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  املعر"! لدى طالب ا��امعة ا��صائص السيكوم��ية ملقياس التح�� 

 نا+! دمحم حسن، عبد الرحمن دمحم مصيل1!، 1مــصطــفى نــــا+! موســى ا�'و&%$

Bر"ل��بية بالدق?لية <لية ا، قسم علم النفس التعلي$9 C زجامعة".  

 najym3783@gmail.com :ال�Mيد Lلك��وJي للباحث الرئGس1

  :م[�ص البحث

� إعداد مقياس للتح�� املعر� لطالب ا��امعة� إ� والتأكد من خصائصھ ،          #دف البحث ا��ا

، وصـالحيتھ لالسـتخدام �ـ البBئـة املـصر=ة، وذلـك عـن طر=ـق تـوف�. ) الثبات-الصدق(السي1وم/.ية 

ًطالبـــا مـــن طـــالب الفرقـــة ) 387(اس وصـــدقھ، وت1ونـــت عينـــة البحـــث مـــن مؤشـــرات عـــن ثبـــات املقيـــ

الثالثة ب1لية ال/.بية بتفYنا Xشراف، وقد استخدم الباحث املنVW الوصفي، وتوصلت نتائج البحث 

صـــدق مرتفعـــة، حيـــث يتمتـــع املقيـــاس بمظـــا#ر متعـــددة مـــن ) مؤشـــرات(إ�ـــ� تمتـــع املقيـــاس بـــدالالت

صـــدق اc�كمـــ�ن، وصـــد(الـــصدق و`ـــdتمتـــع املقيـــاس )ق التحليـــل العـــام �ت النتـــائج إ�ـــ ر، كمـــا أشـــا

جة  ربمؤشرات ثبات عالية lسمح باستخدامھ، حيث بلغت قيمة الثبات باستخدام الفا كرنباك للد

، كمـا تبــ�ن أن أtعـاد املقيــاس )0.956(املقيـاستطبيــق ، وrاســتخدام إعـادة )0.951(ال1ليـة للمقيـاس

 ̀ـ uعـة أtعـاد و رتـدو حـو أ ل اك . م غ�ـ. منطقيـة، والتوقعـات الذاتيـة الwxـصيةأح1ـا(ر روlــشو=ھ }د

  ).وال��ز النف�~{. ا���~{

  .  الثبات- الصدق، ا�wصائص السي1وم/.ية،التح�� املعر�: ال_لمات املفتاحية



 

 جامعة األزهر
ة التربية بالقاهرةكلي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

745 

Psychometric Properties of Cognitive Bias Scale among 
University Students 

Mustafa Nagy Musa Al-Hoshi1, Abdul Rahman Mohammed 

Moselhi, Naji Muhammed Hassan 

Department of Educational Psychology, Faculty of Education 
in Dakahlia, Al-Azhar University. 
1Corresponding author E-mail: najym3783@gmail.com 

ABSTRACT 

The current research aimed to prepare a scale for cognitive bias among 
university students to verify the scale’s psychometric properties 
(validity - reliability) and to verify its suitability for use in the 
Egyptian environment by providing indicators about the scale’s 
reliability and validity. Participants were (387) students who were 
enrolled in the third year at Faculty of Education in Tafhna Al-Ashraf. 
The researcher used the descriptive method. Results revealed that the 
scale had high validity indicators as it had multiple aspects of validity, 
which were (arbitration agreement, and factor analysis). The scale had 
high reliability indicators that allow it to be used as the reliability 
value was (0.951) using Cronbach's alpha for the total score of the 
scale and was (0.956) using test-retest. Also, results revealed that the 
dimensions of the scale revolve around four dimensions irrational 
judgments, personal subjective expectations, perceptual distortion, and 
psychological deficit.  

Keywords: Cognitive Bias, Psychometric Properties, Validity, 
Reliability. 
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:مقدمة  

ًعند مالحظة واقع ا��ياة اليومية املعاصرة، نجد أن كث�.ا من Xفراد يتعرض tش1ل يومي، 

ات حاســـمة  رللكث�ــ. مــن املواقــف واملــشا�ل ا��ياتيـــة، وال�ــ{ تتطلــب مــن الفـــرد تفــس�.#ا واتخــاذ قــرا
 بنBتـــھ tـــشأ��ا، ومـــن ثـــم يبـــدأ الفـــرد �ـــ اســـ/.جاع مواقفـــھ وخ�.اتـــھ ومعتقداتـــھ الـــسابقة، اwcزنـــة �ـــ

ــــن العيــــــوب  ة مجـــــردة مـ ـــذه املواقــــــف، تلـــــك املعرفـــــة اwc/�نـــــة لBــــــست بالـــــضر وراملعرفيـــــة، ملعا��ـــــة #ــ
نوالسلبيات � جميع Xحوال، فقد ت1و اعتقادات الفرد � tعض Xحيان ينقصYا التحليل والنقد 

  .والعقالنية

� ال�سرع � معا��ة املعلومات، أو معا����ا وتخز=���ا بطر=قة خاطئة، ولعل الس�ب يرجع إ
اك الواقـــع  رفالعقـــل }�ـــسا�ي، �ـــ كث�ـــ. مـــن Xحيـــان ال يقـــوم ب�ـــ�� الواقـــع بـــصدق، فYـــو يقـــوم بـــاد
ـــ�بعاد  ـــھ الذاتيــــة، بإضــــافة معلومــــات غ�ــــ. مطابقــــة للواقــــع، أو اسـ وتفــــس�.ه بحــــسب ميولــــھ وتوقعاتـ

از الفـرد لYـذه حقائق لBست ذات قيمة بال�سبة لھ، ومن ثم عند حل تلك املـشكالت ا��ياتيـة، ينحـ
  .ًاملعلومات، اعتقادا منھ أ��ا ��يحھ وما عدا#ا خاطئ

أن الطـــالب يك�ـــسبو كمـــا #ـــائال مــــن ) Centeno) 2001, p. 1 و�ـــ #ـــذا الـــسياق يـــذكر 
ً ً ن

ن ¦�ـــــا، فــــضال عمــــا تقدمـــــھ  ف مــــن خـــــالل املواقــــف ا��ياتيــــة واليوميـــــة ال�ــــ{ يمــــر املعلومــــات واملعــــا
ً

و ر
ه يولــد لــد§�م خــز=ن معر�ــ، يمكــ��م مــن التعامــل مــع مــا املؤسـسات التعليميــة اwcتلفــة، و#ــ رذا بــدو

نيحــيط ¦�ــم �ــ البBئــة، و#ــذه املعرفــة اwc/�نــة ال ت1ــو خاليــة مــن الــسلبيات، أي لBــست مجــردة مــن 
=ات   .زالعيوب مما ¬عرضYم لالنحرافات عن املسار ال»�يح وªنحيا

نة، و نأن Xفراد يحاولو أن ي1ونوا وفالتح�� املعر� مفYوم ضيق ي�سم بالتصلب وعدم املر
 �ا�م عرضـة إ�ـ ا�م عن أمر ما، ولكن � حقيقة Xمر، ت1و قـرا رعقالني�ن ومنطقي�ن � اتخاذ قرا نر
ة عdـــ� إنتـــاج Xف1ـــار واتخـــاذ  رمـــا ¬ـــس°¯ بـــالتح�� املعر�ـــ، بـــالرغم مـــن أن العقـــل ال�ـــشر لديـــھ القـــد ي

ة منطقية، ولكن #ـذا ال ينفـي lعرضـھ إ�ـ ات بصو رالقرا ات ر ر� قيـود وإعاقـات، تحـو دو اتخـاذ قـرا ن ل
  ).Montibeller & Winterfeldt, 2015, p. 1231. (منطقية

و=مكـن فYــم التح�ــ� املعر�ــ �ـ عمليــة اتخــاذ القــرار، مـن خــالل مختــصرات عقليــة، lــس°¯ 
ة ســرºعة لكميــة لBــست بقليلــة ) سـلوك نمطــي( ات بــصو ر¬ــساعد عdــ� تمر=ــر املعلومــات، واتخـاذ قــرا ر

� من املعdعتماد عªو#ـذا ) السلوك النمطي(لومات، و ،�  ªنحيـاز املعر�ـ� اتخاذ القرار يقودنا إ�
 الwx«~{ ي1و غائبا عن العقالنيةdًالدافع التفضي   ). Kassin, 2001, p. 269. (ن

بأنــھ ) (Kahneman & Tversky 1982 و=قـصد بــالتح�� املعر�ــ كمــا أشـار إليــھ �ــل مــن 
ا اك رحكـــم �ــــ اتخـــاذ القــــرا رت غ�ـــ. الــــسليمة، الــــذي يحـــدث �ــــ tعـــض ا��ــــاالت مـــس�با lــــشو§�ا لــــإلد ً ً

اء غ�. دقيقة وتفس�.ات غ�. عقالنية، وuعيدة عن املنطق  .(p. 430 – 454). را���~{، أو إبداء آ

 ســـات ا�wاطئـــة �ـــ ة عــن أخطـــاء الـــذاكرة، باإلضـــافة إ�ــ� املما رلــذلك فـــالتح�� املعر�ـــ عبـــا ر
لــك بــأن يــضع الفــرد عــدة قيــود عdــ� تفك�ــ.ه، فــال يفكــر إال �ــ نطــاق عمليــات ªســتدالل العقdــ، وذ

معلومات محددة، عند مواجYة املواقف واملشكالت ا��ياتية اليومية، و=�شأ #ذا ا�wلل � ا��كـم 
  .من أخطاء الذاكرة عند معا��ة املعلومات tش1ل خاطئ

تباطـــــھ بالعقــــل }�ــــسا�ي، ول ه ال رإن التح�ــــ� املعر�ــــ ال يمكــــن تجــــاو 1ونــــھ ال يقــــوم ب�ـــــ�� ز
اك الواقـــع وتفــــس�.ه حـــسب ميولــــھ  رالواقـــع بـــصدق، فYــــو tعيـــد عــــن Xمانـــة، حيــــث يقـــوم الفـــرد بــــاد
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وتوقعاتــھ الذاتيــة، باســ�بعاد أو إضــافة معلومــات أو حقــائق، لــذلك فــإن التح�ــ� املعر�ــ ينظــر إليــھ 
� أنھ مفYوم سلÌ{ وضد املوضوعية والعقالنية dع) ،}~Í14 - 6. ، ص2008عبيك(.  

ات، حيث ينحاز الفرد  � طر=قة تفك�. Xفراد واتخاذ القراdيؤثر ع رلذلك فإن التح�� املعر�
، و=رجـع الـس�ب �ـ التح�ـ� املعر�ـ إ�ـ� أخطـاء الـذاكرة  � وجYات النظر Xخـرdة نظر معينة عYىلوج

السابقة، والتخز=ن ا�wاطئ للمعلومات، حيث إن الطر=قة ال�{ يتذكر ¦�ا الفرد املواقف وXحداث 
ًقد ت1و متح��ة، نظرا لطر=قة معا��ة املعلومات وXحداث املتعلقة باملواقف وا��w.ات السابقة،  ن

ات بنـاء عل�Ðـا ة واتخـاذ القـرا ه يمكـن أن يـؤدي إ�ـ� التفك�ـ. بطر=قـة منحـا ًو#ـذا بـدو ر ز  ,Marewski. (ر
Pohl, & Vitouch, 2010.(  

 �dع Ö×ا) 181. ، ص2021(يو �لتـدخل الـسرºع لعـالج التح�ـ� املعر�ـ أن #ناك حاجـة إ�ـ
أو ا��ــــد منــــھ، مــــن خــــالل إعــــداد املقــــايBس املقننــــة لقياســــھ وlعديلــــھ باســــتخدام مــــداخل حديثــــة، 
 �اتــھ عdــ رملــساعدة الطالــب عdــ� أن يحكــم عقلــھ، و=/ــ.وى �ــ إصــدار Xح1ــام، وال يبÙــ{ أح1امــھ وقرا َ

� تفك�. منطقي وسليمdا ع�Ðف مغلوطة، وإنما ي�ن   .رمعا

 :_لة البحثمش

ونا، ونظرا  ة أك�. tعد lعرض دو العالم ��ائحة �و ة التح�� املعر� بصو ًتتÖÛ خطو ر ر لر
ة العلمـاء ح�ـ¯ Üن �ـ تحديـد العوامـل املـس�بة لـھ أو ح�ـ¯ تحديـد  رلغموض ما#ية الوrاء، وعدم قد

  .لأعراضھ tش1ل دقيق، ان�شرت العديد من التكYنات وªف/.اضات حو طبيعة الوrاء

 � و�dع Ö×ن اف/.اضات )2021(#ذا السياق يو ونا يصدر و، أن الطالب tعد جاÝعة �و ر
 ف وا��wــــ.ات ال�ـــ{ يمتل1و��ـــا، وال يرغبـــو �ــــ نتلقائيـــة ســـرºعة، وºعـــا��و املعلومــــات �ـــ ضـــوء املعـــا رن
اء غ�ــ.  ن أح1امــا خاطئــة، و=بــدو آ ضــYا، ممــا يجعلYــم يــصدر ا�Þــم أو ¬عا رمعرفــة مــا يختلــف مــع آ ر نر ً و

ـــو دقيقــــة وتفــــس� ا�Þــــم فقــــط، و=قتنعـ غبــــا�م وآ ـــق مــــع  ن أح1امــــا تتفـ ـــة، و=ــــصدر ن.ات غ�ــــ. عقالنيـ ر ر ً و
  ).180ص . (نب»���ا ح�¯ لو �انت خاطئة، بل و=دافعو ع��ا

 ة التح�ـــ� املعر�ـــ مـــن خـــالل أن Xفـــراد الـــذين ¬عـــانو مـــن التح�ـــ� املعر�ـــ نوتتـــÖÛ خطـــو ر
ة ســلبية عــن ذوا�ــم، ولــد§�م نيميلـو إ�ــ� تفــس�. املعلومــات الغامــضة بأ��ــا �ديــد لYـم، ولــد ر§�م صــو

جيــة للمعلومـات، بــل ومعا����ـا tــش1ل سـلÌ{، ومــن ثـم فــإن  رتفـس�.ات تح��يـة ســلبية للمـصادر ا�wا
نالتح�ــ�ات املعرفيــة ي1ـــو لYــا ا�ع1اســـات ســلبية خط�ـــ.ة عdــ� الفـــرد وا�cتمــع، لـــذلك يجــب التـــدخل 

 الطـــالب �ـــ جميــع املراحـــل التعليميـــة لß�ــد م��ـــا ومعا����ــا وإعـــداد املقـــايBس املقننــة لقياســـYا لــدى
  ).Wang, et al., 2018; Halpern, et al., 2020(اwcتلفة 

 :وfمكن توضيح وعرض مش_لة البحث "! العناصر التالية

 إن :القلة "! إعداد املقـايGس املقننـة للتح�ـ� املعر"ـ! لـدى طـالب ا��امعـة "ـ! البGئـة العرgيـة .1
 �ـ حـدود مـا –قننة للتح�� املعر�ـ لـدى طـالب ا��امعـةالبحوث ال�{ تناولت إعداد مقايBس م

ً �ـــــ البBئــــة العرrيـــــة عمومـــــا، واملــــصر=ة خـــــصوصا، ت�ــــسم بالقلـــــة، حيـــــث -اطلــــع عليـــــھ الباحــــث  ً

 �انـت #نـاك حاجـة ماسـة لوضـع مقيــاس �اعتمـدت #ـذه البحـوث عdـ� مقـايBس معرrـة، وrالتــا
 . بBئة املصر=ةمواقف للتح�� املعر� لدى طالب ا��امعة، وتقنBنھ � ال
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 �ـ حـدود مـا اطلــع – عـدم وجـود مقيـاس مواقـف مقـmن للتح�ـ� املعر"ـ! لـدى طـالب ا��امعـة .2
 ا#تمامــــا بإعـــداد مقيــــاس مواقـــف للتح�ــــ� -عليـــھ الباحـــث�ً  حيــــث إن البحـــوث العرrيــــة لـــم تـــو

�ـــ - املعر�ــ لــدى طــالب ا��امعــة، وحــساب خصائـــصھ الــسي1وم/.ية، حيــث إن تلــك املقــايBس
 معدة بطر=قة التقر=ر الذاlي، و#ذا النوع من املقايBس بھ الكث�. -لع عليھ الباحثحدود ما اط

لمن العيوب، لذلك حاو الباحث أعداد مقياس مواقف للتح�� املعر� لدى طالب ا��امعة، 
 .وتقنBنھ � البBئة املصر=ة

ــــسابقة .3 اســــــات الــ اســــــات  فقــــــد:رتوصــــــيات البحــــــوث والد ـــد مــــــن البحــــــوث والد ر أوصــــــت العديـــ
 الباحث�ن � مجال علم النفس التعلي°{، ا#تمامـا ملواجYـة Xج�ة أن يو ًن�ية والعرrية، بضر ور

رالتح�ـ� املعر�ـ عنــد الطـالب، وتفعيــل دو ا��امعـات واملؤســسات التعليميـة مــن خـالل إعــداد 
 �املقــايBس املقننــة ال�ــ{ تقBــسھ لــدى الطــالب �ــ جميــع املراحــل التعليميــة اwcتلفــة، إضــافة إ�ــ

شـادية أو توج�Ðيـة، لß�ـد مــن التح�ـ� املعر�ـ وlعديلـھ، ومــن إجـراء  =�يــة وإ اسـات وrـرامج تد رد ر ر
ي، (ضـــمن #ـــذه البحـــوث  ، ؛2017را��مـــو�؛ جـــابر وعبـــد Xم�ـــ.، 2015؛ العـــا�ي، 2017 العـــاد

 ,.2021Bergh, et al., 2017; ; Van Der Gaag, et alعdـ�،  ؛2019صـا�Ö، ؛ عز=ـز و2017
2013 ;Mathews & Macleod, 2002; Everaert, et al.,2018 (  

ـــھ لـــــسلوكيات طـــــالب ا��امعـــــة .4  مـــــن خـــــالل احت1اكـــــھ :ا��Mـــــ�ة ال�vـــــصية للباحـــــث ومالحظتــ
بــالطالب، وذلـــك ملــا تفرضـــھ طبيعــة عملـــھ كعــضو #يئـــة معاونــة ب1ليـــة ال/.بيــة بتفYنـــا Xشـــراف 

نـا  #ــر، حيـث الحــظ الباحـث وخاصــة tعـد lعــرض دو العـالم ��ائحــة كر X وجامعـة ل  Covid(ز
شيوع العديد من أنـواع التح�ـ�ات املعرفيـة لـدى طـالب ا��امعـة، مثـل ªنحيـاز التأكيـدي ) 19

ـــاز املوافقـــــة( ، وانحيـــــاز ا��ماعـــــة، وªنحيـــــاز }ســـــقاطي، وªنحيـــــاز الـــــسالب، وªنحيـــــاز )انحيــ
املوجب، مما دفع بالباحث إلعداد مقياس مواقف للتح�� املعر� لطالب ا��امعة وتقنBنھ من 

، وصـــالحيتھ لالســـتخدام �ـــ البBئـــة ) الثبـــات-الـــصدق(الل حـــساب خصائـــصھ الـــسي1وم/.ية خـــ
  .املصر=ة، وذلك عن طر=ق توف�. مؤشرات عن ثبات املقياس وصدقھ

  :ومما سبق يمكن صياغة مش_لة البحث "! الzساؤالت التالية

د #ـل يتمتــع مقيـاس التح�ــ� املعر�ـ tعــد تطبيقـھ عdــ� املـشارك�ن بداللــة صـدق تؤكــ �
  صالحية استخدامھ وتجعلھ قابل للتعميم؟

#ــل يتمتــع مقيــاس التح�ــ� املعر�ــ tعــد تطبيقــھ عdــ� املــشارك�ن بداللــة ثبــات تؤكــد  �
 صالحية استخدامھ وتجعلھ قابل للتعميم؟

 ما ` ب�ية التح�� املعر�، و#ل #و ذو أtعاد أو م1ونات أم أنھ أحادي البعد؟ �

  : أBدف البحث

� داللة صدق م �dقياس التعرف ع  .لدى طالب ا��امعة التح�� املعر�
� داللة ثبات مقياس  �dالتعرف ع .لدى طالب ا��امعة التح�� املعر�
  .لدى طالب ا��امعة التح�� املعر�تحديد ب�ية  �

  :أBمية البحث

أوال
ً

  -:من حيث BCمية النظرfة ع�� النحو ��ي: 

وريمثــل #ــذا البحــث اســتجابة ملــا ينــادي بــھ البــاحثو مــن ضــر � ة ª#تمــام بإعــداد مقيــاس ن
  .لدى طالب ا��امعة التح�� املعر�مقêن خاص ب
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تكمن أ#مية البحث � توضيح ا��وانب غ�. التقليديـة لعمليـة إيقـاظ العقـل،  �
ة  روتفعيل طاقاتھ من أجل بناء الفرد الناقد واملفكر الفعـال، الـذي لديـھ القـد

ات ��يحة ومنطقية � تحليل املعلومات واتخاذ قراdرع . 
تبـــص�. وتوجيـــھ القـــائم�ن عdـــ� العمليـــة التعليميـــة، مـــن خـــالل lـــسليط الـــضوء  �

ــــس�. Xحـــــــداث  ـــــسلÌ{، �ـــــــ تفـــ ه الــ ــــ� املعر�ـــــــ ودو ـــــي للتح�ـــ ا�ــ ــــب }د ـــــ� ا��انـــ رعdــ ر
ات السرºعة ا�wاطئة  .رواملواقف، واتخاذ القرا

ثانيا
ً

  :ع�� النحو ��ي: BCمية التطبيقية: 

 ¬ـــسYم #ـــذا البحـــث �ـــ تقـــديم أداة ¬ـــستفيد م �ìتطـــو=ر التعلـــيم ا��ـــام �ن��ـــا القـــائمو عdـــ
 .وال�{ تتمثل � مقياس التح�� املعر� لطالب ا��امعة

� � إجراء بحوث �wفض التح�� املعر�� .توجھ أنظار الباحث�ن ا
اسية،  � اسية � ا��امعة، من خالل تضم�ن املواد الد رإعادة النظر با�wطط واملناVí الد ر

� طر واس/.اتيجياتdا ع�Þقواحتوا � ت�شيط عمليات ªسـتدالل العقdـdعمل عl ،فعالة 
  .والتفك�. املنطقي لتحقيق التكيف النف�~{ وصقل عقلية الطالب

  :التعرfفات �جرائية ملصط['ات البحث

سـات ا�wاطئـة ¬عرفھ الباحث بأنھ: التح�� املعر"!  ن�يجـة أخطـاء الـذاكرة واملماïر خطأ م��
لثــــل �ــــ القبــــو املطلــــق للمعلومــــات وXف1ــــار غ�ــــ. املنطقيــــة لعمليــــات ªســــتدالل العقdــــ، حيــــث يتم

ومعا����ا tسرعة واخ/�الYـا وعـدم فحـصYا بدقـة، وتفـس�. املـدر�ات ا��ـسية بطر=قـة غ�ـ. عقالنيـة، 
اك ا��ـــ�~{، و=توقـــع الفـــرد أن املعلومـــات اwcزنـــة �ـــ بنBتـــھ املعرفيـــة  رممـــا ي�ـــتج عنـــھ lـــشو§�ا �ـــ }د ً

ن يتعـصب لYـا دو غ�.#ـا، دو النظـر إ�ـ� التغ�ـ.ات املناسـبة عنـد ��يحة وما عدا#ا خاطئ ومن ثـم ن
ات غ�ــــ.  رظYـــو أدلـــة جديــــدة مخالفـــة لــــھ، لـــذلك يــــصاب بـــال��ز النفـــ�~{، ممــــا يدفعـــھ التخــــاذ قـــرا ر

  .  عقالنية خاطئة

  :  محددات البحث

 . عينة من طالب الفرقة الثالثة ب1لية ال/.بية: يا��د ال�شر -
#ر�لية ال/.بية ب: ا��د امل1ا�ي - X لية جامعةYشراف دقX ناYزتف. 
- }Ùد الزم�ا� : }~ñا اX }~ñو للعام الد رالفصل الد   ).2022 – 2021(لر
- òد املوضو�اسات والبحوث السابقة: ا�  ضوء الد�  . راعداد مقياس التح�� املعر�

  :يLطار النظر
أوال املفاBيم Cساسية

ً
:  

 :التح�� املعر"!  - أ

لأو مــن طرحـا مفYــوم ªنحيــاز املعر�ـ وذلــك �ــ ) Kahneman & Tversky(¬عت�ـ. العاملــان 
� ) 1972(عام �� العقل ومن ثم فإ��ا تؤدي إdيل عYعة لل�سºات سر رحيث و×�وا كيفية اتخاذ قرا

ات غ�. دقيقة � قرا�رأخطاء من�Wية، والوصو إ   .(Kahneman & Frederick, 2002, p. 51) .ل
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� طر=قdيؤثر ع ة تفك�. الفرد عند اتخاذ القرار، حيث ينحاز الفرد لذلك فأن التح�� املعر�
، و=رجـع الـس�ب �ـ ظYـو التح�ـ� املعر�ـ إ�ـ� الطر=قـة  رلوجYة نظر معينـة عdـ� وجYـات النظـر Xخـر ى
ة واتخــــاذ  ه يــــؤدي إ�ـــ� التفك�ــــ. بطر=قــــة منحــــا زا�wاطئـــة لتخــــز=ن املعلومــــات �ــــ الـــذاكرة، و#ــــذا بــــدو ر

ات م�سرعة وغ�. عقالنية   ).  Clarkin, 2005, p. 30. (رقرا

التح�� املعر� بأنھ ªف/.اضات التلقائية السرºعة ال�{ يتم   Randall) 2012( حيث عرف
ًإجراؤ#ا بناء عdـ� معلومـات ناقـصة، و#ـو خطـأ �ـ التفك�ـ. يحـدث ن�يجـة معا��ـة املعلومـات tـش1ل 

ف خــاطئ، و#ــذه املعلومــات ا�wاطئــة ترجــع إ�ــ� محاولــة ت�ــسيط معا��ــة املعلومــات، �ــ ر ضــوء املعــا
ضYا   ).p. 12. (روا��w.ات ال�{ يمتلكYا الفرد، وال يرغب � معرفة ما يختلف معYا أو ¬عا

 إ�ـ� أن التح�ـ� املعر�ـ #ـو حكـم �ـ اتخــاذ Kahneman and Tversky)  2015(كمـا ¬ـش�. 
اك ا���~{ وإبداء أ ات غ�. السليمة الذي يحدث � tعض ا��االت منتجا lشو§�ا لإلد رالقرا ر ًر اء غ�. ً

  ).p. 163. (دقيقة وتفس�.ات غ�. عقالنية وuعيدة عن املنطق

أن التح�ـ� املعر�ـ مفYـوم لوصـف Xداء العقdـ ا�wـاطئ ) 2019(ى� ح�ن يـر عdـ وعبـده 
ا ي�ـــتج عنــــھ آثـــار وا×ــــ�ة  ــ �ـــ عمليـــة التفك�ــــ. أو التـــذكر والتقــــو=م ومعا��ـــة املعلومــــات وlغي�.#ـــا ممــ

ات غ�ــ. ســلي مة وlــشو=ھ للمــدر�ات ا��ــسية وتفــس�.ات غ�ــ. منطقيــة، كمــا أنــھ رتتمثــل �ــ اتخــاذ قــرا
 ��اwöة � عقل �ªسان يتمسك دو ªك/.اث إ نيحدث من خالل قناعة وتوقعات سابقة وأف1ار  ر

  ).464. ص(أي معلومة جديدة أو مغايرة 

 �ـــ ـــا عdـ ـــام خاطئــــة، وتفك�ــــ. المنطقـــــي ) 2021(أمـ ة عــــن أح1ـ رف�ــــ. أن التح�ــــ� املعر�ــــ عبــــا ى
ات، والتوقعات الذاتية املتح�ـ�ة ذاتيـا والتفـس�. الـسلÌ{ وا�wـاطئ )�يالعقال( ً، وخطأ � اتخاذ القرا ر

ات وXح1ام، يصBب الطالب  رللمواقف وXحداث، وال��ز النف�~{ عن وضع ا�wطط واتخاذ القرا
ســــات غ�ــــ. املناســــبة لعمليــــات ªســــتدالل العقdــــ، واملعا��ــــة غ�ــــ.  رن�يجــــة أخطــــاء الــــذاكرة، واملمما

ـــة ـــة، وطـــــر التكيــــف مـــــع البBئــ اك املعر�ـــــ، والدافعيـ ـــة للمعلومـــــات، ومحدوديــــة }د قاملنطقيـ . ص.( ر
189 .(  

 ة عنًمن خالل ما تم عرضھ سابقا يتÖÛ أن التح�� املعر�  خطأ م��ïـ ن�يجـة أخطـاء رعبا
ــــل �ـــــــ القبـــــــو املطلـــــــق  ــــث يتمثـــ ـــــ، حيـــ ــــات ا�wاطئـــــــة لعمليـــــــات ªســـــــتدالل العقdــ ســـ لالـــــــذاكرة واملما ر

لومـــــات وXف1ـــــار غ�ـــــ. املنطقيـــــة ومعا����ـــــا tـــــسرعة واخ/�الYـــــا وعـــــدم فحـــــصYا بدقـــــة، وتفـــــس�. للمع
اك ا��ـ�~{، و=توقـع الفـرد أن  راملدر�ات ا��سية بطر=قة غ�. عقالنية، مما ي�تج عنـھ lـشو§�ا �ـ }د ً

ناملعلومــات اwcزنــة �ــ بنBتــھ املعرفيــة �ــ�يحة ومــا عــدا#ا خــاطئ ومــن ثــم يتعــصب لYــا دو غ�.#ــا، 
� التغ�.ات املناسبة عند ظYو أدلة جديدة مخالفة لھ، لذلك يصاب بال��ز النف�~{، دو�ر النظر إ ن

ات غ�. عقالنية خاطئة   .  رمما يدفعھ التخاذ قرا

   :خصائص التح�� املعر"!

  : #ناك عدة خصائص للتح�� املعر�، يمكن إجمالYا � lÜي

  .ًلBس عشوائياًحيث يظYر تأث�.ه وا×�ا باتجاه ÷~{ء متوقع و: موجھ �
  .نأي يظYر التح�� � حاالت معينة دو وغ�.#ا: محدد �
 .و=قصد بھ أن التح�� املعر� موجود عند مختلف فئات ا�cتمع: عام �
=�ية: يمكن lعديلYا �   . روذلك عن طر=ق ا��w.اء واwcتص�ن وال�.امج التد
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 السمة املم��ة للتح�� املعر� أي أنھ يظYر تلقائيا د: التلقائية � نوً̀وòو . 
-Piatelli(. ىفــالتح�� ��الــة معينــة غ�ــ. �ــا� للتعمــيم عdــ� حــاالت أخــر: غ�ــ. قابــل للتعمــيم �

Palmarini, 2001, p. 231; pohl & pohl 2004, p. 2; Aziz & Saleh, 2019, p. 254.( 

مــن خــالل مــا ســبق �ــست�تج أن التح�ــ� املعر�ــ عمليــة ذاتيــة مركبــة، تحــدث بطر=قــة عفو=ــة 
ك ذلك، فقد يتح�� الكث�. مـن Xفـراد ملوضـوع مـا أو قـضية معينـة، دو وuش1ل تلقاÝي ن دو أن ند رن

نسابق إنذار، و=ظYر ذلك جليا عنـدما يتعرضـو النتقـادات معينـة �ـ قـضية مـا، فـإن الـدماغ ¬عمـل  ً

ا�Þــم  رtــش1ل تلقــاÝي عdــ� وجــود حيــل وســبل دفاعيــة للــرد عdــ� ªنتقــادات املوجYــة إلــ�Ðم، والتح�ــ� آل
�م وال�ــشكيك �ــ املعرفـــة ا��ديــدة، ولعــل الـــس�ب �ــ ذلــك يرجـــع إ�ــ� املعا��ــة الـــسطحية ومعتقــدا

ــــا tــــــش1ل خــــــاطئ �ــــــ الــــــذاكرةللمعلومــــــات  ــــة واخ/ــــــ�ال وتخز=��ــ ات العقليــ ــــصا ــــاد عdــــــ� ªختــ ر، وªعتمــ
  .ناملعلومات دو النظر إل�Ðا وفحصYا والتأكد من سالم��ا

  :عر"! "! ��ييومن ثم يمكن إجمال خصائص الطالب ذو التح�� امل

  .الذاتية وعدم املوضوعية �
اء مجموعتھ ال�{ ي�ت°{ لYا � ه أو أ رlعصب الفرد ألف1ا   .ر
  .توقع النتائج � ضوء املنفعة الذاتية واملصß�ة الwxصية �
  .السرعة � معا��ة املعلومات واخ/�الYا وتخز=��ا tش1ل خاطئ �
ات وتوقعات غ�.  � ات املس�ندة لتصو رال�سرع � اتخاذ القرا  .منطقية ال عقالنيةر

  :أنواع التح�� املعر"!

 : توجد عدة أنواع مختلفة من التح��ات املعرفية يتمثل أBم?ا "! ��ي

اك املتأخر .1 قوعYا، لـذا :رتح�� Lد و وفيھ يخفق الفرد � الت�بؤ باملواقف السابقة قبل حدو�þا و
ات خاطئــة مثــل  رفي�ـتج lــشو§�ا �ــ الـذاكرة ممــا يــؤدى إ�ــ� قـرا لقــد كنــت : لا يقـو أحــد#معنــدم(ً

=ــة Xحــداث املاضــية و�أ��ــا �انــت متوقعــة عنـــدما  ؤأعــرف ذلــك طــوال الوقــت، فYــو يميــل إ�ــ� ر
 ).Wilke & Mata, 2012, p. 532) (حدثت

ـــن أدلــــھ لتث�يـــــت : التح�ــــ� التأكيــــدي .2 ـــراد الــــذين يحــــاولو البحــــث عـ نو=وجــــد #ــــذا النــــوع عنــــد Xفـ
� ����اdا�م ومعتقدا�م والتأكيد ع #م رقرا ر، فYم يميلو لسماع املعلومـات ال�ـ{ تؤكـد أف1ـا ن

أو فرضيا�م وقناعا�م فقط tغض النظر عـن �و��ـا معلومـات �ـ�يحة أم ال، ون�يجـة لـذلك 
ة متح�ــ�ة،  #م بــصو ن املعلومــات مــن الــذاكرة tــش1ل انتقــاÝي ليؤكــدوا �ــ�ة أف1ــا ر¬ستحــضر رو

 & Lewicka, 1998, p. 23; Statman(نو=تجا#لو املعلومات ال�{ قد تضعف فكر�م وأدل��م 
Pool, 2006, p. 6.(  

 #و اعتقاد الفرد بإيجابية املواقف ال�{ يتعرض لYا أك�. من املواقف السلبية، :التح�� Lيجا�ي .3
�، (فYو انحياز متفائل للمواقف وXحداث d190. ، ص2021ع(.  

ة : التح�ـــ� الـــسل�$ .4 رو=ظYـــر #ـــذا النـــوع مـــن التح�ـــ� عنـــدما ي1ـــو الفـــرد صـــو ن ســـلبية �ـــ ذ#نـــھ عـــن ُ
ة }يجابيـــة لYـــم، وفيـــھ يميـــل Xفـــراد إلعطـــاء ســـمات ســـلبية أك�ـــ. مـــن  ر�Xـــwاص بـــدل الـــصو

�، (السمات }يجابية � ت1و=ن ªنطباعات عن Üخر=ن d190. ، ص2021ع( .  
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و=قـصد بـھ أقنـاع أنفـسنا بـأن عمليـة اتخـاذ القـرار tـشأن حـدث مـا �ـان �ـ�يحا، : تح�� ��ساق .5
ا خاطئــا وعــدم تقــديم التنــازالت وªع/ــ.اف بــأن القــرار �ــان خاطئــا، أي التــضاد بــ�ن رولــBس قــرا

� وعبده، . (القرار الصائب وعدم ªع/.اف با�wطأd466. ، ص2019ع.( 

  :من خالل ما سبق Jست�تج ما ي�!

أن lعـــدد أنـــواع التح�ـــ� املعر�ـــ، تو×ـــÖ لنـــا أنـــھ يظYـــر لـــدى فئـــات مختلفـــة مـــن Xفــــراد، وال 
، و#ــذا يؤكــد خاصـــية العموميــة للتح�ــ� املعر�ـــ، أي أنــھ عــام وموجـــود يقتــصر عdــ ى� فئــة دو أخـــر ن

 التـــصدي لفكـــرة التح�ـــ� والتقليـــل م��ـــا وlـــ�xيع الفكـــر النقـــدي òلـــدى أغلـــب الفئـــات، ممـــا ¬ـــستد
نـــــة عنـــــد  ـــ� الفحـــــص الــــدقيق للمعلومـــــات وقبـــــو فكـــــرة التنــــوع والتفك�ـــــ. بمر والتحليdــــ، القـــــائم عdــ ل

� ��V وrرا#�ن قو=ةالتعامل مع املعلوdمات ا��ديدة املب�ية ع.  

  :مخاطر التح�� املعر"!

نتقـل اwcــاطر عنــدما ت1ــو النتــائج وا×ــ�ة ال لــ�س ف�Ðــا، وتز=ــد عنــدما ت1ــو النتــائج معقــدة  .1 ن
}~»wxالرأي ال �dعتماد عª =ادة � ديئة، وأن ي1و #ناك  زوذات جودة    .نر

نت1ــو مخــاطر التح�ــ� أقــل عنــدما ي1ــو #نــاك مــنVW م .2 نظــومي مــع معــاي�. محــددة مب�يــة عdــ� ن
#ا والتحقق من ����ا، � ح�ن ت1و اwcاطر أك�. عندما ي1ـو #ـذا  ناملبادئ ال�{ تم اختبا ن ر

س س، و�w«~{ للمما راملنVW غ�. مدر   .و
=با جيـــــــدا، و=خت�ــــــــ.ون  .3 ـــــد �rن تــ ــــد ســــــــو والفاحـــــــصو مـــ ـــــو املما ـــــل اwcـــــــاطر عنـــــــدما ي1ــ ًتقــ ً ر ر نر ن ن

نملقبولــــة؛ �ــــ حـــ�ن ت1ــــو اwcــــاطر أك�ـــ. عنــــدما ي1ــــو نوºـــستوفو باســــتمرار معــــاي�. الكفـــاءة ا ن
قابة و=/.�و العتماد منY�Wم ا�wاص سو والفاحصو عدي°{ ا��w.ة دو  ناملما ن ن رن  .ر

نت1ـو مخـاطر التح�ــ� أقـل عنــدما يـتم فحــص ال/.جمـة الــشفو=ة مـن قبــل Xقـران اwcتــص�ن  .4
=ر، رالذين يقومو بتفس�. مستقل تماما وrدو تأث�. من عالم التقا ن  وتـزداد اwcـاطر عنـدما ًن

ني1و التدقيق أقل صرامة أو يجر بالتعاو ي   .)281. ، ص2018الفيل، . (ن

  :من خالل ما سبق Jست�تج أن مخاطر التح�� املعر"! ع�� ا��تمعات تتمثل "!

 .يشيوع التصلب وا��مود الفكر � ا�cتمعات .1
اء اwcالفة لنا .2 Ü راعتماد مبدأ أحادية الفكر وعدم اح/.ام. 
ائھ ومبادئھش .3 � انتصار �ل فر=ق آلdالقائم ع }Ì#ريوع فكرة الصراع الفكر واملذ   . ي
ائھ فقط ح�¯ وإن �انت خاطئة .4 رعدم قبو فكرة التنوع وإيمان الفرد القاطع بمعتقداتھ وآ  .ل
5.  ��ات متح��ة دو النظر إ ن=ادة الوقوع � مشكالت قد ن1و � غÙ¯ ع��ا، وال�{ اتخذ ف�Ðا قرا رن ز

 .����ا

  :ا البحوث السابقةًثاني

 بـإجراء  ,Everaert, Grahek, Van den Bergh, Buelens, Duyck, & Koster)) 2017(قـام 
تباط التح�ـ� املعر�ـ، وعمليـات تنظـيم ªنفعـاالت بـاألعراض الرئBـسة لالكتئـاب، لـدى بحث ر حو ا ل

� متوسطة من جام)112(�ن طالبا وطالبة، ممن ¬عانو من أعراض اكتئاب tسيطة إ  )Ghent(عة ً� 
=ــة، ومقيـــاس  رب�ßي1ــا، وتــم اســـتخدام قائمــة بيــك لألعـــراض }كتئابيــة، ومقيــاس ªســـتجابة ªج/.ا
ــــفي  ـــتخدام املــــــنVW الوصــ ـــــاه، وتــــــم اســـ ـــاس تح�ــــــ� ªن�بـ ــــيم ªنفعــــــاالت، وت�بــــــع مــــــسار العــــــ�ن لقيـــ تنظــ

ـــيم  تباطيــــــة بـــــ�ن التح�ـــــ� املعر�ـــــ، وتنظــ ــــات ا ـــائج وجـــــود عالقـ تبـــــاطي، وأظYـــــرت النتــ ªر ªنفعــــــاالت، ر
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ان�با#ا ناملكت
بو w�Xاص ¬عطي ، حيثوXعراض الرئBسة لالكتئاب
ً

 من أك�. لألحداث السلبية 
 تلـك مـن أك�ـ. ªنفعاليـة للمعلومـات سلبية باست�تاجات وتفس�.ات نو=خرجو }يجابية، Xحداث

ـــا أظYــــرت أيــــضا نتــــائج تحليــــل املــــسار وجــــود عالقــــة مباشــــرة بــــ�ن الت}يجابيــــة ح�ــــ�ات املعرفيــــة ً، كمـ
  .وأعراض ªكتئاب، وعالقة غ�. مباشرة بي��ما من خالل تنظيم ªنفعاالت كمتغ�. وسيط

 بحــث §�ــدف الســتخدام طر=قــة العــالج Stevenis, Behar and jendrusia) 2018(ىوأجــر 
� lعديل التح�ـ�ات املعرفيـة dالسلو�ي القائم ع كطر=قـة عـالج واعـدة الضـطرابات ) CBM-1(املعر�

 الـشديد، حيــث تـم التحقــق مـن #ــذا البحـث باســتخدام اثنـ�ن مــن م1ونـات العــالج òجتمــاª القلـق
العـــالج املعر�ـــ القـــائم عdـــ� lعـــديل التح�ـــ� املعر�ـــ، والعـــالج . املدعومـــة تجر=�يـــا الضـــطرابات القلـــق

ـــ/.خاء، وتــــم انتقــــاء عينــــة عــــشوائية تتــــضمن  ــ) ۱۱۱(التخيdــــ وªسـ نطالبــــا جامعيــــا ¬عــــانو مــــن قلــ ً ق ً
، أو ªس/.خاء، أو التفك�. اc�ايد قبل lعديل التح��ات املعرفيـة dضوع للعالج التخيwßل òاجتما

1-CBM اصـة ¦�ـم، وكـذلك وقـت التحـدث والقلـق والتقييمـاتwثم تم قياس التح�ـ�ات املعرفيـة ا� ، 
ن Xفـراد الـذين الذاتية لألداء أثناء مYمة الكالم، وتم اسـتخدام املـنVW التجرuـی، وأظYـرت النتـائج أ

 dتلقوا طر=قة العالج التخيIE ً �انوا اك�. تكيفا واقل قلقا وأقل CBM-1 قبل lعديل التح�� املعر� ُ

نة بـاألفراد الـذين شـار�وا �ـ ªسـ/.خاء أو التفك�ـ.  رتجنبا للمYام ªجتماعية خالل مYمة الكالم مقا ً

مـع امل1ونـات املـساعدة ال�ـ{ lـس��دف اليـات  CBM-1اc�ايد، و#ـذه النتـائج lـش�. إ�ـ� أن ا��مـع بـ�ن 
 إ�ـ� ا��ــد CBM-1سـلوكية، بـدال مــن املعرفيـة، يمكـن أن ¬ــسYل نقـل أثــار lعـديل الß��ـ�ات املعرفيــة 

 الشديدòجتماª من تجنب مواقف القلق.  

=ب عdــ� lعــديل  Hohensee, Meyer & Teachman) 2020(�ــ حــ�ن #ــدف بحــث  ر التــد
، وتـم إجـراء البحـث عdـ� عينـة م1ونـة مـن التح��ات املعرفية وخفـض ا ًفـردا ) ۱۰۰(يلتح�ـ� التفـس�.

تجر=�يـــة (ًعامـــا، تـــم تقـــسيمYم إ�ـــ� مجمـــوعت�ن ) 35(يبالواليـــات املتحـــدة Xمر=كيـــة، بمتوســـط عمـــر 
=ب ا�cموعــة التجر=�يــة ع�ــ. }ن/.نــت، ولــم تتلقــي ا�cموعــة الــضابطة أي )وضــابطة ر، حيــث تــم تــد

=ب، وتم تطبيق مقياس  � أن رتد�، وتوصلت النتائج إ يللتح��ات املعرفية، ومقياس التح�� التفس�.
=ب قـد سـا#م �ــ lعـديل التح�ـ�ات املعرفيـة وســا#م �ـ ا��ـد مـن التح�ــ� التفـس�. لـدى أفــراد  يالتـد ر

 .ا�cموعة التجر=�ية

ــا بحــــث  ة، (أمــ فYــــدف للكــــشف عــــن أنمــــاط الــــسيادة الدماغيــــة لــــدى طلبــــة ) 2020رأبــــو قــــو
) 252(ًطالبـا وطالبـة بواقـع ) 518(خ وعالق��ا بالتح�� املعر�، وت1ونت العينة مـن جامعة كفر الشي

تبـــاطي، كمـــا اســـتخدمت ) 266(رمـــن الـــذ�و و ª الوصـــفي VWرمـــن }نـــاث، واســـتخدمت الباحثـــة املـــن
 ،الباحثــة مقيــاس #�.مـــان للــسيادة الدماغيــة وأســـاليب التفك�ــ. املفــضلة، ومقيـــاس التح�ــ� املعر�ـــ

ق دالـة إحـصائيا �ـ أنمـاط الـسيادة الدماغيـة ترجـع إ�ـ� النـوع، وتوصلت النت � عـدم وجـود فـر�ًائج إ و
ىكمــا أظYــرت أن مــستو التح�ــ� املعر�ــ لــدى طلبــة ا��امعــة �ــان �ــ املــدى املتوســط، وأنــھ ال يوجــد 
اñـــ~{ أو التفاعـــل بي��مــا �ـــ التح�ــ� املعر�ـــ كمــا أظYـــرت وجـــود  رتــأث�. ل1ـــل مــن النـــوع والتخــصص الد

تباطية موجبة دالة إحصائيا ب�ن أساليبعالقة  ًا  التعلم والتفك�. املفضلة � ضوء نظر=ة #�.مان ر
 . للسيادة الدماغية والتح�� املعر�

ـــراد، (ىوأجـــــر  ـــة العالقـــــات الـــــسب�ية بـــــ�ن الـــــذ�اء ) 2020مــ بحثـــــا #ـــــدف للكـــــشف عـــــن نمذجــ
ً

 والتح�ـ� املعر�ـ واتخـاذ القـرار، وت1ونـت العينــة مـن �ًالبـا مـن طـالب ا��امعـة، مــن ط) ª)457نفعـا



  التحيز المعرفيالخصائص السيكومترية لمقياس 
  لدى طالب الجامعة

ـــاجي موســى الحوشي/ أ   مــصطــفى نـ
  ناجي دمحم حسن/     دعبد الرحمن دمحم مصيلحي/ د.أ
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الفـــرقت�ن الثانيـــة والراtعـــة ب1ليـــة ال/.بيـــة جامعـــة حلـــوان، واســـتخدم الباحـــث املـــنVW الوصـــفي، كمـــا 
، ومقيــــاس اتخــــاذ القــــرار(اســــتخدم الباحــــث �ـــ، ومقيــــاس الــــذ�اء ªنفعــــا ، )مقيــــاس التح�ــــ� املعر�ـ

 �ــــ اتخــــاذ القــــرار، ًوأســــفرت نتــــائج البحــــث عــــن وجــــود تــــأث�. مباشــــر دال إحــــصائيا للــــذ�اء �ªنفعــــا
 �ـــ التح�ـــ� املعر�ـــ �ـــ أtعـــاد �ًوأســفرت أيـــضا عـــن وجـــود تـــأث�. مباشـــر دال إحـــصائيا للـــذ�اء ªنفعـــا ً

ً، وأســـفرت أيـــضا عــن وجـــود تـــأث�. )تح�ــ�ات الـــذاكرة، وتح�ـــ�ات إصــدار Xح1ـــام، وتح�ـــ�ات التفــس�.(

  . ًمباشر دال إحصائيا لتح��ات التفس�. � اتخاذ القرار

#ـــر ذو ف) 2021عdـــ، (مـــا بحـــث أ X لـــدى طـــالب جامعـــة يYـــدف إ�ـــ� خفـــض التح�ـــ� املعر�ـــ ز
ونا مـن خـالل برنـامج للتفك�ـ. الـسابر ع�ـ. منـصة  ، وتـم ZOOMراضطراب ما tعد صدمة جاÝعة �و

� من ب�ن ) ۲۲(استخدام املنVW التجر=Ì{، حيث بلغ عدد عينة البحث Xساسية �ًطالبا بالفرقة Xو

� طالب �لية ا�#ر، مقسم�ن إ X شراف جامعةX ناY۱۳(زل/.بية بتف ( شعبةt ًطالبا)اللغة الفر�سية (
اسـات }سـالمية(طالب tشعبة ) ۹(كمجموعة تجر=�ية، و كمجموعـة ضـابطة، وتـم اسـتخدام ) رالد

مقيـــاس اضـــطراب مـــا tعـــد الـــصدمة، ومقيـــام التح�ـــ� املعر�ـــ إعـــداد الباحـــث باإلضـــافة إ�ـــ� برنـــامج 
ق دالة إحصائيا بـ�ن متوسـطي ZOOMسابر ع�. منصة للتفك�. ال � وجود فر�ً، وتوصلت النتائج إ و

  والبعـدي ألtعـاد مقيـاس التح�ـ� املعر�ـdالقياس�ن القب جات طالب ا�cموعة التجر=�ية � رتب د ر
جـات  تب د ق دالة إحصائيا ب�ن متوسطي  جود فر جة ال1لية لصا�Ö القياس البعدي، و رو� الد ر ًر و و

cطــــالب ا �مــــوعت�ن التجر=�يــــة والــــضابطة �ــــ القيــــاس البعــــدي الtعــــاد مقيــــاس التح�ــــ� املعر�ــــ و�ــــ
جة ال1لية لصا�Ö ا�cموعة التجر=�ية   .رالد

 ،� الرغم من التباين ب�ن البحوث السابقة � تناولYا للتح�� املعر�dأنھ وع ÖÛومما سبق يت
ة ª#تمــام بإعــداد املقــايBس امل قننــة للتح�ــ� املعر�ــ �ــ جميــع املراحــل ورإال أن جميعYــا أو�ــ~¯ بــضر

اســـة التح�ـــ�  ت البحـــوث الـــسابقة بـــالتنوع �ـــ د رالتعليميـــة، مـــن أجـــل خفـــضھ لـــدى الطـــالب، وامتـــا ز
اســتھ مــع العديــد مــن املتغ�ــ.ات النفــسية واملعرفيــة، وrــالرغم مــن أن البحــوث  راملعر�ــ حيــث تمــت د

 املقايBس إما أ��ا معرrة ال تناسب البBئة السابقة قامت بإعداد مقايBس للتح�� املعر� إال أن #ذه
� إن تلك املقايBس �ًالعرrية عموما واملصر=ة خصوصا، أو أ��ا معدة بطر=قة التقر=ر الذاlي إضافة إ ً

 �� أن يقــوم الباحــث )املرحلــة ا��امعيــة(ال ت�ناســب مــع خــصائص عينــة البحــث ا��ــاòممــا اســتد ،
  .  �امعةبإعداد مقياس للتح�� املعر� لدى طالب ا�

  :التعليق العام ع�� البحوث السابقة ومدى �ستفادة م��ا

ً#ـــدفت tعـــض البحـــوث الـــسابقة ملعرفـــة العالقـــة بـــ�ن التح�ـــ� املعر�ـــ وعـــددا مـــن املتغ�ـــ.ات 

 التعلم والتفك�. املفضلة  وأساليبتنظيم ªنفعاالت، وXعراض الرئBسة لالكتئاب،(النفسية مثل 
 ضوء نظر=ة #�.مان للسيا�� ح�ن #دفت با� البحوث )دة الدماغية، باإلضافة للذ�اء ªنفعا� ،

ـــديل  ـــ مــــن خــــالل العديــــد مــــن التــــدخالت م��ــــا العــــالج املعر�ــــ الــــسلو�ي وlعـ لتعــــديل التح�ــــ� املعر�ـ
، واشتلمت جميع ZOOMالتح��ات املعرفية نفسYا، واستخدام برنامج للتفك�. السابر ع�. منصة 

� عينةdمن طلبة ا��امعات ماعدا بحـث البحوث السابقة ع )Hohensee, et. al., 2020 ( فاشـتمل
ًعdـ� عينــة مــن خـارج Xنظمــة التعليميــة، كمـا اســتخدمت البحــوث الـسابقة عــددا مــن Xدوات مثــل 

 ومقيـاس #�.مــان للـسيادة الدماغيـة وأســاليب قائمـة بيــك لألعـراض }كتئابيـة،تنظـيم ªنفعـال، و(
ـــ. املفــــضلة، ومقيـــــاس  ، ومقيـــــاس اتخــــاذ القـــــرار، التح�ــــ� املعر�ـــــ،التفك�ـ� ومقيــــاس الـــــذ�اء ªنفعــــا

وتوصلت النتائج � البحوث الوصفية لوجود عالقة ب�ن التح�� ) مقياس اضطراب ما tعد الصدمة
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ســـت معYـــا، أمـــا البحـــوث التجر=�يـــة فأســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود فعاليـــة  راملعر�ـــ واملتغ�ـــ.ات ال�ـــ{ د
l   . عديل التح��ات املعرفية وا��د م��اعالية لتلك التدخالت �

اسات والبحوث السابقة   .رأوجھ �ستفادة من الد

اسات السابقة فيما ي�!   : ري[�ص الباحث أوجھ �ستفادة من البحوث والد

ي قــــام الباحـــــث بإعـــــداد }طـــــار النظـــــر والتعر=ــــف }جراÝـــــي ل1ـــــل مـــــصطÖß مـــــن مـــــصطß�ات 
� صياغة مش1لة البحث وفر�ًضYا واختيار عينة البحث، واسـتفاد الباحـث أيـضا البحث، إضافة إ و

من البحوث السابقة � إعداد مقياس ذو خـصائص سـي1وم/.ية جيـدة لقيـاس التح�ـ� املعر�ـ لـدى 
طــالب ا��امعـــة، كمــا اســـتفاد الباحــث م��ـــا �ـــ اســتخدام الوســـائل وXســاليب }حـــصائية املناســـبة 

  .ال�Ðا البحثملعا��ة البيانات، وتفس�. النتائج ال�{ توصل 
ض البحث "! الzساؤالت التالية   :وومما سبق يمكن صياغة فر

يتمتـــع مقيـــاس التح�ـــ� املعر�ـــ tعـــد تطبيقـــھ عdـــ� املـــشارك�ن �ـــ البحـــث بداللـــة صـــدق تؤكـــد  .1
� طالب املرحلة ا��امعيةdصالحية استخدامھ وتجعلھ قابل للتعميم ع.  

ن �ــــ البحــــث بداللــــة ثبــــات تؤكــــد يتمتــــع مقيــــاس التح�ــــ� املعر�ــــ tعــــد تطبيقــــھ عdــــ� املــــشارك� .2
� طالب املرحلة ا��امعيةdصالحية استخدامھ وتجعلھ قابل للتعميم ع. 

غ�ــ. (أح1ــام ال عقالنيــة (تتمثـل أtعــاد التح�ــ� املعر�ـ لــدى طــالب املرحلـة ا��امعيــة �ــ lÜـي  .3
اك ا���~{، وال��ز النف�~{)منطقية  ).ر، والتوقعات الذاتية الwxصية، وlشو=ھ }د

  :ت البحثإجراءا

أوال من�� البحث
ً

:  

اسات ال�{ تناولت متغ�. البحث   . راملنVW الوصفي؛ وذلك بمراجعة Xدبيات، والبحوث، والد

 :ًثانيا مجتمع البحث
ًطالبا من طالب الفرقة الثالثة ب1لية ال/.بية بتفYنا Xشراف ) 387(من نت1و مجتمع البحث 

اســـات }ســـال) 41(بواقـــع  رطالبـــا مـــن شـــعبة الد ) 82(ًطالبـــا مـــن شـــعبة اللغـــة العرrيـــة، و) 54(مية، وً
ًطالبـا مـن شـعبة ) 40(ًطالبـا مـن شـعبة اللغـة الفر�ـسية، و) 36(ًطالبا من شعبة اللغـة }نجل��يـة، و

=خ، و ــــا ــــيم) 69(ًطالبــــــا مــــــن شــــــعبة ا��غرافيــــــا، و) 65(رالتــ ـــا التعلــ ــــعبة تكنولوجيـــ ـــــم ًطالبــــــا مــــــن شــ ، وتـ
#م بطر=قة عشوائية، وذلك باس   .لتخدام جداو Xعداد العشوائيةراختيا

ثالثا خطوات إعداد البحث
ً

:  

ـــات الــــسابقة ذات العالقــــة بمتغ�ــــ. البحــــث  .1 اسـ التح�ــــ� (رªطــــالع عdــــ� Xدبيــــات والبحــــوث والد
  . يوªستفادة م��ا � إعداد }طار النظر) املعر�

� مجموعة من اc�كم�ن، وذل .2dا عYولية وعرضX ا� ك إلبداء الرأي رإعداد أداة البحث � صو
 مدى صالحي��ا للتطبيق، ومن ثم اجراء التعديالت ال�{ اق/.حو#ا�. 

� عينة استطالعية .3dتطبيق أداة البحث ع. 
� املقياس املستخدم واس�بعاد نتائج الطالب الذين لـم يكملـوا  .4dيح استجابات الطالب ع�ت»

  .استجابا�م
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تھ ال��ائيةحساب ا�wصائص السي1وم/.ية ملقياس التح�� املعر� و .5   .رإعداده � صو
ض البحث .6 مة � ضوء فر واجراء املعا��ة ªحصائية الال   .ز
اسات السابقة .7 رعرض النتائج وتفس�.#ا � ضوء }طار النظر ونتائج الد  .ي
 .وضع التوصيات والبحوث املق/.حة .8

ًا�عا أدوات البحث   :ر

  ):إعداد الباحث: (مقياس التح�� املعر"! لطالب ا��امعة �

  : املقياسال?دف من

  .حساب ا�wصائص السي1وم/.ية للتح�� املعر� لدى طالب ا��امعة

  :م�Mرات بناء املقياس

 :قام الباحث بإعداد مقياس التح�� املعر"! لعدة أسباب من أBم?ا ما يأ�ي

 البBئة العرrية  .1� ست التح�� املعر� � ا#تماما كب�ـ.ا بإعـداد مقيـاس رإن البحوث ال�{ د�ًلم تو ً

ح�� املعر� لدى طالب ا��امعـة، وحـساب خصائـصھ الـسي1وم/.ية، حيـث إن تلـك مواقف للت
ً �ــــ البBئــــة العرrيــــة عمومــــا واملــــصر=ة خــــصوصا، -�ــــ حــــدود مــــا اطلــــع عليــــھ الباحـــث- املقـــايBس ً

 �انـت #نـاك حاجـة �� مقايBس معرrة، أو أ��ا معدة بطر=قة التقر=ر الذاlي وrالتـاdاعتمدت ع
 .تح�� املعر� لدى طالب ا��امعة وتقنBنھ � البBئة املصر=ةماسة لوضع مقياس مواقف لل

 البBئة  .2� � العديد من املقايBس ال�{ ا#تمت بقياس التح�� املعر�dمن خالل اطالع الباحث ع
ًالعرrيـــة عمومـــا واملـــصر=ة خـــصوصا، لـــم يجـــد مـــن بي��ـــا   مقيـــاس مواقـــف - �ـــ حـــدود اطالعـــھ -ً

م(رمعة من منظـو نظر=ـة التوقـع لقياس التح�� املعر� لدى طالب ا��ا ولفكتـو فـر ، �ـ حـ�ن )ر
ــــف  ــــاس املواقــ ة أك�ــــــ. مقيــ ــــصو ــھ بــ رأن التعر=ــــــف }جراÝــــــي الــــــذي وضــــــعھ الباحــــــث يتوافــــــق معــــ

م(السلوكية لقياس التح�� املعر� لدى طالب ا��امعة � ضوء نظر=ة التوقع  ولفكتو فر  ).ر

قيــاس التح�ـــ� املعر�ـــ مـــن خــالل املواقـــف الـــسلوكية مناســـب tــش1ل أفـــضل �wـــصائص عينـــة  .3
 ).طالب ا��امعة(البحث 

رtXعـاد ال�ــ{ اعتمـد عل�Ðــا الباحـث �ــ مقيـاس التح�ــ� املعر�ـ تنطلــق مـن نظر=ــة التوقـع لفكتــو  .4
م، وقياسYا من خالل املواقف الـسلوكية ستكـشف tـش1ل أفـضل عـن مـستو=ات الطـالب  وفر

 � ، .التح�� املعر�

ا  .5 ة أك�ــ. مـن خــالل املواقـف الــسلوكية املعرفيــة ال�ـ{ يتعــرض لYــ رأن التح�ـ� املعر�ــ يظYـر بــصو
 .الفرد tش1ل يومي � �افة أعمالھ و�شاطاتھ

ًو�ــ ضــوء مــا ذكــر ســـلفا قــام الباحــث بإعــداد مقيــاس مواقـــف مققــêن �ــ التح�ــ� املعر�ــ لـــدى  .6

  .طالب ا��امعة

  : خطوات إعداد املقياس

تھ ا��الية من خالل عدد من ا�wطوات يمكن اجمالYا � lÜي   :رتم بناء املقياس � صو

� Xدبيات والبحوث السابقة ال�{ تناولت التح�� املعر� وأtعاده �dطالع عª.  
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اسات السابقة املستخدمة لقياس التح�� املعر� ومن أ#م  � � مقايBس البحوث والدdطالع عªر
املقايBس ال�{ اطلع عdا الباحث ما ي�Ðل : 

 Davos Assessment ofل }صــــدار Xو –مقيـــاس دافــــوس لتقيــــيم التح�ـــ�ات املعرفيــــة  .1
Cognitive Biases (DACOBS) إعــداد )Combs, penn, Wicher & Waldheter, 2017(، 

 ,Everaert, Grahek, Van den Bergh)ومقيـاس )  Van der Gaag, et al., 2013(ومقيـاس 
Buelens, Duyck, & Koster, 2017) ية مثلrئة العرBالب � املقايBس ال�{ أعدت ��، باإلضافة إ

ة، (مقـــايBس  ، ؛ و2020رأبـــو قـــو�؛ 2018؛ وجـــابر، وعبـــد Xم�ـــ.، 2015؛ والعـــا�ي، 2017العـــاد
، وd2018ومصطفى،  2021؛ 2020، مراد؛ و2021ع.( 

� البحوث السابقة صياغة lعر .2dطالع عª عدt استطاع الباحث .=ف للتح�� املعر�

uعــة أtعــاد للتح�ــ� املعر�ــ بواقــع ) 36(نيت1ــو املقيــاس مــن  .3 عــة عdــ� أ رموقفــا، مو ز موقــف ) 13(ً
ــــــد ال��ــــــــز النفـــــــ�~{،  و ـــــ�~{، و) 9(لبعـ اك ا��ــ ـــــد lــــــــشو=ھ }د ــــــف لبعــ ــــــد ) 8(رمواقــ مواقــــــــف لبعــ

، وذلــك �ــ )غ�ــ. منطقيــة(مواقــف لبعــد أح1ـام العقالنيــة ) 6(التوقعـات الذاتيــة الwxــصية، و
� خمسة بدائلضdعد مع مراعاة أن يحتو �ل موقف عt ي ل1لÝيوء التعر=ف }جرا. 

  .صياغة مجموعة من التعليمات املناسبة لطبيعة املقياس وعينة البحث .4

5.  ،حيـــث قـــام ىوضـــع الباحـــث خمـــس اســـتجابات ل1ـــل موقـــف، lع�ـــ. عـــن مـــستو التح�ـــ� املعر�ـــ
�ل� Xقل تح��ا، بحيث ¬عطى البديل Xو ًب/.تBب البدائل � ��wة التحكيم من Xك�. تح��ا إ ً

جات والبديل الثا�ي ) 5( جات والبديل الثالث ) 4(رد جات والبديل الراtـع ) 3(رد جتـان ) 2(رد رد
جـة للمقيـاس           ) 1(والبديل ا�wامس  جة واحدة، ومن ثم فـإن أعdـ� د رد  x 5 = 180 36= ر

جة للمقياس  جة، وأد�ى د رد  ح�ن، x 1 =36 36 = ر� ºع ªستجابات tش1ل عشواÝي � ز تم تو
� الطالبdا عYة ال�{ تم تطبيقwال��. 

والس�ب الذي دفع الباحـث لوضـع خمـس اسـتجابات ل1ـل موقـف، أن الباحـث اسـتعان بجـزء  .6
اء#ــــم حـــــو العــــدد Xفــــضل للبــــدائل مـــــن وجYــــة نظــــر#م، حيــــث قـــــام  لمــــن العينــــة واســــتطلع أ ر

ضــع أمــام �ــل uعــة بــدائل مــرة، والباحــث بإعــداد tعــض املواقــف، و ر موقــف ثالثــة بــدائل مــرة وأ
 �، واس�شعر الباحث أن #ؤالء الطالب يفضلو ا�wمسة بـدائل عdـ ة أخر نوخمسة بدائل تا ى ر

uعة X رالبدائل الثالثة والبدائل. 

 :ا��صائص السيكوم��ية ملقياس التح�� املعر"! لدى طالب ا��امعة

أوال صدق املقياس
ً

:  

 :نتائج البحث وتفس��Bا

أوال
ً

  ل نzيجة الفرض Cو وتفس��Bا

ــــــة  ــــ� املعر�ــــــــ يتمتـــــــع tعـــــــد تطبيقـــــــھ عdـــــــ� العينــ ـــاس التح�ـــ ـــ ــــنص الفـــــــرض Xو عdـــــــ� أن مقيـ ليـــ
� طالب ا��امعةdستطالعية بداللة صدق تؤكد صالحية استخدامھ وتجعلھ قابل للتعميم عª.  

  :قوللتحقق من #ذا الفرض قام الباحث بحساب صدق املقياس tعدة طر
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  :صدق ا�'كم�ن  . أ

 �تھ Xوليـــة عdـــ مـــن الـــسادة Xســـاتذة اc�كمــــ�ن ) 9(رحيـــث عـــرض الباحـــث املقيـــاس �ـــ صــــو
 علـــم الـــنفس التعلي°ـــ{ والــــ»�ة النفـــسية�وذلـــك إلبـــداء الـــرأي مـــع إم1انيــــة  املتخصـــص�ن �ـــ مجـــا
نھ مناسبا،  وºعرض جدو  لا��ذف أو }ضافة أو التعديل ملا ير ً � مقيـاس ) 1(وdعناصر التحكيم ع

  :عر�التح�� امل

  )1(لجدو 

  9= لJسب اتفاق ا�'كم�ن حو عناصر التحكيم ع�� مقياس التح�� املعر"! ن

  Jسب �تفاق  عناصر التحكيم  م

  %89  .مدى مناسبة مفردات املقياس للبBئة املصر=ة  1

  %89  )..طالب ا��امعة(مناسبة مواقف املقياس لعينة البحث   2

3    %78  .مالءمة مواقف املقياس للتعر=ف }جراÝي للتح�� املعر�

 للتعر=ف }جراÝي لھمالءمة مواقف �ل tعد من أtعاد التح�� املعر�  4.  89%  

ات املقياس  5 ضوح الصياغة اللغو=ة لعبا ردقة و   %89  .و

6    %78  .ىكفاية عدد مواقف املقياس للكشف عن مستو التح�� املعر�

� املقي) 1(ل يتÖÛ من جدو dكم�ن ع�c89 - %78(اس تراوحت ما ب�ن أن �سب اتفاق ا% (
ــ �ــسبة اتفــاق مرتفعــة، ممــا يــدعو إ�ــ� الثقــة �ــ صــالحية مقيــاس التح�ــ� املعر�ــ، وقــام الباحــث  ̀و
ـــياغة tعـــــض ال1لمـــــات �ـــــ tعـــــض  نبــــإجراء tعـــــض التعـــــديالت ال�ـــــ{ اق/.حYــــا الـــــسادة اc�كمـــــو �ـــــ صـ

  .املواقف

 �  ) 2(لوا��دو التا
� �ل dال�سب املئو=ة للموافقة ع Ö×يو   :مفردة من مفردات مقياس التح�� املعر�

  �عديل  موافق  م  غ�� موافق  �عديل صياغة  موافق  م
   صياغة

  غ�� 
  موافق

1  89%  11% -  19  67%  33% - 

2  78%  22%  - 20  78%  22% - 

3  89%  11%  - 21  78%  22% - 

4  78%  22% - 22  78%  22% - 

5  78%  22%  - 23  89%  11% - 

6  89%  11% - 24  89%  11% - 

7  89%  11% - 25  89%  11% - 
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  �عديل  موافق  م  غ�� موافق  �عديل صياغة  موافق  م
   صياغة

  غ�� 
  موافق

8  78%  22%  - 26  78%  22% - 

9  89%  11% - 27 78%  22%  - 

10  89%  11% - 28 89%  22% - 

11  89%  11%  - 29 89%  11%  - 

12  67%  33%  - 30 78%  22% - 

13  78%  22%  - 31 78%  22% - 

14  78%  22%  - 32 89%  11% - 

15  89%  11% - 33 89%  11% - 

16  89%  11% - 34 89%  11% - 

17  78%  22%  - 35 78%  22%  - 

18  89%  22%  -  36  89%  11%  -  

  9=  مقياس التح�� املعر"! ن<ل مفردة من مفردات ال�سب املئوfة للتحكيم ع��) 2(لجدو 

أن �ــسب اتفــاق اc�كمــ�ن عdــ� املقيــاس تراوحــت مــا يتــÖÛ ) 2(لوrاســتقراء ا��ــدو الــسابق 
ـــ �ــــسبة اتفــــاق مرت) %89 - %67(بــــ�ن  ـ ــ� الثقــــة �ــــ صــــالحية مقيــــاس التح�ــــ� ̀و فعــــة، ممــــا يــــدعوا إ�ــ

 ،� وقام الباحثاملعر�dكم�نآً بتعديل صياغة املفردات بناء ع�cراء السادة ا.  

 :الصدق البنا¦ي  - ب

جات املقياس باتباع ا�wطوات Üتية   : رتم حساب الصدق البناÝي لد

تباطات ملفردات ªختيار  � ª العينة36×36رإعداد مصفوفة �dستطالعية  عª )387= ن .(  
 باستخدام اختبار ىحساب مد �dكفاية ��م العينة إلجراء التحليل العام Kmo Test حيث 

، أي أك�. من ا��د Xد�ى )0.955(� تحليل #ذا املقياس Kmo بلغت قيمة إحصاÝي اختبار
 فإنھ يمكن ا��كم بكفاية ��م العينة إلجراء #ذا اKaiserالذي اش/.طھ �  . لتحليل وrالتا

� العوامل  �dصو ع�ßوتلينج لYسة لBبطر=قة تحليل امل1ونات الرئ dلإجراء التحليل العام
  .امل1ونة للمقياس بجذر �امن لYذه العوامل أك�. من الواحد ال»�يح

� ` �� التواdعة عوامل، و�انت قيم ا��ذر ال1امن للعوامل عu � ا�رتم التوصل إ ُ :5.685 ،
5.331 ،4.325 ،3.335   .    

�  �dعد، تم عمل التدو=ر املتعامد للعوامل عt ل� إلعطاء معÙ¯ نف�~{ لYذه العوامل الناتجة �
=ما كس ل1ايز  را��اسوب بطر=قة فا  الختيار Kaiser ر، واتبع الباحث محك �ايز)Kaiser(ر
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 ��.  أو أك�. lشبعات دالةl0.3شبعات الفقرات بالعوامل، والذي ¬عت�. ال�شبعات ال�{ تصل إ
  ) 32-29. ، ص2012زة، تيغ(
uعة عوامل كما #و مو×Ö با��دو � � وجود ا� tعد التدو=ر إdش�. ن�يجة التحليل العامlلو   :ر

  )3(لجدو 

  العوامل املستخرجة و�شبعا§�ا �عد التدوfر املتعامد ملصفوفة مفردات مقياس التح�� املعر"!

  الرا�ع  الثالث  الثاJي  لCو  املفردة  الرا�ع  الثالث  الثاJي  لCو  املفردة

1     .752 19   .660   

2    .681  20   .562   

3     .539 21     .394 

4    .516  22  .323    

5     .544 23  .395    

6    .485  24    .545  

7     .506 25    .597  

8    .674  26  .569    

9   .535   27  .588    

10   .497   28  .533    

11     .540 29  .544    

12   .616   30  .505    

13   .606   31  .707    

14   .618   32  .705    

15    .608  33  .643    

16    .543  34  .700    

17    .540  35  .594    

18   .694   36  .626    

 ا��ذر ال_امن
ا��ذر 
  ال_امن

5.685 5.331 4.325 3.335 

 %9.264 %12.013 %14.808 %15.792  التباين التباين
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 tعـد التــدو=ر ) 3(لبــالنظر إ�ـ� جــدو : تحديـد املفــردات ال�ـ{ lــشبعت عdـ� �ــل عامـلdللتحليـل العــام
dما ي ÖÛيت :  

قــــم لأن العامــــل Cو ـــاملفردات  ، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 23، 22(ر قــــد lــــشبع بـ
، وتكـشف %15.792 ب�ـسبة تبـاين 5.685، وقد �ـان ا��ـذر ال1ـامن )13(وrلغ عدد#ا ) 36، 35، 34

 وال��ـزعن وضـع ا�wطـط وX#ـداف واتخـاذ –ªفتقاد للـدعم النفـ�~{ مضام�ن #ذه املفردات عن 
ات، وعــدم إم1انيــة الـــسيطرة عdــ� Xحــداث وªس�ــسالم وعـــدم الرغبــة باc�اولــة ، ىمــرة أخـــر رالقــرا

 يمكن lسمية #ذا العامل �  ). بال��ز النف�~{(وrالتا

قم  فقد lشبع بأما العامل الثاJي وrلغ عدد#ا ) 20 ،19، 18، 14، 13، 12، 10، 9(راملفردات 
، وتكشف مضام�ن #ذه املفردات عن %14.808ب�سبة تباين 5.331، وقد �ان ا��ذر ال1امن )8(

اء واملعتقدات ذات الطاtع املعر� املنغلق واملتح�� ذاتيا، وعدم قبو التنوع � البدائل،  Üل ً ر
، وتوقع نتائج Xحداث،  � مصß�تھ الwxصية ومنفعتھ الذاتيةوتفس�. الفرد لألحداث ل1ي تصب
 يمكن lسمية #ذا العامل � ). التوقعات الذاتية الwxصية(وrالتا

قم "! ح�ن �شبع العامل الثالث وrلغ عدد#ا ) 25، 24، 17، 16، 15، 8، 6، 4، 2(ر باملفردات 
كشف مضام�ن #ذه املفردات عن ، وت%12.013 ب�سبة تباين 4.325، وقد �ان ا��ذر ال1امن )9(

ة سلبية  ا�ات البصر=ة والسمعية وا��سية، وتفس�. املواقف بصو رªستجابة املشو#ة لإلد ر
� الشك وªحتماليةdح1ام املوضوعية معتمدا عX إعاقة �dعمل عl ،يمكن ًوخاطئة �، وrالتا

اك ا���~{(lسمية #ذا العامل    ). رlشو=ھ ªد

قم � ح�ن lشبع العامل الر ، وقد �ان )6(وrلغ عدد#ا ) 21، 11، 7، 5، 3، 1(راtع باملفردات 
أف1ار غ�. ، وتكشف مضام�ن #ذه املفردات عن %9.264 ب�سبة تباين 3.335ا��ذر ال1امن 

ضة مع X#داف الواقعية، وما #و سائد ومألوف � ا�cتمع، باإلضافة للقبو  لمنطقية متعا ر
 يمكن lسمية #ذا العامل بأح1ام العقالنية طق السليماملطلق للمعلومات، وخلو#ا من املن� وrالتا

  ). غ�. منطقية(

، )0.3(كما يتÖÛ أن جميع املفردات لYا lشبعات دالة حيث �انت lشبعات �ل م��ا أك�. من 
ة ال��ائية للمقياس م1ونة من   لم يتم حذف أي مفردة من املقياس وrذلك تصبح الصو�روrالتا

  .مفردة) 36(

   Confirmatory Factor Analysis تحليل العام�! التوكيديال. جـ

  ªستكـــشا�dللتأكــد مــن صــدق النمـــوذج الــذي تــم التوصـــل إليــھ مــن خـــالل التحليــل العــام
 التوكيــدي للنتــائج املــستخرجة dســتطالعية قــام الباحــث بــإجراء التحليــل العــامª بال�ــسبة للعينــة

 ªستكــشا� باســـتخدامdي مــن التحليــل العـــامÝبرنــامج التحليـــل }حــصا AMOS V23 حيــث تـــم ،
� العينة ªستطالعية، وتم حساب �ل من معـامالت ªنحـدار dالتوكيدي ع dإجراء التحليل العام

=ــة وا�wطــأ املعيــار والقيمــة ا��رجــة ال�ــ{ lعــادل قيمــة  =ــة ومعــامالت ªنحــدار الالمعيا ياملعيا ر " ت"ر
 يو×Ö النمـوذج املـس) 1(ودالل��ا، وش1ل � التوكيـدي، �ـ حـ�ن ا��ـدو التـاdلتخرج للتحليـل العـام

=ة ) 4(للھ يو×Ö جدو  =ة واملعيا رمعامالت ªنحدار الالمعيا  التوكيديرdمن التحليل العام. 
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  العام�! التوكيد النموذج املستخرج للتحليل ) 1(ش_ل 
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  )4(لجدو 

fة للتحليل العام�! ا fة واملعيا رمعامالت �نحدار الالمعيا   لتوكيدي للعينة �ستطالعيةر

  العوامل  املفردات
معامالت 
�نحدار 

fة   رالالمعيا

ا��طأ 
  ياملعيار

القيمة 
  ∗ا�'رجة

معامالت 
�نحدار 
fة   راملعيا

ىمستو 

  ∗الداللة

VAR00028 f1 1.000   .710  

VAR00027 f1 1.096 .077 14.163 .752 *** 

VAR00026 f1  .933 .076 12.333 .654 *** 

VAR00023 f1  .560 .070 7.953 .421 *** 

VAR00022 f1  .446 .069 6.475 .343 *** 

VAR00013 f2  1.000   .597  

VAR00012 f2  1.228 .108 11.411 .726 *** 

VAR00010 f2  1.081 .104 10.430 .641 *** 

VAR00009 f2  1.190 .105 11.308 .717 *** 

VAR00005 f4  .755 .076 10.000 .551 *** 

VAR00003 f4  1.096 .089 12.292 .684 *** 

VAR00001 f4  1.000   .700  

VAR00002 f3  1.426 .141 10.089 .756 *** 

VAR00004 f3  1.254 .135 9.278 .649 *** 

VAR00006 f3  .968 .120 8.076 .523 *** 

VAR00029 f1  1.039 .075 13.939 .740 *** 

VAR00030 f1  .955 .078 12.283 .652 *** 

VAR00031 f1  1.061 .080 13.228 .702 *** 

VAR00008 f3  1.000   .528  

VAR00015 f3  1.279 .135 9.490 .675 *** 

                                                
  "ت "قيمة= ا�'رجة القيمة  ∗
0.01 الداللة عند ىمستو ∗  
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  العوامل  املفردات
معامالت 
�نحدار 

fة   رالالمعيا

ا��طأ 
  ياملعيار

القيمة 
  ∗ا�'رجة

معامالت 
�نحدار 
fة   راملعيا

ىمستو 

  ∗الداللة

VAR00021 f4  .466 .078 5.993 .326 *** 

VAR00007 f4  1.066 .080 13.267 .743 *** 

VAR00011 f4  1.075 .082 13.031 .728 *** 

VAR00016 f3  1.329 .142 9.381  .662 *** 

VAR00017 f3  1.247 .137 9.084  .627 *** 

VAR00024 f3  1.030 .116 8.864  .602 *** 

VAR00025 f3  1.299 .133 9.751  .709 *** 

VAR00014 f2  1.097 .103 10.608  .655 *** 

VAR00018 f2  1.149 .108 10.634  .658 *** 

VAR00019 f2  1.451 .120 12.100  .792 *** 

VAR00020 f2  1.477 .122 12.064  .789 *** 

VAR00032 f1  1.048 .076 13.779 .732 *** 

VAR00033 f1  .883 .069 12.843 .681 *** 

VAR00034 f1  1.074 .075 14.294 .759 *** 

VAR00035 f1  .688 .075 9.212 .488 *** 

VAR00036 f1 .901 .073 12.276 .651 *** 

 التوكيــدي للعوامــل امل1ونــة ) 4(ليتــÖÛ مــن ا��ــدو الــسابق dأنــھ تــم حــساب التحليــل العــام
ـــد أكـــــــدت النتـــــــائج أن جميـــــــع معـــــــامالت ªنحـــــــدار  ـــــتطالعية، وقــــ ــــدى العينـــــــة ªســ ـــ لـــ للتح�ــــــ� املعر�ــــ

=ـــة جـــاءت قيمYـــا ا��رجـــة دالـــة عنـــد مـــستو  ىالالمعيا تفـــاع معـــامالت 0.01ر ر، كمـــا أظYـــرت النتـــائج ا
  .ةيªنحدار املعيار وجميعYا قيم مقبول

كما تم التأكد من حسن مطابقة النموذج املق/.ح من خالل حساب مؤشرات املطابقـة وال�ـ{ 
  ).5(لأظYرت جميعYا حسن مطابقة النموذج املق/.ح كما يو×�ھ جدو 
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  )5(ل جدو 

  مؤشرات حسن املطابقة لنموذج التحليل العام�! التوكيدي للعينة �ستطالعية

  مؤشرات حسن املطابقة  م
قيمة 
  املؤشر

املدى املثا°! 
  للمؤشر

  القرار

جات ا��ر=ةx2مؤشر ال�سبة ب�ن قيم   1   لمقبو  )5(أقل من   df   2.095 (CMIN )  ر ود

 GFI(  848.  0( مؤشر حسن املطابقة   2�  لمقبو  1 إ

 NFI(  827.  0(يمؤشر املطابقة املعيار    3�  لمقبو  1 إ

4    }Ìمؤشر املطابقة ال�س)(RFI 815.  0 �  لمقبو  1 إ

 IFI(  901.  0( مؤشر املطابقة امل/�ايد   5�  لمقبو  1 إ

 TLI(  894.  0( مؤشر توكر لوºس    6�  لمقبو  1 إ

 CFI(  901.  0( نمؤشر املطابقة املقار   7�  لمقبو  1 إ

8   }Ì=طأ التقرwع ا�uمؤشر جذر متوسط مر)(RMSEA 053.  0.08لمقبو  فأقل  

ل املقبــو ىشــرات املطابقــة جــاءت �ــ املــديتــÖÛ أن قــيم مؤ) 5(لوrاســتقراء ا��ــدو الــسابق 
 تــــم ªعتمــــاد عdــــ� قيمــــة )X2(��ـــسن املطابقــــة tعــــد ªســــتغناء عــــن قيمــــة مرuــــع �ــــاي �-Chi، وrالتــــا

Square ر=ة حيث �انت قيم��ا أقل من�جات ا� � د� قيمـة جيـدة، تقـع ) 2.095(حيث بلغ ) 5(ر إ ̀و
 للمؤشر �  ).5(قيمة عن حيث يف/.ض أال تز=د #ذه ال� املدى املثا

 . GFI (848(كمــــا أن قيمــــة مؤشــــر حــــسن املطابقــــة �ــــ قيمــــة جيــــدة، تقــــع �ــــ املــــدى املثــــا ̀و
  حيـث lـش�. القــيم القر=بـة مـن الواحــد إ�ـ� مطابقــة 1للمؤشـر الـذي ينحــصر �ـ املـدى مــن صـفر إ�ــ

ــ قيمـــة جيـــدة، تقـــع �ـــ املـــدى امل. NFI (827(يجيــدة، كمـــا أن قيمـــة مؤشـــر املطابقـــة املعيـــار   ̀و�ثـــا
  حيـث lـش�. القــيم القر=بـة مـن الواحــد إ�ـ� مطابقــة 1للمؤشـر الـذي ينحــصر �ـ املـدى مــن صـفر إ�ــ

  .جيدة

 }Ìــا أن قيمــــة مؤشــــر املطابقــــة ال�ــــس  . RFI (815( كمــ�ــــ قيمــــة جيــــدة، تقــــع �ــــ املــــدى املثــــا ̀و
ابقــة  حيـث lـش�. القــيم القر=بـة مـن الواحــد إ�ـ� مط1ى مــن صـفر إ�ــ  �ـ املـدللمؤشـر الـذي ينحــصر

 . IFI (901( كمــــا أن قيمــــة مؤشــــر املطابقــــة امل/�ايــــد جيــــدة؛�ــــ قيمــــة جيــــدة وتقــــع �ــــ املــــدى املثــــا ̀و
 حيـث lـش�. القــيم القر=بـة مـن الواحــد إ�ـ� مطابقــة 1ى مــن صـفر إ�ــ  �ـ املـدللمؤشـر الـذي ينحــصر

. TLI (894( كمـا أن قيمـة مؤشـر تــوكر لـوºس جيـدة؛�̀ـ قيمـة جيـدة وتقــع �ـ املـدى املثـا  للمؤشــر و
 املدالذي ينحصر�  �� مطابقة جيدة1ى من صفر إ�  . حيث lش�. القيم القر=بة من الواحد إ

ــا أن قيمــــة مؤشــــر املطابقــــة املقــــار   . CFI (901(ن كمــ�ــــ قيمــــة جيــــدة وتقــــع �ــــ املــــدى املثــــا ̀و
  حيـث lـش�. القــيم القر=بـة مـن الواحــد إ�ـ� مطابقــة1ى مــن صـفر إ�ــ  �ـ املـدللمؤشـر الـذي ينحــصر

 قيمـة جيـدة، وتقـع �ـ . RMSEA( 053( كما أن قيمة جذر متوسط مرuع ا�wطأ التقر=Ì{ جيدة؛ ̀و
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 للمؤشر حيث إ��ا أقل من �جـة كب�ـ.ة، و#ـو 0.08املدى املثا ر ممـا يـدل عdـ� أن النمـوذج مطـابق بد
� مطابقة جيدة�=تÖÛ و. من أ#م مؤشرات جودة املطابقة حيث lش�. القيم ال�{ تقع � #ذا املدى إ

uعة عوامل   .رمن �ل ما سبق أن التح�� املعر� لدى أفراد العينة ªستطالعية يندرج تحت ا

، )0.3(كما يتÖÛ أن جميع املفردات لYا lشبعات دالة حيث �انت lشبعات �ل م��ا أك�. مـن 
ة ال��ائيــة للمقيــاس م1ونــة مــن   لــم يــتم حــذف أي مفــردة مــن املقيــاس وrــذلك تــصبح الــصو�روrالتــا

  .مفردة) 36(

نة الطرفية. د  :رصدق املقا

نـة الطرفيـة ملقيـاس  نـة الرrيـع Xعdـ� �ـ التح�ـ� املعر�ـ ر��ـساب صـدق املقا ُقـام الباحـث بمقا ر
، و#ــــــو مقيــــــاس $ جــــــات محــــــك خــــــا ـــــاس بــــــالرrيع Xد�ــــــى �ــــــ ضـــــــوء د جــــــات املقيـ رد ر ـــــ�، (ُر ، )2021عdــ

نة اختبار    ). 6(ل والذي يحدده جدو ق��ساب الفر ب�ن املتوسط�ن،) ت(رواستخدم لYذه املقا

  )6(لجـدو 

جـات ا��موعـة Cع�ـ� وا��موعـة CدJـى "ـ! التح�ـ�  رنتائج اختبار ال�سبة التائية ب�ن متوسـطي د
  املعر"!

  املتوسط  العدد  ا��موعة  البعد
  �نحراف

  ياملعيار

متوسط 
قالفر ب�ن 
  القياس�ن

قيمة 
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

جة   C  45 145.4  2.70ع�� رالد
  C  45 78.8  11.88دJى  ال_لية

66.64 67.480  0.01  

أن مقيــاس التح�ـــ�ات املعرفيـــة م�ـــ� بــ�ن ا�cمـــوعت�ن �ـــ اc�ـــك ) 6(ل      يتــÖÛ مـــن ا��ـــدو الـــسابق 
، حيث أن قيمة $ يدالة إحصائيا عند مستو ) ت(را�wا   . ولذلك يتصف املقياس بالصدق0.01ً

د أنـھ يتمتـع بداللـة صـدق مرتفعـة lــسمح مـن خـالل مـا سـبق مـن حـساب صـدق املقيــاس وجـ
  .بالثقة � Xداء مما يؤكد صالحية استخدامھ

  :نzيجة الفرض الثاJي وتفس��Bا

      يــــنص الفــــرض الثــــا�ي عdــــ� أن مقيــــاس التح�ــــ� املعر�ــــ يتمتــــع tعــــد تطبيقــــھ عdــــ� العينــــة 
� طdستطالعية بداللة ثبات تؤكد صالحية استخدامھ وتجعلھ قابل للتعميم عªالب ا��امعة.  

  :قولتتأكد من تحقيق #ذا الفرض قام الباحث بحساب ثبات املقياس tعدة طر

نباخ . أ   :ومعامل ثبات ألفا كر

 Öنبـــاخ، و=و×ـــ واســـتخدم الباحـــث ��ـــساب الثبـــات عdـــ� العينـــة ªســـتطالعية معامـــل ألفـــا كر
جة ال1لية) 7(لجدو  رمعامل الثبات ل1ل tعد من أtعاد املقياس والد ُ :  
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  )7(لجدو 

جة ال_لية ملقياس التح��ات املعرفيةم   رعامالت الثبات لأل�عاد والد

  معامل الثبات  البعد  م

  .900  ال��ز النف�~{  1

  .884  التوقعات الذاتية الwxصية  2

اك ا���~{  3   .860  رlشو=ھ ªد

  .790  )غ�. منطقية(أح1ام العقالنية   4

جة ال_لية   .951 رالد

نبـاك بال�ـسبة ألtعـاد : ÖÛ ما يdـيت) 7(لوrاستقراء ا��دو السابق  وأن قيمـة معامـل ألفـا لكر
، و` قيم )0.951(، وrلغت قيم��ا للمقياس ك1ل )0.790 و0.900(املقياس املستخدم تراوحت ب�ن 

  .مقبولة مما يؤكد صالحية استخدام #ذا املقياس

  :ب ـ طرfقة التجزئة النصفية

 ¬عرض ا��دو dس باستخدام طر=قة التجزئة النصفيةمعامالت ثبات املقيا) 9(لوفيما ي.  

)9(لجدو   

 معامل ثبات التجزئة النصفية

               املعامل

  املقياس
  )ر( قيمة  التجزئة النصفية

  نسب�.مان و براو

Spearman & Brown  

  جتمان

Guttman  

النصف 
  لCو

النصف 
  الثاJي

ملقياس 
التح��ات 

  0.910  0.906  املعرفية

0.899  0.947  0.947  

ـــار تراوحــــت بــــ�ن  أن :يتــــÖÛ مــــا يdــــ) 9(لباســــتقراء ا��ــــدو الــــسابق  معــــامالت الثبــــات لالختبـ
 معامالت ثبات عالية ودالة إحصائيا تدعو للثقة � ��ة النتائج) 0.906:  0.947(   .ً̀و

  :معامل الثبات باستخدام طرfقة إعادة التطبيق. جـ

ه تم حساب ثبات املقياس من خالل استخدام طر=قة إعاد مÙ{ مقدا رة التطبيق، tعد فاصل  ز
ً و#ـو معامـل دال إحــصائيا ممـا يـدعو للثقـة �ــ )0.956(**أسـبوع�ن، وrلـغ معامـل الثبــات للمقيـاس 

  .��ة استخدام املقياس

  



  التحيز المعرفيالخصائص السيكومترية لمقياس 
  لدى طالب الجامعة

ـــاجي موســى الحوشي/ أ   مــصطــفى نـ
  ناجي دمحم حسن/     دعبد الرحمن دمحم مصيلحي/ د.أ

 

 

768 

  :��ساق الداخ�!

 Öجـــة ال1ليـــة للمقيـــاس، و=و×ـــ تبـــاط بـــ�ن tXعـــاد والد ª روذلــك عـــن طر=ـــق حـــساب معـــامالت ر
ت) 10(لجدو  ª جة ال1لية للمقياسرمعامالت   .رباط ب�ن tXعاد والد

  )10(لجدو 

جة ال_لية ملقياس التح�� املعر"! تباط ب�ن �Cعاد والد رمعامالت �   ر

جة ال1لية  tXعاد  م   رالد

  **0.900  ال��ز النف�~{  1

  **0.892  التوقعات الذاتية الwxصية  2

اك ا���~{  3   **0.847  رlشو=ھ ªد

  **0.823  )نطقيةغ�. م(أح1ام العقالنية   4

) 10(ليتÖÛ من ا��دو dتباط تراوحت ب�ن : ما ي ª ذلك )0.823 ،0.900(رأن معامالتrو ،
جـة �ـل  تباط ب�ن د ª للمقياس، وذلك عن طر=ق حساب معامل dساق الداخlª رتم التحقق من ر

تبــاط ) 11(لمفــردة، والبعــد الــذي ت�ت°ــ{ إليــھ تلــك املفــردة، و=و×ــÖ جــدو  ª بــ�ن املفــردة رمعــامالت
  :والبعد الذي ت�ت°{ إليھ

  )11(لجدو 

جة ال1لية للبعد الذي ت�ت°{ إليھ جات �ل مفردة والد تباط ب�ن د ª رمعامالت ر   ر

البعد 
  لCو

معامل 
تباط   ر�

البعد 
  الثاJي

معامل 
تباط   ر�

البعد 
  الثالث

معامل 
تباط   ر�

البعد 
  الرا�ع

معامل 
تباط   ر�

22  .420**  9  .736**  2  .775**  1  .784**  

23  .488**  10  .685**  4  .698**  3  .745**  

26  .694**  12  .765**  6  .595**  5  .641**  

27  .757** 13  .682** 8  .620** 7  .761** 

28  .710** 14  .721** 15  .725** 11  .756** 

29  .747** 18  .729** 16  .710** 21 .497** 

30  .680** 19  .819** 17  .679** 

31  .741** 20  .799** 24  .643** 
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البعد 
  لCو

معامل 
تباط   ر�

البعد 
  الثاJي

معامل 
تباط   ر�

البعد 
  الثالث

معامل 
تباط   ر�

البعد 
  الرا�ع

معامل 
تباط   ر�

32  .764** 25  .732** 

33  .707** 

34  .779** 

35  .563** 

36  .681** 

 
 

) 11(ليتÖÛ من ا��دو dتباط تراوحت ب�ن : ما ي ª وأن )0.420، 0.819(رأن قيم معامالت ،
 للمقياس، كذلك تم حسابdساق الداخlª ذلك تم التحقق منrمعامالت #ذه القيم مقبولة، و 

جة ال1لية، و=و×Ö جدو  تباط ب�ن �ل مفردة من مفردات املقياس والد ªل ر معامالت ) 12(ر
جة ال1لية للمقياس تباط ب�ن املفردات والد ªر   . ر

  )12(لجدو 

جة ال_لية ملقياس تباط ب�ن املفردات والد رمعامالت �   التح�� املعر"! ر

تباط  رقم املفردة تباطمعام  رقم املفردة  رمعامل �   رل �

1  .616**  19  .747** 

2  .681** 20  .740** 

3  .635** 21  .351** 

4  .598** 22  .353** 

5  .494** 23  .422** 

6  .487** 24  .576** 

7  .669** 25  .677** 

8  .445** 26  .643** 

9  .687** 27 .717** 

10  .625** 28 .687** 

11  .671** 29 .718** 

12  .689** 30 .658** 
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) 12(ليتÖÛ من ا��دو السابق dتباط تراوحت ب�ن : ما ي ª 351، 0.747(رأن قيم معامالت .
  .، وأن معظم #ذه القيم مقبولة)

  : وتفس��Bانzيجة الفرض الثالث

 أح1ــام ال (يـنص الفـرض الثالـث عdـ� أن أtعــاد التح�ـ� املعر�ـ لـدى طــالب ا��امعـة، تتمثـل �ـ
ــــ. منطقيــــــــة(عقالنيـــــــة  ــــــز )غ�ــــ اك ا��ــــــــ�~{، وال��ــ ر، والتوقعــــــــات الذاتيـــــــة الwxــــــــصية، وlــــــــشو=ھ }د

  .)النف�~{

ـــم حــــساب ا�wــــصائص الـــــسي1وم/.ية للمقيــــاس وأســــفرت نتـــــائج  وللتحقــــق مــــن #ــــذا الفـــــرض تـ
uعـة أtعـاد ملقيـاس التح�ـ� املعر�ـ واملتمثلـة �ـ حساب ا أح1ـام (ر�wصائص السي1وم/.ية عن وجود أ

ــــة(ال عقالنيـــــة  اك ا��ــــــ�~{، وال��ــــــز )غ�ــــــ. منطقيــ ر، والتوقعـــــات الذاتيــــــة الwxــــــصية، وlـــــشو=ھ }د
. )النف�~{�� النحو التاdعاد عtX عر=ف #ذهl و=مكن:  

 :أ�عاد التح�� املعر"!

أف1ـار غ�ـ. منطقيـة، : ً وºعرفYـا الباحـث إجرائيـا بأ��ـا): منطقيةغ��(أح_ام ال عقالنية  �
ضــة مــع X#ــداف  ف، وال�ــ{ ت1ــو متعا ريحكــم الفــرد مــن خاللYــا عdــ� Xحــداث �ــ أغلــب الظــر ن و
لالواقعيــة، ومــا #ــو ســائد ومــألوف �ــ ا�cتمــع، وتتمثــل �ــ القبــو املطلــق للمعلومــات، وخلو#ــا 

  .من املنطق السليم

جة ال�   .{ يحصل عل�Ðا الطالب � #ذا البعد ملقياس التح�� املعر�روتقاس بالد

ـــــة ال�vــــــصية � اء :ًثانيــــــا التوقعــــــات الذاتيـ Ü ـــا بأ��ــــــا مجموعــــــة مــــــن ر وºعرفYــــــا الباحــــــث إجرائيـــ ً

 ض مــــع قبـــــو التنـــــوع �ـــــ ـــ� ذاتيـــــا، بمـــــا يتعـــــا ـــاtع املعر�ـــــ املنغلـــــق واملتح�ـ لواملعتقــــدات ذات الطــ ر ً

� طر=قتـھ ا�wاصـة ل1ـي تـصب �ـ مـصß�تھ الwxـصية البدائل، وفيھ يفسر الفرد Xحـداث عdـ
  .ومنفعتھ الذاتية

جة ال�{ يحصل عل�Ðا الطالب � #ذا البعد ملقياس التح�� املعر�   .روتقاس بالد

اك ا�'¶%$ � ا�ـات البـصر=ة :ر�شوfھ Lد ر وºعرفھ الباحث إجرائيا بأنـھ ªسـتجابة املـشو#ة لإلد ً

�ة ســــلبية وخاطئــــة، والــــسمعية وا��ــــسية املمتلكــــة، ممــــا ي�ــــ��ب عdــــ ر تفــــس�. املواقــــف بــــصو
� الشك وªحتماليةdح1ام املوضوعية معتمدا عX إعاقة �dعمل عlً.  

جة ال�{ يحصل عل�Ðا الطالب � #ذا البعد ملقياس التح�� املعر�  . رو=قاس بالد

13  .567** 31 .630** 

14  .614** 32 .667** 

15  .591** 33 .636** 

16  .595** 34 .694** 

17  .589** 35 .435** 

18  .624** 36  .599** 
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ثالثــا ال·�ــز النفــ¶%$ �
ً

ر وºعرفــھ الباحــث إجرائيــا بأنــھ شــعو الفــرد باالفتقــاد للــدعم النفــ�~{ : ً– 
ه tعـدم  ات tـشأ��ا لتغي�ـ. ن�يجـة مـا، وشـعو رو&�زه عن وضع ا�wطط وX#داف واتخـاذ القـرا ر

� ªس�سالم وعدم الرغبة باc�اولة مرة أخر�� Xحداث ال�{ تقوده إdىإم1انية السيطرة ع .  
� جة ال�{ يحصل عل�Ðا الطالب � #ذا البعد ملقياس التح�� املعر�   .رو=قاس بالد

ة ال��ائية    :للمقياسرالصو

أي مفردة من   tعد حساب ا�wصائص السي1وم/.ية للمقياس، وما ترتب عل�Ðا من عدم حذف
تھ ال��ائيـــة �ـــ صـــو uعــــة ) 36(ن يت1ـــو مـــن  رمفـــردات املقيـــاس، أصـــبح املقيـــاس  عـــة عdـــ� أ رمفـــردة مو ز

� tXعاد) 13(لأtعاد، و=و×Ö جدو dع املفردات عº    -:زتو

  )13(لجدو 

  لتح��ات املعرفيةرالصو ال��ائية ملقياس ا

  املفردات  �Cعاد  م
العد

  د

  ال·�ز النف¶%$  1
22 ،23 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،

34 ،35 ،36  
13  

اك ا�'¶%$  2   9  25، 24، 17، 16، 15، 8، 6، 4، 2  ر�شوfھ �د

  8  20 ،19،18، 14، 13، 12، 10، 9  التوقعات الذاتية ال�vصية  3

4  
غ�� (أح_ام العقالنية 

  )ةمنطقي
1 ،3 ،5 ،7 ،11 ،21  6  

  L  36جما°!

 ت¸'يح املقياس

جة واحدة لالختيار  جت�ن لالختيار )#ـ(ريتم ت»�يح املقياس بإعطاء د جات )د(ر، ود ر، وثالث د
جـات لالختيـار )جـ(لالختيار  uع د ر، وأ جـات لالختيـار )ب(ر جـة عdـ� )أ(ر، وخمـس د ر، وrـذلك ت/ـ.اوح الد

  ).180 -36(املقياس ب�ن 

  :يب Lحصائية املستخدمة "! البحثCسال

)، ªستكــــــشا�dــــل العــــــام ــــل  التحليــ ـــاك، ومعامــ  التوكيــــــدي، ومعامــــــل ألفــــــا كرنبـــdـــام والتحليــــــل العـــ
تباط لب�.سو ªن   . ر
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  :توصيات البحث

  :"! ضوء النتائج ال¹$ أسفر ع��ا البحث يقدم الباحث التوصيات �تية

=�يــة ال�ــ{ lــس��دف خفــض ال � تح�ــ� املعر�ــ بأtعــاده اwcتلفــة ع�ــ. مراحــل رتــصميم ال�ــ.امج التد
  .التعليم اwcتلفة

نأن يقوم الباحثو اwcتصو � مجال علم الـنفس والـ»�ة النفـسية باالسـتعانة ¦�ـذه Xداة  � ن
 . �أداة للكشف عن التح�� املعر� لدى طالب ا��امعة

اســـة العالقـــة بـــ�ن التح�ـــ� املعر�ـــ واملتغ�ـــ.ات املعرفيـــة وال � ر د رمــن الـــضر ي نفـــسية املـــؤثرة فيـــھ و
 .وال�{ تت�بأ بحدوثھ

 .بناء مقياس للتح�� املعر� ي�ناسب مع �ل مرحلة lعليمة �
اسات وgحوث مق��حة         -:رد

 التح�� املعر� لدى طالب ا��امعة .1� �� أtعاد الذ�اء ªنفعاdب ع=   . رأثر التد
  . عالقة تنظيم ªنفعال بالتح�� املعر� لدى طالب ا��امعة .2
 .ي1وم/.ية ملقياس التح�� املعر� لدى تالميذ املرحلة }عداديةا�wصائص الس .3
 .ا�wصائص السي1وم/.ية ملقياس التح�� املعر� لدى تالميذ املرحلة الثانو=ة .4
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  :قائمة املراجع

أوال املراجع العرgية
ً

:  

ة، �وثر قطب  أساليب الـتعلم والتفك�ـ. املفـضلة �ـ ضـوء نظر=ـة #�.مـان للـسيادة). 2020. (رأبو قو
مجلــة �ليــة ال/.بيــة جامعــة كفــر . الدماغيــة وعالق��ــا بــالتح�� املعر�ــ لــدى طلبــة ا��امعــة

 .92 -19، )2(20الشيخ، 

ي، فــــــراس ـــــا���س ). 2017. (را��مــــــو ـــــة ال�.مــــــوك وعالق��ــــــا بـ ـــــة لــــــدى طلبــــــة جامعـ التح�ــــــ�ات املعرفيـ
دنية � العلوم وال/.بية، . والتحصيل �Xادي°{ X لة�c41 – 1، )1(13را.  

اء خالـــد عبـــد Xم�ـــ.ال ، عـــذ� -العيـــا�ي (ªنحيـــاز املعر�ـــ وعالقتـــھ باألســـلوب املعر�ـــ ). 2017. (رعـــاد
حة ماجست�.[. لدى طلبة ا��امعة) التجر=دي  . �لية ال/.بية، جامعة القادسية. وأطر

� البBئة العرrية ). 2018. (الفيل، حل°{dو=ة حديثة عrنجل).تأصيل وتوط�ن(متغ�.ات ترX و  مكتبة
  .املصر=ة

التح��ات املعرفية لدى طلبة جامعة ). 2019. (املعايطة، عبد ا��ميد قاسم، والطالفحھ، فؤاد طھ
}~ñد�ة. (مؤتة وعالق��ا بالتفك�. ا� رسالة ماجست�. غ�. م�شو اسـات العليـا، ). ر ر�لية الد

دن X رجامعة مؤتة.  

=ـــــان  ªستكــــشا� و). 2012. (زتيغــــزة، أدمحم بوdـــا التحليــــل العـــــام التوكيـــــدي، مفا#يممYمــــا من�Wي��مــ
ºع والطباعة. lisrel ول��رال spssبتوظيف حزمة    .زدار املس�.ة لل�شر والتو

اء خالــد مجلــة . ªنحيــاز املعر�ــ لــدى طلبــة ا��امعــة). 2018. (رجـابر، عdــ� صــكر، وعبــد Xم�ــ.، عــذ
  .103 -65، )1(18القادسية � Üداب والعلوم وال/.بية، 

، أســعد اليا . التح�ــ� املعر�ــ وعالقتــھ بالــسيطرة املعرفيــة لــدى طلبــة ا��امعــة). 2017. (يســريســر
ة( حة ماجست�. غ�. م�شو رأطر   .�لية ال/.بية للعلوم }�سانية، جامعة كرrالء. )و

. إشـــ1الية التح�ــــ� �ـــ تحديـــد املــــصطÖß الـــسياñ~{ ا��ــــديث). 2008. (عبيكـــÍ~{، ســـعيد عبــــد القـــادر
  .السياسية و}عالم، جامعة يوسف بنخلة ا��زائر�لية العلوم ). رسالة ماجست�.(

ىالتح�ـــ� املعر�ـــ وعالقتـــھ بمـــستو الطمـــوح لـــدى ). 2019. (عز=ـــز، أوان �ـــاظم؛ صـــا�Ö، عـــامر مYـــدي
  .272 -249). 10(26مجلة جامعة تكر=ت للعلوم }�سانية، . طلبة ا��امعة

 �ــ التح�ــ� املعر�ـــ ZOOM فعاليـــة برنــامج للتفك�ــ. الــسابر ع�ـــ. منــصة). 2021. (عdــ، أحمــد غــانم
ونــــا ــا tعــــد صــــدمة جائحـــة �و #ــــرذو اضـــطراب مــ X رلـــدى طــــالب جامعــــة ي مجلــــة جامعــــة . ز

#ر �لية ال/.بية X222 -175، 1ج) 190( ع،ز.  

rيع، وعبده، نرم�ن محمود ، والء dالت�بؤ بـالقلق ). 2019. (رع � إسYام tعض أtعاد التح�� املعر�
 لدى املرا#ق�نòجتماª .453، )12(1 جامعـة الفيـوم للعلـوم ال/.بو=ـة والنفـسية، مجلة- 

520.  
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ة ). 2020. (مراد، #ا�ي فؤاد  والتح�ـ� املعر�ـ والقـد�رنمذجـة العالقـات الـسب�ية بـ�ن الـذ�اء ªنفعـا
، ا�cلـــة ال/.بو=ـــة �ليـــة ال/.بيـــة بحلـــوان.  لـــدى عينـــة مـــن طــالب ا��امعـــةعdــ� اتخـــاذ القـــرار

 .2353 – 2307، )76(ع

التح�� املعر�ـ وªمتنـان كمن�ئـات بالـصمود �Xـادي°{ لـدى عينـة ). 2018. ( منال محمودمصطفى،
#ر،. مجلة �لية ال/.بية. من طلبة املرحلة الثانو=ة X 708-648). 180(زجامعة.  
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