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ملخص

ىية

هدفت الدراسة الحالية إلى ححىت ثىر كل مى لىا الى ار لىا مراف الوسلايىة مسىوار ال

طالبىا مطالبى ًة (98
عل التحكز الترككدي لدى طالب الجالسة  .مبلغت عكنة الدراسة (ً )317
ذمور  219 ،إنث )لا طالب الفلقتكا الثالثة ماللاحسة .ماعتودر الدراسة عل قائوة السوال
ال وسىة لل

ىية ( ( ،)Costa & McCrae,1992ثلجوىة مثسلبىم لحوىد د وىد هكبىة ،

 ، )2011ملقيى ى ى ىىا

ال ى ى ى ى ار لى ى ى ىىا مراف الوسلايى ى ى ىىة ال ى ى ى ى ى دعى ى ى ىىد (

 ( )Karasiewicz,2011ثلجوىىة مثسلبىىم البا ىىت) ملقيىىا

&

Brycz

التحكىىز الترككىىدى ( Rassin,

 ، 2008ثلجوىىة مثسلب ىىم البا ىىت ) ،مثى ى اس ىىت دا" التب ىىار ا را للسكن ىىة الوا ىىد  ،ملسالى ى

االرثباط  ،مثحلك االنحدار الوتسدد  ،مثوصلت نتىائ الد ارسىة إلى د لسىتوى الى ار لىا مراف

الوسلايىة مالتحكىىز الترككىىدى لتوسىىع لىىدى عكنىىة الد ارسىىة ،موىىا مجىىدر عالقىىة ارثباطيى لوجبىىة

دالة عند لستوى  0.01بكا الس ىابية مالتحكىز الترككىدى  ،معالقىة ارثباطيىة سىالبة دالىة عنىد

لستوى  0.01بىكا دحسىاد (االنبسىاطية  ،مالتيةليىة ،مبيلىة ال ىوكل) بكنوىا لى ثوجىد عالقىة بىكا
التفىىتع عل ى ال ة ىلار مالتحكىىز الترككىىدى .ممجىىدر عالقىىة ارثباطي ى لوجبىىة دالىىة عنىىد لسىىتوى

 0.01بىىكا دحسىىاد ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة مالدرجىىة ال ليىىة مالتحكىىز الترككىىدى  ،م ى ل  ،ثنبىىرر
الس ى ىىابية مبسى ىىدا (التى ىىر كل االجتوى ىىاعي  ،ام حى ىىا" ال اثيى ىىة الوتحكى ىىز نحى ىىو ال فى ىىاف ) حى ىىالتحكز
الترككدى لدى طالب الجالسة.
الكلمات المفتاحية  :الذات ما وراء المعرفية  -سمات الشخصية -التحيز التأكيدى .
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مقدمة

لن لا ييلب لىا  400عىا" دم ززبىد ،درىار الفكلسىو

اإلنجلكىزي فلانسىيب بيحىو إلى د

السي الب لي حوجلد د زتةنى رًديىا ،فإنى يجى ب مى رىيف آلىل لترككىد مدعوى  ،تى لىو مانىت
هنىىا دالئ ى دكثىىل مدقىىوى ل ىىاد ثثةىىت عحس ى  ،فالسي ى إلىىا د زتغاض ى عنهىىا دم زتسال ى لسهىىا
عل دنها لهولة ال قيوة لها ،دم ييو" بوضع الوةلرار التي ثسوع ل حإسىتبسادها مرف ىها ،مهى ا

زنطوي عل

ح لسةق لتل لا لالل استنتاجار السيى السىاحية لؤمىد ال لجىال لل ى فكهىا،

مه ى ى ى ى ى ا لى ى ى ى ىىا يطلى ى ى ى ىىق علي ى ى ى ى ى التحيززززززززززز التأكيزززززززززززد

bias

Confirmation

(.)Von Bergen & Bressler,2018, 4

غالبا لا يحو ثف كىل
مب كل ( )Ariely, 2009دن حسةم قكود النلا" الوسلفي الب ليً ،
الفلد غكل عيالني ،ححكت زتر ل حاالنفساالر ماالفت الضىار مالوستيىدار التىي ال دسىا لهىا لىا
ال ىىحة ،حاإلضىىافة إلى التسىىل فىىي التف كىىل ،مقىىد درىىارر د ارسىىة ( )Kahneman,2011إلى

غالبىا لىا ثتىدال لىع قىدر
د التف كل الب لي لثي حالسدزد لا درحال التحكز الترككدي ،مالتىي ً
امفلاد عل اث اذ ق الرار مد حا" دقيية مفسالة ،مالتيىارار صىحيحة ،كىت اث ىع د التف كىل

عيالنيىا موىا مىا يستيىد سىىاحًيا .مالتحكىز الترككىدي لنت ىل فىي السدزىد لىا جوانىىم
الب ىلي لىيب
ً
الحيا  ،لنها  :البحت السلوي ماللدي السياسي ماالستثوار الوالي ،كت يوك امفلاد إل جوع

ددلىىة ثؤمىىد آرائه ى عنىىد اث ىىاذ ق ى الراثه بىىدالً لىىا النلىىل فىىي جويىىع الوسلولىىار الوتا ىىة  ،مهنىىا

يلهىىل التىىر كل السىىلة للتحكىىز الترككىىدي منى ييىىل امدلىىة التىىي ثتطىىابق لىىع لىىا يستيدمن ى فيىىع .
مالتحكى ىىز الترككى ىىدي يسن ى ى سى ىىسي امف ى ىلاد للح ى ىىول عل ى ى لى ىىا زؤمى ىىد ق ى ى الراثه  ،ححكى ىىت ثتفى ىىق لى ىىع
لستيداثه  ،مبوك امفلاد ذمم التحكز الترككدي إل الثيىة مالبحىت عىا الوسلولىار التىي ثىدع لىا
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يستيدمن فيع ،مثجاه الوسلولار الوؤبد لللؤبة الوغازل لوستيىداثه مقىد يسىاه ذلى فىي ارثفىا
لسدالر الف

لدى امفلاد حسةم ثل التحكزار (.)Von Bergen & Bressler,2018, 1

مبستيد ( )Baron, 2012د صنا اليىلار هى دقى النىا

علضىة للتحكىز الترككىدي ،فهى

يستوىىدم غالبىىا على التف كىىل الوتسوىىق مالنلىىل لجويىىع الوسلولىىار الوتا ىىة لىىدزه  ،مذلى دكثىىل

لا امفلاد اآلللبا مال ي يستودم ح ح مةكل عل االيواعد السالةا السلبسة الث ىاذ اليى الرار
مالت طىيع لألعوىال الوسىىتيةلية ،مبلجىع ذلى إلى د لثى هى ا التف كىل يحىاد يحىىو ضىلمر فىىي
الة لا التدفق الزائد للوسلولار مارثفا درجة عد" الييكا.

ظ

مالتحكىىز التركك ىدي يوحىىا د يحىىو

لى ثىىر كل إيجىىابي من ى يسىىاعد ف ى اث ىىاذ الي ى الرار دم

مضع ال ثكل لا امعباف عل الوقت دم الووارد الوسلايىة للفىلد ،مل ىا قىد ثىؤدي التحكىزار دي ً ىا
إل دلطاف مثكل م امفلاد زت م ق الرار دق عيالنية مبيللىو لىا قيوىة الوسلولىار الوتا ىة،
ملثى هى التحكىزار الترككديىة هىي دلطىاف غكىل ماعيىة فىي التف كىل ث ىو حى الفىلد على املىىور
مغالب ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ل ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ث ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤدي إلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى مقوعى ى ى ى ى ى ى ى ى ى فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ل ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحالر نتيج ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة لليى ى ى ى ى ى ى ى ى ى الرار
ً
الوتسلعة (.)Von Bergen & Bressler,2018, 3

مب ىىكل ( )Glick,2017إل ى د امف ىلاد يوكلىىو فيىىع إل ى البحىىت عىىا الوسلولىىار التىىي

ثدع ث وراثه الوسبية ملستيداثه ممجهار نلله مآرائه  ،ايف لو البحت عا الوسلولار
مثفسىىكلها حطىىل ثةىىلر مثؤمىىد ثوقسىىاثه  ،ل ى ا فىىالتحكز الترككىىدي هىىو طلبيىىة لف ىىلة ل ىىل لك ى
الفلد لوسلفة لا زلبد النا

رؤبت .ايوكلىو عىاد إلى ثجنىم دم رفى

دم اسىتبساد الوسلولىار

الجدزد التي ال ثتوافق لع ث وراثه الوسبية ملىا زؤلنىو حى حالفسى  ،مبوحىا د ييىود التحكىز
الترككىىدي امفىلاد إلى اسىىت ال

اسىىتنتاجار ل ىىوهة ح ىىر الحيىىائق التىىي ثتسىىار

لىىع آرائهى

( .)Parker,2006مبوحىىا اليىىول د التحكىىز الترككىىدي زهك ى امف ىلاد للبحىىت عىىا ددلىىة ثىىدع
آرائه ملستيداثه مالتي يوحا د ثدفسه إل اث اذ ق الرار سكئة.
نفسى ى ى
مال

مبتر ل التحكز الترككدى حالسدزد لا الوتغكىلار ال
مالى ى ى ار ل ى ىىا مراف الوسلاي ى ىىة  ،فت ى ىىكل ال

ىية مالوسلايىة  ،لنهىا سىوار الفىلد

ى ىىية إلى ى ى التفاعى ى ى الوت الى ى ى لل ى ىىفار

ىىائا السيليىىة ماالجتواعيىىة مالجسىىوية ماالنفساليىىة التىىي ثوكىىز الفىىلد مثجس ى لىىا سىىلوم

سىىلوما ل تلفىىا عىىا اآللىلبا  ،مثفسىىل ال

ىىية بنىىافاً على السىىوار التىىي زتوكىىز بهىىا امفىلاد،

كت ثت ف السوار حالثبار النسةي  ،مبوحىا ثسىدزلها مثغككلهىا عىا طلبىق ال ةىلار التسليويىة،
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ى ىىية ه ى ىىي الت ى ىىي ثح ى ىىدد للف ى ىىلد طاحسى ى ى الى ى ى ي زتوك ى ىىز حى ى ى ف ى ىىي الس ى ىىلو مالتف ك ى ىىل ليارن ى ىىة

حىىاآلللبا

) .)Mouzakis, 2017, 26-27فسزززمات الشخصزززية ماس ىىسة ملسىىتيل للتنة ىىؤ

حوجووعىىة ماسىىسة لىىا الن ىواث الحياثيىىة الوهوىىة( .)Bleidorn et al.,2019مهىى ا لىىا زؤبىىد
( )Soto, 2021د سىىوار ال

فغالبىىا لىىا يحىىو
ىىية لهىىا قىىدر عل ى التنةىىؤ بت ىلفار الفىىلدً ،

امفىلاد الى زا زتوتسىىو حوسىىتوى للثفىىع لىىا سىىوار لثى ال ىىوكل ماالث ى از االنفسىىال دف ى

ىىاالً

لىا دملئى الى زا يح ىىلو على درجىىار لن ف ىىة فىىي هى السىوار عةىىل لجووعىىة لتنوعىىة لىىا
لجىىاالر الحيىىا  ،موىىا د السىىوار ال

ىىية ثنة ى حاسىىتيلار مقىىو لوجووعىىة ماسىىسة لىىا نىىواث

الحي ىىا الوهو ىىة  ،مثستة ىىل السوالى ى ال وس ىىة ال ة ىىلى إط ىىا اًر عال ىىا ىىول بني ىىة س ىىوار ال

ىىية

( .)Costa et al., 2019ايستةل نووذج السوال ال وسة لا ده مد دث النوىاذج الوسىت دلة
ف ثفسكل ال

ية  ،مبوحا ثل يا الجوانم االيجابية لنووذج السوال ال وسة ايوا زل :

 -1نجىىا نوىىوذج السوال ى ال وسىىة ف ى ثحدزىىد امحسىىاد اللئيسىىية لل

ل ى ى ى ى ىىتلمة لد ارسى ى ى ى ىىة ال
ملنتل .

ىىية لوىىا جسل ى ييىىد" لغىىة

ى ى ى ى ىىية  ،مرى ى ى ى ىىل اً مثفسى ى ى ى ىىك اًل له ى ى ى ى ى امحسى ى ى ى ىىاد ف ى ى ى ى ى إطى ى ى ى ىىار ماضى ى ى ى ىىع

 -2يستة ىىل نو ىىوذج السوالى ى ال وس ىىة الت ىىداداً لنللب ىىار ال

ىىية  ،ك ىىت د ة ىىت التحلكى ى الس ىىالل

لسوال ماث السىتة ع ىل مجىود السوالى ال وسىة  ،لوىا يستةىل الىبس

نهايىة لهى السوالى  ،مى ل

ثوافي لع نووذج دززن كت ي و ُحسد ال هانية مالً لىا الووافيىة مبيلىة ال ىوكل  ،حاإلضىافة إلى
االنبساط مالس ابية مالف ل ل ل ثوافق لع نوىوذج السوالى ال وسة(ه ىا" ةكىم .)4-3 ، 2004
 -3ززمد البا ثكا حرسا

ث ورى ماضع لل

ية لا لالل عوالل امساسية .

ية ال وسة.
 -4يسطي عاللة لهوة للفلم الفلدية ف دحساد ال
(Costa et al., 1991, 887) .
مب ى ىىكل ل ى ىىطلع ل ى ىىا مراف الوسلفى ىىة  Metacognitionإلىى ى ال ى ىىوعي مالفهىى ى للسولي ى ىىار
الوسلاية ال اصة حالفلد ،مف نطا البحت الحال سو

زلمز البا ت عل د د جوانم لىا

مراف الوسلف ىىة ،مه ىىو الززززذات مززززا وراء المعرفيززززة Self

 ، Metacognitiveمقى ىىد ثوسى ىىست

الد ارسىار فىي ثنىامل هى ا الو ىطلع فررىارر د ارسىة ( )Scholer & Miele, 2016إلى د

دمر اس ى ى ًىوا ف ى ىىي عولي ى ىىة التنل ى ىىي الى ى ى اثي  .مق ى ىىد در ى ىىار
الى ى ى ار ل ى ىىا مراف الوسلاي ى ىىة ثلس ى ىىم ًا
( )Brinol & DeMarree, 2012إل د ال ار لىا مراف الوسلايىة ثىلثبع حسوليىار التف كىل
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الناقد ،مالتحكزار الترككدية ،مهي ثسن معي الفلد ال اثي حسولياثى الوسلايىة ،مميفيىة إدار ثلى

السوليىار حاسىت دا" لهىىارار لىا مراف الوسلفىىة ايسىس امفىلاد الى زا لىدزه لسىىتوى للثفىع لىىا

الى ار لىىا مراف الوسلايىىة إلى االعتوىىاد على التغ يىىة اللاجسىىة فىىي مثكىىل لىىا ام يىىا دكثىىل لىىا

اهتوال ىىا
دملئى ى الى ى زا يس ىىانو ل ىىا ض ىىسف ف ىىي لس ىىتوى الى ى ار ل ىىا مراف الوسلاي ىىة ،مهى ى دكث ىىل
ً

حاكتساب لسلفة ال ار لا لالل التسلييار السلةية ،كت ي كل إل د امفلاد للثفسىي الى ار
ىتسدادا لالن ىلاط فىي الت ى يا الى اثي ،مبسىسو للح ىول على
لا مراف الوسلاية ه دكثل اس ً
لسلولار ث ي ية دكثل لا لن ف ي ال ار لا مراف الوسلاية  ،موىا دنهى دكثىل ثيكيوىا ذاثيىاً
منفسىه بهىد

ثحسىكا الى ار مثسزبزهىا( .)Brycz et al., 2018, 67لزذا هدزدا الثحز

الحزال للز معرفزة لسزدا نز مز الزذات مزا وراء المعرفيزة وسزمات الشخصزية فز التحيزز
التأكيد لدى طالب الجامعة .

مشكلة الدراسة

يلهل التحكز الترككدي في السدزد لا الجوانم ،ايحدث عندلا يقىي امفىلاد امدلىة دم التيىار

الوسلول ىىار حط ىىل لنح ىىا ل ىىدع لى ىواقفه  ،فكبح ىىت امفى ىلاد ف ىىي مثك ىىل ل ىىا ام ي ىىا ع ىىا امدل ىىة
مبفسلمنها مبقيوونهىا حطىل ث ىو لؤبىد آلرائهى الوسىبًية( .)Stanovich et al., 2013مبىؤ ل

ىلةيا فىي السدزىد لىا الوجىاالر ،لثى دلطىاف الطيىاربا ()Stewart, 2006
التحكز الترككىدي ثىر ًا
كل س ً

دمر
 ،مامطبىىاف  ،مقى الرار االسىىتثوار ( ،)Bashir, 2013مقىىد مجىىد د التحكىىز الترككىىدي زلسىىم ًا
لهوىىا فىىي ه ى الوهىىا ،مدي ىاً فىىي لهنىىة الوحالىىا  ،فكىىت ثسلىىي الوحىىالكا ثيىىدي الوسلولىىار التىىي
ً
ثدع لومله فيع مبة لو م لحاملة لىلف

امدلىة الوتناق ىة .فاالهتوىا" االنتيىائي للوسلولىار

دم ثجاهلها دم ث وبهها لدع الوستيدار اليائوة هي سىوة لوكىز للتف كىل الب ىلي ( & Mercier

 .)Sperber, 2011موىا د النلىا" الونىاع الونسىق للىدفاعار النفسىية يسوى ضىد امدلىة التىي
ثتسار

لع آراف الفلد اللاس ة لديى ( .)Tavris & Aronson, 2007مثلهىل ل ىحلة التحكىز
النلىل عىا الةكئىة الثياايىة ،اىيوحا

سلةيا فىي الوجتوىع محى  ،حغى
الترككدي في مون زلسم ًا
دمر ً
د يونىىع الفىىلد لىىا االسىىتنتاج ال ىىحيع ،من ى ييل ى لىىا قدرث ى عل ى د يحىىو للًنىىا فىىي لواجهىىة
الللم الوتغكل ماليدر عل االستجاحة للوسلولار السلةية دم الوت اربة لىع لستيداثى مالتى

يوحىىا د ثىىؤدى إل ى اث ىىاذ ق ى الرار يحىىو ضىىلرها دكةىىل لىىا نفسهىىا  ،مالتحكىىز الترككىىدي ل ىىحلة
لطكل لها ثر كل سلةي عل اث اذ اليلار  ،فالتحكز الترككدي قد يحو آل في االرثفا حسىةم
جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  ،70ج 2ابريل 2022
) )371

د  /حممد أمحد على هيبة
ثىر كل الت نولوجيىا ممسىائ التواصى االجتوىاعي ،كىت ثيىو" عوالى الفلتىل (ثحدزىد االلتيىىارار
الوناس ىىبة ل ى ى ف ىىلد) عة ىىل اإلنتلن ىىت حس ىىزل امفى ىلاد ف ىىي فياع ىىار الوسلول ىىار  ،مق ىىد يح ىىو ل ىىا
ال ىىسم ث ىىحيع الوستي ىىدار غك ىىل الدقيي ىىة الت ىىي ي ىىحلونها نتيج ىىة لى ى ل  ،ك ىىت د انت ىىىار
لحلمىار البحىت ملجوسىىار املبىار ربوىا ثزبىىد الجهى دكثىل لىىا الوسلفىة ( Gatlin et al.,

.)2019, 40

مفى ىىي إطى ىىار السالقى ىىة بى ىىكا ال ى ى ار لى ىىا مراف الوسلايى ىىة مالتحكى ىىز الترككى ىىدي درى ىىارر د ارسى ىىتا
( )Kross & Ayduk,2017م ( )Brycz et al., 2019إلى د امفىلاد ي تلفىىو فىىي

لسىىتوى الىىدافع ال ى اثي لىىدزه مالحاجىىة الوسلايىىة إل ى س ىؤال دنفسىىه عىىا امسىىباب التىىي ثجس ى
طلبية ثف كله دم سلومه لاطئة ،ايوحا ثوقع د يحو حسى

امفىلاد لحفىزبا دكثىل للتسىل

ىل مننىىا ن ىىور ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة عل ى دنهىىا معىىي
عل ى ثحك ىزاثه ليارنىىة حغكىىله  .منلى ًا

ذاثىي حىىالتحكزار ،فوىثال يوكى امفىلاد إلى الوبالغىة فىىي ثيىىدزل نجىا ه الوسىىتيةلي ،مالتيلكى لىىا
الوقىىت الىىال " إلنجىىا لهوىىة لىىا مثحيكىىق هىىد

منه ى يوكلىىو إل ى

لىىا  ،مبن ىىر ه ى ا التنىىاق

ثجاه ى ى عوال ى ى الت ى ىىتكت الوحتولى ىىة مبلمى ىىزم عل ى ى لى ىىا قى ىىد يسى ىىل النجى ىىا (

Weiner,

.)2014,301

مامفلاد ال زا لدزه لستوى عال لا ال ار لا مراف الوسلاية يحددم بنجا التحكزار في

دفساله  ،مالونطق ،ماث اذ اليلار ،في كا د ذمي الوستوى الون ف
االعت ال
مم ل

حرنه ييسو ضحية للتحكزار ال ائسة (.)Brycz et al.,2019, 4
ية للفلد فال

زتر ل التحكز الترككدى حالسوار ال

ابت مدائ نسةيا ،يوكز الفلد عا غكل لا النا

كثكل

لا

السلو

،

فررارر

( )Kahneman & Tversky, 2013إل
لالنح ال
ظلم

لنها يف لو في

 .كت ثستةل ال

دراستا
د

ية نوع سلومي للمم،

(al.,2019

سوار ال

ية عالال لهوا ف
et

)Durand

ية يوحا د

،

ثوج امفلاد

عا اث اذ اليلار السيالني ال حيع ،حسةم باد التحكز الترككدي لف ل لا ،مفي ظ
اليلق معد" الييكا زنت اليلار ال اط

دي د سوار ال

ية ثؤ ل عل ا توالية

التنةؤ حالتحكزار الترككدية د ناف عولية اث اذ اليلار .موا ي كل (Durand )Ahmad,2020

) )et al., 2013إل د سوار ال

ية للثبطة بتر كل الثية الوفلطة
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عددا لا التحكزار الترككدية د ناف عولية اث اذ اليلار ،لا لالل االعتياد الو ل ال ي يجس
ً
لوا هو علي حالفس  ،مه الثية الوفلطة
الفلد يلا إلتالك إللحانار ليست اي دم دن دف
هي ل در م التحكزبار النفسية إذ يلا الفلد دن دف

لا غكل لوا زدعو إل القيا"

حووارسار ثحكزبة ضد اآلللبا.كوا ثوصلت دراسة ( )Melinder et al.,2020إل مجود
عالقة لوجبة بكا الس ابية مالتحكز الترككدى  ،معالقة سالبة بكا التفتع عل ال ةلار مالتحكز

الترككدى  .وم هذا المنطلق تتمث مشكلة الدراسة في معرفة تأثير ن م الذات ما وراء
المعرفية ،وسمات الشخصية ،ف

التحيز التأكيد

لدى طالب الجامعة .ويمك

تلخيص

مشكلة الدراسة ف النقاط التالية :
 -1دهوية دراسة الوتغكلار النفسية الت قد ثؤ ل عل التحكز الترككدى لدى طالب الجالسة
 -2نىىدر الد ارسىىار السلبيىة – فى

ىىدمد على البا ىىت -الت ى اهتوىىت بد ارسىىة التحكىىز الترككىىدى

ملسلفة لاهية الوتغكلار النفسية الت قد ثؤ ل علي .
 -3ن ى ى ىىدر الد ارس ى ى ىىار التى ى ى ى اهتو ى ى ىىت بد ارس ى ى ىىة الى ى ى ى ار ل ى ى ىىا مراف الوسلاي ى ى ىىة فى ى ى ى الد ارس ى ى ىىار
الساحية  ،فوسل الدراسار رمزر عل لا مراف الوسلفة ح ح عا" .

درسىىة – ف ى
 -4ال ثوجىىد ا

ىىدمد عل ى البا ىىت -درسىىت ثىىر كل سىىوار ال

ىىية مال ى ار لىىا

مراف الوسلاية ف التنةؤ حالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة .
ويمك صياغة مشكلة الدراسة ف األسئلة التالية :
 -1لا لستوى ال ار لا مراف الوسلاية لدى طالب الجالسة ؟
 -2لا لستوى التحكز الترككدى لدى طالب الجالسة ؟
 -3لا عالقة ال ار لا مراف الوسلاية حالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة؟
 -4لا عالقة سوار ال

ية حالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة؟

 -5ه يوحا التنةؤ حالتحكز الترككدى لا لالل سوار ال

ية مال ار لا مراف الوسلاية ؟
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أهداف الدراسة :
ثهىد

الد ارسىة الحاليىة إلى السىسي نحىو فهى مثفسىكل ثىر كل مى لىا الى ار لىا مراف الوسلايىة

مسىىوار ال

ىىية ف ى التحكىىز الترككىىدى  ،ملسلفىىة لسىىتوى م ى لىىا ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة

مالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة .

أهمية الدراسة :
 -1ثنبع دهوية الدراسة اللاهنة لىا ثناملهىا لسىد لفىاهي نفسىية دزثىة فى الةكئىة السلبيىة
لث ال ار لا مراف الوسلاية مالتحكز الترككدى .
 -2ثتن ىىامل الد ارس ىىة التحك ىىز التركك ىىدى ل ىىدى ط ىىالب الجالس ىىة ملسلف ىىة حسى ى

الوتغكى ىلار

النفسية الت يوحا د ثؤ ل علي .
 -3لحدمدي ىىة الد ارس ىىار الت ىىي دجلب ىىت ،لاص ىىة ف ىىي الةكئ ىىة السلبي ىىة ،لد ارس ىىة الوتغكى ىلار
الوؤ ل عل التحكز الترككدى .
 -4قىىد ثفكىىد نتىىائ ه ى الد ارسىىة البىىا ثكا ف ى إعىىداد ب ىلال للحىىد لىىا التحك ىزار الترككديىىة
الت يوحا د زتبسها الفلد مالت ثؤ ل ف النهاية عل الي الرار الت زت ها .

مصطلحات الدراسة

 -1التحيز التأكيد Confirmation Bias
سل عل دن لك الفلد للبحت عا امدلة مثفسكلها ماست دالها حطلبية لنحا لوستيداث دم
ُي َّ
فلضياث الحالية لترككدها(.)Charness & Dave,2017,2
مبسل

( )Baron,2012, 32التحكز الترككدي حرن الوك إل

لال لة ملسالجة مث زبا

الوسلولار الوتوافية لع الوستيدار الحالية فيع.
 -2الذات ما وراء المعرفية Metacognitive Self
يسلفها ( )Brycz et al.,2014, 306حرنها نلل اقبة للتف كل الوتحكز.
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 -3سمات الشخصية Personality Traits
نسةيا لا امف ار مالو اعل ،مالسلو ال ى يوكز
ثسل سوار ال
ية حرنها دنواط ابتة ً
امفلاد عا حس ه البس (.)Bleidorn et al., 2020
 -4نموذج العوام
: Personality

الخمسة الكبرى للشخصية

نووذج السوال ال وسة ال ةلى لل

ال

Big Five Factor Model of

ية يسد لا النواذج الحدزثة في فه مدراسة

ية مثفسكلها ملسلفة ردمد الفس ال ادر لا امفلاد  ،مبسطي صور ماضحة عا

ده السوار مال
ي

ائا مالووكزار مالتي بدمرها ثوكز امفلاد عا حس ه البس

.

ية ال ةلى لوب عوال يوحا ثوضيحها موا زلي :

النووذج لسوال ال

االنثساطية Extraversion
ث كل االنبساطية إل

مالتواص

الو اعل مالسواطف االيجابية لألفلاد مبت فو ححم التفاع

لع اآلللبا  ،مبتسوو

حاإل ار مالتحفكز مالوك

إل

الو حالر ح ح

ايجابي  ،مبتوتسو حالتفاؤل مالحز" مد ف الو اعل ماالنفساالر االيجابية .
العصاهية Neuroticism

زت فو حالسوار اإلنفسالية السلةية ماإلكتئاب  ،ماليلق  ،مالسدمانية  ،مالغ م ،

ماإلرثبا

 ،ماالندفاعية  ،مال ج

 ،مث و

استجاحاثه اإلنفسالية لبالغ فكها  ،ملدزه

صسوبة لللجو للحالة السوبة قة اإلنفسال  ،مبتسوو حسد" اإلستيلار الساطفي معد اللضا

عا ال ار .
التفتح عل الخبرات Openness to Experience

ث كل إل قةول امفلاد دف ار جدزد مبنللم إل السال موحا للتسل  ،مبت فو بتنو

اإلهتوالار  ،مال يال الواسع  ،م م اإلستطال  ،ماإلبت ار  ،ماالكت ا
ماليدر عل ربع املور حس ها البس

عاطفية ثجسله زتيلبو لا امللبا.

 ،ماالستنتاج ،

 ،مبحتللو دف ار امللبا  ،مبتوتسو حو اعل
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التقبلية Agreeableness

ث كل إل التساطف لع اآلللبا م م التفاع لسه  ،مالتوكز ححثل لساعد اآلللبا
الثية حالنفب  ،مبت ف امفلاد الولثفسو

مارثغا

فكها حاإلزثار  ،مالتسالع ،

ماالستيالة  ،ماليةول  ،مالتلمي  ،مالتواضع د ناف التسال لع اآلللبا .
يقظة الضمير Conscientiousness

امفلاد ال زا لدزه ييلة ضوكل ه دكثل إراد مايجابية ملو و به مبتوكزم حرنه

دكثل

ار في سلومياثه  ،مبت فو حالثبار  ،مالوسؤملية  ،ماليدر عل التحح مال بع

ال اثي  ،مالتف كل قة القيا" حرى فس  ،مبلتزلو حالواجبار مفيا لوا ثولي علي ضوائله ،
مبستةلم قاد ملنجزبا لألهدا

() Zaidi et al., 2013, 1346

اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة :
مفهوم التحيز التأكيدي Confirmation Bias
التحكز الترككدي هو الوك إل البحت عا الوسلولار التي ثتوافق فيع لع مجهة نلل الفلد

مثجاه الوسلولار الوسارضة ل (.)Gatlin et al.,2019, 40
أسثاب التحيز التأكيد :

عددا لا التفسكلار قد ث و لغلوطة ،مبست د" ل ل
التحكز الترككدي هو بنية ماسسة ثغطي ً
دربسة ثر كلار لحدد ( )Stanovich et al.,2013, 261مه موا زل :
 )1استقطاب المواقف :مذل إل بار صحة ردي لا عا آلل اي بع ال ال
عل اللغ لا عل

امط ال

الو تلفة للدلك ال ي زثةت صحة ردزها.

دكثل ثطلًفا

 )2التمسك بال أر  :مذل للتوس بلدي لا حاللغ لا ةور عد" صحة الدلك علكها.
 )3االعتماد عل البيانات األولية :مهو دلل غكل عيالني مغكل لنطيي د زت االعتواد
عل موية الوسلولار التي ث جوسها في الةداية فيع ،دم التوه مجوع الةيانار الحقيقية

ح ح ما .
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ال اطيف حر هنا

 )4توهم العالقة :مهو اإلد ار

قيية املل ال زوجد دي عالقة.

طا بكا د كا دم لوقفكا ،مفي
ارثبا ً

أنواع التحيز التأكيد
 -1الثح المتحيز ع المعلومات
ار د امفلاد يوكلو إل التبار الفلضيار حطلبية د ادية
ار مث لًا
قد مجدر التجارب للًا
الجانم ،لا لالل البحت عا ددلة ثتفق لع لستيداثه  ،بدالً لا البحت في جويع امدلة

ذار ال لة ،فإنه ييولو ح ياغة دسئلة للح ول عل إجاحة إيجابية ثدع نللبته

فه

زبحثو عا السواقم التي قد زتوقسونها إذا مانت فلضياثه صحيحة ،مليب لا سيحدث إذا
كانت لاطئة (.)Baron,2012, 32
موا ثؤ ل سوار ال
في قدراثه للدفا
مبحدث التسل

ية عل عوليار البحت الوتحكز مثتفاع لسها ،اي تلف امفلاد

عا لواقفه لا الهجوار ال ارجية ايوا زتسلق حالتسل

االنتيائي،

االنتيائي عندلا زبحت امفلاد عا لسلولار ثتفق لع لستيداثه ال

ية

مليست غكل لتسية (.)Alparasin & Mitchell,2004
موا زبحت امر ا

لووقفه ال

ي لت حك

ذمم لستوبار الثية السالية حسهولة دكةل عا لسلولار لناق ة
جة ،مال زبحت امفلاد ذمم لستوبار الثية الون ف ة عا

لسلولار لناق ة مبف لو الوسلولار التي ثدع لوقفه ال

ي ،موا ييو" امفلاد بتولكد

مثيكي امدلة في الحج الونحا نحو لستيداثه مآرائه  ،مثيل لستوبار الثية الولثفسة لا
ثف ك الوسلولار التي ثدع الوستيدار ال

ية لألفلاد (.)Fisher et al., 2010, 342

 -2التفسير المتحيز للمعلومات
ال ثيت ل التحكزار الترككدية عل جوع امدلة ،ت لو ما لدى ر
الوسلولار ،ب إ الطلبية التي يفسلم بها ثل

كا ل تلفكا نفب

الوسلولار يوحا د ث و لتحكز  ،مال

ييت ل التفسكل الوتحكز عل الووضوعار ذار امهوية الوجدانية ،ب ثيكي امهوية اإل باثية
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للةيانار التي ثجادل إلا لع دم ضد ق ية لسكنة ،اي نفوا العبارار التي ثدع فلضكته
عل دنها دكثل دهوية لا العبارار الوناق ة (.)Von Bergen & Bressler,2018, 7
 -3الذاكرة المتحيزة للمعلومات
قد زت مل امفلاد امدلة ح ح

انتيائي لتسزبز ثوقساثه ،

ت

لو قالوا حجوع امدلة

مثفسكلها حطلبية لحازد  ،مبسو ه ا التر كل ااستدعاف انتيائيا دم اذاكل ثرككديةا دم اذاكل

لنحا ا ،مث تلف النللبار النفسية في ثنةؤاثها ول االستلجا االنتيائي ،موا ثتوقع نللبة
الو طع د الوسلولار الوطاحية للتوقسار الساحية سكت ث زبنها ماستسادثها حسهولة دكةل لا
الوسلولار غكل الوتطاحية ،موا د الوسلولار الوفاجئة ثلهل ال ثُنس ( Bashir,2013,
.)62
الذات ما وراء املعرفية Metacognitive Self
ثوسست دححاث لا مراف الوسلفة في نطاقها لت
يا اإلنسا

إل

نتيجة لهوة مهي د لا مراف

( ،)Brycz et al.,2019, 2مقد درار

لهوا في
الوسلفة ثلسم ًا
دمر ً
( )Schwarz,2015إل د التنلي ال اثي للفلد هو ثفسكل لةل لا مراف الوسلفة الت ثستود
عل لدى ثسيد م لاف ال بحة الوسلاية للفلد مالنللبار السالة التي يوحا الوصول إلكها (دي
النللبار النفسية ال ائسة لدى امفلاد ،موا د ال ار لا مراف الوسلاية ساسة للسيا  ،مثزبد

لا لسالجة الو اعل اإليجابية حطالقة ما توالية قةول الوسلولار ،مبوجلد قةول الوسلولار
ال اطئة ،لث

جدا
اللبع بكا ركئكا ال زوجد بكنهوا راحع لثال ،ي بع لا ال سم ً

ث حيحها ،مل ا زةدم د اليدر عل الت حي في لستيدار الفلد لتج ر في ا تياجار امفلاد
الوسلاية ،مالدافع الجوهلي لوسلفة ال ار
مبفتل

( )Kross & Ayduk, 2017د امفلاد ي تلفو في لستوى الحافز ال اثي

مد علكه د يسرلوا دنفسه عا امسباب التي ثجس طلبية ثف كله دم سلومه لاطئة،
ايوحا ثوقع د يحو حس
كوا د

امفلاد لحفزبا دكثل للتسل

عل ثحكزاثه دكثل لا غكله ،

ال ةل الوسلاية ،الولثبطة حالو اعل لا مراف الوسلاية ،ملستوى الدافع الوسلفي
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م

الجوهلي ي حال معي الفلد حالتحكزار ،مذل مننا ن ور ال ار لا مراف الوسلاية عل دنها
معي ذاثي حالتحكزار.
مث و

ال ار لا مراف الوسلاية عد لهارار لنها التنةؤ ،مالويارنة مالفحا مللاقبة

ال ار مالتناظل مالتناسق مال بع الترللي مجويسها ثسه بدرجة مةكل في قدر الفلد عل
ل حالث  ،مه

الوهارار لهوة حالنسبة منها ثزمد الفلد حرسباب إلفاق في فه حس

الووضوعار ،مثسه في باد اليدر عل التح ك  ،موا ثساعد في اليدر عل

اال تفاظ

ماالستدعاف مثسد لهار عالة للتسل (.)Brycz et al.,2019, 4
مسات الشخصية
مفدو سمات الشخصية
جنبا إل
ثسل سوار ال
ية عل دنها دنواط لوكز مف ار امفلاد معواطفه مسلومياثه ً
ية هي ل ائا
جنم لع اآللية النفسية ( .)Park, & Kim,2022, 3مسوار ال

لتسية يوحا د ثتنبر حالسلو  ،مثؤ ل عل
حاالست ا

موا د

سوار ال

ددائه  ،مذل

حسةم ارثباط سوار ال

ية ثلثبع حالتسل ماإلد ار

ية

( & Barrick, Mount

.)Li,2013, 133
العوام المؤثرة في سمات الشخصية
هنا عوال لؤ ل في ث وبا ال

ية  ،لنها لا زلي:

د -الصفات الوراثية :مهي السوار الجسوية ،مالسيلية ،مالنفسية مالتي ثنتي

عا طلبق

الجكنار فوثال االضطلاب في ن اط الغدد ال واف زؤدي إل اضطلاحار في جوانم ل تلفة

لا ال

ية (.)Rettew et al.,2021, 2

لبارل دم غكل لبارل ،مثيس إل
ًا
كل
ب -العوام البيئية :مهي السوال ال ارجية الوؤ ل ثر ًا
الةكئة الداللية (ر ام") كت زتر ل الجنكا حسوال مالغ اف ،مالحالة االنفسالية مال حية
لأل" ،مالةكئة ال ارجية مث و :
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لادية لث درجار الحلار  ،مالهواف،

جى -البيئة الطبيعية :م لا يحيع حالفلد لا ظلم

مال وف.

د -البيئة االجتماعية :م لا يحيع حالفلد لا دسالكم التن ئة دال امسل  ،مالسالقار
االجتواعية ،فونها يحتسم ال ثكل لا ال ةلار مالوهارار الوؤ ل سلةية دم إيجابية في نوو

ثبسا لنوعكتها مموكتها (.)Funder,2001, 197
النفسي ً
وتعددت الدراسات الت تناولت العالقة هي الذات ما و ارء المعرفية والتحيز التأكيدى ،

ونذلك الدراسات الت تناولت العالقة هي سمات الشخصية والتحيز التأكيدى وذلك نما يلي:
 -1دراسات تناولت العالقة هي الذات ما وراء المعرفية والتحيز التأكيد

دمر ال ار لا مراف الوسلاية التنةؤي حالتحكز

ثسلفت دراسة ( )Brycz et al.,2014عل

ارما ،مباست دا" لقياسي التحكز الترككدي،
الترككدي ،مث ونت عكنة الدراسة لا  593ل ً
مال ار لا مراف الوسلاية  ،ثوصلت نتائ الدراسة إل مجود ثر كل ثفاعلي لل ار لا مراف
الوسلاية ،ملجال الوسلولار الويدلة علي التحكز الترككدي ،موا د امفلاد ذمي ال ار لا

لكال دعل للتحكز الترككدي دال الت
مراف الوسلاية الون ف ة ،ه ال زا يلهلم
ً
مهدفت دراسة ( )Brycz et al.,2019لا لالل دراسة طولية ال
ال ار لا مراف الوسلاية ثتنبر حوستوى الدافع للح ول عل

ا.

التبار فلضية د

لسلولار ثتسلق حإد ار

امفلاد

للتحكز ال اثي الترككدي ،مذل لا لالل ل ارمة دكثل لا  400طالم جالسي في الدراسة

الطولية لود  2.5سنة.مدظهلر النتائ د الو ارمكا ذمي ال ار لا مراف الوسلاية السالية
دكثل ثحك اًز ثرككدياً لا لن ف

ال ار لا مراف الوسلاية .

 -2الدراسات الت تناولت العالقة هي سمات الشخصية والتحيز التأكيد
هدفت دراسة ( )Long,2017إل

ثحدزد لا إذا ما هنا

ارثباط بكا سوار ال

ية

ملستوى التحكز الترككدي .مث ونت السكنة لا ( )40فلد دعواره دكةل لا ( )18عالا،
مطبيت علكه قائوة السوال ال وسة ال ةلى لل

نتائ

الدراسة ال

د

امفلاد ال زا زتسوو حارثفا

ية ،ملقيا

التحكز الترككدى .مثوصلت

لستوى التفتع عل
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لستوى لن ف

لا التحكز الترككدي مامر ا

ال وكل يسجلو
ان فا

ف

لستوى لن ف

ال زا يسجلو درجة عالية ف

لا التحكز الترككدي مارثفا

التحكز الترككدي مامر ا

ال زا يسجلو

ييلة

لستوى التيةلية ييابل

درجار عالية لا الس ابية

يسجلو دي ا لستوبار للثفسة لا التحكز الترككدي.
مهدفت دراسة ( )Ahmad,2020إل
الترككدي للوستثولبا  ،مذل

لسلفة ثر كل سوار ال

ية مارثباطها حالتحكز

عل عكنة بلغت  396فلد ماست د" ثحلك االنحدار .مدكدر

النتائ د لا امرجع د يلهل الوستثولم البسطاف إنحيا ًا ثرككديا للثفسا ،مامضحت
الدراسة مجود عالقة ايجابية بكا الس ابية مالتحكز الترككدى  ،معالقة سلةية بكا ييلة
ال وكل مالتحكز الترككدى .
اإلطىىار النلىىلى مالد ارسىىار السىىاحية ذار ال ىىلة

فىىي ضىىوف لىىا سىىةقُ ،زال ىىإل لىىا عىىل
اهتوا" الد ارسىار امجنةيىة ببحىت عالقىة سىوار ال

ىية حىالتحكز الترككىدى  ،ممى ل الى ار

لا مراف الوسلاية حالتحكز الترككىدى  ،مل ىا ثوجىد نىدر فى الد ارسىار السلبيىة – فى

البا ت -الت ححت ثر كل م لا ه زا الوتغكلبا ف التحكىز الترككىدى مهىو هىد
الحالية ،مبوحا صياغة فلم

فروض الدراسة

ىدمد على

الد ارسىة

الدراسة عل النحو التال :

 -1ثوجد فىلم ذار داللىة إ ىائية بىكا لتوسىع درجىار الى ار لىا مراف الوسلايىة مالوتوسىع
الفلض (  ) % 50لدى طالب الجالسة.
 -2ثوجد فلم ذار داللة إ ائية بكا لتوسع درجار التحكز الترككدى مالوتوسع الفلضى
(  ) % 50لدى طالب الجالسة.
ىىية مالتحكىىز الترككىىدى لىىدى طىىالب
 -3ثو ىىد عالقىىة ذار داللىىة إ ىىائية بىىكا سىىوار ال
الجالسة .
 -4ثو ىىد عالقىىة ذار داللىىة إ ىىائية بىىكا ال ى ار لىىا مراف لسلايىىة مالتحكىىز الترككىىدى لىىدى
طالب الجالسة .
 -5يوحىا التنةىىؤ حىىالتحكز الترككىدى لىىا لىىالل سىىوار ال
لدى طالب الجالسة.

ىية مالى ار لىىا مراف لسلايىىة
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الطريقة واإلجراءات :

المندج  :اعتودر الدراسة الحالية عل
الدراسة مفلمضها .
العينة :

الونه

الوصف

حاعتبار الونه

امنسم لو حلة

أوالً :عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة
طالبا ،مطالب ًة ( 61ذمور153 ،
ارتق البا ت ه السكنة  ،التي بلغ عددها ( =ً )214
إناث) حوتوسع عولى قدر  20.27سنة ،مانح ال لعيارى قدر  ،0.87لا الطالب الويكدزا
حالفلقتكا الثالثة ماللاحسة ححلية التلبية جالسة عكا روب في السا" الدراسي ،2022–2021
مما الهد لا ه السكنة هو ساب ال ائا السيحولتلبة مدمار الدراسة .
ثانيا :عينة الدراسة األساسية
ً
ث ونىت عكنىىة الد ارسىىة امساسىىية لىا ( 98( )317ذمىىور  219 ،إنثى ) حوتوسىىع عوىىلى
قىىدر  20.41مانح ى ال لعيىىارى قىىدر  0,71لىىا الطىىالب الويكىىدزا حىىالفلقتكا الثالثىىة ماللاحسىىة
ححلية التلبية جالسة عكا روب في السا" الدراسي الجىالسي  2022–2021ممىا الهىد لىا
ه السكنة هو التحيق لا فلم

الدراسة.

أدوات ومقاييس الدراسة :
اعتودر الدراسة الحالية عل عد ليازيب ،يوحا ثناملها عل النحو التال :
 -1القائمة المختصرة للعوام الخمسة للشخصية ( NEO-FFIترجمة وتعريب  :محمد
أحمد هيثة ) 2011 ،
أ -وصف القائمة :
دعد ه اليائوة م لا ( ،)Costa & McCrae,1992مقا"(لحود د ود هكبة ،
 ) 2011بتسلبةها حوا زناسم الةكئة السلبية مثهد ه اليائوة إل قيا السوال ال وسة

لل
ال
ك
مب

ية مه  :الس ابية  ،ماالنبساط  ،مالتفتع عل ال ةلار  ،مالتيةلية
وكل  ،مثت و اليائوة لا  60لفلد ححكت ي تو م عال عل  12لفلد
لفلد لقيا لواسي (دمافق ح د  ،دمافق  ،غكل لتركد  ،دعار  ،دعار
ع الطالم عاللة (√) ف ال انة التي ثتوافق لس  .كت يسط الوفحو
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 ،مبيلة
 ،مدلا"
ح د )،
لوب
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درجار إذا التار الةدز ا دمافق ح د ا مدربع درجار إذا التار الةدز ا دمافق ا م الث درجار
إذا التار الةدز ا غكل لتركد ا مدرجتكا إذا التار الةدز ا دعار ا مدرجة ما د إذا
التار الةدز ا دعار ح د ا حالنسبة للوفلدار اإليجابية مالسحب حالنسبة للوفلدار السلةية
،مالجدمل التال زوضع ثو بع عبارار اليائوة عل م حسد :

مقا" البا ت حإعاد

ساب ال

ائا السيحولتلبة لليائوة لا صد

م بار مذل

عل النحو التال :
 -1حساب الثثات مع حذا المفردة ومعام االرتثاط المصحح لقائمة العوام الخمسة :
ث

ساب الثبىار لىع ى

قائوة السوال ال وسة لل

الوفىلد ملسالى االرثبىاط الو ىحع ل ى حسىد لىا دحسىاد

ية ممانت النتائ موا حالجدمل التال

:
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زت ع لا جدمل ( )2د جويع الوفلدار جكد مد
حسىىد لىىا دحسىىاد قائوىىة السوال ى ال وسىىة لل

فها ال زؤ ل على لسالى الثبىار ل ى

ىىية ل ى ى دحي ى البا ىىت عل ى جويىىع الوفىىلدار

الوحونة محساد اليائوة  .مبت ىع لىا جىدمل ( )2د جويىع الوفىلدار ذار لسىالالر ارثبىاط
ل ى ىىحع جكى ىىد مللثفسى ىىة لوى ىىا زى ىىدل عل ى ى صى ىىد لفى ىىلدار دحسى ىىاد قائوى ىىة السوال ى ى ال وسى ىىة
لل

ية.

مؤشرات صدق البنية لقائمة العوام الخمسة للشخصية:
قىىا" البا ىىت ححسىىاب لؤر ىلار صىىد الةنيىىة قائوىىة السوال ى ال وسىىة لل

ىىية حاسىىت دا"

التحلكى ى الس ىىالل التومك ىىدى ع ىىا طلب ىىق بلن ىىال  AMOS20مبوض ىىع ج ىىدمل ( )3لس ىىالالر
مالنسبة الحلجة ملستوى الداللة لت بع م

االنحدار الوعياربة مغكل الوعياربة مدلطاف القيا
لفلد عل دحساد قائوة السوال ال وسة لل

ية:
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زت ىع لىا جىدمل ( )3د جويىع لفىلدار قائوىىة السوالى ال وسىة لل

ىية مانىت دالىة عنىىد

لسىىتوى  ،0.01مقىىا" البا ىىت ححسىىاب لؤر ىلار صىىد الةنيىىة محسىىاد قائوىىة السوال ى ال وسىىة
لل

ية .مبوضع جدمل ( )4لؤرلار صد الةنية ليائوة السوال ال وسة لل

Chi)square(CMIN
DF
CMIN/DF
GFI
NFI
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IFI

CFI

RMSEA

زت ى ىىع لى ىىا جى ىىدمل ( )4د لؤر ى ىلار النوى ىىوذج جكى ىىد
 115.44بىىدرجار لبىىة =  584مه ى دالىىة إ

كى ىىت مانى ىىت قيوى ىىة  χ2للنوى ىىوذج =

ىىائياً عنىىد لسىىتوى  ،0.01ممانىىت النسىىبة

بكا قيوة  χ2إل درجار الحلبة =  ، 1.91ملؤرلار سا الوطاحية (NFI= ،GFI= 0.90
 ، )RMSEA= 0.08 ، CFI= 0.93 ،IFI= 0.91، 0.91لوا زدل عل مجود لطاحية جكد
لنووذج التحلك الساللي التومكدي ليائوة السوال ال وسة لل

ية.

مبوحا ثوضيع نتائ التحلك السالل التومكدى لةنية التسل اإلل تلمني الونل ذاثيا لا لالل
ال ح التال :
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شكل (  ) 1البنية العاملية لقائمة العوامل الخمسة للشخصية

ثثات قائمة العوام الخمسة للشخصية :
قا" البا ت ححساب بار الوقيا

حطلبية دلفا ملمنباخ محساد الوقيا

زوضع لسالالر الثبار:
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زت ع لا الجدمل السابق ( )5د جويع لسالالر الثبار للثفسة مال ى زؤمد بار قائوة
ية مذل

السوال ال وسة لل

لا لالل د قي لسالالر دلفا ملمنباخ مانت للثفسة،

مب ل فإ امدا الوست دلة ثتوكز حال د مالثبار مبوحا است دالها علوياً .
 -2مقياس الذات ما وراء المعرفية ( ( )Brycz & Karasiewicz,2011ترجمزة وتعريزب
الثاح ) ( ملحق )2
وصف المقياس:
زهى ىىد

الوقيى ىىا

إل ى ى قيى ىىا

حىىالتحكزار ،مث ىىو الوقيىىا

ال ى ى ار لى ىىا مراف الوسلايى ىىة لى ىىا لى ىىالل قيى ىىا

الى ىىوع ال ى ى اث

لىىا  40لفىىلد ثتىىو على لوىىب دحسىىاد ،مالجىىدمل التىىال زوضىىع

مصف له امحساد ملفلدار م حسد :
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تصحيح المقياس:
لالس ىىتجاحة ل ى ى لف ىىلد  ،ثى ى مض ىىع لقي ىىا

لوافق ،لحازد ،لسار  ،لسار

لواسى ى حطلبي ىىة ليح ىىلر لواف ىىق ح ىىد ،

ح د  .ملإلجاحة علي ي ع الطالم عاللة (√) فى ال انىة

التي ثتوافق لس  .مبرل الطالم لوب درجار إذا التار الةدز ا لوافق ح ىد ا مدربىع درجىار
إذا التىىار الةىىدز الوافقا م ىىالث درجىىار إذا التىىار الةىىدز الحازىىدا مدرجتىىكا إذا التىىار الةىىدز
السار ا مدرجة ما د إذا التار الةدز السار

ح د ا ،مذل حالنسبة للعبارار الووجبة لىع

عحب الت حيع حالنسبة للعبارار السالبة ،مثتلام الدرجة عل االسىتةيا لىا (،)200 -40

مملوا ادر الدرجة دلت عل ارثفا لستوى ال ار لا مراف الوسلاية لدى الطالم.
الخصائص السيكومترية لمقياس الذات ما وراء المعرفية

حساب الثثات مع حذا المفردة ومعام االرتثاط المصحح لمقياس الذات ما وراء المعرفية
ثى

سىىاب الثبىىار لىىع ى

الوفىىلد ملسال ى االرثبىىاط الو ىىحع ل ى حسىىد لىىا دحسىىاد لقيىىا

ال ار لا مراف الوسلاية ممانت النتائ موا حالجدمل التال

:
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ل

مبت ع لا جدمل ( )7د جويع الوفلدار جكد م
حسد لا دحساد لقيا

فها ال زؤ ل عل لسال الثبار

ال ار لا مراف الوسلاية عدا العبار رق ( )14ف البسد اممل ا

ام حا" ال اثية الوتحكز للوجتوع ا كت دظهلر ارثباطاً سالباً مضعيفاً ،فيا" البا ت حح فها
منها د لر عل

بار البسد  ،مددى

فها إل ارثفا قيوة بار البسد لي بع ، 0.861
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ملا

 ،دصبع البسد زت و لا ( )9لفلدار حسد

جويع الوفلدار الوحونة لألحساد امللى للوقيا

ه الوفلد  .مدحي البا ت عل
 .مد

جويع الوفلدار ذار لسالالر

ارثباط ل حع جكد مللثفسة لوا زدل عل صد لفلدار دحساد لقيا
الوسلاية  ،مب ل

فإ الوقيا

ال ار لا مراف

ف صورث النهائية زت و لا ( )39لفلد حسد

ه

العبار .
مؤشرات صدق البنية لمقياس الذات ما وراء المعرفية:
ق ىىا" البا ىىت ححس ىىاب لؤرى ىلار ص ىىد الةني ىىة لوقي ىىا

الى ى ار ل ىىا مراف الوسلاي ىىة حاس ىىت دا"

التحلكى ى الس ىىالل التومك ىىدى ع ىىا طلب ىىق بلن ىىال  AMOS20مبوض ىىع ج ىىدمل ( )8لس ىىالالر
االنحدار الوعياربة مغكل الوعياربة مدلطاف القيا
لفلد عل دحساد لقيا

مالنسبة الحلجة ملستوى الداللة لت بع م

ال ار لا مراف الوسلاية:
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زت ىىع لىىا جىىدمل ( )8د جويىىع لفىىلدار لقيىىا

ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة مانىىت دالىىة عنىىد

لسىىتوى  ،0.01مقىىا" ححسىىاب لؤر ىلار صىىد الةنيىىة محسىىاد لقيىىا
مبوضع جدمل ( )9لؤرلار صد الةنية لوقيا

ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة.

ال ار لا مراف الوسلاية:

Chi)square(CMIN
DF
CMIN/DF
GFI
NFI
IFI

CFI

RMSEA

زت ى ىىع لى ىىا جى ىىدمل ( )9د لؤر ى ىلار النوى ىىوذج جكى ىىد
 919.32بىىدرجار لبىىة =  489مه ى دالىىة إ

كى ىىت مانى ىىت قيوى ىىة  χ2للنوى ىىوذج =

ىىائياً عنىىد لسىىتوى  ،0.01ممانىىت النسىىبة

بكا قيوة  χ2إل درجار الحلبة =  ، 1.88ملؤرلار سا الوطاحية (NFI= ،GFI= 0.93
جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  ،70ج 2ابريل 2022
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 ، )RMSEA= 0.08 ، CFI= 0.94 ،IFI= 0.95، 0.92لوا زدل عل مجود لطاحية جكد
لنوىىوذج التحلك ى السىىاللي التومكىىدي لوقيىىا

ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة .مبوحىىا ثوضىىيع نتىىائ

التحلك السالل التومكدى لةنية ال ار لا مراف الوسلاية لا لالل ال ح التال :
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شكل (  ) 2البنية العاملية لمقياس الذات ما وراء المعرفية
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ثثات مقياس الذات ما وراء المعرفية :
قىىا" البا ىىت ححسىىاب بىىار الوقيىىا

حطلبيىىة دلفىىا ملمنبىىاخ محسىىاد الوقيىىا

مالوقيىىا

مح ى

مالجدمل التالي زوضع لسالالر الثبار:

زت ع لىا الجىدمل السىابق ( )10د جويىع لسىالالر الثبىار للثفسىة مالى ى زؤمىد بىار
الىىتسل اإلل تلمنىىي الوىىنل ذاثيىىا مذل ى لىىا لىىالل د قىىي لسىىالالر دلفىىا ملمنبىىاخ

لقيىىا

كانىىت للثفسىىة ،مب ى ل فىىإ امدا الوسىىت دلة ثتوكىىز حال ىىد مالثبىىار مبوحىىا اسىىت دالها

علوياً .
 -2مقياس التحيز التأكيدى ( ، Rassin, 2008ترجمة وتعريب الثاح )
وصف المقياس:
زت ىىو الوقيىىا

ل ىىا  10لفىىلدار ثهىىد

إلى ى قيىىا

التحك ىىز التركك ىىدى لىىا لىىالل بني ىىة

د اديىىة ثىىت اإلجاحىىة علكهىىا حاسىىت دا" طلبيىىة ليحىىلر لواس ى يوتىىد لىىا ادائوىاًا (  5درجىىار )

إلى ا نىىاد اًرا ( درجىىة ما ىىد ) ،لىىع عحىىب الت ىىحيع حالنسىىبة للوفىىلدار السىىالبة ،مبى ل ثت ىلام
الدرجة عل الوقيا
لى ىىا ال

لا (  .)50 -10مقىد قىا" لسىد الوقيىا

ى ىىائا السى ىىيحولتلبة للوقيى ىىا

فى الةكئىة امجنةيىة حىالتحيق

حاسى ىىت دا" التحلك ى ى السى ىىالل االست ى ىىاف مدظهى ىىل
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م

الوقيا

دن زت و لا عال ما د موا ثى

لسال

الثبار . 0.73

مقىىا" البا ىىت حىىالتحيق لىىا ال

سىاب الثبىار حطلبيىة دلفىا ملمنبىاخ مبلغىت قيوىة
لىىا صىىد م بىىار لىىدى طىىالب

ىىائا السىىيحولتلبة للوقيىىا

الجالسة مذل عل النحو التال :
الخصائص السيكومترية لمقياس التحيز التأكيدى
حساب الثثات مع حذا المفردة ومعام االرتثاط المصحح ألبعاد مقياس التحيز التأكيدى
لقيا

ث

ساب الثبار لع

الوفلد ملسال االرثبىاط الو ىحع ل ى حسىد لىا دحسىاد

التحكز الترككدى ممانت النتائ موا حالجدمل التال

مبت ع لا جدمل ( )11د جويع الوفلدار جكد م

لوقيا

:

فها ال زؤ ل عل لسالى الثبىار

التحكز الترككدى ل ا دحي البا ت عل جويع الوفلدار الوحونة للوقيا

 .مبت ع

لا جدمل ( )11د جويع الوفلدار ذار لسالالر ارثباط ل حع جكد مللثفسة لوىا زىدل
عل صد لفلدار لقيا

التحكز الترككدى .
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مؤشرات صدق البنية لمقياس التحيز التأكيدى:
قىىا" البا ىىت ححسىىاب لؤرىىلار صىىد الةنيىىة لوقيىىا

التحك ىىز الترككىىدى حاسىىت دا" التحلكىى

السىىالل التومكىىدى عىىا طلبىىق بلنىىال  AMOS20مبوضىىع جىىدمل ( )12لسىىالالر االنحىىدار
الوعياربىىة مغكىىل الوعياربىىة مدلطىىاف القيىىا
عل لقيا

مالنسىىبة الحلجىىة ملسىىتوى الداللىىة لت ىىبع مى لفىىلد

التحكز الترككدى:

زت ع لا جىدمل ( )12د جويىع لفىلدار لقيىا

التحكىز الترككىدى مانىت دالىة عنىد لسىتوى

 ،0.01مقا" البا ت ححساب لؤرلار صد الةنية لوقيا
( )13لؤرلار صد الةنية لوقيا

التحكىز الترككىدى .مبوضىع جىدمل

التحكز الترككدى:
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Chi)square(CMIN
مستوى الداللة
DF
CMIN/DF
GFI
NFI
IFI
CFI
RMSEA

زت ىىع لى ىىا ج ىىدمل ( )13د لؤر ى ىلار النوى ىىوذج جك ىىد
 71.47بدرجار لبة =  35مه دالة إ

كى ىىت مانىىىت قيوى ىىة  χ2للنوى ىىوذج =

ائياً عنىد  ،0.01ممانىت النسىبة بىكا قيوىة χ2

إل ى درجىىار الحلبىىة =  ، 2.04ملؤر ىلار سىىا الوطاحيىىة (NFI= 0.91،GFI= 0.95
 ، )RMSEA= 0.08 ، CFI= 0.95 ،IFI= 0.93،لوىا زىدل على مجىود لطاحيىة جكىد
لنووذج التحلك السىاللي التومكىدي لوقيىا

التحكىز الترككىدى .مبوحىا ثوضىيع نتىائ التحلكى

السالل التومكدى لةنية التحكز الترككدى لا لالل ال ح التال :
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شكل (  ) 3البنية العاملية لمقياس التحيز التأكيدى
ثثات مقياس التحيز التأكيدى :
قا" البا ت ححساب بار الوقيا
لسال

حطلبية دلفا ملمنباخ مبلغ لسال الثبار  0.88مهو

بار للثفع .

إجراءات الدراسة
 -1ثطةكق ددمار الدراسة ( قائوة السوال ال وسة لل
الوسلاية  -لقيا

التحكز الترككدى) عل

عكنة

ية -لقيا
ساب ال

لألدمار.
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ائا السبحولتلبة
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م

-2

ساب ال

ائا السيحولتلبة مدمار الدراسة .

 -3ثطةكق ددمار الدراسة (قائوة السوال ال وسة لل
الوسلاية  -لقيا

ية -لقيا

ال ار لا مراف

التحكز الترككدى) عل عكنة الدراسة امساسية.

 -4ثفلبغ مث حيع استجاحار عكنة الدراسة امساسية عل ددمار الدراسة.
-5

ساب لستوى م

لا :ال ار لا مراف الوسلاية مالتحكز الترككدى لدى عكنة

الدراسة امساسية.
-6
-7

ساب السالقة بكا ال ار لا مراف الوسلاية مالتحكز الترككدى .
ساب السالقة بكا سوار ال

ية مالتحكز الترككدى .

 -8التنةؤ حالتحكز الترككدى لا لالل سوار ال

ية مال ار لا مراف الوسلاية لدى

طالب الجالسة .

نتائج فروض الدراسة :
نتائج التحقق م الفرض األول
نا الفل

اممل عل دن اثوجد فلم ذار داللة إ

ائية بكا لتوسع درجار ال ار

لا مراف الوسلاية ،مالوتوسع الفلض ( ) % 50لدى طالب الجالسةا.
مللتحيق لا صحة ه ا الفل  ،ث است دا" التبار ا ر ا للسكنة الوا د لل ف عا
داللة الفلم بكا لتوسطار درجار دحساد لقيا

ال ار لا مراف الوسلاية لدى الطالب،

مالوتوسع الفلض (  ،) %50مبوضع الجدمل التالي لا ث التوص إلي لا نتائ في ه ا
ال دد:
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زت ىىع لىىا جىىدمل ( )14دن ى ال ثوجىىد فىىلم ذار داللىىة إ

ىىائية بىىكا لتوسىىع درجىىار

السكنة مالوتوسع الفلض (  ) % 50ف حسىد ام حىا" ال اثيىة الوتحكىز للوجتوىع

كىت مىا

لتوس ى ىىع السكن ى ىىة  26.20مالوتوس ى ىىع الفلضى ى ى ( ،27 = ) %50ك ى ىىت مان ى ىىت قيو ى ىىة ارا =
 ،1.56مه قيوة غكل دالة إ ائياً  ،موىا زت ىع عىد" مجىود فىلم ذار داللىة إ
بكا لتوسع درجار السكنة مالوتوسع الفلض (  ) % 50ف حسد التر كل االجتوىاعي

ىائية

كىت

كى ىىا لتوسى ىىع السكنى ىىة  34.89مالوتوسى ىىع الفلض ى ى ( ،36 = )%50ممانى ىىت قيوى ىىة ا ر ا =
 1.59مه قيوة غي دالة إ ائياً  ،مبت ع دي ً ا لىا الجىدمل السىابق عىد" مجىود فىلم
ذار دالل ىىة إ ىىائية ب ىىكا لتوس ىىع درج ىىار السكن ىىة مالوتوس ىىع الفلضى ى (  ) % 50فى ى حس ىىد
ال ى ى اكل الوتحكى ىىز كى ىىت مى ىىا لتوس ى ىع السكنى ىىة  14.57مالوتوسى ىىع الفلض ى ى (15 = ) %50

ممانىىت قيوىىة ا ر ا =  1.44مه ى قيوىىة غكىىل دالىىة إ

ىىائياً  ،مبت ىىع لىىا الجىىدمل السىىابق

 ) %ف ى ى حسى ىىد ام حى ىىا" ال اثيى ىىة الوتحكى ىىز نحى ىىو ال فى ىىاف

كى ىىت مى ىىا لتوسى ىىع السكنى ىىة 26.53

عىىد" مجىىود فىىلم ذار داللىىة إ

ىىائية بىىكا لتوسىىع درجىىار السكنىىة مالوتوسىىع الفلضى ( 50

مالوتوسى ىىع الفلض ى ى ( 27 = ) %50ممانى ىىت قيوى ىىة ا ر ا = 0.83مه ى ى قيوى ىىة غكى ىىل دالى ىىة
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إ

ىىائياً  ،مبت ىىع لىىا الجىىدمل السىىابق عىىد" مجىىود فىىلم ذار داللىىة إ

ىىائية بىىكا لتوسىىع

درجىىار السكنىىة مالوتوسىىع الفلض ى ( )%50ف ى حسىىد التحك ىزار اإلقناعيىىة كىىت مىىا لتوسىىع
السكنىىة  11.78مالوتوسىىع الفلض ى ( 12 = )%50ممانىىت قيوىىة ا ر ا =  0.86مه ى قيوىىة
غكل دالة إ

ائياً  ،مبت ع لا الجدمل السىابق عىد" مجىود فىلم ذار داللىة إ

لتوسع درجىار السكنىة مالوتوسىع الفلضى ( ) % 50فى الدرجىة ال ليىة للوقيىا

ىائية بىكا

كىت مىا

لتوسع درجار السكنة  113.97مالوتوسع الفلض ( 117 = ) %50ممانت قيوة ا ر ا =
 1.49مه ى قيوىىة غكىىل دالىىة إ ىىائياً  .مه ى ا زىىدل عل ى د لسىىتوى الطىىالب لتوسىىع عل ى
لقيا ال ار لا مراف الوسلاية .مه ا زدل على ا لسىتوى طىالب الجالسىة مىا لتوسىطاً فى

ام حىىا" ال اثيىىة الوتحكىىز للوجتوىىع  ،مالتىىر كل االجتوىىاعي ،مال ى اكل الوتحكىىز  ،مام حىىا" ال اثيىىة
الوتحكز نحو ال فىاف  ،مالتحكىزار اإلقناعيىة ،مبفسىل البا ىت ذلى حىر الطىالب ي تلفىو فىي

لستوى الحافز ال اثي مد طلبية ثف كله دم سلومه ل تلفة ،ابس ىه لحفىزبا دكثىل للتسىل

على ى ثحكى ىزاثه دكث ىىل ل ىىا غك ىىله  ،مو ىىا د ل ىىدزه له ىىارار لتوس ىىطة فى ى التنة ىىؤ ،مالويارن ىىة
مالفحا مللاقبة ال ار مالتناظل مالتناسق مال بع الترللي ،موا د الطالب ف ه الول لىة
ملاصة الول لة الجالعية زلمىزم على دلطىائه ممى ل دلطىاف اآللىلبا ،مدنهى ليسىوا دائوىا

يف ىىلو ال ى ا الى م عىىا ال ى ا ال ىىةور  ،مد يانىاً يوكلىىو إلى الححى على اآلل ىلبا

ح ىىح إيجىىابي ملىىيب سىىلةي ،مد يانىاً زتجىىاهلو الوسلولىىار الت ى ث ىىو لتناق ىىة لىىع لسىىارفه
الساحية ،موا دنهى زتىر لم ح ىح لتوسىع حالتىر كل االعاللى مالو ىاهكل  ،موىا دنهى لتوسىط
التسل عل قىدراثه الحقيقيىة ابس ىه على د اريىة حإلحانيىاثه مقىدراثه مالىبس

اآللىل ال

يوحن التسل ح ح سلي لىا يوتل ى لىا قىدرار منلحانيىار ،موىا دنهى د يانىاً زتىر لم حال ىح
السا" للولهل ال ارج مليب دائواً.

 -2نتائج التحقق م الفرض الثان
نا الفل

الثان عل دن اثوجد فلم ذار داللة إ

الترككدى مالوتوسع الفلض ( ) % 50لدى طالب الجالسةا.

ائية بكا لتوسع درجار التحكز
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مللتحيق لا صحة ه ا الفل  ،ث است دا" التبار ا ر ا للسكنة الوا د لل ف عا
التحكز الترككدى لدى الطالب مالوتوسع الفلض

داللة الفلم بكا لتوسع درجار لقيا

( ،)%50مبوضع الجدمل التالي لا ث التوص إلي لا نتائ في ه ا ال دد:

الثعد

جدول (  )15يوضح داللة الفروق هي متوسط درجات مقياس التحيز التأكيدى لدى
الطالب والمتوسط الفرض () %50

التحيز
التأكيدى

المجموعة

ن

العينة
المتوسط الفرض ( %50
)

317

المتوسط
الحساهي
29.56

االنحراا
المعيار
9.74

-

30

-

زت ىع لىا جىدمل( )15عىد" مجىود فىىلم ذار داللىة إ
السكن ىىة مالوتوسى ىىع الفلضى ى (  ) % 50ف ى ى التحك ىىز الترككى ىىدى

قيمة " ت "
0.79

مستوى
الداللة
غير دالة

ىائية بىكا لتوسىع درجىىار
ك ىىت مى ىىا لتوسىىىع السكنى ىىة

 29.56مالوتوسىىع الفلضى ( 30 = ) %50ممانىىت قيوىىة ا ر ا =  0.79مهى قيوىىة غكىىل
دالىة إ

ىىائياً  .مهى ا زىىدل على د لسىىتوى الطىالب لتوسىىع على لقيىىا

مه ا زدل عل د طالب الول لة الجالعية ملا يولم ح لا ن

التحكىز الترككىىدى .

لدزه اليدر ملىيب دائوىا

التية ى لىىا الوسلولىىار ماآلراف ت ى لىىو مانىىت ل تلفىىة لىىع لستيىىداثه مآرائه ى  ،مبلهىىل ذل ى
د ي ىىا ً ح ىىر الوسلول ىىار اليلكل ىىة ع ىىا الووض ىىو ال ث ف ىىكه الث ىىاذ قى ىلار جك ىىد  ،مو ىىا دنهى ى ال
يستوىىدم عل ى انطبىىاعه اممل ح ىىح دائ ى عىىا امر ى ا دم الووضىىوعار دم الوهىىا" الت ى
زنفى ى مها  ،مد يانى ىاً زتوقس ىىو ح ىىح ص ىىحيع ل ىىا ث ىىؤمل لى ى امل ىىور مام ىىداث  ،مو ىىا دنهى ى ال
يستودم عل

د ه ح ح دائ مننوا يستودم عل لسلولار ثساعده ف اث اذ الي الر .

 -3نتائج الفرض الثال :
زىىنا الفىىل

عل ى ا ثوجىىد عالقىىة ارثباطيىىة ذار داللىىة إ

ىىائية بىىكا سىىوار ال

ىىية

مالتحكز الترككدى ا .
للتحيىىق لىىا هى ا الفىىل

قىىا" البا ىىت ححسىىاب لسالى ارثبىىاط بكلسىىو بىىكا سىىوار ال

مالتحكز الترككدى ممانت النتائ موا حالجدمل التال :
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م

زت ع لا الجدمل دن ثوجد عالقة ارثباطي لوجبة دالة عند لستوى  0.01بكا الس ابية

مالتحكىىز الترككىىدى  ،بكنوىىا ثوجىىد عالقىىة ارثباطيىىة سىىالبة دالىىة عنىىد لسىىتوى  0.01بىىكا دحسىىاد
(االنبسىىاطية  ،مالتيةليىىة  ،مبيلىىة ال ىىوكل) بكنوىىا ال ثوجىىد عالقىىة بىىكا التفىىتع عل ى ال ة ىلار
مالتحكىىز الترككىىدى  .مبفسىىل البا ىىت ذل ى موىىا دمضىىحت د ارسىىة ( )Long,2017حىىر امف ىلاد
اجىىة دكةىىل

ىدمدا  ،لىىدزه
ال ى زا لىىدزه لسىىتوبار للثفسىىة لىىا الس ىىابية يوتل ىىو
ً
ثساطفىىا لحى ً
تواال لوساعد اآلللبا  ،موا د امر ا الس ابككا قليو للغاية لوا
للسيطل  ،مدق ا ً
قد زؤدي إل إ جاله عا التغككل دم قةول امف ار الجدزد  ،موا د

امفىلاد الى زا زتوتسىو

بدرجىىة عاليىىة لىىا االنبسىىاط حىىرنه ن ىىيطو م ىىا لو ملنفتحىىو  ،ملتحوسىىو ملغىىاللبا ،
ملتيةلىىكا لرلىىل يحىىو دقى فى التحكىىز الترككىىدى  ،دلىىا امفىلاد لىىا ذمى التيةليىىة الولثفسىىة لىىكه

قدر للثفسة عل التساطف لع اآلللبا م م التفاعى لسهى  ،مالتوكىز ححثىل لسىاعد اآللىلبا
مارثفىىا

الثيىىة حىىالنفب  ،مبت ىىف امفىلاد الولثفسىىو فكهىىا حاإلزثىىار  ،مالتسىىالع  ،ماالسىىتيالة ،

مالية ىىول  ،مالت ىىلمي  ،مالتواض ىىع د ن ىىاف التسالى ى ل ىىع اآللى ىلبا مذلى ى يحونى ىوا دقى ى فى ى التحكىىىز
الترككدى  ،دلا امفلاد للثفس ييلة ال وكل ال زا لدزه ييلة ضوكل ه دكثل إراد مايجابيىة

ملو ىىو به ى مبتوكىىزم حىىرنه دكثىىل ى ار فىىي سىىلومياثه  ،مبت ىىفو حالثبىىار  ،مالوسىىؤملية ،
ماليدر عل التحح مال بع ال اثي  ،مالتف كل قة القيا" حرى فس  ،مبلتزلو حالواجبىار مفيىا
لوىىا ثولي ى علي ى ضىىوائله  ،مبستةىىلم قىىاد ملنج ىزبا لألهىىدا

ل ى ل مىىانوا دق ى ف ى التحكىىز

الترككدى  ،مثتفق نتىائ هى الد ارسىة لىع د ارسىة مى لىا ( )Long,2017التى ثوصىلت إلى
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د امفلاد ال زا يسجلو درجة عالية ف ييلة ال وكل يسجلو لستوى لن ف
الترككىىدي مارثفىىا لسىىتوى التيةليىىة ييابل ى

ان فىىا

لا التحكز

ف ى التحكىىز الترككىىدي مامر ى ا

ال ى زا

يس ىىجلو درج ىىار عالي ىىة ل ىىا الس ىىابية يس ىىجلو لس ىىتوبار للثفس ىىة ل ىىا التحك ىىز التركك ىىدي ،
مد ارسىىة ( )Ahmad,2020الت ى ثوصىىلت إل ى مجىىود عالقىىة ايجابيىىة بىىكا الس ىىابية مالتحكىىز
الترككىدى  ،معالقىة سىىلةية بىكا ييلىة ال ىىوكل مالتحكىز الترككىدى  .مد ارسىىة ( Melinder et

 )al.,2020الت ى ثوصىىلت إل ى مجىىود عالقىىة ايجابيىىة بىىكا الس ىىابية مالتحكىىز التاككىىدى دلىىا
حقية السوار ف انت السالقار سلةية .
 -4نتائج الفرض الرابع :
ز ىىنا الف ىىل

على ى ا ثوج ىىد عالق ىىة ارثباطي ىىة ذار دالل ىىة إ

ىىائية ب ىىكا الى ى ار ل ىىا مراف

الوسلاية مالتحكز الترككدى ا .
للتحيق لا ه ا الفل

قا" البا ىت ححسىاب لسالى ارثبىاط بكلسىو بىكا دحسىاد الى ار لىا

مراف الوسلاية مالدرجة ال لية مالتحكز الترككدى ممانت النتائ موا حالجدمل التال :
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الذات ما وراء املعرفية ومسات الشخصية كمنبئات للتحيز التأكيدي

م

زت ع لا الجدمل دن ثوجد عالقة ارثباطي لوجبة دالة عند لستوى  0.01بكا دحساد ال ار
لا مراف الوسلاية مالدرجة ال لية مالتحكز الترككىدى  .مهى ا زىدل على د ملوىا ارثفسىت لسىتوى
ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة ددى إل ى

بىىاد التحكىىز الترككىىدى  ،فارثفىىا ام حىىا" ال اثيىىة الوتحكىىز

للوجتوىىع  ،ممى ل التىىر كل االجتوىىاعي لإلعىىال" مالو ىىاهكل  ،مالى اكل الوتحكىىز  ،مد حىىا" الفىىلد
الوتحكىز عىا مفافثى  ،ممى ل التحكىزار االقناعيىىة ثىؤدى إلى ارثفىىا التحكىز الترككىدى مثتفىىق
نتائ ه الدراسة لع دراسة ( )Brycz et al.,2014التى ثوصىلت إلى مجىود ثىر كل ثفىاعلي
لل ى ار لىىا مراف الوسلايىىة ،ملجىىال الوسلولىىار الويدلىىة علىىي التحكىىز الترككىىدي ،موىىا د امف ىلاد
لكال دعل للتحكز الترككدي دالى
ذمي ال ار لا مراف الوسلاية الون ف ة ،ه ال زا يلهلم
ً
الت

ا .مدراسة ( )Brycz et al.,2019الت دظهلر د الو ارمكا ذمي الى ار لىا مراف
ال ار لا مراف الوسلاية .

الوسلاية السالية دكثل ثحك اًز ثرككدياً لا لن ف
نتائج التحقق م الفرض الخامس :

زنا عل  :يوحا التنةؤ حالتحكز الترككىدى لىا لىالل سىوار ال

ىية مدحسىاد الى ار لىا مراف

الوسلاية .
مللتحيق لا ه ا الفل

است د" البا ت االنحدار الوتسدد حطلبية  stepwiseمالجدامل

التالية ثوضع لا ثوص إلي البا ت لا نتائ :
زوضع الجدمل التال

ثحلك التبازا لودى ثر كل الوتغكلار الوستيلة (سوار ال

ال ار لا مراف الوسلاية) عل التحكز الترككدى:
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معام

االرتثاط

مربع معام
االرتثاط

زت ىىع لىىا الجىىدمل السىىابق د النسىىبة الفائيىىة لتحلك ى التبىىازا للوتغك ىلار الوسىىتيلة (سىىوار
ىىية مدحسىىاد ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة) عل ى التحكىىز الترككىىدي مانىىت دالىىة عنىىد . 0.01
ال
حإسىىها" نسىىة له ى الوتغك ىلار بلىىغ  ، %40مبوضىىع الجىىدمل التىىالي لىىدى ثىىر كل الوتغك ىلار
الوستيلة عل التحكز الترككدي .

β

زةكا الجدمل ( )19لسالالر االنحدار التي دظهلر د

الس ابية مبسدى (التر كل

االجتواعي  ،ام حا" ال اثية الوتحكز نحو ال فاف ) ثتنبر حالتحكز الترككدى لدى طالب

الجالسة ،مبلهل الجدمل د قي لسالالر االنحدار الوسكل جافر لوجبة مدالة إ
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ائياً

الذات ما وراء املعرفية ومسات الشخصية كمنبئات للتحيز التأكيدي

م

عل حسد

( 0.36 = βر=  4.8دالة عند لستوى  )0.01مبسد

( 0.34 =βر=  7.8دالة عند لستوى  )0.01مبسد
(0.17 = β

ر=  2.3دالة عند لستوى )0.01

مه ا زثةت د الس ابية مبسدى

(التر كل االجتواعي  ،ام حا" ال اثية الوتحكز نحو ال فاف ) ثستةل لنة ايجابي ( طلدي)
للتحكز الترككدى ،مثساه امحساد جويسها في التنةؤ بنسبة  %40لا التبازا ف

التحكز

الترككدى لدى طالب الجالسة  .مبست لا لا ه النتائ لسادلة التنةؤ التحكز الترككدي

لدى طالب الجالسة عل النحو التال :

التحكز الترككدي =( × 0.28التر كل االجتواعي) ( × 0.32 +الس ابية) × 0.17 +
(ام حا" ال اثية الوتحكز نحو ال فاف ) . 4.44 +
مبفسل البا ت ذل حا للثفس الس ابية زت فو حالسوار اإلنفسالية السلةية ماإلكتئاب،

ماليلىق ،مالسدمانيىىة ،مالغ ىىم ،ماالرثبىىا  ،ماالندفاعيىة ،مال جى  ،مث ىىو اسىىتجاحاثه اإلنفساليىىة
لبىىالغ فكهىىا  ،ملىىدزه صىىسوبة لللجىىو للحالىىة السىىوبة قةى االنفسىىال  ،مبتسىىوو حسىىد" االسىىتيلار

ثحكز ثرككدياً لوستيداثه مآرائه  ،مم ل التىر كل
الساطفي معد اللضا عا ال ار  ،ايحو دكثل
اً

االجتواع لث اإلعال" مالو ىاهكل ملستيىدار الفىلد على قدرثى ممفافثى الولثفسىة ثىؤ ل ثىر ك ال

كةك ى اًل عل ى ثحكىىز الترككىىدى ،مثتفىىق ه ى النتيجىىة لىىع د ارسىىة م ى لىىا ( )Long,2017الت ى

ثوص ىىلت إلى ى د امفى ىلاد الى ى زا يس ىىجلو درج ىىار عالي ىىة ل ىىا الس ىىابية يس ىىجلو لس ىىتوبار

للثفسىىة لىىا التحكىىز الترككىىدي  ،مد ارسىىة ( )Ahmad,2020الت ى ثوصىىلت إل ى مجىىود عالقىىة
ايجابي ىىة ب ىىكا الس ىىابية مالتحك ىىز التركك ىىدى  ،مد ارس ىىة ( )Melinder et al.,2020التى ى
ثوصلت إلى مجىود عالقىة ايجابيىة بىكا الس ىابية مالتحكىز التاككىدى  ،مد ارسىة ( Brycz et

 )al.,2014التى ى ى ثوص ى ىىلت إلى ى ى مج ى ىىود ث ى ىىر كل ثف ى ىىاعلي للى ى ى ار ل ى ىىا مراف الوسلاي ى ىىة ،ملج ى ىىال
الوسلول ىىار الويدل ىىة علىىىي التحك ىىز الترككى ىىدي ،مو ىىا د امفى ىلاد ذمي الى ى ار ل ىىا مراف الوسلايى ىىة

ى ىىا .مد ارسى ىىة

ىكال دعلى ى للتحكى ىىز الترككى ىىدي دالى ى الت
الون ف ىىة ،ه ى ى ال ى ى زا يلهى ىىلم لى ى ً
( )Brycz et al.,2019الت ى دظهىىلر د الو ىىارمكا ذمي ال ى ار لىىا مراف الوسلايىىة الساليىىة
دكثل ثحك اًز ثرككدياً لا لن ف

ال ار لا مراف الوسلاية .
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خالصة النتائج :

ثوصلت نتائ الدراسة إل د لستوى ال ار لا مراف الوسلاية مالتحكز الترككدى لتوسع

لدى عكنة الدراسة ،مم ل

مجدر عالقة ارثباطي لوجبة دالة عند لستوى  0.01بكا

الس ابية مالتحكز الترككدى  ،بكنوا ثوجد عالقة ارثباطية سالبة دالة عند لستوى  0.01بكا
دحساد (االنبساطية  ،مالتيةلية  ،مبيلة ال وكل) بكنوا ال ثوجد عالقة بكا التفتع عل ال ةلار

مالتحكز الترككدى  ،مثوجد عالقة ارثباطي لوجبة دالة عند لستوى  0.01بكا دحساد ال ار
لا مراف الوسلاية مالدرجة ال لية مالتحكز الترككدى

 ،مد

الس ابية مبسدى (التر كل

االجتواعي  ،ام حا" ال اثية الوتحكز نحو ال فاف ) ثتنبر حالتحكز الترككدى لدى طالب
الجالسة.
توصيات الدراسة

لا لالل لا اطلع علي البا ت لا ددبيار ملا ث التوص إلي لا نتائ  ،يوحا التوصية
حوا زلي:

 -1ثيدي لحاضلار ول االستفاد لا الوسلولار الوتا ة للفلد مميفية استغالها ،
معد" االنغال عل درى مف ل لسكا .

 -2لساعد الطالب ف اث اذ مصنع الي الرار معد" االنغال مالتوس بلدى لسكا .
حبوث مقرتحة :

 -1دراسة لتغكلار نفسية دللى ف ثر كلها عل التحكز الترككدى لث سىلو الو ىاطل ،
مالنلجسية .
 -2إجلاف بلنال للحد لا التحكز الترككدى للطالب ف الول لة الجالعية.

 -3دراسة ال ار لا مراف الوسلاية حجوانم دللى ف ال
االستطال .

 -4إجلاف نفب الدراسة الحالية ف ل ال

ية لث الدافعية السيلية م م

ثسليوية دللى مالول لة اإلعدادية دم الول لة

الثانوبة.
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Abstract
The current study aimed to investigate the effect of metacognitive
self and personality traits on confirmation bias among university
students. The study sample consisted of (317) male and female
students (98 males, 219 females) of the third and fourth year students.
The study relied on a list of the five personality factors (Costa &
McCrae, 1992), (translated and arabized by Mohamad Ahmed Haiba,
2011), and the Metacognitive Self Scale prepared by (Brycz &
Karasiewicz, 2011) (Translation and Arabization of the researcher)
and the confirmation bias scale (Rassin, 2008, The researcher’s
translation and Arabization), the single-sample t-test, correlation
coefficient, and multiple regression analysis were used. The results of
the study concluded that the level of the metacognitive self and the
confirmation bias are average for the study sample, and a positive
correlation was found at the 0.01 level. Between neuroticism and
confirmation bias, while there is a significant negative correlation at
the 0.01 level between the dimensions (extraversion, agreeable , and
conscientiousness), while there is no relationship between openness to
experiences and confirmation bias, and there is a positive significant
correlation at the 0.01 level between the dimensions of the self.
Metacognitive, total score, and confirmation bias, that neuroticism and
dimension (social influence, biased self-judgments toward
competency) predict confirmation bias in college students.
Keywords: Personality traits - Metacognitive self- confirmation
bias.
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