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هدفت الدراسة الحالية إلى  ححىت ثىر كل مى  لىا الى ار لىا مراف الوسلايىة مسىوار ال   ىية   
 98( طالًبىا مطالبىًة )317التحكز الترككدي لدى طالب الجالسة . مبلغت عكنة الدراسة )عل  

إنث (لا طالب الفلقتكا الثالثة ماللاحسة. ماعتودر الدراسة عل  قائوة السوال   219ذمور  ، 
(، ) ثلجوىة مثسلبىم لحوىد د وىد هكبىة ، Costa & McCrae,1992ال وسىة لل   ىية  )

 & Bryczلىىىىىىىىىا مراف الوسلايىىىىىىىىىة  الىىىىىىىىى ى دعىىىىىىىىىد  ) ( ، ملقيىىىىىىىىا  الىىىىىىىىى ار2011

Karasiewicz,2011( ملقيىىا  التحكىىز الترككىىدى )ثلجوىىة مثسلبىىم البا ىىت ( )Rassin, 

ثسلبىىىم البا ىىىت (، مثىىى  اسىىىت دا" التبىىىار ا را للسكنىىىة الوا ىىىد  ، ملسالىىى  م ، ثلجوىىىة   2008
سىتوى الى ار لىا مراف االرثباط ، مثحلك  االنحدار الوتسدد ، مثوصلت نتىائ  الدراسىة إلى  د  ل

الوسلايىة مالتحكىىز الترككىىدى لتوسىىع  لىىدى عكنىىة الدراسىىة، موىىا مجىىدر  عالقىىة ارثباطيىى  لوجبىىة  
بكا الس ىابية مالتحكىز الترككىدى  ، معالقىة ارثباطيىة سىالبة دالىة عنىد  0.01دالة عند لستوى 

وجىد عالقىة بىكا بىكا دحسىاد )االنبسىاطية ، مالتيةليىة، مبيلىة ال ىوكل( بكنوىا لى  ث 0.01لستوى 
التحكىىز الترككىىدى. ممجىىدر عالقىىة ارثباطيىى  لوجبىىة  دالىىة عنىىد لسىىتوى م التفىىتع علىى  ال ةىىلار 

بىىكا دحسىىاد الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة مالدرجىىة ال ليىىة مالتحكىىز الترككىىدى  ، مىى ل ، ثنبىىرر  0.01
لتحكز الس ىىىىابية مبسىىىىدا )التىىىىر كل االجتوىىىىاعي ، ام حىىىىا" ال اثيىىىىة الوتحكىىىىز  نحىىىىو ال فىىىىاف  ( حىىىىا

 الترككدى لدى طالب الجالسة.

 التحيز التأكيدى .  -سمات الشخصية -الذات ما وراء المعرفية الكلمات المفتاحية : 
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اإلنجلكىزي فلانسىيب بيحىو  إلى  د   عىا" دم ززبىد، درىار الفكلسىو  400لن  لا ييلب لىا       
 مانىت لىو  تى  مدعوى ، لترككىد  آلىل رىيف مى  يجى ب فإنى  ردًيىا، زتةنى  د  السي  الب لي حوجلد

 لسهىىا زتسالىى  دم عنهىىا د  زتغاضىى  إلىىا فالسيىى  ،عحسىى ثثةىىت  ل ىىاد  مدقىىوى  دكثىىل دالئىى  هنىىا 
 مهى ا مرف ىها، حإسىتبسادها ل  ثسوع بوضع الوةلرار التي ييو" ال قيوة لها، دم لهولة دنها عل 

لؤمىد  ال لجىال لل ى  فكهىا،  السىاحية السيى  استنتاجار لالل  لا لتل  لسةق  ح  عل  زنطوي 
  Confirmation biasالتحيززززززززززز التأكيزززززززززززد مهىىىىىىىىىى ا لىىىىىىىىىىا يطلىىىىىىىىىىق عليىىىىىىىىىى  

(Von Bergen & Bressler,2018, 4 .) 
ثف كىل  يحو   لا غالًبا الوسلفي الب لي، النلا" قكود حسةم ( دن Ariely, 2009مب كل )     
 لىا لهىا دسىا  ال التىي مالوستيىدار ماالفتلاضىار حاالنفساالر ححكت زتر ل عيالني، غكل الفلد

( إلىى  Kahneman,2011دراسىىة ) التف كىىل، مقىىد درىىارر حاإلضىىافة إلىى  التسىىل  فىىي ال ىىحة،
 قىدر  لىع ثتىدال  لىا غالًبىا مالتىي التحكز الترككدي، درحال لا حالسدزد لثي  د  التف كل الب لي 

 التف كىل د  مالتيىارار صىحيحة،  كىت اث ىع مفسالة، دقيية مد حا" قلارار اث اذ عل  امفلاد
 جوانىىم لىا السدزىد فىي دي لنت ىلمالتحكىز الترككى   .سىىاحًيا يستيىد مىا  موىا عيالنًيىا لىيب الب ىلي 
 جوع إل  امفلاد  كت يوك  الوالي، ماالستثوار السياسي ماللدي السلوي البحت لنها : ،الحيا 
مهنىىا  الوتا ىىة ، الوسلولىىار جويىىع فىىي النلىىل لىىا بىىدالً  قىىلاراثه  اث ىىاذ عنىىد ثؤمىىد آرائهىى  ددلىىة

 .فيىىع  يستيدمنىى لىىع لىىا  ثتطىىابق التىىي امدلىىة ييىىل منىى  يلهىىل التىىر كل السىىلة  للتحكىىز الترككىىدي
لىىىىا زؤمىىىىد قىىىىلاراثه ، ححكىىىىت ثتفىىىىق لىىىىع  علىىىى  للح ىىىىول مالتحكىىىىز الترككىىىىدي يسنىىىى  سىىىىسي امفىىىىلاد

 لىا ثىدع  التىي الثيىة مالبحىت عىا الوسلولىار  إل  الترككدي لستيداثه ، مبوك  امفلاد ذمم التحكز
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 ارثفىا  فىي يسىاه  ذلى  ه  مقىدفيع، مثجاه  الوسلولار الوؤبد  لللؤبة الوغازل  لوستيىداث يستيدمن 
 .(Von Bergen & Bressler,2018, 1التحكزار ) ثل  حسةم لدى امفلاد الف   لسدالر

( د  صنا  اليىلار هى  دقى  النىا  علضىة للتحكىز الترككىدي، فهى  Baron, 2012مبستيد )    
 ذلىى  دكثىىلم  ، النلىىل لجويىىع الوسلولىىار الوتا ىىة لىىدزه م الوتسوىىق  التف كىىل علىى  غالبىىا يستوىىدم  

 اليىلارار الث ىاذ السلبسةا السالة اليواعدا عل  مةكل ح ح  يستودم   مال ي اآلللبا امفلاد لا
 فىىي ضىلمر  يحىىو   يحىاد التف كىل هىى ا لثى  د  إلىى  ذلى  مبلجىع الوسىىتيةلية، لألعوىال مالت طىيع

 الييكا. عد" درجة مارثفا  للوسلولار الزائد التدفق لا  الة ظ 
 دم   اليىىلارار اث ىىاذ يسىىاعد فىى  منىى  إيجىىابي دي يوحىىا د  يحىىو   لىى  ثىىر كلمالتحكىىز الترككىى    
 ديً ىا التحكىزار ثىؤدي قىد مل ىا الوسلايىة للفىلد، الووارد دم الوقت عل  امعباف لا ال ثكل مضع
 الوتا ىة، الوسلولىار لىا قيوىة مبيللىو   عيالنية دق  قلارار زت  م   امفلاد م  دلطاف مثكل  إل 

 املىىور على  الفىلد  حى  ث ىو  التف كىل فىي ماعيىة غكىل دلطىاف هىي زار الترككديىةالتحكى هى   ملثى 
 مقوعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحالر نتيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة لليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلارار إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤدي لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مغالًبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 .(Von Bergen & Bressler,2018, 3الوتسلعة ) 
 التىىي الوسلولىىار عىىا البحىىت إلىى  فيىىع يوكلىىو   ( إلىى  د  امفىىلادGlick,2017مب ىىكل )     
 الوسلولار عا البحت ايف لو   ممجهار نلله  مآرائه ، ملستيداثه  الوسبية ث وراثه  ثدع 

 لكىى  ل ىىل  لف ىىلة طلبيىىة هىىو الترككىىدي فىىالتحكز ثوقسىىاثه ، لىى ا مثؤمىىد ثةىىلر حطىىل   مثفسىىكلها
 الوسلولىار اسىتبساد دم رفى  دم ثجنىم .ايوكلىو  عىاد  إلى  رؤبت  النا  زلبد لا لوسلفة الفلد

 التحكىز ييىود د  مبوحىا حالفسى ، حى  زؤلنىو   ملىا الوسبية ث وراثه  عل ثتوافق ال التي الجدزد 
آرائهىى   لىىع ثتسىىار  التىىي الحيىىائق ح ىىر  ل ىىوهة اسىىتنتاجار اسىىت ال  إلىى  امفىىلاد الترككىىدي

(Parker,2006). ثىىدع   ددلىىة عىىا للبحىىت  امفىىلاد الترككىىدي زهكىى  مبوحىىا اليىىول د  التحكىىز
  .سكئة قلارار سه  إل  اث اذثدف د  يوحا آرائه  ملستيداثه  مالتي

مبتر ل التحكز الترككدى حالسدزد لا الوتغكىلار ال   ىية مالوسلايىة ، لنهىا سىوار الفىلد       
نفسىىىىى   مالىىىىىى ار لىىىىىىا مراف الوسلايىىىىىىة ، فت ىىىىىىكل ال   ىىىىىىية إلىىىىىى  التفاعىىىىىى  الوت الىىىىىى  لل ىىىىىىفار 

جسىى  لىىا سىىلوم  مال  ىىائا السيليىىة ماالجتواعيىىة مالجسىىوية ماالنفساليىىة التىىي ثوكىىز الفىىلد مث
سىىلوما ل تلفىىا عىىا اآللىىلبا ، مثفسىىل ال   ىىية بنىىافًا علىى  السىىوار التىىي زتوكىىز بهىىا امفىىلاد، 

حالثبار النسةي ، مبوحىا ثسىدزلها مثغككلهىا عىا طلبىق ال ةىلار التسليويىة،   كت ثت ف السوار
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 فال   ىىىىىية هىىىىىي التىىىىىي ثحىىىىىدد للفىىىىىلد طاحسىىىىى  الىىىىى ي زتوكىىىىىز حىىىىى  فىىىىىي السىىىىىلو  مالتف كىىىىىل ليارنىىىىىة 
 للتنةىىىؤ ملسىىىتيل  ماسىىىسة الشخصزززية فسزززمات (. (Mouzakis, 2017, 26-27للبا حىىىاآل

مهىىى ا لىىىا زؤبىىىد   (.Bleidorn et al.,2019)الوهوىىىة الحياثيىىىة النىىىواث  لىىىا ماسىىىسة حوجووعىىىة
(Soto, 2021) يحىىو   لىىا فغالًبىىا بت ىىلفار الفىىلد، التنةىىؤ لهىىا قىىدر  علىى  ال   ىىية د  سىىوار 

  ىىاالً  دف ىى  االنفسىىال  ماالثىىزا  ال ىىوكل لثىى  ثفىىع لىىا سىىوارحوسىىتوى لل  زتوتسىىو   الىى زا امفىىلاد
 لىىا لتنوعىىة لجووعىىة عةىىل السىوار هىى   فىىي لن ف ىىة درجىىار على  يح ىىلو   الىى زا دملئىى  لىا

 نىىىواث  لىىىا ماسىىىسة لوجووعىىىة مقىىىو  حاسىىىتيلار ثنةىىى  السىىىوار ال   ىىىية الحيىىىا ، موىىىا د  لجىىىاالر
سىىىىوار ال   ىىىىية  بنيىىىىة عالىىىىا  ىىىىول الوهوىىىىة ، مثستةىىىىل السوالىىىى  ال وسىىىىة ال ةىىىىلى إطىىىىاراً  الحيىىىىا 

(Costa et al., 2019.)     د دث النوىاذج الوسىت دلة م ايستةل نووذج السوال  ال وسة لا ده
 ف  ثفسكل ال   ية ، مبوحا ثل يا الجوانم االيجابية لنووذج السوال  ال وسة ايوا زل  :

لوىىا جسلىى  ييىىد" لغىىة  نجىىا  نوىىوذج السوالىى  ال وسىىة فىى  ثحدزىىد امحسىىاد اللئيسىىية لل   ىىية -1
 ثفسىىىىىىىىىىكلًا لهىىىىىىىىىى   امحسىىىىىىىىىىاد فىىىىىىىىىى  إطىىىىىىىىىىار ماضىىىىىىىىىىع م ل ىىىىىىىىىىتلمة لدراسىىىىىىىىىىة ال   ىىىىىىىىىىية ، مرىىىىىىىىىىل ًا 

 ملنتل  .
يستةىىىل نوىىىوذج السوالىىى  ال وسىىىة التىىىدادًا لنللبىىىار ال   ىىىية ،  كىىىت د ةىىىت التحلكىىى  السىىىالل   -2

، مى ل   لسوال  ماث  السىتة ع ىل مجىود السوالى  ال وسىة ، لوىا يستةىل  الىبس  نهايىة لهى   السوالى 
ثوافي  لع نووذج دززن   كت ي و  ُحسد ال هانية ماًل لىا الووافيىة مبيلىة ال ىوكل ، حاإلضىافة إلى  

  .(4-3،  2004)ه ىا"  ةكىم لى  ال وسةاالنبساط مالس ابية مالف ل ل ل  ثوافق لع نوىوذج السوا
    امساسية .عواللززمد البا ثكا حرسا  ث ورى ماضع لل   ية لا لالل  -3
 .الفلدية ف  دحساد ال   ية ال وسة  لم فللة لهوعاللة  يسطي -4

(Costa et al., 1991,  887) . 

 للسوليىىىىىار مالفهىىىىى  إلىىىىى  الىىىىىوعي Metacognition الوسلفىىىىىة مراف مب ىىىىىكل ل ىىىىىطلع لىىىىىا     
 د د جوانم لىا مف  نطا  البحت الحال  سو  زلمز البا ت عل   ال اصة حالفلد، الوسلاية

، مقىىىىد ثوسىىىىست  Metacognitive Self المعرفيززززة وراء مززززا الززززذات مهىىىىو الوسلفىىىىة، مراف
 ( إلى  د Scholer & Miele, 2016الدراسىار فىي ثنىامل هى ا الو ىطلع فررىارر دراسىة )

 الىىىىىى اثي . مقىىىىىىد  درىىىىىىار التنلىىىىىىي  عوليىىىىىىة فىىىىىىي  اسىىىىىىًوا دمًرا ثلسىىىىىىم الىىىىىى ار لىىىىىىا مراف الوسلايىىىىىىة
 (Brinol & DeMarree, 2012إل  د  ال ار لىا مراف ) التف كىل الوسلايىة ثىلثبع حسوليىار 
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ميفيىة إدار  ثلى  م مالتحكزار الترككدية، مهي ثسن  معي الفلد ال اثي حسولياثى  الوسلايىة،  الناقد،
لسىىتوى للثفىع لىىا  لىدزه  الىى زا السوليىار حاسىت دا" لهىىارار لىا مراف الوسلفىىة   ايسىس  امفىلاد

 لىىا دكثىىل ام يىىا  لىىا مثكىىل فىىي للاجسىىةاالعتوىىاد علىى  التغ يىىة ا إلىى  الوسلايىىة مراف لىىا الىى ار
 اهتواًلىىىا مهىىى  دكثىىىل الوسلايىىىة، مراف لىىىا ضىىىسف فىىىي لسىىىتوى الىىى ار لىىىا يسىىىانو   الىىى زا دملئىىى 

 الى ار للثفسىي امفلاد د  إل  ي كل السلةية،  كت التسلييار لالل ال ار لا لسلفة حاكتساب
 على  للح ىول مبسىسو   ،الى اثي الت ى يا فىي لالن ىلاط اسىتسداًدا دكثل ه  الوسلاية مراف لا

دنهى  دكثىل ثيكيوىا ذاثيىًا  موىا لن ف ي ال ار لا مراف الوسلاية ، لا دكثل ث  ي ية لسلولار
لزذا هدزدا الثحز    .(Brycz et al., 2018, 67الى ار مثسزبزهىا) بهىد  ثحسىكا منفسىه 

سزمات الشخصزية فز  التحيزز و  الزذات مزا وراء المعرفيزة الحزال  للز  معرفزة لسزدا  نز  مز 
 . لتأكيد  لدى طالب الجامعةا

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

 امدلىىىة عىىىا ام يىىىا  لىىىا مثكىىىل فىىىي امفىىىلاد فكبحىىىت لىىىواقفه ، لىىىدع  لنحىىىا   حطىىىل   الوسلولىىىار
مبىؤ ل . (Stanovich  et al., 2013سىبًية)الو آلرائهى  لؤبىد  ث ىو   حطىل   مبقيوونهىا مبفسلمنها

( Stewart, 2006) الطيىاربا لثى  دلطىاف الوجىاالر، لىا السدزىد فىي سىلةًيا التحكز الترككىدي ثىر كًلا
 دمًرا زلسىىم الترككىىدي التحكىىز مجىىد د  ، مقىىد(Bashir, 2013)االسىىتثوار  مقىىلارار ،مامطبىىاف  ،

 التىىي الوسلولىىار ثيىىدي  الوحىىالكا ثسلىىي  فكىىت  الوحالىىا ، لهنىىة مدي ىىًا فىىي هىى   الوهىىا، فىىي لهًوىىا
 للوسلولىار االنتيىائي فاالهتوىا". الوتناق ىة امدلىة لىلف  لحاملة م  مبة لو   فيع لومله  ثدع 

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

Sperber, 2011 التىي امدلىة يسوى  ضىد النفسىية للىدفاعار قالونسى (. موىا د  النلىا" الونىاع 
مثلهىل ل ىحلة التحكىز  (.Tavris & Aronson, 2007الفلد اللاس ة لديى  ) آراف لع ثتسار 

 الثياايىة، اىيوحا الةكئىة عىا النلىل حغى  محى ، الوجتوىع فىي سلةًيا دمًرا مون  زلسم الترككدي في
 لواجهىىة فىىي للًنىىا يحىىو   د  ثىى  علىى قدر  لىىا ييلىى  منىى  االسىىتنتاج ال ىىحيع، لىىا الفىىلد يونىىع د 

الوت اربة  لىع لستيداثى    مالتى   دم السلةية للوسلولار االستجاحة عل  ماليدر  الوتغكل  الللم 
 ل ىىحلة الترككىىدي التحكىىز، م نفسهىىا  لىىا دكةىىل يوحىىا د  ثىىؤدى إلىى  اث ىىاذ  قىىلارار يحىىو  ضىىلرها

 حسىةم االرثفا  آل  في يحو   قد ديالتركك التحكزف ،اليلار  اث اذ عل  سلةي ثر كل لها لطكل 
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)ثحدزىد االلتيىىارار  الفلتىل  ثيىو" عوالىى  االجتوىاعي،  كىت التواصىى  ممسىائ  الت نولوجيىا ثىر كل
 لىىىا يحىىىو   مقىىىد ، الوسلولىىىار فياعىىىار فىىىي امفىىىلاد اإلنتلنىىىت حسىىىزل الوناسىىىبة ل ىىى  فىىىلد( عةىىىل

 انت ىىىىار د  كىىىىتلىىىى ل ،   نتيجىىىىة ي ىىىىحلونها التىىىىي الدقييىىىىة غكىىىىل الوستيىىىىدار ث ىىىىحيع ال ىىىىسم
 ,.Gatlin et al) الوسلفىة لىىا دكثىل ربوىا ثزبىىد الجهى  املبىار ملجوسىىار البحىت لحلمىار

2019, 40). 
 مفىىىىىي إطىىىىىار السالقىىىىىة بىىىىىكا الىىىىى ار لىىىىىا مراف الوسلايىىىىىة مالتحكىىىىىز الترككىىىىىدي درىىىىىارر دراسىىىىىتا     
(Kross & Ayduk,2017( م )Brycz et al., 2019 ) فىىي ي تلفىىو   امفىىلادد   إلىى 

 ثجسىى  التىىي امسىىباب عىىا دنفسىىه  سىىؤال إلىى  الوسلايىىة مالحاجىىة لىىدزه  الىى اثي الىىدافع لسىىتوى 
 للتسىل  لحفىزبا دكثىل امفىلاد حسى  يحو   د  ثوقع يوحاا لاطئة، سلومه  دم ثف كله  طلبية
 معىىي دنهىىا علىى  الوسلايىىة مراف لىىا الىى ار ن ىىور مننىىا منلىىًلا . ليارنىىة حغكىىله  ثحكىىزاثه  علىى 
 لىىا مالتيلكىى  الوسىىتيةلي، نجىا ه  ثيىىدزل فىىي الوبالغىة إلىى  امفىىلاد يوكى  ثالفوىى حىىالتحكزار، ذاثىي

 إلىى  يوكلىىو   هىى من التنىىاق  هىى ا مبن ىىر هىىد  لىىا ، مثحيكىىق لهوىىة لىىا إلنجىىا  الىىال " الوقىىت
 ,Weiner) النجىىىىىا  يسىىىىىل   قىىىىد لىىىىىا علىىىىى  مبلمىىىىىزم   الوحتولىىىىة الت ىىىىىتكت عوالىىىىى  ثجاهىىىى 

2014,301) . 
 في التحكزار بنجا  الوسلاية يحددم   مراف لا ال ار لا عال   توى لس لدزه  ال زا امفلادم     

 في يف لو   لنها الون ف  ذمي الوستوى  د   كا في ماث اذ اليلار، مالونطق، دفساله ،
 .(Brycz et al.,2019, 4)ال ائسة  للتحكزار ضحية ييسو   حرنه  االعتلا 

للمم،  سلومي نوع فال   ية لدللف ال   ية حالسوار  التحكز الترككدى مم ل  زتر ل   
النا  .  كت ثستةل ال   ية عالال لهوا ف   لا غكل  عا الفلد يوكز نسةيا، مدائ   ابت

 ( ،Durand et al.,2019كثكل لا السلو   ، فررارر دراستا )
(Kahneman & Tversky, 2013إل  د  سوار ال   ية يوحا )  امفلاد ثوج  د 

 ظ  مفي لف ل  لا،  باد  التحكز الترككدي ال حيع، حسةم السيالني اليلار اث اذ عا لالنحلا 
 ا توالية عل  ثؤ ل ال   ية الييكا زنت  اليلار ال اط   دي د  سوار معد" اليلق ظلم 

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

et al., 2013)) امفلاد الوفلطة   كت ُيلهل الثية بتر كل للثبطة يةال    إل  د  سوار 
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لا لالل االعتياد الو ل  ال ي يجس    اليلار، اث اذ عولية د ناف التحكزار الترككدية لا عدًدا
الفلد يلا إلتالك  إللحانار ليست اي  دم دن  دف   لوا هو علي  حالفس ، مه   الثية الوفلطة 

إذ يلا الفلد دن  دف   لا غكل  لوا زدعو  إل  القيا" هي ل در م  التحكزبار النفسية  
( إل  مجود Melinder et al.,2020حووارسار ثحكزبة ضد اآلللبا.كوا  ثوصلت دراسة )

عالقة لوجبة بكا الس ابية مالتحكز الترككدى ، معالقة سالبة بكا التفتع عل  ال ةلار مالتحكز 
دراسة في معرفة تأثير ن  م  الذات  ما وراء وم  هذا المنطلق تتمث  مشكلة ال الترككدى .

ويمك  تلخيص  المعرفية، وسمات الشخصية، ف  التحيز التأكيد  لدى طالب الجامعة.
 مشكلة الدراسة ف  النقاط التالية :

 دهوية دراسة الوتغكلار النفسية الت  قد ثؤ ل عل  التحكز الترككدى لدى طالب الجالسة -1
التىى  اهتوىىت بدراسىىة التحكىىز الترككىىدى  -فىى   ىىدمد علىى  البا ىىت –ة السلبيىى الدراسىىارنىىدر   -2

 ملسلفة لاهية الوتغكلار النفسية الت  قد ثؤ ل علي  .

 نىىىىىىىىدر  الدراسىىىىىىىىار التىىىىىىىى  اهتوىىىىىىىىت بدراسىىىىىىىىة الىىىىىىىى ار لىىىىىىىىا مراف الوسلايىىىىىىىىة  فىىىىىىىى  الدراسىىىىىىىىار -3
 الساحية ، فوسل  الدراسار رمزر عل  لا مراف الوسلفة ح ح  عا"  . 

درسىىت ثىىر كل سىىوار ال   ىىية مالىى ار لىىا   -فىى   ىىدمد علىى  البا ىىت –اسىىة ال ثوجىىد در  -4
 مراف الوسلاية ف  التنةؤ حالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة .

 ويمك  صياغة مشكلة الدراسة ف  األسئلة التالية :

 لا لستوى ال ار لا مراف الوسلاية لدى طالب الجالسة  ؟ -1

 الب الجالسة ؟لا لستوى التحكز الترككدى لدى ط -2

 لا عالقة  ال ار لا مراف الوسلاية حالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة؟ -3

 لا عالقة  سوار ال   ية  حالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة؟ -4

 ه  يوحا التنةؤ حالتحكز الترككدى لا لالل سوار ال   ية مال ار لا مراف الوسلاية ؟ -5
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 أهداف الدراسة :
 الى ار لىا مراف الوسلايىة ثىر كل مى  لىا مثفسىكل فهى  نحىو السىسي إلى  الحاليىة راسىةالد ثهىد    

مسىىوار ال   ىىية فىى  التحكىىز الترككىىدى ، ملسلفىىة لسىىتوى مىى  لىىا الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة 
 مالتحكز الترككدى لدى طالب الجالسة  .

 أهمية الدراسة :
سىية  دزثىة فى  الةكئىة السلبيىة نف ثناملهىا لسىد  لفىاهي  لىاثنبع دهوية الدراسة اللاهنة   -1

 .لث  ال ار لا مراف الوسلاية مالتحكز الترككدى 
ثتنىىىامل الدراسىىىة التحكىىىز الترككىىىدى لىىىدى طىىىالب الجالسىىىة ملسلفىىىة حسىىى  الوتغكىىىلار  -2

 النفسية الت  يوحا د  ثؤ ل علي  .

لدراسىىىىة الوتغكىىىىلار ، السلبيىىىةلحدمديىىىة الدراسىىىىار التىىىي دجلبىىىىت، لاصىىىىة فىىىي الةكئىىىىة  -3
   التحكز الترككدى .الوؤ ل  عل

قىىد ثفكىىد نتىىائ  هىى   الدراسىىة البىىا ثكا فىى  إعىىداد بىىلال  للحىىد لىىا التحكىىزار الترككديىىة  -4
 عل  اليلارار الت  زت  ها  .ف  النهاية الت  يوحا د  زتبسها الفلد مالت  ثؤ ل 

 مصطلحات الدراسة
  Confirmation Bias التأكيد  التحيز -1

 دم لوستيداث  لنحا   حطلبية ماست دالها مثفسكلها امدلة عا حتللب الفلد لك  دن  عل  ُيسلَّ 
 (.Charness & Dave,2017,2لترككدها)  الحالية فلضياث 

 مث زبا ملسالجة لال لة إل  ( التحكز الترككدي حرن  الوك Baron,2012, 32مبسل  )
 فيع. الحالية الوستيدار لع الوتوافية الوسلولار

 Metacognitive Selfية الذات ما وراء المعرف -2

 .الوتحكز للتف كل  اقبة نلل  حرنها( Brycz et al.,2014, 306) يسلفها
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 Personality Traitsسمات الشخصية  -3

 ال ى يوكز مالسلو  مالو اعل، امف ار لا نسةًيا  ابتة ثسل  سوار ال   ية حرنها دنواط
 (.Bleidorn et al., 2020البس  ) حس ه  عا امفلاد

 Big Five Factor Model ofنموذج العوام  الخمسة الكبرى للشخصية  -4

Personality  : 
نووذج السوال  ال وسة ال ةلى لل   ية يسد لا النواذج الحدزثة في فه  مدراسة 

سطي صور  ماضحة عا بال   ية مثفسكلها ملسلفة ردمد الفس  ال ادر  لا امفلاد ، م 
 التي بدمرها ثوكز امفلاد عا حس ه  البس  . ده  السوار مال  ائا مالووكزار م 

 ي   النووذج  لسوال  ال   ية ال ةلى لوب عوال  يوحا ثوضيحها موا زلي :    
  Extraversionاالنثساطية 

ث كل االنبساطية إل  الو اعل مالسواطف االيجابية لألفلاد مبت فو  ححم التفاع      
   مالتحفكز مالوك  إل     الو حالر ح ح  مالتواص  لع اآلللبا ، مبتسوو  حاإل ار 

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

زت فو  حالسوار اإلنفسالية السلةية ماإلكتئاب ، ماليلق ، مالسدمانية ، مالغ م ،     
استجاحاثه  اإلنفسالية لبالغ فكها ، ملدزه  ماإلرثبا  ، ماالندفاعية ، مال ج  ، مث و  

صسوبة لللجو  للحالة السوبة قة  اإلنفسال ، مبتسوو  حسد" اإلستيلار الساطفي معد اللضا 
 عا ال ار . 

  Openness to Experienceالتفتح عل  الخبرات 
فو  بتنو  ث كل إل  قةول امفلاد دف ار جدزد  مبنللم  إل  السال  موحا  للتسل  ، مبت     

اإلهتوالار ، مال يال الواسع ، م م اإلستطال  ، ماإلبت ار ، ماالكت ا  ، ماالستنتاج ، 
ماليدر  عل  ربع املور حس ها البس  ، مبحتللو  دف ار امللبا ، مبتوتسو  حو اعل 

 عاطفية ثجسله  زتيلبو  لا امللبا.
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  Agreeablenessالتقبلية 
للبا م م التفاع  لسه ، مالتوكز ححثل  لساعد  اآلللبا التساطف لع اآل إل ث كل      

 مارثغا   الثية حالنفب ، مبت ف امفلاد الولثفسو  فكها حاإلزثار ، مالتسالع ، 
 ماالستيالة ، ماليةول ، مالتلمي ، مالتواضع د ناف التسال  لع اآلللبا . 

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

دكثل   را 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  ، 

 (  Zaidi et al.,  2013, 1346ا  )مبستةلم  قاد  ملنجزبا لألهد

 الدراسات السابقة ذات الصلة :واإلطار النظري 
    Confirmation Bias مفهوم التحيز التأكيدي

 نلل الفلد مجهة لع فيع ثتوافق التي الوسلولار عا البحت إل  الوك  هو الترككدي لتحكزا
 .(Gatlin et al.,2019, 40الوسارضة  ل  ) الوسلولار مثجاه 

 أسثاب التحيز التأكيد :

 ل ل  مبست د" التفسكلار قد ث و  لغلوطة، لا عدًدا ثغطي ماسسة بنية هو الترككدي التحكز
 :مه  موا زل   (Stanovich et al.,2013, 261) لحدد  ثر كلار دربسة

 ثطلًفا دكثل ال ال  ردي لا عا آلل اي بع مذل  إل بار صحة :المواقف استقطاب( 1
 للدلك  ال ي زثةت صحة ردزها. الو تلفة امطلا  عل  لا اللغ  عل 

 علكها. الدلك  صحة عد" للتوس  بلدي لا حاللغ  لا  ةور مذل  :التمسك بالرأ ( 2

 مهو دلل غكل عيالني مغكل لنطيي د  زت  االعتواد :االعتماد عل  البيانات األولية( 3
دم  التوه  مجوع الةيانار الحقيقية ث  جوسها في الةداية فيع،  التي عل  موية الوسلولار

.  ح ح  ما  
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لوقفكا، مفي  دم  د كا بكا ال اطيف حر  هنا  ارثباًطا مهو اإلدرا  :توهم العالقة( 4
 . قيية املل ال زوجد دي عالقة

 التأكيد  التحيز أنواع

 المعلومات ع  المتحيز الثح  -1

 د ادية حطلبية الفلضيار التبار إل  وكلو  ي امفلاد د  مث لاًرا للاًرا التجارب مجدر قد     
 امدلة جويع في البحت لا بدالً  لستيداثه ، لع ثتفق ددلة عا البحت لالل لا الجانم،

نللبته   فه   ثدع  إيجابية إجاحة عل  للح ول دسئلة ح ياغة فإنه  ييولو   ال لة، ذار
 إذا سيحدث لا مليب حة،صحي فلضياثه  مانت إذا زتوقسونها قد التي السواقم عا زبحثو  
 .(Baron,2012, 32لاطئة ) كانت

 امفلاد لسها، اي تلف مثتفاع  الوتحكز  البحت عوليار عل  ال   ية سوار موا ثؤ ل   
 االنتيائي، حالتسل  زتسلق ايوا ال ارجية الهجوار لا لواقفه  عا للدفا  قدراثه  في

 ال   ية لستيداثه  لع ثتفق سلولارل عا امفلاد زبحت عندلا االنتيائي التسل  مبحدث
 . (Alparasin & Mitchell,2004لتسية ) غكل مليست

 لناق ة لسلولار عا دكةل حسهولة السالية الثية لستوبار ذمم امر ا  موا زبحت    
 عا الون ف ة الثية لستوبار ذمم امفلاد زبحت مال  جة، لت حك  ال   ي لووقفه 

 بتولكد امفلاد ييو" ال   ي، موا لوقفه  ثدع  التي سلولارالو مبف لو  لناق ة  لسلولار
 لا الولثفسة الثية لستوبار مثيل  مآرائه ، لستيداثه  نحو الونحا   الحج  في امدلة مثيكي 

 .(Fisher et al., 2010, 342لألفلاد ) ال   ية الوستيدار ثدع  التي الوسلولار ثف ك 

 للمعلومات المتحيز التفسير -2

 ل تلفكا نفب ر  كا لدى ما  لو  ت  امدلة، جوع عل  الترككدية التحكزار ثيت ل ال   
 لتحكز ، مال ث و   د  ثل  الوسلولار يوحا بها يفسلم   التي الطلبية ب  إ  الوسلولار،

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

 للمعلومات المتحيزة الذاكرة -3

 امدلة حجوع قالوا لو  ت  ثوقساثه ، لتسزبز انتيائي ح ح  امدلة امفلاد زت مل قد    
 ذاكل ا دما ثرككدية ذاكل ا دما انتيائي استدعافا التر كل ه ا مبسو  لحازد ، حطلبية فسكلهامث

 نللبة ثتوقع االنتيائي، موا االستلجا   ول ثنةؤاثها في النفسية النللبار مث تلف ،ا لنحا  
 لا دكةل حسهولة ماستسادثها ث زبنها سكت  الساحية للتوقسار الوطاحية الوسلولار د  الو طع

 ,Bashir,2013ُثنس  ) ال ثلهل الوفاجئة الوسلولار د  موا الوتطاحية، غكل الوسلولار

62.) 

 Metacognitive Selfالذات ما وراء املعرفية 

 مراف لا د  مهي لهوة نتيجة لت   إل  نطاقها في الوسلفة مراف لا دححاث ثوسست    
(، مقد درار Brycz et al.,2019, 2اإلنسا  )  يا  في لهًوا دمًرا ثلسم الوسلفة

(Schwarz,2015 إل  د  التنلي ) الت  ثستود الوسلفة مراف لا لةل  للفلد هو ثفسكل ال اثي 
 دي) إلكها الوصول يوحا التي السالة مالنللبار للفلد الوسلاية ال بحة م لاف ثسيد لدى عل 

 مثزبد للسيا ،  ساسة لايةالوس مراف لا ال ار امفلاد، موا د  لدى ال ائسة النفسية النللبار
 الوسلولار قةول مبوجلد الوسلولار، قةول ما توالية اإليجابية حطالقة الو اعل لا لسالجة
 جًدا ال سم لا ي بع ركئكا ال زوجد بكنهوا راحع لثال، بكا اللبع لث  ال اطئة،

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

 ال اثي الحافز لستوى  في ي تلفو   امفلاد د  (Kross & Ayduk, 2017مبفتل  )    
لاطئة،  سلومه  دم ثف كله  طلبية ثجس  التي امسباب عا دنفسه  يسرلوا د  علكه  مد 

غكله ،  لا دكثل ثحكزاثه  ل ع للتسل  دكثل لحفزبا امفلاد حس  يحو   د  ثوقع ايوحا
 الوسلفي الدافع ملستوى  الوسلاية، مراف لا حالو اعل الولثبطة الوسلاية، ال ةل  كوا د 
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 دنها عل  الوسلاية مراف لا ال ار ن ور مننا مذل  حالتحكزار، الفلد معي ي حال  الجوهلي 
 حالتحكزار. ذاثي معي

 مللاقبة مالفحا مالويارنة لنها التنةؤ، مث و  ال ار لا مراف الوسلاية عد  لهارار    
    عل  الفلد قدر  في مةكل  بدرجة ثسه  مجويسها الترللي مال بع مالتناسق مالتناظل ال ار

 حس  فه  في إلفاق  حرسباب الفلد ثزمد منها حالنسبة لهوة الوهارار مه   ل حالث ،
 اال تفاظ عل  اليدر  في دثساع التح ك ، موا عل  اليدر   باد  في مثسه  الووضوعار،
 .(Brycz et al.,2019, 4للتسل  ) عالة لهار  مثسد ماالستدعاف

 مسات الشخصية

 مفدو  سمات الشخصية

 إل  جنًبا مسلومياثه  معواطفه  امفلاد مف ار لوكز  دنواط دنها عل  ال   ية ثسل  سوار
 ل ائا هي يةال    (.  مسوارPark, & Kim,2022, 3النفسية ) اآللية لع جنم
 ال   ية سوار ارثباط مذل  حسةم عل  ددائه ، حالسلو ، مثؤ ل ثتنبر د  يوحا لتسية

 & Barrick, Mountماإلدرا  ) حالتسل  ثلثبع ال   ية سوار د  موا حاالست  ا 

Li,2013, 133). 

 الشخصية سمات في المؤثرة العوام 

 : ليز لا لنها ال   ية ، ث وبا في لؤ ل  عوال  هنا    

 طلبق عا ثنتي  مالنفسية مالتي مالسيلية، الجسوية، السوار مهي :الصفات الوراثية -د
 ل تلفة جوانم في اضطلاحار إل  زؤدي ال واف الغدد ن اط في االضطلاب فوثال الجكنار

  (.Rettew et al.,2021, 2ال   ية ) لا

إل   مثيس  لبارل، غكل دم لبارًلا ثر كًلا الوؤ ل  ال ارجية السوال  مهي :العوام  البيئية -ب
 مال حية االنفسالية مالحالة مالغ اف، حسوال  الجنكا زتر ل  كت( ام" ر  ) الداللية الةكئة

 : مث و  ال ارجية لأل"، مالةكئة
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 مالهواف، لث  درجار الحلار ، لادية ظلم  لا حالفلد يحيع لا م : الطبيعية البيئة -جى
 . مال وف

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

 (.Funder,2001, 197مموكتها ) ثبًسا لنوعكتها النفسي

ء المعرفية والتحيز التأكيدى ، وتعددت الدراسات الت  تناولت العالقة هي  الذات ما ورا    
 ونذلك الدراسات الت  تناولت العالقة هي  سمات الشخصية والتحيز التأكيدى وذلك نما يلي: 

 دراسات تناولت العالقة هي  الذات ما وراء المعرفية والتحيز التأكيد   -1

التحكز ح ( عل  دمر ال ار لا مراف الوسلاية التنةؤي Brycz et al.,2014ثسلفت دراسة )
 التحكز الترككدي، ،مباست دا" لقياسي ل ارًما 593 الترككدي، مث ونت عكنة الدراسة لا

 مراف لا لل ار ثفاعلي ثر كل مجود ثوصلت نتائ  الدراسة إل  ،ال ار لا مراف الوسلاية م 
 لا ال ار ذمي  موا د  امفلاد الترككدي، التحكز علي الويدلة ملجال الوسلولار الوسلاية،

 . الت  ا دال  الترككدي للتحكز دعل  لكاًل  يلهلم   ه  ال زا الون ف ة، الوسلاية مراف

 د  فلضية ال  التبار  طولية دراسة ( لا لاللBrycz et al.,2019مهدفت دراسة )
ثتسلق حإدرا  امفلاد  لسلولار عل  للح ول الدافع حوستوى  ثتنبر الوسلاية مراف لا ال ار

 الدراسة في جالسي طالم 400 لا دكثل مذل  لا لالل ل ارمة للتحكز ال اثي الترككدي،
 السالية ال ار لا مراف الوسلاية ذمي  مدظهلر النتائ  د  الو ارمكا.سنة 2.5 لود  الطولية

 دكثل ثحكزًا ثرككديًا لا لن ف   ال ار لا مراف الوسلاية .

 كيد الدراسات الت  تناولت العالقة هي  سمات الشخصية والتحيز التأ -2

 ال   ية سوار بكا ارثباط هنا  ما  إذا لا ( إل  ثحدزدLong,2017هدفت دراسة )
( عالا، 18( فلد دعواره  دكةل لا )40مث ونت السكنة لا ) .الترككدي التحكز ملستوى 

مثوصلت . لقيا  التحكز الترككدىم  ال ةلى لل   ية، ال وسة السوال  مطبيت علكه  قائوة
يلهلم   التفتع عل  ال ةل  لستوى  حارثفا  زتسوو   ال زا امفلاد ال  د  نتائ  الدراسة
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ف  ييلة  عالية درجة يسجلو   ال زا مامر ا  الترككدي  التحكز لا لن ف  لستوى 
 ييابل   التيةلية لستوى  مارثفا  الترككدي  التحكز لا لن ف  لستوى  يسجلو   ال وكل
 الس ابية لا عالية درجار و  يسجل ال زا مامر ا  الترككدي  ف  التحكز ان فا 
  . الترككدي التحكز لا للثفسة لستوبار دي ا يسجلو  

مارثباطها حالتحكز  ال   ية سوار لسلفة ثر كل إل  (Ahmad,2020مهدفت دراسة )   
 مدكدر. االنحدار ثحلك  ماست د" فلد 396مذل  عل  عكنة بلغت  ، للوستثولبا الترككدي
مامضحت  إنحياً ا ثرككديا للثفسا، البسطاف الوستثولم   هليل د  امرجع لا د  النتائ 

الدراسة مجود عالقة ايجابية بكا الس ابية مالتحكز الترككدى ، معالقة سلةية بكا ييلة 
 التحكز الترككدى .م ال وكل 

فىىي ضىىوف لىىا سىىةق، ُزال ىىإل لىىا عىىل  اإلطىىار النلىىلى مالدراسىىار السىىاحية ذار ال ىىلة     
نةيىة  ببحىت عالقىة سىوار ال   ىية حىالتحكز الترككىدى ، ممى ل  الى ار اهتوا" الدراسىار امج

فى   ىدمد على   –لا مراف الوسلاية حالتحكز الترككىدى ، مل ىا ثوجىد نىدر  فى  الدراسىار السلبيىة 
الت  ححت ثر كل م  لا ه زا الوتغكلبا ف  التحكىز الترككىدى  مهىو هىد  الدراسىة   -البا ت

 راسة عل  النحو التال :الحالية، مبوحا صياغة فلم  الد
 فروض الدراسة 

ثوجد فىلم  ذار داللىة إ  ىائية بىكا لتوسىع درجىار الى ار لىا مراف الوسلايىة مالوتوسىع  -1
 % ( لدى طالب الجالسة. 50الفلض  ) 

ثوجد فلم  ذار داللة إ  ائية بكا لتوسع درجار التحكز الترككدى مالوتوسع الفلضى   -2
 % ( لدى طالب الجالسة. 50) 
التحكىىز الترككىىدى لىىدى طىىالب م ثو ىىد عالقىىة ذار داللىىة إ  ىىائية بىىكا سىىوار ال   ىىية  -3

 الجالسة .
التحكىىىز الترككىىىدى لىىىدى م ثو ىىىد عالقىىىة ذار داللىىىة إ  ىىىائية بىىىكا الىىى ار لىىىا مراف لسلايىىىة   -4

 طالب الجالسة .
يوحىا التنةىىؤ حىىالتحكز الترككىدى لىىا لىىالل سىىوار ال   ىية مالىى ار لىىا مراف لسلايىىة   -5

 دى طالب الجالسة.ل
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 اإلجراءات :والطريقة 
: اعتودر الدراسة الحالية عل  الونه  الوصف  حاعتبار  الونه  امنسم لو حلة  المندج

 الدراسة مفلمضها .
 العينة :

 حساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسةأواًل: عينة 

 153ذمور،  61طالبًة )( طالًبا، م 214بلغ عددها ) = ، التيه   السكنة  البا ت ارتق  
لا الطالب الويكدزا ، 0.87سنة، مانحلا  لعيارى قدر   20.27إناث( حوتوسع عولى قدر  

، 2022–2021ححلية التلبية جالسة عكا روب في السا" الدراسي الثالثة ماللاحسة  حالفلقتكا 
 مما  الهد  لا ه   السكنة هو  ساب ال  ائا السيحولتلبة مدمار الدراسة .  

 ثانًيا: عينة الدراسة األساسية 

حوتوسىىع عوىىلى  إنثىى (  219ذمىىور  ،  98) (317ث ونىت عكنىىة الدراسىىة امساسىىية لىا )    
الثالثىىىة ماللاحسىىىة  حىىىالفلقتكا لىىىا الطىىىالب الويكىىىدزا  0,71مانحىىىلا  لعيىىىارى قىىىدر   20.41قىىىدر  

  الهىد  لىا ممىا 2022–2021في السا" الدراسي الجىالسي ححلية التلبية جالسة عكا روب 
  ه   السكنة هو التحيق لا فلم  الدراسة.

 أدوات ومقاييس الدراسة :

 اعتودر الدراسة الحالية عل  عد  ليازيب، يوحا ثناملها عل  النحو التال  :

)ترجمة وتعريب : محمد  NEO-FFIالمختصرة للعوام  الخمسة للشخصية القائمة  -1
 (  2011أحمد هيثة ، 

 وصف القائمة : -أ
(، مقا")لحود د ود هكبة ، Costa & McCrae,1992د ه   اليائوة م  لا  )دع   

( بتسلبةها حوا زناسم الةكئة السلبية مثهد  ه   اليائوة إل  قيا  السوال  ال وسة 2011
التفتع عل  ال ةلار ، مالتيةلية ، مبيلة م االنبساط ، م لل   ية  مه  : الس ابية ، 

لفلد  ،  مدلا"  12لفلد  ححكت ي تو  م  عال  عل   60ال وكل ، مثت و  اليائوة لا 
ك  لفلد  لقيا  لواسي )دمافق ح د  ، دمافق ، غكل لتركد ، دعار  ، دعار  ح د (، 

ف  ال انة التي ثتوافق لس .  كت يسط  الوفحو  لوب ( √)مب ع الطالم عاللة 
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ز ا دمافق ا م الث درجار درجار إذا التار الةدز ا دمافق ح د  ا مدربع درجار إذا التار الةد
درجة ما د  إذا م إذا التار الةدز  ا غكل لتركد ا  مدرجتكا إذا التار الةدز  ا دعار  ا 

السحب حالنسبة للوفلدار السلةية م التار الةدز  ا دعار  ح د  ا حالنسبة للوفلدار اإليجابية 
 ،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  : 

 ردة ومعام  االرتثاط المصحح لقائمة العوام  الخمسة :حساب الثثات مع حذا المف -1

ث   ساب الثبىار لىع  ى   الوفىلد  ملسالى  االرثبىاط الو ىحع ل ى  حسىد لىا دحسىاد 
 مانت النتائ  موا حالجدمل التال   :م قائوة السوال  ال وسة لل   ية 
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( د  جويع الوفلدار جكد  مد    فها ال زؤ ل على  لسالى  الثبىار ل ى  2زت ع لا جدمل ) 
حسىىد لىىا دحسىىاد قائوىىة السوالىى  ال وسىىة لل   ىىية  لىى ى دحيىى  البا ىىت علىى  جويىىع الوفىىلدار 

( د  جويىع الوفىلدار ذار لسىالالر ارثبىاط 2الوحونة محساد  اليائوة  . مبت ىع لىا جىدمل )
د قائوىىىىة السوالىىىى  ال وسىىىىة لوىىىىا زىىىىدل علىىىى  صىىىىد  لفىىىىلدار دحسىىىىا ل ىىىىحع  جكىىىىد  مللثفسىىىىة 

 .لل   ية

 لقائمة العوام  الخمسة للشخصية:البنية  مؤشرات صدق

حاسىىت دا"  لؤرىىلار صىىد  الةنيىىة قائوىىة السوالىى  ال وسىىة لل   ىىيةقىىا" البا ىىت ححسىىاب     
 ر( لسىىىالال3بوضىىىع جىىىدمل )م AMOS20التومكىىىدى عىىىا طلبىىىق بلنىىىال   التحلكىىى  السىىىالل 

االنحدار الوعياربة مغكل الوعياربة مدلطاف القيا  مالنسبة الحلجة ملستوى الداللة لت بع م  
 لفلد  عل  دحساد قائوة السوال  ال وسة لل   ية:
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( د  جويىع لفىلدار قائوىىة السوالى  ال وسىة لل   ىية مانىت دالىة  عنىىد 3زت ىع لىا جىدمل )
ححسىىىاب لؤرىىلار صىىىد  الةنيىىة محسىىىاد قائوىىة السوالىىى  ال وسىىىة  البا ىىت ، مقىىىا"0.01لسىىتوى 

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

 
 

Chi-
square(CMIN) 
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IFI 
 

CFI 
 

RMSEA 
 

للنوىىىىىوذج =   2χ( د  لؤرىىىىىلار النوىىىىىوذج جكىىىىىد   كىىىىىت مانىىىىىت قيوىىىىىة 4زت ىىىىىع لىىىىىا جىىىىىدمل  )
مانىىت النسىىبة م ،  0.01عنىىد لسىىتوى  ياً دالىىة إ  ىىائ مهىى   584بىىدرجار  لبىىة =  115.44
  =0.90GFI= ،NFI، ملؤرلار  سا الوطاحية ) 1.91إل  درجار الحلبة =  2χبكا قيوة 

0.91 ،IFI= 0.91 ،CFI= 0.93  ،RMSEA= 0.08  لوا زدل عل  مجود  لطاحية جكد ، )
 .  لنووذج التحلك  الساللي التومكدي ليائوة السوال  ال وسة لل   ية

وضيع نتائ  التحلك  السالل  التومكدى لةنية التسل  اإلل تلمني الونل  ذاثيا لا لالل مبوحا ث
 ال ح  التال  :



 م

 

 

) 389) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

 
 العاملية لقائمة العوامل الخمسة للشخصية ( البنية 1شكل ) 

 

 

 ثثات قائمة العوام  الخمسة للشخصية : 

الجدمل التالي م  لوقيا ا محسادطلبية دلفا ملمنباخ ح الوقيا قا" البا ت ححساب  بار     
 زوضع لسالالر الثبار:



 
 

 

 

) 390) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

  

 

 

 

 

 

الالر الثبار للثفسة مال ى زؤمد  بار قائوة (  د  جويع لس5زت ع لا الجدمل السابق )

السوال  ال وسة لل   ية مذل  لا لالل د  قي  لسالالر دلفا ملمنباخ مانت للثفسة، 

 علويًا . است دالهابوحا م الثبار م مب ل  فإ  امدا  الوست دلة ثتوكز حال د  

مزة وتعريزب ( ) ترجBrycz & Karasiewicz,2011الذات ما وراء المعرفية ) مقياس -2
 ( 2الثاح ( ) ملحق 

 وصف المقياس:

زهىىىىد  الوقيىىىىا  إلىىىى  قيىىىىا  الىىىى ار لىىىىا مراف الوسلايىىىىة لىىىىا لىىىىالل قيىىىىا  الىىىىوع  الىىىى اث     
لفىىلد  ثتىىو   علىى  لوىىب دحسىىاد، مالجىىدمل التىىال  زوضىىع  40لىىا الوقيىىا   ث ىىو  حىىالتحكزار، م 

 مصف له   امحساد ملفلدار م  حسد :

 

 



 م

 

 

) 391) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

 : تصحيح المقياس

لالسىىىتجاحة ل ىىى  لفىىىلد ، ثىىى  مضىىىع لقيىىىا  لواسىىى  حطلبيىىىة ليحىىىلر  لوافىىىق ح ىىىد ، 
فى  ال انىة ( √)ر  ح د . ملإلجاحة علي  ي ع الطالم عاللة لوافق، لحازد، لسار ، لسا

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  

دز  السار  ح د ا، مذل  حالنسبة للعبارار الووجبة لىع السار ا مدرجة ما د  إذا التار الة
(، 200 -40عحب الت حيع حالنسبة للعبارار السالبة، مثتلام  الدرجة عل  االسىتةيا  لىا )

 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 
ثىى   سىىاب الثبىىار لىىع  ىى   الوفىىلد  ملسالىى  االرثبىىاط الو ىىحع ل ىى  حسىىد لىىا دحسىىاد لقيىىا  

 مانت النتائ  موا حالجدمل التال   :م ال ار لا مراف الوسلاية 

 

 



 
 

 

 

) 392) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

  
 

           
 

  
 

           
 

  
 

           
 

  
 

           
 

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

              

              

( د  جويع الوفلدار جكد  م    فها ال زؤ ل عل  لسال  الثبار 7مبت ع لا جدمل )   
( ف  البسد اممل ا 14اف الوسلاية  عدا العبار  رق  )ل   حسد لا دحساد لقيا  ال ار لا مر 

حح فها  سالبًا  مضعيفًا، فيا" البا ت ام حا" ال اثية الوتحكز  للوجتوع ا  كت دظهلر ارثباطاً 
،  0.861منها د لر عل   بار البسد ، مددى   فها إل  ارثفا  قيوة  بار البسد لي بع 



 م

 

 

) 393) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

لدار حسد     ه   الوفلد  . مدحي  البا ت عل  ( لف9ملا    ، دصبع البسد زت و  لا )
جويع الوفلدار الوحونة لألحساد امللى  للوقيا  . مد  جويع الوفلدار ذار لسالالر 
ارثباط ل حع  جكد  مللثفسة  لوا زدل عل  صد  لفلدار دحساد لقيا  ال ار لا مراف 

( لفلد  حسد     ه   39الوسلاية ، مب ل  فإ  الوقيا  ف  صورث  النهائية زت و  لا )
 العبار  .

 لمقياس الذات ما وراء المعرفية:البنية  مؤشرات صدق

حاسىىىت دا"  لؤرىىىلار صىىىد  الةنيىىىة لوقيىىىا  الىىى ار لىىىا مراف الوسلايىىىةقىىىا" البا ىىىت ححسىىىاب    
 ( لسىىىىالالر8بوضىىىع جىىىدمل )م AMOS20التومكىىىدى عىىىا طلبىىىق بلنىىىال   التحلكىىى  السىىىالل 

اربة مدلطاف القيا  مالنسبة الحلجة ملستوى الداللة لت بع م  االنحدار الوعياربة مغكل الوعي
 لفلد  عل  دحساد لقيا  ال ار لا مراف الوسلاية:

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

     

     



 
 

 

 

) 394) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

     

   

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

   

 



 م

 

 

) 395) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

لفىىلدار لقيىىا  الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة مانىىت دالىىة  عنىىد  ( د  جويىىع8زت ىىع لىىا جىىدمل )

، مقىىا" ححسىىاب لؤرىىلار صىىد  الةنيىىة محسىىاد لقيىىا  الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة. 0.01لسىىتوى 

 ( لؤرلار صد  الةنية لوقيا  ال ار لا مراف الوسلاية:9مبوضع جدمل )

 

 

 

 

 

Chi-

square(CMIN) 
 

DF 

CMIN/DF

GFI 
 

NFI 
 

IFI 
 

CFI 
 

RMSEA 
 

للنوىىىىىوذج =   2χ( د  لؤرىىىىىلار النوىىىىىوذج جكىىىىىد   كىىىىىت مانىىىىىت قيوىىىىىة 9زت ىىىىىع لىىىىىا جىىىىىدمل  )
نسىىبة مانىىت الم ،  0.01عنىىد لسىىتوى  دالىىة إ  ىىائياً  مهىى   489بىىدرجار  لبىىة =  919.32
  =0.93GFI= ،NFI، ملؤرلار  سا الوطاحية ) 1.88إل  درجار الحلبة =  2χبكا قيوة 



 
 

 

 

) 396) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

0.92 ،IFI= 0.95 ،CFI= 0.94  ،RMSEA= 0.08  لوا زدل عل  مجود  لطاحية جكد ، )
مبوحىىىا ثوضىىىيع نتىىىائ   .لنوىىوذج التحلكىىى  السىىىاللي التومكىىىدي لوقيىىىا  الىى ار لىىىا مراف الوسلايىىىة

 مكدى لةنية ال ار لا مراف الوسلاية لا لالل ال ح  التال  :التحلك  السالل  التو 



 م

 

 

) 397) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

 
 الذات ما وراء المعرفية( البنية العاملية لمقياس  2شكل ) 

 



 
 

 

 

) 398) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ثثات مقياس الذات ما وراء المعرفية : 

قىىا" البا ىىت ححسىىاب  بىىار الوقيىىا  حطلبيىىة دلفىىا ملمنبىىاخ محسىىاد الوقيىىا  مالوقيىىا  محىى       
 ع لسالالر الثبار:مالجدمل التالي زوض

  

 

 

 

 

 

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

 اسىىت دالهابوحىىا م الثبىىار م كانىىت للثفسىىة، مبىى ل  فىىإ  امدا  الوسىىت دلة ثتوكىىز حال ىىد  
 علويًا .

 تعريب الثاح  ( و ، ترجمة   Rassin, 2008مقياس التحيز التأكيدى )  -2

    وصف المقياس:

لفىىىلدار  ثهىىىد  إلىىى  قيىىىا  التحكىىىز الترككىىىدى لىىىا لىىىالل بنيىىىة  10زت ىىىو  الوقيىىىا  لىىىا     
( درجىىار  5لواسىى  يوتىىد لىىا ادائوىىًاا )  ثىىت  اإلجاحىىة علكهىىا حاسىىت دا" طلبيىىة ليحىىلرد اديىىة  

مبىى ل  ثتىىلام  ، إلىى  ا نىىادرًاا ) درجىىة ما ىىد  (، لىىع عحىىب الت ىىحيع حالنسىىبة للوفىىلدار السىىالبة
(.   مقىد قىا" لسىد الوقيىا  فى  الةكئىة امجنةيىة حىالتحيق 50 -10الدرجة عل  الوقيا  لا ) 

دظهىىىىىل م لىىىىىا ال  ىىىىىائا السىىىىىيحولتلبة للوقيىىىىىا   حاسىىىىىت دا" التحلكىىىىى  السىىىىىالل  االست  ىىىىىاف  



 م

 

 

) 399) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

 و  لا عال  ما د  موا ثى   سىاب الثبىار حطلبيىة دلفىا ملمنبىاخ مبلغىت قيوىة الوقيا  دن  زت
 .  0.73لسال   الثبار 

مقىىا" البا ىىت حىىالتحيق لىىا ال  ىىائا السىىيحولتلبة للوقيىىا  لىىا صىىد  م بىىار لىىدى طىىالب  
 ذل  عل  النحو التال  : م الجالسة 

 الخصائص السيكومترية لمقياس التحيز التأكيدى 

 حذا المفردة ومعام  االرتثاط المصحح ألبعاد مقياس التحيز التأكيدى حساب الثثات مع 

ث   ساب الثبار لع     الوفلد  ملسال  االرثبىاط الو ىحع  ل ى  حسىد لىا دحسىاد 
 مانت النتائ  موا حالجدمل التال   :م لقيا  التحكز الترككدى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( د  جويع الوفلدار جكد  م    فها ال زؤ ل عل  لسالى  الثبىار 11مبت ع لا جدمل )   
لوقيا  التحكز الترككدى  ل ا دحي  البا ت عل  جويع الوفلدار الوحونة للوقيا   .  مبت ع 

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



 
 

 

 

) 400) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لمقياس التحيز التأكيدى:البنية  مؤشرات صدق

حاسىىىت دا" التحلكىىى   لؤرىىىلار صىىىد  الةنيىىىة لوقيىىىا  التحكىىىز الترككىىىدىقىىىا" البا ىىىت ححسىىىاب    
االنحىىدار  ( لسىىالالر12بوضىىع جىىدمل )م AMOS20التومكىىدى عىىا طلبىىق بلنىىال   السىىالل 

لسىىتوى الداللىىة لت ىىبع مىى  لفىىلد  م النسىىبة الحلجىىة م الوعياربىىة مغكىىل الوعياربىىة مدلطىىاف القيىىا  
 عل  لقيا  التحكز الترككدى:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

عنىد لسىتوى  مانىت دالىة  لقيىا  التحكىز الترككىدى( د  جويىع لفىلدار 12زت ع لا جىدمل )
لؤرلار صد  الةنية لوقيا  التحكىز الترككىدى. مبوضىع جىدمل  ححساب البا ت قا"م ، 0.01

 التحكز الترككدى:( لؤرلار صد  الةنية لوقيا  13)

 

 

 



 م

 

 

) 401) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

 

 

Chi-

square(CMIN) 
 

 مستوى الداللة

DF 

CMIN/DF 

GFI 
 

NFI 
 

IFI 
 

CFI 
 

RMSEA 
 

=  للنوىىىىوذج  2χ( د  لؤرىىىىلار النوىىىىوذج جكىىىىد   كىىىىت مانىىىىت قيوىىىىة 13زت ىىىىع لىىىىا جىىىىدمل  )
 2χمانىت النسىبة بىكا قيوىة م ،  0.01دالة إ  ائيًا عنىد  مه   35بدرجار  لبة =  71.47

 GFI= 0.95، NFI= 0.91، ملؤرىىلار  سىىا الوطاحيىىة ) 2.04إلىى  درجىىار الحلبىىة = 
،IFI= 0.93 ،CFI= 0.95  ،RMSEA= 0.08  لوىا زىدل على  مجىود  لطاحيىة جكىد ، )

مبوحىا ثوضىيع نتىائ  التحلكى   .    التحكىز الترككىدىلنووذج التحلك  السىاللي التومكىدي لوقيىا
 السالل  التومكدى لةنية التحكز الترككدى لا لالل ال ح  التال  :



 
 

 

 

) 402) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 
 التحيز التأكيدى( البنية العاملية لمقياس  3شكل ) 

 ثثات مقياس التحيز التأكيدى : 

مهو  0.88الثبار  قا" البا ت ححساب  بار الوقيا  حطلبية دلفا ملمنباخ مبلغ لسال     

 لسال   بار للثفع .

 إجراءات الدراسة 
لقيا  ال ار لا مراف  -ددمار الدراسة ) قائوة السوال  ال وسة لل   يةثطةكق   -1

لقيا  التحكز الترككدى( عل  عكنة  ساب ال  ائا السبحولتلبة  -الوسلاية 

 .لألدمار



 م

 

 

) 403) 

 2022 ابريل 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  التأكيدي للتحيز كمنبئات الشخصية ومسات املعرفية وراء ما الذات

 

 .مدمار الدراسة  ساب ال  ائا السيحولتلبة  -2

لقيا  ال ار لا مراف  -الدراسة )قائوة السوال  ال وسة لل   ية ددمارثطةكق  -3

 .لقيا  التحكز الترككدى( عل  عكنة الدراسة امساسية -الوسلاية 

 استجاحار عكنة الدراسة امساسية عل  ددمار الدراسة. ث حيع ثفلبغ  م  -4

التحكز الترككدى لدى عكنة م  ساب لستوى م  لا: ال ار لا مراف الوسلاية   -5

 دراسة امساسية.ال

  ساب السالقة بكا ال ار لا مراف الوسلاية مالتحكز الترككدى . -6

  ساب السالقة بكا سوار ال   ية مالتحكز الترككدى . -7

التنةؤ حالتحكز الترككدى لا لالل سوار ال   ية مال ار لا مراف الوسلاية لدى  -8

 طالب الجالسة .

 :الدراسة فروض نتائج 

 ض األول نتائج التحقق م  الفر    

ثوجد فلم  ذار داللة إ  ائية بكا لتوسع درجار ال ار ا عل  دن  امملنا الفل     

 ا. % ( لدى طالب الجالسة 50لا مراف الوسلاية، مالوتوسع الفلض  )

لل  ف عا ا ر ا للسكنة الوا د  مللتحيق لا صحة ه ا الفل ، ث  است دا" التبار    

لدى الطالب،  دحساد لقيا  ال ار لا مراف الوسلايةلتوسطار درجار  داللة الفلم  بكا

لا نتائ  في ه ا  إلي ث  التوص   ، مبوضع الجدمل التالي لا( %50مالوتوسع الفلض  ) 

 :ال دد

 



 
 

 

 

) 404) 

 د / حممد أمحد على هيبة          
 

 

 2022 ابريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

بىىىكا لتوسىىىع درجىىىار  إ  ىىىائيةفىىىلم  ذار داللىىىة ( دنىىى  ال ثوجىىىد 14جىىىدمل )زت ىىىع لىىىا     
 كىت مىا     " ال اثيىة الوتحكىز  للوجتوىعام حىا% ( ف  حسىد  50السكنة مالوتوسع الفلض  ) 

،  كىىىىىت مانىىىىىت قيوىىىىىة ارا = 27( =  %50الوتوسىىىىىع الفلضىىىىى  )م  26.20لتوسىىىىىع السكنىىىىىة 
 إ  ىائيةفىلم  ذار داللىة  عىد" مجىودزت ىع موىا  ،  دالة إ  ائياً  غكل مه  قيوة  ،1.56

 كىت    التر كل االجتوىاعي% ( ف  حسد  50بكا لتوسع درجار السكنة مالوتوسع الفلض  ) 
مانىىىىىت قيوىىىىىة ا ر ا = م ، 36( = %50الوتوسىىىىع الفلضىىىىى  )م  34.89كىىىىا  لتوسىىىىىع السكنىىىىىة 

فىلم   عىد" مجىودلىا الجىدمل السىابق ديً ا مبت ع  ،  دالة إ  ائياً غي مه  قيوة   1.59
% ( فىىى  حسىىىد  50بىىىكا لتوسىىىع درجىىىار السكنىىىة مالوتوسىىىع الفلضىىى  )  إ  ىىىائيةذار داللىىىة 

 15( =  %50الوتوسىىىىع الفلضىىىى  )م  14.57ع السكنىىىىة  كىىىىت مىىىىا  لتوسىىىى الىىىى اكل  الوتحكىىىىز 
مبت ىىع لىىا الجىىدمل السىىابق ،  دالىىة إ  ىىائياً غكىىل مهىى  قيوىىة  1.44مانىىت قيوىىة ا ر ا = م 

 50بىىكا لتوسىىع درجىىار السكنىىة مالوتوسىىع الفلضىى  )  إ  ىىائيةفىىلم  ذار داللىىة  عىىد" مجىىود
 26.53السكنىىىىة   كىىىىت مىىىىا  لتوسىىىىع ام حىىىىا" ال اثيىىىىة الوتحكىىىىز  نحىىىىو ال فىىىىاف % ( فىىىى  حسىىىىد 

دالىىىىىة غكىىىىىل مهىىىىى  قيوىىىىىة 0.83مانىىىىىت قيوىىىىىة ا ر ا = م  27( =  %50الوتوسىىىىىع الفلضىىىىى  )م 
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بىىكا لتوسىىع  إ  ىىائيةفىىلم  ذار داللىىة  عىىد" مجىىودمبت ىىع لىىا الجىىدمل السىىابق ،  إ  ىىائياً 
 كىىت مىىا  لتوسىىع  التحكىىزار اإلقناعيىىة( فىى  حسىىد %50درجىىار السكنىىة مالوتوسىىع الفلضىى  )

مهىى  قيوىىة  0.86مانىىت قيوىىة ا ر ا = م  12( = %50سىىع الفلضىى  )الوتو م  11.78السكنىىة 
بىكا  إ  ىائيةفىلم  ذار داللىة  عىد" مجىودمبت ع لا الجدمل السىابق ،  دالة إ  ائياً غكل 

 كىت مىا   % ( فى  الدرجىة ال ليىة للوقيىا   50درجىار السكنىة مالوتوسىع الفلضى  ) لتوسع
مانت قيوة ا ر ا = م  117( =  %50الوتوسع الفلض  )م  113.97السكنة  درجار لتوسع
. مهىى ا زىىدل علىى  د  لسىىتوى الطىىالب لتوسىىع علىى  دالىىة إ  ىىائيًا   غكىىل مهىى  قيوىىة 1.49

لقيا  ال ار لا مراف الوسلاية .مه ا زدل على  ا  لسىتوى طىالب الجالسىة مىا  لتوسىطًا فى  
 ال اثيىىة ، مام حىىا" الوتحكىىز  ، مالىى اكل االجتوىىاعي للوجتوىىع ، مالتىىر كل الوتحكىىز  ال اثيىىة ام حىىا"
 فىي ي تلفىو   ، مبفسىل البا ىت ذلى  حىر  الطىالب اإلقناعيىة ال فىاف  ، مالتحكىزار نحو الوتحكز 
 للتسىل  دكثىل لحفىزبا ل تلفة، ابس ىه  سلومه  دم ثف كله  طلبية مد  ال اثي الحافز لستوى 
 مالويارنىىىة ،موىىىا د  لىىىدزه   لهىىىارار لتوسىىىطة فىىى  التنةىىىؤ غكىىىله ،  لىىىا دكثىىىل ثحكىىىزاثه  علىىى 

الول لىة موا د  الطالب ف  ه    ،الترللي مال بع مالتناسق مالتناظل ال ار مللاقبة مالفحا
، مدنهى  ليسىوا دائوىا مى ل  دلطىاف اآللىلبالى  دلطىائه  م زلمىزم  عملاصة الول لة الجالعية 

 اآللىىلبا علىى  الححىى  إلىى  ، مد يانىىًا يوكلىىو   ال ىىةور ال ىى ا عىىا الىى م  ال ىى ا يف ىىلو  
لسىىارفه   لىىع لتناق ىىة ث ىىو   التىى  الوسلولىىار ، مد يانىىًا زتجىىاهلو  سىىلةي ملىىيب إيجىىابي ح ىىح 
، موا دنهى  زتىر لم  ح ىح  لتوسىع حالتىر كل االعاللى  مالو ىاهكل ، موىا دنهى  لتوسىط  الساحية

التسل  عل  قىدراثه  الحقيقيىة  ابس ىه  على  درايىة حإلحانيىاثه   مقىدراثه  مالىبس  اآللىل ال 
، موىا دنهى  د يانىًا زتىر لم  حال ىح  ي  لىا يوتل ى  لىا قىدرار منلحانيىارالتسل  ح ح  سليوحن  

 .لسا" للولهل ال ارج  مليب دائواً ا

 نتائج التحقق م  الفرض الثان   -2

ثوجد فلم  ذار داللة إ  ائية بكا لتوسع درجار التحكز ا عل  دن  الثان نا الفل     
 ا. % ( لدى طالب الجالسة 50الترككدى مالوتوسع الفلض  )
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لل  ف عا ا ر ا للسكنة الوا د   مللتحيق لا صحة ه ا الفل ، ث  است دا" التبار   
لدى الطالب مالوتوسع الفلض   لتوسع درجار لقيا  التحكز الترككدى داللة الفلم  بكا

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

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

بىكا لتوسىع درجىىار  إ  ىائيةفىىلم  ذار داللىة  عىد" مجىود (15جىدمل)زت ىع لىا 
 كىىىىت مىىىىا  لتوسىىىىع السكنىىىىة    التحكىىىىز الترككىىىىدى% ( فىىىى   50السكنىىىىة مالوتوسىىىىع الفلضىىىى  ) 

  غكىىل مهىى  قيوىىة 0.79مانىىت قيوىىة ا ر ا = م   30( =  %50الوتوسىىع الفلضىى  )م  29.56
ب لتوسىىع على  لقيىىا  التحكىز الترككىىدى . . مهى ا زىىدل على  د  لسىىتوى الطىال دالىة إ  ىىائياً 

لا يولم  ح  لا ن   لدزه  اليدر  ملىيب دائوىا م مه ا زدل عل  د  طالب الول لة الجالعية 
اآلراف  تىىى  لىىىو مانىىىت ل تلفىىىة لىىىع لستيىىىداثه  مآرائهىىى  ، مبلهىىىل ذلىىى  م التيةىىى  لىىىا الوسلولىىىار 

قىىىلار جكىىىد ، موىىىا دنهىىى  ال  د يىىىاً  حىىىر  الوسلولىىىار اليلكلىىىة عىىىا الووضىىىو   ال ث فىىىكه  الث ىىىاذ
يستوىىدم  علىى  انطبىىاعه  اممل ح ىىح  دائىى  عىىا امرىى ا  دم الووضىىوعار دم الوهىىا" التىى  

ام ىىىداث  ، موىىىا دنهىىى  ال م لىىىا ثىىىؤمل لىىى  املىىىور   صىىىحيع زنفىىى مها ، مد يانىىىًا زتوقسىىىو  ح ىىىح 
 ر .يستودم  عل   د ه  ح ح  دائ  مننوا يستودم  عل  لسلولار ثساعده  ف  اث اذ اليلا

 نتائج الفرض الثال  : -3

ارثباطيىىة ذار داللىىة إ  ىىائية بىىكا سىىوار ال   ىىية  عالقىىة ثوجىىدزىىنا الفىىل  علىى  ا     
 ا .  مالتحكز الترككدى

للتحيىىق لىىا  هىى ا الفىىل  قىىا" البا ىىت ححسىىاب لسالىى  ارثبىىاط بكلسىىو  بىىكا سىىوار ال   ىىية 
 مانت النتائ  موا حالجدمل التال  :م مالتحكز الترككدى 

المتوسط  ن المجموعة الثعد
 الحساهي

االنحراا 
مستوى  قيمة " ت " المعيار  

 الداللة

التحيز 
 التأكيدى

 9.74 29.56 317 العينة

0.79 

 غير دالة
 %50المتوسط الفرض  ) 

) - 30 - 
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بكا الس ابية  0.01زت ع لا الجدمل دن  ثوجد عالقة ارثباطي  لوجبة  دالة عند لستوى   
بىىكا دحسىىىاد  0.01مالتحكىىز الترككىىدى  ، بكنوىىا ثوجىىىد عالقىىة ارثباطيىىة سىىالبة دالىىىة عنىىد لسىىتوى 

التيةليىىىة ، مبيلىىىة ال ىىىوكل( بكنوىىىا ال ثوجىىىد عالقىىىة بىىىكا التفىىىتع علىىى  ال ةىىىلار م )االنبسىىىاطية ، 
حىىر  امفىىلاد  (Long,2017)الترككىىدى  . مبفسىىل البا ىىت ذلىى  موىىا دمضىىحت  دراسىىة  مالتحكىىز

الىى زا  لىىدزه  لسىىتوبار للثفسىىة لىىا الس ىىابية يوتل ىىو  ثساطًفىىا لحىىدمًدا ، لىىدزه   اجىىة دكةىىل 
للسيطل  ، مدق  ا توااًل لوساعد  اآلللبا ،  موا  د  امر ا  الس ابككا قليو  للغاية لوا 

دم قةول امف ار الجدزد  ، موا د   امفىلاد الى زا زتوتسىو   ه  عا التغككلقد زؤدي إل  إ جال
ملتحوسىىو  ملغىىاللبا ،  بدرجىىة عاليىىة لىىا االنبسىىاط حىىرنه  ن ىىيطو  م ىىا لو  ملنفتحىىو  ،

ملتيةلىىكا لرلىىل يحىىو  دقىى  فىى  التحكىىز الترككىىدى ، دلىىا امفىىلاد لىىا ذمى التيةليىىة الولثفسىىة لىىكه  
لع اآلللبا م م التفاعى  لسهى ، مالتوكىز ححثىل  لسىاعد  اآللىلبا  التساطفقدر  للثفسة عل  

مارثفىىا   الثيىىة حىىالنفب ، مبت ىىف امفىىلاد الولثفسىىو  فكهىىا حاإلزثىىار ، مالتسىىالع ، ماالسىىتيالة ، 
مذلىىىى  يحونىىىىوا دقىىىى  فىىىى  التحكىىىىز  ماليةىىىىول ، مالتىىىىلمي ، مالتواضىىىىع د نىىىىاف التسالىىىى  لىىىىع اآللىىىىلبا

ال زا لدزه  ييلة ضوكل ه  دكثل إراد  مايجابيىة ييلة ال وكل  الترككدى ، دلا امفلاد للثفس 
لو ىىو  بهىى  مبتوكىىزم  حىىرنه  دكثىىل  ىى را فىىي سىىلومياثه  ، مبت ىىفو  حالثبىىار ، مالوسىىؤملية ، م 

ماليدر  عل  التحح  مال بع ال اثي ، مالتف كل قة  القيا" حرى فس  ، مبلتزلو  حالواجبىار مفيىا 
لىى ل  مىىىانوا دقىى  فىىى  التحكىىىز  ستةىىلم  قىىىاد  ملنجىىزبا لألهىىىدا لوىىا ثوليىىى  عليىى  ضىىىوائله  ، مب

ثوصىلت إلى   ( التى Long,2017) الترككدى ، مثتفق نتىائ  هى   الدراسىة لىع دراسىة مى  لىا 
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 التحكز لا لن ف  لستوى  يسجلو   ف  ييلة ال وكل عالية درجة يسجلو   ال زا امفلاد د 
 الىى زا مامرىى ا  الترككىىدي  فىى  التحكىىز  ان فىىا ييابلىى   التيةليىىة لسىىتوى  مارثفىىا  الترككىىدي 
الترككىىىىدي ،  التحكىىىز لىىىا للثفسىىىة لسىىىتوبار يسىىىجلو   الس ىىىابية لىىىا عاليىىىة درجىىىار يسىىىجلو  

التىى  ثوصىىلت إلىى  مجىىود عالقىىة ايجابيىىة بىىكا الس ىىابية مالتحكىىز  (Ahmad,2020دراسىىة )م 
 Melinder etالتحكىز الترككىدى . مدراسىىة )م الترككىدى ، معالقىة سىىلةية بىكا ييلىة ال ىىوكل 

al.,2020)   التحكىىز التاككىىدى دلىىا م التىى  ثوصىىلت إلىى  مجىىود عالقىىة ايجابيىىة بىىكا  الس ىىابية
 حقية السوار ف انت السالقار سلةية .

 نتائج الفرض الرابع : -4

الىىىى ار لىىىىا مراف  ارثباطيىىىىة ذار داللىىىىة إ  ىىىىائية بىىىىكا عالقىىىىة ثوجىىىىدزىىىىنا الفىىىىل  علىىىى  ا    
 ا .  مالتحكز الترككدى الوسلاية

للتحيق لا  ه ا الفل  قا" البا ىت ححسىاب لسالى  ارثبىاط بكلسىو  بىكا دحسىاد الى ار لىا     
 مانت النتائ  موا حالجدمل التال  :م الدرجة ال لية  مالتحكز الترككدى م مراف الوسلاية 
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بكا دحساد ال ار  0.01زت ع لا الجدمل دن  ثوجد عالقة ارثباطي  لوجبة  دالة عند لستوى 

الدرجة ال لية مالتحكز الترككىدى  . مهى ا زىدل على  د  ملوىا ارثفسىت لسىتوى م لا مراف الوسلاية 

" ال اثيىىة الوتحكىىز  الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة ددى إلىى   بىىاد  التحكىىز الترككىىدى ، فارثفىىا  ام حىىا

الىى اكل  الوتحكىىز  ، مد حىىا" الفىىلد م الو ىىاهكل ، م للوجتوىىع ، ممىى ل  التىىر كل االجتوىىاعي لإلعىىال" 

مى ل  التحكىزار االقناعيىىة ثىؤدى إلى  ارثفىىا  التحكىز الترككىدى  مثتفىىق م الوتحكىز  عىا مفافثىى  ، 

 ثفىاعلي ثىر كل دمجىو  ثوصىلت إلى  ( التى Brycz et al.,2014دراسة ) نتائ  ه   الدراسة لع

 موىىا د  امفىىلاد الترككىىدي، التحكىىز علىىي الويدلىىة ملجىىال الوسلولىىار الوسلايىىة، مراف لىىا للىى ار

 دالى  الترككدي للتحكز دعل  لكاًل  يلهلم   ه  ال زا الون ف ة، الوسلاية مراف لا ال ار ذمي 

مراف الى ار لىا  ذمي  ( الت  دظهلر د  الو ارمكاBrycz et al.,2019دراسة )م . الت  ا

 دكثل ثحكزًا ثرككديًا لا لن ف   ال ار لا مراف الوسلاية . السالية الوسلاية

 نتائج التحقق م  الفرض الخامس : 

يوحا التنةؤ حالتحكز الترككىدى لىا لىالل سىوار ال   ىية مدحسىاد الى ار لىا مراف  زنا عل :

 الوسلاية  .

مالجدامل    stepwiseلبية االنحدار الوتسدد حط است د" البا تللتحيق لا ه ا الفل  م 

 لا نتائ  : ثوص  إلي  البا تالتالية ثوضع لا 

سوار ال   ية مدحساد زوضع الجدمل التال  ثحلك  التبازا لودى ثر كل الوتغكلار الوستيلة )

 :التحكز الترككدى( عل  ال ار لا مراف الوسلاية
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سىىىوار ) لوتغكىىىلار الوسىىىتيلةلد  النسىىىبة الفائيىىىة لتحلكىىى  التبىىىازا  السىىىابقزت ىىىع لىىىا الجىىىدمل   
 .  0.01مانىىت دالىىة عنىىد التحكىىز الترككىىدي  ( علىى  ال   ىىية مدحسىىاد الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة

لتىىالي لىىىدى ثىىىر كل الوتغكىىىلار مبوضىىىع الجىىىدمل ا% ، 40حإسىىها" نسىىىة  لهىىى   الوتغكىىلار بلىىىغ  
 .التحكز الترككدي الوستيلة  عل  

 

 

 β 

  

  

     

      

      

    
 

س ابية مبسدى )التر كل ال( لسالالر االنحدار التي دظهلر د  19زةكا الجدمل )    
طالب لدى  حالتحكز الترككدى ثتنبر االجتواعي ، ام حا" ال اثية الوتحكز  نحو ال فاف  (

،  مبلهل الجدمل د  قي  لسالالر االنحدار الوسك ل  جافر لوجبة  مدالة إ  ائيًا الجالسة

معام  
 االرتثاط

مربع معام  
 االرتثاط
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 مبسد (  0.01  دالة عند لستوى 4.8  ر=  β 0.36 =) عل  حسد 
(=β 0.34 =0.01  دالة عند لستوى 7.8  ر  ) بسد م 
(β  =0.17  =0.01  دالة عند لستوى 2.3  ر )   الس ابية مبسدى ه ا زثةت د  م

ايجابي ) طلدي(   لنة ثستةل )التر كل االجتواعي ، ام حا" ال اثية الوتحكز  نحو ال فاف  ( 
التبازا ف  التحكز لا  %40ثساه  امحساد جويسها في التنةؤ بنسبة م ، تحكز الترككدىلل

 التحكز الترككديبست لا لا ه   النتائ  لسادلة التنةؤ م  . طالب الجالسةلدى  الترككدى 
 عل  النحو التال  : طالب الجالسة لدى 

×  0.17ابية( + )الس ×  0.32)التر كل االجتواعي( + ×   0.28=التحكز الترككدي 
 . 4.44)ام حا" ال اثية الوتحكز  نحو ال فاف ( + 

 ،ار اإلنفسالية السلةية ماإلكتئابزت فو  حالسومبفسل البا ت ذل  حا  للثفس  الس ابية    
مث ىىو  اسىىتجاحاثه  اإلنفساليىىة  ،مال جىى  ،ماالندفاعيىة ،ماالرثبىىا  ،مالغ ىىم ،مالسدمانيىىة ،ماليلىق

زه  صىىسوبة لللجىىو  للحالىىة السىىوبة قةىى  االنفسىىال ، مبتسىىوو  حسىىد" االسىىتيلار لبىىالغ فكهىىا ، ملىىد
، مم ل  التىر كل ًا ثرككديًا لوستيداثه  مآرائه الساطفي معد اللضا عا ال ار ، ايحو  دكثل ثحكز 

الو ىاهكل ملستيىدار الفىلد على  قدرثى  ممفافثى  الولثفسىة ثىؤ ل ثىر كلا م االجتواع  لث  اإلعال" 
 ( التىى Long,2017) دراسىىة مىى  لىىا ، مثتفىىق هىى   النتيجىىة لىىع   ثحكىىز   الترككىىدىكةكىىلًا علىى

 لسىىىتوبار يسىىىجلو   الس ىىىابية لىىىا عاليىىىة درجىىىار يسىىىجلو    الىىى زا امفىىىلاد ثوصىىىلت إلىىى  د 
التىى  ثوصىىلت إلىى  مجىىود عالقىىة  (Ahmad,2020دراسىىة )م الترككىىدي ،  التحكىىز لىىا للثفسىىة

التىىى    (Melinder et al.,2020، مدراسىىىة ) ايجابيىىىة بىىىكا الس ىىىابية مالتحكىىىز الترككىىىدى
 Brycz etثوصلت إلى  مجىود عالقىة ايجابيىة بىكا  الس ىابية مالتحكىز التاككىدى  ، مدراسىة )

al.,2014 ملجىىىىىال  الوسلايىىىىىة، مراف لىىىىىا للىىىىى ار ثفىىىىىاعلي ثىىىىىر كل مجىىىىىود ثوصىىىىىلت إلىىىىى  ( التىىىىى
 الوسلايىىىىة مراف لىىىىا الىىىى ار ذمي  موىىىىا د  امفىىىىلاد الترككىىىىدي، التحكىىىىز علىىىىي الويدلىىىىة الوسلولىىىىار
دراسىىىىة م . الت  ىىىىا دالىىىى  الترككىىىىدي للتحكىىىىز دعلىىىى  لىىىىكاًل  يلهىىىىلم   هىىىى  الىىىى زا الون ف ىىىىة،

(Brycz et al.,2019التىى  دظهىىلر د  الو ىىارمكا )  الساليىىة الىى ار لىىا مراف الوسلايىىة ذمي 
 دكثل ثحكزًا ثرككديًا لا لن ف   ال ار لا مراف الوسلاية .
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 خالصة النتائج :

التحكز الترككدى لتوسع  م راسة إل  د  لستوى ال ار لا مراف الوسلاية ثوصلت نتائ  الد    
بكا  0.01لدى عكنة الدراسة، مم ل  مجدر  عالقة ارثباطي  لوجبة  دالة عند لستوى 
بكا  0.01الس ابية مالتحكز الترككدى  ، بكنوا ثوجد عالقة ارثباطية سالبة دالة عند لستوى 

، مبيلة ال وكل( بكنوا ال ثوجد عالقة بكا التفتع عل  ال ةلار التيةلية م دحساد )االنبساطية ، 
بكا دحساد ال ار  0.01ثوجد عالقة ارثباطي  لوجبة  دالة عند لستوى م التحكز الترككدى ، م 

الدرجة ال لية مالتحكز الترككدى  ، مد  الس ابية مبسدى )التر كل م لا مراف الوسلاية 
ز  نحو ال فاف  ( ثتنبر حالتحكز الترككدى لدى طالب االجتواعي ، ام حا" ال اثية الوتحك

 .الجالسة
 توصيات الدراسة 

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

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

 لساعد  الطالب ف  اث اذ مصنع اليلارار معد" االنغال  مالتوس  بلدى لسكا . -2

 

 حبوث مقرتحة :
دراسة لتغكلار نفسية دللى ف  ثر كلها عل  التحكز الترككدى لث  سىلو  الو ىاطل   ،  -1

 مالنلجسية .

 إجلاف بلنال  للحد لا التحكز الترككدى  للطالب ف  الول لة الجالعية. -2

راسة ال ار لا مراف الوسلاية حجوانم دللى ف  ال   ية لث  الدافعية السيلية م م د -3
 االستطال  .

إجلاف نفب الدراسة الحالية ف  للا   ثسليوية دللى مالول لة اإلعدادية دم الول لة  -4
 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. 


