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 إلى أملً ورجائً دائم الفضل علً ....... هللا سبحانه وتعالى  

 إلى حبٌب هللا وخاتم رسله محمد ) صلى هللا علٌه واله وسلم  (

 أجمعٌن ) علٌهم السالم ( إلى حبٌب المصطفى وولً أمر المؤمنٌن اإلمام علً بن أبً طالب وآل بٌته 

 ما (( هره  ن  والت   ف  ا أ  مله ل  ق  ال ت  و)) : إلى من أوصى الرحمن بهما وقال 

 الغالً والعزٌز أطال هللا فً عمره وأعٌش فً ضله ......... والدي 

 إلى من ال غنى لً عنها ونبض قلبً ونور عٌنً .......... والدتً  

 نى للحٌاة دونهم ..... أخوانً وأخواتً  إلى من اعطانً المحبة والدعم والمع

  ً  وحارث الحٌدري   إلى األخوة األعزاء الذٌن شاركونً متاعبً إلكمال هذا البحث ....... حٌدر العادل

 

 والى كل من تمنى الخٌر لً

 لكم جمٌعا اهدي ما وفقنً هللا

 

 

 

 

 

 

 

 هداءإلا



 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

شرف الخلق سٌدنا والسالم على أعرش العظٌم والصالة رب ال الحمد هلل

 محمد ) صلى هللا علٌه واله وسلم (.

ٌشرفنً أن أتقدم بجزٌل الشكر واالمتنان لألستاذ الفاضل الدكتور )علً 

لما أبداه من توجٌهات ومالحظات ر جابر( المشرف على هذه الرسالة صك

 وبذل جهدا واضحا فً إظهار هذه الرسالة وتقدٌمها لخدمة البحث العلمً

العلوم األستاذ رئٌس قسم  الىجزاه هللا خٌر الجزاء وأقدم شكري الجزٌل 

التربوٌة والنفسٌة الدكتور ) محسن طاهر الموسوي( ورئٌس قسم علم النفس 

احمد جونً ( والدكتور )احسان حمٌد(والدكتور كلٌة اآلداب الدكتور ) فً 

( والدكتور والدكتور )محمد مرٌدي( واالستاذ )محمد جفات( )علً ٌاسٌن 

األستاذ ( واالستاذ )حسنٌن شاروط (و)عبدالكاظم( والدكتور )عصام الٌاسري  

و للسٌدة ) عال  الفاضل )حسن صبار( الذي رافقنً طٌلة مسٌرة البحث

واألستاذ )جعفر  اآلدابكلٌه  )اخالص( أمٌنة مكتبة الموسوي ( و للسٌدة

سر الزبٌدي ( ولالخ حبٌب ظاهر ( ولزمٌلتً ) منى علً عواد ( ولالخ ) ٌا

واشكر كل من مد الً ٌد العون ) علً الخزرجً ( ولالخ )غٌث العادلً( 

كما اشكر عٌنة البحث وساندنً فً مرحلة من مراحل إجراء هذه الدراسة 

وفً النهاٌة أقدم طلبة الجامعة لتعاونهم فً انجاز متطلبات البحث الحالً 

ذكر اسمه أقدم إلٌهم الشكر  اعتذاري الى كل من مد الً ٌد العون وفاتنً

 الجزٌل وبالغ االمتنان وفقنا هللا جمٌعا .

 

 

 وأمتنانشكر  



 الباحثة        



 خبٌر اللغويإقرار ال

مة بــ ) االنحٌاز المعرفً ون إعداد هذه الرسالة الموسأشهد أ

( لدى طلبة  تجرٌديال –عٌانًوعالقته باألسلوب المعرفً  ال

اء خالد عبداالمٌر( ، قد الجامعة والتً تقدمت بها الطالبة )عذر

كلٌة التربٌة ، وهً جزء  –جرى تقوٌمها لغوٌاً فً جامعة القادسٌة 

 من متطلبات نٌل شهادة ماجستٌر آداب فً علم النفس التربوي . 

 وقد وجدتها صالحة من الناحٌة اللغوٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقٌع 

 الخبٌر اللغوي               

        

        81   /81   /1286  

 

 

 

 

 



 خبٌر العلمًإقرار ال

معرفً مة بــ ) االنحٌاز الون إعداد هذه الرسالة الموسأشهد أ

( لدى طلبة  تجرٌديال –عٌانًالوعالقته باألسلوب المعرفً 

والتً قدمتها الطالبة )عذراء خالد عبداالمٌر( ، وهً جزء جامعة ال

 ي .من متطلبات نٌل شهادة ماجستٌر آداب فً علم النفس التربو

 جرى تقوٌمها علمٌاً وقد وجدتها صالحة من الناحٌة العلمٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 التوقٌع 

 االستاذ الدكتور                   

        

            /     /1282  
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 61-59  القوة التمٌٌزٌة لمقٌاس االنحٌاز المعرفً 11
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 66 عدد فقرات االنحٌاز المعرفً  بصٌغته النهائٌة 14

 61 العٌانً (  –ي بدائل استجابة االسلوب المعرفً ) التجرٌد 15

 64 العٌانً (  –قٌمة مربع كاي آلراء المحكمٌن لفقرات مقٌاس االسلوب المعرفً ) التجرٌدي  16

 11 المؤشرات االحصائٌة ألداتً البحث وفق عٌنة التطبٌق النهائً 11

 13 رفًنتائج االختبار التائً لعٌنة واحدة لدرجات افراد عٌنة البحث على مقٌاس االنحٌاز المع 14

نتائج تحلٌل التباٌن الثالثً للكشف عن داللة الفروق لالنحٌاز المعرفً لدى طلبة الجامعة تبعا  19
انسانً ( ، الصفوف  –اناث ( ، التخصص الدراسً  ) علمً  –لمتغٌرات الجنس ) ذكور 

 رابع ( –الدراسٌة ) ثانً 

14 

ٌنة البحث على مقٌاس االسلوب المعرفً نتائج االختبار التائً لعٌنة واحدة لدرجات افراد ع 21
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 ألشكالا
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  يسحخهص انثحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انحجزَذٌ ( نذي  –االحنُاس املؼزيف وػاللحه تاألسهىب املؼزيف ) انؼُانٍ 
 طهثة اجلايؼة 

 لى ما ٌأتً : عتعرف ٌستهدف البحث الحالً 

 االنحٌاز المعرفً لدى طلبة الجامعة .  -8

دى طلبة الجامعة تبعاً الداللة اإلحصائٌة فً االنحٌاز المعرفً ل هل نوجد فروق ذو -1

 انسانً ( . -رابع (، التخصص )علمً  –اناث (، الصف ) ثانً  –لجنس ) ذكور المتغٌرات 

 العٌانً ( لدى طلبة الجامعة .  –االسلوب المعرفً ) التجرٌدي  -3

دى طلبة العٌانً ( ل –الداللة اإلحصائٌة لألسلوب المعرفً ) التجرٌدي هل توجد فروق ذو  -4

 ( )علمً_انسانًالتخصص )ثانً_رابع(،الصف  (،)ذكور_اناثالجنس الجامعة تبعاً لمتغٌرات 

العٌانً( لدى  –العالقة االرتباطٌة بٌن االنحٌاز المعرفً واألسلوب المعرفً ) التجرٌدي -5

 طلبة الجامعة . 

لدى  العياني( في درجات متغير االنحياز المعرفي -مدي أسهام األسلىب المعرفي )التجريدي -6

 طلبة الجامعة .

( طالباً وطالبة من  طلبة جامعة القادسٌة  522حث الحالً على عٌنة مؤلفة من )وقد اقتصر الب

إناث ( ، –رابع ( والجنس كل من )ذكور  –انسانً ( وللصفٌن ) ثانً  –بالتخصصٌن ) علمً 

( وتم اختٌارهم بالطرٌقة الطبقٌة  1286 – 1285وللدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) 

 : البحث اعتمدت الباحثة على اآلتً زٌع المتناسب  ، ولتحقٌق أهدافالعشوائٌة وعلى أساس التو

 أوال : استخدام ) المنهج الوصفً أالرتباطً (  

ثانٌا : بناء مقٌاس االنحٌاز المعرفً لدى طلبة الجامعة اعتمادا على نظرٌة التوقع لفكتور فروم 

(Form  1964 كار الالعقالنٌة ، التوقعات ( ، إذ ٌتكون المقٌاس من أربعة مجاالت هً ) األف

( فقرة بصورته  48الذاتٌة الشخصٌة ، تشوٌه اإلدراك الحسً ، العجز النفسً( مكون من )

( طالباً  322النهائٌة وقد تم إجراء عملٌات التحلٌل اإلحصائً لمقٌاس البحث على عٌنة بلغات )

ساس التوزٌع المتناسب وبعد وطالبة من طلبة الجامعة ، واختٌروا بالطرٌقة العشوائٌة ، وعلى أ

(  2.11التحقق من الخصائص الساٌكومترٌة للمقٌاس من صدق وثبات ، إذ بلغ معامل الثبات )

( بطرٌقة تحلٌل التباٌن باستخدام ) معادلة الفاكرونباخ 2.15بطرٌقة اختبار ، إعادة اختبار ، . ) 

 لالتساق الداخلً ( .

( إذ ٌتكون من 1282العٌانً ( لـ )خلف ،  –التجرٌدي ثالثا: تبنً مقٌاس األسلوب المعرفً ) 

( فقرة بصٌغته النهائٌة ، وقد تم التحقق من الخصائص  31بدائل ) مواقف ( ) أ ، ب ( بواقع ) 

( بطرٌقة اختبار ، إعادة  2.16الساٌكومترٌة للمقٌاس من صدق وثبات وقد بلغ معامل الثبات )

لالتساق  12لتباٌن باستخدام ) معادلة رٌشاردسون ( وبطرٌقة تحلٌل ا 2.11اختبار  و  ) 



مقٌاس االسلوب المعرفً  وتبنً مقٌاس االنحٌاز المعرفً الداخلً ( ، وبعد استكمال بناء

وقد استعٌن بالحقٌبة اإلحصائٌة  تطبٌقهما على عٌنة البحث االساسٌة تم)التجرٌدي_العٌانً(

 وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتٌة :  ( فً معالجة البٌانات SPSSللعلوم االجتماعٌة  )

 إن االنحٌاز المعرفً لدى طلبة الجامعة غٌر دال إحصائٌاً. -8

( فً االنحٌاز المعرفً بحسب متغٌرات 2025ال توجد فروق دالة إحصائٌا عند مستوى ) -1

رابع ( لدى طلبة  –إنسانً ( والصف ) ثانً  –أنثى (  والتخصص ) علمً  –الجنس) ذكر 

 امعة  . الج

إن طلبة الجامعة ٌفضلون استخدام األسلوب المعرفً التجرٌدي على األسلوب المعرفً  -3

 العٌانً  . 

عٌانً ( وفق متغٌرات  –ال توجد فروق دالة إحصائٌاً فً األسلوب المعرفً )تجرٌدي  -4

رابع ( لدى طلبة  –إنسانً ( الصف )ثانً  –إناث ( التخصص ) علمً  –الجنس) ذكور 

 جامعة  .  ال

( العٌانً-إن هناك عالقة ارتباط سلبٌة بٌن االنحٌاز المعرفً واألسلوب المعرفً )التجرٌدي -5

بمعنى الزٌادة فً االنحٌاز المعرفً ٌصاحبها انخفاض فً األسلوب المعرفً )التجرٌدي( 

 وزٌادة فً األسلوب المعرفً العٌانً .

 نً ( بالتنبؤ بدرجات االنحٌاز المعرفً .العٌا -أسهم األسلوب المعرفً ) التجرٌدي   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم األول 
 انحؼزَف تانثحث

  يشكهة انثحث 
 أهًُة انثحث 
 انثحث أهذاف 

 حذود انثحث  

 حتذَذ املصطهحات 

 

 



 يشكهة انثحث :
ىائبًل مف المعمومات والمعارؼ مف خبلؿ المواقؼ  ايكتسب الطمبة كم

ضبل عما تقدمو المؤسسات التعميمية المختمفة، الحياتية واليومية التي يمروف بيا ف
وىذا بدوره يولد لدييـ خزيف معرفي يمكنيـ مف التعامؿ مع ما يحيط بيـ في البيئة، 

تكوف خالية مف السمبيات اي ليس مجرده مف العيوب مما  وىذه المعرفة المختزنة ال
 ( .  Biasesتعرضيـ لبلنحرافات عف المسار الصحيح واالنحيازات )إلى يؤدي 

وعندما يعي الفرد ما في نفسو، وما يحيط بو يكوف معتمدًا عمى عممية 
معرفية تمكنو مف تفسير الواقع والتعرؼ عمى  وأبنيةالتفكير، وما يحممو مف معتقدات 
نظرة شاممة وكيفية اتخاذ القرارات لممواقؼ التي إلى المواقؼ االجتماعية لموصوؿ 

 بؿ اف تكوف اعتقادات الفرد منطقية وواعية يتعرض ليا الفرد ليس مف الضروري
مشكوكًا في صحتيا والعقبلنية تكوف غائبة في معظـ القرارات مما يؤدي الى انحراؼ 

 . ( Ellis & Harper , 1975 : 13)في المدركات وتشويييا . 

وىذه القرارات والمعمومات السريعة تقمؿ بدورىا الوظائؼ الموكمة لئلنساف 
وكفاءتو وما يؤدي الى عائؽ فكري يدعى باالنحياز المعرفي وتحد مف قدراتو 

(Cognitive Bias ( عند اتخاذ خيارات خاطئة مسندة الى الظف واالحتمالية )حسيف
 ،4102  :0 . ) 

ف عممية االنحياز المعرفي ) أو ( متضمنة في التقييـ Cognitive Biasوا 
كاـ التي تنشأ بصورة إصدار األحكاـ واف الضعؼ يظير بوجود تناقض حوؿ األح

 ( .Robert,etal,1998:264) مباشرة

(  Cognitive Styleوأبرزت الدراسات مفيـو يدعى األساليب المعرفية ) 
التي تعبر عف اختيار الفرد لؤلسموب والطريقة المفضمة االختيار في التعامؿ مع 

يتعرض  عممية التفكير وكيفية التعامؿ مع المواقؼ التيأنماط المعمومات لتصؼ 
 ،  (.482 : 4112ليا)العتـو



في المؤسسات التعميمية عدـ حث الطمبة عمى عممية  وما يحدث اآلف
تاحة الفرصة ليـ في اختيار األسموب الذي تقتضيو عممية التعميـ فما تقـو  التفكير، وا 
بو المؤسسات حاليا يكوف مقتصرا عمى تحفيظ المعمومات لمطمبة بغض النظر عف 

المعمومات والتعامؿ معيا بدوف فيـ , ىدؼ المؤسسة التعميمية ىو  كيفية تمقي ىذه
تعبئة عقوؿ الطمبة بالمعمومات، وتعد ىذه الطريقة ىي طريقة اقتباس لممعمومات 

 ( .28:  4112وليست طريقة اختيار أسموب ليا )الحارثي ، 

إف عدـ ثقة المؤسسات التعميمية بقدرات الطالب العقمية وكفاءتو يجعؿ مف 
 لطالب يحفظ المعمومات دوف فيميا وتوظيفيا في مجاالت الحياة كافة، وبيذا الا

 ( .01: 4112يمكف اف نرتقي بالمجتمع وتطور أساليبيـ المعرفية )الموسوي ، 

إف اغمب القرارات الخاطئة التي يتخذىا الطمبة في معالجة المعمومات ليست 
نما التفضيؿ لخاطئ )الزيات ، المعرفي  ألسموبيـ بسبب قمة كفاءتيـ العقمية ،وا 

4112  :442). 

العياني(    –المعرفية، األسموب المعرفي )التجريدياألساليب ومف ىذه 
(Abstract – concert )(Cognitive Style  إذ يميؿ أفراد األسموب المعرفي ،)

( إلى تحميؿ عناصر البيئة بشكؿ  Cognitive Style Abstractionالتجريدي  )
قدرة عمى تحمؿ الغموض والضغوط وتكف نظرتيـ بتأني وأكثر استقبللية دقة و أكثر 

 Cognitive Styleوتمحيص وروية بينما أفراد األسموب المعرفي العياني )

Concertino تكوف نظرتيـ سطحية وعشوائية وبعيدة عف الدقة وعدـ قدرتيـ عمى )
: 4112فرماوي ،تحمؿ الغموض متجنبيف مصادر الضغط ويميموف إلى التعميـ ) ال

29 – 22 . ) 

 بناًء عمى ذلؾ فإف مشكمة البحث الحالي تتحدد بالتساؤؿ اآلتي : 

ما قوة واتجاه العبلقة االرتباطية بيف االنحياز المعرفي واألسموب المعرفي   
 العياني( لدى طمبة الجامعة ؟  –)التجريدي 



 أهًُة انثحث : 
منزلة عالية ورفيعة لذلؾ جعمو  اف منزلة اإلنساف عند اهلل سبحانو وتعالى 

خميفتو في األرض وميزه عف سائر المخموقات بجوىرة العقؿ وىي نعمة بحد ذاتيا 
عمى البشر وقدرتو عمى التفكير واتخاذ القرارات مف ىذه النعمة في مايخص حياتو  

 ( . 40:  4112العزيز ،  )عبد

وتجاوز المصاعب فاإلنساف أكثر ذكاءًا مما يقـو بو في الحياة اليومية 
ما توصؿ اليو جياز الحاسوب والمشاكؿ الفكرية وعمى الرغـ مف انو أذكى م

يمكنو مف تحميؿ وخمؽ المعمومات إال ما  ( مف ذكاء اصطناعي ألنو ال)الكومبيوتر
لبلنحياز المعرفي عند اإلنساف أحيانًا فيو . رغـ ذلؾ يتعرض عقؿ اإلنساف ادخمو 

( بشكؿ  initialالمعمومات البدائية والمستسيمة )إلى يمو اتخاذ القرارات السريعة وم
 (.  Statman , 2006 : 1كبير تكوف ىذه القرارات بعيدة عف الواقع  )

وتكمف أىمية دراسة االنحياز المعرفي في الكشؼ عف التصميـ العقمي لؤلفراد 
ألنو شيء مف التحدي في السموؾ ويمكف اف يظير أيضا بأكثر مف موقؼ واحد 

حيث يمكف  .(  comides &Tooby , 1994 : 329) معقد ال يناسب العقؿو 
ات بأغراض ودواعي الحياة اليومية لبلنحياز المعرفي تفسير المعتقد ويعكس االيمان

(Willard,2013:379 في ظاىر األمر إف التحيز اإلدراكي أو المعرفي )
(Cognitive Bios لو وجود في المعرفة اإلنسانية وتتضح في ) حاالت مختمفة

يمكف  ( الCognitive Bias)المعرفي( )اإلدراكي فاالنحياز  ,حسب الرؤية والمنطؽ
نما ىو بعيدًا  ولكونو الاإلنساني تجاوزه الرتباطو بالعقؿ  يقاـو بنسخ الواقع بصدؽ وا 

ضافة  عف األمانة فيو يقـو بإدراؾ الواقع وتفسيره حسب ما يحب وييوى باستبعاد وا 
 ائؽ.حقأو معمومات 

لذلؾ إف مصطمح االنحياز ُيكوف لنا تصورا عمى انو مفيوـ سمبي، وضد 
 الموضوعية والعقبلنية ويرمي بقوة بيف الموروث والسائد.



 Cognitiveوعميو مف الواجب اف يدرؾ ويفيـ الجميع إف االنحياز المعرفي )

Bias طة : أف ىذه الظاىرة مرتبأي ، اإلنسانية( يسير جنبا الى جنب الظاىرة
نسانيتوباإلنساف كائنًا حيًا  ، وتمثؿ كؿ جوانب الحياة البشرية ليست محددة بجانب وا 

ثقافي وغيره فقط بؿ مفيـو لو توجيات كثيرة ومتشعبة أو اجتماعي أو عممي 
 في دراستنااألساس التفسيرات ولكف تسميط الضوء عمى الجانب المعرفي ىو 

 (.02 - 2: 4118 )عبيكشي،

سات الحالية لعمـ النفس في توظيؼ االنحياز المعرفي في لذا اتجيت الدرا
أغمب المجاالت كالتكتيكات المتبعة مف حيث دراسة المعمومات التخاذ القرارات 
لمعممية االقتصادية لغرض االستبعاد عف السموؾ المنحرؼ، وأف المفاوضات تعبير 

ة عمى وضع ميـ في العممية االقتصادية، إذ إف اغمب المفاوضيف لدييـ القدر 
الشخص المقابؿ فيما يخص قضاياىـ التي  مجموعة افتراضات لكي يستطيعوف اقناع

تعود الييـ بالمنفعة )الكسب( واف اغمب الدراسات في ىذا الشأف وضعت مف 
(Tversky  & Kahnaman , 1974 ( .)Rhode , 2014 :1. ) 

 Tames Pretzer & Aaron) توماس بريتزر و اروف بيؾ ويرى العالماف

Beck  اإلدراكية والتشوييات األخطاء النفسية )الشخصية( ىي نتيجة األمراض ( اف
تتأثر تأثيرًا كبيرًا باالنحياز المعرفي في معالجة المعمومات األحداث في تفسير 
 ( .Clarkin , 2005 : 28ضمف مصفوفة العاطفة )وأيضًا والذاكرة، 

لمعرفي وبعض المتغيرات وأثبتت دراسات أف ىناؾ عبلقة بيف االنحياز ا
 , Williams) وأيضاً (   Beck &Clark , 1997النفسية، السيما ما ذكره كؿ مف )

Watts , Macleod , Mathews , 1997 – 1988   )التعرض لمقمؽ  اف
 واالكتئاب السريري جزء مف التحيزات المعرفية. 

معرفي االنحياز الوجدت  (Kindt.et.al . 2000اما دراسة كنت وآخروف )
لدى األطفاؿ الخائفيف واثبتوا في تجارب مف  استخداـ عبارات التيديد واقرانيا مع 



األطفاؿ وتزايده الصور ووجدوا اف االنحياز المعرفي لو دور في وجود الخوؼ عند 
(Kindt.et.al , 2002:210-219. ) 

عبلقة بيف االنحياز المعرفي وسموؾ وقد وجدت احدى دراسات اف ىناؾ  
 (.( Mecusker , 2001 : 74 – 56اف )اإلدم

تحيز الذاكرة  ( وجد اف ىناؾ  Coles & Heimberg , 2002وفي دراسة )
الصريحة في اضطرابات اليمع والتوتر والوسواس القيري والرىاب االجتماعي 

(Eysenck & Keane , 2010 : 59 – 601. ) 

ذاكرة تحيز ال ( وجد  Rinck & Becker , 2005في دراسة ) كذلؾ و 
وجد (   Dalhleish , 2005المكتئبيف.  وفي دراسة ) األشخاصالصريحة لدى 

 األفراد القمقيف لدييـ تحيز في االنتباه .ايضا اف 

( الى وجود عبلقة بيف االنحياز   Gormon .etal. 2008دراسة )  وأشارت
اجتماعية  لدييا معاييراألولى المعرفي والمعايير االجتماعية، وتـ اختبار مجموعتيف 

معمومات معيارية ومحددة لمحصوؿ عمييا (  والمجموعة الثانية ليس إلى تستند أي ) 
ليا معايير محددة، أثبتت الدراسة )االختبار( اف المجموعة لدييا انحياز معرفي عند 

 .( Gormon , et .s : 2008) الجة المعمومات او معمومات جديدةمع

( ىو اثر االنحياز    Mobini ,et.al , 2013اما اليدؼ مف دراسة موبيف )
 ( .Mobini,et.al,2013:p10) القمؽ االجتماعي والضعؼ العاطفي المعرفي في

 لؤلذىاف ( يتدارؾ Cognitive Styleالمعرفية ) األساليب وعند طرح مفيوـ 
كيفية التعامؿ مع المعمومات في عممية التصنيؼ والخزف واالسترجاع عند الحاجة 

 0281)الشريؼ والصراؼ ،وـ بيا الفرد لمتعامؿ مع المواقؼ لعمميات يقوىذه ا إلييا
:092.) 



وبيذا يرى أف األساليب المعرفية تيتـ بالعمميات العقمية العميا وعمى وجو 
 4102) شطب ،  التحديد تشير الى الفروؽ الفردية بيف األفراد في مجاؿ المعمومات

 :9 . ) 

عف غيرىـ في التعامؿ مع األفراد ميز بيا المعرفية تمؾ التي يتاألساليب اف 
:  0282المواقؼ او المعمومات في حياتيـ وتدؿ عمى استعداد معرفي )الشرقاوي، 

02.) 

المعرفي مف الناحية التعميمية ، لذلؾ مف أىمية األسموب الدراسات  وأثبتت
كف المعرفية لدى الطمبة، وأوضح الباحثوف عمى انو مف المماألساليب الواجب غرس 

:  4112، )الفرماوي   المعرفي في حياة الفرد مف الوقت والخبرةاألسموب تعديؿ 
004- 002.) 

جانب مف جوانب الشخصية، وما يميزىا وما إلى المعرفية األساليب وتشير 
بمقدورىا تنظيـ وأيضًا عمى فيـ الحياة النفسية ) الشخصية ( األساليب مقدرة ىذه 

:  4102ؿ التعامؿ مع المواقؼ اليومية ) الموسوي ، البيئة والسموؾ لؤلفراد مف خبل
2 .) 

المعرفية ميمة بالنسبة لمباحثيف في عمـ النفس ، ألنيا تفسر األساليب إف 
السموؾ بشكؿ عاـ وعممية التعمـ وحؿ المشكبلت و التذكر بشكؿ خاص في توظيؼ 

 (.  042:  4102الفرد لمعمميات العقمية والتفاعؿ مع البيئة ) صالح وآخروف ، 

يتعمؽ بالجوانب المعرفية لمشخصية  وبما اف األساليب المعرفية تناولت ما
فيناؾ مف تحدث عف ىذا المجاؿ وىو وتكف اإلدراؾ يرتبط منيا بعممية  السيما ما

(Witkin ومنيا ما يرتبط بالذاكرة، ومف تحدث بيذا المجاؿ ىو جيمفورد )
(Guilfordومنيا ما ) صد ار األحكاـ، ومف تحدث بيذا المجاؿ ىو يرتبط بالتفكير وا 

 .(2:  4104الجابري ، )، (Kaganكاجاف )

–Abstract) العياني( -المعرفي )التجريدياألسموب ويعد 

Concrete)Cognitive  Style  الواضحة في دراسة الفروؽ األساليب واحدًا مف



التمييز بيف  ومعالجتيـ لممعمومات ومشاكميـ ويمكف مف خبللو الفردية بيف األفراد
 ( . 82:  4112)الزغوؿ ،  التجريدييف عف الطمبة العيانييفاألفراد 

المعرفي التجريدي ( يستطيعوف التفكير بتمعف األسموب اف الطمبة ذوي ) 
وانفتاح ومنظـ ومف ثـ إخضاع ىذا التفكير لمتجريب مف انو صائب وصحيح قبؿ 

األسموب المعرفي العياني تكوف القرار، في حيف اف الطمبة الذيف يتسموف بإصدار 
حطب أبو مقيدة ومحصورة وضعيفة القدرة عمى رؤية البدائؿ المتاحة ) أفكارىـ 

 ( . 022:  0282وصادؽ ، 

العياني ( ىو انو  تجاوز  –زاد في أىمية األسموب المعرفي ) التجريدي ا وم
لنواحي المعرفية يضـ ويحيط بافأصبح القيود الروتينية والتقميدية في نظرية الشخصية 

 (.Withink & Good Enough , 1981 : 81واالنفعالية وأساليب التكيؼ )

عياني( تحويؿ المعمومات  –التركيب التكاممي )تجريدي وباإلمكاف لؤلسموب 
( في )التجريدياألوؿ واألفكار بطريقة مركبة البعد، إذ يكوف تفكير األفراد في البعد 

: منفصبًل عما ىو موجود في أي س كما ىو سائد(، معالجتو لممعمومات مجردًا )لي
البيئة فتكوف نظرتيـ تركيبية مجردة قابمة لمتحميؿ فيمكنيـ دمج المعمومات وتركيبيا، 

األفراد ومعموماتيـ غير منفصمة عف أفكار في حيف اف البعد الثاني )العياني( تكوف 
 (.22:  4112اوي ، )الفرمدييـ القابمية عمى دمج المعمومات البيئة اي ليست ل

العياني(  –ريديجالمعرفي )التاألسموب وقد أثبتت الدراسات والبحوث ارتباط 
( في تحضير بحوث عممية إذ  Claunnchذكره كمونش )  ببعض المتغيرات وىذا ما

 , Claunnch) التجريدييف تبيف اف األفراد العيانييف يكونوف اقؿ كفاءة مف األفراد

1964 : 24 ). 

فقد تبيف اف   StrenFert ,etal عمؽ بدراسة سترو فيرت وزمبلئووفيما يت
 StrenFertمف العيانييف في عممية اتخاذ القرارات )أفضؿ التجريدييف يكونوف 

,etal , 1965 :723.) 



 , Suedfeld & Vernonدراسة سويد فيمد، وفريسوف )أكدت حيف  في

مات وتغيير المواقؼ ألف، تأثير الحرماف الحسي في البحث عف المعمو إلى (  1966
)العيانييف( يغيروف مواقفيـ عند الحصوؿ عمى معمومات إضافية، وىـ بيذا  األفراد

يقوموف بتغيير مواقفيـ عمى الرغـ مف تعرضيـ  يختمفوف عف التجريدييف الذيف ال
 (. Suedfeld& Vernon , 1966 : 586لمحرماف الحسي )

( مف   Schrodor & Harvey & Huntوتمكف نسكرودر وىارفي وىنت )
المعرفي والتجريدي فاتضح أنيـ يفوقوف بأفكارىـ األسموب اثبت ما يتميز بو افرد 

دراكيـ   أفراد واالنجاز عمى أىدافيـ وتوجيو سموكيـ نحو األفراد لمعبلقات بيف وا 
 .(Harvey & Ware , 1967 :11المعرفي العياني )األسموب 

العياني ( بقدرات التفكير  –جريدي اما عبلقة األسموب المعرفي ) الت
( فتوصؿ إلى عبلقة موجبة   Ebert 1992اإلبداعي في ما يتعمؽ بدراسة ايبرت )

 , Ebertبيف األفراد التجريدييف واألفراد الذيف لدييـ قدرات في التفكير اإلبداعي )

1992 : 42- 68.) 

قة بيف ومما سبؽ تتضح أىمية البحث الحالي في قمة الدراسات عف العبل 
العياني ( عامة، ومحاولة  –االنحياز المعرفي واألسموب المعرفي ) التجريدي 

كاف ذلؾ يتأثر إذا  ماالتعرؼ إلى كيفية اتخاذ قرارات مفضمة متحيزة وسريعة، وفي
 ما كانت رمزية )تجريدية ( و صورية  ) عيانية (.إذ بطبيعة المعالجة المعرفية 

 :  أهذاف انثحث
 تعرؼ إلى : الحالي يستيدؼ البحث 

 االنحياز المعرفي لدى طمبة الجامعة . -0

داللة اإلحصائية في االنحياز المعرفي لدى طمبة الجامعة ىؿ توجد فروؽ ذو ال-4
 –عممي )رابع(، التخصص  –(، الصؼ )ثاني إناث –الجنس )ذكور لمتغيرات تبعًا 

 ( .إنساني



 مبة الجامعة . العياني( لدى ط –األسموب المعرفي )التجريدي -2

 –الداللة اإلحصائية في األسموب المعرفي )التجريدي  ىؿ نوجد فروؽ ذو-2
 -)ثاني ، الصؼاناث( -)ذكور الجنسلمتغيرات العياني( لدى طمبة الجامعة تبعًا 

 ( انساني -)عممي ، التخصصرابع( 

 –بيف االنحياز المعرفي واألسموب المعرفي )التجريدي  العبلقة االرتباطية-9
 العياني( لدى طمبة الجامعة . 

العياني( في درجات متغير االنحياز  -سياـ األسموب المعرفي )التجريديإمدى  -2
 لدى طمبة الجامعة . المعرفي

 

 حذود انثحث :
يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة القادسية دراسة الصباحية لمصفوؼ الثانية 

ناث ( لمعاـ  كبلمف  والرابعة ولمتخصصيف العممي واإلنساني الجنسيف ) ذكور وا 
 ( .4102-4109الدراسي )

 حتذَذ املصطهحات : 
 :    Cognitive Biasأواًل : االنحياز العرفي : 

 عرفو كؿ مف : 

: بأنو حكـ في اتخاذ القرارات غير السميمة      Kahneman  , 1974كانماف -0
إبداء آراء غير و أالذي يحدث في بعض الحاالت مسببًا تشوييا لئلدراؾ الحسي 

 – Kahnman , 1974 : 430دقيقة و تفسيرات غير عقبلنية وبعيدة عف المنطؽ )

454.) 

مف  ( : ىو التمحور حوؿ الذات واالنغبلؽ فييا ورؤية اآلخر4114عارؼ ) -4
الوجود أو خبلليا وقياسو عمييا، مما يعني نفي اآلخر نفيا كامبل خارج نطاؽ التاريخ 



حبلليانحو استبداؿ ماىيتو وىويتو العمـ، والسعي أو  بمحتوى يتفؽ ومعطيات  وا 
عادة الذات وأىدافيا ، وذلؾ بالقضاء عمى تفرده وخصوصيتو  دمجو في النسؽ وا 

والكوف والحياة )عارؼ ، لئلنساف الذي ترى الذات المتحيزة انو األمثؿ طبقا لمنظورىا 
4114  :21 – 28 ). 

( ىو االبتعاد عف الوضوح   Gardenier , et . al  2002)   واخروف جردنير -2
 في جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا وعرضيا والتوصؿ الى النتائج خاطئة

(Gardenier et.al , 2002 :5). 

( ىو خطأ منيجي في الحكـ واتخاذ   Wilke , et . al , 2012ويمؾ وآخروف )  -2
المعرفي اإلدراؾ  يةدودحمالقرارات يكوف شائعًا عند جميع البشر ويحدث بسبب 

 .(Wilke , et . al , 2012 : 531وعوامؿ الدافعية او التكيؼ في البيئات الطبيعية )

نظرية التوقع، تعرؼ الباحثة  االنحياز إلى ومف التعريفات السابقة وباالستناد   
إلى غير المنطقية التي يتخذىا الفرد والمسندة  المعرفي نظريًا بأنو مجموعة األحكاـ

صورات غير موضوعية وتوقعات ذاتية دوف االلتفات الى التغيرات المناسبة منتجا ت
 الحسي واتخاذ قرارات تخدـ منفعتو الشخصية . اإلدراؾ تشوييا في 

فيو الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس اإلجرائي أما التعريؼ 
 .  ةالحالي نحياز المعرفي المعتمد في الدراسةاال

 : عرفيا كؿ مف :( Cognitive Styleاألساليب المعرفية ) ثانيا : 

( : ىو طريقة  الفرد في استخداـ استراتيجيات إلدخاؿ  0222الفرماوي )  -0
المعمومات والتعامؿ معيا واستجابة تمؾ المعمومات، أي : بمعنى طريقة 

 (. 2:  0222الفرد في تجييز المعمومات وتناوليا )الفرماوي ، 
:  طريقة الفرد المفضمة    Richard & Pamela ( 2001 )ريشارد وباميبل -4

في كيفية التعامؿ مع المعمومات مف خبلؿ إدخاليا ومعالجتيا وترتيبيا  فيي 
تشير إلى الفروؽ الفردية في الكيفية التي يدرؾ بيا الفرد المواقؼ والحوادث 



يـ ، الخارجية والطريقة التي يفكروف مف خبلليا في مثؿ ىذه المواقؼ ) سم
4112  :1 . ) 

لتفكير والتحميؿ : نشاط معرفي في الفروؽ الفردية لؤلفراد با(  4112العتوـ )  -2
واإلدراؾ وحؿ المشكبلت واتخاذ القرارات  مما يعطي الفرد نمطًا مختمؼ )العتـو ، 

4112  :421 .) 

– Cognitive style concreteالعياني ( ) -ثالثا : األسموب المعرفي ) التجريدي  

Abstract) عرفو كؿ مف: 

 عممية وسيطة بيف الجانبيف يمثؿ:  بأنو:  Harvey et.al(1967) ىارفي وآخروف -0
التي كاف قد قاـ بتفريقيا  قدرة الفرد التجريدية عمى توحيد ودمج األبعاداألوؿ لجانب ا

ني بعد وتمييزىا باستعماؿ قواعد ذات نظـ معقدة أما الجانب الثاني فيتمثؿ بالفرد العيا
 .(Cooldstien ,1978: 125)مقدرتو عمى التوحيد والدمج بيف األبعاد 

( : يمثؿ األسموب العياني مستوى مف النشاط العقمي ال  0212القادر ) فائؽ وعبد -4
يصؿ إلى التشتت الذىني لممثيرات وىو تأثير  يتعدى وقع المثيرات عمى الحواس وال

خبلفا اإلدراكي الخاصة وتظير في المجاؿ  في طبيعتيااألشياء مباشر وتفاعؿ مع 
لؤلسموب المجرد ، وىو مستوى راؽ مف النشاط العقمي يمثؿ الخروج عف حيز التأثير 

 0212فائؽ وعبدالقادر  ، نطاؽ التأثير بالمعنى وىو تأثير غير مباشر ) إلى المباشر 
 :021 .) 

ي التفكير غير المباشر ( : األسموب التجريدي ىو أسموب الفرد ف 4114العبيدي ) -2
الكمي المركز المرف، ويعتمد عمى التحميؿ أالبتكاري الذي يتسـ بالتركيز عمى التفكير 

والتركيب واستنباط المبادئ العامة، أما العياني فيو أسموب الفرد في التفكير المباشر 
صار عمى الذي يتسـ بالتركيز عمى المواقؼ الجزئية واألشياء المنفردة والمنعزلة واالخت

الحدث مع غيره في عبلقات ذات داللة وفقداف القدرة عمى أو ذلؾ دوف ربط المواقؼ 
 .(02: 4114االستنباط ) العبيدي ، 



( ميؿ الفرد التجريدي إلحراز   Felder &Solonan  , 2004)  ر وسولوناففيمد -2
إلى التفكير  الفيـ في خطوات طويمة متبعا المنطؽ العممي، في حيف يميؿ الفرد العياني

  Felder) ف دوف رؤية العبلقات بيف عناصرىابصورة عشوائية تقريبا بثوابت كبيرة م

&Solonan , 2004 : 23). 

( : األسموب العياني ىو التفكير الذي يعتمد عمى قدرة الفرد  4119العتوـ وآخروف ) -9
يـ سموؾ معيف ، أما في إبراز البيانات والوقائع المادية الحسية إلثبات وجية نظر أو تدع

األسموب التجريدي فيو عممية ذىنية تيدؼ إلى استنباط النتائج واستخبلص المعاني 
المجردة لؤلشياء والعبلقات بواسطة التفكير االفتراضي مف الرموز والتعميـ والقدرة عمى 

  .(401:  4119وضع االفتراضات والتأكد مف صحتيا ) العتوـ وآخروف ، 

 Harvey , etal : 1967) التعريؼ النظري ليارفي وآخريف  وقد تبنت الباحثة
  .(العياني –التجريدي المعرفي ) ( في بناء مقياس األسموب4101 )خمؼ الذي اعتمدتو

أما التعريؼ اإلجرائي : انو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عند 
اني (, فكمما تجاوزت العي –المعرفي ) التجريدي األسموب أجابتو عمى فقرات مقياس 

الوسط الفرضي فأنيا ستؤشر ميبًل لؤلسموب المعرفي التجريدي واف حصؿ العكس فأنيا 
 تؤشر عمى  األسموب المعرفي العياني.
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يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمفيوـ االنحياز المعرفي واالتجاه النظري في 
العياني( واالتجاىات  –فضبل عف مفيـو األسموب المعرفي )التجريدي تفسيره 

 . النظرية التي فسرتو

 Cognitive Biasأوال : االحنُاس املؼزيف : 
يتحكـ البعد المعرفي واإلدراكي في ردود أفعاؿ اإلنساف وكيفية إدراؾ الواقع، 

نة وراء ذلؾ وأف بمعنى أف اإلنساف يمكف أف يتحيز دوف سابؽ إنذار لمدوافع الكام
عممية التحيز عممية وجودية وأزلية في حياة اإلنساف .وكما أنيا عممية مركبة تتألؼ 
مف ثبلث عناصر )المنتج ، المستيمؾ ، ووسيمة نقؿ التحيز( فالمنتج يقوـ بإعادة 
تقديـ وصياغة األفكار لممتمقي، أما المستيمؾ فيتقبؿ األفكار بغياب لمعقؿ النقدي و 

والقياـ بالترويج ليا أما وسيمة النقؿ بالقوؿ أو الفعؿ ابتغاء لتوسيع نطاؽ التحميمي 
 (.West , 2003 : 302مدركات التحيز )

أو فالتحيز المعرفي مفيوـ لوصؼ األداء العقمي الخاطئ في عممية التفكير 
التذكر والتقييـ ومعالجة وتغيير المعمومات مما يؤدي إلى آثار واضحة منيا اتخاذ 

ت غير دقيقة وتشويو المدركات الحية وتفسيرات غير منطقية وواقعية ، ويحدث قرارا
يماف، وتوقعات سابقة، وراسخة في عقؿ اإلنساف  االنحياز المعرفي مف خبلؿ قناعة وا 

أي معمومة جديدة أو مغايرة التي قد تكوف أكثر واقعية إلى يتمسؾ بيا دوف االكتراث 
لتصمب وعدـ المرونة والتغيير، واف األفراد وعقبلنية ، فيو مفيـو ضيؽ يتسـ با

يحاولوف اف يكونوا عقبلنييف ومنطقييف في اتخاذ قراراتيـ عف أمر ما، ولكف في 
تكوف قراراتيـ عرضة لتحيزات معرفية بالرغـ مف اف العقؿ البشري األمر حقيقة 

 تاوتقييدات تحوؿ دوف اتخاذ قرار  إلى إعاقاتينفي تعرضو  خبلؽ، ولكف ىذا ال
 منحازة  فأف التحيز المعرفي جزء مف عمؿ الدماغ البشري عامة .

( انو يمكف فيـ    Kahnman & Tversky , 1974إذ اقترح كؿ مف ) 
االنحياز المعرفي في عممية اتخاذ القرار مف خبلؿ مختصرات عقمية تسمى ) سموؾ 

ة ليست نمطي ( يساعد عمى تمرير المعمومات، واتخاذ قرارات بصورة سريعة لكمي
بقميمة مف المعمومات، وتكوف بعيدة التقييـ حتى لو كانت معمومات صغيرة في 



االنحياز إلى حياتنا، واالعتماد عمى )السموؾ النمطي( في اتخاذ القرار يقودنا 
ما  معرفة ما يرغب بو الناس نحو إدراؾإلى المعرفي وليس ىذا فقط بؿ يؤدي 

 , Kassinيكوف غائبًا عف العقبلنية . )يفضمونو وىذا الدافع التفضيمي الشخصي 

2001 : 269.) 

 ويمكف إدراؾ مفيـو االنحياز مف خبلؿ قيمتيف ميمتيف ىما : 

، وىذا في الذات المدركة اليوية ) األنا ( : كؿ شخص يختمؼ عف اآلخر -0
دراكيمعرفي  أصؿ باألساس يمنعنا مف االنبيار تجاه اآلخريف ويكوف لنا شخصية  وا 

 اآلخر. منفردة عف

الخاص : تكوف سمسمة متصمة تنتقؿ مف شخص إلى واإلبداع القدرة عمى الفعؿ -4
:  4118آخر وىي متصمة بذاتية الفرد وحضارتو وموروثو االجتماعي )عبيكشي ،

9- 2 .) 

( ىما العالماف آموس Cognitive Biasاوؿ مف طرح االنحياز المعرفي )
( عاـ Daniel Kahneman))( ودانياؿ كانماف Amos Tverskyتفيرسكي )

( عمماء نفس وعمماء اقتصاد إذ وجدوا ضعؼ الناس في الحساب 1972)
والرياضيات واستخداميـ الضعيؼ لمتفكير الغريزي إذ وضحوا كيفية اتخاذ قرارات 
سريعة لمتسييؿ عمى العقؿ ومف ثـ فأنيا تؤدي الى أخطاء منيجية، وقرارات غير 

 (.Kahneman & Shane , 2002 : 51- 52دقيقة )

وقد تعدى مفيـو االنحياز المعرفي مجاؿ عمـ النفس الى مجاالت اخرى منيا 
الطب )العبلج ( والسياسة، وكاف االنحياز المعرفي سببًا في ظيور االقتصاد 

( الذي حصؿ عمى جائزة نوبؿ عاـ Kahneman-السموكي عمى يد العالـ )كانماف
(2002. ) 

( ليس سمبيا  Cognitive Biasاز المعرفي ويرى عمماء النفس أف )االنحي
رغـ الواقعية الفردية ومحدودية القابمية العقمية في معالجة المعمومات لكنو ييدؼ الى 



 ,  Centenoالتوافؽ الشخصي في معالجتو السريعة لممعمومات الفعالة والحيوية )

2001: 1 – 2). 

( انو Kahneman& Tversky ويرى كؿ مف العالميف كانماف وتفرسكي )
قرارات جيدة وسريعة وفورية وايجابية والتقميؿ مف عممية االنحياز إلى لمتوصؿ 

 منيا : أمور المعرفي يجب اف  تتوفر عدة 

المعرفة : تعد احد السبؿ التي بدورىا تتوصؿ إلى اتخاذ قرارات قميمة التحيز -0
التفكير والمعرفة  والسيما إذا كانت ىذه القرارات مصحوبة بعممية تفكير، في حيف أف

 البسيطة تقود إلى تشويو في التفكير وانحرافو . 

معرفة الجوانب إلى االنحياز المعرفي وفيمو يؤدي  استيضاح األمور : إف إدراؾ-4
 واالستنتاجات التي تشوه االنحياز المعرفي .  االيجابية فيو ووضع حاجز لؤلحكاـ

ادؿ اآلراء في أثناء اتخاذ القرار عمميات العصؼ الذىني : تتمثؿ في مناقشة وتب-2
 مف بديؿ في اتخاذ القرار المناسب .أكثر لموصوؿ إلى 

عممية  المنيج لمتقميؿ مف االنحياز المعرفي أثناءأو التعاوف المشترؾ :ىو المفتاح -2
 .(  02:  4109)العاني ،  اتخاذ القرار

( اف Kahneman  & Tversky وقد أوضح كؿ مف كانماف وتفرسكي )
لمبحوث في االقتصاد  االنحياز المعرفي موجود في عدة مجاالت عند إجرائيـ

 السموكي عامة وعمـ النفس المعرفي خاصة ومف ىذه المجاالت : 

 أواًل : احنُاسات يف يؼاجلة املؼهىيات : 
االنحيازات السريعة عند اتخاذ القرار التي تعتمد عمى الحدس والظف غير دقيقة  -أ

 تكوف أعمى قيمة كمما تتباطأ تكوف أفضؿ . ومدروسة والتي ي

تكوف قرارات ىذه االنحيازات عمى أكثر مف قرار  االنحيازات الشائكة وغالبا ما -ب
 في معالجة المعمومات وتستخدـ المبلحظة فقط .



صدار أحكاـ غير دقيقة ، ألنو اعتمد  -جػ االنحياز البصري ُيعني باتخاذ قرارات وا 
 النظر فقط في تغيير المعمومات .   عمى رؤية ضيقة عف طريؽ

 ثانُا : االحنُاسات انذاجُة : 
انحياز مف الصدمة المروعة يكوف االنحياز عند تبسيط القرار في حيف يكوف  -أ

 القرار العقبلني  يكوف معقدًا.

تأثير الثقة المفرطة بالذات يكوف االنحياز عند الثقة المبالغة بالقرار مف  -ب
ذاتية )شخصية( باالعتماد عمى أحكامو بدؿ األحكاـ الشخص لغرض منفعة 

 الموضوعية ويمكف تسميتو )االنحياز الراسخ(.

االنحيازات المتفائمة )الوىـ االيجابي( : يعد تقييمًا نفسيًا ايجابيًا يحدث مف خبلؿ  -جػ
( انو يمكف لموىـ االيجابي أف  Taylorالتفسيرات المتحيزة واالختيارية ويوضح ) 

 .(Taylor , 2014 : 15ادة مؤقتة واف يشكؿ القناعة والثقة )يحدث سع

 انؼىايم انحٍ جؤثز يف ػًهُة االحنُاس هٍ : 
عامؿ التأطير : يؤثر ىذا العامؿ عمى األحكاـ والقرارات التي تكوف غير دقيقة -0

 .(Jensen , AR , 1966 : 60)شكمية( بعيدة كؿ البعد عف المعرفة )

قيمة وأىمية في التركيز واالنتباه لموقؼ معيف األفراد طاء وىـ التركيز : عند إع-4
 نتائج خاطئة وغير دقيقةإلى الذي يؤدي  جانب معيف دوف اآلخرأو 

(Schkade & Kahneman , 1998 : 340). 

تأثير اليالة : ىو انطباعات سابقة عف موقؼ حدث ، تتأثر ىذه االنطباعات -2
 .( 029:  4112العبيدي ، بالتفكير المتحيز عند اتخاذ القرار )

 

 



 انؼىايم انحٍ جؤثز يف اإلدران :
ىناؾ نوعاف مف العوامؿ تؤثر في إدراؾ الفرد منيا عوامؿ ذاتية ) داخمية (  

 وعوامؿ حسب الموقؼ ) خارجية(.

 اوال: انؼىايم انذاجُة ) انذاخهُة ( وهٍ  : 
ف بو، وىذا ما يجعؿ يعتقده الفرد ويؤم التوقع : يتـ إدراؾ المثيرات بحسب ما -0

عامؿ التوقع يؤثر عمى مدركات الفرد وتحيزاتو في القرارات، أي ليس إدراؾ المثيرات 
 كما يجب اف تدرؾ في طبيعتيا .

القيـ الثقافية : يتأثر إدراؾ الفرد بثقافة المجتمع وقيمو الذي حولو، وما فيو مف  -4
 توجيات مختمفة لممثير ذاتو . 

الذاتية : يكوف إدراؾ الفرد لممثيرات مختمفًا وعرضو لمتحيزات الميوؿ والتحيزات  -2
 المثير أو سمبيتو .ايجابية الذاتية بغض النظر عف 

الحالة المزاجية : إف الحاالت التي يمر بيا الفرد مف فرح وحزف وقمؽ واكتئاب  -2
 تؤثر عمى إدراؾ األفراد لممثيرات ويكوف عرضو لتشوه ادراكات الفرد . 

رات السابقة ) االلفة ( : تعرض األفراد لعدة مثيرات مما تساعده عمى معرفة الخب -9
 وخبرة عف ىذه المثيرات وتشكيميا.

درجة االنتباه : مدى انتباه الفرد لممثيرات التي حولو تؤثر بشكؿ كبير عمى  -2
 .(092:  4112مدركاتو )العيسوي ، 

 

 ثانُا : ػىايم حسة املىلف) اخلارجُة ( : 
ث الموقؼ متكررًا : إف تعرض الفرد لمموقؼ أكثر مف مرة وبصورة متكررة، حدو  -0

 أماـ الفرد.األولى يسيؿ إدراؾ ذلؾ الموقؼ عمى العكس مف حدوثو لممرة 



 حجـ أو سعة المثيرات : إف حجـ المثير يؤثر بصورة واضحة عمى ادراكات -4
فرد أكثر مف المثير الفرد بشكؿ اكبر فعندما يكوف المثير كبيرًا يجذب إدراؾ ال

 الصغير. 

وضوح او شكؿ المثيرات : فالمثيرات التي تمتاز بالوضوح والثبات يسيؿ ادراكيا  -2
 مف المثيرات الغامضة او الخفيفة يكوف تأثيرىا اقؿ . أكثر 

لدى إدراكيا عدـ تشابو المثيرات : إف المثيرات المختمفة والجديدة تزيد مف نسبة  -2
 الفرد.

وتعمؿ األفراد ت المثيرات : إف عدـ استقرار وثبات المثير تجذب نظر عدـ ثبا -9
 (. 08 -01:  4102)الخطيب ، مف المثيرات الساكنة  أكثرإدراكيا عمى 

 هنان فزوق تني االخحالف واالحنُاس :
وضيفة االختبلؼ يقـو  بتكويف جديد لمتصور الفكري والمعرفي بمعنى أنو يواجو -0

 و .االنحياز بشيء يخالف

نما يبيف  ال-4  األغبلطيقـو االختبلؼ عمى إلغاء النماذج التي تؤثر بالمتحيزيف، وا 
 وعدـ صحتيا وتعديميا .

االختبلؼ لديو حرية في التعبير وتوضيح المضاميف لحماية النماذج التي -2
 .( 2 -4:  4111)غانـ ،  تتعرض لبلنحياز

القرار لمعمـو االجتماعية يقتصر وجود االنحياز المعرفي في عممية اتخاذ  ال
 والمعرفية بؿ يوجد في عمـو أخرى منيا : 

عمـ االقتصاد : اتجيت األبحاث الحديثة والمتقدمة الى توظيؼ االنحياز المعرفي -0
في الجانب االقتصادي مف خبلؿ عممية المفاوضات والتكتيكات مف حيث دراسة 

ذ إف أغمب المفاوضيف لدييـ القدرة المعمومات واتخاذ القرارات لمعممية االقتصادية ، إ
عمى وضع مجموعة مف االفتراضات لكي يستطيعوا إقناع الشخص المقابؿ بما 



يريدونو ليعود عمييـ بالمنفعة )الكسب( واغمب الدراسات التي وضعت في ىذا الشأف 
 : Rhode , 2014) ،(  Tversky & Kahnaman , 1974كانت مف خبلؿ )

p1). 

الناس حوؿ  ألغمبميـ  : اتخاذ القرار في الجانب الديني أمر المعتقد الديني -4
التخميف والظف لعممية اتخاذ أسموب والمعتقدات باستخداـ  العالـ مف خبلؿ االيمانات

 القرار في شأف تمؾ االنحيازات . 

تصميـ البحث : في ظؿ المبادئ والسموؾ االقتصادي المتبعة يتعرض تصميـ  -2
حياز المعرفي عامة مف خبلؿ اتخاذ قرارات بصورة غير البحث في البناء لبلن

عقبلنية، فبدء بتحقيقات لمعرفة فعالية بناء البحث و تغير االستجابات والقياـ 
 Pfarr & Gregory , Noبالتجارب وتحميؿ القرارات لكشؼ نقاط الضعؼ . )

Year : 1) 

 أنىاع االحنُاس املؼزيف : 
 :   Anchoring Bias( :انحياز االرتساء ) مرساة الحكم -1

يوصؼ ىذا النوع مف االنحياز الميوؿ العامة لدى األفراد مف خبلؿ االعتماد 
( المقدمة عند Initialبصورة كبيرة عمى المعمومات العقمية األولى والسيمة )االبتدائية 

اتخاذ القرارات السريعة والبعيدة عف الواقع عف تفسير المعمومات وتتحكـ بعقولنا 
 تنا . ومدركا

 :  Confirmation Biasاالنحياز التأكيدي ) انحياز الموافقة ( : -2

يتضح ىذا النوع عند األفراد الذيف يحاولوف البحث عف أدلة لتثبيت قراراتيـ 
ومعتقداتيـ مف خبلؿ استخداـ الجانب التفضيمي لسموكيـ، فيـ يميموف لؤلفراد الذيف 

واالبتعاد عف األفراد المختمفيف عنيـ، وىـ  يتفقوف مع آرائيـ وأفكارىـ وما يفضمونيـ
بيذا يشعروف بالراحة مع مف يتفؽ معيـ بما يفضمونو، بمعنى أنيـ يتمسكوف 

 .(Statman , 2006 : 3 – 5بالمعمومات التي يفضمونيا والتي تؤيد معتقداتيـ )



 :   Hindsingt Cognitive Biasانحياز اإلدراك المتأخر :  -3

( ويبرز ىذا النوع   Gambleris Fallaeyة المقامر )أو ما يسمى بمغالط
عند إخفاؽ الفرد في التنبوء بالمواقؼ السابقة قبؿ حدوثيا ووقوعيا، لذا فينتج تشوييا 

( يازا عامة نحو استرجاع المعمومات)يكوف انحاكرة مما يدي الى قرارات خاطئةفي الذ
(Wilke & Mata , 2012  : 532). 

 :   Group Biasانحياز الجماعة : -4

يسمى انحياز )جزء الحب( ألنو يرتبط بيرموف ) االوكسيتوسيف ( الذي يعد 
الناقؿ العصبي لوظيفة إقامة عبلقات مع األفراد المنتميف لممجموعة وأنو يبالغ في 
إعطاء قيمة لقرارات وأحكاـ المجموعة بغض النظر عف صحتيا عمى قرارات 

 . فطري از ىو األقرب مف االنحياز التأكيدي ألنواآلخريف، ويعد ىذا النوع مف االنحي

 :   Projection Biasاالنحياز االسقاطي : -5

يقصد بو أف األفراد يعتقدوف بأف أغمبية الناس يفكروف بطريقة مشابية ليـ 
ويفضموف ما يفضمونو وىذا ليس صحيحا بؿ يفترضوف ذلؾ ألنيـ متقوقعوف عما 

يـ ، وبيذا االنحياز يحاولوف إيياـ أنفسيـ بأنيـ يفكروف بو ولدييـ انغبلؽ عف أنفس
 (. 21 – 21:  4102)حسيف ،  مثاليوف بأفكارىـ وىذا ليس واقعياً 

 :  Attentional Biasانحياز االنتباه : -6

ىو االنتباه إلى أحداث لـ يكف منتبو إلييا سابقا بطريقة أكثر مف قبؿ ، ولكف 
اث كثيرًا بعد االنتباه ليا، أي : أف األحداث تـ إقناع ذواتنا بكثرة حصوؿ ىذه األحد

 كانت موجودة قببل ولكف لـ يكف منتبيا إلييا فينتبو إلييا بشكؿ مفاجأة . 

 

 

 



 :    Negative Biasاالنحياز السالب: -7

يظير ىذا االنحياز عندما تكوف صورة سمبية في أذىاننا عف األشخاص بدؿ 
شباع رغبة في في  االصورة االيجابية ليـ لكي يبرزو  تفكيرىـ السمبي ولفت األنظار وا 

 (. Franzol , 2003 : 101االنحياز السمبي ويكوف بطريقة اختيارية )

 :   Positive Biasاالنحياز الموجب :  -8

اعتقاد الفرد بإيجابية المواقؼ التي يتعرض ليا أكثر مف المواقؼ السمبية فيو 
مو يبسط األمور وشعوره بالراحة والطمأنينة انحياز متفائؿ لممواقؼ واألحداث مما يجع

(Carroll and Others , 2002 : 65. ) 

 : Egocentric Biasاالنحياز االنانية : ) تبرير ما بعد الشراء ( : -9

إقناع ذواتنا بأف عممية اتخاذ القرار بشأف حدث ما كاف صحيحا، وليس قرارا 
رار كاف خاطئا، ولكي ال ييتز القرار خاطئا وعدـ تقديـ التنازالت واالعتراؼ بأف الق

األناني، وبيذا يحاوؿ تجنب التنافر المعرفي )التضاد بيف القرار الصائب وعدـ 
 االعتراؼ بالخطأ ( محاوال الوصوؿ إلى توافؽ مع الذات .

 :   Consistency Biasانحياز االتساق :  -11

ر يكوف مف ىو انحياز االتساؽ بيف موقؼ في الماضي والموقؼ في الحاض
 , Jensen , ARخبلؿ تذكر الفرد الموقؼ الماضي الذي يطابؽ الموقؼ الحاضر )

1966 : 55. ) 

 انحٍ فسزت االحنُاس املؼزيف :  اننظزَة
 ( :  Expectancy Theoryنظرية التوقع او قيمة التوقع )  -

(، معروفة في عمـ النفس ( Victor Vroom , 1964لمعالـ فكتور فرـو 
افعية الفرد في اتخاذ القرارات السموكية وأساس النظرية )التوقع( وتفسير دوالعمـو 

عد مف النظريات الميمة في تفسير )الحافز( والتوقع وىو تصرؼ أو رغبة العتقاد وت



أحداث و مواقؼ مف خبلؿ قرارات الماضي وما نتائج تمؾ القرارات لكي يكوف 
ة ما وقد قاـ كبل مف ) كانماف باإلمكاف صياغة قرارات فعمية لموصوؿ إلى نتيج

 .(Kahneman & Tversky , 1979 : 12وتفرسكي ( بتطوير نظرية التوقع  )

وتعد أحدى النظريات التي فسرت نشوء السموؾ اإلنساني وتوجييو وتحريكو 
واستمراره وتوقفو، وعند القياـ بعمؿ شيء ما أو عدـ القياـ بو يتوقؼ عمى كيفية 

( بيف البدائؿ المتنوعة . ويصؿ الفرد إلى حالة )العجز Choicesتوجو االختبارات )
النفسي( عندما تكوف دافعيتو وأداؤه واطئًا بسبب اف قيمة التوقع منخفضة وقمة 

 احتماؿ توقع حدوث النتيجة مف خبلؿ السموؾ . 

والتوقع يوصؼ معرفة الفرد ووعيو في قوة أو ضعؼ أداء شيء معيف وتوقع 
رارات التي يتخذىا األفراد ممفتة لمنظر وتعود عمييـ بمصمحة حصولو وكمما كانت الق

 ليـ ولآلخريف زاد مستوى أدائيـ ودافعيتيـ وثباتيـ .

 4112)القيروتي ،  إف نظرية التوقع تكمف جذورىا في الجانب المعرفي لمفرد
(  إف حدوث االستثارة يحصؿ عندما يكوف ىناؾ تذبذب بيف معرفة أو وعي 28: 

ؼ ما مف جية ومعرفة أو وعي شيء محتمؿ الحصوؿ )المتوقع( لموقؼ الواقع لموق
يثبت أف ما يحصؿ فعبل ىو ناتج عف ما توقعو الفرد  ما مف جية أخرى ولكف ىذا ال

 (.29:  0220)االزيرجاوي، 

( أف توقعات الفرد واعتقاداتو وكيفية التعامؿ مع المواقؼ  وبحسب نظرة )فرـو
المحيطة وتقمباتيا مما يؤثر في صحتو النفسية فضبًل عف ومستوى أدائو تتأثر بالبيئة 

 (.021:  0282قمة القابمية الجسدية والنفسية )فرـو ،

( فيما يخص االختيار وتعد اإلدراكيةوبيذا تدور نظرية التوقع عف العمميات العقمية )
ف مضموف النظرية ىو وا  ي تدفع الفرد في اتخاذ القرارات. مف نظريات الدافع الت

( يجعؿ الفرد يختار السموؾ الذي يناسبو لكي يحدد النتيجة، ولكف يجب عمى افع)د
 , Oliverالفرد معرفة كيفية التعامؿ مع العوامؿ المحفزة قبؿ اتخاذ القرار النيائي )

1974 : 243 – 253.) 



( الدافع الذي يخص األفراد في كيفية التعامؿ مع  1964ويوضح فرـو ) 
ف عدد مف البدائؿ ويمكف لؤلفراد مف حصر خياراتيـ مف مجموعة الخيارات مف بي

( The Motivation or Incentiveخبلؿ النتيجة المتوقعة، و )الدافع أو الحافز( )
ىو نتيجة توقعات الفرد في جية معينة سيؤدي إلى األداء الفعمي والمرجو )فالدافع 

 .(Condrey , 2005 : 482يركز عمى النتيجة النيائية( )

النظرية كيفية التحفز لتفعيؿ و اختيار موقؼ سموكي عمى موقؼ  وتفسر
سموكي آخر واختيار القرارات التي تعود عمييـ بالنتائج المرجوة المتحققة ، وتكوف 

 نظرية التوقع مف ثبلثة عناصر ىي :

 : الجيد          األداء :  Expectancyالتوقع  -1

ؾ ما يؤدي إلى النتيجة وكمما بذؿ إيماف الفرد واعتقاده بأف جيده في سمو  
الكفاءة الذاتية (، ف خبلؿ الثقة المفرطة بالنفس و )جيدًا أكثر كانت النتيجة مرجوة م

أي : اف األداء يؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ ، مثاؿ الطالب عند دراستو لموضوع بجد 
إذا  وذكاء يستطيع اف يكتب تقريرا عف الموضوع بشكؿ جيد )توقع لمجيد العالي( أما

يستطيع أنتاج تقرير ذو قيمة )توقع لمجيد  كتب موضوعا يتجاوز قابميتو اإلدراكية ال
 الواطئ(.

 ( : األداء         النتيجة : Instrumentalityالوسيمة ) المنفعة  -2

توقعات الفرد بأدائو الفعمي التي يحصؿ مف خبلليا عمى النتيجة المرجوة، 
مثاؿ ذلؾ الطالب عند كتابتو تقرير ممتاز سوؼ  أي: أف األداء يؤدي إلى النتيجة

يحصؿ عمى درجة عالية بالتأكيد، واف كاف كتابتو لمتقرير غير جيدة فسوؼ يحصؿ 
 .(219:  4101عمى درجة واطئة بالتأكيد )العاني ، 

 : Valueالتكافؤ ) القيمة ( :  -3

رجوة بدؿ أىمية النتيجة المأي يقصد بو إعطاء الفرد أىمية وأفضمية لمقيمة 
غير المتوقع  أما إذا كانت النتيجة عمى  ( 0)  المكافئة تكوف ىنا المكافئة صفراً 



(  1كانت النتيجة مقبولة يكوف التكافؤ موجبا ) +إذا أما  (0-يكوف التكافئ سالبا )
 (.002:  4112ريـ ، ح)

وبعد توضيح نظرية التوقع ومفيوـ االنحياز المعرفي نبلحظ اف ىذه النظرية 
األنسب واألقرب في تفسير االنحياز المعرفي مف خبلؿ الطرح الواضح مف  ىي

العالـ دانيا كانماف لمفيـو االنحياز المعرفي وتطويره لنظرية التوقع لفكتور فرـو عمى 
غير لجيد الذاتي في اتخاذ القرارات أساس صناعة القرار عف طريؽ بذؿ ا

تمؾ القرارات لموصوؿ إلى الحؿ  موضوعية واألداء الفعمي لممصمحة الشخصية فيال
 النيائي الذي يناسبو ويعود عميو بالفائدة )النتيجة( الذي يتصؼ باالنحياز المعرفي . 

 انؼُانٍ ( : –ثانُا : األسهىب املؼزيف ) انحجزَذٌ 
 :   Cognitive Styleاألساليب المعرفية : 

لمواقؼ مف خبلؿ اف معرفة األفراد في كيفية معالجة المعمومات والتعامؿ مع ا
، والمعرفة تتطمب التعامؿ مع العمميات المعرفية الطريقة المفضمة تسمى أسموباً 

، التفكير ، والتذكر ، والتخيؿ ، والتخزيف والمعالجة ( كاإلدراؾ لمفروؽ الفردية ) 
 .(Messick , 1976 : 124ألدراؾ ميزات المواقؼ )

لقدرة عمى التحكـ في ( اف لؤلساليب المعرفية ا  Messick 1984وضح )
العمميات العقمية واستراتيجيات المعرفة والضوابط المعرفية و الفروؽ الفردية 
والمتغيرات الشخصية و تمكف الباحثيف مف معرفة العبلقة بيف األخير واألساليب 

فيـ مشاعر األفراد والجوانب النفسية  المعرفية المعرفية حيث اف باستطاعة األساليب
 4110البيئة المحيطة مف خبلؿ اختيار األسموب المفضؿ ) االحمد ،  والمزاجية في

:2).  

نما الجوانب األساليب وليس فقط دور  المعرفية في جوانب الشخصية ، وا 
االنفعالية )الوجدانية( واالجتماعية والمعرفية فمؤلساليب المعرفية قدرة في تعامؿ الفرد 

 (. 482 – 488:  4112ره )العتوـ ، مع ما يحيط بو والتعامؿ مع المواقؼ واختيا



( مفيـو   Santoestefano( )  1964فيي بحسب ما يراه ) سانتوستيفانو    
وسيط بيف الخواص الشخصية مف جانب ودافعية الفرد مف جانب آخر عمى صورة 

 ( .Santoestefanoمؤثرة في أداء الوظائؼ العقمية  )

معرفية ، في حيف ( عمى انيا تفضيبلت  Heathوقد وضحت ىيت ) 
( عمى انو اتساؽ معرفي، أما Coop & Sigelوضحيا كؿ مف ) كوب وسيكؿ( )

 ( .02:  4118( فقد عدىا ضوابط معرفية )المتولي ، Messickميسؾ )

 يكىنات األسانُة املؼزفُة :
 مف خبلؿ ثبلثة مكونات : األفراد المعرفي لدى األسموب يتحدد 

دراكو باألسموب  المكوف المعرفي : وعي الفرد -0  المعرفي المفضؿ لديو . وا 

 المعرفي ينتج سموكا معينا لؤلفراد . األسموب المكوف السموكي : اف اختيار  -4

المكوف االنفعالي : كؿ ما يتعمؽ بالجانب الوجداني لمفرد ومشاعره في تصرفاتو  -2
 (Ryding & Ryner , 1998 :188تجاه المواقؼ الحياتية . )

المعرفية والعمميات المعرفية، فإف األساليب المعرفية ىي األساليب يف فيناؾ فروؽ ب
المفضؿ في التعامؿ مع المعمومات في حيف اف العمميات المعرفية األسموب اختيار 

 (. 81:  4112العقؿ الذي يطبؽ عمى المدخبلت ) الزغوؿ ، أداء ىي 

 خصائص األسانُة املؼزفُة : 
 ب المعرفية :ىناؾ عدة خصائص بارزة لؤلسالي

الثبات النسبي : عمى مر األزماف يكوف ثابتا ويتطور بشكؿ مستقر ، مما يميد  -0
يعني بأنيا  (، وىذا الاإلدراكية السبيؿ لمتنبؤ بأفعاؿ الفرد حياؿ المواقؼ المعرفية ) 

 . اإلرشاد منيا في عممية  اإلفادةثابتة عمى الدواـ ، ويمكف 

بؿ األخرى المعرفية بجانب معيف دوف الجوانب ليب األساتتحدد  العمومية : ال -4
 تشمؿ كؿ الجوانب الشخصية والمعرفية واالنفعالية واالجتماعية .



القياس  : قابمية قياس األساليب المعرفية بوسائؿ غير لفظية  صور، أشكاؿ مما  -2
 . بيف البشر  يسيؿ عمييا تجاوز عدة مشكبلت فيي بيذا تكوف فروقا بيف الثقافات ال

يمكف المقارنة بيف القطبيف ، فكؿ قطب عمى حدة ىناؾ ما  ثنائية القطب : ال -2
 يميزه عف القطب اآلخر في الذكاء القدرات العقمية . 

شكؿ النشاط : اي الفروؽ الفردية بيف األفراد في التعامؿ مع العمميات المعرفية  -9
بمحتوى النشاط بؿ بشكمو  تتعمؽ كػ )االنتباه ، حؿ المشكبلت ، اإلدراؾ (، وىي ال

(Wikein ,etal , 1977 : 14). 

نوع العبلقة : األساليب المعرفية تتحدد بعبلقة أما إيجابية أو سمبية مع عدة  -2
 4112متغيرات كالنجاح األكاديمي والذكاء والتوافؽ مع الظروؼ والدافعية )العتـو ، 

 :429 . ) 

 جصنُف أو أنىاع األسانُة املؼزفُة :
 (   Shareening – levelingموب الصقؿ مقابؿ الثبات )أس -0

 (   Simplicity – Complexityأسموب التبسيط مقابؿ التعقيد ) -4

أسموب االعتماد عمى المجاؿ مقابؿ األسموب المستقؿ عف المجاؿ  -2
(Dependence – In Dependence ) 

 (  Static – Sharpالحاد ( )  –أسموب التسوية مقابؿ اإلبراز ) الجامد  -2

 (   Scanning – Serutizingالسطحي ( )   (أسموب التركيز مقابؿ الفحص  -9

 (  Visual – Audio troyاألسموب المرئي مقابؿ السمعي )  -2

 (   Rigidity – Flexbilityأسموب التصمب مقابؿ المرونة ) -1

 (   Reflective – Impulsiveاألسموب االندفاعي مقابؿ التأممي ) -8

 (   Inclusivence –Exclusivenceاألسموب الشمولي مقابؿ االقتصار ) -2



 (   Serialism – holismأسموب التسمسمي مقابؿ الكمي )  -01

 4100( )عبدالمجيد ،   Systematic – Intutionأسموب المنظـ مقابؿ الحدسي ) -00
:92 -20 ) 

 – Toleranceأسموب تحمؿ الغموض مقابؿ عدـ تحمؿ الغموض ) -04

Intolerance ) 

 (   Risk – Taking – Cautiooshessأسموب المجازفة مقابؿ الحذر )  -02

 91:  4112( )عياش ،   Coneeptualizationأسموب تكويف المدركات )  -02
–90 ) 

 أسموب التمايز الطوري . -09

 سيطرة نمط الدماغي األيمف مقابؿ نمط الدماغي األيسر . -02
(Versus Indominant Left Hemispheriqne Dominant Right 

Hemispherique) 

 ( 22:  4102)صالح وآخروف ، 

 ( 240:  0284( )الشريؼ ،   Retentionأسموب االستدعاء )-01

 Sequentialأسموب تتابعي تعاقبي مقابؿ أسموب تركيبي متزامف ) -08

Successive – Simultaneous Synthesis )، (028:  4119 )عبداهلل ومحمد 

 (   Consonance – Dissonanceأسموب االتساؽ مقابؿ التنافر المعرفي ) -02

 (   Rhysiognomic – literalأسموب الفراسي مقابؿ الحرفي )  -41

 ( Contrast - Reactivityأسموب التفاعمية مع المتناقضات ) -40

 ( 410-028 -048: 0229)حبيب،

 قابؿ السيادة اإلدراكية الحركية :أسموب السيادة التصورية م -44



(Conceptual – Perceptual Motor Dominance ) 

  ( Compartmentalization)بتكامؿ التجزيئية   –أسموب بعد التجزيئية  -42

 (  20 – 92:  0281)عمي ، 

 (     Divergence – Convergenceاألسموب التباعدي مقابؿ التقاربي ) -42

 (  004:  0289)الصراؼ ، 

 Strong – Weakأسموب اآللية التمقائية القوية مقابؿ الضعيفة )  -49

Automation   ) 

 (  22:  4110)غالب ، 

:  0222( )الفرماوي ،   Broad – Narrowأسموب الواسع مقابؿ الضيؽ )  -42
49  ) 

:  4111( )عشقي ،   Verbal – Imaginalأسموب لفظي مقابؿ تصوري ) -41
21  ) 

األسانُة املؼزفُة تثؼط املفاهُى نفهى وجىظُح األسانُة ػاللة 
 املؼزفُة : 

 أوال : األساليب المعرفية والضوابط المعرفية :

 ىناؾ فروؽ بيف األساليب والضوابط المعرفية منيا : 

تتميز الضوابط المعرفية بأف اغمبيا وحيدة القطب أما األساليب المعرفية فيي  -0
 ثنائية القطب.

األساليب المعرفية عمى الضوابط المعرفية والقدرات العقمية وبعض  تسيطر -4
 متغيرات الشخصية واالستراتيجيات لكونيا مفيومًا عالي الرتبة . 

 يشارؾ كؿ مف األساليب المعرفية والضوابط المعرفية في نوع العمؿ الممارس .  -2



يا صدى في ما يميز األساليب المعرفية عف الضوابط المعرفية ىي أف لدي -2
مجاالت النفسية المختمفة عمى العكس مف الضوابط المعرفية التي صداىا اقؿ في 

 المجاالت النفسية لكونيا مفيومًا منظمًا .

تختمؼ األساليب المعرفية عف الضوابط المعرفية في أف األخير يعد مجاؿ  -9
 مقارنة ووظيفة نوعية متخصصة بينما األساليب المعرفية واضحة في مجاؿ

 .(Guilford , 1980 : 715- 735الشخصية )

 ثانيا : األساليب المعرفية واألنماط المعرفية : 

ينفي عدـ وجود اختبلفات وفروؽ  ولكف ىذا ال ىناؾ تقارب وتشابو بينيما،
 بينيما حتى لو كانت بسيطة فتتمثؿ بػ : 

أنماط إف أصناؼ األساليب المعرفية لدى األفراد طبقية ومتصمة بتسمسؿ في  -0
 بارزة وواضحة أي أف لكؿ صنؼ معرفي منوااًل واحدًا . 

إف التسمسؿ الطبقي ىو عبارة عف مقياس واحد ذي جانبيف أما بالنسبة لمبعد  -4
 فيناؾ نقطة وسط بيف الطرفيف .

إف شخصية الفرد ىي حصيمة لدراسات كيميائية وبيولوجية وعصبية، وىذا ما  -2
 وضحتو نظريات األنماط.

زع األفراد عمى النواحي البدنية والنفسية المزاجية واالنسيابية في إبراز الجوانب يتو  -2
 0284)شريؼ،  الجسمية البدنية، وىذا ما وضح مف جانب نظريات األنماط

:002– 002.) 

 ثالثا : األساليب المعرفية والقدرات العقمية :

المعرفية ىي ىناؾ نقاط لموقوؼ عمييا بيف ىذيف المفيوميف فمعنى األساليب 
كيفية التعامؿ مع المواقؼ عامة أما القدرات العقمية فمعناىا تتمثؿ باألداء والميارة 



ولموصوؿ إلى درجة عالية مف الذكاء يتطمب ميارة وأداء دقيقيف، ومف أىـ النقاط 
 التي يجب الوقوؼ عمييا ىي :

قياس القدرات يتـ قياس األساليب المعرفي مف الطريقة المختارة لؤلداء بينما  -0
 العقمية مف حيث المستوى عمؿ األداء، وىذا ما وضحو كونباخ بقياس أعمى األداء . 

تتضح األساليب المعرفية عف طريؽ استخداـ منيج لموصوؿ إلى المعمومات أما  -4
 القدرات العقمية فتيتـ بمضموف وأجزاء العمميات عند تجييز المعمومات . 

ر اتساعا مف القدرات العقمية، فاألساليب تبرز في كؿ إف األساليب المعرفية أكث -2
المجاالت المعرفية واالجتماعية والشخصية في حيف أف القدرات العقمية محدودة 

 بمجاؿ معيف كالمجاؿ اإلدراكي منيا ) القدرات العددية والمفظية والرياضية ( .

ح بأنيا أحادية األساليب المعرفية تعرؼ بأنيا ثنائية القطب أما القدرات تتض -2
 القطب . 

 رابعًا :  األساليب المعرفية واالستراتيجيات المعرفية : 

تشير األساليب المعرفية إلى إدراؾ الفرد لممواقؼ المختمفة التي يواجييا، أما 
االستراتيجيات فيي الطريقة العقمية المتسمسمة تكوف أما مدركة )بوعي( أو غير 

ات بالنسبة لموقؼ بيف عدة مواقؼ )الشرقاوي ، مدركة )بغير وعي( التخاذ القرار 
0282  :1 – 01 . ) 

 أما عبلقة األساليب المعرفية ببعض المجاالت النفسية فيي :  

 عبلقة األسموب المعرفي بالمجاؿ المدرسي ) تربوي  ( والتوظيفي ) الميني ( .  -0

 عبلقة األسموب المعرفي بالذاكرة  .  -4

 .(021-022:  4102)صالح وآخروف ، ي بالشخصية عبلقة األسموب المعرف -2

 



 انؼُانٍ ( : –األسهىب املؼزيف ) انحجزَذٌ 
بػ ) التركيب التكاممي ( ومعنى التركيب ىو قدرة  يسمى ىذا األسموب أيضاً 

الفرد المغايرة وتكاممو عمى جعؿ المعمومات مفاىيـ مركبة بعد تحويؿ تمؾ المفاىيـ 
ف بداية ظيور ىذا  صور معرفية )ذىنية( عفإلى  طريؽ الحواس )سمع، بصر(. وا 

(  Harvey, Hunt , Schroder)أعماؿ العالـ ىارفي وىنت وسكردوراألسموب في 
 & Conceptual System)في تأليفيـ )النظـ التصورية وتنظيـ الشخصية(

Personality Organization  ( في عاـ )ويتناوؿ ىذا األسموب  1961 ،)
مفيـو ) التكامؿ ( أما الجانب  لتجريدي ( يعرؼ مف خبلؿجانبيف الجانب )ا

( يعرؼ مف خبلؿ مفيـو )التمايز( واألخير يقوـ بتجزئة المعمومات التي تـ )العياني
التعرؼ عمييا بينما يقوـ التكامؿ بتركيب تمؾ المعمومات، اي : أف ىذا األسموب 

 .( 22 – 22:  0222 ينقؿ المعمومات مف سيؿ ليتـ الفيـ إلى الصعب )الفرماوي،
 0282ويعد كبل الجانبيف لو فائدة في التعامؿ مع المواقؼ التي تحيط بالفرد )سعيد، 

 :92. ) 

دراؾ  البعد التجريدي : ىو ممارسة وتصور وجداني ولكف عمى ىيأة تفكير وا 
 ( . 02:  0280بعد تخطي لموضع الراىف لبياف النشاط الذىني )شريؼ ، 

ىي عميو ويكوف لمرد عمى  و إدراؾ المعمومات عمى مافي أما البعد العياني
 ( . 22:  0282المنبيات عف طريؽ الحواس مباشرة .)الشرقاوي ، 

الصعب يوضح الفروؽ الفردية أو وبيذا فإف كبل البعديف سواء كاف السيؿ 
 & Huiitلمبعديف لؤلفراد وأكثر األساليب استنادا عمى نظرية التعقيد التكاممي )

Hammel , 2003 : 214.) 

ولمعرفة األسموب المعرفي الذي يختاره الفرد ويفضموه وتصنيؼ المثيرات 
 العياني ( وىي :  –باستخداـ مفاىيـ لؤلسموب المعرفي ) التجريدي 

 ( :    Inferential – Categoricalالتصنيف ( )  –مستوى ) االستنتاج  -1



تداخؿ بينيما مثاؿ :  وتعني أف يميز األفراد المواقؼ إليجاد صمة دمج أو
 الصمة بيف أدوات الرسـ .

 ( :   Relationalمستوى التصنيف الترابطي )  -2

ويعتمد باألساس عمى الصمة المينية بينيما عندما يقسـ األفراد المواقؼ 
 لمعرفة مينة موقؼ ما عمى الموقؼ اآلخر مثاؿ : الدواء بالنسبة لممريض . 

 ( :   Descriptive – Analytic)التحميل (  –مستوى  ) الوصف  -3

إعطاء لمصورة الظاىرة الخصائص الوصفية التحميمية لتقسيـ المعمومات 
 4112المعروفة مثاؿ : تقسيـ المسطرة أو الساعة باالعتماد عمى األرقاـ ) كاظـ ، 

 :41 . ) 

( التحميمي –وباالعتماد عمى ىذا التصنيؼ، فاألفراد ذوي المستوى ) الوصؼ 
أفراد ذو بعد )عياني(، ألنيـ يركزوف عمى ما ىو واضح والسطحي بينما  ىـ أفراد

المستوى )الترابطي( ىـ أفراد ذو بعد )تجريدي(، ألنيـ يركزوف الموقؼ عف ما حوليا 
 (. Shroder , 1967 : 54وأفكارىـ صعبة مركبة )

ف الخصائص اإلدراكية لؤلفراد مف االرتباط بيف البيئة والسموؾ فإف األفر  اد وا 
ذوي البعد )التجريدي( يكوف سموكيـ واضحًا في البيئة الغنية بالمعمومات أما أفراد 
ذوي البعد )العياني( يكوف سموكيـ منخفضًا وعمى وتيره واحدة مف غيره تطور 

 (.22:  4102)ميودر، 

الفروؽ الفردية بيف الجانبيف وىناؾ أربع مستويات أو نماذج لتوضح 
 ؤلسموب المعرفي : العياني ( ل –التجريدي )

  ( :  Negativismنموذج السمبية )  -1

يوجد في ىذا النموذج أبعاد تكوف مقيدة ضمف أمور متفؽ عمييا ويكوف أداؤه 
مغايرًا لما ىو سائد اجتماعيا في عممية األبعاد ويرى األمور مف منظار ضيؽ 



وىذا ما  د )ب (ومحدد و التشكيؾ في األمور فإذا يوجد مثبل ) أ ( فمف الطبيعي يوج
 . يدلؿ بوجود ) ج ( وىكذا

 :( ) التبعية (   Dependenceنموذج االعتماد ) -2

يكوف تقييمو لواقع البيئة مف حولو بسيط جدا فيما يخص )التمايز والتكامؿ( 
ويعتمد التصنيؼ والتوزيع لؤلبعاد وتكوف أبعاده وقاعدتو منخفضة في توجو نظرتو 

وذج يوضح األفراد ذوي التمايز المنخفض وىـ يتميزوف لمعالـ ، أي : أف ىذا النم
 .(Joyce , 1988 : 270بالتعميـ )

 ( :    Independenceنموذج االستقاللية )  -3

يميموف أصحاب ىذا النموذج إلى استخداـ معمومات تمتاز بالصعوبة مف 
ذ حيث )التمايز والتكامؿ( ويتضح اتخاذ القرار لديو معقد ويجد عقبات في اتخا

خضاعو لمتجريب، وتعرؼ  القرارات، تمتاز طريقتو لبلكتشاؼ مف خبلؿ الفحص وا 
 (. Goldstien , 1978 : 150توجياتو باالستقبلؿ )

 ( :   Inter dependenceنموذج االعتماد المتبادل ) -4

يتضح لدى األفراد التجريدييف الذيف باستطاعتيـ معرفة الفروؽ مف )تشابو 
يارات لكي يقوـ بضـ أجزاء ودمج المعمومات ولدييـ القدرة واختبلفات( بيف االخت
 .(Scott & et al  , 1979 : 116عمى تحمؿ الغموض )

وىناؾ عدة مفاىيـ لنظرية التعقيد التكاممي تعد األساس الذي يعتمد عميو 
 العياني( :  –األسموب المعرفي )التجريدي 

ؿ مف الفرد والجماعة يكوف إف ك  ( :  Social Systemاألنظمة االجتماعية ) -1
أدائيـ في بادئ األمر عيانياً  ولكف بعد التطور واالكتساب مف الواقع البيئي يرتقي 

 .(48: 0222د التكاممي ()بركات ، أداؤه الى التجريد وىذا ما وضحتو نظرية )التعقي



يعرؼ بالتعقيد ( :   Environmental Complexityالتعقيد البيني ) -2
 البيئات الغنية بالمعمومات خاصةً  كوف أداء األفراد عالي وجيد في( ياإلدراكي)

 ة الفقيرة لممعمومات واطئ وخاصةً أصحاب البعد التجريدي أما أداء األفراد في البيئ
، واف المستوى المتوسط التعقيد يكوف ميما ألداء (أصحاب البعد المعرفي )العياني

 سموؾ األفراد .  

 : ىناك نوعان لمتدريب الذي افترضتو النظرية ىما :  (  Trainingالتدريب )  -3

( الذي يمثؿ التدريب مف جانب ) زاوية   Deductiveيسمى االستنباط )  األول :
واحده ( ويكوف السموؾ فيو بطريقة ظاىرة لمفرد ويوجو ىذا النوع في األداء )العياني( 

والتشويش في  تتحمؿ الغموض الذي يتصؼ بالبيئة الفقيرة والسيمة التي ال
 االتجاىات مما يجعؿ الفرد محدودية المعرفة لديو وتسبب خطرا لسموؾ الفرد .  

( سموؾ الفرد باطني ويوجد ىذا النوع في   Inductiveيسمى االستقراء )  الثاني :
األداء )التجريدي( عندما البيئة غنية تتوفر فييا المعمومات التكاممية والصعبة 

 مستوى أداء الفرد . والمعقدة لكي ترفع مف

إف بداية اإلنساف في معالجة المعمومات يكوف ( :   Developmentالتطور ) -4
في مستوى الجانب )العياني( ولكف بعد االكتشاؼ واالكتساب مف البيئة المحيطة 
ينتقموف إلى مستوى الجانب ) التجريدي ( وبيذا فيـ يقوموف بالتطور عبر انتقاؿ 

لدييـ القدرة لمتعامؿ مع المعمومات المعقدة والمركبة ) ميودر ، المراحؿ ، وبيذا فيـ 
4102  :22 – 28  .) 

 انؼُانٍ ( :  –خصائص األسهىب املؼزيف ) انحجزَذٌ 
يكوف ذو جانبيف )التجريدي( و )العياني( وتكوف تصوراتو عامة لمشخصية )بعد  -0

 ثنائي القطب( 

مفيـو تكاممي ليكشؼ عف الفروؽ تصنيؼ وتقسيـ المثيرات ومف ثـ دمجيا في  -4
 الفردية بيف األفراد واالختيار المفضؿ .



إمكانية التنبؤ بسموؾ األفراد في المستقبؿ مف خبلؿ تعرضو لممثيرات، وىذا يعد  -2
 صفة الثبات النسبي .  

مف المرتكزات األساسية فيو إنو يعتمد عمى )التمايز والتكامؿ( لمعرفة  -2
 اد . االختبلفات بيف األفر 

يعد مف األساليب عالية الرتبة والسيما في األفعاؿ التي تحتاج إلى عمميات  -9
 عقمية مثؿ )التفكير( . 

( )التمايز  Witkinيصؼ اإلطار العاـ والفريد الذي أطمؽ عميو وتكف )  -2
 النفسي( فتنظيـ المثيرات . 

ألفراد في المواقؼ ما يميز البعد )التجريدي( عف البعد )العياني( ىو أف أداء ا -1
 (. 21:  4101وأدؽ ميارة وفعالية )خمؼ ،  أكثريكوف 

 (1جدول )

خصائص البعد التجريدي والبعد العياني في مقارنة لتوضيح الفروق واالختالفات 
 بين الطمبة 

 طمبة البعد العياني طمبة البعد التجريدي ت

وتركيز أنفسيـ يتميزوف باالعتماد عمى  1
 اؿاالنتباه وتذكر ع

يتميزوف بعدـ االستقبللية واالعتماد 
 وقمة االنتباه والتذكر 

2 
لتحقيقيا ورغبة في أىداؼ لدييـ 
 الفعاؿاألفراد واإلدراؾ مساعدة 

لتحقيقيا وعدـ أىداؼ ليس لدييـ 
دراكيـ رغبتيـ بمساعدة  األفراد وا 

 بطيء 
 ضعيؼ وأدائيـقدرة االنجاز واطئة  نشطوأدائيـ قدرة االنجاز جيدة جدا  3

ثبات االنتباه وقابميتيـ عمى التوقع  4
 ومساندة التغيير

تشتت االنتباه وليس لدييـ قابمية عمى 
 التوقع وعدـ مساندة التغيير 



5 
قدرتيـ عمى تحمؿ الغموض ومعالجة 
المعمومات ناتج عف سيطرة نصؼ 

 األيسر الدماغ 

عدـ قدرتيـ عمى تحمؿ الغموض 
طرة ومعالجة المعمومات ناتج عف سي

 األيمف نصؼ الدماغ 

6 
يجمعوف معمومات عف حالة ما 

تسمسؿ الحالة والتدقيؽ إلى لموصوؿ 
 في التجارب الظاىرة والباطنة

يجمعوف معمومات عف حالة ما  ال
وعدـ التدقيؽ عمى التجارب الباطنة 

 بؿ فقط عمى ظاىر التجربة 

7 

التي يمروف األحداث بمقدورىـ مواجية 
لبعد )العياني( مف اأكثر بيا بشكؿ 

ويفضموف التفاصيؿ )التخصيص( مف 
 الخاصإلى العاـ 

يكونوف عرضة لمتيديد في مواجية 
 أسموب الخارجية واستخداـ األحداث 

 العاـ( إلىالتعميـ )مف الخاص 

 ىو جديد يتقبموف ما ال يتميزوف باستقباؿ لمتجديد 8

9 
الخشونة والتأثر يتصؼ بالصبلبة و  يتصؼ بسيولة وليونة و التحكـ العالي

   بالطرؼ اآلخر

11 
لدييـ القدرة عمى االستقباؿ واالستجابة 

مف التجارب اإلدراكي واإلفادة والتعقيد 
 والسابقةاآلنية 

قدرتيـ عمى الفيـ واالستقباؿ 
وعدـ اإلدراكي منخفضة والضعؼ 

 مف التجارباإلفادة 

11 
أقساـ يتناولوف المواضيع عمى شكؿ 

 ظمة في آف واحددقيقة والمعالجة من
يتناولوف المواضيع بشكؿ عاـ 

أكثر ومعالجة غير منتظمة ويتناولوف 
 مف موضوع متناثر 

  .( 82 – 89:  4101) شبر ، 

 انؼُانٍ ( : –لُاس األسهىب املؼزيف ) انحجزَذٌ 
متعددة وشائعة استخدميا الباحثون لقياس األسموب المعرفي  ىناك إجراءات

 العياني(–)التجريدي 



( او اختبار   Paragraph Completion Test Pctاختبار تكممة الفقرات )  -0
عف االختبار بكممة األفراد اإلجابة كممتيف حيث يطمب مف أو تكممة الجممة بكممة 

مف خبلؿ األفراد في شؾ .........( وتحسب درجة أكوف تناسب الجممة مثؿ )عندما 
ريدي ( اعطاء درجة لكؿ فقرة مف ( نقط تتسمسؿ مف )العياني لمتج 9تدرج لػ ) 

 Driverو درايفر   Shroderتكممة الفقرة بعد اف طور العالـ شرودر  االختبار ، أما

( اختبار الجمؿ ، فيكوف عمى الفرد   1967عاـ )  Streufertو ستروفيرت  
 Scott( ثانية بعد العرض عميو )خمس( جمؿ ) 21بػ )ثبلث( جمؿ خبلؿ ) اإلجابة 

& etal, 1979 : 121  . ) 

 ( :   That’s Believe Testاختبار بيذا أنا اعتقد ) -4

ثبلث، ولكنو يختمؼ عنو أو الفقرات بجممتيف  ىذا االختبار يتقارب مع إكماؿ
بصورة اإلجابة الدرجات فإعطاء الدرجة في ىذا االختبار بعد قراءة  مف حيث إعطاء

الفقرات، وأوضح  بار إكماؿعامة وكاممة في حيف التركيز عمى المضموف في اخت
 ( .Blagg , 1993 : 210(  )1971( عاـ )Shroderىذه الفروؽ شرودر )

 ( :  Impression Formation Testاختبار تكويف االنطباع )  -2

اختباريف لمفرد األوؿ تتوفر فيو ثبلث صفات متسقة والثاني في  بإعطاءيكوف 
ص معيف تتوفر فيو الصفات ثبلث صفات غير متسقة لتسجيؿ انطباعات عف شخ

مف جانب الفرد عمى الباحث إف يقـو باطبلع الفرد أف اختبار الصفات اإلجابة وبعد 
الفرد في أداء في االختباريف ىو لشخص واحد واف الفائدة منو لمعرفة مستوى 

 ( . 040:  4112)خوري ،  العياني( –األسموب المعرفي ) التجريدي 

 ( :  Multiple Choiceد )أسموب االختيار مف متعد -2

يعد مف أكثر األساليب االختبار استخداما لقياس التغيرات مف خبلؿ صياغة 
 او  ( ) أ او ب  ( مف مميزاتو ال –وعميو إف يختار الموقؼ ) اما  مواقؼ لؤلفراد

 , Goldsteinالفرد عف الميوؿ االجتماعية ) يقع الفرد في التكيف لئلجابات و إبعاد

1978 : 181). 



 ( :  Personal Article Euestionareاستبياف موضوعات الشخصية  )  -9

ثنا يقدـ لؤلفراد ) َستة أسئمة ( و ) ستة أجوبة ( تتكوف مف زوجيف ، أي : ) ا
( جوابا،  ويطمب منيـ اإلجابة عمى تمؾ األسئمة مف كؿ زوج ، وتكوف األسئمة عشر

( الذي   Forced Choise)باري إجعف الشخصية واإلجابة عنيا ليس اختياريا بؿ 
 Graham , 1997. )  1959( عاـ Hunt( و ىنت ) Shroderوضعو شرودر )

: 96 . ) 

 ( :  Multi Dimension Scaleقياس متعدد االبعاد ) -2

يقيس مستوى قدرة االفراد عمى التفريؽ ويعد مف أصعب أنواع القياس ، 
ء وجية نظره في التشابو بيف االزواج إعطاء لمفرد مواضع غالبة والصعوبة وعميو ابدا

لمعرفة الفروؽ بيف الجانب العياني عف التجريدي . اإلجابة ثـ تدقؽ وتجزء 
(Vernon , 1973 : 86.) 

 نظزَات فسزت دراسة األسانُة املؼزفُة ينها : 
 ( : Kogan ( )1976اوال : نظرية كوجان   )

ىو المعيار لمحكـ، وىناؾ األساليب المعرفية مف وجية نظر كوجاف أف األداء 
 ثبلث أنماط تتضمف فييا األساليب : 

يظير صمة األساليب المعرفية بالقدرة وعد قدرات الفرد األدائية  :األول النمط 
 محكا لمحكـ مف حيث تشابو األسموب المعرفي ألداء الفرد في المثيرات . 

يكوف احد  يمثؿ األساليب )المتصؿ( المستمر ثنائي القطب النمط الثاني :
 قيمة .األقؿ قطبيو األكثر قيمة، في حيف يكوف القطب اآلخر 

يكوف فيو النمط األوؿ والنمط الثاني لمعرفة العبلقة بيف  النمط الثالث :
األساليب المعرفية والقدرات مف جانب، والتعرؼ عمى القيمة األكبر لقطب ما مف 



يمكف استخدامو مع  نية )اليستخدـ ىذا النمط في أسموب الصور الذى جانب آخر ال
 .( 22:  4112)عياش ،  األعمار الزمنية المرتفعة(

 :(  Goldstien & Blackman( )1978ثانيا : نظرية جولد شتاين وبالك مان )

 عرضت أكثر مف جية في ما يتعمؽ باألساليب عمى أساس منظوريف ىما : 

 cognitiveية )المنظور األوؿ : إف األساليب المعرفية ىي ضوابط معرف -0

controls بوصفيا تكوينًا فرضيًا توضح حاجة الموقؼ لمطريقة لطريقة الوصوؿ )
 إلى المرغوبية االجتماعية.

اف ضؿ الشخصية المتسمطة وعدـ التسامح والتصمب وتحمؿ الغموض باإلمكاف  -4
 (Goldstien & Blackman , 1978 :20دراستيا في األساليب المعرفية )

 ( :  Guilford , 1980جيمفورد ) ثالثا : نظرية

وضح جيمفورد عبلقة ماىية األساليب المعرفية وطبيعتيا بنموذج أبنية العقؿ 
(Structure of Intellect  ( وىذا النموذج يحتوي عمى )قدرة عقمية لدى 081 )

 النماذج )ثبلث أبعاد ( باألتي:

 محتويات ) بصري ، سمعي ، رمزي ، لغوي ، سموكي ( -0

عمميات ) التقويـ ، اإلنتاج التقاربي ، اإلنتاج التباعدي ، االحتفاظ بالذاكرة ، ال -4
 تسجيؿ الذاكرة ، اإلدراؾ ( 

النواتج ) المعمومات ، التصنيفات ، العبلقات ، األنظمة ، التحويبلت ،  -2
 ( . 24 – 20:  4114التطبيقات ( )خزعؿ ، 

ا قد ترتبط األساليب المعرفية ووضح ) جيمفورد ( نموذج ) أبنية العقؿ ( بأني
 العقمية وليس المعرفية .  باألساليب ويفضؿ تسميتيا 

وأف األساليب المعرفية ىي شكؿ لمنشاط العقمي لمعرفة الفروؽ الفردية في 
واف )جيمفورد( يرى األساليب وسيمة لتوجيو السموؾ ولمتعبير واإلدراؾ طريقة التفكير 



تذكر( وباإلمكاف التمييز بيف الفرد النشط  -فكير ت - عف العمميات العقمية )إدراؾ
بيف القدرات القمية واألساليب  والعمميات فيذا التفاعؿ ىو المسؤوؿ عف التمايز

 ( . 22:  4101، )خمؼ

( : تتكون ىذه النظرية من تصورن  Messick( )  1984رابعا : نظرية ميسك )
 ىما : 

و معيارًا لمفروؽ بيف البشر : يتعمؽ بخصائص النظاـ المعرفي بوصفاألوؿ 
في ضوء خصائص ذلؾ النظاـ كذلؾ باإلمكاف عده نموذجًا لبلتساؽ الذاتي في 
القدرات العقمية وكذلؾ تفضيبلت معرفية في النظر إلى المثيرات وكذلؾ يصفيا 

 ميسؾ إنيا سمات شخصية عالية الرتبة.

ابط المعرفية ويوجد الثاني : عبلقة األساليب المعرفية بالقدرات العقمية والضو 
فروؽ بيف كؿ مف الضوابط والقدرات بعدىا وحيدة القطب وتتصؼ بأقصى األداء في 

 (. 42:  4114المميز )خزعؿ ، األداء حيف األساليب ثنائية القطب وتعبر عف 

 انذراسات انساتمة : 
 : االنحياز المعرفي : أوالً 

سواء عربية أو أجنبية، توجد دراسات سابقة لممتغير  بحسب اطبلع الباحثة ال
( تيدؼ الدراسة إلى  4109ولكف ىناؾ دراسة أشير الييا ىي دراسة ) العاني , 

التعرؼ عمى االنحياز المعرفي واالنحياز التأكيدي وعبلقتيما بالتفكير الجمعي لدى 
 الجامعة  أستاذة 

 نتائج الدراسة : 

  .وجود انحياز معرفي لدى أساتذة الجامعة 
 ذات داللة إحصائية عمى وفؽ الجنس والشيادة  ليس ىناؾ فروؽ

 والتخصص لبلنحياز المعرفي لدى أساتذة الجامعة .



  وجود عبلقة ارتباطية بيف االنحياز المعرفي واالنحياز التأكيدي لدى
 أساتذة الجامعة .

 يسيـ  وكاف اإلسياـ غير داؿ، أي : أنو كمما ارتفع التفكير الجمعي ال
 001:  4109النحياز التأكيدي ) العاني  ، في االنحياز المعرفي وا

– 049 .) 

 العياني ( –المعرفي ) التجريدي األسموب ثانيا : 

 (2جدول)

 العياني( -دراسات سابقة لألسموب المعرفي )التجريدي

 العياني ( –المعرفي ) التجريدي األسموب الدراسات التي تناولت  ت

 أوالً 

 – التجريدي) اسة ىو األسموب المعرفيىدؼ الدر ( :  0282)  دراسة أبي ىشاـ
  .وعبلقتو باإلبداع لدى طمبة جامعة القاىرة( العياني

ىناؾ عبلقة دالة بيف األسموب المعرفي واإلبداع واف الذكور :  نتائج الدراسة -
والتخصص العممي يتفوؽ عمى التخصص اإلنساني في استخداـ اإلناث يتفوؽ عمى 

لمذكور يتفوؽ عمى التخصص اإلنساني واف طمبة  البعد التجريدي وتخصص العممي
 اإلبداعية التخصص العممي يتفوقوف عمى طمبة التخصص اإلنساني في القدرات 

 (21:  4101 شبر،.)

 ثانيا

(: ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى العبلقة بيف األسموب  0222دراسة بركات )
 جامعة بغداد .العياني( و اإلبداع لدى طمبة  –المعرفي )التجريدي 

نتائج الدراسة : وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األسموب المعرفي )التجريدي 
العياني( واإلبداع .ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف األسموب المعرفي التكاممي  –

واإلبداع كمما كاف الفرد أكثر تجريديا كاف أكثر إبداعًا في مجاؿ التخصص والجنس 
. 



 ثالثا

( : ىدفت الدراسة معرفة العبلقة بيف األسموب المعرفي 0228سميماف ) دراسة 
العياني ( وقياس التفكير ألتباعدي لدى طمبة المرحمة األولى جامعة  –)التجريدي 

 عيف الشمس )مصر( .
توجد فروؽ دالة إحصائيًا عمى عينة اإلناث مف حيث  نتائج الدراسة : ال -

 الطمبة يستخدموف البعد العياني .إنساني ( عمى أف  –التخصص )عممي 
واف عينة الذكور تتفوؽ عمى عينة اإلناث والتخصص العممي يتفوؽ عمى 

في البعد ) التجريدي ( ، وتوصمت الدراسة اف طمبة البعد اإلنساني التخصص 
التجريدي يتفوقوف عمى ذوي البعد العياني في مقياس التفكير التباعدي ) ميودر ، 

4102  :21-28). 

 ابعار 

( : ىدفت الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف األسموب  4114دراسة سبلمة )
العياني ( وحؿ المشكبلت لدى طمبة كمية التربية في جامعة  –المعرفي )التجريدي 

 عيف الشمس  )مصر ( 
 –نتائج الدراسة : ىناؾ عبلقة دالة إحصائيًا بيف األسموب المعرفي )التجريدي  -

 .(28:  4101كبلت لصالح الذكور )شبر، العياني( وحؿ المش

 خامسا

وعبلقتو (  العياني – التجريدي)  األسموب المعرفي( :  4114)  دراسة العبيدي
  .بالضغوط النفسية لدى طمبة جامعة بغداد

(  العياني – التجريدي)  معرفة العبلقة بيف األسموب المعرفيإلى تيدؼ الدراسة  -
  . والضغوط النفسية

أعمى التجريدي  أف أفراد عينة البحث يتمتعوف بدرجة مف التفكير:  الدراسة نتائج -
تتأثر بطبيعة الجنس  مف المتوسط الفرضي لممجتمع، واف العبلقة بيف المتغيريف ال

 .(81:  4114 العبيدي،) والتخصص



 ويمكف التوصؿ إلى عدة جوانب لمربط بيف المتغيريف وبياف االستفادة منيما . -

 سادسا

( : ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف األسموب المعرفي  4112دراسة كاظـ ) 
لدى طمبة كمية  ألزخرفيالعياني ( واإليياـ البصري في التصميـ  –التجريدي )

 الفنوف الجميمة جامعة بغداد . 
نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اإليياـ البصري لدى طمبة  -

 الكمية بيف التجريديف والعيانييف  . 
 . واإلناثبيف الذكور  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإليياـ البصري وال

العياني ( واإليياـ البصري،  –ووجود ارتباط بيف األسموب المعرفي ) التجريدي 
عالية في اكتشاؼ إدراكية فالطمبة التجريديوف ) ذوو التمايز العالي ( لو قدرة 

العبلقات المختمفة لؤلنماط الشكمية اإلييامية فيـ أفضؿ مف العيانييف ) ذوو التمايز 
 .( 4112المطمقات والتعميمات ) كاظـ ، إلى المنخفض ( لميميـ النفسي 

 سابعا

( :ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف األسموب  4101دراسة خمؼ ) 
 العياني ( ومقياس التفكير الحاذؽ لدى طمبة جامعة بغداد .  –المعرفي ) التجريدي 

وفقا لمتغيري الجنس  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية نتائج الدراسة ال -
ووجود عبلقة طردية  .العياني ( –والتخصص في األسموب المعرفي ) التجريدي 

 ( 4101العياني ( ) خمؼ ،  –بيف التفكير الحاذؽ واألسموب المعرفي )التجريدي 

 ثامنا

( :اتخاذ القرار وعبلقتو باألسموب المعرفي )التركيب  4102دراسة ميودر ) 
 خصية أحادية العممية لدى طمبة الجامعة . التكاممي( ونمط الش

 تيدؼ الدراسة إلى إيجاد العبلقة بيف المتغيرات الثبلث والفروؽ .  -
نتائج الدراسة اف طمبة الجامعة يميموف إلى استخداـ األسموب التجريدي أكثر مف  -

األسموب العياني. وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا وموجبة بيف اتخاذ القرار 
التركيب التكاممي لمصمحة الذكور واف األسموب المعرفي يسيـ بشكؿ كبير في و 

 .(  4102اتخاذ القرار )ميود، 



إف االنحياز المعرفي كما وضح سابقًا ىو اختيار القرار الذي يخدـ المصمحة 
يماالشخصية )الذات و نية( لؤلفراد وتفضيمو عمى القرارات األخرى واعتقادات الفرد وا 

 بقراراتو المختارة والمفضمة بغض النظر عف واقعية وعقبلنية تمؾ القرارات .

المنيج المتبع أو العياني ( ىو الطريقة  –بينما األسموب المعرفي ) التجريدي 
المعمومات. فاألفراد ذوي  لتفضيمو أسموب معيف عمى أسموب آخر في طريقة معالجة

األسموب المعرفي التجريدي يفضموف التعامؿ مع المعمومات المعقدة والمركبة وتكوف 
الموقؼ بأكثر مف جانب أما إلى قراراتيـ مبنية عمى أساس دقيؽ ومحكـ والنظر 

األفراد ذوي األسموب المعرفي العياني فتكوف قراراتيـ غير دقيقة وبسيطة وبعيدة 
 التمعف. ويعد االنحياز المعرفي استعدادًا فطريًا يوجد عند كؿ الفئات الالتركيز و 

يخمو فرد مف  يقتصر عمى فئة عمرية معينة أي ليس فقط طبلب الجامعة، ال
و اف األسموب  يعود عميو بنفعية ذاتية, التحيزات المعرفية في تفكيره وأحكامو بما

ف كؿ فرد يحدد األسموب المفضؿ استعداد مكتسب لدى األفراد إذ ا أيضاً المعرفي 
تجريدي عف  إلىتعديؿ أساليبيـ المعرفية مف عياني  إلىلديو ويمكف حث األفراد 

طريؽ المناىج الدراسية المتطورة في تشجيع الطمبة عمى الدقة واالنتباه والتركيز عمى 
قراراتيـ وعدـ التسرع في إبداء الرأي والتمحيص والتأني في معالجة المعمومات 

ث الطمبة عمى ى عاتؽ المؤسسات التعميمية اف تحكذلؾ االنحياز المعرفي يقع عمو 
التفكير العقبلني واألحكاـ المنطقية والواقعية وعدـ تعرض مدركاتيـ إلى التشوه 
والشوائب السالبة والتفكير بطريقة ايجابية والتي تعود بالفائدة لممصمحة العامة 

 وموضوعية القرارات.

 

 

 

 

 



  انثانثانفصم 
 ينهجُة انثحث وإجزاءاجه

 انثحث  حًغجم 
  انثحثػُنة 
 انثحث أداجا 

 انىسائم اإلحصائُة 

 

 

 

 



 ينهجُة انثحث وإجزاءاجه :
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا إلجراءات البحث، بما فييا المنيج المستخدـ،  

ووصؼ لمجتمع البحث واختيار لعينة تمثؿ مجتمع البحث، وتييئة مقياسيف ليما 
جراءات تطبيقيما عمى عينة البحث الحالي، وتحديد الوسائؿ  صفتا الصدؽ والثبات وا 

 اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات عمى النحو اآلتي: 

 أوال : ينهج انثحث :

، لكونو المنيج المناسب ألىداؼ أالرتباطياعتمدت الباحثة المنيج الوصفي  
محط اىتماـ البحث كما البحث وطبيعتو. فيدفو ىو استقصاء ينصب عمى ظاىرة 

 .( 21:  4118ىي قائمة في الحاضر )العزاوي ، 

 فيـ ووصؼ دقيؽ يجب دراسة الظاىرة الحالية دراسة عممية دقيقة .إلى ولموصوؿ 

 ثانُا : جمحًغ انثحث : 
يتمثؿ مجتمع البحث بطمبة جامعة القادسية لمكميات ) العممية واإلنسانية (  

( لمدراسة الصباحية فقط 4102 – 4109لمعاـ الدراسي )لمصفوؼ )الثانية والرابعة( 
( كمية والبالغ 00بمغ عدد الكميات العممية )إذ ( طالب وطالبة، 8012البالغ عددىـ )

%( مف حجـ المجتمع، 28( طالب وطالبة بنسبة بمغت )2202عدد الطمبة فييا )
( طالب 2022) ( كميات ومجموع الطمبة فييا2في حيف بمغ عدد الكميات اإلنسانية )

%( مف حجـ المجتمع، اما فيما يخص متغير الجنس فقد 94وطالبة بنسبة بمغت )
%( 90( طالب، وبمغت نسبة اإلناث )2228%( بواقع )22بمغت نسبة الذكور )

( طالبة توزعت ىذه األعداد بيف الصفوؼ الدراسية الثانية البالغ عددىا 2028بواقع )
%( مف مجتمع البحث والصفوؼ الرابعة 90) ( طالب وطالبة يشكموف نسبة2012)

% ( كما موضح في جدوؿ  22( طالبا وطالبة يشكموف نسبة )2114عددىا )
(2.)(0) 

                                                           
 ( ٌبٌن ذلك8تم الحصول على االحصاءٌات من رئاسة جامعة القادسٌة ملحق ) -8



 (2جدوؿ )

 مجتمع البحث موزعيف حسب الكمية والتخصص والجنس

نوع 
 التخصص

 اسم الكلٌة
التخصص 
 الدراسً

 الرابعةللصفوف عدد الطلبة  الثانٌة للصفوفعدد الطلبة 
موع المج

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ الكلً

ً
لم

لع
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 الطب البٌطري
 

29 34 63 29 14 41 111 

 الصٌدلة
 

31 49 19 24 44 12 151 

 كلٌة التمرٌض
 

55 114 113 36 45 121 294 

 كلٌة الطب
 

46 91 136 11 14 145 241 

 العلوم والحاسبات
 

95 94 149 25 29 54 243 

 394 231 41 151 161 49  14  العلوم

 1192 112 231 441 341 141 233  اإلدارة واالقتصاد

 التربٌة
 علمً

 141 151 334 256 115 431 169 

 293 151 96 55 142 43 59  الهندسة

 354 191 44 112 164 14 46  الزراعة

 361 111 11 161 149 52 131  التربٌة الرٌاضٌة

 4213 2253 932 1321 2121 991 1129  وع العلمًمجم

ً
ان
س

إلن
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 1454 542 324 254 412 464 414  اآلداب

 1664 443 531 313 425 531 295  التربٌة  اإلنسانً

 199 114 114 - 95 95 -  تربٌة بنات

 512 221 111 119 292 91 195  القانون

 نسانًمجموع أ
 

494 1146 2144 691 1159 1149 3433 

 4116 4112 1991 2111 4114 2111 1921 المجموع الكلً

 

 ثانثا : ػُنة انثحث:
المجتمع األصمي لتحقؽ أىداؼ البحث، ( ىي جزء مف sampleالعينة ) 

يجري اختيارىا عمى وفؽ قواعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيؿ صحيح وتعميـ 

                                                                                                                                                                      
 



ولتحقيؽ أىداؼ البحث  , (491:  4111)محمود ،  النتائج عمى المجتمع األصمي
 متطبيؽ النيائي وىي ما يأتي:لتطمب اختيار عينة لمتحميؿ اإلحصائي وأخرى 

 حصائي:عينة التحميل اإل - أ

مف أجؿ اختيار عينة التحميؿ اإلحصائي التي تكوف ممثبًل لممجتمع األصمي تـ 
اختيارىا بطريقة عشوائية الطبقية عمى أساس األسموب المتناسب لمتغمب عمى اثر 
الصدفة في التحميؿ اإلحصائي. وتوضح نانمي إف حجـ عينة التحميؿ اإلحصائي 

 أفراد ( 01 -9المقياس بػ ) رب عدد فقرات يمكف اختياره مف خبلؿ ض
(Nunnally , 1978 :200.) 

( طالب وطالبة، وحسب 211ولقد بمغت عينة التحميؿ اإلحصائي )
رابع ( كما مبيف  –إنساني( والصؼ الدراسي ) ثاني –التخصص الدراسي ) عممي 

 (:2في جدوؿ )

(4جدول )  
(والجنس عينة التحميل اإلحصائي موزعة بحسب ) التخصص, والصف,  

نوع 
 التخصص

 اسم الكلٌة

عدد الطلبة للمرحلة 
 الثانٌة

المجموع  عدد الطلبة للمرحلة الرابعة
 الكلً

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ

ً
لم

لع
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 4 2 1 1 2 1 1 الطب البٌطري

 6 3 2 1 3 2 1 الصٌدلة

 11 4 3 1 6 4 2 كلٌة التمرٌض

 11 6 3 3 5 3 2 كلٌة الطب

العلوم 
 سباتوالحا

11 13 23 6 11 16 39 

 13 1 3 4 6 3 3 العلوم

اإلدارة 
 االقتصادو

4 5 13 11 9 26 39 

 29 11 1 11 12 5 1 التربٌة علمً

 11 6 3 3 5 3 2 الهندسة

 14 1 3 4 1 4 3 الزراعة

 13 6 1 6 1 2 5 ربٌة الرٌاضٌةالت



 154 45 35 51 13 35 34 مجموع العلمً

ً
ان
س

إلن
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 411 211 91 116 194 91 91 اآلداب

التربٌة  
 اإلنسانً

12 19 31 11 21 31 62 

 1 4 4 1 3 3 1 تربٌة بنات

 19 4 4 4 11 4 1 القانون

 142 65 41 25 11 43 34 مجموع أالنسانً

 311 151 15 15 151 14 12 المجموع الكلً

 

 عينة التطبيق النيائي :  - ب

الباحثة إلى اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية ، بسبب عدـ تجانس لجأت 
وحدات مجتمع البحث الحالي، لذا تعد العينة المختارة بيذا األسموب مف أفضؿ أنواع 
العينات وأكثرىا دقة في تمثيؿ المجتمع، لذا اعتمدت الباحثة عمى األسموب المتناسب 

(Prepositional Allocationلموص ) .وؿ إلى عينة أكثر تمثيبًل لممجتمع األصمي
وتتمخص ىذه الطريقة مف خبلؿ اختيار عينة عشوائية بسيطة مف كؿ طبقة بحيث 

:  4111)ممحـ ،  يكوف حجـ ىذه العينة يتناسب مع حجـ الطبقة المأخوذة منيا
048.) 

( طالبًا وطالبة مف المجتمع األصمي 911وطبقا لذلؾ تـ اختيار عينة عددىا )
%( تقريبًا مف مجتمع البحث موزعيف عمى وفؽ الجنس 2)جامعة القادسية(بنسبة )

( طالبة وعمى وفؽ الصؼ بمغ عدد طمبة الصؼ الثاني 492( طالبا و )422)
( طالبًا وطالبة أما فيما يتعمؽ 421( طالبًا وطالبة وبمغ طمبة الصؼ الرابع )492)

( طالبًا وطالبة في حيف 422) بالتخصص فقد بمغ عدد الطمبة في التخصص العممي
( طالبًا وطالبة وكما موضح في 422بمغ عدد الطمبة في التخصص اإلنساني )

 ( .9الجدوؿ )

 

 



(5جدول)  
 عينة التطبيق النيائي

نوع 
 التخصص

 اسم الكلٌة
 عدد الطلبة للمرحلة الثانٌة

عدد الطلبة للمرحلة 
 المجموع الكلً الرابعة

 المجموع أ ذ المجموع أ ذ

ً
لم

لع
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 

 1 3 1 2 4 2 2 الطب البٌطري

 11 5 3 2 5 3 2 الصٌدلة

 11 1 5 2 11 1 3 كلٌة التمرٌض

 14 9 5 4 9 6 3 كلٌة الطب

العلوم 
 والحاسبات

6 6 12 1 1 2 14 

 21 11 5 5 11 6 5 العلوم

اإلدارة 
 واالقتصاد

13 9 22 31 15 45 61 

 التربٌة
 علمً

12 9 21 16 11 21 44 

 11 4 5 3 9 5 4 الهندسة

 23 12 5 1 11 5 6 الزراعة

 22 11 1 11 11 3 4 التربٌة الرٌاضٌة

 264 139 51 42 125 61 64 العلمًموع مج

ً
ان
س

إلن
 ا
ص

ص
خ
لت
ا

 
 49 36 19 11 53 24 25 اآلداب

 114 53 34 19 51 33 14 التربٌة  اإلنسانً

 12 6 6 1 6 6 1 تربٌة بنات

 31 13 6 1 14 6 12 القانون

 236 114 65 43 124 13 55 اإلنسانًمجموع 

 511 241 122 125 253 134 119 المجموع الكلً

 

 راتؼا : أداجا انثحث  : 
انات لغرض يجب تحديد أدوات البحث التي يستخدميا الباحث في جمع البي 

وبيذا فقد أعدت الباحثة مقياس ) االنحياز المعرفي(  التحقؽ مف أىداؼ البحث ,



العياني"(، وبيذا سوؼ  –بينما تبنت الباحثة مقياس )األسموب المعرفي  " التجريدي 
 ا الباحثة وكما يأتي : يتـ عرض وتوضيح اإلجراءات التي بنتيا وتبنتي

 أوال : يمُاس االحنُاس املؼزيف : 
بعد اطبلع الباحثة عمى ما تيسر مف البحوث والدراسات لـ تتمكف مف  

أجنبي مناسب لقياس االنحياز المعرفي أو عربي أو الحصوؿ عمى مقياس محمي 
رتأت لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ التعريؼ والمجاالت التي وضعتيا الباحثة، لذا ا

الباحثة ببناء أداة يمكف مف خبلليا قياس االنحياز المعرفي لدى طمبة الجامعة تتوفر 
فيو الخصائص السايكومترية البلزمة وقد تـ بناء األداة عمى وفؽ الخطوات األساسية 

 اآلتية : 

 (Cognitive Bias)تحديد مفيوم االنحياز المعرفي :  -أ

بد مف أف نحدد السموؾ المراد قياسو لكي يكوف المقياس دقيقا في قياسو ال 
تداخؿ قد يحدث بينو وبيف سموؾ آخر، لذا استندت أي بشكؿ واضح تجنبًا مف 

( في تحديد مفيوـ االنحياز المعرفي، 0222الباحثة عمى نظرية التوقع لفكتور فرـو )
تصورات إلى عمى انو مجموعة األحكاـ الغير منطقية التي يتخذىا الفرد والمسندة 

التغيرات المناسبة منتجًا تشوييا في إلى ر موضوعية وتوقعات ذاتية دوف االلتفات غي
 اإلدراؾ الحسي واتخاذ قرارات تخدـ منفعتو الشخصية . 

 :  تحديد مجاالت المقياس -ب

قامت الباحثة بتحديد مجاالت مقياس االنحياز المعرفي عمى أساس نظرية 
سات، وقد تـ تحديد أربع مجاالت لممقياس التوقع لفكتور فروـ واالطبلع عمى الدرا

 مع تعريؼ كؿ مجاؿ وكما يأتي:

أحكاـ غير منطقية " العقبلنية ": ىي أفكار ال منطقية يحكـ الفرد مف خبلليا عمى  -0
األحداث في اغمب الظروؼ، وتتمثؿ بالقبوؿ المطمؽ والكفاءة التامة وىذه األفكار 



مع ما ىو راد كأىداؼ غير واقعية تتعارض تخمو مف المنطؽ السميـ التي يتبناىا األف
 مألوؼ وسائد في المجتمع

مجموعة مف اآلراء والمعتقدات ذات الطابع المعرفي التوقعات الذاتية الشخصية :  -4
المنغمؽ المتحيز ذاتيًا بما يتعارض مع قبوؿ التنوع في البدائؿ وتفسير األحداث عمى 

 .مصمحتو الشخصية ومنفعتو الذاتية ىواه والتي تصب في

االستجابة المشوىة لئلدراكات البصرية والسمعية والحسية تشويو اإلدراؾ الحسي :  -2
الممتمكة مما ينسحب عمى تفسير المواقؼ بصورة سمبية وخاطئة والتي تعمؿ عمى 

 .ية معتمدة عمى الظف واالحتماليةإعاقة األحكاـ الموضوع

د باالفتقاد لمدعـ النفسي وعجزه عف وضع الخطط شعور الفر العجز النفسي :  -2
واألىداؼ واتخاذ القرارات بشأنيا لتغيير نتيجة ما، وشعوره بعدـ إمكانية السيطرة 

 .وعدـ الرغبة بالمحاولة مرة أخرى عمى األحداث التي تقوده إلى االستسبلـ

 إعداد فقرات المقياس بصيغتيا األولية :  -جـ 

عداد المقاييس ىي صياغة الفقرات، فدقة مف أىـ الخطوات في الب  ناء وا 
 المقياس تتوقؼ عمى دقة قياس الصفة التي وضع مف أجميا المقياس لقياسيا.

(، وأف خصائص المقياس تتوقؼ وتستند عمى خصائص 202: 0281)خيراهلل، 
 قياس الفقرات، ومف ىذه الخطوات : 

 أف تكوف الفقرة تحمؿ فكرة واحدة .  -0

 النفي وتكوف بمغة واضحة وسمسمة .تجنب صيغ  -4

تكوف عمى وتيرة واحدة لممستجيب.  أف تكوف الفقرات ايجابية وسمبية لكي ال -2
 (80:  0282)سمارة، 

وبعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات واألدبيات السابقة واعتمادىا عمى نظرية 
( 22صياغة ) ( لبلنحياز المعرفي فقد انتيت الباحثة مف0222التوقع لفكتور فرـو )

( فقرة 00فقرة لقياس االنحياز المعرفي موزعة عمى المجاالت األربعة بواقع )
( فقرة لػمجاؿ)التوقعات الذاتية 00لػمجاؿ)أحكاـ غير منطقية "العقبلنية"(. و )



( فقرة لمجاؿ 00( فقرة لمجاؿ )تشويو اإلدراؾ الحسي(. و )00الشخصية(. و)
 ح ذلؾ :( يوض2)العجز النفسي(. والممحؽ )

 بدائل اإلجابة :  –د 

تمثمت بدائؿ االستجابة بتدرج خماسي : ) تنطبؽ عمي تمامًا ، تنطبؽ عمي  
تنطبؽ عمي أبدًا ( تعطى األوزاف  غالبًا ، تنطبؽ عمي أحيانًا ، تنطبؽ عمي نادرًا ، ال

( في حالة الفقرات االيجابية، أما في حالة  0،  4،  2،  2،  9ليذه البدائؿ )
( وباإلمكاف حساب الدرجة  9،  2،  2،  4،  0رات السمبية تعطى األوزاف )الفق

الكمية لممستجيب عمى أساس ىذه األوزاف، واالعتماد عمى ىذه الطريقة لمرونتيا 
وتدرجيا بدرجات غير حادة واعتماد اغمب الدراسات والمقاييس التي تناولت الظاىرة 

 .( يبيف أوزاف وبدائؿ االستجابة 2و جدوؿ )

 ( 6جدول)

  بدائل االستجابة وأوزانيا عمى مقياس االنحياز المعرفي

تنطبق علً  بدائل االستجابة
 تماما

تنطبق علً 
 غالبا

تنطبق علً 
 أحٌانا 

تنطبق 
 علً نادرا

 ال
تنطبق 

علً 
  أبدا

 8 1 3 4 5 الفقرات االٌجابٌة

 5 4 3 1 8 الفقرات السلبٌة

 

 صالحية فقرات المقياس  : -حـ 

ف )ايبؿ( أفضؿ طريقة لقياس الصدؽ ظاىريًا ىو عرضو عمى عدد مف يبي 
 , Allen & Yen)المحكميف لدييـ خبرة لتقييـ الخاصية التي وضع المقياس ألجميا

وبذلؾ فقد عرضت الباحثة فقرات االنحياز المعرفي لمتأكد مف  (.  96 : 1979
حكمًا مف ( م41( عمى )2صبلحية ودقة المقياس بصيغتو األولية ممحؽ )
( وطمب منيـ إبداء آرائيـ في 4المختصيف في مجاؿ العمـو التربوية والنفسية ممحؽ )

، وبدائؿ اإلجابة صبلحية الفقرات ومدى مبلئمة كؿ فقرة لممجاؿ الذي تنتمي إليو



جراء التعديؿ الذي يرونو مناسبا وبناءا عمى آرائيـ ومقترحاتيـ فقد حذؼ وأوزانيا ، وا 
قبؿ الماضي كما ىو( بينما حظيت الفقرات المتبقية بموافقتيـ ( وىي )أت2فقرة )

تبار مربع كاي وكما مبيف في اعتمادًا عمى داللتيا اإلحصائية باستخداـ اخ
 ( : 1)جدوؿ

 (7جدول )

 قيمة مربع كاي آلراء المحكمين لفقرات مقياس االنحياز المعرفي

 أرقام الفقرات
عدد 

 الموافقٌن
عدد غٌر 
 الموافقٌن

مستوى داللة  مربع كايقٌمة 
1.15 

 الجدولٌة المحسوبة

1 ،2   ،4  ،5  ،1  ،4  ،9 
 ،11  ،11  ،13  ،14  ،
15  ،16  ،11  ،14  ،19 
 ،21  ،22  ،23  ،24  ،
25  ،21  ،24  ،31  ،31 
 ،32  ،33  ،34  ،35  ،
36  ،31  ،34  ،39  ،41 

 ،41  ،42  ،44 

21 - 21 

3844 

 دالة

 دالة 16821 1 19 12،  3

 دالة 12841 2 14 26،  21

 دالة 9841 3 11 43،  29

 غٌر دالة 3821 6 14 6

 

( 8اما الفقرات التي تـ تعديميا بناًء عمى مبلحظات المحكميف كما في الجدوؿ )
وبذلؾ يكوف عدد فقرات مقياس االنحياز المعرفي المعد لمتطبيؽ عمى العينة 

 (2( كما في ممحؽ)22)( مف أصؿ 22اإلحصائية ىو )

 (8جدول )
 الفقرات التي تم تعديميا

 الفقرة بعد التعدٌل الفقرة قبل التعدٌل ت المجال

احكام غٌر منطقٌة 
 العقالنٌة

3 
ارفض نتائج األعمال 
التً تأتً على غٌر ما 

ارفض نتائج 
األعمال غٌر 



 المتوقعة اعتقد

التوقعات الذاتٌة 
 الشخصٌة

1 
اعتقد ان آرائً هً 

صحٌحة وان آراء ال
 اآلخرٌن هً الخاطئة

اعتقد ان آرائً 
صحٌحة واآلخرٌن 

 على خطأ

11 
عندما اعتنق فكرة معٌنة 

 فأننً على ٌقٌن منها
 

انا متأكد من كل 
 أحكامً

 
تشوٌه اإلدراك 

 الحسً

4 

ان سماع كلمة واحدة من 
النقد تعرقل أدائً فً 

انجاز األعمال وتقلل من 
 ممٌزاتً

ً النقد الموجه ل
 ٌعرقل أدائً

1 
سٌر حٌاتً ٌتأثر بسماع 

 سوء الحظ
تتأثر أنشطتً 

الٌومٌة بخبرات 
 اآلخرٌن الفاشلة

 11 العجز النفسً
اهمل واقصر بالواجبات 

 الموكلة لً
اقصر فً اداء 

 واجباتً

 

 إعداد تعميمات المقياس :  -خـ 

عطاء صورة أولية لممست  جيب إف جعؿ تعميمات المقياس واضحة ومفيومة وا 
عمى كيفية اإلجابة وعدـ ذكر اسـ المستجيب تجعمو مطمأف لكي ال يعطي الصورة 

(، وتحقيقا لذلؾ حرصت الباحثة عمى اف  0222:012المثالية عف نفسو )البورت ، 
تتضمف التعميمات عمى عدـ ذكر اليدؼ مف المقياس لكي ال يتأثر المستجيب عند 

وعدـ  مف قبؿ أي شخص سوى الباحثةاإلجابة عميو وعدـ االطبلع عمى اإلجابة 
 وىذه التعميمات تحث المفحوص عمى إبداء إجابات صريحة . ذكر االسـ

 التجربة االستطالعية :  -ز

جراء التعديبلت بحسب تياء مف عرض الفقرات عمى المحكميف وبعد االن   وا 
 مبلحظاتيـ، طبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية لبياف مدى فيـ العينة لتعميمات
المقياس وفقراتو، ومعرفة معدؿ الوقت الذي يستغرقو المستجيب في اإلجابة عمى 

 إلىالمقياس والكشؼ عف الفقرات الغامضة و محاولة تعديميا، لذلؾ سعت الباحثة 



( طالبًا 24تطبيؽ المقياس عمى عينة اختيرت مف مجتمع البحث مؤلفة مف )
طالبة مف التخصص اإلنساني ( طالبة و 02وطالبة، مف جامعة القادسية بواقع )

والعممي ومثميا لمصفوؼ )الثانية والرابعة( وقد تبيف لمباحثة اف تعميمات المقياس 
وفقراتو كانت واضحة، إذ لـ يستفسر عنيا احد، اما اقؿ وقت استغرؽ لئلجابة عمى 

( دقيقة بمتوسط 08( دقيقة وأعمى وقت استغرؽ لئلجابة ىو )04المقياس ىو )
 ( يوضح العينة االستطبلعية .  2دقيقة ، والجدوؿ )( 02مقداره )

 (9جدول )
 العينة االستطالعية لمقياس االنحياز المعرفي

 االختصاص الكلٌة ت

 الصف الرابع الصف الثانً

 النوع االجتماعً النوع االجتماعً المجموع

 إناث  ذكور إناث  ذكور

 86 4 4 4 4 إنسانً  تربٌة 8

 86 4 4 4 4 علمً هندسة 1

 31 86 86 المجموع

 

 التحميل اإلحصائي لفقرات االنحياز المعرفي :  - و

اف تحميؿ فقرات المقياس أمر ضروري، ألنو يقـو بفحص استجابات األشخاص 
عمى فقرات المقياس ومضموف التحميؿ اإلحصائي ىو لمتعرؼ عمى قوة التمييز بيف 

اسيا، أي : التعرؼ عمى قدرة األفراد األفراد )الفروؽ الفردية( في الصفة المراد قي
الذيف يمتمكوف الصفة بدرجة عالية واألفراد الذيف يمتمكونيا بدرجة واطئة، وحذؼ 
بقاء الفقرات المميزة لممستجيب، أما ما يتعمؽ في ارتباط الفقرة  الفقرات غير المميزة وا 

 بالدرجة الكمية لممقياس باستعماؿ أسموب االتساؽ الداخمي .

 تحميؿ فقرات مقياس االنحياز المعرفي بأسموبيف ىما : وقد تـ 

 أواًل : أسموب المجموعتيف المتطرفتيف 

 ثانيا : أسموب االتساؽ الداخمي



 أواًل : القوة التمييز بأسموب المجموعتين المتطرفتين:
والمراد بالقوة التمييزية لمفقرات ىو القدرة عمى التمييز بيف األفراد المتميزيف ذوي 

ويات العميا في الصفة المقاسة واألفراد في المجموعة الدنيا لنفس الصفة المست
(Grounlund , 1981 : 253 )  وبإمكاف ىذه الطريقة التمييز بيف إجابات األفراد ،

سياميا في زيادة نسبة ثبات  عمى الفقرات التي حصمت عمى معمومات أكثر وا 
 المقياس عند الحذؼ لمفقرات الغير مميزة . 

تحميؿ فقرات مقياس االنحياز المعرفي عمى أساس ىذا األسموب طبقت  وبيدؼ
( طالب وطالبة ، 211الباحثة المقياس عمى عينة التحميؿ اإلحصائي البالغة )

 باالستناد عمى الخطوات اآلتية : 
 تصحيح كؿ استمارة عمى حدة لمحصوؿ عمى درجة كمية لكؿ استمارة .  -0
عمييا العينة ترتيبًا تنازليا مف أعمى درجة ترتيب الدرجات الكمية التي حصمت  -4
 ( لمحصوؿ عمى مجموعتيف متطرفتيف.11( إلى اقؿ درجة )018)

مف أفراد المجموعتيف الطرفيتيف مف أفراد العينة %( 41اختيرت نسبة الػ ) -2
وطالبة تراوحت درجات أفراد  اً ( طالب80وبذلؾ أصبح عدد األفراد في كؿ مجموعة )

( أما درجات أفراد المجموعة الدنيا تراوحت بيف 049 - 018ف )المجموعة العميا بي
، وبعد تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف (012-11)

المجموعتيف المتطرفتيف في درجات  كؿ فقرة مف فقرات المقياس تبيف اف القيـ التائية 
( عند 0.219تائية الجدولية البالغة )المحسوبة لجميع الفقرات ىي اكبر مف القيمة ال

ما  (.4,282ػػػػػ  2,299تراوحت بيف )إذ  (1,19( ومستوى داللة )021درجة حرية )
 ( فاف قيميا التائية المحسوبة اقؿ مف القيمة الجدولية فحذفت42، 02عدا الفقرات )

 (.01كما في جدوؿ )
(11جدول )  

  فيالقوة التميزية لفقرات مقياس االنحياز المعر 

 الفقرات
المجموع

 ة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 1.15عند 

 دالة 4.8882.81243.182 العلٌا 1



8 1 

 
 الدنٌا

3.532
8 

8.1156
3   

 العلٌا 2
3.444
4 

8.8832
3 

 دالة 4.858

 
 1.628 الدنٌا

8.8311
1   

 3.641 العلٌا 3
8.1628

6 
 ةدال 4.868

 
 الدنٌا

1.121
5 

8.1211
6   

 العلٌا 4
3.831
3 

8.8438
6 

 دالة 1.318

 
 الدنٌا

3.468
8 

8.3338 
  

 العلٌا 5
3.184
1 

8.1362
3 

 دالة 3.521

 
 الدنٌا

3.268
2 

8.4681
3   

 العلٌا 6
3.882
5 

8.5626
8 

 دالة 4.243

 
 الدنٌا

1.216
4 

8.3818
8   

 العلٌا 1
3.345
2 

8.4818
8 

 دالة 3.14

 
 الدنٌا

1.682
3 

8.3468
1   

 العلٌا 4
3.345
2 

8.3514
8 

 دالة 3.161

 
 الدنٌا

1.418
5 

8.4252
3   

 3.318 العلٌا 9
8.3261

4 
 دالة 6.436

 
 الدنٌا

8.812
2 

8.1388 
  

 دالة 8.35324.631 1.114 العلٌا 11



8 

 
 الدنٌا

8.488
1 

2.8218
4   

 العلٌا 11
1.121
5 

 دالة 6.584 8.3541

 
 الدنٌا

8.555
6 

8.2814
1   

 العلٌا 12
4.248
4 

8.1238
3 

 دالة 4.454

 
 الدنٌا

3.835
1 

8.3151
1   

 العلٌا 13
3.385
8 

8.1386
6 

 غٌر دالة 8.18

 
 الدنٌا

3.281
3 

8.3125
3   

 العلٌا 14
3.815
1 

8.3114
4 

 دالة 5.418

 
 الدنٌا

1.268
2 

8.1111
2   

 العلٌا 15
3.268
2 

8.5211
1 

 دالة 6.224

 
 الدنٌا

8.222
1 

8.8131
1   

 العلٌا 16
3.223
2 

8.8881
8 

 دالة 6.168

 
 الدنٌا

1.422
4 

8.1215
2   

 العلٌا 11
4.813
5 

8.8333
8 

 دالة 5.335

 
 الدنٌا

3.268
2 

8.3214
6   

 3.286 العلٌا 14
8.1321

1 
 دالة 5.441

 
 الدنٌا

1.512
1 

8.3851
8   

 دالة 3.5328.15512.113 العلٌا 19



8 5 

 
 8.863 الدنٌا

8.1288
8   

 العلٌا 21
3.562
8 

 دالة 5.155 8.8385

 
 الدنٌا

1.562
8 

8.1643 
  

 العلٌا 21
3.281
3 

8.4282
3 

 دالة 2.124

 
 8.641 الدنٌا

2.8512
4   

 العلٌا 22
1.581
6 

8.4233
2 

 دالة 2.635

 
 الدنٌا

8.128
6 

2.6518
6   

 العلٌا 23
1.581
6 

8.1812
2 

 دالة 2.356

 
 الدنٌا

8.333
3 

2.1185
1   

 علٌاال 24
3.815
1 

8.1151
1 

 دالة 4.62

 
 الدنٌا

1.321
6 

8.8428
8   

 العلٌا 25
3.242
2 

 دالة 1.818 8.3321

 
 الدنٌا

1.224
8 

8.1412
6   

 8.318 العلٌا 26
2.8886

8 
 غٌر دالة 8.631-

 
 الدنٌا

8.581
6 

8.8221
3   

 3.628 العلٌا 21
8.3218

1 
 دالة 5.381

 
 الدنٌا

1.555
6 

8.3683
8   

 دالة 3.8418.38442.884 االعلٌ 24



8 5 

 
 الدنٌا

8.112
1 

2.8142
6   

 العلٌا 29
3.268
2 

8.1111
2 

 دالة 4.168

 
 الدنٌا

1.835
1 

8.8126 
  

 العلٌا 31
3.815
8 

8.2682
8 

 دالة 6.261

 
 1.628 الدنٌا

8.1531
2   

 العلٌا 31
1.112
1 

8.3281
3 

 دالة 1.84

 
 الدنٌا

8.488
1 

2.1346
3   

 العلٌا 32
3.265
4 

8.1821
8 

 دالة 5.683

 
 الدنٌا

1.624
8 

8.3528
8   

 العلٌا 33
3.555
6 

8.1142
4 

 دالة 1.62

 
 الدنٌا

8.831
3 

8.8318
1   

 العلٌا 34
3.224
8 

8.1512
2 

 دالة 6.451

 
 الدنٌا

8.164
1 

8.8851
2   

 العلٌا 35
1.581
5 

 دالة 2.11 8.1568

 
 الدنٌا

8.128
6 

2.6518
6   

 العلٌا 36
3.345
2 

8.1263
3 

 دالة 8.855

 
 الدنٌا

8.624
8 

2.8231
2   

 دالة 3.8158.38441.368 العلٌا 31



1 5 

 
 الدنٌا

8.654
3 

2.8262
4   

 العلٌا 34
3.128
8 

8.1518
6 

 دالة 6.582

 
 8.863 الدنٌا

8.8666
2   

 العلٌا 39
3.813
5 

8.8662
8 

 دالة 6.318

 
 الدنٌا

8.825
3 

8.8265
1   

 العلٌا 41
1.146
8 

8.3814
4 

 دالة 4.683

 
 الدنٌا

8.431
8 

2.1126
4   

 العلٌا 41
3.422
4 

8.3881
1 

 دالة 5.148

 
 الدنٌا

1.146
8 

8.8881
1   

 العلٌا 42
3.281
3 

8.8114
1 

 دالة 6.848

 
 الدنٌا

8.282
8 

8.2333
8   

 العلٌا 43
1.134
6 

8.1125
8 

 دالة 5.138

 
 الدنٌا

8.128
6 

2.1182
2   

 

 ثانيا : االتساق الداخمي
 درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس الذي تنتمي إليو:عالقة  - أ

تـ حساب عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس، باستعماؿ معامؿ ارتػػباط 
( 211لدرجات مقياس االنحياز المعرفي لعينة التحميؿ اإلحصائي البالغة ) ،بيرسوف

د مستوى داللة طالب وطالبة وكانت جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عن



( يبيف 00(جدوؿ )1,414ػػػػػ  1,284تراوحت بيف ) ( اذ428( ودرجة حرية )1,19)
 ذلؾ .

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة المجال الذي تنتمي إليو:  - ب
تـ حساب عبلقة درجة فقرات المجاؿ األوؿ بمجاليا الذي تنتمي إليو، باستعماؿ 

ياز المعرفي لعينة التحميؿ لدرجات مقياس االنح ،معامؿ ارتػػباط بيرسوف
مقارنة  ( طالب وكانت جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيا211اإلحصائي)

( 1,19عند مستوى داللة )( 1,002بالقيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط والبالغة )
(.وكانت معامبلت ارتباط 1,282ػػػػػ  1,902تراوحت بيف )إذ ( 428ودرجة حرية )

ي بمجاليا الذي تنتمي اليو دالة إحصائيا عند مستوى داللة فقرات المجاؿ الثان
(.وكانت  1,218ػػػػ  1,984تراوحت بيف )إذ (  428( ودرجة حرية )1,19)

معامبلت ارتباط فقرات المجاؿ الثالث بمجاليا الذي تنتمي اليو دالة إحصائيا عند 
ػػ ػػ 1,922تراوحت بيف )إذ (  428( ودرجة حرية )1,19مستوى داللة )

(.وكانت معامبلت ارتباط فقرات المجاؿ الرابع بمجاليا الذي تنتمي اليو دالة 1,292
ػػػػ  1,292تراوحت بيف )إذ ( 428( ودرجة حرية )1,19إحصائيا عند مستوى داللة )

. ( يبيف ذلؾ00جدوؿ ) ( 1,210  
(00الجدوؿ )  

الذي تنتمي  ودرجة المجال درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس ارتباطمعامالت 
.اليو  

 ت

 االرتباط مع

 ت

 االرتباط مع

 ت

 االرتباط مع

 ت

 االرتباط مع

الدرجة 
الكمية 
 المقياس

المجال 
 األول 

الدرجة 
الكمية 
 المقياس

المجال 
 الثاني 

الدرجة 
الكمية 
 المقياس

المجال 
 الثالث

الدرجة 
الكمية 
 المقياس

المجال 
 الرابع

1 18233 18454 11 18349 18441 22 18421 18511 33 18436 18561 

2 18232 1.445 12 18321 18445 23 18341 18411 34 18315 18551 

3 18311 18344 13 - - 24 18314 18364 35 18431 18414 



وارتباط   االنحياز المعرفيمعامالت ارتباط درجة المجال بالدرجة الكمية لمقياس 
 المجاالت في ما بينيا:

 (04جدوؿ)
 عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس

 المجاؿ
 ر منطقيةأحكاـ غي

 (العقبلنية)
التوقعات الذاتية 

 الشخصية
تشويو اإلدراؾ 

 العجز النفسي الحسي

غير منطقية 
 )العقبلنية(

1 - - - 

التوقعات الذاتية 
 الشخصية

1,442 1 - - 

تشويو اإلدراؾ 
 الحسي

1,222 1,421 1 - 

 1 1,519 1,265 1,111 العجز النفسي
 1,717 1,766 1,754 1,585 الدرجة الكمية

 

4 18212 18415 14 18334 18461 25 18442 18564 36 18511 18656 

5 18245 18396 15 18331 18414 26 - - 31 18441 18613 

6 18244 18513 16 18343 18461 21 18311 18445 34 18311 18544 

1 18234 18442 11 18346 18441 24 18411 18544 39 18364 18565 

4 18231 18349 14 18353 18514 29 18314 18356 41 18226 18411 

9 18344 18424 19 18454 18542 31 18314 18494 41 18355 18534 

11 18244 18391 21 18291 18449 31 18464 18464 42 18311 18561 

- - - 21 18431 18454 32 18243 18415 43 18351 18514 



 اخلصائص انساَكىيرتَة ملمُاس االحنُاس املؼزيف : 
لمتقميؿ مف األخطاء في القياس النفسي البد مف المجوء إلى بعض الخصائص  

الصدؽ ويعد )السايكومترية لموصوؿ إلى نتائج دقيقة في قياس الصفة المراد قياسيا. 
 والثبات ( مف أىـ ىذه الخصائص .

 بات المقياس مف خبلؿ اآلتي : وقد تحققت الباحثة مف صدؽ وث
 أواًل : صذق املمُاس:

لقد تحقؽ في مقياس االنحياز المعرفي مؤشرات متعددة لمصدؽ تمثمت مف 
 خبلؿ اآلتي: 

 الصدق الظاىري  :  -أ

يتـ التوصؿ إلى الصدؽ الظاىري عف طريؽ عرض فقرات المقياس عمى  
المقياس تقيس ما وضعت  محكميف متخصصيف وتدقيقيا مف قبميـ لمعرفة أف فقرات

ألجمو ومدى وضوحيا وتعديميا لتكوف صالحة لقياس السمة المراد 
، وقد تحقؽ مف ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس (Anastasi , 1978 :150)قياسيا

االنحياز المعرفي عف طريؽ عرضو عمى عدد مف المحكميف لمتعرؼ عمى آرائيـ 
 ( ذكر سابقًا .  1لمقياس في جدوؿ )وتعديبلتيـ ومبلحظاتيـ حوؿ صبلحية فقرات ا

 : )المحتوى( الصدق المنطقي -ب

ويتـ التحقؽ منو مف خبلؿ معرفة صبلحية محتويات المقياس بتعريؼ  
مجاالت المقياس والتعرؼ عمى فقرات المقياس وتغطيتيا لمجاالت المقياس ويعد ىذا 

وى الخاصية وقد انسجاـ الفقرة بمحتإلى النوع ميـ الف مف خبللو يمكف التوصؿ 
تيا وتعريؼ كؿ مجاؿ تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف خبلؿ عرض الفقرات ومجاال

 لمحكميف كما تـ إيضاحو.عمى ا

 صدق البناء: -جـ  

 وقد تجسد ىذا النوع مف الصدؽ مف خبلؿ المؤشرات اآلتية: 



 القوة التمييزية لفقرات المقياس باستعماؿ أسموب العينتيف المتطرفتيف .  -0

 االتساؽ الداخمي ، وذلؾ مف خبلؿ:  -4

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس . -ا

 ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي اليو.  - أ
 ارتباط درجات المجاالت بالدرجة الكمية لممقياس .    - ب

 ثانًُا : ثثات املمُاس:
ت ما يقيسو ونتائج إف استعماؿ أسموب الثبات ىو لمتوصؿ إلى دقة في درجا 
:  4111. )االنصاري ، عممية القياس عمى العينة ذاتيا قريبة عند أعادةأو مماثمة 
002.) 

 وقد تـ التحقؽ مف ثبات مقياس االنحياز المعرفي مف خبلؿ أسموبيف ىما : 

 أعادة االختبار:  –االختبار  -أ

))االنسجاـ  أوويسمى معامؿ ثبات ىذه الطريقة بػ )) معامؿ االستقرار ((  
(( ويمكف الحصوؿ عمى ثبات بيذه الطريقة مف خبلؿ تطبيؽ اختبار أوؿ الخارجي

عمى عينة معينة في وقت معيف والحصوؿ درجات ىذا االختبار ، ثـ بعد مرور مدة 
مف الزمف يطبؽ اختبار ثاني عمى نفس العينة لمحصوؿ عمى درجات ومف ثـ إيجاد 

 .(89:  4112اريف )ربيع ، معامؿ االرتباط بيف درجات االختب

ولحساب الثبات في ىذه الطريقة طبؽ المقياس عمى عينة مف طمبة الجامعة 
( طالب وطالبة ، ثـ أعيد تطبيؽ 22اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية بمغ عددىا )

 ( يومًا مف التطبيؽ األوؿ إذ ينبغي اف ال02المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مرور )
رة بيف التطبيؽ األوؿ والثاني أسبوعيف، وباستعماؿ معامؿ االرتباط تتجاوز الفت

بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني، بمغ معامؿ الثبات لمقياس االنحياز 
( فما فوؽ 1,11( وىو معامؿ ثبات جيد، اذا كاف معامؿ االرتباط ) 1.84المعرفي )



( 02والنفسية . ويوضح جدوؿ ) فيو معامؿ ثبات جيد في اختبارات العمـو التربوية
 توزيع عينة الثبات . 

 (13جدول )
 الصف ( –التخصص  –عينة الثبات موزعة بحسب ) الجنس

 االختصاص الكلٌة ت

 الصف الرابع الصف الثانً

 الجنس  الجنس   المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور

 31 1 1 1 1 انسانً التربٌة 8

 31 1 1 1 1 علمً الطب 1

 64 31 31 المجموع

 

 طريقة تحميل التباين باستعمال ) معادلة الفاكرونباخ لالتساق الداخمي (:  -ب

المراد بو االتساؽ واالنسجاـ ضمف فقرات المقياس لمتحقؽ مف أداء األفراد  
 .(  2:  4112عمى المقياس ككؿ واستقرار استجاباتيـ )ابو ىاشـ ، 

النحياز المعرفي استخدمت إجابات عينة ولتقدير االتساؽ الداخمي لمقياس ا 
( طالب وطالبة وكانت قيمة معامؿ ثبات 211التحميؿ اإلحصائي البالغ حجميا )

 ( مما يشير إلى انسجاـ الفقرات فيما بينيا . 1.89المقياس )

 انصُغة اننهائُة ملمُاس االحنُاس املؼزيف :  
مغ عدد فقرات بعد استخراج الخصائص السايكومترية مف صدؽ وثبات، ب 

( فقرة وبدائؿ االستجابة ىي ) تنطبؽ عمَي تمامًا  ، 20المقياس بصيغتو النيائية )
تنطبؽ عميَ  غالبًا ، تنطبؽ عمَي احيانًا ، تنطبؽ عمَي نادرًا ، التنطبؽ عمَي ابدًا ( 

( واف أعمى درجة محتممة يمكف الحصوؿ عمييا 9موزعة عمى أربع مجاالت ممحؽ )
( والمتوسط الفرضي 20( وأدنى درجة ىي )419مى المقياس ىي )عند اإلجابة ع
 (.02( كما موضح في جدوؿ )042لممقياس ىو )

 



 (14جدول )
 عدد فقرات مقياس االنحياز المعرفي  بصيغتو النيائية

المتوسط  اقل درجة  درجة أعلى 
 الفرضً

 عدد الفقرات

125 48 813 48 
 

 ػُانٍ ( : –َذٌ ثانُا : يمُاس األسهىب املؼزيف ) جتز
بعد اطالع الباحثة على ما تٌسر من البحوث والدراسات التً تناولت  

(،  1282عٌانً (، تبنت الباحثة مقٌاس ) خلف ،  –المعرفً ) تجرٌدي األسلوب 
 –وجدت الباحثة من المناسب تبنً مقٌاس ) خلف( لألسلوب المعرفً )تجرٌدي إذ 

 عٌانً ( لألسباب اآلتٌة : 

 لى عٌنة تماثل مجتمع البحث الحالً طلبة جامعةطبقت ع -8

 ٌتفق مع االطار النظري المتبنى -1

 لم ٌمض على المقٌاس مدة طوٌلة . -3

 وصف املمُاس وجصحُحه : 
( مف  4101عياني ( ) لخمؼ  –يتألؼ مقياس األسموب المعرفي ) تجريدي  

ة مف بديميف ) أ ، ( فقرة عمى شكؿ مواقؼ لفظية مف مواقؼ الحياة تكوف االجاب28)
وىما البديؿ )أ( يقيس األسموب لئلجابة ب ( حيث يختار المستجيب احد البديميف 

(، والبديؿ )ب( يقيس األسموب المعرفي العياني 0جريدي ويأخذ درجة )تالمعرفي ال
ويأخذ درجة )صفر( وبيذا  فدرجة الفرد الكمية لمفقرات ولمبديميف، إذ تقيس األسموب 

كانت إذا كانت درجات عالية تزيد عف الوسط الفرضي أما إذا يدي المعرفي التجر 
المعرفي العياني ، والجدوؿ األسموب أدنى تقؿ عف الوسط الفرضي فيي تقيس 

 .   اإلجابة( يوضح بدائؿ 09)
 العياني ( –(بدائل األسموب المعرفي ) التجريدي 15جدول )
  البدائل الفقرات

 )ب( األسلوب العٌانً       )أ( األسلوب التجرٌدي        

 )صفر( (8) الدرجة

 



 صالحُة انفمزات : 
عرض المقياس بصيغتو المتبناة لبياف صبلحيتيا لقياس األسموب 

( وقد  41العياني( عمى عدد مف المحكميف بمغ عددىـ )  –المعرفي)التجريدي 
ف اتضح اف جميع فقرات المقياس حظيت بموافقة المحكميف وبقيت كما ىي بدو 

(يوضح 2تعديؿ او حذؼ وىذا يدؿ عمى صبلحية الفقرات كميا لمقياس وممحؽ )
( بصيغتو المتبناة وتـ اعتماد عياني –فقرات مقياس األسموب المعرفي )تجريدي 

( وىي 41( المحسوبة معيارًا لبقاء الفقرات وقد بمغت )  Chi – square) 4قيمة كا
( 0( ورجة حرية )1.19ستوى داللة )( وعند م2.82اكبر مف القيمة الجدولية ىي )

 (يوضح ذلؾ .02لصالح الموافقيف وجدوؿ )

 عياني(  –ألراء المحكميف عمى صبلحية مقياس األسموب المعرفي )تجريدي 4قيمة كا

 (16جدول )
  قيمة مربع كاي آلراء المحكمين لفقرات مقياس األسموب المعرفي

 العياني( -)التجريدي 
 

 1قٌمة كا عدد غٌر الموافقون افقونعدد المو أرقام الفقرات
مستوى داللة 

2.25 

8  ،1  ،3  ،4  ،5 ،6  ،2  ،1 ،
8  ،82  ،88 ،81  ،83  ،84  ،

85  ،86  ،82  ،81  ،88  ،12 
 ،18  ،11  ،13  ،14  ،15  ،
16  ،12  ،11  ،18  ،32  ،38 
 ،31  ،33   ،34  ،35  ،36  ،
32  ،31  

 
 
 
12 

 
 
 
 ــــــ
 

 
 
 
12 

 
 
 
3.14 
 

 

 انحجزتة االسحطالػُة :
بعد االنتياء مف عرض المقياس عمى الخبراء وصبلحيتو في قياس الظاىرة     
تعديؿ، طبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مف طمبة الجامعة أو تغير أي بدوف 



بيدؼ معرفة وضوح تعميمات المقياس وفقراتو، حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة 
بًا وطالبة وتـ اختيارىـ عشوائيًا مف طمبة جامعة القادسية ( طال24مؤلفة مف )

( طالب وطالبة مف التخصص العممي 02ولبلختصاصيف العممي واإلنساني بواقع )
( طالبًا وطالبة مف التخصص اإلنساني، وقد توصمت الباحثة إلى اف 02و )

ياس ىو تعميمات المقياس واضحة ومفيومة أما اقؿ وقت مستغرؽ لئلجابة عمى المق
( 00( دقيقة وبمتوسط مقداره )08( دقائؽ وأعمى وقت مستغرؽ لئلجابة ىو ) 1) 

 دقيقة . 

 انؼُانٍ (:  -اخلصائص انساَكىيرتَة ملمُاس األسهىب املؼزيف )انحجزَذٌ
 تحققت الباحثة مف صدؽ وثبات المقياس وكما يأتي: 

 أواًل : الصدق :

عياني ( وكما  –) تجريدي  تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس األسموب المعرفي 
 يأتي : 

 ( :  Face Validityالصدق الظاىري )  -أ

 –تـ التحقؽ مف ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس األسموب المعرفي ) تجريدي  
عياني ( عف طريؽ عرضو عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف في اختصاص 

ظاىرة وكما تـ لقياس ال العمـو التربوية والنفسية لبياف ومعرفة مدى صبلحية فقراتو
 ( إجراءات عرضو عمى المحكميف. 02)  وصفو سابقا في جدوؿ

 ( :  Reliability of the scaleثانيا : ثبات المقياس ) 

عياني ( باعتماد طريقتيف  –تحقؽ مف ثبات األسموب المعرفي ) تجريدي  
 : ىما

 ( :  Test – Retestأعادة االختبار ) -أ



لطريقة عند تطبيؽ المقياس عمى عينة مف طمبة الجامعة حسب الثبات بيذه ا 
( طالبًا وطالبة مف التخصصيف 22اختيروا بطريقة الطبقية العشوائية وبمغ عددىـ )

العممي واإلنساني إذ اف عينة ثبات المقياس لؤلسموب المعرفي ىي ذاتيا عينة 
يقو مرة ثانية ( يومًا مف التطبيؽ األوؿ، واعيد تطب02االنحياز المعرفي وبعد )

وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني بمغ معامؿ 
( وىذا يعد مؤشرًا جيد لثبات مقارنة بثبات دراسة خمؼ البالغة ثباتيا ) 1.82الثبات )
1.82) 

( ألنو يتعامؿ  41ريشاردسوف  طريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة ) كيودور -ب
 –( لمعرفة االتساؽ الداخمي لمقياس األسموب المعرفي ) تجريدي 1،0ؿ )مع البدائ

( طالبًا 911عياني ( واستخدمت إجابات عينة التطبيؽ النيائي البالغ حجميا )
 ( ويعد مؤشرًا جيدًا الختبار ثبات المقياس . 1.88وطالبة وبمغ معامؿ االرتباط )

 : جطثُك يمُاسٍ انثحث
النحياز المعرفي وتبني مقياس األسموب المعرفي بعد اف تـ بناء مقياس ا 

عياني( وتأكد مف خصائصيما السايكومترية وبيدؼ تحقيؽ أىداؼ  –)تجريدي 
البحث الحالي طبقت الباحثة المقياسيف معًا بصيغتيما النيائية عمى عينة التطبيؽ 

( طالب وطالبة مف طمبة جامعة القادسية الدراسة 911النيائي البالغ عددىا )
الصباحية في التخصصات الدراسية العممية واإلنسانية ولمصؼ الثاني والرابع لمعاـ 

 ( . 2/ 41و  08/2( وذلؾ لممدة الواقعة بيف ) 4102 – 4109الدراسي )

املؤشزات اإلحصائُة ألداجٍ انثحث )االحنُاس املؼزيف واألسهىب املؼزيف 
 ػُانٍ(:–)جتزَذٌ
التي يمكف اف تعطي وصفا ألداتي  توافر لمباحثة المؤشرات اإلحصائية 

البحث، فقد تـ حساب بعض الخصائص اإلحصائية لممقياسيف، باالعتماد عمى عينة 
التطبيؽ النيائية مف اجؿ االطمئناف عمى صحة إجراءات القياس والركوف إلى نتائج 
تطبيقيا فيما بعد ولكي نطمئف عمى االستعماؿ العممي لموسائؿ اإلحصائية المناسبة، 



( SPSSستخراج تمؾ المؤشرات استعممت الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )وال
 ( يبيف ذلؾ 01والجدوؿ )

 (17الجدول )
 وفق عينة التطبيق النيائيألداتي البحث المؤشرات اإلحصائية 

 
 الخاصٌة اإلحصائٌة

 القٌمة المحسوبة لألداة

 األسلوب المعرفً االنحٌاز المعرفً

 21816 111859 الوسط الحسابً

 21 112 الوسٌط

 21 111 المنوال

 48254 218666 االنحراف المعٌاري

 18111 18214 االلتواء

 18314 18424 التفرطح

 34 215 متوقعة أعلى درجة

 1 41 متوقعة اقل درجة

 19 123 الوسط الفرضً

 

 

 ( التوزٌع االعتدالً لمقٌاس االنحٌاز المعرف1ًشكل )



 

 

 

 العٌانً(-لمقٌاس األسلوب المعرفً )التجرٌديأالعتدالً زٌع ( التو2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  انزاتغانفصم 
 ػزض وجفسري نحائج انثحث

 االسحنحاجات 
 انحىصُات 
 املمرتحات 

 

 

 

 

 

 



 يسحىي االحنُاس املؼزيف نذي طهثة اجلايؼة. اهلذف األول:

( مف 911البالغة ) لمتحقؽ مف اليدؼ األوؿ تـ تحميؿ إجابات عينة البحث
طمبة الجامعة القادسية ، عمى مقياس االنحياز المعرفي ووجدت الباحثة اف الوسط 

(، وعند مقارنة 40,222( بانحراؼ معياري )000,92الحسابي لعينة البحث )
(، باستعماؿ معادلة 042المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ )

إذ أف القيمة التائية  ،بيف المتوسطيف اً فرقىناؾ  إف ،االختبار التائي لعينة واحدة ظير
( عند 0,22وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية ) (،00,118المحسوبة بمغت )

لصالح الوسط الفرضي وىذا يشير إلى و  ،(222( ودرجة حرية )1,19مستوى داللة )
يمكف  (08أف  طمبة الجامعة ليس لدييـ انحياز معرفي، وكما موضح في الجدوؿ )

المتبناة مف الباحثة   From(1964فسير ىذه النتيجة عمى وفؽ نظرية فكتور فرـو )ت
سموؾ الفرد مبني عمى عممية ادارؾ وتحميؿ ومفاضمة بيف البدائؿ  أفالتي تفترض 

الذي جعؿ طمبة الجامعة ليس لدييـ انحياز معرفي في عممية اتخاذ األمر المتاحة 
عمميات إلى مستند  ئبرار صاقإلى وؿ قراراتيـ مف خبلؿ التفضيؿ بينيا لموص

معرفي نتيجة الخبرة التراكمية التي يتمتعوف بيا مما يجعؿ  جونض اعميإدراكية 
 .وتتميز بالمرونة ةواقعية في اتخاذ قرارات سميمأفكارىـ 

 ( 18الجدول ) 

االنحياز لدرجات أفراد عينة البحث عمى مقياسلعينة واحدة  نتائج االختبار التائي
 فيالمعر 

مسحوى 

انذالنة

,0,0 

درجة 

 انحرية

 (tانقيمة انحائية )
انمحوسط 

 انفرضي

 االنحراف

 انمعياري

 انمحوسط

 انحسابي

عذد 

أفراد 

 انعينة

 انمحغير
 انمحسوبة انجذونية

 ,,0 666004 260111 621 660111 6041 944 دانة
االنحياز 

 المعرفي

 

 



نذي طهثة اجلايؼة  املؼزيف اهلذف انثانٍ :  انفزوق يف يسحىي االحنُاس
 :انحخصص( -انصف -نس)اجل اتملحغريجثؼا 

لدى طمبة الجامعة تبعًا  االنحياز المعرفي ولمعرفة داللة الفروؽ في مستوى  
الرابعة(،  ، الصفوؼ الدراسية )الثانية ، إناث( ، )ذكورالجنس :  لمتغيرات

 وقد ،يؿ التبايف الثبلثياستعممت الباحثة تحم، إنساني( ، التخصص الدراسي )عممي
 ( .02كانت النتائج موضحة في الجدوؿ )

 (19الجدول )
 نتائج تحميل التباين الثالثي لمكشف

 لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغيرات: االنحياز المعرفيعن داللة الفروق في 
)ذكور, إناث(, التخصص الدراسي )عممي, إنساني(, الصفوف الدراسية )الثانية, الجنس 

 بعة(الرا
 

 مصذر انحباين
مجموع 

 انمربعات

درجة 

 انحرية

محوسط 

 انمربعات

مسحوى  انقيمة انفائية

انذالنة 

 انجذونية انمحسوبة 0,0,

 290,1 6614914 6 66149146 انجنس

1914 

 غير دانة

 غير دانة 9,11, 119411 6 119411 انصف

 غير دانة 9,11, 619111 6 619111 انحخصص

 غير دانة 91,1, 692910 6 692910 انجنس * انصف

 غير دانة 9111, 16,94,1 6 16,94,1 انجنس * انحخصص

 غير دانة 9,92, 649110 6 649110 انصف * انحخصص

 غير دانة 6,,9, 9912, 6 9912, انحفاعم انثالثي

 9119111 942 2241,1914 انخطأ
   

 944 2169,2914 انكهي 
    

 



 ( إلى اآلتي:02)ائية في الجدوؿ تشير المعالجة اإلحص

 لدى طمبة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات االنحياز المعرفي
إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة  ،الجامعة تبعًا لمتغيرات النوع )ذكور, إناث(

( عند مستوى داللة 2,82صغر مف القيمة الجدولية البالغة )أ وىي ،(4,912)
 (.224-0ية )( ودرجتي حر 1,19)

الباحثة ) لفكتور  يمكف تفسير ىذه النتيجة عمى وفؽ النظرية المتبناة مف 
( التي تفترض  كمما حصمت أكثر الفرد واعتقاداتو اف كمما بذؿ جيد  إيماف أففرـو

( العالية المعززة أنثىعمى النتيجة المرجوة وىذا ناتج مف ثقة الطالب )ذكر اـ 
مف الواقع االجتماعي  أصبلً المستمدة أو المتوازنة التنشئة االجتماعية  بأساليب

لذا لـ يظير ىنالؾ فارؽ واضح  ،(219:   4109)العاني ،  الذي يحيط بكبلىما
 في عدـ تمتعيـ بسمة االنحياز المعرفي .  واإلناثبيف الذكور 

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات االنحياز المعرفي لدى طمبة
إذ بمغت القيمة الفائية  ،فوؼ الدراسية )الثانية, الرابعة(الصر لمتغيالجامعة تبعًا 
( عند مستوى 2,82(, وىذه اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )1,112المحسوبة )

الباحثة السبب وراء ىذه النتيجة  ووتعز  (.224-0( ودرجتي حرية )1,19داللة )
طمبة الصؼ الرابع سواء يمة يتحموف بقدر مف القرارات السم طمبة الجامعة افإلى 
غير  األفكارالمرحمتيف متصفة بعدـ وجود  أف ، أي :طمبة الصؼ الثانيأو 

العقبلنية وسبلمة تفكيرىـ وعدـ وجود تشوىات في مدركاتيـ الحسية ونضوجيـ 
مكانيةمعرفيا وعدـ االستسبلـ  السيطرة عمى المواقؼ وبالتالي ليس لدييـ رواسب  وا 

 العجز النفسي.
 وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات االنحياز المعرفي لدى طمبة ال ت

إذ بمغت القيمة الفائية  ،التخصص الدراسي )عممي, إنساني( رالجامعة تبعًا لمتغي
( عند مستوى 2,82( وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )1,122المحسوبة )

 إف إذ قية ىذه النتيجةوترى الباحثة منط (.224-0( ودرجتي حرية )1,19داللة )
فضبل عف تعرضيـ لمظروؼ ذاتيا  نفسيا التعميمية األوضاعطمبة الجامعة يمروف ب



، إذ إف محتوى المناىج والمعتقدات اإلدراكية لكبل مف ومواقؼ التفاعؿ االجتماعي
التفكير اإلنساني لـ تحدث تمايزا في االنحياز المعرفي أو طمبة التخصص العممي 

عطاء األمور وىذا ما يدلؿ عمى عدـ وجود لؤلمور، وسعة مدركاتيـ  أىمية وا 
 (.4109النتيجة تتفؽ مع دراسة العاني )وىذه انحياز معرفي 

 

 جنس ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االنحياز المعرفي  تبعًا لتفاعؿ ال
جنس الرابعة(, وكذلؾ لتفاعؿ ال -إناث( مع الصفوؼ الدراسية )الثانية-)ذكور
إنساني(, إذ كانت القيـ الفائية المحسوبة ىي -إناث( مع التخصص )عممي-ر)ذكو 

(, كذلؾ لـ تكف 2,82( وىذه أقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )1,222, 1,212)
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في االنحياز المعرفي  نتيجة لتفاعؿ التخصص 

إذ كانت القيمة الفائية  ،(الرابعة -صفوؼ الدراسية)الثانيةإنساني( مع ال-)عممي
( درجة 2,82وىي اقؿ مف القيمة الفائية الجدولية البالغة ) ،(1,124المحسوبة )

 (.224-0( ودرجتي حرية )1,19عند مستوى داللة )

 بيف  ؿال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االنحياز المعرفي  نتيجة لمتفاع
فوؼ الدراسية والص ،اني(إنس-)عممي التخصص ،إناث(-متغيرات النوع )ذكور

 ،( درجة1,110إذ نجد القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعبلت )  الرابعة( -)الثانية
( 1,19( عند مستوى داللة )2,82وىي أقؿ مف القيمة الفائية الجدولية البالغة )

 (.224-0ودرجتي حرية )

 

ي انحجزَذٌ نذ - انؼُانٍ األسهىب املؼزيف  انثانث: انحؼزف ػهً اهلذف
  طهثة اجلايؼة

لغرض التحقؽ مف اليدؼ الثالث تـ تحميؿ إجابات عينة البحث البالغة 
  التجريدي –( مف طمبة الجامعة، عمى مقياس األسموب المعرفي العياني 911)

( بانحراؼ معياري 21,16الوسط الحسابي لعينة البحث ) أفووجدت الباحثة 
(، 02وسط الفرضي لممقياس البالغ )(، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالمت4,492)



وبعد اختبار داللة الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ معادلة االختبار التائي لعينة 
إحصائيا بيف المتوسطيف إذ أف القيمة التائية  داالً  اً واحدة ظير, اف ىناؾ فرق

( عند 0,22(، وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية )2,121المحسوبة بمغت )
(, وباتجاه األسموب التجريدي وىذا يشير 222( ودرجة حرية )1,19ى داللة )مستو 

األسموب المعرفي التجريدي أكثر مف األسموب  إلى أف  طمبة الجامعة يستعمموف
يمكف تفسير ىذه النتيجة عؿ وفؽ وجية نظر  (41وكما مبينة في الجدوؿ ) العياني

الذي يكوف في بيئة تكثر  يفترض اف الطالب إذ( Shroder , 1967:54شرودر )
التجريدي في حيف البيئة التي توجد إلى األسموب فييا المثيرات والمعمومات يميؿ 

فييا مثيرات بسيطة وقميمة وتنظـ فييا سياقات ثابتة ونمطية فيذه البيئة تجعؿ الطالب 
 عيانيًا .  أسموباً يستخدـ 

اىا الطمبة خبلؿ إثراء المعرفة وتنوع المثيرات التي تمقإلى وىذا يؤشر 
مسيرتيـ الدراسية إذ إف األسموب المعرفي ليس نتاج تشكيؿ موقفي بؿ ىو عممية 

بأبعاده المتنوعة ,وىذا ما ظير في كوف طمبة ألنمائي تراكمية تخضع لتطور الجانب 
 ميبل لؤلسموب المعرفي التجريدي مف األسموب المعرفي العياني .أكثر الجامعة 

 ( 21جدول ) 

 لعينة واحدة ختبار التائينتائج اال
 العياني-األسموب المعرفي التجريدي لدرجات أفراد عينة البحث عمى مقياس 

مسحوى 

انذالنة

,0,0 

درجة 

 انحرية

 (tانقيمة انحائية )
انمحوسط 

 انفرضي

 االنحراف

 انمعياري

 انمحوسط

 انحسابي

عذد 

أفراد 

 انعينة

 انمحغير
 انمحسوبة انجذونية

 ,,0 2,061 90209 64 10,41 6041 944 دانة

األسهوب 

انمعرفي 

-انحجريذي

 انعياني

 

 



 شكؿ يوضح نسبة األسموبيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  3شكل) 

 نسبة األسلىب المعرفي ) التجريدي ( واألسلىب المعرفي العياني (

انؼُانٍ -انفزوق يف يسحىي األسهىب املؼزيف انحجزَذٌ:  اهلذف انزاتغ
 يحغريات )اجلنس وانصف وانحخصص( نذي طهثة اجلايؼة ػهً وفك

األسموب المعرفي ولتحقيؽ اليدؼ الرابع لمعرفة داللة الفروؽ في مستوى 
 ،إناث( ،ًا لمتغيرات: الجنس )ذكورلدى طمبة الجامعة تبع العياني-التجريدي

 ،إنساني( ،التخصص الدراسي )عممي  ،الرابعة( ،فوؼ الدراسية )الثانيةالص
 .(40) فكانت النتائج كما في الجدوؿ ،التبايف الثبلثي ت الباحثة تحميؿاستعمم

 
 
 
 



 (21الجدول )
 نتائج تحميل التباين الثالثي لمكشف

لدى طمبة الجامعة تبعًا  العياني-المعرفي التجريدي األسموبعن داللة الفروق في 
الصفوف ،إنساني( ،إناث(, التخصص الدراسي )عممي ،)ذكور جنسال لمتغيرات:

 ثانية, الرابعة(.الدراسية )ال
 

 مصذر انحباين
مجموع 

 انمربعات
درجة 

انحرية  

D.F 

محوسط 

انمربعات 

M.S 

مسحوى  انقيمة انفائية

انذالنة 

,0,0 S.V S.S انجذونية انمحسوبة 

 69619 269616 6 269616 انجنس

1914 

 غير دانة

 غير دانة 1,,9, 9661, 6 9661, انصف

 غير دانة 94,4, 619091 6 619091 انحخصص

 غير دانة 9161, 09111 6 09111 انجنس * انصف

 غير دانة 91,1, 629111 6 629111 انجنس * انحخصص

 غير دانة 9122, 0910 6 0910 انصف * انحخصص

 غير دانة 9190, 609114 6 609114 انحفاعم انثالثي

 619646 942 14949106 انخطأ
   

 Total 4,219119 944انكهي 
    

 

 ( يتضح انو : 40مف مبلحظة جدوؿ ) و 

 العياني -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األسموب المعرفي التجريديال 
إذ بمغت القيمة الفائية  إناث( -)ذكور الجنسلدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغيرات 

( عند مستوى داللة 2,82اصغر مف القيمة الجدولية البالغة ) وىي ،(0,022المحسوبة )
التوجو اف ىذه النتيجة تتفؽ مع إلى وتشير الباحثة  (224-0( ودرجتي حرية )1,19)

 إمكانياتقادر عمى التفكير ولديو  اإلنسافسمـ بافتراض مفاده اف ي ذيال المعرفي 
المعرفي المناسب حسب المثيرات التي  األسموبوقدرات معرفية تسمح لو باستخداـ 

اقؼ اليومية التي يتعامموف معيا خبراتيـ لممو  واعية نابعة عف راراتتمكنو مف اتخاذ ق
 .(022:  4119)الصائغ ، 



  العياني   -المعرفي التجريدي األسموبا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات
إذ بمغت القيمة الفائية ، (الرابع -الصؼ )الثاني لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغير

( عند مستوى 2,82جدولية البالغة )اصغر مف القيمة ال وىي ،(1,112المحسوبة )
اف المثيرات إلى  ىذهتعزو الباحثة ذلؾ (.224-0( ودرجتي حرية )1,19داللة )

التعميمية التي تحيط بطمبة الجامعة لـ تؤثر عمى دافعيتيـ وتوجيو تفكيرىـ بشكؿ 
 .العياني ( –المعرفي )التجريدي  األسموب نحو اختيار  مباشر

 العياني  -إحصائية في درجات األسموب المعرفي التجريدي ال توجد فروؽ ذات داللة
إذ بمغت  ،إنساني( -ت التخصص الدراسي )عمميلدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغيرا

( عند 2,82( وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )1,212القيمة الفائية المحسوبة )
بحث الحالي مع . واتفقت نتيجة ال(224-0( ودرجتي حرية )1,19مستوى داللة )

احؿ التعميـ الجامعي ( حيث اف الطمبة في مر Dellas , 1982نتيجة دراسة ديبلس )
المعرفي مف لؤلسموب ( يكوف استخدامو في طريقة تفكيرىـ  إنساني –سواء ) عممي

 .(Dellas , 1982 : 211عياني () -المعرفي )تجريدي األسموبالنوع المتوسط بيف 
ذه النتيجة اف المثيرات المخزونة التي تزود بيا يمكف تفسير السبب وراء ى 

الطالب خبلؿ الدراسة الجامعية كانت متوفرة لدى طمبة كبل االختصاصيف وبالتالي 
المعرفي التجريدي العياني.  األسموبيوجد تأثير لمتغير التخصص في  ال  

 ًا العياني تبع-ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األسموب المعرفي التجريدي
وكذلؾ لتفاعؿ  ،الرابعة( -فوؼ الدراسية )الثانيةإناث( مع الص-لتفاعؿ الجنس )ذكور

إذ كانت القيـ الفائية  ،إنساني( -التخصص )عممي إناث( مع-الجنس )ذكور
 ،(2,82( وىذه أقؿ مف القيمة الجدولية البالغة )1,112, 1,208المحسوبة ىي )

 -في األسموب المعرفي التجريدي كذلؾ لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية
 -صفوؼ الدراسية)الثانيةإنساني( مع ال -العياني نتيجة لتفاعؿ التخصص )عممي

وىي اقؿ مف القيمة الفائية  ،(1,244إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ) ،الرابعة(
-0( ودرجتي حرية )1,19( درجة عند مستوى داللة )2,82الجدولية البالغة )

224). 

 



 العياني نتيجة  -وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األسموب المعرفي التجريديال ت
إنساني(,  -التخصص )عممي ،إناث( -)ذكور التفاعؿ الثبلثي بيف متغيرات الجنس

إذ نجد القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعبلت  ،الرابعة( -والصفوؼ الدراسية )الثانية
( عند مستوى 2,82ية الجدولية البالغة )وىي أقؿ مف القيمة الفائ ،( درجة1,829)

اف  أساستفسر الباحثة تمؾ النتيجة عمى  (.224-0( ودرجتي حرية )1,19داللة )
المعرفة المتراكمة لمواقؼ طمبة الجامعة يتحمى بيا االختصاصيف سواء كاف 

 .الختصاصيفبيف ا إحصائيا( مما يوضح عدـ وجود فرؽ دالة  إنساني –)عممي

 
 تني االحنُاس املؼزيف : انحؼزف ػهً انؼاللة االرجثاطُةاهلذف اخلايس

 انؼُانٍ نذي طهثة اجلايؼة:-واألسهىب املؼزيف انحجزَذٌ

تـ حساب العبلقة االرتباطية بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطمبة في    
العياني باستعماؿ  -مقياسي االنحياز المعرفي ومقياس األسموب المعرفي التجريدي

( وىي اكبر مف 1.21 -)، فتبيف أف قيمة االرتباط بايسيلايربوينت اط معامؿ ارتب
(، والشكؿ 1,19ومستوى داللة ) 228( عند درجة حرية 1,002القيمة الحرجة )

بمعنى كمما  ( يبيف رسـ العبلقة االرتباطية بينيما واف العبلقة بيف المتغيريف سالبة2)
التجريدي العياني )أي كمما كانت قمت درجة الطمبة عمى مقياس األسموب المعرفي 

الدرجة اقرب إلى األسموب العياني( كمما زاد االنحياز المعرفي لدى الطمبة وكمما 
إلى  اقربزادت درجة الطمبة عمى مقياس األسموب المعرفي )أي كمما كانت الدرجة 
ز االنحيا األسموب التجريدي( قؿ االنحياز المعرفي لدى الطمبة أو يمكف القوؿ يزداد

لدى األسموب المعرفي العياني. ويقؿ االنحياز المعرفي لدى األسموب  المعرفي
 المعرفي التجريدي. 

 



 
 ( 9)  انشكم

 انعياني-انعالقة االرجباطية بين االنحياز انمعرفي واألسهوب انمعرفي انحجريذي

المعرفي التجريدي  كوف أفراد األسموب وترى الباحثة منطقية ىذه النتيجة
والنظريات ال التطبيؽ العممي ليا وليـ القدرة عمى الدمج األفكار مى صحة يركزوف ع

دراؾاألشياء بيف  ىو بصورة تحميمية مف تفسير المواقؼ االجتماعية ويتعامموف  ما وا 
 Gooldstien& Blac)األبعاد وحموؿ ويجدوف التكامؿ بيف ىذه  أبعادبعدة 

Kaman, 1978: 117) المعرفي األسموب ضموف فضبل عف اف الطمبة الذيف يف
نة بمعنى انيا تواجو االنحياز و مر بالفكرية والمعرفية  تيـ اتصور  تتميزالتجريدي 

 . تعديؿ الفكرة ومحاكمتيا عقميا  المعرفي مف خبلؿ

 واألسموببيف االنحياز المعرفي عكسية العبلقة االرتباطية  أف سوغوىذا ي
العياني ال تتاح ليـ تحديد جوانب بينما ذوي األسموب المعرفي  المعرفي التجريدي



كونيا معتمدة عمى  التي تتفؽ مع معتقداتيـ الفكرية،الضعؼ وىـ يؤيدوف المعمومات 
 .( Statman , 2005:3-5تتسـ بعدـ الدقة ) وأحكاـرؤية ضيقة 

انؼُانٍ( يف  -اهلذف انسادس: يذي أسهاو األسهىب املؼزيف )انحجزَذٌ
 ثة اجلايؼةنذي طهدرجات االحنُاس املؼزيف 

ستعمؿ االنحدار الخطي لقيمة معامؿ التحديد لممتغيريف ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ا
العياني في درجات االنحياز  -لمتعرؼ عمى إسياـ األسموب المعرفي التجريدي

كما في  2,82اكبر مف القيمة الجدولية  408,01المعرفي أتضح أف القيمة الفائية 
 .( 44جدوؿ )

 (44جدوؿ  )

 االختبار الفائي لتحميؿ تبايف االنحدار لمعرفة معامؿ التحديد                

مصذر 

 انحباين

مجموع 

 انمربعات

درجة 

 انحرية 

محوسط 

 انمربعات

مسحوى  انقيمة انفائية

 انذالنة
 انذالنة

 انجذونية انمحسوبة

 1610191 6 1610191 االنحذار 

 1219,19 941 612111 انخطأ  دانة   0,0,  1019  261061

   944 219296 انكهي

 

لممتغيريف )االنحياز المعرفي، األسموب  االنحدار وعند تحويؿ قيـ معامبلت 
معيارية انحدار معامبلت  إلىالعياني( والخطأ المعياري ليما  -المعرفي التجريدي

Beta ثيرا المقابمة لكؿ متغير التي مف خبلليا يمكف معرفة أي مف المتغيريف لو تأ
العياني قد  -أكبر في المتغير الثاني، فقد تبيف أف متغير األسموب المعرفي التجريدي

بداللتو، ألف قيمة معامؿ  النحياز المعرفييمكف التنبؤ با :ساىـ إسيامًا جيدًا، أي
( 1.994العياني بمغ )-لمتغير األسموب المعرفي التجريدي Betaالمعياري  االنحدار

( وىي دالة 02.110اإلحصائية فقد بمغت القيمة التائية لو )ولغرض معرفة داللتو 
 (.42(، كما مبيف في جدوؿ )1.19إحصائيًا عند مستوى داللة )



 ( 42جدوؿ ) 

 في االنحياز المعرفي (العياني -التجريدي) مدى أسياـ األسموب المعرفي

 حغيراتانم       
معامم االنحذار 

B 

انخطأ 

 انمعياري

معامم االنحذار 

عياريانم  

مسحوى  انقيمة انحائية

انذالنة

 انجذونية انمحسوبة 0,0,

6041  920461 ----- 10426 6110201 انثابث   دانة  

األسهوب انمعرفي 

 انعياني -انحجريذي
20166-  ,064, ,0002-  690116   6041  دانة 

 

العياني قد  -أف متغير األسموب المعرفي التجريدي آنفاً يتبيف مف الجدوؿ 
األسموب  زيادةأف وىذا يعني سيـ في التنبؤ بدرجات متغير االنحياز المعرفي. أ

 واحدة قياس وحدة بمقدار جامعة القادسية طمبة ىدلالعياني  -المعرفي التجريدي
وحدة قياس. وتدعـ ىذه ( 4,800) االنحياز المعرفي  بمقدار إلى نقصاف يؤدي

 .حث الحاليالب ألييا صؿلتي تو العكسية االنتيجة العبلقة االرتباطية 

 االسحنحاجات :

 : ىذا البحث يمكف استنتاج ما يأتي مف خبلؿ النتائج التي تـ توصؿ الييا في 

إف طمبة الجامعة ليس ليدىـ انحياز معرفي ، وىذا ما يدؿ عمى تفكيرىـ السميـ  -0
ة وقراراتيـ الموضوعية والواقعية ومدركاتيـ العالية والناضج األحكاـإصدار في 

وقدراتيـ العقمية الواعية في تفسير المعمومات بصورة عقبلنية وكؿ ذلؾ ناتج مف 
 الخبرة التراكمية.

تفضيؿ طمبة الجامعة األسموب المعرفي التجريدي في معالجة المعمومات، وىذا  -4
يدلؿ عمى ايجابية الطالب الجامعي ونمو وتعقيد تفكيره وبعده عف بساطة التفكير 

ة وتحميؿ المثيرات والتمييز بيف المواقؼ والدقة في عممية تفكيره وتحممو المسؤولي
 . أىدافووتحقيؽ 



المعرفي  واألسموبوجود عبلقة طردية ) عكسية ( بيف االنحياز المعرفي  -2
اف كمما قؿ االنحياز المعرفي لدى طمبة الجامعة كمما زاد أي العياني(  –)التجريدي 

جريدي وكمما زاد االنحياز المعرفي لدى طمبة المعرفي التلؤلسموب تفضيؿ الطمبة 
 المعرفي العيانياألسموب الجامعة كمما زاد تفضيؿ 

المعرفي العياني لعشوائيتو وسطحيتو في التفكير األسموب تجنب الطمبة استخداـ  -2
 ومعالجة المعمومات.

 انحىصُات :

 بناًء عمى نتائج البحث ، توصي الباحثة باآلتي :  

عمى اتخاذ قرارات نابعة عف معرفة ونضج العمميات اإلدراكية حث الطمبة  -0
والنشاط الذىني والمرونة في التعامؿ مع الظروؼ لموصوؿ إلى قرارات سميمة ودقيقة 

 وايجابية لتفادي الوقوع باالنحياز المعرفي عند اتخاذ القرارات .

واقعية لمطمبة مف الضروري توفير ظروؼ تعميمية ومناىج غنية معرفيًا ومثيرة لم -4
 ولتنمية وتطوير القدرات العقمية وتحسيف لعممية معالجة المعمومات  واتخاذ القرار . 

ضرورة فيـ األسموب المعرفي المفضؿ لدى الطمبة وتقديـ المحتوى التعميمي  -2
 بطريقة تتناسب لتمؾ التفضيبلت.

يدي والتقميؿ مف دافعية الطمبة عمى استخداـ األسموب المعرفي التجر  ضرورة إثارة-2
 االنحياز المعرفي في التفكير .

المعرفة المتعمقة لكبل المتغيريف خصوصا لممبلكات التعميمية والتدريسية إشاعة  -9
 الجامعة .وأساتذة 

 

 



 املمرتحات :  

 تقدـ الباحثة المقترحات آالتية  : 

 إجراء دراسة مماثمة عمى شرائح أخرى مف المجتمع كالموىوبيف . -0

جراء دراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف االنحياز المعرفي ومتغيرات أخرى كالتفكير إ -4
 الخرافي والكفاءة الذاتية واألساليب المعرفية األخرى وبعض السمات الشخصية .

العياني ( بالعجز النفسي  –إجراء دراسة عبلقة األسموب المعرفي ) التجريدي  -2
 .والتفضيؿ المعرفي والتشوييات المعرفية 

 العياني( . –إجراء دراسة تتبعية لتطوير األسموب المعرفي )التجريدي  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املصادر انؼزتُة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القرآن الكرٌم -

، مكتبة االنجلو  1،طالتقوٌم النفسً( : 8812) ابوحطب، فؤاد وسٌد،عثمان، -

  . المصرٌة ،القاهرة

، مكتبة  1،ط علم النفس التربوي( :  8814) ـــــــــــــــــــــ وصادق،امال -

  .  االنجلو المصرٌة،القاهرة

الخصائص الساٌكومترٌة ألدوات ( : 1226)  ابوهاشم ،السٌد محمد حسن، -

كلٌة التربٌة، جامعة ملك ، Spssالقٌاس فً البحوث النفسٌة والتربوٌة باستعمال 

   . سعود

عض المتغٌرات األسالٌب المعرفٌة وعالقتها بب( :  1228) االحمد ،امل، -

،بصورها معهد التربٌة التابع لالنداوم  الطالب/  مجلة المعلمالشخصٌة، 

  الٌونسكو،عمان،االردن

  . ،القاهرةاسس علم النفس التربوي( : 8888) االزٌرجاوي ،فاضل محسن، -

دراسة مقارنة فً الخصائص  ( :1222) األنصاري، محمد محً الدٌن صادق، -

، ثرستون ولٌكرت فً بناء مقاٌٌس االتجاهاتالساٌكومترٌة بٌن طرٌقتٌن 

  . أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة التربٌة،جامعة بغداد

،ترجمة جابرعبد الحمٌد جابر  نمو الشخصٌة ( : 8863) البورت ،جوردن، -

  . ومحمد مصطفى الشعٌبً ،دار النهضة العربٌة،القاهرة

 – االندفاعً) فً األسلوب المعر( :  1281) الجابري،علً رحٌم هانً، -

،رسالة ماجستٌر ،كلٌة  وعالقته بالقلق االجتماعً لدى طلبة الجامعة(  المتروي

 اآلداب ،جامعة القادسٌة

،مكتبة الشقري  8، طتعلٌم التفكٌر فوق المعرفً( :  1223)  الحارثً، ابراهٌم -

  . ،الرٌاض

  ألردن،مقالة منشورة،عمان،ا اإلدراك والتعلم( :  1284)  الخطٌب،احمد، -

، دارالشر وقلل نشر  8،طعلم النفس المعرفً( :  1223)  الزغول، رافع، -

  . والتوزٌع،عمان، االردن



علم النفس ( :1223) الزغول ، رافع النصٌر والزغول، عماد عبدالرحٌم ، -

 . ، ط، دار الشروق للنشر والتوزٌع،عمان،االردنالمعرفً

ٌة للتكوٌن العقلً وتجهٌز األسس المعرف( :  1226)  الزٌات، فتحً مصطفى -

  . ،دار النشر للجامعات،القاهرة 1،طالمعلومات

مجلة ،األسالٌب المعرفٌة فً علم النفس( :  8818)  الشرقاوي، انور محمد ، -

 ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتب،مصر( 3) ،السنة(   1)  ،العددعلم النفس

لٌب المعرفٌة فً بحوث علم النفس االسا( :  8885)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، -

   .  ، مكتبة االنجلو المصرٌة،القاهرةوتطبٌقاته  فً التربٌة

، الجمعٌة  1،طاألسالٌب المعرفٌة عند الطفل( : 8815) الصراف،قاسم، -

  . الكوٌتٌة لتقدم الطفولة العربٌة،الكوٌت

جتماعً النظرٌات التً فسرت التكافل اال( :  1282)  العانً، ذر منٌر مسٌهر، -

،كلٌة التربٌة للبنات،جامعة ( 4) ،العددمجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانٌة،

  . االنبار

االنحٌاز المعرفً او االنحٌاز التأكٌدي : (  1285)  ـــــــــــــــــــــــــــ، -

، أطروحة دكتوراه،كلٌة وعالقته بالتفكٌر الجمعً لدى اساتذة الجامعة

 . االداب،جامعة بغداد

، دار علم النفس التربوي وتطبٌقاته( : 1228) العبٌدي،محمد جاسم، -

 .المٌسرة،عمان

 – التجرٌدي)  األسلوب المعرفً: (  1221)  العبٌدي،وسن ناصر محمد، -

،كلٌة التربٌة،ابن وعالقته بالضغوط النفسٌة لدى طلبة جامعة بغداد( العٌانً

  . الهٌثم،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،جامعة بغداد

،  8،طعلم النفس المعرفً النظرٌة والتطبٌق( :  1224) العتوم ،عدنان ٌوسف، -

  . دار المسٌرة للنشر والتوزٌع،عمان،االردن

علم النفس التربوي النظرٌة : (  1225)  العتوم ،عدنان ٌوسف وآخرون، -

 ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة،عمان،االردن 8،طوالتطبٌق



،سلسلة  مقدمة فً منهج البحث العلمً( : 1221) كروالعزاوي،رحٌم ٌونس  -

 . . . المنهل فً العلوم التربوٌة،دار دجلة للنشر والتوزٌع،عمان

، دار  8(: علم النفس الفسٌولوجً ، ط 1223العٌسوي ، عبدالرحمن محمد ، ) -

 المعرفة

 8،طاالسالٌب المعرفٌة بٌن النظرٌة والبحث( :  8884)  الفرماوي،حمدي، -

   .  االنجلو المصرٌة،القاهرة ،مكتبة

 8،طاألسالٌب المعرفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق( :  1228)  ـــــــــــــــــــــــــ0  -

   . ،دار الصفاء ، عمان،االردن

السلوك التنظٌمً دراسة السلوك االنسانً ( :  1228) القٌرونً،محمد قاسم، -

  . لنشر،االردن،دار وائل ل 5 ،طالفردي والجماعً فً منظمات العمل

 االستٌعابً) األسلوب المعرفً( :  1221) المتولً، بٌداء صالح دواد سلٌمان، -

،رسالة ماجستٌر، كلٌة االداب وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار (  االستقبالً –

  .،جامعة بغداد

التفكٌر ومهارات التفكٌر ،الكتاب ( :  1224) الموسوي،عبدهللا وآخرون -

، تصدر عن مركز التطور والتعلٌم شهرٌة تعنى بالتعلٌم الجامعًمجلة الجامعً ،

  . المستمر، بغداد

الشعور بالذات وعالقته باألسلوب : (  1284)  الموسوي،علً حمد انكافً، -

،رسالة ماجستٌر،كلٌة لدى طلبة الجامعة(  الحذر – المجازفة) المعرفً

 .  اآلداب،جامعة القادسٌة

 – التجرٌدي)األسلوب المعرفً ( : 8886) بركات،باسمة كاظم هالوي، -

،كلٌة اآلداب، جامعة بغداد،رسالة ماجستٌر غٌر  وعالقته باإلبداع( العٌانً

  . منشورة

 1،طدراسات فً أسالٌب التفكٌر المعرفً( :  1225)  حبٌب، محمد السٌد، -

  . ،مكتبة االنجلو المصرٌة،القاهرة



ك األفراد والجماعات فً السلوك التنظٌمً ،سلو( :  1228) حرٌم،حسٌن، -

  . ،دار حامد،عمان 3، طمنظمات العمل

االنحٌاز المعرفً وعرقلة التفكٌر العقالنً، ( :  1284) حسٌن،عبدهللا، -

  .  George Dvorsky ، مصدر المقالة( 85) مقالة،عدد

(  االعتماد – استقالل)  معرفً اسلوب(: 1225الصائغ 0 حٌدر كصاد كاظم،) -

كلٌة . الجامعة طلبة لدى الحسً االدارك بقدرات وعالقتهاكً اإلدر المجال على

 االداب ، المستنصرٌة ،رسالة ماجستٌر،

عالقة بعض األسالٌب المعرفٌة بقدرات ( :  1221) خزعل،سامٌة حسن، -

  . ، كلٌة االداب ،جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غٌر منشورةالتفكٌر التباعدي

 ٌر الحاذق وعالقته باالسلوبا لمعرفًالتفك( : 1282) خلف،اقبال جبار، -

، كلٌة التربٌة،جامعة ابن رشد،رسالة لدى طلبة الجامعة( العٌانً-التجرٌدي)

  .ماجستٌر

،دار  8،طعلم النفس المعرفً بٌن النظرٌة والتطبٌق( :  1226) خوري،لوٌس، -

  . المنشورات العربٌة للطباعة،بٌروت

 .،عالم الكتب،القاهرة 1،طالنفسالمدخل الى علم ( :  8812) خٌرهللا،سٌد، -

، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ، قٌاس الشخصٌة: ( 1228) ربٌع، محمد شحاته، -

   عمان

اثر التدرٌب فً تعدٌل األسلوب المعرفً ( :   8818) سعٌد، صابر عبدهللا، -

،كلٌة التربٌة، جامعة بغداد، رسالة ماجستٌر االندفاعً الى التأملً عند االطفال 

  . نشورةغٌر م

،دار الفكر للنشر  مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة( :  8818) سمارة،عزٌز، -

  . والتوزٌع ،االسكندرٌة

دراسة مقارنة فً استراتٌجٌات إدراك ( :  1282) شبر،احمد محمد حسٌن، -

لدى طلبة (  العٌانً – التجرٌدي)  ماوراء المعرفة على وفق األسلوب المعرفً

 . لٌة التربٌة، جامعة بابل،رسالة ماجستٌرغٌر منشورة،كالخامس أعدادي 



دراسة عن عالقة األسلوب : (  8812) شرٌف، نادٌة محمود والصراف،قاسم، -

( 83) ،العددالمجلة التربوٌة  ،المعرفً باألداء فً بعض المواقف االختبارٌة

 (4) ،المجلد

قتها بمفهوم االسالٌب المعرفٌة االدراكٌة وعال( : 8811) شرٌف،نادٌة محمود، -

 ،المجلد الثالث عشر،الكوٌت( 1) ،عالم الفكر،العددالتماٌز النفسً

األنماط اإلدراكٌة وعالقتها بمواقف التعلم ( :  8818)  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 -

 ،جامعة الكوٌت 8 ، السنة( 3) ، العدد مجلة العلوم اإلنسانٌةالذاتً والتقلٌدي، 

التحلٌلً وعالقته /  االسلوب المعرفً الشمولً( :  1283) اسود، شطب،انس -

،رسالة ماجستٌر، كلٌة االداب، جامعة  باالستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة

   القادسٌة

(: 1283) صالح،علً عبدالرحٌم وكطان، حٌدر محمد وعلً، حٌدر هشام، -

،دار الرضوان للنشر  8،طومضات  فً علم النفس المعرفً

  الردنوالتوزٌع،عمان،ا

التحٌز للعولمة :  التنمٌة من منظور متجدد( :  1221) عارف،نصرمحمد، -

 .،القاهرة 8،مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ،ط مابعد الحداثة

،دار الثقافة للنشر  8،طتعلٌم التفكٌر ومهاراته( :  1228) عبدالعزٌز،سعٌد، -

  . والتوزٌع ،عمان،االردن

 8،طالحدس: (  1225) مد ابوراٌس،عبدهللا ، محمد قاسم ومح -

 .،دارالفكر،االردن

( الحذر – المجازف)  االسلوب المعرفً( :  1288) عبدالمجٌد ،حذٌفة كمال، -

   . ،دار صفاء للنشر والتوزٌع،عمان،االردن 8، ط وعالقته بالذاكرة الحسٌة

اشكالٌة التحٌز فً تحدٌد المصطلح ( :  1221) عبٌكشً، سعٌد عبدالقادر، -

،رسالة ماجستٌر،كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،جامعة ٌوسف ٌاسً الحدٌثالس

  بنخلة،الجزائر



،  مجلة دراسات المستقبلاألسالٌب المعرفٌة، ( : 1228) عشقً، انور ماجد، -

  . ، الٌمن(5)العدد 

القٌاس والتقوٌم التربوي فً العملٌة ( :  1222) عالم،صالح الدٌن محمود، -

  . سٌرة للنشر والتوزٌع،عمان،دار المالتدرٌسٌة 

،  العالقة بٌن األسالٌب المعرفٌة وقدرات التفكٌر( : 8812) علً،جمال محمد، -

   . أطروحة دكتوراه، جامعة عٌن الشمس

، دار القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة( : 8881) عودة، احمد سلٌمان، -

   . األمل للنشر والتوزٌع،االردن

،دار  8،ط األسلوب المعرفً وعالقته باإلبداع: (   1228) عٌاش، لٌث محمد، -

  . الصفاء للنشر والتوزٌع،عمان، االردن

،مجلة دراسات أسالٌب التفكٌر المعرفً ( : 1228) غالب، ردمان محمد، -

 . ، كلٌة التربٌة،صنعاء  (6)،العدد  تربوٌة

مؤتمر حوار ، شرعة االختالف فً فقه الحٌز( :  1222)  غانم، جوٌدة، -

  .  ،القاهرةالحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة

، دار التفكٌر عند االطفال تطوره وطرق تعلٌمه( : 8885)  غانم،محمود محمد، -

   . ،عمان،االردن 8الفكر للنشر والتوزٌع،ط

منهج البحث العلمً فً علوم التربٌة والعلوم ( :  1281) غرٌب،عبدالكرٌم، -

تربٌة، مطبعة النجاح الجدٌدة،دار البٌضاء ،منشورات عالم ال8االنسانٌة، ط

  ،المغرب

، القاهرة، المدخل الى علم النفس العام( : 8823) فائق،احمد وعبدالقادر،محمود، -

  . مكتبة االنجلوالمصرٌة

( : االنسان بٌن المظهر والجوهر ، ترجمة سعد زهران ، 8818فروم ، ارك ) -

 ة والفنون ، الكوٌت .( ، المجلس الوطنً للثقاف842سلسلة المعرفة )



(  العٌانً – التجرٌدي)  األسلوب المعرفً( :  1223)  كاظم،وداد احمد، -

، وعالقته باالبهام البصري فً التصمٌم الزخرفً لدى طلبة الفنون الجمٌلة

  . جامعة بغداد، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة

تبة االنجلو ،مك البحث العلمً فً العلوم السلوكٌة( :  1222) محمود،جود شاكر -

  .  المصرٌة ،القاهرة

 . ، دار النهضة العربٌة،بٌرو 8،طعلم النفس المعرفً( :  1228)  سلٌم،مرٌم، -

،دار  8،طالقٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس( : 1222) ملحم، سامً -

  . المسٌرة للنشر والتوزٌع،عمان،االردن

 ه باالسلوب المعرفًاتخاذ القرار وعالقت( :  1284) مهودر،احمد عبدعلً، -

، كلٌة ونمط الشخصٌة احادٌة العقلٌة لدى طلبة الجامعة ( التركٌب التكاملً)

 . التربٌة ،جامعة المستنصرٌة، أطروحة دكتوراه
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 (1ملحق )

 فً مجال علم النفس علٌهم ء األساتذة المحكمٌن األفاضل الذٌن تم عرض المقٌاسٌنأسما

 حسب اللقب العلمً

 ت
اللقب 
 العلمً

 الجامعة الكلٌة االختصاص اسم االستاذ

8 
 القادسٌة التربٌة ارشاد نفسً عباس رمضان رمح الجبوري أ.د

1 
 ةالقادسٌ تربٌة علم نفس نمو عبدالعزٌز حٌدر الموسوي أ.د

3 
 قٌاس وتقوٌم عبدالسالم جودت أ.د

التربٌة 
 االساسٌة

 بابل

4 
 علم نفس تربوي علً عمور الجبوري أ.د

التربٌة 
 االساسٌة

 بابل

5 
 أ.م.د

احمد عبدالحسٌن عطٌة 
 االزرٌجاوي

علم النفس 
 التربوي

 كربالء التربٌة

6 
 المستنصرٌة التربٌة علم نفس تربوي بشرى كاظم سلمان أ.م.د

2 
 سحر هاشم محمود دأ.م.

علم النفس 
 التربوي

 المستنصرٌة التربٌة

1 
 القادسٌة االداب علم نفس عام سالم هاشم حافظ أ.م.د

8 
 علم نفس عام علً حسٌن الحلو أ.م.د

 التربٌة 
 ابن رشد

 بغداد

82 
 علً شاكر لفته الفتالوي أ.م.د

 علم النفس
 الشخصٌة
 

 القادسٌة االداب

88 
 د المرشديعماد حسٌن عبٌ أ.م.د

علم نفس 
 التربوي

التربٌة 
 االساسٌة

 بابل

81 
 طارق محمد بدر أ.م.د

 علم النفس
 العام

 القادسٌة االداب

83 
 ضٌاء عزٌز الموسوي أ.م.د

علم نفس 
 التربوي

 كربالء التربٌة



 ت
اللقب 
 العلمً

 الجامعة الكلٌة االختصاص اسم االستاذ

84 
 احمد عبدالكاظم جونً م.د

علم النفس 
 التربوي

 القادسٌة االداب

85 
 القادسٌة التربٌة وٌمقٌاس وتق احمد عمار جواد م.د

86 
 خالد ابوجاسم عبدالعباس م.د

علم النفس 
 التربوي

 القادسٌة التربٌة

82 
 علم نفس نمو عبدالكرٌم خشن م.د

التربٌة/ابن 
 رشد

 بغداد

81 
 علً حسٌن عاٌد م.د

علم النفس 
 الشخصٌة

 القادسٌة االداب

88 
 القادسٌة الفنون الجمٌلة علم النفس النمو مصطفى نعٌم الٌاسري م.د

12 
 هشام مهدي الكعبً م.د

علم النفس 
 التربوي

 القادسٌة التربٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 3ملحق )

 مقٌاس االنحٌاز المعرفً بصٌغته االولٌة                                   

 كلٌة التربٌه  –جامعة القادسٌة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الماجستٌر  –الدراسات العلٌا 

 مقٌاس االنحٌاز المعرفً .تبانة اراء الخبراء والمحكمٌن فً مدى صالحٌة اس

 االستاذ الفاضل ......................................................................... المحترم 

اجراء بحثها الموسوم بعنوان ) االنحٌاز المعرفً وعالقته باالسلوب  تحٌة طٌبه تروم الباحثة

العٌانً( لدى طلبة الجامعة ولتحقٌق ذلك تقتضً متطلبات البحث بناء اداة  -رفً )التجرٌديالمع

لقٌاس )االنحٌاز المعرفً( تتوفر فٌه الصدق والثبات والموضوعٌة ولما معروف عنكم من خبرة 

ودراٌة فً هذا المجال لذا فأن الباحثة تتوجه الٌكم راجٌة ابداء آرائكم ومقترحاتكم فً صالحٌة 

  cognitive biasهذا المقٌاس للتطبٌق على طلبة الجامعة وعرفت الباحثة االنحٌاز المعرفً 

نظرٌا باالستناد الى نظرٌة التوقع لفكتور فروم بأنه :مجموعة الحكام الغٌر منطقٌة التً ٌتخذها 

الفرد المسندة الى تصورات غٌر موضوعٌة وتوقعاته الذاتٌة دون االلتفات الى التغٌرات 

مناسبة منتجا تشوٌها فً االدراك الحسً واتخاذ قرارات تخدم منفعته الشخصٌة وانتهت ال

 ( فقرة موزعة على اربع مجاالت كاالتً:  44الباحثة الى صٌاغة ) 

 اوال : احكام غٌر منطقٌة ) العقالنٌة (

 ثانٌا : التوقعات الذاتٌة الشخصٌة .

 ثالثا : تشوٌه االدراك الحسً 

 لنفسً رابعا : العجز ا

علما ان البدائل كاالتً ) تنطبق علً ، تنطبق علً تماما ، تنطبق علً غالبا ، تنطبق علً 

احٌانا ، التنطبق علً ابدا ( ٌرجى من حضراتكم ابداء رأٌكم ازاء الفقرات وذلك بوضع عالمة 

(  واذا هناك اي مالحظات اخرى تجدونها ) ( امام احد البدائل )صالحة ، غٌر صالحة

 بة .مناس

 مع فائق الشكر واالحترام

 طالبة الماجستٌر        

 عذراء خالد عبداالمٌر        

 



:هً افكار المنطقٌة ٌحكم  irrational judgmentأحكام غٌر منطقٌة ) العقالنٌة (  -8

الفرد عن طرٌقها على االحداث فً اغلب الظروف وتتمثل بالقبول المطلق والكفاٌة 

و من المنطق السلٌم التً ٌتبناها االفراد كأهداف غٌر واقعٌة التامة وهذه االفكار  تخل

 وتتعارض مع ما هو مألوف وسائد فً المجتمع . 

غٌر  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 المالحظات

 أحرص على تحقٌق رغباتً مهما كان 8
 الثمن

   

ال ٌحقق اهدافه بشكل فرد نتقد أي أ 1
 مطلق

   

على ائج األعمال التً تأتً رفض نتأ 3
 غٌر ما اعتقد

   

    االخرون ال ٌتقبله تجنب أي عمل أ 4

االمور رغم  تكل على نفسً فً اغلب أ 5
 احتمال الفشل بها

   

    تقبل الماضً كما هو .أ 6

عبر عن مشاعري فً المرح والمزاح أ 2
 دون االكتراث الحترام زمالئً

   

    ٌمكن ارضاء الناس جمٌعا 1

ع الجنس االخر بمقدار تقبل التعامل مأ 8
 تحقٌق مصالحً

   

    الحظ إلى وفشلً نجاحً دعأ 82

    االسباب تبٌن دون االخرٌن معاقبة أؤٌد 88

 

 

 



: مجموعة من اآلراء The Personal self-expectationsالتوقعات الذاتٌة الشخصٌة _1

مع قبول التنوع فً لق والمتحٌز ذاتٌا بما ٌتعارض لمعتقدات ذات الطابع المعرفً المغوا

 البدائل وتفسٌر االحداث على هواه والتً تصب فً مصلحته الشخصٌة ومنفعته الذاتٌة . 

غٌر  صالحة الفقرات 
 صالحة

 المالحظات

أعتقد ان آرائً هً الصحٌحة وان اراء  8
 االخرٌن هً الخاطئة

   

    تخذ القرار على اساس ما ٌنفعنًأ 1

ن تحقٌق مكننً متحٌزي لمعتقداتً ٌ 3
 اهدافً

   

رى ان الكثٌر من فئات المجتمع ٌجب أ 4
 عدم االنصات لرأٌها

   

منفعتً تعٌق عتقد ان كثرة الصداقات أ 5
 الشخصٌة

   

كون فكرة عن شخص ما فأننً أعندما  6
 ال اغٌرها بسهولة

   

    تمسك بقراراتً مهما كانت النتائجأ 2

تجنب المناقشات فً اغلب أ 1
التً ال تخدم مصالحً  الموضوعات

 الشخصٌة

   

صر على عدم تغٌر نمط حٌاتً مهما أ 8
 كانت الظروف

   

 على فأننً معٌنة فكرة اعتنق عندما 82
 منها ٌقٌن

   

    جدٌد كل تجربة تجنبأ 88

 

 

 

 



: االستجابة المشوهة   Distortion of perception  _تشوٌه االدراك الحس3ً

على تفسٌر المواقف بصورة ٌنسحب ة مما عٌة والحسٌة الممتلكالبصرٌة والسملإلدراكات 

 سلبٌة وخاطئة والتً تعمل على اعاقة االحكام الموضوعٌة معتمدة على الظن واالحتمالٌة .

غٌر  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 المالحظات

    سًء فً نظر االخرٌنفرد  رى أنًأ 8

    اسمعه هو صحٌح أعتقد أن كل ما 1

    ٌة  فً المقاالتحٌتوضال ور أهمل الص 3

ن سماع كلمة واحدة من النقد تعرقل إ 4
ادائً فً   انجاز االعمال وتقلل من 

 ممٌزاتً

   

    أسعد عندما أكون فً قمة النجاح 5

    أدرك أن ٌأسً ٌقودنً الى الفشل 6

    سٌر حٌاتً ٌتأثر بسماع سوء الحظ 2

    أعتقد أن ما ٌعجبنً  ٌعجب االخرٌن 1

    خٌانة البعض تشككنً بالجمٌع 8

على االشخاص على وفق ما ٌراه  حكمأ 82
 االخرون

   

    فكر بسلبٌاتً اكثر من إٌجابٌتًأ 88

 

 

 

 



: شعور الفرد باالفتقاد للدعم النفسً وعجزه عن وضع  hopelessnessالعجز النفسً  -4

ما ، وشعوره بعدم امكانٌة السٌطرة  الخطط واالهداف واتخاذ القرارات بشأنها لتغٌٌر نتٌجة

 على االحداث التً تقوده الى االستسالم وعدم الرغبة بالمحاولة مرة اخرى. 

غٌر  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 المالحظات

 اشعر بالعزلة 8
 

   

من الصعب علً تحمل مسؤولٌة  1
 عائلتً

   

    باألخرٌنالسوء ظن ا 3

    اشعر بالٌأس من المستقبل 4

وى دون المست باألخرٌن عالقتً 5
 المطلوب 

   

اجد نفسً عاجزا عن التركٌز فً اي  6
 عمل ارٌد انجازه

   

    اشعر بضعف قدرتً على قٌادة االمور  2

    اهمل مظهري الخارجً 1

    االنزعاج من االلتزاماشعر ب 8

    بالواجبات الموكله الً اقصراهمل  82

    ٌناألخربالنبذ من  اشعر 88

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (4ملحق )

 مقٌاس االنحٌاز المعرفً المطبق على عٌنة التحلٌل اإلحصائً

 كلٌة التربٌة  -جامعة القادسٌة  
 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الماجستٌر –الدراسات العلٌا 
 علم النفس التربوي

 عزٌزي الطالب.......
 عزٌزتً الطالبة.......

 تحٌة طٌبه وبعد... 

بٌن ٌدٌك مجموعة من المواقف التً قد ٌتعرض لها الفرد المتعلم فً حٌاته الدراسٌة ، نرجو منك قراءة كل نضع   

فقرة بدقة وافترض انك تعٌش هذه الحاالت حتى لو كنت ال تعٌشها االن ، ثم اختر االجابة التً تراها مناسبة من خالل 

 اتباعك الخطوات التالٌة :

ة على فقرات المقٌاس ، علما انه لٌست هناك اجابة صحٌحة واجابة خاطئة ، وال ان تكون اجابتك صرٌحة وصادق -1
 تستخدم اجابتك اال لألغراض البحث العلمً .

 رجاء عدم ترك اي فقرة دون اجابة . -2

 ال داعً لذكر اسمك كً تكون مطمئنا على سرٌة اجابتك . -3

 ولك من الباحثة جزٌل الشكر واالمتنان

 : مثال على طرٌقة االجابة

 ( امام كل فقرة وتحت البدٌل الذي ٌعبر عن انطباق الفقرة او عدم انطباقها .  √ضع عالمة ) 

تنطبق علً  الفقرة ت

 تماما

تنطبق علً  تنطبق علً احٌانا تنطبق علً غالبا 

 نادرا

ال تنطبق علً 

 ابدا

اشعر  1

 بالعزلة 

  √   

 لتالٌة:قبل ان تبدأ باإلجابة ٌرجى تدوٌن المعلومات امالحظة: 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 عذراء خالد عبداالمٌرالباحثة : 

 

 

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس:  .8
 

  انثى  ذكر

 التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص:  .1
 

  انسانً  علمً

 المرحلـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــٌة :  .3
 

  الرابع  الثانً  



 

 الفقرات ت
تنطبق 
علً 
 تماما

تنطبق 
علً 
 غالبا

تطبق 
علً 
 احٌانا

تنطبق 
علً 
 نادرا

ال تنطبق 
 علً ابدا

حرص على تحقٌق رغباتً مهما كان ا 8

 الثمن

     

انتقد اي فرد ال ٌحقق اهدافه بشكل  1

 مطلق

     

      ارفض نتائج االعمال غٌر المتوقعة 3

      اتجنب اي عمل ال ٌتقبله االخرون 4

اتكل على نفسً فً اغلب  االمور  5

 رغم احتمال الفشل بها

     

6 
اعبر عن مشاعري فً المرح 

زاح دون االكتراث الحترام والم

 زمالئً

     

      ٌمكن ارضاء الناس جمٌعا 2

اتقبل التعامل مع الجنس االخر بمقدار  1

 تحقٌق مصالحً

     

      ادع نجاحً وفشلً الى الحظ 8

أؤٌد معاقبة االخرٌن دون تبٌن  82

 االسباب

     

اعتقد ان آرائً صحٌحة واالخرٌن  88

 على خطأ

     

      تخذ القرار على اساس ما ٌنفعنًا 81

تحٌزي لمعتقداتً ٌمكننً من تحقٌق  83

 اهدافً

     



 الفقرات ت
تنطبق 
علً 
 تماما

تنطبق 
علً 
 غالبا

تطبق 
علً 
 احٌانا

تنطبق 
علً 
 نادرا

ال تنطبق 
 علً ابدا

ارى ان الكثٌر من فئات المجتمع   84

 ٌجب عدم االنصات لرأٌها 

     

اعتقد ان كثرة الصداقات تعٌق منفعتً  85

 الشخصٌة

     

عندما اكون فكرة عن شخص ما فأننً  86

 ال اغٌرها بسهولة

     

      اتمسك بقراراتً مهما كانت النتائج 82

81 
اتجنب المناقشات فً اغلب 

الموضوعات التً ال تخدم مصالحً 

 الشخصٌة

     

اصر على عدم تغٌٌر نمط حٌاتً مهما  88

 كانت الظروف

     

      انا متأكد من كل احكامً 12

      ة كل جدٌدرباتجنب تج 18

      االخرٌنارى انً فرد سًء فً نظر  11

      اعتقد ان كل ما اسمعه هو صحٌح 13

      الصور التوضٌحٌة فً المقاالتاهمل  14

      النقد الموجه لً ٌعرقل ادائً 15

      اسعد عندما اكون فً قمة النجاح 16

      الفشلً ٌقودنً الى ٌأسادرك ان  12

تتأثر انشطتً الٌومٌة بخبرات  11

 االخرٌن الفاشلة

     



 الفقرات ت
تنطبق 
علً 
 تماما

تنطبق 
علً 
 غالبا

تطبق 
علً 
 احٌانا

تنطبق 
علً 
 نادرا

ال تنطبق 
 علً ابدا

      ما ٌعجبنً ٌعجب االخرٌناعتقد ان  18

      البعض تشككنً بالجمٌعخٌانة  32

احكم على االفراد على وفق ما ٌراه  38

 االخرون

     

      افكر بسلبٌاتً اكثر من إٌجابٌتً 31

      اشعر بالعزلة 33

من الصعب علً تحمل مسؤولٌة  34

 عائلتً

     

      ٌناظن السوء باألخر 35

      اشعر بالٌأس من المستقبل 36

عالقتً باألخرٌن دون المستوى  32

 المطلوب

     

اجد نفسً عاجزا عن التركٌز فً اي  31

 عمل ارٌد انجازه

     

رتً على قٌادة اشعر بضعف قد 38

 االمور

     

      مظهري الخارجًاهمل   42

      اشعر باالنزعاج من االلتزام 48

      صر فً اداء واجباتًاق 41

      اشعر بالنبذ من االخرٌن  43

 



 (5ملحق )

 مقٌاس االنحٌاز المعرفً بصٌغته النهائٌة 

 كلٌة التربٌة  -جامعة القادسٌة  

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الماجستٌر –الدراسات العلٌا 

 علم النفس التربوي

 عزٌزي الطالب.......

 .عزٌزتً الطالبة......

 تحٌة طٌبه وبعد... 

نضع بٌن ٌدٌك مجموعة من المواقف التً قد ٌتعرض لها الفرد المتعلم فً حٌاته الدراسٌة ، نرجو منك قراءة كل   

فقرة بدقة وافترض انك تعٌش هذه الحاالت حتى لو كنت ال تعٌشها االن ، ثم اختر االجابة التً تراها مناسبة من خالل 

 اتباعك الخطوات التالٌة :

ان تكون اجابتك صرٌحة وصادقة على فقرات المقٌاس ، علما انه لٌست هناك اجابة صحٌحة واجابة خاطئة ، وال  -4

 تستخدم اجابتك اال لألغراض البحث العلمً .

 رجاء عدم ترك اي فقرة دون اجابة . -5

 ال داعً لذكر اسمك كً تكون مطمئنا على سرٌة اجابتك . -6

 نانولك من الباحثة جزٌل الشكر واالمت

 : مثال على طرٌقة االجابة

 ( امام كل فقرة وتحت البدٌل الذي ٌعبر عن انطباق الفقرة او عدم انطباقها .  √ضع عالمة ) 

تنطبق علً  الفقرة ت

 تماما

تنطبق علً  تنطبق علً احٌانا تنطبق علً غالبا 

 نادرا

ال تنطبق علً 

 ابدا

اشعر  1

 بالعزلة 

  √   

 جابة ٌرجى تدوٌن المعلومات التالٌة:قبل ان تبدأ باإلمالحظة: 

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس:  .4
 

  انثى  ذكر

 التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص:  .5
 

  انسانً  علمً

 المرحلـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــٌة :  .6
 

  الرابع  الثانً  

 

 عذراء خالد عبداالمٌرالباحثة :

 



 الفقرات ت
تنطبق 
علً 
 تماما

تنطبق 
علً 
 غالبا

تطبق 
علً 
 احٌانا

تنطبق 
علً 
 نادرا

ال 
تنطبق 
علً 
 ابدا

      تحقٌق رغباتً مهما كان الثمن احرص على 8

      انتقد اي فرد ال ٌحقق اهدافه بشكل مطلق 1

      ارفض نتائج االعمال غٌر المتوقعة 3

      اتجنب اي عمل ال ٌتقبله االخرون 4

5 
نفسً فً اغلب  االمور رغم احتمال  اتكل على

 هاب فشلال

     

6 
 اعبر عن مشاعري فً المرح والمزاح دون

 االكتراث الحترام زمالئً

     

      ٌمكن ارضاء الناس جمٌعا 2

1 
اتقبل التعامل مع الجنس االخر بمقدار تحقٌق 

 مصالحً

     

      ادع نجاحً وفشلً الى الحظ 8

      أؤٌد معاقبة االخرٌن دون تبٌن االسباب 82

      اعتقد ان آرائً صحٌحة واالخرٌن على خطأ 88

      رار على اساس ما ٌنفعنًاتخذ الق 81

83 
ارى ان الكثٌر من فئات المجتمع  ٌجب عدم 

 االنصات لرأٌها 

     

      اعتقد ان كثرة الصداقات تعٌق منفعتً الشخصٌة 84



 الفقرات ت
تنطبق 
علً 
 تماما

تنطبق 
علً 
 غالبا

تطبق 
علً 
 احٌانا

تنطبق 
علً 
 نادرا

ال 
تنطبق 
علً 
 ابدا

85 
عندما اكون فكرة عن شخص ما فأننً ال اغٌرها 

 بسهولة

     

      اتمسك بقراراتً مهما كانت النتائج 86

82 
مناقشات فً اغلب الموضوعات التً ال اتجنب ال

 تخدم مصالحً الشخصٌة

     

81 
اصر على عدم تغٌٌر نمط حٌاتً مهما كانت 

 الظروف

     

      انا متأكد من كل احكامً 88

      ة كل جدٌدرباتجنب تج 12

      ارى انً فرد سًء فً نظر االخرٌن 18

      اعتقد ان كل ما اسمعه هو صحٌح 11

      الصور التوضٌحٌة فً المقاالتاهمل  13

      النقد الموجه لً ٌعرقل ادائً 14

      الفشلً ٌقودنً الى ٌأسادرك ان  15

      تتأثر انشطتً الٌومٌة بخبرات االخرٌن الفاشلة 16

      ما ٌعجبنً ٌعجب االخرٌناعتقد ان  12

      البعض تشككنً بالجمٌعخٌانة  11

      االفراد على وفق ما ٌراه االخرون احكم على 18



 الفقرات ت
تنطبق 
علً 
 تماما

تنطبق 
علً 
 غالبا

تطبق 
علً 
 احٌانا

تنطبق 
علً 
 نادرا

ال 
تنطبق 
علً 
 ابدا

      افكر بسلبٌاتً اكثر من إٌجابٌتً 32

      اشعر بالعزلة 38

      من الصعب علً تحمل مسؤولٌة عائلتً 31

      اظن السوء باألخرٌن 33

      اشعر بالٌأس من المستقبل 34

      عالقتً باألخرٌن دون المستوى المطلوب 35

36 
نفسً عاجزا عن التركٌز فً اي عمل ارٌد اجد 

 انجازه

     

      رتً على قٌادة االموراشعر بضعف قد 32

      مظهري الخارجًاهمل   31

      اشعر باالنزعاج من االلتزام 38

      اقصر فً اداء واجباتً 42

      اشعر بالنبذ من االخرٌن  48

 

 

 

 

 



 ( 6ملحق ) 

 العٌانً( بصٌغته األولٌة-ً )التجرٌديمقٌاس االسلوب المعرف

  التربٌةكلٌة  –جامعة القادسٌة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الماجستٌر  –الدراسات العلٌا 

استبانة اراء الخبراء والمحكمٌن فً مدى صالحٌة مواقف اختبار االسلوب المعرفً )التجرٌدي 

 العٌانً( –

 ..................................................... المحترم االستاذ الفاضل ....................

 تحٌة طٌبه 

تروم الباحثة القٌام بدراسة علمٌة بعنوان )االنحٌاز المعرفً وعالقته باالسلوب المعرفً 

العٌانً( لدى طلبة الجامعة  (وبعد قٌام الباحثة باالطالع على الدراسات والمقاٌٌس -)التجرٌدي

العٌانً ( تبنت الباحثة مقٌاس االسلوب  –ً تناولت االسلوب المعرفً ) التجرٌدي السابقة الت

 Harveyوالتً عرفته على ضوء نظرٌة هارفً  (1282المعرفً لـ ) خلف ، 

بأنه: عملٌة وسٌطة بٌن الجانبٌن ٌتمثل االول بقدرة الفرد التجرٌدٌٌة على   Shardorوشردور

ام بتفرٌقها وتمٌٌزها باستعمال قواعد ذات نظم معقدة اما توحٌد ودمج االبعاد التً كان قد ق

الجانب الثانً فٌتمثل بالفرد العٌانً  بعدم قدرته على التوحٌد والدمج بٌن االبعاد فقد لخص 

 خصائص البعد التجرٌدي كاالتً:   Shardorوشردور   Harveyهارفً 

التعامل بصورة  سٌر المعلومات،القدرة على معالجة وتف )القدرة العالٌة فً تحدٌد االهداف،

اما  القدرة على التمٌز العالً للمثٌرات( القدرة على تحمل الغموض والتعقٌد، تحلٌلٌة للموقف،

ة ئالنظرة المجز الضعف فً التوحٌد التكامل، خصائص البعد العٌانً كاالتً:)الضعف بالتماٌز،

تصلب ، عدم تحمل االجهاد ، العجز عدم تحمل الغموض ، ال للبٌئة ،االعتماد على سلطة الكبار،

التطرف  االنسجام المعرفً، على القٌام باالدوار المناطة به ، عدم وضوح فكرة الفرد عن ذاته،

ضعف الوعً بالذات ( ونظرا لما هو معروف عنكم من خبرة ودراٌة فً هذا  فً االحكام،

م فً صدق وصالحٌة كل فقرة المجال تتوجه الباحثة الٌكم راجٌة منكم ابداء آرائكم ومقترحاتك

العٌانً ( علما ان المستجٌب علٌه  –من الفقرات المقترحة لقٌاس االسلوب المعرفً ) التجرٌدي 

ٌمثل االسلوب المعرفً العٌانً و)ب(ٌمثل االسلوب المعرفً  ان ٌختار احد البدٌلٌن )أ(

ل اسلوب وذلك بوضع التجرٌدي ٌرجى من حضراتكم ابداء مالحظاتكم ازاء الفقرات الممثلة لك

( امام احد البدائل ) صالحة ، غٌر صالحة( او اي مالحظات اخرى تجدونها مناسبة  عالمة )

 . 

 مع فائق الشكر واالحترام                                                 

 الماجستٌرطالبة                                                                          

 عذراء خالد عبداالمٌر                                                                          



 ت 
 صالحة الفقرات

غٌر 

 صالحة
 مالحظاتال

 ازور مكان جدٌد فأنً:حٌنما  8

 )أ(. اركز على المعالم االساسٌة فٌه

 )ب(. اهتم بكل تفاصٌل المكان ومعالمه

   

 ان المدرس الناجح هو من: اعتقد 1

 )أ(. ٌقدم المادة بخطوات متسلسلة 

ـــم ٌربطـــه بالمواضـــٌع  ـــة للموضـــوع ث )ب(. ٌعطـــً صـــورة كلٌ

 االخرى

   

 افضل فً دراستً الموضوعات التً تكون على شكل: 3

 )أ(. حقائق وبٌانات.

 )ب(. مفاهٌم ونظرٌات

   

 عند قراءتً لقصة ما فانً اكتفً بمعرفة  4

 ة الرئٌسة للقصة )أ(. الفكر

 )ب(. التفاصٌل الدقٌقة للقصة

   

 اذا كلفت بابالغ خبر الحد ما فانً انقل: 5

 )أ(. خالصة الخبر.

 تفاصٌلهب )ب(. الخبر

   

 اتصفح كتاب ما فانً اركز اكثر فٌه على:عندما  6

 )أ(. الصور والرسوم

 )ب(. الموضوع او النص المكتوب

   

ال اعرفهدددا فدددانً اعتمدددد علدددى اتعامدددل مدددع موضدددوعات عنددددما  2

 المعلومات التً:

 تعلمنً كٌفٌة استخدامها. التً)أ(.

 تحفزنً على التفكٌر فٌها. التً)ب(.

   



 ت 
 صالحة الفقرات

غٌر 

 صالحة
 مالحظاتال

 عادة ما اتخذ قراراتً بعد جمع المعلومات : 1

 )أ(. المهمة عن مضمون القرار.

 )ب(. التفصٌلٌة عن مضمون القرار.

   

 ثر بـ :اشاهد لوحة فنٌة فانً اهتم أكحٌنما  8

 )أ(. تناسق الوانها وجمالٌتها

 )ب(. مضمونها الفكري

   

 اتعامل مع الناس فأنً  :حٌنما  82

 )أ(. اجد صعوبة فً معرفة مشاعرهم.

 )ب(. استطٌع قراءة مشاعرهم بسهولة.

   

 افضل ان ٌصفنً زمالئً بأنً: 88

 )أ(. أؤدي عملً بدقة.

 )ب(. مبدع فً اداء عملً.

   

 حلً لمشكلة ما ان : دافضل عن 81

 )أ(. اعٌد الخطوات كلها

 )ب(. اختار احسن الحلول

   

 اذا تم تكلٌفً بواجب فً وقت محدد فانً انجزه : 83

 )أ(. بسرعة    )ب(. بدقة

   

 افضل االشتراك باالعمال التً تعتمد على الجهد : 84

 )أ(. البدنً            )ب(. الفكري

   

 فً حٌاتً :افضل ان تكون االمور  85

 )أ(. مرتبة ومنظمة 

 )ب(. عفوٌة وتلقائٌة

   



 ت 
 صالحة الفقرات

غٌر 

 صالحة
 مالحظاتال

 مسألة رٌاضٌة فانً عادة ما :حل احاول حٌنما  86

 .)أ(. أبدأ بحلها خطوة خطوة

 .)ب(. اكون فكرة عن الحل ثم ابدأ بحلها

   

 اعتقد انً من الذٌن: 82

 .)أ(. ٌتقبلون آراء االخرٌن بسهولة

 .االخرٌن)ب(. ٌجدون صعوبة فً تقبل اراء 

   

 اذا واجهتنً مشكلة فانً من النوع الذي: 81

 .)أ(. ٌعتمد على االخرٌن فً حلها

 .)ب(. ٌعتمد على نفسه فً حلها

   

 غالبا ما ٌكون تقٌٌمً لالمور مبنً على : 88

 .)أ(. تقٌٌم آراء االخرٌن ومعاٌٌرهم 

 )ب(. وفق نظرتً الخاصة.

   

 وعات :اجد صعوبة فً التعامل مع الموض 12

 )أ(. المعقدة والمتداخلة.

 ة .)ب(. البسٌطة والواضح

   

 ٌوجه لً نقدا من قبل االخرٌن فانً: حٌنما 18

 )أ(. ارفضه بشدة.        )ب(. اتقبله.

   

 تقدم لً حلول جدٌدة من قبل االخرٌن فانً:حٌنما  11

 )أ(. ارفضها النً لم اعتد علٌها.

 )ب(. اتقبلها بعد قناعتً بها.

   

 اواجه االفكار التً تتسم بالتغٌر والتجدد: 13

 )أ(. بحذر شدٌد 

   



 ت 
 صالحة الفقرات

غٌر 

 صالحة
 مالحظاتال

 )ب(. اقبل علٌها واجربها

 اذا كلفت بالقٌام بعمل ٌتسم ببعض الغموض فانً: 14

 )أ(. ارفضه        )ب(. اتفهم الغموض الذي فٌه

   

 عند قراءتً لمادة ما واجد فٌها نقاط غامضة فانً: 15

   )أ(. ال استفسر عنها

 )ب(. اصر على تفهمها واستٌعابها

   

 افكر فً موضوع ما فانً احاول : حٌنما 16

 )أ(. الحصول على فكرة سرٌعة عنه.

 )ب(. ربط االفكار التً تصادفنً باالفكار السابقة.

   

 اذا طرح االستاذ اثناء المحاضرة سؤاال فانً اهتم اكثر بـ: 12

 )أ(. االجابة عنه قبل االخرٌن.

 جابة الصحٌحة.)ب(. اال

   

 اذا حدثت مشكلة لً فان اتخاذ القرار ٌكون مبنٌاً على: 11

 )أ(. اول فكرة تخطر ببالً.

 )ب(. التفكٌر بتأنً قبل اتخاذ القرار.

   

 احاول الوصول الى تحقٌق اهدافً فانً:حٌنما  18

 )أ(. اندفع فً تحقٌقها. 

 )ب(. اترٌث فً تحقٌقها.

   

 بة فً حٌاتً فانً:اذا تعرضت الى عق 32

 )أ(. اهرب منها     )ب(. اتحملها

   

 اذا حدثت مشكلة بٌن زمالئً فانً:  38

 )أ(. اترك حلها لغٌري.

   



 ت 
 صالحة الفقرات

غٌر 

 صالحة
 مالحظاتال

 )ب(. اتحمل مسؤولٌة حلها.

 عند قراءتً لقصٌدة شعرٌة فانً اركز اكثر على: 31

 )أ(. حفظ النص.

 )ب(. المعنى العام للقصٌدة.

   

 افضل التً : اتذكر االشٌاء بصورة 33

 )أ(. شاهدتها    )ب(. سمعتها

   

 افضل ان اكون : 34

 )أ( محافظا.     )ب( متفتحاً ً.

   

 حٌنما تواجهنً مشكلة ما فانً: 35

 )أ(. اجد صعوبة فً تنظٌم افكاري  

 )ب(. اجد القدرة على تنظٌم افكاري ثم حلها

   

 انً:حٌنما اكون ضمن اشخاص ٌختلفون فً افكارهم عنً ف 36

 بهم ر)أ(. اتأث

 )ب(. ابقى مصر على افكاري

   

 تعاملً مع الغرباء ٌكون على اساس  32

 )أ(. تجنب االختالط بهم      )ب(. التعرف واالختالط بهم

   

 احب مشاهدة االفالم والمسلسالت: 31

 )أ(. البسٌطة والواضحة )ب(. المعقدة والغامضة

   

 

 

 

 

 



 (1ملحق رقم )

 العٌانً ( بصٌغته النهائٌة –المعرفً ) التجرٌدي  مقٌاس األسلوب

 كلٌة التربٌة  -جامعة القادسٌة  

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الماجستٌر –الدراسات العلٌا 

 علم النفس التربوي

 عزٌزي الطالب.......

 عزٌزتً الطالبة.......

 تحٌة طٌبه وبعد... 

نرجو منك قراءة كل فقرة  ،فً حٌاتنا الٌومٌة  واآلراءتمثل االسالٌب د نضع بٌن ٌدٌك مجموعة من المواقف التً ق  

عن جمٌع هذه الفقرات بما ٌعكس آرائكم  باإلجابةبموضوعٌة وصراحة ، خدمة للبحث العلمً ، لذا نأمل تعاونكم معنا 

 :ثم اختر االجابة التً تراها مناسبة من خالل اتباعك الخطوات التالٌة  الحقٌقٌة اتجاهها ،

ان تكون اجابتك صرٌحة وصادقة على فقرات المقٌاس ، علما انه لٌست هناك اجابة صحٌحة واجابة خاطئة ، وال  -1
 اال لألغراض البحث العلمً . تستخدم اجابتك

 رجاء عدم ترك اي فقرة دون اجابة . -4

 ال داعً لذكر اسمك كً تكون مطمئنا على سرٌة اجابتك . -9

 نانولك من الباحثة جزٌل الشكر واالمت

 : مثال على طرٌقة االجابة

 احد البدٌلٌن لكل موقف من مواقف هذه االداة ، كما موضح فً المثال التالً ( امام كل   √ضع عالمة ) 

 البدائل الفقرات ت

 ب أ

8 
 عندما ازور مكان جدٌد فأنً:

 )أ(. اركز على المعالم االساسٌة فٌه)ب(. اهتم بكل تفاصٌل المكان ومعالمه
 √ 

 قبل ان تبدأ باإلجابة ٌرجى تدوٌن المعلومات التالٌة:حظة: مال

 الجنــــــــس      :   ذكر               انثى -1

 

 :  علمً              انسانً التخصص  -2

 

 المرحلة الدراسٌة :  ثانً               رابع       -3

 

 الباحثة :عذراء خالد عبداالمٌر

 



 الفقرات ت
 البدائل

 ب أ

8 

 عندما ازور مكان جدٌد فأنً:

 )أ(. اركز على المعالم االساسٌة فٌه

 )ب(. اهتم بكل تفاصٌل المكان ومعالمه

  

1 

 اعتقد ان المدرس الناجح هو من:

 )أ(. ٌقدم المادة بخطوات متسلسلة 

 )ب(. ٌعطً صورة كلٌة للموضوع ثم ٌربطه بالمواضٌع االخرى

  

3 

 عات التً تكون على شكل:افضل فً دراستً الموضو

 )أ(. حقائق وبٌانات.

 )ب(. مفاهٌم ونظرٌات

  

4 

 عند قراءتً لقصة ما فانً اكتفً بمعرفة :

 )أ(. الفكرة الرئٌسة للقصة 

 )ب(. التفاصٌل الدقٌقة للقصة

  

5 

 اذا كلفت بإبالغ خبر الحد ما فانً انقل:

 )أ(. خالصة الخبر.

 )ب(. الخبر بتفاصٌله

  

6 

 تصفح كتاب ما فانً اركز اكثر فٌه على:حٌنما ا

 )أ(. الصور والرسوم

 )ب(. الموضوع او النص المكتوب

  

2 

 عندما اتعامل مع موضوعات ال اعرفها فانً اعتمد على المعلومات التً:

 )أ(. تعلمنً كٌفٌة استخدامها.

 )ب(. تحفزنً على التفكٌر فٌها.

  



 الفقرات ت
 البدائل

 ب أ

1 

 ت :عادة ما اتخذ قراراتً بعد جمع المعلوما

 )أ(. المهمة عن مضمون القرار.

 )ب(. التفصٌلٌة عن مضمون القرار.

  

8 

 حٌنما اشاهد لوحة فنٌة فانً اهتم أكثر بـ :

 )أ(. تناسق الوانها وجمالٌتها

 )ب(. مضمونها الفكري

  

82 

 حٌنما اتعامل مع الناس فأنً  :

 )أ(. اجد صعوبة فً معرفة مشاعرهم.

 بسهولة.)ب(. استطٌع معرفة مشاعرهم 

  

88 

 افضل ان ٌصفنً زمالئً بأنً:

 )أ(. أؤدي عملً بدقة.

 )ب(. مبدع فً اداء عملً.

  

81 

 افضل عند حلً لمشكلة ما ان :

 )أ(. اعٌد الخطوات كلها

 )ب(. اختار احسن الحلول

  

83 
 اذا تم تكلٌفً بواجب فً وقت محدد فانً انجزه :

 )أ(. بسرعة    )ب(. بدقة

  

84 
 تراك باألعمال التً تعتمد على الجهد :افضل االش

 )أ(. البدنً    )ب(. الفكري

  

85 

 افضل ان تكون االمور فً حٌاتً :

 )أ(. مرتبة ومنظمة )ب(. عفوٌة وتلقائٌة

 

  



 الفقرات ت
 البدائل

 ب أ

86 

 حٌنما احاول مسألة رٌاضٌة فانً عادة ما :

 )أ(. أبدأ بحلها خطوة خطوة

 )ب(. اكون فكرة عن الحل ثم ابدأ بحلها

  

82 

 عتقد انً من الذٌن:ا

 )أ(. ٌتقبلون آراء االخرٌن بسهولة

 االخرٌن )ب(. ٌجدون صعوبة فً تقبل اراء

  

81 

 اذا واجهتنً مشكلة فانً من النوع الذي:

 )أ(. ٌعتمد على االخرٌن فً حلها

 )ب(. ٌعتمد على نفسه فً حلها

  

88 

 غالبا ما ٌكون تقٌٌمً لألمور مبنً على :

 خرٌن ومعاٌٌرهم )أ(. تقٌٌم آراء اال

 )ب(. وفق نظرتً الخاصة.

  

12 

 اجد صعوبة فً التعامل مع الموضوعات :

 )أ(. المعقدة والمتداخلة.

 )ب(. البسٌطة والواضحة.

  

18 
 حٌنما ٌوجه لً نقدا من قبل االخرٌن فانً:

 )أ(. ارفضه بشدة.        )ب(. اتقبله.

  

11 
 ٌن فانً:حٌنما تقدم لً حلول جدٌدة من قبل االخر

 )أ(. ارفضها ألنً لم اعتد علٌها.

 )ب(. اتقبلها بعد قناعتً بها.

  

13 

 االفكار التً تتسم بالتغٌر والتجدد: اواجه

 )أ(. بحذر شدٌد 

 )ب(. اقبل علٌها واجربها

  



 الفقرات ت
 البدائل

 ب أ

14 
 اذا كلفت بالقٌام بعمل ٌتسم ببعض الغموض فانً:

 )أ(. ارفضه        )ب(. اتفهم الغموض الذي فٌه

  

15 

 عند قراءتً لمادة ما واجد فٌها نقاط غامضة فانً:

 )أ(. ال استفسر عنها 

 )ب(. اصر على تفهمها واستٌعابها

  

16 

 حٌنما افكر فً موضوع ما فانً احاول :

 )أ(. الحصول على فكرة سرٌعة عنه.

 )ب(. ربط االفكار التً تصادفنً باألفكار السابقة.

  

12 

 ضرة سؤاال فانً اهتم اكثر بـ:اثناء المحا اذا طرح االستاذ

 )أ(. االجابة عنه قبل االخرٌن.

 )ب(. االجابة الصحٌحة.

  

11 

 اذا حدثت مشكلة لً فان اتخاذ القرار ٌكون مبنٌاً على:

 )أ(. اول فكرة تخطر ببالً.

 )ب(. التفكٌر بتأنً قبل اتخاذ القرار.

  

18 

 حٌنما احاول الوصول الى تحقٌق اهدافً فانً:

 ندفع فً تحقٌقها. )أ(. ا

 )ب(. اترٌث فً تحقٌقها.

  

32 
 اذا تعرضت الى عقبة فً حٌاتً فانً:

 )أ(. اهرب منها    

 )ب(. اتحملها

  

38 

 اذا حدثت مشكلة بٌن زمالئً فانً: 

 )أ(. اترك حلها لغٌري.

 )ب(. اتحمل مسؤولٌة حلها.

  



 الفقرات ت
 البدائل

 ب أ

31 

 عند قراءتً لقصٌدة شعرٌة فانً اركز اكثر على:

 فظ النص.)أ(. ح

 )ب(. المعنى العام للقصٌدة.

  

33 

 االشٌاء بصورة افضل التً : اتذكر

 )أ(. شاهدتها   

 )ب(. سمعتها 

  

34 

 اكون : افضل ان

 )أ( محافظا.     

 )ب( متفتحاً ً.

  

35 

 حٌنما تواجهنً مشكلة ما فانً:

 )أ(. اجد صعوبة فً تنظٌم افكاري

 حلها)ب(. اجد القدرة على تنظٌم افكاري ثم 

  

36 

 حٌنما اكون ضمن اشخاص ٌختلفون فً افكارهم عنً فانً:

 )أ(. اتأثر بهم

 )ب(. ابقى مصر على افكاري

  

32 

 تعاملً مع الغرباء ٌكون على اساس

 )أ(. تجنب االختالط بهم      

 )ب(. التعرف واالختالط بهم

  

31 

 احب مشاهدة االفالم والمسلسالت :

 )أ(. البسٌطة والواضحة.

 ب(. المعقدة والغامضة.)

  

 



Abstract : 

The current research aims to identify the following:  

1. Cognitive bias  among university students 

2-With a statistical significance of the  cognitive bias  differences 

between variables (gender, class, specialization) among university 

students 

3- Cognitive bias   cognitive style (abstract - concrete) among 

university students. 

4- The differences with statistical notions for cognitive-style 

(abstract – concrete) among university students. 

5- Correlation between cognitive-style (abstract – concrete) and 

cognitive bias    

6- The contribution Aligned knowledge (abstract - concrete) among 

university students. 

The current research has been limited to the group of 500 students 

from the University of Qadisiyah    ,  sample (scientific - humanist) 

and two stages  (second - fourth) and sex for both (males - females) 

and   morning studies  for the year 2015-2016 has been selected 

Applied randomly way and on the Aligned of distribution 

disproportionate and check find targets adopted researcher on the 

following: 

First : using the descriptive corrective method  

Second : Build cognitive bias deviation measurement among 

university students depending on the expectancy theory of Victor 

Form 1964 as it consists scale of four areas (the ideas of 

irrationality, personal self-expectations, distort perception, 

psychological impotence) is composed of 41  final items in its image 



and after verifying Psyco-metry  characteristics measurable validity 

and reliability, with a coefficient of hard 0.82 method for selecting, 

re-choose, 0.85 way eulogy analyzed using ( Alpha coefficient for 

internal consistency) 

Thirdly :P embrace cognitive style scale (abstract – concrete )  

(Khalaf, 2010) as consisting of alternatives (positions) A-B in 

amount 38 items with its final form . 

   After verifying Psyco-metry  characteristics measurable 

validity and reliability, with a coefficient of  0.86 with electing way 

and reelect method and 0.88 with analysis data method ( Richardson 

coefficient 20 for internal consistency ) and its has been chosen the 

statistical analysis way for research measure on a sample amounting 

to (300) students of both gender from the University , they have 

been chosen randomly on basis of the suitable distribution , after 

complete building and adopt the research tools , it has been 

verifying and applying on the final research sample by using the 

statistical truth for social sciences( SPSS) in treating the data and the 

research reached to the following results :  

1- The university students do not have the cognitive alignment . 

2- There are no notification statistical differences at the level 0.05 

Aligned in cognitive variables according to gender (male-female) 

and class ( second – fourth ) for the university students .  

3- The university students prefer to use the abstract knowledge 

system on the witness knowledge system . 

4- There are no notification statistical differences on knowledge 

system (abstract – witnessing ) according to gender ( male-

female ) and class (second – fourth ) for the university students .  



5- There is a negative correlation between cognitive bias and 

cognitive style abstract sense the increase in cognitive bias 

associated cognitive decline in cognitive abstract style and an 

increase in cognitive style of visual relationship . 

6- The cognitive style ( abstract – concrete) contributes to by  

prediction of cognitive Aligned knowledge unit measuring one   
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