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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى التنافر املعريف
وعالقته ب�أ�ساليب التفكري وم�صادر الدعم االجتماعي لدى طلبة
جامعة الريموك ،وفيما �إذا كانت هذه العالقة تختلف باختالف
اجلن�س �أو امل�ستوى الدرا�سي �أو التخ�ص�ص.تكونت العينة من ()775
طال ًبا وطالب ًة من طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك.ا�ستخدم
يف الدرا�سة مقايي�س التنافر املعريف (Cassel, Chow & Reiger,
 ، )2001و�أ�ساليب التفكري (احلموري ، )2009 ،والدعم االجتماعي
املدرك ( ، )Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988بعد التحقق
من م�ؤ�رشات ال�صدق والثبات.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
التنافر املعريف لدى الطلبة كان متو�سطً ا على الأداة ككل ويف
الأبعاد ما عدا بعد ال�سيطرة على امل�شاعر.كما ك�شفت نتائج الدرا�سة
وجود فروق دالة يف م�ستوى التنافر املعريف تعزى ملتغري اجلن�س
ول�صالح الذكور ،ومتغري الكلية ول�صالح التخ�ص�صات العلمية،
ومتغري امل�ستوى الدرا�سي ول�صالح ال�سنة الأوىل.كما �أظهرت النتائج
�أن هناك ثماين متغريات �أ�سهمت يف تف�سري ( )14.1%من التنافر
املهمني ،الأ�سلوب الت�رشيعي ،والأ�سلوب
املعريف وهي :بعد الآخرين
ّ
الداخلي ،والأ�سلوب االقلي ،والأ�سلوب التنفيذي ،والأ�سلوب املتحرر،
وبعد الأ�رسة ،والأ�سلوب املحافظ.
الكلمات املفتاحية :التنافر املعريف� ،أ�ساليب التفكري ،م�صادر
الدعم االجتماعي.
Cognitive Dissonance and its Relationship
with Thinking Styles and Social Support Resources
among Yarmouk University Students Omar Atallah
Al- Adamat and Adnan Yousef Atoum

Abstract
This study investigated the level of cognitive
dissonance and its relationship to thinking styles, social
support resources,and some demographical variables
among Yarmouk University Students.The population
of the study consisted of (775) male and female
students from Yarmouk university.The study adopted
Cassel, Chow & Reiger’s cognitive dissonance scale,
Alhamouri’s thinking styles scale, and Zimet, Dahlem,
Zimet & Farley’s social support scale.The results
showed that the level of cognitive dissonance among
students was moderate in general and in all domains
except feelings control.Furthermore, the results
showed significant differences in the level of cognitive
dissonance due to gender in favor of males, college
in favor of scientific majors, and the university level
in favor of the first- year students.Finally, the results
showed that the other important , legislations style,
interior style, minority style, executive style, liberate
style, family and the preservative style explaned
(14.1%) of cognitive dissonance.
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املَُق ِدمَة:
يكافح النا�س لأن يكون هناك تناغم بني �أفكارهم ومعتقداتهم
كثريا ما يجدون �أنف�سهم
مع �سلوكهم اليومي مع الآخرين ،ولكنهم ً
يف حالة من التناق�ض بني �سولكهم من طرف وما يعتقدون او
ي�ؤمنون به من طرف �آخر.هذا النمط من التناق�ض الحظه ف�ستنجر
( )Festingerو�أطلق عليه م�سمى "التنافر املعريف" ،حيث ر�أى �أن
النا�س يف بع�ض الأحيان يت�رصفون ب�شكل غري منا�سب وغري متفق
مع �أفكارهم �أو رمبا يعربون عن �آراء ال تكون متفقة مع �آرائهم
الأ�صلية ،وو�صنف التنافر املعريف ب�أنه يرتبط مع توتر فعال وك�أي
منط من �أمناط التوتر ي�سعى الإن�سان �إىل تخفي�ضه.
وكان ف�ستنجر  ) )Festinger,1957من �أوائل من ف�رس حالة
التناق�ض يف املعرفة ،و�صاغها �ضمن نظرية �أ�سماها بالتنافر
املعريف؛ حيث عرفها :ب�أنها حالة تت�ضمن ان�شغال الفرد ذهن ًيا
مبو�ضوعني� ،أو معتقدين� ،أو فكرين يحتالن نف�س الأهمية� ،إال �أنهما
متناق�ضتان يف طبيعتهما.والح ًقا �أ�شار كوبر وفازيو (& Cooper
� )Fazio, 1984إىل �أن مفهوم التنافر املعريف هو :احلاجة لإنهاء
حالة التناق�ض بني املعرفة ،وال�سلوك.
وتعتمد نظرية التنافر املعريف على خا�صية الفهم ،و�إدراك
العالقات يف �إطار النظرة الكلية ال�شاملة لعنا�رص املوقف.وتبد�أ
النظرية باقرتاح معقول ين�ص على �إن قلق الب�رش من عدم االت�ساق،
وبوجه خا�ص عدم االت�ساق بني االجتاهات ،وال�سلوكات.وحينما
تن�ش�أ مثل هذه الظروف؛ ف�إننا نخترب حالة ال تبعث ال�رسور ت�سمى
بالتنافر (. )Dissionanceوحينما نحاول التعامل مع هذه امل�شاعر،
والعمل على التقليل منها؛ ف�إنه غال ًبا ما ي�سفر عن ذلك تغري يف
االجتاه (. )Beattie, Baron, Hershey & Spranca, 1994
ويت�ضمن التنافر املعريف عنا�رص مهمة ،وهي �إدراك الأ�شياء
التي تعرفها عن نف�سك ،وت�رصفاتك ،وبيئتك املحيطة ،وي�شمل هذا
الإدراك الآراء ،واملعتقدات ،واخلربات ،واملواقف ،والقيم ،ويتم ر�سم
خريطة الإدراك باحتواء كافة العنا�رص ،و�إدراجها �ضمن واقعك
(. )Cooper & Fazio, 1984وي�ستند التنافر املعريف �إىل ثالث
م�سلمات هي� :أن لدى الفرد معتقداً يف�ضله �أكرث عن الآخر ،ولدى
الفرد �سيطرة كافية على معتقداته ،ويبقى املعتقد الذي مت تبنيه
وم�ستمرا على مر الزمان (Lester & Yang,
ملرة واحدة �صاحلًا،
ً
. )2009كما �أ�شار جورج و�إدوارد (� )George & Edward, 2009أن
ال�شعور بعدم الراحة النف�سية الناجم عن التنافر املعريف؛ ُيحدث
عملية انتعا�ش نف�سي يف الفرد امل�صاب ميكن �أن ت�ؤدي �إىل البحث
عن معلومات داعمة؛ لالعتقاد الذي ميتلكه الفرد للتقليل من �أهمية
االعتقاد اجلديد الذي �أ ّدى �إىل ظاهرة التنافر ،وتغيري االعتقاد
املتعار�ض� ،أو املتنافر.
بنيت نظرية التنافر املعريف لف�ستنجر ،وكارل�سميث
( )Festinger & Carlsmith, 1959على �أ�سا�س � ّأن للب�رش دافعية
لالحتفاظ باالن�سجام املعريف لديهم من خالل جعل �سلوكاتهم،
واجتاهاتهم من�سجمة مع بع�ضها البع�ض ،وعندما يحدث خلل
يف هذا االن�سجام املعريف ي�صبح هناك تعار�ض بني االجتاهات،
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والأفعال ،و�ستت�شكل حالة تنافر.ومع ذلك فهناك نظريات حاولت
تف�سري هذه النظرية منها:
1 .1نظرية التناغم الذاتي :هي نظرية مت�صلة بنظرية التنافر
املعريف ،حتدث عنها �أرون�سون ( ، )Aronson,1968حيث �سلط
ال�ضوء على عدم الر�ضا ،والإنزعاج النا�شىء عن التناق�ض بني
مفهوم الذات للفرد ،وت�رصفاته ،وب�شكل �أكرث حتدي ًدا تقول هذه
النظرية � ّأن النا�س ميرون بالتنافر عندما تكون نتائج �أفعالهم
غري من�سجمة مع �أهمية مفهوم الذات لديهم� ،أو مع التوقعات
الذاتية ،مثل بع�ض العبارات�" :أنا �إن�سان �صادق لكن ال �أقول
أداء جيداً يف االختبار،
احلقيقة"�" ،أنا �إن�سان ذكي ولذلك �أتوقع � ً
ولكن �أديت االختبار ب�شكل �سيء".وحلل هذا التنافر يحاول
النا�س تربير �سلوكاتهم الالحقة ،وبذلك ف�إنهم يحتفظون
مبفاهيم الذات لديهم ب�شكل �سليم.
2 .2نظرية ت�أكيد الذات :وهي �أي�ض ًا من النظريات املت�صلة
بالتنافر املعريف ،والتي ترى � ّأن ت�أكيد الذات لها دور حموري
يف عملية التنافر املعريف ،ومن م�ؤ�س�سي هذه النظرية �ستيل
وليو ( ، )Steele & Liu, 1983حيث ناق�شوا فكرة � ّأن م�صدر
إدراكي ،ولكن ب�سبب
فكرتي� ،أو �
التنافر لي�س عدم التوافق بني
نْ
نْ
التهديد الناجت من عدم التوافق ،ومبعنى �آخر لي�س التعار�ض
بني االجتاه وال�سلوك هو الذي ي�سبب التوتر النف�سي ،و�إمنا
فكرة تهديد الذات كعبارات�" :أنا غبي"�" ،أنا غري منطقي"،
وهذا التعار�ض بني االجتاه وال�سلوك يقود �إىل التنافر.
الدعم االجتماعي :ظهر هذا املفهوم يف �أوا�سط القرن
الع�رشين على �أيدي جمموعة من العلماء الذين الحظوا �أهمية الدعم
االجتماعي يف تغلب الفرد على م�شكالته ،و�شعور الفرد بالتايل ،ب�أنه
ينتمي جلماعة ب�رشية ت�ساعده ،ومتده بالعون النف�سي ،واالجتماعي،
واملادي ،واملعنوي عندما يواجه �أي م�شكلة حتول دون �إ�شباع
حاجاته النف�سية ،واالجتماعية(  (�Dverhotser, Norman, & Mill
. )er,1990
وعند احلديث عن مفهوم الدعم االجتماعي ،فقد ظهرت
تعريفات عديدة ،بع�ضها ركز على ال�شبكة االجتماعية للفرد ،وبع�ضها
الآخر تناول �أنواع الدعم ،وم�صادره.ويرى كل من وليام�س وباركلي
و�س�شميد (� )Williams, Barclay, & Schmied, 2004أن م�صطلح
الدعم االجتماعي ( )Social supportي�شري �إىل خط الدفاع الأويل
الذي يلج�أ �إليه الفرد يف حالة مواجهته لأزمات قد تفوق طاقاته.
�إن الدعم االجتماعي الذي يقدم لل�شخ�ص من �أ�رسته ،وا�صدقائه،
واملهمني يف حياته ،و�أفراد املجتمع ي�ؤدي �إىل عدد من الفوائد،
يح�سن من
التي من �ش�أنها �أن ت�سهل عليه عملية التكيف الذي بدوره ّ
ال�صحة النف�سيىة له (احلديدي وال�صمادي واخلطيب. )1994 ،
تتنوع العديد من م�صادر الدعم االجتماعي التي تقدم للفرد،
فقد يح�صل عليها الفرد من �أ�رسته التي يعي�ش فيها� ،أو من �أ�صدقائه،
�أو من �أفراد املجتمع املحيطني به ،وقد ذكر دمياري وملكي(  (�De
� )mary & Malecki,2003أن الدعم االجتماعي ي�أتي من م�صادر
عدة يف �شبكة الفرد االجتماعية مثل :الأ�رسة واملعلمني والأ�صدقاء،
والذي ي�أخذ �أكرث من �شكل منها الدعم العاطفي ،والدعم املادي،
والدعم املعلوماتي.وقد �أ�شارت ماري وزمال�ؤها (Marie, Sylvie,
� )Pierre & Richard, 2002أن طبيعة م�صدر الدعم االجتماعي

ي�ؤثر على نوعية الدعم االجتماعي املقدم للفرد.فالدعم العاطفي
ي�أتي غالب ًا من الأ�رسة ،والأ�صدقاء ،ودعم املعلومات ي�أتي من
املتخ�ص�صني.
وي�شري �ستاج�س ،وما�سون ،ولوجن ،وكر�شنان ،وريرجر (�Stag
 )es, Long, Mason, Krishnan & Riger, 2007ومالك (Malik,
� )2002إىل �أ ّن الدعم االجتماعي يت�ضمن الأبعاد الآتية:
1 .1الدعم العاطفي :ويت�ضمن املودة ،والإرتباط ،والطم�أنينة،
والثقة ،واحلب ،واالهتمام ،والإنتماء.
2 .2الدعم املادي :وي�شتمل على امل�ساعدات املبا�رشة ،وغري
املبا�رشة ،واخلدمات ،والهبات ،والقرو�ض ،وال�سلع.
3 .3الدعم املعريف :ويتمثل يف تقدمي املعلومات ،والن�صائح
التي قد ت�ساعد الفرد على حل امل�شكالت ،والتغذية ال�سلوكية
الراجعة.
4 .4الدعم املعنوي :وهو الدعم املتعلق ب�شعور الفرد بالتقدير
واملديح من الأ�شخا�ص املحيطني به.
�أ�ساليب التفكريُ :يعد التفكري من العوامل الأ�سا�سية يف حياة
الإن�سان؛ فهو الذي ي�ساعد على توجيه احلياة ،وتقدمها.كما ي�ساعد
على حل كثري من امل�شكالت ،وجتنب كثري من الأخطار.وبه ي�ستطيع
الإن�سان ال�سيطرة ،والتحكم على �أمور كثرية ،وت�سيريها ل�صاحله
(قطامي. )2001 ،وت�شري �أ�ساليب التفكري (� )Thinking Stylesإىل
الطرق ،والأ�ساليب املف�ضلة للفرد يف توظيف قدراتهم ،واكت�ساب
معارفهم ،وتنظيم �أفكارهم ،والتعبري عنها مبا يتالءم مع املهام،
واملواقف التي تعرت�ض الفرد.ف�أ�سلوب التفكري املتبع عند التعامل
مع املواقف االجتماعية؛ قد يختلف عن �أ�سلوب التفكري املتبع عند
حل امل�سائل العلمية مما يعني �أن الفرد قد ي�ستخدم عدة �أ�ساليب يف
التفكري وقد تتغري هذه الأ�ساليب مع مرور الزمن ()Sternberg, 1992
.ويرى العتوم (ّ � )2004أن لكل فرد �أ�سلوبه اخلا�ص يف التفكري ،ومن
ال�صعوبة مبكان التنب�ؤ بطرق تفكري الآخرين ،كما � ّأن �أ�سلوب التفكري
يقي�س تف�ضيالت الأفراد اللغوية ،واملعرفية ،وم�ستويات املرونة
لديهم يف العمل والتعامل مع الآخرين.
وعرف هاري�سون وبرامي�سون ()Harrison & Barson,1982
�أ�ساليب التفكري؛ ب�أ ّنها جمموعة من الطرق ،واال�سرتاتيجيات
املعرفية التي اعتاد الفرد �أن يتعامل بها ،مع املعلومات املتاحة
لديه عن ذاته� ،أو بيئته� ،أو امل�شكالت التي تواجه�.أما �سترينربغ
( )Sternberg,1994فقد عرفها؛ ب�أ ّنها طريقة الفرد املف�ضلة يف
التفكري عند �أداء الأعمال ،وهو لي�س قدرة ميلكها الفرد �إمنا تف�ضيل
ال�ستخدام القدرات� ،أو الطريقة املف�ضلة ال�ستخدام القدرات والذكاء.
ويعتقد �سترينربغ � ّأن �أ�ساليب التفكري امل�ستخدمة عرب احلياة لي�ست
ثابتة ،وتختلف تبع ًا الختالف املواقف التي منر فيها يف �أوقات
خمتلفة يف حياتنا.ويختلف الأفراد �أي�ض ًا يف درجة املرونة يف
االنتقال من �أ�سلوب تفكري لآخر ،وبالرغم � ّأن لكل فرد �أ�ساليب تفكري
يف�ضلها عن غريها� ،إال �أ ّنها متغرية ولي�ست ثابتة Stern� 2002،(,
. )berg & Willams
لقد �أظهرت العديد من النظريات والنماذج املختلفة التي
حاولت تف�سري الأ�ساليب التي يفكر بها الأفراد ،واختلفت عن بع�ضها
بع�ض ًا من حيث عدد وطبيعة هذه الأ�ساليب� ،أو الطرائق التي يف�ضلها
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أ.د عدنان يوسف محمود العتوم

ويتبعها الأفراد يف تفكريهم ،وقد تبنى البحث نظرية التحكم العقلي
الذاتي ل�سترينربغ يف الدرا�سة احلالية ،حيث يرى �سترينربغ( (�Stern
ّ � )bergأن هناك ثالثة ع�رش �أ�سلوب ًا للتفكري تندرج حتت الفئات
اخلم�س :ال�شكل :وي�شمل �أ�ساليب التفكري (امللكي ،الهرمي ،الفو�ضوي،
الأقلي)  ،والوظيفة :وت�شمل (الت�رشيعي ،التنفيذي ،احلكمي) ،
وامل�ستوي (الكلي �أو العاملي ،املحلي �أو اجلزئي)  ،والنزعة (املتحرر،
املحافظ)  ،واملجال (اخلارجي ،الداخلي)  ،وي�ضيف �إننا منيل عادة
نحو �أ�سلوب واحد فقط داخل كل فئة من الفئات اخلم�س(  (�Grigore
nko & Sternberg,1995؛ �شلبي2002 ،؛ العنزي. )2008 ،
العالقة بني التنافر املعريف و�أ�ساليب التفكري وم�صادر الدعم
االجتماعي :جاءت متغريات الدرا�سة لرتبط بني متغريات التنافر
املعريف ،و�أ�ساليب التفكري ،وم�صادر الدعم االجتماعي ،ولع ّل الناظر
يف هذه املتغريات الثالثة يالحظ الرتابط املنطقي فيما بينها فكل
منها ي�ؤثر يف الآخر ،ويرتبط به بدرجة ما ،فالتنافر املعريف هو
احلالة �أو املوقف الذي يكون فيها الفرد ،حام ًال لأفكار ،اجتاهات،
معتقدات �أو �سلوكيات مت�صارعة ومت�ضاربة مما ينجم عن ذلك حالة
من ال�شعور بعدم االرتياح النف�سي ،مما يقود �إىل �رضورة تغيري �أحد
هذه االجتاهات ،املعتقدات �أو ال�سلوكيات للتخل�ص من حالة عدم
االرتياح النف�سي.وهذا يتطلب منهم تغيري طرق و�أ�ساليب تفكريهم
التي هي واحدة من �أكرث امل�صادر جل ًبا حلالة التنافر املعريف.
كما �أن للدعم االجتماعي �أهمية يف التخل�ص من حالة عدم
التوازن واالت�ساق املعريف التي تولد لدى الفرد حالة من عدم
االرتياح والتوازن النف�سي.فالدعم االجتماعي كما يرى كل من
الرب�شت والدمان ( )Albrecht & Adelman, 1987ما هو �إ َّال توا�صل
لفظي� ،أو غري لفظي بني املقدم للدعم االجتماعي ،واملتلقي لهذا
الدعم للتقليل من حالة ال�شك والريبة وعدم التوازن التي متتلك
الفرد حول نف�سه �أو املوقف الذي و�ضع فيه �أو الآخرين ،حيث يعمل
على تقوية وحت�سني �إدراك الفرد و�ضبطه و�سيطرته على خرباته
دورا يف
ال�شخ�صية.ومن �أبرز �أ�شكال الدعم االجتماعي الذي يلعب ً
تخلي�ص الفرد من حالة عدم االت�ساق ،واالن�سجام النف�سي الناجمة
عن حالة التنافر املعريف ،هو الدعم االجتماعي املعلوماتي الذي
يقدم للفرد وجهات النظر ،والأفكار ،واملقرتحات التي من �ش�أنها
ت�صحيح وتغيري معتقداته �أو تعزيزها.

مشكلة الدراسة:
تبلورت فكرة م�شكلة الدرا�سة نتيجة م�شاهدات الباحثني
اليومية من وجود �أفكار ،ومعتقدات ،واجتاهات و�سلوكيات
مت�صارعة ،ومت�ضاربة لدى كثري من النا�س يف العمل ،واجلامعات.
وملا هذه التناق�ضات من انعكا�سات �سلبية على العملية التعليمية
التعلمية التي جترى يف الغرفة ال�صفية� ،أو على العملية الرتبوية
برمتها ،مما ينجم عن ذلك حالة من ال�شك ،والريبة ،وحالة من
عدم التوازن للطالب ،واملعلم يف �آن واحد ،وتهدي ًدا لتقدير الذات
لديهما ،وانعكا�س ذلك �سلب ًا على عملية التوا�صل االجتماعي،
واحلفاظ على �شبكة من العالقات االجتماعية الداعمة يف حرم
املدر�سة ،واجلامعة.وتختلف الطرق والأ�ساليب التي ينتهجها النا�س
يف معاجلة املعلومات ،واملعطيات املرتبطة بهذه الق�ضايا ،ومن
غياب �أي �شكل من �أ�شكال التوا�صل اللفظي ،وغري اللفظي لت�صحيح
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املفاهيم ،واملعتقدات ،والأفكار� ،أو تعزيزها.ولذلك ال بد من البحث
عن املتغريات التي ت�ساعد على تف�سري التباين يف م�ستويات التنافر
املعريف ولذلك فقد وجد الباحثان من خالل املراجعة العميقة للأدب
النظري ال�سابق الذي تناول مفهوم التنافر املعريف قلة الدرا�سات
التي تناولت �أهمية متغريات �أ�ساليب التفكري والدعم االجتماعي
كم�صدر وحل حلالة عدم التوازن واالت�ساق املعريف يف �آن واحد.
وعليه تهدف الدرا�سة احلالية �إىل معرفة التنافر املعريف و�أ�ساليب
التفكري ،وم�صادر الدعم االجتماعي ،والعالقة القائمة بينهما لدى
طلبة جامعة الريموك.وب�شكل �أكرث حتدي ًدا ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1 .1ما م�ستوى التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك؟
2 .2ما �أ�ساليب التفكري لدى طلبة جامعة الريموك؟
3 .3ما م�صادر الدعم االجتماعي لدى طلبة جامعة الريموك؟
4 .4هل تختلف م�ستويات التنافر املعريف باختالف جن�س الطلبة،
وتخ�ص�صهم ،وم�ستواهم الدرا�سي؟
5 .5ما القدرة التنب�ؤية مل�صادر الدعم االجتماعي ،و�أ�ساليب
التفكري يف التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك؟

أهمية ال ّدراسة:
ظرية من خالل �أهمية
تربز �أهمية هذه ال ّدرا�سة من ال ّناحية ال ّن ّ
متغرياتها؛ �إذ �أنها تناولت مفاهيم مهمة ذات عالقة باحلياة العامة
للطلبة؛ حيث توفر معلومات �سيكولوجية جديدة حول مو�ضوع
الدرا�سة من خالل توفري �أُطر نظرية تتعلق بالتنافر املعريف ،وعالقته
ب�أ�ساليب التفكري ،وم�صادر الدعم االجتماعي يف املوقف التعليمي،
لذا تعد هذه الدرا�سة حماولة لإثراء املكتبة العربية بدرا�سات حول
هذا املو�ضوع.
ومن الناحية العملية ي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن توفر بناًء
معرف ًيا جي ًدا للقائمني على العملية الرتبوية ،و�صناع القرارات
لل�سيا�سات الرتبوية ،واملعلمني ،واملر�شدين ،و�أولياء الأمور ،وكل من
يعمل يف حقل التعليم حول �أهمية �أ�ساليب التفكري ،كم�صدر حلالة
التنافر املعريف التي قد يعي�شها كل فرد يف كل املجاالت العلمية،
واحلياتية وعلى وجه اخل�صو�ص يف املجال الأكادميي ،والرتبوي،
وت�سليط ال�ضوء على �أهمية عملية الدعم االجتماعي من خالل بناء
�شبكة من العالقات االجتماعية الداعمة داخل حرم املدر�سة� ،أو
اجلامعة من �ش�أنها حتقيق حالة من التوازن النف�سي داخل ال�سياق
الرتبوي ،وخارجه بتقدميها �أ�شكال خمتلفة من الدعم االجتماعي،
ال�سيما الدعم االجتماعي املعلوماتي الذي ي�صحح املفاهيم،
والأفكار� ،أو يعززها� ،أو الدعم االجتماعي التقييمي الذي يزود متلقي
الدعم بالتغذية الراجعة التقييمية التي من �ش�أنها ت�سليط ال�ضوء على
نقاط القوة يف �أفكارنا ،ومعتقداتنا لتعزيزها� ،أو نقاط ال�ضعف
لتال�شيها ،والتخل�ص منها لتحقيق توازن ،وان�سجام نف�سي.

أهداف ال ّدراسة:
تهدف ال ّدرا�سة �إىل:
1 .1الك�شف عن العالقة بني التنافر املعريف ،و�أ�ساليب التفكري،
وم�صادر الدعم االجتماعي لدى طلبة جامعة الريموك.
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2الك�شف عن �أ�ساليب التفكري لدى طلبة جامعة الريموك؟
3الك�شف عن م�صادر الدعم لدى طلبة جامعة الريموك؟
4حتديد م�ستوى التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك.
5الك�شف عن القدرة التنب�ؤية مل�صادر الدعم االجتماعي،
و�أ�ساليب التفكري يف درجة التنافر املعريف لدى طلبة جامعة
الريموك.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄التنافر املعريف – ( :)Cognitive dissonanceهي حالة
من املواقف املتعار�ضة بني املعتقد ،وال�سلوك ي�صاحبه عادة �شعور
بعدم الراحة ،وهذا ال�شعور هو ما يجعل ال�شخ�ص يبحث عن ا�ستعادة
التوازن بني املعتقد ،وال�سلوك بتغيري احدهم (),Festinger 1957
.ويعرف �إجرائ ًيا على �أنه :الدرجة التي �سيح�صل عليها الطالب على
ّ
مقيا�س التنافر املعريف امل�ستخدم يف الدرا�سة.
◄◄الدعم االجتماعي  :)Social support( -هو مدى �إدراك
�سواء �أكان من
الفرد لوجود �سند وم�ساعدة مادية� ،أو معنوية يتلقاها ً
�أفراد �أ�رسته� ،أم الأ�صدقاء� ،أم الآخرين املهمني يف جميع املواقف
.ويعرف �إجرائ ًيا
()Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988
ّ
على �أنه :الدرجة التي �سيح�صل عليها الطالب على مقيا�س الدعم
االجتماعي املدرك ،واملتعدد الأبعاد امل�ستخدم يف الدرا�سة.
◄◄�أ�ساليب التفكري  :)thinking styels( -جمموعة من
اال�سرتاتيجيات ،والطرق املختلفة التي ي�ستخدمها الفرد للتعامل
مع ما لديه من معلومات يف �أثناء مواجهته للم�شكال ت (�Stern
.ويعرف �إجرائ ًيا على �أنه :الدرجة التي �سيح�صل عليها
ّ )berg,1997
الطالب على مقيا�س �أ�ساليب التفكري امل�ستخدم يف الدرا�سة.

حمددات الدراسة:
ميكن تق�سيم حدود ال ّدرا�سة �إىل الآتي:
 احلد املكاين :جامعة الريموك/الأردن.
 احلد الزماين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي.2016/2017
 احلد الب�رشي :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على طلبة جامعة
الريموك بعامة.

الدراسات السابقة:
يوجد كثري من الدرا�سات ال�سابقة التي عاجلت كل متغري على
حده ،ولكن الدرا�سات التي ربطت املتغريات الثالثة او متغريين على
الأقل فهي قليلة.لذلك مت مراجعة عدد كبري من الدرا�سات التي تعنى
بعالقة التنافر املعريف ب�أ�ساليب التفكري ،والدعم االجتماعي� ،أو
متغريات ذات عالقة.
قام ت�شو  ووود ( )Chow & Wood, 2001بدرا�سة هدفت
ملقارنة نتائج اختبار التنافر املعريف بني طلبة اجلامعات يف كندا
( )269من طلبة اجلامعات يف الواليات املتحدة االمريكية (204
طالبا) .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل انخفا�ض درجة التنافر املعريف
لدى الطلبة ،كلما زاد عمر ،وم�ستوى الطالب�.أي �أنه كلما تقدم الطلبة

يف العمر ،واخلربة (ال�سنة الدرا�سية) يف اجلامعة كلما �أظهروا تنافراً
معرفي ًا �أقل.و�أظهرت نتائج الدرا�سة كذلك �أن طلبة اجلامعات يف كندا
لديهم درجات تنافر معريف �أقل من نظرائهم يف الواليات املتحدة
االمريكية.
و�أجرى مككيمي و�آخرون ( )McKimmic et al., 2003درا�سة
هدفت �إىل بحث �أثر الدعم االجتماعي على �إثارة التنافر من منظور
الهوية االجتماعية لنظرية التنافر على عينة من ( )99طالب
بكالوريو�س يف هولندا.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن امل�شاركني
الذين مل يح�صلوا على دعم من اجلماعة� ،أظهروا احلاجة الأكرب
خلف�ض التنافر على طريق تغيري االجتاه ،وم�ستويات منخف�ضة من
التعرف مع اجلماعة.
وحاولت درا�سة اللحياين ( )Allahyani, 2012تو�ضيح العالقة
بني التنافر املعريف ،و�أمناط اتخاذ القرار (احلد�سي ،واملنطقي،
والعفوي التلقائي ،واالعتمادي ،والتجنبي)  ،على عينة من) 263
(طالبة من جامعة �أم القرى.و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
�إيجابية بني الأبعاد ال�شخ�صية ملقيا�س التنافر املعريف ،وبني
�أمناط اتخاذ القرار ،ووجود عالقة �سلبية بني التنافر املعريف يف
الأبعاد ال�شخ�صية الداخلية والنمط املنطقي ،ووجود عالقة �إيجابية
ذات داللة �إح�صائية بني التنافر املعريف ،والأبعاد االجتماعية
اخلارجية (غري ال�شخ�صية) لأمناط اتخاذ القرار (احلد�سي ،والتلقائي،
والتجنبي)  ،ووجود فروق بني الطالبات الالتي لديهن تنافراً معرفي ًا
عالياً ،والالتي لديهن تنافراً منخف�ض ًا يف بعد النمط التلقائي من
اتخاذ القرار ل�صالح الطالبات ذوات التنافر املعريف العايل.
وقام البدارين ( )2012بدرا�سة �أ�ساليب التفكري ،وعالقتها
ب�أمناط ال�شخ�صية لدى عينة مكونه من ( )873طالب ًا وطالبة من
طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك.و�أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب
التفكري الت�رشيعي احتل املرتبة الأوىل ،و�أن �أ�سلوب التفكري التقليدي
احتل املرتبة الأخرية.كما �أظهرت النتائج تفوق الإناث على الذكور
يف ا�ستخدام �أ�ساليب الفكري الت�رشيعي ،والتنفيذي ،والهرمي،
واخلارجي؛ يف حني تفوق الذكور على الإناث با�ستخدام �أ�ساليب
التفكري امللكي ،ووالفو�ضوي ،واملحلي ،والتقليدي.
�أما درا�سة �سالمة ( )2014فقد هدفت �إىل معرفة م�ستوى
التنافر املعريف وعالقته بامل�س�ؤولية االجتماعية لدى عينة من)
( 362طال ًبا وطالبة يف اجلامعة الها�شمية.و�أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني الدرجة الكلية للتنافر املعريف،
والدرجة الكلية للم�س�ؤولية االجتماعية.وكما �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن م�ستوى التنافر املعريف وم�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
طلبة اجلامعة الها�شمية كان متو�سطً ا ،و�أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى التنافر املعريف تعزى �إىل متغريي النوع
االجتماعي ،والكلية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية تعزى �إىل متغريي النوع االجتماعي
والكلية.
و�أجرت الليحاين ( )2015درا�سة تهدف �إىل حماوله الك�شف
عن امل�ستويات املختلفة حلجم التنافر املعريف – وم�ستوى تقدير
الذات لدى ( )336من طالب وطالبات جامعه �أم القرى.وكانت
�أهم النتائج هي� :إن م�ستوى حجم التنافر املعريف للدرجة الكلية
دون املتو�سط ،بينما كان م�ستوى تقدير ذات الكلي باملتو�سط ،كما
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أ .عمر عطا اهلل علي العظامات
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم

�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه �سالبة (عك�سية) داله �إح�صائي ًا
بني الدرجة الكلية للتنافر املعريف ،وتقدير الذات.
�أما درا�سة العتيبي ( )2015فقد هدفت �إىل معرفة طبيعة
العالقة بني كل من التنافر املعريف ،وكل من مفهوم الذات،
والتح�صيل الأكادميي لعينة من ( )330طالب ًا وطالبة بجامعة
�أم القرى.وكانت �أهم نتائجها وجود عالقة ارتباطية عك�سية بني
التنافر املعريف ومفهوم الذات ،و�أبعاده ،والتح�صيل الأكادميي،
كذلك وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا يف التنافر الداخلي ل�صالح
الطالبات ،ومل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف التنافر اخلارجي لدى
الطلبة بح�سب اجلن�س.
وجاءت درا�سة كرمي ( )2016حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل
الك�شف عن م�ستوى التنافر املعريف وعالقته بالعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية لدى عينة من ( )322طال ًبا ،وطالبة من طلبة
املرحلة الثانوية يف ق�ضاء عكا.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك
قدرة تنب�ؤية للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية يف م�ستوى التنافر
املعريف ،و�أن عامل الع�صابية ،وعامل املقبولية هما العامالن من
العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لهما القدرة التنب�ؤية الأكرث يف
التنافر املعريف.كما �أ�شارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى التنافر املعريف لدى طلبة املرحلة الثانوية
يف ق�ضاء عكا تعزى لأثر متغريي اجلن�س ،وال�صف.
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ندرة الدرا�سات
التي ربطت بني متغريات الدرا�سة ،حيث �أن الدرا�سات التي �سبقتها
ربطت هذه املتغريات منفردة� ،أو كل متغريين مع بع�ضهما.و�أظهرت
بع�ض هذه الدرا�سات وجود فروق دالة اح�صائ ًيا يف درجة التنافر
الكلي بح�سب اجلن�س (الليحاين2015 ،؛ العتيبي2015 ،؛ كرمي،
. )2016ويف درا�سات �أخرى مت ربط التنافر املعريف مبتغريات
�أخرى ،وقيا�س مدى ت�أثريه عليها مثل :ت�أثري التنافر املعريف على
�إتخاذ القرارات (. )Allahyani, 2012وهناك درا�سات تناولت ت�أثري
الدعم االجتماعي على �إثارة التنافر (، )McKimmic et al., 2003
وت�أثري التنافر على العمر وال�سنة الدرا�سية ()Chow & Wood, 2001
.

الطريقة واإلجراءات
منهجية البحث ومتغرياته:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي (امل�سحي االرتباطي) لتحقيق
�أهداف الدرا�سة.وا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية :التنافر
املعريف ،و�أ�ساليب التفكري ،والدعم االجتماعي ،واجلن�س (ذكور –
�إناث)  ،والكلية (�إن�سانية ،علمية)  ،وامل�ستوى الدرا�سي (�أوىل ،ثانية،
ثالثة ،رابعة) .
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف
جامعة الريموك ،امل�سجلني للف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي
( ، )2016/2017والبالغ عددهم ح�سب �إح�صائيات دائرة القبول
والت�سجيل يف جامعة الريموك ( )30897طالب ًا وطالبةً ،موزعني
على خمتلف الكليات العلمية والإن�سانية.
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )775طالب ًا وطالب ًة من �إجمايل
العدد امل�ستهدف ،وهو ( ، )800حيث حذفت ( )25ا�ستبانة مل تكتمل
ال�رشوط فيها.ومتثل العينة ما ن�سبته ( )2.5%من جمتمع الدرا�سة
تقريباً ،اختريوا بالطريقة املتي�رسة ،من خالل توزيع اال�ستبانات
على م�ساقات متطلبات اجلامعة العامة ،ومراعاة متثيل العينة
ملتغريات الدرا�سة الدميوغرافية ما �أمكن ،واجلدول ( )1يو�ضح
توزيع العينة وفق متغريات الدرا�سة الدميوغرافية.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة في جامعة اليرموك ً
وفقا لمتغيرات الدراسة

الفئات

العدد

الن�سبة املئوية

املتغري

ذكر

299

38.58

�أنثى

476

61.42

علمية

279

36

�إن�سانية

496

64

�أوىل

259

33.4

ثانية

175

22.6

ثالثة

160

20.07

رابعة

181

23.03

775

100%

النوع االجتماعي

الكلية

امل�ستوى الدرا�سي

املجموع الكلي

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت ثالث �أدوات ،هي :مقيا�س
طوره كا�سيل ،وت�شاو وريجر Cassel, Chow
التنافر املعريف الذي ّ
 ، ) )& Reiger, 2001ومقيا�س الدعم االجتماعي املدرك ،واملتعدد
الأبعاد ()Multidimensional Scale of Perceived Social Support
واملطور من قبل زميات وداهلم وزميات وفاريل (Zimet, Dahlem,
. )Zimet & Farley, 1988ومقيا�س �أ�ساليب التفكري ،واملطور من قبل
�سترينربغ ووجرن ( ، )Sternberg & Wagner, 1992والذي عدله
احلموري ( )2009ليتنا�سب مع البيئة الأردنية ،وفيما يلي و�صفا
لهذه الأدوات ودالالت �صدقها وثباتها.
● ●�أوالً :مقيا�س التنافر املعريف:
ت�ألف املقيا�س من ( )200فقرة موزعة على ثماين �أبعاد،
وهي :املزاج ،والر�ضا العائلي ،ال�سيطرة على امل�شاعر ،التكيف
ال�شخ�صي ،ال�صحة والعافية ،املدر�سية والتعلم ،التن�شئة االجتماعية،
اال�ستمرارية ،التبعية /الهيمنة ،ويحتوي كل بعد على ( )25فقرة،
يجيب عنها الطلبة بـ (نعم ،ال) .
�Ú Úصدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى
ومدى و�ضوح الفقرات ،و�سالمتها اللغوية للطلبة ُعر�ض املقيا�س
على ( )10من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف
علم النف�س ،ومت التعديل يف �ضوء مقرتحاتهم ،و�آرائهم ،حيث اعتمد
على �إجماع ( )80%من املحكمني لقبول الفقرة ،وخل�صت نتائج
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التحكيم �إىل حذف (� )4أبعاد من مقيا�س التنافر املعريف ،وذلك
لعدم ارتباطها املبا�رش مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،كما مت حذف
( )31فقرة ،ف�ضلاً عن تعديل �صياغة بع�ض الفقرات.ويف �ضوء تلك
التعديالت التي �أجريت� ،أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )64فقرة.
�Ú Úصدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )42طال ًبا ،وطالب ًة من
طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ح�ساب قيم
معامالت االرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له ،والدرجة الكلية
للمقيا�س.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن جميع معامالت االرتباط
بني كل فقرة ،والبعد� ،أو املقيا�س الكلي كانت دالة �إح�صائ ًيا،
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والبعد بني
( ، )0.79 - 0.23يف حني تراوحت قيم معامالت االرتباط بني
درجات الفقرات ،واملقيا�س الكلي بني ( ، )0.66 - 0.23وجتدر
الإ�شارة �أن جميع معامالت االرتباط كانت �أعلى من ()%0.20
ودالة �إح�صائ ًيا ح�سب معيار (عودة والقا�ضي ، )2014 ،ولذلك مل
يتم حذف �أي من هذه الفقرات.وهذا يدل على �صدق بناء مقبول
للمقيا�س.
Ú Úثبات املقيا�س :للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت
التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )test- retestبتطبيق
املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على عينة ا�ستطالعية تكونت
من ( )42طال ًبا ،وطالب ًة من طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة
امل�ستهدفة ،ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
يف املرتني.ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )2يبني معامل االت�ساق
الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وثبات الإعادة للمجاالت والأداة
ككل وع ّدت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.

 ،ومن ( 2 – 1.67مرتفع)  ،وذلك لتحديد م�ستوى التنافر املعريف
لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
● ●ثانياً :مقيا�س �أ�ساليب التفكري:
ت�ألف املقيا�س من (� )70سبعني فقرة ،وقد توزعت الفقرات
على ثالثة ع�رش �أ�سلوب ًا للتفكري )5( ،فقرات تقي�س الأ�سلوب الت�رشيعي،
و ( )5فقرات تقي�س الأ�سلوب التنفيذي ،و ( )5فقرات تقي�س الأ�سلوب
احلكمي ،و ( )4فقرات تقي�س الأ�سلوب امللكي ،و ( )6فقرات تقي�س
الأ�سلوب الهرمي ،و ( )4فقرات تقي�س الأ�سلوب الأقلي ،و ( )6فقرات
تقي�س الأ�سلوب الفو�ضوي )7( ،فقرات تقي�س الأ�سلوب الكلي ،و ()4
فقرات تقي�س الأ�سلوب اجلزئي ،و ( )7فقرات تقي�س الأ�سلوب الداخلي،
و ( )7فقرات تقي�س الأ�سلوب اخلارجي ،و ( )6فقرات تقي�س الأ�سلوب
املتحرر ،و ( )4فقرات تقي�س الأ�سلوب املحافظ.
�Ú Úصدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى،
ُعر�ض املقيا�س ب�صيغته الأولية على ( )10من حمكمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف علم النف�س؛ للحكم على �صالحية
الفقرات ،ومدى دقتها ،وو�ضوحها و�سهولتها ،ومنا�سبتها لغوياً ،وقد
اعتمد على �إجماع ( )80%من املحكمني لقبول الفقرة ،وخل�صت
نتائج التحكيم �إىل حذف ( )18فقرة ،وتعديل �صياغة بع�ض الفقرات.
�Ú Úصدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )42طال ًبا ،وطالب ًة من
طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ح�ساب قيم
معامالت االرتباط بني الفقرة ،والبعد الذي تنتمي له.و�أ�شارت نتائج
التحليل �إىل �أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد كانت
دالة �إح�صائ ًيا ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة الفقرة
والبعد بني ( ، )0.71 - 0.21وجتدر الإ�شارة �أن جميع معامالت
االرتباط كانت �أعلى من ( ، )%0.20ودالة �إح�صائ ًيا ح�سب معيار
(عودة والقا�ضي ، )2014 ،ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات.
وهذا يدل على �صدق بناء مقبول للمقيا�س.
Ú Úثبات املقيا�س :من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق
بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )test- retestبتطبيق املقيا�س،
و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على عينة ا�ستطالعية تكونت من ()42
طال ًبا ،وطالب ًة من طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة،
ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف
املرتني.ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )3يبني معامل االت�ساق
الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وثبات الإعادة للمجاالت والأداة
ككل وع ّدـت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.

يالحظ من اجلدول (ّ � ، )2أن ثبات االت�ساق الداخلي لأداة
ال ّدرا�سة قد بلغت قيمته ( ، )0.94ولأبعادها تراوحت بني (0.81-
 ، )0.87يف حني � ّأن ثبات الإعادة لأداة ال ّدرا�سة قد بلغت قيمته
( ، )0.93ولأبعادها تراوحت بني (.)0.93 - 0.90
Ú Úطريقة الت�صحيح :للإجابة عن فقرات املقيا�س ،ا�ستخدم
تدريج ثنائي يتكون من درجتني ،حيث تعطى (نعم) درجتان ،و
(ال) تعطى درجة ،فقد تراوحت الدرجة الكلية للمقيا�س بني (64
  )128درجة.وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية وفق املعيارالتايل 1.33( :فما دون منخف�ض)  ،ومن ( 1.66 – 341.متو�سط)

جدول ()3

جدول ()2
معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياس التنافر المعرفي الكلي وأبعاده

التنافر املعريف

عدد
ثبات االت�ساق ثبات
الإعادة الفقرات
الداخلي

بعد ال�سيطرة على امل�شاعر

0.83

0.91

17

بعد التكيف ال�شخ�صي

0.80

0.92

15

بعد التن�شئة االجتماعية

0.87

0.90

18

بعد اال�ستمرارية

0.81

0.93

14

الكلي للمقيا�س

0.94

0.93
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�أ�ساليب التفكري

ثبات االت�ساق
الداخلي

ثبات
الإعادة

الفقرات ()52

عدد

الأ�سلوب الت�رشيعي

0.73

0.84

4

الأ�سلوب التنفيذي

0.65

0.76

4

الأ�سلوب احلكمي

0.75

0.87

4

التنافر املعرفي وعالقته بأساليب التفكير ومصادر الدعم االجتماعي
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ .عمر عطا اهلل علي العظامات
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم

�أ�ساليب التفكري

ثبات االت�ساق
الداخلي

ثبات
الإعادة

الفقرات ()52

عدد

الأ�سلوب امللكي

0.72

0.77

3

الأ�سلوب الهرمي

0.68

0.91

4

الأ�سلوب الأقلي

0.66

0.90

4

الأ�سلوب الفو�ضوي

0.71

0.80

4

الأ�سلوب الكلي �أو العاملي

0.79

0.82

4

الأ�سلوب اجلزئي �أو املحلي

0.59

0.86

3

الأ�سلوب الداخلي

0.73

0.85

5

الأ�سلوب اخلارجي

0.79

0.79

5

التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )test- retestبتطبيق
املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على عينة ا�ستطالعية تكونت
من ( )42طال ًبا ،وطالب ًة من طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة
امل�ستهدفة ،ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
يف املرتني.ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )4يبني معامل االت�ساق
الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وثبات الإعادة للمجاالت والأداة
ككل وع ّدت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول ()4
معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لمقياس الدعم االجتماعي المدرك الكلي وأبعاده

الأ�سلوب املتحرر

0.71

0.83

5

الدعم االجتماعي
املدرك

ثبات االت�ساق
الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

الأ�سلوب املحافظ

الأ�رسة

0.83

0.94

4

0.77

0.77

3

الأ�صدقاء

0.89

0.94

4

الآخرون املهمون

0.91

0.96

4

الكلي للمقيا�س

0.88

0.95

12

يالحظ من اجلدول (ّ � ، )3أن ثبات االت�ساق الداخلي لأ�ساليب
�أداة ال ّدرا�سة قد تراوحت بني ( ، )0.79 - 0.59يف حني � ّأن ثبات
الإعادة لأ�ساليب �أداة ال ّدرا�سة قد تراوحت بني (. )0.91 - 0.76
Ú Úطريقة الت�صحيح :للإجابة عن فقرات املقيا�س ،ا�ستخدم
(دائما ،غال ًبا� ،أحيا ًنا،
تدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي التدريج
ً
نادرا� ،أب ًدا) مبدى عالمات تراوح بني .1 - 5وقد مت ت�صنيف
ً
املتو�سطات احل�سابية وفق املعيار التايل :2.33 - 1 :منخف�ض،
ومن  :3.66 - 2.34متو�سط ،ومن  :5 - 3.67مرتفع)  ،وذلك
لتحديد م�ستوى �أ�ساليب التفكري.
● ●ثالثاً :مقيا�س الدعم االجتماعي املدرك:
ت�ألف املقيا�س من ( )12فقرة توزعت على ثالثة جماالت
وهي :الأ�رسة ،الأ�صدقاء ،والآخرون املهمون ،ويحتوي كل بعد على
 4فقرات.
�Ú Úصدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى،
ومدى و�ضوح الفقرات ،و�سالمتها اللغوية للطلبة ُعر�ض املقيا�س
على ( )10حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف
علم النف�س ،ومت التعديل يف �ضوء مقرتحاتهم ،و�آرائهم ،حيث اعتمد
على �إجماع ( )80%من املحكمني لقبول الفقرة ،وخل�صت نتائج
التحكيم �إىل عدم حذف �أي من هذه الفقرات مع تعديل طفيف على
�صياغة بع�ض الفقرات.
�Ú Úصدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )42طال ًبا ،وطالب ًة
من طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ح�ساب
قيم معامالت االرتباط بني الفقرة ،والبعد الذي تنتمي له ،والدرجة
الكلية للمقيا�س.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن جميع معامالت
االرتباط بني كل فقرة والبعد �أو املقيا�س الكلي كانت دالة �إح�صائ ًيا،
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة الفقرة ،والبعد بني
( ، )0.87 - 0.61يف حني تراوحت قيم معامالت االرتباط بني
درجات الفقرات ،واملقيا�س الكلي بني ( )0.87 - 0.59وهذا يدل
على �صدق بناء مقبول للمقيا�س.
Ú Úثبات املقيا�س :للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت
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يالحظ من اجلدول (ّ � ، )4أن ثبات االت�ساق الداخلي لأداة
ال ّدرا�سة قد بلغت قيمته ( )0.88ولأبعادها تراوحت بني (- 0.83
 ، )0.91يف حني � ّأن ثبات الإعادة لأداة ال ّدرا�سة قد بلغت قيمته
( )0.95ولأبعادها تراوحت بني (.)0.96 - 0.94
Ú Úطريقة الت�صحيح :للإجابة عن فقرات املقيا�س ،ا�ستخدم
(دائما ،غال ًبا� ،أحيا ًنا،
تدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي التدريج
ً
نادرا� ،أب ًدا) مبدى عالمات تراوح بني .1 - 5وقد مت ت�صنيف
ً
املتو�سطات احل�سابية وفق املعيار التايل :2.33 - 1 :منخف�ض،
ومن  :3.66 - 2.34متو�سط ،ومن  :5 - 3.67مرتفع)  ،وذلك
لتحديد م�ستوى م�صادر الدعم االجتماعي.

إجراءات تطبيق الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

�1إعداد �أدوات الدرا�سة ب�صورتها الأولية.والتحقق من �صدقها
وثباتها.
2احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من جامعة الريموك.
3حتديد جمتمع الدرا�سة ح�سب �إح�صاءات دائرة القبول والت�سجيل
يف اجلامعة ،واختيار عينة متثل حوايل ن�سبة ( )2.5%من
جمتمع الدرا�سة.
4التن�سيق مع مدر�سي امل�ساقات يف خمتلف كليات اجلامعة
لالتفاق على مواعيد تطبيق الدرا�سة.
5زيارة الطلبة يف حما�رضاتهم ،والت�أكيد على �أن الهدف من
هذه الدرا�سة هو �إثراء البحث العلمي فقط ،و�ستعامل البيانات
واال�ستجابات ب�رسية تامة ،ثم تو�ضيح تعليمات اال�ستجابة
على الأدوات للح�صول على ا�ستجابات مو�ضوعية ،ومن ثم
توزيع اال�ستبانات على العينة امل�ستهدفة ،وجمعها.
6جمع اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل ،و�إدخال بياناتها �إىل
ذاكرة احلا�سوب ،لإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة
والتو�صل للنتائج.
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الكلي

● ●�أوال :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول" :ما
م�ستوى التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك؟" ،مت ا�ستخراج
التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية مل�ستوى التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

االبعاد

النتائج

جدول ()5
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنافر
المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك

االبعاد

املجال

ال�سيطرة على امل�شاعر

تنافر
معريف
منخف�ض
تنافر
معريف
متو�سط
تنافر
معريف
مرتفع
املجموع

التكيف ال�شخ�صي

تنافر
معريف
منخف�ض
تنافر
معريف
متو�سط
تنافر
معريف
مرتفع
املجموع

التن�شئة االجتماعية

تنافر
معريف
منخف�ض
تنافر
معريف
متو�سط
تنافر
معريف
مرتفع
املجموع

الإ�ستمرارية

تنافر
معريف
منخف�ض
تنافر
معريف
متو�سط
تنافر
معريف
مرتفع
املجموع

التكرار

الن�سبة

508

65.5

244

31.5

23

3.0

775

100.0

143

18.5

507

65.4

125

16.1

775

100.0

342

44.1

391

50.5

42

5.4

775

100.0

291

37.5

390

50.3

94

12.1

775

100.0

املتو�سط
احل�سابي

1.33

1.52

1.46

االنحراف
املعياري

0.177

0.170

0.157

منخف�ض

متو�سط

متو�سط

1

2

تنافر
معريف
منخف�ض
تنافر
معريف
متو�سط
تنافر
معريف
مرتفع
املجموع

امل�ستوى الرتبة

4

املجال

التكرار

الن�سبة

313

40.4

427

55.1

35

4.5

775

100.0

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1.44

امل�ستوى الرتبة

0.129

متو�سط

يبني اجلدول (ّ � )5أن املتو�سط احل�سابي ملقيا�س التنافر
املعريف ككل بلغ ( ، )1.44ومب�ستوى متو�سط وبلغت �أعلى ن�سبة
لتوزيع الطلبة يف التنافر املعريف املتو�سط ( ، )55.1%بينما
كانت ن�سبة التنافر املعريف املنخف�ض ( ، )40.4%واملرتفع
(. )4.5%حيث ت�شري ن�سب توزيع الطلبة يف التنافر املعريف يف ما
بني امل�ستوى املنخف�ض ،واملتو�سط.كما �أن املتو�سطات احل�سابية
للأبعاد قد تراوحت مابني ( ، )1.52 1.33-حيث جاء بعد التكيف
ال�شخ�صي يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ()1.52
ومب�ستوى متو�سط ،وبلغت �أعلى ن�سبة لتوزيع الطلبة يف التنافر
املعريف املتو�سط (. )65.4%بينما جاء بعدا التن�شئة االجتماعية،
واال�ستمرارية يف املرتبة الثانية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (، )1.46
ومب�ستوى متو�سط.ويف جمال التن�شئة االجتماعية بلغت
�أعلى ن�سبة لتوزيع الطلبة يف التنافر املعريف املتو�سط
(� )50.5%أما يف جمال اال�ستمرارية فبلغت �أعلى ن�سبة لتوزيع
الطلبة يف التنافر املعريف املتو�سط (. )50.3%وجاء بعد ال�سيطرة
على امل�شاعر يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()1.33
 ،ومب�ستوى منخف�ض ،وبلغت �أعلى ن�سبة لتوزيع الطلبة يف التنافر
املعريف املنخف�ض ( ، )65.5%بينما كانت ن�سبة التنافر املعريف
املتو�سط.
● ●ثانياً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:
"ما �أ�ساليب التفكري لدى طلبة جامعة الريموك؟" ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأ�ساليب التفكري كما
هو مو�ضح يف اجلدول (. )6
الجدول (: )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألاساليب التفكير

�أ�ساليب التفكري

1.46

0.175

متو�سط

-

2
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

الرتبة

الأ�سلوب الت�رشيعي

4.35

0.590

مرتفع

1

الأ�سلوب التنفيذي

3.82

0.784

مرتفع

10

الأ�سلوب احلكمي

3.84

0.732

مرتفع

8

الأ�سلوب امللكي

3.71

0.843

مرتفع

13

الأ�سلوب الهرمي

4.02

0.696

مرتفع

4

الأ�سلوب الأقلي

3.75

0.724

مرتفع

12

التنافر املعرفي وعالقته بأساليب التفكير ومصادر الدعم االجتماعي
لدى طلبة جامعة اليرموك

�أ�ساليب التفكري

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

أ .عمر عطا اهلل علي العظامات
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم

1.36

1.53

1.48

1.49

0.184

0.159

0.150

0.182

1.30

1.52

1.44

1.44

0.169

0.177

0.159

0.168

�س

1.31

1.52

1.45

1.45

ع

0.175

0.172

0.153

0.166

�س

1.35

1.53

1.48

1.47

ع

0.178

0.166

0.162

0.192

�س

1.33

1.54

1.47

1.48

ع

0.178

0.172

0.158

0.174

�س

1.33

1.53

1.46

1.47

ال�سيطرة على امل�شاعر

التكيف ال�شخ�صي

التن�شئة االجتماعية

اال�ستمرارية

مقيا�س التنافر املعريف
1.46
0.128
1.42

ع

ذكر

يبني اجلدول ( )6ان جميع �أ�ساليب التفكري جاءت مب�ستويات
عالية حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية ما بني (� )4.35إىل
(. )3.71وكان الأ�سلوب الت�رشيعي �أعلى �أ�ساليب التفكري امل�ستخدمة
من الطلبة ،يليها الأ�سلوب املتحرر والأ�سلوب اخلارجي�.أما �أقل
�أ�ساليب التفكري �شيوعا فكانت الأ�سلوب امللكي يليها الأ�سلوب الأقلي
ثم الفو�ضوي.
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث " :ما
م�صادر الدعم االجتماعي لدى طلبة جامعة الريموك؟" ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�صادر الدعم
االجتماعي كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )7

اجلن�س
�أنثى

�إن�سانية
الكلية
علمية

الجدول (: )7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصادر الدعم االجتماعي

�سنة �أوىل

0.180

0.167

0.156

0.184

0.132

1.34

1.50

1.46

1.45

ع

0.183

0.155

0.149

0.175

�س

1.31

1.51

1.43

1.42

ع

0.164

0.182

0.160

0.162

4.13

0.708

عايل

-

1.44

4.22

0.998

عايل

2

�س

0.123

الأ�صدقاء

3.91

0.927

عايل

3

ع

1.41

الأ�رسة

4.25

0.819

عايل

1

امل�ستوى
الدرا�سي

�سنة ثانية

0.127

م�صادر الدعم
االجتماعي

املتو�سطات
احل�سابية

االنحرافات
املعيارية

امل�ستوى

الرتبة

الآخرون
املهمون
مقيا�س الدعم
االجتماعي

�س

0.129

الأ�سلوب املحافظ

3.84

0.814

مرتفع

8

ع

1.43

الأ�سلوب املتحرر

4.12

0.703

مرتفع

2

�س

0.128

الأ�سلوب اخلارجي

4.05

0.714

مرتفع

3

1.45

الأ�سلوب الداخلي

3.94

0.733

مرتفع

5

0.130

الأ�سلوب اجلزئي �أو املحلي

3.91

0.811

مرتفع

6

1.45

الأ�سلوب الكلي �أو العاملي

3.85

0.739

مرتفع

7

0.131

الأ�سلوب الفو�ضوي

3.78

0.724

مرتفع

11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات التنافر المعرفي حسب متغيرات
الجنس ،والكلية ،والمستوى الدراسي

1.44

امل�ستوى

الرتبة

جدول ()8

�سنة ثالثة

ي�شري اجلدول ( )7ان م�ستوى الدعم االجتماعي الكلي كان
مبتو�سط ح�سابي ( )4.13ومي�ستوى عالٍ  ،وجاءت جميع م�صادر
الدعم مب�ستوى عالٍ حيث جاء م�صدر الدعم من الأ�رسة ()4.25
املهمني ( )4.22والدعم
بالدرجة الأوىل يليها الدعم من الآخرين
ّ
من الأ�صدقاء ( )3.91بالدرجة الثالثة واالخرية.
● ●رابعاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:
"هل تختلف م�ستويات التنافر املعريف باختالف جن�س الطلبة،
وتخ�ص�صهم ،وم�ستواهم الدرا�سي؟" ،مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية مل�ستويات التنافر املعريف ح�سب
متغريات اجلن�س ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واجلدول ( )8يو�ضح
ذلك.
23

�سنة رابعة

يبني اجلدول ( )8تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية مل�ستويات التنافر املعريف،
ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س (ذكور� ،إناث)  ،والكلية
(علمية� ،إن�سانية)  ،وامل�ستوى الدرا�سي (�سنة �أوىل� ،سنة ثانية،
�سنة ثالثة� ،سنة رابعة) .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي
املتعدد على الأبعاد ذات االرتباط الإيجابي كما هو مبني يف
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م�صدر التباين

الكلي

12.939

774

الكلية
هوتلنج= 013.ح=038.

اخلط�أ

12.450

769

0.016

امل�ستوى الدرا�سي
ويلك�س= 968.ح=016.

امل�ستوى
الدرا�سي

0.161

3

0.054

*3.312

0.020

*دال إحصائيًا عند مستوى ()a≥ 0.05

يتبني من اجلدول ( )9الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05تعزى لأثر
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف) ( 13.778وبداللة �إح�صائية بلغت)
 ،( 0.016وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05تعزى
لأثر الكلية ،حيث بلغت قيمة ف ( )5.836وبداللة �إح�صائية بلغت
( ، )0.016وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05تعزى لأثر
امل�ستوى الدرا�سي ،حيث بلغت قيمة ف ( )3.312وبداللة �إح�صائية
بلغت ( ، )0.020ولبيان الفروق الدالة �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات
احل�سابية مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه كما هو
مبني يف اجلدول (. )6

اخلط�أ
الكلي

م�صدر التباين
اجلن�س
هوتلنج= 037.ح=000.

�أبعاد

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

ال�سيطرة
على
امل�شاعر

0.456

1

0.456

التكيف
ال�شخ�صي

0.003

1

0.003

0.113

0.736

التن�شئة
االجتماعية

0.251

1

0.251

*10.504

0.001

الإ�ستمرارية

0.402

1

0.402

*13.540

0.000

ال�سيطرة
على
امل�شاعر
التكيف
ال�شخ�صي
التن�شئة
االجتماعية
الإ�ستمرارية

تحليل التباين الثالثي المتعدد ألثر الجنس ،والكلية ،والمستوى الدراسي على أبعاد التنافر
المعرفي

*14.975

ال�سيطرة
على
امل�شاعر
التكيف
ال�شخ�صي
التن�شئة
االجتماعية
الإ�ستمرارية

جدول ()10

0.000

�أبعاد

الكلية

0.094

1

0.094

*5.836

0.016

الإ�ستمرارية

ال�سيطرة
على
امل�شاعر
التكيف
ال�شخ�صي
التن�شئة
االجتماعية
الإ�ستمرارية

جمموع املربعات

اجلن�س

0.223

1

0.223

*13.778

0.000

درجات احلرية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

متو�سط املربعات

تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس ،والكلية ،والمستوى الدراسي ،على الدرجة الكلية لمقياس
التنافر المعرفي

قيمة ف

جدول ()9

ال�سيطرة
على
امل�شاعر
التكيف
ال�شخ�صي
التن�شئة
االجتماعية

الداللة الإح�صائية

جدول ( ، )10وحتليل التباين الثالثي للدرجة الكلية ملقيا�س
التنافر ككل كما هو مبني يف جدول (. )9

0.161

1

0.161

*5.309

0.021

0.007

1

0.007

0.232

0.630

0.158

1

0.158

*6.617

0.010

0.101

1

0.101

3.414

0.065

0.104

3

0.035

1.135

0.334

0.156

3

0.052

1.801

0.146

0.208

3

0.069

*2.908

0.034

0.437

3

0.146

*4.907

0.002

23.394

0.030 769

22.254

0.029 769

18.352

0.024 769

22.853

0.030 769

24.128

774

22.421

774

18.980

774

23.815

774

*دال إحصائياً عند مستوى ()a≥ 0.05

يتبني من اجلدول ( )10الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05تعزى لأثر
اجلن�س يف جميع الأبعاد با�ستثناء بعد التكيف ال�شخ�صي ،وجاءت
الفروق ل�صالح الذكور.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05تعزى
لأثر الكلية يف بعدي ال�سيطرة على امل�شاعر ،والتن�شئة االجتماعية،
وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05تعزى لأثر
امل�ستوى الدرا�سي يف بعدي التن�شئة االجتماعية واال�ستمرارية.
 ولبيان الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية،
مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه ،التي �أظهرت فروق ًا
24

التنافر املعرفي وعالقته بأساليب التفكير ومصادر الدعم االجتماعي
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ .عمر عطا اهلل علي العظامات
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم

املتغري التابع

املتنبئات

مقيا�س التنافر املعريف

املتغري امل�ستقل
مقيا�س الدعم االجتماعي

193.

037.

035. -

*29.978

000.

0.025

0.332

0.110

0.017

*23.804

0.000

0.020

0.350

0.122

0.012

*21.444

0.000

0.019

0.361

0.130

0.008

*19.145

0.000

▲
R2

الأ�رسة

R

R2

قيمة ف

داللة ف
الإح�صائية

0.014

0.369

0.136

0.006

*17.282

0.000

الأ�سلوب املحافظ

معامل االرتباط معامل التحديد

املعامل B

قيمة ف

الداللة
االح�صائية

الأ�سلوب الأقلي

جدول ()11
تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ألثر مصادر الدعم االجتماعي في التنافر المعرفي

الأ�سلوب التنفيذي الأ�سلوب املتحرر

ذات داللة �إح�صائية ( )a≥ 0.05بني ال�سنة الأوىل ،وال�سنة الرابعة،
وجاءت الفروق ل�صالح ال�سنة الأوىل يف بعدي التن�شئة االجتماعية،
والإ�ستمرارية ،ويف مقيا�س التنافر املعريف ككل.
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث "ما
القدرة التنب�ؤية مل�صادر الدعم االجتماعي ،و�أ�ساليب التفكري يف
التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك؟" ،مت ا�ستخدام حتليل
االنحدار املتعدد املتدرج ملعرفية القدرة التنب�ؤية لدرجات م�صادر
الدعم االجتماعي الكلية يف التنافر املعريف لدى طلبة جامعة
الريموك ،كما هو مبني يف اجلدول ( ، )11وكذلك مت ا�ستخدام حتليل
االنحدار املتعدد املتدرج ملعرفة القدرة التنب�ؤية لدرجات �أبعاد
م�صادر الدعم االجتماعي ،و�أ�ساليب التفكري يف التنافر املعريف لدى
طلبة جامعة الريموك ،كما هو مبني يف اجلدول (. )12

التباين
املعامل االرتباط املف�رس
B
R2
املتعدد

0.013

0.375

0.141

0.004

*15.682

0.000

*دال احصائيًا عند مستوى ()a≥ 0.05
*دال احصائياً عند مستوى ()a≥ 0.05

 التابع :مقيا�س التنافر املعريف
يتبني من اجلدول �أعاله �أن الدعم االجتماعي قد ف�رس ()3.7%
من التباين يف التنافر املعريف ،وقد كانت هذه امل�ساهمة دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى داللة (. )a=0.000
جدول ()12
تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ألثر مصادر الدعم االجتماعي وأساليب التفكير في التنافر
المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك

املتغري التابع

املتنبئات

مقيا�س التنافر املعريف

الآخرون املهمون الأ�سلوب الت�رشيعي الأ�سلوب الداخلي

التباين
املعامل االرتباط املف�رس
B
R2
املتعدد

قيمة ف

داللة ف
الإح�صائية

0.025

0.191

0.037

0.037

*29.118

0.000

0.035

0.247

0.061

0.024

*24.976

0.000

0.035

0.306

0.094

0.033

*26.508

0.000

▲
R2

املهمني ،والأ�سلوب
يتبني من اجلدول �أعاله � َّأن بعد الآخرين
ِّ
الت�رشيعي ،والأ�سلوب الداخلي ،والأ�سلوب الأقلي ،والأ�سلوب
التنفيذي ،والأ�سلوب املتحرر ،وبعد الأ�رسة ،والأ�سلوب املحافظ
ف�رسوا معا حوايل ( )14.1%من التنافر املعريف بداللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة (. )a=000.حيث بلغت ن�سبة تف�سري �أبعاد الدعم
االجتماعي ( )4.3%من التنافر املعريف ،وبلغت ن�سبة تف�سري �أبعاد
�أ�ساليب التفكري ( )9.8%من التنافر املعريف.فقد ف�رس بعد الآخرين
املهمني ( )3.6%من التنافر املعريف ،و�أ�ضاف الأ�سلوب الت�رشيعي
ِّ
(� )2.4%أخرى للتنافر املعريف ،و�أ�ضاف الأ�سلوب الداخلي
(� )3.3%أخرى للتنافر املعريف ،و�أ�ضاف الأ�سلوب الأقلي ()1.7%
�أخرى للتنافر املعريف ،و�أ�ضاف الأ�سلوب التنفيذي (� )1.2%أخرى
للتنافر املعريف ،و�أ�ضاف الأ�سلوب املتحرر (� )0.8%أخرى للتنافر
املعريف ،و�أ�ضاف بعد الأ�رسة (� )0.6%أخرى للتنافر املعريف ،يف
حني � َّأن الأ�سلوب املحافظ �أ�ضاف ( )0.4%للتنافر املعريف.

مناقشة النتائج
● ●مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على:
"ما م�ستوى التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك؟"
لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �أن جميع �أبعاد
مقيا�س التنافر املعريف كانت متو�سطة لدى عينة الدرا�سة ،ما عدا
منخف�ضا ،وكانت الدرجة الكلية
بعد ال�سيطرة على امل�شاعر كان
ً
للمقيا�س متو�سطة ،ويرجع الباحثان ذلك �إىل �أن الدرجة املتو�سطة
يف التنافر املعريف بني �أفراد عينة الدرا�سة ب�سبب ميل �أفراد املجتمع
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�إىل التوازن بني القوى النف�سية الداخلية ،وقوى املجتمع اخلارجية.
واملجتمع اجلامعي يتميز ب�أنه جمتمع منظم يخ�ضع للأنظمة،
والتعليمات.ولذلك يحاول الطلبة االن�صياع ،واالنقياد ملعايريه،
وقوانينه.وبالتايل ي�سعى الطلبة خللق حالة من التوازن بني م�سايرة
املجتمع ،والعمل على �إ�شباع حاجاته ،وحتقيق �أهدافه ،ورغباته
حتى يحظى بقبول الآخرين ،وعدم رف�ضه له ب�شكل عام.
وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي تو�صلت �إليها درا�سة
�سالمة ( )2014التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى التنافر املعريف لدى
طلبة اجلامعة كان متو�سطاً.بينما اختلفت هذه النتيجة مع درا�سة
ت�شو و وود ( )Chow & Wood,2001التي �أظهرت انخفا�ض درجة
التنافر املعريف لدى الطلبة.
حيث جاء بعد التكيف ال�شخ�صي الأعلى يف التنافر املعريف،
بينما جاء بعد ال�سيطرة على امل�شاعر يف املرتبة الأدنى.ويرجع
الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة ت�أثري العوامل ال�شخ�صية مبا يف
ذلك الأ�رسة على م�ستوى التنافر املعريف لدى الطلبة ،فالأ�رسة تريد
�أن يكت�سب �أبنا�ؤها �أكرب قدر ممكن من املعلومات خالل فرتة زمنية
حمدودة ،وذلك لرفع م�ستوى حت�صيله لأعلى حد ممكن ،مما يجعل
من امل�ستحيل على الطلبة التكيف خالل عمليات التعلم ،وبالتايل
الت�أثري �سلبي على املعتقدات املعرفية لديهم.كما ميكن تربير هذه
النتيجة من خالل ت�أثري الرتاكمات الزمنية من مورثات الأفراد
العائلية ،واالجتماعية على م�ستوى التنافر املعريف�.إذ �أن الأفراد
قد يحملون معتقداتهم الالعقالنية التي ت�سهم يف زيادة م�ستوى
التناق�ضات املعرفية لدى الطلبة ،وبالتايل خلق �شعور مزعج لدى
الطلبة حيال هذه التناق�ضات.
بينما جاء بعد ال�سيطرة على امل�شاعر منخف�ضا.ويف املرتبة
الأخرية ب�سب �إدراك الآخرين لأهمية امل�شاعر ،وت�أثريها على نف�سية
الآخرين وما ترتكه من �أثر يف البناء النف�سي للأفراد.لذا يعمد الأفراد
�إىل مراعاة م�شاعر الآخرين جتنب ًا خللق م�شكالت ،و�أزمات نف�سية
لديهم ،وبالتايل يظهرون بكل �صدق ،و�أمانة ،وتتطابق قولهم مع
فعلهم لذلك جاءت منخف�ضة ويف املرتبة الأخرية.
● ●مناق�شة ال�س�ؤال الثاين والثالث حول م�ستويات �أ�ساليب
التفكري وم�صادر الدعم االجتماعي
�أ�شارت النتائج �إىل �أن جميع �أ�ساليب التفكري جاءت
مب�ستويات عالية حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية ما بني
(� )4.35إىل ( ، )3.71حيث كان الأ�سلوب الت�رشيعي �أعلى �أ�ساليب
التفكري امل�ستخدمة من الطلبة بينما كان الأ�سلوب امللكي �أقلها.ويعد
الأ�سلوب الت�رشيعي من �أهم الأ�ساليب الوظيفية يف التفكري والذي
يفرت�ض تطورة ب�شكل جيد لدى طلبة اجلامعة كما يفد الأ�سلوب
امللكي من الأ�ساليب ال�شكلية التي تنطوي على الت�سلطية.
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى الدعم االجتماعي الكلي
كان مب�ستوى عالٍ  ،وجاءت جميع م�صادر الدعم مب�ستوى عالٍ
حيث جاء م�صدر الدعم من الأ�رسة بالدرجة الأوىل يليها الدعم من
املهمني والدعم من الأ�صدقاء بالدرجة الثالثة والأخرية.
الآخرين
ِّ
وتعد هذه النتيجة منطقية �إذ تع ّد الأ�رسة من �أهم م�صادر الدعم
االجتماعي للطلبة من �أجل حتقيق التوافق والتكيف مع املجتمع.
● ●مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،والذي ين�ص

على" :هل تختلف م�ستويات التنافر املعريف باختالف جن�س الطلبة،
وتخ�ص�صهم ،وم�ستواهم الدرا�سي؟"
لقد �أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الذكور ،والإناث يف التنافر املعريف ول�صالح الذكور.
ويرجع الباحثان ذلك �إىل ثقافة املجتمع الذكورية التي ترى �أن
�صورة الرجل� ،أو الذكر يجب �أن ال تهتز بنظر الآخرين.ويجب �أن
يظهر ب�صورة تتطابق مع ال�صورة التي يريدها املجتمع؛ ولذلك
جند �أن الفرد الذكر يف املجتمعات ال�رشقية.وهذه النتيجة ال تتفق
مع النتائج التي تو�صلت �إليها عدد من الدرا�سات (�سالمة2014 ،؛
اللحياين2015 ،؛ العتيبي ، )2015 ،التي �أ�شارت �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف التنافر الكلي لدى الطلبة بح�سب
متغري اجلن�س.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اح�صائية
بني الكليات العلمية ،والكليات الإن�سانية يف التنافر املعريف،
ول�صالح الكليات العلمية.ويرجع الباحثان ذلك �إىل �أن طلبة الكليات
العلمية ميتازون بالبحث عن التفا�صيل ،وحتليل املحتوى العلمي
حتليلاً تف�صيل ًيا للوقوف على جوانب القوة ،وال�ضعف فيه مما
دائما يف حالة تناق�ض ما بني ما يعتقدون وما يتو�صلون
يجعلهم ً
�إليه يف طريقة بحثهم.وكما يتو�صلون �إىل حقائق ،ومعارف جديدة
رمبا تتناق�ض مع معارفهم ،ومعتقداتهم ،و�أبنيتهم املعرفية
ال�سابقة� ،أما الكليات الإن�سانية فهم ميتازون بالبحث عن ال�صورة
الكلية ،وهذا يجعلهم �أقل عر�ضة للتنافر املعريف.وهذه النتيجة ال
تتفق مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة (�سالمة. )2014 ،التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التنافر املعريف
لدى الطلبة بح�سب متغري الكلية.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف م�ستويات التنافر
املعريف بني �سنوات الدرا�سة ،ول�صالح ال�سنة الدرا�سية الأوىل.ويرجع
الباحثان ذلك �إىل � ّأن م�شكالت التكيف لدى ه�ؤالء الطلبة بو�صفهم
طلبة جدد ،وخرباتهم وجتاربهم فيما يتعلق بالنظام الدرا�سي يف
اجلامعات ما زال �ضعيف ًا فيجد نف�سه م�ضطراً لالنقياد ،واالن�سياق
وراء الطلبة الأكرب منه �س ًنا ،وموافقته لآرائهم ،ومعتقداتهم.وهذه
النتيجة اتفقت مع النتيجة التي تو�صلت �إليها درا�سة ت�شو ووود
( ، )Chow & Wood, 2001التي �أ�شارت �إىل انخفا�ض درجة التنافر
املعريف لدى الطلبة ،كلما زاد عمر الطالب وم�ستواه� ،أي �أ ّنه كلما
تقدم الطلبة يف العمر (ال�سنة الدرا�سية) يف اجلامعة ،كلما �أظهروا
تنافراً معرفي ًا �أقل.
● ●ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي
ين�ص على" :ما القدرة التنب�ؤية مل�صادر الدعم االجتماعي و�أ�ساليب
التفكري يف التنافر املعريف لدى طلبة جامعة الريموك؟"
لقد �أظهرت نتائج ال�س�ؤال الثالثَّ � ،أن ن�سبة تف�سري �أبعاد الدعم
االجتماعي بلغت ( )4.3%من التنافر املعريف ،ويرجع الباحثان
هذه النتيجة� ،إىل � ّأن الدعم االجتماعي ي�سهم يف حت�سني قدرة الطلبة
على التعامل مع معتقداتهم املعرفية ،والتي تعد �أمراً مهماً؛ لأن لها
دوراً يف توجيه الأفراد يف انتقاء اال�سرتاتيجيات املنظمة ذاتياً ،كما
�أ َّنها تعمل على ت�شكيل �أهداف الطالب ،وتدل املعتقدات ال�شخ�صية
التي يتبناها الأفراد على م�ستوى ن�ضجهم يف معاجلتهم للمعرفة،
ولهذا ف� ّإن املعتقدات املعرفية جزء �أ�سا�سي يف عملية التعلم التي
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ت�ؤثر يف م�ستوى التنافر املعريف ،من خالل ت�أثريها على طريقة
تفكري الطالب.كما � ّأن الدعم االجتماعي ي�سهم يف تقليل ال�رصاع
الناجت من التنافر املعريف الذي يعرب عن ا�ستجابة قابلة للتكيف،
مثل حتمل الأمل �إىل حد ما ،فعدم الراحة� ،أو القلق الناجت من الأو�ضاع
املتنافرة حتث املتعلم على تخفيفه بطريقة� ،أو ب�أخرى.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن ن�سبة تف�سري �أبعاد �أ�ساليب
التفكري بلغت ( )9.8%من التنافر املعريف ،ويرجع الباحثان على � ّأن
�أ�ساليب التفكري هي الطرق ،والأ�ساليب املف�ضلة للطالب يف توظيف
قدراته ،واكت�ساب معارفه ،وتنظيم �أفكاره ،والتعبري عنها مبا يتالءم
مع املهمات واملواقف التي يتعر�ض لها؛ وبالتايل ف� ّإن �أ�سلوب
التفكري املتبع عند التعامل مع املواقف االجتماعية يف اجلوانب
احلياتية ،ي�سهم يف تخفيف م�ستوى التنافر املعريف لدى الطلبة ،كما
�أن تنويع �أ�ساليب التفكري ي�سهم يف �شكل مبا�رش يف طريقة وكيفية
جتهيز ومعاجلة املعلومات واملعارف داخل عقل الطالب ،وذلك من
خالل برجمة الذاكرة على االحتفاظ باملعلومات التي يتعر�ض لها
الطالب ،ومن ثم ي�ستدعيه بالطريقة التي متثل طريقته يف التعبري
�إما بو�سيلة ح�سية مادية� ،أو �شبه �صوريه بطريقة رمزية عن طرق
احلرف� ،أو الكلمة� ،أو الرقم.

التوصيات:
ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،يو�صي
الباحثان مبا ي�أتي:
1 .1االهتمام مب�صادر الدعم االجتماعي للطلبة ،ال �سيما من
الآخرين ملا له من �أثر يف تخفي�ض م�ستوى التنافر املعريف
لديهم.
2 .2دعوة املهتمني ،والقائمني على العملية التعليمية من �أع�ضاء
الهيئات التدري�سية �إىل التنوع يف ا�سرتاتيجيات التفكري
ال�سليم ،والفهم ،والإدراك ،وحل امل�شكالت التي ت�ساعد الطالب
على فهم اجلوانب املتناق�ضة ،واملتعار�ضة مع اعتقاداته،
و�أفكاره ب�شكل منطقي ،وعلمي.
�3 .3إجراء مزيد من الدرا�سات حول العالقة بني التنافر املعريف،
ومتغريات �أخرى ،وذلك لندرة الدرا�سات العربية حول هذا
املتغري.
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