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دالالت الصدق والثبات لمقياس األساليب المعرفية -دراسة سيكومترية على طلبة الجامعات
األردنية
Validityand Reliability of the Cognitive Styles Test (TCS) – A
Psychometric Study on Jordanian Universities' Students
فريال أبو عواد
Ferial Abu Awwad
قسم علم النفس التربوي ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،األردن
بريد الكترونيf.abuawwad@ju.edu.jo :
تاريخ التسليم ،)2017/6/5( :تاريخ القبول)2018/2/8( :
ملخص
هدفت الدراسةة لل اسةتقءةا دالالت الءةد والببات لمقياس األسةالي المعرفية لدى طلبة
الجامعات األردنية ،لذ تم تعري المقياس للبيئة األردنية ،وتطبيقه عل عينة عشةةةةةةوا ية من طلبة
الجامعات األردنية تكونت من ( )313طالبا ً وطالبة ،وتم التحقق من صةةةةدقه باسةةةةت دام الءةةةةد
المنطقي ،وصةةد البنا باسةةت دام التحليا العاملي ،ومن ثباته بطريقة االتسةةا الدايلي باسةةت دام
معادلة كرونباخ ألفا ،وال طأ المعياري في القياس .وأظهرت نتا ج الدراسة تمتع المقياس بدالالت
صد وثبات مناسبة ،فقد كشفت نتا ج التحليا العاملي عن وجود أربعة عواما تفسر ما مجموعه
( )%45.671من التباين ،كما تبين وجود ايتالف في البنا العاملي للءةةةةةةورن األردنية لمقياس
األسالي المعرفية مقارنة بالبنا العاملي للءورن األجنبية األصلية ،وبينت النتا ج شيوع أسلوب
التوجه اإليجابي للذات لدى أفراد العينة مقارنة باألسةةةةةةةالي األيرى ،ووجود عالقات ارتباطية
ضةةعيفة بين األسةةالي المعرفية التي يقيسةةها المقياس والمعدل التراكمي للطال  ،وانتهت الدراسةةة
بعدد من التوصةةةةيات  ،منها :لجرا المزيد من الدراسةةةةات للتحقق من ال ءةةةةا م السةةةةيكومترية
للءةةةةةورن األردنية لمقياس األسةةةةةالي المعرفية عل مجتمعات دراسةةةةةية أيرى ،واسةةةةةت دام هذ
الءةةورن في الكش ة عن األسةةالي السةةا دن والمفعةةلة لدى عينات م تلفة من الطلبة واألفراد من
م تل الفئات ،وربطها بمتغيرات أيرى.
الكلمات المفتاحية :األسالي المعرفية ،دالالت الءد والببات.
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Abstract
This study aims at investigating validity and reliability indicators of
the cognitive styles test amongst undergraduated students at Jordanian
universities. The scale was translated to Arabic language, and edited to the
Jordanian environment. It was applied to a random sample of (313)
Jordanian university students through which validity and reliability were
investigated. It was verified using logical validity and construct validity
through factor analysis, reliability was investigated using Cronbach Alpha,
and standard error of measurement. The results of the study revealed four
factors which explain (45.671%) of variance; it showed also a difference
in the factorial structure of the Jordanian scale compared with the original
one. Positive self-oriented style was the most dominant style among the
sample, there is a weak correlation between the cognitive styles measured
by the scale and the GPA of the student, the study ended with some
recommendations, such as: conductiong other studies on the Jordanian
form of (TCS) to investigate its psychometric properties on other
populations, using this form to reveal the preferred cognitive styles
amongst other samples, and with other variables.
Keywords: Cognitive Styles, validity and reliability indicators.
مقدمة
حظي موضةةةوع األسةةةالي المعرفية وأسةةةالي التعلم والتعليم باهتمام العديد من الباحبين في
 باعتبار أحد المكونات الر يسةةةةةةة للجهود التي بذلت من أجا فهم العواما الم ثرن، مجال التربية
 وقدم عدد من الباحبين تعريفات لألسالي المعرفية كا وفق االتجا، التعلمية-في العملية التعليمية
) بأنها السةةةةلوكياتLemire, 2005(  المشةةةةار لليه فيKeefe الذي ينتمي لليه؛ فقد عرفها كي
النفسةةية والمعرفية واالنفعالية التي تعما كم شةةرات للداللة عل كيفية لدراك الفرد للبيئة وتفاعله
 فهي من وجهة نظر الطر التي يسةةتجي الطلبة من ياللها لل األوضةةاع،معها واسةةتجابته لها
 وي كد أنها منطقة تفعةةةيا وراحة وأولوية، وهي طر تفكير الفرد واسةةةت دامه لقدراته،التعلمية
 ويربل بذل بين الفرو الفردية والتعلم،لالسةةةتيعاب والتءةةةرف في العالم الشةةة ءةةةي لكا فرد
 كما يشار لل األسالي المعرفية بأنها مجموعة من العواما والسلوكيات واالتجاهات التي.الفعال
) بأنهDunn & Dunn, 1993(  كما عرفه كا من دن ودن.تسةةةةةةها تعلم الفرد في موق ما
 وأشارا لل،الطريقة التي يبدأ فيها كا فرد بالتركيز عل استرجاع المعلومات الجديدن ومعالجتها
أن األ سالي المعرفية هي مجموعة من الءفات وال ءا م الش ءية والبيولوجية والتطورية
 ويعرفها، وغير فعال في موق آير،التي من شةةةةةأنها أن تجعا سةةةةةلوك الفرد فعاالً في موق ما
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سةةةتيرنبر ( )Sternberg, 1997بأنها الطر واألسةةةالي المفعةةةلة للفرد في توظي قدراتهم،
واكتساب معارفهم ،وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما يتال م مع المهام والمواق التي تعترضهم،
فأسةةةةةةلوب التفكير المتبع عند التعاما مع المواق االجتماعية في الجوان الحياتية قد ي تل عن
أسةةةلوب التفكير عند حا المسةةةا ا العلمية ،مما يعن أن الفرد قد يسةةةت دم عدن أسةةةالي في التفكير
وقد تتغير هذ األسالي مع الزمن.
وترتبل األسالي المعرفية باإلدراك والتذكر والت يا ،وتعد مءدراً مهما ً للفرو الفردية،
فهي تمكن الفرد من تءني وتنظيم لدراكه للبيئة ،وتشير لل الطريقة التي يستجي بها الفرد
لمبيرات البيئة .وتء طر الفرد واستراتيجياته في استقبال المعرفة والتعاما معها ،ومن ثم
االستجابة عل نحو معين .مما يجعلها سمة تميز الفرد عن غير ( .)Ellen, 2001وفي السيا
نفسه ،يرى العتوم ( )2004أن لكا فرد أسلوبه ال اص في التفكير ،ومن الءعوبة بمكان التنب
بطر تفكير اآليرين ،كما أن أسلوب التفكير يقيس تفعيالتهم اللغوية والمعرفية ومستويات
المرونة لديهم في العما والتعاما مع اآليرين.
وي كةةد كةةا من جولةةدشةةةةةةتين وبالكمةةان ( )Goldestein & Blackman, 2005أهميةةة
التعرف لل األسةةالي المعرفية في الكشة عن العمليات التي يسةةت دمها الفرد في تنظيم لدراكاته
للبيئة وترتيبها ،أو الطر التي يسةةةةةةتجي بها للمبيرات ويعةةةةةةبطها ويتحكم بها ،والطر التي
يفعةةلها في تءةةور المبيرات التي يتعرا لها والتعاما معها ،وذل اسةةتناداً لل يطة أو برنامج
اليتيار أنواع محددن من المعلومات لمعالجتها ،أو ألدا عمليات عقلية محددن في المعلومات التي
تقدم لليه .من هنا ،فاألسةةةةةالي المعرفية ،من وجهة نظر الباحبة ،تسةةةةةهم في تعزيز عمليات التعلم
والتعليم لما لها من دور في تحديد الكيفية التي يسةةةةةةل بها الفرد ،وعل الرغم من كونها تكوينات
فرضية تتوسل بين المبيرات واالستجابات ،لال أنها تشير لل الطر المميزن التي ينظم بها الفرد
البيئ ةة ،وه ي تعبر عن الفرو بين األفراد ليس فقل في المجةةال اإلدراكي المعرفي والمجةةاالت
المعرفية األيرى ،كالتذكر والتفكير وتكوين المفاهيم وتناول المعلومات؛ ولكن كذل في المجال
االجتماعي ودراسة الش ءية.
وتعد األسةةةةةةةالي المعرفية مفيدن بالنسةةةةةةبة للمربين واألكاديميين عل نحو ياص؛ الذين
يحرصةةون عل ايتيار الطرا ق واألسةةالي التعليمية المال مة لألفراد وفقا ً لتفعةةيالتهم المعرفية،
لذ تساعدهم عل ايتيار االستراتيجيات والطر المتسقة مع أنماط ممارسة الفرد للنشاط المعرفي
وليس لمحتوى أو نوع هذا النشةةةاط ،كما أنها مفيدن للباحبين الذين يدرسةةةون الشةةة ءةةةية ،وبالتالي
يمكن اعتبارها من محددات الشةةة ءةةةية ،لضةةةافة لل أنها عادن من عادات تجهيز المعلومات ،أي
طريقة مميزن لألفراد في تفسةةةةةةيرهم للبيئة ومدى االسةةةةةةتجابة لها ،وهي سةةةةةةمة مميزن لكا منهم،
وي تل األفراد فيمةةا بينهم وبةةدرجةةات متفةةاوتةةة في أسةةةةةةةالية تعةةاملهم ولدراكهم لمواق الحيةةان
الم تلفة سوا أكان ذل في المواق التعليمية أم المواق االجتماعية ،فاألسالي المعرفية نماذج
لتحءيا المعلومات وتكوينها وتناولها ،سوا أكان مءدر تل المعلومات ذاتيا ً أي الفرد نفسه ،أم
يةةةارجيةةةا ً أي البيئةةةة المحيطةةةة (الةةةدحةةةدو 2010 ،؛ وزارن التربيةةةة والتعليم األردنيةةةة2008 ،؛
.)Goldestien & Blackman, 2005
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وانطالقا ً مما سةةةةبق ،ترى الباحبة أن األسةةةةالي المعرفية تشةةةةترك في وصةةةةفها لل ءةةةةا م
والسةةةةةلوكيات التي ت تل من فرد لل آير ،وربما ت تل لدى الفرد الواحد من موق لل آير،
وت تم هذ السةةةلوكيات بمعالجة المعلومات واسةةةترجاعها والتي ت ثر بدورها عل طر التعلم
والتعاما مع مواق الحيان الم تلفة .وقد تزايد االهتمام بدراسةةةةةةة األسةةةةةةالي المعرفية باعتبارها
أبعاداً مهمة في المجال المعرفي ،وميزن مهمة في مجال الشةةة ءةةةية؛ لذ يلع األسةةةلوب المعرفي
للفرد دوراً في العملية التعليمية كونه يعبر عن الطريقة الشةةةة ءةةةةية التي يسةةةةت دمها األفراد أثنا
عملية التعلم ،لذا؛ تعد األسالي المعرفية التي يفعلها الطلبة من القعايا الجوهرية التي يج أن
يكون كا من الطال والمدرس وولي األمر عل دراية بها السةةةةتغاللها بهدف تحسةةةةين اكتسةةةةاب
المعرفة ،لذ لن معرفة أسةةةةةةةالي التعلم المفعةةةةةةلة لدى الطال تجعا التعلم أكبر كفا ن وفاعلية
وديمومة ويسراً (وزارن التربية والتعليم األردنية.)2008 ،
وفي السةةةةةةيا ذاته ،تعد دراسةةةةةةة األسةةةةةةالي المعرفية لدى الطلبة الجامعيين أمراً في غاية
األهميةةة ،لمةةا يترتة عليةةه من قر ارات تتعلق ببنةةا المنةةاهج والمقررات الةةدراسةةةةةةيةةة ،وتوظي
األسةةةالي التدريسةةةية واالسةةةتراتيجيات التعليمية التعلمية المال مة لتلبية االيتالفات بين الطلبة في
أسةةةةةةالي تعلمهم  ،ومسةةةةةةاعدتهم في تحقيق نتاجات التعلم المتوقع منهم امتالكها في نهاية العملية
التعليمية التعلمية.
مشكلة الدراسة
تسةةةةةةع هذ الدراسةةةةةةةة لل توفير صةةةةةةورن أردنية لقياس األسةةةةةةةالي المعرفية يمكن من
ياللهةةةا تعرف األسةةةةةةةةةاليةةة المميزن للفرد ،وقةةةد تم ايتيةةةار مقيةةةاس األسةةةةةةةةةاليةةة المعرفيةةةة
) Test of Cognitive Styles (TCSوب اصةةة أنه لم تقع بين يدي الباحبة أية دراسةةة عربية
تناولته ،ورغبة في توفير مقاييس متنوعة لألسالي المعرفية في البيئة العربية ،فقد ارتأت الباحبة
اسةةت دام هذا المقياس ودراسةةته دراسةةة سةةيكومترية في البيئة األردنية للتعرف لل درجة مال مة
البنا العاملي له  ،ومدى وجود ايتالف أو تباين في هذ البنية من ناحية ،واسةةةةةةت راج دالالت
صةةةةةد وثبات مال مة له ،باإلضةةةةةافة لل الكشةةةةة عن األسةةةةةالي المعرفية لدى طلبة الجامعات
األردنية بواسطته.
من هنا ،فقد هدفت هذ الدراسةةةة لل اسةةةتقءةةةا دالالت الءةةةد والببات لمقياس األسةةةالي
المعرفية لدى طلبة الجامعات األردنية ،ودرجة شيوعها لديهم.
أسئلة الدراسة
سعت هذ الدراسة لل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما الم شرات اإلحءا ية لفقرات الءورن األردنية من مقياس األسالي المعرفية لدى طلبة
الجامعات األردنية ،معبراً عنها بالمتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية وداللة
التمييز؟
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 .2ما دالالت الءةةةةةد للءةةةةةورن األردنية من مقياس األسةةةةةالي المعرفية لدى طلبة الجامعات
األردنية ،معبراً عنها بالءد المنطقي ،والءد العاملي؟
 .3ما دالالت الببات للءةةةةةةورن األردنية من مقياس األسةةةةةةالي المعرفية لدى طلبة الجامعات
األردنية ،معبراً عنها بطريقة االتسا الدايلي ،وال طأ المعياري في القياس؟
 .4ما األسةةةةالي المعرفية المفعةةةةلة لدى طلبة الجامعات األردنية في المرحلة الجامعية األول
كما هي مقاسة بالءورن األردنية من مقياس األسالي المعرفية؟
 .5ها توجد عالقة ارتباطية ذات داللة لحءةةةةةا ية عل مسةةةةةتوى ( )0.05 =αبين األسةةةةةالي
المعرفية لدى طلبة الجامعات األردنية ومعدالتهم التراكمية في الجامعة؟
أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذ الدراسةةةةة في كونها من الدراسةةةةات القليلة التي سةةةةعت السةةةةتقءةةةةا دالالت
الءةةةةةةد والببات لمقياس األسةةةةةةالي المعرفية لدى األفراد ،لذ يتوقع أن توفر هذ الدراسةةةةةةة أدان
للكش عن األسالي المعرفية لدى طلبة الجامعات األردنية ،نظراً ألن معرفة األسالي المعرفية
لدى طلبة الجامعات يسةةاعد أععةةا هيئة التدريس عل تبني األسةةالي التدريسةةية المناسةةبة التي
تسةةةةةةهم في تحقيق التعليم المتمايز ،ولكسةةةةةةاب ه ال الطلبة مهارات التفكير الم تلفة ،وتفسةةةةةةير
سلوكياتهم الم تلفة من منظور األسالي المعرفية التي يتبنونها ،كما تكمن أهمية هذ الدراسة في
كونها دراسةةة سةةيكومترية تعن بتوفير دالالت لحءةةا ية عن ال ءةةا م األسةةاسةةية لألدان ،التي
تجعلها صالحة لالست دام ،بحيث تقيس ما وضعت لقياسه بشكا متسق وموثو وثابت.
التعريفات اإلجرائية
لغايات هذ الدراسة تم اعتماد التعريفات اإلجرا ية اآلتية:
األساااليب المعرفية :هو األسةةلوب الذي يفعةةله الطال في التعاما مع المواق الم تلفة في
حياته ،سةةةوا عل الجان األكاديمي أم العملي ،ويقاس بالدرجة التي يحءةةةا عليها الطال عل
أحد مجاالت أدان الدراسة التي تمبا األسالي المعرفية الم تلفة.
التوجه السلبي للذات :التقييم السلبي للذات والشعور بالش والفشا عل الءعيد الش ءي،
ويقاس بالدرجة التي يحءا عليها الطال عل هذا البعد في مقياس األسالي المعرفية المست دم
ألغراا هذ الدراسة.
التوجه اإليجابي للذات :النظرن التفاؤلية للذات والتقييم اإليجابي لها ،وي قاس بالدرجة التي
يحءةةةةةةا عليها الطال عل هذا البعد في مقياس األسةةةةةةالي المعرفية المسةةةةةةت دم ألغراا هذ
الدراسة.
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التوجه اإليجابي لآلخرين :لظهار البقة باآليرين في مجال العما والحيان ،ويقاس بالدرجة
التي يحءةةا عليها الطال عل هذا البعد في مقياس األسةةالي المعرفية المسةةت دم ألغراا هذ
الدراسة.
التفكير الساااحر  :االعتقادات ال رافية وغير المنطقية ،ويقاس بالدرجة التي يحءةةةا عليها
الطال عل هذا البعد في مقياس األسالي المعرفية المست دم ألغراا هذ الدراسة.
التفكير الثنائي :التفكير بمنطق األبيض واألسةةةةةةود ،وي قاس بالدرجة التي يحءةةةةةةةا عليها
الطال عل هذا البعد في مقياس األسالي المعرفية المست دم ألغراا هذ الدراسة.
محددات الدراسة
يمكن تعميم نتا ج البحث الحالي في ضو المحدات اآلتية:
−

أدان الدراسةةةةةة المسةةةةةت دمة في هذ الدراسةةةةةة وهي مقياس األسةةةةةالي المعرفية ،وما تحقق
للءورن األردنية له من يءا م سيكومترية.

−

عينة الدراسة التي ضمت مجموعة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعات األردنية.

الدراسات السابقة
حظي موضةةةوع األسةةةالي المعرفية باهتمام عدد من الباحبين الذين عملوا عل اسةةةتقءةةةا
يءةةةا م هذ المقاييس من جهة ،ودراسةةةة العالقة بين األسةةةالي المعرفية وعدد من المتغيرات
من جهة أيرى .وفيما يلي عرضا ً ألبرز ما تم استقءاؤ من هذ الدراسات.
أجرى أبو سي ( )2000دراسة هدفت لل استقءا بعض األسالي المعرفية السا دن لدى
عينة من الطلبة الجامعيين وعالقتها بنمل الت ءةةةم الدراسةةةي وبعض متغيرات الشةةة ءةةةية ،لذ
تكونت عينة الدراسةةةةةةةة من ( )240طالبا ً وطالبة من جامعة المنيا ،منهم ( )120طالبا ً من كلية
الهندسة ،و( )120طالبا ً من كلية اآلداب ،وطبق عليهم ايتبار األشكال المتعمنة ،وايتبار التأما
واالندفاع ،وايتبار الدافع لإلنجاز ،وايتبار تأكيد الذات ،ومقياس ال جا ،ومقياس الءةةةةةةةداقة،
وبينت نتا ج الدراسةةةة وجود ارتباط دال لحءةةةا يا ً بين الدرجات عل مقياس أسةةةلوب االسةةةتقالل
اإلدراكي والدافعية لإلنجاز ،وبين الدرجات عل ايتبار التروي المعرفي والدرجات عل مقياس
التطرف ،و كذ ل بين ا لدر جات عل ايت بار التروي المعرفي ومق ياس ال جا ،ووجود ارت باط
سةةةةةةلبي بين الدرجات عل مقياس ال جا وايتبار تأكيد الذات ،وتبين وجود فرو ذات داللة
لحءةةةةةا ية بين الذكور واإلناك في كا من مقياس ال جا ،والدافع لإلنجاز لءةةةةةالا اإلناك ،وفي
مقياس التطرف وتأكيد الذات لءالا الذكور.
وأجرى كولز وفان ( )Cools, & Van, 2007دراسة هدفت لل التحقق من صد وثبات
م شةةةةةر األسةةةةةلوب المعرفي باسةةةةةت دام ثالك عينات متنوعة (ن ،5924 =1ن ،1580 =2ن=3
 )635وتم تطبيق م شةةةةةةر األسةةةةةةلوب المعرفي عليهم ،وأظهرت نتا ج التحليا العاملي وفحم
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الببات واالتسةةةةةا الدايلي للمقياس وجود ثالثة أسةةةةةالي معرفية :المعرفة ،والت طيل ،واإلبداع،
كما تبين وجود أدلة لكا من الءةد التقاربي والءةد التباعدي للمقياس من يالل تطبيق أدوات
لألسةةةةةةالي المعرفية األيرى وم قاييس الشةةةةةة ءةةةةةةية واألدا األكاديمي ،وتم فحم العالقة بين
األسالي المعرفية وال ءا م المتعلقة بالعما.
وأجرى ليفان وهاركنز ويونغ ( )Evans, Harkins, & Young, 2008دراسةةةةة هدفت
لل اسةةتقءةةا األسةةالي التدريسةةية واألسةةالي المعرفية لدى المعلمين في المدارس الرسةةمية في
كندا ،واسةةتكشةةاف العالقة بين أسةةالي التدريس واألسةةالي المعرفية لديهم .وكان المشةةاركون في
هذ الدراسةةة ( )122مدرسةا ً من المعلمين المسةةجلين في مجموعة متنوعة في مسةةاقات الدراسةةات
العليا في لحدى الجامعات في شةةةةر كندا .وطبق عليهم اسةةةةتبانة األسةةةةالي التدريسةةةةية وم شةةةةر
األسةةةالي المعرفية ،وأشةةةارت النتا ج لل وجود ايتالف بين المعلمين في أسةةةاليبهم التدريسةةةية،
ووجود عالقة بين األسالي التدريسية واألسالي المعرفية.
كما وأجرى باالبو ( )Pallapu, 2008دراسة هدفت لل استقءا األسالي المعرفية لدى
طلبة المرحلة الحامعية األول  ،وعالقتها ببعض المتغيرات ،مبا :جنس الطال  ،وعمر  ،ومعدله
التراكمي ،وتكونت عينة الدراسةةة من ( )346طالبا ً وطالبة من ثالك كليات في السةةنة الرابعة في
جامعة أميركية ،وطبق عليهم م شر أسالي التعلم ،وقد بينت نتا ج الدراسة أن األسالي المعرفية
السةا دن لدى أفراد عينة الدراسةة كانت األسةلوب البءةري ،والنشةل ،والتسةلسةلي ،كما تبين وجود
فرو في األسةةةةةلوب المعرفي الحسةةةةةي /الحدسةةةةةي لدى الطلبة تعزى للكلية ،ولءةةةةةالا طلبة كلية
التربية.
أما الدحدو ( )2010فقد أجرت دراسةةةةةةةة هدفت لل الكشةةةةةة عن األسةةةةةةةالي المعرفية
االستقالل /االعتماد ،واالندفاع/التروي ،وعالقتها بالتوتر النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية،
لذ تكونت عينة الدراسةةةةة من ( )299طالبا ً وطالبة من الجامعات الفلسةةةةطينية ،طبق عليهم ايتبار
األشةةكال المتعةةمنة ،وايتبار تزاوج األشةةكال المألوفة ،وأسةةفرت نتا ج الدراسةةة عن عدم وجود
عالقة دالة لحءةةةةةا يا ً بين األسةةةةةالي المعرفية ومتغير التوتر النفسةةةةةي ،ووجود فرو ذات داللة
لحءا ية في أسلوب االستقالل اإلدراكي يعزى للت ءم ،لءالا طلبة الكليات العلمية.
وأجرت البيبلي ( )2012دراسة هدفت لل الكش عن الفرو في بعض األسالي المعرفية
بين طالبات الجامعة المتفوقات والمتأيرات دراسةةةياً ،وتكونت عينة الدراسةةةة من ( )92طالبة من
كلية العلوم بجامعة المل عبد العزيز تتراو أعمارهن من  25–21سةةةةةنة ،واسةةةةةت دمت الباحبة
اي تبار األشةةةةةكال المتعةةةةةمنة ،وايتبار األشةةةةةكال المألوفة ،ومقياس تحما /عدم تحما الغموا.
وتوصلت الدراسة لل نتا ج أبرزها :وجود فرو دالة لحءا ية بين متوسل الطالبات المتفوقات
والمتأيرات دراسةةةيا ً في ايتبار األشةةةكال المتعةةةمنة ،وفي لجمالي عدد األيطا لمقياس التروي
واالندفاع ،وفي مقياس تحما الغموا ،وذل لءالا الطالبات المتفوقات دراسياً.
وأجرى نوفا وأبو عواد ( )2012دراسةةةةة هدفت لل اسةةةةتقءةةةةا أسةةةةالي التفكير الشةةةةا عة
في ضةةةةةو نظرية حكومة الذات العقلية لدى طلبة الجامعات األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسةةةةةة
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تم اسةةةةةةت ةةةدام قةةةا مةةةة أسةةةةةةةةةاليةةة التفكير المطورن من قبةةةا كةةةا من سةةةةةةتيرنبير وواجنر
 Sternberg & Wagnerبءورتها المطولة بعد التأكد من يءا ءها السيكومترية ،وتكونت
عينة الدراسةةةةةةة من ( )1174طالبا ً وطالبة منهم ( )402يمبلون الكليات العلمية ،و( )772يمبلون
الكليات اإلن سانية ،وكان من أبرز نتا ج الدرا سة شيوع األ سلوب المحافظ ،فاأل سلوب المحلي ،ثم
الملكي ،في حين كانت أقا األسةةةةالي شةةةةيوعا ً هي :األسةةةةلوب التشةةةةريعي ،فالهرمي ،فال ارجي،
وظهرت فرو دالة لحءةةةا يا ً بين متوسةةةطات درجات الطلبة عل األسةةةلوب القعةةةا ي والملكي
واألقلي وال ارجي تعزى لمتغير الجنس ،ل ءالا الذكور عل كا من األسلوب الق عا ي واألقلي
(االندفاع والتشةةو  ،ووجود العديد من األهداف المتناقعةةة لديهم) وال ارجي (االنبسةةاط والعما
مع فريـةةةةق ،والحس االجتماعي) ،ولءالا اإلناك عل األسلوب الملكي (التوجه نحو هدف واحد
طوال الوقت) ،ووجدت فرو بين متوسةةةطات درجات الطلبة عل األسةةةلوب القعةةةا ي والمحلي
والتقدمي والهرمي واألقلي ،تعزى لمتغير الت ءم الدراسي ،لءالا طلبة الكليات العلمية عل
األسةةةةلوب األقلي ،ولءةةةةالا طلبة الكليات اإلنسةةةةانية عل األسةةةةالي األيرى تبعا ً لجنس الطال
وت ءةةءةةه الدراسةةي ،كما ظهرت عالقة ارتباطية ضةةعيفة بين المعدل التراكمي وبعض أسةةالي
التفكير.
أما دسةةةةةوقي ( )2014فقد أجرى دراسةةةةةة هدفت لل الكشةةةةة عن أثر األسةةةةةالي المعرفية
والت ءةةةةةةم والنوع عل التفعةةةةةةيالت االيتبارية لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية في
جامعة بورسةةةةةةعيد ،وتم ايتيار العينة بءةةةةةةورن عشةةةةةةوا ية من ( )293طالبا ً وطالبة في جامعة
بورسعيد ،منهم ( )93طالباً ،و( )200طالبة ،وطبق عليهم ايتبار تحليا األسالي المعرفية ،الذي
طور في البيئة العربية من قبا اللوغاني في العام  ،1998وبينت نتا ج الدراسة أن طالب الجامعة
لديهم تفعةةةةةةيالت ايتبارية بالنسةةةةةةبة لنوع االمتحانات ،لذ فعةةةةةةا معظم الطلبة ايتبارات المقال
وااليتبارات الموضوعية وهم أقا تفعيالً لاليتبارات الشفهية .كما أن هذ التفعيالت قد تباينت
تبعا ً لنوع الطلبة (بنين أو بنات) وت ءءهم (علمي أو أدبي) وأسلوبهم المعرفي والتفاعالت بين
هذ المتغيرات.
وأجرت أبو عواد وأبو جادو والسةةةةةلطي ( )2014دراسةةةةةة هدفت لل الكشةةةةة عن دالالت
الفرو في أسةةةةةالي التفكير (التحليلي مقابا الشةةةةةمولي) لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب-
األنروا في األردن ،وذل وفقا ً لعدد من المتغيرات ،ولتحقيق هذا الغرا تم اسةةةةةةت دام مقياس
أسةةةةالي التفكير (التحليلي مقابا الشةةةةمولي) ،والذي يتكون من ( )43فقرن يعةةةةم مجالين فرعيين
(أسلوب التفكير التحليلي ،وأسلوب التفكير الشمولي) ،وتم التحقق من يءا ءه السيكومترية ،ثم
جرى تطبيقه عل عينة مكونة من ( )225طالبا ً وطالبة ،منهم ( )28طالباً ،و( )197طالبة ،وقد
بينت نتا ج الدراسةةة أن أسةةلوب التفكير التحليلي كان أكبر شةةيوعا ً بين طلبة الكلية مقارنة بأسةةلوب
التفكير ال شمولي ،كما تبين وجود فرو ذات داللة لح ءا ية في أ سلوب التفكير ال شمولي ل ءالا
الذكور ،وعدم وجود فرو ذات داللة لحءةةةةةا ية في كا من أسةةةةةلوب التفكير التحليلي وأسةةةةةلوب
التفكير ال شمولي تعزى للفرع األكاديمي في البانوية العامة وللم ستوى الدرا سي للطال  ،ووجدت
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عالقة ارتباطية ضعيفة بين درجات الطلبة عل مقيا سي التفكير التحليلي والتفكير ال شمولي وبين
المعدل التراكمي للطال .
ومن جهة أيرى ،فقد أجرى محمد ( )2015دراسةةةةةةة هدفت لل الكشةةةةةة عن العالقة بين
التروي /االندفاع كأحد األسالي المعرفية وعالقته بعادات االستذكار لدى طلبة الجامعة المتفوقين
دراسةةياً ،وتكونت عينة الدراسةةة من ( )240طالبا ً وطالبة من طلبة جامعتي عين شةةمس واألزهر
الحاصةةلين عل تقدير جيد جداً ،وتم اسةةت دام مقياس عادات االسةةتذكار وايتبار تزاوج األشةةكال
المألوفة ،ويلءةةةت الدراسةةةة لل وجود ارتباطات موجبة ودالة لحءةةةا يا ً بين التروي ومجموعة
سريعي االستجابة /مع الدقة وعادات االستذكار ،ووجود ارتباطات سلبية بين االندفاع ومجموعة
بطيئي االسةةتجابة /غير دقيق وعادات االسةةتذكار ،ووجود فرو ذات داللة لحءةةا ية في أسةةلوب
التروي /االندفاع وفقا ً لمتغير الجنس والت ءم األكاديمي.
يالحظ من يالل الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة وجود عدد من الدراسةةةةةةات التي تناولت األسةةةةةةالي
المعرفية ،وقد تنوعت المقاييس التي اسةةةةةةت دمها الباحبون ،وتنوعت تبعا ً لذل أسةةةةةةالي التعلم،
فبععةةةةةها اسةةةةةت دم مقياسةةةةةا ً يءةةةةةن األفراد لل االسةةةةةتقالل عن المجال /االعتماد عل المجال،
واالندفاع /التروي ،وأيرى صةةةةنفت األفراد حسةةةة  :المعرفة ،والت طيل ،واإلبداع ،ودراسةةةةات
أيرى صةةةنفت األفراد لل حسةةةي /حدسةةةي ،وأيرى صةةةنفتهم لل  :التحليلي ،والشةةةمولي ،وطبقت
بعض هذ ا لدراسةةةةةةةات عل طلبة جامعيين ،وأيرى عل طلبة مدارس ،وثالبة عل معلمين،
وطبقت بععةةةها عل طلبة متفوقين ،كما يالحظ أن بعض هذ الدراسةةةات اسةةةت دم مقاييس معربة
وبععها قام بتعريبه واست دامه مباشرن في الدراسة ،ونظراً لقلة الدراسات التي بحبت في تطوير
مقاييس لألسةةالي المعرفية في البيئة العربية عموما ً واألردنية بشةةكا ياص ،فقد جا ت الدراسةةة
الحالية  ،وال سةةةةةيما أن هذ الدراسةةةةةة تناولت البنا العاملي لمقياس األسةةةةةالي المعرفية ،ودرجة
مطابقته لبنا المقياس في صورته األصلية ،لضافة لل توظي عدد من الطر التي تكش عن
دالالت الءةةةةد والببات للءةةةةورن األردنية المشةةةةتقة من الءةةةةورن األصةةةةلية لمقياس األسةةةةالي
المعرفية.
منهج الدراسة
تعد هذ الدراسة سيكومترية مسحية ،لذ تم توزيع أدان الدراسة عل عينة عشوا ية من طلبة
الجامعات األردنية ،وجمع اإلجابات وتءةةةةةحيحها ثم تحليلها باسةةةةةت دام االيتبارات اإلحءةةةةةا ية
المال مة.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسةةةة من طلبة الجامعات األردنية ،والبالغ عددهم وفق لحءةةةا يات وزارن
التعليم العالي األردنية ( )276903طالبا ً وطالبة (وزارن التعليم العالي والبحث العلمي،)2017 ،
أما عينة الدراسةةة فتكونت من ( )313طالبا ً وطالبة تم ايتيارهم بالطريقة العشةةوا ية العنقودية من
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بين طلبة الجامعات األردنية في المرحلة الجامعية األول  ،ونظراً ألن هذ الدراسةةةةة سةةةةيكومترية
في المقام األول ،فلم يكن هنال اهتمام بتوزيع أفراد العينة حس أية متغيرات أيرى.
أداة الدراسة
تعمنت الدراسة الحالية أدان واحدن ،هي :مقياس األسلوب المعرفي Test of Cognitive
 Styleوالذي يرمز له بالرمز ( )TCSوالتي أعدها كا من دين بور ورامبورت وأبيلو وولتر
( )Den Boer, Rombouts, Appelo, & Wolter, 1999وهو أدان مكونة من ( )36فقرن
مءممة لتقييم األسالي المعرفية لألفراد عل يمسة أنواع من األسالي  ،وهي:
 .1التوجه السلبي للذات  ،Negative Self-Oriented Cognitive Styleويعم أربع عشرن
فقرن.
 .2التوجه اإليجابي لآليرين  ،Positive Other-Oriented Cognitive Styleويعةةم سةةبع
فقرات.
 .3التوجه اإليجابي للذات  ،Positive Self-oriented Cognitive Styleويعةةةةةةم سةةةةةةبع
فقرات.
 .4التفكير السحري  ،Magical Thinkingويعم يمس فقرات.
 .5التفكير البنا ي  ،Dichotomous Thinkingويعم ثالك فقرات.
ويتم ترتي الفقرات في قا مة من سلم تدريج يماسي ،يتراو بين (بدرجة قليلة جداً وتعط
الوزن  ،1وبدرجة قليلة وتعط الوزن  ،2وبدرجة متوسةةةةةةطة وتعط الوزن  ،3وبدرجة كبيرن
وتعط الوزن  ،4وبدرجة كبيرن جداً وتعط الوزن .)5
ويمكن من يالل هذ األدان اشةةتقا م شةةر للتفكير البنا ي بنا عل الدرجات المرتفعة عل
كا من :التوجه اإليجابي للذات ،والتوجه اإليجابي لآليرين ،والدرجة المن فعةةةةةةة عل كا من:
التوجه السلبي للذات ،والتفكير السحري ،والتفكير البنا ي.
الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته األصلية
اسةةةةةةت دم مقياس األسةةةةةةالي المعرفية لقياس التفكير البنا ي Constructive Thinking
لةةةدى طلبةةةة المةةةدارس البةةةانويةةةة ،ويتكون من  36فقرن وقةةةد طور من قبةةةا دين بور وآيرين
( .)Den Boer, et al. 1999وترجم لل اللغة األميركية واللغة الدنماركية ،فقد تم اسةةةتقءةةةا
البنية العاملية له باسةةةت دام التحليا العاملي االسةةةتكشةةةافي من يالل تطبيقه عل عينة تكونت من
( )736مسةةةةةةتجيبا ً ،وبينت النتا ج أن الفقرات قد تشةةةةةةبعت بعواما م تلفة ،وهي أسةةةةةةلوب التوجه
السلبي للذات (مبال" :أنا حساس جداً الرفض"؛ 14فقرن) ،والتوجه اإليجابي للذات ،مبا" :عندما
يتوج علي تنفيذ مهمة صعبة ،فإنني أفكر في شي ليجابي"؛  7فقرات) ،والتوجه اإليجابي نحو
اآليرين (مبا" :يمكن الوثو بمعظم الناس"؛  7فقرات) ،والتفكير السةةةحري (مبا" :عندما أفكر
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بآيرين ،فإنني أعرف أنهم يفكرون بي"؛  5فقرات) ،والتفكير ثنا ي التفرع (مبا" :الشةةةةةة م
الذي يسةةةةر مرن ،يءةةةةبا لءةةةةا ً"؛  3فقرات)؛ ويتم تدريج الفقرات عل مقياس تقدير يماسةةةةي،
وتجمع الدرجات في كا مجال فرعي ،ويتم االسةةةةةةتدالل عل مسةةةةةةتوى التفكير البنا ي من يالل
الدرجات المرتفعة عل أسةةةةةةلوب التوجه اإليجابي للذات ،والتوجه اإليجابي لآليرين والدرجات
المن فعة عل أسلوب التوجه السلبي للذات ،والتفكير السحري ،والتفكير البنا ي.
وقد أظهرت نتا ج التحليا العاملي باست دام طريقة المكونات الر يسية وجود يمسة عواما
تتشبع عليها الفقرات الست والبالثين ،كما تم است راج معامالت الببات باست دام طريقة االتسا
الدايلي وفق معادلة كرونباخ ألفا قد تراوحت بين ( )0.52ألسةةةةةةلوب التفكير البنا ي وهو معاما
ثبات من فض  ،وربما يعود ذل لل قلة عدد الفقرات التي تمبا هذا البعد ،و( )0.89ألسةةةةةةلوب
التوجةةه السةةةةةةلبي للةةذات ( .)Evers, Tomic, and Brouwers, 2005ويبين الجةةدول ()1
معامالت الببات لمقياس األسالي المعرفية في صورته األصلية.
جدول ( :)1معاما كرونباخ ألفا لالتسا الدايلي لفقرات المقاييس الفرعية ال مسة المعبرن عن
األسالي المعرفية في الءورن األصلية للمقياس.
األسلوب المعرفي
التوجه السلبي للذات
التوجه اإليجابي لآليرين
التوجه اإليجابي للذات
التفكير السحري
التفكير البنا ي

معامل الثبات
0.89
0.78
0.83
0.74
0.52

وألغراا اإلجابة عن أسةةةةةةئلة الدراسةةةةةةة الحالية ،قامت الباحبة بتطوير مقياس األسةةةةةةالي
المعرفية ،لذ مرت عملية تطوير بال طوات التالية-:
الخطوة األولى :ترجمة المقياس إلى اللغة العربية
تم في هذ ال طون ترجمة النس ة اإلنجليزية من المقياس ،التي تم الحءول عليها من شبكة
اإلنترنت العالمية لل اللغة العربية؛ وتعةةةةةةم  36فقرن تم مراجعتها وتدقيقها وتنقيحها من حيث
ال ءياغة واللغة ،وتم أي عا ً في هذ ال طون تعري الم ءطلحات والمفردات التي وردت في أدان
الدراسةةةةةةة تعريفا ً لجرا ياً ،وبعد ذل تم عرا هذ األدان عل أربعة محكمين من أععةةةةةةا هيئة
التدريس في الجامعات األردنية ،للتأكد من دقة الترجمة ووضةةو الفقرات ومقرو يتها ومال متها
للغرا الذي أعدت له .ثم أجريت التعديالت الالزمة بنا عل التغذية الراجعة التي تم الحءةةول
عليها ،علما ً بأنها اقتءرت عل تعديالت في الءياغة اللغوية لبعض الفقرات.
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الخطوة الثانية :الدراسة االستطالعية
تم تجري المقياس بءةةةةةةورته األولية عل عينة مكونة من ( )30طالبا ً وطالبة تم ايتيارها
عشوا يا ً من بين طلبة الجامعة األردنية ولم يكونوا من ضمن العينة الر يسية ،وقد كان الهدف من
الدراسة االستطالعية يتل م فيما يلي:
 −التعرف لل مدى فهم المفحوصين واستيعابهم ألدان الدراسة والمطلوب منها.
 −الحءول عل م شرات أولية حول المقياس ،من حيث الءد والببات.
 −تقدير الزمن الالزم لتطبيق المقياس.
الخطوة الثالثة :إخراج الصورة النهائية للمقياس
تم ف ي هذ المرحلة مراجعة الفقرات التي أبدى الطلبة تسةةةةةةاؤالت حولها ،أو التي كانت تبدو
غير واضةةةةةةحة لهم من حيث الءةةةةةةياغة اللغوية ،كما تم مراجعة تعديا بعض الفقرات ولعادن
صةةةةةياغتها عل نحو يسةةةةةها عل الطلبة فهم المطلوب منها .وباالنتها من هذ ال طون أصةةةةةبا
المقياس جاهزاً لعملية التطبيق النها ي.
الخطوة الرابعة :التطبيق النهائي
تم في هذ ال طون تطبيق أدان الدراسةةةة (الءةةةورن األردنية من مقياس األسةةةالي المعرفية)
عل عينة الدراسةةة الر يسةةية ،واسةةت راج الدرجات ومعالجتها لحءةةا يا ً للتوصةةا لل لجابات عن
أسئلة الدراسة.
متغيرات الدراسة
تعمنت الدراسة عدداً من المتغيرات الكمية هي:
 األسلوب المعرفي :ويتعمن يمسة أسالي :
 −التوجه السلبي للذات.
 −التوجه اإليجابي للذات.
 −التوجه اإليجابي لآليرين.
 −التفكير السحري.
 −التفكير البنا ي.
 المعدل التراكمي للطال .
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المعالجة اإلحصائية
بهدف اإلجابة عن الس ة ال األول المتعلق بالم شةةرات اإلحءةةا ية لفقرات الءةةورن األردنية
األولية من مقياس األسةةةةةةالي المعرفية قبا لجرا التحليا العاملي؛ تم اسةةةةةةت راج المتوسةةةةةةطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألدا الطلبة عل فقرات المقياس ،وعل األبعاد الفرعية له ،كما
تم است راج الدالالت التمييزية للفقرات ،من يالل .Corrected Item Total Correlation
ولإلجابة عن الس ال الباني المتعلق بدالالت ال ءد لل ءورن األردنية من مقياس األسالي
المعرفية ،فقد تم االكتفا باإلجرا ات السابقة المشار لليها في يطوات تطوير األدان ،والتي تعكس
الءد المنطقي لألدان ،كما تم است راج نتا ج التحليا العاملي للفقرات.
ولإلجابة عن الس ة ال البالث ،تم اسةةت راج نتا ج االتسةةا الدايلي للفقرات باسةةت دام معادلة
كرونباخ ألفا ،كما تم است راج ال طأ المعياري في القياس كم شر للببات.
ولإلجابة عن الس ة ال الرابع المتعلق بمسةةتوى األسةةالي المعرفية لدى عينة الدراسةةة ،فقد تم
اسةةةت راج المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة عل الفقرات المرتبطة
بكا أسةةةلوب من األسةةةالي المعرفية تبعا ً للءةةةورن األردنية النها ية للمقياس بعد اسةةةت راج البنا
العاملي له ،مرتبة تنازليا ً حس المتوسل الحسابي لها.
ولإلجابة عن السةةة ال ال امس المتعلق بعالقة األسةةةالي المعرفية بالمعدل التراكمي للطلبة،
فقد تم است راج معاما ارتباط بيرسون.
نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذ الدراسةةةة لل اسةةةتقءةةةا ال ءةةةا م السةةةيكومترية المتمبلة في الءةةةد والببات
لمقياس األسةةةةةالي المعرفية ،وقد تم تطبيق الءةةةةةورن األردنية للمقياس عل عينة الدراسةةةةةة التي
تكونت من ( )313طالبا ً وطالبة في المرحلة الجامعية األول ؛ وكإجرا تنظيمي سةةةةةةيتم عرا
النتا ج تاليا ً تبعا ً ألسئلة الدراسة:
الساااااال األول :ما الماشاااارات اإلحصااااائية لفقرات الصااااورة األردنية لمقياس األساااااليب
المعرفية لدى طلبة الجامعات األردنية ،معبراً عنها بالمتوسااااااطات الحساااااااابية واالنحرافات
المعيارية وداللة التمييز؟
لإلجابة عن هذا السةةة ال تم اسةةةت راج المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية ألدا
الطلبةة عل فقرات المقيةاس ،وعل األبعةاد الفرعيةة له ،كمةا تم اسةةةةةةت راج ا لدالالت التمييزيةة
للفقرات ،من يالل  ،Corrected Item Total Correlationويبين الجدول ( )2هذ النتا ج.
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جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدالالت التمييزية لفقرات الءورن
األردنية من مقياس األسالي المعرفية ،وعل األبعاد الفرعية له.
أرقام
الفقرات
أنا حساس جداً للرفض
1
أقا درجة من الرفض يمكن أن تزعجني
2
أفكر بةةاأليطةةا التي أقع فيهةةا أكبر بكبير من
3
األشيا التي تسير بشكا صحيا
أعتقد أن الفشا شي فظيع
4
عندما يرفعةةةةةني شةةةةة م عزيز علي ،فإنني
5
أشعر بالفشا
ال أضيع وقتي بالتفكير بكا شي أفعله
6
أشةةةةةةعر باالنز عاج عندما ال أتمكن من لدارن
7
ذاتي
عندما يرفعةةةةني شةةةة م أعرفه جيداً ،فإنني
8
أشعر بأنني عديم الفا دن
ال عالقة للعالمة التي أحءةةةةةةةا عليها بالجهد
9
الذي أبذله
أقلق كبيراً من رأي اآليرين بي
10
أنا حساس جداً للس رية والهزل
11
عندما يتوج علي لنجاز الكبير من األعمال
12
في الوقت نفسه ،فإنني أشعر بالع
يج أن يكون عملي مباليا ً تماماً ،ولال فإنني
13
أشعر بالفشا
عندما أجد نفسي في موق جديد ،فإنني أتوقع
14
نتيجة سيئة
المجال األول :التوجه السلبي للذات
يمكن الوثو بمعظم الناس
15
يمكنني أن أثق بش م ما بسرعة
16
أنا ش م طي ومحبوب من اآليرين
17
أعتقةةد أن الشةةةةةة م الةةذي يكون لطيف ةا ً معي
18
يتمن لي ال ير
عندما تكون لطيفا ً مع شةةةةة م ما ،فإنه يكون
19
لطيفا ً مع
يتساما مع اآليرون عندما ت طئ
20
يءدر اآليرون ردود أفعال ليجابية سريعة
21
الفقرات

المتوسط االنحراف الداللة
التمييزية
الحسابي المعيار
.592
1.08
3.58
.658
1.20
3.14
3.30

1.00

.397

4.19

0.89

.410

3.69

1.07

.523

2.87

1.05

.074

3.87

0.99

.267

3.00

1.20

.575

3.11

1.20

.154

2.95
3.33

1.27
1.32

.540
.695

3.69

1.01

.414

3.54

1.02

.443

2.56

1.04

.342

3.34
2.73
2.79
3.51

0.59
1.11
1.19
1.04

.389
.593
.442

3.24

1.18

.509

3.86

0.97

.422

3.29
3.42

1.02
0.91

.427
.321
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 ...تابع جدول رقم ()2

أرقام
الفقرات
المجال الثاني :التوجه اإليجابي لآلخرين
أنظر لل مواق التحةةدي عل أنهةةا يبرات
22
قيمة
عندما يتوج علي تنفيذ مهمة صةةةعبة ،فإنني
23
أفكر في فا دتها لآليرين
أعتقد أن مواق التحدي هي فرصةةةةة إلظهار
24
كفاياتي ولمكاناتي
عندما يتوج علي أن أنفذ مهمة غير ممتعة،
25
فإنني أفكر تفكيراً ليجابيا ً
عندما أواجه بمهمة غير سةةةارن ،فإنني أحاول
26
التفكير باستراتيجية للبد بها
عندما أنجا في شةةةةةي ما ،فإنني سةةةةةأنجا به
27
مرن أيرى في المستقبا
أثق بانطباعي األول بشكا كبير
28
المجال الثالث :التوجه اإليجابي للذات
عنةةدمةةا أفكر بةةآيرين ،فةةإنني أجعلهم يفكرون
29
بي
أعتقةةةد أن القمر والنجوم ت ثر في أفكةةةار
30
األفراد
أعتقةةةد أن بعض األفراد يسةةةةةةيطرون عل
31
اآليرين ويتغلبون عليهم بأفكارهم
لدي طا قة سةةةةةةلب ية وأح ما أف كاراً سةةةةةةلب ية،
32
واآليرون يتأثرون بها
أعتقد أنني محظوظ في عالقاتي باآليرين
33
المجال الرابع :التفكير السحر
الش م الذي يسر مرن ،يءبا لءا ً
34
هنال احتماالن فقل :لما لجابة صةةةةحيحة ،أو
35
لجابة يطأ
يحق لكا ش م أن يجد عمالً
36
المجال الخامس :التفكير الثنائي
الفقرات

المتوسط االنحراف الداللة
التمييزية
الحسابي المعيار
0.66
3.26
3.99

0.93

.498

3.45

0.97

.342

4.06

0.91

.471

3.61

0.78

.359

3.80

0.76

.516

4.07

0.82

.543

3.72
3.81

0.98
0.54

.361

3.13

1.24

.461

2.23

1.28

.304

3.72

0.98

.095

3.29

0.96

.303

3.56
3.19
3.09

1.08
0.65
1.30

.237
.334

2.50

1.30

.249

3.83
3.14

1.09
0.82

.101
.592
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يالحظ من الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس مجال التوجه السلبي نحو
الذات قد تراوحت بين ( )2.56للفقرن رقم  14ونءها" :عندما أجد نفسي في موق جديد ،فإنني
أتوقع نتيجة سيئة" ،و( )4.19للفقرن رقم  14ونءها" :أعتقد أن الفشا شي فظيع" ،وبمتوسل
لجمالي بلغ (.)3.34
أما بالنسبة لمجال التوجه اإليجابي نحو اآليرين ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات
التي تقيس هذا المجال بين ( )2.73للفقرن رقم  15ونءها" :يمكن الوثو بمعظم الناس" ،و()3.86
للفقرن رقم  19ونءها" :عندما تكون لطيفا ً مع ش م ما ،فإنه يكون لطيفا ً مع " ،وبمتوسل
لجمالي بلغ (.)3.26
وفيما يتعلق بمجال التوجه اإليجابي نحو الذات ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات
التي تقيس هذا المجال بين ( )3.45للفقرن رقم  23ونءها" :عندما يتوج علي تنفيذ مهمة صعبة،
فإنني أفكر في شي ليجابي" ،و( )4.07للفقرن رقم  27ونءها" :عندما أنجا في شي ما ،فإنني
سأنجا به مرن أيرى في المستقبا" ،وبمتوسل لجمالي بلغ (.)3.81
في حين تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس مجال التفكير السحري بين
( )2.23للفقرن رقم  30ونءها" :أعتقد أن القمر والنجوم ت ثر في أفكار األفراد" ،و( )4.07للفقرن
رقم  31ونءها " :أعتقد أن بعض األفراد يسيطرون عل اآليرين ويتغلبون عليهم بأفكارهم"،
وبمتوسل لجمالي بلغ (.)3.19
كما تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس مجال التفكير البنا ي بين ()2.50
للفقرن رقم  35ونءها" :هنال احتماالن فقل :لجابة صحيحة ،ولجابة يطأ" ،و( )3.83للفقرن رقم
 36ونءها" :كا ش م غير كسول يجد عمالً" ،وبمتوسل لجمالي بلغ (.)3.14
وفي ما يتعلق با لدالالت التمييز ية للفقرات ،فيالحظ من ال جدول أن قيم م عامالت التمييز قد
تراوحت بين ( )0.074و( )0.695وبمتوسل لجمالي يبلغ (.)0.399
يالحظ من النتا ج السابقة وجود تنوع في الم شرات اإلحءا ية للفقرات وللمجاالت الفرعية
لها والتي تعبر عن األسةةالي المعرفية ،وعموما ً يمكن القول أنها تعكس الفرو الفردية بين أفراد
العينة ،ويمكن است دامها معهم ،وعموما ً تبدو الم شرات اإلحءا ية للفقرات وللمجاالت الفرعية
ألدان الدراسة مال مة لطبيعة األسالي المعرفية المتعمنة في األدان ،ولطبيعة عينة الدراسة التي
تمبا طلبة جامعيين ،أي أن لديهم القدرن عل التمييز والتأما في أسةةةةةةةاليبهم المعرفية ،والحكم
عليها ،لذ يبدو أسةةةلوب التوجه اإليجابي نحو الذات هو األعل من حيث المتوسةةةل الحسةةةابي ،في
حين كان أسلوب التفكير البنا ي هو األدن  ،مما يعكس درجات شيوع متفاوتة لهذ األسالي .
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الساااال الثاني :ما دالالت الصاادق للصااورة األردنية لمقياس األساااليب المعرفية لدى طلبة
الجامعات األردنية ،معبراً عنها بالصدق المنطقي ،والصدق العاملي؟
تم التحقق من الءةةةةد المنطقي من يالل اإلجرا ات المتبعة يالل مراحا لعداد الءةةةةورن
األردنية لمقياس األسالي المعرفية ،والمتمبلة في :ترجمة المقياس ،ثم عرضه عل مجموعة من
المحكمين ،وتةةدقيقةةه ،وتحرير  ،وتطبيقةةه عل عينةةة اسةةةةةةتطالعيةةة ،وتحليةةا نتةةا ج الةةدراسةةةةةةةةة
االستطالعية ولجرا التعديالت الالزمة.
وفيما يتعلق بالتحقق من صد البنا للمقياس ،فقد تم لجرا التحليا العاملي عل نتا ج عينة
الدراسة كاملة ،وتم ترتي اإلجرا ات المتبعة كما يلي:
تم التحقق من مال مة لجرا التحليا العاملي للبيانات المرصةةةةودن ،من يالل ايتبار كايزر-
ماير-أولكين لكفاية حجم العينة ،وايتبار بارتليت للكروية.
ويبين الجدول ( )3هذ النتا ج.
جدول ( :)3نتائج اختبار كايزر-ماير -أولكين لكفاية حجم العينة ،واختبار بارتليت للكروية.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Bartlett's Test of Sphericity
Sig.

.588
5168.512
630
0.0001

يالحظ من الجدول ( )3أن قيمة مقياس أولكن تساوي ( )0.588وهي أكبر من  ،0.5وتشير
لل كفاية حجم العينة ،كما يالحظ أن قيمة مسةةةةةةتوى الداللة اليتبار بارتلت تسةةةةةةاوي ()0.0001
وهي أقا من  ،0.05مما يعني أن مءةةةةةفوفة االرتباط ال تسةةةةةاوي مءةةةةةفوفة الوحدن ،وأنه يوجد
ارتباط بين بعض المتغيرات في المءفوفة ،لذل يمكن لجرا التحليا العاملي.
تم است راج معامالت الشيوع للفقرات ،ويبين الجدول ( )4هذ النتا ج.
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جدول ( :)4معامالت الشيوع للفقرات المكونة للءورن األردنية لمقياس األسالي المعرفية.
عامل الشيوع
الفقرات
.669
y1
.757
y2
.705
y3
.642
y4
.663
y5
.711
y6
.686
y7
.630
y8
.695
y9
.685
y10
.796
y11
.702
y12
.624
y13
.768
y14
.766
y15
.773
y16
.725
y17
.619
y18
.726
y19
.686
y20
.732
y21
.676
y22
.739
y23
.797
y24
.783
y25
.743
y26
.676
y27
.712
y28
.675
y29
.644
y30
.674
y31
.722
y32
.717
y33
.794
y34
.694
y35
.746
y36
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يتبين من الجةةدول ( )4أن معةةامالت الشةةةةةةيوع لفقرات المقيةةاس قةةد تراوحةةت بين 0.619
و ،0.797وهي جميعا ً مرتفعة ،مما يشةةير لل قابلية اسةةت الص عواما محددن تنعةةوي ضةةمنها
هذ الفقرات ،كما تم اسةةةةةتقءةةةةةا معامالت االرتباط بين الدرجات عل األبعاد ال مسةةةةةة الممبلة
لألسالي المعرفية وفق البنية األصلية له ،ويبين الجدول ( )5هذ النتا ج.
جدول ( :)5معامالت االرتباط بين الدرجات عل األبعاد ال مسة الممبلة لألسالي المعرفية وفق
البنية األصلية له.
التوجه
السلبي
للذات

العوامل
التوجه السلبي للذات
التوجه اإليجابي لآليرين
التوجه اإليجابي للذات
التفكير السحري
التفكير البنا ي

1

التوجه
التوجه
اإليجابي اإليجابي
للذات
لآلخرين
**
.169
.093
.069
1
1

التفكير
السحر

التفكير
الثنائي

.052
**.387
**.273
1

.068
*.120
.066
**.290
1

يالحظ من الجدول ( )5وجود ارتباطات دالة لحءةةةةةةا يا ً بين األبعاد أو المجاالت التي تعبر
عن األسةةةالي المعرفية ،ولكنها عموما ً متدنية ،مما يشةةةير لل عدم وجود تدايا بين هذ األبعاد،
فقد تراوحت معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية بين ( )0.052و( ،)0.387وهي ارتباطات
ضعيفة ،وما الداللة اإلحءا ية لها لال م شر عل حجم العينة.
أجري التحليا العاملي من يالل تحديد عدد العواما المطلوب اسةةت راجها ب مسةةة عواما،
وهي العواما المتوقعة في ضةةةو البنية األصةةةلية لألدان والدراسةةةات السةةةابقة التي أجريت حوله،
وذل بدالً من طريقة التحديد القبلي لعدد العواما التي يتقرر فيها التوق عن اسةةت الص العواما
بنا عل الو صول لل القيمة المميزن للجذر الكامن ( Eigen Valueأقا من  ،)1كما است دمت
طريقة تحليا المكونات الر يسة  Principal Componemt Analysisالست راج العواما قبا
التدوير ،ثم تمت عملية التدوير بطريقة  ،Varimaxلذ ايتيرت الفقرات األعل ت شبعا ً بكا عاما
من العواما ال مسةةةةة ،وقد روعي في ذل أن ال يقا تشةةةةبع العاما بالفقرن عن  ،0.30للحءةةةةول
عل عواما نقية وصةةةةحيحة ما أمكن ،وللتقليا من عدد الفقرات التي تتشةةةةبع عل أكبر من عاما
واحد ،ويبين الجدول ( )6هذ النتا ج.
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جدول ( :)6الجذور الكامنة لمءفوفة االرتباطات (تباين المكونات) والتباين الكلي المفسر.
المكونات
1
2
3
4
5

قيمة الجذر
الكامن
5.139
3.914
3.246
2.272
1.871

النسبة المئوية للتباين
14.276
10.871
9.016
6.311
5.198

النسبة المئوية
للتباين التراكمي
14.276
25.147
34.163
40.474
45.671

يالحظ من الجدول ( )6أن البنا العاملي لمقياس األسةةةةالي المعرفية ليس بسةةةةيطا ً ولنما هو
بنا عاملي مرك  ،يتمبا ذل في عدد العواما المسةةت رجة من المقياس ذات الداللة والمعةةمون
وفقا للمعايير الرياضةةةةةةية .وقد تم تحديد التحليا العاملي بنا عل عدد العواما والبال غة ()5
عواما ،ويالحظ أنها تفسةةةةةةر ما مقدار ( )45.671%من التباين ،ويبين الشةةةةةةكا ( )1م طل
سكري  Scree Plotللجذور الكامنة للعواما.

شكل ( :)1م طل سكري للجذور الكامنة للعواما المكونة لمقياس األسالي المعرفية.
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أما مءفوفة المكونات التي تتعمن تشبعات الفقرات بالعواما التي تم است الصها باست دام
طريقة المكونات الر يسة مع تدوير المحاور بطريقة  ،Varimaxواست دام مح جـةةةةذر واحـةةةةد
صحيا حداً أدن لقبول العاما ،و( )0.30مستوى داللة للتشبع فيوضحه الجدول (.)7
جدول ( :)7مءفوفة العواما المدورن وتشبعات الفقرات بالعواما (المكونات) التي تم است الصها
بطريقة المكونات الر يسة.
م

الفقرات

y1

أنا حساس جداً للرفض
أقةةا درجةةة من الرفض يمكن أن
تزعجني
أفكر باأليطا التي أقع فيها أكبر
بكبير من األشةةةةةةيا التي تسةةةةةةير
بشكا صحيا
أعتقد أن الفشا شي فظيع
عندما يرفعةةةةةني شةةةةة م عزيز
علي ،فإنني أشعر بالفشا
ال أضيع وقتي بالتفكير بكا شي
أفعله
أشةةةةعر باالنزعاج عندما ال أتمكن
من لدارن ذاتي
عندما يرفعةةةةني شةةةة م أعرفه
ج يداً ،فإنني أشةةةةةةعر بأنني عديم
الفا دن
ال عالقةةة للعالمةةة التي أحءةةةةةةةا
عليها بالجهد الذي أبذله
أقلق كبيراً من رأي اآليرين بي
أنا حساس جداً للس رية والهزل
عندما يتوج علي لنجاز الكبير
من األعمةةال في الوقةةت نفسةةةةةةةه،
فإنني أشعر بالع
يج أن يكون عملي مباليا ً تماماً،
ولال فإنني أشعر بالفشا

y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13

العامل
األول
.677

العامل
الثاني

العامل
الثالث

العامل
الرابع

العامل
الخامس

.702
.506
.553
.576
.354
.426
.657
.559 -.300
.543
.734
.485
.550

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)12(32

21

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 12, Art. 1

 2210ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دالالت الصدق والثبات لمقياس األساليب المعرفية"...... -

 ...تابع جدول رقم ()7

م
y14
y15
y16
y17
y18
y19
y20
y21
y22
y23
y24
y25

y26

y27

الفقرات
عنةةدمةةا أجةةد نفسةةةةةةي في موق
جديد ،فإنني أتوقع نتيجة سيئة
يمكن الوثو بمعظم الناس
يمكنني أن أثق بشةةةةةةة م مةةةا
بسرعة
أ نا شةةةةةة م طي ومحبوب من
اآليرين
أعت قد أن الشةةةةةة م ا لذي يكون
لطيفا ً معي يتمن لي ال ير
عندما تكون لطيفا ً مع ش م ما،
فإنه يكون لطيفا ً مع
يتسةةةةةةةاما مع اآليرون عندما
ت طئ
يءةةةةةةةةدر اآليرون ردود أفعةةال
ليجابية سريعة
أنظر لل مواق التحةةةدي عل
أنها يبرات قيمة
عنةةدمةةا يتوجة علي تنفيةةذ مهمةةة
صةةةةةةعبة ،فإنني أفكر في فا دتها
لآليرين
أعتقةةةد أن مواق التحةةةدي هي
فرصة إلظهار كفاياتي ولمكاناتي
عندما يتوج علي أن أنفذ مهمة
غير ممتعةةة ،فةةإنني أفكر تفكيراً
ليجابيا ً
عندما أواجه بمهمة غير سةةةةةارن،
فإنني أحاول التفكير باسةةتراتيجية
للبد بها
عندما أنجا في شةةةةةي ما ،فإنني
سةةةةةةةةةأنجا بةةةه مرن أيرى في
المستقبا

العامل
األول

العامل
الثاني

العامل
الثالث

العامل
الرابع

العامل
الخامس

.377
.396
.305
.302
.434
.389
.630
.547
-.573
.304
-.701
-.372

-.443

-.477
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 ...تابع جدول رقم ()7

م
y28
y29
y30
y31
y32
y33
y34
y35
y36

الفقرات

العامل العامل
األول الثاني
.446

أثق بانطباعي األول بشكا كبير
عنةةةدمةةةا أفكر بةةةآيرين ،فةةةإنني
أجعلهم يفكرون بي
أعتقد أن القمر والنجوم ت ثر في
أفكار األفراد
أعتقد أن بعض األفراد يسيطرون
عل اآليرين ويتغلبون عليهم
بأفكارهم
لدي طاقة سةةةةةةلبية وأحما أفكاراً
.354
سلبية ،واآليرون يتأثرون بها
أعتقد أنني محظوظ في عال قاتي
باآليرين
الشةةةةةة م الةةذي يسةةةةةةر مرن،
يءبا لءا ً
ه نا ل احت ماالن فقل :ل ما ل جابة
صحيحة ،أو لجابة يطأ
يحق لكا ش م أن يجد عمالً

العامل
الثالث

العامل
الرابع

العامل
الخامس

-.423
.336
.427

.422
-.367
-.519
.506

يالحظ من الجدول ( )7توزيع الفقرات حس تشبعاتها عل العواما المكونة للمقياس ،وبنا
عل هذ النتا ج فقد تم استبعاد العاما ال امس لتشبعه بفقرتين فقل ،وهو الحد الذي يقا عن ثالك
فقرات ،أما الفقرن ( )6فقد تم حذفها من الءةةةةورن األردنية للمقياس بسةةةةب عدم تشةةةةبعها عل أي
عاما من العواما (باسةةةةةةتبنا العاما ال امس) بقيمة تزيد عن ( )0.3في ضةةةةةةو مح كيزر
.Kaiser
ويمكن تل يم توزيع الفقرات المشةةةةبعة بالعواما ،وتسةةةةمية هذ العواما المكونة للءةةةةورن
األردنية من مقياس األسالي المعرفية في الجدول (.)8
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جدول ( :)8مءفوفة العواما المكونة للءورن األردنية من مقياس األسالي المعرفية وتوزيع
الفقرات المشبعة بها والتي تم است الصها بطريقة المكونات الر يسة ومقارنتها بالبنا األصلي
للمقياس.
رقم العامل

البناء األصلي للمقياس
أرقام
عدد
الفقرات
الفقرات

األول

14

14-1

الباني

7

21-15

البالث

7

28-22

الرابع
ال امس
المجموع

5
3
36

33-29
36-34

نتائج التحليل العاملي
عدد
أرقام الفقرات
الفقرات
،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،12 ،11 ،10 ،8
13
32 ،14 ،13
،19 ،18 ،16 ،15
،28 ،23 ،21 ،20
12
36 ،33 ،31 ،30
،25 ،24 ،22 ،17
6
27 ،26
35 ،34 ،29 ،9
4
0
35

عدد الفقرات
المتطابقة في
التوزيعين
12
6
5
2
0
25

تبين النتا ج السةةابقة أن البنية العاملية للءةةورن األردنية لمقياس األسةةالي المعرفية أسةةفرت
عن وجود أربعة عواما فقل يتوزع عليها ( )35فقرن ،مقارنة بالءةةةةورن األصةةةةلية للمقياس التي
كانت تتكون من يمسةةةةةة عواما يتوزع عليها ( )36فقرن ،وعل أية حال ،تشةةةةةير هذ النتا ج لل
وجود تقارب في البنية العاملية للءةةةورن األصةةةلية للمقياس مع البنا العاملي الناتج عن الدراسةةةة
الحالية له.
كما يالحظ من هذ النتا ج ايتالف توزيع الفقرات عل العواما بدرجة ما ،فقد كان عدد
الفقرات المتطابقة في التوزيع األصلي لفقرات المقياس ونتا ج الدراسة الحالية  25فقرن من أصا
 36فقرن ،وهذا يعني أن محتوى بعض الفقرات التي يقيسها كا عاما ي تل مع تل التي يقيسها
العاما في الءةةةةةةورن األصةةةةةةلية للمقياس .وقد يرجع عدم ظهور العاما ال امس لل تدايله مع
العواما األيرى ،وب اصة عاما التفكير غير الواقعي.
وبشكا عام ،يتبين من نتا ج التحليا العاملي أن التقارب في البنية العاملية لل ءورن األردنية
لمقياس األسةةةةالي المعرفية والءةةةةورن األصةةةةلية للمقياس يفو االيتالف بينهما ،وذل من حيث
عدد العواما ومحتواها ،والعدد الكلي للفقرات الذي أصةةةةةةبا  35فقرن بدالً من  36فقرن ،وعدد
العواما الذي بلغ أربعة عواما بدالً من يمسة عواما.
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السااااال الثالث :ما دالالت الثبات للصاااورة األردنية لمقياس األسااااليب المعرفية لدى طلبة
الجامعات األردنية ،معبراً عنها بطريقة االتساااااااق الداخلي بداللة إحصااااااائيات الفقرة ،والخط
المعيار في القياس؟
تم است دام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معاما االتسا الدايلي بداللة لحءا يات الفقرن عل
كا أسةةةةةلوب من األسةةةةةالي المعرفية الناتجة عن الدراسةةةةةة العاملية للمقياس ،للتعرف لل درجة
اتسةةةةةا الدرجات عل الفقرات المرتبطة بكا أسةةةةةلوب من األسةةةةةالي المعرفية ،باإلضةةةةةافة لل
اسةةةةةةت راج متوسةةةةةةطات معامالت االرتباط الدايلية بين الفقرات Inter- Item Correlation
) (IIC AVE.ضةةةمن كا أسةةةلوب من األسةةةالي المعرفية ،ومتوسةةةطات معامالت االرتباط بين
الفقرات والدرجة الكلية ) Item Total Correlation (ITC AVE.عل كا أسلوب .ويوضا
الجدول ( )9معامالت الببات المحسوبة بطريقة االتسا الدايلي.
جدول ( :)9معامالت الببات المحسوبة بطريقة االتسا الدايلي عل كا أسلوب من األسالي
المعرفية في الءورن األردنية من مقياس األسالي المعرفية.
األسلوب المعرفي
التوجه السلبي للذات
التوجه اإليجابي لآليرين
التوجه اإليجابي للذات
التفكير غير الواقعي

معامل ألفا
.834
.710
.623
.492

ألفا
المعيارية
0.827
0.711
0.645
0.488

IIC
AVE.
0.325
0.239
0.360
0.394

ITC
AVE
0.474
0.345
0.373
0.289

يالحظ من الجدول ( )9أن معامالت االتسةةا الدايلي بداللة لحءةةا يات الفقرن ،وباسةةت دام
معادلة كرونباخ ألفا للءورن األردنية لمقياس األسالي المعرفية تراوحت بين ( )0.492ألسلوب
التفكير غير الواقعي و( )0.834ألسةةةةلوب التوجه السةةةةلبي للذات ،وهي متقاربة مع معامالت ألفا
المعيارية في مبا هذ الحاالت ،ويقءةةةةد بذل قيم ألفا في حالة افتراا أن الفقرات متسةةةةاوية في
متوسةةةةطاتها الحسةةةةابية وانحرافاتها المعيارية ،وكان معاما ألفا أكبر ما يمكن عل فقرات التوجه
السةةلبي للذات ( ،)α =0.834تال أسةةلوب التوجه اإليجابي لآليرين ( ،)α =0.710ثم األسةةلوب
التو جه اإليجةابي للةذات ( ،)α =0.623فالتفكير غير الواقعي ( .)α =0.492ومن جهةة أيرى
تراوحت متوسةةةطات معامالت االرتباط الدايلية بين الفقرات ) (IIC AVE.ضةةةمن كا أسةةةلوب
من األسةةةةالي المعرفية بين ( )0.239ألسةةةةلوب التوجه اإليجابي لآليرين ،و( )0.394ألسةةةةلوب
التفكير غير الواقعي.
كما يالحظ من الجدول ( )9أن متوسةةةةةةطات معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية
( )ITC AVE.عل كا أسةةةةةلوب من األسةةةةةالي المعرفية قد تراوحت بين ( )0.289ألسةةةةةلوب
التفكير غير الواقعي و( )0.474ألسلوب التوجه السلبي للذات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)12(32

25

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 12, Art. 1

 2214ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دالالت الصدق والثبات لمقياس األساليب المعرفية"...... -

كما تم ليجاد قيم ال طأ المعياري للدرجات عل كا أسةةةةةلوب من األسةةةةةالي المعرفية ،عل
اعتبار أن ال طأ المعياري في القياس هو م شةةةةةةر عل ثبات الدرجات عل المقياس ،لذ لنه كلما
قلت قيمته دل ذل عل الزيادن في الببات ،والعكس صةةةةةةحيا .ويبين الجدول ( )10قيم معامالت
ال طأ المعياري للدرجات عل كا أسةةةةلوب من األسةةةةالي المقاسةةةةة بالءةةةةورن األردنية لمقياس
األسالي المعرفية.
جدول ( :)10قيم معامالت ال طأ المعياري للدرجات عل كا أسلوب من األسالي
بالءورن األردنية لمقياس األسالي المعرفية.
األسلوب المعرفي
التوجه السلبي للذات
التوجه اإليجابي لآليرين
التوجه اإليجابي للذات
التفكير غير الواقعي

المقاسة

الخط المعيار
0.257
0.280
0.319
0.563

يالحظ من الجدول ( )10أن قيم ال طأ المعياري في القياس قد تراوحت في حالة الدرجات
عل األسةةةةالي المعرفية المقاسةةةةة بالءةةةةورن األردنية لمقياس األسةةةةالي المعرفية بين ()0.257
و( ) 0.563درجةةةة ،األمر الةةةذي يعطي م شةةةةةةرات مقبولةةةة عن ثبةةةات الءةةةةةةورن األردنيةةةة
لمق ياس األسةةةةةةةال ي المعرف ية  ،لذ لن ال طأ المع ياري هو دا لة ل كا من ث بات األدان واالنحراف
المعيةةاري للةةدرجةةات ،وقةةد كةةانةةت قيم ال طةةأ أقرب لل الءةةةةةةفر ،وهي تقةةا عن قيم االنحراف
المعياري للدرجات عل كا مجال من مجاالت األدان ،ووفقا ً لما أشةةةةةةةارت لليه كروكر وألجينا
(  )Crocker & Algina, 1986فإنه يءةةع تحديد كمية ال طأ بالعةةبل لدرجة معينة ،ولكن
ال طأ المعياري يساعد في تقرير فترن البقة التي يمكن أن يقع ضمنها متوسل الدرجات المشاهدن
في األدا عل المقياس ،وبالتالي فكلما قلت قيمته زادت دقة القياس.
عموماً ،يمكن القول لن الم شةةةةةةرات السةةةةةةابقة لمعامالت ثبات الءةةةةةةورن األردنية لمقياس
األسالي المعرفية تبدو مناسبة بشكا عام ،وتتفق مع م شرات الءورن األصلية للمقياس التي تم
عرضةةها في الجدول ( )1من هذ الدراسةةة .وفيما يتعلق بمعاما ثبات العاما الرابع (التفكير غير
الواقعي) فيعود تدني معاما الببات له لل قلة عدد الفقرات التي يقيسةةها ،وهذا يتفق لل حد ما مع
نتيجة دراسةةةةة ( )Evers, et al. 2005حيث بلغ معاما الببات في الءةةةةورن األصةةةةلية للمقياس
للبعد األيير ( .)0.52وعل أية حال ،لم يتوافر بين يدي الباحبة أية دراسةةةةةة سةةةةةيكومترية أيرى
لهذا المقياس ليتم مقارنة النتا ج بها.
السااااال الرابع :ما األسااااليب المعرفية لدى طلبة الجامعات األردنية في المرحلة الجامعية
األولى كما هي مقاسة بالصورة األردنية لمقياس األساليب المعرفية؟
لإلجابة ع ن هذا السةةةة ال فقد تم اسةةةةت راج المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية
لدرجات الطلبة عل الفقرات المرتبطة بكا أسةةةةةةلوب من األسةةةةةةةالي المعرفية األربعة :التوجه
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السةةةلبي للذات ،والتوجه اإليجابي لآليرين ،والتوجه اإليجابي للذات ،والتفكير غير الواقعي ،وفقاً
للءورن األردنية لمقياس األسالي المعرفية .ويبين الجدول ( )11هذ النتا ج.
جدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات المتحققة ألفراد الدراسة
ضمن كا أسلوب من األسالي المعرفية والترتي التنازلي لألسالي المعرفية وفقا ً للمتوسطات
الحسابية.
الرقم
1
2
3
4

األساليب المعرفية
التوجه السلبي للذات
التوجه اإليجابي لآليرين
التوجه اإليجابي للذات
التفكير غير الواقعي

المتوسطات
الحسابية
3.40
3.32
3.84
2.96

االنحرافات
المعيارية
0.63
0.52
0.52
0.79

الترتيب
التنازلي
الباني
البالث
األول
الرابع

لذ يتبين من الجدول ( )11أن األسةةةةةةلوب المعرفي األكبر تفعةةةةةةيالً من قبا طلبة الجامعات
األردنية هو أسةةةةةلوب التوجه اإليجابي للذات (م=  ،)3.84يليه في المرتبة البانية التوجه السةةةةةلبي
للذات (م= ،)3.40في حين احتا أسةةةةةةلوب التوجه اإليجابي لآليرين المرتبة البالبة (م= ،)3.32
ووقع أسلوب التفكير غير الواقعي في المرتبة الرابعة واألييرن (م= .)2.96
ويمكن القول أن هذ النتا ج تبدو منطقية ومعقولة ،فاألفراد غالبا ً يحملون توقعات ليجابية
عن أنفسةةةةةةهم ويفكرون فيها تفكيراً ليجابيا ً من منطلق كينونة كا منهم وهويته واعتزاز بهما في
هذ المرحلة ،ومن جهة أيرى فإن البقافة العربية السةةةا دن تعود األفراد عل لوم أنفسةةةهم عل أي
يطأ يرتكبونه ،ألن كا فرد منهم يتوقع من نفسةةه أن يكون األفعةةا في كا شةةي  ،ويحما نفسةةه
مسةةةةةة ولية األ يطا التي ربما ال يكون هو السةةةةةةب فيها ،وهذا يعكس أثر التنشةةةةةةئة األسةةةةةةرية
واالجتماعية عموماً .كما جا التفكير غير الواقعي في المرتبة األييرن ،وهذ نتيجة متوقعة من
طلبة في المرحلة الجامعية ،بحيث يدركون تماما ً المسةةةةببات والنتا ج وينح تفكيرهم نحو التفكير
الواقعي ،بحكم ال برات األكاديمية والتربوية التي تلقوها في م سةةةةسةةةةات التعليم الرسةةةةمية وغير
الرسمية.
كما أن األسةةةةالي المعرفية تعد من األبعاد الشةةةة ءةةةةية ،فهي ال تركز عل جان واحد من
جوان الشةةةةةة ءةةةةةةية وهو الجان المعرفي ،با تشةةةةةةما جوان أيرى للتمييز بين األفراد مبا
الجوان االنفعالية وغيرها ،مما يجعلها م تلفة ومتفاوتة بين أفراد عينة الدراسةةةةة عل الرغم من
كونهم جميعا ً طلبة جامعيين.
الساال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية على مستوى ()α =0.05
بين األساليب المعرفية لدى طلبة الجامعات األردنية ومعدالتهم التراكمية في الجامعة؟
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لإلجابة عن هذا السةةةة ال تم اسةةةةت راج معاما ارتباط بيرسةةةةون  Pearsonللداللة عل قون
العالقة واتجاهها بين كا من المعدل التراكمي للطال وكا أسلوب من األسالي المعرفية ،ويبين
الجدول ( )12هذ النتا ج.
جدول ( :)12معاما ارتباط بيرسون بين كا من المعدل التراكمي للطال
األسالي المعرفية.
الرقم
1
2
3
4

األساليب المعرفية
التوجه السلبي للذات
التوجه اإليجابي لآليرين
التوجه اإليجابي للذات
التفكير غير الواقعي

وكا أسلوب من

معامل االرتباط بالمعدل التراكمي
.054
**-.189-
**.235
**-.281-

يالحظ من الجدول ( )12وجود عالقة طردية ليجابية ضةةةةةعيفة بين كا من المعدل التراكمي
للطال والتوجه اإليجابي للذات (ر= ،)0.235في حين وجدت عالقة عك سية ضعيفة بين المعدل
التراكمي وكةا من أسةةةةةةلوب التوجةه اإليجةةابي لآليرين (ر=  )0.189-وأسةةةةةةلوب التفكير غير
الواقعي (ر= ،) 0.281-ولم يكن هنال عالقة بين المعدل التراكمي للطال وأسةةةةةةلوب التوجه
السةةةةةلبي للذات (ر= .)0.054وتبدو هذ النتيجة مبررن من منطلق أن األسةةةةةالي المعرفية تعكس
طر األفراد في اكتساب المعارف والمهارات ومعالجة المعلومات ،وهي أسالي تفاضلية ترتبل
بتفعةةيالت الفرد في معالجة القعةةايا والمسةةا ا التي تواجهه ،وبطبيعة األمر فهي م تلفة من فرد
آلير ،وال يمكن القول بشةةكا من األشةةكال أنها ذات عالقة بتحءةةيا الطال  ،وال سةةيما أن األدا
التحءةةةةةةيلي للطال يعتمد غالبا ً عل مقدار ما حءةةةةةةله من معارف مهارات ،بغض النظر عن
الطريقة التي تناولها أو عالجها فيها ،فاألسةةالي المعرفية تتعلق بشةةكا النشةةـةةةةةةةاط أكبر من تعلقها
بمحتوا  ،وبالتالي فهي تشير لل الفرو بين األفراد في طريقة ونمل ممارسة العمليات المعرفية
الم تلفة ،والتي منها اإلدراك والتفكير والتعلم وحا المشةةةةةةكالت ،وتتفق نتيجة هذ السةةةةةة ال مع
نتيجة دراسةةةةةة أبو عواد وأبو جادو والسةةةةةلطي ( )2014التي أشةةةةةارت لل عدم وجود عالقة بين
أسةةةالي التفكير التحليلي والشةةةمولي والمعدل التراكمي للطال  ،كما تتفق مع نتيجة دراسةةةة نوفا
وأبو عواد ( )2012التي أشةةارت لل عدم وجود عالقة ارتباطية بين أسةةالي التفكير الشةةا عة في
ضو نظرية حكومة الذات العقلية لدى طلبة الجامعات األردنية ومعدالتهم التحءيلية.
وفي ضو نتا ج هذ الدراسة فقد تم التوصا لل مجموعة من التوصيات ،أبرزها:
 −لجرا المزيد من الدراسةةات للتحقق من ال ءةةا م السةةيكومترية للءةةورن األردنية لمقياس
األسالي المعرفية عل مجتمعات دراسية أيرى.
 −است دام الءورن األردنية لمقياس األسالي المعرفية للكش عن األسالي السا دن والمفعلة
لدى عينات م تلفة من الطلبة واألفراد من م تل الفئات.
 −استقءا العالقة بين األسالي المعرفية ومتغيرات أيرى.
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