
 2021( 3)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 التحيزات المعرفية والكفاية التواصلية لدى طلبة الجامعة ذوي التوجهات الحزبية

Cognitive biases and the communicative competencies among 

university students with partisan orientation 

 

 ةزهير النواجح

Zuhair EL Nawajha 

 ، غزة، فلسطينفرع رفح ،جامعة القدس المفتوحة

Al-Quds Open University, Rafah Branch, Gaza, Palestine 

 nawajha307@hotmail.comالباحث المراسل:  

 (5/5/2019(، تاريخ القبول: )12/3/2019تاريخ التسليم: )

 

 ملخص

ف  الحالية هدفت الدراسة  والتحقق من فاية التواصلية، التحيزات المعرفية والك مستوى تعرُّ

وفقاً  والكشف عن الفروق في التحيزات المعرفية والكفاية التواصلية ،همااالرتباطية بين العالقة

وتكونت عينة واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي،  .الحزبي توجهلمتغير الجنس وال

 القصدية،بالطريقة  رهمتم اختيا ( طالب وطالبة من طلبة جامعة األقصى260الدراسة من )

 (2013) وتحقيقاً ألهداف الدراسة قام الباحث بتعريب مقياس التحيزات المعرفية إعداد دافوس

(Davos Assessment of Cognitive Biases Scale ،) كما تبنى مقياس الكفاية التواصلية

أن و، متوسطدون الالتحيزات المعرفية أن (، وأظهرت نتائج الدراسة 2017إعداد الخزاعي )

وجود عالقة سلبية بين التحيزات إلى ، وأشارت نتائج الدراسة مرتفع الكفاية التواصلية مستوى

وجود فروق في التحيزات المعرفية عدم النتائج المعرفية والكفاية التواصلية، كما أظهرت 

 الكفاية التواصلية وفقاً لمتغير الجنس، والتوجه الحزبي.و

 .، التوجهات الحزبيةالتواصليةالكفاية  ،حيزات المعرفيةالت الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

The current study aimed to identify the level of cognitive biases and 

communicative competencies, and verify the correlation between them. It 

also aimed to explore differences in cognitive biases and communication 

competence according to gender and party affiliation variable. The 

researcher used the descriptive correlation method. The sample of the 
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study consisted of (260) male and female students from Al-Aqsa 

University. They were selected by using the available sampling method, 

to achieve the objectives of the study, the researcher translated the 

measure of cognitive biases Davos, the Assessment of Cognitive Biases 

Scale (2013). The researcher also adopted communicative Competence 

measure prepared by Khuzai (2017) The results of the study showed that 

cognitive biases are below average, and the level of communication 

competence is high. The results of the study showed a negative 

relationship between cognitive biases and communication competence. It 

also showed no differences in cognitive biases and communicative 

competence according to gender and party affiliation variable. 

Keywords: Cognitive Biases, Communicative Competence, Partisan 

orientations. 

 ةـــة الدراســـمقدم

بحياة التصاقاً  أكثر الظواهرمن  (Cognitive Biases) التحيزات المعرفيةظاهرة  ت ْعتَبَر  

في  ايشاركهيتجاهلها، وال جد من ت وخاصة عندما، ذاتالعلى  وأشدها وطأة خطرهاأو، األفراد

هات، ودوافع، ظاهرة متغلغلة في النفس، وتكون على شكل أفكار، ورؤى واتجافهي رؤيتها، 

لتحقيق ما هو فاإلنسان بحكم تكوينه يسعى ، نبعث منه رائحة األنا األنانيةإلى سلوك يت تَرجم 

 النفسية والبيولوجية. هوفقاً ألنماط شخصيته، ودوافعه الذاتية والجماعية، وحاجات مرغوب

يستطيع ، وقد صعبةلكثير من المشكالت والمواقف اللاإلنسان خالل مسيرة حياته  ويتعرض

أخرى يتعذر عليه ذلك، فيلجأ إلى استخدام آليات  نالتعامل معها بطرق توافقية مباشرة، وفي أحيا

معالجة انتقائية غير مرئية، لتجنب األلم والمعاناة، والتحرر من حالة الصراع الداخلي، وصوالً 

في مقدمة اآلليات لتحقيق حالة مؤقتة من االستقرار والثبات الشخصي، وتأتي التحيزات المعرفية 

فالتحيزات المعرفية  ،التي يوظفها الفرد في سبيل مواءمة خصائصه الذاتية مع ظروفه الخاصة

االستراتيجيات التي يستخدمها الفرد في حياته لكي يتوافق مع مختلف الطباع البشرية إحدى عد ت  

 والعادات والتقاليد المجتمعية.

بالتمحور حول الذات واالنغالق فيها ورؤية  ( التحيزات المعرفية،2002) ف نصرعر  وي  

الوجود أو  ريخ أوااآلخر من خاللها وقياسه عليها، مما يعني نفي اآلخر نفياً كامالً خارج إطار الت

العلم، أو السعي نحو استبدال ماهيته أو هويته، وإحاللها بمحتوى يتفق ومعطيات الذات 

، وإعادة إدماجه في النسق الذي ترى الذات خصوصيته وأهدافها، وذلك بالقضاء على تفرده و

 .((Abekissi, 2008: 21المتحيزة أنه األمثل طبقاً لمنظورها لإلنسان والكون والحياة
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( باألخطاء الممنهجة في أساليب الحكم واتخاذ Wilke& Mata, 2012: 531) ويصفها

ية، وتدني القدرة على دراكية المعرفية، وعوامل الدافعاإلالقرارات، بسبب محدودية األنظمة 

 التكيف في البيئات الطبيعية.

فان ( (Jaber, & Abdul Amir, 2018: 71أما مجموعة من بالتحيزات المعرفية  في عر 

األحكام غير المنطقية التي يتخذها الفرد والمسندة إلى تصورات غير موضوعية وتوقعات ذاتية 

ً ت  نْ من دون االلتفات إلى التغيرات المناسبة م   تشويهاً في اإلدراك الحسي واتخاذ قرارات تخدم  جا

 منفعته الشخصية.

وعلى الرغم من اختالف التعريفات التي تناولت مفهوم التحيزات المعرفية، إال أن ه في كثير 

االنكفاء على الذات، كاألخرى، السلبية ختزل هذا المفهوم مجموعة من المفاهيم يمن األحيان قد 

 .، واالنغالق، والتصلب، والتعصبتوسجن الذا، وغربة الذات

المعرفة اإلنسانية،  موجودة فيالتحيزات المعرفية إلى أن  ((Adly, 2017: 19 ويشير

العقل تجاوزها الرتباطها ب وال يمكنوتتضح في حاالت مختلفة بحسب الرؤية والمنطق، 

دراك ، فهي تقوم بإما هي بعيدة عن األمانةالواقع بصدق، وإن  خ بنس اإلنساني، ولكونها ال تقوم

 تهوى باستبعاد وإضافة معلومات أو حقائق. الواقع وتفسيره حسب ما تحب و

 :للتحيزات المعرفية هيثالثة أسباب أساسية ( Kilp, 2011: 62-63) وقد حدد

  To reduce the feeling of uncertainty عدم اليقين:الشعور بالحد من أوالً: 

فقد يكون عدم  ،عدم اليقين والفوضىب الشعورمن حياته،  قد يواجه الفرد في مراحل معينة

اإلحساس بالهوية العرقية أو القومية أو الثقافية أو بتدني اليقين مرتبًطا بالقيم األخالقية، أو 

فإن البشر هم ( Peter Berger)االقتصادي. فوفقًا لبيتر بيرغر والجنسية أو الوضع االجتماعي 

من أجل التعامل مع الشكوك،  ،يعتها إلى بناء عالم اجتماعيمخلوقات اجتماعية تميل  بطب

ً يحل إلى حد كبيريحاول الفرد أن و ً اجتماعيا شعر باألمن يلكي  ،محل عدم اليقين يخلق عالما

  ه.إلى اإليمان واإلدراك بأن األمور تحت سيطرتدائمة بحاجة  فاإلنسانواألمان، 

  To enhance self-esteem :لتعزيز تقدير الذاتثانياً:  

اد ألفرالسلبية مع اوإليجابية ا تهعالقامن خالل نفسه  م  ي  ي قَ من المعروف أن اإلنسان 

انتهاج لى إيحتاج ال  إلنسانفا، يجابيإتي بلوغ تقدير ذاجل ى. فمن أألخرت الجماعاوا

اءات إجر وظفي ولكن في بعض األحيان،، فقطيجابية إجتماعية ت اعالقاالموضوعية إلقامة 

حة ل  شعر بالحاجة الم  يو، تأثر بعمقيلظلم والتمييز، ل يتعرض الفردعندما ف، ختلفةم تحيزية

عيد تفسير ي  على سبيل المثال، قد ، فغير الوضعي  تمرد أو يقاوم أو يقد فالوضع الظالم.  للتخلص من

 .اهانً بقى م  يبالكرامة حتى عندما  هحاول استعادة شعوريو ،على أنها جيدة معاناته
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  To confirm the existential meaning :الوجودي المعنى تأكيدلثالثاً: 

لتكوين معاني إيجابية لنفسه، ولعالقاته وتجاربه في الحياة، حتى في ظل يسعى الفرد جاهداً 

، وما والشهرة والشباب والصحة؛ وفقدان األشياء الجيدة مثل الحب والسرور ةتالشي الثرو

   .ملباأللم وخيبات األ يصاحبها من شعور

الباحث على األدبيات السيكولوجية ذات الصلة بموضوع التحيزات  طالعاوخالل 

، ومن هذا المفهومتفسير  حاولتنماذج نظرية متباينة لرؤى وجد عدة اتجاهات وفقد المعرفية، 

م فكرة دفقد ق ((Victor Fromm نظرية التوقع لـ فكتور فروم :النظرية أشهر هذه النماذج

ً للنتائج المترتبة على هذا أن الفمفادها  رد ينحاز إلى وجهة نظر معينة، أو سلوك معين تبعا

رؤية ( Leon Vestinger) ليون فستنجر عرضالسلوك أو المنافع والفوائد المتوقعة، و

أن الفرد ينحاز إلى المجموعة التي تؤيد أو تتوافق مع معتقداته ومفاهيمه، ومن ثم يقوم  ضمونهام

راد الذين هم في مجموعته، واألفراد الذين خارج مجموعته، ويميل إلى مجموعته الفرد بتقييم األف

إلى أن متخذو القرارات البد أن ( James Coleman) وأشار جيمس كولمانبشكل أفضل. 

يقعوا في بعض التحيزات المعرفية، نظراً لما تتأثر به عملية اتخاذ القرار بعوامل الخبرة 

 (.(Al-Faqi & al-Buqami, 2017: 259 ومعالجة المعلومات الشخصية، والبيئة المحيطة،

وكأنه كبش فداء ينشغل به الفرد لتجسيد وتبرير ما بداخل  االنحياز(  (Freudه فرويدويشب

ن األشخاص ، فإحباطات، وبحسب نظرية اضطراب الشخصية لسوء التوافق العصبيإالمرء من 

ً للمراحل  .ة ضد اآلباء القمعيينيصبحون منحازين كأحد أشكال الحركات االرتجاعي ووفقا

فإن مناقشة األطفال تتركز حول األنا، ومع النمو ( Piaget) النمائية التي وضعها بياجيه

كل من تايفل انحيازاً. ويعتقد تتطور المناقشة إلى مرحلة أكثر عقالنية وأقل لألنا التدريجي 

وذج لظاهرة ما يستخدمها الناس نم ما هو إالأن االنحياز ، (Taifel & Turner)وتيرنر 

 النقص من خالل الوالء لمجموعات لديها سمات وصفات جذابة مرغوب فيها ةلتعويض عقد

Hayes, 2011: 626- 627).) 

( فإن االضطرابات واألمراض النفسية تنشأ نتيجة Pretzer &Beck) وبحسب وجهة نظر

تأثراً  والتي تتأثر، معالجة المعلوماتو األخطاء والتشوهات المعرفية في تفسير وتحليل األحداث

 .(Clarkin, 2005: 28كبيراً في االنحيازات المعرفية ) 

رة للتحيزات ( من المحددات المفس  (Blind Bias Spots العمياء التحيز بقع وتعد 

 وغير المدركة، المخفيةالمعلومات واألفكار والمشاعر على  بقعهذه ال تحتويالمعرفية، إذ 

(Seiler& Beal, 2006: 46).  

تحيزات منهجية عديدة في الحكم، وكثير منها يرجع يمارسون العديد من األشخاص ف

لحكم الصحيح، مما يعني أنهم غالباً ما يجهلوا نتائج تلك األسباب عدم وجود وعي للوصول إلى 

الرغم من أنها ال تعطي الحكم الصحيح، عن الكثير من  يمارسونها، علىالتحيزات التي 

معظم األشخاص يميلوا إلى االعتقاد أنهم أقل انحيازاً في حكمهم فذلك،  وبناًء علىحداث، األ
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مقارنة بأقرانهم، ويميلوا إلى القاء اللوم على اآلخرين بحجة كونهم متحيزين عند الحكم، كما أن 

 .(Al-Miyali, Jabouri, & Atwi, 2017: 272) الغالبية العظمى منهم أكثر انحيازاً 

: الوهم هما بين ظاهرتين مشتركعامل تفاعلي  نتيجةالعمياء  اتالتحيز بقع وتتشكل

الوهم الباطني ف،  (naïve realism) الساذجوالواقعية  ،((introspection illusion الباطني

عن اختالفات في توافر القيمة التشخيصية المتصورة للتأمل عند تقييم الشخص نفسه ينتج 

ونَ ي  ي قَ فإنهم  سلوكهم،ا يقوم الناس بتقييم مدى التحيز في عندموواألشخاص اآلخرين،  تقييماتهم  م 

فإن  المتحيزة،وألن من غير المرجح أن يكشف االستبطان عن عمليات التفكير حول االستبطان، 

االعتقاد بأن إلى  الساذجة،الواقعية وتشير الناس يستنتجون أن حكمهم وسلوكهم غير مؤكد. 

ً  د شعوراً ل  وَ ثم ي   للعالم،الة الحقيقية تصور المرء يعكس الح بأن هذه التقييمات الذاتية حقيقية  زائفا

تعتمد تقييماتهم على  اآلخرين،الناس مدى التحيز في  ي قَي  م  وعندما وليست متحيزة بشكل إيجابي. 

 ,Irene ألن األفكار الخاصة لآلخرين ال يمكن الوصول إليها. الفردية،السلوك بدالً من األفكار 

Carey, Erin. Lauren, Sophie, Karim, 2015: 2469) ) 

أن عدم إدراك الفرد لما يصدر عنه من تحيزات معرفية، يؤثر بدوره على  ويمكن القول

  .تقييم قدراته الذاتية، وضبط انفعاالته، ومن ثم فقد السيطرة على التحكم باألحداث

الفرد  ترتبط بتفكير قد( (Eichelberger, 2007: 41المعتقدات المعرفية بحسب رأي و

بمعنى أن أحكام وتوقعات الفرد تتأثر بواسطة دوافعه ورغباته   wishful Thinkingالرغبي

 أكثر مما تتأثر بواسطة معلومات موضوعية.

الخوف من ( ظاهرة التحيزات المعرفية في ضوء Geeta & Trishi, 2017: 53) ويفسر

 فاعلفي مواقف الت والذي يظهر "Fear of Negative Evaluation" التقييم السلبي

على  تهقدر قوضي مما ،والرفضكمواقف السخرية والنقد  االجتماعي التي يتعرض لها الفرد

وتأتي التحيزات المعرفية  االتصال والتواصل مع اآلخرين، عنالمواجهة، ويزيد من إحجامه 

  .كردود فعل لمواجهة هذه المواقف

َضافَة  إ لَى ذَ  بالخوف من التقييم السلبي،  ترتبطأخرى يمكن رصد عوامل ذاتية ل َك ب اإل 

نقص، عدم القدرة على ال مشاعرإخفاء  )محاولةلتحيزات المعرفية من بينها: اوتنعكس على 

وضعف ، المبالغة في التوقعات، بالريبة والخوف، العناد والتحديقناع، اإلحساس التفاهم واإل

 .(لكفاية التواصليةا

ندماج واإل، الفهم الدقيق والمعيقة لبلوغلتحيزات المعرفية على قمة األشكال السالبة ا وتأتي

يماءات شحنات انفعالية قوية نستدل عليها من خالل اإل فقد يصاحبها االجتماعي،والتواصل 

االنحناءات، ، ولغة الجسد المتمثلة في سخريةوالنبرة الصوت الحادة،  :من قبيلشارات اإلو

في  شكوالاالستهجان حالة من ين، والعينين، والرأس، والشفاه، األمر الذي يثير وحركات اليد

وقد تحمل هذه اإلشارات  والخداع،حالة التزييف والتحريف  ويدلل على نفوس اآلخرين،



 لدى ......" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "التحيزات المعرفية والكفاية التواصلية 484

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 3)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

في كثير من األحوال  د حساسية شديدة، تعرقلول  ت  ، لدى البعض تفسيرات مختلفةيماءات واإل

 .الصادق والفعال التواصل

، فعلى التواصلية هوية األناالتحيزات المعرفية بدرجة بالغة على نمو وتطور  وقد تؤثر

الوحدة النفسية، وتدني قدرته في مواجهة األزمات ب، فقد يشعر الفرد المتحيز لذاته سبيل المثال

وعليه  ،االجتماعية الملحة، والمتطلباتشباع حاجاته إوحل الصراع، وصعوبة في التوفيق في 

والمستهجنة اجتماعياً، فراط في التحيزات المعرفية من األنماط واألشكال غير المقبولة د اإليع

    المجتمعية السائدة. ، والقيم والعادات والتقاليددم اتساقها مع المعاييرنظراً لع

الفرد التواصلية مع اآلخرين، على قدرته في فهم وإدارة التفاعالت  وتعتمد كفاءة

الموضوعية ناجح، ويتوقف نجاح الفرد، ويحتاج إلتمام هذا النجاح إلى التمتع ب بشكلاالجتماعية 

لموقف االجتماعي واختيار التصرف المناسب الذي يتالءم مع الدقيق لالقدرة على التشخيص و

الموقف، فال بد للفرد أن يطور قدرته على قراءة سلوكيات اآلخرين اللفظية وغير اللفظية، بدقة 

 ,Hayes) االجتماعية تضمن حصوله على الهدف المطلوب من التفاعل والتصرف بطريق

2011: 21). 

من أهم الظواهر األساسية في حياة اإلنسان، فبدونها تستحيل الحياة،  التواصلية وتعد الكفاية

وتبلغ أعلى درجاتها حين تساهم بفاعلية في تعزيز العالقات االجتماعية والمؤسساتية بين الفرد 

بناًء على منهجية حوارية وقيم أخالقية قائمة على الحوار والقيم لنسج عالقة منتجة والمجتمع، 

ً ف ً ومنتجا ن التواصل إإيجابية، وفي غياب هذه الشروط التي تدفع اإلنسان إلى أن يكون إيجابيا

يصبح في هذه الحالة غير ذي قيمة، فالتواصل الجيد يعتبر أهم الدوافع التي توحد بين مختلف 

المجتمع وتساعد على تجاوز النزعات التي يمكن أن تكون نتيجة التحيز للذات والتشبث فئات 

 .( (Ashir, 2005: 16- 17 بالرأي الخاص

وبالنظر إلى الوقائع واألحداث الجارية في قطاع غزة، وال سيما بعد االنقسام البغيض عام 

وأجج نار  أشعلية الضيقة، قد التحيزات المعرفية والتفوهات الفكراإلفراط في ( نجد أن 2007)

وأفقد األطر الحزبية القدرة على التنافس اإليجابي، وتقديم الفتنة، وعزز النزعة الحزبية المقيتة، 

  المجتمعي. تفاعلالتواصل والستقرار، واالمما انعكس على رؤية وطنية جامعة، 

 دراسات سابقة

 دراسات سابقة تناولت التحيزات المعرفية

عالقة  إلىدراسة هدفت التعرف  Lorraine, Pauline, Jeffrey, Peter( 2017أجرى )

التحيزات المعرفية كمتغير وسيط في العالقة بين سلوكيات األبوة واألمومة التي تعزز الخوف 

-7) ( طفاًل تتراوح أعمارهم بين258وأعراض القلق لدى األطفال، وتكونت عينة الدراسة من )

ً و 132( سنة بواقع )12 ( أب، 117( أم و)199فتاة(، كما اشتملت العينة على ) 126صبيا

وأشارت النتائج إلى أن التحيزات المعرفية تتوسط العالقة بين انتقال معلومات التهديد )لكل من 
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الوالدين( وأعراض القلق لدى األطفال. بمعنى أن التحيزات المعرفية تلعب دور الوساطة في 

 لتي تعزز الخوف وأعراض القلق لدى األطفال.العالقة بين السلوكيات األبوية ا

( التعرف إلى العالقة االرتباطية بين االنحياز المعرفي 2017) Adlyوهدفت دراسة 

واألسلوب المعرفي لدى طلبة جامعة القادسية، والكشف عن الفروق في االنحياز المعرفي 

ً لمتغير الجنس، والتخصص الدراسي، والمستو ى الدراسي، وتكونت واألسلوب المعرفي تبعا

ً وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط سلبية بين 500عينة الدراسة من ) ( طالبا

نت النتائج عدم وجود فروق في )التجريدي، العياني(، وبي   االنحياز المعرفي واألسلوب المعرفي

 الدراسي. االنحياز المعرفي تبعاً لمتغيرات الجنس، والتخصص الدراسي، والمستوى 

العالقة االرتباطية بين Gawęda,Staszkiewicz.Balzan  (2017 )وبحثت دراسة

( من مرضى 167التحيز المعرفي واألبعاد النفسية لألوهام، وتكونت عينة الدراسة من )

اضطراب طيف االنفصام، وأظهرت نتائج الدراسة قدرة التحيز المعرفي على التنبؤ بشكل 

 في بعد التحكم في شدة الهلوسة السمعية. وخاصة ،ملحوظ باألوهام

( الكشف عن مستوى التحيزات المعرفية، والكشف عن 2017) Hamouriوسعت دراسة 

ً لمتغير الجنس، ومستوى التحصيل، وتكونت عينة الدراسة  الفروق في التحيزات المعرفية وفقا

 فوسمقياس دا م استخدامت( طالباً وطالبة من طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك. و496من )

كشفت ، و(Davos Assessment of cognitive Scale: DCOBSللتحيزات المعرفية )

نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط من التحيزات المعرفية لدى الطلبة. وبينت النتائج أيضاً أن 

ل القفز إلى مجال االنتباه إلى المهددات جاء في المرتبة األولى، تاله في المرتبة الثانية مجا

االستنتاجات، في حين جاء مجال السلوكيات اآلمنة في المرتبة األخيرة. كما أظهرت النتائج أن 

التحيزات المعرفية المتعلقة بالعزو الخارجي كانت لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث، وأن 

ية )على الطلبة ذوي التحصيل األقل بشكل عام يمتلكون مستويات أعلى من التحيزات المعرف

 المقياس ككل ومجاالته الفرعية( من الطلبة ذوي التحصيل األعلى. 

ا إذا كانت التحيزات م  التحقق م   Kłosowska & Prochwicz( 2018وسعت دراسة )

نت عينة الدراسة ل من التأثيرات السلبية كالقلق واالكتئاب، وتكو  ت قل  المعرفية المرتبطة بالذهان 

ت النتائج التأثيرات اإليجابية للتحيزات المعرفية في خفض حاالت ( مشاركاً، وأظهر251من )

 القلق واالكتئاب.

عرف إلى مستوى االنحياز (. بدراسة هدفت الت  2018) Jaber & Abdul Amirوقام 

ً لمتغير الجنس،  المعرفي لدى طلبة الجامعة، والكشف عن الفروق في االنحياز المعرفي وفقا

( طالب وطالبة من جامعة 500لدراسي، وتألفت العينة من )والصف الدراسي، والتخصص ا

القادسية، وبينت النتائج عدم شيوع االنحياز المعرفي لدى طلبة الجامعة، وعدم وجود فروق في 

 االنحياز المعرفي وفقاً لمتغير الجنس، والصف الدراسي، والتخصص الدراسي.
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قدير الذات لدى تدراكي باإلحيز (. فهدفت إلى بحث عالقة الت2018) Jumailiأما دراسة 

ً لمتغير الجنس، اإلطلبة الجامعة، والتحقق من الفروق في التحيز  دراكي وتقدير الذات وفقا

نت نتائج الدراسة أن ( طالب وطالب من طلبة جامعة تكريت، وبي  150وبلغت عينة الدراسة )

دراكي اإلعالقة بين التحيز دراكي، وأشارت النتائج إلى عدم وجود اإلالعينة ال تتصف بالتحيز 

ً لمتغير  وتقدير الذات، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في متغيرات الدراسة وفقا

 الجنس. 

 دراسات سابقة تناولت الكفاية التواصلية

دور  منالتحقق إلى  Vermetten Sijtsma ،Sanden ،Bakx (2006)دراسة سعت 

مية في اللعب في اكتساب لذاتي والتصورات التعل  التواصل ا يةخصائص شخصية الطالب، وكفا

ً جامعياً، 123وتطوير الكفاءات التواصلية االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالبا

التواصلية المدركة لدى الطالب. كما  يةارتفاع جميع جوانب الكفاإلى وأشارت نتائج الدراسة 

 ة التواصلية. يبساط واالستقرار العاطفي والكفاأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين سمة االن

برنامج تدريبي نفسي تربوي في  Mitroi Teodorescu, Greculescu(2015) وأعد  

( طالب من طلبة علوم الكمبيوتر 40تنمية الكفاءة التواصلية، لدى عينة مكونة من )

ع أفراد العينة إلى ز  وواإللكترونيات واالتصاالت، في المستوى الدراسي األولى والثالث. وتَ 

( طالب لكل مجموعة، وأظهرت نتائج 20مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة بواقع )

فراد المجموعة الضابطة، مما يدلل على فاعلية أالدراسة تفوق أفراد المجموعة التجريبية على 

 البرنامج النفسي التربوي في تنمية الكفاءة التواصلية.

( التعرف إلى مستوى الكفاية التواصلية، والتوجهات 2017) Khuzaieوسعت دراسة 

ً لمتغير الجنس والص   نت عينة ف، وتكو  الدافعية، والكشف عن الفروق في تلك المتغيرات تبعا

( طالب وطالبة من طلبة الجامعة، وأظهرت نتائج الدراسة تمتع أفراد العينة 500الدراسة من )

ً لمتغير بكفاية تواصلية مرتفعة، وأشارت الن تائج إلى وجود فروق في الكفاية التواصلية وفقا

 الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق في الكفاية التدريسية وفقاً لمتغير الصف.

( دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الكفاية التواصلية واألسلوب 2017) Al-Taiوأجرى 

ن الفروق في الكفاية التواصلية التصوري(، والعالقة بينهما، والتحقق م -المعرفي )اللفظي

ً لمتغير الجنس والتخصص، والصف، وتكونت  -واألسلوب المعرفي )اللفظي التصوري( تبعا

( طالب وطالبة من طلبة جامعة القادسية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 400عينة الدراسة من )

التصوري(، وأسفرت  -عالقة ارتباط موجبة بين الكفاية التواصلية واألسلوب المعرفي )اللفظي

ً لمتغير الجنس لصالح الذكور، وفروقً  في  االنتائج عن وجود فروق في الكفاية التواصلية وفقا

الكفاية التواصلية وفقاً لمتغير التخصص لصالح التخصص اإلنساني، في حين لم تشر النتائج إلى 

 وفقاً لمتغير الصف.  التواصلية وجود فروق في الكفاية
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( التعرف إلى مستوى 2018) Khuzaie & Hassan ر سعت دراسةوفي نفس اإلطا

ً لمتغير الجنس، والتخصص،  الكفاية التواصلية، والكشف عن الفروق في الكفاية التواصلية تبعا

نت نتائج الدراسة ( طالب وطالبة من طلبة الجامعة، وبي  400والصف، وتألفت عينة الدراسة من )

كفاية تواصلية جيد، وأظهرت النتائج وجود فروق في الكفاية أن طلبة الجامعة يتمتعون بمستوى 

ً لمتغير  ً لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق في الكفاية التواصلية وفقا التواصلية تبعا

التخصص لصالح طلبة التخصص اإلنساني، بينما لم تظهر النتائج وجود فروق في الكفاية 

 التواصلية تبعاً لمتغير الصف.

الدور الوسيط لكل Tahira, Mirza, Zubair and Mudassar (2018 )دراسةوبحثت 

ة التواصلية والسمة الشخصية االنبساطية في العالقة بين الخوف من التقييم السلبي يمن الكفا

( من األكاديميين الباكستانيين الذين يدرسون 120والتخوف من التواصل لدى عينة بلغ قوامها )

وأظهرت سلسلة تحليالت االنحدار الخطي المتعدد دور الكفاءة التواصلية اللغة )اإلنجليزية(. 

وداللتها في العالقة بين الخوف من التقييم السلبي والتخوف من االتصاالت بشكل ملحوظ. 

ويتضح من خالل ما سبق عرضه من دراسات سابقة افتقار األدبيات العربية واألجنبية لدراسات 

التواصلية لدى طلبة الجامعات ذوي التوجهات عرفية والكفاية التحيزات المتناولت سابقة 

من أكثر الحزبية، وعليه تأتي أهمية إجراء هذه الدراسة على اعتبار أن التحيزات المعرفية 

   اإلقصاء.النفور وفضي إلى غالباً ما ت  المفاهيم تأثيراً في تدني مستوى الكفاية التواصلية، فهي 

 ةــــة الدراســـمشكل

بَر  ْن م    اتالتحيزتأثير  درجةالتحقق من  ،ةالحالي دراستهعداد إلزت الباحث التي حف  َرات  الم 

ما فة التواصلية لدى طلبة الجامعات ذوي التوجهات الحزبية في قطاع غزة، يالكفاعلى  ةالمعرفي

تشهده بعض الجامعات الفلسطينية وتحديداً في قطاع غزة من إشكاليات وصراعات وخالفات 

المشاجرة ردود فعل عنيفة كبين األطر الطالبية تصل في بعض األحيان إلى تقع حادة ناكفات وم

اإلشكاليات أن تلك ، ومما ال شك فيه بات الفئويةاالتعبيرات والنقاشات والكتالعراك باأليدي، وو

حادية األنظرة التعبر عن و، ؤججها نعرات حزبية مقيتةت   مؤسفةوما ينجم عنها من أحداث 

ً لل السياسية السائدة في حالة الفرضتها هذه الحالة ، والتي تتوافق مع معتقداتهم ،متحيزين فكريا

، فقد لة في النفس البشريةوعلى اعتبار أن التحيزات المعرفية ظاهرة كامنة ومتأص  ، قطاع غزة

والحوار عزع إرادة التفاهم والتعايش زَ المجتمع بصفة عامة، فقد ت  يكون لها انعكاسات سلبية على 

الواحد، مما يهدد عملية االستقرار والوئام والسالم المجتمعي، كما تنعكس بين أفراد المجتمع 

ً ما يواجه وكفاءته التواصلية بصفة خاصة، حياة الطالب تها على اتداعي فالمتحيز لذاته غالبا

نفسه،  معارضة شديدة من قبل اآلخرين، األمر الذي يجعله يحتد ويغضب ويتوتر، وينطوي على

ً على ما سبق ذكره، فإن هذه اإلشكالية تتطلب معرفة  ويتجنب التواصل مع اآلخرين.  وتأسيسا

وتتحدد ة التواصلية، يوتأثيرها على الكفاالتحيزات المعرفية(، الظاهرة ) ومستوى هذهحجم 

 : التساؤالت الفرعية اآلتيةالدراسة في  مشكلة
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 عينة الدراسة؟ما مستوى التحيزات المعرفية لدى أفراد  .1

 لدى أفراد عينة الدراسة؟ الكفاية التواصليةما مستوى  .2

 ؟الدراسة لدى أفراد عينة والكفاية التواصلية لتحيزات المعرفيةاهل توجد عالقة بين  .3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  .4

 ؟ وفقا لمتغير الجنس التحيزات المعرفية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  .5

 التحيزات المعرفية وفقا لمتغير التوجه الحزبي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  .6

 ؟ وفقا لمتغير الجنس الكفاية التواصلية

داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  هل توجد فروق ذات .7

 الكفاية التواصلية وفقا لمتغير التوجه الحزبي؟

 ةـــداف الدراســــأه

 ما يلي: تهدف الدراسة التعرف إلى

 .والكفاية التواصلية التحيزات المعرفية مستوىمعرفة  -

 والكفاية التواصلية.اإلرتباطية بين التحيزات المعرفية  العالقةتحديد  -

 توجهوالوفقاً لمتغير الجنس  والكفاية التواصلية التحيزات المعرفية فيلكشف عن الفروق ا -

 .الحزبي

 ةـــة الدراســـأهمي

المعرفية ومن خالل التفسيرات فالتحيزات التي تتناولها،  فاهيمأهمية الم فيتكمن أهمية الدراسة  .1

ة التركيبة العقلية لألفراد الذين يحاولون إخفاء ذواتهم، يماءات المتعددة تكشف بوضوح نوعيواإل

البحث في موضوع التحيزات المعرفية ينطوي على أهمية كبيرة وضرورية كونه يعد كما أن 

 النمطي، واألنانية، الفكرووالتطرف، ، التعصب الفكريمشاعر النقص والفشل، ومؤشراً على 

، وحاجاته واتجاهاته الحدية ل على شخصية الفردتوفر دالئوال شك أن تلك المؤشرات السلبية 

تتيح للفرد أن يكون من أهم الكفايات التي تعد الكفاءة التواصلية آخر  ومن جانب   .االجتماعية

االنتماء، والتطبيع الفعال، األمر الذي يحقق تعزيز االتصال له تيسر مقبوالً في جماعته، و

الشخصية السوية، وضرورة من  سماتإحدى د عوالشعور بالثقة بالنفس والسعادة، كما ت  

 ضروريات الحياة والتي ال يمكن االستغناء عنها كون اإلنسان اجتماعي بطبعه.
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 2021( 3)35جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

الحاجة ف تمثل التحيزات المعرفية مشكلة كبيرة يتوجب مواجهتها، وخاصة في البيئة الفلسطينية، .2

( سنة 12منذ أكثر من )يمر وماسة وضرورية إلجراء هذه الدراسة، كون المجتمع الفلسطيني 

الفلسطيني الداخلي والمتابع للشأن  .مرجعيات فكرية في نشوءبيئة خصبة  وفر  انقسام، حالة ب

يلمس أن ظاهرة التحيزات المعرفية قد تغلغلت وتعاظمت في األوساط الرسمية والشعبية، 

ً وجلياً في التغريدات المتداولة على مواقع التواصل االجت  ماعي، وفيويظهر ذلك واضحا

 مرافقةالمساجد، وقد أصبحت التحيزات المعرفية  بل امتد األمر إلى منابر، الفضائية القنوات

 ألحداث وحالة الصراع الدائرة.ل

تكمن أهمية الدراسة في تناولها لشريحة مهمة من شرائح المجتمع الفلسطيني، وهي شريحة  .3

( فإن 2014) منتدى شاركي، فبحسب السياست في ظل حالة التشرذم ترب  و الشباب التي نشأت

الشباب الفلسطيني من أكثر الشباب تسييساً في العالم، فكل حزب لديه منظمة شبابية، وانتخابات 

 ,Salman) السياسيةمجالس الطلبة تتابعها الفئات السياسية باعتبارها مؤشرات عامة للتوجهات 

انتشار التحيز راً خطيراً في وقد لعبت حالة االستقطاب السياسي دو(. 2015) (4 :2015

    بين األطر الطالبية. االحترابحالة والتعصب وتعزير 

عد من المقاييس الحديثة تزداد أهمية الدراسة في تعريبها لمقياس التحيزات المعرفية، حيث ي   .4

 في البيئة المحلية والعربية. وتطبيقه وذلك إلمكانية استخدامه  نسبياً،

التحيزات فن الدراسات األصيلة في البيئة المحلية والعربية والدولية، عد الدراسة الحالية مت   .5

لم تحظ باالهتمام التواصلية لدى طلبة الجامعة من ذوي التوجهات الحزبية، ية المعرفية والكفا

يسهم في فتح اآلفاق البحثية سوهذا األمر   - في نطاق حدود علم الباحث وذلكالبحثي الكافي 

مستقبلية مستفيضة، وإعداد برامج عالجية لخفض مستوى التحيزات أمام إجراء دراسات 

 التواصلية. ةالمعرفية، وبرامج أخرى تطويرية لتنمية الكفاء

 ةــــالدراس محـــددات

 :باآلتيالدراسة  محدداتتتحدد 

  ذوي التوجهات  لدى طلبة الجامعةالتواصلية  يةلكفااوالموضوعي: التحيزات المعرفية الحد

 .الحزبية

 :خان يونسفرع جامعة األقصى  الحد المكاني. 

  :2019- 2018 الجامعي عامالمن  الفصل الدراسي األولالحد الزماني. 
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 التعريفات اإلجرائية

 Cognitive Biasesالتحيزات المعرفية: 

نسق معرفي وهي عبارة عن  van der Gaag, et al. (2013)يتبنى الباحث تعريف 

 لمواقف المختلفة التي يتعرض لهااتحليل وتفسير  مقدرة علىيتصف صاحبه بالعجز وعدم ال

ً لمقياس دااإلنتيجة محدودية  الفرد، فإن التحيزات المعرفية تتكون من  فوسدراك، وطبقا

 سبعة أبعاد هي: 

ويقصد بها التحيز إلى معلومات  Jumping to conclusion القفز إلى االستنتاجات:

 قف.افي تفسير المو محددة والخروج باستنتاجات معينة

، انحسار تفكير الفرد في زاوية ويقصد بها Belief inflexibility جمود المعتقدات:

 محددة، وعدم القدرة على تغيير االتجاه نحو زوايا أخرى.

االنتباه أو التقليل والتجاهل ويقصد بها:  Attention for threats االنتباه للمهددات:

 لبعض المعلومات. (العمدي)

خفاقاته والحالة التي إويقصد به إسناد الفرد  External attribution عزو الخارجي:ال

 يكون عليها إلى عوامل خارجية. 

عجز بها  ويقصد  Social cognition problems المشكالت المعرفية االجتماعية:

 ن.عدم المقدرة على إدراك انفعاالت ومشاعر اآلخريوالفرد في فهم وتفسير مقاصد الغير، 

ويقصد بها حالة  Subjective cognition problems المشكالت المعرفية الذاتية:

 لومات وتنفيذ المهام.ععلى التركيز أثناء معالجة الم وعدم القدرةمن التشتت 

اتخاذ التعامل مع بعض الناس، و عندالخشية  Safety behaviors :سلوكيات األمان

 .األخطاء واألخطار المحتملة التدابير الالزمة بغية تجنب الوقوع في

ً بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على قائمة مقياس ويعر   فها الباحث إجرائيا

 المعرفية والمستخدم في الدراسة الحالية. ( للتحيزات2013)فوسدا

 يتبنى الباحث تعريف Communicative Competence :الكفاية التواصلية

Khuzaie, 2017: 194) )  والتي تمثلبأنها مجموعة أحكام الفرد المدركة ها فعر  الذي ي 

توقعاته حول قدرته عن تمكنه ومرونته في التواصل مع اآلخرين في شتى المواقف العادية 

اعتقاده بإمكانية نقل وتبادل الخبرات والمعلومات بينه وبين اآلخرين من  عن والصعبة فضالً 

ية، واستخدامها في الوقت الجسد يماءاتوالقراءة الكتابة، اإلخالل االستماع والتحدث، 

ً بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس الباحث  فهاعر  المناسب، وي   إجرائيا

 المستخدم في الدراسة الحالية.
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 التوجهات الحزبية في الدراسةبيقصد  Partisan orientations التوجهات الحزبية:

، والطلبة الذين ما عاطفون مع سياسات حزبالذين يتطلبة الجامعات توجهات  ،الحالية

 أعضاء فاعلين.   ي عتبرونينتمون إلى أيديولوجيات سياسية معينة، يحددها الحزب و

 وإجراءاتها ةـــالدراسمنهجية 

لكونه من أنسب مناهج ، االرتباطي اختار الباحث المنهج الوصفي منهج الدراسة:

  البحث العلمي ألهداف الدراسة الحالية.

ذوي التوجهات تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة األقصى تمع الدراسة: مج

ونظراً (، 2018/2019المسجلين في برنامج البكالوريوس للفصل الدراسي األول )الحزبية 

بالغة  ة، فإن هناك صعوبةبلعدم توفر معلومات في الجامعة ذات صلة باالنتماء الحزبي للطل

والجدير ذكره يبلغ عدد الطلبة في جامعة  تمع الدراسة.مفردات مجفي حصر وتحديد 

 .( طالب وطالبة23700األقصى حسب معطيات دائرة القبول والتسجيل نحو )

لب وطالبة، من طلبة جامعة ( طا260)من الدراسة  عينة تتكون الدراسة: عينة

وضح توزيع والجدول التالي ي. وهي غير احتمالية تم اختيارها بالطريقة القصدية، األقصى

  .التصنيفيةمتغيرات الأفراد العينة حسب 

 .توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (:1)جدول 

 النسبة المئوية  العدد البيان  اتالمتغير

 الجنس

 46.2 120 ذكر

 53.8 140 أنثى

 100% 260 المجموع 

 الحزبي توجهال

 35.0 91 فتح

 28.8 75 حماس

 13.5 35 الجهاد االسالمي

 22.7 59 أحزاب يسارية

 100% 260 المجموع 

 الدراسة واتأد

 مقياس التحيزات المعرفية

 Davosوصف المقياس: استعان الباحث بمقياس دافوس للتحيزات المعرفية )

Assessment of Cognitive Biases Scale( من إعداد )2013 )Van, Schütz, ten 

Napel, Landa Delespaul, Bak, de Hert  , بتعريب المقياس الباحث الحالي قامحيث ،

فقرات لتتناسب مع موضوع وأهداف الدراسة، وخصائص أفراد الوأجرى إعادة صياغة لبعض 

( فقرات لكل بعد، 6( أبعاد فرعية بواقع )7( فقرة موزعة على )42ويتكون المقياس من )العينة، 
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على سلم ليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد،  وقد اعتمد الباحث على التدرج الخماسي

= موافق، 4= موافق بشدة، 5وتصحح الفقرات على النحو التالي: ) .معارض، معارض بشدة(

 = معارض بشدة(1= معارض، 2= محايد، 3

 صدق المقياسمؤشرات 

 صدق المحكمين

ع للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس قام الباحث بعرضه في بة على ر  صورته الم 

خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية من أساتذة قسم علم النفس والصحة النفسية في الجامعات 

 إجراء بعض التعديالت اللغوية الطفيفة على بعض الفقرات.  الفلسطينية بقطاع غزة، وقد تم  

 االتساق الداخلي

 حساب معامل ارتباط كل فقرة مع البعد التي تنتمي إليه. .أ

 .مالت ارتباط كل فقرة مع البعد التي تنتمي إليهمعا(: 2)جدول 

القفز إلى 
 االستنتاجات

 العزو الخارجي االنتباه للمهددات جمود المعتقدات

 م. االرتباط م. م. االرتباط م. م. االرتباط م. م. االرتباط م.

1. 0.45* 7. 0.78** 13. 0.67** 19. 0.69** 

2. 0.67** 8. 0.62** 14. 0.71** 20. 0.77** 

3. 0.78** 9. 0.74** 15. 0.82** 21. 0.67** 

4. 0.45* 10. 0.62** 16. 0.79** 22. 0.84** 

5. 0.61** 11. 0.74** 17. 0.76** 23. 0.69** 

6. 0.78** 12. 0.64** 18. 0.71** 24. 0.78** 

المشكالت المعرفية 
 االجتماعية

 سلوكيات األمان المشكالت المعرفية الذاتية

 م. االرتباط م. م. االرتباط م. االرتباط م. م.

25. 0.85** 31. 0.85** 37. 0.81** 

26. 0.78** 32. 0.62** 38. 0.78** 

27. 0.67** 33. 0.55** 39. 0.69** 

28. 0.78** 34. 0.78** 40. 0.74** 

29. 0.79** 35. 0.85** 41. 0.63** 

30. 0.69** 36. 0.67** 42. 0.71** 

 0.49تساوي ( 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 0.38تساوي ( 28ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 
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 2021( 3)35جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

االتساق الداخلي من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل بعد واألبعاد األخرى  ب. 

 والدرجة الكلية 

كل بعد واألبعاد األخرى والدرجة الكلية للتحيزات معامل ارتباط بيرسون بين  (:3)جدول 

 .المعرفية

 

 0.49تساوي ( 2-30ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

بين األبعاد والدرجة الكلية للبعد. مما  0.05( وجود عالقة داللة 3يتضح من الجدول رقم )

 ا، والدرجة الكلية للمقياس.يدل على تميزهما باالتساق الداخلي فيما بينهم

 تم حساب ثبات األداة بطريقتين: معامل كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية الثبــــات:

 معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية لكل بعد من أبعاد المقياس(: 4(جدول 

 أبعاد التحيزات المعرفية
معامل كرونباخ 

 ألفا

 التجزئة النصفية

 بعد التعديل التعديلقبل 

 0.9 0.81 0.62 القفز إلى االستنتاجات

 0.91 0.84 0.85 جمود المعتقدات

 0.82 0.69 0.75 مهدداتاالنتباه لل

 0.88 0.78 0.68 العزو الخارجي

 0.9 0.81 0.82 المشكالت المعرفية االجتماعية

 0.88 0.78 0.75 المشكالت المعرفية الذاتية

 0.91 0.84 0.66 سلوكيات األمان

 0.91 0.84 0.88 الدرجة الكلية

 0.38( تساوي 2-30ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 
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( أن معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية لمقياس التحيزات 4يتضح من الجدول رقم )

(. كما يتضح 0.05)( وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيًا عند مستوى داللة 0.88المعرفية )

من الجدول السابق أن معامل ثبات التجزئة النصفية للدرجة الكلية لمقياس التحيزات المعرفية 

(، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيًا عند مستوى 0.91( ومعامل الثبات المعدل )0.84)

طمئن الباحث إلى (. وهذا يدلل أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة األمر الذي ي  0.05داللة )

 النتائج المتحصل عليها.

 (2017مقياس الكفاية التواصلية إعداد الخزاعي )

( والذي استند في إعداده وتحديد 2017) Khuzaieوصف المقياس: تبنى الباحث مقياس 

(، ويتكون المقياس في صورته النهائية 1988أبعاده على نظرية التعلم االجتماعي لباندورا عام )

( 20( فقرة لبعد الثقة بالتمكن على التواصل، و)20قرة موزعة على بعدين بواقع )( ف40من )

فقرة أخرى لبعد المرونة في التعامل مع االخرين، والجدير ذكره أن عدد فقرات المقياس في 

( فقرة، وبعد أن قام الباحث بالتحقق من الصدق الظاهري، وعرضه 46صورته األولية بلغت )

( فقرات، وقد 6ختصاص في المجال السيكولوجي، تم استثناء عدد )( من ذوي اال5على )

صيغت فقرات المقياس بأسلوب التقرير الذاتي، بحيث يختار المفحوص بديل من البدائل الخمسة 

الموضوعة وهي: )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(، وتصحح الفقرات 

= 1= معارض، 2= محايد، 3= موافق، 4شدة، = موافق ب5اإليجابية على النحو التالي: )

، 25، 23، 15، 14، 8، 7معارض بشدة(، والعكس مع الفقرات السلبية ذات األرقام التالية: )

 (، ولغرض التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس استخدم الباحث األساليب اآلتية:27

 االتساق الداخلي

 التي تنتمي إليه.. حساب معامل ارتباط كل فقرة مع البعد أ

 .معامالت ارتباط كل فقرة مع البعد التي تنتمي إليه (:5)جدول 

 المرونة في التعامل مع االخرين الثقة بالتمكن على التواصل

 م. االرتباط م. م. االرتباط م.

1. 0.76 ** 21. 0.55 ** 

2. 0.64 ** 22. 0.61 ** 

3. 0.75 ** 23. 0.74 ** 

4. 0.61 ** 24. 0.63 ** 

5. 0.55 ** 25. 0.74 ** 

6. 0.67 ** 26. 0.51 ** 

7. 0.78 ** 27. 0.69 ** 

8. 0.66 ** 28. 0.64 ** 
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 2021( 3)35جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 (5... تابع جدول رقم )

 المرونة في التعامل مع االخرين الثقة بالتمكن على التواصل

 م. االرتباط م. م. االرتباط م.

9. 0.85 ** 29. 0.52 ** 

10. 0.65 ** 30. 0.63 ** 

11. 0.70 ** 31. 0.73 ** 

12. 0.63 ** 32. 0.68 ** 

13. 0.80 ** 33. 0.59 ** 

14. 0.74 ** 34. 0.74 ** 

15. 0.66 ** 35. 0.79 ** 

16. 0.75 ** 36. 0.85 ** 

17. 0.67 ** 37. 0.74 ** 

18. 0.65 ** 38. 0.69 ** 

19. 0.74 ** 39. 0.78 ** 

20. 0.73 ** 40. 0.82 ** 

اب معامالت االرتباط بين كل من أبعاد المقياس مع بعضهما البعض، والدرجة الكلية حس .ب

  .للمقياس

 .معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية (:6)جدول 

 sig معامل االرتباط األبعاد

 0.01دالة عند  **0.74 الثقة بالتمكن على التواصل

 0.01دالة عند  **0.64 خرينالمرونة في التعامل مع اآل

 والتجزئة النصفيةتم حساب ثبات األداة بطريقتين: معامل كرونباخ ألفا الثبــــات: 

 .الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية للدرجة الكلية للمقياس (: معامل7)جدول 

 كرونباخ ألفا الكفاية التواصليةأبعاد 
 التجزئة النصفية

 ديلبعد التع قبل التعديل

 0.72 0.56 0.85 الثقة بالتمكن على التواصل

 0.82 0.69 0.89 خرينالمرونة في التعامل مع اآل

 0.70 0.54 0.90 الدرجة الكلية
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 التواصلية بلغ( أن معامل ثبات كرونباخ ألفا لمقياس الكفاية 7يتضح من الجدول رقم )

قبل التعديل الكفاية التواصلية (، كما يتضح أن معامل ثبات التجزئة النصفية لمقياس 0.90)

وهو يشير أن المقياس يتمتع  ( وهو معامل ثبات عال.0.70( ومعامل الثبات بعد العديل )0.54)

 بدرجة ثبات مرتفعة األمر الذي يطمئن الباحث إلى النتائج المتحصل عليها.

 األساليب اإلحصائيـــة

ات اإلحصائية التالية: االتساق لحساب صدق وثبات أداة الدراسة استخدم الباحث المعالج

الداخلي، والتجزئة النصفية، ومعامل كرونباخ ألفا، ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث 

ومعامل وتحليل التباين األحادي،  .لعينتين مستقلتين االختبار التائي لعينة واحدة، واختبار )ت(

 .ارتباط بيرسون

 نتائـــــج الدراســــة

لإلجابة عن  ؤال األول ما مستوى التحيزات المعرفية لدى أفراد عينة الدراسة؟الســــــ

االختبار التائي لعينة واحدة، واستخراج المتوسط الحسابي هذا السؤال تم استخدام 

، التحيزات المعرفيةلدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  ومقارنته بالمتوسط الفرضي

 ( يوضح ذلك. 8والجدول )

االختبار التائي والمتوسط الحسابي والفرضي لدرجات أفراد العينة على مقياس  (:8)جدول 

 .التحيزات المعرفية

التحيزات أبعاد 

 المعرفية

عدد 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

القفز إلى 

 االستنتاجات
ً دالة إحصا 1.62 18 3.41 14.55 6  ئيا

ً  0.92 18 4.29 17.75 6 جمود المعتقدات  دالة إحصائيا

ً  1.52 18 3.55 14.42 6 االنتباه للتهديدات  دالة إحصائيا

ً  0.73 18 3.75 16.2 6 العزو الخارجي  دالة إحصائيا

المشكالت المعرفية 

 االجتماعية
6 17.47 4.62 18 1.23  ً  دالة إحصائيا

المشكالت المعرفية 

 الذاتية
6 17.2 5.11 18 1.55  ً  دالة إحصائيا

ً  0.45 18 4.26 15.77 6 سلوكيات األمان  دالة إحصائيا

ً  0.88 126 18.9 113.37 42 الدرجة الكلية  دالة إحصائيا

 1.98=  0.01قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 

 2.56=  0.05قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 
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 2021( 3)35جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

م احتس  اب المتوس  ط الفرض  ي م  ن خ  الل جم  ع درج  ات أوزان ب  دائل ت   الفرضططي:المتوسططط 

(، ث م 3=  15/5ويس اوي )(، ث م قس مة الن اتج عل ى ع ددها 15( ويس اوي )1،2،3،4،5المقياس )

 ضرب الناتج في عدد الفقرات.

( وانحراف معياري 113.37أن متوسط "التحيزات المعرفية" ) (8)رقم يتضح من الجدول 

دون الجدولية و"ت" المحسوبة " تبين أن مس توى "التحي زات المعرفي ة"  ت"وبمقارنة "( 18.9)

 . المتوسط

أن طلب  ة الجامع  ة ذوي التوجه  ات الحزبي  ة ل  ديهم تحي  زات معرفي  ة إل  ى وتش  ير ه  ذه النتيج  ة 

ويمك ن تفس ير ه ذه النتيج ة ف ي ض وء بل وغ مح ك الفرض ي، ال، وذلك قياساً بتقترب من المتوسط 

وتتس  ق ه  ذه النتيج  ة م  ع توى مرتف  ع م  ن اإلدراك والنض  ج المعرف  ي، أف  راد عين  ة الدراس  ة مس  

افتراض نظرية االنتماء الحزبي والذي مؤداه أن االرتقاء المعرفي مرتبط بالتقدم ب العمر، فالكب ار 

بحس ب النظري ة المعرفي ة والش خص الناض ج التحي ز، كم ا أن  قل لأكثر إدراك اً للمعلوم ات الت ي ت

التش وهات المعرفي، في محاولة منه إلى تعديل  هواءمة الستعادة توازنيوظف عمليتي التمثل والم

والت ي تنس جم  م ع الواق ع، وأيض اً يمك ن تفس ير ه ذه الص حيحة انتقاء األفكار المنطقي ة الفكرية، و

النتيجة في ضوء التصور النظري لنموذج )فروم( وال ذي يش ير إل ى أن الس لوك اإلنس اني يتبل ور 

واستناداً إلى هذا االفت راض ك والتحليل والمفاضلة بين الخيارات المتاحة، من خالل عملية اإلدرا

ن انخف  اض مس  توى التحي  زات المعرفي  ة ل  دى طلب  ة إوب  العودة إل  ى حال  ة االنقس  ام الفلس  طيني، ف  

م  ن اس  تمرار حال  ة الجامع  ات ذوي التوجه  ات الحزبي  ة يع  زى إل  ى الش  عور باإلحب  اط والس  أم 

طائل وال فائدة منه، فالطلبة وصلوا إل ى مس توى مرتف ع م ن االدراك  ال ذياالختالف واالنقسام ال

  واالختباء خلف أجندات غربية ومريبة.أسرى ألهواء الغير، والعقالنية، فهم ال يفضلون البقاء 

كما يعزو الباحث انخفاض مستوى التحيزات المعرفية كونها من العادات السيئة الت ي نب ذتها 

   اإلسالمية.العقيدة 

لإلجابة  أفراد عينة الدراسة؟ التواصلية لدىالكفاية : ما مستوى ثانيســــــؤال الال

الحسابي  واستخراج المتوسطاالختبار التائي لعينة واحدة، عن هذا السؤال تم استخدام 

، الكفاية التواصليةلدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  ومقارنته بالمتوسط الفرضي

 ك. ( يوضح ذل9والجدول )
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االختبار التائي والمتوسط الحسابي والفرضي لدرجات أفراد العينة على مقياس  (:9)جدول 

 .الكفاية التواصلية

الكفاية أبعاد 

 التواصلية

عدد 

 الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

الثقة بالتمكن على 

 التواصل
20 69.4 8.47 60 17.9  ً  دالة إحصائيا

المرونة في 

التعامل مع 

 اآلخرين

20 72.3 10.4 60 19.09  ً  دالة إحصائيا

ً  21.41 120 16.4 141.7 40 الدرجة الكلية  دالة احصائيا

 1.98=  0.01قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 

 2.56=  0.05قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 

ت  م احتس  اب المتوس  ط الفرض  ي م  ن خ  الل جم  ع درج  ات أوزان ب  دائل  ضططي:الفرالمتوسططط 

(، ث م 3=  15/5(، ث م قس مة الن اتج عل ى ع ددها ويس اوي )15( ويس اوي )1،2،3،4،5المقياس )

أن متوس  ط "الكفاي  ة التواص  لية"  (9رق  م )يتض  ح م  ن الج  دول  ض  رب الن  اتج ف  ي ع  دد الفق  رات.

المحس   وبة " تب    ين أن  (ت)"ت" الجدولي   ة و ( وبمقارن   ة16.4) وانح   راف معي   اري( 141.7)

مم  ا يش  ير إل  ى ارتف  اع مس  توى مس  توى "الكفاي  ة التواص  لية" مرتف  ع ع  ن المتوس  ط االفتراض  ي. 

ف ي ارتف اع مس توى الكفاي ة التواص لية ويمك ن تفس ير الكفاية التواصلية لدى أفراد عينة الدراس ة، 

ت لديهم خبرات معرفية تشكلت بفعل ضوء خصائص أفراد العينة، حيث أن طلبة الجامعة، تراكم

والت ي تش جع  ، س واء كان ت التربي ة األس رية أو الجامعي ة أو المجتمعي ة،يجابي ةساليب التربي ة اإلأ

م  ن الض  روريات اإلنس  انية الت  ي ال غن  ى تع  د الكفاي  ة التواص  لية واالعتص  ام، فعل  ى التواص  ل 

نه العيش بمعزل عن الناس والتفاع ل لإلنسان عنها، فاإلنسان بحسب تكوينه اجتماعي، فهو ال يمك

ق ادراً عل ى فه م وإدارة ذات ه معهم، فبقدر ما يمتل ك االنس ان م ن كفاي ات تواص لية بق در م ا يك ون 

وتتف ق  .بشكل ناجح، واختيار السلوكيات المناس بة الت ي ت تالءم م ع المواق ف االجتماعي ة المختلف ة

Vermetten Sijtsma ،Sanden ،Bakx (2006 ،)ه  ذه النتيج  ة م  ع نتيج  ة دراس  ة ك  ل م  ن 

 Khuzaie (2017)ودراسة 

  التواصلية؟الكفاية و السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية بين التحيزات المعرفية
 يوضح ذلك. (10)والجدول  معامل ارتباط بيرسونولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام 
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 .التواصلية يةوالكفاات المعرفية معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين التحيز (:10)جدول 

 أبعاد التحيزات المعرفية
الثقة بالتمكن 

 على التواصل

المرونة في 

التعامل مع 

 اآلخرين

الدرجة الكلية )الكفاية 

 التواصلية(

 **0.69- **0.74- **0.56- القفز إلى االستنتاجات

 **0.75- **0.69- **0.54- جمود المعتقدات

 **0.64- **0.78- **0.69- االنتباه للمهددات

 **0.69- **0.58- **0.75- العزو الخارجي

المشكالت المعرفية 

 االجتماعية
-0.64** -0.63** -0.74** 

 **0.69- **0.78- **0.75- المشكالت المعرفية الذاتية

 **0.74- **0.69- **0.62- سلوكيات األمان

لتحيزات ل ةالدرجة الكلي

 المعرفية
-0.59** -0.84** -0.77** 

ً        0.05* دالة عند      0.01** دالة عند   // غير دالة إحصائيا

والكفاية ( أن معامل ارتباط بيرسون بين التحيزات المعرفية 10الجدول )يتبين من 

بمعنى  .(0.01)وهو معامل ارتباط عكسي ودال عند مستوى (-0.77يساوي ) التواصلية

، فإذا ستوى الكفاية التواصلية، والعكس صحيحكلما انخفضت التحيزات المعرفية ارتفع م

 تؤثرأصبحت من العوامل التي والحدة، بلغت التحيزات المعرفية درجة مرتفعة من الشدة 

والتعايش تقبل اآلخرين  تقويض قدرة الفرد على وتعمل علىالتفكك االجتماعي، في 

وأفكار رؤى عبر عن التحيزات المعرفية تأن  آخر يجب مالحظة ومن جانب. والتفاعل معهم

وسلوكيات مدركات  وتقوده إلى ،والعقالنية والموضوعيةالمنطق، تبعد الفرد عن  أحادية

مضامين التعريفات التي تناولت النتيجة مع  وتتسق هذه .والعدوانية واألنانيةبالكراهية  تتسم

 لمرونةوعدم ا، والتعصب، والتصلبالتحيزات المعرفية من قبيل " االنغالق على الذات، 

أن األشخاص ذوي التحيزات المعرفية يتصرفون وفق مبدأ االنطواء  وهذا يعني" والتغيير

 اآلخرين.   والتواصل مع وتجنب االتصالالذات،  واالنغالق على

الســــــؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد 

لإلجابة عن هذا السؤال  وفقاً لمتغير الجنس؟فية لتحيزات المعرامقياس عينة الدراسة على 

الفروق اإلحصائية  ولبيان جهة ،واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية تم استخراج 

 ( يوضح ذلك. 11والجدول ) (tاختبار )بين المتوسطات الحسابية، تم استخدام 
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يارية ألثر الجنس على اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع (:11)جدول 

 .التحيزات المعرفية

أبعاد التحيزات 

 المعرفية
 المتوسط التكرار جنس ال

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت "

مستوى 

 الداللة

القفز إلى 

 االستنتاجات

 3.264 14.5 120 ذكر 
0.272 0.786 

 3.535 14.6 140 أنثى

 4.172 18 120 ذكر  جمود المعتقدات
0.711 0.478 

 4.394 17.6 140 أنثى

 3.585 14.7 120 ذكر  مهدداتاالنتباه لل
1.16 0.246 

 3.51 14.2 140 أنثى

 3.562 16.5 120 ذكر  العزو الخارجي
1.011 0.312 

 3.898 16 140 أنثى

المشكالت المعرفية 

 االجتماعية

 4.61 17.4 120 ذكر
0.197 0.844 

 4.636 17.5 140 أنثى

ت المعرفية المشكال

 الذاتية

 5.006 17.5 120 ذكر
0.900 0.369 

 5.205 16.9 140 أنثى

 4.192 16 120 ذكر سلوكيات األمان
0.823 0.411 

 4.328 15.6 140 أنثى

 19.1 141.5 120 ذكر الدرجة الكلية
0.908 0.365 

 18.6 112.3 140 أنثى

حي ث  α=0.05أكب ر م ن  sig = (0.411) الدالل ةمس توى ( أن قيمة 11يتبين من الجدول )

  إل ى الج نس. الدراس ة تع زىالتحيزات المعرفي ة ل دى عين ة  في مستوىيتضح أنه ال توجد فروق 

هذه النتيجة إلى أن التحيزات المعرفي ة م ن المف اهيم المتأص لة ف ي ال نفس البش رية  ويعزو الباحث

كم ا يع زو التفكي ر،  وبتركيبة أنم اطاني ، فهي مرتبطة بالعقل اإلنسحد سواء واإلناث علىللذكور 

 وخاص ة أنه م، والمعرفي ةالمس تويات الفكري ة  واإلناث فيالباحث هذه النتيجة إلى تقارب الذكور 

وتتفق ه ذه النتيج ة م ع . وحياتية متشابهةتعليمية  وتعرضوا لخبراتفي مستوى عمري متجانس، 

 Jaber, Abdul Amir (2018) ، ودراسةAdly (2017)دراسة كل من 

الســــــؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد 

ً لمتغير  التحيزات المعرفية مقياس عينة الدراسة على لإلجابة عن ؟ التوجه الحزبيوفقا

 ( يوضح ذلك.12والجدول ) تحليل التباين األحادياختبار هذا السؤال تم استخدام 
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 2021( 3)35جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

ليل التباين األحادي لمقياس التحيزات المعرفية وفقا لمتغير التوجه نتائج تح :(12جدول )

 .الحزبي

أبعاد التحيزات 

 المعرفية
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

م. 

 الداللة

القفز إلى 

 االستنتاجات
 2.16 4 8.633 بين المجموعات

 255 2997.6 داخل المجموعات 0.947 0.18
11.8 

 259 3006.2 المجموع

جمود 

 المعتقدات

 2.42 4 9.67 بين المجموعات

 255 4754.6 داخل المجموعات 0.972 0.13
18.6 

 259 4764.2 المجموع

االنتباه 

 للمهددات

 11.1 4 44.348 بين المجموعات

 255 3214.8 داخل المجموعات 0.477 0.88
12.6 

 259 3259.1 المجموع

 6.44 4 25.757 بين المجموعات العزو الخارجي

 255 3610.4 داخل المجموعات 0.769 0.46
14.2 

 259 3636.2 المجموع

المشكالت 

المعرفية 

 االجتماعية

 22.5 4 89.96 بين المجموعات

 255 5426.8 داخل المجموعات 0.378 1.06
21.3 

 259 5516.8 المجموع

 المشكالت

 المعرفية الذاتية

 32.1 4 128.32 بين المجموعات

 255 6641.3 داخل المجموعات 0.298 1.23
26 

 259 6769.6 المجموع

سلوكيات 

 األمان

 7.87 4 31.49 بين المجموعات

 255 4676.1 داخل المجموعات 0.787 0.43
18.3 

 259 4707.6 المجموع

 ةالدرجة الكلي

)التحيزات 

 رفية(المع

 107 4 426.5 بين المجموعات

 255 93002 داخل المجموعات 0.883 0.29
365 

 259 93429 المجموع
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 α=0.05أكبر من  sig = (0.883الداللة )مستوى  أن قيمة (:12يتبين من الجدول رقم )

نة مستوى التحيزات المعرفية لدى عيفي حيث يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ً تساوي أفراد عينة الدراسة على اختالف النتيجة  وتعني هذه لمتغير التوجه الحزبي. الدراسة تبعا

توجهاتهم الحزبية في التحيزات المعرفية، فكل فئة من الفئات الحزبية تتحيز تحيزاً واضحاً 

ْزب  ب َما وتتسق هذهللحزب التي تنتمي إليه،  ونَ  النتيجة مع اآلية القرآنية }ك لُّ ح  ح  ْم فَر  {. لَدَْيه 

(.في أنه يجب اإلقرار Kilp, 2011: 57)كما تنسجم هذه النتيجة مع مقولة ، (32سورة الروم":)

بأن جميع البشر لهم اهتمامات عاطفية وذاتية متشابهة، فاألفراد الذين نتواصل معهم هم مثلنا، 

كيفية االرتباط والتواصل مع  كما أن االعتراف بالتحيزات الحتمية في تصوراتنا تمكننا من فهم

في ضوء إدراك أفراد العينة على اختالف  هذه النتيجةيمكن تفسير آخر  ومن منظورالغير. 

الصراع،  والمؤججة لحالةمن البدائل المثيرة للجدل، توجهاتهم الحزبية بأن التحيزات المعرفية 

 هي من الخيارات الكارثية على حياة الفرد واستقرار المجتمع.ف

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد سادسلســــــؤال الا

ً لمتغير  الكفاية التواصليةمقياس عينة الدراسة على  لإلجابة عن هذا السؤال  الجنس؟وفقا

، ولبيان جهة الفروق اإلحصائية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية تم استخراج 

 ( يوضح ذلك. 13والجدول ) (tاختبار )ابية، تم استخدام بين المتوسطات الحس

اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر الجنس على  (:13)جدول 

 .الكفاية التواصلية

أبعاد الكفاية 

 التواصلية
 المتوسط التكرار الجنس

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"
 م. الداللة

الثقة بالتمكن على 

 واصلالت

 8.39 69 120 ذكر 
0.671 0.503 

 8.56 69.8 140 أنثى

المرونة في 

التعامل مع 

 اآلخرين

 10.51 71.9 120 ذكر 
 أنثى 0.526 0.634

140 72.8 10.41 

 الدرجة الكلية
 16.36 140.9 120 ذكر 

0.750 0.454 
 16.48 142.5 140 أنثى

حي ث  α=0.05أق ل م ن  sig = (0.454لدالل ة )امس توى ( أن قيم ة 13يتبين م ن الج دول )

 إل ى الج نس. الدراس ة تع زىالكفاي ة التواص لية ل دى عين ة  ف ي مس توىيتضح أنه ال توجد ف روق 

الج نس  ل دىموج ودة ال ق دراتم ن ال ق درةه ذه النتيج ة إل ى أن الكفاي ة التواص لية  ويرجع الباحث

أه م الض روريات النفس  ية  وه ي م ن ،البش ري عل ى اخ تالف جنس هم س واء ك انوا ذك  وراً أم إن اث

، وتب  ادل المن  افعلإلنس  ان بغ  ض النظ  ر ع  ن جنس  ه، فه  ي وس  يلة التف  اهم،  واالجتماعي  ة الالزم  ة

يتمكن الفرد م ن تحقي ق  ومن خاللها، المختلفة التجارب الحياتية واالنفتاح على، وإشباع الحاجات
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( ودراس ة 2017) Khuzaieاس ة ك ل وتختلف هذه النتيجة مع درالغير.  وتكيفه مع يذاتتوافقه ال

Al-Tai (2017 ودراس ة )Khuzaie & Hassan  (2018 حي ث كان ت الف روق ف ي الكفاي ة )

 التواصلية تبعا للجنس لصالح الذكور.

الســــــؤال السابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينطة 

لإلجابة عن هذا الس ؤال ت م  اً لمتغير التوجه الحزبي؟الدراسة على مقياس الكفاية التواصلية وفق

 ( يوضح ذلك. 14والجدول )تحليل التباين األحادي استخدام اختبار 

نتائج تحليل التباين األحادي لمقياس الكفاية التواصلية وفقا لمتغير التوجه  :(14جدول )

 .الحزبي

أبعاد الكفاية 

 التواصلية
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

جات در

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

م. 

 الداللة

الثقة بالتمكن 

 على التواصل

 30.7 4 122.926 بين المجموعات

 255 18470.5 داخل المجموعات 0.791 0.42

 259 18593.5 المجموع 72.4

المرونة في 

التعامل مع 

 اآلخرين

 189 4 754.624 بين المجموعات

 255 27491.9 تداخل المجموعا 0.14 1.75

 259 28246.6 المجموع 108

 الدرجة الكلية

 360 4 1438.15 بين المجموعات

 255 68306.6 داخل المجموعات 0.255 1.34

 259 69744.8 المجموع 268

 α=0.05أكب ر م ن  sig = (0.255الدالل ة )مس توى  أن قيم ة (:14يتبين من الجدول رق م )

ً الكفاية التواصلية لدى عينة  في د فروق ذات داللة إحصائية حيث يتضح أنه ال توج  الدراس ة تبع ا

ه ذه النتيج ة ف ي ض وء ح رص األح زاب عل ى التف نن ف ي  ويمك ن تفس ير لمتغير التوج ه الحزب ي.

يرج  ع ، كم  ا والت  أثير ف  يهم التواص  ل م  ع الغي  ر بغي  ة اس  تقطاب أكب  ر ع  دد م  ن الم  والين لص  فوفهم

ن أفراد العينة على اختالف توجهاتهم الحزبية استطاعوا المحافظة عل ى الباحث هذه النتيجة إلى أ

ض وء وح دة القواس م المش تركة الت ي تجم ع كاف ة األط ر  وذلك ف يمستوى من الكفاية التواصلية، 

 .، والمصير المشتركالحزبية في فلسطين، كالديانة واللغة والعادات والتقاليد

 التوصيات

 : بما يأتيوصية تمكن الي، اسة الحالية من نتائجالدرانطالقاً مما أسفرت عنه 
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  وذلك الالزمة،  والمهارات الحياتيةالخبرات السياسية  لألحزابتمين المنإكساب الشباب

وما الواقع المعاش مع التكيف  ومساعدتهم فيتقليص الهوة الفكرية فيما بينهم،  لضمان

  من تغيرات. يستجد

 ة من المناكفات والصراعات الحزبية، وعدم العمل على تحييد المؤسسات التعليمي

  .استغاللها لتحقيق مكاسب فئوية

  وخاصة التحيزات المعرفية من الضروريات الملحة،  العمل على خفض مستوىيعتبر

الدائرة بين األخوة الفرقاء،  والمناكفات السياسيةظل ارتفاع وتيرة التجاذبات  في

والموضوعية وتعديل المرونة في تنمية  استراتيجيات تدريبية تساهم والتركيز على

 .والتحيزات المعرفية التشوهات

  تسليط الضوء من قبل المؤسسات المجتمعية على موضوع التحيزات المعرفية، مع

 توضيح آثارها الضارة على وحدة المجتمع. 

 سواء في الجامعات أو في البيئة االجتماعية المحيطة لتعزيز  توفير الظروف الداعمة

والتواصل اإليجابي الفعال بين الطلبة ذوي  وفرص االتصال، والتسامحلتعاون قيم ا

  التوجهات الحزبية.

 دراسات مستقبلية مقترحة

 الخوف من التقييم السلبي كمنبئ في التحيزات المعرفية لدى طلبة الجامعات. -

 التواصلية المدركة لدى طلبة وعالقتها بالكفايةالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  -

 الجامعات.

تنمية  وأثرها فيفاعلية استراتيجيات المواجهة البناء في تعديل التحيزات المعرفية  -

 الكفاية التواصلية لدى طلبة الجامعات.

 في تعديل التحيزات المعرفية.أثر فنية وقف األفكار  -
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