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Building a Cognitive Dissonance Scale and Estimating Its Psychometric Characteristics
among Umm Al-Qura University Female Students
Mariam H. Al-Lihyani* & Sameera M. Al-Otaibi
University of Umm Al Qura, Kingdom of Saudi Arabia
_____________________________________________

This study aimed at building a cognitive dissonance scale that measures the dissonance and disharmony
between believes, attitudes and values. The items of the measurement were articulated to suit the research
female sample. Seven factors of the cognitive dissonance were extracted through the factor analysis of the
answers of the sample which consists of 1097 female students from Umm Al-Qura University. Then, the
factors were named according to the items they contain as follows: The family dimension, the emotional
dimension, self-compatibility dimension, control and dominance dimension, social dimension, educational
dimension and discipline and behavioral commitment dimension. Factorial validity and internal
consistency estimates wer acceptable. The results of the study generally show the possibility of extracting
cognitive dissonance. They also show that the current scale of cognitive dissonance is valid and meets the
required standard specifications. Therefore it can be used in other studies. It is also recommended that more
tests be made on the results, particularly on other samples in the future.
Keywords: scale development, cognitive dissonance, Saudi female students.
*mhlhayane@uqu.edu.sa

يعد التنافر المعرفي
أحد أهم الظواهر البشرية التي نالت اهتمام
الباحثين للعديد من السنوات .ثم تضاءل هذا
االهتمام حتى عاد من جديد بزخم أكبر في
السنوات السابقة من األلفية الثانية ,وفي دراسة
نشرت في مجلة نيويورك تايمز في ديسمبر
 9191وجدت أن معرفة التنافر المعرفي هي
أكبر إسهام للمجتمع للنصف األول من القرن
العشرين – من العصر الفيكتوري إلى عصر
الذرة ) .(Reiger, 2000فقد ظلت هذه النظرية
راسخة وثابتة تماما ألكثر من خمسين عاماً,
فكانت مصدر إلهام لمئات الدراسات الستكشاف
اتخاذ القرار ،وإضفاء الصفة الذاتية على القيم،
والمعتقدات
اإلتجاهات
ومحددات
Cognitive Dissonance

(.)Fiske & Taylor, 2008

وقد أحدثت هذه النظرية ثورة في التفكير حول
العمليات السيكولوجية خاصة فيما يتعلق بكيفية
تأثير المكافآت على االتجاهات والسلوك وكيف
أن السلوك والدافعية تؤثران على اإلدراك
والمعرفة ).( Harmon & Harmon, 2007
ونظرية التنافر المعرفي هي واحدة من مجموعة
السبْرَانية ""cybernetics
نظريات علم الضبط ِّ
والتي تعرف بـ " نظريات التناغم " ،والتي تبدأ
جميعها بنفس المقدمة :يكون االفراد مرتاحي
البال في حالة التناغم والتجانس أكثر منه في
حالة عدم التناغم ,وبلغة السبرانية يبحث الناس
عن االتزان ،أو التوازن ،ويعتبر النظام المعرفي
أداة رئيسية يتحقق بواسطتها هذا التوازن .ويتم
تخيل العقل كنظام يأخذ المدخالت من البيئة
في شكل معلومات ،ويعالجها ،ثم يوجد مخرجات
سلوكية ).(Littlejohn & Foss, 2005
وتعتبر حالة البحث عن التناغم المعرفي جزء
من الوضع اإلنساني .فعندما يوجد مفهوم
للتناقض بين العناصر المعرفية ،تتولد حالة من
التنافر السلبي بين األفراد ( Elliot & Devine,
 .)1994ويتمثل التنافر المعرفي في وجود
عالقات غير منسجمة بين المعارف ،وهو في ذاته
يعتبر دافع عامل إلحداث التنافر ,ويعنى مصطلح
" المعرفي" ،أي معرفة ،أو رأي ،أو معتقد حول
البيئة ،وحول الذات ،أو حول سلوك الشخص,

ويمكن النظر إلى التنافر المعرفي على أنه حالة
سابقة تقود إلى نشاط موجه نحو تخفيض
التنافر ,مثلما يقود الجوع إلى نشاط موجه نحو
تخفيض الجوع ,واستخدام مصطلح " المعرفي"
قد استخدم ليتضمن األشياء التي ال تشير إليها
الكلمة عادة مثل اآلراء ،وينطبق ذلك تماما على
المعتقدات ،والقيم ،أو االتجاهات ،فتعتبر كل
هذه "عناصر للمعرفة " ،ويمكن إقامة عالقات
التجانس والتنافر بين األزواج من هذه العناصر
العالقات التي قد توجد بين أزواج العناصر
).)Festinger, 1957

وقد عرف ليتيلجون وفوس النظام المعرفي
) Littlejohn & Foss (2005, 81على أنه "
مجموعة معقدة ومتداخلة من المعتقدات،
واالتجاهات ،والقيم التي تؤثر في السلوك
وتتأثر به .وقد اعتبر فيستينجر الحاجة لتفادي
التنافر أساسية تماما مثل الحاجة لألمن أو
الحاجة إلشباع الجوع (.(Griffin, 2006, 228
كما يعمل التنافر بنفس الطريقة كحالة للدافع
أو الحاجة أو التوتر .ويقود حدوث التنافر
للقيام بفعل لتخفيضه .مثال ،وجود الجوع يؤدي
للقيام بفعل لتخفيض الجوع ,فكلما كان حجم
التنافر كبيرا ،كلما زادت شدة الفعل لتخفيض
التنافر وكلما زاد تفادي الوضع المفضي لزيادة
التنافر ).(Festinger, 1957, 18
وترى غراهام  )2007) Grahamأن المهم في
التنافر المعرفي هو الوضع الذي يكون فيه اثنان
أو أكثر من المعارف أو األفكار في حالة عدم
توافق مع بعضهما البعض .وهناك العديد من
األمثلة لكيفية إيجاد االتساق واالنسجام بين
معارف األفراد وسلوكياتهم المختلفة التي قد
ينشأ فيها التنافر .فمثالً يتفهم الفرد بأن
التدخين مضر به ومع ذلك فهو يستمر في
التدخين ،كذلك الكثير من الناس يرتكبون
العديد من المخالفات بالرغم من أن هناك
احتمال كبير للقبض عليهم ومعاقبتهم ،والسبب
محاوالتهم الناجحة لجعلها أكثر عقالنية .لذا،
فإن الفرد الذي يستمر في التدخين ،بالرغم من
علمه بمضاره الصحية ،قد يشعر أيضا بأنه
يستمتع بالتدخين إلى الحد الذي يستحقه ,أو أن
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المعاناة الصحية ليست بالخطيرة حسبما يستنتج,
أو أنه ال يمكنه تفادي كافة المخاطر وهو ال
يزال يتمتع بالحياة ,أو ربما لو ترك التدخين
فإنه قد يتعرض للسمنة التي تعتبر خطيرة على
الصحة مثل أو أكثر من التدخين نفسه  ,لذلك،
فإن االستمرار في التدخين ينسجم مع أفكاره
حوله .مع ذلك ال ينجح الكثير من األفراد دائماً
في تفسير أو عقلنه التناقضات ألنفسهم .فأحياناً
لسبب أو آخر ،تفشل محاولة تحقيق التجانس،
ولذلك تستمر التناقضات في الوجود ,وفي ظل
هذه الظروف – أي في وجود التناقضات – يظهر
هنالك القلق السيكولوج ).)Festinger , 1957

وهذا النوع من القلق السيكولوجي يعتبر دافعا
قوياً نحو تخفيض التنافر .عندما يجبر شخص
على القيام بأمر ما أو أن يقول شيئا ال ينسجم
مع مواقفه فإنه يشهد "تنافرا معرفيا" .وكلما
كان حجم الضغط كبيرا كلما قلت كمية
التنافر .ويقال أن التنافر له خصائص تحريضية
فكلما كان حجم التنافر كبيراً ،كلما حاول
الشخص أكثر لتخفيفه أو إزالتة .وإحدى
الطرق لتخفيف التنافر هي عن طريق تغيير
مواقف الفرد حتى تقترب من التوافق مع ما
يفعله أو ما فعله الفرد ( & Rabbie, Brehm
.)Cohen, 1959

كذلك يمكن اعتبار التنافر المعرفي كحالة,
أي أنه يحدث بصوره مستمرة وذلك عند غياب
األحداث أو المعلومات الجديدة وغير المتوقعة،
فالفرد الذي يقرر كيفية استثمار أمواله قد
يعلم أن نتيجة استثماره تعتمد على األحوال
االقتصادية الخارجة عن إرادته .كما يمكن
اعتبار التنافر لحظي آني وقتي ،وذلك قد يحدث
نتيجة حصول الفرد على بعض المعلومات أو
األحداث الجديدة ,مما يسبب تنافرا لحظيا على
أقل تقدير مع المعرفة الموجودة ،أو المعرفة
المتعلقة بالسلوك ).)Festinger 1957, 4-5
ومن الناحية العصبية عندما يكون المرء في حالة
من التنافر ،يزداد نشاط الجهاز العصبي
السمبتاوي .(Croyle & Cooper, 1983) .كما
أنه يمكن للتنافر أن يعمل على تنشيط الدورة

الدموية في الجبهة األمامية للمخ والتي تكون
مسئولة عن كشف التعارض /التضارب الذهني أو
التعارضات /التضاربات السلوكية مع المفهوم
الذاتي.
وحدد فستنجر  )1957, p. 14) Festingerمصادر
التنافر المعرفي  dissonance sourcesمن
خالل مجموعه من األمثلة والتي تكون كافيه
إليضاح كيفية استخدام التعريف العقالني
للتنافر:
 .9قد ينشأ التنافر من عدم التجانس المنطقي
للمعلومات.
 .5قد ينشأ التنافر من الموروثات الثقافية.
 .3قد ينشأ التنافر ألن أحد اآلراء مضـمن فـي
رأي أكثر عمومية.
 .9قد ينشأ التنافر من تجربة سابقة.
وذكر كل من ليتيلجون وفوس
 )Foss, 2005أن درجة التنافر المشهود هي دالة
على عاملين )9( :اإلتساق النسـبي بـين العناصـر
المتناغمة والمتنـافرة ،و( )5أهميـة العناصـر أو
الموضــــوع .كمــــا أوضــــح فســــتنجر
) )Festinger , 1957أن إجمالي مقدار التنـافر
الموجود بين مجموعتين من مجموعات العناصـر
المعرفية يعتبر دالة على التناسب الموزون لكافة
العالقات المتصلة بين المجموعتين المتنـافرتين.
وقــد اســتخدم مصــطلح "التناســب المــوزون"
) (Weighted Proportionألن أي عالقـــة ذات
صلة يمكن وزنها حسب أهمية العناصر المرتبطة
بتلك العالقة.
( & Littlejohn

ويميل األفراد عـادة لمحاولـة تخفـيض التنـافر
المعرفــي The Reduction of Dissonance
باعتباره حالة عقليـة غيـر مريحـة ,فقـد حـدد
فســتنجر) )Festinger , 1957ثــالث طــرق
رئيسية يقومون بهـا لتخفـيض التنـافر لـديهم
وهي:
 تغيير واحد أو أكثر من العناصر الداخلة
في العالقات المتنافرة.

يكون

متسقاً

مع

السلوك

الحديث

 إضافة عناصر معرفية جديدة
متناغمة مع المعرفة الموجودة أصالً.

).(Harmon & Harmon, 2007

 العمل على تخفيض أهمية العناصر الداخلة
في العالقات المتنافرة.

وتقوم نظرية التنافر المعرفي على ثالثة
فروض أساسية تتمثل فيما يلي:

ويتضح ذلك عندما يعمل الفرد على تخفيض
التنافر المعرفي بتغيير إما رأيه عن الموضوع،
أو سلوكه عن الموضوع ,وإذا قام المرء بتغيير
رأيه حول الموضوع الذي بين يديه ،لم يعد
السلوك متنافرا مع الرأي ،وبذلك ينخفض
التنافر ،كذلك إذا قام المرء بتغيير سلوكه
وأصبح السلوك اآلن منسجما مع الرأي ،يتم
عندئذ تخفيض التنافر .وهناك طريقة أخرى
لتخفيض التنافر تتمثل في تخفيض األهمية
الموضوعة على العناصر محل النقاش ,فإذا أصبح
المرء ال يهتم كثيرا بأن سلوكه وأفكاره
مختلفان ،فسيتم تخفيض التنافر.

أوالً :الناس حساسون لعدم التناغم بين األفعال
والمعتقدات ،فجميعنا ندرك ،بمستوى معين،
عندما نتعامل بطريقة ال تتجانس مع معتقداتنا
أو توجهاتنا أو آرائنا .مثال ،إذا كان الفرد يعتقد
بأن الغش خطأ ،وبالرغم من ذلك قام بالغش في
اختبار ما ،فإن يالحظ ذلك ويتأثر بعدم
التجانس هذا.

تكون

كما ذكر كل من ليتليجون وفوس
) (Littlejohn & Foss, 2005أن فستنجر وضع
أربع طرق للتعامل مع التنافر المعرفي وحددا
الطريقة الرابعة بالبحث عن معلومات متناغمة
أومعلومات تعمل على تشويه وإساءة تفسير
الشاهد المتنافر.
ويمكن إضافة ما ذكره كل من ويكلند وبرهام
) (Wicklund & Brehm, 1962من أن تخفيف
التنافر يحدث عندما تتجمع عناصر التنافر من
خالل المسئولية الشخصية للفرد الذي يشهد
التنافر ,فإذا أدرك الفرد إمكانية أن تجلب أفعاله
معارف متنافرة ،وإذا كان يتصرف طواعية دون
ضغوط من عوامل خارجية ،فعندئذ ينشأ لديه
شعور بكونه مسئوالً عن وضع المعارف المتنافرة
بجانب بعضها البعض ,وبدون المسئولية
الشخصية فإن العناصر المتنافرة تكون غير جيدة
للفرد من الناحية السيكولوجية.
كما أن إحدى طرق تخفيض التنافر هي طريقة
تغيير االتجاهات ,ويتوقع أن يكون تغيير االتجاه
باتجاه المعرفة األكثر مقاومة للتغيير .وفي
اختبارات النظرية غالبا ما كان يفترض بأن
المعرفة عن السلوك الحديث عادة ما تكون هي
األكثر مقاومة للتغيير ،لذا فإن تغيير االتجاه

ثانياً :اإلدراك بعدم التجانس هذا يسبب التنافر،
وسيعمل على حث الفرد لخفض التنافر ,فعندما
يدرك الفرد بأنه قد انتهك أحد مبادئه ،وفقا
لهذه النظرية ،فإنه ال يقول " حسنا " ,ولكنه
سيشعر بنوع من األلم العقلي حول ذلك,
وتتفاوت بالطبع درجة التنافر حسب أهمية
معتقداته أو توجهاته أو آرائه ,وحسب درجة عدم
التجانس بين سلوكه وهذا المعتقد .ووفقا
للنظرية ،كلما كان التنافر كبيرا كلما زاد
الدافع لدى الفرد لتبديده أو إليجاد حل له.
ثالثاً :يمكن تخفيض أو حل التنافر بإحدى
الطرق الثالث اآلتية:
 .9تغيير المعتقدات :وقد تكون الطريقة
األسهل لحل أو تبديد التنافر بين األفعال
والمعتقدات هي ببساطة تغيير المعتقدات،
بالتالي يمكن تقرير بأن الغش هو أمر ال
بأس به ،وهذا قد يزيل أي تنافر ،أما إذا
كان المعتقد جوهرياً ومهماً بالنسبة للفرد
فمن غير المحتمل أن ينطبق هذا الفعل
على هذه الحالة ،إضافة إلى ذلك فإن
معتقدات الفرد وتوجهاته األساسية غالبا ما
تكون راسخة وثابتة ،وال يمكن للفرد تغيير
معتقداته أو توجهاته أو آرائه من وقت
آلخر ،وبالرغم من هذه الطريقة هي
الخيار األسهل لتبديد وحل التنافر إال أنها
قد ال تكون الطريقة األكثر شيوعاً.
 .5تغيير األفعال :وهي التأكد من أن الفرد
لن يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى ,كأن
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يقول الفرد لنفسه بأنه لن يعود للغش في
اإلختبار مرة أخرى خاصة مع الشعور
بالذنب والقلق ،وقد يساعد ذلك في حل أو
تبديد التنافر .إال أن الشرط المنفر (مثال،
الذنب /القلق) يمكن أن يكون طريقة
ضعيفة للتعلم ،خاصة إذا كان بإمكان الفرد
تدريب نفسه على عدم اإلحساس بهذا
الشعور ,حيث يمكن للفرد اإلفادة من الفعل
الذي ال يتسق مع معتقداته ,وذلك عن
طريق الخداع في التخلص من هذه
المشاعر دون تغيير معتقداته أو أفعاله،
وهذه الطريقة تقودنا للطريقة الثالثة،
والتي ربما تكون األكثر شيوعا.
 .3تغيير مفهوم الفعل :وتعتبر أكثر الطرق
تعقيدا للحل وتتمثل في تغيير الطريقة
التي يرى أو يتذكر أو يدرك بها الفرد ما
قام به من عمل ،مثال قد يقرر بأن االختبار
الذي قام فيه بالغش كان لفصل دراسي
منتهي وأنه ال يحتاج إليه مرة أخرى،
وبالتالي يفكر الفرد في الفعل بطريقة
مختلفة أو سياق مختلف بحيث ال يبدو
مستقبال نوعا من عدم التجانس مع
معتقداته ،كما يمكن مالحظة مثل هذه
األمور العقالنية من السلوك من جانب
اآلخرين في كل األوقات ،ولكن ال يستطيع
الفرد أن يراها في نفسه.
وتختلف عناصر المعرفة حسب المدى الذي تكون
فيه مقاومة للتغير ،وحدد كل من ويكلند
وبراهام ((Wicklund & Brehm, 1962
مصدرين متميزين لمقاومة التغيير وهما على
النحو التالي:
المصدر األول :هو وضوح الواقـع الـذي تمثلـه
المعرفة ،وما يشار إليها "بالحقائق" مثل النبات
أخضــر اللــون ،حيــث هنــاك وضــوح بالمعــارف
وبالتالي تكون لها مقاومة مرتفعة للتغيير .بينما
في الجانب اآلخر من هـذا البعـد نجـد األحـداث
التي تتسم بقدر كبير من الغموض مثل ما هي
نوعية الحياة بعد مرور قرن من اآلن ،أو ما هـو

عدد حبات الرمال في صحراء النفوذ ،وهذا النوع
من المعارف لها مقاومة منخفضة نسبيا للتغيير.
المصدر الثاني :صعوبة تغيير الحدث الـذي تـم
التعــرف عليــه كاألحــداث التاريخيــة ،مــثالً ال
يمكنها أن تتغير والمعارف التي تتعلق بها تتسـم
بالمقاومة العالية للتغيير؛ أما األحداث المعاصرة
ف ـيمكن تغييرهــا بســهولة فــي بعــض األحيــان،
وبذلك تكون مقاومة التغيير للمعارف المتعلقة
بها منخفضـة ،مـثالً إذا وجـد شـخص أن جهـاز
التكييف لديه يحدث ضجيجا شديدا يصـعب معـه
النوم ،يمكن عندها إطفاء جهاز التكييف.
كيف يتعارض السلوك والرأي الشخصي :أحيانًا
قد يكون الفرد غير قادر على إيجاد الدعم
االجتماعي المطلوب لتخفيض التنافر مثالً
بتغيير العنصر المعرفي ،أو ربما ال يكون قادرا
على إيجاد العناصر الجديدة التي تعمل على
تخفيض التنافر الكلي ،وبالتالي قد يزيد التنافر،
ويعتمد هذا على ما يصادفه الشخص عند
محاولته لتخفيض التنافر .ولكي يتم معرفة
مقدار ذلك التنافر يجب تحديد التعارض بين
السلوك الصريح والرأي الشخصي ،ويمكن أن يتم
ذلك بطريقتين عامتين:
الطريقة األولى :وتتمثل في إزالة مصدر التأثير
أو الضغط .ويتضح ذلـك عنـدما يظهـر الفـرد
سلوكا متغيرا معينا في حضرة اآلخـرين الـذين
مارسوا عليه ضغطا للتصـرف بتلـك الطريقـة،
وعندها يمكن مالحظة سـلوك ذلـك الفـرد فـي
غياب أولئك الناس ،إذا حدث التغيير الشخصـي،
فينبغي أن يقاوم السلوك في ظل تلك الظروف.
وإذا كان التغييـر فقـط علـى مسـتوى التوافـق
العام ،ينبغي أن يعود السلوك إلى ما كـان عليـه
سابقا.
الطريقــة الثانيــة :القيــاس المباشــر للــرأي
الشخصي ،كذلك يمكن أيضا تحديـد التعـارض
بين الرأي العام والرأي الشخصي باستنباط إفادة
في ظل الظروف التي يتأكد فيها الشخص بأنـه
مجهول ،وبالتالي يمكن اعتبار هذه اإلفـادة علـى
أنها تعكس الرأي الشخصي .وإذا كانت اإلفـادات
المجهولة والعامة مختلفة عـن بعضـها الـبعض،

يكون هناك دليل على حدوث التوافق العـام غيـر
المصاحب لتغيير في الرأي الشخصي.
ومن أهم الدراسات التجريبية التي تناولت قياس
أثر التعبير اللفظي للفرد لموقف متعـارض مـع
موقفـــه الخـــاص دراســـة رابـــي وآخـــرون
) (Rabbie et al., 1959حيـث طلـب مـن عينـة
بلغت  01طالباً من الطالب الجدد في جامعة ييـل
كتابــة مقــاالت ضــد مــواقفهم الخاصــة حــول
موضوع في غايـة األهميـة بالنسـبة لهـم .وتـم
استخدام تصميم ما بعد التعبير فقط في ضل مـا
يشبه المسح  .وقد أشـارت النتـائج بـأن القـرار
باتخاذ موقـف متعـارض كـان كافيـاً إلحـداث
التنافر وبالتالي تغيير الموقف في اتجـاه ذلـك
الوضع ،إال أن التعبير عن الموقف المتعارض قبل
وبعد قيـاس الموقـف ال يمنـع أو يسـهل تغييـر
الموقف .كما كانت هناك عالقـات سـلبية بـين
تغيير الموقف وقوة التعبير للموقف المتعارض.
ولقد أدخـل ليـون فيسـتينجر  Festingerعـام
 9192مــن جامعــة ســتانفورد التنــافر المعرفــي
كمادة لــ( التـرابط الحـر) وعرفـه علـى أنـه
(اإلحساس بالبغض ) الذي يتكون لدى الفرد فـي
أعمــاق الالشــعور ،حيــث نــادرا مــايعرف الفــرد
األسـباب المؤديـة لمثــل هـذه األحاسـيس .وقــد
اســتخدمه كــل مــن شــو وكســل وريجــر
) (Cassel, Chow & Reiger, 2001إلعـداد
مقيــاس التنــافر المعرفــي اســتناداً لنظريــة
فيستينجر  ،ليعمـل كوسـيلة لمسـاعدة األفـراد
ليكونــوا علــى علــم بــآالم الالشــعور (التنــافر
المعرفي) ،بحيث يمكنهم في حالة الـوعي اتخـاذ
اإلجراءات التصحيحية للتخلص مـن هـذه اآلالم
وإزالتها ).(Cassel & Cassel, 1982
وقد قام شو ) (Chow, 2001بدراسـة خصـائص
القياس السيكومتري لمقيـاس التنـافر المعرفـي
السابق على عينة بلغـت  096مشـاركاً .منهـا 391
من اإلناث و929من الذكور .وقد أظهرت النتـائج
فيما يخص التماسك الداخلي للمقياس باستخدام
معامل ألفا كرونباخ أن جميع معامالت االرتباط
عالية ودالة عند ،1,11كما أن معامل ألفا للمجال
الداخلي الشخصي بلغ  1,136وهو أعلى من معامل
ألفا للمجال الخارجي وغير الشخصي الـذي بلـغ

 ،1,199كما بلغ معامل ألفا للمقيـاس ككـل،1,10
كذلك أظهرت معامالت االرتباطات البينيـة مـا
بين درجات أجزاء المقيـاس الثمانيـة ارتباطـات
عالية ودالة عند  ،1,119كما تم استخدام التحليل
العــاملي باســتخدام إجــراءات التقيــيم القصــوى
والذي أكد صحة المقياس الداخلية ،كما رجـع
التحليل العـاملي بعـد خمسـة تكـرارات after 5
 iterationsإلى عامل واحد بقيمـة ثمانيـة مـن
 2,109والتي تصل إلى تفسير  %26,95من الفرق
اإلجمالي للتنافر المعرفي.
كــذلك قــام ريجــر) (Reiger, 2000بفحــص
التنافر المعرفي لطلبـة المـدارس العليـا حسـب
المستوى الدراسي .وذلك على عينة مكونـة مـن
 991طالباً من طلبة المدارس ،باسـتخدام مقيـاس
التنافر المعرفي السابق باعتباره أحد معدي هـذا
المقياس .وقد توصل إلـى أن التنـافر المعرفـي
كان أعلى لدى طالب السـنة النهائيـة عنـه مـن
الطالب الجدد – مما يدل على زيـادة فـي األلـم
خالل سنوات المدرسة العليا.
ومما سبق يتضح أن الدراسـات التـي تبحـث فـي
التنافر المعرفي اتجهت من كونهـا تعمـل علـى
دراسة التنافر من خالل الدراسات شبه التجريبية
إلى دراسته من خالل الدراسات الوصفية القائمـة
على بناء المقاييس التي تصف التنـافر المعرفـي
في كافة مجاالت الحياة اليومية ،وهو ما تعمـل
عليه الدراسة الحالية في محاولة إليجاد مقيـاس
للتنـافر المعرفـي يـتالءم مـع ثقافـة المجتمــع
المحلي.
الهدف من الدراسة
بناء على ما سبق استعراضـه مـن تـراث نظـري
للنظرية التنافر المعرفـي يمكـن تحديـد هـدف
الدراسة الحالية في محاولة بناء مقياس للتنافر
على درجة عالية من الصدق والثبات وفق ثقافـة
المجتمع المحلي يعمل على قياس هذه الظـاهرة
اعتماداً على نظريـة فيسـتنجر  Festingerعـام
 9129باستخدام ( الترابط الحر) لفرويـد ،حيـث
يعتبر (الترابط الحر) األسلوب المستخدم لكشف
مجاالت وطبيعة اآلالم التي تكبت فـي الالشـعور،
فاألفراد يتجهون في حالة الوعي إلى إيجاد طرق

مجلد  1عدد 3
5192

بياء مقياس للتيافر املعريف وتقدير خصائصه السيكومرتية لطالبات جامعة أو القرى مبكة املكرمة
مريه اللحياىي و مسرية العتييب

شخصية لتخفيف اآلالم الحالية التي ظهرت لهـم
ومحاولة التخلص منها.

تعليق عليها .وتم على ضوء هذه المالحظات عمل
بعض التعديالت على البنود.

أهمية الدراسة

عينة الدراسة

تتجسد أهمية الدراسة الحالية فـي نـدرة وجـود
مقياس يتنـاول التنـافر المعرفـي لـدى األفـراد
بالمجتمعات العربية عامـة ،والمجتمـع المحلـى
خاصة .كما أنها تحاول اإلجابة عن تساؤل حول
عالمية مقياس للتنافر المعرفي وإمكانية وجوده
كمتغير بكافة المجتمعات.

تكونت عينة الدراسة الحالية من  9119طالبة من
طالبات جامعة أم القرى ،تراوحت أعمارهن
بين 53 –51سنة ،بمتوسط حسابي مقداره ،59,61
وانحراف معياري  .9,013ويوضح جدول  5أعداد
ونسب توزيع الطالبات حسب الكليات حيث روعي
التباين في التخصصات ،وبالتالي المتغيرات
المرتبطة بها ،والعينة عشوائية بسيطة تم
اختيارها من خالل قوائم الطالبات بالمواد
الدراسية لكافة التخصصات .تراوح زمن التطبيق
بين ثالثين دقيقة وأربعين دقيقة .وقد تم
االقتصار على عينة اإلناث في هذه الدراسة ألن
المقياس أعد لهن وال يمكن التجاوز إلى عينة
الذكور ،والتي سيصمم لها أداة مستقلة الحقاً.
وقد جاء هذا اإلجراء نتاج اختالف الصياغة من
جهة ولخصوصية المجتمع المحلي المتكون من
مجتمعين منفصلين تقريبا.

الطريقة واإلجراءات
عينة الدراسة االستطالعية
تم تطبيق المقياس في صورته المبدئية على
عينة استطالعية من اإلناث  31طالبة من جامعة
أم القرى ،بهدف الكشف عن أي غموض في بنود
األداة ،لذا كانت إجراءات التطبيق تتلخص في
إعطاء العينة االستطالعية البنود لإلجابة ،وبعد
االنتهاء من اإلجابة يستفسر عن البنود من حيث
غموضها ومدى وضوحها وتدوين أي مالحظة أو

جدول 1

التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكمية حسب التخصص األكاديمي والفئات العمرية ومتوسطاتها الحسابية وانحرافاتها المعيارية (ن= )1953
عممي

التخصص األكاديمي
الفئات العمرية الحالية

ت

 02سنة فأقل

42

أدبي
%

المجموع

ت

3,4

%

35

ت

3,7

121

11,9

739

70,2

من  00 – 02سنة

079

34,3

707

77,1

227

المجموع الكمي

230

21,0

073

34,2

1953

من  02سنة فأكبر

124

متوسط العمر

11,3

197

71,509

االنحراف المعياري

5,3

71,479

1,221

%
29,3
199,9

71,459
1,253

1,331

جدول 7

التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكمية حسب التخصص األكاديمي

والتقديرات الدراسية لنسبة المعدالت التراكمية ومتوسطاتها الحسابية وانحرافاتها المعيارية (ن = )1953
عممي

التخصص األكاديمي
التقدير

أدبي

ن

%

ن

المجموع
%

%

ن

ممتاز ( % 9202فأعمي)

03

0,3

07

3,4

45

4,1

جيد جداً (أقل من )% 8202 – 9202

199

5,1

31

2,1

131

11,2

جيد (أقل من )% 7202 – 8202

170

11,3

33

3,9

791

14,3

مقبول (أقل من )% 6202 – 7202

093

32,3

733

71,7

232

14,9

المجموع الكمي

230

21,0

073

34,2

1953

199,9

متوسط المعدل التراكمي

7,2245

7,2431

7,2329

االنحراف المعياري

9,15030

9,22242

9,27339
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األداة
لبناء أداة تمثل التنافر المعرفي تم وضِّع  533بندا
يفترض أن تقيس التنافر المعرفي ،بناء على
المصادر التالية:
 -1استندت هذه الدراسة على نظريه فستنجر
 )1957( Festingerمن خالل الرجوع إلى
العديد من المراجع والمصادر األولية لهذه
النظرية.
 -2مقاييس سبق دراستها عامليا في البيئة
األجنبية :كمقياس التنافر المعرفي الذي
أعد من قبل كل من شو وكاسل وريجر
)(Cassel, Chow , & Reiger, 2001
والجدير بالذكر أنه تم استخدم هذا
المقياس بالدراسة الحالية في الكشف عن
صدق المقياس الحالي (صدق تالزمي).
 -3فيما يتعلق بالبنود فقد قامت الباحثتان
بوضع وصياغة البنود في صورتها األولية
حيث بلغت 533بندا وذلك وفقا لتناقضات
األفراد بالمعتقدات في كافه المجاالت
الحياتية.
وروعي في اختيار البنود بساطة الصياغة فقد تم
التبسيط في استخدام بعض األلفاظ والعبارات
الدارجة التي قد تنقل المعنى بشكل أكثر
وضوحا .وكانت طريقة اإلجابة وفق تدرج
ثنائي صحيح وخطأ .ولجعل اإلجابة أكثر يسراً
ودقة فقد تم وضع أرقام مقابل كل اختيار:
صحيح  9وخطأ .5
صدق مقياس التنافر المعرفي :استخدمت
الدراسة الحالية عدداً من مؤشرا الصدق وهي
على النحو اآلتي:
الصدق العامل  :Factor analysisيعتبر التحليل
العاملي أحد أهم أنواع الصدق التجريبي ألهميته
الشديدة في بناء المقاييس والتأكد من مكوناتها
 .لذلك فقد تم تطبيق اختبار (كيسر – ماير –
أو لكن) واختبار بارتلت لقياس عينة الدراسة
الكلية وذلك لمعرفة مدى كفاية حجم العينة
إلجراء التحليل العاملي.

 .9تم استبعاد قيم معامالت االرتباط التي تقل
عن  31 ,1من مصفوفة االرتباط.
 .5القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات
 Determinantبلغت  1,11210وهي أكبر
من  1,11119مما يدل على عدم وجود اعتماد
خطي بين الصفوف أو بين األعمدة
للصفوف ويؤكد عدم وجود ارتباطات
مرتفعة غير حقيقية بين بعض عبارات أداة
الدراسة.
 .3قيمة اختبار بارتلت البالغة  39259,119وذات
الداللة اإلحصائية عند مستوى  1,119تؤكد
أن جميع قيم معامالت االرتباط في
المصفوفة تختلف عن الصفر وليست
مصفوفة الواحد مما يعنى كذلك أن
المصفوفة تحتوى على الحد األدنى من
االرتباطات التي تجعلها قابلة للتحليل
العاملي.
 .9أن حجم عينة الدراسة كبيرة جدا وهي
تمثل ما يقارب  99,1ضعف الحد األدنى
المقبول والمسموح به إلجراء الدراسات
العاملية .كما تظهر بيانات الجدول أعاله
أن قيمه اختبار KMOلتحديد مدى كفاية
حجم العينة كان كافي بما يسمح بإجراء
التحليل العاملي حيث وصلت قيمته إلى
 1,601وهى بذلك اقرب إلى الحد المثالي
الذي يتعدى  1,1وابعد من الحد األدنى
الذي يصل إلى  1,2بمستوى متميز حسب ما
اقترحه (كيزر )9199 ،للحـكم على مستوى
أورده
والذي
المعاينة
مالءمة
(تيغزة.)39 ،5195 ،
 .2كما تشير قيمة مؤشر كفاءة التعيين
 MSAعلى مستوى كل متغير والتي
تراوحت فيما بين  1,101 –1,031وهي
أعلى من  1,2على أن مستوى االرتباط
بين كل متغير (عبارة) بالمتغيرات األخرى
(العبارات) في مصفوفة االرتباط كاف
إلجراء التحليل العاملي.
بعد أن تمت عملية التحقق من صالحية بيانات
تطبيق أداة الدراسة وصالحية المصفوفة

االرتباطية للتحليل العاملي ،تمت عملية اختيار
طريقة التحليل العاملي المناسبة باستخدام
Principal
الرئيسة
المكونات
طريقة
 - Components Analysisالتي تستخدم التباين
الكلي بما في ذلك التباين الخاص وتباين الخطأ
ويستخرج عوامل متدرجة من حيث أهميتها بدءا
بالعامل األول وصوال إلى العامل األخير-
لالختيار وللمفاضلة بين طريقة التحليل العاملي
االستكشافي أو طريقة التحليل العاملي
التوكيدي بدون اختيار طريقة للتدوير بعينها
وذلك بهدف الكشف عن مدى االرتباطات البينية
للعوامل المستخرجة من التحليل العاملي بحفظ
تلك العوامل المستخرجة من التحليل بطريقة
االنحدار الخطي لكل مفردة من مفردات عينة
الدراسة البالغ عددهم  9119حالة ثم إجراء عملية
االرتباط البيني بين تلك العوامل باستخدام
معامل ارتباط بيرسون ،والتي أسفرت نتائجه عن
عدم وجود عالقات ارتباطية بين العوامل
المستخرجة ،وبالتالي تمت عملية التأكد من
استقاللية العوامل المستخرجة مبدئيا مما يعزز
فرضية استقالل العوامل المستخرجة إحصائيا
من الدراسة الحالية.
وفي ظل اعتماد الدراسة الحالية على عدم وجود
نموذج مسبق لتصور العالقات بين العوامل التي
ستستخرج من التحليل العاملي وتأكيد ذلك
االفتراض بانعدام االرتباط بين تلك العوامل
فقد تم األخذ بطريقة التحليل العاملي
االستكشافي وتمت عملية استخدام طريقة
التدوير المتعامد  Orthogonal rotationفيه
الذي يبقي على استقالل العوامل باستخدام
أسلوب الفاريماكس  Varimaxوالتي تهتم
بتبسيط تشبعات العبارات على كل عامل ،حيث
روعي األخذ بالتشبع الذي تبلغ قوته 1,3
كمعيار للتشبع المقبول .وفي المرحلة التالية
من التحليل العاملي االستكشافي تم إستخراج
سبعة عوامل من خالل استخدام التدوير المتعامد
بأسلوب الفاريماكس وفقا للمحكات التالية:
أوالً :بما أن حجم العينة كبير ويزيد عن 511
حالة فإن طريقة اختبار التراكم أو منحنى
المنحدر  Scree testلكاتل والذي يعمل على

األخذ بالعوامل ذات الجذر الكامن المرتفع إلى
العوامل األقل حتى الوصول إلى أول عامل تبدأ
من عنده التباينات بين الجذور الكامنة في
الضعف والتساوي تقريبا يعتبر أكثر دقة
لتحديد عدد العوامل المستخرجة  ،وقد تم
استخراج سبعة أبعاد استوعبت  911من العبارات
بقيمة تباين كلي بلغ  ،53,199حيث يظهر
التباطؤ عند العامل السابع في المنحنى المنحدر
 .scree Plotوشكل  9يوضح ذلك.
شكل  :1اختبار التراكم )  ( Scree testلتحديد عدد األبعاد

Scree Plot
14
12
10
8
6
4
2
0
113

127
120

99
106

85
92

71
78

57
64

43
50

29
36

15
22

1
8

Component Number

ثانياً :يظهر جدول  3وجود سبعة جذور كامنة
أعلى من الواحد الصحيح للمكونات أو العوامل
السبعة التي تمت عملية استخراجها تفسر نسبة
من التباين الكلي بلغت  %53,19وذلك باستخدام
محك كايزر القائم على الجذر الكامن الذي
يجب أن يتعدى الواحد الصحيح بمتوسط قيم
شيوع بلغت  1,02مما يؤكد أن دقة محك الجذر
الكامن ال بأس بها حسب القاعدة التي تؤكد على
أنه يكفى أن يكون متوسط قيم الشيوع بعد
االستخراج أكبر من  1,0للعينات التي تتعدى 521
فردا .حيث بلغ إجمالى عدد بنود أبعاد مقياس
التنافر المعرفي الذى تم بناءة  911وكان على
النحو التالي البعد األسري ،55البعد االجتماعي ،59
البعد التعليمي  ،92البعد الوجداني  ،99بعد
التوافق الذاتي  ،99بعد التحكم والضبط  ،93بعد
االنضباط وااللتزام السلوكي.91

جدول 3

الجذر الكامن والتباين المفسر لألبعاد من تحميل المكونات الرئيسية والتدوير المتعامد (ن = )1953
الجذور الكامنة الداخمية لعممية

العامل

الجذور الكامنة الخارجية لعممية

التدوير

الجذر

البعد األسري
البعد االجتماعي
البعد الوجداني

الكامن
17,537

5,333

5,333

3,205

7,271

11,351

3,303

بعد التوافق الذاتي

7,213

بعد التحكم والضبط

7,197

بعد االنضباط
وااللتزام

لمعامل

التراكمي

المفسر

0,334

البعد التعميمي

نسبة التباين

نسبة التباين

7,713

المفسر

3,033
7,091
1,449
1,499

الجذر

نسبة التباين

الكامن

المفسر لمعامل

17,537

5,333

5,333

3,205

7,271

11,351

13,499

3,303

73,930

نسبة التباين
المفسر

17,339

71,049

1,151

التدوير

0,334

15,249

الجذور الكامنة لعممية التدوير

7,213
7,197
7,713

التراكمي

3,033
7,091
1,449
1,151

الكامن

المفسر لمعامل

2,093

0,293

0,293

0,152

3,393

11,044

17,339
13,499

0,102

71,049
73,930

نسبة التباين

المفسر

0,524

15,249

1,499

الجذر

نسبة التباين
الت اركمي
4,141

3,130
3,731

0,010

10,315

3,790

0,935

13,523

7,531

3,972

79,453
73,930

7,133

ويوضح جدول  9نتائج توزيع مصفوفة المكونات لفقرات أبعاد المقياس (الداخلية والخارجية)
جدول 0

تشبعات الفقرات بعوامل المقياس بعد عممية التدوير (ن = )1953
عدد

رقم

البعد

رقم

البعد

رقم

البعد

رقم

البعد

رقم

بعد

رقم

بعد

رقم

بعد

عبارات

العبارة

األسري

العبارة

االجتماعي

العبارة

التعميمي

العبارة

الوجداني

العبارة

التوافق

العبارة

التحكم

22

222

20626

262

20588

262

20465

222

20466

224

20620

250

20490

220

20

222

20568

272

20572

294

20456

229

20424

209

20565

258

20446

222

24

224

20554

220

20527

282

20407

254

20279

207

20492

245

20440

262

20442

25

229

20552

242

20496

028

20425

242

20278

208

20422

028

20292

227

20422

27

206

20522

022

20422

259

20279

282

20274

277

20272

247

20282

022

20286

29

204

20486

228

20428

299

20256

279

20269

022

20249

262

20258

257

20262

22

200

20459

207

20422

022

20242

297

20254

202

20240

025

20252

-

-

22

224

20422

292

20287

275

20207

025

20227

024

20206

242

20227

-

-

البعد

22

26
28
22
20

222

220
227
220
222

20564

20525
20522
20480
20452

245

248
256
278
225

20552

20449
20407
20422
20295

022

266
295
284
226

20429

20292
20266
20244
20225

255

246
290
292
228

20426

20276
20269
20264
20246

206

246
225
202
279

الذاتي

20509

20292
20250
20240
20228

244

276
020
252
240

والضبط

20445

20290
20269
20258
20225

العبارة

االنضباط
20545
20526

258

202
229
275
-

وااللتزام

20440

20422
20267
20255
-

24

272

20427

226

20256

270

20204

288

20224

249

20227

-

-

-

26

205

20287

229

20242

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

228

20262

282

20220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
27

226
292

20295
20267

282
227

20250
20242

278
-

20225
-

-

-

-

-

-

-

-

29

202

20250

268

20200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

209

20225

284

20225 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02
00

247
229

20245
20206

242
-

20202
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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بياء مقياس للتيافر املعريف وتقدير خصائصه السيكومرتية لطالبات جامعة أو القرى مبكة املكرمة

بعد عملية التدوير لعينة الدراسة حيث أمكن
استخراج  911عبارة توزعت على األبعاد
(العوامل) السبعة ،وقد تم استبعاد العبارات التى
لم تحقق تشبعا مرضياً على أي من العوامل ،أو
بسبب تشبعها المزدوج على أكثر من عامل ،علماً
أنه تم اعتماد  1,3كمعيار للتشبع المقبول.
وبالنظر إلى جدول  9يتضح أن الفقرات في
مصفوفة المكونات بعد التدوير قد تشبعت بالبعد
األول الذي استوعب  % 9,09من التباين الكلي.
وقد احتوى على  55من البنود تقيس التنافر
المعرفي بالبــعد االسري (هو كل ما يتعلق
بحياة األفراد داخل األسرة وتشمل العالقات
األسرية مع الوالدين واألخوة) .كما يتضح تشبع
البعد الثاني الذي استوعب  % 3,299من التباين
الكلى  ،وقد احتوى على  59من البنود التي تقيس
التنافر المعرفي بالبــعد االجتماعي (وهو كل
ما يتعلق بالعالقات والتواصل باألخر ضمن
النسيج االجتماعي الخارجي) .كما تشبع العامل
الثالث الذي استوعب  %3,319من التباين الكلى ،
وقد احتوى على  92من البنود التي تقيس التنافر
المعرفي بالبعد التعليمي (وهو كل ما يتعلق
بالقدرة التعليمية واإلدراك التعليمي بإطار
المدرسة) .في حين تشبع البعد الرابع الذي فسر
 % 3,599من التباين الكلى ،وقد احتوى على 99
من البنود التي تقيس التنافر المعرفي بالبعد
الوجداني (وهي كل ما يتعلق باستجابات األفراد
العاطفية والتحكم بها في التعامل مع اآلخرين
ومع الذات) .كما اتضح تشبع البعد الخامس
الذي استوعب  %3,519من التباين الكلى  ،وقد
احتوى على  99من البنود التي تقيس التنافر
المعرفي ببعد التوافق الذاتي (وهو قدرة الفرد
على تكوين رد فعل للضغوط االجتماعية
والداخلية للحياة بين األفراد) .كما اتضح تشبع
البعد السادس الذي فسر  %5,132من التباين
الكلى ،على  93من البنود التي تقيس التنافر
المعرفي ببعد التحكم والضبط الذاتي (وهو كل
ما يتعلق بشعور الفرد بقدراته وثقته بذاته
وبقوه ضبطه وتحكمه السلوكي) .كما تشبع
البعد السابع الذي فسر  % 5,999من التباين
الكلى ،على  91من البنود التي تقيس التنافر

مريه اللحياىي ومسرية العتييب

المعرفي في بـعد االنضباط وااللتزام (وهو
يتضمن قدره الشخص على التوازن مع حاجات
الحياة اليومية وأسلوبه الشخصي والخاص في
التعامل مع المواقف واألشخاص واألحداث
والمعتقدات).
الصدق التالزمي
لحساب الصدق التالزمي والذي يعتمد على حساب
درجة االقتران أو االرتباط بين درجة مجموعة
من األفراد على االختبار ودرجات نفس
المجموعة على اختبار أخر مشهود له أو محك
أخر  .فقد تم تطبيق كل من مقياسي التنافر
المعرفي الحالي ومقياس التنافر المعرفي لكاسل
Cassel, Chow & Reiger,
وشو وريجر
) .)2001على عينة بلغت  503طالبه من طالبات
جامعة أم القرى ،وقد تم حساب صدق وثبات
مقياس التنافر المعرفي لكاسل وآخرون
الستخدامه في هذه الدراسة كمحك .وقد تم
حساب المحددات السيكومترية بالنسبة لمقياس
التنافر المعرفي لكاسل وآخرون (Cassel et
) al., 2001المستخدم في الصدق التالزمي لهذه
الدراسة على عينة بلغت  919طالبة من طالبات
جامعة أم القرى بمكة المكرمة للعام الدراسي
 9935-9939هـ  ،حيث تم حساب قيم ثبات مختلف
أبعاد مقياس التنافر المعرفي بعدة طرق منها
إعادة التطبيق والذي تم تطبيقه على العينة
االستطالعية بفاصل زمني قدره ثالثة أسابيع،
وقد أظهرت النتائج أن معامل الثبات بطريقة
DISS-R
إعادة التطبيق لمقياس التنافر الكلي
بلغ  1,11بينما بلغ معامل ثبات إجمالي الداخلي
والشخصي  ،1,669 IPTOTويندرج تحته بعد
المزاج والرضا العائلي  FAMوالذي بلغ ثباته
بطريقة إعادة التطبيق  ، 1,911وبعد التحكم
العاطفي  EMOوبلغ ثباته  ،1,615وبعد التوافق
الشخصي  PADوبلغ ثباته  ، 1,995وبعد الصحة
والعافية  HEAوبلغ ثباته  ،1,659كما بلغ
معامل ثبات إجمالي الخارجي والالشخصي
 ،1,629ETTOTيندرج تحته بعد المدرسة والتعلم
 FAMوالذي بلغ ثباته بطريقة إعادة التطبيق
 ،1,911وبعد النواحي االجتماعية  EMOوبلغ
معامل ثباته  ، 1,095وبعد االستمرار والديمومة
(Validity

:)Concurrent

 PADوبلغ معامل ثباته  ، 1,965وبعد التبعية
والهيمنة  HEAوبلغ معامل ثباته  ،1,959كما
تراوحت معامالت ثبات مقياس التنافر وأبعاده
الفرعية باستخدام الفا كرونباخ ـ التجزئة
النصفية ،ما بين أكبر معامل ثبات وذلك
إلجمالي مقياس التنافر المعرفي والذي بلغ
 ، 1,1923وأصغر معامل ثبات  1,0230لبعد الهيمنة
والتبعية  ،وذلك مما يشير إلى ثبات المقياس
الكلي وأبعاده الفرعية ،وصالحيته الستخدامه في
هذه الدراسة .كما أوضحت نتائج قيم الصدق
االرتباطي لعبارات مقياس التنافر المعرفي لعينة
الدراسة االستطالعية أن قيم جميع معامالت
االرتباط لعبارات مقياس التنافر المعرفي األبعاد
الداخلية الشخصية واألبعاد الخارجية الالشخصية
دالة عند مستوى  1,19و  ،1,12كذلك وكانت
نتائج قيم معامالت االرتباط البينية ألبعاد
مقياس التنافر المعرفي دالة عند مستوى  1,19و
 ،1,12مما يشير لصالحية استخدامه في حساب
الصدق التالزمي لمقياس التنافر المعرفي لهذه
الدراسة .كما كانت نتائج الصدق التالزمي
للدرجات الكلية ألبعاد مقياس التنافر المعرفي
الحالي وأبعاد مقياس التنافر المعرفي لكاسل
وآخرون بالدراسة الحالية على نحو ما يوضحه
جدول .2

صدق التكوين الفرضي :Construct Validity
يرى بيرنز ) (Burns, 2006أن التنافر المعرفي
يعد جزء مؤثر وحاسم من عملية التعليم،
فالعملية التعليمية للفنون العقلية تستغل قوة
التنافر المعرفي لتعزيز التعلم ,وهدف المعلمين
هو مساعدة الطالب في أن يتعلموا ممارسة
Free & Critical
األفكار الحرة الناقدة
 ،Thoughtوإيجاد السبل لجعل المعلومات
المتنافرة تنسجم وتتناغم مع معتقدات الطالب،
فعدم الراحة أو القلق الناتج عن األوضاع
المتنافرة تحث المتعلم على تخفيفه بطريقة أو
بأخر .ويعتبر ذلك أحد مظاهر التنافر المعرفي
الذي يظهر في صورة توتر سيكولوجي له
خصائص دافعية ( .) Festinger , 1957يعمل
في اتجاه تحسين موقف الفرد في تحصيله
الدراسي ،وفي هذا الصدد توصلت دراسة سميره
العتيبي ) (al-otiabi ,2011لوجود عالقة سالبة
تربط ما بين التنافر المعرفي ودرجات التحصيل
األكاديمي ,وبناء على ذلك تفترض الدراسة
الحالية عدم وجود عالقة ارتباطية بين التنافر
المعرفي والتحصيل األكاديمي ،وللتحقق من
صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط ما
بين درجات مقياس التنافر المعرفي الحالي
ودرجات التحصيل األكاديمي على عينة الدراسة
الكلية والتي بلغت  9119طالبة.
جدول 1

قيم الصدق التالزمي لمدرجات الكمية ألبعاد مقياس التنافر المعرفي المبني ومواضيع مقياس التنافر المعرفي لمجموعة الصدق التالزمي لمعينة الكمية (ن = )723
أبعاد مقياس
التنافر

( المبني )
األسري

االجتماعي
التعميمي

الوجداني
التوافق

التحكم والضبط
االلتزام

االنضباط
السموكي

االبعاد الداخمية

المحتويات
األسرية

** 20766

التحكم

العاطفي

الشخصي

والعافية

والتعمم

**20264

**20272

*20258

20204

**20072

**20252

**20247

**20567

**20652

**20072

**20294

**20089

20202

**20555

20265

*20250

**20268

20200-

**20400

االبعاد الخارجية

**20262

التنافر الكمي

**20257

التكيف

الصحة

المدرسة

**20260
**20652
20257

**20628
**20258

* داللة أقل من  ** 02025داللة أقل من 2022

**20249
**20494
**20272
**20522
20296

**20562
**20452

20226

**20242
**20067
**20522

**20524
**20408

النواحي

االجتماعية
**20028

االستمرار

والديمومة

والهيمنة

**20222

*20252

**20524

**20020

**20287

**20752

**20225

**20228

**20472

**20426

**20222

**20422
**20209

**20268
**20509

*20222

**20272
20256

**20497
**20626

التبعية

**20269

**20248
**20068

**20422
**20468

االبعاد

الداخمية

الخارجية

الكمي

**20472

**20022

**20274

**20420

**20479

**20490

**20292

**20252

**20220

**20508

**20272
**20268
20222

**20426
**20048

االبعاد

التنافر

**20622
**20622
**20082

**20824
**20549

**20549
**20524
**20497
**20552
**20026

**20627
**20722

**20526
**20582
**20624
**20642
**20077

**20799
**20699
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ويتضح من جدول  0وجود عالقة داله سالبة بين
درجات جميع أبعاد مقياس التنافر المعرفي
الحالي ودرجات التحصيل األكاديمي ،وكانت
جميعها دالة عند مستوى  1,19ما عدا البعد
االجتماعي وبعد االنضباط وااللتزام السلوكي إذ
كانت دالة عند مستوى  ،1,12وهو ما يشير إلى
صدق التكوين الفرضي لمقياس التنافر المعرفي
الحالي.
جدول 2

معامالت االرتباط بين الكمية ألبعاد المقياس المعد مع درجات التحصيل
الدراسي لعينة الدراسة الكمية (ن=)1953

البعد
األسري

االجتماعي

التعميمي

الوجداني

التوافق الذاتي

التحكم أو الضبط

االنضباط وااللتزام
العوامل الداخمية

العوامل الخارجية

درجة التنافر الكمي

القيمة االرتباطية
9,139 -

**

9,912 -

*

9,772 -

**

9,134 -

**

9,120 -

**

9,170 -

**

9,905 -

*

9,142 -

**

9,115 -

**

9,152 -

**

* داللة أقل من 2025؛ ** داللة أقل من 2022

ثانيا – الثبات :وللتأكد من ثبات المقياس في
صورته النهائية بعد إجراء التحليل العاملي
االستكشافي لسبعة أبعاد بإجمالي  911عبارات .تم
حساب الثبات لمقياس التنافر المعرفي بطريقة
إعادة التطبيق واالتساق الداخلي باستخدام معادلة
ألفا كرونباخ لعينة (ن= )591من طالبات جامعة
أم القرى وجدول  9يوضح نتائج التحليل.
يتضح من جدول 9أن أعلى قيمة للثبات بطريقة
إعادة التطبيق كانت  1,10لمعامل ثبات المقياس
الكلي ،وأقل قيمة كانت  1,60لمعامل ثبات البعد
األسرى .كما كانت أعلى قيمة لمعامل ثبات ألفا
كرونباخ عند  1,15للدرجة الكلية لمقياس
التنافر .واقل قيمة لمعامل ثبات ألفا كرونباخ
كان عند  1,01لبعد االنضباط وااللتزام.

جدول 3

معامالت ثبات أبعاد مقياس الدراسة المعد بطريقة إعادة التطبيق (ن=)719
والتناسق الداخمي (ن=)1953

األبعاد
 .2األسري

 .0الوجداني

 .2التوافق الذاتي

 .4التحكم أو الضبط

 .5إجمالي العوامل الداخمية
 .6االجتماعي
 .7التعميمي

 .8االنضباط وااللتزام

 .9إجمالي العوامل الخارجية
الكمي

عدد

إعادة

ألفا

البنود

التطبيق

كرونباخ

77

9,42

9,40

10

9,45

9,34

10
13
23
71
11
19
02
195

9,45
9,43
9,51
9,59
9,42
9,45
9,57
9,52

9,31
9,49
9,59

9,41
9,31
9,25
9,41
9,57

مناقشة النتائج
تشير نتائج التحليالت اإلحصائية لمقياس التنافر
المعرفي الذي تم بنائه في الدراسة الحالية
لدراسة ظاهرة التنافر المعرفي أن مقياس
التنافر المعرفي المعد يتمتع بقدر جيد من
الصدق والثبات ,وذلك من خالل دراسة صدق
المقياس باستخدام التحليل العاملي بعد إجراء
اختبار قيصر -ماير أولكن  KMOواختبار
 Bartlett's Testلكفاءة العينة الذي كان عند
مستوى  1,601وتعتبر بذلك مصفوفة االرتباط
مناسبة إلجراء التحليل العاملي ،ومن ثم تم
اختيار طريقة التحليل العاملي المناسبة
باستخدام طريقة المكونات الرئيسة Principal
 Components Analysisبهدف الكشف عن
مدى االرتباطات البينية للعوامل المستخرجة من
التحليل العاملي بحفظ تلك العوامل
المستخرجة من التحليل بطريقة االنحدار
الخطي وأسفرت النتائج عن عدم وجود عالقات
ارتباطية بين العوامل المستخرجة .وبالتالي تمت
عملية التأكد من استقاللية العوامل المستخرجة
مبدئيا مما يعزز فرضية استقالل العوامل
إحصائيا ,نتيجة لذلك تم األخذ بطريقة
التحليل العاملي االستكشافي وتمت عملية
استخدام طريقة التدوير المتعامد Orthogonal
 rotationالذي يبقي على استقالل العوامل
باستخدام أسلوب الفاريماكس  ،Varimaxوتم
استخراج سبعة أبعاد استوعبت  911من العبارات

بقيمة تباين كلي بلغ  ,53,199باستخدام اختبار
التراكم  Scree testلكاتل ,وقد اتضح من
التشبعات أن البعد األول الذي استوعب % 9,019
من التباين الكلي قد تشبع به  55من البنود
تقيس التنافر المعرفي للبعد األسرى .كما أن
البعد الثاني الذي استوعب  % 3,299من التباين
الكلى قد تشبع به  59من البنود التي تقيس
التنافر المعرفي للبعد االجتماعي .أما العامل
الثالث الذي استوعب  %3,319من التباين الكلى
فقد تشبع بهذا البعد  92من البنود التي تقيس
التنافر المعرفي بالبعد التعليمي .في حين تشبع
البعد الرابع الذي استوعب  % 3,599من التباين
الكلى بـ  99من البنود التي تقيس التنافر
المعرفي بالبعد الوجداني .كما اتضح تشبع البعد
الخامس الذي استوعب  %3,519من التباين الكلى
بـ  99من البنود التي تقيس التنافر المعرفي ببٌعد
التوافق الذاتي .كما اتضح تشبع البعد السادس
الذي استوعب  %5,132من التباين الكلى بـ 93
من البنود التي تقيس التنافر المعرفي ببعد
التحكم والضبط .كما تشبع البعد السابع الذي
استوعب  % 5,999من التباين الكلى بـ  91من
البنود التي تقيس التنافر المعرفي في جوانب
االنضباط وااللتزام السلوكي .كما يبين جدول
 2أن هناك داللة إحصائية لمعامالت االرتباط عند
مستوى  1,19للصدق التالزمي للمقياس الحالي
مع مقياس أخر يقيس نفس الظاهرة.
كذلك وجدت هذه الدراسة إن مقياس التنافر
المعرفي يرتبط بعالقة سالبة بالتحصيل
األكاديمي ,وهو ما توصلت إليه دراسة العتيبي،
والتى ربطت بين التنافر المعرفي والتحصيل
األكاديمي وتوصلت إلى وجود عالقة سالبة
بينهما مما يدل على صدق المقياس الحالي
وقدرته على قياس ما وضع لقياسه.
وللتأكد من ثبات المقياس تم حساب الثبات عـن
طريق إعادة التطبيـق وثبـات االتسـاق الـداخلي
باستخدام طريقه (ألفا كرونباخ) وكانت جميع
قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى . 1,19
وتشير كل من النتائج السابقة إلى تأكيد صدق
وثبــات المقيــاس فــي قياســه لظــاهرة التنــافر
المعرفــي ,وهــذا ال ينفــي أهميــة تطبيــق هــذا

المقياس على عينات مختلفة مـن ذكـور وإنـاث
وحساب صدقه وثباتـه مـرة أخـرى ،فضـال عـن
ربطه بمتغيرات تربوية أخرى ذات صله بالجانب
الشخصي والمعرفي للتأكد من صدقه الفرضي.
وبالرغم من ذلك فـإن المقيـاس الحـالي الزال
يحتــاج إلــى المزيــد مــن التنقــيح والمراجعــة
والدراسات البحثية الجادة للوصول إلى الصـورة
النهائيــة لــه ,وذلــك لمــا فــي ظــاهرة التنــافر
المعرفي من صـعوبة فـي القيـاس السـيكولوجي
العتماده على قيام الفرد بسلوك مـا يخـالف مـا
يعتقده ،مما ينتج عنه صوره من صـور التنـافر.
وترجع الصـعوبة فـي بنـاء هـذا المقيـاس فـي
حساسية قياسه لهذه الظاهرة خاصة أن الدراسات
السابقة التي تناولته قاسته علـى نحـو تجريبـي
لكون قياس متغير التنـافر يغلـب عليـه الطـابع
المــوقفي للحكــم علــى وجــوده ,وأيض ـاً لنــدره
الدراسات التي تناولت قياس التنافر وفق مقاييس
نظريــة تعتمــد علــى التناقضــات بــين اآلراء
والمعتقدات و المعتقدات والسلوكيات والمعارف
والتي تقدم صوره من صور النفاق التـي تحتـاج
إلــى المزيــد مــن التــروي والدقــة والحساســية
العالية والوضوح في دقة العبارات ومدى قـدرتها
علـى قيـاس هـذه الظـاهرة .كمـا أن مـن أهـم
المشـكالت التـي واجهــت هـذه الدراسـة أن هــذا
المتغير يتنـاول الجوانـب الشخصـية والجوانـب
المعرفية للفرد والتي لم يجزم حتى اليـوم عـن
طبيعة العالقة بينهما.
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