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 : ملخص
هدف البحث احلايل اىل بناء مقياس االحياء الضدي لدى املرشدين الرتبويني وقامت الباحثة باالطالع على   

( فقرة  مقسمة على جمالني وعرضة الباحثة االداة  10السابقة ومت بناء ادة البحث احلايل اليت تكونت من) الدراسات
على احملكمني واستخرجة الباحثة الصدق والثبات،  ومت حتديد عينة البحث من املرشديني الرتبويني يف حمافظة دياىل 

اإلستعانة  ( مرشد ومرشدة، وقد متت000حث من )( مرشد ومرشدة ومت حتديد عينة الب050وبلغ جمتمع البحث )
ناء ان ب ( يف معاجلة البيانات، واظهرت نتائج البحثspssبربنامج احلقيبة اإلحصائية للعلوم النفسية واإلجتماعية )

يل حلاا مقياس االحياء الضدي للمرشدين الرتبويني مت وفق املنهجية العلمية , وطبقاً للنتيجة اليت توصل إليها البحث
 ،  فقد تبلورت بعض التوصيات واملقرتحات .

 املدرسة – املرشدون -: االحياء الضديكلمات مفتاحية
Abstract 

   The current research aims to construct a measure of the counterintuitive in the 

educational guides. The researcher studied the previous studies. The research was 

constructed from (20) sections divided into two fields and the researcher presented 

the tool to the arbitrators. The researcher extracted the truth and persistence. Diyala 

Governorate and the research community reached (750) guides and guides. The 

sample of the research was determined from (400) guides and guides. The statistical 

psyches program was used in processing the data. The results of the research 

showed that the construction of the counter- Vq scientific methodology, and in 

accordance with the result reached by the current research, it has crystallized some 

of the recommendations and proposals. 

Keywords: Counter-Inspiration - Mentors – School 
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  ومشكلة البحث  مقدمة .1
جاءت حماولة الباحثة لبناء مقياس االحياء الضدي كوهنا مل جتد مقياسا يتناسب مع عينة املرشدين           

سواًء يف البيئة العراقية أو العربية سيما وان املشكلة تكمن يف ان بعض املرشدون الرتبويون ال يتمتعون 
أن وصف سني واولياء االمور بشباالحياء الضدي اذ تراهم يتأثرون مبا يوحى إليهم من قبل االدارة واملدر 

أحوال الطلبة وسلوكياهتم, وبالتايل تبقى الكثري من املشكالت االرشادية معلقة أو الهتتدي اىل حلول 
مناسبة اتضح ذلك من خالل حتسس الباحثة كوهنا عاملة يف جمال االرشاد الرتبوي واالشراف االختصاص 

 .ملدة طويلة 
وتتضح مشكلة البحث من خالل االجابة على السؤال التايل: هل ميكن بناء مقياس يفيد يف قياس           

اإلحياء الضدي للمرشدين الرتبويني، الذي يسهم يف توجيه تعاملهم مع املسرتشدين وفقا  لنظرية التنافر 
 " ؟. املعريف

 

 أهمية البحث  .1
أكدت البحوث اليت ُأجريت على نظرية التنافر املعريف ، إىل أن األفراد االذين يتمتعون باالحياء الضدي        

يكون لديهم دافع للمحافظة على إتساق عملياهتم املعرفية مع بعضها البعض وعدم وجود تنافر بينها )أبو 
لذين يتمتعون باإلحياء الضدي ( وان االفراد اSharma 1997( ،  كما أشار )06: 2285النيل ، 

ميتلكون قدرة خاصة يف املواقف الصعبة ، وميتلكون قرارًا مستقاًل ومستوًى عاٍل من الذكاء اليقعون فريسة 
سهلة إلحياء اآلخرين, وأن اإلحياء الضدي يستعمله األشخاص على حنو واسع جداً مع الثقة يف ما ميلكونه 

ن االحياء الضدي ميكن أن حيدث زيادة يف مستوى فاعلية الذات ، وأنه من قدرات وما يستطيعون إجنازه ، وأ
توجد عالقة تبادلية بني األداء الناجح واإلحياء الضدي يف رفع مستوى الفاعلية الشـخصية واملهارات اليت 

  .(Sharma,1997: 82ميتلكها الفرد)
 
  أهداف البحث .8

 للمرشدين الرتبويني. بناء مقياس االحياء الضدي يهدف البحث اىل    
 حدود البحث 

 ( مرشدا ومرشدة.060حتدد البحث احلايل باملرشدين الرتبويني يف تربية حمافظة دياىل البالغ عددهم )
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 تحديد المصطلحات  .4
عرفه بدوي بأنه : إقرتاح يقدمه فرد إىل آخر لإلستفادة من إجتاهه السليب املعروف،  :اإليحاء الضدي  -

 ( .80:   2286باً بتوقع قيام الفرد الثاين بضد ما أُوحي إليه به ) بدوي ، ويقدم اإلقرتاح مصحو 
 Contrary" الفكرة املضادة  وإستنادًا للفكرة العامة لنظرية التنافر املعريف  للعامل )ليون فستنجر(    

opinion  عريفاً ت" ، واملكونات املشرتكة بني التعريفات اليت وصفت اإلحياء الضدي ، إشتقت الباحثة
 نظرياً لإلحياء الضدي ، وهو التعريف النظري للمتغري: 

: النزوع حنو   Contra Suggestionاإلحياء الضدي: التعريف النظري لمتغير االيحاء الضدي  -
ا يطرح مب تأكيد الذات " اإلستقاللية " ،  اآلخذة بالتفكري املنطقي يف التمييز والتفهم والنقد, واإلقتناع

 ، إن كان مدعماً باحلجج املقنعة ,و قدرة الفرد على مقاومة اإلحياء مهما يكن شكله .
قياس " اليت حيصل عليها املستجيب من أفراد العينة على م التعريف اإلجرائي  لمتغير الدرجة الكلية  -

 اإلحياء   الضدي"  املستعمل يف البحث احلايل لقياس اإلحياء الضدي .
 

 ظري: اطار ن  .0
( عام  Leon Festinger 1957وضع النظرية ليون فستنجر) : نظرية التنافر المعرفي * 
،صًورالفرد فيها بأنه يتجنب التنـافر بيـن الوحدات الذهنيـة ) إعتقاداته ومعارفه وآرائه وأفكاره ( إذ  2250

وتطابق بني هذه اجلوانب املختلفة إلدراكاتنا الباطنية ، وكقاعدة أننا ال حنمل  يوجد يف العادة إنسجام
معتقدات أو قيماً أو أفكاراً متناقضة يف آن واحد ، وال نسلك طرائقاً تتناقض مع معتقداتنا ، فالنفس عادًة 

ناقض أو ر تيف حالة إنسجام وهي على وفاق أساسي مع مجيع جوانبها ، ولكن ما الذي حيدث عندما يظه
عدم إنسجام بني عملياتنا الفكرية )اإلدراكية( ؟ وما التأثري الذي يقع على شخصيتنا إذا عرفنا أن  معتقدين 
أو فكرتني نأخذ هبما ال ينسجمان مع بعضهما ، الواحدة نقيضة لألخرى ؟   هذا هو السؤال األساس 

مسينيات ، ومنذ ذلك الوقت ( حني بدأ حبوثه يف أواسط اخلLeon Festingerالذي أثاره  )
أجرى)فستنجر( وآخرون حبوثاً على ما أطلق عليه  التنافر املعريف " عالقة غري مناسبة بني املدركات العقلية 
"  ولقد وصف )فستنجر( خربة التنافر بأهنا غري مرحية نفسيًا ، فإفرض أنك تعتقد بصحة البحث الذي 

 كل ، لكنك مع ذلك تستمر بالتدخني ، فهنا يوجد تنافر بنييربط بني التدخني واإلصابة بسرطان الرئة 
ماتعتقده وسلوكك ، ويعتقد )فستنجر( إن التنافر املعريف حيدث حالة توتر لدى الكائن احلي ، والتوتر يصبح 
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) التنافر املعريف ( ميكن ان يصبح قوة دافعة ، خلفض التنافر وجعل املدركات العقلية يف عالقة ، قوة دافعة
( .  وطبقاً هلذه النظرية فإن الناس مييلون  000 -002: 2280زن وإنسجام كما كان من قبل )شلتز: توا

، واإلقبال   Dissonanceمدفوعني إىل جتنب املواقف اليت جتلب هلم عدم اإلنسجام أو التنافر املعريف 
متابعة األفكار واآلراء  ، فالفرد مييل إىل  consonanceعلى املواقف اليت جتلب هلم اإلنسجام املعريف 

اليت تدعم إختياره ، ويتجنب تلك اليت تؤدي به إىل التنافر حول قراره الذي إختذه فـي  )بركات ، وحسن ، 
 ( ويرى )فستنجر( أن خفض التنافر يتم من خالل أساليب عدة :  00: 1006

د ، هذه تكون طريقة اليت يدخنها الفر  )أواًل( تغيري السلوك ، مثل ترك التدخني كلياً أو تقليل تعاطي  السكاير
 فعالة خلفض التوتر وإعادة التوازن إىل النظام . 

)ثانياً(  حتوير اإلجتاه أو الوعي ، فقد يتحقق هذا برفضه قراءة املقاالت اليت تعاجل اآلثار الضارة للتدخني ، 
 وهبذا فهو يفرض تعتيماً على أي وعي باملشكلة .

دراكيه تنسجم وال تتناقض مع اإلستمرار بالتدخني ، فمثاًل : يستطيع هذا الشخص )ثالثاً(  إضافة عناصر إ
أن يفتش عن مقاالت تنقد البحوث اليت تربط بني السرطان والتدخني أو قصص عن رجال بلغوا مرحلة 
الشيخوخة دخنوا طوال حياهتم ومع ذلك مل يصابوا بالسرطان ، وخيلص إىل نتيجة : أن الشيء يثري القلق 

 من التدخني ، وعندئذ اليبقى أي سبب للشعور بالتنافر حول التدخني.
)رابعاً(  جعل بديل أكثر جاذبية من بديل آخر ، فمثال: يستطيع مدخننا أن يقرر أن التدخني مينحه شيئاً 

أنه  ،من اإلسرتخاء ، وجيعله أقل شعورًا بالتوتر والقلق ، ويتيح له أن يكون أكثر إبداعًا ونشاطًا يف عمله 
يستطيع أن يقنع نفسه أن التدخني مرغوب أكثر للفوائد اجملتناة منه يف احلاضر مما لو ترك التدخني من أجل 

 نتائج ضارة حمتملة واليت إذا حدثت فإهنا الحتدث إال يف مستقبل بعيد. 
راء تشويه و  أن دافعية خفض التوتر احلاصل بسبب التنافر ميكن أن تكون قوية إذ ينساق الشخص كلياً      

الواقع يف حماولة إلستعادة التوازن الفكري ، ويف هذا مثة تشابه بني  ) فستنجر و فرويد ( فكالمها أخذ بفعل 
احليل الدفاعية اليت تشوه الواقع حماولًة لتحصني الشخص من القلق ، فغالبًا مايوجد عنصر ال عقالين يف 

 (.001-002:  2280اإلدراك ) التفكري ( ) شلتز: 
لقد أكد )فستنجر( نظريته عن طريق مناقشة املتضمنات حلدث او مواقف معينة واليت قد تسهل التنافر    

خالصة لكل موقف و تقنية : 2اجلدول  .مثل مايلي خالصة لكل موقف و تقنية تقليل التنافر ذات  العالقة
 تقليل التنافر ذات  العالقة
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 تقنيات تقليل التنافر         ما الذي يسبب التنافر        املوقف       
 إختاذ القرار   .2
 )اخليار احلر( 

Decision-      
Making 

Free choice)) 

 ينتج التنافر عن إختاذ قرار.  .2
 يزداد التنافر عندما: .1

 يكون القرار مهماً للغاية.  .أ
 يتم النظر اىل اخليار   .ب

 املرتوك على أنه  جاذب. 
 يكون التداخل االدراكي بني  .ج

 العناصر أقل.      

 الغاء القرار . .2
 جعل البديل املختار اكثر  .1

 جاذبية.        
 جعل البديل غري املختار اقل  .0

 جاذبية.     
 اقامة تداخل ادراكي اكرب.  .0

 االذعان اإلجباري  .1
Forced 

compliance 
 

 حيدث التنافر عندما يذعن .2
 الشخص للضغط العام من دون     

 للراي اخلاص.تغريات مصاحبة        
 تكون الشدة معتمدة على  .1

 الثواب او العقاب ، اي كلما زاد     
 احلافز او  العقاب كلما زاد التنافر.      

 اذا قرر الفرد عدم االستجابة ، أي .0
 كلما زاد  احلافز او العقاب, و كان  

 الراي اقل امهية  كلما زاد  التنافر.      

 تقليل امهية السلوك والراي.  .2
 تغري الراي اخلاص او  .1

 املوافقة على زيادة احلافز او    
 العقاب املستخدم يف اثارة   

 السلوك.    

 التعرض  .0
 الالإرادي    
 للمعلومات     

 يظهر التنافر حني تكون .2
 املعلومات غري متسقة مع    
 اإلدراك املوجود اصاًل.    

 

 . إساءة فهم املعلومات حبيث 2
 للتنافر.  ال تشكل مصدراً     
 جتنب املعلومة .1
 تغيري الرأي .0

 .التعرض الطوعي0
 للمعلومات    

 ثنان حينما يظهر إهنالك شرطان   
 التنافر:  
 يبحث الناس عن معلومات تساعد .2
 يف صناعة القرار.   
 يبحث الناس عن معلومات تساعد  .1

 يف تقليل التنافر.    

 مجع معلومات كافية لزيادة  .2
 .  هذه  املستويات     

 زيادة التنافر فوق املستوى .1
 ومقاومة التغيري باضافة 
 عنصر ادراكي ، قد يقلل 
 التنافر يف النهاية.  

(Martin & Briggs ,1986 : 121-122  ) 
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مليات ع يف حالة تعرض الفرد على حنٍو غري إرادي للمعلومات املثرية للتنافر فإنه قد يُقيم على حنٍو إختياري
دفاعية متنع املعلومات املثرية للتنافر من أن تصبح راسخة على حنٍو قوي كجزء من النظام املعريف للفرد 

(shaw & costanzo 1985 : 221    ) إذ بإستطاعتنا جتنب رؤية املعلومات اليت ال تدعم قرارنا
بذلك لها لتالئم وجهة نظرنا ، و ، إذ نقف موقفًا سلبيًا منها  ، مقللني من صحتها أو عاملني على تأوي

ميكن خفض التنافر ) أو منع ظهوره( من خالل التأثري يف اإلدراك احلسي بتحديد مانراه ) من املعلومات 
املرغوبة(  وما نتجنب رؤيته )من املعلومات غري املرغوبة(  عن عمد ، وكيف نفسر مانرى فعاًل  ) شلتز ، 

ح فيها ى حنٍو فاعل املعلومات اليت تزيد التنافر ، واملواقف اليت يصب(,  ان األفراد يتجنبون عل006: 2280
 Socialالدعم اإلجتماعي   وان ،  للمعلومات اجلديد  involuntarilyالفرد معرضًا الإرادياً 

Support   :   له عالقة بالدور الذي يؤديه الناس اآلخرون يف إكسابنا أفكارنا ومعتقداتنا ومثلنا واحملافظة
ا ، وإن إجتاهاتنا يف العادة صدى لتلك اإلجتاهات اليت تفضلها حضارتنا أو مجاعات أصغر حنن من عليه

أعضائها كاألسرة مثالً أو النادي أو رفاق السن أو الدين ، لكن ما الذي حيدث عندما نتمسك برأي خيتلف 
ذا عندما رأينا ؟ وقد حيدث هعن تلك اآلراء اليت تتمسك هبا اجلماعة ، إذ مل يبق جمال للدعم اإلجتماعي ل

كما نفعل عندما يكون   ، التنافريتغري الرأي األمنوذج جلماعتنا بينما اليتغري رأينا ، يف تلك احلالة نستشعر 
 يف أنفسنا تناقض بني معتقدين . هناك جانبان للجماعة يؤثران يف شدة التنافر املتولد إجتماعياً  : 

ة اجلماعة بالرأي أو املعتقد أو القضية مسألة ذات أمهية ، فمثاًل : إذا مل . أن اإلرتباط الوثيق بني صلأوالا 
يأخذ إنسان الرأي نفسه حول بث لعبة كرة القدم تلفزيونيًا مثل سائر مجاعته الدينية فاإلحتمال أنه لن 
 يستشعر التنافر ، ألن القضية ليست ذات أمهية لتلك اجلماعة ، وعلى كل حال ، إذا كانت األفكار

األساسية لدى فرد عن األله ليست على إتفاق مع مجاعته الدينية ، فاإلحتمال أن حيدث تنافر ألن تلك 
 القضية قضية رئيسة عند اجلماعة.

 . أما اخلصيصة الثانية املهمة للجماعة فهي درجة متاسكها ، يكون التنافر إذا كان لدى أعضاء ثانياا    
اجلماعة مستوى عاٍل من التجاذب املتبادل أكرب مما لو مل تكن اجلماعة متماسكة بقوة ، وأكثر من ذلك ورمبا 
أهم ، ويكون التنافر لدى الفرد املشدود بقوة إىل أعضاء اجلماعة أكرب من نشوز آخر اليهتم إال قلياًل ألعضاء 

د أن رب إذا كنت تثمن عضويتك يف اجلماعة وترياجلماعة ، فاخلالف بني رأيك ورأي اجلماعة حيدث تنافر أك
تستمر عضواً ، أما إذا مل تكن مشدوداً بقوة إىل اجلماعة فرمبا ألنك لن تنزعج بسبب خالفك معهم . وعندما 
يوجد التنافر املتولد إجتماعياً ، ما الذي نستطيع عمله خلفضه؟  لعل أول ماخيطر بالبال من أسلوب هو تغيري 



 بناء مقياس االحياء الضدي لدى المرشدين التربويين
 

71 

 

رأي اجلماعة ، إن هذا ليس شيئًا مرضيًا إال إذا مل تشعر بقوة حول القضية إبتداًء . ومثة أسلوب رأينا ليوائم 
آخر هو حماولة تغيري آراء أولئك الذين تتناقض وجهات نظرنا مع وجهات نظرهم ، وأخرياً نستطيع حماولة إقناع 

عىن ملقارنة بعاد إذ اليوجد أساس ذو مأنفسنا أن أولئك الذين خيتلفون معنا هم أناس خيتلفون عنا يف بعض األ
وجهيت النظر ، فمثاًل : نستطيع أن خنلص إىل أن اآلخرين ليسوا أذكياء مثلنا أو أهنم مل يدرسوا القضية كما 

: 2280درسناها جديًا أو أهنم ينظرون إىل القضية من منظور آخر ) وهو خاطيء على مايبدو ( )شلتز ، 
006-000  . )  

  Research Procedures      حث إجراءات الب  .5
إعتمدت الباحثة يف البحث احلايل املنهج الوصفي ، لدراسة املتغري كما يوجد يف الواقع ووصفه والتعبري    

 عنه كمياً من خالل إعطاء وصف رقمي يوضح املتغري.
         Population of the Researchأوالا. مجتمع البحث 

يتألف جمتمع البحث احلايل من املرشدين الرتبويني للعام الدراسي احلايل يف حمافظة دياىل والبالغ     
 (.1( مرشدا ومرشدة. انظر جدول)050عددهم)

 توزيع افراد جمتمع البحث حسب النوع    : (1جدول )          
 اجملموع        النوع                    املديرية

 دياىلمديرية تربية 
 
 

  مرشدا ت         مرشدين        
050 000 000 

 
   Sample of Researchثانياا. عينة البحث  

هبدف احلصول على عينة ممثلة للمجتمع الذي سحبت منه ،  فقد مت سحب عينتا البناء والتطبيق على    
 (000وفق طريقة العينة العشوائية ، لكل من العينتني ) 

 ( مرشدة. 000( مرشد و)000( مرشد ومرشدة بواقع )000:  إشتملت عينة البناء على ) عينة البناء -2
 ( مرشدا ومرشدة.000: تكونت عينة التطبيق وإظهار النتائج من ) عينة التطبيق وإظهار النتائج  -1

 بناء مقياس بناء مقياس االحياء الضدي: 
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احثة ، وحتقيقاً ألهداف البحث ،   فقد سعىت الب بالنظر لعدم توافر مقياس لقياس االحياء الضدي       
 لبنائه ، على وفق اخلطوات التالية : 

 ) مصادر جماالت وفقرات املقياس( :   المنطلقات النظريةأ. 
للعامل    Cognitive Dissonanceيف ضوء مامت تناوله يف " اإلطار النظري "  لنظرية التنافر املعريف    

Festinger  الفكرة العامة للنظرية " الفكرة املضادة ، ومن خاللOpinion  contrary   كوهنا  "
النظرية اليت تبنتها الباحثة يف بناء املقياس وتفسري النتائج واالطالع على األدب النفسي يف جمال اإلحياء 

: النزوع حنو   Contra - Suggestionواالحياء الضدي ، فقد مت إشتقاق تعريفًا لإلحياء الضدي
كيد الذات " اإلستقاللية "  ،  اآلخذة بالتفكري املنطقي يف التمييز والتفهم والنقد, واإلقتناع مبا يطرح ، تأ

 إن كان مدعماً باحلجج املقنعة ,و  قدرة الفرد على مقاومة اإلحياء مهما يكن شكله .
 ني: حتديد جماالت مقياس اإلحياء الضدي : يف ضوء تعريف اإلحياء الضدي مت حتديد جمال

 
 (  (Independence Thinking : استقاللية التفكريالمجال االول 

التفكري الذي ميارسه الفرد عند حماولة بيان األسباب والعلل اليت تكمن وراء األشياء ، وحماولة احلصول     
( مصحوب بدافع جيعل 120: 1005على أدلة تؤيد أو تنفي أعمال الفرد أو وجهات نظره )العتوم ، 

سان يف حاجة إىل : التقدير ، اإلعرتاف ، اإلستقالل ، اإلعتماد على النفس ، والسعي إلجياد املكانة اإلن
والقيمة اإلجتماعية  واحلرية واالبتكار والقدرة على التعبري عن الرأي ، مهما اختلف مع آراء اآلخرين )أبو 

 (. 1000زيد : 
قبول اإلنسان ألدلة يرى فيها صدقًا وال حييد عنها )أبو   Conviction: اإلقتناع   المجال الثاني 

(  أي إستناد الفرد على األدلة واحلجج اليت قد تؤدي إىل ترجيح صحة شيء أو قبوله 05: 2280حطب ،
 ( .   85: 2286لربهان احلقيقة اليت الميكن دفعها ) بدوي ، 

توافرة يف ملعريف ، واألدب النفسي والدراسات امليف ضوء الفكرة العامة لنظرية التنافر ا ج. صياغة الفقرات
( ست فقرات 6( فقرة اجملال األول و)20هذا اإلطار مت صياغة فقرات جماالت املقياس ، فقد كانت )

للمجال الثاين  ، وقد روعي يف صياغتها طبيعة العينة والشروط الواجب توافرها يف املقاييس النفسية ، ومت 
 ( . 2ل فقرة وهذه الفقرات متثل مقياس اإلحياء الضدي بصورته األولية ، ملحق )وضع أربعة بدائل أمام ك
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( فقرة ، مت عرضه 10بعد أن متت صياغة الفقرات وتنظيم املقياس بصورته األولية ) : . صالحية الفقراتد
على  معلى احملكمنًي ملحق من املتخصصني يف جمال " اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي " إلصدار احلك

مدى صالحية اجملاالت ، والفقرات ، والبدائل وأوزاهنا ، ويف ضوء مالحظات احملكمني ، كانت النتائج تشري 
( يف جمال إستقاللية التفكري، 5إىل أن مجيع الفقرات دالة ، أي نالت قبول اخلرباء احملكمني بإستثناء الفقرة )

( شطرت إىل فقرتني ، وبذلك فقد أصبح عدد فقرات 0وقد مت األخذ بفقرة مقرتحة بديلة عنها ، والفقرة )
 (. 1( ملحق )6( ، واالقتناع )25( فقرة : استقاللية التفكري )12املقياس )

 هـ. وضوح فقرات وتعليمات مقياس االيحاء الضدي 
 بعد ان مت التأكد من صالحية فقرات املقياس ، مت وضع تعليمات ترشد أفراد العينة يف اإلجابة على     

فقراته ،  للتأكد من وضوح الفقرات والتعليمات والوقت املستغرق ألفراد العينة يف اإلجابة ، كما مّر ذكره 
 يف املقاييس السابقة . 
لًي بدائل رباعية "  تنطبق علّي متاماً ، تنطبق علّي أحياناً ، تنطبق ع مت إعتماد  :  و.  تصحيح المقياس

" يف حالة الفقرات  املوجبة ، أما يف  2،  1،  0، 0قلياًل ، ال تنطبق علّي إطالقاً " وأوزاهنا على التوايل " 
 " .  0، 0، 1،  2حالة الفقرات السالبة فإن أوزاهنا على التوايل "

 لفقرات مقياس االحياء الضدي :  ز. التحليل اإلحصائي
( مرشد ومرشدة على حنٍو عشوائي ، 000: كان إختيار عينة البحث احلايل ) القوة التمييزية للفقرات    

يتالئم مع اهلدف من حتليل الفقرات للحصول على فقرات مميزة . ولغرض إستخراج القوة 
َميَزة ، رتبت الدرجات الكلللفقرات وإستبعاد الفق  Discrimination powerالتمييزية

ُ
ية رات غري امل
من اإلجابات اليت متثل  %10اليت حصل عليها املستجيبون ، من أعلى درجة إىل أدىن درجة ، وسحبت 

من اإلجابات اليت متثل الدرجات الدنيا ، لتمثل اجملموعتني الطرفيتني ، وقد كان  %10الدرجات العليا ، و
( 000من حجم العينة البالغة ) %10( ، وهي نسبة 208لعليا والدنيا )عدد أفراد كل من اجملموعتني ا

( ، ودرجات أفراد اجملموعة 80,  62طالباً وطالبًة ، وقد كانت درجات أفراد اجملموعة العليا تنحصر بني )
 ي( . مث مت حساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري وتطبيق اإلختبار التائ61, 02الدنيا تنحصر بني )

(T-Testلـ " عينتني مستقلتني " ملعرفة داللة الفروق بني اجملموعتني الطرفيتني العليا والدنيا  لكل فق ) رة
من فقرات املقياس ،  وتعد القيمة التائية احملسوبة مؤشراً لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة اجلدولية  

( ،  وقد ظهر من خالل نتيجة التحليل 120)( ، وبدرجة حرية 0ر05(  عند مستوى داللة  )2ر26)
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( يف جمال " االقتناع "  ، كما يشري إىل ذلك 25اإلحصائي أن مجيع فقرات املقياس  مميزة ، ماعدا الفقرة )
 (0( فقرة . ملحق)10( ، وبذلك أصبح عدد فقرات املقياس )0جدول  )

 

 بإسلوب العينتني الطرفيتني معامالت متييز فقرات مقياس اإلحياء الضدي  : (0جدول )
 رقم 
 ة الِفقرَ 

ة القيمة التائي اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا
 احملسوبة  * 
T-test  

 الداللة 
الوسط 
 حلسايب

    
Mean 

اإلحنراف 
 املعياري 

Std. 
Deviation 

الوسط 
 احلسايب

Mean 

اإلحنراف 
 املعياري
Std. 

Deviation 
 دالة  5ر500  0ر85000  0ر0620  0ر10122  0ر8522 2
 دالة  0ر508  0ر22088  1ر0051  0ر80128  1ر2200 1
 دالة  2ر688  2ر00500  1ر0522  0ر00055  0ر5285 0
 دالة  6ر882  2ر00060  1ر8282  0ر50000 0ر6851 0
 دالة  8ر050  2ر06600  1ر0882  0ر80600  0ر0000 5
 دالة  6ر206  0ر20081  1ر2152  0ر50286  0ر6126 6
 دالة  6ر622  0ر20002  0ر1200  0ر00000  0ر8000 0
 دالة  0ر508  0ر20080  1ر0260  0ر22800  0ر1500 8
 دالة  0ر855  2ر12862  1ر0011  2ر02002  0ر1200 2

 دالة  5ر120  2ر02006  0ر0060  0ر66200  0ر6660 20
 دالة  0ر255  2ر05226  1ر5002  0ر20080 0ر2126 22
 دالة  5ر006  0ر28000   1ر2152  0ر60521  0ر5060 21
 دالة  0ر550  2ر28080  1ر5285  0ر08200  0ر5556 20
 دالة  0ر000  2ر22122  1ر0051  2ر02820   1ر2011 20
 غري دالة  2ر000  2ر22021  1ر5060  2ر00201  1ر0000 25
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 دالة  0ر000  0ر20160  2ر2000  0ر20062  1ر8882 26
 دالة  5ر020  0ر28120  1ر0025  0ر06220  0ر0026 20
 دالة  0ر120 0ر81125  0ر0016  0ر52800  0ر6500 28
 دالة  8ر222  2ر20600  1ر0200  0ر62000  0ر6100 22
 دالة  0ر080  0ر82228  1ر0008  0ر60001  0ر5108 10
 دالة  0ر086  2ر02222  1ر2152  0ر20112  0ر5020 12

 (. 120( وبدرجة حرية )0ر05( عند مستوى )2ر26* القيمة التائية اجلدولية تساوي )
 
 أسلوب إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )اإلتساق الداخلي( : -

مت إستعمال معامل إرتباط بريسون حلساب قيم معامالت إرتباط الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس اإلستهواء      
( عند 0ر028املضاد ، وتبني أن مجيع معامالت اإلرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنتها بالقيمة اجلدولية ) 

( يف اجملال االول ) استقاللية 25( ، ماعدا الفقرة رقم )028( ، وبدرجة حرية )0ر05مستوى داللة )
دول ة ، وكما موضح يف جالتفكري( ، وهذا مؤشر على صدق الفقرات وأن املقياس صادقًا لقياس الظاهر 

(0 .) 
 قيم معامالت إرتباط درجة الِفقرة بالدرجة الكلية ملقياس اإلحياء الضدي : (0جدول )           

 رقم
 الفقرة

 قيمة معامل
 اإلرتباط

 رقم الداللة
 الفقرة

 قيمة معامل
 اإلرتباط

 رقم الداللة
 الفقرة

 قيمة معامل
 اإلرتباط

 الداللة

 غري دالة  0ر002 25 دالة  0ر001 8 دالة  0ر122 2
 دالة  0ر008 26 دالة  0ر002 2 دالة  0ر260 1
 دالة  0ر028 20 دالة  0ر182 20 دالة  0ر000 0
 دالة  0ر116 28 دالة  0ر120 22 دالة  0ر020 0
 دالة  0ر002 22 دالة  0ر188 21 دالة  0ر062 5
 دالة  0ر001 10 دالة  0ر000 20 دالة  0ر008 6
 دالة  0ر185 12 دالة  0ر101 20 دالة 0ر062 0
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 : أسلوب إرتباط درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليه-

( إستمارة على وفق 000مت حساب الدرجة الكلية لكل إستمارة من إستمارات التحليل البالغ عددها )
للمجال  بريسون بني كل فقرة واجملموع الكلي جماالت املقياس الثالثة ، مث بعدها مت حساب معامل إرتباط

( ، 0ر05الواحد الذي تنتمي إليه ، وقد أظهرت النتائج أن مجيع اإلرتباطات دالة عند مستوى داللة )
 ( . 5( يف جمال استقاللية التفكري ، وكما موضح يف جدول )25بإستثناء الفقرة )

 
 قيمة معامل إرتباط درجة الِفقرة بالدرجة الكلية للمجال يف مقياس اإلستهواء املضاد:   (5جدول )  

 
 

 
 اجملال
 

رقم 
 ةالِفقر 

 قيم  معامل إرتباط
 الفقرة  بالدرجة
 الكلية للمجال

 
 اجملال
 

رقم 
 الِفقرة

قيم  معامل إرتباط 
بالدرجة  الفقرة

 الكلية للمجال
 
 
 
 

 استقاللية التفكري
 ( فقرات       20)    

 . التفكري 1 
  

  0ر021 2
  

 

 0ر008 21
 0ر520 20 0ر068 1
 0ر002 20 0ر552 0
 0ر002 25 0ر060 0
(    6اإلقتناع  ). 1 0ر500 5

 فقرات
 0ر515 26

 0ر502 20 0ر551 6
 0ر025 28 0ر088 0
 0ر588 22 0ر260 8
 0ر050 10 0ر088 2

 0ر008 12 0ر008 20
   0ر002 22
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 السيكومترية لمقياس االيحاء الضدي ح. الخصائص 

: إن املقياس الصادق )الصحيح( هو املقياس الذي يقيس ما وضع لقياسه ،  )أوالا(  مؤشرات الصدق 
والصدق يف هذا اإلطار يعين إىل أي مدى أو إىل أي درجة يستطيع هذا املقياس قياس ماقصد أن يقاس به 

 مقياس احلايل مؤشرات الصدق التالية : ( ، لقد توافر لل 260: 2228) عبدالرمحن ، 
مت التحقق من الصدق الظاهري ملقياس اإلحياء الضدي بعرضه    Face Validityالصدق الظاهري 

 جمموعة من احملكمني كما جاء يف فقرة  ) صالحية الفقرات ( . 
 construct Validityصدق البناء  

 املضاد من خالل توافر املؤشرات التالية :  مت التحقق من صدق بناء مقياس اإلستهواء 
أسلوب إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )اإلتساق الداخلي(: وقد توافر للمقياس هذا املؤشر )أ( 

 ( . 0من الصدق كما موضح يف جدول )
ملؤشر من الصدق  ا أسلوب إرتباط درجة الفقرة بدرجة اجملال الذي تنتمي إليه :  وقد توافر للمقياس هذا)ب(

 ( .  0كما موضح يف جدول )
أسلوب إرتباط درجات اجملاالت بالدرجة الكلية )مصفوفة اإلرتباطات الداخلية( : مت إجياد هذا النوع )ج( 

 من الصدق من خالل حساب العالقة اإلرتباطية بني درجات
اء الضدي    وبني اجملال الواحد طالبًا وطالبًة( بني كل جمال من جماالت مقياس االحي 000أفراد العينة )

والدرجة الكلية للمقياس ، بإستعمال معامل إرتباط بريسون ،   وقد أظهرت النتائج أن مجيع اإلرتباطات 
 ( ، وهذا مؤشر على صدق البناء.      6( ، وكما موضح يف جدول )0ر05دالة عند مستوى داللة )

 بني درجات جماالت مقياس االحياء الضدي والدرجة الكلية للمقياس مصفوفة اإلرتباطات: (6جدول )
استقاللية  الدرجة الكلية    للمقياس 

 التفكري
 اإلقتناع

 0ر010 0ر001 2 الدرجةالكلية   للمقياس
 0ر000 2  استقاللية التفكري

 2   اإلقتناع
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  Reliabilityثانياا. مؤشرات الثبات 
 Test – Retest اإلختبار )اإلتساق الخارجي(طريقة اإلختبار وإعادة 

:  2285تعد هذه الطريقة من أفضل الطرائق املستخدمة يف حساب معامل ثبات املقاييس )الغريب ، 
( مرشد ومرشدة 08( ، وقد مت حتقيق هذا النوع من الثبات من خالل عينة الثبات اليت بلغ عددها )602

 ( . 0ر88التطبيقني ، وقد كان معامل الثبات )، وبإستخدام معامل إرتباط بريسون بني 
    Split-Halfالتجزئة النصفية 

مت  حساب معامل الثبات بإستعمال معامل إرتباط بريسون  ، وبذلك فقد بلغ معامل اإلرتباط بني درجات 
 ـ براون ( التصحيحية ، أصبح معامل الثبات ( ، وعند تصحيحه مبعادلة ) سبريمان0ر02نصفي املقياس )

( R2 ( ، وهو ثبات مرتفع عند مقارنته مبعيار مطلق  ، إذ أن تربيع قيمة معامل الثبات ) 0ر80للمقياس )
( ، ومبا أن تربيع قيمة 251: 1008( تعد قيمة مرتفعة ) البيايت ، 0ر05ـ  0ر50عندما تكون بني )

( ، فإن ذلك يعين أن معامل الثبات مرتفع 0ر688معامل ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية قد بلغت )
 ، ويعد  مؤشراً على ثبات املقياس . 

( درجة بطريقة إعادة اإلختبار 1ر01122ملقياس االحياء الضدي   ): بلغ اخلطأ املعياري الخطأ المعياري
( درجة ، يف حني بلغ اخلطأ املعياري للمقياس بطريقة التجزئة النصفية  0ر80عندما كان معامل الثبات     )

( ، وبذلك فإن الدرجة احلقيقية للمستجيب 0ر06) ( درجة ، عندما كان معامل الثبات فيها1ر00000)
 اخلطأ املعياري للقياس . ± جته على املقياس تساوي در 

 وصف املقياس بصيغته النهائية: 
(  فقرة ، 20يتكون مقياس االحياء الضدي بصيغته النهائية ، من جمالني  ، جمال استقاللية التفكري)     

بني ( فقرات ،  وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس من أدىن درجة إىل أعلى درجة 6وجمال االقتناع ) 
 (. 50( ، وأن املتوسط الفرضي للمقياس )  80,  10) 

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس اإليحاء الضدي
بعد االنتهاء من خطوات بناء مقياس اإلحياء الضدي بصيغته النهائية وتطبيقه على عينة البحث      

ية اليت ميكن أن رات اإلحصائاألساسية بوصفه أداة علمية لقياس هذه الظاهرة ، فقد توافرت  للباحثة  املؤش
( الذي يوضح التوزيع التكراري لدرجات 2( ، والشكل )0تعطي وصفاً للمقياس ، وكما موضح يف جدول )
 أفراد العينة على فقرات مقياس اإلحياء الضدي.
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 املؤشرات االحصائية ملقياس االحياء الضدي             : (0جدول )        
 60رMean 2005الوسط احلسايب  
 66رMedian 0000الوسيط           

 68رMode 00املنوال    
 6رstd. Deviation 21226اإلحنراف املعياري 
 -0رskewness 601اإللتواء    
 0رkurtosis 620التفرطح 

 02رinimum 00أقل درجة  
 80رaximum 00أعلى درجة    

 

 
 التوزيع التكراري لدرجات أفراد العينة على فقرات مقياس االحياء الضدي (2الشكل )

 رابعاا. التطبيق النهائي للمقياس:  
بعد إستكمال خطوات إعداد مقياس اإلحياء الضدي على وفق منهجية بناء أدوات القياس ، ومتتعها      

ائج ، الصدق والثبات ، مت تطبيقها على عينة البحث  " عينة التطبيق وإظهار النت باخلصائص السيكومرتية
 ( مرشد ومرشدة ، لغرض حتقيق أهداف البحث . 000" البالغة )
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 Statistical Meansخامساا . الوسائل اإلحصائية: 
،  مستعيناً بالربنامج  هلغرض حتقيق أهداف البحث احلايل مت إستعمال الوسائل اإلحصائية   املالئمة لطبيعت  

 ( وكما يأيت: SPSSاإلحصائي)
 لعينتني مستقلتني الستخراج القوة التمييزية لفقرات . t-testاالختبار التائي 
لعينة واحدة الختبار الفرق بني املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب لدرجات العينة  t-testاالختبار التائي 

 على مقياس االحياء الضدي(.  
معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية، فضال عن انه أستعمل  

 يف استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار.
 معادلة ألفا كرونباخ  استعملت يف حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي للمقياس.  

 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس براون استعملت لتصحيح –معادلة سبريمان 
 معادلة اخلطأ املعياري ملعرفة مدى دقة الدرجات اليت يقدمها املقياس.

 ملعرفة طبيعة التوزيع ألفراد   :االلتواء 
 العينة.        :التفرطح 

 
 التوصيات : 

الرتبوي يف املدارس  توجيه املرشد يف ضوء نتائج البحث احلايل ، توصي الباحثة بأن تتوىل وزارة الرتبية  
 بالعمل على :   

اعتماد االحياء الضدي املبين على استقاللية التفكري واالقتناع باملنطق عند مجع املعلومات من مصادرها  . 2
  املتعددة كأولياء االمور واالدارة واملدرسني يف التعامل مع  مشكالت الطلبة. 

 م وتقومي عمل املرشدين الرتبويني.. االستفادة من املقياس يف تقيي1
 . خضوع املرشدون الرتبويون ملقياس االحياء الضدي كأحد شروط قبول املرشد الرتبوي يف العمل الرتبوي. 0
. تنمية الوعي لدى ) األسرة واملدرسة ( بتحمل املسؤولية يف تشجيع الطلبة على تأكيد الذات وإستقاللية 0

فكار مكينهم من جتنب اإلحياءات اليت تثري عواطفهم ، أو جتعلهم مستسلمني لألالرأي ، والتفكري الناقد ، لت
 أو اإلعتقادات اخلاطئة دون متحيص . 

 رابعاً. املقرتحات : تقرتح الباحثة إجراء الدراسات التالية : 
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ني " يإجراء دراسة مقارنة ، تتناول متغريات البحث احلايل على عينات من طلبة مدارس املتميزين والعاد
 دراسة مقارنة " ، والفروق بني الطلبة تبعاً ملتغريي اجلنس والتخصص. 

 إجراء دراسة تتناول متغريات البحث احلايل على عينات ُأخرى )تدريسيي اجلامعة ، مدرسي املدارس الثانوية( . 
 إجراء دراسة تتناول متغري اإلحياء الضدي وعالقته بالوعي الذايت لدى طلبة اجلامعة.

 المصادرالعربية:
 ، مكتبة اإلجنلو املصرية  . 2( القدرات العقلية ، ط2200ـ  أبو حطب ، فؤاد )

( عالقة تقدير الذات للمراهق مبشكالته 1000( يف ) أمزيان زبيدة )1000أبو زيد ، إبراهيم أمحد )
ة احلاج داب / جامعوحاجاته اإلرشادية ، دراسة مقارنة يف ضوء متغري اجلنس ، رسالة ماجستري / كلية اآل

 خلضر ـ باتنة ـ اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية . 
، بريوت  ،  2( علم النفس اإلجتماعي : دراسات عربية وعاملية ، ج2285ـ أبو النيل ، حممود السيد )

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر. ـ 
 اإلجتماعية ، بريوت  ، مكتبة لبنان . ( معجم مصطلحات العلوم  2286بدوي ، أمحد زكي ) -

( : اإلجتاه النفسي وعالجه ، جملة شبكة العلوم النفسية العدد 1006ـ  بركات ، زياد ، وحسن ، كفاح ) 
 .  00، ص 1006( لسنة 2)
( نظريات الشخصية ، ترمجة : الدكتور محد ديل الكربويل ، والدكتور عبدالرمحن 2280ـ  شلتز ، دوان ) 

 ، جامعة بغداد .القيسي 
 ـ  العتوم ، عدنان  ، وعالونة ، شفيق فالح ، واجلراح ، عبدالناصر ذياب ، وأبو غزال ، معاوية

 ( ،  علم النفس الرتبوي : النظرية والتطبيق ، عمان ـ دار املسرية للنشر والتوزيع والنشر .  1005حممود )
 المصادر االجنبية:

- Festinger, Leon (1957) A Theory of cognitive Dissonance . Stanford University 

Press. 

- Martin, Barbara L. & Briggs, Leslie J. (1986):  The Affective and Cognitive 

Domains: Integration for Instruction and research.  P.121-122.  

- Sharma, Rajendra K. (1997): Social Psychology, Atlantic 

 Publishers & Distributors.   
 

 الصيغة النهائية لمقياس اإليحاء الضدي المطبقة على عينة البناء: (1ملحق )
 الفقرات ت

 " مقياس اإليحاء الضدي "
 تنطبق
 علي  

 تنطبق
 علي  

 تنطبق
 علي  

التنطبق 
 علي  
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 أبدا   قليل   أحيانا   تماما  

 يرضيني االعتماد على نفسي بكل شيء. )+( 1
 

    

     (-أميل إلى إتباع االخرين دون الميل الى مخالفتهم.) 2

     (                        -من السهل أن أقنع بأي فكرة بأية  .   ) 3

أنجز ما ينبغي انجازه دون أن يملي علي أحد .                      4
)+( 

    

  أعتز في التعبير عن آرائي التي تختلف عن  آراء 5
 اآلخرين .      )+(

    

     أتخذ  قراراتي بنفسي بسهولة.  )+( 6

     ال أتنازل عن رأيي في المناقشات طالما كان صائبا.    )+( 7

التأمل والتأني في  إصدار األحكام يشعرني بالمتعة   8
(-) 

    

     أعتمد على برجي في تخمين مستقبلي .   )+(                  9

     أحترم من يكون متأكد من  إستنتاجاته .  )+(                          11

     (              -أُصدق كل ما  أراه في  أحلمي .     ) 11

أعتمد التنظيم الجيد والتخطيط الدقيق في حل المشكلت الصعبة.      12
)+( 

   بديلة فقرة

     (                          -اعتمد على توقعاتي في تخمين ماذا سيحدث.  ) 13

      (                           -أُحب األشياء غير المؤكدة التي  اليمكن توقعها . ) 14

 التمييز في  سقطت  أرى ان كل الناس يقولون الحقيقة )+( 15

     (                                 -.    )الفضائيات واقعية وتمثل  الحقيقة 16

     (                                   -أقتنع بكل مايفعله ويقوله اآلخرون .   ) 17

     (                                    -ال يغير كلم اآلخرين آرائي .   ) 18

 أستطيع إقناع  اآلخرين بآرائي.  19
                                   )+( 

    

أتقبل وجهة نظر اآلخرين.                             21
)+( 

    

 اعتمد لغة جسد اآلخرين والأصدق كلمهم)+( 21
 

    

 
 

المطبقة على عينة التطبيق وإظهار  الصيغة النهائية لمقياس اإليحاء الضدي: (3ملحق)
 النتائج

 الفقرات ت
 " مقياس اإليحاء الضدي "

 تنطبق
 علي   
 تماما   

 تنطبق 
 علي  

 أحيانا   

 تنطبق
 علي   
 قليل   

 التنطبق
 علي  

 أبدا   

 يرضيني االعتماد على نفسي بكل شيء. )+( 1
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     أميل إلى إتباع االخرين دون الميل الى مخالفتهم. 2

     ).(                           من السهل أن أقنع بأي فكرة بأية  . 3

     أنجز ما ينبغي انجازه دون أن يملي علي أحد .  )+( 4

أعتز في التعبير عن آرائي التي تختلف عن  آراء   5
 اآلخرين .      )+(

    

     أتخذ  قراراتي بنفسي بسهولة.  )+( 6

     )+(ال أتنازل عن رأيي في المناقشات طالما كان صائبا.     7

     (-التأمل والتأني في  إصدار األحكام يشعرني بالمتعة  ) 8

     أعتمد على برجي في تخمين مستقبلي .  )+(                   9

     أحترم من يكون متأكد من  إستنتاجاته .  )+(                          11

     (              -في  أحلمي .     ) أُصدق كل ما  أراه 11

.أعتمد التنظيم الجيد والتخطيط الدقيق في حل المشكلت الصعبة.      12
)+( 

   بديلة فقرة

     اعتمد على توقعاتي في تخمين ماذا سيحدث .)+(                         13

 واحدة  فقرة  كانا   توقعها .                     أُحب األشياء غير المؤكدة التي  اليمكن 14

     (                                 -الفضائيات واقعية وتمثل  الحقيقة.                   ) 15

     (                                    -أقتنع بكل مايفعله ويقوله اآلخرون .   ) 16

     (                                    -آرائي .   )ال يغير كلم اآلخرين  17

 أستطيع إقناع  اآلخرين بآرائي. )+( 18
 

    

أتقبل وجهة نظر اآلخرين.                             19
)+( 

    

 اعتمد لغة جسد اآلخرين والأصدق كلمهم)+( 21
 

    

 


