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للتفك برنامج منصةفعالية ع لدى ZOOMالسابر املعر التح
ونا كو جائحة صدمة عد ما اضطراب ذو ر جامعة رطالب ي   ز

ع أحمد غانم   أحمد

ر جامعة شراف نا بتف بية ال لية ب التعليمي النفس علم  . زقسم

 omc.gmail@834Aghqnem: يميل

  :ملخص
عــــد مــــا اضــــطراب ذو ــــر جامعــــة طــــالب لــــدى ــــ املعر ــــ التح خفــــض ــــ إ البحــــث يــــدف ز

منـصة ـ ع الـسابر ـ للتفك برنـامج خـالل مـن ونـا كو جائحـة اسـتخدامZOOMرصـدمة وتـم ، 

ساســية املــن البحـــث عينــة عــدد بلــغ حيـــث ، ــ ن) ٢٢(التجر بـــ مــن ــ و بالفرقـــة طالبــا
ً

ال ليـــة ـــطـــالب إ ن مقـــسم ـــر، جامعـــة شـــراف نـــا بتف ـــشعبة) ١٣(زبيـــة طالبـــا
ً

اللغـــة(

ــــــــسية و) الفر يــــــــة، تجر ــــــــشعبة) ٩(كمجموعـــــــــة ســــــــالمية(طـــــــــالب اســـــــــات كمجموعـــــــــة) رالد

ـــ عـــاده أ وتمثلـــت الـــصدمة عـــد مـــا اضـــطراب مقيـــاس اســـتخدام وتـــم صـــدمة(ضـــابطة، عـــد

الـــص ة ـــ ا وإعـــادة والتكـــرار صـــابة، ةحـــدوث ثا ســـ و والتجنـــب، يص) رادمة، ـــ ل وذلـــك

ـ عـاده أ وتمثلـت ـ املعر ـ التح ومقيـاس ـام(العينـة، ـ أح والتوقعـات غ  الذاتيـة منطقيـة،

ھ ــــشو و ــــصية اك ال ــــز رد وال ــــ الباحــــث) النفــــ ا إعــــداد امعــــة ا لطلبــــة

منـــــصة ـــــ ع الـــــسابر ـــــ للتفك برنـــــامج ـــــ إ عـــــدZOOMباإلضـــــافة بلـــــغ والـــــذي جلـــــساتھ، ) ١٣(د

جلــــــــــسة ــــــــــل مــــــــــدة اختبــــــــــار) ٥٠(جلــــــــــسة، اســــــــــتخدام وتــــــــــم ــــــــــ(دقيقــــــــــة، ت و واختبــــــــــار)مــــــــــان ،

لكوكـــسو( جـــات)نو د تـــب متوســـطي ن بـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود ـــ إ النتـــائج وتوصـــلت ر، ر
ً

و

ـــ و ـــ املعر ـــ التح مقيـــاس عـــاد أل والبعـــدي ـــ القب ن القياســـ ـــ يـــة التجر املجموعـــة طـــالب

ليــــ ال جــــة تـــــبرالد متوســــطي ن بــــ إحــــصائيا دالـــــة ق فــــر جــــود و البعــــدي، القيـــــاس لــــصا رة
ً

و و

ــــ التح مقيـــاس عــــاد أل البعـــدي القيــــاس ـــ والــــضابطة يـــة التجر ن املجمــــوعت طـــالب جـــات رد

ية التجر املجموعة لصا لية ال جة الد و   .راملعر

املفتاحيــــة لمــــات عــــ: ال مــــا اضــــطراب ، ــــ املعر ــــ التح الــــسابر، ــــ طــــالبالــــصدمة،دالتفك
امعة    .ا
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The Effectiveness of a Program for Probe Thinking 
via Zoom Platform on Cognitive Bias among 

University Students with Post-traumatic Stress 
Disorder (PTSD) during the Coronavirus Pandemic 

Ahmad Ghanim Ahmed Ali 
Instructional Psychology Departmet, Faculty of Education 
(Tafahna), Al Azhar University 
Email. Aghqnem834@gmail.com 
ABSTRACT: 
This research aimed at reducing the cognitive bias among 
university students with Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) 
during the coronavirus pandemic through a program for probe 
thinking via Zoom platform. The research used the experimental 
method. The sample consisted of (22) university students enrolled 
in the first year, College of Education in Tafahna Al-Ashraf, Al-
Azhar University, and were divided into two groups: experimental 
(13 students enrolled in French Dept.) and control (9 students 
enrolled in Islamic Studies Dept.). For diagnosing the sample, the 
researcher utilized the PTSD scale whose dimensions were (injury 
shock, repetition and re-experiencing trauma, avoidance, and 
arousal). Also, the researcher prepared and utilized the cognitive 
bias scale whose dimensions were (illogical judgments, personal 
self-expectations, distortion of perceptual perception and 
psychological deficits) in addition to a program for probe thinking 
via Zoom platform, which reached (13) sessions, each session 
lasted (50) minutes. To analyze the data of the research, Mann- 
Whitney test and Wilcoxon test were used. The results revealed 
that there were statistically significant differences between the 
ranks mean scores of the experimental group students in the pre 
and post-tests of the total score of the cognitive bias and of each 
dimension separately in favor of the post-test .Also, there were 
statistically significant differences between the ranks mean scores 
of the experimental and control groups in the post-test of the total 
score of the cognitive bias and of each dimension separately in 
favor of the experimental group. 
Keywords: Probe Thinking; Cognitive Bias; Post-traumatic Stress 
Disorder; University Students. 
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  :البحث مقدمة

ثــر املجتمعــات ــ يوميــة ات ــ غ مـن ا يــصاح ومــا املتتاليــة حــداث و التحــوالت عكـس
ات ـ وا ات ـا امل م وتكـس فـراد ـصية صـقل ـ م ـس كمـا واملجتمـع، الفـرد ـ ع رالكب

الســـيم فـــراد جميـــع ـــ الـــشديد التـــأث ذات ة ـــ ط ا حـــداث ومـــن واملتنوعـــة، ـــاملتعـــددة ا
ونـا كو جائحـة تفـ ة ـ خ ونـة ـ امعـة ا يقـع(COVID 19)رطالب ثنـاء ـذه ظـل ـ و ،

وس، ــ الف ــذا تــداعيات مــع التعامــل مــة م ــ ة ــ خط مــة م خــصوصا امعــة ا طــالب ــ ع
ً

الـصعب، املوقـف ـذا مـع ش التعـا مـن م تمكـ للقـوة مـصادر ـ إ ماسـة حاجة م فإ ذا ول
بـــــ يقعـــــو ـــــنحيــــث شــــقي التعلـــــيم،(رن إكمـــــال ـــــ والرغبــــة املـــــستقبل، مـــــن والقلــــق ـــــوف ا

ـــذا) والتخـــرج ـــ فـــراد ـــؤالء ـــ ع ا نفـــس تفـــرض ـــ ال ـــار ف مـــن العديـــد نـــاك ف ثـــم ومـــن
املعرفية ات التح ار ف ذه م أ ومن   .Cognitive Biasesالوقت

الــصدمة عــد مــا اضــطراب عــد مواضــيعPost-traumatic Stress Disorderو ــم أ مــن
ضـــطرابات ـــذه ل الواســـع ـــشار لالن نظـــرا وذلـــك اضـــر، ا الوقـــت ـــ الـــنفس علـــم ـــ ًالبحـــث

عالقتـــھ ـــ تـــؤثر الفـــرد ـــا ل يتعـــرض ـــ ال الـــضغوط إن حيـــث ـــا، تمـــام وتزايـــد ا، با ومـــس
واملــــستقبل، يــــاة ا ونحــــو مجتمعــــھ، نحــــو اتــــھ اتجا ــــ وع حولــــھ، مــــن ن ــــاآلخر و كمــــابنفــــسھ

الفــرد مــن تتطلــب ومــشكالت اضــطرابات حــدوث ــستد وشــدائد مــات أ ــ ع يــاة ا زتنطــو ي
ا تــــداعيا مــــن والوقايــــة ــــا ومواج ــــا، مع التعامــــل ــــ معينــــة ات ــــا الــــدين. (رم وجمــــال عــــزب

ص٢٠١٨ومحمد، ، .٤٥١(  

ة ـــ وخط صـــادمة ألحـــداث متـــأخر فعـــل كـــرد ـــر يظ الـــصدمة عـــد مـــا اضـــطراب فـــإن ـــذا ول
النفـــسية،ومفاجئـــة عـــراض و ضـــطرابات مـــن العديـــد ب ـــس كمـــا ديـــد، ال صـــفة وتحمـــل ،

بحــــــسب آلخــــــر فـــــرد مــــــن ضــــــطرابات تلـــــك وتختلــــــف اب، ــــــ و الـــــشديد والقلــــــق وف ـــــا
التعـرض مثـل نفـسھ ص الـ الصادمة حداث ذه وتؤثر فرد، ل ل صية ال السمات

م ــــــل ك املجتمــــــع ــــــ تــــــؤثر قــــــد كمــــــا مــــــثال، للعنــــــف
ً

،ثــــــل ، لالــــــزالز عاصــــــ ئـــــــة، و و ــــــشار وان
ب ر    (Valli, 2006, p. 65). ووا

إنـــھ حيــث ، جتمـــا و النفــ التكيـــف ــ أيـــضا الــصدمة عـــد مــا اضـــطرابات تــؤثر كمــا
ً

الفـرد لـدي جتما و النف التكيف مستو انخفض لما ضطراب حدة تفعت ا ىلما . ر
(Gold, Casey, Keehn, Keehn, King, & Samper 2007, p. 75)  

الــــضغوط، ــــشرت وان مــــة ادت فقــــد ونــــا كو جائحــــة ــــشار الن نظــــرا أنــــھ الباحــــث ــــر زو ز ر ى
ً

ك ــ ي ولـم والوفيـات، صـابات ت ــ ك حيـث لـع، وال ـوف وا بالــصدمة النـاس معظـم ب وأصـ
تتم أن التعليميــة العمليـة ــ ع لزامـا وأصـبح فيــھ، ـشر وان إال نجعــا وال بلـدة وس ـ ًالف مــعً ـ ا

إعـداد مـن البد ان ف العصر، ات ـدمتغ ل الـصدمةبرنـامج عـد مـا اضـطراب تـداعيات مـن
ونا كو جائحة تف   .رأثناء

حيــــث الــــصدمة، عــــد مــــا اضــــطراب ذو لــــدى ــــ املعر ــــ التح التــــداعيات تلــــك ــــم أ يومــــن
الفـــرد اتيجيات مــن مجموعـــة ــستخدم للتفاعـــل ســـ يــة التوج جـــراءات ئـــة و الب مـــع

ـ املحيطـة ـساب مـن تمكنـھ ال ـ املعرفـة اك وال ـا، إال معظـم ـ نافعـة نتكـو وتنظيم وقـات،
عرضة ا طأ أ ـسمى أوقات  ل و ، ـ خطـاء ـذه ىأخـر ـا يقـع ال املعرفيـة الفـرد ف ات بـالتح

ل ـش تـنجم ـ ن وجـود حـال ـ عـام وال متنافـس ن ـ رخيـا ن وغ ـافئ مـا ـ مت  نفعاليـة قيم
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ات ـ التح تلـك تـؤثر وال ـ ـ املعرفيـة فقـط، ع الفـرد ة املعلومـات، رقـد ـة  تنحـرف وإنمـا معا
ا ـ كث ـ التج عمليـة
ً

املعلومـات، ـ  ـام تقيـيم ح ات لحـو وإصـدار ـ تقـود الـذي املث ــ قـد إ
اك، ـــشوه ات رد ـــ والتفــــس بالالعقالنيــــة مـــا أو املنطقيـــة، غ أوســـع ل ـــش عــــرف

(Irrationality)  .(Van der Gaag, Schütz, ten Napel, Landa, Delespaul, Bak & de 
Hert, 2013, p. 64)  

ات ـ التح تمثيـل خـالل مـن املعرفيـة وتحـدث تبـاط ي وذاكـرة الـسلوك را لـة املعـا  مـد؛ طو
تكـو ن نحيـث بـ عـض مـا سـلوك رتباطـات ات و ـ ـا أقـصر املث ات مـع م ـ ، مث ـذا ىأخـر  وأن

ـشأا رتبـاط ي ـ املراحـل ـ لـذي سـة مـن و يـتم رمما تـھ الـسلوك سـة مـع تقو ة راملما  راملتكـر
ـذا املعرفيـة ل ات ـ التح تـرتبط وقـد تكـو بالدافعيـة الفـرد لـدى الـسلوك،  نزعـة لديـھ نبحيـث

ـشكيل ـ ل حاجـات معتقـدات وتب غباتـھ، تخـدم و ع ذات نتكـو وقـد رالفـرد ، طـا ـ  بحيـث معر
ـأ اسـتخدام الفـرد ي ـ ـ ال قطـر إ بـؤ حـداث تفـس عقالنيـة حيـث والت تلـك ـا، عمـل

ـ ع الفـرد توجيـھ قالطـر بـاه والتقليـل املعلومـات أنـواع عـض نحـو ان ميـة مـن والفرضـيات،  أ
، وفرضـيات معلومـات ـا أو ىأخـر ل قـد مـع تجا ـا بـھ املوقـف لتفـس أساسـية نتكـو أ بـؤ  .والت

(McCusker, 2001, p. 47).  

ض ـ ـاتا وتف ات أن املعرفيـة لنظر ـ عـة الـسلبية املعرفيـة التح ال ـة الـسلبية أو  ملعا
القادمة ئة من املعلومات ا تؤدي الب ـ ًردو ا ـو ًزبار مـن أعـراض رظ ة ـ النفـسية ضـطرابات كث

ا، الشديد، رواستمرا كتئـاب، القلق تؤكـد و ـات ـذه كمـا أن النظر ـ املعرفيـة ع ات ـ  التح
ـد ـار ارتكـر مـن تز ا، ف وشـد ـا، الـسلبية، ه ونوعي بـدو سـلبا يـؤثر روالـذي

ً
 نفعـاالت ـ 

عـراض النفـسية املـصاحبة و ضـطرابات  ,Chan, Ho, Tedeschi & Leung, 2011) . لـبعض
p. 544).  

اتكمـا ــ التح مــن املعرفيــة تــرتبط جـدا ــ كب القلــق ضــطرابات ًعــدد ــا، م أ النفــسية
كتئــــــ الــــــشديد، والوســــــاوسو دمــــــان، و ان، والــــــذ والعــــــدوان، ، جتمــــــا ــــــاب والر اب،
ــة، ر ة، والــسلوكيات الق ــوف القــسر ، وا ــ  ,Reid). الــصدمة عــد مــا واضــطراب املر

Salmon & Lovibond, 2006, p. 532; Garety, Bebbington, Fowler, Freeman & 
Kuipers, 2007, p. 1377; Bastiaens, Claes, Smits, De Wachter, van der Gaag, & De 

Hert, 2013, p. 310)   

ــــ التفك ـــة ملعا متنوعـــة طــــر ـــ إ املعرفيـــة ات ــــ التح مـــن ي عـــا الــــذي الطالـــب حتـــاج قو
امعـة،حيـثلديـھ، ا طـالب وخاصـة الطـالب، ـؤالء مـع تجـدي عـد لـم التقليديـة الطـر قإن

ال ـــ التفك أنمـــاط ســـة مما ــــ إ الطـــالب ـــؤالء يحتـــاج اقيــــةرحيـــث نيـــة ذ عمليـــات تتطلـــب رــــ
مــن: مثـل ديـدة، ا ات بـا ـا ط و الـسابقة ات ـ ا واسـتدعاء والتنظـيم اك د و بـاه رن ر

ا اســتدعا ثــم ـا وتخز الــسابقة، ات ـ ا مــع ــا ودمج ا يل ـ و ديــدة ا ة ـ ا ــ ترم خـالل
ـــو و ديــــدة، ا ات ــــ ا ــــة مواج ـــ ــــا م ســــتفادة أو اجــــة ا ــــعنـــد التفك عليــــھ يطلــــق مــــا

يم،. ((Probe Thinking)السابر ص٢٠١١إبرا ، .٧(.  

اســـــــتخدام تتـــــــضمن ـــــــ ال العليـــــــا ـــــــ التفك ات ـــــــا م أحـــــــد عـــــــد الـــــــسابر ـــــــ التفك إن رحيـــــــث
عـــن لإلجابــة ــا ومعا املعلومـــات وتحليــل تفــس ـــ ع ن عــ ــ وال املعقـــدة العقليــة العمليــات
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ل املـش تلــك مــا، لة مـش حــل أو الــدنيا،سـؤال ــ التفك ات ـا م باســتخدام ــا حل يمكـن ال ــ ال رة
مـت ال ـ ال الرتابـة قيـود مـن يتحـر أن البـد الـسابر ـ التفك سـة مما مـن الطالب يتمكن زوح رر
جــود و ــا، و تر ــا ومن ا أســلو أصــبحت ــ ال ن، التلقــ عمليــة مــن ــتخلص و ــة، بو ال والعمليــة ً ًً

ا و الــسابر ــ التفك ميــة بأ يــؤمن كــوامنمعلــم إخــراج ــ ع ة قــد مــن بــھ ــ يتم ملــا اتيجياتھ، رســ
أعماقــــھ مــــن ــــا وإخراج ه، ــــا أف غــــو ــــ إ والوصــــو راملــــتعلم، ر ،. (ل رجــــر وا يالــــسبعاو ،٢٠١٢ي

  .)٤٨٧ -٤٨٥. ص

ســل متلقــى مــن املــتعلم ــل تحو ــ إ ــدف ــة و تر مــداخل اســتخدام ــ ب ي فإنــھ ثــم ومــن
شط و فاعل دو لھ ي إيجا ك مشا رإ الـذير الـسابر، ـ التفك إليـھ ـدف مـا ذا و ياة، ا

التفك وفصاحة الرأي، سداد إليھ شار حيث مجتمعھ، أفراد ن ب مية أ لصاحبھ   . يجعل

اسة الد لة    :رمش

بيــة ال ليــة لطــالب محاضــراتھ أثنــاء الباحــث الحظــھ مــا خــالل مــن البحــث لة مــش نبعــت
الباحـــ الحـــظ حيـــث ـــر، جامعـــة ليـــة بـــصدمةزبالدق بوا أصـــ قـــد الطـــالب مـــن العديـــد أن ث
ن يـــصدر الطـــالب ـــؤالء وأن ونـــا، كو وجائحـــة معلومـــاتر ـــ ع بنـــاء عة ســـر تلقائيـــة اضـــات ًاف

ـــــ يرغبـــــو وال ـــــا، يمتلكو ـــــ ال ات ـــــ وا ف املعـــــا ضـــــوء ـــــ املعلومـــــات و عـــــا و نناقـــــصة، رن
ا أح ن يـصدر ـم يجعل ممـا ا، ضــ عا أو ـم ا آ مـع يختلـف مـا ومعرفـة ر مـار

ً
اء  آ بــدو و ًخاطئـة، ر ن

ـ ات غ وتفـس ـ دقيقـة عيـدة عقالنيـة، غ م عـن و غبـا مـع تتفـق امـا أح ن ـصدر و راملنطـق،
ً

و
يطلـــق مـــا ـــو و ـــا، ع ـــدافعو و بـــل خاطئـــة، انـــت لـــو ـــ ح ا بـــ قتنعـــو و فقـــط، ــم ا نوآ ن ر

املعرفية( ات   ).التح

ا مــدى ـــ ع للتعــرف اســتطالعية اســـة بد الباحــث قـــام ثــم املعرفيـــةرومــن ات ــ التح رتبـــاط
ات ـــ للتح ما أحـــد ن مقياســ الباحـــث طبـــق حيــث ونـــا، كو جائحـــة صــدمة عـــد مـــا رباضــطراب

مواقفھ وعدد اتـھ) ١٠(املعرفية عبا وعـدد الـصدمة عـد مـا الضـطراب ي والثا ) ١٢(رمواقف،
بلغـــت عينـــة ـــ ع وذلـــك ة، بالد) ١٥(رعبـــا بيـــة ال ليـــة ب ـــ و الفرقـــة طـــالب مـــن طالبـــا

ً
ليـــة ق
متوســــــط أن ـــــ إ النتــــــائج وتوصـــــلت ونــــــا، كو جائحـــــة لــــــصدمة عرضـــــوا الــــــذين ـــــر رجامعـــــة ز

بلــــغ املعرفيــــة ات ــــ التح مقيــــاس ــــ ع ه) ٢٨,٨(الطــــالب قــــد معيــــار روانحــــراف نمــــا)٢,٩٥(ي ب ،
الــــــصدمة عــــــد مــــــا اضــــــطراب مقيــــــاس ــــــ ع الطــــــالب نفــــــس متوســــــط وانحــــــراف)٢٣,٤(جــــــاء ،

ه قــــــد رمعيـــــار معا)٢,٣٢(ي وجــــــاء ن، املقياســــــ ن بـــــ تبــــــاط مرتفــــــع) ٠,٩١٨(رمــــــل تبــــــاط ا ــــــو رو
داللـــــة مــــستو عنـــــد احــــصائيا دال ىموجــــب

ً
موجـــــب) ٠,٠١( دال تبــــاط ا وجـــــود ــــ إ ـــــش رممــــا

املعرفية ات والتح الصدمة عد ما اضطراب ن ب   . مرتفع

مـــــراض، و ـــــوادث وا باالضــــطرابات صـــــابة أن ــــ إ الـــــسابقة اســــات الد ت أشـــــا ركمــــا ر
اســاتيــؤد د مثــل املعرفيــة ات بــالتح صــابة ــ إ ي،٢٠١٥التميمــي،(: ري ا والــش  ؛)٢٠١٨؛

(Gardenier &Resnik, 2002; Wilke, & Mata, 2012) ،اسـات الد تلـك نتـائج ت أشـا ركمـا ر
قـــــة بطر املعلومـــــات و عـــــا الـــــصدمة عـــــد مـــــا الضـــــطراب يتعرضـــــو الـــــذين فـــــراد أن ـــــ نإ ن

ع بنــاء تــصرفو و ًخاطئـة، ــمن ا آ أن ن ــر و ولة، ــس ن خـر اء بــآ يقتنعــو وال م، قناعــا رـ ور ن
ة متح ة بصو ن فكر و يحة، ال م ا روأف و  . ر

امعـة ا طـالب أن ـسبو كمـا كمـا نيك
ً

ـائال 
ً

مـن املعلومـات مـن  ف املواقـف خـالل رواملعـا
ات واليومية وا ياتية ن ال ا فـضال ا، ويمر

ً
املؤسـسات عمـا   املختلفـة، عليميـةالت تقدمـھ
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يولـد ه بـدو ـذا معرفيـا رو نـا مخز
ً ً م و التعامـل يمكـ ـا املحـيط مـع مـن ئـة، ـ را ـذه الب  و

نة املخ ـم ممـا والعيـوبالـسلبياتمـن خالية نتكو ال املعرفة ـ يجعل  عـن لالنحـراف عرضـة أك
يـؤدى ممــا يح الـ ــ املـسار ــ عــدم إ ع الطـالب ة ات اتخـاذ رقـد ــام رالقـرا ح  الــسليمة و

التـا عـائق و ـ إ بـالتح ىفكـر يـؤدى واتخـاذ يـد ، ـ ات املعر ندة خاطئـة رقـرا الظـن مـس ـ إ
حتمالية   (Gardenier &Resnik, 2002, p. 11). و

ل ـش ـ و فـإن أك تحديـدا
ً

املعرفيـة فـراد  ات ـ التح مـن عـانو ـ نيميلـونالـذين  تفـس إ
الغامـضة ولـد املعلومـات ديـد، ـا سـلبيةبأ ة صــو ات عـن رم تفـس م ولـد ـم، يــھ ذوا تح

ــة للمــصادر ســلبية ومعا للمعلومـــات، جيــة ا ل املعلومــات را فـــإن ــش ثــم ومـــن ، ســل
مــن فالبــد ــذا ول واملجتمــع، الفــرد ــ ع ة ــ خط ســلبية اســات ع ا ــا ل يكــو املعرفيــة ات ــ نالتح

ــا ومعا ــا م ــد ل  )Boccaletti&  Iwasa ,Lee, Shi, Jusup, Wang ,2018 ;.التـدخل
)2020, Miller& Truog , Halpern  

أو لعالجــــھ ع الــــسر التــــدخل ــــ إ اجــــة ا ومــــدى ، ــــ املعر ــــ التح ة خطــــو يتــــ ثــــم رومــــن
والتغلــب ص، الــ لــدى ف واملعــا املعلومــات لتعــديل حديثــة مــداخل واســتخدام منــھ، ــد را

املــداخل أحـــد خــالل مـــن وذلـــك املعرفيــة، ات ـــ التح ــ يحكـــمع أن ـــ ع الطالــب ـــساعد ـــ ال
ّ َ

ـا ن ي وإنمـا مغلوطـة، ف معـا ـ ع اتـھ وقرا امـھ أح ـ يب وال ـام، ح إصـدار ـ وى و رعقلھ، ر
السابر التفك يتوافر ما و و سليم، منطقي تفك   .ع

وقلنـــــــدر ـــــــي م بحـــــــث أشـــــــار النجـــــــاح) ٢٠١٢(حيـــــــث ـــــــ الـــــــسابر ـــــــ التفك ام إســـــــ مـــــــدى ـــــــ إ
و عـــــنجتمــــا والبحـــــث ــــساؤالت، ال وطـــــرح املــــشكالت، بحـــــل تباطـــــھ وا للطــــالب، رـــــاديمي

الــــسابر ــــ التفك ن بــــ موجبــــة تباطيــــة ا عالقــــة نــــاك وأن ــــا، ع البحــــث ــــ ــــشاط وال رجابــــة،
ـــ الــسابر بــالتفك تمـــام باال اوصــت ثــم ومـــن امعــة، ا طــالب لـــدى ي يجــا الــذات ــوم ومف

امل من كونھ التعليمية والنجاحالعملية التفو عن املسئولة مة امل ات   .قتغ

ي والكنــــــا الــــــشمر بحــــــث ــــــ أو ــــــ) ٢٠١٨(يكمــــــا ع خــــــصوصا امعــــــة ا طــــــالب ب بتــــــد
ً

ر
ــد يز حيــث سـتھ، مما ــ ع ع ـ اســية الد املنـا ــ ـشطة أ دمــج ة وضـر الــسابر، ـ رالتفك ر ور

مــن الــسابر ـ عملياتــ قيمــة التفك ســة ملما ميــة إعطائــھ خــالل مــن ــادةرالفــرد و نيــة الذ زھ
الــــتعلم مــــن يجعــــل كمــــا املعرفيــــة، تــــھ بن داخــــل املعلومــــات ن بــــ التفاعــــل ــــ ع تبــــة امل اتــــھ خ

ة، ممتعة،عملية شطة، وحيو   .وفعالةو

منـصة ـ ع الـسابر ـ للتفك برنامج فعالية ع للتعرف البحث ذا الباحث أجر ثم ىومن
ZOOMـــ جامعـــة طـــالب لـــدى ـــ املعر ـــ التح جائحـــةزـــ صـــدمة عـــد مـــا اضـــطراب ذو ير

ونا   .ركو

التا             س الرئ السؤال البحث لة مش صياغة يمكن ثم   :ومن

منــــصة - ــــ ع الــــسابر ــــ للتفك برنــــامج فعاليــــة طـــــالبZOOMمــــا لــــدى ــــ املعر ــــ التح ــــ
جائحة صدمة عد ما اضطراب ذو ر يجامعة ونا؟ز  ركو

من                 تفرع التاليةو الفرعية سئلة س الرئ السؤال   :ذا
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ـ - والـضابطة يـة التجر ن املجمـوعت طـالب جـات د تـب متوسـطي ن بـ ق فـر توجد رل ر و
البعدي؟ التطبيق لية ال جة والد املعر التح مقياس عاد  رأ

عـــــاد - أ ـــــ يـــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جـــــات د تـــــب متوســـــطي ن بـــــ ق ــــر فـ توجـــــد رـــــل ر و
التح والبعدي؟مقياس القب ن التطبيق لية ال جة والد  راملعر

  :البحث دف

ليــــة طــــالب لــــدى ــــ املعر ــــ التح حــــدة خفــــض ــــ ــــا ا للبحــــث س الــــرئ ــــدف ال يتمثـــل
خـــــالل مـــــن ونـــــا كو جائحـــــة صـــــدمة عـــــد مـــــا اضـــــطراب ذو ـــــر جامعـــــة ليـــــة بالدق بيـــــة رال ي ز

منصة ع السابر للتفك   ZOOMبرنامج

الب مية  : حثأ

أوال
ً

ة:  النظر   :مية

ي فيما ة النظر البحث مية أ   :تتحدد

 النتــــائج بإحـــدى ــــتم حيـــث ديثــــة ا العامليـــة ــــات لالتجا اســـتجابة ــــا ا البحـــث ـــ عت
عـــــد مـــــا اضـــــطراب ـــــو و عـــــاملي، موضـــــوع ـــــا باعتبا ونـــــا كو جائحـــــة ـــــشار ان ـــــ ع تبـــــة رامل ر

إل جديـــــدة إضـــــافة البحـــــث ـــــذا عـــــد كمـــــا الـــــسابرالــــصدمة، ـــــ التفك حـــــو البحـــــوث لثـــــراء
التكنولوجيـــــــا مـــــــن ســـــــتفادة و ، ـــــــام ا التعلـــــــيم مرحلـــــــة ـــــــ وخاصـــــــة ـــــــ املعر ـــــــ والتح

التعلم مجال ا وتطبيق ديثة  .ا

 ن الـــساحت ـــ ع يا ـــس ديثـــة ا املوضـــوعات مـــن عـــد الـــذي ـــ املعر ـــ التح اســـة بد ـــتم
ً

ر
باعت امعـــة ا مرحلـــة لــدى يـــة، جن و يــة ـــالعر تـــأث مــن ـــا ل ملـــا املراحــل ـــم أ مـــن ــا ربا
ا ذي و تھ ص صقل خالل من الفرد  . حياة

 املعر والتح السابر التفك مستقبلية حوث و اسات د أمام املجال  .رفتح

 ـا ا البحـث ـات بـھ تنـادي مـااسـتجابةعـد يـصبح نظر أن ة ضـر مـن ديثـة ا ورالـتعلم
ا يــــتم وأن ، ــــ مع ذو مــــنالــــتعلم ن التلقــــ عمليــــة مــــن والــــتخلص الرتابــــة قيــــود مــــن رلتحــــر

السابر التفك استخدام  .خالل

 الـصدمة عـد مـا واضـطراب املعرفيـة ات ـ التح ن ب العالقة ع ا نظر دليال البحث يقدم
ً ً

امعة ا طالب  .لدى

التطبيقية الناحية من ثانيا
ً

:  

ي فيما التطبيقية البحث مية أ  :تتحدد

 أعضاء مـنتوجيھ التعليميـة العمليـة ـ ديثـة ا التكنولوجيـا تطبيـق ـ إ س التـد ريئة
م ز برنامج استخدام   Zoomوخالل
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 أن ومراعـاة ـم، طال لـدى الـسابر بـالتفك تمـام إ س التد يئة أعضاء نظر رتوجيھ
مـن م وتمكـ التقيـد مـن التحـر ع الطالب ع إجراءات امعية ا شطة رتتضمن

املعرفيةالت ات التح من  .رحر

 ـــــا ا البحـــــث ات ـــــ ملتغ ن مقياســـــ صـــــدمة(تقـــــديم عـــــد مـــــا واضـــــطراب ، ـــــ املعر ـــــ التح
ونــــــا كو ــــــ)رجائحــــــة مــــــا م ســــــتفادة يمكــــــن بحيــــــث مــــــا، وثبا ما صــــــدق مــــــن والتحقــــــق ،

مستقبلية اسات  .رد

 التـد يئـة أعـضاء مـساعدة ـ نتـائج مـن ـا ا البحـث عنـھ ـسفر مـا م س ـرقد ع س
ات ـ التح عـد ـ وال الـتعلم، أثنـاء ـم طال تواجھ ال املشكالت ع للتغلب حلو لإيجاد

ا وأخطر ا م أ من  .املعرفية

البحث ات   : مصط

السابر  Probe Thinking: التفك

عن ة عبا بأنھ الباحث التفك: رعرفھ أنماط من ،نمط لألمـو الـسطحية النظـرة ريتعـدى
س يمــــــا ارحيـــــث والتنظــــــيمفيــــــھ اك د و بــــــاه ن مثــــــل اقيـــــة و عليــــــا عقليــــــة عمليــــــات رلطـــــالب ر

ــ املخزنــة ات ــ ا يــةواســتدعاء ــا،الب ودمج ــا وترم ديــدة، ا ات بــا ــا ط و راملعرفيــة
غبـة مـع املناسـب، الوقـت ـ ا اسـتدعا لديـھ رثـم ـة البحـث قو والتوصـل ـ ، حلـو ـ لعـن  إ

فة تكن مل جديدة نتائج لديھساب ومعر قا
ً

.  

الباحــث عـرف منــصة(و ــ ع الـسابر ــ للتفك مــن)Zoomبرنــامج مجموعــة عــن ة عبـا ربأنــھ
الباحث ا أعد ال لسات م) ١٣(ا ز منـصة ـ ع ا تنفيذ يتم وال ـ(Zoom)وجلسة، وال

صــــدمة عــــد مــــا اضــــطراب ذو ــــر جامعــــة ليــــة بالدق بيــــة ال ليــــة طــــالب ب تــــد يتتــــضمن ز ر
ع ونـــا كو ــــرجائحـــة املتـــضمنة الـــسابر ــــ التفك ات ـــا م ــــشمل: رــــ و يم املفـــا يعاب اســــ ة ـــا رم

الفرعيــــــــة ات ـــــــا ــــــــب(رامل والتبو ــــــــسمية وال يف، والتـــــــص والتــــــــذكر، تفــــــــس)التعــــــــداد ة ــــــــا وم ر،
الفرعيـــــــة ات ـــــــا امل ـــــــشمل و املالحظـــــــة،(راملعلومـــــــات شـــــــياء ن بـــــــ ـــــــسة الرئ العالقـــــــات تحديـــــــد

ــــــ إ والوصــــــو جديــــــدة، عالقــــــات ــــــشاف ــــــشمل)ســــــتدالالتلواك و املبــــــادئ تطبيــــــق ة ــــــا وم ر،
الفرعيــة ات ــا املألوفـــة(رامل ــ غ ر الظــوا ــشاف واك والتعمــيم بــؤ، والت الفرضــيات، ،)صــياغة

ق م عرض نامج) ١(و ال   .جلسات

املعر  Cognitive Bias: التح

بأنــــھ الباحــــث المنطقـــي: عرفـــھ ــــ وتفك خاطئــــة، ــــام أح عـــن ة ــــي(رعبــــا ــــ،)العقال وخطــــأ
للمواقـــــف ـــــاطئ وا الـــــسل والتفـــــس ذاتيـــــا، ة ـــــ املتح الذاتيـــــة والتوقعـــــات ات، القـــــرا اتخـــــاذ

ً
ر

الطــــالب ب يـــص ــــام، ح و ات القـــرا واتخــــاذ طـــط ا وضــــع عـــن النفــــ ـــز وال حـــداث، رو
ــ غ ــة واملعا ، ــ العق ســتدالل لعمليــات املناســبة ــ غ ســات واملما الــذاكرة، أخطــاء يجــة رن

ئــــــةاملنط الب مـــــع التكيـــــف وطــــــر والدافعيـــــة، ، ـــــ املعر اك د ومحدوديــــــة للمعلوـمــــات، ققيـــــة . ر
ـــ ع م اســـتجاب يجـــة ن ـــا عل يحـــصلو ـــ ال الطـــالب جات بـــد إجرائيـــا ـــ املعر ـــ التح قـــاس نو ر

ً

املعر التح مقياس ات   .رعبا
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الصدمة عد ما  Post-traumatic Stress Disorder: اضطراب

بأنــھ الباحــث عــنعرفــھ ة جتماعيــة: رعبــا و نفعاليــة و ــسمية ا ضــطرابات مــن فئــة
والرعــــــب ــــــوف ا للفـــــرد ب ــــــس ــــــ ال للـــــصدمة بــــــالتعرض متعلقــــــة مؤملـــــة ة ــــــ خ عــــــن الناتجـــــة
بإعـادة الـشعو مـن ا عـد الفـرد ي عـا ـھ، أقا أحـد أو نفسھ سواء مان، وعدم ز، روال ر ً

مــــــاكن و اص ـــــــ وتجنـــــــب الـــــــصدمي، ــــــدث املـــــــصاحبةا واملـــــــشاعر ات والـــــــذكر ـــــــار ف و
املفرطــــة ة ثا ســـــ و يجـــــة. رللــــصدمة، ن الطـــــالب ــــا عل يحـــــصل ـــــ ال جــــة بالد إجرائيـــــا قـــــاس رو

ً

الصدمة عد ما اضطراب مقياس ات عبا ع م   .راستجاب

البحث   :محددات

ــــشر - ال ــــد صــــدمة: يا عــــد مــــا اضــــطراب ذو ليــــة بالدق ــــر جامعــــة بيــــة ال ليــــة يطــــالب ز
ونا كو   .رجائحة

الزم - د ا: ا الد العام   .م٢٠٢١/ ٢٠٢٠رخالل

ي - ا امل د ر: ا جامعة لية بالدق بية ال   .زلية

املوضو - د املعر: ا والتح السابر التفك املتمثلة البحث ات متغ شمل   . و

النظر   :يطار

أوال
ً

ة:  النظر يم   :املفا

السابر-أ   :التفك

ـ عـن الـسابر التفك ة ـا مـن الفـرد ـستطيع عقليـة عمليـة رعبـا ـة خالل  املعلومـات معا
اقيـــــــة، قـــــــة ياتيـــــــة،ربطر ا املواقـــــــف ـــــــ ـــــــا م ســـــــتفادة و ـــــــشطة، قـــــــة بطر ــــا ـــ مع والتعامـــــــل

ـ العمليـات عـال ىمـستو الـسابر وللتفك نيـة مـن ِقـيم ىومحتـو الذ
ّ َ

ف  املعـا ـو رمـن س ف  لـ
سيط التفك إ ال الذي سطال التفك أو ال نيـة العمليـات مـن معقـد ىمستو يحتاج  الذ

ـ أو ـ ىمـستو إ معر ـ معقـدة عمليـات يتطلـب حيـث عميـق، ذ نيـة اقيـة ذ بـاه رو  االن
اك د ات وتـذكر والتنظـيم، رو ـ ـط ا و ا راملخزنـة ا قـديم ـز، عبـد(. بجديـد ،٢٠٠٩العز

  )١٣٢. ص

الت أنمــاط أحــد الــسابر ــ التفك عــد اقيــةكمــا و معقــدة نيــة ذ عمليــات تتطلــب ــ ال ــ رفك
ــــــــا ط و املعرفيـــــــة تـــــــھ بن ــــــــ املخزنـــــــة ات ـــــــ ا واســــــــتدعاء والتنظـــــــيم اك د و بـــــــاه ن رمثـــــــل ر
الـــــسابقة ات ــــ ا مــــع ــــ تتما ـــــ ح ا يل ــــ و ة ــــ ا ــــ ترم خـــــالل مــــن ديــــدة، ا ات بــــا

ــــ نقل أو ــــا، إل اجـــــة ا وقــــت ا اســــتدعا ثــــم ــــا، وتخز ــــا جديـــــدةودمج ة ــــ خ ــــة مواج عنــــد . ا
يم،( ص٢٠١١إبرا ، .٧(  

العمليــــات اســـتخدام تتـــضمن ـــ ال العليـــا ـــ التفك ات ــــا م أحـــد الـــسابر ـــ التفك عـــد ركمـــا
سـؤال ـ ع لإلجابـة ـا ومعا املعلومـات وتحليـل تفـس ا بدو تتطلب وال املعقدة رالعقلية

ـــا م باســـتخدام ـــا حل يمكــن ال معينـــة، لة مـــش حـــل أو ـــام،مــا أح وإصـــدار الـــدنيا، ــ التفك رات
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يجــــــة ن ـــــــ غ للوصــــــو متعـــــــددة ــــــات مح واســـــــتخدام اء، آ لوإعطــــــاء ،. (ر رجـــــــر وا يالـــــــسبعاو ي
ص٢٠١٢ ، .٤٨٥(  

بأنـھ الـسابر ـ التفك عـرف ـ ـشاط :كمـا ـھـادفو مركـب عق ـة رغبـة توج البحـث قو  ـ
والتوصـل ، حلــو ــ لعـن فــة تكـن ملـ جديــدة نتــائج إ ســابقا، ومعر

ً
ـ حيــث   بالـشمولية يتم

عتمد و ات استحضار ع والتعقيد، ا السابقة ا ط ات مع رو ـ ديـدة ا ل ا ـش  حالـة ل
ني جديدةذ ي،. (ة والكنا ص٢٠١٨يالشمر ، .١٢٠(  

الــذي ــ التفك أنمــاط مــن نمــط عــن ة عبــا الــسابر ــ التفك أن يتــ ســبق مــا خــالل رومــن
يتـ كمـا عليـا، عقليـة عمليـات سة بمما نريختص بـ ط الـر ـ ع تركـز فـات التعر معظـم أن

ــــا ترم وإعــــادة ــــا وتخز ديــــدة، ا واملعلومــــات للفــــرد املعرفيــــة يــــة الب ــــ املخزنــــة املعلومــــات
بأنـھ الـسابر ــ التفك الباحـث عــرف ـذا ول ديـدة، ا املواقــف ـ ا أنمــاط: واسـتدعا مـن نمــط

م اقيــــــــة و عليــــــــا عقليــــــــة عمليــــــــات ســــــــة مما يتطلــــــــب ـــــــ رالتفك والتنظــــــــيمر اك د و بــــــــاه ن رثــــــــل
ــا، ودمج ــا وترم ديــدة، ا ات بــا ــا ط و املعرفيــة يــھ الب ــ املخزنــة ات ــ ا رواســتدعاء

غبـة مـع املناسـب، الوقـت ـ ا اسـتدعا ـة رثـم البحـث قو والتوصـل ـ ، حلـو ـ لعـن  نتـائج إ
فة تكن مل جديدة سابقا ومعر

ً
.  

السابر التفك مية   :أ

يص ت ييمكن فيما السابر التفك مية   :أ

مـــــن - ســـــتفادة ـــــ ع الطالـــــب ـــــساعد اقيـــــة عقليـــــة عمليـــــة عـــــن ة عبـــــا الـــــسابر ـــــ رالتفك ر
ه ا وأف اتھ وخ فھ معا ر تطو أجل من التعليمي راملحتو ر  .ى

أدائــــھ - ن تحــــس أجــــل مــــن للتحليــــل ا يخــــضع جديــــدة ــــار أف توليــــد ــــ ع الطالــــب ــــساعد
بداع إ  .لللوصو

أثر - ومـنلھ جديـدة، ف معـا مـن الطالـب سبھ يك ما ق طر عن العق انب ا رتنمية
والبحث التفك ية من من ه يطو ما  .رخالل

والتنظيم - التحليل ا م أ العليا التفك ات ا م من عددا الطالب نفس رغرس
ً

 .  

املعرفيــــ - تــــھ خ ــــ املخزنــــة ات بــــا ديــــدة ا املعلومــــات ــــط ــــ ع الطالــــب ة،رــــساعد
املعر بناءه عديل ستطيع ثم  .ومن

جـداو - ـ ا يف وتـص ـا وتنظيم املعرفـة عـن البحـث ات ـا م خاللـھ مـن الطالب سب ليك ر
مالئمة جاعية  .اس

بؤات - وت عميمات إ الوصو من الطالب س،. (ليتمكن ص٢٠١٥يو ، .٥١( 

التفك - د  .سان قيمة من السابر يز
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م - ـ النظـر ادةإع  السابر التفك سا فـردا كونـھ(الطالـب إ
ً

سـلبيا 
ً

با  ـ م
ً

متلقيـا 
ً

 
ر،. () تقدم ال للمعرفة وظا ص٢٠١٨سعدي ، .٩٣٠(. 

ظـل ـ التعليميـة العمليـة ـ خاصـة بالغـة ميـة أ لـھ الـسابر ـ التفك أن الباحـث يـر ىكمـا
مــــــن والتلقــــــي ن التلقــــــ ــــــ ع واعتمــــــاده املــــــتعلم ســــــلبية مــــــن ــــر للتحــ العــــــاملي املـــــــتعلم،رالتوجــــــھ

توظيـف املمكـن مـن أنـھ كمـا عليا، عقلية عمليات سة ومما ومشاركتھ، تھ إيجاب إ روالتحو ل
أنــھ ــ ع إليــھ التقليديــة النظــرة ــ غي خــالل مــن الــسابر، ــ التفك تفعيــل ــ ــ ا الد راملحتــو ى
عقليــــة عمليــــات ســــة ومما ، ــــ للتفك آليــــة كونــــھ ــــ إ متحانــــات ــــ جاعھ واســــ حفظــــھ ريجــــب

ــــعليـــ دو لــــھ يكــــو الـــذي ل بالــــش بــــبعض، ا عــــض ات ـــ ا ــــط و اك، د و والتحليــــل، را، نر ر
جتماعية و نفعالية و العقلية املتعلم جوانب معظم   .تنمية

السابر التفك   :خصائص

ي فيما السابر التفك خصائص   : تتمثل

املنطقي - والتفس التحليل، واستعمال ية املتنا والدقة ك  .ال

افيةاس - غ معلومات من النتائج  .تخراج

مستمرة - ة بصو املعلومات جاع اس إ الفرد  .ريحتاج

ــا - ل امنــة أســباب ــ إ للوصــو ا عــض مــع رة الظــا ســباب ط بــر الفــرد ليقــوم
فيھ التفك املراد املوقف او لة باملش  .عالقة

ا - من ت للتث ا ومراجع ا يف وتص النتائج،  .استخالص

ـــــــعتمـــــــ - التعمـــــــق ـــــــق طر عـــــــن نتـــــــائج ـــــــ إ للوصـــــــو قليلـــــــة معلومـــــــات ـــــــ ع لاد
ي،. (التحليل والكنا ص٢٠١٨يالشمر ، .١٢٠.( 

ي ما ا م صائص ا من مجموعة لھ السابر التفك س يما الذي ص ال   :رأما

املرتفعة - الداخلية  .الدافعية

يتعلمھ - ملا قيقي ا م  .الف

والت - والتحليل، ، التفك ع ة  .يصرالقد

اسة - الد نحو جادة تمامات ا ولديھ ا، علم و ا م وف اسية الد باملادة رتم  .ر

ا - يمر ال اليومية ياة ا ات بخ ا يتعلم ال ار ف ط   .  ير

يـــــاة - ا ـــــ ي وإيجـــــا ـــــشط دو ولـــــھ التعلـــــيم، ـــــ بفاعليـــــة ك رـــــشا اليوســـــفي،. (ر
ص٢٠٠٩ ، .١٠( 
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بخــصا يتـصف الـسابر ـ التفك فـإن ثـم ــومـن التفك أنمـاط مـن ه ـ غ عـن ه ـ تم معينـة ئص
أنـــھ خصائـــصھ ـــم أ مـــن أن الباحـــث يـــضيف كمـــا دنيـــا، عقليـــا عمليـــات ســـة مما تتطلـــب ـــ رال
وعــدم ســليم علمــي أسـاس ــ ع كــم ا وإصـدار اتــھ، وخ ه ــا أف لتنظـيم الفرصــة الفــرد رعطـي

الــساب ــ التفك ســـة مما أثنــاء الفـــرد أن كمــا ــام، ح إصـــدار ــ ــسرع ـــنظمرال و ركــب و يحلـــل ر
مــة م خطــوة نـاك أن كمــا لإلبـداع، موصــلة عمليــات ـا ل و العالقــات ك ـد و ط ــر و ـصنف رو
ديــــــدة ا املعلومــــــات ــــــط خــــــالل مــــــن ــــــ مع ذو الــــــتعلم جعــــــل ــــــ تتحــــــدد الــــــسابر ــــــ التفك رـــــ

املعرفية املتعلم ية ب السابقة   .باملعلومات

السابر التفك ات ا   :رم

ا ا م تقسيم وريمكن سة، ئ ات ا م ثالثة إ السابر التفك رت   :ر

أوال
ً

يم:  املفــا يعاب اســ ة ــا مــن: رم يم باملفــا تقــاء ــ إ ــدف نيــة ذ عمليــة عــن ة عبــا ــ رو ر
وتضم يم، املفا ن ب العالقات ة ر خالل من املجرد، املستو إ املحسوس ؤاملستو ى   :ى

والتــــذكر - وتــــذك: التعـــداد بتعــــداد املـــتعلم يقــــوم ــــحيــــث ع معتمــــدا أشــــياء مــــن يـــراه مــــا ر
ً

ة والبصر السمعية  .حواسھ

مجموعات - يف ا: التص بتعـداد قـام ـ ال يم املفا يف بتص املتعلم قيام بھ قصد و
رمي يفي تص نظام مستخدما معينة اصية وفقا وذلك

ً ً
. 

ـب - والتبو ـسمية واملفــا: ال شـياء عـن ــ ع مناسـب اسـم بوضــع املـتعلم قيـام ــ ع يمو
ا يف بتص قام   .ال

ثانيـــا
ً

املعلومـــات:  تفـــس ة ـــا يم: رم املفـــا وشـــرح وصـــف خـــالل مـــن شـــياء ي معـــا اك إد ـــ ع رو
وتضم ببعض، ا عض ا ط و ا عل التعرف تم   :رال

املالحظة - شياء ن ب سة الرئ العالقات ـا: تحديد ط و ا وتحديـد شـياء عـرف ـ ع رو
يحيط وما البعض، ا اعض وصف عملية س لت  .ا

جديــــدة - عالقــــات ــــشاف ة: اك ــــ وا ــــ غ يم ومفــــا أشــــياء عــــن الغمــــوض كــــشف ــــ ع و
املعلومات ن ب  .وضمنية

ســــــتدالالت - ــــــ إ زئيــــــة: لالوصــــــو ا ــــــاالت ا مــــــن عامــــــة قاعــــــدة ــــــ إ الوصــــــو ــــــ ع لو
املعطيات اء و ما إ اب الذ أي  .راملعطاة،

ثالثـــا
ً

املبـــادئ:  تطبيــــق ة ـــا ـــ: رم ع محــــددة،و مبـــادئ ــــ اتـــھ خ اســـتخالص ــــ ع املـــتعلم ة رقــــد
وتضم جديدة، مواقف ا الستخدام يدا تم ا وتخز ا يعا اس غرض

ً
:  

الفرضـــيات - مناســـبة: صــياغة حلـــو ضـــع و لة، املــش تحديـــد ـــ ع املـــتعلم ب تــد ـــ ع لو و ر
لو ا لتلك وضعھ أسباب توضيح مع ا ل  .لمبدئية
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بؤ - ثار: الت شاف اك ع اختبـارو ـق طر عـن ا وضـع تـم ـ ال لو ا تلك ع تبة لامل
ا بتجر الفرضية  .ة

املألوفـة - ـ غ ر الظـوا شاف واك ـ: التعميم إ ـا واعتماد عامـة نتـائج ـ إ الوصـو ـ ع لو
ا وأســــبا املألوفــــة ــــ غ ر الظــــوا إيــــضاح ص٢٠١١العياصــــرة،. (جانــــب مختــــار،١٢٥. ، ؛

ص٢٠١٦ ، .١٩٤، النظ عبد ص٢٠١٩؛ ، .٢٧٩( 

ــــ التح ــــ ذلــــك أثــــر ــــ ع للتعــــرف ب، التــــد ــــ ا اســــتخدام يــــتم ــــ ال ــــ ات ــــا امل روتلــــك ر
ات ــــا امل تلـــك إن حيـــث الــــصدمة، عـــد مـــا باضــــطراب ن املـــصاب امعـــة ا طــــالب لـــدى ـــ راملعر
املنطقــــــي والتفــــــس ــــــام، ح إصــــــدار ــــــ ــــــسرع ال وعــــــدم واملــــــنظم الــــــدقيق ــــــ التفك ــــــ ع تركــــــز

دولألحـــــداث، لألمـــــو رة الظـــــا ة بالـــــصو نخـــــداع وعـــــدم ر، الظـــــوا ن بـــــ العالقـــــات ــــة ـ ؤ نو ر ر ر
املضمو   . نالتفك

املعر-ب   :التح

انمـــان ودانيـــال ي ســـ تف آمـــوس العاملـــان مـــا ـــ املعر ـــ التح مـــصط طـــرح مـــن أو لإن
(Amos Tversky & Daniel Kahneman)عــام ــ وذلــك كيفيـــة)١٩٧٢(، وا ــ و حيــث ،

والوصـوا يـة، من أخطـاء ـ إ تـؤدي ـا فإ ثـم ومـن العقل ع يل س لل عة سر ات قرا لتخاذ ر
دقيقة غ ات قرا   . (Kahneman & Shane , 2002, p. 51). رإ

عمليـة عـن ة عبـا ـ املعر ـ ـ مـن تتـألف روالتح عناصـر لك، املنـتج،(ثـالث  وسـيلة املـس
التح ـاروصـ تقديم بإعادة يقوم فاملنتج) نقل لألف لك أمـا للمتلقـي، يانة ـار فيتقبـل املـس  ف

النقدي غياب ج والتحلي للعقل و بـال ـا والقيام  ًابتغـاء الفعـل أو لبـالقو النقـل وسـيلة أمـا ل
التح نطاق لتوسيع ات   . (West, 2003, p. 302) .مدر

الRandall (2012)وعرفــھ عة الــسر التلقائيــة اضــات ف ــ إ ــش ــابأنــھ إجراؤ يــتم ــ
ل ــــش املعلومــــات ــــة معا يجـــة ن يحــــدث ــــ التفك ـــ خطــــأ ــــو و ناقـــصة، معلومــــات ــــ ع ًبنـــاء

ضــــــوء ــــــ املعلومـــــات ــــــة معا ــــــسيط ت محاولـــــة ــــــ إ ترجــــــع اطئـــــة ا ــــــة املعا ــــــذه و خـــــاطئ،
ا ضــ عا أو ــا مع يختلــف مــا معرفــة ــ يرغــب وال الفــرد ــا يمتلك ــ ال ات ــ وا ف راملعــا  .p). ر

2).  

خطـاءكمـ عـن املعرفيـة ات ـ التح ـ ع يـة ا ـ ـ املنظمـة أو املن ) Lilienfeld ,. التفك
)68. p, 2014, Slaughter& Marks , Jamieson, Woolf, Namy, Lynn  

إليـھ نظـر ـ خطـأ بأنـھWilke and Mata (2012)و كـم ـ م ات واتخـاذ ا  نيكـو رالقـرا
عا ـشر، عنـد شـا ال حـدث جميـع ب و اك ودحـد ـس ـ رد  التكيـف أو الدافعيـة وعوامـل املعر

ئات   .(p. 246) . الطبيعية الب

خطـأ ـ إ أيـضا ـش كمـا
ً

ـ ـ  ـأ التفك ن حينمـا فـراد إليـھ ي م، مـن العـالم ويفـسر  حـول
يحـدث ـة عنـد وذلـك ـ يـؤدي ممـا املعلومـات معا ات اتخـاذ ـ الـسرعة إ  عمليـة وضـعف رالقـرا

ام، ح امأو إصدار ح اطئة إصدار ص٢٠١٥التميمي،. (ا ، .٣٠(  
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ــ Kahneman and Tversky (2015)يــذكركمـا التح ــ أن  اتخــاذ ــ حكــم ــو املعر
ات االت عض  يحدثالذي السليمة غ رالقرا با ا مس

ً
ا  شو

ً
اك  ـ رلـإلد اء وإبـداء ا  رأ

ات غ وتفس عيدة عقالنية غ دقيقة   (p.163) . املنطق عن و

ي ا الــش ــش ات) ٢٠١٨(و القــرا اتخــاذ أو مــو وتفــس ــم ف ــ ع ــ املعر ــ التح أن ــ رإ ر
ــــسرع وال بالـــسطحية ـــسم و يألفـــھ، أو فيـــھ، يرغـــب أو إليــــھ، يرتـــاح أو الفـــرد، يفـــضلھ مـــا وفـــق
وخطـأ ـ أو وأسـود، أبـيض قة طر ع املوقف وحسم ، ختيار يعاب س و سيط، . يوالت

  )٣٣٦. ص(

فـات مـن يتـ ـ أن الـسابقة التعر ـ التح عـن املعر ة ـوم رعبـا ـ لوصـف مف العق  داء
ـاطئ ـ عمليـة ـ ا م التـذكر أو التفك ـة والتقـو ـتج ومعا و ة آثـار عنـھ املعلومـات، ـ  وا

ات اتخاذ  تتمثل ھ سليمة غ رقرا شو ـسية و ا ات ات للمـدر ـ وتفـس  أنـھ كمـا منطقيـة، غ
ـار وتوقعـات قناعـة خـالل مـن يحـدث وأف ة سـابقة ـ  ندو ـا يتمـسك ـسان عقـل ـ را

اث مغايرة جديدة معلومة أي إ ك   .أو

  :املعر التح خصائص

ي فيما املعر التح خصائص م أ   :تتحدد

شر أغلب عند قل ع أو فراد ل عند يوجد أنھ أي: عام -  .ال

ر - يظ ه موجھ ا تأث وا
ً

س متوقع ء اتجاهب  عشوائيا ول
ً

. 

ر حيث: محدد - ف تحت فقط يظ ط أو وظر س معينة وشر  .مرة ل  ول

أن أي :ثابت -
َ

ص معرفة  ه ال اجع يجعلھ ال بتح ه ي   .عنھ مباشرة ربصو

ـ - ـ معينـة الـھ فـالتح :للتعمـيم قابـل غ ـ للتعمـيم ـاف غ  ىأخـر حـاالت ع
 (Aziz & Saleh, 2019, p. 254) .مختلفة

، ـــ ك ال ـــا م معينـــة خــصائص لـــھ ـــ املعر ـــ التح أن يتـــ ثـــم يـــة، والدقـــة ومــن املتنا
، واستعمال والتفس ـ معلومـات مـن حيـان عض  النتائج واستخراج التحليل إال غ افيـة،

ام ح إصدار سرع وال للمعلومات، املنطقية غ ة املعا تتمثل خصائصھ م أ  .أن

اتا أنواع  :املعرفية لتح

ي              فيما ا م أ يتمثل املعرفية ات التح من أنواع   :توجد

وجد :التأكيدي التح - أدلة البحث نيحاولو الذين فراد عند النوع ذا و  عن
يـت م لتث ا م رقـرا انـب اسـتخدام خـالل مـن ومعتقـدا م، ا لـسلوك التفاضـ

يميلــو ــم مــع نيتفقــو الــذين لألفــراد نحيــث ا م رآ ــا م، روأف يفــضلو  ومــا
بتعـاد ن فـراد عـن و ـم، املختلفـ ـم مع بالراحـة ـذا و ن  يتفـق مـن مـع وـشعر

م  (Statman & Pool, 2006, p. 6). نيفضلو فيما مع
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ـ - بـاه تح بـھ وفيـھ :ن ـ فـراد ين ن يكـن لـم أحـداث إ ـ ـا منت قـة إل بطر سـابقا
ً

 
ـ م نـاعاق تـم ولكـن قبـل، مـن أك ة أنفـس ـ ا ـذه لحـصو بك ـ كث حـداث

ً
 عـد 

باه ا ن  .ل

ـ - اك تح بـؤ ــ الفــرد يخفـق وفيــھ :املتــأخر رد قبــل الــسابقة بـاملواقف الت
ا ـا، حـدو قوع ـتج لـذا وو ا في ـشو

ً
ـ يـؤدى ممـا الـذاكرة ـ  خاطئـة إ ات  رقـرا

مـثال
ً

م ليقـو عنـدما:  ـو الوقـت، طـوال ذلـك أعـرف كنـت لقـد :أحـد ـ يميـلف  إ
ـة ـا املاضـية حـداث ؤر  ,Wilke & Mata).. حـدثت عنـدما متوقعـة انـت وكأ

2012, p. 532) 

ـ - ي التح ـو: يجـا ـ املواقـف بإيجابيـة الفـرد اعتقـاد و ـا يتعـرض ال مـن ل ـ  أك
و السلبية، املواقف حداث للمواقف متفائل انحياز ف  .و

ـر :السل التح - ظ ـالت مـن النـوع ـذا و نيكـو عنـدما ح ة ُ صـو ـ سـلبية رالفـرد
نـھ اص عـن ذ ة بـدل ـ ـم، يجابيـة رالـصو إلعطـاء يميـل وفيـھ ل  فـراد

ن  يجابية السمات من أك سلبية سمات ن نطباعات تكو خر  .عن

قصد :ساق تح - مـا ـشأن القـرار اتخـاذ عمليـة بـأن أنفـسنا أقنـاع بـھ و  حـدث
يحا، ـان ـ

ً
ا سولـ  قـرا

ً
خاطئـا ر

ً
اف التنـازالت تقـديم وعـدم  ـ ع القـرار و  بـأن

خاطئـا، ـان
ً

ن التــضاد أي  اف وعــدم الــصائب القــرار بــ ــ طــأ ع ــ. (با ع
ص٢٠١٩وعبده، ، .٤٦٦( 

تبعــا وتختلـف متعــددة، ال أشـ ــا ل اطئـة ا ــات ا د و ـ املعر ــ التح أن يتـ ثــم ومـن
ً

ر
ا أ إال ، لألمو الفرد يـةرلنظرة مب ـست ول موضـوعية، ست ل النظرة تلك أن تتفق جميعا

ً

للواقــــع واملخالفــــة اطئــــة ا ات والتــــصو ــــار ف تلــــك وإنمــــا صــــائب، وقــــرار مــــتقن، ــــ تفك ــــ رع
وي ال وعدم كم، ا إصدار سرع ع ية   .مب

املعر التح عاد   :أ

، ــ املعر بــالتح الــصلة ذات الــسابقة بحــاث الباحــث بــع ــسةت الرئ عــاد ــ إ وتوصــل
 ,Tang & Wu, 2012, p. 141; Todd, Thiem & Neel, 2016,p. 386; Everaert: (التاليـة

Grahek, Duyck, Buelens, Van den Bergh, & Koster, 2017, p.729)  

و ـام: لالبعـد ـ أح عقالنيـة(منطقيـة غ ـار): ال ف ـ  مـن الفـرد يحكـم الالمنطقيـة وتتمثـل
اخال حداث ل ف، ع الظـر أغلـب ـذه والكفـاءة املطلـق لبـالقبو وتتمثـل وـ و ـار التامـة، ف

ـ الـسليم املنطـق مـن تخلـو ـا ال نا ـداف فـراد يت ـ كأ ض واقعيـة غ مـألوف مـا مـع رتتعـا  ـو
  . املجتمع  وسائد

ي الثـا ـصية الذاتيـة لتوقعـاتا: البعـد مجموعـة :ال عـن ة عبـا ـ  واملعتقـدات راء مـن رو
ع ذات املنغلـق الطـا ـ ـ املعر ذاتيـا املتح

ً
ض بمـا   وتفـس البـدائل ـ التنـوع لقبـو مـع ريتعـا

واه، حداث تھ  تصب وال ع صية مص    .الذاتية ومنفعتھ ال
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الثالــث ھ: البعــد اك ــشو ــ رد ســتجابة: ا عــن ــ ع ة و ــات املــشو ا ة رلإلد  البــصر
ـس والـسمعية املمتلكـةوا ب ممـا ية ـ ـ ي ة املواقـف تفـس ع ـ وخاطئـة سـلبية ربـصو  وال

إعاقة عمل ام ع حتمالية الظن ع معتمدة املوضوعية ح   .و

ـع الرا ـز: البعـد شـعو :النفـ ال ـ تمثـل ـزه النفـ للـدعم باالفتقـاد الفـرد رو  عـن و
ـداف وضـع و طـط ات واتخـاذ ا ا رالقـرا ـ ـشأ يجـة لتغي ه مـا، ن انيـة عـدم روشـعو  إم

حداث ع سالم إ تقوده ال السيطرة    .ىأخر مرة باملحاولة الرغبة وعدم س

الصدمة-جـ عد ما   :اضطراب

ي ما ا م الصدمة عد ما الضطراب متعددة فات عر دت   :رو

عـــرف بأنـــھNational Center for PTSD (2010)حيــث الـــصدمة عـــد مـــا : اضـــطراب
بالغـــــة إصـــــابة أو بـــــاملوت ديـــــد أو صـــــدمي ـــــادث الفـــــرد عـــــرض مـــــن ـــــتج ي شـــــديد اضـــــطراب
ــــــدث ا ــــــشة معا عنــــــد عاليــــــة ة ثا واســــــ اقتحاميــــــة، ــــــات ذكر الفــــــرد لــــــدى ــــــر وتظ ص، رللــــــ
النــوم، واضــطرابات املخيفــة، ــار ف و الــصادمة، ات بــا املرتبطــة ات ــ املث وتجنــب مجــددا،

ً

العاطفي   .والتفكك

ـش  Roberta, Margot, Anne, Rebecca, Joi, Murray, Norman and Frederick كمـا
ــ(2012) يتــضمن عــد مــا اضــطراب أن إ ــار مــن املعانــاة الــصدمة ة، ف كتكــرار راملتكــر

س، ـات الكـواب ـ وذكر ات املـستمر التجنـب ،املا ـ وتجنـب املرتبطـة للمث ـار بالـصدمة، ف
حاديـث و ـدث الــصلة ذات مــاكن أو ، واملـشاعر، د با وشــر ن، والـصادم،  وفــرط الـذ

ة مع التيقظ، ك صعو     (p. 22) .ال

عرفــھ معقــد: بأنــھفيعرفــھ Giacco, Matanov and Priebe (2013)و نفــ اضــطراب
ألحـــــداث الفـــــرد لتعـــــرض يجـــــة ن يحـــــدث والعقليـــــة النفـــــسية عـــــراض مـــــن مجموعـــــة يتـــــضمن

تج ي سابقة مرحلة خالل والعقليةصادمة النفسية عراض من مجموعة    (p. 6). .عتھ

مـا André, Richard, Céline and Mélissa (2013) أمـا اضـطراب أن ـ الـصدمة عـد يف
الفرد اعتقادات تحطم يجة ن يحدث اضطراب عن ة هرعبا ا ومبادئھ ،روأف ـصية وقيمھ  ال

ة عند لتجر تھ ا أساس ال والقيم املعتقدات ذه أن فيجد مؤملة مواج   .(p. 5). ل

عـن ة عبـا بأنـھ الباحـث عرفھ تخـرج: "رو مؤملـة، واجتماعيـة وانفعاليـة جـسمية اضـطرابات
ـــــا، عل الـــــسيطرة أو ـــــا، مع التعامـــــل ـــــ لديـــــھ الـــــدفاع وســـــائل وتفـــــشل ص، الـــــ تحكـــــم عـــــن
مـراض، و ئـة و و ة، ـ ط ا ح ر ـا يـاة ل ددة م صادمة ألحداث عرضھ يجة ن ووتحدث

اوا ف والتفك الصدمة بتكرار ا عد الفرد شعر كما ب، ر وا   .ووادث

الصدمة عد ما اضطراب عاد   :أ

اســات د مثــل الــصدمة عــد مــا باضــطراب الــصلة ذات الــسابقة اســات الد الباحــث بــع رت  :ر
)، والـــــشعراو وســـــف و ومحمـــــد،٢٠١٨يبلعيـــــد الـــــدين وجمـــــال عـــــزب  National) ،)٢٠١٨؛

Center for PTSD, 2010; Roberta et al., 2012; Giacco et al., 2013)أن؛ ـ إ وتوصـل
عاد يأ فيما تتمثل الصدمة عد ما   :اضطراب
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و -١ والعــــــاطفي: لالبعــــــد ــــــدر وا الــــــصدمي بأنــــــھ: البعــــــد الباحــــــث عرفــــــھ الفـــــــرد: و عــــــرض
جوانـــــب جميـــــع يمـــــس ديـــــدا الفـــــرد فيـــــھ يواجـــــھ ـــــادث ا ـــــذا و ـــا ومفــ صـــــادم ـــــادث

ً

تعـــــــ و وفحياتـــــــھ، بـــــــا حـــــــساس و مـــــــان عـــــــدم ـــــــشعر س جعلـــــــھ و لإلســـــــاءة، فيـــــــھ رض
تــــھ قد فقــــد و الزائــــد ـــدوء وال حــــساس بلــــد ب يــــصاب وقـــد ــــز، وال والــــذعر، رالـــشديد،

ي الوجدا العطاء  .ع

ي -٢ الثــــا الــــصادمة: البعــــد ة ــــ ا وإعــــادة الــــصادم: التكــــرار ــــدث ل الفــــرد اســــتعادة ــــ ع و
مجموعـــــــة خـــــــالل مــــــن بـــــــھ، مـــــــر حـــــــالمالــــــذي و نيـــــــة الذ والــــــصو واملـــــــشاعر ـــــــار ف رمــــــن

الصادم دث با يذكره ء ألي التعرض أو النوم، أثناء ة املتكر س  . روالكواب

الثالـــث -٣ ات: التجنـــب: البعـــد والــــذكر ـــار ف لتجنـــب املـــستمرة الفـــرد محـــاوالت ـــ تمثـــل و
خـــــــ عـــــــن بتعـــــــاد ـــــــ غبتـــــــھ مـــــــع الـــــــصادم، ـــــــدث ل املـــــــصاحبة وتجنـــــــبرواملـــــــشاعر ن، ر

الصادم دث ا م خالل من يتذكر أن املمكن من الذين  . اص

ـــع -٤ الرا ة: البعـــد ثا عـــرض: رســـ قبـــل موجـــودة تكـــن لـــم ـــ ال الزائـــدة ة ثا ســـ ـــ روتتمثـــل
ـ واملتمثلـة ـا، ع الناتجـة ثار خالل من ا عل ستدل و الصادم، دث ل ولة(الفرد سـ

وصع ك ال وضعف ت، ش عال والسر املتكر والغضب تھ،  ).رو

ثانيا
ً

السابقة:    :البحوث

ما            ن محو ضوء السابقة للبحوث الباحث   : رعرض

و لاملحو املعرفية: ر ات املتغ عض مع السابر التفك تناولت   :بحوث

ي ـــــا ا بحـــــث ـــــ) ٢٠١١(رـــــدف التفك تنميـــــة ـــــ الـــــسابرة ســـــئلة أثـــــر ـــــ ع التعـــــرف ـــــ إ
مدينـة ـ املتوسـط و الـصف طالبـات لـدى العلـوم مبحـث ـ ـ ا الد والتحـصيل لالتـأم ر
التحــــــصيل واختبــــــار التــــــأم ــــــ التفك اختبــــــار الباحثــــــة أعــــــدت ذلــــــك ولتحقيــــــق املكرمــــــة، مكــــــة

مـــن البحــــث عينـــة وتكونــــت ، ـــ ا اتبــــاع) ٥٠(رالد و املتوســــط، و الـــصف طلبــــة مـــن لطالبــــا
ً

أســـــفرت ، ـــــ التجر جـــــاتاملـــــن د متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود عـــــن رالنتـــــائج
ً

و
وعنـــــــد ــــــل، ك التحــــــصي لالختبــــــار البعــــــدي التطبيـــــــق ــــــ والــــــضابطة يــــــة التجر ن املجمــــــوعت

ات والتحليل(مستو والتطبيق، م، والف ية) التذكر، التجر املجموعة   .لصا

بحث دف الSpecht (2015)كما اتيجية اسـ أثـر عن الكشف ـادةإ ـ الـسابر ـ زتفك
الباحثــــة واســـتخدمت ــــة، الثانو املرحلـــة طلبـــة لــــدى الناقـــد ـــ التفك ات ــــا م وتنميـــة رالدافعيـــة

ــ ع للمقــابالت ــا تطبيق خــالل مــن النــو خـــالل) ١٧(املــن مــن البيانــات تحليــل تــم طالبــا،
ً

النتــــــائ وتوصــــــلت املفتـــــــوح، ــــــ م ال باســــــتخدام املحتـــــــو وتحليــــــل الوصــــــفي أنىالتحليــــــل ـــــــ إ ج
م قــد فــع ــ وع الطلبــة، دافعيـة ــادة ــ ع ي إيجــا تــأث ـا ل ــان الــسابر ــ التفك اتيجية راسـ ر ز

الناقد التفك   .ع

وعثمان الفتاح عبد بحث دف ـ) ٢٠١٦(و التفك نمـوذج اسـتخدام أثـر ـ ع التعـرف إ
و ســـة، املد قبـــل مـــا طفـــل لـــدى العلميـــة يم املفـــا عـــض تنميـــة ـــ اختيـــاررالـــسابر العينـــة تـــم

أطفـال مـن العـشوائية قـة ي ىاملـستو بالطر ضـة الثـا سـة( وبر ي الـسالم رمد عـة )بتـدا  التا
بلــغ ديــد ا بــالوادي التعليميــة جــة ا ا ة رإلدا طفــال )٢٥(ــا طفــال عــدد ر

ً
 للمجموعــة 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) 190 : (العدد

 

 

193 

يـة العلميـة) ٢٥(و التجر يم املفـا اختبـار اسـتخدام وتـم الـضابطة، للمجموعـة طفـال
ً

راملـصو
توجـد أنـھ ـ إ البحـث نتـائج وتوصـلت ، ـ التجر املـن اتبـاع تم كما سة، املد قبل ما  رألطفال

ق متوسـطي إحـصائية داللـة ذات وفـر ن جـات بـ والـضابطة أفـراد رد يـة التجر ن  ـ املجمـوعت
البعـدي العلميـة التطبيـق يم املفـا وتوجـد أفـراد لـصا راملـصو الختبـار يـة، التجر املجموعـة

ق متوسـطي إحـصائية داللـة ذات وفـر ن جـات بـ يـة املجموعـة أفـراد رد ـ التجر وقبليـا عـديا
ً ً

 
اســتخدام اختبــار فاعليــة ــ ع يــدل ممــا البعــدي، التطبيــق لــصا املــصو العلميــة يم راملفــا

التعليمية العملية السابر   .التفك

وحــسن ن وأمــ قنــديل أجــر ــ) ٢٠١٨(ىكمــا ع التعــرف ــ إ ــدف بحثــا
ً

اســتخدام فعاليــة
لــــدى ــــ ا ــــ التفك وتنميــــة التحــــصيل ــــ ع اضــــيات الر س تــــد ــــ الــــسابر ــــ التفك ينمــــوذج ر
تالميـذ ن بـ مـن العـشوائية قـة بالطر البحـث عينة اختيار وتم عدادي، ي الثا الصف تالميذ

م عـــــــدد بلـــــــغ املنيـــــــا، بمحافظـــــــة قرقـــــــاص أبـــــــو ة بـــــــإدا عـــــــدادي ي الثـــــــا تلميـــــــذا) ٩٢(رالـــــــصف
ً

ن مجمــــوعت ــــ إ ن مقــــسم وضــــابطة(وتلميــــذة، يــــة مجموعــــة) تجر وتلميــــذة،) ٤٦(ــــل تلميــــذا
ً

ات مــستو عنــد تحــصي اختبــار اســتخدام ــ(وتــم والتفك املــشكالت، وحــل والتطبيــق، ــم، الف
نتــــائج)الناقـــد وتوصـــلت ، ـــ التجر شــــبھ املـــن اتبـــاع وتــــم ، ـــ ا ـــ التفك ات ــــا مل واختبـــار ي، ر

وجـــود ـــ إ يـــةالبحـــث التجر ن املجمـــوعت تالميـــذ جـــات د متوســـطي ن بـــ إحـــصائيا دالـــة ق رفـــر
ً

و
املجموعـة لـصا ـ ا ـ التفك ات ا وم التحصي لالختبار البعدي التطبيق يوالضابطة ر

ية   .التجر

حمـيض خــالل) ٢٠٢٠(وأجـرت مـن يــاء ف ي وحـد س تــد أثـر مــن التحقـق ــ إ ـدف ربحثــا
ً

الـــساب ـــ التفك اتيجية دافعيـــةاســـ تنميـــة ـــ النقالـــة واتـــف ال ـــ ع ونيـــة لك باملجموعـــات ر
مــن مكونــة البحــث عينــة اختيــار وتــم ، الثــانو و الــصف طالبــات لــدى والتحــصيل ينجــاز ل

ا) ٧١( وعـــدد يـــة تجر ن، مجمـــوعت ـــ إ ن مقـــسم ا) ٣٦(طالبـــة عـــدد وضـــابطة ) ٣٥(طالبـــة،
نجـا دافعيـة مقيـاس ر تطـو تم كما وتوصـلتطالبة، ، ـ ا الد التحـصيل لقيـاس واختبـار رز،

املجموعـــــات خـــــالل مــــن الـــــسابر ـــــ التفك اتيجية اســــ ـــــ ع ـــــ املب نــــامج ال فاعليـــــة ـــــ إ النتــــائج
طالبـات لـدى ـ ا الد والتحـصيل نجـاز دافعيـة تنميـة ـ ـساب الوا تطبيـق ـ ع ونية رلك

الــــضاب املجموعـــــة بطالبـــــات نــــة مقا يـــــة، التجر لـــــدىراملجموعــــة احتفـــــاظ وجــــود وكـــــذلك طة،
املجموعـة لـدى ـ ب والت البعـدي ن القياسـ ن بـ نجـاز بدافعيـة ية التجر املجموعة طالبات

ية   .التجر

و املحو بحوث ع الباحث لعليق   :ر

مــن العديــد ــ الــسابر ــ التفك ــ ع ب التــد أثــر ــ ع التعــرف و املحــو بحــوث رتناولــت ل ر
التفك مثـل ات ودافعيـةاملتغ والدافعيـة، ، ـ ا الد والتحـصيل ، ـ وا والناقـد، ، التـأم رـ ي

بتدائيــــــــــة، املرحلــــــــــة تناولـــــــــت مختلفــــــــــة عينـــــــــات ــــــــــ ع وذلــــــــــك العلميـــــــــة، يم واملفــــــــــا نجـــــــــاز،
املــن البحــوث تلــك واتبعــت ــة، الثانو املرحلــة طــالب ــ ع البحــوث أغلــب انــت و واملتوســطة،

واستخ ، التجر شبھ أو ـا،التجر بحث ـ ال عـة التا ات ـ املتغ لقياس مناسبة أدوات دمت
ات املتغ تلك تنمية السابر التفك ع ب التد فاعلية عن ا نتائج   . روأسفرت
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ي الثا ضطرابات: راملحو عض مع املعر التح تناولت   :بحوث

فيـــــاض بحــــــث ضــــــو) ٢٠١٧(ـــــدف ن تحــــــس ـــــ بــــــالقراءة العــــــالج فاعليـــــة عــــــن رةللكــــــشف
مـن البحـث عينـة وتكونـت قـات، املرا مـن عينة لدى املعرفية ات التح وخفض سد ) ٣٠(ا

بالــــصفوف ساســــية املرحلــــة طالبــــات مــــن والعاشــــر(طالبــــة والتاســــع ــــد،) الثــــامن إ ربمدينــــة
ن ــافئت مت ن مجمـــوعت ــ إ عـــشوائيا عــن ًو مـــا: ز ن مقياســـ اســتخدام وتـــم وضــابطة، يـــة : تجر

صــو عــن الرضــا الطالبــةمقيــاس دليــل ــ إ باإلضــافة املعرفيــة، ات ــ التح ومقيــاس ــسد، ا رة
دالـــــة ق فــــر وجــــود النتــــائج ــــرت وأظ بــــالقراءة، العــــالج باســــتخدام ــــسد ا ة صــــو ن تحــــس وــــ ر
ــسد ا ة صــو ــ ملقيا البعــدي التطبيــق ــ والــضابطة يــة التجر ن املجمــوعت ن بــ رإحــصائيا

ً

التج املجموعـــــــة لــــــصا املعرفيـــــــة ات ــــــ ةوالتح صـــــــو ـــــــ وظــــــا م تحـــــــسنا نــــــاك وأن يـــــــة، رر
ً ً

ية التجر املجموعة طالبات لدى املعرفية ات التح وظ م وانخفاض سد   .ا

قــام قـة Stevens, Behar and Jendrusina (2018) كمـا طر اســتخدام ــدف  ببحــث
ي الـسلو ـ املعر ـ القـائم العـالج ات عـديل ع ـ قـة (CBM-I)املعرفيـة التح  واعـدة جعـال كطر

الـشديد، الضـطرابات جتمـا باسـتخدام مـن التحقـق تـم حيـث القلـق البحـث ن ـذا  مـن اثنـ
الضـطرابات املدعومـة العالج مكونات يـا ـ القلـق، ًتجر املعر ـ القـائم العـالج ـ عـديل ع  التح
، ـ خاء، والعـالج املعر سـ و ـ انتقـاء التخي طالبـا) ١١١(تتـضمن عـشوائية عينـة وتـم

ً
امعيـاج 

ً
 

ـضوع اجتمـا قلـق مـن نعـانو ـل ل التخي خاء، ،لعـالج سـ املحايـد أو أو ـ  قبـل التفك
ات عـديل ـ قيـاس ثـم ، CBM-I املعرفيـة التح ات تـم ـ اصـة التح ا  وقـت وكـذلك ـم، املعرفيـة

مـة أثنـاء لـألداء الذاتيـة والتقييمـات والقلـق التحـدث التجر اسـتخدام وتـم الكـالم، م ،املـن  ـ
ـرت قـة الـذين فـراد أن النتـائج وأظ طر ـ العـالج تلقـوا ـ عـديل قبـل IE التخي ـ التح  املعر
CBM-I ـ ـانوا تكيفـا أك

ً
قلقـا واقـل 

ً
ـام ًتجنبـا وأقـل  مـة خـالل جتماعيـة للم نـة الكـالم م  رمقا

شـاركوا الـذين خاء ـ بـاألفراد ـ أو سـ ـذه التفك و ـ ـش النتـائج املحايـد، مـع أن إ  ا
ن املكونـات CBM-Iبـ ـ املـساعدة مـع دف ال بـدال سـلوكية، آليـات ـس

ً
يمكـن مـن   أن املعرفيـة،

ل ات آثـار نقـل ـس ـ التح ـ CBM-I املعرفيـة عـديل ـد إ جتمـا القلـق مواقـف تجنـب مـن ا
  .الشديد

ية الفعاليـة تحديـد Eric and Louise (2019) بحـث ـدف كمـا ـس الع ال الجيـةللتـدخالت
ـ املعتمـدة ـ عـديل ع ـ التح للتعـديل قالطـر باسـتخدام املعر ـ الثالثـة  و ، CBM-A املعر

CBM-I، و CBM ـد مجتمعـة  القلـق ضـعف مـن والتخفيـف جتمـا القلـق أعـراض مـن ل
مـة اسـتجابة ، مل جتمـا ـاد تخـصيص ج ن وتـم ا) ١١٦(املـشارك مـشار

ً
ل  ي ـش  عـشوا

التــدخالت القائمــةا لتلقـي الــثالث ـ لعالجيـة ات عــديل ع ــ الــثالث املعرفيــة التح  قبــالطر
شـبة اسـتخدام وتـم مجتمعـة، ـرت املـن وأظ ، ـ ـ مـن قلـل CBM-I أن النتـائج التجر  تح

وأعراض التفس ، القلق السل ـ عـالوة جتما قـام ع ن CBM-I ذلـك ـ الكـالم أداء بتحـس
مـة ومـع الـضغط م ، عـدل CBM-A إجـراءات فـإن ذلـك جتمـا ات لـم ـ  أو املوضـعية التح

ـذه ضـعف ، فـض CBM-I النـوع ـذا فعاليـة تـدعم النتـائج القلـق، جتمـا  ومـع القلـق
ت لم ذلك   .العالج  CBM-A فعالية يث

أجــر ن حــ ــTeachman & Meyer , Hohensee)2020(يــ ع ب التــد ــدف ربحثــا
ً

ـ التح واتعـديل مـناملعرفيـة مكونـة عينـة ـ ع البحـث إجـراء وتـم ، التفـس ـ التح يخفـض
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عمــــــر) ١٠٠( بمتوســــــط كيــــــة، مر املتحــــــدة بالواليــــــات يفــــــردا ــــــ) ٣٥(ً إ م تقــــــسيم تــــــم ًعامــــــا،

ن وضـــــابطة(مجمـــــوعت يـــــة ولـــــم)تجر نـــــت، ن ـــــ ع يـــــة التجر املجموعـــــة ب تـــــد تـــــم حيـــــث ر،
م تطبيــــــق وتــــــم ب، تــــــد أي الــــــضابطة املجموعــــــة ومقيــــــاسرتتلقــــــى املعرفيــــــة، ات ــــــ للتح قيــــــاس

املعرفيـــة ات ـــ التح عـــديل ـــ م ســـا قـــد ب التـــد أن ـــ إ النتـــائج وتوصـــلت ، التفـــس ــ رالتح ي
ية التجر املجموعة أفراد لدى التفس التح من د ا م   . يوسا

يم إبــــرا أجــــرت ــــ) ٢٠٢٠(كمــــا ع قــــائم تــــد برنــــامج فعاليــــة مــــن التحقــــق ــــدف ربحثــــا
ً

نـــــدماجنمـــــوذ مـــــستو ن وتحـــــس ـــــ املعر ـــــ التح عـــــديل ـــــ جتماعيـــــة املعلومـــــات ـــــ تج ىج
مـن البحـث عينـة وتكونـت امعـة، ا ـ ـ و الـسنة طـالب لـدى ـام وطالبـة )٦٠(ا ًطالبـا

بيـــــة ال ليـــــة ب ـــــ و حلـــــوان–بالفرقـــــة ن–جامعـــــة مجمـــــوعت ـــــ إ م تقـــــسيم ًطالبـــــا) ٣٠(تـــــم

الت للمجموعــــة ووطالبــــة يــــة، الطــــالب) ٣٠(جر ــــؤالء و الــــضابطة، للمجموعــــة وطالبــــة ًطالبــــا

نـــــدماج ومقيـــــاس املعرفيـــــة ات ـــــ التح مقيـــــاس ـــــ ع م جا لـــــد وفقـــــا ـــــى د ـــــا ريمثلــــو ر
ً ن

ومقيــاس جتماعيــة، املعلومــات ــ تج نمــوذج ــ ع القــائم نــامج ال اســتخدام وتــم ، ــام ا
نــــدم ومقيــــاس املعرفيــــة، ات ـــ ــــامالتح ا الباحثــــة(اج أن)إعـــداد ــــ إ النتــــائج وتوصــــلت ،

ن تحـس ـ فعـال أثـر لـھ ـان جتماعيـة املعلومـات ـ تج نموذج ع القائم التد نامج رال
املعرفيـة ات التح ـ(عض سا سـناد خطـأ ـ الـة-تح ال أثـر ـ التأكيـدي-تح ـ ـ-التح تح

العميــاء نــدماج)النقطـة ن وتحـس عـاده، وأ ــام ي،(ا الــسلو نــدماج ، ـ املعر نــدماج
جتما ندماج ، نفعا   ).ندماج

ي الثا املحو بحوث ع الباحث   :رعليق

التــدخالت، مـن العديـد خـالل مــن املعرفيـة ات ـ التح عـديل ي الثــا املحـو بحـوث رتناولـت
ي، الـــسلو ـــ املعر والعـــالج بـــالقراءة، العـــالج ـــا ونمـــوذجم ا، نفـــس املعرفيـــة ات ـــ التح عـــديل و

ساســـية، املرحلـــة ن بـــ مـــا البحـــوث تلـــك ـــ العينـــات وتنوعـــت جتماعيـــة، املعلومـــات ـــ تج
كمـــا ، ـــ التجر املـــن اســـتخدام وتـــم التعليميــة، نظمـــة خـــارج وأفـــراد امعيـــة، وا ــة والثانو

نتــــائج وأســــفرت املعرفيـــة، ات ــــ للتح س مقـــاي اســــتخدام فعاليــــةتـــم وجــــود عـــن البحــــوث تلـــك
ا م د وا املعرفية ات التح عديل التدخالت لتلك   .عالية

ا م ستفادة ومدى السابقة البحوث ع عام   :عليق

مــن العديــد تنميــة ــ الــسابر ــ التفك فاعليــة ــ ع التعــرف أجــل مــن البحــوث تلــك ــت أجر
اســـــــات د مثـــــــل نفعاليـــــــة، و املعرفيـــــــة ات ـــــــ ي،(راملتغ ـــــــا وعثمـــــــان،٢٠١١را الفتـــــــاح عبـــــــد ؛

وحـسن،٢٠١٦ ن وأمــ قنـديل التــدخالت،(Specht, 2015)؛)٢٠١٨؛ عــض أثـر ــ ع والتعـرف
اسـات د مثـل منـھ، ـد وا ـ املعر ـ التح عـديل ـ امج ـ  Stevens, et)؛)٢٠١٧فيـاض،(روال

al., 2018; Eric & Louise, 2019)،تلـ مـن اسـتفاد الباحـث فـإن ثـم تحديـدومـن ـ البحـوث ك
م ز منـصة ـ ع الـسابر ـ للتفك برنـامج فعاليـة ـ ع التعـرف ـ واملتمثلـة ا ا البحث لة ومش
عــــد مــــا اضــــطراب ذو ــــر جامعــــة ليــــة بالدق بيــــة ال ليــــة طــــالب لــــدى ــــ املعر ــــ التح يــــ ز

ونا كو جائحة   .     رصدمة
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عينـــ تحديـــد ـــ الـــسابقة البحـــوث مـــن الباحـــث اســـتفاد طـــالبكمـــا ـــم و ـــا ا البحـــث ة
جائحــــة صــــدمة عــــد مــــا اضــــطراب ذو ــــر جامعــــة ليــــة بالدق بيــــة ال ليــــة ب ــــ و يالفرقــــة ز

ــــــ واملتمثلـــــــة البحــــــث أدوات تــــــصميم ــــــ وأيــــــضا ونــــــا، كو
ً

ومقيـــــــاسر ، ــــــ املعر ــــــ التح مقيــــــاس
ـــــ للتفك برنــــامج ــــ إ باإلضــــافة العينــــة، يص ــــ ل ونـــــا كو جائحــــة صــــدمة عــــد مــــا راضــــطراب

منصة ع التجرZOOMالسابر املن و و املناسب املن اختيار و ،.  

مــــن العديــــد تنميــــة ــــ الــــسابر ــــ التفك فاعليــــة ــــ إ الــــسابقة البحــــوث تلــــك نتــــائج توصــــلت
اســات د مثــل املعرفيــة، ات ــ ي،: (راملتغ ــا وعثمــان،؛ Specht, 2015؛٢٠١١را الفتــاح عبــد

وحـسن،٢٠١٦ ن وأمــ قنـديل ات،؛)٢٠١٨؛ ــ املتغ عــض ـ ــ املعر ــ التح لتعـديل أثــر جــود وو
اسات د يم،: (رمثل )Hohensee;2019, Louise& Eric ; 2018, .Stevens et al  ,؛)٢٠٢٠إبـرا

)2020, .et al،ـ التفك بات لتـد ي يجـا ثـر ـ ع تجمـع اد ت السابقة البحوث فإن ثم رومن
و ات، ــ املتغ مــن العديــد ــ املعرفيــةالــسابر ات ــ التح مــن ــد ا ــ امج ــ وال التــدخالت فعاليــة

ا عديل   .و

البحث ض   : وفر

يــــــة - التجر ن املجمــــــوعت طــــــالب جــــــات د تــــــب متوســــــطي ن بــــــ إحــــــصائيا دالــــــة ق فــــــر رتوجــــــد ر
ً

و
البعدي التطبيق لية ال جة والد املعر التح مقياس عاد أ  .  روالضابطة

متوسـط - ن بــ إحـصائيا دالـة ق فـر توجـد
ً

عــادو أ ـ يـة التجر املجموعـة طــالب جـات د تـب ري ر
والبعدي القب ن التطبيق لية ال جة والد املعر التح  .رمقياس

البحث   إجراءات

أوال
ً

البحث:    :من

ــ املــن الباحــث اســتخدم ــ التجر يتمثــل مــستقل ــ متغ أثــر عــن برنـــامج: (للكــشف
منــصة ــ ع الــسابر ــ تـــ) ZOOMللتفك ــ متغ ــوــ ع ــ(ا املعر ــ ـــا) التح ف ضــبط ف ظــر وــ

ن املجمـوعت لــدى املتدخلـة ات ـ املتغ والـضابطة(الباحـث يـة ــ)التجر تـؤثر أن يمكـن ــ وال ،
عة التا ات   .املتغ

  :البحث مجتمع

اســــاتمــــنثالبحـــ مجتمـــع نتكـــو والد ــــسية الفر اللغـــة ــــشعب ــــ و الفرقـــة رطــــالب
بال بية ال لية ب مسالمية وعدد ر، جامعة لية   .ًطالبا) ٢٨٠(زدق

  البحث عينة

قـة البحـث مجتمـع الباحـث اختـار ليـة اختيـار حيـث املقـصودة، بالطر بالدق بيـة ال ليـة
ــــذل و العينــــة مــــع التواصــــل الباحــــث ــــ ع ل ــــس ــــ ح الباحــــث، عمــــل محــــل ــــر، زجامعــــة

العــــشوا قـــــة بالطر الباحــــث اختـــــار ثــــم ب، التـــــد ــــ ـــــد ج ـــــرأقــــ و الفرقــــة ـــــسيطة ال ئية
شـعبة اختيـار تـم قة الطر بنفس ثم البحث، عينة ا م ـسية(نلتتكو الفر اختيـار) اللغـة ليـتم

وشــــعبة ــــا، م يــــة التجر ســــالمية(املجموعــــة اســــات الــــضابطة) رالد املجموعــــة اختيــــار ليــــتم
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البـ الطـالب مجمـل ــ ع الـصدمة عـد مـا اضـطراب مقيــاس تطبيـق تـم حيـث ـا، مم عــدد الغ
بواقـــع) ٢٨٠(جمـــا طالبـــا،

ً
ـــشعبة) ١٣٦( طالبـــا

ً
ـــسية( الفر و)اللغـــة ـــشعبة) ١٤٤(، طالبـــا

ً

ســـالمية( اســات تـــصاعديا،)رالد بـــا ترت املقيـــاس ـــذ ـــ ع الطـــالب جـــات د ـــب ترت تـــم حيـــث ،
ً ً

ر
مـا اضـطراب مقيـاس ـ ع م اسـتجاب عـد مرتفعـة جـات د ـ ع حـصلوا الذين الباحث رواختار

يمثـــلعــ والـــذي ، ــ ع ـــا ـــ يقعـــو الــذين الطـــالب ـــم و الـــصدمة، رد فـــصاعدا%) ٧٥(ن
ً

قيمتھ والبالغ جات، الد م)٧٢(رمن عـدد لـغ و ـشعبة) ١٣(، طالبـا
ً

ـسية( الفر و)اللغـة ،)٩ (
ـــشعبة ســـالمية(طـــالب اســـات ـــ) رالد ع حـــصلوا الـــذين الطـــالب اعتبـــار تـــم ذلـــك ـــ ع نـــاء ًو

ــــساو جـــة يد ــــ) ٧٢(ر إ م تقـــسيم وتــــم الـــصدمة، عــــد مـــا اضــــطراب ذو الطـــالب ــــم ـــ أك يأو
ن يـــــة(مجمـــــوعت شـــــعبة) تجر طـــــالب ـــــم ـــــسية(و الفر شـــــعبة)اللغـــــة طـــــالب ـــــم و ضـــــابطة و ،

سالمية( اسات   ).رالد

ات ـــــ متغ ـــــ ـــــ القب القيـــــاس ـــــ والـــــضابطة يـــــة التجر ن املجمـــــوعت ن بـــــ ـــــافؤ العمـــــر(الت
املعر والتح ، الصدمةالزم عد ما واضطراب ،(  

  )١(لجدو

القب القياس والضابطة ية التجر ن املجموعت طالب جات د تب متوسطي ن ب ق الفر رداللة ر و
ات الصدمة(ملتغ عد ما واضطراب ، املعر والتح ، الزم   )العمر

ات ا  العدد املجموعات رامل
نحراف املتوسط

متوسط ياملعيار
 الرتب

عمجمو
 الرتب

U* Z* 
ىمستو

 الداللة

العمـــــــــــــــــــــــــــــــــر ١٠٧ ١١,٢٣ ٠,٧٠٧ ١٩ ٩ ضابطة
ية الزم  ١٤٦ ١١,٨٩ ٠,٧٥٩ ١٨,٩ ١٣ تجر

٠,٨٤٥ ٠,٢٥٤ ٥٥ 

املعر التح  مقياس

ام ١٦٠ ١٢,٣١ ١,٣٢ ٢٠,٣٣ ٩ ضابطة  غ أح
ية منطقية  ٩٣ ١٠,٣٣ ١,٣٤ ٢٠,٨٤ ١٣ تجر

٠,٥١٢ ٠,٧٢٠ ٤٨ 

 لتوقعـاتا ١٣٤ ١٠,٣١ ١,٣٩ ٢١,٢٢ ٩ ضابطة
 لذاتيــــةا

صية  ال
ية  ١١٩ ١٣,٢٢ ١,١٢٠ ٢٠,٦١ ١٣ تجر

٠,٣٢٤ ١,٠٦٧ ٤٣ 

ھ ١٦٣,٥ ١٢,٥٨ ١,٧٨ ٢٠,٧٧ ٩ ضابطة  ـــــشو
اك  رد

 ا
ية  ٨٩,٥ ٩,٩٤ ١,١٢٦ ٢١,٥٣ ١٣ تجر

٠,٣٥٧ ٠,٩٥٧ ٤٤ 

ـــــز ١٣١ ١٠,٠٨ ١,٧١ ٢١,٢٢ ٩ ضابطة  ال
ية النف  ١٢٢ ١٣,٥٦ ٠,٦٨٨ ٢٠,٨٤ ١٣ تجر

٠,٢٣٥ ١,٢٩٢ ٤٠ 

جـــــــــــــــــــــــة ١٥٣,٥ ١١,٨١ ٣,٠٨ ٨٣,٥٥ ٩ ضابطة رالد
لية ية ال  ٩٩,٥ ١١,٠٦ ٢,٣٣ ٨٣,٨٤ ١٣ تجر

٠,٧٩٤ ٠,٢٧٠ ٥٤ 
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ات ا  العدد املجموعات رامل
نحراف املتوسط

متوسط ياملعيار
 الرتب

عمجمو
 الرتب

U* Z* 
ىمستو

 الداللة

الصدمة عد ما  اضطراب

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ٨٦,٥ ٩,٦١ ١,٢٠ ١٩,٢٢ ٩ ضابطة
صــــــــــــــــــــــــــدمة
حــــــــــــــــــــــــــدوث

 صابة

ية  تجر
١٣ 

١,٤٩ ١٩,٩٢ 
١٦٦,٥ ١٢,٨١ 

٠,٢٦٢ ١,١٦ ٤١,٥ 

التكـــــــــــــــــــــــــرار ١٢٤ ٠,٩٢ ٠,٩٧ ٢٠,٧٧ ٩ ضابطة
وإعـــــــــــــــــــــــــادة
ة ـــــــــــــــــــــــــــــ ا

 .الصادمة

ية  تجر
١٣ 

٠,٨٩٨ ٢٠,١٥ 
١٢٩ ١٣,٧٨ 

٠,١٨٦ ١,٤٥ ٣٨ 

 ١٠٩,٥ ١٢,١٧ ١,٣٠ ٢١,٢٢ ٩ ضابطة
 التجنب

ية  ١٤٣,٥ ١١,٠٤ ١,١١ ٢٠,٩٢ ١٣ تجر
٠,٦٩٥ ٠,٤١٦ ٥٢,٥ 

 ١٠٨ ١١,١٥ ١,٨٧ ٢٠,٣٣ ٩ ضابطة
ة ثا  رس

ية  ١٤٥ ١٢ ١,١٤ ٢٠,١٥ ١٣ تجر
٠,٧٩٤ ٠,٣٠٨ ٥٤ 

جـــــــــــــــــــــــة ١٠٨,٥ ١٢,٠٦ ٣,١٢ ٨١,٥٥ ٩ ضابطة رالد
لية ية ال  ١٤٤,٥ ١١,١٢ ٢,٧٣ ٨١,١٥ ١٣ تجر

٠,٧٤٤ ٠,٣٣٦ ٥٣,٥ 

جـــــدو مـــــن جـــــات) ١(ليتـــــ د تـــــب متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجـــــد ال رأنـــــھ ر
ً

و
يـــة التجر ن مـــناملجمـــوعت ـــل ل ـــ القب القيـــاس ـــ ـــ(والـــضابطة التح عـــاد وأ ، ـــ الزم العمـــر

ليـة ال جـة والد الـصدمة عــد مـا اضـطراب عـاد وأ ليـة، ال جـة والد ـ راملعر أن) ر ــ ع يـدل ممـا
القب القياس ن افئت مت ن   . املجموعت

البحث   :أدوات

الصدمة -١ عد ما اضطراب الباحث: "مقياس  "إعداد

وجود إ اساملقي ذا دف - الصدمة مدى عد ما   .البحث عينة أفراد لدى اضطراب

الصدمة مقياس إعداد تم - عد ما طوات ضوء  اضطراب  - :التالية ا

ـ طـالع - س معظـم ع ـ املقـاي ا تـم ال الـصدمة مـن إعـداد عـد مـا اضـطراب لقيـاس  قبـل
ـــا ،(بحـــث: وم والـــشعراو وســـف و ومحمـــد،٢٠١٨يبلعيـــد الـــدين وجمـــال عـــزب  ؛)٢٠١٨؛

-Zambrano, Scheibel, Gordon; 2014, Dredze& Harman , Coppersmith(
)2018, Nelson& Meyer , May, Richards-Jia, Vazquez  

صــياغة - مـن عليـھ اطلــع مـا حـدود ـ الــسابقة البحـوث ـ ع طــالع عـد الباحـث اسـتطاع
الصدمةع عد ما اضطراب ف   .ر
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مقيـاس - عـاد أ تحديـد الـصدمةتـم عـد مـا ـ اضـطراب عـاد أ عـة أ ـ ـا ا البحـث : رـ
ة ثا س و والتجنب، الصادمة، ة ا وإعادة والتكرار صابة، حدوث صدمة  ). رعد

عــاد - ــذه اختيــار مــاوتــم باضــطراب املتعلقــة الــسابقة س املقــاي مراجعــة ضــوء عــدــ
وتـم بـھ، املرتبطـة الـسابقة البحـوث ـ ة املـذكو عـاد تكـرار مالحظـة خـالل من رالصدمة

العينة وخصائص البحث ات ملتغ ا مناسب مدى ع بناء عاد ذه   .ًاختيار

مــن - املقيــاس بواقــع) ٣٢(نيتكــو عـــاد، أ عــة أ ــ ع عــة مو ة، رعبـــا عـــد،) ٨(زر ــل ل ات رعبــا
ــــي جرا ــــف التعر ضــــوء أنــــ مراعــــاة مــــع ــــيتحتــــولــــھ، بــــدائل ثالثــــة ــــ ع ة عبــــا رــــل

ا( نـــــاد أحيانـــــا، غالبـــــا،
ً ً ً
جـــــدو)ر ـــــ ي وفيمـــــا ـــــا) ٢(ل، م يتكـــــو ـــــ ال عـــــة عـــــاد ـــــ نيو ر

ة املئو ا سب و عد ل ل ات العبا وعدد   : راملقياس

  )٢(لجدو

الصدمة عد ما اضطراب ملقياس عة ع رعاد ل ل ات العبا ةروعدد املئو ا سب و   د

ات عاد م العبا ة رعدد املئو ا  سب

صابة ١ حدوث صدمة  %٢٥ ٨ .عد

الصادمة ٢ ة ا وإعادة  %٢٥ ٨ .التكرار

 %٢٥ ٨ .التجنب ٣

ة ٤ ثا  %٢٥ ٨ .رس

 %١٠٠ ٣٢ املجموع

للمقياس ية السيكوم صائص   :ا

ن) ١( املحكم   :صدق

ت صو املقياس الباحث عرعرض ولية ـ) ٧(ھ ن املتخصـص سـاتذة مـن ن محكمـ
س(مجـاالت التـد وطـر واملنـا النفـسية ة والـ الـنفس رعلـم حــو)ق الـرأي إلبـداء وذلـك ل،

ومــدى ات، العبــا وضــوح ومــدى البحــث، لعينــة ولغتــھ املقيــاس مواقــف صــياغة مالءمــة رمــدى
ـــــل تبـــــاط ةرا إرعبـــــا تمـــــي ت الـــــذي البعـــــد و املقيـــــاس، عليمـــــاتبموضـــــوع مالءمـــــة ومـــــدى ليـــــھ،

املقياس طبيعة مع   . املقياس

ن بــ مــا تراوحــت ن املحكمــ اتفــاق ــسب أن اتفـــاق%) ١٠٠(و%) ٨٥,٧(واتــ ــسب ــ و
بمــا التعــديالت تلــك إجــراء ــ ع الباحــث وحــرص التعــديالت عــض املحكمــو ح ــ واق نمقبولــة،

العينة وخصائص ات املتغ طبيعة   .يناسب
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ال) ٢(   :داخساق

ق طر عن الصدمة عد ما اضطراب مقياس ات لعبا الداخ ساق الباحث   :رحسب

إليـھ،- تمـي ت الـذي للبعـد لية ال جة والد ة عبا ل جة د ن ب تباط معامالت رحساب ر ر ر
للمقياس لية ال جة والد عد ل جة د ن ب تباط معامالت روحساب ر   .ر

ــ ع املقيــاس تطبيــق خــالل مــن ليــة)٣٠(وذلــك بالدق بيــة ال ليــة ب ــ و بالفرقــة طالبــا
ً

البعـــد جـــة ود ة عبــا ـــل جـــة د ن بــ تبـــاط معــامالت ـــ يو التـــا ــدو وا ـــر، رجامعــة ر ر ر لز
إليھ تمي ت   .الذي

  )٣(لجدو

ل جة د ن ب تباط رمعامالت إليھر تمي ت الذي البعد جة ود ة رعبا مقياسر اضطرابمن
الصدمة عد   ).٣٠= ن).  (الداخساق(ما

حــــــــدوث صــــــــدمة عــــــــد
 صابة

ة ـــــ ا وإعـــــادة التكـــــرار
 .الصادمة

ة التجنب ثا  رس

معامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املوقف
 رتباط

معامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املوقف
 رتباط

معامـــــــــــــــــــــــل املوقف
 رتباط

معامــــــــــــــــــل املوقف
 رتباط

٠,٤٥٨ ٢٥ *٠,٣٣٦ ١٧ **٠,٥٣٩ ٩ **٠,٧٣٥ ١* 

٠,٤٤٥ ٢٦ **٠,٤٨٥ ١٨ **٠,٧٥٥ ١٠ *٠,٣٦٤ ٢* 

٠,٧٣٧ ٢٧ **٠,٥٧١ ١٩ *٠,٣٨٥ ١١ **٠,٦٢١ ٣** 

٠,٣٦٢ ٢٨ *٠,٦٢١ ٢٠ *٠,٣٨٤ ١٢ **٠,٥٢٣ ٤* 

٠,٥٨٠ ٢٩ **٠,٦٧٦ ٢١ **٠,٤٩٢ ١٣ *٠,٣٨٧ ٥** 

٠,٥٠٦ ٣٠ **٠,٥٢٥ ٢٢ **٠,٥٩٦ ١٤ **٠,٥٧٢ ٦** 

٠,٤١٧ ٣١ *٠,٣٤٥ ٢٣ **٠,٥٩٨ ١٥ **٠,٧٧٣ ٧* 

٠,٨٣٢ ٣٢ **٠,٦٥١ ٢٤ **٠,٦٦٠ ١٦ *٠,٤٥٧ ٨** 

داللة* مستو عند داللة** ،)٠,٠٥(ىدال مستو عند   )٠,٠١(ىدال

مـــــن ن) ٣(لجـــــدويتــــ بـــــ تبـــــاط معــــامالت قـــــيم جميـــــع أن ةرالــــسابق عبـــــا ـــــل جــــة رد ر
الـــصدمة عـــد مـــا اضـــطراب مقيـــاس مـــن إليـــھ تمـــي ت الـــذي البعـــد جـــة عنـــدرود إحـــصائيا دالـــة

ً

داللــــة أو)٠١,٠(ىمـــستو ــــ) ٠,٠٥(، ف التـــا نتــــائجو ــــ الثقـــة يمكــــن فإنــــھ التـــا و مقبولــــة،
تبــاط معــامالت ــ يو التـا ــدو وا اســتخدامھ، وصــالحية راملقيـاس، عــدل ــل جــة د ن ربـ

للمقياس لية ال جة   .روالد
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  )٤(لجدو

ملقياس لية ال جة والد عد ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر الصدمةر عد ما اضطراب
الداخ(   ).٣٠=ن).  (ساق

املقياس م عاد تباط أ  رمعامل

صابة ١ حدوث صدمة  **٠,٦٥٩ .عد

الصادمة ٢ ة ا وإعادة  **٠,٨٥٥ .التكرار

 **٠,٨٥١ .التجنب ٣

ة ٤ ثا  **٠,٨٤١ .رس

ـدو ا مـن ـل) ٤(ليتـ ل ليـة ال جـة الد ن بـ تبـاط معـامالت قـيم جميـع أن رالـسابق ر
للمق ليــة ال جـة والد نرعـد بـ مــا تراوحـت مــستو) ٨٥٥,٠ – ٦٥٩,٠(يـاس عنـد دالـة قــيم ـ ىو

املقياس) ٠.٠١( تطبيق عند ا إل التوصل يمكن ال النتائج الثقة إ ش   . مما

املقياس) ٣(   : ثبات

مقيــاس                ثبــات معامــل حــساب الــصدمةتــم عــد مــا ألفـــا اضــطراب قــة طر باســتخدام
ال دو وا نباك، لكر يوو املقياستا ثبات    :معامل

  )٥(لجدو

الصدمة عد ما اضطراب مقياس ثبات   معامل

الثبات عاد م  معامل

صابة ١ حدوث صدمة  ٠,٦٤٢ .عد

الصادمة ٢ ة ا وإعادة  ٠,٦٥١ .التكرار

 ٠,٥٨٤ .التجنب ٣

ة ٤ ثا  ٠,٦٦٠ .رس

ل ك  ٠,٨٥٦ املقياس

الــسابقيتــ ــدو ا بلــغ) ٥(لمــن املقيــاس ثبــات معامــل ثبــات) ٨٥٦,٠(أن معامــل ــو و
مــــن عــــد ــــل ثبــــات معامــــل أن كمــــا النتــــائج، ة ــــ ــــ الثقــــة ــــ إ يــــدعو إحــــصائيا دال مرتفــــع

ً

ـــــ ع اد ة)٥٨٤,٠(زعــــاد ـــــ ــــ الثقـــــة ــــ إ يـــــدعو ممــــا إحـــــصائيا، دال ثبــــات معامـــــل ــــو و ،
ً

ثبـات بحـساب الباحـث قـام ثم استخدامھ، وصالحية التطبيـقالنتائج إعـادة قـة بطر املقيـاس
منيــة مـدة صــدمة) ١٥(زعـد عـد ــ ي والثـا و ن التطبيقـ ن بــ تبـاط معامــل فبلـغ ليومـا، ر

ً

اصــــابة حــــدوث
ٌ

الــــصادمة)٠,٨٧( ة ــــ ا وإعــــادة التكــــرار عــــد ــــ و التجنــــب)٠,٨٢(، عــــد ــــ و ،
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ة)٠,٨٦( ثا ســـ عـــد ـــ و ليـــة)٠,٨٠(ر، ال جـــة الد ـــ و جميـــع،)٠,٩٥(ر، أن ســـبق ممـــا يتـــ
عــــــد مــــــا اضـــــطراب مقيــــــاس عــــــاد أ ـــــ ي والثــــــا و ن التطبيقــــــ ن بـــــ تبــــــاط معــــــامالت لقـــــيم ر

داللـــــة مـــــستو عنـــــد ودالـــــة موجبـــــة ليـــــة ال جـــــة والد ىالـــــصدمة ثبـــــات)٠,٠١(ر ـــــ ع يـــــدل ممـــــا ،
  .املقياس

املقياس يح ت قة   :طر

جات الــد ــ ع الطالـــب يحــصل بحيـــث املقيــاس ـــب،) ٣،٢،١(ريــ ت ال نفــس حـــسب
للمقيـــاس ليـــة ال جـــة الد تكـــو ـــذا رو للمقيـــاس) ٩٦(ن الـــصغر جـــة والد جـــة، ىد ر جـــة،) ٣٢(ر رد

ــ ع املنخفــضة جــة الد وتــدل الــصدمة، عــد مــا اضــطراب وجــود ــ ع املرتفعــة جــة الد روتــدل ر
ـ ع ـصو ا ـ ـ ع ـا تحـدد و الصدمة، عد ما اضطراب يوجد ال لأنھ جـة،) ٧٢(ر رد

ىو د ا تمثل و البحث، عينة م جة) ٢٤(رؤالء   .    رد

امعة لطلبة املعر التح مقياس -٢ الباحث :ا   إعداد

جة إ املقياس ذا دف - د   .البحث عينة أفراد لدى املعر التح رتحديد

طوات ضوء  املعر التح مقياس إعداد تم -  - :التالية ا

ساملق معظم ع طالع  - أ ا تم ال اي ا من إعداد وم املعر التح لقياس  : قبل

املعرفيـةمقيـاس - ات ـ التح لتقيـيم  Davos Assessment of :لوصـدار–دافـوس
Cognitive Biases (DACOBS)إعــداد ، :(Combs, Penn, Wicher & Waldheter, 

ـ(2007 املعر ـ للتح ز داكـو ومقيـاس ، :Davos Assessment of Cognitive Biases 
Scaleبنــاه الـذي ،(Van der Gaag et al., 2013)لقيــاس يــاة ا مواقــف ومقيــاس ،

إعـــداد ـــة، الثانو املرحلـــة لطلبـــة ـــ املعر ـــ ومقيـــاس)٢٠١٨محمـــود،(التح ة،(، قـــو رأبـــو
املعر) ٢٠٢٠ التح  .لقياس

الـــــسابقة - البحـــــوث ـــــ ع طـــــالع عـــــد الباحـــــث اط–واســـــتطاع مـــــا حـــــدود عليـــــھـــــ -لـــــع
املعر للتح ف عر   .صياغة

ـ - عاد أ عة أ ا ا البحث املعر التح مقياس عاد أ تحديد ـام: (رتم ـ أح  غ
عقالنيـــة(منطقيـــة و)ال ھ الذاتيـــة لتوقعـــاتا، ـــشو و ـــصية، اك ال ، رد ـــ ا
ز   ).النف وال

الب - ــــ ــــا ا تكرا ة ــــ لك نظــــرا عــــاد ــــذه اختيــــار روتــــم
ً

لعينــــة ا ومناســــب الــــسابقة، حــــوث
امعــة ا طـالب لــدى ـ املعر ــ للتح مقيـاس بنــاء تـم كمــا امعـة، ا طــالب ـم و البحـث،
البحــث، لعينــة مناســبة ــست ل س املقــاي تلــك إن حيــث لــھ، متعــددة س مقــاي وجــود مـع
مــــن ــــ الكث ھ ــــشو س املقــــاي مــــن النــــوع ــــذا و ي، الــــذا ــــر التقر قــــة بطر معــــدة ــــا أ كمــــا

ةالعيــــــو صـــــــو ــــــ امعـــــــة ا لطــــــالب ــــــ املعر ـــــــ التح مقيــــــاس الباحــــــث أعـــــــد ولــــــذلك رب،
  . موقفية
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مـــن - املقيـــاس بواقــــع) ٣٢(نيتكـــو ، ـــ املعر ـــ للتح عــــاد أ عـــة أ ـــ ع عـــة مو رموقفــــا، ز
ً

)٨ (
أن مراعــــاة مــــع عــــد، ــــل ل ــــي جرا ــــف التعر ضــــوء ــــ عــــد، ــــل ل ــــلييحتــــومواقــــف

وال ســــالب ما أحــــد بــــدائل ثالثــــة ــــ ع ــــموقــــف ي وفيمــــا محايــــد، والثالــــث موجــــب ي ثــــا
عــــد) ٦(لجـــدو ــــل ل املواقـــف وعــــدد املقيــــاس ـــا م يتكــــو ــــ ال عـــة عــــاد ــــ نيو ر

ة املئو ا سب   : و

  )٦(لجدو

ة املئو ا سب و عد ل ل املواقف وعدد املعر التح ملقياس عة   رعاد

املواقف عاد م ة عدد املئو ا  سب

ا ١ عقالنية(منطقية غ مأح  %٢٥ ٨ ).ال

صية الذاتية لتوقعاتا ٢  %٢٥ ٨ .ال

ھ ٣ اك شو  %٢٥ ٨ .ا رد

ز ٤  %٢٥ ٨ .النف ال

 %١٠٠ ٣٢ املجموع

للمقياس ية السيكوم صائص   :ا

ن) ١( املحكم   :صدق

ع ولية تھ صو املقياس الباحث املتخصـص) ٧(رعرض سـاتذة مـن ن ـمحكمـ ن
س(مجـاالت التـد وطـر واملنـا النفـسية ة والـ الـنفس رعلـم حــو)ق الـرأي إلبـداء وذلـك ل،

ومـــدى املواقــف، وضـــوح ومــدى البحـــث، لعينــة ولغتـــھ املقيــاس مواقـــف صــياغة مالءمـــة مــدى
عليمــــات مالءمــــة ومــــدى إليــــھ، تمــــي ي الــــذي البعــــد و املقيــــاس، بموضــــوع موقــــف ــــل تبــــاط را

املق طبيعة مع     .ياساملقياس

ن بــــــ مـــــا تراوحــــــت ن املحكمــــــ اتفــــــاق ــــــسب أن اتفــــــاق%) ١٠٠(و%) ٨٥,٧(واتـــــ ــــــسب ــــــ و
التعــديالت تلــك إجــراء ــ ع الباحــث وحــرص التعــديالت عــض املحكمــو ح ــ واق بمــانمرتفعــة،

العينة وخصائص ات املتغ طبيعة   .يناسب

الداخ) ٢(   :ساق

ا مقياس ملواقف الداخ ساق الباحث قحسب طر عن املعر   :لتح

تمــــي- ي الــــذي للبعـــد ليــــة ال جـــة والد موقــــف ــــل جـــة د ن بــــ تبـــاط معــــامالت رحـــساب ر ر
للمقياس لية ال جة والد عد ل جة د ن ب تباط معامالت وحساب رإليھ، ر   .ر

ـــ ع املقيــاس تطبيــق خـــالل مــن بيـــة) ٣٠(وذلــك ال ليــة ب ـــ و الفرقــة طــالب مـــن طالبــا
ً

جا ليــــة موقــــفبالدق ــــل جــــة د ن بــــ تبــــاط معــــامالت ــــ يو التــــا ــــدو وا ــــر، رمعــــة ر لز
إليھ تمي ي الذي البعد جة   .رود
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  )٧(لجدو

موقف ل جة د ن ب تباط رمعامالت إليھر تمي ي الذي البعد جة مقياسرود من
املعر الداخ(التح   ).ساق

ام  الذاتية لتوقعاتا منطقية غ أح
صية  ال

ھ اك شو ز ا رد  النف ال

معامل املوقف
 رتباط

معامل املوقف
 رتباط

معامل املوقف
 رتباط

معامل املوقف
 رتباط

٠,٦٠٨ ٢٥ **٠,٦٥٠ ١٧ **٠,٧٦٤ ٩ **٠,٥٨١ ١** 

٠,٣٩٦ ٢٦ **٠,٨٤٩ ١٨ **٠,٧٦٣ ١٠ **٠,٦٥٤ ٢* 

٠,٦٤٥ ٢٧ **٠,٧٢٤ ١٩ **٠,٧٩٥ ١١ **٠,٧٥٥ ٣** 

٠,٤٢٤ ٢٨ *٠,٤٤٢ ٢٠ *٠,٣٥٦ ١٢ **٠,٧١٠ ٤* 

٠,٣٨٢ ٢٩ **٠,٨٦١ ٢١ **٠,٨٠٢ ١٣ **٠,٧٥٢ ٥* 

٠,٧١٢ ٣٠ *٠,٤٠٨ ٢٢ *٠,٦٦٩ ١٤ **٠,٥٢٤ ٦** 

٠,٦٥٥ ٣١ **٠,٧٦٢ ٢٣ **٠,٨٣٧ ١٥ **٠,٨٠٠ ٧** 

٠,٦٩١ ٣٢ **٠,٦٩٦ ٢٤ **٠,٦٠٢ ١٦ **٠,٥٧٤ ٨** 

داللة*  مستو عند دال** ،)٠,٠٥(ىدال مستو عند   )٠,٠١(لةىدال

ن) ٧(لجــــدومــــنيتــــ بــــ تبــــاط معــــامالت قــــيم جميــــع أن موقــــفرالــــسابق ــــل جــــة رد
ــ املعر ــ التح مقيــاس مــن إليــھ تمــي ي الــذي البعــد جــة داللــةرود مــستو عنــد إحــصائيا ىدالــة

ً

أو)٠١,٠( املقيــــــــاس،) ٠,٠٥(، نتــــــــائج ـــــــ الثقــــــــة يمكـــــــن فإنــــــــھ التــــــــا و مقبولـــــــة، ــــــــ ف التـــــــا و
اســتخ تبــاطوصــالحية معــامالت ــ يو التــا ــدو وا ردامھ، جــةل والد عــد ــل جــة د ن ربــ ر
للمقياس لية   .ال

  )٨(لجدو

التح ملقياس لية ال جة والد عد ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر   ).٣٠=ن(املعرر

املقياس م عاد تباط أ  رمعامل

ام ١ عقالنية(منطقية غ أح  **٠,٩٠٩ ).ال

صية لذاتيةا لتوقعاتا ٢  **٠,٩٢٤ .ال

ھ ٣ اك شو  **٠,٩٣٧ .ا رد

ز ٤  **٠,٨٤٩ .النف ال

ـدو ا مـن ـل) ٨(ليتـ ل ليـة ال جـة الد ن بـ تبـاط معـامالت قـيم جميـع أن رالـسابق ر
ن بـ مـا تراوحــت للمقيـاس ليــة ال جـة والد ــ) ٩٣٧,٠ – ٨٤٩,٠(رعـد مــستوو عنـد دالــة ىقـيم

إ) ٠.٠١( ش املقياسمما تطبيق عند ا إل التوصل يمكن ال النتائج   . الثقة
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املقياس) ٣(   : ثبات

نبـــــــاك، كر ألفـــــــا قـــــــة طر باســـــــتخدام ـــــــ املعر ـــــــ التح مقيـــــــاس ثبـــــــات معامـــــــل حـــــــساب وتـــــــم
املقياس ثبات معامل يو التا دو   : لوا

  )٩( لجدو

مقياس ثبات املعرمعامل   التح

الثبات عاد م  معامل

ام ١ عقالنية(منطقية غ أح  ٠,٨١٥ ).ال

صية الذاتية لتوقعاتا ٢  ٠,٨٥٠ .ال

ھ ٣ اك شو  ٠,٨٣٥ .ا رد

ز ٤  ٠,٦٦٣ .النف ال

ل ك  ٠,٩٣٩ املقياس

الــسابق ــدو ا مــن بلــغ) ٩(ليتــ املقيــاس ثبــات معامــل ثبــات) ٩٣٩,٠(أن معامــل ــو و
الثقــــ ــــ إ يــــدعو إحــــصائيا دال مرتفــــع

ً
مــــن عــــد ــــل ثبــــات معامــــل أن كمــــا النتــــائج، ة ــــ ــــ ة

ـــــ ع اد ة)٦٦٣,٠(زعــــاد ـــــ ـــــ الثقــــة ـــــ إ يــــدعو ممـــــا إحـــــصائيا، دال ثبــــات معامـــــل ــــو و ،
ً

التطبيـق إعـادة قـة بطر املقيـاس ثبـات بحـساب الباحـث قـام ثم استخدامھ، وصالحية النتائج
منيــة مــدة ا) ١٥(زعــد ن بــ تبــاط معامــل فبلــغ ريومــا،

ً
ــام أح عــد ــ ي والثــا و ن للتطبيقــ

منطقيـة ـ ـصية)٠,٦٣(غ ال الذاتيـة التوقعــات عـد ـ و اك)٠,٨٦(، د ھ ــشو عـد ـ و ر،
ــــ النفـــــ)٠,٨٣(ا ـــــز ال عــــد ـــــ و ليــــة)٠,٧٥(، ال جـــــة الد ــــ و ممـــــا)٠,٩١(ر، يتـــــ ،

ي والثـــا و ن التطبيقــ ن بــ تبـــاط معــامالت قـــيم جميــع أن لســبق ـــر التح مقيــاس عـــاد أ ــ
داللــــــة مــــــستو عنــــــد ودالــــــة موجبــــــة ليــــــة ال جــــــة والد ــــــ ىاملعر ثبــــــات)٠,٠١(ر ــــــ ع يــــــدل ممــــــا ،

  .املقياس

املقيـــاس يح تـــ قـــة ختيــــار: طر يختـــار الـــذي الطالــــب يحـــصل بحيـــث املقيـــاس يــــ
جـــــ د ـــــ ع املوجــــب ختيـــــار و ن، جتـــــ د ــــ ع املحايـــــد ختيـــــار و جــــات، د ثـــــالث ـــــ ع رالــــسالب ر ةر

للمقيــاس ليــة ال جــة الد تكــو ــذا و رواحــدة، للمقيــاس) ٩٦(ن الــصغر جــة والد جــة، ىد ر ) ٣٢(ر
ـــــ معر ـــــ تح لديـــــھ املقيـــــاس ـــــ ع مرتفعـــــة جـــــة د ـــــ ع يحـــــصل الـــــذي الطالـــــب كـــــو و جـــــة، رد نر
ـــ معر ـــ تح لديـــھ املقيـــاس ـــ ع منخفـــضة جـــة د ـــ ع يحـــصل الـــذي الطالـــب كـــو و رمرتفـــع، ن

  . منخفض
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الس -٣ للتفك عبرنامج  :ZOOMمنصةابر

ي فيما تتمثل خطوات عدة التد نامج ال إعداد   :رمر

العــادي،قــام ــ املد ــاج امل عــن مــستقل ل ــش نــامج ال بتــصميم مــنرالباحــث نواملكــو
امعية) ١٣( ا املرحلة لطالب ة موج مختلفة مواضيع ناو ت   .لجلسات،

نامج ال مية   :أ

إكــــــسا ــــــ نــــــامج ال ميــــــة أ ذوتتمثــــــل ــــــر جامعــــــة ليــــــة بالدق بيــــــة ال ليــــــة طــــــالب يب ز
منـصة ــ ع الـسابر ــ التفك ات ـا م ونــا كو جائحـة صــدمة عـد مــا راضـطراب أجــل ZOOMر مــن

أن يجــب ـ ال ات ــا امل ـم أ مـن ات ــا امل تلـك عــد حيـث م، لـد ــ املعر ـ التح حــدة مـن ـد را ر
ا نفجـار و التكنولـو التقـدم عــصر ـ الطالـب ـا مماثلــةيتعلم ات ـا امل تلـك أن كمـا ، ــ رملعر

ســــــــــتماع و واملحادثـــــــــة والكتابـــــــــة ــــــــــالقراءة خـــــــــر ساســـــــــية ات ــــــــــا امل لـــــــــتعلم ـــــــــا مي أ ىـــــــــ ر
م مجتمع ن فاعل الطالب يصبح أن أجل من ا، وغ والعلوم اضيات   .والر

نامج ال من دف   :ال

امل ــ التح حــدة مــن التخفيــف ــ نــامج لل العــام ــدف ال امعــةيتمثــل ا طــالب لــدى ــ عر
برنــــامج خــــالل مـــن ونــــا كو جائحــــة صــــدمة عــــد مــــا اضـــطراب رذو منــــصة ي ــــ ع الــــسابر ــــ  للتفك

ZOOM.  

التد نامج ال  :روصف

القائمـــة والتــدخالت الــسابر، ـــ التفك حــو والــسيكولوجية النفـــسية طــر مراجعــة لتمــت
حــو والبحــوث اســات الد مــن العديــد ــ إ الرجــوع تــم كمــا بحــوثرعليــھ، مثــل الــسابر ــ التفك : ل

ي،( ــــا وعثمــــان،Specht, 2015؛٢٠١١را الفتــــاح عبـــــد وحـــــسن،٢٠١٦؛ ن وأمــــ قنــــديل ؛
ي،٢٠١٨ والكنا الشمر حميض،٢٠١٨ي؛  ).٢٠٢٠؛

التد نامج ال محتو رتحديد   :ى

م - ز برنامج التد(Zoom)واستخدام نامج ال  .رتطبيق

املن - يئـــة ال أســـاليب لـــسةاســـتخدام ا بـــدء عنـــد واملحفـــزة ،: اســـبة الـــذ العـــصف كأســـلوب
ة القــــــــص العلميــــــــة ض عليميـــــــــة(ووالعــــــــر لة–رصــــــــو–أفــــــــالم مــــــــش ) مقـــــــــاالت–مواقــــــــف

جرائيــة ــداف باأل الطــالب وإعــالم ا، نفيــذ ب قــاموا ــ ال ليفــات الت ــ الطــالب ومناقــشة
جلسة ل بداية ذلك يكو أن ع جلسة، ل   .نل

ا - ــــــدافرتبــــــاط أ مــــــن بدايــــــة نــــــامج ال جلــــــسات مــــــن جلــــــسة ــــــل عناصــــــر جميــــــع ن بــــــ لوثيــــــق
ســـــــــئلة و ــــــــشطة، و والــــــــزمن، لــــــــسة، ا ـــــــــ املتــــــــضمنة ات ــــــا ــ وامل ، واملحتــــــــو لــــــــسة، را ى

م تفك قة طر غي ع الطالب ومساعدة م، التقو سائل و الباحث، من حة واملطر   .و

و - للطـالب، واقعيـة وقضايا حياتية مشكالت دافعـاتقديم ذلـك يكـو ـ ح ا، تقـديم ـ التـدرج
ً

ن
للطــالب آمنـة ئــة ب وتـوف الــسابر، ـ التفك ات ــا م ـساب اك ــ ع والعمـل ، ــ التفك ـ ع ـم رل
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التفاعـــل فـــرص ـــم ل ـــيح وت والتحـــدي، املثـــابرة ـــ ع م ع ـــ و م، انـــا وإم م ا قـــد رتتحــدى
السابر التفك إ للوصو جتما ك شا وال ن، خر لمع   .ر

تنميــــة - ــــ ع والعمــــل م، ــــ لتفك ة ــــ مث أســــئلة تقــــديم خــــالل مــــن الطــــالب لــــدى الفــــضو ة لإثــــا ر
املشكالت ل الزمالء مع والتعاو ار، ف و لو ا إنتاج خالل من بالنفس نالثقة  . ل

ات - ــــــ واملث واملواقــــــف ــــــشطة مــــــن مجموعــــــة مـــــن ومكونــــــا ا متحــــــر ــــو محتــ نــــــامج ال تـــــضمن
ً ًُ ر ى

وا ياتيــــة، ا يحتــــوواملــــشكالت كمــــا الــــسابر، ــــ التفك م لــــد وتنمــــي م، ــــ تفك ث ــــس ــــ يل
ضــــــوء ـــــ واملعـــــدة واملتنوعـــــة املخططـــــة يـــــة التد ليفـــــات والت ـــــام امل عـــــض ـــــ ع نـــــامج رال

محددة ات ا وم داف  .رأ

نــامج لل الفرعيــة اتـــھ:ــداف ا وم الــسابر، ــ التفك ـــف عر ــ ع بنــاء ــداف رحـــددت ً

ــ و ــا: (ساســية املبــادئرم تطبيــق ة ــا وم املعلومــات، تفــس ة ــا وم يم، املفــا يعاب اســ رة ،)ر
ساســـــية ات ــــا امل ـــــذه تقــــديم تــــم حيـــــث ات، ــــا امل تلـــــك مــــن ة ــــا م ـــــل ل الفرعيــــة ات ــــا روامل ر ر ر

م ز منــــصة ـــــ ع للطــــالب ـــــا ZOOMووالفرعيــــة ل يتعــــرض حياتيـــــة وقــــضايا مواقــــف خـــــالل مــــن
م م م وطلب اليومية م حيا الطالب

ُ
خـالل مـن والتوصـل ـا، حل ـ ـ التفك ات ـا م سـة رما ر

والتعـــاو واملـــشاركة ـــا، معنا واســـتخالص ـــا، ف املتـــضمنة ات ـــا امل تحديـــد ـــ إ ـــشطة نتلـــك ر
ـــ ـــا وتطبيق فرعيـــة، أم أساســـية ة ـــا م انـــت ســـواء ة ـــا م ـــل ـــوم مف تحديـــد ـــ م بيـــ رفيمـــا ًر

ا، ل يتعرضو حياتية أخر نمواقف   ى

املستخد ي:مةالفنيات فيما التد نامج ال املستخدمة الفنيات  :  رتتمثل

ــــــــ( ا ف ـــــــ واملناقــــــــشة-التفك ـــــــوار النظــــــــر–ا ـــــــة البــــــــصر–وج -التكملــــــــة–يالعـــــــرض
مـــا–النمذجـــة ا الـــذ-الـــتعلم العـــصف ، مـــا ا العمـــل ، مـــا ا ـــوار بـــؤ-ا -الت

يعاب فنية-التخطيط ـوم اس املعلومـات فنيـة-املف الوصـو–تفـس ـ لفنيـة -اسـتدالالت إ
  ).املبادئ تطبيق فنية

  )١٠(لجدو

السابر التفك ع القائم ي و لك التد نامج ال البحثروصف  املستخدم

لسة م ا ساليب عنوان
والفنيات

 املستخدمة

 داف الزمن

ف ١ رالتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
العمل  .وقواعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ا
واملناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشة،
والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
، يالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر
والتكملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
والنمذجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،

ما ا  .والتعلم

٥٠
 دقيقة

ـــ - معـــھ ن املـــشارك مالئـــھ ـــ ع الطالـــب يتعـــرف زأن
نامج  .ال

الباحث - ع يتعرف   .أن

قواعــد - وضــع ـ الباحــث ومــع مالئـھ مــع ك ـش زأن
التد نامج ال أثناء ا مراعا ب ي ال   . رالعمل

ستخلص - املشاركةأن مية التدأ نامج  رال
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ــــــــــــــــــــــــ ٢ ع عــــــــــــــــــــــــرف
السابر ك  تفك

، مــا ا ــوار ا
، مـــا ا العمـــل

الذ  .العصف

٥٠
 دقيقة

السابر - التفك وم مف يحدد   .أن

السابر - التفك مية أ تج ست  .أن

ات ٣ ا م ع رعرف
السابر ك  تفك

، مــا ا ــوار ا
الذ  العصف

٥٠
 دقيقة

التفك - ات ا م يذكر  .السابررأن

حياتية - مواقف السابر التفك يطبق  .أن

ة ٤ ــــا م ــــ ع رعــــرف
يعابك اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم  للمفا

واملناقــشة ـوار ا
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصف–

 فنيـــــة -الـــــذ
يعاب  اســــــــــــ

وم  .املف

٥٠
 دقيقة

يم - املفا يعاب اس ة ا م مع ستخرج   .رأن

يم - املفا يعاب اس ة ا م ف عر يكتب  .رأن

امل - يعاب اس ة ا م وم مف ص ي يمرأن  .فا

ــــــــــــــــــــــــ ٥ ع عــــــــــــــــــــــــرف
الفرعيـــــة ات ـــــا رامل
يعاب اســــــــــ ة ـــــــــا رمل

يم  املفا

البــــصر يالعــــرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار– ا

–واملناقـــــــــــــــــــــــــــــــشة
الـذ  -العصف

يعاب فنيــة  اســ
وم  املف

٥٠
 دقيقة

يعاب - اســـــــ ة ـــــــا مل الفرعيـــــــة ات ـــــــا امل ـــــــستخرج رأن ر
يم   . املفا

الفرعيــــة - ات ــــا امل مــــن ة ـــا م ــــل ل فــــا عر يـــضع رأن ر
ً

املفا يعاب اس ة ا   . يمرمل

ات - ا امل تلك من ة ا م ل وم مف يكتب رأن  .ر

ة ٦ ـــــــــــــــــــــــا م رطبـــــــــــــــــــــــق
يعاب اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ يم املفــــــــــــــــــــــا
 حياتك

واملناقــشة ـوار ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ– التفك

ا  فنية–ف
يعاب وم اس  املف

٥٠
 دقيقة

يم - املفا يعاب اس ة ا م يطبق  رأن

ة ٧ ــــا م ــــ ع رعــــرف
ك تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 للمعلومات

البــــصر يالعــــرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار– ا

 فنية –واملناقشة
املعلومات  .تفس

٥٠
 دقيقة

املعلومات - تفس ة ا م مع ستخرج   .رأن

املعلومات - تفس ة ا م ف عر يكتب   . رأن

ة - ــا م ــوم مف ــيص ت ــ مجموعتــھ مــع ك ــش رأن
املعلومات  .تفس

ــــــــــــــــــــــــ ٨ ع عــــــــــــــــــــــــرف
الفرعيـــــة ات ـــــا رامل

تفــــــــــــــــــــس ة ـــــــــــــــــــا رمل
 املعلومات

واملناقــشة ـوار ا
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ - –الت

الــــذ العـــصف
تفـــــــس نيــــــةف -

 املعلومات

٥٠
 دقيقة

يعاب - اســـــــ ة ـــــــا مل الفرعيـــــــة ات ـــــــا امل ـــــــستخرج رأن ر
يم   . املفا

الفرعيــــة - ات ــــا امل مــــن ة ـــا م ــــل ل فــــا عر يـــضع رأن ر
ً

يم املفا يعاب اس ة ا   . رمل

ات - ا امل تلك من ة ا م ل وم مف يكتب رأن  .ر

تفــس ٩ ة ــا م رطبــق
ـــــــــــــــــ املعلومـــــــــــــــــات

حياتية  مواقف

ما ا وار –ا
الــــذال عـــصف
تفـــــــس فنيــــــة -

 .املعلومات

٥٠
 دقيقة

عــــــــــض - ــــــــــ املعلومــــــــــات تفــــــــــس ة ــــــــــا م يطبــــــــــق رأن
  .املشكالت

 

ة ١٠ ــــا م ــــ ع رعــــرف
للمبادئ  تطبيقك

البــــصر يالعــــرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار- ا

 فنية–واملناقشة
 .املبادئ تطبيق

٥٠
 دقيقة

املبادئ - تطبيق ة ا م وم مف شف يك   .رأن

املبادئ - تطبيق ة ا م مع يكتب  .رأن

املبادئ - تطبيق ة ا مل فا عر ص ي رأن
ً

. 

ــــــــــــــــــــــــ ١١ ع واملناقــشةعــــــــــــــــــــــــرف ـوار املبادئ -٥٠ا تطبيق ة ا مل الفرعية ات ا امل يحدد رأن   .ر
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الفرعيـــــة ات ـــــا رامل
تطبيــــــــــــــــــق ة ــــــــــــــــــا رمل

 املبادئ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ– – الت
الذ  -العصف

 تطبيــــق فنيــــة
  .املبادئ

 

ات - دقيقة ـــــا م مـــــن فرعيـــــة ة ـــــا م ـــــل ل فـــــا عر يـــــصيغ رأن ر
ً

املبادئتطبي   .ق

املبـــادئ - تطبيـــق ة ـــا مل الفرعيـــة ة ـــا امل بط ـــست رأن ر
املشكالت عض عرض خالل  .من

تطبيـق ١٢ ة ا م رطبق
مواقف املبادئ

 حياتية

واملناقــشة ـوار ا
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصف-

 فنيـــة -الـــذ
 .املبادئ تطبيق

٥٠
 دقيقة

املبادئ - تطبيق ة ا م يطبق  .رأن

ات ١٣ ـــــــــــــــــا م رطبـــــــــــــــــق
ـــ الـــسابر ــ التفك

اليوميةحيات  ك

الذ  -العصف
يعابفنيـــــــــة اســـــــــ

يم فنيـــــة–املفــــا
املعلومـــات تفـــس

 تطبيـــق فنيـــة-
 .املبادئ

٥٠
 دقيقة

السابر - التفك ات ا م يطبق  .رأن

ة والــــ الــــنفس علــــم ــــ ن املتخصــــص ســــاتذة مــــن مجموعــــة ــــ ع نــــامج ال عــــرض تــــم
م عـــدد بلـــغ ة، املـــصر امعـــات با إل) ٧(النفـــسية وذلـــك ن، مالءمــــةمحكمــــ حـــو الـــرأي لبـــداء

ب التــــــــــد بمحتــــــــــو لــــــــــسة ا ــــــــــداف أ تبــــــــــاط ا ومــــــــــدى البحــــــــــث، لعينــــــــــة التــــــــــد نــــــــــامج رال ر ىر
عــــــدد)ـــــشطة( كفايــــــة ومـــــدى ــــــا، ل املخـــــصص الــــــزمن مـــــع ليفــــــات والت ـــــشطة ومالءمــــــة ،

ب التـد ـ املـستخدمة اتيجيات س أو الفنيات ومناسبة ، ا ا التد نامج ال رجلسات ر
العينةمل   .ىستو

ن بـــ مـــا تراوحـــت ن املحكمـــ اتفـــاق ـــسب أن اتفـــاق%) ١٠٠(و%) ٨٥,٧(يتـــ ـــسب ـــ و
أجـــر كمـــا وإجراءاتــھ، دافـــھ وأ التــد نـــامج ال صــالحية ـــ الثقــة ـــ إ يــدعوا ممـــا ىمرتفعــة، ر

ـا وم املحكمـو السادة ا ح اق ال التعديالت عض ـداف: نالباحث أ عـض صـياغة عـديل
لــــسات، عـــــضا عــــديل و ــــشطة، و لــــسات، ا إجـــــراءات دال الــــصياغات عــــض عــــديل و

العينة خصائص لتناسب   .شطة

البحث   :إجراءات

مـا - اضـطراب مقيـاس ـ ع ـ ع ـا ـ ع حـصلوا الـذين الطـالب مـن العينة تحديد رعد
التالية طوات با البحث إجراءات مرت ونا، كو جائحة  :رعد

ا - أدوات تطبيــــق ــــسيةتــــم الفر اللغــــة شــــعب طــــالب مــــن اســــتطالعية عينــــة ــــ ع لبحــــث
م عـدد بلـغ ـر جامعـة ليـة بالدق بيـة ال ليـة ب سـالمية اسـات زوالد ًطالبـا) ٣٠(ر

ا وثبا ا صدق من  .  للتأكد

ن - مجمـوعت ـ إ ساسـية العينة تقسيم ا: تم وعـدد يـة اللغـة) ١٣(تجر ـشعبة ًطالبـا

وع وضابطة سية، االفر سالمية) ٩(دد اسات الد شعبة  .رطالب

قب - كقياس والضابطة ية التجر ن املجموعت ع املعر التح مقياس تطبيق  .تم
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منصة - ع ية التجر املجموعة ع نامج ال تطبيق   ZOOMتم

عدي - كقياس والضابطة ية التجر ن املجموعت ع املعر التح مقياس تطبيق  .تم

إجــــراء - طــــارتـــم ضــــوء ـــ النتــــائج وتفـــس العينــــة ــــم املناســـب ي حــــصا التحليـــل
السابقة والبحوث  .يالنظر

البحث املستخدمة   :حصاءات

م - الــــــر برنـــــامج بواســـــطة ـــــ اســـــب ا باســـــتخدام إحـــــصائيا البيانـــــات ـــــة معا زتمـــــت
ً

جتماعية للعلوم حصائ(SPSS)حصائية ساليب استخدام وتم تية،   :ية

تباط - ومعامالت ة، املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات   .ر

الثبات - ساب نباخ كر  .وألفا

لكوكــــــــــسو - و ــــــــــ"Wilcoxon"ناختبـــــــــار القب ن القياســــــــــ تــــــــــب ن بـــــــــ ق الفــــــــــر ــــــــــساب ر، و
  .والبعدي

ــ - ت و مــان يـــة "Mann-Whitney Test"اختبــار التجر ن املجمــوعت ق الفــر وــساب
  .والضابطة

ان وتفس البحث   :تائج

أوال
ً

ــــھ:  أنـ ــ ــ ــ ع ــــنص يــ ــــذي والـ و الفــــــرض ــــائج ن ":لنتـ بــــــ إحــــــصائيا دالـــــة ق فــــــر توجــــــد
ً

و
ــــــ التح مقيــــــاس عـــــاد أ ــــــ والـــــضابطة يــــــة التجر ن املجمـــــوعت طــــــالب جـــــات د تــــــب رمتوســـــطي ر

البعدي التطبيق لية ال جة والد   " راملعر

اختبــار الباحــث اســـتخدم الفــرض ـــذا ة ــ ــ(والختبــار ت و ن) مـــان بـــ ق الفــر وـــساب
ــ يو التـا ـدو وا ؛ ـ املعر ـ للتح البعــدي التطبيـق ـ والـضابطة يـة التجر ن لاملجمـوعت

النتائج   :تلك
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  )١١(لجدو

التطبيق والضابطة ية التجر ن املجموعت طالب جات د تب متوسطي ن ب ق الفر رداللة ر و
املعر للتح   البعدي

ات ا  املتوسط العدد تاملجموعا رامل
نحراف

 ياملعيار
متوسط

 الرتب
مجموع
 الرتب

U* Z* 
ىمستو

 الداللة
م

 التأث

 ١٦٢ ١٨ ٠,٨٦٦ ١٩,٣٣ ٩ ضابطة
ام  غ أح

ية منطقية  ٩١ ٧ ١,٥٧ ١٠,١٥ ١٣ تجر
٠.٠١ ٣,٩٤٢ ٠٠٠ 

١  
كب

 ًجدا
 لتوقعاتا ١٦٢ ١٨ ١,٢٠ ٢٠,٢٢ ٩ ضابطة

 الذاتية
صية  ال

ية  ٩١ ٧ ١,٢١ ١٠,١٥ ١٣ تجر
٠.٠١ ٣,٩٣٧ ٠٠٠ 

١  
كب

 ًجدا
ھ ١٦٢ ١٨ ١,٢٢ ٢٠ ٩ ضابطة  شو

اك  رد
 ا

ية  ٩١ ٧ ١,٤٩ ٩,٦٩ ١٣ تجر
٠.٠١ ٣,٩٣٢ ٠٠٠ 

١  
كب

 ًجدا
 ١٦٢ ١٨ ١,٠٥٤ ٢٠,١١ ٩ ضابطة

ز  ال
ية النف  ٩١ ٧ ١,٥١ ١٠,١٥ ١٣ تجر

٠.٠١ ٣,٩٤٨ ٠٠٠ 
١  
كب

 ًجدا
 ١٦٢ ١٨ ١,٦٥ ٧٩,٦٦ ٩ ضابطة

جة رالد
لية ية ال  ٩١ ٧ ٣,١٨٤ ٤٠,١٥ ١٣ تجر

٠.٠١ ٣,٩٢٧ ٠٠٠ 
١  
كب

 ًجدا
دولية(u)قيمة* ن٢٨= ا ة حر جة د ن١٣= ١رعند و ،٩= ٢  

دو ا من يالسابق) ١١(ليت   : ما

قيمـة والــضاب) U(أن يـة التجر ن املجمــوعت ن بــ ق الفــر البعــديوــساب القيــاس ــ طة
ــــب ت ال ــــ ع بلغـــت ــــ املعر ـــ ــــ) ٠٠٠(للتح إ ــــش ممـــا دوليــــة ا ــــا قيم مـــن أقــــل قــــيم ـــ و

ن املجمـوعت ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر والـضابطة(ووجود يـة البعـدي) التجر القيـاس ـ
ـ د الرتـب متوسـط لـصا ق الفـر ـذه و ليـة، ال جـة والد ـ املعر ـ التح عاد وأل ـدور وا لى،

تـــب) ١١( متوســـط مــن أقـــل يــة التجر املجموعـــة جـــات د تــب متوســـط أن ــ إ ـــش رالــسابق ر ر
املجموعـــــــة طـــــــالب لـــــــدى ـــــــ املعر ـــــــ التح انخفـــــــاض يؤكـــــــد مـمــــــا الـــــــضابطة املجموعـــــــة جـــــــات رد
البــديل الفـرض قبــو يـتم ثـم ومــن إحـصائيا، دالــة ق بفـر الـضابطة املجموعــة عـن يـة لالتجر ً و

وجــو ـــ ع يــنص إحــصائياوالــذي دالـــة ق فــر ًد نو املجمـــوعت طــالب جـــات د تــب متوســطي ن ربـــ ر
البعــــدي القيــــاس ــــ ليــــة ال جــــة والد ــــ املعر ــــ التح مقيــــاس عــــاد أ ــــ والــــضابطة يــــة رالتجر

جدا كب نامج ال تأث م أن كما ية، التجر املجموعة   . ًلصا

أن الباحــث ـر بىو التــد طبيعــة ـ إ ترجــع قــد يجـة الن حيــثرــذه الــسابر، ــ التفك ـ ع
املثمـر التفاعل إ عليھ ب التد ـاد،والبنـاء،ريؤدي وا ـشط، ال ـ التفك ن املتـد ـ غـرس رو
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مواقــــــف مــــــن لـــــھ يتعرضــــــو مـــــا مــــــع ـــــا يمتلكو ــــــ ال الـــــسابقة ات ــــــ ا تفاعـــــل ــــــ إ م ـــــدفع نو
  .جديدة

أتــــــاح قـــــــد للمـــــــشاركمــــــا الفرصــــــة ن للمتـــــــد الـــــــسابر ــــــ التفك ـــــــ ع ب رالتـــــــد الفعالـــــــة،ر كة
والعزلــةجتمـاوالتفاعـل الـسلبية، ـار ف مــن الـتخلص ـ ذلــك م أسـ حيـث ن، خــر مـع

م وعـــ ــادة و جتماعيـــة، م عالقــا تنميـــة ــ ع وعمـــل املــسلكية، م واضـــطرابا زجتماعيــة،
ات ـــــــ التح مــــــن ــــــد ا ــــــ ع ســــــاعد ممــــــا املناســــــبة، ات القــــــرا ـــاذ اتخـــ مــــــن م ومكــــــ ، رجتمــــــا

  .عرفيةامل

ن لفـ امل ـام امل ـ نخـراط ع الطالب عت ديثة ا التكنولوجيا استخدام أن كما
ممــا ـا وغ بـاه، ن و ، ـ ك ال ــا م ة ـ كث ات ـ متغ م وتكـس ــا، إتمام ـ ح ـا ف نـدماج و ـا،

املعر التح لة مش ع التغلب   . ينعكس

الــ ـــ التفك ات ــا م ــ ع ب التــد أن ركمــا إعطـــاءر خــالل مــن ــسان، قيمـــة مــن ــد يز سابر
مية   أ

ــــ ك وال املعرفيـــة، ئــــة الب مـــع التفاعــــل عـــن تبـــة امل اتــــھ خ ـــادة و نيــــة الذ عملياتـــھ ســـة زملما ر
ـ التفك يـدعم الـسابر ـ التفك أن كمـا ، ـ املعر ومـستواه ـشاطھ، و وتفاعلـھ املـتعلم ة حيو ع

يــــــدع كمــــــا الطالــــــب، حــــــو واملتمحــــــو ــــــشط، لال ــــــساعدر و ستفــــــسار، ــــــ ع القــــــائم الــــــتعلم م
متقدمــة نيــة ذ عمليــات ســو يما ــم يجعل كمــا العميــق، ــ والتفك املعرفــة، بنــاء ــ ع نالطــالب ر
حياتـــــھ، ـــــ ـــــا وترم الـــــسابقة، ات ـــــ ا واســـــتدعاء والتنظـــــيم، اك د و صـــــغاء و بـــــاه راالن

ا إل اجة ا عند ا   .    واستدعا

ــ التفك فعاليــة أن الطــالب،كمــا لــدى املنطقــي ــ التفك تنميــة ــ ع ة القــد اد قــد رالــسابر ز
بحـــــــث يجـــــــة ن يجـــــــة الن ـــــــذه مـــــــع تفـــــــق و ، ـــــــ املعر ـــــــ التح خفـــــــض ـــــــ م ســـــــا ه بـــــــدو روالـــــــذي

(Magthwi, 2015)طلبــة لـدى ـ التفك تنميــة ـ الـسابر ــ التفك اتيجية اسـ أثـر ــرت أظ ـ وال
ـــ التفك فعاليـــة ـــرت أظ كمـــا املتوســـطة، ناملرحلـــة تحـــس ـــ البعيـــد املـــدى ـــ ع ه ودو رالـــسابر

ياء الف الطالبات لدى لإلنجاز   .الدافعية

م ع ـ و متعـددة، عقليـة عمليات سة مما ع الطالب ع قد السابر التفك أن ركما
بحــــث إليـــھ توصـــل مــــا مـــع يجـــة الن ـــذه وتتفــــق م، دافعيـــ مـــن اد و ، ــــ التفك ـــ نـــة املر ـــ زع و

ت) ٢٠٢٠(حمــيض نجـــازحيــث دافعيــة تنميــة ــ وفاعليتــھ الــسابر ـــ التفك ميــة أ ــ إ وصــلت
ا الد   . روالتحصيل

ــا ثانيــ
ً

أنــــھ:  ــ ــ ع يــــنص والــــذي ي الثــــا الفــــرض ن: "نتــــائج بــــ إحــــصائيا دالــــة ق فــــر توجــــد
ً

و
جـــة والد ـــ املعر ـــ التح مقيـــاس عـــاد أ ـــ يـــة التجر املجموعـــة طـــالب جـــات د تـــب رمتوســـطي ر ر

ن التطبيق لية والبعديال   ".القب

اختبـــــار الباحـــــث أجـــــر الفـــــرض ـــــذا ة ـــــ لكوكـــــسو"ىوالختبـــــار ن" نو مـــــرتبطت ن تـــــ لعي
ومجمــــــوع الرتـــــب ومتوســـــطات ـــــة املعيا نحرافــــــات و ـــــسابية ا املتوســـــطات ـــــساب روذلـــــك

وقيمــــة ن(Z)الرتــــب التطبيقــــ ن بـــــ ق والبعــــديوللفــــر ــــ عـــــادالقب أ ــــ يــــة التجر للمجموعـــــة
املعر النتائجالتح تلك يو ي دو وا لية، ال جة لوالد   .ر
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  )١٢(لجدو

اختبار لكوكسو(نتائج والبعدي) نو القب ن التطبيق جات د تب متوسطي ن ب ق رللفر ر و
املعر التح ية التجر   .للمجموعة

ات ا ن رامل  املتوسط التطبيق
نحراف

 ياملعيار
 الرتب

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

 Z*ةقيم
ىمستو

 الداللة
م

 التأث

ام ٩١ ٧ سالبة ١,٣٤٤ ٢٠,٨٤ القب  غ أح
 ٠ ٠ موجبة ١,٥٧٣ ١٠,١٥ البعدي منطقية

٠.٠١ ٣,١٩٤ 
كب١

 ًجدا

 لتوقعاتا ٩١ ٧ سالبة ١,١٢٠ ٢٠,٦١ القب
 الذاتية

صية  ٠ ٠ موجبة ١,٢١٤ ١٠,١٥ البعدي ال
٠.٠١ ٣,١٩٥ 

كب١
 ًجدا

ھ ٩١ ٧ سالبة ١,١٢٦ ٢١,٥٣ القب  شو
اك  رد

 ٠ ٠ موجبة ١,٤٩٣ ٩,٦٩ البعدي ا
٠.٠١ ٣,١٩٤ 

كب١
 ًجدا

ز ٩١ ٧ سالبة ٠,٦٨٨ ٢٠,٨٤ القب  ال
 ٠ ٠ موجبة ١,٥١٩ ١٠,١٥ البعدي النف

٠.٠١ ٣,٢١٠ 
كب١

 ًجدا

جة ٩١ ٧ سالبة ٢,٣٣٩ ٨٣,٨٤ القب رالد
لية  ٠ ٠ موجبة ٣,١٨٤ ٤٠,١٥ البعدي ال

٠.٠١ ٣,١٨٧ 
كب١

 ًجدا

ـــة(Z)قيمـــة* حر جـــة د عنـــد دوليـــة داللـــة) ١٢(را مـــستو وعنـــد٢,١٦) = ٠,٠٥(ىوعنـــد ،)٠,٠١ = (
٣,٠١  

السابق دو ا من   :ليت

قيمــــــة بلغــــــت)Z(أن ــــــ املعر ــــــ للتح والبعــــــدي ــــــ القب ن القياســــــ ن بــــــ ق الفــــــر وملعرفــــــة
دال)  ٣,١٨٧( قيمة داللـةو مـستو عنـد احـصائيا ىة

ً
ن)٠.٠١( بـ ق فـر وجـود ـ إ ـش ممـا و،

املوجبــة الرتــب متوســط إن حيــث البعــدي، القيــاس لــصا وذلــك والبعــدي ــ القب ن القياســ
البعـــــدي( الـــــسالبة) القيـــــاس الرتـــــب متوســـــط مـــــن ـــــ(أقـــــل القب املتوســـــط)القيـــــاس أن كمـــــا ،

ـسا ا املتوسـط مـن أقـل البعـدي للقياس ي سا عـادا أ ـ ـ املعر ـ للتح ـ القب للقيـاس ي
ـــــ املـــــستخدم نـــــامج ال فاعليـــــة ـــــ ع مؤشـــــرا عـــــد ـــــذا و ليـــــة، ال جـــــة الد ـــــ و ـــــ املعر ـــــ التح

ً
ر

البــــديل الفـــرض قبـــو يـــتم ثــــم ومـــن يـــة، التجر املجموعـــة أفــــراد لـــدى ـــ املعر ـــ التح لخفـــض
تـ متوسـطي ن بـ إحـصائيا دالــة ق فـر توجـد أنـھ ـ ع يـنص روالـذي

ً
املجموعــةو طـالب جـات د رب

والبعــــدي، ــــ القب ن التطبيقــــ ــــ ليــــة ال جـــة والد ــــ املعر ــــ التح مقيــــاس عــــاد أ ــــ يـــة رالتجر
جدا كب نامج ال تأث م أن كما البعدي، التطبيق   . ًلصا

ذلـــك أن الباحـــث ـــر تـــمىو حيـــث الـــسابر، ـــ التفك ـــ ع ب التـــد طبيعـــة ـــ إ يرجـــع رقـــد
تقـــــديموااملعلومـــــاتتقـــــديم تـــــم كمـــــا للطـــــالب، الـــــسابقة ات ـــــ ا ضـــــوء ـــــ ديـــــدة ا يم ملفـــــا
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ــشطة ــ ــ للتفك للطــالب مناسـب وقــت تــوف وتــم ب، التـد أثنــاء عيــة تتا ميــة تقو ـشطة رأ
املعرفية ات التح من د ا م أس ما ذلك ل الفعالة، ات   .رواملشار

لـــ ـــشط الـــسابر ـــ التفك ـــ ع القـــائم ب التـــد أن ســـتداللركمـــا عمليـــات الطـــالب دى
ـ إ واتجـھ التقليديـة، الـتعلم طـر ـ الـسائد فظ وا ن التلق من التحر خالل من قاملنطقي، ر

مـــــا تتفــــق يجــــة الن ــــذه و للمـــــشكالت، منطقيــــة حلــــو عــــن البحـــــث ــــ الطالــــب عقــــل لإعمــــال
ي مـــو ا بحـــث نتـــائج إليـــھ املن) ٢٠١٧(رتوصــلت ســـتدالل ـــ ع الطـــالب ب تـــد أن طقـــيرمـــن

املعر التح ع التغلب من الطالب   .يمكن

املتعـــددة اتــھ ا بم الـــسابر ــ التفك ســـاعد املعلومـــات(ركمــا وتفــس ـــوم، املف يعاب اســ
املبــــــادئ وتطبيــــــق اســــــتدالالت، ــــــ إ م،) لوالوصــــــو ـــــــ ترك ــــــادة و الطــــــالب، بــــــاه ان ة إثــــــا ــــــ زع ر

ســاعد متعــددة نيــة ذ عمليــات ســة مما مــن م ومكــ م، اتروحيــو ــ التح مــن التحــر ــ ع رم
بحث نتائج مع يجة الن ذه وتتفق وعثمان،(املعرفية، الفتاح   ).٢٠١٦عبد

أيـضا تتفـق كمـا
ً

ـ (Zahra, Maryam, Hasan & Rahmatollah, 2013) بحـث مـع 
أن ـ إ نتائجـھ سـئلة توصلت ـ انـت الـسابرة اسـتخدام ا أك تـأث

ً
تنميـة  ـ و ـ التفك عميـق ـ

عـــنعمليــ ـــ والتخ يحة، الــ يم املفـــا ــساب اك ـــا م البحـــث عينــة لـــدى متعــددة عقليـــة ات
اطئة ا يم   .املفا

وأفـ جديـدة، معرفـة بنـاء مـن م ومكـ الطـالب، ة خ تنظيم ع نامج ال ساعد كما
لــــــو ا إليجــــــاد العميــــــق ــــــ التفك خــــــالل مــــــن ــــــم، ا وآ م ــــــا أف عــــــن ــــــ للتعب م أمــــــام لاملجــــــال ر ر

ـ ال اتللمـشكالت ـا م تنميـة ـ ع وعمـل الطـالب ـن ذ ـشيط ت ـ ع أيـضا وسـاعد م، رتـواج
ً

مــــا مــــع يجــــة الن ــــذه وتتفــــق املعرفيــــة، ات ــــ التح ــــ ع التغلــــب ــــ أثــــر لــــھ ــــان ممــــا م، ــــ تفك
عبــود بحـــث إليـــھ ات)٢٠٢٠(توصــل ـــا م الطـــالب إكــساب ـــ ع الـــسابر ــ التفك ســـاعد حيـــث ر،

عليا عقلية ات وقد   . رمتعددة

  :البحثتوصيات

تية           التوصيات البحث   :يقدم

ــــ - إ فــــظ وا ن التلقـــ ــــ ع القــــائم التعلـــيم مــــن نتقـــال ــــ إ س التــــد يئـــة أعــــضاء رتوجيـــھ
م الف ع القائم  .التعلم

ـــ - م غبـــا ام ــ واح ـــا، يطرحو ــ ال الطـــالب ــار أف تقبـــل ــ إ س التـــد يئــة أعـــضاء رتوجيــھ ر
و ــا، عل ــصو وا املعلومــات، عــن يخ،لالبحــث تــو دو م ا واستفــسا م ــساؤال عــن نجابــة ر

ا شأ من تقليل  .أو

وتقــــديم - ـــا، م ــــد ا أو ـــا لعالج امج ـــ ال وتقــــديم ضـــطرابات عـــن املــــستمر الكـــشف ة ورضـــر
اتخــــاذ ــــ ع امعــــة ا طــــالب يع ــــ و املــــشكالت، ــــ ع والــــسيطرة الــــنفس لــــضبط رشــــادات

ونـــ معرفـــة مـــن عـــة نا منطقيـــة، ســـليمة ات فرقـــرا الظـــر مـــع التعامـــل ـــ نـــة واملر ـــي، ا وإد و ر
املعر التح الوقوع لتجنب وإيجابية سليمة ات قرا إ للوصو ياتية را  .ل
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بـالنواتج - املراحـل مختلـف ـ الطـالب ـ الـسالبة والعواقـب تبـص تـب أن يمكـن ال ـ ت  ع
ار ف و ام ـ الالعقالنية، ح لتغي ـد ا ـذل م مـا و  أصـيلة قـيم وغـرس بيات،سـل مـن بـداخل

عن  م ق نفوس ب، التعلم، طر سائل روالتد سرة،عالم، وو  . واملجتمع و

ب  - ــ الطــالب رتــد ماعيــة املناقــشات ع ــرة، ا ح، ا الــصر ــوار ف وا  قــد مــا لتــصر
وانفعاليـة مـشكالت مـن لـھ نيتعرضـو أو نيـصادفو ـم نفـسية ـ تجعل ة أك ـ رقـد ـة ع  مواج

اك ة املشوش ا رد املتح ار ف   .للذات املدمرة و

حة مق   :بحوث

تية بحاث إجراء البحث ح   :يق

 مختلفة عينات لدى السابر للتفك ي النما  .رالتطو

 اسـة بعيـة طوليـة رد املعرفيـة ت ات ـ املراحـل للتح ـ ـة ع  رتطـو ومـدى املختلفـة العمر
ار ذه  .ف

 ـــــة نظر ــــــ ع قـــــائم تــــــد برنـــــامج معلمــــــيرأثـــــر لـــــدى املعرفيــــــة ات ـــــ التح ــــــ التـــــدفق
بتدائية  .املرحلة

 نفعـــا تـــزان و النفـــ ـــار د ـــ الـــسابر ـــ التفك ـــ ع قـــائم تـــد برنـــامج زأثـــر ر
بتدائية باملرحلة سلوكيا ن املضطر لدى

ً
. 

 ات صـــــــعو ذو لـــــــدى العاملـــــــة الـــــــذاكرة كفــــــاءة ـــــــ الـــــــسابرة ـــئلة ســــ اســـــــتخدام يأثــــــر
 .التعلم

 طــــــالب لــــــدى املعرفيــــــة ات ــــــ التح ــــــ العقليــــــة اليقظــــــة ــــــ ع ـــائم قـــ برنــــــامج أثــــــر بحـــــث
امعة  .ا

  
  
  

  

  

  

  

  

  



 في التحیز المعرفي ZOOMفعالیة برنامج للتفكیر السابر عبر منصة 
  لدى طالب جامعة األزھر ذوي اضطراب ما بعد صدمة جائحة كورونا
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  املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

محمـود سـماح يم، ـ). ٢٠٢٠(إبـرا جتماعيـة املعلومـات ـ تج نمـوذج ـ ع قـائم تـد برنـامج رفعاليـة
ــام ا نــدماج ن وتحـــس املعرفيــة ات ــ التح باملرحلـــةعــديل ــ و الــسنة طـــالب لــدى

امعية حلوان،. ا جامعة ة، بو ال   .٨٢٩ -٦٥٠،)٨٠(املجلة

محمــــد ــــ ع هللا عبــــد يم، الــــسابر). ٢٠١١(إبــــرا ــــ التفك نمــــوذج اســــتخدام ــــProbe Thinkingأثــــر ع
تالميــــذ لــــدى ــــار بت ــــ التفك ات ــــا م وتنميــــة العلميــــة يم املفــــا ــــساب اك اتيجيات ياســـ ر

بتدائيةامل ر. رحلة جامعة بية، ال لية   . ٣٦ -١،)٥١(،زمجلة

قطـــــب ـــــوثر ة، قـــــو للـــــسيادة). ٢٠٢٠(رأبـــــو مـــــان ـــــة نظر ضـــــوء ـــــ املفـــــضلة ـــــ والتفك الـــــتعلم أســـــاليب
امعـــة ا طلبـــة لـــدى ـــ املعر بـــالتح ـــا وعالق كفـــر. الدماغيــة جامعـــة بيـــة، ال ليـــة مجلـــة

بية، ال لية   . ٩٢ -١٩،)٢( ٢٠الشيخ،

محمــــد ر ــــ ، والــــشعراو ولــــيم، مــــا وســــف، و ، و الــــز الزادمــــة يبلعيــــد، ق عــــد). ٢٠١٨(ر مــــا اضــــطراب
امعــة ا طــالب لــدى باالكتئــاب وعالقتــھ ليــة. الــصدمة داب، ــ ــ العل البحــث مجلــة

شمس، ن ع جامعة بية، وال والعلوم لآلداب   .٧٥ -٤٠،)١٩(١البنات

مجيـد ـا م ، ـ ع). ٢٠١٥(التمي الـسر ـ التفك مقيـاس وتطبيـق امعـة-بنـاء ا طلبـة عنـد رســالة. (البطـيء
غداد)ماجست جامعة بية، ال لية ،.  

حـــصة ي، ـــا مبحـــث). ٢٠١١(را ـــ ـــ ا الد والتحـــصيل التـــأم ـــ التفك تنميـــة ـــ الـــسابرة ســـئلة رأثـــر
املكر مكـــة مدينــة ـــ املتوســط و الـــصف طالبــات لـــدى ماجـــست. (مــةلالعلــوم ،)رســـالة

القر أم جامعة بية، ال   .ىلية

فــراس ي، مــو والتحــصيل). ٢٠١٧(را س بــا ــا وعالق مــوك ال جامعــة طلبــة لــدى املعرفيــة ات ــ التح
ة،. ادي بو ال العلوم دنية   .١٤ -١،)١(١٣راملجلة

خليــــــل أســــــماء خــــــالل). ٢٠٢٠(حمــــــيض، مــــــن يــــــاء ف ي وحـــــــد س تــــــد الـــــــسابررأثــــــر ــــــ التفك اتيجية اســــــ
املرحلــــــة طالبــــــات لــــــدى والتحــــــصيل نجــــــاز دافعيــــــة تنميــــــة ــــــ ونيــــــة لك باملجموعــــــات

ة النوعية. الثانو بية لل ية العر   .  ١٩٠ -١٦٣،)١٣(،املجلة

حـــــسن خـــــشمان ، رجـــــر ا خلـــــف، فاطمـــــة ، يالـــــسبعاو باملعتقـــــدات). ٢٠١٢(ي وعالقتـــــھ الـــــسابر ـــــ التفك
لدى امعةاملعرفية ا للعلوم،. طلبة ت تكر جامعة   .٥٥٥ -٤٨٣،)١١(١٩مجلة

محمـد نـص ر، وظـا مجيـد، صـالح امليـة قالطـر فاعليـة). ٢٠١٨(سـعدي،  الـصف طـالب تحـصيل ـ الت
ي خ مادة  املتوسط الثا ي رالتا م سالمي العر تفك بيـة. السابر وتنمية ال ليـة مجلـة

و ة بو ال للعلوم   .٩٤٣ -٩٢٥،)٤١(،سانيةساسية

عبـد إحـسان ي، والكنـا اظم، يل ن ، امعـة). ٢٠١٨(يالشمر ا طلبـة لـدى الـسابر ـ أبحـاث. التفك مجلـة
البـــــصرة جامعـــــة ـــــسانية، للعلـــــوم ـــــسانية،–البـــــصرة للعلـــــوم بيـــــة ال ،)٣(٤٣ليـــــة

١٣٨ -١١٧ .  

فـــائق ســـلو ي، ا وعالقتـــ). ٢٠١٨(ىالـــش ـــ املعر امعـــةنحيـــاز ا طلبـــة لـــدى نفعـــا بـــالتفك مجلـــة. ھ
والنفسية، ة بو ال   .٣٥٩ -٣٣٠،)٥٩ (البحوث

ز، عبد اتھ التفك عليم ).٢٠٠٩(سعيد العز ا دار .روم   الثقافة، عمان،
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نـــــاء وعثمــــان، ن، شـــــر الفتــــاح، عـــــض).  ٢٠١٦(عبــــد تنميــــة ـــــ الــــسابر ـــــ التفك نمــــوذج اســـــتخدام أثــــر
العلمية يم سةاملفا املد قبل ما طفل العلميـة،. رلدى بية لل ة املصر  -٨٥،)٤(١٩املجلة

١٣٤. 

بة ، النظ ـ). ٢٠١٩(عبد التفك ات ـا م تنمية ذاتيا املنظم التعلم ع قائم تد نموذج رفاعلية ر
ً

ـــة، الثانو املرحلـــة طـــالب لــدى اضـــيات الر ـــ املعرفيـــة الـــسيطرة وقـــوة ليـــةالــسابر مجلـــة
بي سعيد،ال بو جامعة   . ٣١٥ -٢٧٦،)٢٥ (رة،

عبيـد يم إبـرا ليـة). ٢٠٢٠(عبـود، لطـالب القـرص مـي ات ـا م علـم ـ الـسابر ـ التفك اتيجية اسـ رتـأث ر
بابل جامعة اضية الر بية اضة. ال الر علوم لتكنولوجيا ية و   .٥٨ -٤١،)٢٧(،راملجلة

أحمــــد، وائــــل الــــدين، وجمــــال الــــدين، حــــسام صــــابرعــــزب، ية). ٢٠١٨(ومحمــــد، وم الـــــسي ــــصائص ا
لألطفـال الـصدمة عـد مـا اضـطراب شـمس،. ملقيـاس ن عـ جامعـة ، النفـ شـاد  رمجلـة

)٤٧٦ -٤٥١،)٥٤.  

محمــــود ن نــــرم وعبــــده، يــــھ، والء ، ــــ بــــالقلق). ٢٠١٩(رع بــــؤ الت ــــ ــــ املعر ــــ التح عــــاد أ عــــض ام إســــ
ن ق املــــــرا لــــــدى جامعــــــة. جتمــــــا والنفــــــسية،مجلــــــة ــــــة بو ال للعلــــــوم               ،)١٢(١الفيــــــوم

٥٢٠ -٤٥٣.  

وليد بدا). ٢٠١١(العياصرة، و السابر أسامة. التفك دار   .عمان،

محمد نو املعرفيـة). ٢٠١٧(رفياض، ات ـ التح وخفـض سد ا ة صو ن تحس بالقراءة العالج رفاعلية
قات املرا من عينة بية،. لدى ال لية ، ماجست موكرسالة ال   . جامعة

ن ياسم وحسن، أمل، ن، وأم ة، أم س). ٢٠١٨(قنديل، تـد ـ السابر التفك نموذج استخدام رفعالية
عـــدادي ي الثــا الــصف تالميــذ لــدى ـــ ا ــ التفك وتنميــة التحــصيل ــ ع اضــيات . يالر

عـــشر الـــسادس الـــسنو ـــ العل ث: ياملـــؤتمر لتحقيـــق اضـــيات الر علـــم و علـــيم ر قافـــةتطـــو
اضيات الر ات بو ل ة املصر معية ا ودة،   .٤٧٣ -٤٦٧،ا

منال املرحلـة). ٢٠١٨(محمود، طلبـة مـن عينة لدى ادي بالصمود كمنبآت متنان و املعر التح
ة مصر،. الثانو ر، جامعة بية، ال لية   .  ٧٠٨ -٦٤٨،)١٨٠ (زمجلة

ـــاب إ برنـــامج). ٢٠١٦(مختـــار، الـــسابرفاعليـــة ـــ التفك تنميـــة ـــ املعرفـــة اء مـــا اتيجيات اســـ ـــ ع رقـــائم
ــة الثانو باملرحلــة يــاء الف علــم ات صــعو ذو ن الفــائق الطــالب لــدى ار ســتذ . يوعــادات

النفس وعلم بية ال ية عر اسات د   .٢٢٤ -١٧٣،)٧٥(،رمجلة

ن حــس لة ســ وقلنــدر، ، غــاز لطيــف ــي، و). ٢٠١٢(يم الــسابر ــ طلبــةالتفك لــدى الــذات ــوم بمف عالقتــھ
امعة النفسية. ا العلوم   .٢٦ -١،)٢٥(،مجلة

الفقھ). ٢٠٠٩ (عاليوسفي، لية طلبة عند والتعلم التفك سـالمية. أساليب امعـة ا ،)٥٥(،مجلـة
٤٢ -٢. 

محمد س، التحص). ٢٠١٥(يو شط ال التعلم اتيجيات الس وفقا عل علي تصميم أثر
ً

النو يل
الـــسابر م ـــ وتفك ـــ العل ـــامس ا الـــصف طلبـــة عنـــد يـــاء الف اه. (ملـــادة دكتـــو رســـالة ،)ر

غداد جامعة بية، ال   .لية
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