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ة  رفاعلية برنامج قائم ع�� العالج السلو�ي �يجاى لتحس�ن إدا
لرفة �8 ظل التحو الرق45 لدي التغي�0 وخفض اضطراب املع

     عينة من طالبات ا;:امعة

  2اMعة عبد الناصر دمحم مIJل ر  ،1سعاد حسDE عبد هللا مBدى

اسات PQسانية بالدقBليةبOلية ،  علم النفسقسم Rر  ،رالد S زجامعة.  

  soadmahdi.7119@azhar.edu.eg: ال0Yيد Qلك0WوPي1
  Dr.rabaa.nasser@azhar.edu.eg: ال0Yيد Qلك0WوPي2

  : املopص
اسة إ'� التحقق من فاعلية برنامج قائم ع�� العالج السلو�ي يجا	ى لتحس�ن  ر,دفت الد
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة :� ظل التحو الرق67 لدي عينة من طالبات ا0/امعة ،  لإدا ر

طالبة وتم تقسيمTمن إ'� مجموعت�ن مRساوPت�ن Qو'� تجرOPية  ) 40(حث من وتHونت عينة الب
,ن ما ب�ن   )20( والثانية ضابطة وعد,ا ) 20(وعد,ا  ه ) 20 – 18( رتCYاوح أعما رسنة بمتوسط قد

ة التغي�C، ومقياس )  0.64( ىعاما ، وانحراف معيار ) 13,19( ر، واستخدمت الباحثتان مقياس إدا
إعداد (، والCiنامج القائم ع�� العالج السلو�ي يجا	ي ) إعداد الباحثتان(رفة ، اضطراب املع

اسة إ'� ) الباحثتان ت نتائج الد ر، وأشا تب ر ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات  روجود فر و
ة التغي�C واضطراب املعرفة لدي أفراد اr/موعت�ن التجرOPية والضابطة :� القياس  جات إدا رد ر

اسة أيضا إ't وجود  ، s0 اr/موعة التجرOPيةالبعدي لصا ق ذات داللة روتوصلت نتائج الد وفر
ة التغي�C واضطراب املعرفة لدي أفراد اr/موعة  جات إدا تب د راحصائية ب�ن متوسطات  ر ر

عن عدم التجرOPية :� القياس�ن القب�� والبعدي لصاs0 القياس البعدي، كما أسفرت النتائج 
ق ذات داللة  ة التغي�C واضطراب املعرفة لدي ووجود فر جات إدا تب د رإحصائية ب�ن متوسطات  ر ر

�xبRية :� القياس�ن البعدي والتOPموعة التجر/r0نامج �8 ، أفراد اYة أثر الs رمما يدل ع�u استمرا
ة التغي�0 وخفض اضطراب املعرفة �8 ظل التحو الرق45 لدي عينة من طالبات  لتحس�ن إدا ر

اسات السابقة وقد تم تفس�C ا;:امعة ، كما رالنتائج :� ضوء ما ان|}ت إليھ نتائج البحوث والد
اسة     . رخرجت الباحثتان ~عدد من التوصيات، واقCYحتا مجموعة من املقCYحات :� ضوء نتائج الد

ة التغي�C، اضطراب املعرفة، : الOلمات املفتاحية   .لالتحو الرق67رالعالج السلو�ي يجا	ي، ادا
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The effectiveness of a program based on positive 
behavioral therapy to improve change management and 

reduce knowledge disorder in light of digital 
transformation among a sample of university students 

Rabaa Abd-el-Nasser1, Soa'd Hosny Abdullah Mahdy2 
Psychology, Faculty of Humanities, Al-Azhar University                                                   
Al-Azhar University.       
1Email:  Dr.rabaa.nasser@azhar.edu.eg 
2Email: soadmahdi.7119@azhar.edu.eg    
Abstract: 
The study aimed to identify the effectiveness of a program based on 
positive behavioral therapy to improve change management and 
reduce knowledge disorder in light of digital transformation among a 
sample of university students. The ages of the students ranged from 
(18 to 20) with an average of (19.13) years of age and a standard 
deviation of (0.64.) The researchers used the change management 
scale, the knowledge disorder scale (prepared by the two researchers), 
and a training program based on positive behavioral therapy (prepared 
by the two researchers). The results of the study indicated that there 
were statistically significant differences between the average ranks of 
the degrees of change management and knowledge disorder among the 
members of the experimental and control groups in the posttest in 
favor of the experimental group. The findings also showed that there 
were statistically significant differences between the experimental 
group’s average ranks of the degrees of change management and 
knowledge disorder in the pretest and the posttest in favor of the 
posttest. The results revealed that there were no statistically significant 
differences between the average ranks of the degrees of change 
management and knowledge disorder among the experimental group 
members in the post and follow-up tests which indicates that the 
program will continue to have an impact on improving change 
management and reducing knowledge disorder in light of digital 
transformation among the sample of university students. The findings 
were interpreted in light of previous studies and researches. Based on 
the findings of the study, the two researchers proposed a number of 
recommendations and suggestions.  

Keywords: Positive behavioral therapy, change management, cognitive 
disorder, digital transformation. 
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اسة    : رمقدمة الد

ة التكنولوجية واملعرفية والتقنيات الرقمية ال�6 �شTد,ا العصر ا�0ا'�  رأحدثت الثو
تھ من وسائل حديثة ومستحدثات  ز�غ�Cات وتحوالت كCi :� املؤسسات التعليمية ، بما أفر ى

جيا تكنولوجية غ�Cت مسار التعليم وأثرت ع�t جميع عناصر النظام التعلي�7 ، وجعلت التكنولو
  . أداة أساسية :� العملية التعليمية :� جميع مراحلTا 

 t'قة التعليم من اللوحات السوداء إPت طرCن �غ�Pالقر ا�0ادى والعشر t: ، نفاليوم
 t'ا��� من الطر التقليدية املتمركزة حو املعلم إ لاللوحات الرقمية و�غ�Cت إعدادات الفصل الد ق ر

لطر التعلم الرق�7 املتمركز حو الط سائل ق والب ، ولعبت أجTزة الكمبيوتر، وQجTزة ا�rمولة ، و
 tئ�سيا :� التعلم ، وساعدت التقنيات الرقمية والتكنولوجية الطالب ع� ا  رالتواصل �جتما�t دو ر

اك وتحس�ن مستواه �Qادي�7        . )Pate, 2019:1(رالتعلم ~سTولة واستكشاف املعرفة ود

ة حتمية فرضTا الواقع لوأصبح التحو الرق�7 با0/ا ورمعات اتجا,ا عصرPا وضر
املعاصر للتكيف مع متطلبات الب�ئة ا�rيطة وتجنب العزلة والتخلف عن مواكبة عصر 

ولم �عد استخدام التقنيات ا�0ديثة :� ) 14 : 2018أم�ن ، ( تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت 
Pا ت�/أ إليھ املؤسسات التعليمية ,ا ولكنھ شرطا جو,رPا رالتعلم أمرا اختيا ر أو تنصرف عنھ باختيا

وأصبح معيار ا�0كم ع�t كفاءة ا0/امعات وتم��,ا اليوم بمقدار  ) 191 : 2015الزايدى ،( لتم��,ا 
ات  رما تواكبھ من تقنيات حديثة و�رامج نوعية :� أنظمة �شغيلTا وما يمتلكھ أفراد,ا من مTا

ات :� التعامل مع التكنولوجيا     ) .75 : 2021ب وا0 طيب ،ا0 طي(روقد

ة ع�t £}يئة املناخ لتقبل التغي�C ومواكبة التطو  رلذا باتت ا0/امعات تRنافس :� القد ر
تقاء نحو وتوجيھ حر�ات ا�0 مة لال نة والديناميكة الال رياة ذات يقاع السر¦ع وإظTار املر ز و

Pب �فراد واك سا¨}م أنماطا مختلفة راملستقبل من خالل امتالك املقومات التكنولوجية وتد
ا£}م ال© صية والتكنولوجية و�غي�C اتجا,ا£}م وقيمTم  رللتعامل مع متغ�Cات ا�0ياة وتطوPر مTا

  .لتRناسب مع �حتياجات ا0/ديدة ال�6 تفرضTا التغي�Cات الTائلة :� الب�ئة ا�rيطة 

ت و�الرغم من ,ذه اT/0ود ال�6 تبذلTا املؤسسات التعليمية بصفة عامة ومؤسسا
التعليم العا't بصفة خاصة ، إال أن ,ناك العديد من التحديات ال�6 يتع�ن علª}ا مواجT|}ا ، إذ 
تياح  افضا لھ ممتنعا عن مسايرة �ل ما,و جديد ~سOب �  Cفراد مقاوما للتغي�Q ريظل ~عض ر

اك جوانب القوة ومزايا الوضع ا0 ة ع�t إد رللمألوف وا0 وف من نتائج التغي�C وعدم القد /ديد ر
ات والسلوكيات املطلو�ة  ة ع�t تطوPر املTا رالذى س�نجم عن التغي�C وا0 وف من عدم القد ر

Cو ،( للتغي� قمر   ) .   412: 2014السليم ، ( ، ) 395 : 2013ز

اسة Qحمر  إن عملية التغي�C قد �سOب للفرد ) 2013(رو,ذا يتفق مع ما أو»�تھ د
ة والضغط وقد ي مات ، وأن التغي�C يجلب رنوعا من �ضطراب وثا زؤدى :� ~عض Qحيان إ't أ

 Cو وخطوات التحو وال يقتصر �ضطراب الناتج عن التغي�T/rا �: Cالتفك� t'لمعھ ما يدعو إ ل
  . ع�t �ضطراب الذ,¬� فحسب بل قد يؤثر جسديا وانفعاليا 

�ى و:t نفس السياق  اسة �علب و ت د زأشا ر مرة ال�6 إ't أن التغي�Cات املست) 2015( ر
ا من التكيف ، أل°}ا ي¯تج ع®}ا :� كث�C من Qحيان عدم الرضا والتعC لدى  رتواجھ Qفراد تحتاج قد
تفاع ´سة القلق وانخفاض Qداء ومن ,نا تظTر املقاومة للتغي�C املطلوب ~شHل مفرط  رالبعض وا

تھ أسTل وأقل جTد وتHلفة ى ، فيHو تنمية �ستعداد للتغي�C وإدا روفو ن    . ر
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اسة  كما Pادة عدد �كRشافات العلمية ) ,.Park, et al (2021راو»�ت د زأنھ بالرغم من 
ًا0/ديدة و�خCYاعات التكنولوجية ~شHل كب�C خالل القر املا6�¹ ، فإن ,ناك أيضا مخاوف من  ن

  .حدوث اضطراب :� استخدام املعرفة لدي �فراد 

®}ا العديد من Qفراد وخاصة الطالب :� وPمثل اضطراب املعرفة ظا,رة ملموسة �عا´ي م
إ't أن  ) ,Baeva & Grigorev  234 :2020( ، و¦ش�C لظل التعامل مع التحو الرق67 والرقمنة

,ناك العديد من املشا�ل واr اطر :� تنفيذ التعلم الرق67 :� ب�ئة التعلم و«� انخفاض الدافع :� 
اكية وامل    . عرفة ، وضعف التواصل لدي الطالبرعملية التعلم، وخلل :� الوظائف د

ة ,ذا التغي�C م��ة أكC من أي  فع كفاءة Qفراد ع�t إدا  t'رولذا أصبحت ا�0اجة إ ر
نوقت م¼�� ، ح�6 يتمكنوا من املعا0/ة الفعالة للضغوط اليومية املتغ�Cة ال�6 يتعرضو لTا نRيجة 

وخفض اضطراب  ) 128 : 2017حمد ، أ(رالتقدم والتطو :� جوانب ا�0ياة املادية وغ�C املادية 
  .  لاملعرفة املصاحب للتحو الرق�7 

اسة عبد العاطى ومCiوك  إن الشباب خاصة :� حاجة إ't من ) 2020(رحيث أو»�ت د
ة التغي�C بكفاءة وفاعلية لتحقيق التطوPر والتحس�ن :� ظل ,ذه املتغ�Cات ال�6  ريأخذ بأيد¾}م إلدا

6 �ستلزم مواكبة التغي�C والتكيف معھ ، و¦عتمد �غي�C سلوكيات تزخر ¨}ا الب�ئة ا�rيطة وال�
Pب من  اكھ وتوقعاتھ وPتم ذلك عن طرPق التد اتھ واتجا,اتھ واد رالفرد نحو التغي�C ع�t �غي�C مTا ر ر

  . خالل الCiامج والندوات 

صاص ومشعل  اسة  روأوصت د ة التغي�C :� عقو ) 2018( ر ة ترسيخ مفTوم إدا لبضر ر ور
د,م الOشرPة وغ�C الشباب ا0 ات واستغالل موا ة تحسن من اتخاذ,م للقرا ه مTا ر/امtx باعتبا ر ر ر

Pة وا»�ة    . ؤالOشرPة :� التخطيط للمستقبل بر

عة  ات والتغ�Cات املRسا ة التغي�C من أ,م عوامل بقاء الفرد :� ظل التطو ركما إن إدا رر
ا صار البقاء لألقدر ع�t مواجTة ىواملتالحقة حيث لم �عد البقاء لألقو كما �ان باألمس ، وأنم

تھ ومواكبة التطو رالتغي�C وصناعتھ وادا   . ر

فالفرد :� حاجة دائمة إ't �ستعداد ملواجTة التغي�Cات والتصدى لHل ما يطرأ ~سOب 
 Cفھ �جتماعية وال© صية ح�� يتمكن من التجاوب مع ,ذا التغي� و,ذه التغي�Cات ع�t ظر

ثابتة وPقلل من عقبات التخبط املفاÄÅ مادام عنده �ستعداد ا�0اصل ف�ستطيع الس�C بقدم 
ة ومواجTة تلك التغي�Cات  ة ع�t إدا رالHا:t والقد   ) .46: 2015دمحم ،( ر

اك الطالب للتغي�C وأسبابھ وعناصره  روPمثل العالج السلو�ى �يجا	ى عامال ,اما إلد
يث �عمل العالج السلو�ى �يجا	ي ع�t ومCiراتھ واملبادئ السليمة ال�� يقوم علª}ا التغي�C ، ح

 txلة ، و¦سHاملش tك�� ع�CYا�0لو بدال من ال tك�� ع�CYيجابية واللتحس�ن نقاط القوة وا0/وانب 
ة ا0/وانب السلبية  د,ار بدال من مجرد إدا � tفراد ع�Q ز التنمية ال© صية ومساعدةPعز� t'رإ ز

ً

  ). (Khalili , et al.,2022: 6 زل��الة، كما أنھ �عز السعادة والرضا

اسات ¨}دف توظيف فنيات العالج السلو�ى يجا	ى وم®}ا  روقد أجرPت العديد من الد
اسة وال�6 أو»�ت أن العالج السلو�ى يجا	ى �ساعد ع�� �عزPز ال�Ëة  ) Salois (2021,رد

�وا ع�� فنيات ع لم النفس يجا	ى رالنفسية يجابية ب�ن طالب ا0/امعة وأن الطالب الذين تد
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يجا	ى وQمل والدعم �جتما�� وال�Ëة ا0/سدية والنفسية  Cمن التأث� tات أع�Pلد¾}م مستو
ب ع�� كيفية استخدام فنياتھ رعن اr/موعات Qخر ال�6 لم تد   .  ى

اسة ت إ't أن العالج السلو�ي يجا	ى ) Hoppen& Morina (2021,  رود روال�6 أشا
)PBT (P  tفراد والتعامل بإيجابية :� املواقف ز�عمل ع�Q ى واملشاركة لدى	يجا Cادة التأث�

اسة  أن الTدف من العالج السلو�ي ) Westerhof,2021) & Bohlmeijerراr تلفة ، كما بي¯ت د
د ال�6 تمكن �فراد من الصمود والتعامل مع املواقف اr تلفة بإيجابية    . ريجا	ى �عزPز املوا

ات املتالحقة وما يصاحÙ}ا ونظرا ملا ر يتم�� بھ العصر ا�0ا'� من سرعة التغي�Cات والتطو
 t'نادا إRلدى الشباب خاصة ، واس Cة التغي� ة إدا رمن اضطرابات :� املعرفة وأ,مية اتقان مTا ر
ة Qفراد ع�t التعامل  اسات ال�6 أو»�ت فعالية العالج السلو�ى يجا	ى :� تحس�ن قد رنتائج الد ر

ب السلبية وتمكنª}م وإيجاد حالة من التواز ، مع ال نتحديات والتجا اسة ا�0الية ر رتحاو الد ل
Cة التغي� وخفض اضطراب املعرفة :� ظل  رمعرفة فاعلية العالج السلو�ى يجا	ى :� تحس�ن إدا

           .                                               لالتحو الرق67 لدي عينة من طالبات ا0/امعة  

اسة    : رمشOلة الد

قمع ظTو املستحدثات التكنولوجية و�غ�C متطلبات سو العمل ، باتت طر التعليم التقليدية  ق ر
ة ع�t عالج مشكالت التعليم وتحقيق أ,دافھ :�  رغ�C مالئمة مع متطلبات العصر الرق�7 وغ�C قاد

نظامTا التعلي�7 بما يRناسب لظل التحو الرق�7، وأصبحت املؤسسات التعليمية مطالبة بتطوPر 
مع الطفرة املعلوماتية وذلك بإدخال املستحدثات التكنولوجية ودمجTا :� العملية التعليمية 
اسية وأساليب التعليم وأساليب  رو�ستفادة من التقنيات الرقمية :� تطوPر وتصميم املناÚÛ الد

  .التقييم  

اسة ا�0الية قد تبلو روPمكن القو أن مشHلة الد ر   : ت لدى الباحثتان من خالل النقاط التالیةل

¦س با0/امعة والتفاعل مع الطالبات حيث ظTر أن -1 رمن خالل عمل الباحثتان :� مجال التد
العديد من الطالبات لد¾}ن مشكالت تكنولوجية وصعو�ة :� التعامل مع الكتاب لكCYو´ى 

ة ع�t التكيف مع التغي�C والتحو من النظام ا لوعدم القد ا��� إ't ر رلتقليدي للمحتو الد ى
ÄÅل سر¦ع ومفاHالنظام الرق�7 وخاصة مع تطبيق ,ذا النظام ~ش .  

2- tونية ع�CYبانة الكRع اس¦ زقامت الباحثتان بالتأكد من املشHلة ~شHل إحصاÞى من خالل تو
لطالبة جامعية للتعرف ع�t توجTن نحو التحو الرق�7 وأ,م الصعو�ات  ) 80(عينة قوامTا 

مة للتعامل مع نظام واملش ات الال زكالت ال�6 توجTTن :� ظل التحو الرق�7 وما«t املTا ر ل
اسة ~عدم تقبل  % ) 85( لالتحو الرق�7 ، وكشفت نتائج �ستOیان إ't إقرار رمن عينة الد

£}م  رنظام التحو الرق�7 بالب�ئة التعليمية والتخوف من نتائج التغي�C وعدم الثقة :� قد ل
% ) 70(رات والسلوكيات املطلو�ة للتفاعل مع النظام ا0/ديد ، كما أشار ع�t تطوPر املTا

من أفراد العينة إ't أن أ,م الصعو�ات واملشكالت ال�6 تواجھ الطالب عند التعامل مع 
اسية تتمثل :� عدم الCYك�� و�شRت �نRباه و�´شغال  ات الد را�rتو الرق�7 للمقر ر ى

ىق والتوتر وعدم التواصل البصر و	عض �ضطرابات ىبتطبيقات أخر ع�t الTواتف والقل
 s«ات  % ) 95(ا0/سدية �الصداع وضعف البصر ، وأو رمن أفراد العينة أن أ,م املTا

ات  ات املعلوماتية واملTا Pب واكساب الطالب املTا مة للتعامل مع التحو الرق�7 «� تد رالال ر ر لز
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ة الوقت وم ات تنظيم إدا رالتكنولوجية ا�0ديثة ومTا ات التعلم الذا�ي والثقة بالنفس ر رTا
نة والتكيف مع مستجدات العصر  يجا	ى واملر Cووالتفك�       .  

Pة (توجھ الدولة املصرPة بقياد£}ا السياسية والCYبوPة إ't تب¬� اسCYاتيجية التنمية املستدامة -3 ؤر
أسTا ال ) 2030مصر   tاالت وع�/rالتحو الرق�7 :� جميع ا Ciروال�6 �عت تعليم ا0/امtx أ,م ل

توجTا£}ا وغايا£}ا الرئ�سية ¨}دف تطوPر العملية التعليمية وتحس�ن خدما£}ا و�سTيل 
Pة مصر:اسCYاتيجية التنمية املستدامة(وصولTا للمستفيدين    2030ؤر

sdsegypt2030.com.(  

ة التحو الرق�7 با0/امعات و�ستفا-4 اسات واملؤتمرات بضر ل توصيات العديد من الد ر دة من ور
ة ع�t التجديد و�بتHار ،  رالتقنيات ا�0ديثة ح�� تتمكن من مواكبة العصر وتHو أكC قد ن

لا0/امعات والتحو " ومؤتمر  " 2020لالتحو الرق�7 :� التعليم ا0/امtx ،" وم®}ا مؤتمر 
ة وضع  " 2020الفرص والتحديات ، : الرق�7  ورحيث أوصت ,ذه املؤتمرات  بضر

لنحو التحو الرق�7 لل®}وض باملؤسسات ا0/امعية ومواكبة التغ�Cات اسCYاتيحية وا»�ة 
شر ثقافة التحو الرق�7 �أحد أبر املناÚÛ ا�0ديثة :�  زالعاملية واملستجدات املعاصرة ، ́و ل

اسة ا0 طيب وا0 طيب  ة التغي�C والتطوPر، كما أوصت د رإدا اسة ا0 وال´ى ) 2021(ر رود
ل´ى والتحو الرق�7 با0/امعات و£}يئة ا0/امعات ب¯شر ثقافة التعلم �لكCYو) 2021(

السRيعاب متطلبات الرقمنة الذكية بما يتوافق مع طبيعة ما �شTده العالم من متغ�Cات وما 
  .  رتصبو إليھ من  تنمية وتطو  

أ,مية توظيف فنيات العالج السلو�ى يجا	ى �أحد املداخل العالجية ا�0ديثة ال�6 أثبRت -5
اسةفعالي|}ا حيث  أن التدخالت يجابية :� علم النفس ) (Platt, et al.,2020  رأو»�ت د

فا,ية الطالب ، وفقا ملؤشر  ً�عمل ع�t تحس�ن ال�Ëة العقلية للطالب وتحسن أيضا 
ر

نة الطالب ) WHO(الرفا,ية ملنظمة ال�Ëة العاملية  وكما أدى التدخل أيضا إ't تحسن مر ً

  .:� التعامل مع املواقف اr تلفة  

ونظرا �0داثة املوضوع والسرعة :� تطبيق النظام الرق�7 با0/امعات وما ترتب عليھ من 
رضعف استجابة الطالب لتقبل التغي�C والتحو الرق�7 وظTو ~عض �ضطرابات لد¾}م �القلق  ل
ا��� ومستوا,م �Qادي�7 ، ا,تمت  راملعر:t وسوء التواصل �Qادي�7 وتأث�C,ا ع�t تحصيلTم الد

اس ة التغي�C وخفض رالد رة ا�0الية بتوظيف فنيات العالج السلو�ى �يجا	ى :� تحس�ن إدا
اسات السابقة عدم وجود  راضطراب املعرفة :� ظل التحو الرق�7 ، خاصة أنھ اتsæ من الد ل

اسة واحدة  تناولت ,ذه املتغ�Cات جميعا وقامت بتصميم برنامج ) :� حدود اطالع الباحثتان ( رد
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة :� ظل التحو قائم ع�t العال لج السلو�ى يجا	ى لتحس�ن إدا ر

  .      الرق�7 لدى عينة من طالبات  ا0/امعة 

اسة ا�0الية :� جابة عن الRساؤ �çي لومن ثم تتحدد مشHلة الد  :ر

ة التغي�C و"  خفض اضطراب رما فاعلية برنامج قائم ع�t العالج السلو�ى يجا	ى :� تحس�ن إدا
  " لاملعرفة :� ظل التحو الرق�7 لدى عينة من طالبات  ا0/امعة ؟ 

  :لوPتفرع من الRساؤ الرئ�س السابق الRساؤالت الفرعية çتية

ق  -1 ة التغي�C ب�ن أفراد اr/موعة التجرOPية :� القياس�ن القب�� والبعدي ؟:�وما الفر  ر إدا
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2- rق :� اضطراب املعرفة ب�ن أفراد ا /موعة التجرOPية :� القياس�ن القب�� وما الفر
 والبعدي ؟

ة التغي�C ب�ن أفراد اr/موعت�ن التجرOPية والضابطة :� القياس  -3 ق :� إدا رما الفر و
 البعدي ؟

ق :ــ� اضــطراب املعرفــة بــ�ن أفــراد اr/مــوعت�ن التجرOPيــة والــضابطة :ــ� القيــاس  -4 ومــا الفــر
     البعدي ؟

ق  -5 ة التغي�Cوما الفر  ؟ د اr/موعة التجرOPية :� القياس�ن البعدي والتRب�xأفرا ب�ن ر:� إدا

ق :ـــ� اضــــطراب املعرفـــة بــــ�ن أفــــراد اr/موعـــة التجرOPيــــة :ـــ� القياســــ�ن البعــــدي  -6 ومـــا الفــــر
�xبR؟ والت  

اسة   : رRدف الد
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة :� ظل  سة ا�0الية إ't تحس�ن إدا ر£}دف الدا ر

ة من خالل الكشف عن فاعلية برنامج قائم ع�t العالج لالتحو الرق�7 لدى طالبات  ا0/امع
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة :� ظل التحو الرق�7 لدى  لالسلو�ى يجا	ى :� تحس�ن إدا ر

Pة فعاليتھ ~عد فCYة املتا~عة    .    رعينة من طالبات ا0/امعة واستمرا

اسة اسة ا�0الية :� جانب�ن أسا :رأRمية الد   :سي�ن ,مار تتمثل أ,مية الد
اسة فيما ي�u : ىا;:انب النظر : أوال   : رحيث تكمن RSمية النظرsة للد

اسة ا�0الية مسايرة ومواكبة للتوجTات العاملية وخطط التنمية املستدامة  -1 رتأ�ى الد
ة التعليم العا't بمصر :�  ا رللتحو الرق�7 با0/امعات وم�Yامنة مع اT/0ود ال�6 تبذلTا و ز ل

وتوظيف التقنيات الرقمية :t مجال التعليم ا0/امtx بما يحققھ لدعم التحو الرق�7 
ىمن م��ة تنافسية ع�t املستو اt��r وقلي�7 وتحس�ن اr رجات التعليمية بما 

 . قيتوافق مع احتياجات اr/تمع وسو العمل 
2- Cة التغي� اس|}ا و«t إدا اسة أ,مي|}ا من أ,مية املتغ�Cات ال�6 تتصدى لد ركما �ستمد الد ر  ر

ة الطالب ع�t مواجTة التحوالت والتغي�Cات التكنولوجية املعاصرة  روأ,مي|}ا :� �عزPز قد
 . والتوافق مع متغ�Cات ا�0ياة وإز�اء الرغبة :� التطوPر والتجديد و�بتHار 

ات  -3 عة والتطو رالتعرف ع�t أ,م اضطرابات املعرفة الناتجة عن التغي�Cات املRسا ر
 .م لدى الطالب التكنولوجية :� ب�ئة التعلي

يجا	ى :� تنمية ا0/وانب القاء الضوء ع�t أ,مية �ستفادة من فنيات العالج السلو�ى  -4
 .   ليجابية لدى الطالب :� ظل التحو الرق�7 

اسة فيما ي�u  :  ا;:انب التطبيقى : ثانيا    رتكمن RSمية التطبيقية للد

لسلو�ي يجا	ي ، وقياس فاعليتھ :� اعداد برنامج يقوم ع�� استخدام فنيات العالج ا -1
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة لدي طالبات ا0/امعة   .رتحس�ن إدا

ة التغي�C  وçخر الضطراب املعرفة بما يتالءم مع عينة  -2 راعداد مقياس�ن إحد,ما إلدا
اسة   . رالد



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

473 

سبقة النتائج ال�6 س�تم التوصل إلª}ا ستفيد املسئول�ن عن التعليم :� وضع خطط م -3
للتصدى ألى مقاومة للتغي�C وخلق مناخ ايجا	ى م©/ع السRيعاب معطيات ثقافة 

 .   العصر 
اسة :� إعداد بحوث مستقبلية باستخدام العالج السلو�ي  -4 ر�ستفادة من نتائج الد

يجا	ى  . 

اسة   : راملفاRيم �جرائية للد

  Therapy (PBT) Positive Behavioral: العالج السلو�ي �يجاي 

بأنھ نÚê عال�Å قائم ع�� القوة  " �عرف الباحثتان العالج السلو�ي �يجا	ي إجرائيا 
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة من خالل  ريرتبط بتطبيقات علم النفس �يجا	ي لتحس�ن إدا

� لتحس�ن نقاط القوة وا0/وانب يجابية لدي الطالبات والCYك�� ع�� ا�0لو بدال من الCYك�� ع�
ة يجابية "  تحليل املشHلة من خالل الفنيات التالية  Pة –راستخدام الصو غرس –ؤ �غي�C الر

– �غي�C الفعل – ا�0وار السقراطي – أسلوب تطبيع املشكالت - �عزPز الكفاءة الذاتية  –�مل 
 –ية  �نفعاالت يجاب– ا�0ديث ا0 ا't من املشكالت – التوقعات يجابية -ر�غي�C الشعو

  ".السؤال املë/زة 

ة التغي�0    Change Management :رإدا

ة التغي�C إجرائيا  بأ°}ا اT/0د املنظم واr طط الذى تبذلھ الطالبة " ر�عرف الباحثتان إدا
 فاعلي|}ا وكفاء£}ا :t مواجTة Qوضاع ا0/ديدة والتفاعل يجا	ي مع تحس�نا0/امعية ¨}دف 

ات التكنولوجية ا�0ديثة التغي�Cات املتالحقة والتعا�ش  رمع التحديات ال�6 تفرضTا التطو
C فعاال وم¯شودا ومحققا نباستخدام أفضل الطرائق اقتصادا وفعالية بحيث يHو التغي�

  . "أل,دافھ

ة  و جة ال�6 تحصل علª}ا الطالبة ا0/امعية :� مقياس إدا ة التغي�C بالد ر�ستدل ع�t إدا ر ر
اسة ا�0   ).إعداد الباحثتان(الية  رالتغي�C واملستخدم :� الد

  knowledge disorder: اضطراب املعرفة 

بأنھ نوع من �ضطرابات ال�6 تص�ب " �عرف الباحثتان اضطراب املعرفة إجرائيا 
اك والو�� واملدر�ات كب�Cالطالب  وتؤثر ~شHل  ات املعرفية بما فª}ا التعلم و�د ر ع�� القد ر

ا��6 والذاكرة و ال�6 تمك®}م  من تنفيذ املTام ��اديمية ، وتظTر :� ~عدين را�0سية  والتحصيل الد
  ".القلق املعر:t وسوء التواصل ��ادي67 

  cognitive anxietyالقلق املعر�8  :لالبعد Qو -1
بأنھ حالة من القلق الغ�C واق�x يؤثر ع�� ترك�� الطالب :� "�عرف الباحثتان  القلق املعر:� إجرائيا 

اك �حــداث اسـتقبال وتحـصيل امل تـھ ع�ــ� تفـس�C وإد رعلومــة ، وPرتكـز حــو شـعو الفـرد ~عــدم قد ر ر ل
ـــا  ـــتخدام التكنولوجيـــ ــــ� اســـ ـــاز ��ــــــادي67، والفـــــشل :ــ ــــة �نجـــ :ـــــ� مواجTــ ـــؤ بالفــــــشل  واملواقـــــف والت¯بـــ

  ".ا�0ديثة،  والë/ز عن النجاح :� املستقبل 
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  Academic miscommunicationسوء التواصل �Qادي45  :البعد الثاPي -2
ربأنھ شعو الطالبات باضطراب ا�0ـواس وعـدم "�عرف الباحثتان سوء التواصل ��ادي67 إجرائيا 

اك والــو�� و�نRبــاه :ــ� تحــصيل املعلومــة والتعامــل مــع ا�rتــو الرق7ــ6 ، واضــطراب ا�0ــصو  ل�د ي ر
  ".ع�� املعرفة مما ي¯تج عنھ سوء تواصل أ�ادي67 

جة الو �6 تحصل علª}ا الطالبة ا0/امعية :� مقياس ر�ستدل ع�t اضطراب املعرفة بالد
اسة )  سوء التواصل �Qادي67 –القلق املعر:�  (ببعديھاضطراب املعرفة  رواملستخدم :� الد

  ).إعداد الباحثتان ( ا�0الية 

   digital transformation : لالتحو الرق45

يمية التقليدية بأنھ �نتقال من �تجا,ات التعل"لو¦عرف التحو الرق67 با0/امعات 
 t'ا ، وتوجيھ �تجا,اتا�0الية إ, ر التعليمية املستقبلية ال�6 �شدد ع�t إنتاج املعرفة وابتHا

شر,ا عCi �نCYنت سة ́و عبدهللا " (رالتعليم نحو التعلم الذا�ي واملستمر والCYك�� ع�t املعرفة باملما
 ،2021 :1079  ( 

اسة اسة ا�0الية  :رمحددات الد بHلية ( ع�� عينة من طالبات ا0/امعة راقتصرت الد
اسات �´سانية بنات بالدقTلية  و�ستعانة بنموذج  ) ( 2022/ 2021(  للعام ل�/ام�x ) رالد

ة التغي�C ، ومقياس اضطراب املعرفة ، وتطبيق ) الكتاب �لكCYو´ي روتم استخدام مقياس إدا
ة التغي�C وخفض الCiنامج القائم ع�� العالج السلو�ي يجا	ي لتحقق م رن فاعليتھ :� تحس�ن إدا

  . لاضطراب املعرفة :� ظل التحو الرق�7 

  :ي�طار النظر 

   Therapy (PBT) Positive Behavioral: العالج السلو�ى �يجاى : أوال 

يحقق العالج السلو�ي �يجا	ي أ,داف ال�Ëة النفسية الثالثة العالجية والوقائية 
فع والنمائية حيث �عمل ع يجا	ي من خالل الCYك�� ع�� جوانب القوة و Cر�� تحس�ن التأث�

قالكفاءة الذاتية باستخدام Qساليب والطر العالجية يجابية بجانب �عتماد ع�� فنيات العالج 
 .السلو�ي 

يجا	ى ) 339 ، 2013 (فرج�عرف  ��ïبأنھ نوع من العالج يؤكد ع�� " العالج النف
تقاء بالسمات  ال© صية يجابية ، و�ناء املشاعر يجابية ، و�عزPز مHامن القوة والفضائل ر�

ا وسعادة   " .ز´سانية لدي الفرد ح�6 يصبح أكC انتاجية وانجا

رب�نما ير حنو  عالج قائم ع�� �عديل " أن العالج املعر:� السلو�ي يجا	ي  ) 7 ، 2019( ى
ضغوط النفسية من خالل تحس�ن نقاط القوة وا0/وانب ر من الشعو بالللتخفيفالRشوه املعر:� 

  .ليجابية لدي الفرد ، والCYك�� ع�t ا�0لو بدال من الCYك�� ع�t تحليل املشHلة 

يجا	ى بأنھ ) 383 ، 2020(و¦عرف جCiيل وشواش  ��ïمثل "العالج النفQ ستغالل�
تقاء وا لتنمية ¨}ا 0 لق إ´سان ذا ò صية رل� Ciات وا0 صال ال© صية يجابية :� الفرد لإل

قايجابية فعالة باستخدام Qساليب والطر العالجية يجابية ال�6 تبحث عن Qسباب ال�6 تؤدى 
إ'� سالمة التفك�C ومواجTة الضغوط و�ضطرابات باالعتماد ع�� مجموعة من  فنيات علم 

  .النفس يجا	ى 
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 Cو¦ش�Khalili, et al.,2022:6) (أن ا t'ى إ	يجا,و نÚê لل�Ëة العقلية "لعالج السلو�ى 
 t'إ txز�سPة ا0/وانب �عز د,ار بدال من مجرد إدا � tفراد ع�Q ر التنمية ال© صية ومساعدة ز

ً

  .  زالسلبية ل��الة، كما أنھ �عز السعادة والرضا 

ج ىبأنھ نÚê قو �عتمد ع�� فنيات العال" و�عرف الباحثتان العالج السلو�ى يجا	ى 
د يجابية وتحس�ن جوانب القوة يجابية وتطبيقاتالسلو�ي  ر علم النفس يجا	ى لتعزPز املوا

ة    ".رو�غي�C اتجاه التفك�C و�ستجابة الصاد

إ't أن الTدف من )  Hoppen & Morina (6 :2021,�ش�C : أRداف العالج السلو�ي Qيجاي
يجا	ي واملع¬� واملشاركة لدي �فراد والتعامل زPادة التأ) PBT(العالج السلو�ي يجا	ي  Cث�

s«تلفة ، كما يو r2021:1,بإيجابية :� املواقف ا) Bohlmeijer & Westerhof ( دف منTأن ال
د,ار، حيث يوجد ~عض  د ال�6 تمكن الناس من الصمود و� يجا	ي �عزPز املوا 6�ïزالعالج النف ر

ل�متنان ، واللطف ، والتفاؤ ، : رعو بالسعادة والرضا و«�الفنيات ال�6 �ساعد الفرد ع��  الش
اء املع¬�   .رو�عزPز العالقات يجابية ، والس�x و

  :فوائد العالج السلو�ي Qيجاي 

 ,Seligman,2018) ( ،)Stone&Parks، (Schueller&Parks, 2014) يو»s كال من 
2018  (، Mead,2020).( et al.,2021)  (Waters,ي من  الفوا	يجائد العديدة للعالج السلو�ي  
  :خالل 

اتھ PBTًنظرا ألن : تمك�ن الفرد. 1 ر يركز ~شدة ع�t مساعدة الفرد :� فحص نقاط قوتھ ومTا
اتھ بطرPقة معاد صياغ|}ا ~شHل إيجا	ي ، وPزPد من إحساسھ بالتمك�ن والتحكم :�  روقد

تھ ع�t التعا رمجاالت مختلفة من حياتھ ، فضال عن قد
ً

ب السلبية  رمل مع التحديات والتجا
لمما �ساعد Qفراد ع�t إيجاد التواز الذي يحتاجو إليھ لقبو �ل أجزاء أنفسTم،  ن ن
ات والضعف والفضائل ونقاط الضعف والقوة ع�t بناء  رو¦ساعد ,ذا التHامل ب�ن املTا

نا  منظو أكC توا
ً
ز   .ر

 السلبية متماشية مع PBTيجعل : نt التوازإعادة صياغة إيجابية لألعراض السلبية والCYك�� ع�. 2
يجابية وPرفض السلبية  tالرغم من أنھ قد يبدو أن النموذج يركز فقط ع� tيجابية، ع�
 tفراد ع�Q Úêجعل �ثن�ن :� محاذاة وتواز و¦ساعد ,ذا الن tع� Ciل أكHن، إال أنھ يركز ~ش

Hل أفضل ، حيث قد تHا£}م ~ش نو لد¾}م فجوات ، وكيف يمكن لTذه رفTم نقاط قو£}م ومTا
  .الثغرات أن تديم املشاعر السلبية أو �ختالالت إذا لم يتم التعامل معTا ~شHل مناسب

 �©/ع ع�t التمك�ن للفرد ، فإنھ PBTًنظرا ألن : يقر وPدعم التحوالت و�ختالفات الثقافية. 3
ختلفة من حيا£}م ، ح�� ريمكن أن �ساعد,م ع�t الشعو بمزPد من التحكم :� مجاالت م

، وقد ثOت أن ,ذا مفيد ~شHل  مام Qمو  t'جية تتو ف ا0 ا ن أن الظر رعندما �شعر و زو ر
  .نخاص لألفراد الذين �عانو من الصراع :� ب�ئات أو عالقات متعددة الثقافات

ة أفضل للتوقعات ونتائج العالج. 4 فراد ً�عتCi التوقعات املوجTة ذاتيا مفيدة :� مساعدة Q: رإدا
ات ال© صية ونقاط  رع�t تحقيق أق��ö استفادة من العالج مع شعو أكCi بالو�� للقد ر
حلة ÷�تھ العقلية ~شHل أفضل وكيف يمكنھ  ات ، وPمكن للفرد أن يفTم  رالقوة واملTا ر

  . تحسي®}ا
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التعاطف �عمل ع�t تقوPة املشاعر يجابية :� العالقات ال© صية حيث يخلق : التعاطف .5
تباط الذ,¬6 با�0اضرQفراد   . ر مشاعر إيجابية تجاه أنفسTم وçخرPن من خالل �

  ساليب وفنيات العالج السلو�ي Qيجاي أ

�ستخدم العالج السلو�ى يجا	ي العديد من الفنيات العالجية ال�6 �ساعد :� تنمية ال© صية 
جانب �عتماد ع�� فنيات العالج يجابية واملشاعر يجابية واملساعدة :� الوقاية يجابية ب

  . السلو�ي 

 Self-Efficacyالكفاءة الذاتية  -1
اتھ  اتھ ومTا رالكفاءة الذاتية «� جزء من النظام الذا�ي الذي يتألف من مواقف ال© ص وقد ر
اكنا للمواقف وكيف  ئ�سيا :� كيفية إد ا  ا، وPلعب ,ذا النظام دو راملعرفية ، وفقا لباندو ًر ًر ر ً

نتصرف استجابة
ً

 t» تنظيم وتنفيذ " ملواقف مختلفة، فالكفاءة الذاتية tات الفرد ع� ريمان بقد
ة املواقف ا�rتملة  ات العمل املطلو�ة إلدا رمسا   )(Cherry ,2020ر

 The Miracle Questionالسؤال امل�:زة  -2
السؤال املë/زة ,و تدخل شاÞع :� العالج املركز ع�t ا�0ل، يطلب من الفرد تخيل ومناقشة 

ّ

الة ومعا0/ة املشكالت ، وPتخذ السؤال أشHاال مختلفة ، مثل  عالم محتمل حيث تتم إ
ً

ز
يفتح السؤال املë/زة الباب أمام إمHانيات  افCYض أن مشHلتك قد تم حلTا،"سؤال العميل ، 

الفرد للعالج، يقوم بذلك بOساطة عن طرPق مطالب|}م بالتفك�C :� الشHل الذي قد تبدو عليھ 
ن حقيقة تHو فª}ا Qشياء مختلفة ، وأفضل ، وPتم حل املشكالت - حقيقة بديلة

)Sutton,2021(  

 Socratic Dialogue ا;Iوار السقراطي - 3   

 tستخدم ع�� ،Cص�ن أو أك ò سا ب�ن ا منظما ومدر ًيتضمن ا�0وار السقراطي حوا و ً ًر
شاد لكشف القيم واملعتقدات الراù ة ال�6 ت ¦س و رنطاق واسع :� التد ؤثر وتدعم ما نفكر فيھ ر

ف باسم �ستجواب السقراطى، بدال من أن يمأل املعلم ذ,ن الطالب ، وكال,ما  ونقولھ، واملعر
ً و

ل عن دفع ا�0وار إ'Q tمام وكشف ا�0قائق   ).Sutton   (2020,ومسؤ

 Normalizing The Problem: اسلوب تطبيع املشكالت - 4   

لفرد أدوات لتحديد وحل املشكالت ال�6 ت¯شأ ,و شHل من أشHال العالج الذي يوفر ل
عن ضغوط ا�0ياة ، الكب�Cة والصغ�Cة ع�t حد سواء، ,دفTا ,و تحس�ن نوعية حياتك ~شHل عام 

  ) .Cuncic,2021 (وتقليل التأث�C السل6ú لألمراض النفسية وا0/سدية :� املواقف اr تلفة

 QPositive Emotionنفعاالت �يجابية  -5
و�عمل  فنية ع�� �عزPز العواطف يجابية وتقليل التوتر و�عزPز الرفا,ية�عمل ,ذه ال

 ب�ن الفرد و��ن Qحداث اT/rدة :� حياة الفرد ، مما �سمح للفرد التعامل ~شHل أكC كحاجز
نة والذاكرة لدي الفرد ، واملشاعر يجابية لTا  وفعالية، واملشاعر يجابية مرتبطة بHل من املر

ات �Qاديمية ، والتنمية ال© صية تأث�C إي   ).Ackerman,2018(زجا	ي ع�t العالقات ، ونجا

 Hope Instillingغرس Qمل  -6
Qمل ,و قوة نفسية مTمة و�عمل كعامل وقاÞي أثناء التحدى و�ستفادة من ,ذه 

قالسمة يHو ذو أ,مية أل°}ا تؤثر ع�t حياة الفرد بطر إيجابية وتوفر الدافع لھ ملوا جTة التغي�C ن
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 & Ross "التطوPر �Qادي67 واحتياجات الطالب "   :� حياتھ مثل املTم الذي سيحدث
Coles,2021)(  

ة Qيجابية  -7  Use of positive Imageryراستخدام الصو
ة يجابية ال�6 تركز ع�� ا�0لو واملستقبل ونقاط  ل�عتمد الفنية ع�� استخدام الصو ر

ة الذ,ن ية السلبية ال�6 تركز ع�� املشHلة واملا6�¹ ونقاط الضعف وجوانب رالقوة بدال من الصو
   )34 ،  2019‘ رحنو ( رالقصو 

sة -8  Changing The Viewing ؤ®غي�0 الر
Pة ع�� �غي�C طرPقة تفك�C الفرد كطرPقة لتغي�C موقفTم لألفضل   ؤ�عتمد فنية �غي�C الر

 ترك�� –نRباه الفرد للنجاح ا�0ا'�  توجيھ ا–�عCYاف بمشاعر املا6�¹ " من خالل خمس خطوات 
تحديد �فHار واملعتقدات غ�C املنطقية والسلبية عن –نالفرد ع�� أن يHو مختلف :� املستقبل 

" ز مساعدة الفرد ع�� تجاو املشHلة من خالل نقاط القوة لدية و�عديل �فHار - أنفسTم واملواقف
Bannink,2014)( .  

  Problem- Free talkا;Iديث ا;oا±� من املشكالت  -9
ليتضمن ا�0ديث ا0 ا'� من املشا�ل قضاء ~عض الوقت :� التحدث مع الفرد حو 

 ال تمثل إشHالية او أي مشHلة ، ,ذا يخلق فرصة للتواصل مع الفرد ك© ص ، ال�6جوانب حياتھ 
 )(Murray,2021   ومالحظة ا0/وانب يجابية ال�6 قد �ساعده 

  positive expectationsالتوقعات Qيجابية -10    

ل الفنية ع�� شعو الفرد  بالقوة والتفاؤ لHي يتكيف مع املواقف ، وتؤدي ,ذه�عتمد  ر
ة الفرد ع�t أداء مTمة ما ~ شHل جيد ، إ't تقليل القلق رالتوقعات يجابية ، مثل �عتقاد :� قد

Pادة املشاعر يجابية ، حيث تؤثر التوقعات ع�t كيفية تصرف òQ اص :�  زو�كتئاب و
  )(Arampatzi, et al., 2020   لالعديد من اr/االت ، مثل اختيار املTام ومقدار اT/0د املبذو

 The Feeling Changing ر®غي�0 الشعو-11

يجابية من خالل QفHار حو  ,ذه الفنية ع�� �غ�عتمد  t'املشاعر من السلبية إ Cلي�
   ) 2019رحنو ، ( لاملشHلة ومن ثم التحو من التفك�C :� املشHلة إ't التفك�t: C ا�0ل 

 Changing The Doing®غي�0 الفعل -12

�عتمد فنية �غي�C الفعل ع�� أن حل املشHلة ل�ست :� تحليل كيف حدثت ولكن 
لعال الفرد �0ل املشHلة والCYك�� ع�� ا�0لو وع�� ا�0اضر واملستقبل و�©/يع �فضل �غي�C أف

   ).(Bannink,2014الفرد ع�� �غي�C وجTة نظره و�ستفادة من املا��¹ والعمل ع�� �غي�C �شياء 
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ة التغي�0 : ثانيا    Change Managementرإدا

  : مفBوم التغي�0 

ات منذ إن وجدت الOشرPة والعالم �لھ :�  رحركة �غي�C وتطوPر دائمة فTناك تطو
و�غي�Cات :� النظم و:t العالقات و:t الفكر �´سا´ى و:t أنماط ا�0ياة و:t السلوك والعادات 

فالتغي�C حقيقة واقعية يواجھ �ل فرد و�ل  ) 11 : 2015عليان ، ( والتقاليد و�افة منا�t ا�0ياة 
و ، (ديد يتما��� مع متطلبات العصر منظمة أو مؤسسة و�ل مجتمع، ذلك ألنھ تكنيك ج قمر ز

ات السر¦عة واملتالحقة :� تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت  ) 381 : 2013 رو:t ظل التطو
 Cده العالم من اضطراد مستمر :� استخدام املعرفة والثقافة والتكنولوجيا ، أصبح التغي�Tوما�ش

اجبا ال مناص لHل من يبحث عن ا لتقدم والرفعة ، فالتغي�C سمة من وقضية م��ة ومتطلبا و
سمات العصر والتعامل معھ لم �عد كيان أو سمة من سمات التحضر ، بل أصبح أمرا حتميا :� 

   ) 9 : 2020عبد العاطى ، مCiوك ، ( عصر �نفتاح �قتصادى و�نفجار املعلوما�ى 

� إ't وضع بأنھ �نتقال من الوضع ا�0ا'" التغي�C)  554: 2019جمعة ، ( و¦عرف
جية  " رمستقب�t مخطط لھ بالشHل الذى يجعل الفرد أو املؤسسة أكC تكيفيا مع الب�ئة ا0 ا

التغي�C بأنھ ظا,رة طبيعية �س|}دف إيجاد حالة من  ) 626 ، 2011(و¦عرف أيضا الطيب ومحبوب 
ة التنظيم مع �غ�Cات وأوضاع الب�ئة ا�rيطة بھ    .رالتكيف ب�ن أوضاع وأساليب إدا

ه وسيلة لإلصالح الشامل واملنظم وامل¯سق ع�t وفق قيم وت رأ�ى أ,مية التغي�C باعتبا
اقعية وموضوعية قابلة للتطبيق والتفس�C ، إذ  وومفا,يم وطرائق علمية ذات أ,داف حقيقية و

، كما �عمل  ) 424 : 2018سلوم ، ع�t ، (�عد التغي�C تجديدا لصاs0 الفرد واr/تمع ع�t حد سواء 
Cل التغي�Hساليب والشQ �: ارHبت� tة ع� ر ع�t ا�rافظة ع�t ا�0يوPة الفاعلة ، وتنمية القد

تقاء  تقاء وتنمية الدافع وا�0افز نحو � رواملضمو ، وإز�اء الرغبة :� التطوPر والتحس�ن و� ر ن
جة أع�t من القوة :� Qداء وامل روالتقدم ، والتوافق مع متغ�Cات ا�0ياة ، والوصو إ't د سة ل ( رما

�ى ،   ). 166: 2016رالعبد't ، ا�0ا

وPصنف التغي�C إ't التغي�C الشامل والتغي�C ا0/زÞى ، حيث �شمل التغي�C الشامل �افة 
اr/االت وا0/وانب ، أما التغي�C ا0/زÞى فيقتصر ع�t جانب واحد ومجال واحد ، كما يصنف 

ادى ,و التغي�C التكنولوtÅ أما التغي�C ىأيضا إ't التغي�C املادى والتغي�C املعنو ، فالتغي�C امل
 ، t�P راملعنو ف�شمل �غي�C سلوك Qفراد �جتما�t والنف��ï ، والتغي�C السر¦ع والتغي�C التد ى
t�P ,و �غي�C بطئ وHPو  نوالتغي�C السر¦ع يحدث فجأة ودو مقدمات ظا,رة ب�نما التغي�C التد رن

سوخا ومتانة من التغي�C السر¦ع   C259 : 2016ى،البلو(رأك  . (   

ة التغي�0    : رمفBوم إدا

Pة ا�0ديثة ال�6 من شأ°}ا أن تRيح  ة التغي�C إحدى املفا,يم واملداخل دا ر�عد إدا ر
ة التغي�C ومتطلباتھ والتحكم فيھ وتوجª}ھ إ'Q t,داف املرغو�ة  ( ورالفرصة للفرد للتعامل مع ضر

و ،  قمر    )368 : 2013ز

Pة لبقاء فالتغي�C باتفاق الباحث ور�ن واملفكرPن أمر حت�7 اليمكن تجنبھ ، وظا,رة ضر
ة  ة ,ذا التغي�C والقد رQفراد واملؤسسات واr/تمعات ، ولكن العنصر ا�0رج :� التغي�C ,و إدا ر

حيث �عد  ) 16 : 2014ىأبو ,ثلة ، صCi ، ( ع�t توظيفھ :� تحقيق أ,داف Qفراد واملؤسسات 
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ة التغي�C منê/ا علميا  ) 38 : 2015عليان ، ( تطبيقيا لفكرة التغي�C لھ أسسھ وقواعده وأصولھ رإدا
ة جوانب ومحددات التغي�C بحيث يHو فعاال وم¯شودا ومحققا لأل,داف .  نو�عCi عن حسن إدا ( ر

، �7T389 : 2004ف    (   

ة التغي�C بأ°}ا تخطيط وتنظيم التغي�C امل¯شود ملواجTة التغي�Cات البي�ية  رو�عرف إدا
جية أو الداخلية وفادة من العلوم السلوكية لتقليل املقاومة للتغي�C وتحقيق الكفاءة ا0 ر ا

�ى ، ( والفعالية  ة التغي�C إ't املعا0/ة الفعالة للضغوط ) 166 :2016رالعبد't ، ا�0ا ركما �ش�C إدا
ملادية وغ�C راليومية املتغ�Cة ال�6 يتعرض لTا ال© ص نRيجة التقدم والتطو :� جوانب ا�0ياة ا

   ) . 128 : 2017أحمد ، ( املادية وQفHار 

صاص و مشغل  ة التغي�C  ) 2018(رو¦عرف  Pة لدى Qفراد بحيث "رإدا ؤبأ°}ا وضوح الر
يCYتب علª}ا وجود أ,داف اسCYاتيجية لTم تمك®}م من وضع خطط وتنفيذ,ا مع القيام ~عمليات 

ى يحسن Qداء وPقومھ ~شHل م   ". ستمر رالتقوPم ~شHل دو

ة التغي�C  ) 25 : 2020(كما �عرف عبد العاطى ومCiوك  ىبأ°}ا ذلك النÚê �دار "رإدا
اك الوضع ا�0ا'� الذى �ع�شھ والتحرك نحو وضع مستقب�t أكC كفاءة  رالذى يمكن Qفراد من إد
صد مؤشرات التغي�C :� الب�ئة ا�rيطة والتعامل معTا ~شHل ايجا	ى  روفاعلية من خالل 

لتخدام أفضل الطرائق اقتصاديا وفاعلية إلحداث التغي�C والوصو لأل,داف امل¯شودة مع واس
,ا    ".  زمتا~عة النتائج ال�6 تم انجا

ة التغي�M 0عدة خصائص �س|}دافية والتوجھ نحو تحقيق ,دف وغاية معلومة :  «� روتتصف إدا
تباط بالواقع العم�t ، التوافقية ب�ن عملية  غبات واحتياجات ر، الواقعية و� رالتغي�C و��ن 

ة ع�t ا�0ركة والتأث�C ع�ç tخرPن ،  روتطلعات القو اr تلفة لعملية التغي�C ، الفاعلية والقد ى
ىاملشاركة والتفاعل يجا	ى ب�ن القو وQطراف ال�6 تتأثر بالتغي�C  ، الشرعية ، وصالح ، 

ة ع�t التطوPر و�بتHار ، والقد السليم (رة ع�t التكيف السر¦ع مع Qحداث روالرشد ، والقد
،2014 : 410  . (   

ة من سمات العصر ا�0ا'�  مة للوجود الOشر وسمة بار زوPتsæ مما سبق أن التغي�C صفة مال ى ز
ومن أ,م العوامل ال�6 تمكن Qفراد واملؤسسات من Qخذ بHافة أساليب �بتHار و�بداع وا0/ودة 

ة التغي�C عنصر أسا��� لبقاء Qفراد واملؤسسات :� :� �افة اr/االت ، وأن ف ة إدا رTم واتقان مTا ر
عة واملتالحقة حيث لم �عد البقاء لألقو كما �ان باألمس ، وأنما  ات والتغ�Cات املRسا ىظل التطو ر ر

تھ ومواكبة التطو  رصار البقاء لألقدر ع�t مواجTة التغي�C وصناعتھ وادا   .      ر

ة التغي�0 والتحو لإدا   :   الرقD5 ر

 digitalل:� ظل عصر تكنولوجيا املعلومات ظTر ما �س�7 بالتحو الرق�7 
transformation سات التعليمية ر والذى يقوم ع�t فكرة اسRثمار مHانيات التقنية وتحوPل املما

Pة إ't عمليات معتمدة ع�t التقنيات وتوظيف املستحدثات التكنولوجية والCYك��  روالعمليات دا
فع جودة العمل ع    ) 1070 : 2021عبد هللا ، ( ر�t تقليل التHاليف و

Pة مصر  ؤو¦عد التحو الرق�7 أحد التوجTات Qساسية لر Pات 2030ل ور، ومن الضر
لHافة املؤسسات والTيئات ال�6 �سtx إ't التطوPر وتحس�ن خدما£}ا و�سTيل وصولTا للمستفيدين 

 ) ،    ) 946: 2020ىالقمحاو



 
فاعلية برنامج قائم علي العالج السلوكي اإليجابى لتحسين إدارة 

  .....التغيير وخفض اضطراب المعرفة في ظل التحول الرقمي 
سعاد حسنى عبد هللا مهدى                               /  د 
  عبد الناصر دمحم مسحل رابعة / د 

 

 

480 

لو الرق�7 ع�t ا0/امعات واملؤسسات التعليمية إعادة النظر :� مجمل وقد فرض التح
عناصر النظام التعلي�7 ، وإحالل التكنولوجيا الرقمية املتقدمة :� �افة مجاال£}ا وتطو¦ع 

( التكنولوجيا واستخدامTا :� جميع املستوPات التنظيمية با0/امعة وأ´شط|}ا وخدما£}ا املتنوعة 
وأصبح معيار ا�0كم ع�t كفاءة ا0/امعات وتم��,ا اليوم بمقدار ما تواكبھ  ) 407 : 2020أحمد ، 

ات :�  ات وقد رمن تقنيات حديثة و�رامج نوعية :� أنظمة �شغيلTا وما يمتلكھ أفراد,ا من مTا ر
   ) .     75 : 2021ا0 طيب وا0 طيب ،(التعامل مع التكنولوجيا 

يواجھ Qفراد واملؤسسات ، ولكنھ ل وPمثل التحو الرق�7 أحد أشHال التغي�C الذى 
ل�غي�C مرتبط باستخدام وتطبيق التكنولوجيا ، و¦عرف التحو الرق�7 با0/امعات بأنھ �نتقال من 

 txتكنولوجيا املعلومات :� جميع مجاالت العمل ا0/ام tق�7 قائم ع� أم�ن (رنظام تقليدى إ't نظام 
Pة كما �عرف بأنھ �غي�C مقصود :� نم ) 45 : 2018،  سات دا رط ا0 دمات والوظائف واملما ر

قمية  ة الكCYونية  روالتعليمية والبحثية ل�/امعة من الشHل التقليدي املعتاد إ't صو أحمد ، ( ر
2020 : 423.(   

ات التعلم الذا�ي والتعلم املستمر  رو¾}دف التحو الرق�7 با0/امعات إ't تنمية مTا ل
ة وجاذبية للمتعلم وتقديم ا�rتو واكRساب املعرفة وتوظيفTا وإنتاجTا ، وج ىعل التعلم أكC إثا ر

اسية :� ب�ئة متعددة الوسائط ، وتحس�ن كفاءة وفاعلية املتعلم من خالل  ات الد رالرق�7 للمقر ر
  ) .68 ، 66 :2021ا0 طيب وا0 طيب ، ( �ستفادة من التقنيات ا�0ديثة 

ة للذا يتطلب التحو الرق�7 اكساب Qفراد وخاصة الشباب  ة التغي�C والقد ات إدا رمTا ر ر
ات ال© صية ، حيث  رع�t التكيف مع طبيعة التغي�C وسرعتھ :� مجاالت ا�0ياة وتطوPر املTا

�ى  اسة �علب و ت د زأشا ر ا من ) 2015( ر رإ't أن التغي�Cات املستمرة ال�6 تواجھ Qفراد تحتاج قد
تفاع ´سة القلق التكيف ، أل°}ا ي¯تج ع®}ا :� كث�C من Qحيان عدم الرضا وا رلتعC لدى البعض وا

ى ، فيHو تنمية  نوانخفاض Qداء ومن ثم تظTر املقاومة للتغي�C املطلوب ~شHل مفرط وفو ر
تھ أسTل وأقل جTد وتHلفة    . ر�ستعداد للتغي�C وإدا

اسة عبد العاطى ومCiوك  إن الشباب خاصة :� حاجة إ't من ) 2020(ركما أو»�ت د
ة  التغي�C بكفاءة وفاعلية لتحقيق التطوPر والتحس�ن :� ظل ,ذه املتغ�Cات ال�6 ريأخذ بأيد¾}م إلدا

تزخر ¨}ا الب�ئة ا�rيطة وال�6 �ستلزم مواكبة التغي�C والتكيف معھ ، و¦عتمد �غي�C سلوكيات 
Pب من  اكھ وتوقعاتھ وPتم ذلك عن طرPق التد اتھ واتجا,اتھ واد رالفرد نحو التغي�C ع�t �غي�C مTا ر ر

  . الCiامج والندوات خالل 

صاص ومشعل  اسة  روأوصت د ة التغي�C :� عقو ) 2018( ر ة ترسيخ مفTوم إدا لبضر ر ور
 Cة وغ�PشرOد,م ال ات واستغالل موا ة تحسن من اتخاذ,م للقرا ه مTا رالشباب ا0/امtx باعتبا ر ر ر

Pة وا»�ة    . ؤالOشرPة :� التخطيط للمستقبل بر

اسة أحمد  ة إد) 2017(ركما أوصت د خال تقنيات املعلومات و�تصاالت وربضر
ات ا�0اصلة :� املعلومات  ة التغي�C ومواكبة التطو را�0ديثة كعنصر ,ام :� عملية إدا ر

OPية للتعامل مع التقنيات ا�0ديثة واستخدامTا بكفاءة وفاعلية  ات تد رو�تصاالت وتنظيم دو   . ر
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  knowledge disorderاضطراب املعرفة :  ثالثا 

رفة «� نوع من �ضطرابات النفسية ال�6 تؤثر ~شHل أسا��� ع�t اضطراب املع
اك وحل املشكالت لدي الفرد  ات املعرفية بما فª}ا التعلم والذاكرة ود رالقد   . ر

اك و العمل الذ,¬6، أوعملية اكRساب املعرفة والفTم من  رفالعمليات املعرفية «� د
تلفة من الوظائف، والعمليات الفكرPة عالية خالل الفكر واCi 0ة وا�0واس، و�شمل جوانب مخ

ىاملستو مثل �نRباه، والذاكرة، واملعرفة ،واتخاذ القرار ،والتخطيط ،و�ستدالل ، وا�0كم، 
ات البصرPة املHانية  اك، والفTم، واللغة، والقد رود   .ر

اك اr تلفة، و  رواضطراب املعرفة مصط�s شامل �ستخدم لوصف ضعف مجاالت د
نيقتصر ع�t أي مرض أو حالة معينة ، ولكنھ قد يHو أحد مظا,ر ا�0الة Qساسية ل© ص ال 

ا�ي"ما، كما أ°}ا �ستخدم بالتبادل مع   Dhakal نوقد تHو حالة قص�Cة Qجل" رالضعف د
&Bobrin,2022) .(  

ض مع " اضطراب املعرفة ) Schneide (2021,3 ,�عرف ربانھ  تد,و معر:� مكRسب يتعا ر
ة ع�t أداء أ´شطة ا�0ياة اليومية ، ا�0ي ات املعرفية ، والقد راة اليومية ، و¦شمل انخفاض القد ر

ات �جتماعية   .روانخفاض الذاكرة والقد

C2020,234,(و¦ش� Baeva,L.& Grigorev (  �: اطر rإ'� أن ,ناك ~عض املشا�ل وا
  التعلم، وخلل :� الوظائف تنفيذ التعلم الرق67 :� ب�ئة التعلم و«� انخفاض الدافع :� عملية

اكية واملعرفة ، وضعف التواصل لدي الطالب ،    رد

حيث يمثل اضطراب املعرفة ظا,رة ملموسة �عا´ي م®}ا العديد من الطالب :� ظل 
لالتعامل مع التحو الرق67 والرقمنة وأصبح التحصيل ��ادي67 والنجاح ��ادي67 �عتمد ع�� 

´ي ، وقد الحظت الباحثتان من خالل �ستOيان �ستطال�� الذي تم يالرقمنة وا�rتو �لكCYو
تطبيقھ ع�� الطالبات وجود اضطراب املعرفة الذي يظTر من خالل القلق املعر:� وسوء التواصل 

  . ��ادي67 لدي الطالب، والذى يؤثر ع�� جميع ا0/وانب �Qاديمية 

  cognitive anxietyالقلق املعر�8  :أوال 

اك الفرد " أن القلق املعرVillab,et al., 2018:2)( �8ىير  ر يحدث نRيجة سوء اد
مة ملواجTة  زللمواقف و�حداث واملث�Cات ال�6 تواجTھ ونRيجة وجود نقص :� اCi 0ات املعرفية الال

  " .املواقف اr تلفة

س  مضان والد رو¦عرف  تيا" القلق املعر:� بأنھ ) 60، 2021(ر ح رحالة من التوتر وعدم �
لدي الفرد تبدو :t الفشل :� نجاز ��ادي67 ، و/زه عن تفس�C �حداث واملواقف ، و/ز عن 

  " .توقع املستقبل

اعتقاد الطالب :� " إ't أن القلق املعر:t ,و  ) 708 ، 2017(و	ش�C عبد الو,اب وأحمد 
 ��ادي67 ، والشك :� رأن لديھ قصو :� اCi 0ة التعليمية والعلمية ، والفشل :� مواجTة �نجاز

  " .استخدام التكنولوجيا :� التعلم مستقبال
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  Academic miscommunicationسوء التواصل �Qادي45 : ثانيا 

التواصل ��ادي67  بأنھ تواصل غ�6�ö ò C من خالل  ) (�Manea,2020,148عرف 
¨}دف ) لوجيا الرقميةالتكنو(تفاعل الطالب عCi تكنولوجيا املعلومات وQجTزة �لكCYونية  

اسية الرقمية وحدو�}ا :� النظام  را�0صو ع�� املعرفة حيث تتطلب مشاركة وجود الكتب الد ل
  .التعلي67 ، مثل الكتب لكCYونية واملواد التعليمية لكCYونية ، واملنصات التعليمية 

ة الطالب ع�� التو"و�عرف الباحثتان سوء التواصل ��ادي67  اصل ربانھ عدم قد
ات العاملية  ،  ر��ادي67 وتحصيل املعرفة من خالل ا�rتو �لكCYو´ي ، وعدم مالحقتھ للتطو ي
وفشلھ :� انجاز املTام ��اديمية والتعامل مع متطلبات التكنولوجيا ، وعدم التواصل :t ا�0ياة 

  ".�Qاديمية 

 D5لاضطراب املعرفة �8 ظل التحو الرق  :  

اسة    انھ ال تزال أنواع مختلفة من الفجوات الرقمية et al.,2020) (Livari,رذكرت د
سائدة :� اr/تمع وتؤثر ع�t جيل الشباب ومستقبلTم الرق67 وPجب أن يخضع التعليم ح�6 
ق67 واسع النطاق ليHو قادر ع�t تلبية احتياجات جيل الشباب  اس �طفال  للتحو  نمد رل ر

Pد,م باملTا رات والكفاءات املTمة من أجل املستقبل الرق67 ، كما وومستقبلTم الرق67 كما يجب تز
اسة لأن التحو الرق67 يرتبط :� املقام Qو بتغي�C القوالب )  (Sklyarov, et al.,2020رذكرت د ل

ة املؤسسة، و التحو الرق67 ال يقتصر فقط ع�t إدخال  لالنمطية :� التفك�C وأساليب العمل وإدا ر
دسة العمليات اr تلفة، بما :� ذلك التعليمية، ، حيث تتطلب التقنيات الرقمية؛ بل إعادة ,ن

Pب وتنظيم العملية  رعملية التغ�Cات الرقمية :� نظام التعليم إجراء �غي�Cات جو,رPة :� ,يHل التد
التعليمية، لتHوPن ب�ئة معلوماتية و�عليمية خاصة، وال�6 ستصبح أساس القاعدة الرقمية 

اسةا�0ديثة للعملية التعليمية ، تأث�C �ضطرابات ، مثل  )  (Mahdavi ,et al., 2021 ر و�ي¯ت د
يالقلق و�كتئاب ع�� مستو الطالب ، وع�t أدا�}م :� جوانب مختلفة من ا�0ياة بما :� ذلك 
اس|}م ومستو التحصيل واملعرفة لد¾}م ، والطالب الذين لد¾}م دافع أكCi لتحقيق أ,دافTم  يد ر

ىأكC عرضة للنجاح، ولد¾}م أداء أ�ادي67 قو ، والطالب الذين التعليمية و�Qاديمية ,م 
اسا£}م ، ، وذكرت  ريتمتعو بحالة ÷�ية عقلية لد¾}م مستو أع�t من التحف�� :� �عليمTم ود ى ن

اسة  اك إمHاناتھ  )  (Poh Keong , et al,2015رد رأن ال�Ëة العقلية للفرد �ساعده ع�t إد
ة ع�t التعامل م ع الضغط والتوتر ، وQ,م من ذلك ، أداء املTام ا�rددة ~شHل را�0قيقية ، والقد

اسة إ't أن Qداء �Qادي67 يتأثر بمشا�ل ال�Ëة  ت نتائج الد رمنتج و	شHل عام ، كما أشا ر
اسة   ع�t أن ,ناك العديد من املتغ�Cات  (Hamaideh & Mansour,2014)رالعقلية ، ونÙ}ت د

يملعرفية  وال© صية تؤثر ع�t مستو الطالب :� الHلية وأظTرت وا) م®}ا التوتر والقلق (النفسية 
ىالنتائج أيضا أن الطالب �عانو من انخفاض مستو احCYام الذات وانخفاض مستو التفاعل  ى ن

¦س وعدم وجود تواصل يؤثر ع�� تحصيل املعرفة لد¾}م   .رب�ن الطالب وأعضاء ,يئة التد
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اسات سابقة   : رد

اسات الس Pن رتم تقسيم الد   : رابقة إ't محو

لا·Iو Qو ة التغي�0 والرقمنة  : ر اسات تناولت إدا رد   ر

اسة عبدالعاطى ومCiوك  شادى ) 2020(ر,دفت د رإ't إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج ا
ة التغي�C للشباب  رقائم ع�t فنيات الCiمجة اللغوPة العصOية :� تنمية التفك�C �سCYاتي�� وإدا

 �: txية من  متطلباضوءا0/امOPاسة التجر شاب وفتاة تم ) 65(رت عصر الذ�اء ، تHونت عينة الد
 ، Cة التغي� ,م من العينة Qساسية من منخف¼�� مستو الو�t بالتفك�C �سCYاتي�� ، وإدا راختيا ىر

ق دالة احصائيا عند مستو  اسة إ't وجود فر ىو�استخدام املنÚê التجر�úP توصلت الد و ) 0.01(ر
جات ة ع�t رب�ن متوسطات د اسة التجرOPية :� تنمية التفك�C �سCYاتي�� ومستو القد ر عينة الد ىر

شادى  ة التغي�C ومستو الو�t بمتطلبات عصر الذ�اء لصاs0 التطبيق البعدى للCiنامج  رإدا   .  ىر

مضان  اسة  رواس|}دفت د تحليل مدى تقبل طالب �لية السياحة بجامعة ) 2018(ر
ة التغ�C من  النظام الفص�t إ't نظام الساعات املعتمدة، وذلك باستخدام ردمشق لعملية إدا

اسة  (Kotter) نموذج ك :� الد ة عملية �غي�C اسCYاتي��، شا رإلدا ر طالبا وطالبة من �لية ) 324(ر
اسة أنھ إلنجاح عملية �غي�C يجب تثOيت التغ�Cات، وجعلTا جزءا من  رالسياحة، وتب�ن نتائج الد

 :� العمل املؤسسا�ي، وإال لن تحقق عملية التغي�C أ,دافTا باالنتقال ثقافة العمل ا0/ديد، وجزءا
ة التغي�C أسTمت :� تقبل الطالب لنظام  رإ't الوضع ا0/ديد ؛ و�الرغم من أن مراحل عملية إدا
 ،Cة للتغ�P ؤالساعات املعتمدة ا0/ديد متمثلة بخلق ا�0اجة للتغي�C، و�شكيل تحالف، وإيجاد الر

الب، فضال عن تمك�ن الطالب، والتخلص من العقبات، وتحقيق نجاحات قص�Cة وإيصالTا إ't الط
Qجل، و�عزPز النجاح، وتحقيق املزPد من التغي�Cات أسTمت �لTا :� إنجاح عملية التغي�C، و:� 
تقبل الطالب لTا، لكن ,ذه التغ�Cات ا0/ديدة لم تثOت :� ثقافة الHلية ولم تصبح جزءا من العمل 

  .  ما أدى إ't عودة الHلية إ't العمل بالنظام الفص�� القديم املؤسسا�ي، م

صاص و مشعل  اسة  ركما ,دفت د إ't محاولة حصر الرPادي�ن من ب�ن الشباب ) 2018(ر
ة  Pادة �عمال من خالل خطة إلدا ا£}م :�  ا£}م ومTا اسة وتوجªT}م وتنمية قد را0/امtx عينة الد ر ر ر ر

ل وسد الفجوة ب�ن الواقع واملأمو من 2030املستدامة ملصر التغي�C :� ظل اسCYاتيجية التنمية 
 Cة التغي� �úP ¾}دف إ't إعداد الشباب ا0/امtx لرPادة Qعمال ومتطلبات إدا رخالل برنامج تد ر

اسة التجرOPية من  عات امل��قة بھ ، تHونت عينة الد رواسCYاتيجية التنمية املستدامة واملشر  31(و
جات التطبيق القب�t طالب ، وأظTرت النتائج و)  ق ذات داللة احصائيا ب�ن متوسطات د رجود فر و

Pة  اسة التجرOPية أل,داف اسCYاتيجية التنمية املستدامة ر ؤوالبعدى :� معرفة الشباب عينة الد ر
ة التغي�C بمراحلTا 2030مصر   التنفيذ – التخطيط –تحديد الTدف ( ر والو�t برPادة Qعمال وإدا

ق لصاs0 التطبيق البعدى )  التقييم والتقوPم –   .   وو�ان اتجاه الفر

اسة أحمد  ة ) 2017(روسعت د رإ't تحديد العالقة ب�ن تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت وإدا
ر ألى �غي�C :� ب�ئة  ىالتغي�C ، حيث �عد تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت عنصر ,ام وضر و

نن تHو :� �غي�C مستمر نحو Qحسن وال �سود,ا املنافسة الشديدة ، وإن ع�t املؤسسات أ
ىيقتصر التغي�C ع�t مستو مواقف وأفHار ومعتقدات Qفراد البد أن تمتد إ't التغي�C املادى 
تباطية  اسة وجود عالقة ا رمتمثال بإدخال الوسائل والتكنولوجيات ا�0ديثة ، وأو»�ت نتائج الد ر
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جود تأث�C معنو ملتغ�Cات رموجبة ب�ن تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت وإدا ىة التغي�C ، و و
 Cة التغي�   .    رتكنولوجيا املعلومات و�تصاالت :� إدا

اسات تناولت اضطراب املعرفة والرقمنة: را·Iو الثاPي   رد

اسة  اسة استخدام الكتب لكCYونية :� Qوساط ) (Luo,et al., 2021ر,دفت د رإ'� د
ة الدافع والتحف�� لدى مستخدمي الكتب  :� دعم الواستخدامTا�Qاديمية ،  ¦س ، واثا رتد ر

اسة  من  طالب :� جامعة قوPل�ن للتكنولوجيا ، قام ) 300(رلكCYونية  ، تHونت عينة الد
ت النتائج ا'� ان  رالباحثو ~عمل استOيان يق�س كيفية التعامل مع الكتب �لكCYونية ، أشا ن

Pب ع�� استخدام الكتب �لكCYونية ت ؤدي ا'� �عتياد ع�t قراء£}ا ، و�التا'�  تحسن جودة رالتد
ات استخدام الكتب لكCYونية ال�6  Pجيا ،ًكما يجب ع�t الطالب إكمال دو رقراء£}م الرقمية تد ر
تقدمTا املكتبات وا0/امعات لتعزPز إملامTم بالكتب لكCYونية ، و�التا'� �عزPز املعرفة والتحصيل 

اس ة �عزPز الCYوPج ملعلومات القراءة والكتب لكCYونية، و�©/يع ر، كما أوصت نتائج الد ورة بضر
  .الطالب ع�t قراءة الكتب لكCYونية و التحصيل م®}ا

اسة  اسة تأث�C القلق املعر:� ع�� �ختبار و�داء ) Chang, 2021(روحاولت د رد
اسة من  س الثانوPة التايوانية ، من طالب امل ) 1798(ر��ادي67 لدي الطالب ، تHونت عينة الد ردا

جات الطالب،   رواستخدام الباحث  نموذج للقلق من �ختبار املعر:� ، واختبار �داء ��ادي67 ود
اسة أيضا  ت الد رأو»�ت النتائج  أن محتو التعلم يث�C قلق Qداء �Qادي67 لدي الطالب وأشا ر ى

Pادة املشاركة التحف��ية التكيفية لدي الطالب  يخفض القلق املعر:�  كما أن تقليل املشاركة زان 
Pن ع�t التكيف مع ا�rتو التعلي67  يالتحف��ية تجعل الطالب غ�C قاد   . ر

اسة  ات الرقمية Qساسية  ) Pate ,2019(روسعت د رإ'� التعرف ع�� مدي تكييف املTا
اك والتكنولوجيا ع�t التعلم ~سTولة واستكشاف املعرفة لدي الطالب ، ومدي أ,مية ر د

جات �Qاديمية واملشاركة :� التعلم ال¯شط ، أجرPت  روالتحف�� يجا	ي للطالب ع�t تحس�ن الد
tاسة ع� ر،استخدام الباحث استOيان يق�س دو التعلم ) ً طالبا 49 طالبة و 53(ًطالبا ) 102( رالد

ات الكمبيوتر السابقة للطالب  ، واستخدام استOيان رالرق67 :� التحصيل �Qادي67 للطالب ، ومTا
 Cساليب الرقمية وتأث�Q اك رملعرفة الطرPقة ال�6 تحفز ¨}ا الرقمنة  نحو التعلم لدي الطالب ، وإد
ق ذات داللة إحصائية :� التحصيل  اسة وجود فر والعالقة ب�ن املعلم والطالب، أظTرت الد ر

ات الرقم Pب ع�� املTا ا��6 ب�ن الطالب والطالبات من خالل التد رالد ر ية واستخدام التكنولوجيا :� ر
  . تحصيل املعرفة

اسةواس|}دفت اء �Qاديمي�ن حو التحو ) Balyer & Oz, O  (2018,ر د لقياس آ ل ر
ة، تHونت عينة البحث من عضو ,يئة ) 20( رالرق67 :� التعليم من حيث الCiامج وعمليات دا

¦س �عملو :�  نتد م جمع البيانات من خالل  جامعات مختلفة :� قسم العلوم الCYبوPة، وت9ر
ة مقابلة شبھ منظمة، توصلت النتائج  إ'� أنھ :� عملية التحو الرق67  يجب ع�t املديرPن  لاستما ر
Pب الطالب ع�� الرقمنة :�  £}ا وفقا لذلك، وتد Pة إل´شاء ب�ئة �عليمية فعالة وإدا رأوال إ´شاء ر ًر ؤ

ً

س  ك مسا,مو املدا رعملية التعلم ، ومن املمكن أن �شا ل:� عملية التحو ,ذه عن طرPق السماح ر
ىلTم بالوصو إ't املHان والزمان من خالل دعم ا�rتو والب¯ية التحتية املناسبة من الناحية  ل
لو الCYبوPو واملتخصصو :� الCiنامج مستعدين  نالتكنولوجية، ومن املستحسن أن يHو املسؤ ن ن ون

ة  مة إلدا رلTذا التحو وأن تHو لد¾}م الصفات الال ز ن   .ل,ذا التحول
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اسة  إ't الكشف عن تأث�C الكتاب ) Ebied & Abdul Rahman (2015,رو,دفت د
نلكCYو´ي التفاع�� ع�t تحصيل الطالب :� جامعة نجران ، استخدام الباحثو املنÚê شبھ 

اسة من  اسة وجمع البيانات، تHونت عينة الد رالتجر6úP :� الد ىطالبا وطالبة من املستو ) 60(ر ً

رجامعة نجران بالسعودية الذين ù/لوا :� ا�0اسب ç'� :� مقر �علي67 ، والذي تم ا0 امس ب
سو ا�0اسوب :� ) 30(تقسيمھ إ't مجموعت�ن  لHل م®}ما  نطالب وطالبة اr/موعة التجرOPية يد ر

ة  س طالب اr/موعة الضابطة الكمبيوتر :� دو رمقر �علي67 عن طرPق الكتاب لكCYو´ي وPد ر ر
Ciالتا~ع املتمثل :� �عليمية ع Cن كتاب مطبوع ، استخدام الباحثو اختبار تحصي�� لقياس املتغ�

ق ذات داللة إحصائية ب�ن  اسة وجود فر ونجاز املتأثر بھ من خالل التعلم ،أو»�ت نتائج الد ر
سو  ا��6 لصاs0 طالب اr/موعة التجرOPية الذين يد اسة :� التحصيل الد نمجموعات الد ر ر ر

YلكPب ع�� كيفية استخدامھ بالكتاب    .رCو´ي من خالل التد

اسات السابقة  اسات السابقة نجد العديد من :ر®عقيب ع�u الد ر من العرض السابق للد
  : النقاط ال�� استطاعت الباحثتان �ستفادة م®}ا 

اسات السابقة حداثة موضوع الرقمنة واستخدام التحو الرق67  -1 لكشفت مراجعة الد ر
�xس ا0/ام¦  من خالل نظام الكتب �لكCYونية للمؤسسات ا0/امعية ، وفاعلية ر:� التد

ة التغي�C لدى الشباب ا0/امtx ، وأن  شادية :� تحس�ن إدا رالCiامج � ات الرقمية ر راملTا
ا��� لدي  رQساسية والتكنولوجيا تؤثر ع�t التعلم واستكشاف املعرفة والتحصيل الد

اسات الطالب  ة الد ر، باإلضافة ا'� ندو العر�ية و�جنOية ال�6 تناولت برامج قائمة ع�t ر
ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة :� ظل التحو  لالعالج السلو�ى يجا	ى لتحس�ن إدا ر

 الرق67 لدي طالب ا0/امعة 
اسة و�ساؤال£}ا  -2 اسات السابقة :� تحديد مشHلة الد راستفادت الباحثتان من الد ر

اسة كما تم وكذلك اختيار املنÚê املناسب والعينة ر وإعداد املقاي�س املستخدمة :� الد
اسة ا�0الية  اسات لإلفادة م®}ا :� تحليل نتائج الد رالوقوف ع�t أدبيات ونتائج تلك الد ر

  .ىوصياغة طار النظر 
اسات السابقة من حيث انفراد,ا بتوظيف فنيات  -3 اسة ا�0الية عن الد رتختلف الد ر

ة التغي�C وخفض اضطراب املعرفة ، واعداد العالج السلو�ي يجا	ى :� تحس�ن إد را
ة التغي�C وQخر الضطراب املعرفة :� ظل التحو الرق�7  لمقياس�ن احد,ما إلدا ر
Pب  ربا0/امعات ، حيث يتطلب من املؤسسات ا0/امعية تحديث الCiامج ا�0الية وتد

روالتطو الطالب ع�� كيفية التحصيل ��ادي67 واملعرفة وكيفية التعامل مع الرقمنة 
 �Åالتكنولو.  

اسة �التا±� ض الد رu8 ضوء ما سبق ذكره يمكن صياغة فر    : و
جات أفراد اr/موعة التجرOPية :� أ~عاد  .1 تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رتوجد فر ر و

جة الHلية قبل و	عد تطبيق الCiنامج القائم ع�t العالج  ة التغي�C والد رمقياس إدا ر
   .ياس البعدىالسلو�ى يجا	ى لصاs0 الق

جات أفراد اr/موعة التجرOPية :� أ~عاد  .2 تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رتوجد فر ر و
جة الHلية قبل و	عد تطبيق الCiنامج القائم ع�t العالج  رمقياس اضطراب املعرفة والد

   .السلو�ى يجا	ى  لصاs0 القياس البعدى
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جات أف .3 تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطات  رتوجد فر ر راد اr/موعة التجرOPية و
 tنامج القائم ع�Ciموعة الضابطة ~عد تطبيق ال/rجات أفراد ا تب د رومتوسطات  ر
جة الHلية لصاs0 اr/موعة  ة التغي�C والد رالعالج السلو�ى يجا	ى :� أ~عاد مقياس إدا ر

 .التجرOPية 
4. Pموعة التجر/rجات أفراد ا تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطات  رتوجد فر ر Oية و

 tنامج القائم ع�Ciموعة الضابطة ~عد تطبيق ال/rجات أفراد ا تب د رومتوسطات  ر
 s0لية لصاHجة ال رالعالج السلو�ى يجا	ى :� أ~عاد مقياس اضطراب املعرفة والد

 . اr/موعة التجرOPية 
جات أفراد اr/موعة التجرOPية :�  .5 تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رال توجد فر ر و

جة الHلية :� القياس�ن البعدى والتRبtx أ~عاد مق ة التغي�C  والد رياس إدا ر ( ر و~عد مر
 )شTر ونصف من توقف الCiنامج 

جات أفراد اr/موعة التجرOPية :�  .6 تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رال توجد فر ر و
 txبRلية :� القياس�ن البعدى والتHجة ال ر( رأ~عاد مقياس اضطراب املعرفة والد  و~عد مر

 ).شTر ونصف من توقف الCiنامج 
اسة واجراءا¾½ا   :رمنÀ¿ الد

اسة : أوال   رمنÀ¿ الد

 �úPالتجر Úêاسة ا�0الية املن  ذو Experimental methodر�ستخدم الباحثتان :� الد
اسة ، حيت تقوما بادخال ) التجرOPية والضابطة   (اr/موعت�نتصميم  رالذى يتالئم مع طبيعة الد

ة متغ�C تجر�úP و,و ر الCiنامج القائم ع�t العالج السلو�ى يجا	ى ملعرفة فاعليتھ :� تحس�ن إدا
التغي�C وخفض اضطراب املعرفة  لدى مجموعة من طالبات ا0/امعة وتقوم الباحثتان بصياغة 
ض واست¯باط ما يCYتب علª}ا من نتائج وتضع التصميم التجر�úP الذى �ستلزم وجود متغ�Cين  والفر

  : ,ما 

  .الCiنامج القائم ع�� العالج السلو�ى يجا	ى : C املستقل املتغ�

ة التغي�C ، واضطراب املعرفة : املتغ�C التا~ع    .رإدا

ـــد  ـــــــــ ــــــتخدمتوقـــ ـــــــضابطةاســـــــــ ـــــــة والـــــــــ ــــــوعت�ن التجرOPيــــــــ ـــــــــصميم اr/مــــــــــ ـــان تــــــ ــ ـــــــــ ذات   الباحثتــ
اسة)  البعدي-القب��(القياس   :لكما يتsæ من ا0/دو التإ'�, رr/موع�6 الد
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   )1( لجدو

اسة  ر التصميم التجر4Ás للد

مجموعات 
 البحث

 Mعـدي املعا;:ـات قبلـي

ة التغي�0 ة التغي�0 رمقياس إدا  رمقياس إدا
 التجرÃsيـة

 مقياس اضطراب املعرفة

 ال0Yنامج القائم ع��

مقياس اضطراب  العالج السلو�ى Qيجاى
 املعرفة

ة التغي�0 ة  رمقياس إدا  التغي�0رمقياس إدا

 الضابطـة
 مقياس اضطراب املعرفة

مقياس اضطراب  نبدو تدخل
 املعرفة

اسة و®شمل: ثانيا    رعينة الد

اسة �ستطالعية -1  وال�6 £}دف إ't التحقق من ا0 صائص السيHومCYية : رعينة الد
اسة ا�0الية والتأكد من وضوح التعليمات املوجودة :� Qدوات  رلألدوات املستخدمة :� الد

Rحل ال tاسة �ستطالعية وذلك ¨}دف والعمل ع� رساؤالت ال�6 قد تطرح نفسTا أثناء الد
اسة  رالتغلب علª}ا أثناء التطبيق ع�t العينة Qساسية ، وتHونت العينة �ستطالعية للد

,ر ) 140( ا�0الية من  Q لية جامعةTسانية بالدق´اسات  زطالبة بHلية الد  .    ر

اسة Qساسية  -5 طالبة من طالبات الفرقة الثانية قسم علم  ) 200 ( بلغ عدد,ا: رعينة الد
,ر، حيث قامت الباحثتان  Q لية جامعةTسانية بالدق´اسات  زنفس بHلية الد ر

ة التغي�C ، واضطراب املعرفة واختيار  نطالبة ممن �عانو من ) 40(ربتطبيق مقيا��� إدا
ة التغي�C ومستو مرتفع من اضطراب املعر ىمستو منخفض من إدا لفة :� ظل التحو رى

 :      الرق�7 ، وتم تقيمسTم إ't مجموعت�ن مRساوPت�ن 

  طالبة  ) 20( اr/موعة التجرOPية وعدد,ا  - 

  طالبة ) 20(اr/موعة الضابطة وعدد,ا  - 
جات أفراد اr/موعت�ن التجرOPية والضابطة قبل تطبيق الCiنامج  روتم التحقق من تHافؤ د

Pة ، القائم ع�t العالج السلو�ى يج را	ى وذلك بحساب املتوسطات و�نحرافات املعيا
تب اr/موعت�ن  ق ب�ن متوسطات  رو�استخدام اختبار مان وPت¬� للتعرف ع�t داللة الفر و

ة التغي�C  ، ومقياس   Z)(التجرOPية والضابطة وقيمة  جة الHلية ملقياس إدا ر:� Q~عاد والد ر
  . اضطراب املعرفة 
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  )2(لجدو 

Pــة ومتوســطات الرتــباملتوســطات و�ن   ودالل|}ــا للتHــافؤ (Z) ومجمــوع الرتــب وقيمــة رحرافــات املعيا
ة التغي�C ومقياس اضطراب املعرفة) التجرOPية والضابطة(ب�ن اr/موعت�ن    ر:t مقياس إدا

 املتوسط ا·:موعات MSعاد  املقياس
Qنحراف 

 ياملعيار
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة مان 

4Eتsو 
 Zقيمة 

 يمستو
 الداللة

Qستعداد  415.00 20.75 4.75 15.00 تجرÃsية
  للتغي�0

 
 405.00 20.25 4.36 14.7 ضابطة

 غ�C دالة 0.136 195.00

التخطيط  409.00 20.45 5.69 23.2 تجرÃsية
  للتغي�0

 
 411.00 20.55 5.32 22.8 ضابطة

 غ�C دالة 0.027 199.00

  تنفيذ التغي�0 424.00 21.20 4.40 21.35 تجرÃsية

  396.00 19.80 4.55 21.00 ضابطة 
 غ�C دالة 0.380 186.00

  401.00  20.05  4.37  19.55 تجرÃsية
 تقييم التغي�0

  419.00  20.95  4.76  19.75 ضابطة
 غ�C دالة 0.245 191.00

  412.50  20.63  14.78  79.1 تجرÃsية

ة التغي�0 رإدا

جة الOلية رالد
  407.50  20.38  15.57  78.25 ضابطة

 غ�C دالة 0.068 197.50

  409.00  20.45  6.31  66 تجرÃsية
u8القلق املعر 

  411.00  20.55  4.28  66.65 ضابطة

 غ�C دالة 0.027 199.00

سوء التواصل   427.50  21.38  3.66  71.2 تجرÃsية
D5ادي�Q 392.50  19.63  4.64  70.35 ضابطة  

 غ�C دالة 0.478 182.50

  419.00  20.95  9.48  137.2 تجرÃsية

اضطراب 
 املعرفة

جة الOلية رالد
  401.00  20.05  8.41  137 ضابطة

 غ�C دالة 0.244 191.00

ق ب�ن متوسطات اr/موعت�ن التجرOPية  ) 2(ليتsæ من نتائج ا0/دو  وأن الفر
جةوالضابطة ع�Q t~عاد  ة التغي�C واضروالد طراب املعرفة ، �انت جمیع�ا غ�C ر الHلية ملقيا��� إدا

 .دالة إحصائیا ، مما یدل ع�t تHافؤ اr/موعت�ن
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اسة : ثالثا    رأدوات الد

ة التغي�0    إعداد  -1   الباحثتان   / رمقياس إدا

ة طالب ا0/امعة  :الBدف من املقياس  ة التغي�C ¨}دف قياس قد رتم تصميم مقياس إدا ر
لالرق�7 وكيفية التعامل مع التحو و�نتقال من النظام لع�t مواجTة التغي�Cات املصاحبة للتحو 

التقليدي إ't النظام الرق�7 القائم ع�t تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت :� جميع مجاالت العمل 
ا0/امtx ، حيث الحظت الباحثتان قلة املقاي�س ا0 اصة بقياس ,ذا املتغ�C :� الب�ئة العر�ية لدى 

اسة ا�0الية ، و ة التغي�C :� ظل التحو رعينة الد لعدم وجود مقاي�س تق�س Q~عاد اr تلفة إلدا ر
ة التغي�C يRناسب مع التعرPف �جرÞى املأخوذ  رالرق�7  ، لذا قامت الباحثتان باعداد مقياس إلدا

اسة ا�0الية من طالب ا0/امعة  اسة ا�0الية و�Pناسب مع  طبيعة عينة الد ربھ :� الد   . ر

تھ ال®}ائية و,ذه  :خطوات إعداد املقياس ر مر بناء املقياس ~عدة خطوات ح�� وصل إ't صو
 :ا0 طوات «� 

ة التغي�C وخصائصھ والنماذج النظرPة املفسرة  - رمراجعة الCYاث السيHولوtÅ ملفTوم إدا
 " Lewin model  ، ونموذج لوPن Adkar modelأد�ار لتحقيق التغي�C " للتغي�C كنموذج 

اسات السابقة وكذلك لوعناصر التحو الرق�7 وم رCiرات التحو الرق�7 :� ا0/امعات ، والد ل
ة التغي�C   مثل مقياس عبد العاطى ومCiوك  ر�طالع ع�t املقاي�س ال�� استخدمت لقياس إدا

صاص ومشعل ) 2020( �ى  ) 2018(ر،  ومقياس   ر، ومقياس العبد't وا�0ا
اسات واملقاي�) 2016( 	ع ر، وقد تمت �ستفادة من ,ذه الد رس :t تحديد مHونات املقياس :� أ

ة التغي�C ، وتم صياغة مجموعة من الفقرات والبنود �عCi عن  رمحاو تمثل املراحل العلمية إلدا ر
�t: t صياغ|}ا حسن  ة التغي�C :� ظل التحو الرق�7 ، ر وQ~عاد الفرعية املتضمنة :t مقياس إدا ل ر

ضوح املعا´ى وطبيعة  التغي�Cات واملستحدثات ال�6 تواجھ طالب والصياغة وسTولة Qسلوب و
ا0/امعة وتتفق مع التعرPف جراÞى الذى تRبعھ وحددت الباحثة التعرPف جراÞى أل~عاد 

 tفيما ي�  Cة التغي�  : رمقياس إدا
اكھ :Qستعداد للتغي�0: لالبعد Sو  ر يق�س مدى اقتناع الطالب بأ,مية التغي�C وا�0اجة إليھ وإد
ة م��ة :� ظل التطو العل�7 للتغي�C كس رمة من سمات العصر وأمر حت�7 طبيtx وصو ر

يجا	ى :� جعل  Cودو التغي� Cيجابية والسلبية للتغي�اكھ لآلثار  روالتكنولوtÅ املعاصر وإد ر
ة وجاذبية و:t تحس�ن وضعھ لألفضل :� املستقبل مع تقبل فكرة التغي�C دو  نالتعليم أكC إثا ر

ة الTمة :� نفسھ ملواجTة الصعو�ات والتحديات ال�6 يفرضTا مقاومة وتحف�� ا رلذات واسRثا
  .التغي�C وصوال إ't غاياتھ وأ,دافھ امل¯شودة  

ة الطالب ع�t تحديد Q,داف وQولوPات عند : التخطيط للتغي�0: البعد الثاPى  ريق�س مدى قد
tوتحديد مراكز الدعم واملعلومات ال�6 �عينھ ع� Cللتغي� �xات الس ر التغي�C وال�Yود باCi 0ات واملTا

تھ ع�t تنظيم وتخطيط وقت  مة وتحديد أساليب التغي�C املالئمة لتحقيق أ,دافھ وقد رالال ز
ة الوقت     .راستخدام التكنولوجيا والتعامل مع مضيعات الوقت باستخدام Qساليب املناسبة الدا

ة الطالب ع�t : تنفيذ التغي�0: البعد الثالث  تحوPل خطة التغي�C إ't سلوك فع�t و�ذل ريق�س قد
تھ ع�t �ستفادة من  Pة :� العمل والتوافق مع مستجدات العصر وقد راT/0د واملثابرة و�ستمرا ر
التقنيات ا�0ديثة والتعامل معTا بإيجابية والتغلب ع�t �حباطات و�خفاقات ال�6 تواجTھ أثناء 

  .تنفيذ وتحقيق أ,دافھ
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ه و�ستفادة : م التغي�0 تقيي: البعد الراMع  ة الطالب ع�t تحديد ومتا~عة التغي�C وآثا ريق�س قد ر
ف والسلوكيات ا0/ديدة الناجمة عن  ,ا مستقبال و�عزPز وتثOيت املعا رمن Qخطاء ملنع تكرا ر

  Cالتغي�. 
تھ املبدئية ع�t خمس من ا�rكم�ن :t مجال علم النفس وال�Ëة  - رتم عرض املقياس :t صو

ات و�عديل صياغة ~عضTا çخر ، النفسية ،  روان|}ت عملية التحكيم إ't حذف ~عض العبا
تھ ال®}ائية من  عة ع�t  ) 35( رو�ناء ع�t ,ذه ا0 طوة أصبح املقياس مHونا :t صو ة مو زعبا ر

	عة  Q ا وفق اختيار رأ~عاد املقياس{ªيتم �جابة عل ، t» تنطبق تماما (من خمس بدائل– 
تفاع ) ال تنطبق تماما – ال تنطبق –د ما  تنطبق إ't ح–تنطبق  جة املرتفعة عن ا ر و�عCi الد ر

ة التغي�C  :� ظل التحو الرق�7   ة الطالب ا0/امtx ع�t إدا لقد ر     .  ر
من طالبات ) 140(قامت الباحثتان بتطبيق املقياس ع�t العينة �ستطالعية وعدد,ا  -

من صدق وثبات والتعرف ع�t ا0/امعة وذلك �0ساب ا0 صائص السيHومCYية للمقياس 
ضع ~عض التعديالت  وأ,م الصعو�ات والعوائق ال�6 تواجھ الباحثتان أثناء تطبيق املقياس و

 . �0لTا أو تفاد¾}ا 
  : ا;oصائص السيكوم0Wية للمقياس 

uالصدق العام� :Factorial Validity  

تباطية كمدخل الستخدام أسلوب ال تحليل رقامت الباحثتان بحساب املصفوفة �
تبــــاط ا�rـــــسو�ة إ'ــــt خلـــــو املــــصفوفة مـــــن  ت قـــــيم مــــصفوفة معـــــامالت � رالعــــام�t وقـــــد أشــــا ر

تبــاط تامــة؛ ممــا يــوفر أساســا ســليما؛ إلخــضاع املــصفوفة للتحليــل العــام�� ًمعــامالت ا ً وقــد . ر
تأكــدت الباحثتــان مــن صــالحية املــصفوفة مــن خــالل تفحــص قيمــة محــدد املــصفوفة والــذي 

، ومــن جانــب آخــر بلغــت قيمــة مؤشــر  و«ــ� تزPــد عــ0,026بلــغ  -Kaiserلن ا�0ــد Qد´ــى املقبــو
Meyer-Oklin)KMO ( ـــد عـــن ا�0ــــد 0,811للكـــشف عـــن مـــدى كفايـــة �/ــــم العينـــةPو«ـــ� تز 

 كمــــا تــــم التأكــــد مــــن مالئمــــة 0,50لQد´ــــى املقبــــو الســــتخدام أســــلوب التحليــــل العــــام�t و,ــــو 
تليت  � حيث �ـان د� إحـصائيا Bartlett's testراملصفوفة للتحليل العام�t بحساب اختبار با �

  .0,01ىعند مستو 

و	عــد التأكــد مــن مالئمــة البيانــات ألســلوب التحليــل العــام�t، تــم إخــضاع مــصفوفة 
تبــاط ألســـلوب تحليـــل املHونــات Qساســـية   Principal components analysis (PCA(ر�

Pما روتدوPر ا�rاو تدوPرا متعامدا باستخدام طرPقة الفا ً ً كس وقد أسفر التحليل عن وجود ر
,ا الHامنة عن الواحد ال�Ëيح بحسب معيار �ايز وتفسر ما  	عة عوامل تزPد قيم جذو رأ ر ر

ة التغي�ـــC وا0/ـــدو % 72.153مجموعـــھ  لمـــن التبـــاين الك�ـــt :ـــ� أداء Qفـــراد ع�ـــt مقيـــاس إدا ر
قم   t'ر املتعامد ل) 3( رالتاPونات املستخرجة ~عد التدوHشبعات امل� s«لمقياسيو .  
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  )3(لجدو 
  140=�شبعات العوامل املستخرجة ~عد التدوPر املتعامد الناتجة من التحليل العام�t ن

  العوامل املستخرجة 

  الراMع  الثالث الثاPى  لSو 
  قيم الشيوع

1 0.660      0.539  

5  0.641      0.445  

9  0.849      0.730  

13 0.874      0.778  

17  0.392      0.226  

21 0.792      0.684  

25  0.688      0.539  

29 0.765      0.630  

33  0.890      0.811  

2   0.876    0.804  

6   0.897    0.855  

10  0.905    0.848  

14   0.849    0.739  

18  0.811    0.727  

22   0.778    0.695  

26  0.904    0.838  

30   0.697     0.602  

34  0.635     0.475  

3     . 0.832   0.695  

7     0.935   0.898  

11     0.921   0.859  

15    0.865   .0.759  

19     0.938   0.888  

23    0.936   0.879  

27     0.917   0.843  

31    .0.671   0.502  
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  العوامل املستخرجة 

  الراMع  الثالث الثاPى  لSو 
  قيم الشيوع

35     0.668   0.477  

4      0.975  0.966  

8      0.881  0.789  

12      0.869  0.762  

16     0.833  0.731  

20       0.806  0.664  

24      0.835  0.706  

28       0.971  0.956  

32      0.947  0.917  

  Qجما±�  5.392  6.519 6.551 6.792 ا;:ذر الOامن

 P 19.406 18.716 18.626  15.405  72.153سبة التباين

uتفس�0 العوامل الناتجة من التحليل العام�:  

tمن ا0/دو السابق ما ي� sæليت :  

ات �ــ) 9(لالعامــل Qو قــد �ــشبعت بــھ  - �شبعا د� إحــصائيا، و�ــان ا0/ــذر الHــامن لTــا رعبــا � ً

ــــــا%). 19.406(ب¯ـــــــسبة تبــــــــاين ) 6.792( ــــــع ,ــــــــذه العبــ ــــد �ســــــــتعداد روجميــ ات ت¯ت7ــــــــ6 لبعــــ
Cللتغي�.  

ة �شبعا د� إحصائيا، وقد �ان ا0/ذر الHامن لTا ) 9(العامل الثا´ي قد �شبعت بھ  - �عبا � ً ر
ــــسبة تبــــــــاين  ) 6.551( ــــــوجميــــــــع ,ــــــــذه ال%) 18.716(ب¯ــــ ـــــيط عبــ ــــد التخطـــ ات ت¯ت7ــــــــ6 لبعــــ را

Cللتغي�. 
ات �ـــشبعا د� إحـــصائيا، و�ـــان ا0/ـــذر الHـــامن ) 9(العامـــل الثالـــث قـــد �ـــشبعت بـــھ  - �عبـــا � ً ر

 .وجميعTا ت¯ت67 لبعد تنفيذ التغي�C %). 18.626(ب¯سبة تباين) 6.519(لTا
ات �ــــشبعا د� إحــــصائيا، و�ــــان ا0/ــــذر) 8(العامـــل الرا~ــــع قــــد �ــــشبعت بــــھ  - �عبــــا � ً  الHــــامن ر

 .وجميعTا ت¯ت67 لبعد تقييم التغي�C %). 15.405(ب¯سبة تباين) 5.392(لTا
	عة ´سبة تباين  - Q ة �عكـس أن 72.153روقد فسرت ,ذه العواملCو«� ´سبة تيـاين كب�ـ 

́ــسبة كب�ــCة مــن التبــاين :ــ� املقيــاس وتؤكــد ,ــذه النRيجــة العوامــل,ــذه   مجتمعــة تفــسر 
ات ع�ـــt العوامـــل ال�ــ� ت¯ت7ـــ6 إلª}ـــا ع�ــt الـــصدق العـــام�� للمقيــاس حيـــث ر �ـــشبعت العبــا

  . زو,و ما �عز الثقة :� املقياس
جة الHلية :Q®ساق الداخ��  -1 ة بالد جة �ل عبا تباط د ر قامت الباحثتان بحساب معامل ا ر ر ر

قم  . للبعد الذى ت¯ت�7 إليھ روPب�ن ا0/دو  ات مقياس  ) 4( ل رمعامالت ��ساق الداخ�� لعبا
 Cة التغي�    . رإدا
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   ) 4( لجدو 

ة جة �ل عبا تباط ب�ن د Q رمعامالت ر ة التغي�0    ر جة الOلية للبعد الذى تÌتu8 D5 مقياس إدا روالد ر
   )140= ن ( 

 تقييم التغي�0   تنفيذ التغي�0   التخطيط للتغي�Q  0ستعداد للتغي�0 

رقم 
  املفردة

  قيمة ر
رقم 

  املفردة
  قيمة ر

رقم 
  املفردة

  قيمة ر
م رق

  املفردة
  قيمة ر

1  0.721** 2  0.614** 3  0.447** 4  0.687** 

5  0.783** 6  0.665** 7  0.588** 8  0.790** 

9  0.807** 10  0.738** 11  0.753** 12  0.729** 

13  0.815** 14  0.735** 15  0.776** 16  0.769** 

17  0.867** 18  0.717** 19  0.753** 20  0.582** 

21  0.817** 22  0.657** 23  0.711** 24  0.795** 

25  0.777** 26  0.737** 27  0.777** 28  0.678** 

29  0.801** 30  0.632** 31  0.676** 32  0.681** 

33  0.750** 34  0.596** 35  0.734**    

  0.196) = 0.05( ، 0.256) = 0.01(ىمستو الداللة عند 

تباط دالة إ ريتsæ من ا0/دو السابق أن جميع قيم معامالت � ىحصائيا عند مستو داللة ل
ً

)0.01 . (  
ات املقياس وذلك عن طرPق حساب معامل  ركما قامت الباحثتان بحساب ��ساق الداخ�� لعبا
جة الHلية للمقياس كما يتsæ :� ا0/دو  جة �ل ~عد والد جات Q~عاد و��ن د تباط ب�ن د ل� ر ر ر ر

 :التا'� 

   )5( لجدو 

ة ا تباط أMعاد مقياس إدا ر معامالت ا جة الOلية للمقياس ر    )140= ن ( رلتغي�0 والد

   Cة التغي� �ستعداد رأ~عاد إدا
 Cللتغي� 

التخطيط 
Cللتغي� 

 Cتنقيذ التغي�    Cة  تقييم التغي� جة الHلية الدا رالد ر
   Cالتغي� 

 C0.926 **0.828 **0.831 **0.777 ---- �ستعداد للتغي�** 

 C0.931 **0.884 **0.858 ----  التخطيط للتغي�** 

 C0.948 **0.875  ----    تنفيذ التغي�** 

 C0.949  ----      تقييم التغي�**  

 0.196) = 0.05( ، 0.256) = 0.01(ىمستو الداللة عند       
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نباخ ، : الثبات ة التغي�C باستخدام معادلة ألفا كر وقامت الباحثتان  بحساب ثبات مقياس ادا ر
  ل�ھ ا0/دو التا't وطرPقة التجزئة النصفية كما يو»

  )6(لجدو 

ة التغي�0 ر معامل ألفا  والتجزئة النصفية ·Iاو   رمقياس ادا

  اختبار التجزئة النصفية

ــــاو   را·Iــ
عدد 

ات   رالعبا
قيمة معامل 
نباخ    وألفا كر

تباط  رمعامل ا
 –سب�0مان 

  نبراو

معامل 
تباط  را
  جتمان

  Q 9  0.926  0.904 0.889ستعداد للتغي�0 

  0.731  0.758  0.852  9 طيط للتغي�0 التخ

  0.870  0.877  0.863  9  تنفيذ التغي�0 

  0.855  0.858  0.863  8  تقييم التغي�0 

جة الOلية   0.944  0.947  0.965  35  رالد

جـة الHليـة جـاءت مرتفعـة وذلـك  ريتsæ من ا0/دو الـسابق أن معـامالت ثبـات أ~عـاد املقيـاس والد ل
نبـاخ و زالتجزئـة النـصفية و,ـو مـا �عـز الثقـة :ـt املقيـاس السـتخدامھ :ـt وباستخدام طرPق�6 ألفـا كر

اسة ا�0الية   .رالد
ة الÐ½ائية للمقياس    : رالصو

تھ ال®}ائية يتHو من  ن~عد حساب ا0 صائص السيHومCYية للمقياس ، أصبح املقياس :� صو ) 35(ر
	عة  Q ه عة ع�t محاو رمفردة مو ر ) 9(يط للتغي�C  مفردات ، التخط) 9(�ستعداد للتغي�C  : ز

 C9(مفردات، تنفيذ التغي� ( Cمفردات ، تقييم التغي�)يح املقياس تم استخدام . مفردات ) 8�Ëولت
Pج ليكرت ا0 ما���  )  ال تنطبق تماما– ال تنطبق – تنطبق إ't حد ما – تنطبق –تنطبق تماما (رتد

ان  جة استجابات املف ) 1 ، 2 ، 3، 4، 5( زوإعطاء Qو حوص�ن ع�t املقياس ، و�ذلك رل��كم ع�t د
جات ع�t ,ذا املقياس من     ) . 175 – 35( رتCYاوح الد

 إعداد الباحثتان : مقياس اضطراب املعرفة  -2
تم تصميم مقياس اضطراب املعرفة  ¨}دف التعرف ع�t �ضطرابات  ال�6 تص�ب الطالب وتؤثر 

اك والو�t واملد ات املعرفية بما فª}ا التعلم و�د رع�t القد لر�ات ا�0سية :� ظل التحو الرق�7 ر
t'تھ ال®}ائية و,ذه ا0 طوات با0/امعات  ، وقد مر بناء املقياس ~عدة خطوات ح�� وصل إ ر صو

�» :  

اسات وQبحاث واملقاي�س ال�� تناولت اضطراب القلق املعر:t  مثل مقياس  -2 ر�طالع ع�t الد
س  رمضان والد ، ومقياس ) 2018(ياس شراب ، ومق ) 2019(، ومقياس الز,را´ى ) 2021(ر

، واملقاي�س ال�6 تناولت التواصل �Qادي�7  مثل مقياس دمحم ) 2017(عبد الو,اب وأحمد 
ا ) 2020( ب  ) 2013(و، ومقياس فخر ، و�ستفادة من املقاي�س  ) 2014(رومقياس أبو د

t: اسات اسة  تحديد املفTوم �جراÞى الضطراب املعرفة وتحديد أ~عاده لدى عروالد رينة الد
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ا�0الية من طالب ا0/امعة وتم صياغة مجموعة من الفقرات والبنود �عCi عن Q~عاد 
املتضمنة :t مقياس اضطراب املعرفة  )  سوء التواصل �Qادي�7 –القلق املعر:t ( الفرعية 

  . وتتفق مع التعرPف جراÞى الذى تRبعھ 
تھ املبدئية ع�t خمس -  من ا�rكم�ن :t مجال علم النفس روقد تم عرض املقياس :t صو

ات و�عديل صياغة ~عضTا  روال�Ëة النفسية ، وان|}ت عملية التحكيم إ't حذف ~عض العبا
تھ ال®}ائية من  ة  ) 30( رçخر ، و�ناء ع�t ,ذه ا0 طوة أصبح املقياس مHونا :t صو رعبا

عة ع�t ~عدى املقياس   تنطبق تماما (ئل «t من خمس بدا، يتم �جابة علª}ا وفق اختيار زمو
جة املرتفعة عن ) ال تنطبق تماما – ال تنطبق – تنطبق إ't حد ما – تنطبق – ر و�عCi الد

تفاع مستو اضطراب املعرفة لدى طالب ا0/امعة :� ظل التحو الرق�7  لا ى     .  ر
من طالبات ) 140(قامت الباحثتان بتطبيق املقياس ع�t العينة �استطالعية وعدد,ا  -

وذلك �0ساب ا0 صائص السيHومCYية للمقياس من صدق وثبات والتعرف ع�t ا0/امعة 
ضع ~عض التعديالت  وأ,م الصعو�ات والعوائق ال�6 تواجھ الباحثتان أثناء تطبيق املقياس و

 . �0لTا أو تفاد¾}ا 
   : ا;oصائص السيكوم0Wية للمقياس

1. uالصدق العام� :Factorial Validity  
تباطية كمدخل الستخدام أسلوب التحليل قامت الباحثتان بحساب املص رفوفة �

تبــــاط ا�rـــــسو�ة إ'ــــt خلـــــو املــــصفوفة مـــــن  ت قـــــيم مــــصفوفة معـــــامالت � رالعــــام�t وقـــــد أشــــا ر
تبــاط تامــة؛ ممــا يــوفر أساســا ســليما؛ إلخــضاع املــصفوفة للتحليــل العــام�� ًمعــامالت ا ً وقــد . ر

حــدد املــصفوفة والــذي تأكــدت الباحثتــان مــن صــالحية املــصفوفة مــن خــالل تفحــص قيمــة م
، ومــن جانــب آخــر بلغــت قيمــة مؤشــر 0,026بلــغ  -Kaiserل و«ــ� تزPــد عــن ا�0ــد Qد´ــى املقبــو

Meyer-Oklin)KMO ( ـــد عـــن ا�0ــــد 0,872للكـــشف عـــن مـــدى كفايـــة �/ــــم العينـــةPو«ـــ� تز 
 كمــــا تــــم التأكــــد مــــن مالئمــــة 0,50لQد´ــــى املقبــــو الســــتخدام أســــلوب التحليــــل العــــام�t و,ــــو 

تليت املصفوفة ل � حيث �ـان د� إحـصائيا Bartlett's testرلتحليل العام�t بحساب اختبار با �

  .0,01ىعند مستو 

و	عــد التأكــد مــن مالئمــة البيانــات ألســلوب التحليــل العــام�t، تــم إخــضاع مــصفوفة 
تبــاط ألســـلوب تحليـــل املHونــات Qساســـية   Principal components analysis (PCA(ر�

Pماكس وقد أسفر التحليل عن وجود روتدوPر ا�rاو ت ردوPرا متعامدا باستخدام طرPقة الفا
ً ً

ــا  ,ا الHامنـــة عـــن الواحــــد الـــ�Ëيح بحـــسب معيـــار �ـــايز وتفـــسر مــ رعـــامل�ن  تزPـــد قـــيم جـــذو ر
لمن التباين الك�t :ـ� أداء Qفـراد ع�ـt مقيـاس اضـطراب املعرفـة وا0/ـدو % 71.32مجموعة 

قم   t'ونا) 7(رالتاHشبعات امل� s«ر املتعامد للمقياسيوPت املستخرجة ~عد التدو .  
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  )7(لجدو 
  140=�شبعات العوامل املستخرجة ~عد التدوPر املتعامد الناتجة من التحليل العام�t ن

  العوامل املستخرجة
 

  الثاPى لSو

  قيم الشيوع

1 0.958    0.922  

3 0.879    0.776  

5 0.863    0.755  

7  0.832   0.692  

9 0.806    . 0.667  

11  0.816    .0.679  

13 0.944    0.894  

15  0.951    0.905  

17 0.915   0.843  

19  0.860    0.742  

21 0.840    0.709  

23  0.798    0.640  

25 0.789    0.644  

27  0.794    0.659  

29  0.854    0.730  

2   0.795  0.634  

4  0.924  0.869  

6   0.863  0.745  

8  0.906  0.830  

10   0.823  0.678  

12  0.655  0.444  

14   0.773  0.598  

16  0.879  0.781  

18   0.756  0.572  

20  0.904  0.829  
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  العوامل املستخرجة
 

  الثاPى لSو

  قيم الشيوع

22   0.805  0.653  

24  0.905  0.823  

26   0.840  0.706  

 28   0.674  0.466  

30   0.717  0.515  

  �جما±�  10.169  11.229 ا;:ذر الOامن

  P 37.430 33.897  71.326سبة التباين

uتفس�0 العوامل الناتجة من التحليل العام�:  

tمن ا0/دو السابق ما ي� sæليت :  

ة �ــشبعا د� إحــصائيا، و�ــان ا0/ــذر الHــامن لTــا ) 15(لالعامــل Qو قــد �ــشبعت بــھ  - �عبــا � ً ر
ات ت¯ت67 لبعد القلق املعر:t %). 37.430(ب¯سبة تباين ) 11.229(   .روجميع ,ذه العبا

ة �ـشبعا د� إحــصائيا، وقـد �ـان ا0/ـذر الHــامن ) 15(العامـل الثـا´ي قـد �ــشبعت بـھ  - �عبـا � ً ر
ــــــا  ــــوء %) 33.897(ب¯ــــــــسبة تبــــــــاين ) 10.169(لTــ ــــد ســــ ات ت¯ت7ــــــــ6 لبعــــ ــــــا ــــــع ,ــــــــذه العبــ روجميــ

 .التواصل �Qادي�7 
 و«ـــ� ´ـــسبة تبـــاين كب�ـــCة �عكـــس أن 71.326وقـــد فـــسر ,ـــذان العـــامالن ´ـــسبة تبـــاين 

 tيجــة ع�ــRة مــن التبــاين :ــ� املقيــاس وتؤكــد ,ــذه النCــذه العوامــل مجتمعــة تفــسر ´ــسبة كب�ــ,
ات ع�t العوامل ال�� ت¯ت67 إلª}ا و,و مـا �عـز  زالصدق العام�� للمقياس حيث �شبعت العبا ر

  . الثقة :� املقياس

جة  قامت الباحثتان بحسا:  Q®ساق الداخ�� -2 - ة بالد جة �ل عبا تباط د رب معامل ا ر ر ر
قم  . الHلية للبعد الذى ت¯ت�7 إليھ روPب�ن ا0/دو  ات  ) 8( ل رمعامالت ��ساق الداخ�� لعبا

  . مقياس اضطراب املعرفة  
  

  

  

  

  

  

  



 
فاعلية برنامج قائم علي العالج السلوكي اإليجابى لتحسين إدارة 

  .....التغيير وخفض اضطراب المعرفة في ظل التحول الرقمي 
سعاد حسنى عبد هللا مهدى                               /  د 
  عبد الناصر دمحم مسحل رابعة / د 

 

 

498 

   ) 8( لجدو 

ة جة �ل عبا تباط ب�ن د Q رمعامالت ر جة الOلية للبعد الذى تÌتu8 D5 مقياس اضطراب  ر روالد
  )140= ن ( املعرفة  

 t:ادي�7   القلق املعر�Q سوء التواصل 

رقم 
  املفردة

  قيمة ر
رقم 

  املفردة
  قيمة ر

رقم 
  املفردة

  قيمة ر
رقم 

  املفردة
  قيمة ر

1  0.707** 17  0.843** 2  0.765** 18  0.730** 

3  0.826** 19  0.475** 4  0.830** 20  0.853** 

5  0.779** 21  0.847** 6  0.829** 22  0.864** 

7  0.821** 23  0.722** 8  0.822** 24  0.797** 

9  0.811** 25  0.749** 10  0.900** 26  0.760** 

11  0.730** 27  0.563** 12  0.654** 28  0.777** 

13  0.731** 29  0.605** 14  0.860** 30  0.555** 

15  0.830**     16  0.831**     

  0.196) = 0.05( ، 0.256) = 0.01(ىمستو الداللة عند 

 sæتباط دالة إحصائيا عند مستو داللة يت ىمن ا0/دو السابق أن جميع قيم معامالت � ل
ً

ر
)0.01. (  

ات املقياس وذلك عن طرPق حساب معامل  ركما قامت الباحثتان بحساب ��ساق الداخ�� لعبا
جة الHلية للمقياس كما يتsæ :� ا0/دو التا'�  جات Q~عاد والد تباط ب�ن د ل� ر ر  :ر

   ) 9( لجدو 

جة الOلية للمقياس  تباط أMعاد مقياس اضطراب املعرفة والد رمعامالت ا   )140=  ن ( ر

جة الHلية الضطراب املعرفة     أ~عاد اضطراب املعرفة    رالد

 t:0.987 القلق املعر** 

 **0.989 سوء التواصل �Qادي�7 

  0.196) = 0.05( ، 0.256) = 0.01(ىمستو الداللة عند       

نباخ ، ق: الثبات وامت الباحثتان بحساب ثبات مقياس اضطراب املعرفة باستخدام معادلة ألفا كر
 t'قة التجزئة النصفية كما يو»�ھ ا0/دو التاPلوطر:  
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  ) 10(لجدو 

نباخ والتجزئة النصفية ·Iاو رمعامل ألفا كر   مقياس اضطراب املعرفة و

  بار التجزئة النصفيةاخت

ـــاو ــ   را·Iـ
عدد 

ات   رالعبا
قيمة معامل 
نباخ  تباط   وألفا كر رمعامل ا

  ن براو–سب�0مان 
تباط  رمعامل ا

  جتمان

 u80.875 0.892  0.940  15 القلق املعر  

 D5ادي�S 0.917  0.929  0.956  15 سوء التواصل  

جة الOلية   0.928  0.931  0.974  30  رالد

جـة الHليـ ريتsæ من ا0/دو الـسابق أن معـامالت ثبـات أ~عـاد املقيـاس والد ة جـاءت مرتفعـة وذلـك ل
 tاملقيـاس السـتخدامھ :ـ tنبـاخ والتجزئـة النـصفية و,ـو مـا �عـز الثقـة :ـ زباستخدام طرPق�6 ألفـا كر و

اسة ا�0الية   .رالد
ة الÐ½ائية للمقياس    : رالصو

تھ ال®}ائية يتHو من ~عد حساب ا0 صائص السيHومCYية للمقياس ، أ نصبح املقياس :� صو ) 30(ر
 t:ه ،  القلق املعر عة ع�t محاو رمفردة مو . مفردة، ) 15(مفردة ، سوء التواصل �Qادي�7 ) 15(ز

Pج ليكرت ا0 ما���   تنطبق إ't حد – تنطبق –تنطبق تماما (رولت�Ëيح املقياس تم استخدام تد
ان وإعطاء Q)  ال تنطبق تماما– ال تنطبق –ما  جة استجابات  ) 1 ، 2 ، 3، 4، 5( زو رل��كم ع�t د

جات ع�t ,ذا املقياس من    ) . 150 – 30( راملفحوص�ن ع�t املقياس ، و�ذلك تCYاوح الد

3- �Ñ0نامج العالYى  : ال  برنامج قائم ع�� العالج السلو�ى �يجا

لتحــس�ن ) الوقايــة يجابيــة ( قامــت الباحثتــان بإعــداد برنــامج قــائم ع�ــ� العــالج الــسلو�ى �يجــا	ى 
ة التغي�ــC وخفــض اضــطراب املعرفــة املتمثــل :ــ� القلــق املعر:ــ� وســوء التواصــل ��ــادي67 لـــدي  رإدا

اســات �´ــسانية ( عينـة مــن طالبــات ا0/امعـة  رطالبــات الفرقــة الثانيـة قــسم علــم الـنفس بHليــة الد
 �xلية للعام ا0/امT2021/2022بنات بالدق(  

  : أRداف ال0Yنامج 

ة التغي�C للتفاعل مع الرقمنة  .1  ).نظام الكتاب �لكCYو´ي ( ر�عرPف الطالبات بأ,مية إدا
 .�عزPز ا0/وانب �يجابية و�عظيم مHامن القوة والتم�� �يجا	ى لدي طالبات ا0/امعة  .2
ة التغي�C ومواجTة اضطراب املعرفة  .3  .رمساعدة الطالبات ع�� تحس�ن إدا
ـــات العــــالج .4 Pب ع�ــــ� فنيـ ـــا رالتــــد  الــــسلو�ى يجــــا	ى :ــــ� مواجTــــة املــــشكالت ال�ــــ6 �عــــا´ى م®}ـ

  .طالبات ا0/امعة :� املستقبل وتحقيق الوقاية يجابية  
اســــات : يمحتــــو ال0Yنــــامج  ريتHــــو الCiنــــامج مــــن جلــــسات جماعيــــة مــــع عينــــة مــــن طالبــــات �ليــــة الد ن

ب –�´ـــــسانية بنـــــات بالدقTليـــــة  Pبات يـــــد ,ـــــر ، باإلضـــــافة إ'ـــــ� تـــــد ر جامعـــــة � ر علª}ـــــا افـــــراد العينـــــة ز
ة التغي�C للتعامل مع التحو الرق67 والرقمنة وخفض اضطراب املعرفة لد¾}ن     للتحس�ن إدا   .ر

  :مصادر ال0Yنامج 
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اسات السابقة والCiامج ال�6 تناولت العالج السلو�ى  رطالع ع�� العديد من Qطر النظرPة والد
يجا	ى  ��ïيوالنف	يجا   .وتطبيقات علم النفس 

اسة  .1   ،) Mead, 2020 ( ،Rashid,2015)(   Hoppen& Morina,2021)(رمثل د

Khalili ,et al., 2022)  ( ،)، ة ( ، ) 2013فـرج سـاملان ( ، ) 2018عبـدالرحيم ،(، )2019رحنـو
،2020.( 

 لتحديد الفنيات املناسبة FormsاستOيان الكCYو´ى يتضمن عدد من �سئلة من خالل  عمل  .2
 .  Tدف من الCiنامج وال�6 تحقق ال

قامـــت الباحثتـــان ~عـــرض أ´ـــشطة الCiنـــامج ع�ـــ� عـــدد مـــن اســـاتذة علـــم الـــنفس لتحديـــد مـــدي  .3
نمناسبة Q´شطة والCiنامج لدي عينة من طالبات ا0/امعة  ، وقد أشار ا�rكمو إ't صالحية 

 .أ´شطة الCiنامج ومالءم|}ا للعينة

  :�طار الزمDE لل0Yنامج 

جلسة جماعية ، :t مدة شTرPن بواقع جلست�ن أسبوعيا ، ومدة ا0/لسة ) 20(نتHو الCiنامج  من 
ً

¦ع جلسات الCiنامج �التا'�) 60 - 50( ف ب�ن أفراد العينة ، ) 1: (زدقيقة ، و�ان تو ) 6(رجلسة للتعا
اسة ،  Pب  ، ) 12(رجلسات للتعرف ع�� متغ�Cات الد جلسات ملراجعة ما تم ) 1(رجلسة للتد

Pب عليھ  اسات �´سانية وت. رالتد رم تطبيق الCiنامج واملتا~عة ع�� طالبات الفرقة الثانية بHلية الد
  .بالدقTلية

  :أRمية ال0Yنامج  

يجا	ى ,و العالج السلو�ى  -1 ��ïنامج أسلوب جديد من أساليب العالج النفCiستخدم ال�
يجا	ى Positive behavioral therapyوخفض اضطراب ا Cة التغي� ملعرفة ر لتحس�ن إدا

نظام الكتاب ( لدي طالبات ا0/امعة ¨}دف التحس�ن والتطوPر للتعامل مع الرقمنة 
 ) .�لكCYو´ي 

2-  tيجابية كما أنھ يركز ~شدة ع�رإظTار دو العالج السلو�ى يجا	ى لتحقيق الوقاية 
اتھ بطرPقة إعادة صياغ|}ا ~شHل إيجا	ي اتھ وقد رمساعدة الفرد :� فحص نقاط قوتھ ومTا  ، ر

كما أنھ يزPد من إحساسھ بالتمك�ن والتحكم :� مجاالت مختلفة من حياتھ ، فضال عن 
ً

ب السلبية  تھ ع�t التعامل مع التحديات والتجا رقد  .ر

ق املقــو لHــل طالبــة ، قلــم لHــل طالبــة ، :PSــشطة املــستخدمة 8ــ� ال0Yنــامج  ي بطاقــة مــن الــو ر
تھ لنوت لتدوPن املالحظات لHل طالبة ، جدو تحديد ا   . رلوقت وإدا

Pــة ( الفنيــات ال�ــ6 اعتمــد علª}ــا الCiنــامج  ة �يجابيــة ، �غي�ــC الر ؤاســتخدام الــصو – غــرس �مــل –ر
 �غي�ــــC - �غي�ــــC الفعــــل– ا�0ــــوار الــــسقراطي –أســــلوب تطبيــــع املــــشكالت –�عزPــــز الكفــــاءة الذاتيــــة 

 الــــسؤال -يجابيــــة�نفعــــاالت �–ا�0ــــديث ا0 ــــا'� مــــن املــــشكالت – التوقعــــات �يجابيــــة -رالــــشعو
  )املë/زة
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  تقييم برنامج العالج السلو�ي Qيجاي 

ة تقيــيم الCiنــامج ملعرفــة مقـــدار  رقامــت الباحثتــان ~عــد �ن|}ــاء مــن الCiنــامج العالÅــt بإعــداد اســتما
اء الطالبات حو الCiنامج والفائدة ال�ـ6 سـاعد£}م :ـ� التعامـل مـع  لالتغي�C لدي الطالبات ومعرفة ا ر

لكCYو´ى والتحـو الرق7ـ� ، وقامـت الباحثتـان بتحليـل اسـتجابات الطالبـات وظTـرت أ,ـم الكتاب �ل
  .مم��ات الCiنامج 

 .ترجمة املشاعر السلبية إ'� أفHار إيجابية  .1
2. Cة التغي� ات إدا ر�علم مTا  ر
 .التفاعل مع نظام الكتاب لكCYو´ي و�متحان �لكCYو´ي  .3
ات العقلية .4  . رتوظيف املTا
ات إ .5  .يجابية �ساعد,م :� مجاالت ا�0ياة اr تلفةر�علم مTا
Pب الفع��  .6  .رالتطبيق العم�� والنماذج املساعدة ع�� التد
ة إيجابية  .7 سم صو ر�ستعداد يجا	ي و  .ر
ات ا�0ديثة  .8 ك جوانب القوة واملزايا :� املستحدثات والتطو رإدا   .ر

يوا;:دو التا±� يوÒÓ محتو جلسات ال0Yنامج وعدد �ل جلسة   ل

   )  11 (لجدو 

من �ل  جلسة زمحتو ا;:لسات وعددRا و   ى

sب   رمراحل التد
عنوان  
  ا;:لسة

عدد  
  ا;:لسات

زمن 
  ا;:لسة

 الفنيات املستخدمة  RSداف ا;oاصة

ف  مرحلة التمBيدية   60 1  رجلسة ®عا
ف وتمBيد لل0Yنامج  ر®عا

  )مرحلة الÕ½يئة (
 املناقشة –ا·Iاضرة

 .وا;Iوار

  التعرsف بال0Yنامج
� التعرف ع�
متغ�0ات 
  ال0Yنامج

2،3،4 ،
5،6، 7 

50  

التعرف ع�� متغ�0ات ال0Yنامج 
 –العالج السلو�ى Qيجاى (

 D5ة التغي�0 -لالتحو الرق ر إدا
  ) اضطراب املعرفة –

ا;Iوار –ا·Iاضرة 
 طرح Qسئلة –واملناقشة 

– ، 4ERالعصف الذ 
�±×Øالواجب امل  

  

توظيف 
ات  راملBا

العقلية �8 
التعامل مع 

  منةالرق

8 60  

مساعدة الطالبات ع�� 
ات العقلية �8  راستخدام املBا
لالتعامل مع الرقمنة والتحو 

 الرق45

 ®عزsز –ا;Iوار واملناقشة 
الكفاءة الذاتية Qيجابية 

 أسلوب تطبيع –
 املشكالت
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Qستعداد 
  للتغي�0

9، 10 50  

أن تتعرف الطالبات ع�� 
 أRمية Qستعداد للتغي�0،

عوÙات التعرف ع��  الص
واملشا�ل الناتجة عن عدم 
ة الفرد ع�u تقبل فكرة  رقد

 .التغي�0 

  -ا;Iوار واملناقشة 
ة  راستخدام الصو

sة  ،  ؤQيجابية ، ®غي�0 الر
 غرس Qمل

التخطيط 
 للتغي�0

11 ،12 
50  

  

ات  راكساب الطالبات املBا
مة لتحديد أساليب  زالال

ة الوقت ، التغي�0 ة إدا ر ، ومBا ر
ة تحديد   RSدافرومBا

 ا;Iوار -املناقشة 
 Qسئلة –السقراطي
 التغذية –املفتوحة 

 الراجعة

  14، 13تنفيذ التغي�0
50  

  

®عرsف الطالبات أRمية -
  تنفيذ التغي�0

®عرsف الطالبات أRمية -
التعرف ع�� التقنيات 

  ا;Iديثة

 ®غي�0 الفعل –ا·Iاضرة 
 –ر ®غي�0 الشعو –

 –التوقعات Qيجابية 
 Ø×±�الواجب امل

 50  16 ،15تقييم التغي�0

  قياس اسلوب التغي�0-

التعرف ع�� ®عزsز الذات -
 لتدعيم التغي�0

 التقييم -ا·Iاضرة 
 غرس – التعزsز –الذا®ي 
  الواجب املQ–�±×Øمل 

املشاعر 
Qيجابية 

والقلق 
  املعر�8

17 60 

استخدام املشاعر Qيجابية -
  للتعامل مع القلق املعر�8

ع�� مفBوم القلق التعرف -
 املعر�8

 – املناقشة –ا·Iاضرة 
ا;Iديث ا;oا±� من 

 Qنفعاالت –املشا�ل 
 الواجب –�يجابية 

�±×Øامل 

كيفية 
التعامل مع 
اضطراب 
التواصل 
  �Qادي45

18  50  

- uأن يتعرف املشارك�ن ع�
اسباب اضطراب التواصل 

  �Qادي45

مة - ات الال زالتعرف ع�� املBا ر
  ذلكللتغلب ع�� 

  

  

 التغذية -ا·Iاضرة 
 Qسئلة -الراجعة 
 – التعزsز -املفتوحة 

�±×Øالواجب امل 

التعامل مع 
الرقمنة 
لوالتحو 
الرق45 
;oفض 

اضطراب 

قالتعرف ع�� طر التعامل - 60  19
مع الرقمنة وخفض اضطراب 

  املعرفة

 التغذية -ا·Iاضرة 
 السؤال –الراجعة 

 امل�:زة



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

503 

 املعرفة

ا;:لسة 
 ةا;oتامي

وتقييم 
 ال0Yنامج

20    

التواصل مع الطالبات -
وتطبيق املقايÛس وتقييم 

  ال0Yنامج

تحديد مدي استفادة -
  الطالبات من ال0Yنامج

املناقشة ، , ا·Iاضرة 
 التعزsز

  :تقييم ال0Yنامج 

 وذلــك ~عــد ن|}ــاء مــن �ــل جلــسة ، حيــث تقــوم الباحثتــان بــإجراء تقــوPم :ــ� :التقيــيم البنــاÜي  .1
ة التغي�ـC ومـدى خفـض اضـطراب °}اية �ل  ة إدا رجلسة للتأكد مـن مـدي اكRـساب العينـة مTـا ر

 .  املعرفة لد¾}ن 

اســة :التقيــيم البعــدي .2 ر يــتم تقيــيم الCiنــامج مــن خــالل �طــالع ع�ــ� نتــائج تطبيــق مقــاي�س الد
ة التغي�C  ( واملتمثلة :�  ن|}ا ب¯تائج القياس القب�� )اضطراب املعرفة  –رإدا  .ر، ومقا

ر شــTر ونــصف مــن التقيــيم البعــدي :يــيم التÞبÝــ� التق .3 و يــتم التقيــيم التRبxــ� للCiنــامج ~عــد مــر
للوقـــوف ع�ــــ� مـــدي اســــتمراية فعاليـــة الCiنــــامج ، ومعرفـــة مــــا طـــرأ ع�ــــ� الطالبـــات مــــن �غ�ــــCات 

�xبRية :� القياس�ن البعدي والتOPموعة التجر/rنة نتائج ا    . رومقا

  : Sسإليب �حصائية املستخدمة

اســـة ا�0إليـــة اســت ض الد رخدمت الباحثتـــان Qســـإليب حــصائية املناســـبة ال�ـــ6 تحقـــق ÷ــ�ة فـــر و
 : وتتمثل :� التإ'�

ق لداللـة نوPلHوكـسو ختبـارا -  ض الختبـار ÷ـ�ة املرتبطـة اr/موعـات بـ�ن والفـر  وفـر
اسة  .رالد

ق لداللة وPت¬� – مان اختبار -   .    Man-Whitney اr/موعت�ن املستقلت�ن ب�ن والفر

Pةامل -   .رتوسطات و�نحرافات املعيا

ق لداللة نوPلHوكسو ختبار�/م Qثر ال -  �/م Qثر ،  املرتبطة اr/موعات ب�ن والفر
دRا  ، للمجموعت�ن املستقلت�ن وPت¬� – مان الختبار رباستخدام املعادلة ال4à أو

)Field,2018,520(ثر من املعادلة التإلية  والذي يتم حسابQ م/�:  

 -   

 ®عá 4E:م العينة) N(ا·IسوÙة و) Z(مة قي) Z(حيث  - 

  :وsفسر á:م Sثر وفقا للمحOات التإلية

  نيHو �/م Qثر ضعيف) (0.4اذا �ان �/م Qثر أقل من  •
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  نيHو �/م Qثر متوسط) (0.7اذا �ان �/م Qثر أقل من  •

  نيHو �/م Qثر كب�C) (0.9اذا �ان �/م Qثر أقل من  •

يHو �/م Qثر كب�C جدا) (0.9اذا �ان �/م Qثر أكCi من  •
ً   ن

اسة ومناقشÕ½ا    : رنتائج الد

  :لنتائج الفرض Sو ومناقشÕ½ا 

جات أفراد  " لينص الفرض Sو ع�u أنھ تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رتوجد فر ر و
جة الHلية قبل و	عد تطبيق الCiنامج القائم ة التغي�C والد راr/موعة التجرOPية :� أ~عاد مقياس إدا  ر

  " . ع�t العالج السلو�ى يجا	ى لصاs0 القياس البعدى 

 Wilcoxon - testنوللتحقق من ÷�ة ,ذا الفرض استخدمت الباحثتان اختبار وPلHوكسو 
جات أفراد اr/موعة التجرOPية ع�t �ل  تب د ق ب�ن متوسطات  امCY �0ساب داللة الفر رالالبا ر ور ى

جة ة التغي�C والد ر~عد من أ~عاد مقياس إدا اسة ر ر الHلية قبل و	عد تطبيق الCiنامج املستخدم :� الد
 t'ذلك ) 12( ل، وا0/دو التا s«يو  

قم  رجدو    ) 12( ل

ق ب�ن القياس�ن القب�� والبعدي) Z(قيمة  جة  وملعرفة الفر ة التغي�0 والد رألMعاد مقياس إدا ر
  نالOلية باستخدام معادلة وsلكوكسو

  العدد  الرتب  MSعاد
متوسط 

  الرتب
وع مجم

  الرتب
  الداللة Zقيمة 

á:م 
  Sثر

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  210.00  10.50  20  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو

�ستعداد 
Cللتغي�  

      20  ا·:موع

-3.925  

0.01  

�8 اتجاه 
  البعدي

  

0.87  

  كب�0

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  210.00  10.50  20  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو

التخطيط 
Cللتغي� 

      20  ا·:موع

-3.922  

0.01  

�8 اتجاه 
  ديالبع

  

0.87  

  كب�0

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  210.00  10.50  20  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو

تنفيذ 
Cالتغي�  

      20  ا·:موع

-3.923  

0.01  

�8 اتجاه 
  البعدي

  

0.87  

  كب�0
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  0.00  0.00  0  لسالبةالرتب ا

  210.00  10.50  20  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو

تقييم 
Cالتغي� 

      20  ا·:موع

-3.925  

0.01  

�8 اتجاه 
  البعدي

  

0.87  

  كب�0

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  210.00  10.50  20  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو
جة  رالد

  الHلية

      20  ا·:موع

 

-3.921  

0.01  

�8 اتجاه 
  البعدي

  

0.87  

  كب�0

ق بــ�ن القياســ�ن القب�ــ� والبعــدي لأل~عــاد  ) Z( أن قــيم ليتــÒä مــن ا;:ــدو الــسابق    وملعرفــة الفــر
جـة الHليـة قـيم دالـة عنـد مـستو  يوالد جـة الHليـة  (Z) حيـث بلغـت قيمـة  ، )0.01( ر  ) 3.921( رللد

ق بــ�ن  )3.925 ، 3.922( لأل~عــاد الفرعيــة بــ�ن    Z  )(وتراوحــت قيمــة  و، ممــا �ــش�C إ'ــ� وجــود فــر
القياســـ�ن القب�ـــ� والبعـــدي لـــصاs0 القيـــاس البعـــدي، حيـــث �ـــان متوســـط الرتـــب املوجبـــة أكiـــC مـــن 
Cة التغي�ــ رمتوســط الرتــب الــسالبة، و,ــذا �عــد مؤشــرا ع�ــ� فاعليــة الCiنــامج املــستخدم :ــ� تنميــة إدا

ً
 

Qثر لفاعلية الCiنامج املستخدم ل كما يتsæ من ا0/دو إن �/م ،لدي أفراد اr/موعة التجرOPية 
غ   اســـة ا�0إليـــة �عتiــــC كب�ـــCا حيـــث  بلــــ :ـــt الد

ً
، و,ـــذه القـــيم تـــدل ع�ــــt أن ´ـــسبة كب�ـــCة مــــن  ) 0.87(ر

Cة التغي� Pب ع�t الCiنامج املقCYح :� تحس�ن إدا ق �عز إ't التد رالفر ر ى  و,و ما يزPد الثقة :t فاعلية و
اسة ا�0إلية   .رالCiنامج املستخدم :t الد

، ومل ة التغي�C ، تم حساب املتوسط ا�0سا	ي و�نحراف املعيار يعرفة  مقدار التحسن :� أ~عاد إدا ر
  .لوا;:دو التإ±� يوÒÓ ذلكللقياس�ن القب�� والبعدي للمجموعة التجرOPية ، 

   )13(  لجدو 
ة الت ياملتوسط ا;Iساي وQنحراف املعيار �8 القياس�ن القب�� والبعدي غي�0 رألMعاد مقياس إدا

جة الOلية للمجموعة التجرÃsية   روالد
 البعد Mعدي قب��

 املتوسط
Qنحراف 

 ياملعيار
 املتوسط

Qنحراف 
 ياملعيار

C4.90 31.95 4.75 15.00  �ستعداد للتغي� 

C4.65 32.20 5.69 23.20  التخطيط للتغي� 

C5.35 32.40 4.40 21.35  تنفيذ التغي� 

C3.99 29.20 4.37 19.55  تقييم التغي� 

جة الHلية  16.93 125.75 14.78 79.10  رالد
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أن املتوسط ا�0سا	ي للقياس البعدي أكCi من املتوسط  ) 13(ليتÒä من ا;:دو السابق 
ة التغي�C لدي أفراد  جة الHلية مما �ش�C إ'� تحسن إدا را�0سا	ي للقياس القب�� :� Q~عاد والد ر

  .اr/موعة التجرOPية

  
ق �8 أMعاد الفيوÒÓ  )  1( شOل  ة التغي�0ور جة الOلية للمجموعة التجرÃsية �8  رمقياس إدا روالد

  القياس�ن القب�� والبعدي

ة التغي�C  : لمناقشة نتائج الفرض Qو ق :� إدا ر�ش�C نتائج اختبار وPلHوكسو إ't وجود فر و ن
نة بمستوا,ا  لد¾}م قبل ت طبيق الCiنامج ، رلدى أفراد اr/موعة التجرOPية ~عد تطبيق الCiنامج مقا

ة التغي�C لدي الطالبات   فع مستو إدا رمما يدل ع�t تحسن و ى   .ر

اسة مع نتائج اسة روتتفق نRيجة ,ذه الد   وال�6 أو»�ت فعالية )2020(عبدالعاطى ومCiوك ر د
ة التغي�C ومستو الو�t بمتطلبات عصر الذ�اء لدي  �úP :� تحس�ن مستو إدا ىالCiنامج التد رى ر

 �xاسة الشباب ا0/ام ق ذات داللة )2018(رصاص و مشعل ر، ود و وال�6 كشفت عن وجود فر
 txوالبعدى لدى أفراد العينة من الشباب ا0/ام tجات التطبيق القب� راحصائيا ب�ن متوسطات د

ة التغي�C بمراحلTا  ~عد تطبيق )  التقييم والتقوPم – التنفيذ – التخطيط –تحديد الTدف ( ر:t إدا
�úP ل ق لصاs0 التطبيق البعدى رالCiنامج التد ة التغي�C و�ان اتجاه الفر وتحس�ن مستو إدا ر . ى

اسة  ة التغي�C أسTمت :� تقبل الطالب وال�6 بي¯ت ) 2018(رمضان رود رأن مراحل عملية إدا
للتغي�C، وتمك�ن الطالب، والتخلص من العقبات، وتحقيق نجاحات قص�Cة Qجل، و�عزPز النجاح 

التغي�C يتوقف ع�t تثOيت التغ�Cات، وجعلTا جزءا من ثقافة العمل كما بي¯ت أن نجاح عملية 
ا0/ديد، وجزء :� العمل املؤسسا�ي، وإال لن تحقق عملية التغ�C أ,دافTا باالنتقال إ't الوضع 

  . ا0/ديد

اسة   يجا	ى �ساعد ع��  ) Salois (2021,روتتفق أيضا مع نتائج د ��ïأن العالج النف s«وال�6 تو
Ëز الPوا ع�� فنيات علم �عز� ر�ة النفسية يجابية ب�ن طالب ا0/امعة وأن الطالب الذين تد

يجا	ي وQمل والدعم �جتما�� وال�Ëة  Cمن التأث� tات أع�Pي لد¾}م مستو	يجاالنفس 
ب ع�� كيفية استخدام فنياتھ را0/سدية والنفسية عن اr/موعات Qخر ال�6 لم تد    . ى



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

507 

ة التغي�C إ't فعالية العالج السلو�ى يجا	ى :� تحسن مستواه    وترجع الباحثتا رن التحسن :� إدا
لدي الطالبات  وإ't الفنيات املستخدمة :� الCiنامج حيث استخدمت الباحثتان :� الCiنامج 
مجموعة من الفنيات والتطبيقات ال�� �عتمد ع�� �ستفادة من فنيات العالج السلو�ى وتطبيقات 

سلوك الطالبات باملواقف يجا	ى وال�6 �ان لTا تأث�C فعال :� �عديل أفHار وعلم النفس 
اسية   . رالد

Pة و�غي�C الشعو و�غي�C الفعل و�عزPز الكفاءة الذاتية  Pب ع�� فنية �غي�C الر رومن خالل التد ؤ ر
Pادة اCi 0ة الذاتية يجابية والسمات ال©  صية زو�نفعاالت يجابية ساعدت الطالبات :� 

اوPة أخر حيث  ييجابية و�ناء ثقافة القوة يجابية لتحرPك جانب التغي�C لد¾}م والنظرة من  ز
�ان لTا أثر فعال :� �غي�C اتجاه الطالبات من التمسك بنظام تم �عتماد علª}ا لفCYات طوPلة :� 

  . لا�0صو ع�� املعرفة إ'� نظام �عتمد ع�� الرقمنة 

Pب ع�� فنية  غرس �مل حيث �عمل ع�� تدعيم  القوة النفسية لدي الطالبات روكذلك التد
قو�عمل كعامل وقاÞى أثناء التحدي كما تؤثر ع�t حياة الطالبات بطر إيجابية وتوفر الدافع لTن 

التطوPر �Qادي67 واحتياجات " ملواجTة التغي�C املTم الذي سيحدث :� حيا£}م ��اديمية  مثل  
ر ا�rتو �لكCYو´ي ومسايرة التطو والرقمنةالطالب :� التعامل مع   ي

ل�انت تدو حو تخلص الطالبات من �فHار ) (PBTومن ,نا فان فنيات العالج السلو�ي �يجا	ي  ر
Cز وال�6 �عرقل عملية التغي�/ëات  رالسلبية ال�6 تركز ع�� الشعو بالنقص وال ر:� ظل التطو

ر و�تصاالت وما �شTده العالم من تطو مستمر :� السر¦عة واملتالحقة :� تكنولوجيا املعلومات
استخدام املعرفة والثقافة والتكنولوجيا إ'� أفHار إيجابية وتوقعات أفضل والCYك�� ع�� نقاط 

     . لالقوة وا0/وانب يجابية ال�6 تمتلكTا الطالبات ، والCYك�� ع�� ا�0لو واملستقبل �فضل 

  :نتائج الفرض الثاPي ومناقشÕ½ا

جات أفراد "  ع�t أنھ نص الفرض الثاPىي تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رتوجد فر ر و
جة الHلية قبل و	عد تطبيق الCiنامج  راr/موعة التجرOPية :� أ~عاد مقياس اضطراب املعرفة والد

  " . القائم ع�t العالج السلو�ى يجا	ى لصاs0 القياس البعدى 

 Wilcoxon - testن الباحثتان اختبار وPلHوكسو وللتحقق من ÷�ة ,ذا الفرض استخدمت
 tية ع�OPموعة التجر/rجات أفراد ا تب د ق ب�ن متوسطات  امCY �0ساب داللة الفر رالالبا ر ور ى
اسة ،  جة الHلية قبل و	عد تطبيق الCiنامج املستخدم :� الد رأ~عاد مقياس اضطراب املعرفة والد ر

 t'ذلك ) 14( لوا0/دو التا s«يو.  
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قم  رجدو    ) 14(ل

ق ب�ن القياس�ن القب�� والبعدي) Z(قيمة  ملقياس اضطراب املعرفة باستخدام  وملعرفة الفر
  نمعادلة وsلكوكسو

  العدد  الرتب  MSعاد
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
  الداللة Zقيمة 

á:م 
  Sثر

  210.00  10.50  20  الرتب السالبة

  0.00  0.00  0  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو

القلق 
t:املعر  

      20  ا·:موع

-3.923  

0.01  

 �8
اتجاه 

  البعدي

  

0.87  

  0كب�

  210.00  10.50  20  الرتب السالبة

  0.00  0.00  0  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو

سوء 
التواصل 
 ��ادي�7

      20  ا·:موع

-3.922  

0.01  

 �8
اتجاه 

  البعدي

  

0.87  

  كب�0

  210.00  10.50  20  الرتب السالبة

  0.00  0.00  0  الرتب املوجبة

      0  يالÞساو
جة  رالد
  الHلية

      20  ا·:موع

 

-3.921  

0.01  

 �8
اتجاه 

  البعدي

  

0.87  

  كب�0

ق ب�ن القياس�ن القب�� والبعدي لأل~عاد قيم  ) Z( أن قيم ليتÒä من ا;:دو السابق  وملعرفة الفر
جـة الHليـة لل (Z) حيـث بلغـت قيمـة  ،)0.01 (يدالـة عنـد مـستو    Z  )(وتراوحـت قيمـة  ) 3.921( رد

ق بـ�ن القياسـ�ن القب�ـ� والبعـدي   )3.923 ، 3.922( لأل~عاد الفرعية بـ�ن  و، ممـا �ـش�C إ'ـ� وجـود فـر
لصاs0 القياس البعدي، حيث �ان متوسط الرتب املوجبة أقل مـن متوسـط الرتـب الـسالبة، و,ـذا 

�عـــد مؤشــــرا ع�ـــ� فاعليــــة الCiنــــامج املـــستخدم :ــــ
ً

لـــدي أفــــراد اr/موعــــة  � خفـــض اضــــطراب املعرفــــة 
اسـة ا�0إليـة ل، كما يتsæ من ا0/دو التجرOPية  رإن �/م Qثر لفاعلية الCiنـامج املـستخدم :ـt الد

�عتCi كب�Cا حيث  بلغ  
ً

Pب   )0.87( ق �عـز إ'ـt التـد رو,ذه القـيم تـدل ع�ـt أن ´ـسبة كب�ـCة مـن الفـر ى و
  .املعرفة ع�t الCiنامج املقCYح :� خفض اضطراب 
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  )15(لجدو 

مقياس اضطراب ألMعاد  ي املتوسط ا;Iساي وQنحراف املعيار �8 القياس�ن القب�� والبعدي
جة الOلية للمجموعة التجرÃsيةاملعرفة    روالد

 Mعدي قب��

 البعد
 املتوسط

Qنحراف 
 ياملعيار

 املتوسط
Qنحراف 

 ياملعيار

t:5.80 41.80 6.31 66.00  القلق املعر 

 10.76 42.65 3.66 71.20   التواصل �Qادي�7سوء

جة الHلية  15.96 84.45 9.48 137.20  رالد

 من املتوسط قلأن املتوسط ا�0سا	ي للقياس البعدي أ ) 15(ليتÒä من ا;:دو السابق 
جة الHلية مما �ش�C إ'� خفض اضطراب املعرفة لدي  را�0سا	ي للقياس القب�� :� Q~عاد والد

  التجرOPيةأفراد اr/موعة

  
ق �8 أMعاد يوÒÓ  )  2( شOل    مقياس اضطراب املعرفةوالفر

جة الOلية للمجموعة التجرÃsية �8 القياس�ن القب�� والبعدي   روالد

ق :� اضطراب   :مناقشة نتائج الفرض الثاPي و�ش�C نتائج اختبار وPلHوكسو إ't وجود فر ن
نة بمستواه  لد¾}م قبل تطبيق املعرفة لدى افراد اr/موعة التجرOPية ~عد تطبيق ال رCiنامج مقا

  .ىالCiنامج ، مما يدل ع�t خفض مستو اضطراب املعرفة لد¾}ن 

�ى  اسة �علب و ت د زحيث أشا ر ا ) 2015( ر رإ't أن التغي�Cات املستمرة ال�6 تواجھ Qفراد تحتاج قد
تفاع ´سة من التكيف ، أل°}ا ي¯تج ع®}ا :� كث�C من Qحيان عدم الرضا والتعC لدى ال ربعض وا

ي ، فيHو  نالقلق وانخفاض Qداء ومن ,نا تظTر املقاومة للتغي�C املطلوب ~شHل مفرط وفو ر
تھ أسTل وأقل جTد وتHلفة    .رتنمية �ستعداد للتغي�C وإدا
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Pب  ريمكـن تفــس�C ,ــذا التحـسن الــذي طــرأ ع�ـ� الطــالب :ــ� التطبيـق البعــدى إ'ــt تنـوع أســاليب التــد
ستخدمTا داخل ا0/لسات ، كما وجدت الباحثتان أن الطالبات أثنـاء ا0/لـسات والفنيات ال�6 تم ا

بدأوا التفاعل مع الCiنامج وفنياتھ اr تلفة ال�6 تحفز ا0/وانب �يجابية و�ساعد,م ع�� التخلص 
ىمن القلق املعر:� املرتبط بالتعامل مع الرقمنة ونظام التعليم املعتمد ع�� ا�rتو �لكCYو´ى كما 

مـة لـذلك ا°} ات الال Pب وامتالكTم املTا زم بدأوا التعامل مع نظام الرقمنة من خالل التد ر الكتـاب ( ر
ن فª}ـــا بــــالقلق والتـــوتر وال�ـــ6 تـــؤثر ع�ــــ� ) �لكCYو´ـــي  ووقـــاموا بRـــ!/يل ~عـــض املواقــــف ال�ـــ6 �ـــشعر

ن فª}ـا باإليجابيـة والـسعادة و لالتفـاؤ والتواصل ��ـادي67 لـد¾}م لتحوPلTـا إ'ـt مواقـف جيـدة �ـشعر
Pب ع�ــ� فنيـــة  روQمــل ممــا أدي إ'ـــt تحــس�ن تفك�ــC,م مـــن خــالل ا0/لــسات املتنوعـــة ، كمــا �ــان التـــد
را�0ــديث ا0 ــا'� مــن املــشكالت والتوقعــات �يجابيـــة والــشعو باالنفعــاالت يجابيــة دو فعــال :ـــ�  ر

Pيــــة التخفيـــف مـــن اضـــطراب املعرفــــة و,ـــذا �ع¬ـــ6 انــــھ قـــد حـــدث تحـــسن لــــدي افـــراد العينـــة التجرO
باستخدام برنامج العالج السلو�ي يجا	ي ، وPرجع ذلك ايضا ا'� انتظـام افـراد العينـة :ـ� جلـسات 

  الCiنامج القائم ع�� فنيات العالج السلو�ي وعلم النفس �يجا	ي :� خفض اضطراب املعرفة 

اء يفاضــــطراب املعرفــــة النــــاتج مــــن نظــــام الرقمنــــة والتعامــــل مــــع ا�rتــــو �لكCYو´ــــي «ــــ� الــــسOب ر و
اسـة �ـل مـن   اسات مثل د راملعاناة لدي الطالبات و,ذا ما أظTرتھ العديد من الد ) Chang, 2021(ر

اسة  اسة ) (Veríssimo ,et al.,2022 رود   (Touri, et al., 2014 )رود
اسة  و Pب ع�� استخدام الكتب �لكCYونية تؤدي إل �عتياد )(Luo,et al., 2021ر�ي¯ت د ر أن التد

ات ع�ـt قراء£}ـ Pجيا ،ًكمـا يجـب ع�ـt الطـالب إكمــال دو را و�التـا'� تحـسن جـودة قـراء£}م الرقميـة تـد ر
استخدام الكتب لكCYونية ال�6 تقـدمTا املكتبـات وا0/امعـات لتعزPـز إملـامTم بالكتـب لكCYونيـة 

ـــة والتحـــــصيل ، وذكـــــرت  ــــتخدامTم لiـــــCامج الكتـــــب لكCYونيـــــة ، و�التــــــا'� �عزPـــــز املعرفــ اســــــة واسـ رد
)Chang, 2021 ( ـادة املـشاركة التحف��يـة التكيفيـة لـدي الطـالب يخفـض القلـق املعر:ـ� ،  كمـاP زان 

ــــt التكيـــــف مـــــع ا�rتـــــو التعلي7ـــــ6  Pن ع�ـ يأن تقليـــــل املـــــشاركة التحف��يـــــة تجعـــــل الطـــــالب غ�ـــــC قـــــاد ر
   .والتواصل �Qادي�7 

  : نتائج الفرض الثالث ومناقشÕ½ا 

جات أفراد وتوجد فر"  ع�t أنھ ينص الفرض الثالث تب د رق دالة احصائيا ب�ن متوسطات  ر
جات أفراد اr/موعة الضابطة ~عد تطبيق الCiنامج القائم  تب د راr/موعة التجرOPية ومتوسطات  ر
جة الHلية لصاs0 اr/موعة  ة التغي�C والد رع�t العالج السلو�ى يجا	ى :� أ~عاد مقياس إدا ر

  "التجرOPية  
 Mann whiteneyامت الباحثتان باستخدام اختبار مان وPت¬� وللتحقق من ÷�ة ,ذا الفرض ق

جات أفراد اr/موعة التجرOPية  تب د ق ب�ن متوسطات  امCY للتحقق من داللة الفر رالالبا ر ور ى
اسة  ة التغي�C ~عد تطبيق الCiنامج املستخدم :� الد روأفراد اr/موعة الضابطة ع�t مقياس إدا ر

  ك   لوا0/دو التا't يو»s ذل. ا�0الية 
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  )16(لجدو 
جات أفراد ا·:موعت�ن التجرÃçیة ومتوسطات         ) Z( قيمة  تب د ق ب�ن متوسطات  رلداللة الفر ر و

جات أفراد ا·:موعة الضابطة  �8 رتب د ة ر جة الOلية ملقياس إدا ر القياس البعدى لألMعاد والد ر
  التغي�0 

 املتوسط ا·:موعات MSعاد
Qنحراف 

  ياملعيار
متوسط 

 بالرت
مجموع 

 الرتب

قيمة 
مان 
4Eتsو 

قيمة 
Z 

يمستو 
 الداللة

�/م 
  Qثر

Qستعداد  610.00 30.50 4.90 31.95 تجرÃsية
  للتغي�0

 
 210.00 10.50 4.23 15.00 ضابطة

0.000 5.416 0.01 1.2  

التخطيط  577.50 28.88 4.65 32.20 تجرÃsية
  للتغي�0

 
 242.50 12.13 5.33 23.00 ضابطة

32.50 4.548 0.01 
1.01  

  

تنفيذ  590.50 29.53 5.35 32.40 تجرÃsية
  التغي�0

 
  229.50 11.48 4.43 21.15 ضابطة

19.50 4.889 0.01 1.09  

تقييم   595.50  29.78  3.99  29.20 تجرÃsية
  224.50  11.23  4.49  19.90 ضابطة التغي�0

14.50 5.031 0.01 1.1  

جة   610.00  30.50  16.93  125.75 تجرÃsية رالد
  210.00  10.50  15.20  79.05 ضابطة الOلية

0.000 5.411 0.01 1.2  

ـــــسابق  ــــن ا;:ــــــدو الــ ـــــوعت�ن التجرOPيـــــــة ) Z(أن قيمـــــــة ) 16( ليتــــــÒä مـــ ــــ�ن اr/مــ ق بــ ــــر ــــة الفـــ وملعرفــ
يقــيم دالـة إحــصائيا عنــد مـستو  والـضابطة :ــ� القيـاس البعــدي  ً

ق ) 0.01( وممــا �ــش�C إ'ـ� وجــود فــر
/rع�ـ� :ـ� متوسـط ب�ن اQ موعـة/rا s0ق لـصا ة التغي�C ، وتوجھ ,ذه الفر وموعت�ن :� مستو إدا ر ى

ــــا يتـــــsæ مـــــن ا0/ــــــدو. الرتـــــب، و«ـــــ� اr/موعـــــة التجرOPيــــــة  أن املتوســـــط ا�0ـــــسا	ي للمجموعــــــة  لكمـ
تفـــاع مـــستو  يالتجرOPيـــة أع�ـــ� مـــن املتوســـط ا�0ـــسا	ي للمجموعـــة الـــضابطة ممـــا �ـــش�C إ'ـــ� ا ة ر رإدا

لوPتــsæ أيــضا مــن ا0/ــدو الــسابق إن ./موعــة التجرOPيــة ع�ــ� اr/موعــة الــضابطة لــدي اrالتغي�ــ0
اســــة ا�0إليـــة �عتiـــC كب�ــــCا جـــدا  حيــــث  تـــراوح بــــ�ن  �/ـــم Qثـــر لفاعليــــة الCiنـــامج املــــستخدم :ـــt الد

ً
ر

ــــس ,ـــــذه النتـــــائج فعإليـــــة )  1.2، 1.01( ـــة ، و�عكـ جـــــة الHليــ ــــC والد ة التغي�ـ ر:ـــــ� Q~عـــــاد الفرعيـــــة إلدا ر
ة التغي�C لدي أفراد اr/موعة التجرOPية الCiنامج : جة إدا ر� تحقيق أ,دافھ وتحس�ن د  .ر
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ق �8 أMعاد يوÒÓ  ) 3( شOل  ة التغي�0والفر   رمقياس إدا

جة الOلية للمجموعة التجرÃsية والضابطة u8 القياس البعدي   روالد

ق - �ش�C نتائج اختبار مان:مناقشة نتائج الفرض الثالث  ىدالة :t مستو و وPت¬� إ't وجود فر
ة التغي�C ب�ن افراد اr/موعت�ن التجرOPية والضابطة ~عد تطبيق الCiنامج لصاs0 افراد  رإدا
نة بمستوا,ا لدى افراد  ة التغي�C لد¾}م مقا تفع مستو إدا راr/موعة التجرOPية ، حيث ا ر ىر

ة اr/موعة الضابطة ، و,ذا يؤكد ع�t فاعلية الCiنامج ا�0ا't وكفاءتھ :t تحس�ن م رستو إدا ى
Cالتغي� .  

ق ب�ن اr/وعة التجرOPية والضابطة لصاs0 اr/موعة التجرOPية إ't و وترجع الباحثتان الفر
توظيف فنيات العالج السلو�ي يجا	ي �أحد املداخل العالجية ا�0ديثة ال�6 أثبRت فعالي|}ا مع 

معا0/ة تجرOPية ، حيث أفراد اr/موعة التجرOPية :� ح�ن أن اr/موعة الضابطة لم تتلق أي 
اسة أن التدخالت يجابية :� علم النفس  �عمل ع�t تحس�ن ) (Platt,et al.,2020  رأو»�ت د

فا,ية الطالب ، وفقا ملؤشر الرفا,ية ملنظمة ال�Ëة  ًنتائج ال�Ëة العقلية للطالب وتحسن أيضا  ر
نة الطالب :� ال) WHO(العاملية  وكما أدى التدخل أيضا إ't تحسن مر تعامل مع املواقف اr تلفة، ً

C2021:6,كما �ش�) Hoppen & Morina  ( ي	يجازPادة ) PBT(إ't أن الTدف من العالج السلو�ي 
يجا	ي واملع¬� واملشاركة لدي �فراد والتعامل بإيجابية :� املواقف اr تلفة ، كما  Cالتأث�

اسة   الTدف من العالج السلو�ي �يجا	ي أن) ,et 2021:1) Bohlmeijer & Westerhof,رأو»�ت د
د,ار، حيث يوجد ~عض الفنيات ال�6 �ساعد  د ال�6 تمكن الناس من الصمود و� ز�عزPز املوا ر

ل�متنان ، واللطف ، والتفاؤ ، و�عزPز العالقات : رالفرد ع��  الشعو بالسعادة والرضا و«�
اء املع¬�    .ريجابية ، والس�x و

Pب الطالبات ع��  ة �يجابية ساعدت الطالبات بالCYكز ع�� ا�0لو روتد لفنية استخدام الصو ر
نة :� التعامل مع مشكالت ا�0ياة �Qاديمية، بدال  وواملستقبل ونقاط القوة والتفاعل الفع�� واملر
ة الذ,نية السلبية ال�6 تركز ع�� املشHلة واملا6�¹ ونقاط الضعف وجوانب  رمن الCYك�� ع�� الصو
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اجز ب�ن الطالبات فيما تم التعلق بھ والتعود عليھ لفCYات طوPلة وصعو�ة رالقصو وتقف ح
ات التعلم الذا�ي واكRساب املعرفة وتوظيفTا وانتاجTا ، وجعل التعلم أكC التكيف  رإ't تنمية مTا

ة وجاذبية    .رإثا

Pب ايضا ع�� فنية  التوقعات �يجابية ساعدت الطالبات ع�� الشعو بالقوة  روكذلك التد ر
لوالتفاؤ لHي تتكيف مع املواقف وتؤدي التوقعات يجابية نتائج ايجابية لدي الطالبات  ، مثل 
ة ع�t أداء مTمة ما ~شHل جيد ، مما أدي ا'�  تقليل القلق و�كتئاب  راعتقاد الطالبات ~عدم القد

من ، حيث تؤثر التوقعات ع�t كيفية تصرف òQ اص :� العديد . و�ث املشاعر يجابية
  .لاr/االت ، مثل اختيار املTام ومقدار اT/0د املبذو

   :نتائج الفرض الراMع ومناقشÕ½ا 

جات أفراد  " ينص الفرض الراMع ع�u أنھ تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطات  رتوجد فر ر و
جات أفراد اr/موعة الضابطة ~عد تطبيق الCiنامج القائم  تب د راr/موعة التجرOPية ومتوسطات  ر

جة الHلية  لصاs0 اr/موعة ع�t ا رلعالج السلو�ى يجا	ى :� أ~عاد مقياس اضطراب املعرفة والد
  . "التجرOPية  

 Mann whiteneyوللتحقق من ÷�ة ,ذا الفرض قامت الباحثتان باستخدام اختبار مان وPت¬� 
جات أفراد اr/موعة التج تب د ق ب�ن متوسطات  امCY للتحقق من داللة الفر رالالبا ر ور رOPية ى

وأفراد اr/موعة الضابطة ع�t مقياس اضطراب املعرفة ~عد تطبيق الCiنامج املستخدم :� 
اسة ا�0الية    .  لوا0/دو التا't يو»s ذلك . رالد

  )17(لجدو 
جــــــات أفــــــراد ا·:مــــــوعت�ن التجرÃçیــــــة )   Z(قيمــــــة   تــــــب د ق بــــــ�ن متوســــــطات  ــــة الفــــــر رلداللــ ر و

جات أفراد ا·:موعة الضاب تب د رومتوسطات  جة الOلية طة  �8ر ر القياس البعدى لألMعاد والد
  ملقياس اضطراب املعرفة 

 املتوسط ا·:موعات MSعاد
Qنحراف 

 ياملعيار
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب

قيمة 
مان 
4Eتsو 

قيمة 
Z 

يمستو 
 الداللة

�/م 
  Qثر

القلق   210.00  10.50  5.80  41.80 تجرÃsية
u8املعر 

  610.00  30.50  4.32  66.55 ضابطة
0.000 5.416 0.01 1.2  

سوء   210.00  10.50  10.76  42.65 تجرÃsية
التواصل 
D5ادي�Q610.00  30.50  4.32  69.8 ضابطة  

0.000 5.419 0.01 1.2  

جة   210.00  10.50  15.96  84.45 تجرÃsية رالد
 الOلية

  610.00  30.50  8.06  136.35 ضابطة
0.000 5.413 0.01 1.2  

ق ب�ن اr/موعت�ن التجرOPية ) Z(أن قيمة ) 17( لا;:دو السابق يتÒä من  وملعرفة الفر
يقيم دالة إحصائيا عند مستو  والضابطة :� القياس البعدي  ً

ق ) 0.01( ومما �ش�C إ'� وجود فر
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ق لصاs0 اr/موعة Qقل :�  وب�ن اr/موعت�ن :� مستو اضطراب املعرفة ، وتوجھ ,ذه الفر ى
أن املتوسط ا�0سا	ي  لكما يتsæ من ا0/دو. r/موعة التجرOPية متوسط الرتب، و«� ا

للمجموعة التجرOPية أقل من املتوسط ا�0سا	ي للمجموعة الضابطة مما �ش�C إ'� خفض 
وPتsæ أيضا من .يمستو اضطراب املعرفة لدي اr/موعة التجرOPية عن اr/موعة الضابطة

اسة ا�0إلية �عتCi كب�Cا جدا  لا0/دو السابق إن �/م Qثر لفاعلية الCiنامج  املستخدم :t الد
ً

ر
جة الHلية ، و�عكس ,ذه النتائج فعإلية )  1.2(حيث بلغ  ر:� Q~عاد الفرعية الضطراب املعرفة والد

  .الCiنامج :� تحقيق أ,دافھ وخفض اضطراب املعرفة  لدي أفراد اr/موعة التجرOPية 

  
ق �8 أMعاد يوÒÓ  ) 4( شOل    طراب املعرفةمقياس اضوالفر

جة الOلية للمجموعة التجرÃsية والضابطة u8 القياس البعدي   روالد
ق دالة :t مستو - �ش�C نتائج اختبار مان:مناقشة نتائج الفرض الراMع   ى وPت¬� إ't وجود فر و

اضطراب املعرفة ب�ن افراد اr/موعت�ن التجرOPية والضابطة ~عد تطبيق الCiنامج لصاs0 افراد 
نة بمستواه لدى أفراد اr/موعة اr/موعة ال رتجرOPية ، حيث انخفض اضطراب املعرفة لد¾}م مقا

الضابطة ، و,ذا يؤكد ع�t فاعلية الCiنامج ا�0ا't وكفاءتھ :t خفض اضطراب املعرفة لدي 
  .الطالبات 

اســة  وتتفـق ,ــذه النRيجـة مــع  وال�ـ6 كــشفت عــن ) Ebied& Abdul Rahman (2015, رد
ق ذات دالل اسة لصاs0 طالب اr/موعة التجرOPية الذين ووجود فر رة إحصائية ب�ن مجموعات الد

اســـــة  ـــتخدامھ كمــــا أو»ـــــ�ت د Pب ع�ـــــ� كيفيــــة اســ ـــي مـــــن خــــالل التـــــد ســــو بالكتـــــاب لكCYو´ـ ريد ر نر
Veríssimo, et al.,2022)( 6ا�ـــ� ر أ,ميـــة التــدخل النفــ6�ï املبكـــر مــع الطـــالب ذو التحــصيل الد ي

ة قلقTماملنخفض ، وأ,مية �عزPز تنمية امل ات ال�6 تمكن الطالب من إدا رTا   . ر
   وتب�ن ,ذه النRيجة مدي فاعلية العـالج الـسلو�ي �يجـا	ي :ـ� خفـض اضـطراب املعرفـة 
Pب الطالبات ع�ـt فنيـة ا�0ـديث ا0 ـا'� مـن  رلدي اr/موعة التجرOPية وترجع الباحثتان ذلك إ't تد

:ـــــ�  التحـــــدث عـــــن ا0/وانـــــب ��اديميـــــة املــــشكالت وال�ـــــ� تتـــــضمن  قـــــضاء الطالبـــــات ~عـــــض الوقــــت 
لو�جتماعية ال�6 ال تمثل إشHالية او أي مشا�ل لكن تمد,م بالقوة والسعادة والتفاؤ و�ساعد,م 
مات و,ـذا يخلـق فرصـة للتواصـل مـع الفـرد كـ© ص ، ومالحظـة ا0/وانـب يجابيـة  زع�� تخطي �

ضع ا�0   .للو املناسبة وال�� قد �ساعدنا من خالل الCYك�� فقط ع�t املشHلة و

Pب ع�ـ� فنيـة أسـلوب تطبيـع املـشكالت و,ـو شـHل مـن أشـHال العـالج الــذي  روكـذلك التـد
ـــاة  ـــ6 ت¯ــــشأ عــــن ضــــغوط ا�0يــــاة وضــــغوط ا�0يـ يــــوفر للطالبــــات أدوات لتحديــــد وحــــل املــــشكالت ال�ـ
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��اديمية ، الكب�Cة والصغ�Cة ع�t حد سواء، ,دفTا ,و تحـس�ن نوعيـة حياتـك ~ـشHل عـام وتقليـل 
  .ث�C السل6ú لألمراض النفسية وا0/سدية :� املواقف اr تلفة التأ

اسةحيث  تأث�C �ضطرابات ، مثل القلق و�كتئاب  )  (Mahdavi, et al., 2021 ربي¯ت د
اس|}م ، وأن الطالب  رع�� مستو الطالب ، وع�t أدا�}م :� جوانب مختلفة من ا�0ياة بما :� ذلك د ي

اســة ة مناسـبة لــد¾}م حـافز �علي7ـ6 أكiــC، نالـذين يتمتعـو بحالــة ÷ـ�ية عقليــ ر كمـا أظTــرت نتـائج د
(Touri, et al., 2014) ن اختالفـات :ـ� ا�0الـة النفـسية لـدى الطـالب الـذين �عـانو مـن اضــطرابات

   .التواصل و تأث�C العوامل النفسية ع�t الكفاءة التعليمية للطالب
Pب ع�ــــــ� فنيـــــة الــــــسؤال املë/ـــــزة مــــــع الطالبـــــ ــــد ــــضا ســــــا,م التـ ـــاة روايـ ات ع�ــــــ� تخيـــــل ا�0يـــ

مشHلتك قد تم حلTا، ومناقشة عالم ا�0ياة ��اديمية وQداء ��ـادي67 حيـث تـتم   وأن ��اديمية
الـة ومعا0/ـة املـشكالت  وPفــتح الـسؤال املë/ـزة البــاب أمـام إمHانيـات الفــرد للعـالج وPقـوم بــذلك . زإ

ن حقيقـة تHـو -عليـھ حقيقـة بديلـة بOساطة عن طرPق مطالب|}م بالتفك�C :� الـشHل الـذي قـد تبـدو 
  .فª}ا Qشياء مختلفة ، وأفضل ، وPتم حل املشكالت بطرPقة اكC ايجابية وعقالنية 

ا كب�Cا :� فعالية الCiنامج حيث ان الطالبات :� حاجة ماسـة  ركما أن للعينة وطبيع|}ا دو
ية والتفاعل مع ا�rتو للتخلص من اضطراب املعرفة الناتج من مواقف ا�0ياة �Qاديمية اr تلف

اســية  ر�لكCYو´ــي والتطــو التكنولــو�Å والرقمنــة و�غي�ــC نظــام تــم �عتيــاد عليــھ طــوال املراحــل الد ر
ـــائم ع�ــــt تكنولوجيــــا املعلومــــات :ــــ� جميــــع  ق7ــــ6 قـ ـــt نظــــام  رالــــسابقة و�نتقــــال مــــن نظــــام تقليــــدي إ'ـ

رطالبات وظTو اضطراب املعرفة مجاالت العمل ا0/ام�x وذلك �عد سOبا اساسيا :� املعاناة لدي ال
لــد¾}م وال�ـــ6 تـــنعكس ع�ـــ� جميـــع ا0/وانـــب املعرفيـــة والنفـــسية و��اديميـــة و�جتماعيـــة وتـــؤدي ا'ـــ� 
غبــة الطالبـــات :ـــ� الــتخلص مـــن اضـــطرابات املعرفـــة  اد مـــن  ا�ـــ�Q ، 6مــر الـــذي  رســوء التوافـــق الد ز ر

ه ع�ــ� �ســتجابة القوPـــة للCiنــامج و�ال تــا'� فعاليتـــھ :ــ� خفــض اضـــطراب روالــذي ا´عكــس أيــضا بـــدو
ـــن أفـــــراد اr/موعـــــة �ـــــل ذلـــــك يفـــــسر .املعرفـــــة لـــــد¾}ن  ســـــOب تحـــــسن أفـــــراد اr/موعـــــة التجرOPيـــــة عــ

  .   الضابطة ال�6 لم تتعرض ألى معا0/ة تجرOPية 0 فض اضطراب املعرفة لد¾}ا

  :نتائج الفرض ا;oامس ومناقشÕ½ا 

ق دالة احص " ينص الفرض ا;oامس ع�u أنھ جات أفراد وال توجد فر تب د رائيا ب�ن متوسطى  ر
 txبRلية :� القياس�ن البعدى والتHجة ال ة التغي�C والد راr/موعة التجرOPية :� أ~عاد مقياس إدا ( ر

ر شTر ونصف من توقف الCiنامج    )   " . و~عد مر

 Wilcoxon - testنوللتحقق من ÷�ة ,ذا الفرض استخدمت الباحثتان اختبار وPلHوكسو 
CYام جات أفراد اr/موعة التجرOPية ع�t �ل رالالبا تب د ق ب�ن متوسطات  ر �0ساب داللة الفر ر و ى

 txبRلية :� القياس�ن البعدى والتHجة ال ة التغي�C والد ر~عد من أ~عاد مقياس إدا الذى تم إجراءه ( ر
) 18 (ل، وا0/دو التا't )  ~عد شTر ونصف من ان|}اء الCiنامج القائم ع�t العالج السلو�ى يجا	ى 

  . يو»s ذلك 
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قم  رجدو    ) 18( ل

ق ب�ن القياس�ن البعدى والتÞبZ (uÝ(قيمة  جة  وملعرفة الفر ة التغي�0 والد رألMعاد مقياس إدا ر
  نالOلية باستخدام معادلة وsلكوكسو

  العدد  الرتب  MSعاد
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
  الداللة Zقيمة 

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  3.00  1.50  2  الرتب املوجبة

      18  يالÞساو

�ستعداد 
Cللتغي�  

      20  ا·:موع

  غ�0 دالة  1.414-

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  1.00  1.00  1  الرتب املوجبة

      19  يالÞساو

التخطيط 
Cللتغي� 

      20  ا·:موع

-1.000  
  

 غ�0 دالة

  1.50  1.50  1  الرتب السالبة

  1.50  1.50  1  الرتب املوجبة

      18  يالÞساو
Cتنفيذ التغي�  

      20  ا·:موع

0.000  
  

 �0 دالةغ

  00.  0.00  0  الرتب السالبة

  3.00  1.50  2  الرتب املوجبة

      18  يالÞساو
Cتقييم التغي� 

      20  ا·:موع

-1.414  
  

 غ�0 دالة

  2.00  2.00  1  الرتب السالبة

  13.00  3.25  4  رتب املوجبةال

      15  يالÞساو
جة  رالد

  الHلية

      20  ا·:موع

 

-1.518  

  

 غ�0 دالة

جات أفراد  ) 18( ليتsæ من ا0/دو  ق دالة احصائيا  ب�ن متوسطى د رالسابق عدم وجود فر و
اr/موعة التجرOPية :� القياس�ن البعدى والتRبtx مما يدل ع�t استمرار فاعلية الCiنامج القائم 

ة التغي�C  ا	ى :� تحس�ن ع�t العالج السلو�ى يج    .رإدا
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�ÝبÞة للقياس�ن البعدي والتs روا;:دو التإ±� يوÒÓ املتوسطات وQنحرافات املعيا   ل

  )19(لجدو 

ة التغي�0 والتÞبuÝ ألMعاد  ي املتوسط ا;Iساي وQنحراف املعيار �8 القياس�ن البعدي رمقياس إدا
جة الOلية للمجموعة التجرÃsية   روالد

 ÞبuÝت Mعدى

 البعد
 املتوسط

Qنحراف 
 ياملعيار

 املتوسط
Qنحراف 

 ياملعيار

C4.99 32.05 4.90 31.95  �ستعداد للتغي� 

C4.56 32.25 4.65 32.20  التخطيط للتغي� 

C5.26 32.40 5.35 32.40  تنفيذ التغي� 

C3.96 29.30 3.99 29.20  تقييم التغي� 

جة الHلية  16.77 126.00 16.93 125.75  رالد

ب من املتوسط  ) 19(لتÒä من ا;:دو السابق ي رأن املتوسط ا�0سا	ي للقياس البعدي مقا
جة  ة التغي�0 را�0سا	ي للقياس التRبQ �: �x~عاد مما �ش�C إ'� استقرار د لدي أفراد اr/موعة رإدا

�xبRالقياس الت t: ية واستمرار ,ذا التحسنOPج. التجر ة رو�الرجوع إ't املتوسطات ا�0سابية للد
الHلية :� القياس�ن البعدي والتRب�x نجد أن متوسط القياس التRب�x أع�� من متوسط القياس 

  Cة التغي� Pة الCiنامج وتأث�Cه �يجا	ي والدال ع�� التحسن :t إدا رالبعدى ، و,ذا يو»s استمرا   . ر

  

  

ة التغي�0 يوÒÓ  ) 5( شOل  ق �8 أMعاد مقياس إدا رالفر جة الOلية للمجمو و عة التجرÃsية �8 روالد
�ÝبÞالقياس�ن البعدي والت  
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ق دالة  :مناقشة نتائج الفرض ا;oامس و�ش�C نتائج اختبار وPلHوكسو إ't عدم وجود فر ن
 tع� txبRالقياس�ن البعدى والت t: يةOPموعة التجر/rجات أفراد ا تب د رإحصائيا ب�ن متوسطات  ر

ً

جة الHلية ، و,ذه ة التغي�C بأ~عاده والد رمقياس إدا ال ر ز النRيجة تدل ع�t أن تأث�C الCiنامج ما
مستمرا ح�� ~عد ن|}اء من تطبيقھ ، مما يؤكد ع�t كفاءه الCiنامج وانھ ذو فاعلية حقيقية :� 

ً

Cة التغي�   .رتحس�ن إدا

ة التغي�C لدي  Pة وفاعلية برنامج العالج السلو�ى يجا	ى :� تحس�ن إدا ر,ذه النRيجة تب�ن استمرا ر
اسة كال من فراج الطالبات حي ،  ) 2018(، و عبدالرحيم  ) 2019( روحنو  ) 2013(رث تو»s د

يجا	ي من حيث çثار  ) 2020( وجCiيل ، وشواش  6�ïة العالج النفP رمدي فاعلية استمرا
يجابية وتحقيق التوافق النف6�ï و�جتما�� للفرد .  

ة التغي�C لدي العينة التجرOPية كما جاءت نتائج الفرض تب�ن استمرار تأث�C الCiنامج :� ر تحس�ن إدا
~عد فCYة املتا~عة فمن خالل النتائج السابقة نجد استمرار التحسن لدي الطالبات وقد يرجع ذلك 
Pادة الشعو باألمل والتفاؤ  Pادة حصيلة الطالبات ل�/وانب يجابية وا�0لو للمشHلة و  t'لإ رل ز ز

Pة يجابية للمواقف والتوقعات  يجابية للمستقبل والCYك�� ع�� نقاط القوة والتوافق مع ؤوالر
  .Qحداث �Qاديمية 

Pب ع�� فنية ا�0وار السقراطى لدي الطالبات إ't �عديل QفHار الالمنطقية املرتبطة  روسا,م التد
اسة وا�0ياة  ة يجابية حو املستقبل :� مجال الد اسية  واستخدام الصو رباملواقف الد لر ر

ة التغي�C لدي الطالباتة وQسرPة و,ذا يو»s مدي استمرار تأث�C الCiنامج وت�جتماعي   . رحسن إدا

  :نتائج الفرض السادس ومناقشÕ½ا 

جات أفراد  " ينص الفرض السادس ع�u أنھ تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطى  رال توجد فر ر و
جة الHلي ة :� القياس�ن البعدى راr/موعة التجرOPية :� أ~عاد مقياس اضطراب املعرفة والد

 txبRنامج (والتCiر ونصف من توقف الTر ش   ) " . و~عد مر

 Wilcoxon - testنوللتحقق من ÷�ة ,ذا الفرض استخدمت الباحثتان اختبار وPلHوكسو 
 tية ع�OPموعة التجر/rجات أفراد ا تب د ق ب�ن متوسطات  امCY �0ساب داللة الفر رالالبا ر ور ى

الذى تم إجراءه ~عد شTر ونصف من ( القياس�ن البعدى والتRبtx مقياس اضطراب املعرفة :� 
  . يو»s ذلك ) 20( ل، وا0/دو التا't )  ان|}اء الCiنامج القائم ع�t العالج السلو�ى يجا	ى 
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قم  رجدو    )20(ل

ق ب�ن القياس�ن البعدى والتÞبZ (uÝ( قيمة  ملقياس اضطراب املعرفة باستخدام  وملعرفة الفر
  نلة وsلكوكسومعاد

  العدد  الرتب  MSعاد
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
  الداللة Zقيمة 

  1.50  1.50  1  الرتب السالبة

  1.50  1.50  1  الرتب املوجبة

      18  يالÞساو

t:القلق املعر  

      20  ا·:موع

  غ�0 دالة  0.000

  3.00  1.50  2  الرتب السالبة

  0.00  00.  0  الرتب املوجبة

      18  يالÞساو

سوء التواصل 
 ��ادي�7

      20  ا·:موع

-1.342  

  

 ةغ�0 دال

  8.50  2.83  3  الرتب السالبة

  1.50  1.50  1  الرتب املوجبة

      16  يالÞساو

جة الHلية   رالد

      20  ا·:موع

 

-1.289  

  

 غ�0 دالة

ق دالة احصائيا  ب�ن متوسطى ) 20( ليتsæ من ا0/دو  جات أفراد والسابق عدم وجود فر ر د
اr/موعة التجرOPية :� القياس�ن البعدى والتRبtx مما يدل ع�t استمرار فاعلية الCiنامج القائم 

اسة ا�0الية    . رع�t العالج السلو�ى يجا	ى :� خفض اضطراب املعرفة لدى أفراد الد

sة للقياس�ن البعدي والتÞب روا;:دو التإ±� يوÒÓ املتوسطات وQنحرافات املعيا   �Ýل

  )21(لجدو 
uÝبÞنحراف املعيار �8 القياس�ن البعدي والتQي ومقياس اضطراب ألMعاد  ي املتوسط ا;Iسا

جة الOلية للمجموعة التجرÃsيةاملعرفة    روالد
 البعد تÞبM uÝعدى

 املتوسط
Qنحراف 

 ياملعيار
 املتوسط

Qنحراف 
 ياملعيار

t:5.66 41.80 5.80 41.80  القلق املعر 

 10.75 42.25 10.76 42.65  اصل �Qادي�7سوء التو

جة الHلية  15.79 84.05 15.96 84.45  رالد
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ب من املتوسط  ) 21(ليتÒä من ا;:دو السابق  رأن املتوسط ا�0سا	ي للقياس البعدي مقا
جة اضطراب املعرفة  جة الHلية مما �ش�C إ'� استقرار د را�0سا	ي للقياس التRبQ �: �x~عاد والد ر

Pة الCiنامج وتأث�Cه يجا	ي :� خفض اضطراب املعرفة لدي أفراد    . راr/موعة التجرOPية واستمرا

  
ق �8 أMعاد مقياس اضطراب املعرفةيوÒÓ  ) 6( شOل    والفر

�ÝبÞية �8 القياس�ن البعدي والتÃsلية للمجموعة التجرOجة ال   روالد

ق دالة ن�ش�C نتائج اختبار وPلHوكسو إ't  :مناقشة نتائج الفرض السادس وعدم وجود فر
 tع� txبRالقياس�ن البعدي والت t: يةOPموعة التجر/rجات أفراد ا تب د رإحصائيا ب�ن متوسطات  ر

ً

ال  جة الHلية ، و,ذه النRيجة تدل ع�t أن تأث�C الCiنامج ما زمقياس اضطراب املعرفة  بأ~عاده والد ر
مستمرا ح�� ~عد �ن|}اء من تطبيقھ ، مما يؤكد ع�t كفاءة ا

ً
لCiنامج وأنھ ذو فاعلية حقيقية :� 

  .خفض اضطراب املعرفة 

جاءت نتائج الفرض تو»s ثبات فعالية الCiنامج القائم ع�� فنيات العالج السلو�ي وتطبيقات علم 
النفس يجا	ي :� خفض اضطراب املعرفة لدي اr/موعة التجرOPية من الطالبات وال�6 مكنت 

 وغ�C املنطقية والتفك�C بإيجابية :� QفHار ا0 اصة باملستقبل الطالبات من طرد QفHار السلبية
 t'اديمية كما أدي ذلك إ�Q اديمية واملشكالت�Q ار السلبية املرتبطة باملواقفHفQ ةTومواج
Pة إيجابية و�ث مشاعر وانفعاالت  ؤ�عديل تفك�C الطالبات للمواقف ا�0ياتية اr تلفة إ't ر

  .  للتفاؤ :� مواجTة املشكالت  إيجابية وغرس Qمل وا

وPمكن تفس�C ذلك أيضا بأن Q´شطة املتنوعة وجلسات العالج السلو�ي يجا	ي و فنياتھ 
ات  Pب ع�t العديد من املTا رباإلضافة إ't طرPقة عرض ا0/لسات والتطبيق العم�� للطالبات والتد ر

ضع مال و:� كيفية  التعامل مع ا�rتو �لكCYو´ى وفنياتھ و حظات للتعامل معھ ساعد الطالبات ي
ع�� خفض اضطراب املعرفة وترجع الباحثتان ثبات الCiنامج ~عد فCYة املتا~عة إ'� التأث�Cات 

يجابية والفنيات املتنوعة ال�6 ساعدت ع�� خفض اضطراب املعرفة .  
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اسة   :رنتائج الد

ة التغي�(PBT)فعالية العالج السلو�ي يجا	ي  -1 C لدي الطالبات :� ظل ر :� تحس�ن إدا
 .لالتحو الرق67

ل:� خفض اضطراب املعرفة الناتج عن التحو ) PBT(فعالية العالج السلو�ي يجا	ي  -2
حيث تتطلب عملية التغ�Cات الرقمية :� نظام التعليم إجراء �غي�Cات جو,رPة :� الرق67 

Pب وتنظيم العملية التعليمية ليمية خاصة، لتHوPن ب�ئة معلوماتية و�ع. ر,يHل التد
 :� ا0/امعات وال�6 ستصبح أساس القاعدة الرقمية ا�0ديثة للعملية التعليمية

 . ومؤسسات التعليم العا'� 
3-  Cة التغي� راستمرار فعالية العالج السلو�ي يجا	ي ~عد فCYة املتا~عة :� تحس�ن إدا

 .لوخفض اضطراب املعرفة لدي الطالب :� ظل التحو الرق67 
  ائج السابقة تو4éê الباحثتان بما ي��  وÙناء ع�� النت

  : التوصيات 

ل´شر الو�t والثقافة الرقمية لدى أفراد اr/تمع ا0/امtx والتوعية بمزايا وامHانيات التحو  - 
  .الرق�7 والرقمنة :� تطوPر النظام التعلي�7 وتحس�ن جودة مخرجاتھ التعليمية

ات تمك�ن الطالب من استخدام التقنيات الرقمية من خالل -  ÙP}م واكسا¨}م املTا ر تد ر
ات التعلم الذا�ي   ات التقنية ومTا راملعلوماتية واملTا  .ر

 .�©/يع وتحف�� أعضاء اr/تمع ا0/امtx ع�t تقبل التغي�C واسRيعاب معطيات ثقافة العصر - 

ات التقنية للطالب  -  }دف تقديم الدعم الف¬6 و�سRشا  ̈ رإ´شاء وحدة الكCYونية بHل �لية
�Pن وأعضاء ,يئة ا ¦س و�دا رلتد  .ر

شاد والدعم  -  ¦س لتقديم � رتفعيل دو املرشد �Qادي�7 با0/امعة من أعضاء ,يئة التد ر ر
  . لالنف��ï للطالب وخفض اضطرابات املعرفة املصاحبة للتحو الرق�7

OPية  -  تقاء بالسمات ر�ستفادة من فنيات العالج السلو�ى �يجا	ى :� اعداد برامج تد رلال
  . يجابية ، ، و�عزPز مHامن القوة لدي الفرد ال© صية �
  : بحوث مق0Wحة 

ة التغي�C وعالق|}ا بجودة ا�0ياة ا0/امعية لدى طالب ا0/امعة  -   .رإدا

ة التغي�C كمتغ�C معدل للعالقة ب�ن �حCYاق ��ادي�7 واضطراب املعرفة :� ظل التحو  -  لإدا ر
 .الرق�7 لدى طالب ا0/امعة 

 . بأساليب التفك�C لدى طالب ا0/امعة  اضطراب املعرفة وعالقتھ - 

 -  txتمع ا0/ام/rلدى فئات مختلفة من أفراد ا Cتھ وعوامل مقاومة التغي� اسة التغي�C وإدا رد ر
�Pن  ¦س وإدا رمن قيادات وأعضاء ,يئة تد  .ر

ات ال© صية لدى  -  ات التعلم الذا�ي واملTا رفاعلية العالج السلو�ى �يجا	ى :� تحس�ن مTا ر
  طالب ا0/امعة
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  املراجعقائمة 

  : املراجع العرÙية 

ب ، عالم ع�� دمحم  اثر استخدام شبHات التواصل �جتما�� لتنمية التحصيل  )" 2014( رأبو د
ات التواصل �لكCYو´ي :� ا0/غرافيا لدى طالب املرحلة الثانوPة " راملعر:� و	عض مTا

 ).64 -1( ، ص) 86( الثقافة والتنمية ، جمعية الثقافة من أجل التنمية ، عدد 
ة التغي�C ، املؤتمر ) 2014(ى صCi ، صالح يح#� ؛أبو ,ثلة ، خالد سعيد  رالقيادة التحوPلية وإدا

د الOشرPة  ة التغي�C :� عالم متغ�C ، مركز البحث وتطوPر املوا رالدو't العل�7 حو إدا ر  –ل
 ) .  24-1(رماح ، عمان ، ص ص 

ة التغي�C تأث�C تكنولوجيا املعلومات ) " 2017(أحمد ، ضيف  اسة ميدانية : ر و�تصاالت ع�t إدا رد
اسات �قتصاديةا0/زائر ، –" ترافل"بملبنة  ى ، جامعة طا,ر دمحم رمجلة املؤشر للد

  ). 142-118(، ص ) 4(  ، العدد1~شار، مجلد
اسCYاتيجية مقCYحة لتحوPل جامعة املنيا إ't جامعة ذكية ) "2020(أحمد ، دمحم فت$t عبدالرحمن 

ا�ى 0/امعة حمدان بن دمحم الذكية:� ض روء توجTات التحو الرق�7 والنموذج ما ، " ل
صدار السادس – ، اr/لد الرا~ع عشر مجلة جامعة الفيوم للعلوم الCYبوPة والنفسية 

  ).  628 – 403( ، ص 
ب من çثار �جتماعية والنفسية لثقافة التغي�C ع�t الشبا). Q)2013حمر ، جمعة عمر فرج 

افد املعرفة ، �لية çداب والعلوم ،  ووجTة نظر طلبة جامعة الزPتونة بCY,ونة ، مجلة ر
  ) .164-132(ص ) 1(جامعة الزPتونة ، تر,ونة ، العدد 

 s02016(ىالبلو ، صا " (  txاملفا,يم والتطبيقات :� التعليم ا0/ام Cة التغي� اسة نظرPة : رإدا رد
،  )171(  ، �لية الCYبية ، جامعة ع�ن شمس ، العددعرفةمجلة القراءة وامل، "تحليلية 

  ). 274- 249( ص 
لتحديات التحو الرق�7 :� التعليم ) " 2021( ا0 طيب ، خليل دمحم ؛ا0 طيب ، ياسر حزام  

اسات ´سانية، "ا0/امtx وسبل التغلب علª}ا   ، جامعة �عز رمجلة العلوم الCYبوPة والد
  ) .83-55( ، ص ) 19( فرع الCYبة ، العدد

ة محمود إبرا,يم  تفعيل الرقمنة الذكية با0/امعات املصرPة :� ضوء ). 2021(وا0 وال´ى ، مر
ة الصناعية الرا~عة ، اr/لة الCYبوPة ، �لية الCYبية ، جامعة سو,اج ، ا0/زء  ،  )87(رالثو

 ) .1498- 1409(ص ص
Pد بن معيوض  ثة و�عالم ا0/ديد :� العملية توظيف التقنية ا�0دي) : 2015(والزايدى ، ز

 . التعليمية ، دار الفكر العر	ى ، القا,رة 
�اش  نة العقلية والو�� �نفعا'� ) " 2019( رالز,را´ي ، عبدالرحمن ابن د والRشو,ات املعرفية واملر

مجلة " روالصالبة النفسية كمنOئات بقلق التصو املعر:� لدى طالب املرحلة ا0/امعية
,رالCYبية ، �لية  ).629-602( ، ص  )1( ، مجلد) 182(عدد.ز الCYبية ، جامعة �

دنية ) " 2014(السليم ، ~شار عبدهللا تليالن  Q س ة التغي�C :� املدا رإدا ر رتصو مقCYح ، املؤتمر : ر
قمية متغ�Cة ، جمعية املكتبات  رالدو'Q tو ~عنوان املكتبات ومراكز املعلومات فال ب�ئة  ل

د Q 424-403( ، عمان ، ص " نيةرواملعلومات.(  
ة التغي�C كمدخل الستخدام تكنولوجيا املعلومات  ) 2011( محبوب ، مراد ؛الطيب ، داودى  رإدا

و�تصال :� منظمات Qعمال ، أعمال امللتقى الدو't �بداع والتغي�C التنظي�7 :� 
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ة سعد دحلب املنظمات ا�0ديثة ، �لية العلوم �قتصادية وعلوم الRسي�C ، جامع
  ) .636 – 625( ، ص 2البليدة ، ا0/زء 

�ى ، خديجة ب¯ت حامد العبد't ، سم�Cة ب¯ت أحمد حسن  ة التغي�Q �: Cسرة ) " 2016(ر؛ ا�0ا رإدا
ج�ن  ، جامعة مجلة القراءة واملعرفة، " والسعودية وعالق|}ا بالذ�اء الوجدا´ى لدى الز

Pبية ، ا0/معية املصرCY( ، ص  )178( ة للقراءة واملعرفة ، العددع�ن شمس ، �لية ال
163- 187 . (   

ه فايز عبدالعاطى  رالقمحاو ، نو لمتطلبات التحو الرق�7 :� تحقيقأ,داف مديرPة ): 2020(ى
Pة ،   نمجلة أسيوط لعلوم وفنو الCYبية الرPاضيةرالشباب والرPاضة بمحافظة سكند

  ). 973 - 944( ، ص  )3(، ا0/زء  )55(دد ، �لية الCYبية الرPاضية ، جامعة أسيوط ، الع
لالتحو الرق�7 :� ا0/امعات املصرPة كمتطلب لتحقيق مجتمع ) : 2018(أم�ن ، مصطفى أحمد 

ة التعليمية ،  نة ودا ة الCYبوPة ، ا0/معية املصرPة للCYبية املقا راملعرفة ، مجلة دا ر ر
 ) . 116- 11(، ص ص ) 19(  ، العدد5س

الب¯ية العاملية وا0 صائص السيHومCYية ) . 2015( ز�ى ، وسيمة عمر ؛الح �علب ، صCiين ص
ملقياس �ستعداد للتغ�C وعالقتھ ببعض املتغ�Cات الديموجرافية لدى عينة من أعضاء 
¦س والTيئة املعاونة با0/امعات املصرPة ، مجلة الCYبية ، �لية الCYبية ، جامعة  ر,يئة التد

,ر ، العدد Q589 -552(، ص ص  ) 3(/زء ، ا0) 165(ز. ( 
شادي قائم ع�� فنيات  ) "2020(  وشواش، ,ند نOيل ؛جCiيل ،مصطفي السعيد  رفاعلية برنامج ا

" علم النفس �يجا	ي 0 فض القلق �جتما�� لدي تالميذ املرحلة �بتدائية املتلعثم�ن
ة ، مجلة بحوث الCYبية النوعية،  -378( ، ص  ) 59(عدد ر ، �لية الCYبية ، جامعة املنصو

397.(  
ن  ة التغي�C وأثر,ا ع�Q tداء الوظيفى ا0/امtx ) " 2019(وجمعة ، سيد ,ار : راسCYاتيجيات إدا

اسة تطبيقية ة، " رد ة ، جامعة ع�ن راr/لة العلمية لالقتصاد والتجا ر ، �لية التجا
  ). 608 - 551( ، ص  )4( شمس ، العدد

رفعالية برنامج معر:� سلو�ي إيجا	ي :� خفض الشعو ) "2019(رحنو ، قطب عبده خليل 
بالضغوط النفسية للتخفيف من أعراض �ضطرابات النف!/سمية لدى الطالبات 

، مجلد ) 119(مجلة �لية الCYبية ، �لية الCYبية ، جامعة ب®}ا ، عدد " QمTات العامالت
 ) .60 -1( ،ص ) 30(

ىصاص ، °}اد ع�t بدو  �اب السير شباب برنامج العداد ال) " 2018(د عبد ا�0ميد ر؛ مشعل ، 
Pادة Qعمال لتحقيق أ,داف اسCYاتيجية التنمية املستدامة  ة التغي�C و رإلدا Pة : ر ؤر
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س ، عالء سعيد دمحم ؛رمضان ، احمد ثابت فضل  Pب ع�t التمثيل ) "2021(ر الد رفعالية التد

رالتصو لالعق�� لألشHال :� التحو الرت6ú للقوة املعرفية املسيطرة وآثره :� تخفيف قلق 
اسات النفسية ،" املعر:� لدى تالميذ املرحلة عدادية ، ) 31( مجلد راr/لة املصرPة للد

  )110 -51(، ص ) 110( عدد 
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   .)21 – 1( ،  ص ) 27( ، �لية الCYبية ، جامعة جنوب الوادي ، العدد لHلية الCYبية
شادى قائم ) " 2020(؛ مCiوك ، أحالم عبد العظيم عبد العاطى ، فاطمة دمحم أبو الفتوح  ربرنامج ا

ة التغي�C للشباب  رع�t فنيات الCiمجة اللغوPة العصOية لتنمية التفك�C �سCYاتي�� وإدا
 ، مجلة البحوث :� مجاالت الCYبية النوعية، " ا0/امtx :� ضوء متطلبات عصر الذ�اء

   ).83-1( ، ص) 31( يا ، �لية الCYبية النوعية ، العددعة املنجام
¾}ان دمحم  ¦س بجامعة  ) " 2021(رعبد هللا ، شا Pة مستقبلية لتطوPر أدوار أعضاء ,يئة التد رر ؤ

 ، �لية الCYبية ، جامعة اr/لة الCYبوPة، "لاملنوفية :� ضوء متطلبات التحو الرق�7 
  ).  1105-1067( ، ص) 88( سو,اج ، ا0/زء
 Cادي ؛يعبد الو,اب ، داليا خ�Tيل عبدالOرقلق الذ�اء وقلق التصو املعر:�  ) " 2017(  أحمد ، ن

,ر ،   ، جامعة مجلة �لية الCYبيةزكمنOئ�ن بالRشو,ات املعرفية لدي طالب جامعة �
,ر ،   ).781 – 693( ، ص 2)176(ز�

�$t مصطفى  ة التغي�C ) : 2015(رعليان ،  دن ، دارإدا Q ، ع ، عمان¦ رر صفاء لل¯شر والتو  . ز
ا ، عبدالناصر عبدالرحيم  فعالية التواصل �Qادي67 لطلبة �لية الCYبية Qساسية  ) 2013(وفخر

بدولة الHوPت فيما بي®}م و��ن أستاذ£}م :� ظل التقدم التكنولو�Å املعاصر، مجلة �لية 
 ).210 – 162( ، ص  )29( مجلد) 2(الCYبية ، �لية الCYبية ، جامعة اسيوط ، عدد 
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ق جعفر  و ، فار ومر ة ) " 2013(قز ة التغي�C وثو رإدا  يناير تحديات الواقع ومتطلبات املستقبل 25ر
Pة ، مجلدمجلة �لية الCYبية،    ). 411-367( ، ص) 4(، العدد ) 23( ر ، جامعة سكند



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

525 

  :  املراجع العرÙية باللغة �نجل�×ية  

Abdel-Aty, F. M.& Mabrouk, A. A. (2020). “A counseling program 
based on the techniques of NLP to develop strategic thinking 
and change management for university youth in light of the 
requirements of the age of intelligence”, Journal of Research in 
the Fields of Specific Education, Minia University, Faculty of 
Specific Education, Issue (31), pg (1-83). 

Abdel Rahim, A. R. (2018). “The effectiveness of a counseling 
program based on positive psychotherapy techniques in 
reducing psychological exhaustion among a sample of New 
Valley teachers,” Scientific Journal of the College of 
Education, College of Education, South Valley University, 
Issue (27), p.( 1 - 21). 

Abdel Wahab, D. K.& Ahmed, N. A. (2017). “Intelligence anxiety and 
cognitive perception anxiety as predictors of cognitive 
distortions among Al-Azhar University students, Journal of the 
College of Education, Al-Azhar University, (176)2, pp. (693-
781). 

Abdullah, S. M. (2021). “A future vision for the development of the 
roles of faculty members at Menoufia University in light of the 
requirements of digital transformation”, Educational Journal, 
College of Education, Sohag University, Part (88), pp. (1067-
1105). 

 
Abu Darb, A. A. (2014). “The effect of using social networks to 

develop cognitive achievement and some electronic 
communication skills in geography among secondary school 
students” Culture and Development, Association for Culture 
for Development, No.(86), p.(1-64) . 

 
Abu Hathala, K. S.& Sabry, S. Y. (2014). Transformational 

Leadership and Change Management, International Scientific 
Conference on Change Management in a Changing World, 
Center for Research and Development of Human Resources - 
Ramah, Amman, p. (1-24) 

 
Ahmed, G. (2017) “The Impact of Information and Communication 

Technology on Change Management: A Field Study in 
“Travel” Labneh – Algeria, Al Moasher Journal for Economic 
Studies, Taheri Muhammad Bashar University, Volume 1, 
Issue (4), pp. (118-142). 
 

Ahmed, M. F. (2020). “A proposed strategy to transform Minya 
University into a smart university in light of the trends of 
digital transformation and the Emirati model of Hamdan bin 
Mohammed Smart University”, Fayoum University Journal of 
Educational and Psychological Sciences, Volume Fourteen - 
Sixth Edition, p.( 403 - 628). 



 
فاعلية برنامج قائم علي العالج السلوكي اإليجابى لتحسين إدارة 

  .....التغيير وخفض اضطراب المعرفة في ظل التحول الرقمي 
سعاد حسنى عبد هللا مهدى                               /  د 
  عبد الناصر دمحم مسحل رابعة / د 

 

 

526 

Al-Abdali, S. A.& Al-Harthy, K. H. (2016). “Managing change in the 
Saudi family and its relationship to the emotional intelligence 
of the spouses”, Journal of Reading and Knowledge, Ain 
Shams University, College of Education, Egyptian Association 
for Reading and Knowledge, No. (178), pp. (163-187). 

Al-Ahmar, G. O. (2013). The social and psychological effects of a 
culture of change on youth from the point of view of students 
of Al-Zaytoonah University, Tarhuna, Rawafed Al-Maarifa 
Journal, College of Arts and Sciences, Al-Zaytoonah 
University, Tarhuna, No. (1), p. (132-164) 

 
Al-Balawi, S. (2016). “Change management, concepts and 

applications in university education: a theoretical and 
analytical study”, Journal of Reading and Knowledge, Faculty 
of Education, Ain Shams University, issue (171), pp. (249-
274). 

Al-Khatib, Y. H. & Al-Khatib, K. M. (2021) “Challenges of digital 
transformation in university education and ways to overcome 
them”, Journal of Educational Sciences and Human Studies, 
Taiz University, Al-Turbah Branch, No. (19), pp. (55-83). 

Amin, M. A. (2018): Digital transformation in Egyptian universities as 
a requirement to achieve a knowledge society, Journal of 
Educational Administration, Egyptian Association for 
Comparative Education and Educational Administration, Q5, 
No. 19, pp. (11-116). 

 
Al-Qamhawi, N. F. (2020). Requirements for digital transformation in 

achieving the objectives of the Directorate of Youth and Sports 
in Alexandria Governorate, Assiut Journal of Physical 
Education Sciences and Arts, Faculty of Physical Education, 
Assiut University, No. (55), Part (3), pp. (944-973) ). 

 
Al-Saleem, B. A. (2014). “Managing Change in Jordanian Schools: A 

Suggested Perception, the First International Conference on 
Libraries and Information Centers, There is No Changing 
Digital Environment, Jordan Library and Information 
Association”, Amman, pp. (403-424). 

AL- Tayeb, D.& Mahboub, M. (2011). Change Management as an 
Entrance to Using Information and Communication 
Technology in Business Organizations, Proceedings of the 
International Forum on Creativity and Organizational Change 
in Modern Organizations, Faculty of Economics and 
Management Sciences, Saad Dahleb University, Blida, Part 2, 
pp. (625-636). 

 
Al-Zahrani, A. I.(2019). “Cognitive distortions, mental flexibility, 

emotional awareness, and psychological rigidity as predictors 
of cognitive perception anxiety among undergraduate students” 
Journal of Education, College of Education, Al-Azhar 
University. Issue(182), vol. (1), pp.(602-629).  

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

527 

Al-Zaydi, Z. M. (2015). Employing modern technology and new 
media in the educational process, Arab Thought House, Cairo. 

Al-Khawlani, M. M. (2021). Activating smart digitization in Egyptian 
universities in the light of the Fourth Industrial Revolution, 
Educational Journal, Faculty of Education, Sohag University, 
Part 87, pp. (1409-1498) 

Fahmy, A. F. (2004). “The Systemic Approach and Change 
Management, The Future of Arab Education Journal, The Arab 
Center for Education and Development, Vol. 10, No. (35), pp. 
377-395. 

 
Fakhroa, A. A.(2013). The effectiveness of academic communication 

for students of the College of Basic Education in the State of 
Kuwait between them and their teacher in light of 
contemporary technological progress, Journal of the College of 
Education, College of Education, Assiut University, No. (2) 
Volume (29), p. (162 – 210). 

Farag, M. I. (2013). “The Effectiveness of Positive Psychotherapy in 
Reducing the Stress of Life Events and Developing Life Skills 
for University Students,” The Egyptian Journal of 
Psychological Studies, Volume (23), No. (79), pp. (333-393). 

Gabriel, M. A.& Shawash, H. N. (2020). “The effectiveness of a 
counseling program based on positive psychology techniques 
to reduce social anxiety among stuttering primary school 
students”, Journal of Specific Education Research, College of 
Education, Mansoura University, No. (59), p. (378-397). 

Gomaa, S. H. (2019). “Change management strategies and their impact 
on university job performance: an applied study”, The 
Scientific Journal of Economics and Commerce, Faculty of 
Commerce, Ain Shams University, issue (4), pp. (551-608). 

Hanour, Q. A. (2019). “The Effectiveness of a Positive Cognitive-
Behavioural Program in Reducing Feelings of Psychological 
Stress in Reducing Symptoms of Psychosomatic Disorders for 
Female Working Mothers” Journal of the College of 
Education, Faculty of Education, Benha University, No. (119), 
Volume (30) , p. (1-60). 

Marzouk, F. J. (2013) “Managing Change and the January 25 
Revolution: Reality Challenges and Future Requirements, 
Journal of the College of Education, University of Alexandria, 
Volume (23), Issue (4), pp. (367-411) 

 
Mohamed, S. (2015): Managing change and the will to change, 

Administrative Development Journal, the Egyptian Central 
Agency for Organization and Administration, No. 149, pp. (46-
48). 

 
Muhammad, Q.(2020). “Requirements for the quality of academic 

communication from the students’ point of view.” The 
Scientific Journal of Science and Technology for Physical and 
Sports Activities, Abdelhamid Ben Badis University 



 
فاعلية برنامج قائم علي العالج السلوكي اإليجابى لتحسين إدارة 

  .....التغيير وخفض اضطراب المعرفة في ظل التحول الرقمي 
سعاد حسنى عبد هللا مهدى                               /  د 
  عبد الناصر دمحم مسحل رابعة / د 

 

 

528 

Mostaganem - Institute of Physical Education and Sports, 
number(1), volume(17), pp.(256-274). 

Olayyan, R. M. (2015): Change Management, Dar Safaa for 
Publishing and Distribution, Amman, Jordan. 

 
Ramadan, R. (2018) “The impact of the change management strategy 

on students’ acceptance of the Faculty of Tourism at Damascus 
University for the credit-hour system, Damascus University 
Journal of Economic and Legal Sciences, Damascus 
University, Volume (34), No. (2), pp. (211-244). 

Ramadan, A. T. & Al-Dursah, A. S. (2021). “The effectiveness of 
training on mental representation of shapes in the hierarchical 
transformation of the dominant cognitive power and its impact 
on relieving cognitive perception anxiety among middle school 
students” The Egyptian Journal of Psychological Studies, 
Volume (31), No. (110), pp. (51-110) 

Rassas, N. A.& Mishaal, R. E. (2018). “A program to prepare youth 
for change management and entrepreneurship to achieve the 
goals of the sustainable development strategy: Egypt’s Vision 
2030, Journal of Research in Specific Education, Minya 
University, Faculty of Specific Education, Issue (17), p. (119 - 
193) . 

 
-Salman, S. M.(2020). “The effect of a cognitive-behavioral 

counseling program based on positive self-dialogue to improve 
emotional expression among girls in residential institutions in 
the preparatory stage, Fayoum University Journal of 
Educational and Psychological Sciences, Faculty of Education, 
Fayoum University, number (14), volume ( (7), p 342-412.( ). 

Salloum, M. M.& Ali, A. Y. (2018). “Effective Change for Female 
Students of the Kindergarten Department”, Journal of the 
Researcher in Humanities and Social Sciences, Kasdi Merbah 
University, Ouargla, No. 33, pp. (423-436). 

 
Shurrab, N. A.(2018). “The cognitive anxiety of testing and its 

relationship to hope and future thinking.” Journal of 
Educational and Human Studies, College of Education, 
Damanhour University, number(4), volume(10), pp.(20-46). 

 
Ta'lab, S. S.& Zaki, W. O. (2015). The factorial structure and 

psychometric properties of the measure of readiness for change 
and its relationship to some demographic variables among a 
sample of faculty members and the supporting body in 
Egyptian universities, Journal of Education, College of 
Education, Al-Azhar University, issue (165), part (3), pp. (552-
589). 

 
 
 
 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

529 

:المراجع األجنبية   
 

Ackerman,C. (2018).  Positive Emotions: A List of 26 Examples & 
Definition in Psychology . 
https://positivepsychologyprogram.com/positive-emotions-list-
examples-definitionpsychology. 

Arampatzi, E.; Burger, M.; Stavropoulos, S. & Tay, L. (2020). The 
Role of positive expectations for resilience to adverse events: 
Subjective well-being before, during and after the Greek 
bailout referendum. Journal of Happiness Studies: An 
Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 21(3), 965–
995. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00115-9. 

Baeva,L.& Grigorev, A.( 2020). Safety of Digitalization of 
Educational and Social Space, Pakistan Journal of Distance & 
Online Learning. Volume: VI,  231-246. 

- Balyer, A. & OZ, O. (2018). Academicians’ views on digital 
transformation in education. International Online Journal of 
Education and Teaching (IOJET), 5(4), 809-830. 
http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/441/295 

 
Bannink,F. (2014). Positive CBT: From Reducing Distress to 

Building Success, journal of Contemporary 
Psychotherapy44(1), DOI:10.1007/s10879-013-9239-7 

 
Bohlmeijer,E.& Westerhof,G.  (2021). The Model for Sustainable 

Mental Health: Future Directions for Integrating Positive 
Psychology Into Mental Health Care, Positive Psychology, a 
section of the journal Frontiers in Psychology.volume12. Front  
Psychol.  https://doi.org/10.3389/fpsyg. 747999. 

 
Chang,Y.F. (2021).dimensional cognitive test anxieties and their 

relationships with achievement goals, cognitive resources, 
motivational engagement, and academic performance, 
Learning and Individual Differences.Vol 92 .  pp. 102084. 

Cherry ,k. (2020). Self Efficacy and Why Believing in Yourself 
Matters, Personality Psychology, 
https://www.verywellmind.com/what-is-self-efficacy-2795954. 

Cuncic,A. (2021). What Is Problem-Solving Therapy? Psychotherapy, 
American Psychological Association , Division 12. 
https://www.verywellmind.com/an-overview-of-problem-
solving-therapy-4767991 

 
Dhakal,A.&Bobrin,B. (2022). Cognitive Deficits, Bookshelf, 

StatPearls Publishing LLC. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559052, 

 
 
 
 

 



 
فاعلية برنامج قائم علي العالج السلوكي اإليجابى لتحسين إدارة 

  .....التغيير وخفض اضطراب المعرفة في ظل التحول الرقمي 
سعاد حسنى عبد هللا مهدى                               /  د 
  عبد الناصر دمحم مسحل رابعة / د 

 

 

530 

Ebied,M.& Abdul Rahman,S.(2015). The effect of interactive e-book 
on students' achievement at Najran University in computer in 
education course Faculty of education- Najran University, 
Saudi Arabia, Journal of Education and Practice, Vol.6, 
No.19, www.iiste.org. 

 
Field,A.(2018).Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics , 

SAGE Publications. 
Hamaideh,S.& Mansour,A.(2014) . Psychological, cognitive, and 

personal variables that predict college academic achievement 
among health sciences students. Nurse Education Today. 
34(5):703-8. doi: 10.1016/j.nedt.2013.09.010. 

Hoppen,T.& Morina,N.(2021).Efficacy of positive psychotherapy in 
reducing negative and enhancing positive psychological 
outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials, 
positive psychotherapy . doi:10.1136/bmjopen-2020-046017. 

 
Khalili,D.; Khalili,N.& Jafari,E. (2022)." Effectiveness of Positive 

Psychotherapy on Depression and Alexithymia in Women 
Applying for a Divorce, Depression Research and Treatment . 
DOI: 10.1155/2022/8446611. 

 
Livari,N.; Sharma,S.& Olkkonen,L. (2020). Digital transformation 

of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the 
basic education of the young generation and why information 
management research should care?, International ,Journal of 
Information Management. Volume 55. 
DOI: 10.1016/j.ijinfomgt. 

 
Luo,Y.Z.; Xiao,Y.M.; Ma,Y.Y.& Li,C.(2021) Discussion of Students' 

E-book Reading Intention With the Integration of Theory of 
Planned Behavior and Technology Acceptance Model, 
Students’ Ebook Reading Intention.volume12. 
doi: 10.3389/fpsyg.2021.752188. 

Mahdavi,P.; Valibeygi,A.;  Moradi,M.&  Sadeghi,S. (2021). 
Relationship Between Achievement Motivation, Mental Health 
and Academic Success in University Students, International 
Quarterly of Community Health Education . 
DOI: 10.1177/0272684X211025932 

Manea,A.D. (2020). Educational Communication under the Influence 
of Digital Changes. Educatia 21 Journal, (18), Art. #16 doi: 
10.24193/ed21.2020.18.16. 

 
Mead,E.(2020). What Is Positive Psychotherapy? (Benefits & Model), 

positive psychology. https://positivepsychology.com/positive-
psychotherapy-research-effects-treatment. 

Murray, H. (2021). Solution focused brief therapy (SFBT). Simply 
Psychology.  

https://www.simplypsychology.org/solution-focused-therapy.html.  
 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

531 

Park,M.; Leahey,E.& Funk,R.(2021). Dynamics of Disruption in 
Science and Technology, Figures - available via license: 
Creative Commons Attribution International. Social and 
Information Networks (cs.SI). 
https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.11184 

 
Pate,S.R. ,(2019 ).Effect of Digital-learning on Academic achievement 

of secondary school students ,Project: Effect of Digital 
Learning on Secondary school students. : 
https://www.researchgate.net/publication/339898989.   

 
Platt,I.; Kannangara,C.; Tytherleigh,M.& Carson,J. (2020). The 

Hummingbird Project: A Positive Psychology Intervention for 
Secondary School Students, original research Front. Psycho, 
Positive Psychology Studies in Education. volum11. 
doi: 10.3389/fpsyg.2020.02012 

 
Poh Keong, P.; Chee Sern,L.; Ming,F.& Che,I. (2015). The 

Relationship between Mental Health and Academic 
Achievement among University Students – A Literature 
Review,  conference: Second International Conference on 
Global Trends in Academic Research At: Bandung, Indonesia, 
Volume: 2. 755-764. Published by Global Illuminators 
Publishing. 

 
Rashid, T. (2015). Positive Psychotherapy: A Strengths-Based 

Approach, Journal of Positive Psychology. Vol. 10, No. 1, 25–
40. http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2014.920411 

 
Ross,A.& Coles, K. (2021). Instilling Hope in the Lives of 

Adolescents in a School Setting, Division of Arts and Sciences, 
City University of Seattle . 

 
Salois,D.J..(2021). Promoting Well-Being Among College 

Students:The Effects of A Positive Psychology course, 
Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 
11799. https://scholarworks.umt.edu/etd/11799. 

  
Schneider, J.( 2021) "Ethics of Neurocognitive Disorders" Honors 

Theses. https://scholarworks.wmich.edu/honors. 
 

Schueller, S. M., & Parks, A. C. (2014). The science of self-help: 
Translating positive psychology research into increased 
individual happiness. European Psychologist, 19(2), 145–155. 
 https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000181 

 
Seligman,M.(2018). PERMA and the building blocks of well-being, 

The Journal of Positive Psychology, Dedicated to furthering 
research and promoting good practice. DOI: 
10.1080/17439760.2018.1437466. 



 
فاعلية برنامج قائم علي العالج السلوكي اإليجابى لتحسين إدارة 

  .....التغيير وخفض اضطراب المعرفة في ظل التحول الرقمي 
سعاد حسنى عبد هللا مهدى                               /  د 
  عبد الناصر دمحم مسحل رابعة / د 

 

 

532 

  
Sklyarov,K.;Vorotyntseva,A.;Komyshova,L.& Sviridova, A. (2020), 

"Methods of digital transformation of the educational 
environment of agricultural universities", E3S Web of 
Conferences; Vol. 175, No.8: EDP Sciences, 
 

Stone, B. M., & Parks, A. C. (2018). Cultivating subjective well-being 
through positive psychological interventions. In E. Diener, S. 
Oishi, & L. Tay (Eds.), Handbook of well-being. Salt Lake 
City, UT: DE Publishers. DOI:nobascholar.com. 

Sutton,J. (2020). Socratic Questioning in Psychology: Examples and 
Techniques, Therapy Exercises. 
https://positivepsychology.com/socratic-questioning/. 

Sutton.J. (2021). How to Use the Miracle Question in Therapy, 
Therapy Exercises. https://positivepsychology.com/miracle-
question/. 

Touri,B.; Talbi,M.; Soubhi,F.& Lima,L.(2014). Psycho-
communication Disorders among Moroccan University Hard 
Science Major Students, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, (116) 5058 – 5062 .  

Veríssimo,L.;  Dias,P.;  Santos,D.&  Carneiro,A. (2022). Low 
academic achievement as a predictor of test anxiety in 
secondary school students Neuropsychiatrie de l Enfance et de 
l Adolescence. DOI:10.1016/j.neurenf.2021.12.002 

Villab,M.; Narayanan,M.; Compton,S.; Kendall,P. &Neumer,S.(2018). 
Cognitive-behavioral therapy for youth anxiety: 
Aneffectiveness evaluation in community practice, Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 86(9)751-764. 

 
Waters,L.; Algoe,S.; Dutton,J.; Emmons,R.; Fredricksond,B.; 

Heaphy,E.; Moskowitz,J.; Neff,K.; Niemiec,R.; Pury,C.& 
Steger,M. (2021). Positive psychology in a pandemic: 
buffering, bolstering, and building mental health, The, Journal 
of  Positive Psychology.  VOL. 17, NO. 3, 303–323 
https://doi.org/10.1080/17439760.2021.1871945. 

Pة مصر:اسCYاتيجية التنمية املستدامة -    http:/ /sdsegypt2030.com  2030ؤر

  29الفرص والتحديات ،: لا0/امعات والتحو الرق�7 " املؤتمر الدو't �فCYا��¹  - 
 Ciابطة ا0/امع2020د�سم  ، جامعة  ات سالمية وجمعية �ليات عالم العر�يةر ، 
  newsId?aspx.NoteDetails/eg.edu.cu.masscomm://http=1037 .القا,رة

ة �عالم ، ، �لي2020 / 12/ 30" لالتحو الرق67 :� التعليم ا0/ام�x "املؤتمر الدو'�   - 
  . http://masscomm.cu.edu.eg. جامعة القا,رة 

 

 

 

  


