
  زينب محمد أمين محمد 

اإلسهام النسبى ألبعاد هندسة الذات والبخل المعرفى اإلسهام النسبى ألبعاد هندسة الذات والبخل المعرفى 

وماراءاإلنفعال فى التنبؤ بجوانب السلوك جراء جائحة وماراءاإلنفعال فى التنبؤ بجوانب السلوك جراء جائحة 

  لدى طالب الجامعةلدى طالب الجامعة    ((CCOOVVIIDD--1199كورونا)كورونا)

  زينب محمد أمين محمد زينب محمد أمين محمد 

  جامعة أسوان جامعة أسوان   ––كلية التربية كلية التربية   ––مدرس علم النفس التربوى مدرس علم النفس التربوى 

  ملخص الدراسة: ملخص الدراسة: 

طبيعة العالقة بين هندسة الذاات االبلذ  طبيعة العالقة بين هندسة الذاات االبلذ  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن    

( لذد  ( لذد  CCOOVVIIDD--1199المعرفى امااراء اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا المعرفى امااراء اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا 

طالب الجامعة، االكشف عذن الفذراب بذين مرىفعذى امنلفوذى جاانذب السذلاك جذراء طالب الجامعة، االكشف عذن الفذراب بذين مرىفعذى امنلفوذى جاانذب السذلاك جذراء 

( لد  طالب الجامعذة فى هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى ( لد  طالب الجامعذة فى هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى CCOOVVIIDD--1199جائحة كارانا جائحة كارانا 

نفعذذا (، االىا ذذ  لمعادلذذة ىنبنيذذة بذذين جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة نفعذذا (، االىا ذذ  لمعادلذذة ىنبنيذذة بذذين جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة امذذااراء اإلامذذااراء اإل

( اكذذ  مذذن هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا ، ( اكذذ  مذذن هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا ، CCOOVVIIDD--1199كارانذذا كارانذذا 

االكشف عن الىأثيرات المباشرة اغير المباشرة لك  من المىغيرات المسىقلة المىمثلذة فذى االكشف عن الىأثيرات المباشرة اغير المباشرة لك  من المىغيرات المسىقلة المىمثلذة فذى 

ى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة ى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا  علذذهندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا  علذذ

( طالب اطالبة، من طالب الفرقذة ( طالب اطالبة، من طالب الفرقذة 430430(، اطبقت الدراسة على  (، اطبقت الدراسة على  CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

( عامذا  اانحذراف ( عامذا  اانحذراف 22.4822.48جامعذة سسذاان، بمىاسذط عمذر )منذى جامعذة سسذاان، بمىاسذط عمذر )منذى     ––الرابعة بكلية الىربية  الرابعة بكلية الىربية  

 ،  ، 48484848//048.048.(، لذذال  الف ذذ  الدراسذى الثذذانى للعذذا  الدراسذذى (، لذذال  الف ذذ  الدراسذى الثذذانى للعذذا  الدراسذذى 8..82..2معيذار  قذذدر  معيذار  قذذدر  

لدراسة قامت الباحثة بإعداد األداات الىالية: مقذايي  لذذ هندسة الذاات ا لدراسة قامت الباحثة بإعداد األداات الىالية: مقذايي  لذذ هندسة الذاات ا الىحقيق سهداف االىحقيق سهداف ا

((، اىعريذذب ((، اىعريذذب CCOOVVIIDD--1199مذذااراء اإلنفعذذا  ا جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا مذذااراء اإلنفعذذا  ا جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا 

الىبار اإلنعكا  المعرفى للبل  المعرفى( اسسذفرت الدراسذة عذن مجماعذة مذن النىذائ  الىبار اإلنعكا  المعرفى للبل  المعرفى( اسسذفرت الدراسذة عذن مجماعذة مذن النىذائ  

بذين هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى بذين هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى     سهمها: ىاجد عالقة ارىباطية ماجبة دالذة إح ذائيةسهمها: ىاجد عالقة ارىباطية ماجبة دالذة إح ذائية

( لذد  طذالب ( لذد  طذالب CCOOVVIIDD--1199امااراء اإلنفعا  اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا امااراء اإلنفعا  اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا 



الجامعة، اىاجد فراب اات داللة إح ائية في هندسة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء الجامعة، اىاجد فراب اات داللة إح ائية في هندسة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء 

( ( CCOOVVIIDD--1199اإلنفعا  بين مرىفعى امنلفوى جاانب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا اإلنفعا  بين مرىفعى امنلفوى جاانب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا 

جامعذذذة ل ذذذالب الطذذذالب مرىفعذذذى جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة جامعذذذة ل ذذذالب الطذذذالب مرىفعذذذى جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة لذذذد  طذذذالب اللذذذد  طذذذالب ال

(، ا يمكذذذذذن الىنبذذذذذن بجاانذذذذذب السذذذذذلاك جذذذذذراء جائحذذذذذة (، ا يمكذذذذذن الىنبذذذذذن بجاانذذذذذب السذذذذذلاك جذذذذذراء جائحذذذذذة CCOOVVIIDD--1199كارانذذذذذا كارانذذذذذا 

(  لد  طالب الجامعة من لال  مىغيرات الدراسة هندسذة الذاات (  لد  طالب الجامعة من لال  مىغيرات الدراسة هندسذة الذاات CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

  االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا (، اكالك ىاجد ىأثيرات مباشرة اغير مباشرة لك  مذناالبل  المعرفى امااراء اإلنفعا (، اكالك ىاجد ىأثيرات مباشرة اغير مباشرة لك  مذن

المىغيرات المسىقلة المىمثلة في هندسة الاات االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا ( علذى المىغيرات المسىقلة المىمثلة في هندسة الاات االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا ( علذى 

  ( لد  طالب الجامعة.( لد  طالب الجامعة.CCOOVVIIDD--1199جاانب السلاك جراء جائحة كارانا جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

: هندسة الاات، البل  المعرفى، مااراء اإلنفعا ، جاانب السلاك  : هندسة الاات، البل  المعرفى، مااراء اإلنفعا ، جاانب السلاك  الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  (. (. CCOOVVIIDD--1199جراء جائحة كارانا جراء جائحة كارانا 



  زينب محمد أمين محمد 

TThhee  RReellaattiivvee  CCoonnttrriibbuuttiioonn  TToo  tthhee  ddiimmeennssiioonnss  

ooff  SSeellff--EEnnggiinneeeerriinngg,,  CCooggnniittiivvee  MMiisseerrlliinneessss,,  

aanndd  MMeettaa--EEmmoottiioonn  IInn  PPrreeddiiccttiinngg  AAssppeeccttss  ooff  

CCoorroonnaa  PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr  ((CCOOVVIIDD--1199))  

AAmmoonngg  UUnniivveerrssiittyy  SSttuuddeennttss  

AAbbssttrraacctt  

TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  aaiimmeedd  ttoo  rreevveeaall  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  sseellff--eennggiinneeeerriinngg,,  ccooggnniittiivvee  mmiisseerrlliinneessss,,  

mmeettaa--eemmoottiioonn  aanndd  aassppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaavviirruuss  

((CCOOVVIIDD--1199))  ppaannddeemmiicc  aammoonngg  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss,,  aanndd  ttoo  

rreevveeaall  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  hhiigghh  aanndd  llooww  aassppeeccttss  ooff  

bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc  ((CCOOVVIIDD--1199))  aammoonngg  

uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  iinn  eellff--eennggiinneeeerriinngg,,  ccooggnniittiivvee  mmiisseerrlliinneessss  

aanndd  mmeettaa--eemmoottiioonn)),,  aanndd  rreeaacchhiinngg  aa  pprreeddiiccttiivvee  eeqquuaattiioonn  

bbeettwweeeenn  tthhee  aassppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc  

((CCOOVVIIDD--1199))  aanndd  bbootthh  sseellff--eennggiinneeeerriinngg  aanndd  ccooggnniittiivvee  

mmiisseerrlliinneessss  aanndd  mmeettaa--eemmoottiioonn,,  aanndd  rreevveeaalliinngg  tthhee  ddiirreecctt  aanndd  

iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabblleess  

rreepprreesseenntteedd  iinn  sseellff--eennggiinneeeerriinngg,,  ccooggnniittiivvee  ssttiinnggiinneessss  aanndd  

mmeettaa--eemmoottiioonn  OOnn  aassppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaavviirruuss  

((CCOOVVIIDD--1199))  ppaannddeemmiicc,,  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  ((443300))  mmaallee  

aanndd  ffeemmaallee  ssttuuddeennttss,,  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  ffoouurrtthh  aanndd  tthhiirrdd  yyeeaarr  ooff  

tthhee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  --  AAsswwaann  UUnniivveerrssiittyy,,  wwiitthh  aann  aavveerraaggee  

aaggee  ooff  ((2200..8888))  yyeeaarrss  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  ((22..9988)),,  

dduurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr..  FFoorr  tthhee  22001199//22002200  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarr,,  aanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,  tthhee  

rreesseeaarrcchheerr  pprreeppaarreedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoooollss::  tthhee  SSeellff--EEnnggiinneeeerriinngg  

SSccaallee,,  tthhee  MMeettaa--EEmmoottiioonn  SSccaallee,,  tthhee  BBeehhaavviioorr  AAssppeeccttss  SSccaallee  

dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  PPaannddeemmiicc  ((CCOOVVIIDD--1199)),,  aanndd  tthhee  AArraabbiizzaattiioonn  

ooff  tthhee  CCooggnniittiivvee  RReefflleeccttiioonn  TTeesstt  ((ffoorr  ccooggnniittiivvee  ssttiinnggiinneessss))..  TThhee  



ssttuuddyy  iiss  aabboouutt  aa  sseett  ooff  rreessuullttss,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ooff  wwhhiicchh  

aarree::  TThheerree  iiss  aa  ppoossiittiivvee  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoorrrreellaattiioonn  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  sseellff--eennggiinneeeerriinngg,,  ccooggnniittiivvee  mmiisseerrlliinneessss,,  

mmeettaa--eemmoottiioonn  aanndd  aassppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  

ppaannddeemmiicc  ((CCOOVVIIDD--1199))  aammoonngg  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss,,  aanndd  tthheerree  

aarree  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  iinn  sseellff--eennggiinneeeerriinngg,,  

ccooggnniittiivvee  mmiisseerrlliinneessss  aanndd  mmeettaa--eemmoottiioonn  bbeettwweeeenn  hhiigghh  aanndd  

llooww  aassppeeccttss..  BBeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaavviirruuss  ((CCOOVVIIDD--1199))  

ppaannddeemmiicc  aammoonngg  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  iinn  ffaavvoorr  ooff  ssttuuddeennttss  wwiitthh  

hhiigghh  aassppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc  

((CCOOVVIIDD--1199))..  AAssppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  

ppaannddeemmiicc  ((CCOOVVIIDD--1199))  aammoonngg  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  ccaann  bbee  

pprreeddiicctteedd  tthhrroouugghh  ssttuuddyy  vvaarriiaabblleess  ((sseellff--eennggiinneeeerriinngg  aanndd  

mmiisseerrlliinneessss))..  CCooggnniittiivvee  aanndd  mmeettaa--eemmoottiioonnaall)),,  aass  wweellll  aass  tthheerree  

aarree  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  

vvaarriiaabblleess  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ((sseellff--eennggiinneeeerriinngg,,  ccooggnniittiivvee  

mmiisseerrlliinneessss  aanndd  mmeettaa--eemmoottiioonn))  oonn  aassppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  dduuee  ttoo  

tthhee  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc  ((CCOOVVIIDD--1199))  aammoonngg  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss..  

KKeeyy  WWoorrdd::  SSeellff--EEnnggiinneeeerriinngg,,  CCooggnniittiivvee  MMiisseerrlliinneessss,,  MMeettaa--

EEmmoottiioonn,,  AAssppeeccttss  ooff  CCoorroonnaa  PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr  ((CCOOVVIIDD--1199))..  



  زينب محمد أمين محمد 

اإلسهام النسبى ألبعاد هندسة الذات والبخل المعرفى اإلسهام النسبى ألبعاد هندسة الذات والبخل المعرفى 

السلوك جراء جائحة السلوك جراء جائحة وماراءاإلنفعال فى التنبؤ بجوانب وماراءاإلنفعال فى التنبؤ بجوانب 

  لدى طالب الجامعةلدى طالب الجامعة    ((CCOOVVIIDD--1199كورونا)كورونا)

  زينب محمد أمين محمد زينب محمد أمين محمد 

  جامعة أسوان جامعة أسوان   ––كلية التربية كلية التربية   ––مدرس علم النفس التربوى مدرس علم النفس التربوى 

  المقدمة: المقدمة: 

( ظرافذا  ( ظرافذا  48484848يعيش العال  مع بداية العقد الثالث من القرن الحذاد  االعشذرين يعيش العال  مع بداية العقد الثالث من القرن الحذاد  االعشذرين 

فذى غالبيذة دا  فذى غالبيذة دا  CCOOVVIIDD--1199    اسىثنائية ع يبة؛ نظرا  لىفشى فيرا  كارانذا المسذىجداسىثنائية ع يبة؛ نظرا  لىفشى فيرا  كارانذا المسذىجد

العال ، األمر الا  جعذ  منذو ابذاء  سا جائحذة علذى حذد ا ذف منظمذة ال ذحة العالميذة العال ، األمر الا  جعذ  منذو ابذاء  سا جائحذة علذى حذد ا ذف منظمذة ال ذحة العالميذة 

WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn   اكان لالك ىدعيات اىذأثيرات عديذدة علذى كافذة ، اكان لالك ىدعيات اىذأثيرات عديذدة علذى كافذة ،

--CCOOVVIIDDالمجاالت، الا ة المجا  الىعليمى فى جميع دا  العذال ، فجائحذة كارانذا  المجاالت، الا ة المجا  الىعليمى فى جميع دا  العذال ، فجائحذة كارانذا  

يمذذر بهذذا العذذال  ساجذذدت س)مذذة فذذى ىنفيذذا اللطذذط الدراسذذية، ابذذرام  يمذذر بهذذا العذذال  ساجذذدت س)مذذة فذذى ىنفيذذا اللطذذط الدراسذذية، ابذذرام    ( الحاليذذة الىذذى( الحاليذذة الىذذى1199

الىدريب اطرب اإلمىحانذات االىقذاي ، اىشذير إح ذائيات اليانسذكا ال ذادرة فذى نهايذة الىدريب اطرب اإلمىحانذات االىقذاي ، اىشذير إح ذائيات اليانسذكا ال ذادرة فذى نهايذة 

دالذة بفاوذى غيذر مسذباقة فذى مجذا  الىعلذي  بسذبب هذا  دالذة بفاوذى غيذر مسذباقة فذى مجذا  الىعلذي  بسذبب هذا    0.00.0إلذى ىذأثر  إلذى ىذأثر      48484848سبري سبري 

مليذان معلذ  عذن مليذان معلذ  عذن   3333لذب الذب امليذار طامليذار طا  1.01.0الجائحة، ىرىب عليهذا انقطذام مذا ال يقذ  عذن الجائحة، ىرىب عليهذا انقطذام مذا ال يقذ  عذن 

سماكن الدراسة، اسن ما يعاد  ن ف هنالء الطذالب ال يمىلكذان رفاهيذة الذىعل  عذن بعذد سماكن الدراسة، اسن ما يعاد  ن ف هنالء الطذالب ال يمىلكذان رفاهيذة الذىعل  عذن بعذد 

  ألنه  ال يمىلكان جها) حاسب آلى، اال إمكانية اإلى ا  بشبكة اإلنىرنت.ألنه  ال يمىلكان جها) حاسب آلى، اال إمكانية اإلى ا  بشبكة اإلنىرنت.

افيما يىعلذق بذالىعلي  الجذامعى ىذ  الىحذا  مذن النظذا  الىعليمذى الكالسذيكى إلذى افيما يىعلذق بذالىعلي  الجذامعى ىذ  الىحذا  مذن النظذا  الىعليمذى الكالسذيكى إلذى 

عل  عذذن بعذذد(؛ لىذذافير م ذذادر الذذىعل  امىابعذذة الطذذالب للمحاوذذرات عل  عذذن بعذذد(؛ لىذذافير م ذذادر الذذىعل  امىابعذذة الطذذالب للمحاوذذرات الىعلذذي  الرقمذذى الىالىعلذذي  الرقمذذى الى

االىكليفذذات الدراسذذية مذذن لذذال  القنذذاات الىعليميذذة علذذى ماقذذع كذذ  جامعذذة علذذى شذذبكة االىكليفذذات الدراسذذية مذذن لذذال  القنذذاات الىعليميذذة علذذى ماقذذع كذذ  جامعذذة علذذى شذذبكة 



االنىرنذذذذذت، سا مذذذذذن لذذذذذال  قنذذذذذاات الياىيذذذذذاب اللا ذذذذذة بكذذذذذ  عوذذذذذا هيئذذذذذة االنىرنذذذذذت، سا مذذذذذن لذذذذذال  قنذذذذذاات الياىيذذذذذاب اللا ذذذذذة بكذذذذذ  عوذذذذذا هيئذذذذذة 

  .  .  ((**))((20202020الهاللى،الهاللى،ىدري . ىدري . 

مجىمع الم ر  االعال  بأسر  مجىمع الم ر  االعال  بأسر  فك  ها  اإلجراءات مع انىشار الفيرا  جعلت الفك  ها  اإلجراءات مع انىشار الفيرا  جعلت ال

سسيرا  لهاا الاباء اىداعياىو، األمر الا  ىرىب عليو مااجهذة جميذع سفذراد المجىمذع عامذة سسيرا  لهاا الاباء اىداعياىو، األمر الا  ىرىب عليو مااجهذة جميذع سفذراد المجىمذع عامذة 

االطالب بلا ة لعديد من الوغاط االىحذديات علذى الجانذب ال ذحى فذى المقذا  األا  االطالب بلا ة لعديد من الوغاط االىحذديات علذى الجانذب ال ذحى فذى المقذا  األا  

د  إلذى د  إلذى االجانب الىعليمى، االجانب النفسى، االجانذب اإلنفعذالى فذى المقذا  الثذانى ممذا ساالجانب الىعليمى، االجانب النفسى، االجانذب اإلنفعذالى فذى المقذا  الثذانى ممذا س

سااء الجانب المعرفذى االجانذب سااء الجانب المعرفذى االجانذب     AAssppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorrق ار فى جاانب السلاكق ار فى جاانب السلاك

  النفسى ساالجانب اإلنفعالى.النفسى ساالجانب اإلنفعالى.

كما سن الطالب يقامان بالعديذد مذن األنشذطة االذك لكذى يىكيذف مذع مىطلبذات كما سن الطالب يقامان بالعديذد مذن األنشذطة االذك لكذى يىكيذف مذع مىطلبذات 

الاوع الجديد االحياة المحيطة، فبعد سن كذاناا يىعلمذان بالطريقذة الىقليديذة س ذبب هنذاك الاوع الجديد االحياة المحيطة، فبعد سن كذاناا يىعلمذان بالطريقذة الىقليديذة س ذبب هنذاك 

مذن قذبله  فذى ىجميذع المذادة العلميذة المكلفذين بهذا، كمذا سن انعذ)اله  عذن الجذا مذن قذبله  فذى ىجميذع المذادة العلميذة المكلفذين بهذا، كمذا سن انعذ)اله  عذن الجذا     مشاركةمشاركة

الجامعى اال)مالء سثر فيه  ااإل ابات الىى حدثت سااء لبعوه  سا اايه  كذ  هذاا سثذر الجامعى اال)مالء سثر فيه  ااإل ابات الىى حدثت سااء لبعوه  سا اايه  كذ  هذاا سثذر 

مذن لذال  مذن لذال    الباحثةةالباحثةةبشك  مباشر على جاانب السلاك لد  طالب الجامعة اهاا ما لمسذىو بشك  مباشر على جاانب السلاك لد  طالب الجامعة اهاا ما لمسذىو 

  فاع  مع الطالب عبر اإلنىرنت.  فاع  مع الطالب عبر اإلنىرنت.  ىدري  المقررات اإللكىرانية االىىدري  المقررات اإللكىرانية االى

"فاال سحد ينكر بأن الاات هى العام  الجذاهر  فذى الذىحك  بالسذلاك البشذر  "فاال سحد ينكر بأن الاات هى العام  الجذاهر  فذى الذىحك  بالسذلاك البشذر      

فهى قاة دافعة لىنظي  اوبط اىاجيذو السذلاك، إا يحذدد اإلسذىجابات الااىيذة فذى مااقذف فهى قاة دافعة لىنظي  اوبط اىاجيذو السذلاك، إا يحذدد اإلسذىجابات الااىيذة فذى مااقذف 

الحياة الملىلفة كما إنو يعطى الىفسيرات السىجابات اآللرين االذك يحذدد سسذلاب ىعامذ  الحياة الملىلفة كما إنو يعطى الىفسيرات السىجابات اآللرين االذك يحذدد سسذلاب ىعامذ  

الفرد مع اآللرين، كما يىفق العلماء االباحثان على سن مفهذا  الذاات هذا حجذر ال)اايذة الفرد مع اآللرين، كما يىفق العلماء االباحثان على سن مفهذا  الذاات هذا حجذر ال)اايذة 

فى الشل ية اسن سفو  ما يمكن سن يكىسبو الطالب الجامعى لال  سناات دراسذىو هذى فى الشل ية اسن سفو  ما يمكن سن يكىسبو الطالب الجامعى لال  سناات دراسذىو هذى 
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ىطاير شل يىو فهاا األمذر يحذدد نجاحذو المسذىقبلى الدراسذى انجاحذو المهنذى اىاافقذو ىطاير شل يىو فهاا األمذر يحذدد نجاحذو المسذىقبلى الدراسذى انجاحذو المهنذى اىاافقذو 

  (. (. 1010،،20202020)فرج ،)فرج ،ىحدها مهارة هندسة الاات لديو"ىحدها مهارة هندسة الاات لديو"  اإلجىماعى االنفسى اكلها سماتاإلجىماعى االنفسى اكلها سمات

"انظذذرا  ألن الحيذذاة دائمذذة الىغيذذر افذذى ىجذذدد مسذذىمر، فاأليذذديالاجيات ىىغيذذر، "انظذذرا  ألن الحيذذاة دائمذذة الىغيذذر افذذى ىجذذدد مسذذىمر، فاأليذذديالاجيات ىىغيذذر، 

اسسلاب الحياة االعادات االقي  ىىغير، االنا  سنفسه  يىغيران. اعملية هندسذة الذاات سا اسسلاب الحياة االعادات االقي  ىىغير، االنا  سنفسه  يىغيران. اعملية هندسذة الذاات سا 

الطذالب مذن لذار مراحذ  الطذالب مذن لذار مراحذ  إعادة برمجىها لىىناسب مع الحياة بمىغيراىها هى الىى ىُمكن إعادة برمجىها لىىناسب مع الحياة بمىغيراىها هى الىى ىُمكن 

حياىه  بنجاح، اهى الىى ىمكنه  من مااجهة مشكالىه  من لال  الىلطيط الذاهنى حيذث حياىه  بنجاح، اهى الىى ىمكنه  من مااجهة مشكالىه  من لال  الىلطيط الذاهنى حيذث 

يحذذدد سهدافذذو ايقذذا  ىركيذذ)  اانىباهذذو ايذذدرب قدراىذذو، ا ىبعذذد  عذذن ارىكذذاب األلطذذاء يحذذدد سهدافذذو ايقذذا  ىركيذذ)  اانىباهذذو ايذذدرب قدراىذذو، ا ىبعذذد  عذذن ارىكذذاب األلطذذاء 

اىمكنو من الىافيق بين مشاعر  الداللية اسلاكو الظاهر، كما ىالد لديذو شذعارا  بالراحذة اىمكنو من الىافيق بين مشاعر  الداللية اسلاكو الظاهر، كما ىالد لديذو شذعارا  بالراحذة 

  سية اىمنع عنو المشاعر السلبية ااإلوطرابات النفسية الملىلفة اىقا  ثقىو بنفسو".سية اىمنع عنو المشاعر السلبية ااإلوطرابات النفسية الملىلفة اىقا  ثقىو بنفسو".النفالنف

  (  (  100100، ، 20202020منصور،منصور،    

كما يا ف مي  الكثير من األفذراد بشذك  شذبو دائذ  إلذى اسذىلدا  ميكامي)مذات كما يا ف مي  الكثير من األفذراد بشذك  شذبو دائذ  إلذى اسذىلدا  ميكامي)مذات 

حاسابية اات اسذىغال  سقذ  لجهذده  العقلذى بالبلذ  المعرفذى، القذد ظلذت مسذألة البلذ  حاسابية اات اسذىغال  سقذ  لجهذده  العقلذى بالبلذ  المعرفذى، القذد ظلذت مسذألة البلذ  

سار البحث فى مجا  عل  النف  المعرفى منا ما يقرب من لمسين عاما  سار البحث فى مجا  عل  النف  المعرفى منا ما يقرب من لمسين عاما  المعرفى ىُشغ  مالمعرفى ىُشغ  م

  DDuuaall  PPrroocceesssseessحىذذى اآلن وذذمن مذذا يسذذمى بنظريذذات العمليذذات الم)داجذذة حىذذى اآلن وذذمن مذذا يسذذمى بنظريذذات العمليذذات الم)داجذذة 

TThheeoorriieess     الىى لل ت إلى سنو عندما ىااجهنا مشكلة ما فإن عقالنا لذديها ميكاني)مذات الىى لل ت إلى سنو عندما ىااجهنا مشكلة ما فإن عقالنا لذديها ميكاني)مذات

  ,,SSttuuppppllee,,  GGaallee,,  &&  RRiicchhmmoonnddملىلفة ىفاو  بينها للىعام  مع ىلك المشذكلة ملىلفة ىفاو  بينها للىعام  مع ىلك المشذكلة 

22001133))..  

اعلى هاا األسا  ي ف الباحثان األفراد الاين يكذان لذد  عقذاله  ميذ  قذا  اعلى هاا األسا  ي ف الباحثان األفراد الاين يكذان لذد  عقذاله  ميذ  قذا  

لإلعىماد على نمط المعالجة الحدسية المافرة للجهد العقلى بالبل  المعرفى مقارنة بالذاين لإلعىماد على نمط المعالجة الحدسية المافرة للجهد العقلى بالبل  المعرفى مقارنة بالذاين 

ىعىمذذذذذد عقذذذذذاله  علذذذذذى نمذذذذذط المعالجذذذذذة المراقبذذذذذة المعىمذذذذذدة علذذذذذى المجهذذذذذاد ىعىمذذذذذد عقذذذذذاله  علذذذذذى نمذذذذذط المعالجذذذذذة المراقبذذذذذة المعىمذذذذذدة علذذذذذى المجهذذذذذاد 

  (.(.EEvvaannss,,22000088العقلى العقلى 

ه  الذاين يعىمذدان علذى اإلسذىجابات ه  الذاين يعىمذدان علذى اإلسذىجابات CCooggnniittiivvee  MMiisseerrssبالبلالء معرفيا  بالبلالء معرفيا  "ف"ف

الحدسية اعلى المعالجة غير المنهجية للمعلامذات سثنذاء مذااجهىه  للمعقذدة االذك بهذدف الحدسية اعلى المعالجة غير المنهجية للمعلامذات سثنذاء مذااجهىه  للمعقذدة االذك بهذدف 



  MMeennttaallىافير ماارده  العقلية  اغالبا  مايسىلدمان اسذىراىيجية االلى ذارات العقليذة ىافير ماارده  العقلية  اغالبا  مايسىلدمان اسذىراىيجية االلى ذارات العقليذة 

SShhoorrttccuuttss  ى حيذذاىه  بذذدال  مذذن اإلعىمذذاد علذذى الىفكيذذر ى حيذذاىه  بذذدال  مذذن اإلعىمذذاد علذذى الىفكيذذر لحذذ  كذذ  مشذذكلة يااجهانهذذا فذذلحذذ  كذذ  مشذذكلة يااجهانهذذا فذذ

المراقب الفعا  فيكانان بذالك عروذة إلرىكذاب العديذد مذن األلطذاء الىذى كذان يمكذنه  المراقب الفعا  فيكانان بذالك عروذة إلرىكذاب العديذد مذن األلطذاء الىذى كذان يمكذنه  

  (.(...((DDee  NNeeyyss,,  RRoossssii,,  &&HHoouuddee,,  22001133::  22ىجنبها ببا  بعر الجهد العقلى" ىجنبها ببا  بعر الجهد العقلى" 

"كما فه  الفرد إلنفعاالىو اإدراىها بشك  يىاافق مع مثيرات الماقف ها مسذىا  "كما فه  الفرد إلنفعاالىو اإدراىها بشك  يىاافق مع مثيرات الماقف ها مسذىا  

( م ذطلب مذا ( م ذطلب مذا 0000: : 20202020((مطرمطرى من مجرد اإلنفعا  ىجا  ىلك المثيرات فأطلق عليو ى من مجرد اإلنفعا  ىجا  ىلك المثيرات فأطلق عليو سعلسعل

اراء اإلنفعا "،  كما إنو"مجماعة من المشاعر ااإلسىعارات المنىظمة الىى ىجعذ  الفذرد اراء اإلنفعا "،  كما إنو"مجماعة من المشاعر ااإلسىعارات المنىظمة الىى ىجعذ  الفذرد 

على اعى بعملياىو المعرفية سثناء المها  الملىلفة، اىسذاعد  علذى إعذادة الىقيذي  المعرفذى على اعى بعملياىو المعرفية سثناء المها  الملىلفة، اىسذاعد  علذى إعذادة الىقيذي  المعرفذى 

فإنذو ال شذك سن يكذان فإنذو ال شذك سن يكذان   (،(،MMaanncciinnii,,  22001166اسىجاباىو فيذو" اسىجاباىو فيذو" للماقف كك  اعلى ىعدي  للماقف كك  اعلى ىعدي  

لمسىا  مااراء اإلنفعا  عالقة ما ببعر اسىلدا  اإلسىراىيجيات المندية للبل  المعرفى لمسىا  مااراء اإلنفعا  عالقة ما ببعر اسىلدا  اإلسىراىيجيات المندية للبل  المعرفى 

عند الىعام  مع المها  الىذى يكلفذان بهذا، سا المشذكالت الىذى ىذااجهه  اكذالك الىلطذيط عند الىعام  مع المها  الىذى يكلفذان بهذا، سا المشذكالت الىذى ىذااجهه  اكذالك الىلطذيط 

فذى الىحقذق منذو مذن فذى الىحقذق منذو مذن     دراسةة الحاليةةدراسةة الحاليةةالالالاهنى للاات هندسة الاات(، اهاا ما ىعم  عليذو  الاهنى للاات هندسة الاات(، اهاا ما ىعم  عليذو  

( بأن "مااراء اإلنفعا  اليرك) فقط علذى طبيعذة ( بأن "مااراء اإلنفعا  اليرك) فقط علذى طبيعذة 2020:  :  20202020شطب)شطب)منطلق ما سشار إليو  منطلق ما سشار إليو  

انفعاالت الفرد نحا انفعاالىو الااىيو، انحا انفعاالت المشاركين لو فى الماقف، بذ  يركذ) انفعاالت الفرد نحا انفعاالىو الااىيو، انحا انفعاالت المشاركين لو فى الماقف، بذ  يركذ) 

ك مذن منطلذق ك مذن منطلذق سيوا  على الاظائف الىنفياية لإلنفعا  فى ملىلف جاانب الشل ية"، اكالسيوا  على الاظائف الىنفياية لإلنفعا  فى ملىلف جاانب الشل ية"، اكال

( من سن قدرة الفرد على السيطرة على انفعاالىو ااعيذو ( من سن قدرة الفرد على السيطرة على انفعاالىو ااعيذو MMaanncciinnii,,  22001166ماسشار إليو ماسشار إليو 

بها االىعبير عنهذا بدقذة يذدع  عمليذات الىفكيذر لديذو فذى المااقذف الجديذدة الىذى ىااجهذو بها االىعبير عنهذا بدقذة يذدع  عمليذات الىفكيذر لديذو فذى المااقذف الجديذدة الىذى ىااجهذو 

  ايساعد  على اجىيا)ها.ايساعد  على اجىيا)ها.

ابالىذالى فجاانذب السذلاك ىى ذمن الجانذذب المعرفذى االذا  يىوذب فذى دافعيذذة ابالىذالى فجاانذب السذلاك ىى ذمن الجانذذب المعرفذى االذا  يىوذب فذى دافعيذذة 

الب للىعل  احر و الشديد على فه  ماواعات المقررات الدراسية ااإلفادة منها فذى الب للىعل  احر و الشديد على فه  ماواعات المقررات الدراسية ااإلفادة منها فذى الطالط

حياىو العلمية، االىنظي  الااىى للىعل  ااإللى)ا  بالقااعذد االمعذايير المنظمذة لسذلاكو سثنذاء حياىو العلمية، االىنظي  الااىى للىعل  ااإللى)ا  بالقااعذد االمعذايير المنظمذة لسذلاكو سثنذاء 

األداء األكذذاديمى دالذذ  القاعذذات الدراسذذية سا عبذذر اإلنىرنذذت كذذاإللى)ا  بذذأداء الىكليفذذات األداء األكذذاديمى دالذذ  القاعذذات الدراسذذية سا عبذذر اإلنىرنذذت كذذاإللى)ا  بذذأداء الىكليفذذات 
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ماعدها، ااإللى)ا  باقت المحاورات، االجانب اإلنفعالى االذا  يىمثذ  فذى ماعدها، ااإللى)ا  باقت المحاورات، االجانب اإلنفعالى االذا  يىمثذ  فذى الدراسية فى  الدراسية فى  

رداد فع  الطالب اإلنفعالية ىجا  ال)مالء اسعواء هيئة الىذدري  اماوذام الذىعل  عذن رداد فع  الطالب اإلنفعالية ىجا  ال)مالء اسعواء هيئة الىذدري  اماوذام الذىعل  عذن 

بعذذد االمنسسذذة الىعليميذذة ، االجانذذب النفسذذى االذذا  يىوذذب فذذى فقذذدان الحيايذذة الااىيذذة بعذذد االمنسسذذة الىعليميذذة ، االجانذذب النفسذذى االذذا  يىوذذب فذذى فقذذدان الحيايذذة الااىيذذة 

  جراء هاا الاباء الذا  لذ  يذى  الىا ذ  إلذى   جراء هاا الاباء الذا  لذ  يذى  الىا ذ  إلذى االشعار باإلحباط االغوب افقدان الحمااالشعار باإلحباط االغوب افقدان الحما

عالج لذو حىذى اقىنذا هذاا كمذا ساد  بحيذاة الكثيذرين بحسذب مذا نشذرىو منظمذة ال ذحة عالج لذو حىذى اقىنذا هذاا كمذا ساد  بحيذاة الكثيذرين بحسذب مذا نشذرىو منظمذة ال ذحة 

  العالمية اما ىىناالو اسائ  اإلعال  ياميا  ب  لحظة بلحظة.العالمية اما ىىناالو اسائ  اإلعال  ياميا  ب  لحظة بلحظة.

ىىوب سهمية معرفة هندسة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء ىىوب سهمية معرفة هندسة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء     بناًء على ماسبقبناًء على ماسبق

جاانب السلاك سااء النفسى سا المعرفى سا اإلنفعالى لال  ها  الفىذرة جاانب السلاك سااء النفسى سا المعرفى سا اإلنفعالى لال  ها  الفىذرة اإلنفعا  كمنبئات لاإلنفعا  كمنبئات ل

االا  االا      CCOOVVIIDD--1199الابائية الع يبة الىى ىعيشها البالد فى ظ  انىشار فيرا  كارانا  الابائية الع يبة الىى ىعيشها البالد فى ظ  انىشار فيرا  كارانا  

انىشر على نطاب ااسع فى جميع سنحاء العذال ، الذ  يذى  الىا ذ  إلذى لقذاح سا عذالج لذو انىشر على نطاب ااسع فى جميع سنحاء العذال ، الذ  يذى  الىا ذ  إلذى لقذاح سا عذالج لذو 

  حىى اآلن. حىى اآلن. 

ار النظذر  لمىغيذرات الدراسذة الحاليذة، يُمكذن مذن  ار النظذر  لمىغيذرات الدراسذة الحاليذة، يُمكذن مذن  ابعد هذاا العذرر المذاج) للى ذابعد هذاا العذرر المذاج) للى ذ

ىحديد ماقع  ىلك المىغيرات بالنسبة لبعوها البعر من جانذب ابالنسذبة لجاانذب السذلاك جذراء  ىحديد ماقع  ىلك المىغيرات بالنسبة لبعوها البعر من جانذب ابالنسذبة لجاانذب السذلاك جذراء  

  ( من جانب آلر على النحا الىالي: ( من جانب آلر على النحا الىالي: CCOOVVIIDD--1199جائحة فيرا  كارانا  جائحة فيرا  كارانا  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ( ياوب عالقة مىغيرات الدراسة ببعوها( ياوب عالقة مىغيرات الدراسة ببعوها00شك  شك  

   البخل المعرفى هندسة الذات
 

 

 

جوانب السلوك 

 ماوراء االنفعال 



قات الىفاعلية الاظيفية بين المىغيرات المسىقلة هندسذة قات الىفاعلية الاظيفية بين المىغيرات المسىقلة هندسذة لعاللعال( ا( ا00يىوب من الشك  يىوب من الشك  

الاات، البل  المعرفى، مااراء اإلنفعا (حيث ياُلحظ الىذأثير االىذأثر المىبذاد  بذين جميذع الاات، البل  المعرفى، مااراء اإلنفعا (حيث ياُلحظ الىذأثير االىذأثر المىبذاد  بذين جميذع 

ها  المىغيرات بما يند  إلى حداث ىكذاين منظذامى يسذه  فذى بلذارة اىشذكي  جاانذب ها  المىغيرات بما يند  إلى حداث ىكذاين منظذامى يسذه  فذى بلذارة اىشذكي  جاانذب 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحة كارانا  السلاك جراء جائحة كارانا  

  :  :  سةسةدرادراالال  مشكلةمشكلة

( سكبر س)مة م)ع)عة يااجهها قطام الىعلي  فذى  ( سكبر س)مة م)ع)عة يااجهها قطام الىعلي  فذى  CCOOVVIIDD--1199يُمث  فيرا  كارانا   يُمث  فيرا  كارانا   

مليار طالب بإغالب المنشآت الىعليميذة، اهذا مذا يسذاا   مليار طالب بإغالب المنشآت الىعليميذة، اهذا مذا يسذاا       1.0 1.0 م ر الحديثة، إا ىأثر ماي)يد عن  م ر الحديثة، إا ىأثر ماي)يد عن  

مذذن جميذذع الطذذالب المسذذجلين فذذى منسسذذات الىعلذذي ، اهذذا  هذذى ساسذذع حالذذة إغذذالب  مذذن جميذذع الطذذالب المسذذجلين فذذى منسسذذات الىعلذذي ، اهذذا  هذذى ساسذذع حالذذة إغذذالب      % % .3.0 .3.0 

ها العال  فى ىاريلو المعا ر، اعلذى الذرغ  مذن سن الىعلذي  عذن بعذد  ها العال  فى ىاريلو المعا ر، اعلذى الذرغ  مذن سن الىعلذي  عذن بعذد  شهد شهد ت ي ت ي للمدار  االجامعا للمدار  االجامعا 

سذىمرار الىعلذي  فذى العذال ، فقذد  سذىمرار الىعلذي  فذى العذال ، فقذد  إلإلبدس منا اقت طاي  ، فقد س بب اليا  بمثابة األاكسجين الال)   بدس منا اقت طاي  ، فقد س بب اليا  بمثابة األاكسجين الال)   

اجد سعواء هيئة الىذدري  االمعلمذان سنفسذه  بذين ليلذة اوذحاها موذطرين لىحايذ  مذااده   اجد سعواء هيئة الىذدري  االمعلمذان سنفسذه  بذين ليلذة اوذحاها موذطرين لىحايذ  مذااده   

احىو علذى المن ذات اإللكىرانيذة اىدريسذو لطالبهذ  عذن بعذد،  احىو علذى المن ذات اإللكىرانيذة اىدريسذو لطالبهذ  عذن بعذد،  اإى اإى ى،  ى،  الدراسية إلى محىا  رقم الدراسية إلى محىا  رقم 

)رضةةا  )رضةةا  بذذدءا  مذذن المراحذذ  اإلبىدائيذذة اا ذذاال  إلذذى الىعلذذي  العذذالى امراكذذ) الىذذدريب المهنذذى بذذدءا  مذذن المراحذذ  اإلبىدائيذذة اا ذذاال  إلذذى الىعلذذي  العذذالى امراكذذ) الىذذدريب المهنذذى 

  (.  (.  2020 2020 خان، خان، 

(  امذذا ىرىذذب عليذذو مذذن ىذذداعيات (  امذذا ىرىذذب عليذذو مذذن ىذذداعيات CCOOVVIIDD--1199فإنىشذذار فيذذرا  كارانذذا فإنىشذذار فيذذرا  كارانذذا 

ااإلقى ذاد  االىعليمذى، ااإلقى ذاد  االىعليمذى، حى  حى  ال ذال ذاىأثيرات سلبية على جاانب السلاك اإلنسذانى اكذالك  اىأثيرات سلبية على جاانب السلاك اإلنسذانى اكذالك  

اما ىرىب عليو اىلاا ىدابير اإجراءات احىرا)ية فى شىى دا  العذال  إلذى ىفذاق   ذعابة اما ىرىب عليو اىلاا ىدابير اإجراءات احىرا)ية فى شىى دا  العذال  إلذى ىفذاق   ذعابة 

الحياة ا)يادة سعبائها اىعدد مشاكلها، مما )اد من حج  الوغاط الىى يعانى منها األفراد، الحياة ا)يادة سعبائها اىعدد مشاكلها، مما )اد من حج  الوغاط الىى يعانى منها األفراد، 

فذرد علذى فذرد علذى الال  درة درة االشعار باإلحباط االحرمان االقلق االاحدة ااإلغىراب النفسى، اعد  قذاالشعار باإلحباط االحرمان االقلق االاحدة ااإلغىراب النفسى، اعد  قذ

  مااجهة ها  ال عاب.مااجهة ها  ال عاب.

اطذذالب الجامعذذة جذذ)ءا  مذذن هذذاا المجىمذذع، ايشذذاركان سسذذره  المعانذذاة علذذى اطذذالب الجامعذذة جذذ)ءا  مذذن هذذاا المجىمذذع، ايشذذاركان سسذذره  المعانذذاة علذذى 

الجانبين ال حى ااإلقى اد ، فوال  عن معاناىه  على الجانب الىعليمى؛ حيث سن ىعليذق الجانبين ال حى ااإلقى اد ، فوال  عن معاناىه  على الجانب الىعليمى؛ حيث سن ىعليذق 



  زينب محمد أمين محمد 

الدراسة كإجراء احىرا)  لمنع انىشار الفيرا  حر  الطالب من الكثير مذن اسذىحقاقاىه  الدراسة كإجراء احىرا)  لمنع انىشار الفيرا  حر  الطالب من الكثير مذن اسذىحقاقاىه  

بسطها سن يحياا حيذاىه  الياميذة الا ذة األكاديميذة ب ذارة طبيعيذة، ممذا شذك  بسطها سن يحياا حيذاىه  الياميذة الا ذة األكاديميذة ب ذارة طبيعيذة، ممذا شذك  ى سى سالىالىاا

ناعا  جديدا  من الوغاط يعانى منها الطذالب، كمذا سن افذاة سحذد سعوذاء هيئذة الىذدري  ناعا  جديدا  من الوغاط يعانى منها الطذالب، كمذا سن افذاة سحذد سعوذاء هيئذة الىذدري  

بالجامعة مىأثرا  بإ ابىو بفيرا  كارانا اها فى ريعان الشباب )اد من درجذة المعانذاة بالجامعة مىأثرا  بإ ابىو بفيرا  كارانا اها فى ريعان الشباب )اد من درجذة المعانذاة 

  (. (. 20202020سافيدرا،  سافيدرا،  لد  الطالب لد  الطالب سى  سى  لنفلنفااإلحباط االاهن االويق اااإلحباط االاهن االويق ا

إن اسىمرار ها  الجائحة قد يىرىذب عليذو ىذألر فذى بذدء العذا  الدراسذى سا ىأجيلذو، سا  إن اسىمرار ها  الجائحة قد يىرىذب عليذو ىذألر فذى بذدء العذا  الدراسذى سا ىأجيلذو، سا  

حىى ىاقفو، امن ثذ  اوذطراب افاوذى فذى حيذاة األسذر االطذالب، االمعلمذين، األمذر الذاال  حىى ىاقفو، امن ثذ  اوذطراب افاوذى فذى حيذاة األسذر االطذالب، االمعلمذين، األمذر الذاال  

لفذر   لفذر   ن ا ن ا كذاف كذاف ينعك  سلبا  علذى اسذىقرار المجىمذع كمذا سن اسذىمرارها سيوذا  قذد يوذع قوذية ى ينعك  سلبا  علذى اسذىقرار المجىمذع كمذا سن اسذىمرارها سيوذا  قذد يوذع قوذية ى 

الىعليمية على المحك، ألن الطالب سبناء الفقراء ال ىىذاافر لهذ  سمذاكن للدراسذة فذى منذا)له ، اال  الىعليمية على المحك، ألن الطالب سبناء الفقراء ال ىىذاافر لهذ  سمذاكن للدراسذة فذى منذا)له ، اال  

  (. (. 2020 2020 الهاللى ، الهاللى ، إمكانية لإلى ا  بشبكة اإلنىرنت، اال س  مساندة من سسره   إمكانية لإلى ا  بشبكة اإلنىرنت، اال س  مساندة من سسره   

( فذذى ى)ايذذد ( فذذى ى)ايذذد CCOOVVIIDD--1199"انظذذرا  ألن وذذحايا فيذذرا  كارانذذا المسذذىجد "انظذذرا  ألن وذذحايا فيذذرا  كارانذذا المسذذىجد     

فشيو باىير  مىسارعة فى ملىلف سنحاء العال ، األمر فشيو باىير  مىسارعة فى ملىلف سنحاء العال ، األمر   ى  ىاا اا مسىمر، اما )ا  الفيرا  يمسىمر، اما )ا  الفيرا  ي

الا  ساه  بشك  كبير فى موذاعفة الوذغاط النفسذية ااإلنفعاليذة الااقعذة علذى الطالذب الا  ساه  بشك  كبير فى موذاعفة الوذغاط النفسذية ااإلنفعاليذة الااقعذة علذى الطالذب 

ليست احد  فحسب ب  جميع فئات المجىمع، ففى ظ  الظراف الراهنة يىملك ليست احد  فحسب ب  جميع فئات المجىمع، ففى ظ  الظراف الراهنة يىملك     ––الجامعى  الجامعى  

عليمى سا اإلجىماعى، حيذث عليمى سا اإلجىماعى، حيذث الىالىاء  اء  الطالب حالة من ال)عر االقلق االف)م بشأن مسىقبلو ساالطالب حالة من ال)عر االقلق االف)م بشأن مسىقبلو سا

سن فكرة اإل ابة بالفيرا  ىسيطر على ىفكير ، فيوع سيناريا مليفا  من اإل ذابة امذن سن فكرة اإل ابة بالفيرا  ىسيطر على ىفكير ، فيوع سيناريا مليفا  من اإل ذابة امذن 

ممارسة الحياة بشك  طبيعى الا ة الحياة الجامعية فينىق  لو الفيرا  الا  سرعان مذا ممارسة الحياة بشك  طبيعى الا ة الحياة الجامعية فينىق  لو الفيرا  الا  سرعان مذا 

  (.(.12201220: : 20202020الفقى وأبو الفتوح ،الفقى وأبو الفتوح ،ينىشر بشك  سا بآلر ألسرىو الآللرين" ينىشر بشك  سا بآلر ألسرىو الآللرين" 

مجا  سيكالاجية مااراء اإلنفعا  ما)ا  معقدا  للغاية ال  يذى  فهمذو إلذى مجا  سيكالاجية مااراء اإلنفعا  ما)ا  معقدا  للغاية ال  يذى  فهمذو إلذى سن  سن  ما  ما  كك

(، مما يحف) الباحثين إلذى محاالذة (، مما يحف) الباحثين إلذى محاالذة ((  NNoorrmmaann&&    FFuurrnneess,,22001166اآلن بشك  كام  اآلن بشك  كام  

إلقاء م)يد من الواء عليو لاوة سن الدراسات السذابقة قذد سشذارت إلذى سن الفذراب فذى إلقاء م)يد من الواء عليو لاوة سن الدراسات السذابقة قذد سشذارت إلذى سن الفذراب فذى 

فراد فى انفعاالىه  نفسها، ب  ىرجع إلذى فراد فى انفعاالىه  نفسها، ب  ىرجع إلذى األاأل    الفالفمسىا  مااراء اإلنفعا  ال ىرجع إلى الىمسىا  مااراء اإلنفعا  ال ىرجع إلى الى

الىالفه  فذى طريقذة الىفكيذر حذا  ىلذك االنفعذاالت اإلذى الذىالفه  فذى مسذىا  الذاعى الىالفه  فذى طريقذة الىفكيذر حذا  ىلذك االنفعذاالت اإلذى الذىالفه  فذى مسذىا  الذاعى 



الكشف عنو بين طذالب الكشف عنو بين طذالب     الدراسة الحاليةالدراسة الحالية(، اهاا ايوا  ومن ما ىحاا   (، اهاا ايوا  ومن ما ىحاا   20202020زغير،زغير،بها بها 

  الجامعة.الجامعة.

طذالب طذالب نذد نذد ت عت ع"الع  اآلمر يألذا شذك  ملىلذف فعذد  ىذافر مهذارة هندسذة الذاا"الع  اآلمر يألذا شذك  ملىلذف فعذد  ىذافر مهذارة هندسذة الذاا

الجامعة يجعلهذ  يىسذمان بشل ذيات سذلبية ىميذ  بهذ  إلذى مسذايرة اآللذرين الذا علذى الجامعة يجعلهذ  يىسذمان بشل ذيات سذلبية ىميذ  بهذ  إلذى مسذايرة اآللذرين الذا علذى 

حساب حقاقه  اراحىه ، اوعف القدرة على كشف مشذاعره  الدالليذة االىعبيذر عنهذا، حساب حقاقه  اراحىه ، اوعف القدرة على كشف مشذاعره  الدالليذة االىعبيذر عنهذا، 

اوعف قدرىه  فى اىلاا القرارات ا عابة النظر فى عيذان اآللذرين اوذعف نبذرات اوعف قدرىه  فى اىلاا القرارات ا عابة النظر فى عيذان اآللذرين اوذعف نبذرات 

  ,,JJaaffaarriiفذى ماوذع اإلهانذة ااإلاال " فذى ماوذع اإلهانذة ااإلاال " دا دا يبذيبذ  ال ات اىااوع )ائذد عذن الحذد بحيذثال ات اىااوع )ائذد عذن الحذد بحيذث

22001177::119999.).)  

كما سن فقدان مهارة هندسة الاات المهمة يعرر طالب الجامعة إلى الكثيذر مذن كما سن فقدان مهارة هندسة الاات المهمة يعرر طالب الجامعة إلى الكثيذر مذن 

المشذذكالت ااإلوذذطرابات السذذلاكية في ذذبحان غيذذر قذذادرين علذذى ىحمذذ  المسذذناليات المشذذكالت ااإلوذذطرابات السذذلاكية في ذذبحان غيذذر قذذادرين علذذى ىحمذذ  المسذذناليات 

ع ع جىمذجىمذالمالمالمناط به  من دراسة اعمذ  احيذاة اجىماعيذة، األن طذالب الجامعذة هذ  عذدة  المناط به  من دراسة اعمذ  احيذاة اجىماعيذة، األن طذالب الجامعذة هذ  عذدة  

اعىاد  اه  سم  المسىقب  امحط سنظار المجىمع اه  حماة مشع  الىقذد  االرقذى اعلذيه  اعىاد  اه  سم  المسىقب  امحط سنظار المجىمع اه  حماة مشع  الىقذد  االرقذى اعلذيه  

ىوع األمة آمالها العريوة فى بناء المجىمع القا  االقذادر علذى ال ذماد سمذا  ىحذديات ىوع األمة آمالها العريوة فى بناء المجىمع القا  االقذادر علذى ال ذماد سمذا  ىحذديات 

، اما فروذىو ، اما فروذىو ((10201020الطائى،الطائى،الع ر الا ة فى ظ  ها  الظراف اإلسىثنائية الع يبة الع ر الا ة فى ظ  ها  الظراف اإلسىثنائية الع يبة 

منذو  منذو  ( من ىعليق الدراسذة جعذ  الذىعل  عذن بعذد سمذر البذد ( من ىعليق الدراسذة جعذ  الذىعل  عذن بعذد سمذر البذد CCOOVVIIDD--1199جائحة كارانا  جائحة كارانا  

لجميع الطالب فى جميع الكليات، اما نى  عنو من ىداعيات اىأثيرات سلبية علذى كافذة مجذاالت  لجميع الطالب فى جميع الكليات، اما نى  عنو من ىداعيات اىأثيرات سلبية علذى كافذة مجذاالت  

الحياة، فه  يسذىطيع الطذالب مىابعذة الدراسذة االىفاعذ  مذع األسذاىاة االذ)مالء اسداء الىكليفذات  الحياة، فه  يسذىطيع الطذالب مىابعذة الدراسذة االىفاعذ  مذع األسذاىاة االذ)مالء اسداء الىكليفذات  

  ها  الظراف الع يبة، اهنا يىوذب الجانذب األا     ها  الظراف الع يبة، اهنا يىوذب الجانذب األا   ى ظ ى ظ ت ف ت ف نىرن نىرن إلإلمىحانات عبر ا مىحانات عبر ا إلإلالدراسية اا الدراسية اا 

من مشكلة الدراسة، مىمثال  فى الىنبن بالجانب النفسى للسلاك مذن لذال  هندسذة الذاات فذى ظذ   من مشكلة الدراسة، مىمثال  فى الىنبن بالجانب النفسى للسلاك مذن لذال  هندسذة الذاات فذى ظذ   

الظراف الع يبة، كما سن نىيجة ها  الظذراف الابائيذة االسذىثنائية الع ذيبة س ذبب الذىعل  عذن  الظراف الع يبة، كما سن نىيجة ها  الظذراف الابائيذة االسذىثنائية الع ذيبة س ذبب الذىعل  عذن  

لطالب على هاا النام من الىعلذي  فذى كافذة كليذاىه   لطالب على هاا النام من الىعلذي  فذى كافذة كليذاىه   ب ل ب ل دري دري بعد سمرا  ااقعيا  دان سابق اسىعداد اى بعد سمرا  ااقعيا  دان سابق اسىعداد اى 

الملىلفة، كما سن الكثير من األفراد يى رفان ببل  معرفى فى المااقف الحياىية الىذى ى ذادفه ؛  الملىلفة، كما سن الكثير من األفراد يى رفان ببل  معرفى فى المااقف الحياىية الىذى ى ذادفه ؛  



  زينب محمد أمين محمد 

بحجة سنه  يسعان إلى اىلاا قراراىه  دان اسىهالك مذاارده  العقليذة، ارغذ  سن الذك يظهذره   بحجة سنه  يسعان إلى اىلاا قراراىه  دان اسىهالك مذاارده  العقليذة، ارغذ  سن الذك يظهذره   

ااعذى بانفعذاالىه  إال سنهذ  يسذىمران فيذو، فذالبلالء  ااعذى بانفعذاالىه  إال سنهذ  يسذىمران فيذو، فذالبلالء      غيذر غيذر اال اال سما  اآللرين بمظهر الغير مبذالى،  سما  اآللرين بمظهر الغير مبذالى،  

معرفيذذا  يذذران سن المعالجذذة األسذذه  للمعلامذذات هذذى األكثذذر جذذدا  مذذن المعالجذذة المعقذذدة فذذى  معرفيذذا  يذذران سن المعالجذذة األسذذه  للمعلامذذات هذذى األكثذذر جذذدا  مذذن المعالجذذة المعقذذدة فذذى  

الىا   لحلا  المشكالت منعا  لسيطرة االنفعاالت الىى ىثيرها ىلك المشكالت علذى عقلذو اعذد   الىا   لحلا  المشكالت منعا  لسيطرة االنفعاالت الىى ىثيرها ىلك المشكالت علذى عقلذو اعذد   

نفعذاالت، ايمكذن مالحظذة  نفعذاالت، ايمكذن مالحظذة  إلإلالمسذىمرة لىلذك ا المسذىمرة لىلذك ا     قبة قبة مرا مرا قدرىو على مااجهىها لوعف قدرىو على ال قدرىو على مااجهىها لوعف قدرىو على ال 

الك عند ىكليف طالب الفذرب الثالثذة األالذى بعمذ  ابحذاث فذى المقذرارات الدراسذية سثنذاء هذا   الك عند ىكليف طالب الفذرب الثالثذة األالذى بعمذ  ابحذاث فذى المقذرارات الدراسذية سثنذاء هذا   

الظراف الع يبة نجد سن معظ  الطالب اىجهاا إلى سسه  الطرب فى الىفكير اهى الذاهاب إلذى  الظراف الع يبة نجد سن معظ  الطالب اىجهاا إلى سسه  الطرب فى الىفكير اهى الذاهاب إلذى  

ة الىدري ، دان ىكلفذة سنفسذه  مراجعذة  ة الىدري ، دان ىكلفذة سنفسذه  مراجعذة  هيئ هيئ اء  اء  السناىر لعم  األبحاث المطلابة منه  من قب  سعو السناىر لعم  األبحاث المطلابة منه  من قب  سعو 

األبحاث قب  رفعها اىقيمها من قب  سعواء هيئة الىذدري  حىذى يىلل ذاا مذن الوذغط النفسذى  األبحاث قب  رفعها اىقيمها من قب  سعواء هيئة الىذدري  حىذى يىلل ذاا مذن الوذغط النفسذى  

االىاىر االقلق اللا ة بىعل  المااد الدراسية، فه  يمث  الك ىحديا  غيذر مسذباب علذى المسذىا   االىاىر االقلق اللا ة بىعل  المااد الدراسية، فه  يمث  الك ىحديا  غيذر مسذباب علذى المسذىا   

من مشذكلة البحذث، مىمذثال  فذى الىنبذن  من مشذكلة البحذث، مىمذثال  فذى الىنبذن      انى انى الث الث األكاديمى المعرفى بالنسبة له ؟ اهنا يىوب الجانب  األكاديمى المعرفى بالنسبة له ؟ اهنا يىوب الجانب  

بالجانب المعرفى للسلاك من لال  البل  المعرفى فذى ظذ  الظذراف الع ذيبة، كمذا سن نىيجذة  بالجانب المعرفى للسلاك من لال  البل  المعرفى فذى ظذ  الظذراف الع ذيبة، كمذا سن نىيجذة  

سذىدال   سذىدال   إلإلسىثنائية الع يبة نجد سن الطالب يعىمذدان علذى اسذىراىيجية ا سىثنائية الع يبة نجد سن الطالب يعىمذدان علذى اسذىراىيجية ا إلإلها  الظراف الابائية ا ها  الظراف الابائية ا 

دة الىذى ىذااجهه  إلذى مهذا   دة الىذى ىذااجهه  إلذى مهذا   معقذمعقذال ال     فيحالان بهذا المهذا  فيحالان بهذا المهذا      EEmmoottiioonnaall  RReeaassoonniinnggنفعالى  نفعالى  إلإلا ا 

سكثر بساطة اسهالة دان سن ينىبهاا  إلى سن الك، ينثر على دقة نىذائجه  سحيانذا ، اإلذى ىجذاهله   سكثر بساطة اسهالة دان سن ينىبهاا  إلى سن الك، ينثر على دقة نىذائجه  سحيانذا ، اإلذى ىجذاهله   

لإلنفعاالت األ لية الىى كانت ى احب ىلك المها  فى  ذارىها األالذى قبذ  ىبسذيطه  لهذا بهذاا  لإلنفعاالت األ لية الىى كانت ى احب ىلك المها  فى  ذارىها األالذى قبذ  ىبسذيطه  لهذا بهذاا  

  بحجذة سنذو طالمذا ىذافر هذاا    بحجذة سنذو طالمذا ىذافر هذاا  مهذا مهذا ال ال     الشك  المل ، فيعىمدان على سا  ح  يرد إلى عقاله  لىلذك الشك  المل ، فيعىمدان على سا  ح  يرد إلى عقاله  لىلذك 

كعوذذا هيئذذة ىذذدري   كعوذذا هيئذذة ىذذدري       الباحثةةة الباحثةةة الحذذ  فذذى عقذذاله  اآلن فإنذذو يكذذان  ذذحيحا ، فمذذن لذذال  عمذذ   الحذذ  فذذى عقذذاله  اآلن فإنذذو يكذذان  ذذحيحا ، فمذذن لذذال  عمذذ   

نىظذا  االلذاف سذيطر علذى  نىظذا  االلذاف سذيطر علذى  إلإلالحظت فى بداية انىشار الاباء فى البلد سن الىاىر االقلذق اعذد  ا الحظت فى بداية انىشار الاباء فى البلد سن الىاىر االقلذق اعذد  ا 

فذرر حظذر  فذرر حظذر      ثذ  ثذ      اد، اد، سذىعد سذىعد إلإلالطالب ففى البداية ىذ  ىأجبذ  الدراسذة حىذى ىذىمكن الحكامذة مذن ا الطالب ففى البداية ىذ  ىأجبذ  الدراسذة حىذى ىذىمكن الحكامذة مذن ا 

الىجاا  ا غلق الجامعات االمدار  اإلغاء الىذر  بالكامذ  ممذا سربذك الطذالب اساليذاء سمذاره   الىجاا  ا غلق الجامعات االمدار  اإلغاء الىذر  بالكامذ  ممذا سربذك الطذالب اساليذاء سمذاره   

اجعله  فى حالو انفعالية مسىمرة اىشىت اعد  معرفة المسىقب  امااا يحدث بعذد الذك ا)اد هذاا  اجعله  فى حالو انفعالية مسىمرة اىشىت اعد  معرفة المسىقب  امااا يحدث بعذد الذك ا)اد هذاا  

سذىمر  سذىمر  الم الم ار  ار   ابة ا)يذادة معذد  الافيذات، فنذى  عذن الذك االسىفسذ ابة ا)يذادة معذد  الافيذات، فنذى  عذن الذك االسىفسذإلإلنفعا  مع )يادة حاالت ا نفعا  مع )يادة حاالت ا إلإلا ا 



مىحذان  مىحذان  إلإلللطالب اسالياء سماره  سااء عن انىظذا  الحيذاة الجامعيذة سا عذن المقذررات سا عذن ا للطالب اسالياء سماره  سااء عن انىظذا  الحيذاة الجامعيذة سا عذن المقذررات سا عذن ا 

ااألسئلة اطريقة اإلجابة عليها لا ة فذى ظذ  جهلهذ  البسذيط بطذرب اإلمىحانذات اإللكىرانيذة  ااألسئلة اطريقة اإلجابة عليها لا ة فذى ظذ  جهلهذ  البسذيط بطذرب اإلمىحانذات اإللكىرانيذة  

ى  ى  مما جعله  يفكران لي  انهار فى اإلمىحان اطريقة اإلجابذة االنجذاح االرسذاب ممذا سثذر علذمما جعله  يفكران لي  انهار فى اإلمىحان اطريقة اإلجابذة االنجذاح االرسذاب ممذا سثذر علذ

نفعالية بجانب ىاىره  النذاى  عذن هذاا الابذاء المىفشذى، اهنذا يىوذب الجانذب  نفعالية بجانب ىاىره  النذاى  عذن هذاا الابذاء المىفشذى، اهنذا يىوذب الجانذب  إلإله  النفسية اا ه  النفسية اا الى الى ح ح 

نفعذذالى للسذذلاك مذذن لذذال  مذذااراء  نفعذذالى للسذذلاك مذذن لذذال  مذذااراء  إلإلالثالذذث مذذن مشذذكلة الدراسذذة، مىمذذثال  فذذى الىنبذذن بالجانذذب ا الثالذذث مذذن مشذذكلة الدراسذذة، مىمذذثال  فذذى الىنبذذن بالجانذذب ا 

  نفعا  فى ظ  الظراف الع يبة. نفعا  فى ظ  الظراف الع يبة. إلإلا ا 

كشذاف كشذاف اسىاسىدة  دة  لذي  فقذط إلعذالذي  فقذط إلعذا    الدراسةة الحاليةةالدراسةة الحاليةةافى واء ما سبق عروو ىأىى  افى واء ما سبق عروو ىأىى  

العالقة بين المىغيرات هندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  اجاانذب السذلاك العالقة بين المىغيرات هندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  اجاانذب السذلاك 

(الكن للبحث فى سبب اجاد هذا  العالقذة (الكن للبحث فى سبب اجاد هذا  العالقذة CCOOVVIIDD--1199فى ظ  جائحة فيرا  كارانا فى ظ  جائحة فيرا  كارانا 

اكالك البحث فى نسذبة إسذها   هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا ( فذى اكالك البحث فى نسذبة إسذها   هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا ( فذى 

( لذد  ( لذد  CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحة فيذرا  كارانذا السلاك جراء جائحة فيذرا  كارانذا نب  نب  جااجااىفسير الىباين الكلى لىفسير الىباين الكلى ل

  طالب الجامعة.  طالب الجامعة.  

كما سن ندرة الدراسات الىى سجريت فى هاا المجا  اكالك فى حداد عل  الباحثذة كما سن ندرة الدراسات الىى سجريت فى هاا المجا  اكالك فى حداد عل  الباحثذة 

ل  ىجمع دراسة بين المىغيرات اللا ة بالدراسة الحاليذة، ممذا دفذع الباحثذة لدراسذة هذا  ل  ىجمع دراسة بين المىغيرات اللا ة بالدراسة الحاليذة، ممذا دفذع الباحثذة لدراسذة هذا  

  المىغيرات.المىغيرات.

  ة الدراسة فى األسئلة الىالية:ة الدراسة فى األسئلة الىالية:شكلشكلد مد مافى واء هاا الطرح يمكن ىحديافى واء هاا الطرح يمكن ىحدي

هذذ  ىاجذذد عالقذذة ارىباطيذذة دالذذة إح ذذائيا  بذذين هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى هذذ  ىاجذذد عالقذذة ارىباطيذذة دالذذة إح ذذائيا  بذذين هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى   --00

( لذد  ( لذد  CCOOVVIIDD--1199امااراء اإلنفعذا  اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا امااراء اإلنفعذا  اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا 

  طالب الجامعة؟ طالب الجامعة؟ 

ه  ىاجذد فذراب اات داللذة اح ذائية بذين مرىفعذى امنلفوذى جاانذب السذلاك ه  ىاجذد فذراب اات داللذة اح ذائية بذين مرىفعذى امنلفوذى جاانذب السذلاك   --88

( فى هندسة الاات االبل  المعرفى امذااراء ( فى هندسة الاات االبل  المعرفى امذااراء CCOOVVIIDD--1199نا نا ارااراجراء جائحة كجراء جائحة ك

  اإلنفعا  لد  طالب الجامعة؟ اإلنفعا  لد  طالب الجامعة؟ 
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( لد  طالب ( لد  طالب CCOOVVIIDD--1199ه  يمكن الىنبن بجاانب السلاك جراء جائحة كارانا ه  يمكن الىنبن بجاانب السلاك جراء جائحة كارانا   --33

الجامعة بمعلامية درجاىه  في ك  من: هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء الجامعة بمعلامية درجاىه  في ك  من: هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء 

  اإلنفعا ؟ اإلنفعا ؟ 

لك  من المىغيرات المسذىقلة المىمثلذة فذي لك  من المىغيرات المسذىقلة المىمثلذة فذي رة  رة  باشباشه  ىاجد ىأثيرات مباشرة اغير مه  ىاجد ىأثيرات مباشرة اغير م  --00

هندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  على جاانب السلاك جراء جائحة هندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  على جاانب السلاك جراء جائحة 

  ( لد  طالب الجامعة؟  ( لد  طالب الجامعة؟  CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

  أهداف الدراسة أهداف الدراسة 

  سعت الدراسة الحالية إلى: سعت الدراسة الحالية إلى: 

ا  ا  نفعذنفعذالكشف عن طبيعة العالقة بين هندسة الاات االبل  المعرفذى امذااراء اإلالكشف عن طبيعة العالقة بين هندسة الاات االبل  المعرفذى امذااراء اإل  --

  ( لد  طالب الجامعة.( لد  طالب الجامعة.CCOOVVIIDD--1199اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

الكشذذف عذذن الفذذراب بذذين مرىفعذذى امنلفوذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة الكشذذف عذذن الفذذراب بذذين مرىفعذذى امنلفوذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة   --

( فى  هندسة الاات االبل  المعرفى امذااراء اإلنفعذا ( ( فى  هندسة الاات االبل  المعرفى امذااراء اإلنفعذا ( CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

  لد  طالب الجامعة.لد  طالب الجامعة.

--CCOOVVIIDDانذا انذا كاركارحذة حذة الىا   لمعادلة ىنبنية بذين جاانذب السذلاك جذراء جائالىا   لمعادلة ىنبنية بذين جاانذب السذلاك جذراء جائ  --

  ( اك  من هندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا .( اك  من هندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا .1199

الكشف عذن الىذأثيرات المباشذرة اغيذر المباشذرة لكذ  مذن المىغيذرات المسذىقلة الكشف عذن الىذأثيرات المباشذرة اغيذر المباشذرة لكذ  مذن المىغيذرات المسذىقلة   --

المىمثلذذة فذذى هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا  علذذى جاانذذب المىمثلذذة فذذى هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا  علذذى جاانذذب 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199    السلاك جراء جائحة كاراناالسلاك جراء جائحة كارانا

      أهمية الدراسةأهمية الدراسة

فى إنها سا  دراسة على مسىا  البحذث الىربذا  العربذى  فى إنها سا  دراسة على مسىا  البحذث الىربذا  العربذى      الدراسة الحالية الدراسة الحالية من سهمية  من سهمية  ك ك ى ى   --

يىنذاا  المىغيرات هندسذة الذاات،البل  المعرفذى،  يىنذاا  المىغيرات هندسذة الذاات،البل  المعرفذى،      --الباحثةة الباحثةة فى حداد عل   فى حداد عل       ––ااألجنبى  ااألجنبى  

( اىبحذث  ( اىبحذث  CCOOVVIIDD--1199نفعا ، اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا  نفعا ، اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا  إلإلامااراء ا امااراء ا 



ابقة ىىناالت العالقة بينه  ب ذفة عامذة  ابقة ىىناالت العالقة بينه  ب ذفة عامذة  ت س ت س اسا اسا العالقة بينهما، فوال  عن عد  اجاد در العالقة بينهما، فوال  عن عد  اجاد در 

  من قب . من قب . 

ىناالذذت الدراسذذة الحاليذذة مىغيذذرات هامذذو علذذى سذذاحة البحذذث الىربذذا  اآلن ىناالذذت الدراسذذة الحاليذذة مىغيذذرات هامذذو علذذى سذذاحة البحذذث الىربذذا  اآلن   --

 (: جاانذذذذب السذذذذلاك الناىجذذذذة عذذذذن الىذذذذداعيات السذذذذلبية لفيذذذذرا   (: جاانذذذذب السذذذذلاك الناىجذذذذة عذذذذن الىذذذذداعيات السذذذذلبية لفيذذذذرا  48484848  

( اهندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  علذى ( اهندسة الاات االبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  علذى CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

  العال  الا ة المجا  الىعليمى.العال  الا ة المجا  الىعليمى.  ىا ىا مسمس    كافة المجاالت علىكافة المجاالت على

إعداد سداة فذي  ذارة قائمذة ىىسذ  بال ذدب االثبذات فذي قيذا  اىحديذد األبعذاد إعداد سداة فذي  ذارة قائمذة ىىسذ  بال ذدب االثبذات فذي قيذا  اىحديذد األبعذاد   --

الملىلفة لك  من: هندسة الاات امااراء اإلنفعا  لدي طذالب الجامعذة اجاانذب الملىلفة لك  من: هندسة الاات امااراء اإلنفعا  لدي طذالب الجامعذة اجاانذب 

(، يمكذن اسذىلدامها فذى دراسذات (، يمكذن اسذىلدامها فذى دراسذات CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحذة كارانذا السلاك جراء جائحذة كارانذا 

  الحقة فى هاا المجا .الحقة فى هاا المجا .

ىفادة من نىائ  ها  الدراسة فى الا ا  إلذى ىاجيهذات للطذالب فذى جميذع ىفادة من نىائ  ها  الدراسة فى الا ا  إلذى ىاجيهذات للطذالب فذى جميذع سساإلاإل  --

المراح  العمرية بكيفية الىعام  بشك  ايجذابى مذع س  مىغيذرات قذد ىطذرس علذى المراح  العمرية بكيفية الىعام  بشك  ايجذابى مذع س  مىغيذرات قذد ىطذرس علذى 

الحيذذاة العامذذة االحيذذاة الجامعيذذة ب ذذفة لا ذذة فذذى حالذذة ظهذذار س  مسذذىجدات الحيذذاة العامذذة االحيذذاة الجامعيذذة ب ذذفة لا ذذة فذذى حالذذة ظهذذار س  مسذذىجدات 

ارانذا، اىُعذد ارانذا، اىُعذد ة كة كائحائحطبيعية كانت سا م طنعة، كما ها الحا  بالنسبة إلنىشار جطبيعية كانت سا م طنعة، كما ها الحا  بالنسبة إلنىشار ج

( الىى عانى منهذا العذال  مذع ( الىى عانى منهذا العذال  مذع CCOOVVIIDD--1199ها  الدراسة ىاثيقا  لجائحة كارانا  ها  الدراسة ىاثيقا  لجائحة كارانا  

   . .48484848بداية العقد الثالث من القرن الحاد  االعشرين  بداية العقد الثالث من القرن الحاد  االعشرين  

  مصطلحات الدراسة:  مصطلحات الدراسة:  

  SSeellff--EEnnggiinneeeerriinngg    هندسة الذاتهندسة الذات  --00

بأنهذذا"هى علذذ  افذذن الا ذذا  باإلنسذذان لدرجذذة بأنهذذا"هى علذذ  افذذن الا ذذا  باإلنسذذان لدرجذذة   ((2020: : 22202220سةةعيد)سةةعيد)  يُعرفذذويُعرفذذو

    االىى بها يسىطيع سن يحقق سهدافو ايرفع دائما  من مسىا  حياىو".  االىى بها يسىطيع سن يحقق سهدافو ايرفع دائما  من مسىا  حياىو".بشربشرالال    اإلمىيا)اإلمىيا)

هندسة الاات اجرائيا  على إنها "عمليذة إعذادة الى ذمي  الجذار  هندسة الاات اجرائيا  على إنها "عمليذة إعذادة الى ذمي  الجذار  الباحثة الباحثة اىعرف  اىعرف  

االسريع لعمليات الىفكير االسلاك بما يحقق سعلى انىاجية لإلنسان فذى حياىذو اللا ذة "، االسريع لعمليات الىفكير االسلاك بما يحقق سعلى انىاجية لإلنسان فذى حياىذو اللا ذة "، 



  زينب محمد أمين محمد 

ادراك الذذاات، ىقذذدير ااعذذى الذذاات، ىحفيذذ) ادراك الذذاات، ىقذذدير ااعذذى الذذاات، ىحفيذذ)   قذذت،قذذت،الاالاايىكذذان مذذن األبعذذاد الىاليذذة  إدارة ايىكذذان مذذن األبعذذاد الىاليذذة  إدارة 

  ..ويقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب فى مقياس هندسة الذاتويقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب فى مقياس هندسة الذاتالاات("،  الاات("،  

  CCooggnniittiivvee  MMiisseerrlliinneessss  البخل المعرفى البخل المعرفى   --00

علذى إنذو عاعىمذاد الفذرد علذى س  مذن علذى إنذو عاعىمذاد الفذرد علذى س  مذن   FFrreeddeerriicckk  ((22000055::2266--2277يُعرفذو يُعرفذو 

اإلسذذىدالالت اإلنفعاليذذة عنذذد اإلسذذىدالالت اإلنفعاليذذة عنذذد   ساسا  بعةبعةاإللى ذذارات العقليذذة سا اإلسذذىدالالت العقليذذة السذذراإللى ذذارات العقليذذة سا اإلسذذىدالالت العقليذذة السذذر

الىعام  مع مها  ىحىاج فى األسا  إلى اسىجابات ىحليليذة مجهذدة؛ االذك ىذافيرا  لمذاارد الىعام  مع مها  ىحىاج فى األسا  إلى اسىجابات ىحليليذة مجهذدة؛ االذك ىذافيرا  لمذاارد 

  العقلية.العقلية.

البل  المعرفى اجرائيا  على إنو "المعالجة الكسالة للمعلامذات البل  المعرفى اجرائيا  على إنو "المعالجة الكسالة للمعلامذات الباحثة  الباحثة  اىعرف  اىعرف      

الت الحدسذية عنذد الت الحدسذية عنذد ىدالىدالإلسذإلسذالىى من لاللها ال يعطى سية  فر ة إال لإللى ارات العقلية ااالىى من لاللها ال يعطى سية  فر ة إال لإللى ارات العقلية اا

ح  المشكالت ااىلاا القرارات؛ ألنها ىافر له  سكبر قدر ممكن من جهاده  العقليذة عنذد ح  المشكالت ااىلاا القرارات؛ ألنها ىافر له  سكبر قدر ممكن من جهاده  العقليذة عنذد 

  معالجذذة المعلامذذات فذذى المهذذا  المطلابذذة مذذنه "، اسذذاف ىىبنذذى الباحثذذة نمذذااجمعالجذذة المعلامذذات فذذى المهذذا  المطلابذذة مذذنه "، اسذذاف ىىبنذذى الباحثذذة نمذذااج

KKaahhnneemmaann&&FFrreeddeerriicckk,,22000055))      االا  ايىكان من األبعاد الىالية  اإلسىدال  ( االا  ايىكان من األبعاد الىالية  اإلسىدال )

ويقةاس ويقةاس العقليذة، اإلسذىدال  العقلذى السذريع، اسذىبدا  العذ)ا("،  العقليذة، اإلسذىدال  العقلذى السذريع، اسذىبدا  العذ)ا("،      راتراتى ذاى ذااإلنفعالى، اإللاإلنفعالى، اإلل

الذا  سعذد  الذا  سعذد  (  (  CCRRTTنعكةاس المعرفةى)نعكةاس المعرفةى)إلإلبالدرجة التى يحصل عليها الطالةب فةى اختبةار ابالدرجة التى يحصل عليها الطالةب فةى اختبةار ا

  FFrreeddeerriicckk,,22000055  فذذى األسذذا  اسوذذاف إليذذو كذذ  مذذن  ( فذذى األسذذا  اسوذذاف إليذذو كذذ  مذذن )SSttaannoovviicchh  ,,22000099 ) )

ر ر ( بعذذ( بعذذTTooppllaakk,,  ,,WWeesstt,,  ,,&&SSttaannoovviicchh,,  22001144( ؛ ( ؛ BBoocckkeennhhoolltt,,22001122؛ ؛ 

  ارات فى مراح  ملىلفة، االك بعد ىعريبو اىقنينو على العينة األالية األسىطالعية(.ارات فى مراح  ملىلفة، االك بعد ىعريبو اىقنينو على العينة األالية األسىطالعية(.لعبلعباا

  MMeettaa--EEmmoottiioonnماوراء اإلنفعال: ماوراء اإلنفعال:   --22

" ها مجماعة من المشاعر ااإلسىعارات المنىظمة الىى ىجع  الفرد على اعذى " ها مجماعة من المشاعر ااإلسىعارات المنىظمة الىى ىجع  الفرد على اعذى 

                                                                                                                بعملياىو المعرفية سثناء المها  الملىلفة"بعملياىو المعرفية سثناء المها  الملىلفة"

                            BBaarrttsscchh,,  AAppppeell,,  &&  SSttoorrcchh,,  22001100::  116699.).)  

مااراء اإلنفعا  اجرائيا  على إنو "مسىا  اعى الفرد بإنفعاالىذو مااراء اإلنفعا  اجرائيا  على إنو "مسىا  اعى الفرد بإنفعاالىذو الباحثة  الباحثة  اىعرف  اىعرف  

ىجا  انفعاالىو الااىية اىجا  انفعاالت المشاركين لو فى المها  الملىلفة، امد  قدرىو علذى ىجا  انفعاالىو الااىية اىجا  انفعاالت المشاركين لو فى المها  الملىلفة، امد  قدرىو علذى 



عد  فى ىاجيو عملياىو العقلية سثناء ىنفيا ىلك المهذا "، ايىكذان عد  فى ىاجيو عملياىو العقلية سثناء ىنفيا ىلك المهذا "، ايىكذان يسايساما  ما  مراقبىها، اىنظيمها بمراقبىها، اىنظيمها ب

ويقةاس بالدرجةة ويقةاس بالدرجةة من األبعاد الىالية  الاعى باإلنفعا ، مراقبة اإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ("،  من األبعاد الىالية  الاعى باإلنفعا ، مراقبة اإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ("،  

  التى يحصل عليها الطالب فى مقياس ماوراء اإلنفعال.التى يحصل عليها الطالب فى مقياس ماوراء اإلنفعال.

  AAssppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorr  جوانب السلوك: جوانب السلوك: 

السذلاك علذى إنذو" كذ  ماي ذدر عذن الفذرد مذن السذلاك علذى إنذو" كذ  ماي ذدر عذن الفذرد مذن     ((2020:  :  20202020الخطيب)الخطيب)    يُعرفيُعرف

  اسىجابات ملىلفة إ)اء ماقف يااجهو سا مشكلة يحلها سا لطر يهدد  سا قرار يىلا ".اسىجابات ملىلفة إ)اء ماقف يااجهو سا مشكلة يحلها سا لطر يهدد  سا قرار يىلا ".

جاانب السلاك على إنو " ك  نشذاط حركذى سا نفسذى سا عقلذى جاانب السلاك على إنو " ك  نشذاط حركذى سا نفسذى سا عقلذى الباحثة  الباحثة  اىعرف  اىعرف  

مذا مذا   )اء)اء، إ، إسا جدانى سا اجىماعى يأىى بو اإلنسان فى ىفاعلو مذع بيئىذو مذدفاعا  بباعذث مذاسا جدانى سا اجىماعى يأىى بو اإلنسان فى ىفاعلو مذع بيئىذو مذدفاعا  بباعذث مذا

يااجهو من مشكالت سا ظذراف معينذة"، ايىكذان مذن الجاانذب الىاليذة  الجانذب العقلذى يااجهو من مشكالت سا ظذراف معينذة"، ايىكذان مذن الجاانذب الىاليذة  الجانذب العقلذى 

المعرفذذذى، الجانذذذب اإلنفعالى،الجانذذذب النفسذذذى اجذذذدانى، الجانذذذب الحركذذذى، الجانذذذب المعرفذذذى، الجانذذذب اإلنفعالى،الجانذذذب النفسذذذى اجذذذدانى، الجانذذذب الحركذذذى، الجانذذذب 

  اإلجىماعى(".اإلجىماعى(".

  CCOOVVIIDD--1199  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc))جائحة كورونا: )جائحة كورونا: )

ت كارانذا، ت كارانذا، اسذااسذافيرفيرها مرر معد  يسببو آلر فيرا  ى  اكىشذافو مذن سذاللة ها مرر معد  يسببو آلر فيرا  ى  اكىشذافو مذن سذاللة 

ال  يكن هناك س  عل  باجذاد هذاا الفيذرا  الجديذد قبذ  بذدء ىفشسذو فذى مدينذة ااهذان ال  يكن هناك س  عل  باجذاد هذاا الفيذرا  الجديذد قبذ  بذدء ىفشسذو فذى مدينذة ااهذان 

إلذى جائحذة ىذنثر علذى إلذى جائحذة ىذنثر علذى     0.0.--، اقد ىحذا  كافيذد، اقد ىحذا  كافيذد048.048.ال ينية فى كانان األا /ديسمبر  ال ينية فى كانان األا /ديسمبر  

العديد من بلدان العال ، اىىمث  سهذ  سعراوذو فذى الحمذى االسذعا  الجذاف االىعذب، اقذد العديد من بلدان العال ، اىىمث  سهذ  سعراوذو فذى الحمذى االسذعا  الجذاف االىعذب، اقذد 

آل  ااألاجام، سا احىقان األنف، سا سلذ  الحلذق سا اإلسذها ، آل  ااألاجام، سا احىقان األنف، سا سلذ  الحلذق سا اإلسذها ، اآلاآل    منمن    يعانى بعر المروىيعانى بعر المروى

ايمكن س  شل  سن ي ذاب بالعذدا  الم ذحابة بذأعرار شذديدة، احىذى األشذلا  ايمكن س  شل  سن ي ذاب بالعذدا  الم ذحابة بذأعرار شذديدة، احىذى األشذلا  

اللفيفة جدا  يمكن سن ينقلاا الفيرا  إلذى غيذره ، ايجذب اللفيفة جدا  يمكن سن ينقلاا الفيرا  إلذى غيذره ، ايجذب     0.0.--الم ابين بأعرار كافيدالم ابين بأعرار كافيد

ح ا  علذى العنايذة ح ا  علذى العنايذة الال  نف نف على جميع األشلا  الم ابين بالحمى االسعا  ا عابة الىعلى جميع األشلا  الم ابين بالحمى االسعا  ا عابة الى

  (.  (.  20202020منظمة الصحة العالمية،منظمة الصحة العالمية،الطبية سيا  كانت سعماره  الطبية سيا  كانت سعماره  



  زينب محمد أمين محمد 

سا اباء فيذرا  كارانذا بسذرعة كبيذرة بذين البشذر ايسذبب سا اباء فيذرا  كارانذا بسذرعة كبيذرة بذين البشذر ايسذبب     0.0.--"اينىق  كافيد"اينىق  كافيد

فهاا المرر ىنفسى، اىحدث اإل ابة بو نىيجذة انىقذا  العذدا  مذن فهاا المرر ىنفسى، اىحدث اإل ابة بو نىيجذة انىقذا  العذدا  مذن       %%88افيات سكثر من  افيات سكثر من  

لعط  سا السعا  مذن شذل  م ذاب لعط  سا السعا  مذن شذل  م ذاب ء اء اثناثناشل  إلى آلر عن طريق الرااا المىطاير سشل  إلى آلر عن طريق الرااا المىطاير س

إلى شل  سلي ، سا عن طريق مالمسة األسطب الملاثة بالفيرا  ث  مالمسة العينذين سا إلى شل  سلي ، سا عن طريق مالمسة األسطب الملاثة بالفيرا  ث  مالمسة العينذين سا 

  ..((2222: : 20202020قريرى،قريرى،األنف سا الف  باليد الملاثة بالفيرا "   األنف سا الف  باليد الملاثة بالفيرا "   

  AAssppeeccttss  ooff  CCoorroonnaaجوانب السلوك جراء جائحة كورونا جوانب السلوك جراء جائحة كورونا   --22

PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr  

لجاانذذب لجاانذذب   ((22202220عبةةد الافةةار و القريطةةى)عبةةد الافةةار و القريطةةى)يف يف ى ى ذذنى ى ذذنعلذذعلذذالباحثةةة الباحثةةة لقذذد اعىمذذدت لقذذد اعىمذذدت 

السلاك مع اسىبعاد الجانب الحركى االجانب اإلجىماعى لعد  ىناسذبها مذع طبيذة الدراسذة السلاك مع اسىبعاد الجانب الحركى االجانب اإلجىماعى لعد  ىناسذبها مذع طبيذة الدراسذة 

  االمىغيرات المسىقلة.االمىغيرات المسىقلة.

  AAssppeeccttss  ooff  جاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذاجاانذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذاالباحثةة الباحثةة لذاا ىُعذرف لذاا ىُعذرف 

CCoorroonnaa  PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr  لذب مذنلذب مذنالطاالطا  إجرائيا  بإنها" ك  ما ي ذدر مذنإجرائيا  بإنها" ك  ما ي ذدر مذن  

سقاا  سا سفعا  سا ى رفات سااء كانت ها  الى رفات ظاهرة  معرفية عقليذة ،انفعاليذو( سقاا  سا سفعا  سا ى رفات سااء كانت ها  الى رفات ظاهرة  معرفية عقليذة ،انفعاليذو( 

س  باطنة نفسية( كنىيجة لاجاد داافع لد  الطالب سااء كانت دالليذة سا لارجيذة، اهذا  س  باطنة نفسية( كنىيجة لاجاد داافع لد  الطالب سااء كانت دالليذة سا لارجيذة، اهذا  

األقاا  ا األفعا  االى رفات ىىنامى لد  الطالب الجامعى نىيجة ى)ايد الىدعايات السذلبية األقاا  ا األفعا  االى رفات ىىنامى لد  الطالب الجامعى نىيجة ى)ايد الىدعايات السذلبية 

( علذذى حياىذذو الياميذذة ب ذذفو لا ذذة احياىذذو الجامعيذذة ( علذذى حياىذذو الياميذذة ب ذذفو لا ذذة احياىذذو الجامعيذذة CCOOVVIIDD--1199  ارانذذاارانذذارا  كرا  كلفيذذلفيذذ

ب فة عامة" ايىكان من األبعاد الىالية  الجانذب العقلذى المعرفذى جذراء جائحذة كارانذا ب فة عامة" ايىكان من األبعاد الىالية  الجانذب العقلذى المعرفذى جذراء جائحذة كارانذا 

ويقةاس ويقةاس ،الجانب النفسى جراء جائحة كارانا ، الجانب اإلنفعالى جراء جائحة كارانذا(،  ،الجانب النفسى جراء جائحة كارانا ، الجانب اإلنفعالى جراء جائحة كارانذا(،  

السةلوك جةراء جائحةة كورونةا السةلوك جةراء جائحةة كورونةا     جوانةبجوانةبقيةاس  قيةاس  بالدرجة التى يحصل عليها الطالةب فةى مبالدرجة التى يحصل عليها الطالةب فةى م

AAssppeeccttss  ooff  CCoorroonnaa  PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr      .  .  

  اإلطار النظرى للدراسة: اإلطار النظرى للدراسة: 

  إطارها النظر  على سربع محاار، االك كما يلى:إطارها النظر  على سربع محاار، االك كما يلى:الباحثة  الباحثة  ىناالت  ىناالت  



      SSeellff--EEnnggiinneeeerriinnggالمحور األول: هندسة الذات المحور األول: هندسة الذات 

  ,,BBaannddlleerr  &&  GGrreennddeerr"سا  من ىكل  عن هندسة الذاات همذا العالمذان  "سا  من ىكل  عن هندسة الذاات همذا العالمذان    

( حيث سطلق عليها سحيانا  هندسة النجاح فهى ىساعد الفرد على ىحقيق النجذاح فذى ( حيث سطلق عليها سحيانا  هندسة النجاح فهى ىساعد الفرد على ىحقيق النجذاح فذى 11997722

حياىو الشل ية امع اآللرين، فهذى ىسذاعد علذى إىقذان مهذارات اى ذا  اإلنسذان بااىذو حياىو الشل ية امع اآللرين، فهذى ىسذاعد علذى إىقذان مهذارات اى ذا  اإلنسذان بااىذو 

فيكىشف طاقاىو الكامنة ابالىالى يىمكن من اسىثمارها، اىساعد  على إىقذان اى ذا  الفذرد فيكىشف طاقاىو الكامنة ابالىالى يىمكن من اسىثمارها، اىساعد  على إىقذان اى ذا  الفذرد 

  (. (. 2020: : 20202020أبو النصر،  أبو النصر،  اإلجىماعى" اإلجىماعى" فقو  فقو  ىااىاا    باآللرين اىحسينباآللرين اىحسين

اىذذنثر هندسذذة الذذاات كثيذذرا  فذذى سذذلاك األفذذراد االسذذيما الذذاين يعذذانان مذذن بعذذر  اىذذنثر هندسذذة الذذاات كثيذذرا  فذذى سذذلاك األفذذراد االسذذيما الذذاين يعذذانان مذذن بعذذر  

المشكالت ااإلوطرابات النفسية الىى ىنثر على ىاا ذ  الفذرد مذع اآللذرين اىجعلذو يشذعر  المشكالت ااإلوطرابات النفسية الىى ىنثر على ىاا ذ  الفذرد مذع اآللذرين اىجعلذو يشذعر  

ابذذالك  ابذذالك      همذذة، همذذة، ر ال ر ال بالع)لذذة االفذذراع العذذاطفى االىبلذذد اإلنفعذذالى ااإلكىئذذاب ااإلحبذذاط اانلفذذا بالع)لذذة االفذذراع العذذاطفى االىبلذذد اإلنفعذذالى ااإلكىئذذاب ااإلحبذذاط اانلفذذا 

سن يحذذافظ علذذى حقاقذذو اىحقيذذق سهدافذذو،  سن يحذذافظ علذذى حقاقذذو اىحقيذذق سهدافذذو،      --مذذن لذذال  عمليذذة هندسذذة الذذاات مذذن لذذال  عمليذذة هندسذذة الذذاات     --يسذذىطيع الفذذرد يسذذىطيع الفذذرد 

  االىاا   مع اآللرين بكفاءة. االىاا   مع اآللرين بكفاءة. 

  مفهوم هندسة الذات: مفهوم هندسة الذات: 

هندسة الاات على إنها" البرمجة الىى ىُشير إلذى هندسة الاات على إنها" البرمجة الىى ىُشير إلذى     ((227227:  :  20202020حامد )حامد )ايعرف  ايعرف  

ألافة بألر  جديدة ايجابية ألافة بألر  جديدة ايجابية المالم    رام رام سفكارنا سا مشاعرنا ساسلاكنا، حيث يمكننا اسىبدا  البسفكارنا سا مشاعرنا ساسلاكنا، حيث يمكننا اسىبدا  الب

بإسىلدا  اللغة المنطاقة سا غير المنطاقة من لال  الىأثير على جها)نا الع بى بااسطة بإسىلدا  اللغة المنطاقة سا غير المنطاقة من لال  الىأثير على جها)نا الع بى بااسطة 

  حااسنا الملىلفة".حااسنا الملىلفة".

يعرفها بإنها" العل  الا  يرشد الفرد إلذى كيفيذة يعرفها بإنها" العل  الا  يرشد الفرد إلذى كيفيذة   ((01000100:  :  20202020المعمورى)المعمورى)سما  سما  

ادة االىاافذق ال ذحيب مذع ادة االىاافذق ال ذحيب مذع السعالسعمة امة ااسىلدا  الماارد الع بية االلغاية لىحقيق الحياة السلياسىلدا  الماارد الع بية االلغاية لىحقيق الحياة السلي

  اآللرين.اآللرين.

ىعريذف هندسذذة الذذاات علذى إنها"عمليذذة إعذذادة ىعريذف هندسذذة الذذاات علذى إنها"عمليذذة إعذذادة   للباحثةةةللباحثةةةامذن لذذال  الذك يمكذذن امذن لذذال  الذك يمكذذن 

الى مي  الجار  االسريع لعمليات الىفكير االسلاك بما يحقق سعلى انىاجيذة لإلنسذان فذى الى مي  الجار  االسريع لعمليات الىفكير االسلاك بما يحقق سعلى انىاجيذة لإلنسذان فذى 

  حياىو اللا ة".حياىو اللا ة".



  زينب محمد أمين محمد 

  األفتراضات التى تقوم عليها هندسة الذات: األفتراضات التى تقوم عليها هندسة الذات: 

  افىراوات اهى:افىراوات اهى:    عدة عدة   علىعلى  ىقا  هندسة الااتىقا  هندسة الاات

:  فالك  إنسان طرب اسساليب فى ىحقيق سمالو  :  فالك  إنسان طرب اسساليب فى ىحقيق سمالو  OOuuttccoommeess"الملرجات "الملرجات   --

اسحالمو االطرب ااألساليب الناجحة هى ىلك الىى ىمحا ك  مايعىر  اإلنسان  اسحالمو االطرب ااألساليب الناجحة هى ىلك الىى ىمحا ك  مايعىر  اإلنسان  

من عاائق ىقف سما  ىحقيق ما ي با إليو اىنس  عند  حالة شعارية مسىقرة  من عاائق ىقف سما  ىحقيق ما ي با إليو اىنس  عند  حالة شعارية مسىقرة  

فو اينمن بىحقيقو من  فو اينمن بىحقيقو من  ر هدر هديى ايى انحا سهدافو اطماحاىو بحيث ىمكنو من سن نحا سهدافو اطماحاىو بحيث ىمكنو من سن 

  لال  بعر اللطاات الىى يسلكها ث  ير  سثارها اعااقبها. لال  بعر اللطاات الىى يسلكها ث  ير  سثارها اعااقبها. 

: ىعىبر منافا اإلدراك، فك  مذا يذى  إدراكذو سا ىعلمذو يذأىى : ىعىبر منافا اإلدراك، فك  مذا يذى  إدراكذو سا ىعلمذو يذأىى SSeennssoorryyالحاا   الحاا       --

عن طريق الحاا  لالك يعد ىدريب الطاقات اقدرات النا  من األسذ  المهمذة عن طريق الحاا  لالك يعد ىدريب الطاقات اقدرات النا  من األسذ  المهمذة 

  فى هندسة الاات.فى هندسة الاات.

فذذرد لاجهىذذو الاهنيذذة ىجذذا  المثيذذرات الجديذذدة فذذرد لاجهىذذو الاهنيذذة ىجذذا  المثيذذرات الجديذذدة ر الر الىغييذذىغييذذ: :   FFlleexxiibbiilliittyyالمرانذذةالمرانذذة  --

االطارئذذة عنذذد مااجهىذذو لماقذذف سا مشذذكلة مذذا، اانىاجذذو العديذذد مذذن األفكذذار االطارئذذة عنذذد مااجهىذذو لماقذذف سا مشذذكلة مذذا، اانىاجذذو العديذذد مذذن األفكذذار 

  المىناعة فى سق  اقت ممكن سعيا  للا ا  إلى ح  لىلك المشكلة".  المىناعة فى سق  اقت ممكن سعيا  للا ا  إلى ح  لىلك المشكلة".  

  ((020020:  :  20202020منصور،منصور،                

  مراحل عملية هندسة الذات: مراحل عملية هندسة الذات: 

  هى:هى:ىمر عملية هندسة الاات بلمسة مراح   ىمر عملية هندسة الاات بلمسة مراح   

  "إدارة الجاانب اإليجابية االسلبية للاات.   "إدارة الجاانب اإليجابية االسلبية للاات.     --00

إيجاد اإلرادة االرغبة فى دع  الجاانب اإليجابية اىقاي  الجاانب السلبية.              إيجاد اإلرادة االرغبة فى دع  الجاانب اإليجابية اىقاي  الجاانب السلبية.                --88

      الىلطيط.الىلطيط.  --  33

  .           .           الىثبيت االىدعي "الىثبيت االىدعي "  --77                      الىنفيا  مرحلة الىحا (.الىنفيا  مرحلة الىحا (.  --22

  ((1212: : 10201020العسكر، العسكر، ))                                                                                    



  مهارات هندسة الذات: مهارات هندسة الذات: 

  ىىمث  فى مهارىين سساسيىين هما:ىىمث  فى مهارىين سساسيىين هما:

"مهذذارة اى ذذا  الشذذل  بااىذذو: سذذااء عذذن طريذذق الىفكيذذر، سا اإلدراك، سا "مهذذارة اى ذذا  الشذذل  بااىذذو: سذذااء عذذن طريذذق الىفكيذذر، سا اإلدراك، سا   --

  اإلعىقاد.اإلعىقاد.

العالقذات اإلنسذانية احذ  المشذكالت العالقذات اإلنسذانية احذ  المشذكالت مهارة اإلى ذا  بذاآللرين: اىىمثذ  فذى  مهارة اإلى ذا  بذاآللرين: اىىمثذ  فذى      --

  االىاا   اإلجىماعى".  االىاا   اإلجىماعى".  

  ( ( 012012: : 10201020ى،ى،عبد العال و بنى هانعبد العال و بنى هان    

  أبعاد عملية هندسة الذات: أبعاد عملية هندسة الذات: 

  ىىكان عملية هندسة الاات من عدة سبعاد هى:ىىكان عملية هندسة الاات من عدة سبعاد هى:

"إدارة الاقت: مجماعة سلاكيات ااعية ىىومن ىحديد األهذداف ااألالايذات لكذ  "إدارة الاقت: مجماعة سلاكيات ااعية ىىومن ىحديد األهذداف ااألالايذات لكذ    --00

بء النفسذى اىقييمهذا للا ذا  إلذى كفذاءة بء النفسذى اىقييمهذا للا ذا  إلذى كفذاءة مهمة، االك من سج  الذىلل  مذن العذمهمة، االك من سج  الذىلل  مذن العذ

  سكبر فى سداء المها  المطلابة.سكبر فى سداء المها  المطلابة.

اعى بذالاجاد ككذائن منفذرد؛ اىلعذب مهذارة الذاعى بالذاات دارا   اعى بذالاجاد ككذائن منفذرد؛ اىلعذب مهذارة الذاعى بالذاات دارا   ات: اها ال ات: اها ال الاعى بالا الاعى بالا   --8 8 

  رىقاء بها بفاعلية. رىقاء بها بفاعلية. إلإلكبيرا  فى ىطاير الاات اا كبيرا  فى ىطاير الاات اا 

سا علذى األقذ   سا علذى األقذ       ىحفي) الاات: ايق د بها ىقاية المشاعر الىى ىقاد الفرد إلى ىحقيق سهدافذو ىحفي) الاات: ايق د بها ىقاية المشاعر الىى ىقاد الفرد إلى ىحقيق سهدافذو   --3 3 

مذذع عااطذذف  مذذع عااطذذف  ىسذذهي  ىحقيقهذذا، اىنطلذذق طاقذذة الىحفيذذ) عنذذدما ىىفاعذذ  م ذذادر الىحفيذذ)  ىسذذهي  ىحقيقهذذا، اىنطلذذق طاقذذة الىحفيذذ) عنذذدما ىىفاعذذ  م ذذادر الىحفيذذ)  

  اإلنسان لىنما بعر المشاعر مث  األم  االىفان  االحما  ااإل رار. اإلنسان لىنما بعر المشاعر مث  األم  االىفان  االحما  ااإل رار. 

  ىقدير الاات: ها قناعات الفرد حا  نفسو.ىقدير الاات: ها قناعات الفرد حا  نفسو.  --00

ىنميذذة الذذاات: ايق ذذد بهذذا ىحسذذين الذذاات اىطايرهذذا اىفعيلهذذا لىحقيذذق األهذذداف ىنميذذة الذذاات: ايق ذذد بهذذا ىحسذذين الذذاات اىطايرهذذا اىفعيلهذذا لىحقيذذق األهذذداف   --11

لمطلابذذة مذذن لذذال  المراقبذذة الااىيذذة االىفكيذذر اإليجذذابى ااإلسذذىفادة مذذن لبذذرات لمطلابذذة مذذن لذذال  المراقبذذة الااىيذذة االىفكيذذر اإليجذذابى ااإلسذذىفادة مذذن لبذذرات اا

  ين.ين.اآللراآللر



  زينب محمد أمين محمد 

ىحسين ال ارة الااىية: االك عن طريق ىقيي  الاات اىقبلها االىعل  من اللبرات  ىحسين ال ارة الااىية: االك عن طريق ىقيي  الاات اىقبلها االىعل  من اللبرات    --33

  السابقة االىغلب على لبرات الفش . السابقة االىغلب على لبرات الفش . 

إدراك الاات: اها سن ىر  نفسك كما يراها اآللرين اامىالكك ىقاي  ااقعى  إدراك الاات: اها سن ىر  نفسك كما يراها اآللرين اامىالكك ىقاي  ااقعى    --77

  ااىك. ااىك. لل

ىكاين مفها  اات ايجابى: االك عن طريق ىقيي  الاات اىقبلها االىعل  من ىكاين مفها  اات ايجابى: االك عن طريق ىقيي  الاات اىقبلها االىعل  من   --22

؛ ؛ 2222: : 00200020)فتحى ،)فتحى ،لبرات السابقة االىغلب على لبرات" الفش لبرات السابقة االىغلب على لبرات" الفش الال

RRoobbbbiinnnnss,,22001144::338822 20202020؛ زهران،؛ زهران،  200200::  20202020؛ رزق وآخرون ؛ رزق وآخرون : :

222222.).)  

  الحالية كالىالى:الحالية كالىالى:    قفد حددت سبعاد هندسة الاات بما يىناسب اطبيعة الدراسةقفد حددت سبعاد هندسة الاات بما يىناسب اطبيعة الدراسة    الباحثةالباحثةسما سما 

الاقت الا   الاقت الا   إدارة الاقت: اهى عملية الىلطيط اممارسة السيطرة الااعية على إدارة الاقت: اهى عملية الىلطيط اممارسة السيطرة الااعية على   --00

  اءة ااإلنىاجية.اءة ااإلنىاجية.يقويو فى سنشطة محددة، لا ة ل)يادة الفعالية االكفيقويو فى سنشطة محددة، لا ة ل)يادة الفعالية االكف

إدراك الاات: اها المقدرة على مطالعة النف  اىميي) النف  عن البيئة المحيطة  إدراك الاات: اها المقدرة على مطالعة النف  اىميي) النف  عن البيئة المحيطة    --88

  ااألفراد اآللرين. ااألفراد اآللرين. 

ها ىقيي  الفرد لنفسو اشعار  باإلحىرا  االقيمة االكفاءة، كما إنها  ها ىقيي  الفرد لنفسو اشعار  باإلحىرا  االقيمة االكفاءة، كما إنها  ىقدير الاات: ىقدير الاات:   --33

حا  نفسو، فهى الىقيي  اإليجابى سا السلبى للاات اكيف نشعر  حا  نفسو، فهى الىقيي  اإليجابى سا السلبى للاات اكيف نشعر      قناعات الفردقناعات الفرد

  حيالها. حيالها. 

ىحفي) الاات: عملية شحن لكافة المشاعر ااألحاسي  اإليجابية الىى ىذدفع اإلنسذان ىحفي) الاات: عملية شحن لكافة المشاعر ااألحاسي  اإليجابية الىى ىذدفع اإلنسذان   --00

سق  جهد ممكن، اقد يكان هاا الىحفي) سق  جهد ممكن، اقد يكان هاا الىحفي) إلى ىحقيق سهدافو اغاياىو فى سق ر اقت اإلى ىحقيق سهدافو اغاياىو فى سق ر اقت ا

ية الناجمة عذن الحذ  بالمسذنالية، سا ية الناجمة عذن الحذ  بالمسذنالية، سا إما دالليا  ينبع مع الاات سا األفكار الشل إما دالليا  ينبع مع الاات سا األفكار الشل 

  ء.ء.لارجيا  من األشلا  المحيطين كاأله  ااأل دقالارجيا  من األشلا  المحيطين كاأله  ااأل دقا

            CCooggnniittiivvee  MMiisseerrlliinneessss            المحور الثانى : البخل المعرفىالمحور الثانى : البخل المعرفى

  &&  SSuussaann    ((11998844))سيذدسيذدظهذر م ذطلب البلذ  المعرفذى ألا  مذرة علذى ظهذر م ذطلب البلذ  المعرفذى ألا  مذرة علذى 

TTaayylloorr   ومن نظريىه  للمعرفذة اإلجىماعيذة ومن نظريىه  للمعرفذة اإلجىماعيذةSSoocciiaall  CCooggnniittiioonn    الذك امىذد الذك امىذد عذد عذد اباب



سثر  إلى علا  سلر  كعل  النف ، االسياسة اغيرها، على اعىبار سنو المي  المق اد مذن سثر  إلى علا  سلر  كعل  النف ، االسياسة اغيرها، على اعىبار سنو المي  المق اد مذن 

الفذذذرد إلذذذى بذذذا  القليذذذ  مذذذن الجهذذذد العقلذذذى بالقذذذدر الوذذذرار  الذذذال)  إلكمذذذا  س  الفذذذرد إلذذذى بذذذا  القليذذذ  مذذذن الجهذذذد العقلذذذى بالقذذذدر الوذذذرار  الذذذال)  إلكمذذذا  س  

  (.(.VVoonnaasscchh  ,,22001166مهمة مهمة 

    مفهوم البخل المعرفى:مفهوم البخل المعرفى:

    عدرجذة ميذعدرجذة ميذ  علذى إنذوعلذى إنذو  CCoorrccoorraann  &&  MMuusssswweeiilleerr((8888  ::22001100عرفو عرفو 

إلى الىفكير اح  المشكالت ااإللىيار من بين البدائ  بأقذ  جهذد عقلذى ممكذن بذدال  إلى الىفكير اح  المشكالت ااإللىيار من بين البدائ  بأقذ  جهذد عقلذى ممكذن بذدال  الفرد  الفرد  

  من اإلنشغا  فى طرب الىفكير األكثر جهدا ".من اإلنشغا  فى طرب الىفكير األكثر جهدا ".

ا اإللى ارات العقلية، ا اإللى ارات العقلية، فالبل  المعرفى ها" اعىماد الفرد على اسىبداالت الع)ا، سفالبل  المعرفى ها" اعىماد الفرد على اسىبداالت الع)ا، س

ية عند الىعام  مع مهذا  ىحىذاج فذى ية عند الىعام  مع مهذا  ىحىذاج فذى سا اإلسىدالالت العقلية السريعة، سا اإلسىدالالت اإلنفعالسا اإلسىدالالت العقلية السريعة، سا اإلسىدالالت اإلنفعال

ا  لمذاارد  العقليذة، ايقذا  مذن لذال  ا  لمذاارد  العقليذة، ايقذا  مذن لذال  األسا  إلى اسىجابات ىحليليذة مجهذدة؛ االذك ىذافيراألسا  إلى اسىجابات ىحليليذة مجهذدة؛ االذك ىذافير

ىجابات ىجابات الىبارات اإلنعكا  المعرفى الىذى ىحذدد مذد  قذدرة المفحذا  علذى مقاامذة اإلسذالىبارات اإلنعكا  المعرفى الىذى ىحذدد مذد  قذدرة المفحذا  علذى مقاامذة اإلسذ

ارات العقليذة ارات العقليذة الناىجة عن ىلك اإلسىدالالت الحسية، سا عن اسىبداالت الع)ا، سا عن اإللى الناىجة عن ىلك اإلسىدالالت الحسية، سا عن اسىبداالت الع)ا، سا عن اإللى 

  (.(.CCaammppiitteellll&&  GGeerrrraannss,,  22001144::  443366عند الىعام  مع ىلك المها  عند الىعام  مع ىلك المها  

      SSttuuppppllee,,  ,,  PPiittcchhffoorrdd,,  BBaallll,,    HHuunntt,,  &&  SStteeeell,,  ((22001177::66))سما سما 

جهد عقلذى كبيذر اعذد  ىل ذي  جهد عقلذى كبيذر اعذد  ىل ذي      فيعرفاا البل  المعرفى على إنو" ىعمد الفرد عد  با فيعرفاا البل  المعرفى على إنو" ىعمد الفرد عد  با 

دال  مذن الذك يعىمذد علذى مجماعذة دال  مذن الذك يعىمذد علذى مجماعذة ماارد عقلية كافية للىعام  مع المها  الىى ىااجهو، ابماارد عقلية كافية للىعام  مع المها  الىى ىااجهو، اب

بدت لو معقذدة فذى ىلذك المهذا ، ظنذا  بدت لو معقذدة فذى ىلذك المهذا ، ظنذا      من ال يغ العقلية الملى رة الىى ىبسط البدائ  الىىمن ال يغ العقلية الملى رة الىى ىبسط البدائ  الىى

ليهذا ليهذا منو سن الك سيند  إلذى حلذا  عقالنيذة  ذحيحة بذنف  كفذاءة الحلذا  الىذى ي ذ  إمنو سن الك سيند  إلذى حلذا  عقالنيذة  ذحيحة بذنف  كفذاءة الحلذا  الىذى ي ذ  إ

  اآللران عبر طرب الىفكير المجهدة"اآللران عبر طرب الىفكير المجهدة"

" المعالجذة الكسذالة " المعالجذة الكسذالة المعرفذى بإنذوالمعرفذى بإنذوىعريف البلذ   ىعريف البلذ   للباحثة  للباحثة  امن لال  الك يمكن  امن لال  الك يمكن    

للمعلامات الىى من لاللها ال يعطذى سيذة  فر ذة إال لإللى ذارات العقليذة ااإلسذىدالالت للمعلامات الىى من لاللها ال يعطذى سيذة  فر ذة إال لإللى ذارات العقليذة ااإلسذىدالالت 



  زينب محمد أمين محمد 

مذذن مذذن   الحدسذية عنذد حذذ  المشذكالت ااىلذذاا القذرارات؛ ألنهذذا ىذافر لهذذ  سكبذر قذذدر ممكذنالحدسذية عنذد حذذ  المشذكالت ااىلذذاا القذرارات؛ ألنهذذا ىذافر لهذذ  سكبذر قذذدر ممكذن

  جهاده  العقلية عند معالجة المعلامات فى المها  المطلابة منه ".جهاده  العقلية عند معالجة المعلامات فى المها  المطلابة منه ".

  المعرفى:المعرفى:فسرة للبخل فسرة للبخل النماذج المالنماذج الم

قب  سن ىظهر نظرية البل  المعرفى كان النمااج السائد ها نمااج العذ)ا الذا  قب  سن ىظهر نظرية البل  المعرفى كان النمااج السائد ها نمااج العذ)ا الذا  

(، االذذا  يقذذا  علذذى فكذذرة منداهذذا سن جميذذع البشذذر يفكذذران (، االذذا  يقذذا  علذذى فكذذرة منداهذذا سن جميذذع البشذذر يفكذذران   HHeeiiddeerr,,11995588قدمذذو قدمذذو 

انشذذغاله  بعمليذذات الىفكيذذر فذذى الىفا ذذي ، ااإللىالفذذات الدقيقذذة انشذذغاله  بعمليذذات الىفكيذذر فذذى الىفا ذذي ، ااإللىالفذذات الدقيقذذة   بطريقذذة عقالنيذذة سثنذذاءبطريقذذة عقالنيذذة سثنذذاء

  &&  ,,TTooppllaakk,,  WWeessttاء المعقذذذذدة سا الراىينيذذذذة اء المعقذذذذدة سا الراىينيذذذذة الم ذذذذاحبة للمهذذذذا  سذذذذاالم ذذذذاحبة للمهذذذذا  سذذذذا

SSttaannoovviicchh,,22001111.).)  

اافقا  لهاا النمااج فإنو يمكن لجميع األفراد سن يفكراا بطريقة العلماء الىى ىبذدا اافقا  لهاا النمااج فإنو يمكن لجميع األفراد سن يفكراا بطريقة العلماء الىى ىبذدا 

لة الىذى ىذااجهه  حىذى لذا بذدت غيذر لة الىذى ىذااجهه  حىذى لذا بذدت غيذر سااجة حين ال يهملذان بهذا سيذة بذدائ  لحذ  المشذكسااجة حين ال يهملذان بهذا سيذة بذدائ  لحذ  المشذك

لنظذذذرة العقالنيذذذة لنمذذذار مذذذن لنظذذذرة العقالنيذذذة لنمذذذار مذذذن عقالنيذذذة فذذذإنه  يحللانهذذذا؛ بحثذذذا  عذذذن الىناسذذذق اعذذذن اعقالنيذذذة فذذذإنه  يحللانهذذذا؛ بحثذذذا  عذذذن الىناسذذذق اعذذذن ا

  (.(.CCrriisspp&&TTuurrnneerr,,  22001144حاله  حاله  

  &&TTvveerrsskkyyاظلذذذذت سفكذذذذار هذذذذاا النمذذذذااج سذذذذائدة إلذذذذى سن قذذذذد  اظلذذذذت سفكذذذذار هذذذذاا النمذذذذااج سذذذذائدة إلذذذذى سن قذذذذد  

KKaahhnneemmaann,,11997744::  11112244--11112266   نمااجا  نظريا  آلر يقا  على فكرة منداهذا (" نمااجا  نظريا  آلر يقا  على فكرة منداهذا ")

فراد يعىمدان علذى سنمذاط ملىلفذة مذن اإلسذىدالالت، ااإللى ذارات العقليذة فراد يعىمدان علذى سنمذاط ملىلفذة مذن اإلسذىدالالت، ااإللى ذارات العقليذة سن بعر األسن بعر األ

لاقت االطاقة العقلية، فيعىمدان عليها بدال  من الىحلي  الدقيق لعنا ر المهمذة، لاقت االطاقة العقلية، فيعىمدان عليها بدال  من الىحلي  الدقيق لعنا ر المهمذة، ىافر له  اىافر له  ا

ىظهر معالجاىه  للمعلامات المهمة ب ارة مىحيذ)ة، اهذا  اإلسذىدالالت الىذى يعىمذدان ىظهر معالجاىه  للمعلامات المهمة ب ارة مىحيذ)ة، اهذا  اإلسذىدالالت الىذى يعىمذدان فف

  اآلىى:اآلىى:  عليها حددها هاا النمااج فىعليها حددها هاا النمااج فى

  RReepprreesseennttaattiivveenneessss  HHeeuurriissttiiccssاإلستدالالت التمثيلية)النموذجية( اإلستدالالت التمثيلية)النموذجية( 

و  الفرد س  شئ يرا  مثاليا  سا نمااجا  إلى الفئة الىى ىشبو، فنجذد  و  الفرد س  شئ يرا  مثاليا  سا نمااجا  إلى الفئة الىى ىشبو، فنجذد  لها يلها يامن لالامن لال

مثال  يمي  إلى افىرار اجاد سمات معينة فى شل  ما لمجرد سنو ينىمى إلذى مجماعذة مثال  يمي  إلى افىرار اجاد سمات معينة فى شل  ما لمجرد سنو ينىمى إلذى مجماعذة 

  سفراد ىى ف عامة  بىلك ال فات.سفراد ىى ف عامة  بىلك ال فات.

  



AAvvaaiillaabbllee  HHeeuurriissttiiccss   اإلستدالالت المتاحة اإلستدالالت المتاحة  

ى عقلذو سثنذاء المهمذة بحجذة إنهذا ى عقلذو سثنذاء المهمذة بحجذة إنهذا امن لاللها ياظذف الفذرد س  فكذرة اردت إلذامن لاللها ياظذف الفذرد س  فكذرة اردت إلذ

اافرت فذى عقلذة اآلن فإنهذا سذىكان مناسذبة للحذ ، سا علذى األقذ  فإنذو يعطيهذذا اافرت فذى عقلذة اآلن فإنهذا سذىكان مناسذبة للحذ ، سا علذى األقذ  فإنذو يعطيهذذا طالمذا ىذطالمذا ىذ

  األفولية من غيرها".األفولية من غيرها".

      AAnncchhoorriinngg  HHeeuurriissttiiccss  :اإلستدالالت الراسخة:اإلستدالالت الراسخة      

لها يعطى الفرد سهمية مناسبة لك  معلامة حىى لذا كانذت  ذغيرة جذدا  لها يعطى الفرد سهمية مناسبة لك  معلامة حىى لذا كانذت  ذغيرة جذدا  امن لالامن لال

  معين لح  المهمذة. ابعذد الذك ظهذر ىاجذو آلذر ىحذت مسذمى نظريذات   معين لح  المهمذة. ابعذد الذك ظهذر ىاجذو آلذر ىحذت مسذمى نظريذات قب  الىيار بديقب  الىيار بدي

، ىقذا  علذى فكذرة إنذو ياجذد نظامذان ، ىقذا  علذى فكذرة إنذو ياجذد نظامذان   DDuull  PPrroocceesssseess  TThheeoorriieessالعمليات الثنائيةالعمليات الثنائية

ا  األا  يلذذى  ا  األا  يلذذى  فالنظذذفالنظذذ  (،(،SSttaannoovviicchh,,  22000099ملىلفذذان للمعالجذذة لذذد  كذذ  فذذرد ملىلفذذان للمعالجذذة لذذد  كذذ  فذذرد 

النظا  الثذانى فيلذى  النظا  الثذانى فيلذى      بالمعالجة غير الااعية السريعة الىلقائية ابدان س  جهد عقلى، سمابالمعالجة غير الااعية السريعة الىلقائية ابدان س  جهد عقلى، سما

  األا  إلذذى اسذذىدالالت   األا  إلذذى اسذذىدالالت بالمعالجذذات الااعيذذة البطيئذذة المق ذذادة، فىذذند  عمليذذات النظذذابالمعالجذذات الااعيذذة البطيئذذة المق ذذادة، فىذذند  عمليذذات النظذذا

سريعة مىحي)ة ىكان فى الغالب  حيحة إال إنها ىبدا غير عقالنية، فيد  الك علذى بلذ  سريعة مىحي)ة ىكان فى الغالب  حيحة إال إنها ىبدا غير عقالنية، فيد  الك علذى بلذ  

  ,,..SSttuuppppllee,,  eett  aallعىمذدان علذى هذاا النظذا  إلذى المذاارد المعرفيذة الال)مذة عىمذدان علذى هذاا النظذا  إلذى المذاارد المعرفيذة الال)مذة مذن يمذن ي

22001133  .).)  

اعند المقارنة بين عمليات النظامين فذى المعالجذة فذى وذاء ىلذك النظريذة مذن اعند المقارنة بين عمليات النظامين فذى المعالجذة فذى وذاء ىلذك النظريذة مذن 

حيث الجهد العقلى المن رف فى ك  منهما، فنالحظ سن النظا  الثانى ي مكن الفرد من حذ  حيث الجهد العقلى المن رف فى ك  منهما، فنالحظ سن النظا  الثانى ي مكن الفرد من حذ  

فى المقاب  إنو يسىهلك ج)ءا  كبيرا  جدا  من مذاارد  فى المقاب  إنو يسىهلك ج)ءا  كبيرا  جدا  من مذاارد      مد  ااسع من المشكالت بدقة عالية،مد  ااسع من المشكالت بدقة عالية،

اسكثر احىما  لحذداث الىذدال  بذين المهذا  الىذى يقذا  بهذا فذى اسكثر احىما  لحذداث الىذدال  بذين المهذا  الىذى يقذا  بهذا فذى المعرفية، مما يجعلو سبطأ  المعرفية، مما يجعلو سبطأ  

لاللو يبذا  جهذد عقلذى مرىفذع، فذى حذين سن الفذرد فذى عمليذات لاللو يبذا  جهذد عقلذى مرىفذع، فذى حذين سن الفذرد فذى عمليذات نف  الاقت، فالفرد من  نف  الاقت، فالفرد من  

إنو اليمكن االعىمذاد عليذو فذى حذ  إنو اليمكن االعىمذاد عليذو فذى حذ  النظا  األا  ال يحىاج إلى طاقة عقلية عالية، فيالحظ  النظا  األا  ال يحىاج إلى طاقة عقلية عالية، فيالحظ  

ال ىىاافر فى هاا النظا  من المعالجذة ال ىىاافر فى هاا النظا  من المعالجذة   مد  ااسع من المشكالت الىى ىحىاج إلى دقة عاليةمد  ااسع من المشكالت الىى ىحىاج إلى دقة عالية



  زينب محمد أمين محمد 

لحذداث ىذدال  مذع المهذا  األلذر  الىذى لحذداث ىذدال  مذع المهذا  األلذر  الىذى الىى ىعىمد على سرعة ال ىعطى فر ة س ذال   الىى ىعىمد على سرعة ال ىعطى فر ة س ذال   

  يقا  بها الفرد فى نف  الاقت.يقا  بها الفرد فى نف  الاقت.

                                                                        TTooppllaakk,,  eett  aall..,,  22001144))  

جذا  العذ)ا جذا  العذ)ا "فىلك النظرية بمثابة المظلة الىى جمعت ك  البحذاث السذابقة فذى م"فىلك النظرية بمثابة المظلة الىى جمعت ك  البحذاث السذابقة فذى م

ا ىىسذ  عقذا  بعذر األفذذراد ا ىىسذ  عقذا  بعذر األفذذراد ااإلسذىدال  االعمليذات الم)داجذة معذا  لشذرح: كيذف المذااااإلسذىدال  االعمليذات الم)داجذة معذا  لشذرح: كيذف المذاا

  (.(.VVoonnaasscchh,,  22001166::  2200  ))بالبل  المعرفى؟"بالبل  المعرفى؟"

رف ببلذ  معرفذى رف ببلذ  معرفذى "اافقا  لىلك النظرية فإن كثيرا  من األفراد يميلذان إلذى الى ذ"اافقا  لىلك النظرية فإن كثيرا  من األفراد يميلذان إلذى الى ذ

المىاحذة سمذامه  سذااء المىاحذة سمذامه  سذااء   من لال  اإلعىماد على اإللى ارات العقلية إلجراء الىقيي  للبدائ من لال  اإلعىماد على اإللى ارات العقلية إلجراء الىقيي  للبدائ 

اات األهميذذذذة اات األهميذذذذة فذذذذى المهذذذذا  الىذذذذى ال يعرفذذذذان عنهذذذذا إال القليذذذذ  سا حىذذذذى المهذذذذا  فذذذذى المهذذذذا  الىذذذذى ال يعرفذذذذان عنهذذذذا إال القليذذذذ  سا حىذذذذى المهذذذذا  

  (.(.VVoonnaasscchh,,  22001166::  2200  --2211الكبيرة" الكبيرة" 

يذا  نظذرا  للحجذ  يذا  نظذرا  للحجذ  كما سن هناك بعر الباحثين سكداا سن البل  المعرفى سمرا  عقالنكما سن هناك بعر الباحثين سكداا سن البل  المعرفى سمرا  عقالن

بذاحثين اعىروذاا بذاحثين اعىروذاا الهائ  من المعلامات الىى يىعروان لها، فى حين سن مجماعذة مذن الالهائ  من المعلامات الىى يىعروان لها، فى حين سن مجماعذة مذن ال

سقذذذ  سقذذذ  علذذذى الذذذك منكذذذدين سن البلذذذ  المعرفذذذى هذذذا السذذذبب الرئيسذذذى الذذذا  يجعلهذذذ  علذذذى الذذذك منكذذذدين سن البلذذذ  المعرفذذذى هذذذا السذذذبب الرئيسذذذى الذذذا  يجعلهذذذ  

  (.(.CCaammppiitteellll  &&  GGeerrrraannss,,  22001144))عقالنيةعقالنية

القذة بذين البلذ   القذة بذين البلذ   القد كان من آثار ىلك النظرية سنها سفر)ت سسئلة مهمة حا  طبيعة الع القد كان من آثار ىلك النظرية سنها سفر)ت سسئلة مهمة حا  طبيعة الع 

ىذى ىحىذاج فذى األسذا  إلذى  ىذى ىحىذاج فذى األسذا  إلذى  المعرفى االسلاك البشر ، فباإلوافة إلى ىبسذيط المهذا  المعقذدة ال المعرفى االسلاك البشر ، فباإلوافة إلى ىبسذيط المهذا  المعقذدة ال 

 عندما يااجو سية  مها  غير مألافة سااء   عندما يااجو سية  مها  غير مألافة سااء  عمليات ىحليلية، فإن البلي  معرفيا  يفع  نف  الشئ سيوا  عمليات ىحليلية، فإن البلي  معرفيا  يفع  نف  الشئ سيوا  

  (. (.   CCoorrccoorraann  &&  MMuusssswweeiilleerr,,  22001100كانت بسيطة، سا على درجة كبيرة من األهمية  كانت بسيطة، سا على درجة كبيرة من األهمية  

  إلى غالبية األفراد يكان لديه  مي  إلى البلذ إلى غالبية األفراد يكان لديه  مي  إلى البلذ FFrreeddeerriicckk  ((22000055))  كما سشاركما سشار

االذك بسذبب مذيله  الشذديد إلذى اسذىلدا  االذك بسذبب مذيله  الشذديد إلذى اسذىلدا  المعرفى دان سن يرىبط الك بمسىايات الذاكاء،  المعرفى دان سن يرىبط الك بمسىايات الذاكاء،  

ميكاني)مات النظا  األا  للمعالجة الىى ىعىمد على جهذد حسذابى مذنلفر جذدا ، ابالىذالى ميكاني)مات النظا  األا  للمعالجة الىى ىعىمد على جهذد حسذابى مذنلفر جذدا ، ابالىذالى 

ء لج)ء بسيط من مذاارده  المعرفيذة فذى مهمذة ااحذدة يعنذى ء لج)ء بسيط من مذاارده  المعرفيذة فذى مهمذة ااحذدة يعنذى فإنو ير  سن اسىلدا  هنالفإنو ير  سن اسىلدا  هنال

ء األكبذر منهذا لمهمذة سلذر  يجذب علذيه  سدانهذا فذى الاقذت ء األكبذر منهذا لمهمذة سلذر  يجذب علذيه  سدانهذا فذى الاقذت سنه  يسىهدفان ىافير الج)سنه  يسىهدفان ىافير الج)



الء إلى الميكاني)مات األبسذط؛ لكذانه  بلذالء معرفيذا  يجعلهذ  الء إلى الميكاني)مات األبسذط؛ لكذانه  بلذالء معرفيذا  يجعلهذ  نفسو، ابالىالى فإن مي  هننفسو، ابالىالى فإن مي  هن

ا  السريعة اآلقرب إلى الذاهن، اهذاا ا  السريعة اآلقرب إلى الذاهن، اهذاا سق  عقالنية سما  اآللرين إلعىماده  فقط على الحلسق  عقالنية سما  اآللرين إلعىماده  فقط على الحل

  ىى ال ىعىمد على الحلا  البديهية السريعة.ىى ال ىعىمد على الحلا  البديهية السريعة.األسلاب بالطبع يىنافى مع كثير من المها  الاألسلاب بالطبع يىنافى مع كثير من المها  ال

(" سن بإسذىلدا  الفذرد اإلسذىدالالت االطذرب (" سن بإسذىلدا  الفذرد اإلسذىدالالت االطذرب 221221: : 20202020عبةد ربة )عبةد ربة )  كمذا سكذدكمذا سكذد

بذا  بذا  الجانبية للىفكير يكان سسرم، ألن الك يبعد  عن البحث اراء كذ  شذئ، ممذا يجعلذو يالجانبية للىفكير يكان سسرم، ألن الك يبعد  عن البحث اراء كذ  شذئ، ممذا يجعلذو ي

فذة فذى حفذظ فذة فذى حفذظ جهدا  عقليا  محدادا ، اهاا ما ىعىبر  نظرية البل  المعرفى هامذا  اسكثذر اظيجهدا  عقليا  محدادا ، اهاا ما ىعىبر  نظرية البل  المعرفى هامذا  اسكثذر اظي

اسذىعدادا  للمهذا  اسذىعدادا  للمهذا      SSeellff--oorrggaanniizzaattiioonnقدرة الفذرد علذى اإلنشذغا  فذى الىنظذي  الذااىى  قدرة الفذرد علذى اإلنشذغا  فذى الىنظذي  الذااىى  

القادمة، االك من منطلق سنو إاا كانت ماارد الفرد فى الىنظي  الااىى محذدادة س ذال  فذإن القادمة، االك من منطلق سنو إاا كانت ماارد الفرد فى الىنظي  الااىى محذدادة س ذال  فذإن 

فظها من سج  المها  األكثر سهمية الىى سىقابلو فيما بعد، االك باالعىمذاد علذى فظها من سج  المها  األكثر سهمية الىى سىقابلو فيما بعد، االك باالعىمذاد علذى عليو سن يحعليو سن يح

  بل  المعرفى".بل  المعرفى".الال

فالبل  المعرفى يقا  باسىلدا  الىبارات اإلنعكا  المعرفى الىذى ىقذا  فكرىهذا فالبل  المعرفى يقا  باسىلدا  الىبارات اإلنعكا  المعرفى الىذى ىقذا  فكرىهذا 

عامة على قيا  مد  مي  المفحا  إلذى مقاامذة إ ذدار اسذىجابات حدسذية للمشذكالت عامة على قيا  مد  مي  المفحا  إلذى مقاامذة إ ذدار اسذىجابات حدسذية للمشذكالت 

ىماد على عمليىين معا : األالى هى سن يالحذظ سن الحذد  يذند  ىماد على عمليىين معا : األالى هى سن يالحذظ سن الحذد  يذند  الىى ىااجهو، االك باإلعالىى ىااجهو، االك باإلع

يمنعو، االثانية هى سن يبذا  جهذدا  عقليذا  كافيذا  إلعطذاء اإلسذىجابة يمنعو، االثانية هى سن يبذا  جهذدا  عقليذا  كافيذا  إلعطذاء اإلسذىجابة إلى اسىجابات لاطئة فإلى اسىجابات لاطئة ف

    ال حيحة.ال حيحة.

                                                        TTooppllaakk,,  eett  aall..,,  22001111)) ) )  

فحا  على منذع فحا  على منذع "س  سن م م  ها  اإللىبارات يىبنى فكرة قيا  مد  قدرة الم"س  سن م م  ها  اإللىبارات يىبنى فكرة قيا  مد  قدرة الم

ىحليلية البطيئذة، امذن ىحليلية البطيئذة، امذن اإلسىجابات اإلسىداللية السريعة ل الب اإلعىماد على اإلسىجابات الاإلسىجابات اإلسىداللية السريعة ل الب اإلعىماد على اإلسىجابات ال

ىبذار منبذئ قذا  بمسذىا  ىبذار منبذئ قذا  بمسذىا  هنا اعىبرت جميع الدراسذات السذابقة سن األداء علذى هذاا اإللهنا اعىبرت جميع الدراسذات السذابقة سن األداء علذى هذاا اإلل

  (.(...KKaahhnneemmaann&&  FFrreeddeerriicckk  ,,22000055::  4422البل  المعرفى لد  المفحا ين" البل  المعرفى لد  المفحا ين" 

علذذذى "سن هذذذا  علذذذى "سن هذذذا    CCoorrccoorraann,,  &&  MMuusssswweeiilleerr  ((22001100::9988))اسكذذذداسكذذذد

لاطئة ناىجة عذن البلذ  المعرفذى لاطئة ناىجة عذن البلذ  المعرفذى   ((00اإللىبارات ىفرب بين ثالثة سناام من اإلسىجابات: اإللىبارات ىفرب بين ثالثة سناام من اإلسىجابات: 



  زينب محمد أمين محمد 

( ( 33( لاطئة ناىجة عن الحساب اللاطئ رغ  با  جهد عقلى،( لاطئة ناىجة عن الحساب اللاطئ رغ  با  جهد عقلى،88ادان با  س  جهد عقلى،  ادان با  س  جهد عقلى،  

ىا  ىا   حيحة ناىجة سيوا  با  جهد عقلى، الالك ىعىبر ها  اإللىبارات مثاليذة لقيذا  مسذ حيحة ناىجة سيوا  با  جهد عقلى، الالك ىعىبر ها  اإللىبارات مثاليذة لقيذا  مسذ

  المعالجة البليلة للمعلامات عند المفحا ين".  المعالجة البليلة للمعلامات عند المفحا ين".  

  سذذىعىمد علذذى نمذذااج كذذ  مذذنسذذىعىمد علذذى نمذذااج كذذ  مذذن  لحاليةةةلحاليةةةالدراسةةة االدراسةةة اافذذى وذذاء مذذا سذذبق، فذذإن افذذى وذذاء مذذا سذذبق، فذذإن 

SSttaannoovviicchh,,  HHKKEE..,,22000099 ا ( ا )BBoocckkeennhhoolltt,,UU..,,22001122 ) )

( فذذذى ىفسذذذير البلذذذ  ( فذذذى ىفسذذذير البلذذذ  TTooppllaakk,,MMEE..,,WWeesstt,,RRFF..,,&&SSttaannoovviicchh,,KKEE..,,  22001144ا ا 

بعذاد الىذى عروذىها هذا  النمذااج  بعذاد الىذى عروذىها هذا  النمذااج  المعرفى، نظرا  ألن الىعريف ىذ  ىحديذد  فذى وذاء األالمعرفى، نظرا  ألن الىعريف ىذ  ىحديذد  فذى وذاء األ

ث ىحديذد اآلليذة الىذى يحذدث بهذا البلذ  ث ىحديذد اآلليذة الىذى يحذدث بهذا البلذ  للبل  المعرفى، كما إنهما األكثر اكىماال  مذن حيذللبل  المعرفى، كما إنهما األكثر اكىماال  مذن حيذ

بلالء معرفيذذا ، فوذذال  عذذن ىاافذذق هذذا  بلالء معرفيذذا ، فوذذال  عذذن ىاافذذق هذذا  المعرفذذى ااإلسذذىراىيجيات الىذذى سذذعىمد عليهذذا الذذالمعرفذذى ااإلسذذىراىيجيات الىذذى سذذعىمد عليهذذا الذذ

ن المعرفذة ن المعرفذة اللا ذة بذالجمع بذياللا ذة بذالجمع بذي    الدراسةة الحاليةةالدراسةة الحاليةةالنمااج مع الىاجهات الىى ىنطلق منهذا  النمااج مع الىاجهات الىى ىنطلق منهذا  

  ااإلنفعا  فى ىفسير سلاك الفرد.ااإلنفعا  فى ىفسير سلاك الفرد.

  MMeettaa--EEmmoottiioonnالمحور الثالث: ماوراء اإلنفعال    المحور الثالث: ماوراء اإلنفعال    

هذا مذايطلق هذا مذايطلق     --يُعىبر الاعى باإلنفعاالت الشل ذية االذاعى بإنفعذاالت اآللذرينيُعىبر الاعى باإلنفعاالت الشل ذية االذاعى بإنفعذاالت اآللذرين

من الجاانب اإلنفعالية المهمذة الىذى ىسذاعد فذى إحذداث نذام مذن من الجاانب اإلنفعالية المهمذة الىذى ىسذاعد فذى إحذداث نذام مذن     --عليو ما اراء اإلنفعا عليو ما اراء اإلنفعا 

  ن األشلا  الا ة بين الطالب االمعلمين.ن األشلا  الا ة بين الطالب االمعلمين.اإلنسجا  النفسى بياإلنسجا  النفسى بي

  مفهوم ما وراء اإلنفعال:    مفهوم ما وراء اإلنفعال:    

هذا علذى هذا علذى     MMeettaa--EEmmoottiioonnاإلنفعذا   اإلنفعذا       لم ذطلب مذااراءلم ذطلب مذااراء    فأا  ظهار  ذريبفأا  ظهار  ذريب

( فذذى إطذذار دراسذذىه  للحيذذاة ( فذذى إطذذار دراسذذىه  للحيذذاة GGoottttmmaann,,  eett  aall..,,                                                  11999966يذذديذذد

--MMeettaaلمعرفذةلمعرفذةاإلنفعالية لنسذر، اكذان ىعذامله  معذو بشذك  مماثذ  لم ذطلب مذااراء ااإلنفعالية لنسذر، اكذان ىعذامله  معذو بشذك  مماثذ  لم ذطلب مذااراء ا

CCooggnniittiioonn    فعذ  مذا فعذ  مذا االىى كان ينظر إليها علذى إنهذا المعرفذة حذا  المعرفذة، اهذا بالاالىى كان ينظر إليها علذى إنهذا المعرفذة حذا  المعرفذة، اهذا بال

حذين نظذراا حذين نظذراا   ((GGoottttmmaann,,  JJ..  MM..,,  KKaattzz,,  LL..FF..,,  &&  HHoooovveenn,,  CC..,,11999977فعلذو فعلذو 

إلى مااراء اإلنفعا  على إنو يعبر عن مسىا  انفعا  الفرد نحذا انفعاالىذو، ااىفذق معهذ  إلى مااراء اإلنفعا  على إنو يعبر عن مسىا  انفعا  الفرد نحذا انفعاالىذو، ااىفذق معهذ  

سن مذااراء انفعذا  الفذرد هذا بمثابذة انفعذا  ثذانا  سن مذااراء انفعذا  الفذرد هذا بمثابذة انفعذا  ثذانا  حين سكد حين سكد   KKeevveenn  ((22001111))فى الكفى الك



ر الفذرد بالوذيق نىيجذة للغوذب فذى ماقذف معذين، ر الفذرد بالوذيق نىيجذة للغوذب فذى ماقذف معذين، ناى  عن انفعا  سابق لديو، كأن يشعناى  عن انفعا  سابق لديو، كأن يشع

  لويق ها الثانا .                                                                          لويق ها الثانا .                                                                          فيكان الغوب هنا ها اإلنفعا  األساسى اافيكان الغوب هنا ها اإلنفعا  األساسى اا

ألن مجا  سيكالاجية مااراء اإلنفعا  ما)ا  معقدا  للغاية، ال  يذى  فهمذو ألن مجا  سيكالاجية مااراء اإلنفعا  ما)ا  معقدا  للغاية، ال  يذى  فهمذو انظرا   انظرا   

الباحثةة الباحثةة شك  كام ، فىعذددت الىعريفذات الىذى ىناالذت هذاا المفهذا ، ف ذنقت  شك  كام ، فىعذددت الىعريفذات الىذى ىناالذت هذاا المفهذا ، ف ذنقت  حىى اآلن بحىى اآلن ب

  الىعريفات فى ثالث محاار؛ اهى:الىعريفات فى ثالث محاار؛ اهى:

المحذذار األا : ىعريفذذات ركذذ)ت علذذى شذذعار الفذذرد اىقييمذذو ااعيذذو اإدراىذذو المحذذار األا : ىعريفذذات ركذذ)ت علذذى شذذعار الفذذرد اىقييمذذو ااعيذذو اإدراىذذو 

  نفعاالىو اانفعاالت المشاركين لو فى المها  الملىلفة، كالىالى:نفعاالىو اانفعاالت المشاركين لو فى المها  الملىلفة، كالىالى:النفعاالىو ىجا  االنفعاالىو ىجا  ا

الىو االنفعذاالت المحيطذين بذو، امذا ينذى  الىو االنفعذاالت المحيطذين بذو، امذا ينذى  ىقيي  الفرد النفعاىقيي  الفرد النفعا"مد  انىبا  ااعى ا"مد  انىبا  ااعى ا  --

عذذن الذذك مذذن انفعذذاالت سذذلبية سا ماجبذذة، امذذا يفعلذذو مذذن اجذذراءات؛ لوذذبطها عذذن الذذك مذذن انفعذذاالت سذذلبية سا ماجبذذة، امذذا يفعلذذو مذذن اجذذراءات؛ لوذذبطها 

  (.(.  PPaammbbeerr,,  22001166::22اىنظيمها بما يعك  طريقة ىفكير  بىلك اإلنفعاالت" اىنظيمها بما يعك  طريقة ىفكير  بىلك اإلنفعاالت" 

علذو علذو "اعى اىقيي  الفرد إلنفعاالىو اإلنفعاالت اآللرين، امشاعر  ىجاهذا، امذا يف"اعى اىقيي  الفرد إلنفعاالىو اإلنفعاالت اآللرين، امشاعر  ىجاهذا، امذا يف  --

  بغرر ىنظيمها.بغرر ىنظيمها.

ىفكير الفرد فذى انفعاالىذو اانفعذاالت اآللذرين، اىقييمذو لهذا، امشذاعر  نحاهذا ىفكير الفرد فذى انفعاالىذو اانفعذاالت اآللذرين، اىقييمذو لهذا، امشذاعر  نحاهذا   --

  ,,  NNoorrmmaann&&    FFuurrnneessالذي  مجذرد ا ذف الحالذة اإلنفعاليذة للفذرد" الذي  مجذرد ا ذف الحالذة اإلنفعاليذة للفذرد" 

22001166  ::118899.).)  

فات رك)ت على مد  قدرة الفرد على اظهار انفعاالىذو ىذد  فات رك)ت على مد  قدرة الفرد على اظهار انفعاالىذو ىذد  المحار الثانى: ىعريالمحار الثانى: ىعري

  لعقلية سثناء الىعام  مع المها  الملىلفة، كالىالى:لعقلية سثناء الىعام  مع المها  الملىلفة، كالىالى:على مسىا  ادراكو للعمليات اعلى مسىا  ادراكو للعمليات ا

"مجماعة من المشاعر، ااإلسذىعارات المنىظمذة الىذى ىجعذ  الفذرد علذى اعذى "مجماعة من المشاعر، ااإلسذىعارات المنىظمذة الىذى ىجعذ  الفذرد علذى اعذى   --

  ,,PPuusshhppaamm&&    SSrriinniivvaassaannبعملياىذو المعرفيذة سثنذاء المهذا  الملىلفذة" بعملياىذو المعرفيذة سثنذاء المهذا  الملىلفذة" 

22001166::111166.).)  

ياىذو ياىذو "مجماعة منىظمة من مشاعر الفرد، ااسىعاراىو الىى ىجعلو على دراية بعمل"مجماعة منىظمة من مشاعر الفرد، ااسىعاراىو الىى ىجعلو على دراية بعمل  --

  (.(.220220:  :  10201020) بريك،) بريك،العقلية الىى يقا  بها لال  المااقف الملىلفة"العقلية الىى يقا  بها لال  المااقف الملىلفة"



  زينب محمد أمين محمد 

المحذذار الثالذذث: ىعريفذذات ركذذ)ت علذذى مذذد  قذذدرة الفذذرد علذذى اسذذىلدا  المحذذار الثالذذث: ىعريفذذات ركذذ)ت علذذى مذذد  قذذدرة الفذذرد علذذى اسذذىلدا  

المهذذا  الملىلفذذة، المهذذا  الملىلفذذة، انفعاالىذذو فذذى ىاجيذذو ىفكيذذر  اسذذلاكو سثنذذاء الىعامذذ  مذذع انفعاالىذذو فذذى ىاجيذذو ىفكيذذر  اسذذلاكو سثنذذاء الىعامذذ  مذذع 

  كالىالى:كالىالى:

  فذى ىاجيذو ىفكيذر    فذى ىاجيذو ىفكيذر  "مد  قدرة الفرد على اسىلدا  انفعاالىو بنجاح حىذى ىسذاعد"مد  قدرة الفرد على اسىلدا  انفعاالىو بنجاح حىذى ىسذاعد  --

  ..((211211:  :  20202020زغير،زغير،ها  الملىلفة" ها  الملىلفة" اسلاكو بطريقة ىحسن من ادائو على الماسلاكو بطريقة ىحسن من ادائو على الم

"مد  قدرة الفرد على مراقبة مشاعر  الشل ذية االسذيطرة علذى انفعاالىذو بمذا "مد  قدرة الفرد على مراقبة مشاعر  الشل ذية االسذيطرة علذى انفعاالىذو بمذا   --

  (.(.2020: : 20202020عبدهللا،  عبدهللا،  لاكو فى ماقف معين" لاكو فى ماقف معين" ىمكنو من ىاجيو ىفكير  اسىمكنو من ىاجيو ىفكير  اس

عالية عندما ىظهذر عالية عندما ىظهذر عبيرات اإلنفعبيرات اإلنفعلى سن "الىعلى سن "الى    ((222222:  :  20202020طالب و عبيد)طالب و عبيد)فينكد  فينكد  

على فرد ما فى ماقف حالى من المحىم  سن يكان انعكا  لمسىا  انفعالذو ىجذا  انفعذا  على فرد ما فى ماقف حالى من المحىم  سن يكان انعكا  لمسىا  انفعالذو ىجذا  انفعذا  

 سحذدهما  سحذدهما آلر سابق شعر بو، اهاا ما يجع  مفها  مااراء اإلنفعا  يعطى مدلاال  م)داجا  آلر سابق شعر بو، اهاا ما يجع  مفها  مااراء اإلنفعا  يعطى مدلاال  م)داجا  

ب الفذرد ب الفذرد على مسىا  اإلنفعا  األ لى، االثانى على مسىا  اإلنفعا  الثانا ، كأن يغوعلى مسىا  اإلنفعا  األ لى، االثانى على مسىا  اإلنفعا  الثانا ، كأن يغو

  ندما  على اظهار ىعبيرات ىد  على فرحو فى ماقف آلر".ندما  على اظهار ىعبيرات ىد  على فرحو فى ماقف آلر".

لالك جع  الك مذااراء اإلنفعذا  سذمة ثنائيذة اإلرىبذاط االىذأثير، بمعنذى إنهذا ال لالك جع  الك مذااراء اإلنفعذا  سذمة ثنائيذة اإلرىبذاط االىذأثير، بمعنذى إنهذا ال 

بريةةك، بريةةك، ا  بذذاآللران اىذذنثر فذذيه  ا  بذذاآللران اىذذنثر فذذيه  ىذذرىبط بذذالفرد نفسذذو اىذذنثر فيذذو فقذذط، بذذ  ىذذرىبط سيوذذىذذرىبط بذذالفرد نفسذذو اىذذنثر فيذذو فقذذط، بذذ  ىذذرىبط سيوذذ

: فاألشذلا  الذاين يىمىعذان : فاألشذلا  الذاين يىمىعذان (، اكحالة فإن ىأثيرها يكان على الفذرد نفسذو فقذط(، اكحالة فإن ىأثيرها يكان على الفذرد نفسذو فقذطأأ10201020

مرىفذع ال ىسذيطر علذيه  انفعذاالىه  الحاليذة، اال يعجذ)ان عذن مرىفذع ال ىسذيطر علذيه  انفعذاالىه  الحاليذة، اال يعجذ)ان عذن     بمسىا  مذااراء انفعذا بمسىا  مذااراء انفعذا 

مذا مذا     اللراج منها ألنه  على اعى بما اراءها ابىأثيرها على سداء مهذامه  الحاليذة، اهذاااللراج منها ألنه  على اعى بما اراءها ابىأثيرها على سداء مهذامه  الحاليذة، اهذاا

ت ت حيث يذى  الىعامذ  مذع مذااراء اإلنفعذا  كحالذة فقذط اليسذحيث يذى  الىعامذ  مذع مذااراء اإلنفعذا  كحالذة فقذط اليسذ    الدراسة الحاليةالدراسة الحاليةىرك) عليو  ىرك) عليو  

  CCOOVVIIDD--1199كارانذذا كارانذذا   كسذذمة مسذذىقرة لذذد  الطذذالب االذذك نظذذرا  ألن ظذذراف جائحذذةكسذذمة مسذذىقرة لذذد  الطذذالب االذذك نظذذرا  ألن ظذذراف جائحذذة

  طارئة اليست مسىمرة.طارئة اليست مسىمرة.

  أنماط ماوراء اإلنفعال أنماط ماوراء اإلنفعال 

  BBaarrttsscchh    eettنفعذا  حيذث حذدد  نفعذا  حيذث حذدد  إلإللقد الىلف العلمذاء فذى ىحديذد سنمذاط مذاراراء ا لقد الىلف العلمذاء فذى ىحديذد سنمذاط مذاراراء ا 

aall..,,..  ((22001100::117788         :األنماط  كالىالى: األنماط  كالىالى  



ا     --00 األفراد  ايى ف  اإلنفعاالت:  ىعلي   ا "نمط  األفراد  ايى ف  اإلنفعاالت:  ىعلي   النمط  "نمط  هاا  يىبعان  النمط  لاين  هاا  يىبعان  لاين 

  بالل ائ  اآلىية:  بالل ائ  اآلىية:  

  القدرة على ىنظي  الىعبير اللفظى عن اإلنفعاالت.القدرة على ىنظي  الىعبير اللفظى عن اإلنفعاالت.  --

مسذذاعدة اآللذذرين فذذى الىعبيذذر اللفظذذى عذذن مايشذذعران بذذو، االىحقذذق مذذن  ذذدب مسذذاعدة اآللذذرين فذذى الىعبيذذر اللفظذذى عذذن مايشذذعران بذذو، االىحقذذق مذذن  ذذدب   --

  انفعاالىه .انفعاالىه .

  المشكلة بغر النظر عن الحالة الىى قادت إلى اإلنفعا  السالب.المشكلة بغر النظر عن الحالة الىى قادت إلى اإلنفعا  السالب.  المشاركة فى ح المشاركة فى ح   --

الاعى باإلنفعذاالت السذلبية اااليجابيذة الاعى باإلنفعذاالت السذلبية اااليجابيذة     --      اات لىحسين الىعل .  اات لىحسين الىعل .  ىقب  اإلنفعاالت كأدىقب  اإلنفعاالت كأد  --

  لديه  الد  اآللران.لديه  الد  اآللران.

النمط      --88 هاا  يىبعان  الاين  األفراد  ايى ف  اإلنفعاالت:  ىجاه   النمط  نمط  هاا  يىبعان  الاين  األفراد  ايى ف  اإلنفعاالت:  ىجاه   نمط 

  بالل ائ  اآلىية: بالل ائ  اآلىية: 

ال يعىقدان سن انفعاالت اآللرين هى  ال يعىقدان سن انفعاالت اآللرين هى    --ى مشكالت اآللرين.   ى مشكالت اآللرين.   ال يدللان سنفسه  فال يدللان سنفسه  ف  --

  فر ة للىقرب منه . فر ة للىقرب منه . 

سن ها  اإلنفعاالت هى فر ة للىحقق من اإلنفعاالت السلبية لد   سن ها  اإلنفعاالت هى فر ة للىحقق من اإلنفعاالت السلبية لد   قدان قدان اليعىاليعى  --

  اآللرين. اآللرين. 

  يىجاهلان اإلنفعاالت السلبية". يىجاهلان اإلنفعاالت السلبية".   --

  (؛ (؛ 20202020مطةةر،مطةةر،  (؛(؛  NNoorrmmaann&&  FFuurrnneess,,  22001166كمذذا اىفذذق كذذ  مذذن  كمذذا اىفذذق كذذ  مذذن  

  على األنماط الىالية لما اراء اإلنفعا :على األنماط الىالية لما اراء اإلنفعا :  ((00202202عبد رب ،عبد رب ،  (؛(؛20202020بريك،  بريك،  

  ية:ية:لاين يىبعان هاا النمط بالل ائ  اآلىلاين يىبعان هاا النمط بالل ائ  اآلىنمط ىعلي  اإلنفعا : يىمي) األفراد انمط ىعلي  اإلنفعا : يىمي) األفراد ا  --00

  اعيه  بإنفعاالت اآللرين. اعيه  بإنفعاالت اآللرين.   --  يىحدثان عن انفعاالىه  الشل ية.           يىحدثان عن انفعاالىه  الشل ية.             --

  ل . ل . انفعاالت اآللرين ورارية للىعانفعاالت اآللرين ورارية للىع  --  اعيه  بإنفعاالىه  الشل ية.               اعيه  بإنفعاالىه  الشل ية.                 --

  مشاركة اآللرين فى ح  مشاكله .مشاركة اآللرين فى ح  مشاكله .  --  انفعاالت اآللرين فر ة للىقرب إليه .      انفعاالت اآللرين فر ة للىقرب إليه .        --

  اعدان اآللرين على ىفه  مشاعره  االىعبير اللفظى عنها الا ة الح)ن، االغوب. اعدان اآللرين على ىفه  مشاعره  االىعبير اللفظى عنها الا ة الح)ن، االغوب. سسي ي   --

  



  زينب محمد أمين محمد 

  نمط ىجاه  اإلنفعاالت: يىمي) األفراد الاين يىبعان هاا النمط بالل ائ  اآلىية:نمط ىجاه  اإلنفعاالت: يىمي) األفراد الاين يىبعان هاا النمط بالل ائ  اآلىية:  --88

  سلبية هى فر ة للىقرب من اآللرين.سلبية هى فر ة للىقرب من اآللرين.اليعىقدان سن اإلنفعاالت الاليعىقدان سن اإلنفعاالت ال  --

نفعذاالت السذلبية لذد  نفعذاالت السذلبية لذد  هذ  اإلهذ  اإلىجاىجا  --ال يرغبان فى الىدل  فى مشذاك  اآللذرين.  ال يرغبان فى الىدل  فى مشذاك  اآللذرين.    --

  اآللرين.اآللرين.

  انفعاالت اآللرين ليست ورارة للىعل .انفعاالت اآللرين ليست ورارة للىعل .  --

  نمط رفر اإلنفعاالت: يىمي) األفراد الاين يىبعان هاا النمط بالل ائ  اآلىية:  نمط رفر اإلنفعاالت: يىمي) األفراد الاين يىبعان هاا النمط بالل ائ  اآلىية:    --33

  يلة يحاالان من لاللها السيطرة على اآللران.      يلة يحاالان من لاللها السيطرة على اآللران.      اإلنفعاالت السلبية لديه  اساإلنفعاالت السلبية لديه  اس  --

  جابة ىأديبية.جابة ىأديبية.اإلنفعاالت السلبية لديه  ىىطلب اسىاإلنفعاالت السلبية لديه  ىىطلب اسى  --

  يقامان بىعنيف اآللرين على س  نام من الىعبير اإلنفعالى.يقامان بىعنيف اآللرين على س  نام من الىعبير اإلنفعالى.  --

فاألفراد يىعروان لنمط رفر اإلنفعاالت ألنه  يعىقذدان سن انفعذاالىه  السذلبية فاألفراد يىعروان لنمط رفر اإلنفعاالت ألنه  يعىقذدان سن انفعذاالىه  السذلبية 

على ح  المشكالت وعيفة نظرا  لوعفه  فى الىنمية على ح  المشكالت وعيفة نظرا  لوعفه  فى الىنمية     غير مبررة اغير مالئمة ، فقدرىه  غير مبررة اغير مالئمة ، فقدرىه  

األفراد الاين يىعروان لنمط ىعلي  اإلنفعذا  بذأن األفراد الاين يىعروان لنمط ىعلي  اإلنفعذا  بذأن اإلجىماعية ااإلنفعالية، فى حين يى ف  اإلجىماعية ااإلنفعالية، فى حين يى ف  

يرها امىفاقذذان فذذى المجذذا  اإلجىمذذاعى يرها امىفاقذذان فذذى المجذذا  اإلجىمذذاعى لذذديه  مسذذىا  عذذالى مذذن احىذذرا  الذذاات اىقذذدلذذديه  مسذذىا  عذذالى مذذن احىذذرا  الذذاات اىقذذد

يذف الفعذا  لمهذارات الىكيذف يذف الفعذا  لمهذارات الىكيذف ااألكاديمى، فه  لديه  القدرة على ىنظذي  انفعذاالىه  االىاظااألكاديمى، فه  لديه  القدرة على ىنظذي  انفعذاالىه  االىاظ

  لح  المشكالت.لح  المشكالت.

  النماذج المفسرة لماوراء اإلنفعال:النماذج المفسرة لماوراء اإلنفعال:

  ة ملىلفة ىفسير مااراء اإلنفعا ، امنها:ة ملىلفة ىفسير مااراء اإلنفعا ، امنها:نمااج نظرينمااج نظريلقد حاالت لقد حاالت 

  MMaayyeerr,,  SSaalloovveeyy  &&CCaarruussoo    ((22000022))  نموذجنموذج

نفعا  فى واء هاا النمااج على إنو "قدرة عقلية لذد  الفذرد مثلذو  نفعا  فى واء هاا النمااج على إنو "قدرة عقلية لذد  الفذرد مثلذو  إلإلايُعرف ما اراء ا ايُعرف ما اراء ا 

  سشكا  الاكاء األلر ، ايىومن: سشكا  الاكاء األلر ، ايىومن:   مث  باقى مث  باقى 

افهذ  انفعالذذو، افهذ  انفعالذذو، ادراك اإلنفعذا : ايظهذر مذن لذال " قذذدرة الفذرد علذى اسذىيعاب ادراك اإلنفعذا : ايظهذر مذن لذال " قذذدرة الفذرد علذى اسذىيعاب   --

  االىعبير عنو بشك  دقيق".االىعبير عنو بشك  دقيق".



ىاظيف اإلنفعا : ايظهر من لال " قدرة الفرد على اسىثارة انفعاالىو فى الاقت ىاظيف اإلنفعا : ايظهر من لال " قدرة الفرد على اسىثارة انفعاالىو فى الاقت   --

معينذة فذى معينذة فذى المناسب السىعمالها فى ىاجيو ىفكير  من سجذ  الىركيذ) علذى سجذ)اء  المناسب السىعمالها فى ىاجيو ىفكير  من سجذ  الىركيذ) علذى سجذ)اء  

  المهمة المطلابو منو".المهمة المطلابو منو".

اب انفعالذو اعلذى اب انفعالذو اعلذى فه  اإلنفعا : ايظهر من لال " قدرة الفذرد علذى معرفذة سسذبفه  اإلنفعا : ايظهر من لال " قدرة الفذرد علذى معرفذة سسذب  --

  الىنبن بىلك األسباب مسىقبال ".الىنبن بىلك األسباب مسىقبال ".

وذذبط اإلنفعذذا : ايظهذذر مذذن لذذال " قذذدرة الفذذرد علذذى الذذىحك  فذذى اإلنفعذذاالت وذذبط اإلنفعذذا : ايظهذذر مذذن لذذال " قذذدرة الفذذرد علذذى الذذىحك  فذذى اإلنفعذذاالت   --

  ماقف.ماقف.المىعلقة بو ها شل يا  االمىعلقة باآللرين المشاركين معو فى الالمىعلقة بو ها شل يا  االمىعلقة باآللرين المشاركين معو فى ال

  NNoorrmmaann  &&    FFuurrnneess  ((22001166))  نموذجنموذج

  ثالث جاانب، اهى:ثالث جاانب، اهى:فى واء هاا النمااج فإن مااراء اإلنفعا  ىىكان من فى واء هاا النمااج فإن مااراء اإلنفعا  ىىكان من 

: اىىمثذذ  : اىىمثذذ  MMeettaa--EEmmoottiioonnaall  EExxppeerriieenncceess  "لبذذرات مذذااراء انفعاليذذة "لبذذرات مذذااراء انفعاليذذة   --

فى" مسىا  لبرات الفرد حا  مشاعر  ىجا  انفعاالىو الملىلفة اىجذا  انفعذاالت فى" مسىا  لبرات الفرد حا  مشاعر  ىجا  انفعاالىو الملىلفة اىجذا  انفعذاالت 

  اآللرين".اآللرين".

: اىىمثذ  فذى" : اىىمثذ  فذى" MMeettaa--EEmmoottiioonnaall  KKnnoowwlleeddggee  نفعاليذة نفعاليذة معرفذة مذااراء امعرفذة مذااراء ا  --

سذىلدمها الفذرد للذىحك  فذى انفعاالىذو، سذىلدمها الفذرد للذىحك  فذى انفعاالىذو، مسىا  الاظائف العقلية الىنظيميذة الىذى يمسىا  الاظائف العقلية الىنظيميذة الىذى ي

  (.(.NNoorrmmaann&&    FFuurrnneess,,  22001166  ::118899--119900عنها" عنها" الىنظي  الىعبير  الىنظي  الىعبير  

  ب(ب(10201020بريك) بريك)   نموذجنموذج

  لال  الىالى:لال  الىالى:  افقا  لهاا النمااج فإن الفرد يظهر مهاراىو فى مااراء اإلنفعا  منافقا  لهاا النمااج فإن الفرد يظهر مهاراىو فى مااراء اإلنفعا  من

لرين لرين "الاعى بمااراء اإلنفعا : اها مد  ادراك الفرد إلنفعاالىو اإلنفعاالت اآل"الاعى بمااراء اإلنفعا : اها مد  ادراك الفرد إلنفعاالىو اإلنفعاالت اآل  --

  من حالو.من حالو.

مااراء اإلنفعا  اإلجرائى: اها مد  قذدرة الفذرد علذى سن يسذلك افقذا  إلدراكذو مااراء اإلنفعا  اإلجرائى: اها مد  قذدرة الفذرد علذى سن يسذلك افقذا  إلدراكذو   --

  إلنفعاالىو اادراكو إلنفعاالت اآللرين.إلنفعاالىو اادراكو إلنفعاالت اآللرين.

  قيق هدفو اىعدي  سدائو .قيق هدفو اىعدي  سدائو .مراقبة الاات: اها مد  قدرة الفرد على المثابرة لىحمراقبة الاات: اها مد  قدرة الفرد على المثابرة لىح  --



  زينب محمد أمين محمد 

اقفذذو اقفذذو لبذذرة مذذااراء اإلنفعذذا : اهذذى مذذد  قذذدرة الفذذرد علذذى سن يسذذىفيد مذذن مالبذذرة مذذااراء اإلنفعذذا : اهذذى مذذد  قذذدرة الفذذرد علذذى سن يسذذىفيد مذذن ما  --

ب: ب: 10201020بريةك،  بريةك،  ديذدة"   ديذدة"   اإلنفعاليو السابقة فى الىعام  مع المااقف اإلنفعالية الجاإلنفعاليو السابقة فى الىعام  مع المااقف اإلنفعالية الج

720720 .) .)  

قفد حددت سبعاد مااراء اإلنفعا  بما يىناسب اطبيعة الدراسة الحاليذة قفد حددت سبعاد مااراء اإلنفعا  بما يىناسب اطبيعة الدراسة الحاليذة     الباحثةالباحثةسما  سما    --

  كالىالى:كالىالى:

الاعى باإلنفعا : هى القذدرة علذى ىحمذ  المسذنالية عذن الى ذرفات المرىبطذة الاعى باإلنفعا : هى القذدرة علذى ىحمذ  المسذنالية عذن الى ذرفات المرىبطذة   --

  شاعر االىعام  اإليجابى مع اإلنفعاالت.شاعر االىعام  اإليجابى مع اإلنفعاالت.باإلنفعاالت االمباإلنفعاالت االم

ىنظي  اإلنفعا : ها القدرة على رنية اىفه  اىنظي  اإلرىباطات بين ما يشذعر بذو ىنظي  اإلنفعا : ها القدرة على رنية اىفه  اىنظي  اإلرىباطات بين ما يشذعر بذو   --

  مشاعر.مشاعر.الطالب االطريقة الىى يى رف بها ىجاابا  مع ها  اإلنفعاالت االالطالب االطريقة الىى يى رف بها ىجاابا  مع ها  اإلنفعاالت اال

مراقبة اإلنفعا : اهى قدرة الطالب على مراقبة مشاعر  الشل ية االىميي) بذين مراقبة اإلنفعا : اهى قدرة الطالب على مراقبة مشاعر  الشل ية االىميي) بذين   --

  الىو بما يُىيب اسىلد  ها  المعرفة فى ىاجيو ىفكير  ابالىالى سلاكو.الىو بما يُىيب اسىلد  ها  المعرفة فى ىاجيو ىفكير  ابالىالى سلاكو.انفعاانفعا

إلذى سن "سهذ  اشذكالية فذى قيذا  مذااراء اإلنفعذا  إلذى سن "سهذ  اشذكالية فذى قيذا  مذااراء اإلنفعذا      ((2020:  :  20202020كيشار)كيشار)    ايُشيرايُشير

كحالذة بشذك  مسذىق  عذن اإلنفعذا  األ ذلى كحالذة بشذك  مسذىق  عذن اإلنفعذا  األ ذلى يمكن سن ىااجو الباحثين، هذى كيفيذة قياسذو  يمكن سن ىااجو الباحثين، هذى كيفيذة قياسذو  

الذااىى بعبذارات ىقذي  ىلذك الحالذة الذااىى بعبذارات ىقذي  ىلذك الحالذة نفسو، إلى سن سفو  طريقة لالك هى اسىلدا  الىقرير  نفسو، إلى سن سفو  طريقة لالك هى اسىلدا  الىقرير  

  بشك  منف   عن اإلنفعا  األ لى".  بشك  منف   عن اإلنفعا  األ لى".  

  AAssppeeccttss  ooff  CCoorroonnaa  المحور الرابع: جوانب السلوك جراء جائحة كورونا    المحور الرابع: جوانب السلوك جراء جائحة كورونا      

PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr  

  ى ج)ئين رئيسين اهما:ى ج)ئين رئيسين اهما:يمكن ىقسي  المحار إليمكن ىقسي  المحار إل  

        AAssppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorrجاانب السلاك    جاانب السلاك      --00

        CCOOVVIIDD--1199  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc))جائحة كارانا  جائحة كارانا    --88

        AAssppeeccttss  ooff  bbeehhaavviioorrاوالً: جوانب السلوك  اوالً: جوانب السلوك  



يُعد سلاك الكائن الحى المحار األساسى للدراسذات النفسذية االعلذا  النفسذية، فيُسذلط  يُعد سلاك الكائن الحى المحار األساسى للدراسذات النفسذية االعلذا  النفسذية، فيُسذلط  

اك بجميع سشكالو المقبالة اغير المقبالة، كمذا يهذى   اك بجميع سشكالو المقبالة اغير المقبالة، كمذا يهذى   عل  النف  الواء بشك  رئيسى على السل عل  النف  الواء بشك  رئيسى على السل 

  ا  اسسباب اظراف ظهار . ا  اسسباب اظراف ظهار . بدراسة معايير السلاك السا  اغير الس بدراسة معايير السلاك السا  اغير الس 

  مفهوم السلوك  مفهوم السلوك  

الىلف العلماء فى ىحديد معنى امدلا  السلاك فمنه  مذن يق ذر  علذى السذلاك الىلف العلماء فى ىحديد معنى امدلا  السلاك فمنه  مذن يق ذر  علذى السذلاك 

    الحركذذى الظذذاهر الذذا  يمكذذن مشذذاهدىو مذذن قبذذ  سشذذلا  آلذذرين مثذذ  المشذذى االكذذالالحركذذى الظذذاهر الذذا  يمكذذن مشذذاهدىو مذذن قبذذ  سشذذلا  آلذذرين مثذذ  المشذذى االكذذال

االجر ، امنه  من يبسذط مفهذا  السذلاك ليمىذد إلذى مذا هذا سبعذد مذن النشذاط الحركذى االجر ، امنه  من يبسذط مفهذا  السذلاك ليمىذد إلذى مذا هذا سبعذد مذن النشذاط الحركذى 

  ى النشاط الباطن مث  الىفكير االىاكر االشعار باإلنفعا .ى النشاط الباطن مث  الىفكير االىاكر االشعار باإلنفعا .الظاهر إلالظاهر إل

السلاك علذى إنذو" حالذة الىفاعذ  الحا ذلة بذين السلاك علذى إنذو" حالذة الىفاعذ  الحا ذلة بذين   JJaannaa  ((22001166::448866))فىُعرففىُعرف

ىجابات سذلاكية مكىسذبة ىجابات سذلاكية مكىسذبة الفرد ابيئىو  عالمذو اللذارجى(، فيظهذر السذلاك علذى هيئذة اسذالفرد ابيئىو  عالمذو اللذارجى(، فيظهذر السذلاك علذى هيئذة اسذ

  الملىلفة".الملىلفة".امىعلمة، من لال  ىعل  الفرد بالىدريب االمالحظة االىعرر لللبرات  امىعلمة، من لال  ىعل  الفرد بالىدريب االمالحظة االىعرر لللبرات  

السلاك على إنو" مجماعة من اإلسىجابات الىذى السلاك على إنو" مجماعة من اإلسىجابات الىذى   ((0202: : 20202020محمد)محمد)بينما ير  بينما ير  

ى در عن الفرد ىجا  المثيرات البيئية الملىلفة، حيث ىُمثذ  البيئذة جميذع المذنثرات الىذى ى در عن الفرد ىجا  المثيرات البيئية الملىلفة، حيث ىُمثذ  البيئذة جميذع المذنثرات الىذى 

  ار السلاك".ار السلاك".ىدع  آلية ظهىدع  آلية ظه

" فالسلاك هذا جميذع سشذكا  اإلسذىجابة الكليذة الىذى ىظهذر عنذد الفذرد ىجذا  س  " فالسلاك هذا جميذع سشذكا  اإلسذىجابة الكليذة الىذى ىظهذر عنذد الفذرد ىجذا  س  

  (.(.0000: : 20202020الجروانى،  الجروانى،      ف يااجهو" ف يااجهو" ماقماق

  جوانب السلوك:جوانب السلوك:

اال سحد يُنكر سن السلاك ها ما ي در عن الفرد من سقاا  سا سفعا  سا ى رفات اال سحد يُنكر سن السلاك ها ما ي در عن الفرد من سقاا  سا سفعا  سا ى رفات 

فع لد  الفذرد سذااء كانذت فع لد  الفذرد سذااء كانذت سااء كانت ها  الى رفات ظاهرة س  باطنة كنىيجة لاجاد دااسااء كانت ها  الى رفات ظاهرة س  باطنة كنىيجة لاجاد داا

فحسذب بذ  يشذم  فحسذب بذ  يشذم  داللية سا لارجية، امعنى الك سن السلاك اليقى ر على سلاك الفذرد  داللية سا لارجية، امعنى الك سن السلاك اليقى ر على سلاك الفذرد  

السلاك إلى جانبين السلاك إلى جانبين     ((2121:  :  20202020الخطيب)الخطيب)إلى جانب الك سلاك الحياان سيوا ، اي نف  إلى جانب الك سلاك الحياان سيوا ، اي نف  

  سساسين، اهما:سساسين، اهما:



  زينب محمد أمين محمد 

"جانب السلاك الظاهر سا اللارجى: اها ك  ما يُمكن دراسىو اىىبعذو امالحظىذو "جانب السلاك الظاهر سا اللارجى: اها ك  ما يُمكن دراسىو اىىبعذو امالحظىذو   --

مالحظة ماواعية مباشرة من نشاط مث  الجر  االقف) االكال  االكىابذة االغنذاء مالحظة ماواعية مباشرة من نشاط مث  الجر  االقف) االكال  االكىابذة االغنذاء 

  ا.....إلخ.ا.....إلخ.

نب السلاك الباطن سا الداللى: اها الجانب غير الظاهر مذن نشذاط الفذرد مثذ  نب السلاك الباطن سا الداللى: اها الجانب غير الظاهر مذن نشذاط الفذرد مثذ  ااجج  --

الىفكير االىلي  االىذاكر ااإلدراك االشذعار باإلنفعذاالت بملىلذف سنااعهذا، اهذا الىفكير االىلي  االىذاكر ااإلدراك االشذعار باإلنفعذاالت بملىلذف سنااعهذا، اهذا 

اإنما يُسىد  عليو من لال  ىىبع امالحظة اآلثار اإنما يُسىد  عليو من لال  ىىبع امالحظة اآلثار     سلاك ال يُمكن مالحظىو مباشرة  سلاك ال يُمكن مالحظىو مباشرة  

  السلاكية المىرىبة عليو".السلاكية المىرىبة عليو".

السلاك إلى ثذالث جاانذب السلاك إلى ثذالث جاانذب (  (  2222:  :  22202220د الافار و القريطى)د الافار و القريطى)ببعع    فى حين  نففى حين  نف

  سساسية، اهى: سساسية، اهى: 

"الجانب العقلى المعرفى: ها مجماعة العمليات العقليذة المعرفيذة الىذى يسذىلدمها "الجانب العقلى المعرفى: ها مجماعة العمليات العقليذة المعرفيذة الىذى يسذىلدمها   --

ن حالو، اآلية ىفاعلو معها بالطريقة الىى يىفرد ن حالو، اآلية ىفاعلو معها بالطريقة الىى يىفرد الفرد إلدراك األحداث الىى ىدار مالفرد إلدراك األحداث الىى ىدار م

ثذذ  هذذا  العمليذذات اإلدراك، االىذذاكر، ثذذ  هذذا  العمليذذات اإلدراك، االىذذاكر، فيهذذا الفذذرد بإسذذىلدا  المعذذانى االرمذذا) امفيهذذا الفذذرد بإسذذىلدا  المعذذانى االرمذذا) ام

لمعرفية عليذا سا دنيذا، االذا  لمعرفية عليذا سا دنيذا، االذا  االىفكير، اإلنىبا  اغيرها سااء كانت ها  العمليات ااالىفكير، اإلنىبا  اغيرها سااء كانت ها  العمليات ا

ر فذى سداء ر فذى سداء ال يمكن رنيىو مباشرة اإنمذا نسذىد  عليذو مذن لذال  آثذار  الىذى ىظهذال يمكن رنيىو مباشرة اإنمذا نسذىد  عليذو مذن لذال  آثذار  الىذى ىظهذ

  الفرد.الفرد.

ىعروذو  ىعروذو  سىجابات الجسمية الىى ىظهذر علذى الفذرد بسذبب  سىجابات الجسمية الىى ىظهذر علذى الفذرد بسذبب  إلإلالجانب الحركى: ها جميع ا الجانب الحركى: ها جميع ا   --

سىجابات على  ار اسذىجابات حركيذة لىعليمذات لفظيذة، سا  سىجابات على  ار اسذىجابات حركيذة لىعليمذات لفظيذة، سا  إلإللمثير معين، اىكان ها  ا لمثير معين، اىكان ها  ا 

  ممارسة الكىابة االرياوة، سا ع)ف ماسيقى ، سا ركاب السيارة. ممارسة الكىابة االرياوة، سا ع)ف ماسيقى ، سا ركاب السيارة. 

عاليذذة االعاطفيذذة الىذذى يمذذر بهذذا الفذذرد سثنذذاء عاليذذة االعاطفيذذة الىذذى يمذذر بهذذا الفذذرد سثنذذاء الجانذذب اإلنفعذذالى: هذذا الحالذذة االنفالجانذذب اإلنفعذذالى: هذذا الحالذذة االنف  --

ها الحالة الدالليذة الىذى ىرافذق سذلاكا  ها الحالة الدالليذة الىذى ىرافذق سذلاكا  اسىجاباىو السلاكية للمثيرات الملىلفة؛ س  إناسىجاباىو السلاكية للمثيرات الملىلفة؛ س  إن

سا الشعار باإلرىيذاح سا عذد  سا الشعار باإلرىيذاح سا عذد      معينا ، كالشعار بالحما  االسعادة ىجا  نشاط معينمعينا ، كالشعار بالحما  االسعادة ىجا  نشاط معين

  ا الى نيف".  ا الى نيف".  هاهاالباحثة  الباحثة  اإلرىياح لمثير سا نشاط آلر، افى ها  الدراسة ىىبنى  اإلرىياح لمثير سا نشاط آلر، افى ها  الدراسة ىىبنى  



  CCOOVVIIDD--1199  CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc))  ثانياً: جائحة كوروناثانياً: جائحة كورونا

( عالميذذا  كابذذاء سهذذ  اسلطذذر ( عالميذذا  كابذذاء سهذذ  اسلطذذر CCOOVVIIDD--1199انذذا انذذا يُعىبذذر انىشذذار فيذذرا  كاريُعىبذذر انىشذذار فيذذرا  كار

الىحذديات الىذذى ااجهذت اإلنسذذان منذا الحذذرب العالميذة الثانيذذة، اال شذك سن ارىفذذام عذذدد الىحذديات الىذذى ااجهذت اإلنسذذان منذا الحذذرب العالميذة الثانيذذة، اال شذك سن ارىفذذام عذذدد 

كامذات االذدا  علذى كامذات االذدا  علذى الم ابين ا)يادة البنر عالميذا  منشذر يعكذ  بحذدة عذد  قذدرة الحالم ابين ا)يادة البنر عالميذا  منشذر يعكذ  بحذدة عذد  قذدرة الح

ملحذة ملحذة مااجهة هذا  الجائحذة بمفردهذا، فالىكذاىف بذين ملىلذف سطيذاف المجىمذع وذرارة مااجهة هذا  الجائحذة بمفردهذا، فالىكذاىف بذين ملىلذف سطيذاف المجىمذع وذرارة 

لمااجهة المشكلة االاقاف  فا  ااحدا  سما  انىشار هذاا الابذاء اللعذين، اسذاف ناوذحها لمااجهة المشكلة االاقاف  فا  ااحدا  سما  انىشار هذاا الابذاء اللعذين، اسذاف ناوذحها 

  كالىالى:كالىالى:

  مفهوم الجائحة:مفهوم الجائحة:س(  س(  

اد الدالية، اد الدالية، "هى اباء ينىشر نىيجة العدا  على نطاب شديد اإلىسام يىجاا) الحد"هى اباء ينىشر نىيجة العدا  على نطاب شديد اإلىسام يىجاا) الحد

ئذذة ئذذة مذذنثرا  كالمعىذذاد علذذى عذذدد كبيذذر مذذن األفذذراد، اقذذد ىحذذدث الجائحذذة لىذذنثر علذذى البيمذذنثرا  كالمعىذذاد علذذى عذذدد كبيذذر مذذن األفذذراد، اقذذد ىحذذدث الجائحذذة لىذذنثر علذذى البي

  (.(.0101: : 20202020لكزولى،  لكزولى،  االكائنات الحية جميعا " االكائنات الحية جميعا " 

  ب( مراحل الجائحة:   ب( مراحل الجائحة:   

  منظمة ال حة العالمية قسمت مراح  ىحا  المرر إلى جائحة كالىالى: منظمة ال حة العالمية قسمت مراح  ىحا  المرر إلى جائحة كالىالى: 

  عدا  للبشر.عدا  للبشر."إاا كان الفيرا  ي يب الحياان لكنو اليسبب  "إاا كان الفيرا  ي يب الحياان لكنو اليسبب    --00

  إاا كان الفيرا  ي يب الحياان ايند  إلى عدا  بشرية.إاا كان الفيرا  ي يب الحياان ايند  إلى عدا  بشرية.  --88

إلذذى إ ذذابة جماعذذات  ذذغيرة إلذذى إ ذذابة جماعذذات  ذذغيرة  ذذابة حذذاالت مىفرقذذة سا  ذذابة حذذاالت مىفرقذذة سا إاا سد  الفيذذرا  إلذذى اإاا سد  الفيذذرا  إلذذى ا  --33

  بالمرر، الكن غير كافى لحداث الاباء فى المحىمع المحلى.بالمرر، الكن غير كافى لحداث الاباء فى المحىمع المحلى.

  س بحت نسبة انىشار المرر كافية لحداث اباء فى هاا المجىمع.س بحت نسبة انىشار المرر كافية لحداث اباء فى هاا المجىمع.  --00

  من شل  إلى آلر اقد ىىسبب فذى حذداث إ ذابات فذى بذالد   من شل  إلى آلر اقد ىىسبب فذى حذداث إ ذابات فذى بذالد عندما ىنىق  العداعندما ىنىق  العدا  --11

  قالي  المعىمدة من منظمة ال حة العالمية.قالي  المعىمدة من منظمة ال حة العالمية.ملىلفة فى إقلي  ااحد حسب ىا)يع األملىلفة فى إقلي  ااحد حسب ىا)يع األ

الاباء س بب عالميا  اسجلت اإل ابات فى سقليمين ملىلفين سثنين علذى األقذ  حسذب الاباء س بب عالميا  اسجلت اإل ابات فى سقليمين ملىلفين سثنين علذى األقذ  حسذب   --33

  ..((2121--0101: : 00202202لكزولى،  لكزولى،  ىا)يع األقالي  المعىمدة من منظمة ال حة العالمية" ىا)يع األقالي  المعىمدة من منظمة ال حة العالمية" 



  زينب محمد أمين محمد 

  ( ( CCOOVVIIDD--1199  فيروس كورونا:فيروس كورونا:( ( جج

ديذدة مذن ناعهذا، حيذث ديذدة مذن ناعهذا، حيذث فيرا  كارانذا المسذىجد هذا نذام مذن الفيراسذات الجفيرا  كارانذا المسذىجد هذا نذام مذن الفيراسذات الج

ى الم ذابين بإلىهذاب رئذا ، اهذا مجهذا  السذبب حىذى ى الم ذابين بإلىهذاب رئذا ، اهذا مجهذا  السذبب حىذى ي يب الجها) الىنفسى للمروي يب الجها) الىنفسى للمرو

  األن.األن.

 ،  ،   048.048.اقد ظهر هاا الفيرا  فى مدينة "ااهذان" ال ذينية فذى آاالذر عذا   اقد ظهر هاا الفيرا  فى مدينة "ااهذان" ال ذينية فذى آاالذر عذا   

 ، سطلقت لجنة ال حة الاطنية فى جمهارية ال ذين الشذعبية ىسذمية "  ، سطلقت لجنة ال حة الاطنية فى جمهارية ال ذين الشذعبية ىسذمية "     48484848افى عا    افى عا    

" على اإللىهاب الرئا  الناج  عن اإل ابة بفيرا  كارانا، ثذ  " على اإللىهاب الرئا  الناج  عن اإل ابة بفيرا  كارانا، ثذ  فيرا  كارانا المسىجدفيرا  كارانا المسىجد

نجليذ)  الرسذمى للمذرر النذاج  عذن فيذرا  كارانذا نجليذ)  الرسذمى للمذرر النذاج  عذن فيذرا  كارانذا فبرايذر األسذ  االفبرايذر األسذ  اال    8888غيرت فى  غيرت فى  

  (.(.20202020على،  على،  " " CCOOVVIIDD--1199""      المسىجد إلىالمسىجد إلى

سات الجديدة الىى ىظهذر اىنىشذر فذى مجىمذع عائذ  غافذ  ىُحذدث ابذاء، سات الجديدة الىى ىظهذر اىنىشذر فذى مجىمذع عائذ  غافذ  ىُحذدث ابذاء، فالفيرافالفيرا

بمعذد  ىكذرار سعلذى مذن المعىذاد" اقذد ىىفذاق  مىحالذة إلذى" بمعذد  ىكذرار سعلذى مذن المعىذاد" اقذد ىىفذاق  مىحالذة إلذى" اىُعرفو بأنو" عدا  ىحذدث  اىُعرفو بأنو" عدا  ىحذدث  

آن ااحذد، اىىاقذف األنمذاط الملىلفذة لنمذرار آن ااحذد، اىىاقذف األنمذاط الملىلفذة لنمذرار     جائحة" إاا انىشذر فذى عذدة قذارات فذىجائحة" إاا انىشذر فذى عذدة قذارات فذى

لفيراسذية، مذن بينهذا فىذرة حوذانىها لفيراسذية، مذن بينهذا فىذرة حوذانىها المعدية الىى ىىفشى حديثا  علذى عذدد مذن العاامذ  االمعدية الىى ىىفشى حديثا  علذى عذدد مذن العاامذ  ا

  نفسذو مذن بينهذا الظذراف   نفسذو مذن بينهذا الظذراف اطريقة انىشارها، اعدة عاام  سذلاكية مهمذة ىىعلذق بالعائذاطريقة انىشارها، اعدة عاام  سذلاكية مهمذة ىىعلذق بالعائذ

  (.(.20202020الجائحة ،الجائحة ،المعيشية االن)ام للسفر، انجاح س  إجراءات اقائية المعيشية االن)ام للسفر، انجاح س  إجراءات اقائية 

              CCoorroonnaa  ppaannddeemmiicc  جائحة كورونا:جائحة كورونا:( ( دد

( ( CCOOVVIIDD--1199هذا مذرر معذد يسذببو فيذرا  كارانذا  هذا مذرر معذد يسذببو فيذرا  كارانذا      0.0.--مرر كافيدمرر كافيد      

ن ن الُمكىشف منلرا . ال  يكن هناك سي عل  باجاد هاا الفيذرا  اهذاا المذرر المسذىجديالُمكىشف منلرا . ال  يكن هناك سي عل  باجاد هاا الفيذرا  اهذاا المذرر المسذىجدي

ا ا ، فهذ، فهذ048.048.قب  ىسجي  سا  إ ابة بو في مدينة يُاهان ال ينية فذي األا  مذن ديسذمبر  قب  ىسجي  سا  إ ابة بو في مدينة يُاهان ال ينية فذي األا  مذن ديسذمبر  

يسبب للبشر حاالت عدا  الجها) الىنفسى الىى ىىرااح حدىها مذن نذ)الت البذرد الشذائعة يسبب للبشر حاالت عدا  الجها) الىنفسى الىى ىىرااح حدىها مذن نذ)الت البذرد الشذائعة 

د مثذذ  مىال)مذذذة الشذذرب األاسذذط الىنفسذذذية االمىال)مذذة الحذذذادة د مثذذ  مىال)مذذذة الشذذرب األاسذذط الىنفسذذذية االمىال)مذذة الحذذذادة إلذذى األمذذرار األشذذذإلذذى األمذذرار األشذذذ

--CCOOVVIIDDإلذى جائحذة عرفذت بجائحذة كارانذا إلذى جائحذة عرفذت بجائحذة كارانذا   الاليمة سار (، اىحا  هاا المذررالاليمة سار (، اىحا  هاا المذرر



)منظمةة الصةحة العاليمةة، )منظمةة الصةحة العاليمةة، (؛ نىيجة  إلنىشار  في جميع دا  العال ، امن بينها م ذر  (؛ نىيجة  إلنىشار  في جميع دا  العال ، امن بينها م ذر  1199

20202020.).)  

  AAssppeeccttss  ooff  CCoorroonnaa  PPaannddeemmiiccجوانب السلوك جراء جائحة كورونا جوانب السلوك جراء جائحة كورونا 

BBeehhaavviioorr  

( لجاانذب ( لجاانذب 22202220عبةد الافةار و القريطةى )عبةد الافةار و القريطةى )علذى ى ذنيف علذى ى ذنيف   الباحثةةالباحثةةلقد اعىمذدت لقد اعىمذدت 

الجانب الحركى االجانب اإلجىماعى لعد  ىناسذبها مذع طبيذة الدراسذة الجانب الحركى االجانب اإلجىماعى لعد  ىناسذبها مذع طبيذة الدراسذة     اك مع اسىبعاداك مع اسىبعادالسلالسل

  االمىغيرات المسىقلة.االمىغيرات المسىقلة.

  AAssppeeccttss  ooff  جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذاجاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذاالباحثةةة الباحثةةة لذذاا ىُعذذرف لذذاا ىُعذذرف 

CCoorroonnaa  PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr   إجرائيذا  بإنهذا" كذ  مذا ي ذدر مذن الطالذب مذن إجرائيذا  بإنهذا" كذ  مذا ي ذدر مذن الطالذب مذن

ها  الى رفات ظاهرة  معرفية عقليذة ،انفعاليذو( ها  الى رفات ظاهرة  معرفية عقليذة ،انفعاليذو( سقاا  سا سفعا  سا ى رفات سااء كانت  سقاا  سا سفعا  سا ى رفات سااء كانت  

فع لد  الطالب سااء كانت دالليذة سا لارجيذة، اهذا  فع لد  الطالب سااء كانت دالليذة سا لارجيذة، اهذا  س  باطنة نفسية( كنىيجة لاجاد دااس  باطنة نفسية( كنىيجة لاجاد داا

امعى نىيجة ى)ايد الىذدعايات السذلبية امعى نىيجة ى)ايد الىذدعايات السذلبية األقاا  ااألفعا  االى رفات ىىنامى لد  الطالب الجاألقاا  ااألفعا  االى رفات ىىنامى لد  الطالب الج

لجامعية ب فة عامذة" ايىكذان لجامعية ب فة عامذة" ايىكذان لفيرا  كارانا على حياىو اليامية ب فو لا ة احياىو الفيرا  كارانا على حياىو اليامية ب فو لا ة احياىو ا

  من األبعاد الىالية:من األبعاد الىالية:

: ايعنذى انلفذار الطاقذة الال)مذة : ايعنذى انلفذار الطاقذة الال)مذة الجانب العقلى المعرفى جةراء جائحةة كورونةاالجانب العقلى المعرفى جةراء جائحةة كورونةا  --

مذذا  ىجذذا  العمذذ  مذذا  ىجذذا  العمذذ  للقيذذا  بالااجبذذات االمهذذا  األكاديميذذة، اافىقذذاد الرغبذذة االحللقيذذا  بالااجبذذات االمهذذا  األكاديميذذة، اافىقذذاد الرغبذذة االح

فذات فذات األكاديمي؛ حيث يشعر الطالب بأن مااكرىو للمقذررات الدراسذية اسدائذو للىكلياألكاديمي؛ حيث يشعر الطالب بأن مااكرىو للمقذررات الدراسذية اسدائذو للىكلي

الدراسية لي  لها قيمة سا سهمية إاا ما قارنت بالمشاك  األلذر  الىذي يعذاني منذو الدراسية لي  لها قيمة سا سهمية إاا ما قارنت بالمشاك  األلذر  الىذي يعذاني منذو 

نىشار اباء كارانا، سي سنها ليسذت مذن وذمن سالاياىذو لذال  هذا  الفىذرة نىشار اباء كارانا، سي سنها ليسذت مذن وذمن سالاياىذو لذال  هذا  الفىذرة جراء اجراء ا

ى الىهرب من الااجبات االمىطلبات األكاديميذة حيذث يلجذأ ى الىهرب من الااجبات االمىطلبات األكاديميذة حيذث يلجذأ الع يبة، الالك يلجأ إلالع يبة، الالك يلجأ إل

  كاديميةكاديميةإلى سق ر الطرب فى سداء المها  األإلى سق ر الطرب فى سداء المها  األ



  زينب محمد أمين محمد 

: ايعني الشعار باإلعياء العا  جراء مذا نعيشذو مذن  : ايعني الشعار باإلعياء العا  جراء مذا نعيشذو مذن  الجانب النفسى جراء جائحة كورونا الجانب النفسى جراء جائحة كورونا   --

وذطراب النفسذي نىيجذة اللذاف  وذطراب النفسذي نىيجذة اللذاف  إلإلظراف ع يبة في ظ  انىشار فيذرا  كارانذا، اا ظراف ع يبة في ظ  انىشار فيذرا  كارانذا، اا 

بالفيرا ، افقدان األمن النفسي في ظ  القلذق مذن انىشذار المذرر،  بالفيرا ، افقدان األمن النفسي في ظ  القلذق مذن انىشذار المذرر،  الشديد من اإل ابة  الشديد من اإل ابة  

اآللذذرين نىيجذذة اللذذاف الشذذديد مذذن انىقذذا  العذذدا ،  اآللذذرين نىيجذذة اللذذاف الشذذديد مذذن انىقذذا  العذذدا ،      ة ىجذذا  ة ىجذذا  نفعاليذذنفعاليذذإلإلاالشذذعار بذذالبالدة ا االشذذعار بذذالبالدة ا 

سىسال  للح)ن، افقدان األم  االشعار بالىعاسة، فالطالب يكان محطذ  نفسذيا ، غيذر  سىسال  للح)ن، افقدان األم  االشعار بالىعاسة، فالطالب يكان محطذ  نفسذيا ، غيذر  إلإلاا اا 

الذاي نمذر بذو جذراء جائحذة كارانذا،  الذاي نمذر بذو جذراء جائحذة كارانذا،  قادر على ىقبذ  الاوذع نظذرا  ل ذعابة الماقذف  قادر على ىقبذ  الاوذع نظذرا  ل ذعابة الماقذف  

هذذاا الماقذذف الابذذائي  هذذاا الماقذذف الابذذائي      اىاقذذع الفشذذ  فذذي القيذذا  باألعمذذا  االىن ذذ  مذذن المسذذئالية فذذي اىاقذذع الفشذذ  فذذي القيذذا  باألعمذذا  االىن ذذ  مذذن المسذذئالية فذذي 

ىجذا  نحذا الع)لذة االىقاقذع حذا   ىجذا  نحذا الع)لذة االىقاقذع حذا   إلإلسىسذال  االىشذان  اا سىسذال  االىشذان  اا إلإلالع يب، االشعار باليذأ  اا الع يب، االشعار باليذأ  اا 

  الاات، في بب حبي  جدران ملاافو اسح)انو. الاات، في بب حبي  جدران ملاافو اسح)انو. 

ايعنى سيطرة الشذعار بىذاه  المذرر سا ايعنى سيطرة الشذعار بىذاه  المذرر سا   ::الجانب اإلنفعالى جراء جائحة كوروناالجانب اإلنفعالى جراء جائحة كورونا  --

هالة عن طريذق الذرااا هالة عن طريذق الذرااا اإل ابة بفيرا  كارانا، لا ة اسن العدا  بو ىنىق  بساإل ابة بفيرا  كارانا، لا ة اسن العدا  بو ىنىق  بس

المىطذذاير سثنذذاء العطذذ  سا السذذعا  سا عذذن طريذذق مالمسذذة األسذذطب الملاثذذة المىطذذاير سثنذذاء العطذذ  سا السذذعا  سا عذذن طريذذق مالمسذذة األسذذطب الملاثذذة 

الفيرا ، اهي سمار ي عب ىجنبها، مع اإلحسا  بالويام، اعذد  القذدرة علذى الفيرا ، اهي سمار ي عب ىجنبها، مع اإلحسا  بالويام، اعذد  القذدرة علذى بب

ا  الفاعلية الشل ية في ظ  انىشار فيرا  كارانذا، فالطالذب ا  الفاعلية الشل ية في ظ  انىشار فيرا  كارانذا، فالطالذب اىلاا القرار، اانعداىلاا القرار، اانعد

اا الاباء فها حبي  جدران غرفىو ال يقاب  )مذالء  اا الاباء فها حبي  جدران غرفىو ال يقاب  )مذالء  فى حالة انفعالية دائمة نىيجة هفى حالة انفعالية دائمة نىيجة ه

جامعيذة الا ذة طذالب الفرقذة الرابعذة جامعيذة الا ذة طذالب الفرقذة الرابعذة ا المعلمين، اكالك الحرمان من الحيذاة الا المعلمين، اكالك الحرمان من الحيذاة ال

علذيه  نذام مذن علذيه  نذام مذن     يقامان بعم   حفالت الىلرج( ااألنشذطة الطالبيذة ممذا ىعكذ يقامان بعم   حفالت الىلرج( ااألنشذطة الطالبيذة ممذا ىعكذ 

  السعادة.  السعادة.  

  الدراسات السابقة:  الدراسات السابقة:  

  اوالً: دراسات تدور حول هندسة الذات اوالً: دراسات تدور حول هندسة الذات 

االىى هدفت إلى معرفة العالقذة بذين هندسذة الذاات اسذاء االىى هدفت إلى معرفة العالقذة بذين هندسذة الذاات اسذاء     ((20202020صور)صور)ننممدراسة  دراسة    --

  440440( طالذب،  ( طالذب،  448448اسىلدا  االنىرنت لذد  طلبذة الجامعذة، اىكانذت العينذة مذن  اسىلدا  االنىرنت لذد  طلبذة الجامعذة، اىكانذت العينذة مذن  

ت الدراسة  مقياسى هندسة الاات ت الدراسة  مقياسى هندسة الاات طالبة( من طالب الجامعة، ااسىلدمطالبة( من طالب الجامعة، ااسىلدم    440440طالب( طالب( 



اسذط مذن هندسذة اسذط مذن هندسذة ااسىلدا  االنىرنذت، اجذاءت النىذائ  كالىذالى: اجذاد مسذىا  مىااسىلدا  االنىرنذت، اجذاءت النىذائ  كالىذالى: اجذاد مسذىا  مى

الاات لد  طلبة الجامعة، ااجاد عالقذة سذلبية بذين هندسذة الذاات اسذاء اسذىلدا  الاات لد  طلبة الجامعة، ااجاد عالقذة سذلبية بذين هندسذة الذاات اسذاء اسذىلدا  

  إلنىرنت، لد  الاكار مسىا  سعلى من اإلناث فى اسىلدا  االنىرنت.إلنىرنت، لد  الاكار مسىا  سعلى من اإلناث فى اسىلدا  االنىرنت.اا

االىى هدفت إلى المقارنة بين سبعذاد هندسذة الذاات االىى هدفت إلى المقارنة بين سبعذاد هندسذة الذاات     ((20202020رزق  وآخرون )رزق  وآخرون )دراسة  دراسة    --

المىلكئذذين سكاديميا ،اىكانذذت العينذذة مذذن المىلكئذذين سكاديميا ،اىكانذذت العينذذة مذذن   بذذين الطذذالب الماهذذابين ماسذذيقيا  اسقذذرانه  بذذين الطذذالب الماهذذابين ماسذذيقيا  اسقذذرانه  

هابين ماسذيقيا  المىلكئذين سكاديميذا  هابين ماسذيقيا  المىلكئذين سكاديميذا  ( طالبا  من الماهابين ماسيقيا  اسقرانه  الما( طالبا  من الماهابين ماسيقيا  اسقرانه  الما1818  

الىلكن األكاديمى اقائمذة الىلكن األكاديمى اقائمذة   بالجامعة، ااسىلدمت الدراسة مقيا  هندسة الاات امقيا بالجامعة، ااسىلدمت الدراسة مقيا  هندسة الاات امقيا 

ماسذذيقية، ماسذذيقية، لىشذذلي  الماهذذابين ماسذذيقيا  اقائمذذة بالل ذذائ  المميذذ)ة للماهبذذة اللىشذذلي  الماهذذابين ماسذذيقيا  اقائمذذة بالل ذذائ  المميذذ)ة للماهبذذة ال

اجاءت النىائ  كالىذالى: اجذاد فذراب فذى سبعذاد هندسذة الذاات ل ذالب الماهذابين اجاءت النىائ  كالىذالى: اجذاد فذراب فذى سبعذاد هندسذة الذاات ل ذالب الماهذابين 

  ا .ا .ماسيقيماسيقي

االىى هدفت إلى الىحقق من فعالية برنام  ارشذاد  جمعذى االىى هدفت إلى الىحقق من فعالية برنام  ارشذاد  جمعذى     ((20202020زهران)زهران)    دراسةدراسة  --

ة الاات فى لفر الى ذحر النفسذى لذد  طذالب الجامعذة، اىكانذت ة الاات فى لفر الى ذحر النفسذى لذد  طذالب الجامعذة، اىكانذت قائ  على هندسقائ  على هندس

انذاث(، ااسذىلدمت الدراسذة انذاث(، ااسذىلدمت الدراسذة     8383اكذار،  اكذار،      2020(طالذب اطالبذة مذنه   (طالذب اطالبذة مذنه   4242العينة مذن العينة مذن 

لذاات، اجذاءت النىذائ  لذاات، اجذاءت النىذائ  مقيا  الى حر ابرنام  ارشاد  جمعى قذائ  علذى هندسذة امقيا  الى حر ابرنام  ارشاد  جمعى قذائ  علذى هندسذة ا

 ذحر  ذحر كالىالى: فعالية برنام  ارشاد  جمعى قائ  على هندسة الذاات فذى لفذر الىكالىالى: فعالية برنام  ارشاد  جمعى قائ  على هندسة الذاات فذى لفذر الى

  النفسى لد  طالب الجامعة.النفسى لد  طالب الجامعة.

  ثانياً: دراسات تدور حول البخل المعرفى ثانياً: دراسات تدور حول البخل المعرفى 

االىى هذدفت إلذى الكشذف عذن العالقذة بذين االىى هذدفت إلذى الكشذف عذن العالقذة بذين       ,,..TTooppllaakk,,  eett  aall((22001144))دراسة دراسة   --

  3333( طالذذب مذذنه   ( طالذذب مذذنه   430430البلذذ  المعرفذذى االىفكيذذر العقالنى،اىكانذذت العينذذة مذذن  البلذذ  المعرفذذى االىفكيذذر العقالنى،اىكانذذت العينذذة مذذن  

عرفذى ا الىبذار عرفذى ا الىبذار ( للبلذ  الم( للبلذ  المCCRRTTاناث(، ااسىلدمت الدراسذة مقيذا   اناث(، ااسىلدمت الدراسذة مقيذا       .7.7اكار،  اكار،  

نذة علذى نذة علذى للىفكير العقالنى، اجاءت النىائ  كالىذالى: يُمكذن الىنبذن بذدرجات سفذراد العيللىفكير العقالنى، اجاءت النىائ  كالىذالى: يُمكذن الىنبذن بذدرجات سفذراد العي

  ( للبل  المعرفى.( للبل  المعرفى.CCRRTTمها  الىفكير العقالنى من لال  درجاىه  على الىبار  مها  الىفكير العقالنى من لال  درجاىه  على الىبار  



  زينب محمد أمين محمد 

االىذى هذدفت إلذى الىأكذد مذن دار البلذ  االىذى هذدفت إلذى الىأكذد مذن دار البلذ      SSttuuppppllee,,  eett  aall..,,((22001177))دراسذةدراسذة  --

(، اىكانذت (، اىكانذت CCRRTTالىبذار اإلنعكذا  المعرفذى الىبذار اإلنعكذا  المعرفذى المعرفى كمحدد لوعف األداء علذى المعرفى كمحدد لوعف األداء علذى 

ث(، ااسذىلدمت الدراسذة ث(، ااسذىلدمت الدراسذة انذاانذا    088088اكار،  اكار،      0202(طالب اطالبة منه   (طالب اطالبة منه   0.30.3العينة من العينة من 

( ااعىمدت الدراسة على ىكنيك جديد ها حسذاب )مذن اإلجابذة علذى ( ااعىمدت الدراسة على ىكنيك جديد ها حسذاب )مذن اإلجابذة علذى CCRRTTمقيا  مقيا  

مفذذردات اإللىبذذار للىنبذذن مذذن لاللذذو بمذذا إاا كذذان هنذذاك عالقذذة بذذين البلذذ  العرفذذى مفذذردات اإللىبذذار للىنبذذن مذذن لاللذذو بمذذا إاا كذذان هنذذاك عالقذذة بذذين البلذذ  العرفذذى 

اإلجابات الحدسذية اللاطئذة، اجذاءت النىذائ  كالىذالى: ىاجذد عالقذة اإلجابات الحدسذية اللاطئذة، اجذاءت النىذائ  كالىذالى: ىاجذد عالقذة االا ا  إلى  االا ا  إلى  

( اعذدد اإلجابذات ( اعذدد اإلجابذات CCRRTTمذن اإلسذىجابة علذى الىبذار  مذن اإلسذىجابة علذى الىبذار  ماجبة دالذة اح ذائيا  بذين )ماجبة دالذة اح ذائيا  بذين )

ال ذذحيحة الىذذى يعطيهذذا سفذذراد العينذذة علذذى هذذاا اإللىبذذار، حيذذث سن األفذذراد الذذاين ال ذذحيحة الىذذى يعطيهذذا سفذذراد العينذذة علذذى هذذاا اإللىبذذار، حيذذث سن األفذذراد الذذاين 

  الء معرفيا .الء معرفيا .( ه  بالفع  البل( ه  بالفع  البلCCRRTTيعطان اإلسىجابات الحدسية على الىبار يعطان اإلسىجابات الحدسية على الىبار 

اء  اء  االىى هدفت إلى الكشف عن مسىايات البل  المعرفى امذا ار االىى هدفت إلى الكشف عن مسىايات البل  المعرفى امذا ار (  (  2020 2020 عبد رب ) عبد رب )     دراسة دراسة   --

نفعا  اعن الفراب بينه  افقا  للجن  االفرقة الدراسية اعن العالقة بينهما اعن إمكانيذة  نفعا  اعن الفراب بينه  افقا  للجن  االفرقة الدراسية اعن العالقة بينهما اعن إمكانيذة  إلإلا ا 

نفعذا ، اىكانذت العينذة  نفعذا ، اىكانذت العينذة  إلإلالىنبن بمسىايات البلذ  المعرفذى مذن لذال  مسذىايات مذااراء ا الىنبن بمسىايات البلذ  المعرفذى مذن لذال  مسذىايات مذااراء ا 

( طالب اطالبة بالفرقىين  الثانية االرابعة( بالىل  ات العلمية بلم  جامعذات  ( طالب اطالبة بالفرقىين  الثانية االرابعة( بالىل  ات العلمية بلم  جامعذات  3 3 30 30 من  من  

( لقيذا  مسذىا  البلذ  المعرفذى امقيذذا   ( لقيذا  مسذىا  البلذ  المعرفذى امقيذذا   CCRRTTلدمت الدراسذة مقيذا   لدمت الدراسذة مقيذا   م ذرية، ااسذى م ذرية، ااسذى 

نفعا ، اجاءت النىائ  كالىالى: ىاجد لد  سفراد العينذة مسذىايات مىفااىذة بالبلذ   نفعا ، اجاءت النىائ  كالىالى: ىاجد لد  سفراد العينذة مسذىايات مىفااىذة بالبلذ   إلإلمااراء ا مااراء ا 

اجاد فراب بينه  ل الب اإلناث االفرقذة الثانيذة بمسذىا   اجاد فراب بينه  ل الب اإلناث االفرقذة الثانيذة بمسذىا       نفعا  اإلى نفعا  اإلى إلإلالمعرفى امااراء ا المعرفى امااراء ا 

نفعذا  اإلذى اجذاد  نفعذا  اإلذى اجذاد  إلإلرقذة الرابعذة بمسذىا  مذااراء ا رقذة الرابعذة بمسذىا  مذااراء ا البل  المعرفى ال ذالب الذاكار االف البل  المعرفى ال ذالب الذاكار االف 

( من  ( من  % % 87 87 نفعا  لديه  ايُمكن الىنبن بذذذ   نفعا  لديه  ايُمكن الىنبن بذذذ   إلإلعالقات سالبة قاية بين البل  المعرفى امااراء ا عالقات سالبة قاية بين البل  المعرفى امااراء ا 

  نفعا .  نفعا .  إلإلرجاىه  على سبعاد ما اراء ا رجاىه  على سبعاد ما اراء ا درجاىه  الكلية بالبل  المعرفى من لال  د درجاىه  الكلية بالبل  المعرفى من لال  د 

  ثالثاً: دراسات تدور حول ماوراء اإلنفعال ثالثاً: دراسات تدور حول ماوراء اإلنفعال 

الىنبذن بذإدراك الىالميذا للمنذاص ال ذفى الىنبذن بذإدراك الىالميذا للمنذاص ال ذفى     االىذى هذدفت إلذىاالىذى هذدفت إلذى    LLeeee  ((22001122))دراسة دراسة   --

ابمسىااه  األكاديمى من لذال  درجذات معلمذيه  علذى اسذىبيان مذااراء اإلنفعذا ، ابمسىااه  األكاديمى من لذال  درجذات معلمذيه  علذى اسذىبيان مذااراء اإلنفعذا ، 

( من معلمذيه ، ( من معلمذيه ، 8080( عاما  ا ( عاما  ا 0000: : 22ره  ره  (ىلميا اىلمياة سعما(ىلميا اىلمياة سعما7.07.0اىكانت العينة من اىكانت العينة من 



كالىذالى: إمكانيذة الىنبذن كالىذالى: إمكانيذة الىنبذن     ااسىلدمت الدراسة اسذىبيان ىقريذر ااىذى، اجذاءت النىذائ ااسىلدمت الدراسة اسذىبيان ىقريذر ااىذى، اجذاءت النىذائ 

ات معلمذيه  ات معلمذيه  بإدراك الىالميا للمنذاص ال ذفى ابمسذىااه  األكذاديمى مذن لذال  درجذبإدراك الىالميا للمنذاص ال ذفى ابمسذىااه  األكذاديمى مذن لذال  درجذ

  على اسىبيان مااراء اإلنفعا .على اسىبيان مااراء اإلنفعا .

نفعذا  لذد   نفعذا  لذد   إلإلسنمذاط مذااراء ا سنمذاط مذااراء ا     ( االىى هدفت إلى الكشف عن عالقة ( االىى هدفت إلى الكشف عن عالقة 2020 2020 بريك) بريك) دراسة دراسة   --

بمىغيذرات الجذن   بمىغيذرات الجذن     سعواء هيئة الىدري  بعمادة السنة الىحوذرية بجامعذة الملذك سذعاد سعواء هيئة الىدري  بعمادة السنة الىحوذرية بجامعذة الملذك سذعاد 

جىماعيذذذة االىل ذذذ  األكذذذاديمى االلبذذذرة الىدريسذذذية، اىكانذذذت العينذذذة  جىماعيذذذة االىل ذذذ  األكذذذاديمى االلبذذذرة الىدريسذذذية، اىكانذذذت العينذذذة  إلإلاالحالذذذة ا االحالذذذة ا 

نفعذا  ،  نفعذا  ،  إلإل(من سعواء هيئذة الىذدري ، ااسذىلدمت الدراسذة مقيذا  مذااراء ا (من سعواء هيئذة الىذدري ، ااسذىلدمت الدراسذة مقيذا  مذااراء ا 030 030 من  من  

نفعا  شياعا  عنذد سعوذاء هيئذة الىذدري   نفعا  شياعا  عنذد سعوذاء هيئذة الىذدري   إلإلكالىالى: سكثر سنماط مااراء ا كالىالى: سكثر سنماط مااراء ا اجاءت النىائ  اجاءت النىائ  

الت، عد  اجاد فراب اات داللة اح ائية بذين مىاسذطات درجذات  الت، عد  اجاد فراب اات داللة اح ائية بذين مىاسذطات درجذات  ه  نمط ىعل  االنفعا ه  نمط ىعل  االنفعا 

نفعذا ، عذد   نفعذا ، عذد   إلإلسعواء هيئة الىدري  افقاُ لمىغير الجن  اكار/اناث( فى سنماط مذااراء ا سعواء هيئة الىدري  افقاُ لمىغير الجن  اكار/اناث( فى سنماط مذااراء ا 

ات درجذات سعوذاء هيئذة الىذدري  افقذاُ  ات درجذات سعوذاء هيئذة الىذدري  افقذاُ  اجاد فراب اات داللة اح ائية بذين مىاسذط اجاد فراب اات داللة اح ائية بذين مىاسذط 

نفعا ،عد  اجذاد فذراب  نفعا ،عد  اجذاد فذراب  إلإلاء ا اء ا جىماعية مى)اج /اع)ب( فى سنماط ماار جىماعية مى)اج /اع)ب( فى سنماط ماار إلإللمىغير الحالة ا لمىغير الحالة ا 

اات داللذذة اح ذذائية بذذين مىاسذذطات درجذذات سعوذذاء هيئذذة الىذذدري  افقذذاُ لمىغيذذر  اات داللذذة اح ذذائية بذذين مىاسذذطات درجذذات سعوذذاء هيئذذة الىذذدري  افقذذاُ لمىغيذذر  

نفعذذا  ماعذذدا نمذذط ىعلذذي   نفعذذا  ماعذذدا نمذذط ىعلذذي   إلإلالىل ذذ  الدراسذذى علمية/ انسذذانية( فذذى سنمذذاط مذذااراء ا الىل ذذ  الدراسذذى علمية/ انسذذانية( فذذى سنمذذاط مذذااراء ا 

نسذانية،عد   نسذانية،عد   إلإلعا  كانت الفراب ل الب سعوذاء هيئذة الىذدري  اا  الىل  ذات ا عا  كانت الفراب ل الب سعوذاء هيئذة الىذدري  اا  الىل  ذات ا نف نف إلإلا ا 

سعوذاء هيئذة الىذدري  افقذاُ  سعوذاء هيئذة الىذدري  افقذاُ      لة اح ائية بذين مىاسذطات درجذات لة اح ائية بذين مىاسذطات درجذات اجاد فراب اات دال اجاد فراب اات دال 

لمىغير سناات اللبرة الىدريسية سق  من لمذ  سذناات/ سكثذر مذن لمذ  سذناات( فذى  لمىغير سناات اللبرة الىدريسية سق  من لمذ  سذناات/ سكثذر مذن لمذ  سذناات( فذى  

كانذت الفذراب ل ذالب سعوذاء هيئذة  كانذت الفذراب ل ذالب سعوذاء هيئذة  نفعذا   نفعذا   إلإلنفعا  ماعذدا نمذط ىعلذي  ا نفعا  ماعذدا نمذط ىعلذي  ا إلإلسنماط مااراء ا سنماط مااراء ا 

  الىدري  اا  اللبرة الىدريسية سق  من لم  سناات.  الىدري  اا  اللبرة الىدريسية سق  من لم  سناات.  

االىذذى هذذدفت إلذذى الكشذذف عذذن مسذذىا  مذذااراء االىذذى هذذدفت إلذذى الكشذذف عذذن مسذذىا  مذذااراء   ((20202020و عبيةةد)و عبيةةد)  لةةبلةةبطاطادراسذذة دراسذذة   --

اإلنفعا  لديه  اعن الفذراب بيذنه  افقذا  للجذن  االلبذرة اعذن طبيعذة العالقذة بذين اإلنفعا  لديه  اعن الفذراب بيذنه  افقذا  للجذن  االلبذرة اعذن طبيعذة العالقذة بذين 

( فذرد مذن مقذدمى ( فذرد مذن مقذدمى 440440انت العينة مذن انت العينة مذن مااراء اإلنفعا  االفاعلية الااىية لديه ، اىكمااراء اإلنفعا  االفاعلية الااىية لديه ، اىك



  زينب محمد أمين محمد 

  ىقريذر ااىذى لقيذا    ىقريذر ااىذى لقيذا  الرعاية فى دار المسنين ببغذداد، ااسذىلدمت الدراسذة  مقيذاالرعاية فى دار المسنين ببغذداد، ااسذىلدمت الدراسذة  مقيذا

اإلنفعذا  اإلنفعذا  مسىا  مااراء اإلنفعا ، اجاءت النىائ  كالىالى: ارىفذام مسذىا  مذااراء  مسىا  مااراء اإلنفعا ، اجاءت النىائ  كالىالى: ارىفذام مسذىا  مذااراء  

لد  سفراد العينذة، اإلذى اجذاد فذراب دالذة اح ذائية بيذنه  ىُعذ)  للجذن  ل ذالب لد  سفراد العينذة، اإلذى اجذاد فذراب دالذة اح ذائية بيذنه  ىُعذ)  للجذن  ل ذالب 

اعد  اجاد فذراب دالذة اح ذائية بيذنه  ىُعذ)  لللبذرة، كمذا ىاجذد عالقذة اعد  اجاد فذراب دالذة اح ذائية بيذنه  ىُعذ)  لللبذرة، كمذا ىاجذد عالقذة     اإلناث،اإلناث،

ين مسذىا  مذااراء اإلنفعذا  امسذىا  الفاعليذة الااىيذة لذد  ين مسذىا  مذااراء اإلنفعذا  امسذىا  الفاعليذة الااىيذة لذد  ماجبة دالة اح ائيا  بذماجبة دالة اح ائيا  بذ

  سفراد العينة.سفراد العينة.

  رابعاً: دراسات تدور حول جوانب السلوك جراء جائحة كورونا رابعاً: دراسات تدور حول جوانب السلوك جراء جائحة كورونا 

  --ئذة العربيذة سا األجنبيذةئذة العربيذة سا األجنبيذةالىاجذد دراسذة فذى البيالىاجذد دراسذة فذى البي    --الباحثةة الحاليةةالباحثةة الحاليةةفى حداد عل   فى حداد عل   

يذة االعذال  سجمذع فذى يذة االعذال  سجمذع فذى ىىناا  هاا المىغير نظرا  لحداثة الجائحة الىذى وذربت الذدا  العربىىناا  هاا المىغير نظرا  لحداثة الجائحة الىذى وذربت الذدا  العرب

   . .48484848بداية سنة بداية سنة 

  التعقيب على الدراسات السابقة:التعقيب على الدراسات السابقة:

  وبناء على الدراسات السابقة فإن  يمكن التوصل لما يلى:وبناء على الدراسات السابقة فإن  يمكن التوصل لما يلى:

اء جائحة  اء جائحة  عد  اجاد دراسات سابقة عملت على معرفة جاانب السلاك جرعد  اجاد دراسات سابقة عملت على معرفة جاانب السلاك جر  ••

  ( لد  طالب الجامعة.( لد  طالب الجامعة.CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

قة بين  هندسة الاات االبل   قة بين  هندسة الاات االبل   عد  اجاد دراسات سابقة عملت على دراسة العالعد  اجاد دراسات سابقة عملت على دراسة العال  ••

--CCOOVVIIDDاء اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا اء اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا المعرفى اماارالمعرفى اماار

1199 .) .)  

حداثة ماوام الدراسة مما سد  إلى قلة الدراسات السابقة، مع الربط بمىغير  حداثة ماوام الدراسة مما سد  إلى قلة الدراسات السابقة، مع الربط بمىغير    ••

  على البيئة الم رية ب  العال  كلو. على البيئة الم رية ب  العال  كلو. طارئ طارئ 

    GGoooogglleeىطبيقات ىطبيقات اها سحد اها سحد   DDrriivveeالىطبيق على عينة كبيرة من لال  ىطبيق الىطبيق على عينة كبيرة من لال  ىطبيق   ••

، االك من لال  مجماعات الىعل   ، االك من لال  مجماعات الىعل   GGooooggllee  FFoorrmmssبإسىلدا  نمااج جاج  بإسىلدا  نمااج جاج  

عن بُعد على ماقع الىاا   اإلجىماعي  الااى  سب(. اهاا ل  ياجد فى عن بُعد على ماقع الىاا   اإلجىماعي  الااى  سب(. اهاا ل  ياجد فى 

  . . --ةةالباحثالباحثحداد عل  حداد عل    ––دراسات سابقة دراسات سابقة 



  وقد تم اإلستفادة من الدراسات السابقة فيما يلى:  وقد تم اإلستفادة من الدراسات السابقة فيما يلى:  

حذذة  حذذة  ء اإلنفعذذا ، جاانذذب السذذلاك جذذراء جائ ء اإلنفعذذا ، جاانذذب السذذلاك جذذراء جائ بنذذاء مقذذايي   هندسذذة الذذاات، مذذاارا بنذذاء مقذذايي   هندسذذة الذذاات، مذذاارا     --

  المناسب لعينة الدراسة. المناسب لعينة الدراسة.     ((CCOOVVIIDD--1199  كارانا كارانا 

  فى ىحديد المنهجية المناسبة للدراسة .فى ىحديد المنهجية المناسبة للدراسة .  ––    فى مناقشة النىائ  . فى مناقشة النىائ  .   --

  فروض الدراسة: فروض الدراسة: 

  الباحثةةالباحثةةالنظذر  االدراسذات السذابقة للدراسذة الحاليذة ىقىذرح النظذر  االدراسذات السذابقة للدراسذة الحاليذة ىقىذرح فى واء اإلطذار فى واء اإلطذار 

  الفرار كالىالى:الفرار كالىالى:

هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى   يذذة دالذذة إح ذذائيا  بذذينيذذة دالذذة إح ذذائيا  بذذينال ىاجذذد عالقذذة ارىباطال ىاجذذد عالقذذة ارىباط  ••

( لذد  ( لذد  CCOOVVIIDD--1199    امااراء اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحة كارانذاامااراء اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحة كارانذا

  طالب الجامعة.طالب الجامعة.

عذى امنلفوذى جاانذب السذلاك عذى امنلفوذى جاانذب السذلاك ال ىاجد فذراب اات داللذة اح ذائية بذين مرىفال ىاجد فذراب اات داللذة اح ذائية بذين مرىف  ••

( لذد  طذالب الجامعذة فذى هندسذة الذاات ( لذد  طذالب الجامعذة فذى هندسذة الذاات CCOOVVIIDD--1199جراء جائحة كارانذا جراء جائحة كارانذا 

  المعرفى امااراء اإلنفعا .المعرفى امااراء اإلنفعا .االبل   االبل   

( لذذد  ( لذذد  CCOOVVIIDD--1199ال يمكذذن الىنبذذن بجاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا ال يمكذذن الىنبذذن بجاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا   ••

طالب الجامعة بمعلامية درجاىه  في كذ  مذن: هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى طالب الجامعة بمعلامية درجاىه  في كذ  مذن: هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى 

  نفعا .نفعا .امااراء االامااراء اال

الىاجد ىأثيرات مباشرة اغير مباشرة لك  من المىغيذرات المسذىقلة المىمثلذة فذي الىاجد ىأثيرات مباشرة اغير مباشرة لك  من المىغيذرات المسذىقلة المىمثلذة فذي   ••

االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا  علذى جاانذب السذلاك جذراء االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا  علذى جاانذب السذلاك جذراء هندسة الاات  هندسة الاات  

  ( لد  طالب الجامعة.( لد  طالب الجامعة.CCOOVVIIDD--1199    جائحة كاراناجائحة كارانا



  زينب محمد أمين محمد 

  إجراءات الدراسة  إجراءات الدراسة  

  : ى  ىقسي  عينة الدراسة إلى:: ى  ىقسي  عينة الدراسة إلى:عينة الدراسةعينة الدراسة  --أوالً أوالً 

 عينة الىحقق من الل ائ  السيكامىرية ألداات الدراسذة(:  عينة الىحقق من الل ائ  السيكامىرية ألداات الدراسذة(: نة اإلستطالعيةنة اإلستطالعيةالعيالعي  --سس

طالب اطالبة مذن طذالب الفرقذة الثالثة شذعبة علذ  طالب اطالبة مذن طذالب الفرقذة الثالثة شذعبة علذ      ((440440ى  الىيار عينة من  ى  الىيار عينة من  

ن، اقذذد ىذذ  ىطبيذذق سداات الدراسذذة علذذيه  ن، اقذذد ىذذ  ىطبيذذق سداات الدراسذذة علذذيه  الذذنف ( بكليذذة الىربيذذة جامعذذة سسذذااالذذنف ( بكليذذة الىربيذذة جامعذذة سسذذاا

اهذا سحذد اهذا سحذد     DDrriivveeب ارة إلكىرانية على شذبكة اإلنىرنذت مذن لذال  ىطبيذق ب ارة إلكىرانية على شذبكة اإلنىرنذت مذن لذال  ىطبيذق 

،  االذك مذن لذال  ،  االذك مذن لذال  GGooooggllee  FFoorrmmssبإسذىلدا  نمذااج بإسذىلدا  نمذااج   GGoooogglleeىطبيقذات ىطبيقذات 

  على ماقع الىاا   اإلجىماعى الااى  سب(.على ماقع الىاا   اإلجىماعى الااى  سب(.مجماعات الىعل  عن بُعد  مجماعات الىعل  عن بُعد  

(  (  430 430  عينة الىحقذق مذن فذرار الدراسذة(: ىذ  الىيذار عينذة مذن    عينة الىحقذق مذن فذرار الدراسذة(: ىذ  الىيذار عينذة مذن   العينة األساسية العينة األساسية   --ب ب 

الىربيذذة جامعذذة  الىربيذذة جامعذذة  بكليذة  بكليذة      --طالذب اطالبذذة  مذن طذذالب الفرقذذة الرابعذة جميع الشذذعب(،  طالذب اطالبذذة  مذن طذذالب الفرقذذة الرابعذة جميع الشذذعب(،  

( سذنة حيذث بلذغ مىاسذط العمذر ال)منذى  ( سذنة حيذث بلذغ مىاسذط العمذر ال)منذى  88 88 --0. 0. سساان، اىىرااح سعماره  ما بين   سساان، اىىرااح سعماره  ما بين   

(، اىذ  الىيذار العينذة مذن المجىمذع  (، اىذ  الىيذار العينذة مذن المجىمذع  8..2 8..2 ( بإنحراف معيذار   ( بإنحراف معيذار   22.48 22.48 العينة  العينة  ألفراد ألفراد 

ا ب ذذارة  األ ذذلى بطريقذذة عشذذاائية، اقذذاأل ذذلى بطريقذذة عشذذاائية، اقذذ ا ب ذذارة  د ىذذ  ىطبيذذق سداات الدراسذذة علذذيه  سيوذذ  د ىذذ  ىطبيذذق سداات الدراسذذة علذذيه  سيوذذ 

  . . DDrriivveeإلكىرانية من لال  نف  الىطبيق  إلكىرانية من لال  نف  الىطبيق  

  ثانياً: أدوات الداسة ثانياً: أدوات الداسة 

                                  .                              .                                SSeellff--EEggnniinneeeerriinnggمقيا  هندسة الاات مقيا  هندسة الاات   --

  إعداد الباحثة( إعداد الباحثة( ))  

.                                           .                                             MMeettaa--  EEmmoottiioonnمقيا  مااراء االنفعا  مقيا  مااراء االنفعا    --

   إعداد الباحثة(  إعداد الباحثة(   

  AAssppeeccttss  ooff  CCoorroonnaa  مقيا  جاانب السلاك جراء جائحة كارانامقيا  جاانب السلاك جراء جائحة كارانا  --

PPaannddeemmiicc  BBeehhaavviioorr   )إعداد الباحثة(  إعداد الباحثة   

ا ، جاانذب السذلاك ا ، جاانذب السذلاك يذا  مذااراء اإلنفعذيذا  مذااراء اإلنفعذ هندسة الاات، مق هندسة الاات، مق    الهدف من المقاييسالهدف من المقاييس    ––    00

  جراء جائحة كارانا(.جراء جائحة كارانا(.



ىقنين مقايي   هندسة الاات، مذااراء اإلنفعذا ، جاانذب السذلاك جذراء جائحذة ىقنين مقايي   هندسة الاات، مذااراء اإلنفعذا ، جاانذب السذلاك جذراء جائحذة   

  كارانا( لد  طالب الجامعة.كارانا( لد  طالب الجامعة.

 هندسة الاات، مقيا  مااراء اإلنفعذا ، جاانذب السذلاك  هندسة الاات، مقيا  مااراء اإلنفعذا ، جاانذب السذلاك مقاييسمقاييس    مبررات إعدادمبررات إعداد    ––    88

  جراء جائحة كارانا(.جراء جائحة كارانا(.

ة الدراسة الحالية، كما عذد  اجذاد مقذايي  فذي ة الدراسة الحالية، كما عذد  اجذاد مقذايي  فذي   ىىالئ  اطبيع  ىىالئ  اطبيععد  اجاد مقاييعد  اجاد مقايي

ا لجدة الماقذف  ا لجدة الماقذف البيئة العربية سا األجنبية لقيا  جاانب السلاك جراء جائحة كارانا؛ نظر  البيئة العربية سا األجنبية لقيا  جاانب السلاك جراء جائحة كارانا؛ نظر 

  ىعرر لو من قب  على مسىا  العال .ىعرر لو من قب  على مسىا  العال .الابائي الحالي فل  يسبق الالابائي الحالي فل  يسبق ال

جاانذب السذلاك جاانذب السذلاك      هندسة الاات، مقيا  مااراء اإلنفعذا ، هندسة الاات، مقيا  مااراء اإلنفعذا ،خطوات إعداد مقاييسخطوات إعداد مقاييس    ––    33

  جراء جائحة كارانا(.جراء جائحة كارانا(.

اإلطالم على الدراسات ااألطر النظرية العربية ااألجنبيذة القليلذة الىذي ىناالذت اإلطالم على الدراسات ااألطر النظرية العربية ااألجنبيذة القليلذة الىذي ىناالذت   --

ىذي اسذىطاعت ىذي اسذىطاعت كال  من  هندسة الاات، مقيذا  مذااراء اإلنفعذا ( بشذك  عذا  االكال  من  هندسة الاات، مقيذا  مذااراء اإلنفعذا ( بشذك  عذا  اال

دراسةة رزق وآخةرون دراسةة رزق وآخةرون ، ا، ا((20202020منصور)منصور)الىا   إليها امنها: دراسة  الىا   إليها امنها: دراسة      الباحثةالباحثة

((20202020 ،) ،)JJaaffaarrii,,  ((22001177))   بالنسذذذبة لمىغيذذذر هندسذذذة الذذذاات، ا دراسذذذة بالنسذذذبة لمىغيذذذر هندسذذذة الذذذاات، ا دراسذذذة

NNoorrmmaann  &&  FFuurrnneess  ((22001166))  ،  ،((، 20202020ودراسة بريةك)ودراسة بريةك ،)طالةب طالةب   ادراسذةادراسذة

ديثذة ديثذة ، بالنسبة لمىغير مااراء اإلنفعا ، اياُلحذظ سن الدراسذات ح، بالنسبة لمىغير مااراء اإلنفعا ، اياُلحذظ سن الدراسذات ح((20202020وعبيد)وعبيد)

  لعم  مقايي  للمىغيرات.لعم  مقايي  للمىغيرات.--الباحثة  الباحثة  مما دفع مما دفع     --سااء فى البيئة العربية سا األجنبيةسااء فى البيئة العربية سا األجنبية

نُدرة فى النمااج المفسرة لجاانذب السذلاك، ايُعذد النمذااج الذاي نُدرة فى النمااج المفسرة لجاانذب السذلاك، ايُعذد النمذااج الذاي     ثةثةالباحالباحاجدت  اجدت    --

مذن سالذى المحذااالت لىفسذير جاانذب مذن سالذى المحذااالت لىفسذير جاانذب   ((22202220عبةد الافةار و القريطةى)عبةد الافةار و القريطةى)اوعو  اوعو  

عليذو عليذو   الباحثةةالباحثةةألجنبي، فاعىمدت  ألجنبي، فاعىمدت  السلاك على مسىا  البحث الىرباي العربي ااالسلاك على مسىا  البحث الىرباي العربي اا

  في بناء المقيا .في بناء المقيا .



  زينب محمد أمين محمد 

--CCOOVVIIDDكارانذذا  كارانذذا  بىعريذذف جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة بىعريذذف جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة   الباحثةةةالباحثةةةقامذذت قامذذت   --

(اجرائيا  اىحديد سبعاد   الجانب النفسى، الجانب المعرفى، الجانب اإلنفعذالى( (اجرائيا  اىحديد سبعاد   الجانب النفسى، الجانب المعرفى، الجانب اإلنفعذالى( 1199

  (.(.CCOOVVIIDD--1199فى واء جائحة كارانا فى واء جائحة كارانا 

( ( 4040الذاات االمكذان مذن الذاات االمكذان مذن فى واء اللطاات السابقة ى  ى مي  مقيذا  هندسذة  فى واء اللطاات السابقة ى  ى مي  مقيذا  هندسذة    --

عبارة فى  ارىو األالية ما)عة على سربع سبعاد رئيسذية اهمذا  إدارة الاقذت، عبارة فى  ارىو األالية ما)عة على سربع سبعاد رئيسذية اهمذا  إدارة الاقذت، 

إدراك الاات، ىقدير ااعى الاات، ىحفي) الاات(، بينما ى  ى مي  مقيا  مااراء إدراك الاات، ىقدير ااعى الاات، ىحفي) الاات(، بينما ى  ى مي  مقيا  مااراء 

( عبارة فى  ارىو األالية ما)عة علذى ثذالث ابعذاد ( عبارة فى  ارىو األالية ما)عة علذى ثذالث ابعذاد 3333ن ن اإلنفعا  االمكان ماإلنفعا  االمكان م

فعذاالت، مراقبذة اإلنفعذا ، ىنظذي  اإلنفعذا (، كمذا ىذ  فعذاالت، مراقبذة اإلنفعذا ، ىنظذي  اإلنفعذا (، كمذا ىذ  رئيسية اهما  الذاعى باإلنرئيسية اهما  الذاعى باإلن

( االمكذان ( االمكذان CCOOVVIIDD--1199  ى مي  مقيا  جاانب السلاك جذراء جائحذة كارانذاى مي  مقيا  جاانب السلاك جذراء جائحذة كارانذا

( عبارة فى  ذارىو األاليذة ما)عذة علذى ثذالث سبعذاد رئيسذية اهمذا  ( عبارة فى  ذارىو األاليذة ما)عذة علذى ثذالث سبعذاد رئيسذية اهمذا  4343من من 

الجانب المعرفى،الجانب النفسى، الجانب اإلنفعالى( جذراء جائحذة كارانذا لذد  الجانب المعرفى،الجانب النفسى، الجانب اإلنفعالى( جذراء جائحذة كارانذا لذد  

  ..طالب الجامعةطالب الجامعة

( للعبذذارة ( للعبذذارة 00،،88،،33ىذذ   ذذياغة عبذذارات المقذذايي  بإىبذذام طريقذذة ليكذذرت الثالثيذذة ىذذ   ذذياغة عبذذارات المقذذايي  بإىبذذام طريقذذة ليكذذرت الثالثيذذة   --

رة السالب، اقذد راعذي فذي  ذياغة العبذارات الىذالى  رة السالب، اقذد راعذي فذي  ذياغة العبذارات الىذالى  ( للعبا( للعبا00،،88،،33الماجب،  الماجب،  

يطة اسهلة حىى يمكن فهمهذا، يطة اسهلة حىى يمكن فهمهذا، ىعبر ك  عبارة عن فكرة ااحدة فقط، سن ىكان بسىعبر ك  عبارة عن فكرة ااحدة فقط، سن ىكان بس

  ب(.ب(.سن ىكان مرىبطة بالحياة االااقع الاي يعيش فيو الطالسن ىكان مرىبطة بالحياة االااقع الاي يعيش فيو الطال

  )تعريب الباحثة()تعريب الباحثة(( لقياس البخل المعرفى  ( لقياس البخل المعرفى  CCRRTTبالنسية إلختبار اإلنعكاس المعرفى)بالنسية إلختبار اإلنعكاس المعرفى)  --

لقيذا  مسذىا  لقيذا  مسذىا      ((FFrreesseerriicckk,,22000055ر فذى األ ذ   ر فذى األ ذ   هذاا اإللىبذاهذاا اإللىبذاقا  يإعذداد قا  يإعذداد 

( إليذو عبذارة ( إليذو عبذارة SSttaannoovviicchh,,  22000099البل  المعرفى مىومنا  ثالث عبارات، ث  سواف  البل  المعرفى مىومنا  ثالث عبارات، ث  سواف  

( العبذارة اللامسذة، اسليذرا  سوذاف ( العبذارة اللامسذة، اسليذرا  سوذاف BBoocckkeennhhoolltt,,22001122رابعة، امن بعد  سواف  رابعة، امن بعد  سواف  

  TTooppllaakk,,eett  aall..,,22001144.العبارة السادسة حىى الىاسعة.( العبارة السادسة حىى الىاسعة )  

بىعريب اىقنين هاا اإللىبذار، اىعذدي   ذياغة بعذر العبذارات بمذا يالئذ   بىعريب اىقنين هاا اإللىبذار، اىعذدي   ذياغة بعذر العبذارات بمذا يالئذ   الباحثة  الباحثة  قامت  قامت  

الثقافة الم رية االبيئة العربية، بدان إلال  بعدد العبارات الىسعة سا بمومانها، مع إوافة بعذر  الثقافة الم رية االبيئة العربية، بدان إلال  بعدد العبارات الىسعة سا بمومانها، مع إوافة بعذر  



الىعليمذذات اإلرشذذادية األلذذر  فذذى النسذذلة المعربذذة لوذذمان حسذذن اإلسذذىيعاب، فاإللىبذذار يىكذذان  الىعليمذذات اإلرشذذادية األلذذر  فذذى النسذذلة المعربذذة لوذذمان حسذذن اإلسذذىيعاب، فاإللىبذذار يىكذذان  

رة م اغة على هيئة مسائ  كالمية، اهذا  العبذارات ما)عذة علذى سربذع  رة م اغة على هيئة مسائ  كالمية، اهذا  العبذارات ما)عذة علذى سربذع  (عبارات، ك  عبا (عبارات، ك  عبا . . من  من  

ارات العقليذة، اإلسذىدال  العقلذى السذريع، اإلسذىدال   ارات العقليذة، اإلسذىدال  العقلذى السذريع، اإلسذىدال   سبعاد رئيسية اهمذا  اسذىبدا  العذ)ا، اإللى ذسبعاد رئيسية اهمذا  اسذىبدا  العذ)ا، اإللى ذ

  ( الىالى: ( الىالى: 0 0 عالى( كما ياوحها الجدا   عالى( كما ياوحها الجدا   االنف االنف 

  ( للبخل المعرفى على أبعاده ( للبخل المعرفى على أبعاده CCRRTT( توزيع عبارات اختبار )( توزيع عبارات اختبار )00جدول)جدول)

  أرقام العباراتأرقام العبارات  األبعاداألبعاد

  22،،00،،00  استبدال العزواستبدال العزو

  22،،22  اإلختصارات العقلية اإلختصارات العقلية 

اإلستدالل العقلى اإلستدالل العقلى 

  السريعالسريع

22،،77  

  11،،22  اإلستدالل االنفعالى اإلستدالل االنفعالى 

لذذب علذذى كذذ  عبذذارة بأحذذد لذذب علذذى كذذ  عبذذارة بأحذذد لىبذذار فذذى وذذاء اسذذىجابة الطالىبذذار فذذى وذذاء اسذذىجابة الطاإل إل يذذى  ى ذذحيب ايذذى  ى ذذحيب ا  

  حىماالت الثالثة اهى: حىماالت الثالثة اهى: إل إل اا

إليهذا الطالذب إليهذا الطالذب     : اهى إجابة معرافة امحددة بكذ  عبذارة، ي ذ : اهى إجابة معرافة امحددة بكذ  عبذارة، ي ذ اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة  ••

ة كافية للىعام  مع المهمذة، اهذى ىذد  علذى سن لديذو ة كافية للىعام  مع المهمذة، اهذى ىذد  علذى سن لديذو نىيجة السىلدامو ماارد عقلينىيجة السىلدامو ماارد عقلي

  مسىا  منلفر من البل  المعرفى، ايعطى عليها درجة ااحدة.مسىا  منلفر من البل  المعرفى، ايعطى عليها درجة ااحدة.

: اهى إجابة لاطئة معينة امعرافذة امحذددة لكذ  عبذارة، ي ذ  إليهذا  : اهى إجابة لاطئة معينة امعرافذة امحذددة لكذ  عبذارة، ي ذ  إليهذا  ة ة اإلجابة الحدسةي اإلجابة الحدسةي   ••

راىيجيات البل  المعرفى، اهى ىذد  علذى  راىيجيات البل  المعرفى، اهى ىذد  علذى  الطالب الا  يعىمد بشك  سساسى على سحد اسى الطالب الا  يعىمد بشك  سساسى على سحد اسى 

  سن لديو مسىا  مرىفع من البل  المعرفى، ايُعطى عليها ثالث درجات. سن لديو مسىا  مرىفع من البل  المعرفى، ايُعطى عليها ثالث درجات. 

بذة الحدسذية بذة الحدسذية : اهذى س  إجابذة لاطئذة سلذر  غيذر اإلجا: اهذى س  إجابذة لاطئذة سلذر  غيذر اإلجاإجابة خاطئة غير حدسيةإجابة خاطئة غير حدسية  ••

اللاطئة المحددة لك  عبارة، ي   إليها الطالب نىيجة األلطاء الحسابية رغذ  سنذو اللاطئة المحددة لك  عبارة، ي   إليها الطالب نىيجة األلطاء الحسابية رغذ  سنذو 

ا  ال ذ  مذااردا  عقليذا  للمهمذة لكنها غيذر كذافيين(، إال سنذو لذ  ا  ال ذ  مذااردا  عقليذا  للمهمذة لكنها غيذر كذافيين(، إال سنذو لذ  يبا  جهدا  عقليذيبا  جهدا  عقليذ



  زينب محمد أمين محمد 

لحدسية اللاطئة، اهى ىذد  علذى سن لحدسية اللاطئة، اهى ىذد  علذى سن ي   إلى اإلجابة ال حيحة اال إلى اإلجابة اي   إلى اإلجابة ال حيحة اال إلى اإلجابة ا

( ( 88لبل  المعرفذى، ايعطذى عليهذا درجىذان، اجذدا  لبل  المعرفذى، ايعطذى عليهذا درجىذان، اجذدا  لديو مسىا   مىاسط( من الديو مسىا   مىاسط( من ا

  ياوب الك.ياوب الك.

المعرفى وفقاً  المعرفى وفقاً  ( لمستوى البخل  ( لمستوى البخل  CCRRTT( تعليمات تصحيح اختبار ) ( تعليمات تصحيح اختبار ) 00جدول)جدول)

  . . ستجابات الطالبستجابات الطالبالال

رقم  رقم  

  العبارة العبارة 
  الدرجة المستحقة للطالب الدرجة المستحقة للطالب   استجابات الطالب المحتملة استجابات الطالب المحتملة 

  أخرىأخرى  حدسية حدسية   صحيحة صحيحة   أخرىأخرى  حدسية حدسية   صحيحة صحيحة 

  00  22  00  غيرهما غيرهما   سنتسنت  2020  سنتسنت  77  00

  00  22  00  غيرهما غيرهما   دقيقة دقيقة 220220  دقائق دقائق   77  00

ً يوماً 2222  22 ً   2020  يوما ً يوما   00  22  00  غيرهما غيرهما   يوما

  00  22  00  غيرهما غيرهما   ال يمكن تحديدها ال يمكن تحديدها   نعمنعم  22

  00  22  00  غيرهما غيرهما   ميالً فى الساعة ميالً فى الساعة   2222  ميالً فى الساعة ميالً فى الساعة   2020  77

  00  22  00  غيرهما غيرهما   أيامأيام  22  أيامأيام  22  11

  00  22  00  غيرهما غيرهما   تلميذاً تلميذاً   2222  تلميذاً تلميذاً   2020  22

  00  22  00  غيرهما غيرهما   جني جني 220220  جني جني   220220  22

  00  22  00  ربحتربحت  لم تربح ولم تخسر لم تربح ولم تخسر   خسرت خسرت   22

هذاا هذاا : يىوب سن سعلى درجة ممكن سن يح   عليهذا الطالذب فذى : يىوب سن سعلى درجة ممكن سن يح   عليهذا الطالذب فذى ومن خالل ذلكومن خالل ذلك

( درجذذة ( درجذذة 72,7072,70ى قذذدر   ى قذذدر   (، بمىاسذذط فروذذ(، بمىاسذذط فروذذ..(، اسقذذ  درجذذة هذذى (، اسقذذ  درجذذة هذذى 7878االلىبذذار هذذى  االلىبذذار هذذى  

سذذىطالعية     ن  سذذىطالعية     ن  إل إل ( درجذذة بعذد ىقنينذذو علذذى العينذذة ا( درجذذة بعذد ىقنينذذو علذذى العينذذة ا30,130,1ابذإنحراف معيذذار  قذذدر   ابذإنحراف معيذذار  قذذدر   

  لىبار.   لىبار.   إل إل ( ياوب مسىايات البل  المعرفى الىى ىعكسها درجات هاا ا( ياوب مسىايات البل  المعرفى الىى ىعكسها درجات هاا ا33(، اجدا  (، اجدا  440440

  ( المستخدم ( المستخدم CCRRTTلتعليمات اختبار) لتعليمات اختبار) ( مستويات البخل المعرفى وفقاً ( مستويات البخل المعرفى وفقاً 22جدول)جدول)

مستوى البخل مستوى البخل 

  المعرفى المعرفى 
  الدرجة الكلية الدرجة الكلية 

  منمن  إلى إلى   

  22  2020  منخفض منخفض 

أقل من  أقل من  

  المتوسطالمتوسط
1010  22  

  2020  2020  متوسطمتوسط

أعلى من أعلى من 

  المتوسطالمتوسط
0000  2020  

  2020  2020  مرتفعمرتفع



التحقق من الشروط السيكومترية للمقاييس )هندسة الذات ،البخةل المعرفةى، مةاوراء اإلنفعةال،  التحقق من الشروط السيكومترية للمقاييس )هندسة الذات ،البخةل المعرفةى، مةاوراء اإلنفعةال،  

  ء جائحة كورونا(: ء جائحة كورونا(: جوانب السلوك جرا جوانب السلوك جرا 

نفعا ، جاانب السلاك  نفعا ، جاانب السلاك  إل إل هندسة الاات، البل  المعرفى، مااراء اهندسة الاات، البل  المعرفى، مااراء اصدق المقاييس)صدق المقاييس)  

  ((. ((. CCOOVVIIDD--1199جراء جائحة كارانا جراء جائحة كارانا 

  صدق المحكمين:  صدق المحكمين:    --

( مذن األسذاىاة المىل  ذين فذى ( مذن األسذاىاة المىل  ذين فذى ..مقذايي  علذى عذدد  مقذايي  علذى عذدد  بعرر البعرر ال    الباحثةالباحثةقامت  قامت  

ع عينة الدراسة، اقد ىذ  ع عينة الدراسة، اقد ىذ  مجا  عل  النف  للحك  على عبارات المقايي ، امد  مالئمىها ممجا  عل  النف  للحك  على عبارات المقايي ، امد  مالئمىها م

( عبارات من مقيذا  ( عبارات من مقيذا  11(، حيث ى  حاف  (، حيث ى  حاف  %%4242حاف العبارات الىى ل  ىحظ بنسبة اىفاب  حاف العبارات الىى ل  ىحظ بنسبة اىفاب  

(عبذارات مذن (عبذارات مذن 33ا ا     ( فذى  ذارىو النهائيذة،( فذى  ذارىو النهائيذة،1313سة الاات لي بب المقيا  مكان مذن  سة الاات لي بب المقيا  مكان مذن  هندهند

( عبارة فى  ذارىو النهائيذة، بينمذا ىذ  ىعذدي  بعذر ( عبارة فى  ذارىو النهائيذة، بينمذا ىذ  ىعذدي  بعذر 4343مقيا  مااراء اإلنفعا  لي بب مقيا  مااراء اإلنفعا  لي بب 

  (.  (.  CCOOVVIIDD--1199ى مقيا  جاانب السلاك جراء جائحة كارانا ى مقيا  جاانب السلاك جراء جائحة كارانا العبارات فالعبارات ف

  صدق اإلتساق الداخلى: صدق اإلتساق الداخلى:   --

( "بذين نذاعين مذن العمذ  دالذ  ( "بذين نذاعين مذن العمذ  دالذ  22202220  ،  ،770770--170170))    AAnnaassttaassiiاقد ميذ)ت  اقد ميذ)ت  

ت اال دب ، فقد سكدت سن ماوام اإلىساب الذداللى سقذرب لل ذدب ت اال دب ، فقد سكدت سن ماوام اإلىساب الذداللى سقذرب لل ذدب البناد فى ك  من الثباالبناد فى ك  من الثبا

ىعىبذذذر مقذذذايي  للىجذذذان  ىعىبذذذر مقذذذايي  للىجذذذان  منذذذو للثبذذذات اسقذذذرب ل ذذذدب الىكذذذاين حيذذذث إن مقاييسذذذو منذذذو للثبذذذات اسقذذذرب ل ذذذدب الىكذذذاين حيذذذث إن مقاييسذذذو 

HHoommooggeenneeiittyy     بين البنذاد االدرجذة الكليذة، ايحسذب إمذا بمعامذ  ارىبذاط بيرسذان سا بين البنذاد االدرجذة الكليذة، ايحسذب إمذا بمعامذ  ارىبذاط بيرسذان سا

 ذذب / لطذأ، اىذذر   ذذب / لطذأ، اىذذر    اإلرىبذاط الثنذائى فذذى حالذة البنذذاد الىذى يجذاب عليهذذا ب نعذ  / ال سااإلرىبذاط الثنذائى فذذى حالذة البنذذاد الىذى يجذاب عليهذذا ب نعذ  / ال سا

AAnnaassttaassii     سنو على الرغ  من سهمية  ذدب اإلىسذاب الذداللى إال سن اسذهامو فذى الىحقذق سنو على الرغ  من سهمية  ذدب اإلىسذاب الذداللى إال سن اسذهامو فذى الىحقذق

  لىبار يعد محدادا  حيث يجب اإلعىماد على بيانات لارجية كمحك لل دب".لىبار يعد محدادا  حيث يجب اإلعىماد على بيانات لارجية كمحك لل دب".من  دب اإلمن  دب اإل

بحساب اإلىسذاب الذداللى للمقيذا  مذن لذال  ارىبذاط كذ  عبذارة بحساب اإلىسذاب الذداللى للمقيذا  مذن لذال  ارىبذاط كذ  عبذارة     الباحثةالباحثةقامت  قامت  

و اكذذالك اإلرىبذذاط بالدرجذذة الكليذذة للمقيذذا ، كمذذا هذذا مبذذين و اكذذالك اإلرىبذذاط بالدرجذذة الكليذذة للمقيذذا ، كمذذا هذذا مبذذين بالبعذذد الذذا  ىنىمذذى إليذذبالبعذذد الذذا  ىنىمذذى إليذذ

  (.(.00بالجدا  بالجدا  



  زينب محمد أمين محمد 

  ( ( 220220مقياس)ن =  مقياس)ن =  لبعد الذى تقيس  ومع الدرجة الكلية لللبعد الذى تقيس  ومع الدرجة الكلية لل( معامالت ارتباط العبارة مع ا( معامالت ارتباط العبارة مع ا2 2 جدول )جدول )

  م م 

  معامالت اإلرتباط معامالت اإلرتباط 

  م م 

  معامالت اإلرتباط معامالت اإلرتباط 

  مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية   مع البعد مع البعد   مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية   مع البعد مع البعد 

  ر ر 
مستوى  مستوى  

  لداللة لداللة ا ا 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 

  0212 0212   02712 02712   0212 0212   00112 00112   20 20   هندسة الذات هندسة الذات 

 0 0   2112 2112 0 0   0212 0212   22212 22212   0212 0212   20 20   27112 27112   0212 0212   00212 00212   0212 0212  

 0 0   22712 22712   0212 0212   22212 22212   0212 0212   20 20   02712 02712   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

  غير دال غير دال   22212 22212   غير دال غير دال   22212 22212   00 00   0212 0212   02212 02212   0212 0212   22212 22212   2 2 

 2 2   212 212 22 22   0212 0212   22712 22712   0212 0212   00 00   22012 22012   7212 7212   20212 20212   0212 0212  

 7 7   00112 00112   0212 0212   02212 02212   0212 0212   20 20   22212 22212   0212 0212   02112 02112   0212 0212  

 1 1   2112 2112 2 2   0212 0212   02212 02212   0212 0212   20 20   21112 21112   0212 0212   20212 20212   0212 0212  

 2 2   01712 01712   0212 0212   22012 22012   0212 0212   70 70   20012 20012   7212 7212   12212 12212   0212 0212  

 2 2   27712 27712   0212 0212   02212 02212   0212 0212   10 10   22112 22112   0212 0212   02212 02212   0212 0212  

 2 2   72712 72712   212 212 0 0   22212 22212   0212 0212   20 20   72212 72212   0212 0212   21712 21712   0212 0212  

 20 20   21112 21112   0212 0212   20212 20212   0212 0212   20 20   22212 22212   0212 0212   12212 12212   0212 0212  

 00 00   22112 22112   12 12 02 02   22212 22212   0212 0212   20 20   22712 22712   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

  غير دال غير دال   22212 22212   غير دال غير دال   22212 22212   22 22   0212 0212   02212 02212   0212 0212   22112 22112   00 00 

  جوانب السلوك جراء جائحة كورونا جوانب السلوك جراء جائحة كورونا   0212 0212   21212 21212   7212 7212   00012 00012   20 20 

 20 20   12712 12712   0212 0212   02212 02212   0212 0212   0 0   07012 07012   0212 0212   77212 77212   0212 0212  

 70 70   02212 02212   0212 0212   11712 11712   0212 0212   0 0   02212 02212   0212 0212   02112 02112   0212 0212  

 10 10   22712 22712   0212 0212   11112 11112   0212 0212   2 2   77712 77712   0212 0212   70212 70212   0212 0212  

  0212 0212   22212 22212   0212 0212   02112 02112   2 2   دال دال     غير غير   00212 00212   غير دال غير دال   22212 22212   20 20 

 20 20   00212 00212   0212 0212   02212 02212   0212 0212   7 7   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 20 20   02112 02112   0212 0212   71212 71212   0212 0212   1 1   22112 22112   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 20 20   22112 22112   0212 0212   22212 22212   0212 0212   2 2   02212 02212   0212 0212   00112 00112   0212 0212  

 00 00   20212 20212   0212 0212   27112 27112   0212 0212   2 2   07212 07212   0212 0212   12212 12212   0212 0212  

 00 00   20212 20212   0212 0212   22712 22712   0212 0212   2 2   00012 00012   7212 7212   22012 22012   7212 7212  

 20 20   77712 77712   0212 0212   02012 02012   7212 7212   20 20   02112 02112   0212 0212   22212 22212   0212 0212  



  م م 

  معامالت اإلرتباط معامالت اإلرتباط 

  م م 

  معامالت اإلرتباط معامالت اإلرتباط 

  مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية   مع البعد مع البعد   مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية   مع البعد مع البعد 

  ر ر 
مستوى  مستوى  

  لداللة لداللة ا ا 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 

 20 20   00212 00212   0212 0212   20212 20212   0212 0212   00 00   72212 72212   0212 0212   00212 00212   0212 0212  

 70 70   07112 07112   0212 0212   71712 71712   0212 0212   00 00   00212 00212   0212 0212   11112 11112   0212 0212  

 10 10   22012 22012   7212 7212   22212 22212   0212 0212   20 20   22212 22212   0212 0212   22712 22712   0212 0212  

 20 20   22212 22212   0212 0212   77212 77212   0212 0212   20 20   72712 72712   0212 0212   02212 02212   0212 0212  

 20 20   20212 20212   0212 0212   07212 07212   0212 0212   70 70   00112 00112   0212 0212   02712 02712   0212 0212  

 20 20   02212 02212   0212 0212   00712 00712   0212 0212   10 10   22212 22212   0212 0212   22012 22012   0212 0212  

 22 22   22012 22012   7212 7212   00212 00212   0212 0212   20 20   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 02 02   00212 00212   0212 0212   20712 20712   0212 0212   20 20   20712 20712   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 02 02   72112 72112   0212 0212   00212 00212   0212 0212   20 20   27712 27712   0212 0212   02212 02212   0212 0212  

  0212 0212   22212 22212   0212 0212   11112 11112   20 20   7212 7212   20012 20012   غير دال غير دال   22212 22212   22 22 

 22 22   22212 22212   0212 0212   00212 00212   0212 0212   00 00   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 72 72   22112 22112   0212 0212   22712 22712   0212 0212   00 00   20212 20212   0212 0212   27712 27712   0212 0212  

  غير دال غير دال   02212 02212   غير دال غير دال   12212 12212   20 20   ماوراء االنفعال ماوراء االنفعال 

 0 0   27712 27712   0212 0212   22212 22212   0212 0212   20 20   12 12 727 727   0212 0212   27212 27212   0212 0212  

 0 0   12112 12112   0212 0212   12712 12712   0212 0212   70 70   22112 22112   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

  0212 0212   22212 22212   0212 0212   22212 22212   10 10   7212 7212   22012 22012   غير دال غير دال   22212 22212   2 2 

 2 2   22212 22212   0212 0212   11712 11712   0212 0212   20 20   02012 02012   7212 7212   00012 00012   7212 7212  

  غير دال غير دال   02212 02212   غير دال غير دال   00212 00212   20 20   0212 0212   21712 21712   0212 0212   21212 21212   7 7 

 1 1   02212 02212   0212 0212   70112 70112   0212 0212   20 20   22212 22212   0212 0212   21712 21712   0212 0212  

 2 2   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212   22 22   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

  البخل المعرفى البخل المعرفى   0212 0212   02212 02212   0212 0212   22112 22112   2 2 

 2 2   07712 07712   0212 0212   27712 27712   0212 0212   0 0   12112 12112   0212 0212   22712 22712   0212 0212  

 20 20   22212 22212   0212 0212   22712 22712   0212 0212   0 0   71212 71212   0212 0212   12212 12212   0212 0212  

 00 00   22112 22112   0212 0212   20212 20212   0212 0212   2 2   07212 07212   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 00 00   02112 02112   0212 0212   22112 22112   0212 0212   2 2   22712 22712   0212 0212   02112 02112   0212 0212  



  زينب محمد أمين محمد 

  م م 

  معامالت اإلرتباط معامالت اإلرتباط 

  م م 

  معامالت اإلرتباط معامالت اإلرتباط 

  مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية   مع البعد مع البعد   مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية   مع البعد مع البعد 

  ر ر 
مستوى  مستوى  

  لداللة لداللة ا ا 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 
  ر ر 

مستوى  مستوى  

  الداللة الداللة 

 20 20   00212 00212   0212 0212   22212 22212   0212 0212   7 7   12112 12112   0212 0212   11112 11112   0212 0212  

 20 20   21712 21712   0212 0212   02012 02012   7212 7212   1 1   22212 22212   0212 0212   12212 12212   0212 0212  

 70 70   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212   2 2   22212 22212   0212 0212   17212 17212   0212 0212  

 10 10   22112 22112   0212 0212   20212 20212   0212 0212   2 2   02212 02212   0212 0212   22012 22012   7212 7212  

 20 20   22712 22712   0212 0212   22112 22112   0212 0212   2 2   22212 22212   0212 0212   22212 22212   0212 0212  

 20 20   22212 22212   0212 0212   00212 00212   0212 0212    

( فذذذى مىغيذذذر هندسذذذة الذذذاات ( فذذذى مىغيذذذر هندسذذذة الذذذاات 3030،،7070( سن العبذذذارات  ( سن العبذذذارات  00ايىوذذذب مذذذن جذذذدا  ايىوذذذب مذذذن جذذذدا  

( فذذى مىغيذذر ( فذذى مىغيذذر 2828،،3838( فذذى مىغيذذر مذذااراء اإلنفعذذا  االعبذذارات ( فذذى مىغيذذر مذذااراء اإلنفعذذا  االعبذذارات 4343،،0808، ، 33االعبذذارات االعبذذارات 

  الباحثةالباحثةاح ائيا ، فقامت  اح ائيا ، فقامت      (، غير دالة(، غير دالةCCOOVVIIDD--1199جاانب السلاك جراء جائحة كارانا جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

  بحافها. سما باقى العبارات فهى دالة اح ائيا .بحافها. سما باقى العبارات فهى دالة اح ائيا .

  صدق تمييز مفردات المقياس )النسبة الحرجة(: صدق تمييز مفردات المقياس )النسبة الحرجة(:   

إلذى قذدرة إلذى قذدرة   IItteemm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinnddeexx"يشذير معامذ  ىمييذ) المفذردات "يشذير معامذ  ىمييذ) المفذردات 

بذين بذين المفردة على الىميي) بين المجماعات المىباينة، س  بين المجماعات العليا االذدنيا، سا  المفردة على الىميي) بين المجماعات المىباينة، س  بين المجماعات العليا االذدنيا، سا  

المىفاقين الاين سىقناا ىعل  الماوام الديه  الكثيذر مذن المعرفذة عنذو االمىذألرين الذاين المىفاقين الاين سىقناا ىعل  الماوام الديه  الكثيذر مذن المعرفذة عنذو االمىذألرين الذاين 

فشلاا فى ىعلمو اال يعرفان إال القلي  من المعرفة عنو، كما سنو كلمذا كانذت قيمذة معامذ  فشلاا فى ىعلمو اال يعرفان إال القلي  من المعرفة عنو، كما سنو كلمذا كانذت قيمذة معامذ  

  الىمييذذ) مرىفعذذة كذذان الذذك سفوذذ  ألن الذذك يذذند  ل)يذذادة قذذدرة المفذذردة علذذى الىمييذذ)" الىمييذذ) مرىفعذذة كذذان الذذك سفوذذ  ألن الذذك يذذند  ل)يذذادة قذذدرة المفذذردة علذذى الىمييذذ)" 

  (.(.020200:  :  20202020عالم،عالم،

ىذذ  حسذذاب  ذذدب ىمييذذ) عبذذارات المقايي  هندسذذة الذذاات ،البلذذ  المعرفذذى، مذذااراء ىذذ  حسذذاب  ذذدب ىمييذذ) عبذذارات المقايي  هندسذذة الذذاات ،البلذذ  المعرفذذى، مذذااراء 

((، من لال  سلذذا الدرجذذة الكليذذة ((، من لال  سلذذا الدرجذذة الكليذذة CCOOVVIIDD--1199اإلنفعا ، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا اإلنفعا ، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

للمقايي  محكا  للحك  على  دب مفرداىو عن طريق ىرىيذذب الدرجذذة الكليذذة ىرىيبذذا  ىنا)ليذذا ، اىذذ  للمقايي  محكا  للحك  على  دب مفرداىو عن طريق ىرىيذذب الدرجذذة الكليذذة ىرىيبذذا  ىنا)ليذذا ، اىذذ  

% من درجات الطذذالب اا  % من درجات الطذذالب اا  7878% من الدرجات لىُمث  مجماعة سعلى % من الدرجات لىُمث  مجماعة سعلى 7878ى  ى  % اسدن% اسدن7878سلا سعلى  سلا سعلى  

% مذذن درجذذات الطذذالب اا  % مذذن درجذذات الطذذالب اا  7878طالب، اىُمث  مجماعة سدنى طالب، اىُمث  مجماعة سدنى   7878المسىا  األعلى، ابلغ عددهاالمسىا  األعلى، ابلغ عددها



طالب اى  حساب مىاسطات درجات مجمذذاعىى الطذذالب فذذى طالب اى  حساب مىاسطات درجات مجمذذاعىى الطذذالب فذذى     7878المسىا  األدنى، ابلغ عددها  المسىا  األدنى، ابلغ عددها  

فى المقارنة بين فى المقارنة بين     CCrriittiiccaall  RRaattiiooلنسبة الحرجةلنسبة الحرجةك  عبارة من عبارات المقايي ، اى  اسىلدا  اك  عبارة من عبارات المقايي ، اى  اسىلدا  ا

مىاسطات درجات مجماعىى الطالب لمعرفة معامالت ىميي) العبارات، فإاا كانذذت قيمذذة النسذذبة مىاسطات درجات مجماعىى الطالب لمعرفة معامالت ىميي) العبارات، فإاا كانذذت قيمذذة النسذذبة 

فذذى وذذاء المسذذاحات فذذى وذذاء المسذذاحات   44,,1414اشذذك مقذذدار  اشذذك مقذذدار    44,,.1.1فإن الك يُحدد لنا مسىا  ثقة فإن الك يُحدد لنا مسىا  ثقة   00,,.3.3≥≥الحرجةالحرجة

  44,,....يُحذذدد لنذذا مسذذىا  ثقذذة مقذذدار   يُحذذدد لنذذا مسذذىا  ثقذذة مقذذدار       فالكفالك    88,,2121    ≥≥المعيارية، سما إاا كانت قيمة النسبة الحرجةالمعيارية، سما إاا كانت قيمة النسبة الحرجة

فى واء المساحات المعيارية، اينكد الك سن الفرب القذذائ  بذذين المىاسذذطين فى واء المساحات المعيارية، اينكد الك سن الفرب القذذائ  بذذين المىاسذذطين     44,,0404اشك مقدار   اشك مقدار   

لو داللة اح ائية سكيذذدة اال يرجذذع إلذذى ال ذذدفة، س  سن هذذا  النسذذبة ىميذذ) ىمييذذ)ا  ااوذذحا  بذذين لو داللة اح ائية سكيذذدة اال يرجذذع إلذذى ال ذذدفة، س  سن هذذا  النسذذبة ىميذذ) ىمييذذ)ا  ااوذذحا  بذذين 

  (.(.20202020)أبو حطب و صادق،)أبو حطب و صادق،  المسىايين األعلى ااألدنىالمسىايين األعلى ااألدنى

( معذذامالت ىمييذذ) عبذذارات مقذذايي   هندسذذة الذذاات ،البلذذ  ( معذذامالت ىمييذذ) عبذذارات مقذذايي   هندسذذة الذذاات ،البلذذ  11دا   دا   اياوذذب جذذاياوذذب جذذ

  ((.((.CCOOVVIIDD--1199المعرفى، مااراء اإلنفعا ، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا المعرفى، مااراء اإلنفعا ، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 



  زينب محمد أمين محمد 

  مقياس ماوراء اإلنفعال مقياس ماوراء اإلنفعال 

  مم  00  00  22  22  77  11  22  22  22  2020  0000  0000  2020  2020  7070

**

22122212  
**

22122212  
****

27102710  
**00120012  **02120212  **02100210  

**

21102110  
**

22122212  
**22102210  **** 7710 7710  

**

22122212  
**22102210  

**

02120212  
**20122012  **02100210  

التميي التميي 

  زز

  

  مم  7070  2020  2020  2020  2020  0000  0000  2020  2020  7070  1010  2020

**22122212  **20122012  **00120012  
**

02120212  
**

72127212  
****

02100210  
**10121012  

**

22122212  
****

12101210  
**

00120012  
**22122212  **** 0210 0210  

التميي التميي 

  زز

  جوانب السلوك جراء جائحة كوروناجوانب السلوك جراء جائحة كورونا  مقياسمقياس

  مم  00  00  22  22  77  11  22  22  22  2020  0000  0000  2020  2020  7070

**** 2210 2210  **02120212  **22122212  
**

22021021  
**

27102710  
**

22102210  
**

11101110  
**

22102210  
**22102210  

****

00100010  
**

22122212  
**

12121212  
**22122212  

**

02120212  
****

07100710  
  التمييز التمييز 

  

  مم  7070  2020  2020  2020  2020  0000  0000  2020  2020  7070  1010  2020  2020

**21102110  
**

22102210  
**

22102210  
**

22122212  
**

72127212  
**

02120212  
**21122112  **27122712  

**

22122212  
**

00120012  
**20122012  

**

22122212  
  التمييز التمييز   02120212**

  مقياس هندسة الذاتمقياس هندسة الذات

  مم  00  00  22  22  77  11  22  22  22  2020  0000  0000  2020  2020  7070

**20122012  **22102210  
****

22102210  
**

72127212  
**

20122012  
**

70127012  
**

20122012  
**

22122212  
**00120012  

****

72107210  
**

02120212  
**

21122112  
**02120212  

**

20122012  
  التمييز التمييز   00120012**

  مم  7070  2020  2020  2020  2020  0000  0000  2020  2020  7070  1010  2020  2020  2020  2222



**22122212  **21122112  **22122212  
**

21102110  
**

22122212  
**

00120012  
**

20122012  
**

22122212  
**21102110  **12121212  

**

72107210  
**

22122212  
**01100110  

**

00120012  
  مييز مييز التالت  22122212**

  

  مم  0202  0202  2222

**02120212  
**

22122212  
  التمييز التمييز   20122012**

  مقياس البخل المعرفى مقياس البخل المعرفى 

  

  مم  00  00  22  22  77  11  22  22  22

**

22122212  
**

22102210  
**22122212  **20122012  

**

10121012  
**

22102210  
**02120212  

**

11121112  
  التمييز التمييز   22122212**



  زينب محمد أمين محمد 

  14.414.4  ––  04.404.4( السابق سنذو ىاجذد فذراب عنذد مسذىايى ( السابق سنذو ىاجذد فذراب عنذد مسذىايى 11ايىوب من الجدا  ايىوب من الجدا  

ى امنلفوى  هندسة الاات ، امذااراء ى امنلفوى  هندسة الاات ، امذااراء بين مىاسطات درجات مجماعىى الطالب مرىفعبين مىاسطات درجات مجماعىى الطالب مرىفع

((، فذى ((، فذى CCOOVVIIDD--1199االنفعا ، البل  المعرفى، جاانب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا االنفعا ، البل  المعرفى، جاانب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا 

المقايي  ل الب الطذالب مرىفعذى  هندسذة الذاات، امذااراء اإلنفعذا ، البلذ  المعرفذى، المقايي  ل الب الطذالب مرىفعذى  هندسذة الذاات، امذااراء اإلنفعذا ، البلذ  المعرفذى، 

((، س  سن المقذذايي  ىيميذذ) ىميذذ)ا  ((، س  سن المقذذايي  ىيميذذ) ىميذذ)ا  CCOOVVIIDD--1199جاانذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا جاانذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا 

 اداال  بين الطالب مرىفعى امنلفوى  هندسة الاات، امذااراء االنفعذا ، البلذ   اداال  بين الطالب مرىفعى امنلفوى  هندسة الاات، امذااراء االنفعذا ، البلذ  ااوحا  ااوحا  

((، اهاا يد  علذى  ذدب ((، اهاا يد  علذى  ذدب CCOOVVIIDD--1199المعرفى، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا المعرفى، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

المقايي  فى قيا  ما اوع لقياسو هندسة الذاات ، امذااراء اإلنفعذا ، البلذ  المعرفذى، المقايي  فى قيا  ما اوع لقياسو هندسة الذاات ، امذااراء اإلنفعذا ، البلذ  المعرفذى، 

  ((.((.CCOOVVIIDD--1199جاانب السلاك جراء جائحة كارانا جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

  ثبات المقياس  ثبات المقياس      

  طريقة إعادة التطبيق  طريقة إعادة التطبيق    --

بحسذذاب ثبذذات المقايي  هندسذذة الذذاات، امذذااراء اإلنفعذذا ، البلذذ   بحسذذاب ثبذذات المقايي  هندسذذة الذذاات، امذذااراء اإلنفعذذا ، البلذذ       الباحثةةة الباحثةةة قامذذت  قامذذت  

( عذن طريذق إعذادة الىطبيذق  ( عذن طريذق إعذادة الىطبيذق  ((CCOOVVIIDD--1199  المعرفى، جاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا المعرفى، جاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا 

ا فذذى  ا فذذى  ( بفا ذذ  )منذذى سسذذباعان، اكذذان معامذذ  اإلرىبذذاط للمقذذايي ، كمذذ( بفا ذذ  )منذذى سسذذباعان، اكذذان معامذذ  اإلرىبذذاط للمقذذايي ، كمذذ440 440 علذذى عينذذة ن  علذذى عينذذة ن  

  (. (. 3 3 جدا   جدا   

( معامالت ثبات مقاييس)هندسة الذات ، وماوراء اإلنفعال، البخل  ( معامالت ثبات مقاييس)هندسة الذات ، وماوراء اإلنفعال، البخل  11جدول)جدول)

(( بطريقة إعادة  (( بطريقة إعادة  CCOOVVIIDD--1199المعرفى، جوانب السلوك جراء جائحة كورونا)المعرفى، جوانب السلوك جراء جائحة كورونا)

  (. (. 220220التطبيق)ن=التطبيق)ن=

  الداللة الداللة 
معامالت  معامالت  

  الثبات الثبات 
  المتاير المتاير 

  هندسة الذات هندسة الذات   22212 22212   0212 0212 

  البخل المعرفى البخل المعرفى   20212 20212   0212 0212 



  راء اإلنفعال راء اإلنفعال ماوماو  02212 02212   0212 0212 

 0212 0212   22212 22212  
جوانب السلوك جراء جائحة  جوانب السلوك جراء جائحة  

  كوروناكورونا

  الثبات بإستخدام ألفا كرونباخالثبات بإستخدام ألفا كرونباخ  

االك فذى االك فذى   --ك  على حد  ك  على حد    --بحساب معام  سلفا بعدد عبارات ك  بُعدبحساب معام  سلفا بعدد عبارات ك  بُعد    الباحثةالباحثةقامت  قامت  

  (:(:77حالة حاف درجة العبارة من الدرجة الكلية لهاا البعد، كما فى الجدا   حالة حاف درجة العبارة من الدرجة الكلية لهاا البعد، كما فى الجدا   

حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للبعد  حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للبعد  ( معامالت ألفا فى حالة ( معامالت ألفا فى حالة 22جدول)جدول)

الذى تنتمى إلي  فى مقاييس )هندسة الذات ، وماوراء اإلنفعال، البخل المعرفى، جوانب  الذى تنتمى إلي  فى مقاييس )هندسة الذات ، وماوراء اإلنفعال، البخل المعرفى، جوانب  

  ((220220((، )ن=((، )ن=CCOOVVIIDD--1199السلوك جراء جائحة)السلوك جراء جائحة)

البخل البخل 

  المعرفىالمعرفى
  هندسة الذات هندسة الذات   ماوراء اإلنفعالماوراء اإلنفعال  جوانب السلوك جراء جائحة كوروناجوانب السلوك جراء جائحة كورونا

استبدال استبدال 

  العزوالعزو
  إدارة الوقت إدارة الوقت   الوعى باإلنفعال الوعى باإلنفعال   عرفى عرفى الجانب المالجانب الم

αα      αα      αα      αα      αα      αα      αα      

 00212 00212  00   00212 00212  11   72212 72212  00   20212 20212  11   20212 20212  00   22112 22112  77   22112 22112  00  

 20212 20212  00   22212 22212  22   20212 20212  00   20212 20212  22   20212 20212  00   22112 22112  11   02112 02112  00  

 00212 00212  22   22212 22212  22   00212 00212  22   10212 10212  22   20212 20212  22   22112 22112  22   72112 72112  22  

اإلختصارات اإلختصارات 

  العقليةالعقلية
 212 212 20 20  22   20212 20212  22   10212 10212  22   00212 00212  22   27112 27112  22   11112 11112  22  

  إدراك الذاتإدراك الذات  77  20212 20212   2020  20212 20212   77  20212 20212   2020  00212 00212   22  22212 22212 

  00  22212 22212   77  00212 00212   مراقبة اإلنفعال مراقبة اإلنفعال   الجانب االنفعالىالجانب االنفعالى  22  22212 22212 

اإلستدالل  اإلستدالل  

  العقلى العقلى 
 21212 21212  11   11212 11212  00   02112 02112  77   22112 22112  00   22212 22212  11   22212 22212  00  

 00212 00212  77   01212 01212  22   21212 21212  00   70112 70112  11   20112 20112  00   00212 00212  22   22212 22212  22  

 00212 00212  22   27212 27212  22   27212 27212  22   10112 10112  22   12112 12112  22   22212 22212  22   00212 00212  22  

اإلستدالل  اإلستدالل     تحفيز الذاتتحفيز الذات  22  22112 22112   22  22112 22112   22  77212 77212   22  27212 27212 
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البخل البخل 

  المعرفىالمعرفى
  هندسة الذات هندسة الذات   ماوراء اإلنفعالماوراء اإلنفعال  جوانب السلوك جراء جائحة كوروناجوانب السلوك جراء جائحة كورونا

  االنفعالىاالنفعالى

  00  00212 00212   77  20212 20212   تنظيم اإلنفعالتنظيم اإلنفعال  77  01212 01212     22  02212 02212 

  00  22212 22212   11  20212 20212   00  20212 20212   11  22212 22212   الجانب النفسى الجانب النفسى   11  72212 72212 

  

 112 112 11 11  11   02112 02112  00   72212 72212  22   22212 22212  00   02212 02212  22   22212 22212  22  

 02112 02112  22   22112 22112  00   12212 12212  22   20212 20212  22   20212 20212  22   00212 00212  22  

  تقدير ووعى الذات تقدير ووعى الذات   22  20212 20212   22  22212 22212   22  02112 02112   22  02112 02112 

 22112 22112   2 2   72112 72112  22     00212 00212  77   22212 22212  11   22212 22212  00  

   22112 22112  77     02212 02212  22   00212 00212  00  

  

 20212 20212  22   20212 20212  22  

 00212 00212  22   00212 00212  22  

   20212 20212  77  

  (:  (:  22معامالت سلفا كرانباص لنبعاد المىغيرات، كما فى الجدا   معامالت سلفا كرانباص لنبعاد المىغيرات، كما فى الجدا   

  . . ( يوضح معامالت ألفا كرونباخ لألبعاد المتايرات( يوضح معامالت ألفا كرونباخ لألبعاد المتايرات22جدول)جدول)

  األبعاد األبعاد   عامل ألفا كرونباخ عامل ألفا كرونباخ 

معامل  معامل  

ألفا  ألفا  

  كرونباخ كرونباخ 

  األبعاد األبعاد 

  إدراة الوقت إدراة الوقت   21112 21112   استبدال العزو استبدال العزو   00212 00212 

  لذات لذات إدراك ا إدراك ا   12212 12212   اإلختصارات العقلية اإلختصارات العقلية   22212 22212 

  تقدير ووعى الذات تقدير ووعى الذات   22212 22212   اإلستدالل العقلى اإلستدالل العقلى   00212 00212 

  تحفيز الذات تحفيز الذات   22212 22212   اإلستدالل اإلنفعالى اإلستدالل اإلنفعالى   22212 22212 

  هندسة الذات ككل هندسة الذات ككل   12212 12212   البخل المعرفى ككل البخل المعرفى ككل   22212 22212 

  الوعى باإلنفعال الوعى باإلنفعال   20212 20212   الجانب المعرفى الجانب المعرفى   20212 20212 

  مراقبة اإلنفعال مراقبة اإلنفعال   22112 22112   الجانب االنفعالى الجانب االنفعالى   27212 27212 

  تنظيم اإلنفعال تنظيم اإلنفعال   2221 2221 2 2   الجانب النفسى الجانب النفسى   22112 22112 

  ماوراء اإلنفعال ككل ماوراء اإلنفعال ككل   00212 00212   جوانب السلوك ككل جوانب السلوك ككل   22212 22212 

  ( مايلى:( مايلى:22( ( 77اياُلحظ من جدا  اياُلحظ من جدا  



:  معام  سلفا كرانباص لكذ  عبذارة مذن عبذارات البعذد :  معام  سلفا كرانباص لكذ  عبذارة مذن عبذارات البعذد بالنسبة لمتاير هندسة الةذاتبالنسبة لمتاير هندسة الةذات  --

األا  إدارة الاقذذذذت( االثذذذذانى إدراك الذذذذاات( االثالث ىقذذذذدير ااعذذذذى الذذذذاات( األا  إدارة الاقذذذذت( االثذذذذانى إدراك الذذذذاات( االثالث ىقذذذذدير ااعذذذذى الذذذذاات( 

فذى فذى   33اات( سق  من معام  سلفا كرانباص العا ، فيمذا عذدا العبذارات اات( سق  من معام  سلفا كرانباص العا ، فيمذا عذدا العبذارات االرابع ىحفي) الاالرابع ىحفي) ال

فذى البعذد الرابذع(، فذى  حذاف هذا  العبذارات؛ فذى البعذد الرابذع(، فذى  حذاف هذا  العبذارات؛   33فى البعد الثالث(، فى البعد الثالث(،     77البعد الثانى(، البعد الثانى(، 

رغذذ  سن ىذذدل  هذذا  العبذذارات يذذند  إلذذى لفذذر معامذذ  سلفذذا العذذا  لكذذ  بعذذد رغذذ  سن ىذذدل  هذذا  العبذذارات يذذند  إلذذى لفذذر معامذذ  سلفذذا العذذا  لكذذ  بعذذد 

للبعذد الرابذع( إال سن للبعذد الرابذع( إال سن     004,4004,4للبعذد الثالذث(، للبعذد الثالذث(،     800,4800,4للبعد الثانى(، للبعد الثانى(،     300,4300,4بمقدار بمقدار 

فولت حافه  لومان الح ا  على بُعد "على درجة عالية من الثبذات قذدر فولت حافه  لومان الح ا  على بُعد "على درجة عالية من الثبذات قذدر     الباحثةالباحثة

  اإلمكان".اإلمكان".

:  معام  سلفا كرانباص لك  عبارة من عبذارات البعذد :  معام  سلفا كرانباص لك  عبارة من عبذارات البعذد بالنسبة لمتاير ماوراء اإلنفعالبالنسبة لمتاير ماوراء اإلنفعال  --

مذن مذن األا  الاعى باإلنفعا ( االثانى مراقبة اإلنفعا ( االثالذث ىنظي  اإلنفعذا ( سقذ   األا  الاعى باإلنفعا ( االثانى مراقبة اإلنفعا ( االثالذث ىنظي  اإلنفعذا ( سقذ   

فى البعد الثالث(، فى  حذاف هذا  فى البعد الثالث(، فى  حذاف هذا      00،،00معام  سلفا كرانباص العا ، فيما عدا العبارات معام  سلفا كرانباص العا ، فيما عدا العبارات 

العبارات؛ رغ  سن ىدل  هذا  العبذارات يذند  إلذى لفذر معامذ  سلفذا العذا  للبعذد العبارات؛ رغ  سن ىدل  هذا  العبذارات يذند  إلذى لفذر معامذ  سلفذا العذا  للبعذد 

فوذلت حذافه  لوذمان فوذلت حذافه  لوذمان     الباحثةةالباحثةة( بالىرىيب، إال سن  ( بالىرىيب، إال سن  004,4004,4،  ،      004,4004,4الثالث بمقدار الثالث بمقدار 

  ن الثبات قدر اإلمكان".ن الثبات قدر اإلمكان".الح ا  على بُعد "على درجة عالية مالح ا  على بُعد "على درجة عالية م

:  معام  سلفا كرانباص لك  عبارة مذن عبذارات البعذد :  معام  سلفا كرانباص لك  عبارة مذن عبذارات البعذد بالنسبة لمتاير البخل المعرفىبالنسبة لمتاير البخل المعرفى  --

األا  اسذذىبدا  العذذ)ا( االثانى اإللى ذذارات العقليذذة( االثالث اإلسذذىدال  العقلذذى( األا  اسذذىبدا  العذذ)ا( االثانى اإللى ذذارات العقليذذة( االثالث اإلسذذىدال  العقلذذى( 

االرابع اإلسىدال  اإلنفعالى( سق  من معام  سلفا كرانباص العا  لك  بُعد منهمذا؛ ممذا االرابع اإلسىدال  اإلنفعالى( سق  من معام  سلفا كرانباص العا  لك  بُعد منهمذا؛ ممذا 

عنى سن ىدل  سية عباراة من عبارات ها  األبعاد لن يند  إلى انلفار معام  سلفذا عنى سن ىدل  سية عباراة من عبارات ها  األبعاد لن يند  إلى انلفار معام  سلفذا يي

  العا  لهما، س  سن العبارات ىىمىع بدرجة عالية من الثبات.  العا  لهما، س  سن العبارات ىىمىع بدرجة عالية من الثبات.  

(:  معامذ  سلفذا (:  معامذ  سلفذا CCOOVVIIDD--1199بالنسبة لمىغير جاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا بالنسبة لمىغير جاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا   --

االثانى الجانذذب االثانى الجانذذب   كرانبذاص لكذ  عبذارة مذن عبذارات البعذد األا  الجانذب المعرفذى(كرانبذاص لكذ  عبذارة مذن عبذارات البعذد األا  الجانذب المعرفذى(

اإلنفعالى( االثالث الجانب النفسى(، سق  مذن معامذ  سلفذا كرانبذاص العذا ، فيمذا عذدا اإلنفعالى( االثالث الجانب النفسى(، سق  مذن معامذ  سلفذا كرانبذاص العذا ، فيمذا عذدا 



  زينب محمد أمين محمد 

فى البعد الثالث(، فى  حاف ها  العبذارات؛ رغذ  فى البعد الثالث(، فى  حاف ها  العبذارات؛ رغذ    33فى البعد األا (، فى البعد األا (،     77،،00العبارات العبارات 

، ،     184,4184,4سن ىدل  ها  العبارات يند  إلى لفر معام  سلفا العا  لك  بعد بمقذدار سن ىدل  ها  العبارات يند  إلى لفر معام  سلفا العا  لك  بعد بمقذدار 

فوذلت فوذلت   الباحثةةالباحثةةللبعذد الثالذث(، إال سن للبعذد الثالذث(، إال سن     284,4284,4ألا  على الىرىيذب(، ألا  على الىرىيذب(، للبعد اللبعد ا    004,4004,4

  حافه  لومان الح ا  على بُعد "على درجة عالية من الثبات قدر اإلمكان".حافه  لومان الح ا  على بُعد "على درجة عالية من الثبات قدر اإلمكان".

معامالت سلفا كرانباص للمىغيرات األربعة هندسذة الذاات، البلذ  المعرفذى، مذااراء معامالت سلفا كرانباص للمىغيرات األربعة هندسذة الذاات، البلذ  المعرفذى، مذااراء   --

ىفعذذة بذذدان ىفعذذة بذذدان (( مر(( مرCCOOVVIIDD--1199اإلنفعذذا ، جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا اإلنفعذذا ، جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا 

  حاف سية عبارة؛ مما يد  على إنها على درجة عالية من الثبات.حاف سية عبارة؛ مما يد  على إنها على درجة عالية من الثبات.

كما سن العبارات الىى ى  حافها من المىغيذرات األربعذة هذى سقذ  العبذارات ارىباطذا  كما سن العبارات الىى ى  حافها من المىغيذرات األربعذة هذى سقذ  العبذارات ارىباطذا    --

(؛ ممذا ينكذد دقذة النىذائ  (؛ ممذا ينكذد دقذة النىذائ  00بأبعادها كما فى نىائ   دب اإلىساب الداللى فى جدا  بأبعادها كما فى نىائ   دب اإلىساب الداللى فى جدا  

  الىى ى  الح ا  عليها.الىى ى  الح ا  عليها.

سن مقذذايي   هندسذذة الذذاات، امذذااراء اإلنفعذذا ، االبلذذ  سن مقذذايي   هندسذذة الذذاات، امذذااراء اإلنفعذذا ، االبلذذ  يالحذذظ يالحذذظ   ممةةا سةةبقممةةا سةةبق  

(( المسذذىلدمة فذذى (( المسذذىلدمة فذذى CCOOVVIIDD--1199المعرفذذى، اجاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا المعرفذذى، اجاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا 

ىىمىع بدرجة عالية من الثبات اال دب مما يجعلها مناسة لإلسذىلدا  فذى ىىمىع بدرجة عالية من الثبات اال دب مما يجعلها مناسة لإلسذىلدا  فذى     الدراسة الحاليةالدراسة الحالية

  ها  الدراسة.ها  الدراسة.

  األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة:

ق مذذذذن  ذذذذحة الفذذذذرر األا  ىذذذذ  اسذذذذىلدا  معذذذذامالت اإلرىبذذذذاط  ق مذذذذن  ذذذذحة الفذذذذرر األا  ىذذذذ  اسذذذذىلدا  معذذذذامالت اإلرىبذذذذاط  للىحقذذذذللىحقذذذذ  --

CCoorrrreellaattiioonn  CCooeeffffiicciieenntt  اكالك مربع إيذذىا  ، اكالك مربع إيذذىا ،  

  ..      TT..tteessttللىحقق من  حة الفرر الثاني ى  اسىلدا  الىبار"ت"للىحقق من  حة الفرر الثاني ى  اسىلدا  الىبار"ت"  --

للىحقذذذذق مذذذذن  ذذذذحة الفذذذذرر الثالذذذذث ىذذذذ  اسذذذذىلدا  ىحليذذذذ  اإلنحذذذذدار للىحقذذذذق مذذذذن  ذذذذحة الفذذذذرر الثالذذذذث ىذذذذ  اسذذذذىلدا  ىحليذذذذ  اإلنحذذذذدار   --

  بطريقة  بطريقة      MMuullttiippllee  RReeggrreessssiioonn  AAnnaallyyssiissالمىعددالمىعدد

EEnntteerr )نمذذذذااج اإلنحذذذذدار اللطذذذذى ا  اللطذذذذاات المىىاليذذذذة  المىذذذذدرج( ، نمذذذذااج اإلنحذذذذدار اللطذذذذى ا  اللطذذذذاات المىىاليذذذذة  المىذذذذدرج ،

SStteeppwwiissee  RReeggrreessssiioonn    ..  

  ..PPaatthh  AAnnaallyyssiissللىحقق من  حة الفرر الرابع ى  اسىلدا  سسلاب ىحلي  المسار  للىحقق من  حة الفرر الرابع ى  اسىلدا  سسلاب ىحلي  المسار    --



  نتائج الفروض وتفسيرها:نتائج الفروض وتفسيرها:

  نتيجة الفرض األول وتفسيرها:نتيجة الفرض األول وتفسيرها:            

إحصةائياً بةين هندسةة إحصةائياً بةين هندسةة     ال توجد عالقة ارتباطيةة دالةةال توجد عالقة ارتباطيةة دالةةين  الفرر األا  على"  ين  الفرر األا  على"  

الةةةةذات والبخةةةةل المعرفةةةةى ومةةةةاوراء اإلنفعةةةةال وجوانةةةةب السةةةةلوك جةةةةراء جائحةةةةة الةةةةذات والبخةةةةل المعرفةةةةى ومةةةةاوراء اإلنفعةةةةال وجوانةةةةب السةةةةلوك جةةةةراء جائحةةةةة 

"، اللىحقق من  حة هاا الفرر ى  حسذاب "، اللىحقق من  حة هاا الفرر ى  حسذاب لدى طالب الجامعةلدى طالب الجامعة    CCOOVVIIDD--1199))  كوروناكورونا

ك  من معام  اإلرىباط احج  الىأثير بين درجات الطذالب علذى مقذايي   هندسذة الذاات ك  من معام  اإلرىباط احج  الىأثير بين درجات الطذالب علذى مقذايي   هندسذة الذاات 

--CCOOVVIIDD))ا  اجاانب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا ا  اجاانب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا االبل  المعرفى امااراء اإلنفعاالبل  المعرفى امااراء اإلنفع

  (، فكانت النىائ  كما يلى:(، فكانت النىائ  كما يلى:SSPPSSSS، عن طريق اإلسىعانة ببرنام  ، عن طريق اإلسىعانة ببرنام  1199

( مصفوفة االرتباط بين هندسة الذات والبخل المعرفى وماوراء ( مصفوفة االرتباط بين هندسة الذات والبخل المعرفى وماوراء 22جدول)جدول)

  لدى طالب الجامعة. لدى طالب الجامعة.   CCOOVVIIDD--1199))اإلنفعال وجوانب السلوك جراء جائحة كورونا)اإلنفعال وجوانب السلوك جراء جائحة كورونا)

جوانب  جوانب  

  السلوك السلوك 
ماوراء  ماوراء  

  نفعال نفعال االاال
البخل  البخل  

  المعرفى المعرفى 
هندسة  هندسة  

  الذات الذات 
  المتايرات المتايرات 

  هندسة الذات هندسة الذات   ةةةةةة ةةةةةة       

  ｸ ｸ 00  ةةةةةة ةةةةةة       

  حجم التأثير حجم التأثير   ةةةةةةة ةةةةةةة       

  البخل المعرفى البخل المعرفى   22212 22212 **  ةةةةة ةةةةة     

  ｸ ｸ 00  0012 0012   ةةةة ةةةة     

  حجم التأثير حجم التأثير   متوسط متوسط   ةةةةة ةةةةة     

  ماوراء االنفعال ماوراء االنفعال   21012 21012 **  * * 0011200112  ةةةة ةةةة   

  ｸ ｸ 00  2212 2212   2012 2012   ةةة ةةة   

  لتأثير لتأثير حجم احجم ا  متوسط متوسط   كبير كبير   ةةةة ةةةة   

  جوانب السلوك جوانب السلوك   ** ** 2201222012  * * 1121211212  * * 2201222012  ةةةةة ةةةةة 

  ｸ ｸ 00  0212 0212   2012 2012   2212 2212   ةةة ةةة 

  حجم التأثير حجم التأثير   صاير صاير   متوسط متوسط   متوسط متوسط   ةةةةة ةةةةة 

  14,414,4** دا  عند مسىا  ** دا  عند مسىا                              04,404,4ىا  ىا  دا  عند مس دا  عند مس * * 

( يىوذب اجذاد عالقذة ارىباطيذة ماجبذة دالذة إح ذائيا  عنذد ( يىوذب اجذاد عالقذة ارىباطيذة ماجبذة دالذة إح ذائيا  عنذد ..من لال  جدا  من لال  جدا  

ب فذذى هندسذذة الذذاات ا البلذذ  المعرفذذى، مذذاارار ب فذذى هندسذذة الذذاات ا البلذذ  المعرفذذى، مذذاارار بذذين درجذذات الطذذالبذذين درجذذات الطذذال  04,404,4مسذذىا  مسذذىا  



  زينب محمد أمين محمد 

( علذذى الىذذاالى، كمذذا ( علذذى الىذذاالى، كمذذا 738,4738,4، ، 2.3,42.3,4اإلنفعذذا (، حيذذث بلغذذت قذذي  معذذامالت اإلرىبذذاط  اإلنفعذذا (، حيذذث بلغذذت قذذي  معذذامالت اإلرىبذذاط  

بين درجات الطذالب فذى بين درجات الطذالب فذى     14,414,4اجدت عالقة ارىباطية ماجبة دالة إح ائيا  عند مسىا   اجدت عالقة ارىباطية ماجبة دالة إح ائيا  عند مسىا   

يمذة يمذة ((، حيث بلغت ق((، حيث بلغت قCCOOVVIIDD--1199هندسة الاات ا جاانب السلاك جراء جائحة كارانا هندسة الاات ا جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

  ..240,4240,4معام  االرىباط معام  االرىباط 

بذين بذين     04,404,4اكالك اجدت عالقذة ارىباطيذة ماجبذة دالذة إح ذائيا  عنذد مسذىا   اكالك اجدت عالقذة ارىباطيذة ماجبذة دالذة إح ذائيا  عنذد مسذىا   

درجات الطالب فى البل  المعرفذى ا مذاارار اإلنفعذا ، جاانذب السذلاك جذراء جائحذة درجات الطالب فى البل  المعرفذى ا مذاارار اإلنفعذا ، جاانذب السذلاك جذراء جائحذة 

( علذى ( علذى 333,4333,4، ، 803,4803,4((، حيث بلغت قذي  معذامالت اإلرىبذاط  ((، حيث بلغت قذي  معذامالت اإلرىبذاط  CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

بذين بذين   04,404,4ة ارىباطيذة ماجبذة دالذة إح ذائيا  عنذد مسذىا  ة ارىباطيذة ماجبذة دالذة إح ذائيا  عنذد مسذىا  الىاالى. اكالك اجذدت عالقذالىاالى. اكالك اجذدت عالقذ

--CCOOVVIIDDدرجات الطالب فى مااراء اإلنفعا  اجاانب السلاك جذراء جائحذة كارانذا درجات الطالب فى مااراء اإلنفعا  اجاانب السلاك جذراء جائحذة كارانذا 

  ..78,4.78,4.(، حيث بلغت قيمة معام  اإلرىباط (، حيث بلغت قيمة معام  اإلرىباط 1199

( بين ( بين     240,4240,4،،    738,4738,4،  ،  2.3,42.3,4اجاد عالقات ارىباطية ماجبة اجاد عالقات ارىباطية ماجبة     ويمكن تفسيرويمكن تفسير

لاات ا البلذ  المعرفذى، مذاارار اإلنفعذا ، جاانذب لاات ا البلذ  المعرفذى، مذاارار اإلنفعذا ، جاانذب درجات الطالب على مىغير هندسة ادرجات الطالب على مىغير هندسة ا

(( إلذى نظريذة هندسذة الذاات حيذث يُمكذن (( إلذى نظريذة هندسذة الذاات حيذث يُمكذن CCOOVVIIDD--1199السلاك جذراء جائحذة كارانذا السلاك جذراء جائحذة كارانذا 

القا  بأن الطالب الجامعى يكىسب عددا  من القدرات الهامة الىى ال ىكان ماجذادة لذال  القا  بأن الطالب الجامعى يكىسب عددا  من القدرات الهامة الىى ال ىكان ماجذادة لذال  

ى ذار  اإحساسذاىو ى ذار  اإحساسذاىو سناات حياىو السابقة الع  سه  ها  القدرات ها الىركي) فى ىفكير  اسناات حياىو السابقة الع  سه  ها  القدرات ها الىركي) فى ىفكير  ا

فوال  عن الك نجد سن الطالب الجامعى يىمكن من مااجهة الكثير من المااقف الوذاغطة فوال  عن الك نجد سن الطالب الجامعى يىمكن من مااجهة الكثير من المااقف الوذاغطة 

بكثير من الاعى الااىى االنظرة  الماواعية اهكاا نجد  يسىطيع ح  مشذكالىو بإلىيذار بكثير من الاعى الااىى االنظرة  الماواعية اهكاا نجد  يسىطيع ح  مشذكالىو بإلىيذار 

بدائ  عديدة يوعها فى اهنو، فىفكير  سكثر ىجريدا  من مراحذ  حياىذو السذابقة، ففذى ظذ  بدائ  عديدة يوعها فى اهنو، فىفكير  سكثر ىجريدا  من مراحذ  حياىذو السذابقة، ففذى ظذ  

جائحة بعر الطالب حاالاا اسىغال  الاقت اكالك جمذع جميذع المذاارد ااإللىذ)ا  جائحة بعر الطالب حاالاا اسىغال  الاقت اكالك جمذع جميذع المذاارد ااإللىذ)ا  ها  الها  ال

  بجميع اإلجراءات اإلحىرا)ية الاقائية إلى سن ىمر ها  األ)مة.بجميع اإلجراءات اإلحىرا)ية الاقائية إلى سن ىمر ها  األ)مة.

ايُمكن إرجام ها  النىائ  إلى سن الطالب الجذامعى ىىطذار لديذو القابليذات االقذدرات  ايُمكن إرجام ها  النىائ  إلى سن الطالب الجذامعى ىىطذار لديذو القابليذات االقذدرات  

سذبها مذن لذال  دراسذىو ايُمكذن لهذا   سذبها مذن لذال  دراسذىو ايُمكذن لهذا   من لال  )يادة المعلامات االلبرات الجديذدة الىذى يكى من لال  )يادة المعلامات االلبرات الجديذدة الىذى يكى 

اللبرات سن ى)يد من سعة إدراك اىفكير الطالب بحيث ىُمكنو من سن يكان سكثر قذدرة امهذارة  اللبرات سن ى)يد من سعة إدراك اىفكير الطالب بحيث ىُمكنو من سن يكان سكثر قذدرة امهذارة  



فذذى ىاا ذذلو مذذع اآللذذرين اسكثذذر قذذدرة فذذى فهذذ  ااىذذو امذذن حالذذو، اهذذاا مذذا سكدىذذو  فذذى ىاا ذذلو مذذع اآللذذرين اسكثذذر قذذدرة فذذى فهذذ  ااىذذو امذذن حالذذو، اهذذاا مذذا سكدىذذو  

  (. (. 2020 2020 منصور، منصور، دراسة  دراسة  

ين درجذات ين درجذات ( بذ( بذ333,4333,4،  ،  803,4803,4اجاد عالقات ارىباطية ماجبذة اجاد عالقات ارىباطية ماجبذة     ويمكن تفسيرويمكن تفسير

الطالب على مىغير البل  المعرفى ا اماارار اإلنفعا ، اجاانب السذلاك جذراء جائحذة الطالب على مىغير البل  المعرفى ا اماارار اإلنفعا ، اجاانب السذلاك جذراء جائحذة 

(( إلذذى سن الطالذذب يعىمذذد علذذى سا  حذذ  يذذرد إلذذى عقلذذو عنذذدما (( إلذذى سن الطالذذب يعىمذذد علذذى سا  حذذ  يذذرد إلذذى عقلذذو عنذذدما CCOOVVIIDD--1199كارانذذا كارانذذا 

ىعرر عليو المهة، بحجة سنو طالما الح  مىافر فى عقلو اآلن فإنو سيكان ها ال ذحيب، ىعرر عليو المهة، بحجة سنو طالما الح  مىافر فى عقلو اآلن فإنو سيكان ها ال ذحيب، 

ن هاا الطالب يسذعى إلذى ىبسذيط المهذا  المعقذدة الىذى ىااجهذو، ن هاا الطالب يسذعى إلذى ىبسذيط المهذا  المعقذدة الىذى ىااجهذو، ايُمكن للباحثة ىفسير   بأايُمكن للباحثة ىفسير   بأ

حىى يلفف من الوغط اإلنفعالى الهائ  الا  ىسببو لو المثيرات، االك بسبب عد  قدرىذو حىى يلفف من الوغط اإلنفعالى الهائ  الا  ىسببو لو المثيرات، االك بسبب عد  قدرىذو 

على االسىمرار فى مراقبة ىعبيراىو اإلنفعالية طا  مدة ىنفيذا هذا  المهذا ، فيىعامذ  معهذا على االسىمرار فى مراقبة ىعبيراىو اإلنفعالية طا  مدة ىنفيذا هذا  المهذا ، فيىعامذ  معهذا 

  ك  هاا الجهد العقلى، فيذريب نفسذو بإسذىلدا    ك  هاا الجهد العقلى، فيذريب نفسذو بإسذىلدا  كما لا كانت مها  بسيطة ال ىحىاج إلى باكما لا كانت مها  بسيطة ال ىحىاج إلى با

سا  ح  يرد إلى اهنو للىلل  من اإلرىباك الناى  عن الماقذف ككذ ، اهذاا مذا الحظىذو سا  ح  يرد إلى اهنو للىلل  من اإلرىباك الناى  عن الماقذف ككذ ، اهذاا مذا الحظىذو 

(، (، CCOOVVIIDD--1199الباحثة من لال  عملها كعوا هيئة ىذدري  فذى ظذ  جائحذة كارانذا الباحثة من لال  عملها كعوا هيئة ىذدري  فذى ظذ  جائحذة كارانذا 

ث المطلابذة ث المطلابذة حيث اىجو طالب الفرقة الثالثة إلى السناىر ادفذع مبذالغ باهظذة لعمذ  األبحذاحيث اىجو طالب الفرقة الثالثة إلى السناىر ادفذع مبذالغ باهظذة لعمذ  األبحذا

حىى ال يبالاا جهدا  فى المعرفة ااألطالم، فأىجهاا إلى سقرب الحلا  اها السذناىر لعمذ  حىى ال يبالاا جهدا  فى المعرفة ااألطالم، فأىجهاا إلى سقرب الحلا  اها السذناىر لعمذ  

األبحاث حىى يقللاا من الوغاط النفسية الىى يمران بها فذى ظذ  هذا  الجائحذة، كمذا سن األبحاث حىى يقللاا من الوغاط النفسية الىى يمران بها فذى ظذ  هذا  الجائحذة، كمذا سن 

الحظت الباحثة فى طذالب الفرقذة الرابعذة فذى ظذ  هذا  الجائحذة عذد  رغبذىه  فذى سداء الحظت الباحثة فى طذالب الفرقذة الرابعذة فذى ظذ  هذا  الجائحذة عذد  رغبذىه  فذى سداء 

اطالبين الحلا  السهلة اهى عم  سبحاث مث  طالب الفرب األلر ، اكذالك اطالبين الحلا  السهلة اهى عم  سبحاث مث  طالب الفرب األلر ، اكذالك اإلمىحانات  اإلمىحانات  

إلحاحه  المسىمر فى ىحديد نقاط اإلمىحان ااألج)اء المهمة احذاف بعذر الماوذاعات إلحاحه  المسىمر فى ىحديد نقاط اإلمىحان ااألج)اء المهمة احذاف بعذر الماوذاعات 

  من المقرر الدراسى.من المقرر الدراسى.

سن "الاعى باإلنفعذا  يىذأثر بالبلذ  المعرفذى، سن "الاعى باإلنفعذا  يىذأثر بالبلذ  المعرفذى،     ((222222،  ،  20202020عبد رب )عبد رب )كما سكد  كما سكد  

و اانفعاالت اآللرين ايسىطيع اسىيعابها سثنذاء سداء المهمذة و اانفعاالت اآللرين ايسىطيع اسىيعابها سثنذاء سداء المهمذة فمن لاللو يدرك الفرد انفعاالىفمن لاللو يدرك الفرد انفعاالى

المطلابذذة، فيكذذان مشذذاعر إيجابيذذة نحاهذذا ىسذذاعد  علذذى الذذىلل  مذذن اإلرىبذذاك امذذن المطلابذذة، فيكذذان مشذذاعر إيجابيذذة نحاهذذا ىسذذاعد  علذذى الذذىلل  مذذن اإلرىبذذاك امذذن 



  زينب محمد أمين محمد 

اإلسىثارة ال)ائدة اىمكنو من الىعام  مع عنا ذر ىلذك المهمذة دان ىهايذ  يلذ  بعملياىذو اإلسىثارة ال)ائدة اىمكنو من الىعام  مع عنا ذر ىلذك المهمذة دان ىهايذ  يلذ  بعملياىذو 

ل ي  الماارد العقليذة المناسذبة لكذ  ل ي  الماارد العقليذة المناسذبة لكذ  العقلية سثناء الك، ابالىالى فإنو يجعلو قادرا  على ىالعقلية سثناء الك، ابالىالى فإنو يجعلو قادرا  على ى

  ماقف فال يظهر بمظهر البلي  معرفيا ".ماقف فال يظهر بمظهر البلي  معرفيا ".

( لىنكذذد سن البلذ  المعرفذذى مذذرىبط بمذذااراء ( لىنكذذد سن البلذ  المعرفذذى مذذرىبط بمذذااراء 20202020عبةد ربةة )عبةد ربةة )  اجذاءت دراسذذةاجذاءت دراسذذة

اإلنفعا  مراقبة اإلنفعا ( الا  مذن لاللذو يُىذابع الطالذب انفعاالىذو األاليذة ىجذا  مثيذرات اإلنفعا  مراقبة اإلنفعا ( الا  مذن لاللذو يُىذابع الطالذب انفعاالىذو األاليذة ىجذا  مثيذرات 

ها  اإلنفعاالت بما يُمكنو من منعها من الىذأثير ها  اإلنفعاالت بما يُمكنو من منعها من الىذأثير     المهمة المطلابة منو اياُلحظ شعار  ىجا  المهمة المطلابة منو اياُلحظ شعار  ىجا  

  سلبا  على اسىلدا  ماارد  العقلية المطلابة لح  ىلك المهمة.سلبا  على اسىلدا  ماارد  العقلية المطلابة لح  ىلك المهمة.

( فى دراسذىو علذى سن ىنظذي  الذاات يذرىبط ( فى دراسذىو علذى سن ىنظذي  الذاات يذرىبط VVoonnaassddhh  ,,22001166فى حين سكد  فى حين سكد  

عكسيا  بمسىايات البل  المعرفى، حيث سن اإلعىماد علذى البلذ  المعرفذى يذافر للطالذب عكسيا  بمسىايات البل  المعرفى، حيث سن اإلعىماد علذى البلذ  المعرفذى يذافر للطالذب 

لدامها فى المها  المسىقبلية، اسنو عن طريق اإلعىماد علذى البلذ  المعرفذى لدامها فى المها  المسىقبلية، اسنو عن طريق اإلعىماد علذى البلذ  المعرفذى الماارد السىالماارد السى

يىجنب الطالب اآلثار السلبية الناىجة عن نواج الذاات، اسن هذاا يعنذى سحذد األحىمذالين: يىجنب الطالب اآلثار السلبية الناىجة عن نواج الذاات، اسن هذاا يعنذى سحذد األحىمذالين: 

إما سن الطالب الاين اسىنفااا مااده  العقلية س بب لديه  طاقذة اهنيذة منلفوذة ابالىذالى إما سن الطالب الاين اسىنفااا مااده  العقلية س بب لديه  طاقذة اهنيذة منلفوذة ابالىذالى 

المعرفى، سا سنهن س بحن سكثذر ىحمسذا  للمحافظذة علذى ىلذك المعرفى، سا سنهن س بحن سكثذر ىحمسذا  للمحافظذة علذى ىلذك     لجأ إلى اسىراىيجيات البل لجأ إلى اسىراىيجيات البل 

الطاقة الاهنية المحدادة لإلسىلدا  فى المها  المسذىقبلية فلجذأ إلذى اسذىلدا  اسذىراىيجيات الطاقة الاهنية المحدادة لإلسىلدا  فى المها  المسذىقبلية فلجذأ إلذى اسذىلدا  اسذىراىيجيات 

  البل  المرفى لىحقبق الك.البل  المرفى لىحقبق الك.

( بذين درجذات الطذالب ( بذين درجذات الطذالب 78,4.78,4.اجاد عالقذات ارىباطيذة ماجبذة اجاد عالقذات ارىباطيذة ماجبذة     ويمكن تفسيرويمكن تفسير

(( (( CCOOVVIIDD--1199نذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا نذب السذلاك جذراء جائحذة كارانذا على مىغير مااراء اإلنفعا  ا جااعلى مىغير مااراء اإلنفعا  ا جاا

(، اىنذامى (، اىنذامى CCOOVVIIDD--1199إلى سن الطالب ىأثراا نفسيا  بالىداعيات السلبية لجائحة كارانذا إلى سن الطالب ىأثراا نفسيا  بالىداعيات السلبية لجائحة كارانذا 

لديه  الشعار باإلحباط االيأ  االعج) اقلة الحيلذة اوذعف اإلرادة، اعذد  القذدرة علذى لديه  الشعار باإلحباط االيأ  االعج) اقلة الحيلذة اوذعف اإلرادة، اعذد  القذدرة علذى 

لذاهن ااإلعيذاء االقهذر لذاهن ااإلعيذاء االقهذر اىلاا القرار، اانعذدا  الفاعليذة الشل ذية، ااإلنكسذار الذااىى، اااىلاا القرار، اانعذدا  الفاعليذة الشل ذية، ااإلنكسذار الذااىى، اا

النفسى الا ة لبعر الطذالب الذاين ىذ  س ذابىه  ااايهذ  بذالفيرا  اىذ  حجذ)ه  فذى النفسى الا ة لبعر الطذالب الذاين ىذ  س ذابىه  ااايهذ  بذالفيرا  اىذ  حجذ)ه  فذى 

مسىشذذفيات العذذ) ، فذذالطالب يفقذذدان األمذذن النفسذذى نىيجذذة القلذذق مذذن انىشذذار المذذرر مسىشذذفيات العذذ) ، فذذالطالب يفقذذدان األمذذن النفسذذى نىيجذذة القلذذق مذذن انىشذذار المذذرر 

االلاف الشديد من انىقا  العدا ، اىأثره  السلبى بما يىابعانو من سلبذار عذن ىذداعيات االلاف الشديد من انىقا  العدا ، اىأثره  السلبى بما يىابعانو من سلبذار عذن ىذداعيات 



عداد المى)ايدة من الم ابين االافيات حا  العال ، باإلوافة إلذى مذا ىرىذب عداد المى)ايدة من الم ابين االافيات حا  العال ، باإلوافة إلذى مذا ىرىذب الفيرا  ااألالفيرا  ااأل

على انىشار الفير  من نىائ  سذلبية علذى الجانذب األقى ذاد ، اىاقذف بعذر األعمذا  على انىشار الفير  من نىائ  سذلبية علذى الجانذب األقى ذاد ، اىاقذف بعذر األعمذا  

بشك  ج)ئى اكلى مما جع  غالبية األسر الم رية اما بها من طالب فى شذىى مراحذ  بشك  ج)ئى اكلى مما جع  غالبية األسر الم رية اما بها من طالب فى شذىى مراحذ  

ممذا يجعذ  األسذرة بأكملهذا فذى حالذة انفعاليذة ممذا يجعذ  األسذرة بأكملهذا فذى حالذة انفعاليذة الىعلي  يعانان من ىدنى الدل  سا انعدامو،  الىعلي  يعانان من ىدنى الدل  سا انعدامو،  

  مسىمرة نىيجة ها  الظراف الطارئة.مسىمرة نىيجة ها  الظراف الطارئة.

( السابق نجذد ( السابق نجذد ..ابفح  سحجا  الىأثير المقابلة لقي  معامالت اإلرىباط فى جدا  ابفح  سحجا  الىأثير المقابلة لقي  معامالت اإلرىباط فى جدا  

سن جميع سحجا  الىأثير ىىرااح بذين كبيذرة امىاسذطة ا ذغيرة اهذاا يعنذى سن اإلرىبذاط سن جميع سحجا  الىأثير ىىرااح بذين كبيذرة امىاسذطة ا ذغيرة اهذاا يعنذى سن اإلرىبذاط 

ة اسنو حقيقى اجاهر ، امن ث  ىاوب النىائ  قذاة ة اسنو حقيقى اجاهر ، امن ث  ىاوب النىائ  قذاة اليرجع إلى ال دفة سا سلطاء الىجرباليرجع إلى ال دفة سا سلطاء الىجرب

العالقذذة بذذين درجذذات الطذذالب علذذى مقيذذا   هندسذذة الذذاات، البلذذ  المعرفذذى، مذذااراء العالقذذة بذذين درجذذات الطذذالب علذذى مقيذذا   هندسذذة الذذاات، البلذذ  المعرفذذى، مذذااراء 

  ((.((.CCOOVVIIDD--1199اإلنفعا ، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا اإلنفعا ، جاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

بعةدم وجةود عالقةة بعةدم وجةود عالقةة يى  رفر الفرر ال ذفر  اللذا " يى  رفر الفرر ال ذفر  اللذا "     ومن العرض السابقومن العرض السابق

هندسة الةذات والبخةل المعرفةى ومةاوراء اإلنفعةال وجوانةب هندسة الةذات والبخةل المعرفةى ومةاوراء اإلنفعةال وجوانةب     ارتباطية دالة إحصائياً بينارتباطية دالة إحصائياً بين

".اقبذذا  الفذذرر ".اقبذذا  الفذذرر ( لةةدى طةةالب الجامعةةة ( لةةدى طةةالب الجامعةةة CCOOVVIIDD--1199السةلوك جةةراء جائحةةة كورونةةا)السةلوك جةةراء جائحةةة كورونةةا)

  البدي  اها:البدي  اها:

توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائياً بةةين هندسةةة الةةذات والبخةةل المعرفةةى توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائياً بةةين هندسةةة الةةذات والبخةةل المعرفةةى ""

لةدى طةالب لةدى طةالب (  (      CCOOVVIIDD--1199وماوراء اإلنفعال وجوانب السلوك جةراء جائحةة كورونةا)وماوراء اإلنفعال وجوانب السلوك جةراء جائحةة كورونةا)

  الجامعة".الجامعة".

  نتيجة الفرض الثاني وتفسيرها:  نتيجة الفرض الثاني وتفسيرها:  

ال توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية بةين مرتفعةى ال توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية بةين مرتفعةى ين  الفذرر الثذاني علذى" ين  الفذرر الثذاني علذى" 

فةةى هندسةةة الةةذات فةةى هندسةةة الةةذات   CCOOVVIIDD--1199))  ومنخفضةةى جوانةةب السةةلوك جةةراء جائحةةة كورونةةاومنخفضةةى جوانةةب السةةلوك جةةراء جائحةةة كورونةةا

  ..والبخل المعرفى وماوراء اإلنفعال لدى طالب الجامعة"والبخل المعرفى وماوراء اإلنفعال لدى طالب الجامعة"



  زينب محمد أمين محمد 

لداللذة الفذرب لداللذة الفذرب     TT..TTeessttاسىلدا  الىبذار  ت(اسىلدا  الىبذار  ت(    اللىحقق من  حة هاا الفرر، ى  اللىحقق من  حة هاا الفرر، ى  

طالذب اطالبذة( طالذب اطالبذة(   430430بين مىاسطي عينىين مسىقلىين؛ حيث ى  ىرىيذب درجذات الطذالب  بين مىاسطي عينىين مسىقلىين؛ حيث ى  ىرىيذب درجذات الطذالب  

ا فذذذي وذذذاء درجذذذاىه  الكليذذذة علذذذى مقيذذذا  جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة  ا فذذذي وذذذاء درجذذذاىه  الكليذذذة علذذذى مقيذذذا  جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة ىنا)ليذذذ  ىنا)ليذذذ 

ا   300300مذذن الطذذالب االبذذالغ عذذدده  مذذن الطذذالب االبذذالغ عذذدده    %%7878(، اىحديذذد سعلذذى (، اىحديذذد سعلذذى CCOOVVIIDD--1199كارانذذا كارانذذا  ا طالبذذ  طالبذذ 

ا اطالبذة، ثذ  المقارنذة بذين     300300مذن الطذالب االبذالغ عذدده   مذن الطذالب االبذالغ عذدده       %%7878      اطالبة، اسقذاطالبة، اسقذ ا اطالبذة، ثذ  المقارنذة بذين طالبذ  طالبذ 

مىاسطي درجات المجمذاعىين فذي هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا ، مىاسطي درجات المجمذاعىين فذي هندسذة الذاات االبلذ  المعرفذى امذااراء اإلنفعذا ، 

  ( نىائ  الىبار "ت".( نىائ  الىبار "ت".4040اياوب جدا   اياوب جدا   

( نتائج اختبار"ت" للفرق بين مرتفعى ومنخفضى جوانب السلوك جراء جائحة  ( نتائج اختبار"ت" للفرق بين مرتفعى ومنخفضى جوانب السلوك جراء جائحة  20 20 جدول) جدول) 

  ( فى هندسة الذات والبخل المعرفى وماوراء اإلنفعال. ( فى هندسة الذات والبخل المعرفى وماوراء اإلنفعال. CCOOVVIIDD--1199كورونا) كورونا) 

  ף ף 00
  الداللة اإلحصائية الداللة اإلحصائية 

قيمة  قيمة  

  "ت" "ت" 
درجة  درجة  

  الحرية الحرية 
االنحراف  االنحراف  

  المعيارىالمعيارى
  المتاير المتاير   المجموعة المجموعة   نن  المتوسط المتوسط 

  مستوىمستوى  الداللة الداللة 

  220 220   02110211  02120212  دال دال   71207120%%

0112001120  2111121111   100 100  
مرتفعى  مرتفعى  

جوانب  جوانب  

هندسة  هندسة    السلوك السلوك 

  الذات الذات 

7712077120  2212722127  00 10 10  
منخفضى  منخفضى  

جوانب  جوانب  

  السلوك السلوك 

  220 220   27112711  02120212  دال دال   21202120%%

02120212  2210022100   100 100  
مرتفعى  مرتفعى  

جوانب  جوانب  

البخل  البخل    السلوك السلوك 

  المعرفى المعرفى 

02120212  7211072110   100 100  
منخفضى  منخفضى  

جوانب  جوانب  

  السلوك السلوك 

  220 220   00170017  02120212  دال دال   212212%%

2212022120  2210122101   100 100  
مرتفعى  مرتفعى  

جوانب  جوانب  

ما وراء  ما وراء    السلوك السلوك 

  االنفعال االنفعال 

0710007100  0211702117   100 100  
منخفضى  منخفضى  

جوانب  جوانب  

  وك وك السلالسل

  (  (  4040ايىوب من الجدا  ايىوب من الجدا  



اجاد فراب دالة اح ذائيا  بذين مىاسذطى درجذات مرىفعذى امنلفوذى جاانذب اجاد فراب دالة اح ذائيا  بذين مىاسذطى درجذات مرىفعذى امنلفوذى جاانذب   --

( فذى مىغيذر هندسذة الذاات ل ذالب ( فذى مىغيذر هندسذة الذاات ل ذالب CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحذة كارانذا السلاك جراء جائحذة كارانذا 

مرىفعذذى جاانذذب السذذلاك المجماعة األعلذذى فاعليذذة(،س  سن مسذذىا  هندسذذة مرىفعذذى جاانذذب السذذلاك المجماعة األعلذذى فاعليذذة(،س  سن مسذذىا  هندسذذة 

لاات، ىحفي) الاات( لذد  طذالب لاات، ىحفي) الاات( لذد  طذالب الاات إدارة الاقت، إدراك الاات، ىقدير ااعى االاات إدارة الاقت، إدراك الاات، ىقدير ااعى ا

كليذذذة الىربيذذذة يلىلذذذف بذذذإلىالف مسذذذىا  جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة كليذذذة الىربيذذذة يلىلذذذف بذذذإلىالف مسذذذىا  جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة 

( لذذديه ؛ فكلمذذا ارىفذذع مسذذىا  جاانذذب السذذلاك ارىفذذع ( لذذديه ؛ فكلمذذا ارىفذذع مسذذىا  جاانذذب السذذلاك ارىفذذع CCOOVVIIDD--1199كارانذذا كارانذذا 

مسىا  هندسة الاات لد  الطالب، مما يعنى اجذاد ارىبذاط ماجذب بذين هندسذة مسىا  هندسة الاات لد  الطالب، مما يعنى اجذاد ارىبذاط ماجذب بذين هندسذة 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199الاات اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا الاات اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

اجاد فراب دالة اح ذائيا  بذين مىاسذطى درجذات مرىفعذى امنلفوذى جاانذب اجاد فراب دالة اح ذائيا  بذين مىاسذطى درجذات مرىفعذى امنلفوذى جاانذب   --

( فى مىغير مااراء اإلنفعذا  ل ذالب ( فى مىغير مااراء اإلنفعذا  ل ذالب CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحة كارانا السلاك جراء جائحة كارانا 

مرىفعذذى جاانذذب السذذلاك المجماعة األعلذذى فاعليذذة(،س  سن مسذذىا  مذذااراء مرىفعذذى جاانذذب السذذلاك المجماعة األعلذذى فاعليذذة(،س  سن مسذذىا  مذذااراء 

د  طذذالب كليذذة د  طذذالب كليذذة اإلنفعذذا  الاعى باإلنفعذذا ، مراقبذذة اإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( لذذاإلنفعذذا  الاعى باإلنفعذذا ، مراقبذذة اإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( لذذ

الىربيذذذة يلىلذذذف بذذذإلىالف مسذذذىا  جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة كارانذذذا الىربيذذذة يلىلذذذف بذذذإلىالف مسذذذىا  جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة كارانذذذا 

  CCOOVVIIDD--1199  لذذديه ؛ فكلمذذا ارىفذذع مسذذىا  جاانذذب السذذلاك ارىفذذع مسذذىا  (لذذديه ؛ فكلمذذا ارىفذذع مسذذىا  جاانذذب السذذلاك ارىفذذع مسذذىا)

مذذااراء اإلنفعذذا  لذذد  الطذذالب، ممذذا يعنذذى اجذذاد ارىبذذاط ماجذذب بذذين مذذااراء مذذااراء اإلنفعذذا  لذذد  الطذذالب، ممذذا يعنذذى اجذذاد ارىبذذاط ماجذذب بذذين مذذااراء 

  (.  (.  CCOOVVIIDD--1199اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا اإلنفعا  اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

فراب دالة اح ذائيا  بذين مىاسذطى درجذات مرىفعذى امنلفوذى جاانذب فراب دالة اح ذائيا  بذين مىاسذطى درجذات مرىفعذى امنلفوذى جاانذب اجاد  اجاد    --

( فى مىغير البلذ  المعرفذى ل ذالب ( فى مىغير البلذ  المعرفذى ل ذالب CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحة كارانا السلاك جراء جائحة كارانا 

مرىفعذذذى جاانذذذب السذذذلاك المجماعة األعلذذذى فاعليذذذة(،س  سن مسذذذىا  البلذذذ  مرىفعذذذى جاانذذذب السذذذلاك المجماعة األعلذذذى فاعليذذذة(،س  سن مسذذذىا  البلذذذ  

المعرفى اسذذىبدا  العذذ)ا، اإللى ذذارات العقليذذة، اإلسذذىدال  العقلذذى، اإلسذذىدال  المعرفى اسذذىبدا  العذذ)ا، اإللى ذذارات العقليذذة، اإلسذذىدال  العقلذذى، اإلسذذىدال  

نفعالى( لد  طالب كلية الىربية يلىلف بإلىالف مسىا  جاانب السلاك جذراء نفعالى( لد  طالب كلية الىربية يلىلف بإلىالف مسىا  جاانب السلاك جذراء اإلاإل

( لديه ؛ فكلما ارىفع مسىا  جاانب السلاك ارىفذع ( لديه ؛ فكلما ارىفع مسىا  جاانب السلاك ارىفذع CCOOVVIIDD--1199جائحة كارانا جائحة كارانا 
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مسىا  البل  المعرفى لد  الطالب، مما يعنى اجاد ارىباط ماجذب بذين البلذ  مسىا  البل  المعرفى لد  الطالب، مما يعنى اجاد ارىباط ماجذب بذين البلذ  

  (.(.CCOOVVIIDD--1199المعرفى اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا المعرفى اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

(سن حجذذ  ىذذأثير جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا  (سن حجذذ  ىذذأثير جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا  40 40 مذذا يىوذذب مذذن جذذدا   مذذا يىوذذب مذذن جذذدا   ك ك   --

  CCOOVVIIDD--1199 ) )  فذذى جميذذع المىغيرات هندسذذة الذذاات ، البلذذ  المعرفذذى، مذذااراء  فذذى جميذذع المىغيرات هندسذذة الذذاات ، البلذذ  المعرفذذى، مذذااراء

، ممذا ينكذد سهميذة  ، ممذا ينكذد سهميذة  % % 1,40 1,40     --    % % 0,7 0,7 بين  بين      ף ף 8 8 اإلنفعا ( كان مىاسطا  حيث ىرااحت قيمة  اإلنفعا ( كان مىاسطا  حيث ىرااحت قيمة  

ى هندسذة الذاات االبلذ   ى هندسذة الذاات االبلذ   جاانب السلاك جراء جائحة كارانا كعام  لو ىأثير إيجذابى فذجاانب السلاك جراء جائحة كارانا كعام  لو ىأثير إيجذابى فذ

  المعرفى امااراء اإلنفعا  لد  طالب الجامعة. المعرفى امااراء اإلنفعا  لد  طالب الجامعة. 

حداثة ىجربة الىعل  عن بعد اعد  انسجا  الطالب انفعاليا  حداثة ىجربة الىعل  عن بعد اعد  انسجا  الطالب انفعاليا  ويُمكن تفسير ذلك إلةى ويُمكن تفسير ذلك إلةى 

معها اعد  ىقبله  لها؛ نظرا  إلعىماده  على النظا  القدي  فى الىعلذي  انظذا  المحاوذرات معها اعد  ىقبله  لها؛ نظرا  إلعىماده  على النظا  القدي  فى الىعلذي  انظذا  المحاوذرات 

جع  ىقذبله  للاوذع  ذعب يلىلذف بذإلىالف شل ذية جع  ىقذبله  للاوذع  ذعب يلىلذف بذإلىالف شل ذية االمناقشات االىعل  الىقليد ، مما  االمناقشات االىعل  الىقليد ، مما  

ك  طالب اكالك بإلىالف ظرافة اإلجىماعية، مما جع  بعوذه  يشذعران بعذد  الراحذة ك  طالب اكالك بإلىالف ظرافة اإلجىماعية، مما جع  بعوذه  يشذعران بعذد  الراحذة 

النفسية، فالىعل  عن بعد يذنثر فذى سذلاكيات الطالذب فهنذاك نسذبة كبيذرة مذن الطذالب ال النفسية، فالىعل  عن بعد يذنثر فذى سذلاكيات الطالذب فهنذاك نسذبة كبيذرة مذن الطذالب ال 

علامات الداليذة علامات الداليذة يجيدان الىعام  مع الحاسب اآللى امااقع الىاا   اإلجىماعى اشبكة الميجيدان الىعام  مع الحاسب اآللى امااقع الىاا   اإلجىماعى اشبكة الم

ب فة عامة، األمر الاي سد  إلى شراد اهذنه  افقذدانه  لالهىمذا  االىركيذ) فذي المجذا  ب فة عامة، األمر الاي سد  إلى شراد اهذنه  افقذدانه  لالهىمذا  االىركيذ) فذي المجذا  

األكاديمي، ال  يدم له  الفر ذة لإلسذىمىام بمىابعذة المحاوذرات عبذر اإلنىرنذت، اسد  األكاديمي، ال  يدم له  الفر ذة لإلسذىمىام بمىابعذة المحاوذرات عبذر اإلنىرنذت، اسد  

إلى انلفار جهده  اانلفار دافعيىه  للىعل  اافىقاره  للقدرة على الىنظي  الذااىي للذىعل  إلى انلفار جهده  اانلفار دافعيىه  للىعل  اافىقاره  للقدرة على الىنظي  الذااىي للذىعل  

    ها  الفىرة الابائية الع يبة.    ها  الفىرة الابائية الع يبة.  لاللال

انظرا  ل)يادة عمر الطالب الجامعى ا)يادة المرحلة الدراسية يحدث لو )يادة  انظرا  ل)يادة عمر الطالب الجامعى ا)يادة المرحلة الدراسية يحدث لو )يادة  

فى جاانب السلاك اكالك المعارف االلبرات اها  ال)يادة ىنثر على مفها  هندسة  فى جاانب السلاك اكالك المعارف االلبرات اها  ال)يادة ىنثر على مفها  هندسة  

الاات لد  الطالب اىقدير  لااىو اثقىو بنفسو اعلى مجم  قدراىو الااىية العقلية  الاات لد  الطالب اىقدير  لااىو اثقىو بنفسو اعلى مجم  قدراىو الااىية العقلية  

  ((..JJaaffaarrii,,  22001177      عاطفية.عاطفية.االاال

كمذذذا سن الطذذذالب يلىلفذذذان فذذذى سبعذذذاد البلذذذ  المعرفذذذى اهذذذاا مذذذا سشذذذار كمذذذا سن الطذذذالب يلىلفذذذان فذذذى سبعذذذاد البلذذذ  المعرفذذذى اهذذذاا مذذذا سشذذذار 

حيث سن بعر الطالب يربط بذين س  حيث سن بعر الطالب يربط بذين س    ..CCoorrccoorraann  &&  MMuusssswweeiilleerr  ((22001100))إليوإليو



عن رين من المهمة المطراحة عليو بسرعة كبيرة على إنهما سبب انىيجذة، االذك دان عن رين من المهمة المطراحة عليو بسرعة كبيرة على إنهما سبب انىيجذة، االذك دان 

الكذذن مذذن سجذذ  سن يذذىلل  مذذن مشذذاعر  الكذذن مذذن سجذذ  سن يذذىلل  مذذن مشذذاعر  اسذذىلدا  س  لطذذاات عقالنيذذة ىثيذذت الذذك، اسذذىلدا  س  لطذذاات عقالنيذذة ىثيذذت الذذك، 

المىواربة الىى اليسىطيع سن يعيها، االىى ىلىلط عليو اىسبب لو قدر كبير من العشذاائية المىواربة الىى اليسىطيع سن يعيها، االىى ىلىلط عليو اىسبب لو قدر كبير من العشذاائية 

عند محاالة إنجا) ىلك المها  الىذى ىُثيذر لديذو انفعذاالت مىوذاربة ىلذرج عذن سذيطرىو، عند محاالة إنجا) ىلك المها  الىذى ىُثيذر لديذو انفعذاالت مىوذاربة ىلذرج عذن سذيطرىو، 

ث ال عالقذة ث ال عالقذة فى سبحاث الطالب فبعر يقا  بربط نقذاط فذى البحذفى سبحاث الطالب فبعر يقا  بربط نقذاط فذى البحذ    الباحثةالباحثةاهاا ما الحظىو  اهاا ما الحظىو  

لها ببعوها الكن لكى يىلل  من المطلاب منو، امن هنا يظهر اإللىالف بذين الطذالب لها ببعوها الكن لكى يىلل  من المطلاب منو، امن هنا يظهر اإللىالف بذين الطذالب 

فبعوه  يىحرر الدقة فى كىابذة األبحذاث اىحذر  الدقذة فذى الذربط بذين العنا ذر اعذد  فبعوه  يىحرر الدقة فى كىابذة األبحذاث اىحذر  الدقذة فذى الذربط بذين العنا ذر اعذد  

  اإللال  بجاهر الماوام.  اإللال  بجاهر الماوام.  

علذى سن هنذاك الذىالف بذين طذالب الجامعذة فذى  علذى سن هنذاك الذىالف بذين طذالب الجامعذة فذى  (  (  2020 2020 عبةد ربة ) عبةد ربة ) اىنكد دراسة  اىنكد دراسة  

مذذااراء اإلنفعذذا  االبلذذ  المعرفذذى، حيذذث سن كلمذذا ىقذذد  العمذذر كلمذذا )ادت قذذدرة  مذذااراء اإلنفعذذا  االبلذذ  المعرفذذى، حيذذث سن كلمذذا ىقذذد  العمذذر كلمذذا )ادت قذذدرة      مسذذىايات مسذذىايات 

الطالب فى الذىحك  فذى انفعذاالىه  اإدارىهذا؛ نىيجذة لىذراك  اللبذرات مذن المااقذف اإلنفعاليذة  الطالب فى الذىحك  فذى انفعذاالىه  اإدارىهذا؛ نىيجذة لىذراك  اللبذرات مذن المااقذف اإلنفعاليذة  

الملىلفة الىى يمران بها منا بداية الدراسة الجامعية، ممذا يُسذاه  فذى إظهذاره  بشذك  سفوذ   الملىلفة الىى يمران بها منا بداية الدراسة الجامعية، ممذا يُسذاه  فذى إظهذاره  بشذك  سفوذ   

عاالىه  امراقبىها بشك  جيد اىنظيمها افقا  للمااقف الملىلفذة بشذك  سكثذر  عاالىه  امراقبىها بشك  جيد اىنظيمها افقا  للمااقف الملىلفذة بشذك  سكثذر  من حيث الاعى بانف من حيث الاعى بانف 

  كفاءة قرب نهاية الدراسة الجامعية. كفاءة قرب نهاية الدراسة الجامعية. 

ال توجةد فةروق ذات ال توجةد فةروق ذات امن العرر السابق يى  رفر الفرر ال فر  اللذا "  امن العرر السابق يى  رفر الفرر ال فر  اللذا "  

داللةةةةة احصةةةةائية بةةةةين مرتفعةةةةى ومنخفضةةةةى جوانةةةةب السةةةةلوك جةةةةراء جائحةةةةة داللةةةةة احصةةةةائية بةةةةين مرتفعةةةةى ومنخفضةةةةى جوانةةةةب السةةةةلوك جةةةةراء جائحةةةةة 

ى هندسة الذات والبخل المعرفةى ومةاوراء ى هندسة الذات والبخل المعرفةى ومةاوراء لدى طالب الجامعة فلدى طالب الجامعة فCCOOVVIIDD--1199))  كوروناكورونا

  " اقبا  الفرر البدي  اها:" اقبا  الفرر البدي  اها:اإلنفعالاإلنفعال

توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية بةةين مرتفعةةى ومنخفضةةى جوانةةب السةةلوك توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية بةةين مرتفعةةى ومنخفضةةى جوانةةب السةةلوك ""

لةدى طةالب الجامعةة فةى هندسةة الةذات والبخةل لةدى طةالب الجامعةة فةى هندسةة الةذات والبخةل     CCOOVVIIDD--1199))جراء جائحةة كورونةا)جراء جائحةة كورونةا)

  ".".المعرفى وماوراء اإلنفعالالمعرفى وماوراء اإلنفعال
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  نتيجة الفرض الثالث وتفسيرها: نتيجة الفرض الثالث وتفسيرها: 

ال يمكةةن التنبةةؤ بجوانةةب السةةلوك جةةراء جائحةةة ال يمكةةن التنبةةؤ بجوانةةب السةةلوك جةةراء جائحةةة يذذن  الفذذرر الثالذذث علذذى" يذذن  الفذذرر الثالذذث علذذى" 

لدى طةالب الجامعةة بمعلوميةة درجةاتهم فةي كةل مةن: هندسةة لدى طةالب الجامعةة بمعلوميةة درجةاتهم فةي كةل مةن: هندسةة     CCOOVVIIDD--1199))  كوروناكورونا

  ".".الذات والبخل المعرفى وماوراء اإلنفعالالذات والبخل المعرفى وماوراء اإلنفعال

  SStteeppwwiisseeاللىحقق من  حة هاا الفرر، ى  إجراء ىحلي  اإلنحدار مىدرج اللطذاات  اللىحقق من  حة هاا الفرر، ى  إجراء ىحلي  اإلنحدار مىدرج اللطذاات  

RReeggrreessssiioonn     نمذذااج يىوذذمن هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا   نمذذااج يىوذذمن هندسذذة الذذاات االبلذذ  المعرفذذى امذذااراء اإلنفعذذا       فذذى فذذى

كمىغيذر ىذابع،  كمذا  كمىغيذر ىذابع،  كمذا      ((CCOOVVIIDD--1199  كمىغيرات مسىقلة اجاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا كمىغيرات مسىقلة اجاانب السلاك جراء جائحذة كارانذا 

  (. (. 00 00 فى الجدا   فى الجدا   

(تحليل التباين لمعادلة انحدار هندسة الذات والبخل المعرفى وماوراء  (تحليل التباين لمعادلة انحدار هندسة الذات والبخل المعرفى وماوراء  00 00 جدول) جدول) 

  ( ( 222 222 جائحة كورونا )ن=  جائحة كورونا )ن=      اإلنفعال على أبعاد جوانب السلوك جراء اإلنفعال على أبعاد جوانب السلوك جراء 

مصدر  مصدر  

  التباين التباين 

مجموع مجموع 

  التباين التباين 

درجة درجة 

  الحرية الحرية 

متوسط متوسط 

  المربعات المربعات 
  " ف" " ف" 

معامل معامل 

التحديد   التحديد   

22RR  

  030030,,.30.30  0000  338338,,322322  االنحدار االنحدار 
034,3034,3 * *  0.0,40.0,4  

  3030,,840840  00.00.  3288832888,,021021  البواقى البواقى 

      430430  7018870188,,30.30.  الكلى الكلى 

  04,404,4*دا  عند مسىا   *دا  عند مسىا   

  (:(:0000ايىوب من الجدا  ايىوب من الجدا  

  CCooeeffffiicciieenntt  ooff  MMuullttiipplleeط المىعذذذذذدد ط المىعذذذذذدد سن معامذذذذذ  اإلرىبذذذذذاسن معامذذذذذ  اإلرىبذذذذذا  --

CCoorrrreellaattiioonn((RR ) )  730,4730,4 اهذذذا معامذذذ  دا  (، اهذذذا معامذذذ  دا  00.00.، ، 0000( لدرجذذذة حريذذذة ( لدرجذذذة حريذذذة ،)

  CCooeeffffiicciieenntt  ooff))(. سمذذا معامذذ  الىحديذذد (. سمذذا معامذذ  الىحديذذد 04,404,4إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا   إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا   

22DDeetteerrmmiinnaattiioonn((RR     سا معام  الىقدير ساقيمة الىباين الحادث من المىغيذرات سا معام  الىقدير ساقيمة الىباين الحادث من المىغيذرات

ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات، اسذىبدا  ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات، اسذىبدا  المسىقلة إدارة الاقت،إدراك الاات،  المسىقلة إدارة الاقت،إدراك الاات،  



العذذ)ا، اإللى ذذارات العقليذذة، اإلسذذىدال  العقلذذى، اإلسذذىدال  االنفعذذالى، الذذاعى العذذ)ا، اإللى ذذارات العقليذذة، اإلسذذىدال  العقلذذى، اإلسذذىدال  االنفعذذالى، الذذاعى 

باإلنفعذذا ، مراقبذذة اإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( فذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة باإلنفعذذا ، مراقبذذة اإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( فذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة 

  %%0.,00.,0(، اهذى ىذد  علذى نسذبة ىبذاين  (، اهذى ىذد  علذى نسذبة ىبذاين  0.0,40.0,4( مسااية ( مسااية CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

--CCOOVVIIDDاين المىغير الىابع جاانذب السذلاك جذراء جائجذة كارانذا اين المىغير الىابع جاانذب السذلاك جذراء جائجذة كارانذا ىقريبا  من ىبىقريبا  من ىب

1199  .))  .))  

( اهذى  ( اهذى  00. 00. ،  ،  00 00 سن قيمة "ف" المحسابة سكبر من قيمىها الجدالية عند درجذات حريذة   سن قيمة "ف" المحسابة سكبر من قيمىها الجدالية عند درجذات حريذة     --

(، اهذذاا ينكذذد سن المىغيذذرات المسذذىقلة اهذذى إدارة  (، اهذذاا ينكذذد سن المىغيذذرات المسذذىقلة اهذذى إدارة  4 4 ,,04 04 دالذذة إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا   دالذذة إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا   

ات، اسذىبدا  العذ)ا، اإللى ذارات  ات، اسذىبدا  العذ)ا، اإللى ذارات  الاقت،إدراك الاات، ىقدير ااعى الذاات، ىحفيذ) الذا الاقت،إدراك الاات، ىقدير ااعى الذاات، ىحفيذ) الذا 

العقلية، اإلسىدال  العقلى، اإلسىدال  اإلنفعالى، الاعى باإلنفعا ، مراقبذة اإلنفعذا ، ىنظذي   العقلية، اإلسىدال  العقلى، اإلسىدال  اإلنفعالى، الاعى باإلنفعا ، مراقبذة اإلنفعذا ، ىنظذي   

فى الىنبن بجاانب السذلاك جذراء جائحذة  فى الىنبن بجاانب السذلاك جذراء جائحذة      % % 0. 0. ,,0 0 اإلنفعا ( ىند  دارا  فى اإلسها  بنسبة  اإلنفعا ( ىند  دارا  فى اإلسها  بنسبة  

  الية: الية: لد  طالب الجامعة كما ها ماوب بالمعادلة الى لد  طالب الجامعة كما ها ماوب بالمعادلة الى     ((CCOOVVIIDD--1199  كارانا كارانا 

--+) +)   7 7 ( س( س2 2 ,,172 172 +)+)22( س( س2 2 ,,012 012 + ) + ) 2 2 ( س( س2 2 ,,222 222 + )+ )0 0 ( س( س22,,022022+)+)    0 0 ( س( س2 2 ,,222 222 +)+)  07 07 ,,222222ص =  ص =  

00 00 (س(س1721217212+)+)  2020(س(س0221202212--+) +) 2 2 (س(س22122212+)+)22(س (س 72212 72212 +)+)  22( س( س2 2 ,,222 222 + ) + )   1 1 ( س( س22,,222222
  

  أى أن:أى أن:

إدارة الوقةةةت+ إدارة الوقةةةت+ XX((22,,222222+ )+ )0707,,222222جوانةةةب السةةةلوك جةةةراء جائحةةةة كورونةةةا = جوانةةةب السةةةلوك جةةةراء جائحةةةة كورونةةةا = 

((022022,,22  )  )XX    ( +( 22,,222222إدراك الذات+ )إدراك الذات )XX((22,,012012ذات ووعى الةذات+)ذات ووعى الةذات+)تقدير التقدير الXX تحفيةز تحفيةز

اإلسةةةةةةةةةتدالل اإلسةةةةةةةةةتدالل   XX((22,,222222--اإلختصةةةةةةةةةارات العقليةةةةةةةةةة+ )اإلختصةةةةةةةةةارات العقليةةةةةةةةةة+ )XX((22,,172172الةةةةةةةةةذات + )الةةةةةةةةةذات + )

الةوعى الةوعى XX((21122112اإلستدالل االنفعالى+)اإلستدالل االنفعالى+)    XX((7221272212استبدال العزو+)استبدال العزو+)XX((22,,222222العقلى+)العقلى+)

  تنظيم اإلنفعال.تنظيم اإلنفعال.XX  ((0721207212مراقبة اإلنفعال+)مراقبة اإلنفعال+)XX  ((0221202212--باإلنفعال+)باإلنفعال+)

لمىغيرات المسىقلة فذى معادلذة اإلنحذدار لمىغيرات المسىقلة فذى معادلذة اإلنحذدار الىحديد األهمية النسبية لك  مىغير من االىحديد األهمية النسبية لك  مىغير من ا

ى  حساب قيمة "ت" اللىبار مد  الداللة اإلح ائية لمعامالت اإلنحدار الج)ئى كمذا هذا ى  حساب قيمة "ت" اللىبار مد  الداللة اإلح ائية لمعامالت اإلنحدار الج)ئى كمذا هذا 

  (.(.8080ماوب بجدا  ماوب بجدا  



  زينب محمد أمين محمد 

( داللة معامالت اإلنحدار الجزئى فى المعادلة التنبؤية بجوانب  ( داللة معامالت اإلنحدار الجزئى فى المعادلة التنبؤية بجوانب  0000جدول)جدول)

  ( ( CCOOVVIIDD--1199السلوك جراء جائحة كورونا) السلوك جراء جائحة كورونا) 

  المتاير المتاير 
رمز  رمز  

  المتاير المتاير 
  BB  مةمةقيقي

الخطأ  الخطأ  

  المعيارىالمعيارى

    معامل معامل 

BB  

قيمة "  قيمة "  

  ت" ت" 

  004,48 004,48 **    003,8 003,8   774,81 774,81   أأ  الثابت الثابت 

  4,.74 4,.74   704.4 704.4   834,4 834,4   434,4 434,4   0 0 سس  إدارة الوقت إدارة الوقت 

  **  242,8242,8  130,4 130,4   334,4 334,4   0.4,4 0.4,4   0 0 سس  إدراك الذات إدراك الذات 

تقدير ووعى  تقدير ووعى  

  الذات الذات 
  ****280,8280,8  734,4 734,4   034,4 034,4   704,4 704,4   2 2 سس

  330,8330,8****  040,4 040,4   804,4 804,4   034,4 034,4   2 2 سس  تحفيز الذات تحفيز الذات 

االختصارات   االختصارات   

  عقليةعقليةالال
  * * 803,8803,8  174,4 174,4   814,4 814,4   314,4 314,4   7 7 سس

  1 1 سس  االستدالل العقلى االستدالل العقلى 
ذذ   ذذ   --

 424,4 424,4  
 114,4 114,4  

--

 140,4 140,4  

ذ   ذ   

****03.,003.,0  

  434,0 434,0   403,4 403,4   034,4 034,4   24,4. 24,4.   2 2 سس  استبدال العزو استبدال العزو 

االستدالل  االستدالل  

  االنفعالى االنفعالى 
  710,8710,8****  040,4 040,4   734,4 734,4   174,4 174,4   2 2 سس

  1.2,01.2,0****  000,4 000,4   004,4 004,4   34,4. 34,4.   2 2 سس  الوعى باالنفعال الوعى باالنفعال 

  20 20 سس  مراقبة االنفعال مراقبة االنفعال 
--    

 804,4 804,4  
 434,4 434,4  

--    

 874,4 874,4  
  4,.4.1,.1.ذ ذ --

  ****038,8038,8  7.4,4 7.4,4   104,4 104,4   814,4 814,4   00 00 سس  تنظيم االنفعال تنظيم االنفعال 

  14,4 14,4 ** دا  عند مسىا  ** دا  عند مسىا                    04,404,4*دا  عند مسىا  *دا  عند مسىا  

  (:(:3030يىوب من الجدا  يىوب من الجدا  

سن قذذذيم  معذذذامالت اإلنحذذذدار الج)ئذذذى للمىغيذذذرات المسذذذىقلة إدراك الذذذاات، سن قذذذيم  معذذذامالت اإلنحذذذدار الج)ئذذذى للمىغيذذذرات المسذذذىقلة إدراك الذذذاات،   --

قذذي  معذذامالت قذذي  معذذامالت (، ا(، ا04,404,4اإللى ذذارات العقلية(دالذذة إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا  اإللى ذذارات العقلية(دالذذة إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا  



اإلنحذذدار الج)ئذذى للمىغيذذرات المسذذىقلة ىقدير ااعذذى الذذاات، ىحفيذذ) الذذاات، اإلنحذذدار الج)ئذذى للمىغيذذرات المسذذىقلة ىقدير ااعذذى الذذاات، ىحفيذذ) الذذاات، 

اإلسذذىدال  العقلذذى، اإلسذذىدال  اإلنفعذذالى، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( دالذذة إح ذذائيا  عنذذد اإلسذذىدال  العقلذذى، اإلسذذىدال  اإلنفعذذالى، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( دالذذة إح ذذائيا  عنذذد 

(، بينمذذذا معذذذامالت اإلنحذذذدار الج)ئذذذى غيذذذر دالذذذة إح ذذذائيا  (، بينمذذذا معذذذامالت اإلنحذذذدار الج)ئذذذى غيذذذر دالذذذة إح ذذذائيا  14,414,4مسذذذىا  مسذذذىا  

  اإلنفعا (.اإلنفعا (.لمىغيرات إدارة الاقت، اسىبدا  الع)ا، مراقبة لمىغيرات إدارة الاقت، اسىبدا  الع)ا، مراقبة 

امن ثذ  يمكذن القذا  سن معذامالت اإلنحذدار الج)ئذى للمىغيذرات إدراك الذاات، امن ثذ  يمكذن القذا  سن معذامالت اإلنحذدار الج)ئذى للمىغيذرات إدراك الذاات، 

اإللى ارات العقلية، ىقدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات، اإلسذىدال  العقلذى، اإلسذىدال  اإللى ارات العقلية، ىقدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات، اإلسذىدال  العقلذى، اإلسذىدال  

ىقريبا  من الىباين فى قيمة المىغيذر ىقريبا  من الىباين فى قيمة المىغيذر     %%0.,00.,0اإلنفعالى، ىنظي  اإلنفعا ( ىُسه  بنسبة سق  من  اإلنفعالى، ىنظي  اإلنفعا ( ىُسه  بنسبة سق  من  

((. سمذذا فيمذذا يىعلذذق بقذذي  ((. سمذذا فيمذذا يىعلذذق بقذذي  CCOOVVIIDD--1199ب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا ب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا الىابع جاانذذالىابع جاانذذ

معامالت اإلنحذدار الج)ئذى اللا ذة ببذاقى المىغيذرات المسذىقلة  إدارة الاقذت، اسذىبدا  معامالت اإلنحذدار الج)ئذى اللا ذة ببذاقى المىغيذرات المسذىقلة  إدارة الاقذت، اسذىبدا  

الع)ا، مراقبة اإلنفعا ( يذى  حذافها مذن معادلذة اإلنحذدار المىعذدد السذابقة نظذرا  لوذعف الع)ا، مراقبة اإلنفعا ( يذى  حذافها مذن معادلذة اإلنحذدار المىعذدد السذابقة نظذرا  لوذعف 

( لذد  طذالب ( لذد  طذالب CCOOVVIIDD--1199ئحذة كارانذا ئحذة كارانذا ىأثيرها فى الىنبذن بجاانذب السذلاك جذراء جاىأثيرها فى الىنبذن بجاانذب السذلاك جذراء جا

  الجامعة.الجامعة.

( نىذذائ  ىحليذذ  الىبذذاين لإلنحذذدار المىعذذدد للمىغيذذرات ( نىذذائ  ىحليذذ  الىبذذاين لإلنحذذدار المىعذذدد للمىغيذذرات 3030اياوذذب جذذدا  اياوذذب جذذدا            

المسىقلة بعد حاف المىغيرات اات الىأثيرات الوعيفة فذى الىنبذن بجاانذب السذلاك جذراء المسىقلة بعد حاف المىغيرات اات الىأثيرات الوعيفة فذى الىنبذن بجاانذب السذلاك جذراء 

  (لد  طالب الجامعة.(لد  طالب الجامعة.CCOOVVIIDD--1199جائحة كارانا  جائحة كارانا  

لمتعدد بعد حذف المتايرات ذات التأثيرات الضعيفة  لمتعدد بعد حذف المتايرات ذات التأثيرات الضعيفة  ( تحليل تباين اإلنحدار ا( تحليل تباين اإلنحدار ا2020جدول)جدول)

  ( ( CCOOVVIIDD--1199على جوانب السلوك جراء جائحة كورونا)على جوانب السلوك جراء جائحة كورونا)

مصدر  مصدر  

  التباين التباين 
مجموع مجموع 

  المربعات المربعات 
درجة درجة 

  الحرية الحرية 
متوسط متوسط 

  المربعات المربعات 
  "ف" "ف" 

معامل معامل 

  التحديد التحديد 
22RR    

  8.,8270.,270  22  200,700200,700  االنحدار االنحدار 
213,3213,3  270,4270,4  

  830,2830,2  880880  713,2000713,2000  البواقى البواقى 

      303044  174,3380174,3380  الكلى الكلى 

  (:(:3030ايىوب من جدا  ايىوب من جدا  



  زينب محمد أمين محمد 

        CCooeeffffiicciieenntt  ooff  MMuullttiippllee  CCoorrrreellaattiioonn ( (RR ) )  سن معامذذ  اإلرىبذذاط المىعذذدد سن معامذذ  اإلرىبذذاط المىعذذدد   --

(، سمذا  (، سمذا  04,4 04,4 (، اها معامذ  دا  إح ذائيا  عنذد مسذىا   (، اها معامذ  دا  إح ذائيا  عنذد مسذىا   880 880 ،  ،  2 2 ( لدرجة حرية  ( لدرجة حرية  380,4 380,4     

سا معم  معامذ  الىقذدير  سا معم  معامذ  الىقذدير        22CCooeeffffiicciieenntt  ooff  DDeetteerrmmiinnaattiioonn((RR) ) معام  الىحديد  معام  الىحديد  

ن المىغيرات المسىقلة  إدراك الاات، ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ)  ن المىغيرات المسىقلة  إدراك الاات، ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ)  سا قيمة الىباين الحادث م سا قيمة الىباين الحادث م 

الذاات، اإللى ذذارات العقليذة ، اإلسذذىدال  العقلذى، اإلسذذىدال  اإلنفعذالى،الاعى باإلنفعذذا ،  الذاات، اإللى ذذارات العقليذة ، اإلسذذىدال  العقلذى، اإلسذذىدال  اإلنفعذالى،الاعى باإلنفعذذا ،  

مسذذااية  مسذذااية      ((CCOOVVIIDD--1199  ىنظذذي  اإلنفعذذا ( فذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا ىنظذذي  اإلنفعذذا ( فذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا 

ن ىبذاين المىغيذر الىذابع  جاانذب  ن ىبذاين المىغيذر الىذابع  جاانذب  ىقريبذا  مذىقريبذا  مذ    % % 70 70 ,,2 2 (، اهى ىد  على نسذبة ىبذاين  (، اهى ىد  على نسذبة ىبذاين  4 4 ,,270 270     

  (. (. ((CCOOVVIIDD--1199  السلاك جراء جائحة كارانا السلاك جراء جائحة كارانا 

( ( 880880، ، 22سن قيمة "ف" المحسابة اكبذر مذن قيمىهذا الجداليذة عنذد درجذات حريذة  سن قيمة "ف" المحسابة اكبذر مذن قيمىهذا الجداليذة عنذد درجذات حريذة    --

(، اهاا ينكد سن المىغيذرات المسذىقلة ىذند  (، اهاا ينكد سن المىغيذرات المسذىقلة ىذند  44,,0404اهى دالة إح ائيا  عند مسىا   اهى دالة إح ائيا  عند مسىا   

سذذذلاك جذذذراء جائحذذذة سذذذلاك جذذذراء جائحذذذة فذذذى الىنبذذذن بجاانذذذب الفذذذى الىنبذذذن بجاانذذذب ال  %%7070,,22دارا  فذذذى اإلسذذذها  بنسذذذبةدارا  فذذذى اإلسذذذها  بنسذذذبة

  ( لد  طالب الجامعة .( لد  طالب الجامعة .CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

الىحديد األهمية النسبية لك  مىغير من المىغيرات المسىقلة فذى معادلذة اإلنحذدار الىحديد األهمية النسبية لك  مىغير من المىغيرات المسىقلة فذى معادلذة اإلنحذدار 

ى  حساب قيمة "ت" اللىبار مد  الداللة اإلح ائية لمعامالت اإلنحدار الج)ئى كمذا هذا ى  حساب قيمة "ت" اللىبار مد  الداللة اإلح ائية لمعامالت اإلنحدار الج)ئى كمذا هذا 

  (.(.0000ماوب بجدا  ماوب بجدا  

لجزئى فى المعادلة التنبؤية بجوانب السلوك جراء  لجزئى فى المعادلة التنبؤية بجوانب السلوك جراء  ( داللة معامالت اإلنحدار ا( داللة معامالت اإلنحدار ا2020جدول )جدول )

  (.(.CCOOVVIIDD--1199جائحة كورونا)جائحة كورونا)

  المتاير المتاير 
رمز  رمز  

  المتاير المتاير 
  BBقيمة  قيمة  

الخطأ  الخطأ  

  المعيارىالمعيارى
  معاملمعامل

BB  
قيمة "  قيمة "  

  ت" ت" 

  778,48778,48**    308,8308,8  334,81334,81  أأ  الثابت الثابت 

  00سس  إدراك الذات إدراك الذات 
ذذ  ذذ  

4.4,44.4,4  
434,4434,4  

ذذ  ذذ  

330,4330,4  
423,8423,8**  

تقدير ووعى  تقدير ووعى  

  الذات الذات 
  ** ** 004,8004,8  134,4134,4  034,4034,4  804,4804,4  00سس

  ** ** 0,.031,.31  834,4834,4  784,4784,4  484,4484,4  22سس  تحفيز الذات تحفيز الذات 

اإلختصارات  اإلختصارات  

  العقلية العقلية 
  **142,8142,8  800,4800,4  034,4034,4  434,4434,4  22سس

  407,8407,8**  180,4180,4  334,4334,4  8.4,48.4,4  77سس  اإلستدالل العقلى اإلستدالل العقلى 



اإلستدالل  اإلستدالل  

  االنفعالى االنفعالى 
  ** ** 340,8340,8  730,4730,4  834,4834,4  704,4704,4  11سس

  ** ** 144,8144,8  800,4800,4  134,4134,4  824,4824,4  22سس  الوعى باإلنفعال الوعى باإلنفعال 

  ** ** 0,.024,.24  234,4234,4  084,4084,4  334,4334,4  22سس  تنظيم اإلنفعال تنظيم اإلنفعال 

  14,4 14,4 ** دالة عند مسىا  ** دالة عند مسىا                                      04,404,4*دالة عند مسىا  *دالة عند مسىا  

  (:(:0000ايىوب من الجدا   ايىوب من الجدا   

سن قي  معام  اإلنحدار الج)ئى  إدراك الاات، اإللى ذارات العقليذة، اإلسذىدال  سن قي  معام  اإلنحدار الج)ئى  إدراك الاات، اإللى ذارات العقليذة، اإلسذىدال  

ى ى (، اقي  معام  اإلنحدار الج)ئى ىقدير ااعذ(، اقي  معام  اإلنحدار الج)ئى ىقدير ااعذ04,404,4العقلى(، دالة إح ائيا   عند مسىا   العقلى(، دالة إح ائيا   عند مسىا   

الذذاات، ىحفيذذ) الذذاات، اإلسذذىدال  اإلنفعذذالى، الذذاعى باإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا (، دالذذة الذذاات، ىحفيذذ) الذذاات، اإلسذذىدال  اإلنفعذذالى، الذذاعى باإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا (، دالذذة 

(، امذذن ثذذ  يُمكذذن القذذا  سن معادلذذة اإلنحذذدار الج)ئذذى (، امذذن ثذذ  يُمكذذن القذذا  سن معادلذذة اإلنحذذدار الج)ئذذى 14,414,4إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا   إح ذذائيا  عنذذد مسذذىا   

  لمىغيرات الدراسة كالىالى:لمىغيرات الدراسة كالىالى:

إدراك الذات+  إدراك الذات+  XX((22,,222222  --+ )+ )0707,,122122جوانب السلوك جراء جائحة كورونا = جوانب السلوك جراء جائحة كورونا = 

((022022,,22 ) )XX  ( ( 22,,202202دير ووعى الذات+ )دير ووعى الذات+ )تقتقXX    (+ ( 22,,222222تحفيز الذات +)تحفيز الذات )XX    

اإلستدالل اإلستدالل   XX((2221222212اإلستدالل العقلى+)اإلستدالل العقلى+)  XX((22,,022022اإلختصارات العقلية+ )اإلختصارات العقلية+ )

  تنظيم اإلنفعال. تنظيم اإلنفعال. XX  ((1221212212الوعى باإلنفعال+)الوعى باإلنفعال+)XX((02120212االنفعالى+)االنفعالى+)

  مناقشة وتفسير النتائج: مناقشة وتفسير النتائج: 

احيذث إنذو ىذ  احيذث إنذو ىذ    جاانب السلاك ىعىمد على الىفاع  بين الطالب االبيئذة الىعليميذة،جاانب السلاك ىعىمد على الىفاع  بين الطالب االبيئذة الىعليميذة،

ىعليق الدراسة االطالب يىذابعان محاوذراىه  مذن منذا)له  اعىمذادا  علذى اإلنىرنذت بعذد ىعليق الدراسة االطالب يىذابعان محاوذراىه  مذن منذا)له  اعىمذادا  علذى اإلنىرنذت بعذد 

ىطبيق الىعل  عن بعد، االبيئة المن)لية فى ظ  انىشار فيرا  كارانا امذا نذىب عنذو مذن ىطبيق الىعل  عن بعد، االبيئة المن)لية فى ظ  انىشار فيرا  كارانا امذا نذىب عنذو مذن 

ىداعيات سذلبية س ذبحت مليئذة بالمشذاك  الا ذة عذد  ىذافر اإلنىرنذت لجميذع الطذالب ىداعيات سذلبية س ذبحت مليئذة بالمشذاك  الا ذة عذد  ىذافر اإلنىرنذت لجميذع الطذالب 

ا سد  إلى الشعار بالعج) اافىقذار الهذدف فذى الحيذاة، اافىقذار الطاقذة ا سد  إلى الشعار بالعج) اافىقذار الهذدف فذى الحيذاة، اافىقذار الطاقذة اكالك سرعىو، مماكالك سرعىو، مم

الحيايذذة، اسداء المهذذا  األكاديميذذة عبذذر اإلنىرنذذت االميذذ  إلذذى ىأجيلهذذا، ممذذا يذذند  إلذذى الحيايذذة، اسداء المهذذا  األكاديميذذة عبذذر اإلنىرنذذت االميذذ  إلذذى ىأجيلهذذا، ممذذا يذذند  إلذذى 

فذى ظذ  هذا  األ)مذة كلمذا ىكلذف فذى ظذ  هذا  األ)مذة كلمذا ىكلذف     الباحثةةالباحثةةانلفار مسىااه  المعرفى، اهاا ما الحظىذو  انلفار مسىااه  المعرفى، اهاا ما الحظىذو  

هناك من يلجأ إلى السذناىر لعمذ  األبحذاث اهنذاك هناك من يلجأ إلى السذناىر لعمذ  األبحذاث اهنذاك طالب الفرقة الثالثة باألعما  البحثية، فطالب الفرقة الثالثة باألعما  البحثية، ف



  زينب محمد أمين محمد 

من يقا  بى اير الماكرة كما هى اهناك مذن ال يقذا  برفذع اعمذ  بحذث س ذال  اهنذاك من يقا  بى اير الماكرة كما هى اهناك مذن ال يقذا  برفذع اعمذ  بحذث س ذال  اهنذاك 

طالب يقدمان نف  البحث نىيجة لكس  ك  منه  فى عم  بحث مسىق ، كما سن هناك مذن طالب يقدمان نف  البحث نىيجة لكس  ك  منه  فى عم  بحث مسىق ، كما سن هناك مذن 

للىقيي ، اهناك من للىقيي ، اهناك من يدعى إنو قا  برفع البحث الكن الغلط االعيب فى المن ة ل  ىق  برفعو  يدعى إنو قا  برفع البحث الكن الغلط االعيب فى المن ة ل  ىق  برفعو  

يُكلف غير   دان الىل  ( فى عم  البحث، مسىغلين الظذراف الابائيذة اعذد  اجذاد يُكلف غير   دان الىل  ( فى عم  البحث، مسىغلين الظذراف الابائيذة اعذد  اجذاد 

  محاورات لىاعيىه  امحاسبىه .  محاورات لىاعيىه  امحاسبىه .  

كما سن عد  اعى الطالب بما ىثير  المهمة المكلف بها من انفعاالت لديذو، اعذد  كما سن عد  اعى الطالب بما ىثير  المهمة المكلف بها من انفعاالت لديذو، اعذد  

د  قدرىو على ىنظذي  د  قدرىو على ىنظذي  قدرىو على مراقبة ها  اإلنفعاالت سثناء اإلنشغا  فى ىلك المهمة، اعقدرىو على مراقبة ها  اإلنفعاالت سثناء اإلنشغا  فى ىلك المهمة، اع

ىعبيراىو عن ىلك اإلنفعاالت، يجعلو سكثر ميال  إلى البعد عن اإلنشذغا  فذى الىفكيذر بعمذق ىعبيراىو عن ىلك اإلنفعاالت، يجعلو سكثر ميال  إلى البعد عن اإلنشذغا  فذى الىفكيذر بعمذق 

فذذى عنا ذذر ىلذذك المهمذذة، حىذذى ال ي)يذذد لديذذو الشذذعار بفقذذدان السذذيطرة علذذى انفعاالىذذو، فذذى عنا ذذر ىلذذك المهمذذة، حىذذى ال ي)يذذد لديذذو الشذذعار بفقذذدان السذذيطرة علذذى انفعاالىذذو، 

الحالة الحالة ابالىالى يلجأ إلى اإلسىدالالت السريعة فى الىعام  مع الماقف ىجنبا  السىمرار ىلك  ابالىالى يلجأ إلى اإلسىدالالت السريعة فى الىعام  مع الماقف ىجنبا  السىمرار ىلك  

اإلنفعالية غير المسىقرة، مما يجعلو يظهر بمظهر البلي  معرفيذا  الذا  يسذعى إلذى ىقليذ  اإلنفعالية غير المسىقرة، مما يجعلو يظهر بمظهر البلي  معرفيذا  الذا  يسذعى إلذى ىقليذ  

جهد  العقلى المباا  حفاظا  على ىنظيمو الااىى، اها فى الااقع يمي  إلى ىلك المعالجذات جهد  العقلى المباا  حفاظا  على ىنظيمو الااىى، اها فى الااقع يمي  إلى ىلك المعالجذات 

البليلة معرفيا  لمعلامات المهمة ليلفف بها من المشاك  اإلنفعاليذة النايجذة مذن انلفذار البليلة معرفيا  لمعلامات المهمة ليلفف بها من المشاك  اإلنفعاليذة النايجذة مذن انلفذار 

  ا  مااراء اإلنفعا  لديو.  ا  مااراء اإلنفعا  لديو.  مسىمسى

سن الفرد مفطذار علذى اإلحسذا  باإلنفعذاالت االمشذاعر سن الفرد مفطذار علذى اإلحسذا  باإلنفعذاالت االمشذاعر     ((20202020زغير)زغير)    اىر اىر 

قب  سن يُفكر، فعندما يُدرك الفرد ما يشعر بو ىذ)داد لديذو احىمذاالالت الىعامذ  الفعذا  مذع قب  سن يُفكر، فعندما يُدرك الفرد ما يشعر بو ىذ)داد لديذو احىمذاالالت الىعامذ  الفعذا  مذع 

مشاعر  اانفعاالىو، حيث سن القدرة على الاقاف على اإلنفعاالىو ااكىشاف ما يشذعر بذو، مشاعر  اانفعاالىو، حيث سن القدرة على الاقاف على اإلنفعاالىو ااكىشاف ما يشذعر بذو، 

مب بممارسة وبط الاات اىاظيف مهارات المااجهة سا الىاافق ااإلسىرلاء االهذداء مب بممارسة وبط الاات اىاظيف مهارات المااجهة سا الىاافق ااإلسىرلاء االهذداء يسيس

  النفسى اقت األ)مات االوغاط.النفسى اقت األ)مات االوغاط.

فالطالب فى مرحلة الشباب يجد نفسو سما  احىمالين فأما سن ي   إلذى بنذاء ااىذو فالطالب فى مرحلة الشباب يجد نفسو سما  احىمالين فأما سن ي   إلذى بنذاء ااىذو 

بشك  مقبا  امحدد سا سنو يكان ُمىشعب الاات اُمىفكك، فإنفىذاح الطالذب علذى اللبذرات بشك  مقبا  امحدد سا سنو يكان ُمىشعب الاات اُمىفكك، فإنفىذاح الطالذب علذى اللبذرات 

ابقة يجعلذذو يكذذان لنفسذذو معذذايير لا ذذة لىقيذذي  سذذلاكو ىسذذىند إلذذى قيمذذو احاجاىذذو ابقة يجعلذذو يكذذان لنفسذذو معذذايير لا ذذة لىقيذذي  سذذلاكو ىسذذىند إلذذى قيمذذو احاجاىذذو السذذالسذذ

اطماحاىو اداافعو اإلى اكرياىو المىمي)ة ااى)انو اإلنفعالى اها  األبعاد ىُسه  فذى للذق اطماحاىو اداافعو اإلى اكرياىو المىمي)ة ااى)انو اإلنفعالى اها  األبعاد ىُسه  فذى للذق 



مفها  ايجابى للاات اللق سذلاكيات ايجابيذة ىسذه  فذى مااجهذة األ)مذات الطارئذة مثذ  مفها  ايجابى للاات اللق سذلاكيات ايجابيذة ىسذه  فذى مااجهذة األ)مذات الطارئذة مثذ  

  (.(.CCOOVVIIDD--1199س)مة فيرا  كارانا س)مة فيرا  كارانا 

( سن "هندسة الاات ىُمكن الطالذب مذن اللذار ( سن "هندسة الاات ىُمكن الطالذب مذن اللذار 2020:  :  20202020عبد اللطيف)عبد اللطيف)اينكد  اينكد  

فى مراح  حياىو بنجاح، امااجهة مشكالىو االك من لال  الىلطيط الاهنى حيذث يحذدد فى مراح  حياىو بنجاح، امااجهة مشكالىو االك من لال  الىلطيط الاهنى حيذث يحذدد 

سهدافو ايقا  ىركي)  اانىباهو ايُدرب قدراىو فىجعلو مقدرا  لنفسو الآللذرين، كمذا ىبعذد  سهدافو ايقا  ىركي)  اانىباهو ايُدرب قدراىو فىجعلو مقدرا  لنفسو الآللذرين، كمذا ىبعذد  

الىاافذق بذين مشذاعر  الدالليذة اسذلاكو الظذاهر ، الىاافذق بذين مشذاعر  الدالليذة اسذلاكو الظذاهر ، عن ارىكاب األلطاء مما ىُمكنذو مذن عن ارىكاب األلطاء مما ىُمكنذو مذن 

فىالذذد لديذذو شذذعارا  بالراحذذة النفسذذية اىمنذذع عنذذو المشذذاعر السذذلبية مثذذ  الىذذاىر االقلذذق فىالذذد لديذذو شذذعارا  بالراحذذة النفسذذية اىمنذذع عنذذو المشذذاعر السذذلبية مثذذ  الىذذاىر االقلذذق 

  ااإلكىئاب اىقا  ثقىو بنفسو".ااإلكىئاب اىقا  ثقىو بنفسو".

انظرا  للظراف الىى يمر بها الطالب لال  ها  الفىرة اىأثر سلاكياىه  باألحذداث  انظرا  للظراف الىى يمر بها الطالب لال  ها  الفىرة اىأثر سلاكياىه  باألحذداث  

اعد  اجاد عالج لو حىى اآلن، فإن هندسة الاات ىعمذ   اعد  اجاد عالج لو حىى اآلن، فإن هندسة الاات ىعمذ       الجارية اللا ة بإنىشار الفيرا  الجارية اللا ة بإنىشار الفيرا  

على )يذادة انىبذا  اىركيذ) الطالذب عذ  سفكذار  امشذاعر  اانفعاالىذو اسذلاكياىو المعرفية،  على )يذادة انىبذا  اىركيذ) الطالذب عذ  سفكذار  امشذاعر  اانفعاالىذو اسذلاكياىو المعرفية،  

اإلنفعالية، النفسية( اىفسيرها، مما يند  إلى ىكاين سبنية معرفية جديدة، األمذر الذا  يجعذ   اإلنفعالية، النفسية( اىفسيرها، مما يند  إلى ىكاين سبنية معرفية جديدة، األمذر الذا  يجعذ   

فكار الجديذدة  مذن ىاعيذة ااقايذة اطذرب ىعلذ   فكار الجديذدة  مذن ىاعيذة ااقايذة اطذرب ىعلذ   نظرىو ىلىلف عما كان عليو سابقا  فىح  األ نظرىو ىلىلف عما كان عليو سابقا  فىح  األ 

اىدري  ااسىلدا  الحاسب( مح  القديمة، مما يند  إلى إعذادة المشذكالت بطريقذة ىعطذى  اىدري  ااسىلدا  الحاسب( مح  القديمة، مما يند  إلى إعذادة المشذكالت بطريقذة ىعطذى  

الفذذرد إحساسذذا  بذذالىفه  االقذذدرة علذذى الذذىحك ، اهذذاا يذذد  علذذى سن السذذلاك اإلنسذذانى يىسذذ   الفذذرد إحساسذذا  بذذالىفه  االقذذدرة علذذى الذذىحك ، اهذذاا يذذد  علذذى سن السذذلاك اإلنسذذانى يىسذذ   

ع ذيبة الىذى يىعذرر لهذا  ع ذيبة الىذى يىعذرر لهذا  بالمرانة االىغيير االىنام االقابلية للىاافذق مذع هذا  الظذراف ال بالمرانة االىغيير االىنام االقابلية للىاافذق مذع هذا  الظذراف ال 

الك فى بعر الطذالب مذن لذال  الىذدريب المسذىمر علذى علذا   الك فى بعر الطذالب مذن لذال  الىذدريب المسذىمر علذى علذا   الباحثة الباحثة الطالب، اىاُلحظ الطالب، اىاُلحظ 

الحاسب اآللى لمعرفة اسىلدا  الحاسب اآللى االدلا  علذى المااقذع اإللكىرانيذة االىذى لذ   الحاسب اآللى لمعرفة اسىلدا  الحاسب اآللى االدلا  علذى المااقذع اإللكىرانيذة االىذى لذ   

  . . يسبق لو معرفىهاحىى يىمكن من الىعل  لال  ها  الفىرة الع يبة يسبق لو معرفىهاحىى يىمكن من الىعل  لال  ها  الفىرة الع يبة 

علذى علذى   ((SSttuuppppllee,,  eett  aall..,,  22001133مع دراسة مع دراسة   راسة الحاليةراسة الحاليةالدالدكما ىىفق نىائ  كما ىىفق نىائ  

إنذذو يمكذذن الىنبذذن بمسذذىايات البلذذ  المعرفذذى مذذن لذذال  األداء علذذى مهذذا  سذذعة الذذااكرة إنذذو يمكذذن الىنبذذن بمسذذىايات البلذذ  المعرفذذى مذذن لذذال  األداء علذذى مهذذا  سذذعة الذذااكرة 

(، (، CCRRTT(طالب بجامعة ديريى، حيذث اسذىلدمت الىبذار (طالب بجامعة ديريى، حيذث اسذىلدمت الىبذار 1313العاملة، االىى طبقت على  العاملة، االىى طبقت على  
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كان سحذد سهذ  المنبئذات كان سحذد سهذ  المنبئذات فأشارت النىائ  إلى سن سداء الطالب على ىلك المها  نجب فى سن يفأشارت النىائ  إلى سن سداء الطالب على ىلك المها  نجب فى سن ي

(  للبل  المعرفى، اإلى سن اا  سعة الااكرة العاملة المرىفعة (  للبل  المعرفى، اإلى سن اا  سعة الااكرة العاملة المرىفعة CCRRTTبأدائه  على الىبار بأدائه  على الىبار 

( هذ  مذن يجذب ا ذفه  بالبلذ  ( هذ  مذن يجذب ا ذفه  بالبلذ  CCRRTTالاين يقذدمان اسذىجابات اسذىداللية علذى الىبذار الاين يقذدمان اسذىجابات اسذىداللية علذى الىبذار 

المعرفى؛ ألنه  يمىلكان الماارد المعرفية المناسذبة، الكذنه  فوذلاا سال يسذىلدماها عنذد المعرفى؛ ألنه  يمىلكان الماارد المعرفية المناسذبة، الكذنه  فوذلاا سال يسذىلدماها عنذد 

(، االذك عكذ  اا  سذعة الذااكرة العاملذة المنلفوذة الذاين (، االذك عكذ  اا  سذعة الذااكرة العاملذة المنلفوذة الذاين CCRRTTعبارات الىبار عبارات الىبار     ح ح 

(، اا لاا سيوا  إلذى نفذ  اإلجابذة (، اا لاا سيوا  إلذى نفذ  اإلجابذة CCRRTTبالاا جهدا  ااقىا  كبيرين لح  مفردات الىبار بالاا جهدا  ااقىا  كبيرين لح  مفردات الىبار 

الىى نعىبرهذا اسذىداللية، فإنذو ال يمكذن ا ذفه  بالبلذ  المعرفذى؛ ألنهذ  مذن األسذا  ال الىى نعىبرهذا اسذىداللية، فإنذو ال يمكذن ا ذفه  بالبلذ  المعرفذى؛ ألنهذ  مذن األسذا  ال 

  سبة حىى يبللاا فى اسىلدامها.سبة حىى يبللاا فى اسىلدامها.يمىلكان الماارد المعرفية المنايمىلكان الماارد المعرفية المنا

من لال  اجابات الطالب المفحا ذين( سن سغلذبه  يميلذان إلذى  من لال  اجابات الطالب المفحا ذين( سن سغلذبه  يميلذان إلذى  الباحثة الباحثة االحظت  االحظت  

األجابات الحدسية القائمة على اإلسىدالالت العقلية السريعة، اعلذى اإلسذىدالالت اإلنفعاليذة،  األجابات الحدسية القائمة على اإلسىدالالت العقلية السريعة، اعلذى اإلسذىدالالت اإلنفعاليذة،  

مذا يبذدا  مذا يبذدا  اكالك يميلان إلى اسىبداالت الع)ا المغرية الىذى ىشذعره  بسذهالة الماقذف رغذ   اكالك يميلان إلى اسىبداالت الع)ا المغرية الىذى ىشذعره  بسذهالة الماقذف رغذ   

عليذو مذن  ذعابة، كنذام مذن الىشذذجيع ألنفسذه ؛ ليلفذف علذيه  الشذعار بالفشذ ، اكذذالك  عليذو مذن  ذعابة، كنذام مذن الىشذذجيع ألنفسذه ؛ ليلفذف علذيه  الشذعار بالفشذ ، اكذذالك  

يميلان إلى اإللى ارات العقلية لافا  على ماارده  العقلية مذن النفذاا فذى مهمذة بسذيطة ال  يميلان إلى اإللى ارات العقلية لافا  على ماارده  العقلية مذن النفذاا فذى مهمذة بسذيطة ال  

  ىىطلبها، مما كشف مسىايات البل  المعرفى لديه .  ىىطلبها، مما كشف مسىايات البل  المعرفى لديه .  

جنبيذذة ىسذذىلد  سبعذذاد كذذ  جنبيذذة ىسذذىلد  سبعذذاد كذذ  ال ىاجذذد دراسذذة عربيذذة سا سال ىاجذذد دراسذذة عربيذذة سا سالباحثةةة الباحثةةة افذذى حذذداد علذذ  افذذى حذذداد علذذ  

من هندسة الاات، البل  المعرفى، امااراء اإلنفعا ( فذى الىنبذن بجاانذب السذلاك جذراء من هندسة الاات، البل  المعرفى، امااراء اإلنفعا ( فذى الىنبذن بجاانذب السذلاك جذراء 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199جائحة كارانا جائحة كارانا 

بعدم التنبةؤ بجوانةب بعدم التنبةؤ بجوانةب يى  رفر الفرر ال فر  اللا  "يى  رفر الفرر ال فر  اللا  "    ومن العرض السابقومن العرض السابق

  لةدى طةالب الجامعةة بمعلوميةة درجةاتهملةدى طةالب الجامعةة بمعلوميةة درجةاتهم    CCOOVVIIDD--1199))  السلوك جراء جائحة كوروناالسلوك جراء جائحة كورونا

(".اقبذا  الفذرر (".اقبذا  الفذرر في كل من: أبعاد )هندسة الةذات والبخةل المعرفةى ومةاوراء اإلنفعةالفي كل من: أبعاد )هندسة الةذات والبخةل المعرفةى ومةاوراء اإلنفعةال

  البدي  اها:البدي  اها:



لدى طةالب لدى طةالب   CCOOVVIIDD--1199))  يمكن التنبؤ بجوانب السلوك جراء جائحة كورونايمكن التنبؤ بجوانب السلوك جراء جائحة كورونا""

الجامعة بمعلومية درجاتهم في كل من: أبعاد )هندسة الةذات والبخةل المعرفةى ومةاوراء الجامعة بمعلومية درجاتهم في كل من: أبعاد )هندسة الةذات والبخةل المعرفةى ومةاوراء 

  (".(".اإلنفعالاإلنفعال

  ابع وتفسيرها: ابع وتفسيرها: نتيجة الفرض الرنتيجة الفرض الر

التوجةد تةأثيرات مباشةرة وغيةر مباشةرة لكةل مةن التوجةد تةأثيرات مباشةرة وغيةر مباشةرة لكةل مةن ين  الفرر الرابذع علذى"  ين  الفرر الرابذع علذى"  

المتايرات المستقلة المتمثلة في هندسة الذات والبخل المعرفةى ومةاوراء اإلنفعةال علةى المتايرات المستقلة المتمثلة في هندسة الذات والبخل المعرفةى ومةاوراء اإلنفعةال علةى 

  ".".لدى طالب الجامعةلدى طالب الجامعة    CCOOVVIIDD--1199))  جوانب السلوك جراء جائحة كوروناجوانب السلوك جراء جائحة كورونا

  PPaatthhسذلاب ىحليذ  المسذارسذلاب ىحليذ  المسذاراللىحقذق مذن  ذحة هذاا الفذرر، ىذ  اسذىلدا  ساللىحقذق مذن  ذحة هذاا الفذرر، ىذ  اسذىلدا  س  

AAnnaallyyssiiss     270270--270270، ، 00200020عمر،  عمر،  االك بإىبام اللطاات الىالية كما اكرت فى االك بإىبام اللطاات الىالية كما اكرت فى.).)  

اهذا النمذااج الذا  ياوذب اهذا النمذااج الذا  ياوذب   CCaauussaall  MMooddeell"افىرار النمااج السببى "افىرار النمااج السببى   --سس

العالقات بين المىغيرات المسىقلة االمىغير الىذابع ماوذام الدراسذة، االذك العالقات بين المىغيرات المسىقلة االمىغير الىذابع ماوذام الدراسذة، االذك 

البحاث المرىبطة، اهذاا النمذااج البحاث المرىبطة، اهذاا النمذااج اعىمادا  على األطر النظرية االدراسات ااعىمادا  على األطر النظرية االدراسات ا

  يُسمى بالنمااج السببى المفىرر.يُسمى بالنمااج السببى المفىرر.

اهى ىُعبر عن جميذع اهى ىُعبر عن جميذع CCoorrrreellaattiioonn  MMaattrriixx  إيجاد الم فافة اإلرىباطية إيجاد الم فافة اإلرىباطية   --بب

معذذامالت اإلرىبذذاط الممكنذذة بذذين المىغيذذرات المسذذىقلة االىابعذذة ماوذذام معذذامالت اإلرىبذذاط الممكنذذة بذذين المىغيذذرات المسذذىقلة االىابعذذة ماوذذام 

فإن عدد معامالت فإن عدد معامالت     0000االدراسة"، احيث سن عدد ها  المىغيرات مجىمعة    االدراسة"، احيث سن عدد ها  المىغيرات مجىمعة    

  ( الىالى.( الىالى.1010( معام  ارىباط ماوحين فى جدا  ( معام  ارىباط ماوحين فى جدا  140140ىباط الممكنة  ىباط الممكنة  اإلراإلر
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  المتايرات المتايرات 

  
جوانب جوانب 

  السلوك السلوك 
  إدراك الذات إدراك الذات   إدارة الوقت إدارة الوقت 

تقدير ووعى  تقدير ووعى  

  الذات الذات 
  تحفيز الذات تحفيز الذات 

هندسة الذات هندسة الذات 

  ككلككل
استبدال  استبدال  

  العزو العزو 
االختصارات  االختصارات  

  العقلية العقلية 
االستدالل االستدالل 

  العقلى العقلى 
االستدالل االستدالل 

  االنفعالى االنفعالى 

البخل  البخل  

المعرفى  المعرفى  

  ككلككل

وعى  وعى  الال

  ال ال باالنفعباالنفع
مراقبة  مراقبة  

  االنفعال االنفعال 
تنظيم  تنظيم  

  االنفعال االنفعال 

ماوراء  ماوراء  

االنفعال  االنفعال  

  ككلككل

                              ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة   جوانب السلوك جوانب السلوك 

  إدارةإدارة

  الوقت الوقت 
                            ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة   2221222212

  إدراكإدراك

  الذات الذات 
                          ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة   * * 7701277012  ** ** 2221222212

تقدير ووعى  تقدير ووعى  

  الذات الذات 
                        ةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةة  * * 2201222012  2021220212  * * 2701227012

  تحفيز  تحفيز  

  الذات الذات 
                      ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة   ** ** 1221212212  ** ** 2221222212  2021220212  ** ** 7221272212

هندسة الذات هندسة الذات 

  ككلككل
                    ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة   * * 2021220212  * * 2071220712  * * 0011200112  * * 1221212212  * * 2201222012

                  ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة   * * 2221222212  1021210212  ** ** 2221222212  * * 2201222012  2021220212  2021220212  استبدال العزو استبدال العزو 

االختصارات  االختصارات  

  عقلية عقلية الال
                ةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةة   * * 2201222012  1021210212  * * 2221222212  ** ** 2221222212  * * 0701207012  2121221212  * * 2001220012

االستدالل االستدالل 

  العقلى العقلى 
              ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة   * * 1021210212  2021220212  ** ** 2221222212  * * 2201222012  0721207212  * * 2201222012  * * 2101221012  * * 0201202012

االستدالل االستدالل 

  االنفعالى االنفعالى 
            ةةةة ةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2212221222  * * 2201222012  * * 2221222212  * * 0201202012  * * 0201202012  2121221212  ** ** 2221222212  * * 1001210012  ** ** 2221222212

البخل المعرفى  البخل المعرفى  

  ككلككل
          ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة   * * 2021220212  ** ** 2221222212  2221222212  0721207212  ** ** 2221222212  * * 0201202012  * * 0011200112  * * 2220222202  * * 2021220212  * * 1121211212

الوعى  الوعى  

  باالنفعال باالنفعال 
        ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة   * * 0001200012  0021200212  * * 2001220012  * * 2101221012  122212122212  *  *  0201202012  * * 2021220212  * * 2201222012  ** ** 1221212212  * * 2201222012  * * 2201222012

      ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة   ** ** 2221222212  2021220212  1021210212  ** ** 2221222212  2221222212  * * 2201222012  ** ** 2221222212  2021220212  ** ** 0221202212  * * 2201222012  1212222222  7021270212  ال ال مراقبة االنفعمراقبة االنفع

    ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة   2221222212  ** ** 7221272212  * * 0101201012  221212221212  ** ** 2221222212  * * 0221202212  * * 0001200012  ** ** 2221222212  * * 2221222212  * * 1221212212  2021220212  * * 2201222012  * * 2701227012  تنظيم االنفعال تنظيم االنفعال 

ماوراء االنفعال  ماوراء االنفعال  

  ككلككل
  ةةةةةةةة  * * 2011220112  * * 2201222012  * * 2201222012  * * 1211212112  * * 2201222012  * * 0021200212  * * 0001200012  * * 7021270212  * * 2071220712  * * 2221222212  * * 0021200212  ** ** 0001200012  * * 0112011211  * * 2200222002



فى النمااج المفىذرر. حيذث سن فى النمااج المفىذرر. حيذث سن   PPaatthh  CCooeeffffiicciieennttssمعامالت المسار معامالت المسار   --جج

المألاا من ىحلي  اإلنحدار المىعدد هذا نفسذو المألاا من ىحلي  اإلنحدار المىعدد هذا نفسذو ( ( BBا)ن اإلنحدار المعيار   ا)ن اإلنحدار المعيار   

علذى الىذأثير المباشذر علذى الىذأثير المباشذر     ر االذا  يذد ر االذا  يذد معام  المسار فى سسلاب ىحليذ  المسذامعام  المسار فى سسلاب ىحليذ  المسذا

  للمىغير المسىق  على المىغير الىابع، ابالك يى  إجراء الىحلي  اآلىى:  للمىغير المسىق  على المىغير الىابع، ابالك يى  إجراء الىحلي  اآلىى:  

، اىحفيذ) ، اىحفيذ) ((22))، اىقدير ااعذى الذاات، اىقدير ااعذى الذاات((00))، اإدراك الاات، اإدراك الاات((00))انحدار ك  من  إدراة الاقتانحدار ك  من  إدراة الاقت  

، ، ((22))، اإلسذذىدال  العقلذذى ، اإلسذذىدال  العقلذذى ((11))، اإللى ذذارات العقليذذة ، اإللى ذذارات العقليذذة ((77))، اسذذىبدا  العذذ)ا، اسذذىبدا  العذذ)ا((22))الذذاات الذذاات 

، اىنظذذي  ، اىنظذذي  ((2020))، امراقبذذة اإلنفعذذا ، امراقبذذة اإلنفعذذا ((22))، االذذاعى باإلنفعذذا ، االذذاعى باإلنفعذذا ((22))عذذالىعذذالىىدال  اإلنفىدال  اإلنفااإلسذذااإلسذذ

كمىغيذذذذرات مسذذذذىقلة علذذذذى جاانذذذذب السذذذذلاك جذذذذراء جائحذذذذة كمىغيذذذذرات مسذذذذىقلة علذذذذى جاانذذذذب السذذذذلاك جذذذذراء جائحذذذذة     ((0000))اإلنفعذذذذا اإلنفعذذذذا 

  كمىغير ىابع.كمىغير ىابع.  CCOOVVIIDD))    ((0000))--1199كارانا كارانا 

النمااج السببى األساسذى: بذالىعاير فذى النمذااج السذببى المفىذرر بقذي  كذ  مذن النمااج السببى األساسذى: بذالىعاير فذى النمذااج السذببى المفىذرر بقذي  كذ  مذن   

لمسذار( المذألااة مذن ىحليذ  اإلنحذدار المىعذدد لمسذار( المذألااة مذن ىحليذ  اإلنحذدار المىعذدد ة معامالت اة معامالت اسا)ان اإلنحدار المعياريسا)ان اإلنحدار المعياري

ابقي  معامالت اإلرىباط المألااة مذن الم ذفافة اإلرىباطيذة نح ذ  علذى النمذااج ابقي  معامالت اإلرىباط المألااة مذن الم ذفافة اإلرىباطيذة نح ذ  علذى النمذااج 

  ( الىالى:  ( الىالى:  88السببى األساسى كما ها ماوب فى شك  السببى األساسى كما ها ماوب فى شك  

  ( النموذج السببى األساسى( النموذج السببى األساسى00شكل)شكل)

حذ  حذ  ساسذى يذى  فساسذى يذى  فنمااج المعد  االنهائى: بعد الىا   إلى النمااج السذببى األنمااج المعد  االنهائى: بعد الىا   إلى النمااج السذببى األ  --

ألنها ىعىبر غيذر معنانذة، ألنها ىعىبر غيذر معنانذة،   44,,1414قي  معامالت المسار ااسىبعاد سية قيمة ىق  عن قي  معامالت المسار ااسىبعاد سية قيمة ىق  عن 

  ابالك يى  حاف:ابالك يى  حاف:

( ( 8080( إلذذى جاانذذب السذذلاك  ( إلذذى جاانذذب السذذلاك  00اهذذا معامذذ  المسذذار مذذن إدارة الاقذذت  اهذذا معامذذ  المسذذار مذذن إدارة الاقذذت    00* *   8080مم  --

  (.(.44,,344344ايساا  ايساا  

( ( 8080( إلذى جاانذب السذلاك  ( إلذى جاانذب السذلاك  11اها معام  المسار مذن اسذىبدا  العذ)ا  اها معام  المسار مذن اسذىبدا  العذ)ا      11*  *      8080مم  --

  (.(.44,,004004    ايسااايساا



  زينب محمد أمين محمد 

( ( 8080( إلذى جاانذب السذلاك  ( إلذى جاانذب السذلاك  4040اها معام  المسار من مراقبة الاات  اها معام  المسار من مراقبة الاات      4040*  *      8080مم  --

  (.(.44,,184184ايساا  ايساا  

ثذذ  يذذى  إعذذادة إجذذراء ىحلذذيالت اإلنحذذدار مذذرة سلذذرة الكذذن للمىغيذذرات المسذذىقلة ثذذ  يذذى  إعذذادة إجذذراء ىحلذذيالت اإلنحذذدار مذذرة سلذذرة الكذذن للمىغيذذرات المسذذىقلة 

المىبقية اات معامالت المسار الدالة، افى هذا  اللطذاة يذى  الا ذا  إلذى سا)ان انحذدار المىبقية اات معامالت المسار الدالة، افى هذا  اللطذاة يذى  الا ذا  إلذى سا)ان انحذدار 

  ت مسار البااقى فيى  حسابها كالىالى:ت مسار البااقى فيى  حسابها كالىالى:سما معامالسما معامال    معيارية جديدة.معيارية جديدة.

  RR  == .2,4 .2,4  22  --00            * ب * ب   8080مم                    

CCOOVVIIDD--ها معام  مسار البااقى لجاانب السلاك جراء جائجة كارانا ها معام  مسار البااقى لجاانب السلاك جراء جائجة كارانا * ب * ب   8080م م حيث حيث 

1199 ،) ،)RR22 .هى معام  الىحديد. هى معام  الىحديد  

نمااج  نمااج  بعد الك يى  إجراء الىعديالت اآلىية فى النمااج السببى األساسى للىا   إلى البعد الك يى  إجراء الىعديالت اآلىية فى النمااج السببى األساسى للىا   إلى ال

  ى المعد  االنهائى: ى المعد  االنهائى: السببالسبب

  . . 4040* *   8080مم، ،   11* *   8080مم  ،،  00* *   8080ممحاف المسارات غير الدالة حاف المسارات غير الدالة   ••



  اسىبدا  معامالت المسار القديمة بمعامالت المسار الجديدة. اسىبدا  معامالت المسار القديمة بمعامالت المسار الجديدة.   ••

امع إجراء ها  الىعديالت ي ذبب النمذااج فذى  ذارة جديذدة ىسذمى بذالنمااج امع إجراء ها  الىعديالت ي ذبب النمذااج فذى  ذارة جديذدة ىسذمى بذالنمااج 

( ( 33بالشذذك   بالشذذك     ير اهذذا ماوذذبير اهذذا ماوذذبالسذذببى المعذذد  النهذذائى االذذا  سيلوذذع للمناقشذذة االىفسذذالسذذببى المعذذد  النهذذائى االذذا  سيلوذذع للمناقشذذة االىفسذذ

  الىالى:الىالى:

  

  ( النموذج السببى المعدل والنهائى ( النموذج السببى المعدل والنهائى 22شكل)شكل)



  زينب محمد أمين محمد 

  مناقشة النموذج النهائى وتفسيره:  مناقشة النموذج النهائى وتفسيره:  

تحديد نسبة التباين المشةترك المحةدد مةن التبةاين الكلةى للمتايةر التةابع نتيجةة تحديد نسبة التباين المشةترك المحةدد مةن التبةاين الكلةى للمتايةر التةابع نتيجةة 

  تأثيره بالمتايرات المستقلة:تأثيره بالمتايرات المستقلة:

    22RR))CCooeeffffiicciieenntt  ooffسسذذذذفرت النىذذذذائ  سن معامذذذذ  الىحديذذذذد سسذذذذفرت النىذذذذائ  سن معامذذذذ  الىحديذذذذد 

DDeetteerrmmiinnaattiioonn  سا معام  الىقذدير سا قيمذة الىبذاين الحذادث مذن المىغيذرات المسذىقلة  سا معام  الىقذدير سا قيمذة الىبذاين الحذادث مذن المىغيذرات المسذىقلة

إدراك الاات، ىقدير ااعى الاات، ىحفي) الاات، اإللى ارات العقلية، اإلسذىدال  العقلذى، إدراك الاات، ىقدير ااعى الاات، ىحفي) الاات، اإللى ارات العقلية، اإلسذىدال  العقلذى، 

اإلسىدال  اإلنفعالى، الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( فى جاانذب السذلاك جذراء جائحذة اإلسىدال  اإلنفعالى، الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( فى جاانذب السذلاك جذراء جائحذة 

(، اهى ىد  على سن األبعذاد المسذىقلة سسذهمت (، اهى ىد  على سن األبعذاد المسذىقلة سسذهمت 270,4270,4اا   اا   ( مس( مسCCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

% فذذى الىذذأثير السذذببى علذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا % فذذى الىذذأثير السذذببى علذذى جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا   2,702,70بنسذذبة بنسذذبة 

  CCOOVVIIDD--1199.لد  طالب الجامعة.(لد  طالب الجامعة)  

  لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على جوانب السلوك جراء جائحة كورونا:لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على جوانب السلوك جراء جائحة كورونا:اا  ••

دار المعياريذة( السذابق دار المعياريذة( السذابق ا)ان االنحا)ان االنحسن الىأثيرات المباشرة هى معامالت المسار  سسن الىأثيرات المباشرة هى معامالت المسار  س

اكرها، سما الىأثيرات غير المباشذرة فىنذى  مذن طذرح الىذأثيرات المباشذرة مذن معذامالت اكرها، سما الىأثيرات غير المباشذرة فىنذى  مذن طذرح الىذأثيرات المباشذرة مذن معذامالت 

اإلرىبذذاط، االىذذأثير غيذذر المباشذذر لمىغيذذر مسذذىق  علذذى المىغيذذر ىذذابع يُمكذذن سن يحذذدث اإلرىبذذاط، االىذذأثير غيذذر المباشذذر لمىغيذذر مسذذىق  علذذى المىغيذذر ىذذابع يُمكذذن سن يحذذدث 

  بطريقىين:  بطريقىين:  

آلر لو آلر لو     األا : يكان من لال  اإلرىباط بين المىغير المسىق  امىغير مسىق األا : يكان من لال  اإلرىباط بين المىغير المسىق  امىغير مسىق   --00

  ثير مباشر على المىغير الىابع.ثير مباشر على المىغير الىابع.ىأىأ

  الثانى: من لال  اإلرىباط بين المىغيرات المسىقلة ببعوها البعر.الثانى: من لال  اإلرىباط بين المىغيرات المسىقلة ببعوها البعر.  --88

ايمكذذن ىللذذي  الىذذأثيرات السذذببية المباشذذرة اغيذذر المباشذذرة مذذن المىغيذذرات ايمكذذن ىللذذي  الىذذأثيرات السذذببية المباشذذرة اغيذذر المباشذذرة مذذن المىغيذذرات 

( ( 3030( فذى الجذدا   ( فذى الجذدا   CCOOVVIIDD--1199المسىقلة على جاانب السلاك جذراء جائحذة كارانذا المسىقلة على جاانب السلاك جذراء جائحذة كارانذا 

  الىالى:الىالى:



السببية المباشرة وغيةر المباشةرة للمتايةرات المسةتقلة السببية المباشرة وغيةر المباشةرة للمتايةرات المسةتقلة لتأثيرات  لتأثيرات  ( ا( ا1010جدول )جدول )

  (.(.CCOOVVIIDD--1199على جوانب السلوك جراء جائحة كورونا)على جوانب السلوك جراء جائحة كورونا)

  بجوانب السلوك  بجوانب السلوك    االرتباطاالرتباط  األبعاد األبعاد 
  التأثيرات السببية التأثيرات السببية 

  غير المباشرة غير المباشرة   المباشرة المباشرة 

  104,4 104,4 ذذذ ذذذ   330,4 330,4 ذذذ ذذذ   224,4 224,4   إدراك الذات  إدراك الذات  

  224,4 224,4   134,4 134,4   310,4 310,4   تقدير ووعى الذات تقدير ووعى الذات 

  334,4 334,4   834,4 834,4   1.4,4 1.4,4   ذات ذات تحفيز التحفيز ال

  004,4 004,4 ذذذ ذذذ   800,4 800,4   280,4 280,4   االختصارات العقلية االختصارات العقلية 

  374,4 374,4   180,4 180,4   048,4 048,4   االستدالل العقلى االستدالل العقلى 

  274,4 274,4 ذذذ ذذذ   730,4 730,4   24,4. 24,4.   االستدالل االنفعالى االستدالل االنفعالى 

  044,4044,4ذذذ  ذذذ    800,4 800,4   240,4 240,4   الوعى باالنفعال الوعى باالنفعال 

  080,4 080,4   234,4 234,4   10,4. 10,4.   تنظيم االنفعال تنظيم االنفعال 

لب دا  إح ذائيا  عنذد مسذىا  لب دا  إح ذائيا  عنذد مسذىا  ىأثير سذاىأثير سذا    ( اجاد( اجاد3030( اجدا  ( اجدا  33يىوب من شك  يىوب من شك  

( لمىغيرات  إدراك الاات، اإلسىدال  اإلنفعالى،اإللى ارات العقلية( على جاانذب ( لمىغيرات  إدراك الاات، اإلسىدال  اإلنفعالى،اإللى ارات العقلية( على جاانذب 44,,0404  

(، بمعنذى اجذاد مسذار دا  إح ذائيا  بذين (، بمعنذى اجذاد مسذار دا  إح ذائيا  بذين CCOOVVIIDD--1199السلاك جذراء جائحذة كارانذا السلاك جذراء جائحذة كارانذا 

ب السذلاك ب السذلاك مىغيرات   إدراك الاات، اإلسىدال  اإلنفعالى، اإللى ارات العقلية( على جاانمىغيرات   إدراك الاات، اإلسىدال  اإلنفعالى، اإللى ارات العقلية( على جاان

(، ااجذد ىذأثير ماجذب دا  إح ذائيا  عنذد مسذىا  (، ااجذد ىذأثير ماجذب دا  إح ذائيا  عنذد مسذىا  CCOOVVIIDD--1199جراء جائحة كارانذا جراء جائحة كارانذا 

( لمىغيذذرات  ىنظذذي  اإلنفعذذا ، ىقذذدير ااعذذى الذذاات اىحفيذذ) الذذاات ااإلسذذىدال  ( لمىغيذذرات  ىنظذذي  اإلنفعذذا ، ىقذذدير ااعذذى الذذاات اىحفيذذ) الذذاات ااإلسذذىدال  44,,0404  

(، بمعنى اجذاد مسذار دا  (، بمعنى اجذاد مسذار دا  CCOOVVIIDD--1199العقلى( اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا العقلى( اجاانب السلاك جراء جائحة كارانا 

ااعذى الذاات اىحفيذ) الذاات ااإلسذىدال  ااعذى الذاات اىحفيذ) الذاات ااإلسذىدال      ا ، ىقذديرا ، ىقذديرإح ائيا  بين مىغيرات  ىنظي  اإلنفعذإح ائيا  بين مىغيرات  ىنظي  اإلنفعذ

(، ااجذد ىذأثير سذالب دا  (، ااجذد ىذأثير سذالب دا  CCOOVVIIDD--1199العقلى( اجاانب السلاك جراء جائحة كارانذا العقلى( اجاانب السلاك جراء جائحة كارانذا 

( لمىغيذر الذاعى باإلنفعذا  اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة ( لمىغيذر الذاعى باإلنفعذا  اجاانذب السذلاك جذراء جائحذة 44,,1414إح ائيا  عند مسىا   إح ائيا  عند مسىا   

نفعذا  نفعذا  (، بمعنى اجاد مسار دا  إح ائيا  بذين مىغيذر الذاعى باإل(، بمعنى اجاد مسار دا  إح ائيا  بذين مىغيذر الذاعى باإلCCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

(. احيث سن مربذع معامذ  المسذار (. احيث سن مربذع معامذ  المسذار CCOOVVIIDD--1199اانب السلاك جراء جائحة كارانا اانب السلاك جراء جائحة كارانا اجاج

ها الك الج)ء مذن ىبذاين المىغيذر الىذابع االذا  يرجذع إلذى سثذر المىغيذر المسذىق ، فمذن ها الك الج)ء مذن ىبذاين المىغيذر الىذابع االذا  يرجذع إلذى سثذر المىغيذر المسذىق ، فمذن 

( نجذذد سن مىغيذذرات إدراك الذذاات، ىقذذدير ااعذذى الذذاات، ىحفيذذ) الذذاات، ( نجذذد سن مىغيذذرات إدراك الذذاات، ىقذذدير ااعذذى الذذاات، ىحفيذذ) الذذاات، 3030جذذدا  جذذدا  



  زينب محمد أمين محمد 

  اإلانفعذالى، الذاعى باإلنفعذا ، ىنظذذي    اإلانفعذالى، الذاعى باإلنفعذا ، ىنظذذي  ، اإلسذذىدال، اإلسذذىدالاإللى ذارات العقلية،اإلسذىدال  العقلذىاإللى ذارات العقلية،اإلسذىدال  العقلذى

، ، %%7,8.7,8.، ، %%31,031,0، ، %%84,884,8، ، %%40,440,4، ، %%80,480,4، ، %%77,077,0اإلنفعذذا ( ىسذذه  فذذى ىفسذذير  اإلنفعذذا ( ىسذذه  فذذى ىفسذذير  

( مذذذن الىبذذذاين الكلذذذى فذذذى جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة كارانذذذا ( مذذذن الىبذذذاين الكلذذذى فذذذى جاانذذذب السذذذلاك جذذذراء جائحذذذة كارانذذذا 00,400,4%%، ، 18,018,0%%

  CCOOVVIIDD--1199.على الىرىيب.(على الىرىيب)  

  مناقشة وتفسير النتائج: مناقشة وتفسير النتائج: 

لمسةتقلة )إدراك الةذات، تقةدير ووعةى لمسةتقلة )إدراك الةذات، تقةدير ووعةى لمتايرات المتايرات االتأثير المباشر وغير المباشر لالتأثير المباشر وغير المباشر ل  --00

الةةذات، تحفيةةز الةةذات( علةةى المتايةةر التةةابع )جوانةةب السةةلوك جةةراء جائحةةة الةةذات، تحفيةةز الةةذات( علةةى المتايةةر التةةابع )جوانةةب السةةلوك جةةراء جائحةةة 

  (.(.((CCOOVVIIDD--1199  كوروناكورونا

سن قيمة معام  المسار من  إدراك الاات، ىقدير ااعى الاات، ىحفي) الذاات(إلى سن قيمة معام  المسار من  إدراك الاات، ىقدير ااعى الاات، ىحفي) الذاات(إلى 

، ، ,44134,134، ، 330,4330,4--( ىسذذاا   ( ىسذذاا   CCOOVVIIDD--1199جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا  جاانذذب السذذلاك جذذراء جائحذذة كارانذذا  

( على الىرىيب، ااإلشارة السالبة ىحمذ  نىيجىذين ىعىبذران اجهذان لعملذة ااحذدة، ( على الىرىيب، ااإلشارة السالبة ىحمذ  نىيجىذين ىعىبذران اجهذان لعملذة ااحذدة، 34,434,488

سالهما سن إدراك الاات سبب مباشر فى ارىفام جاانب سلاك الطالب، اثانيهمذا سن إدراك سالهما سن إدراك الاات سبب مباشر فى ارىفام جاانب سلاك الطالب، اثانيهمذا سن إدراك 

هذا  النىيجذة بذأن هذا  النىيجذة بذأن     ويمكةن تفسةيرويمكةن تفسةيرالاات سبب مباشر فذى إلفذاب جاانذب سذلاك الطالذب،  الاات سبب مباشر فذى إلفذاب جاانذب سذلاك الطالذب،  

الفذرد االسذيما األفذراد الذاين يُعذانان مذن المشذكالت الفذرد االسذيما األفذراد الذاين يُعذانان مذن المشذكالت  فى سلاك   فى سلاك  هندسة الاات ىنثر كثيرا  هندسة الاات ىنثر كثيرا  

ااإلوطرابات النفسية االىى ىنثر كثيرا  على ىاا   الفذرد مذع اآللذرين فىجعلذو يشذعر ااإلوطرابات النفسية االىى ىنثر كثيرا  على ىاا   الفذرد مذع اآللذرين فىجعلذو يشذعر 

بالع)لة ابالفراع النفسى مما يدفعو إلى الاقام فى اإلوطرابات النفسذية االسذلاكية الىذى بالع)لة ابالفراع النفسى مما يدفعو إلى الاقام فى اإلوطرابات النفسذية االسذلاكية الىذى 

فسذية امشذكالت سذلاكية ىذنثر فسذية امشذكالت سذلاكية ىذنثر اوذطرابات ناوذطرابات نىنثر على ىفكير  اإدراكو اانىباهذو اهنذاك  ىنثر على ىفكير  اإدراكو اانىباهذو اهنذاك  

علذذذى هذذذا  القذذذدرات امذذذن هذذذا  المشذذذكالت سذذذاء اسذذذىلدا  الىقنيذذذات الحديثذذذة امنهذذذا علذذذى هذذذا  القذذذدرات امذذذن هذذذا  المشذذذكالت سذذذاء اسذذذىلدا  الىقنيذذذات الحديثذذذة امنهذذذا 

  (.(.10201020العسكر،العسكر،اإلنىرنت اإلنىرنت 

كما سن الطالب الجذامعى يذى  ىدريبذو علذى وذرارة ىشذغي  العقذ  ابذا  الجهذد كما سن الطالب الجذامعى يذى  ىدريبذو علذى وذرارة ىشذغي  العقذ  ابذا  الجهذد 

ة ة لذة الااقعيذلذة الااقعيذالعقلى المناسب للىفكير حسب ك  ماقف، اعلى وذرارة اإلعىمذاد علذى األدالعقلى المناسب للىفكير حسب ك  ماقف، اعلى وذرارة اإلعىمذاد علذى األد

الفعلية الي  على ما يشعر بو الطالب سا ما ىاحى بو كذ  مهمذة مذن انفعذاالت، ابالىذالى الفعلية الي  على ما يشعر بو الطالب سا ما ىاحى بو كذ  مهمذة مذن انفعذاالت، ابالىذالى 

فإن مسىااه  فى البل  المعرفى قد ىحسن مع ىقد  العمر اانىقاله  من فرقذة دراسذية إلذى فإن مسىااه  فى البل  المعرفى قد ىحسن مع ىقد  العمر اانىقاله  من فرقذة دراسذية إلذى 



فرقة آلر ، فطالب الفرقة الرابعة سكثر عقالنية اسكثر مذيال  إلذى ىجنذب اإلنفعذاالت عنذد فرقة آلر ، فطالب الفرقة الرابعة سكثر عقالنية اسكثر مذيال  إلذى ىجنذب اإلنفعذاالت عنذد 

ار المحيطة بذو، اعذد  اإلنسذياب اراء المشذاعر ااإلنفعذاالت الم ذاحبة ار المحيطة بذو، اعذد  اإلنسذياب اراء المشذاعر ااإلنفعذاالت الم ذاحبة   على األم  على األمالحكالحك

  للماقف حىى ال ىعيق ىفكير  اىنثر عليو.للماقف حىى ال ىعيق ىفكير  اىنثر عليو.

اإلنفعالية ىرك) علذى العالقذة بذين الىفكيذر ااإلنفعذا  االسذلاك اإلنفعالية ىرك) علذى العالقذة بذين الىفكيذر ااإلنفعذا  االسذلاك   --فالنظرية العقليةفالنظرية العقلية

ر  لذي  ر  لذي  االىدال  بينهما فى عالقات السذبب االنىيجذة المىبادلذة، فالطالذب ىوذرب مشذاعاالىدال  بينهما فى عالقات السذبب االنىيجذة المىبادلذة، فالطالذب ىوذرب مشذاع

ب األحداث المحيطة بو، إنما بسبب نظرىو إلى ىلذك األحذداث اسن انفعاالىذو ىنشذأ مذن ب األحداث المحيطة بو، إنما بسبب نظرىو إلى ىلذك األحذداث اسن انفعاالىذو ىنشذأ مذن بسببسب

طريقة ىفكير ، الكى نغير انفعاالىو يجب سن نغير ىفكير  ساال ، اىفىرر ها  النظريذة سن طريقة ىفكير ، الكى نغير انفعاالىو يجب سن نغير ىفكير  ساال ، اىفىرر ها  النظريذة سن 

الىفكير يُقرر السلاك، س  سن المشكالت الىذى يمذر بهذا األفذراد ىرجذع إلذى الطريقذة الىذى الىفكير يُقرر السلاك، س  سن المشكالت الىذى يمذر بهذا األفذراد ىرجذع إلذى الطريقذة الىذى 

االماقف، اهاا ها هدف هندسة الاات االا  يىمث   فذى ىغييذر مذا االماقف، اهاا ها هدف هندسة الاات االا  يىمث   فذى ىغييذر مذا     ها األحداثها األحداثيفسران بيفسران ب

  (.(.20202020أبو النصر،أبو النصر،بالنف  االىأثير باآللرين بالنف  االىأثير باآللرين 

( الىى ىنكد علذى اجذاد عالقذة بذين  ( الىى ىنكد علذى اجذاد عالقذة بذين  TTooppllaakk,,  eett  aall..,,22001144اهاا يىفق مع دراسة  اهاا يىفق مع دراسة  

نذى  نذى  فكيذر العقال فكيذر العقال البل  المعرفى االىفكير العقالنى، كما يُمكن الىنبن بدرجات الطالب علذى مهذا  الى البل  المعرفى االىفكير العقالنى، كما يُمكن الىنبن بدرجات الطالب علذى مهذا  الى 

  ( للبل  المعرفى.  ( للبل  المعرفى.  CCRRTTمن لال  درجاىه  على الىبار  من لال  درجاىه  على الىبار  

أما التأثيرات غير المباشةرة للمتايةرات المسةتقلة )إدراك الةذات، تقةدير ووعةى أما التأثيرات غير المباشةرة للمتايةرات المسةتقلة )إدراك الةذات، تقةدير ووعةى 

، ، 224,4224,4، ، 104,4104,4--فقيمىذذو ىسذذاا  فقيمىذذو ىسذذاا    الةةذات، تحفيةةز الةةذات(على جوانةةب سةةلوك الطالةةبالةةذات، تحفيةةز الةةذات(على جوانةةب سةةلوك الطالةةب

رة السذالبة ىحمذ  رة السذالبة ىحمذ  لة، ااإلشالة، ااإلشا(على الىرىيب، اهى قي  بالرغ  من وعفها إال سنها دا(على الىرىيب، اهى قي  بالرغ  من وعفها إال سنها دا334,4334,4

نىيجىذين ىعىبذران اجهذان لعملذة ااحذدة، سالهمذا سن إدراك الذاات سذبب غيذر مباشذر فذى نىيجىذين ىعىبذران اجهذان لعملذة ااحذدة، سالهمذا سن إدراك الذاات سذبب غيذر مباشذر فذى 

ارىفام جاانب سذلاك الطالذب، اثانيهمذا سن إدراك الذاات سذبب غيذر مباشذر فذى إلفذاب ارىفام جاانب سذلاك الطالذب، اثانيهمذا سن إدراك الذاات سذبب غيذر مباشذر فذى إلفذاب 

جاانب سلاك الطالب، اهاا الىأثير غير المباشر يمكن ىفسذير  إح ذائيا  بأنذو يرجذع إلذى جاانب سلاك الطالب، اهاا الىأثير غير المباشر يمكن ىفسذير  إح ذائيا  بأنذو يرجذع إلذى 

لذاات، ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات بمىغيذرات مسذىقلة سلذر  فذى لذاات، ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات بمىغيذرات مسذىقلة سلذر  فذى اط إدراك ااط إدراك اارىبارىب

النمااج لها ىأثيرات مباشرة علذى جاانذب السذلاك اهذا  المىغيذرات هذى: اإللى ذارات النمااج لها ىأثيرات مباشرة علذى جاانذب السذلاك اهذا  المىغيذرات هذى: اإللى ذارات 

(، اإلسذذذذذذىدال  (، اإلسذذذذذذىدال  180,4180,4، ، 048,4048,4(،اإلسذذذذذذىدال  العقلذذذذذذى (،اإلسذذذذذذىدال  العقلذذذذذذى 800,4800,4، ، 280,4280,4العقليذذذذذذة العقليذذذذذذة 



  زينب محمد أمين محمد 

ظذذذذذذي  ظذذذذذذي  (، ىن(، ىن800,4800,4، ، 240,4240,4(، الذذذذذذاعى باإلنفعذذذذذذا  (، الذذذذذذاعى باإلنفعذذذذذذا  730730،،44، ، 24,4.24,4.اإلنفعذذذذذذالى اإلنفعذذذذذذالى 

  (.(.234,4234,4،  ،  10,4.10,4.اإلنفعا  اإلنفعا  

مما سذبق يىوذب سن  إدراك الذاات، ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات( سذبب مما سذبق يىوذب سن  إدراك الذاات، ىقذدير ااعذى الذاات، ىحفيذ) الذاات( سذبب 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199مباشر اغير مباشر فى جاانب سلاك الطالب جراء جائحة كارانا مباشر اغير مباشر فى جاانب سلاك الطالب جراء جائحة كارانا 

التةةأثير المباشةةر وغيةةر المباشةةر للمتايةةرات المسةةتقلة )اإلختصةةارات العقليةةة، التةةأثير المباشةةر وغيةةر المباشةةر للمتايةةرات المسةةتقلة )اإلختصةةارات العقليةةة،   --00

اإلنفعالى( على المتاير التابع )جوانب السلوك جةراء اإلنفعالى( على المتاير التابع )جوانب السلوك جةراء     اإلستداللاإلستدالل    اإلستدالل العقلى،اإلستدالل العقلى،

  ((.((.CCOOVVIIDD--1199  جائحة كوروناجائحة كورونا

سن قيمة معام  المسار من  اإللى ارات العقلية، اإلسذىدال  العقلذى، اإلسذىدال  سن قيمة معام  المسار من  اإللى ارات العقلية، اإلسذىدال  العقلذى، اإلسذىدال  

( ىسذذاا  ( ىسذذاا  CCOOVVIIDD--1199االنفعذذالى( إلذذى جاانذذب سذذلاك الطالذذب جذذراء جائحذذة كارانذذا االنفعذذالى( إلذذى جاانذذب سذذلاك الطالذذب جذذراء جائحذذة كارانذذا 

عنذذى سن  اإللى ذذارات العقليذذة، عنذذى سن  اإللى ذذارات العقليذذة، يذذب، اهذذاا ييذذب، اهذذاا ي( علذذى الىرى( علذذى الىرى730,4730,4، ، 180,4180,4، ، 800,4800,4  

اإلسىدال  العقلذى، اإلسذىدال  اإلنفعذالى سذبب مباشذر فذى جاانذب سذلاك الطالذب جذراء اإلسىدال  العقلذى، اإلسذىدال  اإلنفعذالى سذبب مباشذر فذى جاانذب سذلاك الطالذب جذراء 

ها  النىيجة على سسا  سن الطالب الذاين ها  النىيجة على سسا  سن الطالب الذاين     ويمكن تفسيرويمكن تفسير(،  (،  CCOOVVIIDD--1199جائحة كارانا جائحة كارانا 

  يىقبلذذان سنفعذذالىه  يكذذان لذذديه  مسذذىا  علذذى مذذن احىذذرا  الذذاات، انذذاجحان فذذى كافذذةيىقبلذذان سنفعذذالىه  يكذذان لذذديه  مسذذىا  علذذى مذذن احىذذرا  الذذاات، انذذاجحان فذذى كافذذة

سذذااء اإلجىماعيذذة سا األكاديميذذة، كمذذا يمىلكذذان الثقذذة فذذى مشذذاعره ، اىنظذذي  سذذااء اإلجىماعيذذة سا األكاديميذذة، كمذذا يمىلكذذان الثقذذة فذذى مشذذاعره ، اىنظذذي  المجذذاالت المجذذاالت 

انفعاالىه ، اقادرين سيوا  على الىاظيف الفعذا  لمهذارات الىكيذف لحذ  المشذكالت، كمذا انفعاالىه ، اقادرين سيوا  على الىاظيف الفعذا  لمهذارات الىكيذف لحذ  المشذكالت، كمذا 

يكان لديه  القدرة على الىعايش اإلجىماعى مع سقرانه ، بعكذ  الطذالب الذاين يرفوذان يكان لديه  القدرة على الىعايش اإلجىماعى مع سقرانه ، بعكذ  الطذالب الذاين يرفوذان 

ىه  السلبية غير مبذررة اغيذر مالئمذة، كمذا سن قذدرىه  ىه  السلبية غير مبذررة اغيذر مالئمذة، كمذا سن قذدرىه  سن انفعاالسن انفعاال  انفعاالىه ، فه  يعىقدانانفعاالىه ، فه  يعىقدان

  على ح  المشكالت وعيفة ايعانان من وعف فى الىنمية اإلجىماعية ااإلنفعالية.على ح  المشكالت وعيفة ايعانان من وعف فى الىنمية اإلجىماعية ااإلنفعالية.

( علذى" سن البلذ  المعرفذى يذد  ( علذى" سن البلذ  المعرفذى يذد  KKaahhnneemmaann,,  22001111::  8866--111122اينكذد  اينكذد  

ا ا اا، سال اهذاا، سال اهذعلى سن لد  الفرد مذاردا  مذا يميذ  إلذى البلذ  فيذو للمحافظذة عليذو مذن النفذعلى سن لد  الفرد مذاردا  مذا يميذ  إلذى البلذ  فيذو للمحافظذة عليذو مذن النفذ

، الا  يُعد سمرا  حيايذا  للغايذة يحىاجذو الفذرد إلكمذا  ، الا  يُعد سمرا  حيايذا  للغايذة يحىاجذو الفذرد إلكمذا  SSeellff--RReegguullaattoorryyالىنظي  الااىى  الىنظي  الااىى  

الكثير من المها  لا ة ىلك الىى ىُثير لديو قدرا  كبيرا  من اإلنفعاالت، فيساعد  الذك علذى الكثير من المها  لا ة ىلك الىى ىُثير لديو قدرا  كبيرا  من اإلنفعاالت، فيساعد  الذك علذى 

ىجنب اإلغراءات االمثذابرة علذى اجىيذا) العقبذات، االذدلي  علذى  ذحة الذك بذأن الفذرد ىجنب اإلغراءات االمثذابرة علذى اجىيذا) العقبذات، االذدلي  علذى  ذحة الذك بذأن الفذرد 



لال  معرفيا  عن ا  قب  كلما اسىنفا سحد مذاارد الىنظذي  الذااىى لديذو، فيميذ  لال  معرفيا  عن ا  قب  كلما اسىنفا سحد مذاارد الىنظذي  الذااىى لديذو، فيميذ   بب سكثر ب بب سكثر بيي

سكثر إلى المحافظذة علذى بقيذة المذاارد، فينذدفع سكثذر نحذا اسذىلدا  اسذىراىيجيات البلذ  سكثر إلى المحافظذة علذى بقيذة المذاارد، فينذدفع سكثذر نحذا اسذىلدا  اسذىراىيجيات البلذ  

المعرفى؛ ليحفظ بها ما ىبقى لديو من ىلك الماارد لإلعىمذاد عليهذا فذى المهذا  المسذىقبلية، المعرفى؛ ليحفظ بها ما ىبقى لديو من ىلك الماارد لإلعىمذاد عليهذا فذى المهذا  المسذىقبلية، 

نى مسىا  اعيو بمااراء اإلنفعا  الىى يُثيرهذا هذاا الماقذف منذا نى مسىا  اعيو بمااراء اإلنفعا  الىى يُثيرهذا هذاا الماقذف منذا لو الك ىدلو الك ىد    اسن ما يُسبباسن ما يُسبب

  البداية، اكالك سلاكياىو الملىلفة".  البداية، اكالك سلاكياىو الملىلفة".  

انظرا  للظراف الطارئة ااعىماد الىعلي  على نظا  الىعل  عن بعذد، فقذد الحظذت انظرا  للظراف الطارئة ااعىماد الىعلي  على نظا  الىعل  عن بعذد، فقذد الحظذت 

؛ ؛ oonn  lliinneeسلاكيات الطالب اكالك اسىمعت لمشكالىه  مذن لذال  المحاوذرات سلاكيات الطالب اكالك اسىمعت لمشكالىه  مذن لذال  المحاوذرات   الباحثةالباحثة

ىفات عليه  المحاوذرة بسذبب وذعف شذبكة اإلنىرنذت لذديه  سا لعذد  ىفات عليه  المحاوذرة بسذبب وذعف شذبكة اإلنىرنذت لذديه  سا لعذد  من الطالب من الطالب فكثير  فكثير  

امىالكه  شبكة س ال ، مما سذبب لهذ  عذائق كبيذر فذى سداءهذ  األكذاديمى بسذبب ظذراف امىالكه  شبكة س ال ، مما سذبب لهذ  عذائق كبيذر فذى سداءهذ  األكذاديمى بسذبب ظذراف 

سا بسذبب سا بسذبب   OOnn  LLiinneeعائلية اا)دحا  المن)  باألاالد اعد  ىافر مكان لىلقى المحاوذرة عائلية اا)دحا  المن)  باألاالد اعد  ىافر مكان لىلقى المحاوذرة 

ىلقذى محاوذرىو، ممذا جعلهذ  ىلقذى محاوذرىو، ممذا جعلهذ      ك  الك علىك  الك علىالواواء من لال  سفراد األسرة  مما ينثر  الواواء من لال  سفراد األسرة  مما ينثر  

يلجأان إلى اإللى ارات العقلية ااإلسىدال  سااء العقلى سا اإلنفعالى، اهاا يىفق مذع مذا يلجأان إلى اإللى ارات العقلية ااإلسىدال  سااء العقلى سا اإلنفعالى، اهاا يىفق مذع مذا 

( مذن طذالب ( مذن طذالب %%1010( من سن سكثذر مذن ( من سن سكثذر مذن BBoocckkeennhhoolltt,,22001122سشارت إليو نىائ  دراسة سشارت إليو نىائ  دراسة 

  الجامعة لديه  مسىا  مرىفع من البل  المعرفى.الجامعة لديه  مسىا  مرىفع من البل  المعرفى.

المسةةتقلة) اإلختصةةارات العقليةةة، المسةةتقلة) اإلختصةةارات العقليةةة، للمتايةةرات للمتايةةرات أمةةا التةةأثيرات غيةةر المباشةةرة أمةةا التةةأثيرات غيةةر المباشةةرة 

اإلسةةتدالل العقلةةى، اإلسةةتدالل اإلنفعةةالى( علةةى جوانةةب سةةلوك الطالةةب جةةراء جائحةةة اإلسةةتدالل العقلةةى، اإلسةةتدالل اإلنفعةةالى( علةةى جوانةةب سةةلوك الطالةةب جةةراء جائحةةة 

( اهذى قذي  ( اهذى قذي  274,4274,4، ذذذذذ ، ذذذذذ 374,4374,4،  ،      004,4004,4    --(، فقيمىذو ىسذاا   (، فقيمىذو ىسذاا   CCOOVVIIDD--1199  كوروناكورونا

لعملذة لعملذة بالرغ  من وعفها إال سنها دالة، ااإلشارة السالبة ىحمذ  نىيجىذين ىعىبذران اجهذان  بالرغ  من وعفها إال سنها دالة، ااإلشارة السالبة ىحمذ  نىيجىذين ىعىبذران اجهذان  

ة، سالهمذذا سن اإللى ذذارات العقليذة، اإلسذذىدال  اإلنفعذذالى( ،سذبب غيذذر مباشذذر فذذى ة، سالهمذذا سن اإللى ذذارات العقليذة، اإلسذذىدال  اإلنفعذذالى( ،سذبب غيذذر مباشذذر فذذى ااحذدااحذد

ارىفام جاانذب سذلاك الطالذب، اثانيهمذا سن اإللى ذارات العقليذة، اإلسذىدال  اإلنفعذالى ارىفام جاانذب سذلاك الطالذب، اثانيهمذا سن اإللى ذارات العقليذة، اإلسذىدال  اإلنفعذالى 

سبب غير مباشر فذى إلفذاب جاانذب سذلاك الطالذب، اهذاا الىذأثير غيذر المباشذر يمكذن سبب غير مباشر فذى إلفذاب جاانذب سذلاك الطالذب، اهذاا الىذأثير غيذر المباشذر يمكذن 

اط  اإللى ذذارات العقليذذة، اإلسذذىدال  العقلذذى، اط  اإللى ذذارات العقليذذة، اإلسذذىدال  العقلذذى، ع إلذذى ارىبذذع إلذذى ارىبذذىفسذذير  إح ذذائيا  بأنذذو يرجذذىفسذذير  إح ذذائيا  بأنذذو يرجذذ



  زينب محمد أمين محمد 

اإلسىدال  اإلنفعذالى( بمىغيذرات مسذىقلة سلذر  فذى النمذااج لهذا ىذأثيرات مباشذرة علذى اإلسىدال  اإلنفعذالى( بمىغيذرات مسذىقلة سلذر  فذى النمذااج لهذا ىذأثيرات مباشذرة علذى 

(، ىنظذذي  (، ىنظذذي  800,4800,4، ، 240,4240,4جاانذذب السذذلاك اهذذا  المىغيذذرات هذذى: الذذاعى باإلنفعذذا  جاانذذب السذذلاك اهذذا  المىغيذذرات هذذى: الذذاعى باإلنفعذذا  

  (.(.234,4234,4،  ،  10,4.10,4.اإلنفعا  اإلنفعا  

  العقلذذى، االسذذىدال    العقلذذى، االسذذىدال  ، اإلسذذىدال، اإلسذذىدالممذذا سذذبق يىوذذب سن  اإللى ذذارات العقليذذةممذذا سذذبق يىوذذب سن  اإللى ذذارات العقليذذة

اإلنفعذذالى( سذذبب مباشذذر الذذي  غيذذر مباشذذر فذذى جاانذذب سذذلاك الطالذذب جذذراء جائحذذة اإلنفعذذالى( سذذبب مباشذذر الذذي  غيذذر مباشذذر فذذى جاانذذب سذذلاك الطالذذب جذذراء جائحذذة 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199كارانا كارانا 

التةةأثير المباشةةر وغيةةر المباشةةر للمتايةةرات المسةةتقلة )الةةوعى باإلنفعةةال، تنظةةيم التةةأثير المباشةةر وغيةةر المباشةةر للمتايةةرات المسةةتقلة )الةةوعى باإلنفعةةال، تنظةةيم   --22

--CCOOVVIIDDاإلنفعال( على المتاير التابع )جوانب السةلوك جةراء جائحةة كورونةا)اإلنفعال( على المتاير التابع )جوانب السةلوك جةراء جائحةة كورونةا)

1199.)).))  

مذذة معامذذ  المسذذار مذذن  الذذاعى باإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( إلذذى جاانذذب مذذة معامذذ  المسذذار مذذن  الذذاعى باإلنفعذذا ، ىنظذذي  اإلنفعذذا ( إلذذى جاانذذب سن قيسن قي

( على الىرىيذب، ( على الىرىيذب، 10,4.10,4.، ، 240,4240,4( ىساا   ( ىساا   CCOOVVIIDD--1199السلاك جراء جائحة كارانا السلاك جراء جائحة كارانا 

اهاا يعنى سن  الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( سبب مباشر فى جاانذب سذلاك الطالذب اهاا يعنى سن  الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( سبب مباشر فى جاانذب سذلاك الطالذب 

النىيجذة علذى سسذا  سن مذا النىيجذة علذى سسذا  سن مذا ىفسذير هذا   ىفسذير هذا   (، ايمكذن  (، ايمكذن  CCOOVVIIDD--1199جراء جائحة كارانذا  جراء جائحة كارانذا  

اراء اإلنفعا  لد  الطالب لي  ماجها  فقط إلنفعاالىو الااىية، سا إلنفعاالت اآللذرين كمذا اراء اإلنفعا  لد  الطالب لي  ماجها  فقط إلنفعاالىو الااىية، سا إلنفعاالت اآللذرين كمذا 

يظن البعر، بذ  هذا سيوذا  ماجذو نحذا دعذ  الاظذائف الىنفيايذة ألداء هذاا الطالذب فذى يظن البعر، بذ  هذا سيوذا  ماجذو نحذا دعذ  الاظذائف الىنفيايذة ألداء هذاا الطالذب فذى 

  ملىلف جاانب سلاكو.ملىلف جاانب سلاكو.

نفعذا  لذد  نفعذا  لذد  مذااراء اإلمذااراء اإلعلذى سن ارىفذام مسذىا   علذى سن ارىفذام مسذىا   (  (  22202220المعمةورى )المعمةورى )    فقد سشارفقد سشار

الطالب يُدع  لديو عمليات الىفكير فى ك  المااقف الىى ىااجهو ايساعد  علذى اجىيا)هذا، الطالب يُدع  لديو عمليات الىفكير فى ك  المااقف الىى ىااجهو ايساعد  علذى اجىيا)هذا، 

  اىشكي  سلاكياىو فى ها  المااقف.اىشكي  سلاكياىو فى ها  المااقف.

الىالف جاانب السلاك  المعرفية، النفسذية، اإلانفعاليذة( لذد  سغلذب  الىالف جاانب السلاك  المعرفية، النفسذية، اإلانفعاليذة( لذد  سغلذب  الباحثةة  الباحثةة  االحظت  االحظت  

ىغيذرات المجىمعيذذة االىعذذرر  ىغيذرات المجىمعيذذة االىعذذرر  حياىيذذة اال حياىيذذة اال طذالب الجامعذذة سثنذاء هذذا  األ)مذة، نظذذرا  للوذغاط ال طذالب الجامعذذة سثنذاء هذذا  األ)مذة، نظذذرا  للوذغاط ال 

لنحداث ال ادمة االىغيرات الع بية فى  سحداث الحياة اليامية، فمذثال يىحذا  الطالذب المجىهذد  لنحداث ال ادمة االىغيرات الع بية فى  سحداث الحياة اليامية، فمذثال يىحذا  الطالذب المجىهذد  

المنوبط فى حوار المحاورات إلى طالب مسىهىر من جراء ها  األ)مذة سذااء كذان بإرادىذو  المنوبط فى حوار المحاورات إلى طالب مسىهىر من جراء ها  األ)مذة سذااء كذان بإرادىذو  



ج عذن ارادىذو مذن  ج عذن ارادىذو مذن  ىذو سا لذار ىذو سا لذار االك من لال  اللجاء إلى سقرب الحلا  حىى يسيطر على انفعاال االك من لال  اللجاء إلى سقرب الحلا  حىى يسيطر على انفعاال 

  لال  المسىل)مات المطلابة االىى ىفاب طاقىو اطاقة سسرىو.  لال  المسىل)مات المطلابة االىى ىفاب طاقىو اطاقة سسرىو.  

كما سن فيرا  كارانا الا  ورب جميع الطاائف المجىمعيذة االىذى لهذا ىذأثير كما سن فيرا  كارانا الا  ورب جميع الطاائف المجىمعيذة االىذى لهذا ىذأثير 

كبير على شل ية الطالب، فال سحد يُنكر سن الل ائ  اإلنفعالية للمعلذ  سا عوذا هيئذة كبير على شل ية الطالب، فال سحد يُنكر سن الل ائ  اإلنفعالية للمعلذ  سا عوذا هيئذة 

ر فى شل ية الطالب الا ة فذى المرحلذة ر فى شل ية الطالب الا ة فذى المرحلذة ة الىى ىنثة الىى ىنثالىدري  من سه  الجاانب الشل يالىدري  من سه  الجاانب الشل ي

الجامعية؛ حيث ا   الطالب إلى مسىا  من النو  ينهلو لفه  جميع الرسائ  اإليجابية الجامعية؛ حيث ا   الطالب إلى مسىا  من النو  ينهلو لفه  جميع الرسائ  اإليجابية 

سا السلبية الىى ى در عذن معلمذو فمسذىا  اعذى عوذا هيئذة الىذدري  بانفعذا  طالبذو سا السلبية الىى ى در عذن معلمذو فمسذىا  اعذى عوذا هيئذة الىذدري  بانفعذا  طالبذو 

عكاسذات عكاسذات عذا ( لذو انعذا ( لذو انالا ة اإلنفعاالت السلبية اسسلاب الىعامذ  معهذا نمط مذااراء اإلنفالا ة اإلنفعاالت السلبية اسسلاب الىعامذ  معهذا نمط مذااراء اإلنف

  مهمة على الجاانب الىح يلية االسلاكية لد  الطالب.مهمة على الجاانب الىح يلية االسلاكية لد  الطالب.

( على سن نمط  الاعى باإلنفعا  اىنظي  اإلنفعا ( كذنمط ( على سن نمط  الاعى باإلنفعا  اىنظي  اإلنفعا ( كذنمط 20202020زغير)زغير)كما ىنكد  كما ىنكد  

ايجابى لمااراء اإلنفعا  يرىبط ايجابيا  بأداء سفوذ  لذد  الطذالب فذى الجاانذب السذلاكية ايجابى لمااراء اإلنفعا  يرىبط ايجابيا  بأداء سفوذ  لذد  الطذالب فذى الجاانذب السذلاكية 

  نىبا  االىح ي  األكاديمى.نىبا  االىح ي  األكاديمى. بىحسن اإل بىحسن اإلااإلجىماعية ااألكاديمية، كما يرىبط سيوا  ااإلجىماعية ااألكاديمية، كما يرىبط سيوا  

أمةةا التةةأثيرات غيةةر المباشةةرة للمتايةةرات المسةةتقلة )الةةوعى باإلنفعةةال، تنظةةيم  أمةةا التةةأثيرات غيةةر المباشةةرة للمتايةةرات المسةةتقلة )الةةوعى باإلنفعةةال، تنظةةيم  

، فقيمىذو ىسذاا   ، فقيمىذو ىسذاا   ( ( CCOOVVIIDD--1199اإلنفعال(على جوانب سلوك الطالةب جةراء جائحةة كورونةا) اإلنفعال(على جوانب سلوك الطالةب جةراء جائحةة كورونةا) 

( اهذذى قيمذذة بذذالرغ  مذذن وذذعفها إال إنهذذا دالذذة، اهذذى ىعنذذى سن  الذذاعى  ( اهذذى قيمذذة بذذالرغ  مذذن وذذعفها إال إنهذذا دالذذة، اهذذى ىعنذذى سن  الذذاعى  234,4 234,4 ،  ،  800,4 800,4     

نظي  اإلنفعا ( للطالب سبب غير مباشر، ايمكن ىفسير  إح ذائيا  بأنذو يرجذع إلذى  نظي  اإلنفعا ( للطالب سبب غير مباشر، ايمكن ىفسير  إح ذائيا  بأنذو يرجذع إلذى  إلنفعا ، ى إلنفعا ، ى با با 

ارىباط ا الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( بمىغيرات مسىقلة سلر  فذى النمذااج لهذا ىذأثيرات  ارىباط ا الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( بمىغيرات مسىقلة سلر  فذى النمذااج لهذا ىذأثيرات  

اهذا  المىغيذرات  اهذا  المىغيذرات    ((CCOOVVIIDD--1199  مباشرة على جاانب سلاك الطالب جراء جائحذة كارانذا مباشرة على جاانب سلاك الطالب جراء جائحذة كارانذا 

(،  (،  180 180 ، ، 4 4 ،  ،  048,4 048,4 (، اإلسذذذىدال  العقلذذذى  (، اإلسذذذىدال  العقلذذذى  800,4 800,4 ،  ،  280 280 4, 4, العقليذذذة  العقليذذذة  هذذذى: اإللى ذذذارات  هذذذى: اإللى ذذذارات  

  (. (. 730,4 730,4 ،  ،  24,4. 24,4. اإلسىدال  اإلنفعالى  اإلسىدال  اإلنفعالى  

مما سبق يىوب سن  الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( سبب مباشر اغير مباشر مما سبق يىوب سن  الاعى باإلنفعا ، ىنظي  اإلنفعا ( سبب مباشر اغير مباشر 

  (.(.CCOOVVIIDD--1199فى جاانب سلاك الطالب جراء جائحة كارانا فى جاانب سلاك الطالب جراء جائحة كارانا 



  زينب محمد أمين محمد 

أثيرات أثيرات عةدم وجةود تةعةدم وجةود تةببمن العرر السابق يى  رفر الفرر ال ذفر  اللذا " من العرر السابق يى  رفر الفرر ال ذفر  اللذا " 

مباشرة وغير مباشرة لكةل مةن المتايةرات المسةتقلة المتمثلةة فةى أبعةاد هندسةة الةذات مباشرة وغير مباشرة لكةل مةن المتايةرات المسةتقلة المتمثلةة فةى أبعةاد هندسةة الةذات 

)إدارة الوقةةةت، إدراك الةةةذات، تقةةةدير ووعةةةى الةةةذات، تحفيةةةز الةةةذات( وأبعةةةاد البخةةةل )إدارة الوقةةةت، إدراك الةةةذات، تقةةةدير ووعةةةى الةةةذات، تحفيةةةز الةةةذات( وأبعةةةاد البخةةةل 

المعرفى)اسةةتبدال العةةزو، اإلختصةةارات العقلية،اإلسةةتدالل العقلةةى، اإلسةةتدالل االنفعةةالى( المعرفى)اسةةتبدال العةةزو، اإلختصةةارات العقلية،اإلسةةتدالل العقلةةى، اإلسةةتدالل االنفعةةالى( 

)الوعى باإلنفعال، مراقبة اإلنفعال، تنظةيم اإلنفعةال( علةى جوانةب )الوعى باإلنفعال، مراقبة اإلنفعال، تنظةيم اإلنفعةال( علةى جوانةب ء اإلنفعالء اإلنفعالوأبعاد ماوراوأبعاد ماورا

  ". اقبا  الفرر البدي  اها: ". اقبا  الفرر البدي  اها: ((CCOOVVIIDD--1199السلوك جراء جائحة كورونا)السلوك جراء جائحة كورونا)

توجد تأثيرات مباشةرة وغيةر مباشةرة لكةل مةن المتايةرات المسةتقلة المتمثلةة أبعةاد  توجد تأثيرات مباشةرة وغيةر مباشةرة لكةل مةن المتايةرات المسةتقلة المتمثلةة أبعةاد  " " 

فيةز الةذات( وأبعةاد البخةل  فيةز الةذات( وأبعةاد البخةل  الةذات، تح الةذات، تح     هندسة الةذات )إدارة الوقةت، إدراك الةذات، تقةدير ووعةى هندسة الةذات )إدارة الوقةت، إدراك الةذات، تقةدير ووعةى 

المعرفى)استبدال العزو، اإلختصةارات العقليةة، اإلسةتدالل العقلةى، اإلسةتدالل اإلنفعةالى( وأبعةاد  المعرفى)استبدال العزو، اإلختصةارات العقليةة، اإلسةتدالل العقلةى، اإلسةتدالل اإلنفعةالى( وأبعةاد  

ماوراء اإلنفعال)الوعى باإلنفعال، مراقبة اإلنفعال، تنظيم اإلنفعال( علةى جوانةب السةلوك جةراء  ماوراء اإلنفعال)الوعى باإلنفعال، مراقبة اإلنفعال، تنظيم اإلنفعال( علةى جوانةب السةلوك جةراء  

  (".(".CCOOVVIIDD--1199نا)نا)جائحة كورو جائحة كورو 

  توصيات الدراسة:توصيات الدراسة:

  بما يلى: بما يلى:     الدراسة الحاليةالدراسة الحاليةالىى ى  الىا   إليها ىا ى الىى ى  الىا   إليها ىا ى     اء النىائ اء النىائ فى وفى و

على المنسسذات الجامعيذة ىطعذي  المنذاه  الدراسذية بذبعر المااقذف الىذى ىىوذمن على المنسسذات الجامعيذة ىطعذي  المنذاه  الدراسذية بذبعر المااقذف الىذى ىىوذمن   

اسىثارة انفعالية لطالبه ، لىعايده  اىدريبه  على الىعام  مع ىلك المااقف فى الحيذاة اسىثارة انفعالية لطالبه ، لىعايده  اىدريبه  على الىعام  مع ىلك المااقف فى الحيذاة 

  العمليةالعملية

اعدة الطالب علذى حذ  المشذكالت اعدة الطالب علذى حذ  المشذكالت الكلية لمسالكلية لمسىفعي  دار احدة اللدمات اإللكىرانية بىفعي  دار احدة اللدمات اإللكىرانية ب  

الىقنيذذة الىذذى ىىعلذذق باللذذدمات الىعليميذذة المقدمذذة لهذذ  عبذذر ماقذذع الكليذذة علذذى شذذبكة الىقنيذذة الىذذى ىىعلذذق باللذذدمات الىعليميذذة المقدمذذة لهذذ  عبذذر ماقذذع الكليذذة علذذى شذذبكة 

اإلنىرنت، اكالك برام  ىثقفية لطالبها ىهدف إلى اكسابه  مهذارات إدارة اإلنفعذاالت اإلنىرنت، اكالك برام  ىثقفية لطالبها ىهدف إلى اكسابه  مهذارات إدارة اإلنفعذاالت 

  سثناء المااقف الملىلفة.سثناء المااقف الملىلفة.

ىعل  عذن بعذد، مذن لذال  عقذد  ىعل  عذن بعذد، مذن لذال  عقذد  بماوذام الذبماوذام الذ    ىفعي  دار احذدة الىذدريب بالكليذة فيمذا يىعلذق ىفعي  دار احذدة الىذدريب بالكليذة فيمذا يىعلذق   

دارات ىدريبية انداات للطالب دال  الكليذة سا ب ذارة إلكىرانيذة عبذر البذرام  الملىلفذة  دارات ىدريبية انداات للطالب دال  الكليذة سا ب ذارة إلكىرانيذة عبذر البذرام  الملىلفذة  

      ىعم  على رفع مسىا  اإلندماج االمشاركة األكاديمية االىعل  عبر اإلنىرنت. ىعم  على رفع مسىا  اإلندماج االمشاركة األكاديمية االىعل  عبر اإلنىرنت. 



عليميذة، عليميذة، ورارة اإلهىما  باإلعداد السلاكى ااإلنفعالى للطالب فى جميذع المراحذ  الىورارة اإلهىما  باإلعداد السلاكى ااإلنفعالى للطالب فى جميذع المراحذ  الى  

اعيىو بإسىراىيجيات الىنظي  اإلنفعذالى اىفهذ  انفعاالىذو الا ذة السذلبية، االىأكيذد اعيىو بإسىراىيجيات الىنظي  اإلنفعذالى اىفهذ  انفعاالىذو الا ذة السذلبية، االىأكيذد اىاى

  على الىفاع  اإليجابى بينه .على الىفاع  اإليجابى بينه .

على األسرة ورارة ىعايذد سبنائهذا علذى سن كذ  نىيجذة ي ذلان إليهذا ىذرىبط بسذبب على األسرة ورارة ىعايذد سبنائهذا علذى سن كذ  نىيجذة ي ذلان إليهذا ىذرىبط بسذبب   

  منطقى، اإنو من الورار  با  الجهاد العقلية بشك  يناسب طبيعة ك  ماقف.منطقى، اإنو من الورار  با  الجهاد العقلية بشك  يناسب طبيعة ك  ماقف.

اية ابرام  إرشادية للطالب دال  الكلية سا ب ارة إلكىرانية للىلفيف مذن  اية ابرام  إرشادية للطالب دال  الكلية سا ب ارة إلكىرانية للىلفيف مذن  نداات ىاع نداات ىاع     عقد عقد   

  األثر النفسي السلبي لجائحة كارانا. األثر النفسي السلبي لجائحة كارانا. 

الىركي) على الجانب العملي لمقرر الحاسب اآللذي للطذالب بكليذة الىربيذة ابالجامعذة الىركي) على الجانب العملي لمقرر الحاسب اآللذي للطذالب بكليذة الىربيذة ابالجامعذة   

لمذا ىذ  لمذا ىذ  ب فة عامة، اىافير المعام  المجهذ)ة الال)مذة للممارسذة االىطبيذق العملذي  ب فة عامة، اىافير المعام  المجهذ)ة الال)مذة للممارسذة االىطبيذق العملذي  

ا لدار هاا المقرر في ىحقيق الىعل  عن بعد.ىعلىعل ا لدار هاا المقرر في ىحقيق الىعل  عن بعد.مو؛ نظر    مو؛ نظر 

  البحوث المقترحة:البحوث المقترحة:

فى واء ما سسفرت عنو ها  الدراسة من نىائ  يُمكن ىاجيو اهىما  الباحثين إلى فى واء ما سسفرت عنو ها  الدراسة من نىائ  يُمكن ىاجيو اهىما  الباحثين إلى 

  األفكار البحثية الىالية:األفكار البحثية الىالية:

  فاعلية برنام  قائ  على هندسة الاات فى لفر البل  المعرفى لد  طالب الجامعة.فاعلية برنام  قائ  على هندسة الاات فى لفر البل  المعرفى لد  طالب الجامعة.  

ن الىحيذذ)ات المعرفيذذة امذذااراء اإلنفعذذا  ااإليثذذار لذذد  طذذالب ن الىحيذذ)ات المعرفيذذة امذذااراء اإلنفعذذا  ااإليثذذار لذذد  طذذالب لعالقذذات بذذيلعالقذذات بذذينماجذذة انماجذذة ا  

  الجامعة.الجامعة.

اإلسها  النسبى للبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  فى السذرعة اإلدراكيذة لذد  طذالب اإلسها  النسبى للبل  المعرفى امااراء اإلنفعا  فى السذرعة اإلدراكيذة لذد  طذالب   

  الجامعة.الجامعة.

  هندسة الاات امارااء االنفعا  كمنبئات للىح ي  األكاديمى لد  طالب الجامعة.هندسة الاات امارااء االنفعا  كمنبئات للىح ي  األكاديمى لد  طالب الجامعة.  

اء األكذاديمى ا ال ذحة النفسذية لذد  اء األكذاديمى ا ال ذحة النفسذية لذد  ( علذى األد( علذى األدCCOOVVIIDD--1199سثر جائحذة كارانذا سثر جائحذة كارانذا   

  طالب الجامعة.طالب الجامعة.



  زينب محمد أمين محمد 

  مراجع الدراسة مراجع الدراسة 

، القذذاهرة: المجماعذذة العربيذذة للىذذدريب ، القذذاهرة: المجماعذذة العربيذذة للىذذدريب إعادة هندسذذة الذذااتإعادة هندسذذة الذذاات(.  (.  40484048سبا الن ر، مدحت سحمد  سبا الن ر، مدحت سحمد  

  االنشر.االنشر.

مناه  البحذذث اطذذرب الىحليذذ  اإلح ذذائي فذذى العلذذا  مناه  البحذذث اطذذرب الىحليذذ  اإلح ذذائي فذذى العلذذا  (. (. 40484048سبا حطب، فناد؛  ادب،آما   سبا حطب، فناد؛  ادب،آما     

  ، القاهرة، مكىبة األنجلا الم رية.، القاهرة، مكىبة األنجلا الم رية.عيةعيةاية ااإلجىمااية ااإلجىماالنفسية االىربالنفسية االىرب

س(. مهذذارات الميىذذا إنفعاليذذة اعالقىهذذا بالمسذذاندة اإلجىماعيذذة س(. مهذذارات الميىذذا إنفعاليذذة اعالقىهذذا بالمسذذاندة اإلجىماعيذذة 30483048بريذذك، السذذيد رموذذان  بريذذك، السذذيد رموذذان  

االىل ذذ  الدراسذذى لذذد  طذذالب السذذنة الىحوذذيرية بجامعذذة الملذذك االىل ذذ  الدراسذذى لذذد  طذذالب السذذنة الىحوذذيرية بجامعذذة الملذذك 

(، (، 88  2828، ، مجلة العلا  الىرباية جامعذذة الملذذك سذذعادمجلة العلا  الىرباية جامعذذة الملذذك سذذعادسعاد، السعادية:  سعاد، السعادية:  

3.83.8--103103..  

ب(. مهارات مااراء اإلنفعا  لد  الطالب اا  اإلعاقذذة السذذمعية، ب(. مهارات مااراء اإلنفعا  لد  الطالب اا  اإلعاقذذة السذذمعية، 30483048ان  ان  يك،السيد رمويك،السيد رموبربر

  ..200200--8282(، (، 3030  00، ، مجلة الىربية اللا ة االىأهي مجلة الىربية اللا ة االىأهي م ر : م ر : 

(.سنماط مااراء اإلنفعا  لد  سعواء هيئة الىذذدري  بجامعذذة الملذذك (.سنماط مااراء اإلنفعا  لد  سعواء هيئة الىذذدري  بجامعذذة الملذذك 20482048بريك،السيد رموان  بريك،السيد رموان  

اهاج، اهاج، ، جامعة سذذ ، جامعة سذذ بيةبيةمجلة كلية الىرمجلة كلية الىرسعاد اعالقىها ببعر المىغيرات،  سعاد اعالقىها ببعر المىغيرات،  

4040  0101،)،)000000--400400..  

، دار المعرفة ، دار المعرفة المشكالت السلاكية اىعدي  السلاك،اإلسكندريةالمشكالت السلاكية اىعدي  السلاك،اإلسكندرية(.  (.  048.048.الجراانى، هالة إبراهي   الجراانى، هالة إبراهي   

  الجامعية.الجامعية.

البرمجذذة اللغايذذة الع ذذبية بذذين اللغذذة اعلذذ  الذذنف : دراسذذة البرمجذذة اللغايذذة الع ذذبية بذذين اللغذذة اعلذذ  الذذنف : دراسذذة (. (. 40484048حامذذد، اائذذ  السذذيد  حامذذد، اائذذ  السذذيد  

دية دية لدراسذذات السذذرلدراسذذات السذذر،]جلسات المنىمر[ المنىمر الدالى الثالذذث ل،]جلسات المنىمر[ المنىمر الدالى الثالذذث لسيميائيةسيميائية

  ..103103  --1.11.1، ، 40484048بكلية اآلداب، جامعة قناة الساي ، مار  بكلية اآلداب، جامعة قناة الساي ، مار  

  . القاهرة: دار الفالح.. القاهرة: دار الفالح.ىعدي  السلاك اإلنسانىىعدي  السلاك اإلنسانى(. (. 00480048اللطيب، جما   اللطيب، جما   

ر)ب، كاثر إبراهي ؛ الشامى، جما  الدين محمد؛ ال)يات، فاطمة محماد؛ االى، امنذذار سذذليمان ر)ب، كاثر إبراهي ؛ الشامى، جما  الدين محمد؛ ال)يات، فاطمة محماد؛ االى، امنذذار سذذليمان 

يذذا  المىلكئذذين يذذا  المىلكئذذين الماهذذابين فنالماهذذابين فن(. سبعاد هندسة الاات لذذد  الطذذالب  (. سبعاد هندسة الاات لذذد  الطذذالب  20482048  

، جامعذذة كفذذر الشذذيخ،      ، جامعذذة كفذذر الشذذيخ،      مجلذذة كليذذة الىربيذذةمجلذذة كليذذة الىربيذذةسكاديميا  دراسذذة مقارنذذة(، سكاديميا  دراسذذة مقارنذذة(، 

11  0.0. ،) ،)488488--438438..  



(. الاعى باإلنفعا  اعالقىو بالقدرة على حذذ  المشذذكالت لذذد  طلبذذة (. الاعى باإلنفعا  اعالقىو بالقدرة على حذذ  المشذذكالت لذذد  طلبذذة 30483048)غير، لمياء ياسين  )غير، لمياء ياسين  

--033033(، (، 33    0808، العذذراب،، العذذراب،مجلة جامعة باب  للعلذذا  اإلنسذذانيةمجلة جامعة باب  للعلذذا  اإلنسذذانيةالجامعة،  الجامعة،  

023023..  

(. فاعلية برنام  ارشذذاد  جمعذذى قذذائ  علذذى هندسذذة الذذاات للفذذر (. فاعلية برنام  ارشذذاد  جمعذذى قذذائ  علذذى هندسذذة الذذاات للفذذر 048.048.ء حامد  ء حامد  )هران، سنا)هران، سنا

(، (، 1.1.  00،  ،  مجلذذة اإلرشذذاد النفسذذىمجلذذة اإلرشذذاد النفسذذىالى حر النفسى لد  طلبة الجامعذذة،  الى حر النفسى لد  طلبة الجامعذذة،  

770770--781781..  

  .عمان:عال  الكىب الحديث..عمان:عال  الكىب الحديث.هندسة الااتهندسة الاات(. (. 24482448سعيد، سعاد جبر  سعيد، سعاد جبر  

دركذذة اعالقىهمذذا بمذذا اراء دركذذة اعالقىهمذذا بمذذا اراء إلبداعيذذة المإلبداعيذذة المالىفكير المسىقبلى االبيئذذة االىفكير المسىقبلى االبيئذذة ا(.  (.  20482048شطب، سن  سساد  شطب، سن  سساد  

،       ] رسذذالة دكىذذاراة ، كليذذة الىربيذذة ،       ] رسذذالة دكىذذاراة ، كليذذة الىربيذذة اإلنفعذذا  لذذد  طلبذذة الجامعذذةاإلنفعذذا  لذذد  طلبذذة الجامعذذة

العراب[.قاعذذدة بيانذذات دار العراب[.قاعذذدة بيانذذات دار   --للعلذذا  ال ذذرفة ابذذن الهيذذث  جامعذذة بغذذدادللعلذذا  ال ذذرفة ابذذن الهيذذث  جامعذذة بغذذداد

  المنظامة، الرسائ  الجامعية.المنظامة، الرسائ  الجامعية.

ية لد  مقدمى ية لد  مقدمى فاعلية الااىفاعلية الااى(. مااراء اإلنفعا  اعالقىو بال(. مااراء اإلنفعا  اعالقىو بال048.048.طالب، ىهانى؛ عبيد، إنعا  مجيد  طالب، ىهانى؛ عبيد، إنعا  مجيد  

مجلة العلا  النفسية بمرك) البحاث مجلة العلا  النفسية بمرك) البحاث الرعاية فى دار المسنين، العراب:  الرعاية فى دار المسنين، العراب:  

  ..010010--040040((88    4343، ، النفسيةالنفسية

السذذلبية للذذاات" السذذلبية للذذاات"   --(. الهندسذذة النفسذذية"البرمجة اإليجابيذذة(. الهندسذذة النفسذذية"البرمجة اإليجابيذذة30483048الطذذائى، مذذري  مهذذاا  محمذذد  الطذذائى، مذذري  مهذذاا  محمذذد  

ة ة مجلذذة األسذذىاا بكليذذ مجلذذة األسذذىاا بكليذذ اعالقىهذذا بأسذذاليب الىفكيذذر لذذد  طلبذذة الجامعذذة، اعالقىهذذا بأسذذاليب الىفكيذذر لذذد  طلبذذة الجامعذذة، 

  ..230230--330330، ، 308308امعة بغداد، امعة بغداد، جج--الىربية الىربية 

(. مهذذارات البرمجذذة اللغايذذة (. مهذذارات البرمجذذة اللغايذذة 30483048عبد العا ، مري  عبد الرحمن ؛ بنذذى هذذانى، محمذذد  ذذالب  عبد العا ، مري  عبد الرحمن ؛ بنذذى هذذانى، محمذذد  ذذالب  

مجلذذة كليذذة اآلداب مجلذذة كليذذة اآلداب الع بية لذذد  مذذدير  المذذدار  فذذى لذذااء الرمثذذا،  الع بية لذذد  مذذدير  المذذدار  فذذى لذذااء الرمثذذا،  

  ..370370  --10.10.(، (،   88  33، جامعة السلطان قابا ، ، جامعة السلطان قابا ، االعلا  اإلجىماعيةاالعلا  اإلجىماعية

، ، مبذذادئ علذذ  الذذنف مبذذادئ علذذ  الذذنف (. (. 0..07..7يطذذى، عبذذد المطلذذب سمذذين  يطذذى، عبذذد المطلذذب سمذذين  القذذادر؛ القرالقذذادر؛ القرعبذذد الغفذذار، محمذذد عبذذد عبذذد الغفذذار، محمذذد عبذذد 

  القاهرة، مكىبة النهوة الم رية.القاهرة، مكىبة النهوة الم رية.



  زينب محمد أمين محمد 

سثذذر برنذذام  لهندسذذة الذذاات فذذى الىسذذامب ابا ذذلة سثذذر برنذذام  لهندسذذة الذذاات فذذى الىسذذامب ابا ذذلة (.  (.  30483048عبد اللطيف، اكر  عبذذد الحذذافظ  عبد اللطيف، اكر  عبذذد الحذذافظ  

  --.]رسذذالة دكىذذارا ، كليذذة الىربيذذة.]رسذذالة دكىذذارا ، كليذذة الىربيذذةالىفكير لد  مدرسى المرحلة الثانايةالىفكير لد  مدرسى المرحلة الثاناية

  امة، الرسائ  الجامعية.امة، الرسائ  الجامعية.ات دار المنظات دار المنظجامعة ىكريت[. قاعدة بيانجامعة ىكريت[. قاعدة بيان

(. البلذذ  المعرفذذى اعالقىذذو بمذذااراء اإلنفعذذا  لذذد  طلبذذة (. البلذذ  المعرفذذى اعالقىذذو بمذذااراء اإلنفعذذا  لذذد  طلبذذة 48484848عبد ربو، محمد عبذذدالرءاف  عبد ربو، محمد عبذذدالرءاف  

  ..717717--373373(، (، 3737  4040جامعة ساهاج، جامعة ساهاج،   --  مجلة كلية الىربيةمجلة كلية الىربيةالجامعة، الجامعة، 
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