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 جائحة  انتشار ظل  في التفكير بأساليب وعالقته األكاديمي الضجر
 ا دراسي   المتفوقين المراهقين  من  عينة دى( لCovid-19كورونا )  فيروس

 إعداد 
 محمد  حمد محمد أمل. د
 للطفولة العليا الدراسات  بكلية مدرس

 شمس   عين جامعة

amal.hamad14@yahoo.com 
 العربية:اللغة الملخص ب

 ظل   في  التفكير   وأساليب   األكاديمي  الضجر  بين  العالقة  عن  الكشف  :الدراسة  أهداف 
  بين  الفروق  وبيان ا،دراسي   المتفوقين المراهقين من عينة لدى كورونا فيروس جائحة انتشار
 . التفكير وأساليب  األكاديمي الضجر في واإلناث  الذكور

  ( مراهًقا متفوًقا 80)ن=  من   الدراسة  عينة  تكونت   األهداف  هذه  لتحقيق   :الدراسة  إجراءات
  واستعين   ،عاًما(  18:  16)بين    ما  أعمارهم  وتراوحت   ،اإناثً (  40)و  ،اذكورً (  40)  ؛ادراسي  
 أساليب   ومقياس  ،(الباحثة:  إعداد )  للمراهقين  األكاديمي  الضجر  مقياس:  هي  بأدوات 
 حسن،   عماد )   لرافن  المتتابعة  المصفوفات   واختبار(  2018  سعيد،  مي)  للمراهقين  التفكير
 خطاب،   ودعاء  سعفان   محمد )  الثقافي  االجتماعي  االقتصادي  المستوى   ومقياس  ،(2020
2016.) 

 درجات   بين  اإحصائي    دال  موجب   ارتباط  وجود   إلى  النتائج  أشارت   :الدراسة  نتائج 
  أنه  كما   التفكير،  وأساليب   األكاديمي  الضجر   مقياسي  على  ا دراسي    المتفوقين   المراهقين

  مقياس   على  ادراسي    المتفوقين  المراهقين  درجات   متوسطات   بين  إحصائًيا  دالة  فروق   توجد 
 درجات   متوسطات   بين  اإحصائي    دالة  فروق   وتوجد   ،اإلناث   اتجاه   في   األكاديمي  الضجر
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  واألسلوب  الداخلي،  األسلوب )  التفكير  أساليب   مقياس  على  ادراسي    المتفوقين  المراهقين
  .اإلناث  اتجاه في( الخارجي األسلوب )و الذكور، اتجاه في( األقلي واألسلوب  الفوضوي،

  كورونا،  فيروس  جائحة  التفكير،  أساليب   األكاديمي،  الضجر  :المفتاحية  الكلمات
 . ادراسي   ن و المتفوق ن و المراهق
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 مقدمة: ال
 ،يواجه العالم في هذا الوقت الراهن أزمة كبيرة ناتجة عن فيروس كورونا المستجد       

حيث تعيش البشرية وقًتا صعًبا في ظل الحجر الصحي على نطاق واسع والقيود اليومية  
والعزلة   اليومية  األنشطة  ويعاني  االجتماعيةعلى  بسبب   كثير،  التوتر  من  الناس  من 

 .  المعاناة

استثنائية        ظروًفا  العالم  فيروس   ويعيش  انتشار  بسبب    كونه   ؛كوروناعصيبة 
وكان لذلك تأثيرات عديدة على كافة   ،جائحة على حد وصف منظمة الصحة العالمية

واآلالم والحمى  الجاف  والسعال  اإلرهاق  في  المرضية  أعراضه  وتتجلى    ، المجاالت، 
تتناثر من األنف أو الفم   ينتقل إلى اإلنسان عن طريق القطيرات الصغيرة التي  حيث 

، كما يمكن أن ينتقل لإلنسان من خالل عندما يسعل الشخص المصاب به أو يعطس
      .(WHO, 2020)القطرات المتناثرة على األسطح المحيطة بالشخص 

الفيروس ولقد       هذا  سلبية خاصة على   أدى  آثار  الدول، اقتصاد إلى  من   العديد 
 العالم التنقالت وبات  ومنعت  رانالطي رحالت  وتوقف  ،الصحية الرعاية أنظمة علىو 

لها سكان    اكم  ،أسيًرا  معظم  على  الصارم  المنزلي  الصحي  الحجر  إجراءات  فرضت 
القدر الكبير من    ،والفحص والمراقبة المستمرة السفر، علىوقيود   العالم باإلضافة إلى 

التواصل   وسائل  في  المنتشرة  الخطأ     Banerjee, 2020 ) )االجتماعيالمعلومات 
و  مواألرقا والعالمي  تتناقلها التي المخيفةالمرعبة  المحلية  اإلعالم   مدار على ةوسائل 
 يعيشون  الناس فأصبح ،فيروسال بسبب  والوفيات   لإلصابات  مهولة أعداد  من الساعة
 من قبل على البشرية تشهده لم ربماK على نطاق واسع من القلق والتوتر والهلع حالة
إلى ، (Velavan & Meyer, 2020)،بقصيرة ليست  فترة منذ  األقل  باإلضافة 

في األعراض االكتئابية وحالة من الضجر  المتجسد  النفسي والكدر باالغتراب، الشعور
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 (Zhai & Du, 2020) بوجه عام مما قد تتطور لتصبح أعراض مرضية في المستقبل
 من حالة في مما جعلهم النفسي بشكل مستمر وهذا جعل الطالب يتعرضون للضغط، 

   (Dong & Bouey, 2020 ). اد والضجرهاإلج

السلبية        النفسية  الحالة  في  تبدو  التي  االنفعالية  المشكالت  أهم  من  الضجر  ويعد 
ويرجع ذلك    ؛وتشعر الفرد باالستثارة المنخفضة التي تثير اإلحساس باإلنهاك والتعب، 

الرتيبة   للمواقف  طويلة  لفترات  والتعرض  البيئية  المثيرات  كفاءة   ,O'Brien)لعدم 
الضجر إلى الضجر األكاديمي )الدراسي(، والضجر   وتم تقسيم  (237-241 ,2014

والضجر  األخالقي،  والضجر  الشخصي،  والضجر  الموقفي،  والضجر  السياسي، 
 (.          462: 2012العاطفي، والضجر الثائر، والضجر الصامت )تحية محمد، 

الطالب في مختلف المراحل   انتشاًرا بين  األكاديمي أبرزها وأكثرهاويعد الضجر        
 ,Goetz, Preckel, Pekrun, & Hall, 2007; Tzeوالثانوية )  التعليمية االبتدائية

Daniels, & Klassen, 2016). 
األمر الذي يجعله   ؛ويعاني الطالب من مستويات مرتفعة من الضجر األكاديمي     

لى أنه من أكبر المخاطر  ظاهرة عامة ال ترتبط بمرحلة تعليمية دون أخرى، باإلضافة إ
شكالت نفسية  لما قد يترتب عليه من م  ؛التي تواجه الطالب في كل المراحل األكاديمية

 (.  367: 2016فرج،  ةوتربوية متعددة )نهل
وهي        اإلنسان،  بها  يقوم  التي  والعقلية  النفسية  العمليات  أرقى  من  التفكير  ويعد 

ا الرموز  استخدام  على  يقوم  معرفي  العقلية  نظام  العمليات  تعكس  إمالتي   الداخلية 
التعب  أو  المباشر عنها  الرمزي )أمال جمعه،  بالتعبير  ويعتبر علماء   ،(22:  2015ير 

كون االنفعاالت عائًقا أمام التفكير ويجب مقاومتها   ؛نوالتفكير نقيضي النفس االنفعاالت  
منها اإلنسان    ؛والحد  تفكير  فإنهؤ وذكالينمو  حديًثا  أما  إلى   ،  ينظرون  النفس  علماء 
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االنفعاالت على أنها سلوكيات منظمة تحكمها قوانين تعتمد بشكل كبير على المعرفة 
 ،نا وإدراكنا في حالة استثارة تامةفخالل االنفعال نجد أن انتباه   ،والبنية المعرفية للفرد 
االنفعال   إن  واستقبالكما  التفكير  للفرد    يوجه  المعرفي  النظام  إلى  المعلومات  وتدفق 
 (. 12:  2017)مؤيد عبد الماس، 

وتعد أساليب التفكير مؤشًرا على قدرة الفرد على حل المشكالت واتخاذ القرارات       
(Abd Alrahim, 2012) ،   الفرد في بالطرق التي يستخدمها  التفكير  وتتعلق أساليب 

تتسم بأنها أقل عمومية وأكثر تركيًزا من األساليب   وبالتالي  ، الحياتيةمواجهة المشكالت  
ويرى ستيرنبرج أن أساليب التفكير هي جانب من جوانب األساليب المعرفية    ،المعرفية

 (. 46:  2019)غادة عبد الجواد، 

أ         شخصية  وترجع  جوانب  أبرز  تمثل  أنها  في  التفكير  أساليب  دراسة  همية 
اإلنسان، كما أن االهتمام بأسلوب التفكير لدى الفرد هو أساس نجاح جيل اليوم الذي 

الحياة وتقدمها،   مع تطوريحتاج إلى تعليم عادات فكرية صحيحة تساعده على التوافق  
 (.2003وزيادة تعقد أساليبها ومشكالتها )أحمد البهي، 

وأن معرفة أساليب الفرد في التفكير مهم في تكوين عالقات اجتماعية جديدة بين       
بنمط الشخصية المنتظر التعامل معه، فمعرفة أساليب التفكير تساعد  كمنبئاألشخاص  

ومن ثم اختيار األسلوب األمثل في التعامل )يوسف   ،على االستدالل على الشخصية
 (.        2005جالل، 

الوجداني بعض  ويرى        المجال  بين  يربط  التفكير  أساليب  مفهوم  أن  الباحثين 
ويدرك   المعرفي،  المفهومين  كثيروالمجال  بين  االلتقاء  نقطة  هذه   ؛أهمية  ألن  وذلك 

مع  ويتوافقون  يتعاملون  وكيف  يفعلوه  أن  األفراد  يفضل  عما  أفكارنا  تثري  المفاهيم 
 (.2013ونها )هويدا محمد، ويوظفون قدراتهم التي يمتلك ،اآلخرين
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أو         التعليمي  الجانب  على  تقتصر  ال  التفكير  أساليب  أهمية  أن  ستيرنبرج  ويرى 
المهني فقط، بل تشمل جميع مجاالت الحياة العامة فنحن نحتاج إلى استخدام أساليب 

 من أجل القيام باألعمال المطلوبة على أكمل   ؛التفكير في المنزل أو المدرسة أو العمل
)محمد  بصفة عامة  الحياة  أسلوبه في  يحدد  ما  كثيًرا  التفكير  في  الفرد  فأسلوب  وجه، 

التعليم    ،(2003إبراهيم،   مراحل  من  الثانوي  التعليم  مرحلة   تعد حيث    المهمة،وتعد 
الجامعي  مرحلة التعليم  إلى  العام  التعليم  إلى مرحلة   ،انتقالية من  المراهقة  ومن مرحلة 

يتعرضون له من أحداث ومواقف مثيرة قد    لما  ؛بالطالب الشباب والتي تتطلب االهتمام  
 تؤثر بالسلب على النواحي األكاديمية لديهم.  

وفي   ،وأن المراهقة في عديد من الثقافات مكافئة لمرحلة البلوغ والتغيرات الجسمية     
ال مفهوم  فإن  أخرى  واألخالقية  ثقافات  واالجتماعية  النفسية  بالجوانب  مرتبط  مراهقة 

بالنضج المرتبطة  الجسمية  الجوانب  إلى  المراهقة    ، باإلضافة  مرحلة  فيها  وتمتد 
    (Csikszentmihalyi, 2017) ( عاًما12:20)من

وتمثل مرحلة المراهقة الجسر الفاصل بين الطفولة والنضج، والتي تحدث       
الج التغيرات  للعديد من الصدمات فيها  المراهق  يتعرض  سمية والعقلية واالنفعالية، وقد 

يؤثر  قد  والمشاعر، مما  االنفعاالت  تنظيم وضبط  القدرة على  المختلفة، وعدم  النفسية 
 (. 2016على فهمه لذاته ولآلخرين )سمر مجدي، 

به الفرد في وتمثل المراهقة مرحلة إعادة تنظيم القوى النفسية والعقلية وكل ما اكتس      
ومعتقدات  وخبرات  ومثل  قيم  من  الطفولة  بالقلق   ،مرحلة  تتميز  هشة  مرحلة  أنها  كما 

االستقاللية الذات وقضايا  الذات ومفهوم  تقدير  الذاتية  واهتزاز  ينشغل   ،والكفاية  بحيث 
وهو يحتاج إلى تطوير   ،المراهق خاللها بقضايا تكوين الهوية ومحاولة التعرف إلى ذاته
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متميزة ذاتية  الكبا  ؛صورة  عالم  إلى  بها  قيمليدخل  عن  واضحة  وفكرة  وثقة  بفكرة    هر 
 . (Stewart & Brentano, 2006) وأهدافهالشخصية 

بمدى ويقاس تقدم الدول    ،الثروة الحقيقة في أي مجتمعا هم  دراسي    ويعد المتفوقون       
المجتمع؛  بهم  اهتمامها كنوز  العلماء   ؛ألنهم  من  احتياجاتها  للدولة  يوفرون  وألنهم 
يسوالمفك مما  الحياة،  مجاالت  كل  في  الوطنرين  نهضة  في  جعل   ؛هم  الذي  األمر 

من خالل مختلف وذلك    ،التفوق الدراسي هو الهدف األول الذي يسعى إليه كل نظام
 أطراف العملية التعليمية.  

                                                                               مشكلة الدراسة:  

المستجد        انتشار فيروس كورونا  ناتجة عن  العالم أزمة كبيرة  حيث تعيش    ،يواجه 
والعزلة  القانونية  والقيود  واسع  نطاق  الصحي على  الحجر  وقًتا صعًبا في ظل  البشرية 

المستقبل  االجتماعية بشأن  اليقين  وعدم  اليومية  األنشطة  من   ،على  كثير  عانى  وقد 
ومن الناحية    ،البشر العديد من الصعوبات مثل التوتر والبطالة والمرض وفقدان أحبابهم

واإلحباط   واالرتباكالبعض للتكيف مع مشاعر صعبة مثل الخوف والحزن  النفسية يكافح
 .  (Pakpour & Griffiths, 2020)والضجر 

بسبب المعاناة النفسية   ولقد عانى كثير من الناس من مستويات عالية من التوتر       
إجراءات   ،واالقتصاديةوالجسدية    واالجتماعية  من  بها  ارتبط  وما  الجائحة  أدت  فقد 

الجماعي واسع النطاق وغير مسبوق وأحدثت عديد   االضطراب حترازية الحتوائها على  ا
 Huang et al., 2020; Nicolam et)والمهنية    واالجتماعيةمن التغيرات النفسية  

al., 2020; Wang et al., 2020) 

وذلك حيث لم   ،األمر الذي أدى إلى ظهور بعض التغيرات السلوكية لدى األفراد       
العالم   فاجأت التي و  ،في أي مكان للتعامل مع أزمة بمثل ذلك الحجم هناك استعداد يكن  
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حيث لم يكن هناك خبرات نفسية كافية للتعامل مع مثل هذه  ،بالتغير من حال إلى حال
 (. 37  :2020الجائحة )سامر جميل، 

فيروس        مرض  أن  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعة  الطوارئ  لجنة  أعلنت  ولقد 
واعتباًرا من   المستجد هو جائحة،  أكثر من   2020ابريل    14كورونا  التأكيد على  تم 

حالة وفاة في جميع أنحاء العالم )المنظمة   117.000من  مليون إصابة وأكثر    1.84
 (.2020الدولية للهجرة، 

 معهاالفرد   يستطيع ال عنيفة وهزة صدمة  للفرد  تسبب  األزمات  أن المؤكد  ومن      
وتصور راكإد   الفرد  يصاب  قد  األوقات  من كثير  وفي كاملة، بصورة أبعاده الحدث 

 ذات  في يستطيع وال الموقف الصادم مواجهة على  يقوى  فال  النفسي والمعرفي بالشلل
 نإ أمل، وخيبة بتوتر اوشعورً  اواضحً  اعجزً  حينها النتيجة  وتكون  منه، الهروب  الوقت 
 بدون  وباء البشرية، تاريخ في مرحلة أصعب  بأنها  وصفها يمكن مرحلة يعيش اليوم عالم
 حالة وتصوره، استيعابه على يقوى  ال البشري   العقل أصبح  وفيات  ومعدل إنذار، سابق
ويتساءل  العطس،  أو السعال من   يعاني نفسه اإلنسان يجد  حينما والفزع الذعر من

ربماه: حينها  العالم   Covied-19الفيروس هذا هجم لقد  بالكورونا، مصاًبا أكون  ل 
 السن صغارءة  برا يرحم لم  البداية، في كثيرون  يصدقها لم وبضراوة  شرس بشكل  أجمع
 وعنفوانهم،  بطاقاتهم وال بالشباب  يبال   ولم وشيخوختهم، ضعف الكبار مع يتعاطف ولم

بل   فحسب، هذا ليس المنازل، في بالمكوث  مطالبين وضحاها ليلة بين وأصبحنا
 أصبحنا اليوم، في مرات  لعدة اإلجباري  اليدين وغسل والمعقمات  الكمامات  باستخدام

 نشك في أصبحنا  بل حتى  من الكورونا، يدينا خلو مدى في حتى  شيء  كل  في نشك
 العالم، مدن جميع في الحياة توقفت  متطايرة، الفيروسات  فربما   نستنشقه، الذي الهواء
 معظم وتحولت  الطائرات، من السماء وفرغت  المعتاد،  الطبيعي بشكلها الدراسة توقفت 
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 لساعات  بعضها في التجوال حظر فرض  ظل في ةصامتن ألماك  بأسره العالم في المدن
 تسبب  أن  يمكن كارثة أو أزمة  أي بالكامل، م  اليو  مدار على الدول بعض  في بلغت 

) فيروس من أكثر للمصريين رهيبة صدمات  كمال، إمال  آ  كورونا؟  ومحمد  براهيم 
2020.) 

الطالب في عصر فيروس كورونا قد نالهم من الصعاب ما نال غيرهم من كافة و       
التعليم  فئات   تجاوز  فقد  بالتعليم اإللكتروني  أمام ما يعرف  أنفسهم  فقد وجدوا  المجتمع، 

التربوية  المؤسسات  كورونا  فيروس  انتشار  مع  بعد  على    ؛عن  اجتماعية  ظاهرة  ليمثل 
الفكر الجمعي   ،كافة المستويات، لقد أصبح قلًقا مشترًكا للمجتمع البشري أجمع شاغاًل 

الرحم )عبد  والخاصة  ورفدان للعامة  محمد  وفتحي  فتحي  الرحيم  وعبد  الليلي  ن 
 (. 2020القحطاني، 

على نمط    واالعتماد من المدارس    كثير  وقد نتج عن انتشار فيروس كورونا إغالق        
جديد في التعلم عبر منصات التعلم اإللكترونية بصورة مفاجأة، وقد نتج عن ذلك زيادة 

الب الذين ال يمتلكون مهارات استخدام خاصة لدى الط  ،اإلحساس بالضجر األكاديمي
 اإلنترنت.

ويعد الضجر منن المشنكالت النفسنية األكثنر انتشناًرا وشنيوًعا بنين الطنالب ويعتبنر       
للهنننروب مننن مشننناعرة المؤلمننة وينشنننأ  ؛الضننجر خبننرة غينننر سننارة يلجنننأ مننن خاللهنننا الفننرد 

ولهننذا فقنند نضننجر مننن األشننخاص  ؛الضننجر مننن حالننة التكراريننة والرتابننة فنني حينناة المننرء
 ,Svendsen)وأحياًنا نضجر منن أنفسننا دون أن نندري ممنا نضنجر ولمناذا  ،واألشياء
2008). 
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ه والضننجر حالننة انفعاليننة سننلبية نسننبية تختلننف مننن موقننف آلخننر حسننب مننا يمتلكنن      
الداخلينة والدافعينة والرضنا  االسنتثارةالفرد من اعتقادات معرفية ناتجة من نقص كنل منن 

 (.2016لعدم تحقيق مطالب مهمة بشكل مرضي )أمال إبراهيم،  ؛عن الحياة

 االنخراط نفعااًل غير سار ينشأ عندما يكون الفرد غير قادر على اويعتبر الضجر       
ويننننؤدي تعننننرض الفننننرد للصنننندمات المتتاليننننة إلننننى اإلحسنننناس  ،فنننني أنشننننطة يرضننننى عنهننننا

والننننذي قنننند يننننؤدي إلننننى اإليننننذاء سننننواء النفسنننني أو الجسننننمي )إيهنننناب حامنننند،  ،بالضننننجر
2018.) 

علمنناء النننفس والبنناحثين  باهتمنناموتعنند أسنناليب التفكيننر مننن المفنناهيم التنني حظيننت      
 ،امل المؤثرة في شخصية الفرد نابع من كونه من العو  اهتماموهو  ،دراسة وقياًسا وتفسيًرا

ويشير سترنبرج إلى أن أساليب التفكينر لهنا دور كبينر ومنؤثر فني جمينع مجناالت الحيناة 
معرفننة أسنناليب التفكيننر تسنناعد علننى فهننم طريقننة تفكيننر األفننراد )عنندنان  إنحيننث  ،العامننة
 (.2004عتوم، 

وأسناليب التفكينر فني  ولندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين الضنجر األكناديمي      
فنني حنندود مننا  -ا ظننل جائحننة فيننروس كورونننا لنندى عينننة مننن المننراهقين المتفننوقين دراسنني  

األمنننر الننذي دعنننا إلجننراء هنننذه  ؛فنني البيئتنننين العربيننة واألجنبيننة -اطلعننت عليننه الباحثنننة 
الدراسة لتحديد العالقة بين الضجر األكاديمي وأساليب التفكير لدى عيننة منن المنراهقين 

 وتثير مشكلة الدراسة األسئلة اآلتية:، المتفوقين دراسي  ا

ما العالقة بين الضجر األكاديمي وأساليب التفكير في ظل انتشار جائحة فيروس  -1
 ا؟ ن المتفوقين دراسي  يكورونا لدى المراهق 
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ن الذكور عن اإلناث في الضجر األكاديمي في ظل انتشار  و هل يختلف المراهق -2
 جائحة فيروس كورونا؟    

ن الذكور عن اإلناث في أساليب التفكير في ظل انتشار  و هل يختلف المراهق -3
 جائحة فيروس كورونا؟ 

 أهداف الدراسة:   
الكشنننف عنننن العالقنننة بنننين الضنننجر األكننناديمي وأسننناليب التفكينننر فننني ظنننل انتشنننار       
الفننروق بننين المننراهقين والتعننرف علننى  ،اروس كورونننا لنندى المتفننوقين دراسنني  فينن جائحننة

 الذكور واإلناث في الضجر األكاديمي وأساليب التفكير.

 أهمية الدراسة: 
: األ  همية النظرية: أوًلا

ندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين الضجر األكاديمي وأساليب التفكير في   -1
جائحة   انتشار  دراسيً ظل  المتفوقين  المراهقين  لدى  كورونا  في    –ا  ّ  فيروس 
 في البيئة العربية واألجنبية.  –حدود إطالع الباحثة  

إثراء اإلطار النظري عن متغير الضجر األكاديمي وأساليب التفكير في ظل    -2
 ا.انتشار جائحة فيروس كورونا لدى المراهقين المتفوقين دراسي  

في    -3 يساعد  قد  التفكير  أساليب  على  التعرف  مع    اختيارأن  التعامل  طرق 
 المراهقين.

التفكير    -4 أساليب  نمط  معرفة  في  يساعد  قد  التفكير  أساليب  على  التعرف  أن 
 للمراهقين.
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 ا: األهمية التطبيقية:    ثاني  

إلعداد برامج    ؛رشادينظار اختصاصيين علم النفس اإلأقد توجه نتائج الدراسة   -1
خاصة وقد أشارت   ،ث نا لضجر األكاديمي لدى المراهقين اإل إرشادية لخفض ا

 رتفاعه لديهن. انتائج الدراسة 

إثراء الدراسة عن متغير الضجر األكاديمي بتقديم مقياس للمراهقين تتوافر فيه  -2
 .الباحثون الخصائص السيكومترية يستفاد منه 

إلعداد برامج  ؛رشادي  اختصاصيين علم النفس اإلنظار  أقد توجه نتائج الدراسة   -3
الذكور المراهقين  لدى  التفكير  أساليب  لتحسين  أشارت    ،إرشادية  وقد  خاصة 

 نتائج الدراسة ارتفاعه لديهم. 

ما  أتوجيه   -4 الدراسية على  المناهج  بأن تحتوي  والمناهج  التعليم  نظار مخططي 
 ناث منهم. إل ضجر األكاديمي لدى الطالب خاصة ايخفف ال

الصفية  ألفت   -5 األنشطة  تحتوي  أن  في  التعليمية  العملية  على  القائمين  نظار 
 اليب التفكير اإليجابية لدى المراهقين. والالصفية على ما يدعم أس

على -6 المدارس  في  والالصفية  الصفية  األنشطة  احتواء  يخفف    ضرورة  ما 
 ناث.الضجر األكاديمي لدى اإل

  مفاهيم الدراسة: 
 :Academic Boredomاألكاديمي:   الضجر  -أوًلا 
يقصد به الحالة النفسية الناتجة من الملل ونقص الدافع في األنشطة األكاديمية في     

 (. 180:  2019مجاالت المنهج وأساليب التدريس والتقويم )حسن عبد هللا وهيفاء علي، 
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أماني عادل )       الشعور  134:  2020وترى  بأنه حالة من  الذي   االنفعالي (  السلبي 
وتجنب   ببطء  الوقت  بمرور  والشعور  باألنشطة  االهتمام  وفقدان  الرضا  عدم  في  يتمثل 

اآل األبعاد  ويشمل  التربوية  األنشطة  في  األنشطة ة تيالمشاركة  في  المشاركة  تجنب   :
باألنشطة  والالصفيةالصفية   االهتمام  وفقدان  الوقت،  مرور  وببطء  بالرتابة  والشعور   ،
 التعليمية. 

      ( سعيد  وعفاف  السيد  فاطمة  هو  188:  2020وعرفته  األكاديمي  الضجر  أن   )
انفعال سلبي أكاديمي يشعر فيه المتعلم بالشعور بالضغط والملل والفتور وافتقاد الدافعية  

لعدم تناسب طرق التدريس ونظم االمتحانات والمواد األكاديمية واألنشطة   ؛وعدم التركيز
 مال.  آلمستقبلية واوعدم تلبيتها للطموحات ال

بالضجر األكاديمي   أنه حالة    اإجرائي  ويقصد  الدراسة  غير سارة   انفعاليةفي هذه 
الحماس وعدم  بالملل  الطالب  فيها  للدافعية   ،يشعر  الطالب  افتقار  في  ذلك  ويظهر 

الوقت،   إدراك  وصعوبة  التركيز،  وصعوبة  الوقت،  لقيمة  السلبي  واإلدراك  األكاديمية، 
المتفوقين   المراهقين  من  الدراسة  عينة  عليها  تحصل  التي  بالدرجات  إجرائًيا  عنه  ويعبر 

 ا على مقياس الضجر األكاديمي للمراهقين )إعداد: الباحثة(. دراسي  

 Styles of thinking: أساليب التفكير: :اثاني  

وأن عملينة  ،ننه مندخل إلدراك وفهنم وتطبينق المعلومنات أيعرف أسلوب التفكينر ب
ذا أردننننا إو  ،االسنننتدالليتتطلنننب سنننبع عملينننات أو حلقنننات أطلنننق علنننيهم السنننلم  االسنننتدالل

وهننني طنننرق األفنننراد  ،صنننعود درجنننات السنننلم فعليننننا اسنننتخدام العديننند منننن أسننناليب التفكينننر
 (.53: 2005أو تعلمها )لؤي عوض،  اكتسابهاالمفضلة في التفكير والتي يمكن 
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سننننلوب الننننذي يقننننيس تفضننننيالت الننننناس اللغويننننة ويقصنننند بأسننننلوب التفكيننننر أنننننه األ     
خنرين )بشنرى حسنن ووجندان عنناد، ة لديهم فني العمنل والتعامنل منع اآلومستويات المرون

2010: 284.) 

ويعرف أسنلوب التفكينر بأننه الطريقنة التني يتعامنل بهنا اإلنسنان منع بيئتنه لمواجهنة       
فهنناك أسناليب منتجنة  ،ويمكن الحكم عليها منن خنالل النتنائج  ،مشكالت الحياة المختلفة

سلوب من أساليب التفكير للموقنف أويرجع ذلك لمالئمة كل  ؛للحلول وأخرى غير منتجة
 (.  50: 2012)حنان عبد العزيز،

ويعرف أسنلوب التفكينر أننه الطرينق التني يوظنف فيهنا المنتعلم المعلومنات والخبنرات      
سنلوب ويستطيع المعلم أن يتعرف علنى األ  ،المختزنة من أجل التعامل مع تقلبات الحياة

وذلنك إذا كنان يعننيش  ،لمنهجينة الواعيننةالنذي يفكنر فينه كننل طالنب عنن طريننق المناقشنة ا
 (.56 الرؤوف،واقعهم ويالحظ كيفية معالجتهم للمشكالت التي تواجههم )طارق عبد 

وتنننرجم األسنننلوب بأننننه  ،واألسنننلوب يعتبنننر خاصنننية أو طريقنننة عمنننل أو نمنننط أو أداء     
ب وكنل طرينق ممتند فهنو أسنلو  ،قال أسلوب والجمنع أسناليب وي    ،نمط وهو الطريق والوجه

 (. 13 :2017)هويدا محمد، 

 اكتسنناب فنني هننذه الدراسننة بأنهننا طريقننة الفننرد فنني  اإجرائينن   ويقصنند بأسنناليب التفكيننر     
المعلومات والخبرات وأسلوبه في تنظيم أفكاره وتكوين قيمه واتخاذ قراراته وحنل مشنكالته 

، والتفكينر النداخلي، والتفكينر الخنارجي االجتمناعيالمتمثلة في التفكينر العلمني، والتفكينر 
ا بالننندرجات التننني تحصنننل عليهنننا عيننننة الدراسنننة منننن المنننراهقين علنننى ويعبنننر عنهنننا إجرائيننن  

 (.2018لتفكير )إعداد: مي سعيد، مقياس أساليب ا
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   Covid 19:ا: كورون فيروس :ثالثاا
المرض        يسبب  الذي  الفيروس  ذلك  منظمة   ،والحيوان  لإلنسانهو  وصفته  والذي 

وهان الصينية في نهايات عام  وهو ظهر مؤخًرا في مدينة ي   ،الصحة العالمية بالجائحة
حيث   ،المإلرهاق والسعال الجاف والحمى واآلالمرضية في ا   أعراضه وتتجلى  ،  2019

نف أو طيرات الصغيرة التي تتناثر من األ نسان عن طريق القإلى اإل  سالفيرو ينتقل هذا  
  لإلنسان كما يمكن أن ينتقل    ،عندما يسعل الشخص المصاب بالكورونا أو يعطس  ،الفم
          .(WHO, 2020)شخص سطح المحيطة بالن خالل القطرات المتناثرة على األم

المتفوقون    :رابعاا  Academically Excellent ا:دراسي  المراهقون 
Adolescents    

ا مننن الناحيننة النظريننة بأنننه ( المتفننوقين دراسنني  2002عننرف فتحنني عبنند الننرحمن )
 ،كل من يظهر مستوى رفيًعا من األداء في ميدان أو أكثر من مينادين النشناط التعليمني

 %5ضنمن أعلنى  لندداة بحيث يضعه أداؤه على محك أو أكثر منن المحكنات االختبارينة 
 من أقرانه.

ا بنننأنهم مجموعنننة منننن ( المتفنننوقين دراسننني  63: 2007ويعنننرف مننندحت أبنننو النصنننر )     
فنني مجننال  سننواء ،أقننرانهمالطلبننة ذوي قنندرات عقليننة عاليننة ولننديهم اسننتعدادات أكثننر مننن 

 ي نوع من المهارات.في أ مالتحصيل الدراسي أ
الحالية    وتعرف         تتراوح   اإجرائي    ادراسي    المتفوقين الدراسة  الذين  الطالب  بأنهم 

بين ما  عاًما18-16) أعمارهم   )،  ( السابق  للعام  درجاتهم  مجموع  يكون  ( %95وأن 
 فأعلى من المجموع الكلي. 
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 سابقة:الدراسات ال
 قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى عدة محاور على النحو التالي: 

: دراسات تناولت الضجر لدى المراهقين:أ (1)  وًلا

هنندفت إلننى الكشننف عننن العالقننة بننين الضننجر ومعنننى  (2012تحيةةة محمةةد ) دراسننة -
وطالبنننة  ا( طالبنننً 450وتكوننننت عيننننة الدراسنننة منننن ) ،الحيننناة لننندى عيننننة منننن الطلبنننة

ا21-18وتراوحنننت أعمنننارهم منننن ) ا،ناثنننً إ( 200و ) ا( ذكنننورً 250) وتمثلنننت  ،( عامنننً
وتوصننلت النتننائج  ،األدوات فني مقينناس الضننجر لندى الطننالب ومقينناس معننى الحينناة

إلنننى وجنننود عالقنننة ارتباطينننة سنننالبة بنننين درجنننات الطنننالب والطالبنننات علنننى مقيننناس 
حصننننائية بننننين متوسننننطي إود فننننروق ذات داللننننة الضننننجر ومعنننننى الحينننناة، وعنننندم وجنننن

 درجات الذكور واإلناث على مقياس الضجر.

إلننى التعننرف علننى العالقننة بننين  (Stanislaw, 2015) ستانيسةةلو وهنندفت دراسننة -
بالصنننف  وطالبنننة اطالبنننً  192وتكوننننت العيننننة منننن  ،وأداء الطنننالب الدراسننني الضنننجر

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود العديد من المشكالت التي تنؤدي ،  التاسع والعاشر
 إلى الضجر ووجود عالقة سلبية بين الضجر ومستوى أداء الطالب.

دوافنع  هندفت للتعنرف علنى العالقنة بنين (Yangyang, 2015)ينجيةان ودراسنة   -
وتكوننت أدوات  ،وطالبنة اطالبً   520اإلنجاز والضجر األكاديمي وتكونت العينة من  

وتوصنننلت نتنننائج  ،الدراسنننة منننن مقيننناس الضنننجر األكننناديمي ومقيننناس دوافنننع اإلنجننناز
الدراسننة إلننى أن هننناك عالقننة عكسننية بننين الضننجر ودوافننع اإلنجنناز األكنناديمي وأداء 

 المهام.

هدفت إلنى التعنرف علنى فعالينة اإلرشناد التربنوي فني   (2016مال إبراهيم )آودراسة   -
( 16العينننة علنننى ) واشنننتملت  ،اإدارة الضننجر لنندى طنننالب الجامعننة المتفنننوقين دراسنني  
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( اإناثً  5، اذكورً  3وتتضمن ) ،( تجريبية8م تقسيمهم إلى مجموعتين )وطالبة ت  اطالبً 
ا20-18وتراوحننننت أعمننننارهم مننننن ) ،( ضننننابطة8و ) وتمثلننننت األدوات فننننني  ،( عامننننً

وتوصلت النتنائج إلنى فعالينة اإلرشناد  ،مقياس إدارة الضجر وبرنامج اإلرشاد التربوي 
 التربوي في إدارة الضجر لدى طالب الجامعة.

إلنى التعنرف علنى تنأثير  (Maike et al, 2017) نيميكةاي وآرةر وهندفت دراسنة  -
 ،الطموحات المهنية للطالب من خالل الضجر األكناديمي ومفهنوم النذات األكناديمي

ئج إلننى زينننادة التحننديات لنننه تنننأثير وتوصننلت النتنننا ا، طالبنننً  662وتكونننت العيننننة مننن 
مفهننننوم الننننذات األكنننناديمي  انخفنننناض  رتننننبطاو  ،سننننلبي علننننى مفهننننوم الننننذات األكنننناديمي

مسنتويات الضنجر ينؤدي  وارتفناعن زينادة التحنديات إف ،بانخفاض الطموحات المهنية
 طموحاتهم المهنية.    انخفاض إلى 

هننندفت إلننننى التعنننرف علننننى العالقنننة بننننين الضننننجر  (2018إيهةةةةاب حامةةةةد )ودراسنننة  -
( 364ودافعية اإلنجاز األكاديمي لندى طنالب الجامعنة وتكوننت عيننة الدراسنة منن )

ا23-18وتراوحت أعمارهم منن )، وطالبة  اطالبً  وتمثلنت األدوات فني مقيناس  ،( عامنً
 وتوصنلت نتنائج الدراسنة إلنى وجنود  ،الضجر ومقياس الندافع إلنى اإلنجناز األكناديمي

 عالقة بين الضجر ومستوى الدافع إلى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب. 

إلنننى التعنننرف علنننى فعالينننة  (2020فاطمةةةة السةةةيد وعفةةةاف سةةةعيد )وهننندفت دراسنننة  -
برنامج تدريبي قائم على بعض عادات العقنل فني تحسنين السنلوك اإليجنابي وخفنض 

( طالبننة 66ن )وتكونننت عينننة الدراسننة منن ،الضننجر األكنناديمي لنندى طالبننات الجامعننة
ا19-18تتننننراوح أعمننننارهم مننننن ) إحنننننداهما  ؛وتننننم تقسننننيمهم إلننننى مجمننننوعتين ،( عامننننً

وتمثلت األدوات في مقياس الضجر األكاديمي ومقيناس   ،واألخرى ضابطة  ،تجريبية
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وتوصنلت النتنائج إلنى فاعلينة  ،السلوك اإليجنابي والبرننامج القنائم علنى عنادات العقنل
 البرنامج في خفض الضجر األكاديمي وتحسين السلوك اإليجابي.

إلننى الكشننف عننن وجننود عالقننة بننين الضننجر ( هةةدفت 2020أمةةاني عةةادل )ودراسننة  -
 ،األكنناديمي وقلننق الموهبننة لنندى عينننة مننن الموهننوبين مرتفعنني ومنخفضنني التحصننيل

 ا( تلمينذً 122تكونت عينة الدراسة من )و  ،والتعرف على الفروق بين الذكور واإلناث 
ا14-12وتراوحننت أعمننارهم مننا بننين )، وتلميننذة وتمثلننت األدوات فنني مقينناس  ،( عامننً

وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى   ،الضجر األكاديمي ومقياس قلق الموهبة
عنن المتوسنط لندى الموهنوبين مرتفعني ومنخفضنني  الموهبنةالضنجر األكناديمي وقلنق 

ا بنننين متوسنننطات درجنننات النننذكور واإلنننناث ووجنننود فنننروق دالنننة إحصنننائي   ،لالتحصننني
 لصالح الذكور.

 لدى المراهقين: ا: دراسات تناولت أساليب التفكيرثاني   (2)

لندى  واالنفعناالت إلى دراسة أساليب التفكينر  (Zhang, 2008) زانجهدفت دراسة  -
وطبنق علنيهم  ،من طالب جامعنة هنونج كنونج بالصنين ا( طالبً 99عينة مكونة من )

وتوصننلت النتننائج إلننى  ،االنفعنناالت مقينناس أسنناليب التفكيننر لسننتيرنبرج وقائمننة إلدارة 
 . االنفعاالت وجود عالقة ارتباطية بين أساليب التفكير وإدارة 

هنندفت إلننى الكشننف عننن بروفيننل أسنناليب التفكيننر  (2010حسةةني النجةةار )ودراسننة  -
ت النتعلم والعناديين بالصننف كنل منن الطننالب الموهنوبين وذوي صنعوباالمفضنل لندى 

فنني ضننوء نظريننة الننتحكم العقلنني ودراسننة العالقننة بننين  ،مننن التعلننيم األساسنني الثنناني
أسننناليب التفكينننر والتوافنننق الدراسننني والتحصنننيل األكننناديمي لننندى كنننل فئنننة منننن الفئنننات 

 ا( طالبنً 82وطالبة من الموهوبين و ) ا( طالبً 58وتكونت عينة الدراسة من )  ،الثالثة
وات في اختبنار وتمثلت األد  ،( من العاديين96وطالبة من ذوي صعوبات التعلم و )
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وقائمة تقدير السمات السنلوكية للموهنوبين ومقيناس تقندير الخصنائص   ،القدرة العقلية
وتوصنننلت نتنننائج  ،السنننلوكية للطنننالب ذوي صنننعوبات النننتعلم وقائمنننة أسننناليب التفكينننر

أساليب التفكير المنبثقنة منن نظرينة النتحكم بناختالف   بروفيالت الدراسة إلى اختالف  
 هوبين وذوي صعوبات التعلم والعاديين.عينة الدراسة من المو 

إلننى التعننرف علننى أسنناليب التفكيننر وعالقتهننا  (2014رغةةد إبةةراهيم )وهنندفت دراسننة  -
 وتننم  ، وطالبننة ا( طالبننً 200بنناألداء اإلبننداعي لنندى طلبننة الجامعننة وبلنن  حجننم العينننة )

ى وتوصنلت النتنائج إلنن ،اسنتخدام قائمنة منن أسناليب التفكينر ومقيناس األداء اإلبنداعي
ا لمتغينننر الننننوع )ذكنننورً   اوجنننود فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية فننني أسننناليب التفكينننر تبعنننً

 (.اناثً إو 

هدفت إلى التعرف على أساليب التفكير لدى الطلبة   (2014محمود أحمد )ودراسة   -
وطبنق علنيهم قائمنة أسناليب  ،وطالبنة ا( طالبنً 300وبلغنت عيننة الدراسنة )  ،المتميزين
 ناث.ا بين الذكور واإلوتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائي    ،التفكير

إلننننى الكشننننف عننننن أسنننناليب التفكيننننر  (2015عائشةةةةة بةةةةن سةةةةمية )وهنننندفت دراسننننة  -
 ،وعالقتها بالتكيف المدرسي لدى الطنالب المتفنوقين والعناديين فني المندارس الثانوينة

( متفننوقين 133وطالبننة بالمرحلننة الثانويننة ) ا( طالبننً 277دراسننة مننن )وتكونننت عينننة ال
( عنننناديين طبننننق علننننيهم مقينننناس أسنننناليب التفكيننننر ومقينننناس التكيننننف 144)ا ودراسنننني  

وتوصننلت نتننائج الدراسننة إلننى وجننود عالقننة ارتباطيننة موجبننة بننين أسنناليب  ،المدرسنني
 لطالب العاديين.وا ادراسي  التفكير والتكيف المدرسي لدى الطالب المتفوقين 

هننندفت إلنننى التعنننرف علنننى أسننناليب التفكينننر  (2016عبةةةد الهةةةادي السةةةيد )ودراسنننة  -
( 727وأجريننت الدراسننة علننى ) ،وعالقتهننا بكننل مننن التفكيننر الناقنند والتفكيننر االبتكنناري 
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وطبننق  ،طالبنة( 248طالنب و  479وطالبنة بالصنفين األول والثنناني الثنانوي ) اطالبنً 
 ،الناقننند واختبنننار التفكينننر االبتكننناري  رواختبنننار التفكينننعلنننيهم مقيننناس أسننناليب التفكينننر 

ا بنين أسنلوب التفكينر السنلبي وتوصلت النتائج إلنى وجنود ارتبناط سنالب دال إحصنائي  
ووجننننود ارتبنننناط موجننننب دال  ،الكليننننة لننننهوكننننل مننننن مهننننارات التفكيننننر الناقنننند والدرجننننة 

ا بنننين أسنننلوب التفكينننر اللفظننني وكننننل منننن المروننننة والدرجنننة الكلينننة للتفكيننننر إحصنننائي  
 االبتكاري.

إلنى الكشنف عنن العالقنة بنين أسناليب التفكينر  (2016ضحى عبود )وهدفت دراسنة  -
لسننائدة وتحدينند نسنبة انتشنار أسنناليب التفكينر ا ،وفاعلينة النذات لنندى الطلبنة المتفنوقين

وتنم اسنتخدام مقيناس  ،وطالبنة ا( طالبنً 300وتكونت عينة الدراسنة منن )  ،لدى الطلبة
وتوصلت النتائج إلى أن أساليب التفكير األكثر شنيوًعا لندى الطلبنة   ،أساليب التفكير

 المحلي ثم العالمي والمحافظ والمتحرري والهرمي والملكي.  المتفوقين األسلوب 

هننندفت إلنننى التعنننرف علنننى أسننناليب التفكينننر  (2017مؤيةةةد عبةةةد المةةةاس )ودراسنننة  -
 ،وطالبننة ا( طالبننً 467وقنند بلنن  حجننم العينننة ) ،وعالقتهننا بننأعراض اضننطرابات القلننق

توصننلت و  ،وتننم اسننتخدام مقينناس أسنناليب التفكيننر لسننتيرنبرج ومقينناس أعننراض القلننق
 النتائج إلى أن جميع أساليب التفكير مرتفعة وبدرجات متقاربة.

هندفت إلنى الكشنف عنن  (2017مسعودة هتهات وناديةة بوشةالل) )وهدفت دراسنة   -
أسنناليب التفكيننر وفننق نظريننة الحكننم العقلننني الننذاتي لسننتيرنبرغ السننائدة لنندى الطنننالب 

ا 281الدراسننة مننن ) وتكونننت عيننننة ،ا بثانويننات مديننننة ورقلننةالمتفننوقين دراسنني   ( طالبنننً
وأظهنرت النتنائج  ،وتم تطبيق قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجننر  ،امتفوًقا دراسي  
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عنننندم وجننننود فننننروق ذات داللننننة إحصننننائية بننننين متوسننننطي درجننننات الطننننالب الننننذكور 
 ماعدا أسلوب التفكير )الملكي والخارجي(. ،ناث في أساليب التفكيرواإل

هنندفت الدراسننة إلننى التعننرف علننى أسنناليب التفكيننر  (2017محمةةود علةةي )ودراسننة  -
وتكوننت العيننة مننن  ،وأسناليب النتعلم وعالقنة كنل منهمنا بالنصنفين الكنرويين للطنالب 

 ،وتم استخدام مقياس أساليب التفكينر ومقيناس أسناليب النتعلم  ،وطالبة  ا( طالبً 343)
ووجنننود  ،وتوصنننلت النتنننائج إلنننى أن أكثنننر أسننناليب التفكينننر شنننيوًعا األسنننلوب العنننالمي

 .التعلم االستيعابيوالخارجي وأسلوب  الداخليعالقة ارتباطية بين أسلوب التفكير 

هنندفت إلننى الكشننف عننن العالقننة بننين أسنناليب التفكيننر  (2018مةةي سةةعيد )ودراسننة  -
 ،( طالنب وطالبنة100ينة الدراسة منن )وتكونت ع ،واإليثار لدى عينة من المراهقين

وتوصنننلت نتنننائج  ،وتنننم اسنننتخدام مقيننناس أسننناليب التفكينننر للمنننراهقين ومقيننناس اإليثنننار
ا بننننين درجننننات عينننننة الدراسننننة مننننن الدراسننننة إلننننى وجننننود ارتبنننناط سننننالب دال إحصننننائي  

ودرجاتهم على  ،الداخلي والفوضوي واألقلي(التفكير )المراهقين على مقياس أساليب 
 اإليثار للمراهقين. مقياس

هنندفت إلننى التعننرف علننى أسنناليب التفكيننر السننائدة  (2019مصةةلم مسةةلم )ودراسننة  -
والتعننرف إذا مننا كانننت هننناك فننروق فنني ، ةا بجامعننة مؤتننلنندى الطلبننة المتفننوقين دراسنني  

هننذه األسنناليب تعننزي لمتغيننرات الجنننس ونننوع التخصننص والمسننتوى الدراسنني، وبلغننت 
وطالبننة مننوزعين علننى مختلننف التخصصننات والمسننتويات  اطالبننً  322عينننة الدراسننة 

وأظهنننرت النتنننائج أن أكثنننر األسننناليب  ،الدراسنننية وتنننم اسنننتخدام قائمنننة أسننناليب التفكينننر
 -العننالمي -هنني ) التشننريعي ةلنندى الطلبننة المتفننوقين بجامعننة مؤتننالتفكيريننة شننيوًعا 
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نناث فني أسنناليب واإلالنذكور ا بنين التنفينذي( وظهنرت فنروق دالنة إحصننائي   -التحنرري 
 التفكير على األبعاد الفرعية.

 تناولت فيروس كورونا لدى المراهقين: اتدراس ثالثاا:  (3)

هندفت إلنى التعنرف علنى طبيعنة بعنض  (2020مال إبراهيم ومحمد كمةال )آدراسة   -
 -الوسناوس القهريننة -االكتئنناب والكندر النفسني -الوحندة النفسنيةالنفسنية )المشنكالت 

المخننناوف االجتماعيننة( المترتبنننة  -اضنننطرابات النننوم -اضنننطرابات األكننل -الضننجر
 ،746علننننى جائحننننة فيننننروس كورونننننا المسننننتجد لنننندى عينننننة مننننن الطننننالب عننننددهم 

وتنننننم اسنننننتخدام مقيننننناس للمشنننننكالت النفسنننننية لننننندى  ،(22-18وتراوحنننننت أعمنننننارهم )
ي وتوصلت النتائج إلى أن الضجر من أكثر المشنكالت النفسنية التني يعنان  ،الطالب 

 منها الطالب. 
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 إن استقراء نتائج الدراسات السابقة يشير إلى ما يلي:          

عدم وجود دراسات تناولت العالقة بين الضجر األكاديمي وأساليب التفكير لدى   -1
في البحوث والدراسات العربية    -عليه الباحثة    اطلعت في حدود ما    -المراهقين
 واألجنبية. 

المراهقين -2 لدى  األكاديمي  الضجر  تناولت  التي  الدراسات  )  ندرة  ( 18-16من 
ما    –عاًما   حدود  الباحثافي  عليه  العربية   –ة  طلعت  والدراسات  البحوث  في 

 واألجنبية. 

( 18-16كذلك ندرة الدراسات التي تناولت أساليب التفكير لدى المراهقين من ) -3
الباحثة    –عاًما   عليه  اطلعت  ما  حدود  العربية   –في  والدراسات  البحوث  في 

 واألجنبية. 
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 وجود اختالف في أساليب التفكير تبًعا للنوع والعمر. -4

د أ -5 نتائج  محمد،  شارت  )تحية  بأنه2012راسة  داللة   (  ذات  فروق  توجد  ال 
الضجر   مقياس  أبعاد  على  واإلناث  الذكور  درجات  متوسط  بين  إحصائية 

 األكاديمي.  

ا بين  ( إلى وجود فروق دالة إحصائي  2020شارت نتائج دراسة )أماني عادل،أو  -6
 متوسطات درجات الذكور واإلناث لصالح الذكور.

دراسات السابقة على مقياس الضجر األكاديمي من إعداد اعتمدت العديد من ال -7
 معدي الدراسة. 

 ,Zhang)االنفعاالت    كإدارةوجود عالقة بين أساليب التفكير ومتغيرات أخرى   -8
( ومهارات التفكير الناقد  2015المدرسي )عائشة بن سمية،    والتكيف  (2008

 (.2016)عبد الهادي السيد، 

معنى   -9 أخرى  ومتغيرات  األكاديمي  الضجر  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود 
محمد،   )تحية  الطالب  2012الحياة  أداء  ومستوى   )(Stanislaw, 2015)  

 .(Yangyang, 2015)نجاز األكاديمي وأداء المهام ودوافع اإل

ف -10 الفروض  تتمثل في طرح  السابقة  الدراسات  االستفادة من  ما  أوجه  ي ضوء 
من   الدراسات  عنه  واختالفاأسفرت  الدراسة    باإلضافة  ،تفاق  عينة  الختيار 

 واستخالص التعريفات اإلجرائية لمفاهيم الدراسة وإعداد أدوات الدراسة. 
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 فروض الدراسة:

ا ا بين درجات عينة الدراسة من المراهقين المتفوقين دراسني  يوجد ارتباط دال إحصائي    -1
فيننروس علننى مقياسنني الضننجر األكنناديمي وأسنناليب التفكيننر فنني ظننل انتشننار جائحننة 

 كورونا.

ين ا بنننين متوسنننطات درجنننات عيننننة الدراسنننة منننن المنننراهقتوجننند فنننروق دالنننة إحصنننائي    -2
ننناث علننى مقينناس الضننجر األكنناديمي فنني ظننل انتشننار المتفننوقين دراسننًيا الننذكور واإل

 جائحة فيروس كورونا.

ين ا بنننين متوسنننطات درجنننات عيننننة الدراسنننة منننن المنننراهقتوجننند فنننروق دالنننة إحصنننائي    -3
ناث على مقياس أساليب التفكير في ظل انتشار جائحة دراسًيا الذكور واإلالمتفوقين  

 فيروس كورونا.
 منهج الدراسة وإجراءاتها: 

 منهج الدراسة:  :أوًلا 

المقنارن؛ حينث الكشنف عنن   االرتبناطيهذه الدراسة علنى المننهج الوصنفي    اعتمدت 
العالقة بين الضجر األكاديمي وأسناليب التفكينر فني ظنل انتشنار جائحنة فينروس كوروننا 

ا، والمقارنننة بننين الننذكور واإلننناث فنني لنندى عينننة الدراسننة مننن المننراهقين المتفننوقين دراسنني  
 الضجر األكاديمي وأساليب التفكير.

 عينة الدراسة:  :اثاني  
 إلى: تنقسم عينة الدراسة 

 :اًلستطالعيةالعينة  -1

 بعينتين كالتالي: اًلستعانةتم 
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ا مجموع درجاتهم للعنام السنابق اشتملت على المراهقين المتفوقين دراسي    األولى:
السننننيكومترية ( لحسنننناب الكفنننناءة 30( فننننأعلى مننننن المجمننننوع الكلنننني )ن=95%)

الضنننجر األكننناديمي للمنننراهقين وأسننناليب التفكينننر للمنننراهقين، وتراوحنننت  لمقياسنني
ا، وذلننك مننن نفننس منندارس العينننة األساسننية 18 – 16أعمننارهم مننا بننين ) ( عامننً

 في محافظة القاهرة.

تملت علننى المننراهقين العنناديين مجمننوع درجنناتهم للعننام السننابق فنني اشنن الثانيةةة:
( لحسننننناب الكفننننناءة السنننننيكومترية 30ن=( )%75 - %65المسنننننتوى المتوسنننننط )

لمقياسنني الضنننجر األكننناديمي للمنننراهقين وأسننناليب التفكينننر للمنننراهقين، وتراوحنننت 
ا، وذلننك مننن نفننس منندارس العينننة 18 – 16أعمننارهم مننا بننين ) األساسننية ( عامننً

 في محافظة القاهرة.

 العينة األساسية: -2

ا، )ن= ( مننن المننراهقين المتفننوقين دراسنني  80وقنند اشننتملت عينننة الدراسننة علننى )ن= 
ا 18 -16مننا بننين ) مأعمنناره( مننن اإلننناث، وتراوحننت 40( مننن الننذكور، )ن= 40 ( عامننً

ين التنابعين إلدارة من مدرسة السالم الثانوية بنات ومدرسة النقراشي الثانوية العسكرية بن
( 17.015حيننننث كننننان متوسننننط أعمننننارهم ) ،حنننندائق القبننننة التعليميننننة بمحافظننننة القنننناهرة

 (.0.659وانحراف معياري قدره )
 الشروط الواجب توافرها في العينة: 

 أال يكون لديهم إي إعاقة أو مرض مزمن.  -1

 (. 130 -  120ويتراوح ما بين )  اهم مرتفعً ؤ أن يكون ذكا -2

 أال يقل المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي عن المتوسط. -3
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 ن منفصلين. اأال يكون الوالد  -4

 أال يكونوا المراهقين وحيدين ألسرهم.  -5

الضننجر وألن بنين أهنداف هننذه الدراسنة وفروضنها المقارنننة بنين النذكور واإلننناث فني      
فقننند ح سنننب التكنننافؤ بينهمنننا علنننى متغينننرات منننن شنننأنها  لنننذا ؛األكننناديمي وأسننناليب التفكينننر

 ( يوضح ذلك:1التأثير في نتائج الدراسة، وجدول )
بين المراهقين   المتوسطات واًلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودًللتها (1جدول )

 الذكور والناث في بعض المتغيرات 
         

 المجموعة
         

 المتغير

 مراهقون ذكور  
 (40)ن= 

 مراهقون إناث  
قيمة   (40)ن= 

 "ت" 
مستوى 

 الدًللة 
نحراف  ا  متوسط

نحراف  ا متوسط معياري 
 معياري 

 غير دالة  0.467 0.644 17.050 0.681 16.981 العمر
 غير دالة  0.132 2.427 124.825 2.658 124.900 الذكاء 

 غير دالة  0.626 1.339 97.137 1.338 96.950 ة النجاحبنس
 غير دالة  0.114 8.469 62.900 7.217 63.100 اًلقتصادي 
 غير دالة  0.605 2.250 25.400 2.186 25.700 اًلجتماعي

 غير دالة  0.939 1.085 12.525 1.056 12.750 الثقافي
 غير دالة  0.403 7.935 100.825 8.164 101.550 الدرجة الكلية

ا بننين متوسننطات حصننائي  إ( إلننى عنندم وجننود فننروق دالننة 1دول )أشننارت نتننائج جنن
ننننناث فنننني )العمننننر والننننذكاء ونسننننبة النجنننناح والمسننننتوى االقتصننننادي درجننننات الننننذكور واإل

 االجتماعي الثقافي(؛ مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين على هذه المتغيرات.
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 ثالثاا: األدوات المستخدمة في الدراسة:

 مقياس الضجر األكاديمي:  -1
المقياس بهدف تقدير درجة الضجر األكاديمي لندى المنراهقين   الباحثة هذاأعدت         

( عاًما، خاصة 18 -16ا الذين تتراوح أعمارهم ما بين )الذكور واإلناث المتفوقين دراسي  
 األكنناديمي لنندىعلننى المقنناييس التنني تقنندر الضننجر  اطالعهننامننع وجننود ننندرة علننى حنند 
 إعداد المقياس بعدة خطوات هي: ومر   ا،ي  المراهقين المتفوقين دراس

اطلعنننت الباحثنننة فننني حننندود منننا تنننوفر لهنننا علنننى األطنننر النظرينننة التننني تناولنننت مفهنننوم  -1
ا وتحدينند األبعنناد التنني سننوف وذلننك بهنندف وضننع تعريننف إجرائينن   ؛الضننجر األكنناديمي

 يستند عليها المقياس.

النظنننري النفسننني  حنننددت الباحثنننة أبعننناد المقيننناس عنننن طرينننق االطنننالع علنننى التنننراث  -2
الخننناص بالضنننجر األكننناديمي، عنننالوة علنننى الخصنننائص المختلفنننة لمرحلنننة المراهقنننة، 

لضنننجر  عنننن االطنننالع علنننى بعنننض المقننناييس التننني أعننندت منننن قبنننل لقيننناس افضننناًل 
تحيننة عبنند  ؛2020مننال إبننراهيم ومحمنند كمننال، آ األكنناديمي علننى عينننات أخننرى )

(، وبعنند تحليننل محتننوى 2016؛ نهلننة فننرج، 2014؛ مصننطفى علنني، 2012العننال، 
المصادر السابقة تم التوصنل ألبعناد كاننت األعلنى شنيوًعا بنين هنذه المصنادر وهني: 
)االفتقنننار للدافعينننة األكاديمينننة، واإلدراك السنننلبي لقيمنننة الدراسنننة، وصنننعوبة التركينننز، 

ها فني الصنورة وصعوبة إدراك الوقت(، ثم صيغت عبارات المقيناس بتننوع وبلن  عندد 
ا، ال ، ( عبنننارة28األولينننة ) وحنننددت بننندائل االسنننتجابة علنننى المقيننناس )أوافنننق، أحياننننً

(، أمننا تعليمننات المقينناس فقنند 3/2/1أوافننق( وتعطنني االسننتجابات درجننات بالترتيننب )
 روعي فيها الوضوح، والبساطة، واإليجاز.
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النفسيين  واالختصاصيينتم عرض المقياس على عدد من خبراء التعامل مع العينة  -3
إلبننداء الننرأي فنني مالءمننة فقننرات المقينناس  ؛والمعلمننين وأولينناء األمننور ينواالجتمنناعي

للهدف الموضوع ألجله، وإدخال التعديالت الالزمة على العبارات، واقتنراح منا يمكنن 
 ،إضننافته مننن عبننارات، وأسننفرت نتيجننة التحكنننيم إلننى حننذف عبننارات لننبعض األبعننناد 

 ( عبارة.26وأصبح المقياس في صورته النهائية )

ا بلغنت طبق المقياس في صنورته النهائينة علنى عيننة منن المنراهقين المتفنوقين دراسني   -4
للتعنرف علنى وضنوح ومناسنبة وصنياغة العبنارات والتعليمنات   ؛( مراهق ومراهقة10)

 ألفراد العينة.
الصنندق بطريقننة صنندق التمييننز  حسننبت الباحثننةوبالنسننبة للكفنناءة السننيكومترية فقنند       

وذلنك بنين عينتنين منن  –وهو إحدى صور صدق التكنوين  -تباينة بين المجموعات الم
ا والمنننننراهقين العننننناديين علنننننى مقيننننناس الضنننننجر األكننننناديمي المنننننراهقين المتفنننننوقين دراسننننني  
 ( النتائج التي تم التوصل إليها.2للمراهقين، ويوضح جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 



         د.أمل محمد حمد      فيروس كورونا  جائحة  انتشار  ظل  في  التفكير  بأساليب  وعالقته  األكاديمي  الضجر   
 

- 333 - 

واًلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودًللتها بين عينتي   ( المتوسطات2جدول )
ا والمراهقين العاديين على مقياس الضجر األكاديمي  المراهقين المتفوقين دراسي  

 للمراهقين
                 

 المجموعة
               

 والقيم 
 
 البعد 

المراهقون المتفوقون 
 ادراسي  

 (30)ن=  

 المراهقون العاديون 
 (30)ن=  

 قيمة "ت" 
مستوى 

 الدًللة 
 المتوسط

اًلنحراف  
 المعياري 

 المتوسط
اًلنحراف  
 المعياري 

اًلفتقار للدافعية 
 األكاديمية

16.633 0.490 17.266 0.520 4.850 0.01 

الدراك السلبي 
 لقيمة الدراسة 

14.700 0.651 15.533 0.571 5.268 0.01 

 0.01 7.403 0.507 17.533 0.504 16.567 صعوبة التركيز
 0.01 7.086 0.479 14.666 0.504 13.766 صعوبة إدراك الوقت

 0.01 10.561 1.174 64.998 1.268 61.666 الدرجة الكلية

ا بنين متوسنطات درجنات ( إلى وجود فروق دالة إحصائي  2أشارت نتائج جدول )
مقيناس الضنجر األكناديمي للمنراهقين ا والعناديين علنى عينتي المراهقين المتفنوقين دراسني  

للدافعينننننة األكاديمينننننة، واإلدراك السنننننلبي لقيمنننننة الدراسنننننة، وصنننننعوبة التركينننننز،  االفتقنننننار)
وذلنك فني اتجناه المنراهقين العناديين؛ ممنا يؤكند  ،وصعوبة إدراك الوقت، والدرجنة الكلينة(

 على قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات المتباينة.
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التجزئننة النصننفية  ( بطريقننة30أمننا الثبننات فننتم حسننابه علننى عينننة المننراهقين )ن=      
(، وطريقنة 0.738قيمتنه )براون وكانت  -بعد تصحيح طول المقياس بمعادلة سبيرمان

 (.0.824معامل ألفا الذي كانت قيمته )

 مقياس أساليب التفكير: -2

بأنها طريقنة الفنرد فني اكتسناب المعلومنات تعريف إجرائي  ( في2018أعدته مي سعيد )
والخبننرات وأسننلوبه فنني تنظننيم أفكنناره وتكننوين قيمننه واتخنناذ قراراتننه وحننل مشننكالته المتمثلننة 
فنني التفكيننر العلمنني، والتفكيننر االجتمنناعي، والتفكيننر الننداخلي، والتفكيننر الخننارجي ويعبننر 

ة الدراسننة مننن المننراهقين علننى مقينناس ا بالنندرجات التنني تحصننل عليهننا عينننعنهننا إجرائينن  
 (.2018أساليب التفكير )إعداد: مي سعيد، 

 ة( عبنننارة لتقننندير أسننناليب التفكينننر للمنننراهقين، وتكنننون منننن أربعننن32) وتكنننون منننن
 معنننامالت الثبنننات أبعننناد )النننداخلي، والخنننارجي، والفوضنننوي، واألقلننني( وقننند تراوحنننت قنننيم 

( والتجزئنننة النصنننفية بعننند تصنننحيح طنننول 0.742/0.798بنننين ) ألفنننا منننابطريقنننة معامنننل 
 .(0.735/0.771براون وقد تراوحت قيم المعامالت ) -المقياس بمعادلة سبيرمان

 عينننة منننحسنناب الصنندق والثبننات علننى  الباحثننة بإعننادةوفنني هننذه الدراسننة قامننت        
ز بنين المجموعنات المراهقين المتفوقين دراسًيا، فقند حسنبت الصندق بطريقنة صندق التميين

ا والمنننراهقين العننناديين علنننى المتبايننننة وذلنننك بنننين عينتنننين منننن المنننراهقين المتفنننوقين دراسننني  
 ( النتائج التي تم التوصل إليها.3مقياس أساليب التفكير للمراهقين، ويوضح جدول )
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واًلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودًللتها بين عينتي   ( المتوسطات3جدول )
ا والمتفوقين العاديين على مقياس أساليب التفكير المراهقين المتفوقين دراسي  

 للمراهقين
                 

 المجموعة
 والقيم              

 
 البعد 

المراهقون المتفوقون 
 دراسياا

 (30)ن=  

 المراهقون العاديون 
ة  قيم (30)ن=  

 "ت" 
مستوى 

 الدًللة 
 المتوسط

اًلنحراف  
 المعياري 

 المتوسط
اًلنحراف  
 المعياري 

األسلوب الدارلي 
 )سلبي(

17.433 0.504 18.333 0.479 7.086 0.01 

األسلوب الخارجي 
 )إيجابي(

18.500 0.508 17.567 0.504 7.140 0.01 

األسلوب  
 الفوضوي)سلبي( 

18.400 0.498 19.500 0.508 8.462 0.01 

األسلوب األقلي  
 )سلبي(

19.600 0.563 20.466 0.507 6.262 0.01 

 

ا بنين متوسنطات درجنات ( إلى وجود فروق دالة إحصائي  3أشارت نتائج جدول )
ا والمنننراهقين العننناديين علنننى مقيننناس أسننناليب التفكينننر عينتننني المنننراهقين المتفنننوقين دراسننني  

األسننلوب الفوضننوي، األسننلوب األقلنني( وذلننك فنني اتجنناه للمننراهقين )األسننلوب الننداخلي، 
ا؛ ممننا يؤكنند المننراهقين العنناديين، وفنني )األسننلوب الخننارجي( فنني اتجنناه المتفننوقين دراسنني  

 على قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات المتباينة.
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( بطنننريقتين التجزئنننة 30الباحثنننة علنننى عيننننة المنننراهقين )ن=  الثبنننات فحسنننبتهأمنننا      
بننننننراون وكانننننننت قيمتننننننه  -النصنننننفية بعنننننند تصننننننحيح طننننننول المقينننننناس بمعادلنننننة سننننننبيرمان

 (.0.755(، وطريقة معامل ألفا الذي كانت قيمته )0.720)

 ارتبار المصفوفات المتتابعة لرافن: -3
مفردة يسنتخدم لتقندير القندرة  (36أعده رافن وهو اختبار ذكاء جماعي يتكون من)      

ا، وقنند اسننتخدم 68.4 - 4.5ن تتننراوح أعمننارهم مننا بننين)العقليننة العامننة لدفننراد الننذي (عامننً
فني هننذه الدراسنة السننتبعاد النذي يقننل معامنل ذكائننه عنن المتوسننط، وحسناب التكننافؤ بننين 

( الثبننات 2020ا، وقنند حسننب عمنناد حسننن )المننراهقين الننذكور واإلننناث المتفننوقين دراسنني  
ومعامنننل ألفنننا كاننننت قيمتنننه  ،(0.85وكاننننت قيمنننة المعامنننل )  ،بطريقنننة إعنننادة التطبينننق

هنننني  ؛(، كمننننا حسننننب الصنننندق العنننناملي لالختبننننار وتوصننننل إلننننى عوامننننل ثالثننننة0.91)
االستدالل المحسوس والمجرد، واإلكمال المتصل والمنفصل، ونمط اإلكمال عنن طرينق 
اإلغننالق، وحسننب الصنندق المننرتبط بالمحننك )بعننض المقنناييس الفرعيننة لمقينناس وكسننلر 

ورتيوس ولوحنة سنيجان واختبنار النذكاء غينر اللغنوي وتراوحنت لذكاء األطفال ومتاهات ب
 (.0.01( وجميعها دالة عند )0.26/0.9القيم ما بين)

 :مقياس المستوى اًلقتصادي اًلجتماعي الثقافي -4
لتقنندير  ا( بننندً 26( وهننو يتكننون مننن )2016ب )أعننداه محمنند سننعفان ودعنناء خطننا     

سننتخدم فنني هننذه الدراسننة لحسنناب التكننافؤ المسننتوى االقتصننادي واالجتمنناعي والثقننافي، وا
ا الذكور واإلناث، وقد حسبا معامل الثبات بطريقة معامل بين المراهقين المتفوقين دراسي  
( والتجزئنننة النصنننفية بعننند تصنننحيح طنننول 0.85 - 0.61ألفنننا وتراوحنننت قيمنننه منننا بنننين )
أمنننا (، 0.86 - 0.63وتراوحنننت قيمنننه منننا بنننين ) ،بنننراون  -المقيننناس بمعادلنننة سنننبيرمان

 (.0.82 - 0.41الصدق فقد حسب االتساق الداخلي التي تراوحت قيمه ما بين )



         د.أمل محمد حمد      فيروس كورونا  جائحة  انتشار  ظل  في  التفكير  بأساليب  وعالقته  األكاديمي  الضجر   
 

- 337 - 

 تطبي) أدوات الدراسة:   رابعاا: إجراءات
وتنننم ضنننبط  ،(2021برينننل )أت الدراسنننة فننني شنننهور فبراينننر منننارس و طبقنننت أدوا 

وتثبيت وحساب التكافؤ على بعض المتغيرات لدى المراهقين النذكور واإلنناث المتفنوقين 
وطبقننت علننيهم األدوات بطريقننة جماعيننة علننى أفننراد العينننة مننع مراعنناة التباعنند  ،ادراسنني  

 لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.  ؛االجتماعي واإلجراءات االحترازية
ا  األساليب الحصائية المستخدمة في الدراسة: :رامسا
أسننناليب المعالجنننة اإلحصنننائية المناسنننبة لحسننناب الكفننناءة السنننيكومترية  اسنننتخدامتنننم 

ا، والتحقنق منن لمقياسي الضجر األكناديمي وأسناليب التفكينر للمنراهقين المتفنوقين دراسني  
 صدق الفروض على النحو التالي:

ضجر األكاديمي وأساليب التفكير للمراهقين  معامل ألفا لحساب ثبات مقياسي ال  (1)
 ا.المتفوقين دراسي  

بنننراون لتصنننحيح طنننول المقيننناس فننني حسننناب ثبنننات التجزئنننة  -معادلنننة سنننبيرمان (2)
النصننننفية لمقياسنننني الضننننجر األكنننناديمي وأسنننناليب التفكيننننر للمننننراهقين المتفننننوقين 

 دراسًيا.

ة العالقننة معامننل ارتبنناط بيرسننون للتحقننق مننن صنندق الفننرض األول لتحدينند طبيعنن (3)
  ا.بين الضجر األكاديمي وأساليب التفكير لدى المراهقين المتفوقين دراسي  

اختبار )ت( البارامتري لداللة الفروق بين المجموعنات المسنتقلة لحسناب صندق   (4)
التمييز بين المجموعنات المسنتقلة لمقياسني الضنجر األكناديمي وأسناليب التفكينر 

حقنننق منننن صننندق الفرضنننين الثننناني والثالنننث فننني والت ،اللمنننراهقين المتفنننوقين دراسننني  
 المقارنة بين الذكور واالناث.

 المتوسطات. (5)

 االنحرافات المعيارية. (6)
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 نتائج الدراسة: مناقشتها وتفسيرها:  

 الفرض األول:
ا بننين درجننات عينننة الدراسننة مننن المننراهقين ينننص علننى ديوجنند ارتبنناط دال إحصننائي  

الضجر األكناديمي للمنراهقين وأسناليب التفكينر للمنراهقين ا على مقياسي المتفوقين دراسي  
وللتأكننند منننن صننندق هنننذا الفنننرض تنننم حسننناب  ،فننني ظنننل انتشنننار جائحنننة فينننروس كورونننناد

 (.4معامل ارتباط بيرسون ويوضح ذلك جدول )
 (  4جدول )

ا  قيم معامالت اًلرتباط بين درجات عينة الدراسة من المراهقين المتفوقين دراسي  
على مقياسي الضجر األكاديمي وأساليب التفكير في ظل انتشار جائحة   (80)ن=

 فيروس كورونا
         
 أساليب التفكير 

 
الضجر  

 ديميااألك

األسلوب  
 الخارجي 

األسلوب  
 الدارلي 

األسلوب  
 الفوضوي 

األسلوب  
 األقلي

اًلفتقار  
للدافعية  
 األكاديمية

-0.756** 0.821** 0.771** 0.732** 

الدراك السلبي 
 **0.745 **0.769 **0.843 **0.743- لقيمة الدراسة 

 **0.736 **0.779 **0.867 **0.795- صعوبة التركيز
صعوبة إدراك  

 **0.795 **0.762 **0.853 **0.723- الوقت 

الدرجة الكلية 
للضجر 
 األكاديمي

-0.763** 0.822** 0.766** 0.785** 

 (0.01)** دال عند مستوى 
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حيننث وجنند ارتبنناط  ،( إلننى تحقننق صنندق الفننرض األول4أشننارت نتننائج جنندول )  
س الضنننجر ا بنننين درجنننات عيننننة الدراسنننة منننن المنننراهقين علنننى مقيننناموجنننب دال إحصنننائي  

فتقننننار للدافعيننننة األكاديميننننة، واإلدراك السننننلبي لقيمننننة الدراسننننة، األكنننناديمي للمننننراهقين )اال
التركيننز، وصننعوبة إدراك الوقننت، والدرجننة الكليننة(، وأسنناليب التفكيننر للمننراهقين وصننعوبة 

ا ( وارتبناط سنالب دال إحصننائي  يألسننلوب الفوضنوي، األسنلوب األقلنن)األسنلوب النداخلي، ا
وذلنك عنند  ،بين مقياس الضجر األكاديمي األبعاد والدرجة الكلية مع األسلوب الخارجي

 (.0.01مستوى داللة )
كننن تفسننير نتننائج الفننرض األول فنني ضننوء أن الكثيننر مننن المننراهقين يعننانون مننن ويم     

ومنننن هنننذه  ،اسنننتجابات سنننجلت بشنننكل منتشنننر خنننالل انتشنننار فينننروس كوروننننا المسنننتجد 
 (.4: 2020االستجابات الضجر والبكاء الزائد وتقلب المزاج )محمد القحطاني،

هنو انعكناس للتفاعنل المسنتمر  وتؤكد نظرية التفاعلينة الرمزينة علنى أن سنلوك الفنرد      
ممننا يجعلنننا أكثننر تركيننًزا علننى  ؛بننين عقلننه ومجتمعننه وللرمننوز التنني يشنناهدها ويتننأثر بهننا

ومعرفنننة كيفينننة اسنننتخدام  ،األبعننناد الذاتينننة والعقلينننة والمجتمعينننة فننني ضنننجر هنننذه العيننننة
 (.2002المضجر لها في تكييف ذاته المتوترة مع ثقافة مجتمعه )جورج ميد، 

وخطورةو        حدة  المشاعر  أكثر  من  الضجر  له    ؛يعد  آثار لما  واضحة   من  سلبية 
للفرد  بالنسبة  ببعض   ،ومباشرة  ارتباطه  إلى  الدراسات  من  عديد  نتائج  أشارت  حيث 
العضوية   اضطرابات   واالنفعاالت المشكالت  مثل:  السوية  غير  والسلوكيات  السلبية 

واضطرابات   ن،وزيادة مستوى الكورتيزو   ،وارتفاع معدل ضربات القلب   ،األكل كالسمنة
تدني  و   ،وقصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد   ،حاالت األرق النوم التي تظهر في  

الذات  الواإل،  مفهوم  الحاالت  ومعايشة  المنخفض  األكاديمي  السلبية  نجاز  وجدانية 
  .كمشاعر الحزن والقلق واالكتئاب 
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(Alda et al., 2015 ; Branković, 2015 ; Castens & Overbey, 2009 ; 

Hayes, 2014 ;   Hooff  & Hooft, 2014 ;  Merrifield &  Danckert, 

2014 ; Miller et al., 2014 ; &  Moynihan et al., 2015).  

وأن ردود أفعننال األفننراد تختلننف حننول طبيعننة الموقننف التنني تسننبب الضننجر مننن فننرد      
وهنذا  ،حيث يندرك كنل فنرد الموقنف المثينر للضنجر منن خنالل منظنوره الشخصني  ،آلخر

فنإن الكيفينة التني يقنيم  ،يفسر لماذا تختلف أفكار األفراد وانفعاالتهم تجاه الموقف الواحند 
ومنن ثنم يشنعر األفنراد بحالنة  ،ا قد تؤثر على انفعاالتهمعرفي  بها ويفسر األفراد المواقف م

وهنننذا يبننرهن علنننى أن الضننجر لننندى الفننرد تكمنننن وراءه أفكنننار  ،مننن الغضنننب أو الضننجر
 واعتقادات.

أن الضنجر األكناديمي النذي يحندث لندى الطنالب   (Tze et al., 2016 )وينرى      
خننالل عمليننة الننتعلم، وتعيقننه عننن  هننو نننوع مننن االنفعنناالت السننلبية التنني تعننوق المننتعلم

 استخدام عادات االستذكار الصحيحة مما يعجزه عن أداء المهام األكاديمية.

ويعننند التفكينننر سنننمة منننن السنننمات الممينننزة لإلنسنننان عنننن غينننره منننن الكائننننات الحينننة      
وهو مفهوم متعدد األبعاد يتم من خالل سلسنلة منن األنشنطة العقلينة التني يقنوم   ،األخرى 

ويتضننمن  ،سنتقباله مننن خنالل واحنندة منن الحننواسالنندماغ عنندما يتعننرض لمثينر يننتم ابهنا 
ويتطلب التوصل إليه إمعان النظر في مكونات الموقف التي  ،التفكير البحث عن معنى

كما أننه  ،ومن خالله يتعامل اإلنسان مع األشياء التي تحيط به في بيئته ،يمر بها الفرد 
ن التفكينر يعتبنر إومن هنذا المنطلنق فن ،يعالج المواقف التي تواجهه دون رد فعل ظاهري 
أي التنني ال يمكننن تخيلهننا أو تصننورها  ؛سننلوًكا يسننتخدم األفكننار واألحننداث غيننر الحاضننرة

 (.2011)مصطفى مصطفى، 

أسلوب تفكير الفرد في الطريقة التي يسنتقبل بهنا الفنرد المعلومنات والخبنرات ويتمثل       
وبالطريقنة التني يرمنز ويسنجل ويندمج  ،والمعرفة واألسلوب الذي ينظم به هذه المعلومنات 

 ،التعبيريننة بوسننائلهالمعرفنني ويسننترجعها  هه المعلومننات ويحننتفظ بهننا فنني مخزونننفيهننا هننذ 
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ر هو السلوك المتميز النذي يعمنل كمؤشنر علنى كيفينة ويعتبر الباحثون أن أسلوب التفكي
حينث يشنير  ،ويقدم تلميحات عن كيفية عمل الدماغ  ،تعلم الفرد من بيئته والتكيف معها

هذا السنلوك إلنى أن بعنض األدمغنة أفضنل فني المواقنف الحسنية وبعنض األدمغنة أفضنل 
 (.30: 2005في المواقف المجردة )زياد بركات، 

 الفرض الثاني:
ا بين متوسطات درجات عينة الدراسنة منن ينص على دتوجد فروق دالة إحصائي    

ا النننذكور واإلنننناث علنننى مقيننناس الضنننجر األكننناديمي فننني ظنننل المنننراهقين المتفنننوقين دراسننني  
وللتأكد من صندق هنذا الفنرض تنم حسناب اختبنار )ت(   ؛انتشار جائحة فيروس كورونا د

 (.5المستقلة، ويوضح ذلك جدول )البارامتري لداللة الفروق بين المجموعات 
المتوسطات واًلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودًللتها بين المراهقين  ( 5جدول )

في ظل انتشار    الذكور والناث على مقياس الضجر األكاديمي االمتفوقين دراسي  
 جائحة فيروس كورونا 

                    
 المجموعة والقيم

 
 البعد

 المراهقون الذكور
 (40)ن=  

 المراهقات الناث
 قيمة  (40)ن=  

 )ت(
مستوى 

 الدًللة 
 المتوسط

اًلنحراف  
 المعياري 

 المتوسط
اًلنحراف  
 المعياري 

اًلفتقار للدافعية 
 األكاديمية

16.850 0.622 17.275 0.505 3.352 0.01 

السلبي الدراك  
 لقيمة الدراسة 

14.725 0.554 15.550 0.552 6.669 0.01 

 0.01 7.520 0.506 17.500 0.474 16.675 صعوبة التركيز
 0.01 4.556 0.506 14.525 0.303 14.100 صعوبة إدراك الوقت

 0.01 11.166 1.144 64.850 0.833 62.350 الدرجة الكلية
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صنندق الفننرض الثنناني ووجننود فننروق دالننة ( إلننى تحقننق 5أشننارت نتننائج جنندول )  
ا الننذكور ا بننين متوسننطات درجننات عينننة الدراسننة مننن المننراهقين المتفننوقين دراسنني  إحصننائي  
فتقنار للدافعينة األكاديمينة، واإلدراك السنلبي ث على مقيناس الضنجر األكناديمي )االواإلنا

لينننة( وذلنننك فننني لقيمنننة الدراسنننة، وصنننعوبة التركينننز، وصنننعوبة إدراك الوقنننت، والدرجنننة الك
 اتجاه اإلناث.

إلى         النتائج  دلت  الذكورأولقد  من  ضجًرا  أكثر  اإلناث  الضجر   ،ن  ينشأ  وقد 
الطالب  احتياجات  إشباع  إلى  الدراسية  المناهج  تستطيع  ال  عندما  ويؤثر   ،األكاديمي 

اهتمامهم ودرجة  األكاديمي  الطالب  أداء  على  الدراسات  ،الضجر  أكدته  ما  أو  وهذا 
ن في الظروف التي يعيشها وبئة والفيروسات كما هو الحال اآلعندما تجتاح العالم األ

 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.   ؛العالم في هذه األيام
ومما يزيد من انتشار مشكلة الضجر بين الطالبات هو ارتفاع مستوى تعرضهم        

وما سببه من إغالق للمدارس   ،للضغوط النفسية والبيئية بسبب انتشار فيروس كورونا
 ،على نظام جديد في التعلم  واالعتماد وتشتت أفكارهم ومعتقداتهم حول سهولة المذاكرة  

عا لمهارة  يحتاج  النظام  التعوهذا  التكنولوجيا  استخدام  في  بالدراسة لية  واالكتفاء  ليمية 
وهذا يعوق تحقيق أهدافهم   ،من الطالب   كثير  وهذا األمر لم يتدرب عليه    ،نترنت عبر اإل

 وإشباع حاجاتهم.    
أن الضننجر األكنناديمي يتننزامن مننع مشنناكل  (Pekrun et al., 2002)ويننذكر      

وينننرتبط سنننلبًيا منننع الجهننند  ،الننندافع للنننتعلم نخفننناض اوينننرتبط بشنننكل إيجنننابي منننع  االنتبننناه
 ,Nicole)ويضنيف  ،لتعليمية والتنظيم الذاتي للنتعلمالمبذول في الدراسة ووضع المواد ا

أن الضجر يصيب الطالب باإلرهاق والفتور واألرق تجاه العوامنل المتعلقنة   (2011:20
 . واالكتئاب ا بالقلق ويرتبط سلًبا باليقظة العقلية وإيجابً  ،بالبيئة األكاديمية
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 ،ويعد الضجر األكاديمي منن أهنم المشنكالت البنارزة فني مجنال التحصنيل والتعلنيم      
حيث يتضمن قيام الطالبات بتأخير وتأجيل إنجاز العديند منن المهنام واألنشنطة الدراسنية 

 (. 494: 2013بشكل مقصود حتى اللحظات األخيرة )مسعد عبد العظيم، 
( التني توصنلت (wegner et al., 2006الدراسنة منع نتنائج دراسنة وتتفنق نتنائج      

( التني 2008و دراسنة )يزيند عيسنى،  ،نتائجها إلى أن اإلناث أعلنى ضنجًرا عنن النذكور
أشننارت نتائجهننا إلننى وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية فنني درجننات الضننجر األكنناديمي 

( التنني أظهننرت النتننائج وجننود فننروق فنني 2013ودراسننة  )تيسننير محمنند،  ،ترجننع  للنننوع
بينمننننا اختلفنننت مننننع نتننننائج دراسننننة  )تحيننننة محمنننند،  ،الضنننجر األكنننناديمي لصننننالح اإلننننناث 

ال توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية بننين متوسننط درجننات الننذكور واإلننناث  ( بأنننه2012
( التني أظهنرت 2014ودراسة  )مصنطفى علني،   ،على أبعاد مقياس الضجر األكاديمي

ا بننين متوسننطات درجننات الننذكور واإلننناث علننى نتائجهننا عنندم وجننود فننروق دالننة إحصننائي  
نتائجهنا وجنود فنروق دالنة  ( التي أظهنرت 2020ودراسة )أماني عادل،  ،مقياس الضجر

 ا بين متوسطات درجات الذكور واإلناث لصالح الذكور.إحصائي  
منننن  كثينننًرالنننذلك يعتبنننر الشنننعور بالضنننجر األكننناديمي مشنننكلة حقيقينننة كبينننرة تواجنننه       

فقنند تهنناجم نفسننية الفننرد  ،بننل والمجتمننع كلننه ،ثارهننا حتننى تصننل لدسننرةآوتمتنند  ،الطالبننات 
والعجنز وفقندان الرةبنة فني  باالضنطراب علنى تحقينق ذاتنه والشنعور   وتفقده القدرة  وتفكيره
 ومحاولة الهروب من المواقف التعليمية المختلفة. ،التعلم

 الفرض الثالث:
بننننين متوسننننطات درجننننات عينننننة الدراسننننة مننننن  اإحصننننائي  ينننننص علننننى دتوجنننند فننننروق دالننننة 

علنننى مقيننناس أسننناليب التفكينننر فننني ظنننل (النننذكور واإلنننناث  )المنننراهقين المتفنننوقين دراسنننًيا
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وللتأكد من صندق هنذا الفنرض تنم حسناب اختبنار )ت(   ،انتشار جائحة فيروس كورونا د
 (.6البارامتري لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة، ويوضح ذلك جدول )

المتوسطات واًلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودًللتها بين المراهقين المتفوقين  ( 6جدول )
على مقياس أساليب التفكير في ظل انتشار جائحة فيروس  (الذكور والناث) ادراسي  

 كورونا
        
المجموعة  

 والقيم 
 
 

 األسلوب

 المراهقون الذكور  
 (40)ن= 

 المراهقات الناث 
 (40)ن= 

 قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدًللة 

اًلنحراف   المتوسط
اًلنحراف   المتوسط المعياري 

 المعياري 

األسلوب  
 0.01 6.878 0.474 17.675 0.501 18.425 الدارلي 

األسلوب  
 0.01 8.409 0.483 18.350 0.500 17.425 الخارجي 

األسلوب  
 0.01 9.477 0.502 18.575 0.490 19.625 الفوضوي 

األسلوب  
 0.01 8.119 0.438 19.750 0.496 20.600 قلياأل

 

( إلننى تحقننق صنندق الفننرض الثنناني ووجننود فننروق دالننة 6أشننارت نتننائج جنندول )  
ا بنننين متوسنننطات درجنننات عيننننة الدراسنننة منننن المنننراهقين النننذكور واإلنننناث علنننى إحصنننائي  

)األسننلوب الننداخلي، واألسننلوب الفوضننوي، واألسننلوب مقينناس أسنناليب التفكيننر للمننراهقين 
  األقلي( وذلك في اتجاه المراهقين الذكور، وفي )األسلوب الخارجي( في اتجاه اإلناث.

بها ومعرفة  االهتماموهم فئة هامة يجب    ،ن نسبة كبيرة من المجتمعو المراهق  يشكل     
ويجب علينا    ،ه جيًداؤ الذي يجب بنا  هألنهم هم نواة المجتمع ومستقبل   ؛حاالتهم المختلفة
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 ؛ عللتمكن من إعداد نواة صالحة للمجتم  ؛لدى المراهقينمعرفة أساليب التفكير المختلفة  
والسلبيةإحيث   اإليجابية  الفرد  لسلوكيات  موجهه  تكون  المختلفة  التفكير  أساليب    ، ن 

تم أنها  حيث  من  البيئة  أهمية  معينةوتنبع  سلوكية  أنماط  الفرد  على  أيًضا    ،لي  كذلك 
تؤد  والتي  األفراد  على  بوضوح  تنعكس  التي  المجتمع  التفكير ثقافة  أساليب  لبعض  ي 

غيرها وفًقا   ،دون  الفرد  يمارسه  هادف  أنه سلوك  على  التفكير  النظر ألسلوب  ويمكن 
للفرد أن يصل   ،فهو ال يحدث بال هدف وهو كذلك مفهوم نسبي  ،للموقف فال يمكن 

التفكير أنواع  جميع  يمارس  أن  دون  الكمال  أساليب   ،لمرحلة  في  األفراد  يتمايز  وإنما 
 (.  2013صمويل تامر،  )التفكير 
تفكير       بطرق  التنبؤ  الصعوبة  ومن  التفكير  في  الخاص  بأسلوبه  فرد  كل  ويتميز 

ا  ،اآلخرين األفراد  تفضيالت  يقدر  التفكير  أسلوب  أن  ومستويات كما  والمعرفية  للغوية 
 (. 2004عدنان عتوم، )خرين اآلالمرونة لديهم في العمل والتعامل مع 

اإلوتوجه        الفرد  التفكير سلوكيات  الفرد أساليب  البيئة على  وتملي  والسلبية  يجابية 
أفراده على  بوضوح  تنعكس  التي  المجتمع  كثقافة  معينة  سلوكية  تؤدي    ،أنماط  والتي 

أساليب  غيرها  لبعض  دون  سلوك   ،التفكير  أنه  على  التفكير  ألسلوب  النظر  ويمكن 
للموقف وفًقا  الفرد  يمارسه  سلوك   ،هادف  وهو  هدف،  بال  أو  فراغ  من  يحدث  ال  فهو 

وهو كذلك مفهوم نسبي    ،تطوري نمائي يتطور كًما وكيًفا تبًعا لتطور الفرد وتراكم خبراته
التفكير أنواع  جميع  يمارس  أن  دون  الكمال  لمرحلة  يصل  أن  للفرد  يمكن  وإنما   ،فال 

يستخدم أكثر من أسلوب   أن الفرد    Stenbergيتميز األفراد في أساليب التفكير، ويرى  
فكل موقف يحتاج    ،ولكنه يختلف في قدرته على التحويل بين تلك األساليب   ،للتفكير

تفكير مختلف عن  اآلخر ناتجة عن    ، ألسلوب  التفكير  أساليب  أن معظم  إلى جانب 
الفرد  يتفاعل معها  التي  أساليب مفضلة في   ،البيئة  لديهم  يكون  األفراد  أن معظم  كما 
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فاألساليب ليست ثابتة لدى   ؛ة من حياتهم وأساليب مفضلة في مرحلة أخرى مرحلة معين
 (. 2013األفراد ولكنها متغيرة )صمويل تامر، 

اال      وفحص  بدراسة  سترنبرج  من وقام  عينة  على  التفكير  ألساليب  البينية  تساقات 
ا دااًل والحظ أن بعض أساليب التفكير ترتبط فيما بينها ارتباًطا موجبً   ،طالب الجامعة

وبعضها ترتبط فيما بينها ارتباًطا   ،مثل )التنفيذي مع المحافظ، التحرري مع التشريعي(
سالًبا دااًل )المحلي مقابل العالمي، الخارجي مقابل الداخلي، المحافظ مقابل التحرري، 
 التنفيذي مقابل التشريعي( وأطلق سترنبرج على األساليب التي ترتبط ارتباًطا سالًبا داالً 

اإلدر  األاألساليب  أو  )المتضادة(  المتقابلة  األاكية  وهذه  القطبين،  ذات  ساليب ساليب 
 (.2003مستقلة كل منها عن األخرى )عبد المنعم الدردير، 

وأن اختالف األفراد في أساليب التفكير يمكن أن يعبر عن فروق فردية بينهم في      
النفسية   عن    ،واالجتماعيةالخصائص  يصدر  الذي  السلوك  نوع  توقع  في  يساعد  وقد 

الخارجية البيئة  مع  تعاملهم  أثناء  أساليب   ،األفراد  اعتبار  إلى  بالباحثين  ذلك  أدى  وقد 
 (. 2002وق الفردية )صابر حسن،التفكير من أسس دراسة الفر 

من        والخوف  بالقلق  وتتصف  فيها  متحكم  وغير  مهددة  بيئة  الخارجية  البيئة  وأن 
لظهور فيروس كورونا وعدم القدرة على السيطرة على تحوره أو الوصول إلى   ؛المجهول
له المتفوقين دراسي    ؛عالج  للطالب  ب  ؛امما يسبب الضجر  فيما يمروا  التفكير  ه نتيجة 

 جراء هذا الفيروس.
 توصيات الدراسة:   

 توصي هذه الدراسة في ضوء نتائجها بضرورة ما يلي:     

لآل -1 إرشادية  برامج  أبنائهم  إعداد  لدى  التفكير  أساليب  تحسين  كيفية  عن  باء 
 المراهقين.
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 إثراء األنشطة التي تنمي أساليب التفكير لدى المراهقين. -2

تدريبية   -3 دورات  األكاديمي  إقامة  الضجر  خفض  كيفية  على  لتدريبهم  للمدرسين 
 للمراهقين.

 لتتناسب مع ميول جميع الطالب. ؛االهتمام بتنوع األنشطة داخل المدرسة -4

التغلب على مشكالت الضجر  -5 تقديم برامج توعية لمساعدة الطالب على كيفية 
 . االجتماعيةاألكاديمي والمخاوف 

الم -6 وبث  بدورها  اإلعالم  وسائل  المجتمع قيام  أفراد  جميع  لدى  اإليجابية  شاعر 
 وطمأنتهم بأن جائحة فيروس كورونا سوف يتم التغلب عليها. 

ب -7 الطالب  لتوعية  دورات  و عقد  وأسبابه  األكاديمي  الضجر  وطرق  آمفهوم  ثاره 
 التغلب عليه. 

 بحوث مقترحة: 
 أمكن من رالل نتائج هذه الدراسة اقتراح بعض البحوث والدراسات كما يلي: 

 ا.  فاعلية برنامج لخفض الضجر األكاديمي لدي عينة من المراهقين المتفوقين دراسي   (1)
 ا. فاعلية برنامج لتحسين أساليب التفكير لدى عينة من المراهقين المتفوقين دراسي   (2)
لتنميةفاعلية   (3) المشكالت   برنامج  ذوي  المراهقين  من  عينة  لدى  التفكير  أساليب 

 النفسية. 
فاعلية برنامج في تحسين أسلوب التفكير الخارجي لخفض الضجر األكاديمي لدى  (4)

 عينة من المراهقين. 
 فاعلية برنامج في خفض الضجر األكاديمي لدى عينة من المراهقات.  (5)
 ق لدى عينة من المراهقين. فاعلية برنامج لتنمية أساليب التفكير لتخفيف القل (6)
                                                                                   فاعلية برنامج في تحسين أسلوب التفكير الخارجي لدى عينة من المراهقين الذكور.   (7)
 لدى عينة من المراهقين.  االجتماعيأساليب التفكير وعالقتها بالقلق  (8)
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 ة المراجعقائم 

 المراجع العربية: :أوًلا 

نمذجة العالقات بين أساليب التفكير وكفاءة التمثيل المعرفي   ،(2003أحمد البهي ) -1
 13المجلننة المصننرية للدراسننات النفسننية،  ،لومننات لنندى طننالب المرحلننة الثانويننةللمع
(39 ،)89 – 139. 

خطننة التأهننب واالسننتجابة االسننتراتيجية العالميننة  ،(2020المنظمننة الدوليننة للهجننرة ) -2
، 2020ديسننمبر  -. فبرايننر2019للمنظمننة الدوليننة للهجننرة: جائحننة فيننروس كورونننا 

1-3. 

طننننالب  فعاليننننة اإلرشنننناد التربننننوي فنننني إدارة الضننننجر لنننندى ،(2016مننننال إبننننراهيم )آ -3
ة علنننوم كليننن –مجلنننة التربينننة الخاصنننة جامعنننة الزقنننازيق  ،االجامعنننة المتفنننوقين دراسننني  

 . 105-50، 15اإلعاقة والتأهيل، 

المشنننكالت النفسنننية المترتبنننة علنننى جائحنننة  ،(2020منننال إبنننراهيم، ومحمننند كمنننال )آ -4
بحننث وصننفي استكشننافي لنندى عينننة مننن طننالب وطالبننات  فيننروس كورونننا المسننتجد 

 -1048، 74كليننة التربيننة،  –المجلننة التربويننة جامعننة سننوهاج  ،الجامعننة المصننرية
1089 . 

 ،الجمهوريننة اللبنانيننة ،ارات التفكيننر رؤيننة تربويننة معاصننرةمهنن ،(2015مننال جمعننة )آ -5
 مارات: دار الكتاب الجامعي.اإل

بنين  دراسنة مقارننةقلق الموهبة وعالقته بالضجر األكناديمي   ،(2020أماني عادل ) -6
المجلننننة المصننننرية  ،خفضنننني التحصننننيل بالمرحلننننة اإلعداديننننةومنالموهننننوبين مرتفعنننني 
 .188-127(، 109)30للدراسات النفسية، 
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ة الضجر وعالقته بدافعية اإلنجاز األكاديمي لطنالب الخدمن  ،(2018إيهاب حامد ) -7
، االجتماعيينمجلة الخدمة االجتماعية الجمعية المصرية لدخصائيين    ،االجتماعية

60(1 ،)81- 128 . 

مننوح أسنناليب التفكيننر وعالقتهننا بمسننتوى الط ،(2010حسننين، ووجنندان عننناد )بشننرى  -8
مجلننننننة كليننننننة التربيننننننة األساسننننننية الجامعننننننة  ،لنننننندى طالبننننننات قسننننننم رينننننناض األطفننننننال

 .330-279(، 63)15المستنصرية، 

جامعننة دراسننة الضننجر وعالقتننه بمعنننى الحينناة لنندى طننالب ال ،(2012تحيننة محمنند ) -9
(، 92)23كلينة التربينة، –مجلنة كلينة التربينة جامعنة بنهنا   ،في سيكولوجية المضنجر

433-521 . 

كلية العلنوم التربوينة فني جامعنة   الملل األكاديمي لدى طلبة  ،(2013تيسير محمد ) -10
 .104 -79(، 1)19ل البيت، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، أ

صنطفى ترجمنة: م ،قراءات معاصرة في نظرينة علنم االجتمناع  ،(2002جورج ميد ) -11
القننناهرة: مطبوعنننات مركنننز البحنننوث والدراسنننات االجتماعينننة، كلينننة  ،خلنننف عبننند الجنننواد 

 ، جامعة القاهرة.اآلداب 

ل الضننجر األكنناديمي وعالقتننه بعننادات العقنن ،(2019، وهيفنناء علننى )عبنند هللاحسننن  -12
دار سننمات للدراسننات  المجلننة التربويننة الدولينة المتخصصننة ،لندى طلبننة جامعننة الكوينت 

 . 197-178(، 2) 8 ،واألبحاث 

بننننننروفيالت أسنننننناليب التفكيننننننر المفضننننننلة لنننننندى التالميننننننذ  ،(2010حسننننننني النجننننننار ) -13
وافق الدراسننني والتحصنننيل الموهنننوبين وذوي صنننعوبات النننتعلم والعننناديين وعالقتهمنننا بنننالت

 .284-161(، 3)20، جامعة االسكندرية مجلة كلية التربية ،األكاديمي
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ط التفكيننر وعالقتننه بتقنندير الننذات د دراسننة ميدانيننة نمنن ،(2012حنننان عبنند العزيننز ) -14
رسنننالة ماجسنننتير )غينننر منشنننورة(، كلينننة العلنننوم  ،جامعنننة بشنننار علنننى عيننننة منننن طنننالب 

 ، جامعة أبي بكر بلقايد.واالجتماعيةاإلنسانية 

اإلبننننداعي لنننندى طلبننننة  بنننناألداءأسنننناليب التفكيننننر وعالقتهننننا  ،(2014رغنننند إبننننراهيم ) -15
 – 1، 67كليننة اآلداب،  –الجامعننة المستنصننرية  ،داب المستنصننريةآمجلننة  ،الجامعننة

66 . 

أنمننناط التفكينننر والنننتعلم لننندى الطلبنننة النننذين يسنننتخدمون اليننند  ،(2005زيننناد بركنننات ) -16
ة دكتننوراه رسننال ،اليسنرى فنني الكتابنة وعالقننة ذلننك بنبعض المتغيننرات النفسننية والشخصنية

 داب، جامعة القدس.(، كلية اآل)غير منشورة

علنننننم الننننننفس فننننني مواجهنننننة تنننننأثير أزمنننننة فينننننروس كوروننننننا   ،(2020سنننننامر جمينننننل ) -17
(Covid 19) 125الهيئنننة المصننرية للكتننناب.  ،علننم النننفس ،علنننى الصننحة النفسنننية 

(33 ،)37- 45. 

ا فني مرحلنة المراهقنة: لكسنيثيميدراسنة إكلينيكينة لمرتفعني اإل ،(2016سنمر مجندي ) -18
 .411-331(، 6)3مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية،  ،دراسة حالة

أسنناليب التفكيننر وعالقتهنا بوجهننة الضننبط والتوافننق الدراسنني  ،(2002صنابر حسننن ) -19
رسننالة ماجسننتير )غيننر منشننورة(، كليننة التربيننة، جامعننة  ،لنندى طننالب المرحلننة الثانويننة

 أسيوط.

لنننندى طننننالب  وعالقتهننننا بننننالقلق والعننننف أسنننناليب التفكينننر ،(2013صنننمويل تننننامر ) -20
 .539 -487(، 1) 29، مجلة كلية التربية بأسيوط ،الجامعة: دراسة تنبؤية
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ت لدى الطلبة أساليب التفكير السائدة وعالقتها بفاعلية الذا  ،(2016ضحى عبود ) -21
 355(، 2) 32، مجلننة جامعننة دمشننق للعلننوم التربويننة والنفسننية ،فنني منندارس المتفننوقين

– 386. 

، القننناهرة: برنننامج الكنننورت والقبعننات السنننت للتفكيننر ،(2015طننارق عبنند النننرؤوف ) -22
 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

أسنننناليب التفكيننننر وعالقتهننننا بننننالتكيف المدرسنننني لنننندى  ،(2015عائشننننة بننننن سننننمية ) -23
رسننننالة ماجسننننتير )غيننننر  ،والعنننناديين فنننني المرحلننننة الثانويننننة االتالميننننذ المتفننننوقين دراسنننني  

 ، جامعة الحاج لخضر بالجزائر.واالجتماعيةرة(، كلية العلوم اإلنسانية منشو 

حننننني محمننننند، ورفننننندان القحطننننناني عبننننند النننننرحمن الليلننننني، وعبننننند النننننرحيم فتحننننني، وفت -24
 ،حالنننة الكوروننننا فننني الننندول العربينننة التعلنننيم عنننن بعننند كاسنننتجابة لدزمنننات: ،(2020)

 تحت الطباعة. ،نسانية واإلداريةعلوم اإلالمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ال

أسنننناليب التفكيننننر لنننندى طننننالب كليننننة التربيننننة بقنننننا  ،(2003عبنننند المنننننعم النننندردير ) -25
مجلة كلينة التربينة جامعنة عنين  ،ساليب التعلم وبعض خصائص الشخصيةوعالقتها بأ

 .90-86(، 27) 2شمس، 

والتفكينننر  أسننناليب التفكينننر وعالقتهنننا بنننالتفكير النقننندي ،(2016عبننند الهنننادي السنننيد ) -26
 رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس. ،االبتكاري 

عمننان: دار المسننيرة للطباعننة والنشننر  ،علننم النننفس المعرفنني ،(2004عنندنان عتننوم ) -27
 والتوزيع.

القناهرة: مكتبنة األنجلنو   ،مقياس المصفوفات المتتابعنة لنرافن  ،(2020عماد حسن ) -28
 المصرية.
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دور التفكيننر التجرينندي وبعننض األسنناليب المعرفيننة فنني  ،(2019) د الجننواد غننادة عبنن -29
كلينة البننات،  ،رسنالة دكتنوراه )غينر منشنورة(فهم اللغة المجازينة لندى طنالب الجامعنة،  

 جامعة عين شمس.

فعاليننة التنندريب علننى بعننض عننادات العقننل  ،(2020فاطمننة السننيد، وعفنناف سننعيد ) -30
المجلننننة  ،يمي لنننندى طالبننننات جامعننننة األزهننننرفنننني السننننلوك اإليجننننابي والضننننجر األكنننناد 

 .254-179(، 109)30 المصرية للدراسات النفسية،

عمان: دار  ،(3)ط   ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات   ،(2002فتحي عبد الرحمن ) -31
 الفكر للطباعة والنشر.

العالقة بين أساليب التفكير والتحصيل األكاديمي لدى طلبنة  ،(2005لؤي عوض ) -32
رسننالة ماجسننتير )غيننر  ،المرحلننة الثانويننة فنني منطقننة عكننا فنني ضننوء بعننض المتغيننرات 

 منشورة(، كلية التربية، جامعة اليرموك.

دراسننننة ألسنننناليب التفكيننننر وعالقتهننننا بالتحصننننيل الدراسنننني ، (2003محمنننند إبننننراهيم ) -33
بكلينة  االبتدائيي الجغرافية لدى طالب التعليم لبصري المكاني فوالقدرة على اإلدراك ا

 .264 – 202(، 55)13مجلة كلية التربية جامعة بنها،  ،التربية

سيكولوجية الصحة النفسية لدطفال والمراهقين في ظنل   ،(2020محمد القحطاني ) -34
الملننك  مستشننفى ،مركننز نمننو الطفننل، بنناء والمننربينالنندليل المننوجز لآل – 2019كورونننا 
 وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. ،بن عبد العزيز الجامعي عبد هللا

مقينناس المسننتوى االقتصننادي االجتمنناعي  ،(2016محمنند سننعفان، ودعنناء خطنناب ) -35
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. ،الثقافي
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الجامعننة األردنيننة:  ،يب التفكيننر لندى الطلبننة المتمينزينأسنال ،(2014محمنود أحمنند ) -36
 .479-461(، 2) 15، جرش للبحوث والدراسات العلمية

بالنصنننننفين أسننننناليب التفكينننننر وأسننننناليب النننننتعلم وعالقتهنننننا  ،(2017محمنننننود علننننني ) -37
النشر  مركز ،البحرينمجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة   ،الكرويين لطالب الجامعة

  .47-11(، 2) 18، العلمي

القنناهرة: مجموعننة  ،رعايننة أصننحاب القنندرات الخاصننة ،(2007)منندحت أبننو النصننر  -38
 النيل العربية.

دراسة لسلوك التسويف األكناديمي فني عالقتنه بنبعض  ،(2013مسعد عبد العظيم ) -39
مجلننة  ،وبعننض المتغيننرات لنندى طننالب الجامعننةمكونننات الدافعيننة واسننتراتيجيات الننتعلم 

 .534-487، 27كلية التربية، جامعة أسوان، 

أسننناليب التفكينننر وفنننق نظرينننة الحكنننم  ،(2017هيهنننات، ونادينننة بوشننناللق ) دةمسنننعو  -40
 ،ا بثانوينات مديننة ورقلنةين دراسني  العقلي الذاتي لستيرنبرغ السنائدة لندى التالمينذ المتفنوق
  .213 -200، 19 مجلة دراسات نفسية وتربوية جامعة قاصدي مرباح،

الضننجر لنندى عينننة مننن  لتخفيننففعاليننة برنننامج إرشننادي  ،(2014مصننطفى علنني ) -41
 دراسات عربية في التربية وعلنم الننفس رابطنة التربنويين العنرب،  مجلة  ،طالب الجامعة

(52 ،)223 - 246 . 

 عمان: دار البداية. ،مهارات التفكير اإلبداعي تنمية، (2011مصطفى مصطفى ) -42

ا مننن طلبننة المتفننوقين دراسنني   أسنناليب التفكيننر السننائدة لنندى ،(2019مصننلح مسننلم ) -43
مجلنة العلنوم  ،تحليلينة( -إرشنادية  -)دراسنة نفسنيةالجامعة وعالقتهنا بنبعض المتغينرات  

 .104 -71(، 1)47االجتماعية جامعة الكويت، 



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                            بقنا           مجلة كلية اآلداب           

 

- 354 - 

القنننناهرة: مكتبننننة  ،الفعننننال فسننننيولوجيا الننننتعلم والتفكيننننر ،(2017مؤينننند عبنننند المنننناس ) -44
 النهضة المصرية.

 ،لنندى عينننة مننن المننراهقين باإليثننارأسنناليب التفكيننر وعالقتهننا  ،(2018منني سننعيد ) -45
 رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

تغينننرات النفسنننية لننندى الضنننجر األكننناديمي وعالقتنننه بنننبعض الم ،(2016فنننرج ) نهلنننة -46
 .414-365 (،107) 27مجلة كلية التربية بجامعة بنها،  ،ةطالب الجامع

أسنناليب التفكينر لنندى عينننة منن المننراهقين المتعنناطين للمننواد  ،(2013هويندا محمنند ) -47
رسنننالة ماجسنننتير )غينننر  ،ذات التنننأثير النفسننني فننني ضنننوء نظرينننة هاريسنننون وبراميسنننون 
 منشورة(، كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

فاعلينة برننامج تندريب لتنمينة بعنض أسناليب التفكينر وتنأثيره   ،(2017محمد )هويدا   -48
رسالة دكتوراه )غير منشنورة(،   ،االستذكار لدى عينة من المراهقين  في تحسين مهارات 

 كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

درجنننة تعنننرض طلبنننة تخصنننص معلنننم صنننف فننني الجامعنننة  ،(2008يزيننند عيسنننى ) -49
 مجلننة دراسننات العلننوم التربويننة ،كنناديمي وعالقتهننا بننبعض المتغيننرات الهاشننمية للملننل األ

 . 66-57(، 1)35 ردنية،الجامعة األ
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Abstract 

Study Objective: This study aimed to reveal the relationship between 

academic boredom and Styles of thinking in light of the spread of 

COVID-19 among adolescents who excel academically and the effect 

of gender on them.  

Study procedure: To achieve these goals, the study sample consisted 

of (N= 80) adolescents who excel academically whose ages ranged 

between (16-18) years, of whom (N= 40 males and N= 40 females).  

The tools consisted of: scale of the academic boredom for adolescents 

(The researcher), Scale of the Styles of thinking for adolescent (Mai 

saeed, 2018), The Socio-Economic and Cultural Level Scale 

(Mohamed Saffan, & Doaa Khattab, 2016), and the Raven Sequential 

Matrix Test (Emad Hassan, 2020). 

 Results: The results indicated a statistically significant positive 

correlation between the scores of the adolescents who excel 

academically on the measures of academic boredom and Styles of 

thinking, and there were statistically significant differences between the 

mean scores of adolescents who excel academically on the scale of 

academic boredom in the female direction, and there were statistically 

significant differences between the mean scores of adolescents who 

excel academically on the scale of the Styles of thinking  (inner, 

chaotic, minor Styles) is in the male direction, and (external Styles) is 

in the female direction. 
 

Keywords: Academic Boredom, styles of thinking, Covid-19, 

academically excellent adolescent. 


