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 امللدص

قائم عمى نموذج تجييز ال تدريبيال برنامجال التحقق من فعالية ت الدراسة إلىىدف
المعمومات االجتماعية في تعديل التحيز المعرفي وتحسين مستوى االندماج الجامعي لدى 

من طبلب  وطالبة ( طالب07وتكونت عينة الدراسة من ) ،طبلب السنة األولى في الجامعة
طالب  (07):  مجموعتين ىتم تقسيميم إل – جامعة حموان –بكمية التربية  ىالفرقة األول

 بلبالط ىؤالء، و (لممجموعة الضابطة ( طالب وطالبة07)و، لممجموعة التجريبية  ةوطالب
التحيزات المعرفية ومقياس االندماج  مقياس ىعم موفقا لدرجاتي األدنىاإلرباعي  ونيمثم

وتم استخدام البرنامج القائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية)إعداد ، الجامعي
االندماج الجامعي ) إعداد ، ومقياس  (إعداد الباحثة)ومقياس التحيزات المعرفية  ،الباحثة(

ن البرنامج أ إلىتوصمت النتائج  ثروحساب حجم األ ، اختبار)ت( وباستخدام الباحثة(، 
بعض  تحسين في ثر فعالأكان لو  نموذج تجييز المعمومات االجتماعيةالتدريبي القائم عمي 

تحيز  -التحيز التأكيدي -ثر اليالةأتحيز  -األساسي التحيزات المعرفية ) تحيز خطأ االسناد
االندماج المعرفي، واالندماج السموكي، بعاده)أوتحسين االندماج الجامعي و  ،النقطة العمياء(

وقد تمت مناقشة النتائج وتقديم بعض التوصيات  ،واالندماج االنفعالي، واالندماج االجتماعي(
 المرتبطة بنتائج البحث ومجاالتو.

االندماج  -التحيزات المعرفية -نموذج تجييز المعمومات االجتماعية :الكممات المفتاحية
 الجامعي 
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based on the model of social  The effectiveness of a training program

information processing in modifying cognitive biases and improving 

university Engagement for first year students at the university level 

Dr. Samah Mahmoud Ibrahim 

sychologyPducational Eof  ecturerL 

Helwan University -of Education  Faculty 

The current study aimed to verify the effectiveness of the training 

program based on the model of social information processing in modifying 

cognitive bias and improving the level of university engagement among first 

year students at the university. The study sample consisted of (60) male and 

female students from the first year students at the Faculty of Education - 

Helwan University,  they were divided into two groups (30 for the 

experimental group and 30 for the control group, they are students who 

represent the lowest quartile according to their grades on the scale of cognitive 

biases and the scale of university engagement, and was used The program 

based on the model of social information processing (researcher preparation) 

and the scale of cognitive biases prepared by the researcher, and the scale of 

university engagement (researcher preparation), and using T- test  and 

calculating the size of the impact, The results concluded that the training 

program based on the model of social information processing had an effective 

impact in Improving some cognitive biases (Fundamental Attribution Error 

bias - Halo effect bias - Confirmation bias - Bias blind spot) and improving 

university engagement and its dimensions (cognitive, behavioral, emotional, 

and social Engagement).  Results were discussed and some recommendations 

related to the results of the study and its areas were presented . 

 

 -Cognitive Biases  -Social Information Processing Model  :Keywords

EngagementUniversity  
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 مكدمة: 

يعد االىتمام بارتقاء المستوى التعميمي لمطبلب أحد الركائز اليامة التي تسعى إلييا 
عمى تحسين المناخ النفسي تمك المؤسسات  ىذا المنطمق عممت المؤسسات التعميمية؛ ومن

في النتائج التنموية اإليجابية لممتعممين مثل  فعال لمطبلب، وذلك لما لو من دور واالجتماعي
 ،والمستويات األعمى من التقدير الذاتي ،والرفاىية العقمية المستدامة ،تكوين الصداقات

وتجنب اتخاذ ، لقمقوا ،والعدوان، والتنمر، الشعور بالوحدة الحد منوالتحصيل الدراسي، و 
  .القرارات الخاطئة

تعد المرحمة الجامعية مرحمة تحول ىامة في حياة الطبلب، ألنيا تمثل المرحمة التي و 
التي تنيض بالمجتمع، كما أن مساحة العبلقات والتأثير  اتتعدىم لممستقبل بوصفيم الطاق

 تتجمع، حيث التعميم ما قبل الجامعيعن في الوسط الجامعي كبر مدى أكثر و أوالتأثر تكون 
 ساتذة من تخصصات وانتماءات جغرافية واجتماعية مختمفةأطمبة و ىذه المرحمة الجامعية  في
 ،ومستواه الثقافي واالجتماعي واالقتصادي معتقداتولكل فرد ىويتو الخاصة بو وأفكاره و و 

 او يحاولأن وفي الوقت نفسو ، تمك الخصوصياتعمى  ايحافظو أن وعمى طبلب الجامعة 
 .في الوسط الجامعي االندماج

الطبلب الجامعيين في التعميم العالي ألكثر كبير نحو تحسين اندماج الىتمام اال وكان
ر نو تم نشأ Baden-Wimpenny and Savin(2012) حددت، فقد عاما 77من 

شير الكثير من ت، و حول ىذا الموضوع (7777 -7777) مقالة بين عامي (7507)
لمطبلب يعتمد عمى فيم مجموعة متنوعة من العوامل االندماج الناجح  أن إلىاألبحاث الحالية 

 معدلالتي قد تؤثر عمى  لبيئة التعميميةاباإلضافة إلى  ،والمعرفيةاالجتماعية النفسية و 
يعتبر  في موضوع االندماج. ولذلك فإن البحث  Kearney,2019(In( نجاحيم في االندماج

كاديمي، األ  انجازهأىمية لمطالب الجامعي لما لو من انعكاس عمى تفاعمو االجتماعي و  وذ
 يحصمون عمى نتائج دراسية في المرحمة الجامعية األكثر اندماجا أكدت الدراسات أن الطمبةو 

 ),Aloka Wara & ويشاركون في البرامج الطبلبية بصورة أكثر تفاعمية ،أفضل
 )2017 2018; Mouzakis, ,Odongo، من  قابموالطالب عمى احتواء ما ي ساعدكما ي

االنفتاح عمى البيئة المحيطة وتقبل اآلخر، كذلك و  ،صعوبات ومشكبلت في الحياة اليومية
 (.Jeannotte,2008إلى العنف ) والمجوءواحترام التنوع والتعددية والتسامح وعدم التميز 
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في  المكتسبة خبرات السابقةالالجامعي بفي التعميم يتأثر اندماج الطبلب الجدد و 
 االندماج لمفيوم رؤيتيمتوقعاتيم وطموحاتيم التي تؤثر عمى  وكذلك قبل الجامعي،ما التعميم 
في الوسط  والمادية . باإلضافة إلى ذلك التأثيرات االجتماعية والثقافيةالجامعي
بيذه الفترة االنتقالية الميمة  االىتمامفإن ولذلك ،  )Hardy& Bryson, 0201(الجامعي

دراك لبلحتياجات بالنسبة لمطبلب  واألىمية الفريدة لتجربة السنة األولى لتعميم ىو استجابة وا 
يتعامل الطبلب في عاميم األول من التعميم العالي حيث  ،، والنجاح في التعميم العاليالطبلب

 ،واالندماج ،والدعم ،ماءوالشعور باالنت ،مثل الممل االنتقالية مشكبلتمع مجموعة من ال
بشكل كبير عمى قدرة الطبلب عمى ويمكن أن تؤثر ىذه المشكبلت  الجامعية مياموعبء ال
وفي ىذا ، an derMeer, Scott &Pratt(V, 2018( الحياه الجامعية الجديدةفي النجاح 
رأس المال  ن الطبلب الجدد غالبا ما يفتقدون إلىأب Lawrence(2006)أشار الصدد

كاديمي البلزم لبلندماج بسيولة مع الثقافة الجامعية، وذلك باعتبارىا االجتماعي والثقافي واأل 
أن   بعض الدراساتسفرت نتائج ألقد و  تجسد العديد من الثقافات الفرعية،  يةثقافة دينام

من المتغيرات ذات تعد  يقوم بيا أعضاء ىيئة التدريس واألقران لتياألدوار االجتماعية ا
)Malone, Dodge, Crozier, PettitansfordL , التأثير المباشر عمى اندماج الطمبة 

2006)Bates, &  ،(2011)نتائج دراسة  كما كشفتLowe and Dotterer  أن جودة
والعبلقات بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس مرتبطة بشكل  والوعي االجتماعي التدريس

and Fall دراسة التي قام بيا كل منالودعمت ىذه النتائج  ،إيجابي مع اندماج الطمبة
 (2012)Roberts  أن إدراك السياق االجتماعي يتنبأ باالندماج إلى والتي توصمت

شارت إلى أالتي  kahn (2017) ودراسة ،األكاديمي والسموكي لمطبلب والتحصيل الدراسي
واتفقت ىذه  ،طبلبن االندماج الجامعي يتم من خبلل العبلقات االجتماعية التي يحتفظ بيا الأ

سفرت نتائجيا عن وجود عبلقة أالتي  Mouzakis (2017) النتيجة مع نتيجة دراسة 
ىذه وتشير نتائج  ،واالندماج االجتماعي لدى طبلب الجامعة األكاديميارتباطية بين االندماج 

، فيو لتحقيق تفاعل اجتماعي ناجح لطبلب السنة األولىالدراسات إلى ضرورة وجود الدعم 
لذا  ،ن يكون مبني عمى أسس عمميةأ، ولكن ىذا التفاعل يجب ليس مجرد تكوين عبلقات

  الطبلب،داء ألما ليا تأثير كبير عمى  ، الجامعي ميمةاالندماج  حسينفإن عممية التدخل لت
بفحص ما إذا كانت  -في حدود عمم الباحثة  -نحتى اآل تقم أي دراسات لمومع ذلك 



 ................................................. فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذج تجهيز المعلومات االجتماعية

- 057 - 

اندماج الطبلب في الجامعة. وىذا ما  كيفيةب عمميات تجييز المعمومات االجتماعية مرتبطة 
التدريب عمى عمميات تجييز المعمومات االجتماعية أثر ليو البحث الحالي من فحص إيسعى 

 االنفعالي(. –السموكي  -االجتماعي -)المعرفي االندماج الجامعيجوانب في تحسين 
كريك لـيسترشد ىذا البحث نظريا ومنيجيا، بنموذج تجييز المعمومات االجتماعية 

صل  أفإن  نيجوفقا ليذا الو  دريبي؛في بناء البرنامج الت ( odge,1994Drick&Cدودج  )و 
التدريجية المسؤولة عن معالجة المعمومات  ليات العقميةكل لقاء اجتماعي ىو سمسمة من اآل

 ،استجابة لئلشارات االجتماعية الخارجيةكيتم تفعيل ىذه اآلليات ، و االجتماعية الجديدة
( توضيح 0) ،المعمومات االجتماعية ( تفسير7)، اإلشارات االجتماعية شفيرت (7) وتشمل
ضوء ىذا في و  تفعيل االستجابة،( 0)( قرار االستجابة،5) ،( بناء االستجابة7) ،األىداف
يتم  يركز الفرد بشكل انتقائي عمى إشارات اجتماعية معينة  وبناًء عمى ىذه اإلشاراتالنموذج 

باستدعاء المخططات من يصل الفرد إلى االستجابات المحتممة  ثم، ر سياق الموقفيفست
وتستخدم كدليل لتفسير الموقف  ،الذاكرة طويمة المدىالتي تم تخزينيا في الخبرات السابقة 
 يقوم الفردواستناًدا إلى عممية التقييم  ،ستجاباتثم يقوم بتقييم ىذه اال، االجتماعي الحالي

تتضمن قاعدة و . االجتماعي باختيار االستجابات التي تم تقييميا باإليجابية إلصدار السموك
التي تتأثر بشدة و القواعد والمخططات االجتماعية المكتسبة ب اتالبيانات التي توجو ىذه العممي

ذا كانت قاعدة بيانات المرء و  ،بالتجارب السابقة في كل موقف اجتماعي ، فيذا فييا تحيزا 
ما ىو صواب أو خطأ، وما ىو مقبول أو غير مقبول عمى الحكم عمى يعني عمى األرجح أن 
(. وىذا بدوره قد يؤدي إلى خمل في Dodge,2006(غير دقيق يكون موقف اجتماعي معين 

 .التي يمكن أن تمنع السموكيات االجتماعية اإليجابيةو  االستجابة الصحيحة آلية صنع
استخدام  مننو توجد بعض القيود التي تحد وتعوق أوتشير نتائج الدراسات السابقة   

األشياء بشكل محايد، حيث تفسر في سياقات اجتماعية مختمفة ورؤية المعرفية  العممياتىذه 
الدراسات الكثير من األخطاء التي يرتكبيا المتعممين في البيئة التعميمية تعزى إلى عدد من 

التي تسبب االستدالل العقمي الخاطئ، وسوء الفيم والقرارات الخاطئة  المعرفية التحيزات
Lau, ; Padron, 2017-Gonzalez &Geist-Tomlin, Metzger, Bradley(

.; Finne & Svartdal, 2017)3& Chopra,201 Belli 
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أنواع  فرادوبالطريقة التي يعالج بيا األ ،ويرتبط التحيز المعرفي بتجييز المعمومات
معينة من المعمومات أكثر من غيرىا، وقد تنشأ التحيزات من عمميات معرفية مختمفة يصعب 

و تفسير معمومة أالتحيزات المعرفية ىي خطأ في التفكير يحدث نتيجة معالجة التمييز بينيا، ف
خطاء نتيجة محاولتنا لتبسيط معالجة نو غالبا ما تكون ىذه األأمعينة بشكل خاطئ؛ بمعنى 

والتي ال نعمم  ،ذىانناأالمعمومات عمى ضوء خبراتنا ومعارفنا التي تشغل حيزا عريضا في 
يضا ال نود معرفة ما يتصادم معيا نتيجة لبعض الدوافع العاطفية أوفي الغالب  ،غيرىا

 ,Buck, Pinkham, Harvey & Penn)واألخبلقية عند الفرد والتأثير االجتماعي 
); Hilbert,20122016  يكون بالتاليفي التفكير، و  قصوروالتي تعد دليل عمى وجود 

  المختمفة.خرين في مواقف التفاعل مع اآلغير مناسب التعامل 
تتفاعل العمميات المعرفية ؛ تجييز المعمومات االجتماعية موذجوفي ضوء ن 

حكام عمييم، كما تؤثر أاالجتماعية في التأثير عمى إدراك الفرد لآلخرين وتكوين انطباعات و 
)Camodeca &Taylor,2013; Fiske & عمى السموك والتفاعل مع اآلخرين 

 )rtda,2017Sva & Finne 2005; Goossens,  ورد فعل  ،غالًبا ما ينتج سوء فيمف
غير مناسب لئلشارات والتفسيرات المتحيزة لئلشارات االجتماعية.   شفيرخاطئ عن طريق ت

عمى وجود  Matza  and hahinfar, KupersmidtS(2001)نتائج دراسة  كدتأو 
والسموك  ،وانتقاء اليدف ،وتفسير اإلشارات )الداخمية والخارجية( ،تشفير اتعبلقة بين عممي
فراد في اتجاه االقدام في الموقف االجتماعي أو االحجام، وأن القصور في أي الصادر من األ

في االستجابات السموكية، وىو ما  خملمن عمميات تجييز المعمومات االجتماعية، يؤدي إلى 
تحسين عمميات وأن  ،المواقف االجتماعية لمشاركة فيافراد بعض األ يبدو جميا في تجنب

كما  من السموك الخاطئ، ودعم السموك اإليجابي. خفضالتفسير المعرفية السابقة يمكن أن ت
 ,Gibbs, Brugman& Overbeek,(Helmond ;2015 أظيرت نتائج الدراسات 

Castro, Veerman, Koops, Bosch & Monshouwer, 2002)  أن التفسير
الخاطئ لئلشارات االجتماعية يمكن أن يؤدي إلى سموك معادي لممجتمع، وذلك لوجود عبلقة 

 .المتحيزة، واسناد النوايا العدائية التفسير عممياتبين 
دراسة التحيز المعرفي لدى فئات المجتمع بفي عمم النفس  ديثاحاألبحاث  يتموت
التحيز  ألنو ، مثل االستثمار واالقتصاد والتعميم المجاالت المختمفةكذلك في و  المختمفة
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حكام والقرارات التي تؤثر عمى السموك األ في قصور واضحعمى وجود  يعد دليبل المعرفي 
 Castro، دراسة )التي أجريت في مجال التعميم العالي  الدراسات وعمى سبيل المثالالبشري، 

et al.,2019 ) التحيزات المتمثمة في التحيز  منعالي عن وجود مستوى والتي كشفت
وصت الدراسة أتشيمي و دولة التأكيدي لدى عينة من طبلب الجامعة في التحيز التمثيمي و 

من أجل تعديل  ، وذلكعمماء النفس في المستقبل  بتعزيز ميارات التفكير يتمبضرورة أن ي
التي   ,Chen and Liu Zu, Wang )2017(التحيزات في اتخاذ القرارات، ودراسة 

ظيروا أن الطبلب المعممين ذوي اليوية المينية المرتفعة تجاه مينة التدريس أشارت إلى أ
حداث الحياة اإليجابية المتعمقة بمينة التدريس مقارنة أتحيزا قويا في الترميز اإليجابي تجاه 
  ,Alkharsودراسة تجاه مينة التدريس. منخفضةبالمشاركين ذوي اليوية المينية ال

(2019) lkarniKu and Pavur Evangelopoulos,  57ن أسفرت نتائجيا أالتي %
مكونة من  عمى عينة الدراسةأدوات وذلك بتطبيق ، من طمبة الجامعة لدييم تحيزات معرفية

عن وجود  Parks (2018)ةكشفت دراس كما ،من طمبة جامعة شمال تكساسطالب  (077)
معرفية مرتبطة بتفاعبلت الطبلب في الجامعة وىي: تثبيت التحيز، توافر التحيزات ال من عدد

السمبي، تحيز الحقيقة الوىمية، التحيز  التأثيرمجريات األمور، التحيز التأكيدي، تحيز 
 السمبي، التحيز المحافظ، تحيز االدراك االنتقائي.

وأشارت كثير من الدراسات إلى أنو ال يتم محو ىذه التحيزات ولكن يتم تعديميا أو 
);Padron Geist Metzger, Tomlin, Stalder,2008 &,  ;2017خفضيا 
2013) ,.Dunbar et alت ، وأجريت مثل ىذه الدراسات عمى طبلب الجامعة ولكن مازال

),.Geist  Metzger, Tomlin, ;2014 Clegg et alقميمة، ومن أمثمة ىذه الدراسات 
 ;2015 & Hamed, Javad, yazdi, amir Mahsa, ,2017;& Padron
 ,Franconeri & Bezerianos Bailly, Dimara, 2013; & Queirós, Rocham

.),2016.Lee et al; 2018  
 ناحيث ، ضروري أمرفي مجال التعميم العالي التحيزات المعرفية  دراسة عدتو 

 المعرفي. التحيزات تؤثر بشكل سمبي في الممارسات الحياتية والتكيف االجتماعي والسموك 
سبب ىذه الظاىرة يعزى إلى أن  المعرفيةالتحيزات في مجال الدراسات السابقة  وكما أوضحت

كانت  خمل في تجييز المعمومات، ولكن ىذه الدراسات ارتباطية، لذلك فالدراسات التجريبية
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لموصول إلى قناعات بصحة نموذج تجييز المعمومات االجتماعية في تعديل ىذه ضرورة 
االجتماعية والتي قد  عرفةالتحيزات، ولذلك فإن التدريب عمى تعديل كيفية تجييز الفرد لمم

 جوتحسين اندماالتحيزات المعرفية في تعديل تشكل فيمنا لممواقف االجتماعية، قد تؤثر 
 .في البيئة الجامعية الطبلب الجامعيين الجدد

 مػهلة الدزاضة: 

من قبل الحكومات لممساىمة في اإلنجاز التعميم العالي تحديا متزايدا  تواجو مؤسسات
 وتحقيق مستويات نجاح عالية الطبلب تفوقمعدل الدافع لتحسين  ويعداالقتصادي الوطني، 

 الطبلب في التعميم الجامعي،أو توسيع اندماج زيادة ب حصلالذي يو  التحدي،أحد جوانب ىذا 
موقف إيجابي  دييمول ،متطمبات سوق العملل مؤىمين أكاديميا واجتماعيا بناء أفرادوبالتالي 

 ت حتميةلذلك كان، (Yorke, 2006)مدى الحياة  والتطوير واالندماج المجتمعي تجاه التعمم
بمغ عدد قد لو  .بالجامعةالتحاق الطالب من بداية  الجامعياالندماج  مفيوم عتعامل مال

في العام الجامعي  (طالب وطالبة 007770) في التعميم الجامعي المصري  جددالطبلب ال
 منفسيم أماأيجدون  ىؤالء الطبلبو  ،(والبحث العممي تعميم العاليوزارة ال ) م 7077/7177

عن البيئة  رتختمف بشكل كبي واالقتصادي تنوعة في المستوى الثقافي واالجتماعيبيئة م
بتيم برغتخصصاتيم كمياتيم و لم يختاروا من ىؤالء الطبلب  كثير نأإلى ضافة باإل ، المدرسية

، مجموع درجاتيم في الثانوية العامة المبني عمىنظام التنسيق  بل فرضيا عمييمالمطمقة ، 
في  اجتماعية وانفعالية و يتعرضون لضغوط أكاديمية من الطبلب  كثير إلى أنمما أدى 

مما  الجامعية  ثناء فترة الدراسةأو  بالجامعةغياب خدمات التوجيو واإلرشاد قبل االلتحاق 
ئج الدراسات نتا ىذه الفرضيةدعم ت، و الطبلب في المرحمة الجامعية عمى اندماجبالسمب يسيم 

 ؛7775لبيئة الجامعية) لعوبي،ي افشارت إلى محدودية اندماج الطمبة الجدد أالسابقة التي 
Ranson and Coates ودراسة  Kearney(2019)ودراسة  (.7777 القاضي،
في  من مشاكل االندماج أن طبلب السنة األولى غالبا ما يعانونإلى  رتأشاالتي  (2011)

في عديد من الطبلب  انسحاب لم يوجد كذلك و إلى الجامعة، انتقاليم  عند الحياة الجديدة
 .المأمولة عن تجربتيم وتوقعاتيمالسنة األولى من دراستيم بسبب عدم الرضا 

مع ، في الجامعة تركز عمى الجانب العقميمناىجنا الدراسية  خر نجد أنآومن جانب 
لذلك يجب العمل عمى تحسين مفيوم  ،واالجتماعية لمطبلباىتمام قميل بالجوانب الوجدانية 
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أجل التوافق السميم في من  الطبلب لضمان تكافؤ الفرص لمجميعالجامعي بين االندماج 
من المشاركة في التنمية  طبلبتمكن الحتي ي طبلبالحياة وتعزيز العبلقات اإليجابية بين ال

والثقافية واحترام التنوع والتعددية والتسامح وعدم التميز  االجتماعية واالقتصادية
Csikszentmihalyi, Shneider & 2008; Shernoff,  Jeannotte,(

-Shernoff, 2003; Ramey, Busseri, Khanna, Hamilton & Rose
)Mouzakis,2017 ;Krasnor,2010  كما ركز الباحثون بشكل متزايد عمى اندماج ،

الطبلب كمفتاح لمعالجة مشاكل التحصيل المتدني والمستويات العالية من الممل واالغتراب 
  السابقة دراساتالذلك نتائج ودعم ، لتزام بحضور المحاضراتوعدم اال  والعنف لدى الطبلب 
ساعد عمى تشكيل يمتعمم و لن االندماج يرتبط ارتباطا إيجابيا بدوافع الطبلب أ التي تشير إلى

 ėelytč& RaėiuladienČ ;6Mintz,200-(Yazzie, تطور االعتقاد الشخصي لدييم
)2016. 

االندماج  سينن عمميات التدخل لتحأإلى  Bryson and Hardy(2010)يشير و 
and Cole دراسة  شيرت، كما تأثير كبير عمى أداء الطبلبمن ليا لما  ذات أىميةالجامعي 
(2013)Korkmaz   ن االندماج  ليس أمرا شخصيا، وال راجعا إلى تدني القدرات أإلى

عمى  عملب الجلذلك ي، الفردية ، بقدر ما ىو حصاد بنية اجتماعية وانعكاس لسياق اجتماعي
. وىذا ما ىدف إليو البحث الحالي في البيئة الجامعية اندماجيملتحسين  الجددالطبلب تييئة 

من تحسين االندماج الجامعي من خبلل البرنامج القائم عمى نموذج تجييز المعمومات 
 االجتماعية لطبلب الجامعة الجدد.

تزامنا مع  ة جديدةيوثقافاجتماعية الطبلب الجدد  لمواقف بعض تعرض لونتيجة 
تقبل ورفضيم  ة أو مكتسبة ثقافية موروثمعتقدات ب مبسبب تمسكيو  ،بداية حياتيم الجامعية

 متجاه اآلخرين، أو عدم قدرتي متعديل تصوراتيل يمت، أو محاول ات أخرىمع ثقاف التكيفو 
بينيم وبين حاجزا  يولد مما ، نيخر وثقافة اآل مبين ثقافتي ةالمشترك العوامل عمى إيجاد
لمتكيف في ىذه العممية   اإدراكي اال يبذل جيد قد الطالب،فوغالبا ما يحدث تمقائيا  ،اآلخرين

وىذا ما أشارت إليو دراسة   ،بسبب مشاكل في التحيزات ذلك يعزوو  ،مع الوضع الجديد
),2014.Kanie et al وصعوبة االندماج ( من وجود عبلقة ارتباطية بين التحيزات السمبية

Buck, Pinkham, Harvey  االجتماعي لدى طبلب الجامعة، وىذا ما دعمتو نتائج دراسة
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(2016)Penn and  والتي توصمت  إلى أن التحيزات المعرفية االجتماعية تتنبأ  ببعض
نتائج الصراع بين األفراد والقبول االجتماعي، كما يتوقف نجاح أو فشل ىذا التفاعل 

عمى كيفية إدراكو وتفسيره لسموكيات اآلخرين وتوقعاتيم. وتظير مشاكل التحيز في واالندماج 
إدراك الفرد، فإذا كان ما يدركو الفرد غير صحيح فيؤثر ذلك عمى توضيح اليدف، وبالتالي 

 .يؤدي إلى عدم دقة القرارات
وفرضا  ،وجودىاألن الناس غالبا ال يدركون من الصعب تجنب التحيزات المعرفية و 
لميل الفرد  ، نظراعديميالتجيودا  وننادرا ما يبذلفيكون الناس عمى دراية بتحيزاتيم،  عندما 

) & De Neys, Vartanian أثناء معالجة المعمومات لعدم بذل جيد معرفي
 2008)Goel,،  ثار التحيزات المعرفية    آدراسات تحدد أسباب و عمى الرغم من وجود و

2017; Benson,2019) Manoogian& Benson,; 2012 Hilbert,(e.g.,   ،
، كما التحيزات المعرفية  متخفيف منلالتدريب  استخدمت تقنيةالتي دراسات في ال  ندرة فيناك

في المقام األول عمى اآلثار الفورية بدال من تعديل التحيزات عمى المدى  تركز الدراسات ن أ
 .الطويل

عمييا التقييم الذاتي لمتحيز تحدث دون مستوى  قوميونظرا ألن اآلليات النفسية التي 
قد و  ،الوعي، فمن غير المرجح أن تنجح االستراتيجيات التي تحاول التصدي لمتحيز مباشرةً 

يكون النيج األكثر فعالية ىو ىيكمة خبرات تعمم الطبلب بطرق تمنع آليات التحيز البلواعي 
 أثرفحص  ليو الدراسة الحالية منإ(. وىو ما تسعى ,Karpen (2018من العمل بكفاءة

، كما  أن لتعديل التحيزات المعرفية برنامج قائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية
اندماج  الطبلب حتى يتم بشكل ناجح يجب التركيز عمى االندماج في العالم االجتماعي بشكل 

ن، فإن البحوث التي تركز عمى كيفية متساو كما ىو الحال في العالم االكاديمي، حتى اآل
وغالبا ما يتم  ،تجييز المعرفة االجتماعية لطبلب السنة األولى في الجامعة تعتبر شحيحة 

برز الحاجة إلى دعم توىنا  -في حدود عمم الباحثة  -اىماليا في فيم دراسة اندماج الطبلب 
االجتماعية وما تتضمنو من  لمعموماتتدريب الطبلب عمى كيفية تجييز ا عن طريق  الطبلب

 كونواال يو  اندماج الطبلب الجددن يحست تعمل عمى  ممامخططات عقمية ليذه المعمومات 
 .تعوق من مسيرتيم في الحياة الجامعية عرضو لمتحيزات المعرفية

 :لتاليةتحديد مشكمة الدراسة في األسئمة ايمكن  انطبلقا مما سبقو 
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تجييز المعمومات االجتماعية موذج فعالية البرنامج التدريبي القائم عمى ن مدىما  -7
 في الجامعة؟سنة األولى التحيزات المعرفية لدى طبلب ال تعديلفي 

تجييز المعمومات االجتماعية  موذجفعالية البرنامج التدريبي القائم عمى نمدى ما  -7
 في الجامعة؟ األولىالسنة في تحسين مستوى االندماج الجامعي لدى طبلب 

البرنامج القائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية بعد  عاليةىل تستمر ف -0
وتحسين االندماج توقفو في نياية فترة المتابعة في تعديل التحيزات المعرفية 

 ؟لدى طبلب السنة األولى في الجامعةالجامعي 
 أهداف الدزاضة:

 :إلىالدراسة الحالية يدف ت
من خبلل البرنامج التدريبي  في الجامعة حيزات المعرفية لدى طبلب السنة األولىتعديل الت -

 والتعرف عمى فعاليتو.القائم عمى نموذج تجييز المعمومات 
من خبلل  في الجامعة طبلب السنة األولىوأبعاده لدى  الجامعيتحسين االندماج  -

 االجتماعية والتعرف عمى فعاليتو.عمى نموذج تجييز المعمومات البرنامج التدريبي القائم 
تعديل التحيزات المعرفية عمى الوقوف عمى مدى استمرارية األثر اإليجابي لمبرنامج  -

 .الجامعي بعد توقف البرنامج خبلل فترة المتابعة جتحسين االندماو 
 زاضة:أهنية الد

 :األهنية اليظسيةأوال: 

الذي يسمط الضوء و ، لمطبلب الجدد من مفيوم االندماج الجامعي أىميتيادراسة ال ستمدت -
 يموانفتاح مطوير إمكانياتيت ويعمل عمىالجامعة،  بلبعمى متغير ذي تأثير في حياة ط

من صعوبات  ونعمى احتواء ما يواجيين قادر  أفراديم ميجعمما ، عمى البيئة المحيطة
تحقيق ل سعيلتحمل المسؤولية واعمى قدرتيم  من رفعيو ، ومشكبلت الحياة الجامعية

 .يمىدافأ
وىي  ،كما تستمد أىميتيا من تناول أىم أنواع التحيزات المعرفية عند طبلب الجامعة -

التحيز التأكيدي، وتحيز خطأ االسناد األساسي، وتحيز تأثير اليالة، وتحيز النقطة 
 .حظ باالىتمام الكافي بالدراسة في مجال عمم النفس التربويتي لم ت، والالعمياء
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لقياس التحيزات المعرفية وقياس  تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة أدوات اعدادوكذلك  -
 .تفيد المجالين التربوي والنفسي االندماج الجامعي

 :األهنية التطبيكيةثاىيا: 
الكتشاف كيفية ، ليا بعض اآلثار التربويةالمزيد عن التحيزات المعرفية سيكون معرفة  إن -

 حكام في العقل البشري.األتشكيل 
اقتراح التقنيات التربوية من خبلل ليات النفسية التي تساىم في خفض التحيزات اآلفيم  -

 .تجييز المعمومات االجتماعية نموذجعمى  القائممن خبلل جمسات البرنامج  يالمواجيت
برنامج  الدراسة العربية األولى التي تستخدم -ة في حدود عمم الباحث –تعد ىذه الدراسة  -

وتحسين معرفية التحيزات ال تعديلالمعمومات االجتماعية ل نموذج تجييز قائم عمى
 طبلب الجامعة الجدد.لدى  االندماج الجامعي

 تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الفئة التي تستيدفيا؛ وىي فئة طبلب السنة األولى -
إلى آليات  حتاجتفي استمرارية تعميم الطبلب، والتي  حرجةانتقالية  وىي فترة في الجامعة

 في الحياة الجامعية وما بعدىا. النجاح منمما يؤىميم م اندماجي تحقيقو  يمدعمل
  مصطلشات الدزاضة:

 ingSocial Information Process جتويص املعلومات االدتناعية
يسعى الفرد ، سمسمة من العمميات المعرفية بأنياعرف تجييز المعمومات االجتماعية ت

لبنية ، وىي ترتكز عمى ااالجتماعي سياقالمعمومات أثناء تفاعمو في المن خبلليا إلى تجييز 
استقبال  وتتضمن ،مجتمعالمحيطة وتتأثر بثقافة الالتي يكتسبيا الفرد من البيئة  المعرفية

اإلشارات االجتماعية وتفسيرىا واستخداميا في توليد االستراتيجيات السموكية المناسبة 
  لمموقف وتنفيذىا.

  sBiaCognitive املعسيفالتشيص 
خطأ في التفكير، يحدث نتيجة تجييز المعرفي في الدراسة الحالية بأنو يعرف التحيز 

والقصور  المعمومات بشكل خاطئ، وغالبا ما يحدث نتيجة تمسك الفرد بما يفضمو أو يعتقده
في الحصول عمى معمومات كافية عن الموقف، ويؤدي ذلك إلى حدوث سوء فيم بين األفراد 

وتم التركيز في الدراسة الحالية  ،أو اتخاذ أحكام غير دقيقة كنتيجة لتفسيرات غير منطقية
 :عمى أربعة أنواع من التحيزات المعرفية
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ويشير إلى :   Fundamental Attribution Error biasتحيز خطأ االسناد -7
 عزو سموك الشخص إلى التأثيرات التصرفية بداًل من التأثيرات الظرفية.

و األشخاص بالسمب أو أ ،الحكم عمي األشياء :  effectHalo ثر اليالةأتحيز  -7
 .ومتجاىبل باقي الصفات االيجاب متحيزا إلى صفة واحدة

: الميل إلى البحث عن المعمومات Confirmation Bias التحيز التأكيدي -0
 وتفسيرىا والتركيز عمييا وتذكرىا بطريقة تؤكد تصورات الفرد المسبقة.

: ىو ميل األشخاص إلى االعتقاد بأن  Bias blind spotتحيز النقطة العمياء -7
 عن أي تحيز. هحكاميم عقبلنية وبعيدأوتصوراتيم و  آرائيم

مقياس التحيز المعرفي )إعداد ويتحدد اجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في 
  الباحثة(.

  University Engagementامع االىدماز اجل
اجتماعية تعكس مدى قدرة الطالب  -بأنو عممية نفسية يعرف االندماج الجامعي 

يجاد إكاديمية بالجامعة، والعمل عمى كاديمية وغير األ الجامعي عمى االنخراط في األنشطة األ 
قران واألساتذة، مدعما ذلك بردود فعل وجدانية إيجابية وممارسة عبلقات إيجابية مع األ
الجامعة، باإلضافة إلى كيفية إدارة الطالب لعمميات التعمم،  إطارسموكيات إيجابية داخل 

 نفعالي، واالندماج االجتماعي(.االندماج المعرفي، واالندماج السموكي، واالندماج اال )ويشمل 
عمى مقياس االندماج الجامعي بالدرجة التي يحصل عميو الطالب ويتحدد اجرائيا 

 .)إعداد الباحثة(
 :سدود الدزاضة

 تقتصر الدراسة الحالية عمى ما يمي:
القائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية التدريبي البرنامج حدود موضوعية:  -

)التحيزات  ، واألدوات المستخدمة في قياس متغيرات الدراسةالباحثةالذي أعدتو 
 .االندماج الجامعي( –المعرفية 

 جامعة حموان. –طبلب السنة األولى بكمية التربية حدود بشرية:  -
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الدراسة )الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي  قالفترة الزمنية لتطبيحدود زمنية:  -
فصل الدراسي الثاني بعد البداية  وتم تطبيق القياس التتبعي في م(7772-7777

 مرور شيرين عمى انتياء البرنامج.
 اليظسي والدزاضات الطابكة اإلطاز

 أوال: منوذز جتويص املعلومات االدتناعية

 Social informationوجد العديد من نماذج تجييز المعمومات االجتماعية لقد 
ocessing ModelsPr  ثناء أتجييز المعمومات ىدفت إلى وصف وتفسير عمميات التي

 ، ومن النماذج التي القت قبوال من العديد من الباحثين مواجية المواقف االجتماعية المختمفة
نموذج كريك ودودج ويرتبط بسياق البحث الحالي  المعرفي االجتماعي فسفي مجال عمم الن

(Crick& Dodge,1994 )ويفترض النموذج أن االستجابة  ،المعمومات االجتماعية تجييزل
تي يسعى الفرد من الالمعرفية عمميات المن نتاج تفاعل مجموعة  ىيموكية االجتماعية الس

ست  النموذج ويتضمن  ،تفاعمو في المواقف االجتماعيةأثناء  تجييز المعموماتخبلليا إلى 
  :، ويمكن عرض ىذه الخطوات كما يميواحدفي وقت تحدث بطريقة متتابعة ومتفاعمة خطوات 

  اإلغازات االدتناعية ػفريت اخلطوة االوىل:

فورية الخارجية الداخمية و الشارات الا شفيرتضمن الخطوة األولى من النموذج تت
شارات ذات الصمة االجتماعي، وىي تشمل االنتباه إلى اإل موقفو الأاستجابة لممثيرات ك

الذاكرة والتي تعمل  االجتماعية المخزنة فييضا استخدام المخططات أوقد تشمل بالموقف، 
 عمى المعرفة المكتسبة والخبراتوتعتمد ىذه الخطوة إلى حد كبير  ،عمى تنظيم المعمومات

  .عمى معالجة المواقف االجتماعية المستقبميةوالتي تؤثر  السابقة
كثر تعقيدا نظرا لطبيعة النشاط االجتماعي داخل أالمعمومات االجتماعية  شفيرت يعدو 

لذلك  ،بسرعة وبشكل مستمر االجتماعية تحدث نشطة والمواقفاأل  نأل المرحمة الجامعية، 
وجد ت نوأباإلضافة إلى  ،متوافق مع الموقف االجتماعيفي الوقت ال شفيرن يحدث التأيجب 

لمذاكرة قصيرة  وبسبب السعة المحدودة ،معالجتيا بسرعة كمية كبيرة من المعمومات التي يجب
ترمز جميع ىذه  . ولكيالمعمومات في وقت واحد استحضار كل تمكال يمكن لمطبلب  مدى،ال

وطريقة تشفير ، أن يتعمم الطبلب كيفية استخدام االستدالل يجب المعمومات بشكل مناسب
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ية إلى احتمال خطوةىذه الفي قد يؤدي عدم الكفاءة و ، تناسب معالجة المعمومات األكثر تعقيدا
 .(McNamara(1999,غير مناسب سموك الطالب ان يكون
  االدتناعية غازاتاإل : تفطريالجاىيةاخلطوة 

، تشفيرىاتم  التي الداخمية والخارجية لئلشارات ىمعن فردال حدديخبلل ىذه الخطوة و  
وتعتبر المخططات . نوايا اآلخرين بإسنادواالستدالالت فيما يتعمق  لؤلحداثالتحميل السببي و 

في المواقف ، عمى سبيل المثال ميمة في ىذه الخطوة Cognitive schemataالمعرفية 
وتستخدم ( طويمة المدى )الذاكرة ، يتم استدعاء المخططات من الخبرات السابقةاالجتماعية

مرا إيجابيا أالمخطط يمكن أن يكون االعتماد عمى و  الموقف االجتماعي الحالي.لتفسير كدليل 
يمكن أن و ، في الموقف االجتماعي ةفعاليسرعة و نظرا لقدرتو عمى تنظيم وتفسير اإلشارات ب

مى سبيل المثال قد يعتمد الشخص الذي ع ،عواقب سمبيةإلى  طاالعتماد عمى المخطيؤدي 
 بإساءةف عمى مخطط عدواني لتفسير المواقفي المراحل السابقة  تعرض لمعنف واإليذاء

بأن  Olson and Skinner, Meltzoff(2017) شارت دراسة أوقد  ،تفسير اإلشارات
األطفال الصغار يمكنيم تعمم التحيزات المعرفية من خبلل التعرض لئلشارات غير المفظية 

وىذا يفسر كيف تتطور التحيزات وتنتشر في وقت مبكر من  ،المتحيزة التي أظيرىا الكبار
 الطفولة. 

يعد نو أكما  ،كيفية تفسير اإلشاراتاآلخرين دورا ميما في ناد نوايا معب اسيكما 
مكون ادراكي لمعالجة المعمومات االجتماعية، وىو امر ضروري في تفسير اإلشارات التي تم 

 االجتماعية. الحصول عمييا داخل البيئات
 oalsGlarification of C اهلدف توضيح واختياز :اخلطوة الجالجة

 توضيح واختيار يتم معينة بالفعل، وتفسير إشارة شفيرالشخص بت قامن أبعد و 
أن توضيح األىداف يمكن أن يستند أيًضا   Crick and Dodge(1994) شيريو ، اليدف

لفرح عمى سبيل المثال قد تكون مشاعر اف ،يةالمزاجالحالة السابقة و  إلى المشاعر والتجارب
ومن أمثمة ىذه األىداف  ؛معين بمثابة حافز لمتوجو نحو ىدف والسعادة بالحياة الجامعية

 .االنتظام في حضور المحاضراتو ، طبلبيةالنشطة األ في مشاركة و ، جديدة صداقات قاموإ
، وفي خضم الخيارات المختمفة في المواقف مرحمة اختيار األىدافاثناء في 

 وتحديد اليدف الذي يجب متابعتوالخيارات بشكل نشط االجتماعية، يقوم الشخص بتقييم ىذه 
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األىداف يمكن أن تعدل أو تبنى من جديد اعتمادا فولذلك  في الموقف االجتماعي الخاص.
أن في ىذه الخطوة تشير الدراسات إلى وجود عبلقة بين  كما عمى تفسير األفراد لممواقف.

يجابية اختيار األىداف التعميمية في ىذه الخطوة من نموذج  السموك االجتماعي اإليجابي وا 
Salmivalli, Ojanen, Haanpää & Peets, 2005); تجييز المعمومات االجتماعية 

Daniels, 2000)&Delveaux  
 uctionResponse Access/ Constr االضتذابة بياءاخلطوة السابعة: 

يستخدمون الذاكرة طويمة المدى لتقييم  فراداألفترض أن تحديد اليدف، ي   بعدو 
االستجابات  تمدسوت .ةالسموكية السابقة المستخدمة لموصول إلى اليدف المحدداالستجابات 
  .المشابية لنفس الموقفالمواقف من الذكريات السابقة أو المحتممة 

 Response decision اخلطوة اخلامطة: قساز االضتذابة
قرار حول الواتخاذ  ما ىي السموكيات التي سيختارىاوفي ىذه الخطوة يقرر الشخص 

 . لمموقف مدى مبلءمتيا
عند تقييم االستجابات  &Dodge (Crick(1994,89,كريج ودودج ويقترح 

 االعتبار كل مما يمي:خذ في األيجب المحتممة في المواقف االجتماعية، 
 .)تقييم االستجابة( يائمحتوى كل استجابة تم إنشا -7
 .ن تترتب عمييا )توقعات النتائج(أنوع النتائج التي من المحتمل  -7
بيا في قدرتيم عمى أداء كل استجابة )فعالية درجة الثقة التي يتمتعون   -0

 .ستجابة(اال
يستخدم في ن الفعالية الذاتية ىي مكون أ( 7227) كريك ودودجولذلك اقترح  

عتقد والتي من خبلليا ي المعمومات النيائية والمؤدية إلى التشريع السموكيخطوات تجييز 
فة إلى المعتقدات الذاتية باإلضا، إليياالشخص بأنو يمكنو تحقيق األىداف والوصول 

وأكدت الدراسات  .االجتماعيةمة السموكيات ئمعمومات بشأن مدى مبل التي توفر  )المعيارية(
),Halpert  McMahon, Felix ميم أثناء خطوة قرار االستجابة املأن الفعالية الذاتية ع

Farrell,  ,; Henry; Barchia & Bussey, 20112009,& Petropoulos
)2011 ,Schoeny, Tolan & Dymnicki 
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 enactmentresponse  ehavioralBالطلون  التػسيع أو تفعيل االضتذابة اخلطوة الطادضة:
خبلل ىذه و خبلل ىذه الخطوة، يتجمى السموك عبر الخطوات الخمس السابقة. 

يتضمن اختيار االستجابات التي تم  المعمومات واتخاذ القرارات المعرفية تجييزمن  خطوةال
 .يجابية إلصدار السموكتقييميا باإل
 خطوات خمسن تكون أ ىلإبحاث تميل ن األأال إعمى الرغم من وجود ست خطوات و 

  .االستجابة، وقرار االستجابة بناءو اختيار اليدف، و الترميز، والتفسير،  وىي:
 في النموذج  عمميات تجييز المعمومات االجتماعية جميع نأويشير كريك ودودج  

 متتابع تجييز المعمومات االجتماعية تتم بشكلعمميات ن أبمعنى  ؛تتم بطريقة متزامنة
 في قاعدة بيانات ونواتج كل عممية تخزن في ذاكرة الفرد داخل المخطط االجتماعي ،اعلومتف
من عمميات  خطوة في كل  التي تؤثرو االجتماعية والمخططات ذكريات التفاعبلت   تحوي

تجارب اجتماعية  اسيطر عمييت ت قاعدة البيانات فإذا كان ،الفرد توجو استجابةو  ،التجييز
، فإن الفرد يحتمل أن يجيز المواقف االجتماعية المستقبمية بصورة خاطئة من الماضي سمبية

، وىو ما يشير إلى أن العبلقة بين قاعدة البيانات (Dodge,2006تؤثر عمى صنع القرار )
 تبادلية التأثير. عبلقة وعمميات التجييز ونواتج السموك االجتماعي

 كبيرا في فيم التكيف االجتماعي لؤلفراد، ألنو يوصف انموذج تقدمىذا الشكل كما ي
 بينوي .بمثابة دليل ميم في تصميم التدخبلت التجريبية وىوعمميات محددة يمكن تعميميا، 

  .لعمميات تجييز المعمومات االجتماعية الخطوات األساسيةتفاعل الشكل التالي 

 
 &Dodge,1994(Crick(( عًهٛاخ تدٓٛض انًعهٕياخ االختًاعٛح 1شكم )
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 عمميات تجييز المعمومات االجتماعيةو عمى الرغم من أن أن( 7)شكليتضح من 
نما تتخذ  متتابع شكل خطي ال تتخذو ، نيا في نفس الوقت مترابطة ومتشابكةأ، إال متسمسمة وا 

األفراد في  لفاعتتعندما فمتزامنة؛ خطوات تجييز المعمومات بطريقة تتم فيو  شكل دائري
اإلشارات االجتماعية  ت وىي تشفيرخطوات تجييز المعموماينفذ الفرد ، االجتماعية مواقفال

 والمتداخل مع تفاعميا المستمرىا واختيار األىداف وتوليد وبناء االستجابة وتقييميا وتفسير 
والمعرفة االجتماعية التي تشمل الذاكرة والمخططات االجتماعية السابقة  مع قاعدة البيانات
 . والذي يتم متزامنا في نفس الوقت مكتسبةوتمثيل األدوار البالمواقف المتماثمة 

، تجييز المعمومات االجتماعيةعمميات في  نفعاالتدور اال عمى  كريك ودودج ؤكديو 
تغير من و  ن الحالة االنفعالية تؤثر عمى عمميات تجييز المعمومات االجتماعية،ذلك أل 
تأثير وتم دراسة  ،نظم النشاط المعرفيتو حفز ت تيالطاقة ال بمثابة تنفعاالاال تعد و  .نتائجيا
 كما يمي: من خطوات النموذجفي كل خطوة  نفعاالتوالقدرة عمى تنظيم اال  نفعاالتشدة اال 

 تدعى مواقف اجتماعيةسفإن الفرد ي :تشفير اإلشارات في الموقف االجتماعيعممية   -7

  .حاليالموقف التحاكي و  تشبو كاستثارة انفعالية
المحايدة أو تؤثر المشاعر السمبية أو اإليجابية : عممية تفسير اإلشارات االجتماعية  -7

) ;Casey, 1996  تفسيره لمموقف االجتماعي آليةو  خريناآلمع في عبلقتو  لمفرد
)Casey& Schlosser, 1994. 

اآلخرين  الغضب تجاه تغمرىم مشاعرألفراد التي مجأ اي :توضيح واختيار اليدفعممية   -0
 .( ,1999Saarni) أو االنتقامية ختيار األىداف العدائيةال

 انفعاالتيمالذين يفتقرون إلى الميارات البلزمة لتنظيم  فراداأل :عممية توليد االستجابات -7
 .لي اليروب من معالجة الموقفإ يمجئونفي المواقف الصعبة 

سموك ل ةالمتوقع نفعاالتاال و  مشاعرالعمى  األفراد يركز عممية تفعيل وتقييم االستجابات: -5
ذا تعرضوا إاآلخرين  شديد عند مواجية اغضب الفردتوقع ي، عمى سبيل المثال خريناآل

الذين يعانون من اإلثارة  فراديمجأ األ؛ أي (Saarni, 1999(لموقف اجتماعي 
 ) ,Caseyاالجتماعية العالية إلى استخدام األساليب غير المرنة في المواقف نفعاليةاال 
)1996; Sarni, 1999.  
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في جييز االنفعالي توجود تأثير لمعن ( 7777) كما توصمت دراسة الحامولي
حيث أن التعبير االنفعالي منبئ بعممية ، العمميات المعرفية االجتماعية، وكل من مكوناتيا

عزاءات التشفير  منبئ  وليد االستجابة، وأن التنظيم االنفعاليوعممية انتقاء اليدف وتوايا نوا 
، وأن الوعي االنفعالي منبئ بتوليد بعممية تشفير واعزاءات النوايا وتوليد االستجابة

 .و، ويبدو الوعي االنفعالي في وعي الذات بالتعرف عمى انفعاالتاالستجابة
 االنفعالجتماعية وجود ارتباط بين المعمومات اال تجييزعرض نموذج  منيتبين و 

تعزيز القدرة و تنمية الوعي االنفعالي عمى  والتركيز االجتماعية،وعمميات تجييز المعمومات 
&bos, 2012; Li, (Bohi التدخبلت التجريبية عند تصميم  عمى التحكم في االنفعاالت

 التدريبي في البحث الحالي.عداد البرنامج إخذه في االعتبار عند اوىذا ما تم ، (2012
عمى نموذج تجييز  التي اعتمدت السابقةمن الدراسات  عدد ويمكن عرض
and Finne دراسة كالتدخبلت التجريبية تصميم في  المعمومات االجتماعية

(2017)vartdaS  تجييز المعمومات  نموذج عممياتالتدريب عمى إلى والتي ىدفت
الميارات االجتماعية وتقميل المشكبلت  تحسينو لعبلج التشوىات المعرفية االجتماعية 

تم و والثانوي،  االبتدائيمن مرحمة التعميم تمميذا ( 007، وتكونت عينة الدراسة ) السموكية
تشير النتائج إلى وجود ، و ة عشرة أسابيعدكل عمى حدة لم ،فصل 71عمى البرنامج  تنفيذ

زيادة الميارات االجتماعية و  ،لمتشوىات المعرفية لدى التبلميذاختبلفات إيجابية بالنسبة 
 .، باإلضافة إلى تحسين العبلقات بين األقرانةسموكيت البلالمشكوتقميل 

 المشاركين تدريبىدفت إلى التي  Varhaug and Solstad(2013) دراسةو   
، السموك المناسب، ومعرفة متي يستخدمون ةاالجتماعياإلشارات وتفسير  شفيركيفية ت عمى

اثنان في البرنامج شارك ، من خبلل تعميم الميارات االجتماعية واألداء االجتماعي والتعاطف
 فعالية البرنامجإلى ت النتائج شار أو  ،سنة 77-2أعمارىم بين  تتراوحوخمسون تمميذا 

  .السموكية تالمشكبل وانخفاض ،ن الميارات االجتماعيةيتحسو 
متدريب المصممة ل البرامج االلكترونية  إلى McMillan(2008)دراسة  بحثتكما 

تكون فعالة في تعديل  والتياإلشارات االجتماعية اإليجابية  تجاهاالنتباه عمي رفع القدرة عمى 
 عدد وكان ،سواء المنخفض أو المرتفعلقمق االجتماعي ذوي افراد لدى األ عرفيةالتحيزات الم

التدريب  ميمة فعاليةتوصمت النتائج إلى وقد ، طالب جامعي (770)ين في الدراسةالمشارك
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وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار  ،فراد القمقين اجتماعيازات لدى األفي تخفيف التحيالتجريبية 
أن اندماج الطبلب ال يعتمد فقط عمى كمية ونوعية التفاعل مع األقران،  Tinto(2005)اليو 

ولكن أيضا عمى تصورات الطبلب لمعممييم وأقرانيم وأنفسيم كمتعممين وأن االندماج يحدث 
 حينما يشعر الطبلب أنيم جزء من البيئة الجامعية

في فيم  امفيد قد يكون ن نموذج تجييز المعمومات االجتماعيةأمما سبق يتضح 
و عميبرامج القائمة الن أ، و األساس المعرفي الذي يوجو السموك االجتماعي وسوء التكيف

، وتعزيز السموك والقمق االجتماعيفراد مثل السموك العدواني تؤثر عمى تعديل سموكيات األ
ميارات وتحسين ال ،التحيزات االدراكية، وتحسين التشوىات المعرفية و االجتماعي اإليجابي

تمت مع األطفال والمراىقين، ويوجد ندرة في الدراسات التي ن غالبية األبحاث أو االجتماعية، 
 تمت عمى طبلب الجامعة والشباب.

 Bias Cognitive التشيص املعسيفثاىيا: 
 The Cambridgeاإلنجميزي  كامبريجقاموس بالتحيز المعرفي  اصطبلحيا يعرف

English Dictionary بطريقة غير عادلة اشخص أو شيء مدعم أو معارضة أنو "ب ،
في بعض مجاالت عمم النفس و  ،الحكم"عمى  بالتأثيرراء الشخصية آللبسبب السماح 

كميل لمتعبير عن تفضيل  التعريف،ليذا  بطريقة مماثمةيميل الباحثون إلى اإلشارة االجتماعي 
) Inممجموعة ز للتحياويعرف ب غير عادل لمجموعة أو فكرة معينة

)Whittlestone,2017. 
من خبلل مفيوم  يتم تحديد التحيز بشكل أكثر دقةفي عمم النفس المعرفي و    

 دون اذىااتخيتم   بشرللدى ا راتامن المتفق عميو بشكل عام أن غالبية القر ف، االستدالل
 أنيم أوالكافي  الوقتلدييم  ال يوجدحيث  معقدة،دام أساليب استداللية وبدون استخ ،وعي
ولكنيم  ،اتخاذ قرارات عقبلنية حقيقية، و في قدراتيم عمى معالجة المعموماتن يودمحد يكونوا

تكون نتيجة استخدام في معظم األحيان و ، يستخدمون أساليب استداللية مبسطة
مما  في بعض األحيان غير جيدة قد تكونجيدة، ولكن السريعة االستراتيجيات االرشادية 

  .بالتحيزات المعرفيةلييا بشكل شائع إيشار  يىي التو  ؛في الحكم أخطاءيؤدي إلى 
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يؤدي نمط في االدراك أو التفسير  نوأبالتحيز المعرفي  Ellis(2018) ويعرف 
الفرد  ، مما يجعلتو االجتماعيةئإلى سوء فيم الفرد لشيء ما عن نفسو أو عن بي باستمرار

  .يتخذ قرارات خاطئة
انحرافات منيجية عن الحكم  نياأب التحيزات المعرفية Parks (2018) ويعرف

 العقبلني، حيث يمكن رسم االستنتاجات حول األشخاص والمواقف األخرى بشكل غير منطقي.
، تبسيط لمعالجة المعمومات بأنياالمعرفية  التحيزات Panditi (2018)ويعرف 

وغير  ومنحازةعقبلنية غير رات اوقد يؤدي إلى قر ، سرعأوتساعد عمى اتخاذ القرارات بشكل 
 .فعالة

يحدث نتيجة  ،خطأ في التفكير نوأيعرف التحيز المعرفي في الدراسة الحالية بو 
 عتقدهيأو و ما يفضمتمسك الفرد بما يحدث نتيجة البا وغ ،خاطئتجييز المعمومات بشكل 

سوء فيم إلى حدوث  ذلك ويؤدي ،معمومات كافية عن الموقفعمى  في الحصول القصورو 
 .تفسيرات غير منطقيةكنتيجة لحكام غير دقيقة أ اتخاذأو  فرادبين األ

  التػوهات املعسفية، واملغالطات امليطكيةو بني التشيصات املعسفيةم والفس 

وقد تكون  ،نوع من عيوب الحوار وىي Fallacy ical Logالمغالطات المنطقية
ء في اخطألاىي تنبع من و ، متعمدة وىي األكثر شيوعاأو غير  ،تيدف إلى الخداعو  متعمدة

ساءة استخدام المغةو  ،استخدام األدلة في ساءةاإل، أو الحجج المنطقية جذب  الميل إلى أو، ا 
 .(Reed & Macagno,2008)nWalto , المشاعر بدال من العقل

 المعرفيالعبلج ىو مفيوم من  Cognitive distortionالتشويو المعرفي 
ات القرن يستين في ron Beck)(A الطبيب النفسي آرون بيك طويره بواسطةتم ت، السموكي
ويشتمل التشويو المعرفي ، العقمية األخرىابات واالضطر واستخدم في عبلج االكتئاب  ،الماضي

األفكار شير إلى ي، و قميمة جدا أو جزئية أو بدون أدلةعمى أساس أدلة حداث األعمى تفسير 
، من التفكير تعزز األفكار أو المشاعر السمبية ن ىذه األنماطأو  ،فييا والبلعقبلنيةالمبالغ 

,Beck  ويل والتيوين، التي: االستنتاج التعسفي، التجريد االنتقائي، التعميماومن أنواعي
&Emery,1987) Shaw Rush,). 

وتحــدث ، أخطاء في المعالجة المعرفيةىي  Cognitive Biasالتحيزات المعرفية 
المتاحـة بشـكل  بســبب القيــود فــي القــدرة اإلدراكية البشــرية عمــى اســتيعاب جمـيع المعمومـات
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صحيـح ومعالجتيـا، ممـا يـؤدي بالفـرد إلـى إصـدار قـرارات متحيــزة؛ نتيجــة لعوامــل إدراك 
المبالغة في تقدير  إلىالفرد يرجع فمثبل في تحيز خطأ االسناد  شخصية أو عوامــل خارجيــة،

وتحدث التحيزات المعرفية لدى الفرد في جميع  .دور السمات الشخصية عمى العوامل الظرفية
 . )Hilbert(2012 ,البشريةمجاالت الحياة، خاصة في التفاعبلت 

 دزاضة التشيصات املعسفية:آلية 

 بنسونم ومني، التحيزات المعرفية وتصنيفيا بحصركثير من الباحثين ال لقد قام 
, 2019) Benson( (؛االستراتيجية –السبب ) لنيج تبعاصنف التحيزات المعرفية  الذي 

عن ذلك  تسببوما ي ،حميا فردالعامة التي يحاول الالمشكمة العقمية  ذلك عمى أساسكان و 
 Benson,2019); (Manoogian& Benson,2017  في معالجة المشكمةمن أخطاء 
 كما يمي:

  :عكلية األوىلاملػهلة ال -
عبء  والتي تسبب ،وميةالتي يتعرض ليا الفرد في حياتو الي المعمومات كثرةوىي 

من  بدون جيد تقريًباو  بسرعة،الحمل الزائد من المعمومات  تصفيةعمى  الذاكرة عملتف ،معرفي
وىوما يعرف  تؤكد معتقدات الفردالتي االنجذاب إلى التفاصيل مثل االستراتيجيات خبلل 

في التي العيوب مبلحظة خرين بسيولة أكبر من مبلحظة وجود عيوب اآلو ، التأكيديتحيز بال
ويقع في نفس السياق عدد من التحيزات مثل  تحيز النقطة العمياء،ب وىو ما يعرف نفسناأ

 .النعامة تأثيرتحيز و ، االنتقائيدراك اإلتحيز و تحيز التطابق، و  ،الواقعية الساذجة تحيز
 :الجاىية العكلية املػهلة  -

غير وتكون التي يتعرض ليا الفرد في حياتو اليومية كثير من المعمومات الوجود وىي 
ووضعيا في بناء معرفي  ،المعموماتية ىذه الفجوةالفرد إلى سد يحتاج مكتممة المعني، و 

ودقيق  ثابتاظل يىذا البناء المعرفي  أيًضا إلى التأكد من أنالفرد حتاج يو  ،متكامل المعنى
، والعموميات ،القوالب النمطيةب باالستعانةالبناء المعرفي اكتمال إلى الفرد  يمجأو  قدر اإلمكان

يز الثبات حتو تحيز تأثير اليالة،  ،تمك التحيزات المعرفيةومن أمثمة الخبرات السابقة و 
 .المحاباة داخل المجموعة تحيزو ، خطأ في إحالة المجموعةالتحيز وال، الوظيفي
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  الجالجة:العكلية املػهلة   -
 قراراتحيث يمجأ الفرد في بعض المواقف إلى اتخاذ ، وىي اتخاذ القرارات السريعة

وشعوره في البقاء أو األمن أو النجاح، ن تزيد فرصتو أ، والتي يمكن من الثانية تستغرق جزء
ثر أمثل تحيز خطأ االسناد، تحيز  ،اليدف المطموب يقوتحق، القراراتفي اتخاذ ىذه بالثقة 

 تحيز المطرقة الذىبية.، الثقة المفرطة، تحيز التفاؤل
 :السابعةالعكلية املػهلة  -

 ، ولكنالتي يتعرض ليا الفرد يناك الكثير من المعموماتف ،ن نتذكرهأما الذي يجب وىي 
 فيفضل الفرد االحتفاظ، في الذاكرة االحتفاظ بكل ىذه المعموماتعمى محدودة  تكون قدرة الفرد

يكون ىناك الكثير من وعندما ، في الذاكرة تشغل مساحة أقل ألنيا ؛عمى التفاصيلالتعميمات ب
من  لحفظ البعض والتخمصالتفاصيل غير قابمة لبلختزال، يختار الفرد بعض العناصر المميزة 

تحيز الصورة  سوء توزيع الذاكرة، تحيزتحيز الخطأ في اسناد الذاكرة، مثل  األخرى، التفاصيل
 سبقية.تحيز تأثير األ، النمطية الضمنية
 تولد، فإن ىذه الحمول يالسابقة كبلتمشلمحمول ك حدوث التحيزات المعرفية وبالرغم من
فعندما يقوم الفرد بتصفية الحمل قد ال تقل أىمية عن المشكمة األساسية، أخرى  عنيا مشاكل

ن حيث أيدرك الموقف بصورة مكتممة،  الفرد ال نإ، فبسرعة وبدون جيدالزائد من المعمومات 
بحث وعندما ي ،أىمية وتأثير عمى الموقف أكثرقد تكون  تصفيتياتم بعض المعمومات التي 

وعندما . فقد يستحضر بعض االفتراضات غير موجودة بالفعل، الفرد عن المعنى المتكامل
غير عادلة وتخدم الذات وتؤدي إلى نتائج ىذه القرارات تكون المتسرعة قد  القراراتيتخذ الفرد 
  عكسية.
، عملال دراكية، وتحيزاتالتحيزات اإلفي ضوء تصنيف خر لمتحيزات آويوجد تصنيف  

  )Sedlmair& efl, ZieValdez, (2018والتحيزات االجتماعية
  ases erceptual BiPالتشيصات االدزانية

وىي جميع  ،اإلدراكيإلى التحيزات التي تحدث عمى المستوى تشير التحيزات اإلدراكية  
 وألنيا، لشخص أو حدث أو موقف أسرعالطرق المختصرة التي تسمح لنا باكتساب فيم 

 ومن أمثمة التحيزات االدراكية، تؤدي إلى انطباع جزئي وربما غير دقيق مختصرة، فإنياطرق 
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االدراك االنتقائي تحيز ، تحيز العنقوديال، تحيز تأثير االسبقية، تأثير التباين تحيز
)2018Sedlmair, & eflaldez, ZieV eery&Noon,2008;(H. 

  BiasesAction عملتحيزات ال
عن طريق توليد نحو إدراك نتائج العمل المتوقعة ويشير ىذا التحيز إلى االتجاه 

ة مما ينتج عنيا سريع، وقد تكون ىذه القرارات ونتائجيافعال ؤلتصورات صادقة إلى حد كبير ل
عمل حركات ل يتم االتجاهتوقع النتائج وبناء عمى ، غير جيدةأو استجابات  ،في األفعالأخطاء 
 . )Press Yon, Zainzinger, Lange, Eimer &, (2020يحية سريعةتصح

 .عمالاألتوافر مجريات تحيز تأثيرات التثبيت، تحيز وىمي، حيز االرتباط التمثل 
 iasesB Social االدتناعية التشيصات

واتخاذ القرار في  تؤثر عمى الحكمإلى التحيزات التي التحيزات االجتماعية تشير 
اثناء التنشئة تحدث و  ،ذه التحيزات عمى المستوى االجتماعيتحدث ىو ، الموقف االجتماعي

، تحيز النمطوالتييئة، وىم مثل تحيزات التثبيت  .المجتمع بثقافة تتأثرنيا أ، كما االجتماعية
) ,Skinner، تحيز تأثير اليالة األساسيتحيز خطأ االسناد النقطة العمياء، تحيز التأكيد، 

2017) ,Olson &Meltzoff.  
أن مجال البحث حول التحيزات المعرفية يعد أمرا معقدا، ويرجع ذلك إلى أن عدد 

( تحيزا واالتجاه مستمر 710حيزات إلى)قد وصل عدد التفلمغاية،  التحيزات المعرفية كبير
، باإلضافة إلى )Sedlmair,2018) & eflaldez, ZieVلمكشف عن مزيد من التحيزات 

كان من الضرورة تصنيف وتنظيم مع بعضيا البعض يعد أمرا شائعا لذلك  تداخل التحيزاتأن 
مفيد لتنظيم التحيزات  (Benson(2019, تصنيفحتى يتمكن من دراستيا، التحيزات 

eflValdez, Zie& ، بينما تصنيف المعرفية في ضوء السبب واالستراتيجية
,2018)Sedlmair) كما انو يوفر إطار ، متعدد المستويات لممعالجة المعرفيةج نموذ يعد

 عمىدراسة الحالية في اليتم التركيز  لذلكو ي عند دراسة موضوع التحيزات المعرفية، مرجع
بتفاعبلت الطبلب  تحيزات مرتبطة ةربعأ ، وسوف يتم االقتصار عمى دراسة التصنيف الثاني

)Brown, ; Cheikes,2018 ,Parks وفق الدراسات السابقة  وذلك  الحياة الجامعيةي ف
)Castro et al.,2019 ;2004 & Adelman, Lehner. التحيز تي: كاآل وىم
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وسوف يتم  .، تحيز تأثير اليالة، تحيز النقطة العمياءاألساسي التأكيدي، تحيز خطأ االسناد
 األربعة بشيء من التفصيل.تناول ىذه التحيزات 

   Confirmation Bias التشيص التأنيدي -7
 والتي تؤكد فرضياتو إلى البحث عن المعمومات أو تحديدىا  فردال ويعرف بأنو ميل

إلى اتخاذ  شخصيميل الو   )(Parks,2018معيا لممعمومات التي تتعارض ورفضالسابقة، و 
وىذا ما يسمى الميل إلى ، البدائل األخرىفي المواقف المختمفة متجاىبًل  تؤيد معتقدهقرارات 

  .)Castro et al.,2019( الخطأ  احتمالية يؤدي إلى والذيالتصمب المعرفي، 
إلى جمع  فردنموذج تجييز المعمومات إلى ميل ال في ضوء يتحيز التأكيدالويعزى 

 البمعنى أنو  ؛الفرضيات األخرىوتجاىل  ،في وقت واحد ،معمومات حول فرضية واحدة فقط
إلى  ؤدي ىذا التحيزوي، (,Nickerson 1998(في كل االحتماالت في وقت واحد يتم النظر

أي جيد لدمج مخططات أو بذل استخدام المعمومات التي يمكن الوصول إلييا فقط، دون 
,Lehner Brown, Cheikes  &في الموقف المطموب تحميمومعمومات جديدة 

Adelman,2004))، فشل األشخاص في تشفير أو معالجة المعمومات  أو يكون نتيجة
 &Nelsonالمتناقضة أو التي ال تتفق مع الفرضية التي صيغت في البداية

2010)McKenzie,). 
اإلفراط نتيجة يحدث ي إلى أن التحيز التأكيد Whittlestone (2017) كما يشير

 التالية: األسباب أحدويكون  معتقداتالفي  في الثقة
 الناس إلى التفكير بطرق تقودىم إلى تعزيز الثقة في أي فرضية يفضمونيا بالفعل. ميل -7
استخبلص استنتاجات من و عن معمومات جديدة  عمميات متحيزة في البحثب قيام الناس -7

 .معتقداتيمتمك المعمومات، والتي تعزز 
 أكثر مما ينبغي.ثقة في حقيقة معتقداتيم  لدييم إن الناس -0

انتشار التحيز التأكيدي بين  إلى Nelson& McKenzie(2010)وفي ىذا الصدد يشير
لآلراء التي  اتقديم أسباب إلىما يميل دائًما  الطالب نأل  ،المتعممين في مراحل التعميم العميا

ىذا ويدعم  ،يرفضياالتي األخرى  راءآلل رفضو  وال يتم تشجيعو عمى توضيح أسباب عتقدىاي
( التي كشفت عن وجود مستوى عال من التحيزات Castro et al.,2019)دراسة  التفسير

 ،تشيميدولة  المتمثمة في التحيز التمثيمي والتأكيدي لدى عينة من طبلب الجامعة في 
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 بيدف عمماء النفس في المستقبل بتعزيز ميارات التفكير ييتموصت الدراسة بضرورة أن أو 
 إمكانية نع Whittlestone (2017)دراسة  كشفت كما ،اتخاذ القرارات عندتعديل التحيزات 

 كير المرن والتفكير في البدائلتدريب عمى التفالمن خبلل من التحيز التأكيدي  الحد
 .واالفتراضات

 bias Fundamental Attribution Error األضاض خطأ االضياد حتيص  -7
ميل حيث ي ،يشير خطأ اإلسناد األساسي إلى التحيز في شرح سموكيات اآلخرين

فراط في التأكيد عمى التفسيرات القائمة عمى الشخصية لمسموكيات التي لوحظت الناس إلى اإل
وفًقا  ،نفس السموكقمل من التأكيد عمى دور وقوة التأثيرات الظرفية عمى يفي اآلخرين بينما 

من المحتمل أن نبالغ في التأكيد عمى دور عوامل التصرف، مع تقميل تأثير تحيز ليذا ال
بسبب ، وقد يكون ىذا )(Gilbert & Malone, 1995العوامل الظرفية إلى الحد األدنى 

الكامنة وسمات الشخصية عمى قوة  في التركيز عمى التصرفات) أي المبالغة  دراكيالبروز اإل
أكثر تفصيبل فتقر إلى معمومات تأو ربما  ،)Mitchell &Moran, Jolly(2014,الموقف 

عمى سبيل المثال، إذا رأينا زميبًل في العمل يصطدم ، ( McLeod, (2018حول األسباب
، فمن األرجح أن نوضح ىذا السموك من حيث ما بشخص ما وىو في طريقو إلى اجتماع

 .اعاإلىمال أو التسرع في زميمنا، بداًل من التفكير في أنو كان متأخرًا عن االجتم
خطأ  حدوث تفسيربدراسة  Mitchell and Jolly ,Moran(2014) كل من قامو 

 عن المعالجة التمقائية لمحاالت ينتجىذا التحيز  نأب ، وتوصمت الدراسةاالسناد األساسي
م استخداب الدراسة تمتو شخصية، الخصائص الالعقمية لآلخرين، مثل مشاعرىم المحظية أو 

عام،  70فرد متوسط أعمارىم  (70) لعينة تكونت من .التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي
سمسمة من القصص التي تصف السموك الغامض ليدف ما المشاركين ل اءةقر اثناء وذلك 

التصرفات  بسببما إذا كان ىذا التصرف  بينوا فيما بعد ثم، اجتماعية محددةاستجابة لحالة ك
تنبأ المناطق  التصوير في دوقد أفا، عوامل الظرفية الخارجيةال جع إلىير الداخمية لميدف أو 

الميل إلى أن وأشارت النتائج العصبية المرتبطة باستمرار باالستدالل عمى الحالة العقمية، 
من أقوى تأثيرا عمى الحاالت العقمية كان المتحيز إلسناد السموك إلى قوى التصرفات الظرفية 

 .لميدف عزو التصرفات الداخمية



 ................................................. فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذج تجهيز المعلومات االجتماعية

- 000 - 

عمى الرغم من أن بعض تحيزات اإلسناد ترتبط بسموكيات غير قابمة لمتكيف، مثل و 
أيًضا أن ىذه التحيزات مرنة ويمكن تغييرىا  نتائج الدراساتفقد أوضحت بعض  العدوان،

يندرج جزء كبير من ىذا العمل في مجال تحسين التحصيل الدراسي و  ،لتحقيق نتائج إيجابية
 ,perryدراسة مثل  ،األساسي اإلسنادخطأ تعديل من خبلل إعادة التدريب عمى 

(2010)Weiner and Stupnisky, Hall, Chipperfield   نتائجياوصت أالتي 
تعميمية البيئة اللمساعدة الطبلب عمى التكيف مع  سناد لتعديل خطأ اإل بقيمة التدريب

 عينةضمت الو خبلل تطبيقيا عمى طبلب السنة األولى بالمرحمة الجامعية من وذلك ، جديدةال
استيدفت عممية إعادة و ، األول في الفصل الدراسيبعد اختبارىم   وطالبة(طالب 075)  عدد

الذين يميمون إلى عزو األداء األكاديمي الضعيف إلى  الطبلب التدريب عمى وجو التحديد 
 يعزوقد في التحصيل الدراسي أن األداء الضعيف  أثناء التدريب  عميميمت تمو  ،عوامل خارجية
لذلك ساعد إعادة التدريب  و داخمية غير مستقرة ، مثل الجيد والقدرةالعوامل الغالبًا  إلى 

تولد لدييم مشاعر أكثر ، كما الطبلب عمى إدراك قدر أكبر من التحكم في نجاحيم األكاديمي
وتؤكد ىذه   ،من خبلل تغيير عممية اإلسناد الخاصة بيم إيجابية في الفصل الدراسي الثاني

 السيطرة عمى خطأ االسناد وانو قابل لمتعديل. الدراسة عمى امكان
  ffectEHalo :تأثري اهلالةحتيص  -0

في و  ،قبل مائة سنة« تأثير اليالة»لقد اكتشف عالم النفس إدوارد لي ثورندايك 
من صفات واحدة  صفةأن  يشير إلى مقالة لو بعنوان الخطأ الثابت في التقييمات النفسية
، أو الحديثلباقة مظير، أو الأو سوء ، شخص مثل الجمال، أو الحالة االجتماعية، أو العمر

ن تأثير اليالة أي أ ؛(7770دوبمي، ا)في االنطباع العام إيجابا أو سمب ثرتؤ قد  ابو ذلكما ش
م يتقيال كونيفي شخصيتو، ف البارزةيحدث عندما نتأثر في تقييمنا لآلخر بأكثر الصفات 

بمثابة اليالة في في إطار ىذه الصفة والتي تصبح تماما  اوخصائصي الشخصية الكامل عمى 
 .حكم عمى الشخصيةالتكوين 

عمى الطريقة التي يفسر بيا دراك الذي يؤثر نو تشويو اإلأتأثير اليالة بتحيز  ويعرف
إيجابي يؤدي  يطمتتكوين جش من خبلليحدث ذلك و  ما، المتعمقة بشخصالمعمومات الناس 

تأثير اليالة يسمح لمناس باتخاذ قرارات و  ،باالعتماد عمى سماتوإلى تقييم الفرد بشكل كبير 
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 ).Long-في حدوث أخطاء في الحكم ل بالتالي يكون لو دور فاعو عن األشخاص، مبكرة 
)2015 ,Crowell  

قد وجدت العديد من الدراسات المختمفة أنو عندما نقّيم األشخاص عمى أنيم ذو و 
 ،بأن لدييم سمات شخصية إيجابية وأنيم أكثر ذكاءً  االعتقادمظير جيد، فإننا نميل أيًضا إلى 

 أصحاببأن األشخاص  لبلعتقادإحدى الدراسات أن المحمفين كانوا أقل عرضة  وأوضحت
Talamas, Mayor & كانوا مذنبين في السموك اإلجرامي الجذاب رالمظي

Perrett,2016)). 
 مثل دراسة عن تأثير اليالة في التعميمبعض الدراسات ائج سفرت نتأوقد 

 Peters,2017) & Julian-Hernandez(  وجود عبلقة بين مظير  إلىالتي أشارت و
 7577في السجبلت األكاديمية ألكثر من وذلك من خبلل البحث  ،الطبلب واألداء االكاديمي

شخًصا بتقييم جاذبية الطبلب )استناًدا إلى صورة ىوية  71قامت مجموعة من ، حيث  طالب
أقل من  إلىتم تقسيم الطبلب إلى ثبلث مجموعات بناًء عمى تقييمات الجاذبية  ، ثمالطالب(

ثم قارن الباحثون درجات الطبلب بين الفصول  ،المتوسط وفوق ، المتوسط ،المتوسط 
وتمك التي يتم الحصول عمييا ، الدراسية التي يتم إجراؤىا في إعداد فصل دراسي وجيًا لوجو

وجد الباحثون أن الطبلب الذين تم تصنيفيم عمى أنيم أعمى من المتوسط ، و عبر اإلنترنت
 المظير حصموا عمى درجات أقل بكثير في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت مقارنة في

تأثير اليالة عمى طريقة تعامل  تحيز يمكن أن يؤثركما  .الفصول التقميديةفي  بدرجاتيم
في إحدى  و ،المدرسين مع الطبلب، ويمكن أن يؤثر أيًضا عمى كيفية فيم الطبلب لممدرسين

 فإن الطبلبودود، طيف و ل أنووجد الباحثون أنو عندما كان ي نظر إلى المدرب عمى  تالدراسا
   أفضل مينيا.و بتقييمو عمى أنو أكثر جاذبية  تقوم

  Bais blind spot: التشيص ىأو عن اليكطة العنياء حتيص  -7
خالية من التحيز  فردالميل إلى اعتبار قرارات النو أب  Pronin (2008) ويعرفو

الميل إلى رؤية الذات أو  .عمى ىذا التحيز في حاالت أخرى فردالمعرفي، حتى عندما يتعرف ال
قل أويظير األشخاص ذوي تحيز النقطة العمياء بأنيم  قل انحيازا من اآلخرين،أعمى أنيا 

 .عرضة لمتحيز عن اآلخرين
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 سموكياتيميؤدي تحيز النقطة العمياء إلى شعور الناس بالثقة المفرطة في 
2010)Bazerman,&Benzoni -Tenbrunsel, Diekmann, Wade( ، ىذا و

عن كيفية نفسيم وسموكيم بشكل مختمف أالناس إلى الحكم عمى نو يقود لو عواقب أل  حيزالت
 فرادوالصراع بين األالخبلف ا التحيز ىذن عنتج يفي كثير من األحيان و  .خرينآلعمى االحكم 

ronin,2008)P). 
حدوث تحيز سبب  Ross and Gilovich, Ehrlinger (2005)كل من  ويعزو
وأنيم أقل عرضة  اآلخريناد يعتقدون أن رؤيتيم ألنفسيم أعمى من أن األفر  النقطة العمياء

 نفيميم لممشاكل يكوويرجعوا ذلك إلى أن  ،والدوافع المختمفةبالمتغيرات من اآلخرين لمتأثر 
لمطرق التي يعالجون بيا المشاكل تكون مختمفة وأكثر وأن تصورىم من زوايا أكثر عمقا 

 إنجازا.
السموك بداًل من عمى  تقييم مدى التحيز في اآلخرين عند بعض األفرادكما يعتمد 

 دراسة تشير ، حيثاألفكار الخاصة، ألن األفكار الخاصة لآلخرين ال يمكن الوصول إلييا
)2015(Kassam &Scopelliti, Morewedge, McCormick, Lebrecht  إلى

  :كما يمي عبلقات بين النقطة العمياء لمتحيز والقدرة العامة عمى اتخاذ القرار وجود
وبالتالي أكثر عرضة ، أقل إدراًكا لتحيزىم يكونون األقل قدرة عمى اتخاذ القرار فراداأل أوال:

 ي بكفاءةببشكل سم يرتبط لتحيز النقطة العمياءقابمية األفراد أن  أي؛ لتحيز النقطة العمياء
س أنيم أقل تحيزا من غيرىم، بغض النظر عن القدرة حيث يعتقد النا تخاذ القرار.د ال األفرا

 لصنع القرار.الفعمية 
 تحيز في نخفضونمن أقرانيم )أولئك الذين ي تحيزاالذين يعتقدون أنيم أقل  ثانيا: األفراد

 إيجابية اتخاذ القرار.يكونون ليم تأثير جيد عمى  النقطة العمياء(
 :املعسفية التشيصات تعديل

تظير ، حيث لدى الباحثين الحد من التأثير السمبي لمتحيزات المعرفية تحدًيايمثل 
أنو حتى لو تم إعبلم األفراد بتحيز إدراكي معين، فإنيم غالًبا ما يكونون غير راغبين  دراساتال

 النقطة العمياء بتحيز والمعروف، مما يشكل في حد ذاتو تحيًزا تحيز في قبول أن قراراتيم بيا
 ,2002)Pronin, Lin& Ross(،  وضحت دراسة أكما Bailly, Dimara,

(2018) Franconeri & Bezerianos   اح حول تحيزاتيم يحقق نجبأن تثقيف الناس
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نو ال يتم محو ىذه التحيزات ولكن أ ىإلشارت كثير من الدراسات أو  خفض التحيزات، قميل في
),Geist & Padron Metzger, Tomlin, 2008; Stalder ,خفضيا  يتم تعديميا أو

),2013.; Dunbar et al2017   الدراسات في تعديل التحيزات إلى تحول بعض  تيدف و
المعالجة المعرفية من الوضع السريع والبدييي والبلوعي إلى البطيء والمتأمل والواعي 

Parsons,2018))،  (2018)وبعض الدراسات أمثال دراسةKretz  أن  إلى تأشار
وثيًقا بالظروف التي  اارتباط ةمرتبطن تكون أيجب التحيز  عديلالمرتبطة بت االستراتيجية

تعديل أو الحد العدد من الدراسات ىدفت إلى وفيما يمي عرض  .في الموقف التحيز نتجتأ
 المعرفية.من التحيزات 
لعاب أعمى برنامج قائم عمى التي اعتمدت  Clegg et al (2014) دراسةو 
 -)التحيز التأكيدي المعرفية وىي ثبلثة من التحيزات لتعديل لطبلب الجامعة، وذلك الحاسوب

 وعيىو تطوير كان اليدف من المعبة و  ، تحيز النقطة العمياء(،األساسي سنادتحيز خطأ اإل
دراك ، و التحيزات معرفة ىذهل الفرد األدوات النظرية باستخدام  ،الظروف التي قد تحدث فيياا 

المتأثرة  القراراتاتخاذ تجنب تمكن الفرد من استراتيجيات  عمىالتدريب و المقدمة داخل المعبة، 
ات المعرفية التحيز البرنامج فعال في تقميل  ظيرت النتائج أنأقد ، و بالتحيزات المعرفية

أيضا بتعديل تحيز التثبيت والتحيز التمثيمي  et al Lee(2016)وقامت دراسة  المستيدفة.
من خبلل تعديل من خبلل لعبة رقمية مصممة لتعزيز التعمم التجريبي حول التحيزات المعرفية 

  االستدالل.
التي ىدفت إلى  Mahsa, Javad, yazdi, amir & Hamed )(2015 ودراسة

مجاالت التحيزات المعرفية  كأحد اتلمميدد االنتباهلتقميل تحيزات فعالية برنامج تدريبي فحص 
 تتراوح( طالب وطالبة 07، وتكونت عينة الدراسة من )عراض القمق االجتماعيألتقميل و 

في جامعة  عراض القمق االجتماعيأ، ممن يعانون من عاما( 57-71) أعمارىم بين
تحيزات االنتباه  خفض في  فعالية البرنامج التدريبي ظيرت النتائجأو تركيا، فردوسي في 

 . نخفاض في القمق االجتماعياال وكذلك  لمميددات
برنامج تدريبي  أثرلمعرفة  ةبدراس Queirós and Rocham (2013)كما قام 

دراك في معالجة التحيزات المعرفية لئل المعرفيتفكير ما وراء الميارات  عمىمستند 
التحيزات ، وخفض عن تحسن كبير في التصور االجتماعيوكشفت النتائج االجتماعي، 
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التي ىدفت إلى ( 7772والعتوم) واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة العمواني ،المعرفية
عمى ميارات التفكير فيما وراء المعرفة لدى الطمبة المستقويين معرفة أثر برنامج تدريبي قائم 

 ج في انخفاض مستوى التحيزات المعرفيةأظيرت نتائج الدراسة عن فاعمية البرنام، و في ليبيا
 ويين بالمرحمة الثانوية.لدى الطمبة المستق

تم التدريب حيث   Padron and Geist Metzger, lin,Tom(2017)دراسة و 
وكان  ،اء وتحيز التصور الذاتيالعمي قطةنتحيز المن خبلل تعديل خبلقيات عمى تعميم األ

باألخبلقيات  ىأو ما يسم إلى زيادة إدراك الطبلب لمتحيزات الخاصة بيمالتدريب ييدف 
ىداف أحد أن أحيث ، طبلب كمية اإلدارة الحديثة ىي الدراسة ةعين ، وكانتالسموكية

يكونوا مجيزين بشكل  حتىىذه الفخاخ النفسية خبلقيات السموكية ىو تثقيف الناس حول األ
 فضل لتجنبيا.أ

الناس أصبحوا مدركين لمختمف  أن Kambara 2017) (دراسة أظيرت كما
البصري التي تذكرىم بعدم اليقين  خداعال بالتدريب باستخدامالتحيزات في حكميم االجتماعي 

 .في تصوراتيم الحسية
مقاطع الفيديو التعميمية في خفض استخدام ب  eračKu  (2017)كما اىتمت دراسة

حول التحيز التأكيدي  تثقيفية معمومات يشملتضمن التدريب فيديو قصير و  التحيز التأكيدي،
وتكونت  ،التحيزات عمى الحد من تساعدعرض استراتيجيات تم ، و وتأثيره عمى اتخاذ القرار

وأظيرت ، عاما (72-07أعمارىم بين ) تتراوحجامعي  ( طالب701عينة الدراسة من )
في اختيار وتجييز المعمومات، وأن التدريب عمى النتائج أن المشاركين أظيروا تحيزا لمتأكيد 

وتتعارض ىذه النتيجة مع  ،%00من مستوى التحيز لمتأكيد بنسبة بشكل فعال  خفضالتحيز 
شارت بأن أوالتي  ,Franconeri and Bezerianos Bailly, Dimara(2018)دراسة

 فعمى سبيل المثال ،في خفض التحيزات نسبيا قميبل اتثقيف الناس حول تحيزاتيم يحقق نجاح
نقاط اختيار أحد البدائل ذات بيشير إلى ميل الفرد  والذي -تحيز تأثير الجذب اىتمت بتقميل 

عمى  حذف المعمومات الزائدة بشكل منيجي  بالتدريبذلك و  -القوة، مع اىمال باقي البدائل
أسفرت نتائج و  والتي تؤثر عمى جذب االنتباه في اتجاه بديل معين، عند اتخاذ القرارات،

 .الدراسة عن فعالية ىذه االستراتيجية في خفض تحيز تأثير الجذب
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   ngagementEniversity U امع جلاالىدماز ا ثالجا:
التوافق مع األنشطة و الطبلب،  اندماججودة  يجسد امصطمح الجامعياالندماج  عدي

وتحسين مستوى  تعزيز أداء الطبلبوييدف إلى  ،في الوسط الجامعي ومع اآلخرين طبلبيةال
في مؤسسات  ويوأنيا تعد بمثابة قوة توجي (Ngu,2016 Alrashidi, Phan&(تحصيميم

واختمف الباحثون حول الوقوف  ،التعممبرتبط بالنجاح األكاديمي، واالحتفاظ تالتعميم العالي 
، وىناك جدل حول الطبيعة بعادبناء معقد ومتعدد األ  ونأب  واجمعأو  عمى تعريف محدد لو، 

وتم تناولو من  الدقيقة ليذا البناء، بينما يتفق الجميع عمى أنو أمر ميم في نجاح الطبلب،
وىي المنظور دبيات، ربع توجيات لتناول ىذا المفيوم في األأتوجيات مختمفة، وتم تحديد 

، والمنظور األنشطة اليادفة داخل الجامعة ممارسةو  سموك الطبلبعمى السموكي، والذي يركز 
االجتماعي فردية، والمنظور نفسية اجتماعية  النفسي والذي ينظر إلى االندماج كعممية 

الثقافي الذي ينظر في الدور الحاسم لمسياق االجتماعي والثقافي وتـأثيره عمى االندماج، 
في دراسة  كل منظور وأخيرا المنظور الشمولي الكمي والذي يسعى جاىدا لمتوفيق بين

  .((Kahu,2013 االندماج الجامعي
 : الطلون  ظوزأوال: املي

ظور وفق المناندماج الطبلب  7777التربوية،سترالي لمبحوث المجمس اال يعرف
ىادفة من الناحية  أنشطةألداء وقت والجيد الذي يكرسيما الطبلب عمى أنو ال السموكي؛
 Kuzu and Gunuc(2015) بين كما، rause & CoatesK n(I, 2008(   التعميمية

نوعية وكمية المشاركة في األنشطة التعميمية، والتفاعل  أن االندماج الجامعي يشير إلى إلى
    .مع النظم الجامعية، واالستفادة من الخدمات الجامعية

 من خبلل أداة المسح الوطنياالندماج الجامعي في ىذا المنظور ويتم قياس 
 )The National Survey of Student Engagement(NSSE  ، المسح وأداة
 the Australasian Survey of Student (AUSSE الطبلب ندماجسترالي ال اال
)Engagement ،المسح المستخدمة لقياس اندماج الطبلب ضمن المنظور أدوات من  ماوى

، والتعمم النشط، التحدي األكاديمي ىي بعادأمن خمسة  NSSE ، ويتكونالسموكي
، وبيئة التعمم التعميمية، واثراء الخبرات بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والتفاعبلت
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الرتبة، نواتج التعمم، االستعداد  عاليالتفكير بعاد أيتضمن  AUSSEفي حين أن ، الداعمة
  .((Kahu,2013 عن الدراسة ، الرضااالستعداد لمصفلمتخصص، 

أن المنظور السموكي يتضمن  أداة مسح االندماج الجامعي محاوركما يتضح من 
ال توجد كاديمي، والتعمم النشط، ولكن التحدي األ مثل مستوى  وسموكيمعمميات تفكير الطبلب 

ميم  وجدانيالجانب ال يعدولكن  ، محاور تقيس الجانب الوجداني باستثناء محور الرضا العام
Hounsell Cree, Tett, ,Christie  شارت دراسةأ، حيث في قياس االندماج الجامعي

 (2008)Mccune and  االندماج  أنالسنة األولى في الجامعة  طبلبمن خبلل تجارب
، وأن واالستبعاد، وكذلك االثارة والبيجة االغترابمشاعر عممية وجدانية يمكن أن تتضمن 

فاعل الوجداني بين الطالب والبيئة التعميمية يعتمد عمى التوسع لطريقة تعمم الطبلب الفيم األ 
 عمقافيما أكثر نيا أن توفر أمن ش محاور وبيذا يفتقد المنظور السموكي إلى ، في الجامعة

 الندماج الطبلب.
أن تعريف اندماج الطبلب وفق ىذا المنظور  Kuh (2009)باإلضافة لذلك يشير 

قد أدى مزج و محدود وغير واضح ويقيد فائدتو كمنظور بحثي لفيم اندماج الطبلب، 
بين العوامل التي تؤثر الممارسات المؤسسية مع سموك الطبلب إلى عدم وجود تمييز واضح 

 عمى االندماج.
 ثاىيا: امليظوز اليفط 

داخمية ي من المنظور النفسي بأنو عممية نفسية اجتماعية يعرف االندماج الجامع
Paris  & Fredricks, Blumenfeld وتتفاوت في شدتياطور بمرور الوقت تت

2004).) 
  ,Paris and BlumenfeldFredricks (2004) أمثال  من الباحثينكثير و 

بعاد الثبلثة وىي السموك يرون أن  االندماج الجامعي من المنظور النفسي يتضمن األ
وىو  ضافوا بعد رابع لبلندماج الجامعيأولكن بعض الدراسات الحديثة والمعرفة والوجدان، 

 والقناعة والشجاعة والطاقة وااللتزام معتقداتالبعاده ىي أو  conationاإلرادة 
 (.Gholar & Riggs, 20(09والتغيير

 &Carter, Reschly, Lovelace, Appleton) تفقت دراساتكما ا  
Thompson, 2012; Phan, 2014)  أن االندماج الجامعي وفق ىذا المنظور النفسي
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بعاد تشمل جوانب مختمفة؛ الجانب السموكي ويقيس مدى استجابة الطبلب أيشتمل عمى ثبلثة 
 محاورثبلثة  ويتضمنوالذي يوازي المنظور السموكي السابق،  المقدمة،بفعالية لميام التعمم 

والجانب المعرفي  .التعممأنشطة المشاركة في و االلتزام بالحضور، و السموك اإليجابي،  ىي
كيفية إدارة الطبلب لعمميات التعمم مثل التخطيط والبحث و لمطبلب  التنظيم الذاتي إلىشير يو 

 والجانب الوجداني ويقيس ردود الفعل ،وأىداف التعمم واالستثمار في التعمم عن المعمومات
 مع المعممين والزمبلء، ةوجود عبلقات إيجابيو تجاه الجامعة مثل السعادة أو القمق،  الوجدانية
بعدا رابعا لبلندماج   Appleton, Christenson, Kim & Reschly(2006)كما اقترح 

دارة عدة كاديمي والذي يتضمن طمق عميو االندماج األ أ وقت لاجوانب مثل إكمال الميام وا 
بعد  ضمناالكاديمي( االندماج ، ومع ذلك معظم الدراسات السابقة استوعبت ىذا البعد)لمميام

 & Appleton et al., 2008; Fredricks)السموكي  أمثال االندماج 
McColskey,2012)    ، كما أضافReeve and Tseng(2011)  بعدا رابعا لبلندماج

في مواقف التعمم ، مشاركة الطالب اإليجابية ويشير إلى  Agenticالوكالة طمق عميو أ
 ثراء بيئة التعمم بدال من تمقي المعمومات بشكل سمبي.إاإلضافة إلى ب

بدراسة ىدفت  Finn and Zimmer(2012)وفي ضوء ىذا المنظور قام كل من 
والتحقق من خصائصو السيكومترية ، ومعرفة قدرتو عمى ندماج الجامعي بل إلى بناء مقياس ل

كاديمي، ورضا الطبلب عن التجربة الجامعية،  وتكون المقياس من التنبؤ في النجاح األ 
قران، خمسة عوامل وىي االندماج المعرفي، االندماج االكاديمي، االندماج االجتماعي مع األ

 التنبؤيةن، االندماج الوجداني ، وأظيرت النتائج القدرة االندماج االجتماعي مع المعممي
ورضا الطبلب عن  ، 3(75)ىي شرح الفروق في المعدل التراكمي لبلندماج الجامعي في 

 3(.72)ىي تجربة الجامعة 
يتم تناولو بعاد ن عرض االندماج الجامعي من المنظور النفسي عمى أنو متعدد األإ

 ,.Appleton et al   االندماج الجامعي  طبيعة وذلك لفيمفي كثير من الدراسات السابقة 
2008; Coleman, 2012; Fredricks & McColskey, 2012; Carter et 

al.,2012). 
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 Socio-Cultural Perspective ثالجا: امليظوز االدتناع  الجكايف
عمى وسع األ  الثقافي الثقافي عمى تأثير السياق االجتماعي يركز المنظور االجتماعي

ة بشكل يالجامعفي المرحمة  السنة األولىجربة توصف يتم  وفي ىذا الصدد، طبلبتجربة ال
تحيزات نتيجة وصدمة تعميمية نيا صدمة ثقافية أعمى  الطبلب مختمف بالنسبة لبعض

 ,Christie et al., 2008 بالجامعة ندماج الطبلبا ضفتعمل عمى خاجتماعية وثقافية 
Lawrence,2006).)  لماذا ينخرط التساؤل  أفكارا ميمة حوليضيف ىذا المنظور و

  .الطبلب في الجامعة أو ينفصمون عنيا
أن االندماج  kahn ،(2012)Pitzerand  Skinner (2017)يتفق كل منكما 

 بيا الطبلب.الجامعي يتم من خبلل العبلقات االجتماعية التي يحتفظ 
معرفة العبلقة بين ب  Mouzakis (2017)دراسة  اىتمتوفي ضوء ىذا المنظور 

سفرت نتائج الدراسة عن وجود  عبلقة أكاديمي واالندماج االجتماعي، وقد االندماج األ 
كاديمي واالندماج االجتماعي لدى طبلب الجامعة، وانو يمكن التنبؤ ارتباطية بين االندماج األ 

 .االجتماعي من خبلل االنفتاح عمى الخبرةباالندماج 
عرف عمى إدراك الطالب ألنواع تاللى إFall and Roberts(2012) دراسةىدفت و 

يؤثر عمى  االتفاعل بينيمأن مختمفة من متغيرات السياق االجتماعي ومتغيرات النظام الذاتي و 
متغيرات السياق االجتماعي وضحت نتائج الدراسة أن إدراك الطالب لبعض أو ، اندماج الطبلب

كاديمي والسموكي دعم المعممين( يؤثر في االندماج األ  -دعم الرفاق –مثل ) دعم األسرة 
جة نتيجة دراسة وتتفق مع ىذه النتي لمطبلب من خبلل متغير وسيط ىو مفيوم الذات.

(Ramos-Diaz et al.,2016)  توصمت الدراسة إلى الدعم االجتماعي المتمثل في التي
 تأثير في االندماج.من لو  لما قرانسري ودعم األالدعم األ
  Holistic perspective :الػنول يظوز زابعا: امل

 دمج المنظور االجتماعيب ندماج الجامعيفي دراسة اال  الشمولي المنظور ييتم
عممية فيم أكثر عمق ل نضمي، مما السموكي المنظورر النفسي و و نظمالكل من  مع الثقافي
 .(,Kahu, ;2016 Phan &Ngu, Alrashidi (2013 الطبلب اندماج

التوجيات  باختبلفاالندماج الجامعي  ومكونات تضح مما سبق تعدد تعريفاتي 
بما يناسب أىداف يمكن تعريف االندماج الجامعي ، و النظرية التي ينتمي ليا كل باحث



 ................................................. فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذج تجهيز المعلومات االجتماعية

- 015 - 

ى عماجتماعية تعكس مدى قدرة الطالب الجامعي  -بأنو عممية نفسية   الدراسة الحالية
عبلقات  يجادإ والعمل عمى، بالجامعة كاديميةكاديمية وغير األ في األنشطة األ االنخراط 

ممارسة سموكيات و قران واألساتذة، مدعما ذلك بردود فعل وجدانية إيجابية إيجابية مع األ
 كيفية إدارة الطالب لعمميات التعمم، ويشملباإلضافة إلى الجامعة،  اطار إيجابية داخل

 .)االندماج المعرفي، واالندماج السموكي، واالندماج االنفعالي، واالندماج االجتماعي(
المعتقدات حول أىمية أو قيمة  : ويشملCognitive Engagement االندماج المعرفي

كيفية إدارة الطبلب لعمميات التعمم مثل التخطيط و التعميم وأىداف التعمم والتطمعات المستقبمية، 
 .والبحث عن المعمومات

ركز عمى االنتباه وحضور وي: Behavioral Engagement االندماج السموكي 
، كاديميةكاديمية وغير األ األ  والمشاركة في األنشطة ،وااللتزام بقواعد المحاضرةالمحاضرات 

كمال الميام األكاديمية والتكميفات.   والمشاركة في المناقشات مع األساتذة واألقران، وا 
: وتتعمق بردود الفعل الوجدانية Emotional Engagement االندماج االنفعالي 

 .الشعور باألمان أو ة مثل السعادة أو القمقيالجامعالبيئة  تجاه
الطالب إلى مدى اتباع ويشير : Social Engagementاالجتماعي   االندماج 

وعدم إظيار السموكيات قران، ، والتفاعل بشكل مناسب مع المعممين واأللقواعد السموك
، وحسن التصرف االنسحاب من المشاركة في أنشطة التعمم مثلالجامعي  المعادية لممجتمع

 في المواقف االجتماعية.
 االىدماز اجلامع    قياعطسم 

تعد طريقة التقدير الذاتي ىي الطريقة األكثر شيوعا لتقييم اندماج الطبلب، والسبب  
في ذلك ىو جمع بيانات حول التصورات الذاتية لمطبلب، بدال من مجرد جمع البيانات 
الموضوعية حول المؤشرات السموكية مثل معدالت الحضور أو إتمام الواجبات المنزلية والتي 

باإلضافة إلى أن أساليب ،  (Appleton et al.,2006)اسطة المعمم يتم جمعيا بالفعل بو 
التقرير الذاتي تستخدم عمى نطاق واسع ألنيا غالبا ما تكون أكثر عممية وسيولة وأقل تكمفة 
خاصة في إعدادات الفصول الدراسية. وليذا استخدمت معظم الدراسات السابقة أساليب 

 &Appleton et al., 2008; Reeve) مثل قياس االندماج الجامعي التقرير الذاتي قي
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Fredricks,  Mouzakis,2017;; Zimmer,2012 & FinnTseng,2011; 
),2012.Carter et al ;2004 ,Paris & Blumenfeld 
 االىدماز اجلامع : طنيحت

، من الطبلبانتقال حرج لمعديد يعد االنتقال إلى التعميم العالي من المدرسة الثانوية 
 دراساتكثير من ال ىتمتاعمى قدرتيم عمى النجاح، وليذا ىذا االنتقال يمكن أن يؤثر و 

  Miller, Rycek and  Friston (2011)دراسةحيث ىدفت اندماج الطبلب،  بتحسين
من خبلل تجارب التعمم  األداء،واالندماج الوجداني، واندماج تنمية اندماج الميارات إلى 

خدمة مشاركة في ال -لمطبلب الجامعيين التدريب الداخمي -)البحث الجامعيالمختمفة 
ن أظيرت نتائج الدراسة أ، و طالب وطالبة جامعية (770وتكونت عينة الدراسة من ) المجتمع(

من خبلل  الميارات واالندماج الوجدانيفي البحث والتدريب شجع عمى زيادة اندماج الطبلب 
 مشاركة في خدمة المجتمع.العن التدريب  وراتود الجامعية ادماج الطبلب في البحوث

بتطوير نموذج بسيط ومرن لمتعمم النشط يعزز اندماج  Hourigan (2013)وقام 
الطبلب عمى  ARCيشجع  ،)التطبيق واالستجابة والتعاون( ARCالطبلب، والمعروف باسم 

كان ليذه الطريقة و يجرون اتصاالت ويستجيبون ويفكرون ويتعاونون مع أقرانيم.    يمجعم
 Grillo and Damacena ويؤكد ىذه النتيجة دراسة ،تأثير إيجابي عمى اندماج الطبلب

التفاعل االجتماعي(  –االنتباه  –)الحماس  ن بنية التأثير االجتماعيأالتي توصمت  (2015)
من ندماج الطبلب في مرحمة التعميم العالي، وذلك عمى عينة تكونت ال منبئ قوي 

 عاما.(70 -70أعمارىم بين ) تتراوحطالب( بالمرحمة الجامعية 710)
التعرف إلى  Wynnm, Mosholder and Larsen(2014)ىدفت دراسة كما 

اندماج  طبلب تحسين في  المعرفيقائم عمى حل المشكبلت والتفكير ما وراء عمى أثر برنامج 
سفرت النتائج أطالب، و ( 57، وذلك عمى عينة  مكونة من )في التعميم الجامعي الفرقة األولى

 كاديمي.في تحسين االندماج األ عن فعالية البرنامج 
فعالية استراتيجيات التنظيم إلى اختبار التي ىدفت  Hedeshi(2017) دراسةو 

االندماج  -االندماج السموكي –االندماج المعرفي )األكاديمي االندماج بعاد أالذاتي في 
تم تقسيميم إلى مجموعتين) مجموعة   ا( طالب07من )، وتكونت عينة الدراسة ( الوجداني
وكشفت النتائج عن تفوق طبلب المجموعة ، أسابيع 1، لمدة مجموعة ضابطة( –ية تجريب
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طبلب المجموعة الضابطة في عن التجريبية التي طبق عمييم استراتيجيات التنظيم الذاتي 
 Pentaraki andمن كل  رشييوفي ىذا الصدد  الثبلثة. بأبعادهكاديمي االندماج األ 

Burkholder(2017) في االندماج األدبيات النظرية التي اعتمدت عمى مراجعة  في دراستو
التعمم التعاوني، واإلدارة الفعالة  أنشطةو  ،، والكفاءة الذاتيةن العواطفألمطبلب  الجامعي

وفيم المتعممين لثقافة  واإلحباط، والعواطف اإليجابية مثل الرضا،لممشاعر السمبية مثل القمق 
  ألكاديمي.والنجاح االطبلب ضرورية لزيادة اندماج عوامل تعد  خراآل

)برنامج التعميم  التي أجريت عمى  طبلب السنة األولى Kearney(2019)دراسة و 
 Notre ستراليااباالبتدائي( في الفصل الدراسي األول من الدراسة الجامعية في جامعة نوتردام 

Dame Australia University of(طالب( تتراوح أعمارىم) 777، وكان عدد المشاركين
ي فضل ألليات  التقييم فأ( عاما، وىدفت الدراسة إلى تدريب المشاركين عمى فيم 70 – 71

التعميم العالي عمى مدار خمسة أسابيع تقريبا، وشمل التدريب عمى التقييم الذاتي وتقييم 
قران الذين سعيا لتوضيح ميارات الدراسة وتشجيع التعاون وتمكين الطبلب من التفاعل مع األ

ن ىذا التدريب ساعد الطبلب أسفرت النتائج أم البعض، وتعزيز االستقبلل الذاتي، و يبعض
 التقييم عمى مستوى التعميم العالي، مما يؤدي إلى االنتقال الناجح إلى الجامعة.   عمى فيم
 Glencross,  Elsom,  Westacott and Stieler-Huntدراسة أىتمت و 
الطبلب الذين يبدأون برنامج اإلعداد  اندماجبتصميم لعبة الواقع البديل لتسييل  (2019)

تم تصميم المعبة من خبلل إطار مشاركة الطبلب  ، ستراليااالعالي في جامعة إقميمية في 
الذي يقترح أربعة بنيات نفسية اجتماعية تتوسط في التفاعل عند التقاطع بين الطالب و 

أكمل و  عواطف اإليجابية،وال ،والرفاىية ،والمؤثرات المؤسسية: الكفاءة الذاتية واالنتماء
تم مسح العبي  ة، التركيبات قبل بدء المعباستطبلًعا قاموا بقياس ىذه  771المشاركون الـ 
أشارت نتائج التحميل اإلحصائي إلى أن ، و ( مرة أخرى مباشرة بعد المباراة70المعبة )ن = 
شعور أكبر بالرفاىية والعواطف اإليجابية أكثر من المجموعة التي  لدييم أصبحالعبي المعبة 

  .ةشممتيا الدراسة قبل المبارا
يرتبط بشكل و   بعاد،متعدد األن االندماج الجامعي أ تضحوبناء عمى ما سبق ي

مجموعة متنوعة  من خبلل  لتحسين االندماج الجامعي إمكانية توجد و  ، إيجابي بنتائج التعمم
 توعية الطالب بآليات التقييم في التعميم العالي مثل والبرامج المتعددةمن األساليب 
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Kearney, 2019)  ،) الجامعية والدورات التدريبيةومن خبلل البحوث (Miller, Rycek 
& Friston, 2011) ،ومن خبلل التعمم النشط (Hourigan,2013) ، ومن خبلل
، (Hedeshi, 2017; Pentaraki & Burkholder,2017) استراتيجيات التنظيم الذاتي

 ,Wynnm)فكير ما وراء المعرفة استراتيجيات حل المشكبلت والتومن خبلل 
Mosholder& Larsen, 2014)  تساعد عمى أن التفاعل اإليجابي داخل الجامعة ، كما

كاديمية وكذلك األ قد يستفيدون من زيادة المعرفة ن الطبلب أ، و اندماج الطبلب داخل الجامعة
من قبل  الميارات الشخصية واالجتماعية في بيئة تعميمية تعاونية تتسم بالتحدي والدعم

 & Grillo & Damacena, 2015; Pentaraki) ساتذةقران واألاأل
Burkholder,2017; Kearney,2019; Glencross,  Elsom,  Westacott & 

Stieler-Hunt,2019)،  أثر البرنامج القائم عمى  إلى التعرف عمىوتسعى الدراسة الحالية
نموذج تجييز المعمومات االجتماعية في تحسين مستوى االندماج الجامعي لدى طبلب السنة 

 األولى في الجامعة.
 فسوض الدزاضة:

ونتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة النظري  اإلطاربناء عمى  
 :كما يميالحالية 

في  مجموعة التجريبيةطبلب المتوسطي درجات بين  ةحصائيإلة ال دذات  توجد فروق -1
التحيز  –تحيز تأثير اليالة  – األساسي )تحيز خطأ االسناد ةالمعرفي اتالتحيز  بعض

 لصالح القياس البعدي. البعديو  بميفي القياسين القتحيز النقطة العمياء(  –التأكيدي 
التجريبية تين المجموعطبلب متوسطي درجات  بين إحصائيةلة ال دذات توجد فروق  -2

تحيز تأثير  – األساسي )تحيز خطأ االسناد ةالمعرفي اتالتحيز  بعض الضابطة فيو 
لصالح المجموعة في القياس البعدي  تحيز النقطة العمياء( –التحيز التأكيدي  –اليالة 

 التجريبية.  
في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية  -3

االندماج  –االندماج االجتماعي  –بعاده )االندماج المعرفي أو االندماج الجامعي 
 البعدي لصالح القياس البعدي.و  القبمي في القياسين االنفعالي(االندماج  –السموكي 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية  -4
 –االندماج االجتماعي  –)االندماج المعرفي بعاده أو في االندماج الجامعي الضابطة و 

 لصالح المجموعةفي القياس البعدي  االندماج االنفعالي( –االندماج السموكي 
 التجريبية.  

في متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية فروق دالة احصائيا بـين  توجدال  -5
 – األساسي )تحيز خطأ االسناد ةالمعرفي اتالتحيز بعض في  البعـدي والتتبعـيالقيـاسين 

 تحيز النقطة العمياء(. –التحيز التأكيدي  –تحيز تأثير اليالة 
ال توجد فر وق دالة احصائيا بـين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في   -6

االندماج  –في االندماج الجامعي وابعاده )االندماج المعرفي  يوالتتبعـ القيـاسين البعـدي
 .االندماج االنفعالي( –االندماج السموكي  –االجتماعي 

 إدساءات الدزاضة:

 أوال: ميور الدزاضة:

 Quasi المنيج المتبع في الدراسة الحالية ىو المنيج الشبو التجريبي
Experimental ، القياس القبمي والبعدي اتوالضابطة( ذوتصميم المجموعتين )التجريبية .

قائم عمى نموذج البرنامج الوىو تجريبي )المتغير المستقل( إلى بحث أثر متغير والذي ييدف 
 التحيزات المعرفيةبعض والتي تتمثل في عمى المتغيرات التابعة  تجييز المعمومات االجتماعية

، التحيز التأكيدي( –تحيز النقطة العمياء  -تحيز تأثير اليالة - األساسي تحيز خطأ االسناد)
 -االندماج االنفعالي -االندماج السموكي -عرفي)االندماج المبعاده أو  واالندماج الجامعي
  .ةيالجامعالسنة األولى بالمرحمة طبلب لدى  االندماج االجتماعي(

 زنونااملػ ثاىيا:

كمية األولى الفرقة من طمبة طالب وطالبة ( 07تكونت عينة الدراسة األساسية من )
ولقد تم  م.7777-7772لمعام الجامعي  في الفصل الدراسي األول ،، جامعة حموانالتربية

تخصصات بالفرقة  ثبلثمن طالب وطالبة ( 050) عينة كمية بمغتاشتقاق ىذه العينة من 
مار الطبلب أع راوحتوقد ت (لغة عربية اساسي – اساسي نجميزيةلغة ا –االولي )عمم نفس 

  :خطواتد من المن خبلل عدتم اختيار عينة البحث وقد  عاما( 77-71من )
  .عمى العينة الكمية ومقياس االندماج الجامعيتطبيق مقياس التحيزات المعرفية   -7
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رباعي واأل درجة،  00وىو اس التحيزات المعرفية يلمق األدنى األرباعيوتم تحديد  -7
 (درجة10)وىوياس االندماج الجامعي لمق األدنى

التحيز المعرفي من يقعون في اإلرباع األدنى لكل من مقياس معينة الدراسة وتم تحديد 
 األوليمجموعتين  ىقسمت العينة إل .( طالب وطالبة07وعددىم ) جامعيواالندماج ال

  .وطالبة طالب (07)، والثانية الضابطة مكونة من وطالبة طالب (07)التجريبية مكونة من 
 تحيز المعرفيالالتجانس بين المجموعة التجريبية والضابطة في درجة  حوالجدول التالي يوض
 قبل تطبيق البرنامج. 

 (1خذٔل )

 انتحٛض انًعشفٙ انتداَظ تٍٛ انًدًٕعح انتدشٚثٛح ٔانضاتطح فٙ  

انًتٕعظ  ٌ انًدًٕعاخ انًتغٛشاخ 

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

تحٛض خطأ 

 األعاعٙ االعُاد

 غٛش دانح 1.25 2.23 13.03 33 انًدًٕعح انتدشٚثٛح

 2.13 13.13 33 انًدًٕعح انضاتطح

تحٛض تأثٛش 

 انٓانح

 غٛش دانح 3.77 2.13 7.19 33 انًدًٕعح انتدشٚثٛح

 1.90 7.69 33 انًدًٕعح انضاتطح

 غٛش دانح 3.47 1.67 6.09 33 انًدًٕعح انتدشٚثٛح انتحٛض انتأكٛذ٘

 1.42 6.69 33 انًدًٕعح انضاتطح

تحٛض انُمطح 

 انعًٛاء

 غٛش دانح 3.15 1.62 9.73 33 انًدًٕعح انتدشٚثٛح

 1.92 9.03 33 انًدًٕعح انضاتطح

 غٛش دانح 1.34 1.73 34.59 33 انًدًٕعح انتدشٚثٛح انًدًٕع انكهٙ

 1.97 34.39 33 انًدًٕعح انضاتطح

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  
حيث كانت قيمة "ت" غير دالة احصائيا وىذا يدل قبل تطبيق البرنامج،  التجريبية والضابطة

، تحيز تأثير األساسي تحيز خطأ االسناد) التحيز المعرفيعمى تكافؤ المجموعتين في متغير 
  .التأكيدي، تحيز النقطة العمياء( اليالة، التحيز

والجدول التالي يوضح التجانس بين المجموعة التجريبية والضابطة في درجة  
 االندماج الجامعي 
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 (2خذٔل )

 انتداَظ تٍٛ انًدًٕعح انتدشٚثٛح ٔانضاتطح فٙ االَذياج اندايعٙ

انًتٕعظ  ٌ انًدًٕعاخ انًتغٛش 

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

االَذياج 

 انًعشفٙ

انًدًٕعح 

 انتدشٚثٛح

 غٛش دانح 1.65 3.21 27.13 33

انًدًٕعح 

 انضاتطح

33 29.73 2.31 

االَذياج 

 االختًاعٙ

انًدًٕعح 

 انتدشٚثٛح

 غٛش دانح 3.24 1.73 23.39 33

انًدًٕعح 

 انضاتطح

33 23.23 2.23 

االَذياج 

 انغهٕكٙ

انًدًٕعح 

 انتدشٚثٛح

 غٛش دانح 1.14 1.92 10.93 33

انًدًٕعح 

 انضاتطح

33 17.23 1.66 

االَذياج 

 االَفعانٙ

انًدًٕعح 

 انتدشٚثٛح

 غٛش دانح 3.12 1.79 15.99 33

انًدًٕعح 

 انضاتطح

33 15.93 2.21 

انًدًٕع 

 انكهٙ

انًدًٕعح 

 انتدشٚثٛح

 غٛش دانح 1.21 3.43 03.79 33

انًدًٕعح 

 انضاتطح

33 03.33 2.92 

المجموعتين  ذات داللة إحصائية بين ٚتضح يٍ اندذٔل انغاتك عذو ٔخٕد فشٔقٔ
فؤ وىذا يدل عمى تكا التجريبية والضابطة حيث كانت قيمة "ت" غير دالة احصائيا

االجتماعي االندماج  -)االندماج المعرفي بعادهأفي متغير االندماج الجامعي و المجموعتين 
 ( والدرجة الكمية االندماج االنفعالي –االندماج السموكي  –

 ثالجا: أدوات الدزاضة:

 مقياس التحيزات المعرفية)إعداد الباحثة( -7
 مقياس االندماج الجامعي )إعداد الباحثة( -7
 تجييز المعمومات االجتماعية )إعداد الباحثة(قائم عمى نموذج برنامج  -0
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 (1)ملشل الباسجة :إعداد: ةاملعسفي اتتشيصال مكياعأوال: 

 -تحيز خطأ االسناد) تحيزات المعرفية ال بعض أنواع  ىتحديد مستو  ىالمقياس إل ييدف
اعتمدت و لدي طمبة الجامعة، ( التحيز التأكيدي –تحيز النقطة العمياء  -تحيز تأثير اليالة

الكتابات النظرية ونتائج الدراسات السابقة  ىإل التحيزات المعرفيةالباحثة في إعدادىا لمقياس 
 ,Buckمثل مقياس  المختمفة، وبعض المقاييس انواعياو حيزات المعرفية حول مفيوم الت

Pinkham, Harvey & Penn (2016)  ومقياس ،(Castro et al .,2019)  الذي
المقياس في   تم االستفادة من ىذا و   لقياس التحيز التأكيدي والتحيز التمثيمي،ميام عد ا

، كما دعمت الفكرة التي اعتمد عمييا في تصميم المواقف وتصحيحيا وكيفية تفسير الدرجة
والتي ( (Axt, Nguyen &Nosek,2018  قياس التحيزات المعرفية دراسة ىذه الفكرة في 

 ،استجابة واحدةتستخدم  ألنياخفضة في الموثوقية مقاييس التحيز في الحكم منن أشارت أ
يتضمن مجموعة من  أعدت الباحثة مقياس، لمتحيزات المعرفيةومع قمة المقاييس المخصصة 

 ذات الصمة بالحياة الجامعية نحو اآلخرليشمل عدد من أوجو تحيز إدراك األشخاص المواقف 
أو الكممات ذات المعاني الكممات ذات المعاني اإليجابية وتجنب )عند اإلمكان( استخدام 
لقياس  ( موقف70من )  وليةاأل  في صورتو  ويتكون المقياسالسمبية مثل التحيز أو الخطأ، 

تحيز  -تحيز تأثير اليالة - األساسي تحيز خطأ االسنادربعة أنواع من التحيزات المعرفية)أ
 castro)واعتمد في بنائو عمى الفكرة الرئيسية لمقياس  (،التحيز التأكيدي –النقطة العمياء 
et al.,2019) ، وفقا لمقياسو ( castro et al.,2019)  لكل  بدائل ةثبلث إعداد حيث تم

ويترك فيو لمطالب  ، لمتحيز السمبي ، والبديل الثالثبديمين لمتحيز المعرفي اإليجابي ؛موقف
ثم يتم جمع  ،كو لمموقفاوادر  اعتمادا عمى مدى تصوره بديلكل  الختيار  ء نسبة مئويةااعط

البديل السمبي،  نسبة من ا، ثم طرحيالنسبة الكمية ليما خذ متوسطأالبديمين االيجابين و 
وبيذه الطريقة يتم تخفيض تحيز االستجابة لمموقف والبعد عن االستجابة العشوائية أو 

  المرغوبية.
 اآلتية:  بالصيغة الرياضيةالموقف درجة النسبة المئوية ل ويتم تحديد
 =النسبة المئوية لدرجة الموقف متوسط 
 النسبة المئوية لمبديل السالب( - 7مبديمين االيجابين/لوع النسب المئوية )مجم
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ذلك  تمو ، احصائيا معالجة البيانات لسيولة اتتحويل النسب المئوية إلى درجثم تم  
 لنسببناًء عمى ا ياتوالتي تم تحديدىا من خبلل األرباع، من خبلل التوزيع في المستويات

 التي تم الحصول عمييا من تطبيق الصيغة الرياضية المشار إلييا أعبله.
 كالتالي: كانت المستوياتو 

في  رتفاعوتدل عمى ا ،درجة واحدةب ويتم التعبير عنيا( %7أقل من نسب مئوية)  
 .المعرفي السالب قيمة التحيز

 انخفاضوتدل عمى ، نيدرجتب يتم التعبير عنياو ( %75إلى  %7) المئوية نسبةال   
 .قيمة التحيز المعرفي السالب إلي حد ما في

وتدل عمى ، درجات بثبلث يتم التعبير عنياو  ( %57إلى  %70)والنسبة المئوية 
   يمة التحيز المعرفي االيجابيقوانخفاض في  السالب المعرفي انخفاض التحيز

 رتفاع في قيمة، وتدل عمى ادرجات بأربع يتم التعبير عنياو %( 05% إلى 57ومن ) 
   اإليجابي إلى حد ماالتحيز المعرفي 

، وتدل عمى ارتفاع في قيمة درجات بخمس يتم التعبير عنياو  (777%- 00%) 
 التحيز المعرفي اإليجابي.
 ملكياع التشيصات املعسفيةاخلصائص الطيهومرتية 

 :احملهنني صدم

بكمية التربية  عمم النفس التربويتخصص  خمسة أساتذة قبل تم تحكيم المقياس من
، وتعديل في ( %777- %15)( موقف بنسبة 70وتم االتفاق عمى )جامعة حموان 

 .اليالة تأثير( لعدم انتمائو لمحور تحيز 70م )الصياغة المغوية، وحذف الموقف رق
( من طبلب الفرقة 725تم تطبيق الصورة األولية لممقياس عمى عينة مكونة من ) وقد

دراسات اجتماعية أساسي( في الفصل  -األولى بكمية التربية جامعة حموان )فمسفة واجتماع
 .7777-7772الدراسي األول 

 الصدم العامل :

م التحميل ( موقف باستخدا77الكشف عن البنية العاممية لممقياس المكون من )تم 
 المتعامد تدويرالو  الستخبلص العوامل العاممي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية

 .(Spss, version 18)معوامل بطريقة الفاريماكس بواسطة برنامج ل
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تم التحقق من مدى قابمية البيانات التحميل العاممي؛ حيث تم حساب القيمة المطمقة 
( ،  7,77777( وىي قيمة اكبر من ) 7,770قيمتو)لمحدد مصفوفة االرتباط وبمغت 

( وىي قيمة 7,077ماير أولكن لكفاية العينة وبمغت قيمتو ) –وتم حساب اختبار كايزر 
 Bartlett's Test of( لذا يعد حجم العينة مناسب، وبمغت قيمة اختبار 7,5اكبر من )

Sphericlty (252,777 ( بدرجة حرية )وىي دالة احصائيا عند مستوى  707 )
لتحديد (، وبيذا فإن البيانات تستوفي الشروط البلزمة الستخدام محك كايزر 7.7777)

 ذات البنود استبعاد مع 7≤وامل ، وتم اإلبقاء عمى العوامل التي جذرىا الكامن ععدد ال
 ويبين. بنود ثبلثة من اقل عمييا تشبع التي العوامل وحذف ،(7,07) من األقل عاتبالتش
 المعرفية التحيزات لمقياس االستكشافي العاممي التحميل من المستبقاه العوامل( 0)جدول

 ( 3خذٔل)

 (175َتائح انتحهٛم انعايهٙ االعتكشافٙ نًمٛاط انتحٛضاخ انًعشفٛح) ٌ=

 انعايم انشاتع انعايم انثانث انعايم انثاَٙ انعايم األٔل

 انتشثع انًٕلف انتشثع انًٕلف انتشثع انًٕلف انتشثع انًٕلف

5 3,92 21 3,99 0 3,91 14 3,94 

3 3,65 23 3,66 7 3,65 15 3,93 

6 3,62 22 3,53 11 3,62 16 3,59 

2 3,62 17 3,49 13 3,56 19 3,35 

4 3,57  12 3,30 10 3,31 

1 3,54 13 3,31  

9 3,33  

اندزس 

 انكايٍ

2,97 2,43 2,22 1,05 

 انتثاٍٚ

انًفغش 

 نهعايم

12.92% 11,39% 13,39% 0,42% 

 %42,29 = َغثح انتثاٍٚ انكهٙ

أربعة فر عن ظيور ويتضح من الجدول السابق أن التحميل العاممي االستكشافي أس 
تحيز العامل األول  وقد تشبع عمى، من التباين الكمي لممصفوفة %77,70عوامل فسرت 
قيمة الجذر الكامن ليذا وبمغت (  0،  7، 7، 7، 0،  0،  5( مواقف ىي ) 0) خطأ االسناد

 العامل الثانيعمى  تشبعو ، ( من التباين الكمي%77.07)  ، وفسر نسبة(7,02العامل)
وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا  ( 77، 72، 77، 77( مواقف وىي )7) تحيز النقطة العمياء

 العامل الثالث  تشبع عمىو ، ( من التباين الكمي %77,70، وفسر نسبة )(7,70العامل )
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وبمغت قيمة الجذر الكامن ( 70، 77، 77، 77، 2، 1وىي )مواقف  (0من )تحيز اليالة 
العامل  عمى  شبع، وت( من التباين الكمي%77,70(، وفسر نسبة )  7,77ليذا العامل )

وبمغت قيمة الجذر ( 71، 70، 70، 75، 77) ( مواقف وىي 5)التحيز التأكيدي  الرابع 
وىذا يشير إلى أن  ( من التباين الكمي.%1,77(، وفسر نسبة )7,15الكامن ليذا العامل )

 المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق.
 :للنكياع االتطام الداخل 

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس، ودلك بإيجاد معامل االرتباط بين درجة 
كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الفرعي الذي تنتمي إليو بعد حذف درجة العبارة من الدرجة 

عينة  عمىالكمية لمبعد الفرعي باعتبار أن بقية عبارات المقياس الفرعي محك لمعبارة، وذلك 
( 7( من طبلب السنة األولى بكمية التربية جامعة حموان، ويوضح جدول )725)ن =

معامبلت االرتباط بين درجة كل موقف والدرجة الكمية لممقياس الفرعي الدي تنتمي إليو 
 العبارة.

 ( 4خذٔل )

يعايالخ االستثاط تٍٛ دسخح كم يٕلف يٍ عثاساخ يمٛاط انتحٛضاخ انًعشفٛح ٔانذسخح انكهٛح نهثعذ  

 انز٘ تُتًٙ إنّٛ انعثاسج.

خطزززأ تحٛزززض  و

االعزززززززززززُاد 

 األعاعٙ

تحٛزززض انُمطزززح  و

انعًٛززززززززززززززززززاء 

 األخاللٛح

تحٛززززززززض تززززززززأثٛش  و

 انٓانح

 انتحٛض انتأكٛذ٘ و

1 3,62** 17 3,69** 0 3,57** 14 3,91** 

2 3,57** 23 3,69** 7 3,64** 15 3,69** 

3 3,63** 21 3,01** 13 3,66** 16 3,45** 

4 3,61** 22 3,63** 11 3,54** 19 3,49** 

5 3,93**  12 3,64** 10 3,55** 

6 3,62** 13 3,55**  

9 3,49**  

 3,31** دال عُذ 

وىذا يؤكد  7,77( أن جميع معامبلت االرتباط دالة عند مستوي 7يتضح من جدول ) 
 االتساق الداخمي لممقياس.
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 :كياعاملثبات 

قيميا مغت بو ، لحساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ
وجميعيا قيم مقبولة  (7,00، 7,05، 7,07، 7,00األول والثاني والثالث والرابع )  لؤلبعاد

، وبذلك تكونت الصورة بيانات الدراسة الحاليةلجمع صبلحية األداة لثبات المقياس مما يثبت 
 (7موقف ) ممحق (77)النيائية من 

 (0)ملشل مكياع االىدماز اجلامع  )إعداد الباسجة(ثاىيا: 

 بمفيوم االندماج الجامعي مرتبطةباالطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة ال
 اعتمدتومعظم الدراسات  كانت مختمفة في تحديد أبعادىا،أن ىذه المقاييس  وأبعاده، وجد

معرفي(، االندماج ال -االندماج االنفعالي –)االندماج السموكي  وىي لبلندماجعمى ثبلثة أبعاد 
 ةربعأويضم  لمسنة األولى في المرحمة الجامعيةتم بناء مقياس في االندماج الجامعي  ومن ثم

االندماج االجتماعي(،  –االندماج االنفعالي  –االندماج المعرفي  -بعاد) االندماج السموكيأ
   وطبيعة عينة الدراسة الحالية. وتم صياغة المفردات في ضوء التعريف االجرائي لكل بعد،

محاور )االندماج  ةموزعة عمى أربعمفردة  (75من ) األوليةتكون المقياس في صورتو 
يب عمييا االندماج االجتماعي(، يج -المعرفياالندماج  -االندماج السموكي -االنفعالي

 –"ليكرت" ثبلثي التدرج)غالبا ، أحيانا المفحوص بطريقة التقرير الذاتي من خبلل مقياس 
ويأخذ  ،( في الخانة التي تتوافق معو ✓ولئلجابة عميو يضع المفحوص عبلمة )، نادرا(

واحدة " ودرجة احيانا" ودرجتين إذا اختار البديل ""غالبا البديل درجات إذا اختار ثبلثالطالب 
المرتفعة إلى مستوى الدرجة وتشير مفردات السمبية، والعكس في ال "نادراإذا اختار البديل "

مرتفع من االندماج الجامعي لدى الطالب، وتشير الدرجة المنخفضة إلى مستوى منخفض من 
 االندماج الجامعي.

 :ملكياع االىدماز اجلامع  الطيهومرتيةاخلصائص 

 صدم احملهنني:

مفردة( عمى خمسة من أعضاء ىيئة التدريس 75) المقياس في صورتو األوليةتم عرض 
رائيم حول مدى مناسبة وانتماء آ، وقد طمب منيم إبداء المتخصصين في عمم النفس التربوي

تم اجراء كافة التعديبلت في مفردات المقياس من تعديل في و المقياس لمتعريف االجرائي، 
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الصياغة، وحذف ودمج وتعديل بعضيا، حيث تم حذف مفردتين من االندماج المعرفي، وحذف 
 ( مفردة. 77اس )يالمق أصبحمفردة من االندماج االنفعالي، وبذلك 

( من طبلب 725تم تطبيق الصورة األولية لممقياس عمى عينة مكونة من ) وقد
دراسات اجتماعية أساسي( في  -الفرقة األولى بكمية التربية جامعة حموان )فمسفة واجتماع

 .7777-7772الفصل الدراسي األول 
 نكياع:لالصدم العامل  ل

باستخدام التحميل  ةفرد( م77تم الكشف عن البنية العاممية لممقياس المكون من )
والتدوير المتعامد لمعوامل  العوامل العاممي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية الستخبلص

 .Spssبطريقة الفاريماكس بواسطة برنامج 
تم التحقق من مدى قابمية البيانات التحميل العاممي؛ حيث تم حساب القيمة المطمقة 

( ، وتم  7,77777كبر من )أ( وىي قيمة  7,777لمحدد مصفوفة االرتباط وبمغت قيمتو)
كبر من أ( وىي قيمة 7,070ماير أولكن لكفاية العينة وبمغت قيمتو ) –حساب اختبار كايزر 

 Bartlett's Test of( لذا يعد حجم العينة مناسب، وبمغت قيمة اختبار 7,5)
Sphericlty (7,070 بدرجة حرية )(705) ( 7,7777وىي دالة احصائيا عند مستوى ،)

وبيذا فإن البيانات تستوفي الشروط البلزمة الستخدام محك كايزر لتحديد عدد العوامل، وتم 
 من األقل عاتبالتش ذات البنود استبعاد مع 7≤اإلبقاء عمى العوامل التي جذرىا الكامن 

( 77)رقم مفردة تم حذف، و بنود ثبلثة من اقل عمييا تشبع التي العوامل وحذف ،(7,07)
 مفردة (77)صبح المقياس يتكوم من أاألربعة وبذلك  عمى أي من العواملال تتشبع  نياأل 

 االندماجالمستبقاه من التحميل العاممي االستكشافي لمقياس  ( العوامل5ويبين جدول)
   الجامعي
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 (5خذٔل )

 (175=اندايعٙ)ٌَذياج نًمٛاط االَتائح انتحهٛم انعايهٙ االعتكشافٙ 

 انعايم انشاتع انعايم انثانث انعايم انثاَٙ           انعايم األٔل

 انتشثع فشدجانً انتشثع فشدجانً انتشثع فشدجانً انتشثع انًفشدج

13 3.61 11 3.60 23 3.59 37 3.69 

16 3.54 0 3.57 26 3.54 6 3.64 

34 3.52 2 3.54 10 3.47 3 3.53 

4 3.51 23 3.51 15 3.49 33 3.47 

31 3.51 32 3.44 12 3.42 7 3.43 

25 3.47 14 3.43 21 3.43 29 3.41 

20 3.44 27 3.37 33 3.37 36 3.43 

13 3.37 5 3.30 30 3.30 43 3.36 

9 3.37 35 3.39 41 3.39  

1 3.30 19 3.39 24 3.35 

17 3.34   

39 3.33 

22 3.32 

 2,43 2,54 2,93 2,75 اندزس انكايٍ

 %9,94 %0,17 %0,92 %7,51 انتثاٍٚ انًفغش نهعايم

 %34,19َغثح انتثاٍٚ انكهٙ= 

ويتضح من الجدول السابق أن التحميل العاممي االستكشافي أسفر عن ظيور أربعة 
 االندماج % من التباين الكمي لممصفوفة، وقد تشبع عمى العامل األول 07,70عوامل فسرت 

(، وفسر نسبة )  7,25وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )فقرة ( 70) المعرفي
 ،فقرات( 77) سموكيالاالندماج ( من التباين الكمي، وتشبع عمى العامل الثاني 2,57%

%( من التباين الكمي، 1,07(، وفسر نسبة )7,07وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )
وبمغت قيمة الجذر الكامن  ،فقرات( 77من ) جتماعياال االندماجوتشبع عمى العامل الثالث 

%( من التباين الكمي، وتشبع عمى  العامل الرابع  1,72(، وفسر نسبة )7,57ليذا العامل )
(، وفسر نسبة  7,77وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )، فقرات( 1) االندماج االنفعالي

 أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق. %( من التباين الكمي . وىذا يشير إلى0,07)
 Confirmatory Factor إجراء التحميل العاممي التوكيديقامت الباحثة ب

Analysis باستخدام برنامج  االندماج الجامعي لمقياسLISREL(Version8.8)  لفحص
وذلك لمتأكد من صدق البناء الكامن لممقياس، عن طريق اختبار ، البنية العاممة الكامنة لو
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نموذج العامل الكامن العام حيث تم افتراض أن جميع العوامل المشاىدة لمقياس االندماج 
 :(7)الجامعي تنتظم حول عامل كامن واحد كما ىو موضح بشكل 

تقديرات والذي يبين أن جميع عاممي التوكيدي ( نتائج تحميل ال7)ويوضح شكل 
( غير دالة 0,70) 7ن قيمة كاأ، وبالتالي لم تحذف أي منيا، و دالة ممقياسالمكونة لبعاد األ

وتشير إلى مطابقة  ،نيا غير دالةأ، أي (7,700)داللة ( ومستوى 7)درجات حرية عند 
( RMESA,GFI,AGFI,NFI، كما أن مؤشرات حسن المطابقة ) لمبيانات، النموذج الجيد 

وىي تؤكد أيضا مطابقة ( 0كما ىو موضح بجدول ) وقعت في المدي المثالي لكل مؤشر 
 النموذج المقترح لمبيانات، وأن المقياس صادق عامميا.

 
 ( ًَٕرج انعايم انكايٍ انٕاحذ نًمٛاط االَذياج اندايع2ٙشكم )

 (6)خذٔل 

 يؤششاخ حغٍ يطاتمح انًُٕرج نهثٛاَاخ يمٛاط االَذياج اندايعٙ 

انًذ٘ انًثانٙ  انمًٛح حغٍ انًطاتمح يؤششاخ

 نهًؤشش

لًٛح أفضم 

 يطاتمح

لًٛح كا
2

 χ
2

غٛش دانح    5يٍ صفش إنٗ  3,46 

 إحصائٛا

يؤشش خزس يشتعاخ انثٕالٙ 

(RMSEA) 

3,364  3RMSEA  <1 صفش 

 3,71 GFI 0 <1 1    (GFI)حغٍ انًطاتمح يؤشش

يؤشش حغٍ انًطاتمح انًصحح  

(AGFI) 

3,07 AGFI 0 <1 1 

   (NFI)يؤششانًطاتمح انًعٛاس٘

 

3,74 NFI 0 <1 1 
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 :االىدماز اجلامع ثبات مكياع 

ألفـــا كرونبـــاخ، طريقـــة حســـبت قيمـــة الثبـــات لمعوامـــل الفرعيـــة والمقيـــاس ككـــل باســـتخدام 
 والجدول التالي يوضح ىذه المعامبلت

 (9خذٔل)

 ٔانًمٛاط ككم تطشٚمح أنفا كشَٔثاخ االَذياج اندايعٙيمٛاط  عٕايميعايالخ ثثاخ 

 يعايم ثثاخ أنفا كشَٔثاخ انعايم

 3,94 انًعشفٙ

 3,93 انغهٕكٙ

 3,67 االَفعانٙ

 3.66 االختًاعٙ

 3.95 انًمٛاط ككم

ويشير ذلك أن المقياس ، ضيةمر معامبلت الثبات  يتضح من الجدول السابق أن 
 من الثبات. جيدةيتمتع بدرجة 

 االىدماز اجلامع توشيع املفسدات على أبعاد مكياع 

زعـة عمـى األبعـاد األربعـة، و ( مفـردة وم77يتكون المقياس في صـورتو النيائيـة مـن ) 
 والجدول التالي يوضح ذلك:

  (0خذٔل )

 فٙ انصٕسج انُٓائٛح انفشعٛح تعاداألعهٗ يمٛاط االَذياج اندايعٙ يفشداخ  تٕصٚع

 أسلاو انعثاساخ 

 انعثاساخ انغهثٛح اإلٚداتٛحانعثاساخ  األتعاد

االَذياج 

 انًعشفٙ

1-4- 9-13-13-16-20-31 17-22-25-34-39 

االَذياج 

 انغهٕكٙ

2-5-0-11-14-27-32 19-23-35 

االَذياج 

 االَفعانٙ

7-43 3-6-29-33-36-37 

االَذياج 

 االختًاعٙ

12-15-10-23-26-30-41 21-24-33 

 :(3)ملشل إعداد الباسجة جتويص املعلومات االدتناعيةعلى منوذز الكائه  الربىامرثالجا: 

  :االفرتاض األضاض  الكائه عليى الربىامر

، وىي نموذج تجييز المعمومات االجتماعية يقوم البرنامج عمى أسس وافتراضات 
 .تعد ضرورية لمتفاعل االجتماعي الجيد التيو تحسين العمميات المعرفية 
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 :للربىامراهلدف العاو 

تجييز المعمومات االجتماعية في عمى نموذج البرنامج القائم  ةالكشف عن فعالي 
التحيز  –تحيز تأثير اليالة  – األساسي تحيز خطأ االسناد) التحيزات المعرفيةبعض  تعديل

االندماج  -)االندماج السموكي وتحسين االندماج الجامعي (تحيز النقطة العمياء –التأكيدي 
في المرحمة  طبلب السنة األولىلدى االندماج االجتماعي(  –االندماج االنفعالي  –المعرفي 
 الجامعية.

 بياء الربىامر:

تجييز  موذجبرنامج القائم عمى نموالتطبيقي ل تم تصميم وبناء اإلطار النظري 
تجييز  نموذجالمعمومات االجتماعية في ضوء األدبيات واألطر النظرية التي تناولت 

 .المعمومات االجتماعية

 وصف الربىامر:

( جمسة، تتضمن كل 75) موزعة عمي ،( وحدات7) يتكون البرنامج التدريبي من 
، ويبمغ زمن االجتماعية تجييز المعمومات بنموذج جمسة التدريب عمى انشطة ومحتوى مرتبط

والجدول التالي يوضح ( ساعة، 07)عدد ساعات البرنامج  ساعتان، واجماليكل جمسة 
 بكل وحدة. إلجرائيةعنوان الوحدة وعدد الجمسات، واألىداف ا

تحديد األىداف اإلجرائية لجمسات البرنامج القائم عمى نموذج تجييز المعمومات  
 االجتماعية
أن يكون الطالب المشارك في البرنامج قادرا عمى أن ... وفقا لمجمسات التدريبية كما  

 :اآلتيىو مبين في الجدول 
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 (7خذٔل )

 ٔحذاخ انثشَايح انتذسٚثٙ انمائى عهٗ ًَٕرج تدٓٛض انًعهٕياخ االختًاعٛح

 ٔحذاخ انثشَايح

 األْذاف اإلخشائٛح نهثشَايح

انثشَايح لادسا ة انًشاسن فٙ ٌ ٚكٌٕ انطانأ

 عهٗ

 

 انٕحذج األٔنٗ

انداَة انًعشفٙ 

نًفٕٓو ًَٕرج 

تدٓٛض انًعهٕياخ 

 االختًاعٛح

 

 

اندهغح 

 األٔنٗ

 

 تًٓٛذ ٔتعاسف
ٔأْى انًخشخاخ ٚحذد أْذاف انثشَايح أٌ  -

 انًتٕلعح يُّ.

ٚحذد لٕاعذ انعًم فٙ انثشَايح تصفح أٌ  -

 عايح.

انتعشف عهٗ ًَٕرج تدٓٛض انًعهٕياخ  -

 .االختًاعٛح

انتعشف عهٗ أًْٛح دساعح ْزا انثشَايح  -

 فٙ حٛاتٓى.

يفٕٓو ًَٕرج 

تدٓٛض انًعهٕياخ 

 االختًاعٛح

 انٕحذج انثاَٛح

تشفٛش انًعهٕياخ 

 االختًاعٛح

 

 

اندهغح 

 انثاَٛح

تشفٛش اإلشاساخ 

 انخاسخٛح

 

 اَتماء انًثٛشاخ انخاسخٛح ٔتشيٛضْا. -

 نألفكاسانتعشف عهٗ اٜنٛح انثالثٛح  -

 إشاساخ اندغى(. -انغهٕن  –انًشاعش )

اندهغح 

 انثانثح

تشفٛش انًشاعش 

 انذاخهٛح

 

 

 تحذٚذ طثٛعح يشاعشِ. -

 انتًٛٛض تٍٛ انًشاعش انًختهفح. -

انتعثٛش عٍ يشاعشِ تطشٚمح يمثٕنح  -

 اختًاعٛا.

انُتائح انًتشتثح عٍ  هٗانتعشف ع -

 انًشاعش انًختهفح

اندهغح 

 انشاتعح

األفكاس  تشفٛش

 انذاخهٛح
 لشاءج األفكاس انذاخهٛح. -

انتًٛٛض تٍٛ األفكاس انًختهفح )انضاسج  -

 ٔاألفكاس انًفٛذج(.

انتعثٛش عٍ أفكاسْى تطشٚمح يمثٕنح  -

 اختًاعٛا.

اندهغح 

 انخايغح

 يعشفح يفٕٓو انٕعٙ انزاتٙ. - نزاتٙاانٕعٙ 

 تحذٚذ ٔالع انٕعٙ انزاتٙ. -

اندهغح 

 انغادعح

 انتعشف عهٗ يٓاسج االصغاء انفعال. - يٓاسج االصغاء

 .انتذسٚة عهٗ يًاسعح يٓاسج االصغاء -

 انٕحذج انثانثح

تفغٛش انًعهٕياخ 

 االختًاعٛح

 

 

اندهغح 

 انغاتعح

 

 

 يعشفح يعُٗ انخذاع انثصش٘ - انخذاع انثصش٘

يعشفح انُتائح انًتشتثح عهٗ انخذاع  -

 انثصش٘ فٙ انًٕالف االختًاعٛح

ال تعكظ ٚعشف انتصٕساخ انشخصٛح أٌ  -

ا انٕالع انًٕضٕعٙ ًً  دائ

اندهغح 

 انثايُح

تفغٛش َٕاٚا 

 اٜخشٍٚ
انتًٛٛض تٍٛ انحمٛمح انخاسخٛح ٔاألفكاس  -

 ٔانًشاعش انُاتدح نذٚٓا.
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اندهغح 

 انتاععح

انتعشف عهٗ انفخاخ انفكشٚح انتٙ  - انفخاخ انفكشٚح

ٚغتخذيٓا االَغاٌ خالل تفاعهّ يع 

 اٜخشٍٚ.

انتعشف عهٗ تأثٛش انفخاخ انفكشٚح عهٗ  -

حٛاتّ انشخصٛح ٔعهٗ طثٛعح تفاعالتٓى 

 انًختهفح.

اندهغح 

 انعاششج

تعضٚض يٓاساخ 

 انزاكشج

 يفٕٓو انزاكشج. عهٗ انتًُعشف -

 حهم يٓاساخ انزاكشج إنٗ يشاحهٓاأٌ ٚ -

تدُة األخطاء انشائعح فٙ انتعايم يع أٌ ٚ -

 انزاكشج.

 انزاكشج.تذسب عهٗ يٓاساخ تعضٚض أٌ ٚ -

 انٕحذج انشاتعح

تٕنٛذ ٔتُاء 

 االعتداتح

 

 

 

 

 

 

اندهغح 

انحادٚح 

 عشش

انتحكى فٙ 

 االَفعاالخ

أٌ ٚعشف اَفعاالتّ ٔتأثٛشْا فٙ انًٕلف  -

 االختًاعٙ

انتٕلف ٔانتفكٛش نهغٛطشج عهٗ االَفعاالخ  -

 . يٍ خاَة اٜخشٍٚ ِانغهثٛح انًغتثاس

اندهغح 

انثاَٛح 

 عشش

 انتفكٛش انًشٌ

 

انتًٛٛض تٍٛ األشٛاء انتٙ ٚغتطٛع تغٛشْا  -

تُفغّ، أٔ تًغاعذج اٜخشٍٚ، ٔاألشٛاء 

 انتٙ ال ٚغتطٛع تغٛشْا.

ٚزكش أكثش عذد يٍ انثذائم نتغٛٛش شٙء أٌ  -

 يا.

اندهغح 

انثانثح 

 عشش

 انتعاطف

 
 ٚصف يشاعش اٜخشٍٚ.أٌ  -

االْتًاو تأحٕال ٔافكاس  ٖٚثذ أٌ -

 اٜخشٍٚ.

 تداِ اٜخشٍٚ.تطٕٚش انتًثٛم انعاطفٙ  -

أٌ ٚطٕس انطانة يٓاستّ فٙ تٕلع ٔفٓى  -

ٔإدسان حاخاخ اٜخشٍٚ نتعضٚض لذساتٓى 

 ٔتطٕٚشْا.

اندهغح 

انشاتعح 

 عشش

 

انتغايح ٔلثٕل 

 اٜخش

 

 ٚتعشف عهٗ يفٕٓو انتغايح.أٌ  -

 ٚتعشف عهٗ أًْٛح انتغايحأٌ  -

ٚحذد انًعٕلاخ انتٙ تحٕل دٌٔ  أٌ -

 انتغايح.

اندهغح  

انخايغح 

 عشش

 

ٍ تداِ ٛانتعشف عهٗ سدٔد أفعال انًشاسك - اندهغح انختايٛح

انثشَايح ٔيذٖ االعتفادج يٍ تطثٛمّ فٙ 

 انًٕالف انتعهًٛٛح اندذٚذج

عذ٘ ألدٔاخ انذساعح ) ثانتطثٛك ان -

يمٛاط  –يمٛاط انتحٛضاخ انًعشفٛح 

 (االَذياج اندايعٙ

 
 آلية تيفير الربىامر
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 7772/ 7/77 حتى 77/77/7772تم تنفيذ جميع جمسات البرنامج بداية من 
، وتم التدريب عمى البرنامج باستخدام استراتيجيات سبوعياأأسابيع بواقع جمستين ثمانية لمدة 

، المحاضرة، دوارتمثيل األتدريب متنوعة )التعمم التعاوني، العصف الذىني، استراتيجية 
(، وكل جمسة كانت حل المشكبلت -، استراتيجية النمذجةالجدول الذاتيالمناقشة، استراتيجية 

ـ اإلجراءات وأداء 7ـ التييئة وتنشيط المعرفة السابقة 7تتم عمى ثبلث خطوات رئيسية ىي:
األنشطة التي تتضمنيا كل جمسة ومناقشة النتائج التي توصموا إلييا وما تم إنجازه من 

 .منيا االستفادةممخص شامل لمجمسة وأوجو  ـ الخاتمة وتقديم0ميمات مطموبة. 
 صدم الربىامر:

لمتأكد من صدق البناء النظري والعممي ومدى تحقيق األنشطة لميدف العام لمبرنامج 
وأىداف كل جمسة، تم عرض البرنامج التدريبي عمى ثبلثة محكمين في مجال عمم النفس 

المحكمين، وتم صياغة البرنامج في صورتو  التفاقالتربوي، وتم إجراء التعديبلت وفقا 
 النيائية.

 تكويه الربىامر:

قبل  المشاركين في الدراسة الطبلب تقويم قبمي: ويتم ذلك بتطبيق أدوات الدراسة عمى
 البدء في تنفيذ البرنامج.

عقب كل جمسة  نامج التدريبيفترة تطبيق البر : ويتم عدة مرات اثناء تقويم تكويني
 في الجمسة التي تمييا.من الواجبات المنزلية  وهفيما انجز ومناقشتيم 
زات المعرفية، ومقياس مقياس التحي)حيث تم تطبيق أدوات الدراسة : التجميعيتقويم ال

 .طبيقا بعديا عقب انتياء البرنامج مباشرةت (االندماج الجامعي
شيرين، تم إجراء تطبيقا بحوالي  من تطبيق البرنامج االنتياءتتبعي: بعد التقويم ال
ثار المستمرة لمبرنامج تحديد اآلعمى أفراد المجموعة التجريبية، بيدف الدراسة  ألدواتالحًقا 

 لقائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية.ا
 اإلسصائية:األضاليب 

واالنحرافات المعيارية، ت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية: المتوسطات استخدم
البحث الحالي، والتحميل مع عينة  وشروط أكد من تحقق، واختبار "ت" بعد التومعامل االرتباط

حزمة البرامج التحميبلت باستخدام وتم إجراء ، والتحميل العاممي التوكيدي ي االستكشافي،العامم
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وبرنامج  (SPSS, version 18)لمعموم االجتماعية اإلحصائية 
(LISREL,Version8.8)،  لممتغير المستقل )البرنامج(،  من حجم األثر التجريبيولمتأكد

 .ῃ2 تم حساب حجم األثر باستخدام مربع ايتا
 :ومياقػتوا ىتائر الدزاضة

 ض األول:ىتائر الفس

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  لمدراسة عمى أنو "ينص الفرض األول 
 متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في بعض التحيزات المعرفية )تحيز خطأ االسناد

تحيز النقطة العمياء( في القياسين القبمي  –التحيز التأكيدي  –تحيز تأثير اليالة  – األساسي
حساب المتوسطات  تمصحة ىذا الفرض  والختبار ."والبعدي لصالح القياس البعدي

وذلك بعد التحقق الفروق بين المجموعات المرتبطة وقيمة "ت" لداللة واالنحرافات المعيارية 
تأثير لمبرنامج القائم عمى نموذج كما تم تحديد حجم المن توافر شروط اجراء اختبار "ت"، 

 ذلك يوضح  (77)وجدول ،عمى متغيرات البحث التابعةتجييز المعمومات االجتماعية 
 (13خذٔل )

طالب انًدًٕعح انتدشٚثٛح فٙ انمٛاعٍٛ انمثهٙ لًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يتٕعطٙ دسخاخ  

انتحٛض انتأكٛذ٘  –تحٛض تأثٛش انٓانح  – األعاعٙ تحٛض خطأ االعُاد )إَٔاع انتحٛض انًعشفٙفٙ  ٘ٔانثعذ

 تحٛض انُمطح انعًٛاء( –

انًتٕعظ  ٌ انًدًٕعاخ انًتغٛشاخ 

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

دسخح 

 انحشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

لًٛح 

ῃ
2 

ٔحدى 

 انتأثٛش

تحٛض خطأ 

 االعُاد

 3.67 3.31 0.34 27 2.23 13.03 33 لثهٙ

 2.01 15.46 33 تعذ٘ كثٛش

تحٛض تأثٛش 

 انٓانح

 3.62 3.31 6.09 27 2.13 7.19 33 لثهٙ

 2.31 13.33 33 تعذ٘ كثٛش

 3.43 3.31 4.65 27 1.67 6.09 33 لثهٙ انتأكٛذ٘انتحٛض 

 1.69 7.33 33 تعذ٘ كثٛش

تحٛض انُمطح 

 انعًٛاء

 3.61 3.31 6.93 27 1.62 9.73 33 لثهٙ

 3.33 11.03 33 تعذ٘ كثٛش

  η2 < 0.01)0.01; (ضعٛف≤  η2  <0.06)يتٕعظ( ; η2 > 

     Cohen(1988)   )كثٛش(0.15

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طبلب  77جدول ) يتضح منو  
في القياسين القبمي والبعدي في مجاالت التحيز المعرفي ) تحيز خطأ المجموعة التجريبية 
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لصالح  (تحيز النقطة العمياء –التحيز التأكيدي  –تحيز تأثير اليالة  – ساسياأل االسناد
تحسن ( مما يدل عمى حدوث 7,77)لة عند مستوى ، حيث كانت قيم "ت" داالقياس البعدي

التحيز  –تحيز تأثير اليالة  –األساسي) تحيز خطأ االسناد  ةالمعرفي اتالتحيز  نواعأبعض في 
( بعد تطبيق البرنامج القائم عمى نموذج تجييز المعمومات تحيز النقطة العمياء –التأكيدي 
التدريبي القائم عمى نموذج تجييز المعمومات ، كما كان حجم تأثير البرنامج االجتماعية
تحيز  –التحيز التأكيدي  –تحيز تأثير اليالة  –األساسيعمى )تحيز خطأ االسناد  االجتماعية

%، وىذا يعني أن تأثير 02إلى  %70قيم حجم التأثير تراوحتكما  ، النقطة العمياء ( كبيرا
تحيز و  وتحيز التأكيديتحيز تأثير اليالة و  األساسي خطأ االسناد كبير في تحيز البرنامج

، وذلك وفقا لما أشار إليو ، لمطبلب المشاركين في المجموعة التجريبيةالنقطة العمياء
Cohen(1988)  من التباين الكمي يدل عمى تأثير 7الذي يفسر حوالى إلى أن التأثير %

متوسط، والتأثير % من التباين الكمي يدل عمى تأثير 0ضئيل، والتأثير الذي يفسر حوالي 
 ،صادق و  أبو حطب في )من التباين الكمي يعد تأثيرا كبيرا% فأكثر 77الذي يفسر حوالي 

وىذا يدل عمى الفعالية المرتفعة والتأثير اإليجابي لمبرنامج عمى (، 777-775، 7777
التحيز  –تحيز تأثير اليالة  – األساسي التحيزات المعرفية ) تحيز خطأ االسنادبعض تعديل 

 ، وبذلك يتحقق الفرض األول لمبحث(تحيز النقطة العمياء –التأكيدي 
 ىتائر الفسض الجاى :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي " نو أعمى ينص الفرض الثاني لمبحث 
درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض التحيزات المعرفية )تحيز خطأ 

تحيز النقطة العمياء( في القياس  –التحيز التأكيدي  –تحيز تأثير اليالة  – األساسي االسناد
والختبار ىذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات  ."التجريبية لصالح المجموعةالبعدي 

وذلك بعد التحقق من توافر  ،الفروق بين المجموعات المستقمةالمعيارية وقيمة "ت" لداللة 
 .ليياإالتي تم التوصل نتائج الوالجدول التالي يوضح شروط اجراء اختبار "ت"، 
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 (11خذٔل)

فٙ انمٛاط  ٔانضاتطح ًدًٕعتٍٛ انتدشٚثٛحانطالب لًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يتٕعطٙ دسخاخ  

 انثعذ٘ فٙ انتحٛضاخ انًعشفٛح

انًتٕعظ  ٌ انًدًٕعاخ انًتغٛشاخ 

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

دسخح 

 انحشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

ῃلًٛح 
2 

ٔحدى 

 انتأثٛش

تحٛض خطأ 

 األعاعٙ االعُاد

 3.63 3.31 7.35 50 2.01 15.46 33 تدشٚثٛح

 2.23 7.33 33 ضاتطح كثٛش

 3.14 3.31 3.30 50 2.31 13.33 33 تدشٚثٛح تحٛض تأثٛش انٓانح

 1.73 11.33 33 ضاتطح يتٕعظ

 3.33 3.31 5.34 50 1.69 7.33 33 تدشٚثٛح انتحٛض انتأكٛذ٘

 1.47 6.76 33 ضاتطح كثٛش

انُمطح  تحٛض

 انعًٛاء

 3.37 3.31 6.33 50 3.33 11.03 33 تدشٚثٛح

 ضاتطح كثٛش

 

33 9.73 1.26 

طبلب درجات ( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي 77من جدول )يتضح 
تحيز تأثير  –)تحيز خطأ االسناد في التحيزات المعرفية  المجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة في القياس البعدي لصالح طبلب ( تحيز النقطة العمياء –التأكيدي التحيز  –اليالة 
تعديل في حدوث ( مما يدل عمى 7,77)"ت" دالة عند مستوى التجريبية حيث كانت قيم 

كما كان حجم تأثير بعد تطبيق البرنامج ، التحيزات المعرفية لدى المجموعة التجريبية 
نموذج تجييز المعمومات االجتماعية عمى ) تحيز خطأ االسناد البرنامج التدريبي القائم عمى 

وىذا   وكان متوسط عمى تحيز تأثير اليالة، تحيز النقطة العمياء( كبيرا، –التحيز التأكيدي  –
يدل عمى الفعالية المرتفعة والتأثير اإليجابي لمبرنامج عمى تعديل التحيزات المعرفية ) تحيز 

تحيز النقطة العمياء، وبذلك يتحقق  –التحيز التأكيدي  –اليالة  تحيز تأثير –خطأ االسناد 
 لمبحث. ثانيالفرض ال

   ىتائر الفسض الجالح:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ينص الفرض الثالث عمى أنو "

االندماج  –بعاده )االندماج المعرفي أطبلب المجموعة التجريبية في االندماج الجامعي و 
االندماج االنفعالي( في القياسين القبمي والبعدي لصالح  –االندماج السموكي  –االجتماعي 

واالنحرافات المعيارية والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات  ،"القياس البعدي.
وذلك بعد التحقق من توافر شروط اجراء  وقيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة

 ."اختبار "ت
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 ( 12خذٔل )

لًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يتٕعطٙ دسخاخ طالب انًدًٕعح انتدشٚثٛح فٙ انمٛاعٍٛ انمثهٙ 

 -ٙانغهٕكاالَذياج  -االَذياج االختًاعٙ –تعادِ )االَذياج انًعشفٙ أٔفٙ االَذياج اندايعٙ ٔانثعذ٘ 

 االَذياج االَفعانٙ(

انًتٕعظ  ٌ انًدًٕعاخ انًتغٛشاخ 

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

دسخح 

 انحشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

لًٛح 

ῃ2 

ٔحدى 

 انتأثٛش

االَذياج 

 انًعشفٙ

 3.52 3.31 5.61 27 3.21 27.13 33 لثهٙ

 4.62 33.73 33 تعذ٘ كثٛش

االَذياج 

 االختًاعٙ

 3.43 3.31 4.41 27 1.73 23.39 33 لثهٙ

 3.37 23.43 33 تعذ٘ كثٛش

 االَذياج

 انغهٕكٙ

 3.55 3.31 5.72 27 1.92 10.93 33 لثهٙ

 3.44 23.33 33 تعذ٘ كثٛش

االَذياج 

 االَفعانٙ

 3.91 3.31 0.46 27 1.79 15.99 33 لثهٙ

 2.47 23.33 33 تعذ٘ كثٛش

 3.92 3.31 0.59 27 3.43 03.79 33 لثهٙ انذسخح انكهٛح

 11.25 133.63 33 تعذ٘ كثٛش

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات 77)وتظير النتائج في جدول   
الدرجة الكمية  لبلندماج الجامعي طبلب المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في 

االندماج االنفعالي(  -االندماج السموكي -االندماج االجتماعي –بعاده )االندماج المعرفي أو 
( مما يدل عمى حدوث 7,77دي، حيث كانت قيم "ت" دالة عند مستوى )لصالح القياس البع

االندماج  –االندماج االجتماعي  –بعاده )االندماج المعرفي أاالندماج الجامعي و  في تحسن
بعد تطبيق البرنامج القائم عمى نموذج تجييز االندماج االنفعالي( والدرجة الكمية  –السموكي 

المعمومات االجتماعية، كما كان حجم تأثير البرنامج التدريبي القائم عمى نموذج تجييز 
االندماج  –بعاده )االندماج المعرفي أاالندماج الجامعي و المعمومات االجتماعية عمى 

كبيرا، وىذا  يدل عمى  درجة الكميةاالندماج االنفعالي( وال –االندماج السموكي  –االجتماعي 
، وبذلك يتحقق االندماج الجامعي وابعادهالفعالية المرتفعة والتأثير اإليجابي لمبرنامج عمى 

 لمبحث. ثالثالفرض ال
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 السابعىتائر الفسض 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الرابع عمى أنو "ينص الفرض 
 –بعاده )االندماج المعرفي أالتجريبية والضابطة في االندماج الجامعي و طبلب المجموعتين 
لصالح االندماج االنفعالي( في القياس البعدي  –االندماج السموكي  –االندماج االجتماعي 

تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والختبار ىذا الفرض  ."التجريبية المجموعة
وذلك بعد التحقق من توافر شروط اجراء  ،ن المجموعات المستقمةوقيمة "ت" لداللة الفروق بي

   التي تم التوصل الييا.نتائج الالتالي يوضح والجدول  اختبار "ت"، 
 (13خذٔل)

انًدًٕعتٍٛ انضاتطح ٔانتدشٚثٛح فٙ انمٛاط  طالبلًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يتٕعطٙ دسخاخ  

 –االَذياج انغهٕكٙ  –االَذياج االختًاعٙ  –)االَذياج انًعشفٙ تعادِ أانثعذ٘ فٙ االَذياج اندايعٙ ٔ

 االَذياج االَفعانٙ( ٔانذسخح انكهٛح

انًتٕعظ  ٌ انًدًٕعاخ انًتغٛشاخ 

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

دسخح 

 انحشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

ῃلًٛح 
2 

ٔحدى 

 انتأثٛش

 3.23 3.31 3.90 50 4.62 33.73 33 تدشٚثٛح االَذياج انًعشفٙ

 3.63 27.03 33 ضاتطح

 3.10 3.31 3.62 50 3.37 23.43 33 تدشٚثٛح االَذياج االختًاعٙ

 3.39 23.23 33 ضاتطح

 3.20 3.31 4.91 50 3.44 23.33 33 تدشٚثٛح االَذياج انغهٕكٙ

 2.35 17.43 33 ضاتطح

 3.20 3.31 4.90 50 2.47 23.33 33 تدشٚثٛح االَذياج االَفعانٙ

 2.17 19.43 33 ضاتطح

 3.35 3.31 5.50 50 11.25 133.63 33 تدشٚثٛح انذسخح انكهٛح(

 9.43 06.733 33 ضاتطح

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طبلب 70يتضح من جدول )
االندماج  –بعاده )االندماج المعرفي أاالندماج الجامعي و المجموعتين التجريبية والضابطة في 

في القياس البعدي االندماج االنفعالي( والدرجة الكمية  –االندماج السموكي  –االجتماعي 
( مما يدل 7,77لصالح طبلب المجموعة التجريبية حيث كانت قيم "ت" دالة عند مستوى )

 –االندماج االجتماعي  –االندماج الجامعي وابعاده )االندماج المعرفي عمى حدوث تعديل في 
لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق االندماج االنفعالي( والدرجة الكمية  –االندماج السموكي 

البرنامج ، كما كان حجم تأثير البرنامج القائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية 
االندماج الجامعي عمى  كبيرا، وىذا يدل عمى الفعالية المرتفعة والتأثير اإليجابي لمبرنامج

 لمبحث.رابع وبذلك يتحقق الفرض ال بعاده أو 
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 ىتائر الفسض اخلامظ:

ال توجد فر وق دالة احصائيا بـين متوسطي درجات ينص الفرض الخامس عمى أنو "
طبلب المجموعة التجريبية في القيـاسين البعـدي والتتبعـي في بعض التحيزات المعرفية )تحيز 

تحيز النقطة  –التحيز التأكيدي  –تحيز تأثير اليالة  – األساسيخطأ االسناد 
لمتعرف عمى داللة  ولمتحقق من ىذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت""العمياء(

تين وذلك بعد التحقق من توافر شروط اجراء اختبار الفروق بين متوسطي مجموعتين مرتبط
 .، والجدول التالي يوضح ذلك"ت"

 ( 14خذٔل )

٘ لًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يتٕعطٙ دسخاخ طالب انًدًٕعح انتدشٚثٛح فٙ انمٛاعٍٛ انثعذ

تحٛض  –انتحٛض انتأكٛذ٘  –تحٛض تأثٛش انٓانح  –خطأ االعُاد  انًعشفٙ)تحٛضفٙ إَٔاع انتحٛض  ٔانتتثعٙ

 انُمطح انعًٛاء(

 انًدًٕعح انًتغٛشاخ 

 انتدشٚثٛح

انًتٕعظ  ٌ

 انحغاتٙ

 االَحشاف

 انًعٛاس٘

دسخح 

 انحشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

تحٛض خطأ 

 االعُاد

 األعاعٙ

 غٛش دانح 1.60 27 2.01 15.46 33 تعذ٘

 2.92 15.93 33 تتثعٙ

تحٛض تأثٛش 

 انٓانح

 غٛش دانح 1.96 27 2.31 13.33 33 تعذ٘

 2.60 12.53 33 تتثعٙ

انتحٛض 

 انتأكٛذ٘

 غٛش دانح 1.24 27 1.69 7.33 33 تعذ٘

 2.33 7.39 33 تتثعٙ

تحٛض انُمطح 

 انعًٛاء

 غٛش دانح 1.14 27 3.33 11.03 33 تعذ٘

 3.32 12.33 33 تتثعٙ

 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات السابق عدم جدوليتضح من الو   
، األساسي يز خطأ االسنادفي القياسين البعدي والتتبعي في تحطبلب المجموعة التجريبية 

ثم تبين تحقق الفرض ، ومن ، وتحيز النقطة العمياءوتحيز تأثير اليالة، والتحيز التأكيدي
 .الخامس

 :طادعىتائر الفسض ال

ال توجد فر وق دالة احصائيا بـين متوسطي درجات طبلب سادس " ينص الفرض ال
بعاده )االندماج أفي االندماج الجامعي و  المجموعة التجريبية في القيـاسين البعـدي والتتبعـي

". ولمتحقق من االندماج االنفعالي( –االندماج السموكي  –االندماج االجتماعي  –المعرفي 
ىذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطي 
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تبار "ت"، والجدول التالي مجموعتين مرتبطتين وذلك بعد التحقق من توافر شروط اجراء اخ
 يوضح ذلك 

 (15خذٔل )

لًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يتٕعطٙ دسخاخ طالب انًدًٕعح انتدشٚثٛح فٙ انمٛاعٍٛ انثعذ٘ 

 -االَذياج انغهٕكٙ -االَذياج االختًاعٙ –ٔانتتثعٙ فٙ االَذياج اندايعٙ ٔاتعادِ )االَذياج انًعشفٙ 

 االَذياج االَفعانٙ(

 انًدًٕعح انًتغٛشاخ

 انتدشٚثٛح

انًتٕعظ  ٌ

 انحغاتٙ

االَحشاف 

 انًعٛاس٘

دسخح 

 انحشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغتٕٖ 

 انذالنح

 غٛش دانح 3,70 27 4,62 33,73 33 تعذ٘ االَذياج انًعشفٙ

 5,37 34,53 33 تتثعٙ

االَذياج 

 االختًاعٙ

 غٛش دانح 3,91 27 3,37 23,43 33 تعذ٘

 3,04 23,09 33 تتثعٙ

 غٛش دانح 3,54 27 3,44 23,33 33 تعذ٘ االَذياج انغهٕكٙ

 4,76 23,43 33 تتثعٙ

 غٛش دانح 1,42 27 2,47 23,33 33 تعذ٘ االَذياج االَفعانٙ

 4,33 21,29 33 تتثعٙ

 غٛش دانح 1,03 27 11,25 133,63 33 تعذ٘ انذسخح انكهٛح

 11,35 133,33 33 تتثعٙ

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات   
بلندماج الجامعي في الدرجة الكمية ل طبلب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي

. االندماج االنفعالي( -االندماج السموكي -االندماج االجتماعي –بعاده )االندماج المعرفي أو 
 الفرض السادس.  ومن ثم تبين تحقق

 مياقػة وتفطري اليتائر:

 :مياقػة وتفطري ىتائر الفسضني األول والجاى  -

عمى قائم فعالية البرنامج ال من خبلل عرض نتائج الفرضين األول والثانيتبين 
 تحيز خطأ االسنادفي تعديل التحيزات المعرفية ) نموذج تجييز المعمومات االجتماعية 

 ىلسنة األوللدى طبلب اتحيز النقطة العمياء(  –التأكيدي  تحيزال –تحيز اليالة  – األساسي
 ،عمميات تجييز المعمومات االجتماعيةتعديل تدريبا عمى  واتمق و البرنامجفي  لذين شاركواا

التحيزات المعرفية ) تحيز خطأ  دالة إحصائيا في فروق  أسفرت النتائج عن وجود حيث
بين متوسطي درجات  تحيز النقطة العمياء( –التحيز التأكيدي  –تحيز اليالة  –االسناد 

فروق ووجود  ،البعديوالبعدي لصالح القياس طبلب المجموعة التجريبية في القياسين القبمي 
التجريبية والضابطة في التحيزات دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين 
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تحيز النقطة  –التحيز التأكيدي  –تحيز اليالة  – األساسيالمعرفية )تحيز خطأ االسناد 
التي تمقت تدريبا عمى عمميات في القياس البعدي لصالح طبلب المجموعة التجريبية ( العمياء

التدريبي القائم عمى نموذج كما كان حجم تأثير البرنامج  ،تجييز المعمومات االجتماعية
تحيز  – األساسي ) تحيز خطأ االسناد التحيزات المعرفية تجييز المعمومات االجتماعية عمى

تحيز النقطة العمياء( كبيرا، وىذا  يدل عمى الفعالية  –التحيز التأكيدي  –تأثير اليالة 
تحيز  –) تحيز خطأ االسناد  المرتفعة والتأثير اإليجابي لمبرنامج عمى تعديل التحيزات المعرفية

وتتفق ىذه النتيجة مع الدراسات  ،(تحيز النقطة العمياء –التحيز التأكيدي  –تأثير اليالة 
إمكانية تعديل التحيزات  إلى توصمت نتائجياوالتي  السابقة التي أجريت عمى طبلب الجامعة

 ) ;et al. ,2017;  Mahsaet al. Tomlin Clegg et al.,2014,   المعرفية  
 ,.2018; Lee et al ,et al. 2013; Dimara 2015; Rocham & Queirós,

)2013 2008; Dunbar et al., Stalder, 2016  
القائم عمى نموذج تجييز  التدريبي في ضوء البرنامج ىذه النتيجةيمكن تفسير و 

البرنامج بمكوناتو الفرعية حدثتو أنشطة أالذي ر يير والتأثيإلى التغ المعمومات االجتماعية
خطوات عمميات تجييز المعمومات تعديل  فيالطبلب  البرنامجحيث ساعد   ،المختمفة

 ،خرينوتفسير نوايا اآل والخارجية عمى تشفير اإلشارات الداخميةتدريبيم بوذلك االجتماعية، 
، مما نتج عنو تعديل في التحيزات المعرفية ، كيفية توليد وبناء االستجابة االجتماعيةعمى و 

التي تسيم في نشأة العوامل من  نأإلى  ليو نتائج الدراسات السابقةإشارت أما  ففي ضوء
يحدث نتيجة معالجة أو تفسير معمومة معينة  يالذ و ،خطأ في التفكيروث حدالتحيزات ىي 

بشكل خاطئ؛ بمعنى أنو غالبا ما تكون ىذه األخطاء نتيجة محاولتنا لتبسيط معالجة 
ال نود معرفة ما يتصادم معيا السابقة التي في الغالب المعمومات عمى ضوء خبراتنا ومعارفنا 

et al., (Buck أثير االجتماعي نتيجة لبعض الدوافع العاطفية واألخبلقية عند الفرد والت
التعامل غير مناسب مما ينتج عنو والتي تعد دليل عمى وجود قصور في التفكير،   (2016

 مع االخرين في مواقف التفاعل المختمفة.
خرين ديا يكون تصورات عن خصائص اآلاالفرد ال ار  إلى أن ويمكن عزو ىذه النتيجة

في  تياسموكياتيم، وىذه التصورات التي يكونيا الفرد ليا أىمياتجاىاتيم ونواياىم وأسباب و 
 ، والتدريب عمى كيفيةن إدراكنا لخصائص اآلخرينفإ، وليذا تكيفو مع البيئة االجتماعية
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يز بين الحقيقة الخارجية يمالت بللمن خ، خريناآل انويتفسير  اإلشارات االجتماعية و تشفير
فييا خبلل ن يقع أبالفخاخ الفكرية التي يمكن  ةيتوعالو  ،واألفكار والمشاعر الناتجة عنيا

صغاء، اإل ةميار ممارسة والتدريب عمى ، تفاعمو االجتماعي مع اآلخرين في البيئة الجامعية
حداث السمبية المتعمقة في تفسير األأثرت بدرجة كبيرة عمى الطبلب  ،بذاتووتنمية وعيو 

 وتكون سبب في حدوث سمبية اعيةاجتم مخططاتبالمناخ الجامعي والتي قد ينتج عنيا 
) &Fiske ويتفق ىذا التفسير مع تفسيرات ،خاصة المعرفية التحيزات

Taylor,2013;Camodeca &Goossens,2005; Finne & Svartda,2017) 
غالًبا ما ينتج سوء فيم ورد فعل خاطئ عن طريق تشفير غير مناسب  والتي اشارت إلى أن

ن يتم تدريب المشارك إلى أنوباإلضافة . لئلشارات والتفسيرات المتحيزة لئلشارات االجتماعية
ات دراسال، وىذا يتفق مع عمى تنمية التعاطف اإليجابي، والتسامح والوعي الذاتيفي البرنامج 

، وتنمية التعاطف وااليجابية ز البيئات التعميميةيمواجيتيا عند تعز  ن التحيزات يتمأالسابقة 
كريك ودودج عمى دور  وذلك وفقا لما أشار لو ،، واحترام التنوعواحترام الذات لدى الطبلب

في تجييز المعمومات االجتماعية، حيث أن الحالة االنفعالية تؤثر عمى عمميات  االنفعاالت
ويدعم ذلك تفسيرات دراسات  .تجييز المعمومات االجتماعية، ويمكن أن تغير من نتائجيا

) 2201 &bos, 2012; Li, (Bohi   تنمية الوعي االنفعالي وتعزيز  البد من مراعاة أنو
القائمة عمى نموذج تجييز  القدرة عمى التحكم في االنفعاالت عند تصميم التدخبلت التجريبية

   .المعمومات االجتماعية
، ويميمون بيئات وثقافات مختمفة ينتمون إلىطبلب الجامعة الجدد ن أ إلى ةضافباإل

وىذا ما يطمق عميو التحيز التأكيدي ، وقد  ،فقطلى انتقاء الدالئل التي تؤيد وجيات نظرىم إ
التفكير  الشخصي، وكأن لدييم مناطق عمياء فييميمون إلى انكار ىذه العيوب في تفكيرىم 

البرنامج القائمة عمى نموذج ن جمسات إفولذلك يطمق عميو تحيز النقطة العمياء  والتي
وتفسير  اإلشارات الداخمية والخارجيةييز المعمومات االجتماعية وما تتضمنيا من  تشفير تج

والتفتح عمى تنمية المرونة  االستجابة من خبلل جمسات  بناءوكيفية  جتماعيةالمعمومات اال
وكيفية اتي والوعي الذ ،خرينعمى تفسير نوايا اآل التدريبلي إباإلضافة  خرين راء اآلآ
وتحيز النقطة  التأكيديلتحيز اكان ليا دور في تعديل واحترام التنوع والتعددية  خرلآلصغاء اإل
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),Castro et al.,; 2017 Whittlestone ىذه التفسيرات دراسات  ؤيدوت ،العمياء
)2008 ; Pronin,2019. 
 :جالح والسابعمياقػة وتفطري ىتائر الفسضني ال -

القائم التدريبي من خبلل عرض نتائج الفرضين الثالث والرابع فعالية البرنامج تبين وي
بعاده ) االندماج أو  تحسين االندماج الجامعيعمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعية في 

لدى طبلب التعميم  االندماج االنفعالي( -االندماج السموكي -االندماج االجتماعي –المعرفي 
المشاركون في البرنامج والذين تمقوا تدريبا عمى تعديل عمميات تجييز  الجامعي الجدد

بعاده ) أاالندماج الجامعي و المعمومات االجتماعية حيث كانت ىناك فروق دالة إحصائيا في  
بين  االندماج االنفعالي( -االندماج السموكي -االندماج االجتماعي –االندماج المعرفي 

التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس  متوسطي درجات طبلب المجموعة
ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طبلب   البعدي لطبلب المجموعة التجريبية،
االندماج  –بعاده )االندماج المعرفي أاالندماج الجامعي و المجموعتين التجريبية والضابطة في 

دى الطبلب الجدد بالمجموعة التجريبية االنفعالي( لاالندماج  -االندماج السموكي -االجتماعي
وتتفق ىذه النتيجة مع  ،التي تمقت تدريبا عمى عمميات تجييز المعمومات االجتماعية

 ,Fristonإمكانية تحسين االندماج الجامعي أمثال سفرت نتائجيا عنأالتي الدراسات 
2011; Hourigan, 2013; (Hedeshi, 2017; Pentaraki& 

Burkholder,2017; Wynnm, Mosholder& Larsen, 2014)  كما أن ،Grillo 
& Damacena, 2015; Pentaraki& Burkholder,2017; Kearney,2019; 

Glencross,  Elsom,  Westacott,  & Stieler-Hunt, 2019)   
نيم غرباء أما يشعرون بأن طبلب السنة األولى غالبا إلى ىذه النتيجة ويمكن عزو 

ن الطبلب الجدد غالبا ما أب Lawrence(2006)، وىذا ما أشار إليو البيئة الجامعيةفي 
مع الثقافة  كاديمي البلزم لبلندماج بسيولةيفتقدون إلى رأس المال االجتماعي والثقافي واأل 

ترجع وليذا الجامعية، وذلك باعتبارىا ثقافة ديناميكية تجسد العديد من الثقافات الفرعية، 
في تحسين االندماج  القائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعيةفعالية البرنامج الباحثة 
 نأحيث  حدثتو أنشطة البرنامج بمكوناتو الفرعية المختمفةأير والتأثير الذي يإلى التغالجامعي 

معرفي يتضمن معمومات اجتماعية إيجابية نحو تكوين بناء  عمىد الطبلب البرنامج ساع
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 kahn(2017) أشار إليومما ساعد عمى تحسين االندماج الجامعي لدييم، وىذا ما  رخاآل
وتتفق  ،ن االندماج الجامعي يتم من خبلل العبلقات االجتماعية التي يحتفظ بيا المتعممونأ

التي ىدفت إلى تدريب  Solstad and Varhaug(2013) ىذه النتيجة مع دراسة 
كيفية تشفير وتفسير اإلشارات االجتماعية، ومعرفة متي عمى المشاركين في البرنامج 

يستخدمون السموك المناسب من خبلل تعميم الميارات االجتماعية واألداء االجتماعي 
 تحسين الميارات االجتماعية، وانخفاضفي فعالية البرنامج إلى شارت النتائج أوالتعاطف، و 
التدريب عمى أن إلى  شارتأالتي  Svartda and Finne(2017)دراسة و  .ئخاطالسموك ال

زيادة الميارات االجتماعية وتقميل إلى  ىدأعمميات نموذج تجييز المعمومات االجتماعية 
 دراسة ويدعم ىذا التفسير المشكبلت السموكية، باإلضافة إلى تحسين العبلقات بين األقران.

(2005)Tinto  أن اندماج الطبلب ال يعتمد فقط عمى كمية ونوعية التفاعل مع  التي أشارت
ويدعم ىذه  ،األقران، ولكن أيضا عمى تصورات الطبلب لمعممييم وأقرانيم وأنفسيم كمتعممين

  .(Ramos-Diaz et al.,2016; Fall& Roberts,2012) دراسات التفسيرات
بين الطبلب  اإليجابياالجتماعي  التفاعل في حدوث ىمن البرنامج ساأكما 

صغاء والتعاطف بعض الميارات مثل ميارة اإل تحسينوكذلك ، ن في البرنامجيالمشارك
في  فعال ويكون ليا دورالتي تحسن من الميارات الشخصية واالجتماعية والتسامح والمرونة 

 & Grillo)لمموقف، ويدعم ىذه التفسيرات دراسات حدوث التفاعل االجتماعي المناسب 
Damacena, 2015; Pentaraki& Burkholder,2017; Glencross, Elsom, 

Westacott, & Stieler-Hunt, 2019) 
ممتعة لطبلب من خبلل أنشطة ا واندماجتفاعل ن البرنامج ساىم في تعزيز أكما 

 تاحة الفرصةا، و الييإاىدافيم، وكيفية الوصول تحديد و  الطبلب اىتمامات دعمعمى  حثت
وتعمم كيفية التحكم في  ،في التعامل مع أقرانيم والمرونة  م وآراء اآلخرينآرائيحترام ال

ن كثيرا من أنشطة أكما  ،لمطبلب الجدد مستجدهمواقف  بمثابة ىذه األنشطة عدتو  ،يمانفعاالت
لتكيف البناء او ، مما عزز عبلقات الدفء والمشاركةكانت تعتمد عمى العمل التعاوني البرنامج 

 & Skinner) دراسات ويؤيد ىذه التفسيرات في الجامعة  وتطوير الخبرة التعميمية
Pitzer,2012, Kearney,2019). كان يطمب  انو اثناء تنفيذ جمسات البرنامج  باإلضافة

المشاركة بأمثمة من مواقف حدثت ليم في بداية تفاعبلتيم  بالبرنامج  من الطبلب المشاركين
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يطمب من  كان جمسةكل الجامعية؛ مما يتيح ليم الفرصة لمتأمل في تجاربيم، وفي نياية 
ليم الفرصة  أتاحأوجو االستفادة من الجمسة؛ مما عن  التعبيرالمشاركين في البرنامج 

لمتفكير في قدراتيم ) التقويم التكويني(، مما يزيد من الكفاءة الذاتية لمطبلب واعتقادىم بانيم 
ويؤيد ىذه التفسير إلى ما  ،ا أداء سموكيات اجتماعية بنجاح في المواقف الجامعيةيستطيعو 

في دراستو النظرية التي  Pentaraki and Burkholder(2017)كل من أشار إليو  
في االندماج الجامعي أن العواطف، والكفاءة الذاتية، وأنشطة  اعتمدت عمى مراجعة األدبيات

التعمم التعاوني، واإلدارة الفعالة لممشاعر السمبية مثل القمق واإلحباط ، والعواطف اإليجابية 
مثل الرضا، وفيم المتعممين لثقافة األخر تعد عوامل ضرورية لزيادة اندماج الطبلب والنجاح 

 األكاديمي. 
 ري ىتائر الفسض اخلامظ:مياقػة وتفط -

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تبين من خبلل عرض نتائج الفرض الخامس 
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في تحيز خطأ 

 عمىىذه النتيجة تدل و  االسناد، وتحيز تأثير اليالة، والتحيز التأكيدي، وتحيز النقطة العمياء،
خبلل  من، وربما يعود السبب في ذلك تعديل التحيزات المعرفيةفي  استقرار أثر البرنامج

خبلل تنوع ، وذلك من ألداء بدقةا، ومراقبة عمقأالتدريب عمى معالجة المعمومات بشكل 
 .فضلأاألنشطة واالستفادة من البرنامج بشكل 

 Buck, Pinkham, Harvey and يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما أشار لو و 
Penn(2016)   وبالطريقة التي يعالج بيا ، بتجييز المعمومات  يرتبط  التحيز المعرفيأن

األفراد أنواع معينة من المعمومات أكثر من غيرىا، وقد تنشأ التحيزات من عمميات معرفية 
طريق تشفير ورد فعل خاطئ عن سوء فيم ن غالبا ما ينتج أو  ،مختمفة يصعب التمييز بينيا

ضوء ما أشار  وذلك في  غير مناسب لئلشارات والتفسيرات المتحيزة لئلشارات االجتماعية
Shahinfar, Kupersmidt and Matza(2001)  عبلقة بين عممية تشفير، عن وجود

وتفسير اإلشارات )الداخمية والخارجية(، وانتقاء اليدف، والسموك الصادر من االفراد في اتجاه 
في الموقف االجتماعي أو االحجام، وأن القصور في أي من عمميات تجييز االقدام 

عمميات ، وليذا فإن تحسين المعمومات االجتماعية، يؤدي إلى خمل في االستجابات السموكية
 تجييز المعمومات االجتماعية تعمل عمى تعديل التحيزات المعرفية.
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وذلك  المعرفيةساعد في تعديل التحيزات  أن التدريب عمى كيفية تجييز المعموماتكما 
),Geist &  Metzger, Tomlin, 2008; Stalderت إليو الدراسات من خبلل ما أشار 

 &Bezerianos Bailly, ; Dimara,2013 ,.2017; Dunbar et al, Padron
)2018 ,Franconeri  فرادؤلل يةتثقيفتعديل التحيزات المعرفية من خبلل تقديم معمومات أن 

 ),Parsons دراسات، وىذا ما اكدنو يحقق نجاح قميل في خفض التحيزاتحول تحيزاتيم 
) Mahsa et al.,2015 2018;   تعديل التحيزات يتم من خبلل تحول المعالجة أن

 .الوضع السريع والبدييي والبلوعي إلى البطيء والمتأمل والواعي المعرفية من
 :مياقػة وتفطري ىتائر الفسض الطادع -

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تبين من خبلل عرض نتائج الفرض السادس 
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في الدرجة الكمية 

 -االندماج السموكي -االندماج االجتماعي –لبلندماج الجامعي وابعاده )االندماج المعرفي 
كما  .لدى الطبلب المشاركين النتيجة عمى استقرار أثر البرنامج لوتد االندماج االنفعالي(.

، في ممارساتيم الجامعية الطبلب انخراطفي وانشطتو االستفادة من البرنامج   تشير إلى
إلى تأسيس عبلقات  يكونوا في حاجةى ان طبلب السنة األولإلى ويمكن تفسير ىذه النتيجة 

جزء ال يتجزأ من عمميات التعمم في  و الزمبلء الجددفعال مع التواصل الو  ةة جديداجتماعي
 عمى العمميات القائم عمى نموذج تجييز المعمومات االجتماعيةالبرنامج ركز قد و  ، الجامعة

المعرفية االجتماعية التي تستخدم في إرساء قواعد التفاعل االجتماعي وليس فقط مساعدة 
 التفسير الدراسات التي اشارت ا، ويؤيد ىذالجديدةعية مالطبلب عمى التكيف مع الثقافة الجا

ساعد عمى اندماج الطبلب داخل الجامعة، وان يداخل الجامعة  أن التفاعل اإليجابي إلى
من زيادة المعرفة االكاديمية وكذلك الميارات الشخصية واالجتماعية في بيئة  استفادوا الطبلب

 ,Grillo& Damacena) من قبل االقران واالساتذة تعميمية تعاونية تتسم بالتحدي والدعم
2015; Pentaraki& Burkholder,2017; Kearney,2019; Glencross,  

Elsom,  Westacott,  & Stieler-Hunt,2019).  مع  كما تتفق مع ىذه النتيجة
التي أسفرت نتائجيا عن وجود عبلقة ارتباطية بين االندماج و  Mouzakis(2017)  دراسة

وتشير نتائج ىذه الدراسات إلى ضرورة  ،األكاديمي واالندماج االجتماعي لدى طبلب الجامعة
 وجود الدعم لطبلب السنة األولى لتحقيق تفاعل اجتماعي ناجح
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 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي:  التوصيات:
ىي  بىذه الجوانو في تعمم الطبلب، بالجوانب التفاعمية واالجتماعية والتعاونية  االىتمام -1

البرامج التعميمية، وليذا يجب تضمينيا في الجيود محددات ميمة لنواتج التعمم مثل جودة 
 لتحسين جودة تعمم الطبلب.المبذولة 

من خبلل مجموعات العمل في وتشجيع العمل الجماعي دعم التفاعل االجتماعي حتمية  -2
 والتواصل عبر شبكات االنترنت. البحثية،والمشاري  المحاضرات والتكميفات،

 لدى طبلب الجامعة. تصميم وبناء برامج تدريبية لمحد من التحيزات المعرفية -3
 إدلووتقديم بالجامعة والتركيز عمى ميارات االستدالل إعادة النظر في المناىج الدراسية  -4

  لمحد من التحيزات المعرفية في التفكير.معرفية 
المجموعات االجتماعية والتنوع في المستويات االجتماعية والثقافية واالقتصادية،  متابعة -5

 .ودعم عمميات االندماج لدييا
العبلقة  الطبلب ىون من العوامل المؤثرة عمى اندماج أأعضاء ىيئة التدريس  زيادة وعي -6

 بين األساتذة والطبلب. الجيدة
، الجامعات لمتوعية بمفيوم االندماج الجامعيب ىيئة التدريس ألعضاءعقد دورات تدريبية  -9

 .مكونات مختمفة الندماج الطبلب وأن ىناك
 :حبوخ مكرتسة

إجراء مزيد من الدراسات في منحي تجييز المعمومات االجتماعية وعبلقاتيا بالمتغيرات   -7
 .في الدراسات العربية وذلك لندرتياالنفسية 

 .األولىعند طبلب السنة  أخرى من التحيزات المعرفيةدراسة أنواع   -7
التحيزات المعرفية( في  –تنبؤية لمتغيرات الدراسة الحالية )االندماج الجامعي دراسة   -0

 طبلب الفرقة الرابعة. دعن األكاديميالتحصيل 
 طرق وأساليب تعمل عمى تعديل التحيزات المعرفية. استكشاف  -7
 طرق وأساليب تعمل عمى تحسين االندماج الجامعي. استكشاف -5
 لمتحيزات المعرفية في االندماج الجامعي. لعدد من انواع االسيام النسبي -0
 ة واالندماج. يفي البيئة التعميملمتغيرات السياق االجتماعي والنفسي  سببية اجراء دراسة -0
 اعميتوواستمرار ف تجييز المعمومات االجتماعية اجراء دراسة طولية لمتحقق في فعالية نموذج -1

 .لمطبلب في االندماج في السنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة
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