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  ملخص
والمتزامن مع عملية اتخاذ  التفكير بصوٍت عاٍلممارسة أثر ستقصاء اإلى  راسةهدفت الّد

شارك في  ،ستويات التعبير اللفظيضمن مستويين من م مشارآينالقرار في أداء ودافعية ال
وقامت جميع . ثالث مجموعاتإلى  موا عشوائياقّس، من جامعة حائل جامعيا طالًبا ٤٢الدراسة 
، حيث )NFC( متفاعلةال شبكة رئيس اإلطفاءبرنامج محاآاة  مهامعلى بالعمل ت االمجموع

باستخدام مستوى التعبير  وذلك ارأثناء اتخاذ القر عاٍل بصوٍتالتفكير  األولىالمجموعة ب من ُطل
لب من المجموعة وُط. تخاذها قرار تّم آّلسباب التي تقف وراء األ ذآرب اللفظي الذي يتطّل

ذآر استخدام مستوى التعبير اللفظي الذي يتطلب أثناء اتخاذ القرار ب عاٍل الثانية التفكير بصوٍت
، تم اتخاذهيإعطاء أي تعليل ألي قرار  ودون ،مهامثناء العمل على الأفقط ما يجول في خاطرهم 

أشارت النتائج إلى وجود فروق . مهامبصمت على نفس ال الضابطةفي حين عملت المجموعة 
لح من المجموعة الثانية والضابطة في األداء والدافعية، ولصا ة األولى وآٍلبين المجموع

 ،لضابطةالمجموعة الثانية وا ر النتائج إلى وجود فروق بينِشلم ُتفي حين  ،المجموعة الضابطة
وضمن مستوى التعبير والمتزامن مع عملية اتخاذ القرار  ٍلعا التفكير بصوٍت ممارسة أي أّن

 أداء ودافعية في َرأثَّتخاذه اسباب التي تقف وراء آل قرار تم األ اللفظي الذي يتطلب ذآر
 .متفاعلةال مهامالعند عملهم على  المجموعة األولى

  .ةة، اتخاذ القرار، الدافعّي، البرتوآوالت اللفظّيعاٍل التفكير بصوٍت: فتاحيةالكلمات الم
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Abstract 
The study aimed to investigate the effective of thinking aloud during 

working on dynamic tasks related to decision making on performance & 
motivation within two levels of verbalization, 42 college students 
participated in the study, divided randomly into three groups. All the 
groups worked on the dynamic tasks of Networked Fire Chief simulation 
program (NCF), the first group was thinking aloud by using the level of 
verbalization that requires verbalize every decision through naming the 
reasons behind the decision they took over, while working on tasks of the 
simulation. The second group used thinking aloud by using the level of 
verbalization that requires verbalize what they had in their minds when 
they made decision without giving any explanations while working on 
the same tasks. The third group worked on the same tasks silently. The 
results indicated that there were differences among the groups, in favor 
of the control group. The result also indicated that there are no 
differences between the second & control group that meant thinking 
aloud by using the level of verbalization that required expressing every 
decision through naming the reasons behind the decision they took over 
during working on dynamic tasks related to decision making had affected 
the performance & motivation in the first group. 

Key concept: Aloud thinking, verbal protocol, decision making, 
motivation.   

 
  مةمقّد

هذا المفهوم ر طّوقد وألبحاث النفسية، له جذور تاريخية عميقة في ا عاٍل التفكير بصوٍت ّنإ
لألحداث التي تجرى في سلوب االستبطان الذي يقوم على قدرة الفرد على المالحظة الواعية أمن 

ا ذاستخدم علماء النفس ه. الحظ بها العالم الخارجيوبشكل قريب من الطريقة التي ُيداخله 
 مشاركال يقوم على مالحظةوهو  من القرن الماضي،الثاني والثالث  نعقديالسلوب في األ
إعطاء تقارير آاملة  ومن ثّم ،م معينةاعند أدائه على مه هلعمليات المعرفية التي حدثت معل

ودقيقة عن تلك العمليات، وتتضمن في جزء منها إعطاء تفسير لتلك العمليات، في حين يقوم 
التقليل من مع التفكير وبشكل متزامن مع عملية  لفظياللتعبير اعلى  عاٍل بصوٍتالتفكير 

  .)Someren, Barnard, & Sandberg , 1994, P29( نومشارآالتفسيرات التي يقوم بها ال

 آأداة بحثية لدراسة المشكالت عاٍل ل من استخدم التفكير بصوٍتّوأ ١٩٢٠ يعتبر واطسون
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ا النتائج التي يمكن استخالصه الجدير بالذآر أّنومن ، )Hayes, 1986, p351( وحّلها
أآثر موثوقية من النتائج التي يمكن الحصول عليها من االستبطان  عاٍل باستخدام التفكير بصوٍت

)Watson, 1920, p91 .( وعلى الرغم من إجراء العديد من الدراسات الناجحة باستخدام
على الوعي  المشاركتتعلق بقدرة  مشكالت نظرية ومنهجية مرتبطة به هناك ّنأ االستبطان إّال

وهذا يقودنا إلى . في حد ذاتها ا يوحي بصعوبة الوعي بعملية االستبطانويات تفكيره، مّمبمحت
هذه عن ما التوجد إجابات مقنعة رّب. طان بعملية االستبطان بحد ذاتهاإمكانية االستب عنالتساؤل 

ير الذي يقوم على التعب عاٍل بصوٍتيكون باالعتماد على أسلوب التفكير  الحّل سئلة، ولعّلألا
ا عن االستبطان الذي يقوم على المالحظة ومن اللفظي عن األفكار التي تتبادر إلى الذهن عوًض

والتي سلوب االستبطان أإلى وجود مشكلة منهجية في  إضافًة. بإعطاء التفسير مشاركقيام ال ثّم
البيانات  ثار آبيرة على االستنتاجات التي يتم التوصل لها، فمن وجهة نظر االستبطان فإّنآلها 

رآز عليها البحوث التي تتبع هذا األسلوب هي األحداث التي تجرى في وعي ن ُتأالتي يجب 
ا يعنى ذاته، مّم مشاركمن خالل ال هذه البيانات اليمكن الوصول إليها إّال ّنأ، مع العلم مشاركال
في مجال ين رلتوصل لنفس النتائج عند إعادة تطبيق الدراسة، مما دفع بالكثيلهناك صعوبة  أّن

  ).Someren, et. al., 1994, p30(بتعاد عن هذا األسلوب االإلى علم النفس 

االساليب المستخدمة في  من أهّم s١٩٥٠ خالل عقد الخمسينات عاٍل بصوٍتأصبح التفكير 
ومع ظهور أجهزة الكمبيوتر . )Kucan & Beck, 1997, p273( استقصاء العمليات المعرفية

هتمام د اال، تجّدs١٩٦٠ ادس من القرن الماضيعقد السالمحوسبة في وتصميم البرامج ال
صعبة تتطلب مستويات عليا من  مهامبالعمليات المعرفية نتيجة لما تطرحه تلك البرامج من 

لذلك تزايد اهتمام علماء النفس بجمع البيانات  ونتيجًة ).Ericsson, 2006, p266(التفكير 
سلوب االستبطان في ذلك؛ ومنذ مطلع الثمانينات أمدوا على ن واعتمشارآياللفظية من قبل ال

sأصبح يعرف بالبرتوآوالت  و فيماأ عاٍل بصوٍتتزايد اعتماد الباحثين على التفكير  ١٩٨٠
  .)Bourg, 2002, p2034(األداء  التي تتوسط على عمليات التفكير ستدالل، لالاللفظية

 مشارآينيات التفكير لدى اللعم لىيزودنا بنافذة للتعرف إ عاٍل بصوٍتفالتفكير 
)Sprainger, Sandral, & Ferrari, 2011, p33(وهي وسيلة فعالة لجمع المعلومات ، 
)Aitken & Mardegan, 2000, p841(ساليب شائعة االستخدام عتبر من األ، وت  
)Boren & Ramey, 2000, p261( ،ظى بقبول شريحة واسعة من المجتمع العلمي حوالتي ت

 ,Someren, et.al., 1994(ثره في هندسة المعرفة في هذا الميدان أجال علم النفس، وله في م
p30( ،بهذا المجالالباحث هتمام ال يعّل مما .  

 ,Russo, Johnson & Stephens( بعض الباحثينهناك  ّنأ غم من ذلك إّالوعلى الّر
2000 Dickson, McLennan & Omodei, Ericsson, & Simon, 1993;1989; (  قد

ؤثر ين أيمكن وضمن مستويات محددة من التعبير اللفظي  عاٍل بصوٍتالتفكير  أشاروا إلى أّن
 طلقوا على هذا التأثير التفاعليةوأ ،مع بعض العوامل الموقفية هنتيجة لتفاعلعلى صدق النتائج 

Reactivityللتفكيرأساسي وحتمي مر أفعية دالافر اتو ألّن ؛ نظًرا )Runco & Chand, 
1995, p246( ، األداء من ى معين ًوعامل مهم للمحافظة على مستوهي) ،٢٠١٠سمير ،
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 أثيرحتمالية تالو، )٧، ص١٩٨٨، حسين(ة التي تحيط بالفرد يبالعوامل البيئثر أتوت، ) ٢ص
 Russo( المشارآين دافعيةفي ضمن مستويات محددة من التعبير اللفظي  عاٍل بصوٍتالتفكير 

et al., 1989, p769 ( ضمن  عاٍل بصوٍتالتفكير  ريثأالباحث استقصاء مدى ترتأى افقد
  .أداء األفراد ودافعيتهم فيمستويين من مستويات التعبير اللفظي 

 
  مشكلة الدراسة

في آأداة بحثية  )البرتوآوالت اللفظية( التفير بصوٍت عاٍل  نهجملشيوع استخدام  نظًرا
علية اوالف ،االنتباهتناولت العديد من المواضيع النفسية مثل التي والكثير من الدراسات التجريبية 

 Camps, 2003; Schunk, 1989; Biggs( مليات المعرفيةوالع ،واتخاذ القرار ،الذاتية
Rosman & Sergenian, 1993; Biehal & Chakrvarti, 1989( ،نتيجة لما أشار إليه و

إمكانية وجود تفاعل بين من  ),pxiii Ericson & Simon 1993,(سايمون وأريكسون 
 أّن اصوًصخ ،وبين بعض العواملعند مستويات محددة من التعبير اللفظي  عاٍل بصوٍتالتفكير 

 ,p229 (Ericsson( ريكسونأشار إليه أ وما، يعتمد على طبيعة المهام المقدمةالتفاعل ذلك 
 عاٍل ٍتزامن التفكير بصوتعندما ي تكون فضل البيانات التي يتم الحصول عليهاأ ّنأمن   ,2006
 عاٍل بصوٍتالتفكير  من أّن )p12000,  ,Branch(إضافة إلى ما أشار إليه برانش  ،داءمع األ
أو عندما تكون  عبًئا معرفيـا مهامعندما تتضمن ال ارتبط ببعض الصعوبات خصوًصين أيمكن 

 عامل رئيسآونها  في الدافعية همية التي تحتلهالأل نظًراو. المعلومات المراد التعبير عنها صعبة
حول العديد من التساؤالت هذا  دوّلفقد ، )١٦، ص٢٠٠٠خليفة، (هم في توجيه سلوك األفراد مو

ضمن مستويات محددة من  عاٍل بصوٍتفكير استخدامهم التعند ين مشارآال دافعية تأثرمدى 
السباب التي تقف وراء اتخاذ مقابل التعبير عن ا الخاطرالتعبير عن ما يجول في ( التعبير اللفظي

ا دفع للبحث في هذا ، مّممتفاعلة مهامالعمل على  عندوالمتزامن مع عملية اتخاذ القرار ) القرار
  . الموضوع

 
  أسئلة الدراسة

   :بالتاليالدراسة أسئلة وفي ضوء ما سبق تتحدد 

شبكة  ةبرنامج محاآا مهامعلى  هل توجد فروق بين متوسط أداء طلبة المجموعة األولى -
استخدام مستوى التعبير من خالل عالٍ  بصوٍتالتفكير  الذين ُطلب منهمو، رئيس اإلطفاء

الموآلة  مهاماألسباب التي تقف خلف آل قرار تم اتخاذه على التعليل اللفظي الذي يتضمن 
الثانية، الذين طلب منهم  أثناء اتخاذهم القرار، وبين متوسط أداء طلبة المجموعةلهم و
التعبير عما استخدام مستوى التعبير اللفظي الذي يتضمن من خالل  عاٍل ر بصوٍتالتفكي

 سباب التي تقف خلف القرارات التي تم اتخاذهافقط ودون تعليل األخاطرهم يجول في 
على نفس  بصمتعملت التي  الضابطةالمجموعة وبين متوسط أداء ، وأثناء اتخاذهم القرار

 .المهام
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، وبين متوسط أداء طلبة سط أداء طلبة المجموعة األولىمتوهل توجد فروق بين  -
 .مقياس الدافعيةوعلى  الضابطةالثانية والمجموعة 

 
  أهداف الدراسة

 :تتلخص أهداف الدراسة باألمور التالية

اٍل ضمن مستويات    استقصاء مدى تأثر  .١ دافعية المشارآين عند استخدامهم التفكير بصوٍت ع
  .اء عملية اتخاذ القرارمحددة من التعبير اللفظي وأثن

اٍل ضمن مستويات          استقصاء مدى تأثر .٢ ر بصوٍت ع د استخدامهم التفكي أداء المشارآين عن
  .محددة من التعبير اللفظي وأثناء عملية اتخاذ القرار

  .إعداد وتصميم أداة لقياس دافعية الطالب مرتبطة بالتفكير بصوٍت عاٍل .٣

ز  .٤ ة تعزي تخدام منهجي الٍ  اس وٍت ع ر بص والت ( التفكي ةالبرتوآ ة   )اللفظي ة المحلي ي البيئ ف
 .المختلفة المترتبة عليها ثاراآلالستقصاء 

 
  أهمّية الدراسة
 ك فإّنل، لذ)البرتوآوالت اللفظية( التفكير بصوٍت عاٍل لمنهج تطبيًقا الدارسة تعتبر هذه

 العلوم المعرفيةمنهج آأداة بحثية في ميدان هذا التسليط الضوء على على قدرتها  من تنبعأهميتها 
  .التي يصعب دراستها بشكل مباشر النفسية الظواهر من العديد دارسة والذي يسهل

التي تحتلها الدافعية آعنصر أساسي وهام في توجيه المكانة  من هميتهاأ الدارسة هذه تكتسب
 ٍتبصوالتفكير المدى الذي يمكن أن يؤثر فيه  تحديدقدرتها على ، إضافة إلى السلوك اإلنساني

 مهامطبيعة اللنتيجة  المشارآين أداء ودافعية فيضمن مستويات محددة من التعبير اللفظي  عاٍل
  .ينمشارآلل المقدمة

منهج واسع  )البرتوآوالت اللفظية(التفكير بصوٍت عاٍل منهج  ّنأالرغم من على و
هذا المنهج  تمتخداسهناك ندرة في الدراسات العربية التي  أّن االستخدام في المجال النفسي إّال

آأداة بحثية للتعرف على العمليات المعرفية أو للتعرف على مدى تفاعله مع المهام المقدمة، لذلك 
  .جاءت هذه الدراسة لتعزيز استخدام مثل هذا المنهج في البيئة المحلية

 
 محددات الدراسة

 :تتحدد نتائج الدراسة بالمحددات التالية

اة شبكة رئيس اإلطفاء والمصمم لدراسة موضوع اتخاذ أداة الدراسة، وهو برنامج محاآ .١
 .بمجال دراسة اتخاذ القرار ًداتفسير النتائج سيكون محّد القرار، لذا فإّن
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 .سلوب اإلحصائي المستخدمراءات المستخدمة في الدراسة، واألاإلج .٢

ئل بكلية الهندسة في جامعة حا التحضيريةالطالب الذآور في السنة اقتصرت الدراسة على  .٣
 .والملتحقين في مساق المهارات الجامعية

 .٢٠١٠/٢٠١١تم تطبيق أدوات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  .٤
 

  مصطلحات الدراسة
ر بصوٍت اٍل التفكي و : ع ارك  وه ه المش وم ب ذي يق ر اللفظي ال كلة  أ التعبي ه لمش اء حل اثن  م

)1980, p217 Simon, Ericsson &(، فه الباحث إجرعّروُيالكالم المسموع الصادر  :هأّن اائي
ى     التي عن المشارك والمتعلق بأسباب اتخاذ القرار  اء األداء عل ا أثن ر عنه ام يعب يس    مه شبكة رئ

 .اإلطفاء

ة سلوآه       وهي :ةالدافعّي ى فاعلي وده وتحافظ عل رد وتق وين    .عملية داخلية تنشط الف وهي تك
تعمل على تحريك وتوجيه السلوك داء وأفرضي يستدل منها على السلوك آمؤشر لما يقوم به من 

في مقياس  مشاركدرجة ال :هاّنأب عرفها الباحث إجرائيـاوُي). ٤١٦، ص ٢٠١١أبوسنة وحجاج، (
 .لهذه الغاية بعد استخراج معامالت الصدق والثبات الخاصة به دعُأوالذي  ،الدافعية

ة أداة بحثية  وهو: شبكة رئيس اإلطفاءبرنامج محاآاة  ة و  وتدريبي دة    مرن ة صممت لع متنقل
ي     تخدمة ف تراتيجيات المس ى االس رف عل ا التع ة، ومنه راض بحثي ن أن  اأغ رار، ويمك اذ الق تخ

د   ،يشارك في األداء على هذه األداة شخص واحد أو أآثر ام وصمم هذا البرنامج لتولي ة   مه متفاعل
ا   اتتطلب  ز بتنوعه ا هو الحال ف     واتخاذ قرار ما بشأنها، والتي تتمي ا آم ة  ختالفه اة الواقعي  ي الحي

)Omodei. et. al., 2004, p1(. د   :هاأّنا ويعرفها الباحث إجرائي ام المحاآاة المصممة لتولي  مه
ة، وتتطلب تفاعل           ) نشطة ومتغيرة( متفاعلة ي تشتعل في الغاب اء الحرائق الت تتمحور حول إطف

ات    استخراج م ، والذي قام الباحث ب المشارآين معها واتخاذ قرار ما بشأنها امالت الصدق والثب ع
 .الخاصة به

 
  الخلفية النظرية

  تعريف التفكير بصوٍت عاٍل
من الضروري  يحتلها التفكير بصوٍت عاٍل في المجال البحثي، فإّن نتيجة لألهمية التي

) p217 ,1980(ف أريكسون وسيمون طالع على اآلراء المختلفة التي تناولته؛ حيث يعّراال
Simon Ericsson & ثناء حله أ ه التعبير اللفظي الذي يقوم به المشاركبصوت عاٍل بأّن التفكير

لمشكلة ما، وُيعد هذا األسلوب من أنسب الطرق لجمع المعلومات لدراسة العمليات المعرفية 
وينظر . Verbal Protocols Method الت اللفظيةوسلوب منهج البرتوآطلق على هذا األوُأ

ه منهجية بحثية تقوم على التعبير عن الحالة على أّن p1 (Orseau ,2006 ,(إليه أورسيا 
حدث لديه عند عن عمليات التفكير التي ت للتعبير لفظيا الداخلية للمشارك، حيث يوجه المشارك
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عن التفكير بشكل صامت، ويقوم المالحظ في هذه األثناء بمالحظة  حله لمشكلة ما عوًضا
جهد من قبل  النتائج، وهذا اإلجراء ال يتطلب أّي المشارك دون أي تدخل منه حتى ال يؤثر على

 & Haak, Jongويشير هاك وجونق وسكالينز  . المشارك واليعوق عملية حل المشكالت
Schllens, (2004,  p1154) المبدأ الرئيس في هذا األسلوب هو الطلب من المشارك  إلى أّن

، ويتمتع هذه مهامء األداء على تلك الوالتعبير اللفظي عن أفكاره أثنا مهامإآمال مجموعة من ال
 p20 ,2004)(في حين يتناولها بارك . حترام في المجال البحثيويحظى با األسلوب بصدٍق عاٍل

Park  ،آاستراتيجية ماوراء معرفية، تقوم على الوصف اللفظي لما نفكر فيه عند حل مشكلة ما
) ١٧ص ،٢٠٠٦(ن تنظر إليها بدر في حي. وهي تزيد من التوجيه واالستقالل الذاتي للمشارك

على أنها تلك االستراتيجية الماوراء معرفية، التي تهدف إلى تجسيد عملية التفكير أثناء العمل 
  . على مهمة تتطلب التفكير

التي تتبادر  ُيعنى التفكير بصوٍت عاٍل بتعبير المشارك بشكل لفظي ومسموع عن األفكار
وعلى العكس من جميع التقنيات األخرى . الموآلة إليه مهمةإلى ذهنه مهما آانت خالل تنفيذه لل
أسئلة،  ءات أو تفسيرات أو اإلجابة عن أّيإيحا إعطاء أّي لجمع البيانات، ال يطلب من المشارك

  ). Someren et al. 1993, p77(ما يشجع على التعبير اللفظي عن أفكاره وإّن

 ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين تبًعااٍل، تباينت التعريفات التي تناولت التفكير بصوٍت ع
 Ericsson( ه منهجية بحثيةللغايات التي هدفت لتحقيقها، فالمجموعة األولى نظرت إليه على أّن
& Simon, 1993; Orseau, 2006 ; Haak et al., 2004 (  وهدفت إلى استخدامه آأداة

 & p217 (Ericsson ,1980(بحثية لدراسة بعض المتغيرات، فكما أشار أريكسون وسيمون 
Simon  إلى إمكانية استخدام هذا األسلوب في استقصاء العديد من القضايا مثل القدرة على حل

. في األداء، وأثر بعض العوامل في عملية حل المشكالت مهامالمشكالت، وأثر صعوبة ال
بدر، ;   Park, 2004(ها استرايجية ما وراء معرفية ونظرت إليها المجموعة الثانية على أّن

زيادة الوعي بالعمليات الذهنية، وفي ظل هذا إلى وهدفت من استخدام هذا األسلوب )  ٢٠٠٦
هدف الدراسة استقصاء مدى  التباين سيعتمد الباحث التفكير بصوٍت عاٍل آمنهجية بحثية ألّن

  .تأثير التفكير بصوٍت عاٍل في الدافعية

اٍل هو إعطاء تعليمات للمشارآين بالتعبير عن فاالفتراض الذي يقوم عليه التفكير بصوٍت ع
أفكارهم بطريقة ال تؤثر على تسلسل ومحتوى األفكار الموجودة لديهم أثناء معالجتهم 

 ثناء التفكيرأللمعلومات، إذ يجب أن تعكس التعبيرات اللفظية المعلومات الحالية والمتوفرة 
)Ericsson, 2006, p227.(  

  تصنيف التفكير بصوٍت عاٍل
تين طريقتين رئيس& p16 (Simon  Ericsson ,1993(وصف أريكسون وسايمون 

أطلقوا عاٍل، وقد  ُتستخدمان للتعرف على العلميات المعرفية من خالل عملية التفكير بصوٍت
والتي يقوم فيها  Verbalization Concurrentعلى األولى التعبيرات اللفظية المتزامنة 

أن يتزامن التعبير  :ى آخر، بمعًنًراالمعلومات عند استحضارها فوعن المشارك بالتعبير اللفظي 
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 Retrospectiveوأطلقوا على الثانية التعبيرات اللفظية الرجعية . اللفظي مع األداء على المهمة
Verbalization ا والتي يقوم المشاركعن العمليات المعرفية التي حدث معه  فيها بالتعبير لفظي

  .عد االنتهاء من المهمةفي وقت سابق، أي ب

إلى وجود عمليات  & p219 (Simon Ericsson ,1980(وأشار إريكسون وسايمون 
وسطية قد تحدث بين سماع المعلومات وقبل توليد االستجابة اللفظية في آلتا الطريقتين، يمكن أن 

ت على تؤثر على عملية معالجة المعلومات، وتقع هذه التعبيرات اللفظية ضمن ثالثة مستويا
  :النحو التالي

وهنا يتم إنتاج التعبيرات اللفظية بنفس الطريقة التي تمت بها معالجتها : ولالمستوى األ -
)Ericsson & Simon, 1993, p16 .(ة عمليات وسطية أّي فهنا ال توجد حاجة إلى

. تصال بهذه األفكارجهد من قبل المشارآين لال للتعبير عن هذه األفكار، وال تستدعي أّي
عندما يقوم الناس بالتعبير عن سلسلة رقمية معينة أثناء حلهم لمسألة  فعلى سبيل المثال،

هم يقومون بالتعبير عن ألّن المستوى األول من التعبير اللفظي يستخدمون رياضية، فإنهم
 & Hertzum, Hansen(األرقام بنفس الطريقة التي تم ترميزها في الذاآرة 

2009. P166 Andersen,.(  

وهنا تحدث عملية وسطية واحدة على األقل بين معالجة المعلومات : مستوى الثانيال -
، فالمعلومات هنا بحاجة )Ericsson & Simon, 1980, p219( والتعبير اللفظي عنها

ة ر عن مفاهيم مجرد، فإذا آان المشارك يريد أن يعّبعنها لفظياترميز قبل التعبير إلى إعادة 
، اهيم ليستطيع التعبير عنها لفظياعادة ترميز تلك المفو بحاجة إلى إمحفوظة في الذاآرة فه

تزيد من المعالجات المعرفية التي يقوم بها  ،وتعتبر عملية إعادة الترميز عملية وسطية
,Hertzum, et al  ,2009(ة معلومات جديدة لبؤرة اهتمامه ها ال تضيف أّيالمشارك، ولكّن

P166( ئهمخاطرهم أثناء أدايجول في  اقيام المشارآين بالتعبير عّم، ومن األمثلة على ذلك 
  ). Dickson, et al., 2000, p225( متفاعلةال مهامال

تتجاوز ما هو مطلوب في  ،ويتطلب هذا المستوى معالجات معرفية إضافية: المستوى الثالث -
فالمعالجات المعرفية في هذا ) p262,2000, Ramy &Boren (ة األصلية المهّم

فانتباه المشارك . المشارك وبالتالي تؤثر في األداء ترآيز انتباه لمستوى تؤثر فيا
ا يؤدي إلى وجود عمليات وسطية للمعلومات الحالية يرتبط بمعلومات وأفكار سابقة مّم

ومن األمثلة على ذلك عندما ُيطلب من المشارك تقديم . متعددة تؤثر على المخرجات النهائية
  ). ,.P166 Hertzum, et al .2009(وآه تفسير ألفكاره وسل

باستخدام التعبيرات  Ericsson & Simon (1993, P106)ُيوصى أريكسون وسايمون 
موا في هذا ها ال تتفاعل مع العمليات العقلية، وقّداللفظية المتزامنة من المستوى األول والثاني ألّن

ويمكن أن نلخص جمع المعلومات، يقوم على تلك التعبيرات آأداة ل امعرفيا الصدد نموذًج
  : التي تدعو إلى استخدامها بما يلي  سباباأل
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ُأجري العديد من الدراسات السستقصاء صدق التقارير اللفظية من المستوى األول والثاني  .١
، )Payne, 1976; Anderson, 1985; Afflerbach & Johnston, 1984(آأداة بحثية 

 .ي تتمتع بهاوأشارت جميعها إلى المصداقية الت

ة المتزامنة من المستوى األول والثاني من حيث المبدأ ال تعيق عملية التعبيرات اللفظّي .٢
التفكير بصوٍت عاٍل يأخذ مكانه بشكل تلقائي  ة، فإّنالتفكير، فأثناء أداء المشارآين للمهّم

ذا ويعتبر ه. فهو يساعد على جمع المعلومات بشكل مباشر ودون تأخير. لدى المشارآين
ر بلغته الخاصة ها تسمح للمشارك أن يعّباألسلوب أسهل مقارنًة بتقنيات االستبطان ألّن

)Someren et al., 1994, P106.( 

 ,Biggs et al., 1993( مهامالمستخدمة في ال العمليات المعرفية بيانات آثيفة عن تقدم .٣
P189.( 

من المستويات الثالثة من قبل  م التعبيرات اللفظيةاجرى استخدقد ه من الجدير بالذآر أّنو
 ;Robinson, 2001; Norris, 1988; Russo, et al., 1989(العديد من الباحثين 

Dickson, et al., 2000( ويشير أربكسون وسايمون ،Ericsson & Simon (1993, 
P106,226) التعبيرات اللفظية من المستوى الثالث يمكن أن تؤثر على األداء، وهذا  إلى أّن

 . تمد على طبيعة التعليمات المقدمة للمشارآينيع

قامت هذه الدراسة باستخدام التفكير بصوٍت عاٍل والمتزامن مع األداء ومن المستويين وقد 
الثاني والثالث، حيث قامت بالطلب من إحدى المجموعات المشارآة في الدراسة بمجرد التفكير 

من  ا لفظيام فقط، وهذا يعتبر تعبيًرا يجول في خاطرهبصوٍت عاٍل من خالل التعبير عّم
المقدمة، والتي تحتاج إلى عمليات وسيطة إلعادة الترميز لقيام  مهامالمستوى الثاني لطبيعة ال

في حين ُطلب من  .إلخ...آثافة النيران، وقوة الرياح :مثل ،المشارآين بالتعبير عن مفاهيم مجردة
 امن خالل  تقديم تفسير لسلوآهم أثناء األداء؛ مّمإحدى المجموعات األخرى التفكير بصوٍت عاٍل 

  . من المستوى الثالث يعتبر تعبيًرا لفظيا
 

  ات التفكير بصوٍت عاٍلإيجابيات وسلبّي
فهو يتميز بالبساطة، ويزودنا باستبصار حول . يتمتع التفكير بصوٍت عاٍل بإيجابيات عديدة

 ,Dix et al., 2004(شاآل المختلفة ساليب التي يتعامل بها المشارك مع المالطرق واأل
p343(مهاملل للعمليات المعرفية التي تتم لدى المشارك أثناء تنفيذه ًالمفّصعرًضا م ، ويقّد 

لجمع المعلومات الحاضرة الة ه ُيعتبر أداة فّعإلى أّن إضافًة). jaspers, 2006, p599(المختلفة 
ات تدلل على أهمية التفكير بصوٍت وجميع هذه الميز). Yoshida, 2008, p200( في ذهنه

  .  عاٍل آأداة بحثية

استجابة المشارك لهذه  سرعةخرى في بصوٍت عاٍل عن التقنيات البحثية األ يتميز التفكيرو
ة تسجيل سلوك التفكير بصوٍت عاٍل إلى إمكانّي إضافًةتتطلب القليل من الخبرة، ها التقنية، ألّن
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المقابالت واالستبيانات، التي تعتمد على  األخرى، مثل ببعكس األسالي أو صوتّي بشكل مرئّي
  ).jaspers, 2006, p599( االتي جرت الحًق المشارك لألحداث تذآر

 ;Boren & Ramey, 2000(تم نقد التفكير بصوٍت عاٍل من قبل العديد من الباحثين ولقد 
Nisbett & Wilson, 1977; Goguen & Linde, 1993  (منها  ما ما يتعلقال سّي

  ومن هذه االنتقادات ما أشار إليه ديكس وآخرون  . سلوب آأداة بحثيةبمصداقية هذا األ
)2004, p346 (Dix et al. تحليل البيانات الناجمة عن التفكير بصوٍت عاٍل ُيمكن أن  من أّن

 & p233 (Nisbett ,1977(ما أشار إليه نيسبت وويلسون وآذلك  .يستغرق الكثير من الوقت
Wilson  عن  ين لعملياتهم العقلية، فالمشارك ال يستطيع التعبيرين غير واعمن آون المشارآ

نتاجها بواسطة المعالجة، وحتى عندما تكون لديهم القدرة على ذلك االستجابة الرئيسية التي تم إ
فهم ال يستطيعون تحديد عملية التغيير التي حدث، والُيمكنهم تحديد المثير الذي استثار 

  . ابة؛ وبالتالي ال يمكن الوثوق بتعبيراتهم اللفظيةاالستج

التفكير بصوٍت عاٍل  إلى أّن  .p33 (Someren et al ,1994(ويشير سوميرين وآخرين 
ة عندما تكون من الذاآرة العاملة، خاّص اآبيًر اًزحّي يستغرق الكثير من وقت المشارك ويحتّل

المستوى الثالث، مما يعيق عملية معالجة المعلومات المعبر عنها معقدة وغير لفظية ومن 
 & Goguen(ويشير قوين وليند  .المعلومات، ويجعل عملية  التعبير اللفظي عملية غير مكتملة

Linde (1993, p6 ها تفتح ه ال يمكن االعتماد على التفكير بصوٍت عاٍل آأدة بحثية ألّنإلى أّن
 .المجال أمام سوء الفهم الناشئ عن تلك التعبيرات

ا قّيًما مصدًر ه يظّلأّن سلوب، إّالجهت لهذا األغم من جميع االنتقادات التي ُووعلى الّر
محددة، آما يبقى  ة إذا جرى تطبيقه في ظل ظروفللمعلومات حول السلوك اإلنساني، خاّص
  ).(jaspers, 2006, p600النظم المختلفة  وتقييم تقنية مفيدة لجمع المعلومات، ولتصميم

 
  ر بصوٍت عاٍلصدق التفكي

 Rhenius (ُأجرى العديد من الدراسات الستقصاء صدق التفكير بصوٍت عاٍل آأداة بحثية 
& Deffner, 1990; Biggs et al., 1993; Winikoff, 1967;(،  وقد أشارت تلك

كوا في هناك بعض الباحثين شّك أّن الدراسات إلى مقدار الصدق الذي يحظى به هذا األسلوب، إّال
). Kantowitz, Roediger & Elms, 2009; Nisbett & Wilson, 1977(ه مصداقيت

التفكير بصوٍت  إلى أّن) Russo, et al., 1998, p760(ويشير روسو وجونسون وستيفنس 
  : عاٍل يمكن أن يكون أداة بحثية غير صادقة في الحاالت التالية

رون وآخرون يموشير سوي. ر التفكير بصوٍت عاٍل في عملية معالجة المعلوماتإذا أّث .١
)1994, p26 (Someren et al. عملية معالجة المعلومات تتأثر إذا علم المشارك  إلى أّن
ا يجعل المشارك أآثر هناك شخص آخر سيقوم بسؤاله عن مجريات ما حدث معه، مّم أّن

اء في ا يؤثر على عملية المعالجة، أو قد تتأثر عملية معالجة المعلومات نتيجة ألخطمّم اتوتًر
للتفسيرات الشخصية التي قد يضفيها  الذاآرة، آأن يفقد المشارك ترآيزه، أو تتأثر نتيجًة
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تّم  ا  يؤثر على صدق األداة وبالتالي على صدق البيانات التيالمشارك على المهمة، مّم
  .جمعها

من وهذا يتض ذا لم يعكس التفكير بصوٍت عاٍل العمليات األساسية التى تجرى لدى المشاركإ .٢
مثل تسجيل (أو الناجمة عن التحيز ) نسيان بعض األفكار(خطاء الناجمة عن السهو األ

خطاء الناجمة عن التحيز أآثر خطورة على الصدق وتعتبر األ) عمليات عقلية لم تحدث
 ).Russo, et al., 1998, p760( ها آانت صادقةها تدخل في تحليل البيانات آما لو أّنألّن

 ,Ericsson & Simon (1993(جدلية فقد قام سايمون وأريكسون للخروج من هذه الو
p106 تأثير  بمراجعة العديد من الدراسات الستقصاء صدق التقارير اللفظية، وتوصال إلى أّن

لمشارآين، وعلى إلى ا لةوالتقارير اللفظية أو غياب تأثيرها يعتمد على خصائص المهمة الموآ
التقارير اللفظية المتزامنة من المستوى األول والثاني ال  ى أّنالتعليمات المعطاة لهم، وأشارا إل
العمليات التي يقوم المشارآون بالتعبير عنها تعكس العمليات  تؤثر على العمليات المعرفية، وأّن

 ,Ericsson(ويرى أريكسون . ا يدلل على صدق هذه التعبيرات آأدة بحثيةالتي تجرى لديهم، مّم
(2006, p229 انات التي يتم الحصول عليها أثناء تزامن التفكير بصوٍت عاٍل مع األداء البي أّن

المشارآين لديهم القدرة على التعبير بشكل دقيق عن سلسلة األفكار  هي بيانات صادقة؛ ألّن
  . المرتبطة بها مهامالحاضرة في أذهانهم عند أدائهم على ال

التعبير اللفظي المتزامن مع األداء  ةمنهجيا إلى ما سبق سيقوم الباحث باستخدام واستناًد
إلى ما أشار إليه  الما يتمتع به من صدق استناًد" مهامالتفكير بصوٍت عاٍل أثناء األداء على ال"

 ,Rhenius & Deffner, 1990; Winikoff, 1967; Ericsson)العديد من الباحثين 
2006; Ericsson & Simon, 1993; Biggs et al., 1993 (غراض الدراسة مع أ ولتناسبه

  .الحالية
 

 اتخاذ القرار واستخدام الحاسوب التفكير بصوٍت عاٍل ودراسة
العديد من الدراسات عملية اتخاذ القرار واستخدم آل منها الحاسوب والتفكير  تتناول

 ,.Germain, 2009; Jeong, Taylor & Chi, 2000; Dickson, et al(بصوٍت عاٍل 
العديد من التساؤالت التي أثيرت حول المعلومات التي ينبغي  بة عناآأدوات بحثية لإلج) 2000

توفرها عند اتخاذ القرار، أو الكيفية التي ُتستخدم بها هذه المعلومات، والكيفية التي ُتنظّم بها 
المعرفة، وغيرها من التساؤالت، بهدف الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة حول الطرق 

، وقامت تلك )Biggs et al., 1993, p 189(لمعالجة المعلومات التي يستخدمها المشارآون 
الدراسات باستخدام الحاسوب لما يتمتع به من قدرة على توفير إطار لفهم العمليات العقلية 

)Arfken, 2006, p6( وهذا ُيعطى صورة واضحة عن أهمية استخدام الحاسوب مع التفكير ،
  . بصوٍت عاٍل

ه يزود محوسبة؛ ألّن مهاموٍت عاٍل والمتزامن مع األداء على استخدام التفكير بص ويجري
اآتسابه واستخدامه من معرفة،  ببيانات مكثفة حول العمليات المستخدمة، وبإشارات حول ما تّم
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وبأهداف المعالجة، والعمليات الجارية، والمعلومات الهامة التي تم استرجاعها من الذاآرة 
ن قبل المشارآين والوقت الذي استخدمت فيه تلك البيانات والبيانات التي تم استدعاؤها م

)Biggs et al., 1993, p 189(وبمعلومات دقيقة عن عمليات اتخاذ القرار ،)Aitken & 
Mardegan, 2000, p841 .( لذلك جرى تطوير العديد من البرامج المحوسبة التي استخدمت

 ,Boyes  & O’Hare(عاٍل آأداة بحثية  في دراسة اتخاذ القرار واستخدم معها التفكير بصوٍت
2011; Omodei at. el, 2004.(  

 
  الدراسات السابقة

  التفكير بصوٍت عاٍل في الدافعية الدراسات التي تناولت أثر: أوًال
الدراسات التي استقصت أثر التفكير بصوٍت عاٍل في الدافعية بشكل مباشر هي دراسات  إّن
هذه الدراسات دراسة روزيندال وبيجزن وفالكينبورغ  ، ومن-على حسب علم الباحث-نادرة 

)2012 (Rozendaal, Buijzen, & Valkenburg  التفكير بصوٍت عاٍل  أّنالتي افترضت
والمتزامن مع مشاهدة اإلعالنات سيعمل على زيادة دافعية األطفال، وقدرتهم على تخصيص 

 طفل تراوحت أعمارهم بين ١٦٣اسة المزيد من الموارد المعرفية للتعامل معها، شارك في الدر
سنة ُقسموا بشكل عشوائي إلى مجموعتين، األولى التي عبر فيها األطفال عن أفكارهم  ١٢-٨

فكارهم بشكل األطفال عن أ بشكل متزامن مع مشاهدتهم لإلعالنات، والثانية التي عبر فيها
ية بشكل غير مباشر من استرجاعي أي بعد االنتهاء من مشاهدة اإلعالنات، وتم قياس الدافع

لقياس مدى تأثر األطفال  Pecheux and Derbaix’sخالل مقياس باتشوآس وديربايكس 
التفكير بصوٍت عاٍل والمتزامن مع األداء يزيد من  بالعالمات التجارية، وأشارت الدراسة إلى أّن

ارية، وأشارت تخصيص المزيد من الموارد المعرفية لمعالجة اإلعالنات التجدافعية األطفال ل
  .الدراسة إلى احتمالية اختالف النتيجة باختالف العينة

ا يعني أّن األداء ارتباط الدافعية باألداء، مّمعلى هناك إجماع لدى معظم نظريات الدافعية و
، وقد أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية )(Huitt, 2001لن يتحقق دون وجود دافع يقع خلفه 

 ,Dawson Macfadyen & Lockyer(افعية من خالل األداء بحد ذاته االستدالل على الد
2009; Bekele, 2010; 2009 من المناسب أنّ ، ونتيجة لذلك فقد وجد الباحث )،الزعانين

استعراض بعض الدراسات التي أشارت إلى تأثر الدافعية نتيجة لتأثر األداء، ومن هذه الدراسات 
منهجية التفكير االتي هدفت إلى استقصاء صدق  Russo et al)  ١٩٨٩(روسو وآخرين دراسة 

التفكير بصوٍت عاٍل يؤثر في األداء  ، وأشاروا فيها إلى أّن)البرتوآوالت اللفظية(بصوٍت عاٍل 
، وعزوا ذلك التأثير إلى التحول في دافعية المشارآين والذي يعود إلى علم بشكل سلبي

هم سيبذلون المزيد من الجهد ألداء حليل، ولذلك فإّنهم قيد المالحظة والتأداء المشارآين بأّن
، طالًبا جامعيا ٢٤أجريت الدراسة على وقد ا سيؤثر على األداء، المهام بشكل أفضل مّم
ختيار بين عدة بدائل أو اختبار رافن للمصفوفات أو اال(عة متنو مهامواشتملت على استخدام 

ن، وجرى توزيع المشارآين ء لدى المشارآيتهدف لقياس مدى تأثر األداو) تأليف الكلمات
المجموعة التي عملت بصمت، : إلى أربع مجموعات متساوية وعلى النحو التالي عشوائيا
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والمجموعة التي فكرت بصوٍت عاٍل وبشكل متزامن مع األداء، والمجموعة التي فكرت بصوٍت 
رآين التعبير عن أفكارهم فقد طلب من نصف المشا أما المجموعة الرابعة. بشكل رجعيعاٍل و

لب من النصف اآلخر التعبير إلى المشكلة الموجودة بين أيديهم، وط عي استناًدابشكل استرجا
  .إلى الحلول التي قدموها رجعيا استناًدا

إلى استقصاء أثر التفكير بصوٍت عاٍل على أداء  Boritz (1986)هدفت دراسة لبوريتز 
خبرة قليلة، مدراء، خبراء،  ئون، ذووتدمب(ختلفة ين ضمن مستويات إدارية مالمشارآ

إلى مجموعتين، احتوت سموا عشوائًيا للحسابات، ُق امدقًق ٤٠ ، شارك في الدراسة)ومتخصصون
ى، عملت المجموعة األولى بشكل صامت على آل مجموعة على أربعة مشارآين من آل مستًو

لثانية التفكير بصوٍت عاٍل أثناء األداء التي ُأوآلت إليها، في حين طلب من المجموعة ا مهامال
لتزامهم بالتعليمات، ا، وجرى التسجيل الصوتي لتعبيراتهم اللفظية للتاآد من مهامعلى نفس ال
ميزانية بشكل فردي، وضمن معايير وضعت لهذه  ١٦ الطلب من آل مشارك تقييم مهامتناولت ال

أشارت وء من خالل مقياس ُأعّد لهذه الغاية، الغاية، وتم قياس أثر التفكير بصوٍت عاٍل على األدا
ة بالمجموعة التي عملت التفكير بصوٍت عاٍل أدى إلى استجابات أفضل مقارن النتائج إلى أّن
 .ت الدراسة ذلك بتحسن دافعيتهم نتيجة للتفكير بصوٍت عاٍلبصمت، وعّلل

  :التالي على النحونتائج هذه المجموعة من الدراسات  ويمكن تلخيص أهّم

التفكير بصوٍت عاٍل أثر بشكل إيجابي في الدافعية  أشارت جميع الدراسات السابقة إلى أّن -
جميع الدراسات السابقة لم  إلى زيادتها، والمتتبع لجميع الدراسات السابقة يجد أّن أّدى امّم

 ما أشاروا إلى  الدافعيةتقم بدراسة الدافعية بشكل مباشر باستثناء دراسة روزيندال، وإّن
إلى أداء المشارآين؛ فهم بذلك يختلفون عن الدراسة الحالية التي تهدف إلى دراسة  ااستناًد

  .الدافعية بشكل مباشر

حتمالية اختالف النتيجة اأجريت دراسة روزيندال على عينة من األطفال وأشارت إلى  -
ي دراسة بورتريز على عينة من مدققي الحسابات العاملين فقامت باختالف العينة، و

الميدان، فهما بذلك تختلفان مع الدراسة الحالية من حيث العينة، في حين تتفق الدراسة 
 .على عينة من طلبة الجامعة جرى تطبيق آلتيهما من حيث العينة إذ الحالية مع دراسة رسو

 تراوحت ما بين ،متنوعةمهاّم مع  ،ستخدم التفكير بصوٍت عاٍل في الدراسات السابقةا -
ت ، وهذا يختلف عن الدراسة الحالية التي تميزالعمل على عدة مهاّمإلى  ،ناتمشاهدة اإلعال

 .مما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؛ ها متفاعلة وضاغطةأّنفي ها مهاّم

استخدمت جميع الدراسات السابقة التفكير بصوٍت عاٍل والمتزامن مع األداء لتتفق بذلك مع  -
اء دراسة روسو التي استخدمت التفكير بصوٍت عاٍل بشكل الدراسة الحالية، باستثن

 .استرجاعي



 "......في والمتزامن مع عملية اتخاذ القرار  عاٍل صوٍتبالتفكير أثر "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٧٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) سانيةالعلوم االن(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الدراسات التي تناولت أثر التفكير بصوٍت عاٍل في اتخاذ القرار:ثانيًا
هناك العديد من الدراسات التي تناولت أثر التفكير بصوٍت عاٍل في اتخاذ القرار ومن هذه 

ستقصاء أثر التي هدفت إلى ا .Dickson, et al) 2000(الدراسات دراسة ديكسون وآخرون 
 ٦٠ شارك في التجربة. المعقدة األداء على المهام التعبير اللفظي المتزامن مع اتخاذ القرار في

ُطلب من وقد من طلبة الجامعة، تم توزيعهم إلى ثالثة مجموعات وبشكل عشوائي،  مشارًآا
التعبير اللفظي الذي باستخدام مستوى  رأثناء اتخاذهم القراالمجموعة األولى التفكير بصوٍت عاٍل 

ُطلب من المجموعة الثانية التفكير بصوٍت يتطلب إعطاء تعليل عن سبب اتخاذهم لهذا القرار، و
التعبير اللفظي الذي يتطلب التعبير بكلمات عامة عما باستخدام مستوى  أثناء اتخاذهم القرارعاٍل 

، في حين ُطلب من المجموعة الثالثة ت المتخذةيجول في خاطرهم ودون إعطاء أي تعليل للقرارا
طفاء وهى عبارة عن محاآاة شبكة رئيس اإل لمشارآون على مهامعمل اولقد . العمل بصمت

محوسبة تقوم على إطفاء الحرائق واتخاذ القرارات بشأنها، وجرى قياس األداء من خالل عدد 
 تعليل أسباب اتخاذها للقرارتي ُطلب منها المجموعة ال القرارات المتخذة، وأشارت النتائح إلى أّن

التفكير بصوٍت عاٍل والمتزامن  آان أداؤها أسوأ مقارنة بالمجموعات األخرى، مما يدلل على أّن
ر مع عملية اتخاذ القرار باستخدام مستوى التعبير اللفظي الذي يتضمن تعليل القرارات المتخذة أّث

وجود فروق بين المجموعة التي فكرت بصوٍت عاٍل في األداء، في حين لم تشر الدارسة إلى 
باستخدام مستوى التعبير اللفظي الذي يتضمن التعبير عما يجول في خاطرهم وبين المجموعة 

  .التي عملت بصمت

 Schooler-Engstler&  Schooler ) 1990(في دراسة لسكولر وأنقستلير سكولر و
 شارك في الدراسة ولقداتخاذ القرار، على مهاّماألداء  دراسة أثر التعبير اللفظي فيهدفت إلى 

وقد ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، طالًباجامعيا ٥١٨
قامت الدراسة على عرض مقطع فيديو لسرقة بنك ومن ثم ُطلب من المجموعة األولى 

 كير بصوٍت عاٍل أثناء تقديم وصف لوجهنتهاء من عرض الفيديو بالتفمباشرة بعد اال) التجريبية(
بهدف التعرف على السارق ولمدة زمنية محددة، في حين قامت المجموعة الثانية  السارق

بقراءة نصوص ليست لها عالقة بالتجربة ولنفس المدة المحددة للمجموعة األولى، ) الضابطة(
لسارق في مقطع الفيديو واتخاذ وجرى بعد ذلك تطبيق اختبار قام الباحثان بإعداده للتعرف على ا

أثناء اتخاذهم القرار بشأن  رت لفظياالمجموعة التي عبَّ القرار بشأن ذلك، أشارت النتائج إلى أّن
  .آان أداؤها أسوأ مقارنة بالمجموعة األخرىنفسه  السارق وفي ظل ظروف ضاغطة في الوقت

باستقصاء   Ahlum-Heath & Di-Vesta)1986(وقام آل من أهلوم هيث ودايفيستا 
شارك في . اتخاذ القرار وحل المشاآل المعقدة مهامأثر الوعي بالتعبيرات اللفظية في األداء على 

أبراج هانوى التي تتطلب من  باألداء على مهام، قاموا وبشكل فردي طالًبا جامعيا ٥٠ الدراسة
ن تعليمات معينة، المشارك اتخاذ قرارات بشأن ترتيب ست حلقات مختلفة في الحجم، وضم

وجرى قياس اتخاذ القرار بعدد الحرآات المستخدمة للوصول إلى الترتيب المناسب، والوقت 
المجموعة التي : ، هيإلى خمس مجموعات ن عشوائياوُقسم المشارآو. الُمستغرق في اإلنجاز

محددة، والمجموعة ضمن معايير  األداء وطلب منها التعبير لفظيا على التعبير أثناء تلقت تدريًبا
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ضوابط، والمجموعة التي لم  التي لم تتلق أي تدريب وطلب منها التعبير بشكل تلقائي دون أّي
 اضمن معايير محددة، والمجموعة التي تلقت تدريًبي تدريب وطلب منها التعبير لفظيا تتلق أ

. ة العمل بصمتضوابط، وطلب من المجموعة الخامس وطلب منها التعبير بشكل تلقائي دون أّي
الوعي بالتعبيرات اللفظية سّهل من أدائهم في حل المشكالت واتخاذ  أشارت النتائج إلى أّن

  .  القرار

بيان أثر إلى دراسة هدفت   Wilder & Harvey)1971(وأجرى ويلدر وهارفي 
لدى  اتخاذ القرار في األداء على مهام) الصامت(استخدام التعبير اللفظي العلني وغير العلني 

  Gagen & Smithجانييه وسميت ثانوية، استخدمت في الدراسة مهامعينة من طلبة المدرسة ال
إلى ثالث  سموا عشوائيامشارك ُق ٧٣شارك في الدراسة و، ١٩٦٢التخاذ القرار التي ُأعدت عام 

مجموعات، ُطلب من المجموعة األولى التفكير بصوٍت عاٍل باستخدام مستوى التعبير اللفظي 
، وُطلب من )التعبير العلني(الذي يتضمن التعبير عن آل خطوة يقومون بها أثناء اتخاذ القرار 

المجموعة الثانية التفكير فقط في األسباب التي دفعتهم التخاذ القرار دون التعبير اللفظي عنها 
، وإلى أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين المجموعات). غير العلني(وأثناء اتخاذ القرار 

األداء قد يتأثر إذا جرى تطبيق الدراسة على  هذه النتيجة ربما تنطبق فقط على الراشدين وأّن أّن
  .عينة من األطفال

 .فتكاد تكون غير موجودة -  حسب علم الباحث -  ا الدراسات العربية في هذا المجالأّم
منهج البرتوآوالت  والتي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام) ٢٠٠٦(باستثناء دراسة سليمان 

 امشارًآ ١٣٤ ، جرت الدراسة على)التفكير بصوٍت عاٍل في التخطيط آعملية معرفية(اللفظية 
إلى أربع مجموعات، ُطلب من المجموعة األولى العمل  سموا عشوائيامن طالب الجامعة، ُق

ية التخطيط، بصمت وعدم التخطيط، وُطلب من المجموعة الثانية التفكير بصوٍت عاٍل أثناء عمل
وُطلب من المجموعة الثالثة التفكير بصوٍت عاٍل أثناء األداء على المهمة، وُطلب من المجموعة 

عملت جميع المجموعات على و. الرابعة التفكير بصوٍت عاٍل أثناء مرحلتي التخطيط والتنفيذ
لموضوعة والتي تقوم على النقل الهادف والمحدد لمجموعة من األقراص ا(أبراج لندن  مهام

المجموعات التي استخدمت التفكير بصوٍت عاٍل  وأشارت الننائج إلى أّن) ضمن ترتيب معين
 أثناء مرحلة التخطيط والتنفيذ آانت أبطأ في عملية التخطيط مقارنة بالمجموعات اُألخرى، وأّن

  .لندنأبراج  مهامن أو يقلل من األداء أو اتخاذ القرارات على التفكير بصوٍت عاٍل لم يحّس

  : وفيما يلي تعقيب عام على الدراسات السابقة

جميع الدراسات السابقة قامت باستخدام التفكير بصوٍت عاٍل والمتزامن مع األداء لتتفق بذلك  -
 .مع الدراسة الحالية، وهذا يبرر اهتمام الباحث بتزامن التفكير بصوٍت عاٍل مع األداء

الدراسة الحالية، من حيث األهداف  تعتبر دراسة ديكسون هي الدراسة األقرب إلى -
 .ها تختلف عنها في المتغيرات والتصميم اإلحصائيوالمحتوى، ولكّن
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تنوعت الدراسات السابقة في العينات المستخدمة، والتي تراوحت من طلبة الجامعات إلى  -
مار ما يدلل على أهمية التفكير بصوٍت عاٍل آمنهجية بحثية مع األعطلبة المدرسة الثانوية، ّم

 .المختلفة 

 ;wilder & Harvey, 1971; Dickson, et. al., 2000 (تدعم جميع الدراسات  -
Ahlum-Heath & Di-Vesta, 1986;  ( التي تناولت أثر التفكير بصوٍت عاٍل في
التفكير بصوٍت عاٍل ال يؤثر أو يكون تأثيره  األداء ما أشار إليه أريكسون وسايمون، من أّن

ء إذا ما أعطي المشارآون تعليمات بالتفكير بصوٍت عاٍل بصورته على األدا امحدوًد
 .تفسير البسيطة دون إعطاء أّي

ا الدراسات التي تناولت التفكير بصوٍت عاٍل والتي ُطلب فيها من المشارآين تقديم تعليل أّم -
 ;Engstler&  SchoolerDickson et al., 2000-(أو وصف لما  يقومون به 

, 1990School (أشارت إلى تأثر األداء نتيجة لذلك فقد . 

آونها تهدف إلى ت عن الدراسات السابقة زمّيالدراسة الحالية ت وبشكل عام يمكن القول أّن
 متفاعلة وضاغطة في الوقت، إضافًة مهامالمقدمة فيها  مهامال دراسة الدافعية بشكل مباشر، وأّن

وتختلف عنها في المتغيرات والتصميم  ةفي بيئة مختلفة عن الدراسات السابق تجريها إلى أّن
 .اإلحصائي

 
  الطريقة واإلجراءات

 
  مجتمع الدراسة

كلية الهندسة في جامعة ب التحضيريةالطالب الذآور في السنة  ن مجتمع الدراسة منتكّو
 والبالغ عددهم ٢٠١٠/٢٠١١ حائل والملتحقين في مساق المهارات الجامعية في الفصل الثاني

  .طالًبا ٥١٥
 

  الدراسة عينة
السنة بآلية الهندسة الملتحقين  من طالبجميعهم ذآور  طالًبا ٦٠تكونت عينة الدراسة من 

ختيار هذا المساق ا، وتم المهارات الجامعية في جامعة حائلمساق ، والمسجلين في التحضيرية
الب اشترك الط .الدراسةب الخاصة جراءاتاإلسهل في الجامعة مما ُي هيقوم بتدريس آون الباحث

إليهم لة والموآ مهامالطالب المتغيبين والذين لم يكملوا الوبعد استبعاد ، وعيقي الدراسة بشكل ط
في  اطالًب ١٤ بواقعمجموعات  ثالث ا موزعين بالتساوي علىطالًب ٤٢لفت عينة الدراسة من تأ

  .آل مجموعة
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  أدوات الدراسة

 برنامج محاآاة شبكة رئيس اإلطفاء
التخاذ القرار على  متفاعلة مهامحاآاة شبكة رئيس اإلطفاء لتوليد تم استخدام برنامج م

ضوئها، وهي محاآاة لحرائق تندلع في الغابات وتنتشر إلى المناطق المجاورة، وتتطلب من 
وجرى استخدام سيناريو مكافحة حريق الغابة . سيطر على انتشار الحرائقيأن المشارك 

لقائي، والذي يأخذ المشارك فيه دور الضابط المسؤول االفتراضي الموجود في المحاآاة بشكل ت
  . عن عمليات اإلطفاء للسيطرة على انتشار الحرائق باالعتماد على األجهزة المتوفرة في المحاآاة

على المشارآين و، بة تحتوي على مسطحات مائية ومراٍعتقوم المحاآاة بعرض مشاهد لغا
ممكنة ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى من خالل في هذه المحاآاة إخماد النيران بالسرعة ال

إلى المناطق ) عربات اإلطفاء، والطائرات المروحية(تحريك األجهزة المتوفرة في المحاآاة 
ويمكن أن تتوقف هذه اآلليات عن العمل بشكل مفاجئ نتيجة لخلوها من الماء، . المشتعلة إلطفائها

تحتوى المحاآاة آذلك على مؤشر التجاه الرياح و. تما نضبلذا على المشارآين إعادة تعبئتها آّل
االتجاه الذي يمكن أن تنتشر فيه النيران، وعلى  إلى ى يسار الشاشة، والذي يعطي مؤشًرافي أعل

إّن عن طبيعة إطفاء المراعي، حيث  يختلف تماًماطبيعة إطفاء الغابات  المشارآين أن يدرآوا أّن
آمية  سرعة انتشار النيران في المراعي أآبر بكثير من سرعة انتشارها في الغابات، آما أّن

 المواد القابلة لالحتراق في الغابات أآبر من آمية المواد القابلة لالحتراق في المراعي، لذا فإّن
ن يضع فعلى المشارك أآثافة انتشار النيران في الغابات تكون أآبر بكثير مقارنة بالمراعي، 

  . عتبارات والعوامل في اعتباره عند اتخاذ القرارجميع هذه اال

محاولتان تجريبيتان متتاليتان على برنامج محاآاة شبكة رئيس اإلطفاء، ُسبقتا أجريت و
بعرض قصة لتغطية األحداث التي تجرى في المحاآاة، والتي ُحددت من خاللها أدوار 

 تحقيًقايقونات الموجودة في المحاآاة األافق مع ومسؤليات آل مشارك، وروعي فيها أن تتو
تم ضبط إعدادات آل محاولة من المحاوالت في برنامج ). الملحق أ(للصدق النفسي للمحاآاة 

محاآاة شبكة رئيس اإلطفاء، من حيث مواقع اشتعال النيران، واتجاه هبوب الرياح، واألجهزة 
ثانية،  ٤٠لمحاولة والمقدر بخمس دقائق والمتوفرة في المحاولة، والزمن الذي ستستغرقه ا

تم قياس األداء من خالل استخراج النسبة و. مت آلتا المحاولتين من نفس مستوى الصعوبةوُصّم
عقبت التدريب ونهاية محترقة في نهاية المحاوالت التي المئوية لعناصر المنظر الطبيعي غير ال

  .راجها وحفظها بشكل تلقائيالمحاوالت التجريبية، والتي تقوم المحاآاة باستخ
 

  الصدق األوَّلي للمحاآاة

قام الباحث بعرض األداة و إجراءات القياس على مجموعة من عشرة محكمين من أعضاء 
الهيئة التدريسية في آليات العلوم التربوية في تخصص علم النفس والقياس والتقويم لدى 

مة إجراءات القياس ق المحاآاة ومالءفة للوقوف على صدالجامعات السعودية واألردنية المختل
محاآاة للدراسة الحالية، والنظر إلى ُطلب منهم تحديد مدى شمولية ومناسبة الوللدراسة الحالية، 
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وآانت تقديراتهم آافية العتبار المحاآاة . مدى توافق إجراءات القياس مع أهداف الدراسة الحالية
من المالحظات على بعض  ى المحكمون عدًداوأبد. سة الحاليةصادقة وتتناسب مع غرض الدرا

  .اإلجراءات الشكلية المتعلقة بإجراءات القياس، وقد ُأخذ باالقتراحات التي قدمها المحكمون
 

 للمحاآاة األوَّليالثبات 
تدريب مجموعة من  اقام الباحث باستخراج معامل ارتباط سبيرمان لألداء لمحاولتين عقبت

 اواحًد االدراسة، وآان الفاصل الزمني بين المحاولتين أسبوًعالمشارآين غير المنخرطين في 
      . على األقل

، وهو ٠٫٧٠وبلغ معامل االرتباط  ، مشارًآا ١٥ بلغ عدد المشارآين في هذه المحاوالت
مما يدل على درجة جيدة من الثبات تفي للبدء ، )α=  0.01(مستوى الداللة عند  إحصائًيادال 
  .الدراسةفي 

 
  لدافعيةمقياس ا

 ،)الملحق ب( عاٍل بصوٍتبالتفكير  ةمرتبطلقياس دافعية الطالب  أداةقام الباحث بإعداد 
  : وعلى النحو التالي

 .س التي تناولت الدافعيةيياطالع على العديد من المقاال -

وضعت على مقياس متدرج من فقرة  ٤٥ بصورٍة مبدئيٍة بلغت المقياسصياغة فقرات  -
 .فق بشدة إلى غير موافق بشدةخمسة حقول يمتد من أوا

 .استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس -
 

  تصحيح المقياس
تم صياغتها  ،فقرات فقرة، تشتمل على ثالث ٣٢األداة في صورتها النـهـائيـة  تتضمن

التي تمتد (استخدام أسلوب االستجابة المتدرجة ، ونظًرا إلى ٣،٧،١٥لبي وهي الفقرات بشكل س
أوافق : تي، فقد وزعت درجات الفقرات اإليجابية آاآل)إلى غير موافق بشدة ... من موافق بشدة

أما درجات الفقرات السلبية فقد وزعت . غير موافق بشدة تأخذ درجة واحدة ٥ بشدة تأخذ الدرجة
، والحد درجات ٥ غير موافق بشدة تأخذ... أوافق بشدة تأخذ درجة واحدة: على النحو التالي
الحد األدنى للعالمة في حين يبلغ  ،١٦٠ مشاركلتي يمكن أن يحصل عليها الاة األقصى للعالم

 . عالمة ٣٢ المشارك التي يمكن أن يحصل عليها
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  صدق المقياس
قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين في ميدان علم 

 ،لمقياسالمحتوى لوقوف على صدق النفس، من أساتذة الجامعات السعودية واألردنية المختلفة لل
ومراجعته من حيث الصياغة اللغوية ووضوح الفقرات ودقتها، ومدى انسجامها مع الدراسة 

وقد  .ادِة صياغتها لتكون أآثر انسجاًماالحالية، أشار المحكمون إلى حذف بعض الفقرات أو إع
  .صادًقا عتبار المقياسآافيه الاعتبارات المحكمين آانت  اعتبر الباحث أّن

 
  ثبات المقياس

في التحضيرية تم اختيارهم بشكل عشوائي من طلبة السنة  طالًبا ٣٠ طبق االختبار على
، والمسجلين في مساق ٢٠١٠/٢٠١١آلية الهندسة والملتحقين بالدراسة للفصل الدراسي الثاني

الختبار والذي ا للفآرونباخ أالمهارات الجامعية، وليسوا من عينة الدراسة، وتمَّ استخراج معامل 
وهي معامالت ثبات  ٠٫٩٢ والذي بلغ ختباررتباط بيرسون بين نصفي االا، ومعامل ٠٫٩٦ بلغ

 .عتبرها الباحث دالالت آافية لثبات المقياساجيدة، و
 

  متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل
  : يمن التعبير اللفظ وضمن مستويين، اتخاذ القرار والمتزامن مع عاٍل بصوٍتالتفكير 

سباب التي تقف وراء عاٍل من خالل ذآر األ بصوٍتوالذي يتطلب التفكير  :المستوى األول -
  .تخاذهاآل قرار تم 

عاٍل من خالل ذآر ما يجول في  بصوٍتوالذي يتطلب مجرد التفكير : المستوى الثاني -
  .تخاذهم القراراخاطر المشارآين عند 

  المتغير التابع
ق بشكل قبلي وبعدي بِّوُط ،ا لهذه الدراسةصيًصخعد ُألذي مقياس الدافعية واعلى الدرجة  -

  .والضابطة والثانية األولى المجموعات الثالثعلى 

 .  درجة األداء على شبكة رئيس اإلطفاء في المحاولتين التجريبيتين -
 

 المجموعة األولى
 لفظيالر التعبيباستخدام مستوى أثناء اتخاذهم القرار  عاٍل بصوٍت التفكيرالتي طلب منها 

  .في المحاآاة لهتوصلوا تخاذهم لكل قرار اسباب التي تقف خلف األالذي يتطلب ذآر 
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 المجموعة الثانية
باستخدام مستوى التعبير اللفظي الذي  تخاذهم القراراأثناء  عاٍل بصوٍتطلب منها التفكير 

في  ارسباب التي تقف خلف اتخاذهم ألي قرما يجول بخاطرهم دون ذآر األيتطلب ذآر 
  .    المحاآاة

 
 الضابطةالمجموعة 

  .ئهم على محاآاة شبكة رئيس اإلطفاءادأثناء أالتي طلب منها العمل بصمت 
 

  إجراءات الدراسة
  :قام الباحث بعدة إجراءات لتنفيذ الدراسة وعلى النحو التالي

سوب توفر أجهزة الحافنية الالزمة في الجامعة من حيث تم التأآد من وجود التسهيالت ال −
على ذلك قامت وحدة الحاسوب في السنة التحضيرية بحجز مختبر  وإمكانية حجزها، وبناًء

 .  آامل للحاسوب لمدة سبعة أسابيع ووضعه تحت تصرف الباحث

إضافية اختيارية لمن يرغب  مهامهناك  اإلعالن لطالب مساق مادة المهارات الجامعية أّن −
عالمة ستضاف إلى العالمة النهائية ١٥ا االشتراك بها وسيوضع عليهفي من الطالب 

لمشارآة واألداء الفعال، وتم إلى اللمادة، والهدف من هذا اإلجراء هو زيادة دافعية الطالب 
هذه العالمات سيتم إعطاؤها على مرحلتين، في المرحلة  اإلعالن للطلبة المشارآين أّن

ل المحاوالت التدريبية أدائه خال على عالمات بناًء ٥ األولى سيعطى آل طالب مشارك
وبعد انتهاء الجلسات التدريبية، والطالب ذوو األداء األفضل هم من سيتم اختيارهم 

لة إليهم والموآ مهامللمرحلة الثانية وسيحصلون على العالمات المتبقية بعد االنتهاء من ال
  .على أدائهم آذلك وبناًء

ل مشارك جهاز حاسوب جرى تدريب الطالب ضمن مجموعات صغيرة بحيث يكون لك −
ظي آل مشارك بجلسة تدريبية واحدة في األسبوع، خاص به، وتم عقد الجلسات بحيث َح

، وبعد نهاية الجلسات التدريبية بأسبوع ين واستغرقت آل جلسة ساعة تقريًباولمدة أسبوع
ُطلب من المشارآين تسجيل محاولتين بعد التدريب، واستخدمت النتائج آأساس لتوزيع 

 ١٨تم استثناء  مشارًآا ٦٠شارك في العملية التدريبية . رآين إلى المجموعات الثالثالمشا
 .منهم لعدم التزامهم بالتعليمات

منها المجموعة األولى، والتي ُطلب : تم تشكيل ثالث مجموعات تجريبية على النحو التالي −
سباب التي تقف ذآر األباستخدام مستوى التعبير اللفظي الذي يتطلب  عاٍل التفكير بصوٍت

في برنامج محاآاة شبكة رئيس اإلطفاء؛  مهاموراء آل قرار تم اتخاذه أثناء األداء على 
باستخدام مستوى التعبير  عاٍل منها التفكير بصوٍتالمجموعة التجريبية الثانية، والتي ُطلب 

فسيرات ت أثناء اتخاذ القرار دون إعطاء أّيذآر ما يجول في خاطرهم  اللفظي الذي يتطلب
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ت المجموعة التي قام مهامعن أسباب اتخاذهم لتلك القرارات أثناء أدائهم على نفس ال
، والتي ُطلب منها العمل بصمت على )الضابطة(المجموعة الثالثة  األولى باألداء عليها،

 .مهامنفس تلك ال

، ولمدة خمسة أسابيع، ٥/٥/٢٠١١بدأ التجريب على طالب المجموعات الثالث بتاريخ  -
بواقع محاولتين تجريبيتين لكل طالب، الفاصل الزمني بينهما أسبوع واحد آحد أقصى، 

 .وجرى التجريب بشكل فردى أو على شكل مجموعات صغيرة

قام الباحث بالتسجيل الصوتي لجميع التعبيرات اللفظية التي قام بها المشارآون خالل  -
وطلب منه التسجيل الصوتي كروفون، التجريبية، حيث ُزود آل مشارك بمايالمحاوالت 

 .لجميع التعبيرات اللفظية التي يقوم بها خالل المحاوالت التجريبية

استخدم الباحث المتوسط الحسابي للمحاولتين التجريبيتين آأساس لإلجابة عن أسئلة  -
 . الدراسة

تم عرض جميع التسجيالت الصوتية على ثالثة محكمين للتأآد من مدى التزام المشارآين  -
عليمات، وأشارت جميع آراء المحكمين إلى التزام جميع الطالب بالتعليمات التي أعطيت بالت
 .لهم

 
  البحث مجموعات تكافؤ

، )١١، ص٢٠٠٩ناصر، ( يبيرلتجث البحت الباطمتم هد أحث ألبحات اعومجم ؤتآاف يعد
في  ثالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعات الثاللذلك قام الباحث باستخراج 

  .يوضح ذلك ١المحاآاة بعد تلقيهم التدريب والجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعات الثالث بعد التدريب ): ١(جدول 
  .في األداء على المحاآاة

المتوسط   العدد  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ١٨٫٧٧ ٧٧٫٣٤ ١٤  )بصوٍت عاٍل بذآر االسباب تفكر( األولى
  ١٦٫٤ ٨٧٫٤٣  ١٤  )بذآر ما يجول بالخاطر عاٍل بصوٍت تفكر( الثانية
  ٥٫٥٧ ٨٦٫٩٤  ١٤ )التي عملت بصمت(الثالثة 

     ٤٢  الكلي

إلى وجود اختالفات بسيطة بين متوسطات المجموعات الثالث  ١تشير النتائج في الجدول 
، ومتوسط أداء ٧٧٫٣٤ عة األولىفي األداء على المحاآاة، حيث آان متوسط أداء المجمو

ولفحص داللة هذه الفروق . ٨٦٫٩٤ ، ومتوسط أداء المجموعة الثالثة٨٧٫٤٣ المجموعة الثانية
  .يعرض نتائج هذا التحليل ٢والجدول رقم ) ANOVA(تم إجراء تحليل التباين األحادي 



 "......في والمتزامن مع عملية اتخاذ القرار  عاٍل صوٍتبالتفكير أثر "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) سانيةالعلوم االن(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في األداء   التدريب تحليل التباين األحادي لفحص التكافؤ بين أداء المجموعات بعد): ٢(جدول 
  .على المحاآاة

متوسط مربع   مصدر التباين
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

مربع 
مستوى   ف  المتوسطات

  الداللة
 ٠٫١٣٨  ٢٫٠٨١  ٤٥٢٫٧٩٤ ٢ ٩٠٥٫٥٩  بين المجموعات

      ٢١٧٫٥٤  ٣٩ ٨٤٨٤٫٣٠٤  داخل المجموعات
        ٤١  ٩٣٨٩٫٨٩٢  الكلي

المحسوبة قد ) F(قيمة ف  ن أّنبّيَت. ألحاديلدى فحص الفروق باستخدام تحليل التباين ا
  ، وهي أآبر من مستوى الداللة ٠٫١٣٨وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يبلغ  ٢٫٠٨١بلغت 

)0.05 α = (ا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مّم
)0.05=α(في التجريب ، األمر الذي يدلل على تكافؤ المجموعات الثالث قبل الشروع  .  

قام الباحث تكافؤ المجموعات في الدافعية وقبل الشروع في التجريب فقد ا فيما يتعلق بأّم
مقياس الدافعية وقبل  المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعات الثالث فيستخراج با

  .يوضح ذلك ٣، والجدول رقم البدء في التجريب

واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعات الثالث في مقياس المتوسطات الحسابية ): ٣(جدول 
  .الدافعية قبل التجريب

المتوسط   العدد  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ١٣٫٧٤ ١٠٨٫٦٤ ١٤  )بصوٍت عاٍل بذآر االسباب تفكر(األولى 
  ٨٫٤٨ ١١١٫٣٦  ١٤  )بذآر ما يجول بالخاطر عاٍل بصوٍت تفكر(الثانية 
  ١٣٫٥٥ ١٠٩٫١٤  ١٤ )تي عملت بصمتال( الثالثة 

     ٤٢  الكلي

ت المجموعات الثالث إلى وجود اختالفات بسيطة بين متوسطا ٣تشير النتائج في الجدول 
، ١١١٫٣٦، ومتوسط المجموعة الثانية ١٠٨٫٦٤آان متوسط المجموعة األولى إذ في الدافعية؛ 

ق جرى تحليل التباين األحادي ولفحص داللة هذه الفرو. ١٠٩٫١٤ومتوسط المجموعة الثالثة 
)ANOVA ( يوضح ذلك ٤والجدول رقم.  



 ١٧٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكريم خضرد بع

 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مقياس  تحليل التباين األحادي لفحص التكافؤ بين أداء المجموعات بعد التدريب): ٤(جدول 
  .الدافعية

متوسط مربع   مصدر التباين
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

مربع 
مستوى   ف  المتوسطات

  الداللة
 ٠٫٨٢  ٠٫٢٠  ٢٩٫٢١ ٢ ٨٥٫٤٣  بين المجموعات

      ١٤٨٫٠٥  ٣٩ ٥٧٧٤٫١٤  داخل المجموعات
        ٤١  ٥٨٣٢٫٥٧١  الكلي

  المحسوبة ) F(قيمة ف  تبين أّن. لدى فحص الفروق باستخدام تحليل التباين األحادي
  ، وهي أآبر من مستوى الداللة ٠٫٨٢وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يبلغ  ٠٫٢٠قد بلغت 

)0.05 α = (تكافؤ المجموعات  إلى ؛ األمر الذي يشيرة إحصائًياداّل ليستها ّنا يدل على أمّم
  .  الثالث في الدافعية قبل الشروع في التجريب

  
  منهجية البحث

؛ )الضابطةو األولى، الثانية،(المتكافئة  المجموعاتذا  استخدم الباحث المنهج التجريبي
ارآين باألداء على المحاآاة لتناسبه مع أهداف وغرض الدراسة، الذي اشتمل على قيام المش

  .، وتحليل النتائج التي حصلوا عليها حسب األصولمحددةضمن ظروف 
  

  المعالجة اإلحصائية
امج اإلحصائي      ا،   ت، وتمّ )SPSS(تم إدخال البيانات إلى الحاسوب بواسطة البرن معالجته

ة ع  راد العين ة ألداء أف ات المعياري ابية، واالنحراف طات الحس تخراج المتوس اةواس ى المحاآ  ل
  .ق بين المجموعاتولفحص الفر تحليل التباين األحادىاختبار ، حيث تم استخدام والدافعية

  
  ومناقشتها نتائج الدراسة

  نتائج السؤال األول
السؤال األول استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء  عنلإلجابة 

ن التجريبيتين، محاولتيالئيس اإلطفاء على شبكة ربرنامج محاآاة المجموعات الثالث في 
  :يوضح ذلك ٥والجدول 
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  .في المحاآاةالثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعات ): ٥(جدول 

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ١٢٫٨٤ ٧٠٫٨٢ ١٤  )بصوٍت عاٍل بذآر االسباب تفكر(األولى 
بذآر ما يجول  عاٍل بصوٍت ترفك(الثانية 
  )بالخاطر

٩٫٢٥ ٨٦٫٨٤  ١٤  

  ٦٫٩٣ ٩٤٫١٢ ١٤ )التي عملت بصمت(الثالثة 

ة الدراسة،         ٣تبين من النتائج في جدول    ابية ألداء عين ين المتوسطات الحس روق ب وجود ف
ى  ف ة األول ط أداء المجموع ان متوس غ ، و٧٠٫٨٢ك ة  بل ة الثاني ط أداء المجموع  ٨٦٫٨٤متوس
ة الضابطة متوسط أو د   .٩٤٫١٢داء المجموع ذه المتوسطات عن ين ه روق ب ة الف ار دالل والختب

  :يبين هذه النتائج ٦تحليل التباين األحادي والجدول  جرى، )α=0.05(مستوى الداللة 

  .المحاآاةاألداء على في بين المجموعات الفروق تحليل التباين األحادي لفحص ): ٦( جدول

متوسط مربع   مصدر التباين
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

مربع 
مستوى   ف  المتوسطات

  الداللة
 ٠٫٠١٢٤  ٤٫٩٢١  ١٧٦٤٫١ ٢ ٣٥٢٨٫١٩  بين المجموعات

      ٣٥٨٫٤٧  ٣٩ ١٣٩٨٠٫٢١  داخل المجموعات
        ٤١  ١٧٥٠٨٫٤  الكلي

وهي مرتبطة باحتمال  ٤٫٩٢المحسوبة قد بلغت ) F( قيمة ف أّن ٦شير النتائج في جدول ُت
داللة وجود فروق ذات على  ّلا يدمّم) = α 0.05(بر من مستوى الداللة ، وهي أآ٠٫٠١٢يبلغ

والجدول  للمقارنات البعدية، وللكشف عن مصدر هذه الفروق تم استخدام اختبار شافيه إحصائية
  :يوضح ذلك ٧

األداء على في نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين المجموعات الثالث ): ٧(جدول 
  .المحاآاة

المجموعة  المتوسط الحسابي  مجموعةال
  األولى

المجموعة 
  الثانية

المجموعة 
  الضابطة

  *٢٣٫٣٠  *١٦٫٠٢  -  ٧٠٫٨٢  األولى 
  ٧٫٢٨  -    ٨٦٫٤٣  الثانية

  -      ٩٤٫١٢  الضابطة

  .)= α 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *



 ١٧٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكريم خضرد بع

 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين المجموعة ب) α = 0.05(عند مستوى فروق ذات داللة وجود إلى  ٦نتائج الجدول  تشير
، )ذآرت ما يجول بخاطرهاالتي (، وبين آل من المجموعة الثانية )ذآرت األسبابالتي (األولى 

محاآاة، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية ال فيالتي عملت بصمت  الضابطةوالمجموعة 
 اٍلع لتفكير بصوٍتا ؛ أي أّنالضابطةالفروق لصالح المجموعة  نجد أّن ٧الظاهرة في الجدول 

 ، وتشير النتائج إلى عدم وجود أّياألداءفي أثرت  وحاسمة في الوقت متفاعلة مهامفي ظل 
أداء المجموعة التي عملت بصمت آان  أّن ى آخربمعًن. الضابطةفروق بين المجموعتين الثانية و

، في حين وقعت المجموعة الثانية بين المجموعتين األولى فضل من أداء المجموعة األولىأ
مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث ولصالح المجموعة  .ضابطةوال

  .الضابطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الثانية والضابطة

 على العمل أثناء عاٍل بصوٍت التفكير درست التي الدراسات غالبية فإّن اسابًق ذآرنا آما
 من ويقلل األداء من حسنُي عاٍل بصوٍت التفكير أّن إلى أشارت األداء في وأثرها المختلفة مهامال

 إذا هأّن إلى  xiii p ,1993( Ericsson & Simon( سايمونو أريكسون ويشير .األخطاء
 أعطي إذا اأّم يتأثر لن األداء فإّن فقط عاٍل بصوٍت بالتفكير تعليمات المشارآون عطيُأ

وهذا يتفق  سيتأثر، همءأدا فإّن عاٍل بصوٍت التفكير ثناءأ مسلوآه توضيحل تعليمات المشارآون
 & Schooler(ومع ما أشار إليه سكولر واينقستلير سكولر  .ج الدراسة الحاليةمع نتائ

Engstler-Schooler, 1990 ( ن وديكسون وآخرومع ماتوصل إليه)2000 (Dickson et. 
al. ضمن  عاٍل التفكير بصوٍتبلبي إذا اقترنت عملية اتخاذ القرار سوف تتأثر وبشكل س أّن من

في  .Dickson et.  al ن ووآخرويتفق الباحث مع التعليل الذي قدمه ديكسون . ظروف محددة
 هذه في المستخدمة مهامطبيعة ال )١(: هماتلك النتيجة إلى أمرين اثنين،  اهذا الصدد حيث عزو

 مارّب )٢( .السابقة الدراسات في موجود وه ما خالف على ،ومتفاعلة معقدة مهام فهي الدراسات
ب المزيد من استغالل طّلتتهم تااألسباب التي تقف خلف قرار ذآر المشارآين من الطلب يكون

  .  فنتج عنه إبطاء األداء للعمل الرئيس نتباهاالا أدى إلى تقليل مّملديهم  نتباهاال مصادر

  نتائج السؤال الثاني
خرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء استالثاني، السؤال  جابة عنلإل

 .يوضح ذلك ٨، والجدول بشكل بعدي مقياس الدافعيةالمجموعات الثالث في 

مقياس الدافعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعات الثالث في ): ٨(جدول 
  .بشكل بعدي

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  لمعياريا

 ١٩٫٥ ٨٦٫٩٣ ١٤  )بصوٍت عاٍل بذآر االسباب تفكر(األولى 
  ١٣٫٢٣ ١٠٥٫٩٣  ١٤  )بذآر ما يجول بالخاطر عاٍل بصوٍت تفكر(الثانية 
  ٢٢٫٨٢ ١٠٦٫٧٩ ١٤ )التي عملت بصمت(الثالثة 
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ين المتوسط     ٨تبين من النتائج في جدول    روق ب ة الدراسة؛    وجود ف ابية ألداء عين ات الحس
ان م ث آ ى حي ة األول ة و، ٨٦٫٩٣توسط أداء المجموع ة الثاني  ،١٠٥٫٩٣متوسط أداء المجموع

ة١٠٦٫٧٩ومتوسط أداء المجموعة الضابطة  ار دالل ذه ، والختب ة  ه د مستوى الدالل روق عن الف
)0.05 α =( يبين هذه النتائج ٩، تم إجراء تحليل التباين األحادي والجدول:  

حص الفروق بين أداء المجموعات في مقياس الدافعية بشكل تحليل التباين األحادي لف): ٩( جدول
  .بعدي

متوسط مربع   مصدر التباين
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

مربع 
مستوى   ف  المتوسطات

  الداللة
 ٠٫٠١٢٤  ٤٫٩٢١  ١٧٦٤٫١ ٢ ٣٥٢٨٫١٩  بين المجموعات

      ٣٥٨٫٤٧  ٣٩   ١٣٩٨٠٫٢١  داخل المجموعات
        ٤١    ١٧٥٠٨٫٤  الكلي

الداللة عند مستوى إحصائية وجود فروق ذات داللة إلى  ٩ئج في جدول شير النتاُت
)α=0.05 ( وللكشف عن مصدر هذه في الدافعيةبين المتوسطات الحسابية ألداء عينة الدراسة ،

  .النتائج تلكيبين  ١٠والجدول  للمقارنات البعديةالفروق تم استخدام اختبار شافيه 

في مقياس الدافعية لمقارنات البعدية بين المجموعات الثالث نتائج  اختبار شافيه ل): ١٠(جدول 
  .بشكل بعدي

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

المجموعة 
  األولى

المجموعة 
  الثانية

المجموعة 
  الضابطة

  *١٩٫٨٦  *١٩٫٠٠  - ٨٦٫٩٣  األولى 
  ٠٫٨٥٧  -   ١٠٥٫٩٣  الثانية

  -     ١٠٦٫٧٨  الضابطة

  .)= α 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

) α = 0.05(وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ٩تبين من نتائج الجدول 
ذآرت ما يجول التي (الثانية المجموعة و، )ذآرت االسبابالتي (بين المجموعة األولى 

، وبالرجوع إلى في مقياس الدافعيةالتي عملت بصمت ، وبين المجموعة الضابطة )بالخاطر
؛ أي الضابطةالفروق لصالح المجموعة  نجد أّن ١٠بية الظاهرة في الجدول المتوسطات الحسا

، وتشير النتائج إلى عدم وجود فروق الدافعية فيأثرت  عاٍل للتفكير بصوٍتتعود  ٌقهناك فرو أّن
أداء المجموعة التي عملت بصمت آان أفضل  بمعنى آخر أّن. والضابطةبين المجموعتين الثانية 

وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين ) التي ذآرت االسباب(ة األولى من أداء المجموع
بين المجموعتين ) بالخاطرالتي ذآرت ما يجول (المجموعتين، في حين وقعت المجموعة الثانية 
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وجود وعدم األولى والثالثة مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة األولى والثانية، 
  .بين المجموعة الثانية والثالثةفروق ذات داللة إحصائية 

تين فروق ذات داللة بين المجموعإلى وجود  ُتشيروالتي السؤال الثاني وبالنظر إلى نتائج 
دراسة  إليه تما توصلختلفت مع اهذه النتيجة  ّنأنجد ختبار الدافعية، االتجريبية والضابطة في 

واللتين   Boritz (1986)ريتزبو، ودراسة  ,.Rozendaal et al) ٢٠١٢(  وآخرين روزيندال
ل من األداء، دافعية ويسهالوالمتزامن مع األداء يزيد من  عاٍل التفكير بصوٍت أّنإلى أشارتا 

 ّنوأ، المقدمة في الدراستين السابقتين غير معقدة مهامال أّنالسابقتين يجد  تينوالمتتبع للدراس
هذه أدى إلى ا مّم؛ تعليل لسلوآهم ّيأ دون عاٍل ر بصوٍتيفكلتابلمشارآين عطيت لالتعليمات ُأ

 ، إضافة إلى أّنها متفاعلةبأّن هامهاموهذا يختلف عن الدراسة الحالية التي تتميز . النتيجة
 .تخاذهاإعطاء تعليل عن آل قرار تم عطيت للمشارآين تطلبت منهم التعليمات التي ُأ

التفكير  في أّن .Russo et al) ١٩٨٩(خرين آسة الحالية مع دراسة رسو ووتتفق الدرا
دراسة إلى دراسة رسو لم تهدف  شارة إلى أّن، مع اإلبشكل سلبياألداء  فييؤثر  عاٍل بصوٍت

ويعزو ، آما هو الحال في الدراسة الحاليةاشر الدافعية بشكل مب في عاٍل تأثير التفكير بصوٍت
الطلب من  إّن )١( :يمور، هأعدة  إلى نخفاض مستوى الدافعية في الدراسة الحاليةاالباحث 

نتباه لديهم مما أثر على الكثير من مصادر االستنفذ اخذوها تاالمشارآين تعليل القرارت التي 
 p74(Mendez et al ,2010(ن ولي على دافعيتهم وهذا ما أشار إليه مينديز وآخراأدائهم وبالت

قد يكون هناك تفاعل بين الدافعية  )٢(. لتحصيل دافعية عالية اسابًق االنتباه متطلًبا عتبروااالذين  
يتفق مع ما  وهذانخفاض مستوى الدافعية ادى إلى انخفاض مستوى األداء وبالتالي أ ممانتباه واال

تفاعل الدافعية مع باألداء يتحدد  ّنأمن  .p14 (Engelmann et al ,2009(أشار إليه أينقلمان 
  .نتباهاال
  

  والتوصيات الخالصة
والمتزامن مع  الثالث ىمن المستو عاٍل التفكير بصوٍت أّن يتبين بقةالسا النتائج مجمل من

ذه النتائج بطبيعة وتتحدد همستوى دافعية المشارآين، في أداء ويؤثر  متفاعلة مهامداء على األ
ن يما توصلت إليه دراسة ديكسون وآخر تنسجم معوهي العينة واإلجراءات المستخدمة، 

)٢٠٠٠(Dickson et al   هذا الميدان بحاجة إلى  ّنأ، مع التأآيد بالمشابهة ارساتالد ئجنتاومع
  :التالية التوصيات إلى الباحث يخلصو، المزيد من االستقصاء والبحث

، المستوى الثالثمن  عاٍل ين التفكير بصوٍتمشارآالطلب من الضرورة توخى الحذر عند ا .١
 .والوقت المتاح لهم المقدمة مهامالطبيعة بو لهمتعطى سالنتائج ستتأثر بالتعليمات التي  ألّن

 عاٍل ثار المترتبة على استخدام منهجية التفكير بصوٍتاآل عن الدراسات من المزيد إجراء .٢
تحت هم لعلمهم أّنوخاصة فيما يتعلق بالتحول في دافعية المشارآين  في البيئة المحلية

 .المالحظة
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  الملحق أ
  )قصة لتغطية األحداث(التعليمات 

تخيل أنك مدير لعمليات اإلطفاء، ومسؤول عن منطقة معينة تحتوي على أشجار وماشية ومراعي، وبعض 
المناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى مسطحات مائية، وأنت مسؤول عن حماية هذه المساحة من الغابة في يوم 

اشة الكمبيوتر منطقة يظهر فيها جميع ما ذآر، وستقوم يوجد في المحاآاة المعروضة أمامك على ش. صيفي وحار
وسيترآز عملك على إطفاء تلك الحرائق ومنع . المحاآاة بعرض بعض الحرائق التي ستشتعل في هذه المنطقة

ستقوم المحاآاة و تقدمها إلى مساحات أخرى من خالل تحريك عربات اإلطفاء والمروحيات التي هي رهن تصرفك
  .ية السائدة في المنطقة، من حيث التغير في اتجاه هبوب الرياح وقوتهابعرض الحالة الجو

إذا اشتعلت النيران في أي جزء من الغابة فإن ألسنة اللهب ستتصاعد في ذلك الجزء، وآلما ارتفعت ألسنة 
ء من اللهب دل ذلك على مدى آثافة النيران، وإذا قامت النيران بإلتهام آل شيء قابل لالحتراق في ذلك الجز

وإذا قمت بإطفاء الحريق فإن المحاآاة ستعتبر أنك قمت بإنقاذ ذلك . سيظهر محترقًا تمامًا الجزءالشاشة؛ فإن ذلك 
  .الجزء

ومن خالل الدائرة الموجودة , ستعرض المحاآاة ظروف الرياح السائدة في المربع األيسر العلوي من الشاشة
؛ فكلما اتسعت مساحة الدائرة الداخلية لتصبح بنفس مساحة الدائرة في ذلك المربع تستطيع التعرف على قوة الرياح

عليك . والخط األحمر الذي يمر من منتصفها يدل على اتجاه هبوب الرياح. الخارجية دل ذلك على قوة الرياح
ومن مالحظة ضراوة النيران واستعارها، فكلما استعرت النيران آلما انتشرت بشكل أسرع في اتجاه هبوب الرياح، 

ويوجد في أعلى الشاشة مربع . االنتباه إلى أن اتجاه هبوب الرياح قد يتغير أآثر من مرة في المحاولة الواحدة مفيدال
إضافة إلى النيران التي ستشتعل في بداية المحاولة؛ فإن هناك . الوقت الذي يعرض الوقت المستغرق في المحاولة

لمحاولة، وقد تتطور هذه النيران بشكل بطيء إذا لم تجر مكافحتها نيرانًا وحرائق جديدة يمكن أن تشتعل خالل ا
  .تنتشر إلى المناطق المجاورةقد بسرعة، وستتحول إلى نيران مستعرة 

وآمدير لعمليات اإلطفاء فالمطلوب منك هو السيطرة على انتشار الحرائق، من خالل إصدار األوامر إلى 
وستظهر آمية . ة هي عبارة عن عربات اإلطفاء والمروحياتاألجهزة الموضوعة تحت تصرفك، وهذه األجهز

، وستقوم المحاآاة باطالعك على يالماء المستخدمة في هذه األجهزة من خالل وضع مؤشر الفأرة على الجهاز المعن
وبإمكانك إرسال أية مروحية أو . شريط الرسائل الموجود أسفل الشاشةمن خالل آمية الماء الموجود في الجهاز 

بة إطفاء إلى أي مكان على الشاشة الموجودة أمامك، آما يمكنك إصدار األوامر لالجهزة بالمكافحة التلقائية عر
للنيران من خالل ضغط زر الفأرة األيمن، حيث تقوم األجهزة بالمكافحة التلقائية للحرائق ضمن نصف قطر معين، 

وقمت بإصدار أمر المكافحة التلقائية لها؛ فإنها لن تعمل النيران موقع فإذا آانت هذه األجهزة تبعد مسافة آبيرة عن 
وإذا آانت هذه العربات فارغة فيجب عليك تعبئة هذه . بسبب وقوعها خارج نصف القطر المحدد للمكافحة التلقائية

ته االجهزة بسحبها إلى أماآن وجود المسطحات المائية والضغط على زر الفأرة األيسر ليقوم الجهاز بتعبئة خزانا
وتستطيع أن تقوم بعمل إجراءات الوقاية من خالل الضغط ). مالم يكن المسطح المائي فارغا من المياه(الفارغة 

الموجود في لوحة المفاتيح، وسحب الجهاز اما بشكل  Ctrlعلى زر الفأرة األيسر إضافة إلى الضغط على زر 
  . طولي أو عرضي فقط

  : إنتبه لألمور التالية
االنتشار بسرعات مختلفة، وضمن آثافات مختلفة، وفي مناطق مختلفة، حيث تقوم باالنتشار تقوم الحرائق ب - 

  .بسرعة من خالل المراعي وتكون أآثر آثافة في المناطق التي تحوى أشجارًا
  .تقوم المروحيات بالتنقل بشكل أسرع من العربات، وتسكب آمية أآبر من الماء - 
  . لمنع انتشار الحريق) عمل منطقة عازلة بين االشجار(ات الوقائية تقوم عربات اإلطفاء فقط بعمل اإلجراء - 
، دون أن يكمل المهمة، فإن )حرق االعشاب(إذا تم إيقاف أي جهاز وهو يقوم بعمل اإلجراءات الوقائية  - 

  .النيران التي تم إشعالها ستتطور وتنتشر آأنها حرائق طبيعية، مالم يتم إطفاؤها
وقائية في المناطق التي تحتوى على منازل، وأية محاولة لفعل ذلك ستؤدي إلى ال يمكن عمل أية إجراءات  - 

 . إشعال النار في تلك المنازل
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  )ب(ملحق ال

  :أعزائي الطلبة

مم هذا المقياس، وهو مجموعة من العبارات تهدف إلى التعرف ُص عاٍل في إطار االهتمام بالتفكير بصوٍت
تذآر أنه ال يوجد في هذا المقياس إجابة . أدائك في عاٍل التفكير بصوٍتحول الكيفية التي يؤثر بها  رأيكعلى 

صحيحة وأخرى خاطئة، فالمطلوب هو أن تعبر عن وجهة نظرك، التي تعكس إحساسك وواقعك؛ لذلك نرجو 
مقياس ال ا، علمًا أن هذ)موقفك تجاهها(أمام الخانة التي تعبر عن ) √(التكرم بقراءة آل عبارة بإمعان ووضع عالمة 

  . سيستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

قم
لر
ا

 

 العبارة
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      .عاٍل يكون أدائي أفضل عندما أفكر بصوٍت.١
      . للمسؤولية يتخاذ قرارات قد ينتج عنها تحملاعاٍل  يجنبني التفكير بصوٍت.٢
      .عاٍل ا أفكر بصوٍتال أستطيع الترآيز عندم.٣

عاٍل على وضع مستوى عاٍل من األداء أحاول  يساعدني التفكير بصوٍت.٤
 .الوصول إليه

     

      . عاٍل فكر بصوٍتيمضي الوقت ببطء عندما ُأ.٥

عاٍل على فهم األحداث التي تجري قبل اتخاذ  يساعدني التفكير بصوٍت.٦
 .بشأنها ما قرار

     

      . عاٍل اتخاذي للقرارات صوٍتيعيق التفكير ب.٧
      .مهامعاٍل يجعلني أرآز بشكل أآبر أثناء أداء ال التفكير بصوٍت .٨
      .حسن من قدرتي على اتخاذ القرارعاٍل ُي التفكير بصوٍت.٩
      .عاٍل فكر بصوٍتمهارتي وقدرتي على التفكير تتحسن عندما ُأ.١٠
      .عاٍل أشعر بطاقة أآبر عندما أفكر بصوٍت.١١
      .عاٍل من رغبتي في العمل يزيد التفكير بصوٍت.١٢
      .عاٍل يثير التحدي لدي التفكير بصوٍت.١٣
      .عاٍل بالثقة بالنفس يشعرني التفكير بصوٍت.١٤
      .عاٍل ال أستطيع أداء المهام بالشكل المطلوب عندما أفكر بصوٍت.١٥
      .يد من الجهد والتطوريدفعني لبذل مز عاٍل التفكير بصوٍت.١٦
      . عاٍل نفسية أآبر عندما أفكر بصوٍت أشعر براحٍة.١٧
      .مهاممن سرعتي في أداء ال عاٍل يزيد التفكير بصوٍت.١٨
      . عاٍل نظم أآثر عند ما أفكر بصوٍتأعمل بشكل ُم.١٩
      .ة ليالموآل على التخطيط الجيد ألداء المهام عاٍل يساعدني التفكير بصوٍت.٢٠
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      .عاٍل على مواصلة العمل حتى إآمال المهمة يساعدني التفكير بصوٍت.٢١
      . بعد عني الملل والتعب أثناء أداء المهمةعاٍل ُي التفكير بصوٍت.٢٢
      .عاٍل على إتمام العمل إذا آان صعبًا يساعدني التفكير بصوٍت.٢٣

 ل أآبر عند التفكير بصوٍتأتحمل المشكالت واألعباء التي أواجهها بشك.٢٤
 .عاٍل

     

عاٍل يساعدني على عدم تأجيل ما أقوم به من عمل لوقت  التفكير بصوٍت.٢٥
 .آخر

     

      .  عاٍل يولد لدي الثقة بالنجاح التفكير بصوٍت.٢٦
      .عاٍل على صياغة أهدافي بدقة يساعدني التفكير بصوٍت.٢٧
      .باع الخطوات العلمية لحل المشكالتعاٍل على ات يساعدني التفكير بصوٍت.٢٨
      .فترة أطولتي لعاٍل يساعد على بقاء المعلومات في ذاآر التفكير بصوٍت.٢٩
      .مهامعاٍل يجعلني سعيدًا اثناء أداء ال التفكير بصوٍت.٣٠
      .عاٍل على تحليل المهمة مما يسهل حلها يساعدني التفكير بصوٍت.٣١
       .ملاعناصر المهمة بشكل شكل باإلحاطة في يساعد  عاٍل التفكير بصوٍت.٣٢

 


