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 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فعالية العالج المعرفى السلوكى فى خفض حدة العحز      

فتتتان يف المتتتمعلت سيحستتتيف التتتدافل لالتالتتتاا لتتتد  يالميتتتم المرحلتتتة الساتيتتتة متتتف المعلتتتيت ا ساستتتى ال
ع ليًا، سذلك مف خالل يطبيق بعض االدسات منها، م ياس العالز الممعلت إعتداد   البتاحسيف ، 
م يتتاس التتدافل لزتالتتاا إعتتداد   البتتاحسيف ،اخمبتتار الماتتفوفات المممابعتتة لتتت    رافتتف   ي نتتيف   

 م يتاس سلوستوص المعتدل لتمكاط ا  فتال سالعباريعرقتي سي نتتيف  9191أحمتد عسمتاص اتتال  ، 
،م يتاس المستمو  االقماتاد  االاممتاع   6002ماتطف  أوتو المالتد ، ٬عبدالرقيي البحيتر  

البرتتتتامل العالاتتت  الستتتلوك  ل فتتتض العالتتتز 6002الس تتتاف  إعتتتداد   معمتتتر تتتتوا  الهوارتتتتة ،
الممعلت سيحسيف الدافل لزتالاا إعداد   الباحساص، سيعوتت عينة الدراسة مف مالموعه ضابطه 

ستتتنه متتتف  تتتال   91 - 91 تتتال  ،يمتتتراسه عمتتتارهت وتتتيف  9رقبيتتتة  تتتال  ، مالموعتتته يال 1
المرحلتتة الساتيتتة متتف المعلتتيت االساستتى ،سكاتتتت متتف اهتتت تمتتانل الدراستتة ساتتود فتترس  ذات داللتتة 
إحاانية ويف مموسط ريتي دراتات يالميتم المالموعتة المالرقبيتة سمموستط ريتي دراتات يالميتم 

المعرفتتتى الستتتلوكى علتتتى م يتتتاس العالتتتز  المالموعتتتة الطتتتابطة بعتتتد يطبيتتتق البرتتتتامل العالاتتتى
الدراتتة العليتتة ا لاتتال  يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة ، ساتتود فتترس  ذات  –المتتمعلت ا ا بعتتاد 

داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة سمموستتط ريتتي دراتتات 
لوكى علتتتى م يتتتاس يالميتتتم المالموعتتتة الطتتتابطة بعتتتد يطبيتتتق البرتتتتامل العالاتتتى المعرفتتتى الستتت

 الدراة العلية ا لاال  يالميم المالموعة المالرقبية . –الدافل لزتالاا ا ا بعاد 
 



فعالية العالج املعرفى السلوكى فى خفض حدة العجز املتعلم وحتسني 
الدافع لالجناز لدى تالميذ املرحلة الثانية من التعليم األساسى 

 الفائقني عقليا  
 

 د / ياسر عبداهلل حفىن حسن ان مفضلد / مصطفى أبواجملد سليم
 أستاذ الصحة النفسية املساعد 

 جامعة جنوب الوادى –كلية الرتبية بقنا  
 أستاذ الصحة النفسية املساعد 

 جامعة جنوب الوادى –كلية الرتبية بقنا  
 

                                                      :مقدمة الدراسة
الحتتتتالى يتيتتتترات هانلتتتتة فتتتتى م ملتتتتن اواتتتتتي الحيتتتتاة ا تستتتتاتية ، تميالتتتتة  يشتتتتهد العاتتتتر     

المطورات العبيترة المتى ح  هتا العلتت سمتا أتمالته متف يعنولوايتات حداستة سةحتداو اتورة معلومتات 
حمى أاب  العالت بمسابة قرقة اتيرة ، إال أص المتير السرقل فى الحيتاة العامتة يع تل العداتد 

 اوية فى حياة الفرد سالمالممل .مف الالواتي السلبية سااليال
تميالة لمرسر الفرد ومالار  سخبرات فاشلة انمل عنها الشتعور بالطتعن سعتدل ال تدرة علتى     

االتالاا لد  الفرد، حيث يعزس فشله إلى أسبا  داخليه غالبًا متا يعتوص ااومتة سدانمتة سقعممهتا 
م مسي سفى همه الحالتة على يالار  سمهمات أخر  فى حيايه ، يعد هما العالز أمر ممعلت س 

ي تود ال بترات المتى يحمتتو  علتى أحتداو ال يم تتف التمح ت وهتا سالمعامتل معهتتا إلتى ال ناعتة بتت ص 
أحتتتداو المستتتم بل ستتتمعوص ختتتارج الستتتيطرة ، فيتتتضد  ذلتتتك إلتتتى حتتتدسو اضتتتطرابًا فتتتى الدافعيتتتة 

 Learned Helplessnessساالتفعتتال سالتتمعلت سهتتما متتا يطلتتتق عليتته لتتاهرة العالتتز المتتتمعلت 

(Cemaicilar, Canbeyli & Sunar, 2003. ) 

سقعد العالز الممعلت مش لة بحااة إلى الدراسة سالمعالالة ؛ حيث أص اآلاار الناامة عنه      
يممستتتتل فتتتتى ضتتتتعن الس تتتتة بتتتتالنفل سعتتتتدل ال تتتتدرة علتتتتى موااهتتتتة المواقتتتتن الطتتتتاغطة سالشتتتتعور 

لت إلى أعتراض مرضتيه لتد  با حباط سقلة الحيلة سمف المم ف أص يضد  أعراض العالز الممع
التتتبعض ، فاتعتتتدال ال تتتدرة علتتتى التتتمح ت فتتتى التتتمات يعيتتتق التتتمعلت فتتتى بعتتتض المواقتتتن ، سهتتتمه 
الع بتتات يالعتتل الطالتتي يفشتتل دراستتيًا بتتالرغت متتف قدريتته علتتى يح يتتق النالتتاه سالتتم  انتتمل عنتته 

لحيلتتة اسمستتالل لمستتمواه الدراستتى المتتن فض سمتتف اتتت اعم تتاد منتته بعتتدل اتتدس  مالهودايتته سقلتتة ا
(Yair, Mario & Nir, 2003. )  



سقضد  الن تد الستلبى ال تا ل الممعترر لل فتال علتى أتهتت ستيىوص سالتم  يشتير إلتى أتهتت      
ضتتعفاط سفاشتتلوص سغيتتر قتتادرقف علتتى يح يتتق النالتتاه ، اتتضد  هتتما إلتتى يطتتور العالتتز المتتمعلت 

 Stevenستهت وتملك )سقمعوص لداهت إدراك خا ل مل مرسر الوقت ب تهت فاشتلوص سق نعتوص أتف
& Linda, 2005. ) 

سالعالتتز المتتمعلت مشتت لة يمعلتتق بالدافعيتتة ، حيتتث أص فشتتل الفتترد فتتى مهمتتة أس أ ستتر فتتى      
الوقتتت الحتتالى أس فتتى الماضتتى اولتتد لديتته إحساستتًا ب تتته إتستتاص غيتتر قتتادر علتتى الم تتدل فتتى أ  

ل قتتد ياتتاحي الفتترد عمتتل يستتند إليتته سقحستتف أداكه فتتى يلتتك المهمتتات ، سهتتما ا حستتاس بالفشتت
منتتم  فولمتته إلتتى اميتتل مراحتتل حيايتته إذا لتتت اتتمت المتتدخل العالاتتى بطرق تتة مناستتبة ،  ص ذلتتك 
اولتد لديته اعم تتاد ختا ل عتف التتمات سةقناعته ب تته مهمتتا حتاسل المتييتر فتتى مواقتن الفشتل المتتى 
يعتتتترض لهتتتتا فتتتتى مراحتتتتل ستتتتاب ه لتتتتف اتتتتنال   تتتتته عتتتتااز عتتتتف إحتتتتداو يحستتتتيف سيتييتتتتر فيهتتتتا 

(Hunziker & Santos, 2007 . ) 
أص هنتتاك العداتد متتف حتتاالت الفشتل الدراستتى المتتزمف فتت   Roger (2006)سقتر  رقالتتر      

المتتتدارس سالمتتتى متتتف المم تتتف أص يعتتتز  إلتتتى العالتتتز المتتتمعلت ،  ص الطفتتتل اتتتمعلت بطرق تتتة غيتتتر 
م اتتتوده سقعم تتتد أص النالتتتاه فتتتى المدرستتتة ال يم تتتف يح ي تتته ، سمتتتف اتتتت اموقتتتن عتتتف محتتتاسالت 

  يق النالاه سلملك اعماد هضالط ا  فال على الفشل .يح
سالعالتتز المتتمعلت لتته لاتتار ستتلبيه علتتى لداط الطتتتال  فتتى المتتدارس حيتتث أاتتر  كتتاًل متتتف      

دراستة هتدفا متف خاللهتا إلتى التر ط وتيف العالتز   Harald & Valas (2001)هارالتد سفتالل 
رحلتة المعلتيت ا ساستى ، سيواتال الممعلت سالمحايل ا  اديمى سالمعين النفسى لد   ال  م

مف خالل الدراسة إلى أص هناك عالقة ساضحة وتيف العالتز المتمعلت سالمحاتيل ا  تاديمى متف 
 اهه ، سالمعين النفسى مف  اهه أخر  .

إلتى أص ا فتراد  Yair, Mario & Nir (2003)وينما يوال كاًل متف يتانير سمتارقو ستيتر     
اكهتت أستوأ فتى المهتال المعليميتة الالداتدة المستندة إلتيهت، سهتما الماف لتداهت عالتز متمعلت ي توص أد

 يعنى أص ساود العالز الممعلت لد  ا فراد يعمبر مش لة يحماج إلى عالج .
فى ضوط العرض الساوق سما اشارت اليه العمابات سالدراسات الستاب ة متا للعالتز المتمعلت      

اديمى اس المعيتتن النفستتى ، سمتتا لهتتما متتف أاتتار ستتلبية علتتى المتتمعلت ستتواط فتتى المحاتتيل اال تت
العالتتز متتف لاتتار علتتى الدافعيتتة المتتى يتتنع ل وتتدسرها علتتى التتدافل لالتالتتاا لتتداهت ، سلتتما يعمبتتر 



مش لة العالز الممعلت مش لة يحماج الى يدخل عالاى للحد منها سمف االاتار الممريبتة فعاتتت 
لوكى فتتى خفتتض حتتة العالتتز هتتم الدراستتة المتتى يهتتد  التتى معرفتتة فعاليتتة العتتالج المعرفتتى الستت

المتتمعلت سيحستتتيف التتتدافل لالتالتتتاا لتتتد   تتتال  المرحلتتتة الساتيتتتة متتتف المعلتتتيت االساستتتى الفتتتان يف 
 ع ليًا.

 :مشكلة الدراسة
يبتترا أانتتاط مستتيرة ا تستتاص المعليميتتة فتتى المضسستتات المر وقتتة سالمعليميتتة الم ليديتتة سغيتتر      

ى يعمتل علتى إعاقمته متف يح يتق أهدافته ، سمتف الم ليديتة العداتد متف الاتعو ات سالمعوقتات المت
أ ستتر هتتمه المعوقتتات ا حستتاس بالفشتتل فتتى يحاتتيل المعتتار  سالمعلومتتات المتتى ال ي تتن فتتى 
حتتاالت كسيتترة علتتى حتتدسد المالتتال المعليمتتى سالمر تتو  وتتل يممتتد إلتتى ميتتاداف اواتبتته الش اتتية 

 سا تساتية.
بي فشله فإته يف د الرغبة فتى االستممرار عندما يشعر الفرد ب ص عدل كفاامه سقدريه هو س     

فتى العمليتة المعرفيتتة العم تاده بتت ص هنتاك عالتتز شتبه دانتت فتتى قدرايته المتتى ال يم تف أص يستتعفه 
على يح يق النالاه ساالتالاا مهما ومل مف اهد ، ستميالة لملك امعلت المالميتم ال ليتل سقمترسص 

فتى النهايتة يعتوص أساته العالتز سالفشتل بحاالت مف الفشل س مترا ت ا حبتاط المتريبط بالدراستة س 
غير قاوله للعالج فى لاهرهتا ، فيعتز  بعتض المالميتم عتف االشتمراك فتى ا تشتطة المدرستية 

 & Paulلموقعهت الفشتل ، فينشت  لتداهت الشتعور بتالعالز المتمعلت وواتفه خبترة ستلوكية ذاييتة )
Marisa, 2012. ) 

لعمليتتتات المعرفيتتتة المممسلتتتة بتتتالعزس يعتتتد ل تتتد وتتتيف أاتتتحا  تزرقتتتة العالتتتز المتتتمعلت بتتت ص ا     
عنارًا مسببًا لحالة العالز أس الفشل ، إذ أتهت انزرسص إلى الشت   العتااز علتى أتته يعتزس 
معزتت النمتانل الستلبية بمتا فيهتا الفشتل فتى حيايته إلتى عوامتل داخليته ذات  بيعتة ااومتة سيتت اير 

يممتتد إلتتى مواقتتن عداتتدة شتتامله شتتمولى ، أ  عوامتتل ال يمتيتتر مستتل ضتتعن ال تتدرة ، كمتتا أتهتتا 
(Steven & Linda, 2005. )   

إلتى  Maier & Seligman (1976)سقتد أدت الالهتود المموااتلة لستيلالماص سمتاار      
سضتتل فرضتتية حالتتة   العالتتز المتتمعلت   علتتى أتهتتا حالتتة ال يم تتف الستتيطرة سالتتمح ت فيهتتا سأتهتتا 

 اد الفرد ب ته مهما وتمل متف اهتود فإتهتا مسم لة عف أفعال الفرد سمحاساليه ، سهى يمال باعم
لف يضار فى النمانل المحمومتة ، سلهتما فتإص للتمعلت المستمى بحالتة العالتز المتمعلت يت ايرقف علتى 



الفرد ، اممسل الم اير ا سل فى يدتى مسمو  الدافعية ، سقممسل الم اير الساتى فى إعاقتة عمليتة 
لفرد للم ل  مف الموقن المتزعل حمتى سلتو كتاص المعلت ، فحالة العالز الممعلت يعطل دافعية ا

م ملفتتتتًا عتتتتف المواقتتتتن الستتتتاب ة المتتتتى اريبطتتتتت وتتتتملك ا اعتتتتاج ، أ  أص حالتتتتة العالتتتتز المتتتتمعلت 
يطعن مف االريباط وتيف محاسلتة الفترد التم ل  متف الموقتن المتزعل سممريبتات هتما الموقتن 

(Maier, 2001. ) 
إلتى دراستة سمعالالتة حيتث أص اآلاتار الناامتتة سقعتد العالتز المتمعلت مشت لة حيوقتة بحااتتة      

عنهتتتا يممستتتل فتتتى العداتتتد متتتف المزتتتاهر منهتتتا اتعتتتدال الس تتتة بتتتالنفل سضتتتعن الموااهتتتة ، سحتتتل 
المشتتت الت سيشتتتمت االتمبتتتاه ، سا حستتتاس باليتتت س سهتتتى لاتتتار ذات تمتتتانل ستتتلبية خطيتتترة علتتتى 

تعتتدال الس تتة بتتالنفل التتنفل سمتتف اتتت يتتنع ل علتتى المالممتتل التتم  يعتتيك فيتته الفتترد ، ذلتتك  ص ا
يعيتتق التتمعلت فتتى بعتتض المواقتتن سهتتمه الع بتتات يالعتتل الطالتتي متتن فض فتتى مستتمواه الدراستتى 
بتتالرغت متتف قدريتته علتتى النالتتاه ، سمتتف المم تتف أص انتتمل عتتف ذلتتك اسمستتالل لمستتمو  دراستتى 
متتن فض غيتتر مرضتتى  حساستته بعتتدل ال تتدرة علتتى العطتتاط النتتاا  ، سر متتا يحتتول لمالتتاالت 

   ( .Hunziker & Dos, 2007ص إيالاوية )أخر  قد يعو 
 Martine (2010)    Daniela سقضكتد ذلتك متا يواتلت إليته دراستة داتتيال سمتارييف     

مف ساود اريباط سالي ويف المفعير المنط ى سالعبارات المايية ذات االختمالل التوليفى المتى &
ي وتيف المفعيتتر المنط تتى ارددهتا الفتترد عتف تفستته ، كمتا يواتتلت أيطتتًا إلتى ساتتود اريبتاط مواتت

 سالمفح  العميق للفعار .
سيمبد  لاهرة العالتز المتمعلت وتيف اتفو  الطلبتة بفعتل عمليتات يشتوقه االدرا تات حتول      

العفاية المايية المى قد يعوص مردها إلى دسر أساليي يعليل النالاه بالفشل ، سلملك فاص العداد 
ى حالتتتة العالتتتز المتتتمعلت ، حيتتتث إص بعتتتض متتف حتتتاالت الفشتتتل المتتتزمف فتتتى المدرستتتة يعتتتز  إلتتت

الطال  ذس  العالز الممعلت يمعوص لداهت إدرا ات ب اورهت أس قاور كفايايهت المايية، س ملك 
 & Cristiano, Tauaneقد امعلت الطال  أص النالاه فى المدرسة أمر غير قاول للمح يق )

Maria, 2011. )  
حيتتاة الطتتال  دسرًا رنيستتًا فتتى يعلتتيمهت حالتتة سقلعتتي المعلمتتوص سغيتترهت متتف المتتضارسص فتتى      

العالتتتز المتتتمعلت حيتتتث أص ي تتتارقر المعلمتتتيف حتتتول العالتتتز المتتتمعلت لتتتد  الطلبتتتة كتتتاص لهتتتا ا اتتتر 
ا  بر فى يحايلهت ، سهما يعمبر إشارة إلى أص ح تت المعلمتيف علتى الطلبتة هتو ا ستاس فتى 



حاتتتيل المتتتن فض قتتتد اتتتريبط يشتتت يل حالتتتة العالتتتز المتتتمعلت لتتتداهت ، س نتتتاط علتتتى ذلتتتك فتتتإص الم
 . (Battal, 2013)بحاالت ا حباط سالعالز الممعلت 

 Hwangسلمعرفتتة يتت اير العالتتز المتتمعلت علتتى المحاتتيل يواتتلت تمتتانل دراستتة هتتواتل      
سالمتتى هتتد  متتف خاللهتتا إلتتى معرفتتة العالقتتة وتتيف المحاتتيل ا  تتاديمى سالعالتتز   (1993)

ات التتمعلت سالمتتى خلاتتت تمانالهتتا إلتتى أتتته يواتتد المتتمعلت وتتيف الطتتال  العتتادايف سذس  اتتعو 
 عالقة  ردية ويف العالز الممعلت سالدافل لالتالاا سي دار المات م ارتة بالعادايف .

سالمتتى  Mikulecky & Susan (1996)سفتتى دراستتة أختتر  لمي يتتولي ى سستتوااص      
   لبتة الالامعتة اسم اى مف خاللها عالقة العالز الممعلت بالسلوك ال رانتى فتو  المعرفتى لتد

سأشتتارت تمتتانل الدراستتة إلتتى أص الطلبتتة ذس  العالتتز المتتمعلت حاتتلوا علتتى دراتتات ممدتيتتة فتتى 
 اخمبار ال راطة فو  المعرفية أ  سعى الممعلت بالعمليات الع لية المى ي وموص وها أاناط ال راطة 

الضتطرابات سمف المم ف أص اضد  العالز المتمعلت لتد  الراشتداف إلتى العداتد متف اتي  ا     
النفستتية سالستتلوكية مستتل ال لتتق ساال مىتتا  ، كمتتا اتتضار علتتى إم اتيتتة التتمعلت ف تتد يعيتتق إم اتيتتة 
التتمعلت لتتد  ا  فتتال سالراشتتداف، فتتالفرد التتم  يعتتايك خبتترات فشتتل مستتممرة فتتى المدرستتة ر متتا 
اموقتتن عتتف وتتمل أ  مالهتتود للتتمعلت ، سق منتتل بتت ص لتتيل باستتمطاعمه فعتتل أ  شتتل يفطتتى إلتتى 

 ( .Kavale & Mostert, 2004ه )النالا
إلتى أص أاتحا  العالتز المتمعلت يعتاتوص  Qutaiba (2010)كمتا أشتارت دراستة كوييبتا      

متتف ت تت  التتدافل ست تت  ال تتدرة سقعتتاتى متتف ذلتتك الممعلمتتيف ذس  العالتتز المتتمعلت سعتتدل قتتدريهت 
ة سالعا فيتة على يح يق المات س المال  يعات  أاحا  العالز مف يدهور فت  الناحيتة الستلوكي

 سالدافعية سالمعرفية .
أص العالتتز  Johnson & Lambert (2011)كمتتا أ تتدت دراستتة اوتستتوص سالمبتترت      

الممعلت اضد  إلى الفشل الدراس  سالسلوكيات غير الالن ة مف الطال  سقتضد  إلتى االتطوانيتة 
 سذلك تميالة لعدل ساود ال درة على المتلي على ا حداو السلبية .

والت العداد مف الدراسات إلتى أص الطتال  الممفتوقيف بالمرحلتة الساتوقتة لتداهت العداتد سي     
متتف المشتت الت المعليميتتة سالنفستتية سالمتتى منهتتا الالمبتتااله ساالحبا تتات المعليميتتة الم ملفتتة المتتى 
يمعلتتق بتتالمنهل سالوستتانل با ضتتافة للبيىتتة المدرستتية سا ستترقة الدافعتتة للفشتتل سالعالتتز المتتمعلت 

؛ غتزس  عبتدالعزقز 9191مسببه لمدتى الدافل لزتالاا لتداهت )عبتدالمطلي أمتيف ال رقطتى، سال



؛ محمتتتود عبتتتدالحليت  9111؛ فاديتتتا ستتتابا اليتتتاس،  Hawkins, 1993؛  9110التفيلتتتى، 
؛ أستمى عبتدالحفيا ال رابشته، عمتر محمتد  6002؛ محمد عليسته االحمتد ،  6001منسى، 
 (  .6091شول، ؛ الطا  احمد ا  6002عبدهللا، 
سعلى الرغت مف أهمية دراسة العالتز المتمعلت كزتاهرة معطلتة للطلبتة فتى الالتو اال تاديمى      

سالمر و  سالتدافل لزتالتاا ، فتإص البحتوو سالدراستات المتى أارقتت فتى هتما المالتال كاتتت قليلتة 
، سلتملك سالسيما المى قدمت عالج للحتد متف هتمه المشت لة سخااتة متل المالميتم الفتان يف ع ليتاً 

يستتعى الدراستتة الحاليتتة إلتتى معرفتتة فعاليتتة العتتالج المعرفتتى الستتلوكى فتتى خفتتض حتتدة العالتتز 
المتتتمعلت سيحستتتيف التتتدافل لالتالتتتاا لتتتد  يالميتتتم المرحلتتتة الساتيتتتة متتتف المعلتتتيت ا ساستتتى الفتتتان يف 

 ع ليًا، سمف ات يسير مش لة الدراسة العداد مف المساكالت منها  
لتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم المالموعتتتة هتتتل يواتتتد فتتترس  ذات دال -9

المالرقبيتتتتة سمموستتتتط ريتتتتي دراتتتتات يالميتتتتم المالموعتتتتة الطتتتتابطة بعتتتتد يطبيتتتتق البرتتتتتامل 
 الدراة العليةا ؟  –العالاى المعرفى السلوكى على م ياس العالز الممعلت ا ا بعاد 

المالموعتتتة هتتتل يواتتتد فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم  -6
المالرقبيتتة قبتتل س عتتد يطبيتتق البرتتتامل العالاتتى المعرفتتى الستتلوكى علتتى م يتتاس العالتتز 

 الدراة العلية ا ؟  –الممعلت ا ا بعاد 
هتتتل يواتتتد فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم المالموعتتتة  -1

رتتتتتامل المالرقبيتتتتة سمموستتتتط ريتتتتي دراتتتتات يالميتتتتم المالموعتتتتة الطتتتتابطة بعتتتتد يطبيتتتتق الب
 الدراة العلية ا؟ –العالاى المعرفى السلوكى على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد 

هتتتل يواتتتد فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم المالموعتتتة  -1
المالرقبيتتة قبتتل س عتتد يطبيتتق البرتتتامل العالاتتى المعرفتتى الستتلوكى علتتى م يتتاس التتدافل 

 العلية ا ؟الدراة  –لزتالاا ا ا بعاد 
هتتتل يواتتتد فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم المالموعتتتة  -2

الدراتة  –المالرقبية فى ال ياسيف البعد  سالممبعى على م ياس العالز المتمعلت ا ا بعتاد 
 العلية ا ؟



هتتتل يواتتتد فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم المالموعتتتة  -2
الدراتة  –ال ياسيف البعد  سالممبعى على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد المالرقبية فى 

 العلية ا ؟
 أهداف الدراسة:

يهد  الدراسة الحالية إلى معرفة فعالية العالج المعرفى السلوكى فى خفض حتدة العحتز 
ف ع ليتًا الممعلت سيحسيف الدافل لالتالاا لد  يالميم المرحلة الساتية مف المعليت ا ساسى الفان ي

. 
 :أهمية الدراسة 

 :ي ي  أهمية الدراسة الحالية فى ضوط الالواتي المالية    
يعد همه الدراسة مف الدراسات المى ي دل ورتامل إرشتاد  عالات  يحتاسل المستاعدة فتى  -9

معالالة مش لة العالز الممعلت عند  ال  المدارس التماف اسبتت لتداهت العالتز المتمعلت ، 
كته هتما البرتتامل فتى حيتاة ا فتراد فتى المدرستة أس خاراهتا ، سقتضار سللار الم  قتد امر 

فى أداط المهمات الم ملفة ، لما ااطت همه الدراستة فتى محاسلتة عتالج العالتز المتمعلت 
سمحاسلتتة التتم ل  متتف لاتتاره ستتواط فتتى المحاتتيل ا  تتاديمى ، أس المعيتتن االاممتتاع  

 داخل أسوار المدرسة أس خاراها 
بزتتاهرة العالتتز المتتمعلت كممتيتتر لهتتر حتتداسًا فتتى علتتت التتنفل ، سي تتديت  يعرقتتا المتتر يف -6

 إسمراييالية للم فين مف لاهرة العالز الممعلت .
امت فى همه الدراسة إعتداد م يتاس للعالتز المتمعلت سكتملك يرامتة م يتاس للتدافل لزتالتاا  -1

 ساللماص قد يسمفاد منهما فى الدراسات سالبحوو المسم بلية .
راستتة الحاليتتة فتتى رفتتل كفتتاطة المرشتتداف النفستتييف بالمراحتتل المعليميتتة الم ملفتتة يستتاعد الد -1

حتتتول كيفيتتتة ي يتتتيت المالميتتتم تفستتتيًا متتتف ختتتالل يزسقتتتدهت بالمعتتتار  سالمعلومتتتات الالامتتتة 
متف للمعر  على حاالت العالز الممعلت مف أال سضل العالج المناسي لملك الحاالت 

 .خالل البرتامل المعد ف  همه الدراسة 
يم تتتف االستتتمفادة متتتف تمتتتتانل الدراستتتة الحاليتتتة فتتتى يوايتتتته تزتتتر ال تتتانميف علتتتى العمليتتتتة  -2

المعليمية داخل المدارس سا دارات سالمدارقات مف ال براط سمامم  سمطور  المناهل 



الدراستتية إلتتى سضتتل خطتتط سةعتتداد وتترامل يعليميتتة يستتاعد المالميتتم علتتى ينميتتة الالواتتتي 
 لدراس  .االيالاوية سيح يق المفو  ا

 :مصطلحات الدراسة 
 Cognitive Behavior Therapyالعالج المعرفى السلوكى  -9     
(   العالج المعرف  السلوك  ب ته ش ل متف  92   6000يعر  عادل عبد هللا محمد )      

أشتتت ال العتتتالج النفستتت  الحتتتداث تستتتبيًا ، سقركتتتز علتتت  كيفيتتتة إدراك الفتتترد للمسيتتترات الم ملفتتتة 
، سهو يعمل عل  الدمل ويف العالج المعرف  بفنيايته الم ملفتة سالعتالج الستلوك  بمتا سيفسيرها 

امطتتمنه متتف فنيتتات للمعامتتل متتل االضتتطرابات الم ملفتتة متتف منزتتور االاتت  ا بعتتاد إذ امعامتتل 
معهتتتا معرفيتتتًا ساتفعاليتتتًا سستتتلوكيًا باستتتم دال فنيتتتات ممعتتتددة  حتتتداو يتيتتتر عالاتتت  متتتف ختتتالل 

وهة ساالعم تتتتادات الالع التيتتتة سيعتتتتدالها ساستتتمبدالها ب فعتتتتار ساعم تتتتادات ياتتتحي  ا فعتتتتار المشتتت
 أخر  يمست بالع التية  .

 Learned Helplessnessالعالز الممعلت  -6     
إلتتى أحتتد مزتتاهر االستتمالابة المتت   Learned Helplessnessيشتتير العالتتز المتتمعلت       

يعرضتهت لموقتن اتادل بحيتث يعتوص يميز بعض المالميتم سالمت  مفادهتا الشتعور بتالعالز عنتد 
مسيرات الموقتن متف الشتدة سالعسافتة سالمهداتد باتورة ال ي تو  أتتا الملميتم لحشتد دفاعايته لوضتل 
حل لهتا ، فيسمشتعر بحالتة متف ات فتاض المستاورة ساالسمستالل فت  موااهتة المواقتن الطتاغطة 

ال به إل  الدخول ف  ساالسمالابة لملك المواقن بمسمو  أدتى مما يسم  به قدرايه ، سالم  ي
حالة عامة مف المبلد مل االعم اد بعتدل اتدس  أ  مالهتود أس محاسلتة للتمعلت بتالرغت متف يتوافر 

 6096؛  6001؛ الفرحتاي  الستيد محمتود   6001ا م اتات لديه   ) فرج عبدال ادر  ه ، 
 & Miller & Seligman, 1976; Alloy؛  6099؛ اوستتن محمتتود ال طتتام  ، 

Seligman, 1979; Seligman & Altenor, 1980; Seligman,1993; 
Cemalcilar et al., 2003; Roger, 2006; Hunziker & Dos Santos, 2007; 

Johnson & Lambert, 2011; Battal, 2013; Joseph, 2014 ) 
سقعتتتر  الباحستتتاص العالتتتز المتتتمعلت ب تتتته   مالموعتتتة متتتف المتتتدركات سالمعم تتتدات المعرفيتتتة      

ة ساالتفعالية سالسلوكية لد  المالميم سالمممسلة ف  عدل قدرة المالميم على االقمتراص وتيف سالدافعي
االستتتتمالابات سالنمتتتتانل ، سعتتتتدل قتتتتدريهت علتتتتى التتتتمح ت فتتتت  تمتتتتانل ا داط ، ساالعتتتتزاطات الماييتتتتة 



الداخليتتتة سال ارايتتتة للفشتتتل أس النالتتتاه ، متتتل يوقتتتل الفشتتتل سيتتتدتى ي تتتدار التتتمات ، سالمشتتتوهات 
سالمعم دات ال ا ىة سا فعار الالع التية ، ا مر الم  يفط  إلى حالة مف الشعور  المعرفية

 بالعالز عف أداط المهال المعليمية   .
سقمحتتدد العالتتتز المتتتمعلت إارانيتتتًا بالدراتتة المتتت  يحاتتتل عليهتتتا الملميتتم فتتتى م يتتتاس العالتتتز      

 ط تمتتوذج ستتيلالماص المتتمعلت المعتتد فتتى الدراستتة الحاليتتة سالم تتوص متتف خمستتة أبعتتاد فتتى ضتتو 
Seligman, M.   ، للعالز الممعلت 

   Achievement Motivation الدافل لالتالاا -1
إلى الرغبة سالطاقتة المستممرة المتى  Achievement Motivation يشير الدافل لالتالاا 

يمملعها الممعلت سالمى يدفعه للسعى إلى يح يق النالاه سالمفو  سةتالاا ا عمال الاعبة بش ل 
ال ، سالمتلي على الع بات ب فاطة ، س  قل قدر مم ف مف الوقتت سالالهتد ، سأفطتل مستمو  فع

 &Schatt, 2011; Kazuhiro & Motoyuki, 2013; Semerci)متتف ا داط 

Duman, 2013; Hwang, Hung, & Chen, 2014; Watabe,& Hibbard, 

2014)              
 ,.Schuler, Hهاتستتتتوص   -لرسقعتتتتر    شتتتتولر ، اورتمتتتتوص ، فرقنمتتتترس  ، سمتتتتو 

Thornton, G. C. Ill, Frintrup, A. & Mueller-Hanson, R. (2004)  التدافل
لزتالاا ب تته   حالتة داخليتة للفترد يولتد الطاقتة سالنشتاط ، سالستعى يالتاه الواتول إلتى مستمو  

بة سيفطتتتيل المهتتتال الاتتتعمتتتف المفتتتو  ساالمميتتتاا يح ي تتتًا لمستتتموقات عاليتتتة باستتتممرار العمتتتل ، 
سالمنافستتية ، سالرغبتتة فتتى ا داط الاليتتد بمعتتااير المفتتو  ، سيح يتتق اتتودة تتتوايل التتمعلت ، سقمبنتتى 
الباحستتتاص يعرقتتتا   شتتتولر، سلختتترسص   الستتتاوق للتتتدافل لزتالتتتاا يعرقفتتتًا إارانيتتتًا تزتتترًا الستتتم دال 

 م ياسه ف  الدراسة الحالية.   
يبعتًا لدراتة الملميتم علتى م يتاس التدافل سقمحد التدافل لزتالتاا إارانيتًا فتى الدراستة الحاليتة 

المستتم دل فتتى الدراستتة الحاليتتة ، سالتتم  يعبتتر عتتف  ,.Schuler et al (2004)لزتالتتاا لتتت 
الالهتتتد المعوقطتتت  ، المنافستتتية ، الس تتتة فتتتى دراتتتة الملميتتتم فتتتى أبعتتتاد التتتدافل لزتالتتتاا اآلييتتتة   

  ، المرستتتة ، المتتدفق ، النالتتاه ، الستتيطرة ، الحتترا علتتى التتمعلت ، االتشتتتال ، عتتدل ال تتو 
سضتتتتتل ا هتتتتتدا  ، االستتتتتم اللية ، الداخليتتتتتة ، المستتتتتاورة ، يفطتتتتتيل المهتتتتتال الاتتتتتعبة ، الف تتتتتر 

 . با تمااية ، الطبط الماي  ، يواه الم اتة
   Gifted Studentsالممفوقوص ع ليا  -1



أداطه الملميتم الممفتو  ع ليتًا ب تته الفترد التم  ي توص   Renzulli (2004)يعرفته رقنواقتل 
عاليًا م ارتة بالمالموعتة العمرقتة المتى انممتى إليهتا فتى قتدرة أس أ ستر متف ال تدرات الع ليتة ، أس 
فتى االستتمعداد ا  تاديم ، أس ال تتدرة ا وداعيتتة، أس ال تدرة ال ياديتتة أس ال تتدرة فتى الفنتتوص ا دانيتتة 

 سالبارقة .
م  ي تتتل دراتتتة ذكتتتاطه وتتتيف سالبحتتتث الحتتتالى يعتتتر  الفتتتانق ع ليتتتًا إارانيتتتًا ب تتتته الملميتتتم التتت

( على اخمبار سلسوص المعدل لمكاط ا  فال سالعبار ساخمبار رافف للمافوفات 962 -960)
 فى لص ساحد .

 :اإلطار النظري للدراسة
   Cognitive Behavior Therapyأساًل   العالج المعرفى السلوكى      
لعالايتة المستتم دمة فتى الستتنوات يعمبتر العتالج المعرفتتى الستلوكى متتف أ ستر ا ستتاليي ا      

( إلى أص العالج المعرف  السلوك  92  6000ا خيرة سفى هما الادد يشير عادل عبد هللا )
ايالتتاه عالاتت  حتتداًسا تستتبًيا يعمتتل علتت  التتدمل وتتيف العتتالج المعرفتت  بفنيايتته الممعتتددة سالعتتالج 

الم ملفتتة متتف منزتتور الستتلوك  بمتتا امطتتمنه متتف فنيتتات سقعمتتد إلتت  المعامتتل متتل االضتتطرابات 
االاتت  ا بعتتاد أس المعامتتل معهتتا معرفيتتًا ساتفعاليتتًا سستتلوكيًا بحيتتث يستتم دل العداتتد متتف الفنيتتات 

 سواط مف المنزور المعرف  أس االتفعال  أس السلوك  .
أص العالج المعرفت  الستلوك  ي تول علتى مالموعتة متف  Beck( 2001 , 81)امكر ويك      

يفمتترض أص االضتتطرابات الستتلوكية سا متتراض النفستتية ساالتفعتتاالت المبتتادو سا اتتراطات المتت  
الستتالبة ليستتت تمااتتًا ل تتو  خفيتتة يعمتتف فتت  الالشتتعور، سلعنهتتا ينتتمل عتتف عمليتتات شتتعورقة متتف 
قبيل  المعلت ال ا ل، ساالسمدالل المتلوط المبن  على معلومات غير كافية أس غير احيحة 

كما أص المفعير قد ي وص ساهمًا  ته قد ي وص مستممدًا متف ، سعدل الممييز ويف الواقل سال يال ، 
م دمات خا ىة سمفاهيت متلو ة ، سالسلوك قد ي وص اتهزاميًا  تته قتد ي توص مبنيتًا علتى أفعتار 
الع التيتتتة ، سلمتتتا كاتتتتت كسيتتتر متتتف المشتتت الت النفستتتية يم تتتف حلهتتتا عتتتف  رقتتتق  شتتتحم الفهتتتت 

لتتت ايالاهتتات أ ستتر يعيفتتًا ، حيتتث أص االسمباتتار سالممييتتز ، سياتتحي  المفتتاهيت ال ا ىتتة ، سيع
 ساخمبار الواقل سالمعلت اميعها عمليات معرفية بالدراة ا سلى .

إلتى أص العتالج المعرفت  الستلوك   Gosch et al.,  (2006سقشتير اتوو سلخترسص )     
اكاًل ، باعمبتتاره تهالتتًا اهتتد  إلتتى استتمبدال  تتر  المفعيتتر الستتلب  بتت خر  أ ستتر دقتتة س نانيتتة ، سيفتت



سيضد  إلى العمل الفعال ، سالفعر الع الت  ، سموااهه ا حباط ، سالرغبة ف  الحيتاة ، سي تو  
مهارات المفعير الفعال ، سالعمل البناط ، سالمعر  علتى الستلوكيات المحبطتة ، س تر  يعتدالها 

. 
وتيف ا فعتار سالعالج المعرف  السلوك  إتما اهد  إلى يدرقي ا فراد على ركقتة العالقتة      

سالمشتتتتتاعر، سالمعامتتتتتل متتتتتل ا فعتتتتتار باتتتتتورة ت ديتتتتتة ، ساستتتتتم دال المراقبتتتتتة الماييتتتتتة للفعتتتتتار ، 
سالم تتيالت الستتلبية، سةخرااهتتا إلتتى حيتتز المفعيتتر، سالمتتدرقي علتتى استتمبدال المعم تتدات ال ا ىتتة 
سالماتتورات الستتلبية بمعم تتدات إيالاويتتة، ذلتتك متتف ختتالل راتتد عمليتتات المفعيتتر غيتتر الستتوقة 

لط الفراغ المعرف ، سةيالتاد يباعتد وتيف ا فعتار المل انيتة الستلبية للفترد ، سحملته علتى اخميتار سم
الواقل ، سيدقيق االسمنمااات ، سيتيير ال واعد المعممدة على الواو ية ساواًل إلى ركقة الواقل 

 ( .Manassis, 2009, 57باورة إيالاوية )
عداتتتتدة بعطتتتتها معرفتتتت  مستتتتل  المناقشتتتتة ، سالعتتتتالج المعرفتتتت  الستتتتلوك  يستتتتم دل فنيتتتتات      

سالمراقبتتتة الماييتتتة ، سالمباعتتتد ، سةعتتتادة الم يتتتيت المعرفتتت  ، سالعتتتالج البتتتدال سمناقشتتتة ا ستتتبا  ، 
س عتتض هتتمه الفنيتتات يالرقبتت   كاالسمعشتتا  المواتته ، سالمعتترقض ، س عطتتها اآلختتر ستتلوك   

أص هتمه ا ستاليي فعالتة بشت ل  الواابات المنزلية ، سالنمماة ، سالم يل ، سلعتي التدسر حيتث 
 بير ف  المعامل مل العداد مف المش الت النفسية ، سةص هد  العالج المعرف  الستلوك  هتو 

 ,.Jonathan et alيتييتر  رانتق المفعيتتر الاليعيفيتة متتف أاتل يحستتيف الستعادة النفستية )
2014. ) 

 Learned Helplessnessااتيًا  العالز الممعلت 
 The Concept of Learned Helplessness معلت مفهول العالز الم -أ

يعتتد تزرقتتتة العالتتز المتتتمعلت إستتهامًا اداتتتدًا فتتتى ساتتن سيفستتتير لتتاهرة العالتتتز أس الفشتتتل      
 Mowerالبشر  المى امعرض لها ا تساص أس ي برها خالل رحلمه العلمية ، سل د سضتل متور

التز المتمعلت سالتم  ايطتحت مفهتول ف تداص ا متل ساليت س التم  اريتبط بته مفهتول الع  (1960)
التم  ساتفه ب تته حالتة تفستية ينتمل عنتدما   Seligman (1967)معالمته علتى اتد ستيلالماص 

يعتتوص ا حتتداو أس النتتوايل غيتتر مستتيطر عليهتتا ، أ  لتتيل فتتى م تتدسر الفتترد ال يتتال بتت   شتتل 
أس أص حيالهتتا ، س لتتتة إارانيتتة ت تتول عنتتدما ال ي تتتوص العتتانف قتتدرًا علتتى ي تتديت استتمالابة متتتضارة 

يسيطر ب فعاله على النوايل سواط كاتت فشل أس تالتاه ، فتإص النميالتة يعتوص العالتز ، س معنتى 



لخر فإص الفرد العااز هتو ذلتك التم  اتضمف أس لمتف أس يعم تد بعتدل قدريته علتى الستيطرة علتى 
 Albert, Monikaالممتيرات المضارة فى حيايه أس ي فين معاتايه ، سالحاول على الرضا )

& Robert, 2005. )                       
فتالعالز المتمعلت يزهتر فتى الحتتاالت المتى اتضمف فيهتا الفترد ب تتته ال حتول لته سال قتوة إاتتماط      

مواقتتن الحيتتاة ، سقف تتد ا متتل فتتى الستتيطرة عليهتتا لاتتالحه ، سفتتى هتتما الاتتدد بحستتت تزرقتتة 
د بعتتدل اتتو  المحاسلتتة ، العالتتز المتتمعلت ، ا ستتبا  المتتى يواتتل الفتترد إلتتى حالتته متتف االعم تتا

سسادت أص ف داص السيطرة ساالعم اد بعدل فاعلية االسمالابات المى ي دمها الفرد للسيطرة ي توده 
 Gosch, Flannery-Schroederلالتسحا  سالالمباالة سمف ات الشعور بالعالز الممعلت )

& Compon, 2006                    . ) 
هرة اتم اليتتة يعمتتت إلتتى مواقتتن أختتر  س دراتتة كبيتترة فعنتتدما يعتتد مفهتتول العالتتز المتتمعلت لتتا     

امعلت الفرد ب ص اسمالاومه مسم لة عف المعزقز سو  يعمق يوقعًا ب ص استمالاومه ستمعوص مستم لة 
عتتتتف المعزقتتتتز فتتتتى المواقتتتتن المستتتتم بلية ، إذ إص هتتتتما الموقتتتتل مستتتتمنمل متتتتف التتتتمعلت الستتتتاوق فتتتتى 

 ( .Hunziker & Dos Santos, 2007)إحمماليات المعزقز االسمالابة            
تسمنمل مما سبق أص العالز الممعلت اسمالابة شر ية ممعلمة ينمل عف ادمه مضلمه لد       

الش  ، المى يفطى إلى االسمسالل سالهرس  متف موااهته المشت الت سالمواقتن الطتاغطة، 
المواقتتتتن  سمتتتف اتتتت اعم تتتاد الفتتترد بطتتتعن قدرايتتته فتتتى الستتتيطرة سعتتتدل اتتتدس  استتتمالابايه يالتتتاه

 المسم بلية .
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هتما النمتوذج اوضتت  ضترسرة ستلوك العالتتز سالتم  ابتتدأ متف عتدل االقمتتراص وتيف االستتمالابة      
بحتتث عتتتف سالنمتتانل متترسرًا بتتتإدراك الفتترد استتتم اللية االستتمالابة عتتتف النميالتتة متتتل موقتتن متتتا ، في

يفسير سببى لحدسو همه النميالة ، س المالى اضار هما المفسير على يوقل استم اللية االستمالابة 
 سالنميالتتتة متتتل مواقتتتن عداتتتدة فتتتى الحيتتتاة سفتتتى ا خيتتتر امحتتتدد  بيعتتتة ستتتتو  ستتتلوك العالتتتز

(Geoffroy, Scheel-Kruger & Christensen, 1990) . 
 



 
 
 
 

 ( 9ش ل ) 
 

 ه لحدسو سلوك العالزاوض  يفسير سيلالماص سامالط
حيتتث سضتتل ستتيلالماص سامتتالطه المعطيتتات النزرقتتة ا سلتتى لمفهتتول العالتتز المتتمعلت متتف ختتالل  
العمتل المالرقبت  بت ص المعترض إلتى خبترة عتدل إم اتيتة الستيطرة أس التمح ت بالنمتانل ستو  ي تتود 

مالتتار  إلتتى إدراك عتتدل احمماليتتة المعزقتتز ، سيتتت إابتتات هتتمه النمتتانل حتتول هتتمه الزتتاهرة متتف ال
ا سلتتتى متتتف ختتتالل ياتتتميت يالرقبتتت  االاتتتى علتتتى مالموعتتتة متتتف العتتتال  باستتتم دال الاتتتندس  
البتتتافلوفى ف تتتد يعرضتتتت مالموعتتتة العتتتال  إلتتتى اتتتدمه كهر انيتتتة ال يم تتتف الستتتيطرة عليهتتتا أس 
الفرار منها ، فى حيف يعرضت مالموعة أخر  إلى ادمة كهر انية يم ف المحرر منها ، سلت 

 ,Edmondson, Yee) متف العتال  إلتى أ  اتدمة كهر انيتة  يعترض المالموعتة السالستة
Santoro, Begg & Hunter, 1996). 

ساسمنمل سيلالماص سامالطه مف همه المالار  أص العاننات الحية يشعر بعالزهتا عنتدما يمعترض 
إلى خبرة عدل المم ف مف الستيطرة علتى المسيترات المنفترة ، سذلتك لالعم تاد بت ص االستمالابة لتف 

ة مما امريي عليه االسمستالل للفشتل ، إذا اتمعلت العتانف الحتى بت ص ستلوكه لتف يح تق يعوص فعال
 Learnedالنميالتتتة أس المعزقتتتز المطلتتتو  ، سهتتتمه الحالتتتة ياتتتطل  عليهتتتا بتتتالعالز المتتتمعلت 

Helplessness  سهما المفهول لاار اهممال العداد متف البتاحسيف ممتا حتد  وهتت إلتى يطبي ته ،
  (Cemalcilar, Canbeylf & Suner, 2003)ساواًل لزتساصعلى العداد مف العاننات 

ساعم تتتتد ستتتتيلالماص سامالنتتتته أص متتتتا انطبتتتتق علتتتتى الحيتتتتواص انطبتتتتق علتتتتى ا تستتتتاص ،  
سذلععندما عرض مالموعتة متف ا فتراد لمشت الت متف تتو  الالنتاس الماتحيفى ) إعتادة يرييتي 

هتتتا سالستتتيطرة حتتترس  معطتتتاة لمشتتت يل كلمتتتة ضتتتمف امتتتف محتتتدد ( سهتتتى مشتتت الت ال يم تتتف حل
عليهتتا أس التتمح ت فتتى تمانالهتتا ، س عتتد أص متترسا ب بتترات الفشتتل الممعتترر يعطتتل أداكهتتت سيوقفتتوا 

  . ( Ciarrochi & Heaven , 2008)عف المحاسلة 



ساهتتتت لهتتتمه النزرقتتتة العداتتتد متتتف االتم تتتادات يمسلتتتت أهمهتتتا فتتتى عتتتدل مراعايهتتتا للفتتترس        
متتتف استتتم الل االستتتمالابة عتتتف المعزقتتتز ال ي تتتتود الفرديتتتة ، حيتتتث إص يعتتترض الفتتترد إلتتتى حالتتتتة 

بالطرسرة إلى حالة يعميت هما االسم الل إلى مواقن الح ة مستم باًل لي تود إلتى العالتز المتمعلت 
، إذا أص الفتترد اب تتى فتتى حالتتة المفتتاكل بتتالرغت متتف حتتاالت ا حبتتاط المتتى امعتترض لهتتا ، لتتملك 

 ,Akca) ياغة تزرقتة العالتز المتمعلت  اص الود لمنزر  همه النزرقتة سامالنهتت متف إعتادة ات
2011). 
أص ا ستتاس النزتتر  لمفهتتول العالتتز المتتمعلت اراتتل  Roth (1980,103)سقتتمكر رسا       

سذلتتك متتف ختتالل  Attribution Theoryإلتتى الالهتتود المالرقبيتتة المتتى أسستتت تزرقتتة العتتزس 
ة الالداتتدة للعالتتز إعتتادة اتتياغة النزرقتتة بإضتتافة ااتبتتًا معرفيتتًا للزتتاهرة، سقتتد اسدت الاتتياغ

الممعلت المفسيرات الواضحة عف أسبا  اخمال  ا فراد فى يفسيرهت لحالة استم الل االستمالابة 
 عف المعزقز سذلك بإشراك العزس، مما ساعد فى يفسير الفرس  ويف ا فراد فى العالز الممعلت.

ماص إلتى أص ستيلال Corell  & Marcus (2004) سقشتير كتاًل متف كورقتل سمتاركوس       
سامتتتتتتتالطه فستتتتتتترسا أداط ا فتتتتتتتراد المعتتتتتتتو  بعتتتتتتتد متتتتتتترسرهت ب بتتتتتتترات الفشتتتتتتتل سالعالتتتتتتتز المموقتتتتتتتل 

Expectational Dificit  س نتاط علتى هتما التن   يطتور ا فتراد معم تدات مفاداهتا أص النمتانل
المتتى ال يملتتك الستتيطرة عليهتتا سالتتمح ت فيهتتا تايالتتة عتتف عتتدل العفايتتة الماييتتة المدركتتة ، فمتتدهور 

أداط المهمتتتات تتتتايل عتتتف ات فتتتاض فتتتى مستتتمو  التتتدافل النتتتايل عتتتف خبتتترات فشتتتل ال تتتدرة علتتتى 
 أفطت إلى العالز المموقل .

سقريعي ا فراد الماف امافوص بالعالز الممعلت أخطاط منط يتة فتى يفستيرهت للشتياط المتى      
يحدو مف حولهت حيتث يميلتوص إلتى يعتوقف إدرا تات ستلبية بستبي استم دامهت لمعلومتات غيتر 

 Cemalcilar (2003)ية سمما اضكد ذلك متا يواتلت إليته دراستة كليمستالر سلخترسص ع الت
et al.,  متتتف ساتتتود اريبتتتاط ستتتالي وتتتيف المفعيتتتر المنط تتتى سالعبتتتارات الماييتتتة ذات االختتتمالل

الوليفى سالمى ارددها الفرد مل تفسه مسل أتا غير كاط ، أتا غير قادر علتى ا تالتاا ، كمتا 
 ريباط مواي ويف المفعير المنط ى سالمفح  العميق للفعار.يوالت أيطًا إلى ساود ا

  يفسير تموذج هيدرHeider  
اتتر  هيتتدر أص الستتلوك دالتتة لل تتو  البيىيتتة سال تتو  الش اتتية أ  أص التتمح ت فتتى النمتتانل      

يعممتتتد علتتتى يفاعتتتل وتتتيف قتتتوييف ، كمتتتا إص أستتتبا  النالتتتاه سالفشتتتل هتتتى ال تتتدرة ، سستتتهوله أس 



 يعد الحا فى كسير مف ا حياص عامل للنالاه سالفشل ، سهتما اتدل علتى اعو ة المهمة فمسالً 
إدراك المح ت فى النمانل دالة لعوامل ال درة سالالهد سالمهمة سالحا ) الفرحايى السيد محمتود ، 

6002  ،912 . ) 
 حيتتث يممستتل ال تتو  الش اتتية فتتى ال تتدرة سالتتمكاط ، سال تتو  البيىيتتة يممستتل فتتى المهمتتة سالزتترس      

المحيطتتة وهتتا التالااهتتا ؛ فتتإذا كاتتتت إحتتد  ال تتو  الش اتتية أس ال تتو  البيىيتتة ضتتعيفة فالستتلوك التتم  
 يم ف حدساه هو سلوك العالز سقم ف يوضي  ذلك فى الش ل المالى  

 
 
 
 
 

 ( اوض  يفسير هيدر لحدسو سلوك 6ش ل ) 
اتدة امطت  متتف ختالل هتتما الشت ل أتتته كلمتا يتتوفرت البيىتة علتتى عناتر التتدعت سالمستت

االامماعية ، سالمتمية االيالاوية يالاه المواقن الطاغطة يعزا لتد  الفترد م اتزمتات يحاتيف 
 ضد سلوكيات العالز . 

  يفسير تموذج كيلىKelley    
يفستتر هتتمه النزرقتتة لتتاهرة العالتتز المتتمعلت متتف ختتالل المميتتز وتتيف الحالتتة المتتى ي تتوص 

 حتداو المتى يستمى بعالتز عتال ، سالحالتة عليها الفرد ساآلخترقف ال يم تنهت التمح ت فتى تمتانل ا
المى ي وص عليها الفرد دسص اآلخرقف ال يسمطيل المح ت فى تمانل ا حداو المتى يستمى بعالتز 

، هتما انطتو  علتى دالنتل ايفتا  متل تمتانل  (Dweek & Reppucci, 1973) ش اتى 
لفتترد فتتى اتالتتاا أحتتداو الفتترد ساآلختترقف ، أ  ي تتوص معلومتتة االيفتتا  عاليتتة إذا ايف تتت تميالتتة ا

المهمة مل تمانل اآلخرقف فى تفل المهمة فهو فى همه الحالتة عالتز عتال ، سيعتوص معلومتات 
االيفتتا  من فطتتة إذا اخملفتتت تميالتتة الفتترد متتل اآلختترقف فتتى إتالتتاا تفتتل المهمتتة فهتتو فتتى هتتمه 

 الحالة عالز ش اى فالش ل المالى اوض  هما االيالاه   
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 ( 1ش ل ) 
 ة يفسير كيلى للعالز الممعلتاوض  للي

يزهر مف خالل هما الش ل أص يعلت العالز لتد  الفترد اممستل فتى الم ارتتة بتاآلخرقف 
فيعم تتتد أص لتتتداهت ال تتتدرة المالنمتتتة لم طتتتى الع بتتتات المتتتى يتتتوااهت م ارتتتتة بتتته ، س المتتتالى ي تتتوص 

 ي ييمه لمايه ي ييمًا سلبيًا سي ييمه للخر ي ييت إيالاو  . 
الشتتت ص قتتتال ستتتليالماص سامتتتالكه بتتتإاراط دراستتتة يالرقبيتتتة علتتتى عينتتتة متتتف الطلبتتتة سفتتتى هتتتما      

وم ستتيمهت إلتتى مالمتتوعميف حيتتث يتتت يعتترقض المالموعتتة ا سلتتى لطوضتتاط غيتتر قاولتتة للحتتل ، 
سالمالموعة الساتية لطوضاط قاولة للحتل ، ف ستفرت الدراستة إلتى  أص المالموعتة ا سلتى يشت ل 

حتل سأص كتل أفتراد المالموعتة ممستاسقة فتى النميالتة ) عالتز لداها اعم اد أص الش ل غير قاول لل
عتال ( أمتا المالموعتة الساتيتتة ألهترت أص بعتض متتف أفرادهتا لتت ياتل إلتتى الحتل فعتاص عتتزسهت 

 ,Cemalcilar, Canbeylf  & Sunerلفشل المهمة إلى عوامل داخلية )عالز ش اى( )
2003     . ) 

   ماادر العالز العال 
ت تميالتتتة لمتتتداخل عتتتدة عوامتتتل ، قتتتد ي تتتوص سليتتتد الزتتترس  ال ارايتتتة يعمبتتتر العالتتتز المتتتمعل     

 ماتتدر لحدساتته ، مستتل المنتتاو ا ستتر  سالمدرستتى أس المحتتيط التتم  اموااتتد فيتته الملميتتم سستتط 
معتتزا لتته ، أضتتن إلتتى ذلتتك الموقعتتات الستتلبية لءبتتاط يالتتاه أونتتاطهت ، أس المعتترض لاتتدمات 

قطل فيته ا مته سلمالته اتت يفاات  بالاتدمة سخيبتة شدادة ا ار ، أس مف فرد اسق به سقمعلق به س 
ا متتل المتتى يتتضد  إلتتى ا حستتاس بتتالعالز ، سفيتته يف تتد الشتت   الس تتة فتتى ال تتيت سال تتدسة سقف تتد 
الس ة فى ا خر ، سكل همه العوامل أس غيرها كفيلتة أص يالعتل الفترد ال يستمطيل المتلتي عليهتا 

  ، فياب  رهنا لهمه الزرس  سقططر لالسمسالل لها .



كما أشارت تمانل العداد مف الدراسات أص المناو المر تو  المتلتق فتى الوستط المدرستى ،      
سأستتاليي معاملتتة الوالديتتة كفيتتل أص اولتتد العالتتز المتتمعلت لتتد  الطفتتل أس الملميتتم ، سكمتتا أشتتارت 
إليتته أيطتتًا دراستتة ياستتميف حتتداد أص أستتاليي المعاملتتة الوالديتتة ذات  تتابل يستتلطى يعتتد ماتتدرًا 

؛  Christine & Condice , 2011؛  6000علت العالتز لتد  الطفتل ) ياستميف حتداد ، لتم
Yagmur & Baki, 2013 . ) 

أس هو عالز المات عف يح يق ما يرقد الواول إليه ، فإذا فشل الفرد فى يح يق أهدافته      
ة تزتر شعر با حباط سالحتزص ، فتالعالز متالال ا دارة الطتعيفة ، كمتا قتدل   اورامستوص   ساهت

 ( سهى كالمال    999   6002فى ماادر العالز الممعلت ) الفرحايى السيد محمود، 
ماتتتدر ويولتتتواى  اتتتر  أص العالتتتز يحتتتدو تميالتتتة اتتتدمة يتتتضار فتتتى الالهتتتاا العاتتتبى  -

 المركز  . 
ماتتتتدر ااممتتتتاعى  يزهتتتتر العالتتتتز المتتتتمعلت تميالتتتتة يعتتتتدد المشتتتت الت االامماعيتتتتة مستتتتل  -

 ن  ا حداو.البطالة سالمش الت ا سرقة، ا
 مادر تفسى  يحدو العالز تميالة التطفاط االسمالابة سعدل يعزقزها، سهما االتطفاط  -

 أسل خطوات يعلت العالز.    
   أساليي عزس ا حداو 

يعبر العزس عف ا سلو  المفسير  التم  متف خاللته يم تف أص ياتل أس ي تدل الفترد أستبابًا     
لو  المفسير  يمحدد مشاعره سايالاهايته تحتو ذايته لحدسو مواقن الحياة، سمف خالل هما ا س

 ساآلخرقف ، سقمت يوضيحه كاآلي   
 المايية سالبينية )ساهة الطبط(   -9

فالعوامل المايية ممعل ة بال درة سالالهد، سأما بالنسبة لمحيز المعلت أس اعو ة المهمة 
 يعمبراص مف العوامل ال اراية أس البيىية.

او غير ال اولة للمح ت اريبط بالعالز الش اى بسبي عتزس فالمفسير الداخل  للحد
عتتتدل ال تتتدرة علتتتتى التتتمح ت إلتتتى أستتتتبا  ش اتتتية خااتتتة سااومتتتتة ، س الم اوتتتل اتتتريبط المفستتتتير 
ال تاراى لعتتدل ال تدرة علتتى التتمح ت بتالعالز العتتال ،  ص عتدل ال تتدرة علتتى التمح ت يعزسهتتا الفتترد 

 المحيط .  إلى أسبا  خاراية أس إلى أسبا  ممعل ة بالزرس 



اتريبط ي تدار التمات أ ستر بعتزس الفترد أستبا  عتدل قدريته علتى التمح ت إلتى أستبا  ذاييتته       
سمف أمسلمه أص ارال الطالي فشله إلى ات فاض ال درة ، أس عدل ومل الالهتد العتافى ، سالعتزس 
التتداخلى ي اولتته عتتزس ختتاراى سمستتال ذلتتك إراتتا  الطالتتي فشتتله إلتتى عوامتتل خاراتته عنتته مستتل 

عو ة االممحتتتاص س هتتتما الاتتتدد تالتتتد أص يعتتترض الفتتترد للعالتتتز قتتتد ي تتتوص ماتتتدره الزتتترس  اتتت
ال ارايتتتتتة س  ااتتتتتة المتتتتتى ال يستتتتتمطيل المتلتتتتتي عليهتتتتتا ، فياتتتتتب  أستتتتتير الزتتتتترس  سقطتتتتتطر 

 & Kavaleلالسمستالل فهتما الفترد ال اماتن وترسه الم اسمتة سقعتد متف أخطتر أتتوا  العالتز )
Mostert, 2004 . ) 

ار  رسيتر فتى تزرقمته عتف ساهتة الطتبط   أص ساهتة الطتبط الداخليتة  سفى هما السيا      
يعنى اعم اد الفترد العميتق بت ص أفعالته يتضار فتى المواقتن المتى يعيشتها سقطتمف مستمو  مريفعتًا 
متتف الاتتحة النفستتية سالالستتمية ، سالتتم  امطتتاوق متتل مفهتتول المحتتد  سالستتيطرة علتتى المواقتتن 

ة ، س المالى اسمالابة الفرد ي ل على ممال مف أحد الطاغطة أس بمعنى أخر الاالبة النفسي
 رفى ساهة الطبط  داخلية سخاراية   سموضو  الفرد على الممال يحتدد مستمو  اتحمه ، 
سساهتة الطتبط الداخليتة سالشتعور بالستيطرة اتضار إيالاويتًا علتى المتوااص ويوكميتانى للالستت سمتف 

 ( .Roger, 2006ات االحمفاظ بمسمو  مريفل مف الاحة )
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يشتتير ا ستتبا  الساومتتة سغيتتر الساومتتة إلتتى عامتتل التتزمف ، فعتتزس الفشتتل إلتتى ال تتدرة )ستتبي      
ااوت ( اضد  إلتى االعم تاد المتن فض فتى العفتاطة الماييتة، س المتالى يمطتانل يوقعتات النالتاه، 

لتى االحممتاالت الماييتة للنالتاه، أما عزس الفشل إلتى الحتا )ستبي غيتر ااوتت( فهتو ال اتضار ع
سال اضار على إدراك الفرد بات فاض كفاطيه، سلديه فاعلية ذايية تحو يح يق النالاه ، فإذا عزا 
الملميم أسبا  فشله إلتى عوامتل ااومتة ) عتزس الفشتل إلتى ال تدرة( ، ففتى هتمه الحالتة انمتو لديته 

الته ، أ  أص الفشتل يممتد عبتر يوقل ب ته سو  يفشل فى المسم بل عند سضعه فى مواقن مما
التزمف ، سمنته فتإص عالتتزه سعتدل قدريته اآلييتتة ستو  يستممر فتى المستتم بل فتى مواقتن ممشتتاوهة 
أ  أص ابات العزس يممد على مد  إدراك الفرد السممرار السبي ساحممال ساوده فى المستم بل 

(Hunziker & Dos Santos, 2007 . ) 
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ا سبا  المى يممد عبر المواقن أس المى ي مار على موقتن ساحتد إتمتا يشتمل  يعنى أص     
عتتدة مواقتتن، س المتتالى يممتتد عالتتزه عبتتر المواقتتن الممعتتددة، سالعتتزس إلتتى عوامتتل شتتاملة يعمتتل 
على اقادة يوقل العالتز عنتدما امتيتر الموقتن، أمتا العتزس إلتى أستبا  مضقمتة فإتته ي فتض متف 

متتتتمعلت فتتتتى اممحتتتتاص متتتتا ال اتتتتضار علتتتتى أداط فتتتتى ب يتتتتة المتتتتواد يوقتتتتل العالتتتتز، فات فتتتتاض أداط ال
(Ciarrochi & Heaven, 2008. ) 
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يضكد أبحاو العالز الممعلت أص ا همية المدركة عامتل ضترسر  لمطتور يعلتت العالتز لتد       
، المتى البشر ففى دراسة لرسو سكو ال يتت إعطتاط إشتارة للمفحواتيف لمنميتة االعم تاد با هميتة

يع تتتتل ال تتتتدرات الع ليتتتتة المهمتتتتة فتتتتى ش اتتتتية الفتتتترد ، حيتتتتث الحتتتتا البتتتتاحسوص أص يعتتتترقض 
المفحواتتيف لمعزقتتز غيتتر م متترص باالستتمالابة اتتضد  إلتتى ال لتتق سالحتتزص ساقتتادة مضشتترات يعلتتت 
العالز بسبي إدراك المفحوايف أتهت فشلوا فى مهمة ذات أهمية ، فهى فى همه الحالة ي يل 

 اتية سيمشت ل لتداهت يشتوه معرفتى ، سأص العالتز عتف الستيطرة أمتر ااوتت سمات ااومة فى الش
فتتتتتى ذسايهتتتتتت سهتتتتتما الفشتتتتتل يع تتتتتل شتتتتتمواًل فتتتتتى عالتتتتتزهت عتتتتتف التتتتتمح ت فتتتتتى المواقتتتتتن الحياييتتتتتة 

 .  (Qutaiba, 2010)المسم بلية
مما سبق امط  أص العالز الممعلت ماادره عدادة سممداخلة سأهمها أتها يمعلتق ب ستلو        

  انماله الفرد فى يفسير ا حداو سالوقانل سق توص العالتز المتمعلت ودراتة شتدادة إذا المفعير الم
يعلق بعوامل ذايية مسل االريباط بطعن ال درة، أس السبات بمعنى أص النمانل السلبية لها  ابل 
التدسال ساالستتممرار سالشتتمولية، كمتا اممستتل العالتتز المتمعلت فتتى يعمتتيت الموقتل الستتلبى متتل م ملتتن 

 سا حداو سمد  أهمية المهمة المنالزة لد  الفرد . المواقن
سهتتما متتا ذهتتي إليتته ستتليالماص  أص النتتاس ي ومتتوص ومفستتير ا حتتداو الستتيىة يبعتتًا لعوامتتل      

داخلية، ااومة سشاملة بالمال  هت معرضوص ل طر المتوت المب تر أس متا أاتطل  عليته المتوت 
 ( .Seligman et al., 1993قبل الموت )

ذا اريبط أسلو  يفسير ا حتداو الستيىة بالعوامتل ال ارايتة مستل الحتا ، عتدل ابتات أما إ     
يوقتتتل الستتتيل، سعتتتدل استتتممرار الموقتتتل الستتتلبى متتتل مواقتتتن الحيتتتاة، أ  أص يفستتتير الوقتتتانل غيتتتر 
متتريبط با حتتداو الماضتتية، بالمتتال  أص كتتل لتتر  امعامتتل معتته بشتت ل متتتاار فهتتمه مضشتترات 

يحايف ضد العالتز المتمعلت، سهتما متا ذهتي إليته   أورامستوص    سم اتزمات سقانية، سسلوكيات



أص الش   ذا العالز الممعلت هو ذلتك التم  يعلتق فشتله إلتى عوامتل داخليتة سمستم رة سشتاملة 
 ضتتتعن ال تتتدرة   فتتتى حتتتيف يفستتتر عوامتتتل تالاحتتته إلتتتى عوامتتتل خارايتتتة مستتتل الحتتتا ، سقم تتتف 

 ( .  Steven & Linda, 2005يوضي  هما فى الم طط المال  )
 

 
 
 
 
 

 ( اوض  للية عزس الش   للحداو1ش ل )
فتالم طط التم  وتيف أاتدانا اوضتت  اآلليتة المتى يفستر متتف خاللهتا الفترد عوامتل فشتتله 
متتل مواقتتن الحيتتاة ، فتتإذا عتتزا فشتتله إلتتى ضتتعن ال تتدرة سكاتتتت استتمالابة للمواقتتن المستتم بلية 

الطتتاغطة ، فهتما عامتتل انبتتض  وتنفل التتوييرة دفعتة إلتتى يعمتتيت عتدل ال تتدرة متتل م ملتن المواقتتن
بسلوك العالز ، أمتا إذا عتزا فشتله إلتى اتعو ة المهمتة أس عتدل كفايتة الالهتد المبتمسل سيعاملته 

 مل المواقن كل على حد فهى م اتزمات سيحايف ضد سلوك العالز .
    مزاهر العالز الممعلت 
الفتترد ،  اتطالقتتًا متتف مفهتتول العالتتز المتتمعلت يم تتف يفستتير اتطفتتاط ملعتتة ا وتتدا  لتتد  

حيث أص يعلت العالز فى اوهره ارال إلتى االستمعداد النفستى لتد  الفترد ، سأص كتل المحتاسالت 
لممارسة الطبط فتى المستم بل يبتوط بالفشتل كمتا ذكترت الالمعيتة ا مرق يتة فتى ي رقتر لهتا عتف 
 يالميم ذس  العالز الممعلت ، ب تهت امافوص بفمور الهمة سا همال سضتعن ا دارة ، كمتا أتهتت
ال يستتتمطيعوص يعملتتتة ا عمتتتتال الموكلتتتة إلتتتتيهت ، االسمستتتالل بستتتهولة عنتتتتدما اوااهتتتوص أعمتتتتال 

 . (Sligman, 1993, 460) اعبة، لهور سلوك ال لق فى مواقن اخمبار
سمتتا أ ديتته دراستتات مي ولنستتر أتتته متتا الحتتا علتتى هتتضالط ا فتتراد   اماتتفوص بالستتلبية  

النسبة لهتت ال فانتدة منته ، س المتالى يمشت ل لتداهت سال و  مف المحاسلة ، سأص الالهد المبمسل ب



إسمراييالية هدل المات سالمى يضد  إلى الفشل سخيبة ا مل ، أيطًا أتهت م مىبتيف ساحتد أشت ال 
 . (Mikulincer, 1988, 222)ا مىاوهت التطي 

سقم تتف يحداتتد هتتمه ا عتتراض فيمتتا أشتتار إليتته مي لنستتر سستتيلالماص سغيتترهت متتف البتتاحسيف      
ا شتتت اا ذسس العالتتتز المتتتمعلت يعتتتاتوص متتتف اتتتعو ات فتتتى مالتتتاالت ممعتتتددة منهتتتا   أص متتتف

 (.(Mkulincer, 1988, 242الدافعى سمنها االتفعال  سمنها المعرفى سمنها السلوكى 
( إلى أص  سليالماص سميلر  ارس  992 – 901،  6096يشير الفرحايى السيد محمود )      
 لاار ممعددة هى  حالة العالز الممعلت ي ود إلى  أص
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اممستتل هتتما االضتتطرا  فتتى عتتزس  الفتترد عتتف المبتتادرة سالمحاسلتتة فتتى المواقتتن الالح تتة      
الشبيهة ، إذ ي ن عتف المحاسلتة  تته ال اموقتل ستو  الفشتل ، سهتو ت ت  محاسلتة التمح ت فت  

اية ، سلت يسمطيل المح ت ف  الحدو ي لتل بستهولة ا حداو أ  إذا حاسل العانف الح  ف  البد
س سرعة عف المحاسالت المالية للمح ت ، س  لمات أخر  اممسل االضطرا  الدفاع  ف  إي ا  
المعلت مف خالل خفض اسمالابة الفرد ا رادية ، سعدل ساود وواعتث لديته لمحاسلتة إيالتاد ستبل 

ده عتتدل امتتمالك معطيتتات التتمح ت فتت  موااهتتة اداتتدة ، حيتتث أص الفتترد ا مستتي العالتتز العم تتا
عمليات المعلت ، س عد مرات عدادة مف الفشل يسمعيف ، سقب ى سلبيًا ال ي دل على أ  محاسلتة 
سف  هما الادد فإص ذلك اضد  إلى ضعن الدافل الش ا  سقاب  ساضتحًا عنتدما امنتاق  

ل متتتل المواقتتتن أس امالشتتتى استتتمعداد فتتترد لل يتتتال بتتت   ردة فعتتتل يطوعيتتتة يستتتاعده علتتت  المعامتتت
 الاعبة .

إلتى أتته عنتدما   Johnson & Lambert (2011) كمتا يشتير اوتستوص سالمبييترت     
اتتمعلت الفتترد العالتتز فإتتته اموقتتن عتتف التتمعلت متتف ختتالل خفتتض قيامتته باالستتمالابة يالتتاه المواقتتن 
ال ارايتتة حيتتث يتتن فض الدافعيتتة لديتته العم تتاده بعتتدل اممال تته ال تتدرة علتتى التتمح ت فتتى تمتتانل 
استتمالابايه ، فعنتتتدما اموقتتتل الفتتترد أص االستتتمالابة يعتتتوص مستتم لة عتتتف النميالتتتة فتتتإص التتتدافل لل يتتتال 

 باالسمالابة ان فض سيمطاطل الدافعية . 
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اممسل هما االضتطرا  فتى أص ف تداص الفترد لل تدرة علتى التمح ت فتى مالرقتات ا متور ي تود      
اتفعاليتتة سستتلبية ، إذ أص اعم تتاد الفتترد ب تتته لتتف اتتمم ف متتف الستتيطرة أس التتمح ت  إلتتى استتمالابات



بمالرقات ا مور فى المواقن ي وده إلى الشعور بتالحزص ساالتطتواط سمتف اتت اال مىتا  ، فتالفرد 
ي مىتي إذا اعم تتد أص ستتلوكه لتتف ي تتوص متتضارًا فتت  النمتتانل سالمتت  يع تتي هتتما الستتلوك ا متتر التتم  

 اد ف  عالزه سف  هما الش ص ألهترت العداتد متف الدراستات أص العالتز المتمعلت اضد  إلى االعم
 ,Qutaiba)ي تتر  أس يعتتو  مستتار االري تتاط النفستت  سقتتضار بالستتلي علتتى ال تتدرة علتتى التتمعلت

2010)    . 
كمتتتتا يزهتتتتر علتتتتى الفتتتترد اتفعتتتتاالت ستتتتلبية كتتتتال لق سالتطتتتتي ساال مىتتتتا  ، فيزهتتتتر ال لتتتتق      

دسو العالتتتتز عنتتتتدما ال يستتتتمطيل الفتتتترد التتتتمح ت فتتتتى العواقتتتتي سالتطتتتتي كبدايتتتتة  عتتتتراض حتتتت
سا حتتتداو ، اتتتت امحتتتتول إلتتتى اتفعتتتتال أعمتتتق سهتتتو اال مىتتتتا  عنتتتدما يمعتتتترر ا حتتتداو المتتتتى ال 
يستتمطيل التتمح ت فتتى تمانالهتتا . فمتتساًل إذا بتتاطت محتتاسالت المتلتتي علتتى الفشتتل بال يبتتة سيعتترر 

إلتتتى الفشتتتل يحتتتدو العالتتتز المتتتمعلت  ذلتتتك ا خفتتتا  س تتتال  الفتتترد فتتتى ي تتتدار الطتتتتوط المضديتتتة
 ( . 996،  6002ساال مىا  ) الفرحايى السيد محمود ، 
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اممسل هما االضطرا  فى أص النمتانل المتى امعترض لهتا الفترد أانتاط يعلمته يحتدو بشت ل       

أ  يتيتر فتى الموقتن المتزعل مسم ل عف أفعاله ، ف يال الفرد بعدة اسمالابات دسص أص يالحا 
يالعل مف الاعي عليه إدراك إص همه االستمالابات يم تف أص يتضار فتى يلتك المواقتن مستم باًل 
، فالش   الم  يعوص اسمالابايه مستم لة عتف النمتانل ، يمبلتور لديته ونيته معرفيتة بت ص تالاحته 

ضعن قدرة العانف  أس فشله ال عالقة له باسمالابايه سمف ات يعمت همه الاورة مسم باًل ، سهو
الحتت  علتتى التتمعلت متتف خبرايتته الستتاب ة ، ساالستتمفادة متتف مسيتترات الموقتتن المتت  يستتاعده علتتى 
الهر  ب لمتات أختر  ، سضتعن قتدرة ا تستاص علتى التمعلت متف ختالل قدريته علتى التمح ت فت  
العواقتتي مهمتتا كتتاص توعهتتا ستتواط كاتتتت ستتارة أس غيتتر ستتارة ، أس اتتعو ة الماتتداق متتف ااتتتي 

بتت ص االستتمالابات المتت  اضداهتتا فتت  المستتم بل يم تتف أص يتتضد  إلتت  تمتتانل ، ب لمتتات ااومتتة  الفتترد
 Leanedاناتتتتي االضتتتتطرا  المعرفتتتت  فتتتت  أص يعلتتتتت العالتتتتز استتتتمالابة شتتتتر ية ممعلمتتتتة 

Conditional Response  فالفرد الم  يستماليي سق تاف  الستمعادة التمح ت ، سعنتدما يبتوط ،
التتز ، سيزهتتر لديتته المعتتار  المشتتوهة ، أ  يستتمند المفستتير محاساليتته بالفشتتل اتتمعلت سقممستتل الع

المعرف  لهمه الزاهرة على الموقل الم  انمو لد  العانف الح  ف  موقن معيف سعندها ادرك 



 الفرد أته ال يملك العفاية  تماج النمانل الم اودة ، سقموقل أص النمانل غير مم تف المنبتض وهتا
(Daniela, Martine & Fritz , 2010)  . 
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يزهتتر فتتى ياتترفات الفتترد ، حيتتث اماتتن بالعستتل سالفمتتور ساالعممتتاد الزانتتدة سالستتلبية ،      
سقعبتتر عتتف العالتتز المتتمعلت ستتلوكيًا ب تتته ات فتتاض محتتاسالت الفتترد فتتى المتلتتي علتتى الفشتتتل ، 

التمح ت بالنمتانل ، يطتطر  ستلوكه فعندما امعرض الفرد ل برات فشل ممعتررة لتت يستمطل فيهتا 
س المال  يفطل العسل سعدل ومل الالهد ساسم دال سسانل استمالابة ب فتاطة ، سعنتدما ي فتق فتى 
يح يق الهد  مرة أخر  ينمو لديه سلوكيات العالز الممعلت سقتن فض ي تداره لمايته سقنم تل أاتر 

 ا خفا  فى المهال المشاوهة مسم باًل . 
ستتبق فتتإص العالتتز المتتمعلت اممستتل فتتى إدراك الفتترد عتتدل اقمتتراص استتمالاومه فبنتتاطًا علتتى متتا       

بالنميالتتتة سمتتتف اتتتت اتتتضار هتتتما علتتتى أستتتلو ه المفستتتير  للمواقتتتن ، فعلمتتتا كتتتاص ، أستتتلو  يفستتتيره 
ايالتتاو  خفتتتض متتف احممتتتال الشتتعور بتتتالعالز ، أ  أص كتتل موقتتتن يشتت ل لديتتته يالر تتة اداتتتدة 

يعر  بالاتالبة أس المرستتة النفستية ، وينمتا  يطفى عليه قوة سيحد  لمالاوهة الاعا  أس ما
إذا كاص يفسيره سلبى للحداو عالل فى يش يل سمة العالز لد  الفرد مما اضد  إلى حتدسو 

  (Qutaiba, 2010)يشوه معرفى ين فض دافعيمه ، ساتفعااليه سسلوكيايه ي ختم منحتى ستلبى
. 

 ,Martinko & Seligman,1993; Johnson & Lambert)كمتا أسرد كتاًل متف        
2011; Mahir & Sezer, 2014)      أص أاار العالز الممعلت يممسل فى 

  أص الفرد العااز يفرط فى لول ذايه عتف أ  حتدو ستلبى مهمتا كتاص بستيطًا ، سأ  ت تد اواته
 له يعمبره دلياًل على عالزه سعدل قدريه على المح ت فى النمانل .

  ت إال باالعمماد على ا خر أقو  منه فيسممد منه ال وة اعم اد الفرد ب ص تالاحه سةتالااه ال ام
، سقماتتن هتتما الفتترد بااليعاليتتة ست تت  الس تتتة بتتالنفل ، سقسمستتلت للفشتتل بستتهولة سقراتتتل  

 أسبا  إخفاقه إلى عوامل خاراية .
  . يعمبر حسف الحا هو أساس تالاحه سقدريه على الم اير سالمح ت فى تمانل اسمالابايه 



  ياليات المعرفية الالع التية فعندما اهمل يلميم الواابات المدرسية يسم دل  اسم دال االسمراي
حيتتتل هرس يتتتة كوستتتيلة لموااهتتتة الاتتتعو ات سالتتتمح ت فتتتى النمتتتانل مستتتل الب تتتاط ساال مىتتتا  

 سالمشاكل.  
  . االتسحا  االامماع  ساالسمسالل للعالز ودل مف الموااهة سعدل يحمل المسىولية 

عالتز المتمعلت هتو استمالابة شتر ية ممعلمتة يتنالت عتف يعترض الفترد امط  مما سبق أص ال     
لاتتتتدمة،  سالتتتتم  امالستتتتد فتتتتى ات فتتتتاض المستتتتاورة ساالسمستتتتالل لموااهتتتتة المشتتتت الت سالمواقتتتتن 
الطتتاغطة ، سمتتف اتتت اعم تتاد الفتترد بطتتعن قدرايتته فتتى الستتيطرة سعتتدل اتتدس  استتمالابايه يالتتاه 

 غت مف يوافر ا م اتات لديه .المواقن المسم بلية ، سالعالز عف يطوقر المات بالر 
سأص أستتبا  العالتتز ممعتتددة ال حاتتر لهتتا ، ف تتد ي تتوص سليتتد الزتترس  ال ارايتتة كماتتدر      

لحدساه أس يعود إلى عالز المات عف يح يق ما ترقد الواول إليه ، كما إص الش   العااز 
متتتف  انزتتتر إلتتتى ا حتتتداو غيتتتر الستتتارة علتتتى أتهتتتا دانمتتتة الحتتتدسو ، سيشتتتمل أ ستتتر متتتف ااتتتتي

اواتتتي حيايتته ، سقعمبتتر تفستته الستتبي ا ساستتى فتتى هتتما الفشتتل ، ساالعمتترا  بالمستتضسلية فتتى 
بعتتض ا حيتتاص ي تتوص أساستتيًا ، سلعتتف متتا ترمتتى إليتته هنتتا هتتو لتتول التتمات سف تتداص الستتيطرة فتتى 

 يح ت ا حداو .  
 دراسات سابقة :

ستتة العالتتز سالمتتى هتتدفت إلتتى درا Mahir & Sezer (2014)دراستتة متتاهر سستتيزر      
الممعلت المريبط بمادة الرقاضيات سعالقمه وواود هما النو  مف العالتز لتد  المعلمتيف ال تانميف 

يلميم مف يالميم المرحلة االومدانيتة ممتف امل توص  102بالمدرقل ، سذلك على عينة ول  قوامها 
يتدرقبات  سنة ، ي ول معلميهت ومل تى 96 - 90ورتامل الرقاضيات ، ممف يمراسه أعمارهت ويف 
، حيث  بق على عينة الدراسة  6091 -6096ير وقه بالامعة اسطنبول فى العال الالامع  

م يتتتاس العالتتتز المتتتمعلت فتتتى الرقاضتتتيات س بتتتق علتتتى عينتتتة المعلمتتتيف م يتتتاس العالتتتز المتتتمعلت 
لستتيلالماص ، سيواتتلت تمتتانل الدراستتة إلتتى أص توعيتتة البتترامل المعليميتتة المتتى امل اهتتا المعلمتتيف 

لمدرسية سالمعليمية مف العوامل ا ساسية المى متف المم تف أص يستهت فتى ساتود العحتز سالبيىة ا
الممعلت فى الرقاضيات لد  عينة الدراسة ، سأسات الدراسة بطترسرة ي تديت البترامل المستاعدة 

 للم فين مف ذلك لد  المالميم سمعلميهت .



إلتى معرفتة فعاليتة سالمتى هتدفت   Yagmur & Baki (2013)دراستة يتمتور س تا ى       
ورتتتامل فتتى الس افتتة سالمر يتتة النفستتية للمعم تتدات الالع التيتتة المريبطتتة بتتالعالز المتتمعلت ، سذلتتك 

 البًا مف  ال  الان السامف فتى عمتر المراه تة ،  بتق علتيهت  916على عينة ول  قوامها 
ت ، كمتا  بتق م ياس ا فعار الالع التية للمراه يف ، سم ياس ستيلالماص المطتور للعالتز المتمعل

عليهت ورتامل ا افة تفسية ير وقة يعممد على العالج المعرفتى الستلوكى ، استممر هتما البرتتامل 
لمتتتدة عشتتترة أستتتاويل ، سكاتتتتت تمتتتانل يطبيتتتق م تتتاايل الدراستتتة أص هنتتتاك العداتتتد متتتف ا فعتتتار 

ة أص الالع التيتتة المريبطتتة بتتالعالز المتتمعلت لتتد  عينتتة الدراستتة ، سكاتتتت متتف أهتتت تمتتانل الدراستت
ورتامل المس ين النفسى المبنى على العالج المعرفتى ستاهت بشت ل فعتال فتى الحتد متف ا فعتار 

 الالع التية المريبطة بالعالز الممعلت لد  عينة الدراسة .
سالمتتى هتتدفت إلتتى معرفتتة أاتتر الزتتواهر المستتمفادة متتف  Battal (2013)دراستتة بايتتال      

 21 البتتتًا )  969، سذلتتك علتتى عينتتتة ولتت  قوامهتتا العالتتز المتتمعلت علتتتى النالتتاه لتتد  ا فتتتراد 
ستتنة ،  91-91إتتتاو ( متتف  تتال  المرحلتتة الساتوقتتة ممتتف يمتتراسه أعمتتارهت وتتيف  21ذكتتور ، 

 بتتتتق علتتتتيهت م يتتتتاس ستتتتيلالماص للعالتتتتز المتتتتمعلت سم يتتتتاس قلتتتتق االممحتتتتاص سم يتتتتاس ا عتتتتراض 
االستتتمفادة متتتف هتتتمه  العاتتتاوية ، سذلتتتك للمعتتتر  علتتتى اآلاتتتار الستتتلبية للعالتتتز المتتتمعلت سمحاسلتتتة

اآلاار السلبية فى يوخى النالاه لد  عينة الدراسة ، سيت يفسير النمانل المى يت المواتل إليهتا 
فتى ضتتوط العداتتد متتف النزرقتتات النفستتية الم ملفتتة أمستتال كمابتتات بتتافلو  سستت نر سالبتترت ألتتيل 

لمواتل إليهتا سغيرهت مف المنزترقف فتى مالتال علتت التنفل ، سكاتتت متف أهتت النمتانل المتى يتت ا
أص هناك عالقة قوقه ويف العالز الممعلت ستالاه أس فشل الفترد سي ملتن هتمه العالقتة بتاخمال  
الالتنل سالمستمو  االقماتتاد  ، كمتا أص حالتتة ال لتق المتريبط بتتالعالز المتمعلت لتتد  الفترد ي تتوص 

قل تًا لها دسر فى تالاه أس فشل الفرد فى حيايه ، ما يوالت الدراستة إلتى أص الطتال  ا  ستر 
أ ستتر عاتتاوية سأ ستتر عالتتزًا ممعلمتتتًا ، سفتتى تفتتل الوقتتت كتتاص الطتتتال  ا قتتل قل تتًا أقتتل عالتتتزًا 
ممعلمًا سأقل عااوية ، كما لوحا فتى تمتانل الدراستة أص ا تتاو أقتل قل تًا مريبطتًا باالممحاتتات 

 مف المكور كما أتهت أقل عااوية سمف ات كاتوا أقل يعرضًا للعالز الممعلت .
سالمتى هتدفت إلتى كشتن العالقتة وتيف  Paul & Marisa (2012)وتول سمارقستا دراستة      

المستتتمو  الس تتتافى ساالاممتتتاعى سايالاهتتتات الوالتتتداف سالمتتتنهل اال تتتاديمى المستتتم دل فتتتى يعلتتتيت 
ا وناط سمسمو  ذكاطهت س يف لهور العالز الممعلت لد  ا وناط ، سذلك على عينة مف يالميتم 



ستتنوات سذلتتك علتتى عينتتات م ملفتتة متتف  9 - 2سه أعمتتارهت متتف المرحلتتة االومدانيتتة ممتتف يمتترا
تيواقلندا سالواليات الممحدة ا مرق ية سالايف سالياباص ، سذلك متف ختالل م يتاس ي تدار العالتز 
الممعلت للوالداف ، سيوالت تمانل الدراسة إلى أص ايالاه الوالداف سالمنهل ا  تاديمى المستم دل 

ط الس تتافى ساالاممتاعى التتم  يعتيك فيتته الملميتم كتتاص لهتتت دسر فتى يعلتتيت المالميتم سكتتملك المحتي
 فى لهور العالز الممعلت لد  عينة الدراسة .

سالمتى هتدفت إلتى معرفتة  Christine & Candice (2011)دراستة كرقستميف سكاتتدس      
فعاليتتة المشتتاسر ساالستتتميعا  سالفعاليتتة الماييتتة لتتتد  المعلمتتيف فتتى خفتتتض العالتتز المتتمعلت لتتتد  

 فتتتاًل متتتف  66  ذس  ا عاقتتتة ، سذلتتتك علتتتى عينتتته متتتف رقتتتاض ا  فتتتال ولتتت  عتتتددهت الطتتتال
ستتنة  91-2المعتوقيف إعاقتات م ملفتة ، سمعلمتيهت التماف لتتداهت خبترة فتى المتدرقل يمتراسه وتيف 

خبتترة فتتى المتتدرقل ،  بتتق علتتى عينتتة الدراستتة أر تتل استتمبياتات للمشتتاسر ساالستتميعا  سالفعاليتتة 
، كمتا أارقتت علتى بعتض ا  فتال سمعلمتيهت دراستة حالتة ، سخلاتت  المايية سالعالتز المتمعلت

تمتتتانل الدراستتتة إلتتتى أص الفعاليتتتة الماييتتتة سكفتتتاطة المعلتتتت المممسلتتتة فتتتى المشتتتاسر ساالستتتميعا  متتتف 
ا ستتتاليي الفعالتتتة لتتتد  المعلمتتتيف فتتتى الحتتتد متتتف لهتتتور العالتتتز المتتتمعلت لتتتد  يالميتتتمهت عينتتتة 

 الدراسة . 
سالمتتتى هتتتدفت إلتتتى دراستتتة العالقتتتة وتتتيف قلتتتق االخمبتتتار  Figen (2011)دراستتتة فتتتيالف      

 البتًا  209سالعالز الممعلت ، سذلك على عينة مف  ال  المرحلة الساتوقة المركيتة ولت  قوامهتا 
 البة ( ،  بق عليهت م ياس سيلالماص للعالز الممعلت ، سم يتاس قلتق  191 الي ،  129) 

داتتد متتف ا ستتىلة منهتتا هتتل اواتتد اختتمال  وتتيف االخمبتتار ، سحاسلتتت الدراستتة ا اابتتة علتتى الع
التتمكور سا تتتاو فتتى العالتتز المتتمعلت ، سهتتل يواتتد عالقتتة وتتيف مستتموقات قلتتق االخمبتتار سالعالتتز 
المتتمعلت وتتيف الالنستتيف متتف عينتتة الدراستتة ، سكاتتتت متتف أهتتت النمتتانل المتتى يتتت المواتتل إليهتتا أتتته 

العالتتز المتتمعلت لتتد  عينتتة الدراستتتة يواتتد عالقتتة اريبا يتته دالتته إحاتتانيًا وتتيف قلتتق االخمبتتار س 
العليتتة ، كمتتتا ساتتتد أتتتته ال اواتتتد اختتتمال  وتتيف التتتمكور سا تتتتاو عينتتتة الدراستتتة بالنستتتبة للعالتتتز 

 الممعلت وينما ساد أص المكور أ سر قل ًا لالخمبار مف ا تاو .
( سالمتتى هتتدفت  6002) اوستتن عبتتدالوها  أوتتو حميتتداص ، حستتاص إوتتراهيت التترساد دراستتة      
معرفة أار ورتتامل إرشتاد  امعتى فتى معالالتة العالتز المتمعلت لتد   لبتة الاتن العاشتر إلى 

 البتًا متف  20فى مدارس مدانة معاص سعالقمها بممتير الالنل ، سذلك على عينة ول  قوامهتا 



 لبتتتتة الاتتتتن العاشتتتتر ا ساستتتتى فتتتتى متتتتدارس مدانتتتتة معتتتتاص ، يتتتتت ي ستتتتيت عينتتتتة الدراستتتتة إلتتتتى 
 التتي س البتته فتتى كتتل مالموعتته خطتتعوا لالخمبتتار  10دل مالمتتوعميف يالرقبيتتة سضتتابطه بمعتت

ال بلتتى سالبعتتد  ، سيتتت يطبيتتق البرتتتامل االرشتتاد  الالمعتتى علتتى مالموعتتة الدراستتة المالرقبيتتة ، 
الستات إرشتادية ، فتى حتيف لتت يمعترض المالموعتة الطتابطة إلتى أ  وترامل،  9سذلك بمعدل 

وتتتيف المالموعتتتة المالرقبيتتتة  سأسضتتتحت تمتتتانل الدرستتتة إلتتتى ساتتتود فتتترس  ذات داللتتته إحاتتتانية
سالمالموعة الطابطة لاال  المالموعة المالرقبية يعز  إلى البرتامل ا رشتاد  ، فتى حتيف لتت 

 يزهر النمانل ساود أ  أار فى المالموعة المالرقبية يعز  إلى ممتير الالنل .
( سالمى هدفت إلى العشن عف العالقة ويف العالز  6002دراسة محمد خلن الزساهره )      

الممعلت سقلق االممحاص سالمحايل الدراسى لد   لبتة الاتن الماستل ، ساختمال  العالقتة وتيف 
العالتتز المتتمعلت سقلتتق االممحتتاص سالمحاتتيل الدراستتى بتتاخمال  الالتتنل ، سذلتتك متتف ختتالل ونتتاط 
م يتتاس للعالتتز المتتمعلت ، سم يتتاس سارستتوص ل لتتق االممحتتاص المعتتر  ، سذلتتك علتتى عينتتة ولتتت  

البة مف  ال  الان الماسل االساسى فى المدارس الح ومية المابعة  الي س  662قوامها 
لمحافزتتتتة المفتتتتر  ، سكشتتتتفت تمتتتتانل الدراستتتتة عتتتتف ساتتتتود عالقتتتتة ستتتتلبية وتتتتيف العالتتتتز المتتتتمعلت 
سالمحاتتيل الدراستتى ، حيتتث يعتتد الزقتتادة فتتى مستتمو  العالتتز المتتمعلت ممنبىتتا بمستتمو  المحاتتيل 

يل الدراسى لد  الطلبة ، سكلما ااد المحاتيل قتل الدراسى فعلما ااد العالز الممعلت قل المحا
العالز الممعلت ، كما وينت تمانل الدراسة ساود عالقة ايالاوية ويف مسمو  العالز الممعلت سقلق 

 االممحاص أ  أص الزقادة فى قلق االممحاص يعد ممنبىًا بمسمو  العالز الممزااد .
سالمتى هتدفت  Albert, Monika & Robert (2005)دراسة ألبترت ، موتي تا سرس ترت      

إلتتى المنبتتض بتتالعالز المتتمعلت فتتى متتادة الفيزقتتاط لتتد  البنتتيف سالبنتتات مريفعتتى سمموستتطى الموهبتتة 
متف البنتات  692مف البنيف ،  922بالمدارس الساتوقة ا لماتية ، سذلك على عينة ول  قوامها 

موهتتو يف ممتتف يحاتتلوص ستتنة ، سيتتت اخميتتار ا فتتراد ال 92 - 91، ممتتف يمتتراسه أعمتتارهت وتتيف 
ف على ،  بق عليهت م ياس العالتز المتمعلت فتى الفيزقتاط سم يتاس الس تة  992على دراة ذكاط 

بالنفل سم ياس ال لق العال ، سذلك للمح ق مف العداد مف ا سىلة المتى أااريهتا الدراستة سمنهتا 
ت فتتى متتادة   هتتل يواتتد فتترس  وتتيف الالنستتيف متتف الموهتتو يف عينتتة الدراستتة فتتى العالتتز المتتمعل

الفيزقتتتاط ، هتتتل يستتتممر العالتتتز المتتتمعلت لتتتد  الموهتتتو يف عينتتتة الدراستتتة فتتتى متتتادة الفيزقتتتاط بعتتتد 
أشهر ، هل يواتد عوامتل أختر  لتد  عينتة  2يعرضهت لبرتامل يعليم  فى مادة الفيزقاط لمدة 



الدراستتة متتف المم تتف أص يزقتتد متتف لهتتور العالتتز المتتمعلت فتتى متتادة الفيزقتتاط ، سكاتتتت متتف أهتتت 
مانل المى يوالت إليها الدراسة اته ال يواد فرس  ويف البنيف سالبنات الموهو يف فى العالتز الن

أشتهر خفتض تستبة العالتز  2الممعلت ، كما أص يعرض عينة الدراسة لبرتامل فى الفيزقاط لمدة 
% ، كمتتا ساتتد أص هنتتاك عوامتتل تفستتية متتف المم تتف أص يعتتوص لهتتا دسر 2المتتمعلت لتتداهت ونستتبة 

عالز الممعلت لتد  عينتة الدراستة يممستل فتى ات فتاض الس تة بتالنفل ساريفتا  مستمو  فى ساود ال
 ال لق ، سأسات الدراسة ومطوقر أسلو  المدخل العالاى لد  عينة الدراسة . 

( سالمى هدفت إلى المعتر  علتى  بيعتة العالقتة وتيف  6001دراسة عبدهللا ااد محمود )     
 متتى سموقتل الطتبط سي تتدار التمات ساال مىتا  سالعاتتاوية العالتز المتمعلت سكتتل متف المعتدل المرا

ساالتبساط سالمهاتية ، كملك المعر  على مد  ساود فرس  فى العالز الممعلت يعتز  للمستمو  
 البتتًا متتف  تتال  كليتتة المعلمتتيف  929الدراستتى أس الم اتت  سذلتتك علتتى عينتتة ولتت  قوامهتتا 
اس العالز الممعلت للباحث ، م ياس موقل بالدمال بالمملعة العر ية السعودية ،  بق عليهت م ي

الطتتبط ، م يتتاس ي تتدار التتمات ، قانمتتة ويتتك لال مىتتا  ، الاتتورة الستتعودية الم ماتترة  بعتتاد 
أازتك للش اية ، سكاتت مف أهت النمانل المى يت الموال إليهتا عتدل ساتود فترس  فتى العالتز 

ت وتتيف  تتال  الم اتت  المتتمعلت يعتتز  للمستتمو  الدراستتى ، سساتتدت فتترس  فتتى العالتتز المتتمعل
العلمت  س تال  الم ات  ا دوت  لاتال  الم ات  ا دوت  ، كمتا ساتد اريبتاط دال مواتي 
وتتتيف العالتتتز المتتتمعلت سكتتتل متتتف موقتتتل الطتتتبط ساال مىتتتا  سالعاتتتاوية ، كمتتتا ساتتتد أص كتتتل متتتف 
اال مىتتا  سالعاتتاوية سالطتتبط ال تتاراى يستتهت بشتت ل ايالتتاو  فتتى العالتتز المتتمعلت ، سالمستتمو  

مف االتبساط سي دار التمات سالمعتدل المرا متى ي فتض متف خبترات العالتز المتمعلت  المريفل لعل
. 

( سالمتتى هتتدفت إلتتى يحداتتد دراتتة شتتيو  العالتتز  6000دراستتة محمتتد ماتتطفى أووعليتتا )      
ويف  لبة الافو  الستابل حمتى العاشتر ، با ضتافة إلتى معرفتة الفترس  وتيف الطتال  الممعلت 

، حيتتث يعوتتتت عينتتة الدراستتة متتف  لبتتة الاتتفو  الستتابل حمتتى  المتتمعلت سالطالبتتات فتتى العالتتز
(  البتة ،  بتق علتيهت م يتاس  916(  البتًا ، )  621 الي )  921العاشر سالبال  عددهت 

العالز الممعلت مف إعداد الباحث ، سيوالت تمانل الدراسة أص العالز الممعلت انمشر ويف عينتة 
وتتتيف التتتمكور سا تتتتاو فتتتى العالتتتز المتتتمعلت % ، إمتتتا عتتتف الفتتترس  91٬6الدراستتتة ونستتتبة ياتتتل 



ساتتتدت فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف التتتمكور سا تتتتاو فتتتى العالتتتز المتتتمعلت سذلتتتك لاتتتال  
 المكور .
( سالمتتتى هتتتدفت إلتتتى اسم اتتتاط أتمتتتاط المعامتتتل الوالتتتد   6000دراستتتة ياستتتميف حتتتداد )      

ز فتى المواقتن االتالااقتة ، ف تد المريبطة بالنزعة لم اسمة الفشل ، م اول النزعة إلى يعلت العالت
افمرضتتتت أص أستتتلو  المعامتتتل الوالتتتتد  التتتداعت لالستتتم اللية الماييتتتتة سالشتتتعور بالعفتتتاطة م ارتتتتتة 
با سلو  المح مى غير الداعت يحد مف لاهرة المدهور فى ا داط االتالاا  سالمى يالحا بعد 

 فتتال ، كمتتا يتتت قيتتاس المعتترض للفشتتل ، فتتمت قيتتاس أستتاليي المعامتتل الوالتتد  كمتتا اتتدركها ا 
اال مىا  لد  ا  فتال فتى ضتوط العالقتة الواي تة المتى لهترت فتى أد  الموضتو  وتيف النزعتة 
إلتتى يعلتتت العالتتز ساال مىتتا  ، سقتتد يتتت يطبيتتق م يتتاس ) ديستتبى ( سامالنتته للممارستتات الوالديتته 

 البتًا  122 ما ادركها ا  فتال سم يتاس أبعتاد اال مىتا  ) لهتارير ( ساميلمهتا علتى عينتة متف 
س البتتة متتف الاتتفيف ا ساستتييف الستتادس سالستتابل ، اتتت قستتمت عينتتة الدراستتة إلتتى مالمتتوعميف 
أحتتداهما ضتتابطه سا ختتر  يالرقبيتتة ، المالموعتتة المالرقبيتتة يتتت إخطتتاعها إلتتى موقتتن يالرقبتتى 
يعرضوا خالله إلى فشل ممعرر على مهمه يش يل كلمات ، ات أعطتى للمالمتوعميف الطتابطة 

خمبتتتارًا فتتى ال تتتدرة اللتوقتتة امطلتتتي يشتتت يل العلمتتات متتتف حتترس  مبعستتترة ، ساتتتاطت سالمالرقبيتتة ا
النمتتانل مدعمتته للعالقتتة المفمرضتتتة وتتيف أستتاليي المعامتتل الوالتتتد  سالنزعتتة إلتتى م اسمتتة الفشتتتل 
سعلى تحو ودا فيه أص الدعت الوالتد  يعمتل علتى يحاتيف ا  فتال ضتد العالتز المتمعلت ، سقتد 

المفاعتل علتى أص ا  فتال التماف امميتز يعامتل سالتداهت معهتت وتدعت  دلت النمتانل المماتلة وهتما
سي دار عالييف دسص أص انطو  هما المعامل على العسير مف المح ت ، حيتث دلتت النمتانل علتى 
أص هتتضالط ا  فتتال أدس أفطتتل أداط ستتواط يعرضتتوا لفشتتل مبتتدن  أل لتتت امعرضتتوا ، سلتتت يزهتتر 

 ى قاولية يعلت العالز .تمانل الدراسة أ  فرس  ويف الالنسيف ف
( سالمتى هتدفت إلتى دراستة العالقتة وتيف  9119دراسة ياستميف الحتداد ، تانتل ا خترس )      

موقل المح ت المدرك لد  ا  فال سقاوليمهت لمعلت العالز المممسل فى يدهور ا داط بعتد الفشتل 
لفشل فتى مهمتة اتالااقتة الممعرر ، إذ يت افمراض أص النمانل المعي ة النايالة عف خبرة مب رة با

م اوتتتل خبتتترة مب تتترة فتتتى النالتتتاه ، يزهتتتر باتتتورة أسضتتت  لتتتد  ا فتتتراد ذس  االعم تتتاد بتتتالمح ت 
ال تاراى م ارتتة ونزترانهت متف ذس  االعم تاد بتالمح ت التداخلى ، سقتد يتت يعرقتي م يتاس كوتيتتل 

 فتتاًل  612ممعتتدد ا بعتتاد  دراك موقتتل التتمح ت لتتد  ا  فتتال ، سذلتتك علتتى عينتتة ولتت  قوامهتتا 



سنة يتت أختم عينتة الدراستة إلتى مواقتن يالرقبيتة منفتردة أسكلتت  96 - 90يمراسه أعمارهت ويف 
إليهت مهال اتالااقة ممعتددة الف ترات ، لمعتوص أمتا خبترة تالتاه أس خبترة فشتل ممعترر ، سقتد دلتت 
تمتتتانل الدراستتتة أص ال بتتتترة المب تتترة بالفشتتتتل لهتتتا يتتتت اير معتتتو  لل فتتتتال ذس  التتتمح ت ال تتتتاراى 

 توقشت تمانل الدراسة فى ضوط تزرقة العالز الممعلت سموقل المح ت المدرك .س 
  :تعقيب عام على الدراسات والبحوث السابقة 

فتتى ضتتوط متتا يتتت عرضتته متتف الدراستتات سالبحتتوو الستتاب ة المتت  اريبطتتت بممتيتترات هتتمه      
رنيستة لهتمه الدراسة سواط باورة مباشرة أس غير مباشرة ، يم تف استم الا بعتض المالمت  ال

الدراستتتات ستتتواط متتتف حيتتتث الهتتتد  أس العينتتتة أس ا دسات أس متتتف حيتتتث النمتتتانل ، سذلتتتك علتتتى 
 النحو المال   

مف خالل العترض الستاوق للدراستات الستاب ة تالتد أص معزتت هتمه الدراستات أارقتت علتى      
اضكتد اتمشتار فىات عمرقة م ملفة يباانت فيما وينها مف المرحلة االومدانيتة حمتى الالامعيتة ممتا 

العالز الممعلت لد  م ملن الفىات العمرقة ، كما اخملفت همه الدراسات فى يش ياها للعالز 
المتتمعلت فمنهتتا متتف اعممتتدت فتتى يش ياتتها للعالتتز المتتمعلت علتتى المعتتالت المش ياتتية لال مىتتا  

-DSM -IVالتواردة فتى التدليل المش يات  ا حاتان  الرابتل المعتدل لالضتطرابات النفستية 
TR نهتتتتا متتتتف اعممتتتتد علتتتتى م يتتتتاس ستتتتيلالماص للعالتتتتز المتتتتمعلت بم ملتتتتن  بعايتتتته ، سمعزتتتتت سم

الدراسات الساب ة قامتت علتى إيالتاد العالقتات الم ملفتة وتيف العالتز المتمعلت س عتض الممتيترات 
منهتتتتتا التتتتتمح ت المتتتتتدرك ، سأتمتتتتتاط المعاملتتتتتة الوالديتتتتتة ، سقلتتتتتق االخمبتتتتتار ، سالمستتتتتمو  الس تتتتتافى 

لداف ، سموقل الطبط ، سي دار المات ، ساال مىا  ، سالمحاتيل ، ساالامماعى ، ايالاهات الوا
 سالموافق النفسى .

وينمتتتتا يواتتتتد دراستتتتات أختتتتر  هتتتتدفت إلتتتتى معرفتتتتة اآلاتتتتار الم ملفتتتتة للعالتتتتز المتتتتمعلت علتتتتى      
المحاتتتيل ا  تتتاديمى فتتتى الفيزقتتتاط سالرقاضتتتيات ، سستتتعت معزتتتت هتتتمه الدراستتتات إلتتتى معرفتتتة 

ى العالتتتز المتتتمعلت فتتتبعض هتتتمه الدراستتتات يواتتتلت أص العالتتتز الفتتترس  وتتتيف التتتمكور ا تتتتاو فتتت
المتمعلت أ ستتر لهتورًا لتتد  التمكور سالتتبعض اآلختتر يواتل إلتتى أتته أ ستتر لهتورًا لتتد  ا تتتاو ، 
س  اتوا المتدخالت العالايتتة للعالتز المتتمعلت استم دمت الدراستات أستتاليي عالايتة م ملفتتة 

لم ملفتتة ، سمنهتتا متتف استتم دل ال تتراطة ، فمنهتتا متتف استتم دل العتتالج المعرفتتى الستتلوكى بفنيايتته ا
سمنهتتا متتف استتم دل الس افتتة النفستتية ، سمنهتتا متتف استتم دل ا رشتتاد الالمعتتى بفنيايتته ، سمنهتتا متتف 



استتتم دل المشتتتاسر ساالستتتميعا  سالفعاليتتتة الماييتتتة ، سمنهتتتا متتتف استتتم دل المتتتدرقي علتتتى ا فعتتتار 
هتتتا فتتى إعتتداد أدسات الدراستتة متتتف االيالاويتتة ، سقتتد استتمفاد الباحستتتاص متتف هتتمه الدراستتات ستمانال

م يتتتاس العالتتتز المتتتمعلت سكتتتملك إعتتتداد البرتتتتامل المعرفتتتى الستتتلوكى المعتتتد فتتتى الدراستتتة الحاليتتتة 
 ل فض حدة العالز الممعلت سيحسيف مسمو  الدافل لالتالاا لد  عينة الدراسة .

ممتتتا ستتتبق امطتتت  أتتتته فتتتى ضتتتوط الدراستتتات الستتتاب ة سالبحتتتوو المتتت  عرضتتتت فتتتى مالتتتال      
مال الدراسة الحالية سا هدا  الم  يسع  الدراسة لمح ي هتا ، استم ل  الباحستاص عتددًا متف اهم

 الفرسض ، يم ف اياغمها على النحو المال   
 :فروض الدراسة 

الفتتتترض ا سل     يم تتتتف خفتتتتض العالتتتتز المتتتتمعلت لتتتتد  يالميتتتتم المرحلتتتتة الساتيتتتتة متتتتف المعلتتتتيت 
ى المعرفى السلوكى   ، سقمفر  هما الفترض ا ساسى الفان يف دراسيًا باسم دال العالا

 إلى الفرضييف الفرعييف المالييف    
يواتتد فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة  -9

سمموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة الطتتابطة بعتتد يطبيتتق البرتتتامل العالاتتى 
الدراتة العليتة ا لاتال   –لت ا ا بعتاد المعرفى الستلوكى علتى م يتاس العالتز المتمع

 يالميم المالموعة المالرقبية .
يواتتد فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة              -6

قبل س عد يطبيق البرتامل العالاى المعرفى السلوكى على م ياس العالتز المتمعلت ا 
 ال  ال ياس البعد  الدراة العلية ا لا –ا بعاد 

الفتترض الستتاتى    يم تتف يحستتيف التتدافل لزتالتتاا لتتد  المالميتتم الفتتان يف دراستتيًا عينتتة الدراستتة 
باسم دال البرتامل العالاتى المعرفتى الستلوكى   ، سقمتفتتر  هتما الفترض إلتى الفرضتيف 

 المالييف  
عتتة المالرقبيتتة يواتتد فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالمو  -9

سمموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة الطتتابطة بعتتد يطبيتتق البرتتتامل العالاتتى 
الدراتة العليتة ا لاتال   –المعرفى السلوكى على م ياس التدافل لزتالتاا ا ا بعتاد 

 يالميم المالموعة المالرقبية . 



رقبيتتة يواتتد فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المال -6
قبل س عد يطبيق البرتامل العالاى المعرفى السلوكى على م ياس الدافل لزتالاا ا 

 الدراة العلية ا لاال  ال ياس البعتد  .  –ا بعاد 
الفتتترض السالتتتث    ال يواتتتد فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف مموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم 

على كل مف م ياس العالز المالموعة المالرقبية فى ال ياس البعد  سقياس الممابعة 
 الممعلت سم ياس الدافل لزتالاا   ، سقمتفتر  هما الفرض إلى الفرضيف المالييف  

ال يواتتتتتد فتتتتترس  ذات داللتتتتتة إحاتتتتتانية وتتتتتيف مموستتتتتط ريتتتتتي دراتتتتتات يالميتتتتتم  -9    
 –المالموعتتة المالرقبيتتة فتتى ال ياستتيف البعتتد  سالممبعتتى علتتى م يتتاس العالتتز المتتمعلت ا ا بعتتاد 

 ليةا . الدراة الع
ال يواد فرس  ذات داللة إحاانية ويف مموسط ريي دراات يالميم المالموعة المالرقبية  -6

الدراتتتة  –فتتتى ال ياستتتيف البعتتتد  سالممبعتتتى علتتتى م يتتتاس التتتدافل لزتالتتتاا ا ا بعتتتاد 
 العلية ا .  

 :إجراءات الدراسة
 :أساًل   عينة الدراسة

 :عينة ي نيف ا دسات - 9      
دسات المسم دمة فى الدراسة الحالية بعد يطبي ها علتى عينتة متف يالميتم يت ي نيف ا    

 910الستات  بالمرحلتة ا عداديتة الفتان يف ع ليتًا بمتدانمى فرشتوط ستالتل حمتاد  قوامهتا الان 
 91.92( ستنة ، بمموستط عمتر  قتدره 91.11 -91.11يلميم سيلميمة ، يمراسه أعمارهت متف )

ستتتنة ، سقتتتد رسعتتت  أص يمتتتوافر فيهتتتا معزتتتت خاتتتان   0.12ستتتنة ، ساتحتتترا  معيتتتار  قتتتدره 
 ( المال     9سمواافات العينة ا ساسية للدارسة ، كما هو موض   فى ادسل ) 

 ( 9ادسل ) 
 إتاو (  –عينة ي نيف أدسات الدراسة سيواقعها فى ضوط النو  ) ذكور 

 سالعدد المسمبعد منها 
 
 العينة

 المالمو  النو 
 ا تاو  المكور



 911 21 20 دد العلىالع

دد 
الع

بعد
مسم

ال
 

 2 6 1 التيا  سعدل اسمعمال المطبيق
 9 1 2 عدل الالدية فى ا داط

 910 29 26 المالمو 

يت يطبيق أدسات الدراسة الحالية على عينة مف يالميتم الاتن : عينة البحث ا ساسية - 6
البنتتتات  –س )المحرقتتر ا عداديتتتة الستتات  بالمرحلتتتة ا عداديتتة الفتتتان يف ع ليتتتًا بمدانتتة قنتتتا بمتتتدار 

 - 22,91( يلميتتتم سيلميتتتمة ، حيتتتث يراسحتتتت أعمتتتارهت وتتتيف ) 92ا عداديتتتة ( ولتتت  عتتتددهت ) 
ستتتنة ،  0.62ستتتنة، ساتحتتترا  معيتتتار  قتتتدره  91.12( ستتتنة ، بمموستتتط عمتتتر  قتتتدره  62,91

نتة ( المتال  العتدد النهتان  لعي 6ل ، سقعرض اتدسل )  6092/  6091خالل العال الالامع  
الدراستتة ا ساستتتية ، سكتتتملك العتتتدد المستتتمبعد تميالتتة التيتتتا  سعتتتدل استتتمعمال المطبيتتتق أس لعتتتدل 

 الالدية فى ا داط .  
 ( 6ادسل ) 

 إتاو ( سالعدد المسمبعد منها  –عينة الدراسة سيواقعها فى ضوط النو  ) ذكور 
 

 الممتير                                                
 البياص   

 المالمو  النو 
 ا تاو المكور

 60 99 1 العدد العلى

دد 
الع

بعد
مسم

ال
 

التيا  سعدل اسمعمال 
 المطبيق

9 9 6 

 9 9 - عدل الالدية فى ا داط
 92 1 9 المالمو 

سقتتتد يتتتت ي ستتتيمهت إلتتتتى مالمتتتوعميف يمستتتل إحتتتداهما المالموعتتتتة المالرقبيتتتة سيمستتتل ا ختتتتر       
 مال  المالموعة الطابطة على النحو ال

  المالموعتتتتة ا سلتتتتى  يمستتتتل المالموعتتتتة المالرقبيتتتتة ، سهتتتتى المتتتت   بتتتتق عليهتتتتا
 إتاو( . 1ذكور ،  1يالميم ) 9البرتامل العالا  المسم دل ف  البحث س ل  عددها 

     المالموعتتة الساتيتتة  يمستتل المالموعتتة الطتتابطة ، سهتتى المتت  لتتت يمعتترض
 إتاو( . 2ذكور ،  1يم )يالم 1يدخل، أ  لت يطبق عليها البرتامل س ل  عددها 



سقتتد يتتت الطتتبط ا حاتتان  للمالمتتوعميف للم  تتد متتف يعتتافض المالمتتوعميف متتف حيتتث ا داط علتتى 
الدراتتتة  –الدراتتتة العليتتتة ا ، سالتتتدافل لزتالتتتاا ا ا بعتتتاد  –م ياستتت  العالتتتز المتتتمعلت ا ا بعتتتاد 

ذلتتك للم  تتد متتف سيينتت  ( ، س  –العليتتة ا ، باستتم دال ا ستتلو  ا حاتتان  الالبتتاراممر  ) متتاص 
عدل ساود فرس  دالة ويف المالموعميف ف  ال ياس ال بل  للعالز المتمعلت سالتدافل لزتالتاا لتد  

  سداللمهتتا ا حاتتانية سقمطتت  ذلتتك سف تتًا  Uالمالميتتم عينتتة الدراستتة ، حيتتث يتتت حستتا  قيمتتة   
 ( المالييف   1،  1للالدسليف ) 



 ( 1ادسل ) 
ت المالموعة المالرقبية سالمالموعة الطابطة على م ياس العالز الممعلت ا داللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراا

 الدراة العلية ا قبل يطبيق البرتامل  –ا بعاد 
 

 الممتيرات                 
 ا بعاد

تو  
 المالموعة

 
 العدد

مموسط 
 الريي

مالمو  
 الريي

U 
مسمو  
 الداللة

عدل االقمراص ويف 
 االسمالابات سالنمانل

 يالرقبية
 طةضاب

9 
1 

1.19 
9.22 

22 
29 

11 
 غير دالة 

 عدل ال درة على المح ت
 ف  تمانل ا داط 

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.96 
9.91 

21 
90 

12 
 غير دالة

 االعزاطات المايية
 الداخلية سال اراية 

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.22 
9.11 

29 
22 

10 
 غير دالة 

 يوقل الفشل 
 سيدتى ي دار المات

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.22 
9.20 

22.20 
22.20 

19 
 غير دالة 

المشوهات المعرفية 
سالمعم دات ال ا ىة 
 سا فعار الالع التية

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
9.22 

22 
22 

 غير دالة 16

 الدراة العلية
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.21 
9.11 

22.20 
22.20 

10 
 غير دالة 

 ( 1ادسل ) 
المالموعة المالرقبية سالمالموعة الطابطة على م ياس الدافل لزتالاا داللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراات 
 الدراة العلية ا قبل يطبيق البرتامل  –ا ا بعاد 

 

 الممتيرات
 ا بعاد

تو  
 المالموعة

 
 العدد

مموسط 
 الريي

مالمو  
 الريي

U 
مسمو  
 الداللة

 الالهد المعوقط 
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.96 
9.91 

21 
90 

 غير دالة 12

 افسيةالمن
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
9.22 

22 
22 

 غير دالة 16

 الس ة فى النالاه
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.91 
9.91 

21.20 
21.20 

 غير دالة 11.20

 غير دالة 19.20 22.20 1.22 9 يالرقبية السيطرة



 الممتيرات
 ا بعاد

تو  
 المالموعة

 
 العدد

مموسط 
 الريي

مالمو  
 الريي

U 
مسمو  
 الداللة

 22.20 9.20 1 ضابطة

 الحرا على المعلت
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.21 
9.11 

22.20 
22.20 

 دالةغير  10.20

 االتشتال
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.26 
9.11 

22 
22 

 غير دالة 19

 عدل ال و 
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.99 
9.66 

21 
21 

 غير دالة 61

 المرستة
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.19 
9.22 

22 
29 

 غير دالة 11

 المدفق
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.11 
9.92 

21.20 
21.20 

 غير دالة 69.20

 سضل ا هدا 
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.99 
9.69 

29.20 
21.20 

 غير دالة 61.20

 االسم اللية
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.62 
9.29 

21 
21 

 غير دالة 11

 الداخلية
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.19 
9.26 

21.20 
29.20 

 غير دالة 11.20

 المساورة
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.11 
9.29 

22.20 
22.20 

 غير دالة 16.20

 ةيفطيل المهال الاعب
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.22 
9.11 

29 
22 

 غير دالة 10

 الف ر با تمااية
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.02 
9.11 

26.20 
90.20 

 غير دالة 12.20

 الطبط الماي 
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

90.02 
9.02 

90.20 
26.20 

 غير دالة 62.20

 يواه الم اتة
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

90.00 
9.99 

90 
21 

 غير دالة 69

 راة العليةالد
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.22 
9.11 

29 
22 

 غير دالة 10



( الستتتاب يف عتتتدل ساتتتود فتتترس  ذات داللتتتة إحاتتتانية وتتتيف 1،  1امطتتت  متتتف الالتتتدسليف )     
مموستتطات ريتتي دراتتات المالموعتتة المالرقبيتتة سالمالموعتتة الطتتابطة فتتى ال يتتاس ال بلتت  للعالتتز 

الدراتتتتة العليتتتتة ا لتتتتد   –لزتالتتتتاا ا ا بعتتتتاد  الدراتتتتة العليتتتتة ا ، سالتتتتدافل –المتتتتمعلت ا ا بعتتتتاد 
  لمموستط  ريتي دراتات المالموعتة المالرقبيتة  Uالمالميم عينة الدراسة ، حيتث كاتتت قيمتة   

سالطابطة فى ا داط علتى اميتل أبعتاد العالتز المتمعلت سالتدافل لزتالتاا غيتر دالتة ، با ضتافة 
المالموعتتتتة المالرقبيتتتتة سالمالموعتتتتة إلتتتتى ا داط علتتتتى الدراتتتتة العليتتتتة ، ممتتتتا يشتتتتير إلتتتتى يعتتتتافض 

الطابطة فى ا داط على م ياس  العالز الممعلت سالتدافل لزتالتاا قبتل المعترض للمتدرقي علتى 
 البرتامل الم مره .  

كمتتتتا يتتتتت المح تتتتق أيطتتتتًا متتتتف المعتتتتافض وتتتتيف المالمتتتتوعميف فتتتتى التتتتمكاط سالعمتتتتر سالمستتتتمو       
سيينت   –ا حاتان  الالبتاراممر  ) متاص االقمااد  االامماع  الس اف  ، باسم دال ا ستلو  

( المال  اوض  داللتة الفترس  وتيف المالمتوعميف فتى التمكاط سالعمتر سالمستمو   2( ، سادسل ) 
 االقمااد  االامماع  الس اف  

 ( 2ادسل ) 
 داللة الفرس  ويف مموسطات ريي الدراات لد  المالموعميف المالرقبية سالطابطة

 ات المعافضفى ال ياس ال بل  على ممتير  
 الممتيرات

 ا بعاد
تو  

 المالموعة
 
 العدد

مموسط 
 الريي

مالمو  
مسمو   U الريي

 الداللة

 يالرقبية المكاط
 ضابطة

9 
1 

1.02 
9.11 

26.20 
 غير دالة  12 90.20

 يالرقبية العمر
 ضابطة

9 
1 

1.20 
9.22 

22 
 غير دالة 16 22

المسمو  
االقمااد  

 االامماع  الس اف 

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.19 
9.26 

21.20 
29.20 11.20 

 غير دالة

( الستاوق عتدل ساتود فترس  ذات داللتة إحاتانية وتيف مموستطات  2امط  متف اتدسل )      
ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة سالمالموعتتة الطتتابطة فتتى التتمكاط سالعمتتر سالمستتمو  



ميتل ممتيترات المعتافض،   غيتر دالتة لال Uاالقمااد  االامماع  الس اف  ، حيتث كاتتت قيمتة   
مما اضكد يعافض المالموعميف فى اميل الممتيرات المدرسسة ، س ملك امح ق شترط المعتافض وتيف 

 المالموعميف .
 ااتيًا   منهل الدراسة    

استتتتم دل الباحستتتتاص المتتتتنهل شتتتتبه المالرقبتتتت  للوقتتتتو  علتتتتى فعاليتتتتة العتتتتالج المعرفتتتتى 
فل لالتالتاا لتد  يالميتم المرحلتة الساتيتة السلوكى فتى خفتض حتدة العالتز المتمعلت سيحستيف التدا

متتف المعلتتيت ا ساستتى الفتتان يف ع ليتتًا ، سذلتتك باستتم دال ياتتميت يالرقبتت  م تتوص متتف مالمتتوعميف 
مالموعة يالرقبية سمالموعة ضتابطة، سمتف اتت الم ارتتة وتيف هتاييف المالمتوعميف بعتد المطبيتتق، 

(  2ممابعتتة ، سقوضتت  اتتدسل )سكتتملك الم ارتتتة وتتيف ال يتتاس ال بلتت  سال يتتاس البعتتد  سقيتتاس ال
 المال  الماميت المالرقب  للدراسة. 

 ( 2ادسل ) 
 الماميت المالرقب  للدراسة

 مالموعما الدراسة
 المالمو  عدد ا فراد

 إتاو ذكور فمرة الممابعة ال ياسات

المالموعة 
 المالرقبية

1 1 9 
 قياس قبل   –
 قياس بعد   –
 قياس ممابعة  –

هر
 أشت

الاتة
ا

عة المالمو  
  2 1 الطابطة

1 
 قياس قبل   –
 قياس بعد   –

 االسًا   ا دسات المسم دمة فى الدراسة   
 يت اسم دال ا دسات المالية  

 م ياس العالز الممعلت                                       إعداد   الباحساص  -9
 إعداد   الباحساصم ياس الدافل لزتالاا                                       -6
 9191اخمبار المافوفات المممابعة لت    رافف       ي نيف   أحمد عسماص اتال  ،  -1
 م ياس سلوسوص المعدل لمكاط ا  فال سالعبار   -1

 6099ماطف  أوو المالد ، ٬يعرقي سي نيف  عبدالرقيي البحير      
 6002عمر توا  الهوارتة، م ياس المسمو  االقمااد  االامماع  الس اف  إعداد  م -2



البرتتتتتامل العالاتتتت  الستتتتلوك  ل فتتتتض العالتتتتز المتتتتمعلت سيحستتتتيف التتتتدافل لزتالتتتتاا إعتتتتداد   -2
 الباحساص.

 سقعرض الباحساص ا دسات على النحو المال     
 ) إعداد   الباحساص (    :ا م ياس العالز الممعلت  9ا 

 ا عدادية بال طوات اآليية   ل د مر وناط م ياس العالز الممعلت لد  يالميم المرحلة 
يت اال ال  على ا  ر النزرقة الم  يناسلت العالز الممعلت ، حيث يت مرااعة عدد  -1

 بير مف الدراسات سالبحوو الساب ة ، ساال ال  على العمابات ساآلراط النزرقة الم ملفة 
ن يف بافة الم  يناسلت العالز الممعلت بافة عامة ، سالعالز الممعلت لد  المالميم الفا

خااة ، سالم  أم ف ا فادة منها ف  إعداد عبارات الم ياس سيحداد أهت أبعاده الوااي 
يوافرها لد  المالميم الفان يف ع ليًا بالمرحلة الساتية مف المعليت ا ساسى مسل ) الفرحاي  

؛ شهر  6096؛  6001  ؛  6002أ ؛  6002؛  6001؛  6006السيد محمود ، 
؛ تسيمة قارو عبدال ادر ،  6001؛ اباه قاست سعيد ،  6001، ااد أحمد اال  

؛ هبة هللا  6099؛ اوسن محمود ال طام  ،  6009؛ محمد إوراهيت أحمد ،  6002
 ,Miller & Seligman, 1976; Alloy & Seligman؛  6096السيد خا ر ، 

1979; Seligman & Altenor, 1980; Rosen & Weiner, 1981; 

Martinko & Gardner, 1982; Peterson et al., 1993; Seligman,1993; 

Edmondson et al., 1996; Valås, 2001a,b; Cemalcilar et al., 2003; 

Albert et al., 2005; Roger, 2006; Hunziker & Dos Santos, 2007; 

Daniela et al.,  2010; Johnson & Lambert, 2011; Paul & Marisa, 

2012; Battal, 2013; Joseph, 2014 ) 
يتت اال تال  علتى متا يتوافر متف الم تتاايل الستاب ة سالمت  اتممت متف أاتل قيتاس العالتتز  -6

المتمعلت لتتد  فىتات م ملفتتة فتتى كتل متتف المالممتل العر تت  سا انبتت  ، سالمت  يتتت االستتمفادة 
 منها فى إعداد الم ياس الحال  على النحو المال       

 حسوص وتتمل اهتتودهت لمطتتوقر الم تتاايل سالم تتارقر الماييتتة ل تتد حتتاسل علمتتاط التتنفل سالبتتا
 Peterson, et) للعشن عف العالز الممعلت ، سلعتل أحتد أوترا هتضالط ومرستوص سلخترسص  

al., 1982 اللتماف قتاموا بإعتداد م يتاس أستاليي عتزس العالتز المتمعلت )Attributional 
Style Questionnaire (A.S.Q.)   اعتتة علتتى االاتتة عبتتارة مو  12، سالم وتتتة متتف

( عبتتارة ، سهتتمه ا بعتتاد هتتى ) الشتتمولية ، الماييتتة ، السبتتات ( سالمتت   96أبعتتاد لعتتل بعتتد ) 



يستتم دمها المالميتتم فتتى يحداتتد عتتزس العالتتز ، حيتتث أص ا ستتبا  المتتى يعتتزس إليهتتا ا فتتراد 
ا حداو ي ملن على حسي أسلو  المفسير الم  امبناه الفرد ف  يعليليه لمتا يمتر بته متف 

اقن سما ام مه مف تمانل ، سيلك المعليالت هى الم  يحتدد متا إذا كتاص الفترد ستيمعرض مو 
لحالة العالز الممعلت ، سيمت االسمالابة عف عبارات الم ياس باالخميار ويف خمسة ي تدارات 

ال ينطبق ( ، سقواتد للم يتاس اتورييف ،  –الحممالية حدسو االتطبا  يمدرج مف ) دانمًا 
سيستتم دل فتت  المعتتر  علتتى أستتاليي غتتزس ا حتتداو  9196ت عتتال الاتتورة ا سلتتى اتتدر 

سيستتتتم دل فتتتت   9199الستتتتارة سا حتتتتداو غيتتتتر الستتتتارة ، سالاتتتتورة ا ختتتتر  اتتتتدرت عتتتتال 
قامتتتت هاتتتتا  9199المعتتتر  علتتتى أستتتاليي عتتتزس ا حتتتداو الطتتتاغطة ف تتتط ؛ سفتتتى عتتتال 

بإعتتتتتتداد م يتتتتتاس مركتتتتتز التتتتتمح ت ممعتتتتتدد ا بعتتتتتتاد   (Levenson,1981)ليفينستتتتتوص 
Internality, Powerful Others, and Chance Scales (IPC- Scales)  ،

سقعممتتتد الم يتتتاس علتتتى المعزقتتتز ال تتتارا  التتتم  ال يستتتمطيل الفتتترد التتتمح ت بتتته سق تتتوص يبعتتتًا 
  I-Eللادفة أس الحا سهو المعزقز ال ارا  ، سقد أعد هما الم ياس على خليفتة م يتاس 

الم  يمماا عنه ف  أص م ياس ليفينسوص يم ف لرسير ل ياس المح ت الداخل  سال ارا  ، س 
ي سيمه إل  االاة م اايل مسم لة اموفر فيها الاد  ل ياس ال وة الداخلية ، سقتوة اآلخترقف 

ف ترة م ستمة علتى االاتة م تاايل  61، سالحا ، سقمعوص الم ياس فت  اتوريه النهانيتة متف 
سم يتاس الحتا ، سيتمت ا اابتة فرعية ه    م ياس قوة اآلخرقف ، م يتاس ال توة الداخليتة ، 

 –عف عبارات الم ياس باالخميار سفق م ياس سداس  يمدرج اسمالابايه مف ) موافق بشدة 
م يتاس ممعتدد ا بعتاد ل يتاس   (Connell, 1985) غير موافق بشدة ( ؛ كمتا قتدل كوتيتل

 Multidimensional Measure of Children'sإدراك ا  فتتال لموقتتل التتمح ت 
Perceptions of Control (MMCPC)   ( ستنة ، سقشتممل وتملك  91- 9مف ستف )

الفىتتة العمرقتتة المستتمهدفة فتت  الدراستتة الحاليتتة ، سقمستتل هتتما الم يتتاس يطتتوقرًا لمفهتتول موقتتل 
المح ت المدرك ، سذلك بإضافمه بعدًا ادادًا لموقل المح ت سهو بعد موقل التمح ت المالهتول 

تزتتر  مفتتاده أص موقتتل ال تتو  الممح متتة لل فتتال ، سقتتد اتتمت الم يتتاس ونتتاًط علتتى ياتتور 
بمالرقات ا حداو ستمانالها إما أص ادرك على أته كتامف فت  التمات ، أس أتته كتامف ختارج 
المات ، أس أته غير معلول ، سمف ات فإص الم ياس يعطى االاة أبعتاد للتمح ت المتدرك هت  

ما ي يل االاة مالاالت هت    المح ت الداخل  ، سالمح ت ال ارا  ، سالمح ت المالهول ، ك



  المالال المعرف  ، سالمالال االامماع  ، سالمالال العتال ، سقمعتوص الم يتاس فت  اتوريه 
( عبارة ، سقطلي مف المسماليي يحداتد متد  اتطبتا  العبتارة عليته  19ا الية مف    ) 

غيتتر اتتحي  أوتتدًا ( ؛  –متتف ختتالل م يتتاس ر تتاع  يمتتدرج استتمالابايه متتف ) اتتحي  يمامتتًا 
ا أص متتف أشتتهر الم تتاايل المستتم دمة ل يتتاس العالتتز المتتمعلت هتتو م يتتاس داانتتر سدسقتتك  متت

(Diener & Dweck, 1978, 1980)   سالتم  ي تيل عتزس العالتز المتمعلتLearned 

Helplessness Attribution Scale  سهتتو م يتتاس فرعتتى م متتبل متتف بطارقتتة قيتتاس
 Intellectual Achievement Responsibilityالمستتىولية عتتف ا تالتتاا الع لتت  

(IAR)  سقهد  هما الم ياس إلى يحداد متا إذا كتاص المتمعلت متف ذس  ستياد  التمم ف أس ،
متتتتف ذس  العالتتتتز المتتتتمعلت ، سقمعتتتتوص هتتتتما الم يتتتتاس متتتتف عشتتتتر عبتتتتارات سأمتتتتال كتتتتل عبتتتتارة 
اخميتتاراص ، سكتتل عبتتارة يعبتتر عتتف موقتتن معتتيف ساالخميتتاراص اريبطتتاص بعتتزس الملميتتم تمتتانل 

الفشتل إلتت  ذايته أس إلت  عوامتتل خارايتة ، سالدراتة علتتى االخمبتار يواتد علتتى  ا خفتا  أس
( سالدراة  6( أس )  9( بمعنى أص كل عبارة ي خم إما )  60( إل   )  90ممال مف ) 

المريفعتتة يشتتير إلتتى أص المالميتتم ياتتنفوص علتتى كتتوتهت متتف ذس  ستتياد  التتمم ف ، سقمميتتز 
ولية المايية الداخلية ، وينما الدراة المن فطة يشير هضالط المالميم ودراة عالية مف المسى

إلتتتتى أص المالميتتتتم اراعتتتتوص تمتتتتانل الفشتتتتل أس الم اتتتتير أس ا خفتتتتا  إلتتتتى أستتتتبا  خارايتتتتة 
سقاتتتتنفوص علتتتتى أتهتتتتت المالميتتتتم ذس  العالتتتتز المتتتتمعلت فتتتت  المواقتتتتن ا  اديميتتتتة الدراستتتتية 

 ;Escalante, 1996) سالمعليميتتة ، فطتتاًل عتتف مرااعتتة العداتتد متتف الم تتاايل ا انبيتتة

Quinless & Nelson, 1998; Thumboo, et al., 2002; Hirano, 2003; 

Ciarrochi & Heaven, 2008; Uta et al., 2010; Akca, 2011; Yağmur 

& Baki, 2013;  Mahir & Sezer, 2014)  

  كمتتتا يتتتت مرااعتتتة بعتتتض الم تتتاايل العر يتتتة سالمتتت  سضتتتعت ل يتتتاس العالتتتز المتتتمعلت فتتتى
؛  9112ىتتتتات سالمنتتتتا ق الم ملفتتتتة سالمتتتت  متتتتف وينهتتتتا   ) الفرحتتتتاي  الستتتتيد محمتتتتود ، البي

؛ عبتتدهللا  6000؛ محمتتد ماتتطفى أووعليتتا ،  9119ياستتميف حتتداد ، ستانتتل ا ختترس ، 
 6009؛ امال عطية فااتد ،  6002؛ محمد خلن عبدالمحسف ،  6001ااد محمود ، 

؛ علتتتى شتتتا ر عبدا نمتتتة ،  6001 ؛ الفرحتتتايى الستتتيد محمتتتود ، اتتتباه قاستتتت الرفتتتاع  ،
؛ تشتتتيمة  6099؛ متتترسة م متتتار بتتتتداد  ،  6090؛ ستتتميرة عبتتتدهللا ماتتتطفى ،  6001

  ( . 6091؛ تادية عاشور ،  6096؛ هبة هللا السيد خا ر ،  6099عبدهللا سعيد ، 



فى ضوط ال طوات الساب ة يت اياغة عبارات الم ياس الحال  ، سالم  رسع  فى  -1
يعوص بسيطة سساضحة سذات معنى محدد ، ليبل  عدد عبارات الم ياس فى  اياغمها أص

( عبارة مواعة على ا بعاد ا ساسية ال مسة للم ياس سهى  ) عدل  962بادو ا مر ) 
االقمراص ويف االسمالابات سالنمانل ، عدل ال درة على المح ت ف  تمانل ا داط ، االعزاطات 

يوقل الفشل سيدتى ي دار المات ، المشوهات المعرفية سالمعم دات المايية الداخلية سال اراية ، 
ينطبق  –ال ا ىة سا فعار الالع التية ( سلعل عبارة خمل اسمالابات ) ينطبق علّى دانمًا 

 ال ينطبق علّى إ القًا ( .   –ينطبق علّى تادرًا  –ينطبق علّى أحياتًا  –علّى كسيرًا 
سليتتة علتتى مالموعتتة متتف المح متتيف فتتى مالتتال علتتت يتتت عتترض الم يتتاس فتتى اتتوريه ا  -1

التتتنفل المر تتتتو  مرف تتتتًا بتتتته المعرقفتتتتات ا ارانيتتتتة للم يتتتتاس للح تتتتت علتتتتى متتتتد  اتتتتالحيمه 
ساتتتد  عبارايتتته ل يتتتاس العالتتتز المتتتمعلت لتتتد  المالميتتتم الممفتتتوقيف بالمرحلتتتة ا عداديتتتة ، 

التم  سضتعت س وداط الرأ  حول همه العبارات مف حيث سضوحها سمد  اتممانها للبعتد 
ل ياسه سمد  مناسبمها لطبيعة العينة الم  يستم دل معهتا ، سةاتراط أ  يعتدال الال علتى 

 اياغمها . 
( عبتتارة سكتتاص محتتك استتمبعاد العبتتارات  92أستتفرت تميالتتة ال طتتوة الستتاب ة عتتف حتتم  )  -2

٪ متف املتة المح متيف ، كمتا 10هو عدل حاتول العبتارة علتى تستبة ايفتا  ياتل إلتى 
ةعتتتتادة اتتتياغة بعتتتتض عبتتتتارات الم يتتتتاس ، س المتتتال  أاتتتتب  العتتتتدد النهتتتتان  يتتتت يعتتتتدال س 

( عبتارة مواعتة علتى  990لعبارات الم ياس بعتد عمليتات المعتدال سالحتم  سا ضتافة ) 
 ال مسة أبعاد .

  العفاطة السي وممرقة لم ياس العالز الممعلت: 
   اد  م ياس العالز الممعلت 
 اد  المحليل العاملى   -9
متف الدراتة ا سلتى لم يتاس العالتز   Factorial  Analysisالمحليتل العتامل  يتت إاتراط -9

 Method Principalالمتتتتتمعلت باستتتتتم دال  رق تتتتتة   الم وتتتتتتات ا ساستتتتتية   
Components  المتت  اقمرحهتتا هتتويلنلHottelling   سهتتى متتف أفطتتل  9111عتتال

ف مم ف ،  ر  المحليل العامل  مف حيث الدقة سقسم ل  فيها كل عامل أقاى يباا
 متتا يتتت إاتتراط المتتدسقر الممعامتتد للمحتتاسر              ) العوامتتل ( باستتم دال  رق تتة   



، للوقو  على المركيي العامل  للم يتاس ، سقتد  Varimax Rotation الفارقما ل   
، التتم  اقمرحتته   اممتتاص   ب ختتم العوامتتل المتت    Kaiserيتتت استتم دال محتتك   كتتاازر 

يستاس  أس أ بتر متف الواحتد الاتحي  ، متف أاتل يح يتق   Eigenvalueامرها العتامف
الن اط سالوضتوه الستي ولوا  لمشتبعات العبتارات علتى العوامتل سذلتك كمتا ذكتر اتفوت 

( وواستتطة حزمتتة البتترامل ا حاتتانية فتتى العلتتول  611،  9119فتترج               ) 
( يلميتم  910، سذلتك علتى عينتة الم نتيف الم وتتة متف )  (SPSS 16) االامماعيتة

 سيلميمة بمدانم  فرشوط ستالل حماد  بمحافزة قنا .
 يت حم  بعض العبارات سالعوامل فى ضوط مالموعة مف المح ات اآليية   -6
 . Eigenvalue   9ا ب اط على العوامل الم  امرها العامف  -أ   
ستتتمو         حتتتمفت العبتتتارات المتتت  لتتتت يمشتتتبل بتتت   عامتتتل متتتف العوامتتتل يشتتتبعًا ياتتتل إلتتتى الم -   

  ب ًا لمحك ايلفورد .   ±0.1الم بول
حتتتتتمفت العبتتتتتارات المتتتتت  يشتتتتتبعت علتتتتتى أ ستتتتتر متتتتتف عامتتتتتل يشتتتتتبعًا ياتتتتتل إلتتتتتى المستتتتتمو                 -ج 

 ( . 0.1± الم بول ) 
 حمفت بعض العبارات يبعًا لحم  العامل الم  يشبعت عليه . -د  
أس عباريتاص ف تط يشتبعًا م بتواًل ، سقتد يتت  حمفت العوامل الم  يشبعت وها عبتارة ساحتدة –هت   

ا ب تتتاط علتتتى العوامتتتل المتتت  يشتتتبعت وهتتتا اتتتالو عبتتتارات فتتت  سر ، ب يمتتتة يشتتتبل حتتتدها 
( سهما يطمف ت اًط عامليتًا أفطتل للعوامتل المت  يتت الحاتول عليهتا  0.1±ا دتى ) 

 . 
س لتتت   سفتتتى ضتتتوط عمليتتتات الحتتتم  الستتتاب ة ولتتت  مالمتتتو  عتتتدد العوامتتتل خمستتتة عوامتتتل ،     

 ( عبارة مواعة على همه العوامل . 900مالمو  عدد العبارات المسم لاة ) 
لع  يمط  معالت همه العوامل ف د يتت استم راج المشتبعات الالوهرقتة لعتل عامتل  -1

على حدة ، سذلتك متف ختالل إدراج العبتارة يحتت العامتل التم  ح  تت عليته أعلتى المشتبعات ، 
حالت المشبل حمى يستهل معرفتة أهتت العبتارات يت ايرًا فتى ونتاط ات يرييي العبارات ينااليًا بحسي 

العامل ، س المال  امت  يبيف معالمه النفسية سمف ات يسهل يسميمه ، معممداف فتى يح يتق ذلتك 
( ، )  2على المافوفة العاملية بعد المدسقر الممعامد، سذلك كما امط  مف الالداسل أرقال ) 

9  ( ، )1  ( ، )90  ( ، )99 ، )  (96 . ) 



 21.61ل د اسموعبت العوامل ال مسة المسم لاة مف المحليل العامل  يباانًا بم تدار) -1
(  2( متتف المبتتااف العلتت  لممتيتترات الماتتفوفة العامليتتة سذلتتك كمتتا هتتو موضتت  بالتتدسل )  ٪

 المال   
 ( 2ادسل ) 

 امل  لعبارات م ياسالالمسر العامنة سالنسي المىوقة لمبااف العوامل المسم لاة مف المحليل الع
 ) العالز الممعلت ( بعد المدسقر الممعامد

 

 النسبة المىوقة
 لمبااف العامل

 يرييي العامل الالمر العامف
رقت 
 العامل

 9 عدل االقمراص ويف االسمالابات سالنمانل 91.11 92.22٪
 6 عدل ال درة على المح ت ف  تمانل ا داط 99.61 92.29٪
 1 المايية الداخلية سال ارايةاالعزاطات  92.99 92.12٪
 1 يوقل الفشل سيدتى ي دار المات   91.91 91.19٪
 2 المشوهات المعرفية سالمعم دات ال ا ىة سا فعار الالع التية 96.19 99.62٪

 ٪21.61النسبة المىوقة للمبااف العل  للعوامل ال مسة المسم لاة = 
 

م يتتاس العالتتز المتتمعلت قتتد أستتفر عتتف امطتت  ممتتا ستتبق أص المحليتتل العتتامل  لعبتتارات 
٪ ( متتتتف المبتتتتااف العلتتتت  لممتيتتتترات الماتتتتفوفة 21.61( عوامتتتتل استتتتموعبت ) 2استتتتم الا ) 

االريبا ية، كما أسفر هما المحليل العامل  عف يشبل اميل عبتارات الم يتاس يشتبعًا دااًل علتى 
 21،  22،  22،  19،  11،  69،  1عوامل الم يتاس ال مستة، متا عتدا العبتارات أرقتال ) 

( ، لتتت يمشتتبل علتتى أ  عامتتل متتف هتتمه العوامتتل يشتتبعًا دااًل ، ممتتا دفتتل  901،  12،  92، 
( عبتتتارة  900الباحتتتث إلتتتى حتتتمفها متتتف الم يتتتاس لياتتتب  العتتتدد النهتتتان  لعبتتتارات الم يتتتاس ) 

مواعة على ال مسة أبعاد ، مما يشير إلى ساود ونتاط تزتر  خلتن الم يتاس سهتما يعتد مضشترًا 
 قة . على اد

 :االيسا  الداخل   -2
يت حسا  معامل االريباط ويف الدراة على كل بعد مف أبعاد م ياس العالز الممعلت 
سالدراتتة العليتتة للم يتتاس ) بعتتد حتتم  دراتتة البعتتد متتف الدراتتة العليتتة للم يتتاس ( ، سذلتتك علتتى 

 ( المال      91عينة الم نيف ، كما هو موض  فى ادسل  ) 
 ( 91ادسل ) 

 ريباط ويف أبعاد م ياس العالز الممعلت سالدراة العلية للم ياسمعامالت اال



 سالداللة ا حاانية لمعامالت االريباط 
 

 أبعاد الم ياس ل
معامل 
 االريباط

 مسمو  الداللة

 0.09 0.92 عدل االقمراص ويف االسمالابات سالنمانل 9
 0.09 0.92 عدل ال درة على المح ت ف  تمانل ا داط 6
 0.09 0.91 ت المايية الداخلية سال ارايةاالعزاطا 1
 0.09 0.92 يوقل الفشل سيدتى ي دار المات 1
 0.09 0.91 المشوهات المعرفية سالمعم دات ال ا ىة سا فعار الالع التية 2

 (0.09عند مسمو  داللة )0.61( ،  ر  = 0.02عند مسمو  داللة )0.99، قيمة  ر  =  969دراات حرقة = 

( الستاوق أص اميتل قتيت معتامالت االريبتاط وتيف أبعتاد الم يتاس،  91دسل ) امط  مف ا 
، سهتتتما اوضتتت  أص اميتتتل أبعتتتاد الم يتتتاس  0.09سالدراتتتة العليتتتة للم يتتتاس دالتتتة عنتتتد مستتتمو  

اادقة فى قياس ما سضعت مف أالته ، ممتا يع تل دراتة مريفعتة متف االيستا  س المتال  متف 
 الاد  .

بعتتاد الم يتتاس ا ساستتية سذلتتك عتتف  رقتتق حستتا  كمتتا يتتت الم  تتد متتف اتتد  ونتتاط أ  
معتتامالت االريبتتاط البينيتتتة وتتيف يلتتك ا بعتتتاد متتف ختتالل الماتتتفوفة االريبا يتتة الموضتتحة فتتتى 

 ( المال    91ادسل ) 
 ( 91ادسل ) 

 معامالت االريباط البينية  بعاد م ياس العالز الممعلت 
 

 
 أبعاد الم ياس

عدل 
االقمراص ويف 
االسمالابات 

 نلسالنما

عدل ال درة على 
المح ت ف  
 تمانل ا داط

االعزاطات 
المايية الداخلية 

 سال اراية

يوقل الفشل 
سيدتى ي دار 

 المات

المشوهات المعرفية 
سالمعم دات ال ا ىة 
 سا فعار الالع التية

     تتتتتتتت عدل االقمراص ويف االسمالابات سالنمانل
    تتتتتتتت 0.21 عدل ال درة على المح ت ف  تمانل ا داط
   تتتتتتتت 0.21 0.21 االعزاطات المايية الداخلية سال اراية

  تتتتتتتت 0.21 0.22 0.22 يوقل الفشل سيدتى ي دار المات
 المشوهات المعرفية سالمعم دات
 ال ا ىة سا فعار الالع التية

 تتتتتتتت 0.21 0.22 0.21 0.26

 969س ذلك لداللة الطرفيف ، س دراة حرقة  0.09عند مسمو   0.61= ،  ر   0.02عند مسمو   0.99قيمة  ر  = 

 :الاد  المريبط بالمحك  -1



يتتتت حستتتا  معامتتتل االريبتتتاط وتتتيف دراتتتات أفتتتراد عينتتتة الم نتتتيف علتتتى م يتتتاس العالتتتز 
الممعلت ) المعد مف قبل الباحسيف ( ، سالدراة العلية لم ياس أستاليي عتزس العالتز المتمعلت متف 

يعرقتي سي نتيف   الفرحتاي  الستيد   (Peterson et al., 1982)سلخترسص  إعتداد   ومرستوص 
،  0.92( كمحك ، سيت الموال إلى معامل اريباط ) معامتل اتد  ( قتدره  9112محمود ) 

 .            0.09سهى قيمة دالة إحاانيًا عند مسمو  داللة 
 اد  الم ارتة الطرفية   - 1

 Peterson)متمعلت لتت   ومرستوص سلخترسص    يت يطبيق المحك سهو م ياس العالز ال
et al., 1982)   ( سفتى ضتوط دراتات  9112يعرقتي سي نتيف   الفرحتاي  الستيد محمتود ، )

٪ ( س) أدتتتى 62المالميتتم علتتى المحتتك يتتت ي ستتيت أفتتراد عينتتة الم نتتيف إلتتى مالمتتوعميف ) أعلتتى 
عينتة وهتمه الطرق تة يمعتوص ٪ ( مف عدد المالميم بعد يرييبهت ينااليًا ، حيث أابحت همه ال62

( يلميتتم سيلميتتمة لهتتت أدتتتى التتدراات ،  12( يلميتتم سيلميتتمة لهتتت أعلتتى التتدراات ، )  12متتف ) 
ات يت يطبيتق م يتاس العالتز المتمعلت موضتو  الدراستة متف إعتداد البتاحسيف علتى المالمتوعميف ) 

يف ٪ ( ، سيتتتتت حستتتتا  النستتتتبة الحراتتتتة وتتتتيف مموستتتتط  دراتتتتات هتتتتاي62٪ ، سأدتتتتت  62أعلتتتتى 
الدراة العليتة ا موضتو  الدراستة ، ساتدسل  –المالموعميف فى م ياس العالز الممعلت ا ا بعاد 

 ( المال  اوض  وياتات النسبة الحراة سمد  داللمها    92) 
 ( 92ادسل ) 

 اد  الم ارتة الطرفية لم ياس العالز الممعلت سقيمة النسبة الحراة سداللمها
 

 المالموعة        
 الممتيرات

مسمو   النسبة الحراة ٪ ا دتى62 ٪ ا على62
 6ل 6  6  6ل 9ل 6   9  9ل الداللة

عدل االقمراص ويف 
 االسمالابات سالنمانل

29.199 9.929 0.900 29.962 9.229 0.029 61.92 0.09 

عدل ال درة على المح ت ف  
 0.09 92.29 0.962 6.902 29.291 0.906 9.999 22.291 تمانل ا داط

عزاطات المايية الداخلية اال
 سال اراية

11.101 6.611 0.911 92.611 9.912 0.012 99.12 0.09 

يوقل الفشل سيدتى ي دار 
 0.09 91.11 0.092 9.219 29.122 0.919 6.910 22.019 المات

المشوهات المعرفية 
 سالمعم دات

 ال ا ىة سا فعار الالع التية
12.622 9.910 0.906 92.901 9.929 0.900 99.92 0.09 

 0.09 60.21 0.902 2.662 129.162 0.299 2.662 112.191 الدراة العلية
   0.09= >النسبة  الحراة  دالة عند مسمو   6.29؛    0.02دالة عند مسمو   9.12< النسبة  الحراة <= 6.29



دراتتة  6.29( الستتاوق أص قيمتتة النستتبة الحراتتة يزقتتد علتتى  92امطتت  متتف اتتدسل ) 
ة ، إذص الفر  ال انت ويف المموسطيف لته داللتة إحاتانية أ يتدة سال اراتل إلتى الاتدفة ، معيارق

أ  أص دراتتات هتتما الم يتتاس يميتتز يميتتزًا دااًل سساضتتحًا وتتيف المستتموقات الطتتعيفة سال وقتتة فتتى 
 المحك . 

 :الاد  العامل  الموكيد   -2
وهتد   Confirmatory Factor Analysis يتت استم دال المحليتل العتامل  الموكيتد      

الم  تتد متتف البنيتتة العامليتتة لم يتتاس العالتتز المتتمعلت ، سذلتتك متتف ختتالل الم  تتد متتف اتممتتاط أبعتتاد 
الم يتتاس إلتتى عامتتل كتتامف ساحتتد هتتو العالتتز المتتمعلت ، سللمح تتق متتف ذلتتك يتتت افمتتراض تمتتوذج 

ستتة امطتتمف عامتتل كتتامف ساحتتد سهتتو العالتتز المتتمعلت يمشتتبل عليتته أبعتتاد الم يتتاس الحتتال  ال م
 –عتتتتدل ال تتتتدرة علتتتتى التتتتمح ت فتتتت  تمتتتتانل ا داط  –)عتتتتدل االقمتتتتراص وتتتتيف االستتتتمالابات سالنمتتتتانل 

المشوهات المعرفية  –يوقل الفشل سيدتى ي دار المات  –االعزاطات المايية الداخلية سال اراية 
سالمعم تتتدات ال ا ىتتتة سا فعتتتار الالع التيتتتة ( ، حيتتتث يتتتت إخطتتتا  النمتتتوذج للمحليتتتل العتتتامل  

 ، س اسم دال  رق ة أقاى احممال   Amos 7.01كيد  باسم دال البرتامل ا حاان  المو 
 Maximum Likelihood فتى المحليتل ، كاتتت مضشترات اتودة المطاب تة للنمتوذج المفمترض

ي تتل فتتى المتتد  المستتال  لهتتا ، ممتتا اتتدل علتتى أص تمتتوذج العامتتل الواحتتد يح تتق حستتف مطاب تتة 
 ( المال    92ى ادسل ) ايدة للبياتات ، كما هى موضحة ف

 ( 92ادسل ) 
 مضشرات اودة المطاب ة للنموذج المفمرض لم ياس العالز الممعلت

 

 المد  المسال  للمضشر قيممه المضشر ا حاان  ل
 أص يعوص غير دالة إحاانياً  2.912 (   6) كا ²Xقيمة  9
  DF 2 دراات الحرقة  6

  حرقة/ دراات ال 6= كا 6تسبة كا  6مف افر إلى 
DF/²X  

2.912/2=9.011  

 0.09مف افر إلى  RMSEA      0.092 مضشر امر مموسط مر ل ال ط  الم رقب   1
 9مف افر إلى  GFI 0.112مضشر حسف المطاب ة  1
 9مف افر إلى  AGFI 0.192مضشر حسف المطاب ة المعدل  2
 9مف افر إلى  CFI 0.111مضشر المطاب ة الم ارص  2
 9مف افر إلى  NFI 0.111طاب ة المعيار  مضشر الم 2
 9مف افر إلى  IFI 0.111مضشر المطاب ة الممزااد  9
 9مف افر إلى  TLI 0.111مضشر يوكر لوقل  1

 



( الستاوق أص افمتراض عامتل كتامف ساحتد هتو   العالتز المتمعلًت    92امط  مف اتدسل )      
مفمرض ( يطاوق يمامتًا البياتتات موضتو  يمشبل عليه كل عوامل الم ياس الحال  ) النموذج ال

المعالالتتة سمتتف اتتت يحزتتى بمضشتترات اتتودة مطاب تتة عاليتتة ، حيتتث كاتتتت قتتيت ) مضشتتر حستتف 
،  CFI، سمضشتر المطاب تة الم تارص  AGFI، سمضشتر حستف المطاب تة المعدلتة  GFIالمطاب ة 

 TLIكر لتوقل ، سمضشتر يتو  IFI، سمضشر المطاب ة الممزااتدة  NFIسمضشر المطاب ة المعيار  
( اميعهتتا قتتيت مريفعتتة سقرقبتتة اتتدًا متتف الواحتتد الاتتحي  ) الحتتد ا قاتتى لهتتمه المضشتترات ( ، 

 0.02كاتتت أقتل متتف   RMSEA سكتملك قيمتة مضشتر اتمر مموستتط مر تل ال طت  الم رقبت  
،  0.09سهتتى قرقبتتة اتتدًا متتف الاتتفر ) حيتتث اتتمت رفتتض النمتتوذج إذا اادت هتتمه ال يمتتة عتتف 

، سةذا كاتت ال يمة محاورة ويف  0.02اب ًا يمامًا إذا قلت همه ال يمة عف سق وص النموذج مط
دل ذلك على أص النموذج امطاوق ودراة كبيرة مل البياتات ( ، فطاًل عف أص  0.09،  0.02
) دراات الحرقة ( سقعت  DF( ،  6)  كا ²Xغير دالة إحاانيًا سكملك النسبة ويف  6قيمة كا

 سهو ما اضكد الاد  البنان  لم ياس العالز الممعلت . فى المد  المسال  لها ،
( لعتتل بعتتد  2( المتتال  التتواص االتحتتدار  المعيتتار  ) يشتتبعات 92سقوضتت  اتتدسل )          

 مف أبعاد الم ياس على العالز الممعلت باعمبارها مضشرات لعامل كامف عال  
 (  92ادسل ) 

 لممعلتالواص االتحدار  المعيار   بعاد م ياس العالز ا
 

 الواص االتحدار   العالز الممعلت
الواص االتحدار   العالز الممعلت المعيار  

 المعيار  
يوقل الفشل سيدتى  0.219 عدل االقمراص ويف االسمالابات سالنمانل

 ي دار المات
0.211 

عدل ال درة على المح ت ف  تمانل 
 ا داط

0.262 

المشوهات المعرفية 
 سالمعم دات

ال ا ىة سا فعار 
 الالع التية

0.902 

  0.291 االعزاطات المايية الداخلية سال اراية

( الساوق أص أبعاد الم ياس لها يشبعات دالة، حيتث يراسحتت  92امط  مف ادسل )         
( مما اضكتد اتد   0.902 – 0.262معامالت الاد  ) الواص االتحدار  المعيار  ( ويف )

متتل كتتامف ساحتتد هتتو العالتتز المتتمعلت، سالشتت ل المتتال  أبعتتاد الم يتتاس الحتتال  سيشتتبعها علتتى عا



اوض  النموذج المفمرض لم ياس العالز الممعلت لتد  الطتال  الممفتوقيف بالمرحلتة الساتيتة متف 
 المعليت ا ساسى 

 
  ابات م ياس العالز الممعلت: 

يت حسا  ابات م ياس العالز الممعلت سأبعاده ال مسة ومطبي ه على عينة الم نيف    
باسم دال  رق ة إعادة يطبيق االخمبار ) بفاال امن  قدره االاة أستاويل ( ، س رق تة  ، سذلك

وتتتتراسص   ، معادلتتتتة   اممتتتتاص   ،  –المالزنتتتتة الناتتتتفية باستتتتم دال كتتتتل متتتتف معادلتتتتة   ستتتتبيرماص 
( المتتال  اوضتت  تمتتانل  99س رق تتة يحليتتل المبتتااف باستتم دال معامتتل ألفتتا كرستبتتاو ، ساتتدسل ) 

 معامالت السبات  
 ( 99ادسل ) 

معامالت السبات بطرق ة إعادة المطبيق سالمالزنة النافية سيحليل المبااف لم ياس المكاط الوادات  سأبعاده 
 ال مسة سالداللة ا حاانية لمعامالت السبات

 

  ل
 المعامل                

 

 أبعاد الم ياس

 
إعادة 
 المطبيق
 

 معامل المالزنة النافية
 ألفا كرستباو

 ( ) 
 -) سبيرماص 
 وراسص (

 امماص

9 
عدل االقمراص ويف االسمالابات 

 سالنمانل
0.96 0.92 0.91 0.21 

 0.90 0.91 0.92 0.99عدل ال درة على المح ت ف   6



 تمانل ا داط

1 
االعزاطات المايية الداخلية 

 سال اراية
0.91 0.92 0.92 0.99 

1 
يوقل الفشل سيدتى ي دار 

 المات
0.91 0.91 0.92 0.91 

2 
المشوهات المعرفية سالمعم دات 
 0.96 0.92 0.99 0.92 ال ا ىة سا فعار الالع التية

 0.91 0.99 0.19 0.92 الدراة العلية

( الساوق تالد أص الم ياس امميز ودراة كبيرة متف السبتات حيتث يراسحتت  99مف ادسل ) 
،  0.09مستتتمو  داللتتتة  ( ، ساميعهتتتا دالتتتة عنتتتد 0.19،  0.21قتتتيت معتتتامالت السبتتتات وتتتيف ) 

 سهى قيت مريفعة مما يعط  مضشرًا ايدًا على ابات الم ياس 
ممتتتا ستتتبق تالتتتد أص الم يتتتاس امميتتتز ودراتتتة عاليتتتة متتتف السبتتتات سالاتتتد  ممتتتا يالعلنتتتا 
تطمىف إلى   استم دامه فتى الدراستة الحاليتة ، س تملك ي توص قتد يتت إعتداد الم يتاس سالم  تد متف 

 الدراسة .ادقه سابايه لمطبي ه  فى همه 

    الاورة النهانية لم ياس العالز الممعلت 
مواعتتة   ( عبتتارة  900امعتتوص م يتتاس العالتتز المتتمعلت فتتى اتتوريه النهانيتتة متتف ) 

عتتدل ال تتدرة علتتى التتمح ت فتت   –علتتى خمستتة أبعتتاد ) عتتدل االقمتتراص وتتيف االستتمالابات سالنمتتانل 
 –وقتتل الفشتتل سيتتدتى ي تتدار التتمات ي –االعتتزاطات الماييتتة الداخليتتة سال ارايتتة  –تمتتانل ا داط 

المشتوهات المعرفيتتة سالمعم تتدات ال ا ىتة سا فعتتار الالع التيتتة ( ، سقستماليي المفحتتوا علتتى 
ينطبتتق علتتّى  –الم يتتاس سفتتق م يتتاس ممتتدرج متتف خمتتل استتمالابات هتتى ) ينطبتتق علتتّى دانمتتًا 

،  1،  2قًا ( ودراات ال ينطبق علّى إ ال –ينطبق علّى تادرًا  –ينطبق علّى أحياتًا  – سيرًا 
على المرييي فى حالة العبارات ا يالاوية ، أما فى حالتة العبتارات الستلبية فما لاوتل  9،  6،  1

( على المرييتي ، سالعبتارات الستلبية هتى  2،  1،  1،  6،  9ودانل االسمالابات بالدراات ) 
،  21،  29،  29،  21،  22،  26،  11،  19،  11،  12،  16،  60،  92،  1ا 
ا ، سقاعطتتتى الم يتتتاس دراتتتة كليتتتة للعالتتتز المتتتمعلت سذلتتتك  19،  11،  92،  91،  22،  22

                                                 
 ( 9ملحق. ) 



بحستتا  مالمتتو  دراتتات عبتتارات الم يتتاس، كمتتا ياعطتتى الم يتتاس دراتتة مستتم لة لعتتل بعتتد متتف 
أبعتتتاد الم يتتتاس بحستتتا  مالمتتتو  دراتتتات عبارايتتته، س تتتملك تالتتتد أص االستتتمالابة علتتتى عبتتتارات 

( دراتتة ، سيشتتير الدراتتتة  200( دراتتة إلتتى )900نيتتة يممتتد متتف )الم يتتاس فتتى اتتوريه النها
 المريفعة إلى العالز الممعلت .

 ما يت يرييي عبارات الم ياس يرييبًا دانرقًا منمزمًا ، بحيث يفال ويف البنود الم  ي تيل 
عبتارات ، فعلتى ستبيل المستال يت ي  يواقتل العبتارات المت  ي تيل  2 ل  بعد مف أبعاد الم يتاس 

،  92، 99،  2،  9ا سل )عدل االقمراص ويف االستمالابات سالنمتانل( علتى النحتو المتال   البعد
إلخ ، فى حيف ي خم عبارات البعد السات  )عدل ال تدرة علتى التمح ت فت  تمتانل  ………،  69

إلتتخ ، سه تتما فتتى بتتاق  ا بعتتاد، ساتتدسل  ……،  66،  92،  96،  2،  6ا داط( المرييتتي 
 رات الم ياس مواعة على أبعاد الم ياس ال مسة( المال  اوض  عبا91)

 ( 91ادسل )  
 يواقل عدد العبارات الم  يشممل عليها م ياس العالز الممعلت

 ) الاورة النهانية (

 البنود الم  يمسلها
عدد 
 العبارات

 ل العالز الممعلت

9  ،2  ،99  ،92  ،69  ،62  ،19  ،12  ،19  ،12 
 ،29  ،22  ،29  ،22  ،29  ،22  

92 
 عدل االقمراص 

 ويف االسمالابات سالنمانل
9 

6  ،2  ،96  ،92  ،66  ،62  ،16  ،12   ،16  ،
12  ،26  ،22  ،26  ،22  ،26  ،22  ،96  ،92 

99 
 عدل ال درة 

 على المح ت ف  تمانل ا داط
6 

1  ،9  ،91  ،99  ،61  ،69  ،11  ،19  ،11  ،19 
 ،21  ،29  ،21  ،29  ،21  ،29 99 ،91  ،92  ،

99 ،19  ،11  ،19 
61 

 االعزاطات المايية
 الداخلية سال اراية 

1 

1  ،1  ،91  ،91  ،61  ،61  ،11  ،11  ،11  ،11 
 ،21  ،21  ،21  ،21  ،21  ،21  ،91  ،91  ،11  

91 
 يوقل الفشل 

 سيدتى ي دار المات
1 

2  ،90  ،92  ،60  ،62  ،10  ،12  ،10  ،12  ،
20  ،22  ،20  ،22  ،20  ،22  ،90  ،92  ،10  ،

16  ،12  ،12  ،12  ،11  ،900 
61 

 المشوهات المعرفية سالمعم دات
 ال ا ىة سا فعار الالع التية

2 

 المالمو  900



 Achievement Motivation Inventory (AMI): ا قانمة الدافل لزتالاا 6ا 

)Schuler, Thornton, Frintrup, & Mueller-Hanson, 2004) 

 ) يرامة سي نيف   الباحساص (                                    
 ,Schulerهاتستتتوص  -أعتتتد هتتتمه ال انمتتتة   شتتتولر ، اورتمتتتوص ، فرقنمتتترس  ، لتتتتد متتتولر

Thornton, Frintrup, & Mueller-Hanson   ل يتتاس أبعتتاد التتدافل  6001فتتى عتتال
دراستتتتمهت ا  اديميتتتة سهتتتت    ) الالهتتتتد  لزتالتتتاا المتتتت  يستتتم دمها المالميتتتتم فتتت  ينزتتتتيت سيوايتتته

 –االتشتتال  –الحترا علتى التمعلت  –الستيطرة  –الس ة فتى النالتاه  –المنافسية  –المعوقط  
 –المستتاورة  –الداخليتتة  –االستتم اللية  –سضتتل ا هتتدا   –المتتدفق  –المرستتتة  –عتتدل ال تتو  

الم اتتتتة ( ، سيمعتتتوص  يواتتته –الطتتبط التتتماي   –الف تتتر با تماايتتتة  –يفطتتيل المهتتتال الاتتتعبة 
عبتارات لعتل بعتد متف  90عبارة مواعة بالمساس  على ا بعتاد بمعتدل  (  920ال انمة مف ) 

أبعاد الدافل لزتالاا ، سهمه ال انمة مف تتو  الم تدار التماي  سالمت  يستم دمها المالميتم فتى أداط 
سقاليتي الملميتم عنهتا فتى أعمالهت ، سال يال بالمهال المنو ة وهت فى م ملتن المهتال الدراستية ، 

ضتتوط م يتتاس ستتباع  االستتمالابة ابتتدأ باالستتمالابة ا سلتتى   ال ينطبتتق علتتّى إ القتتًا   سقنمهتت  
،  6،  9باالسمالابة السباعية   ينطبق علّى يمامتًا   س حيتث يعطتى لعتل استمالابة التدراات ) 

ت علتتتى أبعتتتاد ( علتتتى المرييتتتي ، سلل انمتتتة دراتتتة كليتتتة ، سيمتتتوا  العبتتتارا 2،  2،  2،  1،  1
 ( المال      60الدافل لزتالاا كما هو موض  فى ادسل ) 

 ( 60ادسل ) 
 يواقل عبارات م ياس الدافل لزتالاا على ا بعاد 

 

أبعاد 
 الم ياس

أبعاد  العبارات
 الم ياس

 العبارات

الالهد 
 المعوقط 

99-69-12-26-21-12-
991-910-912-921 

سضل 
 ا هدا  

2-61-19-29-22-16-
901-962-911-920 

-19-21-22-10-61-2 المنافسية
909-962-916-921 

-900-91-22-11-16-92 االسم اللية
992-911-929-929 

الس ة فى 
 النالاه

90-62-11-29-29-12-
996-961-912-921 

-11-22-21-16-62-9 الداخلية 
990-962-911-929 

-92-20-21-12-91-6 المساورة -19-99-21-12-10-91 السيطرة 

                                                 
 ( 2ملحق) 



992-916-911-922 901-969-919-922 
الحرا على 

 المعلت
91-19-19-22-96-11-

992-911-920-922 
يفطيل 
المهال 
 الاعبة

1-62-11-20-22-11-
999-969-912-926 

-12-90-21-12-61-96 االتشتال 
991-919-919-922 

الف ر 
 با تمااية 

1-69-19-22-26-91-
902-961-910-922 

-10-21-22-11-66-2 عدل ال و   
902-961-919-929 

الطبط 
 الماي   

92-11-20-22-91-909-
999-912-926-921 

-92-21-26-12-99-9 المرستة
901-960-912-921 

-906-92-29-29-11-92 يواه الم اتة
991-912-921-920 

-99-29-21-12-60-1 المدفق 
902-966-911-922 

 

  العفاطة السي وممرقة لم ياس الدافل لزتالاا: 
  الدافل لزتالاا  اد  م ياس 

 االيسا  الداخل    -9
يتتتت حستتتا  معامتتتل االريبتتتاط وتتتيف الدراتتتة علتتتى كتتتل بعتتتد متتتف أبعتتتاد م يتتتاس التتتدافل 
لزتالاا سالدراة العلية للم ياس ) بعد حم  دراة البعد مف الدراة العلية للم ياس ( ، سذلتك 

 ( المال      69على عينة الم نيف ، كما هو موض  فى ادسل  ) 
 ( 69ادسل ) 

 معامالت االريباط ويف أبعاد م ياس الدافل لزتالاا سالدراة العلية للم ياس
 سالداللة ا حاانية لمعامالت االريباط 

معامل  أبعاد الم ياس
 مسمو  الداللة معامل االريباط أبعاد الم ياس مسمو  الداللة االريباط

 0.09 0.92 سضل ا هدا   0.09 0.92 الالهد المعوقط 
 0.09 0.91 االسم اللية 0.09 0.92 سيةالمناف

 0.09 0.91 الداخلية  0.09 0.91 الس ة فى النالاه
 0.09 0.92 المساورة  0.09 0.92 السيطرة 

 0.09 0.99 يفطيل المهال الاعبة 0.09 0.99 الحرا على المعلت

 0.09 0.91 الف ر با تمااية  0.09 0.91 االتشتال 
 0.09 0.91 بط الماي   الط 0.09 0.90 عدل ال و   

 0.09 0.99 يواه الم اتة 0.09 0.96 المرستة



  0.09 0.92 المدفق 

( الستتاوق أص اميتتل قتتيت معتتامالت االريبتتاط وتتيف أبعتتاد الم يتتاس 69امطتت  متتف اتتدسل )     
، سهما اوضت  أص اميتل أبعتاد الم يتاس  0.09سالدراة العلية للم ياس دالة عند مسمو  داللة 

اس ما سضعت مف أالته ، ممتا يع تل دراتة مريفعتة متف االيستا  س المتال  متف اادقة فى قي
 الاد  .

 الاد  المريبط بالمحك  -6
يت حسا  معامالت االريباط ويف دراتات المالميتم عينتة الم نتيف علتى م يتاس التدافل 

 Achievement Motivation Inventory (AMI)الدراتة  العليتة ا  –لزتالتاا ا ا بعتاد 
  (Schuler et al., 2004)فتتى الدراستتة الحاليتتة متتف إعتتداد   شتتولر سلختترسص    المستم دل

الدراتة  –الم  يت يعرقبه مف قبل الباحسيف ، سالدراات على م ياس التدافل لزتالتاا ا ا بعتاد 
متف إعتتداد   ماتتدل ، فرقدالتتتد  Achievement Motivation Profile (AMP)العليتة ا 

يعرقتتي   البتتاحسيف كمحتتك ،  Mandel, Friedland & Marcus (1996)سمتتاركوس 
سالم تتوص متتف ا بعتتاد الماليتتة ) وتتمل الالهتتد ، المنافستتية ، الس تتة بالتتمات ، الموكيديتتة ، االتالتتاا ، 
المعاستيتتتتتة ، الن تتتتتد التتتتتمايى ، أستتتتتلو  االستتتتتمرخاط ، االتبستتتتتا ية ، يواتتتتته الهتتتتتد  ، المبتتتتتادرة ، 

نزيت ، الستعادة ، المتدعيت التمايى ، الدافعيتة ( الدولوماسية الش اية ، المساورة ، الم طيط سالم
 0.99،  0.92،  0.91سقد يت الموال إلى معامالت اريبتاط    ) معتامالت اتد  ( قتدرها 

 ،0.91  ،0.96  ،0.92   ،0.92  ،0.90  ،0.92  ،0.91  ،0.91  ،0.21  ،0.92 
 0.09عند مسمو  على المرييي، سهى قيت دالة إحاانيًا  0.92،  0.91،  0.29،  0.91، 

 ، سهما اضكد اد  الم ياس ساالحيمه للمطبيق.
 اد  يمييز مفردات الم ياس   -1

عتف (AMI)  (Schuler et al., 2004)يتت الم  تد متف اتد  م يتاس التدافل لزتالتاا
 رقتتتق حستتتا  معتتتامالت يمييتتتز المفتتتردات وواستتتطة اي تتتاذ الدراتتتة العليتتتة لعتتتل بعتتتد متتتف أبعتتتاد 

بعدًا ( مح ًا للح ت على اد  مفردايه ، سذلك عف  رقق أخم  92 م ياس الدافل لزتالاا  )
٪ متتتف التتتدراات العليتتتة فتتتى كتتتل بعتتتد ) بعتتتد يرييبهتتتا يرييبتتتًا ينااليتتتًا( ، لممستتتل 62أعلتتتى سأدتتتت  

(، سيمستتل 12٪ المالميتتم ذس  التتدافل لزتالتتاا المريفتتل س لتت  عتتددهت ) ص = 62مالموعتة أعلتتى 
( ، سيتتتت  12ل لزتالتتتاا المتتتن فض سعتتتددهت ) ص = ٪ المالميتتتم ذس  التتتداف62مالموعتتتة أدتتتت  



حستتا  المموستتتطات الحستتاوية ساالتحرافتتتات المعيارقتتة لتتتدراات مالمتتوعم  الطتتتال  المتتتريفعيف 
سالمن فطيف على كل مفردة مف مفردات الم ياس ، سيت استم دال النستبة الحراتة فتى الم ارتتة 

 ويف المموسطات لحسا  معامالت يمييز مفردات الم ياس .
  ممتتا ستتبق اميتتل مفتتردات م يتتاس التتدافل لزتالتتاا دالتتة إحاتتانيًا عنتتد مستتمو  امطتت

(  929،  912،  962،  902،  92،   22،  99( ، متا عتدا المفتردات )  0.09داللة ) 
( ، سمف اتت فتإص الم يتاس يميتز يميتزًا مريفعتًا سدااًل وتيف  0.02 اتت دالة عند مسمو  داللة ) 
 افل لزتالاا .  المريفعيف سالمن فطيف فى الد

 :الاد  العامل  الموكيد   -1
 Confirmatory Factor يتتتتت استتتتم دال المحليتتتتل العتتتتامل  الموكيتتتتد            
Analysis وهتد  الم  تتد متتف البنيتة العامليتتة لم يتتاس التدافل لزتالتتاا ، سذلتتك متف ختتالل الم  تتد

متتف اتممتتاط أبعتتاد الم يتتاس إلتتى عامتتل كتتامف ساحتتد هتتو التتدافل لزتالتتاا ، سللمح تتق متتف ذلتتك يتتت 
افمتتراض تمتتوذج امطتتمف عامتتل كتتامف ساحتتد سهتتو العالتتز المتتمعلت يمشتتبل عليتته أبعتتاد الم يتتاس 

إخطتتا  النمتتوذج للمحليتتل العتتامل  الموكيتتد  باستتم دال البرتتتامل الحتتال  ال مستتة ، حيتتث يتتت 
 Maximum likelihood  ، س استم دال  رق تة أقاتى احممتال  Amos 7.01ا حاتان  

( المتال   61 اتت مضشرات اودة المطاب ة للنموذج المفمرض كما هى موضحة فتى اتدسل ) 
   

 ( 66ادسل ) 
 تالاا ) بالنسبة للبعاد (  مضشرات اودة المطاب ة لم ياس الدافل لز

²X DF   DF/²X GFI AGFI 
961.226 991 9.019 0.111 0.116 

IFI NFI TLI CFI RMSEA 
0.111 0.111 0.111 0.111 0.091 

 

( الستتاوق أص افمتتراض عامتتل كتتامف ساحتتد   التتدافل لزتالتتاا    66امطتت  متتف اتتدسل )        
موذج المفمرض ( يطاوق يمامتًا البياتتات موضتو  يمشبل عليه كل عوامل الم ياس الحال  ) الن

 ,GFI, AGFI )المعالالة سمف اتت يحزتى بمضشترات اتودة مطاب تة عاليتة ، حيتث كاتتت قتيت 
NFI, CFI, TLI, IFI )  ) قرقبتة اتدًا متف الواحتد الاتحي  ) الحتد ا قاتى لهتمه المضشترات



ف الاتفر) حيتث اتمت قرقبتة اتدًا مت  RMSEAسقيمة مضشر امر مموسط مر ل ال ط  الم رقبت 
، سق توص النمتوذج مطاب تًا يمامتًا إذا قلتت هتمه  0.09رفض النموذج إذا اادت هتمه ال يمتة عتف 

) دراتات الحرقتة ( أقتل DF ( ،  6)  كتا ²X( ، سكتملك كاتتت النستبة وتيف  0.02ال يمتة عتف 
 . 6مف 

كتل بعتد متف ( المتال  اوضت  التواص االتحتدار  المعيتار  ) يشتبعات (  61سادسل )          
 أبعاد الم ياس على الدافل لزتالاا باعمبارها مضشرات لعامل كامف عال   

 ( 61ادسل ) 
 الواص االتحدار  المعيار   بعاد م ياس الدافل لزتالاا

 العالز الممعلت
 الواص االتحدار  

 المعيار  
 الواص االتحدار  المعيار   العالز الممعلت

 0.906 سضل ا هدا   0.229 الالهد المعوقط 
 0.291 االسم اللية 0.222 المنافسية

 0.221 الداخلية  0.992 الس ة فى النالاه
 0.211 المساورة  0.212 السيطرة 

 0.226 يفطيل المهال الاعبة 0.999 الحرا على المعلت
 0.996 الف ر با تمااية  0.221 االتشتال 

 0.222 الطبط الماي    0.291 عدل ال و   
 0.902 يواه الم اتة 0.262 المرستة
  0.291 المدفق 

( الستاوق أص أبعتاد الم يتاس لهتا يشتبعات دالتة حيتث يتراسه  61امط  مف اتدسل )           
ممتا اضكتد اتد  أبعتاد  0.992،  0.291معامل الاد  ) الواص االتحدار  المعيار  ( وتيف 

 .الم ياس الحال  سيشبعها على عامل كامف ساحد هو الدافل لزتالاا 
  ابات م ياس الدافل لزتالاا 
يت حسا  ابات م ياس الدافل لزتالاا ومطبي ه على عينة الم نيف ، سذلك باستم دال  رق تة    

إعتتتتادة يطبيتتتتق االخمبتتتتار ) بفااتتتتل امنتتتت  قتتتتدره االاتتتتة أستتتتاويل ( ، س رق تتتتة المالزنتتتتة الناتتتتفية 
س رق ة يحليل المبتااف  وراسص   ، معادلة   امماص   ، –باسم دال كل مف معادلة     سبيرماص 

 ( المال  اوض  تمانل معامالت السبات   61باسم دال معامل ألفا كرستباو ، سادسل ) 



 ( 61ادسل ) 
 معامالت السبات بطرق ة إعادة المطبيق سالمالزنة النافية سيحليل المبااف 

 لم ياس الدافل لزتالاا سالداللة ا حاانية لمعامالت السبات
  ل

 المعامل                       
 

  
 الدافعية لزتالاا   

 
إعادة 
 المطبيق

 معامل المالزنة النافية
 ألفا كرستباو

 ( )  سبيرماص (- 
 وراسص (

 امماص

 0.21 0.99 0.91 0.21 الالهد المعوقط  9
 0.29 0.96 0.92 0.99 المنافسية 6
 0.29 0.99 0.91 0.21 الس ة فى النالاه 1
 0.22 0.92 0.92 0.91 السيطرة  1
 0.99 0.92 0.91 0.91 الحرا على المعلت 2
 0.21 0.99 0.91 0.29 االتشتال  2
 0.22 0.96 0.91 0.90 عدل ال و    2
 0.22 0.96 0.92 0.99 المرستة 9
 0.29 0.29 0.21 0.22 المدفق  1
 0.29 58.0 0.92 0.91 سضل ا هدا   90
 0.21 0.91 0.92 0.96 االسم اللية 99
 0.26 0.22 0.21 0.22 الداخلية  96
 0.22 0.91 0.92 0.99 المساورة  91
 0.21 0.91 0.92 0.99 يفطيل المهال الاعبة 91
 0.26 0.22 0.21 0.22 الف ر با تمااية  92
 0.22 0.91 0.92 0.99 الطبط الماي    92
 0.20 0.22 0.99 0.21 يواه الم اتة 92

 0.22 0.91 0.99 0.99 الدراة العلية 
 

( الستتاوق أص الم يتتاس امميتتز ودراتتة كبيتترة متتف السبتتات ، حيتتث  61امطتت  متتف اتتدسل )      
( ، ساميعهتتتا دالتتتة عنتتتد مستتتمو  داللتتتة  0.99 –0.20يراسحتتتت قتتتيت معتتتامالت السبتتتات وتتتيف ) 

 ، سهى قيت مريفعة مما يعط  مضشرًا ايدًا على ابات الم ياس .  0.09



س امممتل ودراتة كبيترة متف السبتات سالاتد  ممتا يالعلته اتال  امط  مما سبق أص الم يتا     
 لالسم دال فى الدراسة الحالية .

 (  9191ا اخمبار المافوفات المممابعة لت  رافف     ) ي نيف  أحمد عسماص اال  ،  6ا 
قتتتتال   رافتتتتف   بإعتتتتداد االاتتتتة أتتتتتوا  متتتتف اخمبتتتتارات الماتتتتفوفات المممابعتتتتة سهتتتتى اخمبتتتتار      

ساخمبتار الماتفوفات  Standard Progressive Matricesمممابعتة العتاد  الماتفوفات ال
ساخمبتتار الماتتفوفات المممابعتتة  Coloured Progressive Matricesالمممابعتتة الملتتوص 

سقد استم دل الباحستاص فتى دراستمهما اخمبتار  Advanced Progressive Matricesالمم دل 
ساستتتتتية لالخمبتتتتتار ، سيمعتتتتتوص متتتتتف خمتتتتتل الماتتتتتفوفات المممابعتتتتتة العتتتتتاد  سهتتتتتى الاتتتتتورة ا 

مالموعتتات ) إ متتال التتنمط أس المعتتالت المحمسفتتة ، إ متتال ا شتت ال الممماالتتة ، المتييتتر المتتنزت 
فتتى أتمتتاط ا شتت ال ، إعتتادة يرييتتي ا شتت ال أس يبتتدالها بطرق تتة منزمتتة ، يحليتتل ا شتت ال إلتتى 

مالموعتات ال متل بتالحرس  ) أازاط على تحو منمزت سةدراك العالقات وينها ( سقرمز لهتمه ال
مفتتتتردة س المتتتتال  ي تتتتوص المالمتتتتو  العلتتتت   96أ ،   ، ج ، د ، هتتتتت ( سكتتتتل منهتتتتا امعتتتتوص متتتتف 

مفتتردة وواقتتل دراتتة ساحتتدة لعتتل مفتتردة اتتحيحة ، سيمتتابل المالموعتتات  20لمفتتردات االخمبتتار 
ال متتل حستتي الاتتتعو ة سيمطلتتي كتتتل مالموعتتة متتف المالموعتتتات ال متتل تمطتتتًا م ملفتتًا متتتف 

بة ، كمتتا أص اتتعو ة المفتتردات يمزااتتد داختتل كتتل مالموعتتة يتتدرقاليًا ، سمتتل ذلتتك فعتتل االستتمالا
مفردات المالموعة يمشابه فتى المبتدأ الممطتمف فيهتا ، سيمت لن كتل مفتردة متف رستت أس ياتميت 
هندس  أس تمط ش ل  حم  منته اتزط ، سعلتى المفحتوا أص ي متار الالتزط النتاق  متف وتيف 

ستتتالل رقمهتتتا فتتتى تمتتتوذج يستتتاليل ا اابتتتات ، سقتتتمت إعطتتتاط ستتتمة أس اماتيتتتة وتتتدانل معطتتتاة ، سق
اخمبار المافوفات المممابعة للمفحوا ونفل الممتابل للمالموعتات ال متل سفتى كتل مالموعتة 
يعوص المافوفة ا سلى ساضحة سقستهل إيالتاد حلهتا بشت ل كبيتر ، أمتا الماتفوفات المت  يلت  

مافوفة ودقة لع  يسيتر لتد   ذلك فمعوص ممدراة فى الاعو ة ، سقد رسمت ا ش ال فى كل
المفحوا االهممال الممزااد ، كما أص دراة المفحوا على هما االخمبار هى المالمو  العل  
لزاابتتات الاتتحيحة ، سيعمبتتر الدراتتة العليتتة فتتى االخمبتتار مضشتترًا علتتى ال تتدرة الع ليتتة العامتتة 

 للفرد . 



بتار علتى البيىتة الماترقة علتى ( وم نيف هتما االخم 9191سقد قال أحمد عسماص اال  )      
فردًا مف م ملن المسموقات المعليمية س ال  الدراسات العليا ، سقتد ساتد  2200عينة قوامها 

 أص االخمبار امممل ودراة عالية مف الاد  سالسبات .
   العفاطة السي وممرقة للم ياس فى الدراسة الحالية 
   ابات الم ياس فى الدراسة الحالية 

بات اخمبار المافوفات المممابعة لت  رافف   عف  رقتق إعتادة يطبيتق االخمبتار يت حسا  ا    
علتتى عينتتة الم نتتيف بفااتتل امنتت  قتتدره االاتتة أستتاويل متتف المطبيتتق ا سل ، فعاتتتت معتتتامالت 

 0.96( ، )  0.91( ، )  0.92السبات وتيف المطبي تيف للمالموعتات ال متل سالم يتاس كلتل ) 
( علتتتتى المرييتتتتي ، سهتتتتى دالتتتتة اميعتتتتًا عنتتتتد مستتتتمو   0.92) ( ،   0.92( ، )  0.91( ، ) 
رقمشاردستتوص    -، كمتتا قتتال الباحستتاص بحستتا  السبتتات باستتم دال معادلتتة   كيتتودر 0.09داللتتة 

 - 21حيتتث يراسحتتت معتتامالت السبتتات المستتم راة للمالموعتتات ال متتل سالم يتتاس كلتتل وتتيف )
 . 0.09( ، سهى دالة اميعًا عند مسمو  داللة 0.96

   الم ياس فى الدراسة الحالية  اد 
يتتت حستتا  اتتد  اخمبتتار الماتتفوفات المممابعتتة لتتت   رافتتف   عتتف  رقتتق الاتتد  المتتريبط      

بالمحك ، حيث يت حسا  معامالت االريباط وتيف دراتات الطتال  عينتة الم نتيف علتى اخمبتار 
سكستلر   للتمكاط المافوفات المممابعة لت   رافف   موضو  الدراستة ، سالتدراات علتى اخمبتار   

 محتتك ، سقتتتد ولتتتتت قيمتتتة معامتتتل اريبتتتاط االخمبتتار متتتل الالتتتزط اللفزتتت  الخمبتتتار   سكستتتلر   ) 
( ، سهى دالة اميعًا عند  0.21( سمل االخمبار ك ل )  0.99( سمل الالزط العمل  )  0.22

 .  0.09مسمو  داللة 
ضتتتية ممتتتا يالعلتتته امطتتت  ممتتتا ستتتبق أص اخمبتتتار   رافتتتف   لتتته معتتتامالت ابتتتات ساتتتد  مار      

( إلى  9121االحًا لالسم دال فى الدراسة الحالية ، سفى هما الادد يشير فضاد أووحطي ) 
أص اخمبتتار   رافتتف   يعتتد متتف أ ستتر م تتاايل التتمكاط غيتتر اللفزيتتة شتتيوعًا ساستتم دامًا فتتى قيتتاس 

ر الس افتة ؛ ال تدرة الع ليتة العامتة ، كمتا يعتد ساحتدًا متف أشتهر اخمبتارات التمكاط الممحتررة متف أات
( أص هتتما االخمبتتار متتف النتتو  التتم   112،  6000 متتا اتتمكر اتتاله التتداف محمتتود عتتالل ) 

يطلق عليته االخمبتارات غيتر الممحيتزة للس افتة ، سالهتد  منته إياحتة فترا ممعافىتة للفتراد متف 
 ا افات م ملفة فى إاابايهت على االخمبار .  



-Slosson Intelligence Testسالعبار ا م ياس سلوسوص المعدل لمكاط ا  فال  1ا  
Reviced (SIT-R)                       
 ( 6002ماطف  أوو المالد ، ٬) يعرقي سي نيف/ عبدالرقيي البحير                   

سعتدل وواستطة  Richard L. Slossonهتما االخمبتار أعتده رقمشتارد ل .سلوستوص 
 Charles Nicholson & Terry تتتاًل متتتف  يشتتتارلز تي لستتتوص سييتتتر  هيشتتتماص 

Hebpshman 1998  ،  سقتتتتال ومراممتتتته للبيىتتتتة العر يتتتتة ) عبتتتتد الرقيتتتتي أحمتتتتد البحيتتتتر
( سقستتم دل هتتما االخمبتتار فتت  المواقتتن المتت  التتزل فيهتتا  6002سماتتطف  أووالمالتتد ستتليماص ، 
مر وص سامت هما االخمبار ليسم دمه المعلموص              سال ٬ي دار لل درة المعرفية العامة 

سمرشتتتتتدسا الموايتتتتته سمعلمتتتتتوا المر يتتتتتة ال ااتتتتتة ساتتتتتعو ات التتتتتمعلت سا خاتتتتتانيوص النفستتتتتاتيوص 
سأخاانيوا ال ياس النفس  سالباحسوص سغيرهت مف المسىوليف الماف الزمهت ف  التالي أص ي يموا 

 ال درة الع لية للفراد ف  عملهت المهن  .
 تدرة الع ليتة لملميتم فت  مدرستة عامتة أس  التي اتمت يطبيتق االخمبتار فرديتًا سذلتك لم تدار ال     

اتتتامع  أس متتترقض ع لتتت  أس معتتتا  ذهنيتتتًا ، ستزتتترًا  ص هتتتما االخمبتتتار يعمبتتتر لداه فتتترا فإتتتته 
انبت  اسم دامه ف  المحداد النهان  للمسمو  لل درة الع لية للفرد ، سقستم دل اخمبتار سلوستوص 

 سنه ف  سر. 99وات حمى سن 1للمكاط مل فىات عمرقة م ملفة حيث ابدأ مف سف 
   العفاطة السي وممرقة للم ياس فى الدراسة الحالية 
   ابات الم ياس فى الدراسة الحالية 

يت حسا  ابات اخمبار سلوسوص المعدل لمكاط ا  فال سالعبار عف  رقتق إعتادة يطبيتق      
ل ، فعاص معامتل االخمبار على عينة الم نيف بفاال امن  قدره االاة أساويل مف المطبيق ا س 

،  0.09( سهى قيمة دالة إحاانيًا عند مسمو  داللتة  0.21السبات ويف المطبي يف مساسقًا  ) 
رقمشاردستوص   حيتث كاتتت قيمتة  - ما قال الباحساص بحسا  السبات باسم دال معادلتة   كيتودر

 . 0.09( سهى دالة عند مسمو  داللة  0.21معامل السبات مساسقة ) 
 ى الدراسة الحالية  اد  الم ياس ف 

يتتت المح تتق متتف اتتد  اخمبتتار سلوستتوص المعتتدل لتتمكاط ا  فتتال سالعبتتار عتتف  رقتتق الاتتد  
المريبط بالمحك ، حيث يت حسا  معامالت االريباط ويف دراات المالميتم عينتة الم نتيف علتى 
اخمبتتار سلوستتوص المعتتدل لتتمكاط ا  فتتال سالعبتتار موضتتو  الدراستتة ، سالتتدراات علتتى اخمبتتار 



لتتتمكاط لتتتت   سكستتتلر   كمحتتتك ، سقتتتد ولتتتتت قيمتتتة معامتتتل اريبتتتاط االخمبتتتار متتتل الالتتتزط اللفزتتت  ا
( ،  0.21( سمل االخمبار ك ل )  0.90( سمل الالزط العمل  )  0.22الخمبار   سكسلر   ) 

، ممتا ستبق امطت  أص اخمبتار سلوستوص لتمكاط  0.09سهى قيت دالة اميعًا عنتد مستمو  داللتة 
 ميز ودراة ابات ساد  مرضية .ا  فال سالعبار ام

م ياس المسمو  االقمااد  االامماع  الس افى للسرة   ) إعداد   معمر توا   -ا  1ا 
 (  6002الهوارتة ، 

امميز هما الم ياس ب تته عاتر  حيتث اركتز علتى المستمالدات الحداستة المت  دخلتت 
متاع  سالس تاف  للسترة على ا سرة الماترقة ، كمتا أتته يالمتل وتيف المستمو  االقماتاد  االام

فى حيف ركزت الم اايل مف هما النو  علتى المستمو  االقماتاد  االاممتاع  ف تط ، سقمعتوص 
ونتتتدًا ل يتتتاس المستتتمو   61ونتتتدًا ل يتتتاس المستتتمو  الس تتتاف  ،  62ونتتتدًا )  22هتتتما الم يتتتاس متتتف 

للوالتتداف االقماتتاد  االاممتتاع  ( ، سقمعتتوص المستتمو  الس تتاف  للستترة متتف المستتمو  المعليمتت  
سق ست إلى عشرة مسموقات فرعية ، سقشمل المستمو  االقماتاد  االاممتاع  كتل متف مموستط 
دخل الفرد ، المسمو  المعيش  للسرة ، المسمو  المهن  للوالداف ، سقد يتت المح تق متف ابتات 
الم يتتاس فتتى الدراستتة الحاليتتة عتتف  رقتتق إعتتادة يطبيتتق االخمبتتار علتتى عينتتة الم نتتيف بفااتتل 

دره االاتتتة أستتتاويل متتتف المطبيتتتق ا سل ، فعتتتاص معامتتتل السبتتتات وتتتيف المطبي تتتيف مستتتاسقًا امنتتت  قتتت
؛ كمتتتا يتتتت حستتتا  الاتتتد  عتتتف  رقتتتق االيستتتا   0.09سهتتتو دال عنتتتد مستتتمو  داللتتتة  0.19

التتتداخل  حيتتتث يتتتت حستتتا  معتتتامالت االريبتتتاط وتتتيف الدراتتتة علتتتى كتتتل بعتتتد متتتف أبعتتتاد م يتتتاس 
للستترة سالدراتتة العليتتة للم يتتاس ) بعتتد حتتم  دراتتة  المستتمو  االقماتتاد  االاممتتاع  سالس تتاف 

(  0.16 – 0.29البعد مف الدراة العليتة ( ، سذلتك علتى عينتة الم نتيف فمراسحتت ال تيت وتيف ) 
 ، مما يع ل دراة مارضية مف السبات سالاد  . 0.09سهى دالة اميعًا عند مسمو  داللة 

سيحسيف الدافل لالتالاا لد   ال   البرتامل المدرقب  ل فض حدة العالز الممعلت -ا  2ا 
                                                                 المرحلة الساتية مف المعليت ا ساسى الفان يف ع ليا 

 ) إعداد   الباحساص (
 م دمة عف البرتامل العالا    -9

                                                 
 ( 3ملحق) 



ى رعايتتة الفتتان يف دراستتيًا ، يزااتتد حتترا المالممعتتات الناميتتة عامتتة سالمم دمتتة خااتتة علتت      
سةص اخملفت سبل سدراات هما االهممال إال أص الدراسات الحداسة ذكرت أص االهممتال بالفتان يف 
أاب  ضرسرة ملحة لعتل المالممعتات المت  يستعى للم تدل سالرقت  ، فالفتان يف هتت قتا رة التو ف 

 .تتحو يح يق أفطل ا تالااات لمح يق النهطة الشاملة ف  م ملن المالاال
سرغتتت هتتمه الطموحتتات المتت  يطتتعها التتدسل سالمالممعتتات الم ملفتتة سمضسستتاينا المر وقتتة فتت      

 )الفان يف دراسيًا فإص همه الطموحات قد يوااته عتدة عراقيتل م ملفتة سأهمهتا العالتز المتمعلت ، 
Hunziker & Dos Santos, 2007; Paul & Marisa, 2012 ; Mahir &  

Sezer, 2014)  
ا امط  أص الطتال  الفتان يف دراستيًا اوااهتوص خطتر عالتز التمعلت سهتما متا أ ديته سمف هن     

العداد مف الدراسات الساب ة ، سمف هنا كاتت المحاسلة الالادة ف  الماتد  لهتمه الزتاهرة متف 
اهة سينمية الدافل لالتالاا مف اهة أخر  ، س عد النزتر إلت  بعتض الدراستات الستاب ة سالمت  

لنزرقتتات العالايتتة الم ملفتتة ، فتتإص للعتتالج المعرفتت  الستتلوك  دسر استتم دمت بعتتض فنيتتات ا
فعال سي اير إيالاو  لما يحموقه متف فنيتات ساستمرايياليات يستاعد فت  خفتض عالتز التمعلت لتد  

  ال  المرحلة الساتية مف المعليت ا ساس  الفان يف دراسيًا.
 الحااة للبرتامل ا رشاد    -6

المرحلتتتة الساتيتتتة متتتف المعلتتتيت ا ساستتت  الفتتتان يف  أ تتتدت الدراستتتات الستتتاب ة أص  تتتال 
دراسيًا اوااهوص عالز المعلت سالم  وتدسره اتضار علت  دافعمتيهت لالتالتاا سالمت  متف وينهتا دراستة 

 ;Cemaicilar et al., 2003; Hunziker & Dos Santos, 2007) تتل متتف 

Cristiano et al., 2011; Paul & Marisa, 2012; Mahir &  Sezer, 2014)  
سل تتد دلتتت تمتتانل الدراستتات الستتاب ة علتت  فعاليتتة العتتالج المعرفتت  الستتلوك  فتت  خفتتض       

العالتتز المتتتمعلت سيتتت ايره ا يالتتتاو  فتتت  اقتتتادة التتتدافل لالتالتتتاا تحتتتو المحاتتتيل ا  تتتاديم  سمنهتتتا 
  ;Yağmur & Baki, 2013; Ciarrochi  & Heaven, 2008)دراستة كتل متف 

Kavale & Mostert, 2004) ا دفتتل الباحستتاص إلتت  استتم دال بعتتض فنيتتات العتتالج ، ممتت
إعتتادة البنتتاط  –متتلط الفراغتتات  –المراقبتتة الماييتتة  –المعرفتت  الستتلوك  مستتل ) المعلتتيت التتماي  

لعتي التدسر ( فت   –النمماة  –حل المش الت  –الوااي المنزل   -يتيير ال واعد  -المعرف 



ال  المرحلتة الساتيتة متف المعلتيت ا ساست  خفض العالز الممعلت سينمية الدافل لالتالاا لتد   ت
 الفان يف دراسيًا.

 ا سل الم  ي ول عليها البرتامل العالا    -1
 ي ول البرتامل عل  مالموعة مف ا سل المهمة سه   

مستل حتق الملميتم فت  العتالج سكتملك ح ته فت  التمعلت دسص قيتد أس شترط ،  ا سل العامة   -9
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العتتالج المعرفتت  الستتلوك  يستتاعده فتت  حتتل مشتت اليه .. سيتتوافر العالقتتة العالايتتة الاليتتدة وتتيف 
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 رات ياحيحية ل برايه ال ا ىة الساب ة .يسبي له المش الت .. سة سابه خب
اسممد البرتامل أاتوله الفلستفية متف مبتادو العتالج المعرفت  الستلوك ،  ا سل الفلسفية   -6

إلتتت  ااتتتتي اعممتتتاده علتتتى ا ستتتل الفلستتتفية العامتتتة المتتت  يمطتتتمف مراعتتتاة أخالقيتتتات العتتتالج 
 سالحفاظ عل  سرقة البياتات .

مستتل ال اتتان  العامتتة للنمتتو فتت  مرحلتتة المراه تتة المب تترة ،                                                            ة  ا ستتل النفستتية سالمر وقتت -1     
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 العالاية .
 الم طيط العال للبرتامل العالا   -1

عمليتة الم طتيط للبرتتامل علت  يحداتتد ا هتدا  العامتة سا ارانيتة ، سكتملك ا اتتراطات يشتممل 
العملية لمنفيم البرتامل سالم  يمطمف ا عداد للبرتامل ، سما يشممل عليه مف ال لفية المدرقبيتة 
سالبرتامل ف  اوريه ا سلية سا سلو  العالا  سالعينتات سالوستانل سا تشتطة المستم دمة فت  

ستتتات العالايتتتة ، اتتتت العتتترض علتتت  المح متتتيف سال يتتتال بالدراستتتة االستتتمطالعية ، سيحداتتتد الالل
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 ل د يت وناط س إعداد البرتامل المسم دل ف  الدراسة الحالية مف خالل     
  اال ال  على العداد مف الدراستات العر يتة سا انبيتة للبترامل النفستية سالمر وقتة المتى

أهممت ب فض العالز الممعلت سينمية الدافل لالتالتاا لتد  يالميتم المرحلتة ا عداديتة 
، لالستتمفادة متتف ال بتترات الستتاب ة فتت  كيفيتتة ياتتميت البرتتتامل س نتتاطه  الفتتان يف دراستتياً 

 Attwood, 2004؛  6000سمف همه الدراسات دراسة ) محمد ماطف  أووعليتا ،
؛ اوستتن   Gosch et al., 2006 ؛ Kavale & Mostert, 2004؛ 

 &  Ciarrochi؛  6002عبتتدالوها  أوتتو حميتتداص ، حستتاص إوتتراهيت التترساد ، 
Heaven, 2008  ؛Yağmur & Baki, 2013 ؛Jonathan et al., 2014  

. ) 



   يحليتتل المتتراو النزتتر  التتم  أهتتمت بتتالعالز المتتمعلت سالدافعيتتة لالتالتتاا لتتد  المالميتتم
العتتادايف سكتتملك الفتتان يف دراستتيًا ، سكتتملك المتتراو التتم  أهتتمت ب فتتض العالتتز المتتمعلت 

ويتة متف أاتل الواتول بالبرتتامل سينمية الدافل لالتالاا ، للوقو  عل  الن تاط االيالا
 Maier & Seligman, 1976ف  أفطتل اتورة سمتف هتمه العمابتات سالم تاالت ) 

 Beck, 2001 ؛ 6000؛ عادل عبتد هللا محمتد ، Peterson et al., 1993 ؛ 
 ( 6096؛ الفرحايى السيد محمود ،  6001؛ فرج عبد ال ادر  ه ، 

  Cognitive Behavior Therapy العالج المعرف  السلوك   -2  
أص العالج المعرف  السلوك  ي ول على مالموعة مف  Beck (2001)امكر 

المبادو سا اراطات الم  يفمرض أص االضطرابات السلوكية سا مراض النفسية ساالتفعاالت 
السالبة ليست تمااًا ل و  خفية يعمف ف  الالشعور، سلعنها ينمل عف عمليات شعورقة مف 

ل ا ل ، ساالسمدالل المتلوط المبن  على معلومات غير كافية أس غير قبيل  المعلت ا
احيحة ، سعدل الممييز ويف الواقل سال يال ، كما أص المفعير قد ي وص ساهمًا  ته قد ي وص 
مسممدًا مف م دمات خا ىة سمفاهيت متلو ة ، سالسلوك قد ي وص اتهزاميًا  ته قد ي وص مبنيًا 

، سلما كاتت كسير مف المش الت النفسية يم ف حلها عف  رقق  على أفعار ال ع التية 
شحم الفهت سالممييز ، سياحي  المفاهيت ال ا ىة ، سيعلت ايالاهات أ سر يعيفًا ، سحيث أص 

 االسمباار ساخمبار الواقل سالمعلت اميعهًا عمليات معرفية بالدراة ا سلى .
 ة ف  البرتامل العالا   بعض فنيات العالج المعرف  السلوك  سالمسم دم -2
 المعليمات المايية   -أ

عندما قال سمساعديه  Donald Meichenbaumلهرت همه الفنية عل  اد 
(Luria, 1961(س )Vygotsky, 1962  ومنمية يح ت الفرد ف  سلوكه ونفسه سالم )

ت امطمف المحول المدرقال  مف المنزيت ال ارا  لءخرقف ) عل  سبيل المسال   المعليما
الوالدية ( إل  المنزيت الماي  سالنايل مف المعليمات اللفزية الداخلية للفرد ، سمف هما المنطلق 
، حزيت العالقة ويف المعليمات اللفزية المايية سالسلوك باهممال كبير ف  أبحاو 

Meichenbaum (Keith, 2010, 15. ) 



 Arthur, Stephanie, Arthur, Christine & Mark (2005, 55سقشير )
إل  أص الهد  ا ساس  مف همه الفنية هو يعليت ا  فال يوايه الحداث مباشرة إل  ذسايهت 

 سذلك  رشاد سيوايه سلوكيايهت مما اضد  إل  يحسيف المح ت الماي  . 
ب ص  Keith (2010, 15-16)؛ Arthur et al., (2005, 56 سقمكر كٍل مف )

 سلسلة مف ال طوات المحددة المالية إاراطات فنية المعليت الماي  يممسل ف  
 اضد  النموذج ) المعلت ( المهمة باوت مريفل وينما الطفل يالحا . -9
 اضد  الطفل تفل المهمة ، وينما يعطيه النموذج ) المعلت ( يعليمات لفزية. -6
 ي ول الطفل بالمهمة وينما يعط  لنفسه يعليمات لفزية باوت مريفل . -1
 همة وينما يعط  لنفسه المعليمات باوت خافت .ي ول الطفل بالم -1
 اضد  الطفل المهمة ف  سرقة يامة . -2

 حل المش الت  - 
يعد حل المش الت فى ا رشاد النفسى توعًا مف يحليل النزت ، يعمل هما 
ا سلو  على يطوقر مهارات حل المش الت مف خالل يطوقر اسمرايياليات عامة 

سةيالاد الحلول لها فى حالة موااهمها ، سيسير همه مناسبة للمعامل مل المش الت 
تموذاًا إرشاديًا لحل المش الت  Dixon & Cloverالعملية عبر خطوات، سل د قدل 

امعوص مف خمل مراحل هى  يحداد المش لة ، اخميار الهد  ، اخميار إسمراييالية، 
 . ( 922،  6009يطبيق ا سمراييالية ، الم وقت )محمد أحمد المشاقبة ، 

 المراقبة المايية   -ج 
( أص المراقبة المايية ه  أساس عمليات (Everson,1997ار  إيفرسوص 

( (Meichenbaum,1997المنزيت سالموايه المعرف  ، سقد أ دت دراسات ميمشنبول 
( على أص المراقبة (Harcker,2000( ، سهاركر (Strenberg, 1999، سسمرقنبرج 

مد  تالاه المهارات ا خر   تها يشير إلى قدرة الفرد المايية ه  المحدد ا ساس  ل
على مالحزة مسمو  ي دمه ف  ضوط ا هدا  المحددة لعمل ما ، سيمطمف المراقبة 
المايية  االحمفاظ بالهد  سمعرفة ما يت إتالااه ، سا اراطات ال ادمة ، ساي اذ ال رار 

 باالسممرار ف  الم دل تحو الهد  .
 ملط الفراغات   -د



( أته ليست هناك اعو ة ف  المعر  على ا فعار Beck, 2001امكر )    
ا سيومايي ية مادامت ساندة ، سمواودة ف  مركز الوع  ، سيعد فنية ملط الفراغ مف 
ا اراطات ا ساسية لمساعدة الفرد على يبيف أفعاره ا سيومايي ية ، سيدرقبه على 

 أفعاله حيالها .مالحزة سلسلة ا حداو ال اراية ، سردسد 
 يتيير ال واعد   -هت

مف الفنيات ا ساسية ف  العالج المعرف  السلوك  فنية ا مشا  ايالاهات الفرد     
سيسليط الطوط عليها ، سمساعديه على يمحياها ، سي رقر مد  اتهزاميمها ، سلما فمف 

ة المعاسة الطرسر  أص امعلت الفرد مف خبرايه أص بعض ايالاهايه قد اتمهت به إلى قم
سالش اط ، سأته مف ا اد  أص يسمرشد ب واعد أ سر اعمدااًل سساقعية ، سعلى المعالل أص 
ي ن دسره عند اقمراه قواعد ودالة ي خمها الفرد بالم مل ، ال أص ي ول له بتسيل مخ ، 

 سقفرض عليه قواعده 
 إعادة البناط المعرف    -س

نية إعادة البناط المعرف  ينطلق مف أص ( أص ف9112امكر عبد الرحمف مهد  )       
المعم دات سا حداو ال اراية ه  المسىولة عف مشاعر ا فراد ، فا فراد يفعر سيفعل سيسلك 
ف  سقت ساحد ، سأص يفعيرهت ال اضد  ف ط إلى االتفعاالت سا تشطة المططر ة سلعف انش  

 بطرق ة غرضية عف يلك االتفعاالت سا تشطة .
  النمماة  -ا

( النمماة ب تها إاراط امطمف يعلت اسمالابات  911،  6000يعر  فارس  الرسساص )      
سقد يحدو المعلت دسص أص يزهر عل  الفرد  ٬ادادة  عف  رقق مالحزة ا تموذج أس ي ليده 

 ول قد يحدو الح ًا . ٬اسمالابات ممعلمة فورقة 
 لعي الدسر   -ه

ف المالار  البسيطة ، ياعرض فيها المش الت يسم دل أسلو  يمسيل ا دسار كسلسلة م
، هو عبارة عف يمسيل موقن اامماع  معيف كما لو كاص يحدو بالفعل ، حيث ي ول المعالل 
وممسيل الحدو وينه س يف أفراد البرتامل مسمفيدًا بالمتمية الرااعة المى ي دمها المرشد بعد لعي 

كر المعالل اميل المشاركيف ب دسارهت ) الدسر ، سقبل البدط وممسيل لعي الدسر يالي أص ام
 ( . 910،  9111عبدالسمار إوراهيت ، عبدالعزقز وف عبدهللا الدخيل ، سرضواص إوراهيت ، 



 الواابات المنزلية   -ط
هى ا سمراييالية يسعى إلى اسم دال ما يعلمه المسمرشد فى خمال كل السة حمى امم ف 

 وص أتالزها فى الاللسات العالاية سلعى يساعده على مف ي ديت المتيرات االيالاوية المى قد ي
أص ان ل يتييرايه الالدادة إلى المواقن الحية ، سلعى يساعده على أص ان ل يتييرايه الالدادة 
إلى مواقن حية سلعى ي و  أفعاره سمعم دايه ، سياعد الواابات بطرق ة خااة بحيث يعوص 

مسل الواابات فى ال راطة المايية سالمالر ة مريبطة با هدا  ا رشادية ، سهى دانمًا ما ي
سالمدرقبات ، حيث يشمل المرحلة ا خيرة مف مراحل كل السة مف السات البرتامل ، سهى 
يشمل يطبيق سممارسة عدد كبير مف المهال سا تشطة ، ال ااة بالمسمرشد المى اراد منها 

  السع  إلى يعزقز يعميت ا مسي مهارات ف  حاالت المشا ل ف  البيت سف  المدرسة ، سف
، حيث يش ل عاماًل حاسمًا ف  مساعديهت على االتم ال مف البايرة المعرفية إلى الممارسة 

 ( . 911،  9111النشطة سيطبيق  ر  ادادة للمفعير )عبد السمار إوراهيت سلخرسص ، 
 الوسانل المسم دمة ف  البرتامل ا رشاد   -9

 – باشير –سبورة  –أقالل سبورة –قالل ألواص أ –أقالل رااا –سر  أويض –لوحات
 قا . –كرة قدل  –حبل  – Data Showاهاا العرض  –اهاا الحاسي اآلل 

 أتشطة البرتامل ا رشاد    -1
 لعبة سودسكو.  -البرلماص الاتير.            –  
 ورامل الحاسي اآلل  ) ا سفيل سالفويوشو  ( . –ياميت لوحات .             –  
 كرة ال دل . –شد الحبل .                 –  
 عرض قا  لم مرعيف سممحد  الاعا  . –  
 مراحل البرتامل ا رشاد    -90

سه  مرحلة البدط بالمعتار  وتيف الباحتث سالمالميتم المطبتق علتيهت  مرحلة البدط   -أ
 البرتامل العالا  .

طتوط علت  المشت لة الرنيستة المرحلة االتم الية   سه  ي ول عل  أستاس إل تاط ال - 
سهتتتت  العالتتتتز المتتتتمعلت لتتتتد  يالميتتتتم المرحلتتتتة الساتيتتتتة متتتتف المعلتتتتيت ا ساستتتتى 

 الفان يف ع ليًا مف تاحية ، سينمية الدافل لالتالاا مف اهة أخر  .



سهت  المرحلتة المت  اتمت فيهتا يطبيتق البرتتامل العالات  حيتث ي تول  مرحلة المنفيتم   -ج
امل الم ملفتة المت  يعمتل علت  خفتض العالتز المالميم بممارسة أتشطة البرتت
 الممعلت سينمية الدافل لالتالاا .

مرحلة ا تهاط   سه  المرحلة ا خيترة سالمت  يهتد  إلت  الوقتو  علت  ا هتدا   -د
المتتت  ح  هتتتا البرتتتتامل العالاتتت  ، سذلتتتك متتتف ختتتالل إعتتتادة يطبيتتتق م ياستتت  

عالات  لمعرفتة متد  العالز الممعلت سالدافل لالتالاا عل  يالميم البرتتامل ال
 فعالية البرتامل العالا  الم دل لهت .

 ي وقت البرتامل العالا    -99
 سيمت ي وقت البرتامل مف خالل المراحل المالية 

الم تتتوقت المبتتتدن  سيمستتتل ذلتتتك فتتت  عتتترض البرتتتتامل علتتت  مالموعتتتة متتتف   المرحلتتتة ا سلتتتى
 همه اآلراط . المح ميف  وداط لرانهت سيعدال البرتامل سفق ما أامعت عليه

المرحلتتة الساتيتتة   الم تتوقت البنتتان  سقممستتل فتت  الم تتوقت الماتتاحي لعمليتتة يطبيتتق البرتتتامل 
سالم  يطمف تمو البرتامل سي دمه ف  يح يق أهدافه خالل الاللستات سذلتك متف ختالل الم توقت 

 الم  يع ي كل السة سالمممسل ف  الوااي المنزل  .
  سقممستتل فتت  ي تتوقت البرتتتامل المستتم دل فتت  الدراستتة بعتتد المرحلتتة السالستتة   الم تتوقت النهتتان

االتمهاط متف يطبي ته للمعتر  علت  فعاليتة البرتتامل العالات  فتى خفتض العالتز المتمعلت سينميتة 
التتدافل لالتالتتاا لتتد  المالميتتم الفتتان يف دراستتيًا عينتتة الدراستتة سذلتتك متتف ختتالل يطبيتتق م ياستت  

 العالز الممعلت سالدافل لالتالاا .
الرابعتتتة   الم تتتوقت الممبعتتتى سقممستتتل فتتت  يطبيتتتق م ياستتت  العالتتتز المتتتمعلت سالتتتدافل  المرحلتتتة

لالتالاا المسم دماص ف  الدراسة الحالية عل  عينتة الدراستة بعتد شتهرقف متف المطبيتق البعتد  
. 

 رابعًا   المعالالة ا حاانية للدراسة  
ت الحاتول عليهتا يت اسم دال ا ساليي ا حاانية اآليية فى معالالة النمانل المت  يت

 بعد يطبيق أدسات الدراسة على عينة الدراسة ا ساسية  
 . Mann-Whitney U Test سين      –اخمبار   ماص  -9
 للاساج الممماالة .  Wilcoxonاخمبار   سقلعوكسوص    -6



 ( .  ηحالت الم اير ) -1
 Amos 7.01، س رتتامل  SPSS16سقد يت اسم دال كل مف البرتامل ا حاتان  

 فى إاراط المعالالات ا حاانية الم ملفة فى همه الدراسة . 
 تمانل الدراسة سيفسيرها    

 تمانل الفرض ا سل سيفسيرها    -ا  9ا       
سالم  ان  على أته   يم ف خفض العالز الممعلت لتد  يالميتم المرحلتة الساتيتة متف 

عرفتتتى الستتتلوكى   ، سقمفتتتر  هتتتما المعلتتتيت ا ساستتتى الفتتتان يف دراستتتيًا باستتتم دال العالاتتتى الم
 الفرض إلى الفرضييف الفرعييف المالييف    

يواد فرس  ذات داللة إحاتانية وتيف مموستط ريتي دراتات يالميتم المالموعتة  -ا أ ا  
المالرقبيتتتة سمموستتتط ريتتتي دراتتتات يالميتتتم المالموعتتتة الطتتتابطة بعتتتد يطبيتتتق البرتتتتامل العالاتتتى 

الدراتتتة العليتتتة ا لاتتتال  يالميتتتم  –علت ا ا بعتتتاد المعرفتتتى الستتتلوكى علتتتى م يتتتاس العالتتتز المتتتم
 المالموعة المالرقبية . 

سينتت     –سللمح تتق متتف اتتحة هتتما الفتترض إحاتتانيًا استتم دل الباحستتاص اخمبتتار   متتاص 
للمعتتتتتر  علتتتتتى داللتتتتتة الفتتتتترس  وتتتتتيف مموستتتتتطات ريتتتتتي دراتتتتتات يالميتتتتتم المالموعتتتتتة المالرقبيتتتتتة 

ا داط علتى م يتاس العالتز المتمعلت ا  سمموسطات ريي دراات يالميم المالموعتة الطتابطة فت 
(  62الدراة العلية ا بعد يطبيق البرتامل ، سيمط  تمتانل هتما الفترض فتى اتدسل ) –ا بعاد 
 المال   

 ( 62ادسل ) 
 داللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراات يالميم المالموعة المالرقبية سالمالموعة الطابطة 

 دراة العلية اال –على م ياس العالز الممعلت ا ا بعاد 

                                            
 الممتيرات 
 ا بعاد   

تو   
 مموسط الريي العدد المالموعة

مالمو  
 الريي

U  مسمو  الداللة 

عدل االقمراص ويف 
 االسمالابات سالنمانل

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
91.00 

12.00 
992.00 

0.000 0.09 

 عدل ال درة على 
 ف  تمانل ا داط المح ت

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
91.00 

12.00 
992.00 

0.000 0.09 



 

الالدسليتتة ممتتا  Uالمحستتو ة أقتتل متتف قيمتتة  U( الستتاوق أص قيمتتة  62امطتت  متتف اتتدسل ) 
وتتيف مموستتطات ريتتي  0.09اتتود فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية عنتتد مستتمو  داللتتة يشتتير إلتتى س 

دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة ) المتتى يعرضتتت للبرتتتامل ( سالمالموعتتة الطتتابطة ) المتتى 
الدراتتتة العليتتتة ا  –لتتتت يمعتتترض للبرتتتتامل ( فتتت  ا داط علتتتى م يتتتاس العالتتتز المتتتمعلت ا ا بعتتتاد 

يتتتة ،  سهتتتما اتتتدل علتتتى فاعليتتتة البرتتتتامل العالاتتتى المعرفتتتى لاتتتال  يالميتتتم المالموعتتتة المالرقب
الستتلوكى فتتى خفتتض العالتتز المتتمعلت لتتد  يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة بعتتد يطبيتتتق البرتتتامل ، 

 س ملك يمح ق احة الفرض الفرع  ا سل ا أ ا . 
سلحستتتتتا  حالتتتتتت المتتتتت اير للفتتتتترس  وتتتتتيف مموستتتتتطات ريتتتتتي دراتتتتتات يالميتتتتتم المالموعتتتتتة 

ات ريي دراات يالميم المالموعتة الطتابطة فت  م يتاس العالتز المتمعلت فت  المالرقبية سمموسط

ه  ال يمتة المحستو ة متف  Z  ، حيث   ال ياس البعد  يت اسم دال المعادلة  
 Corder & Foreman, 2009; Fritz)عدد أفراد العينتة Mann-Whitney  ،Nاخمبار 

et al., 2012)   ( المال    69، كما امط  ف  ادسل )  
 ( 69دسل ) ا

حالت الم اير للفرس  ويف مموسطات ريي دراات يالميم المالموعة المالرقبية سمموسطات ريي دراات يالميم المالموعة 
 الطابطة على م ياس العالز الممعلت ف  ال ياس البعد 

 ()حالت η العالز الممعلت
 الم اير

حالت  η العالز الممعلت
 الم اير

                                                 
() سمموستتتطًا إذا كاتتتتت  0.61 – 0.90ف حالتتتت المتتت اير ي تتتوص ضتتتعيفًا إذا كاتتتتت قيممتتته متتت ،

 & Corderفتتتت  سر) 0.20، سقوقتتتتًا إذا كاتتتتتت قيممتتته  0.11  – 0.10قيممتتته متتتتف 
Foreman, 2009, 59 ; Fritz et al., 2012, 12) . 

 االعزاطات المايية
 الداخلية سال اراية 

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
91.00 

12.00 
992.00 

0.000 0.09 

 يوقل الفشل 
 سيدتى ي دار المات

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
91.00 

12.00 
992.00 

0.000 0.09 

المعرفية المشوهات 
 سالمعم دات ال ا ىة 
 سا فعار الالع التية

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
91.00 

12.00 
992.00 0.000 0.09 

 الدراة العلية
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

1.20 
91.00 

12.00 
992.00 

0.000 0.09 



عدل االقمراص ويف االسمالابات 
 نلسالنما

  بير 0.912
يوقل الفشل سيدتى ي دار 

 المات
  بير 0.911

عدل ال درة على المح ت ف  
 تمانل ا داط

  بير 0.926
المشوهات المعرفية 
سالمعم دات ال ا ىة 
 سا فعار الالع التية

  بير 0.912

االعزاطات المايية الداخلية 
 سال اراية

  بير 0.911 الدراة العلية  بير 0.911

( الستاوق ساتود حالتت يت اير كبيتر للفترس  وتيف مموستط  69تمتانل اتدسل ) امط  مف 
ريتتتي دراتتتات المالموعتتتة المالرقبيتتتة ، سمموستتتط ريتتتي دراتتتات المالموعتتتة الطتتتابطة فتتت  ا داط 
علتتى م يتتاس العالتتز المتتمعلت فتت  ال يتتاس البعتتد  ، سهتتما اتتدل علتتى فعاليتتة البرتتتامل العالاتتى 

 المعرفى السلوكى .
داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة  يواتتد فتترس  ذات –ا   ا 

المالرقبية قبل س عد يطبيتق البرتتامل العالاتى المعرفتى الستلوكى علتى م يتاس العالتز المتمعلت ا 
 الدراة العلية ا لاال  ال ياس البعد  . –ا بعاد 

سللمح تتتق متتتف اتتتحة هتتتما الفتتترض إحاتتتانيًا يتتتت استتتم دال اخمبتتتار   سقلعوكستتتوص لتتتلاساج 
لممماالة   ، للمعر  على داللة الفرس  ويف مموسطات ريتي دراتات ال ياستيف ال بلتى سالبعتد  ا

الدراتة العليتة ا  –لمالميم المالموعة المالرقبية فى ا داط على م ياس العالز الممعلت ا ا بعتاد 
 ( المال  . 61، كما هو موض  ف   ادسل ) 

 ( 61ادسل ) 
 ت يالميم المالموعة المالرقبية فى ال ياسيف ال بل  سالبعد داللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراا

 الدراة العلية ا –على م ياس العالز الممعلت ا ا بعاد 
 الممتيرات 

 ا بعاد                 
 العدد  الريي 

مموسط 
 الريي 

مالمو  
 الريي

Z 
 

مسمو  
 الداللة 

عدل االقمراص ويف 
 االسمالابات سالنمانل

الريي السالتتبة 
تتريي المواتتبة ال

 الريي الممساسقة

0 
9 
0 

0.0 
1.20 
 

0.00 
12.00 
 

-6.969 0.09 

 عدل ال درة على
 المح ت ف  تمانل ا داط

الريي السالتتبة 
التتريي المواتتبة 
 الريي الممساسقة

0 
9 
0 

0.0 
1.20 
 

0.00 
12.00 
 

-6.291 0.09 



 الممتيرات 
 ا بعاد                 

 العدد  الريي 
مموسط 
 الريي 

مالمو  
 الريي

Z 
 

مسمو  
 الداللة 

 االعزاطات المايية
 الداخلية سال اراية

الريي السالتتبة 
لتتريي المواتتبة ا

 الريي الممساسقة

0 
9 
0 

0.0 
1.20 
 

0.00 
12.00 
 

-6.212 0.09 

 يوقل الفشل
 سيدتى ي دار المات

الريي السالتتبة 
التتريي المواتتبة 
 الريي الممساسقة

0 
9 
0 

0.0 
1.20 
 

0.00 
12.00 
 

-6.292 0.09 

المشوهات المعرفية 
 سالمعم دات ال ا ىة 
 سا فعار الالع التية

يي السالتتبة الر 
التتريي المواتتبة 
 الريي الممساسقة

0 
9 
0 

0.0 
1.20 
 

0.00 
12.00 
 

-6.299 0.09 

 الدراة العلية 
الريي السالتتبة 
التتريي المواتتبة 
 الريي الممساسقة

0 
9 
0 

0.0 
1.20 
 

0.00 
12.00 
 

-6.969 0.09 

وتتتيف  0.09( الستتتاوق ساتتتود فتتترس  دالتتتة إحاتتتانيًا عنتتتد مستتتمو   61امطتتت  متتتف اتتتدسل )  
مموسطات ريي دراات ال ياسيف ال بلى سالبعتد  لمالميتم المالموعتة المالرقبيتة فتى ا داط علتى 

الدراة العليتة ا لاتال  ال يتاس البعتد ، سيعتز  يلتك الفترس   –م ياس العالز الممعلت ا ا بعاد
دراسة فتى إلى اآلاار ا يالاوية الدالة للبرتامل العالاى المعرفى السلوكى المسم دل ف  همه ال

 خفض العالز الممعلت، سيضكد همه النميالة احة الفرض الفرع  ا سل ا  ا . 
سلحسا  حالت الم اير للفرس  ويف مموسطات ريي دراات المالموعة المالرقبية ف  ال ياستيف 

 Z  ، حيتث  ال بل  سالبعد  ف  م ياس العالز الممعلت يت اسم دال المعادلة   
عدد ا اساج الممرابطتة ، سعلتى الترغت متف  Wilcoxon  ،N ه  ال يمة المحسو ة مف اخمبار

 Zفتت  المعادلتتة إال أص قيمتتة حالتتت المتت اير يب تتى مستتم لة عتتف حالتتت العينتتة ، هتتما  ص  Nساتتود 
يزقل أار حالت العينة مف محالة  Nيعوص حساسة بالنسبة لحالت العينة ، سال سمة على امر 

 (Corder & Foreman, 2009; Fritz et al., 2012)قيمة حالت الم اير               
 ( المال   10، كما امط  ف  ادسل ) 

 ( 10ادسل ) 



حالت الم اير للفرس  ويف مموسطات ريي دراات يالميم المالموعة المالرقبية ف  ال ياسيف ال بل  
 سالبعد  ف  ا داط على م ياس العالز الممعلت

 ()حالت η العالز الممعلت
 الم اير

 ت الم ايرحال η العالز الممعلت

عدل االقمراص ويف االسمالابات 
 سالنمانل

  بير 0.111
 يوقل الفشل سيدتى ي دار المات

  بير 0.191

عدل ال درة على المح ت ف  تمانل 
 ا داط

  بير 0.120
المشوهات المعرفية سالمعم دات 
 ال ا ىة سا فعار الالع التية

  بير 0.192

االعزاطات المايية الداخلية 
 سال اراية

  بير 0.111 الدراة العلية  بير 0.116

( ساتتود حالتتت يتت اير كبيتتر للفتترس  وتتيف مموستتط ريتتي  10امطتت  متتف تمتتانل اتتدسل ) 
دراات يالميم المالموعة المالرقبية ف  ال ياسيف ال بل  سالبعد  ف  ا داط على م ياس العالز 

 عرفى السلوكى .الممعلت ف  ال ياس البعد  ، سهما ادل على فعالية البرتامل العالاى الم
( الستتتتاب ة أص هنتتتتاك ات فاضتتتتًا فتتتتى  10،  61،  69،  62امطتتتت  متتتتف الالتتتتداسل ) 

العالتتتتز المتتتتمعلت لتتتتد  المالميتتتتم الفتتتتان يف دراستتتتيًا ، ف تتتتد ات فطتتتتت دراتتتتات يالميتتتتم المالموعتتتتة 
المالرقبية على م ياس العالتز المتمعلت بعتد يطبيتق البرتتامل العالاتى المعرفتى الستلوكى م ارتتًة 

 بل  للم ياس على تفل المالموعة ، سم ارتًة وتدراات يالميتم المالموعتة الطتابطة بالمطبيق ال
الم  لت يملق أ  يدخل عالا  ، مل ساود حالت ي اير كبير ، سيشير همه النمانل إلتى فاعليتة 
البرتتتامل العالاتتى المعرفتتى الستتلوكى فتتى خفتتض العالتتز المتتمعلت لتتد  المالميتتم الفتتان يف دراستتيًا 

 موضل الدراسة .
 تمانل الفرض السات  س يفسيرها    -ا   6ا 

ان  الفرض السات  على أته   يم ف يحسيف الدافل لزتالاا لد  المالميم الفان يف دراستيًا     
عينتتتة الدراستتتة باستتتم دال البرتتتتامل العالاتتتى المعرفتتتى الستتتلوكى   ، سقمتفتتتتر  هتتتما الفتتترض إلتتتى 

 الفرضيف المالييف   

                                                 
()  سمموستتتطًا إذا كاتتتتت  0.61 – 0.90حالتتتت المتتت اير ي تتتوص ضتتتعيفًا إذا كاتتتتت قيممتتته متتتف ،

 & Corderفتتتت  سر) 0.20ذا كاتتتتتت قيممتتته ، سقوقتتتتًا إ 0.11  – 0.10قيممتتته متتتتف 
Foreman, 2009, 40-59 ; Fritz et al., 2012, 12) . 



إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة يواتتد فتترس  ذات داللتتة  -ا أ ا 
المالرقبيتتة سمموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة الطتتابطة بعتتد يطبيتتق البرتتتامل العالاتتى 

الدراتتة العليتتة ا لاتتال  يالميتتم  –المعرفتتى الستتلوكى علتتى م يتتاس التتدافل لزتالتتاا ا ا بعتتاد 
 المالموعة المالرقبية . 

سينتت     –إحاتتانيًا استتم دل الباحستتاص اخمبتتار   متتاص  سللمح تتق متتف اتتحة هتتما الفتترض      
للمعتتتتتر  علتتتتتى داللتتتتتة الفتتتتترس  وتتتتتيف مموستتتتتطات ريتتتتتي دراتتتتتات يالميتتتتتم المالموعتتتتتة المالرقبيتتتتتة 
سمموسطات ريي دراات يالميم المالموعة الطابطة ف  ا داط على م يتاس التدافل لزتالتاا ا 

سا  حالت الم اير ، سيمطت  تمتانل الدراة العلية ا بعد يطبيق البرتامل ،  كما يت ح –ا بعاد 
 ( المال     19هما الفرض فى ادسل ) 



 ( 19ادسل ) 
 داللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراات يالميم المالموعة المالرقبية سالمالموعة الطابطة 

 الدراة العلية ا –على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد 
الممتيرات               

 ا بعاد
تو  

 المالموعة
 
 العدد

مموسط 
 الريي

مالمو  
مسمو   U الريي

 الداللة
η  حالت

 الم اير

 يالرقبية الالهد المعوقط 
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.929 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية المنافسية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.911 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية الس ة فى النالاه
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.912 0.09 0.00 12.00

 السيطرة
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.929 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية الحرا على المعلت
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
12.00 

  بير 0.919 0.09 0.00

 يالرقبية االتشتال
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.911 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية عدل ال و 
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.911 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية المرستة
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.912 0.09 0.00 12.00

 المدفق
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.911 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية سضل ا هدا 
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
12.00 

  بير 0.919 0.09 0.00

 يالرقبية االسم اللية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
12.00 

  بير 0.911 0.09 0.00

 يالرقبية الداخلية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.926 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية المساورة
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.920 0.09 0.00 12.00

يفطيل المهال 
 الاعبة

 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.912 0.09 0.00 12.00



 يالرقبية الف ر با تمااية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.921 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية الطبط الماي 
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.922 0.09 0.00 12.00

 واه الم اتةي
 يالرقبية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
  بير 0.929 0.09 0.00 12.00

 يالرقبية الدراة العلية
 ضابطة

9 
1 

91.20 
2.00 

909.00 
12.00 

  بير 0.916 0.09 0.00
 

الالدسليتة  Uالمحسو ة أقل متف قيمتة  U( الساوق أص قيمة  19امط  مف ادسل )           
، لاتتال  يالميتتم المالموعتتة  0.09سقتتًا دالتتة إحاتتانية عنتتد مستتمو  ، سهتتما يعنتتى أص هنتتاك فر 

الدراتتتتة العليتتتتة ا بعتتتتد يطبتيتتتتتق البرتتتتتامل  –المالرقبيتتتة علتتتتى م يتتتتاس التتتتدافل لزتالتتتتاا ا ا بعتتتاد 
العالاتتتى المعرفتتتى الستتتلوكى ، كمتتتا امطتتت  متتتف الالتتتدسل أص قتتتيت حالتتتت المتتت اير لم يتتتاس التتتدافل 

لبرتامل العالاى المعرفتى الستلوكى فتى يحستيف التدافل لزتالاا كبيرة ، مما يشير إلى فاعلية ا
لزتالتتتاا لتتتد  يالميتتتم المالموعتتتة المالرقبيتتتة عينتتتة الدراستتتة بعتتتد يطبيتتتق البرتتتتامل ، سهتتتما يعنتتت  

 احة الفرض الفرع  الساتى ا أ ا .  
يواتتتد فتتتترس  ذات داللتتتتة إحاتتتانية وتتتتيف مموستتتتط ريتتتي دراتتتتات يالميتتتتم المالموعتتتتة  -ا   ا 

طبيتتتق البرتتتتامل العالاتتتى المعرفتتتى الستتتلوكى علتتتى م يتتتاس المالرقبيتتتة قبتتتل س عتتتد ي
 الدراة العلية ا لاال  ال ياس البعتد  .  –الدافل لزتالاا ا ا بعاد 

سللمح تق متف اتحة هتتما الفترض إحاتانيًا يتت استتم دال اخمبتار   سقلعوكستوص لتتلاساج 
 بلتى سالبعتتد  الممماالتة   للمعتتر  علتى داللتتة الفترس  وتتيف مموستطات ريتتي دراتات ال ياستتيف ال
الدراتة العليتة  –لمالميم المالموعة المالرقبية فى ا داط علتى م يتاس التدافل لزتالتاا ا ا بعتاد 

 ( المال  . 16ا ، كما يت حسا  حالت الم اير ، كما هو موض  ف  ادسل ) 



 ( 16ادسل ) 
 بل  سالبعد داللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراات يالميم المالموعة المالرقبية فى ال ياسيف ال 

 الدراة العلية ا –على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد 
 الممتيرات

 ا بعاد
مموسط  العدد الريي

 الريي
 مالمو 
 الريي

Z   مسمو
 الداللة

η  حالت
 الم اير

 الالهد المعوقط 

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
 بير  0.111 0.09 6.969

 المنافسية

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.111 0.09 6.210

 الس ة فى النالاه

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.192 0.09 6.299

 السيطرة

الريي 
 السالبة
الريي 
 بةالموا

الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.191 0.09 6.219

الحرا على 
 المعلت

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 -

  بير 0.191 0.09 6.292



 الممتيرات
مموسط  العدد الريي ا بعاد

 الريي
 مالمو 
مسمو   Z الريي

 الداللة
η  حالت

 الم اير
 الممساسقة

 االتشتال

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.116 0.09 6.212

 عدل ال و 

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.120 0.09 6.291

 المرستة

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.111 0.09 6.219

 المدفق

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.112 0.09 6.211

 سضل ا هدا 

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
6.212 

  بير 0.192 0.09

الريي  االسم اللية
 السالبة

9 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.112 0.09 6.220



 الممتيرات
مموسط  العدد الريي ا بعاد

 الريي
 مالمو 
مسمو   Z الريي

 الداللة
η  حالت

 الم اير
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

0 

 الداخلية

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.129 0.09 6.291

 المساورة

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
 ير ب 0.110 0.09 6.210

يفطيل المهال 
 الاعبة

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.192 0.09 6.210

 الف ر با تمااية

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
6.290 

  بير 0.161 0.09

 الطبط الماي 

الريي 
 لبةالسا

الريي 
 الموابة
الريي 

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 -

  بير 0.112 0.09 6.220



 الممتيرات
مموسط  العدد الريي ا بعاد

 الريي
 مالمو 
مسمو   Z الريي

 الداللة
η  حالت

 الم اير
 الممساسقة

 يواه الم اتة

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.121 0.09 6.261

 الدراة العلية

الريي 
 السالبة
الريي 
 الموابة
الريي 
 الممساسقة

9 
0 
0 

1.20 
0.00 

12.00 
00.00 

-
  بير 0.116 0.09 6.221

وتيف  0.09( الساوق ساود فرس  دالة إحاانيًا عنتد مستمو   16امط  مف ادسل ) 
مموستطات ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة فتى ال يتتاس ال بلتت  سالبعتتد  علتتى م يتتاس 

بعتد  ، كمتا امطت  متف الالتدسل الدراتة العليتة ا لاتال  ال يتاس ال –الدافل لزتالاا ا ا بعاد 
أص قتتيت حالتتت المتتت اير لم يتتاس التتتدافل لزتالتتاا كبيتتترة ، ممتتا اتتتدل علتتى أاتتتر البرتتتامل العالاتتتى 
المعرفى السلوكى فتى يحستيف التدافل لالتالتاا لتد  عينتة الدراستة ، سيضكتد هتمه النميالتة اتحة 

 الفرض الفرع  السات  ا   ا .
 يف أص هناك يحسنًا فى مسمو  الدافل ( الساب 16( ، )  19امط  مف الالدسليف )  

لزتالتتاا لتتد  المالميتتم الممفتتوقيف ع ليتتًا عينتتة الدراستتة ف تتد اريفعتتت دراتتات يالميتتم المالموعتتة 
المالرقبية على م ياس الدافل لزتالاا بعتد يطبيتق البرتتامل العالاتى المعرفتى الستلوكى م ارتتًة 

دراات يالميتتم المالموعتتة الطتتابطة بتتالمطبيق ال بلتت  للم يتتاس علتتى تفتتل المالموعتتة سم ارتتتًة وتت
المى لت يمتلق أ  يدخل عالا  ، مل ساود حالت ي اير كبير ، سيشير همه النمانل إلى فاعليتة 
البرتامل العالاى المعرفتى الستلوكى فتى يحستيف التدافل لزتالتاا لتد  المالميتم الفتان يف دراستيًا 

 موضل الدراسة .



  يفسير تمانل الفرض ا سل سالساتى:   
( الستتتتاب يف أص هنتتتتاك ات فاضتتتتًا فتتتتى العالتتتتز  61( ، )  62متتتتف الالتتتتدسليف )  امطتتتت 

الممعلت لد  المالميم الفتان يف ع ليتًا ، ف تد ات فطتت دراتات يالميتم المالموعتة المالرقبيتة علتى 
م ياس العالز الممعلت بعد يطبيق البرتامل العالاى المعرفى الستلوكى م ارتتة بتالمطبيق ال بلت  

موعة ، سم ارتة ودراات يالميم المالموعة الطابطة الم  لت يملق أ  للم ياس على تفل المال
 يدخل عالا  . 

سيشتتتير هتتتمه النمتتتانل إلتتتى فاعليتتتة البرتتتتامل العالاتتتى المعرفتتتى الستتتلوكى فتتتى خفتتتض 
العالتز المتمعلت لتد  المالميتم الفتان يف ع ليتًا ، سيمماشتى هتمه النمتانل متل بعتض الدراستات المت  

ل فتض حتدة العالتز المتمعلت ) اوستن عبتدالوها  أووحميتداص ، يوالت إلتى المتدخل العالاتى 
 , Zeynep , et al , 2003; Christine & Candic؛  6002حستاص إوتراهيت الترساد ، 

2011; Nic & Louise , 2013; Yagmur & Baki , 2013    . ) 
( أص هنتتتتاك يحستتتتنًا فتتتتى مستتتتمو  التتتتدافل  16( ، )  19 متتتتا امطتتتت  متتتتف اتتتتدسل ) 

المالميتتم الممفتتوقيف ع ليتتًا عينتتة الدراستتة ف تتد اريفعتتت دراتتات يالميتتم المالموعتتة لزتالتتاا لتتد  
المالرقبية على م ياس الدافل لزتالاا بعتد يطبيتق البرتتامل العالاتى المعرفتى الستلوكى م ارتتًة 
بتتالمطبيق ال بلتت  للم يتتاس علتتى تفتتل المالموعتتة سم ارتتتًة وتتدراات يالميتتم المالموعتتة الطتتابطة 

 يدخل عالا  .المى لت يمتلق أ  
سيشير همه النمانل إلى فاعلية البرتامل العالاى المعرفتى الستلوكى فت  رفتل مستمو  
الدافل لالتالاا لد  المالميتم الفتان يف ع ليتًا ، سيمماشتى هتمه النمتانل متل بعتض الدراستات المت  
يواتتتلت إلتتتى المتتتدخل العالاتتتى لمحستتتيف التتتدافل لزتالتتتاا ) اوستتتن عبتتتدالوها  أووحميتتتداص ، 

 , Zeynep , et al , 2003; Christine & Candic؛  6002إوتراهيت الترساد ، حستاص 
2011; Nic & Louise , 2013; Yagmur & Baki , 2013    . ) 

سيشتتير هتتمه النمتتانل إلتتى فاعليتتة البرتتتامل العالاتتى المعرفتتى الستتلوكى فتتى خفتتض العالتتز 
 عينة الدراسة سهما ارال إلى   الممعلت سيحسيف الدافل لزتالاا لد  المالميم الفان يف ع لياً 

اسم دل الباحساص العالج المعرفتى الستلوكى بفنيايته الم ملفتة لم فيتن العالتز المتمعلت سرفتل 
مستتمو  التتدافل لزتالتتاا لتتد  الفتتان يف دراستتيًا عينتتة الدراستتة، سأابمتتت فاعليمتته فتتى ي فيتتن حتتدة 

استتتم دال العداتتتد متتتف العالتتتز المتتتمعلت سيحستتتيف مستتتمو  التتتدافل لالتالتتتاا، سقتتتد اراتتتل هتتتما إلتتتى 



الفنيات، ف د اسم دل الباحساص فنية الحوار المايى أس المحدو ا يالاو  مل المات فهى يعد مف 
العوامتتتل المهمتتتة للمعيتتتن الستتتي ولواى متتتل العالتتتز المتتتمعلت سالم فيتتتن ممتتتا يستتتببه متتتف يتتت ايرات 

 سلبية. 
أص هتتمه  Iwasaki & Mactavihe (2005)حيتتث أ تتد ااوستت ى سمتتا مفيك 

راييالية عامتل مهتت للمعيتن متل العالتز المتمعلت حيتث يزقتد متف إدراك الفترد لعفتاطة يح مته ا سم
فتتى إدارة الع بتتتات المتتتى ي اولتتته فتتتى حيايتتته ، كمتتتا أص هتتتمه الطرق تتتة يستتتاهت فتتتى ي يتتتيت الطتتتتوط 
بطرق ة إيالاوية سيعدال المعنى الم  يعطيه الفرد للحتداو ال ااتة بته س المتالى اتضار بطرق تة 

متا يستمدعيه متف استمالابات للمعامتل سالموااهتة بفاعليتة متل هتمه المواقتن الشتاقة إيالاوية علتى 
 سالطاغطة .

 متتا كتتتاص لفنيتتتة الحتتتوار التتمايى أس المحتتتدو ا يالتتتاو  متتتل التتمات دسرهتتتا فتتتى ي فيتتتن 
الطتتتوط حيتتث ستتاهمت فتتى ي لتتت  الفتترد متتف المفعيتتر الستتتلبى ساقتتادة ايالاهتته تحتتو المفعيتتتر 

عم تتاد الملميتتتم ذس  العتتز المتتتمعلت فتتى قدريتته علتتتى الموافتتق متتتل ا يالتتاو  ا متتر التتتم  ااد متتف ا 
مالممعه سأسريه سالعمل على اقادة  الس ة بالنفل عند يعامله مف اآلخرقف ، كمتا ستاعدت هتمه 
الفنيتتتة ذس  العالتتتز المتتتمعلت فتتتى ا مستتتا  بعتتتض ا فعتتتار ا يالاويتتتة حتتتول قتتتدريهت سةم اتيتتتايهت 

قمهت ساادت متتف إدرا هتتت لعفتتاطيهت سيح مهتتت فتتى سمهتتارايهت ممتتا ستتاعدهت علتتى المعيتتن متتل إعتتا
 إدارة الطتوط سالع بات المى يوااههت فى عالقايهت ا سرقة ساالامماعية .

أص  رق تتتة الحتتتوار متتتل التتتمات  Van-Huijgevoort (2002)سذكتتتر فتتتاص هيالوفتتتورت 
يم تف يالعل الفرد قادرًا على أص ي مشن ليل ف تط العتالت كمتا ابتدس لته سلعتف متا المتييتر التم  

أص ي تتوص سمتتا الوستتانل المتتى يالعلتته يحتتدو يتييتترات فتتى حيايتته ، سكيتتن يم تتف أص انالتتز هتتمه 
 المتيرات فى فمرة امنية محددة مما يساعده فى النهاية با حساس بفاعلية المات .

 متتا يتتت متتف ختتالل الستتات ينميتتة الس تتة بتتالنفل ساستتم دال فنيتتة الحتتوار التتمايى أس المحتتدو 
ذلك حيث يم ف ا فراد مف المعتر  علتى إم اتيتايهت سقتدرايهت سمعرفتة  ا يالاو  مل المات فى

تتتتتواحى الطتتتتعن لتتتتداهت سمحاسلتتتتة إاتتتتاله ت تتتتاط ضتتتتعفهت با مستتتتا  خبتتتترات ودالتتتتة مالنمتتتتة ، 
س المتتتتتالى فتتتتتإص اريفتتتتتا  مفهتتتتتول التتتتتمات ساقتتتتتادة الس تتتتتة بتتتتتالنفل ، كمتتتتتا ذكتتتتتر ارسميتتتتتز سلختتتتترسص  

Groomes et al., (2002) ة المات سقزقد مف دافعيتة ا تالتاا ، يساهت فى ا حساس ب يم
إلتى إص استم دال  Gonzalez & Sellers, (2002)سأشار أيطًا كتال متف اتوتزاليز سستيللر 



الطرق ة المعرفية السلوكية لم فين الطتوط يستاعد علتى اقتادة مفهتول التمات ا يالتاو  سقتزسد 
نمتتتة ، سكتتتاص فراتتتة النالتتتاه ا  تتتاديمى سقستتتاعد علتتتى ا مستتتا  مهتتتارات موااهتتتة ايتتتدة سمال

لم فين الطتوط الناامتة عتف شتعور الطتال  الفتان يف ع ليتًا بتالعالز المتمعلت دسره العبيتر فتى 
 رفل مسمو  الدافل لزتالاا لداهت .

 ما أص استم دال فنيتة كفينتة الحتوار متل التمات سةل تاط المعليمتات ا يالاويتة متل متا يتت 
ف مشتتتاعر ا حستتتاس بتتتالن   متتتف مناقشتتتة حتتتول ينميتتتة الس تتتة بتتتالنفل ستتتاهت فتتتى الم فيتتتن متتت

سالدستية المى يشعر وهتا ذس  العالتز المتمعلت سستاعدهت علتى ا مشتا  قتدرايهت سةم اتيتايهت ممتا 
ازقد الس ة فى أتفسهت ، س هما ياب  المالميم أ سر م اسمتة لالحبا تات سالتم ل  متف مشتاعر 

افل لالتالتتاا ال لتتق سال تتو  المتتى يهتتدد التتمات ، سقتتنع ل ذلتتك وتتدسره علتتى يحستتيف مستتمو  التتد
 لداهت .

أص ساتتود ي تتدار ذات  Wilburn & Smith (2005)ف تتد أ تتد سقلبتترص سستتميل 
إيالتاو   ساقتتادة الس تتة بتتالنفل يعتزا سقزقتتد متتف قتتدرة الفتترد علتى الموااهتتة الفعالتتة متتل الطتتتوط 
الناامتتة عتتف العالتتز المتتمعلت ، سقستتاعد علتتى ي فيتتن ا هتتدا  المراتتوة دسص يتتوير ساتزعتتاج ، 

عتتتد عمليتتتة ينميتتتة ي تتتدار التتتمات عتتتاماًل هامتتتًا اتتتدًا لمستتتاعدة ا فتتتراد علتتتى الموافتتتق س المتتتالى فم
 سيحسيف دافعيمهت لزتالاا س عدهت عف المفعير فى االتمحار .

 ما كاص لفنية الحوار المايى أس المحدو ا يالاو  مل المات دسرًا مهمًا للمالميم ذس  
عليت المالميم كيفيتة المفعيتر بطرق تة إيالاويتة العالز الممعلت سالمى أابمت فاعليمها سساهمت فى ي

سهادنة ، سالم ت  فى إادار أ  اسمالابة عند موااهة المواقن المى يعتزس إليهتا العالتز ، كمتا 
قدل الباحساص لمس  العالز الممعلت متف الفتان يف ع ليتًا مالموعتة متف المعليمتات الماييتة ا يالاويتة 

استتممرارقة قراطيهتا ساستتممرارقة ممارستتة الحتتوار المتى كاتتتت ماتتاحبة لهتتت دانمتًا سشتتالعمهت علتتى 
التتمايى ا يالتتاو  ممتتا م تتنهت متتف ا مستتا  ال تتدرة علتتى يتييتتر سضتتبط ستتلوكهت سالم فيتتن متتف 
الشتتعور بالفشتتل التتم  يعتتاتوص منتته سذلتتك علتتى أستتاس أص ا شتتياط المتتى ي ولهتتا ا فتتراد  تفستتهت 

( أص التتم ل  متتف  6009هتتى المتتى يحتتدد متتا يفعلتتوه ، حيتتث ذكتترت رنيفتتة راتتي عتتوض  ) 
المحدو إلى المات بطرق ة اتهزامية سسلبية ساسمبدالها بطرق تة أ ستر إيالاويتة يستاعد الفترد علتى 
موااهتتة العالتتز حيتتث أص ا فتتراد ي مستتبوص ال تتدرة علتتى ضتتبط ستتلوكهت سأفعتتالهت الش اتتية متتف 



ا بعتتد إلتتى ختتالل المعليمتتات الاتترقحة ا يالاويتتة المتتى امحتتداوص وهتتا  تفستتهت سالمتتى يمحتتول فيمتت
 يعليمات ضمنية .

با ضتتافة إلتتى أص لفنيتتة الحتتوار التتمايى ا يالتتاو  متتل التتمات دسر مهتتت فتتى تالتتاه البرتتتامل 
حيث ساعدت ذس  العالز الممعلت على المفعير بشت ل ونتاط سيحستيف ا داط ، حيتث يتت يعليمته 

 س سعتدل الس تة فيها المحول مف الحداث المايى السلبى الم  امحدو به لنفسه شاعرًا معته باليت
فى تفسه سقدرايه مموقعًا العالز سالفشل سم لاًل مف ش ص النالاه إلى الحداث ا يالتاو  التواقع  
التتتم  يستتتاعد علتتتى يوليتتتد ستتتلوكيات اداتتتدة سيعتتتدال تزريتتته إلتتتى تفستتته سةلتتتى إم اتيايتتته سقدرايتتته 

الشتتعور سيعتتدال النزتترة الستتلبية إلتتى التتمات ساقتتادة الس تتة بتتالنفل ، سمتتف اتتت فم لتتل متتف ساتتود 
 بالعالز سيحسيف مسمو  الدافل لزتالاا لديه .

سللم فيتتن متتف معاتتتاة ذس  العالتتز المتتمعلت الفتتان يف ع ليتتًا متتف اآلاتتار النايالتتة عتتف العالتتز      
قتتتدل الباحستتتاص فتتتى ورتامالهتتتا العالاتتتى المعرفتتتى الستتتلوكى مالموعتتتة متتتف الفنيتتتات المتتتى أشتتتارت 

معلت كفنيتة إعتادة البنتاط المعرفتى المتى يتت فيهتا النمانل إلى فاعليمها فى الم فين مف العالتز المت
يتدرقي ذس  العالتتز المتتمعلت علتتى المعتتر  علتتى أفعتتاره الستتلبية سمعم دايتته ال ا ىتتة حتتول عالتتزه 
سمف ات مساعديه على يتيير سيعدال همه ا فعتار سالمعم تدات المشتوهة سالمتدرقي علتى يعتوقف 

سالنزتترة الموضتتوعية للمتتور ، سقعنتتى  أفعتتار سمعم تتدات منط يتتة أفطتتل يمستتت بالدقتتة سالواقعيتتة
هما مساعدة ذس  العالتز المتمعلت علتى إعتادة ونتاط الالواتتي المعرفيتة ، فتإدراك الفترد لمستل هتمه 
المعم تتدات سا فعتتار الالع التيتتة سيعتتدالها إلتتى معم تتدات سأفعتتار ع التيتتة إيالاويتتة يستتاعده علتتى 

سيزقتتتد متتتف ال تتتدرة علتتتى موااهتتتة  المعامتتتل متتتل البيىتتتة سا فتتتراد متتتف حولتتته علتتتى أستتتاس ساقعتتت  ،
 الطتوط سالماد  لها بطرق ة أ سر هدسطًا سأقل يويرًا .

كمتتا كتتاص الستتم دال فنيتتة إعتتادة البنتتاط المعرفتتى فاعليمهتتا حيتتث ستتاعدت علتتى استتتمبدال       
المالميتتتم ا فعتتتار الالع التيتتتة ال ا ىتتتة حتتتول دافعيتتتمهت لالتالتتتاا سقتتتدرايهت المحاتتتيلية سقتتتدريهت 

 خر  أ سر إيالاوية سمنط ية مما أد  إلتى يحستف ا داط حيتث يتت يتدرقي المالميتم على الفهت ب
علتتتى االستتتمنباط للفعتتتار سالمعم تتتدات ال ا ىتتتة تحتتتو التتتمات سالعتتتالت سالمستتتم بل سالمتتتدر  علتتتى 
مناقطمها سدحطها ساسمبدالها بت خر  أ ستر ع التيتة سأ ستر مرستتة يستاعد ذس  العالتز المتمعلت 

 مسم بلية ، سهو مسل  يمامًا ب فعار ادادة للموااهة النااحة .على موااهة المواقن ال



كما أص فنية إعادة البناط المعرفى كاص لها أارها الفعال سقراتل ذلتك إلتى أتهتا م نتت ذس       
العالتتز المتتمعلت متتف المعتتر  علتتى ا فعتتار سالمعم تتدات الالع التيتتة الممعل تتة وتتماسيهت سعتتالمهت 

دال ساستتم دال أفعتتار سمعم تتدات أ ستتر ع التيتتة سمنط يتتة يعتتدل سمستتم بلهت سمستتاعديهت علتتى يعتت
النزرة الستلبية إلتى أتفستهت سقتدرايهت فياتب  المالميتم أ ستر يواف تًا سأ ستر اتالبة ، حيتث يستود 
لداهت اعم اد أتهت قادرسص علتى التمح ت فيمتا ال وتته متف أحتداو سأص لتداهت ال تدرة علتى المفستير 

رة علتتتى الموااهتتتة الفعالتتتة ممتتتا امريتتتي عليتتته الم فيتتتن متتتف سالم تتدار للحتتتداو الطتتتاغطة سال تتتد
االتفعاالت السلبية المى يضد  ودسرها إلى التم ل  متف المت ايرات الستلبية للعالتز المتمعلت علتى 

 دافعيمهت لالتالاا .
كمتتتا أص الستتتم دال المتتتدرقي علتتتى إعتتتادة البنتتتاط المعرفتتتى دسرًا فتتتى الم فيتتتن متتتف اآلاتتتار      

معلت سقراتتل ذلتتك إلتتى أص هتتمه الفنيتتة هتتدفت إلتتى إحتتالل مشتتاعر إيالاويتتة االتفعاليتتة للعالتتز المتت
محتتتتل المشتتتتاعر الستتتتلبية متتتتف ختتتتالل مستتتتاعدة أفتتتتراد المالموعتتتتة المالرقبيتتتتة التتتتماف يعتتتتاتوص متتتتف 
المتت ايرات االتفعاليتتة للعالتتز المتتمعلت سالمتتى يس تتل كتتاهلهت مشتتاعر ال لتتق الشتتداد سيوضتتي  أص متتا 

هتتتت المشتتتوه سيفعيتتترهت غيتتتر المنط تتتى سيستتتاعدهت علتتتى يعاتوتتتته اتتتنالت إلتتتى حتتتد كبيتتتر عتتتف إدرا 
المعتتر  علتتى هتتمه ا فعتتار سينزتتيت المفعيتتر سيعدالتته بحيتتث ياتتبحوص أ ستتر ع التيتتة سمنط يتتة 
سقاتتب  ذس  العالتتز المتتمعلت أ ستتر هتتدسط سأقتتل يتتويرًا سأ ستتر يح متتًا فتتى اتفعااليتته ، سقتتضد  إلتتى 

ي تتن حتتتدة المتتتوير سال لتتتق سي تتتل  اقتتادة قدريتتته علتتتى موااهتتتة الطتتتوط سالماتتتد  لهتتتا سمتتتف التتتتّ 
االتفعتتتاالت الستتتلبية ، سمتتتف ختتتالل هتتتما يم تتتف ال تتتول أص هتتتمه المهتتتارة ستتتاعدت الطتتتال  عينتتتة 
الدراستتتة متتتف ذس  العالتتتز المتتتمعلت علتتتى ي ليتتتل ال لتتتق ساادت فاعليتتتة التتتمات ساعلتتتمهت انزتتترسص 

متف المتوير سا لتت  للموقن االتفعال  على أته يحديًا سليل يهداتدًا سقمفتاعلوص بطتر  ونتاطة ي لتل
على فاعلية همه الفنيتة حيتث ستاعدت المتراه يف  Hains, (1994)النفسى ، سقد أ د هاانل 

 على ي فين مسمو  ال لق سالموير سالتطي عندهت .
كمتتا أص فنيتتة إعتتادة البنتتاط المعرفتتى قتتد أابمتتت فاعليمهتتا فتتى الم فيتتن متتف العالتتز المتتمعلت      

عدت ا فتتتتتراد ذس  العالتتتتتز المتتتتتمعلت علتتتتتى إدراك ا فعتتتتتار سي ايرايتتتتته الستتتتتلوكية حيتتتتتث أتهتتتتتا ستتتتتا
سالمعم تتدات الستتلبية الالع التيتتة المتتى يمملعوتهتتا ال ااتتة بحيتتايهت سذسايهتتت ستزتتريهت للعتتالت متتف 
حولهت ساسمبدالها ب فعار سمعم دات ع التيتة إيالاويتة ستاعديهت علتى ا مستا  ال تدرة علتى ي يتيت 



إيالاويتة سهتدسطًا ممتا يريتي عليته ات فتاض المت ايرات  المواقن المى امعرضوص لهتا بطرق تة أ ستر
 االتفعالية سالسلوكية سالمعرفية للعالز الممعلت ساعلمه أ سر قدرة على موااهة الطتوط .

( أص يوقتتتل الفتتترد للفشتتتل سال تتتو  متتتف النالتتتاه  6009سكمتتتا ذكتتتر اتتتاله فتتتضاد م تتتاس  )     
ل سقعتتو  التتدافل لزتالتتاا س المتتالى يالعتتل الفتترد اموقتتن عتتف وتتمل المحاسلتتة ساتتواًل للنالتتاه سق لتت

 تتاص استتم دال الباحستتاص لفنيتتة إعتتادة البنتتاط المعرفتتى أساستتيًا اتتدًا حيتتث يتتت متتف خاللهتتا يعتتدال 
سيتيير بعض المعتار  سا فعتار سالمعم تدات الستلبية المتى يعم تدها ا فتراد ذس  العالتز المتمعلت 

ولهت ساستتتمبدالها ب فعتتتار سمعم تتتدات الفتتتان يف ع ليتتتًا ونزتتتريهت لتتتماسيهت سمستتتم بلهت سالعتتتالت متتتف حتتت
إيالاويتتة اتتحيحة سأ ستتر مالنمتتة لياتتب  الفتترد أ ستتر يواف تتًا تفستتيًا ساامماعيتتًا سقمميتتز با يالاويتتة 
سلديه ال درة على المفعيتر بطرق تة اتحيحة سق تل شتعوره بتال لق سا حبتاط سقستمطيل أص امالنتي 

أ ستتتر قتتتدرة علتتتى المفستتتير  مواقتتتن العالتتتز سالفشتتتل ، كمتتتا ياتتتب  الفتتترد متتتف ختتتالل هتتتمه الفنيتتتة
سالم دار للحداو بطرق ة إيالاوية سقسمطيل أص اوااه العالز بفاعلية سيزداد دافعيمه لزتالتاا ، 
سيتتضد  إلتتى اقتتادة أداط الفتترد لمتتوفير الطاقتتة المتتى كاتتتت يستتمنز  عنتتد المعتترض للعالتتز سعتتدل 

 ال درة على الم اسمة ، سقد تالحت همه الفنية فى هما .
ستتم دال فنيتتة إعتتادة البنتتاط المعرفتتى دسر كبيتترًا فتتى ي فيتتن اآلاتتار الناامتتة عتتف كمتتا كتتاص ال    

العالتتز المتتمعلت فهتتتى يعتتد أستتتاس العتتالج المعرفتتى الستتتلوكى حيتتث ستتتاهمت ، سستتاعدت أفتتتراد 
المالموعة المالرقبية على يعدال معم دايهت سأفعارهت الالع التية ال ا ىة إلتى معم تدات سأفعتار 

لى المعامل مل اآلاار الناامة عف العالز الممعلت سيزقد مف قدريهت ع التية سليمة يساعدهت ع
 على موااهمها سالماد  لها بطرق ة أ سر هدسطًا سأقل يويرًا سأ سر يح مًا فى االتفعاالت .

كمتتا أعممتتد البرتتتامل علتتى فنيتتة االستتمرخاط متتل هتتضالط ا فتتراد ذس  العالتتز المتتمعلت سالمتتى      
شتتل لتتداهت ، سقم تتف يفستتير ذلتتك فتتى لتتل متتا ذكتتره متتا مفيك ستتاهمت فتتى ات فتتاض مستتمو  الف

حيتث ذكتر أص هتمه الفنيتة يستاهت سلهتا دسر  Mactavish & Iwasaki, (2005)سااوست ى 
 ,.Gothelf et al بيتر فتى يعزقتز ا حستاس بالرضتا لتد  ا فتراد ، أمتا اوستلن سلخترسص 

د علتتتى ينميتتتة العزقمتتتة فيتتر  أص استتتم دال االستتتمرخاط متتتل ذس  العالتتتز المتتتمعلت يستتتاع (2003)
الماييتة سالماتتميت التتمايى فتتى حيتايهت حمتتى يستتمطيعوا موااهتتة مشتاعر العالتتز المتتى ي تتاولهت فتتى 
حيتتتايهت ، فا مستتتا  الفتتترد للهتتتدسط ساالستتتمرخاط سالراحتتتة يستتتاهت فتتتى ا حستتتاس بتتتالواود سالس تتتة 

أص  بتتتالنفل ، كمتتتا أص االستتتمرخاط متتتف أ ستتتر فنيتتتات العتتتالج المعرفتتتى الستتتلوكى فاعليتتتة حيتتتث



االستتتمرخاط ي لتتت  الالستتتت متتتف المتتتوير سال لتتتق ، سقالعتتتل ذس  العالتتتز المتتتمعلت أ ستتتر إحساستتتًا 
 بالطم تينة سالس وص سالشعور بالراحة .   

كمتتا ستتاعدت فنيتتة االستتمرخاط علتتى ي لتتي  ذس  العالتتز المتتمعلت متتف الفتتان يف ع ليتتًا متتف       
بعتد ممارستمهت لالستمرخاط باتفة الموير سساعدت على يتييتر االعم تادات الفعرقتة ال ا ىتة ، ف

اوميتتتة أاتتتبحوا أ ستتتر ا تتتة ب تفستتتهت سأ ستتتر شتتتعورًا باال مىنتتتاص سالراحتتتة سقتتتد اتع تتتل ذلتتتك علتتتى 
 سلوكيايهت سأفعالهت سدافعيمهت لالتالاا .

كمتتتا أص استتتم دال فنيتتتتة االستتتمرخاط ستتتاهت فتتتتى الم فيتتتن متتتف المتتتتوير سال لتتتق سستتتاهت فتتتتى      
بالراحتتة سالطم تينتتة ممتتا أاتتر علتتى اتتفاط ذهنتته سستتاعده إحستتاس الملميتتم ذس  العالتتز المتتمعلت 

 على يركيز االتمباه سيدفق ا فعار سهما يالعله أ سر إوداعًا ساومعارًا سدافعية لالتالاا .
كما ساعدت فنية االسمرخاط فتى ي لتي  الالستت متف الشتعور بتال لق سالمتوير ، سستاعدت      

العالتز المتمعلت ال ااتة بمفهومته عتف ذايته  على يتيير االعم ادات الفعرقة ال ا ىتة لتد  ذس  
س المتتالى بعتتد ممارستتة االستتمرخاط ياتتب  الفتترد أ ستتر ا تتة بتتالنفل سقشتتعر بالراحتتة ساال مىنتتاص 
سالرضا عف سضعه مما انع ل على سلوكيايه متل عالمته ال تاراى ، سذلتك كمتا ذكتر هتارسص 

هتتتتت سالمعرفتتتتة سا داط ( أص االستتتتمرخاط لتتتته أاتتتتاره ا يالاويتتتتة علتتتتى الف921،  9111الرشتتتتيد  )
 ا تسات  حيث ي وص الفرد قادرًا على يوسيل مالال االتمباه ست اط سافاط الفعر .

كما إص اسم دال الباحساص فنية المناقشة سالمحاضرة ك حد فنيات العالج المعرفى الستلوكى     
 فى السات البرتامل سذلك مف خالل عرض تماذج للحتد متف العالتز المتمعلت سيحستيف مستمو  
التتدافل لالتالتتاا، سينميتتة الس تتة بتتالنفل كاتتتت متتف أهتتت العوامتتل المتتى ستتاهمت فتتى اقتتادة الس تتتة 
بالنفل حيث أص مفهول المات ا يالاو  لتمس  العالتز سي تداره لمايته العتي دسرًا هامتًا فتى قدريته 
 على موااهة أ  اراعات سمش الت يوااههت ب اوا عالزهت سيدتى دافعيمهت لالتالاا . 

الفنيتتات المستتم دمة فتتى البرتتتامل فنيتتة المتتدرقي علتتى حتتل المشتت الت المتتى يتتت سكتتاص متتف     
يتتدرقبهت عليهتتا ممتتا م تتنهت متتف اقتتادة ال تتدرة علتتى موااهتتة أ  ضتتتوط امعرضتتوص لهتتا بستتبي 
العالتتز المتتمعلت داختتل ويىتتمهت المدرستتية باستتم دال ا ستتلو  العلمتتى فتتى المفعيتتر ، سمتتل يعتترار 

علتتتى حتتتل مشتت اليهت بفعاليتتتة أ ستتتر سحستتف متتتف مستتتمو   الممارستتة ستتتاعد ذس  العحتتتز المتتمعلت
 الدافل لالتالاا لداهت .



كمتتا أص استتم دال فنيتتة المتتدرقي علتتى حتتل المشتت الت ، يم تتف أص ت تتول أتهتتا ستتاهمت فتتى      
يرسيخ المفاهيت ا يالاوية تحو المسم بل بالاتي الوعى بعمليتات المفعيتر ال ا ىتة سيعمتل علتى 

 & Perlaمحليتتل ساي تتاذ ال تترار ، حيتتث أ تتدت ويتترال سداتيتتل ينميتتة ال تتدرة  علتتى الن تتد سال
O’Dannel (2004)  أص امتتمالك الفتترد لل تتدرة علتتى حتتل مشتت اليه بفاعليتتة يالعتتل الفتترد ال

ي تتا  الموااهتتة سقشتتعر بالعفتتاطة  فتتى موااهتتة المشتت الت سةحستتاس بال تتدرة علتتى التتمح ت فتتى 
 علية .المواقن الاعبة مما يساعد الفرد على إدارة ضتو ه بفا

سفنية المدرقي على حل المش الت قد كاص لها ي ايرها الفعال حيتث ستاعدت ذس  العالتز      
الممعلت فى المدر  على سضل ال طط لحل المشت لة ساستمتالل قدرايته الع ليتة فتى المفعيتر فتى 
البدانل الممعددة ، سالواول إلى الحل المناسي لمشت لمه ، سيمتت مستاعديه علتى اقتادة ال تدرة 

ى االومعار للواول لحلول مناسبة سادادة ، مما ساهت فى اعلهت أ سر إيالاوية سقدرة على عل
موااهتة متتا امعتترض لتته متتف مشتت الت ، فالطتتتوط النفستية لهتتا يتت اير علتتى عمليتتة المفعيتتر ف تتد 
يتتتضار فتتتى عتتتدل ال تتتدرة علتتتى المركيتتتز سيتتتضد  لتتتن   كفتتتاطة التتتما رة ، سيعتتتو  الفتتترد عتتتف حتتتل 

المركيتز فتى المشت لة سعتدل ال تدرة علتى اي تاذ ال ترار ساخميتار البتدانل ، المش الت تميالتة لعتدل 
س المالى فهمه الفنية ساهمت فى الم فين متف حتدة الطتتوط باتفة عامتة سالطتتوط المعرفيتة 

 بافة خااة .
كما يم ف إراا  تالاه البرتامل إلى يدرقي ذس  العالز الممعلت علتى فنيتة المتدرقي علتى      

يعتتتد متتتف الفنيتتتات المهمتتتة المتتتى م نتتتت ذس  العالتتتز المتتتمعلت متتتف ختتتالل  حتتتل المشتتت الت المتتتى
المدرقي على ا سلو  العملى فى المفعير إلى ينمية ال درة على الن د سالمحليل ساي اذ ال رار ، 
س المتتتالى أاتتتب  ذس  العالتتتز المتتتمعلت ال ي تتتا  متتتف الموااهتتتة أس ال يشتتتعر بعتتتدل العفتتتاطة فتتتى 

اغطة الممال تتته ال تتتدرة علتتتى ممارستتتة هتتتما ا ستتتلو  التتتم  موااهتتتة المشتتت الت سالمواقتتتن الطتتت
 يم نه مف المعامل مل يلك المواقن .

كما أص استم دال فنيتة المعلتيت النفستى المستم دمة فتى ودايتة الاللستات عّرفتت ذس  العالتز      
المتتتتمعلت متتتتف ختتتتالل المناقشتتتتة سا قنتتتتا  اللفزتتتتى علتتتتى أص العالتتتتز هتتتتى الستتتتبي المباشتتتتر فتتتتى 

هت على إيالاد المعم دات ال ا ىة سا فعار سالفلسفة المتى ي لتق ردسد فعتل مش اليهت سمساعدي
 ضاغطة سةقناعهت ب تهت يالي أص ي وتوا تشطيف سأقوقاط فى م اسمة يلك المعم دات .



سكتتاص الستتم دال فنيتتة المعلتتيت النفستتى ب ستتاليبها الممعتتددة دسر فتتى تالتتاه سفاعليتتة البرتتتامل     
مناقشتتتة يتتتت ي تتتديت قتتتدرًا متتتف المعلومتتتات عتتتف العالتتتز المتتتمعلت فمتتتف ختتتالل فنيمتتتى المحاضتتترة سال

سماتتادره سلاارهتتا علتتى الفتترد متتف الناحيتتة النفستتية سالالستتمية سعلتتى عالقمتته االامماعيتتة ، ممتتا 
ساهت فى يشاليل الفرد ساقادة دافعيمه إلى ضرسرة الم ل  مف حدة العالز الممعلت ، سشالعمه 

الستتمفادة منتته فتتى الم فيتتن متتف لاتتار العالتتز علتتى استتممرارقة حطتتوره فتتى الستتات البرتتتامل ل
 الممعلت النفسية ساالتفعالية.

كمتتتا يتتتت استتتم دال فنيتتتة المعلتتتيت النفستتتى متتتف ختتتالل الاللستتتات ا سلتتتى باستتتم دال المناقشتتتة      
سالحتتتوار لمستتتاعدة ذس  العالتتتز المتتتمعلت علتتتى المعتتتر  علتتتى اآلاتتتار المعرفيتتتة للعالتتتز المتتتمعلت 

هتتارات الم ملفتتة فتتى هتتما البرتتتامل لموااهتتة يلتتك اآلاتتار سردسد سةقناعتته بمتتد  أهميتتة التتمعلت للم
 الفعل المعرفية المى قد يضد  إلى ا حساس بالعالز سالفشل .

إستتمراييالية المعلتتيت النفستتى سمتتا اشتتمملت عليتته متتف فنيتتة المحاضتترة سالمناقشتتة لعبتتت دسرًا      
عالاتتتتى ، سفتتتتى إقناعتتتتته هامتتتتًا ذا فاعليتتتتة فتتتتى إقنتتتتا  ذس  العالتتتتز المتتتتمعلت وم بتتتتل ا ستتتتلو  ال

بمسىوليمه الش اتية عتف ا فعتار سالمعم تدات الالع التيتة المتى يعتد المستىولة عمتا يعاتيته متف 
عالز ، سمسىوليمه الش اية عف اسمبدال هتمه ا فعتار سالمعم تدات بت خر  اتحيحة سةيالاويتة 

بابه س تتر  ، كمتتا يتتت متتف خاللهتتا يعرقفتته وتتردسد الفعتتل الماتتاحبة للعالتتز سي ايرايتته الستتلبية سأستت
 موااهمه .

أمتتا فنيتتة الواابتتات المنزليتتة فعاتتتت لهتتا أهميتتة كبتتر  استتم دمها الباحستتاص فتتى كتتل الستتة      
للمدرقي على المهارات المى يت يعلمها داخل الاللسات سخااة مهارة االستمرخاط سةعتادة البنتاط 

ي اتهتتتا المعرفتتتى ، سهتتتى يعتتتد ا ستتتاس لعتتتل الستتتة حيتتتث أص الممارستتتة للمهتتتارة يستتتاعد علتتتى إ
 ;Bryant et al., 2003)ساعلها ازطًا أساسيًا مف حياة الفرد ، سأ د على أهميمها كتل متف 

McFregor et al., 2004)  حيث إص ا ساس فى السات العالج المعرفى الستلوكى هتو ،
 الوااي المنزل  لما له مف أار فى اسممرارقة ي اير البرتامل المسم دل .

ف أص ت ول أص اسم دال فنيات العالج المعرفى الستلوكى ستاهمت سمف خالل ما ي دل يم      
 فى الم فين مف العالز الممعلت سحسنت مف الدافل لالتالاا لد  أفراد العينة المالرقبية .

سفتتى النهايتتة يم تتف ال تتول أص البرتتتامل المعرفتتى الستتلوكى ستتاهت فتتى ي فيتتن حتتدة العالتتز     
يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة حيتتث أص الفنيتتات المتتمعلت سيحستتيف مستتمو  التتدافل لالتالتتاا لتتد  



الممعتتددة المتتى استتم دمها الباحستتاص أابمتتت فاعليمهتتا فالميعهتتا كاتتتت يمعامتتل فتتى ستتبيل يح يتتق 
الهتتد  ا ساستتتى لهتتتما العتتتالج المممستتتل فتتى المعتتتر  علتتتى ا فعتتتار سالمعم تتتدات الالع التيتتتة ، 

 فعتتار ساعم تتتادات أ ستتر ع التيتتتة سيحداتتدها سالعمتتتل علتتى ياتتتحيحها سيعتتدالها ، أس استتتمبدالها ب
سيتتتدرقي المالميتتتم ذس  العالتتتز المتتتمعلت علتتتى ال يتتتال وهتتتا بشتتت ل مستتتممر حمتتتى ي مستتتي مهتتتارات 
عداتتتدة سياتتتب  ممارستتتمها شتتتيىًا أساستتتيًا فتتتى حيايتتته سيستتتاعده علتتتى موااهتتتة مشتتت اليه ، سمتتتا 

 امعرض له مف مواقن سمش الت .
 تمانل الفرض السالث سيفسيرها   -ا  1ا 

م  اتتن  علتتى أتتته   ال يواتتد فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات سالتت    
يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة فتتى ال يتتاس البعتتد  سقيتتاس الممابعتتة علتتى كتتل متتف م يتتاس العالتتز 

 الممعلت سم ياس الدافل لزتالاا   ، سقمتفتر  هما الفرض إلى الفرضيف المالييف  
إحاتتتتانية وتتتتيف مموستتتتط ريتتتتي دراتتتتات يالميتتتتم ال يواتتتتد فتتتترس  ذات داللتتتتة  -ا أ ا  

 –المالموعتتة المالرقبيتتة فتتى ال ياستتيف البعتتد  سالممبعتتى علتتى م يتتاس العالتتز المتتمعلت ا ا بعتتاد 
 الدراة العلية ا .

سللمح ق مف احة هما الفرض يت اسم دال اخمبار   سقلعوكسوص للاساج الممماالتة     
راتتات ال ياستتيف البعتتد  سالممبعتتى ) بعتتد ، للمعتتر  علتتى داللتتة الفتترس  وتتيف مموستتطات ريتتي د

يوقتتن البرتتتامل  وسالاتتة أشتتهر ( لمالميتتم المالتتتتموعة المالرقتتتبية فتت  ا داط علتتى م يتتاس العالتتز 
 ( المال  . 16الدراة  العلية ا ، كما هو موض  ف  ادسل )  –الممعلت ا ا بعاد 

 ( 16ادسل ) 
 عة المالرقبية فى ال ياسيف البعد  سالممبعىداللة الفرس  ويف مموسطات ريي دراات يالميم المالمو 

 الدراة العلية ا –على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد 

مموسط  العدد  الريي  ا بعاد 
 الريي 

مالمو  
 الريي

Z 
 

مسمو  
 الداللة 

عدل االقمراص ويف 
 االسمالابات سالنمانل

الريي السالتتبة التتريي 
المواتتبة الريي 

 الممساسقة

1 
6 
1 

1.00 
1.00 
 

1.00 
2.00 
 

-0.112 
 غير دالة

 عدل ال درة على
 المح ت ف  تمانل ا داط

الريي السالتتبة التتريي 
المواتتبة الريي 

 الممساسقة

1 
1 
6 

1.22 
1.11 
 

99.00 
90.00 
 

-0.902 
 غير دالة

 غير دالة 0.126- 1.20 1.92 1الريي السالتتبة التتريي  االعزاطات المايية



مموسط  العدد  الريي  ا بعاد 
 الريي 

مالمو  
 الريي

Z 
 

مسمو  
 الداللة 

المواتتبة الريي  الداخلية سال اراية
 قةالممساس 

6 
1 

6.22 
 

2.20 
 

 يوقل الفشل
 سيدتى ي دار المات

الريي السالتتبة التتريي 
المواتتبة الريي 

 الممساسقة

6 
6 
1 

9.20 
1.20 
 

1.00 
2.00 
 

-0.210 
 غير دالة

المشوهات المعرفية 
 سالمعم دات ال ا ىة 
 سا فعار الالع التية

الريي السالتتبة التتريي 
لمواتتبة الريي ا

 الممساسقة

1 
1 
0 

2.62 
1.22 
 

69.00 
92.00 
 

-0.119 
 غير دالة

 الدراة العلية 
الريي السالتتبة التتريي 
المواتتبة الريي 

 الممساسقة

2 
1 
0 

2.00 
1.22 
 

62.00 
99.00 
 

-0.192 
 غير دالة

( الستتتتاوق عتتتتدل ساتتتتود فتتتترس  ذات داللتتتتة إحاتتتتانية وتتتتيف  16امطتتتت  متتتتف اتتتتدسل ) 
يي دراات يالميم المالموعة المالرقبية فى ال ياسيف البعد  سالممبعى ) بعد يوقن مموسطات ر 

الدراتتة العليتتة ا ، ممتتا اتتدل  –البرتتتامل وسالاتتة أشتتهر ( علتتى م يتتاس العالتتز المتتمعلت ا ا بعتتاد 
على اسممرار اآلاار ا يالاوية لفاعلية البرتامل العالاتى المعرفتى الستلوكى فتى خفتض العالتز 

ال   -نتتة الدراستتة ، س تتملك يسبتتت اتتحة الفتترض الفرعتت  السالتتث ا أ ا ا   ا المتتمعلت لتتد  عي
يواتتد فتترس  ذات داللتتة إحاتتانية وتتيف مموستتط ريتتي دراتتات يالميتتم المالموعتتة المالرقبيتتة فتتى 

 الدراة العلية ا .   –ال ياسيف البعد  سالممبعى على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد 
م دال اخمبار   سقلعوكسوص للاساج الممماالة   سللمح ق مف احة هما الفرض يت اس 

( المتتتال  اوضتتت  داللتتتة الفتتترس  وتتتيف ال ياستتتيف البعتتتد  سالممبعتتتى )بعتتتد يوقتتتن  11، ساتتتدسل ) 
الدراتتة  –البرتتتامل وسالاتتة أشتتهر( للمالتتتتموعة المالرقتتتبية علتتى م يتتاس التتدافل لزتالتتاا اا بعتتاد 

 العليةا  
 ( 11ادسل ) 

 يف البعد  سالممبعى للمالموعة المالرقبيةداللة الفرس  ويف ال ياس
 الدراة العلية ا –على م ياس الدافل لزتالاا ا ا بعاد  

 العدد الريي الم ياس
مموسط 
 الريي

 مالمو 
 الداللة Z الريي

 الريي السالبة الالهد المعوقط 
 الريي الموابة

1 
1 

1.00 
1.00 

96.00 
1.00 

 غير دالة 0.111-



مموسط  العدد الريي الم ياس
 الريي

 مالمو 
 الداللة Z الريي

 6 الريي الممساسقة

 سيةالمناف
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
9 

1.19 
1.20 

92.20 
90.20 
 

-0.216 
 غير دالة

 الس ة فى النالاه
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.11 
1.22 

2.00 
91.00 -0.211 

 غير دالة

 السيطرة
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

1.91 
1.92 

99.20 
1.20 -0.691 

 غير دالة

 الحرا على المعلت
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

6 
1 
1 

6.20 
1.11 

2.00 
90.00 -0.290 

 غير دالة

 االتشتال
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

6 
1 
1 

6.62 
1.20 

1.20 
90.20 -0.991 

 غير دالة

 عدل ال و 
 السالبةالريي 

 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
6 
6 

6.20 
2.20 

90.00 
99.00 -0.902 

 غير دالة

 المرستة
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.91 
1.92 

9.20 
96.20 
 

-0.160 
 غير دالة

 المدفق
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.22 
1.11 

9.00 
91.00 -0.211 

 غير دالة

 سضل ا هدا 
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.00 
2.00 

2.00 
92.00 -0.112 

 غير دالة

 االسم اللية
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.00 
2.00 

2.00 
92.00 -0.121 

 غير دالة

 الريي السالبة الداخلية
 الريي الموابة

1 
1 

2.00 
1.62 

92.00 
 غير دالة 0.920- 91.00



مموسط  العدد الريي الم ياس
 الريي

 مالمو 
 الداللة Z الريي

 9 الريي الممساسقة

 المساورة
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.11 
1.22 

2.00 
91.00 -0.211 

 غير دالة

 يفطيل المهال الاعبة
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
1 
9 

1.91 
1.96 

99.200 
 غير دالة 0.111- 92.20

 الف ر با تمااية
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

6 
6 
1 

6.62 
6.22 

1.20 
2.20 
 

-0.991 
 غير دالة

 الطبط الماي 
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

2 
6 
9 

1.90 
1.20 

91.00 
1.00 -0.921 

 غير دالة

 يواه الم اتة
 الريي السالبة
 بةالريي الموا

 الريي الممساسقة

1 
1 
6 

6.92 
1.91 

2.20 
91.20 -0.919 

 غير دالة

 الدراة العلية
 الريي السالبة
 الريي الموابة
 الريي الممساسقة

1 
2 
0 

6.91 
2.20 
 

9.20 
62.20 -9.116 

 غير دالة

( الستتتاوق عتتتدل ساتتتود فتتترس  دالتتتة إحاتتتانيًا وتتتيف ال ياستتتيف البعتتتد   11امطتتت  متتتف اتتتدسل )  
الدراتتة  –يوقتن البرتتتامل وسالاتة أشتتهر( علتى م يتتاس التدافل لزتالتتاا ا ا بعتاد سالممبعتى )بعتتد 

العليةا ، مما ادل على اسممرار فعالية البرتامل العالاى المعرفى السلوكى فى يحسيف التدافل 
 لزتالاا لد  عينة الدراسة، سيضكد همه النميالة احة الفرض الفرع  السالث ا ا. 

( الساب يف عف عدل ساود فترس  11( ، )16نية فى الالدسليف )يعشن المعالالة ا حاا     
دالة إحاانيًا ويف ال ياس البعد  سقياس الممابعة )بعد يوقن البرتامل وسالاة أشهر( على كتل 
متتف م يتتاس العالتتز المتتمعلت سم يتتاس التتدافل لزتالتتاا ممتتا اتتدل علتتى استتممرار فعاليتتة البرتتتامل 

خفض العالتز المتمعلت سيحستيف التدافل لزتالتاا لتد   العالاى المعرفى السلوكى المسم دل فى
 المالميم الممفوقيف ع ليًا بالمرحلة الساتية مف المعليت ا ساسى .



؛ اتتباه ونتتت  6006سيمفتتق هتتمه النمتتانل متتل دراستتة كتتل متتف )الفرحتتايى الستتيد محمتتود،     
؛ 6002 ؛ اوسن عبتدالوها  أوتو حميتداص ، حستاص إوتراهيت الترساد ، 6001قاست وف سعيد ، 

Christine & Candice, 2011  ؛Yagmur & Baki, 2013  سالمت  يواتلت إلتى )
 اسممرار فاعلية البرتامل المسم دل بعد يطبيق البرتامل . 

سيشير النمانل الساب ة إلى اسممرارقة ي اير سفاعلية العالج المعرفى السلوكى فى الم فيتن     
 لالتالاا لد  الفان يف ع ليًا عينة الدراسة.  مف حدة العالز الممعلت سيحسيف مسمو  الدافل

ياعلز  ذلك إلى الم اير ال و  للبرتامل ساسم دامه لبعض االسمرايياليات المى ساعدت ذس      
العالز الممعلت على موااهة العسير مف المواقتن المتى امعترض لهتا بستبي العالتز المتمعلت سمتف 

 يه قد ساهت فى خالل هما يم ف ال ول أص البرتامل العالاى سفنيا
يباتتتتتير ذس  العالتتتتتز المتتتتتمعلت وتتتتتماسيهت سة ستتتتتاوهت أفعتتتتتارًا سمعتتتتتار  إيالاويتتتتتة تحتتتتتو التتتتتمات     

 سالمسم بل سالعالت مف حوله . 
يعلتتيت ذس  العالتتز المتتمعلت ا فعتتار سالمعتتار  المنط يتتة ساستتممرارها ،  تهتتا يعوتتتت تميالتتة     

هت فتى يتييتر المعتار  الستلبية للواتول القمنا  كامل وها مف ااتبهت سيدرقبهت عليها رغبتة متن
 إلى الم ل  مف اآلاار الم ملفة للعالز الممعلت . 

يعلتتيت ذس  العالتتز المتتمعلت كيفيتتة يوليتتن قتتدرايهت الع ليتتة المعرفيتتة لموااهتتة مواقتتن المتتوير     
سالعالتز سذلتك لنالتاه البرتتامل فتى يعترقفهت بت ص حيتايهت متف اتنل أفعتارهت متف ختالل المتدرقي 

ة ا مشتتا  سيحداتتد ا فعتتار ال ا ىتتة سالستتلبية سيم يتتنهت متتف يعتتدالها سةيالتتاد البتتدال علتتى عمليتت
 حمى يسممر الحياة . 

 متتا اراتتل استتممرار فاعليتتة البرتتتامل العالاتتى إلتتى استتم دال فنيتتة الواابتتات المنزليتتة المتتى     
  تتاص اضداهتتا ذس  العالتتز المتتمعلت فتتى المنتتزل حيتتث عملتتت علتتى يعزقتتز متتا يعلمتته متتف مهتتارات

 سالمدرقي عليها خالل الاللسات العالاية مما ساهت فى عدل حدسو اتمعاسه .
 ملك تميالة  ص العالج المعرفى السلوكى يعد عالاًا يعليميًا ف د أهمت ومزسقد ذس  العالتز     

الممعلت بالعداد مف المهارات الالامة لالعل الفرد معالالًا لنفسه فيما بعد مف خالل ممارستة متا 
ه المهتتارات فتى حيايته سيطبي تته فتى الواقتل ممتتا ازقتد متف الس تتة فتى التنفل سي تتدار يعلمته متف هتم

التتمات كمهتتارة حتتل المشتت الت سةعتتادة الم يتتيت المعرفتتى ساالستتمرخاط سالحتتوار متتل التتمات،  سكلهتتا 
ساعدت على يعدال معم دات الملميم السلبية ، سمف ات أاب  الملميم ذس  العالز الممعلت لديه 



 ت فتتتى أمتتتور حيايتتته سال تتتدرة علتتتى ي تتتدار سيفستتتير ا حتتتداو وواقعيتتتة س المتتتالى ال تتتدرة علتتتى التتتمح
 أاب  أ سر قدرة سفاعلية على موااهة ا حداو الطاغطة .

 ما يم ف أص ارال الباحساص أيطًا هتمه االستممرارقة إلتى التدسر النشتط التم  كتاص ي تول بته     
ضافة إلى الرغبتة الاتادقة سا قبتال ذس  العالز الممعلت فى الاللسات العالاية سخاراها ، با 

متتف قبتتل المالموعتتة المالرقبيتتة علتتى المشتتاركة فتتى الستتات البرتتتامل رغبتتة متتنهت فتتى يعلتتت متتا 
 يساعدهت على موااهة العالز الممعلت سالم فين مف لااره السلبية سينمية الدافل لالتالاا .

متف مستاتدة تفستية لتمس  سقم ف أص ت خم فى االعمبار إضافة إلى ذلك ما قدمه الباحستاص      
العالتتز المتتمعلت متتف ختتالل الم تتدار سالمتتدعيت االتفعتتال  سي تتديت الرعايتتة سالس تتة سالمالتتاس  سالمتتى 
ساعدت على يح يتق العسيتر متف أهتدا  الدراستة ، فالشتعور بالحتي سالتد ط يعمبتر ساقيتًا للفترد 

 اار الممريبة عليها. مف اآلاار السلبية للعالز الممعلت سقساعد على الموااهة سالم فين مف اآل
سفى النهاية تر  أص همه النمانل فى مالملها يشير إلى فعالية البرتامل المسم دل لمرستمه      

ساستتتمناده إلتتتى فنيتتتات سأستتتاليي عداتتتدة معرفيتتتة سستتتلوكية تالحتتتت فتتتى يعتتتدال ا فعتتتار ال ا ىتتتة 
، سهتو خفتض  سالالع التية المى يمستبي فتى العالتز المتمعلت ، سقتد ح تق البرتتامل التترض منته

حدة العالز الممعلت سيحسيف مسمو  الدافل لالتالاا لد  الفان يف ع ليًا ساستممرار هتمه الفاعليتة 
 حمى بعد االتمهاط مف يطبيق البرتامل .

 توصيات الدراسة: 
إل اط مزقد مف الطوط على موضو  العالز المتمعلت كوتته متف الموضتوعات المتى يتضار  -9

امة ، سعلى المحايل ا  تاديم  لتد  المالميتم باتفة ف  حياة الفرد النفسية بافة ع
خااتتة ، سمتتا امبعتته متتف تمتتانل يحتتد متتف دافعيتتة الفتترد تحتتو ال يتتال بالمهمتتات المعليميتتة 

 الم ملفة .  
قيتال المستتىوليف وموعيتتة ال تتانميف بالعمليتتة المعليميتتة بزتاهرة العالتتز المتتمعلت لمتتا لهتتا متتف  -6

محاسلتة التم ل  منهتا سلتيل مالترد المحستف أس أاار سلبية لد  المالميم سالعمل على 
 الحد مف همه الزاهرة .   

اقتادة العمتل داختل المدرستة متف قبتل المعلتت سالمتمعلت بطرق تة مريبتة سمنزمتة حمتى اتمت  -1
 يح يق ا هدا  ، سيتيير معم دات المالميم المليىة با حباط سالعسل سالفشل .  



 اللية ساي تتتاذ ال تتترار ب تفستتتهت ممتتتا يالعلهتتتت يشتتتاليل المالميتتتم متتتف الطفولتتتة علتتتى االستتتم -1
متتضمنيف بتتاممال هت ل تتدرات النالتتاه سال يالعلهتتت يعم تتدسص أص حيتتايهت يعممتتد علتتى الحتتا 

 سالادفة سالزرس  ال اراية سالمى ال يانل تالاحًا .   
رفتتتل كفتتتتاطة المرشتتتداف فتتتت  اميتتتل المراحتتتتل المعليميتتتة متتتتف ختتتالل يمسقتتتتدهت بالمعتتتتار   -2

ة حتتتول كيفيتتتة ي يتتتيت المالميتتتم تفستتتيًا للمعتتتر  علتتتى حتتتاالت العالتتتز سالمعلومتتتات الالامتتت
 الممعلت مف أال سضل العالج المناسي لملك الحاالت .   

ضتتتترسرة ي تتتتديت ال تتتتدمات ا رشتتتتادية علتتتتى مستتتتمو  اميتتتتل المتتتتدارس متتتتف ختتتتالل قيتتتتال  -2
ا خاتتتانييف النفستتتييف وتتتدسرهت فتتت  المالتتتال النفستتت  لمستتتاعدة المالميتتتم علتتتى يالتتتاسا 

 النفسية المى قد يمرسص وها سالمى قد يالعلهت يشعرسص بالعالز الممعلت .  المراحل
ع د حل ات ت او  عطاط الهيىة ا دارقة سالمعليمية فت  المراحلتة المعليميتة الم ملفتة  -2 

للمعر  على خاان  المرحلة المى ادرسوتها ، سكيفية المعامل مل مش الت العالز 
 لميدات  .  الممعلت مف خالل المدرقي العمل  ا

ع تتد تتتدسات للمدرستتيف متتف قبتتل أعطتتاط هيىتتة المتتدرقل بالالامعتتات امركتتز فيهتتا الن تتاو  -9
علتتتى اآلاتتتار الستتتيىة المتتتى يمركهتتتا الممارستتتة الستتتلبية لتتتبعض المدرستتتيف علتتتى اريفتتتا  
ا ستتتاليي المفستتتيرقة للعالتتتز المتتتمعلت سلهتتتور ا تمتتتاط المعرفيتتتة المشتتتوهة ، سأص ي ختتتم 

 قة سالممابعة الالادة الدسرات افة االسممرار 
ع تتتتد دسرات يدرقبيتتتتة لمالميتتتتم المرحلتتتتة ا عداديتتتتة سالموستتتتل فتتتت  ال تتتتدمات ا رشتتتتاد   -1

سالنفستتتتية الم دمتتتتة لهتتتتت، لمستتتتاعديهت علتتتتى يح يتتتتق التتتتمعلت المناستتتتي سيطتتتتوقر قتتتتدرايهت 
ساستتتمعدادايهت سميتتتولهت سرغبتتتايهت ، سالمتلتتتي علتتتى المشتتت الت المتتتى يعيتتتق ي تتتدمهت فتتت  

   إلى ي ليل لاار العالز الممعلت المحايل بما اضد
إعداد ورامل ير وقة مسممرة ، يعمل على قياس مسمو  العالز الممعلت لتد  المالميتم،  -90

سي ديت ورتامل ل فض العالتز المتمعلت لمتف لديته مستمو  مريفتل منته ، كمتا يعمتل علتى 
معلت، س نتاط اقادة ا ة المالميم ب تفسهت سيوفير ايالاهات إيالاوية لداهت تحو المدرسة سال

عالقتتات ونتتاطة متتل مدرستتيهت سامالنهتتت سكتتل هتتما اتتضد  إلتتى خفتتض اعم تتادات العالتتز 
    الممعلت لداهت .  

 دراسات وحبوث مقرتحة: 



إاتتتراط دراستتتتتات س حتتتتتوو يمبعيتتتة ل تتتتفض العالتتتتز المتتتمعلت عتتتتتبر المتتتتتراحل المعليميتتتتة  -9
 الم ملفتة. 

استة الحاليتة متف أاتل إم اتيتة يعمتيت إاراط المزقد مف الدراستات سالبحتوو حتول الدر   -6
 النمانل. 

إاتتتراط دراستتتة عبتتتر ا افيتتتة علتتتى مستتتمو  المتتتدارس الماتتترقة سالعر يتتتة للعشتتتن عتتتف   -1
 الفرس  فى  العالز الممعلت سأبعاده يبعًا للممتيرات الديموارافية الم ملفة.

د إاتتراط المزقتتد متتف الدراستتات سالبحتتوو المتت  يمعلتتق بتتالعالز المتتمعلت، ا متتر التتم  قتت  -1
 يسهت ف   فهت  بيعمه سالمعر  على العوامل الم  قد يوار أس يم ار به. 

إاتتتراط العداتتتد متتتف الدراستتتات سالبحتتتوو عتتتف كيفيتتتة ونتتتاط وتتترامل ير وقتتتة يعمتتتل علتتتى   -2
 خفض العالز الممعلت سيحسيف الدافل لزتالاا لد  شران  عمرقة م ملفة. 

حميااات ال ااة، ف د إعداد ورامل ل فض العالز الممعلت لد  عينات مف ذس  اال  -2
ألهتترت ا دويتتات ت تت  هتتما النتتو  متتف الدراستتات سالبحتتوو ، ساقماتتارها ف تتط علتتى 

 ا سوقاط. 
 العالتز الممعلت لد  اآلباط سعالقمه بالعالتز الممعلت لد  ا وناط المم خترقف دراستيًا. -2
 يا.فعالية العالج الع الت  االتفعال  ف  خفض العالز الممعلت لتد  الممعسرقف دراس -9
العالتتتتز المتتتتمعلت سعالقمتتتته بالمحاتتتتيل الدراستتتت  ساتتتتودة الحيتتتتاة لتتتتد  الطتتتتال  الفتتتتان يف  -1

 بالمرحلة الساتوقة. 
أستتتتاليي التتتتمعلت سالمفعيتتتتر سعالقمهتتتتا بتتتتالعالز المتتتتمعلت لتتتتد  المالميتتتتم الموهتتتتو يف ذس   -90

 اعو ات المعلت. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مراجع الدراسة
 أساًل   المراال العر ية   

بمهتتتتارة الفهتتتتت  ( . عالقتتتتة العالتتتتز المتتتتمعلت سأستتتتاليي عتتتتزسه6096أشتتتتوا  عبتتتتدالعزقز اتتتتاص ) -9
ال ران  ف  اللتة ا تالليزقة لد  عينة مف  ال  س البتات قستت اللتتة ا تالليزقتة بالامعتة أل 

 ال ر  بم ة الم رمة )رسالة مااسمير غير منشورة( كلية المر ية، اامعة أل ال ر  .
ي اير دافعية ي رقر المات سفاعلية المات سعزس العالز الممعلت  ( .6009اد )امال عطية فا -6

( ،  6) 16ماللتة كليتة المر يتة، اامعتة عتيف شتمل،  ف  المحايل الدراس  للمالميم الات.
919 – 660 . 

( . دراستة لتبعض ا  فتال مرقطتات الر تو 6090سميرة ونت عبدهللا وتف ماتطفى كترد  ) -1
بات النتتول سالعالتتز المتتمعلت ست تت  ال تتدرة علتتى المعبيتتر االتفعتتال  الشتتعبى فتت  ضتتوط اضتتطرا

 . 602 –922( ،19) 91سأساليي المعاملة الوالدية ، ماللة دراسات  فولة، 
شهر ااد ونت أحمد اال  باح يت( . عالقتة يوقعتات النالتاه سالفشتل ب ستاليي عتزس العالتز  -1
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Abstract: 

     The purpose of this study was to investigate the effectiveness of 

CBT in reducing Learned Helplessness and improve the Achievement 

Motivation with the students the second stage of basic education 

superior mentally, and through the application of some of the tools of 

them, learned helplessness scale preparation: researchers measure of 

motivation to accomplish preparation: researchers, test matrices in a 

row for "Raven" rationing: Ahmed Osman Saleh 0.1989 Slawson 

measure the rate of children's intelligence and Akabartrib and 

rationing: Abdalrguib Buhairi, Mustafa Abul-Magd 0.2006, a measure 

of cultural and socio-economic level of preparation: Muammar Nawaf 

Alhoarna 0.2007 therapeutic program behavior to reduce learner 

deficit and improve the motivation to accomplish preparation : the 

researchers, the study sample consisted of a control group of 9 

students, experimental 8 students total, Amarhm ranging between 13-

14 years of students the second stage of basic education, and was one 

of the most important results of the study, and no statistically 

significant differences between the average grade grades of the 

experimental group and the average Order grades of the control group 

after the application of cognitive behavior therapy program at the 

learner's deficit Scale dimensions - total score] for the benefit of 

students of the experimental group, and no statistically significant 

differences between the average grade grades of the experimental 

group and the average grade grades of the control group after the 

application of cognitive behavior therapy program the motive for the 

measurement of achievement [Dimensions - total score] for the benefit 

of students of the experimental group. 
 
 


