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أثر برنامج تربوي يف تعدول التشوهات املعرفية
لدى طالب املرحلة اإلعدادوة


أ.م.د .أمحد وعد اهلل محد اهلل الطروا  م .عدي فاروق فاضل العبيدي

تأريخ القبول9142/44/44 :

تأريخ التقديم9142/41/41 :

الكممات المفتاحية  :التشوىات المعرفية  ،طمبة االعدادية  ،البرنامج التربوي  ،الصدؽ

الظاىري .

المستخمص :

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي في تعديؿ التشوىات المعرفية

لدى طالب المرحمة اإلعدادية .بمغت العينة ( )07مف طالب المرحمة اإلعدادية تـ
طالبا لتمثيؿ (المجموعة
اختيارىـ مف (عبدالعزيز عبد العزيز عبد اهلل)  ،و ()43
ً
طالبا لتمثيؿ ( المجموعة الضابطة) ،
التجريبية)  ،واإلعدادي (أبو حنيفة النعماف) ً 43
ولتحقيؽ أىداؼ البحث تطمبت الحاجة إلى بناء مقياس لمتشوىات المعرفية وكذلؾ بناء

برنامج تعميمي يعتمد عمى أبعاد التشوىات المعرفية التي حددىا (آروف بيؾ) واستخمص

الباحثوف الخصائص السيكومترية لػ مقياس الصدؽ الظاىري  ،وصدؽ البناء  ،صمـ
الباحثوف برنامج تعميمي مكوف مف ( )51درساً بعد استخالص الصدؽ الظاىر  ،وبعد

تطبيؽ القياس المسبؽ عمى مجموعتي البحث  ،إجراءات التكافؤ بيف مجموعتي البحث.

في ضوء بعض المتغيرات .طبؽ الباحثوف البرنامج التعميمي عمى المجموعة التجريبية.

عند االنت ياء مف البرنامج تـ تطبيؽ القياس عف بعد عمى مجموعتي البحث (التجريبية
والضابطة)  ،وعولجت البيانات إحصائياً باستخداـ (اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف  ،اختبار
 ،وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7.71( .بيف

متوسط التشوىات المعرفية في مجموعتي البحث ولصالح المجموعة الضابطة.
ىدف البحث:
 كمية التربية لمعموم اإلنسانية /جامعة الموصل .
 كمية التربية لمعموم اإلنسانية /جامعة الموصل .
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ىدؼ البحث التعرؼ عمى أثر برنامج تربوي في تعديؿ التشوىات المعرفية
لدى طالب المرحمة اإلعدادية أذ بمغت العينة ( )07طالباً مف طالب المرحمة اإلعدادية

اختيرت مف (اعدادية عبدالعزيز عبداهلل ) وبواقع ( )43طالب ًا لتمثؿ (المجموعة التجريبية),

واعدادية (ابو حنيفة النعماف) وبواقع ( )43طالباً لتمثؿ (المجموعة الضابطة) ,ولتحقيؽ

أىداؼ البحث فقد تطمبت الحاجة إلى بناء مقياس التشوىات المعرفية فضالً عف بناء

البرنامج التربوي باالعتماد عمى ابعاد التشوىات المعرفية التي حددىا (اروف بيؾ)

واستخرج الباحثاف الخصائص السيكو مترية لممقياس المتمثمة بالصدؽ الظاىري ,وصدؽ

البناء ,فضالً عف الثبات الذي استخرج بطريقة اعادة االختبار والبالغ ( ,)7,,3وصمـ

الباحثاف برنامجاً تربوي ًا بواقع ( )51درساً بعد استخراج الصدؽ الظاىري ,وبعد تطبيؽ

القياس القبمي عمى مجموعتي البحث ,تـ التحقؽ مف إجراءات التكافؤ بيف مجموعتي

البحث في ضوء بعض المتغيرات (االختبار القبمي ,العمر باألشير ,درجة الذكاء ,متغير
تحصيؿ الوالديف ,التسمسؿ الوالدي) ,وطبؽ الباحثاف البرنامج التربوي عمى المجموعة
التجريبية وعند االنتياء مف البرنامج تـ تطبيؽ القياس البعدي عمى مجموعتي البحث
(التجريبة والضابطة) .عولجت البيانات إحصائياً باستخداـ (االختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف ,اختبار مربع كاي ,معامؿ ارتباط بيرسوف ,االختبار التائي لداللة معامؿ

االرتباط ,االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف ,معادلة حجـ األثر) واظيرت النتائج وجود
فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) 7,71بيف متوسطي التشوىات المعرفية

لدى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة الضابطة نظ اًر النخفاض

المتوسط الحسابي لمستوى التشوىات المعرفية لدى المجموعة التجريبية مقارنةً بارتفاع

المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة وتنسب ىذه النتيجة الى تعديؿ التشوىات المعرفية

وانخفاض مستوياتيا لدى المجموعة التجريبية بسبب تطبيؽ البرنامج التربوي عمييـ .وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 7,71في الفرؽ بيف متوسطي درجات (تعديؿ)
التشوىات المعرفية لدى أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة
التجريبية بسبب ارتفاع معدؿ الفرؽ .وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
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( ) 7,71بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس التشوىات المعرفية
لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح طالب مجموعة التعديؿ.
مشكمة البحث:

نظر لما تتصؼ
تعد مرحمة المراىقة مف مراحؿ النمو الحرجة التي يمر بيا الفرد ا

بو مف تطورات وتغيرات جذرية تنعكس اثارىا عمى مظاىر النمو الجسمي والعقمي
واالجتماعي واالنفعالي ،فضالﹰ عف النمو المعرفي الذي يعد مف اىـ التطورات النمائية ،اذ

يصؿ المراىؽ مف خاللو إلى اقصى قدراتو ,حيث يصبح تفكيره تجريدياً ويميؿ ألف يكوف
منطقيا لذا يجب أف يؤسس ىوايات اجتماعية ومينية أساسية حتى ال يبقى مشوش
ﹰ
التفكير ,غامض الشعور حوؿ األدوار التي سيقوـ بيا (الشيباني . )074 :0777,

بناء عمى
فتفكير االنساف وادراكو لممواقؼ ىو الذي يحدد طريقة استجابتو ً
منطقيا صحيحا فيكوف لديو استجابات
ﹰ
خبراتو ومعرفتو السابقة ،فإما يكوف أد اركو لمموقؼ
منطقية وصحيحة ,وأما أف يكوف لديو تشويياً معرفياً يؤدي اضطرابات نفسية وتقديـ

استجابات غير منطقية ,وبذلؾ يقؼ التشوه المعرفي عائقاﹰ اماـ أدراكو لممواقؼ وبالتالي
سمبا عمى سموكو.
ينعكس ﹰ

وفي ىذا الصدد يذكر (بيؾ  (Beck ,1999اف "المشكمة الحقيقية لالضطرابات النفسية
كثير بسبب األحداث وانما بسبب رؤيتيـ
اﹰ
واالنفعالية تكمف في كوف الناس ال تضطرب
وتفسي راتيـ وتوقعاتيـ وافتراضاتيـ الخاطئة والمشوىة التي يعزونيا إلى تمؾ االحداث.

بناء عمى ىذا االساس اكد بيؾ أف مشكمة التشوىات المعرفية تكمف بالدرجة االولى في
و ً
بناء عمى مقدمات مغموطة وافتراضات
أف الفرد يقوـ بتحريؼ الواقع وتشويو الحقائؽ ً
خاطئة تنشأ عف تعمـ خاطئ حدث في احدى مراحؿ النمو المعرفي لمفرد ,أي أف المحتوى

المعرفي لمفرد في حالة اضطراب ينطوي عمى تحريؼ أو تشويو دائـ ألحداث الحياة,
ولذلؾ فإف الكثير مف االضطرابات النفسية وعدـ التوافؽ االجتماعي يعتمد عمى حد بعيد
عمى التشوىات المعرفية التي تؤثر في عمميتي التفكير واالنفعاؿ مما تسبب اساليب تفكير
غير منطقية ونظرة سمبية نحو الذات والعالـ والمستقبؿ" (الشمري. )0: 0754,
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ومما تقدـ فقد شعر الباحثاف ومف خالؿ ممارستيـ لمعممية التربوية  ،فضالً عف

االستماع إلى العديد مف شكاوي المدرسيف وأولياء االمور والمربيف والتي تتمحور حوؿ
قصور وضعؼ مستوى ابنائيـ االكاديمي والتمسؾ "بأفكارى ػ ػ ػ ػػـ ومعتقداتيػ ػ ػ ػػـ المعرفية

الخاطئة" والتي ادت بو إلى بمورة وتشخيص مشكمة البحث والتي تتبمور في المحتوى
المعرفي الخاص بالطالب والذي يتمثؿ في األفكار الخاطئة التي تمثؿ في مضمونيا
مجموعة مف التشوىات المعرفية المبالغ فييا والبعيدة عف الحقيقة والتي تؤثر في ممارسة

حياتيـ وتخطيطيـ ليا ،وفي اتخاذ ق ارراتيػـ المستقبميػة وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى صحتيـ
النفسية والفسيولوجية  ,ولذلؾ فقد ارتأى الباحثاف دراسة ىذه المشكمة مف خالؿ تصميـ
وتنفيذ برنامج تربوي ييدؼ لتعديؿ التشوىات المعرفية لدى طالب المرحمة اإلعدادية

فضال عف العديد مف النتائج
ﹰ
كونيا مرحمة حساسة تحدث فييا تغيرات جذرية سريعة,
الخاصة بالدراسات المحمية التي اشارت إلى "انتشار التشوىات المعرفية" لدى المراىقيف
في مرحمة الدراسة الثانوية ومنيا دراسة (الكروي )075,,ودراسة (العادلي وختاـ)0753,
ونتيجة لتمؾ النتائج فقد أوصت العديد مف الدراسات المحمية ومنيا دراسة (عبد األحد
 ) 0751،إلى اج ارء دراسة لمتغير األفكار غير المجدية عمى عينات ومراحؿ دراسية
كالمتوسطة واالعدادية والمعاىد ,اما دراسة الكروي ( )075,فقد اوصت بتشخيص
وتحديد الطمبة الذيف يعانوف مف التشوىات االدراكية لغرض اخضاعيـ لبرامج عالجية

لتعديؿ سموكيـ ,ومما تقدـ تكمف مشكمة البحث بالتساؤؿ ادناه :

"ما اثر البرنامج التربوي لتعديل التشوىات المعرفية لدى طالب المرحمة االعدادية ؟ "
أهمية البحث
تساعد دراسة مرحمة المراىقة اآلباء والمدرسيف والمربيف ومسؤولي مؤسسات

الشباب واالطباء وغيرىـ ممف يتعامموف مع المراىقيف عمى معرفة خصائص نمو المراىؽ
حتى يتمكنوا مف التعامؿ معيـ بطرؽ عممية وكفاية تربوية بما يكفؿ توجيييـ نفسياﹰ
واجتماعياﹰ خاصة واف شخصية المراىؽ وسموكو يتصفاف بالرعونة والسيولة االنفعالية
والرىافة العاطفية والحساسية االجتماعية ,فيو يغضب ألتفو االسباب ويخجؿ وينسحب

444

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

بسيولة وخصوصا عند بداي ة المرحمة التي تتغير خالليا معالـ جسمو والتي كثي اﹰر ما
تسبب لو االزعاج واالحراج .كما أف دراسة تمؾ المرحمة ميمة لصالح المراىؽ واسرتو
ومجتمعو لكي يتسنى مساعدتو عمى االنتقاؿ بساللة ويسر مف عدـ التأكد مف الذات

والقدرات إلى الشعور باألمف والتسامح االجتماعي ,فضالﹰ عف دراسة مرحمة المراىقة التي
تمكف مف فيـ البناء المعقد لشخصية المراىؽ ومف ثـ مساعدتو عمى اجتياز عقباتيا

بسالـ (ابو جعفر. )553 :0753,
فيدؼ التربية األساسي ىو مساعدة الطالب عمى النمو السوي في المجاالت العقمية,
والجسمية ,واالجتماعية ,والعاطفية ,ليكوف مواطناً صالحاً يخدـ نفسو ومجتمعو ,وفي ىذا

الصدد يؤكد المختصوف قي التربية وعمـ النفس بػأف اليدؼ لـ يعد مجرد توصيؿ

المعمومات لمطالب ,بؿ اصبح االىتماـ ينصب عمى نمو الطالب وتكامؿ شخصيتو مف

مختمؼ جوانبيا واصبح ىدؼ التعميـ زيادة الوعي العقمي والتشجيع عمى التفكير المنطقي,
فضال عف الصحة النفسية والتي تمعب دو اﹰر ميما في التربية (ابو شعر.)0 :0770 ,
ﹰ
وفي ىذا الصدد فقد اشار العويضة ( )0770إلى أف شخصية الفرد تتكوف مف تفاعؿ

المكونات البيولوجية (كالوراثية ,والفسيولوجية) والنفسية (كالمعرفية ,واالنفعالية) مف ناحية
وال مادية االجتماعية مف ناحية اخرى ,فيي تعد نواتج ىذا االقتراف كونيا محددات
لمشخصية تتفاعؿ مع الوسط والمحيط بيا ,فضالﹰ عف المكوف المعرفي مف حيث طبيعة
األفكار والمعتقدات المنبثقة عنو والسائدة لدى الفرد كالمعتقدات المنطقية ,وغير المنطقية,
وقوة الصحة النفسية مؤشر داؿ عمى طبيعة الشخصية سوية أو غير سوية (العصار,

. )5, :0751

لقد اىتمت البشرية بالمعرفة وطبيعتيا والعمميات العقمية والنشاط الذىني المستخدـ في
عمميات االنتباه واالدراؾ والتذكر واالستيعاب وغيرىا مف انشطة التفكير منذ اكثر مف

الفي عاـ ,وقد ترؾ الفالسفة اليوناف والمسمموف اسيامات قيمة في تمؾ المجاالت ,ثـ
تواصؿ االىتماـ بيا مف الفالسفة والمفكريف خالؿ القروف المتعاقبة (الزغموؿ وعماد,

 .)50 : 0774فضالً عف وجود العديد مف النظريات المعرفية التي تؤكد عمى جانب
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اساسي يؤثر بالتعميـ وىو المعرفة االولية (ومنيا نظرية بياجيو) والموجود لدى المتعمـ
والتي تشكؿ مخططاتو العقمية وىي بدورىا تمثؿ الميكانيكية التي مف خالليا تتكوف

الترابطات التعميمية والترابطات العصبية وتطوير سمسمة االستجابات المطموبة ,فقد اكد كؿ
مف (ارسطو ولوؾ وىيوـ) عمى اف :

 -5العقؿ البشري يولد صفحة بيضاء ,واف كؿ معرفة عقمية صدى لمعرفة االدراؾ
الحسي.

 -0ال يوجد شيء في الذىف مالـ يوجد مف قبؿ في التجربة .
 -4اف االفكار الرياضية ىي افكار مركبة مف مدركات حسية بسيطة مصدرىا
التجربة.

(الفقي.)33 : 0770 ,

ويرى عمماء النفس ومنيـ بياجيو اف البنية المعرفية ىي خالصة خبرات الفرد
الناتجة عف تفاعمو مع العوامؿ البيئية والوراثية والبيولجية (الدماغ) مف خالؿ نموه وتكيفة
في مراحؿ عمره المختمفة(.التميمي. ) 00: 0753 ,
اما ( زيدوف )5990,فيرى أف تصور البنائية حوؿ المعرفة ينطمؽ مف افتراضيف

رئيسيف ىما-:

االفتراض االوؿ والذي يتعمؽ باكتساب المعرفة ,حيث يبني الفرد معرفتو اعتماداً عمى

خبرتو ونشاطو في البيئة المحيطة وال يستقبميا بصورة سمبية مف االخريف ,اما االفتراض

الثاني فيو يتعمؽ بوظيفة المعرفة حيث أف وضيفة المعرفة ىي الموائمة والتكيؼ مع العالـ

التجريبي ونظمو (عبد السالـ.)99 :0770 ,

ويفترض انصار النظرية المعرفية التي وضع اسسيا اروف بيؾ  Aron Beckاف ىناؾ
تدخال لمعمميات المعرفية الذاتية في حدوث السموؾ الذي يكوف نتيجة لعمميات تفاعؿ بيف
عناصر إنسانية ثالث ىي البيئة الخارجية التي يحدث فييا السموؾ ,والعوامؿ الذاتية
المعتقدات ,والتفضيالت والتوقعات واالدراؾ الذاتي وغيرىا (عودة .)13: 0759,
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ويذكر( بيؾ ) beck 1967أف الشخصية تتكوف مف مخططات أو أبنية عقمية معرفية
تشتمؿ عمى المعمومات والمعتقدات ,والمفاىيـ واالفتراضات والصيغ األساسية لدى الفرد,

والتي يكتسبيا مف خالؿ مراحؿ النمو ,فالمزاج النفسي والمشاعر السمبية تكوف نتاج ًا

لمعارؼ محرفة والعقالنية ,وتمؾ األبنية المعرفية تميز االضطرابات االنفعالية ,وتؤثر
عمى إدراكات الفرد والتفسيرات التي يقدميا لألشياء والذاكرة ويتـ إدراؾ الخبرات في ضوء

عالقتيا باألبنية المعرفية لمفرد ,ومف المحتمؿ أف يتـ تشويو تمؾ الخبرات حتى تتناسب مع
تمؾ األبنية (اليويش .)50 : 0757
اما ( ستيربنج  )2003 ,فقد وضع انواع مف المخططات العقمية وىي -:
 -5المخططات الشخصية

: Personal schemasوتدور حوؿ الميارات

الشخصية والقيـ واالتجاىات الخاصة بالفرد والتي تنظـ سموكو الشخصي مثؿ
نمط المباس وأسموب الحديث والحوار.
 -0مخططات الوقائع

 :Event or script schemasوىي مخططات تنظـ

تعاممنا وتفاعمنا مع األحداث التي تدور حولنا في البيئة.
 -4مخططات الدور  :Role schemasوىي مخططات تضع تصوراتيا حوؿ
االدوار التي يفترض مف األخريف القياـ بيا في مواقع محددة ,وتساعد ىذه
المخططات في التعرؼ عمى االخريف مف أدوراىـ ,أو الحكـ عمييا لمعرفة درجة
تطابؽ توقعاتنا مع تصرفاتيـ .
 -3مخططات الجندرية  :Gender schemasوىذا النموذج يتضمف النظرتيف
المعرفية والتعمـ االجتماعي وىي تشبة السكيما في نظرية بياجية فيي عبارة عف
انماط معرفية منتظمة مف السموؾ تساعد الطفؿ في تصنيؼ المعمومات ,اما
السكيما الجندرية فيي نمط مف أنماط السموؾ المتسؽ مع الجندر ,وتشير الى
اكتساب اليوية الجندرية (التميمي . ) 03 :0753 ,
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وبناء عمى ما قد سبؽ فقد شغؿ موضوع التفكير العديد مف الفالسفة والعمماء عمى
مر السنيف وما يتضمنو مف افكار ومعتقدات وكيؼ يتـ اكتسابيا ومدى وضوحيا

وغموضيا وكيفية تطويرىا وتعديميا وامكانية التحكـ بيا وما إذا كانت مكتسبة أـ فطرية,
والتفكير بالمعنى العاـ يشمؿ كؿ أنواع النشاط العقمي أو السموؾ المعرفي الذي يتميز
باستخ داـ الرموز مف حيث تمثؿ األشياء واالحداث ,أي معالجة األشياء عف طريؽ رموزىا
بدال مف معالجتيا عف طريؽ النشاط الظاىر .فالرموز تتضمف الصور الذىنية والمفاىيـ
ﹰ
والكممات واألعداد وااليماءات والتصور الحركي والتوترات العضمية واإلدراؾ الحسي.

وبذلؾ فاف التعمـ يعتمد عمى خبراتنا التي تعممناىا سابقاً ،واثناء عممية التفكير تقوـ تمؾ

العممية بتنظيـ معموماتنا السابقة بطرؽ جديدة بحيث نتعمـ مف ذلؾ اشياء كثيرة لـ نتعمميا

مف قبؿ  ,ويالحظ ذلؾ في حؿ المشكالت والتفكير االبداعي (األشقر .)53:075,,

ويعد التفكير عامالﹰ مف العوامؿ األساسية في حياة اإلنساف فيو الذي يساعد
عمى توجو الحياة وتقدميا ,كما يساعد في حؿ الكثير مف المشكالت وتجنب الكثير مف

األخطار ,وبو يستطيع اإلنساف السيطرة والتحكـ عمى أمور كثيرة يسييرىا لصالحو,
فالتفكير عممية عقمية معرفية وجدانية راقية تبنى وتؤسس عمى محصمة العمميات النفسية
االخرى ,كاإلدراؾ واإلحساس والتحصيؿ واإلبداع ,وكذلؾ عمى العمميات العقمية كالتذكر
والتمييز والتعميـ والمقارنة واالستبداؿ والتحميؿ ,ومف ثـ يأتي التفكير عمى قمة تمؾ
العمميات العقمية والنفسية (بركات.)3 : 0773,
فمف غير الممكف عزؿ االضطرابات التي تصيب األفراد عف الطريقة التي

يفكروف بيا وما يحمموف مف آراء ومعتقدات نحو أنفسيـ والعالـ الذي يتفاعموف معيـ,
فاالضطرابات النفسية عمى وجو العموـ مف وجية نظر المعالج السموكي المعرفي نتيجة
مباشرة لمطريقة التي يفكر بيا األفراد عف انفسيـ وعف العالـ حيث يرى أصحاب ىذا

االتجاه أف ىناؾ أربعة مصادر مف القصور المعرفي ترتبط بظيور االضطرابات النفسية
وىي-:

 -5نقص المعمومات وقصور في الخبرة لحؿ المشكالت .
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 -0أساليب التفكير وما تنطوي عميو مف اخطاء في التعميـ والتطرؼ في التفكير وما
ينبي عمييا مف استجابات .

 -4مايحمؿ الفرد مف معتقدات وأفكار تجاه نفسو وتجاه االخريف ومدى تفاعمو مع
المواقؼ .

 -3التوقعات السمبية والتفكير الكارثي تجاه األحداث (اليويش. ) 40 :0757 ,
ويرد مفيوـ (اضطرابات التفكير) في أدبيات الطب النفسي مقترنا باالضطرابات
العقمية ويعده كثيروف عرضا مف أعراض الفصاـ يتصؼ بفقداف الترابط بيف األفكار وفقر

محتواىا مف حيث المعنى ,واستعماؿ لغة جديدة ,فيما يرى ﺁخروف بأنو تشويش في قابمية

الفرد عمى اتخاذ حكـ  ,وعمى سرعة التفكير ,أو ترجيح فكره عمى أخرى ,أو عدـ الترابط

واالتساؽ بيف األفكار (صالح.)433 : 0753 ,

ويرى العالـ كيمي ( )5994أﹶ ف المشكالت تظير عندما يعجز النظاـ البنائي
 constrictعف تصور الموقؼ نتيجة التشوىات في البنية المعرفية في توقع الفرد

الحوادث أو احتوائيا ضمف الخبرات السابقة بطريقة يكفؿ القياـ بسموؾ منظـ األمر الذي
يؤدي إلى أحداث تشويو في النظاـ التصوري لمفرد وىذا بدوره يقود الى تشوىا في األدراؾ
(الكروي.)1 :075, ,
فقياـ الفرد بعممية استقباؿ المعمومات وتشفيرىا وتخزينيا ومعالجتيا بطريقة سميمة
دوف أي شوائب وبذلؾ يكوف قاد اﹰر عمى حؿ أي مشكمة ما تعترضو في حياتو واال
فالعكس صحيح( .صالح واخروف. )04 :0754 ,
إف اساس تعامؿ الفرد مع أحداث الحياة ومواقفيا الضاغطة ,ىو تقييمو

المعرفي لتمؾ األحداث والمواقؼ ,ويتـ ىذا دوف وعي مباشر مف الفرد فيو ال يدرؾ دور

التقييمات المعرفية واألفكار في أي اضطراب قد يظير عميو ,حيث تكوف الرابطة بيف

الموقؼ واالضطراب وبالتالي يظف أف االضطراب االنفعالي ناتج عف الموقؼ مباشرة,
جاىالً حقيقة أف االضطراب االنفعالي قد نتج بالفعؿ عف الفكرة التي توسطت الحدث او

الموقؼ الضاغط ,وبالتالي تكوف الفكرة أو الحديث الداخمي لمفرد عف الحدث الضاغط
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ىي التي سببت االضطراب وليس الحدث نفسو ,واعتمادا عمى ذلؾ ,فإنو إذا تـ تعديؿ
تمؾ االفكار غير المنطقية في معظـ المواقؼ واستبداليا بأخرى أكثر منطقية في التعامؿ

مع ىذه األحداث ,فإنيا قد تخفؼ مف االضطراب الناتج (حميمة. )5 , 0750,

فاألفكار السمبية التي تجتاح اإلنساف ستؤثر وتنعكس بكؿ ما ىو سيء عمى حياتو
وعمى حياة محيط و وليا اثار نفسية واجتماعية وغيرىا والتي تؤثر عمى حياة الشخص,
وىي ال تقؼ عند حدود شخص معيف بؿ تؤثر عمى كافة العالقات بينو وبيف الناس,

فاإلنساف عندما يفكر يوميا ب ( )37777فكرة تقريبا ,بعضيا أفكار ايجابية والبعض

األخر أفكار سمبية فأف تمؾ االفكار سوؼ تؤرقو إذا ما دارت في خمده وقتا طويالً أو

حمميا اكثر مف الالزـ لذلؾ فقد ركز عمماء النفس والتنمية البشرية عمى ضرورة التخمص

مف األفكار السمبية والتفكير بما ىو إيجابي عوضاً عنيا ليتمكف كؿ شخص مف السير

وفؽ الخطة الحياتية التي يرسميا لذاتو ,أما التفكير السمبي فيو يتمثؿ بالنظرة التشاؤمية
لألشياء وتقييـ المواقؼ بصورة سمبية مبالغ فييا ,فاألفكار السمبية تأتي نتيجة لممواقؼ

التي تحدث لمفرد في بيئة عممو أو أﹸسرتو أو مدرستو ,وتتزايد حدتيا إذا لـ يكف الفرد عمى
ثقة تامو بنفسو (حمو . )504-515 : 075, ,
ونتيجة لذلؾ فقد يبدأ اإليحاء السمبي إثر تجربة مر بيا اإلنساف كأف يفشؿ في عمؿ

قاـ بو أو عالقة ارتبط بيا أو خدعو صديؽ ,أو فشؿ في امتحاف قد نفذه مسبقاً ,و ﹰ
بدال

مف أف يستفيد مف التجربة ويجعميا مدعاة لمنجاح نراه يعمـ نتائجيا عمى حياتو كميا,

وبدالً مف أف ينسى الموقؼ فأنو يحيييا في كؿ تجاربو وييمس لنفسو أنو انساف فاشؿ أو
غير محبوب مما يجعمو يتخذ ق اررات انفعالية في حياتو تغمؽ أمامو أبواب الخير والنجاح

والسعادة (حمو. )519: 075,,
فيناؾ الكثير مف العوامؿ المعرفية التي تؤثر بصورة واضحة عمى احتماالت
إصابة الفرد باضطرابات إدراكية مشوىة عف الحقيقة ومنيا انماط واساليب التفكير
الخاطئة غير المنطقية التي يتعامؿ بمقتضاىا الفرد مع ذاتو ومع العالـ أو التي تتشكؿ

بناءاً عمييا رؤيتو ومفيومو لذاتو ولعالـ الخبرة االجتماعية مف حولو ,كما أف لدرجة أو
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مدى الضبط أو السيطرة التي يمارسيا الفرد عمى حياتو تأثيرات رئيسة عمى الفرد ,وترتبط
ىذه السيطرة بما يسميو عمماء النفس بوجية الضبط أو التحكـ ,وىو األسموب الذي

يستخدمو الفرد في تفسير أو عزو نجاحاتو واخفاقاتو فيناؾ مف األفراد مف يعزي نجاحو
أو إخفاقو إلى قدراتو وخصائصو ومياراتو ومجيوده الشخصي وىناؾ مف االفراد مف يعزي

نجاحو او اخفاقو الى عوامؿ خارجية ال تحكـ لو فييا مثؿ مساعدة االخريف أو الحظ وال

شؾ أف ميؿ األفراد الى عزو إخفاقاتو الى عوامؿ داخمية وبذلؾ فيو أكثر عرضة لمدخوؿ
في دائرة جمد الذات وينتج عنيا اضطرابات نفسية (واطسوف.)3 :0771,
وتشير العمميات المعرفية إلى فئات عديدة مف األبنية تتعمؽ باألسموب الذي يمكف

لمفرد مف خاللو أف يدرؾ ,ويشفر ,ويخبر العالـ ,وقد اتضح أف األفراد الذيف تصدر عنيـ
سموكيات تدؿ عمى االضطراب السموكي لدييـ تشوييات وقصور في عمميات معرفية

متعددة ( كازديف. )533 :0774,

كما أكد (بيؾ  )beckعمى أف االضطرابات النفسية تعود الى أنماط التفكير
الخاطئة لألفراد ,فالفرد الذي يعاني مف القمؽ والعدواف يكوف لديو أفكار تمقائية سمبية عف
ذاتو وعف االخريف ,ويدرؾ المواقؼ التي يتعرض ليا في حياتو بطريقة سمبية وينتج عنيا

تشوه معرفي ( العادلي وختاـ .) 1,3 :0753 ,
كما اىتـ (بيؾ  )1967باألفكار التمقائية التي تؤثر عمى تفكيره وتؤدي الى تكويف
افتراضات خاطئة أطمؽ عمييا التشوييات المعرفية ومف أبرزىا االستنتاج التعسفي ,التفكير
المأساوي ,والتعميـ الزائد ,والتضخيـ أو التقميؿ ,التفكير الثنائي الكؿ أو الالشيء ,القفز
عمى النتائج  ,التجريد االنتقائي ,وىي مف أىـ ما يواجيو الفرد ,المضطرب (عوده

واخراف.) 470, 0751,

ويصوغ (بيؾ ) Beckنظرية متكاممة يفسر عمى أساسيا حدوث االضطرابات
االنفعالية ,والتشوىات المعرفية في ضوء المعتقدات أو اآلراء السمبية التي يحمميا الفرد
عف النفس والعالـ والمستقبؿ ,ومف آرائو أف الخبرات التي يمر بيا الشخص تستمد داللتيا
اليائسة أو المكتئبة أو االنيزامية مف خالؿ تأثرىا بيذا األسموب ,فتبني مثؿ ىذا االعتقاد
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يؤدي إلى تشويو إدراؾ الواقع بشكؿ سمبي ,ثـ تأتي بعد ذلؾ االستجابة االنفعالية أو
السموكية البائسة ,وبعبارة أﹸخرى فأف المواقؼ المحايدة أو الغامضة تكتسب داللتيا مف
خالؿ ما نعتقده عنيا وعف قدراتنا عمى مواجيتيا (ابراىيـ. )553 :0774

ويرى الباحثاف أف افكار الفرد المشوىة وادراكو لممواقؼ واألحداث بشكؿ سمبي
وخاطىء يكوف نتيجة لما تـ اكتسابو مف أفكار خاطئة مف البيئة وىي التي تعد المسوؤلة
عف انفعاالتو غير المالئمة وأنماط سموكية مختمفة كما تعد المعيار الذي يتحدد عمى

ضوئو مدى تمتع الفرد بالصحة النفسية او المرض النفسي ,ولذلؾ فأف االضطرابات

النفسية لمفرد تعتمد عمى وجود أفكار خاطئو ومشوىو يكونيا الفرد عف ذاتو وعف اال˜خريف
وعف العالـ المحيط بو .
ويذكر (الريحاني )59,0أف االضطرابات والتشوىات المعرفية تنشأ وتستمر
نتيجة لبعض األفكار والمعتقدات التي تخمو أساساﹰ مف العقالنية ,والمنطؽ السميـ ,وأف
الناس يتبنوف أىدافاً غير واقعيو بؿ مستحيمة وغالباً ما تتصؼ بالكماؿ وخاصة تمؾ

األىداؼ التي تظير بشكؿ رغبة الفرد في أف يكوف محبوباً ومقبوالً مف المحيطيف بو ,وأف
كامال فيما ينجز مف أ عماؿ وأف ال يشعر باإلحباط في كؿ ما يريد (ابو شعر,
ﹰ
يكوف
.)0 : 0770
ويرى (اليس  )Ellisأف التفكير الالعقالني يتخذ شكؿ التشويو المعرفي ,أو

االدراؾ المشوه والالواقعي لمذات ولألحداث السمبية التي يتعرض ليا الفرد ,وأف النزعة
لالتجاه العقالني تظير بوضوح في الرشد وربما بعد ذلؾ ,ويتطمب ذلؾ التفكير الكثير مف

الجيد مف جانب الفرد الذي يحمؿ أفكا اًر ال عقالنية ,وربما يحتاج إلى مساعدة عالجية

(مجمي وكماؿ)591: 0755 ,

إف مشكمة التشوىات المعرفية تكمف بالدرجة األساس في أف الفرد يقوـ بتحريؼ
الواقع وليس الحقائؽ بناء عمى مقدمات مغموطة وافتراضات خاطئة تنشأ عف تعمـ خاطىء
حدث في أحدى مراحؿ النمو المعرفي لمفرد ,وقد ينطوي ذلؾ عمى تحريؼ او تشويو دائـ
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ألحداث الحياة ,معتمداً إلى حد بعيد عمى تشوه في اإلدراؾ ,وبالتالي يؤثر في انفعالتو

وتفكيره ،وبذلؾ تنتج أساليب تفكير غير منطقية ونظرة سمبية نحو الذات والعالـ والمستقبؿ

(.) Beck,1999, p:31

ويرى (يوركا  )2002أف التشوىات المعرفية قد تؤدي إلى التشاؤـ ,والسمبية فيي
طري قة تجعؿ الفرد يتوقع االسوأ ويركز عمى نواحي النقص ,ويعتمد عمى مراحؿ الطفولة
التي قد تؤدي دو ار ميماﹰ في تمقي األفكار التمقائية وينتج عنيا تشوىاً في اإلدراؾ ,فيي

مكتسبة عف طريؽ التنشئة االجتماعية فتصبح أسموباً يعتمده الفرد في تفسير األحداث في

الحاضر والمستقبؿ ,واف أي تشوه في إدراؾ الفرد ,قد يؤدي إلى خروج منظـ مف الواقع
والمنطؽ ويتضمف االستدالؿ غير المنطقي ,والتجريدات االنتقائية والتعميمات المفرطة,

وقد تؤدي إلى تحريؼ الواقع واساءة تفسيره وتأويمو مما ينعكس عمى استجاباتنا االنفعالية
فتكوف ردود أفعالنا االنفعالية وفقا لتحريفاتنا ال لمواقع  ،وانفعالنا سيأتي تبعاً لموىـ ال

لمحقيقة (الكروي .)1 :075, ,

والتشوه اإلدراكي قد يتمثؿ ذلؾ مف خالؿ توقؼ في العممية اإلدراكية واختالليا نتيجة

توقؼ اس تقباؿ المثيرات الحسية مف البيئة ,أو رتابتيا وفؽ سياؽ واحد لفترات طويمة

فيصطمح عميو الحرماف الحسي ,فالبيئة الحسية المممة ليا تأثيرات فسيولوجية وتسبب
االضطراب في الجياز العصبي ليتشوه عندىا األدراؾ وتسيطر الخياالت وينتج عنيا عدـ
التركيز وفقداف القدرة عمى اإلدراؾ الدقيؽ (صالح .)07 :0753
لقد اتجو عمماء النفس في األﹶونة االخيرة إلى البحث عف المتغيرات الوقائية التي يمكف أف
تخفؼ أو تقي أو تعدؿ مف األثار السمبية ألحداث الحياة الضاغطة ,فضالﹰ عف التركيز
عمى المتغيرات النفسية واالجتماعية التي تتوسط العالقة بيف أحداث الحياة الضاغطة,

وبيف المرض الجسمي والنفسي بيدؼ تحقيؽ الصحة النفسية لألفراد والمجتمع الذي
يعيشوف فيو وىذه المتغيرات الوقائية قد تكوف متغيرات نفسية أو قد تكوف متغيرات

اجتماعية فالمتغيرات الوقائية تتمثؿ بالخصائص الشخصية أو العوامؿ البيئية التي يمكف
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أف تخفؼ ,أو تقمؿ مف واقع التأثير السمبي المتتابع ألحداث الحياة الضاغطة عمى األفراد
(دياب . )3 :0773 ,
وفي العصر الحديث يعد تعديؿ السموؾ حديث نسبياﹰ  ،وىو فرع مف فروع العالج
النفسي  -السموكي القائـ عمى أساس نظريات ومبادى التعمـ ,ولكف لـ تبدأ اإلشارة اليو
بشكؿ مباشر إال بعد أف كتب (جوزيؼ وولي) كتابو الشيير عف العالج (بالكؼ النقيض)

عاـ  591,وبعد عاـ واحد نشر (ىانز ايزنؾ) في انكمتر دراسة عف عالج السموؾ ,ثـ
تتطور ىذا العمـ عمى يد (ايفاف بافموؼ) و (واطسف وسكنر)  ,مف خالؿ تقديميـ

لنظرياتيـ في التعمـ  ،ثـ ظيرت في السنوات األخيرة نظرية التعمـ االجتماعي التي طور

مفاىيميا(البرت باندورا) والتي ترى أف تأثير البيئة عمى اكتساب وتنظيـ السموؾ يتجدد مف
خالؿ العمميات المعرفية (الفسفوس .) 3 :0773 ,
فالعالج النفسي السموكي بمعناه العاـ ىو نوع مف العالج الذي تستخدـ فيو أية
طريقة نفسية لعالج مشكالت أو اضطرابات أو ذات صيغة انفعالية يعاني منيا الفرد
وتؤثر في سموكو وفيو يقوـ المعالج بالعمؿ عمى إزالة األعراض السموكية المضطربة

الموجودة أو تعديميا أو تعطيؿ أثرىا ,مف اجؿ مساعدتو عمى حؿ مشكالتو الخاصة
بالتوافؽ مع البيئة واستغالؿ امكانياتو عمى خير وجو  ،فضال عف مساعدتو عمى تنمية

شخصيتو ودفعيا في طريؽ النمو النفسي الصحي بحيث يصبح اكثر نضجا وأكثر قدرة
عمى التوافؽ النفسي في المستقبؿ .فضالﹰ عف اصحاب العالج المعرفي الذيف يركزوف
عمى أف شعور الفرد وسموكو يتحدداف مف خالؿ نمط تفكيره وادراكو وطبيعة الخبرة الذاتية

عف نفسو وعف العالـ ,كما أف االفتراضات النظرية لمعالج المعرفي تشير إلى اف التواصؿ
بيف الناس يتأثر بما يحدث داخؿ كؿ منيـ وأف معتقدات الفرد ليا معنى خاص لديو حيث

يمكنو اكتشافيا والتعرؼ عمييا بنفسو ,بدالﹰ مف أف يقوـ المعالج النفسي بتعميميا وتفسيرىا
لو (زىراف .) 5,4 : 0771,
كما يعد العالج المعرفي السموكي أحد أساليب العالج النفسي الحديثة نسبياﹰ

والتي نتج عنيا ادخاؿ العمميات المعرفية إلى حيز وأساليب العالج السموكي ,حيث مف
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المؤكد وجود ارتباط بيف التفكير واالنفعاؿ والسموؾ فالفرد حينما يفكر فيو ينفعؿ ويسمؾ

ايضا  ,وعندما ينفعؿ فيو يفكر ويسمؾ في ذات الوقت ,وعندما يسمؾ فيو يفكر وينفعؿ
ﹰ
كذلؾ ,وقد شيدت بداية ىذا المنحي العالجي ظيور ثالثة نماذج عالجية ارتبط كؿ منيا

باسـ صاحبو ,فجاء عمى رأس تمؾ النماذج (اروف بيؾ) و (البرت اليس) و (دونالد

ميتشنبوـ) (محمد .)55 : 0777 ,

وعمى الرغـ مف أف بيؾ و اليس يعداف الرائداف في ىذا المجاؿ إال أف الفكرة

الرئيسة التي أدت الى ظيور ىذا المدخؿ الجديد لمعالج النفسي ليست جديدة ,إال أنيا

تحولت بكؿ بساطة إلى الممارسة العممية ,فقد تعود فكرة التعببر عف العالج المعرفي

السموكي الى الفيمسوؼ الرواقي (ايبكتيتس) الذي عاش مف ) )55-134بعد الميالد .

فمف أشير مق والتو ":الناس ال تحركيـ األشياء ولكف يحركيـ منظورىـ لألشياء (سي جي,

.( 53 :0750

ويركز العالج المعرفي عند (بيؾ  )Beckعمى افتراض أف المعرفة ىي الجانب الرئيس
المؤثر في مشاعرنا وسموكنا وبالتالي اضطرابات االنفعاؿ تحدث نتيجة ردود االفعاؿ

الفردية التي تؤدي إلى تشويش الموقؼ أو مسار التفكير ,وتستمر ىذه األفكار المشوشة

ألنيا تبدو معقولة لدى المضطرب ,وال تكوف معقولة لدى االخريف ,واف العالج المعرفي

يعالج جميع الالالـ النفسية عف طريؽ حصرىا لممفاىيـ الخاطئة واإلشارات الذاتية,

وبالنسبة لتغيير االضطراب الوظيفي لالنفعاالت والسموكيات فأفضؿ اسموب لذلؾ ىو

تعديؿ االضطراب الوظيفي في التفكير (القمش وخميؿ .) 039 : 0773 ,

ويقرر (بيؾ )Beckأف منيجو عبارة عف نسؽ عالجي يقوـ عمى أساس نظرية
في السيكوباثولوجيا ومجموعة مف األسس واألساليب العالجية والمعارؼ المستمدة مف

البحوث األمبيريقية ,ويرتبط البنياف النظري بعمـ النفس المعرفي ونظرية تشغيؿ المعمومات
وعمـ النفس االجتماعي ,وىو عالج يتسـ بأنو نشط محدد البنياف والتوقيت ,وقد استخدـ

بنجاح في عالج عدد مف االضطرابات مثؿ األكتئاب والقمؽ والمخاوؼ المرضية
واألضطرابات السيكوسوماتية ومشكالت األلـ عمى أساس نظري عقالني قائـ عمى
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الطريقة التي يحدد بيا األفراد أبنية خبراتيـ تحدد كيؼ يشعروف وكيؼ يسمكوف
(مميكة.)009 :5997,
وامتدادا لما سبؽ فقد استطاع عمماء العالج النفسي المعاصروف أف يبتكروا
العديد مف األساليب إلتي تساعد عمى تعديؿ أفكار الفرد ومعتقداتو الشخصية عف نفسو
وعف االخريف ,وقد شيدت األعواـ األخيرة نشاطا مكثفا مف البحث العممي والتي تمخض

عنيا مئات إف لـ يكف الالؼ البحوث العممية التي أثبتت أف باإلمكاف تعديؿ األساليب

الخاطئة مف التفكير واستبداؿ أساليب سميمة بدالﹰ عنيا ,أي أساليب تمكف الفرد مف

التخم ص مما يصيبو مف اضطراب وتوتر ومعاناة  .وبذلؾ فاف الفكرة الرئيسة تعتمد عمييا
أساليب تعديؿ التفكير تقوـ عمى اساس انو ال يمكف الفصؿ بيف جوانب التفكير واالنفعاؿ
والسموؾ أو الفعؿ ,وجميع ىذه الجوانب تتفاعؿ فيما بينيا ويكمؿ بعضيا البعض (ابراىيـ,
.)07 -5, : 0755
إف مجاؿ تعديؿ السموؾ المعرفي يقوـ عمى افتراض أف األنساف ليس سمبياً ,فيو ال

يستجيب لممثيرات البيئية فحسب ,ولكنو يتفاعؿ معيا ,ويكوف مفاىيـ حوليا ,وىذه المفاىيـ

تؤثر في سموكو ,بمعنى اخر يعتقد معدلوا السموؾ المعرفي أف ىناؾ تفاعالً متواصالً بيف

المؤثرات البيئية والعمميات المعرفية والسموؾ (الخطيب .) 443 :0770,وعندما تستعمؿ
إجراءات تعديؿ السموؾ في تغيير السموؾ المستيدؼ ,فإف السموؾ المستيدؼ يجب أف

يحدد ويعرؼ بوضوح وبمصطمحات موضوعية يمكف مف خالليا تسجيؿ حدوثو ,وىذا
الوصؼ يعد صحيحاً في حالة التعامؿ مع السموؾ الظاىر والسموؾ الغير اظاىر ,فنحف

ال نستطيع أفﹾ نغير السموؾ إال إذا عرفنا بدقة ما ىو السموؾ ومتى يحدث ىذا السموؾ

(زريقات. )351 : 0770,
ولذلؾ البد أف يضع كؿ أخصائي نفسي نصب عينيو ىدفاﹰ واضحاﹰ ومتمي اﹰز ,وىو
أف أصؿ وجوده بالمدرسة إنما ىو تعديؿ السموكيات السمبية التي تظير عند بعض
الطالب والتي قد يكوف السبب في ظيورىا متشعب ومتعدد االفاؽ  ,وأف األخصائي

النفسي ال يتعامؿ داخؿ مدرستو مع مرضى نفسييف ,وانما مع فئة مف األسوياء ,وربما قد
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تعرض بعضيـ في بعض األحياف الضطراب سموكي أو انفعالي لكف ال يصؿ إلى حد
المرض ,فيكوف دوره ىنا التدخؿ ببرامج التعديؿ السموكي لمساعدة الطالب عمى تعديؿ
تمؾ السموكيات الخاطئة والطارئة والغير مقبولة مف أجؿ تحقيؽ التوافؽ النفسي (عبد

العظيـ.)0 : 0750 ,
وفي ىذا الصدد تشير (السرور  )5993إلى اىمية وضع برامج لتعديؿ التفكير مف نمط
الى اخر مف خالؿ البرامج لالسباب التالية :-
 -5إعداد االنساف لمواجية الحياة العممية مع تشابكيا وازدياد مطالبيا .
 -0حاجة المجتمعات الصناعية المعاصرة إلى تأىيؿ أبنائيا بميارات القدرة عمى
التفكير السميـ أثناء أداء المينة ليتمكنوا مف إتقاف عمميـ والمجتمعات النامية
بحاجة إلى مثؿ ىذا التاىيؿ.
 -4إتاحة الفرصة لمطمبة لرؤيو األشياء بشكؿ أوضح وأوسع بحؿ المشكمة .
 -3تحويؿ الطمبة إلى مفكريف منطقييف لمتمييز بيف ما ىو سميـ ومنطقي وما ىو
غير منطقي ,حتى وأف كاف سائداً ضمف العادات والتقاليد بالمجتمع .
 -1ادراؾ الطمبة ما لدييـ مف إمكانيات واالستفادة منيا وتطويرىا.
 -3تعميـ الطمبة (التمييز) ونشر الوعي مف خالؿ المؤسسات التعميمية بيف ما ىو
صحيح وما ىو غير عقالني (حمداف. )3 :0751,
ومما تقدـ تكمف أىمية البحث مف خالؿ تأكيد الباحثاف عمى اىمية بناء شخصية

متكاممة لمطالب واعداده نفسي ًا وفكرياً واجتماعياً ،وقاد اﹰر عمى تحمؿ المسؤولية المقرونة

بالثقة بالنفس  ،ويعطي لممجتمع بقدر ما يأخذ أو اكثر ،مستغالً طاقاتو وامكاناتو إلى
اقصى حد ممكف مف أجؿ تحقيؽ شخصية سوية قادرة عمى تحقيؽ التوافؽ مع نفسو ومع

بيئتو،

والشعور بالسعادة وتحديد أىداؼ وفمسفة سميمة لمحياة  .فضالﹰ عف إدراكو

الصحي ح لمعالـ والواقع الذي يحدد أنماط سموكو مف جية ومساعدتو عمى تعديؿ تشوىاتو
ابتداء بعممية التشخيص التي تعتمد عمى استخداـ مقياس
المعرفية مف جية أﹸخرى
ً
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التشوىات المعرفية المعد في البحث الحالي والذي مف الممكف االستفادة منو لذلؾ
الغرض ،فضالً عف تدريب المرشديف التربوييف والمدرسيف عموماﹰ في المديريات العامة
لمتربية عمى تطبيؽ البرنامج التربوي مف أجؿ تعديؿ التشوىات المعرفية لدى طمبتيـ.

ىدف البحث وفرضياتو

ييدؼ البحث الى -:

التعرؼ عمى ( أثر البرنامج التربوي في تعديل التشوىات المعرفية لدى طالب المرحمة
اإلعدادية ).

وألجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث تـ وضع الفرضيات االتية-:

 -4ال يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 7,71بيف متوسطي درجات
-9

التشوىات المعرفية البعدية لدى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة .

ال يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 7,71في الفرؽ بيف

متوسطي درجات (تعديؿ) التشوىات المعرفية لدى أفراد المجموعتيف التجريبية

والضابطة.

 -3ال يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 7,71بيف متوسطي درجات
القياسيف القبمي والبعدي في مقياس التشوىات المعرفية لدى أفراد المجموعة التجريبية .

حدود البحث :

يقتصر البحث عمى طالب المرحمة اإلعدادية في المديرية العامة لمتربية في محافظة

نينوى في مركز مدينة الموصؿ لمعاـ الدراسي ( 0759-075,ـ) الدراسة الصباحية .
تحديد المصطمحات وسيتم تحديد المصطمحات أدناه :
أوالً :البرنامج التربوي Educational program
عرفو كل من-:

الجميمي ()9119

"مجموعة مف المحاضرات والتعميمات التي تتضمف خبرات تعميمية تيدؼ إلى تعديؿ

األسموب المعرفي عند الفرد" (الجميمي. ) 59 : 0770 ,
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الحمداني ()9142

" جميع الخبرات أو الميارات أو االنشطة أو الفعاليات المخطط ليا مسبقا يقدميا المدرس

إلى الطالب تحت ظروؼ توفرىا المؤسسة التعميمية لتحقيؽ ىدؼ محدد مسبقاً خالؿ مدة
زمنية محددة" (الحمداني.) 5, :0750,

أما الباحثان فقد عرفا البرنامج التربوي بأنو :
"مجموعة مف الخطوات المبنية عمى اسس عممية ونظرية وبعد تطبيقيا بشكؿ

عممي ميني يؤدي الى تغير االفكار السمبية والمشوىة إلى افكار واقعية قائمة عمى
أساس االستنتاج والدليؿ".
ثانياً :التشوىات المعرفية Cognitive distortions
عرفيا كل من -:

ارون ( بيك )1995 Beck

"تركيبات أو صيغ معرفية ثابتة يعتنقيا الفرد عف ذاتو والعالـ والمستقبؿ

بتضخيـ السمبيات والتقميؿ مف شأف اإليجابيات وتعميمات مفرطة وتوقع الكوارث
والشخصنة ولوـ الذات والمبالغة في المستويات ومعايير األداء واستنتاجات عشوائية

وتجريدات انتقائية تؤثر في التكويف المعرفي لمفرد في كيفية إدراكو وتفسيره لألحداث"

(العادلي و ختاـ. )1,, : 0753 ,
عبد اليادي () 9141

"االفكار السمبية التي تسيطر عمى مجمؿ تفكير المرء والتي تسمى المخططات
( )Schemesتتطور وتنمو مف خالؿ الخبرات المبكرة في حياة الفرد "(عبد

اليادي.) 001: 0757,
السعداوي ()9142

" مجموعة مف األفكار الخاطئة تتميز بافتقارىا إلى الموضوعية وتكوف مبنية عمى توقعات
وتعميمات خاطئة ,وعمى مزيج مف الظف والتنبؤ ,والمبالغة والتيويؿ بدرجة ال تتفؽ

واإلمكانيات

العقمية "(الييتي.) 50 :0759,
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وسيتبنى الباحثاف التعريؼ النظري لمتشوىات المعرفية المعد مف قبؿ (أروف بيؾ ).
وتعرف التشوىات المعرفية اجرائياً:

"بأنيا تركيبات أو صيغ معرفية ثابتة يعتنقيا الفرد عف ذاتو والعالـ والمستقبؿ بتضخيـ

السمبيات والتقميؿ مف شأف اإليجابيات وتعميمات مفرطة وتوقع الكوارث والشخصنة ولوـ
الذات والمبالغة في المستويات ومعايير األداء واستنتاجات عشوائية وتجريدات انتقائية

تؤثر في التكويف المعرفي لمفرد في كيفية إدراكو وتفسيره لألحداث" ,وتقاس بالدرجة الكمية
التي يحصؿ عمييا المستجيب بعد استجابتو عمى فقرات مقياس التشوىات المعرفية.

الخلفية النظرية للتشوهات المعرفية
يعد االىتماـ بالعقؿ اإلنساني والعمميات العقمية مدار بحث واىتماـ اإلنساف عبر
العصور ,حيث اعتبر العمماء السموؾ المعرفي أحد أىـ اشكاؿ السموؾ اإلنساني الذي
أثار فضوؿ األنساف وتفكيره ,وأصبح الجانب المعرفي مف الجوانب الميمة التي يمكف
االعتماد عمييا في فيـ سموؾ اإلنساف وتطوره خصوصا بعد ما قدمتو النيضة المعرفية

مف برامج العالج النفسي والمعرفي ,وما قدمو مف منجزات في التعرؼ عمى الكثير مف
فضال عف االعتماد عمى الية
ﹰ
األفكار اإلنسانية وعالقة تمؾ األفكار باالنفعاالت والسموؾ,
بسيطة لفيـ السموؾ اإلنساني والتي انطمقت مف مسممة تشير إلى "أف السموؾ اإلنساني
مدفوع بمثيرات بيئية ووراثية مختمفة تعمؿ عمى توجيو السموؾ بطريقة ما ,فضالﹰ عف فيـ

العالقة بيف السموؾ اإلنساني وتطوراتو االيجابية أو السمبية وطبيعة األفكار والعمميات
المعرفية التي تقؼ وراء االنفعاالت والسموكيات اإلنسانية"

( العتوـ . ) 00: 0750,

فالفرد يواجو في مسيرة حياتو الكثير مف المشكالت والعقبات ,مما يجعمو مقيداﹰ بالتفكير

فييا طواؿ الوقت وكأنو أسيرىا وأسير الماضي الذي أرىقو والمستقبؿ الذي يعتقد بأنو قد
تدىور بسبب ما حدث معو في السابؽ (حمو .)533 :075, ,عمى أساس أف األفكار
ىي التي تصنع األنساف ,واالتجاه الذىني ىو العامؿ األوؿ في تقرير المصير ,فحياة الفرد
مف صنع افكاره ,فإذا ساورتو أفكار سعيدة أصبح مف السعداء ,أما إذا تممكتو أفكار شقية
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غدا مف االشقياء ,واذا تغمبت عميو أفكار مزعجة تحوؿ إلى شخص خائؼ ,فكؿ ما
يصنعو الفرد ىو نتيجة مباشرة لما يدور في فكره ,ألف المرء ينيض عمى قدميو وينشط

ايضا (النيار)33 : 0754 ,
ﹰ
وينتج بدافع مف أفكاره كذلؾ يمرض ويشفى بدافع مف أفكاره
.

وفي ىذا الصدد يشير( بيؾ  )Beck 1967إلى أف معظـ المشاكؿ النفسية تنتج عف

عمميات التفكير الخاطئة ,والطريقة التي يدرؾ بيا الفرد تؤدي إلى تغير مشاعره ,وسموكو
ولذلؾ يكوف السموؾ غير توافقي واالنفعاالت السمبية لديو ىي نتيجة التفكير الخاطىء

(عبد األحد. )34 : 0751,

وعميو فأف االفكار السمبية تؤثر سمبا في نفسية االشخاص ,ونوعية حياتيـ ومدى
انتاجيتيـ ونجاحيـ في الحياة ,فيي تمأل العقؿ باألفكار اليدامة والمشوىة ,والمثبطة

لمعزيمة .كما تولد إحساساً دائما باإلحباط واليزيمة وعدـ الثقة بالنفس ,ولذلؾ فأف اوؿ
خطوة في طريؽ النجاح ىي تعمـ كيفية التخمص مف تمؾ االفكار واثارىا اليدامة التي

تبقى في النفس وتؤثر بشكؿ الإرادي في مزاج الشخص (حمو.)0 : 075, ,

اما التفكير االيجابي ف يو ذلؾ التفكير الذي يؤدي بالفرد إلى المقدرة عمى التعامؿ
بمشاعر ايجابية متفائمة ورؤية مشرقة ,وانتقاء استراتيجيات المواجية االيجابية والضبط
الشخصي لممشاعر واالفكار السمبية عند مواجية مختمؼ التوترات وضغوطات الحياة,
فضالً عف تميزه بالقوى االيجابية والموارد النوعية التي تدعـ السعادة والرضا عف الحياة

(حجازي.)05 :0754 ,

ويرى ( بيؾ )Beck ,أف االضطرابات النفسية تنشأ نتيجة عدـ االتساؽ بيف النظاـ
المعرفي الداخمي لمفرد وبيف المثيرات الخارجية التي يتعرض ليا ,وتحميميا وتفسيرىا عف
طريؽ النظاـ المعرفي الداخمي الذي يميزه ,فيبدأ في االستجابة لممواقؼ واألحداث المختمفة

انطالقاً مف تمؾ المعاني التي يعطييا ليا (طموني.) 51: 0759 ,

كما ذكر لي ) ( Lee,2007أف الناس تكتسب تشوىاتيـ المعرفية عادة في مرحمة
الطفولة ,وتتطور خالؿ مراحؿ نموىـ الالحقة حتى الرشد ,فاذا مروا بخبرات سمبية
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كاإلىماؿ واإلساءة واألذالؿ فقد يطوروف وجيات نظر مشوىة نحو ذواتيـ ,ومستقبميـ,
ونحو االخري ف ,والعالـ مف حوليـ ,وىو ما يسيـ في تشكيؿ تشوىات معرفية ال تكيفية.

ويتفؽ يونج ورفاقو مع بيؾ في أف االستعداد البيولوجي والحالة المزاجية يؤدياف دو ار
اساسيا في تطور التشوىات المعرفية الالتكيفية ,ويتفقوف مع نظريات النمو في ىذا االمر,

فيـ يركزوف عمى دور الوالدي ف واألقراف ,وتأثير الثقافة في اكتساب ونمو أو تطور
التشوىات المعرفية الالتكيفية وفي ىذا الصدد يشير ( بيؾ  )Beck 1967إلى أف معظـ

المشاكؿ النفسية تنتج عف عمميات التفكير الخاطئة ,والطريقة التي يدرؾ بيا الفرد تؤدي

إلى تغير مشاعره ,وسموكو ولذلؾ يكوف السموؾ غير توافقي واالنفعاالت السمبية لديو ىي
نتيجة التفكير الخاطىء(عبد األحد.)34 : 0751,

وقد حدد يونج ورفاقو "اربعة انماط مف العوامؿ أو الظروؼ التي تحدث في مرحمة

الطفولة المبكرة تسيـ نمو التشوىات المعرفية وىي:

النمط االول :االحباط المسمم لمحاجات Toxic frustration

ويحدث ذلؾ عند عدـ اشباع الحاجات االساسية أو الجوىرية لمطفؿ ,أو بمعنى أخر
عندما ال تتوفر خبرات جيدة لدى الطفؿ ,وعمى سبيؿ المثاؿ عندما يفتقر الطفؿ إلى وجود

العوامؿ االيجابية مثؿ الحب والرعاية واألماف في بيئتو.
النمط الثاني :تجربة الطفل لمعديد من األشياء الجيدة
()Child experience too much of good thing

فعندما تشبع اغمب مطالب الطفؿ وحاجاتو بصورة فورية وعاجمة ,أو عندما ينغمس
الوالداف في حياة الطفؿ ويحققاف مطالبو بمجرد االشارة الييما ,أو يتيحاف لو درجة مبالغ

فييا مف الحرية ,سوؼ تنمو لديو تشوىات معرفية ال تكيفية.

النمط الثالث :الخبرات الصادمة أو المؤذية في مرحمة الطفولة المبكرة)
)Dramatization of victimization experience in early childhood
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وتحدث عندما يكوف الطفؿ ضحية لعمؿ ما أو يتعرض إليذاء شديد وىذا مف شأنو أف
يؤدي إلى تشوىات معرفية مف قبيؿ عدـ الثقة/االساءة.
النمط الرابع :االستدماج أو التوحد المفرط مع االخرين ذوي األىمية في حياتو مثل
الوالدين( Extreme internalization or identification with significant
)others
وعادة ما يتحقؽ ذلؾ عندما يحدث استدماج أو تشرب انتقائي ألفكار الوالديف ومشاعرىما

وخبراتيما وسموكيما ,وعمى سبيؿ المثاؿ فأف الطفؿ الذي يكوف ضحية أو يتعرض إليذاء

في مرحمة الطفولة المبكرة سوؼ يؤذي االخريف فيما بعد ويصبح عدوانيا أو مؤذيا ,وفي

ىذه الحالة فأف ىذا الشخص يكوف قد توحد مع والديو واستدمج أو تشرب سموكيما
وافكارىما العدوانية (ىاروف.)53 : 0750 ,
خصائص التشوىات المعرفية:

ىناؾ مجموعة مف خصائص التشوىات المعرفية ومنيا -:

 انيا تعد حقائؽ مطمقة واساسية وجوىرية.

 يعبر عنيا في قوالب جامدة مثؿ (اذا حدث كذا ...فأنو يجب أف يحدث كذا.
 أنيا مدعمة لمذات ومساعدة عمى استمرارىا ,ومف ثـ فيي مقاومة ألي تغيير يحدث
لمذات.
 تتشكؿ التشوىات المعرفية في سف مبكر وتصبح مألوفة ,لذلؾ ينظر الشخص إلى أف
أي تغييرات تحدث تعتبر تيديدا لو ,ونتيجة لذلؾ فأنو سوؼ يحاوؿ حماية ىذه
التركيبات وصحتيا التي ينظر ليا عمى انيا جوىرية واساسية.
 يمكف أف تؤدي التشوىات المعرفية إلى مشاكؿ نفسية عديدة.
 تنشط التشوىات المعرفية مف االحداث ذات الصمة بالفرد ,أي االحداث المؤثرة التي
يمر بيا الفرد في حياتو.
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 تتشكؿ التشوىات المعرفية نتيجة لتجارب الفرد وخبرات حياتو السابقة (مثؿ عالقة
الفرد باألسرة ,واالخريف ذوي األىمية الذيف يؤدوف دو اًر حاسما في حياتو خالؿ مراحؿ
نموه (ىاروف. )50 : 0750 ,

النظريات المعرفية التي فسرت التشوىات المعرفية:

ىناؾ مجموعة مف النظريات المفسرة لمتشوىات المعرفية وىي -:

نظرية كيمي
تطرؽ في نظريتو الى التشوىات المعرفية مف خالؿ اعتقاد الناس بافتراضات عف العالـ

التي قد تكوف جيدة أو سيئة ,وذلؾ أف الناس يكونوف تركيبات حوؿ كيفية التعامؿ مع
العالـ المحيط بيـ ,وأف لكؿ انساف ىدؼ ميـ ىو اختزاؿ الشؾ أو التحقؽ مف المستقبؿ,

وىـ احرار في كيفية تركيبيـ لمواقع بالصورة التي يريدونيا أف تكوف ,واطمؽ كيمي عمى
ىذا االعتقاد (بالتركيب البديمي) حيث ىناؾ تركيبات بديمة نختار منيا ما يتناسب لمتعامؿ
مع العالـ ,أذ ال يمكف ألحد أف يحصر نفسو في حدود ظروفو المتاحة فحسب أو يجعؿ
نفسو ضحية ألفكاره الخاطئة ولذلؾ يعتقد كيمي كأف الناس اح ار ار في تركيب شخصياتيـ
وتكوف حياتيـ تحت حكـ تمؾ التركيبات ,وتتأثر حياة االنساف بشدة مف خالؿ خبراتو,

لذلؾ أف بعض االشخاص يكونوف اعتقادات مشوىو عف العالـ وقد تتحوؿ تمؾ االعتقادات
إلى تركيبات ثابتة في الشخصية ,حيث تسير حياتيـ وفقا ألنماط ثابتة ال تتغير (الييتي

.) 49 : 0759,
نظرية ارون بيك

ولد عاـ ( )5905وحصؿ عمى شيادتو الطبية في أمريكا عاـ (  )5933قضى

مدة مف الزمف في العمؿ بالمجاليف العصبي والطب النفسي في مستشفى المحاربيف

القدماء بمدينة فرامنبيايـ ,ثـ اصبح استاذ لمطب النفسي في جامعة بنسمفانيا ( ,)5913ثـ

مدي ار لمركز العالج المعرفي .الؼ العديد مف المقاالت والكتب تضمنت العالجات

المعرفية لالضطرابات االنفعالية (التميمي .)570 :0753 ,تدرب بيؾ ومارس التحميؿ
التقميدي واصبح غير راض عف ذلؾ التحميؿ وتجريداتو ,وعندما عمؿ مع المرضى,
شجعيـ أف ينغمسوا في تحميؿ معرفي لتفكيرىـ والذي ادى بو الى إعادة تشكيؿ مفاىيميـ
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عف المعرفة المشوىة والقمؽ والخوؼ واالعصبة المتصمة باألفكار واالفعاؿ المتسمطة,
وتصويرىا عمى انيا اضطرابات معرفية ,وعميو فقد طور ألوانا مف االساليب لتصحيح

التفكير الخاطئ الذي تبنى عميو تمؾ االضطرابات وبالتالي تخفؼ مف حدة تمؾ
االضطرابات وشعر بأف فاعمية التكتيكات ليست راجعة الى االسباب التي قدميا

المعالجوف السموكيوف ,ولكنيا راجعة الى أف تمؾ االساليب تؤدي الى تغييرات اتجاىيو
ومعرفية لدى الحاالت المريضة (التميمي.)570 :0753 ,
ويرفض بيؾ وجيات النظر التقميدية أدناه كوف-:
التحميل النفسي :الالشعور المصدر الوحيد لالضطرابات االنفعالية.
العالج السموكي :كونو ييتـ فقط بالسموؾ الظاىر:
االسموب الطبي العصبي :الذي يعتبر االضطرابات البدنية والكيميائية السبب في
االضطرابات االنفعالية.
فإف العالج المعرفي يعتمد في عالج االضطرابات النفسية ,عمى مساعدة األفراد
عمى تعمـ كيفية تحديد بعض أنماط مشتركة مف التفكير السمبي والتي تمثؿ تشوييا معرفيا
عند الفرد وتحويؿ أنماط التفكير السمبية إلى إيجابية ,وبالتالي تحسيف مزاج الفرد,

فالتخمص مف تمؾ األنماط الممتوية لألفكار يحسف الحالة المزاجية واالضطرابات العقمية

والشخصي ة مثؿ االكتئاب والقمؽ المزمف ويطمؽ عمى عممية تعمـ عادة دحض تمؾ األفكار
اسـ(إعادة الييكمية المعرفية) (ىاروف.)0 : 0750 ,
وينص العالج المعرفي عمى التغير في العمميات واالبنية المعرفية كالتوقعات
والذكريات واالعتقادات التي ليا تأثير عمى السموؾ ,وقد بيف المعرفيوف أف المعتقدات
واألفكار الخاطئة السبب في االضطرابات ولذلؾ فأف االبنية المعرفية السمبية ليا تأثير
داؿ عمى السموؾ وعند تصحيح االفكار أو اعادة ادراؾ الموقؼ يستطيع الفرد اف يرى
الجوانب التي اغفميا والمشوىة واالنيزامية لمذات إلى تفكير عقالني واقعي ومنطقي
(نصر,

 ,) ,1 : 0779وتتحدث ىذه النظرية عف العالقة بيف التفكير والمشاعر

والسموؾ لدى الفرد ,فالطريقة التي يدرؾ بيا الموقؼ تؤثر في مشاعره (بيؾ0777,
 .)30:والقاعدة المركزية في النموذج المعرفي ىي أف االفكار واالنفعاالت والسموؾ جزء
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مف نظاـ موحد ,وأف اي تغيير ألحد ىذه االجزاء يصحبو تغيير لباقي االجزاء ومف ىنا
ييدؼ العالج المعرفي إلى مساعدة الفرد عمى االنتقاؿ مف الدورة المختمة (ألفكاره-
مشاعره -سموكو) إلى الدورة الوظيفية ,وأشار (بيؾ) الى اف ردود الفعؿ االنفعالية ليست
استجابات مباشرة وال تمقائية بالنسبة لممثير الخارجي ,وانما يجري تحميؿ المثيرات وتفسيرىا
مف خالؿ النظاـ المعرفي (العقمي) الداخمي ,وقد ينتج عف ذلؾ عدـ االتفاؽ بيف النظاـ
الداخمي والمثيرات الخارجية والذي يؤدي إلى ظيور االضطرابات النفسية (مميكة5997 ,
.)5,0:
فالتشويو المعرفي لدى الفرد يتمثؿ بانحراؼ التفكير عف ذاتو وعالمو ومستقبمو مف
خالؿ تقميؿ اىمية االيجابيات ,وتضخيـ السمبيات ,ولوـ الذات ,وتعميـ افكار الفشؿ,
والتفكير الكارثي ,والمبالغة في المستويات والمعايير ,والينبغيات ,والوجوبيات ,وكؿ ذلؾ
مرتبط بالتكويف المعرفي لدى الفرد ,وكيفية إدراكو وتفسيره لألحداث ,وأف ىذا التشوه ال
يؤثر عمى انفعاؿ وسموؾ الطالب فحسب في الحاضر او المستقبؿ ,وانما يحدد ايضا مدى
تمتعو بالصحة النفسية أو اضطرابو النفسي (العادلي وختاـ.) 1,9 :0753 ,
فكؿ تشويو لو مضمونو أو موضوعو المعرفي فمثال قمة التقدير الذاتي أو فقداف
وتج اوز القوانيف في حالة الغضب والخطأ االخالقي في حالة الشعور بالذنب ,واستجابة
الشخص انفعاليا إنما تعتمد عمى فيمو ليذه االحداث وما إذا كانت تضيؽ أو تقطع أو
تيدد أو تصطدـ بمجالو (. )Beck,1976,p:156
األساليب العالجية لمتشوىات المعرفية وفق نظرية أرون بيك ومنيا:
 /5رصد عممية التفكير غير السوية: Recognizing Maladaptive Ideation
أف مصطمح التفكير غير التكيفي  Maladaptive thoughtsيستخدـ ليدؿ عمى التفكير
التخيمي والذي يعرقؿ القدرة عمى التعامؿ مع خبرات الحياة بكفاءة ,وتشوش بغير داع
الراحة أو االستقرار الداخمي وتؤدي الى ردود فعؿ انفعالية شديدة مؤلمة وغير مالئمة.
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 /9ملء الفراغ  :Filling in the Blankعندما يسجؿ االفراد االحداث وردود افعاليـ
حياليـ ,يوجد عادة فراغ بيف المثير واالستجابة ,وواجب المعالج اف يقدـ لو فكرة صحيحة.
 /4اعادة البناء المعرفي :وىو تحديد االفكار السمبية والعمؿ عمى حذفيا وابداليا بأفكار
ايجابية.
/3الحوار السقراطي :مف خالؿ استخداـ االسئمة المفتوحة والمغمقة مع العميؿ بيدؼ
قيامو بالتفكير في االمور الشخصية وأف يصؿ إلى االستنتاجات بنفسو مف خالؿ طرح
االسئمة وانعكاس االفكار وتعاوف المعالج المعرفي مع العميؿ لقياس وفحص الجانب
المعرفي لديو ,وبالتالي يحصؿ التغير نتيجة مواجية العميؿ لمعتقداتيـ الخاطئة (حسف,
.) 113 : 0750
االفتراضات والمفاىيم الرئيسة لمنموذج المعرفي لبيك-:
حدد بيك مجموعة من االفتراضات الرئيسة وىي -:
/5االفكار التمقائية Automatic thoughts:

قدـ بيؾ مصطمح االفكار التمقائية ليعبر عف االفكار والصور التي تحدث بصورة

ال ارادية لمفرد ,وىناؾ مصطمحات مشابيو ليا مثؿ حديث النفس  Self-Talkوعرفيا بيؾ

وزمالؤه بأنيا" سياؽ االفكار والتأويالت التي ترد إلى الذىف ال اراديا ,دوف وعي ,أو
معرفة ,أو تفكير مسبؽ مف الفرد ,وتظير أحيانا مع السياؽ الظاىري لألفكار
(الشمري.) 03: 0754,
واشار (كوريف  )077,أف االفكار التمقائية تكوف مع الفرد بشكؿ ثابت مف خالؿ
تقدمو في الحياة اليومية ,واالفكار السمبية التي تصيب االفراد بسوء ىي التي تستثير

االنفعاالت الغير مناسبة ,ألف األنساف يعتبرىا حقيقة ويصدقيا ,حيث ال يوجد دليؿ
موضوعي يؤيد ذلؾ النوع مف االفكار ( الييتي .) 30: 0759,
/ 9المعتقدات االساسية Core beliefs

وتنشأ ىذه المعتقدات في الطفولة ,حيث يتفاعؿ الطفؿ مع االخريف في حياتو
ويواجو مواقؼ مختمفة ,ويتبنى معظـ الناس في اغمب اوقات حياتيـ معتقدات جوىرية
ايجابية إلى حد ما(مثؿ انا استطيع التحكـ في حياتي بصفة عامة)( ,أستطيع أف أنجز
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معظـ االشياء بكفاءة)( ,انا انساف فعاؿ)( ,انا جدير بالحب) .وتظير المعتقدات الجوىرية
السمبية عمى السطح في اوقات االزمات النفسية .وبعض افراد اضطرابات الشخصية يمكف

أف يكوف لدييـ معتقدات سمبية ناشطة طواؿ الوقت (بيؾ واخروف. )011 :0770 ,

كما انيا تفا ىمات اساسية وعميقة حتى أف الناس ال يحددونيا ويعتبرونيا حقائؽ
مطمقة (طبائع االشياء) فالمعتقدات االساسية ىي المستوى األساسي مف المعتقد ,ألنيا
عامة وجامدة وشديدة التنعيـ (الييتي .) 37: 0759,
 /4المخططات المعرفية -:وتتمثؿ بالمعمومات والمفاىيـ والصيغ االساسية التي يكتسبيا
الفرد خالؿ مراحؿ النمو ويوضح بيؾ أف الناس تنفعؿ وفقا لممفاىيـ التي يمتمكونيا ,وعمى

المخططات الرئيسية لمفرد ,وقد اخذ التفكير المرتبة االولى في النظريات المعرفية ,فمكؿ
شخص افكار ثابتة مخزنة لديو في بنائو المعرفي (مميكة.) 505: 5997,

واشار( بيؾ )Beck ,إلى أف المخططات السمبية لدى الفرد الذي يمتمؾ تشوىا معرفيا
يكوف ىو المسيطر ,وبالتالي ينتج عنيا تحي از سمبيا منظما في تفسير الخبرات واستدعائيا,

بينما تصبح الم خططات االيجابية اقؿ اىمية ,ومف السيؿ عمى الفرد في تمؾ الحالة أف
يالحظ الجوانب السمبية ,حيث يكوف قاد ار عمى تذكر االحداث السمبية بقدر افضؿ مف

تذكر االحداث االيجابية ,ويفرؽ بيؾ بيف المخططات والمعتقدات الجوىرية عمى أساس أف
المخططات تراكيب معرفية في عقؿ االنساف وأف ذلؾ التركيب يمثؿ محتوى المعتقدات
الجوىرية (الشمري .) 05: 0754,
ابعاد التشوىات المعرفية وفقاً لنظرية آرون بيك .

حدد بيؾ مجموعة مف التشوىات المعرفية وىي -:

 /5التفسيرات الشخصية Personalization

"يزعـ الفرد أنو شخصيا السبب في حدوث حدث خارجي معيف بدؿ مف أف يرى

أف ىناؾ عوامؿ اخرى ىي المسؤولة عف ىذا الحدث" ( .)Freeman, 1991: p 3
ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحيا لمتفسيرات الشخصية (اكره نفسي لما يحدث مف

فوضى اثناء الدرس).
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 /9التضخيم والتيويل(التقميل) ()Magnification or Minimization

"ويشم ؿ المبالغة أو التقميؿ في معنى أو اىمية االحداث والخبرات" ( الخطيب,

 .)45: 0770ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحا لذلؾ (ارى أف الوفاء صفة ناد ار في ىذه

الحياة).

 /4التعميم الزائد :Over generalizing
أف التعميـ الزائد ىو "افتراض أف عواقب أو نتائج خبرة واحدة يمكف تعميميا عمى

باقي التجارب المشابية ليا في المستقبؿ " (.)Barraga , 2000, p: 37

ال توضيحي ًا لذلؾ (اظف اف جميع الناس يتعامموف عمى اساس
ويعطي الباحثاف مثا ً

مصالحيـ الشخصية)

 /1التجريد االنتقائي :Selective abstraction
أف "يعزؿ الشخص خاصية معينة مف سياقيا العاـ ويركز عمى التفاصيؿ
السمبية ويتجاىػ ػ ػؿ الموقؼ كمو ويقمؿ مف قيمػ ػة االيجابيػ ػات والوصوؿ إلى صيغة لمنتيج ػ ػة
بالنسب ػة لح ػدث
معيف حيث يكوف ىناؾ تجاىؿ لمبراىيف المتناقضة واألكثر دقة" ( Beck et al,1979,

)p:55

ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحيا لذلؾ (عتقد الصديؽ الذي ال يجيب عمى ىاتفي فأنو

ال يحبني).

 /1القفز عمى االستنتاجات jumping to conclusion :
ويضم الجانبين ادناه -:
اوال -:قراءة العقل : mind reading:ويتضمف "اعتقاد الفرد انو يعرؼ فيما يفكر فيو

االخروف".

ثانيا -:التنبؤ بالمستقبل : Fortunetelling :ويتضمف "توقع الفرد اف المستقبؿ ال
يعبئ لو في اغمب االحياف خير ,وىنا يستنتج الشخص أف النتائج ستكوف سمبية بدوف
وجود دليؿ" (العصار.)50 :0751 ,
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ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحا لذلؾ (اعرؼ ما يفكر بو زمالئي بمجرد التعامؿ

معيـ ).

/3الكل او الالشيءALL Or nothing :

وىو " ميؿ لنمط مف التفكير يكوف مطمقا ويدرؾ الفرد نفسو والعالـ في فئات حادة

متطرفة ,فاألمور اما تكوف جيدة جدا او سيئة جدا ,ويسمى كتسمية األبيض واألسود نمط
مف أنماط التفكير االستقطابي ,فأنت ترى الموقؼ مف ناحيتيف فقط بدال مف الكمية
المتصمة " (بيؾ واخروف.)5,0 :0770 ,
ويعطي الباحثاف مثاال توضيحا لذلؾ (اتبنى اسموب اما أف ارتقي سمـ النجاح االعمى او
ال اصعده)
 /0التفكير الكارثي Catastrophizing
ويتضمف "توقع الفرد سوء الحظ وسمبية الموقؼ ويعتقد في أف ىناؾ اشياء
ومواقؼ سوؼ تعود عميو بأمور سيئة" (الشمري.),5 :0754,
ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحي ًا لذلؾ (اشعر بكارثة اذا سارت اموري عمى نحو ال
اتمناه).
 /,االستنتاج االنفعاليEmotional Reasoning :

ويتضمف "قياـ الفرد بتفسير االحداث مف خالؿ مشاعره  ,أذ يعتمد الفرد عمى

انفعاالتو كدليؿ إلثبات ال حقائؽ"  ,كأف يقوؿ :أشعر باإلحباط واليأس  ,لذلؾ فأف مشكمتي
لف تحؿ (طموني . ) 07: 0759 ,

ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحيا لذلؾ (استنتج أف الفتاة التي تتكمـ معي تحبني).

 /9الينبغيات والحتميات : Should or most Statements

وتتحقؽ عندما يكثر الفرد مف استخداـ صيغة الينبغيات والحتميات ,نظ ار لوجود

مجموعة مف "االفكار لديو عف نفسو وما حولو مف العالـ  ،وىي ذات طبيعة ثابتة وجامدة
وال تتمتع بالمرونة المطموبة لمتوافؽ مع متغيرات الحدث" ,وحيف يواجو الفرد مواقؼ حياتية
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يومية متغيرة يصعب عميو التأقمـ معيا ,وتصبح افكاره مولدا لمضغوط والكرب النفسي
ويميد الضطرابو النفسي (احمد.)53 :0753 ,

ويعطي الباحثاف مثاالً توضيحياً لذلؾ (اعتقد أف االنساف يجب أف يكوف خالي

مف العيوب)

وسيتبنى الباحثان نظرية آرون بيك في بناء اداتا البحث .

الدراسات السابقة :
سيتم عرض مجموعة من الدراسات السابقة وكما يأتي-:
اوال-:الدراسات العربية
دراسة الشريف () 9112
(أثر برنامج تربوي جمعي لتعديل التشوىات المعرفية في خفض االكتئاب وتحسين
مستوى التكيف لدى طمبة المرحمتين االساسية والثانوية)
ىدفت الدراسة الى معرفة أثر البرنامج في تعديؿ التشوىات المعرفية ,ومعرفة أثر

البرنامج في تخفيض االكتئاب وتحسيف مستوى التكيؼ لدى طالبات المرحمة االساسية
والثانوية ,وتكونت عينة البحث مف ( )140طالباً وطالبة مف المرحمتيف وتـ تقسيميـ عمى

شكؿ ( )4مجموعات ,مجموعتيف ضابطة بمغ عددىـ ( )70طالبا وطالبة ,ومجموعتيف
تجريبيتيف وبمغ عددىـ ( )70طالباً وطالبة ,وقد اظيرت النتائج الدراسة أنو ال يوجد فروؽ
ذات داللة احصائية في مستوى االكتئاب بيف المجموعة التجريبية التي تعرضت لمبرنامج

والمجموعة الضابطة التي لـ تتعرض لمبرنامج (الشريؼ.) 0773,
دراسة ظاىر ومحمد ()9142
(تأثير االيحاء الذاتي وحل المشكالت في خفض التشوىات المعرفية لدى الشباب
العاطمين عن العمل)

ىدؼ البحث عمى التعرؼ عمى تأثير االيحاء الذاتي وحؿ المشكالت في خفض

التشوىات المعرفية لدى الشباب العاطميف عف العمؿ ( ) 0751وتكونت عينة البحث مف
( )017شاب مف محافظة بغداد ,ولغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف بتبني مقياس
التشوىات المعرفية لمعكيمي وعرض المقياس عمى مجموعة مف االساتذة الخبراء وتـ
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االبقاء عمى ( ) 40فقرة موزعة عمى المجاالت العشرة ,وطبؽ المقياس عمى عينة مف
( ) 577شاب لمتعرؼ عمى التشوىات المعرفية فضال عف اعداده لمبرنامج التربوي و
بمغت جمسات البرنامج االرشادي ( )54جمسة ارشادية وتكونت العينة مف ( )4مجموعات
توزعوا عشوائيا عمى مجموعتاف تجريبيتاف ومجموعة ضابطة بواقع ( )51شاب لكؿ
مجموعة ,واستعممت الوسائؿ االحصائية (معامؿ ارتباط بيرسوف ,اختبار كروسكاؿ واليز
لمعرفة الفرؽ بيف الجماعات واختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف) ,وتوصمت النتائج أف
اسموب كؿ مف االيحاء الذاتي وحؿ المشكالت ليا تأثير في خفض التشوىات المعرفية

لدى الشباب العاطميف عف العمؿ (ظاىر ومحمد. )075, ,
دراسة طموني ()9142
(فاعمية برنامج إرشادي معرفي في خفض التشوىات المعرفية لدى طمبة
جامعة القدس المفتوحة)
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى فاعمية برنامج ارشادي معرفي في خفض التشوىات
المعرفية لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة ,واستخدـ المنيج شبة التجريبي ,مف خالؿ

عينة تكونت مف ( ) 47طالبا وطالبة ممف سجموا درجات مرتفعة عمى مقياس التشوىات
المعرفية الذي اعد مف الباحث ,وزعوا بالتساوي إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة فضالً
عف اعداده لبرنامج ارشادي يستند إلى النظرية المعرفية ,بعد التحقؽ مف صدقو وثباتو,

طبؽ عمى المجموعة التجريبية ,وبمغ عدد الجمسات ( )50جمسة بواقع جمسة واحدة
اسبوعيا مدة كؿ منيا ( )97دقيقة وعولجت البيانات احصائيا باستعماؿ (معامؿ االرتباط
بيرسوف ,االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ,االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف ,تحميؿ

التبايف) ,واظيرت النتائج الدراسة وجود فروؽ دالة احصائيا بيف المجموعتيف التجريبية

والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس التشوىات المعرفية لصالح المجموعة التجريبية,

وكانت الفروؽ دالة ايضا بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى المجموعة التجريبية لصالح
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القياس البعدي  ,في حيف لـ تظير فروؽ دالة بيف القياسيف البعدي والتتبعي لدى أفراد
المجموعة التجريبية ,مما يشير إلى فاعمية البرنامج االرشادي

(طموني )0759,

ثانيا -:الدراسة االجنبية
دراسة أوىرت وثوريي ((1998
(فاعمية والعالج المعرفي السموكي في تخفيض مستويات االكتئاب والتشوىات
المعرفية).

ىدفت الدراسة معرفة فاعمية العالج المعرفي السموكي في تخفيض مستويات

االكتئاب والتشوىات المعرفية ,وقد بمغت عينة الدراسة ( )10شخصاً ممف لدييـ حالة
اكتئاب وتشوىات معرفية ,إذ تـ تقسيـ العينة الى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع ()03

شخص لكؿ مجموعة ,واستعمؿ الباحث مقياس االكتئاب واختبار اضطراب االتجاىات
ومقياس التشوىات المعرفية والمعد مف الباحث ,طبؽ الباحث البرنامج المعرفي عمى

ال عينة التجريبية ومف ثـ تـ تطبيؽ االختبار البعدي ,واستعمؿ الباحث مجموعة مف
الوسائؿ االحصائية مثؿ (معامؿ ارتباط بيرسوف -اختبار  T-testلعينة واحدة ولعينتيف

مستقمتيف) ,وأشارت النتائج الى وجود عالقة بيف بيف االكتئاب والتشوىات المعرفية ,فضالً
عف وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة
التجريبية ,وفاعمية البرنامج المعرفي في تخفيض مستويات االكتئاب والتشوىات المعرفية
لصالح المجموعة التجريبية (. )Ohrt & Thoreii., 1998
دراسة ايبسك واخرون ((2001
( اثر برنامج عالجي لتغير اسموب التفكير وفق النظرية المعرفية السموكية).

ىدفت الدراسة الى معرفة أثر برنامج عالجي لتغير اسموب التفكير وتحديد االفكار السمبية
والمشاعر والمعتقدات الخاطئة ,كما ىدفت الى تعديؿ التشوىات المعرفية ,وتكونت عينة

الدراسة ( )57مف المراىقيف وتراوحت اعمارىـ ما بيف ( )5,-55سنة ,ولتحقيؽ اىداؼ
البحث فقد اعد الباحث مقياس لتحديد اساليب التفكير السمبية والتشوىات المعرفية ,فضال
عف بناء برنامج عالجي لتغيير اسموب التفكير لممراىقيف ,وعدد جمسات البرنامج ()53

جمسة ,بعد التحقؽ مف صدقو وثباتو ,وطبؽ الباحث المقياس بعديا واستخدـ الحقيبة
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اإلحصائية لمعموـ االجتماعية في استخراج النتائج ,فقد اشارت النتائج الى أثر العالج
المعرفي في تعديؿ التشوىات المعرفية والمعتقدات الخاطئة لدى عينة البحث ,كما كاف

لمبرنامج دور في تخفيض مستوى التوتر واالفكار الالعقالنية ( Apsche, et.al. ,
.)2001
اجراءات البحث:
أوالً :منيجية البحث واجراءاتو :

استناداً ألىداؼ البحث فقد أعتمد الباحثاف المنيج التجريبي في اجراءات البحث.

ثانياً :تحديد مجتمع البحث :

شمؿ مجتمع البحث طالب المرحمة االعدادية في مركز مدينة الموصؿ  /لمعاـ

الدراسي ( )0759 -075,والبالغ عددىـ ( )4,5,0بواقع ( )57037طالباً لمصؼ

الرابع العممي واألدبي ,والصؼ الخامس بفرعييا العممي (األحيائي  ،والتطبيقي) واألدبي

بواقع ( )1315طالباً والصؼ السادس العممي (األحيائي والتطبيقي) واألدبي بواقع

( )05003طالباً.

ثالثا :عينة البحث :

لغرض اختيار عينة البحث اختيرت عشوائياً ( )3مدارس اعدادية في مدينة

الموصؿ مركز محافظة نينوى ,ثـ اختيرت عينة عشوائية طبقية مف المدارس بمغت

( )070طالباً ومف الصفيف الدراسيف الرابع والخامس وبواقع شعبة مف كؿ صؼ

وتخصص دراسي حسب توجييات ادارات المدارس) .وبعد تصحيح استمارات االستجابة

عمى االداة حسبت االوساط الحسابية لمتعرؼ عمى المستوى العالي لمتشوىات المعرفية
لغرض تحديد عينة البحث وتوزيعيا عمى مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) .وقد

تبيف اف مدرستي (اعدادية عبد العزيز-اعدادية ابو حنيفة النعماف) قد احتمتا التسمسؿ
االوؿ تبعا لألوساط الحسابية عموما والصؼ (الخامس  /العممي -التطبيقي) خصوصا
مقارنة ببقية االوساط الحسابية االخرى .واستنادا لذلؾ فقد اختيرت مدرسة (اعدادية عبد
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العزيز) لتضـ (المجموعة التجريبية) وبواقع ( )43طالباً ،ومدرسة (ابو حنيفة النعماف)
لتضـ (المجموعة الضابطة) وبواقع ( )43طالبا .

رابعاً :التصميم التجريبي

تـ اعتماد التصميـ التجريبي ذي المجموعتيف التجريبية والضابطة (المتكافئة) ,إذ

يتـ تعريض المجموعة التجريبية لممتغير المستقؿ وتترؾ المجموعة الضابطة بعيدا عف
تأثيره ,وفي نياية التجربة يقاس نتاج المجموعتيف بالنسبة لمظاىرة التي يطمؽ عمييا

بالمتغير التابع .

خامساً :أداتا البحث

وقد تضمنت المحاور أدناه-:

أ -بناء مقياس التشوىات المعرفية:

قاـ الباحثاف بتحديد االبعاد التي تغطييا فقرات المقياس بصيغتو األولية بعد االطالع عمى
االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث تـ تحديد االبعاد ( -5التفسيرات

الشخصية –0التضخيـ والتيوؿ(التقميؿ) –4التعميـ الزائد –3التجريد االنتقائي –1القفز

عمى االستنتاجات –3الكؿ او الالشيء-0التفكير الكارثي –,االستنتاج االنفعالي –9
الينبغيات والحتميات) ,وصاغ الباحثاف مجموعة مف الفقرات المتعمقة بالتشوىات المعرفية

إذ بمغ عددىا بصيغتيا االولية ( )34فقرة وزعت عمى االبعاد التسع بواقع ( )0لكؿ بعد
ذات ( )3بدائؿ ىي (تنطبؽ عمي دائماً ,تنطبؽ عمي غالباً ,تنطبؽ عمي أحياناً ,تنطبؽ
عمي ناد ًار) وتأخذ كؿ اختيار الدرجات ( )5 -0 -4 -3عمى التوالي.
سادساً :الخصائص القياسية لممقياس بصيغتو األولية-:
وقد تضمن المحاور ادناه-:
 -4الصدق الظاىري
ولمتحقؽ مف ىذا الصدؽ عرض المقياس بصيغيتو األولية عمى مجموعة مف الخبراء
والبالغ عددىـ ( )07خبير وحصؿ المقياس عمى نسبة اتفاؽ ( )٪,7فأعمى ,باستثناء ()3
فقرات فقد حذفت كونيا لـ تحصؿ عمى نسبة االتفاؽ المذكورة وبذلؾ فقد بمغ عدد الفقرات
( )10فقرة .
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 -9صدق البناء
اشتمؿ صدؽ البناء عمى استخراج القوة التمييزية لممقياس واالتساؽ الداخمي

لفقرات المقياس مف عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس ,إذ تـ تطبيؽ المقياس عمى

عينة بمغت ( )0,,طالباً ,وبعد تصحيح استمارات المقياس مف األعمى الى األسفؿ تـ
تحد يد مف الدرجات العيا ونفسيا مف الدنيا (المجموعتيف الطرفيتيف) ,وقد أظيرت النتائج
أف الفقرة ( )0والفقرة ( )14غير مميزتيف وذلؾ تـ حذفيـ وأصبح المقياس بصيغتو

النيائية ( )11فقرة ,وسحبت استمارات عينة التمييز نفسيا واخضاعيا لمتحميؿ االحصائي

ومف ثـ استعماؿ معادلة معامؿ ارتباط بيرسوف بيدؼ إيجاد العالقة االرتباطية بيف

درجات كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس .
 -3ثبات المقياس :

تـ استخراج الثبات لمقياس التشوىات المعرفية بطريقة إعادة االختبار إذ بمغ معامؿ

ال عف ذلؾ فقد تـ
الثبات ( )7,,3وذلؾ مف خالؿ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ,فض ً
استخراج الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وقد بمغ معامؿ الثبات ( )7,,1وىو مستوى جيد
لمثبات .

 -1المقياس بصيغتو النيائية:

يتكوف المقياس بصيغتو النيائية مف ( )11فقرة ذات ( )3بدائؿ ىي (تنطبؽ عمي

نادر ) توزعت عمى ( )9ابعاد
دائما ,تنطبؽ عمي غالباً ,تنطبؽ عمي أحياناً ,تنطبؽ عمي اً
ىي (الشخصنة (لوـ النفس) وبواقع ( )0فقرات ,التضخيـ والتيويؿ بواقع ( )1فقرات,
التعميـ الزائد بواقع ( )0فقرات ,التجريد األنتقائي بواقع ( )3فقرات ,القفز عمى

االستنتاجات بواقع ( )3فقرات ,الكؿ أو الالشيء بواقع ( )0فقرات ,التفكير الكارثي بواقع

( )3فقرات ,االستنتاج األنفعالي بواقع ( )1فقرات ,الينبغيات والحتميات بواقع ( )3فقرات
وقد بمغ مدى الدرجات ( )11 -007درجة وبمتوسط فرضي ( . )540.1
البرنامج التربوي
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تـ إعداد برنامج تربوي مكوف ( )51درس وتضمف البرنامج أىداؼ عامة وخاصة وتضمف
كؿ درس مجموع ة مف األغراض السموكية واستراتيجيات خاصة وفنيات تتعمؽ بمحتوى
الدرس وتضمف الدرس األوؿ الترحيب بالطمبة وبعض قواعد البرنامج أما الدرس األخير

فقد اشتمؿ عمى محاضرة ختامية وتطبيؽ القياس البعدي لمقياس التشوىات المعرفية .

صدق البرنامج :

اعتمد الباحثاف الصد ؽ الظاىري في معرفة صدؽ البرنامج ,فتـ عرض البرنامج

بصيغتو االولية المتكونة مف ( )51درس ًا عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف في العموـ
خبير لبياف ا ارءىـ في كؿ درس مف دروس البرنامج ومدى
ا
التربوية والنفسية وبواقع ()07
مالئمتو وتعديؿ ما يرونو مناسبا واضافة أو حذؼ أي درس مف الدروس ,وقد ابدى

الخبراء والمحكميف في العموـ التربوية والنفسية ,وقد تـ التحقؽ مف صدؽ البرنامج بعد

اجراء بعض التعديالت الطفيفة جدا عمى دروس البرنامج وبذلؾ فقد حصؿ البرنامج عمى

نسبة اتفاؽ الخبراء والتي بمغت ( )%01فأعمى .

تطبيق البرنامج :

عمد الباحثاف الى توخي أقصى حاالت الدقة والموضوعية في تطبيؽ البرنامج اذ

يعتقد الباحثوف ضرورة توفر جممة مف االمور يجب االنتباه الييا .وقد اشار (باركر

واخروف) الى اف عمى الباحثاف اف يضمف توافر الموافقة الصريحة لممشاركيف ,وتجنب
احتماؿ اي خطر او ضرر يقع عمى افراد العينة ,فضالً عف السرية وحماية الخصوصية

لممشتركيف (باركر واخروف.)091: 5999,

وتـ تطبيؽ البرنامج التربوي عمى طالب الصؼ الخامس التطبيقي في (اعدادية
عبد العزيز) المجموعة التجريبية وقد حدد الباحثاف مع االتفاؽ مع االدارة عمى تحديد ()4
دروس في االسبوع وتـ االتفاؽ عمى يومي االثنيف والثالثاء مف كؿ اسبوع بواقع درساف

يوـ االثنيف ودرس يوـ الثالثاء عمى اف ال تؤخذ مف دروس الرياضة النو درسا ترفيياً

لمطالب وكاف الباحثاف حريصاف عمى مراعاة الراحة النفسية في الدرس ,وقد بدأت عممية
تطبيؽ البرنامج بتاريخ ( )0759/4/55يوـ االثنيف وانتيى البرنامج يوـ الثالثاء
( )0759/3/51وقد تضمنت مدة التطبيؽ عطمة رسمية بتاريخ ( )0759/4/01لسبب
غ ازرة االمطار وتـ تعويض في درس اخر وكاف كؿ درس يستغرؽ ( )31دقيقة وطبؽ
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االختبار البعدي يوـ الثالثاء المصادؼ ( )0759/3/53عمى افراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة والجدوؿ ( )5يبيف ذلؾ .
الجدول ()4
تواريخ إجراءات تطبيك دروس البرناهج التربوي
رلن الدرس
االوه
اىثانً
اىثاىث
اىشابع
اىخاٍس
اىسادس
اىسابع
اىثاٍن
اىتاسع
اىعاشش
اىذادي عشش
اىثانً عشش
اىثاىث عشش
اىشابع عشش
اىخاٍس عشش

عنواى الدرس
اىتعاسف
اىبنٍة اىَعشفٍة
اىتشوهات اىَعشفٍة
اىشعوس باىزنب وىوً اىنفس
مٍف ادقك هذفً
ىٍنن تفنٍشك ٍنطقٍا وعقالنٍا
تبنً اىتفنٍش االٌجابً بذال ٍن اىتفنٍش اىسيبً
اىتأنً وعذً اىتسشع فً اىذنٌ عيى اىقادً
اجعو تفنٍشك ٍشنا
اجعو ٍن اىتفاؤه نبشاسا ىذٍاتل
اعتَذ عيى نفسل فً اتخار اىقشاس
ىنفنش بعقالنٍة
اىثقة باىنفس اساس اىنجاح
تذَو اىَسإوىٍة
اىختاٍٍة
األختباس اىبعذي

اليوم
االثنٍن
االثنٍن
اىثالثاء
االثنٍن
االثنٍن
اىثالثاء
اىثالثاء
االسبعاء
االثنٍن
االثنٍن
اىثالثاء
االثنٍن
االثنٍن
اىثالثاء
االثنٍن
اىثالثاء

التاريخ
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/44
4444/4/4
4444/4/4
4444/4/4
4444/4/4
4444/4/4
4444/4/4
4444/4/44
4444/4/44

الوسائل اإلحصائية -:
الجؿ معالجة البيانات إحصائيا تـ استعماؿ الوسائؿ اإلحصائية (االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف ,اختبار مربع كاي ,معامؿ ارتباط بيرسوف ,االختبار التائي لمداللة
معامؿ االرتباط ,األختبار التائي لعينتيف مترابطتيف ,معادلة حجـ األثر ).
عرض النتائج ومناقشتيا :
لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث المتضمف التعرؼ عمى (أثر البرنامج التربوي في
تعديل التشوىات المعرفية لدى طالب المرحمة اإلعدادية)  ,فضالً عف التحقؽ مف
فرضياتو تـ التوصؿ إلى النتائج ادناه:
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اوال  /النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية االولى :

"ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) 7,71بيف متوسطي درجات

التشوىات المعرفية البعدية لدى افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة"

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية أستخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتشوىات
المعرفية لدى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ثـ طبؽ االختبار التائي لعينتيف

مستقمتيف والجدوؿ ( )0يبيف ذلؾ .

الجدول ()9
الوتوسطات الحسابية واالنحرافات الوعيارية لوجووعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبار البعدي
الوجووعة

العدد

الوتوسط
الحسابي

االنحراف
الوعياري

تجريبية

43

423,0000

40,22302

ضابطة

46

404,0644

44,20434

الميوة التائية
هستوى الداللة عند ()0,00
الوحسوبة

40,060

الجدولية

4,992

داىة اىفشق ادصائٍاً ىصاىخ
اىَجَوعة اىضابطة

فقد بمغت القيمة التائية المحسوبة ( ) 57,137وىي اكبر مف القيمة التائيو الجدولية
والبالغة ( ) 5,990عند مستوى داللة ( ) 7,71ودرجة حرية ( ) 3,وىذه النتيجة تشير
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي التشوىات المعرفية لدى أفراد
المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة الضابطة نظ اًر النخفاض المتوسط
الحسابي لمستوى التشوىات المعرفية لدى المجموعة التجريبية مقارنةً بارتفاع المتوسط
الحسابي لممجموعة الضابطة وتنسب ىذه النتيجة الى تعديؿ التشوىات المعرفية وانخفاض
مستوياتيا لدى المجموع ة التجريبية بسبب تطبيؽ البرنامج التربوي عمييـ .واتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة أوىرت وثوريي (. (1998
ثانيا  :النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية
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"ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 7,71في الفرؽ بيف متوسطي
درجات تعديؿ التشوىات المعرفية لدى أف ارد المجموعتيف الضابطة والتجريبية .
ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
لتعديؿ التشوىات العرفية (الفرؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي) ثـ طبؽ االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف غير متساوية العدد وادرجت البيانات والنتيجة في الجدوؿ (.)4
الجدول ()3
الفرق بين القياسين القبمي والبعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التشوىات المعرفية

الوجووعة
تجريبية
ضابطة

الوتوسط الحسابي
البعدي
المبلي

العدد
43

406,642

423,000

46

400,022

404,064

التعديل
42,009

االنحراف
الوعياري

الميوة الحسابية
الجدولية
الوحسوبة

40,40420
2,030

4,466

4,992

46,20202

هستوى
داللة الفرق
دالة
احصائيا
ولصالح
التجريبية

ويتضح مف الجدوؿ ( )4إف القيمة التائية المحسوبة بمغت ( ) 0,731وىي أكبر مف

القيمة التائية الجدولية والبالغة ( ) 5,990عند مستوى داللة ( ) 7,71ودرجة حرية (3,
) وىذا يعني أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائيا بيف متوسطي درجات تعديؿ التشوىات

المعرفية لصالح المجموعة التجريبية بسبب ارتفاع معدؿ الفرؽ ,وبذلؾ ترفض الفرضية
الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة ,وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ايبسؾ وآخروف
( ،)0775فضال عف دراسة أوىرت وثوريي (. (1998
ولمتحقؽ مف مؤشري حجـ االثر (  (d- ƞ²طبؽ الباحث معادلتي المؤشريف
أظيرت النتائج وجود تأثير كبير لمبرنامج التربوي ولصالح المجموعة التجريبية ,والجدوؿ

( )3يبيف ذلؾ.

الجدول ()1
مؤشرات حجم االثر لمبرنامج التربوي لتعديل التشوىات المعرفية
المؤشر

القيمة الجدولية

صفر

متوسط

كبير

الثأثير

ƞ²

1,124

1,4

1,12

1,41

كبير
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1,9

كبير

1,2

ثالثا :النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
"ال يوجد فروؽ ذو داللة إحصائيا عند مستوى ( ) 7,71بيف متوسطي درجات القياسيف

القبمي والبعدي في مقياس التشوىات المعرفية لدى أفراد المجموعة التجريبية .

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرج الباحث المتوسط الحسابي لمقياسيف القبمي

والبعدي في التشوىات المعرفية ثـ احتساب الفرؽ بينيما (التعديؿ) واالنحراؼ المعياري

لو ,ثـ طبؽ االختبار التائي لعينة مترابطة والجدوؿ ( )1يبيف ذلؾ.

الجدول ()0
نتيجة االختبار التائي بين القياسين القبمي والبعدي في التشوىات المعرفية لدى أفراد المجموعة التجريبية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

القبمي

البعدي

الفرق

402,2422

491,1022

39,0022

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية
9,130

31

42,40491
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41,102

مستوى

داللة الفرق

دالة

()1,10

إحصائياً

()33

التعديل

ولصالح
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إذ اتضح مف الجدوؿ ( )1إف القيمة التائية المحسوبة ( ) 57,319وىي أكبر مف القيمة
التائية الجدولية والبالغة ( )0,741عند مستوى داللة ( ) 7,71ودرجة حرية ( ,)44وىذا

يعن ي أنو يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي ولصالح التعديؿ ,أي
بمعنى أف القياس القبمي كاف أكبر مف القياس البعدي في التشوىات المعرفية لدى أفراد
المجموعة التجريبية وبذلؾ ترفض ىذه الفرضية وتقبؿ الفرضية البديمة ,وتتفؽ ىذه النتيجة
مع نتائج دراسة ظاىر ومحمد ( )075,ودراسة ايبسؾ وآخروف ( ,)0775فضال عف

دراسة أوىرت وثوريي (. (1998
مناقشة النتائج :

ال لمبرنامج التربوي في
يتضح مف الجداوؿ المعروضة سابق ًا أف ىناؾ تأثي ًار فاع ً

تعديؿ التشوىات المعرفية لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة
وىذا يدؿ عمى أف البرنامج التربوي قد ساعد طالب المجموعة التجريبية عمى خفض

مستوى الفجوة المعرفية المسببة لتشوىات المعرفية لدى طالب المرحمة االعدادية نتيجة
لألنشطة والفعاليات الخاصة بالبرنامج التربوي واالستراتيجات اإليجابية فضالً عف حسف

التنظيـ والتعامؿ والعرض العالي عند تطبيؽ البرنامج مف الباحثيف ابتداء ببناء العالقات
الجيدة مع الطالب واالنسجاـ والتفاعؿ االلي لتحقيؽ اعمى مستويات االنسجاـ أذ كانت

ذات تأثير مشترؾ عمى تخفيؼ وتعديؿ التشوىات المعرفية بأبعادىا التسعة بدأ مف
التفسيرات الشخصية (لوـ النفس) ,ت عميـ افكار الفشؿ ,القفز عمى النتائج ,تفكير الكؿ أو
الالشيء(التفكير الثنائي) ,التجريد االنتقائي ,االستنتاج االنفعالي ,التفكير بمغة الينبغيات
عبارة (يجب وال بد) ,التفكير المأساوي توقع الكوارث ,التضخيـ والتيويؿ (التقميؿ).
ومف جية أخرى يرى الباحثاف أف اعطاء الحرية ألفراد المجموعة التجريبية

وتقديـ التعزيز في الوقت المناسب والتغدية المرتدة التي كاف ليا األثر في تعزيز دافعية

الطالب وانخراطيـ في البرنامج ,فضالً عف التفاعؿ االيجابي والتعاوف المشترؾ بيف أفراد

المجموعة التجريبية كاف لو االثر اإليجابي الذي أدى الى زرع الطمأنينة في نفوس

الطالب لطرح وجيات نظرىـ وآرائيـ  ,وفي ىذ االطار اكد (أروف بيؾ ) انو يمكف تعديؿ
التشوىات المعرفية وذلؾ مف خالؿ تحديد تمؾ التشوىات واعطاء افكار مضادة عكسية
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ليا واستخداـ االستراتيجات المناسبة ليا قائمة عمى اساس االستنتاج والدليؿ واستخداـ
الحوار السقراطي ,مع اعطاء صور ونماذج وقصص حقيقية ,وعمى اىمية المرونة في
التفكير واالبتعاد عف التفكير بالماضي والفشؿ واالنطالؽ الى الحاضر والمستقبؿ ونظره

تفاؤلية بعيدة عف الخوؼ وتوقع الكوارث ,فضالً عف بناء عالقة قوية مع المعالج والشعور

باألمف والعمؿ عمى ا ستخراج المكبوت والتفاعؿ وتقبؿ افكار االخريف واالستماع الى
وجيات نظر االخريف .
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
اوال :االستنتاجات
يستنتج الباحثاف ما يأتي
 -5امكانية استخداـ مقياس التشوىات المعرفية في دراسات اخرى وذلؾ لتوافؽ
مؤشرات القياسية المتمثمة بالصدؽ والثبات.
 -0أمكانية تطبيؽ البرنامج التربوي لتعديؿ التشوىات المعرفية لدى طالب
المرحمة االعدادية

ثانيا :التوصيات

يوصي الباحثاف بما يأتي-:

 -5االيعاز الى مديرية االعداد والتدريب في المديرية العامة لمتربية في محافظة نينوى عمى
إقامة دورات تدريبية عمى البرنامج المقترح لتعديؿ التشوىات المعرفية لدى طمبتيـ .

 -0اقامة ندوات مشتركة بيف كمية التربية لمعموـ االنسانية بجامعة الموصؿ والمديرية العامة
لمتربية في نينوى حوؿ التشوىات معرفية واثرىا عمى التحصيؿ العممي لمطمبة والصحة
النفسية .

ثالثا :المقترحات
استكماال لمبحث الحالي يقترح الباحثاف أجراء الدراسات المستقبمية االتية-:
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 -5التشوىات المعرفية وعالقتيا ببعض أنماط الشخصية لدى طمبة المرحمة االعدادية .
 -0أثر البرنامج التربوي في تعديؿ التشوىات المعرفية لدى طمبة المرحمة المتوسطة .
المصادر :

-5

ابراىيـ ,عبدالستار( :) 0755العالج النفسي السموكي المعرفي الحديث (أساليبو
وميادين تطبيقو)  ,الييئة المصرية العامة لمكتاب  ,القاىرة  ,مصر .

-2

ابراىيـ ,محمود( :)0774عمم النفس التربوي ,الطبعة الثالثة ,دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ,عماف ,االردف.

-3

ابو جعفر ,محمد عبد اهلل العايد( :) 0753عمم النفس النمو  ,مركز المناىج التعميمية
والبحوث التربوية ,و ازرة التربية والتعميـ ,ليبيا .

-3

ابو شعر ,عبد الفتاح عبد القادر محمد( :) 0770االفكار الالعقالنية لدى طمبة
الجامعات الفمسطينية وعالقتيا ببعض المتغيرات  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية
التربية  ,الجامعة االسالمية.

-1

احمد ,لمياء عبد الرزاؽ صالح الديف( :) 0753التشوىات المعرفية وعالقتيا بقمق
المستقبل وبعض االعراض االكتئابية لدى عينة من الشباب الجامعي من الجنسين
(رسالة ماجستير غير منشورة )  ,كمية التربية  ,جامعة عيف شمس .

-3

االشقر ,فارس راتب( :) 075,فمسفة التفكير ونظريات في التعمم والتعميـ  ,الطبعة
االولى  ,دار زىراف لمنشر والتوزيع  ,االردف .

-0

االماـ ,مصطفى واخروف( :)5997التقويم والقياس النفسي ,جامعة بغداد  ,دار
الحكمة ,بغداد.

-,

باركر ,كريس واخروف( :) 5999مناىج البحث  ,عمم النفس األكمينكي واالرشادي ,
ترجمة محمد نجيب الصبوه  ,مكتبة االنجمو المصرية  ,القاىرة ,مصر .
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بركات ,زياد (:) 0773التفكير االيجابي والسمبي لدى طمبة الجامعة دراسة ميدانية
في ضوء بعض المتغيرات  ( ,اطروحة دكتوراه غير منشورة ) ,جامعة القدس المفتوحة
.

 -57بيؾ ,جوديث ,واخروف( :) 0770العالج المعرفي االسس واالبعاد  ,الطبعة االولى ,
المركز القومي لمنشر ,القاىرة .
 -55التميمي ,محمود كاظـ(:) 0753عمم النفس المعرفي ,الطبعة االولى  ,دار صفاء
لمنشر والتوزيع  ,عماف
 -50الجميمي ,عمي سميماف حسيف( :) 0770أثر برنامج تعميمي في تعديل االسموب
المعرفي(التصمب الى المرونة ) لدى طمبة كمية التربية بجامعة الموصل ( ,اطروحة
دكتوراه غير منشورة )  ,كمية التربية  ,جامعة الموصؿ .
 -54حجازي ,عالء عمي( :) 0754القمق االجتماعي وعالقتو باألفكار الالعقالنية لدى
طمبة المرحمة االعدادية بالمدارس الحكومية في محافظة غزة ( ,رسالة ماجستير غير
منشورة)  ,كمية التربية  ,الجامعة االسالمية غزة .
 -53حسف ,ىدية جاسـ( :) 0750أثر العالج المعرفي السموكي في خفض اضطراب
الشخصية االعتمادية لدى طالبات المرحمة األعدادية  ,مجمة العموم التربوية والنفسية
 ,العدد (.),3
 -51حميمة ,ضيؼ( :) 0750االفكار العقالنية والالعقالنية حسب نظرية اليس  ,مجمة
ابحاث كمية التربية  ,جامعة سطيؼ  0الجزائر  ,العدد . 57
 -53الحمداني ,احالـ محمد ذيب( :) 0750أثر برنامج تعميمي في تنمية عوامل الغمق
االدراكي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ( ,اطروحة دكتوراه غير منشورة)  ,كمية التربية
 ,جامعة الموصؿ  ,العراؽ .
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 -50حمداف ,سناء سعدي شيت( :) 0751أثر برنامج تعميمي في تعديل التفكير الخرافي
لدى طالبات معيد اعداد المعممات(,رسالة ماجستير غير منشورة ) ,كمية التربية,
جامعة الموصؿ .
 -5,حمو ,عماد محمود( :) 075,التخمص من االفكار السمبية  ,الطبعة الولى  ,دار
المبادرة  ,عماف .
 -59الخطيب ,جماؿ ( :) 0770تعديل السموك االنساني ,الطبعة الثانية  ,دار حنيف لمنشر
والتوزيع ,الكويت .
 -07دياب ,مرواف عبد اهلل( :) 0773دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين االحداث
الضاغطة والصحة النفسية لممراىقين الفمسطينين( ,رسالة ماجستير غير منشورة) ,
كمية التربية ,الجامعة االسالمية ,غزة .
 -05الزغوؿ ,رافع النصير ,وعماد عبد الرحيـ الزغوؿ(:) 0774عمم النفس المعرفي  ,دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع  ,عماف –االردف .
 -00زريقات ,أبراىيـ عبد اهلل ( :) 0770تعديل السموك االطفال والمراىقين ,الطبعة االولى
 ,دار الفكر لمنشر والتوزيع ,عماف .

-23

 زىراف ,حامد عبد السالـ ( :) 0771الصحة النفسية والعالج النفسي ,الطبعةالرابعة ,عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ,القاىرة –مصر .

-24

سي جي ,ىوفماف( :) 0750العالج المعرفي السموكي ,ترجمة مراد عمي عيسى ,
الطبعة االولى ,دار الفجر ,القاىرة  ،مصر.

 -01الشريؼ ,بسمة( :) 0773أثر برنامج جمعي لتعديل التشوىات المعرفية في خفض
االكتئاب وتحسين مستوى التكيف لدى طمبة المرحمتين االساسية والثانوية( ,اطروحة
دكتوراه غير منشوره)  ,كمية الدراسات العميا  ,الجامعة االردنية .
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 -03الشمري ,عمار عبد عمي حسف( :) 0754التشوىات المعرفية والعدوى االنفعالية
وعالقتيا بالشخصية اليدمية( ,اطروحة دكتو اره غير منشورة)  ,كمية اآلداب  ,جامعة
بغداد .
 -00الشيباني ,بدر ابراىيـ( :)0777سيكموجية النمو (تطور النمو من االخصاب حتى
المراىقة )  ,الطبعة االولى  ,مركز المخطوطات والتراث الثقافي  ,كمية التربية ,جامعة
الكويت .

-22

صالح ,عمي عبد الرحيـ وآخروف( :) 0754ومضات في عمم النفس  ,الطبعة االولى ,
دار الرضواف لمنشر والتوزيع .

 -09صالح ,قاسـ حسيف( :) 0753االضطرابات النفسية والعقمية اسبابيا طرائق عالجيا ,
دار دجمة لمنشر والتوزيع  ,االردف .
 -47طموني ,عبد الرحمف أحمد محمود( :)0759فاعمية برنامج إرشادي معرفي في خفض
التشوىات المعرفية لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة( ,رسالة ماجستير غير منشورة)
 ,جامعة القدس ,فمسطيف .
 -45ظاىر ,ىدية جاسـ حسف ,وصفاء حسيف محمد عمي( :)075,تأثير االيحاء الذاتي
وحؿ المشكالت في خفض التشوىات المعرفية لدى الشباب العاطميف عف العمؿ  ,مجمة
المعيد العالمي لمدراسات والبحوث ,المجمد ( . )3العدد (.) 3
 -40العادلي  ,راىبة عباس ,وختاـ شياع غاوي القريشي( :) 0753التشوىات المعرفية لدى
طمبة المرحمة المتوسطة  ,مجمة كمية التربية االساسية ,المجمد ( , )00العدد.91
 -44عبد االحد ,خمود بشير( :) 0751أثر برنامج معرفي وفقا لنظرية أرون بيك في تغيير
أساليب التفكير الغير مجدي لدى طمبة الجامعة ( ,اطروحة دكتوراه غير منشورة ) ,
كمية التربية  ,جامعة الموصؿ .
 -43عبد السالـ ,محمد عزت( :) 0770أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس العموم
عمى تعديل بعض التصورات الخاطئة لممفاىيم العممية وتنمية التفكير المنظومي لدى
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تالميذ الصف األول االعدادي ( ,رسالة ماجستير غير منشورة)  ,كمية التربية  ,جامعة
االسكندرية ,مصر .
 -41عبد العظيـ  ,حمدي عبد اهلل (:) 0750برامج تعديل السموك وطرق تصميميا ,
الطبعة االولى  ,دار الكتب والوثائؽ  ,الجيزة -مصر .
 -43عبد اليادي ,فخري( :) 0757عمم النفس المعرفي ,الطبعة االولى ,دار اسامة لمنشر
والتوزيع ,عماف –االردف.
 -40العتوـ ,عدناف يوسؼ( :) 0750عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق  ,الطبعة
الثالثة  ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,عماف .
 -4,العصار ,اسالـ اسامة محمود( :) 0751التشوىات المعرفية وعالقتيا بمعنى الحياة
لدى المراىقين في قطاع غزة(,رسالة ماجستير غير منشورة)  ,كمية التربية  ,الجامعة
االسالمية .

-33

عودة ,فتحية احمد ( :) 0759تعديل السموك ارتباطات وتطبيقات  ,الطبعة األولى ,
دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ,عماف.

-44

عودة واخروف ( :)0751أثر برنامج إرشادي لتعديؿ التشوىات المعرفية لدى الزوجات
في تحسيف مستوى التكيؼ الزواجي والعالقة بيف األبناء  ,مجلة العلوم التربوية ,
المجلد ( , )42العدد ()1

 -35الفسفوس ,عدناف احمد( :) 0773اساليب تعديل السموك االنساني  ,الطبعة االولى ,
السمسة االرشادية ( ,)0فمسطيف .
 -30الفقي ,ابراىيـ( :) 0770قوة التفكير ,الطبعة االولى  ,دار الراية لمنشر والتوزيع .

-43

القمش ,مصطفى نوري ,وخميؿ عبد الرحمف المعابطة( :) 0779االضطرابات االنفعالية
والسموكية ,الطبعة الثانية ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,عماف .

 -33كازديف ,االف( :) 0774االضطرابات السموكية لألطفال والمراىقين  ,ترجمة عادؿ عبد
اهلل محمد  ,الطبعة الثانية  ,دار الرشاد  ,القاىرة .
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 -31الكروي ,رواء وليد عبد الوىاب( :) 075,عالقة االخفاق المعرفي بالسيطرة االنتباىية
والتشوه االدراكي لدى طمبة المرحمة االعدادية ( ,اطروحة دكتوراه غير منشورة) ,
كمية التربية  ,الجامعة المستنصرية  ,العراؽ .
 -33مجمي ,شايع عبد اهلل ,وكماؿ يوسؼ بالف( :) 0755االفكار الالعقالنية وعالقتيا
بالضغوط النفسية لدى طمبة كمية التربية بصعدة -جامعة عمراف  ,مجمة جامعة دمشق
 ,كمية التربية  ,المجمد . 00
 -30محمد ,عادؿ عبد اهلل(:)0777العالج المعرفي السموكي أسس وتطبيقات  ,دار الرشاد
لمطباعة والنشر ,القاىرة  ,مصر .
 -3,مميكة ,لويس كامؿ( :) 5997العالج السموكي وتعديل السموك ,الطبعة االولى ,دار
القمـ لمنشر والتوزيع ,الكويت

-43

نصر ,فتحي ميدي محمد ( :) 0779فاعمية برنامج ارشادي معرفي سموكي في
خفض مستوى االكتئاب وتحسين تقدير الذات لدى الشباب الجامعي ( ,رسالة
ماجستير غير منشورة)  ,كمية التربية  ,الجامعة االسالمية

 -17النيار ,عبد الرحمف( :) 4754افكار من وحي الحياة ,الطبعة الثانية ,دار القمـ ,
دمشؽ.
 -15ىاروف ,احمد( :) 0750بطارية مقايس اخطاء التفكير والتشوىات المعرفية ,مكتبة
االنجمو المصرية .
 -10اليويش ,ريما بنت عبد الرحمف بف سعد( :) 0757االحكام التمقائية عن الذات
والعدوان والعدائية لدى عينة من النساء المعنفات نزيالت دار الحماية وغير المعنفات
بمحافظة جدة  ( ,رسالة ماجستير غير منشورة )  ,كمية التربية .
 -14الييتي ,تيسير عمر ىندي مفرد( :) 0759البناء النفسي وعالقتو بالتشوىات المعرفية
لدى الطمبة النازحين( ,رسالة ماجستير غير منشورة)  ,كمية التربية  ,جامعة االنبار .
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"Abstract"
The study aimed to identify the impact of an educational
program in the modification of cognitive distortions in the
preparatory stage students. The sample reached (70) of the students
of the preparatory stage were selected from (Abdulaziz Abdulaziz
Abdullah), (34) students to represent the (experimental group), and
preparatory (Abu Hanifa Al-Numan) 36) students to represent the
(control group), and to achieve the objectives of the research has
required the need to build a measure of cognitive distortions as well
as building an educational program based on the dimensions of
cognitive distortions identified by (Aaron Beck) and the researchers
extracted psychometric characteristics of the scale of virtual
honesty, and the sincerity of construction, The researchers designed
an educational program of (15) lessons after extracting the apparent
sincerity, and after applying the pre-measurement to the two
research groups, the equivalence procedures between the two
research groups were verified in the light of some variables. The
researchers applied the educational program to the experimental
group. Upon completion of the program, telemetry was applied to
the two research groups (experimental and control), the data were
treated statistically using (T test of two independent samples, Test
The results indicated that there was a statistically significant
difference at the level of significance (0.05) between the mean
cognitive distortions in the two research groups and in favor of the
control group.
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