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 ملخص الدراسة:
الدراسة إلى التحقق من فعالية برنامج قائم على فنيات العالج  المعرفالا الساللوكا فالا هدفت 

خفالالا التوجالالع العالالدما لالالدن عينالالة مالالن لليالالة جامعالالة الفيالالوم مالالن مالالدمنا  الالي ات الوا الال  ا جتمالالاعا  

هذا الهدف تم تطييق أدوات الدراسة  والمتمثلة فا مقياس التوجع العدما لدن للية الجامعة  ولتحقيق

  لالال  ولاليالة بالمرحلالة الجامعيالة باليعا كليالات 683))إعداد : الياحال(  علالى عينالة م ونالة مالن 

جامعالالة الفيالالوم واللالالا  ختيالالار مجمالالوعتين مالالن هالالذع العينالالة بنالالا  علالالى حسالالا  ا ربالالاعا ا علالالى 
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 الي ات التوا ال  مواقال  ودمالا  مقيالاس إوبعد حصرهم قالام الياحال( بتطييالق  ا دنى وا رباعا 

وفالا  الو    ة  لالال  ولاليال32ا جتماعا  حي( بلغت عينالة الدراسالة فالا  الو  هالذا المحالا )

ممن لديهم إدما  لشي ات التوا   ا جتمالاعا   لال  ولالية 20هذع الخطوة وق  ا ختيار على )

 10مشاركين    والمجموعة الضابطة ) 10وتم تقسيمهم إلى مجموعتين وهم: المجموعة التجرييية )

 مشاركين . وخلصت نتائج الدراسة إلى:

ن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطا رت  درجات المجموعالة التجريييالة فالا القياسالي -

 وأبعادع لصالح القياس اليعدي.التوجع العدما القيلا واليعدي على مقياس 

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطا رتال  درجالات المجموعالة التجريييالة والمجموعالة  -

وأبعالالادع لصالالالح المجموعالالة وجالالع العالالدما التالضالالابطة فالالا القيالالاس اليعالالدي علالالى مقيالالاس 

 التجرييية.

عدم وجود فالروق دالالة إحصالائياً بالين متوسالطا رتال  درجالات المجموعالة التجريييالة الكالور  -

يمالا وأبعالادع فالتوجالع العالدما والمجموعة التجرييية إناث فا القياس اليعدي على مقيالاس 

 عدن اليعد الثال( من أبعاد المقياس وجود فروق لصالح ا ناث.

دم وجالالود فالالروق دالالالة إحصالالائياً بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات المجموعالالة التجريييالالة فالالا عالال -

 وأبعادع.التوجع العدما القياسين اليعدي والتتيعا على مقياس 

 للية الجامعة -ا ر اد المعرفا السلوكا –التوجع العدما : ال لمات المفتاحية 
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The effectiveness of cognitive behavioral therapy in reducing 

Nihilistic orientation among university students who are addicted 

to social networks 

Abstract: 

The study aimed at investigating the effectiveness of a program based 

on the techniques of cognitive-behavioral therapy in reducing nihilistic 

orientation among a sample of Fayoum University students who are addicted to 

social networks. To achieve this goal, the study tools represented in the 

nihilistic orientation scale of university students (prepared by: the researcher) 

were applied to a component consisting of (683) male and female students at 

the university stage in some colleges of Fayoum University, to choose two 

groups from this sample based on the account of the higher quadrant and the 

lower quadrant, and after their inventory, the researcher applied a questionnaire 

to social media addiction, where the study sample in the light of this criterion 

(32) Male and female students, after a group of Steps for the selection of the 

experimental sample was selected (20) of the students who have an addiction to 

social networks were divided into two groups, namely: the experimental group 

(10 participants), and the control group (10 participants). The results of the 

study concluded that: 

- There were statistically significant differences between the ranks levels of the 

experimental group scores in the pre and post measurements on the scale of the 

nhlsti / nihilistic orientation and its dimensions in favor of the dimensional 

measurement. 

- There were statistically significant differences between the mean levels of the 

degrees of the experimental group and the control group in the dimensional 

measurement on the scale of the nhlsti / nihilistic orientation and its dimensions 

in favor of the experimental group. 

- There were no statistically significant differences between the ranks scores 

for the degrees of the male experimental group and the experimental group for 

females in the dimensional measurement on the nhlsti / nihilistic orientation 

scale and its dimensions, except for the third dimension of the scale, there were 

differences in favor of females. 

- There were no statistically significant differences between the ranks levels of 

the experimental group scores in the two dimensional and consecutive 

measurements on the scale of the nhlsti / nihilistic orientation and its 

dimensionsranks 

Keywords: Nihilistic orientation ( nhlastia) - behavioral cognitive counseling - 

university students. 
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 :الدراسةمقدمة أوالً: 
 بالمجتم  المصري مسطح عريا من الهرم الس انا لع  لذلاالشيا   ريحة  تحت 

 من قي  مراكز ا هتمام الجامعا على وجع التحديدتنال  ريحة الشيا  بصفة عامة والشيا  

أهم  واحدةالعديد من الياحثين على مختلف توجهاتهم اليحثية ؛ واللا ل و  هذع الشريحة 

 ا ما   مام الفئات العمرية التا يق  على عاتقها تقدم الدول والنهوض بها ؛ عجوة على أنهم

 من أهم واحدةالمرحلة الجامعية  تعد ومن ثم.  عفا أي مجتم  والقوة المحركة ل افة أركان

   خجلعالطال يحتا لذلا  ؛المراح  التعليمية التا يمر بها الفرد خجل رحلتع التعليمية وأخطر

 عياجلى احتلشعور بالتوافق م  متطليات الحياة الجامعية الجديدة  با  افة إل هذع المرحلة

جديدة  ات الة التا تم نع من التعام  م  المعطييعا ا م انيات والمقدرات النفسية والف ريل

 ئة تعلمإلى بي الناتج عن انتقالعو للمش جت التا قد يواجهع خجل تلا الحياة الجديدةوالتصدي 

لتا ااقات هذع الييئة من استعدادات ومقدرات ومتطليات للمس جديدة فا الجامعة  وما تتطليع

ت  داقاويدرسونها  وأسالي  التدريس الجديدة  وتش ي  اتجاهات وت وين عجقات اجتماعية  

 جديدة مختلفة عما كا  يألفع الطلية فا المدارس.

ماعا هتم العديد من الياحثين فا مجال علم النفس العام وعلم النفس ا جتأ هذا وقد

عوام  بنا   نحدإ ونها نظرا ل؛ ومعتقدات لج  الجامعةتوجهات  بدراسةعلى وجع التحديد 

وخا ة أثنا  تفاعلع م  الييئة ا جتماعية  الشخصية وأحد المحددات القوية لسلوكيات الفرد

 ,Monneuse, Bellisle & Koppert, 1997 & Sobal, & Bursztyn) المحيطة بع

1998 & Gasse & Tremblay, 2011 & Beacham, & Rouse, 2011 & 

Hijazeen, et al, 2014 & Gare, 2017 & Krausz, 2017 & Creasy, 2018 

&.  

تعدي  بعا فمن خجل تحديد اتجاع الفرد يم ن التنيؤ بسلوكع ب  وقد يم ن  

 متقدمةالدول ال أغل تحرص  لذا  السلوكيات من خجل تعدي  ا تجاهات أو التوجهات لديهم

زم   لإم التوجهات لديه اوتعدي  بع االتوجهات التا ينزع فئة الشيا  لهعلى تحديد أ  ال 

ا ع العدمالتوجالتا على درجة عالية من الخطورة ما يعرف ب التوجهات ن تلاحدإولع  ؛ ا مر

ي  ية؛ تنوتخرييتطرفيع عدوانية  اللا التوجع الذي يتينى  احيع مجموعة اعتقادات الات ميول 

ها  يرر لن تمس ع بأ  الحياة ليس لها معنى وليس لها قيمة وأ  القيم   أساس لها و  مع

ف الظرو أ  تغيرها ليس هو الح  ب  أ  الح  هو تدمير تلاوأ  أحوال المجتم  سيئة لدرجة 

 .  Smith, 2018, 12-18) وإنشا  ظروف مجتمعية جديدة

  امعاالج التا قد تنشر لدن الشيا  التوجهاتأخطر  منواحد التوجع العدما  أ كما 

ً أخطر  ب  أحد هذا  خطورةمن ت حيُ( ؛ التا قد تنتشر لديهم  التوجهات المعرفية المختلة وظيفيا

ها  ب  متينى هذا التوجع يرفا منطقية الحياة ويرفا العديد من  وابطأ  فا كو   التوجع

فرد فال ؛للعديد من المعتقدات والثوابت الحياتيةقد يص  ليرفا وين ر وجود قيمة للحياة و

ها لأساس  يرن أ  القيم والمعتقدات ا خجقية    النهلستا التوجعالمتينا لهذا التوجع )

درجة ئة للوليست  رورية فا الحياة  وأ  الوجود والحياة   معنى لع وأ  أحوال المجتم  سي

بو أتوا  )سيد عيد العظيم محمد   محمد عيد ال التا يصيح تدميرها  ئ مرغو  فيع لحد الاتع

خرين وتخري  إلى العدوا  على اآليمي   النهلستاالفرد با  افة إلى أ   . 2   2006النور   

ل ن  جح وب  ويثور على النظم ا جتماعية ليس لإل ؛نيذ القيم والخرو  عليهاوالممتل ات  

 . 19  2011  عويسمروة سعيد )جهة نظرعمن وعديمة القيمة وليس لها جدوع أنها لمجرد 
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 وخا ةباليح( والدراسة التوجع العدما  تناولتأو ت بعا الدراسات التا  لذلا

بضرورة دراسة هذا التوجع دراسة متعمقة  واليح( عن بعا  للية الجامعةلدن فئة 

واع ن ونوا فئة حتى   يال تلاالتدخجت ا ر ادية أو العججية لخفا هذا التوجع وخا ة لدن 

لصعيد اهذع الدراسات على  بينومن  .لجستقطا  من قي  بعا الفئات الات النزعة التدميرة

د    أما على الصعيPratt (2001 برات    ودراسةHoskey (1999 هوس ا ا جنيا دراسة

دراسة    و2006) محمد عيد التوا  أبو النور&  سيد عيد العظيم محمددراسة  فنجدالعربا 

ذا هتقدم لنا التو يات بضرورة إجرا  تدخجت عججية لتعدي    2011) مروة سعيد عويس

عا . إ  أ  الياح( لم يتم ن من الو ول ليالتوجع لدن لج  الجامعة نظراً لخطورتع

نفسية ات الالدراس لندرةنظراً  الدراسات العججية أو ا ر ادية التا حاولت خفا هذا التوجع

دراسات ال تلاالتا تناولت هذا المتغير رغم تو ية  - الياح( إلجعفا حدود  –جية والعج

 وكذلا المزيد من الدراسات حول هذا المتغيرالتا أجريت على هذا المتغير بضرورة إجرا  

  .خفا هذا التوجع لدن الشيا  الجامعال محاولة إعداد برامج عججية

 ؛هذع المش لة وبعا المتغيرات الات الصلة اليح( حول مراجعة أدبياتول ن من 

 يفياً وا تجاهات المختلة وظ ةالمعرفي اتوالتشوه  التوجع نحو الحياة  وخوا  المعنىك

  أ خلصن؛ الات الجدون فا هذع المتغيرات وا ر ادية وا لجع على بعا التيارات العججية

ة لديع نتيج رسختالتا  المشوهعبعا المعارف  يعود إلىقد لدن الفرد التوجع العدما 

 لنهلستااالفرد تجع   المشوهعهذا المعارف و؛ ع على بنا  هذا التوجعتاحت اكع بخيرات ساعد

 وعليع يعد سيي  خفا هذا التوجع يتمث  فا ؛معارف قد يشوبها بعا ا خطا ب يتمسا

توجع ول ما يحوتعدي  معارفع  الفرد المتينا لهذا التوجع تف يرالمعرفا و تعدي  بنائعمحاولة 

ة التا لعججيمما دف  الياح( إلى اليح( حول ا سالي  ا بع عدمياً من قيم ونظم وحتى الحياة.

 لديع تنتما للمدرسة المعرفية؛ فالمدرسة المعرفية تري أ  ا طرا  الفرد وظهور مش جت

ية لعججاا سالي   أحد يأتا من ا طرا  معارفع وأف ارع؛ لذا يعد العج  المعرفا السلوكا

 المناسية لهذا التوجع.

ا فالعج  المعرفا السلوكا التا تناولت فعالية هذا وقد أظهرت بعا الدراسات 

ة ة عاليمدن تمت  هذا ا سلو  العججا بفعاليخفا العديد من أ  ال ا  طرابات النفسية 

ة ؛ ولع  من هذع الدراسات دراسفا خفا تلا ا  طرابات خا ة لدن فئة لج  الجامعة

يرة خ  والتا خلصت إلى فعالية ا ر اد المعرفا السلوكا فا خفا 2003سلما بنت  الح )

يد فا حين كشفت دراسة  ادية أحمد عالشعور بالوحدة لدن لاليات المرحلة الجامعية  

بوليزم ميتاال  فعالية ا ر اد المعرفا السلوكا فا خفا ا  ابة بمتجزمة 2008الخالق )

لية   عن فعا2012) لدن لج  الجامعة  فا حين كشفت نتائج دراسة   سيد أحمد الوكي  

 ورة الجسم لدن ا طرا  و عج  فقدا  الشهية العصياالعج  المعرفا السلوكا فا 

ا عن فعالية العج  المعرف Lynch; et al (2018)كما كشفت دراسة لاليات الجامعة؛ 

عن فعالية  فقد كشفت Morris; et al (2017) كتئا   أما دراسة السلوكا فا خفا ا

ائج العج  المعرفا السلوكا كمدخ  وقائا لدن مر ا التها  المفا  . فا حين كشفت نت

السلوك عن فعالية هذا النوع من العج  فا خفا  Brown; et al (2016)دراسة 

فا خوالتا كشفت عن فعالية هذا العج  فا  Landry; et al (2018)ا نتحاري؛ ودراسة 

 أعراض نوبات الهل .



فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما 

 ............................................... )النهلستا 

 - 1636 - 

ت اجية الوأحد من المداخ  العجيعد العج  المعرفا السلوكا أ   ومما سيق يتضح لنا

ق ؛ المنطبفا خفا هذا التوجع وخا ة لدن تلا الفئة العمرية التا قد تقي  المحاجاة  ا ثر

أ  ف؛ النفسا ا  طرا تفسير ونظريتع فا  المعرفا السلوكا العج انطجقا من مسلمة و

عارف؛ حينما تضطر  معارفع وأ  السيي  للشفا  هو تعدي  هذع الم يشعر با  طرا الفرد 

 سالي  أحد أقون ا باعتيارع المعرفا السلوكا العج أ  إلى هذع المسلمة  تقودناومن ثم 

 لعججيةالي   تجاهات المشوع؛ ربما ي و  أحد ا ساالقائمة على تعدي  المعارف وا ا ر ادية

عة النهلستا  فالفرد النهلستا قد تت و  لديع النزالعدما /الفعالة فا خفا التوجع 

تع عجقعن  وأعن المجتم   وأالعدمية نتيجة تشوع بنا ع المعرفا عن الاتع النهلستية/

القيم    ونيذالقيم والضوابط المحيطةولد لديع نزعة تدميرع أو نزعة لخرق تاآلخرين مما قد يب

 وا خجقيات التا تحد من حرية استخدام نزعاتع تجاع المجتم  واآلخرين.

 فامعرال عوتعدي  بنا  الذي يتينا التوجع العدماومن ثم فإ  تعدي  معارف الفرد  

 علي ع؛ وبنا ً الناجمة عنعربما يسهم فا خفا هذا التوجع  والحد من العديد من المش جت 

فا خالمعرفا السلوكا فا  العج فعالية التعرف على ع الدراسة هذيحاول الياح( خجل 

 .التوا   ا جتماعا  ي اتالجامعة مدمنا  لليةالتوجع العدما لدن عينة من 

 :الدراسةمشكلة ثانياً: 
 بالر الجالامع  من خالل  ووالالا الباحالع مالن  ينالة مالن الشالبا   هذه الدراسةمشكلة نيعت 

والتالالا مالالن أبرزهالالا الصالالفحات وغالالرف الدرد الالة المختلفالالة التوا الال  ا جتمالالاعا خالالجل   الالي ات

التالالا يتجمالال  الشالاليا  فيهالالا ويطرحالالو     الالفحة مشالال جت  الاليا  –) الالفحة مشالال جت اجتماعيالالة 

بصالالفة عامالالة لياحالال( تمسالالا بعالالا الشالاليا  ا حالال  ؛ حيالال(  بعالالا القضالالايا ويتحالالدثو  خجلهالالا

 /ةالتالا يشالوبها بعالا المغالطالات المعرفيال ا ف الارباليعا  والشيا  الجامعا على وجالع التحديالد

مالا هالو سياسالا ومالا هالو  ا ف الار؛ ومالن هالذع Dysfunction Cognitive المعارف المعطوبالة

ا فمالن بالين أبالرز تلال؛   وما هو أسالري   ومالا هالو اجتمالاعاوما هو سلوكا وما هو دينا  ثقافا
 زوا  ف الرةيالرو  ف الرة الال لا الفئةتالمغالطات المعرفية التا جذبت انتياع الياح( أ  العديد من 

ن  من أ  وأنع   ما  زم تتغيرالمجتم  فا قيم  ودي    ات وين ا سرة   داعا له مخنقة وأ 
  يعيش الولد والينت سوياً فالا منالزل واحالد كأ الدقا  أو اخالوي؛ وبمناقشالة الاليعا مالنهم فالا أ

ا هالو مالمنها ما هو  الرعا ومنهالا الزوا  وكذلا العجقات ا جتماعية  بد أ  ي و  لها  وابط 
 . اعراف وقيم. كا  الرد أ  اللا يج  أ  يتغير    هذا ثوابت من القدما 

 حالال   المعالالارفوبمطالعالالة الياحالال( لالاليعا القالالرا ات وال تابالالات التالالا تناولالالت مثالال  هالالذع 

تشال   الفالرد ومعالارف معتقالدات واتجاهالات  هناك العديد من الدراسالات التالا تالري أ الياح( أ  

فحينما تخت  هذع   جماعاأو سلوك  يسوا  كا  هذا السلوك فرد ون محددات سلوكياتعأحد أق

 Quigley; et) ا تجاهات أو تشوع يصدر عن الفرد استجابات سلوكيع قد يشوبها ا  طرا 

al, 2018 & Davies; et al, 2018 & Giugliano; et al, 2017 & Donnelly; et 

al, 2016.  

وسالرعة  فالات مالن خالجل ا نفتالاح الت نولالوجاالثقافا وزحف بعالا الثقاإ  أ  ا نفتاح  

س نتجالالت بعالالا التوجهالالات التالالا تع الالأالتوا الال  ا جتمالالاعا بالالين ا فالالراد داخالال  وخالالار  الالالولن 

ين لعال  مالن بالو  ا فراد وخا الة  الريحة الشاليا  ةسليا على  خصيالات تأثير  معارفرسوخ 

بها الفرد فا  يتأثرالتا قد  التوجهاتمن أخطر  اً واحدوالذي يعد التوجع العدما هذع التوجهات 

خطالورة نظالراً لو .والتا يمث  معتنقها خطراً  ديداً علالى الاتالع واآلخالرين والمجتمال  بالأثرع حياتع
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فئة من الفئالات الخصالية لجسالتقطا  الف الري  أنهاوخا ة  الشيا  الجامعالدن التوجع العدما 

أ الاليح  زمالالا محاولالالة التصالالدي لهالالذا التوجالالع  مالالن قيالال  العديالالد مالالن الوي التوجهالالات التخريييالالة

أو ومحاولالالة إجالالرا  دراسالالات لخفالالا هالالذا التوجالالع وخا الالة وإ  كانالالت الدراسالالات السالالي ولوجية 

ة رعالجوة علالى نالد -الياحال( إلالجعفالا حالدود  -التا أجريت على هذا المتغير قليلة جداً العججية 

 لخفاا محاولة تقديم برنامج الدراسات فباكورة الدراسات ب  ت اد ت و  ف رة هذا اليح( من 

 .التوا   ا جتماعا  ي اتللية الجامعة من مدمنا وخا ة لدن  هذا التوجع

 التوجالع النهلسالتا تعالد ويالا الشاليا  الجالامعامالن  الدراسالةفالإ  مسالاعدة عينالة  وعليع 

قال  يالفالرد والمجتمال  فهالو   نظالراً لمخالالر هالذا التوجالع علالى ع الدراسالة سيي  قوي  جالرا  هالذ

  .خطورة عن النزعة للتطرف أو الميول التخرييية 

 الرئيسا التالا: السؤالفا محاولة ا جابة على  الدراسةومن ثم تتلخص مش لة 

مالن  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما )النهلستا  لدن عينالة العج فعالية  ما

 ؟  التوا   ا جتماعا  ي اتالجاامعة مدمنا للية 

 الفرعية التالية: ا سئلة السؤالويتفرع من هذا 

 ؟اسةالدرعينة فا خفا التوجع النهلستا لدن  فعاليةالمعرفا السلوكا  العج  ما فعالية -

بعالد  التوجع العالدماالتجرييية فا  وا ناث من عينة المجموعة الذكوره  يوجد فروق بين  -

 ؟تطييق اليرنامج

لسالتا فالا خفالا التوجالع النهالمعرفا السلوكا بعد فترة المتابعة  العج ستمر فعالية ته   -

 ؟لدن عينة الدراسة

 :الدراسةأهداف ثالثاً: 
 تحقيق ا هداف التالية:إلى  ت هذع الدراسةسع

 .عينة الدراسةلدن  العدماالمعرفا السلوكا فا خفا التوجع  العج فعالية ال شف عن  -

يرنالالالامج بعالالد تعر الالهم لل العالالدما الالالذكور وا نالالاث مالالن الوي التوجالالعالفالالروق بالالين  تحديالالد -

 ا.العجج

لالدن عينالالة العالدما فالا خفالالا التوجالع الساللوكا المعرفالا  العالالج فعاليالة بقالا   ال شالف عالن -

 .بعد فترة متابعة " هر ونصف" الدراسة

 :الدراسةأهمية رابعاً: 
 أهمية الدراسة النظرية:  -أ

 :النظرية من اأهميته ةالحالي الدراسة تستمد

 فئة ا كثرال االشيا  الجامعا وخا ة ل ونهوها فئة  الدراسة؛عليها  ةالمطيقفئة الأهمية  -

  إنتاجية فا المجتم   ومن ثم فإ  أختلت اتجاهاتهم أ يحوا أكثر عر ع لجستقطا

؛  رةالف ري من قي  بعا الفئات المدمرة  فتتحول هذع الطاقة المنتجة إلى لاقة مدم

ج  تلا العينة من الطف؛ التوا   ا جتماعا  ي اتوخا ة فئة للية الجامعة مدمنا 

ا جتماععر ة لجستقطا  الف ري بسهولة نتيجة إدمانهم للدخول إلى مواق  التوا    ا 

 المختلفة.

اللا التوجع الذي يجع  الفرد ينيذ التوجع العدما وها  التا تتناولها الدراسةمش لة الأهمية  -

القيم وا خجق ويرن أنع   وجود لألخجق فا الحياة و  جدون من الوجود فا الحياة وأ  

ويج  تدميرع وأ  الخير والشر   وجود لع و  قيمة لهما فا  سيئالنظام ا جتماعا 
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جد الييئة   وخا ة أ  عينة الدراسة من مدمنا مواق  التوا   ا جتماعا تالحياة

 .ا فترا ية التا تعزز لديهم تلا ا ف ار والمعتقدات

 األهمية التطبيقة للدراسة:  - 
 الدراسة الحالية أهميتها التطييقية من: تستمد

أوليالا  و الشيا  تنشئةالقائمين على المسئولين وتفيد  الدراسة عيأم  الياح( أ  نتائج هذ -

 لة نظراً لمخالر هالذع المشال ا مور فا التصدي لهذا المش لة وخا ة لدن الشا  الجامعا

 على المجتم  الجامعا على وجع التحديد وعلى المجتم  بصفة عامة.

 المساهمة فا الحد من انتشار هالذا التوجالع مالن خالجل تقالديم خطالة عججيالة تخضال  للتجربالة -

 يية.على عينة لها موا فات و وابط تجري

ا انتقا  بعا الفنيات التا تنتما للمدرسة المعرفية وال شف عن مالدن فعاليتهالا فالا خفال -

التوجع العدي لدن عينالة الدراسالة قالد يسالهم فالا بنالا  خطالة وقائيالة منالاظرة فالا  الو  تلالا 

 الفنيات للحد من هذا التوجع بين عينة لج  الجامعة.

الية المساهمة فا و   معايير تشخصية لهذا التوجع الخطير لدن عينة كعنية الدراسة الح -

قالالد يسالالهم فالالا الحالالد مالالن ا خالالتجل والتطالالرف الف الالري لالالدن عينالالة الدراسالالة والتالالا تعالالد أمالال  

 ومستقي  الولن فا دف  عجلة التنمية.

ن تقنينالع مال إعداد مقياس للتوجع النهلستا/ العالدما لالدن الشاليا  الجالامعا مسالتمد معالايير -

 عينة مصرية.

ففالالا  –إعالداد برنالالامج قالائم علالالى فنيالات العالالج  المعرفالا السالاللوكا لخفالا التوجالالع العالدما  -

خ  تعالد هالذع الدراسالة مالن بالاكورة المحالاو ت اليحثيالة التالا تهالدف التالد -حدود علم الياحال(

 العججا لخفا هذا التوجع لدن عينة الدراسة.
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ً  الدراسةمصطلحات خامساً:   :إجرائيا
 لنحواتضمن الدراسة الحالية بعا المصطلحات يم ن تعريفها وتحديدها إجرائيا على 

 التالا:

 : Nihilism Orientation التوجه العدم  -أ

 عجاهواتالفرد  نزوع بأنعالتوجع العدما  عرف الياح(يُ فا  و  المقياس المستخدم 

لقيم لو  وجود لتينا فلسفة عدمية فا حياتع تجعلع يرن أنع   معنا و  قيمة للحياة  

فة تدمير كاالفرد نزعة ليسيطر على كما   لها ةوا خجق فا الحياة فها مجرد مفاهيم   قيم

 وبعار عديم الجدون وأ  الخير والشوخرق النظام ا جتماعا ل ونع  المعايير ا جتماعية

 .عيارة عن مفاهيم مجردة   وجود لها و  قيمة لهاالمفاهيم المماثلة 

دن لالعلالى مقيالاس التوجالع النهلسالتا  الفردإجرائياً : بالدرجة التا يحص  عليها  ويُعرف
 إعداد : الياح( .الشيا  الجامعا )

 :Cognitive Behavioral Therapy  المعرف  السلوك  العلج- 

ينطلالق مالن إعادة تش ي  التف ير السالليا والساللوك المترتال  عليالع  يهدف عججاأسلو  

مؤداهالالالا أ  التف يالالالر المشالالالوع والسالالالليا هالالالو السالالالي  ا ساسالالالا فالالالا ظهالالالور  مسالالاللمة أساسالالالية

سالالن ا  الالطرابات النفسالالية لالالدن ا فالالراد  وأ  التقيالاليم الالالواقعا وتعالالدي  التف يالالر يالالؤدي إلالالى تح

. الفالردالراسالخة لالدن  المشالوعالمعالارف  ا نفعال والساللوك واسالتمرار التحسالن ينالتج مالن تعالدي 

  17  2007)بيا  

أنالالع بالمعرفالالا السالاللوكا فالاليم ن تعريفالالع  العالالج فنيالالات القالالائم علالالى العالالج  أمالالا اليرنالالامج 

المعرفالالا  العالالج واسالالتراتجيات مسالالتند علالالى فنيالالات  مالالنظم ومحالالدد بخطالالة زمنيالالة عججالالامخطالالط 

المختلفالالة سالالعياً لخفالالا هالالذا النهلسالالتا  العالالدما/ لتوجالالعامظالالاهر لتعامالال  مالال  هالالدف ابالسالاللوكا 

الالة فالا عنا ر ايجابيالة وفع هموتينيهم توجع إيجابا فا الحياة يجعل الدراسةلدن عينة التوجع 

 المجتم  .

 التوالا االجتما  : شبكاتطلبة الجامعة من مدمن   -ج
ا سنة  ممن يق  علاليهم محال 22-19لج  الجامعة التا يتراوح أعماهم ما بين ) فئة

التوا ال  ا جتمالاعا فالا  الو  ا سالتييا  المسالتخدم بالدراسالة   الي اتالو ول لدرجالة إدمالا  

 .المجموعة التجريييةلتشخيص أفراد عينة 

  الدراسة: محدداتسادساً: 
 ا تا: فا تتمث لدراسة الحالية المحددات ل يوجد مجموعة من

 وتتمث  فا جامعة الفيوم.:  الم انية المحددات -أ

ا تتمث  فججا و: وتتحدد بالفترة الزمنية التا تم التطييق بها لليرنامج العالحدود الزمنية - 

 .م2019/م2018العطلة الصيفية للعام الجامعا 

 وتتضمن:: المنهجية المحددات - 

 -تمث  فا المنهج التجرييا الو تصميم المجموعتين )التجرييية : ويمنهج الدراسة -1

 الضابطة .

 .مدمنا  ي ات التوا   ا جتماعا من وتتمث  فا للية الجامعة : عينة الدراسة -2

    ي اتوتتمث  فا مقياس التوجع العدما  استييا  إدما: ا دوات المستخدمة بالدراسة -3

 جا.التوا   ا جتماعا  اليرنامج العج
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 وتتمث  فا ::  ا سالي  ا حصائية المستخدمة فا الدراسة -4

 المتوسطات وا نحرافات المعيارية. -

 أختيار )ت  للعينات المستقلة .  -

 معام  ثيات ألفا كرونياخ ومعادلة جتما  وسيرما . -

  Exploratory Factorلتحلي  العالاملا ا ست شالافا  التحلي  العاملا ا ست شافا -

Analysis (EFA.  

  .Confirmatory factor Analysis (CFAالتحلي  العاملا التوكيدي  -

 . Mann-Whitney- U Testما  وتنا لعينتا مستقلتين اختيار  -

 .Wilcoxonويل وكوسناختيار  -

 .AMOS-20وبرنامج  SPSS-25حي( تم معالجة التحلي  ا حصائا باستخدام برنامج 
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 :الدراسةلمتغيرات  السابقةالنظري والدراسات اإلطار سابعاً: 
 The Nihilism Orientation: عدم التوجه ال المحور األو :

 هالالتم اليالالاحثين والدراسالاليين منالالذ فتالالرة لويلالالة بدراسالالة ا تجاهالالات ودورهالالا فالالا تشالال ي ا

هالات  خصية الفرد  ب  وكانت تلا الدراسات ترما  بعد مالن اللالا فالا دراسالة تالأثير تلالا ا تجا

تجاهالات على عجقة الفرد با خرين وعجقتع بمنظومة المجتم   لذا نالت دراسة التوجهالات وا 

سالات الدراسيين فالا مجالال علالم الالنفس ا جتمالاعا  ولعال  مالن أبالرز تلالا الدرااهتمام ال ثير من 

التا قام بها مصطفا سالويف   ومصالطفا زيالور فالا اليحال( عالن بعالا ا تجاهالات كا تجاهالات 

يالة مالن للتعص   وا تجاهات التطرفية. لذلا نحاول خالجل هالذع الجزئالتعصيية   وكذلا النزعة 

 التوجهالالات المختلالالة وظيفيالالاً وهالالو التوجالالع العالالدما بمالالاالدراسالالة التعالالرف علالالى واحالالد مالالن أبالالرز 

  خصاليةيتضمنع من العديد مالن الخصالائص او الم ونالات التالا تع الس اخالتجل فالا بعالا أبعالاد 

 بشئ من التفصي :  هذا المتغيرالعدما؛ وفيما يلا نتناول الو التوجع الفرد 

 خلفية واريخية  ن العدمية والتوجه العدم : -أ
لم يحظى التراث السي ولوجا بالعديد من الدراسات واليحوث التا أجريت على 

يد من اع العدإ  أ  العدمية كمفهوم فلسفا جذ  انتي -فا حدود إلجع الياح( –التوجع العدما 

من  ا أكثرأ  العدمية لهالدارسين فا الميدا  الفلسفا من حي( التنظير للمفهوم ؛ لذا نجد 

و أ Nihilism ؛ فالعدميةالمفاهيم   تختلف كثير عن بعضها اليعا إ  أ  هذعمفهوم 

ية و نهاه"الج ا " ها مذه  أدبا وفلسفا اهتم بالعدم باعتيارع الوجع اآلخر للوجود  ب  

لنظرة اداً عن حقيقة الحياة بعيلذا كا  من أكثر التعريفات الشائعة عنها أ  العدمية  .الوجود

ا فلع بما لم كالعا ة السطحية. أو يم ن اعتيارها موقف فلسفا يقول أ المثالية والنظرة الواقعي

 عديم القيمة وخال من أي مضمو  أو معنى حقيقا.  ا نسا  اللا وجود 

  كحالة نفسية وجودية يمارسها الشخص  تقوم على رفا  هذا ويرن اليعا أ  العدمية

 ية؛ و العدم ابية تنعدم وتتج ى فاا عتقاد بج  ا ؛ فا يما  والقيم ا يج ؛ لذا فها ا  

خطر أ أحدالعدمية بالشعور  يمث لذا  يوجد هناك مطلق أو أية أر ية مو وعية للحقيقة.

لفرد ايولد لدن  بالعدميةشعر بها الفرد خجل أحداث حياتع؛ فالشعور قد يالتا المشاعر 

ابات   طرمما يجعلع عر ع لمعاناة العديد من ا ؛بفقدا  القيمة والهدف فا الحياة ا حساس

حد تلا أالتوجع العدما عليع يعد   يتخلص من حياتع. و النفسية  وقد يتطور لديع ا مر 

فع د فلسالتوجهات التا تتداخ  م  خوا  المعنا إ  أ  التوجع العدما ينشأ عن تينا الفر

 لها من  أساسالقيم والمعتقدات التقليدية  عدمية تن ر كافة القيم ا خجقية  وتؤكد على أ  

 لمعرفيةدات االصحة وأ  الوجود ا نسانا   معنى لع و  قيمة لع وأ  هناك العديد من المعتق

  عنى.والعقائد السائدة جميعها   وجود لها فا الحياة وأنها مجرد مصطلحات مجردة الم

اك المتداخلالة معالع فنجالد أنالع هنال أما عن التمييز بين التوجع العدما وبعالا المصالطلحات

تمثال  تداخ  بين التوجع العدما وخا ة خوا  المعنا ؛ فنجد أ  هناك  ئ مالن التالدخ  بينهمالا ي

أ   فا أ  الفرد إالا عاش حياة عديمة القيمة وأ يحت الحياة  الئيلة القيمالة يصاليح مالن العيال(

أتا الوجودي ومن ثالم ياليجتهد ا نسا  ويتحم  مصاع  الحياة وعليع يعانا إنسا  من الفراغ 

لحياة خوا  المعنا؛ فا حين أ  الفرد الذي يتمسا بالتوجع العدما إنسا  يرن أ  ك   ئ فا ا

لالاليس لالالع قيمالالة و  جالالدون وأنالالع مالالن ا فضالال  تالالدمير اللالالا واليالالد  مالالن جديالالد. أمالالا خالالوا  المعنالالا 

 الشا فالاؤم  وكمصطلح فهو حالة الاتية من السأم والجميا ة والفراغ  يشعر الفرد فيها بالتشا

 .  118  2005  سيد عيد العظيم محمدالدواف  اليشرية )
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مالن  فهالا قديمالة الدراسالة ؛ أمالا من الناحيالة الفلسالفيةومن ثم يخلص الياح( أ  العدمية 

ة التوجهالالات ا نسالالاني كواحالالد مالالنالعالالدما  عأو مالالن ناحيالالة دراسالالة التوجالالالناحيالالة السالالي ولوجية 

 كالذلا نجالد أ  الدراسالات فالا –حالدود إلالجع الياحال( و  حالدي( الدراسالة فالا ي الالخطيرة فربمالا 

 التوجع العدما قليلة جداً.

 مفهوم التوجه العدم : - 
والتالا  Nihilيجد أنهالا تعالود إلالى ال لمالة الجتينيالة  Nihilismالمتتي  ل لمة العدمية أ  

عالام  Friedrichاستخدمت  ول مرة مالن قيال  فريالدريا نيتشالع  والتا Nothing  ئ تعنا  

م؛ والذي يرن أ  العدمية تعنا ا ن ار التام والمتطرف لجمي  القيم والمعانا فا الحياة  1819

 Ivan م بفضالال  روايالالة إيفالالا  تورجينيالالف 1862اسالالتخدم هالالذا المصالالطلح عالالام   الالاعول الالن 

Turgenev  والتالالالالا بعنالالالالوا  "اآلبالالالالا  وا بنالالالالاFathers and Sons."(Oxford 

Advanced Learner Dictionary, 2005, 1029  

بالثجث معالانا هالم: ا ول ا عتقالاد  Websterوالكرت كلمة العدميالة فالا قالاموس ويسالتر 

أ  ومالالن ثالالم فالال ؛فالالا العالالدم  والثالالانا: التطالالرف والشالالا  الثالالال(: نيالالذ المعتقالالدات المتعالالارف عليهالالا

   الج الئالعدمية ها ا عتقاد الذي ينظر إلى جمي  القيم على أنهالا عديمالة القيمالة وبالتالالا فالإ

  مالروة سالعيد عالويسيم ن أ  ي و  معروفاً ومتناو ً ويصاحيع تشاؤمية حادة و الا أساسالا )

2011  18 .   

 مالالذه  فلسالالفةك العدميالالة سالالوف يجحالال  أ العدميالالة حالالول  المتتيالال  لأللالالر اليحثيالالة  إ  أ 

وا    ومخالرهالا سالها من حي( تأ ي  المفهوم وأبعادعيحظى بالعديد من الدراسات التا تناولت

ر فالا كتوجالع يتمسالا بالع الفالرد يالؤث العدميالةتنالاول  ول النتف ير أو حتى على نمط الحياة  على ال

 بنا   خصيتع وعلالى مالا يصالدر عنالع مالن ساللوكيات لالم تنالال اهتمالام العديالد مالن اليالاحثين  رغالم

  مخالر هذا التوجع على الفرد والمجتم .

  إما اليحثا ا جنياوخا ة فا التراث فهناك تعريفات متعددة  العدميةأما عن تعريفات 

فالا –أو العربالا  ا جنيالات الاد ت الو  نالادرة سالوا  علالى الصالعيد  عتعريفاتال فنجالدالتوجع العالدما 

فالالالا أبسالالالط  Nihilism  أ  Woodward (2011  544يشالالالير حيالالال(  -حالالالدود علالالالم الياحالالال(

  مؤكالداً  the apparent meaninglessness of lifeلحيالاة امعنالى  فقالدا  تعنالا تعريفاتهالا

والالالذي يعنالالا مالالوت  Nietzsche ومصالالطلح Nihilismمصالالطلح يجالال  التمييالالز بالالين علالالى أنالالع 

  فالمصالالطلح ا ول يشالالير إلالالى توجالالع فلسالالفا فالالا الحيالالاة  أمالالا ’the death of God‘ الالالر 

وجالود الخالالق  ويعالود هالذا  مالؤداع إن الار يشير إلى معتقد راسخ عن العيالاداتفالمصطلح الثانا 

والتا تعد أحد الحركات الداعمة لعلوم الميتافيزيقا التالا  الملحدةالمصطلح إلى حركة الوجودية 

 العالالدماأمالالا التوجالالع   .تالالري أ  هنالالاك قالالانو  يفسالالر كالال  الي خلالالق وأنالالع   يوجالالد خالالالق لل الالو 

Nihilism Orientation ساليد عيالد العظاليم و  9  2011) عالويسمروة سالعيد  فيتفق ك  من 

بأنع المي  وا تجالاع نحالو ا عتقالاد وا يمالا    7   2006) أبو النورمحمد عيد التوا  محمد & 

 العدميالالةا خجقيالة  العدميالةثجثالة جوانال  هالالا: يتمثال  فالالا وغيالا  المعنالالا بهالا؛ وبعدميالة الحيالاة 

 المعرفية. العدميةالوجودية  

                                                
   يريد الباحع أن يشير أنه سيتم التعامالا خالل  هالذا البحالع مالن مصالطلNihilism  ولاليسNietzsche 

بحوث حيع يتعاما بعض الباحثين الغربيين من المصطلحين  لى أنه واحد وخالة ف  بحوث الفلسفة، و

 الميتافيزيقية.
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فالا  نزعة الفالرد واتجالاع لتينالا فلسالفة عدميالة بأنع التوجع العدما  ومن ثم يم ن تعريف

د فهالا مجالر حياتع تجعلع يرن أنع   معنا و  قيمة للحياة  و  وجود للقيم وا خجق فا الحياة

ام النظخرق مفاهيم   قيمة لها  كما يسيطر على الفرد نزعة لتدمير كافة المعايير ا جتماعية و

اهيم لشر وبعا المفاهيم المماثلالة عيالارة عالن مفالا جتماعا ل ونع عديم الجدون وأ  الخير وا

 ."مجردة   وجود لها و  قيمة لها

 :والمجتمن مخاطر التوجه العدم   لى الفرد -ج
ا    ا أ  هدف أي مجتم  هو إعداد جيال  قالادر علالى الينالا  والتشالييد   والمسالاهمة فال

نالا  ببنا  حضارة الدولة وكذلا ترك بصمات جيدة بها   لذلا سعت العديد مالن المجتمعالات إلالى 

ر معارف  حيحة لدن النش  منذ الصغر حتى   تخت  معارفهم فيصاليحوا دعالاة للهالدم والتالدمي

 .تعميروال للينا   دعاة 

 ولع  التوجع العدما واحد مالن التوجهالات التالا تمثال  خطالورة لاليس علالى الفالرد الاتالع بال 

ً على المجتم   قالد كحالة  العدميةمخالر   أ  Maxwell (2015  4ماكسوي   يرن  حي( أيضا

قالات تحالد مالن قدرتالع علالى إقامالة عجوقيمالة الوجالود قالد تجعال  الفالرد ين الر  ؛ أنهالايشعر بها الفرد

ميالال     ممالالا قالالد يجعالال  الفالالرد لديالالعونالالات الييئالالة الماديالالة وا جتماعيالالةمالال  كافالالة م فعالالالة وناجحالالة 

    وا حساس بفقدا  ا من النفسا والشعور بجودة الحياة.للتخلص من حياتع

ن الار صال  بالالفرد إلالى إقالد ي الفرد للتوجع العدما؛ أ  هذا التوجع تمسامخالر  هذا ومن

  يمالة ال الو قيمة الخلق  وإن ار قيمالة الحيالاة  وإن الار قالعديد من الثوابت فا الحياة حتى إن ار 

 لى إن الاروكذلا تصل  تف ير الفرد فيما يخص لييعة الحياة ولييعة ال و   مما قد يقود الفرد إ

خلالالالالالالق ال الالالالالالو  وهالالالالالالذا يقالالالالالالودع إلالالالالالالى لالالالالالالريقين إحالالالالالالداها ال فالالالالالالر واآلخالالالالالالر الالالالالالالتخلص مالالالالالالن 

 . Goldschmidt, T, 2012, 800الحياة)

يغلالال  عليالالع الطالالاب  التشالالاؤما  وا حسالالاس  متينالالا لهالالذا التوجالالعالعالجوة علالالى أ  الفالالرد 

باليأس ورفا ك  القيم وا خجق وا تجاع السليا نحو المجتم  بما فيع من مؤسسات وأنظمالة 

والميالالال  للعنالالالف والتالالالدمير   والشالالالعور با كتئالالالا  والقلالالالق والغضالالال  والميالالال  للعنالالالف وا رهالالالا  

ساليد عيالد ي يافليالة والتوجهالات الدينيالة المشالوهة )والتخري  والتدمير ويرتف  لديهم النزعالة الم

 ,Suzanneخلالص حالين فالا  .   10-9  2006  أبو النالورمحمد عيد التوا  محمد & العظيم 

et al (2012)  أ  التوجالع العالدما لالع تالأثير دال علالى جالودة الحيالاة والشالعور بالا من النفسالا

 Mc-Hoskey, et al ت دراسالالةفالالا حالالين كشالالف.  ا جتمالالاعا لالالدن مر الالا سالالرلا  الرئالالة

المي افيلية لدن للية الجامعة   والسلوكيات  العدمية  عن وجود ارتيال دال موج  بين 1999)

 كمالالا يالالرتيط . والتوجالالع الالالدينا العالالدماكمالالا كشالالف وجالالود عجقالالة ارتياليالالة موجيالالة بالالين التوجالالع 

التوجع العدما بالقلق الوجودي والتشوع المعرفا يع الس خطالورة كييالرة لهالذا التوجالع وخا الة 

لالدن فئالة الشاليا  الجالامعا ؛ فالمغالطالات المعرفيالة والتشالوهات المعرفيالة التالا ينشالأ عنهالا هالذا 

تخرييية وعليع يمثال  خطالر   يسالتها  ال ممارسة بعا السلوكيات ا إلىهالتوجع قد تقود  احي

 . 2011)مروة سعيد عويس    رد و المجتم  بع على الف

   Marinho; et al (2017)  وEschweiler (2017)ك  من هذا ويشير 

 Heslin & Young   و Dubicka & Brent (2017)  Glasner (2018)و

(2018) &Day & Mitcheson (2017)  Biskup; et al (2018)  أ  هناك بعا

 تتمث  فا : المخالر النفسية للتوجع العدما 
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 ن كثرةوالشعور با غترا  النفسا والوجود؛ وينتج اللا م يارتفاع مستوي القلق الوجود -

 للفرد الو هذا التوجع م  الييئة المحيطة بع . وت رار التصادم المعرفا 

  نتحار لى ا وا قيال ع و ول الفرد لدرجة عالية من ا كتئا  قد تص  إلى ا كتئا  الذهانا -

 ب  والو ول إلى إيذا  الذات وا خرين.

 ار لى أفالمي  المت رر للتمرد وإثيات الهوية الخالئة من خجل ا عتراض غير الميرر ع -

 وتصرفات ا خرين.

ر أ  نزعة الفرد أو تمسال ع بهالذا التوجالع تع الس مجموعالة المخالالر  نتشالا ومن ثم نجد 

 يلا:يم ن تلخيصها فيما والشيا  الجامعا على الفرد والمجتم   بينهذا التوجع 

ضالو عيحد من فاعلية الذات ا جتماعية لدن الفرد ومالن ثالم يصاليح  ربماانتشار هذا التوجع  -

س لديع لي    يشعر بجودة للحياة   اجتماعا خام  يشعر بفقدا  ا من والطمأنينة النفسية 

تقالودع ا ربمالا نزوا  والوحدة ب  قد يتولد لديالع أف الار  ومن ثم يمي  إلى؛ عجقات اجتماعية 

 للتخلص من الحياة  نع   يرن قيمة للوجود ا نسانا .

لطالاب  أما عن مخالر هذا التوجع على المجتم  فتتمث  فا كو  الفرد النهلستا يغل  عليع ا -

ما بلمجتم  التشاؤما  وا حساس باليأس ورفا ك  القيم وا خجق وا تجاع السليا نحو ا

  والشالعور با كتئالالا  والقلالق والغضالال  ات وأنظمالة والميال  للعنالالف والتالدميرفيالع مالن مؤسسالال

لدينيالة والمي  للعنف وا رها  والتخري  والتالدمير ويرتفال  لالديهم المي يافليالة والتوجهالات ا

  المشوهة وكذلا ينتشر لديع القلق الوجودي والتشوهات المعرفيالة وكال  هالذع الصالفات كفيال

سالالوا  عامالالة أو خص مخالالر  مالالدمر   يلقالالا بالالال  ي إنسالالانيات أو أي ممتل الالات ن  الاللت الالوي

  وعليالع فهالو نالواع خصالية لجسالتقطا  وا سالتغجل فالا التالدمير المجتمعالا وا رهالالا  خا الة

 المنظم .

 :التوجه العدم  أنماط/أشكا  -د

تم ن ا ربما لم ت تم  معرفتنا عن التوجع العدما لتحديد كافة أ  الع   ول ن فا  و  م

ع الياح( من الو ول ليعا الدراسات التالا تناولالت هالذا التوجالع نحالاول تحديالد أ ال الع فالا هالذ

 الجزئية:

محمالد  محمالد &ساليد عيالد العظاليم و  22-18  2011) عويسمروة سعيد  ك  من يتفق 

أ ال ال  خمسالةأنالع يوجالد علالى  Dyke (2003, 43-54)و   9  2006) أبالو النالورعيد التالوا  

 وهم:؛ للتوجع العدما

 يالالرفا احتماليالالة وجالالود قالاليم أخجقيالالة مطلقالالة العدميالالةوهالالذا الشالال   مالالن : األخلقيالالة العدميالالة -

   ومالن ثالم تجعال  النهلسالتية ا خجقيالةوا عتقاد بأ  الخير والشر  ئ غاما وغيالر وا الح

قيالة فالعدميالة ا خجمن الفرد  خص   يمتلا ا رادة لتحديد ما هو محمالود ومالا هالو م الروع 

  .الميادئ الغريزية والقيم المطيوعة فوق ك  قل  وعق تغف  أف ار 

معنالى  وتعنالا أ  الحيالاة ليسالت الاتوها من أكثالر أ ال ال العدميالة انتشالاراً : الوجوديةالعدمية  -

أو هدف و  يوجد أدنى  ا فا اللالا  وفالا  الو  اللالا فالإ  جوهرية حقيقا وليس لها قيمة 

لالذي ا  با  الافة إلالى أ  الفالرد المطلالقالوجود ا نسانا يعد نوع من الفالراغ وعالدم المعنالى 

ا يملالى ماليتمسا بالعدمية الوجودية يؤمن بف رة افتقاد العالم لمعنى الحياة والهدف وأ  كال  

يالة ومعاناة بج أحاسيس أو مشاعر أي ها عدم ويالرتيط بالعدميالة الوجودالوجود من أعمال 

 .نوع من التشاؤم المتطرف
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فالالا أ  تالالدمير وتخريالال  جميالال  الطيقالالات والمؤسسالالات  وتالالرتيط با عتقالالاد :السياسالاليةالعدميالالة  -

عليع تعد وماً  ي تحسن أو نمو فا المستقي   والدينية يعد مطلياً مهالسياسية وا جتماعية 

 السياسية مؤ ر خطر  نتشار الف الر ا رهالابا المتطالرف الالذي يساليطر علالى عقالول العدمية

 . ريحة من الشيا 

لشالا فالا ة ويالؤمن باوالحقيقالإم انية المعرفالة  العدميةوين ر هذا الش   من : المعرفيةالعدمية  -

ن أيضالا  خطالر داهالم علالى الشاليا  بال  هنالاك مال العدمية  ويمث  هذا الش   من أغل  المعارف

ذ عالالام ح ثقالالافا وسياسالالا وأحالالداث سياسالالية منالاليالالرن أ  فالالا ظالال  مالالا  الالهدتع الالاليجد مالالن انفتالالا

طالال  المعرفية تجد لريقها إلى فئة الشيا  الجامعا فأ اليح ال العدميةأدن إلى أ   م2011

مضاليعة  يسهم فا تنميالة مهاراتالع و  قدراتالع بال  هالو الجامعا يرن أ  التعليم   قيمة لع و 

سالجح با  افة إلالى اخالتجل العجقالة بالين ا سالتاال والطالال  وانخفالاض قيمالة المعرفالة ك للعمر

حانالات وساليادة ف الرة الحصالول علالى الشالهادة بالأي للمجتم  وزيالادة معالد ت الغالش فالا ا مت

    .لريقة مم نة حتى وأ  كانت لريقة   أخجقية

لعديالد مالن مالن ا  ال ال المتداخلالة مال  ا العدميالةويعد هذا الش   من أ  ال :  الوجدانية العدمية -

ع مالن ا  طرابات ا نفعالية وا وجدانية؛ كا الطرا  ا لي ساليثيميا  حيال( تنتشالر هالذا النالو

  . وتشالير النهلسالتيةCreasy, 2018, 33-34النهلستية بين فئالة الرا الدين والمالراهقين )

المشالاعر الوجدانية إلى تمرد الفرد على بعا الثيوابت القيمية نحو العديد من ا نفعالا ت و

يال( أ  حالسائدة فا المجتم   ولع  من أبرز تلا القاليم قاليم الحال  وال راهيالة  قاليم الغيالرة   

قالد الوجدانية تعد اخطر أ  ال النهلستية حي( يف العدميةأ   Creasy (2018, 213)يؤكد 

 قيم جمالية.الفرد خجلها ما يمتلا من مشاعر إنسانية و

ا  خطالر الالذي يهالدد مجتمال  الشاليتع س لنا مدن ال للعدميةا   ال المختلفة  ومن ثم

جقا وما يشهدع المجتم  من تقدم ت نولوجا وانفتاح سياسا وأخ الجامعا؛ ففا ظ  النهلستية

  واجتماعا وفا ظ  فلسفة وتوجع نهلستا ينيذ القيم والنسق القيمالا يجال  مالن مجتمال  الشاليا

نالا إ  أنمجتم  عصابات أو مجتم  متف ا سه  انسياقع ورا  أي  ئ يؤيد مالا ليالدع مالن توجالع. 

ة ونيالذ فا سالمة التشالاؤم وفقالدا  قيمالة الحيالاة ا نسالانينجح  أ  كافة أ  ال النهلستية تشترك 

 القيم فا هذا العالم.

 :لدى الشبا  الجامع  وناولت التوجه العدم والبحوث الت  دراسات ال -هـ

أ   للية الجامعة فنجدأما عن بعا الدراسات التا تناولت التوجع العدما وخا ة لدن 

أبالالو النالالور محمالالد عيالالد التالالوا  محمالالد & سالاليد عيالالد العظالاليم مالالن أولالالى الدراسالالة العربيالالة دراسالالة 

فسية حاولت دراسة التوجع العدما )النهلستا  فا عجقتع بيعا المتغيرات النوالتا   2006)

لالالدن عينالالة مالالن الشالاليا  الجالالامعا )عينالالة تحمالال  الغمالالوض   -الدوجماليالالة –)الهالالدف فالالا الحيالالاة 

عالن وجالود فالروق دالالة فقالد كشالفت نتائجهالا  سعودية وعينالة مالن ا مالارات  دراسالة عيالر ثقافيالة

 إحصالالائية بالالين الالالذكور وا نالالاث فالالا التوجالالع العالالدما   ووجالالود فالالروق دالالالة إحصالالائية بالالين عينالالة

ج الدراسالة مالن السالالعودية وعينالة الدراسالالة مالن ا مالالارات فالا التوجالالع العالدما   كمالالا كشالفت نتالالائ

 –ض ك  من )تحم  الغمالوالدراسة عن وجود عجقة ارتيالية دالة موجية بين التوجع العدما و

ين الهدف فا الحياة    كما أو الح نتالائج الدراسالة وجالود فالروق دالالة إحصالائية بال –الدجمالية 

 لصالح مرتفعا التوجع العدما.مرتفعا ومنخفضا التوجع العدما فا متغيرات الدراسة 

التوجع العالدما لالدن لليالة الجامعالة   دراسة 2011عويس )مروة سعيد فا حين حاولت 

التالا أجريالت علالى وكشالفت نتالائج دراسالتها  ع ب   من التشوع المعرفا والقلق الوجالوديوعجقت
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لالال  ولاليالة مالن لليالة الجامعالة عالن وجالود عجقالة  1687عينة من لليالة الجامعالة م ونالة مالن 

ارتياليالالة موجيالالة بالالين التوجالالع العالالدما وكالال  مالالن التشالالوع المعرفالالا والقلالالق الوجالالودي   ووجالالود 

عجقالالة ارتياليالالة دالالالة موجيالالة بالالين التشالالوع المعرفالالا والقلالالق الوجالالودي   وجالالود فالالروق دالالالة 

ونالوع الجامعالة فالا متغيالرات  ا كالاديماومحال  ا قامالة والتخصالص  متغير النالوعفق إحصائية و

والقلالق الوجالودي كمالا أنالع يم الن التنيالؤ بالتوجالع العالدما عالن التوجع العدما والتشوع المعرفا 

 لريق التشوع المعرفا والقلق الوجودي.

 stigma أثر و مة العالار  والتا حاولت دراسة Suzanne, et al (2012دراسة  أما

  أوكشف نتائج الدراسة  سرلا  الرئةلدن عينة من مر ى الحياة  وجودة العدميةالشعور بو

  وة على أارتفاع الشعور بالعدمية يرتيط سلياً بالشعور بجودة الحياة لدن عينة الدراسة ؛ عج

الشعور بالعدمية يرتف  لالدن عينالة اليحال( مالن مر الى سالرلا  الرئالة  كمالا كشالفت النتالائج عالن 

  .ود عجقة ارتياليع موجية بين الشعور بو مة العار والشعور بالعدميةوج

  دراسالة  ال   مالن أ ال ال النهلسالتية يعالرف Claudio, et al (2008حالاول حالين فالا 

حيالال( كشالالالفت نتالالائج الدراسالالة أ  النهلسالالالتية  بالعدميالالة العججيالالة لالالدن مر الالالى الفشالال  ال لالالوي

انتشارا لدن عينالة الدراسالة   تليهالا النهلسالتية المعرفيالة    الوجودية أحد أبرز أ  ال النهلستية

عالن ا كتئالا   Marinho; et al (2017)فا حالين كشالفت دراسالة . تليها النهلستية السياسية

بين مر ا السرلا  وحقيقة الشعور بالعدمية وأثرها على القابلية للعج   حي( كشفت نتالائج 

  اليعدي لنتائج الدراسات التالا تناولالت ا كتئالا  هذع الدراسة التا اعتمدت على اسلو  التحلي

لدن مر ا السرلا ؛ أ  تينئ تلا العينات مستوي مرتف  من الشعور بالعدمية يالؤثر بطريقالة 

فا حالين كشالفت بعالا نتالائج الدراسالات عالن غير ميا رة على القابلية للعالج  والالدعم النفسالا.

ا ا  الطرابات؛ حيال( كشالفت نتالائج وجود قوة لمتغير العدمية كمتغيالر نفسالا علالى التنيالؤ باليع

أ  ظهالور التوجالع العالدما فالا بروفيال   خصالية ا فالراد  Shahnaz; et al (2019)دراسالة 

الذين يعانو  من ا كتئا  منيئ قوي بالتوجالع نحالو الحيالاة وباحتماليالة الممارسالات ا نتحاريالة. 

 Shahnaz; et alمالال  نتالالائج الدراسالة دراسالالة  Sevgi; et al (2019)واتفقالت دراسالالة 

فالا نفالس النتيجالة علالى أ  التوجالع العالدما منيالالئ بساللوك إيالذا  الالذات لالدن عينالة مالالن  (2019)

مر الالا ا كتئالالا  الجسالاليم المتالالرددين علالالى العيالالادات النفسالالية.فا حالالين كشالالفت نتالالائج دراسالالة 

Coban (2019) التشخيصالالية الدالالالة علالالى السالاللوك  أ  التوجالالع العالالدما يعالالد أحالالد المح الالات

ا نتحاري لدن مر ا ا كتئا  الجساليم بال  ويعالد مؤ الر قالوي علالى وجالود مالالل قالوي لجكتئالا  

 اليسيط لدن مر ا ا كتئا  اليسيط.

جيالة إ  أ  الياح( لم يتم ن من الو ول إلى دراسالات تناولالت تالداخجت إر الادية أو عج

حال( لجامعة على وجع التحديد وهالذا مالا دعالا اليالخفا هذا التوجع بصفة عامة أو لدن للية ا

 للقيام بهذع الدراسة.

  Cognitive Behavioral Therapy :ثانياً: العلج المعرف  السلوك 
تمث  المدرسة المعرفية أحد اقوي المدارس العججية فا التصدي للعديد من 

لة تلا المدرسة فا العج  النفسا وا  طرابات النفسية والسلوكية  وقد يرج  اللا إلى محا

مجموعة التشوهات المعرفية ومجموعة ا ف ار التلقائية التا تفسد على الفرد معايشتع  تعدي 

التعليما  السلوك نموالجاً للعج  النفسا اللواق  والتمت  بما يحيط بع. هذا ويعد العج  المعرف

فا للعمي  بما يساعدع على استيصار ما الذي يقوم على إعادة الصياغة المعرفية للينا  المعر

لذا نحاول خجل هذا  يعانية الفرد من أف ار ومعارف مختلة واستيدالها بأخري أكثر ت يفاً.
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المحور تناول العج  المعرفا السلوكا من حي( تعريفاتع وأسسع وأهدافع وت ني اتع العججية 

ا خفا التوجع العدما  وبعا وفنياتع ؛ با  افة إلى دور العج  المعرفا السلوكا ف

الدراسات السابقة التا تناولت فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا بعا ا  طرابات 

 لدن عينة الدراسة  سيما مش لة التوجع العدما. واللا على النحو التالا:

 :هوعريفات العلج المعرف  السلوك  وبدايات ظهور -أ

جهة ا مود من التيارات العججية ا كثر فعالية فيعتير العج  المعرفا السلوكا واح

 ذ ظهورعلا منالعديد من ا  طرابات النفسية التا قد يعانيها ا فراد أو المر ا النفسيين وال

جتجاع لقادات حيُ( تعود بدايات ظهور هذا العج  إلى ما قدم من انت ؛القر  العشرين نهايةفا 

ر  ف االتحليلا وا تجاع السلوكا حول عدم تركيزهم على الينا  المعرفا للفرد وخا ة ا

 ةلمدرساالسليية التا تؤثر على مشاعر الفرد  وتركيزهم على ما ا الفرد وأحجمع كما فا 

 كياتتعزيز السلو ةأو التركيز على سلوك الفرد الصحيح والسلوك الخالئ وكيف ةالتحليلي

وكية كما فا المدرسة السل ة وخفا السلوكيات الخالئة من خجل التعزيز والعقا الصحيح

(Dobson & Dobson; 2018, 118-119 .  

ة بعا أرا  الفجسفللعج  المعرفا السلوكا إلى هذا وترج  الجذور التاريخية 

 يا  ا ن اليونانيو  ومن أبرزهم إب تيتوس الذي الكري أ  ا فراد   يحدث لهم ا  طرا  م

 2014وي  هاتهم نحو تلا ا  يا  )خالد السيد عثما  السعيد الشرقااول ن من معارفهم واتج

لى يد وقد ساعد اللا فا ظهور وتطور العج  المعرفا السلوكا والذي تم تأسيسع ع . 27  

تجاع المعرفا فا العج  النفسا؛ حي( يذكر أحد مؤسسا ا  Aron Beckآرو  بيا 

أ  مصطلح العج  المعرفا السلوكا  Clark and Fairburnو"فايربر " "كجرك" 

Cognitive Behavior Therapy ا ظهر فا بداية الثل( ا خير من  القر  العشرين؛ لذ

ً هذع الفترة ها اليداية الفعلية لتعد   لف رة لعج  المعرفا السلوكا ؛ حي( كا  تصديقا

تيط ما ير بسي  ا حداث ول ن بسي  ث لهم ا  طرا يحدالرواقيين الذين الكروا أ  الناس   

   2012 )سيد أحمد محمد الوكي    بهذع ا حداث من أف ار ومعارف ترسخ فا بنا ع المعرفا

لفرد العج  المعرفا السلوكا على فر ية أٍساسية مؤداها أ  ا طرا  ا أسسلذلا   .233

ا  من   طرين  وأ  الفرد   يحدث لع ايرج  إلى أف ارع واتجاهاتع وآرا ع حول الاتع واآلخر

و حدث أمعايشتع للموقف أو من الحدث ب  يحدث لع ا  طرا  نتيجة معارفع وأف ارع حول ال

  ا طرا  أربعة أ  ال من التف ير ت من ورا Beckالموقف؛ وبناً  على هذع الف رة حدد بيا 

 تخمينلتف ير الثنائا  والالفرد على أساسها أسس العج  المعرفا  وهذع ا نمال ها: ا

اروق & ميادع محمد ف17  2007)بيا  ا عتيالا   ا فرال فا التعميما  تعظيم ا مور 

 .   Craske; 2014, 45&  21  2011محمد  

 بأنع   17  1994لويس كام  ملي ية )أما عن تعريف العج  المعرفا السلوكا فيعرفع 

اسلو  عججا يحاول تعدي  السلوك المخت  لدن العمي  من  خجل التأثير على عمليات التف ير 

عن لريق التدري  على مهارات المواجهة وأسلو   ورة الذات المثالية والتحصين  د 

يعرف العج  كما   الضغول والتدري  على ح  المش جت ووقف ا ف ار السليية والتعلم الذاتا.

الذي يركز على دراسة العجقات بين ا ف ار  العج     من أ  ال المعرفا السلوكا بإنع 

من خجل است شاف أنمال التف ير التا تؤدي إلى إجرا ات التدمير  والمشاعر والسلوكيات

  الذاتا والمعتقدات التا توجع هذع ا ف ار  ويم ن للناس الذين يعانو  من مرض عقلا تعدي
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 & Ken Duckworth  & Freedman, 2012, 1.  أنمال تف يرهم لتحسين الت يف

Murphy; et al, 2010, 615  

 ( تمهذا ويعرف العج  المعرفا السلوكا بأنع     من أ  ال العج  النفسا الحدي

ة لسالياستخدامع من قي  أرو  بيا  حي( بقوم بتصحيح التصرف الخطأ و استيعاد ا ف ار ا

لهدف   وي و  اللفردجة عن التعلم الخطأ  ويركز هذا العج  على المحتون الف ري النات

ف ار واستيدال ا  ةالخطأ والمعارفالرئيسا .للعج  المعرفا السلوكا تصحيح التصورات 

سما  أ  وا  )جابر عيد الحميد جابر  سهاد محمد ابراهيم رلتلقائية السالية بأف ار إيجابيةا

عججا  المعرفا السلوكا بأنع أسلو  تعريف العج  كما يم ن . 518   2014توفيق ميروك  

ة لحاليقائم على  ياغة مش لة العمي   من ا لار المعرفا   تعتمد على تحديد ا ف ار ا

ير غا نفعالا للمريا والتعرف على السلوكيات  للمريا التا تساهم فا استمرار الو  

كلما  عليها ا ستمرار فا إجرا  تعديجت ا  ثم يقوم المعالج بصياغة المش لة م المرغو  فيه

مد ويذكر سيد أح هذا.  383  2016حص  على معلومات جديدة ) محمد علا حسن ابراهيم  

   أ  العج  المعرفا السلوكا هو ت نيا سي ولوجا عججا234   2012محمد الوكي  )

ر ا ا  طرابات النفسية من خجل تعدي  أسلو  تف ييستهدف تعدي  السلوك والتح م ف

  العج المريا وإدراكاتع لنفسع والمحيطين بع وبيئتع معتمدين على استخدام بعا ت ني ات

جا أ  العج  المعرفا السلوكا أسلو  عج Kuyken; et al (2014, 71)ويشير  النفسا.

جت ئة نتيعتمد على إعادة  ياغة الينا  المعرفا للفرد بما يتضمن من أف ار ومعتقدات خال

 لسلوكاهذا وينظر اليعا للعج  المعرفا ا عن خيرات سيئة قد ترتيط بالحا ر أو الما ا.

ً على أنع اتجاع حدي( نسيي لعج  دة وامعرفا بفتياتع المتعديعم  على الدمج بين العج  ال ا

جثا ثنظور السلوكا بما يتضمنع من فنيات  ويعمد إلى التعام  م  ا  طرابات المختلفة من م

 ً ً وسلوكيا يم ا إبراهل عل  جج)أحمد محمد جاد المولىا بعاد إال يتعام  معها معرفيا وانفعاليا

  . 232  2016 ا نع 

فينظر للعج  المعرفا السلوكا بأنع نموال   Hofmann & Otto )2017 ,36(أما 

 عججا قدمع آرو  بيا بنا  على مجموعة من الخيرات والتجار  العججية ليعا مر ا

حول  ا معارف الفردو   من خجلها أ  عوام  ا  طرا  ت من فا طرا  القلق وا كتئا  

  حتى يم ن موقف ا  طرا ؛ ومن ثم يج  تعدي  معارف الفرد حول مثيرات ا  طرا

ج م  يتعاو  فيع المعالبأنع نهج عججا  Watkins )2018 ,23-24(فا حين يعرفع عججع. 

خالر العمي  فا استيصار مش لتع وأ  سيي  التخلص من تلا المش لة يتمث  فا إدراكع بم

نا  الي دي تع تهدف؛ ومن ثم يعتمد على ت ني ات ا ف ار التلقائية التا تتواتر علا تف يرع 

أ  العج  المعرفا  Zayfert & Becker )2018 ,114(كما يضيف  المعرفا للفرد.

  لعمي االسلوكا هو نموال  عججا يتعاو  فيع العمي  والمعالج ل شف م امن ا  طرا  لدن 

ا ظهور تلة فوتقديم بعا ا دلة والشواهد على دور العوام  المعرفية وأف ارع ومعتقداتع المخ

 لديع.ا  طرا  

 السلوكا هو نهج عججا يعتمد على إعادة الصياغةفإ  العج  المعرفا ومن ثم 

 ها منالمعرفية للينا  المعرفا للفرد بهدف تخليصع من ا ف ار السليية وما يترت  علي

  ا بنافسلوكيات مضطربة؛ ب  يرما العج  المعرفا السلوكا  بعد من اللا ليساعد العمي  

 ذي يعيشق  اللع يستطي  التوافق م  الواأف ار جديدة تتمت  با يجابية تجل  لع السعادة وتجع

 . بع
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 مبادئ العلج المعرف  السلوك :أسس و - 

 Huguet; et    2007بيا )آرو      2002آمال عيد السمي  باظع ) يتفق ك  من

al (2016)   Karyotaki; et al (2017)   Carpenter; et al (2018)  Hayes & 

Hofmann (2018)   Muran; et al (2018)   أ  العج  المعرفا السلوكا يقوم على

ا سس والميادئ التا يج  مراعاتها عند و   بروتوكول العج  وعند  ياغة مجموعة من 

 الحالة لمش لة العمي   وهذع ا سس والميادئ ها:

 مش جتعوالتقييم المتناما والمستمر للمريا  أساس على السلوكا العج  المعرفا يينئ  -1

 فا إلارات زمنية لمش لة العمي  المعالج ينظر حي(  ؛فا  يغة مصطلحات معرفية

 ورا  معع مجموعة ا ف ار التا يشعر بها  والتا ت منثجثة  فهو فا اليداية يحدد 

 فا ي العم  ثم يحدد العوام  المرسيع التا أثرت فا إدراك با  طرا  عورع المستمر 

ر ا تفسيوالنماال  الثابتة ف ا  طرا ج فر ية عن نشأة   ثم يض  المعالا طرابعبداية 

ت لوماتلا ا حداث التا جعلتع مريا  ويينى المعالج هذع ا فترا ات بنا  على المع

هيم المفافا الجلسة ا ولى  ويستمر فا تنقيح هذع ا فترا ات و ا  طرا التا يوردها 

 ل فترة العج .الو

ً يتطل  العج  المعرفا السلوكا  -2 ً سليماً  بحي( يعير المعالج  تحالفا مع ن احتراععججيا

عرع عيارات تعالفيع وا ستماع بعناية وانتياع  ويلخص مشا بت رار العمي لمشاعر 

 وأف ارع بدقة  وي و  متفائجً بواقعية.

ج ج  المعالالفعالة  بحي( يشالتعاو  والمشاركة على ميدأ يؤكد العج  المعرفا السلوكا  -3

ً أ يا  كثيرة مث  عدد الجلسات  العمي  على وعلى أ  العج  عج  جماعا يقررا معا

 الواج  المنزلا.

اً على العمي  مؤكدمش لة  على يركزإ  العج  المعرفا السلوكا هو عج  الو هدف وا ح  -4

 .العوام  المعرفية التا ت من ورا  ظهور المش لة

مي  ت العمش جلعج  المعرفا السلوكا على الحا ر  فهو يتضمن تركيزاً قوياً على يركز ا -5

اقف فالتقييم الواقعا للمو تسهم فا ظهور ا  طرا    وعلى المواقف التا الحالية

 المؤلمة والعم  على حلها سوف يؤدي إلى تحسن فا ا عراض.

عالج مكيف ي و   العمي عج  تعليما يهدف إلى تعليم  السلوكاالعج  المعرفا  يعتير -6

 .وكيف يواجع أف ارع ومعتقاتع المسييع   طربع لنفسع

ً  السلوكا العج  المعرفايعتير   -7   ومن قداللا حس  المرض بسيط أو مع عج  محدد زمنيا

 .جلسة  14)ثم يو ا أ    تزيد الجلسات عن 

ا مقننة حي( يمي  المعالج المعرفسلوكا جلسات الالعج  المعرفا برنامج جلسات  -8

 العج . فترة إلى ا لتزام بينية ثابتة فا ك  جلسة ويظ  هذا الينيا  ثابتاً لولالسلوكا 

قداتع كيف يتعرف ويقيم ويستجي   ف ارع ومعت السلوكا العمي يعلم العج  المعرفا  -9

 السليية أو المعطلة.

   والسلوكل ا يغير التف ير والمزا تقنياتع ا ساسيةالسلوكا يستخدم العج  المعرفا  -10

رن ت أخمث  ا سئلة السقرالية وا كتشاف الموجع  كذلا يم ن استخدام تقنيات اتجاها

ع بنا  نياتمث  العج  السلوكا والعج  الجشطلتا فا ا لار المعرفا ويختار المعالج تق

 على  ياغتع للحالة وليقاً  هدافع.

 هداف العلج المعرف  السلوك :أ -ج
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 & Kendall & Braswell (1993, 25-26)  Kingdon يتفق ك  من

Turkington (1994, 12)    Foa & Rothbaum (2001, 36)  Clark (2004, 

112)   Basco & Rush (2005, 114)  Bieling; et al (2009, 69)  Craske 

(2014, 27-28)  Dobson& Dobson (2018, 35- 37)  أ  للعج  المعرفا السلوكا

 مجموعة من ا هداف تتمث  فا :

 ا خذ بيد العمي  ومساعدة على اكتشاف جذور مش لتع. -

ي  م ن تعدإدراك العجقة بين المشاعر وا ف ار والسلوك وبالتالا يمساعدة العمي  على  -

 تعدل الطرفا  اآلخرا  .بأحد أركا  هذا الثجثا 

 . وانفعا تعأف ارع  ويقيمم يحدد  أ العمي تعليم  -

 تدري  العمي  على كيفية تصحيح اف ارع الخالئة ومعتقداتع المشوهة. -

 بق م تدري  العمي  على استخدام بعا ا ستراتجيات والت ني ات المعرفية التا تتطا -

الواق  ومن ثم يتعلم كيف ي و  معالج لنفسع عندما يتعرض لنفس المش لة فا 

 المستقي .

  حا فا العم  على تحسين المهارات ا جتماعية التا يمتل ها العمي  كا يم ن استغجه -

 مش جتع.

ية على تدري تدري  العمي  على استيدال ا حادي( الذاتية السليية بإخري إيجابية من خجل -

 الحوار الداخلا.

 لما اة بخيرات اإلى رف  وعا العمي  بمعارفة المرتيطسلوكا ليهدف العج  المعرفا ا -

ر لحا والحا ر وتعليمع كيف يتعام  معها ومواجهتها بفاعليع؛ ومن ثم التعام  م  ا

 بدل أ  يق  أسير الما ا أو يخشا أ  يعيش الحا ر والمستقي .

قا  وتعتمد ف رة العج  المعرفا السلوكا على تحديد أنمال التف ير الجمنطهذا 

ر التف ي أنمالسليا لهذع ا نمال من التف ير واستيدالها بومساعدة المستر د على فهم ا ثر ال

سلو  ذا ا ا خرن الت ييفية والفعالة فا الو   إلى الضيط الذاتا لدن لمستر د  واستخدم ه

ريا ر المبفعالية لتعدي  النماال  الخالئة فا التف ير  ويركز للعج  هنا على أسلو  تف ي

لوك جقات المتيادلة بين التف ير والمشاعر والسومشاعرع وسلوكاتع  ل ا يتم فهم للع

لوكا ومن ثم نخلص أ  هدف العج  المعرفا الس  .231  2014عييد العازما   )عيدالرحمن

 تن  بأ ا  مقا ساسا يتمث  فا مساعدة العمي  على ا ختيار القائم على الدلي ؛ بمعنا إالا ك

قي  فليت قدم دلي  أما إالا كانت غير اللاأف ارع  حيحة وأنع ليس لها دور فا ا  طرا  فلي

دف خيص اله ن تلالدلي  المقدم لع  ومن ثم مواجهة ا ف ار والمعتقدات المختلة وظيفياً؛ لذا يم

 من نموال  العج  المعرفا السلوكا فا الش   التالا:

 

 

 

 

 

 
(1      

ملخص 
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 الهدف من نموال  العج  المعرفا السلوكا

    38  2012على عيسا   مرادالمصدر: )

 العلج المعرف  السلوك : فنيات -د

 تفاعليالةعجقالة  الرورة إقامالة علالى بمختلالف نماالجالع العججيالة يركز المنحالى المعرفالا 

 دا  التركيالز علالى ا ؛ ومالن ثالمومعارفالع وساللوكياتع التا يمالر بهالا العميال  لنفسيةابين الظروف 

ثر بمالا النمطا المعرفا والسلوكا والعجقة بينهما  حي( يفترض أ  ما يعرفالع الفالرد يالؤثر ويتالأ

 ً عييالالد  تضالالمن التركيالالز علالالى الموقالالف المحالالدد للسالاللوك والمعرفالالة )عيالالدالرحمن  ويفعلالالع سالاللوكيا

 .  239  2014العازما  

 & Kingdon & Turkington (1994, 114) كـالـ هالذا وتتفالق بعالا ال تابالات

Kendall & Braswell (1993, 96) & Foa & Rothbaum (2001, 104-106) 

& Epstein; et al (2002, 36-39) & Hofmann; et al (2012, 431)     أ  العالج

المعرفالا السالاللوكا يقالالوم علالالى مجموعالالة مالالن الفنيالالات وا سالالتراتجيات العججيالالة التالالا تسالالهم فالالا 

فنيالات معرفيالة  فنيالات ساللوكية   يم الن تقساليم تلالا الفنيالات إلالى التعدي  المعرفالا للعميال ؛ حيال(

 :وفيما يلا نتناول ك  مجموعة من الفنيات على حدة
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 : بالعلج المعرف  السلوك الفنيات المعرفية  -

وتهدف تلالا الفنيالات إلالى مسالاعدة العميال  علالى تحديالد مجموعالة ا ف الار السالليية التالا 

تقالالف ورا  ا الالطرابع وكالالذلا مجموعالالة المعتقالالدات والمخططالالات التالالا ت ونالالت لديالالع بنالالا  علالالى 

أ  بروت الول العالج  خيرات سابقة؛ لذلا يرجال  العديالد مالن ممارسالا العالج  المعرفالا الساللوكا 

معرفالالا السالاللوكا  بالالد أ  يركالالز فالالا بدايالالة الجلسالالات علالالى اسالالتخدام القالالائم علالالى فنيالالات العالالج  ال

 & Bieling; et al, 2009, 65للعميالال  )الفنيالالات المعرفيالالة فالالا إعالالادة الينالالا  المعرفالالا 

Dobson & Dobson, 2018, 87 & Hofmann& Otto, 2017, 52-53  لالذلا .

ظالالر فيهالالا بشالال   تسالالعى تلالالا الفنيالالات إلالالى مسالالاعدة العميالال  علالالى إعالالادة  الالياغة مشالال لتع والن

 الذي يعانية تلا الفنيات العمي  على إدراك أ  ا  طرا  تساعدكما  نطقامو وعا وبش   م

؛ وفيما يلا نعرض اليعا  ع بتلا ا ف ار السليية التا لم يتم ن من مناهضتها ستميرج  إلى 

المشال جت من تلا الفنيالات المعرفيالة التالا يسالتند عليهالا العالج  المعرفالا الساللوكا فالا موجهالة 

 وا  طرابات النفسية التا يعانا منها الفرد:

تعتير فنية الحوار السقرالا واحدة من أبرز الفنيات المعرفية بالعج   :الحوار السقراط  -1

 ؛ 302-301  2008وآخرو  ) المعرفا السلوكا؛ حي( يشير فض  إبراهيم عيد الصمد

 فاهذع الفنية لسقرالا؛ حي( تساعد أ  فينة الحوار السقرالا يطلق عليها ا ستفهام ا

است شاف   فيشترك ك  من العمي  والمعالج فا  الجت يفية أف ار العمي تحديد وتعدي  

من ؛ فالتفسيرات والتقييمات التا يم ن أ  تساهم فا ح  مش لة العمي  أو تسييها 

بعا  خجل عملية استقرائية يتم ن المعالج خجلها من توجيع أسئلة  ثارة وتقصا

المعانا التا تزيد قلق العمي  و غولع   وتيح( عن الدلي  الذي يدعم أو ينقا 

 - Selfكما يساهم هذا ا ستفهام فا كشف لييعة انهزامية الذات   معتقداتع

defeating  . ومن ثم تعد فنية الحوار السقرالا بمثابة محاولة لجكتشاف  للعمي

 العميا.ا الموجع  سيا  المش لة التا يعانا منه

ج  بالالعليميالة تعالد هالذع الفنيالة مالن الفنيالات التع :األفكار األوووماويكية الساللبية مراقبة ووحديد -2

التالا  التا تهالدف تالدري  العميال  علالى مجحظالة ا ف الار التلقائيالة الساللييةالمعرفا السلوكا 

ر ؛ لالالذا يم الالن تالالدري  العميالال  علالالى إعالالداد سالالج  لتسالالجي  ا ف الالاتتالالواتر علالالى بنائالالع المعرفالالا

لفنية مالن اويم ن تدري  العمي  على تلا  .بمش لتعا ف ار ا وتوماتي ية السليية المرتيطة 

 .خجل أسلو  النمذجة

ى للو الول إلال ويتم خجل هذع الفنية إلى مساعدة العميال : وعديا األفكار األوووماويكية السلبية -3

 تم تعالدي اليراهين على أ  ا ف ار الجوتوماتي ية ها السي  ورا  ا الطرابع؛ لالذا يالا دلة و

 ؛ ا ف ار ا وتوماتي ية الياعثة للمش لة أو ا  طرا  فا مجموعة من الخطوات

و أأ  يتحالالرن ويتسالا ل عالالن دليالال  علالالى العميال  فالا هالالذع الخطالالوة يالتم تالالدري   : اختبالار الواقالالن -

 .ا وتوماتي يةبرها  لألف ار 

علالى  ويالتعلم العميال  خالجل هالذع الخطالوة اليحال( عالن اليالدائ  التالا تسالاعدع: البحع  ن البدائا -

 التغلال  علالالى مالالا يعانيالالع مالالن أف الالار ومعالالارف تجلال  عليالالع سالالو  التوافالالق ؛ ثالالم مناقشالالتها مالال 

 ً  .المعالج للو ول إلى تفسيرات وحلول بديية منطقية أكثر توافقا

لمساليية اذع الخطوة يص  العمي  إلى تغيير اتجاع نحو مجموعة العوام  وخجل ه: إ ادة العزو -

 .لج طرا  لديع
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هالالذا  ويعالالرف هالالذا التالالدري  بتالالدري  "مالالاالا لالالو ..."؛ حيالال( يالالتعلم العميالال  خالالجل: إزالالالة الكارثالالة -

ن مالالالتالالدري  أ  يسالالأل نفسالالع دائمالالاً مالالاالا لالالو حالالدث هالالذا؛ ومالالن ثالالم تتحالالول ا حاديالال( الذاتيالالة 

 .ية إلى إيجابيةإحادي( الاتية سلي

وفالالا هالالذع الخطالالوة ي تشالالف العميالال  لريقالالة التقيالاليم الصالالحيحة : أكتشالالاف المميالالزات والعيالالو  -

للمواقالالف الياعثالالة لج الالطرا  حيالال( أ  أي موقالالالف بالالع مميالالزات وعيالالو ؛ فيالالتعلم التقيالالاليم 

  .304-303  2008المو وعا للمواقف الحياتية )فض  إبراهيم عيد الصمد وآخرو    
لتعماليم علالى تحديالد ا خطالا  فالا التف يالر مثال  : اهالذع الفنيالة تركز و :العمود الثلث  -4

وهالالا عيالالارة عالالن ثجثالالة أعمالالدة يصالالف فالاليهم العميالال  حالتالالع أثنالالا  تعر الالع لمثيالالرات  …الزائالالد   

 تهديدية كالتالا : 

 العمود ا ول : يصف الموقف المسي  لج طرا .

 العمود الثانا : يصف ا ف ار ا وتوماتي ية .

 ال( : يصف أنواع ا خطا  الموجودة فا ا ف ار .العمود الث

ويم الن إ الالافة عمالالود آخالر لليالالدائ    وتسالالتخدم هالالذع الفنيالة أثنالالا  الجلسالالات أو كواجالال   

لالالة منزلالالا . ويقالالوم المعالالالج بتعلالاليم العميالال  لريقالالة عمالال  هالالذع الفنيالالة وبعالالا ا سالالتجابات اليدي

 . المألوفة

مالن  حيال( يطلال  المعالالجهالذع الفنيالة فالا بعالا ال تابالات بفنيالة التأمال   وقد تسالميا:  التخيا -5

يال   الورة العمي  أ  يغلق عينيع ويخيرع عن التخيجت التا تأتا لخيالالع تلقائيالاً حينمالا يتخ

ات موقف ما   يرن المعالالج أنالع الو عجقالة با الطرابع واللالا مالن خالجل ا سالتعانة بالمعلومال

رع ذا التخي  يطل  المعالج من العمي  و ف مشالاعالتا سيق جمعها من العمي  . وخجل ه

 . وأف ارع تجاع هذا الموقف المتخي 

يالاً لالدن المختلالة وظيف ا تجاهالات إعالادة  الياغةفالا هذع الفنيالة تستخدم :  فنية السهم السفلى -6

خدم تسالجي  ا ف الار المختلالة وظيفيالاً علالى لوحالة ورقيالة   ثالم يسالت واللالا مالن خالجلالعمي    

  المعالج الحوار السقرالا لفحص واختيالار هالذع ا فترا الات مالن خالجل عجقالة تعاونيالة مال

 العمي .

هالالا بوتسالتخدم هالالذع الفنيالة فالا مواجهالة أخطالالا  التف يالر التالا يتمسالا  :االسالتنتاجات الصالادقة -7

  هالالذع ويالدرك العميالفمالالن خالجل هالذع الفنيالالة د ل الخالالئ   التعميم الزائالالد أو ا سالتالعميال  كال

مهمالة ا ستنتاجات وكأنها  ادقة   وليس لديع المعلومات الدقيقة التالا ت فالا لدحضالها . و

  المعالج تقوم على كشف زيف هذع ا ستنتاجات عن لريق سؤالع عن الدلي  على  دقها 

لمسالاعدة زيفها   ويتم اللا عالن لريالق ا ثم يُخض  المعالج الد ئ  إلى ميزا  ا ثيات ليثيت

 .(308  2008)فض  إبراهيم عيد الصمد وآخرو   وليس المهاجمة أو النقد الجالع 

إالا كالا  ا سالاس فالا العالج  المعرفالا  :ف  العلج المعرف  السلوك الفنيات السلوكية  -

من العج  على إعالادة بنالا   السلوكا هو قيامع على الفنيات التا تساعد الممارس لهذا النموع

الينية المعرفية للعمي  بمجموعة من المعافة التا تساعدة على التوافق والت يالف النفسالا؛ فالإ  

آرو  بيا وجد أنع  بد من تدعيم هذا النوع من العالج  باليعا الفنيالات الساللوكية التالا تسالاعد 

تلفالة مالن  الأنها تالدعيم العمي  على إكتسا  ساللوكيات جديالدة يمارسالها فالا مواقالف الحيالاة المخ

 ,Hofmann & Otto, 2017, 86 & Watkins, 2018المعارف الجديدة التا إكتساليها )

54-55 . 
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ومن ثالم يتضالمن نمالوال  العالج  المعرفالا الساللوكا علالى بعالا الفنيالات الساللوكية مالن 

 بينها ما يلا :

يهالالالدف التالالالدري  علالالالى ا سالالالترخا  خالالالجل نمالالالوال  العالالالج  :  التالالالدريال االسالالالترخائ  -1

المعرفا السلوكا إلالى تالدري  العميال  كيالف يم الن مواجهالة المواقالف الضالاغطة التالا تسالهم فالا 

 ا طرا  تف يرع  وكيف أ  التوتر والضالغول يالنع س بالدورع علالى تف يالر الفالرد ومالن ثالم حينمالا

ثالم  يشعر الفرد با سالترخا  فالا هالذع اللحظالة يسالتطي  تفنيالد ا ف الار التالا تالرد علالى الهنالع ومالن

  312  2008لذا يذكر فض  إبراهيم عيد الصمد وآخرو  ) .وما هو إيجاباتحديد ما هو سليا 

ري  : التدري  على ا سترخا  بنجاح   ويتضمن هذا التدالسلوكا يستخدم العج  المعرفا أ  

 وتحقالق عمليالة …استرخا  العضالجت   الالتح م فالا التالنفس   رؤيالة منالاظر سالارة   والتأمال    

 بعا ا هداف منها :ا سترخا  فا العج  المعرفا 

 تنمية الوعا بالذات . -أ

 التأقلم م  القلق وخفضع . - 

 رابع.إم انية مناقشة أف ارع السليية وا تجاهات المختلة وظيفياً ال امنة ورا  ا ط - 

 تنمية ا حساس بالتفوق والتح م فا ا عراض  . -د

خا  مالن ا سالالي    أ  أساللو  ا سالتر160  2011هذا ويشالير عيالد السالتار إبالراهيم )

ي  التا تستغرق لتدري  العمي  عليها من ثجث جلسات إلى ست جلسات؛ ول ن تعد مالن ا سالال

الفعالالالة جالالداً فالالا الشالالعور بالالالتوجس الالالداخلا بالال  وتسالالاعدع فالالا تنميالالة علالالى مواجهالالة مثالال  هالالذع 

 .المواقف الضاغطة

إحالداث  من ا سالي  التا تساعد علالىوهذع الفنية من أبرز الفنيات السلوكية و: لعال الدور -2

م فالا الذي اسهتغييرات ف رية وسلوكية ايجابية  ويرج  هذا التغيير إلا معرفة الموقف 

 .حدوث ا  طرا 

بسالالا ة  تسالالتخدم هالالذع الفنيالالة لمسالالاعدة العميالال  علالالى تخطالاليط أنشالالطتع سالالاعة:  جدولالة النشالالاط -3

ل جالالدول النشالالا لالالذا يسالالاعدذ الخطالالة. تسالالجي  أي أف الالار سالالليية أثنالالا  محاولالالة تنفيالالولالالوال اليالالوم 

يها فويشم  جدولة النشال عم  أجندة يسج   بفاعليةالعمي  على تنظيم يومع  ومجحظة نفسع 

ة العميال  أ اليا  متعلقالة با الطرابع خالار  الجلسالات  وهالذا يسالاعدع علالى مراقيالة الالذات ومراقيالال

 للعمي  : تف يرع ومشاعرع . ويج  على المعالج التأكيد على الميادئ التالية 

 .  يوجد من ينجز ك  ما يخططع   فج تشعر باليأس والحز  إالا لم تحقق ك   ا   -)أ 

 .   مفيداً فا و   ا هداف القادمةحتى إالا لم تحقق ما خططت لع   فإ  اللا سي و -)  

 حدد ك  مسا  وقت لو ال  جالدول اليالوم التالالا   واكتال  خططالا ل ال  سالاعة لهالذا اليالوم -)  

 . 311  2008يم عيد الصمد وآخرو   )فض  إبراه

در العميال  جدولالة النشالال   حيال( يُقال تت ام  هالذع الفنيالة مال  فنيالة:  وقديرات السعادة واإلوقان -4

ا يشالعر درجة ومستون ا تقا  )مشاعر النجاح   ا نجاز   أو التح م    أو السعادة التال

وهالالذع الطريقالالة تسالالمح    . 10-1بهالالا  نجالالاز المهمالالة واللالالا علالالى مقيالالاس متالالدر  مالالن ) 

ركة للمعالج أ  يقرر أي هذع ا نشطة يم ن أ  ت و  ممتعة للعمي  ويشجعع علالى المشالا

  .312  2008)فض  إبراهيم عيد الصمد وآخرو   فيها بش   مت رر 

  مالن وتسهم هالذع الفنيالة فالا تالدعيم التغييالر المعرفالا الالذي حالدث للعميال:  التجار  السلوكية -5

ججيالة  ية؛ لذلا يم ن محاكات التجار  السلوكية  داخال  الجلسالة العخجل الفنيات المعرف

 . 79  2011وغاليا ما توظف تلا الفنية فا الواجيات المنزلية )فيص  محمد خيري  
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الدراسالالالات والبحالالالوث التنالالال  وناولالالالت فعاليالالالة العالالاللج المعرفالالال  السالالاللوك  فالالال  خفالالالض بعالالالض  -ه

 االضطرابات النفسية لدى طلبة الجامعة:

ا  فالا ج  المعرفالا الساللوكا واحالد مالن النمالاال  العججيالة التالا أختيالر فعاليتهاليعتير الع

عالالج  العديالالد مالالن ا  الالطرابات النفسالالية ؛ لالالذلا يحظالالا التالالراث العربالالا وا جنيالالا فالالا مجالالال 

نهالا مالا الدراسات ا ر ادية والعججية بالعديد من الدراسات التا منها على عينالات سالريرية وم

يالة ت عججية أو تعليمية؛ لذا سيختصالر الياحال( خالجل هالذع الجزئتم بطريقة جماعية فا مؤسسا

مالالن الدراسالالة علالالى تنالالاول بعالالا الدراسالالات التالالا حاولالالت ال شالالف عالالن فعاليالالة العالالج  المعرفالالا 

السلوكا فا خفا بعا ا  طرابات النفسية لدن للية الجامعة بصفة عامة ومالدمنا مواقال  

 واللا على النحو التالا: ؛التوا   ا جتماعا على وجع التحديد

فعاليالالة برنالالامج معرفالالا ال شالالف عالالن   2007دراسالالة قطالال  عيالالدع خليالال  حنالالور )هالالدفت 

 سلوكا لتخفيف حدة ا طرا  الوسواس القهري لدي عينة من لج  الجامعة  اتيعت الدراسة

المالالنهج التجرييالالا   وأو الالحت النتالالائج فعاليالالة اليرنالالامج المعرفالالا السالاللوكا فالالا تخفيالالف حالالدة 

وسالالالواس القهالالالري وتعالالالدي  ا ف الالالار السالالالليية غيالالالر العقجنيالالالة الخا الالالة با الالالطرا  ا الالالطرا  ال

   إلالى اختيالار فاعليالالة2012دراسالالة آمالال إبالراهيم الفقالا )هالدفت فالا حالين الوسالواس القهالري . 

ات العالج  المعرفالالا السالاللوكا وبرنالالامج تالالدرييات ا سالالترخا  فالالا تخفيالالف ا ل سالاليثميا لالالدن لاليالال

 ليالة ب  لالية من لاليالات الفرقالة ا ولالى تعلاليم أساسالا 30)الجامعة  ت ونت عينة الدراسة من 

دراسالة   وكشفت نتالائج الفا التعيير عن المشاعرنقص القدرة  يعانو التربية جامعة بنها ممن 

  وفاعليالالة برنالالامج تالالدرييات 0.01فاعليالالة برنالالامج العالالج  المعرفالالا السالاللوكا عنالالد مسالالتون )

يالر عليالة العالج  المعرفالا الساللوكا بدرجالة أك  مما يشالير إلالا فا0.05ا سترخا  عند مستون )

ساليد  دراسالةحاولالت  بينما .من تدرييات ا سترخا  فا تخفيف ا ل سيثميا لدن لاليات الجامعة

 فاعليالة العالج  المعرفالا الساللوكا فالا عالج  فقالدا  الشالهيةال شالف عالن   2012أحمد الوكي  )

اتيعالت الدراسالة المالنهج حيال( العصيا وتشوع  الورة الجسالم لالدن عينالة مالن لاليالات الجامعالة  

  لاليالالة مالالن جامعالالة لنطالالا ممالالن يعالالانين مالالن فقالالدا  30التجرييالالا وت ونالالت عينالالة الدراسالالة مالالن )

د الشهية العصيا وتشوع  ورة الجسم. وتو لت الدراسة إلى عدة نتائج لع  من أبرزهالا توجال

بعدع  جا وفروق دالة إحصائيا بين عينة الدراسة فا متغير الوز  قي  الخضوع لليرنامج العج

ع توجد فروق دالة إحصائيا بين عينالة الدراسالة فالا متغيالر فقالدا  الشالهية العصاليا قيال  الخضالو

لجسالم الليرنامج العججا وبعدع  توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة الدراسة فا متغير  ورة 

 قي  الخضوع لليرنامج العججا وبعدع. 

فاعليالة الوقالوف علالى   2014دراسالة عفالاف إبالراهيم إبالراهيم بركالات )فا حالين سالعت 

العج  المعرفا السلوكا فا خفا حدة فقدا  الشهية العصيا لدي لاليات الجامعة. واعتمدت 

  10)الدراسالالة علالالى المالالنهج الو الالفا والمالالنهج  الاليع التجرييالالا. وت ونالالت عينالالة الدراسالالة مالالن 

ممالن لالديهم فقالدا  لاليات من لاليات الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة بنهالا 

الشالالهية العصالاليا. وجالالا ت النتالالائج مؤكالالدة علالالى وجالالود فالالرق دال إحصالالائيا بالالين متوسالالطا رتالال  

درجات القياسين القيلا واليعدي للمجموعة التجرييية فا فقدا  الشالهية العصاليا لالدن لاليالات 

غية الجامعة واللا لصالح القياس اليعدي. وأ ارت إلى أ  هناك عجقة بين الحالة النفسية والر

فالا الطعالام أو العالالزوف عنالع. حيالال( يعتيالر الغالالذا  والرغيالة فيالع وسالاليلة للتعييالر عالالن تالوتر الفالالرد 

وا الالطرابع أو سالالويتع. وتو الاللت إلالالى أ  ا الالطرابات ا كالال  تقسالالم إلالالى فقالالدا  الشالالهية العصالاليا 

والشرع العصيا ويرتيطالا  بمرحلالة المراهقالة وخا الة المراهقالات أكثالر مالن المالراهقين. وبنالا  
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مدن فاعلية اليرنامج ا ر ادي فا خفا فقدا  الشهية العصيا لالدي لاليالات  على اللا أثيتت

هالدفت الدراسالة إلالى فقالد   2015الحا  ) فاتن محمد الر يد   لولوة  الحأما دراسة  الجامعة.

إعداد برنامج للعج  المعرفا السلوكا قائم على فنيات عججيالة تناسال  ا الطرا  هويالة النالوع 

رحلالالة الجامعيالالالة  التخفيالالالف مالالن حالالالدة أعالالالراض لالالدن الفتيالالالات المسالالترججت )اليويالالالات  فالالالا الم

ا الطرا  هويالالة النالوع  وهالالا: ا عالراض العقليالالة المعرفيالة  ا عالالراض الساللوكية غيالالر السالالوي ة 

وا عالالالراض ا نفعاليالالالة السالالالليية. اتيعالالالت الدراسالالالة المالالالنهج  الالاليع التجرييالالالا  ت ونالالالت العينالالالة 

العينالالة ا ساسالالية  لاليالالة مالالن لاليالالات جامعالالة القصالاليم؛ أمالالا  100)ا سالالتطجعية الميدئيالالة علالالى 

لاليات من كليات التربيالة والشالريعة والدراسالات ا سالجمية . وتو اللت الدراسالة   10)فشملت 

إلالالى وجالالود فالالروق دالالالة بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات أفالالراد المجموعالالة التجريييالالة فالالا القياسالالين 

القيلا واليعالدي علالى مقيالاس الالدور الجنسالا وأبعالادع الفرعيالة لصالالح القيالاس اليعالدي  وجالود 

ات أفراد المجموعة التجرييية فا القياسين القيلالا واليعالدي فروق دالة بين متوسطا رت  درج

على اسالتمارة ا ف الار الجعقجنيالة المرتيطالة با الطرا  هويالة النالوع وأبعادهالا الفرعيالة لصالالح 

 التطييق اليعدي. 

أما على  عيد الدراسات ا جنيية فهناك العديالد مالن الدراسالات واليحالوث التالا تناولالت 

فا خفا بعا ا  طربات لدن للية الجامعة ولعال  مالن بالين هالذع  المدخ  العججا افعالية هذ

التحقالق مالن فعاليالة والتالا هالدفت  Hamdan-Mansour; et al (2009)دراسالة الدراسالات 

العج  المعرفا الساللوكا فالا خفالا ا كتئالا  المتوسالط والشالديد لالدن لليالة الجامعالة بالا رد ؛ 

خضال  العينالة التجرييالة الم ونالة مالن   لالال  جالامعا للتقياليم درجالة ا كتئالا   و84حي( خض  )

  من مر الا ا كتئالا  المتوسالط ليرنالامج عججالا لمالدة 12  من مر ا ا كتئا  الشديد  )12)

   الالهور بواقالال  جلسالالة واحالالدة أسالاليوعياً؛ وكشالالفت نتالالائج الدراسالالة عالالن فعاليالالة هالالذا التالالدخ  3)

 Radhu; etفالا حالين هالدفت دراسالة  العججا فا خفا مستوي ا كتئا  لدن المجمالوعتين.

al (2012)  عالن فعاليالالة العالج  المعرفالالا الساللوكا عيالالر ا نترنالت فالالا خفالا ال ماليالالة وبعالالا

  من للية الجامعة 47حي( تم تقييم عينة م ونة من )ا  طرابات النفسية لدن للية الجامعة؛ 

  أسالاليوع ؛ 12الوي ال ماليالة العصالابية وخضالعت تلالا العينالالة لاليعا الجلسالات العججيالة  لمالدة )

وكشفت نتائج تلا الدراسة عن فعالية هذا المدخ  العججا فا خفا ال مالية العصابية وبعا 

والضالغول النفسالية لالدن عينالة الدراسالة . أمالالا ا  الطرابات النفسالية كالالقلق وا ف الار السالليية   

فاعليالة العالج  المعرفالا ال شالف عالن هالدفت فقالد    McIndoo & Hopko  2014)دراسالة 

  حيال( أو الحت الجامعالةعج  الرها  ا جتماعا وا كتئا  لدي عينالة مالن لليالة فا السلوكا 

ا علالالالى المسالالالار الدراسالالالة أ  ا الالالطرابات الفوبيالالالا ا جتماعيالالالة  وا كتئالالالا  الشالالالديد  يالالالؤثرا سالالاللي

ا جتمالالاعا  والمهنا والتعليمالالا لألفالالراد  وأ الالارت النتالالائج إلالالى انخفالالاض مسالالتون "الرهالالا  

فالالا حالالين كشالالفت نتالالائج  ا جتمالالاعا  والقلالالق الجسالالدي  وا كتئالالا  " ليقالالا لمقالالاييس الالالد راسالالة.

أ  العج  المعرفالا الساللوكا عالج  أسالهم فالا خفالا قلالق عن  Reiss; et al (2017)دراسة 

  لالالال  ولاليالالة 60لالالدن عينالالة الدراسالالة  حيالال( خضالالعت عينالالة الدراسالالة الم ونالالة مالالن )ا ختيالالار 

ليرنامج عججا مدتع )خمسة أسابي   بواق  جلستين أساليوعياً؛ حيال( أكالدت نتالائج الدراسالة أ  

 العج  المعرفا السلوكا أسهم فا تعدي  معارف عينة الدراسة المرتيطة بقلق ا ختيار.

والتالالا هالالدفت إجالالرا  تحليالال  بعالالدي لنتالالائج  He & Antshel (2017)أمالالا دراسالالة 

الدراسالات التالالا تناولالالت العالالج  المعرفالالا السالاللوكا كأسالاللو  تالالدخ  فالالا خفالالا ا الالطرا  نقالالص 

ا نتياع وفرل النشال لدن لج  الجامعة  حي( كشفت نتائج تحلي  الدراسات التا تناولالت هالذا 
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سالاعد فالا خفالا  CBTتخدام اسهام جودة الحياة كمتغير وسيط أثنا  المعالجة باسالتدخ  أ  

هذا ا  الطرا   فالا حالين كشالفت نتالائج التحليال  أيضالاً أ  أساللو  التالدخ  الميا الر القالائم علالى 

تعدي  المعارف المرتيطة بهذا الضطرا  كا  لع تأثير فعال جداً فيخفا هذع المش لة. فا حين 

لوكا وا سترخا  فعالية الدمج بين العج  المعرفا الس Reiss; et al (2019)تناولت دراسة 

  60مستوي الضغول النفسية لدن للية الجامعة  حي( ت ونالت عينالة الدراسالة مالن ) فا خفا

لالال  ولاليالة يرتفالال  لالديهن الشالعور بالضالالغول النفسالية  وخضالت تلالالا العينالة ليرنالامج عججالالا 

  جلسالالات بواقالال  جلسالالع أسالاليوعياً؛ وخلصالالت نتالالائج الدراسالالة تحسالالن مسالالتوي 10م الالو  مالالن )

بالضغول النفسية لدن عينة الدراسة من للية الجامعة . بينما تناولالت دراسالة مواجهة الشعور 

Tabea; et al (2020)    فعالية العج  المعرفا السلوكا الجماعا فالا خفالا قلالق المسالتقي

  لال  ولالية ؛ حي( خضعت تلا العينالة ليرنالامج 22لدن عينة من لج  الجامعة م ونة من )

الموجالع نحالالو جيالالة تضالمنت العديالد مالالن التالدرييات المعرفيالالة   جلسالة عج12عججالا م الو  مالالن )

تعدي  المعارف الياعثة لقلق ا ختيار؛ وجا ت النتائج تشير إلى فعالية التدخ  بالعج  المعرفا 

 .السلوكا فا خفا قلق ا ختيار

 تعقي  على ا لار النظري والدراسات السابقة:  -

دما خلص الياح( من مطالعة ا لار النظري والدراسات السابقة أ  متغير التوجع العال

لياحال( ايعد من المتغيرات الحديثة نسيياً وخا ة من ناحية التدخجت العججيالة حيال( لالم يالتم ن 

  أ  إالو ول إلى دراسة تتناول فعالية اأي من المداخ  العججية فالا خفالا هالذا  اتجالاع؛ من 

لالى من مطالعالة الدراسالات واليحالوث التالا تناولالت هالذا المتغيالر أنالع متغيالر قالائم ع الياح( خلص

معارف وفلسالفة ف ريالة يتمسالا بهالا الفالرد حالول بعالا ثوابالت المجتمال  ؛ ومالن ثالم فالإ  السالييي  

إيجابيالة للتخص من هذا التوجع هو مناهضة هذا التف ير وكذلا استيدالع بتف ير أكثرة واقعيالة و

 ة لثوابت المجتم  وكذلا القيم السائدع بع.تجعلع ينظر نظرة مختلف

   المعرفالا الساللوكا كمالدخ  عججالا وقالائا مالن هالذا التوجالعلذلا تنالاول الياحال( العالج

ت لدي عينة للية الجامعة من مدمنا  ي ات التوا   ا جتماعا  حيال( كشالفت نتالائج الدراسالا

مواجهة  لمدخ  العججا فاالتا تناولها الياح( حول العج  المعرفا السلوكا عن فعالية هذا ا

ظالالري العديالالد مالالن ا  الالطرابات النفسالالية والسالاللوكية  لالالذلا اسالالتفاد الياحالال( مالالن تنالالاول ا لالالار الن

تفادتع والدراسات السابقة فا إعداد أدوات الدراسة وخا ة اليرنامج العججا ؛ عجوة على اس

 فا التأ ي  النظري لمتغيرات الدراسة .

قالدم الدراسات السالابقة بالدراسالة الحاليالة فالا كونهالا تومن ثم تختلف هذع الدراسة م  

بروت الول عججالا لمشال لة ت الاد أ  ت الو  مشال لة مؤرقالة للفالرد والمجتمال  وهالا مشال لة التوجالع 

م الدراسالالات التالالا تناولالالت تقالالدي بالالاكورةالعالالدما ففالالا حالالدود علالالم الياحالال( تعالالد هالالذع الدراسالالة مالالن 

لخامعالالة وخا الالة مالالدمنا مواقالال  برنالامج عججالالا لخفالالا التوجالالع العالالدما لالالدن عينالالة مالالن لليالالة ا

 التوا   ا جتماعا.

 ً   :الدراسةفروض  -ثامنا
فالالا  الالو  مالالا اسالالفر عنالالع ا لالالار النظالالري والدراسالالات السالالابقة تالالم  الالياغة الفالالروض 

 التالية:

ن رت  درجالات المجموعالة التجريييالة فالا القياسالي اوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطت -

 .لصالح القياس اليعديالتوجع العدما القيلا واليعدي على مقياس 
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والمجموعالة التجريييالة رتال  درجالات المجموعالة  اوجد فروق دالة إحصائياً بالين متوسالطت -

 .لصالح المجموعة التجريييةالتوجع العدما اليعدي على مقياس القياس  الضابطة فا

وجالالد فالالروق دالالالة إحصالالائياً بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات المجموعالالة التجريييالالة الكالالور ت   -

 والمجموعة التجرييية إناث فا القياس اليعدي على مقياس التوجع العدما.

اسين رت  درجات المجموعة التجرييية فا القي اوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطت   -

 العدما. على مقياس التوجع   هر ونصفاليعدي والتتيعا )بعد مدة متابعة 

 واسعاً : خطوات الدراسة:
 أتيعت الدراسة الحالية الخطوات التالية: 

 الشعور بالمش لة من خجل ا حت اك والواق  العملا للياح( . -

 ا لجع على بعا الدراسات واليحوث السابقة حول جوان  المش لة. -

 بلورة المش لة و ياغة العنوا  النهائا. -

سات راسة فا  و  نتائج الدراوالدراسات السابقة و ياغة فروض الد إعداد ا لار النظري -

 السابقة.

 إعداد ا دوات المناسية لقياس متغيرات الدراسة وإعداد اليرنامج العججا. -

 التحقق من الخصائص السي ومترية  دوات الدراسة. -

 تطييق اليرنامج العججا. -

 التطييق النهائا لمقياس الدراسة على العينة التجريية . -

 باستخدام ا سالي  ا حصائية المناسية.سة معالجة فروض الدرا -

 . نتائج فروض الدراسة و ياغة التو يات واليحوث المقترحةتفسير  -

 إخرا  الدراسة فا   لها النهائا للنشر. -

 :اوإجراءاوه الدراسة يةمنهج:  اشراً 
 ؛ تصالالميم المجمالالوعتين)المالالنهج التجرييالالا  علالالى ةالحاليالال الدراسالالةأعتمالالد  :الدراسالالةمالالنه   -أ

 لالدنالتوجالع العالدما فا خفا العج  المعرفا السلوكا  فعاليةواللا بهدف التحقق من 

  التالا تخضالواللا من خجل مقارنة نتالائج المجموعالة التجريييالة  للية الجامعةعينة من 

لتالا ابنتائج المجموعالة الضالابطة برنامج العج  المعرفا السلوكا"  للمتغير المستق  "

 .برنامج العج  المعرفا السلوكا"لم تخض  للمتغير المستق  " 

  



فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما 

 ............................................... )النهلستا 

 - 1659 - 

 :الدراسة ينة  - 

لالال    لا291) سالتطجعية قوامهالاعلالى عينالالة ا اليحال(تالم تطييالالق أدوات  :عينالة االسالتطل يةال -1

امعالة بج التربيالة النوعيالةوكليالة  ولالية من للية الجامعة ب لية التربيالة )عالام وأساسالا 

التحقالق واللا بهدف سنة   1.24معياري    سنة وانحراف19.8بمتوسط عمري )الفيوم 

ات من معايير الصدق والثيات لألدو الدراسة اليح(دوات من الخصائص السي ومترية  

 وكا  توزي  عينة اليح( ا ستطجعية على النحو التالا: .اليح(المستخدمة فا 
 جدول )ا 

 والنوع وفق ال ليات يو ح توزي  عينة اليح( ا ستطجعية

 المجموع إناث الكور ال لية

 102 76 26 كلية التربية أساسا

 189 100 89 الخدمة ا جتماعيةكلية 

 291 176 115 إجمالا أفراد العينة

 األساسية: العينة -2
امهالا بعد التحقق من معايير الصدق والثيات لهالا علالى عينالة قو الدراسةتم تطييق أدوات 

اآلدا   النوعية  وكليالةالتربية وكلية )عام  كلية التربية     لال  ولالية من لج683)

  1.62  سالالنة وانحالالراف معيالالاري )20.4بمتوسالالط عمالالري )وكليالالة الخدمالالة ا جتماعيالالة   

عتين   وتم حسا  ا رباعيات لنتالائج أفالراد هالذع العينالة بهالدف انتقالا  أفالراد المجمالوسنة

يال( ح . علاليهم اليرنالامج العججالالتطييالق  تمهيالداً التجريييتين والمجموعتين الضابطتين 

لالج  علالى عينالة مالن  هالذع الدراسالة)تم تطييالق    لج 10بلغ عدد أفراد ك  مجموعة )

م تالحي(    م2019/م2018من العام الجامعا  الثاناخجل الفص  الدراسا  جامعة الفيوم

. وقالالد اسالالتخدم  م2019/م2018تطييالالق اليرنالالامج فالالا ا جالالازة الصالاليفية للعالالام الجالالامعا 

وجالالود مجمالالوعتين تجالالريييتين واحالالدة الكالالور وا خالالرن بمعنالالا   2× 2)الياحالال( تصالالميم 

  والجدول التالا يو ح توزي إناث  ومجموعتين  ابطتين أحدهم الكور وا خرن إناث.

 ا ساسية: الدراسةعينة 
  2جدول )

 يو ح توزي  عينة اليح( ا ساسية وفق ال ليات والنوع
 المجموع إناث الكور ال لية
 182 102 80 كلية التربية عام 

 151 89 62 التربية النوعيةكلية 
 149 100 49 كلية ا دا 

 201 103 98 كلية الخدمة ا جتماعية
 683 394 289 إجمالا أفراد العينة

لخطالوات االتجريييالة تالم إتيالاع  العينالةلتحديالد  :وحديالدها وخطوات التجريبية الدراسة ينة  -3

 التالية:

ور عينالالة مالالن الالالذكا دنالالى  ل الالج مالالن أفالالراد ال -المتوسالالط –)ا علالالى  تالالم حسالالا  ا رباعيالالات -

  وكالالذلا تحديالالد أ  ي الالو  الفالالرد مالالن  الالمن مالالدمنا  الالي ات التوا الال  ا جتمالالاعا وا نالالاث 

   يو ح اللا:3وجدول)
  3جدول )

 التوجع العدمامقياس   أرباعيات درجات أفراد عينة الدراسة ا ساسية على

 لعينة ك  ا ا ناثعينة  عينة الذكور ا رباعا



فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما 

 ............................................... )النهلستا 

 - 1660 - 

 لعينة ك  ا ا ناثعينة  عينة الذكور ا رباعا

 78.5 79 77.2 ا دنى

 87 87 87.5 المتوسط

 98 98 99 ا على

 .التوجع العدماتم حصر الطج  الذين حصلوا على درجة ا رباعا ا على على مقياس  -
  4) جدول

 علىا على  ا رباعاتوزي  أفراد العينة الحا لين على درجة 

 مقياس التوجع العدما  

 المجموع ا ناث الذكور ال لية

 48 27 21 كلية التربية عام 

 43 26 17 كلية التربية النوعية

 41 29 12 كلية ا دا 

 42 31 11 كلية الخدمة ا جتماعية

 174 113 61 إجمالا أفراد العينة

 -نظالالرا  تيالالاع الياحالال( التصالالميم التجرييالالا الو المجمالالوعتين  مجموعالالة الكور)تجريييالالة 

ة قالام الياحال( بت الوين المجمالوعتين التجريييالو ابطة    –)تجرييية  ومجموعة إناث – ابطة 

قد    هذا  وكذلا المجموعة الضابطة  إناث5  الكور و)5)   أفراد10)الكور وإناث  م و  من )

 راع الياح( عند ت وين المجموعات التجرييية والضابطة ما يلا:

 .استعداد المشترك للتعاو  م  الياح( فا ك  خطوات اليرنامج .1

تق   من مدن درجات ا ربالاعا ا علالى مقياس التوجع العدما أ  ت و  درجتع على  .2

 أو أكثر.

إدمالا   الي ات  مقياسحصول الفرد على درجة مرتفعى تق  فا ا رباعا ا علا على  .3

 التوا   ا جتماعا.

 أو بالرامج تعالدي  الساللوك المعرفالا  عججالا أو إر الاديإ  ي و  قد خض   ي بالرامج  .4

شالترك ليتأكد الياح( أ  التغير الحادث يعود لليرنامج الحالا وليس لمالا تعالرض لالع الم

 من برنامج سابق.

عهم تالم تالوزي لاليات  10و) لج   10وبناً  على ما سيق ت ونت عينة الدراسة التجرييية )

 على أربعة مجموعات بطريقة عشوائية  وهم:

يرتفالالال  لالالالديهم التوجالالالع مجموعالالالة الطليالالالة الالالالذين  إنالالالاث(: -تجريبيالالالة وركالالالور مجمو الالالة ال -

   5) يتلقالالوا اليرنالامج العججالالا  وتتضالمن مجمالالوعتين فالرعيتين إحالالداهما الكالالور العالدما وهم

 . 5)وا خرن إناث 

ع يرتفال  لالديهم التوجالمجموعالة الطليالة الالذين  وهالا  إنالاث(: –مجمو ة الضالابطة وركالور  -

  5)لالالالم يتلقالالالوا أي معالجالالالة  وتتضالالمن مجمالالالوعتين فالالالرعيتين إحالالالداهما الكالالالور العالالدما وهم 

 .  5) وا خرن إناث

وتالم عمال  مجانسالالة  فالراد هالذع المجموعالالات فالا كالال  مالن العمالر الزمنالالا  ونسالية الالالذكا   

 –والمسالالتون ا جتمالالاعا وا قتصالالادي لألسالالرة  والدرجالالة ال ليالالة   باسالالتخدام اختيالالار كروسالال ال

 كما هو مو ح بالجداول التالا: Kruskal – Wallis testواليز 
  5جدول )
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  فا بعا المتغيرات أفراد المجموعات التجرييية والضابطة ت افؤنتائج 
 مستون الد لة قيمة هـ متوسط الرت  العدد المجموعة المتغير

  23,25 5 التجرييية الكور العمر الزمنا
1,176 

 
 21,4 5 الضابطة الكور غير دالة

 19,15 5 إناثالتجرييية 
 18,20 5 الضابطة إناث

 1.96 20,3 5 التجرييية الكور نسية الذكا 
 

 
 16,01 5 الضابطة الكور غير دالة

 26,85 5 التجرييية إناث
 18,85 5 الضابطة إناث

المستون 
ا جتماعا 
 ا قتصادي

 غير دالة 1,894 24,65 5 التجرييية الكور
 20,30 5 الضابطة الكور
 19,03 5 التجرييية إناث
 18,05 5 الضابطة إناث

الدرجة ال لية 
على مقياس 
التوجع 
 العدما

  1,68 23,45 5 التجرييية الكور
 22,2 5 الضابطة الكور غير دالة

 18,6 5 التجرييية إناث
 17,75 5 الضابطة إناث

الدرجة ال لية 
على مقياس 
إدما   ي ات 

 التوا  
 ا جتماعا

 غير دالة 1,64 21,42 5 التجرييية الكور
  21,3 5 الضابطة الكور
  20,6 5 التجرييية إناث
  20,75 5 الضابطة إناث

يتضالالح مالالن الجالالدول السالالابق عالالدم وجالالود فالالروق دالالالة إحصالالائية بالالين أفالالراد المجمالالوعتين 

عا والمسالتون ا جتمالاالتجريييتين والمجموعين الضابطتين فا ك  مالن العمالر  ونسالية الالذكا  

 وا قتصادي والدرجة ال لية على مقياس التوجع العدما.

طييالق ت  لاليالات علالى 5  لالج  و)5ا تفاق م  أفراد عينة الدراسة التجريييالة وقوامهالا )  - 5

اليرنالامج العججالا. حيال( تالم مقابلالة كال  لالال  علالالى حالدا خالجل جلسالة فرديالة لل شالف عالن مالالدن 

 .دافعيتع للمشاركة فا اليرنامج ومدن تقيلع للتحدث أمام باقا أفراد المجموعة 

 :بالدراسةاألدوات المستخدمة  -ج

 مقياس التوجه العدم : وإ داد: الباحع( -1
مالن مالالدمنا  الي ات التوا الال  لالالدن لليالة الجامعالالة التوجالالع العالدما تالم إعالالداد مقيالاس 

تحديالد أفالراد عينالة العالدما لالدن عينالة الدراسالة   و التوجالعقيالاس وتشالخيص بهدف ا جتماعا 

والخا الالعين لليرنالالامج العججالالا مالالن الوي إدمالالا   الالي ات التوجالالع النهلسالالتا  مالالن الوي الدراسالالة

 .التوا   ا جتماعا

يالاس كالا  هنالاك بعالا الالدواعا التالا دفعالت الياحال( لتصالميم هالذا المق دوا   إ داد المقياس: -أ

 متمثلة فا:

ياح( لم العندرة المقاييس التا تناولت هذا المتغير اليحثا فا الييئة العربية ففا حدود  -

العظيم  محمد عيد التوا :  هناك مقياس واحد فقط منشور وهو مقياس )سيد عيد

نع  قافية لهذا المقياس متشيعة بيعا العوام  الثمعايير الصدق والثيات  ؛ إ  أ  2004

د س معليق فقط على عينة من للية الجامعة با مارات والسعودية. با  افة إلى مقيا

   وهذا المقياس غير منشور.2012برسالة دكتوراع لمروة سعيد )
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  ياسيةالسا خجقية و العدميةمث   العدماالتوجع  أ  الالمقياسين السابق الكرهم تناول  -

ن ع لدوم ونات عبصفة عامة ومظاهر العدماولم يركزوا على م ونات التوجع  ؛والمعرفية

 للية الجامعة بصفة خا ة أ  وجدا دراسات تناولت اللا.

 خطوات إ داد المقياس: - 
تا راسات الالعدمية والد الطييعةا لجع على بعا الدراسات السابقة التا تناولت تم  -1

 تناولت التوجع العدما.

يد عكمقياس سيد عيد العظيم ومحمد التوجع العدما ا لجع على بعا مقاييس تم  -2

 م.2012مقياس مروة سعيد و  م2004التوا  

فا الحياة  ما سمات  ا ياغة استييا  مفتوح يحم  سؤالين وهما  حدد توجه -3

  ستيياتم تطييق هذا ا وبالنظرة العدمية فا الحياة.  وخصائص ا فراد الذين يتسمو 

عة بجام )عام وأساسا التربية  للية كلية  لال  ولالية من 150على عينة قوامها )

 الفيوم.

 ا تع ستفريغ استجابات الطج  وتحليلها بصفة كيفية و ياغة بعا العيارات الت تم -4

 حياة.توجع الطال  فا حياتع  وسمات ا فراد الذين يتميزو  بالنظرة العدمية فا ال

للية  الصورة ا ولية لمقياس التوجع النهلستا لدن وا  عيارة مثل36تم  ياغة )  -5

غير   3  موافق= 4أربعة بدائ  وها موافق بشدة =  كما و   أمام ك  عيارة الجامعة

 .1  غير موافق بشدة= 2موافق=

هيئة تدريس بمجال القياس النفسا  من أعضا   10تم عرض المقياس على ) -6

تفاق نالت اغل  العيارات احي(  والصحة النفسية لتح يم الصورة ا ولية للمقياس  

 لعيارات حتى ت و  أكثر إجرائية عندم  التو ية بإعادة  ياغة بعا ا المح مين

 تطييقها.

لجامعة ا  لال  ولالية من للية 291)تم تطييق المقياس على عينة استطجعية قوامها -7

 بهدف التحقق من خصائصوكلية الخدمة ا جتماعية ب لية التربية )عام وأساسا  

 واللا على النحو التالا: الصدق والثيات لهذا المقياس.

 السيكومترية للمقياس:خصائص ال -ج

يالارات تم إجرا  ا تساق الداخلا للمقياس بهدف التحقق مالن تجالانس ع االوساق الداخل : -1 

تا  المقياس ومعرف ها كافة العيارات تت ام  سويا لينا  ظالاهرة واحالدة وهالا التوجالع النهلسال

 وكانت نتائج ا تساق الداخلا كما ها بالجدول التالا:
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  6جدول )

 الداخلا لعيارات مقياس التوجع العدماا تساق 

 قيمة معام  رقم العيارة

 ا رتيال 

 قيمة معام  رقم العيارة

 ا رتيال 

 قيمة معام  رقم العيارة

 ا رتيال 

1 0.457** 13 0.640** 25 0.502** 

2 0.585** 14 0.559** 26 0.229** 

3 0.507** 15 0.276** 27 0.609** 

4 0619** 16 0.489** 28 0.529** 

5 0.388** 17 0.590** 29 0.493** 

6 0.536** 18 0.514** 30 0.464** 

7 0.507** 19 0.557** 31 0.425** 

8 0.595** 20 0.591** 32 0.479** 

9 0.433** 21 0.527** 33 0.599** 

10 0.420** 22 0.435** 34 0.503** 

11 0.468** 23 0.531** 35 0.405** 

12 0.563** 24 0.585** 36 0.336** 

 .0.01** جمي  معامجت ا رتيال دالة عند 

تم   ومالن ثالم لالم يال0.01يتضح من الجدول السابق أ  جمي  معامجت ا رتيال دالالة عنالد 

 حذف أي مفردة من مفردات المقياس.

 لدق المقياس: -2

ددها تم إجالرا  التحليال  العالاملا لينالود المقيالاس وعال  :EFA) االستكشاف الصدق العامل   -أ

 فاريمالاكس  بنداً  واللا باستخدام لريقة الم ونات ا ساسية  والتدوير المتعامد بطريقالة ال36)

 وتم إتياع الخطوات التالية  ستخجص عوام  المقياس: SPSS-V25باستخدام برنامج 

عالروف تم التحقق من اختيار مدن كفاية العينة  جالرا ات عمليالة التحليال  العالاملا والم -

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy وكانالالت .

ينالة وهذا يشير إلى كفايالة الع 0.001د لة مستون وها قيمة دالع عند   0.858قيمتع 

 التحلي  العاملا.  جرا 

 شالاليوع ل الال  بنالالد مالالن بنالالود المقيالالاس والتأكالالد أ  كافالالة قالاليممراجعالالة قالاليم معالالامجت التالالم  -

ي وكانت كافة قيم معامجت الشاليوع أعلالى مالن أو تسالاو. 0.5معامجت الشيوع تتجاوز 

  1  لالذا تالم حالذف الينالدين )0.482= 17  واليند 0.416 = 1فيما عدن اليندين ) 0.5

شاليوع بعالد حالالذف مراجعالة قاليم معالالامجت ال ثالم تالالم  وتالم إعالادة التحليال  مالالرة آخالري. 17

 .0.5كانالت كافالالة قاليم معالامجت الشالاليوع تتجالاوز أو تسالالاوي   والينالدين وإعالادة التحليالال 

 واللا كما بالجدول التالا:
  7جدول )

 معامجت  يوع مفردات المقياس

Communalities 

 Initial Extraction 
VAR00002 1.000 .534 
VAR00003 1.000 .716 
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VAR00004 1.000 .640 

VAR00005 1.000 .606 
VAR00006 1.000 .674 
VAR00007 1.000 .651 

VAR00008 1.000 .624 

VAR00009 1.000 .587 
VAR00010 1.000 .505 
VAR00011 1.000 .648 
VAR00012 1.000 .631 
VAR00013 1.000 .605 
VAR00014 1.000 .671 

VAR00015 1.000 .548 
VAR00016 1.000 .625 
VAR00018 1.000 .592 

VAR00019 1.000 .660 

VAR00020 1.000 .618 
VAR00021 1.000 .500 
VAR00022 1.000 .629 

VAR00023 1.000 .632 
VAR00024 1.000 .555 
VAR00025 1.000 .615 

VAR00026 1.000 .556 

VAR00027 1.000 .670 
VAR00028 1.000 .601 
VAR00029 1.000 .713 
VAR00030 1.000 .579 
VAR00031 1.000 .604 
VAR00032 1.000 .607 

VAR00033 1.000 .682 
VAR00034 1.000 .670 
VAR00035 1.000 .612 

VAR00036 1.000 .554 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

والتأكالالد أ   Anti-image Correlationتالم مراجعالة قاليم الخجيالا القطريالة خالجل مصالفوفة  -

بالال   .0.5  وبالفعالال  كانالالت كافالالة قالاليم هالالذع الخجيالالا تتجالالاوز 0.5كافالالة قالاليم هالالذع الخجيالالا تتجالالاوز 

 .0.963إلى  0.7تتراوح من 

  10) تم مراجعة مصفوفة العوام  قي  التدوير  وتيين أ  عوام  المقياس قي  التالدوير بلغالت -

واللالالا كمالالا بالجالالدول  قالاليم التيالالاين بالالين درجالالات عينالالة التحليالال . % مالالن61.28عوامال  فسالالرت 

 التالا:
  8جدول )

 مصفوفة العوام  قي  التدوير
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
dimension0 1 7.289 21.440 21.440 7.289 21.440 21.440 



فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما 

 ............................................... )النهلستا 

 - 1665 - 

2 3.350 9.852 31.291 3.350 9.852 31.291 
3 1.729 5.085 36.376 1.729 5.085 36.376 
4 1.546 4.548 40.924 1.546 4.548 40.924 
5 1.365 4.015 44.939 1.365 4.015 44.939 
6 1.243 3.655 48.594 1.243 3.655 48.594 
7 1.130 3.324 51.918 1.130 3.324 51.918 
8 1.112 3.270 55.188 1.112 3.270 55.188 
9 1.061 3.120 58.308 1.061 3.120 58.308 
10 1.013 2.980 61.288 1.013 2.980 61.288 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 أظهرهالا  عوامال  4وتحديالد ) Scree Plotلعوامال  المقيالاس  التشاليعاتمنحنالى تالم مراجعالة  -

 التالا: هذا المنحنى واللا كما هو مو ح بالش  

 

 

 

 

 

                                                           

(2   

Scree Plot لمقياس التوجع العدما 

  والالالالالذي و الالالالعع جوتمالالالالا   Kaiser Normalizationم محالالالالا كالالالالايزر ااسالالالالتخدتالالالالم  -

Guttmanمال    والذي يتطل  مراجعة الجذر ال امن للعوام  الناتجالة علالا أ  تقيال  العوا

التالالا يزيالالد جالالذرها ال الالامن عالالن الواحالالد الصالالحيح حيالال( تعالالد عوامالال  عامالالة؛ ومالالن ثالالم تقيالال  

عالالن    بنالالود علالالى ا قالال  بحيالال(   يقالال  تشالالي  الينالالد بالعامالال 3العوامالال  التالالا يتشالالي  عليهالالا )

)علالى  Varimaxوبناً  علالى اللالا فقالد تالم تالدوير المحالاور بطريقالة الفالاريم س    0.35)

  كحالد 0.35واختيالرت نسالية )  5أرب  عوام  وفق  ما أظهرع منحنى التشاليعات بالالخطوة 

لتاليالالة: ادنالا لد لالة المتغيالالرات علالا العوامالال  أو العيالارات واللالالا علالا المعالالايير التح ميالة ا

تشالاليعات  3 ≥محالالا جوهريالالة العامالال    أ  0.3 ≥محالالا التشالالي  الجالالوهري للينالالد بالعامالال  

 جوهرية لليند.

شيعة تم مراجعة مصفوفة العوام  بعد التدوير للتأكد من أ  جمي  مفردات المقياس مت -

 على عام  من عوام  المقياس كما هو وا ح بالمصفوفة التالية:
  9جدول )

 تشيعات مفردات المقياس على عواملع
Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

VAR00029 .734     

VAR00031 .704     

VAR00014 .659     

VAR00027 .650     

VAR00009 .611     

VAR00033 .595     
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VAR00024 .483     

VAR00035 .478     

VAR00013 .478     

VAR00018 .415     

VAR00016  .652    

VAR00012  .629    

VAR00011  .619    

VAR00021  .595    

VAR00004  .589    

VAR00032  .513   

VAR00019  .484    

VAR00036      

VAR00010      

VAR00025   .630   

VAR00023   .592   

VAR00020   .583   

VAR00005   .577   

VAR00006   .515   

VAR00003   .450   

VAR00015   .410  

VAR00007   .398   

VAR00022   .370   

VAR00030    .651 

VAR00034    .576 

VAR00028    .565 

VAR00026    .471 

VAR00002    .448 

VAR00008    .381 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

مال    لم يتشيعا على أي عام  مالن العوا36  10ويتضح من الجدول السابق أ  اليندين )

ل بنالد متشاليعين علالى أربال  عوامال  العامال  ا و 32ا رب   ومالن ثالم يصاليح عالدد بنالود المقيالاس 

  بينمالا   بنالود9 الو  مالن )  بنود أمالا العامال  الثالال( فم7  بنود  والعام  الثانا )10م و  من )

مالن نسالية   %40.92عوامال  تفسالير ) ا ربال   بنالود. وقالد اسالتطاع 6العام  الراب  م و  من )

 التيالاين المشالالترك بالين درجالالات أفالالراد العينالة  وهالالذا يشالير إلالالى معامالال   الدق مر الالا. والعوامالال 

 مو حة فا جدول التالا:
  10جدول )

 عوام  المقياس بعد التدوير 

 نسية العام  مضمو  العام 

 التياين 

الجذر 

 ال امن

عدد 

 المفردات

 رقم العيارات 

-33-9-27-14-31-29 10 4.51 13.24 الجمعيارية ا ول

24-35-13-18 

انعالالدام المعنالالا فالالا  الثانا

 الحياة

10.9 3.71 7 16-12-11-21-4-32-

19 
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-15-3-6-5-20-23-25 9 3.11 9.14 النزعة التدميرة  الثال(

22-7 

انعالالدام الهالالدف فالالا  الراب 

 الحياة

7.61 2.58 6 30-34-28-26-2-8 

مجموع التياين للعوام  

 ا ربعة

 بند 32 40.92

 وفيما يلا تو يح لهذع العوام :

 .اللمعياريةالعاما األو : 
للتشالالي  علالالى العامالال      مفالالردات حققالالت جميعهالالا محالالا كالالايزر10تشالالي  هالالذا العامالال  بالالـ )

يتضالح الجمعياريالة لالدن الفالرد ووحي( أ  جمي  المفردات التا تشي  بها هذا العامال  تعيالر عالن 

 لئاللا من خجل إن ار الفرد ليعا المفاهيم كالالخير والشالر والساللوك الصالحيح والساللوك الخالا

 سمية هذا؛ لذلا يم ن توأ  الغاية تيرر الوسيلة وأ  قيم المجتم  ليس لع فائدة ويج  تدميرها

 . بالجمعياريةالعام  
  11جدول )

  لمقياس التوجع العدماالتشيعات العاملية لمفردات العام  ا ول 

رقم 

 المفردة

 التشيعات مضمو  المفردة

 0.611 الخير والشر مجرد مفاهيم غامضة   وجود لها فا الحياة. 9

 0.478 الحق مفهوم   وجود لع فا الحياة. 13

 0.659 الخير والشر   وجود لهم فا الحياة 14

 0.415 يج  تدمير كافة القيم بالمجتم  ل ونها   فائدة لها.  18

 0.483 أؤمن أ  "الغاية تيرر الوسيلة". 24

 0.650 ا خجق   وجود لها فا الحياة. 27

 0.734 الخير والشر مفاهيم افترا ية غير واقعية. 29

 0.704 الصحيحة والسلوكيات الخالئة كجهما واحد.السلوكيات  31

 0.595 ك   ئ مياح مادام يحقق هدفا فا الحياة 33

 0.478 ليس من الضروري أ  يقتن  الفرد بما يفعلع. 35

ذا هاليتضح من الجدول السابق أ  هذا العام  يعتيالر عامال  نقالا نظالراً    كافالة مفالردات 

موجيالالالالة عليالالالالع حيالالالال( تتالالالالراوح قالالالاليم التشالالالاليعات للمفالالالالردات مالالالالا بالالالالين  العامالالالال  الات تشالالالاليعات

ك   من التياين المشالتر%13.24  كما أ  هذا العام  استطاع تفسير نسية )0.734إلى0.415)

  .4.51لدرجات العينة وحص  على جذر كامن مقدراع )

 انعدام المعن  ف  الحياة:العاما الثان : 
فالا  عدم الرغية فالا الحيالاة والنظالرة التشالاؤمية  مفردات تع س 7تشي  هذا العام  بـ )

تطاع كمالالا أ  هالالذا العامالال  اسالال الحيالالاة وخا الالة للمسالالتقي  وأ  ف الالرة ا نتحالالار ف الالرة مقيولالالة لديالالع 

  من التياين المشترك لدرجات العينة وحص  علالى جالذر كالامن مقالدراع %10.95تفسير نسية )

قالالا حيالال( تشالاليعت عليالالع كافالالة كمالالا يتضالالح مالالن الجالالدول أ  هالالذا العامالال  أيضالالاً عامالال  ن   3.71)

ا   وجميعهال0.652  إلالى )0.484العيارات تشيعاً موجياً حي( تراوحت تشاليعات المفالردات مالن )

 .يحقق محا كايز لتشي  المفردة على العام 
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  12جدول )

 لمقياس التوجع العدماالتشيعات العاملية لمفردات العام  الثانا 

رقم 

 المفردة

 التشيعات مضمو  المفردة

 0.589 آري أ  الحياة عديمة المعنى. 4

 0.619 راودتنا ف رة التخلص من حياتا. 11

 0.629   أما  لليشر و  وجود للح . 12

 0.652 قد ي و  الموت أفض  ب ثير من الحياة فا هذا المجتم . 16

 0.484   يج  أ  أثق فا أي  ئ موجود بالحياة. 19

 0.595 المستقي    ييع( بالتفاؤل. 21

 0.513 أحداث الحياة اآل  تيع( على اليأس والتشاؤم. 32

 :النز ة التدميرة العاما الثالع:
لييعالالة متينالالا هالالذا التوجالالع التمرديالالة   مفالالردات جميعهالالا تع الالس 9تشالالي  هالالذا العامالال  بالالـ )

ر هالذع وأ  تالدميللقاليم والمعالايير السالائدة بالالمجتم   متعلال  أ  المجتمال  غيالر عالادل  والتدميرية

اسالتطاع  . كمالا أ  هالذا العامال المعايير والقيم هو أساس التغيالر فالا لييعالة هالذع القاليم والمعالايير

   من التياين المشترك فا درجات العينة وحص  على جذر كامن مقالدراع%9.14تفسير نسية )

(3.11   ً  حيال( وأ  هذا العام  أيضاً عام  نقا حي( تشيعت عليالع كافالة العيالارات تشاليعاً موجيالا

  وجميعهالالا يحقالالق محالالا كالالايز لتشالالي  0.630  إلالالى )0.370تشالاليعات العيالالارات مالالن )تراوحالالت 

 والجدول التالا يو ح عيارات هذا العام  وقيم تشيعاتها. المفردة على العام .
  13جدول )

 لمقياس التوجع العدماالتشيعات العاملية لمفردات العام  الثال( 

رقم 

 المفردة

 التشيعات مضمو  المفردة

 0.450 إلى ثورة على ا خجق.نحتا   3

 0.577 يوجد العديد من ا  يا  بالمجتم  يج  تدميرها. 5

 0.515 أو اح الحياة   تشج  على التفاؤل. 6

 0.398 يج  تغير كافة العادات والتقاليد السائدة بالمجتم . 7

 0.410 هناك ال ثير من المعايير ا جتماعية يج  تغيرها. 15

 0.583 المجتم  للعدالة بين ا فراد.يفتقد  20

 0.370 أفراد المجتم  يخدعو  بعضهم اليعا. 22

 0.592 يج  التمرد على كافة القيم ا جتماعية الحالية. 23

 0.630 أغل  المعايير ا جتماعية السائدة تعير عن الرجعية والجه . 25
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 : الهدف ف  الحياة انعدامالعاما الرابن: 
 وأ  انعالدام الهالدف فالا الحيالاة    مفالردات جميعهالا تو الح 6هالذا العامال  بالـ )وقد تشالي  

 المجتمعالالات يجالال  أ  تغييالالر قيمهالالا ومعاييرهالالا وأ  مالالا   يم الالن تغيالالرع يجالال  تالالدميرع وكالال  هالالذع

  هالذا اةالعيارات تشير أ  متينا هذا التوجع ليس لديع هدف فا الحياة و  يشعر بلالذة فالا الحيال

ص    من التياين المشترك فا درجات العينة وح%7.61ير نسية )وقد استطاع اللا العام  تفس

ا ويتضالح مالن الجالدول التالالا أ  هالذا العامال  أيضالاً عامال  نقال   2.58على جالذر كالامن مقالدراع )

   0.381حي( تشيعت عليع كافة العيارات تشيعاً موجياً كما قد تراوحت تشاليعات العيالارات مالن )

والجالالدول التالالالا يو الالح شالي  المفالالردة علالالى العام .  وجميعهالالا يحقالالق محالالا كالالايز لت0.651إلالى)

 مفردات هذا العام  وقيما تشيعاتها عليع:
  14جدول )

 لمقياس التوجع العدماالتشيعات العاملية لمفردات العام  الراب  

رقم 

 المفردة

 التشيعات مضمو  المفردة

 0.448 أحقق ما أريد بأي وسيلة مم نة. 2

 0.381 هدف حياة هادئة ومريحة. الحياة بج 8

 0.471 الحياة ملئ بالسلييات التا يج  تغيرها. 26

 0.565 ما   يم ن تغيرع يج  تدميرع. 28

يجالالالال  أ  تغيالالالالر المجتمعالالالالات قيمهالالالالا ومعايرهالالالالا مواكيالالالالة للتقالالالالدم  30

 والحداثة.

0.651 

 0.576 يج  إ  يثق الفرد فيما يصدر عن اآلخرين من تصرفات. 34

 (CFAالصدق البنائ  للمقياس والتحليا العامل  التوكيدي(. و -2
تتمثالال  أهميالالة التحليالال  العالالاملا التوكيالالد فالالا اختيالالار  الالحة الفالالروض حالالول العجقالالات بالالين 

 Endogenous  والمتغيالالالالرات المقاسالالالالاة Latent Variablesالمتغيالالالالرات ال امنالالالالة 

Variablesالياحال( هالذا  لذلا اسالتخدم.   كما يتم من خجلع التأكد من الصدق الينائا للمقياس

)النمالوال   للتوجالع العالدماالنوع من الصدق للتحقق من مدن مجئمة الينالا  العالاملا المفتالرض 

لتحقالالق مالالن ولالربالالاعا  والالالذي حصالال  عليالالع الياحالال( بعالالد نتالالائج التحليالال  العالالاملا ا ست شالالافا  

فالالة والمعالالروف اسالالتخدم الياحالال( برنالالامج النمالالوال  الينالالائا بمعاد تالالع المختل النمالالوال  الدق هالالذا 

  للتأكد من جودة مجئمة نموال  الييانات المفتالرض التالا حصال  عليهالا AMOS- V20باسم )

الياح( مالن نتالائج التحليال  العالاملا ا ست شالافا   وهال  بالارميترات )متغيالرات  النمالوال  تحقالق 

 جودة حسن المطابقة للنموال  الصفري أم  : وفيما يلا تو يح اللا:

تشالالي  عليالالع أربعالالة متغيالالرات  الالريحة  يالتوجالع العالالدما تالم افتالالراض متغيالالر كالالامن واحالالد وهالالو  -

 وهى: 

  F1. )الجمعيارية -

  F2.)انعدام المعنا فا الحياة -

  F3النزعة التدميرة. ) -

  F4انعدام الهدف فا الحياة.) -

 -AMOS)وبإخضاع النموال  للتحلي  العاملا التوكيدي باستخدام اليرنامج ا حصائا 

V20   لريقالالة أقصالالى احتمالالال )وباسالالتخدامML كانالالت مؤ الالرات جالالودة المطابقالالة مالالن خالالجل  
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علالى النحالو المو الح بالجالدول  مالن لالج  الجامعالة  291التطييق على عينة عشوائية قوامها )

 التالا : 
  15جدول )

  التوجع العدمامؤ رات جودة المطابقة للنموال  المفترض لمقياس 

 قيمة المؤ ر المؤ ررمز  مؤ رات حسن المطابقة م

 df2(X2K 1.62/(  dfدرجة الحرية )/2النسية بين كا 1

 CFA 0.997 مؤ ر المطابقة المقارنة 2

 GFA 0.983 مؤ ر حسن المطابقة 3

 AGFI 0.963 مؤ ر حسن المطابقة المعدل 4

 NFI 0.980 مؤ ر المطابقة المعيارية   5

 RMSEA 0.01 مؤ ر جذر متوسط مرب  الخطأ التقرييا. 6

 TLI 0.952 مؤ ر توكر لويس 7

 IFI 0.988 مؤ ر المطابقة المتزايد 8

 وفيما يلا تو يح لما تشير إليع هذع المؤ رات:

=  df2(X2K/(نسالالية تشالالير : df  ودرجالالات الحريالالة square-Chi) x2 النسالالية بالالين قالاليم -1

 .للييانات بالدراسة الحالية النموال  مطابقة  إلى 2أي أق  من ) 1.62

 : وي الو  ا هتمالام هنالا منصالياً علالىAbsolute Fit Indexesمؤ رات المطابقة المطلقة  -2

والتالا  مقارنة مصفوفة التغاير للعينة والمعروفة بالمصفوفة ا ساسية أو المصالفوفة المحللالة

 :ومن هذع المؤ رات -يتم  استهجكها من قي  النموال 
وفالا النمالوال  الحالالا كانالت : Goodness of Fit Index (GFI)ابقالة مؤ الر حسالن المط -أ

 وها قيمة مرتفعة تدل على حسن المطابقة.  0.983قيمتع )

ممالا   0.963فالا النمالوال  الحالالا كانالت قيمتالع ) :  AGFIمؤ ر حسن المطابقة المعدل ) - 

 يشير إلى مؤ ر مرتف .

 Root Mean Square Error ofمؤ الالر جالالذر متوسالالط مربالال  الخطالالأ التقرييالالا:  - 

Approximation (RMSEA)   كانالالت قيمالالة هالالذا المؤ الالر  اليحالال(وفالالا النمالالوال  مو الال

 .اليح(  وهو يشير إلى جودة عالية لمطابقة النموال  مو   0.01)

فالا تقالديرها علالى  ويعتمالد  Incremental Fit Indexesمؤ الرات المطابقالة المتزايالدة  -3

والالذي يُفتالرض فيالع وجالود  Null Modelمقارنة النموال  المفترض مال  النمالوال  الصالفري 

 ومن هذع المؤ رات: المقاساةعام  عام واحد تتشي  عليع ك  المتغيرات 

وكانالت قيمالة هالذا المؤ الر فالا  Normed Fit Index (NFI)مؤ الر المطابقالة المعيالاري  -أ

 وها قيمة مر ية لقيول النموال .  0.980) اليح(النموال  المدروس بهذع 

وفالا النمالوال  الحالالالا  Comparative Fit Index (CFI)مؤ الر المطابقالة المقالار   - 

 .إلى قيول النموال   وتشير هذع القيمة 0.997كانت قيمة هذا المؤ ر )

:  وفا النموال  الحالالا كانالت قيمالة Tucker-Lewis Index (TLI)مؤ ر توكر لويس  - 

 النموال . قيولوهذع قيمة مرتفعة تشير إلى   0.952المؤ ر )هذا 

 : وفا النموال  الحالالا كانالتIncremental Fit Index (IFI)مؤ ر المطابقة المتزايد  -4

 وهذع قيمة مرتفعة تشير إلى مطابقة النموال .  0.988قيمة هذا المؤ ر )
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ى حقق النمالوال  المفتالرض مؤ الرات جالودة المطابقالة المقيولالة فأنالع يم الن الح الم علال إالا وعليع

واللالا   دق عياراتع أو  دق أبعادع فا حالة التحلي  العاملا التوكيالدي مالن الدرجالة الثانيالة 

لمتغير فا  و  ا وزا  ا نحدارية المعيارية والتا تعرف بمعامجت الصدق أو التشي  على ا

وكذلا   0.4أو  0.3حديد قيمة معينة يتم رفا التشيعات التا تق  عنها )ال امن وهنا يم ن ت

ثير يم ن الح م على  دق العيارات فا  و  النسية الحرجة وتشير إلى د لة الفالرق بالين تالأ

 النمالالوال  المفتالالرضالتالالالا ويو الالح الشالال     العيالالارة )الالالوز  ا نحالالداري  والتالالأثير الصالالفري

 :للمقياس

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(    3  

المفترض  النموال  

لمقياس التوجع  العدما

يتضالالح مالالن الشالال   السالالابق أ  أبعالالاد المقيالالاس تالالرتيط جميعهالالا بعامالال  كالالامن واحالالد حيالال( 

اليالة مالن ع   وهذا يشير إلى درجة 1 - 0.63تتراوح ا وزا  ا نحدارية المعيارية لها ما بين )

ال  مطابقة تامة لنمو تو ح السابقالصدق لنموال  المقياس  كما أ  النس  المو حة بالجدل 

 .للييانات المفترض

 الصدق التمييزي:  -3
: لحسالالالا  معامالالال  الصالالالدق ا ولقالالالام الياحالالال( بحسالالالا  معامالالال  الصالالالدق هالالالذا لهالالالدفين  

 الالذي يتوجالع: لحسا  ا ربالاعا ا علالى واعتيالارع محالا تشالخيص الفالرد أنالع والثاناللمقياس  

 لة الفروقعلى هذا المقياس  واللا كما يلا: تم استخدام اختيار )ت   ختيار د التوجع العدما 

تين  بين متوسطات درجات ا رباعا ا على وا رباعا ا دنالى والمقارنالة بالين نتالائج المجمالوع

 ويو ح الجدول اآلتا نتائج هذع المقارنة:
  16جدول )

 قيم ا رباعا ا على وا رباعا ا دنى لدرجات أفراد 

  التوجع العدماالعينة على مقياس 

قيمة 

 ا رباعا 

 ا على

قيمة 

ا رباعا 

 المتوسط

قيمة 

 ا رباعا

 ا دنى 

المتوسط 

 الحسابا

الخطا   الوسيط المنوال

 المعياري

 التفرلح ا لتوا 

88 78 71 79.7 78 76 13.27 0.588 0.981 

  17جدول )

 العدماالتوجع الصدق التمييزي لمقياس 
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 الييانات                   

 المجموعة

 العدد

  ( 

المتوسط 

 الحسابا )م 

ا نحراف 

 المعياري )ع 

 قيمة

 )ت 

 درجة 

 الحرية

 مستون

 الد لة 

 9.37 97.1 73 العدماالتوجع مرتفعا 
25.85 147 

0.001 

 5.63 64.5 76 العدماالتوجع منخفضا 

مالن النتالائج المو الحة بالجالدول السالابق أ  للمقيالاس قالوة تمييزيالة بالين مرتفعالا  يتضح

  ممالالا يشالالير إلالالى أ  0.001عنالالد مسالالتون د لالالة  العالالدماالتوجالالع ومنخفضالالا  العالالدماالتوجالالع 

 المقياس يتمت  بصدق تمييزي مرتف .

 ثيات المقياس: - 

 الثيات بمعام  ألفا كرونياخ: -1

 Alphaتم حسا  الثيات بمعادلة كرونياخ والتا نطلق عليها أسم معام  ألفا كرونيالاخ 

لالى ععالجوة .   وهو معامال  ثيالات مرتفال  0.879  وقد تيين أ  معام  ثيات ألفا للمقياس ك   )

قد تيالين و بالجدول التالامراجعة نتائج قيمة ألفا بعد حذف العيارات كما هى مو حة أنع قد تم 

 مقياس:الأ  جميعها كانت  عيفة مقارنة بقيمة ألفا ال لية مما يشير إلى ثيات مفردات 
  18جدول )

 العدماالتوجع قيمة معام  الثيات ألفا بعد حذف الينود لمقياس 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00002 77.7766 167.153 .347 .877 

VAR00003 76.3230 172.709 .145 .881 

VAR00004 77.4055 160.807 .566 .872 

VAR00005 76.3540 168.443 .341 .877 

VAR00006 76.7973 165.452 .487 .874 

VAR00007 77.0378 165.016 .465 .875 

VAR00008 76.8557 167.269 .356 .877 

VAR00009 78.1615 167.757 .383 .876 

VAR00010 77.7663 163.835 .413 .876 

VAR00011 77.5189 161.699 .498 .874 

VAR00012 77.8007 160.815 .586 .872 

VAR00013 78.1409 164.963 .504 .874 

VAR00014 76.3677 171.316 .236 .879 

VAR00015 77.1753 164.952 .429 .875 

VAR00016 77.8557 164.317 .470 .874 

VAR00017 77.5704 163.956 .509 .874 

VAR00018 76.3436 171.213 .241 .879 

VAR00019 77.0859 164.417 .466 .875 

VAR00020 76.5808 167.734 .399 .876 

VAR00021 77.2887 164.330 .481 .874 

VAR00022 77.4845 166.037 .328 .878 

VAR00023 76.9141 165.189 .447 .875 
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VAR00024 76.3608 172.121 .178 .880 

VAR00025 77.7938 161.199 .554 .872 

VAR00026 77.3814 162.947 .470 .874 

VAR00027 78.0275 165.420 .446 .875 

VAR00028 77.2405 163.804 .424 .876 

VAR00029 78.2577 167.385 .378 .876 

VAR00030 76.9347 165.647 .422 .876 

VAR00031 78.0206 169.606 .253 .879 

VAR00032 77.0619 170.375 .248 .879 

VAR00033 77.8179 167.149 .340 .877 

مقيالاس أبعالاد  المتضالمنة فالا ال -4قام الياح( بحسا  معالامجت ثيالات ا بعالاد الفرعيالة ) كما 

 ) الجح الالالدينعالن لريالق حسالالا  معالامجت ا تسالالاق الداخليالة باسالتخدام معادلالالة ألفالا كرونيالالاخ. 
  .165  2002محمود عجم  

  19جدول )

 معامجت الثيات باستخدام معام  ألفا كرونياخ 

ا ربعةمقياس ال بعاد   

 معام  ثيات ألفا مسمى اليعد اليعد

 0.862 الجمعيارية ا ول

 0.798 انعدام المعنا فا الحياة الثانا

 0.732 النزعة التدميرة  الثال(

 0.759 انعدام الهدف فا الحياة الراب 

اقال  أ  جمي  معامجت ألفا دالالة عنالد مسالتون ) الجدول السابقتظهر النتائج المو حة ب

بمالا   0.862 -0.759)  , كما أ  قيم معام  ثيات ألفا للمقاييس الفرعية تراوحت بين0.01من 

 يشير الى معامجت ثيات مقيولة.

لجالزئين تم حسا  معام  ا رتيال بين جزئا المقياس ك   )أحالد ا الثيات بالتجزئة النصفية: -2

 رتيالال بالينالات ا رقام الفردية  وا خر الات ا رقام الزوجية   وكا  معام  ا تضمن المفردات 

كانالت  Speirman   وبعد التصحيح بمعادلالة سالييرما  0.694جزئا المقياس قي  التصحيح )

  0.01  وهالالو دال عنالالد مسالالتون 0.819قيمالالة معامالال  الثيالالات فالالا حالالالة عالالدم تسالالاوي الجالالز ين )

   0.819فالالا حالالالة عالالدم التسالالاوي ) Getmanة جتمالالا  ومعامالال  التصالالحيح باسالالتخدام معادلالال

 وجميعها تشير إلى معام  ثيات مرتف .

وساليط بعد أ  تم حسا  قيم ا رباعيات والمتوسالط الحسالابا والمنالوال وال معايير المقياس: - 

ول   لال  ولالية من للية الجامعالة   واللالا وفالق الجالد291والتا بلغت ) اليح(لدرجات عينة 

 التالا:السابق 
  20جدول )

 ماالعدالتوجع على مقياس  ا رباعيات والمتوسط الحسابا والمنوال والوسيط لدرجات العينة

قيمة 

 ا رباعا 

 ا على

قيمة 

ا رباعا 

 المتوسط

قيمة 

 ا رباعا

 ا دنى 

المتوسط 

 الحسابا

الخطا   الوسيط المنوال

 المعياري

 التفرلح ا لتوا 

88 78 71 79.7 78 76 13.27 0.588 0.981 

 88  وأ  ا ربالالاعا ا علالالى = 79.7  والمتوسالالط = 76اتضالالح للياحالال( أ  الوسالاليط = 

مالن  مالن التوجالع النهلسالتاوكجهما يم ن ا عتماد عليهم كمحا تشخيص لألفراد الذين يعالانو  



فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما 

 ............................................... )النهلستا 

 - 1675 - 

  إ  أ  هناك من يرجح وجود معايير تتمت  بمصداقية أعلى من تلالا المح الات  لالذا اليح(عينة 

سالالعى الياحالال( إلالالى حسالالا  معيالالارين يُعالالدا مالالن أهالالم المعالالايير ا حصالالائية فالالا مجالالال التشالالخيص 

والقيالالاس النفسالالا  وهمالالا الرتالال  المئينيالالة  والدرجالالة التائيالالة  وفيمالالا يلالالا بيالالا  بالرتالال  المئينيالالة 

والالنقط المئينيالالة مالالن الالدرجات الخالالام المقابلالالة لالدرجات العينالالة علالالى المقيالايس وكالالذلا الالالدرجات 

 التائية.
  21جدول )

 الرت  المئينية والنقط المئينية للدرجات ال لية الخام 

 العدماالتوجع على مقياس 

 النقطة المئينية الرت  المئينية النقطة المئينية الرت  المئينية

5 60 55 80 

10 63 60 82 

15 67 65 83 

20 69 70 86 

25 71 75 88 

30 73 80 90 

35 74 85 92 

40 76 90 96 

45 77 95 103 

50 78 100 128 

دن ات الخام لتم حسا  الدرجات التائية المعدلة المقابلة ل   درجة من الدرج المعايير التائية: -

 يو ح هذع الدرجات: التالاجدول ال   و291) = اليح(عينة 
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  22جدول )

 الدرجة التائية المعدلة المقابلة للدرجات الخام 

 العدماالتوجع على مقياس 

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 التائية 

 المعدلة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

التائية 

 المعدلة

 الدرجة

 الخام 

الدرجة 

التائية 

 المعدلة

 الدرجة

 الخام 

الدرجة 

 التائية

 المعدلة 

32 -3.48 56 -1.73 82 -0.05 58 1.63 

33 -3.41 57 -1.66 83 0.02 59 1.70 

34 -3.33 61 -1.58 84 0.09 60 1.77 

35 -3.26 62 -1.51 85 0.17 105 1.85 

36 -3.19 63 -1.44 86 0.24 106 1.92 

37 -3.12 64 -1.36 87 0.31 107 1.99 

38 -3.04 65 -1.29 88 0.37 108 2.06 

39 -2.97 66 -1.22 89 0.46 109 2.14 

40 -2.89 67 -1.14 90 0.53 110 2.21 

41 -2.82 68 -1.07 91 0.60 111 2.28 

42 -2.75 69 -1 92 0.68 112 2.36 

43 -2.67 70 -0.93 93 0.75 113 2.43 

44 -2.60 71 -0.85 94 0.82 114 2.50 

45 -2.53 72 -0.78 95 0.89 115 2.58 

46 -2.46 73 -0.71 96 0.97 116 2.65 

47 -2.39 74 -0.63 97 1.04 117 2.72 

48 -2.31 75 -0.56 98 1.12 118 2.79 

49 -2.24 76 -0.49 99 1.19 119 2.87 

50 -2.17 77 -0.42 100 1.26 120 2.94 

51 -2.1 78 -0.34 101 1.33 121 3.01 

52 -2.02 79 -0.27 102 1.41 122 3.09 

53 -1.95 80 -0.197 103 1.48 123 3.16 

54 -1.87 81 -0.12 104 1.55 124 3.23 

55 -1.80  

التوجالالالع بعالالالد أ  قالالالام الياحالالال( بحسالالالا  المعالالالايير التفسالالاليرية للالالالدرجات الخالالالام علالالالى مقيالالالاس 

ع التوجالال؛ قالالام الياحالال( برسالالم المنحنالالى الت الالراري لالالدرجات العينالالة ال ليالالة علالالى مقيالالاس النهلسالالتا

 وكا      المنحنى كما يلا: النهلستا
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الت راري  المنحنى 

  فراد عينة اليح( على للدرجات الخام

 التوجع العدمامقياس التوجع 

 ً    2017مقياس إدما   ي ات التوا   ا جتماعا: )إعداد: علا بن حمد   : ثانيا

  عيالارة ل ال  عيالارة خمالس 37و ف المقياس: يت الو  المقيالاس فالا  الورتع النهائيالة مالن ) -أ

  . 1 =   أبداً 2  نادراً= 3  أحياناً= 4  غالياً= 5بدائ  )دائماً = 

 الخصائص السي ومترية لمعد المقياس:  - 

    لالال150قام معد المقياس بحسا  معايير الصدق والثيات للمقياس على عينالة م ونالة مالن )

قام    واللا بعد عر ع على المح مين وإجرا  التعديجت المقترحة على المقياس؛ حي(ولالية 

 الياح( بحسا  المعامجت التالية:

سا  الداخلا: اعتمد معد المقياس على ا تساق الداخلا كمؤ ر للصدق  حي( تم ح ا تساق -

قيمالالة معامالال  ارتيالالال كالال  فقالالرة مالالن فقالالرات المقيالالاس بالدرجالالة ال ليالالة للمقيالالاس حيالال( تراوحالالت 

 .0.01  وكانت كافة معامجت ا رتيال دالة عند 0.689 - 0.325معامجت ا رتيال ما بين )

 المقيالاس بحسالا  معامال  ثيالات المقيالاس مالن خالجل اسالتخدام أساللو  ثيات المقياس: قام معالد -

    وهو معام  ثيات عالا.0.914معام  ألفا كرونياخ  وبلغ قيمة معام  الثيات )

 تصحيح وتفسير الدرجة على المقياس: -

يالالتم تصالالحيح وتفسالالير الالالدرجات علالالى المقيالالاس فالالا  الالو  مجموعالالة التقالالديرات التالالا تعطالالا 

 :ي( يتم تصنيف المستجييين على المقياس وفق المستويات التالية  ؛ ح5-1للمستجي  من )
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  .2.33 -1المستوي المنخفا/ الطييعا ) -1

  .3.66 -2.34المستوي المتوسط  ) -2

  5 -3.67المستوي المرتف  ) -3

 درجة . 185درجة   بينما تيلغ أعلا درجة ) 37حي( تق  أق  درجة )

 الحالية :فا الدراسة   دق وثيات المقياس - 

لية  دق المقياس: تم التحقق من  دق المقياس واللا بعد تطييقة على عينة الدراسة الحا -1

  112)   مالالالن خالالالجل اسالالالتخدام اسالالاللو  الصالالالدق التمييالالالزي بالالالين مرتفعالالالا291الم ونالالالة مالالالن )

؛ واللا مالن خالجل حسالا  ا ربالاعا ا علالا   88)ومنخفضا إدما   ي ات التوا   ا جتماعا

 الح موا على المقياس وحسا  قيمة اختيار )ت  بينهما  وجا ت النتائج كمالا وا رباعا ا دن

 :بالجدول التالا

  23جدول )

 لمقياس إدما   ي ات التوا   ا جتماعاالصدق التمييزي 

 الييانات                   

 المجموعة

 العدد

  ( 

المتوسط 

الحسابا 

 )م 

ا نحراف 

المعياري 

 )ع 

 قيمة

 )ت 

 درجة 

 الحرية

 مستون

 الد لة 

مرتفعا إدما   ي ات 

 التوا   ا جتماعا

75 123.52 9.54 

30.98 147 

0.001 

منخفضا إدما   ي ات 

 التوا   ا جتماعا

74 80.34 7.31 

يتضح مالن النتالائج المو الحة بالجالدول السالابق أ  للمقيالاس قالوة تمييزيالة بالين مرتفعالا 

 التوجع إدما   ي ات التوا   ا جتماعا ومنخفضا إدمالا   الي ات التوا ال  ا جتمالاعا عنالد

   مما يشير إلى أ  المقياس يتمت  بصدق تمييزي مرتف .0.001مستون د لة 

 ثيات المقياس: - 

 فا كرونياخ:الثيات بمعام  أل -1

 Alphaتم حسا  الثيات بمعادلة كرونياخ والتا نطلق عليها أسم معام  ألفا كرونيالاخ 

علالى    وهو معامال  ثيالات مرتفال  . عالجوة0.880  وقد تيين أ  معام  ثيات ألفا للمقياس ك   )

رنة فة مقاوقد تيين أ  جميعها كانت  عي؛ مراجعة نتائج قيمة ألفا بعد حذف العياراتأنع قد تم 

 .بقيمة ألفا ال لية مما يشير إلى ثيات مفردات المقياس

 العج  المعرفا السلوكا لخفا التوجع العدما: برنامجثالثاً : 

( عن التا لها الصدارة فا اليحالعججا تعتير المدرسة المعرفية أحد أقون المدارس 

؛ ساليا المختلفالة مال  هالذع ا  فنياتهالاوالتعامال  ب -إلالى حالد مالا-تحديدها بدقة وأسيا  ا  طرا  

لاليس أ  نموال  العج  القائم على المدرسة المعرفالة يحالاول التصالدي لألساليا  و نجح  مومن ث

تابعالة يعتيالر العالج  المعرفالا الساللوكا وهالو أحالد ا سالالي  العججيالة ال لالذالمظاهر ا  الطرا . 

المشالالال جت  للمدرسالالالة المعرفيالالالة واحالالالد مالالالن ا سالالالالي  الات فاعليالالالة فالالالا التصالالالدي للعديالالالد مالالالن

ة وا  طرابات النفسية؛ لع  من بين هذع المش جت مشال لة التوجالع العالدما وخا الة لالدن عينال

 غاية فا الخطورة وها عينة للية الجامعة:

اليرنامج الراهن خفا التوجع العالدما لالدن عينالة مالن لليالة الجامعالة  يهدف اليرنامج: أهداف -أ

بالدورع علالى مسالتون تالوافقهم النفسالا ؛ مما يالنع س من مدمنا  ي ات التوا   ا جتماعا
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؛ كمالالا يتوقالال  الياحالال( أ  تعالالدي  الينالالا  وا جتمالالاعا والنظالالرة للمسالالتقي  والتوجالالع فالالا الحيالالاة

لتلا العينة من خجل تعر هم لهذا اليرنامج يالنع س بالدورع علالى إدمالانهم لشالي ات  االمعرف

 :  رعية منهاهذا وينيثق من هذا الهدف بعا ا هداف الف .ومواق  التوا   ا جتماعا

 .اقدقي اً على كيفية مراقية ور د أف ارهم وتحديدها تحديد المجموعة التجريييةتدري   -1

 على كيفية تقييم أف ارهم فا مواقف الحياة المختلفة.المجموعة التجرييية تدري   -2

 اباليرنالامج فالعلالى ممارسالة الفنيالات المعرفيالة والساللوكية  التجريييالةمساعدة المجموعالة  -3

 التوجع العدما لديهم . التخلص من

ً  مو الالوعيةمعالالارف أكثالالر  تينالالافالالى  التجرييالالةمسالالاعدة المجموعالالة  -4  الواتهالالمعالالن  وت يفالالا

 وا خرين ومحيطهم ا جتماعا.

ت المتعلقالالة بالتوقعالالاالتلقائيالالة الالالتخلص مالالن أف الالارهم مسالالاعدة المجموعالالة العججيالالة علالالا  -5

 ومحيطهم ا جتماعا.السليية نحو الذات 

ستدعا المجموعة التجرييية على ا سترخا  فا المواقف الحياتية المختلفة التا تتدري   -6

 ا ف ار التلقائية السليية لديهن.

 تدري  المجموعة التجريييالة علالى تينالا ساللوكيات جديالدة تسالهم فالا زيالادة التقيال  للو ال  -7

 الراهن وكذلا الت يف النفسا وا جتماعا.

 لمعرفيةيقوم هذا اليرنامج على نظرية بيا للعج  ا اليرنامج: مصادرا سس النظرية و - 

جوع م الرإعتمد الياح( فا إعدادع لهذا اليرنامج على المصادر التا تالسلوكا ؛ لذا 

فا لمعرلها فا ا لار النظري با  افة إلى بعا ا دلة العملية لممارسة العج  ا

ى حضور الياح( بعا ورش السلوكا فا بعا ا  طرابات النفسية؛ عجوة عل

 .العم  والدورات التدريية فا تطييق هذا النموال  العججا

يات الفن الفنيات وا سالي  المستخدمة فا اليرنامج : أعتمد اليرنامج الراهن على بعا - 

جرييية؛ الت ا ساسية المعرفية والتا من  أنها إعادة الينا  المعرفا  فراد المجموعة

ة جموعم بعا الفنيات السلوكية التا من  أنها مساعدة أفراد المعجوة على استخدا

دة ترسيخ المعارف الجديالتجرييية على إكتسا  سلوكيات جديدة ت يفية تسهم فا 

ام ستخدالتا أكتسيها أفراد المجموعة التجريية خجل جلسات اليرنامج؛ عجوة على ا

يو ح رنامج خجل الجلسات )اليوفنيات بعا ا سالي  المساعدة فا تطييق تدرييات 

ملخص الجلسات الفنيات وا سالي  التا تم استخدامها بجلسات   24)جدول

 اليرنامج .

ا بين   جلسة تراوحت مدة ك  جلسة م22الراهن عدد )استمر اليرنامج  مدة اليرنامج : -د

  ومجامعة الفي -ساعة إلى ساعة ونصف بمقر مركز ا ر اد النفسا ب لية التربية 

 ساتجلالجماعا فا تطييق  ا سلو  حي( اتي  الياح(   أسيوعيا ثجث جلساتبواق  

عية   حي( تخللت الجلسات الجمااليرنامج عجوة على تطييق بعا الجلسات الفردية

يير لتعا ل   فرد من أفراد المجموعة التجرييةفر ة بهدف إتاحة اللقا ات فردية 

داخ  المجموعة يخج  من ا فصاح عنها بحرية عن مشاعرع وأحاسيسع التى قد 

 .العججية

ح  ث مرامراح  تطييق اليرنامج بالدراسة الحالية: تم تطييق اليرنامج الراهن وفق ثج -ع

 أساسية:

حي( ي و  لدن العمي  أحادي( غير مناسية ويحاول :  المرحلة ا ولى : المجحظة الذاتية -
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وسلوكياتع   ويؤدي  عومشاعر ععلى أف ار المعالج زيادة وعا وانتياع العمي  ليركز

اللا إلى بنية معرفية جديدة تؤدي  عادة تعريف المش لة و حساس با م   جرا  

 التغييرات والو ول إلى معانا جديدة ومشاعر وسلوكيات مختلفة .

 تعظ  على مجحيتم تدري  العميحي( الجت يفية : ا ف ار والسلوكيات ر د المرحلة الثانية:  -

اتية هذع المرحلة تعدي  بعا أحاديثة الذتتضمن ور د أف ارع الجت يفية وتلنفسع 

 يؤدي يوفد سلسلة سلوكيات جديدة غير متوائمة م  سلوكيات المش لة  وه ذاالدخلية 

تؤدي  ريقةالحدي( الداخلا إلى إعادة الينا  المعرفا من خجل تنظيم العمي  لخيرتع بط

 لية .للمواجهة والتعام  بفاع

وكيات مي  بسلحي( يقوم العتغير الينا  المعرفا وإكتسا  سلوكيات جديدة:المرحلة الثالثة :  -

على والمواجهة وا حادي( الذاتية      اللا يؤثر على عملية التغيير فا السلوك 

ة ر  حعمليع التعميم فا المواقف ا خرن . كما يقوم المعالج فا هذا المدخ  بتقدي

ف ا يعرخجل التركيز على ا سئلة بم منات العمي  المرتيطة بالمش لة أف ار ومعتقد

ما  ية ؟بأسئلة سقرال مث  ما ها معتقدات العمي  ا ساسية المرتيطة بالمش لة الحال

ظر نهات المنطق ورا  معتقدات العمي  فا الموقف ا   الا ؟ ما هو اليدي  لتدعيم وج

 ؟عين مارتيال العمي  بإحداث ومشاعر وسلوك  العمي  ؟ كيف تؤثر معتقدات معينة على

فنية  تضمن اليرنامج بعا ا نشطة: الريا ية  وال ا نشطة التى يتضمنها اليرنامج: -و

مات هتماتراعى ميول وا والقصصية  والتمثيلية  والثقافية  وا لعا  التربوية التى

اق  وواستعدادات وخيرات أفراد العينة حتى يشعروا بأهميتها  وأ  لها وظيفة فى 

 حياتهم.

ذ ى تنفيا دوات المستخدمة فى اليرنامج: تم ا ستعانة با دوات والوسائ  التالية ف -ز

 اليرنامج:

 ال مييوترلعرض العروض التقديمية لمو وع الجلسات. -

 وا قجم الملونة.السيورة  -

 .لعرض بعا النماال . ملصقات  -

 مطويات حول بعا التدرييات لجستعانة بها فا المنزل. -

 التجرييية.نماال  تقييم الجلسات من قي  ك  من الياح( وأفراد المجموعة  -

 لالىع؛ كالموافقالة تالم التنساليق مال  الجهالات المعنيالة لضالما  نجالاح اليرنالامج تنفيذ اليرنالامج: -ح

خالذ أ  واللالا مالن خالجل جامعالة الفيالوم -التطييق بمركالز ا ر الاد النفسالا ب ليالة التربيالة 

 :وتم تنفيذ اليرنامج من خجل المراح  اآلتية؛ الموافقات ا دارية على تنفيذع

 والتمهيد لليدأ فا اليرنامج العججا. مرحلة ما قي  التدخ  -

 لتعدي  الينا  المعرفا للمشاركين. مرحلة التدخ   -

 والتدري  على ممارسة سلوكيات أكثر ت يفاً. حلة إنها  التدخ مر -

 والمتابعة العججية. مرحلة ما بعد التدخ   -

 لالىعالياحال( فالا تنفيالذ جلسالات اليرنالامج  اعتمالد ا سالي  المسالتخدمة فالى تنفيالذ اليرنالامج: -ل

  ةالتغذيالالة الراجعالال   أسالاللو  المناقشالالة الجماعيالالة  أسالاللو  المحا الالرة ا سالالالي  اآلتيالالة:

 .الواجيات المنزلية

 إجرا ات تقييم اليرنامج: وتم إتياع ا جرا ات اآلتية فى تقييم اليرنامج: -ك

ويتمث  فى تقييم اليرنامج أثنا  تنفيذع من خجل تحديد مدن نجاح جلسات  التقييم الينائى: -1
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وتفالالاعلهم أثنالالا   العججيالالةاليرنالالامج فالالى تحقيالالق أهالالدافها  ومالالدن اسالالتجابة أفالالراد المجموعالالة 

الجلسات  ومدن التحسن الذن يطالرأ علالى ساللوكياتهم  وتعييالرهم عالن مالدن اسالتفادتهم مالن 

 حضور الجلسات فى عملية التقييم الينائى لجلسات اليرنامج وهى:

فى حضور الجلسالات باسالتخدام كشالف  العججيةمتابعة مدن انتظام أفراد المجموعة  -

 الحضور والغيا .

ل بالالأدا  الواجيالالات المنزليالالة مالالن خالالجعججيالالة الفالالراد المجموعالالة متابعالالة مالالدن التالالزام أ -

   دقيقة فى بداية ك  جلسة لمناقشة الواجيات المنزلية السابقة.15تخصيص )

ت  نفسالالهم أثنالالا  جلسالالا العججيالالةمجحظالة مالالدن التقيالاليم ا يجالالابى  فالالراد المجموعالالة  -

 اليرنامج.

عالد جلسالة )إعالداد: الياحال(  بقيام الياح( بتقويم الجلسة من خالجل نمالوال  تقالويم ال  -

للوقوف على مدن تحقق أهداف الجلسالة  وتحديالد مجحظاتالع  ا نتها  من ك  جلسة

 أثنا  التنفيذ. العججيةعلى مشاركة أفراد المجموعة 

تحديالالد مالالدن اسالالتفادتهم مالالن المشالالاركة فالالى  العججيالالةُللالال  مالالن أفالالراد المجموعالالة   -

تقالويم الجلسالات مالن قيال  أفالراد  الجلسات ا ر الادية مالن خالجل ا جابالة علالى نمالوال 

 ةالعججيالبعد انتها  ك  جلسة  وكالذلا إ العار أفالراد المجموعالة  العججيةالمجموعة 

ادة بأهمية آرائهم ومقتراحاتهم  مما يزيد من إقيالهم على حضور الجلسات وا ستف

 منها.

لى فعاليتع ويتضمن تقييم اليرنامج بعد ا نتها  من تنفيذع والح م ع التقييم النهائى: -2

 فى تحقيق الهدف العام  واللا من خجل ما يلى:

لا فى ا جابة على استمارة تقويم اليرنامج  والالعججية ُلل  من أفراد المجموعة    1)

 نهاية الجلسة ا خيرة.

نتها  ابعد  العججيةعلى أفراد المجموعة التوجع العدما التطييق اليعدن لمقياس   2)

اليرنامج  وحسا  د لة الفروق بين متوسطات رت  درجات أفراد المجموعة 

 .للتوجع العدماإناث  فى القياسين القيلى واليعدن  -) الكور العججية

س ة القياويتضمن تقييم مدن استمرار فعالية اليرنامج عن لريق إعاد التقييم التتيعى:  -3

 هر  قدرهاوا ناث  بعد انتها  فترة المتابعة  -لذكور)ا العججيةعلى أفراد المجموعة 

  وحسا  د لة الفروق بين متوسطات رت  درجاتهم فى التطييق اليعدن ونصف

 .على مقياس التوجع العدما وأبعادع والتتيعى

 60-30التدخ  ) -دقيقة ترحي  ومراجعة الواجيات المنزلية 15توزي  زمن الجلسة : ) -م

 15 -ها لجلسة والتدرييات التا سيتم تدري  المشاركين عليها خجلدقيقة حس  لييعة ا

 دقيقة الرد على ا ستفسرات وملخص الجلسة والواج  المنزلا

والجالالالدول التالالالا يتضالالمن ملخالالص جلسالالات اليرنالالالامج  محتالالون جلسالالات اليرنالالامج:ملخالالص  -م

 العججا المعرفا السلوكا:
  24جدول )

 ملخص جلسات اليرنامج العججا

 عنوا  الجلسة م
مدة 
 الجلسة

 أهداف الجلسة
الفنيات 
وا سالي  
 المستخدمة

الواج  
 المنزلا

نوع 
 الجلسة

1 
التمهيد لليدأ 
فا اليرنام 

 دقيقة 30
تعريف العمي   -

 بسي  اختيارع
 فردي - الحرة المناقشة



فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا التوجع العدما 

 ............................................... )النهلستا 

 - 1682 - 

 عنوا  الجلسة م
مدة 
 الجلسة

 أهداف الجلسة
الفنيات 
وا سالي  
 المستخدمة

الواج  
 المنزلا

نوع 
 الجلسة

 .باليرنامج العججا العججا
 التطييق القيلا -

لمقياس التوجع 
 .العدما

عرض التعاقد  -
 العججا على العمي .

2 

التعارف بين 
أعضا  

المجموعة 
 التجرييية
وبعضهم 
 اليعا

 دقيقة 60

التعارف بين أفراد -1
 المجموعة التجرييية.

قواعد العم  خجل  -2
 ليرنامج.ا

مناقشة أعضا   -3
المجموعة فا نتائج 

 التطييق

 المناقشة.
 

تسجي  
بعا 

ا ف ار التا 
تتواتر على 
الهن العمي  

الفترة  خجل
 .ا خيرة

 جماعا

3 
إعادة  ياغة 
 مش لة العمي 

 دقيقة 60

مفهوم التوجع  -1
 العدما

م ونات التوجع  -2
 العدما

مخالر التوجع  -3
العدما على الفرد 

 والمجتم .

 المحا رة. -
 المناقشة. -
 ةالتغذي -

 الراجعة
 

تلخيص ما 
دار فا 
الجلسة 
وإبدا  

 وجهة نظرع

 جماعا

4 

 التعدي 
المعرفا 
ودورة فا 
مواجهة 

 مش لة العمي 

 دقيقة 60

مناقشة الواج   -1
 المنزلا

العج  مفهوم  -2
 المعرفا السلوكا

العج   أهداف -3
 المعرفا السلوكا

العائد على  -4
المشارك فا برنامج 
العج  المعرفا 

 السلوكا

 المحا رة. -
 المناقشة. -
 ةالتغذي -

 الراجعة
 

قرا ة 
بعا 

المعلومات 
العج   عن

المعرفا 
السلوكا 
ودورع فا 
مواجهة 
ا تجاهات 
المختلة 
 لدن الفرد.

 جماعا

5 
التدري  على 
 التنفس العميق

 

مناقشة الواج   -1
 المنزلا

مناقشة مفهوم  -2
 التنفس العميق.

تدري  أفراد  -3
 التجريية المجموعة

 على التنفس العميق.
 

 فنية ا سترخا 
 المناقشة
 النمذجة

 
ممارسة 
تدرييات 
التنفس 

العميق فا 
 المنزل.
 

 جماعا
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 عنوا  الجلسة م
مدة 
 الجلسة

 أهداف الجلسة
الفنيات 
وا سالي  
 المستخدمة

الواج  
 المنزلا

نوع 
 الجلسة

6 
 
 
 
 
 
7 
 

التدري  على 
ا سترخا  
 العضلا

120 
 دقيقة

مناقشة الواج   -1
 المنزلا.

مناقشة مفهوم  -2
 ا سترخا  العضلا.

تدري  أفراد  -3
المجموعة على كيفية 
 ا سترخا  العضلا.

 فنية ا سترخا 
 المناقشة
 النمذجة

 ممارسة
تدرييات 
التنفس 
العميق 

وا سترخا  
 العضلا

 جماعا

 
8 
 
 
 
 
 
 
9 

تدري  العمي  
على تحديد 
ور د ا ف ار 

السليية 
وأنمال التف ير 

 الخالئ.

120 
 دقيقة

مناقشة الواج   -1
 المنزلا.

التعرف على  -2
مفهوم ا ف ار السليية 

 والتف ير الخالئ.
تحديد ا ف ار  -3

السليية لدن أفراد 
 التجرييية  المجموعة

نحو الذات وا خرين 
 والمجتم .

تحديد أنمال  -4
التف ير الخالئ الذي 
تندر  تحتع ا ف ار 
السليية المرتيطة 
 .بالتوجع العدما

تدري  المجموعة  -5
إعداد التجرييية على 

ر د ا ف ار سج  
فا المواقف السليية 

 الحياتية.

المحا رة  -1
 والمناقشة.

  إعادة الينا -2
المعرفا )جدول 
ر د ا ف ار 
 التلقائية .

الحوار  -3
 السقرالا

 
 

تطييق 
استمارة 
نموال  
ا ف ار 
السليية 
على بعا 
المواقف 
 .الحياتية
تطييق 
استمارة 
نموال  
ا ف ار 
السليية 
المتعلقة 
بالنظرية 
العدمية فا 
 الحياة.
تطييق 
استمارة 
نموال  
ر د 
ا ف ار 
السليية 
المتعلقة 
بالنظرة 
العدمية 
نحو 

 المجتم .
 

 جماعا

10 
 
 
11 
 

تدري  العمي  
 على مواجهة
ا ف ار السليية 

والتف ير 
 الخالئ.

 دقيقة 60
 ل   جلسة

مناقش الواج   -1
 المنزلا

تعرف كيفية  -2
السيطرة على ا ف ار 
السليية  والتف ير 

 النمذجة.
 التغذية الراجعة
تعدي  ا ف ار 

 وتوماتي ية ا
 السليية

يقوم العمي  
تإعادة 
التدرييات 
التا تدر  
عليها خجل 

 جماعا
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 عنوا  الجلسة م
مدة 
 الجلسة

 أهداف الجلسة
الفنيات 
وا سالي  
 المستخدمة

الواج  
 المنزلا

نوع 
 الجلسة

 الخالئ. 12
التدري  على  -3

 . اختيار الواق 
التدري  على  -4

اليح( عن اليدائ  
لجف ار الياعثة 
 للتوجع العدما.

التدري  على  -5
إعادة عزو الف رة 
التلقائية الياعثة 
 للتوجع العدما.

التدري  على  -6
 نموال  ماالا لو ...؟

التدري  على  -7
اكتشاف المميزات 
والعيو  الف رة 
الياعثة للتوجع 

 العدما.

الجلسة فا 
 المنزل

13 
 
14 

السيطرة على 
ا ف ار السليية 

والتف ير 
 الخالئ.

 دقيقة 60
 ل   جلسة

مناقشة الواج   -1
 المنزلا.

اكتسا  القدرة  -2
على السيطرة على 
ا ف ار السليية  

 الخالئ.والتف ير 
اكتسا  فنية وقف  -3

 ا ف ار السليية.
اكتسا  فنية  -4

 تشتت الف ر.
التدري  على فنية  -5

 العمود الثجثا

المحا رة  -1
 والمناقشة.

 وقف ا ف ار. -2
التغذية  -3

 الراجعة.
 تشتت الف ر. -3
فنية العمود  -4

 الثجثا

تطييق 
نموال  
التصدي 
للتف ير 

الخالئ فا 
المواقف 
الياعثة 
لإلحيال 
والتشعور 
بالتوجع 
 العدما
 

 جماعا

15 
إعادة الينا  
 المعرفا

 دقيقة 60

مناقشة الواج   -1
 المنزلا.

 التدري  على فنية -2
 إعادة الينا  المعرفا.

التدري  على  -3
جدولة النشال فا 
 مواقف الحياة

 المناقشة
الينا   إعادة

 المعرفا
 جدولة النشال

تطييق 
نموال  
تصحيح 
ا ف ار 
 الخالئة

إعداد جدول 
للنشال 
 اليوما

 جماعا
 

16 

التفاع  
 والمشاركة
ومواجهة 
الرغيات 
العدوانية 
 والتدمرية

 دقيقة 60

مناقشة الواج   -1
 المنزلا.

مخالر العدائية  -2
 على الفرد والمجتم .

دور التفاع   -3
والمشاركة فا 

التنفيس عن العدوا  
 الداخلا
 

 المناقشة.-1
التدرييات -2

ا سترخا  
 مواقف العدائية

التدري  على  -3
التفاع  

والمشاركة 
ا يجابية فا 
 مواقف الحياة

اليح( فا 
مفهوم 
معنا 
الحياة 
 ومصادرة

 جماعا

17 
أكتشاف 
المعنا فا 
 الحياة

 دقيقة 60

مناقشة الواج   -1
 المنزلا.

المجموعة  تعرف -2
بمصادر المعنا فا 

 الحياة.
 

 المناقشة
التجار  
 السلوكية
 لع  الدور

إعداد قائمة 
بمصادر 
المعنا فا 
 الحياة.

اليح( فا  -
مفهوم 

 جماعا
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 عنوا  الجلسة م
مدة 
 الجلسة

 أهداف الجلسة
الفنيات 
وا سالي  
 المستخدمة

الواج  
 المنزلا

نوع 
 الجلسة

المشاركة 
 الوجدانية

18 

التدري  على 
المشاركة 

الوجدانية فا 
المواقف 
 الحياتية

 دقيقة 60

مناقشة الواج   -1
 المنزلا

تعرف أهمية  -2
 التوا   والتسامح.

تنمية القدرة على  -2
 المشاركة الوجدانية.

المحا رة  -1
 والمناقشة.

التجار   -2
 السلوكية

التغذية  -3
 الراجعة.

إعداد جدول 
ر د 

للمواقف 
التا تشعرع 
با حيال فا 

 الحياة

 جماعا

19 
التدري  على 
 موجع ا حيال

 دقيقة 60
 ل   جلسة

الواج   مناقشة -1
 المنزلا

تحديد المواقف  -2
الياحثة لجحيال فا 

 الحياة .
التدري  على  -3

التخي  فا مواجهة 
 ا حيال.

التدري  على فنية  -4
السهم السفلا فا 
 مواجهة ا حيال

المحا رة  -1
 والمناقشة.

التجار   -2
 السلوكية

التغذية  -3
 الراجعة.

فنية السهم  -4
 السفلا

 فنية التخي  -5
 

إعادة 
التدرييات 
التا تمت 
 فا الجلسة

اليح(  -
عن مفهوم 
التفاؤل 
ومصادر 
الشعور 
 بالتفاؤل

 جماعا

20 

التدري  على 
التفاؤل فا 
المواقف 
 الضاغطة

 دقيقة 45

مناقشة الواج   -1
 المنزلا

تعرف مفهوم   -2
 التفاؤل الواقعا.

التدري  على فنية  -3
ا ستنتاجات الصادقة 
 فا تنمية التفاؤل

 المناقشة
فنية 

ا ستنتاجات 
 الصادقة

 جماعا 

21 
التطييق 
 اليعدي

 تقييم اليرنامج
 دقيقة 45

مناقشة أعضا   -1
المجموعة التجرييية 
عن مدن ا ستفادة 

 من اليرنامج.
تطييق استمارة  -2

تقييم اليرنامج 
العججا على أفراد 
 المجموعة التجريية.

التطييق اليعدي  -3
لمقياس التوجع 

 العدما

 المناقشة. -1
التغذية  -2

 الراجعة.
  

22 

التطييق 
 التتيعا
وإنها  
 اليرنامج

 دقيقة 45

تطييق مقياس  -1
 التوجع العدما

إنها  جلسات  -2
 اليرنامج.

 ختام اليرنامج-3

 المناقشة. -1
التغذية  -2

 الراجعة.
 جماعا 

ات هالالالذا وقالالالد راعالالالا الياحالالال( أثنالالالا  تطييالالالق جلسالالالات اليرنالالالامج ا لتالالالزام بهالالالذع الفنيالالال

ات حتالالالا يسالالالتطي  الياحالالال( عالالالزو التالالالأثير الحالالالادث للمجموعالالالة التجرييالالالة إلالالالى مجموعالالالة الفنيالالال

 العججية باليرنامج .

 :الدراسة ومناقشتها ووفسيرهانتائ  حادي  شر : 
وجالالد فالالروق دالالالة إحصالالائياً بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات ت" ونصالالهنتالالائ  الفالالرض األو :  -1

ح لصالالالتوجالع العالدما المجموعة التجرييية فا القياسين القيلا واليعالدي علالى مقيالاس 

  ."القياس اليعدي
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لحسالا  الفالروق بالين القياسالين  وللتحقق من  حة هذا الفرض تم استخدام اختيالار ول وكسالو 

 تيار.القيلا واليعدي على مقياس التوجع العدما والجدول التالا يو ح نتائج هذا ا خ
  25جدول )

 نتائج اختيار ول وكسو  لحسا  الفروق بين القياسين القيلا واليعدي على 

 مقياس التوجع العدما

   الرت  القياس المتغيرات
 متوسط

 الرت 

 مجموع

 الرت 

 قيمة

Z 

 مستون

 الد لة

 اليعد ا ول
 -اليعدي

 القيلا

  فر  فر 0 الموجية

 55 5.5 10 السالية 0.005 2.812-

 - - 0 المتعادلة

 اليعد الثانا
 -اليعدي

 القيلا

  فر  فر 0 الموجية

 55 5.5 10 السالية 0.005 2.812-

 - - 0 المتعادلة

 اليعد الثال(
 -اليعدي

 القيلا

  فر  فر 0 الموجية

 55 5.5 10 السالية 0.005 2.814-

 - - 0 المتعادلة

 اليعد الراب 
 -اليعدي

 القيلا

  فر  فر 0 الموجية

 55 5.5 10 السالية 0.005 2.818-

 - - 0 المتعادلة

 الدرجة ال لية
 -اليعدي

 القيلا

  فر  فر 0 الموجية

 55 5.5 10 السالية 0.005 2.807-

 - - 0 المتعادلة

  بالين 0,05الجدول السابق وجالود فالروق دالالة إحصالائيا عنالد مسالتون د لالة )يتضح من 

س متوسطات رت  درجات أفراد المجموعة التجرييية فالا القياسالين القيلالا واليعالدي علالى مقيالا

؛ ولومالن ثالم فقالد تحقالق الفالرض ا  اليعالديالتوجع العدما وأبعالادع الفرعيالة فالا اتجالاع القيالاس 

اد ولحسالالا  حجالالم التالالأثير الالالذي أحدثالالع اليرنالالامج العججالالا )العالالج  المعرفالالا السالاللوكا  فالالا أفالالر

العالدما  التوجالعالمجموعة العججية باعتيارع المتغير المستق  فالا المتغيالر التالاب  والمتمثال  فالا 

زوا  ا رتيالالال الثنالالائا لرتالال  ا اسالالتخدام معامالال  تالالم ولحسالالا  حجالالم التالالأثير  وأبعادهالالا الفرعيالالة 

 : المرتيطة من خجل المعادلة التالية
 

  
  عزت عيد الحميد)

2011  279-280  
يمالة قنجالد أ  وفق معامجت الدرجة ال لية على المقياس بالتعويا فا المعادلة السابقة 

(r=  -1ة فالأدي   ومن ثم نجد أ  اليرنامج العججا أحدث تغيراً فالا أفالراد المجموعالة التجريييال

ق فالا وا  ارة السالية تشير أ  جميال  الفالروإلى إنخفاض التوجع العدما لدن عينة الدراسة؛ 

ى الدرجات كانت الات إ الارة سالالية حيال( كانالت درجالات ا فالراد فالا القيالاس القيلالا مرتفعالة علال

بعالالد تعر الالهم  وأبعالالادع الفرعيالالة وانخفضالالت تلالالا الالالدرجات فالالا القيالالاس اليعالالديمقيالالاس العالالدما 

ليرنالامج ومن ثم تشير هذع القيمة إلى وجود تالأثير قالوي للمتغيالر المسالتق  )الليرنامج العججا؛ 

بعالد  ةالمجموعة التجرييي  على المتغير التاب  )التوجع العدما  حي( انخفضت درجات العججا

ً  اليرنامج عما كانت عليع لالدرجات  من قي  انخفاض ملحوظ. ويو ح الش   التالا تمثيجً بيانيالا

 أفراد المجموعة التجرييية فا القياسين القيلا على مقياس التوجع العدما:
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(    5   

الفروق بين  رسم بيانا يو ح 

واليعدي على  القياسين القيلا 

 مقياس التوجع العدما

وجالالد فالالروق دالالالة إحصالالائياً بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات ت " ونصالاله، نتالالائ  الفالالرض الثالالان 

التوجالالع العالالدما المجموعالة التجريييالالة والمجموعالالة الضالابطة فالالا القيالالاس اليعالالدي علالى مقيالالاس 

 لصالح المجموعة التجرييية".

ق وللتحقق من  حة هذا الفرض تم استخدام اختيار ما  وتنا للتعرف على د لة الفالرو

علالى فا القياس اليعالدي لتجرييية والمجموعة الضابطة بين متوسطا رت  درجات المجموعة ا

 والجدول التالا يو ح نتائج هذا ا ختيار:التوجع العدما مقياس 
  26جدول )

 ة نتائج اختيار ما  وتنا لتحديد الفروق بين المجموعة التجرييية والمجموعة الضابط

 فا القياس اليعدي على مقياس التوجع العدما

 متوسط  المجموعات المتغيرات

 الرت 

 مجموع

 الرت  

 قيمة

 U 

قيمة 

W 

 قيمة

Z 

 مستون

 الد لة 

- 55 0.000 55 5.5 التجرييية  اليعد ا ول

3.841 

0.001 

 155 15.5 الضابطة

 0.001 3.80- 55 0.000 55 5.5 التجرييية  اليعد الثانا

 155 15.5 الضابطة

اليعد 

 الثال(

- 55 0.000 55 5.5 التجرييية 

3.820 

0.001 

 155 15.5 الضابطة

اليعد 

 الراب 

- 55 0.000 55 5.5 التجرييية 

3.810 

0.001 

 155 15.5 الضابطة

الدرجة 

 ال لية

- 55 0.000 55 5.5 التجرييية 

3.792 

0.001 

 155 15.5 الضابطة

أفالراد الجدول السابق وجود فالروق دالالع إحصالائياً بالين متوسالطا درجالات يتضح من 

ي  والمجموعة الضابطة  لصالالح المجموعالة التجريييالة فالا القيالاس اليعالد المجموعة التجرييية

حيالال( تظهالالر النتالالائج مالالدن انخفالالاض متوسالالط رتالال  درجالالات المجموعالالة التجريييالالة علالالى مقيالالاس 

ات واللالالا بعالالد تعالالرض المجموعالالة التجريييالالة لليرنالالامج العججالالا القالالائم علالالى فنيالالالتوجالالع العالالدما 

 وللتحقالالق مالالن حجالالم التالالأثير الالالذي أحدثالالة اليرنالالامج ج  المعرفالالا السالاللوكا.واسالالتراتجيات العالال

  ن اتيالاعالعججا فا المتغير التاب  )التوجع العدما لدن المجموعتين التجرييية والضابطة  يم

 المعادلة التالية :

 

رسم بياني يوضح القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجربية )مجموعة 

العالج المعرفي السلوكي( على مقياس التوجه النهلستي/ العدمي
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 (280-279، 2011و زات  بد الحميد ، 

=  وبالتعويا فا متغيرات المعادلة السابقة  يم ن الحصول على قيمة حجم التالأثير

عالدما   ويمث  حجم التأثير هذا تأثير قوي لليرنامج العججا المسالتخدم فالا خفالا التوجالع ال1-

والرسالالم الييالالانا التالالالا يو الالح الفالالرق بالالين متوسالالط رتالال  درجالالات لالالدن المجموعالالة التجريييالالة. 

 الضابطة فا القياس اليعدي على مقياس التوجع العدما.المجموعتين التجرييية و

 

 

 

 

 
(    6  

رسم بيانا 

 يو ح الفروق بين المجموعة التجرييية والمجموعة الضابطة فا القياس اليعدي

  يوجالالد فالالروق دالالالة إحصالالائياً بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات  " ونصالاله؛ نتالالائ  الفالالرض الثالالالع

س فالا القيالاس اليعالدي علالى مقيالا )إنالاث والمجموعالة التجريييالة  )الكالور المجموعة التجرييية 

 التوجع العدما.

ق وللتحقق من  حة هذا الفرض تم استخدام اختيار ما  وتنا للتعرف على د لة الفالرو

بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات المجموعالالة التجريييالالة )الكالالور  والمجموعالالة التجريييالالة )إنالالاث  فالالا 

 والجدول التالا يو ح نتائج هذا ا ختيار:عدما التوجع الالقياس اليعدي على مقياس 
  27جدول )

 نتائج اختيار ما  وتنا لتحديد الفروق بين المجموعة التجرييية )الكور  

 والمجموعة التجرييية )إناث  فا القياس اليعدي على مقياس التوجع العدما

عدد  المجموعات المتغيرات

 العينة

 متوسط 

 الرت 

 مجموع

 الرت  

 قيمة

 U 

قيمة 

W 

 قيمة

Z 

 مستون

 الد لة 

 غير دا  0.339 26 11 29 5.8 5 الكور  اليعد ا ول

 26 5.2 5 إناث

اليعد 

 الثانا

 0.05 2.009 18 3 37 7.4 5 الكور 

 18 3.6 5 إناث

اليعد 

 الثال(

 غير دا  0.655 24 9.5 24 4.9 5 الكور 

 30.5 6.1 5 إناث

اليعد 

 الراب 

 غير دا  0.868 23.5 8.5 23.5 4.7 5 الكور 

 31.5 6.3 5 إناث

الدرجة 

 ال لية

 غير دا  1.064 22.5 7.5 32.5 6.5 5 الكور 

 22.5 4.5 5 إناث

يتضح من الجدول السابق تحقق الفرض الثال( أنع   يوجد فروق دالالع إحصالائية بالين 

  وعينة المجموعة التجرييية مالن  )الكور عينة المجموعة التجرييية منمتوسطا رت  درجات 

  إ  أننالا نجحال  وجالود فالروق  وأبعالادع فا القياس اليعدي على مقياس التوجع العدما  ا ناث)

شكل بياني يوضح الفرق في القياس البعدي للمجموعتين التجربية )العالج 

المعرفي السلوكي( والمجموعة الضابطة
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فا اليعد الثانا فقد )انعالدام المعنالا فالا الحيالاة  لصالالح  0.05دالع إحصائية عند مستون د لع 

 مرتف  لدن الذكور عن ا ناث. عدم المعنا فا الحياةانعينة الذكور مما يشير أ  الشعور ب

  يوجالالد فالالروق دالالالة إحصالالائياً بالالين متوسالالطا رتالال  درجالالات "  ونصالاله، نتالالائ  الفالالرض الرابالالن

لالى عالمجموعة التجرييية فا القياسين اليعدي والتتيعا )بعد مدة متابعة  هر ونصف  

 مقياس التوجع العدما".

لحسالا  الفالروق بالين القياسالين  وللتحقق من  حة هذا الفرض تم استخدام اختيالار ول وكسالو 

 .والجدول التالا يو ح نتائج هذا ا ختيارالتوجع العدما اليعدي والتتيعا على مقياس 
  28جدول )

 نتائج اختيار ول وكسو  لحسا  الفروق بين القياسين اليعدي 

 والتتيعا على مقياس التوجع العدما

 متوسط  N الرت  القياس المجموعات

 الرت 

 مجموع

 الرت  

 قيمة

Z 

 مستون

 الد لة 

 -اليعدي اليعد ا ول

 التتيعا

 غير دالة 1- 2.5 2.5 1 الموجية

 7.5 2.5 3 السالية

   6 المتعادلة

 -اليعدي اليعد الثانا

 التتيعا

 غير دالة 0.378- 6 3 2 الموجية

 4 2 2 السالية

   6 المتعادلة

 -اليعدي اليعد الثال(

 التتيعا

 غير دالة 0.577- 2 2 1 الموجية

 4 2 2 السالية

   7 المتعادلة

 -اليعدي اليعد الراب 

 التتيعا

 غير دالة 0.447- 1 1 1 الموجية

 2 2 1 السالية

   8 المتعادلة

الدرجة 

 ال لية

 -اليعدي

 التتيعا

 غير دالة 0.816- 15 1.5 1 الموجية

 22.5 2.25 2 السالية

   7 المتعادلة

ن أنع   يوجد فروق دالالع إحصالائية بالي الراب يتضح من الجدول السابق تحقق الفرض 

جالع على مقياس التوفا القياسين اليعدي والتتيعا المجموعة التجرييية متوسطا رت  درجات 

 والش   الييانا التالا يو ح نتيجة الفرض الراب :  وأبعادعالعدما 

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني يوضح القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 
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 رسم بيانا يو ح الفروق فا القياسين اليعدي والتتيعا للمجموعة التجرييية

 مناقشة نتائ  الدراسة ووفسيرها : 
كشفت لنا نتائج الفرض ا ول والثانا فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا 

  فا التوجع العدما لدن عينة الدراسة من للية الجامعة مدمنا  ي ات التوا   ا جتماعا

ين كشفت نتائج الفرض الراب  عن استمرارية فعالية العج  المعرفا السلوكا فا خفا ح

؛ وهذع النتيجة تتفق م  نتائج بعا الدراسات التا تناولت التوجع العدما لدي عينة الدراسة

العج  المعرفا السلوكا فا خفا بعا ا  طرابات النفسية لدن عينات واستمرارية فعالية 

  ودراسة  Benor; et al (2009)لدراسة؛ ولع  من بين هذع الدراسات دراسة مماثلة لعينة ا

Zadeh & Lateef (2012) ودراسة  Radhu; et al (2012) ودراسة  Karahan; 

et al (2014) ودراسة  Senormancı; et al (2014) ودراسة  Marrero; et al 

  ودراسة He & Antshel (2017)  ودراسة Reiss; et al (2017)  ودراسة (2016)

Palacios; et al (2018)  ودراسة  Saigo; et al (2018) ودراسة  Cook; et al 

  Bernhardsdottir; et al (2019)  ودراسة Reiss; et al (2019)  ودراسة (2019)

  ودراسة  Beheshtian; et al (2020)  ودراسة Schweden; et al (2020)ودراسة 

Van der Zweerde; et al (2020) ودراسة  Berg; et al (2020)  حي( كشفت  

واستمراية العج  المعرفا السلوكا فا خفا ا طرا  القلق نتائج تلا الدرسات عن فعالية 

 وا كتئا  وتحسين جودة الحياة لدي عينة من لج  الجامعة.

جع التوويم ن تفسير نتائج فعالية العج  المعرفا السلوكا واستمراريتع فا خفا 

  الية:العدما لدن عينة الدراسة من مدمنا  ي ات التوا   ا جتماعا فا  و  النقال الت

فلسفة العج  أو  : فسلفة العج  المعرفا السلوكا فا موجهة ا  طرا  : حي( ت من 

المعرفا السلوكا فا تحسين الينا  المعرفا للفرد ومن ثم فهو عج  تعليما يناقش وفق 

على عدم منطقية الف رة أو نمط التف ير عنا ر منطقية تعتمد على تقديم الحجة واليرها  

بصفة عامة؛ كما يسعا إلى تعليم الفرد كيف يحدد بنفسع أي من ا ف ار يعد ف رة سليية 

بيا ركز منذ تأسيسع للمدرسة المعرفية على   عجوة على إ  منها إيجابا وأي

فلسفة أساسية وها فلسفة المعرفة ودورها فا ا  طرا ؛ حي( يرن بيا معارف 

ومدركات الفرد عن الاتع والعالم والمستقي  ها سي  ا طرابع أو نظرتع ا يجابية 

معلومات ومعتقدات ومفاهيم  فا الحياة؛ فالينا  المعرفا للفرد بما يحتويع من

وافترا ات اكتسيها الفرد خجل مراح  نموع المختلفة تؤثر على معارفة وتفسيرع 

لألحداث المختلفة؛ كما أو ح بيا أ  ا ف ار ا وتوماتي ية التا تسيق المشاعر 

السالية تؤدي إلى التشوع المعرفا  من ثم ينشأ ا  طرا  نتيجة عدم ا تساق بين 

لمعرفا الداخلا للفرد وبين المثيرات الخارجية التا يتعرض لها اللا الفرد النظام ا

وتحليلها وتفسيرها عن لريق النظام المعرفا الداخلا الذي يميزع )هشام عيد 

كما أ  العج  المعرفا السلوكا يقوم على مجموعة   .96  2004الرحمن الخولا  

تطييقها فا بروت ول العج ؛ والتا  من الميادئ أ  تسهم فا تعدي  اتجاهات الفرد حين

ً فى تقييم المش جت والتو   الى الحلول من أبرزها   أ  العمي  والمعالج يعمج  معا

ويسهم هذا الميدأ فا الو ول إلى قناعة منطقية أ  اتجاهاتع وأف ارع ومعتقداتع يشوبها 
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الوجدا  والسلوك المعرفة والعج  المعرفا السلوكا ينظر إلى  بعا ا  طرا ؛ كما أ 

فإ  تعدي  معارف الفرد يؤثر فا ؛ ومن ثم عجقة متيادلة على نحو سييى فا إلار وجود

سلوكع وانفعا تع واتضح اللا خجل جلسات اليرنامج حينما و لنا إلى تنمية المشاركة 

ً فا نماال   الوجدانية بعد التعدي  المعرفا  كما أ  ميدأ العمليات المعرفية تندمج معا

بعا  كية ظهرات حينما قام الياح( بتدري  عينة المجموعة التجريية علىسلو

 السلوكيات الجديدة كنماال  من التجار  السلوكية.

نامج الير ثانياً: يم ن تفسير تلا النتيجة فا  و  ما أحدثتع مجموعة الفنيات المستخدمة فا

نظري ر الالعج  فا معارف ومعتقدات الفرد؛ فالتوجع العدما كما تم تناولع خجل ا لا

علع تج وعة معارف راسخة لدن الفردمعلى مج قائمةهو عيارة عن نظرة وفلسفة حياتيع 

ج  يجتم  لقيم المجتم  وينظر أ  كافة القيم والثوابت المتداولة بالمي و  قيم مضادة 

بالهدف  لشعورا؛ كما أ  الفرد الذي يتينا هذا ا تجاع تنعدم لديع تغيرها ب  يج  تدميرها 

من هنا  ؛ وفا الحياة والشور بمعنا فا الحياة وينظر نظرة   معيارية ل افة ما بالمجتم

دي  التا استخدمها الياح( بتدريياتها المختلفة فا تع تيرز دور مجموعة  الفنيات

دائ   الي اختيارالمعارف المختلة لدن الفرد النهلستا  فتدري  اختيار الواق    وتدري  

   فاوتدري  السهم الهابط  وتدري  جدولة النشال   ك  هذع التدرييات تساعد العمي

 رالاعمي  من خجل الحوار السقاكتشاف أخطا  التف ير لديع ومن ثم  فإ  مجادلة ال

ينا  دي  اليسهم فا تععلى رفا الف رة أو قيولها؛ مما  الدلي القائم على المنطق وتقديم 

 المعرفا لدن أفراد المجموعة التجرييية.

ير كما يم ن تفسير هذع النتيجة فا  و  لييعة متغير التوجع العدما ؛ حي( يشثالثا: 

   أ  العديد من الظروف ا جتماعية23  2004& محمد عيد التوا ) سيدعيدالعظيم

ولد م يتوالسياسية والمعرفية تجع  من الفرد يتوجع بطريقة عدمية نحو الحياة   ومن ث

هير سيي  لتط  اللديع ثقافة تعزو بع نحو إن ار العديد من الثوابت والقيم المجتمعية؛ لذا فإ

ا قد م هذا مواجهة المعتقد بالمعتقد والحجة بالحجا   وتف يرع هو مواجع الف ر بالف ر و

ا  مج كوفرتع جلسات اليرنامج العججا بهذع الدراسة؛ أ  الياح( أثنا  جلسات اليرنا

 ف ريةإناث  حجة وبرها  على المغالطات ال -يقدم  فراد المجموعة العججية )الكور 

و عا نحف رياً فا ظ  مجتم  يس   وأ  هذا التوجع يجع  منهم منعزلين ومنغلقينلديهم 

لسات الج التغيير ونحو دف  عجلة التنمية  وكا  من بين المحاداثت التا تمت أثنا  أحد

 بين بعا الحا ت والياح( ما يلا:

ن ارة عالياح(: ليع  ايفين أ  القيم دي  ئ مثالا   وجود لها  وأ  قيم الخير والشر عي

 مفاهيم غير متحققة بالمرة.

ات ت و ي )س  : أكيد  زم كلنا نؤمن أ  التقدم الت نولوجا وا نفتاح عير ا نترنالعمي  

 .التوا   ا جتماعا خلت أنع مفيش حاجة أسمها قيم     فيع حاجة أسمها حرية 

 الياح(: يعنا ايع حرية؟

 العمي  )س : حرية يعنا مم ن تعم  ك  حاجة بج قيود .

 الياح(: الي ايع؟

تتجوز وللق بدو  محاكم أو غرمات  مم ن تعيش م  حد لمجرد أنا  العمي  )س : مم ن

 بتحيع  مم ن تشتغ  أي  غجنع سوا  يتفق عليع ا سرة أم  .

 الياح(: ايع راي المجموعة ؟
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 العمي  )ع : متفق معاع.

 الياح( : أيع رائي م نطيق تدري  ماالا لو ....؟

 المشاركين: موافقين.

االا خير   ممة الالا لو .... )لم توجد حقوق    ماالا لو ... لم توجد قيالياح(: ك  واحد هنسألة ما

ود موج لو ... مش موجود الشر  ماالا لو .... مش موجود عقائد دينية  ماالا لو ..ز مش

 عادات وتقاليد.

 تلقا الياح( بعا ا ستجابات من المشاركين وبدأ فا مناقشتها معهم .

هم فا  ر يسم على الجدل  والحوار القائم على استفزا الفيتضح من هذا الجز  أ  الحوار القائ

ا لتمساثيوت عجز هذا المعتتقد الف ري )التوجع النهلستا  على تقديم م اس  من ورا  

ياة بهذا التوجع؛    الياح( أو ح لهم أ  غالية من يتوجهو  بهذا التوجع فا الح

 ة.مواقف التخلص من الحيايعانو  من ا كتئا  والوحدة ويف رو  فا العديد من ال

الة روق دفيما يتعلق بنتائج الفرض الثال(: والذي كشفت نتائجع عن أنع   يوجد ف

ث  )إنا إحصائياً بين متوسطا رت  درجات المجموعة التجربية )الكور  والمجموعة التجرييية

 ملع جفا التطييق اليعدي على مقياس التوجع العدما وابعادع؛ حي( تم تحقيق الفرض فا م

لصالح  لحياةفا حين جا ت النتائج تشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً على بعد إنعدام معنا ا

ور ن الذكوتتفق نتائج هذا الفرض فا مجلع والذي يشيير إلى أنع   يوجد فروق بي الذكور؛ 

   2004وا ناث فا التوجع العدما م  نتائج دراسة سيد عيد العظيم ومحمد عيد التوا  )

التوجع    حي( يم ن تفسير هذع النتيجة أ  هذا التوجع الف ري )2011راسة مروة سعيد )ود

ة لف رياالعدما  يع س مجموعة الظروف التا يمر بها الفرد فا حياتع  ومجموعة المغالطات 

نظومة جل مواخت معارفع وأف ارعالتا عايشها أثنا  تنشئتع ا جتماعية مما أنع س بدورع على 

ع رج  هذتأما وجود فروق على بعد إنعدام معنا الحياة فا اتجاع الذكور؛ فقد  القيم لديع.

ة أعلا بدرج النتيجة رغم أنها نتيجع   تؤثر فا مجم  الفرد أ  هذا اليعد فا المعالجة تحسن

لى عابات ال تمن ا ناث  وهذا يؤكد على الطييعة التشريحة لطييعة المخ اليشري الذي تؤكد 

ث ي ا ناية لدأ  السيادة المعرفية لدن الذكور أكثر من ا ناث   فا حين أ  السيادة ا نفعال

اة الحي تسود أكثر من الذكور   ومن ثم أسهمت فنيات اليرنامج بدرجة أعلا فا إدراك معنا

 لدن الذكور عن ا ناث على هذا اليعد من ا بعاد.

ج أ  العج  المعرفا السلوكا اسهم فا خفا ومن ثم نخلص فا مجم  النتائ

ا  جتماعالتوجهع العدما لدن عينة الدراسة من للية الجامعة من مدمنا  ي ات التوا   ا 

كيات وسلو حي( أسهمت تلا الفنيات المعرفية والسلوكية فا تغيير ما يمتل ع الفرد من معارف

 تتعلق بهذا ا تجاع.

  ثان   شر: ووليات الدراسة:
 ية: و  ما اسفرت عنع نتائج الدراسة الحالية يم ن تقديم التو يات التالفا 

 الالالرورة كشالالالف النقالالالا  عالالالن هالالالذا التوجالالالع بدرجالالالة أعلالالالا مالالالن خالالالجل مشالالالاري  بحثيالالالة تتينهالالالا  -

مؤسسالالالات الدولالالالة؛ حيالالال( تنالالالدر الدراسالالالات حالالالول هالالالذا التوجالالالع  رغالالالم مخالالالالرع علالالالى 

 الشيا  والمجتم  . 

ا  الجالالالالامعا حالالالالول كيفيالالالالة مواجهالالالالة ا زمالالالالات عقالالالالد بعالالالالا النالالالالدوات وورش العمالالالال  للشالالالالي -

 النفسية ومواجهة بعا المغالطات الف رية.
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التأكيالالالالالد علالالالالالى توجهالالالالالات الالالالالالدول حالالالالالول  الالالالالورة محالالالالالاورة الشالالالالاليا  مالالالالالن خالالالالالجل النالالالالالدوات  -

والمالالالالؤاتمرات الشالالالاليابية  وجعالالالال  الحالالالالوار والنقالالالالاش مالالالال  الشالالالاليا   الالالالرورة حتميالالالالة 

ا  أ  يفهمالالالالالوا تفر الالالالالها لييعالالالالالة المرحلالالالالالة التالالالالالا تمالالالالالر بهالالالالالا الالالالالاليجد؛ فطالالالالالرق الشالالالالالي

معلومالالالات مغلولالالالالة مالالالن خالالالالجل  الالالي ات التوا الالالال  ا جتمالالالاعا يجعلهالالالالم نالالالواع خصالالالالية 

 للتدمير وا ستقطا  الف ري.

ة التأكيالالالد علالالالى دور الجامعالالالة مالالالن خالالالجل مناهجهالالالة والعمالالال  علالالالى توعيالالالة الشالالاليا  الجامعيالالال -

 بمخالر التوجهات المختلة وظيفياً ولع  منها وعلى رئسها التوجع العدما.

دي ة مالالالن خالالجل المالالالؤتمرات ا عجميالالة فالالالا تعالالدي  معالالالارف الشالاليا  المشالالالوهة للتصالالالالمسالالاهم -

 للتوجع العدما لدن للية الجامعة على وجع التحديد.

 ثالع  شر: بحوث ودراسات مقترحة : 
 العدما )دراسة تحليلية . التوجعالينا  السي وديناما للشيا  الجامعا الو  -

 ة . بعا المتغيرات النفسية وا جتماعية المنيئة بالتوجع العدما لدن لج  الجامع -

 التوجع العدما فا عجقتع بالتف ير ا نتحاري لدن عينة من الشيا  الجامعا. -

 العج  المعرفا التحليلا كمدخ  وقائا للتوجع العدما لدن الشيا  الجامعا. -

 عا.خفا التوجع العدما لدن عينة من الشيا  الجامفعالية التحلي  عير التفاع  فا  -

 .لعدماافعالية العج  بالمعنا فا تحسين معنا الحياة لدن الشيا  الجامعا الو التوجع  -
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 المراجن
 أوالً: المراجن العربية: 

 الخاطئة فكاراأل الفرد لتعديا خدمة فى السلوكى المعرفى العلج (. ممارسة2014و .قناوي حامد أحمد 

بمدينة قنا  ةالصنا ي الفنية المدرسة من  ينة  لى دراسة مطبقة : الفنى التعليم طل  لدى

(، 4و 37االنسانية،  والعلوم االجتما ية الخدمة ف  دراسات مجلة .سنوات( الخمس ونظام
1347-1378. 

م العلج (. برنام  مقترح باستخدا2016و .أحمد محمد جاد المولى محمد، جل   ل  إبراهيم اإلنه

رشاد ة اإلمجل .المعرف  السلوك  لتنمية وقدير الذات لدى الموهوبين روي لعوبات التعلم
 .253 -223(، 45و ،جامعة  ين شمس-كلية التربية -مركز اإلرشاد النفس  -النفس 

وخفيف    واالسترخاء ف (. فعالية برنامج  العلج المعرف  السلوك2012و .آما  إبراهيم الفق 

-213 (،3و30 دراسات  ربية ف  التربية و لم النفس، .اإللكسيثميا لدى طالبات الجامعة

252. 

 .يةألنجلو المصرمكتبة ا . القاهرة:النمو النفس   لألطفا  والمراهقين(. ٢٠٠٢و .آما   بد السمين باظة

ة برنام  (. فعالي2014و .أسماء ووفيق مبروكجابر  بد الحميد جابر، سهاد محمد ابراهيم رضوان، 

م لعلوامجلة  .سلوك  معرف  ف  خفض التلكؤ األكاديم  لدى المراهقين المعاقين سمعيا
 .546-511(، 2و 22 التربوية،

 تفكير العلم (. فا لية العلج السلوك  المعرف  ف  ونمية مهارات ال2014و .حنان محمد سيد إسما يا

 .444-411(، 3و 24دراسات نفسية، نجاز لدى طالبات الجامعة. و لقته بدافعية اإل

 علم ف  خفضالمعرف  والتدريال  لى مهارات الت -( . فعالية العلج السلوك 2001و .خلف أحمد مبارك

-لتربيةلية اك -المجلة التربويةقلق االمتحان ووحسين األداء األكاديم : دراسة وجريبية. 
 .302-202، 16جامعة سوهاج ، 

ق ( . فا لية برنام  إرشادي معرف  سلوك  ف  خفض حدة االحترا2014و .سحر  بدالغن   بود

 -ربية كلية الت -مركز اإلرشاد النفس  -مجلة اإلرشاد النفس النفس  لدى المعلمات. 
 . 192 -145،  37، جامعة  ين شمس

ة ات المرحلخبرة الشعور بالوحدة لدى طالب (. فا لية اإلرشاد السلوك  لخفض2003و .سلم  بنت لال 

 .303(، 2و 15، ملخصات الرسائا الجامعيةالجامعية. 

   لج ف( . فا لية استخدام بعض فنيات العلج المعرف  السلوك  2012و .سيد أحمد محمد الوكيا

 .ةحاالت فقدان الشهية العصب  واضطرا  لورة الجسم لدى  ينة من طالبات الجامع

 .253-219(، 3و13، البحرين -لوم التربوية والنفسيةمجلة الع

اة لهدف ف  الحيا(. فعالية التحليا بالمعن  ف   لج خواء المعن  وفقدان 2005و .سيد  بد العظيم محمد

 شر،  المؤومر السنوي الثالعلدى  ينة من طل  جامعة اإلمارات العربية المتحدة. 
 .  151-111(، 1و 13، معة  ين شمسجا-كلية التربية  -مركز اإلرشاد النفس 

 ( ف   لقته (. التوجه العدم  والنهلست2006و. محمد  بد التوا  أبو النور سيد  بد العظيم محمد ،

جلة . م(ببعض المتغيرات النفسية لدى  ينة من الشبا  الجامع  ودراسة  بر ثقافية
 .37-1(، 4و 17، جامعة المنيا -كلية التربية  -البحع ف  التربية و لم النفس 

بمتلزمة  (. برنام  معرف  سلوك  إلرشاد المستهدفين لخطر اإللابة2008و .شادية أحمد  بدالخالق

ز مرك -مجلة اإلرشاد النفس الميتابوليزم ودراسة  لى  ينة من طل  الجامعة(. 
 .115-69، 12، جامعة  ين شمس -كلية التربية  -اإلرشاد النفس 

ى  ينة (. أثر برنام  معرف  سلوك  ف  خفض مستوى اإلكتئا  لد2014و .العازم  بيد   بدالرحمن

 .295-207 (،15و 45، مجلة  الم التربية .من مرضى السكري بمحافظة القريات
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.  ن وطبيقهالعلج النفس  السلوك  المعرف  الحديع: أساليبه وميادي(. 2011و . بدالستار إبراهيم

 عامة للكتا .القاهرة: الهيئة المصرية ال

ر بالوحدة (. إدمان شبكات التوالا االجتما   و لقته بالشعو2017و . ل  بن حمد بن أحمد دغريري

 . 89-1010(، 2و1مجلة العلوم االنسانية واالجتما ية، النفسية لدي المراهقين. 

الشهية ان خفض حدة فقد (. فا لية العلج المعرف  السلوك  ف 2014 فاف إبراهيم إبراهيم بركات و

 .293-273(، 97و25بنها،  جامعة-مجلة كلية التربية .العصب  لدى طل  الجامعة

اس القهري العلج النفس  السلوك  لحاالت القلق والتوور النفس  والوسو(. 2005و .فيصا محمد خير
 . لبنان، بيروت: دار العلم للمليين.بطريقة الكف بالنقيض

 (. فعالية برنام  معرف  سلوك  لتخفيف حدة اضطرا  الوسواس2007و .حنور قطال  بده خليا

 جامعة ة،كلية التربي منشورة، غيررسالة دكتوراه  .لدى  ينة من طل  الجامعةالقهري 

 كفر الشيخ.

يف من حدة (. فا لية برنام  معرف  سلوك  ف  التخف2015و .لولوة لال  الرشيد،  فاون محمد الحاج

  .صيمالنوع لدى  ينة من الفتيات المسترجلت والبويات( ف  جامعة القهوية أ راض 
 42، جامعة  ين شمس -كلية التربية  -مركز اإلرشاد النفس  -مجلة اإلرشاد النفس 

 .330-273(، 3و

كية ( . برنام  إرشادي معرف  سلوك  للحد من بعض االضطرابات السلو2015و .ليل  لبح  أمين

امعة ج -ية كلية الترب -مركز اإلرشاد النفس  -مجلة اإلرشاد النفس لدى  ينة من الشا . 
 .909 -871،  42،  ين شمس

 السلوك  ف   (. فا لية برنام  ودريب  قائم  لى فنيات العلج المعرف2016و. محمد  ل  حسن ابراهيم

لقدس امجلة جامعة  .الفوبيا االجتما ية لدي  ينة من المراهقين الموهوبين خفض حدة
 .415-373(، 4و 13المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 

. قلية(العلج المعرف  السلوك  والحلو  النفسية لمشكلت الصحة الع(. 2012و. مراد  لى  يس 

 دار الفجر للنشر والتوزين. :القاهرة

لمعرف  ( . التوجه العدم  لدى طلبة الجامعة و لقته بكا من التشوه ا2011و .مروة سعيد  ويس

، لتربيةكلية ارسالة دكتوراه غير منشورة، والقلق الوجودي ودراسة ولفية كلينيكية(. 

 جامعة حلوان.

النفسية  ف  السلوك  ف  خفض حدة الضغوط( . فعالية العلج المعر2004هشام  بد الرحمن الخول  و

 -تربية ة الكلي -مركز اإلرشاد النفس  -مجلة اإلرشاد النفس  لدى معلم  التربية الخالة.
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