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 بسماهلل الرحمن الرحيم

 

نَ ُهْم ﴿ َزُغ بَ ي ْ ْيطَاَن يَ ن ْ َوُقْل ِلِعَباِدي يَ ُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّ
ْنَسانِ  ْيطَاَن َكاَن ِلْْلِ  ﴾ َعُدّواً ُمِبيناً  ِإنَّ الشَّ

 
 صدق هللا العظيم

[ 57: االسراء ] 
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 ينإقرار المشرف

 
قمع الفكري واالعتقادات الضمنية عن ال]ب الموسومة االطروحةأن أعداد هذِه  شهدن     

الطالب  التي تقدم بها [الذات والعالم وعالقتهما بالتمرد النفسي لدى طلبة الجامعة
. ابن الهيثم/بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة  بـإشرافناجرى , [فرمان علي محمود]

 .في علـم الـنفس التربوي الدكتوراهنـيل درجـة وهي جزء من متطلبات 
 
 
 
 :التوقيع                                         :التوقيع  
 حازم سليمان الناصر. د.أ                         ناجي محمود النواب. د.أ  

                                          
 االطروحةعلى  انالمشرف                                                      

                                                             /    /0216 
 
 
 

 .للُمناقشة االطروحة أرشح هذهِ , ةبناًء على التوصيات المتوافر 
 
 

 :التوقيع                                             
 األستـاذ الـدكتـور                                            

 اسماعيل ابراهيم علي                                             
 العلوم التربوية والنفسية رئيس قسم                                            

                                                         /    /0216                                                                                                                                                 
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 قرار لجنة الُمناقشةٍإ
     
قمعععع ال]ب الموســـومة االطروحـــةطلعنـــــا علـــى اننـــــا أع ـــاء لجنـــة المناقشـــة أنشـــهد     

قادات الضمنية عن الذات والعالم وعالقتهمعا بعالتمرد النفسعي لعدى طلبعة      الفكري واالعت
مــا لــُ   و فــي, فــي محتوياتهــا [ فعععرمان علععععي محمععععععود  ] قــد نـــاقشنا الطالــبو , [الجامعععة

 فــي علـــم الــنفس التربــوي  دكتوراهأنهــا جــديرة بــالقبول لنيــل درجــة الــوجــدنا و , عالقــة بهــا
 )             (.        بتقدير

 
 :التوقيع     :                                                 التوقيع

 نشعة كريم عذاب . د.أ: سماإل                             احسان عليوي ناصر. د.أ :سماإل
 عضو                            رئيس اللجنة                       

 
 :التوقيع                              :                       التوقيع

               سناء لطيف حسون. د.م.أ :سماإل                        مظهر عبدالكريم سليم. د.م.أ :سماإل
 عضو                                                 عضو         

 
 :التوقيع         :                                          التوقيع 
              ناجي محمود ناجي. د.أ :سماإل                             علي صكر جابر. د.م.أ :سماإل 

 مشرفعضو و                           عضو                                
 
 :التوقيع  
              حازم سليمان ناصر :األسم  

 مشرفو  عضو         
 

 .بغداد  جامعة -إبن الهيثم/ الصرفةمجلس كلية التربية للعلوم  من طروحةصدقت اال
 األستــاذ الدكتـور                                                                  

 خالد فهد علي                                                                   
 ابن الهيثم/الصرفةعميد كلية الترية للعلوم                                                   
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 اإلهداء

   
 إلى الذي كنت أتمنى ان يطيل اهلل بعمره

 طيب اهلل ثراه...والــــــــدي .. كي يرى ثمر غرسه 
 وعرفانًا بالجميل ... حساناً ا  برًا و ... والدتي 

 الم طــوال مــدة دراستي الــــذين قاسمتهم اآلمــال واآل 
 ....(داريان)وابني ( شهين)زوجتي  
( مريوان)و( سامان)ذين  كانوا لي خير عون اخواني للاو  
لى كل من سلك طريقــًا يلتمس فيه و ( نيان)واختي ( سوران)و ا 

 ...........ـاً ــعلـمـ

 
 

 
 
 

                                                                      
 
 
 
 

 الباحث                                                                       
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 تقديرشكر و
 
 

بعد الحمد والشكر هلل تعالى على اتمام البحث واذالل  الصعوبات امام الباحث   
 :الى كل من دم الباحث بالشكر والتقدير وفاءً وتسهيل االمور, يتق

لماقدم  من نصح وارشاد و " ناجي محمود النواب.د.أ" المشرف على البحث 
 .في اتمام البحث على احسن وج  أسهمتوجي  للباحث 

ح قبل البدء بالبحث لما ابداه من نص" حازم سليمان الناصر . د.أ" المشرفو  
 .جب عمل  التمام البحثو ستتو يحا لما ي

الذين ساهموا في و  ,لنفسيةفي قسم العلوم التربوية وا السادة االساتذة والمدرسين  
اعداد المقاييس المستخدمة في البحث من حيث استخراج الصدق الخاص 

رئيس قسم العلوم ( اسماعيل ابراهيم علي)بالمقاييس وباالخص الدكتور الكريم 
 .التربوية والنفسية

تسجيل كلية لعامة لرئاسة جامعة السليمانية و العاملين في مديرية التسجيل ا 
لعلوم, وكلية التربية االنسانية لتوفيره االحصائيات ال رورية باعداد التربية ل
 .  الطلبة

يتقدم الباحث بالشكر الجزيل الى العامالت والعاملين في ادارة مكتبات جامعة  
 .بغداد وجامعة السليمانية

سعيد محمد نوري و زمالئي  هاالدكتور  طالب يليكر وامتنان أدونها لزموكلمة ش
 . لدراسيةفي الدورة ا

في إنجاز هذا العمل وفاتني ذكرهم  أسهمكما أسجل شكري الجزيل إلى كل من 
 .فجزاهم اهلل عني خير الجزاء 

                                                                                
 حثالبا
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 املستخلص

 

 عـن الـذات والعـالم ومـا اذا القمـ  الفكـري واالعتقـادات ال ـمنية هـذه الدراسـة بحثت   
العوامـل التـي تـ دي الـى التمـرد ف ,كان لهما عالقـة بـالتمرد النفسـي لـدى طلبـة الجامعـة

وكيفيــة  ,الظــروف االســرية والبيئيــة المحيطــة االجتماعيــة والطبيعيــة كــذل  هــي النفســي
 نسـانرات التـي يشـكلها االلتصو كا المتبادل واالثر الناتج, ثيرأاالخرين والت م التعامل 

يفــرق النــاتج عــن قمــ   فــي هــذه الحالــة ان كانــت ســلبية فــال ,عــن نفســ  وعــن المحــيط
  :وهدفت الدراسة الى .افكار وسلوكيات الفرد وتهديده وتقييده

 .قياس القم  الفكري لدى طلبة الجامعة.4
تعـرف الفـروق فـي القمـ  الفكـري لـدى طلبـة الجامعـة علـى وفـق متغيـري الجـنس .6
 (.الثاني,الراب )والمرحلة ( نساني إ,علمي)تخصص وال( ناثإ,ذكور)
 .قياس االعتقادات ال منية عن الذات والعالم لدى طلبة الجامعة.7
تعــرف الفــروق فــي االعتقــادات ال ــمنية عــن الــذات والعــالم لــدى طلبــة الجامعــة .1

والمرحلـــة ( ســـانينإ,علمـــي)والتخصـــص ( نـــاثإ,ذكـــور)علـــى وفـــق متغيـــري الجـــنس 
 .(الثاني,الراب )
 .قياس التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة  .5    
 تعرف الفروق في التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة على وفق متغيري الجـنس . 2    
 (. الثاني,الراب )والمرحلة ( نساني إ,علمي)والتخصص ( ناثإ,ذكور)
التعــــرف علــــى العالقــــة االرتباطيــــة بــــين القمــــ  الفكــــري واالعتقــــادات ال ــــمنية  .3
 .لتمرد النفسي لدى طلبة الجامعةوا
ناثــاً ذكــور الســليمانية جامعــة شــملت الدراســة طلبــة و      الدراســية الثانيــة  بــالمرحلتين ًا وا 

 .6145 – 6141والرابعة و التخصصات العلمية واالنسانية للعام الدراسي 
تيــــار عينــــة مكونــــة مــــن تــــم اخ إذتــــم اختيــــار المــــنهج الوصــــفي الجــــراء الدراســــة, و     

لقيـــــاس لميـــــة واالنســـــانية بصـــــورة عشـــــوائية, وطالبـــــة مـــــن الكليـــــات العطالـــــب ( 111)
تم تبني مقياس جاهز مالئم للبيئـة العراقيـة للتمـرد النفسـي عنـد طلبـة  ةالمتغيرات الثالث
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الجامعة, ولقياس متغير القمـ  الفكـري قـام الباحـث ببنـاء مقيـاس عـن طريـق االسـتعانة 
لعالقــــــة النفســــــية ذات ا بالدراســــــات الســــــابقة والدراســــــة االســــــتطالعية ومــــــن االدبيــــــات

منظــــورًا  عــــن الــــذات والعــــالم وتعــــد ال ــــمنية االعتقــــادات بالمو ـــول, للمتغيــــر الثالــــث
قـام الباحـث باالسـتعانة بنظريـات العـزو و  للعزو السـببي مـن نظريـة واينـر, لـذامتطورًا 
وتـم . لبناء مقياس مالئم لالعتقادات ال ـمنية ل بط واالدبيات المتعلقة بالعزووجهة ا

بالحقيبـــة , وباالســـتعانة ةالثالثـــ لمتغيـــراتايكومترية لمقيـــاس لاســـتخراج الخصـــائص الســـ
 :استخراج النتائج ومن اهم نتائج الدراسة تاالحصائية االنسانية تم

ديهم مســتوى مــن التمــرد , ان الطلبــة  لــنتــائج علــى مقيــاس التمــرد النفســياظهــرت ال -
, (23،,44)وانحــراف معيــاري( 24,226)بلــا الوســط الحســابي لــدرجاتهم النفســي, إذ

ذا داللـة احصـائية  وجـد أن هنـا  فرقـاً ( 25)سـط الفر ـي الـذي كـانوعند مقارنتـ  بالو 
 .بين المتوسطين( 1015)عند مستوى داللة

ـــين الـــذكور واال يوجـــد فـــروق ذو - ـــة احصـــائية ب ـــر التمـــرد النفســـي دالل ـــاث فـــي متغي ن
 .الذكور ولصالح

داللـــة احصـــائية بـــين التخصصـــين العلمـــي واالنســـاني فـــي التمـــرد  اليوجـــد فـــروق ذو -
 .النفسي

 .لصالح المرحلة الرابعةة احصائية بين مرحلتي الثاني والراب  لدال يوجد فروق ذو -
اظهـــرت النتـــائج علـــى مقيـــاس القمـــ  الفكـــري ان الطلبـــة لـــديهم مســـتوى مـــن القمـــ   -

وانحــراف معيــاري ( 417,66)الفكــري, حيــث بلــا الوســط الحســابي لهــم علــى المقيــاس 
نــا  فرقــًا ذات ه وجــد أن( 5،), وعنــد مقارنتــ  بالوســط الفر ــي الــذي كــان(47,32)

 .بين المتوسطين( 1015)داللة احصائية عند مستوى داللة
 .وجد فروق ذات داللة احصائية بين االناث والذكور في متغير القم  الفكريال ت -
وجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين التخصصــين العلمــي واالنســاني فــي القمــ  الت -

 .الفكري
 .الثاني والراب  في القم  الفكري رحلتيلة احصائية بين موجد فروق ذات دالالت -
اظهـــرت النتـــائج علـــى مقيـــاس االعتقـــادات ال ـــمنية عـــن الـــذات والعـــالم ان الطلبـــة  -

بلــا الوســط الحســابي  , إذ(موجــ  نحــو العجـز)لـديهم مســتوى مــن االعتقـادات ال ــمنية 
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ط , وعنــــد مقارنتــــ  بالوســــ(2،,44)وانحــــراف معيــــاري ( 24,22)لهــــم علــــى المقيــــاس 
داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  وجـــــد أن هنـــــا  فرقـــــًا ذا( 411)ي الـــــذي كـــــانالفر ـــــ
 .بين المتوسطين( 1015)داللة

 .التوجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في االعتقادات ال منية -
التوجـــد فـــروق ذات داللـــة  بـــين التخصصـــات العلميـــة واالنســـانية فـــي االعتقـــادات  -

 .ال منية
 .الثاني والراب  في االعتقادات ال منية ذات داللة  بين مرحلتي التوجد فروق -
 .هنا  عالقة بين القم  الفكري واالعتقادات ال منية بالتمرد النفسي -
ددًا مـــن التوصـــيات والمقترحـــات التـــي تخـــدم هـــذا حســـب النتـــائج عـــرع الباحـــث عـــ  

 . البحث وعينت 
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 ثبت المحتويات 
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 الفصل األول

 
 مشكلة البحث
 اهمية البحث
 اهداف البحث
 حدود البحث

 تحديد المصطلحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشكلة البحث 
ـــد مـــن القـــدرات المتنوعـــة  يواجـــ  الشـــباب    ـــب العدي ـــر مـــن التحـــديات التـــي تتطل الكثي

ب فكيــف يمكــن للشــباب ان يلعــ. االوطــان الــى بــر الســالم و االمــان انفســهم و للتحــر  ب
إلكتشاف نفس  بمكنوناتهـا  فر ل  الفرصاوطن  إذا لم تتو فاعاًل في بناء مجتمع  و  دوراً 

ومعارفهــا ومواقفهــا وقــدراتها فيكــون واثقــًا مــن أفكــاره وتحليالتــ  ونظرتــ  لالمــور ليــتمكن 
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قـات ت ـمن لـ  من التواصل مـ  اآلخـرين وبنـاء العالقـات والسـعي الـى ديمومتهـا, عال
  .لتطور االيجابي والدائمقران  ومجتمع  النمو واوإل
اقتصــــادية  العراق مــــن حــــروب وظــــروفبــــ اني الشــــاب العراقــــي بســــبب مــــا مــــر  ويعــــ   

واال ـطرابات كمـا بينـت الدراسـات النفسـية واالجتماعيـة  صعبة الكثيـر مـن المشـكالت
 **,ومـن الدراسـات االخـرى( (* 4,6,7,1)المالحـق)نتاج تل  االزمات عند الشباب 

بحثــًا  مــن الشــباب العراقــي يتطلعــون الــى الهجــرة الــى الخــارج% 43مــا بينــت ان نســبة 
 .عن الحرية والف اء الرحب االجتماعي والسياسي واالقتصادي

وقد وجد ان  غوط الحياة الشديدة الوطأة على الفرد تف ي الى  عف االسـتقرار    
, كــربة الشـديدة هـي عوامـل محدثـة للالنفسي, اذ تشير الدراسات الى أّن أحداث الحيـا

  العزلـة عـن النـاس تزيـد مـن حــدة لقـد المرء تـوازن  واستقراره, كذكـما ان تعـاقبها قـد يفـ
التـــــــــــــــــوتر وال ـــــــــــــــــغط ومـــــــــــــــــن احتمـــــــــــــــــال االصـــــــــــــــــابة باال طرابـــــــــــــــــات النفسيـــــــــــــــــة  

 والمشــــكالت الــــى ان االزمــــات النفســــية تشــــير الدراســــاتو (.42:,ص6111الجميلـــي,)
 رئيســة فــي ا ــعاف االســتقرار النفســيالعوامــل الالتــي يتعــرع لهــا المجتمــ , تعــد مــن 

وبالنتيجـة تف ـي  ,إذ ان هذه االزمات ت دي الى حـدوث مشـكالت نفسـية ,لدى االفراد
وهـو االمـر الـذي يلجـأ  ,علـى انفعاالتـ   فسية كبيـرة قـد تفقـد الفـرد سـيطرتالى  غوط ن

, ،،،4, حســـن) المواجهـــة أو الهـــرب أو الثبـــات: فاعيـــة مـــن قبيـــلفيـــ  الـــى اســـاليب د
 (. 73-72:ص

 
         ،611العـراق /الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومـات/وزارة التخطيط والتعاون االنمائي*

       www.uniraq.org  
 . unsaid/www.cosit.gov.iq 6147 للتنمية ة االمريكيةالوكال **

شــكالتهم الناشــئة نتيجــة اذ تتركــز م, والمشــكالت لــدى الشــباب لهــا وقــ  اكبــر نســبياً    
بهـا مشـكالت  نجـد ولـذا,ل عف او خلل فـي التوافـق النفسـي واالجتمـاعي او الدراسـي 

اذ يـزداد شـعور  ,سيما في المجتمعـات التـي تمـر بتغيـر اجتمـاعي واقتصـادي عامة وال
الشـباب بالصــرال بــين العــادات والتقاليـد التــي يتمســ  بهــا االبـاء واســاليب الحيــاة والقــيم 

 ( 6:ص,4،27,صوانة)ة التي يفر ها التطور الح اري في المجتمعات ديالجد
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ـــى ان    ـــنفس إل ـــى االعتقـــادات و  يشـــير علمـــاء ال األفكـــار والمشـــاعر تـــ دي بـــالفرد إل
االعتقـــاد بطريقـــة الســـلو  الخاصـــة بالفعـــل المعبـــر عـــن تلـــ  الم ـــامين , وعلـــى هـــذا 

لماء السلو  االدراكيـين وهو احد ع (Rashlin, 1977)األساس يشير العالم راشالين 
, إلى ان وعي الفرد بالظروف المحيطـة بـ  تمـدنا بتفسـيرات حـول طبيعـة التفاعـل بـين 

 ( ،: , ص 6116الخفاجي , )د السلو  الناتج والظروف المحيطة بالفر 
عـــن لفكـــري واالاتـــراب والتعبيـــر الـــى اليـــأس ا م االنســـجام مـــ   المحـــيطدعـــيـــ دي و    

وبالتالي التمـرد النفسـي علـى الواقـ  والتنصـل منـ , وعلـى  ,مفاهيم العبث والعدم طريق
ل ا  فـي الكـون واالنسـان سـي دي الـى ت ـ العكس في حين ان تحقيق االنسجام بين ما

 (43:ص ,6112 العزاوي,)عور االنساني مفاهيم العبث والالجدوى من الش
كــار والقــيم وفــي ظــل العولمــة التــي حولــت العــالم الــى قريــة صــغيرة تنتقــل فيهــا االف    

اخــر بلمــح البصــر عبــر قنــوات االعــالم وشــبكات  مجتمــ  والمعتقــدات مــن مجتمــ  الــى
ظهـــر ت. طرة النوعيـــة يللســـ ةايـــر الخا ـــعاالجتمـــاعي االلكترونيـــة والحـــدود التواصـــل 

مـ  او نـرى هو سـائد مـن قـيم فـي المجت متمردة على ما تولد افكار وسلوكيات وفئاتتو 
جــداد مــن قــيم وتقاليــد واعــراف وقــد يتكــرر فــي بعــع رث االإالشــباب ايــر ملتــزمين بــا

د يتمــرد الشــباب علــى وقــ, االحيــان االحتجاجــات واالعتصــامات امــام م سســات الدولــة
ومـــن مظـــاهر التمـــرد فـــي الجامعـــات عـــدم االلتـــزام , نفســـ  ومجتمعـــ  المجتمـــ  م ـــراً 

كاديميـة وكـذل  تـدني درجـات الطـالب اال,بالدوام الرسمي واالنصـيال لقـوانين الجامعـة 
ولكــن  اســباب عــدة فربمــا يعــود ذلــ  الــى. وعــدم االبــدال وظهــور المواهــب بــين الطلبــة

ى أفقــد ر , ة وااليجابيــة والعكــس صــحيحوبمــا ان الســلو  الجيــد نــاب  مــن االفكــار الجيــد
الباحث ان دراسة عالقة التمرد النفسي باالفكـار والمعتقـدات عـن الـذات والمحـيط فيهـا 

 .ب في مجتمعنااهمية لفهم سلو  الشبا
مختلفـــة االشـــكال عنـــد الشــباب اليـــوم يمكـــن ان تكـــون وهنــا  الكثيـــر مـــن التعبيــرات    

ــــذات الســــلبية, منهــــا فــــي وســــائل التواصــــل  نتيجــــة القمــــ  الفكــــري والتصــــورات عــــن ال
لة داخل الجامعات مـن عـدم , ومنها السلوكيات اير المس و ((5)ق الملح)االجتماعي 

لـديهم مـن افكـار او تحقيـق  منفذ لتفريـا مـاون  ات المتطرفة كااللتزام وااللتحاق بالحرك
  انحــاء يســجل كــل عــام فــي جميــ* حســب منظمــة الصــحة العالميــةبذاتهــم متمــردين, ف
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(  ،6-61)مرد بين الشـباب مـن الفئـة العمريـةتحالة ( 651111)العالم, حدوث نحو 
علــى الصــعيد  الجمــالي للجــرائم التــي تحــدث ســنوياً مــن العــدد ا% 14ســنة, ممــا يمثــل 

 .العالمي
دراســة كــذل  اثبتــت دراســات اخــرى وجــود نســب مــن المشــكالت لــدى الشــباب, مثــل   

ـــة ســـنة مركـــز الدراســـات والبحـــوث الشـــبابية ـــوان ,6112 العربي واقـــ  : التـــي تحمـــل عن
الشــباب وأهــم احتياجــاتهم واتجاهــاتهم نحــو ق ــاياهم األساســية, هــدفت الدراســة معرفــة 

دراســـة تهم واتجاهـــاتهم نحـــو الق ـــايا األساســـية, شـــملت عينـــة الواقــ  الشـــباب واحتياجـــا
 : توصلت الدراسة إلـى عـدة نتـائج أهمهـاو . أسرة 5111 من  شابًا وشابة( 751،)

مـــن مجمـــول عـــدد الشـــباب % 46,2 إذ إنإن الشـــباب يعـــانون مـــن مشـــكالت نفســـية, 
 مــــنهم يشــــعرون% 11,5عــــام, مقابــــل  نحـــو  انون مــــن مشــــكالت عصــــبية ونفســــية بيعـــ

, وســلوكيات تمــرد وعنــف يشــعرون بصــعوبة التكيــف مــ  اآلخــرين%  61,1بــالقلق, و
يشـعرون بـالخوف مـن %  72,3يشعرون بصعوبة اتخاذ القرار الحـازم, و%  72,4و

 (.www.eamaar.org:6141ابوكرش,) الفشل الدراسي بعد االمتحان
ة االكاديميــة النفســية هــذه تــ ثر فــي الحيــا شــ  فيــ  ان الظــروف والمشــكالت وممــا ال  

الدولــة واالســرة كــذل ,  التعليمــي واالهــداف المرجــوة مــنللطالــب ومــدى التزامــِ  بالنظــام 
ـــــــــــــــتعلم ـــــــــــــــدم وال ـــــــــــــــتهم للتق ـــــــــــــــرى إذ .ومـــــــــــــــدى دافعي ـــــــــــــــة اإلنجـــــــــــــــاز  ت ـــــــــــــــة دافعي نظري

دراكـــ  الـــذاتي لقدرتـــ  والنتـــائج المترتبـــة (Atkinson)تكنســـونإل أن توقـــ  الفـــرد ألدائـــ  وا 
 .ادلة تقف خلف سلو  اإلنجازعليها تعد عالقات معرفية متب

 
 . 6144www.who.intااسطس  whoمنظمة الصحة العالمية * 
 

 وجهـة ال ـبط الداخليـةو  أن دافعيـة اإلنجـاز العاليـة (Ball, 1977)وي ـيف بـول    
تزيـــد مـــن قـــدرة األفـــراد علـــى  ـــبط أنفســـهم فـــي العمـــل الـــد وب لحـــل المشـــكلة, وأنهـــا 

حثيــث للوصــول إلــى  بنحــو  ليهــا ومتابعتهــا محكمــة للســير عتمكــنهم مــن و ــ  خطــط 
 .(11:،ص2111شواشرة،) الحل
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ــــنفس    وتولــــدت مشــــكلة البحــــث الحــــالي مــــن مطالعــــات الباحــــث فــــي ادبيــــات علــــم ال
التربـــوي, إذ وجـــد أن هنـــا  اشـــارات نظريـــة عـــن وجـــود عالقـــة بـــين متغيـــرات البحـــث, 

المشـكلة اكثـر بـين لتحسس (( 2)الملحق )كذل  قام الباحث باجراء دراسة استطالعية 
 .الطلبة, لذى يرى بأن هنا   رورة تطبيقية علمية لمعرفة درجة واتجاه هذه العالقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهمية البحث
التـي هـي اهـم  ان تقدم المجتمعات االنسانية رهينة بمقدار االهتمام بالتنمية البشرية   

م بمعرفــة طبيعــة التكــوين النفســي ركــائز التنميــة العامــة وهــذا االمــر يقودنــا الــى االهتمــا
للقـــوى البشـــرية الداخلـــة كعنصـــر فعـــال فـــي هـــذه التنميـــة واالهتمـــام فـــي التعـــرف علـــى 
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وعلي  ان معرفة التكـوين النفسـي امـر يسـاعد علـى امكانيـة التفاعـل السـليم ,شخصيتها 
سـيما طـالب  ويجب ان يكـون للشـباب وال .ملية البناء والتطورمعهم من اجل انجاز ع

الــذين النهــم مــن اهــم شــرائح المجتمــ   ,معــة النصــيب االكبــر مــن العنايــة واالهتمــامالجا
الــذي  يفهــم العنصــر االساســ,وتقدمــ  وازدهــاره  سيســهمون فــي بنــاء المجتمــ  مســتقبالً 

ــــاء ومســــ ــــاء والتنميــــ و يتحمــــل اعب ــــدير الم سســــات ليات البن ة والكــــادر االداري الــــذي ي
  .(13:ص,6117,الزابي)

وعنــدما يــوازن , يقــارن نفســ  بمــن هــم اكبــر منــ  ســناً  بــالنقص عنــدمافالشــاب يشــعر    
عر بالـــذنب النـــ  وهـــو يشـــ, نفســ  بـــين طموحـــ  الزائـــد وخياالتـــ  ومســـتواه وعجــزه الفعلـــي

الــى الشــ   عنــدما يــ دي بــ  تفكيــره او, والديــ  يقفــون لــ  بالمرصــاديظــن ان المجتمــ  و 
هــذه ,المشــرول الجنســي ايــريفكــر فــي نــول مــن االر ــاء  الــديني او عنــدما يتــورط او

المشاعر البغي ة بالنقص والخوف والذنب هـي االسـس التـي تقـف وراء تمـرد الشـباب 
 .(5: ص,4،27,راجح) د يصيب  من ا طرابات نفسيةق وتناقع سلوك  او ما

 دي التقدم والتطور التكنولوجي والتغيرات في المجـاالت كافـة يفي بعع االحيان و    
بافكـارهم فـي ارع الواقـ  او  يجـدون مـا افـاق فكـر الشـباب وال توس  واالى االاتراب 

افـــــراد  والعقليـــــة واالجتماعيـــــة لهـــــا مـــــن اذا لـــــم تـــــتم المواكبـــــة الفكريـــــة الســـــيمابيئـــــتهم, 
 .(15: ص,6116,موسى)المجتم 

باالنســان الــى اخــتالل الصــحة النفســية  كــذل  تــ ديوالظــروف السياســية والحــروب    
وظـــروف  كالتمـــن مشـــ واعـــان نمـــنهم طلبـــة الجامعـــة الـــذيســـيما الشـــباب و  ال, والتمـــرد

والصــــراعات الفكريــــة وعــــدم اســــتقرار امنــــي وتــــردي االو ــــال  معقــــدة نتيجــــة الحــــروب
ممـــا انعكـــس علـــى ســـلوكهم الـــذي اتســـم بـــاالاتراب والتمـــرد علـــى العـــالم ,االقتصـــادية 

لتـي تتسـم ويكمن ااتراب طالب الجامعة بعالقت  بالكلية التـي يـدرس فيهـا وا. والمجتم 
 لــ  والزامــ  بتخصــص الوكــذل  قبو , عــن وجــوده فيهــا اوعــدم الر ــبحالــة مــن الــرفع 

يتولـد لديـ   يمكن ان يكون لديـ  تصـور سـلبي تجـاه تلـ  التخصـص ومـا إذ. يراب في 
 .(35:ص,6117,السورطى) س واالحباطأمن مشاعر الحزن والي

لــى  ــعف االســتقرار شــديدة الوطــأة علــى الفــرد تف ــي ا جــد ان  ــغوط الحيــاةوُ     
 لل ـغوطاة الشديدة هي عوامل محدثة النفسي, اذ تشير الدراسات الى أّن أحداث الحي
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Stress كـــما ان تعـــاقبها قـــد يفـقـــد المــرء تـــوازن  واســتقراره, كــذل  العزلـــة عـــن النـــاس ,
. تزيـــــد مـــــن حــــــدة التــــــوتر وال ــــــغط ومــــــن احتمــــــال االصــــــابة باال طرابــــــات النفسيــــــة

(Cobb, 1973, P. 301 .) وتشــير الدراســات الــى ان زمــن الرجــ  للفــرد الــذي
ّن أيتعرع الى اعباء شديدة اقل بكثير من ذل  الذي تكون اعبـا ه أقـل, وهــذا معنـاه, 
. زمـــن االســــتجابة للمنبــــ  يكــــون اقــــل مقارنــــة بالفــــرد الــــذي يتعـــــرع الـــــى اعبـــــاء قـــــليلة

 .(61:, ص6111الجميلي,)
, التــي يتعــرع لهــا المجتمــ , تعــد مــن  ت النفســية واالجتماعيــةكالاالزمــات والمشــو   

 االزمـــاتهـــذه إذ ان  ,العوامـــل الرئيســـة فـــي ا ـــعاف االســـتقرار النفســـي, لـــدى االفـــراد
عـدم القـدرة  نفسـية مـن قبيـل ا ـطراباتتـ دي الـى حـدوث  والمشكالت المحيطة بالفرد
يجـــة تف ـــي الـــى  ـــغوط بالنت واالفكـــار الســـلبية عـــن الحيـــاة علـــى التعبيـــر عـــن الـــذات

علـــى انفعاالتـــ  وهـــو االمـــر الـــذي يلجـــأ فيـــ  الـــى   فســـية كبيـــرة قـــد تفقـــد الفـــرد ســـيطرتن
 ,،،،4حســن, ) .النفســي المواجهــة أو الهــروب أو التمــرد: اســاليب دفاعيــة مــن قبيــل

 (73-72:ص
إلى أن انتشار ظاهرة التمرد والعنف أكثر مـا تكـون لـدى ( 1،،4)ويشير العيسوي    

األنديـة, ويميـل الشـباب  مالجامعـة أ منحو مراكـز سـواء فـي البيـت أ يوجهون و  ,الشباب
فــي الغالــب إلــى ممارســة ســلو  التمــرد والعنــف إلثبــات ذاتــ  وال ســيما عنــدما يتعــرع 

فهــو  ,وال يجــد مكانــة فــي بــين المحــيط االجتمــاعي والتعليمــي لإلهانــة والنقــد والتجــريح
لذل  فهو ال يراعـي ال ـوابط االجتماعيـة ( بحمى االندفال والتسرل)يصاب بما يسمى 

 (.، :,ص5،،4المطارنة,. )واألخالقية في سلوك 
يــ دي الــى  وقمعهــم الفكــارهم يــاراتهم المصــيريةتان حرمــان الطــالب مــن تاســيس اخ   

ائـ  مومن ثم ا عاف انت, والقلق واالنسحاب من الحياة االجتماعية  بالكراهيةشعورهم 
عــبء يثقــل كاهــل التنميــة والمجتمــ  وقــد يــدف  الــى التمــرد  اذ يتحــول الــى,االجتمــاعي 

 .(66:ص,4،،4,ليلة واخرون) ويسبب الفو ى في النظام االجتماعي ,النفسي
نــ  ســوف يســـتثار إقيــدت او هــددت بالتقييــد ف اذا مــافــي التفكيــر   وحريــة الشــخص   

الـــة مـــن ولمـــا كانـــت هـــذه الح, لمحاولـــة اســـترداد حريتـــ  التـــي فقـــدت او هـــددت دافعيـــاً 
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الحــاالت الدافعيــة االفترا ـــية هــي اســـتجابة لتقييــد امكانيـــة الفــرد للعمـــل ومــن الممكـــن 
 .(62:ص,،611,الحمداني)تسمى بالتمرد النفسي,عدها قوة م ادة 

بالحقل النفساني للفـرد وبتبادالتـ  مـ  المحـيط, وعلـى هـذا فـأن التمـرد  دلتمرد تتحدفا   
ن ان يفهــم التمــرد علــى اســاس ســلوكي فقــط, ان يمكــ و ــعية تبــادالت بــين االفــراد, وال

التصرفات هي تتاب  العمليات الفيزولوجية الواعية, المادية والرمزية مما يسـمح للجسـم 
بــأن يحقــق ويجســد امكانياتــ  وطاقاتــ  واختــزال توتراتــ  التــي تهــدد وحدتــ  وتماســك , اي 

 (.  151:,ص6117مكي,) ية مفتاح السلو  التمردي في و عية الدافعية والدافع
ومــن العوامــل التــي تــ دي الــى التمــرد النفســي الظــروف االســرية والبيئيــة المحيطــة    

ير المتبـــادل واالثـــر ثأاالخـــرين والتـــمـــن وكيفيـــة التعامـــل  ,االجتماعيـــة والطبيعيـــة كـــذل 
فـي هـذه الحالـة  ,عن نفس  وعن المحيط التي يشكلها االنسان االعتقادات الناتج, مثالً 

 .يفرق الناتج عن قم  افكار وسلوكيات الفرد وتهديده وتقييده فال ان كانت سلبية
وفـــي ذهنـــ   م ـــاً اا عتقـــدهاالالـــب ينظـــر الـــى المســـتقبل وي فـــيفالطالـــب الجـــامعي    

حصل عليهـا طالمـا انـ  سين ـم  لذي سيجني  من الشهادة اذا ماا فما, تسا الت عديدة
جتمــ  او ان اختصاصــ  ايــر الــى قائمــة العــاطلين عــن العمــل لتفشــي البطالــة فــي الم

 . (2:ص,2،،4,الصائا)مفيد للمجتم 
ل تفاعـــل عـــدة متغيـــرات داخـــتمـــرد عنـــد الطالـــب الجـــامعي كـــذل  بويتبلـــور ســـلو  ال   

, او يلجـــم حـــ  او يمنـــ  تعاطفـــ  ويقمـــ  افكـــارهطمو  الحيـــاة االجتماعيـــة, وعنـــدما يعـــوق
ـــى االن ـــ  يدفعـــ  ال ـــة والسياســـية, فـــان ذل ـــ  عـــن حقوقـــ  المدني خـــراط فـــي حركـــات حديث

  عقائديـــة ويزيـــد مـــن تكثيـــف تفاعالتـــ  مـــ  جماعـــة االقـــران والتماثـــل مـــ  اهـــدافها وذلـــ
منـ  الممـارس عليـ  مـن لوتعاطف  لكي يخترق المنـ  والقمـ  وا ي دي الى زيادة حماست 

 (.1:ص ,6112الشيخ,)ا لحد تدفع  الى التمردقبل السلطة حتى تصل درجته
النـاتج ( Hopfoll 1989)البيئي او الذاتي بنظر (لفكريكالقم  ا) قوالموقف المعو    

 ,عن الظروف واالحداث االجتماعية المعقدة ي ثر في الصحة النفسية والجسـمية للفـرد
ة, فالعوامــل البيئيــة كــالجمود ويرهــق قــدراتهم علــى المواجهــة والتعامــل مــ  احــداث الحيــا

ـــة ا و ـــعف ـــى الوصـــول للهـــدف, والمعرفيـــة مثـــل كيفي را  الفـــرد لالحـــداث دالقـــدرة عل
, والشخصـية , والعامـل الثقـافي االجتمـاعي كالحرمـان مـن التعلـيم والفقـر كمهدد او تحد 
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وعــــــــــدم تـــــــــــوافر الفـــــــــــرص عوامـــــــــــل تفســـــــــــر تمــــــــــرد الفـــــــــــرد علـــــــــــى نفســـــــــــ  والمحـــــــــــيط 
(santrock,2002,p;518.) 

 رف ـــ , الــذي يــنجم عـــن عــدم اقتنــال الشــباب بمــا هـــو كــائن ومــن ثــمويعــد التمــرد    
المتعلقـــة  االعتقـــاداتو  ,واســـتمرار الحرمـــان ,ظـــاهر عديـــدة مثـــل االحبـــاطناتجـــة عـــن م

 (.72:,ص6112حسن,), وتقييد حريت  ومعالجت  لالمور ,بذات 
يتصـورون  م مجموعـة مـن السـلوكيات الحـرة, إذان الفرد لديه( Brehmبريم )يقول    

 فـــاوت تلـــ بموجبهـــا انهـــم يتمكنـــون مـــن االنخـــراط فـــي الحيـــاة الحا ـــرة والمســـتقبل, وتت
ويـة الذاتيـة فر تلـ  الحريـات تسـاعد علـى تحديـد الهاتـو السلوكيات من حيث االهميـة, و 

 & Sharon)جـــد فيهـــا الفـــرد داخــل الجماعـــة, للفــرد ويســـتند ذلـــ  الـــى مواقــف يو 
Brehm ) إنشاء شعور الفرد بالسيطرة على بيئتـِ , على أكدا بأن هذه الحريات تساعد

لحريـــات الســـلوكية تخلـــق حالـــة تحفيزيـــة تهـــدف الـــى والظـــروف واالحـــداث التـــي تهـــدد ا
اســــتعادة الحريــــة, وفــــي بعــــع االحيــــان تــــ دي الــــى التمــــرد وحــــاالت مــــن االنحرافــــات 

 (.Sharon & Brehm,1981,p;60) لسلبية لذات الفرد والمجتم  عامةً السلوكية ا
رات فالتمرد النفسي حالة ت دي الى الجنوح مثل اللجوء الى الكحول وتعـاطي المخـد   

الـــذي يـــ دي بـــدوره الـــى االاتـــراب النفســـي, وهـــذا واعمـــال التخريـــب, والقلـــق العـــاطفي 
ي دي الى المزيد من التمرد, وقد ت دي الى االكتئاب, و ـعف االسـتقرار وكثـرة الشـ  

 (. 464:,ص6111العيسوي,)والميل الى التخريب والتدمير ,والكراهية ,والريبة
ـــرا  ام بســـيطا    او  ـــمناً  صـــراحةً   تصـــور او توقـــ و     ـــد معـــين ســـواء كـــان خطي تهدي

فكيفيــة وتصــور المســتقبل تــ ثر فــي نفســية , يــ دي الــى اخــتالل الصــحة النفســية للفــرد
واثبتــت دراســات عديــدة ان اتجاهــات الشــباب وتصــوراتهم ونظــرتهم للمســتقبل , االنســان

 جبعـد التخـر  عليـ  سيحصـلونوحـول عمـل  ,والسـكن والفقـر ,,تكمن في مشكلة البطالـة
 .(476:ص,6116,رحمة)ومدى نجاحهم في اداء  ما

 & Zabrack)توصـلت دراسـة  هديـد وعالقتـ  بـالتمرد النفسـي,وفي مجال حجم الت   
Boob)  ودراســة(Swart  ) الــى ان التمــرد النفســي يــزداد بزيــادة حجــم التهديــد الــذي

ب الـذي ي يـده يتعرع ل  الفرد, وكلما كان التهديد كبيرًا لحريـة الفـرد فـي اختيـار الجانـ
في ق ية معينة, كـان التمـرد النفسـي كبيـرًا بحيـث يـدف  الفـرد بعيـدًا عـن الجانـب الـذي 
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وعالقتـــ  بـــالتمرد  الحاجـــات او ســـلو  معـــين امـــا فـــي مجـــال اهميـــة. يطلـــب منـــ  تأييـــده
الـى ان التمـرد النفسـي يـزداد  (Brehm& Cole1966)النفسـي, فقـد توصـلت دراسـة 

, فعنـدما تسـلب حريتـ  فـي االنخـراط لسـلو  بالنسـبة الـى الفـردالحاجة او ابزيادة اهمية 
فـــي ســـلو  مـــا كممارســـت  الفكـــاره واتجاهاتـــ  و االنشـــطة المراوبـــة لديـــ , فـــأن الســـلو  
االكثــــــــــر اهميــــــــــة بالنســــــــــبة لــــــــــ  يســــــــــتثير تمــــــــــردًا نفســــــــــيًا كبيــــــــــرًا والعكــــــــــس صــــــــــحيح 

 . (7:,ص2،،4سلمان,)
مـــــا (  Burgoon,Alvaro,et al, 2002)لوايــــدت نتـــــائج دراســــات     
رياتـ  وقمـ  الفكـار, ن الفرد يتمرد نفسيًا اذا شـعر بتهديـد لحبإ( Brehm& Cole)اكده

يعرقـــل انجـــازه فـــي  تحركـــ  وتعبيـــره عـــن افكـــاره او مـــا بحيـــث اذا شـــعر بوجـــود مـــايعوق
 & Kohn)مهمــــة مــــا, او اذا احــــس بتهديــــد حــــول اختياراتــــ , وايــــدت دراســــات

Barnes,1977  )دور التهديـد ودراسـات اخـرى م كـدة(Worchel, Andreoli,& 
Archer,1976  .) والنمــاذج الجديــدة مــن الدراســات التــي فســرت التمــرد النفســي هــي

توصـال  اللـذين تجـاربهم وابحـاثهم عـن طريـق( Dillard and Shen 2005)نمـوذجا
او ايـر ارادي ناتجـة لتهديـد بيئـة  راديـاً إالى ان التمرد نتاج االنفعاالت التي يتم كبحها 

( Rubin, 1986)و( Panalp & Fitnes,1999)الفــرد, وأكــد الحقيقــة دراســات
عــاماًل لالنفعــال  يمثــلعنــدما قــالوا بــان تعــرع احــد اهــداف الفــرد او تهديــد ذات الفــرد 

 (.Rains&Turners, 2007, p; 241.)النفسي ومن ثم التمرد
 االعتقـــاداتان " المنظـــرة والمطـــورة لنظريـــة العـــزو" ( 5،،4 كـــارول دويـــ )وبينـــت    

ففـي دراسـاتها الحظـت اخـتالف اسـتجابات , ال منية تعمل كدافعيـة داخليـة لـدى الفـرد
ابدى الطالب اسلوبين لالستجابة للفشـل  إذ, فشلهم في المهام االكاديمية الطالب نحو

ففــــي االســــلوب االول ابــــدى , اســــلوب العجــــز واســــلوب الموجــــ  نحــــو الســــيطرة: وهمــــا
امــا الثــاني فــادركوا الفشــل بانــ  خبــرات تطلــب  ,بالــذات الطــالب خبــرات معرفيــة ســلبية

 .(714:ص,6141,برافين )التحدي
 ابه يقصد ةمعرفيات مكون واساليب العزو ال بط وجهة االعتقادات ال منية عدوت   
 مـن هتلقـاي مـا علـى بنـاء األحـداث عن مس ول اير أو مس ول الفرد بأن  اعتقاد مدى
ف اًل عن كونـ  . ( 1: ص,6146, ونبيلة منصور  (وتوقع  للنتائج لسلوك  تاتعزيز 
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مكانيـة مـةهمال الحياتيـة المواقـف شـتى فـي اإلنسـاني السـلو  لتفسـيرًا مـهم متغيـراً   وا 
 نطاق على المفهوم هذا عتمدتا التي البحوث والدراسات من ذل  ويت ح , ب  التنب 
 نـذكر مفهـومال هـذا عتمـدتا التـي المجـاالت بـين مـن, مختلفـة   مجـاالت فـي واسـ 
 ة,النفسـي والصـحة ,االجتماعيـة والتنشئة ,السلو  الشخصية  وتعديل ساتراالد مجال

 .( 4: ص 1،،4 , وكيليري كليفورد)الدراسي  والتحصيل ,والتعلم النفسي والعالج
اإلنسـاني   السـلو  تفسـر التـي المتغيرات وأحدث  أهم بين من ال بط وجهة ويعد     

 النفسـي والشخصـية التوافـق دراسـة بالغـة فـي أهميـة ال بط ق و م بيكتسإذ  ب  ويتنبأ
 سـلو  اإلنسـان يمو وتقـ تحديـد وفـي اإلنسـان شخصـية وتكـوين بنـاء وفـي االنسـانية
 .(  44 :ص 5،،4الصمادي, و  مني  الم)وتوجيه  

فالكيفيــة التــي ينظــر بهــا الفــرد الــى قدراتــ  ويفســر امكاناتــ  والت ــاريس االجتماعيــة    
اعتقاداتـ  ال ـمنية الكامنـة فـي نفسـ  ويعـزو  تـي تحـيط بـ  وفـي ذاتـ  السـيماادية الوالم

القـوة  ب ـعفبها االحداث باسلوب معين ذات اهمية في تقرير نفسية الفـرد, فالشـعور 
 (.،72:,ص6111العيسوي,)او التأثير من العوامل الم دية الى التمرد واال طراب 

ن القلــــب مــــن الشخصــــية االنســــانية تحتــــل الر يــــة واالعتقــــادات حــــول الــــذات مكــــاو    
والمحـــور االساســـي لهـــا, وقـــد اتخـــذت الدراســـات النفســـية التـــي دارت حـــول الشخصـــية 

ان يعــيش  يًا مــن الخبــرة, , بشــرطشــالــذات محــورًا لهــا بوصــفها نســقًا معي وا ــطراباتها
تحقيــق هـــدف  يســعى اليـــ , يســتثير فيـــ   عــن طريـــقالخبــرة متحــررًا مـــن قيــود االنفعـــال 

والميل ويبعث في  النشاط ويخلق لدي  التحدي, وأن قدرات  لم تكن عاجزة عـن  الدافعية
 عبــد)ذاتــ   وتحقيــق االتيــان بفعــل التوافــق والتفاعــل الســليم ســعيًا للوصــول الــى حمايــة

 (.636:,ص6146الراشد, في:6113العال,
ء فـي المواقـف أو فـي اال طراب النفسـي يسـبق  تفكيـر مخطـىإن كثيرًا من اشكال    
ة لال ـطراب , وأن العوامـل الفكريـة المسـببself imageاعلية الـذات وصـورة الـذات ف

معتقــدات او وجهــات نظــر مخطئــة ســلبية يتبناهــا الشــخص عــن  النفســي تكــون بصــورة
نفسـ  وعــن االخـرين او كليهمــا ممـا يســبب لـ  االكتئــاب والهزيمـة الذاتيــة وسـوء التوافــق 

ت تتغير م  تقدم الفرد عمرًا, من مراهـق الـى النفسي واالجتماعي والتمرد, فصورة الذا
ــــة االجتماعيــــة  ن الصــــحة والمكان ــــزداد شــــعوره بالســــلبية وا  ــــم شــــيخوخة, وقــــد ي شــــاب ث



 

 

 

818 

ومســتويات النشــاط والحيويــة ومســتوى التحصــيل كلهــا عوامــل تــ ثر فــي صــورة الــذات 
ة إذ إن امـتال  صـور ( Dimbleby 1985)وهذا ما اكـده . ة النفسية لدى الفرداجوالح

ات الحيــاة مثــل وبخاصــة عنــدما يتــأثر المــرء بمشــق ذات ايجابيــة يمكــن ان يكــون صــعباً 
 وان االعتقـاد.  كرية والتعبير عن الـذاتفي الحياة االجتماعية والف عدم  تكاف  الفرص

او الصورة السلبية عن الـذات والتفسـيرات المثبطـة للقابليـات, أي الصـورة التـي تتطلـب 
تـي تتطلـب مـن البيئـة المحيطـة أن تمـنح اكثـر ممـا تسـتطي  من المرء فوق طاقتـ  أو ال

, والتمـرد والوسـواس القهـري ,كتئابًا من عوامل اال طراب النفسي كاالتعد عاماًل ثابت
نما تشـير الـى عن الذات ليست كلها من صن  الف اتالمعتقد النفسي, وهذه رد نفس , وا 

ـــاء ـــ  عـــن نفســـ  فـــي اثن ـــة التـــي تلقاهـــا مـــا أوحـــت إلي ويتلقاهـــا مـــن األشـــخاص  المعامل
المحيطين ب , وبهذا فإن المعاملة التي يلقاها الفرد مـن االشـخاص المحيطـين لهـا أثـر 
في تشكيل صـورة الـذات والصـحة النفسـية لديـ , ولـيس فقـط مـا يحملونـ  مـن تصـورات 

 (.442:,ص6147رديف,)النفسهم
الفـرد عــن ذاتــ  وعـن المحــيط, يمكــن ان  اواالفكــار السـلبية التــي يتبناهــ فاالعتقـادات   

ــــدير  ســــوءتكــــون مصــــدر اال ــــطرابات النفســــية و  ــــف والتمــــرد, كالمبالغــــة فــــي تق التكي
الجوانــــــب واالحــــــداث الســــــلبية, او التهــــــوين مــــــن قيمــــــة الــــــذات واالحــــــداث االيجابيــــــة, 

  ــعففالمعتقــدات وتصــورات االفــراد حــول االحــداث وحــول الــذات كالشــعور بــالعجز و 
التقبــل االجتمــاعي مــن قبــل االخــرين, وت ــارب االفكــار والخــواطر فــي  الــتمكن وعــدم

 (.Watter,1988,p;139)ذهن الفرد محل اشكاليات نفسية وسلوكية
االحــــداث ال ــــااطة فــــي المحــــيط إذ يحــــاول االفــــراد فــــي أثنــــاء مــــواجهتهم بعــــع    

هم االســـتجابة لهـــا بأســـاليب متنوعـــة وعزوهـــا لمصـــادر مختلفـــة, تـــرتبط بحيـــات المعيشـــي
فمـــــنهم مـــــن يتعامـــــل مـــــ  االحـــــدث علـــــى نحـــــو  ,النفســـــية, وطبيعـــــة ونوعيـــــة االحـــــداث

ة حــدة متصــلب, وســلبي, ويدركــ  علــى انــ  تهديــد لحياتــ  وخطــر, ممــا يــ دي الــى زيــاد
نجـــــد  خـــــرين يتعـــــاملون مـــــ  الحـــــدث بمرونـــــة,  شـــــعورهم بال ـــــغط النفســـــي فـــــي حـــــين

ة فـي تصـورهم لالحـداث كيفيـة مختلفـ ال ـغط ويتكيفـون معـ , مسـتندين الـى ويتحملون
 (.1:,ص6112مريم,)وقابلياتهم الذاتية, اير م طربين ومتمردين نفسيًا 
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 عـن طريقهـاالفرد لذات  وعزوه هي اآلليـة المعرفيـة التـي  االعتقادات لدىان كيفية     
الممارسـة الصـحية, وقـد تعمـل فاعليـة  النفسية واالجتماعية تأثيرهـا فـي تمارس العوامل
 مـــا االجتمـــاعي عــن طريــق تأثيرهـــا فــي علـــى تنظــيم كــل نشـــاط  النفســي الفــرد الذاتيــة

ي قـد يبذلـ  للوصـول يختار الفرد من نشاط في حيات  اليوميـة وعلـى مسـتوى الجهـد الـذ
الـــب لـــدى مواجهتـــ  مط ردمســـتوى ال ـــغط الـــذي ســـيعاني منـــ  الفـــ لهـــدف معـــين وفـــي

واالحباطـات المتكـررة,  مدة المثـابرة فـي وجـ  الصـعوبات المحيط وتحديات  وتأثيرها في
مســتوى ال ــغط الــذي يشــعر بــ , فــالفرد ذو الفعاليــة  تــ ثر الفاعليــة الذاتيــة للفــرد فــي إذ

بإمكاناتـــ  فـــي حـــدودها مـــ  رابـــة فـــي تنميتهـــا هـــو الفـــرد األقـــل  االعتقـــادالعاليـــة ذات 
 النفســية, ويختلــف ذلــ  عــن الفــرد ذي الفعاليــة واالعتقــاد الســلبي, إذتعر ــًا لل ــغوط 

 (.461:,ص6141العزيز, عبد)االكثر انفعااًل ومعاناًة م  ال غوطان  
والطلبة الذين لديهم اعتقادات ذات ايجابية وعـزو داخلـي سـيختارون أهـدافًا اصـعب    

مــن الــذين لــديهم تقــويم مــنخفع لــذواتهم أي صــوره ذات ســلبية وذلــ  الن الــذين لــديهم 
حيـاتهم والعـالم  ويتوقعـون تحقيـق  تقويم عال  النفهسم لهم تجارب اكثر في النجـاح فـي

االهداف بسهولة اكثر, وفي دراسة اخرى على طلبة الجامعة عن صورة الـذات اكـدت 
النتــــائج بشــــدة التنبــــ  بــــأن االفــــراد الــــذين لهــــم تقــــويم عــــال  لــــذواتهم يختــــارون االهــــداف 
 االصـعب, امــا االفــراد الــذين لــديهم تقــويم مــنخفع ألنفســهم, فهــم يعتقــدون بــأن النجــاح
يعتمد على الحظ وليس على المقدرة في حين العكس صـحيح بالنسـبة الـى االشـخاص 

وان  الــذين يقومــون انفســهم بطريقــة عاليــة إذ يعتقــدون ان النجــاح يعتمــد علــى المقــدرة,
 (Bybee, zigler, 1991, p;20). ناتج عن اعتقادات سليمةالتقويم العالي للذات 

تجاهــل اثرهــا االيجــابي او الســلبي علــى ذاكــرة ومــن االمــور التــي اليمكــن اافالهــا او  
ال ـبط او العـزو التـي تـ ثر فـي قـدرة الطلبـة علـى التـذكر ( اعتقـاد) الطلبة هي وجهة 

الـــى ان ( Dellefield 4،،4ديليفيلـــد )والتـــأقلم مـــ  متطلبـــات مهـــام الـــتعلم , إذ تشـــير 
مهـام والـوعي بمـا الطلبة الذين لديهم وجهة  بط داخلي كانوا اكثر فعاليـة فـي تأديـة ال

وراء الذاكرة وعملياتها ولديهم قدرة عالية على اعتماد االستراتيجيات المناسبة وتعـديلها 
فــي حالــة عــدم جــدواها , و يــ ثر هــذا االداء فــي رفــ  مســتوى المثــابرة واالصــرار علــى 

ان ( Koriat, et,all 6112)االتيـــان بمــــا هــــو اف ـــل , وي كــــد كوريــــات واخـــرون 
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فــ  لديــ  وجهــة ال ــبط الــداخلي ويعــزو النجــاح والفشــل الــى الجهــد, الطالــب الــذي يرت
يكــون اكثــر انــدماجًا وفعاليــة فــي عمليــات الــتحكم والمراقبــة والتنظــيم الــذاتي فــي اثنــاء 
اكتساب المعلومات والمهارات إذ يقوم بمراقبة تفكيره وسلوك  االكـاديمي ويتـاب  انتباهـ  

لنفس  واي ًا مقدرت  العالية على تعديل  ومدى فهم  لالهداف والمحكات التي و عها
ـــة الـــذات بخـــالف ذوي ال ـــبط الخـــارجي ممـــن يعـــزون  ـــ  فـــي مراقب ـــ  علـــى مهارات ادائ

 (. 31: ,ص6144سكر,) النجاح والفشل الى الحظ 
 ظاهريـًا عـن الـذات والعـالم المعيشـي ذات اهميـة, إذ ـمنيًا كانـت ام  فاالعتقادات    

 االشــخاص مــن ذوي تصــور الــذات العــالي والعــزوبــأن ( Fitts 1972)اثبتــت دراســة
وأنهـم  عمال مواردهم العقليـة بكفـاءة كبـرىستابي يكونون على استعداد لتوظيف واااليج

 سهم ويتوقعون النجـاح ألنفسـهم, لـذاويكونون واثقين من انف ,ُيقدرون ويحترمون انفسهم
 الـى(Kats& Zigler 1975)يخشـون التعبيـر عـن انفسـهم, وتوصـل ُكـل مـن فـأنهم ال

ان االفــراد الــذين يحملــون اتجاهــًا ايجابيــًا نحــو انفســهم يتمتعــون بقبــول اجتمــاعي وحيــاة 
نفســية مرنــة, والــذين يتصــفون بــالتمرد والكــذب واالنحــراف, لــديهم تقــدير وصــورة ذات 

تبينــت عالقــة التصــورات الخاصــة ألنفســهم ( Willard 1971)واطئــة, وفــي دراســة 
 (.64:,ص6111حمد,:في)لديهم في الجامعات والمحيط بالتحصيل الدراسي

إلــــى تطــــوير اإلحســــاس بــــأنهم  أن الطلبــــة يحتــــاجون( Deci,Ruan,1985) بــــي نو    
, وأن وحيـاتهم اليوميـة علـى عمليـاتهم التعليميـة (اعتقـادات  ـمنية ايجابيـة)ون مسيطر 

ة المتعلمــــين الســــتقاللهم ًتعــــد مهمـــة ألنهــــا تــــدعم مشــــاعر الدافعيــــ واعتقــــادات دراكـــاتإ
ومــن أجــل . والحيــاة بصــورة عامــة الداخليــة التــي تعــد أساســية للجهــد فــي مهنــة الــتعلم

ــــة المرحلــــة  م  ــــاإلعداديــــة فــــأن البــــرامج الناجحــــة تتحســــين االنجــــاز األكــــاديمي لطلب
المحيطـــات االجتماعيـــة  لكـــل مـــن الدافعيـــة الداخليـــة والدافعيـــة الخـــــــــارجية, وتت مــــــــن 

ـــرامج, دروس  , (Cooperative Learning Lesson)التعـــلم التعـــاوني تـــل  البــــ
 Program that Promote problem)حــل المشــكالت والبــرامج التــي تشــج 

Solving ) والتغذيــــة الراجعـــة ,(Feedback) حســـاس الطلبـــة بالســـيطرة علــــى , وا 
 (.41:,ص6115االعظمي,)همنشاطات
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ذ يتميـــز النـــاس بقـــدرتهم ا, اعتقاداتـــ تتكـــون أساســـًا عـــن طريـــق  االنســـان شخصـــيةف   
 يـــــــــرى, ويتصـــــــــورون  و علـــــــــى أن يكونـــــــــوا واعـــــــــين بأنفســـــــــهم وبالعـــــــــالم مـــــــــن حـــــــــولهم

(4،5،(sarter  نســان محكــوم أو مقــرر باألهــداف الذاتيــة للفــرد التــي أن ســلو  اإل
وذلـ  عـن , هدفـ  فـي الحيـاة أو(Fundamental project) يتحدد مشروع  االساسـ

فـالفرد يخلـق معنـى ألهدافـ  بـوعي لمـا هـو , ليـ طريق ممارسة االختيار الـذي توصـل ا
ــــــ  ــــــيس علي ــــــ  ولمــــــا هــــــو ل ــــــر الشــــــخص وينمــــــو باســــــتمرار  ,علي ــــــق يتغي وبهــــــذا الطري

 .(7:,ص6115الصالحي,)
 هنــا بامكاناتــ  بــالتوافق النفســي فالمــرء ووعيــ   اعتقــاداتمــا يخــص عالقــة  امــا فــي   

 ل  بين القدرة علـى التعبيـروكذ ,واالستقرار النفسي االعتقادات ن تل يب ارتباط ايجابي
الدراســـات كـــان األمـــل يـــرتبط  وفـــي احـــدى .واالمـــل فـــي الحيـــاة ومشـــاعر قيمـــة الـــذات

وهكـذا فـان األمـل  ,لدى االفراد م  ادراكات االداء المدرسي والقبـول االجتمـاعي اً ايجاب
لتحقيــــــق  المطلــــــوبحــــــول امــــــتال  االداء  اعتقــــــاداتهمحــــــو الحيــــــاة يــــــرتبط بوالتوجــــــ  ن
أن  الـى(1994سـنايدر )وأشـار .  همية قيمـة الـذاتأويرتبط أي ًا بمشاعر طموحاتهم 

عــــادة مــــا يفتر ــــون أن اف ــــل طريقــــة للتنبــــ   االعتقــــادات الــــىالمنظــــرين المســــتندين 
 ,فـي ميـدان اسـتجابة معينـة وعـزوهم لالمـور بالسلوكيات األنسانية هي قياس التوقعات

مثل التكيف النـاجح للصـعوبات التـي ويعتقدون وجوب تأثر النتائج ذات المدى الواس  
طة االعتقـــــــاد بـــــــأن االشــــــياء الجيـــــــدة فـــــــي الحيـــــــاة  ســـــــايجابههــــــا الفـــــــرد مـــــــ  الوقــــــت بو 

  (Snyder, 1994, p :539).تحصلس
ــــدة اهميــــة واثبتــــت     االعتقــــادات ال ــــمنية لــــدى االنســــان مثــــل دراســــة دراســــات عدي
(Dweck 1999 ) لــدور الفعــال فــي ال ــمنية لهــا ا االعتقــاداتاثبــت بــأن االفكــار و

خاصـــًة والســـلو  لـــدى الفـــرد بصـــورة مســـتوى الدافعيـــة بصـــورة عامـــة ودافعيـــة االنجـــاز 
وكـــذل  تــ ثر علــى كيفيــة معالجـــة وتقيــيم المعلومــات والتعامـــل . وتوجهاتــ  نحــو الحيــاة

معهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق االهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف وتحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دافعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
( ،،،4دويــ  ) وبينــت( Epstein,1990;Henderson&Dweeck 1990)الفــرد

ة علـى الـتعلم ومواجهـة ن اكثـر قـدر م معتقدات عن انفسهم بانهم مسـيطرو ان الذين لديه
عكـــــس هـــــ الء ولـــــيس لـــــديهم  الحيـــــاة فـــــي حـــــين الـــــذين لـــــديهم اعتقـــــاد بـــــانهم عـــــاجزون
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 Heyman&Dweck) اســـــــتراتيجيات التعامـــــــل مـــــــ  المهـــــــام بصـــــــورة جيـــــــدة
1992(.)2006.p;550,Abd.El.Fattah) 

ســـيما بعـــد ان اثبتـــت الدراســـات عالقـــة  الو ســـان ســـلبيات , وللقمـــ  الفكـــري لـــدى االن   
( Wagner 1989)ي كـد  إذ. مـن المشـكالت والظـواهر النفسـيةالقم  الفكـري بالعديـد 

لصـــحت  مـــن الكبـــت او القمـــ   ان محاولـــة الفـــرد قمـــ  االفكـــار بنحـــو وال  اكثـــر تهديـــداً 
ت الم ذيــة واطــف والخبــراالالشــعوري, فــاالفراد الــذين كــانوا يحــاولون إزالــة االفكــار والع

ين ينخرطــــون فــــي تلــــ  الخبــــرات عمليــــًا و مــــن االفــــراد الــــذ والســــلبية اكثــــر ا ــــطراباً 
, كــذل  اثبتــت دراســات ان االفــراد الــذين كانــت (Wenzlaff, Rassin,2005)واقعيــاً 

لــديهم ميــول انتحاريــة وبعــدما حــاولوا االبتعــاد عــن تلــ  العواطــف الســلبية عــن طريــق 
 والتعامـــل معهـــا كـــانوا اكثـــر تعر ـــاً  الفكـــار دون الحـــل الجـــذري لهــاازاحــة وقمـــ  تلـــ  ا

 (.Baumeister 1990(.)Najmi,2007, p; 45)ذاء الذاتيلالفكار االنتحارية وا  
أن القمــ  الفكــري أي محاولــة الحفــاظ علــى االفكــار الم لمــة والصــور الســلبية مــن     

دون ازاحتـ  مـن تفكيـر المـ لم المحيط لها  ثار نفسية عكسية سلبية, وتزيد من تكـرار ال
 دي قمـ  االفكـار الـى العديـد , ويـ(Clark & Rhyno, 2001)مـن واقـ  حـال الفـرد

مــــــة مــــــن اال ــــــطرابات النفســــــية والقصــــــور فــــــي الســــــيطرة علــــــى االفكــــــار بصــــــورة عا
ـــــــذل  أوردواال ـــــــطرابات العقليـــــــ المنظـــــــرون القمـــــــ  الفكـــــــري  ـــــــمن البـــــــاحثون و  ة, ل

 American Psychiatric)نظريــات اال ــطرابات وا ــطراب القلــق مو ــوعات
Association, 2000 .)للقمـ  الفكـري بأ ـطرابات الوسـواس اً كـذل  وجـدت ارتباطـ 

, وأكد علم النفس المر ـي ان قمـ  االفكـار كعمليـة تـأتي (Purdon 1999 (القهري 
بمعقبــــــــــات و ثــــــــــار نفســــــــــية شــــــــــديدة الصــــــــــعوبة كالك بــــــــــة والقلــــــــــق وصــــــــــدمة نفســــــــــية 

(Magee,2012.p;189-201 .) 
ُروا بتجـــارب قاســـية مـــن ظـــروف بيئيـــة واحـــداث وحـــروب وحـــاولوا واالفـــراد الـــذين مـــ   

بعــــد  وكـــانوا يعــــانون اعـــراع  ــــغوط مـــا بـــالقم  الفكــــري التكيـــف مــــ  تلـــ  االحــــداث
الــى حــاالت نفســية اكثــر ســوءًا, كاألكتئــاب واالدمــان علــى  , وصــلوا(PTSD)الصــدمة

 ت,والعديــــــــد مــــــــن اال ــــــــطرابا(Merikle,1999)المخــــــــدرات واالنحرافــــــــات الســــــــلوكية
(Garland,2013,p;1562.) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307846/#R17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307846/#R4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307846/#R4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307846/#R4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307846/#R62
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عــــانون مــــن كــــذل  ادت عمليــــة قمــــ  األفكــــار الــــى ازديــــاد حــــدة الحالــــة لــــدى مــــن ي   
, ألن محاولــة كبــت القطــب والهــوس وتــدني احتــرام الــذات ا ــطرابات االكتئــاب ثنــائي

رد الفعل العكسي على الحالـة النفسـية اعر والعواطف السلبية تكون لها التجارب والمش
, حيـث ( (Wegner, 1994; Wegner & Wenzlaff, 1996نسـان والعقليـة لال

                                     ان الســـــــــــــــيطرة العقليـــــــــــــــة ت ـــــــــــــــعف وتطفـــــــــــــــو الخبـــــــــــــــرات الســـــــــــــــلبية مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد
 (Miklawitz,2010,p;355-365.) 
ة االجتماعيـــة المحيطـــة بـــالفرد تبـــين ان القمـــ  الفكـــري الـــذي يـــتم تحـــت  ـــغط البيئـــ   

ــًا كانــت فكــرة عمليــة  الفــرد, أقــل تــأثيرًا ويمتــد لمــدد دون ارادة مــن عــام بنحــو قصــيرة أي
ويمكــن ان ينــتج عــن القمــ  القســري مــن قبــل المحــيط  ,القمــ  بالتــالي تظهــر الــى العلــن

الفرد ذات  وبإرادت  أكثر أمدًا ويبين مستوى ارادة والسيطرة  , ولكن القم  من ثار سلبية
ن كان ذا أثر, إالعقلية لل عـدم (قمـ   )عينة من الطالب مرة ُطلب مـنهم ذ درستفرد وا 

او  ُتركــــــــــوا لحــــــــــريتهم فــــــــــي ذكــــــــــر الخبــــــــــرة بعــــــــــد ذلــــــــــ التفكيــــــــــر بــــــــــبعع المهــــــــــام و 
 (. Wegner,2003,p;685)المهام
 الفـــرد بمـــا يجعـــل االنمـــاء الفكـــري وعـــدم القمـــ  علـــىويشـــدد علـــم الـــنفس االيجـــابي     

يطة ب , وينسجم هـذا التوجـ  أف ل قدرة على التعامل الكفء م  أقسى الظروف المح
ركيــة يالــرئيس األســبق للرابطــة النفســية األم ((Seligman1999مــ  دعــوة ســيلجمان 

APA))  عمــل علــم الــنفس علــى دراســة مــا يجعــل الحيــاة جــديرة بــالعيش, وان يالــى أن
صــحح مســار ميــدان علــم الــنفس الــذي تحــر  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بعيــدًا عــن ي

نتاجــا وفــي تمهيــد الطريــق مهامــ  األساســية  فــي أن يجعــل حيــاة النــاس أكثــر امــتالًء وا 
شـــاعة العدالـــة االجتماعيـــة بـــداًل عـــن إظهـــار الخلـــل أو  للســـعادة, والـــى نشـــر االلتـــزام وا 

 (.Seligman 1999 P. 560)ر ي للوظيفة اإلنسانية منموذج االشذوذ في 
الفئـة العمريـة  تناولـ مـن حيـث  هذا البحثمن ادبيات تبين اهمية  ومما تم عر      

اثــر الظــروف  المحــددة بالشــباب الموجــودين فــي الجامعــة وكــذل  حــالتهم النفســية ومــا
ومـا يملكونـ  مـن تصـورات عـن انفسـهم , لالفكار والتغييـرات معوقات المحيطة بهم من

 :ويمكن التلخيص بالنقاط االتية. وعن المحيط
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ظــاهرة للعيــان  اصــبحتلتــي التمــرد النفســي لــدى طــالب الجامعــة اتنــاول ظــاهرة - 
 .في ظل الصراعات الفكرية والسياسية وتفشي البطالة بين حملة الشهادات السيما

يعــد طلبــة الجامعــة مــن الشــرائح االجتماعيــة المهمــة كــونهم قــادة المســتقبل وهــم اذ 
 .من سيتولى مهمة قيادة المجتم 

ـــى معرفـــة اثرهـــا م - ـــدة والعمـــل عل ـــاول متغيـــرات جدي ـــل القمـــ  التن فكـــري وكـــذل  ث
لتصـــورات ال ـــمنية عـــن بنـــاء مقـــاييس ل و.ال ـــمنية عـــن الـــذات والعـــالم المعتقـــدات

فــــي تشــــخيص الطلبــــة ممــــن يتصــــفون بتلــــ   القمــــ  الفكــــري يســــهمو  الــــذات والعــــالم
وتحقيــق الصــحة  تلــ  الحــاالت إرشــادية لمعالجــة مــن اجــل إعــداد بــرامج الظــواهر

 .النفسية للطلبة أنفسهم
ــــة عــــن التمــــرد النفســــي و مظــــاهره  اســــهام وا ــــافة معرفــــة-  ــــى المعرفــــة الحالي ال

الفــراغ أو إيجــاد حيــز فــي  ءيمكــن إن يســهم بقــدر مـا فــي مــل .المشــكلة لــ  والعوامـل
 .واإلرشادية العراقية المكتبة النفسية 

   تكمــــن أهميــــة الدراســــة فــــي اقتــــراح بعــــع اآلراء والتوصــــيات التــــي مــــن شــــأنها  -    
 . ة التي قد يتعرع لها بعع أفراد المجتم من  ثار هذه الظاهر  التخفيف

ل المتناق ـات مـن ظـتسليط ال وء علـى واقـ  حـال الشـاب العراقـي نفسـيًا فـي  -
األفكار واالتجاهات المتعددة السياسـية واالجتماعيـة والدينيـة وكـذل  تـأثير االعـالم 

 ةمـــا إذا كـــان يجـــد البيئـــة المناســـبة للحركـــوتوســـ  حريـــة وأ فـــق تفكيـــر الفـــرد و الحـــر 
 .توافرها لرعاية الشاب العراقي والتعبير وما االجراءات المطلوب

 
 
 
 

 اهداف البحث
 :الى البحثهذا يهدف    
 .قياس القم  الفكري لدى طلبة الجامعة -4
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وفـق متغيـري الجـنس  علـى عرف الفروق في القم  الفكري لدى طلبة الجامعةت -6
 (.ثاني,الراب ال)والمرحلة ( ني انسإ,علمي)والتخصص ( ناثإ,ذكور)
 .قياس االعتقادات ال منية عن الذات والعالم لدى طلبة الجامعة -7
 تعرف الفروق في االعتقادات ال منية عن الـذات والعـالم لـدى طلبـة الجامعـة -1

  والمرحلـــة ( نياأنســـ,علمـــي)والتخصـــص ( نـــاثإ,ذكـــور)وفـــق متغيـــري الجـــنس  علـــى
 .(الثاني,الراب )
 .طلبة الجامعة قياس التمرد النفسي لدى  -5
وفــــق متغيــــري  علــــى تعــــرف الفــــروق فــــي التمــــرد النفســــي لــــدى طلبــــة الجامعــــة -2

  (. الثاني,الراب )والمرحلة ( ني انسإ,علمي)والتخصص ( ناثإ,ذكور)الجنس 
التعـــرف علــــى العالقــــة االرتباطيـــة بــــين القمــــ  الفكـــري واالعتقــــادات ال ــــمنية  -3

 .والتمرد النفسي لدى طلبة الجامعة
 

 البحث حدود
 :كاآلتيعلى طلبة جامعة السليمانية للدراسة الصباحية  البحثهذا  يقتصر   

كليــات العلــوم االنســانية / جامعــة الســليمانيةتــم تطبيــق البحــث فــي : الحــدود المكانيــة  
 . وكلية  العلوم  وكلية التربية االساسية

 ســــــــيمـــــــن العـــــــام الدرا االولتـــــــم تطبيـــــــق البحـــــــث فـــــــي الفصـــــــل : الحـــــــدود الزمنيـــــــة 
6141/6145 . 

الثانيـة والرابعـة  النفسـي علـى طلبـة المرحلـة التمـرد مقيـاستـم تطبيـق : الحدود البشـرية 
 .ال منية في  ن واحد ل  مقاييس القم  الفكري واالعتقاداتوكذ
 
 
 

 تحديد المصطلحات
 

 :القمع الفكري: اوالا 
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 : القم  لغًة  -
ُعـ  ق ْمعـًا وأ ْقم ع ـ   ) العـرب لسـان ( معنـى قمـ  فـي - ـ   الرجـل  ي ْقم  الق ْمـُ  مصـدر ق م 

ــ ــًا وقم  ب ــرارًا وه ر  ــُ  الــدُخوُل ِف ــُ  الــُذُل والق ْم    فــي بيتــ  فــاْنق م    ق ه ــر ه وذ ل ل ــ  فــذ ل  والق ْم
معهـا فـِإذا  واْنق م    دخل  ُمْسـت ْخِفيًا وفـي حـديث عائشـة والجـواري الاّلتـي ُكـن  ي ْلع ـْبن  

ْلــن  فــي بيــت أ و ِمــْن  رأ يــن رســول  اهلل صــل ْعــن  أ ي ت غ ي ــْبن  ود خ  اهلل عليــ  وســلم اْنق م 
ِ  الذي على رْأس ال, وراِء ِسْتر   وفي حـديث   ة,ثمر قال ابن األ ثير وأ صل  من الِقم 

ـــ  كـــأ ن   د  بصـــر ه ورج  ـــ   أ ي ر  ـــقا البـــاِب فلمـــا أ ن ب ُصـــر  بـــ  اْنق م  الـــذي ن ظ ـــر فـــي ش 
 (.132:,ص3،،4ابن منظور,)الم ْرُدود أ و الراج   قد دخل في ِقم ِع 

 
 : القم  اصطالحاً  -
 :6116الشربيني  -

هــــا مــــن عمليــــة القمــــ  او كــــتم الصــــراعات والمشــــاعر وعــــدم إبــــداء رد الفعــــل ل
االليــات الدفاعيــة النا ــجة, وتحــدث فــي نطــاق العقــل الــواعي واإلدرا  بصــورة 

ـــــــــــب المواقـــــــــــف و           لكـــــــــــن التقليـــــــــــل مـــــــــــن تأثيرهـــــــــــامدروســـــــــــة مـــــــــــ  عـــــــــــدم تجن
 (.727:,ص6116الشربيني,)

 : 6111العيسوي  -
القمـــ  عمليـــة يمـــارس فيهـــا االنســــان تحكمـــًا ذاتيـــًا أو  ـــبطًا ذاتيـــًا أو شــــعوريًا 

 ثــ  ونزعاتــ  وراباتــ  كــأن يقمــ  الفــرد رابتــ  فــي االنتقــام حتــى اللدوافعــ  وبواع
يتعرع لمزيد من االنتقام ولكنـ  يـدر  أنـ  يحمـل الكراهيـة ويعـرف انـ  يسـيطر 

 (.36:,ص6111العيسوي,) على دوافع  ويكبح جماحها
 
 
 

 :6115ط   -

http://www.maajim.com/dictionary/%D9%82%D9%85%D8%B9/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%82%D9%85%D8%B9/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8


 

 

 

811 

لـى ي جـل إشـبال الـداف  أو التعبيـر عنـ  ا عملية شعورية يقوم بها األنـا إذ القم 
أن يتهيأ الظرف المناسب لهذا االشبال أو التعبير أي عملية أسـتبعاد م قـت مـ  

 (.237:,ص6115ط ,)وعي  التام بها الفرد و  علم
 (:Nolen 2007)نولين  -

 القمــ  الفكــري عبــارة عــن الفعــل الــذي يت ــمن المحــاوالت لتجنــب افكــار نجــدها  
 (.Nolen,2007,p;10)مهددة لنا او ت دي الى ا طرابنا 

 :(  2Wagner،،4)اانرو   -
 بخــالفوهــي عبــارة عــن االزاحــة الشــعورية القصــدية للفكــرة مــن االنتبــاه والــذاكرة  

 (611:ص.6141.برافين.)الكبت ذات الطب  الالشعورية
 

 :للباحث النظريالتعريف 
المنظــر للقمــ  الفكــري حيــث (  Wagner1998واانــر )تبنــى الباحــث تعريــف    

 .وليست  لية دفاعية نظرًا لتطب  بعع االشخاص بها اعتبر القم  الفكري سمة
 :التعريف االجرائي

المقيـاس  فقـرات عـنصل عليهـا المسـتجيب عنـد إجابتـ  هو الدرجة الكلية التي يح 
 .ذي قام الباحث ببنائ ال
 

 :الضمنية عن الذات والعالم االعتقادات: ثانياا 
 :االعتقاد لغًة  -

  اعتقادات: الجم  
  عتقد  بـا/ مصدر اعتقد  

 الر أي الس ائد : االعتقاد الس ائد 
ّية اختيار الُمْعت ق د : عتقاد الحري ة ا   حرا

  في رأيي: في اعتقادي 
 .ب على شيء ما يجوز أن ينحل  عن اطمئنان القلو 

 .   ظ ُن : كان  اْعِتقاُدُه ع ْكس  ما ذ ه ب  ِإل ْيِ  
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سِ ظن  , تصو ر : أْعت ق د          (617: ,ص6111,العطية(ب  , توه م , ح 
 

 :االعتقاد اصطالحاً  -
 Dictionary of English Language)ليزيـةجعـرف قـاموس اللغـة االن

القبـــول العقلـــي والقناعـــة بحقيقـــة ومصـــداقية و وجـــود : االعتقـــاد بانـــ  ( 2000
    .شيء معين وااليمان بوجود ذل  الشيء

 :( Dweck ،،،4) دوي   -
المعرفــة فــي كبيــر  تــ ثر بنحــوجتمــاعي للدافعيــة والتــي فــي االهــي المنحــى المعر    

اســـلوب العجـــز : االحـــداث همـــا تفهـــموتت ـــمن اســـلوبين لتفســـير و , ودالالت العـــزو
ـــــــاداتســـــــيطرة وهـــــــذه للواســـــــلوب الموجـــــــ    ـــــــة مـــــــن االعتق ـــــــر جوهري  اســـــــاليب اكث

 (716:ص,6141,برافين)العزو
 :للباحث النظريالتعريف 

لمة النفسية منظرة االعتقادات ال ـمنية كنظـرة متطـورة تبنى الباحث تعريف العا   
  .وجهة ال بط  -ور ية مختلفة لها عن نظرية العزو

 :التعريف االجرائي لالعتقادات ال منية عن الذات والعالم
فقــــرات  نصــــل عليهــــا المســــتجيب عنــــد إجابتــــ  عــــهــــو الدرجــــة الكليــــة التــــي يح   

 .لذي قام الباحث ببنائ المقياس ا
 

 :التمرد النفسي :ثالثاً 
 :التمرد لغًة  -

المارد العاتي, م ٌرد على االمر بال م, يمرد ومرودًا ومرادة, فهو مارد وم ريـُد : م رد
ــرد   وتأويــل المــرود أن يبلــا الغايــة التــي تخــرج مــن جملــة مــا عليــ  : اقبــل وعتــا: وت م 

 (. 512:, ص3،،4ابن منظور,)ذل  الصنف 
 
 :التمرد اصطالحاً  -
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خــروج علــى رأي ســائد تفر ــ  ســلطة قويــة للدولــة, وأصــبح ال: الُمخال فــة .4
التعبيـــر عـــن هـــذه المخالفـــة مـــن ســـمات المثقفـــين العـــالمين فـــي مجتمـــ  

 .يرزح تحت  غوط شديدة الطغيان
ـــى نـــواميس المجتمـــ  وقـــوانين النظـــام العـــام, وعـــدم : الت مـــُرد .6 الخـــروج عل

 (61:,ص6113سلوم,.)االعتراف بسلطان أي سلطان
 :لنفسي كل  من وعرف التمرد ا  
 :1،،4النوري  -  

من المشكالت التـي تواجـ  البشـرية وهـو شـعور االفـراد فـي المجتمعـات المختلفـة     
  بــالعجز عــن تحقيــق بعــع اهــدافهم الجوهريــة فــي الحيــاة واالســباب التــي تســبب هــذا 

 (.21:,ص3،،4النوري,)العجز وتولد حالة من االحباط 
 :6111محمد  -

يحــيط بــ  مــن قــيم دينيــة وشــعوره بــالرفع  والكراهيــة لكــل مــا شــعور الفــرد بــالرفع
 .(74:ص,6111,محمد)لنفس  ولمجتمع 

 :6114السهل  -
إحســـــــــــــاس الفـــــــــــــرد ب ـــــــــــــرورة الثـــــــــــــورة والتغييـــــــــــــر ورفـــــــــــــع واقعـــــــــــــ  المـــــــــــــألوف 

                                                                         (.22:ص,6114السهل,)
 :6114الالمي  -

وعـــادات وتقاليـــد  ىءفـــرد لكـــل مـــاهو قـــائم مـــن فكـــر ومبـــادالـــرفع الـــذي يظهـــره ال
 اً انتقادهــا وتحــديها وقــد يكــون مباشــر قاومــة الســلطة برموزهــا المختلفــة والميــل الــى مو 

كـــالتمرد علـــى االســـرة وتقاليـــدها والمجتمـــ  وايـــر مباشـــر كاالذعـــان للســـلطة ولكـــن 
 .(42:ص,6114,الالمي)يحرع االخرين على التمرد

 :  6115العناني  -    
, وهـو عـدم قيـام الفـرد بعمـل مـا يطلبـ  األب  اإلذعـانسلو  يتسم بالعصيان وعدم 

 (. ،41:,ص6115العنـــــاني , ) أو األم فـــــي الوقـــــت الـــــذي ينبغـــــي أن يعمـــــل بـــــ 

                                                              
 :التياكنظريًا ويعرف الباحث التمرد النفسي 
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ومقاومتــ  وقــد يكــون الــرفع  يوجــ  اليــ  مــن فعــل او قــول رفــع الفــرد لكــل مــا   
قـوال   مباشر بنحوتحريع االخرين على الرفع سواء  عن طريق الفرد او بواسطة

القنـوات االعالميــة  عـن طريــقتحــريع االخـرين او  عن طريـقوفعـال اوايـر مباشــر 
 .وااللكترونية

 :التعريف االجرائي 
فقــــرات  عــــنصــــل عليهــــا المســــتجيب عنــــد إجابتــــ  رجــــة الكليــــة التــــي يحهــــو الد   

  .البحث هذا المقياس المعتمد في
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 الفصل الثاني

 
 الطار النظري: اولا                           

 القمع الفكري -1                            
 العتقادات الضمني عن الذت والعالم -2                                   
 التمرد النفسي -3                                   

 الدراسات السابقة: نياا ثا                         
 دراسات تناولت القمع الفكري -1
 دراسات تناولت العتقادات الضمنية -2

 دراسات تناولت التمرد النفسي -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 إطار نظري ودراسات سابقة

 
 : Thought Suppression القمع الفكري: اوالً 
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م  ر ية التحليـل النفسـي اهات  تكاد تتفق معظم مدارس علم النفس الحديث واتج   
سـواء فـي الموقـف النفسـي ال ـااط  ,عنـد اي مـن البشـر  عتمادهـاوا القمـ  ليـة  بشـأن

فــي  بع ــناســاعد تالكبــت  ات القمــ  وفميكانزمــ, مواقــف اخــرى فــي حياتنــا اليوميــة  ما
مواقف الحياة مثل كثرة ال غوط واالحباطـات والصـراعات النفسـية , ويحـاول ان يعيـد 

يســــتطي  ان يســــتبعد الــــدواف  واالفكــــار " كحيــــل دفاعيــــة" والقمــــ  فالكبــــت.  التــــوازن لنــــا
واالدرا  الـــى عــالم  خـــر مـــن  الشــعور والصــراعات والـــذكريات المثيــرة للقلـــق مــن حيـــز

 وهـــو الالشـــعور وحينمـــا يـــتم الكبـــت فـــأن الفكـــرة المعزولـــة ال ,وعـــدم االدرا  ,التجاهـــل
ــــــــــــي ــــــــــــ ثر ف ــــــــــــرام مــــــــــــن انهــــــــــــا ت ــــــــــــى ال ــــــــــــدخل نطــــــــــــاق الشــــــــــــعور عل   .الســــــــــــلو  ت

تخلخل بعع انمـاط الـذاكرة  عن طريق بعع منا بوجود الكبت لدي احيانًا يشعر ال   
او فقـــــــدانها او كثـــــــرة النســـــــيان او حتـــــــى النســـــــيان الســـــــري  لـــــــبعع االشـــــــياء المهمـــــــة 

اثنـــاء  فـــي التـــي يكثـــر فقـــدانها جـــاتي نتعامـــل بهـــا يوميـــا وبعـــع الحاوالموجـــودات التـــ
بع ـنا تشتت الـذهني الـذي يـالزم او حالة ال, لدينا  وجود ازمة او مشكلة اير محلولة

عـن شـرود الـذهن المسـتمر والبـال المشـغول وازاء  اثناء وجود مشكلة صعبة ف ـالً  في
ــــــى الكبــــــت    .ذلــــــ  يمكننــــــا ان نفســــــر هــــــذه االعــــــراع و االفعــــــال بوجــــــود دليــــــل عل
مـة كــما ان الكـبت يمكن ان يحدث تحت ظروف مثل ظروف الصدمة الشـديدة او االز 

ـــنفسالنفســـي ـــد "وم ســـس التحليـــل النفســـي  ة المـــ ثرة ويـــرى عـــالم ال ان " ســـيجموند فروي
لمحــب كنســيان اســم ا) عمليــة نســيان االســماء ونســيان االفــراد واالمــاكن المثيــرة للقلــق 

اي ـا ان النـاس تكبـت االحـالم النهـا ( فرويـد)الى الكبت ويعتقد  تعزى( المنافس مثال 
 عــن طريــق زاء ذلــ  يمكننــا تعريــف الكبــت بانــ للقلــق وا تمثــل رابــات الشــعورية مثيــرة

عملية عقلية الشعورية يلجأ اليها الفرد للتخلص من شعور القلق وال يق الـذي يعـاني 
ــــ  بســــبب ــــل القــــيم  ةعوامــــل مت ــــارب عــــن طريــــق الصــــراعات التــــي تنشــــأ لديــــ  من مث

المتزايـدة  وبهذه الطريقة يستطي  اي منا حينما يتعرع لل غوط, واالهداف في نفس  
او االزمــــات الشــــديدة او الصــــرال النفســــي الــــداخلي ان يبعــــدها عــــن ادراكــــ  الشــــعوري 

وكــذل   ,الســيما ان راباتــ  ودوافعــ  وحاجاتــ  تتعــارع مــ  القــيم الســائدة فــي المجتمــ و 
  الفكـــــــــــــــــــــــــري كوســـــــــــــــــــــــــيلة دفاعيـــــــــــــــــــــــــة االمـــــــــــــــــــــــــر بالنســـــــــــــــــــــــــبة الـــــــــــــــــــــــــى القمـــــــــــــــــــــــــ 

ويبحث عن االستقرار النفسـي  عن حالة الهدوء النفسي والعقلي كل منا يبحث دائماً  إذ
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 اليــ  جهازنــا العصــبي الــداخلي ومطلــب يحتــاج مثــل هــذا االســتقرار والهــدوء  ــرورة, 
يحتمل االثارة الدائمة الناتجة عـن الصـرال ايـر  ال –العصبي النفسي  –وهذا الجهاز 

 المحسوم وال ـغوط النفسـية اليوميـة المتزايـدة كمـا انـ  اليحتمـل الفشـل الـدائم واالخفـاق
فــي ار ــاء التســوية الناجحــة بــين متطلبــات الــنفس الداخليــة والمثيــرات الخارجيــة التــي 

يمكــن ان يــتحكم " واعيــة " فهــي عمليــة شــعورية  ايــر الكبــت القمــ ولكــن ,تتــوارد عليهــا
القـــدرة فـــي قمعهـــا او  فيهـــا االنســـان تحـــت ايـــة ظـــروف وتحـــت ايـــة مواقـــف حياتيـــة ولـــ 

علــى تحجيمهــا وو ــعها بعيــدًا عــن الــذهن عــن  اً واعــي ولــ  القــدرة اي ــ بنحــو  ايقافهــا 
ــــــــــــــــة, عمــــــــــــــــد  ــــــــــــــــة ولكنهاعملي ــــــــــــــــة دفاعي ــــــــــــــــًا  فهمــــــــــــــــاً  مفهومــــــــــــــــة فهــــــــــــــــي عملي دقيق

 (.Rassin, 2005, p: 13) ,(www.ahewar.or,6115االمارة,)
 مـــن عمليــة الكبــت هـــي عمليــة الشــعورية , وايـــر مقصــودة , تصــدر عـــن الفــرداما   

التـوتر والقلـق والـذنب والـنقص والخجـل ,  دون قصد أو إرادة , تبعد عن الفـرد مشـاعر
وتظهر في مرحلة الطفولة نتيجـة لتكـرار الـداف  , مـ  عـدم إشـباع  , فيـ دي إلـى كبتـ  
وعملية القم  هي عملية شعورية , يتم فيها من  الرابات أو النزعات اير المستسـااة 

اف  , أو بتأجيــــل الــــد" األنــــا " , تحــــدث تحــــت إرادة ووعــــي الفــــرد , ويقــــوم بهــــا جهــــاز 
التعبيــر عنــ  , إلــى أن تتهيــأ الظــروف المناســبة لهــذا اإلشــبال , أو لهــذا التعبيــر , وال 

و ــبط نفســي يفتقــد إليهــا  الطفولــة , ألن ظهورهــا يحتــاج الــى جهــد تظهــر فــي مرحلــة
كمــا يحــدث للموظــف عنــدما يكــتم ايظــ  أمــام رئيســ  , طالمــا فــي ح ــرت  , ) الطفــل 

عليــ  بــأقبح الشــتائم الممزوجــة بأســوأ اإلهانــات وأســوأ حتــى إذا انصــرف عنــ  , إنهــال 
وســـيلة التـــي يتقـــي بهـــا اإلنســـان إدرا  نوازعـــ  ودوافعـــ  التـــي  الكبـــت هـــو ,(التجريحـــات

 .(71:,ص6112البنا,) وهو يتميز عن قم  اإلنسان لنوازع  .يف ل إنكارها
 
مـ  االمثلـة الجـدول اآلتـي  بين الكبت والقم  مبسطًا عن طريـق ويمكن ايجاز الفروق 
 (4)الجدول                           :

 مقارنة بين القم  والكبت
 القمــــع الكبـــت

ي ـــــبط اإلنســـــان نفســـــ  وحبســـــها عمـــــا  -4ال يت ــــمن وعــــي الفــــرد بمــــا يكبتــــ   -4



 

 

 

811 

 .من دواف 
الـــدواف  هنـــا تكـــون مـــن النـــول الـــذي  -6

 .ال يقره  مير الفرد وال يسمح ب 
 .هو نول من تهذيب الذات للذات -7
 
 
 
 
 (مثال)

ميــــل الــــى الممنوعــــات الشــــخص الــــذي ي
فــي االمــاكن العامــة ولكنــ  وبســبب عــدم 
ــــول العامــــة بــــذل  الفعــــل يمتنــــ  عــــن  قب

 .اشبال الرابة هذه 

ـــ  مـــن األمـــور المحرمـــة  ـــدف  إلي تشـــتهي  وتن
 .في نظر الجماعة 

اإلنسان يكون على علـم بهـذه النـوازل وبأنـ  
 .س يحول بين  وبين أن تبدو للنا

الــدواف  هنــا محرمــة فــي نظــر الجماعــة  -6
 .واير مقبولة لديها 

هــــو خ ــــول الــــنفس لنــــواهي المجتمــــ   -7
 .محرمات  

 (مثال)
عندما يتعـرع الشـخص إلهانـة مـن رئيسـ  
ــــــ  يكظــــــم  ــــــي العمــــــل بســــــبب تقصــــــيره فإن ف
مظــاهر الغ ــب ويمنعهــا مــن الظهــور فــي 

 ,كالم  وسلوك 
فـــي  مهمـــةفـــالقم  ســـلو  دفـــاعي لـــ  مكانـــة 

 .حياتنا اليومية الن  رمز للشخصية القوية 
 

 :وأن البة القم  على الكبت أو الكبت على القم  إنما تتفاوت بتفاوت األفراد نتيجة
 .التربية المنزلية  (4
 .سيطرة الدين على النفوس  (6
 .درجة سمو الروح والن ج الفكري عند األفراد  (7

 :والكبت الكامل ي دي إلى النسيان 
دراكــ  , وزوال مــا أي اختفــاء هــذه ا لــدواف  ايــر المقبولــة اختفــاء تامــًا مــن وعــي الفــرد وا 

كــان يمكــن أن يترتــب علــى هــذه الــدواف  مــن ســلو  ولكــن الكبــت ال يكــون كــاماًل فــي 
 .معظم االحيان 

 .ولذل  تلتمس الدواف  والنوازل وسائل اخرى اير مباشرة تعبر بها عن نفسها 
- :بت بين نوعين من الك( فرويد)كذل  يفرق 
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 : االوليالكبت ( 4
إنكـــار الفـــرد للحقـــائق التـــي مـــن شـــأنها أن تحـــدث اإليـــالم للـــذات والشـــعور  هـــو

 .باألثم إن إطلعت الذات عليها وأحست بها 

 :الكبت الثانوي ( 6
ميــل الــذات إلــى أن تتجنــب المواقــف التــي قــد تــذكر الــذات بالحقــائق التــي أدت إلــى 

  .(http://faculty.ksu.edu,6112حمدان,)الكبت األولى 
 

والمفهــــــوم (supression)بــــــين مفهــــــوم القمــــــ   (1،،4دانيــــــال واكنــــــر)يميـــــز  و  
 (واكنــر)يعنــي مفهــوم القمــ  الفكــري لــدى  فــي حــينف( repression)الفرويــدي للكبــت

يت ــمن مفهــوم فرويــد للكبــت االزاحــة , االزاحــة الشــعورية القصــدية للفكــرة مــن االنتبــاه
وفــــي حــــين تشــــدد النظريــــة . لفكــــرة مــــن االنتبــــاه والــــذاكرةالالشــــعورية وايــــر القصــــدية ل

الـى ان تـاثيرات الجهـود  (واكنـر )يشـير, الفرويدية على االوج  الدفاعيـة لعمليـة الكبـت
حســب مــايطلق باديــة و تيعاهــي نــواتج عمليــات معرفيــة  الفكــر المبذولــة فــي عمليــة قمــ 

ط الـــزمن او يفتـــرع واكنـــر انـــ  فـــي ظـــل ظـــروف  ـــغ, عليـــ  واكنـــر عمليـــة الســـخونة
المشقة تنتج الجهود المبذولة للسيطرة العقلية تاثيرات مقابلة اير مقصـودة تكـون علـى 

 .)Harvey & Bryant, 1998(النقيع تماما  من التاثيرات المطلوبة
 لـ  والفكـر ,او قم  االنفعال ,لكفاان  " ن منظري القم م" (بينيباكر )كذل  اكد      

اثــر حيــث قــام بدراســات عــدة, ففــي دراســة اســتهاللية وجــد ان المبحــوثين الــذين حولــوا 
ـــــي مســـــتوى االســـــتثارة ظالخـــــدال ا هـــــروا عالمـــــات تـــــوتر فـــــي ســـــلوكياتهم الظـــــاهرة وف

وامــــل ومـــاتم افترا ـــ  هـــو ان الكـــف طويــــل المـــدى ربمـــا يكـــون احـــد ع, النفسجســـمية
 .االمراع النفسجسمية

كــان  أي اذا, كــان العكــس يمكــن ان يحــدث بعــد ذلــ  قــام بينيبــاكر بفحــص اذا   
التعبيــر عــن االفكــار والمشــاعر المصــاحب للمشــقة يمكــن ان يقلــل مــن االثــار الســلبية 

الكتابـــة او الحـــديث  عـــن طريــق مواجهـــات الخبـــرات المزعجــة للكــف, فكـــان فر ــ  ان
 .(715:ص.6141.برافين )ار السلبية للكفيمكن ان يخفع من االث

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2211522/#R12
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 :القمع الفكري  ماهي
ددة ان االفـراد الـذين يحـاولون قمـ  فكـرة محـ( Wegner et al, 1994)وفقـًا ل   

إلهـاء وتشــتيت أنفســهم عــن طريــق االنخــراط فــي  يعملـون علــى تحقيــق ذلــ  عــن طريــق
معـين قـد يركـز علـى  عمل معين, مثال ذل  الفرد الذي اليريد التفكير فـي تهديـد كـائن  

مــن  اشــياء مــن حولــ  او بيئتــ , ولكــن وبــالرام مــن ذلــ  فــإن الفكــرة تتبــادر الــى الــذهن
 .حتاج العملية الى نقطة الهاء ومو ول تشتيت جديدجديد واليفيد االلهاء, لذل  ت

ذا اسـتمرت عمليـة القمـ  يجـد الفـرد نفسـ  محاطـًا بـالفكرة المسـتهدفة قمعهـا, وهــذا  وا 
اكثـر عر ـة للتفكيـر بتلـ  المو ـول مـن شـخص     الفكري, ويكـونالقم مايسمى بأثر

ــــــر عــــــن المو ــــــول نفســــــ  ــــــ  قمــــــ  التفكي ــــــب من ــــــم يطل ــــــام  .ل ومــــــن خــــــالل تجــــــارب ق
تبـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــأن التلميحـــــــــــــــــات ( Wegner,Schneider,Mcmahon1991)ابهـــــــــــــــــ
تســاعد علــى ازديــاد وتيــرة تســلط الفكــرة المقمعــة او ( Engvironment Cue)البيئيــة

قمــ  إخ ــال مجموعــة مــن الطــالب لتجربــة  معــ , وذلــ  عــن طريــقراد قالمو ــول المــ
عـة معينـة, ومجمو  فكرة  ما في مكان يتواجد في  مثيرات مثل الواح ورسـومات وحاجـات

فيهــا المثيــرات الســابقة,  نفســها فــي مكــان  لــيس الفكــرة اخــرى مــن الطــالب قــاموا بقمــ 
لـى لـم يتمكنـوا مـن قمـ  الفكـرة و وبعد إنهـاء التجـارب تبـين ان االفـراد فـي المجموعـة اال

قطعي وذل  بسبب ر يتهم لتل  المثيـرات مكـان قمعهـم للفكـرة, فعنـد وقـ  نظـرهم  بنحو
على تل  المثيرات كانت الفكـرة تـأتيهم وتتسـلط علـى تفكيـرهم, وسـموا هـذه الحالـة بـأثر 

ي دوالتـي تـ  ( Wegner)ومن العوامل االخرى التي توصل اليهـا  .البيئة او تلميحاتها
وقـــ  الفكـــرة المزاحـــة او المقمعـــة هـــي الحمـــل المعرفـــي الزائـــد, اي و  الـــى تســـلط تـــردد 

, كـذل  نفسـ  الوقت منًا م  عمليات عقلية اخرى فيعندما تتم عملية القم  الفكري تزا
اثنـــاء عمليـــة القمـــ  الفكـــري, مثـــل  فـــي عنـــدما يكـــون هنـــا   ـــغط الوقـــت علـــى الفـــرد

تبـين بـان (  Wegner& Erber 1992)راسـات االسـتعجال فـي ازاحـة الفكـرة, ففـي د
العوامـــل المـــذكورة تـــ دي الـــى انتعـــاش وقـــ  الفكـــرة او المو ـــول التـــي تـــم قمعهـــا قـــباًل, 

 (. Wegner& Erber 1992)وبالتالي تسلط الفكرة وظهور اثارها السلبية
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 Monitoringمـن المراقبـة  اً هنـا  نوعـ استنتج بان( Wegner1994)ابحاث  وفي
إال ان االفكـار المزعجـة د يعمل على عدم بروز الفكـرة التـي قمنـا بقمعهـا في ذهن الفر 
المتســلطة علــى افكارنــا تطفــو الــى الــوعي وتعمــل علــى الحالــة النفســية  والمو ــوعات

 (.Rassin,2005,p;28)دون جدوى للقم  من لالفراد
  
 :نموذج القمع الفكري أ 

, (فكيــر فــي الــدب االبــيععمليــة عــدم الت) نمــوذج القمــ  الفكــري المعــروف بأ   
والمبنية على اساس ازاحة االفكـار ايـر المسـتحبة او المزعجـة, كانـت مو ـ  اهتمـام 

 ولكــن هنــا  ســبب لعــد( Erdelyi 1993)يقــارب القــرن مــن الــزمن المنظــرين منــذ مــا
 Wegner, فــي تلــ  العــام قــام 4،32منـذ ســنة  برهنـة ان انمــوذج قمــ  االفكــار ُنظــمو 

, إذ  White Bearعلنـوا عــن تجـاربهم المسـماة بالــدب االبـيعا وزمـالهء الجـامعيون
   الفكــري واثــر فشــل تلــ  االليــة فــيعــن قابليــة االنســان علــى القمــ قــاموا بعــدة تجــارب

نفسية االنسان, لقد اسـتنتجوا بانـ  مـن الصـعب قمـ  افكـار تسـلط نفسـها علـى ذهننـا و 
باالحـــــداث الصـــــادمة, او تعلقـــــة االفكـــــار الم فكيرنـــــا إن لـــــم يكـــــن مســـــتحياًل, والســـــيمات

ـــــااللم او  مو ـــــوعات ـــــذكرها النهـــــا تشـــــعره ب ـــــ  وعـــــدم ت ـــــد الفـــــرد ازاحتهـــــا مـــــن ذهن يري
ب الروسـي وألهمـوا نظـريتهم مـن االد .اال طراب والخوف او انفعاالت مزعجة والقلق

عـن جماعـة مـن االفـراد ارادوا عـدم التفكيـر فـي الـدب ( تولستوي)من قصص وروايات 
اثناء رحلتهم والسيطرة على مخـاوفهم ولكـنهم  في وا في تقدمهماالبيع القطبي ليستمر 

ليتبينــوا قــدرة  , وعلــى اساســ  قــاموا بعــدة تجــارب Wegner (1987)فشــلوا فــي ذلــ 
االنســـــان علـــــى القمـــــ  الفكـــــري شـــــعوريًا وبكامـــــل وعيـــــِ , وفـــــي احـــــدى تجـــــاربهم قـــــاموا 

االبــيع كمحاكــاة  طالبــًا جامعيــًا وطلبــوا مــنهم عــدم التفكيــر فــي الــدب( 43)باســتدعاء
لواقعـــة الروايـــة, وطلبـــوا مـــن الطـــالب قـــرل الجـــرس فـــي حـــال اتـــتهم تفكيـــر فـــي الـــدب 

بدايـة  الدقائق االخيـرة مـن التجربـة ولـيس فـياالبيع, والحظوا ازدياد قرل الجرس في 
 .(Wegner & Zanakos, 1994)االختبار

االنسـان مـن الصـعب عليـ  قمـ  فكـرة او التفكيـر فـي مو ـول  ومن استنتاجاتهم ان   
يقلق , وبالتالي ان االفراد الذين بالغوا في محـاوالتهم قمـ  التفكيـر تعر ـوا لوقـ  وتـردد 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2211522/#R37
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طويلــة,  المو ــول الــذي ارادوا قمعهــا, والســيما عنــدما لــم تطبــق القمــ  لمــدةاكبــر مــن 
ان القمــ   وزمــال ه Wegnerهــذه الحالــة بانتعــاش اثــر القمــ  الفكــري, ويــرى  وُســميت
عمليـة سـلبية للصـحة النفسـية لالنسـان,  وازاحة فكرة مزعجة والتفكير فيها, يعدالفكري 

خطيـرة ولهـا نتـائج  دايتها او بعـد زمـن مـن القمـ  يعـدوان الفشل في قمـ  التفكيـر فـي بـ
نفســية, العاطفيــة, المعرفيــة مــن اال ــطرابات ال عكســية, وبرهنــوا بالتجــارب ان الكثيــر

االدرا  واال ــــطرابات الســــلوكية ســــببها القمــــ  الفكــــري, كــــذل  الهــــواجس  ومشــــكالت
 APA)ا اكــدت الجمعيــة النفســية االميركيــةكمــ OCD))والهــوس والوســواس القهــري

 &Wegner)ما هي اال نتائج لفكرة اراد االنسان قمعها او فكـرة  اراد ازاحتهـا( 2000
Shneider, 2003,p;329.) 

 
 

 :  Implicate Beliefsالضمنية عن الذات العالمالعتقادات ا: ثانياً 
ــــذي تــــاثر ب االنمــــوذجان     ــــر بالمعرفــــة ودالالت العــــزو هــــو المنحــــى  نحــــوال كبي

 (دويـــــ )بـــــدات اعمـــــال ( ،،،4كـــــارول دويـــــ  )المعرفـــــي االجتمـــــاعي للدافعيـــــة ل
اذ  ,فشــلهم علــى المهــام االكاديميــةنحــو بمالحظاتهــا الخــتالف اســتجابات الطــالب 

قامــــت بتطــــوير نظريــــة العــــزو وتوصــــلت الــــى نتــــائج عــــدة مــــن العــــزو او اســــاليب 
, اسـلوبين لالسـتجابة للفشـل جـديرين بالمالحظـة ابـدوا الطلبة فالحظت ان ,ال بط
ففـــي اســـتجاباتهم للفشـــل , ســـلوب الموجـــ  نحـــو الســـيطرةالب العجـــز واو اســـل: وهمـــا

ا االسلوب العاجز بسرعة خبرات معرفية سلبية بالذات ف ـال  عـن ابدى االفراد ذوو 
وفـــي المقابـــل واجـــ  ,  هـــمونتيجـــة لـــذل  تنـــاقص ادا. المهمـــة ال ـــجر والقلـــق وكـــره

االسلوب الموج  نحو السـيطرة المشـكالت الصـعبة وادركوهـا علـى انهـا  االفراد ذوو
 .ةخبرات تطلب التحدي وعليهم ان يسيطروا عليها بجهودهم الشخصي

و بــاالحرى , مهمــاً  ان اســاليب عــزو االحــداث تعــد امــراً ( دويــ )تفتــرع بحــوث    
وينظــر الــى , يكمــن خلــف اســاليب العــزو عــدد مــن االعتقــادات حــول العــالم والــذات

مثــل هــذه االعتقــادات او النظريــات ال ــمنية عــن الــذات والعــالم علــى انهــا االكثــر 
 .((Dweck.1988,P:43جوهرية من اساليب العزو



 

 

 

812 

ء يواجهـ  المـر  مـا وحاالت الرفع االجتماعي من قبل المحيط االجتماعي كثيـراً    
الــــرفع االجتمــــاعي الــــى عــــدم الكفــــاءة  بع ــــهم وفــــي حــــين يعــــزو, متكــــرر نحـــو  ب

يعــزو الــبعع االخــر ذلــ  الــى العوامــل الشخصــية بدرجــة . االجتماعيــة والشخصــية
اد الــــذين يعــــزون االفــــر  ان (دويــــ   )اقــــل وعنــــد مشــــاهدة الســــلو  الــــواقعي وجــــدت

مـــــن  كبـــــرىاظهـــــروا درجـــــة , ماعيـــــة والشخصـــــيةعـــــدم الكفـــــاءة االجت ىالـــــرفع الـــــ
مــن المرونــة االجتماعيــة بينمــا االفــراد الــذين عــزوا الــرفع  قليلــةاالنســحاب ودرجــة 

شـــوا درجـــة اقـــل مـــن االعاقـــة عيٌ , ااالجتمـــاعي الـــى العوامـــل الشخصـــية بدرجـــة اقـــل
غيـــــــــروا كيـــــــــف مـــــــــ  ســـــــــلوكهم ليُ بســـــــــبب الـــــــــرفع وكـــــــــانوا اكثـــــــــر قـــــــــدرة علـــــــــى الت

 .(717:ص.6141.برافين)الظروف
حـدثت لهـم,  الى اشـياء سباب التي ينسبها األفراديشير مصطلح العزو إلى األو    

يــتحكم والــذي بــدوره ( مــاذا ســبب مــاذا)فهـو يمثــل الســبب المــدر  مــن النتيجــة حـول 
الفــرد عــن  يت ــمن االســتنتاجات التــي يتوصــل إليهــا اً بالســلو  المســتقبلي, فهــو إذ

(. كالنجــاح أو الفشــل فــي االختبــار, الفــوز أو الخســارة فــي لعبــة مــا)ســبب الســلو  
ـــة فـــإن ال الجهـــد, : االتيـــةعـــزو قـــد يت ـــمن أحـــد العوامـــل وفـــي األو ـــال األكاديمي

صـعوبة المهمـة, ومزاجيـة و الحـظ, و القـدرة, و االسـتراتيجيات, و المعرفة, و المهارات, و 
و عمـــــــــــل واينـــــــــــر المشـــــــــــار إليـــــــــــ  فـــــــــــي , (Seifert,2004)أو أخطـــــــــــاء المعلـــــــــــم

 :على تصنيف هذه العوامل في ثالثة أبعاد وهي (Ormrod ,1995) اورمرود

 :Internal VS Locus) مقابـــل الخـــارجي –الضـــبط الـــداخلي  وجهـــة- 4
External:)  ,وهنا يعزو الطالب األحداث إلى أشياء داخلية, عوامل تتعلـق بأنفسـهم

هـــو نتيجـــة فتيجـــة جهـــدهم الشـــاق, أمـــا األداء المتـــدني ويعتقــدون إن األداء الجيـــد هـــو ن
عـــــدم القـــــدرة وأحيانـــــا يعـــــزو الطـــــالب األحـــــداث إلـــــى أشـــــياء خارجيـــــة وعوامـــــل تتعلـــــق 

ون أن دابية على أن  نول مـن الحـظ, ويعـباآلخرين, ويفسرون حصولهم على نتائج إيج
 .نتجهم أصدقائهم في وجوههم يعود إلى المزاج السيئ الذي يتحلى ب  اآلخرو 

  (:Stable VS Stability: Unstable) مقابل عدم االستقرار –االستقرار - 6
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يعتقـــد الطـــالب أحيانـــا إن األحـــداث نتيجـــة عوامـــل ثابتـــة هـــي أشـــياء ال تتغيـــر فـــي    
المســتقبل القريــبث فمــثال إذا حصــل الطالــب علــى عالمــة جيــدة فــي العلــوم فــذل  ألنــ  

ة فــي تكــوين الصــداقات بســب الــوزن طالــب ذكــي, وكــذل  إن كــان لــدى الطالــب مشــكل
الـى اب ثابتـة وايـر متغيـرة مـن وقـت الزائد, فإن  يرى أن هـذه األحـداث ُتعـزى إلـى أسـب

كاعتقاد الطالب عند حصول  على عالمة متدنية ناتج عن كونـ  مري ـا أو  وقت اخر
 .شديد التعب

 Controllability : Controllable VS مقابـل عـدم السـيطرة –السيطرة -  7
Uncontrollable:)  في بعع الحاالت يعـزو الطـالب األحـداث إلـى عوامـل القـدرة

على السـيطرة, أشـياء يسـتطيعون السـيطرة عليهـا وتغييرهـا كالفشـل فـي االختبـار النـاتج 
اآلخـــر فيعزونهـــا إلـــى عوامـــل ايـــر قابلـــة  بع ـــهم عـــن عـــدم الدراســـة الصـــحيحة أمـــا

عبـة التـنس يعـود إلـى كـون الشـخص للسيطرة كاالعتقاد بأن تقديم عرع  عيف فـي ل
إذا عــزا الطالـب النجــاح فــي االختبــار إلــى عوامــل : وفــي األو ــال األكاديميــة. مري ـا

قابلــة لل ــبطث فإنــ  يتوقــ  النجــاح فــي المســتقبل أمــا إذا عــزا النجــاح إلــى عوامــل ايــر 
ابــــاري و خــــرون )قابلــــة لل ــــبط فإنــــ  يتوقــــ  أن يصــــادف  مثــــل هــــذا الحــــظ بالمســــتقبل 

 .(4،1:,ص6146

 Carol)ُأخـذت عوامـل السـيطرة والخ ـول التـي اكـدت عليهـا هـذا الدراسـة وفي"    
Dweck 1986 )التمــرد النفســي لــدى الشــباب  افعيــة  إحتمــال وجــود تــأثير لهــا فــيكد

 اكثــر مــياًل للتمــرد ام الــذين ذوو إذا كــان الفــرد الخا ــ  الجــامعي, بهــدف تقصــي فيمــا
باحــث مصــطلح وجهــة ال ــبط بــداًل مــن االعتقــادات , واســتخدم الالدفعيــة نحــو الســيطرة

, حيــث يشــير معجــم علــم الــنفس " كــون المصــطلحين ذا مفهــوم واحــد حســب المصــادر
الـى ان وجهــة ال ــبط هــو مركــز المســ لية فــي الســيطرة علــى الســلو , فوجهــة ال ــبط 
الداخليــة تشـــير الـــى االعتقــاد بـــان الفـــرد يســـتطي  ان يوظــف ســـلوك  لتحقيـــق االهـــداف 

ام وجهة ال بط الخارجية فتشير الى االعتقاد بان القوة الحقيقية توجـد . اوب فيهاالمر 
, ويعـــرف كـــل  مـــن (611:,ص4،،4جـــابر وكفـــافي,)خـــارج الفـــرد وهـــي تحـــدد حياتـــ  

وجهـــــة ال ـــــبط بانـــــ  مفهـــــوم يـــــرتبط ( Lefcort& Rohnerليفكـــــورت و روهنـــــر )
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داث واالفعـال فــي حياتــ  بإعتقـادات الفــرد مـن حيــث لــ  القـدرة علــى السـيطرة علــى االحــ
وجهـــــة ال ـــــبط بانـــــ  ( 6115عســـــكر,), وحـــــدد(45:ص,6144حمـــــدان,)الشخصـــــية 

 (42:,ص6144العفاري,)االعتقاد الشخصي العام بقدرة التحكم 
 دي دورًا بـارزًا وحاسـمًا حـديثًا والتـي تـ التـي ظهـرت ميهامفـال ال ـبط مـن وُيعد وجهة  

الســــرطاوي )الموجــــودة فــــي البيئــــة  فــــي شخصــــية الفــــرد وتقريــــر ســــلوك  نحــــو المثيــــرات
 فـي لـ  العمليـة التطبيقـات مـن العديـد ظهـرت وقـد , (143,ص 2،،4والصـمادي , 

 الكثير اهتمام محل زال وما والعالجية , ,واإلرشادية  ,والنفسية  ,التربوية  المجاالت
 مـن بالعديـد ارتـبط وقـد والطبـي , ,والنفسـي  ,التربـوي  المجـال فـي البـاحثين مـن
 .( 61 :,ص 6144البعاج , )  واالجتماعية,  والتربوية,  النفسية غيراتالمت
الف ـــل األول فـــي إبـــراز مفهـــوم موقـــ  ال ـــبط فـــي  صـــاحب( جوليـــان روتـــر)عـــد وي   

هـذا المفهـوم فـي  , إذ قـدم( Social Learning Theory)نظريت  الـتعلم االجتمـاعي 
ـــنفس, همـــا نســـق نظـــري متكامـــل مســـتندة إلـــى مدرســـتين كبيـــرتين مـــن مـــدا ـــم ال رس عل

 (. 2 :,ص 6112الغدران , )  والمعرفية( التي تركز على التعزيز)السلوكية 
 الفـرد إدرا  كيفيـة إلـى (Rotter,1966روتـر (عنـد ال ـبط موقـ  مفهـوم ويشير     

 , فعندما بيئت  في والسيطرة لعوامل ال بط إدراك  , أو حيات  في األحداث لموجهات
 إلى إيجابية أم سلبية كانت سواء امور من ل  يحدث وما وأعمال  إنجازات  الفرد يعزو
 ذوي فئـة تحـت يندرج الفرد هذا , فإن اآلخرين سلطة أو أو القدر دفةاصالم أو الحظ
 لـ  مـن يحـدث ومـا وأعمالـ  إنجازاتـ  يعـزو الـذي الفـرد أمـا الخـارجي , ال ـبط موقـ 
 ذوي فئـة تحـت ينـدرج فإنـ  ةالشخصـي قدرتـ  إلـى إيجابيـة أم سـلبية كانـت سـواء أمـور

 (. 65: ,ص 6112الخثعمي , ) الداخلي  ال بط
 الفـرد يعـزو أن هـو الـداخلي ال ـبط وجهـة أن( Crandel,1963)كرانـدل  وتـرى    

 وأن يمتلكهـا, والقـدرة التـي يبذلـ  الـذي الجهـد مثـل داخليـة مصـادر إلـى وفشـل  نجاحـ 
 الحـظ مثـل خارجيـة مصـادر لـىإ وفشـل  نجاحـ  الفـرد يعـزو أن هـو الخـارجي ال ـبط

سـالم )أخـرى  بيئيـة ظـروف أي أو والحالـة النفسـية , والمعلـم اإلمتحـان وصـعوبة
 (. 25 ـــ 21,ص  6146وأخرون , 
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 هـوال ـبط  أن وجهـة ( Sprinthal et al , 1994و خــــرون   سـبرينثال)ويرى     
  السـيطرة طنمـ كـوني فعنـدما للفـرد , الشخصـية طرةيالسـ بـنمط تحـدد نفسـي مفهـوم
ما وعنـد  لهـم , التـي تقـ  واألحـداث أنفسـهم علـى مسـيطرون أنهـم األفـراد يـرى داخليـاً 

 باألحـداث تـتحكم التـي هـي خارجيـة بعوامـل الفـرد يشـعر السـيطرة خارجيـاً  نمـط كـوني
 (.Sprinthal et al: 1994,P: 642)حركتهم  تحدد وأنها
 الشخصية أبعاد من بعد هي أن وجهة السيطرةب(   Stat, 2001 ستات)  ويرى    
 فـي ,هـم ل يحـدث مـا ىلـع السـيطرة هملـدي أن ونيشـعر  يلالـداخ ال ـبط ذوو دافـاألفر 
ن اآلخـري او خارجيـة قـوى  سـيطرة تحـتهـم ان ال ـبط الخـارجيوو ذ دااألفـر  ىيـر  نحـي

 (.  3 :,ص 6114, العتابي) والمحيط 
 بهـا يـدر  التـي ريقـةالط علـى وسـيطرت  الفـرد قـدرة بأنـ (  6114) ويـرى علـي     

 معـين موقـف ازاء قـرار معـين اتخـاذ فـي فشـل  واخفاقـ  أو نجاحـ  تسـبب التي العوامل
 علـى ذلـ  فـي معتمـداً  يحـدث وبفاعليـة بمـا متحكمـاً  الموقـف علـى السـيطرة فـي

 علـى أو)  كالقـدرة  والقابليـة الفـرد داخـل مـن أي ) الداخليـة الشخصـية خصائصـ 
 (.46 :,ص6114 علي,)دفة اصموال كالحظ الفرد دةارا خارج الى ةخارجي عوامل

 
 :اهمية وجهة السيطرة 

مــًا فــي نظريــة العــزو التــي تهــتم بتحديــد مهعنصــرًا  (الســيطرة) وجهــة ال ــبط تعــد -
الســيطرة الداخليـــة  ذوو: وعين مـــن االفــرادأســباب الســلو  لــدى االفـــراد, وتحــدد نــ

ـــات ـــة  ذووالســـارة الـــى قـــدراتهم وجهـــدهم, و  الـــذين يعـــزون النهاي الســـيطرة الخارجي
 .الذين يعزون اسباب نجاحهم وفشلهم الى قوى خارج الشخصية

وجهة السيطرة من المفاهيم النفسية التي تلعب دورًا بـارزًا فـي شخصـية الفـرد  تعد -
إن ادرا  الشــخص لقدرتــ   مثيــرات الموجــودة فــي البيئــة, إذوتقــدير ســلوك  نحــو ال

ظرت  الى العالقـة بـين سـلوك  ونتـائج ذلـ  على التأثير في امور حيات  مرتبطة بن
 .السلو 
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وجهــة الســيطرة احــد الجوانــب المهمــة فــي تنظــيم التوقعــات االنســانية وتحديــد  تعــد -
مصــادرها وهــي مــن المكونـــات البــارزة فــي تحديــد العالقـــة بــين ســلو  الفــرد ومـــا 

 (.21:,ص7،،4النيال,)يحدث بعده من نتائج 
 ى التــــــأثير فــــــي حيــــــاة الفــــــرد النفســــــيةن اصــــــحاب الســــــيطرة لــــــديهم القــــــدرة علــــــإ -

يولــــد الفــــرد فــــي بيئــــة يجــــد نفســــ  م ــــطرًا  واالجتماعيــــة ومقاومــــة ال ــــغوط, إذ
للتعامـــل معهـــا, والتفاعـــل مـــ   ـــغوط وقـــوى خارجيـــة تدفعـــ  الـــى القيـــام بأنمـــاط 
سلوكية مدفوعًا في ذل  بنول السيطرة, وهي عوامل تساعد االنسـان علـى الـتحكم 

 (.2،:,ص1،،4المتولي,) لبيئةالذاتي للسيطرة على ا
 

 :العوامل المؤثرة في وجهة السيطرة
البعـــد, وانـــ  علـــى  احـــادي اً متغيـــر  الخـــارجي –ظهـــور وجهـــة ال ـــبظ الـــداخلي  يعـــد   

ن وجهـــة ولكــن الدراســات واالبحـــاث اثبتــت ا( 4،22روتـــر ) متصــل واحــد كمـــا يقيســ 
ي بينــت ان وجهــة التــ( Gurin et al,1969)دراســة ال ــبط لهــا عــدة ابعــاد والســيما

ال بط تتحدد داخليًا وخارجيًا والوجهتان مستقلتان عن بعع, ومن الدراسـات االخـرى 
ـــــي حـــــددت ابعـــــاد وعوامـــــل لل ـــــبط دراســـــة   Shnuder,Persons (1970)الت

 ان (Mirles1970), وبـــين (االكاديميـــةو  السياســـة,و  االحتـــرام,و  القيـــادة,و  الحـــظ,)منهـــا
فقد وجـد ( Collins 1974)ماعي السياسي,اماهنا  ال بط الشخصي وال بط االجت

مـــن خـــالل التحليـــل العـــاملي لالســـتجابات التـــي حصـــل عليهـــا بواســـطة تطبيـــق اختبـــار 
مفحوص من طلبة الجامعة, وتوصل الى اربعـة عوامـل متميـزة تحـدد وجهـة 711على 

العــالم قابــل و العــالم يســوده العــدل, و االعتقــاد بصــعوبة العــالم, )او مركــز ال ــبط وهــي 
العـالم يسـتجيب لعقيـدة وفكـرة الفـرد و لتنب  وان  ايـر محكـوم بالعشـوائية والحـظ والقـدر, ل

, وبصــورة عامـة هنـا  العديــد مـن العوامـل التــي تـ ثر فـي وجهــة تحكـم الفــرد (فـي بيئتـ 
تاثيرات الجماعة والم سسات, وتوقعات الفرد, والتعليمات والقيود, الثقافة السـائدة  هامن

 :لخيص العوامل في الشكلين االتيينعراقيل والمعوقات ويمكن توالقيم الدينية وال
 (4)شكل رقم 

 العوامل الم ثرة في وجهة ال بط الداخلي و الخارجي
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 (،46:,ص2،،4عوع,)                                                     

 
 

 : Psychological Reactanceلتمرد النفسي ا: ثالثاً 
إلــى أن انتشــار ظــاهرة التمــرد والعنــف أكثــر مــا تكــون ( 1،،4)يشــير العيســوي    

الجامعـة  مهم سـواء فـي البيـت أيلـالدى الشباب وتوج  نحـو مراكـز السـلطة بالنسـبة 
األنديــة, ويميــل الشــباب فــي الغالــب إلــى ممارســة ســلو  التمــرد والعنــف إلثبــات  مأ

 لحظ والصدفةا

 ثقافة المجتمع

 الموقف النفسي

 والمعنوية البواعث المادية

 البدائل المتاحة

العوامل الم ثرة في وجهة 
 التحكم الخارجي

 خبرات الفرد

 قدرات الفرد

 مفهوم الذات

 مستوى الطموح

 الميول والحاجات

 القيم واالتجاهات

العوامل الم ثرة في وجهة 
 التحكم الداخلي
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ـــة والنقـــد والتجـــريح فهـــو يصـــاب بمـــا يســـمى ذا ـــدما يتعـــرع لإلهان تـــ  وال ســـيما عن
فـــــــي  لـــــــذل  فهـــــــو ال يراعـــــــي ال ـــــــوابط االجتماعيـــــــة ,بحمـــــــى االنـــــــدفال والتســـــــرل

 (.17:ص,5،،4,المطارنة)سلوك 
إن فئـــــة المتمـــــردين يقعـــــون  ـــــمن ايـــــر الملتـــــزمين الـــــذين (  Hurlock) رأتو    

نهم يرف ون االلتـزام بنمـاذج السـلو  يرف ون بعع قيم المجموعة االجتماعية , وا 
ــــراد الــــذين يعار ــــون أواًل وال يطيعــــون  ــــرى بــــأن المتمــــردين هــــم األف ــــة , وت المقبول
األشـــــخاص مـــــن ذوي الســـــلطة , ويرف ـــــون االنســـــجام مـــــ  عـــــادات  المجموعـــــة 

علنــي واســتياء اا ــب , فهــم يتمــردون علــى  وتقاليــدها , ويظهــرون تمــردهم بتحــد  
 ;Hurlock , 1973 :p) , اجمعهـاونمـاذج السـلو  المعتـاد  ائحالقـوانين واللـو 

 (.65:,ص6147,امريالع( ) 117
يمكـــــن أن تكـــــون مفيـــــدة فـــــي ( Carter)إن الميـــــول التمرديـــــة بحســـــب رأي كـــــارتر 
 ســـتمراالســـتقالل , ايـــر أن التمـــرد الممســـاعدة المـــراهقين علـــى النمـــو فـــي اتجـــاه 

كــل مــن االبــن واألب , وقــد يحمــل يمكــن ان يكــون خطــرًا وم ذيــًا فــي الوقــت نفســ  ل
ـــى الكحـــول , وتعـــاطي  ـــل اللجـــوء ال هـــذا النـــول مـــن التمـــرد النزعـــة الـــى الجنـــوح مث

( . 724: ,ص6117ماكـــدوال ويـــوب ,)النصـــب والتخريـــب  المخـــدرات , وأعمـــال
وقفـ  فجـأة , فقـد كـان يسـير تحـت والتمرد بالمعنى االشتقاقي , هـو أن الفـرد بـدل م

يقــف موقــف المجابهــة , إنــ  يقــارن بــين مــا مف ــل وايــر  الوالــدين فــاذا بــ  لطةســ
ويعــد التمــرد مــن  مف ــل , فــالمتمرد يريــد أن يكــون كــل شــيء يســير وفقــًا لراباتــ 

مــن الشــباب فــي مجتمعنــا  اً الظــواهر الحديثــة المقترنــة بثقافــة الشــباب , إذ أن كثيــر 
دية وعلــى المعاصــر يميــل الــى الثــورة علــى الــنظم االجتماعيــة والسياســية واالقتصــا

 األفكـــــــــــــــــــــار والتقاليــــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــي يرثونهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن األجيــــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــــابقة
وخيــر مثــال علــى ذلــ  مــا شــهده عقــد الســتينيات ( . 72: ,ص4،37الجبــالي , )

لم مــن ظهــور حركــات تمــرد وموجــات مــن القــرن الما ــي فــي كثيــر مــن دول العــا
ع ســلوكهم بالعبــث والــرفظــاهرات الشــبابية, إذ بــرزت شــريحة مــن الشــباب اتســم تال

 Stagner)مباشر نحو القيم والمعايير االجتماعيـة والـنظم السـائدة   نحوالموج  ب
ولــم يحــظ مفهــوم التمــرد باهتمــام علمــاء الــنفس إال مــ خرًا , (  574 : 1974 ,
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وأصــــبح هــــدفًا لإبحــــاث , إذ بــــدأ تأكيــــد علــــى  ــــرورة التمييــــز بــــين االســــتقاللية 
 , والتمــــــرد ( المجموعــــــة الواحــــــدة منالالمبــــــاالة للتوقعــــــات المعياريــــــة لإفــــــراد  ــــــ)
  ( 65 :,ص6111الالمــــــــــــــــي , ( )الــــــــــــــــرفع المباشــــــــــــــــر لتلــــــــــــــــ  التوقعــــــــــــــــات )
 (.11:,ص6144العبادي,)
 
 : سمات الشخصية المتمردة    

 .مشاعر قلة الر ا م  عائالتهم وال سيما األب -4
 .القدرة على إقامة عالقات جيدة م  الزمالء والمدرسين  عف -6
  .ن ال وابط االجتماعيةبة الزمالء الذين ال يراعو الميل إلى مصاح -7
 .االنحرافات الجنسية, والعدوان على األخوة والزمالء -1
 .العناد بقصد االنتقام وال سيما من الوالدين -5
 (. 65:,ص6147العامري,)اإلسراف الشديد في اإلنفاق والتأخر الدراسي  -2
 

 :اسباب التمرد النفسي 
ان العنـف والتمـرد النفسـي ( 1،،4بييـار بورديـو ) لفرنسـييعتقد السوسيولجسـت ا -

 .بسبب احداث اجتماعية, ويحدث في المجتم  في حد ذات  ويمارس علي  ينشأ
اصـــــة تعـــــاني منهـــــا فئـــــة او شـــــريحة اجتماعيـــــة خ التمـــــرد تعبيـــــر عـــــن مشـــــكالت -

, والتــي ...(التفكــ  االســري,الفقــر, البطالــة)كالشــباب, ومــن بــين تلــ  المشــكالت 
الـى ذلـ  مـن الـدواف  التـي تتجسـد فـي مظـاهر  الـى التهمـيش والتحقيـر ومـت دي ا

 .العنف والتمرد
التمرد بسبب االستبداد الممارس على االفـراد مـن طـرف السـلطة, الدولـة او  ينشأ -

مــــن جملــــة  لتعليميــــة والســــيما االســـرة انطالقــــاً المدرســـة وبقيــــة الهياكــــل المهنيـــة وا
مــــن فكــــرة االنســــان  راد, والتمــــرد ينشــــأ انطالقــــاً تــــي تلقنهــــا لالفــــالتقاليــــد واالداب ال
دون رعايــة فــي احــد قصــد بــ  المــواطن المهمــش والمتــرو  مــن المقهــور, والــذي ي
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ــــد زيــــادة القمــــ  المفــــروع وزيــــادة إحســــاس . ميــــادين الحيــــاة ويــــزداد وينتشــــر عن
 .االنسان بالعجز عن مواجهة الواق 

تطبيـــق سياســـة خاصـــة مـــ   بســـبب الحاجـــات التـــي لـــم تجـــد حلـــوالً  يحـــدث التمـــرد -
الشـباب,  اف  الفـرص بـين فئـات المجتمـ  والسـيمابالتهميش واالقصاء, وانعدام تك

صـة ومتـنفس ر وسيطرة فئة معينـة علـى اركـان وم سسـات المجتمـ  وعـدم اتاحـة ف
 (. 72:,ص6115نورة, )لالخرين 

 
 : أنواع التمرد النفسي

القوة والتحـــدي, و ـــرورة يظهـــر التمـــرد فـــي حيـــاة الشـــباب المنطلقـــة مـــن الشـــعور بـــ   
 :التغيير يتج  باتجاهين متناق ين

وهــو  ــار وهــدام , فمظــاهر التمــرد الســلبي التــي تنشــأ فــي : االتجــاه الســلبي -األول 
لإسـر والمجتمعـات إذ تـ دي إلـى  كالتاب والمراهقين هي مـن أعقـد المشـأوساط الشب

الســـلبي فـــي أح ـــان  إعاقـــة تطبيـــق األنظمـــة والقـــوانين فـــي المجتمـــ , فمظـــاهر التمـــرد
األسرة يبـدأ بـرفع أوامـر الوالـدين أو تقاليـد األسـرة السـليمة, وعـدم التقيـد بهـا عـن تحـد 
صــرار ثــم التمــرد علــى الحيــاة الدراســية فــي الجامعــة بمــا فيهــا مــن قــوانين الح ــور  وا 
عــداد الواجبــات الدراســية وااللتــزام بــالزي الموحــد وااللتــزام   والغيــاب والتــأخير المتعمــد, وا 
فـي قاعـة الـدرس أو حـرم الجامعــة والعالقـة مـ  الطلبـة واألســاتذة ويـأتي معهـا فـي هــذه 

 (.7:,ص6116الحلو,)المرحلة التمرد على القانون والمجتم  والسلطة, 
ـــاني  يســـهم فـــي تطـــوير المجتمـــ  والـــدفال عـــن  وهـــو اتجـــاه : االتجـــاه االيجـــابي -الث

اتجاه االستقالل ف ـال عـن أنـ  مصالح  , فيكمن في مساعدة الشباب على النمو في 
الســبيل نحــو تجديــد الحيــاة وتطورهــا, وهــذا مــا دلــت عليــ  التجــارب التاريخيــة علــى أنــ  
بقـــدر حيويـــة جيـــل الشـــباب وحركتـــ  فـــي المجتمـــ , تكـــون قـــدرة المجتمـــ  علـــى تجـــاوز 

فــاق جديــدة, فالشــباب هــم الــذين حققــوا إنجــازات  الحــدود التــي بلغهــا واالنطــالق نحــو 
حديثـــة, وشـــباب العمـــال والفالحـــين هـــم الـــذين تمـــردوا علـــى انحـــالل المجتمــــ  أوربـــا ال

دون جهـود أولئـ  وهـ الء مـا كـان العـالم ليخـرج مـن مـن صري والظلم فـي روسـيا, و القي
 (.2 :,ص6114الالمي , )ظالم العصور الوسطى 
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 :فسرت التمرد النفسي نظريات  
 : التفسير الوجودي   
بـالثورة فيجـد ان الثـائر يـرفع  (البرت كامو)ديين امثال ارتبط التمرد عند الوجو    

" فـي عبـارة  (كـامو )تبلـور فكـرةتالمعنى لها والبد ان نثورعليهـا و الموت وان الحياة 
ورة على الحياة والموت معـا فهذه الث" عش ثائرا على الحياة ومت ثائرا على الموت

ائدة فـي عصـره هـي حريـة فهـو يعتقـد ان الحريـة السـ, لقيامهـا حريـة شـرطاً ال تطلبت
ى انمـا يطالـب بحريـة الفكـر ويرفع كامو الحريـة التـي تمـنح مـن كـائن اعلـ, العبيد
فالفرد الذي ظل طـول حياتـ  يتلقـى االوامـر تـاتي عليـ  لحظـة يـرفع فيهـا  ,والعقل
وي ــ  حــدا  لدعاويــ  , لــ  قبــل االخــر فــالتمرد النفســي ي كــد حقــاً , ر اليــ اصــد امــراً 

ان هـذا التمـرد . لهـذا االعتبـار يقـيم وزنـاً  ر ل  هذا الحق او انيق ويطلب االخر ان
 ي االنسان ينبه  الـى ان ثمـة قـدراً يدعو الفرد للتمس  بقدر من كيان  وهو لفت  لوع

ـــــــ  كانمـــــــا هـــــــو نفســـــــ  ـــــــل شـــــــعوراً  فيشـــــــعر, يمثل ـــــــم يشـــــــعر بهـــــــا مـــــــن قب  بهويـــــــة ل
 (71:ص.،611.الحمداني)حقيقياً 

ان  من اير الصواب التفريـق بـين الـروح والجسـم, يرى علماء النفس الوجوديون و      
وهـــم ي كـــدون العكـــس, اي ان االنســـان يوجـــد كعقـــل ومـــادة فـــي  ن واحـــد فـــي الوقـــت 
ذاتــ , وبـــرأيهم انــ  تحـــدث عالقــة دياليكتيكيـــة بـــين العوامــل العقليـــة والماديــة فـــي كـــل 
ل عمـــل انســـاني, وفـــي هـــذه العالقـــة تكمـــن مصـــادر الحريـــة االنســـانية االبداعيـــة فكـــ

والشـــعور عمليـــة . مـــا اي لـــ  قطبـــ  العقلـــي تصـــرف شـــعوري انمـــا هـــو شـــعور بشـــيء
نشــطة فالشــخص الــذي يقــوم بــالخبرة ويلبــي حاجــة العــالم المــادي الــذي هــو مو ــول 

 (.771:,ص4،21الجبوري,)يمكن ان يكون منعزاًل وم طربًا  الشعور ال
وتشــــكل ا عهــــم فــــي توكيــــدهجماوديــــون علــــى ثــــالث افكــــار يشــــتركون وي كــــد الوج   

ـــنفس الوجـــودي ـــم ال ـــق عليهـــا "الوحـــدة " والفكـــرة االولـــى هـــي  االســـاس لعل , وقـــد اطل
ي كـــــد  إذ"  Being-in-the-Worldفـــــي العـــــالم -الوجـــــود" الوجوديـــــون مصـــــطلح 

الــربط بــين الحيــاة الذاتيــة وبــاقي فــرول المعرفــة التــي تهــتم بالحيــاة االنســانية, بمعنــى 
والفكــرة . للمعرفــة يكــون خــارج خبرتنــا العقليــة خــر انــ  اليوجــد جــزء مــن العــالم قابــل 
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ذلــ  الشــكل مــن اشــكال الســلو  " التــي يمكــن تعريفهــا بانهــا " االصــالة " الثانيــة هــي
ـــة ا لفـــرد لممارســـة قدراتـــ  ووعيـــ  الـــذي يعـــده الوجوديـــون هـــدفًا مثاليـــًا يت ـــمن محاول

والمســتقبل  علــى الحا ــر تأكيـد, امـا الفكــرة الثالثــة فهــي "ل فــي اتخــاذ القــرار  و المسـ
ومعنــى الفكــرة االولــى ان يعــيش االنســان باســتمرار تحــت  ــغط . بمواجهــة الما ــي

توقعــات النــاس اآلخــرين, فــاذا اســتمر االنســان فــي العــيش وهــو ينقــي افكــاره وراباتــ  
مما يعتقد انها اير مقبولـة مـن قبـل الوالـدين او االصـدقاء او المجتمـ  فحينهـا يتولـد 

يـــة تغطـــي ذاتـــًا لم للشخصـــية وخلـــق ذات كاذبـــة خارجلـــدى ذلـــ  االنســـان تقســـيم مـــ  
وتجنـب ذلـ  علــى  -التمـرد علـى المحــيطبمعنـى  خــر -نكرانهـا ىداخليـة منعزلـة يجــر 

يعنــي  وهــذا. رة عقليــة بمــدياتها الواســعةاي ان يحققــوا خبــ االنســان ان يعــيش باصــالة
درا  فما هو مهم هـو االعتـراف بوجودهـا, اي ا -لكي يعيش باصالة-تنفيذ كل داف 

ــــــــــــــــــــداف   ــــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــــق ذل ــــــــــــــــــــى اشــــــــــــــــــــبال او تحقي ــــــــــــــــــــادر عل الفــــــــــــــــــــرد بانــــــــــــــــــــ  ق
 (. ،452,45:,ص6115صالح,)
بـــد ان يتعـــاملوا مـــ  ثالثـــة  احـــد رواد الوجوديـــة بـــان جميـــ  األفـــراد ال(  May) رأى   

العــالم الخــاص اي عــالم المو ــوعات الداخليــة والخارجيــة والــذي : نمــاذج للوجــود هــي
مـــ  اي العــالم االجتمـــاعي لالخـــرين, واخيـــرًا عالقـــة يشــكل بيئتنـــا النفســـية, وعـــالم المجت

, فـرد مـ  ذاتـ  وجهـوده وقيمـ  الخاصـةاالنسان بنفس  اي العالم السـايكولوجي لعالقـة ال
ق متميـــزة ومر ـــية وحتـــى ان ائـــالفـــرد برأيـــ  ربمـــا يفشـــل فـــي التعامـــل مـــ  االخـــرين بطر 

 ان  عـــناصـــحاب النوايـــا الحســـنة يرتبطـــون مـــ  االخـــرين بطـــرق ايـــر مر ـــية, ف ـــالً 
الفــرد قــد يفشــل فــي فهــم ذاتــ  او يســيء لهــا وذلــ  عنــدما يبــالا فــي مشــاركة االخــرين 

ويثيــر مثــل هــذا الفشــل عنــد الفــرد الشــعور . ويســيء ادرا  ذاتــ  كشــيء بــارز ومنفصــل
بالذنب الذي هو المظهر االخر للطبيعة البشرية بعد القلق, اي ي دي الـى سـوء توافـق 

االنظمــــــــــــــــة والقــــــــــــــــوانين واشــــــــــــــــكال الســــــــــــــــلطة وتمــــــــــــــــرده وعــــــــــــــــدم تقيــــــــــــــــده ب الفــــــــــــــــرد
 (.122:,ص2،،4عبدالرحمن,)

نظريتـ  القائمـة علـى اسـاس الوحـدة بـين عقـل الفـرد وبيئتـ   فـي( V.D.Berg)وبّين    
ومـــن . خـــاص الســـياق االجتمـــاعي الح ـــاري نحـــووب" العـــالم -فـــي-الوجـــود" مبـــداء و 

 علــــى التربيــــة داّلــــةدب والعلــــم و الفــــن واالوجهــــة نظــــره ان تــــاريخ التعبيــــر البشــــري مــــن 
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. التغيـــرات الديناميـــة عبـــر العصـــور فـــي عالقـــة الفـــرد بمحيطـــ  االجتمـــاعي الح ـــاري
بان هذا ينطبق اي ًا علـى تـاريخ االمـراع النفسـية, فـالمجتم  بسـماح  ( بيرغ)ويعتقد 

او عدم سـماح  بـالتعبير عـن امزجـة معينـة فأنـ  مـن خـالل هـذه العمليـة يعطـي الشـكل 
وهكــذا فــان كــل مجتمــ  وفــي كــل حقبــة زمنيــة يغــذي فينــا -تمردنــا-االســتياء تنا وســخطن

ــــــــــى  ــــــــــرورة تغ. خصائصــــــــــ  العصــــــــــابية ــــــــــث دعــــــــــى بيــــــــــرغ ال يــــــــــر مصــــــــــطلح يحي
الــــــــذي يعنــــــــي ان مصــــــــدر "  Socioses" الــــــــى مصــــــــطلح "  Neurosesعصـــــــاب"

 (.431,434:,ص6115صالح,)العصاب هو المجتم  بسياق  الح اري 
 

 :  االجتماعي المعرفي والتعلم نظريات النمو تفسير
يشــعر  وانــ ,   الحــران الفــرد لديــ  مجموعــة مــن الســلو (  4،22 جــا  بــريم)يــرى    

بالتمرد النفسي كلما تمت ازالة اي  من هذه السـلو  او هـدد بازالتـ  أي انـ  يشـعر بانـ  
مــثال  ثــم علــم انــ  اليمكنــ  القيــام علــى ســبيل ( ا و ب)حــر فــي االتخــراط فــي الســلو  

 الفعل النفسـي هـو ان رد( بريم)فان  سوف يشعر بالتمرد, واو ح ( ا) المثال بالسلو 
عندما تقلل او تقلص الحريـات الشخصـية للفـرد او تتعـرع  أقوة دافعية يعتقد انها تنش

للتهديـــد او االســـتبعاد فتســـعى دافعيـــة الفـــرد الـــى اســـتعادة او اســـترجال انمـــاط الســـلو  
يعبــــر عنهــــا الفــــرد ســــلوكيا او  ويمكــــن ان (الفعــــل  اثــــار رد)التعوي ــــي المعــــروف ب

طفي  ـــعيف االفـــق وايـــر الفعـــل العـــا ادراكيـــا او عاطفيـــا ويكـــون الفـــرد فـــي حالـــة رد
 (415:ص.،611.الحمداني.)ما عقالني نوعاً 

االساليب الحديثة الرئيسـة فـي فهـم  منظور المعرفي والتعلم االجتماعي يعد المن       
نـ  يعتـرف بكـل مـن التـاثيرات الحيويـة بمعنـى ا" هجـين"السلو  البشري, ويوصـف بانـ  

او البيولوجية والنفسية والبيئية, بمعنى انـ  يعتـرف بكـل مـن الـتعلم والتوافـق, ويقبـل فـي 
الســـيما الجانـــب االجتمـــاعي منهـــا او البيئـــة و الوقـــت نفســـ  بـــان االنســـان يتـــاثر بالبيئـــة 

ة مــــن االجتماعيــــة, ف ــــاًل عــــن ان هــــذا المنظــــور اليغفــــل اهميــــة االحــــداث الشخصــــي
ظــور فــان نمودورهــا فــي توافــق االنســان, ووفــق هــذا ال االعتقــاداتاالفكــار والمشــاعر و 

الحالـــــة : ســـــلو  االنســـــان يجـــــب ان تاخـــــذ بكـــــل المتغيـــــرات االنمـــــوذج المناســـــب لفهـــــم
 (.،47:,ص6115صالح,)البيولوجية للكائن والحالة النفسية والعوامل البيئية
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 (التمـرد النفسـي) ان اال طرابات النفسـية ن متفقون علىين المعرفييومعظم المنظر    
هي حصيلة لعمليات التفكير الالعقالنية والالتوافقية, اذ اشـاروا الـى وجـود عالقـة بـين 

 إذ  مــن معتقــدات وافكــار وتوقعــات, هــذه اال ــطرابات النفســية والمــدركات بمــا تت ــمن
تحــدد ردود  ان جــوهر النظريــة المعرفيــة يشــير الــى ان عمليــات تفكيــر الفــرد هــي التــي

عنــد (  Ellis)و(  Aron Beck)فقــد ركــز المعرفيــون وعلــى رأســهم . فعلــ  االنفعاليــة
دراستهم لالكتئاب علـى انظمـة التفكيـر, اذ انهـم لـم يركـزوا علـى مايفعلـ  النـاس, ولكـن 

فالسـمة الرئيسـة . مون بهـا انفسـهم والعـالم ومـدى تـوافقهم فـي ذلـ وُ على الكيفية التي يق
ظـــرتهم الســـلبية ألنفســـهم والتـــي تت ـــمن نظـــرة تقـــدير واطئـــة للـــذات للم ـــطربين هـــي ن

وانتقادها ولوم النفس ورابات انتحارية ويكون ادراكهم لالمـور ايـر مو ـوعي اذ انهـم 
ويشـير اصـحاب هـذا المنظـور الـى . يميلون الى المبالغة في االخطار التي تحدث لهم

هم فـان ا ـطراب يلـابالنسـبة ان اال طراب نتيجة مدركات خاطئة وخلل في التفكيـر و 
 :عوامل اساسية هي  ةالفكر ل  ثالث

 قف.عامل سوء توافق الفرد م  محيط  -
 .عامل الرأي السلبي الذي يكون  الرد عن نفس  وعن العالم -
 (.54:,ص6117علي,)عامل االخطاء في االستجابة للمعلومات الجديدة  -
ان اال ـــطرابات النفســـية  االنفعـــاليظريتـــ  العـــالج العقالنـــي فـــي ن(  Ellis)وي كـــد    
عــن الخبــرات والحــوادث التــي يمربهــا النــاس,  أولــدها افكــار الفــرد, وانهــا التنشــتالتمــرد و 

وقـــد تكـــون هـــذه . وانمـــا بســـبب االعتقـــادات  التـــي يحملهـــا النـــاس عـــن هـــذه الحـــوادث
. م ـــطربين كونـــواتـــدف  مـــن ي منـــون بهـــا الـــى ان ي, وباالتـــالي ةاالعتقـــادات العقالنيـــ

وايـــر فعـــالين وايـــر ســـعداء, وبالمقابـــل فـــأنهم اذا حـــرروا انفســـهم مـــن تلـــ  المعتقـــدات 
الالعقالنيـة, فانــ  يصــعب علـيهم الوقــول فريســة لال ـطرابات العاطفيــة وســوء التوافــق, 

 (.،2:,ص6،،4الحجار,) هم كثيراً اتاوعلى االقل التدوم ا طراب
ن البشـــري فـــي ان الـــم الكـــائان جـــوهر نظريـــة العـــالج العقالنـــي االنفعـــالي يـــتلخص    

يصـدر عــن مصـدرين, خــارجي وداخلـي, االول هــو االلـم الــذي يقـ  علــى اجسـادنا مــن 
وج  ومرع اي االلم الفيزيائي اما االلم من النول الثاني فهو الـذي يتـأتى مـن التفكيـر 
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اذ ان تأويالت وتفسيرات الفرد هي المسببة لرد الفعـل السـلوكي . الخاطيء الالعقالني
 (.57:,ص6117علي,)( التمرد) االنفعالي

عــن الخارجيــة تــ ثر فــي الســلو   امــا منظــور الــتعلم االجتمــاعي فيــرى ان المثيــرات   
تــدخل العمليــات المعرفيــة, فالنــاس حــين يتصــرفون ويقومــون بــبعع الســلوكيات  طريــق

ــــي ــــة,  يفكــــرون ف ــــأثر ســــلوكهم بالبيئ ــــة ت ــــي كيفي ــــ ثر ف ــــاداتهم ت ــــون, واعتق مــــا هــــم يعمل
اًء اي المثيــرات نــدر  وكيــف ننظــر لهــا وكيــف نتصــرف بنــفالعمليــات المعرفيــة تحــدد 

ــــة هــــذه ــــادل المســــتمر للســــلو  و  عليهــــا, وت كــــد النظري المعرفــــة التفاعــــل الحتمــــي المتب
ان الســلو  االنســاني ومحدداتــ  الشخصــية والبيئيــة تشــكل نظامــًا  والتــاثيرات البيئيــة, و

 اء اي منهــا مكانــة متميــزةاليمكــن اعطــ إذاثيرات المتبادلــة والمتفاعلــة متشــابكًا مــن التــ
 (.726:,ص2،،4الزيات,)

ان الكثيـر مـن سـلوكنا  إذلفرد ان ينتبـ  الـى مـا يتعلمـ , حسب هذه النظرية على ابو    
يكـون قــد انــتظم بفعــل معلومـات كنــا قــد اكتســبناها مــن خبـرات ســابقة وجــرى خزنهــا فــي 

 (المتمـرد)نحـرفالجهاز العصبي المركـزي, اي ان هنـا  الكثيـر مـن انمـاط السـلو  الم
طبقـــًا لنظريـــة و . مالحظـــة نمـــاذج منحرفـــة وعـــن طريـــق تقليـــدها عـــن طريـــقيـــتم تعلمـــ  

فــي الســلو  مـن شــخص او موقــف  التمــرد النفسـيمصــادر  تختلـفي, الـتعلم االجتمــاع
يرى هـذا المنظـور ان مـا يصـيب االنسـان مـن اـم او كـرب او تبـاين فـي  إذالى  خر, 
يولــوجي معقــد بــين الكــائن الع ــوي وبيئتــ , فهنــا  هــو اال نتيجــة لتفاعــل ب الســلو  مــا

الكيميــاوي لالنســان وعوامــل ومتغيــرات فــي البيئــة التــي -جوانــب فــي التكــوين العصــبي
وقد تبين ان الشـخص . التمرديعيش فيها لها اهمية حاسمة في احداث اال طراب او 

 :الم طرب انفعاليًا هو في الغالب واحد من اثنين
 .دائية مناسبةشخص تنقص  مهارات ا -
شــخص كــان قــد طــور نمطــًا مختلفــًا مــن الخبــرة نــاجم عــن اخطــاء او تشــوهات فــي  -

ـــــــــــــــــــــــر او اســـــــــــــــــــــــتجابت  الشخصـــــــــــــــــــــــية (  Kuhlen,1968,P:347)ادراكـــــــــــــــــــــــ  للمثي
 (.،412,41:,ص6115صالح,)

الـــذي يمثـــل احـــد رواد نظريـــة الـــتعلم االجتمـــاعي, يفتـــرع ان ( جوليـــان روتـــر)امـــا    
كتسب من خـالل خبراتنـا مـ  النـاس, ويـرى  ـرورة تفحـص معظم سلوكنا متعلم وان  م
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االحــداث الســـابقة فـــي حيـــاة الفـــرد مـــن اجـــل فهـــم ســـلوك  الحا ـــر بشـــكل كـــاِف, واقـــام 
نظريتــ  علــى مفــاهيم الــتعلم ومبادئــ  وركــز علــى توقــ  التعزيــز اي ان االفــراد يتوافقــون 

لو  يقومـون بـ  حسب ما يتوقعون  من تعزيز نتيجة س ويتمردون سلوكيًا او ي طربون
 (.61,64:,ص،4،2صالح,)

 
 :تفسير التحليل النفسي

و التهــيج الـــى ان جميــ  الغرائــز تهـــدف الــى تخفــيع التــوتر ا (فرويــد)يفتــرع    
وقــد تمحــورت , فـي نهايــة المطـاف الــى الق ـاء عليهمــا تمامــاً  حـدهما االدنــى وصـوالً 

اس تـــدفعهم رابـــات كتابـــات فرويـــد المبكـــرة حـــول الـــداف  الـــى البقـــاء وافتـــرع ان النـــ
واطلق فرويـد علـى هـذا الـداف  , عارمة لكسب المتعة او اللذة والمحافظة على الذات

ولكنـــ  بعـــد ان شـــاهد الماليـــين مـــن النـــاس فـــي الحـــرب العالميـــة فقـــدوا . اســـم ايـــروس
افترع وجـود دافـ  اخـر لـدى البشـر وهـو الـداف  الـى المـوت وتـدمير الـذات , حياتهم
والخلــود والطمانينــة التـي لــم تتحقــق لنـا اال فــي رحــم االم , يـاةالــى حالــة الالح والعـودة

 .او على ثديها واطلق فرويد على هذا الداف  اسم ثاناتوس
يعتقـد بـان اشـبال اريـزة المــوت  (فرويــد)والن هـاتين الغريـزتين متعار ـتان فـان    

بــد الفيكــون , (التمــرد ) يتحقـق بتحويــل العــدوان الموجــ  نحــو الــذات اصــال الــى الخــارج
لـم تجـد اريـزة اذا فـ, ناندمر انفس اخر اذا اردنا ان ال او شخصاً  لنا من ان ندمر شيئاً 

فــان النــاس ســيلجاون الــى العــدوان مــن وقــت , للتعبيــر عــن نفســها مقبــوالً  المــوت طريقــاً 
 نحتــاجويعتقــد فرويــد باننــا . لــديهم اخــر الطــالق الطاقــة العدوانيــة المتراكمــة وقــت الــى

مثـل حاجتنـا الـى الطعـام  نيـة المـدمرة الكامنـة لـدينا تمامـاً لطاقـة العدواالى التعبير عن ا
 .(772:ص.6116.مكلفين)اخر حين والشراب من حين الى

 :التي هي بين مكونات الشخصية  , الصرالفمن االسباب الم دية للتمرد النفسي   
ون مـن ان الشخصـية التـي تتكـ(  Super Ego)االنـا العليـاو  ( Ego)االنـاو (  Id)الهـو

الهــو واالنــا وحســب تكــون شخصــية انانيــة, ويمكــن تتصــرف الشخصــية بفعاليــة ولكــن 
الــذي اخــذ فــي ( االنــا العليــا)هــذه التصــرفات قــد تكــون ايــر اجتماعيــة, وهنــا يــاتي دور 

لمعــايير االجتماعيــة, النمــو والتطــور مــ  عمليــة وقــدرة علــى تشــرب القــيم وامتصــاص ا
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ســال  الشــخص وراباتــ  وتخيالتــ  فيقبــل بع ــها الرقيــب الــذاتي علــى م نزلــةويعمــل بم
 (.6،,4،:,ص6111الجاموس,()116:,ص4،21الجبوري,)ويرفع البعع االخر

فعــدم تحقيــق التـــوازن بــين المنظومــات الـــثالث فــي تكــوين الشخصـــية, يجعــل الفـــرد    
مما يكون قوة  ااطة تكبت الـدواف   او التمرد والعدوانوالقلق  فريسة للصرال والتوتر

بهــا فــي اعمــاق الالشــعور وهــذا بــدوره يــ دي الــى االعــراع النفســية المر ــية,  وتــزج
ــــــــــــات  ــــــــــــل و لي ــــــــــــي صــــــــــــور حي ــــــــــــت ف ــــــــــــر عــــــــــــن هــــــــــــذا الكب ــــــــــــرد التعبي ويحــــــــــــاول الف

 (.646:,ص4،22صالح,) (411:,ص6111الجاموس,)الدفال
ـــد فـــي         ـــديون الجـــدد عـــن فروي ـــف الفروي دور العوامـــل  تأكيـــدجوانـــب, كعـــدة اختل

مــن و . بيولوجيــةيــة التــي اافلهــا فرويــد وذلــ  بتاكيــده علــى العوامــل الاالجتماعيــة والثقاف
يركـــــز  دلـــــر علـــــى ,اذ (  Adlerالفريـــــد  دلـــــر)رواد مدرســـــة التحليـــــل النفســـــي الجـــــدد 

ان الشخصـية اجتماعيـة التكـوين, وان خبـرة  وصـففية فـي سـلو  الفـرد بالتاثيرات الثقا
فـــي تعلـــم االســـاليب الســـليمة فـــي  الحيـــاة العائليـــة التـــي يعيشـــها الفـــرد ذات تـــاثير كبيـــر

يء, مــ  امكانيــة تغيــر الحيــاة, فالشــخص الســليم والصــحي هــو الــذي يعــيش وفقــًا لمبــاد
وفقًا للظروف الواقعية واالستثنائية والتوج  نحو تحقيق اهداف تتفـق مـ   ىءهذه المباد

 (.424:,ص1،،4داود والعبيدي,) ,(6،:,ص4،22صالح,)لحة االجتماعية المص
, ان العوامــــــل االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة تصــــــوغ E.Fromm)يــــــر  فــــــروم ا)وراى   

وتشـــكل شخصـــية الفـــرد, مـــ  ابقـــاء تـــاثير الطبيعـــة البشـــرية, وان لـــدى االنســـان القـــدرة 
ـــ ـــذالتوافـــق مـــ  االنظمـــة االجتماعيـــة, والمجتمـــ  الصـــحي هـــو ال وال صـــحية ي يقـــدم حل

لفــــرد تــــوترات المجتمــــ  ايــــر الصــــحي الــــذي يســــبب ل خــــالفالشــــبال حاجــــات الفــــرد ب
لحـــب واالنتمـــاء الـــى ا قيقـــي بهويـــة الـــذات ويكبـــت حاجاتـــ وتحرمـــ  مـــن االحســـاس الح

 (.643-645:,ص،4،2صالح,)حس باالاترابوي
 :تفسير السلوكيين 

عــد متعلمــة او مكتســبة وذلــ  ت الســلو  العــدواني والتمــردطبقــًا للســلوكية فــان انمــاط    
يشتمل على خبرات تشـير  سويسلو  اللها الفرد, وال الخبرات التي يتعرع عن طريق

الــــــــــى كيفيــــــــــة االســــــــــتجابة لتحــــــــــديات الحيــــــــــاة والتــــــــــي ســــــــــوف تقابــــــــــل بــــــــــالتعزيز او 
 (.65:,ص6111محمد,)التدعيم
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وجهة نظـر السـلوكيين تتطلـب الكفايـة والسـيطرة علـى الـذات  منفالشخصية السوية    
وتعلـم التصـرفات واالمكانية على قم  التصرفات التي لـم تعـد مـن المعـززات االيجابيـة 

ويتحقــق التوافــق اذا اســتطال الشــخص ان يكتشــف  .الفاعلــة فــي بلــوغ االشــياء المفيــدة
الشــروط والقــوانين الكامنــة فــي الطبيعــة والمجتمــ  لكــي يســتطي  بموجبهــا ســد حاجاتــ  

 الســـوي وايـــر الســـويوتجنـــب المخـــاطر, فالشخصـــية نتـــاج الـــتعلم وازاء هـــذا فالســـلو  
شخصـــية الفـــرد تكـــون عاداتـــ  االيجابيـــة التـــي يمكـــن تعلمهـــا  يمكـــن تعلمهـــا اي ـــًا, وان

 (.54,56:,ص3،،4الشمري,)بنفس الوسيلة وذل  عن طريق التعزيز
العجـز : يركـز عليهـا السـلوكيون هـي اال ـطرابات وهنال  اربعـة انـوال سـلوكية مـن   

فــي الســلو , تســارل فــي الســلو , ســيطرة ســلو  ايــر مناســب, وانظمــة تعزيزيــة ايــر 
 .ةمالئم
يحــــدث ( Behaviour Deficit)فــــي النــــول االول منهــــا , عجــــز فــــي الســــلو     

هـو متوقـ  فـي ذلـ  المجتمـ , يـ دي  انخفاع في تكرار سـلو  معـين بالمقارنـة مـ  مـا
واالمثلـة علـى ذلـ  عـدم . الى  عف في المهارات العملية والذهنيـة واالجتماعيـة للفـرد

الصـف وفشـل اكتسـاب الطفـل الكـالم او رابة الطالب في االجابة على االسئلة داخـل 
القـــدرة علـــى االنشـــغال بالعـــاب تعاونيـــة, وميـــل بعـــع الكبـــار الـــى االنســـحاب وتجنـــب 

ويطلــق . (ربمــا يعــد نوعــًا مــن التمــرد فــي بعــع االوســاط التربويــة)التفاعــل االجتمــاعي
العجـــز فـــي الســـلو , ويكـــون هـــدف المعـــالج الســـلوكي هـــو :علـــى جميـــ  هـــذه االنـــوال 

 .زيادة تكرارها العمل على
 بخــالف ( Behaviour Excees)يكــون النــول الثــاني, تســارل الســلو   حــين فــي   

يحصــل فــي هــذا النــول زيــادة عاليــة فــي تكــرار الســلو  بالمقارنــة  إذالنــول االول تمامــًا, 
الطفــل النشــط جــدًا : مــ  المعــايير الســائدة فــي المجتمــ  عــن ذلــ  الســلو  وامثلــة ذلــ 

س مستقرًا في الصـف ويكـون فـي حالـة اسـتثارة عاليـة, وفـي هـذه الذي اليستطي  الجلو 
 .الحالة يكون هدف المعالج السلوكي هو خفع تكرار هذه االنوال من السلو 

( Inappropriate Stimulus)امــا النــول الثالــث, ســيطرة المثيــر ايــر المناســب    
 مــن جابةيحصــل عنــد ا ــطراب العالقــة بــين المثيــر واالســتجابة, كــأن تحصــل االســتف

دون وجـــود اي مثيـــر مناســـب او ان المثيـــر يفشـــل فـــي اســـتدعاء االســـتجابة المناســـبة, 
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وامثلة النوعين السابقين يمكن ان تت من الرجل الذي يفسر االحاديث التي تـدور بـين 
مــن التفســيرات المناســبة )مرة تحــا   ــد حياتــ مجموعــة مــن االشــخاص علــى انهــا مــ ا

ة حيفشــل طبقــًا للســلوكيين فــي التمييــز بصــورة صــحي فــان الفــرد .(لتمــرد بعــع االفــراد
يكــــون هــــدف المعــــالج  بــــين المثيــــرات الخارجيــــة والداخليــــة, وفــــي مثــــل هــــذه الحــــاالت

 .السلوكي هو تاسيس تمييز مناسب
 Inadequate)امــــا النــــول الرابــــ  واالخيــــر, االنظمــــة التعزيزيــــة ايــــر المناســــبة   

Reinforcing Systems )  فـي السـلو  علـى  االنحرافانوال فان  ينظر الى بعع
كـالفرد الـذي )فـي مجتمعـ  االعتياديزيزيًا مختلفًا عن االنسان ان الفرد يمتل  نظامًا تع

وهنــــــــا يجــــــــب تعطيــــــــل المعــــــــززات ايــــــــر . (فهــــــــم الســــــــلو  المتمــــــــرد كســــــــلو  ســــــــوي
 (.467,461:,ص6115صالح,)ئمةمالال
 
 

 :النظريات االنسانية 
هـو سـعي علـم الـنفس الـى ان علـى هـدف مشـتر   يتفق علماء الـنفس االنسـانيون     

, عقالني يسعى الـى تحقيـق ذاتـ  نية, وعلى دراسة االنسان ككائنصبغة انسا ايكون ذ
والسعي لمساعدة الناس على فهـم انفسـهم والوصـول بامكانـاتهم الـى اقصـى حـد ممكـن 

التمــرد  يشــير روجــرز الــى ان االفــراد الــذين يعــانون مــن فــي مــا .تــالي اثــراء حيــاتهموبال
النفسي يعبـرون عـن بعـع الجوانـب التـي تقلقهـم فيمـا يتعلـق بسـلوكياتهم ايـر المتسـقة 
مــــ  مفهــــومهم عــــن ذواتهــــم, وان هــــذا التمــــرد يمكــــن ان يســــتمر اذا مــــا حــــاول االفــــراد 
االحتفـــاظ بـــبعع الخبـــرات االنفعاليـــة بعيـــدًا عـــن مجـــال االدرا  او الـــوعي وينـــتج عـــن 

خبرات اوتوحيدها كجزء من الذات التـي تتفكـ  وتتبعثـر ذل  استحالة تنظيم مثل هذه ال
ـــ  لذاتـــ  ـــد مزيـــدًا مـــن التـــوتر واالســـى , نظـــرًا الفتقـــاد الفـــرد قبول وهـــذا مـــن شـــان  ان يول

 (.62:,ص6117عسيري,() Naylor,1972,P:27)وبالتالي سوء التوافق
اء بتطـوير مـ  المقـربين اليـ  ويبـد السـيمان االنسان يتفاعل م  البيئـة و يعتقد كذل  ا   

يمــات االخــرين, ولكــي تطــور الشخصــية البــد مــن وجــود و مفهــوم الــذات القــائم علــى تق
تطــابق بــين الــذات المدركـــة والخبــرة او الــذات المثلــى فيكـــون الشــخص عنــدها متوافقـــًا 
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دون الشـعور بالتهديـدات او القلـق, وعـدم مـن ونا جًا وقائمـًا بوظائفـ  بصـورة طبيعيـة 
يــ دي الــى عــدم توافــق الفــرد, عنــدها يصــاب الفــرد  بينهمــاطــابق النــاتج عــن صــرال الت

 (.22:,ص،4،2صالح,) باشد حاالت التوتر والتمرد
ـــــ  وهرمـــــ  الشـــــهير ال فـــــي اكـــــد(  Maslowماســـــلو )امـــــا        معـــــروف بهـــــرم نظريت

كفــاح االنســان وفاعليتــ  المســتمرة الشــبال حاجاتــ , هــذه الحاجــات  اســتمرارالحاجــات 
حاجـــات البيولوجيـــة المرتبطـــة بوجـــود االنســـان المـــادي, الـــى تتـــدرج فـــي اهميتهـــا مـــن ال

تحقيـــق الــذات فـــي  اهميــة رتبطــة بوجـــوده النفســي, وي كـــدحاجــات االنســان النفســـية الم
شــملت  وعــدم التمــرد الســوي الجيــد, وقــام بو ــ  عــدة معــايير للتوافــق ســلو تحقيــق ال

ل المشـــكالت لحلهـــا, التمركـــز حـــو و التلقائيـــة, و قبـــول الـــذات, و االدرا  الفعـــال للواقـــ , 
اســـــتمرار تجديـــــد االعجـــــاب و االســـــتقالل الـــــذاتي, و نقـــــص االعتمـــــاد علـــــى االخـــــرين, و 

االهتمـــــــام القـــــــوي والعالقـــــــات و الخبـــــــرات المهمـــــــة االصـــــــلية, و باالشـــــــياء او تقـــــــديرها, 
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه و االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية, 

 (.43:,ص4،25موسى,()62:,ص6117عسيري,)االخرين
بيئيـــة اخـــرى تـــ دي الـــى التمـــرد  ات ايـــر المشـــبعة هنـــا  عوامـــلف ـــاًل عـــن الحاجـــ   
ق تطــور الــذات مثــل الطبقــة االجتماعيــة ومســتوى الــدخل, نقــص المعلومــات, قلــة و وتعــ

كـالقيم واالتجاهـات المختلفـة لعمـوم  اخـرى الفرص المتاحة للتطـور, ف ـاًل عـن عوامـل
ان والمدرسـين, لـذا ي كـد قـر المجتم  واالخرين المهمين في حياة الفـرد مثـل الوالـدين واال

الدور االيجابي الذي يمكن ان يقوم بـ  المحـيط لمسـاعدة االفـراد علـى الـتخلص  ماسلو
مــن ســوء تــوافقهم او انطــوائهم وتحقيــق ذواتهــم علمــًا بــانهم يســعون دائمــًا الــى مواجهــة 

 (.65:,ص2،،4العامود,)الظروف البيئية اير المناسبة بهدف النمو وتحقيق ذواتهم
 

 : ب على النظريات المفسرة للتمرد النفسيتعقي
حســــب المــــدارس بق مختلفــــة ائــــبطر  التمــــرد النفســــيتعــــددت وجهــــات النظــــر فــــي      

 عمالً مســــــت التمـــــردواختالفهـــــا, ومـــــن العلمــــــاء مـــــن تطــــــرق الـــــى شــــــرح كيفيـــــة حــــــدوث 
واالنحـــراف والعدوانيـــة  ـــطرابات والقلـــق مصـــطلحات ومفـــاهيم متعـــددة كالعصـــابية واأل
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عنــد االنســان بصــورة  حالــة التمــرد النفســيذهبــوا اليــ  فــي  خــر يصــب مــاولكــن وفــي اال
 .عامة
فمدرسة التحليل النفسي التي ارجعت الحاالت العصـابية او االمـراع النفسـية لـدى    

االنسان الـى المراحـل العمريـة االولـى لالنسـان اي الطفولـة مـن حيـث اشـبال الحاجـات 
ـــد ااذ . واالســـتجابة للغرائـــز -ان التثبيـــت فـــي احـــد مراحـــل النمـــو النفســـي( فرويـــد)عتق

لـد شخصـيات سـادية وعدوانيـة ومـا هـذه الشخصـيات اال شخصـيات  متمــردة الجنسـي يوا
. الى الصرال بين مكونات الشخصية التمردوارج  اسباب الحاالت العصابية او . نفسياً 

وايـــره اعيـــة مـــن كبـــت والتبريـــر ومـــن  راء فرويـــد انـــ  اذا لجـــاء الفـــرد الـــى اآلليـــات الدف
 . مفرط تتولد لدي  ا طرابات  سماها فرويد العصاب نحووب
احيــة االجتماعيــة وتاكيــده نامــا الفرويــديون الجــدد فقــد اخــذوا علــى فرويــد تهميشــ  ال   

علــى العوامــل البيولوجيــة والغرائــز والطاقــة, وهــم بــدورهم اكــدوا ان مــا تــ دي باالنســان 
 اعية والتفاعل االجتمـاعي مـ  تاكيـدهمالى السواء او اال طراب هي العالقات االجتم

رد والعالقات على الحياة الحا رة للف(  دلر) إذ ركزعلى بعع مفاهيم نظرية فرويد, 
محــددة للصــحة النفســية عنــد االنســان وان حصــل عنــده خلــل فــي  عــُدها االجتماعيــة و

الجوانــــب المــــذكورة تولــــد لديــــ  الشــــعور بــــالنقص وهــــي مــــن المعتقــــدات الخاطئــــة للفــــرد 
 .خصوص نفس  واالخرينب

عـــام اكـــدوا علـــى عوامـــل تعـــود الـــى التنشـــئة االجتماعـــة والشـــعور باالنتمـــاء  نحـــووب   
ولكــــن  نفســــ  علــــى نفــــس االتجــــاهاكــــدوا والبقيــــة ( فــــروم)و( هورنــــاي)لالخــــرين ومــــنهم 

ان االنـا ( هارتمـان)يـرى  إذ الشخصية السويةفي تحقيق  Egoبالتركيز على دور االنا
 .صة ب  لتحقيق التوافقل  الوظائف الخا

 و ـوعاتوجـود لم ال إذالنظـريتين مـ  النظريـات االخـرى ذهب اليـ  رواد  ويبعد ما   
مثـــــل االنـــــا او الهـــــو اال انهـــــم يشـــــتركون مـــــ  بعـــــع النطريـــــات فـــــي تاكيـــــدهم العامـــــل 

 .االجتماعي ومن قبل الفرويديون الجدد تحديداً 

فربمــا يتعــذر  البحــث هــذا ال عينــةواذا اردنــا االخــذ بالنظريــة هــذه فــي تفســير حــ      
عليــــ  التحليــــل النفســــي اكثــــر هــــي المراحــــل العمريــــة المبكــــرة فــــي  هذلــــ  الن مــــا ت كــــد
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تحديــدها توافــق االنســان ولــيس باالمكــان عقــد جلســات نفســية مــ  افــراد العينــة لمعرفــة 
 .حياتهم في الم ثرةما يهم وخبراتهم الالشعورية 

التغييرات التي تحصل فـي سـلو  االنسـان يحـدث  اما المنظور السلوكي فيعتقد بان   
نتيجة لتفاعل االنسان م  بيئت , والبيئة هـي التـي تشـكل شخصـية االنسـان عـن طريـق 
عمليـــات الـــتعلم الخا ـــعة لعوامـــل المثيـــر واالســـتجابة, او اشـــكال التعزيـــز المختلفـــة, 

فاالشــخاص  .الطريقــة نفســهابالتمــرد النفســي فالســلو  الســوي او المتوافــق يــتم تعلمــ  و 
ســلوكية حســنة نتيجــة للثــواب الــذي حصــلوا  اً ن تعلمــوا انماطــياالســوياء بنظــر الســلوكي

 . علي  مقابل ذل  السلو  المتوافق
مبــرر فلــيس مــن ال ــروري ان وقــ  كــل فــرد مــن  واالخــذ بالنظريــة هــذه اي ــًا ايــر  

وامــــل , واهمــــال العالتمــــردواالســــتجابة حتــــى يحصــــل لديــــ  العينــــة فــــي معادلــــة المثيــــر 
 .االجتماعية المختلفة الم ثرة على حياة االنسان

 جم عـن التنـافر الحاصـل بـين الـذات نـا سلو  التمرد ي اكد على انواالتجاه االنسان   
النفســي  التمــردالواقــ  الــذي يعيشــ  الفــرد فكلمــا زاد التنــافر هــذا ادى الــى  الخبــرات اوو 

الفــرد يعــيش فــي توافــق ويــدر  عنــد االنســان, امــا اذا كــان العكــس اي االنســجام فــان 
 .نفس  وبيئت  كما هي في الواق  وهو محقق لذات 

ق ذاتــ  او يعــيش قــنظــور يــرى بــان الفــرد كــي يحموالــراي المــدعم او المكمــل لهــذا ال   
حاجـــة الـــى الفـــي توافـــق  عليـــ  ان يشـــب  حاجاتـــ  االوليـــة والنفســـية واالجتماعيـــة, مـــن 

الحترام واالمن والقبول والحاجـة الـى االنتمـاء االى حاجة الاالكل والشرب والجنس الى 
ق للتـوازن وخالفهـا اهمية واشباعها محقـ ت, فكل حاجة ذاوالتعبير عن الذات والمعرفة

د واالتجاه المعرفي فقد اكد على العمليـات العقليـة فـي تحقيـق التوافـق عنـ .مخل بتوازن 
ا ـطراب  رهـن باالفكـار الفـرد وان  اتنظـيم المعلومـات التـي يمتلكهـ عـن طريـقاالنسان 

الالعقالنيــة, ويــرون بــان عمليــات تفكيــر الفــرد هــي التــي تحــدد ردود فعلــ  االنفعاليــة, 
ومنهم من يرى ان كيفية االعتقاد عند االنسان تجاه احداث حيات  هـي العامـل الحاسـم 

حيـــث الســـواء او اال ـــطراب, ويـــرون كـــذل  بـــان  فـــي تحديـــد شخصـــية االنســـان مـــن
فالشـــخص ايـــر  اكى او يقلـــد هـــو المحـــدد لســـلو  االنســـان اي ـــانمـــوذج الـــذي يحـــاال ًً
 .اً نموذجًا اير سوي او منحرفاقّلد  سويال
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امــــا االتجــــاه الوجــــودي فحــــدد اصــــالة الوجــــود فــــي الحيــــاة كمحــــ  لتوافــــق االنســــان    
, واالصــالة فــي المنظــور الوجــودي هــي تحقيــق تفرديــة الفــرد وتحقيــق االمكانيــة تمــردهو 
يعــيش الحيــاة  و ان يكــون عليــ  فــي مــا يراــب يكــونلفــرد علــى ان لبشــرية اي قــدرة اا

التــــي تليــــق بــــ , وبنظــــرهم ان لــــم تتحقــــق االصــــالة هــــذه فــــان الفــــرد يعــــيش فــــي حالــــة 
والمجتمــ  العليــل مــن االســباب الم ديــة الــى . ا ــطراب وســوء توافــق او يشــعر بــالقلق

 .اال طراب
ريــة ب رائهـا ومـا ذهبـت اليهــا الـتفحص العميـق لكــل النظريـات يتبـين ان كـل نظ بعـدو    

يمكـــن  االنســـان, وال مـــرداوعـــاملين مـــن العوامـــل المـــ ثرة فـــي ت اطـــت ناحيـــة او عـــامالً 
اافـــال اين مـــن العوامـــل المـــذكورة كعامـــل مخـــل بـــالتوافق االنســـاني وكلهـــا واقعيـــة فـــي 
تفسيرها وربما الفرق واالف لية بين النظريات تكمن في المدى او الشمولية اي تغطيـة 

علـــى  اكـــدنا واذا مـــاكـــذل ,  ســـواءوال لتمـــردمـــن العوامـــل المســـببة ل نظريـــة ألكبـــر قـــدرال
هي النظريـة المعرفيـة كونهـا ت كـد علـى كيفيـة ادرا  وفهـم  نظرية متفقة م  هذا البحث

وتفســـير االحـــداث فـــي محـــيط الفـــرد ونحـــن بصـــدد معرفـــة ماهيـــة عمليـــة العـــزو والقمـــ  
 .عمليتين المعرفيتين و دورهما في تمرد االنسانالفكري في التمرد النفسي ومدى اثر ال
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 :لدى طلبة الجامعة  القمع الفكريدراسات تناولت :  االولالمحور 
الفكـري باللغـة  بعد البحث والتقصي لم يعثر الباحث على دراسات سـابقة عـن القمـ    

عاهـــد والم سســـات  خـــر دراســـات ســـابقة عربيـــة فـــي الجامعـــات والم ىالعربيـــة او بمعنـــ
 .ا من دراسات اجنبيةوقد تم ذكر ما تم الحصول عليه ,العلمية التربوية والتعليمية

 
 : Purdon 2004دراسة 

القمـــ  الفكـــري مـــن قبـــل االفـــراد  القـــة بـــين اعتمـــادهـــدفت الدراســـة الكشـــف عـــن الع   
 فـــردُا, باتبـــال المـــنهج( 61)اي الوســـواس القهـــري , وتكونـــت العينـــة مـــن ( OCD)وال

خ ـعت العينـة لمـدة ثالثـة ايـام للقمـ   إذالتجريبي في الدراسة اسـلوب العينـة الواحـدة, 
الفكـــري وبمعـــدل ثـــالث محـــاوالت فـــي اليـــوم الواحـــد, وبعـــد تطبيـــق اســـترتيجيات القمـــ  
الفكــري مــن قبــل االفــراد الــذين كــان لــديهم الوســواس القهــري تبــين انهــم لــم يتمكنــوا مــن 

ســـها علـــيهم, وكـــانوا اكثـــر قلقـــًا لتـــي كانـــت تفـــرع نفحصـــر الهـــواجس واالفكـــار التـــي ا
مـــزاج  ســـلبي مـــن تســـلط تلـــ  االفكـــار, ومـــن بـــين النتـــائج تبـــين كـــذل  ان االفـــراد  وذوي
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الذين لديهم فكرة مسيطرة واحدة اكثر قدرة على القم  مقارنة م  الذين لديهم اكثـر مـن 
 Purdon), 2004 ).فكرة او عدة افكار معاً 

 
 : Shipherd & Beek 2005دراسة 

هـدفت الدراســة الــى الكشــف عــن دور القمــ  الفكـري فــي التقليــل والتخفيــف مــن  ثــار    
( 65)فــردًا,  (55)بعــد الصــدمة, وتــم أخــذ عينــة مكونــة مــن  وا ــطرابات  ــغوط مــا

ن فــردًا االخــرو ( 71)لصــدمة النفسـية, مـنهم نجــوا مـن حــوادث مختلفـة ولــم يكــن لـديهم ا
, وكـانوا مـن  PTSD اعـراع تاليـة للصـدمة النفسـية يكـانوا نـاجين مـن الحـوادث وذو 

ــــى ( 11-61)االعمــــار ــــاحثين عل ــــذاتي مــــ  اشــــراف الب ــــم االعتمــــاد علــــى التقــــويم ال وت
قمـ  االفكـار التـي تـراودهم ومـن  PTSDمحطات االختبارات, وُطلـب مـن مجموعـة ال

المجموعــــة االخــــرى كــــذل  , وتبــــين ان المجمــــوعتين تمكنتــــا مــــن قمــــ  االفكــــار ولكــــن 
ة قصيرة, اسـتمرت الدراسـة ت االفكار اليهم مرة اخرى بعد مدرجع PTSDجموعة الم
ـــة ال( 3) ـــدى عين ـــام, وظهـــرت ل ـــق حســـب جـــداو  PTSDاي ـــة والقل ـــاب والعدائي  لاالكتئ

 (Shipherd & Beek, 2005) .الدراسة
 

 : Najmi et al 2006دراسة 
 ـــغوط القمـــ   قـــة بـــين اســـتراتيجية التعامـــل مـــ عـــن العالهـــدفت الدراســـة الكشـــف    

الفكــري الشــعورية و محــاوالت إيــذاء الــذات الســلوكية والفكريــة, اي القيــام بافعــال تــ دي 
كـــار االنتحاريـــة وميـــول واالف( SISB)الـــى إيـــذاء الـــذات او االنتحـــار والُمشـــار اليهـــا ب

, ُأخــذت عينــة مــن (NSSI)اليهــا بالهادفــة الــى المــوت الحتمــي أشــير ايــر االنتحــار 
ســنة, مــن العيــادات ( ،4 -46)فــردًا مــن بــين االعمــار( 31)عــددهم  المــراهقين البــالا

مكونـــــة مــــــن  ثقافـــــاتالنفســـــية او عيـــــادات االرشـــــاد النفســـــي, وكانـــــت الدراســـــة عبـــــر 
االوربــافريقيين واالفريقــامريكيين واالســيااوربيين وجنســيات اخــرى, طبقــت علــيهم مقيــاس 

وللتعـــرف علـــى  فقـــرة,61المكـــون مـــن ( White bear)القمـــ  الفكـــري المعـــروف ب
المقـابالت مـ  االفـراد للتعـرف علـى افكـارهم, وبينـت النتـائج  ء ُاعتمـدتمحاوالت االيـذا
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ان االفراد الذين لديهم االفكار االنتحاريـة السـلوكية والفكريـة لـديهم درجـات عاليـة علـى 
 (Najmi et al, 2006 ).مقياس القم  الفكري

 
 : Crowe et al 2007دراسة 

الكشــف عــن العالقــة بــين القلــق واداء الــذاكرة الفعالــة والقمــ  الفكــري هــدفت الدراســة    
فـــردًا, مكونـــة ( 24) والخـــوف, وكانـــت العينـــة متكونـــة مـــن افـــراد ايـــر ســـريريين بلغـــت 

ســــــنة, ُأعطيـــــت للعينــــــة ( 27 – 42)ذكـــــرًا, ومــــــن االعمـــــار ( 74)انثــــــى و( 71)مـــــن
بـين ان النحـدار الهرميـة تاستبانات لقيـاس القلـق والقمـ  الفكـري والخـوف, وبتحلـيالت ا

اداء الـذاكرة العاملـة, ولـ  االثـر االقـل علـى مهـام الـذاكرة  الخوف ل  االثر الوا ح فـي
الداء العــام لالفــراد وذلــ  عــن ا والقلــق أثرتــا فــياللفظيــة, وبصــورة عامــة فــإن الخــوف 

مــاظهر مــن المســتويات البائنــة للقمــ  الفكــري, وتبــين ان القمــ  الفكــري لــم يفــد  طريــق
 (Crowe et al, 2007 ).التي حاولوا قمعها لتغلب على االفكار السلبيةا
 

لدى طلبة  ( وجهة الضبط)االعتقادات الضمنية دراسات تناولت :الثانيالمحور 
 :الجامعة 

 

 :الدراسات العربية  -
  : 0222اهلل دراسة عبد   
ومن ,  م ال بط والتفا ل والتشا وجهةهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين    

اهداف الدراسة اي ا التعرف على الفروق بين الجنسين في التفا ل والتشا م ومصدر 
طالبا وطالبة من المدارس االبتدائية السورية ( 671)عينة الدراسة من  تألفت. ال بط
اشتملت .سنة ( 44-2)طالبة تتراوح اعمارهم ما بين ( 445)طالبا و( 445)بواق  

والقائمة العربية للتفا ل والتشا م من , س مصدر ال بط ادوات الدراسة على مقيا
 ( 2،،4)اعداد احمد عبد الخالق 

نتــائج الدراســة الــى وجــود ارتبـــاط موجــب ودال احصــائيا بــين مصــدر ال ـــبط  أشــارت
نتـــائج الدراســـة  وأشـــارت. الـــداخلي والتفـــا ل وبـــين التشـــا م ومصـــدر ال ـــبط الخـــارجي
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فــــي التفــــا ل والتشــــا م  واإلنــــاث لــــذكورابــــين اي ــــا الــــى انــــ  ال توجــــد فــــروق جوهريــــة 
 (6111عبداهلل, ).ال بط  ومصدر

 
 0222  الحـــمدانيدراسة    
لـــديني لـــدى طلبـــة الجامعـــة , و اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى مســـتوى االلتـــزام ا   

عــام كونــ  يتصــف بأنــ  خــارجي أم داخلــي  ,  وجهــة ال ــبط لــدى طلبــة الجامعــة بنحــو
الجـنس والتخصـص : وق  ال بط لدى طلبة الجامعة تبعًا لمتغيـري وداللة الفرق في م

, وطبيعـــــــة العالقــــــــة بـــــــين متغيــــــــري االلتــــــــزام الـــــــديني وموقــــــــ  ال ـــــــبط لــــــــدى طلبــــــــة 
طالبـــة , و ( 411)والعينـــة تكونـــت مـــن طلبـــة كليـــات جامعـــة تكريـــت  بواقـــ  .الجامعـــة

ة ببنائ  , ومقيـاس واستعان الباحث بمقياس االلتزام الديني قامت الباحث.طالبًا ( 411)
ــــو  ــــ  ال ــــبط المعــــد مــــن قبــــل الحل امــــا الوســــائل االحصــــائية فكانــــت ( .،4،2) موق

,  معادلــة معامــل ارتبــاط بيرســون , لعينتــين مســتقلتين االختبــار التــائي لعينــة واحــدة  و 
فقد توصل البحث إلى إن طلبة جامعـة تكريـت : ومن ابرز النتائج. براون  –سبيرمان 

الذكور عن اإلناث في موقـ  ال ـبط , فموقـ   فني عال , وال يختليتصفون بالتزام دي
ــــة األقســــام العلميــــة عــــن طلبــــة األقســــام   ــــبط كــــل منهمــــا داخلــــي , وال يختلــــف طلب
اإلنسانية في موقـ  ال ـبط , وتبـين وجـود عالقـة  ـعيفة بـين موقـ  ال ـبط الخـارجي 

تغيـــري االلتـــزام الـــديني وااللتـــزام الـــديني , ووجـــود عالقـــة ايجابيـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين م
 (6115الحمداني, ).وموق  ال بط الداخلي 

 
 : 0222دراسة البراق  

 بـين وجهـة ال ـبط و ةالالعقالنيـ األفكـار انتشـار مـدى معرفـة الدراسـة تاسـتهدف    
 والتعـرف , بينهمـا والفـروق المنـورة بالمدينـة والجامعـة اإلسـالمية طيبـة جامعـة طـالب
 لدى التحكم ومركز الذات من تقدير وكل الالعقالنية ألفكارا بين العالقة طبيعة على

 فـي (أدبـي  /علمـي) الدراسـي  التخصـص أثـر علـى والتعـرف , الجـامعتين طـالب
 الجـامعتين بـين مـوزعين طـالب ( 715 ) مـن العينـة تكونـت. الالعقالنيـة  األفكـار
 ) و علمـيال القسـم مـن طـالب ( 412 ) منهم جامعة طيبة من طالباً  ( 427 ) منهم
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 في  واعتمد . اإلسالمية من الجامعة طالباً (  416) ,  األدبي القسم من طالباً  ( 53
 , الـذات تقـدير , ومقيـاس والالعقالنيـة العقالنيـة األفكـار مقيـاس  :هـي أدوات ثـالث

 ومعامـل  , اختبـار التـائي اعتمـاد تـم  :والوسـائل األحصـائية . الـتحكم مركز ومقياس
 بـين تنتشـر الالعقالنيـة األفكـار أن إلـى توصـل البحـث: النتــائج و .بيرسـون  ارتبـاط
 ذات فـروق وجـود,   مرتفعـة بنسـب اإلسـالمية الجامعـة وطـالب طيبـة جامعـة طـالب
 طـالب الجامعـة ودرجـات طيبـة جامعـة طـالب درجـات متوسـطي بـين إحصائية داللة

 عالقـة وجـود عـدم, و طيبـة  جامعـة طـالب لصـالح الالعقالنيـة األفكـار فـي اإلسالمية
ارتباطيــــــــــة بــــــــــين االفكــــــــــار الالعقالنيــــــــــة ومركــــــــــز ال ــــــــــبط بالنســــــــــبة الــــــــــى طــــــــــالب 

  . (6112البراق,(الجامعتين
 

 :0211دراسة البعاج  
ال ــبط لــدى طلبــة  وجهــة التعــرف علــى مســتوى فعاليــة الــذات , و دراســةال تهــدف   

وفــق لــى عالجامعــة , والفــروق فــي فعاليــة الــذات و موقــ  ال ــبط لــدى طلبــة الجامعــة 
ـــة ) اتمتغيـــر  , والعالقـــة بـــين فعاليـــة الـــذات وموقـــ  ( الجـــنس , والتخصـــص , والمرحل

. ليـة الـذاتال بط لدى طلبة الجامعة , ومدى اإلسـهام النسـبي لموقـ  ال ـبط فـي فعا
األولـى  كليات جامعة بغـداد ومـن المـرحلتين من طلبةمن (  111)من  وتكونت العينة

( ،67)مـن الـذكور و( 424)بواقـ  قـة العشـوائية الطبقيـة رهم بالطريتم اختيـا ,والرابعة 
وكانـت اداة  .مـن االنسـاني(651)من التخصص العلمي و( 412)بواق  ,  اإلناثمن 

 ت الدراسـةتوصـلو  .موقـ  ال ـبطمقيـاس  و ,قياس فعالية الذات قامـت الباحثـة ببنائـ  
عدم وجـود فـروق أن ال بط الداخلي متساو  لدى الطلبة م  ال بط الخارجي , و   إلى

نـاث) في موق  ال بط وفق متغيرات الجنس  دالة إحصائيا والتخصـص , ( ذكـور , وا 
عـــدم وجـــود و , ( األولـــى , والرابعـــة)والمرحلـــة الدراســـية , ( علمـــي , إنســـاني)الدراســـي 

, وبــين الجــنس والمرحلــة , فــي التفاعــل بــين الجــنس والتخصــص  فــروق دالــة إحصــائيا
بـين الجـنس والمرحلـة والتخصـص فـي موقـ  ال ـبط   , و , وبين المرحلة والتخصـص 

جود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين فعالية الذات وموق  ال ـبط  , كذل  و و 
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ـــــــــاً وأ ـــــــــداخلي يســـــــــهم ايجاب ـــــــــ  ال ـــــــــبط ال ـــــــــة  ن موق ـــــــــدى طلب ـــــــــذات ل ـــــــــة ال ـــــــــي فعالي ف
 (6144البعاج,).الجامعة

 
 :  0210دراسة الشمري 

 وجهــــة القــــة بــــين التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي والتعــــرف علــــى الع هــــدفت الدراســــة  
مــا ا, طالبــًا وطالبــة( 1،)ال ــبط لــدى طــالب كليــة التربيــة الريا ــية, بأخــذ عينــة مــن 

وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بــين التوافــق النفســي فــروع البحــث فقــد افتــرع الباحــث 
ث حـــأمـــا منهجيــة الب. االجتمــاعي ومركــز ال ـــبط لــدى طــالب كليـــة التربيــة الريا ــية

جراءات  الميدانية فقد اعتمد لمسحي لحل مشـكلة الباحث المنهج الوصفي باألسلوب ا وا 
أمــا عــرع ,لنفســي ومقيــاس ال ــبطالباحــث مقيــاس التوافــق ا البحــث وقــد اعتمــد كــذل 

النتائج وتحليلها  ومناقشتها فقد ظهـرت مـن خـالل النتـائج وجـود عالقـة ارتبـاط معنويـة 
 اهم -:ت من  فقد اما الباب الخامس,ومركز ال بط  بين التوافق النفسي االجتماعي

اظهـــرت النتـــائج بوجـــود عالقــــة ارتبـــاط معنويـــة بـــين التوافـــق النفســــي  االســـتنتاجات إذ
 (6146الشمري, ).االجتماعي ومركز ال بط

 

 :0212دراسة عمر 
: كـــل  مـــن التشـــا مية و / النزعـــة التفا ليـــة  إلـــى فحـــص العالقـــة بـــين هـــدفت الدراســـة

, ووجهـة ال ـبط , ة ألساليب المعاملة الوالدية فراد العينة من طالب الجامعإدراكات أ
تلـ  المتغيـرات  عـن طريـقالتشـا مية / عـة التفا ليـة إلى محاولة التنبـ  بالنز  هدفت كما
التخصــــص , أي ــــًا الكشــــف عــــن مــــدى تــــأثير بعــــع العوامــــل الديمجرافيــــة كالســــنو , 

و . علـــى النزعـــة التفا ليـــة التشـــا مية  الترتيـــب المـــيالديو , حجـــم األســـرة و , الدراســـي 
بمتوسـط طالبًا من كلية المعلمين في بيشـة بالسـعودية ( 425)تألفت عينة الدراسة من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري و , عامــــــــــــــــــــــــــــــــــًا (  66065) عمــــــــــــــــــــــــــــــــــري   ( 4041) انحــــــــــــــــــــــــــــــــــراف معي
قد طبق علـى أفـراد العينـة عـدد مـن االختبـارات هـي و , ومن تخصصات علمية وأدبية 

و , صــــورة األب )مقيــــاس أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة و ,   مالتشــــا/ مقيـــاس التفــــا ل : 
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وتـــم اختبـــار . للكبـــار( الخـــارجي / الـــداخلي ) و مقيـــاس وجهـــة ال ـــبط , (صـــورة األم 
معامــــل ارتبـــــاط : فــــروع الدراســــة باألســــاليب اإلحصــــائية المناســــبة التــــي تمثلــــت فــــي

 بـــاين الثنـــائيتأســـلوب تحليـــل ال, أســـلوب تحليـــل االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد , بيرســـون 
إمكانيــــة التنبــــ  : أســــلوب تحليــــل التبــــاين البســــيط و أســــفرت النتــــائج عــــن و , (6×  6)

و جهـة ال ـبط و أسـلوب االتـزان : متغيـرات  عـن طريـق التشـا مية/ عة التفا لية بالنز 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألب/   التذب

 يذالحماية الخـاص بـاألم كمـا لـم تكشـف النتـائج عـن وجـود أثـر / وأسلوب االستقالل 
ـــة ألي  مـــن عـــاملي الســـن والتخصـــص األكـــاديمي أو للتفاعـــل بينهمـــا فـــي النزعـــة  دالل

كمــا لــم تكشــف النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية , التشــا مية / التفا ليــة 
و . التشـــا مية راجعـــة إلـــى حجـــم األســـرة أو الترتيـــب المـــيالدي / فـــي النزعـــة التفا ليـــة 

 (6147عمر,) .نظرية و نتائج الدراسات السابقةنوقشت النتائج في  وء األطر الو 
 
 
 

 :الدراسات االجنبية  -
 : (Landine&stewart 1998)دراسة 

العمليـات مـاوراء المعرفيـة : هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقـة بـين المتغيـرات    
metacogniton, واالنجـــــاز الدراســـــي, الذاتيـــــة,  الدافعيـــــة , وجهـــــة الـــــتحكم, الكفـــــاءة

لقيـــاس العمليـــات مـــاوراء ( Biggs 1987)مقيـــاس :مقـــاييس عـــدة منهـــا  واعتمـــدت
 & Noeicki)لتوجـ  الدافعيـة ولوجهـة الـتحكم مقيـاس ( Harter 1981)المعرفيـة و 

Strikland 1973 )ومقيـاس(Sharer et al 1982 )الذاتيـة, وُأخـذت عينـة  للكفـاءة
وكانــت االداة  وطالبــة, طالبــاً ( 46)مكونــة مــن  High Schoolمــن احــدى المــدارس 

االحصــائية اليجــاد العالقــات معامــل ارتبــاط بيرســون, وبينــت النتــائج عالقــات موجبــة 
ركــــز الــــتحكم م ن متغيــــرات الدراســــة, بالنســــبة الــــى وجهــــة الــــتحكم كــــان الطلبــــة ذويبــــي

ًً وجهـــدا  ألســـتخدام العمليـــات مـــاوراء المعرفيـــة لعـــدم كفـــاء تهم الخـــارجي اكثـــر اعتمـــادًا
 (Landine&stewart 1998) .الذاتية العالية
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 ( :Milley & et al, 2003)دراسة 
هدفت الى استقصاء مـدى وعـي الطلبـة الـذين يعـانون مـن مشـكالت سـلوكية معقـدة    

تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة  وذلـــــ  بمقـــــارنتهم بالطلبـــــة االعتيـــــاديين إذ لمصـــــادر ال ـــــبط,
كالت الســلوكية طالبــًا مــن ذوي المشــ( 35)و طالبــًا مــن الطلبــة االعتيــاديين( 452)نمــ

ــــاكي االمريكيــــة, ــــة كنت ــــيهم مقيــــاس موقــــ  ال ــــبط,  فــــي احــــدى مــــدارس والي طبــــق عل
هــرت النتــائج ان الطلبــة مــن ذوي ال ــبط الخــارجي اكثــر مــياًل للتمــرد والمشــكالت واظ

 (Milley & et al, 2003) .السلوكية مقارنًة باقرانهم
 

 ( :Marsiglia et al, 2007)دراسة 
شف عن أثر وجهة الـتحكم وأسـاليب معاملـة الوالـدين فـي التطـور هدفت الدراسة الك   

المراحـل الخمـس االولـى,  والسيما(  4،35اريكسون)ي حسب نظرية النفسي االجتماع
 , واعتمـدت(65 -42)بة من االعمارطالبًا وطال( 771)وشملت الدراسة عينة مكونة 

ــــــــدين ومقيــــــــاس( Buri,1991)مقيــــــــاس  ــــــــة الوال ومقيــــــــاس  ,(Hawley,1988)لمعامل
(Rotter,1966 )ان اســلوب الثقــة المتبادلــة مــن   وبينــت النتــائج. لقيــاس وجهــة الــتحكم

وجهـــة ال ــبط الخـــارجي عــامالن مـــ ثران فــي تنميـــة وتطــور شخصـــية الفـــرد الوالــدين و 
 Marsiglia) .وجهة  بط الخارجيالمعاملة المسيطرة والمتساهلة و  اكثر من اسلوب
et al, 2007) 

 
 ( :April et al, 2012)دراسة 

هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة اثـــر وجهـــة الـــتحكم الخـــارجي والـــداخلي علـــى مســـتويات    
روتــر )عنــد الطلبــة, وقــد ُطبقــت مقيــاس  Well-Beingالشــعور بالســعادة او الرفاهيــة 

 Sandvik&Dienerand)مقياس  هة التحكم, ولقياس السعادة اعتمدتلوج( 4،22
Seidlitz 1993)صــائية فكانــت معامــل ارتبــاط بيرســون, والعينــة وســائل االح, امــا ال
( cape town)طالبـًا وطالبـة فـي كليـة االعمـال فـي جامعـة ( 441)كانـت عبـارة عـن

فــي افريفيــا الشــمالية, وبينــت النتــائج ان االفــراد الــذين لــديهم مــزيج متــوازن مــن وجهــة 
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لــذين هــم فقــط الــتحكم الــداخلي والخــارجي اكثــر تمتعــًا بالســعادة والرفاهيــة النفســية مــن ا
 (April et al, 2012) . بط خارجي او داخليال يذو 
 

 :دراسات تناولت التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة  : الثالثالمحور 
 : الدراسات العربية  -

 ( : 1992)دراسة سلمان 
الدراســـة معرفـــة أثـــر كـــل مـــن التهديـــد وأهميـــة الســـلو  فـــي اســـتثارة التمـــرد  اســـتهدفت 

طالبــًا وطالبــة جامعيــة ( 462)تألفــت عينــة البحــث مــن . امعــة النفســي لــدى طلبــة الج
انــات وبعــد جمــ  البي. اختيــروا عشــوائيًا مــن كليتــي اآلداب واللغــات فــي جامعــة بغــداد 

االختبار التائي لعينتـين مسـتقلتين وتحليـل التبـاين الثالثـي  عتمادومعالجتها إحصائيًا با
تهديـــد عـــال كـــانوا أكثـــر تمـــردًا مـــن , أظهـــرت النتـــائج أن الطلبـــة الـــذين تعر ـــوا الـــى 

الطلبــة الــذين تعر ــوا الــى تهديــد واطــئ , وأن الــذكور أكثــر تمــردًا مــن اإلنــاث , وان 
هنـــا  فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية فـــي التمـــرد النفســـي وفقـــًا لمتغيـــرات حجـــم التهديـــد 

 .  (1،,ص2،،4سلمان ,)والجنس 

 :( 0221)دراسة الالمي 
اء مقيـاس للتمـرد النفسـي لـدى الشـباب وقياسـ  , والكشـف استهدفت هـذه الدراسـة بنـ   

عن داللة الفروق في درجة التمـرد النفسـي لـدى الشـباب تبعـًا لمتغيـر الجـنس وأسـاليب 
, ( العـــــداء –الـــــدفء ), ( التســـــامح–الصـــــرامة )المعاملـــــة الوالديـــــة بأبعادهـــــا األربعـــــة 

بلغـت ( . لصارم العـدائي ا –الصارم الدافئ )و ( التسامح العدائي –التسامح الدافئ )
وقــــد بنــــت . مــــن كليــــات الجامعــــة المستنصــــرية  طالبــــًا وطالبــــة( ،75)عينــــة البحــــث 

الباحثـــة أداتـــين األولـــى لقيـــاس التمـــرد النفســـي لـــدى الشـــباب , والثانيـــة لقيـــاس أســـاليب 
محتـــوى وصـــدق المعاملـــة الوالديـــة , وتحققـــت مـــن صـــدق األداتـــين بطريقتـــي صـــدق ال

الوســائل اإلحصــائية المتمثلــة بمعامــل أرتبــاط بيرســون واالختبــار  دعتمــاالبنــاء , وبعــد ا
التــائي لعينتــين مســتقلتين وتحليــل التبــاين واختبــار شــيفي  , أظهــرت النتــائج أن متوســط 
درجات التمرد النفسي لدى أفراد العينة كانت أوطأ من المتوسط النظري , وقد وجـدت 

ـــة فـــي درجـــة التمـــرد النفســـي تبعـــاً  ـــر الجـــنس  فـــروق ذات دالل ( إنـــاث  –ذكـــور )لمتغي
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لصــالح الــذكور , وان األســلوب الشــائ  مــن أســاليب المعاملــة الوالديــة للشــباب عمومــًا 
هـــو المتســــامح الـــدافئ , وقــــد ظهـــرت فــــروق ذات داللـــة إحصــــائية فـــي درجــــة التمــــرد 

( العــــــداء  –الــــــدافئ )النفســــــي تبعــــــًا ألســــــاليب المعاملــــــة الوالديــــــة ببعــــــديها الرئيســــــين 
الالمـــــــــي, ), إذ يـــــــــزداد التمـــــــــرد بزيـــــــــادة درجـــــــــة العـــــــــداء ( التســـــــــامح  –ة الصـــــــــرام)و

 (.4:,ص6114
 

 :0212دراسة العامري 
قيــاس التفكيــر المــزدوج و قيــاس التمــرد النفســي لـدى طلبــة الجامعــة ت الدراســةاسـتهدف   

العنـف والتمـرد النفسـي, : )و التعـرف علـى معامـل االرتبـاط مـا بـين لدى طلبة الجامعة
وقـد اقتصـر البحـث علـى (. التمـرد النفسـي والتفكيـر المـزدوجو كير المزدوج, العنف والتف

طلبة الجامعة المستنصرية للدراسة الصباحية ومن الجنسين وفي التخصصـين العلمـي 
 .واإلنساني للعام الدراسي

هــــداف البحــــث اختــــار الباحــــث عينتــــين مــــن مجتمــــ  البحــــث األولــــى اولتحقيــــق       
يكومترية اعتمــــدها الباحـــث فــــي اســــتخراج الخصــــائص الســــللتحليـــل اإلحصــــائي التــــي ا

( 111), وقـــد بلغـــت (ج , العنـــفالتمـــرد النفســـي , التفكيـــر المـــزدو ) للمقـــاييس الثالثـــة 
بالطريقة العشوائية الطبقية ذات االختيار المتساوي مـن الكليـات  روااختيوطالبة  طالب

 .والتفكير المزدوج, والعنف  وقام الباحث ببناء مقاييس البحث الثالثة التمرد النفسي ,
( SPSS)الحقيبـــــة اإلحصـــــائية عتمـــــادجـــــات اإلحصـــــائية المتمثلـــــة باوبعـــــد المعال     

االختبــار التــائي و االختبــار التــائي لعينــة واحــدة , و معامــل ارتبــاط بيرســون , )  كــذل و 
ائي , تحليل التبـاين الثنـو لعينتين مستقلتين , واالختبار الزائي , ومعادلة الفاكرونباخ , 

  -:توصل البحث إلى النتائج اآلتية ( اختيار شيفي  
 .إن طلبة الجامعة لديهم تمرد نفسي -4
 (.6:,ص6147العامري, .  )أن طلبة الجامعة لديهم تفكير مزدوج -6

 : 0212دراسة بشير 
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لــدى طلبــة  هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة بــين التمــرد وأســاليب المعاملــة الوالديــة 
قــام بإعــداد مقيــاس للتمــرد  اتبــ  الباحــث المــنهج الوصــفي, و إذزة, جامعــة األزهــر بغــ

ومقيـــــاس ألســـــاليب المعاملـــــة الوالديـــــة والتحقـــــق مـــــن صـــــدقها وثباتهـــــا, وبعـــــد تطبيـــــق 
( 772)طالبـًا, و( ،63)طالبًا وطالبـة, مـنهم ( 243)المقياسين على عينة بلا قوامها 

تــم إجــراء ( م6146-6144)طالبــة, والمســجلين فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 
 -المتوسـط الحسـابي)مقاييس النزعة المركزية  عتمادلجات اإلحصائية المناسبة باالمعا

 -معامــــل ارتبـــاط بيرســــون), ومقــــاييس التشـــتت (الــــوزن النســـبي -االنحـــراف المعيـــاري
وصـلت الدراســة , وبعـد تحليــل البيانـات ت(تحليـل التبـاين األحــادي والثنـائي –"ت"اختبـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج إل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت  االتي
, وقد جاء الـوزن النسـبي %(1207)التمرد لدى أفراد عينة الدراسة جاء بوزن نسبي 1.

ــــى المجتمــــ   ــــى أنظمــــة الجامعــــة بــــوزن نســــبي %(5602)للتمــــرد عل ــــ  التمــــرد عل , يلي
 %) 1602), وفــي المرتبــة األخيــرة يــأتي التمــرد علــى األســرة بــوزن نســبي %(1107)

ستجابات أفراد العينة على أساليب المعاملـة الوالديـة وجود تباين كبير وملحوظ في ا2.
التــي يتبعهــا الوالــدان كمــا يــدركها األبنــاء, وكــان هــذا التبــاين لصــالح أســلوب اإلرشــاد 

 .(6,ص6147بشير,) والتوجي 
 :جنبية االالدراسات  ---
 ( :Engs & Hanson,1990)دراسة   

النفســي ومحاولــة منــ  الكحــول اســتهدفت هــذه الدراســة تعــرف العالقــة بــين التمــرد     
( 52)طالبــًا مــن ( 7735)بــين طلبــة الكليــات تحــت ســن البلــوغ , بلغــت عينــة الدراســة 

كليـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة , طبـــق الباحثـــان أســـتبانة أعـــداها فـــي مو ـــول 
شــرب الكحـــول , واســـتخرج صــدق المقيـــاس وثباتـــ  , وبعــد معالجـــة البيانـــات إحصـــائيًا 

اط بيرســون ومربــ  كــاي وتحليــل التبــاين , أظهــرت النتــائج أن الطلبــة فــي بمعامــل ارتبــ
مــن الــذين حرمــوا مــن شــرب الكحــول ازدادوا فــي تناولهــا  ةالكليــات تحــت الســن القانونيــ
 (. (Engs & Hanison,1991,P:183-186دون أن يتقيدوا بأوامر المن  

 

 ( :Hellman & Mcmillin,1997) دراسة 
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اســة تعــرف العالقــة بــين التمــرد النفســي وتقــدير الــذات , أجريــت اســتهدفت هــذه الدر    
هـــذه الدراســـة علـــى طلبـــة كليـــات الوســـط الغربـــي األمريكـــي , وكـــان مـــن أهـــم أهـــداف 
الدراســة معرفــة األســباب التــي تــدف  المــراهقين الــى إعــالن التمــرد والثــورة  ــد مظــاهر 

ائج الدراســة هـي أن أهــم طالبـًا وطالبــة , وكانـت أبــرز نتـ( 21)السـلطة , بلغـت العينــة 
األســباب التــي تــدف  المراهــق للتمــرد هــي شــعوره بوجــود خطــر مــا يهــدد حريتــ  وكيانــ  

المجتمـ  , ف ـال عـن وجـود  مالمدرسـة , أ مسواء كان التهديد من األسـرة , أ المستقل
أنهــم كلمــا شــعروا فــروق ذات داللــة إحصــائية تبعــًا لمتغيــر الجــنس لصــالح الــذكور , و 

 & Hellman ( 140-135:مـن األسـرة أو المجتمـ  زاد تمـردهم  متـدن  بتقـدير ذات 
Mcmillin,1997,P. ) 
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 :مجتمع البحث 

وفــي التخصصــات  واناثــاً  جامعــة الســليمانية ذكــوراً  لبــةالبحــث بط هــذا يتحــدد مجتمــ    
ـــــ( 43124) يشـــــمل مجتمـــــ  البحـــــث إذ المختلفـــــة ـــــات جامعـــــة  اً طالب ـــــة مـــــن كلي وطالب

 , %(11045 ) نســــبةب  ذكــــراً ( ،334)الدراســــة األوليــــة الصــــباحية بواقــــ   ليمانيةالســــ
بنســبة و ( 34،3)مــن التخصصــين العلمــي بواقــ  %( 55025)بنســبة  ىنثــأ( 326،)و
   ( : 6)الجدول , %( 52027)بنسبة ( 41621)واإلنساني %( 14043 )

 (  6 )جدول ال
 التخصص الدراسيمرحلة الدراسية و الالجنس و  اتمتغير  وفق على توزي  مجتم  البحث

 مجموع انساني علمي المرحلة
 اإلناث ذكور اإلناث ذكور

 5251 4،72 4273 4711 333 األولى
 1623 4413 ،467 4467 332 الثانية
 7352 4754 4177 333 5،5 الثالثة
 ،،77 ،441 276 245 217 الرابعة
 625 / / 415 411 الخامسة
 411 / / ،5 15 السادسة
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 43124 5517 1314 ،164 6،32 مجمول
 

 :حثبعينة ال
وفـــــق معـــــايير احصـــــائية  الدراســـــة هـــــذه المشـــــاركين فـــــي لبـــــةيـــــتم تحديـــــد نســـــبة الط   

تألفـــت عينـــة  للمجتمـــ  حديـــد انســـب عينـــة منســـجما  او ممـــثالً وبالتشـــاور مـــ  الخبـــراء لت
يــات جامعــة والرابعــة مــن كل الثانيــةمــن الصــفوف  وطالبــة طالــب    (111)البحــث مــن 
ـــارهم بالطريقـــة الســـليمانية , ـــة تـــم اختي  Stratified random) العشـــوائية الطبقي

Sample ) وطالبة من التخصص العلمـي  طالب   (611)بواق  ساوي المت ذات التوزي
( 611) اإلنســـاني, ومـــن التخصــص [ نــاثاإلمــن  (411)و ذكور ,الـــ مــن (411])

 (:7)جدول  ,[ ى إنث( 411)ذكر, و (411])وطالبة  طالب  
 

 (7) جدولال
 عينة البحث األساسية

 المجموع إناث ذكور مرحلة الكلية التخصص

 

 علمي

 

  65 65 الثانية التربية العلمية

  65 65 رابعةال

  65 65 الثانية علوم

  65 65 رابعةال

 611 411 411  المجموع

 

 نسانيإ

  65 65 الثانية علوم اإلنسانية

  65 65 رابعةال

  65 65 الثانية التربية اإلنسانية

  65 65 رابعةال

 611 411 411  المجموع
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 111    المجموع الكلي 

 
 :ادوات البحث

تطلــب  ,يعتمــد الباحــث فــي دراســت  الوصــفية علــى االســتبانات كمقيــاس للمتغيــرات
بنــــاء جــــاهز م طبــــق فــــي المجتمــــ  العراقــــي و تحقيــــق اهــــداف البحــــث تبنــــي مقيــــاس 

يكومترية ومالئمة لخصائص عينـة البحـث, ونظـرًا ألن اذات خصائص س مقياسين
تتطــرق الــى المواقــف او الواقــ  الــذي يختبــره مجتمــ   المقــاييس االخــرى الجــاهزة ال

البحـــث, وان تلـــ  المقـــاييس اعـــدت فـــي مجتمعـــات ذات ثقافـــة مختلفـــة او مراحـــل 
قياســــين يتميــــزان دراســــية مختلفــــة او ان االبهــــا قديمــــة, لــــذل  قــــام الباحــــث ببنــــاء م

 .باحتوائـهما فقـرات او مواقف من واق  حال افراد مجتمـ  البحـث
 
 :مقياس القمع الفكري  -1
للغـة با فـي العـراق واليوجـد مقيـاس جـاهز لـ متغير القم  الفكري ايـر مـدروس  ألن   

 الئــم البيئــة والفئــة العمريــةاء مقيــاس يقــام الباحــث ببنــالعربيــة داخــل العــراق وخارجــ , 
 :ةلتي تشملها الدراسة في العراق بحسب االجراءات االتيا

 :فقرات المقياس صوغ     
تعريــــف القمــــ  افــــراد مجتمــــ  البحــــث, و  فــــي  ــــوء الظــــروف التــــي اختبــــر فيهــــا      

الدراســات الســابقة التــي اطلــ  عليهــا الباحــث, تــم تحديــد فقــرات  الفكــري, واعتمــادًا علــى
هـا ل ـغط او فيحيـاة الفـرد اليوميـة يتعـرع  المقياس بصورة تشـمل جميـ  النـواحي فـي

تســلط االفكــار و تدفعــ  لقمــ  تللــ  االفكــار, اذ ان المتخصصــين فــي القيــاس النفســي 
يشــيرون الــى  ــرورة مســح مجــال الســلو  المــراد قياســ  وتحديــد عناصــره او امكاناتــ  

 .(65:,ص1،،4ربي ,)واالهمية النسبية لكل مكون
وفيهــا فقــرات  ســلبي رة بصــورة اوليــة صــيغت بنحــوفقــ( 13)وقــام الباحــث بصــوغ      

الفقـرات  واعتمد الباحث في صـوغ((. 3)لحقانظر الم) ايجابية لكشف نمطية االجابة 
التــــي  ((2)انظــــر الملحــــق)علــــى االدبيــــات والدراســــات الســــابقة والدراســــة االســــتطالعية
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التــي  س والدراســاتياجراهــا الباحــث لتحســس المشــكلة فــي الفصــل االول, ومــن المقــاي
 (.1)افاد منها الباحث هي المعروع في الجدول

 (1)ولجد
 فاد منها الباحثالدراسات والمقاييس التي ا

 عنوان الدراسة او المقياس اسم الباحث والسنة ت
الفئة التي 
 شملتها

4 ERIC RASSIN, 2005 The Thought Suppression 

Paradigm 
University 

6 Sadia Najmi, 2009 

Managing unwanted intrusive 

thoughts in obsessive–

compulsive disorder: 

Relative effectiveness of 

suppression, focused 

distraction, and acceptance 

University 

7 Philip Spinhoven, 1998 
Thought suppression, 

dissociation and 

psychopathology 
University 

1 Christopher C. Beever, 

1999 

Depression and the Ironic 

Effects of Thought 

Suppression: 

Therapeutic Strategies for 

Improving Mental Control 

University 

5 Sadia Najmi, Daniel 
M. Wegner, 2008  

Thought Suppression and 

Self-Injurious Thoughts and 

Behaviors 
University 

2 Jillian C. Shipherd, J. 

Gayle Beck, 2008 

The Role of Thought 

Suppression in  

Posttraumatic Stress Disorder 

University 

 
ان تكون الفقـرات ممثلـة للمواقـف اليوميـة واالجتماعيـة التـي  وُاخذ الباحث بالحسبان   

 :, وان تتوافر فيها النقاط االتيةيمر بها ه الء الطلبة داخل المجتم 
 .و وح محتوى الفقرات -
 .احتواء الفقرة على فكرة واحدة -
 .ان تكون الفقرة مختصرة واير مطولة -
 (.،2:,ص4،24الزوبعي و خرون,)قراتتجنب نفي النفي في الف -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Najmi%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wegner%20DM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wegner%20DM%5Bauth%5D
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 :ينصخصتوالم استطالع آراء المحكمين

الفقــــرات بصــــورتها االوليــــة, و ــــ  او تحديــــد بـــــدائل  بعــــد االنتهــــاء مــــن صــــوغ      
المقيــاس وتحديــد الدرجــة لكــل بــديل, قــام الباحــث بعــرع المقيــاس علــى مجموعــة مــن 

انظــــــر )ويم التربــــــوي التقــــــالخبــــــراء والمختصــــــين فــــــي التربيــــــة وعلــــــم الــــــنفس والقيــــــاس و 
ارفق الباحث فقرات المقيـاس بورقـة تعليمـات ت ـمنت التعريـف النظـري , و ((2)الملحق

 .التو يح والبيانللقم  الفكري, بنية 
 :ء االتيوطلب الباحث في ورقة التعليمات من السادة الخبرا   
 .مدى مناسبة البدائل لفقراتها. 
 .رورية في المقياسالراي او اي تعديالت يرونها   بيان. 
رات, وفــي  ــوء  راء الخبــراء ومالحظــاتهم قــام الباحــث بتعــديل صــيااة بعــع الفقــ   

كونهــا متكــررة او انهــا متشــابهة فــي الفكــرة ( 13)مــن الفقــرات ال فقــرات( 2)واســتبعدت 
ـــم  ـــراء, إذ%( 25)تنـــل موافقـــة والم ـــمون او ل اعتمـــد الباحـــث هـــذه النســـبة  مـــن الخب

او اكثـر علـى ان %( 25)ء الفقرات, اي اذا بلغت نسبة الموافقةكمعيار لحذف او ابقا
الفقـــــرة تقـــــيس القمـــــ  الفكـــــري بقيـــــت واقـــــل مـــــن ذلـــــ  يـــــتم رفـــــع او حـــــذف الفقـــــرة, , 

 .يو ح ذل ( 5)والجدول
 (5)الجدول

 نسبة الموافقة على الفقرات
 

مجمول 
 الفقرات

 رقم الفقرات

 غير الموافقين الموافقون

 التكرار
النسبة 

 ةالمئوي
 التكرار

النسبة 

 المئوية

21 

83،1،1،1،1،1،81،88،82،83،81،8

18،81،81،81،21،28،23،21،21،2

1،31 ،31،38،32 

81 811%   

1 33،31،31،31،31،31،11،18،12 83 
12.11

% 
8 1.81% 

1 11،11،11،22،21،21 82 
11.18

% 
2 81.21% 

1 2،1،81،21 1 
11.21

% 
3 28.12% 
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8 11 1 11% 1 11% 

8 31 1 
31.18

% 
1 11.81% 

 
%( 411-%25)فقرة كانت نسبة الموافقـة عليهـا مـن( 14)واستقر المقياس بذل  على

 .من نسبة الخبراء 
 :اعداد تعليمات المقياس

الدليل الذي يرشـد المفحـوص الـى كيفيـة االجابـة, لـذا  تعد تعليمات المقياس بمنزلة    
 :لباحث في اعداده التعليمات على االتيحرص ا

 .تكون التعليمات وا حة وسهلة الفهم ومناسبة لمستوى المفحوصينان  -
اخفاء الغرع من المقيـاس للحصـول علـى معلومـات صـادقة وصـحيحة, فقـد اشـار  -

الباحـــث الـــى ان الغـــرع مـــن البحـــث هـــو البحـــث العلمـــي ولـــيس للنشـــر واالعـــالم وان 
نـان المفحـوص , ولم يطلب منهم ذكـر االسـم ألطمئسرية لدى الباحث المعلومات تبقى

 .على سرية المعلومات
 .نموذج يو ح كيفية االجابة على المقياساو    -

 :بدائل االجابة وتصحيح الفقرات
 :االتي اعتمد الباحث اربعة بدائل لالجابة وتحديد اوزان البدائل كما في الجدول  

 ( 2)جدول
 يبين توزي  الدرجات بين البدائل

 
 : ترجمة المقياس

لغرع اجراء الدراسة االسـتطالعية والتحقـق مـن مـدى و ـوح الفقـرات والسـتخراج     
رديــة لكــون قيــاس الــى اللغــة الكمــن ترجمــة الم الخصــائص االخــرى للمقيــاس, كــان البــد

 البدائل         
 الفقرة

ّي تنطبق عل
 كثيراً 

تنطبق علّي الى 
 حد ما

تنطبق علّي 
 قليالً 

التنطبق علّي 
 ابداً 

 4 6 7 1 الفقرات االيجابية
 1 7 6 4 الفقرات السلبية



 

 

 

282 

انظـــر ) افـــراد عينـــة البحـــث ايـــر متمكنـــين مـــن اللغـــة العربيـــة, لـــذا تـــم ترجمـــة المقيـــاس
علـى خبـراء فـي اللغـة العـادة ترجمتـ  الـى  لكورديـة وثـم عـرعالى اللغة ا(( ،)الملحق

اللغـــــة العربيـــــة ومعرفـــــة مـــــدى التطـــــابق بـــــين التـــــرجمتين, وقـــــد بلغـــــت نســـــبة التطـــــابق 
 .د اجراء بعع التعديالت اللغوية البسيطة فيهابع%( 411)
 

 :اجراء التجربة االستطالعية
بهدف التحقق من مـدى و ـوح فقـرات المقيـاس والكشـف عـن الفقـرات الغام ـة       

ليمـات وقــدرة , والتعـرف علــى مـدى و ــوح التعالصـعبة الفهـم بهــدف اعـادة صــواها او
 معرفــــة الوقــــت الــــذي تســــتغرق اًل عــــن ورقــــة االجابــــة ف ــــ المســــتجيب علــــى اســــتعمال

فقـــرة ( 14)يتكـــون مـــن  قـــام الباحـــث بتطبيـــق المقيـــاس والـــذي االجابـــة عـــن المقيـــاس,
طالبــًا وطالبــة تــم اختيــارهم قصــديًا ( 11)علــى عينــة مكونــة مــن (( 44)انظــر الملحــق)

التعليمـات  من كليتي التربية وكلية التربية االساسية, وطلب مـنهم الباحـث القيـام بقـراءة
فــــي التعليمــــات او فــــي  هــــا والســــ ال عــــن اي امــــوع يــــواجههمقــــرات واالجابــــة عنوالف

تبــين ان جميــ  فقــرات المقيــاس وتعليماتــ  كانــت وا ــحة عنــد المفحوصــين, الفقــرات, و 
( 71-61)يــاس وقــد تــراوح بــينالمق ب معــدل الوقــت المســتغرق لالجابــة عــنوتــم حســا

 .دقيقة( 65)بمتوسط مقداره دقيقة 
 

 :ز الفقراتاجراء تجربة تميي
الغـرع مــن هــذه التجربـة الحصــول علــى بيانـات يــتم مــن خاللهـا تحليــل الفقــرات       

. احصــائيًا, الجــل االبقــاء علــى الفقــرات الجيــدة والتــي تمثــل المقيــاس بصــورت  النهائيــة
وتطلب هذه التجربة تطبيق المقياس على عينة تتناسب حجمها م  عدد الفقـرات, كمـا 

يقــل  ان نســبة افــراد العينــة الــى الفقــرات يجــب ان ال (Nunnully 4،32نــانلي)اكــد 
ل  اختـــار لـــذ(. Nunnully,1978,P:262)اي خمـــس افـــراد لكـــل فقـــرة ( 4-5)عـــن 

ــــة طبقيــــة عشــــوائية التربيــــة )كليــــات, واحــــدة منهــــا علميــــة وهــــي ( 6)مــــن الباحــــث عين
مـن  مـ  مراعـاة االختيـار( كليـة التربيـة)وكليـة مـن التخصـص االنسـاني هـي( االساسية
طالبــًا ( 611)ت العينــةمتــوازن تقريبــًا, وبلغــ والمراحــل الدراســية المختلفــة بنحــو الجنسـين
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اســتبانة منهــا ا ــافية تحســبًا للتلــف وعــدم اكتمــال االجابــة او ( 11)كانــت  وطالبــة, إذ
المعلومــات, وبعــد اســتبعاد االســتبانات ايــر الكاملــة قــام الباحــث بتحليــل فقــرات مقيــاس 

 :ات وكاالتيالقم  الفكري بخطو 
فقـرات  ل عليهـا كـل مسـتجيب علـى وفـق اجابتـ  عـنتحديد الدرجة الكلية التـي حصـ -

 .المقياس وبحسب االوزان المعطاة لكل بديل
 .ترتيب الدرجات التي حصل عليها الطلبة تصاعدياً  -
المجموعــــة العليــــا والبــــالا  التــــي تمثــــل افــــرادمــــن الــــدرجات %( 63)لــــى اختيــــار اع -

مــن الــدرجات التــي تمثــل المجموعــة الــدنيا %( 63)ثــم اختيــار ادنــى, فــرداً ( 51)عــددهم
 .فرداً ( 51)البالا عددهم

, كونهـا تمثـل اف ـل نسـبة يمكـن اعتمادهـا النهـا تقـدم %(63)واختار الباحث نسـبة   
 (.31:,ص4،24الزوبعي,)يمكن من حجم وتمايز لنا مجموعتين باقصى ما

تــــين مســــتقلتين الختبــــار داللــــة الفــــروق بــــين لعين( T-test)االختبــــار التــــائي اعتمــــاد -
المجموعتين العليا والدنيا لكـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس, علـى اسـاس ان القيمـة التائيـة 

 .تمثل معامل التمييز
لــم  كانــت مميــزة عــدا ثــالث فقــرات اذوبعــد اســتخراج النتــائج ات ــح ان جميــ  الفقــرات 
, وقـد تـم حـذف تلـ  الفقـرات (1015)ترق الى مستوى الداللـة االحصـائية عنـد مسـتوى 

, ((44)انظـــــر الملحـــــق) فقـــــرة ( 72)نـــــًا مـــــنالنهائيـــــة مكو  وصـــــار المقيـــــاس بصـــــورت 
 .يو ح نتائج تمييز الفقرات( 3)والجدول 

 (3)الجدول
 القوة التمييزية لفقرات مقياس القم  الفكري

رقم 
 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا
التائية 
 المحسوبة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المياري

4 7045 10،1 6045 1022 5025 
6 7066 1036 60،7 1031 6042 
7 7066 10،5 6061 10،3 5077 
1 7027 1026 7012 4011 7052 
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5 7025 1022 6066 4044 2012 
2 7017 10،1 4023 10،7 2024 
3 6032 10،6 4032 1021 5022 
2 60،2 4041 4011 1033 2064 
، 7044 103، 4032 102، 2071 
41 7061 4014 6061 4011 5073 
44 7012 1036 6077 10،، 2032 
46 6036 4046 4032 1023 10،، 
47 7074 10،4 4052 1026 4105، 
41 6032 4012 4014 1021 2011 
45 60،2 10،1 6013 4017 103، 
42 7024 1024 40،7 4017 ،013 
43 7016 4015 4051 1022 30،4 
42 60،4 4017 4011 1026 2043 
4، 7027 1016 40،2 10،2 46031 
61 7074 1035 6045 401، 201، 
64 7075 10،5 6053 4013 70،2 
66 7027 1027 7077 10،4 4033* 

67 7012 102، 4024 1025 44042 
61 6027 1022 6011 102، 1022 
65 6021 4061 6012 10،5 4054* 

62 60،2 10،1 4023 10،7 2071 
63 6024 10،1 6025 10،4 1064* 

62 7014 1031 6062 10،2 2032 
6، 7025 1022 6025 4011 1037 
71 705، 1022 6023 4047 1015 
74 6011 10،1 4011 103، 2044 
76 7045 10،1 4012 1022 ،027 
77 7013 10،3 6011 4017 505، 



 

 

 

281 

71 7077 102، 6075 4042 1023 
75 60،7 1021 40،4 10،6 2014 
72 60،4 10،1 402، 10،2 5022 
73 7061 10،4 6066 4011 5057 
72 7011 1025 4027 1032 2037 
7، 7012 10،1 402، 401، 2012 
11 7075 1032 6011 10،5 2043 
14 60،2 4041 4011 1033 2064 

ــــ بلغــــت القيمــــة التائيــــة ــــة( 6014)ةالجدولي ــــة( 412)عنــــد درجــــة حري تــــدل (. 1015)ومســــتوى دالل
 .مميزةالى ان الفقرة اير ( *)االشارة

 
 :القمع الفكرييكومترية لمقياس االخصائص الس

 :Validity الصدق
واذا كـان المقيـاس صـادقًا فيعنـي , من اهم صفات المقياس الجيد ان يكون صـادقاً     

اعـــــــــــــد لقياســـــــــــــ , او يحقـــــــــــــق الغـــــــــــــرع الـــــــــــــذي ُاعـــــــــــــد  يقـــــــــــــيس مـــــــــــــا ذلـــــــــــــ  انـــــــــــــ 
 :هذا البحث هو , والصدق انوال والمستخرج في(675:,ص،،،4عودة,)ألجل 

 :صدق المحتوى. 4
ويعرف بان  الصدق الذي عن طريق اجراء تحليل منطقي لمـواد المقيـاس وفقراتـ       

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــف الت ــــــــــــــــاس والمواق ــــــــــــــــ  لمو ــــــــــــــــول القي ــــــــــــــــد مــــــــــــــــدى تمثيل ــــــــــــــــوده لتحدي وبن
, ويفيــد هــذا النــول مــن الصــدق فــي التعــرف علــى مــدى (5،:,ص1،،4ربيــ ,)ســهانقي

نـول العبـارة واسـلوبها  ي و   من اجل  ظاهريًا, ف اًل عنقياس االختبار للغرع الذ
فقــــــــــــــــــــرات  يمــــــــــــــــــــات االختبــــــــــــــــــــار وكيفيــــــــــــــــــــة االجابــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــنوو ــــــــــــــــــــوحها وتعل

 :وينقسم هذا النول من الصدق على(. 11:,ص4،24الزوبعي,)االختبار
ــيالصــ -أ تحقــق الباحــث مــن هــذا النــول مــن الصــدق عــن طريــق القيــام و  :دق المنطق

الفقرات لها, كذل  بـالرجول  ومن ثم صوغبمسح شامل لمو ول القم  الفكري وتعريف  
 .متهاناسبة العبارات ومدى مالءالى الخبراء واخذ  رائهم في اهمية وم

  :الصدق الظاهري -ب
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ق بعرع المقيـاس علـى مجموعـة مـن الخبـراء تم التحقق من هذا النول من الصد     
 مختصـــين واالخـــذ بـــ رائهم بشـــأن صـــالح الفقـــرات فـــي المقيـــاس الـــذي تـــم بنــــا ه, إذوال

الـى ان الصــدق الظـاهري يميـل الـى الكشـف والتعـرف علــى ( Ebel 1972ايبـل)يشـير
المفــردات التــي تغطــي  , او الشــكل العــام للمقيــاس عــن طريــقالمظهــر العــام للمقيــاس

و ــوح الفقــرات ومناســبتها لقيــاس الســمة الخارجيــة للمقيــاس وكيفيــة صــواها, و  الصــورة
خبــراء عــرع المقيــاس علــى مجموعــة مــن ال لمــراد قياســها, وهكــذا يمكــن عــن طريــقا

  فــــــي قيــــــاس الســــــمة والخاصــــــية المــــــراد قياســـــــها والمحكمــــــين للحكــــــم علــــــى صــــــالح
لصـــدق  نـــف تحقـــق مـــن هـــذا النـــول مـــن اوقـــد تـــم ال(.  Ebel,1972,P:79)ودراســـتها

 .بعرع فقرات المقياس على الخبراء الذكر
 
 :صدق الترجمة. 0

تم التحقق من صدق الترجمة بـالخطوات التـي تـم ذكرهـا فـي ترجمـة المقيـاس, وقـد     
ُعـــرع المقيـــاس فـــي النهايـــة علـــى مجموعـــة مـــن المختصـــين فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفس 

 .الفقرات للعينة مة الستخراج صدق الترجمة و مدى مالء والقياس واللغة
 
 :صدق البناء. 7
 :اسلوب س القم  لفكري, باتبالقام الباحث باستخراج الصدق البنائي لمقيا   
 (:االتساق الداخلي)العالقة بين درجات الفقرات والمقياس ككل 

قام الباحث باستخراج االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس, ويدل هـذا     
نفسـ  الـذي يسـير فيـ  المقيـاس  االتجـاهرات تسير في ان كل فقرة من الفقاالجراء على 
ذلـــــــــــ , واجـــــــــــراء هـــــــــــذه الخطـــــــــــوة قـــــــــــد يـــــــــــ دي الـــــــــــى تقـــــــــــديم مقيـــــــــــاس  او بخـــــــــــالف

المقيـــاس اظهـــرت النتـــائج ان جميـــ  فقـــرات , (  Nunnally,1978,P:292)متجـــانس
يمـــــة وعنــــد مقارنتهـــــا بالق (1015)ذات ارتبــــاط دال عنـــــد مســــتوى داللـــــة للقمــــ  الفكـــــري
 .يو ح ذل ( 2)والجدول (101،2)الجدولية البالغة

 
 (2)الجدول                                   
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 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية على مقياس القم  الفكري   
رقم 
 الفقرة

 االرتباط
رقم 
 الفقرة

 االرتباط
رقم 
 الفقرة

 االرتباط
رقم 
 الفقرة

 االرتباط

4 1072 44 107، 64 1027 74 1072 
6 1061 46 1024 66 1072 76 1072 
7 1073 47 1057 67 1012 77 1015 
1 1076 41 1072 61 1012 71 1015 
5 1055 45 1056 65 1054 75 1073 
2 1051 42 1054 62 1012 72 1051 
3 1014 43 1057 63 1011 73 1011 
2 1051 42 1027 62 1076 72 1066 
، 1017 4، 1077 6، 1015   
41 1012 61 1051 71 1056   

  
 Reliability: الثبات
 :كري بالطرائق االتيةقام الباحث باستخراج الثبات لمقياس القم  الف     

 : Half Splitاسلوب التجزئة النصفية
لمقيـاس يت من هذا االسلوب حساب االرتباط لدرجات العينـة بـين نصـفي فقـرات ا    

االسـلوب هـذا  , ويعـد(،71:,ص،،،4عـودة,)وذل  بقسمة هـذه الفقـرات علـى قسـمين
االكثــــــــــــــــــــــر دقــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــ  يتغلــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــع عيــــــــــــــــــــــوب اعــــــــــــــــــــــادة 

قـةعن , وقـد تحقـق الباحـث مـن الثبـات بهـذه الطري(253:,ص4،25الغريـب,)االختبار
ساسـية وتقســيم درجـات كــل مـن عينــة التطبيـق اال اً عشـوائي اســتبانة( 21)طريـق سـحب 

ــــ ــــردي)ى قســــمينفقــــرة عل ــــاني الف(زوجــــي)و( ف ــــة والث ــــل االول الفردي ــــث يمث ــــرات , بحي ق
ين رتبـــاط بـــين درجـــات الطلبـــة علـــى الجـــزأالزوجيـــة, وبعـــد ذلـــ  تـــم حســـاب معامـــل اال

 (.10،167)بلغت قيمة االرتباط بين القسمين و( بيرسون)اعتماد معامل ارتباطب
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المقيــاس, فقــد تــم وبمــا ان الدرجــة المســتخرجة بمعمــل ارتبــاط بيرســون هــي لنصــف    
( 10،1)فبلغــــت قيمــــة معامــــل االرتبــــاط  (بــــراون -ســــبيرمان)معادلــــة تعــــديلها باعتمــــاد

 .يو ح ذل ( ،)الجدول و 
 (،)جدول

 معامل الثبات لمقياس القم  الفكري بطريقة التجزئة النصفية
نصفا 
 المقياس

 معامل الثبات معامل االرتباط االنحراف المعياري الوسط

 4102275 1،04265 االول
10،167 10،1* 

 4104173 150235 الثاني
 (.1014)احصائية عند مستوى داللة ذو داللة*

 :االتساق الداخلي بتطبيق معامل الفا لكرونباخ 

تقــوم فكــرة هــذه الطريقــة التــي تمتــاز بتناســقها وامكانيــة الوثــوق بنتائجهــا علــى حســاب  
ان الفقــرة عبــارة عــن مقيــاس قــائم بذاتــ  ,  ت بــين جميــ  فقــرات المقيــاس علــىاالرتباطــا

 داء الفــــــــرد اي التجــــــــانس بــــــــين فقــــــــرات المقيــــــــاس وي شــــــــر معامــــــــل الثبــــــــات اتســــــــاق ا
 هـــذه الطريقـــة بلـــا معامـــل ثبـــات المقيـــاس باعتمـــاد وقـــد( .  751:  4،22عـــودة , ) 
وطالبـة , وهـذا يـدل  طالـب( 111)رجـات العينـة البالغـة التي أجريت علـى د( 1022) 

 .على ثبات درجات المقياس 
 :المقياس بصيغته النهائية

 صـــار, القمـــ  الفكــريدق والثبــات وتحليـــل فقــرات مقيــاس بعــد اكتمــال حســـاب الصــ   
تتميـــز بصـــدق وثبـــات (( 44)انظـــر الملحـــق) فقـــرة( 72)بصـــورت  النهائيـــة مكونـــًا مـــن

وحـــددت بـــدائل   ,مجـــال واحـــد بـــين يزيـــة جيـــدة, وقـــد توزعـــت الفقـــراتعـــاليين وقـــوة تمي
يـــاس و و ـــ  الباحـــث نســـخة مـــن المق .رباعيـــة لالجابـــة, والفقـــرات هـــي فقـــرات ســـلبية

 ((.46)الملحق )باللغة العربية لالطالل 
 :مقياس االعتقادات الضمنية عن الذات والعالم  -6

معتمـــدا  علـــى , تطلـــب المتغيـــر الحـــالي بنـــاء مقيـــاس خـــاص باالعتقـــادات ال ـــمنية    
النظرية االساسية واالدبيـات والدراسـات السـابقة المت ـمنة لمقيـاس االعتقـادات, وكـون 
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شـــقة مـــن نظريـــة العـــزو لـــذا اقتـــبس الباحـــث فقـــرات مـــن مقـــاييس المتغيـــر كم ـــمون من
وتـــم بنـــاء المقيـــاس باتبـــال الخطـــوات . العـــزو وتوجهـــات الدافعيـــة لـــدى الطـــالب كـــذل 

 :االتية
 :تحديد مجاالت المقياس  

تــم اختيــار مجــالين مــن مجــاالت لهــا اهميتهمــا فــي الحيــاة الجامعيــة للطلبــة, وقــام     
 :كاآلتيوالتعريف النظري لكل واحدة منها ت الباحث بتحديد تل  المجاال

اعتقــــاد الفــــرد بانــــ  الُمحــــدد لمصـــــيره : مجــــال االعتقــــادات الموجــــ  نحــــو الســـــيطرة  -
 .ل عن نتائج افعال  و والمس  

لة عــن و اعتقــاد الفــرد بانــ  هنــا  قــوى مســ  : مجــال االعتقــادات الموجــ  نحــو العجــز -
 .                             يطرت مصيره ونتائج افعال  تحددها جهات خارجة عن س

 :لفقرات صوغ
فقـــرة بصـــورة اوليـــة وبنحـــو ايجـــابي وســـلبي, ووزعـــت بـــين ( 21)يااة قـــام الباحـــث بصـــ

فقــــرة ( 71)فقــــرة والمجــــال الثــــاني ( 71)ت ــــمن المجــــال االول  المجــــالين للمقيــــاس إذ
لســابقة للفقــرات علــى الدراســات ا , وقــد اعتمــد الباحــث فــي صــوا ((3)انظــر الملحــق)

يو ـــح بعـــع مـــن تلـــ  الدراســـات ( 41)االســـتطالعية, والجـــدول واالدبيـــات والدراســـة
 .فاد منها الباحثالتي ا

 (41)جدول
 فاد منها الباحثالدراسات التي ا

 اسم الدراسة او المقياس اسم الباحث والسنة ت
الفئة التي 
 شملتها

4 Gansburg&Bronstein,1995 
Family factors related to 

student's intrinsic Extrinsic  

Motivational orientation and 

academic performance 

University 

6 Wong&Guthrie,2004 

Modeling the effects 

of intrinsic 

motivation, extrinsic  

Motivation, amount 

of rating and past 

reading  Achievement 

University 
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on text comprehensi 

Between U.S and 

Chinese students 

7 
هالل وخليل نمر  ماهر محمد أبو

 6115, درويش

البناء العاملي لتوجهات األهداف 
وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى 

  :طلبة المدارس وطلبة الجامعة
دراسة للدافعية في إطاري علم النفس 

 االجتماعي والشخصية

االعدادية 
 والجامعة

ريا  .م.مو عبد الكريمإيمان صادق .د 1

 6141 الدوري

لتفا ل وعالقت  بالتوج  نحو الحياة ا
  لدى طالبات كلية التربية

 للبنات
 الجامعة

5 Sabry M. Abd-El-Fattah, 

2006 

The implicit theories of 

intelligence: A review of 

Carol Dweck’s motivation 

process model 

University 

2 www.childtrends.org. Goal Orientation – Teen 
Survey  

االول من حيـث  التي تم االخذ بها في المقياس نفسها الخصائصب وتم صوغ الفقرات 
 . ها فكرة واحدة وتجنب النفيوا  ها واحتطول الفقرات وو وح

 
 :ينصصتخوالم استطالع آراء المحكمين

الت وتحديـد كـل مجـال بصـورة المجـا بعد االنتهاء من صوغ الفقرات وتوزيعهـا بـين    
اولية وتحديد البدائل للمقياس, قام الباحث بعرع المقياس على مجموعـة مـن الخبـراء 

, وارفــــق ((2)انظــــر الملحــــق)والمختصـــين فــــي التربيــــة وعلــــم الــــنفس والقيــــاس التربــــوي 
العتقـادات ال ـمنية والمجـاالت رقة التعليمـات والتعريـف الخـاص باالباحث المقياس بو 

ب الباحــث مـــن الســـادة الخبــراء النقـــاط فـــي تبيـــان, وطلـــاء فكــرة و  ـــمنها العطـــالتــي يت
 .المقياس السابق

بعـــع الفقـــرات,  الحظـــاتهم قـــام الباحـــث بتعـــديل صـــوغوفـــي  ـــوء  راء الخبـــراء وم   
تنـل موافقـة كونهـا متكـررة او لـم (  21)فقرة من الفقرات التـي كانـت ( 61) واستبعدت 

الباحــث هــذه النســبة كمعيــار لحــذف او ابقــاء الفقــرات, اعتمــد  مـن الخبــراء, إذ%( 21)
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-%25)فقـرة, كانـت نسـبة الموافقـة عليهـا مـن( 11)ونتيجة لذل  اسـتقر المقيـاس علـى
 .يو ح النسب( 44), والجدول %(411

  
 ( 44)جدول 

 نسب الموافقة على الفقرات

مجمول 
 رقم فقرات المجال الثاني رقم فقرات المجال االول لفقرات

 اير الموافقين قونالمواف

 التكرار
النسبة 
 التكرار المئوية

النسبة 
 المئوية

63 4,6,7,1,5,2,41,44,
46,47,41 

4,7,1,5,2,2,،,41,4
4,47,41,45,42,43,

42,64 
41 411%   

47 
45,42,43,42,61,6

6,61,62,62 
67,61,65,6، 47 

،6025
% 

4 3041% 

41 3,2,،,4،,64,67 
6,3,46,4،,61,66,6

2,63 
41 34% 1 

62053
% 

2 65,63,6،,71 62,71 2 
16025
% 

2 
53041
% 

 
 :اعداد تعليمات المقياس

البــــد مــــن ارفــــاق المقيــــاس بورقــــة فكــــرة عــــن البحــــث او تنــــوير المفحــــوص العطــــاء    
 .ص الباحث في اعداد التعليمات كالمقياس السابقتعليمات كدليل تو يحي, وحر 
 :بدائل االجابة وتصحيح الفقرات

للفقرات ( 4,6,7,1), واعطيت االوزان مندائل الرباعية لباحث الباختار ا    
 .وكالمقياس السابق, للفقرات السلبية( 1,7,6,4)االيجابية واالوزان من

 : ترجمة المقياس
لغرع اجراء الدراسة االسـتطالعية والتحقـق مـن مـدى و ـوح الفقـرات والسـتخراج     

 المقيـاس الـى اللغـة الكورديـة ألن ةبـد مـن ترجمـ الخصائص االخـرى للمقيـاس, كـان ال
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, وتبعـــًا افـــراد عينـــة البحـــث ايـــر متمكنـــين مـــن اللغـــة العربيـــة, لـــذا تـــم ترجمـــة المقيـــاس
 .للخطواط في المقياس السابق

 
 
 

 :اجراء التجربة االستطالعية
بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن ترجمـــــة مقيـــــاس االعتقـــــادات ال ـــــمنية, قـــــام الباحـــــث بتجربـــــة     

والكشــف عــن الفقــرات الغام ــة او  و ــوح فقــرات المقيــاس اســتطالعية لمعرفــة مــدى
, وللتعـرف علـى مـدى و ـوح التعليمـات الفهم بهدف تعـديلها او اعـادة صـواهاصعبة 

المرفقة بالمقياس, وكذل  معرفة الوقت الذي تستغرق  االجابة علـى المقيـاس,  لـذا قـام 
وقــد تبــين ان  ,قــرةف( 11)التــي تتكــون مــن بتطبيــق المقيــاس بصــورت  االوليــة  الباحــث

-61)ح بـينجمي  الفقرات كانت وا حة لديهم, اما الوقت المستغرق لالجابة فقـد تـراو 
 .دقيقة تقريباً ( 65)بمتوسط مقداره ( 71

 :اجراء تجربة تمييز الفقرات
تحليــل الفقــرات  ة الحصــول علــى بيانــات يــتم عــن طريقهــاالغــرع مــن هــذه التجربــ    

. لفقــرات الجيــدة والتــي تمثــل المقيــاس بصــورت  النهائيــةاحصــائيًا, الجــل االبقــاء علــى ا
حجمها م  عدد الفقـرات,  في تطلب هذه التجربة تطبيق المقياس على عينة تتناسبتو 

( 11)كانـت  , إذ(عينهـا  عينـة تمييـز مقيـاس القمـ  الفكـري)لذل  اختار الباحث عينة 
المعلومـات, وبعـد اسـتبعاد استبانة منها ا افية تحسبًا للتلف وعـدم اكتمـال االجابـة او 

االعتقــــادات ال ــــمنية  االســــتبانات ايــــر الكاملــــة قــــام الباحــــث بتحليــــل فقــــرات مقيــــاس
وبعــــد اســــتخراج النتــــائج ات ــــح ان جميــــ  الفقــــرات كانــــت بخطــــوات كالمقيــــاس االول, 

( 11)مـن , وصـار المقيـاس بصـورت  النهائيـة مكونـاً (1015)د مسـتوى داللـة  مميزة عن
 .يو ح نتائج تمييز الفقرات( 46), والجدول ((44)قانظر الملح)فقرة 

 ( 46)جدول                                           
 القوة التمييزية لفقرات مقياس االعتقدات ال منية

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم الفقرة
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 المحسوبة معيارياالنحرف ال الوسط االنحراف المعياري الوسط
4 2073 70،6 6036 103، 2034 
6 7074 10،4 4052 1026 4105، 
7 7045 4016 607، 10،1 1044 
1 7027 1016 40،2 10،2 46031 
5 7014 1034 6047 1021 2031 
2 7011 1025 4027 1032 2037 
3 6051 4044 4053 1022 1021 
2 7025 1022 6025 4011 1037 
، 7071 10،2 6012 4016 1076 
41 7077 102، 6075 4042 1023 
44 7061 10،، 6043 10،3 5034 
46 60،4 10،1 402، 10،2 5022 
47 7031 1022 60،2 10،3 1027 
41 7012 102، 4024 1025 44042 
45 7075 10،4 6053 10،2 1062 
42 7025 1022 6066 4044 2012 
43 7017 10،1 4023 10،7 2024 
42 7044 4044 6027 10،1 6017 
4، 60،2 10،1 6013 4017 103، 
61 7024 1024 40،7 4017 ،013 
64 605، 401، 4023 10،7 7031 
66 7011 4012 4014 1027 ،053 
67 7075 10،5 6053 4013 70،2 
61 7044 103، 4032 102، 2071 
65 7061 4046 6043 4042 1022 
62 6023 4015 4021 10،1 5036 
63 7014 1031 6062 10،2 2032 
62 7061 10،3 604، 10،7 5032 
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6، 6027 4066 40،7 10،، 7071 
71 7045 10،1 4012 1022 ،027 
74 7062 10،، 6077 10،5 10،1 
76 7066 10،5 6061 10،3 5077 
77 7066 10،2 6012 4011 2043 
71 60،2 10،1 6013 4017 103، 
75 6027 4012 607، 10،1 6062 
72 7017 10،1 4023 10،7 2024 
73 7013 10،3 40،2 10،3 50،2 
72 7071 1022 6016 10،2 3061 
7، 6032 4012 4014 1021 2011 
11 60،7 10،5 402، 1022 3041 

 (1015)ومستوى داللة ( 412)عند درجة حرية ( 6014)بلغت القيمة التائية الجدولية  
 

 :الضمنية عن الذات والعالماالعتقادات يكومترية لمقياس االخصائص الس
 :Validityالصدق 

فرهـــا فـــي المقيـــاس ايعـــد الصـــدق مـــن اهـــم الخصـــائص الســـيكومترية التـــي ينبغـــي تو    
يجـــــــب  مـــــــا   يـــــــدل علـــــــى قـــــــدرة المقيـــــــاس علـــــــى قيـــــــاسالنفســـــــي قبـــــــل تطبيقـــــــ , النـــــــ

ق التاليــة لمقيــاس د, وقــد تحقــق الباحــث مــن انــوال الصــ(2،:,ص1،،4ربيــ ,)قياســ 
 .منية عن الذات والعالماالعتقادات ال 

 :صدق المحتوى. 4
يعرف بان  الصدق الذي يتم التحقق من  عـن طريـق اجـراء تحليـل منطقـي لمـواد       

المقيــــاس وفقراتــــ  وبنــــوده لتحديــــد مــــدى تمثيلــــ  لمو ــــول المقيــــاس او المواقــــف المــــراد 
 :وقد تحقق الباحث من نوعي الصدق هذا وهما(. 5،:,ص1،،4ربي ,)قياسها

 :صدق المنطقيال -أ
تحقـــــق الباحـــــث مـــــن هـــــذا النـــــول مـــــن الصـــــدق بالقيـــــام بمســـــح شـــــامل لمو ـــــول       

كـل مجـال مـن وتعريف مجاالت  وتحديد االهمية النسبية النظرية ل االعتقادات ال منية
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الفقـــرات لهـــا, كـــذل  بـــالرجول الـــى الخبـــراء واخـــذ  رائهـــم فـــي  وغالمجـــاالت ومـــن ثـــم صـــ
 .متهاءمالاهمية ومناسبة العبارات ومدى 

 
 :الصدق الظاهري -ب

مختصـين تم التحقق مـن الصـدق الظـاهري بعـرع المقيـاس علـى مجموعـة مـن ال     
 ه, بـــنفس الخطـــواط فـــي المقيـــاس التـــي تـــم بنـــا الفقـــرات صـــالح بشـــأنواالخـــذ بـــارائهم 

  .المتبعة في المقياس السابق
 
 :صدق الترجمة. 6

ي تم ذكرها فـي ترجمـة المقيـاس, وقـد تم التحقق من صدق الترجمة بالخطوات الت     
القيــاس ُعــرع المقيــاس فــي النهايــة علــى مجموعــة مــن مختصــي التربيــة وعلــم الــنفس و 

 .واللغة الستخراج صدق الترجمة  التربوي
 
 : صدق البناء. 2

 :قام الباحث باستخراج صدق البناء لمقياس االعتقدات ال منية باتبال اسلوب     
    
 
 (:االتساق الداخلي)ت الفقرات والمقياس ككلالعالقة بين درجا 

 نفســـ  المفهـــوم للمقيـــاس تعنـــي ان الفقـــرة تقـــيس ان ارتبـــاط درجـــة الفقـــرة بالدرجـــة الكليـــة
واظهــــرت النتــــائج ان جميــــ  (. Stanely,1972,P:112)الــــذي تقيســــ  الدرجــــة الكليــــة

ت وتعــد( 101،2)فقــرات مقيــاس االعتقــادات ال ــمنية ذات ارتبــاط دال عنــد مســتوى 
يو ـح ( 47), والجدول( Ebleايبل)حسب معايير بالفقرات  دة لصالحالمعايير المحد

 .معامالت االرتباط
 (47)جدول

 معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية على المقياس 
 االرتباطرقم  االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة االرتباطرقم 
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 الفقرة الفقرة
4 1062 44 1012 64 1066 74 1057 
6 101، 46 1073 66 1052 76 1073 
7 1071 47 1062 67 1076 77 1071 
1 1051 41 1015 61 1072 71 1063 
5 1053 45 1074 65 1011 75 1017 
2 1051 42 1054 62 1017 72 1011 
3 1073 43 1021 63 1073 73 1012 
2 1064 42 1066 62 1063 72 1011 
، 1072 4، 101، 6، 1073 7، 107، 
41 1011 61 107، 71 1072 11 1015 

 
 :Reliability الثبات
 :االعتقادات ال منيةلمقياس  تاليةال باالساليب من الثبات قام الباحث بالتحقق    
 :اسلوب التجزئة النصفية -ا 
المقيـاس يت من هـذا االسـلوب حسـاب االرتبـاط لـدرجات العينـة بـين نصـفي فقـرات    

بــاط بـــين وبعــد ذلــ  تــم حســاب معامــل االرت ,لــى قســمينعه الفقــرات وذلــ  بقســمة هــذ
بلغـت نسـبة االرتبـاط  و( بيرسـون)معامـل ارتبـاط  عتمـادبا أيندرجات الطلبة على الجـز 

المقيــاس, فقــد تــم , وبمــا ان الدرجــة المســتخرجة هــي لنصــف (102513)بــين القســمين
( 41)والجـدول( 10،4)تبـاط معامـل االر  فبلـا( ونبـرا-سبيرمان)معادلة عتمادتعديلها با

 .يو ح النتائج
 (41)جدول

 باسلوب التجزئة النصفية االعتقادات ال منيةمعامل الثبات لمقياس 

 الوسط القسمان
االنحراف 
 معامل الثبات معامل االرتباط المعياري

 *10،4 10242 410611 ،472022 االول
 82.111 831.112 الثاني

 .درجة حريةو ( 1014)ذو داللة عند مستوى*
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 : كرونباخ  طريقة الفا -ب
 كرونباخ على االتساق في اداء الفرد من فقرة إلى تعتمد طريقة معامل ثبات الفا

أخرى, ويمثل معامل الفا متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة االختبار إلى  فقرة
 (. 1021)أجزاء بعدد فقرات االختبار, وقد بلا معامل ثبات الفا وللمقياس ككل 

 :المقياس بصيغته النهائية
, االعتقــادات ال ــمنيةبعــد اكتمــال حســاب الصــدق والثبــات وتحليــل فقــرات مقيــاس    

تتميــز بصــدق (( 46و44)انظــر الملحــق) فقــرة( 11)بصــورت  النهائيــة مكونــًا مــنصــار 
مولية مجــالين لمراعــاة الشــ بــينيزيــة جيــدة, وقــد توزعـت الفقــرات وثبـات عــاليين وقــوة تمي

العتقـاد الموجـ  نحـو , بحيث شملت المجال االول الخاص بالمتغير فحسبفي قياس ا
االعتقــــاد الموجــــ  نحــــو , والمجــــال الثــــاني (41-4) مــــن الفقــــرة اتفقــــر ( 41)الســــيطرة 
, وحـــددت بـــدائل رباعيـــة لالجابـــة, والفقـــرات هـــي (11-44)مـــن  اتفقـــر ( 41)العجـــز 

 .فقرات سلبية
 

 :مقياس التمرد النفسي  -7
فــي العــراق, ومـــن  بنيــةلتمــرد النفســي هنــا  العديــد مــن المقــاييس الممتغيــر القيــاس 

علـــى نظريـــة  المبنـــى( 6147العـــامري ) ـــمن تلـــ  المقـــاييس اختـــار الباحـــث مقيـــاس 
(Brehm )ـــى طلبـــة الجامعـــة وفـــي البيئـــة العراقيـــة ألن  .المقيـــاس حـــديث ومطبـــق عل

 :مجالين هما وكان المقياس ذا
ام الفـــــرد بالســـــلو  المح ـــــور مباشـــــرًة ويقصـــــد بـــــ  قيـــــ: مجـــــال الفعـــــل المباشـــــر -

 .السترجال حريت  المزالة او المهددة
   استعادة  منية للحرية او التمـرد عـن طريـق تشـجي  : مباشرالاير مجال الفعل  -

 .االخرين للقيام بالسلو  المح ور او االتيان بسلو   مشاب  ل 
احتـواء السـلو   المـراد و واراد الباحث قياس المجالين وادخالهمـا فـي المقيـاس للشـمولية 

 فقرة كذل ,( 66)فقرة والمجال الثاني ( 66)ت من المجال االول قياس , إذ
لكـل الفقـرات ( 4060701)وزعـت االوزان مـنبدائل االجابة عن الفقرات رباعية و وكانت 

 .كونها تقيس حالة سلبية لدى العينة وهي التمرد النفسي
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 :صينتخصوالم آراء المحكمين
حـــث بعــرع المقيـــاس علـــى مجموعــة مـــن الخبـــراء والمختصــين فـــي التربيـــة قــام البا   

الحظــاتهم وفــي  ــوء  راء الخبــراء وم الــنفس بــنفس خطــواط المقياســين الســابقين,وعلــم 
مــن الفقــرات التــي  فقــرات( 41)قــام الباحــث بتعــديل صــوغ بعــع الفقــرات, واســتبعدت 

اعتمــد الباحــث  بــراء, إذمــن الخ%( 21)تنــل موافقــة كونهــا متكــررة او لــم ( 11)كانــت 
( 71)هـذه النسـبة كمعيـار لحــذف او ابقـاء الفقـرات, ونتيجـة لــذل  اسـتقر المقيـاس علــى

 .يو ح النسب( 45), والجدول%(411-%25)فقرة, كانت نسبة الموافقة من 
 (45)جدول

 نسب الموافقة على الفقرات 

مجول 
 الفقرات

 اير الموافقين الموافقون رقم  الفقرات

النسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار المجال الثاني الولالمجال ا
 المئوية

42 

1,5,2,3,2,،
,

44,66,47,6
4 

6,7,1,5,2,2,
،,41 41 411%   

42 
41,45,42,4

3,42,64 

44,47,41,45
42,43,42,4،

,61,64 
47 ،6025% 4 3041% 

2 4,6,7,4، 4,46 41 34% 1 62053% 
1 41,61 3,66 2 16025% 2 53041% 
 
 : ترجمة المقياس 

لغرع اجراء الدراسة االستطالعية والتحقق من مدى و ـوح الفقـرات والسـتخراج      
د مــن ترجمــة المقيــاس الــى اللغــة الكورديــة فــتم بــ الخصــائص االخــرى للمقيــاس, كــان ال

 .ذل  بنفس الخطواط المذكورة في المقياسين السابقين
 :يكومترية لمقياس التمرد النفسياالخصائص الس 
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ـــــالرام مـــــن ان    المقيـــــاس حـــــديث ومطبـــــق فـــــي العـــــراق واســـــت خرجت الخصـــــائص  ب
عــادة اســتخراج تلــ  الخصــائص ان الباحــث قــام با جيــدة إاليكومترية لهــا وكانــت االســ

 .للتأكد منها
 

 :Validityالصدق 
فرهـا فـي المقيـاس ايكومترية التـي ينبغـي تو ايعد الصدق من اهم الخصائص الس       

يجـــــــب  مـــــــا   يـــــــدل علـــــــى قـــــــدرة المقيـــــــاس علـــــــى قيـــــــاسبيقـــــــ , النـــــــالنفســـــــي قبـــــــل تط
, وقــد تحقــق الباحــث مــن انــوال الصــدق التاليــة لمقيــاس (2،:,ص1،،4ربيــ ,)قياســ 

و  ( الصـــــدق الظـــــاهري -الصـــــدق المنطقـــــي,ب -أ)صـــــدق المحتـــــوى :التمـــــرد النفســـــي
      .صدق الترجمة بنفس الخطواط المقياسين السابقين

 :Reliabilityبات الث
ام الباحــث بــالتحقق مــن اســاليب اســتخراج الثبــات االتيــة لمقيــاس التمــرد النفســي, قــ   

صدق وثبـات لـذل  اكتفـى  المقياس تم بنا ه حديثًا وط بق في البيئة العراقية وذو ولكون
 :الباحث باستخراج الثبات بطريقة واحدة فقط

 :اسلوب التجزئة النصفية -أ 
بـــاط لـــدرجات العينـــة بـــين نصـــفي فقـــرات يت ـــمن هـــذا االســـلوب حســـاب االرت        

هــذا  , ويعــد(،71:,ص،،،4عــودة,)مقيــاس وذلــ  بقســمة هــذه الفقــرات علــى قســمينال
ــــــــــــــى عيــــــــــــــوب اســــــــــــــلوب اعــــــــــــــادة  ــــــــــــــب عل االســــــــــــــلوب االكثــــــــــــــر دقــــــــــــــة النــــــــــــــ  يتغل

, وتحقــق الباحــث مــن الثبــات بهــذا االســلوب عــن (423:,ص4،25الغريــب,)االختبــار
اســية وتقســيم فقــرات كــل نــة التطبيــق االسمــن عي اســتبانة عشــوائياً ( 21)يــق ســحب طر 

الفرديـــــة والثـــــاني  , بحيـــــث يمثــــل االول(زوجــــي ) و( فـــــردي ) قســــمين  اســــتبانة علـــــى
رجـات الطلبـة علـى الجـزئين بعـد ذلـ  تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـين دالزوجية منهـا, 

, (102513)بلغــت نســبة االرتبــاط بــين القســمين  و( بيرســون)بــاط معامــل ارت باعتمــاد
معادلـــة  المقيـــاس, فقـــد تـــم تعـــديلها باعتمـــادا ان الدرجـــة المســـتخرجة هـــي لنصـــف وبمـــ
 .يو ح النتائج( 42)والجدول( 10،4)فبلغت معامل االرتباط ( براون -سبيرمان)

 (42)جدول
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 معامل الثبات لمقياس التمرد النفسي باسلوب التجزئة النصفية 

 الوسط القسم
االنحراف 
 المعياري

 ل الثباتمعام معامل االرتباط

 ،205221 510،35 االول
102513 10،4* 

 011266، 510،265 الثاني
 .ودرجة حرية( 1015)ذو داللة عند مستوى*
 

 :المقياس بصيغته النهائية
صــار , التمــرد النفســيبعــد اكتمــال حســاب الصــدق والثبــات وتحليــل فقــرات مقيــاس    

ــــًا مــــن المقيــــاس تتميــــز (( 44و46)لملحــــقانظــــر ا) فقــــرة( 71)بصــــورت  النهائيــــة مكون
ــــة , وقــــد توزعــــت الفقــــرات بصــــدق وثبــــات عــــاليين وقــــوة تمي ــــينيزي مجــــالين لمراعــــاة  ب
لفعـل المباشـر , بحيث شملت المجـال االول الخـاص باالشمولية في قياس المتغير فقط

مـن  اتفقـر ( 42)الفعـل ايـر المباشـر , والمجـال الثـاني (42-4) من الفقرة ةفقر ( 42)
  .ائل رباعية لالجابة, والفقرات هي فقرات سلبية, وحددت بد(43-71)
 

 : للمقاييس التطبيق النهائي
ـــ     ـــارة مـــن الطلبـــة  اييسقـــام الباحـــث بتطبيـــق مق حســـب بالدراســـة علـــى العينـــة المخت

 5/4/6145)الواقعـة بـين مـدةحل الدراسية في الجامعة في الالجنس والتخصص والمرا
تــــم  إذعمــــدًا,  مــــدةفــــي هــــذه ال اييســــ , واختــــار الباحــــث تطبيــــق مق(45/6/6145الــــى

 :لعدة اسباب وهير من ذل  االنتهاء من بناء المقياسين بتاريخ ابك
شــوطًا مــن الدراســة او الــزمن فــي الحيــاة الجامعيــة مــن  ونان يق ــي الطلبــة المعنيــ -

 .بداية العام الدراسي
ذكــــرت ان يختبـــر الطلبــــة وفقــــًا للنقطـــة االولــــى بعــــع المواقـــف واالحــــداث اليوميــــة  -

 .اييس الثالثةكعبارات في المق
ختبروا انفسـهم المتاخرة من العام الدراسي ا مدةبصورة عامة فان الطلبة حتى هذه ال -

 .قدراتهم ونتائجهم في االمتحانات اير النهائيةمن حيث عالقاتهم و 
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تخلــو تقريبــًا مــن  ــغط الواجبــات واالمتحانــات لــذا مــن الجيــد تطبيــق  لمــدةان هــذه ا -
 .الوقت المناسب لدى الطلبة رفاس فيها لتو المقيا
التدريســـيين و  بمســـاعدة ممثلـــي الطلبـــةمعـــًا  اييس الثالثـــةوقـــام الباحـــث بتوزيـــ  المقـــ   

 .بسيط بالبحث واايت  والهدف من  ًا ميسراً وقدم لهم تفسير . والمحا رين
 

 :الوسائل االحصائية
الباحــــث الوســــائل  عتمــــدئيًا بمــــا تحقــــق اهــــداف البحــــث المعالجــــة البيانــــات احصــــا   

 :آلتيةاالحصائية ا
الختبــــار الفــــروق بــــين المجمــــوعتين  لعينتــــين مســــتقلتين ( T-test)االختبــــار التــــائي -

اختبــار الفــروق اب القــوة التمييزيــة لفقراتهمــا, و العليــا والــدنيا لمقياســي الدراســة عنــد حســ
لفر ـي لهمـا, بين المتوسطات الحسابية لدرجات العينة على مقاييس البحث والوسـط ا

 . وفق الجنس والتخصص والمرحلة الدراسية على والمقارنة في متغيرات البحث
وذل  السـتخراج عالقـة الفقـرة بـالمجمول الكلـي ( Pearsonبيرسون ) ارتباط ملمعا -

كـٌل  يس, , والعالقة بـين نصـفي المقـاس الثالثت للتحقق من صدق البناء للمقياللفقرا
بطريقـة التجزئـة  ايسالزوجية للتحقق مـن ثبـات المقـلفردية و اي بين الفقرات ا ةعلى حد

 (.4،1:,ص4،33البياتي واثناسيوس,)النصفية, 
 .التجزئة النصفيةب اييسمقالوذل  لتصحيح معامل ثبات ( براون -سبيرمان)معادلة  -
( SPSS)جتماعيــــــةاالالحقيبـــــة االحصـــــائية للعلـــــوم  ائج بواســــــطةوتـــــم تحقيـــــق النتـــــ -

 (.4405)االصدار

 

 رابعالفصل ال
 

 ومناقشتها عرض النتائج :ولا أ                   
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 التوصيات :ثانياا 
 المقترحات :ثالثاا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

يت من هذا الفصل عر ًا وتفسيرًا للنتائج التـي توصـل اليهـا الباحـث ومقارنـة لهـذه    
صـيات التـي النتائج م  نتائج الدراسـات السـابقة, ويت ـمن كـذل  عر ـًا لعـدد مـن التو 

يوصي بها الباحث, واي ًا عددًا من االقتراحات التي يقدمها الباحث كمشـاري  بحـوث 
 .هذا البحثاهمية ومكملة ل تمستقبلية ذا

 
 :تفسيرهاعرض النتائج  و : اوالً 

االعتقـــــادات  وهمـــــا مقيـــــاس اييسبعـــــد ان اســـــتكمل الباحـــــث اجـــــراءات بنـــــاء المقـــــ     
 ابتطبيقهـ , قـامنـي مقيـاس ثالـث وهـو التمـرد النفسـيقياس القمـ  الفكـري وتبوم ال منية
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علــى عينــة البحــث المحــددة مســبقًا فــي الفصــل الثالــث وتحقــق مــن البيانــات احصــائيًا 
 بواســــطةهــــا وصــــدقها وذلــــ  نتبانة اختيــــرت لســــالمة االجابــــات عاســــ( 111)بمعالجـــة 

صـول بقصـد الح( SPSS)الحاسوب وببرنامج الحقيبـة االحصـائية للعلـوم االجتماعيـة 
 :تياآلق بها اهداف البحث المتمثلة بعلى نتائج تحق

 .قياس القم  الفكري لدى طلبة الجامعة -4
وفـق متغيـري الجـنس  علـى عرف الفروق في القم  الفكري لدى طلبة الجامعةت -6
 (.الثاني,الراب )والمرحلة ( ني انسإ,علمي)والتخصص ( ناثإ,ذكور)
 .والعالم لدى طلبة الجامعة قياس االعتقادات ال منية عن الذات -7
 تعرف الفروق في االعتقادات ال منية عن الـذات والعـالم لـدى طلبـة الجامعـة -1

  والمرحلـــة ( نياأنســـ,علمـــي)والتخصـــص ( نـــاثإ,ذكـــور)وفـــق متغيـــري الجـــنس  علـــى
 .(الثاني,الراب )
 .قياس التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة  -5
وفــــق متغيــــري  علــــى ى طلبــــة الجامعــــةتعــــرف الفــــروق فــــي التمــــرد النفســــي لــــد -2

  (. الثاني,الراب )والمرحلة ( ني انسإ,علمي)والتخصص ( ناثإ,ذكور)الجنس 
ــــادات ال ــــمنية  -3 ــــين القمــــ  الفكــــري واالعتق ــــة ب ــــة االرتباطي ــــى العالق التعــــرف عل

 .والتمرد النفسي لدى طلبة الجامعة
 

داف المــذكورة ومــن وفــق االهــعلــى مــا يلــي عــرع لنتــائج البحــث وتفســيرها  وفــي    
 : خر  مقياس مقياس الى

 
 القمع الفكري لدى طلبة الجامعة التعرف على مستوى :األولالهدف 

د عينــــة لغـــرع تحقيـــق هــــذا الهـــدف تــــم حســـاب الوســــط الحســـابي لــــدرجات افـــرا      
ــــــــدرجاتهم وطالبــــــــة, وتبــــــــين ان ال طالــــــــب( 111)البحــــــــث البــــــــالا  وســــــــط الحســــــــابي ل

, كمــا تــم حســاب الوســط الفر ــي (47,323)مقــداره بــانحراف معيــاري ( 417,661)
ختبــار الفــرق بــين الوســطين باعتمــاد , وتــم ا(5،)لمقيــاس القمــ  الفكــري وكــان مقــداره 

بلغـت القيمـة  , فـي حـين(46012)ت القيمـة التائيـة بلغـ االختبار التائي لعينـة واحـدة إذ
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ـــ ـــة ( 40،2)ةالتائيـــة الجدولي ـــد مســـتوى دالل والجـــدول ( ،،7)بدرجـــة حريـــة ( 1015)عن
 . يو ح النتائج والبيانات( 43)

 (43)جدول
  القيمة التائية لداللة الفروق بين الوسط الحسابي والوسط الفر ي

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفر ي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة  ،،7 2،,4 46012 5، 47,323 417,661 111
 ـــي وبــالنظر الــى الوســـط الحســابي لعينــة البحـــث يتبــين انــ  اكبـــر مــن الوســط الفر    

مــن القمــ  الفكــري لــدى افــراد العينــة المتمثلــين بالطلبــة  للمقيــاس ممــا يــدل علــى مســتوى
االختبــار التــائي لعينــة واحــدة  ق مــن الفــروق كمــا ســبق ذكــره ُأعتمــدالجــامعيين, وللتحقــ

ـــد مســـتوى و  ـــة احصـــائية بـــين المتوســـطين عن ـــين ان الفـــرق ذو دالل بدرجـــة ( 1015)يتب
 ., والفروق ذو داللة احصائية لصالح الوسط الفر ي(،،7)حرية 

عـــن الفـــرد الـــى قمــ  االفكـــار وعــدم التعبيـــر  يلجــاء الحقـــائق العلميــة النفســـيةحســب و   
يعبـــر  ديـــدًا مقابـــل مـــامابداخلـــ  عنـــدما اليجـــد المحـــيط االجتمـــاعي المناســـب او يجـــد ته

عنـ , وهــذه المسـتوى مــن القمـ  الفكــري االرادي لـدى الشــباب الجـامعي ربمــا يـدل علــى 
قصــور البيئــة االجتماعيــة والتربويــة والسياســية كــذل  فــي تــوفير فــرص التعبيــر الســليم 
عـــن االراء واالفكـــار, او ربمـــا اليجـــدون فـــي االســـرة االذان الصـــااية لهـــم لكـــي يقومـــوا 

النفعـــالي الصـــحيح, وهـــذه الظـــروف قـــد تـــ دي بهـــم الـــى التمـــرد النفســـي فـــي بـــالتفريا ا
مـ  نتـائج  هـذه الدراسـة تفـق نتـائجرسة والجامعة ماديًا ومعنويـًا, وتالعائلة والشارل والمد

( 2004 Purdon)  فكـــار االالـــذي اكـــد ان القمـــ  الفكـــري نـــاتج عـــن تـــوتر وت ـــارب
كذل  ان االفراد الـذين لـديهم فكـرة مسـيطرة ومن بين النتائج تبين وعدم التعبير السليم, 

. واحدة اكثر قدرة على القم  مقارنة م  الذين لديهم اكثـر مـن فكـرة او عـدة افكـار معـاً 
التـي بينـت ان الظـروف الصـدمية مولـدة ( Shipherd & Beek 2005 )ودراسـة 

وتـ دي فيـدهم هـذه االليـة نفـس الوقـت الت لمحاوالت القمـ  الفكـري مـن قبـل االفـراد وفـي
 Najmi et 2006)دراســة بهــم الــى ا ــطرابات اكثــر تعقيــدًا كالوســواس القهــري, و 

al ) اكــدت ان القمــ  الفكــري يوجــد لــدى الــذين يعــانون مــن االفكــار االنتحاريــة الفكريــة
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بينـت ان الـذين يعـانون القلـق والخـوف ( Crowe et al 2007) دراسـة والسـلوكية, و
 . يفيدهم ذل  وبالتالي ي ذي ذاكرتهم  م  الفكري والواالفكار السلبية يلجأون الى الق

البيئـــة  الشـــاب العراقـــي ســـواء فـــي االســـرة ام الجامعـــة ام وهـــذا القمـــ  الفكـــري لـــدى   
خارجهمــا قــد ادى بهــم الــى التمــرد النفســي والوالــدين واالســاتذة ادرى بكيفيــة هــذا التمــرد 

نفســـية او تـــر  الدراســــة  وكيًا ام بصـــورة ا ـــطرابات ومشـــكالتإن كـــان لفظيـــًا او ســـل
 .والتأخر الدراسي وعدم االلتزام بالدوام الجامعي 

 
القمــــع الفكــــري وفقــــًا لمتغيــــرات الجــــنس  التعــــرف علــــى مســــتوى: الهــــدف الثــــاني

 .(الثاني والرابع)والتخصص والمرحلة الدراسية 
 (:اناث-ذكور)حسب متغير الجنسبالتعرف على الفروق في القمع الفكري  -أ

اف وانحـــــر ( 3،,414)ط الحســـــابي للــــذكور علــــى مقيـــــاس القمــــ  الفكــــريكــــان الوســــ   
( 417,21)كـــــان الوســـــط الحســـــابي لالنـــــاث  فـــــي حـــــين(. 47,767)معيـــــاري مقـــــداره 

االختبار التـائي لعينتـين مسـتقلتين وجـد  , وبعد اعتماد(55،,47)معياري بلاوانحراف 
ـــة عنـــد مســـتوى ( 4,763)ان القيمـــة التائيـــة المحســـوبة  ـــة وهـــي ايـــر دال ( 1015)دالل

يختلفـــون عـــن االنـــاث فـــي القمـــ   ممـــا تشـــير الـــى ان الـــذكور ال( 7،2)ودرجـــة حريـــة 
 .النتيجة( 42)الفكري, ويو ح الجدول

 
 (42)جدول

 االختبار التائي لداللة الفروق بين الذكور واالناث في القم  الفكري 

 العدد نول العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 اير دالة 40،2 4,763 47,767 3،,414 611 ذكور
 55،,47 417,21 611 اناث

 

وجــد ى نفســ  مــن القمــ  الفكــري معــًا, أذ التويتبــين ان االنــاث والــذكور لــديهم المســتو    
روف المشـتركة التــي فـروق دالـة احصــائيًا بـين الجنســين ويمكـن ان يعـود ذلــ  الـى الظــ
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إن  اً يختلــف افــراد المجتمــ  فــي مســتوى القمــ  الفكــري ذكــورًا واناثــ ال إذ ,اختبروهــا معــاً 
 اير مشج  للتعبيرعن الـذات وبيـان كان المحيط االجتماعي والتربوي وكذل  السياسي

ن لــم يتــو وأظهــار القــدرات الكامنــة والظــاهرة للفــرد,و ال الــرأي فر أدى ابــد مــن متــنفس وا 
مــ  نتــائج الدراســات  وتتفــق هــذه الدراســة. رد النفســيالــى انــوال مــن مظــاهر التمــذلــ  

 2004 )مــــا يخــــص الفــــروق فــــي القمــــ  الفكــــري بــــين الــــذكور واالنــــاث,  الســــابقة فــــي
Purdon) ,( Shipherd & Beek 2005) ,(Najmi et 2006 al) , (

Crowe et al 2007) . 
 
-علمـــي)متغيـــر التخصـــصالتعـــرف علـــى الفـــروق فـــي القمـــع الفكـــري حســـب  -ب

 (:انساني
( 411,17)لعلمـــي علـــى مقيـــاس القمـــ  الفكـــريكـــان الوســـط الحســـابي للتخصـــص ا   
فــــي حــــين كــــان الوســــط الحســــابي للتخصــــص (. 46,317)نحــــراف معيــــاري مقــــداره وا

االختبـار التـائي  , وبعـد اعتمـاد(41,311)معياري بلـاوانحراف ( 416,14) االنساني
وهـــي ايـــر دالـــة عنـــد ( 4,433)لقيمـــة التائيـــة المحســـوبة لعينتـــين مســـتقلتين وجـــد ان ا

 طلبــــة التخصــــص ممــــا تشــــير الــــى ان( 7،2)ودرجــــة حريــــة ( 1015)مســــتوى داللــــة 
فـــــي القمـــــ  الفكـــــري, ويو ـــــح  يختلفـــــون عـــــن عـــــن التخصـــــص االنســـــاني العلمـــــي ال

 .النتيجة( ،4)الجدول
 (،4)جدول

 في القم  الفكرياالختبار التائي لداللة الفروق بين العلمي واالنساني  

الوسط  العدد نول العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 46,317 411,17 611 علمي
 اير دالة 2،,4 4,433

 41,311 416,14 611 انساني
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نفسـ  مـن القمـ  الفكـري  العلمي واالنساني لـديهم المسـتوى ويتبين ان االختصاصين   
بــين التخصصــات  بيئــة عــدم تكــاف  الفــرص والتربيــة ايــر المتســامحةالتفــرق إذ  معــًا,

يشج  وينمي قوة مفهـوم الـذات لـدى  العلمية واالنسانية, وليس في المناهج الدراسية ما
نعـدم دور الطالـب, س هو المحور في المحا رات وتكـاد يالطالب العراقي حيث المدر 

العديـــد مـــن علمـــاء  و مـــا أكـــده. الطالبـــة/ س فـــي انمـــاء شخصـــية الطالـــب وهـــو االســـا
دراسـاتهم مـن أن التمتـ    في Galeو كالي  Maslow وو ماسل  Parkالنفس مثل بار 

الذاتيـــــة واإلبـــــدال بــــالوجود األصـــــيل يتـــــأتى مـــــن تجســـــيد األفـــــراد لصـــــفات االســـــتقاللية 
والتعبيــــرعن الــــذات  نفتــــاح للخبــــرةااللآلخــــرين و االســــتمتال بالحيــــاة و تقــــبلهم لــــذواتهم و و 

الشــمري, )يــاتي بمــا ينــاقع االصــالة ويــ دي بــالفرد الــى اال ــطرابات  وبخــالف ذلــ 
 (.421:,ص6117

 
ــــــي القمــــــع الفكــــــري  -ج ــــــروق ف ــــــى الف ــــــة بالتعــــــرف عل ــــــر المرحل حســــــب متغي

 (:ةالرابع-ةالثاني)الدراسية
( 417,71)يكـــــان الوســـــط الحســـــابي للمرحلـــــة الثانيـــــة علـــــى مقيـــــاس القمـــــ  الفكـــــر    

كـان الوســط الحسـابي للمرحلــة الرابعــة  فــي حــين(. 47,322)اف معيــاري مقـداره وانحـر 
االختبــار التــائي لعينتــين  , وبعــد اعتمــاد(47,217)معيــاري بلــاوانحــراف ( 417,41)

وهـــي ايـــر دالـــة عنـــد مســـتوى ( 1,422)مســـتقلتين وجـــد ان القيمـــة التائيـــة المحســـوبة 
 ال ةالثانيـــــ طلبـــــة المرحلـــــة ممـــــا تشـــــير الـــــى ان (7،2)ودرجـــــة حريـــــة ( 1015)داللـــــة 

 .النتيجة( 61)الرابعة في القم  الفكري, ويو ح الجدولطلبة المرحلة يختلفون عن 
 (61)جدول

 الثاني والراب  في القم  الفكري المرحلتين االختبار التائي لداللة الفروق بين 

الوسط  العدد نول العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 47,322 417,71 611 ةالثاني
 اير دالة 2،,4 1,422

 47,217 417,41 611 ةالرابع
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 لـــديهم المســـتوى نفســـ  مـــن القمـــ  الفكـــري معـــًا, ةوالرابعـــ ةويتبـــين ان المراحـــل الثانيـــ   
قلل من ظـاهرة القمـ  الفكـري الدراسية لم يالتقدم في المراحل  يتبين من النتيجة هذه ان

ميـة فـي الوقـت الـذي الموجود لدى الطلبـة, ممـا يبـين قصـور الم سسـات التربويـة التعلي
لـــ  الم سســـات علـــى رســـم الخطـــط المســـتقبلية واالهـــداف الوا ـــحة يجـــب ان تعمـــل ت

بـان  Park 2001كمـا ي كـد ذلـ  بـار  تجسـيدها بـذل  لصحة النفسية يمكنللطلبة, فا
التخلــي عــن الحريــة بــل  تكــون فيهــا حالــة اليــأس و ليــة الوجــود األصــيل يجــب أن العم

ـــر  ـــى تقـــدم اكب ـــياًل فـــي بعـــع الخطـــط المتوقعـــة التـــي تـــ دي ال ـــر قل فـــي تتطلـــب التفكي
تطوير أهداف ذات معنى في الحياة ثم تخلق الر ا و الو ـوح و مواصلة خلق الذات 

الطالبـــــة /وا ـــــح امـــــام الطالـــــباي ان المســـــتقبل ال(. Park,2001,P:5) فـــــي الحيـــــاة
ويتفـق النتيجـة . والتشجي  النفسي والمساند وعـدم القمـ  للمبـاداة يولـد االسـتقرار النفسـي

 (Shipherd & Beek 2005 ), (Purdon 2004 )مـــ  نتـــائج دراســـات , 
,(Najmi et 2006 al) , (Crowe et al 2007) . 
 

 نية لدى طلبة الجامعةاالعتقادات الضم التعرف على مستوى: الهدف الثالث 
د عينــــة لغـــرع تحقيـــق هــــذا الهـــدف تــــم حســـاب الوســــط الحســـابي لــــدرجات افـــرا      

ــــــــدرجاتهم وطالبــــــــة, وتبــــــــين ان  طالــــــــب( 111)البحــــــــث البــــــــالا  الوســــــــط الحســــــــابي ل
, كمــا تــم حســاب الوســط الفر ــي (460433)بــانحراف معيــاري مقــداره ( 4410631)

, وتــم اختبــار الفــرق بــين الوســطين (411) لمقيــاس االعتقــادات ال ــمنية وكــان مقــداره
 , فــي حــين(-74012)ت القيمــة التائيــة بلغــ االختبــار التــائي لعينــة واحــدة إذ باســتخدام

( ،،7)بدرجـة حريـة ( 1015)عنـد مسـتوى داللـة ( 40،2)ةبلغت القيمة التائية الجدولي
 :يو ح النتائج والبيانات( 64)والجدول 

 (64)جدول
  الفروق بين الوسط الحسابي والوسط الفر ي القيمة التائية لداللة

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفر ي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة  ،،7 2،,4- 74012 411 460427 4410631 111
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 ـــي بـــين انـــ  اصـــغر مـــن الوســـط الفر وبـــالنظر الـــى الوســـط الحســـابي لعينـــة البحـــث يت
لــدى  (الموجــ  نحــو العجــز) للمقيــاس ممــا يــدل علــى مســتوى مــن االعتقــادات ال ــمنية

ق مــن الفــروق كمــا ســبق ذكــره ُأعتمــد افـراد العينــة المتمثلــين بالطلبــة الجــامعيين, وللتحقــ
د تبـين ان الفـرق ذو داللـة احصـائية بـين المتوسـطين عنـاالختبار التائي لعينـة واحـدة و 

الح الوســط , والفــروق ذو داللــة احصــائية لصــ(،،7)وبدرجــة حريــة ( 1015)مســتوى 
ويمكــن تفســير وجهــة االعتقــاد الموجــ  نحــو العجــز لــدى العينــة والتــي تبــين . الفر ــي

انهــم يملكــون درجــات مــن القمــ  الفكــري بانــ  نتــاج حصــر االفكــار وعــدم القــدرة علــى 
ظـرة ايـر صـحية عـن الـذات والعـالم مـن التعبير الصحيح عن الـذات وبالتـالي تكـوين ن

ص ســــمات الشــــخف حــــولهم, كمــــا اكــــدت هــــذه الحقيقــــة االدبيــــات فــــي الفصــــل الثــــاني,
بانـ  شـخص يسـتمت  بكـل لحظـة مـن لحظـات حياتـ ,  تتحـددالمتوافق او المحقق لذات  

الـداهري )ويثق بنفس  ومبـدل ويشـعر بالحريـة ويتوافـق مـ  تغيـر البيئـة التـي يعـيش فيهـا
ان االفراد الـذين لـديهم  April 2012دراسة  وبينت نتائج (.22:,ص،،،4,والكبيسي

اكثـــر  "اي مـــزيج مـــن الـــوجهتين" مـــزيج متـــوازن مـــن وجهـــة الـــتحكم الـــداخلي والخـــارجي
  ـــبط خـــارجي او داخلـــي وتمتعـــًا بالســـعادة والرفاهيـــة النفســـية مـــن الـــذين هـــم فقـــط ذو 

 اكـدت( 6147عمـر)و( 6111عبـداهلل )ودراسـة  .(April et al, 2012) .فحسـب
( 6144البعــاج )االرتبــاط بــين وجهــة الــتحكم او االعتقــاد والســعادة والتفــا ل, ام دراســة 

فقــد بينــت االرتبــاط بــين وجهــة ( 6146الشــمري )و( Landin&Stewart 1998)و
بينـت (  Milley& et al 2003)ودراسـة .الـتحكم والتوافـق النفسـي والكفـاءة الذاتيـة

تحكم والتمـــــرد النفســـــي, ويـــــدعم نتـــــائج هـــــذه الدراســـــات اكثـــــر االرتبـــــاط بـــــين وجهـــــة الـــــ
 .االرتباطات المستحصلة في هذه الدراسة بين التمرد والقم  الفكري واالعتقادات

 اتوفق  متغير  على االعتقادات الضمنية يف الفروقالتعرف على : الهدف الرابع
  .لدى طلبة الجامعة( والمرحلة الدراسية والتخصص الدراسي نوعال)

 (:اناث-ذكور)الجنس االعتقادات الضمنية حسبالتعرف على الفروق في  -أ
انحـراف و ( 413,26)االعتقادات ال ـمنيةكان الوسط الحسابي للذكور على مقياس    

( 444,73)كـــــان الوســـــط الحســـــابي لالنـــــاث  فـــــي حـــــين(. 47,1،2)مقـــــداره  معيـــــاري
ائي لعينتـين مسـتقلتين وجـد االختبار التـ , وبعد اعتماد(44,555)بلا انحراف معياريو 
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ودرجــة ( 1015)دالــة عنــد مســتوى داللــة  وهــي( 6,317)ان القيمــة التائيــة المحســوبة 
ـــــذكو ( 7،2)حريـــــة  االعتقـــــادات يختلفـــــون عـــــن االنـــــاث فـــــي ر ممـــــا تشـــــير الـــــى ان ال
 .النتيجة( 66), ويو ح الجدولال منية

 ( 66)جدول
 ث في االعتقادات ال منيةاالختبار التائي لداللة الفروق بين الذكور واالنا

 العدد نول العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 47,1،2 413,26 611 ذكور
 دالة  40،2 6,317

 44,555 444,73 611 اناث
 

االعتقادات ال ـمنية, إذ  من نفسها لديهم المستوى ليست تبين ان االناث والذكورو    
فروق دالـة احصـائيًا بـين الجنسـين ويمكـن ان يعـود ذلـ  الـى الظـروف المشـتركة  توجد

, إذ تـــدل الدراســـات الســـابقة واالدبيـــات النفســـية علـــى ان وقـــ  الظـــروف التـــي اختبروهـــا
 .ال ااطة تختلف اثرها بحسب النول

 (:انساني-علمي)تخصصال االعتقادات الضمنية فيالتعرف على الفروق في  -ب
االعتقـــــــــــادات علـــــــــــى مقيـــــــــــاس  تخصـــــــــــص العلمـــــــــــيكـــــــــــان الوســـــــــــط الحســـــــــــابي لل   

فــــي حــــين كــــان الوســــط . (،41,72)مقــــداره  انحــــراف معيــــاريو ( 441,71)ال ــــمنية
, وبعـــد (47,354)بلـــا انحـــراف معيـــاريو ( ،441,4) الحســـابي للتخصـــص االنســـاني

( 1,1،1)يمــة التائيــة المحســوبة االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين وجــد ان الق اعتمــاد
ممــا تشــير الــى ان ( 7،2)ريــة ودرجــة ح( 1015)وهــي ايــر دالــة عنــد مســتوى داللــة 

االعتقـــادات فـــي  طلبــة التخصـــص العلمـــي اليختلفـــون عـــن طلبــة التخصـــص االنســـاني
 .النتيجة( 67), ويو ح الجدولال منية

 (67)جدول
 ساني في االعتقادات ال منيةاالختبار التائي لداللة الفروق بين العلمي واالن 

 العدد نول العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 

القيمة 
التائية 

مستوى 
 الداللة
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 الجدولية المحسوبة
 ،41,72 441,71 611 علمي

 اير دالة 4,215 1,1،1
 47,354 ،441,4 611 انساني

 

هم المســتوى نفســ  مــن االعتقــادات يلــد االختصاصــات العلمــي واالنســانيتبــين ان و    
وتدل النتيجة على ان المـنهج الدراسـي بحسـب االختصـاص لـم يكـن لـ   معًا, ال منية

دور ســواء االنســاني ام العلمــي فــي تكــوين شخصــية قويــة لــدى طالــب مــتمكن ومعتمــد 
المــنهج علمــي بحــت ايــر مغــذ  للناحيــة  علــى ذاتــ  بــل هــو متوجــ  نحــو العجــز, وربمــا

 .لطالبالتروبوية ل
 
ــــي  -ج ــــروق ف ــــى الف ــــادات الضــــمنيةالتعــــرف عل ــــر  االعتق ــــة حســــب متغي المرحل

 (:الرابع-الثاني)الدراسية
( 441,73)االعتقـادات ال ـمنيةعلـى مقيـاس  للمرحلة الثانيـةكان الوسط الحسابي    
 بينمـــا كــــان الوســـط الحســـابي للمرحلـــة الرابعــــة. (،44,73)مقـــداره  انحـــراف معيـــاريو 
االختبــار التــائي لعينتــين  , وبعــد اعتمــاد(،4،,46)بلــا معيــاري انحــرافو ( 441,46)

وهـــي ايـــر دالـــة عنـــد مســـتوى ( 1,613)مســـتقلتين وجـــد ان القيمـــة التائيـــة المحســـوبة 
ممـا تشـير الـى ان المرحلـة الثانيـة اليختلفـون عـن ( 7،2)رية ودرجة ح( 1015)داللة 

 .النتيجة( 61), ويو ح الجدولاالعتقادات ال منيةفي  طلبة المرحلة الرابعة
 

 ( 61)جدول
 االعتقادات ال منية في الثاني والراب االختبار التائي لداللة الفروق بين 

 العدد نول العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 ،44,73 441,73 611 الثاني
 اير دالة 4,215 1,613

 ،4،,46 441,46 611 الراب 
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 المرحلتين الثانية والرابعة لـديهم المسـتوى نفسـ  مـن االعتقـادات ال ـمنيةويتبين ان    
وهذا ما ي كد التفسير السابق بحسب التخصـص, إذ وبتقـدم الطالـب فـي المراحـل  معًا,

 .نحو عامالدراسية ال يتشكل لدي  تغير في الشخصية والناحية النفسية ب
 

 التعرف على مستويات التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة: الهدف الخامس
د عينــة البحــث لغــرع تحقيــق هــذا الهــدف تــم حســاب الوســط الحســابي لــدرجات افــرا   

( 24,22)وطالبـــــــة, وتبـــــــين ان الوســـــــط الحســـــــابي لـــــــدرجاتهم  طالـــــــب( 111)البـــــــالا 
لوسـط الفر ـي لمقيـاس التمـرد , كما تـم حسـاب ا(23،,44)وبانحراف معياري مقداره 

ختبار الفرق بين الوسطين باعتماد االختبـار التـائي , وتم ا(*25)النفسي وكان مقداره 
بلغــــت القيمــــة التائيــــة  , فــــي حــــين(- 50536) غــــت القيمــــة التائيــــة بل لعينــــة واحــــدة إذ

( 65)والجـــدول ( ،،7)وبدرجـــة حريـــة ( 1015)عنـــد مســـتوى داللـــة ( 40،2)الجدوليـــة
 .تائج والبياناتيو ح الن

 (65)جدول
  القيمة التائية لداللة الفروق بين الوسط الحسابي والوسط الفر ي

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفر ي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة

  دالة ،،7 2،,4- 50536 25 23،,44 24,22 111
ث يتبـــين انـــ  اصـــغر مـــن القيمـــة لعينـــة البحـــ القيمـــة التائيـــة المحســـوبةوبـــالنظر الـــى    

مــن التمــرد النفســي لــدى افــراد العينــة  التائيــة الجدوليــة للمقيــاس ممــا يــدل علــى مســتوى
االختبـــار  ق مـــن الفـــروق كمـــا ســـبق ذكـــره ُأعتمـــدالمتمثلـــين بالطلبـــة الجـــامعيين, وللتحقـــ

بــين المتوســطين عنــد مســتوى ن ان الفــرق ذو داللــة احصــائية التــائي لعينــة واحــدة ويتبــي
 , والفروق ذو داللة احصائية لصالح الوسط الفر ي(،،7)بدرجة حرية ( 1015)

وربمـــا يعـــود ذلـــ  الـــى الخبـــرات التـــي مـــروا بهـــا مـــن تغيـــر اســـلوب الحيـــاة والثقافـــة    
المســـتقبل  وال ـــوابط االجتماعيـــة و مايختبرونـــ  يوميـــًا مـــن احـــداث  وحـــروب وامـــوع

صــدمة نفســية وهـــم  و الراشـــد فــي العائلــة احيانـــًا صــار علــيهم بمنزلـــةوفقــدان الناصــح 
تشــير الدراســات الــى ان االزمــات والكــوارث,  إذ(.  PTSD)يعــانون اآلن مــن  ثــار ال
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التي يتعـرع لهـا المجتمـ , تعـد مـن العوامـل الرئيسـة فـي ا ـعاف االسـتقرار النفسـي, 
وارث واالزمات تـ دي الـى حـدوث مشـكالت نفسـية مـن قبيـل لدى االفراد إذ ان هذه الك

الطالق والترمل وبالنتيجة تف ي الى  غوط نفسية كبيرة قـد تفقـد الفـرد سـيطرُت  علـى 
واجهــــة أو الم: انفعاالتــــ  وهــــو االمــــر الــــذي يلجــــأ فيــــ  الــــى اســــاليب دفاعيــــة مــــن قبيــــل

الكــوارث الطبيعيــة وقــد بينــت الدراســات التــي اجريــت علــى  ــحايا . الهــروب أو الثبــات
لقــد وجــد ان (. 73,ص،،،4حســن, . )ارتفــال معــدل االصــابة باال ــطرابات النفســية

شـــديدة الوطـــأة علـــى الفـــرد تف ـــي الـــى  ـــعف االســـتقرار النفســـي, اذ  ـــغوط الحيـــاة 
, كــما ان   ـغوطللتشير الدراسات الى أّن أحداث الحيـاة الشـديدة هـي عوامـل محدثـة 

تـوازن  واستقراره, كذل  العزلــة عــن النــاس تزيـد مـن حــدة التــوتر تعـاقبها قـد يفـقـد المرء 
 .(415,ص6111,يالجميلــ. )والعنــف ومـــن احتمـــال االصـــابة باال طرابـــات النفسيـــة

ن رد الفعل النفسي هو قـوة دافعيـة فعل لهذة التغيرات , و  بد ان التمرد نتاج او رد فال ا 
حريـات الشخصـية للفـرد أو تتعـرع للتهديـد أو يعتقد أنها تنشأ عندما تقلل أو تقلـص ال

االســـتبعاد فتســـعى دافعيـــة الفـــرد إلـــى اســـتعادة أو اســـترجال أنمـــاط الســـلو  المتعـــرع 
للتهديـــــد أو االســـــتبعاد وقـــــد تنشـــــا هـــــذه الدافعيـــــة فـــــي أنمـــــاط الســـــلو  التصـــــحيحي أو 

راكيـا ن يعبـر عنهـا الفـرد سـلوكيا أو إدأويمكـن ( ب ثـار رد الفعـل)المعروف التعوي ي و 
أو عاطفيا ويكون الفرد في حالة رد الفعل العاطفي  عيف األفق واير عقالنـي نوعـا 

 (.21,ص6147العامري,), كالتمرد والعدائية ما
وعند القم  الفكري او تراكم احساسات الفرد بال ـعف وعـدم القـدرة يمكـن ان يصـل    

ادى تكـون الحالـة الفرد الى حالة مـن الشـعور باال ـطهاد, ومـ  بـروز التيـار اال ـطه
النفســـية لالنســـان قـــد بلغـــت درجـــة مـــن التـــوتر االنفعـــالي والوجـــودي العـــام, يـــدخل فـــي 

والتـي بـدأت تفلـت مـن . مرحلة من الغليان الداخلي للعدوانية التي كانـت مقموعـة بشـدة
ليــــة   أو أن كانــــت مرتــــدة علــــى الــــذات عــــن طريــــق القمــــ  وتطفــــو الــــى الســــطح, بعــــد

دائــم, فالبــد لــ  مــن  يمكنــ  احتمــال التبخــيس الــذاتي بنحــو  ن الالتبخــيس الــذاتي, واالنســا
ن فشـل  االحساس بشيء من االعتبار الذاتي والعـزة فـي نظـر نفسـ  ونظـر االخـرين, وا 
في تحقيق الذات يولد اشـد مشـاعر الـذنب إيالمـًا للـنفس واقلهـا قابليـة للكبـت واالنكـار, 

ًا بمقـــدار تراكمهـــا الـــداخلي, ريجرها عدوانيـــة شـــديدة تـــزداد تـــدوهـــذه المشـــاعر تفجـــر بـــدو 
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متنوعــة مــن اال ــطهاد, وهكـذا تتحــول الحالــة النفســية فــي منــاخ العنــف لتتخــذ مظــاهر 
(. 57,ص6115حجـازي,)العدوانيـة الحركيـة الموجهـة الـى االقـران والتمـرد  ف اًل عن

ــُا فــي ظــل /فمــن البــديهي ان يبــدي الشــاب ــًا كــان ام معنوي الشــابة العراقيــة التمــرد حركي
ثيــر مــن حاجــات العصــر جــواء المشــحونة بــالعنف والحــروب وكــذل  الحرمــان مــن كاال

 & Hellmanهيلمـان و مكميلـين)دراسـة تفـق نتـائج الدراسـة الحاليـة مـ  وت. المتزايـدة
Mcmillin,1997 ) التيييي بينيييل ان التهدييييدات بخصيييوص حرييييات االفيييراد و ييييا هم

دراســـة ), ( 6147لعـــامريا)دراســة والتعبيييير عييين ا فسيييهم مييين اهيييم اسيييبا  التميييرد، و
بينــــــت  إذ ,(6114دراســــــة الالمــــــي ), ( 6111دراســــــة المطارنــــــة ), (2،،4ســــــلمان 

نتائجهــــا ان التهديــــد والتــــوتر والظــــروف المربكــــة والمعاملــــة الوالديــــة التســــلطية والبيئــــة 
  .االجتماعية واالقتصادية اير المالئمة ت دي بالشباب الى التمرد

 

التمــرد النفســي وفقــًا لمتغيــرات الجــنس  ســتوىالتعــرف علــى م: الهــدف الســادس 
 .(الثاني والرابع)والتخصص والمرحلة الدراسية 

 (:اناث-ذكور)التعرف على الفروق في التمرد النفسي حسب متغير الجنس -أ
وانحــــراف ( 21,122)كــــان الوســــط الحســــابي للــــذكور علــــى مقيــــاس التمــــرد النفســــي   

( 21,712)ســــــط الحســــــابي لالنــــــاث كـــــان الو  فــــــي حــــــين(. 46,1،6)معيـــــاري مقــــــداره 
االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين وجـد  , وبعـد اعتمـاد(44,371)وانحراف معيـاري بلـا

ودرجــة ( 1015)وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة ( 7,651)ان القيمــة التائيــة المحســوبة 
ممــــا تشــــير الــــى ان الــــذكور يختلفــــون عــــن االنــــاث فــــي التمردالنفســــي, ( 7،2)حريــــة 

 .النتيجة( 62)ولويو ح الجد
 (62)جدول

 االختبار التائي لداللة الفروق بين الذكور واالناث في التمرد النفسي 

الوسط  العدد نول العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 دالة 40،2 7,651 46,1،6 21,122 463 ذكور
 44,371 21,712 637 اناث
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فســ  مــن التمــرد النفســي معــًا, إذ ويتبــين ان االنــاث والــذكور ليســت لــديهم المســتوى ن   
وجـــود الظـــاهرة لـــدى  ان وجـــد فـــروق دالـــة احصـــائيًا بـــين الجنســـين ولصـــالح الـــذكور,ت

لـم تـذكر الحقـائق النظريـة  المشتركة التي اختبروها معًا إذ الجنسين تعود الى الظروف
ــــات االجتماعيــــة والتعبيــــر عــــن الــــذات واالنفعــــاالت ان الحاجــــة الــــ ى االنتمــــاء والعالق

والقبول االجتماعي  يختلف مـن حيـث حـاجتهم اليهـا بـين الـذكور واالنـاث, ولكـن تزايـد 
مستوى التمرد لدى الذكور في مجتمعاتنا من الفوارق الطبيعية حيث الذكور اكثر قـدرة 

 الط مقارنـــة باالنـــاث الالتـــي تعـــدنخـــتمـــن حيـــث نطـــاق الحركـــة والتعبيـــر والتحـــدث واال
مقيــدات اكثـــر بحكـــم العـــادات والتقاليـــد فـــي مجتمعاتنـــا, والـــذكور بحكـــم النطـــاق الواســـ  

عــدم انســجام مــ  المجتمــ   عالقــات وحركــة, يمكــن ان يكــون لــديهم الــذي يعيشــون  مــن
تقـدير صـورة الـذات لـديهم  ومـن ثـم  عن االفكـار بحريـة بحيـث ي ـطرب وعدم التعبير

فــي ( روجــرز)ل تفــاعلهم االجتمــاعي وصــحتهم النفســية وتــوافقهم, كمــا اكــد ذلــ  اخــتال
نظريتـــ  عـــن الـــذات, والمعلـــوم ان التفاعـــل االجتمـــاعي الســـليم والعالقـــات االجتماعيـــة 

وان البيئـــة المحيطـــة الموجبـــة تعـــزز . الناجحـــة تعـــزز الفكـــرة الســـليمة والصـــحة النفســـية
فســـــيًا واجتماعيـــــًا, وبالتـــــالي خلـــــق توافـــــق نجـــــاح التفاعـــــل االجتمـــــاعي وعـــــدم التمـــــرد ن

وتتفــق الدراســة الحاليــة مــ  (. 6،1:,ص4،22زهــران,) اجتمــاعي ونفســي لــدى الفــرد 
العبــــــاجي والمعا ــــــيدي )ســــــة , ودرا(6114الالمــــــي ), و(6111المطارنــــــة )دراســــــة 
 .ح الذكورإذ وجدت فروق في مستوى التمرد لصال( 6113

-علمــي)حســب متغيــر التخصــصبفســي التعــرف علــى الفــروق فــي التمــرد الن -ب
 (:انساني

( 21,323)علــى مقيــاس التمــرد النفســي كــان الوســط الحســابي للتخصــص العلمــي   
فــــي حــــين كــــان الوســــط الحســــابي للتخصــــص (. 44,522)اف معيــــاري مقــــداره وانحــــر 

االختبـار التـائي  , وبعـد اعتمـاد(46,622)معياري بلـاوانحراف ( 26,313) االنساني
وهـــي ايـــر دالـــة عنـــد ( 4,242)ن وجـــد ان القيمـــة التائيـــة المحســـوبة لعينتـــين مســـتقلتي
 طلبــــة التخصــــص ممــــا تشــــير الــــى ان( 7،2)ودرجــــة حريــــة ( 1015)مســــتوى داللــــة 

 .النتيجة( 63)العلمي اليختلفون عن االنسانيين في التمردالنفسي, ويو ح الجدول
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 (63)جدول                               
 النفسي لة الفروق بين العلمي واالنساني في التمرداالختبار التائي لدال 

 العدد نول العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 44,522 21,323 611 علمي
 اير دالة 2،,4 4,242

 46,622 26,313 611 انساني
 

العلمـي واالنســاني لــديهم المسـتوى نفســ  مـن التمــرد النفســي  ويتبـين ان التخصصــين   
ـــ ـــاهج الدراســـية قلمـــا تطرق ـــة واالجتماعيـــ تمعـــًا, بمـــا ان المن ة وان الـــى االمـــور التربوي

دون الخــروج عنهــا بهــدف التوعيــة  مــن بالمــادة الدراســية المدرســين واالســاتذة ملتزمــون
التمــرد لــدى  فــال بــد مــن وجــود فكــار وطــرح الهمــومواالســتمال الراء الطلبــة وتبــادل اال

العبــاجي )ســة مــ  درا هــذه الدراســةطلبــة الجامعــة بفرعيهــا االنســاني والعلمــي, وتختلــف 
التمرد لصالح الفرل االدبـي, فـي بينت االخيرة وجود فرق في  إذ( 6113والمعا يدي 

مـــــا يخـــــص الفـــــرق بـــــين  فـــــي نفســـــها النتيجـــــة حـــــين توصـــــلت الدراســـــات الســـــابقة الـــــى
 .   وى التمرد النفسيالتخصصات لمست

حســــــب متغيــــــر المرحلــــــة بالتعــــــرف علــــــى الفــــــروق فــــــي التمــــــرد النفســــــي  -ج
 (:الرابع-الثاني)الدراسية

ــــاس التمــــرد النفســــي    ــــى مقي ــــة الثانيــــة عل ( 21,727)كــــان الوســــط الحســــابي للمرحل
كـان الوســط الحسـابي للمرحلــة الرابعــة  فــي حــين(. 41,326)اف معيــاري مقـداره وانحـر 

االختبــار التـائي لعينتــين  , وبعــد اعتمـاد(47,111)نحـراف معيــاري بلـا وا( 26,221)
وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة ( 6,122)مســـتقلتين وجـــد ان القيمـــة التائيـــة المحســـوبة 

المرحلــة الثانيــة يختلفــون عــن  طلبــة ممــا تشــير الــى ان( 7،2)ودرجــة حريــة ( 1015)
االكثــــــر تمــــــردًا, ويو ــــــح  النفســــــي والرابــــــ  هــــــم طلبــــــة المرحلــــــة الرابعــــــة فــــــي التمــــــرد

 .النتيجة( 62)الجدول
 (62)جدول
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 الثاني والراب  في التمرد النفسي طلبة المرحلتين االختبار التائي لداللة الفروق بين 

 العدد نول العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 41,326 21,727 611 ةالثاني
 دالة 40،2 6,122

 47,111 26,221 611 ةالرابع
 

ويتبــين ان المرحلــة الثانيــة اقــل تمــردًا مــن الرابعــة, وذلــ  ربمــا يرجــ  الــى ان الطلبــة    
طــالل علــى امـــور فــي المرحلــة الثانيــة جــدد مــن حيـــث التحــاقهم بالحيــاة الجامعيــة واال

لــذين هــم علــى ابــواب التخــرج واالقبــال علــى المرحلــة الرابعــة ا بيئــتهم الجديــدة بخــالف
والمستقبل اير الوا ح امامهم وهم كذل  على درجة من النمـو  المعيشيةهموم الحياة 

العقلــي والفكـــري بحكـــم العمـــر مقارنـــة بالمرحلـــة الثانيـــة, وبمـــا ان ال ـــغوط والتهديـــدات 
ادات الدونيـة النفسية هي العامـل االهـم فـي احـداث التمـرد لـدى الشـباب والقمـ  واالعتقـ

التعبيـر وقمـ  االفكـار وعـدم  , فمـن المحتمـل ان الظـرف المسـتمر مـن تقييـدالذات نحو
متــــنفس, والتربيــــة التقليديــــة فــــي البيــــت والم سســــات التربويــــة والتعليميــــة ايـــــر  وجــــود

المواكبــــة للتغيــــرات وتطــــور العصــــر وتــــداخل الفلســــفات الفكريــــة والحاجــــات االنســــانية 
الطالـــب, ويـــدل ذلـــ  علـــى قـــوة تـــاثير الحيـــاة العامـــة  ت اثـــر فـــيذاالمتزايـــدة يومـــا  بيـــوم 

مـــ   وتتفـــق هـــذه الدراســـة . ب العراقـــيالشـــا البيئـــة الجامعيـــة وداخلهـــا كـــذل  فـــيخـــارج 
( Hellman&Mcmilian4،،3)و( 6113العبـــــــاجي والمعا ـــــــيدي )نتـــــــائج دراســـــــة 

هـــذه  تتفـــقو  مـــرد حســـب اخـــتالف المراحـــل الدراســـيةاللـــذين اوجـــدا فرقـــًا فـــي مســـتوى الت
 و( 6111المطارنـــــة )و( 6114 الالمـــــي) و( 2،،4ســـــلمان )مـــــ  دراســـــات  الدراســــة

, فهنا  تنشئة اجتماعية شب  موحـدة فـي البيـت العراقـي والمدرسـة (6115عبد االحد )
 .نفسها الخصائص والسماتب عة لذل  يتطب  الفرد العراقيوالمعهد والجام

  
 :ي واالعتقادات الضمنية والتمرد النفسيالعالقة بين القمع الفكر  : لسابعالهدف ا

عنـــد اســـتخدام مصـــفوفة معـــامالت االرتبـــاط بـــين المتغيـــرات بأســـتخدام معامـــل ارتبـــاط   
وجد ان جمي  معامالت االرتباط دالة احصائيًا إذ كانت اكبـر مـن الجدوليـة ( بيرسون)
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( ،6), والجــدول (7،2)ودرجــة حريــة ( 1015)عنــد مســتوى داللــة ( 101،2)البالغــة 
 .يو ح ذل 

 ( ،6)الجدول 
  االعتقادات ال منية والتمرد النفسيو  القم  الفكرياالرتباط بين  صفوفة معامالتم

 التمرد النفسي االعتقادات الضمنية القمع الفكري المتغيرات

    القمع الفكري

   20222 االعتقادات الضمنية

  20029 2022 التمرد النفسي

   

ــــى مــــن معامــــل (  74) يت ــــح مــــن الجــــدول   ــــاط المتعــــدد هــــو أعل أن معامــــل االرتب
االرتباط البسيط لكـل مـن متغيـرات البحـث وهـذا يشـير الـى أن العالقـة قويـة بـين القمـ  
الفكــري واالعتقـــادات ال ـــمنية  بـــالتمرد النفســـي, وهـــذا يعنـــي أنـــ  توجـــد عالقـــة ارتبـــاط 

لــدى طلبــة الجامعــة  موجبــة بــين القمــ  الفكــري واالعتقــادات ال ــمنية  بــالتمرد النفســي
 وMilley & et al, 2003 وLandine&stewart 1998 1فنتـائج دراسـات 

Marsiglia et al, 2007و April et al, 2012 بينت ان الفرد عنـدما يتمتـ  بحريـة
االرادة وعــدم القمــ  الفكــري عنــدها يكونــون ذوي فعاليــة ذاتيــة وتوافــق نفســي اجتمــاعي 

هنــا  عالقــة ارتبــاط موجبــة بــين التمــرد النفســي  و .دوكفــاءة ذاتيــة وانجــاز دراســي جيــ
فاالعتقـــاد الـــذي يكونـــ  الفـــرد عـــن نفســـ  والبيئـــة  والقمـــ  الفكـــري لـــدى طلبـــة الجامعـــة ,

االجتماعية والمادية مـن حولـ  يتـاثر بمـدى حريـة الفـرد والنطـاق الفكـري والـذهني الـذي 
د عــاجزًا ايــر يعيشــ  فــاذا كانــت بيئــة فقيــرة ايــر مشــجعة وم ــطهدة جعلــت مــن الفــر 

توجـــد عالقـــة ارتبـــاط موجبـــة بـــين التمـــرد النفســـي والقمـــ  الفكـــري لـــدى طلبـــة  و .ُمقبـــل
إذ اكـدت االرتبـاط ( Milley & et al 2007)وتتفـق النتيجـة مـ  دراسـة  .الجامعـة 

توجد عالقـة ارتبـاط موجبـة بـين التمـرد و . بين وجهة التحكم والتمرد النفسي لدى الطلبة
بينــت الدراســات الســابقة واالدبيــات النفســية ري لــدى طلبــة الجامعــة النفســي والقمــ  الفكــ

عــن القمــ  الفكــري ان قمــ  االفكــار وعــدم التفريــا االنفعــالي لــدى االنســان يــ دي الــى 
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مشكالت وا طرابات نفسية مختلفة, وت كد العالقة بين التمرد النفسي والقم  الحقـائق 
 .عن القم  الفكري االرادي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات :نياً ثا
تــــــي تجــــــرى علــــــى طلبــــــة الجامعــــــة هتمــــــام أواًل بــــــالبحوث الاليوصــــــي الباحــــــث با -4

البحــــــــــوث التــــــــــي تــــــــــدرس الحــــــــــاالت النفســــــــــية , واألخــــــــــذ بتوصــــــــــيات  الســــــــــيماو 
البــــــــاحثين والدارســــــــين كمنطلقــــــــات أوليــــــــة فــــــــي الوصــــــــول الــــــــى قــــــــرارات تكفــــــــل 

 .احتواء المشكالت النفسية التي يتعرع لها الطلبة
ــــة مــــن كليــــات جامعــــات فــــتح مراكــــز إرشــــ -6 ــــ   العــــراقادية فــــي كــــل كلي ــــد تل وتزوي

وحـــــث العـــــاملين  الســـــيما المالكـــــاتبـــــات العمـــــل الصـــــحيح و المراكـــــز بكـــــل متطل
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فيهــــــا علــــــى تشــــــخيص مشــــــكالت الطلبــــــة والعمــــــل علــــــى و ــــــ  بــــــرامج وخطــــــط 
 .تتكفل بو   حلول سريعة لها 

ـــــــة ,قصـــــــيرة  -7 ـــــــاتهم الدراســـــــية والعملي ـــــــى و ـــــــ  أهـــــــداف لحي ـــــــة عل تشـــــــجي  الطلب
الن عـــــــدم وجـــــــود .االمـــــــد وبعيـــــــدة االمـــــــد , وان يعمـــــــل الطلبـــــــة علـــــــى تحقيقهـــــــا 

 اً ,فالــــــذي ال يمتلــــــ  اهــــــدافوجهــــــة  ــــــبط داخلــــــي االهــــــداف فــــــي حياتنــــــا يخلــــــق 
 .لحيات  ال يمتل  توجها دافعيا لتحقيقها

االهتمـــــام باالنشـــــطة االجتماعيـــــة والثقافيـــــة والتربويـــــة التـــــي تعمـــــل علـــــى التفريـــــا  -1
داخـــــــــل الجامعـــــــــات . والتنفـــــــــيس الصـــــــــحي الصـــــــــحيحاالنفعـــــــــالي لـــــــــدى الطلبـــــــــة 

 .وخارجها
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المقترحات :ثالثاً 

 . اآلتيحث في دراسته هذه يقترح البا

معرفــــــة مـــــــدى يـــــــرى الباحــــــث  ــــــرورة إجـــــــراء دراســــــة ل هــــــذا البحــــــثإســــــتكمااًل ل -4
التمـــــرد النفســـــي علـــــى مســـــتوى جامعـــــات العـــــراق عنـــــد الطلبـــــة وايجـــــاد العالقـــــات 

ــــــــ  الج ــــــــين التمــــــــرد والموق ــــــــبب ــــــــي للطال ــــــــة, / غراف ــــــــة االقتصــــــــادية, و الطالب الحال
 .المذهب الديني او الديانةو االتجاه الفكري, و 
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التمـــــرد النفســـــي إجـــــراء دراســـــة حـــــول بنـــــاء برنـــــامج إرشـــــادي وعالجـــــي لتخفيـــــف  -6
 .التي يعانيها طلبة الجامعة 

وجهـــــات اجـــــراء دراســـــات للكشـــــف عـــــن عالقـــــة بعـــــع جوانـــــب الشخصـــــية فـــــي  -7
 ــــــــــطرابات االو ســــــــــتقاللية والثقــــــــــة بــــــــــالنفس لــــــــــدى الطلبــــــــــة مثــــــــــل اال ال ــــــــــبط

 .كالصدمات النفسية والتعرع لالحداث المتكررة 
القمـــــــ  الفكـــــــري و طيــــــة بـــــــين مســــــتويات التمـــــــرد النفســــــي و اجــــــراء دراســـــــات ارتبا -1

 .ظاهرة الهجرة بين الشباب والعقول
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

 :المصادر العربية
 

 المجلــد الســـادس, دار صــادر, بيـــروت, لســـان العــرب (.3،،4.)ابــن منظــور ,
 .4ط
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  المشــكالت االجتماعيــة واالقتصــادية  (.6141.)شــريف مصــباح .ابــوكرش, د
يــة جنــين, كليــة العلــوم االدار  -ربيــة, جمعيــة اعمــار للتنميــة, الجامعــة العللشــباب
 .www.eamaar.org:والمالية,

 البنــاء العــاملي لتوجهــات  (.6115.)وهالل ودرويــش, مــاهر محمــد وخليــل نمــرابــ
, كليـة االهداف وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس وطلبة الجامعـة

العلوم االنسانية واالجتماعية, جامعة االمارات العربيـة والجامعـة االردنيـة, مجلـة 
 .4د,العد76ية واالجتماعية, المجلدالعلوم االنسان

 ــــــي شــــــلير عبــــــد, االعظمــــــي التوجهــــــات الدافعيــــــة وعالقتهــــــا  (.6115.)اهلل عل
 /ة, رسالة ماجستير, كلية التربيـباسترتيجيات التعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية

 .ابن رشد, جامعة بغداد, العراق
   الكبت والقم  هـل همـا عوامـل قـوة ام  (.6115.)االمارة, اسعد, مقالة بعنوان

 www.ahewar.or:,4452العدد  -, الحوار المتمدن , عف الشخصية؟
 المركـــز .نيالحلـــيم واخـــر  ترجمـــ  عبـــد.عـــالم الشخصـــية.( 6141.)لـــورنس.بـــرافين

 .القومي للترجمة القاهرة
 وعالقتـ  الالعقالنـي التفكيـر  (.6112) .السـيف محمـد بنـت البـراق , فطـوم 

رسـالة ) , نـورةالم بالمدينـة الجامعـات طـالب الـتحكم لـدى ومركـز الـذات بتقـدير
للبنــات ,  التربيــة كليــة,  الــنفس وعلــم التربيــة قســم  ,( ماجســتير ايــر منشــورة

 .المنورة  بالمدينة طيبة جامعة
   التمـــرد النفســـي وعالقتـــ  باســـاليب المعاملـــة الوالديـــة (. 6147.)بشـــير, فـــايز ,

 .فلسطين –جامعة االزهر, ازة 
  , وعالقتها بموق  ال بط لـدى  لية الذاتفعا (.6144.)ر ى مهدي جابرالبعاج

, كليـة التربيــة جامعــة بغـداد ,  )رسـالة ماجســتير ايـر منشـورة)  ,طلبـة الجامعـة 
 .ابن الهيثم /

 ازة, فلسطيناالمراع النفسية والعصبية(.  6112.) البنا, انور حمودة ,. 
  معجــم علــم الــنفس . ( 6،،4. )جــابر , عبــد الحميــد جــابر وعــالء الــدين كفــافي

 ., دار النه ة العربية , القاهرة  سيوالطب النف
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 4, طالجســمية-اال ــطرابات النفســية(. 6111.)الهــدى محمــد الجــاموس, نــور ,
 .دار اليازوري للنشر والتوزي , عمان, االردن

 مكتبـة  4  , طالمراهقـة أزمـة الشـباب مـ  المجتمـ (.4،37.)الجبالي , صـالح ,
  .الفكر , طرابلس , ليبيا 

  مطــاب  المــدخل فــي علــم الــنفس(. 4،21.)الجبــار عبــدالجبوري,محمــد محمــود ,
 .جامعة الموصل, العراق

 االستقرار النفسـي وعالقتـ  بـبعع المتغيـرات (.6111.) الجميلي, كريم حسين ,
 .الجامعة المستنصرية, بغداد رسالة ماجستير, كلية االداب, 

 يـراتاالستقرار النفسـي وعالقتـ  بـبعع المتغ (.6111. )الجميلي, كريم حسين ,
 .جامعة المستنصرية, كلية االداب, العراقالرسالة ماجستير اير منشورة, 

 دار العلـــــــم , الطـــــــب الســـــــلوكي المعاصـــــــر (.6،،4.)الحجـــــــار, محمـــــــد حمـــــــدي
 .للماليين, بيروت, لبنان

 ـــــف االجتمـــــاعي (.6115.)مصـــــطفى.حجـــــازي, د ـــــافي ،, طالتخل , المركـــــز الثق
 .البي اء العربي, المغرب, الدار

 و ـعيات السـلو  البشـري اثنـاء وقـول الكارثـة  ( .،،،4.)شمال  حسن, محمود
 .(61), العدد (1)الثقافي, السنة  الموقف .بعدها وما

 ــــي المجتمــــ  الشــــباب و  (. 6112.) حســــن, محمــــود شــــمال ــــراب ف مشــــكلة االات
 ., دار الش ن الثقافية العامة, بغداد, العراقالعربي

 كية للشـــباب وســـبل مواجهتهـــا, االنحرافـــات الســـلو  (.6116.) الحلـــو,علي حســـين
رة التعلـيم ,جامعة بغداد, وزا4, المجلدم تمر وقائ  الم تمر العربي العلمي االول

 .العالي والبحث العلمي
 االسـاليب المختلفــة للتكيـف ايـر الســوي (.6112.) حمـدان, رنـا اســماعيل رجـا ,

 http://faculty.ksu.edu:السعودية -عة المل  سعود, الرياعجام
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 ــــق  (.،611 .)اقبــــال رشــــيد,ني الحمــــدا االاتــــراب وعالقتــــ  بــــالتمرد النفســــي وقل
ابــن /كليــة التربيــة,ة بغــداد جامعــ,هاطروحــة دكتــورا,المســتقبل لــدى طلبــة الجامعــة

 . العراق,لهيثم

 لـتــــزام الـديـنــــي وعالقتـــ  بموقـــ  اال (.6115.)ربيعـــة مـــان  زيـــدان طـــ ,  الحمـــداني
,  , جامعـة تكريـت)جسـتير ايـر منشـورةرسالة ما) ,  ال بط لدى طلبة الجامعة

 . كلية التربية
 رسـالة صورة الذات وعالقتها بالتفاعل االجتماعي (.6111.)د, نادرة جميلحم ,

   .ماجستير, كلية االداب, جامعة بغداد

 وجهة ال بط واالندفاعية لدى (. 6112.)الخثعمي , صالح بن سفير بن محمد
, جامعة ( رسالة ماجستير اير منشورة) , المتعاطين واير المتعاطين للهيروين

  .نايف العربية للعلوم األمنية  
  علـــم الـــنفس العـــام (.،،،4.)وهيـــب مجيـــدالـــداهري والكبيســـي, صـــالح حســـن و ,

 ., دار الكندي للنشر, اربد, االردن4ط
 جامعــــة علــــم الــــنفس والشخصــــية (.1،،4.) داود والعبيــــدي,عزيز حنــــا ونــــاظم ,

 .بغداد, العراق
 جامعــــــــة .بــــــــرامج الرعايــــــــة النفســــــــية للشــــــــباب.( 4،27. )عــــــــزتاحمــــــــد .راجــــــــح

 . مصر.ةاالسكندري
  دار المعرفة : ، القاهرة  قياس الشخصية( . 8111. )ربيع ، محمد شحاته. 
 اتجاهــــات طلبــــة جامعــــة الكويــــت نحــــو مســــتقبلهم فــــي .(6116 ).انطــــوان.رحمــــة

 .عمان.6العدد.4المجلد.مجلة الجامعات العربية .مجاالت الدراسة
 صـــورة الـــذات وعالقتهـــا باالكتئـــاب لـــدى كبـــار  (. 6147.)يـــف, ســـيف محمـــدرد

, مجلـــة البحـــوث التربويـــة والنفســـية, وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي, الســـن
 ., العراق72العدد 

 مقارنةاالحســـاس بالوحـــدة النفســـية بـــين طـــالب .(6117.) احمـــد محمـــد. الزابـــي
مجلــــة الجامعــــات .ايــــر الوافــــدين جامعــــة صــــنعاء بــــين الطلبــــة الوافــــدين والطلبــــة

 .دمششق.7عدد.4مجلد.العربية
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  التمـــــرد  (. 6147.)فـــــي العـــــامري, علـــــي محســـــن يـــــاس: 4،22زهـــــران, حامـــــد
ــــدى طلبــــة الجامعــــة ــــر المــــزدوج وعالقتهمــــا بــــالعنف ل , اطروحــــة النفســــي والتفكي

 ., الجامعة المستنصرية, العراق, كلية التربيةهدكتورا
  االختبارات والمقاييس النفسية, (4،24)ن الزوبعي , عبد الجليل و خرو  ,

 .ار الكتب ,جامعة الموصل , العراقمطاب  د
 دار النشـــر للجامعـــات, ســـيكولوجية الـــتعلم (.2،،4.)الزيـــات, فتحـــي مصـــطفى ,

 ., مصر4ط
 كوكـو , والخليفـة , عمـر الحسـن , وقمبيـل , كبشـور محمـد اهلل سـالم , هبـة 

 حالطمـو  ومسـتوى ال ـبط بمو ـ  اإلنجـاز دافعيـة عالقـة (.6146 .)هـارون
 , جامعـة بالسـودان العـالي التعلـيم م سسـات طـالب الدراسـي لـدى والتحصـيل

 (. 2،ــ  24) , ص (  1) , ل التفوق  لتطوير العربية , المجلةالنيلين 
 وراء الذاكرة وعالقت  بوجهة ال بط لـدى  ما (.6144.) حيدر كريم.د.م.سكر, ا

جامعــــة المستنصــــرية, مجلــــة البحــــوث التربويــــة ال , كليــــة التربيــــة,طلبــــة الجامعــــة
 ., العراق 77والنفسية, العدد

 اختبـــــار مركـــــز الـــــتحكم عنـــــد االطفـــــال والمـــــراهقين(. 1،،4.)كليفــــورد وكليـــــري ,
 .مجدي عبدالكريم حبيب, القاهرة, دار النه ة المصرية: اعداد

 اثـــــر بعـــــع المتغيـــــرات فـــــي التمـــــرد (.  2،،4.) ســـــلمان, ميســـــون عبـــــد خليفـــــة
 ., دراسة تجريبية, كلية االداب, جامعة بغداد, رسالة ماجستير, العراقنفسيال

 رسـالة ظاهرة التمـرد فـي أدبـي الرصـافي والزهـاوي (.6113.)سلوم, سفانة داود ,
 .ابن الرشد, جامعة بغداد, العراق /اجستير, كلية التربيةم

  ,م مســــتوى االحســــاس بالصــــدمة وعالقتــــ  بــــالقي (. 6114.) راشــــد علــــيالســــهل
, مجلـــــــة العلــــــــوم الشخصـــــــية واالقــــــــران واال ـــــــطرابات النفســــــــية عنـــــــد الشــــــــباب

 ., الكويت6, العدد،6االجتماعية, المجلد
 الــــــــدور االاترابــــــــي للتربيــــــــة فــــــــي الــــــــوطن (.6117 .)يزيــــــــد عيســــــــى,الســــــــورطي

 . االردن.الجامعة الهاشمية.23العدد. المجلة التربوية.العربي
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 مصــــطلحات الطــــب النفســــي معجــــم (.6116.)العزيــــز الشــــربيني, لطفــــي عبــــد ,
مركـــز تعريـــف العلـــوم الصـــحية, م سســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي, جامعـــة الـــدول 

 .العربية, الكويت
 التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي وعالقتــــ   (.6146.) فا ــــل كــــردي.د.الشــــمري, م

, مجلة علـوم التربيـة الريا ـية, بمركز ال بط لدى طالب كلية التربية الريا ية
 .مجلد الخامس, جامعة الكوفةلالعدد الراب , ا

 دراســة مقارنـــة فــي التحصــيل الدراســـي  (.3،،4.)الشــمري, محمــود رحـــيم جاســم
النفســي االجتمــاعي واالتجــاه نحــو االخــتالط بــين طالبــات كليــات التربيــة  والتوافـق

معـة ايـر منشـورة, جا ه, اطروحة دكتـوراللبنات وطالبات كليات التربية المختلطة
 ., العراقابن رشد/بغداد, كلية التربية

 فاعليـــة برنـــامج فـــي االرشـــاد التربـــوي فـــي  (.6113.)عواطـــف حســـن.شواشـــرة, د
ـــة فـــي التحصـــيل  اســـتثارة دافعيـــة االنجـــاز لـــدى طالـــب يعـــاني مـــن تـــدني الدافعي

 .الجامعة العربية المفتوحة, فرل االردن -, كلية الدراسات التربويةالدراسي
  مـــ تمر جامعـــة لحيـــاة الجامعيـــةاســـباب العنـــف فـــي ا (.6112.)الشـــيخ, رأفـــت ,

 .العنف في الجامعات, عمان, االردن  -م تة
  علـــــم الـــــنفس الشـــــواذ واال ـــــطرابات العقليـــــة  (.6115.)صـــــالح, قاســـــم حســـــين

 ., مطبعة جامعة صالح الدين, اربيل, اقليم كوردستان العراق4, طوالنفسية
 بغـداد,  , مطبعـةالشخصـية بـين التنظيـر والقيـاس (.،4،2.)صالح, قاسم حسين

 .العراق
  جامعية بديداد ،  الشخصية بين التنظيير والقيياس( 8111) حسـينصالح, قاسم ،

 .مطبعة جامعة بدداد
 االمــــــل وتحقيـــــق االهــــــداف  ( .6115.) الصـــــالحي, ميـــــادة عبدالحســــــن عبـــــاس

, ه, اطروحــة دكتــوراوعالقتهمــا بالمكانــة النفســية واالجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة
 .داد, العراقكلية االداب, جامعة بغ

 الحصـــار االقتصـــادي واالاتـــراب االجتمـــاعي .( 2،،4.) محمـــد زنـــزن, الصـــائا
 .جامعة بغداد.االداب.واثرهما في سلو  الطالب
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 ـــــي.صـــــوانة ـــــة جامعـــــة اليرمـــــو  وحاجـــــاتهم .(4،27.) محمـــــد عل مشـــــكالت طلب
 .الجامعة االردنية.االرشادية

 7, طل النفســــيموســــوعة علــــم الـــنفس والتحليــــ (.6115.)طـــ , فــــرج عبـــدالقادر ,
 .القاهرة

 ــــــي محســــــن يــــــاس التمــــــرد النفســــــي والتفكيــــــر المــــــزدوج  (.6147.)العــــــامري, عل
منشــورة, كليــة التربيــة,  ه, اطروحــة دكتــوراوعالقتهمــا بــالعنف لــدى طلبــة الجامعــة

 .جامعة المستنصرية, العراقال

 اثـــر االرشـــاد النفســـي فـــي تعـــديل (. 2،،4.)العـــامود, ناديـــة عبدالمحســـن متعـــب
ة االنطوائيــة لــدى طالبــات مرحلــة الدراســة االعداديــة, جامعــة البصــرة, الشخصــي
 .العراق

  ,قيـــاس التمـــرد النفســـي العبـــادي والمعا ـــيدي, نـــدى فتـــاح زيـــدان, ميســـاء يحيـــى
 (.7), العدد(41), مجلة التربية والعلم, المجلدلدى طلبة المرحلة االعدادية

 ى المـراهقين وعالقتهـا تطـور الهويـة لـد (.6144.) العبادي, علي سـلمان حسـين
ابــــن رشــــد, جامعــــة بغــــداد,  –, كليــــة التربيــــة ه, اطروحــــة دكتــــورابــــالتمرد النفســــي

 .العراق
 تـــــب الهويــــــة مقيـــــاس مو ــــــوعي لر   (.2،،4 .)عبـــــد الــــــرحمن , محمـــــد الســــــيد

, دار قبــاء للطباعــة  يدلوجيــة واالجتماعيــة فــي مرحلــة المراهقــة والرشــد المبكــراال
 ., مصر والنشر والتوزي  , القاهرة

 دار 4, طمقدمــة فــي علــم الــنفس الصــحة (.6141.)عبــدالعزيز, مفتــاح محمــد ,
 .وائل للنشروالتوزي , االردن

 التفا ل وعالقتـ  بالتوجـ  نحـو الحيـاة لـدى طالبـات  (.6141.)عبدالكريم ,الدوري
ة , جامعــ63-62, مجلــة البحــوث التربويــة والنفســية, العــددانكليــة التربيــة للبنــات

 .بغداد
 مصــــدر ال ــــبط وعالقتــــ  بكــــل مــــن التفــــا ل ( . 6111.) , محمــــد قاســــمعبــــداهلل

 ., مصر64مجلة الطفل العربي, العدد, والتشا م
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 , بأساليب وعالقت  ال بط موق . (4611 ).حيدر مجيد اهلل عبد العتابي 
 ماجستير رسالة (,  المتوسطة سيةاالدر  المرحلة طلبة الوالدية لدى المعاملة

 .ـــ ابن رشد  التربية كلية ,ة بغداد , جامع ) منشورة اير
 عالقة تشكل هوية االنـا بكـل مـن  (. 6117. )العسيري, عبير بنت محمد حسن

مفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي والعام لدى عينة من طالبـات المرحلـة 
, رسـالة ماجسـتير منشـورة, جامعـة ام القـرى, كليـة التربيـة, الثانوية بمدينة طـائف

 .يةالسعود
 6111سوريا,  -مروان, دير الزور.العطية, د. 
 ,ال بط بموق  وعالقتها النفسية الصحة .(6114. )حسن عباس م الها علي 

 , جامعة بغداد ,  )منشورة اير ماجستير رسالة (,  الثانوية طلبة المرحلة لدى
 .رشد التربية ــ ابن كلية

 ـــــــي, منتهـــــــى مطشـــــــر عبدالصـــــــاحب ـــــــذنب ,(.6117.)عل ـــــــ  الشـــــــعور بال وعالقت
بغـداد,  , رسالة ماجستير اير منشـورة, جامعـةجامعة بغداد باالكتئاب لدى طلبة

 ., العراقابن الهيثم/كلية التربية
 التشا مية وعالقتهمـا بكـل مـن  -النزعة التفا لية. (6147.)عمر, احمد متولي :

 -مجلـة كليـة التربيـة ,وجهة ال ـبطلطالب الساليب المعاملة الوالدية و ادراكات ا
 ., مصر16,العدد41جامعة طنطا,  المجلد

 اثــــر االرشــــاد النفســــي فــــي تعــــديل ( 2،،4)العــــامود, ناديــــة عبدالمحســــن متعــــب
, جامعــة البصــرة, الشخصــية االنطوائيــة لــدى طالبــات مرحلــة الدراســة االعداديــة

 .كلية التربية, العراق
 دار الفكــر للطباعــة 7, طالصــحة النفســية (.6115.)العنــاني, حنــان عبدالحميــد,

 .والنشر والتوزي , القاهرة, مصر

  4, ط القيــاس والتقــويم فــي العمليــة التدريســية( 4،25)عــودة , احمــد ســليمان  ,
 .عمان , المطبعة الوطنية 
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 دار  ,القيــاس النفســي بــين النظريــة والتطبيــق(. 2،،4.)عــوع, عبــاس محمــود
 .مصر المعرفة الجامعية,

 ط جنــوح الشــباب المعاصــر ومشــكالت  (.6111.)حمــدالعيســوي, عبــدالرحمن م ,
 ., منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان4

 دار المســيرة 4, طعلــم الــنفس التربــوي (.6111.)العيســوي, عبــدالرحمن محمــد ,
 .للنشر والتوزي  والطباعة, عمان, االردن

 العالقــــة بــــين وجهــــة ال ــــبط (.6144.)العفــــاري, ابتســــام بنــــت هــــادي بــــن احمــــد
, العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى عينة من طالبـات جامعـة ام القـرىو 

 .رسالة ماجستير, ام القرى
 نــــادر .خالــــد ابــــو شــــعيرة ود.ديوســــف ابــــو شــــندي و .ثــــائر ود.ابــــاري و خــــرون, د

انماط العزو السببي للنجاح والفشل لدى الطلبـة الجـامعيين  (. 6146.) جرادات
, مجلــــة جامعــــة القــــدس تيــــار التخصــــصفــــي  ــــوء متغيــــري الجــــنس وحريــــة اخ

 ., كانون الثاني, االردن62ت, العددالمفتوحة لالبحاث والدراسا
 , أثر برنامج إرشادي جمعي قائم على  (.6112.)وجي  محمد قاسمالغدران

المهارات الحياتية في تنمية مفهوم الذات ومركز ال بط لدى أع اء المراكز 
تربية , ال, كلية , جامعة اليرمو  ( ورةرسالة ماجستير اير منش ), الشبابية 
 .األردن

  القاهرة , مكتبة  التقويم والقياس النفسي والتربوي( 4،25) الغريب , رمزية ,
 .األنجلو المصرية 

  اثر استخدام انشطة تعليمية في . ( 6116. )الخفاجي , رائد ادريس محمود
يلهم في إستراتيجيات تعلم ودراسة طالب الصف الخامس العلمي وتحص

 .جامعة بغداد / ابن الهيثم  –, أطروحة دكتوراه , كلية التربية  الكيمياء
 اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها  (.6114.)الالمي, ابتسام العتيبي علي

جامعة ال, رسالة ماجستير, كلية االداب, بالتمرد النفسي لدى الشباب
 .المستنصرية, العراق 
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  م سسة العهد, الدوحةاب واهتماماتهمالشب(. 4،،4.)ليلة و خرون ,. 
 اثر الجنس والمستوى التعليمي في (. 5،،4.)م مني والصمادي, محمد, احمد

, مجلة ابحاث اليرمو , مفهوم الذات ومركز ال بط لدى المعوقين حركياً 
 .44-،,(6)44سلسلة العلوم االنسانية, 

 إلــى الشــبيبة دليــل تقــديم المشــورة, 6ط ,(6117.)ماكــدوال , جــوش ,و خــرون  ,
للطباعـــة والنشــــر ,  , دار أميـــر 4عصـــام خـــوري وســـمير الشـــوملي , ط ترجمـــة

 .عمان , األردن
 الخارجي وعالقتها  -وجهة ال بط الداخلي (.1،،4.)المتولي, محمد نبي  بدير

, مجلة كلية التربية المعتدلة لدى الجنسين -باساليب االستجابات المتطرفة
 .47 ,العدد4لمجلدبدمياط, جامعة المنصورة, ا

 االنســـان فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر ومشـــكالت .(6111.)رشـــيد احمـــد.محمـــد
 .العراق.جامعة بغداد.االداب.االاتراب

 دار الثقافة للنشر 4, طمشكالت الصحة النفسية (.6111.)محمد, محمد جاسم ,
 .والتوزي , عمان, االردن

 القاهرةبة, مكتبة وهالشخصيةالسليمة .(4،25.)مرسي,عبدالحميد,. 
 فاعليـــــة برنـــــامج تـــــدريبي لتنميـــــة مهـــــارات ادارة ال ـــــغوط  (.6141.)مـــــريم, رجـــــاء

, كليـة التربيـة, ه, اطروحة دكتوراالنفسية المهنية لدى العامالت في مهنة التمريع
 .جامعة دمشق, سوريا 

 العالقة بين ال غوط النفسية والتمرد لدى (.5،،4.)المطارنة, خولة محمد زايد 
 ., كلية العلوم التربوية, جامعة م تة, االردنرسالة ماجستيرالمراهقين, 

 ياسين  ةترجم.مدخل الى علم النفس االجتماعي.(6116.) روبرت.مكالفين
 . عمان.دار وائل.نيواخر 

 مجلة 4, طوابط عالجهامتاهات النفس و  (.6117.)مكي, عباس محمود ,
 .نانالم سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي , بيروت, لب
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 بغداداالنثروبولوجيا النفسية (.3،،4.) قيس.النوري, د ,. 
 مصـدر ال ـبط وعالقتـ  بكـل مـن االنـا والعصـابية  (.7،،4.)النيال, مايسـ  احمـد

, حوليــــة كليــــة واالنبســــاط لــــدى عينــــة مــــن طلبــــة وطالبــــات الجامعــــة بدولــــة القطــــر
 .41التربية, العدد
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 (8)الملحق 

      9002المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 
IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS 
SURVEY 2009 

                

 صائص الرئيسة حسب الخبحسب رأيهم بالعوامل المؤدية الى عدم اإلستقرار األمني في العراق وبسنة ( 00- 00)نسبة المبحوثين بعمر 

PROPORTION OF RESPONDENTS  AGED (10-30)  YEARS BY THEIR OPINION OF FACTORS LEAD TO INSTABILITY IN IRAQ  AND 
MAIN CHARACTERISTICS 

                                

جدول رقم 
(92/00) 

                        Table (11/29) 

 الخصائص

مجموع المبحوثين  ( *) عوامل المؤدية الى عدم اإلستقرار األمني في العراق ما هي برأيك ال
( 00-00)بعمر 

 سنة 

Characteristics 

What are the factors lead to instability in Iraq (*) 

الجماعات 
 اإلرهابية

العصابات 
 اإلجرامية

 اإلحتالل ضعف الشعور الوطني التعصب
ضعف 

مؤسسات 
 الدولة

 ل الجواردو
عدم توافق 
 السياسيين 

عدم 
جاهزية 
 قوى األمن

 أخرى 
ال 

 أعرف
Total 

respondent
s aged (10-
30) years 

terrorist 
groups 

gangs 
fanaticis

m 
shortage in 
patriotism 

occupatio
n 

weakness 
of state 

institution
s 

neighbourin
g countries 

no 
consensu
s among 
politician

s 

securit
y 

forces 
not 

ready 

othe
r 

I 
don’

t 
kno
w 

 البيئة

 Urban/Centre 6261 7.0 0.4 4.6 11.7 14.1 10.2 40.1 7.2 11.9 23.3 68.4 حضر مركز

Area 
حضر 

 أطراف 
64.4 26.6 9.0 6.4 38.4 8.2 12.3 8.2 4.4 0.7 9.8 4390 

Urban/Suburb
s 

 Rural 4429 10.1 0.3 5.1 6.5 11.5 8.0 38.8 6.8 9.7 25.8 66.0 ريف

 الجنس 
  Male 8028 6.6 0.5 5.3 10.0 14.6 9.3 40.2 7.5 11.7 27.3 68.6 ذكور

Gende
r  

  Female 7052 11.2 0.4 4.0 8.2 10.8 8.6 38.0 6.1 8.9 22.4 64.2 اناث
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فئات 
 األعمار 

 01ـ 00
 سنة

58.4 20.9 7.0 4.5 34.4 5.2 7.2 3.6 3.4 0.4 18.5 4356 10-14 year 

Age 
group  

 01ـ 01
 سنة

66.5 25.5 10.5 7.1 40.9 9.0 12.7 8.3 5.4 0.3 6.2 3502 15-18 year 

 91ـ 02
 سنة

69.7 27.4 11.0 7.9 41.2 11.3 16.2 12.4 5.3 0.4 4.5 4118 19-24 year 

 00ـ 91
 سنة

73.8 27.2 14.2 8.5 41.3 11.3 16.3 13.6 4.9 0.7 3.5 3104 25-30 year 

فئة 
 الشباب

91-01 
 سنة

68.2 26.5 10.8 7.5 41.0 10.2 14.6 10.5 5.3 0.4 5.3 7620 15-24 year 
Youth 
group 

 Total 15080 8.7 0.5 4.7 9.1 12.8 9.0 39.2 6.8 10.4 25.0 66.5   اإلجمالي

                

ى السؤال سمحت بإختيار اكثر من ألن اإلجابة عل% 000مجموع نسب العوامل تزيد على )*( 
 .اجابة 

   
(*)Total proportions of factors more than %100 as the question 
has more than 1 answer 
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 (2)الملحق 

       9002المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 
IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS 
SURVEY 2009 

                 

 حسب الخصائص الرئيسة بحسـب المعوقات المختلفة إلى تحول دون مشاركة الشباب في األنشطة السياسية واإلجتماعية وبسنة ( 00 - 00)نسبة المبحوثين بعمـر 

PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY OBASTCLES THAT HINDER YOUTH FROM PARTICIPATING IN 
POLITICAL & SOCIAL ACTIVITIES AND MAIN CHARACTERISTICS 

                                  

جدول رقم 
(00/00) 

                          Table (11/31) 

 الخصائص

ن مجموع المبحوثي ( * )ما هي المعوقات التي تحول دون مشاركة الشباب في األنشطة السياسية واإلجتماعية 
( 00-00)بعمر 

 سنة

Characteristics 

What are the obstacles that hinder youth from participating in political & social activities (*) 

عدم وجود فرصة 
 للمشاركة

ال تتوفر معلومات عن 
 المشاركة

األولوية 
 للكبار فقط

 اإلحباط
الجانب 
 األمني

الخوف من 
 المشاركة

سن  إرتفاع
 المشاركة 

عدم 
وجود 
 وقت

كثرة مشاكل 
 الشباب

أنشطة غير 
مهمة او غير 

 جذابة
 أخرى

ال 
 أعرف

Total 
respondent
s aged (10-
30) years  

no 
apportunity 

to participate 

no information 
about 

participation 

priority 
for 

adults  

frustratio
n 

security 
conditio

n 

fear of 
participati

on 

high age 
of 

participan
ts 

no 
tim
e 

youth 
problem

s 

non 
interestin

g 
activities 

othe
r 

I 
don'

t 
kno
w 

 البيئة

 Urban/Centre 6261 29.0 1.2 4.9 12.8 7.1 2.9 13.8 23.9 9.1 10.9 12.5 29.8 حضر مركز

Area 
حضر 

 أطراف 
34.4 15.6 12.0 5.4 17.1 10.4 1.9 6.1 9.8 4.9 0.6 36.7 4390 

Urban/Subur
bs 

  Rural 4429 38.2 0.4 5.2 11.7 5.6 2.5 12.4 21.3 6.5 11.3 12.6 27.7 ريف

 الجنس 
  Male 8028 28.6 0.6 5.1 12.0 7.4 2.7 13.4 22.3 8.1 13.3 15.5 35.3 ذكور

Gende
r  

  Female 7052 40.0 1.0 4.8 11.2 5.1 2.3 11.3 19.8 6.3 9.0 11.0 25.1 اناث
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فئات 
 األعمار 

 01ـ 00
 سنة

19.9 8.9 8.7 3.8 15.6 7.8 2.1 4.1 7.1 2.4 0.2 54.6 4356 10-14 year 

Age 
group  

 01ـ 01
 سنة

29.6 13.7 12.5 6.2 22.1 13.3 2.3 6.3 11.6 5.6 0.6 31.5 3502 15-18 year 

 91ـ 02
 سنة

36.1 15.7 11.7 8.8 23.9 14.7 3.0 7.3 13.6 6.5 1.2 23.9 4118 19-24 year 

 00ـ 91
 سنة

39.2 16.4 13.2 11.3 24.1 14.8 2.5 8.2 15.5 5.9 1.4 20.8 3104 25-30 year 

فئة 
 الشباب

91-01 
 سنة

33.1 14.8 12.0 7.6 23.1 14.1 2.7 6.9 12.7 6.1 0.9 27.4 7620 15-24 year 
Youth 
group 

 Total 15080 33.9 0.8 5.0 11.6 6.4 2.5 12.4 21.1 7.2 11.3 13.4 30.5   اإلجمالي

                 

ألن اإلجابة على السؤال سمحت بإختيار اكثر % 000مجموع نسب المعوقات تزيد على )*( 
 .من اجابة 

   
(*)Total proportions of obastcles more than %100 as the question 
has more than 1 answer 
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 (3)الملحق

   IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009 9002المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 

              

 حسب الخصائص الرئيسة  بسنة الذين يرغبون بالهجرة والبلد الذي يرغبون الهجرة اليه و( 00 - 01)التوزيع النسبي للمبحوثين بعمـر 

PROPORTIONAL ALLOCATION OF RESPONDENTS  AGED (18-30)  YEARS WHO WISH TO EMIGRATE BY DESTINATION AND MAIN 
CHARACTERISTICS 

  

                           

جدول رقم 
(01/00) 

                  Table (11/35)  

 الخصائص

سنة ( 01-00)نسبة المبحوثين بعمر 
 الراغبين بالهجرة

جموع المبحوثين بعمر م
 سنة( 00-01)

 ما هو البلد الذي ترغب بالهجرة اليه

 اإلجمالي
( 00-01)مجموع المبحوثين بعمر 

 سنة الراغبين بالهجرة

Characteristics 

 

What is the country you wish to emigrate 
to 

 

proportion of respondents 
aged (18-30) years  who 

wish to emigrate 

Total respondents 
aged (18-30) years 

 اخرى امريكا اوربا دول مجاورة دول عربية 

Total 
Total respondents aged 
(18-30) years  who wish 

to emigrate 

 

Arab 
countries 

neibouring 
countries 

Europ USA other  

 البيئة

 Urban/Centre 670 100.0 1.4 8.9 57.3 12.1 20.3 3616 18.5 حضر مركز

Area 

 

  Urban/Suburbs 402 100.0 0.0 10.7 52.4 13.2 23.7 2310 17.4 حضر أطراف 

  Rural 292 100.0 0.7 8.8 42.0 17.6 30.9 2189 13.3 ريف

 الجنس 
  Male 921 100.0 0.3 8.9 52.6 12.4 25.7 4279 21.5 ذكور

Gender  
 

   Female 443 100.0 1.9 10.5 52.5 16.0 19.1 3835 11.6 اناث
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فئات 
 األعمار 

 year 20-18 400 100.0 0.7 12.2 52.6 14.3 20.1 2521 15.9 سنة 90ـ 01

Age 
group  

 

  year 23-21 330 100.0 0.3 10.2 56.0 13.2 20.3 1867 17.7 سنة 90ـ 90

  year 26-24 335 100.0 1.6 7.3 51.1 13.2 26.7 1840 18.2 سنة 92ـ 91

  year 30-27 298 100.0 0.7 7.2 50.3 13.6 28.2 1886 15.8 سنة 00ـ 92

فئة 
 الشباب

 year 24-18 848 100.0 0.9 11.0 53.2 13.3 21.5 5010 16.9 سنة 91-01
Youth 
group 

 

  Total 1363 100.0 0.8 9.4 52.6 13.6 23.6 8114 16.8   اإلجمالي
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 (1)الملحق 

 IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009     9002المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 

              

  سنة حسب رأيهم بأسباب تناول الكحول والمواد المهدئة والمخدرات من قبل الشباب وحسب الخصائص الرئيسة ( 00 - 00)نسبة المبحوثين بعمر 

PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY THEIR OPINION OF REASONS OF HAVING ALCOHOL, SEDATIVES AND 
DRUGS AND MAIN CHARACTERISTICS 

                            

 Table (11/19)                     (02/00)جدول رقم 

 الخصائص

 ( *) والمواد المهدئة والمخدرات من قبل الشباب   ما هي برأيك اسباب تناول الكحول
-00)مجموع المبحوثين بعمر 

 سنة( 00

Characteristics 

What are the reasons of having alcohol, sedatives and drugs (*) 

تقليد احد الوالدين او 
 كالهما

 مجاراة األقران
للتعامل مع المشاكل 

 بشكل افضل
 لقضاء وقت الفراغ

للشعور 
 بالسعادة

تقليعة 
 (مودة)

 ال أعرف أخرى تأثير وسائل اإلعالم

Total  respondents 
aged(10-30) years  imitating one 

or both 
parents 

keeping up 
with peers 

escape from 
problems 

 spending 
liesure 

feeling  
happy 

fad 
influence of 

media 
other 

I don't 
know 
one 

 البيئة

 Urban/Centre 6261 26.9 3.1 6.4 9.6 12.8 22.1 13.2 31.5 17.6 حضر مركز

Area  4390 31.8 3.1 4.9 9.9 11.8 19.7 14.8 31.0 18.9 حضر أطراف Urban/Suburbs 

 Rural 4429 34.2 1.8 7.3 9.0 13.2 17.9 11.9 26.5 21.6 ريف

 الجنس 
  Male 8028 25.7 2.2 6.5 9.8 13.9 22.4 13.9 34.5 20.5 ذكور

Gender  
  Female 7052 35.8 3.2 5.9 9.2 11.1 17.7 12.5 24.5 17.6 اناث
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فئات 
 األعمار 

 year 14-10 4356 50.7 1.0 4.3 7.5 7.2 13.1 6.6 21.1 15.4 سنة 01ـ 00

Age 
group  

 year 18-15 3502 29.3 2.9 6.0 10.0 12.3 20.7 12.5 28.8 19.3 سنة 01ـ 01

 year 24-19 4118 20.0 3.2 7.2 10.2 16.3 23.4 16.7 35.7 21.0 سنة 91ـ 02

 year 30-25 3104 17.2 4.1 7.8 10.9 15.6 25.3 19.0 35.6 21.8 سنة 00ـ 91

فئة 
 الشباب

 year 24-15 7620 24.3 3.1 6.7 10.1 14.5 22.2 14.7 32.5 20.2 سنة 91-01
Youth 
group 

 Total 15080 30.5 2.7 6.2 9.5 12.6 20.2 13.3 29.8 19.1   الياإلجم

              

 .ألن اإلجابة على السؤال سمحت بإختيار اكثر من اجابة % 000مجموع نسب األسباب  تزيد على )*( 
(*)Total proportions of reasons more than %100 as the question has 
more than 1 answer 

 

 
 
 
 

 



 (5)الملحق 
 بعع من تعبيرات الشباب عن واق  حالهم النفسي واالجتماعي

 

 
 

 



 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  

 (2)الملحق 
 وتحسس المشكلة الدراسة االستطالعية لتحصيل الفقرات

 جامعة بغداد
 ابن الهيثم/م الصرفة كلية التربية للعلو

 قسم العلوم التربوية و النفسية
 هراالدكتو/ الدراسات العليا 

 
 

 ...................تحية طيبة 
 

     المطلو  منكم .ع بين أيديكم مجموعة من األسئلة ضي روم الباحث القيام بدراسة علمية ، لذلكي       

 .اإلجابة بكل دقة وصراحة ، علما أن اإلجابة غير مقيدة بذ ر االسم ، مع جزيل الشكر والتقدير

 

 : هو القمع الفكريعلما أن  يقوم بالقمع الفكريرد الذي يرجى وصف سلوك الف: السؤال األول 

كار او المشاعر من قصدي الزاحة األف،جهد شعوري :   Thought suppressionالقمع الفكري )   

 (.عملية الكبل التي تتم بصورة الشعورية بخالفاي ، الوعي 

 

التصورات علما أن  محيط بهيتصور  فسه والعالم اليرجى وصف سلوك الفرد الذي  :السؤال الثاني 

هي المنحى المعرفي : Implicit Beliefالضمنية عن الذات والعالم  التصورات): يهالضمنية 

سلو  الموجه اال: االجتماعي للدافعية اال ثر جوهرية من العزو وتتضمن اسلوبين لتفسير االحداث هما

 .(Helpless oriented style)لعجز سلو  الموجه  حو ااالو( Mastery oriented style) حو السيطرة

 

 

 

  

 

 طالب الد توراه                 المشرف                                                     

 فرمان علي محمود                                               اجي محمود النوا . د.أ  

                                             حازم سليمان الناصر. د.أ 



 

 ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض  

باسى لة هةلَسوكةوتى كةسَيك يان خؤت بكة كة بيرو بيركردنةوةى خؤى سةركوت  -

دةكات بؤ ئةوةى هةست ية بيزارى و ئازار نةكات بة ويستى خؤى وةك ميكانيزمَيكى 

 بة شَيوةيةكى رؤذانة ضؤنة و ضؤن دةيكات ؟ دةروونى

ضوعات التي تاتي اليك من دون رغبتك او تفرض  فسها    بيًن  يف تواجه االفكار والمو  -     

 عليك، وهل تشكو من هذه الحالة ان  ا ل موجودة بنحو متكرر؟

            

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

باسى هةلَسوكةوتى كةسَيك يان خؤت بكة ضؤن دةروانيتة خؤت و ذيان بة شَيوةيةكى  -

 بةكؤسثة؟ نطشتى ؟ ئايا تؤ كةسَيكى بةتواناو لَيهاتوى؟ ئايا ذيان فةراهةمة يا

بيًن  يف ترى  فسك وقدراتك؟ وهل ا ل ذات ارادة وقدرة في الحياة، ام الحياة تحدد مسارك  -    

 وقدرك؟ 

  
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 (3)الملحق 



 

 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ  

 المقاييس المقدمة للخبراء الستخراج الصدق
 

 مقياس القمع الفكري

 

 بددادجامعة 

 ابن الهيثم/ربية للعلوم الصرفية  لية الت

 النفسيةقسم العلوم التربوية و

 هالد تورا /الدراسات العليا

 

 

 المحترمة/ترم المح.............................................. الفاضلة/االستاذ الفاضل 

 

 :تقديرتحية و

 

و  ليدى طلبية الجامعية ،( القمع  الكرع  )يسعى الباحث الى دراسة من بين اهدافها بنياء مقيياس    

ائكييم و رآ بيييانيرجييو الباحييث ميينكم ، المجييال  دراييية فييي هييذاو ظييرا لمييا تتمتعييون بييه ميين خبييرة 

القمع الفكيري و التيي  يان  ل موقف من المواقف المقترحة لقياس  مقترحاتكم في صدق و صالح

 فضيالً عينلهيذا الديرض  تاعيد تبا ه االسيتطالعية التييخيالل االسي الباحث قيد حصيل عليهيا مين

 Thought وقييد وضييع الباحييث تعريفييا للقمييع الفكييري ، الدراسييات السييابقة و االطييار النظييري 

suppression (Wegner 1994 )يل موقيف مين  اعتماده فيي تقريير رأيكيم فيي صيالح ىيرج 

 .مواقف االداة 

 

 ولكم جزيل الشكر                                             

 

 

قصدي الزاحة األفكار او المشياعر ،جهد شعوري :   Thought suppressionالقمع الفكري  -

 .عملية الكبل التي تتم بصورة الشعورية  بخالفاي ، من الوعي المقلقة 

 

بشدة، تنطبق عليَي اليى حيدما، التنطبيق عليَي ، التنطبيق عليَي اليى تنطبق علَي : )بدائل األجابة  -

 (حدما

 

 

 

 

 

 

            

 االشراف         

 الباحث                                                        اجي محمود النوا .د.أ

 محمود احمد فرمان علي                                         حازم سليمان الناصر. د.أ

  Thought suppressionالقم  الكر    

 المالحظاتغير  صالحة  الفقرات ت



 

 ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ  

 صالحة 

    هافيهناك اشياء افضل عدم التفكير  8

    اتعجب من االفكار الذي لدي  2

    لدي افكار ال استطيع ايقافها 3

تي الي فكري ال استطيع مسحهاتاهناك صور  1     

    فكرة او موضوع واحد بشأنتكرر تافكاري  1

ان اسييتطيع التوقييف عيين التفكييير فييي اشييياء  ىاتمنيي 1

 معينة

   

    هاايقاف ىأتيني االفكار بسرعة اتمنت 1

    خارج تفكيري  كالتاحاول وضع المش 1

    على تفكيري  افرض  فسهتهناك افكار  1

    هناك اشياء احاول عدم التفكير فيها  81

    قادرا على عدم التفكير  أتمنى ان ا ون 88

    تفكير الاقوم باشياء الصرف  فسي عن  82

    لدي افكار احاول ان اتجنبها  83

    لدي افكار  ثيرة لم اتحدث بها الحد 81

    اشدل  فسي فقط  ي ال تدخل االفكار الى راسي 81

    الدينية  ضوعاتتفكير في المولابذل جهدا في تفادي ا 81

    السياسية  ضوعاتط التفكير با لموللقني تسيق 81

    معينة  اً اتجنب التجمعات التي يناقشون فيها افكار 81

    ما افكر فيه اخاف من معرفة االخرين في 81

    في عدم التفكير في اموري المادية  ياجهد  فس 21

    عدم قدرتي على ضبط افكاري يجعلني  ئيبا  28

    اموري العاطفية عن االخرين  اعمل على اخفاء 22

    اتجنب التفكير في االمور الجنسية المخلة باالدا  23

    ا فعل بشدة عند عدم قدرتي على  بح افكاري  21

    االخرين لكي اليعرفوا افكاري  اتجنب مصاحبة 21

    اتحدث عن افكاري وخواطري لالخرين 21

    المور اعاقب  فسي عند التفكير في بعض ا 21

    ضوعاتاتجنب النقاش في بعض المو 21

    اقوم بتحليل و مراجعة افكاري بعقال ية  21

    البسيطةالتي لدي كالتاشدل تفكيري باالمور والمش 31

    اقوم باشياء فقط اللهاء  فسي  38

    اشكو من  ثرة االفكار في راسي 32

اسييتطيع هنالييك الكثييير ميين القضييايا فييي فكييري وال 33

 التحدث عنها

   

    كالتالتحدث عن افكاري لتجنب المش اتجنب 31

    ابقي االفكار عندي لتفادي االذى 31

    مختلفة للتعبير عن افكاري ائقاتبع طر 31



 

 أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ  

    اجد قنوات اخرى لتفريغ ا فعاالتي  31

اقول لنفسي ان شيئا سيئا سيحدث ان فكيرت بقضيايا  31

 معينة

   

     سيان االحداث واالفكار المزعجة بسرعةاحاول  31

يصيعب عليي ( اال فعياالت)كثير من المشياعر اللدي  11

 السيطرة عليها

   

    تي على باليأابعد افكارا  نل اتمنى ان الت 18

    احاول ابعاد افكار محددة وليسل متعددة 12

    اشكو اجهادا جسديا عند ازاحة االفكار باستمرار 13

الى سلوك وتصرفات عدائية عند  ثيرة االفكيار  أالج 11

 في راسي

   

الى الدين البعاد االفكيار المزعجية او المتكيررة  أالج 11

 الضاغطة

   

    الى اال تر يل لتفريغ افكاري  أالج 11

اقضييي معظييم وقتييي فييي النييوم لالبتعيياد عيين االفكييار  11

 والتفكير

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدات الضمنية عن الذات والعالممقياس المعت

 



 

                        

 بددادجامعة 

 ابن الهيثم/ية للعلوم الصرفة  لية الترب

 قسم العلوم التربوية و النفسية

 هالد تورا /الدراسات العليا

  

 

 المحترمة/المحترم .............................................. الفاضلة/االستاذ الفاضل 

 

 :تحية و تقدير

 

( المعتقدات الضعمية  نعا الع ات والععال )باحث الى دراسة من بين اهدافها بناء مقياس يسعى ال   

يرجيو الباحيث ، المجيال  لدى طلبة الجامعة ، و  ظرا لما تتمتعيون بيه مين خبيرة و درايية فيي هيذا

 ييل موقييف ميين المواقييف المقترحيية لقييياس  ائكييم و مقترحيياتكم فييي صييدق و صييالحرآ بيييانميينكم 

ا ة ن خيالل االسيتبة عين اليذات والعيالم و التيي  يان الباحيث قيد حصيل عليهيا ميالمعتقدات الضمني

وقد وضع ، الدراسات السابقة و االطار النظري  عن فضالً لهذا الدرض  تاعد االستطالعية التي

اعتمياده فيي تقريير  ىيرج(  Carol. S. Dweck 1999)الباحث تعريفا للمتدير المذ ور للمنظر

 .من مواقف االداة   ل موقف رأيكم في صالح

 

 ولكم جزيل الشكر                                             

 

 

هيييي المنحيييى المعرفيييي : Implicit Beliefالمعتقيييدات الضيييمنية عييين اليييذات والعيييالم  -

: االجتماعي للدافعية اال ثر جوهرية مين العيزو وتتضيمن اسيلوبين لتفسيير االحيداث هميا

سيلو  الموجيه  حيو االو( Mastery oriented style)سيلو  الموجيه  حيو السييطرةاال

وذ ييرت المتدييير الحييالي بمسييميات عييدة فييي ( Helpless oriented style)العجييز 

- ميييوذج عمليييية الدافعيييية)، ( Goal orientation-توجيييه الهيييدف)المصيييادر مثيييل 

Motivation process model  )و(النظرييات الضيمنية-Implicit theories )و (

 ظرييية )و(  Underlying psychological process-النفسييية الضييمنيةالعمليييات 

وتتضييمن توجهييات  حييو (  Implicit personality theories -الشخصييية الضييمنية

 .الذات وتوجهات الدوافع  ذلك 

 

تنطبق علَي بشدة، تنطبق علَي الى حدما، التنطبق عليَي ، التنطبيق عليَي : )بدائل االجابة  -

 (الى حدما

 

 

 االشراف         

 الباحث                                                        اجي محمود النوا . د.أ

 فرمان علي محمود احمد                                             حازم سليمان الناصر. د.أ

 

 

 

 (Mastery لسوبب المبه  نوب السةر  ال)المعتقدات الضمية  نا ال ات والعال : اولا 

 المالحظاتغير  صالحة  الفقرات ت



 

 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج  

 صالحة 

    احب العمل الجاد ال ه يمثل تحدياَ  8

    احاول ا جاز عملي بمفردي 2

    عندما الافهم شيئاَ احاول فهمه بنفسي 3

    اضع االهداف واعمل على تحقيقها 1

    استطيع التكيف مع الظروف الصعبة 1

    زمالئي من بنحو  استطيع العمل  1

    العمل الجاد عن طريقاتعلم مهارات جديدة  1

    ا ا اتعلم واستمتع بذلك 1

    ا جز اهدافي من خالل العمل المستمر 1

    تروب العمل المستم تافضل العمل في الماكا التي  81

    انا اتمت  بظهبر  كشخص متمرا اكث  ما الخ يا 88

    هر فيها قدراتيافضل العمل في اما ن اظ 82

    انمل نوى تربي  مهاراتي وقدراتي بالستم ار 83

   منكسي لداء افضل في ال هيءنيدما افشل في اكمال مهم  ا 81

 مقبو ال
   

    ما دون اغالطاشع  باني ذكي نيدما اقبم باشةاء  81

    ما الخ يا فضلاشع  باني ذكي نيدما اقبم باشةاء ا 81

ل العم 81     ل في مشاري  اظه  فةها قدراتي لالخ ياافضا

    نيدما اواه  المهمات الصعب  والمعقد  انمل نوى حوها 81

 وانانا مقتي  بانيي السترة  القةام بانجاز ند  مهمات في أ 81

 واحد
   

    ا ا راض عن  فسي الى حد جيد 21

    ا ا قادر على تحديد مستقبلي 28

    شخصيتياستطيع المحافظة على  22

    ظبظاريد ف لك لني موا نيدما احصل نوى م 23

    السترة  ان احدد الى حدما ما لسةودث في حةاتي 21

    بفضل قابلياتي فان لدَي الكثير من االصدقاء 21

    في  ل االحوال فا ني االول بفضل قدراتي 21

    مايثبط همتي في الحياة ليس هناك 21

    رقاَ امامياجد المستقبل مش 21

    استطيع ان ا ون هادئاَ حتى في اوقات التوتر 21

    نوب  ةىءاذا كان لدى الياس انرباع لس لستا مهتما   31

 

 

 

 

 

 

 (Helplessاللسوبب المبه  نوب العجز )المعتقدات الضمية  نا ال ات والعال  : ثانةا  

 المالحظاتغير  صالحة  الفقرات ت



 

 د د د د د د د د د د د  

 صالحة 

    عام نحو  ا ا قلق ب 8

    يصيبني التوتر بسهولة 2

    اتكيف بصعوبة مع المواقف الجديدة 3

    ا فعل في حال وجودي تحل الضدوط  1

    ا ا قلق من تفكير الناس عني 1

    اخاف مرارا من مالحظة الناس لعيوبي 1

    الناس عني ها ا اقلق من اي ا طباع يكو  1

    ياقلق من ان يجد الناس زالت 1

    يربكني راي الناس عني 1

    ما اقوق ما مشاهد  الياس حبلي نيدما اتودث الى احد 81

    فيا لك يت ك اث ا كبة ا ذما يور  نوي فان  نيدما ان ف ان احد 88

    فيَ اظن ا ي ابالغ في االهتمام براي الناس  82

    اشياء فتكون خاطئة اخاف ان اقول او افعل 83

     همون يهتم الناس بشؤيجب ا 81

    (الصعب)يزعجني العمل المعقد  81

    ان ا ون االحسن في عملي  لسًل مهتما   81

    ا ا اعمل فقط لمواصلة الحياة 81

    عندما ال اعرف شيئا اعترف بذلك 81

    تعلم المهارات الجيدة غير مهمة لديَ  81

    اتجنب االعمال الجماعية 21

    في الحياة في االغلب يعود للحظ النجاح 28

    اهتم بان اظهر ا ثر تمكنا من زمالئي 22

    الحياة ليسل عادلة مع الناس جميعا 23

    ا ا غير راض عن  فسي في  ل االحوال 21

    السلطة و المدرسين سبب في استيائي 21

    اشعر بان ليس لدي ما افتخر بة 21

    دون فائدةب من اشعر با ني شخص 21

    غة  ذ  اهمة  لد ا  الوصبل نوى درهات هةد  في الدرالس  21

    روب قدرات نالة تالعمل في المباقف التي تاتجيب  21

    ان ا ون محط اعجا  االخرين اتفادى فكرة 31

 

 

 

 

 

 

 

 مقياس التمرد النفسي

 



 

 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  

 بددادجامعة 

 ابن الهيثم/تربية للعلوم الصرفة  لية ال

 لوم التربوية و النفسيةقسم الع

 هالد تورا/الدراسات العليا

 

 

 .المحترمة/ المحترم..................................................الفاضلة/األستاذ الفاضل 

  

 :تحية و تقدير

 

العع ات  نععا القمعع  الكرعع   والمعتقععدات الضععمية ) دراسيية الموسييومة اليييروم الباحييث القيييام ب    

وميين متطلبييات إجييراء الدراسيية قييام  ،(قتهمععا بععالتم د اليكسععي لععدى طوبعع  الجامععع  والعععال  ونال

 لييييية  2183علييييي محسيييين ييييياس العييييامري)الباحييييث بتبنييييي مقييييياس للتمييييرد النفسييييي للباحييييث 

تنظييييراً (  Brehm)وقيييد تبنييى الباحيييث  ظرييية التميييرد النفسييي ( الجامعييية المستنصييرية/التربييية

مواولع  الكع د للسعتعاد  الو يع  المزالع  أو المهعدد  ) بأ هي وتعريفاً وعرف المنظر التمرد النفس

باإلزالعع   والسععت هانها نععا ط يععق القةععام بالسععوبك الموظععبر أو المميععبع بصععبر  مباشعع   ، أو 

تشجة  اآلخ يا القةام ب  أو بسوبك مشعاب  لع  ، أو رةيع  اآلخع يا يقبمعبن بع  ، أو تو يضعه  

 (.  نوى القةام ب  بصبر  غة  مباش  

تنطبق علَي بشدة، تنطبيق عليَي )تنطبق علَي : علما أن البدائل التي سيضعها الباحث للمقياس هي 

يود ، ، و ظرا لما تتمتعون به من خبرة علمية( الى حدما، التنطبق علَي ، التنطبق علَي الى حدما

  صييالح :ميين حيييث فقييرات المقييياس بخصييوصالباحييث االسييتنارة بيي رائكم ومالحظيياتكم العلمييية 

 .في المقياس  عتمدةمة البدائل المءلمقياس للسلوك المطلو  قياسه،مالقرات اف

 

 مع وافر االحترام والتقدير

         

  

   

 

 

 االشراف         

 الباحث                                                        اجي محمود النوا . د.أ

 فرمان علي محمود احمد                                              حازم سليمان الناصر. د.أ

 

 

قةععام الكعع د بالسععوبك الموظععبر بصععبر  مباشعع   للسععت هاع ح يتعع  : مجععال الكعععل المباشعع : أوال

 . المزال  أو المهدد  بالزوال



 

 و و و و و و و و و و و  

                                                                    

 صالحة الفقـرات ت
غييييييييييير 

 صالحة
 المالحظات

    .إذا قدم لي شيء و ان غير مناسب فأ ي ارفض ذلك جهراً  8

أشعر باالستياء ممن هم في موقع السلطة عندما يطلبون منيي عميالً  2

 .اليتفق مع ميولي ورغباتي

   

    .المسؤولية/ثقتي ضعيفة بمن هم في موقع السلطة  3

    .أقوم بأي شيء لحماية حريتي المهددة 1

    .هجن من يعمل على التقليل من شخصيتي است 1

    .من الصعب تديير قناعاتي في الحوارات العامة 1

    .لدية الرغبة في مناقشة اآلخرين 1

    .دون رغبتيمن ارفض القيام باإلعمال التي تطلب مني  1

    .لدي القدرة على مخالفة أراء اآلخرين 1

    .يطلبها اآلخرون منيامتنع عن القيام باإلعمال التي  81

    .من الصعب القيام بعمل ال ارغب فيه 88

    .أتصدى لمن يعتقد ا ه على حق 82

    .أفضل التعبير عن ما اعتقده صحيحاً على أن أ ون صامتا 83

    .يؤ د اآلخرون على أ ي عنيد جدا في أسلوبي في الحوار 81

    . قل معينأ جز العمل الذي أجبر على ا جازه في و 81

    .أمارس جميع الوسائل لتحقيق أهدافي 81

    .دون االهتمام ب راء اآلخرينمن أمارس هواياتي في وقل فراغي  81

    .اغضب أذا أجبرت على االعتذار من شخص أساء إلي   81

    .أرفض االعتذار من أي شخص إذا طلب مني ذلك 81

    .فيها س التي أرغبمن ارتداء المالب عند منعيألتزم   21

    .الموحد يمات واأل ظمة الجامعية ومنها الزأخالف التعلي 28

    .أميل إلى األخذ بنصائح اآلخرين 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعا ط يعق تشعجة  اآلخع يا ( ضعمية )السعتعاد  غةع  مباشع   : مجال الكععل غةع  المباشع : ثانةا  

 .ةي  اآلخ يا يقبمبن ب لك السوبكلوقةام بالسوبك الموظبر، بسوبك مشاب  ل ، أو ر

 



 

 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز  

 صالحة الفقـرات ت
غيييييييييير 

 صالحة
 المالحظات

    فة القةام بعمل ل ي غببن بأشع  بسعاد  كوما نجوت في إقياع اآلخ يا  8

 يل الوسيائل للحصيول عليى مطيالبي المرفوضية ميين  عتميادأحياول ا 2

  .   اآلخرين

   

    .مروريةأحاول إقناع اآلخرين بمخالفة األ ظمة ال 3

مييين  يامنعنيييي واليييد اأصييير عليييى مرافقييية أصيييدقائي المقيييربين إذ 1

 .مرافقتهم

   

    . استمتع برؤية شخص ما وهو يقوم بعمل شيء يسيء لآلخرين  1

    .أساعد األشخاص الذين ال يمتلكون القدرة على أدارة أمور الحياة 1

    .اتبع  صائح اآلخرين و اقتراحاتهم 1

    . رأيي عند النقاش مع اآلخرينأتحفظ ب  1

    .أحاول إقناع اآلخرين القيام بإعمال مضادة للمجتمع 1

    .من قبل اآلخرين كالتيأتقبل حلول مش 81

    .اعد  فسي منافساً عنيداً ألصدقائي 88

     .أقاوم بشدة تدخل أهلي في اختيار شريك حياتي 82

      .مني حقيألجأ إلى استعمال القوة إذا سلب  83

    اهتم في جعل العالقة جيدة مع الذين اعمل معهم 81

    .أحرض زمالئي في حال إصدار قا ون ليس في صالحنا 81

    .أشعر بالسعادة عند إقناعي اآلخرين بممارسة إعمال غير مقبولة 81

    ألتزم بما يكتب على الالفتات التحذيرية الموجودة في األما ن العامة   81

    .أ ا مستعد لفعل أي شيء في حال شعوري بالدبن 81

    .عي من المحاضرة  الجمأحرض زمالئي على الديا 81

    . اقنع زمالئي بمخالفة الزي الموحد 21

    .  أشجع زمالئي في إثارة الفوضى داخل قاعة االمتحان 28

    .أفضل االلتزام بوقل المحاضرات 22

 

 
 
 
 

 
 (2) ملحقال

 السادة الخبراء والمختصين الذين استعان بهم الباحث في استخراج الصدق الظاهري  



 

 ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح  

 
 العنوان الوظيفي التخصص اللقب العلمي واالسم ت
الصــــــــــــحة النفســــــــــــية  يوسف حمة صالح. د.أ 4

 والشخصية
 اربيل-جامعة صالح الدين/كلية االداب

الشخصـــية والصـــحة  م يد جرجيس محمد.د.أ 6
 النفسية

ـــــــوم االنســـــــانيةكليـــــــة التر  جامعـــــــة /بيـــــــة للعل
 صالح الدين

ـــي الـــدين .د.أ 7 محمـــد محي
 صادق

ـــــــوم االنســـــــانية القياس والتقويم جامعـــــــة /كليـــــــة التربيـــــــة للعل
 صالح الدين

ـــــــوم االنســـــــانية االرشاد التربوي شوبو مال طاهر.د.أ 1 جامعـــــــة /كليـــــــة التربيـــــــة للعل
 صالح الدين

 جامعة دهو / كلية التربية  علم النفس التربوي صابر عبداهلل سعيد.د.أ 5
اســــــــــماعيل ابــــــــــراهيم .د.أ 2

 علي
(/ ابـــن الهيـــثم)كليـــة التربيـــة للعلـــوم الصـــرفة علم النفس التربوي

 جامعة بغداد
محمـــــــــــــــد ســــــــــــــــليمان .د.أ 3

 الخمسان
 الجامعة الدولية الخاصة للتعليم عن بعد علم النفس السلوكي

ابـــــــــــــــــراهيم ســـــــــــــــــالم . د.أ 2
 الصيخان

هج لالستشـارات التربويـة والتعليميـة مركز و  االرشاد النفسي
 واالجتماعية

كــــــــــــــــــــريم شــــــــــــــــــــريف .د.أ ،
 القرجتاني

 جامعة السليمانية/كلية العلوم االنسانية القياس والتقويم

 جامعة السليمانية/كلية العلوم االنسانية علم نفس الشخصية رشدي علي جاف. د.أ 41
ابـــــــــــن /يـــــــــــة للعلـــــــــــوم الصـــــــــــرفةكليـــــــــــة الترب علم النفس التربوي فا ل جبار جودة.م.أ 44

 جامعة بغداد/الهيثم
إحســـان عليـــوي . د. م. أ 46

 ناصر
ابـــــــــــن /كليـــــــــــة التربيـــــــــــة للعلـــــــــــوم الصـــــــــــرفة القياس والتقويم

 جامعة بغداد/الهيثم
 

 

 

 (،)الملحق 
 للمختصين لصدق الترجمة ةفقرات المقاييس المقدم



 

 ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط  

 
 جامعة بغداد

 ابن الهيثم/ربية للعلوم الصرفة كلية الت
 وم التربوية و النفسيةقسم العل

 هالدكتورا/الدراسات العليا
 /الدورة 

 
 المحترمة/المحترم .............................................. الفا لة/االستاذ الفا ل 

 
 :تحية و تقدير

 
القمــــ  الفكـــري والمعتقـــدات ال ــــمنية عـــن الـــذات والعــــالم )يســـعى الباحـــث الــــى دراســـة بعنـــوان    

مــن  , ولغــرع التطبيــق يجــب ترجمــة المقــاييس(  لتمرد النفســي لــدى طلبــة الجامعــةوعالقتهمــا بــا
يرجـو , ردية و نظرا لما تتمتعـون بـ  مـن خبـرة و درايـة فـي هـذا المجـال اللغة العربية الى اللغة الك

المالحظــــات العلميــــة  بيــــانتقابلهــــا فــــي اللغــــة الكورديــــة و الباحــــث مــــنكم ترجمــــة الفقــــرات الــــى مــــا 
 .ال رورية

 
 لكم جزيل الشكرو 

 
 
 
 

            
 الباحث                                                             االشراف         

                                          فرمان علي محمود احمد                                                                                              ناجي محمود النواب.د.أ 
   حازم سليمان الناصر. د.أ

            
  Thought suppressionالقمع الفكري  مقياس 

 



 

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  

 المالحظات الفقرات ت
هةندَى بابةت هةية ثَيم باشترة بيرى   فيهاهنا  اشياء اف ل عدم التفكير  4

                     .لَينةكةمةوة
 .هةندَى بيرؤكةم هةية ناتوانم ِرايانبطرم  استطي  ايقافهالدي افكار ال 6

فكري ال استطي  مسحها ىهنا  صور تاتي ال 7  .هةندَى وَينة دَيتةوة بيرم ناتوانم ليانبدةم 

هيواخوازم لة بيركردنةوةى هةندَى بابةت  لو استطي  التوقف عن التفكير في اشياء معينة ىاتمن 1
.و ِرووداو بوةستم   

 .بةخَيرايى بيرم بؤدَيت هيوادارم بوةستاية هاتأتيني االفكار بسرعة اتمني ايقاف 5

 .هةولَةدةم كَيشةكان لةبيركدنةوةم دةربكةم احاول و   المشاكل خارج تفكيري  2

هةندَى بيركردنةوة هةية خؤى زاَل دةكات  نفسها على تفكيري أهنا  افكار تفرع  3
 .بةسةر هزرمدا

هةندددددَيك بابددددةت هةيددددة ئةمددددةوَيت بيددددرى  حاول عدم التفكير فيها هنا  اشياء ا 2
 .لَينةكةمةوة

 .هيواخوازم بتوانم بيركردنةوةم ِرابطرم أتمنى ان اكون قادرا على عدم التفكير  ،

هةندَى كار ئةكةم بؤئةوةى خدؤم لبددةم لدة  اقوم باشياء الصرف نفسي عن التفكير  41
 .بيركردنةوة

هةندددددَى بيركردنددددةوةم هةيددددة خددددؤمى لددددَى  ان اتجنبها  لدي افكار احاول 44
 .لدةدةم

بيرى زؤرم هةية باسم ندةكردوة بدؤ هديض  لدي افكار كثيرة لم اتحدث بها الحد 46
 .كةسَيك

خدددددؤم سدددددةرقالَدةكةم بؤئدددددةوةى بيرؤكدددددة  اشغل نفسي فقط كي ال تدخل االفكار الى راسي 47
 .نةيةتةوة بيرم

كؤشددد دةكددةم بددؤ بيرنةكردنددةوة لددة بابةتددة  كير في الموا ي  الدينية ابذل جهدا في تفادي التف 41
 .ئايينى يةكان

خؤم لةو كؤروكؤبونةوانة دووردةطرم كدة  معينة  اً اتجنب التجمعات التي يناقشون فيها افكار  45
 .باسى هةندَيك بابةتى ديارى كراو دةكةن

ديكددددة بيركردنددددةوةكانم  ئةترسددددم كةسددددانى ما افكر في  اخاف من معرفة االخرين في 42
 .بزانن

كؤشدددد ئةكدددةم بؤئدددةوةى بيدددر لدددة بدددارى  اجهد نفسي في عدم التفكير في اموري المادية  43
 .ئابوريم نةكةمةوة

خددددددددددةمؤك دةبددددددددددم كدددددددددداتَى كددددددددددةناتوانم  عدم قدرتي على  بط افكاري يجعلني كئيبا  42
 .بيركردنةوةكانم ِرابطرم 

كاردةكةم بؤ شاردنةوةى ليةنة سدؤزدارى  االخرين اعمل على اخفاء اموري العاطفية عن  ،4
 .يةكانم لى كةسانى ديكة

خدددددؤم لدةدةم لدددددة بيركردندددددةوةى بابةتدددددة  اتجنب التفكير في االمور الجنسية المخلة باالداب 61
 .ئابِروى و سَيكسى يةكان

هددداوِرَيتى كةسدددانى ديكدددة ناكدددةم بؤئدددةوةى  يعرفوا افكاري  اتجنب مصاحبة االخرين لكي ال 64
 .بيركردنةوةكانم نةزانن
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 .بيرو بيرؤكةكانم بؤكةساني ديكة دردةبرم اتحدث عن افكاري وخواطري لالخرين 66

سةرزةنشدددتى خدددؤم دةكدددةم كددداتَى بيدددر لدددة  اعاقب نفسي عند التفكير في بعع االمور  67
 .هةندَى بابةت دةكةمةوة

 .لة طفتوطؤى هةندَى بابةت خؤم لدةدةم  وعاتالمو اتجنب النقاش في بعع  61

بدددة ذيراندددة لَيكؤلَيندددةوةو ثياضدددوونةوة بدددؤ  اقوم بتحليل و مراجعة افكاري بعقالنية  65
 .يبركردنةوةكانم دةكةم

التــي  البســيطة كالتاشــغل تفكيــري بــاالمور والمشــ 62
 لدي

بيركردنددددةوةم بددددة كَيشددددة بضددددوكةكانمةوة 
 .قالَدةكةم

هةنددددَى كاردةكدددةم تدددةنها بؤئدددةوةى خدددؤم  شياء فقط اللهاء نفسي اقوم با 63
 .خةريك بكةم

 .بيزارم لة زؤرى بيرؤكة لة هزرمدا اشكو من كثرة االفكار في راسي 62

اسـتطيع التحـدث  هنالك الكثير مـن القضـايا فـي فكـري وال ،6
 .عنها

زؤر بيركردنددددةوة و بابددددةت لددددة هزرمدددددا 
 .هةيةو ناتوانم لَييان بدوَيم

لددددددة بيركردنددددددةوةكانم نددددددادوَيم بؤئددددددةوةى  كالتاتجنب التحدث عن افكاري لتجنب المش 71
 .دوضارى كَيشة نةبم

بيرؤكددددددةكانم لى خددددددؤم دةهَيلَمددددددةوة بددددددؤ  ابقي االفكار عندي لتفادي االذى 74
 .خؤلدان لة زيان

ِرَيطددددةى جؤراوجددددؤر دةطرمددددة بددددةر بددددؤ  مختلفة للتعبير عن افكاري ائقاتب  طر  76
 .ِرينى بيرؤكةكانمدةرب

كدددددددددةنالَى جيددددددددداواز دةدؤزمدددددددددةوة بدددددددددؤ  اجد قنوات اخرى لتفريا انفعاالتي  77
 .بةتالَكردنةوةى هةلَضونةكانم

بددددددددةخؤم دةلَددددددددَيم رووداوَيكددددددددى خددددددددراثم  اقول لنفسي ان شيئا سيئا سيحدث ان فكرت بق ايا معينة 71
بةسةردادَيت ئةطةر بيدر لدة هةنددَى بابدةت 

 .بكةمةوة

هةولَدددددددددددددددددددةدةم ِرووداو و بيرؤكددددددددددددددددددة  سيان االحداث واالفكار المزعجة بسرعةاحاول ن 75
 .بَيزراركةرةكانم زوو لةبيربكةم

هةلَضدددونى زؤرم هةيدددةو ئاسدددتةنطة لدددةلم  لدي الكثير من االنفعاالت يصعب علي السيطرة عليها 72
 .زالَبم بةسةرياندا

كردندددددددةوة دووردةخةمدددددددةوة هةنددددددددَى بير تي على باليأابعد افكارا كنت اتمنى ان الت 73
 .هيواداربووم نةهاتبايةتة هزرم

هةولَددددددددددددةدةم هةنددددددددددددَيك بيركردندددددددددددةوة  احاول ابعاد افكار محددة وليست متعددة 72
دووربخةمددددددددددددددةوة نددددددددددددددةك هددددددددددددددةموو 

 .بيركردنةوةكانم

شدددددددةكةتى جةسدددددددتةييم هةيدددددددة بدددددددةهؤى  اشكو اجهادا جسديا عند ازاحة االفكار باستمرار ،7
 .و لبردنيانبةردةوامى بيركردنةوة

الجـــــــأ الـــــــى الـــــــدين البعـــــــاد االفكـــــــار المزعجـــــــة او  11
 المتكررة ال ااطة

ثددةنا بددؤ ئددايين دةبددةم بددؤ دوورخسددتنةوةى 
 .بيرؤكة بَيزاركةرو دووبارةكان
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ثددةنا دةبددةم بددؤ ثَيطددة كؤمةلَيددةتى يددةكانى  الجأ الى االنترنيت لتفريا افكاري  14
ئةنتددددددددددددةرنيت بددددددددددددؤ بةتالَكردنددددددددددددةوةى 

 .كانبيركردنةوة

كدداتَيكى زؤرم بددة نووسددتن بةسددةردةبةم بددؤ  اق ي معظم وقتي في النوم لالبتعاد عن االفكار والتفكير 16
 .دووركةوتنةوة لة بيرو بيركردنةوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عن الذات والعالم مقياس المعتقدات الضمنية
 (Mastery سلوب الموجه نحو السيطرةاال)المعتقدات الضمنية عن الذات والعالم: اوالا 
 المالحظات الفقرات ت
حةزم لةكارى ِراستةقينةية ضونكة  احب العمل الجاد الن  يمثل تحديا   4

 .ملمالنَيى تَيداية

 .هةولَدةدةم كارةكةم بةتةنيا ئةنجام بدةم احاول انجاز عملي بمفردي 6

دةدةم كاتَيك بابةتَيكى ئالَؤزهةبَى هةولَ  افهم شيئا  احاول فهم  بنفسي عندما ال 7
 .خؤم لَيى تَيبطةم

خؤم ئامانج دادةنَيم و كاربؤ جَى  ا   االهداف واعمل على تحقيقها 1
 .بةجَيكردنىيان دةكةم

ئةتوانم خؤم بطونجَينم لة دؤخة  استطي  التكيف م  الظروف الصعبة 5
 .ئاستةنطةكاندا

 .اربكةمئةتوانم لة هاوِرَيكانم باشتر ك من زمالئي بنحو اف لاستطي  العمل  2
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فَيرى كارامةيى نوَى دةبم لة ميانةى  العمل الجاد عن طريقاتعلم مهارات جديدة  3
 .كارى ِراستةقينةدا

ئامانجةكانم بةكارى بةردةوام جَى بةجَي  العمل المستمر عن طريقانجز اهدافي  2
 .دةكةم

انة كاربكةم كة ثَيم باشترة لةو شوَين افضل العمل في االماكن التي تطلب العمل المستمر ،
 .كارى بةردةوامى دةوَيت

ضيذ وةردةطرم كاتَى وةك كةسَيكى  انا اتمت  بظهوري كشخص متمكن اكثر من االخرين 41
 .بةتواناتر لةكةسانى ديكة دةردةكةوم

ثَيم باشترة لة شوَينَيك كاربكةم  اف ل العمل في اماكن اظهر فيها قدراتي 44
 .تواناكانمى تَيدا دةربخةم

كاردةكةم بؤ ثَيشخستنى تواناو كارامةيى  عمل على تطوير مهاراتي وقدراتي باستمرارا 46
 .يةكانم بةبةردةوامى

عندما افشل في اكمال مهمة اح ر نفسي الداء  47
 مقبلةاف ل في المرة ال

كاتَيك لة شكست دةهَينم لة كارَيكدا خؤم 
 .ئامادةدةكةمةوة باشتر بؤ داهاتوو

هةست دةكةم زيرةكم كاتَيك بَى هةلَة  من دون اغالطدما اقوم باشياء اشعر باني ذكي عن 41
 .كارَيك ئةنجام ئةدةم

 .هةست دةكةم ذيرترم لةكةسانى ديكة من االخرين ف لاشعر باني ذكي عندما اقوم باشياء ا 45

ل العمل في مشاريع اظهر فيها قدراتي لالخرين 42 امةيى ثَيم باشترة كاربكةم لة شوَينَيك كار افضا
 .يةكانم نيشانى كةسانى ديكة بدةم

كاتيك رووبةروى كارَيكى سةخت  عندما اواجه المهمات الصعبة اعمل على حلها 43
 .دةبمةوة كاردةكةم بؤ ضارةسةركردنى

انا مقتن  بانني استطي  القيام بانجاز عدة مهمات  42
 واحد وانفي أ

بِروام واية ئةتوانم ضةند كارَيك بكةم 
 .الةيةك كاتد

من ِرةزامةندم لة خودى خؤم تائاستَيكى  انا راع عن نفسي الى حد جيد ،4
 .باد

من لةتوانامداية داهاتوى خؤم ديارى  انا قادر على تحديد مستقبلي 61
 .بكةم

ئةتوانم ثارَيزطارى لة كةسَيتى خؤم  استطي  المحافظة على شخصيتي 64
 .بكةم

ئةتوانم تاِرادةيةك ثَيشهاتةكانى ذيانم  ي حياتياستطي  ان احدد الى حدما ما سيحدث ف 66
 .ديارى بكةم

بةهؤى تواناكانمةوة هاوِرَى ى زؤرم  بف ل قابلياتي فان لدي  الكثير من االصدقاء 67
 .هةية

لةهةموكات ودؤخَيكدا من باشترينم  االول بف ل قدراتي أنافي كل االحوال  61
 .بةهؤى تواناكانمةوة

 .داهاتووم ثرشنطدار دةبينم قا  امامياجد المستقبل مشر  65

ئةتوانم هَيمن بم لة دؤخى  استطي  ان اكون هادئا  حتى في اوقات التوتر 62
 .شثرزةيشدابَيت
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 (Helplessاالسلوب الموجه نحو العجز )المعتقدات الضمنية عن الذات والعالم : ثانياا 
 المالحظات الفقرات ت
 .ةيةكى طشتى ِراِراممن بة شَيو عام نحو  انا قلق ب 4

 .بة ئاسانى توشى شثرزةيى دةبم يصيبني التوتر بسهولة 6

 .بة ئاستةنطى ئةطونجَيم لة دؤخى نوَى دا اتكيف بصعوبة م  المواقف الجديدة 7

هةلَدةضم كاتَيك دةكةومة ذَير دؤخَيكى  تحت ال غوط  وجوديانفعل في حال  1
 .ثالَةثةستؤوة

 .دلَةِراوكَيم هةية لة تَيِروانينى خةلَكى بؤم فيً س انا قلق من تفكير النا 5

لة تَيبينى كردن خةلَكى بؤ كةموكورتى  اخاف مرارا من مالحظة الناس لعيوبي 2
 .يةكانم دةترسم

من دلَةِراوكَيم هةية لة وَينايةك خةلَكى  انا اقلق من اي انطبال يكونة الناس عني 3
 .لةسةرم درووستى بكةن

دلَةِراوكَيم لةوةى خةلَكى هةلَةكانم  جد الناس زالتياقلق من ان ي 2
 .بدؤزنةوة

بؤضوونى خةلَكى لةبارةى من شثرزةم  يربكني راي الناس عني ،
 .دةكات

عندما اتحدث الى احدما اقلق من مشاهدة الناس  41
 حولي

كاتَيك طفتوطؤ دةكةملةطةَل كةسَيك 
 .دلَةِراوكَيم لة تَيِروانيني خةلَكى بؤم

دما اعرف ان احدما يحكم علي فان ذل  عن 44
 يتر  اثرا كبيرا لدي

كاتَيك كةسَيك بِريارَيك بةسةرمدا دةدات 
 . شوَينةوارَيكى طةورة جَى دةهَيلَيت لةلم

 .ئةترسم كاتَيك بدوَيم و هةلَةبَيت وتةكانم اخاف ان اقول او افعل اشياء فتكون خاطئة 46

 .خةلَكى سةرقالَبن بةكارى خؤيانةوةئةبى  نهمو يجب ان يهتم الناس بش   47

 .كارى ئاستةنط بَيزارم دةكات (الصعب)يزعجني العمل المعقد  41

لم طرنط نى ية كة باشترينبم لة  لسًت مهتمُا ان اكون االحسن في عملي  45
 .كارةكةمدا

 .من تةنها بؤ بةردةوامى ذيان كاردةكةم انا اعمل فقط لمواصلة الحياة 42

 .كاتَيك شتَيك نازانم دانى ثَيدا دةنَيم  اعرف شيئا اعترف بذل عندما ال 43

 .لةكارى كؤمةَل خؤم دووردةطرم اتجنب االعمال الجمعية 42

سةركةوتن لة ذياندا بؤ بةخت  النجاح في الحياة في االالب يعود للحظ ،4
 .دةطةرَيتةوة
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 .كة باشتربم لة هاوِرَيكانمبايةخ بةوةنادةم  بان اظهر اكثر تمكنا من زمالئي ايرمهتم 61

 .ذيان دادوةرنى ية لةطةَل هةموو خةلَكيدا الحياة ليست عادلة م  الناس جميعا 64

 .من ِرزامةندنيم لة خودى خؤم هةموكاتَيك انا اير راع عن نفسي في كل االحوال 66

دةسةلت وخوَيندنطة هؤكارى بَى  ن سبب في استيائيو السلطة و المدرس 67
 .نئومَيديم

هةست دةكةم شتَيكم نى ية شانازى   اشعر بان ليس لدي ما افتخر ب 61
 .ثَيوةبكةم

 .هةست دةكةم كةسَيكى بَى سوودم اشعر بانني شخص بدون فائدة 65

كارناكةم لةو شوَينانةى تواناى بةرزى  طلب قدرات عاليةتاتجنب العمل في المواقف التي ت 62
 .دةوىَ 

 
 
 
 
 

  مقياس التمرد النفسي
ــه : مجــال الفعــل المباشــر: أوال ــام الفــرد بالســلوك المحظــور بصــورة مباشــرة الســترجاع حريت قي

                                                              .       المزالة أو المهددة بالزوال
 المالحظات الفقـرات ت
إذا قدم لي شيء وكان اير مناسـب فـأني ارفـع  4

 .ذل  جهراً 
طدةر شددتَيكم ثَيشدكةد بكددةن و نةشدياوبَيت بددة ئة

 . ئاشكرا رةتى دةكةمةوة

متماندددةم لوازة بةواندددةى كدددة لدددة دةسدددةلَت و  .المسؤولية/ثقتي ضعيفة بمن هم في موقع السلطة  6
 .بةرثرسيارَيتى دان

 .هةموو شتَيك دةكةم بؤثاراستنى ئازاديم .أقوم بأي شيء لحماية حريتي المهددة 7

رووبددةروى هةركةسددَيك دةبمددةوة لددة كةسددايةتيم  .من يعمل على التقليل من شخصيتي استهجن  1
 .كةم بكاتةوة

 .ئاستةنطة لة طفتوطؤدا بؤضونةكانم بطؤرم .من الصعب تغيير قناعاتي في الحوارات العامة 5

 .حةزم لة طفتطؤ هةية لةطةَل كةسانى ديكة .لدية الرابة في مناقشة اآلخرين 2

دون  مــــن عمــــال التــــي تطلــــب منــــيم باالقيــــاارفــــض ال 3
 .رغبتي

 ئةوكارانة ِرةتدةكةمةوة كة لةطةَل ئارةزوم نية

 توانام هةية هاوِرا نةبم لةطةَل كةسانى ديكةدا .لدي القدرة على مخالفة أراء اآلخرين 2
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ئاسددددتةنطة كارَيددددك بكددددةى ئددددارةزووت لددددَى ى  .من الصعب القيام بعمل ال اراب في  ،
 .نةبَيت

بدددةرةنطارى ئةوكةسدددة دةبمدددةوة كدددة وابزانَيدددت  .دى لمن يعتقد ان  على حقأتص 41
 .خؤى راستة

أف ــل التعبيــر عــن مــا اعتقــده صــحيحًا علــى أن  44
 .أكون صامتا

ثَيم باشترة راستى يةكان دةرببِرم لةوةى بَيدةنط 
 .بمَينمةوة

ي كــد اآلخــرون علــى أنــي عنيــد جــدا فــي أســلوبي  46
 .في الحوار

مددن بددة سةرسددةخت دةزانددن لددة كةسدداني ديكددة 
 .طفتوطؤكاندا

العمل الذي أجبر على انجازه فـي وقـت  اميل لعدم انجاز 47
 . معين

ئددةوكارةى بددةزؤر دةدرَيددت بةسددةرمدا لددة كدداتي 
 .ديارى كراودا تةواوى ناكةم

هةموو هؤكارَيدك دةطرمةبدةر بدؤ بةدةسدتهَينانى  .أمارس جمي  الوسائل لتحقيق أهدافي 41
 .ئامانجةكانم

دون مـــــــن أمـــــــارس هوايـــــــاتي فـــــــي وقـــــــت فرااـــــــي  45
 .االهتمام ب راء اآلخرين

خولياكدددانم جدددَى بدددةجَى دةكدددةم بدددةبَى طوَيداندددة 
 .بؤضوونى كةسانى ديكة

اا ـــب أذا أجبـــرت علـــى االعتـــذار مـــن شـــخص  42
 .أساء إليّ 

توِرةدةبم ئةطةر زؤرم لَيبكرَيدت دواى لَيبدوردن 
 دبىَ لة كةسَيك بكةم خراثةى بةرامبةروم كر

 .ثابةند نابم بة  ياساو ِريساكاني زانكؤوة .الموحد يمات واألنظمة الجامعية ومنها الز أخالف التعلي 43

ئارةزووى طوَى طدرتنم ندى يدة لدة ئامؤذطدارى  .األخذ بنصائح اآلخرين عدم أميل إلى 42
 .كةسانى ديكة

 
 

عـن طريـق تشـجيع اآلخـرين ( ضـمنية)اسـتعادة غيـر مباشـرة : مجال الفعل غير المباشـر: ثانياً 
 .للقيام بالسلوك المحظور, بسلوك مشابه له, أو رؤية اآلخرين يقومون بذلك السلوك

 المالحظات الفقـرات ت
كــــــل الوســــــائل للحصــــــول علــــــى  عتمــــــادأحــــــاول ا 4

  .   مطالبي المرفو ة من اآلخرين
هةولَدددةدةم بةهددةر ِرَيطةيددةك بَيددت داواكددارى 

 .نمةوةية ِرةتكراوةكانم بةدةستبهيَ 

كاردةكددةم بؤئددةوةى كةسددانى ديكددةد ثابةنددد  .أحاول إقنال اآلخرين بمخالفة األنظمة المرورية 6
 .نةبن

منعنــي  اأصــر علــى مرافقــة أصــدقائي المقــربين إذ 7
 .والدّي من مرافقتهم

سورةبم لةسةر هاورَيتى كةسدانَيك كدة بداوانم 
 .ِرَيطري لة هاوِرَيتيان دةكةن

مـا وهـو يقـوم بعمـل شـيء اسـتمت  بر يـة شـخص  1
 . يسيء لآلخرين 

ضَيذ وةردةطرم لةبينينى كةسَيك كة كداريكى 
 .سةرثَيضى ئةنجام ئةدات



 

 ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  

األشخاص الـذين ال يمتلكـون القـدرة  مساعدة ميل لعدمأ 5
 .على أدارة أمور الحياة

ئدددددارةزووى يارمدددددةتى كةسدددددانَيكم ندددددى يدددددة 
 .كةتواناى بةرَيوةبردنى ذيانيان نى ية

ئامؤذطارى و ثَيشنيارى كةسانى ديكة طرنط  .اير مهمة آلخرين و اقتراحاتهمنصائح ا  2
 .نى ية

بؤضدددددددوونم بؤخدددددددؤم دةثدددددددارَيزم لدددددددةكاتى  . أتحفظ برأيي عند النقاش م  اآلخرين  3
 .طفتوطؤدا

هةولَدددددددةدةم كةسددددددانى ديكددددددة هاندددددددةم بددددددؤ  .أحاول إقناع اآلخرين القيام بإعمال مضادة للمجتمع 2
 .َيك دذى كؤمةلَطةئةنجامدانى كار

ضارةسددددةرى كَيشددددةكانم لةليددددةن كةسددددانى  .ةاير مجدي من قبل اآلخرين كالتيحلول مش ،
 .ديكةوة بَى بايةخة

خدددؤم بددددة ركابددددةر سةرسددددةختى هاوِرَيكددددانم  .اعد نفسي منافسًا عنيدًا ألصدقائي 41
 .دةزانم

ةم كاتَيدددك مافدددةكانم زةوت ثدددةنا بدددؤ هَيدددز دةبددد   .ألجأ إلى استعمال القوة إذا سلب مني حقي 44
 .دةكرَيت

ــــة   46 ــــدة مــــ  الــــذين اعمــــل معهــــمالالعالق ايــــر  جي
 مو   اهتمامي

ثةيوةندددديم لةطدددةَل ئةواندددةى كاريدددان لةطدددةَل 
 .دةكةم جَى ى بايةخم نية

أحـــرض زمالئـــي فـــي حـــال إصـــدار قـــانون لـــيس فـــي  47
 .صالحنا

هاوِرَيكدددددددانم هانددددددددةدةم كاتَيدددددددك ياسدددددددايةك 
 ةوةنديمان نيةدةردةضَيت و لةبةرذ

أشـــعر بالســـعادة عنـــد إقنـــاعي اآلخـــرين بممارســـة  41
 .إعمال اير مقبولة

هةست بة خؤشى دكدةم كاتَيدك كةسدانى ديكدة 
 .قايل دةكةم بة ئةنجامدانى كارى نةخوازراو

ــــل 45 ــــة  التزامــــي قلي ــــات التحذيري ــــى الالفت بمــــا يكتــــب عل
   .الموجودة في األماكن العامة

ةى لةسدددةر تدددابلؤى ثابةنددددبوونم كةمدددة بةوانددد
 .شوَينة طشتى يةكانةوة نووسراون

ــــي حــــال شــــعوري  42 ــــا مســــتعد لفعــــل أي شــــيء ف أن
 .بالغبن

ئامادةم هةركارَيك بكةم كاتَيك بزانم ثشتطوَى 
 .خراوم

هددانى هاوِرَيكددانم ئددةدةم نةيةنددة وانةكانددةوةو  .عي من المحاضرةأحرض زمالئي على الغياب الجم 43
 (.ب جماعيغيا)نهاتني كؤمةَل بكةن

هانى هاوِرَيكانم ئةدةم ثابةند نةبن بدة هةنددَى  . اقن  زمالئي بمخالفة الزي الموحد 42
 .ياساى زانكؤوة

إثـــــارة الفوضـــــى داخـــــل قاعـــــة  علـــــىأشـــــجع زمالئـــــي  ،4
 .  االمتحان

ثشتطيرى هاوِرَيكانم دةكةم  لة كداتى ثشدَيوى 
 .بةكؤمةَل لة هؤلةكان و كؤلَيج بةطشتى

 .ئارةزووى ثابةندبوونى كاتى وانةكانم نية .االلتزام بوقت المحا رات اميل لعدم 61
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 (81)ملحقال
 

 وصدق الترجمة يسخبراء ترجمة المقا
 

 

 

 ترجمة الفقرات إلى اللدة الكردية خبيرا
 

 

 ت
 العنوان الوظيفي التخصص األسم

 ة السليمانيةجامع/كلية التربية اللغة العربية/ هدكتورا عدنان أمين محمد 8
 جامعة السليمانية/كلية التربية اللغة الكردية/ هدكتورا الدين عزيز سامان عز 2

 

 

 

 

 

 التحقق من صدق الترجمة خبيرا
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 العنوان الوظيفي التخصص األسم

 جامعة السليمانية/كلية التربية اللغة الكردية/هدكتورا الواحد كريم  زاد عبد 8
 جامعة السليمانية/كلية التربية اللغة العربية/هدكتورا خليل رشيد احمد 2
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 (44)الملحق 

 باللغة الكوردية المقاييس الثالثة للتطبيق النهائي

 . . . .خوَيندكارى خؤشةويست 
 

  . . . .سآلوو ِرَيز 
ئدددةم فؤرمدددةى لةبةردةسدددتداية ضدددةند دؤخَيكدددى تَيدايدددة كدددة لدددةذيانى ِرؤذاندددةدا ِروو 

ئددةو , كار دةبَيتددةوة بةتايبددةتى ئَيددوةى بددةِرَيز كددة ضددينى طددةنجاننبددةِرووى خوَينددد
. بةرامبددةر دابنددىَ )    /  ( دؤخاندةد بددةثَيى جدَى بددةجَى بددوونى بةسدةر تددؤدا هَيمداى 

ئةم توَيذينةوةيةد تدةنها بؤكدارى زانسدتى يدةو بؤبآلوكردندةوةو ِراطةيانددن ندى يدةو 
نخوَينددةرةوةو بةِراسددتى وةامددةكان بددةووردى بيا, تددةنها لددةلى توَيددذةر ئةمَينَيتددةوة

 .ديارى بكة
 

 هاوكاريتان نيشانةى هؤشيارىو ِرؤشنبيرى ئَيوةية
 

 
 
  
 

 .وةام بدةرةوة تةنها ناوى كؤليذةكة نةبَيت)     ( بةهَيماى : زانيارى طرنط 
 

 ِرةطةز  
 

 كؤليذ                           
 

 قوناغ
 

 /مَى  /  يَر

 

 /ضوارةم                      /دووةم
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 توَيذةر
فةرمان عةلى 

 مةحمود
                                                                                                 

 خوَيندكارى دكتؤرا
 

 

 ذ
 

 بِرطةكان

بةتةواوى 
بةسةرمدا 
جآبةجآ 
 دةبَيت

تاِرادةيةك 
بةسةمدا 
جآبةجآ 
 دةبَيت

بةكةمى 
بةسةرمدا 
جآبةجآ 
 دةبَيت

بةهيض 
شَيوةيةك 
بةسةرمدا 
جآبةجآ 

 ابَيتن

هةندَى بابةت هةية ثَيم باشترة بيرى   1
                     .لَينةكةمةوة

    

     .هةندَى بيرؤكةم هةية ناتوانم ِرايانبطرم 2

     .هةندَى وَينة دَيتةوة بيرم ناتوانم ليانبدةم 3

هيواخوازم لة بيركردنةوةى هةندَى بابةت  و  4
.ِرووداو بوةستم  

    

     .ى بيرم بؤدَيت هيوادارم بوةستايةبةخَيراي 5

     .هةولَةدةم كَيشةكان لةبيركدنةوةم دةربكةم 6

هةندددَى بيركردنددةوة هةيدددة زاَل دةبَيددت بةسدددةر  7
 .هزرمدا

    

هةندددددددَيك بابددددددةت هةيددددددة ئةمددددددةوَيت بيددددددرى  8
 .لَينةكةمةوة

    

     .هيواخوازم بتوانم بيركردنةوةم ِرابطرم 9

كدددةم بؤئدددةوةى خدددؤم لبددددةم لدددة هةنددددَى كدددار ئة 11
 .بيركردنةوة

    

     .هةندَى بيركردنةوةم هةية خؤمى لَى لدةدةم 11

بيدددرى زؤرم هةيدددة باسدددم ندددةكردوة بدددؤ هددديض  12
 .كةسَيك

    

خددؤم سددةرقالَدةكةم بؤئددةوةى بيرؤكددة نةيةتددةوة  13
 .بيرم

    

كؤشد دةكةم بؤ بيرنةكردنةوة لة بابةتة ئدايينى  14
 .يةكان

    

خددؤم لدددةو كؤبونةوانددة دووردةطدددرم كددة باسدددى  15
 .هةندَيك بابةتى ديارى كراو دةكةن

    

     .ئةترسم كةسانى ديكة بيركردنةوةكانم بزانن 16

كؤشددد ئةكددةم بؤئددةوةى بيددر لددة بددارى ئددابوريم  17
 .نةكةمةوة

    

    خددةمؤك دةبددم كدداتَى كددةناتوانم بيركردنددةوةكانم  18



 

 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  

 .ِرابطرم 

م بدددؤ شددداردنةوةى ليةندددة سدددؤزدارى كاردةكدددة 19
 .يةكانم لى كةسانى ديكة

    

خؤم لدةدةم لة بيركردندةوةى بابةتدة ئدابِروى و  21
 .سَيكسى يةكان

    

هددددداوِرَيتى كةسدددددانى ديكدددددة ناكدددددةم بؤئدددددةوةى  21
 .بيركردنةوةكانم نةزانن

    

سةرزةنشددتى خددؤم دةكددةم كدداتَى بيددر لددة هةندددَى  22
 .بابةت دةكةمةوة

    

     .لة طفتوطؤى هةندَى بابةت خؤم لدةدةم 23

     .بيركردنةوةم بة كَيشة بضوكةكانمةوة قالَدةكةم 24

     .بيزارم لة زؤرى بيرؤكة لة هزرمدا 25

زؤر بيركردنددةوة و بابددةت لددة هزرمدددا هةيددةو  26
 .ناتوانم لَييان بدوَيم

    

لددة بيركردنددةوةكانم نددادوَيم بؤئددةوةى دوضددارى  27
 .شة نةبمكيَ 

    

بيرؤكةكانم لى خؤم دةهَيلَمةوة بؤ خدؤلدان لدة  28
 .زيان

    

ِرَيطةى جؤراوجؤر دةطرمة بةر بدؤ دةربِريندى  29
 .بيرؤكةكانم

    

كددةنالَى جيدداواز دةدؤزمددةوة بددؤ بةتالَكردنددةوةى  31
 .هةلَضونةكانم

    

بددةخؤم دةلَددَيم رووداوَيكددى خددراثم بةسددةردادَيت  31
 .ة هةندَى بابةت بكةمةوةئةطةر بير ل

    

هةولَدددةدةم ِرووداو و بيرؤكددة بَيزراركددةرةكانم  32
 .زوو لةبيربكةم

    

هةنددددددددددددَى بيركردندددددددددددةوة دووردةخةمدددددددددددةوة  33
 .هيواداربووم نةهاتبايةتة هزرم

    

هةولَدددةدةم هةندددَيك بيركردنددةوة دووربخةمددةوة  34
 .نةك هةموو بيركردنةوةكانم

    

ييم هةيددة بددةهؤى بدددةردةوامى شددةكةتى جةسددتة 35
 .بيركردنةوةو لبردنيان

    

ثةنا بؤ ئايين دةبةم بؤ دوورخسدتنةوةى بيرؤكدة  36
 .بَيزاركةرو دووبارةكان

    

ثددددةنا دةبددددةم بددددؤ ثَيطددددة كؤمةلَيددددةتى يددددةكانى  37
 .ئةنتةرنيت بؤ بةتالَكردنةوةى بيركردنةوةكان

    

 كدددداتَيكى زؤرم بددددة نووسددددتن بةسددددةردةبةم بددددؤ 38
 .دووركةوتنةوة لة بيرو بيركردنةوة

    

 

 

 

 

بةهيض بةكةمى تاِرادةيةك بةتةواوى   ذ



 

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  

بةسةرمدا  بِرطةكان
جآبةجآ 
 دةبَيت

بةسةمدا 
جآبةجآ 
 دةبَيت

بةسةرمدا 
جآبةجآ 
 دةبَيت

شَيوةيةك 
بةسةرمدا 
جآبةجآ 
 نابَيت

حةزم لةكارى ِراستةقينةية ضونكة ملمالنَيى  1
 .تَيداية

    

     .ةم كارةكةم بةتةنيا ئةنجام بدةمهةولَدةد 2

كاتَيك بابةتَيكى ئالَؤزهةبَى هةولَدةدةم خؤم لَيى  3
 .تَيبطةم

    

خؤم ئامانج دادةنَيم و كاربؤ جَى بةجَيكردنيان  4
 .دةكةم

    

     .ئةتوانم خؤم بطونجَينم لة دؤخة ئاستةنطةكاندا 5

     .ئةتوانم لة هاوِرَيكانم باشتر كاربكةم 6

ضَيذ وةردةطرم كاتَى وةك كةسَيكى بةتواناتر  7
 .لةكةسانى ديكة دةردةكةوم

    

ثَيم باشترة لة شوَينَيك كاربكةم تواناكانمى تَيدا  8
 .دةربخةم

    

كاردةكةم بؤ ثَيشخستنى تواناو كارامةيى يةكانم  9
 .بةبةردةوامى

    

كاتَيك شكست دةهَينم لة كارَيكدا خؤم  11
 .ةوة باشتر بؤ داهاتووئامادةدةكةم

    

هةست دةكةم زيرةكم كاتَيك بَى هةلَة كارَيك  11
 .ئةنجام ئةدةم

    

     .هةست دةكةم ذيرترم لةكةسانى ديكة 12

ثَيم باشترة كاربكةم لة شوَينَيك كارامةيى يةكانم  13
 .نيشانى كةسانى ديكة بدةم

    

كاتيك رووبةروى كارَيكى سةخت دةبمةوة  14
 .ةكةم بؤ ضارةسةركردنىكارد

    

بِروام واية ئةتوانم ضةند كارَيك بكةم لةيةك  15
 .كاتدا

    

     .من لةتوانامداية داهاتوى خؤم ديارى بكةم 16

ئةتوانم تاِرادةيةك ثَيشهاتةكانى ذيانم ديارى  17
 .بكةم

    

     .بةهؤى تواناكانمةوة هاوِرَى ى زؤرم هةية 18

َيكدا من باشترينم بةهؤى لةهةموكات ودؤخ 19
 .تواناكانمةوة
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Summary of the Research 

 

   The study examined the current Thought repression implied 

beliefs of self-reliance and the world and swollen linked with 

psychological rebellion to university students the factors that 

lead to psychological insurgency family circumstances 

surrounding environmental and social and natural further how to 

deal by others mutual influence and impact of gross, for 

example perceptions posed by the rights of himself and the 

ocean in this situation that was negative undifferentiated gross 

for the repression of the ideas of the behaviors of the individual 

and threatened. Him and his clampdown. The research aims it 

is:  

1-The measurement of intellectual repression of the university 

students. 

2-Learn about the differences in intellectual repression to 

university students according to gender variables (males and 

females) and specialization (scientific, humanitarian) (phase II, 

IV) 

3-The measurement of the implicit beliefs of self-reliance and 

the world to the students of the university 

4-Learn about the differences in the implicit beliefs of self-

reliance and the world to university students according to gender 

variables (males and females) and specialization (scientific, 

humanitarian) (phase II, IV) 
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5-The measurement of the psychological rebellion to the 

students of the university. 

6-Learn about the differences in the insurgency psychological 

university students according to gender variables (males and 

females) and specialization (scientific, humanitarian) (phase II, 

IV) 

7-Know the nature of the relationship between the psychological 

insurgency intellectual repressions and implied beliefs to the 

students of the university. 

 

   The study included the students of the University of Boys and 

girls in the early stages of the second seminar, 4th and scientific 

disciplines and humanity for the academic year 2014 – 2015. 

 

   Choose a descriptive approach to undertake the study, 

selecting a sample of (400) 14,423 students from scientific 

faculties, humanitarian and indiscriminately, to measure the 

three variables adopted Richter ready suitable Iraqi Environment 

psychological insurgency when university students, for 

measuring the variable intellectual repression of the researcher, 

building a scale through the use of the previous studies 

exploratory study and psychological literature relevant third 

which is implied beliefs of self-reliance and the world is 

evolving perspective causal theory Paige Waehner, the 

researcher with the help of the theories of attribution and the 

point reset and deontology on the subject of building an 

appropriate scale much by the implied warranties. Were 

extracted characteristics of the three?  

Assisted statistical pouch humanitarian and extracting result. 

And the results showed :  

1-The results showed on the Richter compatibility psychosocial, 

that students have the level of insurgency psychological, 

covariance Mubarakkohl plan,81,662) and the deviation of the 

normative,11,987), when compared to the center and the 

transferable which was(85) found that there were differences of 

the statistical significance at the level of the significance 

of.0.05) between the brokers 
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2-there are differences with statistical significance between 

males and females in the variable psychological insurgency 

male 

3-no differences with statistical significance between both 

disciplines scientific and humanitarian fields in the insurgency 

psychological 

4-there are differences with statistical significance between 

educational Stages II and IV for the benefit of the fourth stage 

5-The results showed on the Richter intellectual repression that 

students have a level of intellectual repression, covariance them 

on the scale (103, 22) standard deviation (13, 76), when 

compared to the center and the transferable which was(95) 

found that there is a difference of statistical significance at the 

level of the significance of.0.05) between the brokers 

6-No Differences with statistical significance between male and 

female in a changing intellectual repression 

7-no differences with statistical significance between both 

disciplines scientific and humanitarian intellectual repression 

8-no differences with statistical significance between 

educational Stages II and IV in intellectual repression 

9-The results showed on the Richter implied beliefs of self-

reliance and the world that the students have the level of 

allocations implied (authoritarian), covariance them on the scale 

(81, 66) standard deviation (11, 98), when compared to the 

center and the transferable which was,100) found that there is a 

difference of statistical significance at the level of the 

significance of.0.05) between the brokers 

10-There are no differences with statistical significance between 

males and females in the implicit beliefs 

11-There are no differences with significance between scientific 

disciplines and humanity in the implicit beliefs. 

- 82 There are no differences with significance between 

educational Stages II and IV in the implicit beliefs. 

-83 There is a relationship between the intellectual repression 

implied beliefs and psychological rebellion. 
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According to the results of the researcher offer a number of 

recommendations and proposals serve current research sample 

examined 

 


