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Abstract: The current research aims at constructing
a table to survey the unserious thoughts for college
students and to investigate the most unserious
thoughts which are adopted by students, and to
know the differences between males and females in
using unserious thoughts .
A random sample consists of 300 students has been
selected. The researchers followed these stepsto
survey the unserious thoughts for college students:
1- Pilot questionnaire consists of two questions and
distributed to students .
2- Literature review
3 -Exposing the collecting 37 items which consist of
five domains to experts .
4-Piolt administration .
The researchers used many statistical means to
construct the scale and interpret the data, one of them
q square for one sample and percentiles .
The results show that the percentiles of unserious
thoughts were (85%-55%) . The envy domain has
85%, mistrusting domain has 83%, failing domain
has 79%, un self –confidence domain has 65% . The
researchers put some recommendations and
conclusions .
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الخالصة :هدف البحث الحالي إلى بناء جدول لمسح األفكار غير المجدية لدى طلبة الجامعة

لغرض الكشف عن اكثر األفكار غير المجدية التي يتبناها الطلبة مع معرفة الفروق بين الذكور

واإلناث في استخدام األفكار غير المجدية.

حيث تم سحب عينة عشوائية بلغت ( )300طالب وطالبة من طلبة الجامعة للعام (,2014

 .)2015حيث اتبع الباحثان الخطوات التالية في بناء جدول مسح األفكار غير المجدية وهي
 -1االستفتاء االستطالعي يتضمن سؤالين تم توزيعه على الطلبة بشكل عشوائي.
 -2االطالع على األدبيات والدراسات السابقة.

 -3جمع الفقرات وعرضها على الخبراء تتضمن ( )37فقرة موزعة على خمسة مجاالت.
 -4التجربة االستطالعية لوضوح الفقرات والتعليمات وحساب الوقت.

كما استخدم الباحثان عدة وسائل إحصائية في بناء المقياس وتفسير النتائج منها مربع

(كا )2لعينة واحدة ,التك اررات والنسب المئوية.

وقد أظهرت النتائج ان النسبة المئوية لألفكار غير المجدية تراوحت بين ( )%55-85حيث

حصل مجال الحسد على ( )%85وحصل مجال سوء الظن على ( )%83كما احتل مجال
الفشل المرتبة الثالثة على نسبة ( )%79وضعف الثقة بالنفس على (5ر )%56كما وضع

الباحثان مجموعة من التوصيات والمقترحات منها:
التوصيات:

 -1عقد ندوات للطلبة تتناول قيمة الحب والخير والتعاون بين أفراد المجتمع استناداً إلى الحديث
الشريف (حب ألخيك ما تحب لنفسك).

 -2عقد مؤتمرات حول نبذ الفرقة (الطائفية والقومية) والتآخي والتالف وإبراز ما لهذه القيم من
فوائد تعود على جميع افراد المجتمع بالنفع والتقدم.

المقترحات:

 -1اجراء دراسة عن عالقة األفكار غير المجدية بالمخاوف الشاذة لدى طلبة المرحلة االعدادية.
 -2اجراء دراسة مقارنة بين المتعلمين وغير المتعلمين في استخدام المخاوف الشاذة.
 -3تصميم برنامج ارشادي للتخفيف من اثار األفكار غير المجدية لدى الطلبة

___________________________________________________________

الفصل األول :مشكلة البحث:

يعد طلبة الجامعة شريحة مهمة في المجتمع ألنهم عماادة مساتقبله وقادتاه فاي معظام فواصال

الحياة وميادينها ومركز طاقاته المنتجة والقادرة على احداث التغيير فيه ,فالطالب الجاامعي يجاب
388

Journal of Al-Frahedis Arts – Number (26) (2016) 387-424
ان ال يكون مقيداً فكرياً ومستسالماً لمعتقادات ثابتاة ال تتارا مجااالً لطارح الارأي بال يجاب ان يتمتاع
بالمرونة الفكرية .والجامعة هي احدى المؤسسات التعليمية المهمة التي تؤدي دو اًر بار اًز في حيااة

المجتمااع فضاالً عاان مسااؤوليتها فااي قيااادة النهضااة الفكريااة والعلميااة وتوساايع االنفتاااح علااى التجديااد
المعرفي عبر اهتمامها بالبحث العلمي والتصدي للمشكالت التي يواجهها المجتمع .ومنهم الطلباة
حيث يتوقف نجاحهم على مدى انفتاحهم او انغالقهم العقلي مما يؤثر في تفكيرهم ومفهاومهم عان

ذاتهم.

وقد توصلت احدى الدراسات ( )2005إلى ان نسبة ( )%45. 5من طلبة الجامعة يظهرون

نمطاً من التفكير االيجابي في حين ان ( )%59. 5يظهرون تفكي اًر سلبياً غير مجدي(بركات,

 . )2005, 25وقد الحظ الباحثان من خالل االختالط ومعاينة الطلبة ان هنالك الكثير منهم
يعاني من سيطرة أفكار غير مجدية فضالً عن عدم االنتباه إلى هذه المشكلة من المختصين في
الجامعة او االهتمام بها والسعي لمعالجتها ومساعدة ابناءنا في االبتعاد عن االثار السلبية من

سيرة تلك األفكار في مستوى تحصيلهم وتفاعلهم.
ويمكن تلخيص مشكلة البحث بمايلي:

 -1هل ان طلبة الجامعة يستخدمون األفكار غير المجدية؟

 -2ما هي اكثر األفكار غير المجدية استخداماً من قبل طلبة الجامعة؟

 -3هل هنالك اختالف بين طلبة الجامعة في نوع األفكار غير المجدية حسب متغير الجنس؟
 -أهمية البحث:

يعد الشعور بشيء ما نابع عن فكرة ما والفرد يقوم بالغوص فيها والتفاعل معها واضفاء السلوا

عليها التي تحتل خيالنا ,فال يوجد شعور من غير فكرة .وتساعدنا أفكارنا على تفسير العالم من
حولنا ووصف ما يحدث والسعي لفهمه .ومن غير حتى ادراكه فنحن نقوم باعطاء المعاني

الخاصة بنا لكل شيء يحدث حولنا ,وتقرر في ضوء ذلك ان شيئاً ما سيحدث سواء كان سعيداً

او حزيناً .وقد يشعر كل شخص بين وقت واخر بمزاج سيء ,وفي ايامنا هذه يعاني كثير من
الناس مما يسمى باالكتئاب الخفيف باتجاه الحياة المثقلة باالنزعاج والقلق ,هذه المشاعر اذا

استمرت لدى اي شخص تؤدي إلى الشعور باالرهاق وفقدان الطاقة ,ومشكالت النوم والحساسية
وسرعة الغضب ,فضالً عن مشكالت في التواصل واقامة العالقات مع األخرين (تشيلدر

وروزمان )23-24, 2011 ,فالتوتر ) )tensionوالقلق والضغط النفسي واالنفعال كلها اعراض
سلبية يعاني منها االنسان في العصر الحالي بشكل لم يشهده العالم من قبل ,وهذه االعراض

تترا اثا اًر ضارة سواء من الناحية النفسية او العقلية او الجسمية وكذلك المهنية واالجتماعية واذا
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لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة ومناسبة فانها ستتحول بال شك إلى امراض(ابو النصر211, ,

.)2008

لهذا فان الكثير من المشكالت يمكن ان تعود إلى طبيعة التفكير غير المجدي لدى الفرد,

فالشخص عندما يكون تحت ضغط معين فليس بالضرورة ان يجد من يساعده على تفسير ما

يحدث بل في اغلب هذه المواقف يركن إلى نفسه ,فاغلب االفراد يعممون او ينشؤون الضغوط من

داخلهم بسبب تفكيرهم المتشائم ويهولون من المشكلة ()Ed, Beckhom et, a1, 2004. p1

ان األفكار السوداء والحزينة والسلبية تضعف نظام المناعة في الجسم وتجعل االنسان اكثر

استعداداً للمرض وقد وجد الباحثون بعد دراسة ان ( )52شخصاً تراوحت اعمارهم بين
 )57عاماً انهم يعانون من مستويات عالية من النشاط الدماغي في المنطقة المرتبطة باألفكار
(60-

السلبية ,وكانت الدراسات قد اظهرت ان المتشائمين والحساسين من االحداث التوترية والسلبية

يظهرون نشاطاً اكبر في حين يرتبط النشاط االعلى في القشرة المخية قبل الجبهوية اليسرى

باالستجابات العاطفية االيجابية (مفلح ,)113, 2007 ,وليس من العسير فهم االسباب المؤدية

لذلك فعالمنا الحالي الذي نعيشه يثير التوتر والقلق اتجاه امور كثيرة مثل (االمان ,االمراض,

االستقرار العائلي ,الحروب ,االرهاب ,الوضع السياسي) مما يسبب فقدان االمن وانعدام الراحة
(تشيلدر ورومان.)24, 2011

وقد اشار كالرا بيك ( )1999إلى ان االضطرابات النفسية هي نتاج تفاعل مجموعة من

العوامل االجتماعية البيئية والبايولوجية ,فاالحداث التي يمر بها الفرد خالل الطفولة المبكرة ربما
تؤدي إلى تحريفات معرفية فيما بعد ,كما ان نقص الخبرة والتدريب ربما يؤدي إلى اساليب غير

توافقية من التفكير مثل وضع اهداف غير واقعية وتكوين افتراضات غير دقيقة وغير مجدية.

ومن هنا فان االضطرابات النفسية تنجم عن وجود أفكار ومعتقدات وافتراضات غير توافقية لدى

الفرد(.)clork, D. A8, Beck, A. et, 1999. p. p:18

ان ردود االفعال تجاه االحداث تتاثر بقوة بطريقة النظرة إلى هذه االحداث من قبل الفرد وبواسطة

قياس أفكاره وهواجسه الداخلية (.)Beck, 1967, p:6

يمكن ان تكشف األفكار والمعتقدات التي تحدد على نحو كبير االستجابات االنفعالية للفرد تجاه

االحداث ,فالطريقة التي يفكر بها الفرد تؤثر في الطريقة التي يشعر بها ,وقد اشار ارنولد()1960

ان االنفعال هو عملية تبدأ حالما ندرا شيئاً ما ونقيمه ,فنقرر ان كان خي اًر لنا او ش اًر .واننا

نتوقع نوع االنفعال على مدى تقييم الشخص للمثير(المنبه) فما اراه خي اًر لي ونفعاً من شانه ان

يؤدي إلى انفعاالت من قبيل السرور واللذة والسعادة ومن شأن ما اراه ش اًر لي وضر اًر يورث
الحزن والقلق والغضب(بيك . ),122, 2000
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ان ميل الفرد إلى االستنتاجات السلبية الخاطئة التي توحي بالفقد والخسارة ,وتجاهل الجوانب

االيجابية في المواقف يعد بحد ذاته تجريداً انتقائياً يجعل الفرد يسرف في تفسير االحداث كدالئل،
في حين يتجاهل التفسيرات االكثر ايجابية ,ومن ثم يكون احساسه مفرطاً بالمثي ارت التي توحي
بالخسارة ,او قد يقوم الفرد باستدعاء الخبرات المؤلمة التي مر بها في حياته مع اغفال تام
للخبرات واالنجازات االيجابية ,التي حققها ايا كان نوعها ,او يميل للتفكير بصورة مطلقة من

قبيل"ال معنى للحياة مطلقاً "ال احد يحبني "انا شخص غير جذاب " ,فهو يعزو مشاكله إلى عيوبه
ونقائصه وقد ينسب الوقائع المؤلمة إلى عيب او نقص فيه ( حسين.),72-71, 2007

وعليه يمكن اجمال اهمية البحث في الكشف عن األفكار غير المجدية ووضع صورة واضحة

للمهتمين لوضع حلول مناسبة لمعالجتها .كما يمكن ان نحصر اهم هذه األفكار غير المجدية
واعطاءها االولية في وضع الحلول.
 -أهداف البحث:

 -1بناء جدول لمسح األفكار غير المجدية لدى طلبة الجامعة.

 -2الكشف عن اكثر األفكار غير المجدية التي يتبناها الطلبة.

 -3معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في استخدام األفكار غير المجدية.
 -حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي في طلبة الجامعة /الدراسات الصباحية للعام الدراسي( )2014 ,2015ومن

كال الجنسين في جامعة تكريت.
-

تحديد المصطلحات:

أولا -التفكير
أ -لغوياً :يعني امعان النظر في االمور واعمال العقل والفكر فيها(الهادي.),163, 2010

ب -ديبونو(:)2003هو عبارة عن استكشاف متروي للخبرة بهدف الوصول إلى هدف يكون هذا
الهدف تحقيق الفهم ,او اتخاذ قرار ما ,او حل مشكلة او الحكم على االشياء او القيام بعمل
ما(ابو جادو.),27, 2010

ج -زيتون (:)2008سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير
معين يتم استقبالها عن طريق واحدة او اكثر من الحواس اي هو النشاطات التي يقوم بها

الدماغ لمعالجة المعلومات الداخلة إلى الذاكرة وتشمل تخزين المعلومات الداخلة إلى الذاكرة
والبحث عن معنى لها وتصنيف ومقارنتها واستخدامها في حل المشكالت واتخاذ

الق اررات(زيتون .)20, 2008
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د -العتوم (:)2012الطرائق واالساليب المفضلة لالفراد في توظيف قدراتهم واكتساب معارفهم,
وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها بما يتالئم مع المهمات والمواقف التي تعترض حياتهم(العتوم

.),221, 2012
ثانيا :التفكير غير المجدي:

أ -بيك (:)2000هو ذلك التفكير الذي يعطل القدرة على التكيف بين خبرات الحياة ويخسر
التوافق الداخلي بال داع ,ويولد استجابات انفعالية غير مناسبة او مفرطة حتى االلم.

ب -غانم (:)2006االستدالل غير المنطقي وسوء التفسير للوقائع والذي يتضح من خالل
اعتقادات المرء السلبية عن نفسه كما تظهر في تضخيم اهمية االحداث السلبية واستنتاج

الفشل من مجرد واقعة واحدة وقصور في تعميمه على رؤية الفرد لذاته وللعالم والمستقبل

وكذلك وضع الفرد لنفسه دالئل غير واقعية كلومه لذاته لوماً شديداً عند ادراكه ألدنى خطأ

او قصور مع عدم تسامحه معها( غانم.),154, 2006

ت -عبد االحد(:)2015قناعات معرفية محرفة ومخطوءة ,تتصف بالسرعة والتلقائية وتخلو من
الصحة والدقة وال عالقة لها بالواقع مسيطرة على تفكير الفرد إلى درجة انها تؤثر في
توجهاته االدراكية وانفعاالته ومزاجه وسلوكه(عبد االحد .),22, 2015

ث -تعريف الباحثان:هو اسلوب التفكير غير المنطقي الذي يبنى على افتراضات شخصية سريعة
نابعة عن تشويهات معرفية سابقة تسيطر على مجمل تفكير الفرد وتؤدي إلى اضطرابات

انفعالية وعزلة اجتماعية وسوء الظن في المستقبل.

التعريف االجرائي:هو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خالل اجابته على جدول

مسح األفكار غير المجدية الذي اعده الباحثان لهذا الغرض.

الفصل الثاني :اولا:الطار النظري

يعد الفالسفة قديماً أول من تنبهوا إلى ان الطريقة التي تدرا بها االشياء وليس االشياء نفسها

هي التي تميز سلوكنا وتصفه باالضطراب أو السواء ,وفي هذا الصدد يقول أبيقورس":ال
يضطرب الناس من االشياء ولكن من االراء التي يكونونها عنها"( ,حسين )85, 2007 ,ولهذه

المدرسة ايضاً اراء تسهم في الكشف عن قيمة تعديل المسالك الذهنية في تحقيق السعادة والتواؤم
مع النفس والبيئة ,فالفلسفة الراقية ترى مثالً ان ماال يمكن تعديله يجب ان نقبله او نطرحه جانباً,
فقد ال يقبل الفرد كثي اًر من وقائع الحياة التي ال أمل من تغييرها أو اصالحها ( كوفاة قريب ,أو
وجود جوانب نقص فينا . . .الخ) لذلك فان الفرد بعدم تقبله لهذه الحقائق الحتمية يجعل نفسه

مستهدفاً لكثير من الوان التعاسة واالضطراب ,بمعنى انه اذا واجه مشكلة ما أو موقفاً ال يملك
تعديله ,فإ ن تبديده لطاقته في التفكير في هذه المشكلة لن يعود عليه بفائدة بل سيؤدي في النهاية
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إلى تضخيم توتره النفسي واالنفعالي ,والحقيقة ان كثي اًر من مشكالت العصابيين وغيرهم تنتج
بسبب االوجاع والمحن التي تتملكهم في التعامل دائماً مع االشياء المستحيلة فالعصابي يبحث

دائماً عن المستحيل أو المتعذر متجاهالً التعامل مع الممكن وتنميته ,وهذا يؤدي في النهاية إلى
االجهاد النفسي(ابراهيم.),213, 2011

اما فالسفة الغرب فانهم يتبنون فكرة ان الواقع يتحدد من خالل المعرفة التي لها تاريخ طويل

في الفلسفة ,فعلى سبيل المثال فان فلسفة الفكر ل "كانت"( )1988-1782أعتمدت على الرؤية

القائلة ان الواقع ال يعرف بشكل مباشر ولكنه يكون معروفاً من خالل (أصناف التفكير) وبعض

من تلك االصناف ينظر اليها بأنها فطرية ,ووفقاً لرأي (كانت) فأن كل المعرفة تعتمد على
التصنيفات التي يطلق عليها اليوم بالمخططات وبالتالي فان الواقع ال يكون معروفاً على نحو

مباشر ونحن ال نعرف سوى المخططات( ,)Leahy, R. L, 2007, p. p:1-2وان عملية
ادراا (الشكل) ثم (المادة) هي بداية المعرفة عند (كانت) التي تتطور بفعل االمكانات العقلية

التركيبية للعقل االنساني ,أي بفعل التنسيق الحاصل بين المرحلة االولى والثانية(أي عملية تحويل
االحساس الخام إلى نتاج فكري)وعملية التنسيق هذه يقوم بها الذهن ويستلمها العقل وقد ميز

"كانت" بين (الذهن والعقل) فالذهن هو المرحلة االولى في بناء المعارف(تجميع االحاسيس-

الذاكرة) ,والعقل هو المرحلة الثانية(المنظورة -مرحلة الفكر"التخيل") وقد عد الذهن هو الملكة
البشرية للتفكير بالمحسوسات واستالم المؤثرات التي يحولها إلى ادراا حسي ,وان العقل أسمى

من الذهن ,اذ انه يتوجه إلى المطلقات والمخططات فيما يتوجه الذهن إلى المحسوسات(حيدر,
.)60, 2001

وفيما يتعلق بالمدرسة السلوكية فقد اتخذ دوالر وميلر من النظرية السوفيتية منطلقاً لتكوين
نظرية في العالج النفسي تقوم على استخدام العمليات العقلية العليا ,اذ يرى هذان العالمان ان

قدرة االنسان الخاصة على استخدامه للغة واالستدالل الرمزي تجعل استجاباته لكثير من المواقف
المحيطة به متوقفة على تفسيره اياها أو على الرموز التي تحملها له ,ولهذا فهما يريان ان

استجاباتنا االنفعالية يمكن ادراكها على انها استجابة للطريقة التي يدرا بها الشخص موقفاً معيناً
وليس بالضرورة لخصائص موجودة في الموقف ذاته(ابراهيم ,),219, 2011فقدرة االنسان على

استخدام اللغة واالستدالل الرمزي التي قد جعلته يخرج من الموقف الواحد بنتائج مختلفة بحسب

تفسيره له وادراكه لها فنحن ال نتعلم فقط استجابات ولكن نتعلم توقعات أو تنبؤات أو رمو اًز(ابراهيم

وعسكر.),120, 1999

وبهذا نرى ان دوالر وميللر أكدا على دور العمليات المعرفية اذ أشا ار إلى ان استجابة الفرد

للمواقف التي يتعرض لها في حياته تتوقف على تفسيره لها وعلى الرموز التي تحملها ,وهذا يعني
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ان اللغة تؤثر في السلوا بطرائق مختلفة وان الحالة االنفعالية للفرد تنتج من الطريقة التي يقيم

ويعنون بها المثيرات وليس من الخصائص الموضوعية للموقف ذاته ,بمعنى ان الحالة االنفعالية

والسلوا غير التوافقي يكون نتيجة لتفسيرات وادراكات الفرد للموقف(العبيدي ),72-70, 2009

وهذا ما أكده أحد المجربين على ( )101من االفراد ,أن الشخص يمكن ان يستثير نفسه انفعالياً
في اتجاهات مختلفة بالحزن والسرور أو القلق على حسب مايقوله لنفسه أثناء ادائه لعمل ما ,أو
مواجهته لموقف معين او عند تفاعله مع اشخاص معينين ,اذ استطاع أن ينجح في التأثير في

الحاالت المزاجية للشخص وذلك بتغيير محتوى العبارات التي طلب من الفرد أن يرددها في أثناء

أندماجه في نشاط معين ,فعندما تكون العبارات ذات محتوى سا اًر أو منشطاً مثل "انني سعيد
وفخور بنفسي" تظهر أثار أنفعالية تختلف عما لو كان محتوى العبارة ذا شكل حزين أو أكتئابي

مثالً" ان حياتي مليئة بما يكفيها من متاعب" ,كما بينت هذه الدراسة ان االستثارة في الجهاز

العصبي تزداد وترتفع عندما يطلب من الشخص ان يفكر في موضوعات ذات طابع مثير ,بينما

ينخفض النشاط وتقل االستثارة عندما يطلب من الشخص ان يتخيل انواعاً هادئة من النشاط

(ابراهيم.)219, 2011 ,

كما توجد مجموعة اخرى من االدلة على فاعلية العوامل الذهنية في اثارة االضطرابات

الوجدانية والسلوكية ,وهذه االدلة قد أكد بعضها علماء النفس السلوكيون انفسهم والتي جاءت من

دراسات وابحاث بافلوف اذ نلحظ في نظريته أث اًر لما يسمى بالعوامل العقلية أو الذهنية حيث تنبه
لتعقد السلوا االنساني وبالتالي تعدد الشروط الموجهة لهذا السلوا حيث الحظ شيئين هما:

 .1ان حيواناته ال تستجيب بطريقة متشابهة للمنبهات المتشابهة وقد أدى هذا إلى وضع نظريته
عن االنماط المزاجية والتي بمقتضاها حاول أن يفهم المرض النفسي عند االنسان.

 .2أصبح بافلوف واعياً للفروق الفردية بين االنسان والحيوان ,فما دامت الحيوانات تختلف فيما

بينها من حيث انمطتها المزاجية ,فان من المنطقي كذلك أن يختلف االنسان عن الحيوان,

واستطاع ان يحدد ان الفرق الرئيس بين االنسان والحيوان يكمن في قدرة االنسان على

استخدام اللغة والرموز أو مايسميه بمفهوم الجهاز االشاري الثانوي وهذا ما دفع (بالتونوف)

إلى التوصل إلى اثبات أن الكلمات وحدها قد تثير استجابات انفعالية حادة ,اذ الحظ أن

االستجابات الفسيولوجية لدى مجموعة من االشخاص عند استماعهم لكلمات مرتبطة بااللم,

تختلف عن االستجابات المصاحبة للمواقف الفعلية التي تعبر عنها هذه الكلمات(ناصف,

 ,)80-63, 1983كما ظهر في الستينيات من القرن الماضي وفي أحضان هذه المدرسة
السلوكية منحى جديد يعرف بمنحى تعديل السلوا ( ( Behaviour Modificatioومن رواد
هذا المنحى(وولبي ,الزاروس ,باندورا) الذين أكدوا على دور العوامل المعرفية وأهمية تغيير
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أساليب التفكير في العالج النفسي ومن خالل هؤالء بدأ التقارب بين االساليب السلوكية

التقليدية واالساليب المعرفية وبالتالي جاءت أهتماماتهم تؤكد على دور العمليات المعرفية
بأعتراف السلوكيين الجدد انهم يتعاملون فعالً مع العمليات المعرفية الداخلية للفرد

.)66-64, 2008

(الزراد,

*مثلث األفكار الكتئابية:

 .1األفكار السلبية عن الذات

يكون الفرد كثير النقد واللوم لذاته مثل "يبدو أنني عديم القيمة بسببي كل هذه االشياء القبيحة

التي تجري وأنني لست أماً أو انسانة جيدة ,وربما استحق سوء المعاملة من أخوتي" فكل فرد
عندما يكون بمزاج مكتئب يفكر بهذه الطريقة من خالل لوم الذات وهي أفكار محزنة النها تساهم
باحداث الشعور بضعف احترام الذات وضعف الثقة بالنفس وصعوبة في العالقات ويمكنها ان

تتداخل أيضاً في رغبتنا في القيام بأعمال تساعدنا على الشعور االحسن (أبو اسعد واخرون,

 ,)222, 2012يبني بيك مجاله على فكرة أن النماذج المعرفية السلبية تدعم عن طريق االخطاء

والمعتقدات المنطقية والخاطئة مثالً "ال أستطيع عمل أي شيئ صائب" أو عن طريق األفكار

التي تقلل إلى أدنى حد قيمة انجازات الفرد مثل "أي فرد يمكن أن يفعل ذلك ,وتؤدي هذه األفكار
والمعتقدات إلى تقدير ذات منخفض واكتئاب وقلق(فايد. )88, 2008 ,

ان التصور السلبي عن الذات يجعل الفرد يرى نفسه ناقص الكفاءة ويعاني من القصور

والنبذ وينسب خبراته غير السارة إلى نقائص مفترضة فيزيقية أو عقلية كما أنه ينزع إلى رفض

نفسه بسببها فضالً عن ذلك فهو يعد نفسه أنه تنقصه الخصائص التي يراها أساسية لتحقيق
السعادة وانه شخص غير مثمر وال اهمية له وانه فاشل (( )Beck, 1976, p. p:14وعندما

يفكر الفرد بطريقة مشوهة ,فان حديثه لذاته سوف يكون انهزامياً ,وقد يرى نفسه باحدى الصور

االتية (اليأس ,Hopelessnessالفشل ,Fear of failureوالخوف من النجاح Fear of

 ,successالعجز ,Helplessnessسحق الذات )Overwhelmingونتيجة لذلك يصدر الفرد

أحكاماً تلقائية سلبية عن ذاته(.)Burns, 1980, p. p:260( )Cark, 2000, p. p:1-3

 .2األفكار السلبية عن العالم:

يعد التفكير بصورة سلبية عن التجارب الحالية مظه اًر اخر للتفكير االكتئابي والشخص عندما
يكون مكتئباً ال يرى مجريات االحداث كما هي وانما يفسر أو يسيء تفسير االحداث التي تجري

من حوله ,مثال ذلك مانقوم به أحياناً من القراءة بين السطور وعندما نكون مكتئبين فاننا غالباً
ماندرا االخرين بصورة سلبية أو انتقادية ,ويعد التفكير السلبي عن العالم على أنه نموذج التفكير
الذي نالحظ فيه أو نتذكر الجوانب السلبية لتجاربنا(أبو اسعد ,)223-222, 2012 ,ورؤية الفرد
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لهذا العالم تشكل خبرته للحياة فصاحب المزاج المكتئب يميل إلى أن يرى عالمه الشخصي

يتطلب منه أمو اًر غير معقولة ويقيم عراقيل يصعب تجاوزها في طريق تحقيق أهدافه في الحياة,
أو انه محروم من الشعور باللذة أو االشباع(ليهيHastie, 1981, p. ( )128, 2006 ,

.)p:40

 .3األفكار السلبية عن المستقبل:

عندما يكون الفرد في مزاج مكتئب فانه يتخيل أن المستقبل سلبي تماماً ويسمي هذا التخمين أو

التوقع باليأس ,وكامثلة لهذا النوع من التفكير "سوف أخرب كل شيء ,أو لن يحبني أحد هناا"
وقد يظهر الموقف السلبي من المستقبل في االكثار من مثل"انني لن أستطيع الخروج من هذا

االكتئاب ,أو ان عالقة جديدة لن تنجح أو ان المشكلة لن تحل أو أنه اليوجد مخرج للتخلص من

المزاج االكتئابي ,ويمكن لليأس في الحاالت االكثر شدة أن يوصل لألفكار االنتحارية(أبو أسعد,
 )223, 2012كما ان الفرد عندما ينظر للمستقبل بصورة سلبية فانه سوف يتوقع ان متاعبه

الحالية ستستمر لما ال نهاية وال يرى امامه اال المصاعب والحرمان واالحباط وهو يتوقع الفشل
في كل ما يقدم عليه من أعمال( )Richard&Annemg. 2003, p. p:50وبهذا فالشخص ذو

المزاج المكتئب تكون رؤيته للمستقبل يائسة تماماً ,الن انعدام قيمته سيمنع حدوث أي
تحسن(فايد.)88, 2008 ,

*النظريات التي تناولت األفكار غير المجدية:

النظريات النسانية Humanistic Theories

تؤكد النظريات االنسانية على الطبيعة الخيرة لالنسان ,وان الجوانب السلبية التي تظهر عند

البعض ليست اال نتاجاً لالختالالت التي يمكن ان يتعرض لها هؤالء االفراد أثناء تطورهم ,ويعتقد
منظروا المدرسة االنسانية ان الفرد يستطيع تحمل مسؤولية حياته وتعزيز مسيرة تطوره .وكذلك

يؤكدون على الطاقة الكامنة لألنسان وقدرته على توفير الفرص االيجابية للتطوير ,فضالً عن

التأكيد على قدراته المتميزة في االختيار واالبداع وتحقيق الذات ,ومن أهم علماء النظريات

االنسانية كارل روجرز  1902الذي يرى ان االمر المهم في دراسة الشخصية يتمثل في النظر
إلى الفرد بأعتباره كال متكامالً ,بما في ذلك التأكيد على الفرد بذاته وحريته في االختيار وتقرير

المصير ,وينظر للجوانب الجسمية والنفسية والروحية في االنسان باعتبارها مكونات متكاملة

اليمكن فصلها عن بعضها ,وان االفراد يمتلكون في ذواتهم مصادر هائلة لفهم أنفسهم (أبو جادوا,

 ,)153-149, 2007وان التهديد  threetهي الحالة التي يدرا بها الفرد شعورياً أو ال شعورياً
تناقضاً أو عدم تجانس بين الخبرة ومفهوم الذات(مفهومه عن ذاته) ,وهذا يعد تهديد ألن شخصية
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الفرد لم تعد ثابتة ومتسقة بشكل كامل ,واننا نختبر التهديد انفعالياً على انه صعوبة غامضة

وتوتر ويسميها عموماً القلق (عبد هللا( )349, 2000 ,شلتز ,)280-266, 1983 ,ففي رأي

روجرز أن االضطراب النفسي ينشأ من وجود شروط لألهمية تقف حائالً بين الفرد واشباع
حاجاته لألعتبار االيجابي من جانب االخرين ,مما يضطره إلى انكار جانب من خبراته ومحاولة

ابعادها أو تشويه الواقع ,وبذلك التضاف الخبرة إلى الذات وينشأ عدم التطابق Ineogruency

الذي أعتبره روجرز مرادفاً لألضطراب النفسي (الخالدي&مفتاح.)330, 2010 ,

وأشار روجرز كذلك إلى ان حدوث عدم التطابق بين الذات والكائن ,أي بين الذات بمفهومها

المدرا والكائن بخبراته الحقيقية ,يؤدي إلى عدم التطابق وفي هذه الحالة فان الفرد يحس بأنه

مهدد االمر الذي يدفعه لألستعانة بميكانزمات الدفاع في سلوكه فضالً عن االتصاف بتفكير يتسم
بالتزمت والصرامة (صالح ,)89, 1988 ,فالفرد الذي يعاني من وجود فكرة عن نفسه يشعر معها

بالضعف وهذه الفكرة أكثر مما تحتمله ذاته بأنه يحاول جاهداً اتخاذ عدة سبل والقيام بأوجه نشاط

ليثبت لنفسه انه أحسن مما يشعر وكثي اًر ما ينجح في ذلك ويستمر هروبه من مواجهة نفسه
ومشكلته ,فاذا انهارت امكانياته الجسمانية والصحية أحس بضعفه وحقارة فكرته عن نفسه ,وبذلك
يجرد من سالحه الذي كان يواجه به شعوره بالنقص والضعف فيعتريه االضطراب االنفعالي أو

المزاج االكتئابي(حسين.)64, 2007 ,

ان القلق هو اشارة إلى ان مفهوم الذات الموحد المتكامل قد تعرض لخطر عدم التنظيم(عدم
التجانس بين الذات والخبرة) وعدم التكامل وهذا يحدث اذا ماشعر الشخص بالتناقض بين مفهوم

الذات والخبرة المهددة (عبد هللا ,)350, 2000 ,أما بوهلر التي تعد ان الهدف االساس للمنحى

االنساني يتمثل في التركيز على ذات االنسان أكثر من تركيزه على العالم الذي يحيط به ,وترى
ان االستعداد الرئيس لدى االنسان هو الميل إلى تحقيق الذات ,وقد توصلت من خالل تجاربها

إلى وجود ثالثة انواع من البيانات وهي (-1االحداث الخارجية) المحيطة بحياة الفرد(-2 ,ردود

الفعل الداخلية) على هذه االحداث(-3 ,واالنجازات التي حققها) كل من هؤالء االفراد(أبو جادو,
 .)154, 2007أما جورج كيلي  1900فأنه يعد المؤسس االول للعالج المعرفي اذ يقول "تلك

هي معانيك عن الحقيقة" كما لو ان جميع التراكيب (المعاني) عن الحقيقة تكون على قدم

المساواة ,وان التأكيد على "كيف نكتشف العالم" بدالً من التأكيد على االصناف الفطرية الشائعة.
 . . . .تنشأ عن النظريات الظاهراتية للمعرفة( )Husserl, 1960فالمؤيد للظاهراتية ال يهتم
كثي اًر بما هو"الواقع في الحقيقة" بل يهتم بكيفية أستكشاف الواقع . . .بمعنى التجربة المدركة
بالحواس ,فالعالج المعرفي يشتق من هذا التقليد ,على الرغم من ان المعالج قد يساعد المريض

في اختيار ادراكاته (مدركاته) ازاء الواقع . . .فهناا تأكيد كبير في النظرية المعرفية عن التجربة
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الذاتية للمريض  ,)Robert., 1996, p. p:1( ,Leany, Lومن وجهة نظر كيلي ,يرى كل
منا العالم من خالل عدسته الخاصة وانها تلك النظرة الخاصة ,وذلك النمط الفريد الذي يبتكره كل

فرد ,هو الذي يحدد معنى كلمة البنية( )Constructكما استعملها كيلي ,والبنية هي اسلوب الفرد
يستخدمه في النظر إلى احداث عالمه وهي طريقة لتفسير ذلك العالم ,وكل شخص يقدم فرضية
مؤداها ان البنية الخاصة التي يراها سوف تنسجم مع واقع معين في عالمه ,والشخص كالعالم يبدأ

في أختبار هذه الفرضية وذلك بالعمل على مطابقتها بالحدث (شلتز .)318-317, 1983 ,ان

جانباً مهماً جداً وقابالً لألختبار في نظرية كيلي وهو االفتراض بأن الناس يرون عوالمهم من
زاوية المتقابالت ,فكل بناء له قطبان( )Kelly, 2003واذا كان هذا الفرض زائفاً ,فان البناء قد

يسقط ,وتفشل كل التنبؤات عن المستقبل ,أما اذا كان البناء على سبيل المثال يتمثل في "كل

الناس طيبون" "بدالً" من بعض الناس طيبون ,وبعض الناس سيئون" فان البناء سيسقط ( BEM,
 .)B. ALLN, 2010, p. p:450ولهذا فان سيكولوجية التراكيب الشخصية لجورج كيلي

 1955وقد اقترحت نظرية السيكوباثولوجيا (علم النفس المرضي) والمعتمدة تماماً على المعالجة

المعرفية ,وذكر كيلي ان القلق واالكتئاب والغضب كانت نتائج ل (تركيبة أو بنية) الواقع لدى

الفرد واستخدم كيلي للتراكيب/البنى" هو بالضبط ما يصفه المنظرون المعاصرون ب

(المخططات) ,واقترح كيلي ان االشخاص يتمتعون ببنى ذات خصوصية والتي تكون متناقضة
(ثنائية القطب) وان االفراد يختلفون في مضمون ومحتوى البنى ,ويختلفون كذلك في التعقيد
وتباين البنى الشخصية لديهم()Leahy, L, Robert., 1996, p. p:2

فالشخص بنظر كيلي ال يستجيب لبيئته بشكل بسيط بل يقوم بتفسير منظم ومنفرد لهذه االحداث
ثم يستفيد من البنى التي ينظمها في مجال توقع االحداث ذلك الن الفرد يستعمل خبرات سابقة

البداع او خلق فرضيات بخصوص امكانية حدوث نتائج جديدة وهذا يعني ان االنسان من وجهة
نظر كيلي ال يستجيب للبيئة من اجل توسيع اللذة والمتعة وتجنب االلم كما يفترض منظرو

التعزيز بل هو يسعى بفاعلية إلى ان يزيد من وجهات نظره وصحتها(صالح),101, 1988
(.)Fpp Ltd, 1999, p. p:1-27

ان التقاليد الفلسفية التي تبحث في الكيفية التي يبني عليها الفرد الواقع وكيف ان التجربة الذاتية

تكون الموضوع الصحيح للتساؤل والتي تعد حجر الزاوية للعالج المعرفي ,ولهذا يمكن القول ان
النظرية المعرفية تشتق من تجريبية أنصار تداعي المعاني البريطانيين وذاتية المدرسة المؤيدة

للظاهرية وتدمج عن الذات ,كما ان الفشل في تقدير الذات بدوره يجعل الحياة خالية من كل

معنى وال تستحق ان تكون حياة وبالتالي يصبح الفرد بمزاج سيء أو مكتئب(حسين60, ,
.)2007
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وأهم المدارس في العالج المعرفي السلوكي هي:
 -1العالج االنفعالي العقالني.
 -2العالج المعرفي.

 -3التعليم الذاتي(أبو اسعد)45, 2011 ,
نظرية البرت اليس()RABT

يرى اليس ان البشر يشتركون في غايتين اساسيتين اوالهما المحافظة على الحياة والثانية هي

االحساس بالسعادة النسبية والتحرر من االلم وان العقالنية تكون في التفكير بطرائق تسهم في

تحقيق هذين الهدفين وان الالعقالنية تشتمل على التفكير بطرائق تقف حاج اًز في سبيل تحقيقها,
وبذلك فان العقالنية هي أستخدام المنطق في تحقيق االهداف القريبة والبعيدة(الخواجا275, ,

 ,)2009وفي عام  1976أشار عالم النفس االمريكي البرت اليس( )A, Ellisإلى ماأسماه

(العالج العقالني -االنفعالي  )Rational Emotional Therapyوالفكرة االساسية لهذا االتجاه
تعتمد على مبدأ انه اليمكن الفصل بين جوانب التفكير والجوانب االنفعالية التي يتعرض لها

االنسان ,وبين السلوا الذي يقوم به الفرد(سواء أكان هذا السلوا سوياً أو غير سوي) وهذه
الجوانب الثالثة هي (التفكير ,االنفعال ,السلوا) متفاعلة مع بعض ويؤثر كل منها باالخر ولهذا

فان من المتوقع علمياً أن يؤدي تعديل األفكار الخاطئة إلى تعديل السلوا غير السوي ,وقد أكد
اليس على اهمية تدريب المريض على تبديل او تعديل طريقة ادراكه للمشكلة واشار إلى اهمية

هذا المبدأ في (العالج النفسي السلوكي -المعرفي ( )Cognitive Behaviouralمدركاته) أزاء
الواقع  . . .فهناا تأكيد كبير في النظرية المعرفية عن التجربة الذاتية للمريض ()Leahy, L

( ,)Robert, 1996, PP:1ومن وجهة نظر كيلي ,يرى كل منا العالم من خالل عدسته
الخاصه وأنها تلك النظرة الخاصة ,وذلك النمط الفريد الذي يبتكره كل فرد ,وهو الذي يحدد
معنى كلمة البنية ( )C0nstructكما أستعملها كيلي ,والبنية هي أسلوب الفرد يستخدمه في

النظر إلى أحداث عالمه وهي طريقة لتفسير ذلك العالم ,وكل شخص يقدم فرضية مؤادها أن
البنية الخاصة التي يراها سوف تنسجم مع واقع معين في عالمه ,والشخص كالعالم يبدأ في
أختبار هذه الفرضية وذلك بالعمل على مطابقتها بالحدث (شلتر  .),318-317, 1983أن

جانبآ مهمآ جدآ وقابآل لألختبار في نظرية كيلي وهو األفتراض بأن الناس يرون عوالمهم من

زاوية المتقابالت ,فكل بناء له قطبان ( )Kelly, 2003وأذا كان هذا الفرض زائفآ ,فأن البناء قد

يسقط ,وتفشل كل التنبوءات عن المستقبل ,أما أذا كان البناء على سبيل المثال يتمثل في "كل

الناس طيبون" بدآل " من بعض الناس طيبون ,وبعض الناس سيئون" فأن البناء سيسقط ( BEM,
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 .)B. ALLN, 2010, P. P:450ولهذا فأن سيكولوجية التراكيب الشخصية لجورج كيلي
 1955وقد أقترحت نظرية السيكوباثولوجيا (علم النفس المرضي) والمعتمدة تمامآ على المعالجة

المعرفية ,وذكر كيلي أن القلق واألكتئاب والغضب كانت نتائج لا (تركيبة أو بنية) الواقع لدى
الفرد وأستخدم كيلي للتراكيب  /البنى " هو بالضبط ما يصفه المنظرون المعاصرون با

(المخططات) ,وأقترح كيلي أن األشخاص يتمتعون ببنى ذات خصوصية والتي تكون متناقضة
(ثنائية القطب) وأن األفراد يختلفون في مضمور ومحتوى البنى ,ويختلفون كذلك في التعقيد
وتباين البنى الشخصية لديهم (. )Leahy, L, Robert, 1996, P. P:2

فالشخص بنظر كيلي اليستجيب لبيئته بشكل بسيط بل يقوم بتفسير منظم ومنفرد لهذه األحداث

ثم يستفيد من البنى التي ينظمها في مجال توقع األحداث ذلك ألن الفرد يستعمل خبرات سابقة
ألبداع أو خلق فرضيات بخصوص أمكانية حدوث نتائج جديدة وهذا يعني أن األنسان من وجهة

نظر كيلي ال يستجيب للبيئة من أجل توسيع اللذة والمتعة وتجنب األلم كما يفترض منظرو
التعزيز بل هو يسعى بفاعلية إلى أن يزيد من وجهات نظره وصحتها (صالح

101,

.)FPP Ltd, 1999, P. P:1-27()1988

أن التقاليد الفلسفية التي تبحث في الكيفية التي يبنى عليها الفرد الواقع وكيف أن التجربة الذاتية

تكون الموضوع الصحيح للتساؤل والتي تعد حجر الزاوية للعالج المعرفي ,ولهذا يمكن القول أن
النظرية المعرفية تنشق من تجريبية أنصار تداعي المعاني البريطانيين وذاتية المدرسة المؤيدة

للظاهرية وتدمج عن الذات ,كما أن الفشل في تقدير الذات بدوره يجعل الحياة خالية من كل

معنى وال تستحق أن تكون حياة وبالتالي يصبح الفرد بمزاج سيء أو مكتئب (حسين 60,
.),2007

وأهم المدارس في العالج المعرفي السلوكي هي

 -1العالج األنفعالي العقالني
 -2العالج المعرفي

 -3التعليم الذاتي (أبو أسعد),45, 2011
نظرية البرت اليس ()RABT

يرى اليس أن البشر يشتركون في غايتين أساسيتين أوالهما المحافظة على الحياة والثانية هي

األحساس بالسعادة النسبية والتحرر من األلم وأن العقالنية تكون في التفكير بطرائق تسهم في
تحقيق هذين الهدفين وأن الالعقالنية تشتمل على التفكير بطرائق تقف حاجزآ في سبيل تحقيقها,
وبذلك فأن العقالنية هي أستخدام المنطق في تحقيق األهداف القريبة والبعيدة (الخواجا 275,

 ,),2009وفي عام  1976أشار عالم النفس األمريكي البرت اليس ( )A, Ellisإلى ما أسماه
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العالج العقالني – األنفعالي) ( )Rational Emotional Therapyوالفكرة األساسية لهذا
األتجاه تعتمد على مبدأ أنه ال يمكن الفصل بين جوانب التفكير والجوانب األنفعالية التي يتعرض

لها األنسان ,وبين السلوا الذي يقوم به الفرد (سواء أكان هذا السلوا سويآ أو غير سوي) وهذه
الجوانب الثالثة هي (التفكير ,األنفعال ,السلوا) متفاعلة مع بعض ويؤثر كل منها باألخر

ولهذا فأن من المتوقع علميآ أن يؤدي تعديل األفكار الخاطئة إلى تعديل السلوا غير السوي,
وقد أكد اليس على أهمية تدريب المريض على تبديل أو تعديل طريقة أدراكه للمشكلة وأشار إلى

أهمية هذا المبدأ في العالج النفسي السلوكي – المعرفي( Cognitive Behavioural
 )Psychotherapyحيث أن ردود الفعل األنفعالية السلبية لدى الفرد هي التي تصدر عن

معتقداته وأفكاره وأدراكه للحوادث والخبرات التي يمر بها (الزراد ,),312, 2008ويركز اليس في
نظرته لألنسان على أن هناا تشابكآ بين العاطفة والعقل أو التفكير والمشاعر فالعالج العقالني

األنفعالي السلوكي ( )REBTيركز على أن البشر يتصرفون ويفكرون ويشعرون في أن واحد,

لذلك فهم نادرآ مايشعرون دون أن يفكرون ألن المشاعر تستثار عادة عن طريق أدراا موقف

معين ,ويشير اليس إلى أن األفراد عندما ينفعلون فأنهم يفكرون ويتصرفون ,وعندما يتصرفون

فأنهم أيضآ يفكرون وينفعلون ,وعندما يفكرون فأنهم أيضآ ينفعلون ويتصرفون (العزة وأخرون
 )147-137, 1999في درجات العدوان.

بدأ اليس ( )Ellisبممارسة أفكاره النظرية الخاصة التي بذرت العالج المعرفي وسميت الحقآ

العالج السلوكي العقالني األنفعالي ( )RABTوتركز هذه المدرسة على الدور الكبير الذي يؤديه

المعتقد أو التفكير في نشأة األضطراب األنفعالي والسلوكي وأستم ارره وبدون تبديل هذه المعتقدات
يستحيل عالج األضطراب االنفعالي السلوكي,

فاالضطراب النفسي يسببه التفسير المخلوء

للمنبهات الداخلية الصادرة عن الذات أو عن المحيط الخارجي ويعبر عن األضطراب بطرائق

مختلفة ويصيغ معادلته الشهيره (( )A-B-Cابو اسعد  ,),45, 2011ويقدم اليس مجموعة من

األفكار عن طبيعة البشر واالضطرابات التي يعانون منها ويلخص (باترسون ),150, 1990هذه
األفكار وهي كما ياتي:

 -1ان االنسان كائن عقالني وال عقالني في آن واحد وهو حين يفكر ويتصرف بطريقة عقالنية

يصبح ذا فاعلية ويشعر بالسعادة والكفاءة واالنتاجية ,أي كأن التفكير العقالني مساوي

لحالة الصحة النفسية.

 -2ان االضطراب االنفعالي والنفسي أي السلوا العصابي الالعقالني وغير المنطقي واألفكار
والعواطف االنسانية ليست وظائف منفصلة أو مختلفة وفي الواقع ان االنفعال انما هو تفكير

متميز وغير عقالني وان العاطفة تصاحب التفكير وهي متأثرة به.
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 -3ينشأ التفكير الالعقالني من التعلم غير المنطقي المبكر ,فالفرد لديه االستعداد لذلك التعلم
بيولوجيآ ,كما انه يكتسب ذلك من والديه ومن المجتمع الذي يعيش فيه ,وفي خالل عملية
النمو فان الطفل يتعلم ان يفكر وان يشعر باشياء معينة بالنسبة لنفسه وبالنسبة لألخرين

كذلك ,وترتبط بعض هذه االشياء بفكرة هذا حسن "فتصبح انفعاالته انسانية موجبة ,مثل

الحب والفرح ,بينما تلك االشياء قد ترتبط بفكرة" هذا سيء فتصبح انفعاالته سالبة ,وتكون
مشاعر مؤلمة مثل الغضب واالكتئاب ,كذلك الطفل الذي ينشأ داخل اسرة تؤمن بالحظ,
ينشأ لديها ايمان بالحظ ,اذ من الممكن ان يفسر فشله من خالل الحظ ( Ellis, 1979, P.

.)P:13-19

 -4ان االنسان كائن حي ناطق يستخدم الكالم والرموز اللفظية ,ولذلك فان التفكير الالعقالني
سوف يستمر لدى االنسان عن طريق تكرار العبارات الهازمة للذات ,وهذا يوضح خصائص

الشخص المضطرب نفسيآ فهو يحتفظ بسلوكه غير المنطقي بسبب الحديث الذي يتكون
عادة من غير تفكير عقالني.

 -5ان استمرار حالة االضطراب االنفعالي نتيجة التحدث مع الذات ال يتقرر باالحداث

والظروف الخارجية ,بل بالمفاهيم والمعتقدات التي يتبناها الفرد تجاه تلك االحداث ويرجع

اليس هذا التصور إلى الفيلسوف اليوناني (أبكيتتاس  )Epictetusالذي يقول "ان الناس ال
يضطرون بسبب االحداث انما نتيجة لوجهات نظرهم عن هذه الحوادث " ولقد اقتبس اليس
هذه الفكره من هاملت وهي "انه الشيء في الخارج جيد اوسيء ولكن التفكير هو الذي

يجعلنا كذلك.

 -6ينبغي مهاجمة األفكار واالنفعاالت السلبية الهازمة للذات وذلك باعادة تنظيم المدركات
واألفكار حيث يصبح تفكير الفرد منطقيآ وعقالنيآ (الخواجا .),278, 2009

وتقوم دعائم نظريته في العالج العقالني على اقناع الفرد بان معتقداته غير المنطقية وان

توقعاته وأفكاره السلبية وعباراته الذاتية انما تؤدي إلى سوء التوافق الذي يعيشه الفرد,

ويهدف العالج إلى تعديل االدراا المحرف لدى الفرد ,وابدال طرائق التفكير بطرائقه اخرى

اكثر مالئمة ,مما يؤدي إلى احداث تغييرات معرفية وسلوكية وانفعالية لدى الفرد (ابو اسعد

 ,)46-45, 2011ويعد العالج العقالني االنفعالي السلوكي إلى حد كبير عالجآ معرفيآ
اال انه لم يعط اهمية لالستبصار في العالج النه يفترض ان االستبصار لن يؤدي إلى تغيير

تلقائي ,ومع ذلك فقد اشار اليس في نظريته إلى نوع خاص من االستبصار ,قسمه إلى
ثالثة انواع وهي:
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أ -ان سلوا ايذاء الذات ال يرجع في اساسه إلى االحداث السابقه وانما يرجع إلى اسلوب
التفكير لدى الفرد وخاصة األفكار الالعقالنية.

ب -ان شعور االفراد باالضطراب والتعاسه االن يرجع إلى كونهم مازالو يزودون انفسهم بأفكار ال
عقالنية انشأوها في الماضي.

ت -ان النوعين االول والثاني لن يساعدا االفراد على تغيير األفكار الالعقالنية لدى االفراد بل
ان ذلك يتم من خالل الممارسة والعمل الجاد من جانب المضطرين في الحاضر والمستقبل

(الخواجا .),289-290, 2009

وباختصار نقول ان العالج العقالني االنفعالي النفسي المعرفي يهدفان إلى التصدي ألفكار الفرد

ومعتقداته غير المنطقية او الخاطئة  .ومما ال شك فيه ان االنسان وهو في قمة انفعاالته يفكر
بطريقة معينة ويترجم هذه االنفعاالت إلى افعال ,او إلى سلوكيات خارجيه او حركيه تصاحب

عملية التفكير واالنفعال ,والتفكير عادة يتوسط بين ظهور الحوادث والمواقف البيئية او الشخصية

والسلوا او االستجابة ,فالفرد عندما ينفعل او يتألم فان هذا االضطراب االنفعالي يكون متفاعآل

مع النشاط الفكري الداخلي ومع النشاط السلوكي الخارجي ,ولهذا فان تهدئة انفعاالته او ضبطها
تجري عن طريق تهدئة أفكاره الخاطئة او تعديلها او استبدالها بأفكار تبعث على االسترخاء

والطمأنينة والراحة النفسية مع ادراا الصح والخطأ في هذه األفكار ,أي العمل على اعادة بناء

البنية المعرفية لهذا الفرد (الزراد Richard&AnnemG, 2003, P. ( )312-303, 2008

.)P:43-44

ان تعديل السلوا المعرفي يرتكز على افتراض ان االنسان ليس سلبيآ ,فهو ال يستجيب للمثيرات

البيئية فحسب ,ولكنه يتفاعل معها ويكون مفاهيم حولها تؤثر في سلوكه أي بمعنى اخر هناا
تفاعل متواصل بين المؤثرات البيئية والعمليات المعرفية والسلوا ويسمى البرت باندروا

( )Bandura, 1977هذا التفاعل بالحتمية المتبادلة ( )Reciprocity of Causationويقصد
بذلك ان االنسان يطور مفاهيم معينة عن المثيرات البيئة وعالقتها ببعضها البعض,

وهذه

المفاهيم بدورها تؤثر في ردود الفعل التي تحدث لديه والسلوا الذي يصدر عنه ,فالفرد عندما

يتعرض لمثير معين فانه يعطي تفسيرآ له ,واالستجابة التي تصدر عنه تعتمد بالضرورة على
معنى المثير والتفسير الذي يعطيه االنسان له ( ,)Bandura, 1977, P. P:191-215وهذا
مايفسر استجابة الناس بطرائق مختلفة للمثيرات المتشابهة ,ولهذا يؤكد اصحاب السلوا المعرفي

على المقولة التي تقول "ان الناس التنزعج من االشياء التي تحدث بحد ذاتها وانما من تفسيرها

لتلك االشياء " وبناءآ على ذلك يحاول المعالج او المجرب تعديل السلوا المعرفي من خالل
تغيير السلوا وذلك بالتركيز على كيفية ادراا الفرد للمثيرات البيئية وتفسيره لها وليس من خالل
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تغيير الظروف البيئية نفسها (الخطيب Bandura, 1991, P. ( ,),248-247, 1994

.)P:89-110

ثانيا :الدراسات السابقة

 -1دراسة (رودس وآخرون) ()Rudes, et . al, 2003
االكتئاب وعالقته باالنحرافات المعرفية والتفكير السلبي

هدفت الدراسة إلى معرفة أي مدى تتنبأ االنحرافات المعرفية والتفكير السلبي باالكتئاب ,وقد
تكونت عينة البحث من ( )339طالبآ وطالبة منهم ( )253طالبة و ( )86طالبآ بالمرحلة

الجامعية الرابعة ,اما عن ادوات الدراسة فكانت مقياس وينزلوف ( )Wenzlaff, 1993وكذلك
قائمة بيك لألكتئاب (.)The beck Depression lnventory

واهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ان الطلبة الذين يميلون إلى استخدام التفكير المشوه والتفكير

السلبي تظهر لديهم اعراض االكتئاب مقارنة بالطلبة الذين ال يستخدمون التفكير السلبي ,كما لم
تظهر فروق دالة احصائيآ بالنسبة لمتغيرالجنس(.)Rudes, et. al, 2003, P. P:415-429

 -2دراسة (بيفيرز وميلر) ()Beevers & Miller, 2004

االكتئاب المرتبط بخصائص النموذج السلبي المعرفي من ناحية المزاج وسمة االستقاللية

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة التشويه المعرفي لدى عينة البحث,

وكذلك معرفة مستوى

االكتئاب عينة البحث واختبار خصائص النوذج السلبي المعرفي ( Model of Negative

 )cognitionعينة البحث من ( )121فردآ لديهم اعراض اكتئابية ,اما عن ادوات الدراسة فكانت
مقياس االعراض االكتئابية لدى عينة البحث.

وعن النتائج التي خرجت بها الدراسة ان التشويهات المعرفية واالضطراب في االتجاهات تأثير ذو

داللة إحصائية على طريقة التفكير السلبي لدى االفراد ,كما اكدت الدراسة على ان االكتئاب

التفكير السلبي له تأثير واضح على مستوى االضطراب والخلل في االتجاهات والتشويه المعرفي

(.)Beevers & Miller, 2004, P. P:293-308
 -3دراسة (علي ),2005

التشويهات المعرفية وعالقتها بكل ابعاد الشخصية والذكاء ,دراسة ارتباطية مقارنة بين الجنسين

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التشويهات المعرفية وعالقتها بكل ابعاد الشخصية والذي

تكونت عينة الدراسة من ( )200شخص ,نصفهم من اإلناث والنصف االخر من الذكور والذين
تتراوح اعمارهم بين ( )50- 21سنة بمتوسط عمر زمني ( )32. 1ومن االدوات التي استخدمت

في الدراسة التشويهات المعرفية واستخبار أيزنك للشخصية.
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ومن اهم النتائج التي خرجت بها الدراسة وجود عالقة داله احصائيآ بين التشويهات المعرفية

وابعاد الشخصية وكذلك لم توجد فروق دالة احصائيآ بين التشويهات المعرفية ونسب الذكاء
وكذلك بين الذكور واإلناث في التشويهات المعرفية (علي .),1, 2005
 -4دراسة (بركات ),2006

التفكير االيجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة  :دراسة ميدانية في ضوء بعض المتغيرات

هدفت الدراسة إلى معرفة ما هو نمط التفكير السائد لدى طلبة الجامعة ؟ هل هو التفكير
االيجابي ام السلبي وهل تختلف انماط التفكير االيجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة تبعآ

للمتغيرات (الجنس ,التحصيل االكاديمي ,التخصص ,مكان السكن ,مستوى تعليم االب واالم,
وعمل االب واالم) تكونت عينة الدراسة من ( )200طالب وطالبة ملتحقين بجامعة القدس
المفتوحة واالداة المستخدمة هي مقياس التفكير االيجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة من اعداد

الباحث ,اما الوسائل اإلحصائية فهي النسب المئوية وتحليل التباين واالختبار التائي.
( -5الجبوري ),2011

تنظيم الذات وعالقته بالتفكير السلبي وااليجابي لدى طلبة المرحلة االعدادية هدفت الدراسة إلى

الكشف عن التفكير السلبي وااليجابي لدى طلبة المرحلة االعدادية وفق متغير الجنس (ذكور –

إناث) واالختصاص (علمي – ادبي) والكشف عن العالقة بين تنظيم الذات وكل من التفكير
السلبي وااليجابي لدى طلبة المرحلة االعدادية وفق متغير الجنس (ذكور – إناث) ومتغير
التخصص اما االدوات التي استخدمت في الدراسة فكانت مقياس التفكير السلبي وااليجابي

ومقياس تنظيم الذات اللذين اعدهما الباحث ,وقد تكونت عينة البحث من ( )200طالب وطالبة,

والوسائل اإلحصائية التي استخدمها الباحث كانت (مربع كاي ,معامل ارتباط بيرسون ,االختبار

التائي لعينة واحدة) ,اما عن اهم النتائج التي اظهرتها الدراسة فهي وجود فروق ذات داللة

إحصائية في مقياس التفكير االيجابي والسلبي حيث تشير وقد اظهرت النتائج ان ما نسبته ( 40.
 )%5من افراد عينة الدراسة قد اظهروا نمطآ من التفكير االيجابي منهم ما نسبته ( )%40من

الذكور و ( )%16. 5من اإلناث ,كما وجدت فروق جوهرية بين درجات الطالب على درجات

اختبار التفكير االيجابي والسلبي تعزى لمتغيرات  :الجنس وعمل االم وذلك لمصلحة الطالبات

اإلناث والطالب ابناء االمهات غير العامالت بينما لم توجد فروق وفقآ لمتغيرات (التحصيل
االكاديمي ,مكان السكن ,وعمل االب ,ومستوى تعليم االب واالم)( .بركات .),91, 2006

 -6دراسة (الشريف ),2011

اعراض الوسواس القهري وعالقتها بجوانب التشويه المعرفي
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هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين اعراض اضطراب الوسواس القهري وجوانب التشويه

المعرفي (لوم الذات ,المبالغة ,تعميم الفشل) وكذلك الفروق بين الذكور واإلناث وجوانب التشويه

المعرفي وهي ال تهدف إلى تحديد عالقات سببية وانما الكشف عن هذه العالقة عند نقطة معينة,
بين درجات الوسواس القهري (وفقآ للمقياس المستخدم للدراسة) وبين جوانب التشويه المعرفي التي

امكن تحديدها وفقآ لعينة البحث في ( /1لوم الذات عن ادراا ادنى قصور في بلوغ ما يتبناه الفرد

لنفسه من اهداف /2 ,المبالغة في التمسك بأهداف غير واقعية ومعايير صارمة للسلوا واالداء,

 /3تضخيم السلبيات والتقليل من شأن االيجابيات وتعميم الفشل).

وتضمنت عينة البحث لهذه الدراسة من ( )288من طلبة وموظفي جامعة حلوان وموظفيها من

الذكور واإلناث وتضمنت عينة الطلبة من ( )178طالبآ اما الموظفون فقد كانوا ( )110موظفآ
تراوحت اعمارهم ما بين ( )45-18بمتوسط عمري (.)27. 12

اما عن النتائج التي خرجت بها الدراسة فهي عدم وجود فروق دالة احصائيآ بين الذكور واإلناث

في اعراض اضطراب الوسواس القهري (تعميم الفشل,

لوم الذات) والدرجة الكلية للتشويه

المعرفي ,كما وجدت فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واإلناث في متغير المبالغة

ولصالح الذكور ووجدت فروق دالة إحصائية بين الترتيب الوالدي االول وما يليه في اعراض

اضطراب الوسواس القهري( .الشريف .)2-1, 2011
 -7دراسة (حنان ),2012

نمط التفكير وعالقته بتقدير الذات

هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين انماط التفكير وتقدير الذات وهل هناا عالقة ارتباطية
بين التفكير االيجابي وتقدير الذات المرتفع لدى الطلبة والعالقة بين التفكير السلبي وتقدير الذات

المنخفض لدى الطلبة وكما هدفت إلى معرفة الفروق في نمطي التفكير االيجابي والسلبي لدى

طلبة الجامعة تعزى لمتغير التخصص الدراسي ,ومتغير التحصيل االكاديمي ,وقد تكونت عينة

الدراسة من ( )200طالب وطالبة من جامعة مدينة بشار ,اما االدوات التي استخدمت في
الدراسة فكانت اختبار تقدير الذات (لكوبر سميث  )Cooper Smithومقياس التفكير االيجابي

والسلبي والذي تم بناؤه من طرف الباحثة.

اما الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة فكانت معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي
وتحليل التباين ,ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان هناا عالقة ارتباطية بين نمط
التفكير وتقدير الذات لدى طلبة جامعة بشار ,وهناا عالقة ارتباطية بين التفكير االيجابي
وتقدير الذات المرتفع لدى الطلبة وهناا عالقة ارتباطية بين التفكير السلبي وتقدير الذات

المنخفض لدى الطلبة ,ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في درجات العدوان يتراوح من
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( )19. 6إلى ( ,)%16وتوجد فروق دالة إحصائية بين مدمني المخدرات وغير المدمنين في

التشوهات المعرفية وكان المدمنون اعلى من غير المدمنين في االستدالل االعتباطي والتعميم
الزائد والتفكير الثنائي والشخصنة والقاء اللوم واالستدالل االنفعالي في الدرجة الكلية للتشويهات

المعرفية( .الحارثي .),1, 2013

 -10دراسة (عبد الغني)2014 ,

هدفت الدراسة إلى التعرف على األفكار االوتوماتيكية لدى طلبة المرحلة المتوسطة وقياس داللة

الفروق وفقآ لمتغير الجنس,

ثم تطبيق مقياس األفكار االوتوماتيكية بعد ان قامت الباحثة

بترجمته وتطبيقه على عينة مكونه من ( )200طاب وطالبة من طلبة محافظة بغداد ,وقد
اعتمدت الباحثة في معالجة البيانات النهائية على الوسائل اإلحصائية التالية (معامل ارتباط

بيرسون ,معامل الفا لقياس االتساق الداخلي ,االختبار التائي لعينتين مستقلتين ولعينة واحدة

لمعرفة داللة الفروق) ,اما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة فكانت ان عينة البحث ليس
لديهم أفكار اوتوماتيكية وال يوجد هنالك فروق بين الجنسين عند مستوى داللة (( )0. 05عبد

الغني .),1-2, 2014

الفصل الثالث :اجراءات البحث

استخدم الباحثان منهج البحث المسحي حيث ان هذه الطريقة هي االنسب في تحقيق اهداف

البحث.

اولا :مجتمع البحث
نظ اًر لالوضاع االمنية وتحديد موقع بديل للجامعة في محافظة كركوا وتوزيع الطلبة على جميع
محافظات القطر فقد تم حصر حوالي ( )3600طالب وطالبة المتواجدين في الموقع البديل خالل

فترة البحث.

ثاني ا:عينة البحث

قام الباحثان بسحب عينة عشوائية من مجتمع البحث االصلي بلغت ( )300طالب وطالبة من
طلبة الجامعة للعام الدراسي ( )2015-2014والجدول ( )1يوضح ذلك
جدول ()1
ت الكلية
 1التربية للبنات

المـــــــــرحــــــلة
الولى

الثانية

ذ

أ

10

15

ذ

الثالثة
أ
10
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الرابعة
أ
10

ذ

المجموع
أ
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 2التربية للعلوم اإلنسانية

15

10

15

15

10

10

15

10

 3الداب

10

10

10

10

10

10

10

10

 4الصيدلة

5

5

10

5

15

15

15

5

40

40

35

40

35

45

40

35

المجموع

حيث تم استثناء طلبة المرحلة الخامسة في كلية الصيدلة لكونهم في مرحلة التطبيق.
ثالث ا :أداة البحث:

تم إعداد جدول مسح األفكار غير المجدية لدى طلبة الجامعة من خالل الخطوات المبينة

في مايأتي:

-1الستفتاء الستطالعي:

تمهيداً لبناء جدول مسح األفكار غير المجدية قام الباحثان بتوزيع استبيان استطالعي مفتوح

يتضمن سؤالين لمعرفة األفكار غير المجدية لدى الطلبة وهي:

س/1ماهي اكثر األفكار التي تثير المخاوف لديك وتراودا احياناً عند النوم؟
س/2ماهي أكثر األفكار او المعتقدات غير المجدية التي تجد زمالئك يؤمنون بها أو يخشونها؟
-2استبيان الخبراء:

بعد ان قام الباحث بتحليل وتفريغ االجابات من استمارات االستفتاء حصل الباحث على

سبعة مجاالت رئيسية تتضمن ( )37فقرة قام الباحث بعرضها على المتخصصين في مجال
التربية وعلم االجتماع(ملحق )3وطلب منهم االطالع على مجاالت الجدول وفقراته وتعديل

مايرونه مناسباً أو تعديل صياغتها بالطريقة المناسبة (ملحق )1

-3الصيغة النهائية لجدول مسح األفكار غير المجدية:

بعد االطالع على اراء الخبراء واالخذ بها تم تعديل صياغة بعض الفقرات واعادة صياغة

بعض منها حيث اشتمل الجدول على ( )37فقرة للمجاالت الخمسة وهي بحسب المجال (أ)
الفشل ( )7فقرات (ج) ضعف الثقة بالنفس ( )7فقرات (د) الحسد ( )6فقرات (ها) األفكار
الخرافية ( )10فقرات وأمام كل فقرة بديلين هما (نعم ,ال).
ثالثا:وضوح التعليمات وفهم الفقرات وحساب الوقت :

قام الباحثان بتطبيق الجدول على عينة من طلبة الجامعة بلغ ( )20طالب وطالبة لغرض

معرفة مدى وضوح التعليمات والفقرات وكذلك حساب الوقت .وقد تبين ان التعليمات واضحة

وكذلك الفقرات وان الوقت المستغرق لالجابة هو ( )25-20دقيقة وبمتوسط (5ر )22دقيقة.
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رابع ا:صدق الداة:

بعد تحديد مجاالت جدول مسح األفكار غير المجدية البالغة ( )5مجاالت وفقراتها البالغة

( )37فقرة وبدائلها وتعليمات االجابة تم عرضها على مجموعة من الخبراء في مجال التربية وعلم
النفس وعلم النفس االجتماعي لمعرفة مدى صالحية المجاالت وفقراتها ومالئمتها للمتغير

المدروس قام الباحث بتحليل اراء الخبراء باستخدام مربع (كا )2لعينة واحدة وكانت النتائج:
-1حصلت جميع المجاالت على موافقة الخبراء.

-2حصلت ( )37فقرة على مستوى الداللة المطلوبة.

-3تم تعديل بعض الفقرات واعادة صياغتها .والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ()2

اراء المحكمين في صالحية فقرات جدول مسح األفكار غير المجدية
عدد الفقرات

ارقام الفقرات

الموافقون

الرافضون

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

22

,17 ,18 ,20 ,22 ,23 ,25 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10

22

%100

0

%0

15

,28 ,29 ,31 ,33 ,34 ,35 ,36 ،2 ,3 ,6 ,11 ,14

18

%81

4

%18

26 ,27 ,30 ,32 ,37 ،12 ,13 ,15 ,16

19 ,21 ,24

خامسا :الوسائل اإلحصائية:

 -1تم استخدام التك اررات والنسب المئوية لمعرفة اكثر األفكار غير المجدية نسبة بين طلبة
الجامعة.

الفصل الرابع :نتائج البحث:

يتضمن هذا الفصل عرض نتائج البحث في ضوء هدف البحث وفيما يلي عرض ومناقشة

النتائج:

ان األفكار غير المجدية التي يتداولها طلبة الجامعة والتي أظهرتها النسب المئوية تتراوح نسبتها

ما بين ( )%55-85والجدول ( )5يوضح ذلك.

-1حيث بلغت نسبة المجال(ج) الحسد ( )%85ويرى الباحثان ان هذه النسبة تعود إلى طبيعة

التنشئة االجتماعية والتي تؤكد على وجود هذا النوع من األفكار كما ان الدين اإلسالمي
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الحنيف قد أكد على وجود الحسد كما في (صورة القلق) اي انها حقيقة موجودة ولكنها غير

اال بعد التجربة لذلك يخشى الناس من الخوض
ظاهرة للعيان واليعرف من يقوم بهذا الفعل ﹼ
فيها والتعرض لها.

-2اما مجال سوء الظن فقد كانت النسبة المئوية التي حصل عليها هذا المجال هي( )%83وقد
احتل المرتبة الثانية في الجدول إلى ان ما يمر به العراق من ويالت ونكبات وحروب وشدائد

وقلة االستقرار االمني ادى إلى سوء الظن باالخرين وزيادة الحذر مما ادى إلى انتشاره بين
افراد المجتمع بشكل عام والطلبة الذين هم مجتمع البحث بشكل خاص .كما ان التفرقة التي

جاء بها االحتالل االمريكي(الطائفية) و(القومية) والتي حاول وما زال يحاول تكريسها ادت

إلى ظهور هذا النوع من سوء الظن باالخرين.

-3وقد احتل مجال الفشل المرتبة الثالثة في جدول مسح األفكار غير المجدية حيث كانت النسبة

المئوية (3ر )%79ويرى الباحثان ان ما جرى خالل العام الذي اجري فيه هذا البحث كان له
االثر الكبير على خوف الطلبة من ضياع مستقبلهم وتوقف الدراسة او غيرها مما يشعرهم

بفشل وضياع جهودهم التي بذلوها في السنوات السابقة اي ان االحداث الجارية(انتفاضات,

ارهاب ,حرب ,تهجير) هو ما ادى إلى ظهور هذه النسبة المشار اليها اعاله.

-4ضعف الثقة بالنفس وهو المجال (ج) الذي كانت النسبة المئوية له (5ر )%65وهي نسبة ال

يستهان بها ويرى الباحثان ان ما يراه الطلبة من ان خريجي السنوات السابقة اغلبهم ال يجدون

عمل في تخصصهم او لم يحصل اال عدد قليل منهم على تعيين مع صعوبة الظروف

االقتصادية والمعاشية التي يواجهها الطالب خالل فترة الدراسة .كما يرى الباحثان ان الفرق
بين هذا المجال والمجاالت الثالثة السابقة في النسبة المئوية يعود إلى طلبة كلية الصيدلة

المشمولون بالتعيين المركزي واالوائل الذين يتم تعيينهم داخل كليات الجامعة.

 -5األفكار الخرافية حصل هذا المجال على ( )%55حيث كان ترتيبه الخامس واالخير بين

مجاالت جدول مسح األفكار غير المجدية حيث يرى الباحث ان هذه النسبة هي اقل من
النسبة التي يرقى اليها وجود انتشار لهذه األفكار وقد يعود ذلك إلى التطور العلمي والتعليمي

للطلبة مع ان وجود هذه النسبة يعود إلى القصص واالساطير التي كانت متداولة في طفولة
الطلبة وتبقى منها الشيء الذي اشار ت اليه هذه النتيجة والتي تؤكد على ان األفكار الخرافية

بدأت باالنحسار وفي طريقها إلى الزوال

جدول ()3

النسب المئوية لمجالت جدول مسح األفكار غير المجدية
ت
1

المجال
الحسد

التك اررات
255

النسبة المئوية
%85
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2

سوء الظن

250

3ر%83

3

الفشل

238

3ر%79

4

ضعف الثقة بالنفس

196

5ر%65

5

األفكار الخرافية

165

%55

واخي اًر يشير الباحثان إلى ان عدم مقارنة نتائج هذه الدراسة بالدراسات السابقة يعود إلى ان

الدراسات السابقة لم تتناول نفس األفكار او المجاالت التي تناولتها الدراسة الحالية.
*الستنتاجات:

يستنتج الباحثان ومن خالل ما اظهره البحث الحالي وكما مبين في الجدول(: )3

-1ان لدى طلبة الجامعة أفكار غير مجدية متعددة حيث ان اعداد التك اررات تبين ان اكثر من
نصف حجم العينة لديهم جميع انواع األفكار غير المجدية ولكن بنسب متفاوتة وهذا يعني ان هذه

األفكار تتأثر بالظروف التي يمر بها المجتمع وحالة االستقرار االمني واالقتصادي والتطور

العلمي حيث ان بعض األفكار اصبحت تحتل نسبة عالية مقارنة بالمجاالت االخرى كما ان

انخفاض نسبة مجال األفكار الخرافية هو ايضاً مرتبط بمستوى التعليم والتطور العلمي
والتكنولوجي والوعي وقلة االمية مما يؤكد على اهمية محاربة االمية واالسراع والتوسع في مجال

التربية والتعليم.

 -2ان رداءة البرامج التلفزيونية والفضائية واالذاعية وضعف االعالم الثقافي ومحاولة دفعه نحو

مجال واحد وانحساره نحو المجال السياسي والعسكري او الحربي يعود بالضرر على ابناء
المجتمع حيث ان النسب التي ظهرت تدل على ضعف الوعي الثقافي والتقوقع في خندق

التفرقة والتنافر.
*التوصيات:

-1عقد ندوات للطلبة تتناول قيمة الحب والخير والتعاون بين افراد المجتمع استناداً إلى الحديث
الشريف(حب ألخيك ما تحب لنفسك).

-2عقد مؤتمرات حول نبذ التفرقة (الطائفية والقومية) والتآخي والتا῀لف وابراز ما لهذه القيم من
فوائد تعود على جميع افراد المجتمع بالنفع والتقدم.

-3التأكيد على الدافعية واالرادة وحب الوطن وتوضيح اهداف ما يجري من عدوان مثل (التخلف
العلمي والتقني ,تهجير العقول) لزيادة وعي الطالب نحو تحدي هذه االهداف.

-4زيادة عدد الدرجات الوظيفية مع العمل بالتعيين المركزي ليشمل عدد اخر من الكليات لزرع
الثقة لدى الطلبة بان تحصيلهم له مستقبل وهو مهم لهم وللدولة.
*المقترحات:

 -1اجراء دراسة عن عالقة األفكار غير المجدية بالمخاوف الشاذة لدى طلبة المرحلة االعدادية.
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 -2اجراء دراسة مقارنة بين المتعلمين وغير المتعلمين في استخدام المخاوف الشاذة.

 -3تصميم برنامج ارشادي للتخفيف من اثار األفكار غير المجدية لدى طلبة المرحلة االعدادية.

 -4اجراء دراسة لقياس مستوى األفكار غير المجدية لدى طلبة المراحل االخرى حسب
التخصص والجنس.
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جامعة تكريت

كلية التربية للبنات
قسم العلوم التربوية والنفسية
استبانة اراء الخبراء

)1(ملحق

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . .األستاذ الفاضل
:تحية طيبة

)يروم الباحثان اجراء البحث الموسوم(جدول مسح األفكار غير المجدية لدى طلبة الجامعة

 حيث.ولغرض تحقيق هدف البحث أعد الباحثان مجموعة من المجاالت والفقرات لهذا الغرض
"هي أفكار غير منطقية مرتبطة بالتشويهات المعرفية تؤثر على: يعرفان األفكار غير المجدية
سلوك الفرد وتتضح من خالل اعتقادات الفرد السلبية واستنتاجه للفشل مع سوء الظن

بالخرين وضعف الثقة بالنفس واليمان بالحسد والخرافة الخيالية " وقد تم اختيار البدائل
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الثنائية لتحديد وجود هذه األفكار من عدمها وهي (نعم،ال) وسوف يعتمد الباحثان التك اررات
والنسب المئوية لتحديد مركز كل مجال .ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة علمية ودراية نرجو ابداء

الرأي حول صالحية:

 -1المجاالت

 -2مالئمة الفقرات لكل مجال
 -3صالحية البدائل

 -4االهمية النسبية لكل مجال
مع جزيل الشكر والتقدير
الباحثان

صالحة

غير صالحة

المجاالت

(أ) الفشل:
 -1يبدو لي ان التعيس يظل تعيساً مهما بذل من جهد.
 -2من الصعب جداً ان اجد اصدقاء اوفياء.
 -3صعوبة ان اجد من يحبني بصدق.
 -4انا غير محبوب من جميع الناس.

 -5اشعر ان الفشل هو الجزء االكبر من حياتي.
 -6سوف لن اتمكن من تحقيق اهدافي.
415
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 -7كل الظروف القادمة اسوء من الحالية.

صالحة

غير صالحة

التعديل

(ب) الظن:
 -1أشعر بان االخرين يظنون بي سوءاً.

 -2عندما ينظر الي شخص ما أعلم انه يتكلم بسوء عني.
 -3الكثير من اصدقائي واقاربي اليحبون الخير لي.

 -4االساتذة والزمالء يبحثون عن أشخاص اغنياء واصحاب مناصب.
 -5عندما اتعرض إلى مشكلة اجد االخرين سعداء.

 -6أشعر بعدم أهتمام االخرين عندما أطرح عليهم مشاكلي.
 -7انا لست جذاباً إلى درجة يعجب بي االخرون.
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صالحة

غير صالحة

التعديل

(ج) ضعف الثقة بالنفس:

 -1يوبخني زمالئي الني لست أهالً لالحترام.
 -2اشعر ان ال احد يفتقدني ان ابتعدت.
 -3اعتقد انني القيمة لي في هذا العالم.
 -4انا السبب في تعاسة اسرتي.

 -5انا موضع سخرية من زمالئي.

 -6أشعر بالعجز عن مساعدة االخرين لحل مشاكلهم.

 -7يثني االساتذة علي لكني مازلت دون المستوى المطلوب.
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صالحة

غير صالحة

التعديل

(د) الحسد:
 -1أخفي ما أحصل عليه من درجات أو اشياء جيدة خوفاً من الحسد.
 -2أؤمن ان الناس التحب الخير لي.

 -3استخدم بعض االدوات التي تبعد عني الحسد.
 -4اخفي عن االخرين ما أبذله من جهد للتفوق.
 -5احد اصدقائي ال يحب الخير لألخرين.

 -6كثي اًر ما اواجه مشاكل وحوادث نتيجة الحسد.

418

Journal of Al-Frahedis Arts – Number (26) (2016) 387-424

صالحة

غير صالحة

(ها) األفكار الخرافية:
انا أؤمن بوجود وحوش في األماكن المظلمة والمهجورة.

 -1الجن والسحر يتلبس كثير من الناس.
 -2أسمع اصوات غريبة اثناء النوم.

 -3بعض الناس لديهم خدم من غير البشر.
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 -4الحجر االزرق(سبع عيون) تقي من السحر.
 -5المقابر يسكنها االشرار.

 -6المحابس واالحجار(الخرز) تبعد الشر عنا.
 -7معرفة االبراج تساعدني في اتخاذ ق ارراتي.
 -8مشاهدة بعض الناس تنذر بالشر.

 -9اعتقد ان بعض افالم الرعب حقيقية.
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جامعة تكريت

كلية التربية للبنات
قسم العلوم التربوية والنفسية

ملحق()2

عزيزي الطالب . . . . . . . . . . . . . . .عزيزتي الطالبة

يروم الباحثان اجراء بحث خدمة لألغراض العلمية وتحقيق التقدم العلمي ولغرض تحقيق

هدف البحث أعد الباحثان مجموعة من الفقرات لهذا الغرض .لذا يرجى قراءتها وابداء ارائكم بدقة

ومدى انطباقها عليكم وابداء ما تشعرون به ازائها بصدق وصراحة خدمة للبحث العلمي .علماً ان

الباحثة تطمئنكم ان هذا البحث الغراض علمية بحتة.

معلومات عامة :الجنس(ذكر ,انثى)ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا .المرحلةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا .االختصاص(علمي ,انساني)ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
كيفية االجابة:

يرجى وضع عالمة (√) في الفراغ المقابل للفقرة والذي يمثل اختيارا ,فمثالً اذا كانت الفقرة
تنطبق عليك فضع عالمة(√) تحت البديل (نعم) واذا كانت الفقرة التنطبق عليك اطالقاً فضع

عالمة (√) تحت البديل(ال).

مع الشكر والتقدير. . .

الباحثان

ت

نعم

الفقرات
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1

يبدو لي ان التعيس يظل تعيس ا مهما بذل من جهد.

2
3

من الصعب جدا ان اجد اصدقاء اوفياء.

صعوبة ان اجد من يحبني بصدق.

4

انا غير محبوب من جميع الناس.

5

اشعر ان الفشل هو الجزء الكبر من حياتي.

6

سوف لن اتمكن من تحقيق اهدافي.

7

كل الظروف القادمة اسوء من الحالية.

8
9

ارى ان الخرين يظنون بي سوءا.

عندما ينظر الي شخص ما أعلم انه يتكلم بسوء عني.

 10الكثير من اصدقائي واقاربي ليحبون الخير لي.

 11الساتذة والزمالء يبحثون عن أشخاص اغنياء واصحاب
مناصب.

 12عندما اتعرض إلى مشكلة اجد الخرين سعداء.
 13عدم عرض مشاكلي على الخرين بسبب عدم اهتمامهم.
 14انا لست جذاب ا إلى درجة يعجب بي الخرون.
 15وبخني زمالئي لني لست أهالا بالحترام.
 16اشعر ان ل احد يفتقدني ان ابتعدت.

 17اشعر اني ل اساوي شيئ ا في هذا العالم.
 18انا السبب في تعاسة اسرتي.

 19انا موضع سخرية من زمالئي.
 20عدم مشاركتي الخرين حل مشاكلهم ألنني ل أملك حلول
جيدة.

 21يثني الساتذة علي لكني مازلت دون المستوى المطلوب.
 22أخفي درجاتي عن الخرين خوفا من الحسد.
 23ابتعد عن عرض ما أملك خوفا من عيون الخرين.
24

أؤمن ان الناس لتحب الخير لي.

25

استخدم بعض الدوات التي تبعد عني الحسد.

26

اخفي عن الخرين ما أبذله من جهد للتفوق.

422

Journal of Al-Frahedis Arts – Number (26) (2016) 387-424
 27احد اصدقائي ل يحب الخير لألخرين.
 28كثي ار ما اواجه مشاكل وحوادث نتيجة الحسد

 29انا أؤمن بوجود وحوش في األماكن المظلمة والمهجورة.
 30الجن والسحر يتلبس كثير من الناس.
 31أسمع اصوات غريبة اثناء النوم.
 32بعض الناس لديهم خدم من الجن.

 33الحجر الزرق(سبع عيون) تقي من السحر.
 34المقابر يسكنها الشرار.
 35المحابس والحجار(الخرز) تبعد الشر عنا.
 36معرفة البراج تساعدني في اتخاذ ق ارراتي.
 37مشاهدة بعض الناس تنذر بالشر.

جامعة تكريت
كلية التربية للبنات

قسم العلوم التربوية والنفسية

ملحق()3
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أسماء الخبراء الذين عرض عليهم جدول مسح المخاوف
ت

مكان العمل

السم

1

أ .د .محمد سليمان ابراهيم

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2

أ .د .مهند محمد عبد الستار

جامعة ديإلى/كلية التربية الساسية

3

أ .م .د .كريم مهدي ابراهيم

جامعة النهرين/كلية التريية للبنات

4

أ .م .د .عالء كاظم عبد هللا

جامعة كركوك/كلية التربية

5

أ .م .د .نبيل عبد العزيز عبد الكريم

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

6

أ .م .د .سالم احمد عمر

كليةالداب/بغداد

7
8

أ .م .د .بشرى خطاب عمر

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

أ .م .د .محسن مولود سلمان

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 13أ .م .د .ابتسام محمود السلطاني

وزارة التربية/معهد اعداد المعلمين

 10م .د .صالح محمد فتحي

جامعة الموصل/التربية الساسية

 11م .د .فائق ناجي عطية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 12م .د .زبيدة عباس محمد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 18م .د .محمد مجيد الدلوي

وزارة التربية/تربية ديإلى

 19م .افراح ابراهيم سعيد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 20م .م .فؤاد حميد مجيد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 21م .م .قيس ذياب عبد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 22م .م .نغم سعيد مهدي

وزارة التربية/تربية تكريت
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