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 : البحث ملخص
معرفة داللة الفروق يف  مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب قياسىدف البحث       

ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة ادلرحلة االعدادية يف احلمدانية على وفق متغيَت اجلنس ذكور /إانث. قياس 
اعتمدت الباحثة اجملاالت اليت حددىا جيفري يونغ سنة دى طلبة العاديُت. مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ل

( 7)  ( فقرة، موزعة على اجملاالت بواقع57عددىا مخسة رلاالت وقد قامت الباحثة بصياغة )يت تبلغ ( وال3002)
بواقع التمييز ينة ومت سحب عفقرات لكل رلال وتفرعتها. وقد قامت الباحثة ابجراء الصدق الظاىري والصدق البنائي 

( من اجلنسُت كليهما ومت ترتيب الدرجات من اعلى درجة اىل ادىن درجة  لذا مت حساب القوة التمييزية للفقرة 000)
ومت ( 53.327-0.900ابستخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ووجد ان القيمة التائية احملسوبة ترواحت بُت )

الذي  ( فقرة ومت حساب معامل الثبات اعادة االختبار57ت يف شكل النهائي )( فقرات فاصبح عدد فقرا50حذف )
لتطبيق على العينة االساسية ل اً يكون ادلقياس جاىز  ( لذا0..0الذي بلغت قيمتو )وألفا كرونباخ  ( 0..0بلغت قيمتو )

( ذكور .7ة االساسية )وبلغت العين (.597( والوسط الفرضي )57( والدرجة االدىن)237علما ان الدرجة العليا )
 ( ذكور وإانث من طلبة العاديُت. .7وإانث من طلبة فاقديُت االب، و)
 .ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة(. ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية. الكلمات ادلفتاحية )ادلخططات 

Abstract 

      The aim of the research is to measure the level of the non-adaptive 

cognitive schemas among the students without a father, to know the 

significance of the differences in the non-adaptive cognitive schemas for 

the middle school students in Hamdania according to the male/female 

gender variable.  Measuring the level of non-adaptive cognitive schemas 

among ordinary students.  The researcher relied on the five fields identified 

by Jeffrey Young in the year (2003).  The researcher carried out the 

apparent validity and structural validity, and the discrimination sample was 

withdrawn by (400) of both sexes, and the scores were arranged from the 

highest degree to the lowest degree, so the discriminatory power of the 

paragraph was calculated using the t-test for two independent samples, and 

it was found that the calculated T-value ranged between (0.944-12.235).  

(10) paragraphs were deleted, so the number of paragraphs in the final form 

became (65) paragraphs, and the retest reliability coefficient was 

calculated, whose value was (0.80) and Cronbach’s alpha, whose value was 

(0.84), so the scale is ready to be applied to the basic sample, knowing that 

the highest degree is (325), the lowest score (65), and the hypothetical 

mean (195).  The basic sample amounted to (58) male and female students 
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who lost their father, and (58) male and female students from the ordinary 

students. 

 اوال: ادلشكلة البحث:
بناء معلومات جديدة تعمل  فيهامراحل حياتو ادلادة اخلام اليت يتم  يفالسابقة اليت يكتسبها الفرد  اخلربات دتثل      
للفرد لكيفية التعامل مع الذات واالخرين لتندمج يف العمليات ادلعرفية للفرد اليت تسمى ابدلخططات، ومن خالل  موجهة

سلططات حيان تتكون يف بعض االتتكون لدى الفرد الستجابة للمثَتات اخلارجية ويتم التعامل معها، ادلخططات يتم ا
مبكرة خاطئة غَت متكيفة تقوم ابلتكيف بطريقة سلتلفة تدفع الفرد ألعطاء أتويالت وتصورات خاطئة، فيقوم الفرد ابدراك 

على سلوكو من جهة وعلى انفعاالتو من جهة أخرى ادلواقف عكس حقيقتها او يقوم إبدراكها بصورة مشوىة، فتؤثر 
( ابالىتمام Jeffrey Youngقام جيفري يونغ )اذ صحتو النفسية، فيصبح الفرد حتت سوء التوافق النفسي وتضطراب 

 (9: .305هبذه ادلخططات واطلق عليها مصطلح ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية. )كنزة، 
هبذه الدراسة ادلوسومة بعنوان ) ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية واحليز الشخصي  ثلليت دتدف حتديد ادلشكلة البحث اوهب

لدى طلبة فاقدين االب واقراهنم دراسة مقارنة يف ادلدارس االعدادية قضاء احلمدانية (  تعتقد الباحثة ضرورة القاء الضوء 
تطرقت لدراسة ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية على طبيعة ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية، فضال اىل عدم وجود دراسات 

عدم وجود دراسات سابقة مجعت بُت ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية واحليز  سب اطالع الباحثة وحبى احمللي على مستو 
 الشخصي.

ومن خالل ذلك قامت الباحثة بزايرة لعدد من ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية واحست أبن غلب 
اس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لديهم النو رمبا ىنالك العديد من مشكالت االدراكية حول أنفسهم واألفراد ان يق

والآلخرين شلا يؤدي اىل التأثَت على تفكَتىم وسلوكهم وعالقاهتم مع األفراد الآلخرين لدى الطلبة وان ذلك يؤثر على 
ورمبا على تواصلهم العلمي وظلوىم الشخصي ، والختالف مدى تواصلهم مع االخرين وعلى عالقاهتم بشكل عام 

الدراسات وادلقاييس اليت تستخدمها يف قياس احليز ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ونظراً  لتوفر مقياس ادلخططات ادلعرفية 
ثة ان تقوم ابعادة الالتكيفية اال ان الباحثة قامت بتعديالت على ادلقياس ما يناسب ادلرحلة االعدادية  فارأتت الباح

 صياغة فقرات ادلقياس  يالئم البيئة وعينة البحث ليتم قياس ذلك بشكل افضل قدر االمكان .
 اثنيا: امهية البحث:

التاريخ  يفم وازدىارىا عقل االنسان وفكرة لُو أعلية كبَتة يف بناء االسرة واجملتمع ومؤسسات الدولة، إذ ان تقدم األمل 
وك الفرد، إذ عقل االنسان تفكَته لُو أتثَت كبَت على سلل مفكريها العقلية والفكرية،ها وعلمائها يقاس إبصلازات معاصري

 بشكل كبَتة بطريقة تفكَته، فاذا استقام التفكَت استقام السلوك، فضاًل عن ان االنفعال الفرد وسلوكو سلوك الفرديرتبط 
دور كبَت يف توجيو سلوك الفرد وتعاملو مع االخرين االنسان  فكَتالتاد الفرد من تفكَته، اعتق يتكونعن اعتقاداتو،  ينشأ

 (5:  3057والبيئة. ) القبالن، 
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ادلخططات مبثابة  اذ تعملى شعوران ابالتساق ادلعريف، ان ادلخططات تعمل على احملافظة عل ؼلص علماء النفس ادلعريف
على احلفاظ على رؤية مستقرة ألنفسنا والعامل الذي  طاتادلخطوتساعد بسرعة دلا نعتقد، اختصارات شلا يؤدي اىل التوجو 

 ,Rafaeli & etalنعيش فيو سواء كانت تلك الرؤية دقيقة او غَت دقيقة او متكيفة او غَت قادرة على التكيف )
2011: p12) 

 ىذا الشعوريعتمد ، حلزن او الغضبفضاًل اىل ان يف الغالب تكون استجابة االفراد لؤلحداث السلبية والصعبة يف احلياة اب
 إبعطاء معٌت لتلك االحداث شلا غلعل ويقوم الفرد يف الكثَت من االحيان ة على شدة ذلك احلدث السيء،بصورة جزئي

على نقل حياة الفرد احلالية والسابقة من احلالة طريقة اليت يفكر فيها الفرد ال تعملذ إتلك االحداث على ان تكون سيئة، 
 تعملذ إا يؤدي اىل الكثَت من الصعوابت، حالة االضطراب النفسي كمشاعر الغضب، واالكتئاب شلالصحية الطبيعية اىل 

 (Branch & willson , 2017: p9. )كثَت و، وسلوكهعلى التأثَت يف مشاعر، وتفكَت االفكار ومعتقدات الفرد 
طفولة وادلراىقة بصورة رئيسية نتيجة اثناء مرحلة ال يف أن ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تتكون youngوافًتض يونغ 

للتجارب واالحداث اليت ؽلر هبا الفرد يف مرحلة الطفولة، وابألخص التجارب السلبية اليت يتعرض ذلا الفرد ) اي عدم تلبية 
ية الالتكيفية إبعطاء تصور للمخططات ادلعرف youngقيام يونغ  عنطفية األساسية للطفل (، فضاًل االحتياجات العا

الطفولة او  أ يفقتها ابألفراد األخرين واليت تبدأظلاط عاطفية ومعرفية هتزم نفسها بنفسها فيما يتعلق ابلذات وعال فهاوصب
 :Mairet & etal , 2014سلوك الفرد على مدى وبقية حياتو.  ) يفتكون سلتلة اىل حد كبَت وتؤثر ادلراىقة و 
p172) 

لالتكيفية تكون قوية وسلتلة يف دتثليها العقلي ويف تعامل الفرد مع نفسو أبن ادلخططات ادلعرفية ا youngيؤكد يونغ  
واالفراد االخرين والعامل، فضاًل اىل ان عدم قدرة الوالدين على اشباع احتياجات الطفل، وجتارب الطفولة السلبية االبوية، 

ويؤدي اىل حدوث سلوك  لُو يف بقية حياتو، ومعادايً  اً واألمومة القاسية، ورفض الزمالء جتعل الفرد يرى العامل مكان سلبي
عنها ردود فعل عقابية لدى البالغُت، فينتج عنها تعزيز   لسلوكيات السلبية والتخريبيةاتنتج ، إذ أن مشكالتسليب و 

سلبًا على معتقدات االفراد عن انفسهم واالفراد  السلبيةاالحداث تؤثر قداهتم السلبية بشكل متكرر، إذ سلوكهم ومعت
 ( Herbrink , 2018 : p73-74الخرين والعامل. )ا

( لتقييم العالقة بُت ادلخططات 3000) Grebot & Dephanixيف دراسة اجربيو و دوفانيكس كشفت نتائج 
انُو كلما كانت مستوى  ند طلبة اجلامعة،ادلعرفية ادلكيفية واسًتاتيجات الواجهة )ادلساندة االجتماعية وحل ادلشكالت( ع

يزداد توجو  اجهة ادلتعلقة حبل ادلشكالت،ادلعرفية الالتكيفية مرتفعة اطلفض توجو الطلبة اىل اسًتاتيجات ادلو ادلخططات 
 (32:  3050ضلو اسًتاتيجات التجنب واالنسحاب. )صفية ، يف الوقت نفسو الطلبة 

راسة، وقياس مستوى ادلتغَتين أما االعلية التطبيقية فتتمثل يف اإلجراءات التطبيقية والعملية ادلعتمدة يف ىذه الد
 )ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية واحليز الشخصي( لدى رلتمع الدراسة ادلتمثل يف طلبة ادلرحلة االعدادية.
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 البحث: : هدفاثلثاً 
 يهدف البحث احلايل اىل 

 مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب قياس .5
خططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة ادلرحلة االعدادية يف احلمدانية على وفق متغيَت معرفة داللة الفروق يف ادل .3

 اجلنس ذكور /إانث.
 قياس مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة العاديُت. .2
 معرفة داللة الفروق ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة العاديُت تبعا دلتغَت اجلنس ذكور/ إانث. .0

 رابعاً: حدود البحث:
 ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية . ثل احلدود ادلكانية: دت احلدود ادلكانية .5
 والسادس ومنطلبة ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء محدانية للصفوف الرابع واخلامس  ثل: دت احلدود البشرية .3

 اانث (. –) ذكور كليهما اجلنسُت  
 (3033 -3035) الدراسة العام ثل: دت احلدود الزمانية .2
 : ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية . احلدود ادلعرفية .0

 خامسًا: حتديد ادلصطلحات :
 -كل من :ا  ات ادلعرفية الالتكيفية وقد عرفهادلخطط

 Jeffrey Young  (2223 )جيفري يونغ  .4
سعة االنتشار مستحوذة تتضمن الذكرايت، واالنفعاالت، وادلعارف، واالحاسيس اجلسدية او أظلاط وا وضوعات" م

 يفراىقة وتتوسع وتظهر معادلها مرحلة الطفولة اوادل يف ويف عالقتو ابألخرين، وتتطوراليت تتعلق ابلفرد يف حد ذاتو 
ة زلبطة للذات وانفعالية ويفًتض ان حياة الفرد وتكون سلتلة وظيفيًا بشكل كبَت ويضيف يونغ أبهنا أظلاط معرفي

 & Young)  استجابة ذلذه ادلخططات".تتشكل  وأظلا من ادلخططات اً السلوكيات غَت ادلتكيفة ليست جزء
etal, 2003: p7) 

 Hawsseaust (2223 )هاوسو  .2
يت الاألخرين والعامل حول الذات وحول ربات سيئة يف ادلاضي فهي ادراكات راسخة خل" شعور مؤمل يتكرر يف احلاضر نتيجة 

حلرمان ونقص تربوي سليم فتصبح طريقة االدراك صلبة وسلبية عند الراشد". )صليحة والزىراء،  تًتسخ مبكرًا يف الطفولة
3055 :0) 
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 لبحثها. نظرايً  اتعريف( 3002لباحثة تعريف جيفري يونغ )تبينت ا التعريف النظري:
 تكيفيةالتعريف األجرائي ادلخططات ادلعرفية الال

 اجابتو على مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية. ة اليت ػلصل عليها الطالب منىو الدرج
 االطار النظري:

 :   Youngويونغ  Beckمفهوم ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة لدى بيك  -
 :  Beck( لدى بيك 4

يرى أن ادلخطط بنية ادراكية تستخدم كبَتة للمخططات يف نظريتو ادلعرفية لالكتئاب، و  أعلية Beckأعطى بيك 
 (  Beck & etal , 1990 : p150 للفحص والًتميز وتقييم ادلثَتات اخلارجية اليت تؤثر على الكائن احلي . )

  Beckوابلنظر اىل اتريخ علم النفس وابلرجوع اىل النظرايت ادلبكرة، إذ أن العالج ادلعريف الذي مت تطويره على يد بيك 
ستينات من القرن ادلاضي كعالج لالكتئاب يركز على الوضع الراىن للفرد ومشاكلة وما ؽلتلكو من أفكار يف أوائل ال

مشوىو، ومنُذ ذلك أستخدم العالج ادلعريف السلوكي يف معاجلة اضطراابت نفسية متعددة، فضاًل اىل أن العديد من 
ارتبطت ابلتجارب واخلربات السلبية يف مرحلة الطفولة،  الدراسات اكدت فعالية ىذا ادلنهج ابلرغم من قلة الدراسات اليت

 (Unal , 2012 :p1إذ تعد جتارب الطفولة السلبية جانب مهم لعالج ادلشاكل اليت يعاين الفرد منها . ) 
اىل ىذه ادلخططات يف اهنا مرجع أساسي يستخدمو الفرد يف عالقاتو مع االخرين ووسيلة لفهم   Beckوينظر بيك 

تو والعامل الذي يعيش فيو، فضاًل اىل اهنا تؤثر يف كيفية ادراكو لؤلفراد واالشياء من حولة وتعمل على نشوء وتفسَت ذا
األفكار االوتوماتيكية وتنشيطها، وقد تكون ىذه ادلخططات ظاىرة او كامنة وختتلف بُت االفراد، فضاًل عن أن كل 

تلف استجاابت االفراد تبعًا إلختالف ادلخطط لديهم، سلطط ؼلتلف من فرد ألخر حسب خربتو ومن ىذا ادلنطلق خت
فضاًل اىل أن ىذه ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة تعد عائق يف بناء شخصية الفرد لتأثَتىا على معتقداتو وأفكاره ضلو 

، ادلخططات اىل ) سلططات ادراكية ، سلططات وجدانية ، سلططات سلوكيو  Beckاالفراد االخرين، إذ قسم بيك 
 ( 35:  .305)كنزة ، يولوجية (. سلططات دفاعية ، سلططات فس

 : Geffrey Young( لدى جيفري يونغ 2
على تطوير البٌت لدى بيك اىل ادلخططات مبكرة غَت متكيفة لوصف السلوكيات غَت ادلتكيفة  Youngعمل يونغ 

جتارب سلبية مبكرة وحاجات أساسية مل تشبع السلبية ادلتعلقة ابلفرد وكيفية ادراكو ما ػليط بِو، واليت حتدث بسبب 
وخاصًة االحتياجات العاطفية، فضاًل اىل أن ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة تستخدم يف وصف نقاط الضعف ادلعريف 

 (Sarparanta, 2015 :p2-3)بية توجد يف االضطراابت النفسية.لؤلمراض النفسية، إذ اهنا تؤدي اىل سلوكيات سل
على تصميم عالج تكاملي يرتكز على ادلخطط لتكوين اطار نظري يطابق النموذج ادلعريف لبيك  Youngوعمل يونغ 

Beck  دلعاجلة االضطراابت لدى االفراد، ولتحديد األفكار وادلعتقدات اليت تكونت يف الطفولة مت استعمال مفهوم
مستقرة ودائمة يف تتطور اثناء الطفولة  على اهنا مواضيع Youngادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة، إذ حددىا يونغ 
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وتستمر على مدى حياة الفرد، إذ اهنا تنشئ من خالل حداث الطفولة ادلؤدلة اليت يتعرض ذلا الطفل، ويرى يونغ 
Young  أن عامل الطفل اسرتو ومن جتاربو ادلبكرة يطور قواعد دلواجهة مشكالت احلياة، إذ اهنم طوروا ظلط سلوكهم من

ة ردود أفعال والديهم وعندما يكربوا ويستمروا على نفس السلوك وابألخص األحداث اليت تفعل ىذه خالل مالحظ
ادلخططات، عندىا يقوم الفرد بتقيم العامل كما لو كانت نفس التجارب وادلواقف ادلبكرة اليت عاشوىا ومروا هبا يف طفولتهم 

 (Karaca, 2014 : p13بصورة غَت مقصودة . )
ليصبح قادر على تصور ادلشكالت  Beckاىل ضرورة اجراء تعديالت على ظلوذج بيك  Youngإذ توصل يونغ 

 (Young, 1999 : p70).ادلعرفية والسلوكية لدى الفرد من خالل الًتكيز على ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة 
الستجاابت النفسية حتكم الفرد  اىل أن ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة يف اهنا أظلاط طويلة من ا Youngوأشار يونغ 

كيف يدرك العالك، وما ػليط بِو، وكيفية فهم ما ػلدث للفرد وما يشعر بِو، إذ ان ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة تدفع 
الفرد أبن يتصرف بطرق منهزمة للذات ، وىذه السلوكيات اليت تدفعها ادلخطط جتعل الفرد ال يدرك أتثَتىا علية يف 

 : Edwords, 2013ة، وحىت عندما يرركها الفرد على اهنا مشكلة فأنو يشعر بعدم استطاعتو تغيَتىا . )جوانب احليا
p14 ) 

( يبُت 5واجلدول ) Youngوادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة لدى يونغ  Beckوىناك فرق بُت البٌت حددىا بيك 
 ( 253: 3055ذلك :  )دمحاين واخرون ، 
 Youngوادلخططات لدى يونغ   Beckبىن لدى بيك ( الفرق بني ال4اجلدول )

 Youngادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة لدى يونغ  Beckالبىن لدى بيك  

عدت يف البداية سلططات غَت شرطية اال أن يونغ بعد  تعد سلططات شرطية
فًتة عدىا سلططات غَت شرطية وأخرى شرطية 
فادلخططات غَت الشرطية تنمو بوقت مبكرة أما 

 دلخططات الشرطية تنمو بوقت اتيل أي فيما بعدا
ليس فيها أمل للحل ومعاجلة ويصعب تغيَتىا وال تًتك  فيها أمل للحل وادلعاجلة وؽلكن تغيَتىا

 أي خيار
تعد سلططات أولية مركزية الغَت شرطية منها أما الشرطية  تعد سلططات اثنوية ومدخل للمخططات ادلركزية

 تعد كمخططات اثنوية
 ذلا جانبان انفعايل ومعريف ا جانب معريفذل
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 دراسات سابقة
 ( اجلزائر :2247دراسة إبراهيم وايب مولود )

 "عالقة ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة ابلتشويهات ادلعرفية لدى تالميذ التعليم الثانوي "
ات ادلعرفية لدى تالميذ التعليم الثانوي، ىدفت الدراسة اىل معرفة العالقة بُت ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة والتشويه

( طالبًا وطالبة من 570متغَت اجلنس، وبلغت العينة الدراسة ) دلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفةفضاًل اىل معرفة الفروق اب
رة ( سنة، ودتثلت أدوات الدراسة مبقياس ادلخططات ادلبك33 -57اثنوية بدر الدين صاحل ابلوادي تراوحت أعمارىم بُت )

(، ومقياس 3050النسخة ادلختصرة من قبل عبد الرمحن وسعفان ) Jeffrey Youngغَت ادلتكيفة جليفري يونغ 
م الباحث بًتمجتو والتحقق من صدقو وثباتو، ومن اىم الوسائل ا( إذ قDe-Oliveire,2010التشوىات ادلعرفية  )

استخدم و   spssقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلحصائية ادلستخدمة يف حتليل البياانت اخلام فقد استخدمت احل
معامل ارتباط بَتسون، ومعامل الفا كرونباخ، ومعامل سبَتمان، واختبار التائي لعينة واحدة، وأشارت النتائج اىل وجود 

ت ادلخططات عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت سلططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة والتشويهات ادلعرفية إذ كلما ارتفع
إحصائية يف  ادلبكرة غَت ادلتكيفة تبعتها زايدة يف التشويهات ادلعرفية، فضاًل اىل أهنا أشارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة

 (3055لمخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة والتشويهات ادلعرفية تبعا دلتغَت اجلنس . )إبراىيم وأيب مولود ، ل الدرجة الكلية
 :( اجلزائر2248دراسة إبراهيم )

 " ادلخططات ادلبكرة غري ادلتكيفة يف ضوء متغريي اجلنس والسن لدى عينة من تالميذ  التعليم الثانوي " 
ىدفت الدراسة اىل التعرف على أتثَت متغَتي اجلنس والسن يف ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة لدى عينة من تالميذ 

( سنة مت اختيارىم بطريقة عشوائية 33 -57( طالبًا وطالبة تًتواح أعمارىم )5.0التعليم الثانوي، وبلغت عينة الدراسة )
بسيطة من اثنوية بدر الدين صاحل بوالية الوادي، إذ مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي يف ىذه الدراسة، ولتحقيق 

الصورة  Jeffrey Youngجيفري يونغ  يت اعدىادلبكرة غَت ادلتكيفة الاىداف الدراسة مت استخدام ادلخططات ا
ادلختصرة، ولتحليل البياانت اخلام مت استخدم معامل ارتباط بَتسون، ومعامل الفا كرونباخ ، ومعامل سبَتمان، واالختبار 

اىل وجود فروق داللة إحصائية يف الدرجة الكلية  ل البياانت احصائيا أشارتبعد حتليالنتائج دة، التائي لعينة واح
عدم وجود فروق دالة احصائيًا تبعا دلتغَت   اجلنس ولصاحل االانث، فضاًل سب متغَتحبَت ادلتكيفة للمخططات ادلبكرة غ

 (.305السن شلا يدل على عدم وجود أثر دلتغَت السن على الدرجة الكلية يف ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة. )إبراىيم، 
 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:

 مبتغَتات الدراسة احلالية ) ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية، احليز الشخصي( اجلانب النظري ادلتعلق  .4
 بلورة صياغة األعلية وادلشكلة دلتغَتات البحث. .2
 االطالع على الدراسات السابقة ونتائجها. .3
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االطالع على حجم العينة ادلستخدمة من الدراسات السابقة واالستفادة منها يف حتديد حجم العينة واتباع  .4
 راءات الصحيحة يف اختيارىا.اإلج

 حتديد الوسائل االحصائية ادلناسبة. .5
 االطالع على االطر النظرية ادلعتمدة يف الدراسات السابقة واإلفادة منها. .6
 االطالع على نتائج تلك الدراسات ومقارنتها مع نتائج الدراسة احلالية. .7
 االطالع على التوصيات وادلقًتحات فيها ..

 :إجراءات البحث
يف حتقيق اىدافو ويتمثل مبجموعة من االجراءات البحثية اليت تقوم هبا الباحثة  ادلقارنيعتمد البحث احلايل ادلنهج        

مجع احلقائق والبياانت وتصنيفها، ومعاجلتها  ابالعتماد علىارنة العينات ادلدروسة بشكل متكامل لوصف الظاىرة ومق
 اللتها والوصول اىل نتائج او تعميمات عن الظاىرة او ادلوضوع زلل الدراسة.وحتليلها حتلياًل دقيقاً كافياً الستخالص د

 أوال: رلتمع البحث:
( ويتكون رلتمع البحث من 55: 5990)داؤد وأنور، مجيعا مفردات الظاىرة ادلدروسة  يعرف رلتمع البحث أبنو      

 كليهما  اجلنسُت )الرابع ،اخلامس والسادس( ومنة طلبة ادلدارس االعدادية يف مركز قضاء احلمدانية من الصفوف الدراسي
مت احلصول على  و ( طالبًا وطالبة59095م الكلي )بلغ عددى إذ( 3033 -3035الذكور واالانث للعام الدراسي )

  .البياانت اجملتمع من شعبة التخطيط وادلتابعة يف الًتبية قضاء احلمدانية
 اثنياً: عينات البحث:

 العينة االستطالعية: .5
( طالب 70( فرداً بواقع )500البحث، اذ وقع االختيار ابلطريقة العشوائية على ) داةيار ىذه العينة لتجريب امت االخت

 ضاء احلمدانية.( طالبة من ادلدراس االعدادية يف مركز ق70و)
 عينة الثبات: .3

للصفُت الرابع اخلامس من ادلدارس  ( طالباً وطالبة من ادلدراس االعدادية07اختارت الباحثة عينة عشوائية مكونة من )
نُت لغرض التحقق من االعدادية الصف الرابع من مدرسة اعداية سارة للبنات والصف اخلامس من مدرسة قره قوش للب

 .اةثبات االد
 عينة التحليل االحصائي: .2

تيار عينة التمييز لتحقق من صدق االتساق الداخلي وصدق البناء والقوة التمييزية لفقرات اداات البحث، مت اخل 
( فرداً، بواقع )عدد من الذكور يف التمييز ( و )عدد من االانث يف 000ابألسلوب العشوائي اذ تكونت العينة من )

 (.5يف اجلدول ) يتضحمركز قضاء احلمدانية، كما عينة التمييز ( من ادلدارس االعدادية يف 
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 عينة التحليل االحصائي( 4) جدول
 اجلنس العدد اسم ادلدرسة ت
 ذكور 50 عدادية اشور للبنُتإ 5
 انثإ 500 عدادية سارة للبناتإ 3
 ذكور 0. عدادية قره قوش للبنُتإ 2
 انثإ 500 عدادية مرًن العذراء للبناتإ 0
 انثإذكور/  00 اثنوية الطاىرة االىلية ادلختلطة 7
 انثإذكور/  30 اثنوية احلمدانية للمتمزين وادلتميزات ادلختلطة 5
  000 اجملموع الكلي 
 
 عينة البحث االساسية: .0

ؽلكن تعميم  إذلعناصر اجملتمع افضل دتثيل، ا تتمثل بُتوعة جزئية من رلتمع البحث، و هنا رلمتعرف عينة البحث أب      
ة (، فبعد حتديد رلتمع البحث مت سحب عينة قصدي.35:  3050نتائج تلك العينة على اجملتمع أبكملو )عباس واخرون، 

بفروع العدادي ( طالباً وطالبًة من العاديُت من الصف الرابع واخلامس والسادس ا.7( طالباً وطالبًة من فاقدين و).7من )
سية، وراعت الباحثة هبذا االختبار عدم تكرار اي فرد من العينات السابقة يف العينة االسا سلتلفة احيائي، وتطبيقي، واديب.

 (.3يف اجلدول ) تتضحوكما 
 عينة البحث االساسية( 2ول )جد

 اجملموعة يونعاد ونفاقد اجلنس اسم ادلدرسة ت
 سادس خامس رابع سادس خامس رابع

 35 4 6 3 4 6 3 ذكور عدادية اشور للبنُتإ 4

 .2 5 8 6 5 8 6 انثإ عدادية سارة للبناتإ 2

 .3 6 6 2 6 6 2 ذكور عدادية قره قوش للبنُتإ 3

 30 4 5 1 4 5 1 انثإ ذراء للبناتعدادية مرًن العإ 4

 3  1   1  انثإذكور/ اثنوية الباسل االىلية 5

 3   1   1 انثإذكور/ اثنوية احلمدانية للمتميزين وادلتميزات 6

 555 .7 .7 اجملموع الكلي 
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 ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية:مقياس 
اختبار يالئم  دلخططات ادلعرفية الالتكيفيةاسات ادلتعلقة ابعلى عدد من االختبارات والدر اطالع  وجدت الباحثة بعد     

من قبل  ذي اعدهخططات ادلعرفية الالتكيفية الحبثها او عينتو، إذ قامت الباحثة ابالعتماد على اجملاالت مقياس ادل
(Jeffrey Young)( 2( سلطط واجلدول )57( رلاالت تنقسم اىل )7، ويتضمن) : يبُت ذلك 

 ت ادلخططات ادلعرفية الالتكيفيةرلاال( 3جدول )
 ادلخططات اليت تنتمي لكل رلال  رلاالت ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ت

 
 
 
5 

 
 
 
 

 االنفصال والرفض

 سلطط اذلجر/عدم االستقرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط عدم الثقة / االساءة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط احلرمان العاطفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط العيب / اخلجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط العزلة االجتماعية/ االغًتاب
 
 
3 

 
 
 

 نقص االستقاللية وضعف األداء

 سلطط االعتمادية/ العجز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط القابلية لؤلذى او ادلرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خرين/ عدم النضج الذايتطط التعلق ابآسل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلطط الفشل 
2  

 نقص احلدود
 سلطط اجلدارة / العظمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنظيم الذايتسلطط عدم كفاية ضبط الذايت / ال

0  
 التوجو ضلو األخرين 

 سلطط اخلضوع او االذعان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سلطط التضحية ابلذات

7  
 احلذر الزائد والكبت

 سلطط الكبت العاطفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رامة ادلعايَت / احلساسية للنقدسلطط الص
بدرجة كبَتة  ( )7بدائل االجابة ) تنطبقات لكل رلال وتفرعات اجملال و ( فقر 7فقرة( موزعة بواقع ) 57إعدت الباحثة ) 

 جداً ، تنطبق علي بدرجة كبَتة ، تنطبق علي بدرجة متوسطة ، تنطبق علي بدرجة قليلة ، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً(
 صدق االختبار:اوال: 
يعترب  إذ يعدان مل يكن أعلها على االطالق، يعد الصدق من اكثر ادلفاىيم اإلساسية أعلية يف رلال القياس النفسي      

 (.0: 3000)أمساعيل، اخلاصية االساسية االوىل اليت غلب ان تتوفر يف وسيلة القياس بصفة عامة 
 : الطرائق االتيو خططات ادلعرفية الالتكيفيةإلستخراج صدق اختبار ادلا اعتمدت الباحثة لذ 
أكدت )انستازي( أبنو البد من توفَت صفة الصدق الظاىري للمقياس لكي يكون أكثر فاعلية يف  الصدق الظاهري:.4

لصدد (، واب.55: 3055ختبار )سلائيل، ادلواقف العملية وللتأكد من تعاون الذين أجري الفحص عليهم يف ادلواقف اال
( أبن الصدق الظاىري ؽلثل الشكل العام لالختبار أو الصورة اخلارجية من حيث 3003يؤكد )ابو حويج،   نفسو إذ

أنو يتناول ارشادات االختبار ومدى دقتو ودرجة ما و نوعية مفرداتو وكيفية صياغتها ومدى وضوح ىذه ادلفردات، كما 
 (.520:  3003يتمتع بو من موضوعية )ابو جويج واخرون، 

 ذي بلغ اخلرباء واحملكمُت والمن الصدق الظاىري لالختبار بعرضو على رلموعة من يف ضوء ذلك كدت الباحثة أت       
يبُت ذلك وبعد االخذ مبالحظاهتم وآرائهم قبلت  حية االختبار والبدائل للتأكد من صال ( خبَتاً وزلكماً  30عددىم )

 %( فأكثر.0.الفقرات اليت حصلت على نسبة االتفاق )
( اذ يشَت بلوم ان ادلقياس أذا حصل 0يف اجلدول )يتضح وصياغتها أبسلوب سلتلف كما الفقرات  فضاًل عن تعديل       

ويقيس ما وضع ألجلو )بلوم،  اً ان ادلقياس صادق يعدؽلكننا ان نشعر ابألرتياح و  %( أو أكثر57على نسبة اتفاق )
59.2 :535.) 
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 خططات ادلعرفية الالتكيفية حس  اراء اخلاراء واكحمكمنيتعديل فقرات اختبار ادل( 4جدول )
 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل الرقم

قلق من فقدان االشخاص الذين احتاجهم يف أ قلق من فقدان االشخاص االخرين الحتياجي ذلمأ 2
 حيايت

فراد االخرين لتحقيق يسخدمي ويستغلٍت األ 5
 مصاحلهم واىدافهم

 لتحقيق مصاحلهم واىدافهم خرينفراد اآ األيستغلٍت

 ن بعض االشخاص سيسيئون يلأظن أ أظن ان االشخاص ييسئون ويغدرون يب .
اجلس لوحدي وابتعد عن االشخاص االخرين  50

 لشكي يف دوافعهم ضلوي
 اشك يف دوافع االشخاص االخرين ضلوي

توقع صعوبة التوافق مع فقدان اىتمام االخرين يل أ 57
 ابتعاىم عٍتو 

توقع صعوبة التوافق مع فقدان اىتمام االخرين يب أ
 وابتعادىم عٍت

 أظن أىن غَت مرحب بو من  االشخاص االخرين ظن أىن غَت مرحب يب من االشخاص االخرينأ 55
 صبح فقَتاً أاقلق من أين سافقد شلتلكايت و  ن اصبح فقَتاً أو أاقلق من اىن سافقد شلتلكايت  23
 يل حياة خاصة يب توليس اً أشعر اان ووالداي واحد يل حياة خاصة يب توليس اً ووالداي واحد أشعر ان 29
 أشعر بضعف قدريت على االصلاز والنجاح أشعر انُو ليست يل القدرة على اإلصلاز والنجاح 03
 افتقر اىل االجتهاد والتفوق الدراسي أفتقد اىل االجتهاد والتفوق الدراسي 00
نقص والفشل عندما افكر يف مقارنة أشعر ابل  07

 نفسي ابالخرين
 أشعر ابلنقص والفشل عندما اقارن نفسي ابألخرين

 أختلى عن ىديف اذا مل استطيع حتقيقيو واختلى عن ىديف اذ لو استطع حتقيقولأتعرض  72
اذ فعلت عكس ما  شكالتأظن انٍت احبث عن ادل 75

 يريدُه االخرين
اذا فعلت عكس ما  تكالأظن انٍت احبث عن ادلش

 يريدُه االخرين
أطبع والدي وان كان خاطئًا حبقي لتجنب غضبو  50

 وفقدان رضاه عٍت
أطيع والدي وان كان خاطئًا حبقي لتجنب غضبو 

 وفقدان رضاه عٍت
يظن الناس أنٍت بال مشاعر لشدة درجة حتكمي  50

 بنفسي
 يظن الناس أنٍت بال مشاعر لشدة حتكمي بنفسي

لى جهد لدي بشكل يفوق قدريت لتحقيق أعمل ع 55
 االفضل والتفوق على االخرين

أعمل ابعلى جهد لدي بشكل يفوق قدريت لتحقيق 
 االفضل والتفوق على االخرين
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يطلق علية البعض مؤشر الثبات، ويستخرج بعد حساب قيمة الثبات، ويعد صدق الدرجات . الصدق الذايت: 2
عن االختبار، وؽلكن اغلاد الصدق الذايت حبساب اجلزر الًتبيعي دلعامل ثبات يت تتنج ة الابلنسبة للدرجات احلقيقالتجريبية 

قاً، فان الصدق الذايت لو سيتم توضيحو الحو ( 09.5ان معامل الثبات بلغ ) (، ومبا550: 3055االختبار )الرؽلاوي، 
 اىل صدق عال وتؤكد صالحية االختبار للتطبيق. قيمة عالية  تشَت( 0..0)
أن إذ تفًتض يدل صدق البناء على الدرجة اليت تكشف عن وجود السمة ادلدروسة يف ادلستجيب، أي  . صدق البناء:3

(، ويهتم صدق البناء بقياس االختبار للمجال أو 390: .305يقيس مسة أو تكوين أو وظيفة ما )العباسي،  االختبار 
حثة وللتحقق منو يتم توظيف عدة مؤشرات اعتمدت البا(، 355: 3055ادلوضوع زلور االىتمام )ىارجروف وجيمس، 

 أييت:  على وفق ماعلى ثالثة منها 
 أ. القوة التمييزية الختبار ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية:

م تعٍت القوة التمييزية للفقرة قدرهتا على التمييز بُت ادلستجيبُت من فئة ذوي االداء الواطئ وفئة ذوي االداء العايل ابجاابهت
ساب قوة دتييز الفقرات الختبار ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية مت اجراء حل (،020: 3000فقرة )النبهان، على ال

 -اخلطوات االتية:
 ( من رلتمع البحث بواقع )( طالبا وطالبة.000مت سحب عينة عشوائية )عينة التحليل االحصائي 
 ( 35/55/3035( فرداً يف يوم السبت ادلوافق )000عددىا ) تبلغيت عينة التحليالت االحصائية ال تطبيق االختبار على

تصحيح االختبار  بعدىامت  مركز قضاء احلمدانية، و ، ومت التطبيق يف ادلدارس االعدادية يففقا لكتاب تسهيل ادلهمةو 
ديد نسبة سب الدرجة الكلية لكل طالب وطالبة ومن  م مت ترتيب الدرجات من أعلى درجة اىل اقل درجة ومت حتحبو 
%( من الدرجات 35( طالب وطالبة، وحتديد نسبة ).50%( من الدرجات العليا واليت كان عدد أفرادىا )35)

ان معامل دتييز الفقرة يكون حساسا وأكثر استقرارا حبالة استخدام  أساس( طالبًا وطالبة، على .50) الدنيا اليت دتثل
 (.595: 3000ىذه النسبة ) النبهان، 

 اجملموعتُت )العليا والدنيا( مت حساب القوة التمييزية للفقرة ابستخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت  ويعد تعيُت
ت ( مت التحقق من داللة الفروق بُت درجاSPSSوابستخدام برانمج احلقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 مستقلتُت ووجد ان القيم التائية احملسوبة تراوحت بُت ابستخدام االختبار التائي لعينتُتاجملموعتُت العليا والدنيا، 
، 55، 29، .2، 22، 30، 30، 50، 5، 7( بناء على ىذه النتائج مت حذف الفقرات )539327 – 09900)

( عند مستوى داللة 59950( اليت كانت القيمة التائية ذلا اكرب من اجلدولية اليت بلغت )57( وقبول الفقرات )55
 (.350ات حرية )( وبدرج0907)
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 الفقرات اليت مت حذفها حبساب القوة التمييزية دلقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية( 5جدول )
 الفقرات  ت
 اتوقع ان يهجرين الناس اىل حد أىن أقوم أببعادىم عٍت. 7
 يستغلٍت األفراد األخرين لتحقيق مصاحلهم واىدافهم. 5

 ضلوي. اشك يف دوافع االشخاص األخرين 50
 أرتبك واتعرض للنقد والرفض عندما أظهر مبظهر غَت الئق امام األخرين. 30
 أشعر انٍت غَت مرغوب يب ومنبوذ اجتماعيا. 30
 أخشى واختوف من انُو سوف يتم مهامجيت. 22
 من الصعب علي القدرة على االستقالل عن والداي وتكوين شخصية مستقلة يب. .2
 يل حياة خاصة يب. توليس اً احدأشعر اان ووالداي و  29
 صبح ودوداً.أأعاين صعوبة كبَتة يف ان  55
 أخشى أن يعتقد االشخاص األخرين أين متوتر عاطفياً  55

 
 االتساق الداخلي:ب.

: 3005درجة قياس ادلفردات للسمة نفسها  )عالم، بيعٍت االتساق الداخلي االرتباط بُت مفردات االختبار أي       
ب االختبار على العنية، وػلس الفقراتتطبق كس ىذه الطريقة مدى االتساق الداخلي بُت الفقرات وهبذه ( وتع555

 (. 27: 3005بُت االداء على الفقرة واالداء على االختبار الكلي )الروسان، معامل الثبات ابغلاد االتساق 
يت تبلغ عينة التحليالت االحصائية الكره سابقاً على لتحقيق ذلك مت تطبيق االختبار يف ادلدارس االعدادية كما مت ذ       

( فرداً، وبعد مجع البياانت وحتليلها احصائيًا مت حساب معامل ارتباط بَتسون والقيمة التائية لو بُت درجة  000عددىا )
امل االرتباط ( ودلعرفة داللة مع09575 -09003وتراوحت معامالت االرتباط مابُت )كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار، 

( ومت حذف الفقرات اليت كانت غَت دالة 559379 -09555مت حساب القيمة التائية دلعامالت االرتباط اليت تراوحت )
( ومت ابقاء الفقرات اليت كانت قيمتها التائية اكرب من اجلدولية 55، 55، 29، .2، 22، 30، 30، 50، 5، 7وىي )

 (.0907ومستوى الداللة ) (.9( عند درجات حرية )5995اليت بلغت )
 ج. عالقة درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه:

استخرجت الباحثة معامل االرتباط بَتسون بُت درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمكون اخلاص هبا من بياانت التطبيق      
  وفق اجملاالت .على ادلثبتة سابقاً 
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 رة ابجملال اخلاص هباعالقة درجة كل فق(  6)جدول 
 مع اجملال التابع له   

 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات اجملاالت
 
 
 
 
 
 

 االنفصال والرفض

1 0.267 2.743 

2 0.307 3.193 
3 0.484 5.475 

4 0.493 5.61 

5 0.146 1.461 
6 0.094 0.935 

7 0.396 4.269 
8 0.334 3.508 

9 0.198 2 

10 0.161 1.615 
11 0.501 5.731 

12 0.611 7.641 
13 0.421 4.595 

14 0.521 6.043 
15 0.436 4.796 

16 0.479 5.402 

17 0.489 5.55 
18 0.227 2.307 

19 0.488 5.535 
20 0.151 1.512 

21 0.569 6.85 

22 0.584 7.122 
23 0.511 5.885 

24 0.631 8.052 
25 0.634 8.116 

 
 

نقص االستقاللية وضعف 

26 0.532 6.22 
27 0.453 5.03 
28 0.453 5.03 
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 6.401 0.543 29 األداء
30 0.479 5.402 
31 0.317 3.309 
32 0.305 3.17 
33 0.245 2.502 
34 0.348 3.675 

 35 0.424 4.635 
36 0.455 5.058 
37 0.088 0.875 
38 0.185 1.864 

 مع اجملال التابع له  
 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات

39 0.126 1.257 
40 0.515 5.948 
41 0.485 5.49 
42 0.305 3.17 
43 0.492 5.595 
44 0.425 4.648 
45 0.465 5.2 

 
 
 
 
 

 نقص احلدود

46 0.457 5.086 
47 0.237 2.415 
48 0.515 5.948 
49 0.418 4.555 
50 0.441 4.864 
51 0.332 3.484 
52 0.507 5.823 
53 0.462 5.157 
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54 0.408 4.424 
55 0.42 4.581 

 
 
 

 خرينالتوجه حنو اآل

56 0.559 6.674 
57 0.543 6.401 
58 0.343 3.615 
59 0.566 6.797 
60 0.475 5.344 
61 0.304 3.159 
62 0.388 4.167 
63 0.545 6.435 
64 0.401 4.333 
65 0.764 11.722 

 
 احلذر الزائد والكبت

66 0.133 1.328 
67 0.166 1.666 
68 0. 721 10.3 
69 0.681 9.206 
70 0.751 11.259 
71 0.454 5.044 
72 0.633 8.095 

 73 0.380 4.067 
74 0.690 9.437 
75 0.575 6.957 

 
دلعامالت االرتباط اكرب من القيمة مجيعا القيم التائية  قد اظهر التحليل االحصائي ان( 9دول )ابجل يتضح ماوك      

 .(.9ودرجة احلرية )( 0907اهنا دالة احصائيا عند مستوى ) إذ( 599.5ائية اجلدولية البالغة )الت
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  : ة ادلقياس )ملحم، يعرف الثبات أبنو جتانس ادلقياس يف قياس الشيء الذي تقيسو أداثبات االختبار
قياس ليشَت اىل اتساق درجات ادلقياس و ختبارات السيكومًتية للمقاييس ( وىو شرط مهم يف اال327: 3000

 (33: 5990ما غلب قياسو بصورة منتظمة. )داؤد وأنور، 
 وللتأكد من قوة التجانس الداخلي لالختبار مت حساب معامل الثبات بطريقتُت علا:

  :ثبات القياس 
 اعادة االختبار:طريقة 

انت إذ كمن االفراد من مرتُت متالحقتُت اثبتاً فيما يعطي من نتائج، اذا طبق على اجملموعة نفسها  ادلقياس يكون ان     
بتكرار اجراء االختبار، ويعرب عنو  ان درجة الفرد إذ ال تتغَت ( أي 09: 3007نتائجو متشاهبة أو متكافئة )العيسوي، 

يعرب عنو احصائيًا ابنو معامل ارتباط بُت و د وبُت مرات اجراء االختبار، ل ارتباط بُت درجات االفرااحصائيًا ابنو معام
 (500: 3003)الظاىر، . درجات االفراد وبُت مرات اجراء االختبار ادلختلفة 

طبيقو على الطلبة عينة اختارت الباحثة طريقة االعادة للتحقق من ثبات القياس، فبعد ما مت تطبيق يف ادلدارس وت الذ      
يف يوم ( يومًا 57اره )(، وبعد فًتة مقد53/3035/.( طالبًا وطالبًة يف يوم االربعاء ادلوافق )07الثبات والبالغ عددىم )

الشروط، وبعد احلصول على بياانت  هاالعينة وبنفس ها(، ومت تطبيقو مرة اخرى على نفس33/53/3035االربعاء ادلوافق )
للمقياس،  ( شلا يشَت اىل ثبات عايل0..0ارتباط بَتسون بُت التطبيقُت االول والثاين، والذي بلغت قيمتو ) مت اغلاد معامل

مخاسية البدائل واصبح  (57)ية اخلصائص السيكومًتية للمقياس بلغ عدد فقراتو بصورتو النهائ ووبعد التحقق من كاف
 جاىزاً للتطبيق على العينة االساسية.

 باخ )االتساق الداخلي للفقرات(:طريقة ألفا كرون
مت حساب ثبات فقرات ادلقياس معتمدًا على درجات االختبار الفراد العينة السابقة لتطبيق إعادة االختبار إذ قامت 

تعرب ىذه الطريقة عن مدى إذ ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية،  الباحثة ابستخدام طريقة ألفا كرونباخ الستخرج مقياس
يشَت ذلك اىل ثبات جيد شلا ( 0..0امل الثبات ذلذه الطريقة )تساق الداخلي لفقرات ادلقياس، وأن قيمة معالتجانس واال

 شلا يدل على جتانس ادلقياس.
 :تصحيح االختبار 

( للبدائل )  5 – 3 – 2 – 0 – 7( فقرة مخاسية البدائل، اذ تعطي االوزان )57تكون ادلقياس بصيغتو النهائية من )
درجة كبَتة جداً، تنطبق علي بدرجة كبَتة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، تنطبق علي ب

( واقل 237ادلستجيب ) لى درجة ؽلكن احلصول عليها منوتنطبق علي بدرجة قليلة جداً( على التوايل، لتصبح اع
 .(597( ومبتوسط فرضي قدره )57جة )در 
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ن الباحثة قامت ابألجراءات التالية للتأكد من مدى مالئمتو الفراد عينتها وللبيئة الرغم من كون ادلقياس حديث اال اعلى 
 اليت ستطبق عليها.
 الوسائل االحصائية:

عامل ارتباط بَتسون، واالختبار مب واستخدمتاحلقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSاستخدمت الباحثة برانمج 
 لتائي دلعامل االرتباط.التائي لعينتُت مستقلتُت، واالختبار ا

 النتائج:
 :اذلدف االول

 مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب( قياس) 
( طالب وطالبة وخالل استخدام الربانمج .7)عددىا تصحيح االستمارات البالغ  مت البحث الجل حتقيق ىدف       

 (.25.3درجة وابضلراف معياري ) (325.75للعينة ) احلسايب سط، بينت النتائج ان مقدار ادلتو ( SPSSاالحصائي )
 أن حُت يف(، 50.253) تساوي احملسوبة التائية أن القيمة اتضح ( درجة597البالغ ) الفرضي ابلوسط ومقارنة درجة
 احملسوبة التائية القيمة أن اي (57) حرية وبدرجة  (0,05) داللة مستوى عند درجة( 3.002) تساوي اجلدولية القيمة
        .اجلدولية القيمة من اكرب

 : ذلك يوضح1) ) واجلدول
 قياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى فاقدي االب وادلتوسط احلسايب يف( نتائج االختبار التائي 4جدول )

ويالحظ من النتيجة ادلعروضة يف اجلدول أعاله ان ىناك فرقا دال إحصائيا بُت ادلتوسط احملسوب وادلتوسط الفرضي، وكان 
من ادلتوسط الفرضي، فهذا يدل على ان عينة البحث احلايل  الفرق لصاحل ادلتوسط احلسايب ، ومبا ان متوسط العينة اعلى

( اعلى من 50.253لديهم مستوى عايل من ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية حيث ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )
 ، ويرجع سبب ( ، لصاحل ادلتوسط احلسايب للعينة الذي ىو اعلى من ادلتوسط الفرضي3.002اجلدولية الذي بلغت )

ذلك اىل ان كليهما اجلنسُت يتأثرون بفروق بنفس الظروف لذا جاء بناء ادلخططات لديهم متساوي تقربياً وجاءت الفروق 
( اليت وجدت .305. وابراىيم 3055غَت دالة احصائيًا فهذه النتيجة جاءت غَت متفقة مع دراسة )ابراىيم وايب مولود، 

 فروق دلتغَت اجلنس.
 

الوسط  العدد ادلتغري
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي 

مستوى  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة الداللة

ادلخططات ادلعرفية 
 الالتكيفية

7. 237.56 25.3. 195 10.362 2.003 0.05 
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  نتائج اذلدف الثاين :
  الفروق يف ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة فاقدي االب وفقا دلتغري اجلنس ذكور واانث( داللة )معرفة

لغرض حتقيق ىذا اذلدف استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت اذ بلغ ادلتوسط احلسايب الستجاابت 
( فيما بلغ متوسط استجاابت 22.50( وابضلراف معياري )302.50)الذكور على مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية 

( اما القيمة 5.093( ، فيما اظهرت ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )35.50( وابضلراف معياري )325.73االانث )
 (3قم )( . وكما مبُت يف اجلدول ر 05،0( عند مستوى داللة ) 56(حيث بلغت درجة احلرية )3.000اجلدولية فبلغت )

 (2اجلدول )
 اانث-ذكور نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تبعا دلتغري اجلنس

 
اظهرت النتائج بُت افراد العينة انو اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تبعا دلتغَت 

يتأثرون بفروق وعلى الرغم من عدم وجود دراسة حول فاقدين االب، ويرجع سبب ذلك اىل ان اجلنسُت كليهما اجلنس ، 
ابلظرف نفسها لذا جاء بناء ادلخططات لديهم متساوي تقربيًا وجاءت الفروق غَت دالة احصائيًا مع دراسة )ابراىيم وايب 

 ( اليت وجدت فروق دلتغَت اجلنس..305. وابراىيم 3055مولود، 
  نتائج اذلدف الثالث : 

 العاديني(مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة قياس )
 احلسايب بعد تفريغ االستمارات اخلاصة مبقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية ، بينت النتائج ان مقدار ادلتوسط        
أن  اتضح درجة  (597)البالغ  الفرضي ابلوسط وموازنة درجة (20.35درجة وابضلراف معياري ) (5..357للعينة )
 داللة مستوى عند درجة( 3.002) تساوي اجلدولية القيمة أن حُت يف ،(0.535) تساوي احملسوبة التائية القيمة

 : ذلك يوضح3) ) واجلدول  .اجلدولية القيمة من اكرب احملسوبة التائية القيمة أن اي (57) حرية وبدرجة  (0,05)
 
 
 

متغري 
 العدد اجلنس

 ادلتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 مستوى الداللة  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة 2.25

 22.50 243.60 39 ذكور
 ال يوجد فرق دال 2.004 1.492

 35.50 231.52 39 اانث
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  قياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية وادلتوسط احلسايب دل( نتائج االختبار التائي 3جدول )

ادلتوسط احملسوب وادلتوسط الفرضي، وكان  تبُت من النتيجة ادلعروضة يف اجلدول أعاله ان ىناك فرقا دال إحصائيا بُت
الفرق لصاحل ادلتوسط احلسايب ، ومبا ان متوسط العينة اعلى من ادلتوسط الفرضي، فهذا يدل على ان عينة البحث احلايل 

( 3055ابراىيم وايب مولود ). وىذه تتفق مع دراسة ت ادلعرفية الالتكيفية بشكل عام لديهم مستوى عال من ادلخططا
إشارت النتائج اىل ارتفاع يف مستوى ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى طلبة التعليم الثانوي والذي بلغت عينة  اليت

 ( طالبا وطالبة.570الدراسة )
 نتائج اذلدف الرابع : 

 ث(ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى الطلبة العاديني  تبعا دلتغري اجلنس / ذكور اانداللة الفروق يف )معرفة 
لتحقيق ىذا اذلدف استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت اذ بلغ ادلتوسط احلسايب الستجاابت الذكور على 

( فيما بلغ متوسط استجاابت االانث 25.50( وابضلراف معياري )359.77مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية )
( اما القيمة اجلدولية 39..0ت ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )( ، فيما اظهر 20.50( وابضلراف معياري )353.05)

 (0( . وكما مبُت يف اجلدول رقم )05،0( عند مستوى داللة ) 56( حيث بلغت درجة احلرية )3.000فبلغت )
 -ذكور س( نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية تبعا دلتغري اجلن4اجلدول )
 اانث

 
داللة إحصائية يف مقياس ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية لدى  وجد فروق ذاتتالنتائج بُت افراد العينة انو الاظهرت      
اىل وجود فروق داللة إحصائية يف الدرجة الكلية  .305. ومل تتفق دراسة ابراىيم بة العاديُت تبعا دلتغَت اجلنس الطل

الوسط  العدد ادلتغري
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي 

مستوى  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة الداللة

ادلخططات ادلعرفية 
 الالتكيفية   

7. 357..5 20.35 195 4.626 2.003 0.05 

 ادلتوسط العدد متغري اجلنس
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 مستوى الداللة  القيمة التائية
 اجلدولية اكحمسوبة 2.25

 25.50 359.77 39 ذكور
 ال يوجد فرق دال 2.004 0.829

 20.50 212.07 39 اانث
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احصائيًا تبعا  للمخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة حسب متغَت اجلنس ولصاحل االانث، وفضاًل اىل عدم وجود فروق دالة
 دلتغَت السن شلا يدل على عدم وجود اثر السن على الدرجة الكلية يف ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة.

 التوصيات:
 مبا أييت: ةالباحث يتوص

ضرورة عمل ادلرشد الًتبوي يف ادلدارس االعداية على اعطاء االىتمام ابلطلبة فاقدين االب دلساعدهتم يف  -5
 الالتكيفية واليت يعانون من االضطراابت الصراعات النفسية. تقليل ادلخططات

ضرورة  تنمية ادلخططات ادلعرفية لدى الطلبة فاقدي االب لكوهنا زلرومُت من الرعاية والدعم الوالدين   -3
 وتظهر لديهم مشكالت سلوكية منخفضو.

 اقرتحت الباحثة: 
 .(حليز الشخصي لدى طلبة مرحلة االعداديةاجراء دراسة )عالقة ادلخططات ادلعرفية الالتكيفية اب

 ادلصادر العربية:
(، عالقة ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة ابلتشوىات ادلعرفية 3055براىيم، عيسى توايت، عبد الفتاح ايب مولود )إ .5

 ، اجلزائر..25-257، 20لدى تالميذ التعليم الثانوي، رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
(، ادلخططات ادلبكرة غَت ادلتكيفة يف ضوء متغَتي اجلنس والسن لدى عينة من .305اىيم، عيسى توايت )إبر  .3
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