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امللخص
 دفع ذلك الباحث لتصميم، ومنها علم النفس،يف إطار تطور التقنيات احلديثة املعاصرة لتوظيف جمال احلاسب اآللي يف العلوم املختلفة
 إضافة إىل.مقياس نفسي باستخدام احلاسب اآللي؛ ليساعد املراهقني يف الكشف عن بعض جوانب القوة لديهم يف الفكر واالنفعال والسلوك
.تقديم التوجيه النفسي يف حالة ضعف هذه اجلوانب
 مت وضع البنود واألبعاد اخلاصة بكل، واألدوات املتعلقة باألفكار واالنفعاالت والسلوك، بعد اإلطالع على الرتاث:إعداد املقياس اليدوي
 طبق هذا. والتأكد من صحة الشروط القياسية النفسية لكل اختبار وأبعاده، إضافة إىل الدراسة االستكشافية ألبعاد هذه املتغريات.اختبار
ً
. عام21 - 15  بعمر يرتاوح بني،طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية واجلامعية
950 املقياس على عينة بلغ عددها
 وبهذا، وذلك لدى أربع جمموعات، يعرض هذا الربنامج لستة إختبارات فرعية أساسية:وصف الربنامج احلاسوبي وكيفية األداء عليه
ً
ً اختبارا24 يصبح عدد االختبارات النهائية
 وبدخول املشارك للتطبيق تعرض عليه ستة.) جمموعات4 ×  اختبارات6( فرعيا بواقع
ً
وفقا ملقياس ليكرت
 وحيدد مدى انطباق البند عليه، وجياوب على بنود كل اختبار،إختبارات تتناسب مع مرحلته العمرية ونوعه

 باإلضافة إىل، إضافة إىل درجاته على أبعاد كل اختبار، وتفسري ملعنى هذه الدرجة، ويف نهاية االختبار خترج له درجة عامة.التدرجيي
ً
.أيضا يف حالة اخنفاض درجته يف جانب معني
خروج بعض التوجيهات اإلرشادية املقروءة واملسموعة
) بعداً يتعلق باألفكار واالنفعاالت والسلوكيات لدى25(  يكشف هذا الربنامج عن:قدرة الربنامج احلاسوبي على الكشف عن متغريات البحث

.املراهقني من اجلنسني
. احلاسب اآللي، املراهقون، السلوك، االنفعاالت، األفكار:كلمات مفتاحية

Psychological Assessment and Guidance of Thoughts, Emotions, and
Behavior Among Male and Female of Adolescents by Using the Computer
Ahmed Mohamed Saleh Abdelaziz
Abstract
Motivated by the outstanding application of computers across a range of scientific
disciplines, including
psychology, the researcher designed a psychological scale by use of computer. This scale attempted to help
adolescents identify points of strength in their thoughts, emotions and behaviors. Besides, this scale was
intended to provide of psychological guidance when yielded weak features of thoughts, emotions, and behavior.
The manual scale was designed based on previous literature, tests and scales relevant to thoughts, emotions,
and behavior, and items and dimensions of each test were defined. An exploratory study was then conducted to
test the variables and ensure the reliability and validity of items. A sample contained of 950 school and university
adolescents who ranged in age from 15 to 21 years.
The designed scale comprises four groups of six main sub-tests each with a total number of 24 sub-tests. Logging
into the application, the participant based on his/her age and gender is requested to respond to six tests by
selecting the item that she/he believes to provide a correct description of him/ according to the Likert frequency
scale. Upon test completion, the participant is provided with a grand total mark of the six tests with an overall
interpretation of what it means as well as sub-totals for each dimension. In cases where there is a decrease of
marks on any items of the test, the participant is offered both audio and written guidelines of how to improve.
This computer-aided psychological scale was designed to identify 25 dimensions relevant to thoughts, emotions
and behaviors among adolescents and test them.
Keywords: thoughts – emotions – behavior – adolescents - computer
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مقدمة

التفسري الكمي دون اخلوض يف التفسريات ذات املعنى والداللة ،وهو

تتعدد املتغريات النفسية اليت من خالهلا نستطيع احلكم على

ماحرص الباحث على تفاديه عند تصميم هذا الربنامج احلاسوبي

األفراد ،وتعد كل من األفكار واالنفعاالت والسلوكيات أكثر هذه
املتغريات تأثرياً على حياة الفرد من غريها .وإن معظم مايدور يف

Ingram&Wisnicki,1988;Schutte,Malouff&Bhullar,2009;Doh
erty,1997) Paxton,2008;).

حياة اإلنسان من أحداث ،يرجع منشؤه إىل فكرة داخلية خطرت
على عقله ،أو انفعال قد يشعر به ،أو سلوك وتصرف يسلكه.

اإلطار النظري ملفاهيم الدراسة

وال يقتصر األمر يف تناول هذه املتغريات على مدى تأثريها يف

استخدمت الدراسة الراهنة مفهوم التقييم النفسي؛ ألنه أكثر
ً
ً
ومشوال مقارنة مبفهوم االختبار النفسي ،ويشري كوهن
اتساعا

ما أشار له اإلنتاج النفسي السابق؛ حيث أشارت نظرية (ألربت

يف هذا الصدد إىل أن مصطلح التقييم النفسي اليتضمن بداخله

أليس) يف العالج العقالني االنفعالي إىل أن االنفعاالت السلبية ما

القياس أو االختبار النفسي فقط ملتغري ما ،بل إنه يشمل املالحظة

هي إال نتاج ألمناط األفكار السلبية ،وأن الفرد اليشعر بالسعادة

السلوكية ،والواقعية ،واملقابلة الشخصية ،بل وإجراء التقييم

واالنفعاالت اإلجيابية إال إذا حتدى أفكاره السلبية ،وحوهلا إىل

باستخدام احلاسب اآللي ،ثم االختبارات واملقاييس .ويشري كوهن
ً
أيضا إىل أن مصطلح التقييم النفسي يعين املوضوعية يف القياس؛

حياتنا فحسب ،بل ولوجود االرتباط الوثيق بني بعضها ،وهو

أفكار إجيابية (الشناوي .)1996 ،وأشارت نظرية مايكينباوم يف
العالج املعريف السلوكي إىل أن السلوكيات السلبية اليت تنتج عن

ً
أحيانا إىل ذاتية املخترب ،وتأثر
حيث يتعرض االختبار النفسي

الفرد ما هي إال نتاج لألفكار السلبية (احلوار الداخلي السليب)،

الدرجة وتفسريها بذلك ،خباصة أن املخترب يعترب هذا االختبار

وأن السلوك اإلجيابي السوي ال حيدث إال يف ضوء األفكار اإلجيابية

املصدر الوحيد يف استخراج الدرجة والتفسري .ومن خالل عرض

(احلوار الداخلي اإلجيابي) (إبراهيم .)2005 ،ولتأثري هذه املتغريات

جزئية اإلجراءات يف البحث الراهن سوف يتضح للقارئ أن الباحث

يف حياة الفرد بشكل كبري ،ولوجود االرتباط الوثيق بني بعضها،
ً
معا يف برنامج
دفع ذلك الباحث لتقييم هذه املتغريات جممعة

قد مجع يف هذا العمل الوسائل اليت أشار إليها كوهن يف تعريفه
للتقييم النفسي ،وهي :املالحظة ،واملقابلة ،ثم التوصل يف النهاية

ً
أيضا للقيام بهذا الربنامج احلاسوبي
حاسوبي .دفع الباحث

إىل إعداد االختبار باحلاسب اآللي ،وهو ما ميكن القائم بالتطبيق

تعدد املشكالت الفكرية ،واالنفعالية ،والسلوكية اليت يتعرض هلا

على استخراج درجة أكثر دقة وموضوعية غري قابلة لتحيز
ً
أحيانا مع االختبارات النفسية اليدوية (Cohen,
املخترب كما حيدث

يشري بعض الباحثني يف هذا الصدد إىل أن تفكري املراهق به عدة

.)Swerdlik, Swerdlik & Sturman,2012

أخطاء ،كالتفكري الثنائي يف حكمه على األشياء باخلطأ أو الصواب
ً
أيضا بالنسبية ،فلديه حل
دون املرونة يف احلكم ،واتسام تفكريه

أما عن مفهوم التوجيه النفسي فقد خيتلط على البعض أن هذا

املراهق ،واليت يصعب على الوالدين أو املراهقني رصدها؛ حيث

املفهوم يقوم بنفس دور اإلرشاد النفسي ،وهو ما ال يتفق باملرة

واحد للمشكلة يقارن على أساسه مجيع احللول األخرى ،وهيمنة

مع ماجاء به اإلطار النظري؛ حيث أشار بعض الباحثني إىل وجود
ً
ً
ومشوال
اتساعا
اختالف بني املفهومني .فاإلرشاد النفسي يعد أكثر

على بعض السلوكيات اخلطرة كتعاطي املخدرات ،وممارسة اجلنس

من التوجيه ،ويتناول بعض املشكالت النفسية املختلفة لدى

غري املشروع ،والتعرض حلوادث السيارات  ..إخل (;Cobb, 2007

الفئات املتنوعة يف اجملتمع ،ويقوم على أسس نظرية ،وتطبيقية،
ً
شخصا
وقد حيتاج يف بعض األوقات إىل إعداد خطة معينة لتناسب

االنفعاالت السلبية على حياته وسيطرتها على تفكريه ،وإقباله

.)Pakaslahti,2003; Steinberg,2005
وقد كان ضمن مسوغات إجراء هذا الربنامج احلاسوبي وجود ندرة

ً
معينا أو فئة معينة .وحيتاج مفهوم اإلرشاد لقدر كبري من التدريب

يف هذه الربامج داخل البيئة العربية عامة ،وندرة يف هذه الربامج

واملمارسة ،وينبغي أن ميارسه املتخصصون النفسيون .ويتفق

اليت تتناول جوانب التفكري واالنفعال والسلوك عرب املراهقة

مفهوم التوجيه النفسي مع اإلرشاد يف أن كليهما ينبغي أن يقوما

خاصة .إضافة إىل توجه معظم الدراسات واألدوات إىل قياس األفكار،

على أساس نظري؛ فاملوجه بالنصائح النفسية ينبغي أن يبين

واالنفعاالت ،والسلوكيات السلبية بشكل كبري مقارنة باألفكار

توجيهاته على أسس علمية نظرية ،ولكنه خيتلف عن اإلرشاد يف

واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية ،وهو ما أشار إليه ماكليود ومور

أنه أكثر مالءمة لطالب املدارس واجلامعات ،وليس بالضرورة أن

قائلنيّ :
“إن نسبة املقاالت اليت تناولت التفكري السليب مقارنة باليت

يقوم على خطة حمددة ،بل هو التوجيه النفسي العام الذي قد

فحصت التفكري اإلجيابي هي  ،“ 1 :17وقد أكد فردريكسون أن كل

يساعد على إعطاء نصيحة عامة تفيد جمموعة من األفراد؛ لذلك

انفعال إجيابي واحد يقابله ثالثة أو أربعة انفعاالت سلبية؛ وهلذا

فهو الحيتاج قدرا كبريا من التدريب واملمارسة ،وقد ميارسه غري

السبب يتم تهميش دراسة هذا النوع من االنفعاالت اإلجيابية

املتخصصني كاملعلم ،أو الوالدين (Akinade, Sokan, & Osarenren,

؛ لذلك صمم)(Macleod&Moore, 2000: 2; Fredrickson,1998

 )1996أما عن مفهوم األفكار :فيعرف بيك ،وجمموعة حتالف

الباحث هذا الربنامج الذي حيتوي على اجلانبني :اإلجيابي ،والسليب
ً
معا؛ حتى تكتمل صورة التقييم النفسي .وتناولت معظم األدوات

الرعاية الصحية األفكار بأنها :جمموعة من العبارات الداخلية ،أو
العبارات الذاتية ،أو األشياء اليت خيرب الفرد بها نفسه ،أو احلديث

الورقية الدرجة الكلية لكل من األفكار واالنفعاالت والسلوك ،دون

الذاتي.

التطرق ألبعاد هذه املفاهيم .إضافة إىل تركيز هذه األدوات على

وقد تتسم هذه األفكار بالسلبية والالعقالنية ،و اليت من شأنها
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أن تكون خالية من التسلسل املنطقي الذي يصف التفكري املوجه

وخيرج من هذه االنفعاالت يف املرحلة الوسيطة جمموعة أخرى
ً
ووفقا للبناء التسلسلي
من االنفعاالت الفرعية يف املستوى األدنى.

هذه األفكار لصاحبها مقبولة ومعقولة ،ويسلم بصحتها دون

السابق تتناول الدراسة الراهنة االنفعاالت اليت تنتمي إىل املرحلة

ارتياب ،أو اختبار لواقعيتها ومنطقيتها .وهي أفكار غري صحيحة،

الثانية أو املرحلة الوسيطة ،واليت تظهر يف صورة سلبية كاخلوف،

وغري واقعية؛ ألنها مبنية على افرتاضات زائفة أو غري منطقية

والغضب ،واخلجل ،واحلزن ،أو تظهر يف صورة إجيابية كاألمل،

( Alliance, 2007 :بيك )2000 ,

واحلب ،والفخر ،والسعادة؛ حيث يندرج من كل انفعال جمموعة

هلدف أو حلل املشكالت ،وهي خالية من التدبر أو التفكري ،وتبدو

ويشري كل من إجنرام وويسنيكي Ingram &Wesinkey

إىل أن

انفعاالت أخرى فرعية (Desmet, 2012, Nesse & Ellsworth,

ً
دائما سلبية ،بل قد تكون إجيابية ،وعرفوا هذه
األفكار التكون

.)2009

األفكار اإلجيابية بأنها احلديث الذاتي اإلجيابي الداخلي املتعلق

مفهوم السلوك :يعرف التهامي السلوك بأنه“ :كل األفعال،

باحلياة اليومية ،والتوقعات اإلجيابية يف أحكام اآلخرين على

والتصرفات ،وأوجه النشاط الصادرة عن الفرد يف مواقف احلياة
ً
أيضا جمموعة االستجابات الصادرة عنه
املتنوعة“ ،وميثل

(.)Jolly&Wiesner, 1996

كاسرتجاع ملثريات معينة يف مواقف معينة“ (التهامي.)17 :2008 ،

أبعاد األفكار :تعددت أبعاد األفكار اإلجيابية والسلبية لدى

ويعرف دومبك السلوك بأنه “جمموعة االستجابات الطبيعية

املراهقني ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر األفكار املتعلقة

للمواقف واملثريات اخلارجية“ ،وأن االختالف يف السلوك بني

باملستقبل ،وبالعدائية ،والعالقات مع اآلخرين ،واألفكار االنتحارية،

البشر إمنا هو نتاج لعديد من العوامل ،كوجود التغري يف املرحلة

واملرتبطة باألمل ،واألفكار اجلنسية ،والتهديد اجلسدي ،ولوم الذات،

العقلية أو اجلسدية واختالف التأثري من فرد إىل آخر ،والتغري يف
ً
أيضا ،والتغري الناتج عن
األهداف املطلوبة أو املنشودة بني األفراد

النفسي السابق ألبعاد هذه األفكار اإلجيابية والسلبية؛ حيث توصل
ً
وفقا للمحتوى واملضمون
يف النهاية إىل أن هذه األفكار تتعدد

اختالف املواقف والعوامل اخلارجية والداخلية اليت تواجه األفراد
( .)Dompke, 2001وأخرياً يعرفه صاحل بأنه سلسلة من األفعال

الذي يهدف إليه التفكري ،وأشار إىل مخسة أبعاد أساسية لألفكار

اللفظية واحلركية والتعبريية واألدائية الظاهرة واملستقرة نسبيا،

اإلجيابية والسلبية تتعلق بالذات ،واملستقبل ،والصحة ،والعالقات

واملتشابهة ،واملتماثلة مع بعضها يف صورة إجيابية (سلوك إجيابي)

االجتماعية ،والعمل أو الدراسة (صاحل.)2013 ،

مقابل املتماثلة مع بعضها يف صورة سلبية (سلوك سليب) ،واليت

مفهوم االنفعاالت :اتفقت بعض آراء الباحثني مع تعريفات

تكون موجهة لتحقيق هدف معني (صاحل.)2013 ،

الذات ،والتوقعات املستقبلية اإلجيابية ،والتقييم الذاتي اإلجيابي

واألفكار األخالقية ،وهو ما أشار إليه صاحل عند عرضه لإلنتاج

املعاجم العربية واألجنبية ،مشرية إىل أن االنفعاالت “حالة

أمناط السلوك :صنف منصور والشربيين أمناط السلوك إىل منط

اضطراب مفاجئ ،وتهيج أو استثارة تظهر لدى الكائن

السلوك املضمر الداخلي الباطن :وهو السلوك اخلاص بالفرد،

ومايصاحبها من تغريات فسيولوجية ،وما ينتابه من مشاعر

والذي قد يصعب على اآلخرين مشاهدته ،وميثل هذا النوع من

وأحاسيس وجدانية ،ومن رغبة يف القيام بسلوك يتخفف من هذه

السلوك كل ما يقع داخل اجلسم والدماغ من أحداث جسمية

االستثارة“ (خليفة .)454 :1990،وعلى املستوى الغربي اجتمعت

ومزاجية ووجدانية ومعرفية .باإلضافة لنمط السلوك الظاهر،
وهو السلوك الفردي الذي ميكن مشاهدته وتسجيله ،وأخرياً

الداخلية السارة وغري السارة؛ فاألمر ال يقتصر على احلالة

منط السلوك االجتماعي :وهو سلوك ،أو فعل شخص معني ،أو
جمموعة أشخاص ينتج عنه حدوث استجابة رداً على سلوك

“تغري مفاجئ واستثارة عابرة لتجربة من اخلوف ،أو الدهشة ،أو

أشخاص آخرين دون أن يكون هلؤالء األشخاص وجود فيزيقي،

الفرح ،أو الفخر ،ويؤكد قاموس أكسفورد اإلجنليزي أنها ليست

وهذا يعين أن الشخص يستجيب يف ضوء توقعه لسلوك اآلخرين

االنفعاالت غري السارة فقط بل هي “االنفعاالت العقلية مثل األمل،

(منصور ،والشربيين .)2003 ،إال أن معظم الباحثني نظروا إىل

والرغبة ،واألمل ،والسعادة...إخل (.)Cabanac, 2002

السلوك باعتباره كل فعل يصدر عن اإلنسان ونستطيع مشاهدته

ويشري كل من نيسي ،وإيليث ورث إىل تعريفات االنفعاالت بأنها

ومالحظته وقياسه ،وهو ماتتبناه الدراسة الراهنة ،ومنه سلوك

عادة ما تشري إىل التغريات يف بعض اجلوانب املهمة كاجلانب

املخاطرة كتعاطي الطباق واملخدرات ،وسلوك اجلماع اجلنسي غري

اجلسدي ،واخلربات االنفعالية ،والتعبريات الوجهية ...إخل (Nesse

اآلمن ،والسلوك املضاد للمجتمع كاحلوادث ،والسرقة (Pellant,

.)& Ellsworth, 2009

 .)2009وال يقتصر سلوك املخاطرة على النمط السليب فقط؛

أبعاد االنفعاالت :صنف الباحثون أمناط االنفعاالت إىل سلبية

فسلوك املخاطرة ال يعين فقط اجلرمية ،واألنشطة غري املقبولة

وإجيابية ،وقد أشار عدد من الباحثني إىل أن هناك بعض االنفعاالت

اجتماعيا ،بل ويف املقابل السلوكيات اإلجيابية املتعلقة بسلوك

تتقارب من بعضها ،وتتشابه يف بعض األعراض ،وهو ما أدى القرتاح

املخاطرة ،ومن هذه السلوكيات اليت أشار إليها الباحثون :سلوك

ما يسمى باألمناط .وتصنف األمناط إىل منطني أساسيني هما:

تسلق اجلبال والتجديف ،والتزحلق بسرعة على اجلليد ،والنوم يف

االنفعاالت السارة وغري السارة ،ويندرج حتت كل منط جمموعة

الغابات مع فريق العمل (.)Hansen,Breivik, 2001

أبعاد من االنفعاالت تسمى باالنفعاالت يف املرحلة الوسيطة.

وقد أشار كل من بوليس ،وبيجلون إىل بعض أمناط السلوك

معظم التعريفات لتشري إىل االنفعال بأنه تلك احلالة الوجدانية
الداخلية املضطربة فقط ،بل أشار الروزي  Larousseإليها بأنها
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اإلجيابي :كممارسة الرياضة ،والقيام بالواجبات املدرسية،

الوجه ،وسرعة النبض ،وزيادة العرق كلها أعراض جسمية

واملهنية ،والتدريب على االمتحانات ،واإلجناز األكادميي (Boles,

من شأنها أن تؤدي حلدوث االنفعال املصاحب هلذه األعراض

 .)Biglon&Smolkowski, 2006باإلضافة إىل أمناط السلوك يف ضوء

( .)Fredrickson, 1998إضافة إىل النظريات املعرفية اليت تعتمد

األسرة ،واملدرسة باعتبارهما أكثر املصادر اليت يتعامل معها األفراد

على تقييم الفرد وحكمه على املواقف واألحداث؛ مما ينعكس

ويسلكون من خالهلا ،ومنها :كيفية التعامل مع الوالدين ،ووجود

ذلك على انفعاالته باإلجياب أو السلب ،وأكد ذلك كل من شاخرت

اخلالفات بني أفراد األسرة ،أو التقصري يف أداء الواجبات املنزلية،

وواينر والزروس (بيك .)47 -46 :2000 ،وأشار واطسون  Watsonيف

واهلرب من املنزل ،وأمناط السلوك املتعلقة باملدرسة ،ومنها

هذا الصدد إىل أن التفكري اإلجيابي والتفكري السليب كالهما يقعان

التقصري يف أداء الواجبات املدرسية ،والطرد خارج حجرة الفصل،

على طرفني متقابلني لبعد واحد؛ حيث يؤدي حتكم الفرد يف

واهلرب من املدرسة ،واملشكالت مع املدرسني ،والدخول يف عنف

تفكريه اإلجيابي إىل زيادة الدافعية ،واحلماس ،والسرور ،والنشاط..

بدني ،ولفظي مع الزمالء ،وإتالف الصداقات (Reitz, Dekovic,

وغريها ،يف حني إن ضعفت قدرة الفرد يف سيطرته على تفكريه

 .)Mejer&Engels, 2006وأخرياً صنفت بعض السلوكيات ضمن
أمناط السلوك األخالقي ،ومنها أن يتحرى املرء الصدق يف كالمه،

وأن يتحرى األمانة يف أفعاله ،وأن يتمسك بالفضائل واإلخالص

السليب أدى إىل إنتاج (احلزن ،والثبات العميق ،والقلق ،واخلوف،
ً
أحيانا) (.)Macleod & Moore, 2000: 4
والغضب
ً
أيضا النظريات املفسرة للسلوك ،ومنها نظرية مايكينباوم
وتعددت

يف العمل ،والتواضع ،والتعامل مع اآلخرين بلطف وشكل مهذب

يف العالج املعريف السلوكي اليت ألقت الضوء على أن السلوك السليب

(.)Saelen&Markovits, 2008

ينتج بواسطة أخطاء التفكري ،واألفكار السلبية (إبراهيم.)2005 ،
ونستطيع أن نوضح طبيعة العالقة التفاعلية بني املعرفة

النظريات املفسرة ملفاهيم الدراسة

والسلوك من خالل منوذج فالي  Flayلعام 2005؛ حيث أشار إىل

األفكار اإلجيابية والسلبية وعالقتهما باملعتقدات املضمرة،

أن السلوك اإلجيابي والصحة النفسية ترتفع لدى املراهق بارتفاع

واالحنرافات املعرفية:

األفكار واالنفعاالت اإلجيابية ،وهو نفس ما أشار إليه إلربت إليس

أشار كل من كوروين ،ورودل ،وباملر إىل أن املنشأ األساسي لألفكار هي
ً
إجيابيا أنتج ذلك عديداً من
املعتقدات؛ فإن كان حمتوى املعتقدات

يف نظرية العالج العقالني االنفعالي؛ فأشار كالهما إىل أن التحكم

ً
سلبيا أنتج عديداً من األفكار السلبية.
األفكار اإلجيابية ،وإن كان

ويذكر كورين على سبيل املثال أنه ميكن فهم العالقة بني األفكار

يف األفكار السلبية وقمعها وتعديلها وصياغتها من شأنه أن ينتج
ً
ً
ً
ً
إجيابيا كالنجاح ،واإلجناز ،وعدم التعاطي،
وسلوكا
إجيابيا،
انفعاال

واجلنس اآلمن ،والتقدم ...إخل (.)Flay, 2005

االسلبية واملعتقدات بالنظر بشكل موجز إىل مصطلح املعتقدات
باعتبار أنه ينتج األفكار والصور الذهنية اليت تشكل حمتوى

الدراسات السابقة

األفكار السلبية أو اإلجيابية اآللية .فعلى سبيل املمثال جند أن الفرد
ً
الذي يعتنق معتقداً
سلبيا مفاده “النار دائما تسبب املوت“ قد يشعر

ندرت املقاييس اليت سعت للكشف عن أبعاد األفكار واالنفعاالت

باهللع ،ويهاجم باألفكار اآللية السلبية مثل “سوف أموت“ مصحوبة

والسلوكيات على مستوى االختبارات الورقية وكذلك احلاسوبية،
وتوجهت معظم البحوث إىل دراسة أنواع بعينها لألفكار ،أو
ً
أحيانا إىل
االنفعاالت ،أو السلوك .بل توجهت بعض الدراسات

بصور سلبية ،مثل تصور جسم متفحم تغطيه النار ،يف حني أن
ً
الشخص الذي يعتنق معتقداً
إجيابيا مفاده أن احلرائق خطرة يف

دراسة العالقة بني هذه املتغريات الثالثة .كتلك الدراسة اليت قام

حال عدم السيطرة عليها ،قد يشعر حباجته للتصرف بشكل جيد،

بها (صاحل )2013 ،يف عالقة األفكار بكل من االنفعاالت والسلوك لدى

وتنتابه أفكار إجيابية من قبيل ،أقطع الكهرباء ،أو أطلب املساعدة،

طالب اجلامعة ،وجاءت نتائج الدراسة لتشري إىل وجود عالقة قوية

وتكون مصحوبة بصور ،وتصورات ذهنية مساعدة ،وبناءة للتعامل

تربط األفكار اإلجيابية بكل من االنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية،

مع املوقف (كوروين ،ورودل ،وباملر .)29 :2008،إضافة إىل املعتقدات
ً
أيضا ألتحريفات املعرفية أو أخطاء التفكري اليت حتدث يف
فهناك

باإلضافة لوجود عالقة بني األفكار السلبية وكل من االنفعاالت
والسلوكيات السلبية.

العقل ،واليت بارتفاعها ترتفع األفكار السلبية ،وباخنفاضها ترتفع

ومن ضمن الدراسات اليت تناولت الكشف عن األفكار فقط

األفكار اإلجيابية .فيشري العلماء إىل وجود أكثر من  15خطأ حيدث يف

لدى املراهقني تلك اليت قام بها بعض الباحثني (Osman,

التفكري ينتج عنه أفكار سلبية ومنها على سبيل املثال ال احلصر:

 )Gutierrez,Jiandani, Kopper, Barrios & Linden, 2003للكشف

معرفة الغيب ،والتفكري املأساوي ،التسمية ،وتهميش اإلجيابيات،

عن مقياس األفكار االنتحارية السلبية؛ حيث جاءت نتائج الدراسة

وبؤرة احلكم ،واالستدالل العاطفي ،واالنتقاء السليب ،واملثالية،

مؤكدة صدق هذا املقياس وثباته لدى العينة .وقد قامت جمموعة

والعزو الشخصي ...إخل (ليهي.)32 -31 :2006 ،

من الباحثني بدراسة عن األفكار اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني،

وقد تعددت النظريات املفسرة لالنفعاالت بتعدد رؤى الباحثني

وهدفت إىل معرفة البناء العاملي واخلصائص القياسية النفسية

فمنها :النظريات احليوية اجلسمية جليمس النج وكانون بارد،
ً
وفقا للتغريات اجلسمية املصاحبة هلا؛ إذ
واليت تفسر االنفعاالت

ملقياسي األفكار اإلجيابية والسلبية ،وأشارت النتائج إىل أن املراهقني
اتسمت أفكارهم بالعدائية ،وأفكار التهديد حنو املستقبل والتهديد

تشري هذه النظريات بإجياز إىل أن سرعة دقات القلب ،وامحرار

االجتماعي واجلسدي والفشل (Hogendoorn, Wolters,Vervoort,
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التقييم والتوجيه النفسي لألفكار واالنفعاالت والسلوك

.)Prins, Boer, etal, 2010

األفكار واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني

وكشف (قاسم )2009 ،عن أبعاد التفكري اإلجيابي لدى طالب

من اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية؟

اجلامعة من اجلنسني وتوصل إىل عدة أبعاد منها :األفكار املتعلقة
بالتفاؤل ،واألفكار املتعلقة بالشعور بالرضا ،واألفكار املتعلقة

أهمية الدراسة

بالضبط االنفعالي ،والتحكم يف العمليات العقلية ،واألفكار املتعلقة

تأتي أهمية الدراسة الراهنة من خالل ما سوف تستفيد منه

باحلب ،واألفكار املتعلقة بالسماحة واألرحيية .وعلى جانب دراسة

البيئة العربية ،واليت تتلخص يف التالي:

االنفعاالت لدى املراهقني قام فريما والرسون بدراسة االنفعاالت

 -1على املستوى النظري يلقي هذا الربنامج احلاسوبي الضوء على

اليومية لدى اهلنود يف مرحلة املراهقة املتوسطة .وتوصلت نتائج

ثالثة متغريات أساسية ،تربطهم األطر النظرية بشكل كبري ،وهو

الدراسة إىل وجود ارتفاع لبعض االنفعاالت اإلجيابية والسلبية

مايدعم الكيان النظري وراء هذا البحث.
ً
ً
 -2يتيح هذا الربنامج احلاسوبي للمتخصصني ّ
كما كبريا من

( .)Verma & Larson, 1999ويف دراسة لبعض الباحثني (Muris,

املعلومات الكمية والكيفية عن املتغريات الثالثة ،تلك املعلومات

 )Schmidt, Merckelbach, Schouten, 2001حول بناء االنفعاالت
ً
عاما ،واليت كانت
السلبية لدى املراهقني األسوياء من عمر  12إىل 18

القائمة على أسس نظرية علمية ،وجتارب واقعية ميدانية.
 -3يساعد هذا الربنامج احلاسوبي املشارك على الكشف عن متغريات

تسعى للكشف عن أبعاد هذه االنفعاالت ،جاءت نتائج الدراسة تشري

البحث بشكل دقيق ،وأكثر موضوعية ،وذلك مقارنة بالتقييم

إىل وجود ثالثة انفعاالت سلبية أساسية وهي :اخلوف ،واالكتئاب،

والقياس اليدوي هلذه املتغريات وأبعادها.
ً
أيضا يف معرفة معنى الدرجة اليت حيصل
 -4ويساعد املشارك

ويف دراسة قام بها كل من (Linley, Dovey, Beaumont, Wilkinson

عليها ،سواء كانت درجة كلية ،أو درجة البعد.

 ),Hurling, 2015عن كثافة وتكرار االنفعاالت اإلجيابية لدى عينة

 -5يساعد الربنامج غري املتخصصني على استعماله بسهولة وقراءة

من املراهقني والراشدين واملسنني؛ حيث جاءت نتائج الدراسة
ً
ً
إجيابيا موجوداً يف هذه املراحل الثالث،
انفعاال
تشري إىل وجود 50

نتائجه بسالسة؛ حيث يستطيع املراهق أن يطبقه على نفسه،

لديهم مثل التعاسة ،والسعادة ،والغضب ،والود ،والغضب ،واملرح

والقلق.

ومنها على سبيل املثال ال احلصر السعادة ،واحملبة ،والتفاؤل،
واالندهاش السار ،واالهتمام ،واألمل ،والدافعية ،والفخر ،واهلدوء

ويستطيع اآلباء واألمهات اكتشاف نقاط ضعف أو قوة أبنائهم.
ً
أيضا بني جانبني أساسيني من جوانب
 -6جيمع هذا الربنامج
التقييم النفسي ،وهما اجلانب اإلجيابي ،والسليب ً
معا؛ حتى تكتمل

أو الطمأنينة...إخل .وعلى جانب دراسة السلوك :قام كل من باديال

صورة التقييم النفسي عند املراهق ،ويسهل عليه أن حيدد إىل أي

وبني بالكشف عن السلوك اإلجيابي والسليب لدى املراهقني من

جانب مييل تفكريه وانفعاله وسلوكه.

خمتلف اجلنسيات ،ومت الكشف عن سلوك املبادرة االجتماعية،

 -7خيترب هذا الربنامج فكرة جديدة يف تقديم التوجيهات النفسية

والعدوان ،واجلنوح...إخل ( .)Padilla & Bean, 2009كما قام
ً
أيضا حول العالقة بني السلوكيات
بوليس ويبجالن بدراسة

عرب احلاسب اآللي للمراهقني؛ حيث اقتصرت معظم برامج

ً
طالبا
اإلجيابية والسلبية يف مرحلة املراهقة ،على عينة من 538,41

التقييم النفسي باحلاسب اآللي على القياس والتفسري فقط.
 -8أخرياً يساعد هذا الربنامج املراهق على إعطائه التوجيهات
النفسية املختصرة كمرشد بسيط لكيفية تغلبه على مشكالته

يف مراحل دراسية خمتلفة ،وجاءت نتائج هذه الدراسة لتشري
ً
ً
سلبيا موزعني على سبعة أبعاد من السلوك
سلوكا
إىل وجود 23

الفكرية والوجدانية والسلوكية ،خباصة يف حالة عدم قدرته على

السليب أال وهي :سلوك تعاطي املخدرات بأنواعها ،والسلوك املضاد

التواصل مع املتخصصني النفسيني.

للمجتمع ،والسلوك اجلنسي ،وسلوك اضطراب األكل ،والسلوك
غري اآلمن يف القيادة ،وسلوك عدم تنظيم الوقت ،وذلك مقابل

تساؤالت الدراسة

منط واحد من السلوك اإلجيابي كالرياضة والقيام بالواجبات

ومن هنا نصيغ تساؤالت الدراسة الراهنة على النحو التالي:

والتدريب على االمتحانات واإلجناز األكادميي (&Boles, Biglon

 -1ما الدرجة الكلية الفاصلة املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة لكل

 .)Smolkowski, 2006ويف ضوء ماسبق من مقدمة حول فكرة

من قوائم األفكار واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية والسلبية لدى

الدراسة ،ومسوغاتها ،ومفاهيمها ،ونظرياتها ،واإلنتاج النفسي

املراهقني من اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية؟

السابق اخلاص به نعرض هلدف الدراسة:

 -2ما الدرجة الكلية الفاصلة املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة ألبعاد
األفكار اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني من اجلنسني يف املرحلة

هدف الدراسة

الثانوية واجلامعية؟

تهدف الدراسة الراهنة إىل اختبار كفاءة برنامج حاسوبي يف تقييم

 -3ما الدرجة الكلية الفاصلة املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة

الدرجة الكلية املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة لألفكار واالنفعاالت

ألبعاد االنفعاالت اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني من اجلنسني

والسلوكيات اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني من اجلنسني يف
ً
أيضا إىل اختبار كفاءة الربنامج
املرحلة الثانوية واجلامعية .ويهدف

يف املرحلة الثانوية واجلامعية؟
 -4ما الدرجة الكلية الفاصلة املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة

نفسه يف تقييم الدرجات املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة ألبعاد

ألبعاد السلوكيات اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني من اجلنسني
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يف املرحلة الثانوية واجلامعية؟

ملفاهيم الدراسة:

حدود الدراسة

التعريفات اإلجرائية ملفاهيم الدراسة
جمموعة البنود املعربة عن احلديث

تتحدد نتائج الدراسة الراهنة من خالل اختيار عينة البحث

 -األفكار السلبية وهي:

من اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية ،والذين ترتاوح
ً
عاما ،وذلك يف حمافظة بين سويف
أعمارهم مابني  15إىل 21

الذاتي الداخلي غري الساري بني الفرد ونفسه ،واليت تتسم بأنها
غري واقعية ،وتظهر بشكل غري إرادي ،وترتبط جبوانب الصحة

التابعة جلمهورية مصر العربية .ومت استخدام ست قوائم لألفكار

اجلسمية ،والذات ،واملستقبل ،والعمل ،والتفاعالت االجتماعية،

واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية والسلبية (إعداد الباحث).

ويتم قياسها من خالل استبانة األفكار السلبية واليت تعد من

وبلغت فرتة اإلجراءات والتطبيق يف املدارس الثانوية واجلامعات
ً
تقريبا ،ومت التطبيق بشكل مجاعي .ويف
مدة التقل عن شهر

تصميم الباحث.
 -األفكار اإلجيابية وهي :جمموعة البنود املعربة عن احلديث الذاتي

النهاية قام الباحث باستخدام برنامج  SPSSاإلحصائي من أجل

الداخلي الساري بني الفرد ونفسه ،واليت تتسم بالواقعية ،والقابلية

حتليل البيانات املستخرجة بعد التطبيق ،وقام بتنفيذ اإلجراءات

للتطبيق ،وترتبط جبوانب حياة الفرد كالتفاعالت االجتماعية،

اإلحصائية اليت تتناسب مع أهداف الدراسة وتساؤالتها ،وكان

والصحة اجلسمية ،والنفسية ،والذات ،والعمل ،واملستقبل ،ويتم

أهمها التحليل العاملي ،والربيعيات.

قياسها من خالل استبانة األفكار اإلجيابية ،واليت تعد من تصميم
الباحث.

املنهج واإلجراءات
استخدمت الدراسة الراهنة املنهج الوصفي االستكشايف؛ والذي

 االنفعاالت السلبية :هي جمموعة البنود املعربة عن االستجاباتً
غالبا ما يصاحبها تغريات سلوكية،
االنفعالية غري السارة اليت

استطاع الباحث من خالله الكشف عن أبعاد كل من األفكار

وجسمية ،وحتدث نتيجة مؤثرات خارجية وداخلية ،ويتم قياسها

واالنفعاالت والسلوكيات لدى عينة الدراسة.
ً
أوال :التصميم البحثي :مت تقسيم جمموعات الدراسة إىل أربع

من خالل استبانة االنفعاالت السلبية ،اليت تعد من تصمصم

جمموعات وهي :ذكور املرحلة الثانوية ،وذكور املرحلة اجلامعية،
وإناث املرحلة الثانوية ،وإناث املرحلة اجلامعية.
ً
ثانيا :عينة الدراسة األساسية :مت اختيار عينة الدراسة حتت

الباحث.
 االنفعاالت اإلجيابية هي :جمموعة البنود املعربة عن االستجاباتً
غالبا ما يصاحبها تغريات سلوكية ،وجسمية،
االنفعالية السارة ،اليت
وحتدث نتيجة مؤثرات خارجية وداخلية ،ويتم قياسها من خالل

مسمى “العينة املتاحة“؛ حيث مت اختيارها بشكل غري عشوائي،
ً
طالبا وطالبة يف املرحلة
واستقر عدد العينة النهائي على ()950

 -السلوكيات السلبية :هي جمموعة البنود املعربة عن بعض األفعال

الثانوية (مراهقة متوسطة) واجلامعية (مراهقة متأخرة)؛ حيث

اللفظية ،واحلركية ،والتعبريية الظاهرة ،واملوجودة يف صورة

بلغ عدد إناث املرحلة الثانوية ( )280طالبة ممن ترتاوح أعمارهن
ً
ً
16عاما ،واحنراف معياري
عاما مبتوسط عمري قدره ،26
بني 17-15

سلبية ،ويتم قياسها من خالل استبانة السلوك السليب ،الذي يعد

 .698,0وبلغ عدد إناث اجلامعة ( )230طالبة ممن ترتاوح أعمارهن
ً
ً
عاما واحنراف معياري .952,0
عاما مبتوسط عمري 75،19
بني 21-18

استبانة االنفعاالت اإلجيابية ،اليت تعد من تصميم الباحث.

من تصميم الباحث.
 السلوكيات اإلجيابية :جمموعة البنود املعربة عن بعض األفعالاللفظية ،واحلركية ،والتعبريية الظاهرة ،واملوجودة يف صورة

ً
طالبا ممن ترتاوح أعمارهم
وبلغ عدد ذكور املرحلة الثانوية ()240
ً
ً
عاما مبتوسط عمري  32،16عاما واحنراف معياري
بني 17-15

يعد من تصميم الباحث.

 .627,0وبلغ عدد ذكور اجلامعة ( )200طالب ممن ترتاوح أعمارهم
ً
ً
عاما واحنراف معياري .921,0
عاما مبتوسط عمري 98،19
بني 21-18

الدراسة االستطالعية

ومت اختيار العينة من الصفوف الدراسية الثالثة يف بعض املدارس

إجيابية ،ويتم قياسها من خالل استبانة السلوك اإلجيابي ،الذي

ً
مراهقا
قام الباحث بعمل دراسة استطالعية على أكثر من 80

الثانوية (بنني  -بنات) مبحافظة بين سويف ،والفرق الدراسية

ومراهقة يف املرحلة الثانوية واجلامعية ،واستطاع من خالل

األربعة يف بعض الكليات التابعة جلامعة بين سويف (كاآلداب،

السؤال املفتوح عن أفكارهم وانفعاالتهم وسلوكياتهم أن جيمع
عديداً من األفكار واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية والسلبية.

االختبارات :اختبار األفكار اإلجيابية ،واختبار األفكار السلبية،

بنداً للسلوكيات السلبية ،و 80بنداً للسلوكيات اإلجيابية .من خالل
ً
وصفا للصورة النهائية اليت استقرت عليها
ماسبق يقدم الباحث

السلوكيات اإلجيابية ،واختبار السلوكيات السلبية ،وذلك لدى ذكور

القوائم ،وذلك من خالل جدول (.)1

املرحلة الثانوية ،واجلامعية ،وإناث املرحلة الثانوية ،واجلامعية.

وسوف يوضح الباحث بنود هذه القوائم لكل جمموعة على حدة يف

وقبل أن نصف هذه القوائم سوف نتطرق إىل التعريفات اإلجرائية

ملحق ( ،)1و( ،)2و( ،)3و (.)4

والعلوم ،واحلقوق ،والتجارة).
ً
ثالثا :وصف الربنامج احلاسوبي :حيتوي الربنامج احلالي على
ً
( )24اختباراً
فرعيا بواقع ( 6اختبارات ×  4جمموعات) ،ومن هذه
واختبار االنفعاالت اإلجيابية ،واختبار االنفعاالت السلبية ،واختبار

وأن يصيغ  35بنداً لألفكار اإلجيابية ،و 37بنداً لألفكار السلبية،
و 23بنداً لالنفعاالت اإلجيابية ،و 30بنداً لالنفعاالت السلبية ،و40
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جدول ( )1أمساء القوائم وعدد بنودها والدرجة الصغرى والعظمى عليها
امساء القوائم لكل جمموعة

م

عدد بنود القائمة

تراوح درجات
القائمة مابني

1

قائمة األفكار اإلجيابية لذكور املرحلة اجلامعية

24

صفر72 :

2

قائمة األفكار اإلجيابية لذكور املرحلة الثانوية

28

صفر84 :

3

قائمة األفكار اإلجيابية إلناث املرحلة اجلامعية

25

صفر75 :

4

قائمة األفكار اإلجيابية إلناث املرحلة الثانوية

19

صفر67 :

5

قائمة األفكار السلبية لذكور املرحلة اجلامعية

22

صفر66 :

6

قائمة األفكار السلبية لذكور املرحلة الثانوية

22

صفر66 :

7

قائمة األفكار السلبية إلناث املرحلة اجلامعية

23

صفر69 :

8

قائمة األفكار السلبية إلناث املرحلة الثانوية

23

صفر69 :

9

قائمة االنفعاالت اإلجيابية لذكور املرحلة اجلامعية

13

صفر39 :

10

قائمة االنفعاالت اإلجيابية لذكور املرحلة الثانوية

15

صفر45 :

11

قائمة االنفعاالت اإلجيابية إلناث املرحلة اجلامعية

14

صفر42 :

 يف نهاية اإلجابة على بنود أي من هذه االختبارات ،تظهر صفحةترشد املشارك للدخول إىل صفحة النتائج ،ويف هذه الصفحة يعرض
الدرجة الكلية للتطبيق على االختبار ،والتفسري املقابل هلذه
الدرجة سواء كانت مرتفعة ،أو متوسطة ،أو منخفضة ،ويعرض
يف الصفحة نفسها جمموعة من املفاتيح املسماة باسم كل بعد من
أبعاد هذا االختبار ،وبداخل كل مفتاح ميكن للمشارك الدخول إىل
نتيجته واالطالع على درجته ،وتفسريها ومعرفة معناها( .ليس
ذلك فحسب بل يستطيع املشارك أن يعرف نقاط الضعف احملددة
داخل هذا البعد .فعلى سبيل املثال إذا تضمن بعد األفكار اإلجيابية
املتعلقة بالدراسة  4بنود ،فقد يتضمن البند األول الفكرة املتعلقة
باملستوى التحصيلي ،وقد يتضمن البند الثاني الفكرة املتعلقة
بقبول املعلمني للطالب ،وقد يتضمن البند الثالث الفكرة املتعلقة
بالقدرة على التنافس الدراسي ،وقد يتضمن البند الرابع الفكرة
املتعلقة بالنجاح الدراسي واإلجناز ...إخل .فليس اخنفاض درجة

12

قائمة االنفعاالت اإلجيابية إلناث املرحلة الثانوية

15

صفر45 :

13

قائمة االنفعاالت السلبية لذكور املرحلة اجلامعية

18

صفر54 :

الطالب يف بعد األفكار اإلجيابي املتعلق بالدراسة يعين أن مجيع هذه

14

قائمة االنفعاالت السلبية لذكور املرحلة الثانوية

22

صفر66 :

اجلوانب السابق ذكرها منخفضة؛ إذ إن فكرة الطالب حنو معلميه

15

قائمة االنفعاالت السلبية إلناث املرحلة اجلامعية

22

صفر66 :

قد تكون سيئة ،وفكرته حنو قدرته التنافسية كذلك ،ولكن فكرته

16

قائمة االنفعاالت السلبية إلناث املرحلة الثانوية

23

صفر69 :

حنو جناحه ،ومستواه التحصيلي جيدة .يف هذه احلالة يستطيع

17

قائمة السلوكيات اإلجيابية لذكور املرحلة اجلامعية

33

صفر99 :

الربنامج أن يستخرج نقاط الضعف املوجودة داخل البعد الواحد،

18

قائمة السلوكيات اإلجيابية لذكور املرحلة الثانوية

49

صفر147 :

19

قائمة السلوكيات اإلجيابية إلناث املرحلة اجلامعية

32

صفر96 :

ويفصل عنها نقاط القوة؛ لريشد املشارك إىل النقاط احملددة

20

قائمة السلوكيات اإلجيابية إلناث املرحلة الثانوية

32

صفر96 :

21

قائمة السلوكيات السلبية لذكور املرحلة اجلامعية

22

صفر 66 :

22

قائمة السلوكيات السلبية لذكور املرحلة الثانوية

33

صفر99 :

23

قائمة السلوكيات السلبية إلناث املرحلة اجلامعية

28

صفر84 :

24

قائمة االسلوكيات السلبية إلناث املرحلة الثانوية

25

صفر75 :

الضعيفة داخل البعد الواحد .ويف النهاية بظهور نقاط الضعف
احملددة ،داخل كل بعد ،تظهر عالمة السماعة ،واليت يستطيع
املشارك بالضغط عليها أن يستمع إىل التوجيهات النفسية اليت قد
ً
أيضا
تساعده على التغلب على جوانب الضعف .يستطيع املشارك
من خالل الربنامج أن يطبع نتيجته الكلية ،وتفسريها ،ونتيجة
كل بعد ،وتفسريه ،ونقاط الضعف احملددة داخل كل بعد .ماعدا

 كيفية التطبيق على الربنامج ،واستخراج الدرجة :مع بدايةفتح الربنامج يطلب من املشارك الدخول ،وعندها تظهر مقدمة
تعريفية بالربنامج ،وبإمكانياته يف الكشف عن األفكار واالنفعاالت
والسلوك ،وأبعادها ،وبقدرته على تقديم التفسريات الكيفية
والتوجيهات النفسية يف حالة ضعف أي من اجلوانب اليت يقيسها،
وبعدها يطلب من املشارك الدخول إىل اجملموعات.
 عند دخول املشارك إىل صفحة اجملموعات ،تظهر التعليماتالصوتية مرة أخرى من أجل إرشاده للدخول إىل اجملموعة اليت
ينتمي إليها ،وبدخول املشارك إىل جمموعته تظهر االختبارات الست
اليت سبق أن حتدثنا عنها( .وعند دخول املشارك لالختبارات الست
عليه أن حيدد االختبار الذي يرغب يف تطبيقه ،ومبجرد الدخول
إىل االختبار تظهر تعليمات هذا االختبار اليت يطلب فيها من
املشارك أن حيدد مقدار األفكار اإلجيابية اليت طرأت عليه يف الشهر
املاضي بالتدرج التالي( :أبداً) ،وتأخذ الدرجة صفر ،وهي تعرب عن

ً
و(قليال) تأخذ درجة واحدة ،وهي
عدم وجود الفكرة اإلجيابية،
ً
تعرب عن وجود الفكرة اإلجيابية بدرجة قليلة ،و(أحيانا) تأخذ
درجتني وهي تعرب عن وجود األفكار اإلجيابية بدرجة متوسطة،
و(كثرياً) تأخذ ثالث درجات ،وهي تعرب عن وجود األفكار اإلجيابية
بدرجة كبرية.
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التوجيهات النفسية فهي قابلة للسماع فقط .يستطيع املشارك
مبجرد االنتهاء من أداء االختبار أن يضغط (عودة) ليعود إىل قائمة
االختبارات األساسية؛ حتى يستطيع استكمال باقي االختبارات،
ً
أيضا أن يضغط (عودة) للخروج إىل اجملموعات يف حالة
ويستطيع
تطبيق مشارك آخر خيتلف عن األول يف املرحلة العمرية أو النوع.

الكفاءة القياسية النفسية ألدوات الدراسة
 أساليب الثبات :اعتمدت الدراسة الراهنة على ثبات إعادةاالختبار ،والقسمة النصفية ،والفا كرونباخ يف حساب ثبات أربع
وعشرين قائمة ،ويوضح جدول ( )2هذه املعامالت .ومن خالل
اجلدول يتضح تراوح معظم معامالت الثبات ما بني ,0 ,9 : 6,0
وهي درجات ثبات مقبولة لدى املراهقني من اجلنسني يف املرحلة
الثانوية واجلامعية.
 أساليب الصدق :وقام الباحث بصدق احملتوى للقوائم الست:ويهدف هذا النوع من الصدق إىل التحقق مما إذا كان جمال سلوكي
معني يتسق حمتواه مع اإلطار النظري ،والدراسات السابقة.
ويذكر لنا (صفوت فرج  )2007،أن هناك مصادر خمتلفة ملقارنة
مضمون االختبار بتعريفات اجملال ،والعناصر املتضمنة فيه ،ومن
هذه املصادر اليت اعتمد عليها الباحث يف تقدير صدق احملتوى

أمحد عبدالعزيز

جدول ( )2يوضح حساب معامالت الثبات لقوائم األفكار واالنفعاالت والسلوك لدى اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية بطريقة إعادة االختبار والقسمة
النصفية وألفا كرونباخ
معامالت الثبات
أمساء القوائم

معامالت ثبات إناث املرحلة الثانوية

معامالت ثبات إناث املرحلة اجلامعية

إعادة االختبار

القسمة النصفية

معامل ثبات ألفا

إعادة االختبار

القسمة النصفية

معامل ألفا

 -1األفكار اإلجيابية

7,0

6,0

7,0

8,0

8,0

7,0

-2األفكار السلبية

8,0

8,0

0 ,9

9,0

8,0

9,0

 -3االنفعاالت اإلجيابية

8,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

-4االنفعاالت السلبية

7,0

6,0

5,0

7,0

7,0

8,0

 -5السلوك اإلجيابي

8,0

7,0

7,0

7,0

7,0

6,0

 -6السلوك السليب

7,0

8,0

8,0

7,0

7,0

8,0

معامالت الثبات

معامالت ثبات ذكور املرحلة الثانوية

معامالت ثبات ذكور املرحلة اجلامعية

إعادة االختبار

القسمة النصفية

معامل ثبات ألفا

إعادة االختبار

القسمة النصفية

معامل ألفا

 -1األفكار اإلجيابية

8,0

7,0

6,0

8,0

7,0

7,0

-2األفكار السلبية

8,0

0 ,9

0 ,9

7,0

7,0

8,0

 -3االنفعاالت اإلجيابية

8,0

7,0

8,0

7,0

7,0

6,0

-4االنفعاالت السلبية

7,0

6,0

5,0

5,0

4,0

3,0

 -5السلوك اإلجيابي

7,0

7,0

8,0

7,0

7,0

6,0

 -6السلوك السليب

8,0

8,0

7,0

8,0

7,0

7,0

السلوكيات اإلجيابية وأبعادها

للقوائم الست( .الرجوع إىل الدراسات واألطر النظرية واالطالع

جدول ( )3النسب املئوية لالتفاق بني احملكمني ألدوات الدراسة

على قوائم األفكار واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية والسلبية،

اسم القائمة

عدد البنود

النسب املئوية املتفق عليها

واالستفادة منها يف صياغة هذه املفاهيم ،ووضع تعريف إجرائي هلا

قائمة األفكار اإلجيابية

30
4
1

% 100
%80
%60

قائمة األفكار السلبية

30
5
2

% 100
%80
%60

قائمة االنفعاالت اإلجيابية

18
2
3

% 100
%80
%60

قائمة االنفعاالت السلبية

25
4
1

% 100
%80
%60

قائمة السلوكيات اإلجيابية

55
15
10

% 100
%80
%60

قائمة السلوكيات السلبية

35
2
3

% 100
%80
%60

وألبعادها) .كما عرضت القوائم الست على احملكمني املتخصصني
يف اجملال ،وقد أقر احملكمون كفاءة القوائم ،وذلك يف إطار بعض
التعديالت اليت أدخلت على صياغة بعض البنود كإدخال أو حذف
كلمات الختل باملعنى ،باإلضافة إىل اختصارهم لبعض البنود
ً
وضوحا.
الطويلة ،واقرتاح توضيح معاني غامضة بكلمات أكثر
وأخرياً حذفت مجيع البنود اليت اختلف عليها احملكمون وانتهى
الباحث يف صياغته إىل البنود اليت اتفق عليها مجيع احملكمني.
وقد أسفرت نتيجة التحكيم عن التالي:
 الصدق العاملي جلميع القوائم :مت التأكد من الصدق العامليألربع وعشرين قائمة؛ حيث مت حساب الصدق العاملي للقوائم
الست داخل كل جمموعة على حدة ،ومت إجراء التحليل العاملي
هلذه القوائم بطريقة املكونات األساسي “هلوتيلنج“ ،واليت يستخلص
فيها كل عامل أقصى تباين ممكن (فرج .)209 :1991 ،ومت قبول
البنود املتشبعة على العوامل عند درجة  ،35,0وحددت العوامل
اليت اليقل جذرها الكامن عن واحد صحيح من خالل حمك
كايزر  .Kaiserومت تدوير هذه العوامل تدويراً متعامداً بطريقة
الفارمياكس؛ حتى تكون هذه العوامل أكثر استقراراً ،وهلا من
الداللة النفسية ما خيدم خطة البحث وهدفه ،وهو نفس ما أكده
كل من ثرستون ،وكاتل (عالم .)2003 ،ومن خالل هذا الصدق مت
استخالص األبعاد املتعلقة باألربع وعشرين قائمة ،وسوف يوضح
الباحث قيم تشبعات البنود على األبعاد ،واجلذور الكامنة يف

املالحق رقم ( ،)5و( ،)6و( .)7بينما يلخص لنتائج الصدق العاملي
من خالل جدول ( ،)4و( ،)5و( ،)6و( )7واليت من خالهلا تتضح
أرقام البنود اجملمعة واملكونة لكل بعد داخل كل قائمة من قوائم
البطارية.

ً
رابعا :اإلجراءات
مت التطبيق داخل املدراس الثانوية ،واجلامعات بعد املوافقة
الرمسية من اجلهات املختصة ،واستغرق التطبيق مدة زمنية ال
ً
تقريبا ،وبالشكل اجلماعي ،وساعد يف هذا التطبيق
تقل عن شهر
بعض الزمالء األخصائيني النفسيني وذلك يف وجود الباحث حتى
يضمن دقة املعلومات.
 -مت مجع هذه البيانات ،وتفريغ االستمارات على برنامج

203

التقييم والتوجيه النفسي لألفكار واالنفعاالت والسلوك

جدول( )4تشبع البنود على أبعاد قوائم األفكار اإلجيابية والسلبية لدى اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية
بنود أبعاد األفكار
البنود املتعلقة بالدراسة

البنود املتعلقة بالذات

البنود املتعلقة بالعالقات االجتماعية

البنود املتعلقة باملستقبل

البنود املتعلقة بالصحة

1

األفكار السلبية لذكور ثانوي

19 -11 -8 -1

21-18-14 -6- 4

22 -15 – 10 – 7 -3

20 - 17 – 13 –5

16 – 12 – 9– 2

2

األفكار السلبية لذكور جامعة

20 - 16 -13 -9 -3

19-11 -5- 2

22 -15 – 12 – 8 -6

18 - 14 – 10 –7

21 – 17 – 4– 1

3

األفكار السلبية إلناث ثانوي

20 -14 -10 -4 -1

23 - 16 -12 -8- 5

17 -13 – 9 – 6 -3

22 -19 – 11 – 7

19 – 18 – 15 – 2

4

األفكار السلبية إلناث جامعة

21- 17 -14 -11 -4 -1

20 -9- 6

23 -16 – 10 – 7 -3

19 – 13 –8

22 -18 -15 – 12 – 5– 2

5

األفكار اإلجيابية لذكور ثانوي

24 - 20 -16 -12 -10 -6 -2

28 -23 -18 -15 -9- 4

25 -19 – 11 – 5 -1

27 – 22 -17 – 14 – 8

26 -21 – 13 – 7 – 3

6

األفكاراإلجيابية لذكور جامعة

20 -17 -13 -10 -6 -2

23 -15 -12 -8- 4

24 -16 – 9 – 5

22– 19 -14 – 11 – 7

21 – 18 – 3 – 1

7

األفكاراإلجيابية إلناث ثانوي

16 -13 – 11 -8 -5 -4 – 1

18 -15 -12- 2

19 -10 -7 -3

17-14-9 -6

مل يتشبع على هذا البعد أي بند من البنود

8

األفكار اإلجيابية إلناث جامعة

22 -19 -15 -10 -6 -3

21 -14 -9- 4

24 -17 – 11 – 5 -2

25 – 20 -16 – 13 – 8

23 -18 – 12 – 7 – 1

قوائم األفكار

جدول( )5تشبع البنود على أبعاد قوائم االنفعاالت اإلجيابية والسلبية لدى اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية
بنود ابعاد االنفعاالت االجيابية
م

البنود املتعلقة باحلزن

البنود املتعلقة باخلجل

البنود املتعلقة باخلوف

البنود املتعلقة بالغضب

1

االنفعاالت السلبية لذكور ثانوي

18 - 16 – 14 -12 – 5 -4 -3 -2 -1

19 - 15 – 13 -11-9

20 - 17 – 8 – 7

22 – 21 – 10 -6

قوائم االنفعال

2

االنفعاالت السلبية لذكور جامعة

18-15 – 14 – 12 -10 – 5 -4 -3 -2 -1

16-11- 9-8

17-13 – 7 – 6

مل تتشبع بنود على هذا البعد

3

االنفعاالت السلبية إلناث ثانوي

19 -18 – 16 – 14 -12 – 5 -4 -3 -2 -1

20 - 15 – 13 -11-9

21 - 17 – 8 – 7

23 – 22 – 10 -6

4

االنفعاالت السلبية إلناث جامعة

20 -18 – 17 – 15 -12 – 5 -4 -3 -2 -1

19 -14 -13 -11 -9

16 – 8 – 7

22 – 21 – 10 -6

البنود املتعلقة بالسعادة

البنود املتعلقة بالرضا

البنود املتعلقة باحلب

--------

5

االنفعاالت اإلجيابية لذكور ثانوي

9 -7 -5 -2 -1

15-14-13 – 12 -10 – 8 – 6

11 -4-3

--------

6

االنفعاالت اإلجيابية لذكور جامعة

13 -9 -7 -5 -2 -1

12 -10 – 8 – 6

11 -4-3

--------

7

االنفعاالت اإلجيابية إلناث ثانوي

9 -7 -5 -2 -1

15-14-13 – 12 -10 – 8 – 6

11 -4-3

--------

8

االنفعاالت اإلجيابية إلناث جامعة

12 -9 -7 -5 -2 -1

14-13 -10 – 8 – 6 :

11 -4-3

--------

بنود ابعاد االنفعاالت االجيابية
م

قوائم االنفعال

جدول( )6تشبع البنود على أبعاد قوائم السلوكيات اإلجيابية لدى اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية
بنود أبعاد
السلوك االجيابية

البنود املتعلقة
باملواجهة

البنود املتعلقة
بالسلوك االجتماعي البناء

البنود املتعلقة
باالهتمام بالصحة

البنود املتعلقة
باالجتهاد

البنود املتعلقة
بالتدين

البنود املتعلقة
بتنمية الذات

-12 -11 -8-6-5 -2

36-35-32-25-19-18-16 -10

31 -27 – 15 –9

-37 – 34 – 30 -29

– 24 – 23 – 21

– 33 – 14 – 13

22 - 20 -17

46 -44 -43 -39-

– 45-41

42 -40-38

49-28 -26

48 -47

25 -24 -17 -16 -15 -14 -12

33-30-18

– -26 -23 -22 -5

_

32-21-11-10

29 -26 -23 -16 -13 – 11

_

29 -24 -13 -12

28 -16 -9 -5

م

قوائم السلوك

1

السلوك اإلجيابي لذكور ثانوي

2

السلوك اإلجيابي لذكور جامعة

13 -9 -8 -7 -6

3

السلوك اإلجيابي إلناث ثانوي

12-8-7-6

4

السلوك اإلجيابي إلناث جامعة

البنود املتعلقة
باإلجناز األكادميي

البنود املتعلقة
باستثمار الوقت
_

7–4–3–1

31 -27 -20 -19

_

4 – 3 -2– 1
29 -28

-7 -6 -4 -3 -2 -1
14 -11

-20 -19 -5 -4 -3 -2 -1
28 -27 -25 -24 -22

32-18 -17 -15 -14

-25 -23 -21 -20

-18 -17 -15

27 -26

32 -19

31 -30 -21 -10 -9

_

_

31 -30 -22 -10 -8

_

_

جدول( )7تشبع البنود على أبعاد قوائم السلوكيات السلبية لدى اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية
بنود أبعاد
السلوك السليب
م

قوائم السلوك

1

السلوك السليب لذكور ثانوي

2

السلوك السليب لذكور جامعة

3

السلوك السليب إلناث ثانوي

4

السلوك السليب إلناث جامعة
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البنود املتعلقة
بالعدوان
-22 -21 -9 -4 -1
32 -27
-16 -15 -4 -1
22 -20
-17 -16 -6 -3 -1
25 -22
-22 -21 -9 -4 -1
28 -26

البنود املتعلقة باالنسحاب

البنود املتعلقة

البنود املتعلقة

بإيذاء الذات

بالعزلة

البنود املتعلقة باإلهمال

البنود املتعلقة بسلوكيات املخاطرة
السلبية

28 -19 -17 -6 -5 -3 -2

26 -18 -7

15 -14 -11 -8

31 -25 -24 -23 -20 -16 -12 -10

33 – 30 -29 – 13

13 -6 -5 -3 -2

_

12 -11 -9 -7

21 -19 -18 -17 -14 -10 -8

_

23 -13 -2

21 -14 -4

12 -11 -9 -5

24-20-19-18-15- 10 -8 -7

_

19 -10 -6 -5 -3 -2

18 -14 -7

16 -15 -12 -8

27-25-24-23-20- 17 -13 -11

_

أمحد عبدالعزيز

 ,SPSSوإجراء األساليب اإلحصائية املناسبة الستخراج األبعاد،

من انتباهه.

والربيعيات ،باإلضافة للسعي إىل حتويل مجيع هذه الدرجات

 -مل يقتصر دور الباحث على إعطاء البيانات الكمية والكيفية

احملسوبة باالختبارات الورقية إىل اختبارات تقييمية باحلاسب

فقط للربنامج ،بل وضع التصور األساسي لكيفية عرض هذه

اآللي.

االختبارات واجملموعات بهذا الشكل النهائي ،وتصنيفة األبعاد،

 -يف البداية مت االطالع على بعض الربامج احلاسوبية يف القياس

ومفاتيح الدخول واخلروج ،وعرض النتائج الكمية والكيفية،

والتقويم النفسي ،لالستفادة منها يف إعداد وتصميم هذا الربنامج،

املكتوبة واملسموعة بشكل معني ،واختيار األلوان اخلاصة بكل

وكان ملقياس وكسلر اإللكرتوني (إعداد حممد أمحد صديق)

اختبار.

استفاده كبرية عند إعداد هذا العمل .وكان من الضروري التواصل

 -ويف النهاية متت مراجعة البنود ،وأبعاد االختبارات ،والدرجات،

مع أحد املتخصصني يف جمال احلاسب اآللي؛ للقيام بربجمة هذا

والتفسريات الكيفية املقابلة لكل درجة واخلاصة بكل بند أو بعد.

العمل ،وحتويله من تقييم نفسي يدوي ،إىل تقييم باستخدام

ومتت مراجعة الدخول واخلروج من الربنامج وإىل اجملموعات ،أو

احلاسب اآللي .وقد مت تغذية هذا الربنامج جبميع املعلومات اليت

إىل االختبارات ،ومراجعة األلوان اخلاصة بكل اختبار ،ومراجعة

توصل هلا الباحث ،ومنها البنود املصاغة لكل اختبار ،والدرجات

مرونة الربنامج يف العمل ،وسهولة وسالسة فهم املشاركني له.

الكلية (املرتفعة ،واملتوسطة ،واملنخفضة) لكل اختبار ،ومتوسط
الدرجات الكلية لكل بعد موجود داخل كل اختبار(مرتفعة،

ً
خامسا :األساليب اإلحصائية

متوسطة ،منخفضة) وختتلف هذه الدرجات واألبعاد والبنود

استخدمت الدراسة الراهنة أسلوبني أساسيني للتحليل اإلحصائي،

باختالف اجملموعات األربعة.
ً
أيضا يف هذه املرحلة بوضع التفسريات الكيفية
 -قام الباحث

ومنها التحليل العاملي الستخراج األبعاد اخلاصة بكل اختبار،
والربيعيات (األعلى واألدني) ،واليت استطاع الباحث من خالهلا

اليت تفسر معنى الدرجة للمشارك ،وقد وضعت هذه التفسريات

حتديد املرتفعني واملنخفضني واملتوسطني يف كل اختبار ،ويف كل

الكيفية يف إطار التعريفات اإلجرائية لكل من األفكار واالنفعاالت

بعد.

والسلوك ،ليس ذلك فحسب بل ويف إطار التعريفات اإلجرائية
لألبعاد املوجودة داخل هذه االختبارات.

نتائج الفرض األول

 -وبعد االنتهاء من التصميم املبدئي للربنامج مت التطبيق على

سعت الدراسة الراهنة للكشف عن الدرجات املرتفعة واملتوسطة

عينة من املراهقني ،واليت بلغ عددها أكثر من  100مشارك؛ وذلك

واملنخفضة يف كل من قائمة األفكار واالنفعاالت والسلوكيات

من أجل اكتشاف الصعوبات اليت تواجه املراهق عند األداء على

اإلجيابية والسلبية ،وذلك لدى املراهقني من اجلنسني باستخدام

الربنامج ،ومل تظهر صعوبات بارزة واجهت املشاركني يف األداء عليه،

احلاسب اآللي ،وجاء جدول ( )8يوضح ذلك.

ولكن ظل هناك تعليق مشرتك بني املشاركني يف حالة اخنفاض

إن أهم مايتضح من خالل جدول ( )8هو توصل الدراسة الراهنة

درجاتهم يف اجلوانب اإلجيابية ،أو ارتفاع درجاتهم يف اجلوانب

إىل الربيعيات اليت يتحدد من خالهلا ارتفاع أو توسط أو اخنفاض

السلبية ,وهو “ملاذا مل يقدم لنا الربنامج احلل هلذه املشكالت اليت

الدرجة الكلية للمراهق على أي من قوائم األفكار واالنفعاالت

تواجهنا ،وماذا نفعل من أجل أن نتغلب على هذا  ...إخل“.

والسلوكيات اإلجيابية والسلبية ،وذلك يف إطار مقارنة املراهق

 -هذا السؤال األخري الذي طرحه املشاركون كان املصدر األساسي

بأقرانه يف أي من العمر أو النوع .تلك الربيعيات اليت يستطيع

إلضافة جزء جديد إىل هذا الربنامج ،وهذا هو التوجيه النفسي.

الربنامج احلاسوبي أن يقيم يف ضوئها ،ويف حالة اخنفاض الدرجة

 -ومن ضمن الصعوبات اليت واجهت الباحث يف صياغة هذه

كما هو حمدد يف اجلدول على أي من هذه القوائم ،يستطيع الربنامج

التوجيهات النفسية أنها تتطلب األطر النظرية النفسية العلمية
ً
شخصا ما وال تناسب اآلخر،
اليت تقوم عليها ،وأنها قد تناسب

أن يوجه املشارك ،تلك التوجيهات النفسية اليت وضعت يف إطار
وجود القصور يف أي متغري من هذه املتغريات.

باإلضافة إىل جدة الفكرة يف برامج احلاسوب ذات الطبيعة
التقييمية النفسية خباصة على املستوى العربي؛ لذلك استعان

نتائج الفرض الثاني

الباحث بعديد من األطر النظرية النفسية العامة اليت تعاجل

سعت الدراسة الراهنة للكشف عن الدرجات املرتفعة واملتوسطة

مشكالت الفكر واالنفعال والسلوك ،وكيفية مواجهتها ،وحرص أن
ً
ً
نافعا جلميع أفراد هذه املرحلة ،وهو جائز
عاما
يكون التوجيه

واملنخفضة على قوائم أبعاد األفكار اإلجيابية والسلبية ،وذلك لدى
املراهقني من اجلنسني باستخدام احلاسب اآللي ،وجاء جدول ()9

ً
وفقا ملا أشار له أكينادي ،وسوكان ،وأوسارينرن حول خصائص

يوضح ذلك.

التوجيه النفسي (.)Akinade, Sokan, & Osarenren, 1996

من خالل جدول ( )9توصلت الدراسة الراهنة إىل الربيعيات اليت

 -وصيغت هذه التوجيهات بشكل مسموع وليس بشكل مقروء،

يتحدد من خالهلا ارتفاع أو توسط أو اخنفاض درجة كل بعد من

وذلك لغرض معني ،حتى يتمكن املشارك من مساع النصيحة،

أبعاد األفكار اإلجيابية والسلبية ،وذلك يف إطار مقارنة املراهق

فإن كانت يف بؤرة اهتمامه كرر مساعها واهتم بتسجيلها ،فتؤثر
يف حياته بشكل أكرب ،وإن مل تتناسب معه فلن تشغل حيزاً كبرياً

بأقرانه يف أي من العمر أو النوع .تلك الربيعيات اليت يستطيع
الربنامج احلاسوبي أن يقيم يف ضوئها الدرجة املتعلقة بأفكار
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جدول ( )8الدرجات الكلية الفاصلة للمرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على قوائم األفكار واالنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية والسلبية لدى اجلنسني
الدرجة الكلية
للربيعيات
م
-1

اجملموعات وأمساء
االختبارات

الربيع األدنى

الدرجة مابني االعلى

الربيع األعلى

فأقل

واالدنى

فأعلى

م

اجملموعات وأمساء
االختبارات

أ-

األفكار اإلجيابية

43

44:68

69

ب_

األفكار السلبية

14

26 :15

27

ج_

االنفعاالت اإلجيابية

23

36 :24

37

د_

االنفعاالت السلبية

16

39 :17

40

ه_

السلوكيات اإلجيابية

76

127 :77

128

و-

السلوكيات السلبية

15

48 :16

49

-3

إناث املرحلة الثانوية

واألدنى

ذكور املرحلة اجلامعية

-2

ذكور املرحلة الثانوية

الدرجة الكلية
للربيعيات

الربيع األدنى

الدرجة مابني األعلى

الربيع األعلى

أ-

األفكار اإلجيابية

ب_

األفكار السلبية

ج_

االنفعاالت اإلجيابية

د_

االنفعاالت السلبية

ه_

السلوكيات اإلجيابية

و-

السلوكيات السلبية

-4

إناث املرحلة اجلامعية

40

57:41

58

16

29 :17

30

20

31 :21

32

16

31 :17

32

47

84 :48

85

14

29 :15

30

أ-

األفكار اإلجيابية

36

43:37

44

ب_

األفكار السلبية

12

39 :13

40

أ-

األفكار اإلجيابية

43

60:44

61

ب_

األفكار السلبية

16

29 :17

30

ج_

االنفعاالت اإلجيابية

24

35 :25

36

ج_

االنفعاالت اإلجيابية

22

32 :23

34

د_

االنفعاالت السلبية

20

45 :21

46

د_

االنفعاالت السلبية

22

43 :23

44

ه_

السلوكيات اإلجيابية

51

82 :52

83

ه_

السلوكيات اإلجيابية

50

83 :51

84

و-

السلوكيات السلبية

15

42 :16

43

و-

السلوكيات السلبية

14

43 :15

44

جدول ( )9الدرجة الكلية الفاصلة للمرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على قوائم أبعاد األفكار اإلجيابية والسلبية لدى اجلنسني
املتعلقة بالدراسة

أبعاد االفكار

بالعالقات اجتماعية

بالذات

بالصحة

باملستقبل

الربيع
اجملموعات
واالختبارات
1

2

3

4

5

6

7

8

األدنى

مابني األقل

األعلى

األدنى

مابني األقل

األعلى

األدنى

مابني االقل

األعلى

االدنى

مابني األقل

األعلى

األدنى

مابني األقل

األعلى

قأقل

واألعلى

فأكثر

قأقل

واألعلى

فأكثر

قأقل

واألعلى

فأكثر

قأقل

واألعلى

فأكثر

قأقل

واألعلى

فأكثر

3

5:4

6

1

4:2

5

2

6:3

7

3

5:4

6

2

4:3

5

4

7:5

8

3

5:4

6

1

4:2

5

4

6:5

7

2

5:3

6

4

7:5

8

3

6:4

7

2

7:3

8

3

6:4

7

2

5:3

6

5

9:6

10

صفر

2:1

3

2

5:3

6

3

5:4

6

4

7:5

8

11

16:12

17

11

12:14

15

8

11:9

12

7

12:8

13

6

11:7

12

8

13:9

14

9

12:10

13

5

8:6

9

9

12:10

13

6

11:7

12

13

16:14

17

8

9

10

7

8

9

7

9:8

10

-

-

-

8

13:9

14

6

9:7

10

7

11:8

12

8

13:9

14

7

10:8

11

األفكار السلبية لذكور
ثانوي
األفكار السلبية لذكور
جامعة
األفكار السلبية إلناث
ثانوي
األفكار السلبية إلناث
جامعة
األفكار اإلجيابية لذكور
ثانوي
األفكار اإلجيابية لذكور
جامعة
األفكار اإلجيابية إلناث
ثانوي
األفكار اإلجيابية إلناث
جامعة

جدول ( )10الدرجة الكلية الفاصلة للمرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على قوائم أبعاد االنفعاالت السلبية لدى اجلنسني
أبعاد االنفعال السليب

باخلجل

متعلقة باحلزن

بالغضب

باخلوف

الربيع
األدنى
م

األوسط

األعلى

األدنى

األوسط

األعلى

األدنى

األوسط

األعلى

األدنى

األوسط

األعلى

اجملموعات واالختبارات

1

انفعاالت ذكور ثانوى

6

15:7

16

5

8:6

9

3

6:4

7

2

5:3

6

2

انفعاالت ذكور جامعة

7

16:8

17

4

7:5

8

3

6:4

7

---

----

----

3

انفعاالت إناث ثانوي

8

17:9

18

5

10:6

11

4

7:5

8

3

6:4

7

4

انفعاالت إناث جامعة

8

19:9

20

5

10:6

11

3

6:4

7

3

6:4

7
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جدول ( )11الدرجة الكلية الفاصلة للمرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على قوائم أبعاد االنفعاالت اإلجيابية لدى اجلنسني
متعلقة بالسعادة

أبعاد االنفعال االجيابي

بالرضا

باحلب

الربيع

م

األدنى

األعلى

األوسط

األوسط

األدنى

األدنى

األعلى

األعلى

األوسط

اجملموعات واالختبارات
1

انفعاالت ذكور ثانوى

6

11:7

12

3

6:4

7

11

16:12

17

2

انفعاالت ذكور جامعة

8

13:9

14

3

6:4

7

6

9:7

10

3

انفعاالت إناث ثانوي

6

11:7

12

3

6:4

7

11

17:12

18

4

انفعاالت إناث جامعة

8

13:9

14

3

6:4

7

9

12:10

13

جدول ( )12الدرجة الكلية الفاصلة للمرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على قوائم أبعاد السلوكيات اإلجيابية لدى اجلنسني
ابعاد السلوك االجيابي

املتعلقة باملواجهة

الربيع

باالجتهاد

باالهتمام بالصحة

بالتدين

بالسلوك االجتماعي البناء

بتنمية الذات

باستثمار الوقت ,واالجناز

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

1

السلوك اإلجيابي لذكور ثانوي

14

23:15

24

8

15:9

16

11

16:12

17

9

14:10

15

7

10:8

11

20

31:21

32

6

9:7

10

2

السلوك اإلجيابي لذكور جامعة

8

11:9

12

13

22:14

23

-

-----

--

4

5

6

5

8:6

9

13

18:14

19

4

7:5

8

3

السلوك اإلجيابي إلناث ثانوي

6

9:7

10

18

27:19

28

10

13:11

14

-

--

-

5

10:6

11

12

15:13

16

-

--

-

4

السلوك اإلجيابي إلناث جامعة

13

20:14

21

7

12:8

13

11

14:12

15

6

9:7

10

5

8:6

9

9

10:8

11

--

--

-

اجملموعات
واالختبارات

جدول ( )13الدرجة الكلية الفاصلة للمرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على قوائم أبعاد السلوكيات السلبية لدى اجلنسني
ابعاد السلوك السليب

بالعزلة

املتعلقة بالعدوان

بإيذاء الذات

باالنسحاب

املخاطرة

اإلهمال

الربيع
د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

د

س

ع

1

السلوك السليب لذكور ثانوي

3

8:4

9

1

4:2

5

4

9:5

10

2

3

4

6

13:7

14

1

2

3

2

السلوك السليب لذكور جامعة

2

5:3

6

1

4:2

5

3

6:4

7

--

--

--

5

12:6

13

-

--

--

3

السلوك السليب إلناث ثانوي

3

8:4

9

2

5:3

6

2

6:3

7

3

4

5

6

13:7

14

-

--

--

4

السلوك السليب إلناث جامعة

2

7:3

8

1

4:2

5

2

7:3

8

3

4

5

6

13:7

14

-

--

--

اجملموعات
واالختبارات

املراهق حنو ذاته ،ومستقبله ،وعالقاته االجتماعية ،وصحته،

تلك الربيعيات اليت يستطيع الربنامج احلاسوبي أن يقيم يف ضوئها

ودراسته ،وذلك سواء على املستوى اإلجيابي أو السليب ،ويف حالة

الدرجة املتعلقة بانفعاالت املراهق سواء كانت سلبية مثل احلزن،

وجود القصور يف أي من هذه األبعاد ،يستطيع الربنامج أن يوجه
ً
ً
نفسيا ويعطي له احلل النفسي املناسب.
توجيها
املشارك

واخلوف ،واخلجل ،والغضب ،أو كانت إجيابية مثل السعادة ،واحلب،
ً
وفقا
والرضا .ويف حالة وجود اضطراب يف أي من هذه األبعاد

نتائج الفرض الثالث

ً
أيضا للكشف عن الدرجات املرتفعة
سعت الدراسة الراهنة
واملتوسطة واملنخفضة على قوائم أبعاد االنفعاالت اإلجيابية
والسلبية ،وذلك لدى املراهقني من اجلنسني باستخدام احلاسب

ً
توجيها
للدرجات السابقة ،يستطيع الربنامج أن يوجه املشارك
ً
نفسيا ويعطي له احللول النفسية املبنية على أسس نظرية علمية.

نتائج الفرض الرابع

ً
أيضا للكشف عن الدرجات املرتفعة
سعت الدراسة الراهنة

اآللي ،وجاء اجلدوالن ( )11( ،)10يوضحان ذلك.

واملتوسطة واملنخفضة على قوائم أبعاد السلوكيات اإلجيابية

من خالل اجلدولني السابقني يتضح ارتفاع أو توسط أو اخنفاض

والسلبية ،وذلك لدى املراهقني من اجلنسني باستخدام احلاسب

الدرجة على كل بعد من أبعاد االنفعاالت اإلجيابية والسلبية،

اآللي ،وجاء اجلدوالن ( )13( ،)12يوضحان ذلك.

وذلك يف إطار مقارنة املراهق بأقرانه يف أي من العمر أو النوع.

من خالل اجلدولني السابقني يتضح ارتفاع أو توسط أو اخنفاض
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الدرجة على كل بعد من أبعاد السلوكيات اإلجيابية والسلبية،

وسيطة ،ويشري كل من جوديث بيك ،وآرون بيك إىل املعتقدات

وذلك يف إطار مقارنة املراهق بأقرانه يف أي من العمر أو النوع.

وأنواعها ودورها يف ظهور األفكار واالنفعاالت والسلوك من خالل

تلك الربيعيات اليت يستطيع الربنامج احلاسوبي أن يقيم يف ضوئها
الدرجة املتعلقة بسلوكيات املراهق سواء كانت إجيابية مثل سلوك

خمططات أو معتقدات جوهرية

املواجهة ،واالجتهاد ،والتدين ،واالهتمام بالنظافة ،وتنمية الذات،
والسلوك االجتماعي البناء ،واستثمار الوقت .أو كانت سلوكيات
سلبية مثل العدوان ،واالنسحاب ،والعزلة ،واملخاطرة ،وإيذاء الذات،
ً
وفقا
واإلهمال ،ويف حالة وجود اضطراب يف أي من هذه األبعاد

ً
توجيها
للدرجات السابقة ،يستطيع الربنامج أن يوجه املشارك
ً
نفسيا ويعطي له احللول النفسية املبنية على أسس نظرية علمية.

معتقدات وسيطة

املوقف

األفكار التلقائية

األرجاع االنفعالية والفسيولوجية
واألفعال السلوكية

(بيك ،بيك)38 :2000 ،

النموذج التالي:

مناقشة وتفسري النتائج

مناقشة وتفسري نتائج التساؤل الثاني :مت التحقق من اإلجابة

مناقشة وتفسري نتائج التساؤل األول :مت التحقق من اإلجابة عن

عن التساؤل الثاني الذي طرحته الدراسة الراهنة ،وقد اتضحت

التساؤل األول الذي طرحته الدراسة الراهنة ،وقد اتضحت الدرجات

الدرجات الفاصلة الكلية لكل من املرتفعني واملتوسطني

الفاصلة الكلية لكل من املرتفعني واملتوسطني واملنخفضني على

واملنخفضني على قوائم أبعاد األفكار اإلجيابية والسلبية لدى

قوائم األفكار واالنفعاالت والسلوك اإلجيابي والسليب لدى املراهقني

املراهقني من اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية .وقد

من اجلنسني يف املرحلة الثانوية واجلامعية .تلك الدرجات اليت
مت إمداد الربنامج احلاسوبي بها ليكون قادراً على التقييم النفسي

جاءت نتائج الدراسات السابقة تدعم نتائج الفرض الثاني،
فأشارت دراسة (قاسم )2009 ،ألبعاد التفكري اإلجيابي لدى عينة

املبين على أسس تتبع املنهج العلمي .وقد جاءت نتائج الدراسات

من طالب اجلامعة املصريني ،وقد تضمن املقياس املستخدم عدة

السابقة تدعم نتائج الفرض األول ،من قدرة هذه القوائم على

أبعاد من األفكار اإلجيابية منها :األفكار املتعلقة بالتفاؤل ،واألفكار

التقييم النفسي لألفكار اإلجيابية والسلبية ،وذلك كما أشار

املتعلقة بالشعور بالرضا ،واملتعلقة بالضبط االنفعالي ،والتحكم

إليه بعض الباحثني (Osman, Gutierrez, Jiandani, Kopper,

يف العمليات العقلية ،واملتعلقة باحلب ،والتعلم ،والتفتح املعريف،

 )Barrios & Linden, 2003عند كشفهم عن صدق قوائم األفكار

واملتعلقة بالتقبل اإلجيابي لالختالف عن اآلخرين .يف الوقت

السلبية واإلجيابية لدى املراهقني األسوياء ،وجاءت نتائج الدراسة

الذي توصل فيه هوجيندورن ،وولتريس ،وفريفوت ،وبرنس،

لتؤكد صدق هذه القوائم وثباتها وقدرتها على التقييم النفسي.

وبوير ،وآخرون إىل وجود أبعاد لألفكار اإلجيابية والسلبية ،ومن

باإلضافة لنتائج التقييم النفسي لقوائم األفكار اإلجيابية أو

ضمن أبعاد األفكار السلبية ،تلك األفكار املتعلقة بالتهديد اجلسدي،

السلبية واليت جاء بها كل من سنيدر ،وكروسون ،وأرجيمبيو،

واخلوف من احلوادث ،أو املوت ،أو االضطراب النفسي ،أو نظرة

وجولي ،وباكستون (Snyder & Crowson, 1997; Argembeau,

اآلخرين ونقدهم السليب ،أو عدم جودة احلياة ،أو حماولة إيذاء

 )2009; Jolly, 1996; Paxton, 2008وقد دعمت نتائج دراسة

اآلخرين ،مقارنة باألفكار اإلجيابية مثل األفكار املتعلقة باملستقبل

جارنفيسكي وكاراج وسبنهوفن (Garnefski, Kraaij&Spinhoven,

املشرق ،واحلياة السعيدة ،وتوقع األشياء اجليدة (Hogendoorn,

 )2001ماجاءت به نتائج الفرض األول من قدرة استخبار التنظيم

 .)Wolters, Vervoort, Prins, Boer,et al, 2010من خالل

االنفعالي على التقييم النفسي النفعاالت املراهقني ،وماأشار إليه

مناقشة الفرض الثاني ونتائج الدراسات السابقة ،نتوصل إىل أن

كل من مسيث ،وبويك ،وكوبني ،وميكيلني ،وشوتني ومالوف من

املنشأ األساسي الذي يغذي هذه األفكار لدى مجيع البشر يف مجيع

قدرة املقياس االنفعالي التقييمي ،واملقياس االنفعالي العدائي على

الثقافات هو املعتقدات العقالنية والالعقالنية اليت توجد بشكل

التقييم النفسي الوجداني والتمييز بني املرتفعني واملنخفضني

متشابه بني األفراد .فطريقة تفكري الفرد بشكل مأساوي قد ينتج

عليه (Smits, Boeck, Kuppens & Mechelen, 2002; Schutte,

عنه أفكار سلبية متعلقة باحلياة ،أو الصحة ،واعتقاده بقدرته

ً
أيضا نتائج دراسة إيبس ،وبارك ،وهوستون،
 .)Malouffودعمت

على التحمل قد ينتج عنه أفكار إجيابية تتعلق بتحمل العقبات

ورابك ،وفورجايز ما جاءت به نتائج الفرض األول ،من قدرة

والضغوط ،أما فيما يتعلق باختالف بعض أبعاد هذه األفكار من

مقياس السلوك اإلجيابي إليبس ،والتنظيم السلوكي على التقييم

دراسة ألخرى ،فقد تكون الثقافة هي السبب الرئيس الثاني وراء

النفسي لسلوكيات املراهقني ومتييزهم (Epps, Park, Huston

ذلك ،فإن اجملتمعات اليت تكثر فيها املعتقدات الالعقالنية املتعلقة

( .)& Ripke, 2003 & Forgays & Bonaivto, 1993وتفسر هذه

بالقوى اخلارقة والسحر والشعوذة سوف يكون حمتوى معتقدات
ً
ً
متاما عن تلك اجملتمعات اليت ال تعرتف بذلك
خمتلفا
وأفكار أفرادها

من معتقدات؛ حيث يتكون لدى األفراد يف بداية الطفولة معتقدات
ً
ً
عمقا
شيئا أكثر
عن أنفسهم واآلخرين والعامل ،وتعد املعتقدات

(.)Yurica & Ditomasso, 2005
مناقشة وتفسري نتائج التساؤلني الثالث والرابع :مت التحقق من

فهي مفاهيم أساسية وراسخة وعميقة وقد تكون جوهرية أو

اإلجابة عن التساؤل الثالث الذي طرحته الدراسة الراهن،ة وقد

النتائج من خالل ما يكمن وراء هذه األفكار واالنفعاالت والسلوك
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اتضحت الدرجات الفاصلة الكلية لكل من املرتفعني واملتوسطني

اليت تضمن له صحة هذا القرار ،وكيفية التعامل مع الغضب

واملنخفضني على قوائم أبعاد االنفعاالت والسلوكيات اإلجيابية

والعدوان والعنف ،واستبدال هذه الطاقة السلبية بأخرى إجيابية

والسلبية لدى املراهقني من اجلنسني يف املرحلة الثانوية

(إبراهيم 1998 ،؛ الشناوي1996 ،؛ كوروين ،رودل ،باملر2008 ،؛ ليهي،

واجلامعية .وقد جاءت نتائج الدراسات السابقة تدعم نتائج
ً
معا؛ فأشارت نتائج دراسة فريما والرسون إىل أبعاد
الفرضني

 2005؛ بيك2000 ،؛ الزياتClark & Beck , 2011; Dryden,( )2005 ،
.)2003 & Quilliam, 2003

االنفعاالت اإلجيابية والسلبية لدى املراهقني منها( :التعاسة
والسعادة ،والود ،والغضب ،واملرح) (.)Verma & Larson, 1999

املراجع

يف الوقت الذي اهتم فيه كل من شتاينربج وفالي Steinberg

املراجع العربية:

باحلديث عن تغري أبعاد التغريات السلوكية السلبية أو اإلجيابية
ً
اليت ختتلف ً
وكيفا باختالف مراحل املراهقة املختلفة ،وكان
كما

إبراهيم ،زيزى السيد ،)2005( ،العالج املعريف لالكتئاب :أسسه
النظرية وتطبيقاته العملية وأساليب املساعدة الذاتية ،دار غريب،

ضمن أبعاد السلوك السليب :املخاطرة ،والعنف ،والعدوان ،وتعاطي

القاهرة.

املخدرات ،واجلنوح ،وممارسة اجلنس غري املشروع ،ومن أبعاد

إبراهيم ،عبد الستار .)1998( ،االكتئاب :اضطراب العصر احلديث

السلوك اإلجيابي كان السلوك االجتماعي البناء ،واإلجناز ،واجلنس

فهمه وأساليب عالجه ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين

اآلمن ،وعدم التعاطي ،والبعد عن العنف والعدوان ،واإلنتاج

للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.

والعناية ( .)steinberg , 2005; Flay, 2005أما عن التفسري النظري
الختالف أو تشابه أبعاد االنفعاالت والسلوكيات بني الدراسات فإمنا

التهامي ،حسني ،)2008( ،املدخل إىل دراسة السلوك اإلنساني:

يرجع إىل وجود انفعاالت وسلوكيات مشرتكة بني مجيع األفراد،

مقدمة يف العلوم السلوكية ،الدار العاملية للنشر والتوزيع ،القاهرة.

ولكن بدرجات متفاوتة من الشدة والتكرار .فالتوجد انفعاالت
ً
متاما
وسلوكيات أساسية موجودة لدى بعض األفراد وغري موجودة

الزيات ،فتحي ،)2005( ،األسس املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز

لدى آخرين بل قد تظهر بعض االنفعاالت والسلوكيات بدرجات

املعلومات .سلسلة علم النفس املعريف ،نسخة منقحة ،دار النشر

مرتفعة وشكل واضح لدى جمموعة ،وال تظهر بنفس درجة

للجامعات ،القاهرة.

الوضوح لدى جمموعة أخرى .ولعل السبب الرئيس يف ذلك يرجع
إىل عامل الثقافة واملنشأ والبيئة احمليطة بالفرد .والذي أكده كل

الشناوي ،حممد ،)1996( ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار

من مياموتو وكوجليوس؛ حني توصال إىل أن األمريكان األوربيني

غريب ،القاهرة.

أكثر يف انفعاالتهم وسلوكياتهم اإلجيابية مقارنة باليابانيني فهم
أكثر يف االنفعاالت والسلوكيات السلبية واإلجيابية ً
معا (Miyamoto,

بيك ،أرون ،)2000( ،العالج املعريف واالضطرابات االنفعالية،

.)Uchida & Ellsworth, 2010
وأخرياً اعتمد الباحث يف تفسري نتائج الدراسة الراهنة على املنحى

ترمجة عادل مصطفى ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة.

العقالني االنفعالي إللربت إليس ،واملعريف السلوكي ملايكنبوم خباصة

خليفة ،عبد اللطيف ،)1990( ،االنفعاالت يف عبد احلليم حممود

يف وضع التوجيهات النفسية اليت ترشد املشارك يف حالة ضعف

السيد (حمررا) ،علم النفس العام ،دار غريب ،القاهرة.

جوانب فكره أو انفعاله أو سلوكه .واستعان كذلك باإلطار النظري
حلل املشكالت ومواجهتها ،وطرق التعامل معها ،وطرق التعامل

صاحل ،أمحد ،)2013( ،بعض األفكار اإلجيابية والسلبية املنبئة

مع انفعاالت اخلوف ،واالكتئاب ،والقلق ،والغضب من خالل العالج

باالنفعاالت والسلوك اإلجيابي والسليب لدى املراهقني من اجلنسني،

املعريف هلذه االنفعاالت ،إضافة إىل الوعي بأخطاء التفكري اليت

رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة بين سويف .مصر.

حتدث ،واملعتقدات واألفكار الالعقالنية اليت تكون مسؤولة بشكل
كبري عن السلوك ،واالنفعال الالعقالني .بل واستخدام طرق القمع

عالم ،صالح الدين ،)٢٠٠٣( ،حتليل بيانات البحوث النفسية

وتفنيد األفكار اخلاطئة وإثبات عدم منطقيتها ،واستبداهلا بأفكار

والرتبوية واالجتماعية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

أخرى بديلة ،والقيام بالسلوكيات اإلجيابية كممارسة الرياضة،
وتعلم االسرتخاء ،وممارسة اهلوايات ،وتغيري حالة اجلسم ،واملوقف

فرج ،صفوت ،)1991( ،التحليل العاملي يف العلوم السلوكية ،دار

الذي عليه الفرد للخروج من احلالة االنفعالية السيئة .واإلشارة

الفكر العربي ،القاهرة.

لبعض العادات السلوكية السيئة كالسهر الزائد وأضراره ،وتناول
املخدرات ،وممارسة اجلنس غري املشروع ،وقيادة السيارة بسرعة

فرج ،صفوت ،)2007( ،القياس النفسي( ،ط ،)7مكتبة األجنلو

فائقة ،وكيفية التعامل مع هذه السلوكيات اخلطرة ،واإلشارة

املصرية ،القاهرة.

إىل بعض األساليب اليت يلجأ إليها املراهق يف حالة اخنفاض ثقته
بنفسه ،ورفع دافعيته ،وكيفية اختاذه للقرار الصائب ،واألساليب

قاسم ،عبد املريد ،)2009( ،أبعاد التفكري اإلجيابي يف مصر :دراسة
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Measure Of Individual Differences, journal of Nonverbal
Behavior, 21(2),131154- .

. دراسات نفسية،عاملية
 سلوك اإلنسان بني،)2003( ، زكريا، عبد اجمليد؛ الشربيين،منصور
. القاهرة، دار الفكر العربي،اجلرمية والعدوان واإلرهاب

Dompke, U. (2001), Human Behavior Representation:
Definition, presentation RTO SAS Lecture Series on

 العالج املعريف،)2008( ، ستيفن، بيرت؛ باملر، بريني؛ رودل،كوروين

Simulation of and for Military Decision Making. II-1–II-12.

 ترمجة حممود عيد مصطفى؛ حممد جنيب،السلوكي املختصر
 الكتاب: سلسلة علم النفس اإلكلينيكي املعاصر:) الصبوة ( حمررا

Dryden, W. (2003), Rational emotive behaviour therapy:
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Theoretical developments, New York, Brunner-Routledge.
Epps,S.R.,Park,S.E.,Huston,A.C.,&Ripke,M.(2003),

 دليل عملي تفصيلي ملمارسة العالج النفسي،)2005( ، روبرت،ليهي
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