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 :الممخص
 تـــحددت ُمــشكمـة الــبحث الحالي فـــي الـتساؤالت اآلتيـة:

 ىل ىناك مخططات مبكرة لـدى َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية؟ -
غير ما دور بعض المتغيرات في تحديد المخططات المبكرة  -

 المتكيفة؟
اعتمد الباحثان المنيج الوصفي االرتباطي, وتكونت عـينـة الـبحث من 

( طـالـبًا وطـالـبة من َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية في مدينة الـرمادي/ 473)
, تم اختيار العينة وفق 9191-9109محافظة األنبار لـمـعام الـدراسـي 

لممخططات المبكرة غير المتكيفة  معادلة )ستيفين ثامبسون(, وتبنا مقياساً 
( 5( المتكون من )YSQ-S1( الشكل المختصر )Jeffrey Youngلـ)

( فقرة, ذات خمسة بدائل: )موافق بشدة, موافق تمامًا, 75مجاالت بواقع )
موافق نوعًا ما, غـير مــوافق تماما, غـير مـوافق بـشدة(, وبعد اتمام تطبيق 

 رت النتائج:المقياس عمى أفراد العينة, أظي
. عدم وجود المخططات المبكرة غير المتكيفة لدى َطـمبـة الـمرحـمـة 0

اإلعدادية؛ ألن متوسط متغير المخططات المبكرة غير المتكيفة أقل من 
 مستوى الداللة اإلحصائية.

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطمبة عمى 9
لمتكيفة وفق متغيري النوع )الذكور, مقياس المخططات المبكرة غير ا
 اإلناث(, والفرع )العممي, األدبي(.
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Abstract: 

The current research problem has been identified in the 

following questions: 

- Is there a early maladaptive schemas For high school 

students ? 

- What is the role of some variables in determining early 

maladaptive schemas? 

The aim of the current research is to identify: 

3 - early maladaptive schemas For high school students. 

The researcher adopted the relational descriptive 

approach in his research, and the research sample 

consisted of (374) male and female students from high 

school students in the city of Ramadi for the academic 

year 2019-2020. The sample was chosen according to 

Stephen Thompson's equation. 

also adopted a measure of the early non-adaptive charts 

of (Jeffrey Young) the short form (YSQ-S1) consisting 

of (5) fields with (75) paragraphs, with five alternatives: 

(Strongly agree, totally agree, somewhat agree, not 

completely agree, Strongly disagree). 

After completing the application of the two scales on the 

individuals of the sample under the supervision of the 

researcher, the results showed: 

1 - Lack of early maladaptive schemas For high school 

students , because the average variable for early 

adaptations is less than the level of statistical 

significance. 

2 - There were no statistically significant differences 

between the average students high school on the scale of 

the early non-adaptive scales in variable (male, female), 

and the branch (scientific, literary) 
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 مقدمة :
الوالدان نموذجًا ألبنائيم, إذ يؤثر كل منيما باآلخر, و يبدأ األبناء بتعميم ونقل يعّد 

خبراتيم التي اكتسبوىا من الوالدين, خـارج نطـاق البيت الذي يكنفيم, وخاصًة عندما يبدئون 
بتكوين عبلقاتيم وصداقاتيم مع اآلخرين في المجتمع الذي يعيشون فيو, أو عندما يبدئون 

بمجتمع آخر مثل مجتمع المدرسة, و ترى العديد من اأُلسر أن دورىا قد انتيى بااللتحاق 
بمجرد التحاق أبنائيم بالمدرسة, وأن المدرسة ىي المسؤولة عن تربية األبناء وتعميميم, وىذا 
االعتقاد قد نجم عن عدم معرفة الـوالدين ألدوارىـم كمـربين وأوليـاء أمـور, واعتقادىم بأن 

ل بالعناية باألبناء وتربيتيم والتي تنحصر في السنوات األولى من حياتيم, ميمتيم تتمث
فينشغمون باألمور الثانوية لمحياة وال يقومون بمتابعة أبنائيم سـواء فـي الـمدَرسة أو خارجيا, 
مما تترتب عمـيو الـعديـد من المشاكل التي تواجو األبناء كالتسرب من المدرسة أو الفشل في 

(. ومن ىنا قد تتولد لدى األبناء Christenson,184,1995 لدراسي.)التحصيل ا
 -السيما في المرحمة االبتدائية والـُمتوسـطـة  -الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة إذ إن األبناء

لم تتكون لدييم الصورة الكاممة َحـول العالم الـذي يعيشون فيو, أي ان ادراكيم لمعالم مازال 
فضبًل عن ذلك يجب أن ال نغفل بأن التغيرات االجتماعية واالقتصادية المتسارعة قاصرًا, 

التي قد ألقت بظبلليا عمى االندماج الوالدي سواء داخل البيت أم مع المدرسة, حيث ارتفعت 
تكاليف الحياة مما أدى الى  خروج االم إلـى ميـادين العمـل لمساعدة رب األسرة  في تحمل 

ن سعييم الدؤوب لتوفير االحتياجات لؤلسرة وخاصة االحتياجات المادية قد أعباء الحياة و  ا 
  (.warner,136,1991) تسبب في تقاعس الوالدين عن متابعة أبنائيم وتواصميم معيم.

 مشكمة البحث:
اجريت العديد من الدراسات التي أثبتت أن الطمبة الذين يعانون من أزمات نفسية 

سيما الطمبة في المرحمة اإلعدادية, فالطالب شديد الحياء, أو القمق, يفشمون في دراساتيم, وال 
أو غير المستقر الذي يشعر بنقص في مستوى تقدير ذاتو يجد عادة صعوبة في مواجية 
المواقف التعميمية المختمفة؛ وكذلك صعوبات في التكيف مع الجو المدرسي, وضعف الثقة 

 Jeffreyظريات المعرفية ومن بينيا نظرية )بالنفس والعصبية العامة, وقد تطرقت الن
Young حول المخططات المبكرة غير المتكيفة إلى انو سوء التوافق األسري يسبب العديد )

من المشكبلت السموكية ومنيا تبدأ مشكمة ظيور الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة لدى 
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لمفرد في الطفولة  السابقة الخبرات األبناء ومدى تأثيرىا في سموكيم فـي الـُمـستقبل؛ ألن
من  مجموعة بيا ويبني حياتو, في خبرة جديدة خام ليكتسب مادة لديو تكون والمراىقة

 واآلخرين الذات مع التعامل كيفية إلى وصوالً  الّحد ىذا تتجاوز وانيا الجديدة, المعمومات
العقميـة  العمميات و المعارف مـن َمـجمـوعـة تَـسيـر معرفية عمميات فتندمج ىذه الخبرات ضمن

العائمة التي نشأ فييا, سواء كانت ىذه  تمس طبيعة تكوين معطيات من تـتـكون الـتي والـنفّـسية
 وضعيات مع تتناسب لممعارف األشكال المعممة فيذه نعرفيا أم اشياءً  أحداثاً  المعطيات
 لتيا كثير من الدراسات, منيابالـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة, وقد تناو  تسمى وأحداث
 فرنسية مختمفتين " ثقافتين أطفال من عينة ( عمى9101وآخرون ) فومبي نقوما دراسة

 النوع نفسو عادة ال يستعممون الفرنسيين اآلباء أن إلى توصمت ىذه الدراسة حيث'' وغابونية
يقدمون  فبعضيمأبنائيم,  مع الغابونيون اآلباء يستعمميا كالتي التربوية الممارسات من

 و االستقبللية نحو أبنائو يدفع ال اآلخر البعض لكن أقل سيطرة و ألبنائيم أكثر مساعدة
 مساعدة يقدمون كان بعضيم الغابونيين اآلباء العدوانية, بينما و التسمط بشيء من يعامميم

 والبعض التقميدية والعادات االجتماعية, القيم احترام يجبرونيم عمى ال ألبنائيم حيث أقل
 القيم االجتماعية التقميدية, وعمى احترام عمى يجبروىم و ألبنائيم الحماية يوفرون اآلخر كان

األساس فقد اظيرت نتائج الدراسة ان ظيور مخططات مبكرة غير متكيفة بين الثقافتين  ىذا
ير كانت مختمفة بشكل ممحوظ  وواضح عن طريق استعمال مـقيـاس والـُمخططات الـُمبكرة غــ

 (,Bouvard 289 ,2009 الُمتكيفة.)
أن الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة تستمر في التطور عن طريق خبرات الحياة 
المختمفة متضمنة التعمق باآلخرين من ذوي األىمية بالنسبة لمفرد و عن طريق التفاعبلت مع 

الـُمبكرة غــير الُمتكيفة سواء في البيئة الثقافية التي ينشأ فييا الفرد, و قد حظيت والـُمخططات 
إطار فيم االضطرابات النفسية أو تشخيصيا أو عبلجيا بعدد من الدراسات الغربية األخرى. 

(Nordal et al, 2005, 145) 
 وقد تحددت ُمـشكـمة الـبحث الحالي في التساؤالت اآلتية:

 ىل ىناك مخططات مبكرة لدى َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية ؟ -
 مخططات مبكرة غير متكيفة؟ تحديد في المتغيرات دور بعض ما -

 أهمية البحث:
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تؤكد إحدى االفتراضات الميمة لمنظـريـة الـمعرفيـة إن الـُمعتقدات الجوىرية السمبية تنشأ 
حول الذات وحول اآلخرون وطريقة فيم الفرد لمعالم تدل عمى وجود الـُمخططات الـُمبكرة غــير 

ن وراء تطور االضطرابات النفسية, و االنفعالية واستمرارىا وتتطور ىذه الُمتكيفة التي تكم
المخططات المختمة وظيفيًا في مرحمة مبكرة من حياة الفرد, وذلك عن طريق التفاعبلت 
السمبية مع مقدمي الرعاية األولية وىي تجعل من الفرد أكثر قابمية لئلصابات بالمشكبلت 

و لممتطمبات الحياتية والضغوط النفسية التي يمر بيا الفرد واالضطرابات النفسية في مواجيت
 (Vlierbergtte et al, 2010, 316) في حياتو.

 من ىنا يمكن تقسيم األىمية  ليذا البحث إلى اآلتي : 
 

 تـكمـن األهمية  لهذا البحث في أنه: :الــنظريـة األهمية
الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة من الموضوعات ذات األىمية الدراسية في البيئة   -0

 العراقية ال سيما َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية في محافظة األنبار.
 متغير البحث يزيد من المعرفة العممية حول خصائص َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية. -9
تبحث في الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة  يساعد عمى فتح المجال لدراسات أخرى -4

 وعبلقتيا بمتغيرات أخرى مثل سمات الشخصية.
 األهمية  التطبيقية:  يمكن اإلفادة من نتائج هذا البحث في :

تطوير خبرات المرشدين التربويين والنفسيين في تعامميم مع موضوع المخططات المبكرة   -0
 غير المتكيفة. 

الـُمبكرة غــير الُمتكيفة األكثر انتشارًا بين َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية تحديد الـُمخططات  -9
 ومعرفة أسبابيا.

 يستيـدف البحث الحالي التعرف عـمى:أهداف البحث: 
 الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة لدى َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية. -0
الـُمبكرة غــير الُمتكيفة لدى َطـمبـة الفُــروق ذات الـداللة اإلحصائية في الـُمخططات  -9

 الـمرحـمـة اإلعدادية تبعًا إلى: 
 متغير النوع )الذكور, اإلناث(. -أ 
 متغير الفرع )األدبي, العممي(. -ب    



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)4699 ) 
 

 حدود البحث:
يشمل البحث الحالي َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية في الصفوف ) الـرابع ,  الحدود البشرية: -

 الـخـامس, السادس( ) ذكور و إناث( الذين يعيشون مع والدييم.
 . 9191-9109الفصل االول لمعام الدراسي  الحدود الزمانية: -
ة الرمادي مدارس اإلعدادية والـثانويـة )الدراسة الصباحية( في مدينال الحدود المكانية: -

 والتابعة لمديرية تربية األنبار.
 تحـديد الُمـصطمحات: 

 عرفو كل من : الـُمخططات الـُمبكرة غــير الُمتكيفة:
بأنو "التنظيم الذي يأخذ منبعو من مرحمة  الطفولة  والمراىقة و  J.Young)جيفري يونغ ) -

يؤثر في كـل حياتنـا و ينتج عن الظروف التي تحمميـا الفرد سواء من عائمتو أو مجتمعو, 
من إىمـال, انتقاد, إفراط فـي الحمايـة , وسيكون الفرد ضحية اإلساءة , والرفض من 

يؤدى إلى الصدمة وتشوه المعرفة وسوء التكيف, و  المحيـط أو الحرمان و بإمكان ىذا أن
مع الوقت تندمج ىذه المخططات بشدة مـع الشخصية وتكون أساس التكيف مع ظروف 
الحياة, و تمارس المخططات تأثيراتيا عمى طريقة تفكيرنا و في تصرفاتنا و عبلقتنا مع 

 Youngالقمق". ) اآلخرين و توقظ أحاسيس أو انفعاالت عنيفة مثل الغضب و الحزن و
et al, 2005A, 35  .)  

" اعتقادات جوىرية أو افتراضات تشكل جزء ميمًا من فترات بأنو  (:9116عبد العظيم ) -
المرشحات اإلدراكية التي يستخدميا األفراد في إدراك العالم, حيث أن ىذه المخططات 

ا أن لكل فرد مخزون تنتج لمفرد لموصول إلى استنتاجات عن األحداث بطريقة تمقائية, وبم
فريد من المعمومات والذكريات فان االستنتاجات التي سوف يكونيا الفرد عن األحداث 

 (.006, 9116تختمف من فرد ألخر وكذلك االنفعاالت التي يعيشيا ". )عبد العظيم, 
حث( ىي الـدرجة الـتي يحصل عـمييا َطـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية )عينة البالتعريف اإلجرائي: 

 Young Schemaالشكل المختصر) –عمى مقياس يونغ لممخططات المبكرة غير المتكيفة 
Questionnaire, Short- form , YSQ-S1 الذي أعده جيفري يونغ ليقيس ويقيم )

 المخططات المبكرة غير المتكيفة.
 إطار نظري:
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, والتي لم يتم تناوليا إن مفيوم المخططات المبكرة غير المتكيفة ُيعّد من المفاىيم الحديثة  
في البحوث العراقية بصورة كافية عمى حد عممنا, أو عمى األقل لغاية كتابة ىذا البحث, لذا 
فقد قام الباحثان بتبني نظرية )جيفري يونغ(؛ باعتبارىا نظرية حديثة توضح ىذا المفيوم, 

 باإلضافة انيا تحقق اىداف البحث الحالي. 
 
 

 ( في الُمـخططـات الُمبكرة غير الُمتكيفة:Young, 1999نظرية يونغ )
يمثل تعريف يونغ لممخططات المبكرة غير المتكيفة تعريفًا واسعًا وشامبًل,  فقد عرفيا عمى  

أنيا " أنموذج انفعالي ذاتي االنيزامية, يظير مبكرًا, أو يتكرر بروزه, وىو مستمر عمى مدى 
ويسيطر عمى حياة الفرد في  مرحمة الرشد وىو الحياة, ويأخذ منبعو من الطفولة والمراىقة,  

ذاتي ومؤلم, وبالتالي فيو يمثل عبء الماضي عمى مستقبل الفرد, وعن طريق تعريفو نبلحظ 
, فالسموك ليس ىو المخطط  ((Young, 1999, 22بأن سموكيات الفرد ال تنتمي إليو".  

ـخططـات المبكـرة غير بذاتو بل يتجسد المخطط عن طريق السـموك, ولذلك يرى بأن المُ 
الـمتكيفة ىي مجموعة ىائمة من االنفعاالت واألحاسـيس الجسدية والذكريات والمعارف التي 

 تتعمق بموضوع طفولي مثل: )اإلىمال والرفض أو التخمي, سوء المعامـمة(.
وقد وضع" يونغ " األسس لمُمـخطـطات غير المتكيفة عن طــريق تقديم تعريف منظم, يتضمن 

 تي:اآل
 مشاكل من الذكريات واالنفعاالت والمعارف واإلحساسات الجسدية. -
 تتعمق بالذات والعبلقات مع اآلخرين. -
 مشاكل في مرحمة الطفولة أو المراىقة. -

ىي تنظيم يأخذ منبعو من مرحمة الطفولة ولو تأثير في الحياة, ويمكن ان ينتج عن      
انت مصدرىا العائمـة أو حتى األصدقاء كالسخرية ظروف يتحمميا الفرد من محيطو, سواء أك

واالعتداء واإلىمال والرفض وفرط الحماية والفقدان والتخمي والحرمان, مما قد يؤدي لحدوث 
وقد اتبع يونغ نموذج بيك, وادخل تعديبلت (. Sevrant, 2005, 46صدمة شديدة. )

الُمـخططـات المبكرة غير وتوضيحات عميو, والمفيوم الرئيس الذي عمل عمى تطّويره ىو 
( استعممت لئلشارة إلى أَن ىذه الُمـخططـات precociousالمتكيفة, حيث أن كممة مبكرة )
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( أَن 0999(. وافترض يونغ )Fofana, 2007, 102تبدأ منبعيا من مرحمة الطفولة. )
راحل الطفولة الُمـخططـات األولى التي أطمق عمييا تــسميــة الُمـخططـات المبكرة,  تتشكل في م

األولى عن طريق تفاعميا مع المحيط ومع األفراد الذين نشأوا فيو أيضًا,  وفي  ىذا التفاعل 
( أن ىناك عوامبًل أخرى قد تساىم في تشكل الُمـخططـات غـير 0994افترض يونغ وكموسكو )

كالخجل, الُمتكيفـة في الطفولة كـالسمات والطبع, والخصائص التي تظير في  نواحـي مختمفة 
السمبية, االنبساط, شَدة االنفعاالت, الدينامية, ويؤكد أَن الــشخصيـة تعد الوسيط االىم في 

 ,Rusinekالــتعبـير عن ىذه الُمـخططـات وأَن ىذه األخيرة ىي إحـدى مكونات الشخـصية. )
2006, 42) 

مبـكر غير ( مفيومو لممخطط الI reinvent my life, 1995وقد حّدد يونغ في  كتابو )
المخطط ىو عبارة عن استعداد,  يأخذ منبـعو من الطفولـة ويؤثر في  حياتنا "المتكيف بأنو 

كمـيا,  فيو ناتج عما نتعَرض لو من األسرة ومن األصدقاء بحيث أننا كنا ضحية لسوء 
معاممة, تخمي, تعرض لبلنتقادات, رفض أو حرمان من طرف محيطنا,  حماية مفرطة, وبعد 

ــكــيفنـا مــع وقت مع ين سيندمج المخطط شيئا فشيئا في  شخصيتنا, فيصبح ىو األساس في ت
فيو يركز عــمى التجـارب العاطفية والعبلئقية البارزة التي يعيشيا  "الظروف في الحياة اليومية

الفرد مع أشخاص من محيطو, والتي تَدعم نمو معتقداتو األساسية حـول الَذات والعالم. 
(Kahale, 2009, 81 ).  ويفترض يونغ بأن بعض من الُمـخططـات وخـاصة الـتي تنتج عــن

الخبرات السمبية تشكل نواة لبلضطرابات الشخصية بحيث تعـمل عمى المسـتوى العمـيق من 
الجـانب المعرفي, وتكون عادة خـارج الوعي وتجعل الفرد عرضة لبلضطرابـات الــنفسيــة 

 (.                                                           Jens c ,2010 , 373كاالكتئاب   والقمق.) 
 مجاالت الُمـخططـات  المبكرة غير المتكيفة:     

( مجاالت مقسمة عمى 5يرى يونغ ان مجبلت المخططات المبكرة غير المتكيفة ىي )      
ع عند أي فـرد, وىي عمى النحو وفق االحتياجاٍت العـاطفية األسـاسية, والتي يجب أن ُتشب

 اآلتي:
 المجال األول: االنفصال والرفض

إّن األفراد الذين لديـيم مخططات ِفـي االنفصال والرفض اليمكنيم تكوين عبلقات وروابط    
آمنة وُمرضية مع اآلخرين؛ ألنيم يضنون بأن احتياجاتيم لبلستقرار والحب واألمن واالنتماء 
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, وفي األصل فأن تميز عائمتيم بحالة عدم االستقرار, )اإلىمال/ عدم لم يتم إشباعـيا أبداً 
االستقرار(, عـنيفة )عدم التحكم في  االستعمال/ جذر( احاسيس بـاردة )نقص عاطفي( سوء 

 ,Young & klosko .)معاممة )الشك/ التعدي( أو منقطـعة عن العالم )االنفراد االجتماعي(
2005, 40 .) 

 ال عمى الُمـخططـات الخمس اآلتية:ويحتوي ىـذا المج
يتمثل بالشعور المستمر عند الفرد بعدم بقاء مخطط )اإلهمال/ عدم االستقرار(:  -

األشخاص الميمين مـعو وتركيم لو وتخمييم عنو ألنيم سيموتون قريبا,  أو انيم سييممونو 
 من أجِل شـخص أفضل منو.

ىو ترقب الفرد من اآلخرين أن يجـعموه يعاني,  بل ويعاممونو مخطط الشك والتعدي:  -
بسوء ويحتقرونو ذلك لشعوره بأنو شخص ليس مرغوب فيو, ومنو ُيخمق لديو الشعور 

  (Young, Klosko ,Weishar, 2006, 137)بالدونية بالمقارنِة مع اآلخرين. 
لعاطفي الذي يحتاجُو ظن الفرد أن اآلخرين ال يعطوه السـند امخطط النقص العاطفي:  -

 وىذا الدعم يتميز بَمظاىر أساسية, ىي:
 نقص الدعم العاطفي: غياب الحنان, االنتباه, الدفء والصداقة. -
 Kahale, 2009, 92) نقص الحماية: عدم وجود شخص قوي يحميو ويرعاه ويقوده. ) -

والسوء ومبلحـظة يحكم الفـرد عمى نفسو بأنو غير قادر, وناقص, مخطط النقص والخجل:  - 
اآلخرين, ويظير لـديو شعور باإلىمال بالمقارنة مع اآلخرين ونقـص الثقة والخجل من الـعيوب 
الُمبلحظة سواء داخمية )أنانية, غضب, رغبات جنسية(,أو خارجية )العيوب 

 (.Young et al, 2005A, 66الجسمية(.)
حساس الفرد  ىو الشعور باالنعزال واالنقطاعمخطط العزلة والنفور:  - عن بقية العـالم وا 

 .( (Cottraux, 2001, 77باالختبلف عن اآلخرين وليس جـزء من الجماعة.
 المجال الثاني: نقص االستقاللية و األداء الجيد

األفراد الذين لدييم مخـططات في ىذا المجـال ليم توقعـات إزاء أنفسيم والعالم ال تتطـابق مع 
ِء عمى قيِد الحياة والتـصرف بصفٍة ُمستقمة و التمـكن من تحقيِق نجاح ُقدراتيم الُمدركة في البقا

كاٍف, فأن أولياءىم يقومون بكل األشـياء في مكانِيم ويفرطـون في حمايتِيم أو عمى العكس ال 
يعتنـون بيم )ِكمتا الحالتين تؤدي إلى مخططاٍت في مجاِل االستقـبللية( وبالتالي َينشأ ىـؤالء 
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غـير قـادرين عمى بناِء ىـويتيم الخـاصة, وتثبيت أىدافًا شخـصية, والتحكم في األفراد وىم 
 (.Kahale, 2009, 95المياراِت. )

 و تندرج ضمن ىـذا المجال الُمـخططـات اآلتية:  
يتمثل ىذا المخطط لدى الفرد الذي يعتقد بأنو ليس جديرًا مخطط التبعية/ عدم الكفاءة:  -

ُمساعدِة اآلخرين )في إدارِة أموالو, أوحل ُمشكبلتِو اليـومية, أو  بتحمِل مسؤولياتِو من دون
اتخاذ القـرارات, أو المبادرات لتدبيِر أموره(؛ َيظير كذلك عمى شكِل السمبية, و نقص 

                                 (.                                         Fofana, 2007, 106 الُمبادرة, وعـدم القدرِة عمى مواجيِة مسؤولـياتو.)
ىو التخوف الـزائد بإمكاِن حـدوث الكوارث في  مخطط الخوف من الخطر أو المرض:  -

كل وقت, وال ُيمكن تجنبيا, وىذا الخـوف ُيمكن أن يشمل كارثة طبيعية كالزالزل, 
المخاوف المرضية )فوبيا المصاعد(, الطائرات..., أو الصحة عن طريق األمراض: 

سرطانات, النوبات القمبية.., وانفعاليًا عن طريق التخوف من فقدانو لصوابِو ومراقبِة ذاتو ال
 (.(Young et al, 2005B, 291-292أو يصبح مجنونًا.

ُيراد بِو شدة التعمِق بشخٍص واحـد, أو أكثر, مخطط الذوبان/ شخصية ضامرة ضعيفة:  -
لـعبلقة بالضد من االستقبلليـة الخـالية من وغالبًا ما يكون التعمق بالوالدين, وتتكون ىذه ا

التكيِف االجتماعي االعتيادي فأنو تضـيق نفسو مع اآلخرين, وىذه العبلقِة االندماجية أو 
الذوبان في شخـصية اآلخر, ستجعل الشخص ال يستطيع العـيش من دون الشخص الـذي 

 (.Kahale, 2009, 91ارتبط بو.)
االعتقاد بأننا سوف نخـسر حتمًا ألننا غير مؤىمين يمثل المخطط ىذا  مخطط الفشل: -

لمنجاِح مثل اآلخريـن, وغالبًا ما يحكم الفرد عمى نفسو بأنُو فاشل, ويرى الفرد في ىذا 
الُمخطـط بأن قدرتو عمى تجنِب الفـشل أو إحراز النجاح أيضًا ِمثل اآلخرين في مينتو, أو 

 ,Fofanaوء وأقل شأنًا من اآلخرين. )دراستو غير موجودة, العتقادِه بأنُو غير كف
2007, 127 .) 

 المجال الثالث:  نقص الحدود
إّن األفراد الذين يحمـمون مخططات ىـــذا الــمجال لـم يطوروا الــحدود الُمبلئمة في ما     

َيخص تـبادل الشعور, والقدرة عمى المراقبة الـذاتية في  نقص الحـدود داخمية, ونقـص في 
ى التـحمل المسـؤولية ازاء اآلخر, أو العـجز عمى مواصمـة األىـداف إلى أخـرىا حيث القدرة عم
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نجاز األىداف عمى المديات  ُيصعب عـمييم احتراُم حقـوق اآلخرين, أو التعـاون, أو تحـديد وا 
البعيدة, و أنيـم غير مسؤولـين وأنانـيين ونرجـسيين, ويتـميز وسطيم العائمي بضعِف األولياء 

 ين ال يستطيعون فـرض النظام, ويتضمن ىذا المجال الُمخططين اآلتيين:الذ
يتمثل ىذا المخطـط بتأكيد عمى أن مخطط الحـقـوق الـشخصية الُمـطالـبة/ الـتكبر:  -

الشخص عـالي وسـامي عن اآلخرين, وبيذا فأن ليم حقوق ُمحددة ومميزة, األفراد الذين 
مـربوطين باألنظمة المتبادلة الـتي توجو العـبلقات يمتمكون ىذا الُمخطط ال يحسون بأنيم 

االجتماعية العـاديـة, ويقـدرون إنو من الـواجب الحـصول عمى كـل شيء يريـدونو بـدون 
  (Young et al, 2005B, 297) .اعتبار لما يخـسره اآلخرين

ة عـمى ىـو عـدم الـقدر مخطط نقص التحكم الذاتي )مخطط نقص الُمـراقبـة الـذاتيـة(:  -
المراقـبة الـذاتية تجـاه االنفـعاالت, واالندفاعات في الحياة المينية, أو الخاصة لمشخص, 
وعدم احتمال اإلحباط الناجم عن األعـمال التي تتطمب االنجـاز الـشخصي السمـوك 
الُمتكَرر لدى ىـذا الشخص ىـو: عدم االستقرار, ضعف االنتباه, العفوية, سوء التنظيم 

القدرة عمى إكمال النشاط اليومي و الُمغاالة في  التعـبير عن االنفعاالت. وانعدام 
Cottraux, 2001, 48).) 

 المجال الرابع: التوجه المفرط نحو اآلخرين:
يرتبط بـحاجات ورغـبات وردة فعـل اآلخريـن مـن دوِن ُمراعاة لحاجـياتو في كسِب عـاطفتيم   

ًا أو يتم االنتقام منو, وغالبًا ما يكون أصحاب ىذا التوجو وموافـقتيم, خوفًا من أن ُيترك وحيد
أنيم في فـترِة الطفولة لم تكن لدييم الُحـرية في رغباتيم الطبيعية, مما يستدع األمر إلى كبت 

 ما بـدخمو إلرضاِء والـديو.
 Young, 2005, 45).) 

 ويضم هذا الـمجـال ثالثة مخطـطات كما يأتي:
يتجمى في الخضوع الُمفرط لـُمـراقـبة اآلخرين؛ لكونيم يشعـرون د: مخطط الخضوع/ االنقيا -

بأنيم مجبرون عمى التصرف عمى وفق ىذا النحو لتجـنب الغـضب, واإلىمال, االنتقام, 
 ويـوجد مظيـران أساسـيان ىما:

. خضـوع بسبب التضحية/ تقييد بسبب الذنب: ويتمثل في  االعتقاِد بأن الشخـص ىو 0
 ((Fofana, 2007, 132مًا عمى راحة اآلخرين. المسؤول دائ
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. خضوع بسبـب الخوف: ويعنى الخضوع بصفٍة ال إرادية حيث ال يوجد خيـار اال خضوعو 9
لآلخرين, ففي طفولتو كان خاضعًا لوالديِو ليتجنب الِعقاب أو التخمي وذلك بسبب عيشو تحت 

 (. (Cottraux, 2001, 84تيديد والديو بـاألذى, أو عدم اىتماميم بو. 
: إن الشخص الذي لديو ىذا الُمخطط ىو غالبًا ما يمتمك ُمخطط النقـص مخطط التضحية -

العـاطفي  حيث يشبع حاجـات اآلخرين من دون إشباع حاجاتو الشخصية, وىنا البد من 
التفرقِة بين ُمخطط الـخضوع ومخطط التضحية, فاألول يقـوم بكبِت حاجات الشخص خوفًا 

تب عـميـو من نتائج خارجيـة, فيو يخاف الرفـض من اآلخرين أو انتقاميم بينما في  مـمـا يتر 
مخطط التضحية فيو يكبت حاجاتو الشخصية بسبب االحاسيس الداخمية, باإلضافة إلى أن 
ىـذان الُمخططان ىما ُمختمفين في أصوليـما أيضا فاألول يتكون نتيجة والدان مراقبان أو 

ي يكون الوالدين ضعيفين, عاجزين, مرضى أو مكتئبين, ففي  الحالِة مسيطران بينما الثان
األولـى يرتبط تكونو بوالدين أقوياء أو مسيطرين, أما الثاني في كون عبلقتو مع والدين ضعفاء 

 (.Young et al, 2005, 313-316أو مرضى. )
يتّمثل في  حاجة األشخاص إلى  مخطط الحاجة لالستحسان واالعتراف بالجميل: -

اإلعجاب والتقدير والـشعـور بالـقيمِة من اآلخرين, والبحث عن لفت االنظار الييم من غير أن 
تكون ليم نية في الــسيطرة عمى األشخاِص أو مراقـبتيـم, وكذلك يتمثل أيضًا في البحِث عن 

ثناء مثمما ىو الحال لدى النرجسيين. إعجاِب النـاس بمظيرِه واالعتراف بمكانتِو االجتماعية وال
(Mehran, 2006, 81) 

 المجال الخامس: اليقظة المفرطة والكف: 
في ىذا المجال نجد ان الشخص يكبح التعبير التمقـائي ألحاسيسو ودوافعو, فالمشكمة      

ي الرئيسة ىي التحـكم في ردود األفعـال, واألحاسـيس من أجِل تجنب األخطـاء, أو التشبث ف
(؛ Young et al, 2005A, 326 الـقوانين الشخصيـة الصارمة تتعمـق بالسيرِة واألداء.)

 ويتضمن ىذا المجال المخططات اآلتية:
يركز األفراد في  ىذا الُمخطط عمى االشياء السمـبية في الحياِة مخطط الـسـمبيـة/ التشاؤم:  -

)الموت, الصراع, الفقدان, األلم, الذنب و الخيانة و المشاكل غير المحمولة( وال يفكـرون 
في  االشياء االيجـابية وفي اغـمب مجـاالت حيـاتيم ينتظـرون أن األشـياء سوف تصبح 

 (.(Kahale, 2009, 95 سيئة. 
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تتحـكم ىـذه الحاالت بردوِد األفعـال التمـقـائية التحكم المفرط في االنفعاالت: مخطط  -
وبصورٍة ُمفرطة في  االنفعاالت والكبلم واألحاسيس, وتيدف إلى تجـنب ُفقدان التـحكم 
بالدوافِع أو لـوم اآلخرين ومن أىـم المجـاالت نجد: كـف الغـضب والعـدوانية, والتحكـم في 

 ,Young et alجابـية كالـفرح واألحـاسيس العـاطفية والــرغبات الـجـنسيـة. )الـدوافع اإلي
2005, 330-333                                                 .) 

يرسخ ىذا المخطط االعـتقــاد بأنو من الـواجب مخطط المثالية المفرطة والنقد الُمفرط:  -
رتفٍع من الكفاءِة واألداء, وفي  األغمب بيدِف عمى الفرد الـوصول والتـثبت بمستوٍى مُ 

َتجنب االحراج أو لـوم اآلخرين ليم, وىذه الُمبالغة تؤدي بِو إلى ضغوطاٍت ُمستمرة ونقـد 
 .(Mehran, 2006, 87) دائم لمذاِت واآلخرين.

إن الشخـص في ىـذا الُمخطط ال يغفر األخطاء, غير متسامح, وال يقبل مخطط العقاب:  -
ذارات والتبريرات تجـاه نفسو أو اآلخرين, غير قادٍر عمى َتقبل الـرأي الُمخالف لو, باالعت

وينقصو التعاطف والمرونة لـديو تجاه العـقاب الـذاتي إذا لـم يكن بمستوى مسؤولياتِو أو إذا 
 (.Cottrausx j, 2001, 68)   َقَصر في أداء واجباتِو.

 بكرة غير المتكيفة:دراسـات سابـقة تناولت الُمـخططـات الم
 :Oliver et al, 2005)دراسة اوليفر وآخرون )  .8

الُمـخططـات  المبكرة غير المتكيفة و التعمق لدى عينة عيادية من ":  عنوان  الــدراســة
الـُمـخططـات استيَــدفـت ىـذه  الــدراســة إلى التعرف عمى عبلقة  "الراشدين بالمممكة المتحدة 

بأنماط التعمق لدى االشخاص الراشدين المراجعين لعيادة الصحة  الـُمـتـكيفـةالـُمبـكـرة غـيـر 
المتحدة و واكتشاف طبيعة العبلقة بين الخطـر النفسي و الصعوبات  .النفسية في  المممكة

( شخصًا 79الـنفّسـية الـمشتـركة بين أفراد ألعينة و أنماط التعمق, وقد تكونت ألعينة من )
من أنماط التعمق و الُمـخططـات المبكرة غير الُمـتكيفة ُيصنفان ضـمـن  وافترضت ان ُكبلً 

مقياس الـصعـوبـات في الـصحـة النفسية, واستعممت أدوات جـمع البيانات الـتاليـة في الــدراســة: 
ام: وتــوصمـت الـــدراســة إلى االستنتاج الع(, (YQS-S1الـُمـتـكيفـة الـُمـخططـات الـُمبـكـرة غـيـر 

أكدت الــدراســة ان ىناك صمة وثيقة بين أنماط التعمق و بين الـُمـخططـات الـُمبـكـرة غـيـر 
 ,Oliver et al, 2005لدى أفراد العينة ألذين لدييم صعوبات في صحتيم النفسية.  الـُمـتـكيفـة

P549-564)) 
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 (:0280دراسة بن قويدر واحمدي ) .0
عنوان  الــدراســة "الَقمع اإلنفعالي وعبلقتو بالُمـخططـات  المبكرة غير المتكيفة لـدى عينة 
من طمبة جامعة البميدة" َىــدفـت الــدراســة إلى الـتـعرف عمى طبيعة الـِعـبلقة بين إستراتيجية 

( طالبـًا 458من )القمع االنفعالي والُمـخططـات  الُمبكرة غير الُمتكيفة, وكانت العينة مكونة 
وطالبـة في جامعة سعد دحمب بالبميدة, ولتحقيق ىدف الــدراســة استخـدم الباحثان مقيـاس القمـع 

-YSQ) االنفعـالي لـ)وينبرجر(, ومقياس الُمـخططـات الـُمبكرة غير الـُمتكيفة لجيفري يونغ) 
S1 بين القمع االنفعالـي , وبعد المعاممة اإلحصائية لمنتائج تبين ان ىناك عبلقة سمبية

والُمـخططـات  المبكرة غير المتكيفة, و توصمت  الــدراســة إلى أن استعمال استراتيجية القمع 
االنفعالي مرتبطة بالحفاظ عمى صـورة الذات وتفادي اآلثار الـسمبية التي تثير الُمـخططـات  

 (.9109) بن قويدر واحمدي, المبكرة غير الُمتـكيفة.
 (:0288هيم و مولود )دراسة إبرا .4

عنوان الــدراســة "عبلقة الُمـخططـات المبكرة غير الُمـتكيفة بالتشوىات المعرفية لدى 
تبلميذ التعميم الثانوي "  َىــدفـت الــدراســة إلى كشف العبلقة بين الُمـخططـات  المبكرة غير 

لت التعرف عمى تأثير متغير الُمـتكيفة والتشوىات المعرفية عند طبلب التعميم الثانوي, و حاو 
الجنس عمى كل من الُمـخططـات غـير الُمتكيفـة والتشوىات المعرفيـة, وتم تطبيق مقياس 

واستبيان التشوىات المعرفية  YSQ-S1)الُمـخططـات  المعرفية غير الُمـتكيفة جيفري يونغ )
( أنثى, تم اختيارىم 70و)( ذكرًا 79( طالبًا بواقع )051لدي أليفيرا, وكانت العينة مكونة من )

باألسموب العشوائي البسيطـ من طبلب الثانوية, وقد كانت نتائج الــدراســة: وجود عـبلقة 
ارتباطيـة ذات دالـة إحصائيًا بين الُمـخططـات المبكرة غير الُمـتكيفة والــتشـوىـات المعرفية عند 

ـة إحصائيًا في الُمـخططـات المبكرة غير طبلب التعميم الثانوي, ولم تؤّد النتائج بوجود فروق دال
 (9108الُمـتكيفة والتشوىات المعرفية. )ابراىيم ومولود, 

 موازنة الدراسات التي تناولت الُمـخططـات المبكرة غير المتكيفة:
 االهداف:: اوالً 
( إلى Oliver et al, 2005 (تباينت الدراسـات الــسابــقة من حــيث أىدافيا, رمت دراسة   

التعرف عمى عبلقة الُمـخططـات المبكرة غير المكيفة بنمط التعمق لدى الراشدين المراجعين 
لمعيادة الصحة النفسية بالمممكة المتحدة ومعرفة طبيعة العبلقة بين الخطر النفسي 
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أما دراسة )بن قويدر واحمدي, والصعوبات النفسية المشتركة بين افراد العينة و نمط التعمق, 
( فيدفت إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين استراتيجية القمع االنفعالي والُمـخططـات  9109

( فيدفت إلى إيجاد عبلقة 9108المبكرة غير المتكيف, أما دراسة )إبراىيم ومولود ,
الُمـخططـات  المبكرة غير الُمـتكيفة بالتشوىات المعرفية لدى تبلميذ التعميم الثانوي, أما البحث 

لدى طمبة المرحمة  الـُمـتـكيفـةالـُمـخططـات الـُمبـكـرة غـيـر فيدف إلى التعّرف عمى ) الحالي
 اإلعدادية(.

 العينة:: ثانياً 
تبــايـنت الـدراسـات الــسابــقة في عدد أفراد عيناتيا فقد تراوحت ما بين عدد أفراد العينة :  -
) بن قويدر ( في  دراسة 458و)  ((Oliver et al, 2005( كما في  دراسة 79)

( وىو ضمن المدى المشار إليو في 473, أما عينة البحث الحالي فكانت )(9109واحمدي,
 الــــدراسـات الــسـابــقـة.

تباينت الـــــدراســات الــسابــقـة في  تناوليا لمفئات العمرية لمعينة فقد  الفئة العمرية لمعينة: -
)إبراىيم و ,  ((Oliver et al, 2005 استيدفت بعضيا فئة المراىقين, كما في  دراسة 

(, أما 9109(, وفئة طمبة الجامعات كما في دراسة )بن قويدر واحمدي, 9108مولود ,
 الــمرحمة اإلعدادية )فئة المراىقة(. البحث الحالي فكان عمى طــمبة

 أدوات  الــدراســة: : ثالثاً 
 الـُمـتـكيفـةمقياس يونغ الـُمـخططـات الـُمبـكـرة غـيـر استخدمت ألــــدراسـات الـــسابــقــة كافة 

( مجااًل 04والمتكون من ) الـُمـتـكيفـةالـُمـخططـات الـُمبـكـرة غـيـر ( لقياس YQS-S1المختصر)
 ( بدائل, وفي  البــحث الـحـالي اســتخدم الــباحثان الــمقياس نفسو.5( فقرة و)75موزعة عمى )

  رابعًا: الوسائــل اإلحصائية:
استعمل في الــــدراسـات الـــسابــقــة الوسائل اإلحصائية: )المتوسط الحسابي, واالنحراف 

رسون, االختبار التائي لمـعينة الـواحدة, االختبار التـائـي لمـعينتين المعياري, معامل ارتباط بي
 الــمستقمتين, معامل ألفا كرونباخ(, وكذلك تم استعماليا في الــبـحث الــحـالي. 

 إجراءات البحث:
سيعرض الباحثان المنيجية التي اتبعاىا في ىذا البحث, واإلجراءات التي قاما بيا في 

المخططات )مقياس تحـديـد ُمجتمـع الَبحث واختيار العينة المناسبة لـو, واستعمال اداة البـحث 
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 واسـتعمال وســائل إحصـائية منـاسـبة في تحـمـيل نتائجو, وفيما يأتي(, المبكرة غير المتكيفة
 :التفصيل لذلك

 :Research.Population.and .its Sampleُمجتمـع البحـث وعـينتـه 
 :Research populationمجتمع البحث 

تم تحديد المجتمع ليذا البحث بالطمبة لممـرحمـة اإلعدادية المتمثمة بالصفوف )الرابع, 
كومية )الدراسة الخامس, السادس( في المدارس الثانوية واإلعدادية لمبنين والبنات الح

( 03017م(, والبالـغ تعدادىم )9191-9109الصباحية( في مدينة الرمادي لمعام الدراسي )
%(, 59.584( طالبًا من الذكور بنسبة )7308طـالبـًا وطالبـًة, ومن كبل النوعين بواقع )

%(, ومن كبل الفرعين العممي واألدبي بواقع 37.306( طالبة من اإلناث بنسبة )6689و)
( طالبًا وطالبة من 3969%(, و)63.776( طالبًا وطالبة من الفرع العممي بنسبة )9048)

 .%(45.994الفرع األدبي بنسبة )
 :Research Sampleعينة البحث 

( طالب 473تم اختيار عينة البحث وفق معادلة ) ستيفن ثامبسون ( وتألفت من )    
( طالبًا و طالبة الفرع العممي, 939وقد مثل )( طالبة, 077( طالبًا و )097وطالبة, وبواقع )

 ( طالبًا وطالبة الفرع األدبي.049و )
 مقياس المخططات المبكرة غير المتكيفة:

قام جيفري يونغ  ببناء مقياسًا لممخططات المبكرة غير المتكيفة وكان ىذا المقياس 
م مقياسًا يحتوي ( مخططًا من المخططات غير المتكيفة, اذ صم08في البداية يتكون من )

( مخططًا, وُسمي مـقيـاس المخططات الُمبكرة غيـر المكيفة 06( سؤااًل توزع عمى )915عمى)
(  0998(, وقد كان موجيًا لبلستعمال العيادي, وفي عام ) YSQ-L2 -الشكل األصمي  -

 -الشكل المختصر -جاء مقياسو الثاني ىو مـقيـاس المخططات الـُمبكرة غـير المتكيفة
(YSQ-S1.) 

 وصف المقياس:
-YSQاعتمد الباحثان مقياس المخططات الـُمبكرة غـير المتكيفة بشكمو المختصر )

S1يناسب العينة وقادر عمى تحقيق أىداف البحث الحالي, المقياس و ( أداة لبحثيما, لكون
 ( مخططًا غير متكيفًا؛ وىي عمى النحو اآلتي:05يتكون من خمسة مجاالت, موزعة عمى )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)4701 ) 
 

 (Separation and rejectionاالنفصال والرفض ) - 8
(, ومخطط 5-0ويتضمن خمسة مخططات, ىي: مخطط النقص العاطفي وتمثمو الفقرات )

(, ومخطط الشك والتعدي وتمثمو الفقرات 01-6)اإلىمال/ عدم االستقرار( وتمثمو الفقرات )
ط النقص والخجل (, ومخط91 -06(, ومخطط العزلة والنفور وتمثمو الفقرات )00-05)

 (.95 -90وتمثمو الفقرات )
 (Lack of independence and achievementنقص االستقاللية واإلنجاز) - 0

(, ومخطط 41 -96مخطط الفشل وتمثمو الفقرات ) ويتضمن اربعة مخططات ىي:
(, ومخطط الخوف من الخطر والمرض 45 -40)التبعية/ عدم الكفاءة( وتمثمو الفقرات )

(, ومخطط )الذوبان/ شخصية ضامرة ضعيفة( وتمثمو الفقرات 31 -46وتمثمو الفقرات )
(46-31.) 
                                  (Excessive orientation towards othersالتوجه المفرط نحو اآلخرين ) - 3

-30ويضم ىـذا الـمجال مخططين ىمـا: مخططــ الخضوع/ االنقياد وتمثمو الفقرات )
 (.55-50(, ومخطط أنكار الذات )51
 (Extra vigilance and desistاليقظة الزائدة والكف ) - 4

االنفعالي المفرط وتمثمو  ويندرج فـي ىـذا الـمجال مخططان ىما: مخطط التحكم
 (.65 -60(, ومخططــ المثالية الـُمتطمبـة والنقد المبالغ فيو وتمثمو الفقرات )61-56الفقرات )

 (Lack of limit) نقص الحدود - 5
ويتضمن ىـذا الـمجال مخططين ُىـما: مخطط الشخصية المبالغ فييا وتمثمو الفقرات 

 (.75 -70تمثمو الفقرات )(, ومخطط عدم التحكم الذاتي و 71 -66)
 الخصائص )السيكومترية( لـممقياس:

يعد حساب الخصائص القياسية السيكومترية من المستمزمات األساسية لبناء المقاييس 
النفسية, وكمما زاد عدد ىذه الخصائص المحسوبة لممقياس أشر ذلك دقتو وقدرتو عمى قياس 
ما أعد لقياسو وأمكن الوثوق بو لقياس الخصيصة أو السمة التي أعد لقياسيا. )عبد الرحمن, 

0998 ,061    .)                                                  
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ويؤكد المتخصصون في القياس النفسي ضرورة التحقق من الصدق والثبات لممقياس 
(, وقد تحقق الباحثان من ىذه 919, 9105ميما كان الغرض من استعمالو. )عبلم, 

 الخصائص وكما يأتي:
 (:Validity of the Scaleأواًل : صدق المقياس )

 (: Content Validityالصدق الظاهري ) .8
تّم التحقق من الصدق الظاىري عن طريق عرض مقياس المخططات المبكرة غير 

( محكمًا من المتخصصين في مجال العموم التربويـة والـنفسية لمتأكد من 91المتكيفة عمى )
آراء  %( من81صبلحية فقرات المقياس, وقد حصمت الفقرات عمى نسبة اتفاق أكثر من )

 المحكمين.
 التطبيق االستطالعي األول:

لغرض التأكد من مدى وضوح تعميمات المقياس وفقراتــو و بدائمــو فضبًل عن تحديد 
الوقت الذي تستغرقو اإلجابة عن فقرات المقياس لذا طبق الباحثان عمى عينة عشوائية بمغت 

ين  لمباحث من ىذا التطبــيق أن ( طالب وطالبة من مديرية تربية محافظة األنبار, وقد تب51)
تعميمات المقياس وفقراتو وبدائمو واضحة ومفيومة وان الوقت المستغرق لئلجابة عن المقياس 

 ( دقيقة.98( دقيقة بمتوسط مقداره )40-99بين )
 االستطالعي الثاني )عـينـة الـتحميـل اإلحـصائـي(: التطبيق

-YSQ) -الشكل المختصر-غير المتكيفة طبق الباحثان مقياس المخططات المبكرة     
S1( طالب وطالبة, إذ يرى ىنريسون 311مكونة من ) عشوائية استطبلعية ( عمى عينة
"Henrysoon إن العينة المناسبة لمـتحميـل اإلحـصائـي لمفقرات يفضل أن يكون حجميا بما  "

لمدراسة؛ ( شخص ويجب أن يتم اختيارىم بدقة من المجتمع األصمي 311ال يقل عن )
درجـة الـكميـة, ــ%( من أفراد العينة في تحديد المجموعتين المتطرفتين في ال97باعتماد نسبة )

 Ghiselli , et alوذلك لكي يحقق الحجم المناسب لكل مجموعة وتباينًا جيدًا بينيما. )
,1981 , 434 .) 

 .فةمـقياس المخططات المبكرة غير المتكي.لـفقرات .الـتمييزيـة الـقـوة
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حساب قوة التمييز لفقرات المقياس ُيعد من الـخصائص الميمة في الـمقاييـس 
المرجعية؛ ألنيا تؤشر عمى مستوى قدرة الفقرات لممقياس وايجاد الفروق الفردية بين االشخاص 

  (Ebel, 1972, 399)في السمة أو الخاصية والتي يقوم القياس النفسي عمى اساسيا.
( طالب وطالبة, وتصحيح 311عمى أفـراد الـعينـة البالغ عددىم )طبق الباحثان المقياس 

استمارات اإلجابة لكل مخطط, والستخراج الــقوة الـتـميزيــة لـفـقـرات الـمقيـاس رتبت درجات أفـراد 
الـعينـة من أعمى درجة كمية إلى أقل درجة لكل مخطط من المخططات, وحددت المجموعتان 

( بأن Kelly%( من كّل مجموعة إذ اقترح كيمي ) 97مية وبنسبة )المتطرفتان بالدرجة الك
يكون العدد ألفراد كل مجموعة من المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكمية عند الحسـاب 

(, وبمغ عدد 986, 0998%( من أفـراد الـعينـة. )عودة,  97لمقـوة التميزية لمفقـرات بنسبة )
( في المجموعة الدنيا, وباستعمال االختبار التائي 018العميا, و)( في المجموعة 018األفراد )

(t-test لمعينتين المستقمتين في حساب داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين في الدرجات )
لكّل فقرة من فقرات المقياس, وعمى أساس أن القيمة التائية الـمحسوبة تمثل الـقوة الـتمييزيـة 

(, وقد تبين أن جميع الفقرات مميزة؛ ألن قيمتيا التائية Nie at el,1975,267لمفقرة. )
( من مخطط 91, 7المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية, ما عدا الفقرات رقم )

( من 73( من مخطط نقص االستقبللية واالنجاز, والفقرة )43االنفصال والرفض. والفقرة )
 مخطط نقص الحدود.

  Construct Validityم(. صدق البناء أو)المفهو 0
تحقق الباحثان من صدق البناء لمقياس المخططات المبكرة غير المتكيفة من خبلل 
اربع مؤشرات ىي : التمييز من خبلل ايجاد الفروق بين الجماعات واألفراد, وعبلقة الفقرة بكل 

ـمي اـميو تـنت.مخطط من المخططات المبكرة غير المتكيفة , وعبلقة الفقرة بالمجال الــذي 
 وعبلقة كل مخطط بالمجال.

 تحقق الباحثان من صدق بناء المقياس من خبلل إيجاد:
 عالقة الفقرة بالمخطط، وبـالـدرجة الـكمية لممجال، وعالقة المخطط بالـمجال:

 Personاعتمد الباحثان في حساب صدق الفقرة عمى ُمـعـامـل ارتبـاط "بيرسون" 
correlation رة بالمخطط الذي تنتمي اليو وكذلك عبلقة الفقرة بالمجال بين درجات كّل فق

وعبلقة المخطط بالمجال, لكون درجات الفقرة متصمة ومتدرجة, عممًا أن عينة صدق الفقرات 
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( بأن ارتباط (Anastasi( طالب في البحث الحالي, إذ أشارت انستازي  311تتكون من )
يا, وحينما ال يتوفر المحك الخارجي الفقرات بالمحك الداخمي أو الخارجي مؤشر لصدق

المناسب فأن الدرجة الكمية  لمُمجيب ُتمثل أفضل محك داخمي لحساب ىذه العبلقة 
(Anastasi , 1976 , 206( والجدول )يبين ذلك.0 ) 

 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة بالمخطط وبالمجال وعالقة المخطط بالمجال(8جدول )

رقم  المخطط المجال
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 

 بالمخطط

ارتباط 
المخطط 
 بالمجال

 

 
 
 

مجال 
االنفصال 

 والشك

مخطط النقص 
 العاطفي

0 1.313 1.665 

1.641 
9 1.375 1.671 
4 1.339 1.719 
3 1.491 1.651 
5 1.497 1.659 

 –مخطط االىمال 
 عدم االستقرار

6 1.388 1.573 

1.639 
7 1.146 1.165 
8 1.497 1.609 
9 1.384 1.599 

01 1.376 1.659 

 
مخطط الشك 

 والتعدي

00 1.518 1.685 

1.803 
09 1.597 1.688 
04 1.590 1.700 
03 1.565 1.718 
05 1.647 1.676 

مخطط العزلة 
 والنفور

06 1.594 1.607 
1.686 

07 1.364 1.670 
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08 1.376 1.704 
09 1.379 1.669 
91 1.187 1.000 

مخطط النقص 
 والخجل

90 1.434 1.577 

1.510 
99 1.406 1.676 
94 1.456 1.685 
93 1.965 1.667 
95 1.446 1.691 

 

 
 
 
 

نقص 
االستقبللية 

 واالنجاز

 مخطط الفشل
 

96 1.379 1.686 

1.707 
97 1.359 1.665 
98 1.396 1.681 
99 1.561 1.675 
41 1.313 1.695 

 -مخطط )التبعية
 عدم الكفاءة(

40 1.530 1.691 

1.765 
49 1.374 1.648 
44 1.509 1.663 
43 1.189 1.049 
45 1.563 1.634 

مخطط الخوف من 
 الخطر والمرض

46 1.594 1.663 

1.815 
47 1.376 1.639 
48 1.537 1.688 
49 1.559 1.683 
31 1.590 1.653 

 -مخطط )الذوبان
شخصية ضامرة 

30 1.519 1.649 
1.778 

39 1.530 1.669 
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 1.706 1.555 34 ضعيفة(
33 1.503 1.701 

 35 1.591 1.663 

 

 
 
 

التوجو المفرط 
 نحو اآلخرين

مخطط الخضوع / 
 االنقياد

36 1.699 1.671 

1.875 
37 1.650 1.656 
38 1.309 1.556 
39 1.546 1.633 
51 1.543 1.638 

مخطط انكار 
 الذات/ التضحية

50 1.687 1.744 

1.900 
59 1.680 1.776 
54 1.693 1.763 
53 1.657 1.744 

 55 1.676 1.709 

 

 
 
 
 

اليقظة الزائدة 
 والكف

مخطط التحكم 
 االنفعالي الزائد

56 1.618 1.638 

1.858 
57 1.595 1.673 
58 1.533 1.698 
59 1.606 1.739 
61 1.581 1.661 

مخطط المثالية 
المتطمبة والنقد 

 المبالغ فيو

60 1.655 1.683 

1.886 
69 1.605 1.699 
64 1.669 1.607 
63 1.531 1.708 
65 1.618 1.705 

 
 
 

مخطط الشخصية 
 المبالغ فييا

66 1.309 1.373 
1.876 

67 1.383 1.557 
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 نقص الحدود

68 1.619 1.705 
69 1.399 1.580 
71 1.545 1.579 

مخطط عدم التحكم 
 الذاتي

70 1.509 1.549 

1.870 
79 1.693 1.719 
74 1.619 1.631 
73 1.84 1.013 
75 1.318 1.519 

يبلحظ أن قيم معامبلت ارتباطيا بالمجال وبالمخطط اكـبر من الـقيمة الحرجة البالغة 
( من مجال 91, 7(, ما عدا الفقرات )1.15( وبمستوى داللة )498( بدرجة حرية )1.198)

( من مجال 73( من مجال نقص االستقبللية واالنجاز والفقرة )43) االنفصال والرفض والفقرة
 نقص الحدود غير دالة إحصائيًا.

  :Scales Reliabilityثانيًا : ثبات المقياس 
 وقد تم حـسـاب الـثبـات بـطـريقتي اعادة االختبار والفاكرونباخ.

 :Test-Retestطـريقـة إعـادة االختبار  -
في كّل مـجـال من المجاالت لممخططات المبكرة غير  تحقق الباحثان من الثبـات

المتكيفة عن طريق حساب درجات العينة االستطبلعية في التطبيق الثاني مع درجات التطبيق 
( يوم بين التطبيقين, وباستعمال ُمـعـامـل ارتباط بيرسون كانت درجات 91األول بفارق زمني )

 الثبات. ( يوضح قيم معامل9الثبات عالية, والجدول )
 (معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المخططات المبكرة غير المتكيفة0جدول )

 المجال  معامل الثبات
 مجال االنفصال والرفض 2.84
 نقص االستقاللية واالنجاز 2.88

التوجه المفرط نحو  2.82
 اآلخرين
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 اليقظة الزائدة والكف 2.83
 نقص الحدود 2.85

 معادلة الفاكروبناخ -
استخراج الثبات وفقًا لطريقة الفاكرونباخ, بإخضاع كّل درجة من درجات عـينـة  تم

( استمارة, وتبين أن مجاالت مقياس المخططات المبكرة 311الـتحميـل اإلحصائية, والبالغة )
 ( يوضح معامل الثبات الفاكرونباخ.4غير المتكيفة, ذات معامل ثبات جيد, والجدول )

 الثبات لكل مجال من مجاالت المخططات المبكرة غير المتكيفة (معامل3جدول )        
 المجال  معامل الثبات

 مجال االنفصال والرفض 2.88
 نقص االستقاللية واالنجاز 2.79
 التوجه المفرط نحو اآلخرين 2.78
 اليقظة الزائدة والكف 2.82
 نقص الحدود 2.80

 
 التطبيق النهائي :

بعد التحقـق من الخـصائص السيكومتـريـة لـمقياس المخططات المبكرة غير المتكيفة 
المتمثمة بالصدق والثبات, اصبح المقياس جاىز لمتطبيق, لذلك تم الـتطبيق لمـمقياس بـصيغتو 

( طالب وطالبة من طمبة المرحمة اإلعدادية لغرض 473النيائية عمى عـينة الـتطبيق الـبالغة )
 نتائج الدراسة الحالية. استخراج 

 الخصائص اإلحصائية والوصفية لمقياس المخططات المبكرة غير المتكيفة:
تم استخراج المؤشرات اإلحصائية لدرجات استجابات العينة اإلحصائية, ومن أجل 
التأكد من كون درجات افراد عـينـة الـتحميـل اإلحـصائـي تتوزع اعتداليًا, حسب الباحثان 

حصائية مثل األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين, ومعامبلت المؤشرات اإل
االلتواء ومعامبلت التفرطـح لدرجات الطمبـة في المخططات المبكرة غير المتكيفة, وقد تبين 

 Normalأن توزيع درجاتيم عمى المقياس كان أقرب إلى التوزيع االعتدالي )
Distribution( والجدول ,)لك.( يوضح ذ3 
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(المؤشرات اإلحصائية لعـينـة الـتحميـل اإلحـصائـي لمقياس المخططات المبكرة غير 4جدول )
 المتكيفة

 ت
المؤشرات 
 اإلحصائية

االنفصال  
 والرفض 

نقص 
االستقبللية 

 واالنجاز

التوجو 
المفرط نحو 

 اآلخرين

اليقظة 
الزائدة 
 والكف

نقص 
 الحدود

 01 03 03 98 33 اقل درجة 0
 38 38 51 95 004 درجةاعمى  9
 99.37 41.48 40.54 60.75 73.37 الوسط الحسابي 4
 99 40 49 64 75 الوسيط 3
 97 40 49 69 75 المنوال 5

االنحراف  6
 المعياري

04.70 04.31 7.34 7.80 6.83 

 36.81 60.03 55.99 079,67 088.13 التباين 7
 1.169 -1.447 -1.059 -1.091 1.057 االلتواء 8
 -1.411 -1.393 -1.514 1.113 -1.564 التفرطح 9

من الجدول اعبله يتضح ان جميع  درجات المخططات المبكرة غير المتكيفة قريبة من 
التوزيع االعتدالي بسبب ان مقاييس النزعة المركزية متقاربة مع بعضيا كما ان قيم مقاييس 

 والتفرطح تقترب من الصفر.التشتت كاالنحراف المعياري والتباين وقيم االلتواء 
 األساليب اإلحصائية المستعممة:

استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية: )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  
 الختبار التائي وتحميل التباين(.لكرونباخ وا-ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الفا

 نتائج البحث وتفسيرها:
ى المخططات المبكرة غير المتكيفة لدى األبناء من طـمبـة الهدف االول : الـتعرف عم

 الـمرحـمـة اإلعدادية.
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لتحقيق ىـذا الـَيدف أخذ الباحثان استجابات العينة عمى مقياس المخططات المبكرة 
غير المتكيفة. وأظيرت نتـائـج الـبحث أن المـُتوسـط الـحسـابـي لـدرجـاتيـم عمى مخطط االنفصال 

(, وأن المـُتوسـط 04.993( درجـة وبانحراف مـعيـاري مقداره )67.909والرفض بمغ )
( وبانحراف 55.585الـحسـابـي لـدرجـاتيـم عمى مخطط نقص االستقبللية واالنجاز قد بمغ )

(, وأن المـُتوسـط الـحسـابـي لـدرجـاتيـم عمى مخطط التوجو المفرط 09.097مـعيـاري مقداره )
(, وأن المـُتوسـط 7.693( وبانحراف مـعيـاري مقداره )99.095نحو اآلخرين قد بمغ )

( وبانحراف مـعيـاري 98.319الـحسـابـي لـدرجـاتيـم عمى مخطط اليقظة الزائدة والكف قد بمغ )
(, وأن المـُتوسـط الـحسـابـي لـدرجـاتيـم عمى مخطط نقص الحدود قد بمغ 7.536مقداره )

(, ولغرض التعرف عمى داللة الفرق بين 6.491)( وبانحراف مـعيـاري مقداره 96.997)
الـمتوسـط الـحسـابـي والـمتوسـط الفرضي لكل مخطط , استخدم الباحثان االختبار التائي لعينة 

( تبين ان الفرق غير دال إحصائيًا عند 90واحدة وكانت النتائج كما موضحة في جدول )
( و 0.989( و )1.657( و )1.099(, إذ بمغت القيم التائية المحسوبة )1.15مستوى)

(, 0996( عمى التتالي وىي أصـغر من القيمة التائية الـَجدوليـة الـبالغـة )1.993( و )0.503)
( وىذا يعني ان عينة البحث يمتمكون مخططات مبكرة غير المتكيفة 474وبدرجـة حرية )

 يوضح ذلك. (5ولكن لم تصل الى المستوى االفتراضي ودرجة وجودىا ضعيفة, والجدول )
(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية  لمقياس المخططات 5جدول )

 المبكرة غير المتكيفة
المخططات 

المبكرة 
غير 

 المتكيفة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

الداللة  *  tالقيمة التائية
 عند 

(2،25) 

 األثر لمعينة

 الجدولية المحسوبة
 المستوى الحجم

االنفصال 
غير  8.96 2.809 69 83.004 67.980 374 والرفض

 ضعيف 2.833 دالة

نقص 
االستقاللية 

 واالنجاز
غير  8.96 2.657 57 80.897 55.585 374

 ضعيف 2.268 دالة

التوجه 
المفرط 

غير  8.96 8.080 32 7.604 09.895 374
 دالة

 ضعيف 2.830
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نحو 
 اآلخرين
اليقظة 
الزائدة 
 والكف

غير  8.96 8.584 32 7.546 08.429 374
 ضعيف 2.856 دالة

نقص 
غير  8.96 2.004 07 6.302 06.907 374 الحدود

 ضعيف 2.203 دالة

أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا لمقياس المخططات المبكرة يتبين من الجدول أعبله     
البحث, اذ ان النتائج كانت ضعيفة حسب معادلة حجم األثر ومربع غير المتكيفة عند عينة 

ايتا, وىذا مؤشر إلى وجود المخططات غير المتكيفة لكن بصورة غير مؤثرة, ويرجح الباحثان 
ان تكون ىذه المخططات نتيجة لؤلنماط السموكية المتبعة من الوالدان التي تسودىا التساىل 

وى من الطموح ألبنائيم أعمى من المستوى الحقيقي لمطالب, أو التطرف, فيتوقع الوالدين مست
وىذا ما يجعل األبناء تحت ضغوط نفسية وعقمية تدفعيم إلى تبني بعض المخططات, مثل: 
مخطط نقص االستقبللية واالنجاز, أو أن يحاول األبناء ال سيما في مرحمة المراىقة بالقيام 

المستقمة وانفصاليم عن األسرة او تحقيق ذاتيم, بالسموكيات التي يرون أنيا تحقق شخصيتيم 
فيتخذون أنواعًا من المخططات مثل التوجو المفرط نحو اآلخرين, أو اليقظة الزائدة والكف, أو 

 أن ييتم الوالدان بشكل زائد باألبن فيتولد لديو مخطط نقص الحدود.
عمـى الفروق ذات الـداللة اإلحصائية فـي المخططات المبكرة غير  .الهدف الثاني : التعرف

المتكيفة لدى األبناء من طـمبـة الـمرحـمـة اإلعدادية  تبعا لمتغيري النوع )ذكور ،إناث( 
 والفرع)عممي، ادبي(.

 ـ مخطط االنفصال والرفض:8
( طالب وطالبة 473لغة )لتحقيق ىـذا الـَيدف أخذ الباحثان استجابات العينة لمبحث والبا     

عمى ىذا المخطط, وبعد معالجة البيانات إحصائيًا استخرج الباحثان متوسطات درجات افراد 
العينة تبعا لمنوع )الذكور, اإلناث(  ولمفرع ) العممي, األدبي(, وكانت النتائج عمى ما مبينة 

 (.7( و )6في جدول )
لمخطط االنفصال والرفض وفقا لمتغيري المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (6جدول)

 ()النوع، الفرع
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 الفرع النوع العدد المتوسط االنحراف
 ذكور 807 68.664 84.756

 إناث 885 68.324 88.888 عممي
 مجموع 040 68.484 83.863
 ذكور 69 78.089 82.862

 إناث 63 67.923 85.566 ادبي
 مجموع 830 69.596 83.350
 ذكور 896 69.976 80.828

 المجموع
 إناث 878 68.823 83.377

ولمتأكد من الفروق في مخطط نقص االنفصال والرفض تبعًا لمنوع والفرع أستعمل الباحثان 
 (.7اختبار تحميـل التبـاين الثنائي بتفاعل, وكـانت النتائـج كـما موضحة فـي الجدول )

لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل (7جدول )
 مخطط االنفصال والرفض

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفـائيـة

الداللة 
(2،25) 

 غير دالة 8.720 097.796 8 097.796 النوع
 غير دالة 2.622 825.288 8 825.288 الفرع

النوع * 
 غير دالة 8.888 894.423 8 894.423 الفرع

   874.937 372 64706.505 الخطأ
    373 65303.735 الكمي

 أظهرت النتائج لتحميل التباين الثنائي المعطيات اآلتية: 
 أ( متغير النوع:

( لمتغير النوع ىي أصـغر من قيمة 0.719تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة ) 
, 0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
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(, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية في مخطط االنفصال 471
 تغير النوع.والرفض تبعا لم
 :ب( متغير الفرع

( لمتغير الفرع ىي أصـغر من قيمة 1.611تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )
,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4983النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

مخطط االنفصال (, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية في 471
 والرفض تبعا لمتغير الفرع.

  ج( النوع * الفرع
( لمتفاعل بين )النوع*الفرع( ىي 0.000تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )

( 1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83أصـغر من قيمة النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
أنو ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية تبعا  ( مما يشير إلى471, 0ودرجتي حرية )

  لمتفاعل بين النوع والفرع.
 . مخطط نقص االستقاللية واالنجاز:0

( طالبًا 473لتحقيق ىـذا الـَيدف أخذ الباحثان استجابات العينة لمبحث والبالغة )
متوسطات وطالبًة عمى ىذا المخطط, وبعد معالجة البيانات إحصائيًا استخرج الباحثان 

درجات افراد العينة تبعا لمنوع )الذكور, اإلناث( ولمفرع ) العممي, األدبي(, وكانت كما 
 (.8موضحة في الجدول)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمخطط نقص االستقاللية واالنجاز وفقا (8جدول )
 لممتغيرات)النوع، الفرع(

 الفرع النوع العدد المتوسط االنحراف
 عممي ذكور 807 54.706 85.302
 إناث 885 56.900 9.243

 مجموع 040 55.804 80.885
 ادبي ذكور 69 55.333 83.846
 إناث 63 57.338 7.225
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االستقبللية واالنجاز تبعا لمنوع والفرع  استعمل ولمتأكد من الفروق في مخطط نقص 
 (.9الباحثان اختبار تحميـل التبـاين الثنائي بتفاعل, وكـانت النتائـج كـما موضحة فـي الجدول )

نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في (9جدول )
 مخطط نقص االستقاللية

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفـائيـة

الداللة 
(2025) 

 غير دالة 0.567 373.855 8 373.855 النوع
 غير دالة 0.324 335.469 8 335.469 الفرع

النوع * 
 الفرع

 غير دالة 0.637 384.263 8 384.263

   845.683 372 53876.946 الخطأ
    373 54972.333 الكمي

 أظهرت النتائج لتحميل التباين الثنائي المعطيات اآلتية:
 متغير النوع: ( أ

( لمتغير النوع ىي أصـغر من قيمة 9.567تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة ) 
,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية في مخطط نقص (, مما يشير 471
 االستقبللية واالنجاز تبعا لمتغير النوع.

  ب( متغير الفرع 
( لمتغير الفرع ىي أصـغر من قيمة 9.413تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )

,  0( ودرجتي حرية )1.15)( عـند مـستـوى الـداللة 4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

 مجموع 830 56.335 82.275
 المجموع                ذكور 896 55.075 84.033
 إناث 878 57.832 8.230
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(, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية في مخطط نقص 471
 االستقبللية واالنجاز تبعا لمتغير الفرع.

 ج( النوع * الفرع
( لمتفاعل بين )النوع* الفرع( ىي 9.647تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )      

( 1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83فـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )أصـغر من قيمة النسبة ال
( مما يشير إلى أنو ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية تبعا 471,  0ودرجتي حرية )

 لمتفاعل بين النوع والفرع.
 . مخطط التوجه المفرط نحو اآلخرين:3

( طالبًا 473لمبحث والبالغة )لتحقيق ىـذا الـَيدف أخذ الباحثان استجابات العينة 
وطالبًة عمى ىذا المخطط, وبعد معالجة البيانات إحصائيًا استخرج الباحثان متوسطات 

وكانت كما  درجات افراد العينة تبعا لمنوع )الذكور, اإلناث(  ولمفرع )العممي, األدبي(,
 (01موضحة في الجدول) 

مخطط التوجه المفرط نحو اآلخرين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل( 82جدول) 
 (انجاز وفقا لممتغيرات )النوع ،الفرع

 الفرع النوع العدد المتوسط االنحراف
 عممي ذكور 097 99.695 8.949
 إناث 005 99.913 5.776
 مجموع 939 99.793 7.593
 ادبي ذكور 69 98.413 9.349
 إناث 64 99.635 5.140
 مجموع 049 98.949 7.677
 المجموع ذكور 096 98.999 9.008
 إناث 078 99.775 5.503

ولمتأكد من الفروق في مخطط التوجو المفرط نحو اآلخرين تبعا لمنوع والفرع أستعمل 
 (.00الباحثان اختبار تحميل التباين الثنائي بتفاعل, وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )
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الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في (نتائج تحميل التباين  88جدول ) 
 مخطط التوجه المفرط نحو اآلخرين

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفـائيـة

الداللة 
(2025) 

 غير دالة 1.875 51.966 0 51.966 النوع
 غير دالة 1.999 57.776 0 57.776 الفرع

 النوع *
 الفرع

 غير دالة 1.367 97.079 0 97.079

   58.959 471 90555.867 الخطأ
    474 90690.788 الكمي

 أظهرت النتائج لتحميل التباين الثنائي المعطيات اآلتية: 
  متغير النوع: ( أ

( لمتغير النوع ىي أصـغر من قيمة 1.875تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )    
,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

(, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية في مخطط التوجو المفرط 471
 اآلخرين تبعًا لمتغير النوع.نحو 

  ب( متغير الفرع:
( لمتغير الفرع ىي أصـغر من قيمة النسبة 1.999تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )    

(, 471,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
نحو  مما يشير إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية في مخطط التوجو المفرط

 اآلخرين تبعا لمتغير الفرع.
  ج( النوع * الفرع

( لمتفاعل بين )النوع* الفرع( ىي 1.367تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )
( 1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83أصـغر من قيمة النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

اك  فروق ذات داللة إحصائية تبعا ( مما يشير إلى أنو ليس ىن471,  0ودرجتي حرية )
 لمتفاعل بين النوع والفرع.
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 . مخطط اليقظة الزائدة والكف:4 
( 473لغرض التحقق من ىذا اليدف قام الباحثان بأخذ استجابات عينة البحث البالغة )    

طالب وطالبة عمى ىذا المخطط, وبعد معالجة البيانات إحصائيًا استخرج الباحثان متوسطات 
درجات افراد العينة تبعًا لمنوع )الذكور, اإلناث(  ولمفرع )العممي, األدبي(, وكانت كما 

 (09الجدول)موضحة في 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمخطط اليقظة الزائدة والكف وفقا (80جدول )

 لممتغيرات )النوع ،الفرع(
 الفرع النوع العدد المتوسط االنحراف
 ذكور 807 08.478 8.888

 إناث 885 09.586 4.498 عممي
 مجموع 040 08.997 6.333
 ذكور 69 09.484 9.592

 إناث 63 32.347 5.779 ادبي
 مجموع 830 09.985 7.694
 ذكور 896 08.988 8.852

 المجموع
 إناث 878 09.938 5.430

ولمتأكد من الفروق في مخطط اليقظة الزائدة تبعًا لمنوع والفرع أستعمل الباحثان اختبار 
 (.04تحميل التباين الثنائي بتفاعل, وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )

نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في (83جدول )
 مخطط اليقظة الزائدة والكف

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  النسبة الفـائيـة
(1915) 

 غير دالة 0.903 67.934 0 67.934 النوع
 غير دالة 1.349 93.558 0 93.558 الفرع

 غير دالة 1.699 48.749 0 48.749 النوع * الفرع
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   55.959 471 91713.757 الخطأ
    474 91845.997 الكمي

 لتباين الثنائي المعطيات اآلتية:أظهرت النتائج لتحميل ا
 متغير النوع: ( أ
( لمتغير النوع ىي أصـغر من قيمة 0.903تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )  

,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
(, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية في مخطط اليقظة الزائدة 471

 بعا لمتغير النوع. والكف ت
 :ب( متغير الفرع 

( لمتغير الفرع ىي أصـغر من قيمة 1.349تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )
,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

ائية في مخطط اليقظة الزائدة (, مما يشير إلى أنو ليس ىناك  فروق ذات داللة إحص471
 والكف  تبعا لمتغير الفرع.

  ج( النوع * الفرع
( لمتفاعل بين )النوع * الفرع( ىي 1.699تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )

( 1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83أصـغر من قيمة النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
( مما يشير إلى أنو ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية تبعا 471,  0ودرجتي حرية )

 لمتفاعل بين النوع والفرع .
 . مخطط نقص الحدود:5

لغرض التحقق من ىذا اليدف قام الباحثان بأخذ استجابات عينة البحث البالغة 
ن ( طالب وطالبة عمى ىذا المخطط, وبعد معالجة البيانات إحصائيًا استخرج الباحثا473)

متوسطات درجات افراد العينة تبعا لمنوع )الذكور , اإلناث(  ولمفرع ) العممي , األدبي(, 
 (.03وكانت كما موضحة في الجدول)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمخطط نقص الحدود وفقا لممتغيرات (84جدول )
 ()النوع ،الفرع

 الفرع النوع العدد المتوسط االنحراف
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 ذكور 807 05.445 7.885
 إناث 885 05.965 5.254 عممي

 مجموع 040 05.725 6.472
 ذكور 69 04.872 4.920

 إناث 63 07.282 5.789 ادبي
 مجموع 830 05.975 5.365
 ذكور 896 05.857 6.395

 المجموع
 إناث 878 06.500 5.400

أستعمل الباحثان اختبار ولمتأكد من الفروق في مخطط اليقظة الزائدة تبعًا لمنوع والفرع 
 (.05تحميل التباين الثنائي بتفاعل, وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )

نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في (.85جدول )
 مخطط نقص الحدود

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفـائيـة

الداللة 
(2025) 

 غير دالة 8.766 88.049 8 88.049 النوع
 غير دالة 2.645 30.048 8 30.048 الفرع

النوع * 
 الفرع

 غير دالة 8.783 89.292 8 89.292

   49.967 372 88487.928 الخطأ
    373 88697.488 الكمي

 أظهرت نتائج تحميل التباين الثنائي المعطيات اآلتية: 
 متغير النوع : ( أ

( لمتغير النوع ىي أصـغر من قيمة 0.766تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة ) 
,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
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دود (, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية في مخطط نقص الح471
 تبعا لمتغير النوع.
 : ب( متغير الفرع

( لمتغير الفرع ىي أصـغر من قيمة 1.635تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )
,  0( ودرجتي حرية )1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )

ة إحصائية في مخطط نقص الحدود  (, مما يشير إلى أنو  ليس ىناك  فروق ذات دالل471
 تبعا لمتغير  الفرع. 

  ج( النوع * الفرع
( لمتفاعل بين )النوع* الفرع( ىي 0.784تبين إن قيمة النسبة الفـائيـة المحسوبة )

( 1.15( عـند مـستـوى الـداللة )4.83أصـغر من قيمة النسبة الفـائيـة الـَجدوليـة الـبالغـة )
مما يشير إلى أنو ليس ىناك  فروق ذات داللة إحصائية تبعا  (471,  0ودرجتي حرية )

 لمتفاعل بين النوع والفرع .
يتبين من النتائج والجداول السابقة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بين متوسطي درجات عينة البحث عمى مقياس المخططات المبكرة غير 1.15داللة) 
وع) ذكور, إناث( , و متغير الفرع ) عممي, أدبي(, ويعزو الباحثان المتكيفة وفق متغير الن

ىذه النتيجة الى عممية التنشئة األسرية الجيدة, التي تحصل عمييا أفراد العينة, باإلضافة الى 
توفير فرص متكافئة نسبيًا بين الذكور واإلناث, نتيجة تحسن الظروف الحياتية لممجتمع 

نباري خاصة( عمى المستوى األسري, و االقتصادي, من ىنا العراقي عامة )والمجتمع األ
أصبح الوالدان يتفاعمون بشكل كبير مع أبنائيم سواء الذكور أو اإلناث من أجل رفع مستواىم 
أالجتماعي و األكاديمي, وىو ما اشار اليو ) جيفري يونغ( في نظريتو الى إنو المخططات 

ات السمبية في التنشئة األسرية في مراحل الطفولة, المبكرة غير المتكيفة تظير نتيجة الخبر 
بينما فرص وجودىا لدى األبناء ممن كانت ظروفيم وخبراتيم في مرحمة الطفولة آمنة ومستقرة 

( بعدم وجود 9109تكون أضعف, وتتفق نتيجة البحث الحالي مع دراسة ) بن قويدر واحمدي,
 ناث(.الفوق ذات الداللة اإلحصائية بين ) الذكور واإل

 Conclusions:ثانيًا: االستنتاجات 
 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن أن نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:
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ان طمبة المرحمة اإلعدادية  بشكل عام ليس لدييم مخططات مبكرة غير متكيفة الن  .0
 مستواىا اقل من  المتوسط.

اإلناث( في مقياس ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية وفق متغير النوع )الذكور,  .9
 المخططات المبكرة غير المتكيفة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية وفق متغير الفرع )العممي, األدبي( في مقياس  .4
 المخططات المبكرة غير المتكيفة.

 :Recommendationsالتوصيات  ثالثًا:
 في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثان بما يأتي:

مختمفة عمى إعطاء الجانب التربوي حقو الكافي في برامجيم, تشجيع وسائل اإلعبلم ال .0
لتوعية األسرة و المربين و العاممين في الميدان و المراىق عمى حد السواء عمى أىمية فيم 
حاجات المراىقين و ميوليم و اىتماماتيم واخبارىم  باآلثار السمبية المترتبة عن األساليب 

 ية األبناء او االندماج الوالدي.التربوية الخاطئة المنتيجة في ترب
التأكيد عمى أىمية دور الوالدين في الخفض من مستوى المخططات المبكرة غير  .9

المتكيفة لدى األبناء عن طريق استعمال التوجيو واإلرشاد واالبتعاد عن أساليب سحب الحب 
 والعقاب والسيطرة واإلقبلل من شأن األبناء.

يمكن استغبلليا من طرف المتخصصين النفسانيين النتائج التي تم التوصل إلييا  .4
والمرشدين التربويين, واتخاذىا كأرضية لمتكفل بالصعوبات النفسية لدى فئة الطمبة المراىقين 

 بحيث تمكنيم من معرفة المخططات التي تعيق توافقيم االكاديمي.
 :Suggestionsرابعًا: المقترحات 

 فييا العينة من طمبة الجامعات العراقية. إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي تكون .0
 إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي تكون فييا العينة من اولياء أمور الطمبة. .9
تصميم برنامج إرشادي يستند إلى المخططات المبكرة غير المتكيفة التي ساىمت في  .4

 سوء توافق الطمبة و تطبيقو عمييم لمساعدتيم في تحقيق التوافق الدراسي .
  لمصادر والمراجع :ا
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عالقة المخططات المبكرة . (0288) .مولود عبد الفتاح أبيو عيسى تواتي  إبراىيم .0
, مجمة الباحث في العموم غير المتكيفة بالتشويهات المعرفية لدى تالميذ التعميم الثانوي

 , الجزائر . 408 – 417,  41اإلنسانية و االجتماعية , العدد 
القمع االنفعالي وعالقته بالمخططات  ,( 9109بن قويدر أمينة , أحمدي خولة . )  .9

, مجمة اآلداب والعموم االجتماعية,  المبكرة غير المتكيفة لدى عينة من طمبة جامعة البميدة
 , الجزائر . 085- 075, 7العدد

, 0 , طمفاهيم تطبيقات –العالج النفسي المعرفي (.  9117عبد العظيم, طو. )  .4
 دار الوفاء لدنيا والطباعة والنشر, االسكندرية, مصر.

عمان: دار , القياس النفسي )النظرية والتطبيق( (. 0998عبد الرحمن , سعد. ) .3
 الفكر العربي.

القياس والتقويم التربوي والنفسي  .(9105).عبلم, صبلح الدين محمود  .5
 القاىرة, دار الفكر العربي لمنشر., 6, ط)أساسياته، وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة(

األحصاء لمباحث في  (. 0998عودة , أحمد سممان والخميمي , خميل يوسف. ) .6
 عمان : مكتبة الفكر .,  التربية والعموم األنسانية
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