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     ةمقال

  لمخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وعالقتها بتقدير الذات لدي عينة من طالب الجامعة ا

 * ، أسماء عباسد هبة عبد الحميمبارك،  خلف  

بية،  قسم الصحة النفسية  مرص  82524سوهاج،  جامعة سوهاج،  ،كلية التر

 asmaaelsayed5121994@gmail.com : *الباحث المسؤول

  
 البحث  ملخص

البحث       المعرفية    فحص  إىل  هدف  المخططات  ن  بي  العالقة 

المبكرة وتقدير   الجامعة  لديالذات  الالتكيفية  من طالب   والتعرف ،  عينة 

ن الفروق    عىل ي    درجات كلمتوسطات    بي 
الذكور واإلناث فن المخططات  من 

وتكونت    المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي عينة من طالب.  

من الدراسة  طالب  276)  عينة  بواقع(  سوهاج  جامعة  بية  التر بكلية  وطالبة    ا 

ن 153) ا، و ( طالب  123) ا،  ( عام  21-18) ( طالبة، ممن تراوحت أعمارهم ما بي 

بقت عليهم أدوات    (،1.08)  (، وانحراف معياري19.56)  بمتوسط عمري
ُ
ط

النسخة   )  المبكرة  استبيان المخططات المعرفية الالتكيفية الدراسة التالية: 

إعدا الرحمن؛  ،  (Young,1999د  المخترصة(   عبد  وتعريب: محمد  ترجمة 

إعد2015محمد سعفان،   الذات  تقدير  ،  (Hudsson,1994اد  (، ومقياس 

  ، ي
الدسوفر مجدي  وتعريب:  وجود    (،  2004ترجمة  عن  النتائج  وأسفرت 

ن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير   عالقة ارتباطية سالبة  بي 

النتائج عن وجود فروق   الجامعة، كما كشفت  لدي عينة من طالب  الذات 

ن  بي  إحصائية  داللة  من  ذات  درجات كل  متوسطات   ي     
فن واإلناث  الذكور 

، الهجر/    المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة التالية ي
) الحرمان العاطفن

العار،  العيب/  االجتماعية،  والعزلة  اإلساءة،  التشكيك/  االستقرار،  عدم 

  ، ي
االتكالية/ االعتماد، التعلق/ هدم الذات، التضحية بالذات، الكبت العاطفن

  (0.01)عند مستوي  الستحقاق/ هوس العظمة(  والمعايت  الصارمة/النفاق، ا

اإلناث اتجاه  ي 
مخطط ،  فن أو    وجاء  المرض   (  األذى)توهم 

ا
 مستوي  عند   دال

ي  0.05)
فن بينما    اتجاه (  توجد اإلناث،  ن    ال  بي  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

مخططي  ي 
فن واإلناث  الذكور  من  درجات كل  اإلذعان/   متوسطات  )الفشل، 

ن فروق ذات داللة  كما وجدتاالنقياد(.     كل   درجات متوسطات إحصائية بي 

ي تقدير الذات 
 لصالح الذكور.   (0.01)عند مستوي من الذكور واإلناث فن

  المفتاحية الكلمات

 الجامعة  طالب الذات، تقدير  المبكرة، الالتكيفية المعرفية  المخططات 

   المقدمة . 1

ي معرفية   عىل العالم المحيط من حوله    وإىل مستقبله،    وإىلنفسه،    إىلتعتمد نظرة اإلنسان       
ما يمتلكه من أفكار ومعتقدات، وِبنن

ي ضوء هذه المعتقدات يتمكن من تفست  األحداث، وفهم
، وُيعطيها معاٍن  خاصة به، وفن فريدة،  ورؤىمواقف التفاعل االجتماعي

الحياة بمجاال  ي  وعليه فإن 
تبنن المختلفة  ليست   عىل تها  المعتقدات  ات، ومعتقدات، وهذه  يمتلكه من ختر أفكار الشخص، وما 

ي مخططاته  ترصفاتمجموعة حقائق أو وقائع منفصلة عن مشاعره و 
ي تندمج بصورة عامة فن

ه، ولكنها جزٌء من تركيبته المعرفية والنر

ي الحياة. 
التأثت  التوجيهي له فن  أنه يتأثر ُيالحظ    ، خالل معايشة الفرد ألحداث حياته اليومية واستجابته لها فمن    المعرفية ذات 

ي يعتقدها الفرد تقف وراء  
ات، واألفكار النر ، فالمعتقدات، والختر ي ، ومنها ما هو خارجر ي منها ما هو داخىلي

ات النر بالعديد من المثت 
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ات الداخلية لديه،   ي العديد من سلوكيات اإلنسان، وتمثل جزء من المثت 
ا فن ا، واستقرار 

 
ي تنشأ من بيئات معرفية أكتر رسوخ

والنر

ي  
المعرفية)تسمي  الشخصية، والنر ي تلك    ( Cognitive schemaبالمخططات 

النر ي مراحل نموه    المخططات 
الفرد فن تنشأ مع 

 . [1] األوىلي من طفولته،  وتعتمد عىلي مدي إشباعه للحاجات النفسية األساسية

    
ُ
ي    احدي عتتر المخططات المعرفية  وت

ي المعرفن
بناء الشخصية اإلنسانية، ولرواد المنحنن ي 

 Aaronالمكونات األساسية فن

Beck& Jeffrey Young  ن مثلما القته من ا من الباحثي 
ي هذا المجال، ولهما تأثت  كبت  فيه، ولم تلَق المخططات اهتمام 

الريادة فن

، وأضحي االهتمام من ق ن ي بؤرة االضطراب النفسي هذين العالمي 
ن بالمخططات المعرفية؛ لما لها من أهمية ليس فقط فن بل الباحثي 

ي،  ي عالقات األفراد اليومية، كون المخططات كخرائط إلدارة الدماغ البشر
ي الحياة العامة وفن

ها فن والعالج منه، وإنما المتداد تأثت 

أم للشخصية،  والقيادة  والتوجيه  للتشفت   الزمة  سواها  ي 
السلبيةففن نحو  بالفرد  تنحو  إذا كانت  تصبح  ا  فإنها  التوافق؛  وسوء   ،

 . [2]  مخططات معرفية ال تكيفية وتقود لالضطراب النفسي 

ي دراستهم لإلشارة    ُيعد كما    
ي يستخدمها العلماء فن

أنماط أو    إىل مفهوم المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة من المفاهيم النر

ي تميل  
 Youngالتكرار، والمعاودة، وقد حرص "  إىلأنواع من طرق التفكت  السلبية، النر

 
 ا ال توافقي  " ثمانية عشر مخطط

 
ا، ا مختلف

ي    الالتكيفية المبكرة وقد تجمعت المخططات المعرفية  
ي مرحلة الطفولة    خمسفن

ي لم تشبع فن
مجاالت طبقا للحاجات األساسية النر

ح نظرية المخطط    . [3] حه"    عىل-وتشر ات الطفولة والحالة المزاجية الفطرية -"  Young, et alالنحو الذي اقتر ن ختر العالقة بي 

تبة  حوا بمجرد  عىل للفرد، والنتائج النفسية واالجتماعية والشخصية المتر ي المراهقة والرشد، كما أنهم اقتر
ي مرحلنر

 أن تأخذ ذلك فن

ي مؤثرة باستمرار    الالتكيفية موضعها هذه المخططات المعرفية  
ي وقت مبكر فإنها ستبفر

ي  فن
ي يتفاعل بها الفرد مع   الطريقةفن

النر

 . [5،  4البيئة، والعمليات الداخلية لديه ]

ات الصادمة      ي سٍن مبكرة نتيجة الختر
ي تتكون لدي الفرد فن

ومن ثم؛ فإنه يمكن القول بأن المخططات المعرفية  الالتكيفية النر

 و واألحداث المؤلمة تعمل عىلي ترسيخ معتقدات الفرد عن نفسه،  
 
ه مشوه لذاته، ومن ثم يكون عرضة   ا ا ومدمر  قد تجعل تفكت 

ات النفسية المؤثرة سلب   ي حالة من الرصاعات والتغت 
ي  الكثت  من األخطاء والمشكالت، باإلضافة إىلي أنها قد تجعله فن

ا عىلي للوقوع فن

ي  ا حياته بمرور الوقت، كما أنها  قد تعوق توافقه مع الظروف والظواهر الخارجية المحيطة به، ونظر  
  تشكيل لدورها الجوهري  فن

التقييم الذي يضعه لنفسه سواء كان ال شك أن     ؛نظرة الفرد لذاته أثرها سينعكس بصورة واضحة عىلي حياته الالحقة، وعىلي 

ا، وكذلك معرفته لقدراته وإمكانياته، ومدي ثقته بنفسه، وتقديره لذاته، وعليه؛ فإن المشاعر والمعتقدات واألفكار   ا أم سلبي  إيجابي  

ال  فبازدياد  واألحاسيس   ،
ا
 خامال

 
سلبيا تجعله  قد  أنها  أو  ة  ن المتمت  القوية  الشخصية  تكسبه  ي 

النر نفسه هي  تجاه  الفرد  يمتلكها  ي 
نر

ي يملكها الفرد    ؛المشاعر والمعتقدات اإليجابية للفرد تجاه نفسه
يزداد تقديره لذاته، وبقدر ازدياد المشاعر والمعتقدات السلبية النر

 . تجاه نفسه يقل تقديره لذاته

 للداللة    Self- Esteemالذات  ويعد تقدير      
 
 مهما

 
ا ي سلوك الفرد، ومؤشر

الصحة النفسية، حيث بدأ    عىلمن العوامل المؤثرة فن

ت، وسيجموند ]  ن من أمثال جيمس، وفرويد، وألتر ي باهتمام العديد من الباحثي 
 . [6االهتمام به ضمن نظريات الذات، وقد حطن

ي باهتمام  
ي علم النفس، والذي حطن

ي أواخر الخمسينات، وهو من المفاهيم البحثية القوية، والشائعة فن
وقد انتشر هذا المفهوم فن

ن بالشخصية، ويوجد بدرجات متفاوتة لدي األفراد، ويعكس رؤيتهم لذواتهم، فالبعض يقللون   كبت  من علماء النفس، والمهتمي 

ي صورة أفضل من اآلخرين؛ 
أنفسهم فن أنهم أقل من اآلخرين، والبعض اآلخر يرون  أنفسهم عىلي  إىلي  من شأن ذواتهم فينظرون 

يدون من تقديرهم لذواتهم، وينعكس ذلك عىلي س ن لوكهم فمنهم من يتجنب التفاعل مع اآلخرين، ومنهم من يتفاعل بشكل  فت 

ي لحالة الفرد كما يدركها بنفسه ] ي أو سلنر ي أن تقدير الذات تقييم إيجابر
 . [7أكتر إيجابية، وهذا يعنن

ن   ا جوهري    ا باإلضافة لهذا؛ فإن تقدير الفرد لذاته   يؤدي دور     ي عالقاته باآلخرين المحيطي 
ي عالقة الفرد بذاته من ناحية، وفن

فن

ي يتخذها الفرد   به من 
ي القيمة الحقيقية النر

ا، حيث يحمل التقدير معنن ا سلبي  ا أو تقدير  ناحية أخري سواء كان هذا التقدير إيجابي 

ي تحديد سلوك الفرد نتيجة تأثت  هذا التقدي
ي تؤدي دورا أساسيا فن

ي الفرد  لذاته، والنر
.   عىلر فن المستوي العقىلي واالجتماعي واالنفعاىلي

ي حياة الفرد وسلوكياته اليومية وأنشطته االجتماعية
وتتضح قيمة تقدير الذات باعتباره   هذا   . [8]  وأن تقدير الذات له تأثت  شديد فن

ي يمكن أن يعانيها ال
فرد كاالكتئاب والقلق واالنتحار والسلوك  مورد نفسي يحمي الفرد من تهديدات الحياة المحتملة والمشكالت النر

، ويساعده   ي
  . [9]  مهٌم لنمو الفرد والصحة النفسيةمؤشر    وهو   مواجهة الصعوبات، والشعور بقيمة الفرد والسعادة،  عىلالعدوابن

ي إدراك الفرد لذاته بصورة إيجابية أو سلبية، فشعور الفرد بأنه ذو قيمة من التقبل  
سهم فن

ُ
ي ت
ات النر االجتماعي كما ُيعد من المتغت 

مواجهة الكثت  من الضغوط الحياتية، والمشكالت واالضطرابات   عىلقبل اآلخرين ينمي لديه مشاعر الثقة بالذات، ويساعده  من

ي تقابله 
ي حياته كالشعور باالكتئاب والقلق، والخوف، والحزن بإيجاد حلول توافقية مناسبة لها النفسية النر

 . [10] فن

   وعليه فإنه   
 
ا من تقدير الذات، والقليل جد

 
، وكالهما ُيؤثر سلب  ا  يمكن القول بأن الكثت  جد الفرد إذ يجعل الفرد    عىل  ا منه مرصن

ي تقدير قدراته الخاصة، أو شعوره الدائم بالعجز، واالتكالية، والخوف، وتوجهه نحو الحياة بحذر وحماية شديدة  
ُ المبالغة فن إما كثت 

 لنفسه، مما يجعله عرضة لكثت  من المشكالت، واالضطرابات، والضغوط النفسية. 
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ي حياتهم،      
 فن
ٌ
 انتقالية

ٌ
ة عتتر فتر

ُ
ي حياة الشباب، حيث ت

ا ألن المرحلة الجامعية من المراحل الُمهمة فن لمرحلة    فهي نهايةونظر 

المراهقة، وبداية لمرحلة النضج، وتتداخل فيها الكثت  من العوامل االجتماعية، والنفسية، واألكاديمية، وما يتعرض له الطالب  

  الجامىعي من ضغوط، ومشك
 
بأن  عليه؛ يمكن القول    ا وتأسيس    . [11جميع مجاالت حياته المختلفة ]   عىلالت يمكن أن ُيؤثر سلبا

المبكرة    ظهور  الالتكيفية  المعرفية  المرحلة-المخططات  تلك  ي 
فن االضطرابات    -خاصة  لظهور   

 
ِخصبا  

 
مناخا مثل 

ُ
والمشكالت ت

نظرة الفرد لنفسه، ومن    عىلالمتعددة، نتيجة لما يحمله الفرد من أفكار واتجاهات سلبية نحو ذاته، فينعكس أثرها سلبا    النفسية

َم تقديره لذاته
َ
ن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات    عىلالتعرف    إىل  البحث  يسىعي هذا لذا    ؛ث طبيعة العالقة بي 

 . لدي عينة من طالب الجامعة

      شكلة البحثم .1.1

وتدريسهم للمقررات    -من خالل ما الحظه الباحثون عىلي طالب الجامعة أثناء مزاولة عملهم  البحث  نبع الشعور بمشكلة         

باألفكار،   -العلمية   تتعلق  ي 
النر المعرفية  المشكالت  يعانون من مشكالٍت عدٍة، وأبرزها  الجامعة  الكثت  من طالب وطالبات  أن 

ا  السلبية حول ذواتهم واآلخرين من حولهم، والمعارف  بها،   والمعتقدات  الجامىعي صحتها وُيؤمن  الطالب  يعتقد  ي 
النر لخاطئة  

ا وال يحتاج إىلي مراجعة وتعديل، وأن هذه المشكالت ناتجة عن وجود معتقدات سلبية والواقع أن ليس كل ما نعتقده يعد صحيح  

ي كيفية إدراكهم لألشياء واألحداث من حولهم، وهي المسئولة عن نشأة   
ؤثر فن

ُ
ي  لديهم ت

األفكار التلقائية السلبية وتنشيطها،  والنر

 
ا
ما يلجئون لالستشارات المتعلقة  قد تجعلهم الفرد عرضة لإلصابة باألمراض، واالضطرابات النفسية، كما الحظوا أيضا أنهم عادة

 
 
ي تقف عائق

ي تصورها لهم أذهانهم، والنر
عىلي التوافق مع الدراسة ا أمام قدرتهم  بكيفية محاربة األفكار، والمعتقدات السلبية النر

ي سلوكهم كُعزوفهم عن مشاركة األنشطة، وتفضيل العزلة والوحدة، 
 فن
 
واالستذكار والقدرة عىلي التحصيل، وقد ظهر ذلك جليا

ي عالقاتهم مع 
 الحذر فن

 
ومعاناة بعضهم من ضعف الثقة بالنفس، وصعوبة اتخاذ أي قرارات بدون مساعدة آخرين لهم،  وأيضا

 عدم االرتياح وافتقار االستقرار.  بدي عليهم من مشاعر   اآلخرين، وما 

ي تواجه طالب   عىل  الدراسات السابقة للتعرف  عىل  تم االطالعلذا فقد      
أهم العوامل المسببة لتلك المشكالت المعرفية النر

ي المعلومات العربية  
ة الزمنية من   )دار الجامعة، وذلك من خالل قاعدبر المنظومة، واتحاد مكتبات الجامعات المرصية( خالل الفتر

ي يمر   ،2021  إىل  2015
ي الجوانب المعرفية   إىلة يرجع  بها طالب الجامع  وقد اتضح أن السبب الجوهري وراء المشكالت النر

خلل فن

ن مدي خطورة هذه المخططات المعرفية لدي هذه الفئة ويجب أال    نتيجة وجود مخططات معرفية ال  تكيفية لديهم، وقد تبي 

 نغفل عنها. 

ي رصاع ومحاوالت للتكيف، ويلجأ الستخدام أساليب ال تكيفية    
ي تمثل دفاعات فنمو وتطور تلك المخططات   تجعل الفرد فن

والنر

 الالتكيفية تعد أن المخططات المعرفية    [13،  12قوية لمواجهة تلك الرصاعات، والتخلص من توتراتها، وهذا ما أكدته دراسة ]

ئ    إىل عائقا أساسيا الستخدام الفرد أساليب مواجهة تكيفية، ومن ثم يلجأ   استخدام أساليب غت  ناضجة للتكيف، وهي بذلك تننر

ا    الالتكيفية يمكنتلك المخططات المعرفية    أن  Thimmأكد  بظهور األمراض النفسية. وقد   ؤثر سلب 
ُ
نمو الوظائف النفسية   عىلأن ت

 . [14للشخصية، وعمليات التكيف ] 

يتضح مدي خطورة    المعرفية    ومما سبق؛  ها    المبكرة، ومديالالتكيفية  المخططات  األفراد عامة، ولطالب   عىلتأثت  سلوك 

 
 
مناخ توفر  إنها  حيث  خاصة،  خصب  الجامعة  والشخصية،  ا  النفسية،  واالضطرابات  النفسية،  الصحة  مشكالت  من  لكثت   ا 

 [ المزمنة، ويدعم ذلك ما أسفرت عنه نتائج دراسة  النفسية  الالتكيفية   . [15والمشكالت  المعرفية  المخططات  تلك  أن وجود 

ي صحتهم النفسية، وظهور حاالت القلق واالكتئاب والشعور    المبكرة لدي
ئ بانخفاض فن   واإلرهاق،   بالذنب،طالب الجامعة ُيننر

وارتباطها باضطراب ،  [18واضطرابات األكل ]  ، [17]   واضطرابات الشخصية  ، [16والعصاب. وأيضا الرتباطها باإلدمان ]  والنكوص، 

 . [24، 23] وارتباطها باالكتئاب، [ 22]  وارتباطها بالتطرف الفكري ،[21]واضطراب الشخصية ، [20،  19الشخصية الحدية ] 

    عىلوبناءا          
ٌ
ٌ بارز ا لما   عىلما سبق؛ فإنه يمكن القول بأن للمخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة تأثت  شخصية الطالب نظر 

ات شاملة سواء أكانت   ي هذه المرحلة من تغت 
ي أو    اجتماعية،أو    انفعالية،أو    جسدية،ُيعايشه الطالب فن

سينعكس    أكاديمية، والنر

نتائج  معتقداته حول ذاته، وتقييمه لنظرة اآلخرين له.  وقد أكدت    عىلويتوقف ذلك التقدير    لذاته،تقدير الفرد    عىلأثرها بوضوح  

ن المخططات المعرفية الالتكيفية    الدراسات ، وأن ارتفاع درجات وتقدير الذات  المبكرة، السابقة وجود عالقة ارتباطية سالبة بي 

 
 
 . [28 ,27 ,26 ,25] الدراساتانخفاض تقدير الذات، ومن هذه ب ا المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة يعد منبئ

واالنتماء،        االندماج،  التحدي، وشعة  ومواجهة  الذاتية،  بالكفاءة  يتسمون  المرتفع  الذات  تقدير  ذوو  ،  والمرغوبيه فاألفراد 

ات النفس، خالف األفراد ذوو تقدير الذات المنخفض الذين   ي مواجهة عتر
والتفاؤل، والواقعية، والتحدي، والسعادة، والقوة فن

ي أنفسهم عدم االستحق
 ةدراس  وقد أشارت[  29اق والجدارة، والشعور بالغربة، والعزلة عن العالم، والتشاؤم، والضيق ] يعتقدون فن

ي  أ إىل [30]
ي الحاالت السلبية يرتبط بمجاالت الخلل الوظيفن

ن تقدير الذات يرتبط بمجاالت إيجابية مثل السعادة، والتفاؤل، وفن

 االكتئابية، والقلق.  مثل األعراض
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  فتقدير الذات المنخفض يرتبط بنتائج سلبية مثل: أعراض االكتئاب، والمشكالت الصحية، والسلوكيات المضادة بالمجتمع        

ارتبط  31] أنه  ]بالجنوح)االنحرافات[، كما  العاطفية  بالذات، واإلصابات  تلحق  ي 
النر بالشعور 32(، واإلصابات  يرتبط  أنه  [، كما 

 . [33مشكالت نفسية مثل: الكذب، والغرور)الغطرسة(، واألنانية، والعدوان ] إىلبالدونية، والذي يؤدي 

أن تقدير الذات المنخفض يرتبط بعدد من العواقب النفسية والجسدية واالجتماعية مثل: )الشعور بالقلق،   إىل  [34]أشار  كما        

، وتعاطي المخدرات، باإلضافة   ي النشاط الجنسي
  إىل ومحاوالت االنتحار، واضطرابات األكل، والسلوك العنيف، والبدء المبكر فن

ي جميعها تؤثر تدهور الصحة البدنية والنفسية، وارتفاع معدالت ال
(، والنر  النمو والتطور الناجح للفرد.  عىلسلوك اإلجرامي

عن   أن  عىل  [35]أكد    وقد         سلبية  أفكار  للحياة، ووجود  تشاؤمية  نظرة  لديهم  الذات  تقدير  لديهم  ينخفض  الذين  األفراد 

وميلهم   القلق،  لديهم مستوي  ويرتفع  وتوقعهمالمستقبل،  ويتجاهلون    للفشل،  لالكتئاب،  أكتر عرضة  أنهم  النجاح، كما  عدم 

ي حياتهم، ويعانون من اضطرابات النوم، وهم أكتر 
 األشياء المهمة فن

 
لإلصابة بقرحة المعدة، واالضطرابات العاطفية،    ا  استعداد

 التكيف، والشعور باإلجهاد أو الضغوط.  عىل، ومرونة، ويعانون من عدم القدرة ا وأقل انفتاح  

 ما  36وقد أوضح ]       
ا
يبدون  [ أن طالب الجامعة الذين ينخفض لديهم تقدير الذات ال يميلون للتعبت  عن أنفسهم، فهم قليال

، ويشعرون أن اآلخرين ال يقدرونهم، يضعون  ن ، وغت  محبوبي  ن ون أنفسهم غت  مهمي  آرائهم، كما أنهم ينكرون إمكانياتهم، ويعتتر

ي دراستهم  
اللوم عليهم لفشلهم، كما أنهم ال يقيمون عالقات اجتماعية جيدة إيجابية مع اآلخرين، وغالبا ما يصابون بخيبة أمل فن

ا ]الجامعية.  وقد أك
 
أن األفراد الذين ينخفض لديهم تقدير الذات يتسمون بعدم التفاخر بعملهم، وعدم الثقة   عىل  [ 37د أيض

والضغوطات،   األزمات  مواجهة  عند  الناضج  غت   السلوك  عليهم  ويبدو  االستكشاف،  ي 
فن الرغبة  وقلة  واالنسحاب،  بأفكارهم، 

 بسهولة عند التعرض لإلحباط، وضعف مستوي التحصيل، والرد بشكل غت  الئق.  واالستسالم

ي هذا المجال قليلة أو ربما نادرة؛ مما    ومما وعىلي ما يبدو،      
تيش الحصول عليه بخصوص األطر النظرية أن الدراسات العربية فن

ن ا  عىلصعب الحصول   ي هذه البيئة تكشف طبيعة العالقة بي 
لمخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير دراسات مماثلة فن

ات    عىل التعرف    إىل  يسىعي البحثلذا    ؛الذات ي متغت 
ن فن ن الجنسي   عن معرفة الفروق بي 

ا
ين. فضال ن المتغت  ، البحثطبيعة العالقة بي 

ن  ن بشكٍل كاٍف؛ لذا فإن الفروق بي  ن الجنسي  وضح الفروق بي 
ُ
ي مجملها، ولم ت

ي تناولتهما جاءت متضاربة فن
 وأن الدراسات النر

ا
خاصة

ي التساؤالت اآلتية:  البحثوالتدقيق؛ ومن هنا تمحورت مشكلة  واالطالعالمزيد من البحث  إىل الذكور واإلناث تحتاج 
 فن

ن ما طبيعة العالقة -  ؟ المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي عينة من طالب الجامعة االرتباطية بي 

ي ما  -
ي   الجامعة تعزيمتوسطات درجات المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة لدي عينة من طالب    الفروق فن

الختالفهم فن

 إناث(؟   -)ذكور  متغت  النوع

ي متوسطات درجات تقدير الذات لدي عينة من طالب   فروقال ما  -
ي متغت  النوع الجامعة تعزيفن

  إناث(؟ -)ذكور  الختالفهم فن

 البحث  أهداف. 1.2

:   إىلهدف البحث الحاىلي   تحقيق ما يىلي

طالب    عىلالتعرف   - من  عينة  لدي  الذات  وتقدير  المبكرة  الالتكيفية  المعرفية  المخططات  ن  بي  االرتباطية  العالقة  طبيعة 

 الجامعة. 

ي تعزي    عىل التعرف  -
ي متوسطات درجات المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة لدي عينة من طالب الجامعة النر

الفروق فن

ي متغت  
 إناث(.   -)ذكور النوعالختالفهم فن

ي متغت     عىلالتعرف  -
ي متوسطات درجات تقدير الذات لدي عينة من طالب الجامعة تعزي الختالفهم فن

  - )ذكور النوعالفروق فن

  إناث(. 

   أهمية البحث . 1.3

ي فيما يىلي  عىل تتضح أهمية البحث 
ن النظري، والتطبيفر  : المستويي 

   األهمية النظرية. 1.3.1

 النظرية من االعتبارات التالية: ويستمد البحث الحاىلي أهميته 

تناول البحث الحاىلي ألحد الموضوعات المهمة والحيوية وهو المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة كمحاولة علمية تضاف    -

تكوين ونمو الشخصية كتقدير   إىل ي 
ات نفسية ذات داللة فن بمتغت  الموضوع، وارتباطه  تناولت هذا  ي 

النر السابقة  المحاوالت 

 الذات. 

ي حد  -
ي تمثل فن

ي تتناولها، وهي المرحلة الجامعية، والنر
كما يكتسب البحث الحاىلي أهميته النظرية من طبيعة المرحلة العمرية النر

ألنها تقابل مرحلة الطفولة المتأخرة، وهي مرحلة ذات طبيعة خاصة، حيث تكتر بها الرصاعات والتوترات  ذاتها مرحلة حرجة  

 
 
ي تؤثر سلبا

ي يمكن أن تؤدي  عىل  النفسية النر
 ظهور األمراض واالضطرابات النفسية.  إىلشخصية الفرد، والنر
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العربية واألجنبية- الدراسات  ن   -ندرة  الباحثي  ي حدود علم 
ي    - فن

المبكرة  النر الالتكيفية  المعرفية  المخططات  ن  بي  العالقة  تناولت 

 وتقدير الذات. 

ات - ي متغت 
ن فن ن الجنسي  ي تناولت الفروق بي 

 . البحثتناقض وتضارب نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة النر

ي . 1.3.2
 األهمية التطبيقية: وتتمثل فن

ي المجال النفسي    البحث  نتائج هذا يمكن أن تسهم  -
ن فن ي يمكن أن تساعد المختصي 

ي توفت  المعلومات العلمية والموضوعية النر
فن

فهم أعمق لتلك المخططات المعرفية    عىللتقديم خدماتهم النفسية عن طريق عقد برامج ودورات تدريبية للطالب تساعدهم  

  الالتكيفية. 

امج اإلرشادية المناسبة  البح  عىليمكن أن توفر بعض البيانات والنتائج المبنية  -  إلعداد التر
 
ات    للطالب للتصديث تمهيدا للمتغت 

، ومساعدتهم   النفسي التوافق  األفراد من سوء  تفاقمها، وتجنب  من  والحد  الصحة    عىل السلبية،  عالية من  تحقيق مستويات 

 النفسية. 

 مصطلحات البحث . 1.4

 Early Maladaptive Cognitive Schemaالمبكرة المعرفية الالتكيفية  . المخططات1.4.1

تعريف   الحاىلي  البحث  ي 
المبكرة    للمخططات  young  (1999)يتبنن الالتكيفية  واسعة  “ بأنهاالمعرفية  معرفية،  أنماط 

ي تتعلقالذكريات واالنفعاالت والمعارف واألحاسيس الجسدية    عىلدرجة عالية من الثبات، تشتمل    عىلاالنتشار،  
بنظرة الفرد    النر

ي الطفولة وعالقته باآلخرين، والعالم المحيط به من حوله، وتتشكل خالل  
ات السيئة، وتستمر مع   مرحلنر المبكرة، وتدعمها الختر

ة"الفرد طوال حياته، وتتسم بكونها مختلة وظيفي    . [3]   ا بدرجة كبت 

ي هذا البحث.  
ي كل مخطط من المخططات المعرفية الالتكيفية المستخدم فن

ي يحصل عليها الطالب فن
 بالدرجة النر

 
قاس إجرائيا

ُ
 وت

   Self- Esteemت تقدير الذا. 1.4.2

ي البحث الحاىلي تعريف    
ي تدعوه    “تقدير   لتقدير الذات بأنه   [ 38]  ويتبنن

عام يضعه الفرد بنفسه ولنفسه متضمنا اإليجابيات النر

ام ذاته الفرد ناجح  الحتر لذاته كان  الفرد  تقدير  ارتفع  تقلل من شأنه تجاه اآلخرين، وكلما  ي ال 
النر إذا ، والسلبيات  أما  ا اجتماعيا، 

ي يحصل عليها الطالب عىلي وُيقاس إجرا  انخفض تقديره لذاته فإنه يكون أقل نجاحا من الناحية االجتماعية". 
 بالدرجة الكلية النر

 
ئيا

ي هذا البحث.   
 مقياس تقدير الذات المستخدم فن

 البحث  ت. محددا1.5

ام بالمحددات التالية:   ن  تم االلتر

) المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة، وتقدير ةالموضوعيات المحدد- ات البحث األساسية وهي ي متغت 
 الذات(. : ويتمثل فن

ي داتالمحدد-  تم التطبيق عىلي عينة من طالب الجامعة.   : ةالبشر

ي الفصل األول من العام الدراسي  : ةالزماني اتالمحدد-
 م. 2022م/  2021تم التطبيق فن

ي بجامعة سوهاج. ةالمكاني اتالمحدد- بية بقسميها العلمي واألدبر  : تم التطبيق بكلية التر

 اإلطار النظري. 1.6

 المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة   . 1.6.1

ي تنمو عند األطفال الصغار، عندما    Schemaمعجم علم النفس والطب النفسي كلمة" مخطط"    عرفي
بأنها" األبنية المعرفية النر

ي تعمم 
ي طرقا نوعية أو متخصصة لمعرفة العالم والنر

يتعلمون أن يكفوا عن سلوكهم للحاالت والظروف البيئية، فالخطط تعنن

ي أي أفعال حركية مع  عىل
ن الغايات والوسائل، وكذلك الخطط ال تنحرص فن ينة، بل هي تلك المجموعة مواقف أخري، وتربط بي 

ي تمثل االستمرار والثبات عتر الحاالت المختلفة من األفعال الجسمية النوعية" ] 
المخططات   [ 40]   ويعرف [. 39من المالمح النر

ي الطفولة 
ي مرحلة مبكرة من حياة الفرد، تعتر عن نمط التفكت  المكتسب خالل مرحلنر

المعرفية " بأنها بنيات معرفية تتشكل فن

أما األشخاص غت     والمراهقة، ويكون ات وتقييمات واقعية لألحداث،  األشخاص أسوياء عندما تسمح لهم مخططاتهم بتفست 

ي يتم من خاللها اختبار   إىلكيفية تؤدي  األسوياء تكون مخططاتهم ال ت 
ي تحدد الطريقة النر

تشويه الواقع. فالمخططات هي النر

جاعها.  و  المدركة، وأيضا تخزينها ومعالجتها وتذكرها ومحاولة استر ]المعلومات  أو    [ 41يعرف  بأنها" مصطلحات  المخططات 

مفاهيم نفسية تتضمن معتقداتنا عن أنفسنا والعالم واآلخرين، وهي ناتجة عن األسلوب الذي تم التعامل به مع حاجاتنا الطفولية  

ي تتطور خالل الطفولة وتظهر خالل حياة   واألحاسيساألساسية، وتتكون من الذكريات،  
الجسدية، واالنفعاالت، والمعارف النر

ة، وتتسم بكونها  ا وغالبا ما تعمل خارج    راسخة،لفرد، وهذه المخططات تكون غت  صحيحة وغت  وظيفية ومعوقة بدرجة كبت 

 وعي وإدراك الفرد.  

       [ مرحلة 42ويعرف  ي 
فن تتشكل  الذات،  هزيمة  تعتر عن  تكيفية  ال  معرفية  أنماط  بأنها"  الالتكيفية  المعرفية  المخططات   ]

ها طوال حياة الفرد، تشتمل عىلي الذكريات واالنفعاالت واإلدراكات والمشاعر، واألحاسيس الجسدية، فهي   الطفولة ويمتد تأثت 
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ي تحديد كيفية تفكت  الفرد ومشاعره وسلوكياته وتفاعالته االجتماعية، تفش مفهوم الفرد لذاته، وعالقاته مع اآلخرين، 
لها دور فن

ي كونها مألوفة ومريحة بالرغم  
ها، وتكمن خطورتها فن ن ات الفرد وتجهت  ي شكل حقائق أولية ثابتة ، تؤثر عىلي ختر

كما أنها تتمثل للفرد فن

ي الواقع.  
 من كونها تسبب المعاناة له فن

ن إال أنها ال    السابق للمخططات المعرفية الالتكيفية نستنتج أنه بالرغم من  ومن خالل العرض        تعدد تعريفاتها بتعدد الباحثي 

ي  والمعتقداتتخرج عن كونها هيكل منظم من المعرفة،  
ات السلبية التشاؤمية النر ات    تشكلت أصولها ، واالتجاهات والختر من ختر

ي ضوئها ترتب
اتنا الحالية والمستقبلية. ومما سبق، ومن خالل  وتجارب أحداث الحياة الماضية، وفن عىلي التعريفات   االطالعط ختر

ي تتوافق مع طبيعة  
ي الدراسات السابقة، والنر

ي وردت فن
ي  البحث الحاىلي العديدة للمخططات المعرفية الالتكيفية النر

، وعينته فن

ي  تعرف    االعتبار  
ي مرحلة سابقة من حياة الفرد خاصة مرحلنر

بأنها" أبنية معرفية، مستقرة، ثابتة نسبيا، ُمهددة للذات، تتشكل فن

ا  والمشاعر الطفولة  واألفكار  واالنفعاالت  الذكريات  من  وتتكون  الالحقة،  الفرد  حياة  عىلي  ها  تأثت  ويتضح  والمراهقة،  لمبكرة 

ها بعض العوامل  واألحاسيس الجسدية، وتتعلق بنظرة الفرد لذاته، وعالقاته مع اآلخرين، والعالم المحيط من حوله، تحفزها وتثت 

إ ي 
فن المؤلمة والفشل  الطفولة  ات  لإلصابة كختر الفرد عرضة  تجعل  للفرد، عند نشاطها  األساسية  العاطفية  االحتياجات  شباع 

 . باألمراض والمشكالت النفسية المزمنة"

 خصائص المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة . 1.6.2

ي تتسم بها المخططات المعرفية الالتكيفية    عىل [  44،43،  41،  5]   كل من  فقد اتفق    
مجموعة عامة من الخصائص األساسية النر

 :  بشكل عام وهي

ي حياة الفرد الالحقة. 
ي الطفولة والمراهقة، وتتضح كافة تفاصيلها فن

ي مرحلنر
 أنها تتشكل فن

ات حياته السابقة مثل عالقة الفرد باأل  شة واآلخرين ذوي األهمية الذين تتشكل المخططات المعرفية نتيجة لتجارب الفرد وختر

ي حياته خالل مراحل نموه. 
 يؤدون دورا مهما فن

 أنها تعد حقائق مطلقة، وأساسية وجوهرية. 

ي قوالب جامدة، مثل" إذا حدث كذا..... فإنه يجب أن يحدث كذا......." 
 عادة ما يعتر عنها فن

 لدي الفرد، أنها مدعمة للذات فهي تكافح وتقاوم من أجل البقاء واالستمرار 
 
 ومألوفا

 
 معروفا

 
ية، وذلك ألن المخطط يمثل شيئا

ي    وبالرغم من 
 له الكثت  من المعاناة والمتاعب واآلالم، إال أن الفرد يشعر بالراحة والمتعة واالرتباط باألحداث النر

 
كونه مسببا

ها.  ثت  مخططاته، وبالتاىلي يصعب تغيت 
ُ
 ت

و   عىلتؤثر   لألشياء،  الفرد  إدراك  ي كيفية 
النر لألحداث  مماثلة  السلوكيات  تجعل  أنها  الترصف، كما  وكيفية  من حوله،  األحداث 

ي 
.  عىلتشابهها، ومن ثم فإنها تضع بصمة الماضن  الحارصن

مستويات مختلفة من الشدة واالنتشار والخطورة، فكلما كان المخطط أكتر شدة كلما كان   عىلأنها ذات أبعاد: أي أنها تحتوي  

ك أثرا عىلي حياة الفرد الالحقة. 
ه واالنفعاالت المرتبطة بها أكتر خطورة، وتتر ي تثت 

ي الوضعيات النر
 نشطا فن

ات المؤلمة المتكر   إىلللمخططات المعرفية خاصية التهديم، حيث تعود أسبابها   ي الطفولة أو المراهقة، ومن ثم الختر
ي مرحلنر

رة فن

ي جميع الجوانب الشخصية واالجتماعية والمهنية والعاطفية... 
 فإنها تؤثر عىلي حياة الفرد الالحقة فن

 مشكالت نفسية متعددة.  إىل يمكن أن تؤدي 

ي ضوء ما سبق؛ يمكن القول بأن المخططات المعرفية الالتكيفية   تمثل انعكاسات دا       
خلية لواقع الفرد ومحيطه األشي وفن

ي سٍن مبكرة نتيجة لتعرض الفرد للصدمات،  
ي تتشكل فن

الذي نشأ به وما به من أساليب معاملة والدية أثناء عملية التنشئة، والنر

المماثلة والمشابهة  حفزها األحداث 
ُ
ها وت ثت 

ُ
ت المخططات عندما  السلبية، وتنشط هذه  الحياة  المؤلمة، وتجارب  ات    والختر

ها   ي  تأثت 
ي طريقة إدراك الفرد لألشياء، وكيفية الترصف والسلوكيات، وتتضح خطورتها فن

ؤثر فن
ُ
ألحداث سابقٍة مؤلمٍة، ومن ثم ت

سلبية وهدامة عىلي حياة    ا عىلي حياة الفرد الالحقة تبعا لمستويات شدتها، فكلما كان المخطط أكتر شدة وخطورة؛ ترك آثار  

 ا. المستقبلية؛ لذا توصف بأنها مختلة وظيفي  الفرد 

 مجاالت المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة:  . 1.6.3

   إىل " المخططات المعرفية الالتكيفية بصورة عامة  Young"  لقد صنف   
 
 عشر مخطط

َ
ن  ثمانية مجاالت   خمس   عىل ا موزعي 

عدة مخططات فرعية تندرج تحته، وكل مخطط منها يقابله نوعا من اإلحباط أو فقدان   عىل أساسية، ويحتوي كل مجال منها  

ي حددها " يونج"  
ي إشباع الحاجات األساسية، وتتمثل المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة النر

  عىل األمل الناتج من الفشل فن

 . [47،  46،  45، 3ن ]النحو الذي أشار إليه كل م

 المجال األول    

 Disconnection and Rejection  الرفض واالنفصال 
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ويتضمن هذا المجال المخططات المعرفية الالتكيفية المرتبطة بتوقع الفرد، واعتقاده بأن حاجاته لألمان واالستقرار والرعاية  

لَب بشكٍل كاٍف من ِقبل  
ُ
ي جو  والتعاطف والقبول لن ت

اآلخرين، فاألفراد الذين لديهم مخططات هذا المجال هم أفراد قد نشأوا فن

ن جسدي    ا بشكل خاص. ويضم هذا المجال المخططات الخمسة التالية: أشي متلقب المزاج، بارد العالقات، نابذ وُمهي 

ن  األشخاص اآلخرين    الفرد بأن: ويتضمن هذا المخطط اعتقاد  Abandonment   /Instabilityاالستقرار  الهجر/ عدم   - المهمي 

منحه الدعم، واالهتمام،    عىلمن استمرار تقديم الدعم االنفعاىلي لهم، وأنهم سيكونون غت  قادرين    يتمكنوا   نله ل  بالنسبة

 .  والمحبة بسبب أمور قد ال يمكن التنبؤ بها كالموت، أو التخىلي

ولهم سيؤذونه أو يستغلونه، أو يحطون  حالفرد بأن اآلخرين من  : ويتضمن اعتقاد  Mistrust/Abuseالتشكيك/ عدم اإلساءة   -

 . ن  من قدره، واعتقاده بأنهم سيصبحون سيئون، ومستغلي 

: ويتضمن اعتقاد الفرد بأن حاجاته االنفعالية لن تتم تلبيتها من قبل اآلخرين،  Emotional Deprivationالعاطفن  الحرمان   -

 من الرعاية والتعاطف والحماية.  ويتضمن أيضا اعتقادات الفرد حول الحرمان

: ويتضمن اعتقاد الفرد بأنه ناقص، وغت  مرغوب فيه، وأنه ذو عيب داخىلي  Defectiveness/Shameالخزي/ العيب/ العار -

واللوم   النقد  تجاه  الحساسية  شديدي  العادة  ي 
فن هم  المخطط  ي 

فن واألشخاص  بالحب،  جدير  وغت   خارجيا،  جذاب  وغت  

 والرفض. 

اب  ماعية/  العزلة االجت  - ي اعتقاد الفرد بأنه مختلف بوضوح  Alienation/Social Isolationاالغتر
: ويتمثل هذا المخطط فن

 عن اآلخرين، ومنعزل عن العالم، وال يتكيف بأي طريقة مع أي مجموعة اجتماعية خارج الوسط األشي. 

: قصور االستقاللية وضعف    ي
 : Impaired Autonomy and Performanceاألداء المجال الثابن

للفرد كاالستقالل،         األساسية  الحاجات  إشباع  إحباط  نتيجة  تطورت  ي 
النر الالتكيفية  المخططات  المجال  هذا  ويتضمن 

السيطرة   وفقدان  االستقاللية،  بضعف  بالشعور  المرتبطة  المخططات  يتضمن  فهو  بالهوية،  والشعور  ،   عىلوالكفاءة،  المصت 

هم قادر عىلي التكيف مع الحياة اليومية ومتطلباتها، واألفراد الذين    د الفرد بأنه غت  والحاجة المفرطة للتوجيه والتدعيم، واعتقا

ي 
ي جو أشي يتصف بالحماية الزائدة واالنغالق. ويتضمن هذا المجال  فن

:  أرب  عهذا المجال نشأوا فن  مخططات وهي

وهو اعتقاد الفرد بأنه غت  قادر عىلي إدارة مسئولياته اليومية بمفرده    : nceeDepend/Incompetence  االعتمادية/ العجز  -

المساعدة   ذلك  ويتضمن  إليه،  بالنسبة  ن  المهمي  األشخاص  قبل  من  ملحوظة  مساعدة  وحل    عىلدون  القرارات،  اتخاذ 

 المشكالت. 

ارثة )مالية، انفعالية، طبية( وشيكة  : اعتقاد الفرد أن هناك كVulnerability to Harm or Illness  أو المرض  لألذىالقابلية   -

ِحل عليه، وأنه لن يستطيع التعامل معها أو منعها أو الوقاية منها. 
َ
 سوف ت

ي  التعلق باآلخرين/ عدم النضج   -
: حيث يكون الفرد منخرطا انفعاليا وبشكل Enmeshment/Undeveloped Selfالذابر

ن بالنسبة له، باإلضافة   اب شديد منهم، ويكون ذلك  اق  إىلمفرط مع األشخاص المهمي  حساب الفردية الكاملة والتطور    عىلتر

االجتماعي الطبيىعي للفرد، واألفراد ضمن هذا المخطط ال يمتلكون هوية مستقلة؛ فهم ال يتمكنون من العيش بدون األشخاص  

 الذين يتعلقون بهم. 

ي جميع مجاالت اإلنجاز   : وهنا Failureالفشل   -
)كالدراسة والعمل(، أو أنه أقل    يكون لدي الفرد اعتقاد بأنه مخفق وفاشل فن

 ا يعتقد بأنه مرؤوس من قبل اآلخرين. إذا قارن نفسه بهم، ودائم   نقصه، أو لديه شعور بالنمكانة من أقرا

السيطرة    عىلويتضمن هذا المجال شعور الفرد بعدم قدرته  Impaired Limitsالحدود:  المجال الثالث: ضعف القيود أو     

وات الداخلية بما فيها السيطرة    عىل ن ي    ضمن هذه االنفعاالت، والمسئولية تجاه اآلخرين، واألفراد الذين هم    عىل التن
جو قد نشأوا فن

ن    عىل شتمل هذا المجال  يتصف بالتدليل المفرط والتساهل المبالغ فيه، ونقص التوجيه، والنظام واالنضباط.  وي   أشي مخططي 

 وهما: 

ويتضمن اعتقاد الفرد بأنه أفضل من اآلخرين، وبالتاىلي فهو يستحق معاملة    Entitlement/Grandiosityالجدارة/ العظمة   -

ه.  ه عن غت  ن  خاصة تمت 

ي   -
الفرد بأنه غت  قادر : وهو اعتقاد  Insufficient Self-control/Self-Disciplineعدم كفاية ضبط الذات/ التنظيم الذابر

 عىلي ضبط انفعاالته ودوافعه. 

ن الفرد المبالغ فيه   :Other-Directedness المجال الرابع: التوجه نحو اآلخرين  ي تركت 
تلبية رغبات   عىلويتمثل هذا المجال فن

ألفراد الذين يقعون حساب حاجاته ورغباته، من أجل صورة إيجابية لآلخرين عنه، وا  عىل اآلخرين واحتياجاتهم، وإن كان ذلك  

وطا أثناء مرحلة الطفولة. ويتضمن هذا المجال  ي جو أشي يقدم الحب مشر
:  ثالث ضمن هذا المجال قد نشأوا فن  مخططات وهي

اعتقاد الفرد بأنه يجب أن يخضع لآلخرين، وتسليم السلطة لهم، وتحقيق كافة رغباتهم    : Subjugation  الخضوع/ اإلذعان -

(.  واحتياجاتهم؛ من أجل تجنب النتائج السلبية الصادرة من اآلخرين  )كالغضب أو التخىلي
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حساب   عىلاعتقاد الفرد بأنه ملزم بتلبية حاجات اآلخرين ورغباتهم طواعية وإن كان ذلك     Sacrifice:-Selfالتضحية بالذات -

 يتجنب الشعور باإلثم واألنانية. حاجاته الداخلية، وذلك لمنع اآلخرين من الشعور باألسي األلم، ولكي 

االستحسان - للقبول/  فيه  Approval Seeking/Recognition-seekingالسىعي  المبالغ  الفرد  ن  تركت  القبول    عىل:  كسب 

اف  حساب إحساس واقىعي وآمن بالذات.  عىل به من قبل اآلخرين، ومجاراتهم   واالهتمام واالعتر

الزائد والكبت   هذا المجال اعتقادات   ويتضمن  : Over Vigilance and Inhibition Domainالمجال الخامس: الحذر 

فعاالته ودوافعه، وتحقيق معايت  داخلية عالية عىلي حساب الراحة والمتعة، واألنشطة المرحة  نالفرد ألهمية قمع مشاعره وا

ي جو    عىل
ي هذا المجال قد نشأوا فن

.  واألفراد فن بالرصامة والسيطرة، واتباع القواعد، وإخفاء    أشي يتسمالمستوي الشخصي

وع للكمال. ويشتمل هذا المجال  ن :  أرب  ع عىلالمشاعر، وتجنب األخطاء، والتن  مخططات وهي

ن الفرد    : ويتضمنNegative /Pessimism  السلبية/ التشاؤم  - ، والموت، والخسارة(،  )كاأللم  نواجي الحياة السلبية  عىلتركت 

ي الوقت ذاته إغفال النواجي اإليجابية والتفاؤلية منها. 
 وفن

ي الكبت  -
 Emotional Inhibitionالعاطفن

 دوافعه وانفعاالته لتجنب الرفض والنبذ وعدم القبول من اآلخرين. اعتقاد الفرد بأنه يجب أن يقمع   -

: اعتقاد الشخص المطلق بالكمال، وأنه  Unrelenting Standers /Hypocriticalnessد  قللن المعايت  الصارمة/ الحساسية   -

 للنقد والخزي. 
 
 من السلوك واألداء تجنبا

 
ي مطالب داخلية عالية جدا  يجب أن يلنر

ي يرتكبونها.  عىلسوة ق: اعتقاد الفرد بأن اآلخرين يجب أن يعاقبوا بPunitivenessالعقابية  -
 األخطاء النر

ي ضوء ما سبق نستنتج أن المخططات المعرفية الالتكيفية هي نماذج انهزامية مبكرة تشت        
توقعات الفرد واعتقاداته   إىل وفن

ي صحتها، ويحافظ  
  عىل عن نفسه واآلخرين والعالم المحيط من حوله، وبالرغم من عدم واقعيتها إال أن الفرد يؤمن بها، ويعتقد فن

ويتعامل    بقائها  واالستجابة،  للتفكت   طريقة  بمثابة  يتخذها  ألنه  ويفش    عىلواستمرارها،  والعالم  واآلخرين  نفسه  مع  أساسها 

ي دائرة االضطرابات النفسية واالنفعالية. ا
، ووقوع الفرد فن ي ضوئها، ومن ثم تعد هي المسئولة عن عملية تشويه التفكت 

 ألحداث فن

 ظرية المخطط" ليونج": ن. 1.6.4

ي مر بها   Jeffery Young"تعد نظرية المخططات صاغها              
ات الفرد النر ن ختر " إحدى النظريات حاولت تفست  العالقة بي 

والنفسية،  واإلنسانية،  االجتماعية،  والعالقات  التفاعالت،  ونتائج  الفرد،  لدي  الفطرية  المزاجية  والحالة  الطفولة،  مرحلة 

تبة   ها    عىلوالبينشخصية المتر ي الرشد والمراهقة، وتأثت 
ي مرحلنر

إدراك الفرد لذاته، ولآلخرين، والعالم    ىل عذلك بصورة واضحة فن

 . [5]المحيط  

ح وهي                تشر به    نظرية  تقوم  الذي  الدور  توضح  حوله، كما  من  والعالم  ذاته  عن  الفرد  معتقدات  وتتشكل  تتطور  كيف 

ي التأثت   
التفكت  واالنفعاالت والسلوك، وكيف يمكن أن توجه هذه المعتقدات الفرد وتدفعه للسىعي نحو خلق    عىلالمعتقدات فن

 . [48] بقائها  عىلبيئات يمكن أن تعززها وتحافظ  

ية الحديثة، ذات الصبغة االندماجية  Youngل   وتعد المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة        األكتر  " من النماذج التفست 

ي استعمال مفاهيمها وعالجاتها، وقد استفادت واستعانت بمفاهيم ونتائج مدارس    تأثرا 
بالنظرية المعرفية السلوكية، وتوسعها فن

، والمدرسة المعرفية السلوكية(  ائيةالبن)المختلفة علم النفس  ، التحليلية، ونظرية التعلق، ونظرية الجشطالت، والعالج التحليىلي

ي وموجه يطلق عليه المخط
 . [47] ط لتشكل نموذجا نظريا وعالجيا غنن

ي وضعها    األخرىحد كبت  مع النظريات    إىل"  Young“  ل   وتتفق نظرية المخطط   
، Beck  (1967)للمخططات المعرفية النر

Segal, (1988)    أنها تركيبات أو بنيات ثابتة ومستمرة تكون مفهوم الفرد لذاته، وتقوم بتشويه   عىلفكل منهم وصف المخططات

ي ترتبط بالذات، والبيئة الخارجية، األمر الذي يؤدي  
 [. 48]  ظهور األفكار السلبية التلقائية، والمشقة الشخصية  إىلالمعلومات النر

ي بأنه معتقد ثابت نسبيا لدي الYoungوقد عرف " 
فرد عن نفسه وعن اآلخرين وعن العالم من حوله، وهذا " المخطط  المعرفن

ي  وإن  
ي كل األحوال فإنه يتم التعامل مع هذا المخطط باعتباره حقيقة راسخة حنر

ي طبيعته، وفن
المعتقد قد يكون إيجابيا أو سلبيا فن

، ويسبب  
 
   األذى كان سلبيا

 
ي حياته،  وقد قدم " يونج" ثمانية عشر مخطط

ر للفرد فن لتطور حياة الفرد، وغالبا ما يدرك    ا سلبي    ا والرصن

مع   فالعيش  العالم من حولهم،  أو  اآلخرين  أو  السلبية سواء عن ذواتهم  المخططات  أكتر من هذه  أو   
 
لديهم  واحدا أن  األفراد 

 . [46] مطلقةمخططات سلبية يجعل الفرد مع مرور الوقت يدرك الصور المشوهة عىلي أنها حقائق 

ض    ات الطفولة السيئة؛ لذا فقد أطلق    أن young (1990-1999) وقد افتر ي المقام األول من ختر
المخططات تطورت فن

ات الحياتية "  youngوبشكل أكتر تفصيال فقد حدد "[.  3]  عليها "المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة  أربعة أنواع من الختر

ي تساعد 
:  تشكيلالمبكرة النر  المخططات المعرفية الالتكيفية وهي
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ويحدث ذلك عند عدم اإلشباع لحاجات األساسية أو الجوهرية للطفل، وعندما يحصل الطفل   : أوال: اإلحباط المسمم للحاجات 

للطفل   يفتقر  وعندما  ء،  ي
من كل سر القليل  عوامل    إىل عىلي  الطفل   إيجابية كالحب وجود  يكتسب  والتفاهم،  واألمان  والرعاية 

ي ]
، والحرمان العاطفن ي البيئة األولية من قبيل النبذ والتخىلي

 . [45مخططات ال تكيفية تعكس النقص فن

ض "        "أن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة تعد نتيجة أساسية لعدم إشباع خمس حاجات وجدانية  Youngوقد افتر

ي مراحلها    أساسية، خاصة
 المناسبة، وتتمثلأن هذه االحتياجات قد تكون مصدرا للشعور بالرضا أو اإلحباط خاصة إذا لم تشبع فن

 فيما يىلي  األساسية الخمسهذه االحتياجات 

 اإلحساس باالرتباط باآلخرين من حيث الشعور باألمان، واالستقرار، والقبول.  إىلالحاجة  .1

 الحاجة لالستقاللية والكفاءة والهوية الذاتية.   .2

ي التعبت  عن االحتياجات الوجدانية.  .3
 الحرية فن

ي التعامل بصورة تلقائية.       اإلحساس4 .4
 والرغبة فن

، ووضع الحدود المناسبة، عىلالقدرة  .5 ي
 0[50] أو الحدود الواقعية التحكم الذابر

 
 
 ثانيا

ات الصادمة أو التعرض    ، أو يقع ضحية، أو يتعرض إليذاء شديد،  لألذىويحدث ذلك عندما يتعرض الطفل    : لألذىالختر

ي هذه الحالة ينمي الطفل مخططات تعكس  
بوجود الخطر أو األلم أو التهديد، فيتسم الطفل بعدم الثقة والحذر   إحساسهوفن

 المبالغ فيه والشعور باليأس. 

  
 
 ثالثا

ة عندما يحصل الطفل عىلي الكثت      ن الوالدان بالتدليل والحماية الزائدة مع    من كل النوع الثالث من الختر ء: وهنا يتمت  ي
سر

ي حياته، وإعطاء الطفل ا 
ي التدخل فن

  إىل ، مما ينمي لديه مخططات تتسم بافتقاده  أي حدود لحرية واالستقاللية دون  المبالغة فن

 واالعتمادية.  االستحقاق،الحدود الواقعية من قبيل 

     
 
 رابعا

ة يستدمج الطفل    ي هذا النوع من الختر
ي حياته: وفن

  أفكار ومشاعر االستدماج أو التوحد المفرط مع اآلخرين ذوي األهمية فن

ات الراشد المؤثر وخاصة الوالدين، وهذه العملية أقرب ما تكون   ، فيتكون لدي الطفل مخطط يتسم النمذجة  إىلوسلوكيات وختر

ي الذي يعيش فيهباضطراب الذاتية. كما أن هناك عوام
 . [45]  ل أخري مؤثرة كالحالة المزاجية للطفل، والمحتوي األشي والثقافن

 Self-Esteemتقدير الذات . 1.7

 مفهوم تقدير الذات . 1.7.1

ن          الذات حت  تقدير  احتل مفهوم     ا لقد 
 
النفسي   ا بارز التكيف  بعمليات  الوثيق  بوية الرتباطه  النفسية والتر الدراسات  ي مجال 

فن

ي يحملها الفرد عن نفسه، وتعتر عن خصائصه 
، فالذات هي بؤرة الشخصية، فهي تعكس جميع األفكار والمشاعر النر واالجتماعي

ي أنماط السلوك 
ي تتجىلي بوضوح فن

 Smith (1967)عرفه    فقد   . [51التفاعىلي لديه ]   الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية، والنر

قيمته الذاتية، ودرجة كفاءته الشخصية، كما يعتر عن اتجاهات الفرد نحو نفسه، ومعتقداته عنها، وهكذا   عىل بأنه حكم الفرد  

ية المختلفة ] ة ذاتية ينقلها الفرد لآلخرين باستخدام األساليب التعبت   . [52يكون تقدير الذات بمثابة ختر

ي أن تقدير الذات المرتفع    -الفرد الشاملة  " اتجاهاتبأنه  Rosenberg (1987)ه  ويعرف     
سواء أكانت سالبة أم موجبة، وهذا يعنن

ي أن الفرد يعتتر نفسه ذا قيمة وأهمية، بينما يعتر تقدير الذات المنخفض عن عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفضه لها، فتقدير  
يعنن

ج كما    -الفرد لذاته ي يدركها الفرد ع  -يقول روزنتر
بأنه   [54] ويعرفه.  [53]  ن كيفية رؤية اآلخرين له وتقييمهم له"يمثله الفكرة النر

مدي إيمان المرء بقيمتها وأهليتها وقيمتها وقدرتها واستحقاقها   إىلتقييم المرء الكىلي لذاته، إما بطريقة إيجابية أو سلبية، وهو يشت   

ي األساس شعور المرء بكفاءة ذاته وقيمتها، واتفقت معه ]
وتعرف تقدير الذات    . [55للحياة، وببساطة فإن تقدير الذات هو فن

ي للذات يشت   ا أو سلبي  بأنه" تقييم الفرد لذاته إيجابي   ام، والثقة    إىلا، والتقييم اإليجابر قبول الفرد لذاته، وأنه ذو قيمة، وجدير باالحتر

ي للذات يشت    عدم قبول الفرد لنفسه، وأنه ليس له قيمة، ونقص مشاعر الثقة بالنفس، ومشاعر   إىلالمرتفعة، بينما التقييم السلنر

 لقلق، والوحدة. ا عدم الجدرة، و 

 : أن جميع التعريفات السابقة تركز عىلي ومما سبق؛ يتضح   

ي الجوانب المختلفة.  -
امه لها فن  التقييم الذي يضعه الفرد لذاته، والذي يعكس مدي تقديره لذاته واحتر

 أو سلبيا.  إيجابيا اتجاه الفرد نحو ذاته قد يكون  -

ي المواقف االجتماعية المختلفة.  عىل حكم الفرد  -
 درجة كفاءته الذاتية أثناء تفاعالته مع اآلخرين فن

 ثقة الفرد فيما يتمتع به من كفاءة وجدارة.  -
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ي الدراسات السابقة، بما يتوافق مع طبيعة    عىلومن خالل االطالع         
ي وردت فن

البحث  التعريفات العديدة لتقدير الذات النر

ي االعتبار، يمكن تعريف تقدير الذات بأنه" تقييم عام يضعه الفرد لنفسه وبنفسه، يعكس لديه مشاعر الحاىلي 
، وأهدافه، وعينته فن

امه لذاته وشعوره بالثقة واإلنجاز عن نفسه من جهة، وتقييمه لنفسه من خالل قبول  ن الثقة والكفاءة واحتر به  اآلخرين المحيطي 

امهم له من جهة أخري  . "واحتر

 مكونات تقدير الذات  . 1.7.2

ن   إىل [ 56] أشار فقد   ن أساسيي   وهما:  لتقدير الذات  مكوني 

 التكيف والتعامل مع التحديات األساسية.  عىلبه الفرد من ثقة بنفسه، وإيمانه بقدرته  ما يتمتع  إىل الكفاءة الذاتية: وهي تشت  -

وط،  - ي قبول الفرد لذاته دون قيود أو شر
وأن يكون لديه ثقة بأنه أهل للحياة وجدير بأن يبلغ السعادة فيها،  قيمة الذات: وتعنن

 وشعوره بأن له شأن وأهمية فيها؛ مما يشعره بالرضا عن نفسه. 

:  ثالث عىل [ 58- 57]  نم اتفق كلوبصورة أكتر تفصيال فقد       مكونات أساسية لتقدير الذات وهي

ي حياته، ويحميه من   عىل حب الذات: ويعتتر من أهم مكونات تقدير الذات، فهو يساعد المرء  -
ضه فن ي تعتر

مواجهة الصعوبات النر

ط، وبناءا عليه؛   ي اليأس، رغم إدراكه ومعرفته لحدوده ونقائضه، فهذا الحب الذي يحمله لذاته يكون بدون أي قيد أو شر
الوقوع فن

الطفولة المبكرة، مما يجعل من الصعوبة تداركه الحقا، كما أن األشخاص   إىل يرجع بجذوره    فإن حرمان الذات من هذا الحب

 الذين يعانون من حرمان من حبهم لذواتهم يكونون أكتر عرضة الضطرابات الشخصية. 

ي تقييم الفرد لصفاته وإمكاناته المختلفة، وهذا التقييم قد يكون إيجابي  -
ي عي أسس حقيقية ي  ا أو سلبالنظرة للذات: وهي تعنن

ا مبنن

ن الشخص المضطرب لذاته ونظرة اآلخرين له.   أو غت  حقيقة، وهذا هو ما يفش الفرق بي 

ي تجعل الفرد يفكر، ويعتقد أنه يستطيع الترصف بطريقة مناسبة إزاء المواقف  -
ي الذات: وهي تتضمن أفعالنا وسلوكياتنا النر

الثقة فن

 الفرد بذاته، ألنها تظهر بصورة واضحة خالل ترصفاته عند مواجهته للمواقف. المهمة، ومن السهل الكشف عن ثقة 

ي تعمل بصورة   ومما        
سبق يمكن القول بأن تقدير الذات هو نتاج مجموعة من المكونات المتفاعلة مع بعضها البعض والنر

ي جوانب شخصية الفرد؛ األخرىمتسقة ال يمكن عزل كل مكون عن المكونات  
، خاصة وأن هذه المكونات تكمل بعضها البعض فن

(، والنظرة للذا ي
ي الذات تمثلإذ يمثل حب الذات )المكون الوجدابن

(، والثقة فن (.  )المكون ت تمثل )المكون التقييمي ي
 المعرفن

 تقدير الذات  مستويات . 1.7.3

تقدير الذات   -الذات المرتفع  )تقدير   أن هناك ثالثة مستويات لتقدير الذات وهي   عىلفقد اتفقت العديد من الدراسات النفسية      

اته وخصائصه وهي   -المنخفض ن  النحو التاىلي  عىلتقدير الذات المتوسط(، وكل مستوي من هذه المستويات له ممت 

ي للذات، والذي يشت  إىلي تحقيق التوافق النفسي للفرد،   - تقدير الذات المرتفع: و هذا المستوي  يتضمن التقدير المرتفع واإليجابر

ن ذاتي  ويتسم األف وط أو قيود، موجهي  ن لذواتهم دون أي شر ي أنفسهم، متقبلي 
ألنفسهم، ا  راد ذوو تقدير الذات المرتفع بثقتهم فن

ي تواجههم، يشعرون بالسالم مع ذواتهم،  
ن للتعبت  عن آرائهم وأفكارهم، يتكيفون بشكل جيد مع اإلحباطات النر ، متطلعي  ن متحمسي 

باستمرا يسعون  انبساطيون،  بالذكاء  اجتماعيون،  يتسمون  أنفسهم،  من  والتطوير  ن  التحسي  أجل  من  ه  تغيت  يمكن  ما  لتغيت   ر 

بالصحة  تمتعهم  إىلي  هذا  العصيبة،  المواقف  ي 
فن الهدوء  عىلي  والقدرة  ومشاعرهم،  اآلخرين  فهم  عىلي  القدرة  فلديهم  ي 

الوجدابن

رين، يركزون عىلي الكيف بدال من الكم، يشعرون النفسية، كما لديهم القدرة عىلي تحمل المسئولية تجاه أفعاهم دون لوم من اآلخ

ي أوقات عزلتهم، كما أنهم يستطيعون إدراك األخطاء والتعامل مع االنتقادات ومواجهتها، هذا  
ي فن
ي العمل وحنر

ي الحياة وفن
باالتزان فن

 باإلضافة إىلي افتخارهم بإنجازاتهم فهم يكونون دائما عىلي وعي جيد بقدراتهم ومشاعرهم وانفعاالتهم. 

بالدونية،  - الشعور  يتضمن  أنه  امها، كما  احتر من  والتقليل  الذات  تقدير  المستوي عدم  هذا  ويتضمن  المنخفض:  الذات  تقدير 

االفتقار  بالخجل،  يتسمون  المنخفض  الذات  تقدير  فاألفراد ذوو  المهارات،  ي جميع 
اآلخرين فن قيمة من  أقل  بأنه  الفرد  وشعور 

، غت  جديرين بالحب، يرون للمغامرة، يفتقرون عموما إىلي الثقة   ن ، متشائمي  ن ي أنفسهم، يفتقرون إىلي روح المبادرة، غت  حاسمي 
فن

ي تعينهم عىلي مواجهة 
النر الداخلية  الوسائل  إىلي  يفتقرون   ،

ن أنهم فاشلون وغت  جذابي  يعتقدون  هم،  بأنهم أقل من غت  أنفسهم 

للتهديدا يستجيبون  أنهم   الصحيحة،  كما  القرارات  واتخاذ  عالقاتهم  المشكالت  ي 
فن بالشك  للعالقة  المتخيلة  أو  الواقعية  ت 

من ذوي تقدير اإلنجازات العالية،   يستاؤونبأقرانهم، كما أنهم يتسمون بالتهكم والسخرية بسبب كراهيتهم لذواتهم، وعادة ما  

 فهم ال يرون أي جانب طيب من اآلخرين. 

ي هذا النوع ممن يقعو -
ن تقدير الذات المرتفع وتقدير الذات المنخفض، ويتحدد تقدير تقدير الذات المتوسط: ويعد األفراد فن ن بي 

 . [64،63،62،    61، 60  ، 59]   أداء المهام المطلوبة، ووفقا لما يختص به كل من سمات وخصائص  عىل الذات لديهم من قدرتهم  

ي تقدير األفراد نستنتج أن مستويات تقدير الذات تشت  إىلي ارتفاعه أو    ومن خالل ما سبق     
انخفاضه، وأن التفاوت واالختالف فن

 تقدير مرتفع  هذا ال  ء أكانا وتقييمهم لذواتهم سو 
 
ا يرجع إىلي ما يعتقده الفرد عن ذاته، حيث إن األفراد ذوو تقدير الذات ا أم منخفض

ي أنفسهم الكفاءة والجدارة؛ مما ينعكس عليهم بصورة إيجابية فيؤدي إىلي تمتعهم 
المرتفع يؤكدون عىلي جوانب القوة ويعتقدون فن



SJYR 2022, 2, 4  11 of 27 
 

 

، ولديهم   ي
القدرة عىلي تحقيق النجاح، خالف األفراد ذوو بالخصال والسمات اإليجابية، وشعورهم بالكفاءة الذاتية والرضا الذابر

ينعكس عليهم بصورة  ؛ مما  الفشل واإلحباط  أنفسهم  ي 
الذات فهم يؤكدون عىلي عيوب  هم ونقاط ضعفهم، ويعتقدون فن تقدير 

د بالصحة  لذا يمكن القول بأن تمتع الفرد بقدر معقول معتدل من تقدير الذات يؤدي إىلي تحقيق التوافق النفسي وتمتع الفر   ؛سلبية

 النفسية. 

 النظريات المفشة لتقدير الذات . 1.7.4

 : Cooper Smith (1967)نظرية . 1.7.4.1

ا؛ ألنها تتضمن كال من تقييم الذات ورد       
 
ويري" كوبر سميث" أن تقدير الذات مفهوم معقد الجوانب، وأنه ظاهرة أكتر تعقيد

الفعل أو االستجابة الدفاعية، وإذا كان تقدير الذات يتضمن اتجاهات تقييمية نحو الذات، فإن هذه االتجاهات تتسم بقدر كبت  

ي يري    عىلت لدي" سميث" هو ذلك الحكم الذي يصدره الفرد  من العاطفة، فتقدير الذا
نحو   عىل نفسه متضمنا االتجاهات النر

: وهو يشت     إىلالفرد عن تقديره لذاته    تعبت  دقيق أنها تصفه. وقد قسم   ي
: التعبت  الذابر ن إدراك الفرد لذاته ووصفه لها،   إىلقسمي 

: ويشت   ي تكون متاحة للمالحظة الخارجية إىل والتعبت  السلوكي
ي تفصح عن تقدير الفرد لذاته النر

 .[65]  األساليب السلوكية النر

ام وهم يختلفون من مرحلة ألخري من مراحل - ي حياته من اهتمام وقبول واحتر
 الحياة. مدي ما يتلقاه الفرد من ذوي األهمية فن

ي ذلك األسس الموضوعية لهذا النجاح أو الفشل -
ي النجاح بما فن

   .[66] وتاري    خ الفرد فن

ض "          : النجاحات، والقيم، والطموحات، والدفاعات.   Cooper Smithوقد افتر " أرب  ع محددات أساسية لتقدير الذات وهي

: تقبل الوالدين    هناك ظروف ثالثة مرتبطة بنمو المستوي األعىل من تقدير الذات  إىل" أيضا   Cooper Smithوقد أشار" هي

ي التعبت  من جانب اآلباء
ام مبادرة األطفال وحريتهم فن ، واحتر ي  .[67]  ألطفال، وتدعيم سلوك الطفل اإليجابر

 بحث فروض ال. 1.8

ن  - المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي عينة من طالب توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بي 

 ة. الجامع

ي متوسطات درجات المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة لدي عينة من طالب  -
الجامعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية فن

ي متغت  النوع تعزي
 (. إناث - )ذكور  الختالفهم فن

ي متوسطات درجات تقدير الذات لدي عينة من طالب    -
ي متغت     الجامعة تعزيتوجد فروق ذات داللة إحصائية فن

الختالفهم فن

 إناث(.  -)ذكور  النوع 

 طرق العمل   . 2

 المستخدم  المنهج. 2.1

ي   عىلاالعتماد    فقد تم     
ي الكشف    بحثالمقارن(؛ لكونه األنسب لطبيعة ال  - )االرتباطي   المنهج الوصفن

ي تتحدد فن
وأهدافه، النر

ن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي عينة من طالب الجامعة، والكشف   عن طبيعة العالقة االرتباطية بي 

ي المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي
ن متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث فن  عن داللة الفروق بي 

 عة. عينة من طالب الجام

 : بحثعينة ال. 2.2

:   عىل اشتمل البحث          ن يةعينة التحقق من الخصائص    عينتي  ( طالبا وطالبة من طالب كلية 250وقد بلغ قوامها )  السيكو متر

بية جامعة سوهاج وقع االختيار عليهم بصورة عشوائية، منهم تراوحت أعمارهم ( من اإلناث، ممن 133( من الذكور، )117)  التر

ن  ا   (19.62وقدره ) ا، بمتوسط عمري( عام  22-18)  ما بي  : وتكونت الدراسة األساسية(. وعينة  1.07)  ، وانحراف معياري وقدرهعام 

بية بجامعة  276من )   ( 153)  ( ذكرا، و 123)  تم اختيارهم بطريقة عشوائية بواقع  سوهاج، فيمن( طالبا وطالبة من طالب كلية التر

ن  ، ممن تراوحت أعمارهم ما بي  ي
 (. 1.08) ا، وانحراف معياري وقدره عام   ( 19.56) ا، بمتوسط عمري وقدره ( عام  22-18) أننر

 بحث أدوات ال . 2.3

محمد  ، ترجمة وتعريب:  Young,1999إعداد))النسخة المخترصة(:    استبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة.  2.3.1

 (. 2015، أحمد سعفان عبد الرحمن؛ محمد  السيد 

 وصف االستبيان  -

المبكرة  استبيان  يتكون  الالتكيفية  المعرفية  )  المخططات  المخترصة(  ، ترجمة وتعريب:  Young ,1999إعداد)النسخة 

   (15)عىل    زعة( عبارة مو 75(. من )2015،  الرحمن؛ محمد أ سعفان  محمد عبد 
 
 بعد. وقد ( عبارات لكل  5)  ا أو مخططا، بواقعبعد

يةتم التحقق من الخصائص  :   عىل البحث الحاىلي عينة  عىل ستبيانلال  السيكو متر  النحو التاىلي

 :
ا
 validityق الصدأول

 التحقق من صدق االستبيان عن طريق تم 



SJYR 2022, 2, 4  12 of 27 
 

 

 الصدق العامىلي -

المبكرة  الالتكيفية  المعرفية  المخططات  استبيان  التحقق  من صدق  تم  التحليل    وقد  المخترصة( من خالل  النسخة   (

التوكيدي االستطالعية    Confirmatory Factor Analysisالعامىلي  بالدراسة  ن  المشاركي  األفراد  عىلي  االستبيان  تطبيق  بعد 

ي الستبيان AMOS v24ج ( طالبا وطالبة بالجامعة بواسطة برنام250) والبالغ عددهم
؛ للتحقق من صدق البناء الكامن أو التحنر

حيث   الكامنة،  العوامل  نموذج  اختبار  طريق  عن  المبكرة  الالتكيفية  المعرفية  المشاهدة المخططات  العوامل  أن  اض  افتر تم 

Observed Factors    ي خمسة عوامل وهم: االنفصال أو الرفض، وقصور
للمخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة تنتظم فن

ي وضعف األداء، والتوجه نحو اآلخرين، والحذر الزائد والكبت، وضعف القيود  الحدود. ويوضح الشكل التاىلي  
االستقالل الذابر

 مل الكامنة الستبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة. واعنموذج ال

 

 ( نموذج العوامل الكامنة الستبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة 1)شكل 

المبكرة،  الالتكيفية  المعرفية  المخططات  الستبيان  الكامنة  العوامل  لنموذج  المطابقة  حسن  ات  مؤشر التاىلي  الجدول  ويوضح 

 وأسباب اختيار كل مؤشر وقيمة مقبوليته. 

ات حسن المطابقة لنموذج العوامل الكامنة الستبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة، وأسباب  (1) رقم جدولال مؤشر

 (250=)ن اختيار كل مؤشر وقيمة مقبوليته 

ات حسن المطابقة قيمة   مؤشر

 المؤشر 

 المدي المثاىلي للمؤشر 

  CMINقيمة مرب  ع كا

 درجات الحرية 

 قيمة الداللة

105.98 

80 

.01 

 أن تكون غت  دالة. 

 (CMINDF) 5من صفر إىلي  1.325 كاي المعياري  مرب  ع 

 (GFI) مؤشر حسن المطابقة

ايدي ن  (IFI) مؤشر المطابقة التر

(CFI)   مؤشر حسن المطابقة المقارن 

.95 

.97 

. 97 

 

 

 

تساوي أو أكتر من (، ويفضل أن  90.يساوي أو أكتر من )

(. 95 .) 

 

 

 ( (AGFIح  مؤشر حسن المطابقة المصح

 ((RFI مؤشر المطابقة النسنر 

 ((NFI  يمؤشر المطابقة المعيار 

 (TLI) لويس -مؤشر تاكر 

 

.92 

.89 

.90 

.96 
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 (RMSEA) بيىعي لمتوسط خطأ   الجذر
التر

اب  االقتر

 

يدل  0.05)دون  المؤشر  0.08     -0  من 036. مطابقة    عىل( 

 ممتازة. 

ن المؤشر  -   مطابقة جيدة.  عىل( يدل 0.08 - 0.05)بي 

ات.  ( أن1)رقم  ويتضح من الجدول  ي ضوء العديد من المؤشر
ح قد جاء متطابقا مع البيانات فن  النموذج المقتر

: الثبات
 
 : Reliabilityثانيا

 Omega: وثبات أوميجا  Alpha Cronbach reliabilityثبات ألفا كرونباخ-

ي معادلة ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبيان، وحساب   تم التحقق    
من ثبات االستبيان من خالل حساب معامل ألفا للثبات فن

  النتائج كالتاىلي  أوميجا فجاءتمعامل ألفا لثبات للدرجة الكلية لالستبيان، وكذلك حساب ثبات معامل 

أوميجا   كرونباخ وثباتقيم معامل ثبات استبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة بطريقة ألفا  ( 2) الجدول رقم

 (250)ن=

 عرفية ممجاالت المخططات ال  م

 الالتكيفية المبكرة  

 

 المخططات المعرفية 

 الالتكيفية المبكرة  

  

 ثبات أوميجا ثبات ألفا كرونباخ

  

1 

 

ي  واالنفصال الرفض 
 الحرمان العاطفن

 الهجر/ عدم االستقرار. 

 التشكيك / اإلساءة. 

 العزلة االجتماعية. 

 العيب/ العار. 

.758 

.776 

.765 

.724 

.737 

.767 

.790 

.754 

.746 

.746 

ي   2
 قصور االستقالل الذابر

 وضعف األداء 

 الفشل. 

 االتكالية/ االعتمادية. 

 المرض.  / األذىتوهم 

 الذاتالتعلق / هدم 

.834 

.759 

.706 

.702 

.834 

.740 

.697 

.700 

3 

4 

 

 739. 740. اإلذعان/ الخضوع.  التوجه نحو اآلخرين 

 التضحية بالذات  الحذر الزائد والكبت  

ي 
 الكبت العاطفن

 المعايت  الصارمة 

.710 

.7 43 

.776 

.699 

.730 

.685 

 681. 687. االستحقاق / هوس العظمة.  ضعف القيود أو الحدود  5

 700. 701. العجز عن ضبط الذات. 

.919 

  926. الدرجة الكلية  

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ قد تراوحت بالنسبة لألبعاد    للثبات المستخرجة( أن معامالت ألفا  2)  رقم   يتضح من الجدول     

ن  ما   ي بلغت قيمة معامل ثبات (. وهي قيم دالة عىلي ثبات االستبيان، وكذلك  0.834، و)0.701))بي 
بالنسبة للدرجة الكلية والنر

ن 926.)  ألفا  بلغ معامل ثبات (، وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية حيث  834.)  ( إىلي 697.)    (، وتراوح معامل ثبات أوميجا لألبعاد ما بي 

ات عالية عىلي  (. 919.أوميجا )
ي  ضوء ذلك يمكن القول بأن االستبيان الحاىلي تتوفر مؤشر

ثباته، األمر الذي يسمح بتطبيقه عىلي  وفن

 عينة الدراسة األساسية بدرجة عالية من الموثوقية. 

 التجزئة النصفية:  -

طريق تقسيم عبارات المقياس لجزأين:    عن)النصفية  تم حساب ثبات استبيان المخططات المعرفية الالتكيفية بطريقة التجزئة  

ي يشتملالفردية، والجزء    العبارات  عىلالجزء األول يشتمل  
العبارات الزوجية(، مع تصحيح طول االختبار باستخدام    عىل  الثابن

مانمعادلة:  ي الجدول التاىلي رقم عىلبراون، وجتمان، وذلك  سبت 
ن فن  (: 7) النحو المبي 

 (250)ن= معامالت ثبات التجزئة النصفية الستبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة( 3) الجدول رقم
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 م
مان  أبعاد المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة   جتمان براونسبت 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ي 
 الحرمان العاطفن

 الهجر/ عدم االستقرار. 

 التشكيك / اإلساءة. 

 االجتماعية. العزلة 

 العيب/ العار. 

 الفشل. 

 االتكالية/ االعتمادية. 

 توهم األذى/ المرض. 

 التعلق / هدم الذات

 اإلذعان/ الخضوع. 

 التضحية بالذات. 

 . ي
 الكبت العاطفن

 المعايت  الصارمة 

 االستحقاق / هوس العظمة. 

 العجز عن ضبط الذات. 

.733 

.694 

.754 

.747 

.730 

.811 

.619 

.710 

.721 

.718 

.664 

.695 

.704 

.694 

.772 

.703 

.683 

.732 

.745 

.719 

.766 

.606 

.700 

.764 

.694 

.664 

.664 

.701 

.670 

.750 

:الدرجة الكلية  .942 .942 

المخططات المعرفية الالتكيفية    الستبيانالنصفية    )التجزئة  السابقة  ثبات األساليب أن معامالت    (3)رقم    ويتضح من الجدول 

الثبات؛    المبكرة( ي ضوءمرتفعة 
الذي يسمح    وفن ثباته، األمر  ات عالية عىلي 

الحاىلي تتوفر مؤشر القول بأن االستبيان  ذلك يمكن 

 عينة الدراسة األساسية بدرجة عالية من الموثوقية.  عىلبتطبيقه 

،  محمد   وتعريب: مجدي ترجمة، Hudsson ,1994) مقياس تقدير الذات: إعداد: . 2.1.2 ي
 (. 2004الدسوفر

 وصف المقياس: 

جمتهوقام تقدير الذات، وذلك لقياس المشكالت المتعلقة بتقدير الفرد لذاته،   مقياس،  Hudsson ,1994أعد      ي   بتر
وتقنينه فن

  ، ي
ن    عىل( عبارة، ويجيب المفحوص  25، ويتكون من )2004البيئة العربية مجدي محمد الدسوفر كل عبارة بإجابة واحدة من بي 

جم المقياس بتطبيقه   سبع ة، معظم الوقت، كل الوقت. وقد قام متر : أبدا، نادرا جدا، قليال جدا، أحيانا، مرات كثت  اختيارات وهي

السيكو (، وقد تحقق من خصائصه  90)ن= (، وعينة من طالب الجامعة60)ن= ن تالميذ المرحلة الثانويةعينة مبدئية م  عىل

ية  درجة عالية من الوضوح والبساطة ومناسب لهم.   عىل ، واتضح أن المقياس متر

يةوقد تم التحقق من الكفاءة   ي البحث الحاىلي لهذا المقياس    السيكو متر
النحو    عىلعن طريق حساب صدق وثبات المقياس    فن

 التاىلي 

: الصد
ا
  validityق أول

ي  تم
 عن طريق:   البحث الحاىلي التحقق من صدق المقياس فن

  : ي
ن كل عبارة من عبارات المقياس البالغ عددها )  الصدق البنابئ ي بي 

، حسب ارتباط كل عبارة  ة( عبار 25تم حساب الصدق البنابئ

: بالدرجة   الكلية للمقياس، بعد حذف درجة العبارة كما يعرضها الجدول التاىلي

ن فقرات المقياس والدرجة الكلية له بعد حذف درجة العبارة( 4) الجدول رقم  ( 250)ن= معامالت االرتباط بي 

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

.444** 

 

.534** 

.689** 

.706** 

.708** 

.605** 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.493** 

 

.494** 

691** 

.643** 

.617** 

.671** 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.610** 

 

.731** 

.450** 

.650** 

.646** 

.498** 

22 

23 

24 

25 

.676** 

.400** 

.498** 

 

.676** 
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.497** **.477 .598** 

 0.01ي  ** القيمة دالة عند مستو 

ن جميع عبارات  4)رقم    من الجدوليتضح   الكلية له بعد حذف درجة العبارة قد    المقياس والدرجة( داللة معامالت االرتباط بي 

ن  ، وهو ما يشت   (0.01(، وقد جاءت جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوي )0.731)  إىل (  0.444)  تراوحت هذه القيم ما بي 

ي 
 للمقياس. إىلي تحقق الصدق البنابئ

: الثبات 
 
 Reliabilityثانيا

ي  
عن طريق    وذلك)النصفية  بالطرق التالية: معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة    هذا البحثتم حساب ثبات مقياس تقدير الذات فن

، القسم األول: ويشتمل    إىل تقسيم عبارات المقياس   ن : ويشتمل    عىل قسمي  ي
العبارات الفردية،    عىل العبارات الزوجية، والقسم الثابن

مان براون، وجتمان(، وحساب ثبات أوميجا،   ي سبت 
 طالبا  250عينة قوامها    عىل مع تصحيح طول االختبار باستخدام معادلنر

 والجدول التاىلي يوضح معامالت ثبات مقياس تقدير الذات.  وطالبة،

 (250=)ن قيم ثبات ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، وحساب ثبات أوميجا لمقياس تقدير الذات( 5) الجدول رقم

 معامل ثبات أوميجا التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا كرونباخ  العينة

250 .913 
مان براون  سبت 

.930 

 جتمان

.929 
.911 

(. حيث بلغت 0.70)من ( ارتفاع قيم الثبات بالطرق المختلفة، وقد جاءت جميع هذه القيم أكتر 5) رقم  يتضح من الجدول 

مان براو والتجزئة النصفي (،(913.خ  قيمة معامل ألفا كرونبا  ا  أوميجثبات  معامل  ، و (929.)، ومعامل جتمان  ((930.ن  ة: سبت 

ات عالية عىلي ثباته؛ األمر الذي يسمح بتطبيقه  (911.
ي ضوء ذلك يمكن القول بأن المقياس الحاىلي تتوفر له مؤشر

عينة   عىل (. وفن

 الدراسة األساسية بدرجة عالية من الموثوقية. 

 األساليب اإلحصائية: . 2.2

 األساليب اإلحصائية اآلتية:  عىل اعتمد البحث 

سون باطمعامل االرت. 2.2.1  ()بت 

.  اختبار . 2.2.2 ن ن مستقلتي   "ت" لعينتي 

 النتائج .3

 نتيجة الفرض األول  .3.1

ارتباطية"  والذي نص عىلي   "    المبكرة وتقدير  سالبة توجد عالقة  الالتكيفية  المعرفية  المخططات  ن  ذات داللة إحصائية بي 

 الذات لدي عينة من طالب الجامعة" 

سو   -وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معادلة االرتباط    لحساب   (Pearson- Correlation)ن  معامل ارتباط بت 

ن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات، ويوضح جدول   ( نتائج ذلك. 6)  رقم  معامل االرتباط بي 

ن درجات أفراد العينة ( 6) الجدول رقم استبيان المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة ودرجاتهم   عىل معامالت االرتباط بي 

 (276مقياس تقدير الذات)ن= عىل

 معامالت االرتباط

 المبكرة  المخططات المعرفية الالتكيفية 

 تقدير الذات

 قيمة معامل االرتباط

ي 
 مخطط الحرمان العاطفن

 االستقرارمخطط الهجر/ عدم 

 مخطط التشكيك/ اإلساءة 

 مخطط العزلة االجتماعية/ الوحدة

 مخطط العيب/ العار

 مخطط الفشل

 مخطط االتكالية/ االعتماد 

 أو المرض األذى مخطط توهم 

 مخطط التعلق/ هدم الذات 

 مخطط اإلذعان/ االنقياد 

 مخطط التضحية بالذات 

-.719** 

-.826** 

-.797** 

-.787** 

-.707** 

-.376** 

-.776** 

-.409** 

-.814** 

-.359** 

-.812** 
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ي 
 مخطط الكبت العاطفن

 مخطط المعايت  الصارمة/النفاق

 مخطط االستحقاق/ هوس العظمة

 مخطط العجز عن ضبط الذات

 الدرجة الكلية للمخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة 

-.808** 

-.817** 

-.820** 

-.793** 

-.811** 

 0.01ي دالة عند مستو **القيمة 

ن المخططات المعرفية المبكرة وتقدير الذات،  6)  ويتضح من الجدول رقم      (: تحقق الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية بي 

ن الدرجة الكلية للمخططات المعرفية    0.01))ا عند مستوي  حيث يوجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائي   الالتكيفية المبكرة،  بي 

ي 
، الهجر/ عدم االستقرار، التشكيك/ اإلساءة، العزلة االجتماعية/ الوحدة، العيب/    وأبعادها الفرعية المتمثلة فن ي

) الحرمان العاطفن

توهم   االعتمادية،  االتكالية/  الفشل،  الكب  / األذىالعار،  بالذات،  التضحية  االنقياد،  اإلذعان/  الذات،  هدم  التعلق/  ت  المرض، 

، المعايت  الصارمة/ النفاق، االستحقاق/ هوس العظمة، العجز عن ضبط الذات( ي
ن الدرجة الكلية لتقدير الذات كما    العاطفن وبي 

ن  بي  ما  االرتباط  معامالت  قيمة  تراوحت   حيث  السابق،  بالجدول  موضح  داللة)-826.**   إىلي -359.**)  هو  مستوي    عند 

ل0.01)) الفرعية  األبعاد  ارتباط  ي 
فن الذات،  وذلك  بتقدير  المعرفية  ن  لمخططات  بي  ا 

 
أيض المعرفية  و  للمخططات  الكلية  الدرجة 

ن المخططات المعرفية  -811.**الالتكيفية وتقدير الذات، حيث بلغ معامل االرتباط ) (؛ مما يشت  إىلي وجود عالقة عكسية بي 

مستوي المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة يؤدي إىلي  الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي طالب الجامعة، أي أن زيادة  

 انخفاض تقدير الذات لدي طالب الجامعة، والعكس صحيح. وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض األول. 

3.2  : ي
 نتيجة الفرض الثابن

ي متوسطات درجات المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة لدي عينة من   عىل والذي نص  
" توجد فروق ذات داللة إحصائية فن

ي متغت   الجامعة تعزيطالب 
 إناث(." - ذكور)النوع الختالفهم فن

ن متوسطات    تم استخداموللتحقق من صحة هذا الفرض   من   درجات كلاختبار)ت( للعينات المستقلة لحساب داللة الفروق بي 

ي المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة، ويوضح الجدول )
 ( نتائج ذلك. 7الذكور واإلناث من طالب الجامعة فن

ي المخططات المعرفية   نتائج اختبار   (7) الجدول رقم
ن متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث فن "ت" لداللة الفروق بي 

 ( 276=)ن والدرجة الكليةالالتكيفية المبكرة بأبعاده الفرعية، 

المعرفية  المخططات  أبعاد 

 الالتكيفية المبكرة 

  قيمة 153ن= اإلناث 123ن= الذكور

 "ت"

 مستوي الداللة 

 االنحراف المتوسط 

 المعياري

االنحراف   المتوسط 

 المعياري

  

ي 
 مخطط الحرمان العاطفن

 مخطط الهجر/ عدم االستقرار 

 مخطط التشكيك/ اإلساءة 

9.2439 

10.861 

9.886 

 

4.842 

4.830 

4.208 

13.771 

16.294 

14.470 

3.899 

3.935 

3.993 

-8.404 

-

10.072 

-9.202 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

مخطط العزلة االجتماعية/ 

 الوحدة 

 مخطط العيب/ العار  

 مخطط الفشل

 مخطط االتكالية/ االعتماد 

 أو المرض األذى مخطط توهم 

 مخطط التعلق/ هدم الذات 

 مخطط اإلذعان/ االنقياد 

 مخطط التضحية بالذات 

ي 
 مخطط الكبت العاطفن

 المعايت  الصارمة/النفاق مخطط

9.788 

6.861 

6.991 

8.829 

7.699 

10.308 

6.951 

11.796 

11.187 

12.569 

4.081 

3.525 

2.204 

3.964 

2.566 

4.336 

2.095 

3.935 

4.439 

4.313 

14.215 

10.1046 

7.3791 

13.0000 

8.3595 

15.0392 

7.2288 

16.2418 

15.8170 

17.339 

3.874 

3.825 

1.765 

3.543 

1.962 

3.377 

1.553 

2.944 

3.419 

3.099 

-9.160 

-7.311 

-1.620 

-9.105 

-2.353 

-9.919 

-1.26 

-

10.402 

-9.518 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

 غت  دال 

مستوي عند   .0دال 

01  

عند   دال 

 0.05مستوي

 .0دال عند مستوي  

01 
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-

10.311 

 غت  دال 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

مخطط االستحقاق/ هوس  

 العظمة

 مخطط العجز عن ضبط الذات  

الدرجة الكلية للمخططات  

 الالتكيفية المبكرة المعرفية 

11.666 

11.081 

145.723 

4.380 

3.990 

51.563 

16.5752 

15.4314 

201.2680 

3.505 

3.107 

44.689 

-

10.097 

-9.912 

-9.433 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

 .0دال عند مستوي  

01 

ي      
فن المعروضة  النتائج   ي متوسطات 7)  رقمجدول  الويتضح من 

فن إحصائية  بوجود فروق ذات داللة  القائل  الفرض  تحقق   )

ي متغت  النوع 
إناث(،   - ) ذكور   درجات المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة لدي عينة من طالب الجامعة  تعزي الختالفهم فن

 
 
ي  ستبيانا فيما يتعلق بالدرجة الكلية لال وكذلك أيض

ي أبعاد (  0.01)  اتجاه اإلناث عند مستوي داللة، حيث جاءت الفروق دالة فن
  فن

االتكالية/ االعتماد،   العار،  العيب/  الوحدة،  التشكيك/ اإلساءة، العزلة االجتماعية/  الهجر، عدم االستقرار،   ، ي
العاطفن )الحرمان 

، المعايت  الصارمة/ النفاق، االستحقاق/ هوس   ي
العظمة، العجز عن ضبط التعلق/ هدم الذات، التضحية بالذات، الكبت العاطفن

ي مخطط توهم  
ي اتجاه اإلناث عند مستوي  األذىالذات وجاءت الفروق دالة فن

(.  بينما جاءت الفروق غت  دالة 0.05)  أو المرض  فن

ي 
     الفشل، اإلذعان/ االنقياد(. )ُبعدي فن

 نتيجة الفرض الثالث  3.3

ي متوسطات درجات تقدير الذات لدي عينة من طالب    عىلوالذي نص   
 الجامعة تعزي" توجد فروق ذات داللة إحصائية فن

ي متغت  النوع 
 إناث(." -)ذكور  الختالفهم فن

ن متوسطات درجات كل   تم استخداموللتحقق من صحة هذا الفرض       اختبار)ت( للعينات المستقلة لحساب داللة الفروق بي 

ي تقدير الذات، ويعرض الجدول ) نواإلناث ممن الذكور  
ن
 ( نتائج ذلك. 8طالب الجامعة ف

ن متوسطات (  8)رقم الجدول  ي تقدير الذات درجات كلنتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بي 
 ( 276)ن= من الذكور واإلناث فن

 

 

 المتغت  

 الذكور 

 123ن=

 اإلناث

 قيمة" ت" 153ن=
 مستوي الداللة 

  ع م ع م

 10.256 8.565 28.098 12.892 41.975 تقدير الذات
 مستويعند  دال

 01 .0عند

من        المعروضةويتضح  الجدول رقم   النتائج  ي 
القائل  8)  فن الفرض  تحقق  ي متوسطات ( 

فن إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود 

ي متغت  النوع  الجامعة تعزي درجات تقدير الذات لدي عينة من طالب 
إناث(. حيث جاءت الفروق دالة عند  - )ذكور الختالفهم فن

 ( لصالح الذكور، وهذا ما يثبت صحة الفرض. 0.01مستوي )

 مناقشةال .4

ي   
ن المخططات المعرفية المبكرة  6)  رقم   جدولالبالرجوع إىلي نتيجة الفرض األول فن ( يتضح أن هناك عالقة ارتباطية بي 

ن الدرجة الكلية  للمخططات المعرفية   0.01))وتقدير الذات، حيث يوجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوي   بي 

وأبعادها   المبكرة،  ي الالتكيفية 
فن المتمثلة  العزلة    الفرعية  اإلساءة،  التشكيك/  االستقرار،  عدم  الهجر/   ، ي

العاطفن الحرمان   (

المرض، التعلق/ هدم الذات، اإلذعان/ االنقياد،   / األذىاالجتماعية/ الوحدة، العيب/ العار، الفشل، االتكالية/ االعتمادية، توهم  

، المعايت  الصارمة/   ي
ن الدرجة التضحية بالذات، الكبت العاطفن النفاق، االستحقاق/ هوس العظمة، العجز عن ضبط الذات( وبي 

( ن ي  0.01)) عند مستوي داللة )-826.**  إىلي -359.**الكلية لتقدير الذات، حيث تراوحت  قيمة معامالت االرتباط ما بي 
وذلك فن
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الذات،   بتقدير  المبكرة  الالتكيفية  المعرفية  للمخططات  الفرعية  األبعاد  المعرفية ارتباط  الكلية للمخططات  الدرجة  ي 
وأيضا  فن

( االرتباط  بلغ معامل  الذات، حيث  المبكرة وتقدير  المخططات -811.**الالتكيفية  ن  بي  إىلي وجود عالقة عكسية  مما يشت   (؛ 

ة المبكرة المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات لدي طالب الجامعة، أي أن زيادة مستوي المخططات المعرفية الالتكيفي

 يؤدي إىلي انخفاض تقدير الذات لدي طالب الجامعة، والعكس صحيح. وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض األول. 

ي  28،  25]  كل من مع نتائج دراسة  هذه النتيجةوتتفق           
ن   إىل توصلت نتائج كل منهما  [ النر وجود عالقة ارتباطية سالبة بي 

 
 
مقياس المخططات المعرفية   عىلأن ارتفاع الدرجات    إىلا  المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات، وتوصلتا أيض

ن  : وجود عالقة  [68]   نتائج دراسةواتفقت أيضا مع    . الالتكيفية يعد منبئا بانخفاض تقدير الذات لدي المراهقي  ي توصلت إىلي
النر

ن تقدير   ن درجات أبعاد المخططات المعرفية الالتكيفية، وبي  إمكانية التنبؤ   إىل كما توصلت النتائج أيضا    الذات،ارتباطية سالبة بي 

 بتقدير الذات من خالل درجات أبعاد المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة. 

ي ضوء االطالع عىلي األطر النظرية  ويمكن تفست  العالقة       
ن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وتقدير الذات فن االرتباطية بي 

عىلي   وتشتمل  الفرد،  حياة  وتمتد طوال  الطفولة،  مرحلة  ي 
فن تتشكل  ي 

النر المبكرة  الالتكيفية  المعرفية  المخططات  أن  السابقة 

ات والمشاعر  ات التواصل مع اآلخرين، تعتر عن عدم   الذكريات واألفكار واالنفعاالت والختر المتعلقة باألحاسيس الجسدية، وختر

ي كيفية إدراك الفرد  
تقدير الفرد لذاته؛ إذ أنها تفش مفهوم الفرد عن ذاته، وعالقته باآلخرين، والعالم من حوله، كما أنها تؤثر فن

ي التعبت  عن ذاته، وتقييمه لنفسه، ولها دور    للمواقف من حوله، وتقييمه لألحداث وسلوكيات اآلخرين، وتؤثر عىلي قدرة 
الفرد فن

 
 
ي تحديد كيفية تفكت  الفرد ومشاعره وانفعاالته، ومن ثم فإنها تؤثر عىلي تقدير الفرد لذاته، فاألفراد الذين لديهم تقدير ذات  أيض

ا فن

ي انفعاالتهم، وال ي
ي أنفسهم عدم الكفاءة، وعدم القدرة عىلي التحكم فن

  يلجأون ستطيعون كبح جماح انفعاالتهم،  متدٍن يعتقدون فن

 لديهم.  ال تكيفيةا لتجنب المسئولية واأللم، والرصاع ويكون ذلك نتيجة لمخططات معرفية دائم  

ي " أن التمثيالت واالعتقادات السلبية نحو الذات واآلخرين المعتنقة بواسطة األفراد )  Blattويدعم ذلك ما أشار إليه "     
 منخفصن

ي مرحلة مبكرة، إنما هي أساس  
ي  تتكون فن

ن الوالدين والطفل، فاألفراد  تقدير الذات(،  والنر ا نتيجة لعالقات اجتماعية معينة بي 

تمث  لديهم  بطبيعتهم  الذات  تقدير  بانخفاض  يتسمون  من الذين  واآلخرين والعالم  ذواتهم  نحو  داخلية سلبية  واعتقادات  الت 

ن وضعفاء، وينظرون لآلخرين ذوي األهمية ) كالوالدين (عىلي أنهم ناقدون لهم، ورافضون،   حولهم، ويميلون إىلي رؤية ذواتهم كخائفي 

ود اجتماعية  إقامة عالقات  أو  منهم  اب  االقتر من  يبتعدون خجال  فإنهم  ثم  لديهم  وعقابيون؛ ومن  يتولد  باآلخرين؛ حيث  ودة 

ن شخصيةموجهات    . [69]  تؤدي إىلي تأكيد تلك االعتقادات السلبية الداخلية نحو ذواتهم واآلخرين من حولهم  بي 

ي تقدير الذات ما أشارت إليه ]     
 70ومما يدعم تأثت  المخططات المعرفية الالتكيفية فن

 
ا [ أن تقدير   يتشكل منذ الطفولة وفق

أو   ، ي
العاطفن اإلهمال  أو  بالحرمان  قاسية ومؤلمة كشعوره  التجارب  هذه  فإذا كانت  متكررة،  بصورة  بها  يمر  ي 

النر الفرد  لتجارب 

ي والنفسي واإلساءة؛ يتكون لدي الفرد  
ي عن ذاته، وعادة ما يكون مصحوبا بمشاعر الخوف والخجل   اعتقاد االعتداء البدبن سلنر

، ن ي  هذا السياق فقد   ،وعدم الثقة، والتشكيك   والجير
ي حياتنا؛ فهو يؤثر عىلي   [  54] أكد    والفشل.  وفن

أن تقدير الذات عامل مهم فن

ي مواجهة المشكالت، حيث أن 
ي نتعامل بها فن

عىلي صحة الفرد النفسية، وقرارته المهنية، وعالقاته االجتماعية، وعىلي الطريقة النر

ي عقولنا، ونقبلها عىلي أنها 
ي نحملها فن

ي ننظر بها   تقدير الذات يمثل أفكارنا، واعتقاداتنا عن أنفسنا، والرؤي النر
حقيقة، والكيفية النر

ي يرانا بها اآلخرون، فضال عىلي ذلك فإن تقدير الذات مكتسب، وال نولد  
، وأنفسنا، وكذلك الطريقة النر ي

إىلي قدراتنا، وتجارب الماضن

إىلي أن   Seligman" سيليجمان"  فقد أشارولدينا تقدير لذواتنا، بل إنه مكتسب من خالل أفكارنا، واآلخرين من حولنا.  وعليه؛  

ي تلك األفكار  
قد تحكم تخدم توافقنا مع الواقع المحيط فحسب، ولكنها    واآلخرين ال تتعلق بنظرة الفرد لذاته    والمعتقدات النر

ي نفسه عدم الفعالية، وانخفاض تقدير الذات علينا 
ي ضوء ذلك  . [71] بالهزيمة والسلبية واالنسحاب، ومن ثم اعتقاد الفرد فن

 ،وفن

أنه عندما يكون لألفراد اتجاهات ومعتقدات إيجابية نحو أنفسهم؛ يكون لديهم تقدير ذات مرتفع،   Weiten&Lioyd فقد أكد 

وعندما تكون لديهم معتقدات واتجاهات سلبية نحو ذواتهم؛ ينخفض لديهم تقدير الذات، ومن ثم فإن تقدير الذات هو التقييم  

 . [72] العام لقيمة الفرد كما يدركها هو بذاته

ي المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة، فقد أشارت النتائج .  4.2
ن فن ن الجنسي  ي المتعلق بالفروق بي 

وبشأن نتيجة الفرض الثابن

ي  
ي متوسطات درجات المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة لدي     (  إىلي 7)  رقم   جدول الفن

وجود فروق ذات داللة إحصائية فن

ي متغت  النوع
   إناث(  -) ذكور  عينة من طالب الجامعة  تعزي الختالفهم فن

 
، ستبيانا فيما يتعلق بالدرجة الكلية لال ، وكذلك أيض

ي اتجاه اإلناث عند مستوي  
، الهجر، عدم االستقرار، التشكيك/ (  0.01)  داللةحيث جاءت الفروق دالة فن ي

ي أبعاد)الحرمان العاطفن
فن

 ، ي
اإلساءة، العزلة االجتماعية/ الوحدة، العيب/ العار، االتكالية/ االعتماد، التعلق/ هدم الذات، التضحية بالذات، الكبت العاطفن

ي مخطط توهم األذي أو   ات(. المعايت  الصارمة/ النفاق، االستحقاق/ هوس العظمة، العجز عن ضبط الذ
وجاءت الفروق دالة فن

ي اتجاه اإلناث عند مستوي
ي أبعاد)الفشل، اإلذعان/ االنقياد(0.05)  المرض  فن

وتوضح هذه    . (.  بينما جاءت الفروق غت  دالة فن

ي عينة
 لدي اإلناث مقارنة بالذكور فن

 
 .  بحثال النتيجة أن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة أكتر انتشارا
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ي أظهرت نتائجها أن اإلناث سجلن    [73هذه النتيجة مع نتائج دراسة ]اتفقت  و         
ي أربعة    أعىلي درجات  والنر

بكثت  من الذكور فن

 
 
ي تم تقييمها.  ا ال تكيفي  عشر مخطط

 النر
 
   واتفقتا مبكرا

 
ي توصلت نتائجها    [74]  مع دراسةا  أيض

أن متوسطات درجات اإلناث    إىلالنر

 مع دراسة  عىلالذكور  أعىلي من متوسطات درجات  
 
ي توصلت نتائجها  [  20]  مقياس المخططات. واتفقت جزئيا

وجود فروق    إىل النر

ي  
فن الطالبات  اتجاه  ي 

فن الجامعة  من طالب  واإلناث  الذكور  درجات  متوسط  ن  بي  إحصائية  داللة  عدم    / الهجر )مخططات  ذات 

القابلية أو    االستقرار،  (.   األذىللمرض  باآلخرين، والكف االنفعاىلي الثقة  ي وجود فروق ذات داللة ، عدم 
ولكن اختلفت معها فن

ي المخططات المعرفية  
ن من طالب فن ن متوسط درجات الجنسي  ي اتجاه )الالتكيفية  إحصائية بي 

اب/ العزلة االجتماعية( فن االغتر

ي مخطط  
ي اتجاه اإلناث  خضوع)الالذكور، ووجود فروق فن

 اتفقت مع دراسة ].  واإلذعان( فن
 
ي توصلت نتائجها  19وأيضا

  إىل[ النر

ن الذكور واإلناث فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمقياس المخططات المعرفية الالتكيفية وأبعادها   وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي  المتمثلة  
الحرمان  / الهجر )فن االستقرار،  التشكيكعدم   ، ي

والعزلة العاطفن ر،  الرصن أو  لألمراض  االستهداف  اإلساءة،  عدم   ،

، عدم كفاية ضبط الذات/ تأنيب الذات(  وعدم  االجتماعية، واالعتمادية ي    الكفاءة، واالستحقاق/ التكتر
اإلناث عند مستوي   اتجاهفن

ي  0.01)  داللة
ن فن ن الجنسي  ن متوسطي درجات الذكور واإلناث بي  ي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

(. واتفقت معها أيضا فن

ي الوقت ذاته اختلفت معها    لآلخرين(.   )الخضوع   مخطط
ي وجود وفن

ي مخططي   فن
ن متوسطي درجات الذكور واإلناث فن  فروق بي 

ي المخططات المعرفية الالتكيفية لصالح الذكور  
ن فن ن الجنسي  )الفشل( لصالح اإلناث، وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي مخططي 
ي بعض   / )النقص  فن

ن فن ن الجنسي  (، وأسفرت أيضا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  ي
العيب، والكبت العاطفن

 المعايت  المتشددة/االنتقاد الزائد، واالحتواء/ الذات غت  المتطورة(.  )وهي المخططات 

دراسة       نتائج  مع   
 
أيضا اتفقت  نتائجها    [ 24]  كما  توصلت  ي 

درجات طالب    عىل النر ن متوسطي  بي  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

ي مخطط
ن متوسطي   لألذى، عدم االستقرار، القابلية  )الهجر   الجامعة لجانب اإلناث فن ر(، وأيضا عدم وجود دالة إحصائيا بي  أو الرصن

ي مخطط
ي وجود (. ولكن اختلفت معها  )الفشل  درجات الذكور واإلناث فن

ي وجود فروق دالة إحصائيا   فن
ي   فروق فن

ن فن ن الجنسي  بي 

النتائج    )الحرمان  مخططي  توصلت  الذكور، كما  اتجاه  ي 
فن العيب(  القصور/   ، ي

ن   إىلالعاطفن بي  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم 

ي مخططي 
 االتكالية، المعايت  الصارمة(.   / )االعتمادية متوسطي درجات الذكور واإلناث فن

ي توصلت إىلي    [75]واتفقت مع نتائج دراسة       
ي الدرجة   الكلية المخططات النر

ن الذكور واإلناث فن وجود فروق دالة إحصائيا بي 

ي مخططات  0.05))    ، و 0.01))  المعرفية الالتكيفية وأبعادها عند مستوي
ي اتجاه اإلناث فن

) الهجر/عدم االستقرار، عدم الثقة/   فن

، العيب/ العار، العزلة االجتماعية،   ي
(. اإلساءة، الحرمان العاطفن ، رصامة المعايت  ي

اب، عدم كفاية ضبط الذات، الكبت العاطفن  االغتر

     [ دراسة  نتائج  مع   
 
أيضا اتفقت  أشارت    [ 17كما  ي 

واإلناث    إىلالنر الذكور  ن  بي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متغت     عىل وجود 

ي أبعاد 0.05)داللة   مستويالمخططات المعرفية الالتكيفية؛ حيث جاءت الفروق دالة لصالح اإلناث عند  
،   )الحرمان  ( فن ي

العاطفن

والمرض، والتعلق/ هدم الذات، والتضحية بالذات، والمعايت  الصارمة/   األذى الهجر/ عدم االستقرار، التشكيك/ اإلساءة، توهم  

ن متوسطي درجات   النفاق، واالستحقاق/ هوس العظمة، والعجز عن ضبط الذات(.  ي بي 
ي وجود فروق دالة فن

ولكن اختلفت معها فن

ي مخطط 
ي اتجاه الذكور فن

ي المخططات المعرفية الالتكيفية فن
ن فن (، وعدم 0.05)  ( عند مستوي داللةاالنقياد  / )اإلذعان  الجنسي 

ي المخططات التالية
ن فن ن الجنسي  االجتماعية، العيب/ العار، االتكالية/ االعتمادية،   )العزلة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

 .) ي
 الكبت العاطفن

ي توصلت إليها دراسة كل من  مع النتائجبينما اختلفت النتيجة الراهنة   
ي أسفرت نتائج كل    [77،  76  ،54]  النر

عدم   منهما عنالنر

ن   الجنسي  ن  بي  إحصائية  الفرعية،   )الذكور وجود فروق ذات داللة  بأبعاده  الالتكيفية  المعرفية  المخططات  ي مقياس 
فن واإلناث( 

 والدرجة الكلية للمقياس.  

ن اإلناث المخططات المرتبطة بالعالقات مع  ا وانتشار  المعرفية الالتكيفية شيوع    أكتر المخططات[ أن  20وقد أكدت ]         ا بي 

، وربما قد يرجع ذلك   ن ا  إىلاآلخرين وخاصة المقربي  ي عالقتهن مع اآلخرين.    إلناث يضعنَ أن 
تعتمد   فهوية اإلناثأهمية كبت  فن

ي أن تقديره  نَ إطار عالقته  عىل بشكل كبت   
ي إطار عالقات، بمعنن

ي يطلق عليها هوية فن
مدي   عىل يعتمد    نَ لذاته  نَ باآلخرين، والنر

ي عالقته  نأو فشلهَن  نجاحه
بالقلق لدي تهديد عالقاته  ن فن باآلخرين، والشعور بالغربة    نَ مع اآلخرين؛ مما يجعلهن أكتر شعورا 

 والوجود الفردي. 

بالذكور، وهذا يرجع    إىل  [21كما أشارت ]       طبيعة   إىلأن المخططات المعرفية الالتكيفية يكتر انتشارها لدي اإلناث مقارنة 

ي تسمح لهم بالتعبت  عن أنفسهم وإثبات رجولتهم وإمكاناتهم   المجتمع 
ي الذي نحيا فيه، والذي يمنح ويوفر للذكور الحرية النر

فر الشر

ام   ن  والتر
ا
ي يكن أكتر مسايرة

الالبر باإلناث   مقارنة 
 
 وتوافقا

 
 ونضجا

 
ا  تفكت 

المختلفة، مما يجعلهم أكتر الحياة  ي مجاالت 
بالعادات ا  فن

،أكتر  والتقاليد لذا فهنا 
 
،  خضوعا

ا
، وحساسية

 
.  وقلقا

ا
 وانفعالية

ي المخططات المعرفية 
ن متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث فن ويمكن تفست  سبب وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي 
 اآلتية:  خاص لألسباباتجاه اإلناث بشكل  الالتكيفية فن
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ي إشباعأسباب تطور المخططات المعرفية الالتكيفية هي الفشل    إحدى   إذا كان-
ي تتضمن   فن

االحتياجات النفسية األساسية، والنر

ي مجتمع وثقافة  
الحاجة لالستقاللية والكفاءة، والشعور بالهوية، وحرية التعبت  عن العواطف واالنفعاالت. إذن فتنشئة اإلناث فن

 بالذكور، فإنه ي
 
 واهتماما

 
هم ومعتقداتهم ومن ثم تظهر لديهم    عىل شجع الذكور  أكتر تشجيعا التعبت  عن احتياجاتهم وتنمية تفكت 

ي الوقت نفسه الذي يتم فيه فرض القيود 
ة مبكرة من حياتهَن  عىل مخططات أكتر توافقا، فن ي فتر

ي أبسط األشياء وفن
حرية اإلناث فن

تب عليه نمو مخططات   لديهَن.  ال تكيفيةمرورا بكل مراحل العمر؛ مما يتر

ن أفراد    طبيعة العالقات كما أن    - بوية   األشة، بي  ي يتبعها الوالدين  واألساليب التر
ي الحالة    النر

االنفعالية مع األبناء يمكن أن   تؤثر فن

ي يمكن أن تؤثر    إىللديهم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وهذا من شأنه أن يؤدي    واستمرارها 
، والنر ن ن الجنسي    عىل وجود فروق وتمايز بي 

ي واقعنا المعارص فثقافتنا العربية تعزز التنشئة االجتماعية للذكور أكتر من 
شخصياتهم وسلوكياتهم.  ويدعم ذلك ما نالحظه فن

 تطوير المخططات السلبية لديهن.   عىلاإلناث؛ مما يساعد 

ي تتمتع بها اإلناث وتختلف عن الذكور،  فسيةالطبيعة الفسيولوجية والنباإلضافة  -
ا بالظروف االجتماعية والبيئية    النر فهَن أكتر تأثر 

التفكت  والمعتقدات السلبية؛ األمر الذي يؤدي بدوره   ي تدعم 
ي حياتهن النر

ي تمر بها اإلناث فن
تنشيط واستثارة    إىلوالثقافية النر

ي سلوكهن من حيث العزوف عن المشاركة االجتماعية، وضعف االستقاللية المخططات المعرفية الالتكيفية، ويبدو هذا جلي  
ا فن

ي من قبل اآلخرين، هذا باإلضافة    لديهن، والخوف من الذكور. والخوف من أن   حساسية انفعاليةكونهن أكتر    إىلمن التقييم السلنر

ي حياتهن. باإلضافة  يتم رفضهن أو  
ن فن أكتر عرضة للضغوط من الذكور، وهن بحاجة كونهن    إىلنبذهن من قبل األشخاص المهمي 

ي إدراك هذه المشاعر،   ذلك.   إىل للشعور بالمزيد من الحب، والدفء، والمودة، وما  
ولهذه األسباب تختلف اإلناث عن الذكور فن

يقعن فريسة لمعظم االضطرابات   يجعلهنَ   الذياألمر  ؛  تكيفية متعلقة بتلك المشاعر   تكوين مخططات معرفية ال   إىل مما أدي  

اث النظري للمخططات المعرفية الالتكيفية، وقد أثبتت الدراسات السابقة ذلك.   النفسية، ويتأصل ذلك مع التر

 بالحرمان ،  وعليه      
 
ي اتجاه اإلناث: وذلك ألن اإلناث أكتر شعورا

يمكن تفست  ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من فروق فن

ي والهجر/ عدم االستقرار من الذكور، فهَن أكتر حساسية وهامشية من الذكور لذا فهّن بحاجة  
مزيد من الرعاية والعطف،   إىلالعاطفن

نّ بهّن  ؛ستقاللية الذكور كما أن ثقافتنا العربية تعزز ا  من يعتني 
ّ
 يفقدن

ّ
لذا قد تشعر اإلناث بعدم األمان العتقادهن بأنهّن يمكن أن

ي أي وقت، وهذا ما قد يساعدهّن 
 تطوير مخططات سلبية لديهّن.  عىلفن

ي اتجاه اإل       
ي مخطط التشكيك/ اإلساءة فن

ن فن ن الجنسي  ي ضوء ما توصلت إليه النتائج من وجود فروق بي 
  إىل ناث، وهذا يرجع  وفن

ي مواجهة الصدمات وخاصة الصدمات الجنسية. وفيما ورد  
ي تجعلهّن أكتر قدرة كالذكور فن

 للقوة االجتماعية النر
 
أنهّن أكتر افتقادا

ي اتجاه اإلناث، فهذا يرجع  
ي مخطط العزلة االجتماعية/ الوحدة فن

ن فن ن الجنسي  ي   إىلبشأن الفروق بي 
طبيعة التنشئة االجتماعية فن

ي تحتم  
ة كالذكور، باإلضافة   األننر   عىلبيئتنا العربية النر ، أو تكوين صداقات وعالقات اجتماعية كبت 

 
ا ل كثت  ن

عدم الخروج من المتن

ة. ش من أن تصبح اجتماعية ب األننر أن قواعد ثقافتنا العربية تمنع  إىل  كل مبالغ فيه أو بصورة كبت 

ي ضوء ما  كشفت النتائج عن وجود       
ي اتجاه اإلناث يرجع وفن

ي مخطط العيب/ العار/ الخزي فن
ن فن ن الجنسي  ألن   ذلك    فروق بي 

أكتر شعور   إنجازها، وهذه اإلناث  عليهّن  ي 
ينبىعن ي 

والنر عليهّن من واجبات وضوابط ومتطلبات  يفرض  ما  بسب  بالخزي وذلك  ا 

ي 
ي الدراسة أو العمل أو فن

ي تحقيقها سواء فن
 بالخزي   المسئوليات والواجبات إذا فشلّن فن

 
حياتهن من شأنها أن تجعلهّن أكتر شعورا

ي مرحلة 
ي تطرأ عليهّن فن

ات الشيعة النر إذا لم يستطعّن الوفاء بكل ما يفرضه عليهّن المجتمع من مسئوليات، باإلضافة إىلي التغت 

ي التقييمات الذاتية السلبية واالجتماعية وهذا ما ي
مكن أن ينمي لديهّن اعتقادهّن المراهقة مما يجعلهّن أكتر عرضة لالنخراط فن

 لألذىأنهّن أكتر    إىلبالعيب والخزي. هذا باإلضافة  
ّ
خوفهّن من فقدان السيطرة وتقليل السلطة    إىلأو المرض وهذا يرجع    توهما

ي تحتفظ بها  راالتخاذ القرا
والسيطرة؛ أن اإلناث أصبحن اآلن يتمتعن باالعتماد عىلي النفس والتحكم    إىل باإلضافة    هذا   ،اإلناثت النر

طوال الوقت بالخوف من فقدان السيطرة لحظة وقوع كوارث أو أزمات ويجعلهن غت  قادرات عىلي السيطرة    يشغلَن بالهنَ فهن    لذا 

ي ظل انتشار األحداث واألمراض والحوادث المفاجئة  عليها، قد يعزز لديهن مشاعر وأفكار فقدان السيطرة لحظة وقوع حادث  
ما فن

ة.    ي اآلونة األخت 
 فن

ي مخططات       
فن ن  الجنسي  ن  بي  تفست  سبب وجود فروق  يمكن  والعجز عن ضبط    )التضحية  كما   ، ي

العاطفن والكبت  بالذات، 

 ولديهّن حس األمومة المتوارث الذي يشبه التضحية بالنفس، أو قد يكون مرتبطا 
ّ
ي اتجاه اإلناث، حيث إن اإلناث يولدن

الذات( فن

ي لهّن من  عىلحسابهّن، والحصول    عىلباكتساب تقبل من اآلخرين، وإشباع احتياجاتهم وإن كان ذلك   خالل التضحية   تقدير إيجابر

 
ا
ي فطرهّن هللا عليها، أكتر تحمل

 وتضحية ومرونة من أجل أشتها  من أجل اآلخرين ومساعدتهّن. كما أن اإلناث  بطبيعتهّن النر

ن بها، لذا فهّن ي  من حدوث المشكالت لديهّن، ومن أجل أن يسو توالمحيطي 
 
 وخوفا

 
نّ مشاعرهّن وانفعاالتهّن منعا حملّن ويكبير

 
 
أكتر كبت لذا فهّن  لعواطفهّن، وذلك تجنب  الهدوء واألمن أشهّن،  لديهّن،  ستنكاال   ا ا  اآلخرين  وانتقاد  الخزي،  اآلخرين، ومشاعر  ر 

باإلضافة إىلي أن ثقتنا العربية تحظر عىلي اإلناث التعبت  عن مشاعرهّن والكشف عن عواطفهّن أمام اآلخرين، وبالرغم من ذلك  

،   [74]دراسة  تتعارض هذه النتيجة مع ي
ي وغت  اللفطن

ي اللفطن
ي التعبت  العاطفن

 أكتر من الذكور فن
ا
ي أشارت إىلي أن اإلناث لديهّن ميال

النر
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ي التعبت  عن إىلي أن اإلناث أكتر وعي    [ 79]  عالوة عىلي ذلك ما ذكره
 ورغبة فن

 
ا بعواطفهن، واإلبالغ عن تجارب عاطفية أكتر تعقيدا

 مشاعرهّن برصاحة، كما أنهّن  
ا
 ميول

ّ
 يظهرن

ا
 . بالذكور   قوية لتنظيمها للتكيف لتغيت  الظروف االجتماعية مقارنة

ة من اال  أن  [3]  إليهومما يدعم ذلك ما أشار       ن هاألفراد الذين لديهم مخططات التضحية بالذات يولون أهمية كبت  كت 
تمام والتر

حساب احتياجاتهم الشخصية، كما أن األفراد الذين لديهم هذا المخطط    عىلإشباع رغبات اآلخرين واحتياجاتهم وإن كان ذلك    عىل

، لذلك فهم غالب    ؛ يشعرون بالمسؤلية تجاه رعاية اآلخرين ي
ي اإلشباع العاطفن

تب عليه نقص وقصور فن ا ما يمتلكون مخطط  مما يتر

، لذا فهم يلجئون   ي
كبت مشاعرهم وانفعاالتهم خشية من أال تلَق ترحيبا أو موافقة من اآلخرين، أو قد تسبب   إىلالكبت العاطفن

ي هجر اآلخرين لهم. 
 فن

ي مخططات     
ن فن ن الجنسي  االعتمادية، والمعايت  الصارمة، ) االتكالية/    ويمكن تفست  ما كشفت عنه نتائج الدراسة من فروق بي 

ي اتجاه اإلناث: 
ي تت    واالستحقاق/ هوس العظمة( فن

ها األشة مع اإلناث وما تفرضه بعحيث إن أساليب التنشئة االجتماعية النر

ي الصارمة عىلي اإلناث 
فر  أن الخروج عنها يع  تجعلهنقيود وضوابط المجتمع الشر

ّ
اما بتلك الضوابط ألنهّن يعتقدن ن   ا د كش  أكتر التر

 اعتمادية، عىلي العكس من  
تب عليه أنهّن يكّن أقل قدرة عىلي اتخاذ القرارات، واكتر لتلك القواعد والضوابط االجتماعية، مما يتر

ي تتيح لهم فرصة اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية. باإلضافة  
ي   ظهر   ما   إىلالذكور الذين يتمتعون بمزيد من الحرية النر

 فن
 
جليا

للحصول    هنا األفضل، واألوليات، وتطلعهّن 
 
يكّن دائما ي أن 

الدائمة فن ي رغبتهن 
القوة والسلطة، ومحاولة   عىلسلوك اإلناث فن

 رغبات اآلخرين لتتوافق مع رغباتهّن الخاصة دون تعاطف معهن أو اهتمام بهّن.  عىل طرة يالس 

         
 
ة    إىل   [ 3ذلك، فقد أشار ]  عىلوتأكيدا ي أش تتسم بكتر

أن األفراد الذين لديهم تلك المخططات غالبا ما يكونون قد نشأوا فن

ام بالواجبات وتحمل المسئولية،  ن ورة االلتر تب عليه رصن ي وضع الضوابط والقيود عليهم، مما يتر
المطالب والتوقعات مع التشدد فن

 لرفض واالنتقاد. وإخفاء المشاعر، وتجنب األخطاء خوفا من ا 

ي المخططات المعرفية الالتكيفية   تفست  ما وعىلي النقيض اآلخر يمكن  
ن فن ن الجنسي  كشفت عنه النتائج من عدم وجود فروق بي 

ي مخطط  
ا كان  -   ألن شعور الفرد   ( وذلك)الفشلتبعا لمتغت  الجنس إىلي فن ي   ذكر 

اعتقاده    بأنه غت  قادر عىلي األداء أو اإلنجاز، أو   - أم أننر

ي ا  بأنه أقل مكانة من أقرانه، أو 
ه محتوم بالفشل، وينشأ لديه هذا المخطط.  شعوره بالنقص، وتدبن لمكانة، عندئذ يشعر بأن مصت 

ي أشة تفرض عليه الكثت  من القيود والضوابط، 
ي مخطط اإلذعان/ االنقياد: ويرجع ألن الفرد إذا نشأ فن

وكذلك عدم وجود فروق فن

سينشأ لدي   ا هم ورغباتهم واحتياجاتهم؛ حتم  وتتبع معه أسلوب السيطرة والتحكم القاسي الشديد، وتجتر أبنائها عىلي كبت مشاعر 

 كان جنسهم لديهم مخطط اإلذعان واالنقياد، فهم يكونون أقل قدرة عىلي اتخاذ القرار 
 
ت بصورة مستقلة، وبشكل أكتر ا األبناء أيا

ي الخطأ، و 
الحرص عىلي  دقة، والشعور بعدم القدرة عىلي مواجهة المشكالت؛ مما يدفعه ذلك إخفاء مشاعره، وتجنب الوقوع فن

وتلبية   اآلخرين،  ألنهمإرضاء  خروج    رغباتهم  ُيعد  والضوابط  القيود  بتلك  ام  ن االلتر عدم  أن  االجتماعية يعتقدون  المعايت   عن  ا 

 المتعارف عليه. 

ي    إىلوبالنظر  .  4.3
ي تقدير الذات، فقد أشارت النتائج فن

ن فن ن الجنسي  رقم    جدول النتيجة الفرض الثالث فيما يتعلق بشأن الفروق بي 

ي متوسطات درجات تقدير الذات لدي عينة من طالب    إىل(  8)
ي    الجامعة تعزيوجود فروق ذات داللة إحصائية فن

الختالفهم فن

 ( لصالح الذكور، وهذا ما يثبت صحة الفرض. 0.01إناث(. حيث جاءت الفروق دالة عند مستوي ) -)ذكور  النوعمتغت  

ي توصلت       
ن وجود فروق ذات داللة    إىل وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة النر متوسطات درجات   إحصائية بي 

ي تقدير الذات لصالح الذكور، ومن هذه الدراسات
  ولكنها اختلفت مع دراسة كل من  [. 82،  81،  80] كل من الذكور واإلناث فن

ي توصلت نتائجها  83،  77]
ن وجود فروق ذات داللة    إىل[ النر ي تقدير الذات   إحصائية بي 

متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث فن

ي توصلت نتائجها    [ 85،  84  ، 8،  7] لصالح اإلناث. واختلفت أيضا مع نتائج دراسة كل من
عدم وجود فروق ذات داللة    إىلالنر

ي تقدير الذات. 
ن فن ن الجنسي         إحصائية بي 

ي تقدير الذات لصالح الذكور لعدة أسباب ومنها: 
ن الذكور واإلناث فن ي تقدير الذات بي 

 ويمكن تفست  الفروق فن

ي حل   عىلواالعتماد    التحمل،  التعليم، وقوة ما يتمتع به الذكور من الثقة بالنفس نظرا لوصولهم للمرحلة النهائية من    -
النفس فن

ي المجتمع األكاديمي عن طريق المواجهة وعدم الهروب بكافة الطرق السليمة، والعمل  
ض طريقهم فن ي تعتر

  عىل المشكالت النر

امهم لذواتهم، وشعورهم بالرضا عن إنجازاتهم، والكفاءة الالزمة للقيام بواجباتهم   إىلتجاوز هذه األمور، وحلها، باإلضافة   احتر

ي يتمتع بها ب
 عىلي تقديرهم لذواتهم الناتج عن البناء النفسي السليم لديهم.   الذكور تدلدرجة تفوق اإلناث، وهذه الصفات النر

قية،    - ي المجتمعات الشر
بية الوالدية، وأسلوب الحياة المتبع فن كما ترجع هذه الفروق لصالح الذكور وذلك لطبيعة أساليب التر

ي يتعامل بها  
ي تؤدي دور  والنر

ي تعزيز مكانة الذكر منذ الصغر، فتتيح له فرص  الذكر بطريقة تختلف عن اإلناث، والنر
ا أكتر ا مهما فن

ي تكوين الصداقات والعالقات االجتماعية خارج نطاق األشة، ومن ثم فإنهم يجدون فرصا أكتر للتعلم، 
وحرية أكتر من اإلناث فن

ات الحياتية المختلفة؛ األ   مر الذي يؤدي إىلي زيادة ثقتهم بأنفسهم، وتقديرهم لذواتهم. وتبادل الختر
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ن    - ن الجنسي  ي قد تؤثر   إىل يمكن عزو الفروق بي 
ي ضوئها األدوار الجنسية، والنر

ي تتحدد فن
طبيعة العوامل االجتماعية والثقافية النر

ة.  ن بصورة كبت  ي مستوي تقدير الذات لدي الجنسي 
 فن

 االستنتاج والتوصيات  . 5

ي ضوء ما توصلت إليه نتائج هذا البحث   .
 وضي ب: يوفن

ي تقدير الذات.  -
ورة الكشف عن محتوي المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة للطالب الذين يعانون من انخفاض فن  رصن

انخفاض تقدير االهتمام بعقد دورات تدريبية وندوات إرشادية بغرض إرشاد وتوجيه طالب الجامعة الذين يعانون من مشكالت    -

الحياتية،  الظروف  تحدي  عىلي  قادرين  ويصبحون  بأنفسهم،  ثقتهم  يعز  مما  المشكالت،  هذه  مع  التعامل  عىلي  كيفية  الذات 

 .  واستغاللها كفرص لإلنجاز، وتدريبهم عىلي مواجهة النظرة السلبية لذواتهم بنظرة إيجابية تمكنهم من الشعور بالتوافق النفسي

ن   - ي تمكنهم وضع نظام لدعم وتحفت 
 طالب الجامعة نحو امتالك مجموعة من الخصائص الشخصية واالجتماعية اإليجابية؛ والنر

ي الحياة والدراسة بصورة أكتر إيجابية. 
 من النجاح فن

حة  بحوث ودراسات   مقتر

 المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة المنبئة بالميل لالنتحار لدي عينة من طالب الجامعة -

-  . ن ي مرحلة الطفولة لدي عينة من المراهقي 
ات اإلساءة فن ي عالج اآلثار السلبية لختر

 العالج القائم عىلي المخططات المعرفية فن

ن المخططات المعرفية الالتكيفية المبكرة وكل من تقدير الذات واضطرابات الشخصية لدي عينة    - ي للعالقات بي 
النموذج البنابئ

 من طالب الجامعة. 

 ع جقائمة المرا
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 Abstract 

   The study aimed to examine the relationship between early maladaptive cognitive schemas and 

self-esteem among a sample of university students, and identify the differences between the average 

scores of each male and female in early Maladaptive cognitive schemas and self-esteem among 

university students. The sample of the study consisted of (276) male and female students at the 

Faculty of Education, Sohag University, consisting of (123) male students, and (153) female students, 

whose ages ranged between (18-21) years, with an average age of (19.56), and a standard deviation 

of (1.08). They have the following study tools: Young’s Short Questionnaire for Maladaptive Cognitive 

Schemes prepared (Young, 1999) (Translation and Arabization: Muhammad Abdul-Rahman; 

Muhammad Safan, 2015), and the Self-Esteem Scale prepared by (Hudsson, 1994) (Translation and 

Arabization: Magdy Mohamed El-Desouky, 2004), and the results revealed negative correlation, 

between early Maladaptive cognitive schemas and self-esteem among a sample of university 

students. also revealed that there are statistically significant differences between the mean scores 

of both males and females in the following early adaptive cognitive schemas)Emotional deprivation, 

abandonment/instability, mistrust/abuse, social isolation, shame/Defevtiveness. 

dependence/Incompetence, attachment/destructiveness, self-sacrifice, emotional inhibition,  self -

strict, entitlement/grandomasic) at 0.01 in the direction of the female, and the plot ( vulnerability of 

illness or harm) was significant at the level (0.05) for the good H females, While there are no 

statistically significant differences between the average scores of each in the two schemes (failure, 

subjugation). Also, there are statistically significant differences between the mean scores of both 

males and females in self-esteem at the )0.01( level in favor of males. 

Keywords  

   Early Maladaptive Cognitive Schemas, Self-Esteem, university students. 


