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 املشتخلص

، وعبلقتيا بكؿ مف وصمة الذاتىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى 
التشوىات المعرفية وصعوبة التنظيـ االنفعالي، والكشؼ عف مدى إمكانية التنبؤ بكؿ مف 

، وذلؾ لدى عينة بمغت وصمة الذاتالتشوىات المعرفية وصعوبة التنظيـ االنفعالي مف خبلؿ 
، ومقياس التشوىات وصمة الذاتاستخدمت الدراسة مقياس  ( مف المعاقيف حركيًا،87)

المعرفية )كبلىما مف إعداد الباحث(، ومقياس صعوبات التنظيـ االنفعالي )تقنيف عبادي، 
 (، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 2162وسفياف، وأميف ، 

 لدى عينة البحث مف المعاقيف حركيًا.  وصمة الذاتارتفاع مستوى  -
وكؿ مف التشوىات المعرفية،  وصمة الذاتوجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف  -

 (. 1016وصعوبة التنظيـ االنفعالي لدى المعاقيف حركيًا عند مستوى داللة )
في التنبؤ بدرجات التشوىات المعرفية،  %(1701)بنسبة  وصمة الذاتأسيمت درجات  -

 ات صعوبة التنظيـ االنفعالي لدى المعاقيف حركيًا. في التنبؤ بدرج %(7208)وبنسبة 
ف أكثر األبعاد مف حيث كا – وصمة الذاتكأحد أبعاد  –بعد الرفض االجتماعي المدرؾ  -

 بؤية بكؿ مف التشوىات المعرفية، وصعوبة التنظيـ االنفعالي.  نالقدرة الت

، المعاقيف  صعوبة التنظيـ االنفعالي،  التشوىات المعرفية،  لكممات المفتاحية: وصمة الذاتا   
 . حركياً 
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Self-Stigma as a Predictor of Cognitive Distortions and Emotional 

Regulation Difficult Among physically Handicapped 
 

Dr. Ahmed Abdelmalek Ahmed. 

Lecturer of Mental Health 

Faculty of education- Helwan University 

Abstract 

The study aimed to identifying the level of Self-Stigma among 

physically handicapped and its relationship with Cognitive Distortions 

and Emotional Regulation Difficult. Also, detective the predictability of 

Self-Stigma to Cognitive Distortions and Emotional Regulation Difficult. 

The sample of the study consisted of (78) physically handicapped, The 

tools of the study that were applied on the sample were: Self-Stigma 

Scale (prepared by the researcher), Cognitive Distortions Scale 

(prepared by the researcher), Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(translated by Abady, sofyan, Amen, 2019). The results found that: 

- The study resulted in a high level Self-Stigma.  

- positive and Statistically significant correlation relationships were 

found between Self-Stigma and Cognitive Distortions, Emotional 

Regulation Difficult among physically handicapped and at 0.01 level. 

- Self-Stigma explained (68.0٪) of the variance in Cognitive Distortions 

and (52.7٪) of the variance in Emotional Regulation Difficult. 

- The Perceived social rejection dimension is more predictive of 

Cognitive Distortions, Emotional Regulation Difficult in physically 

handicapped.  

Key words: self-stigma, cognitive distortions, emotional regulation 

difficult, physically handicapped.   
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 مكدمة الدراسة

إف المعاناة جزًء ال يتجزأ مف الحياة اإلنسانية، فيي قدر محتـو يعيشو كؿ أبناء 
المجتمع دوف استثناء العادييف منيـ وذوي االحتياجات الخاصة أيضًا؛ نظرًا لما يتعرضوف لو 

صراعات واحباطات واخفاقات وضغوط في شتى مناحي الحياة، إال أف اإلعاقة وخاصة إف مف 
جديد نظرا لما يعانيو ذوي اإلعاقة  د مف تمؾ المعاناة وتضيؼ ليا تحد  كانت جسدية قد تزي

 ضغوط اجتماعية، ونفسية، وانفعالية مرتبطة بنوع اإلعاقة.مف الجسدية تحديدًا 
انخفاض في الميارات االجتماعية، والشعور باليأس وف فنجد المعاقيف حركيا يعان

والحسرة، والحساسية المفرطة، والشعور بالنقص، وفقداف الثقة بالنفس، ووجود مشاعر 
اكتئابية. مع الشعور بالوحدة النفسية، وعدـ تقبؿ لمذات، واضطراب صورة الجسـ، وظيور 

، (647، ص 2116)عبد الباقي ،  يعالمظاىر العدوانية، والشعور باإلحباط والظمـ االجتما
  . (681، ص 2117)مندوه ، 
منيـ  وبالتالي فإف االىتماـ بأبنائنا مف ذوي اإلعاقة وخاصة المعاقيف حركياً  

متطمبات العصر، كما تفرضو كؿ تمؾ التحديات، تفرضو ورعايتيـ أصبح ضرورة ممحة 
فاىتماـ األمـ بأبنائيا ورعايتيـ وال سيما ذوي االحتياجات الخاصة منيـ يعد أحد أىـ مؤشرات 
عدادىـ لحياة شخصية واجتماعية  رقي وتحضر ىذه األمـ، حيث االىتماـ بيـ ومساعدتيـ وا 

يع في خدمة مجتمعو يعد خطوة عمى ناجحة يؤدي فييا كؿ منيـ دوره، ويسيـ بقدر ما يستط
قدر كبير مف األىمية في طريؽ التحضر والتطور وتحويؿ تمؾ الفئات مف عبء عمى المجتمع 

 إلى قوة دافعة ومحفزة لممجتمع نحو المزيد مف الرقي. 
وتعد فئة المعاقيف حركيًا أحد أىـ تمؾ الفئات التي تحتاج إلى الرعاية واالىتماـ بداًل 

لى التدريب والتأىيؿ بداًل مف الشفقة والعطؼ؛ حتى يتسنى ليـ مف اإلىماؿ  والرفض، وا 
 االندماج في مجتمعاتيـ واالنصيار في بوتقتو والتفاعؿ اإليجابي مع أفراده. 

وبالرغـ مف كؿ تمؾ التحديات والصعوبات التي قد يواجييا ذوي اإلعاقة الحركية إال 
تماعيًا وتمييزىـ عف بقية أفراد المجتمع كونيـ أقؿ أف استدماج ىؤالء األفراد لفكرة رفضيـ اج

يعد مف أخطر المشكبلت التي يجب التصدي  – وصمة الذاتوىو ما يعرؼ ب –مف اآلخريف 
ليا والتعامؿ معيا باىتماـ، خاصة وأف الوصمة أصبحت ظاىرة عالمية، والبشر يميموف إلى 

وغير عادييف، والناس توصـ عمى وصـ أي جماعة اجتماعية طالما أنيـ يدركونيـ مختمفوف 
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أساس النوع، العرؽ، الديف، المظير، المكانة االجتماعية، الفروؽ الثقافية، وحاالت اإلعاقة، 
عة نحو مف ينحرؼ عف وكثير مف الناس يعمموف عمى تشكيؿ األحكاـ النمطية السمبية بسر 

 .(471، ص 2167)الببلح ،  معيار السواء
 ,Boyle، )(Kato, Takada, & Hashimoto, 2014, p.180وقد أشار )
2013, p.1518)  أف لموصمة الذاتية تأثير سمبي عمى األفراد، فيي تؤدي إلى انخفاض في

تقدير الذات، والفعالية الذاتية، والرضا عف الحياة، والتكيؼ االجتماعي، والرفاىية بشكؿ عاـ، 
بزيادة  –كما تشير العديد مف الدراسات  –والتواصؿ االجتماعي. كما ترتبط الوصمة الذاتية 

 قمية، والقمؽ، واالكتئاب، وضعؼ الحالة الصحية بشكؿ عاـ. معدؿ المشكبلت الع
 فسوؼ؛ ة الوصمة الذاتيةوعندما يعيش أبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية تحت وطأ

ستزداد عمييـ الضغوط النفسية واالجتماعية واالنفعالية بشكؿ يفوؽ طاقتيـ عمى التحمؿ، مما 
قد يؤدي إلى تبنييـ لبعض األفكار المشوىة والبلعقبلنية والتي تستدعي لدييـ بعض ردود 
و األفعاؿ الغير منطقية كالمبالغة في لوـ الذات وتحقيرىا، أو تضخيـ األمور وأحيانًا تيوينيا، أ

التعميـ الزائد، أو الوصوؿ الستنتاجات بشكؿ غير منطقي، وقد يصؿ األمر إلى فقداف السيطرة 
عمى المشاعر واالنفعاالت ونجدىـ في ىذه الحالة يعانوف مف صعوبة شديدة في تنظيـ 

دارتيا والتعامؿ معيا بشكؿ صحيح.    انفعاالتو وا 
مف صعوبة التنظيـ االنفعالي، وىنا تكمف الخطورة الحقيقية؛ نظرًا لما يتركو كؿ 

والتشوىات المعرفية مف آثار ضارة وسمبية عمى شخصية الفرد، فعدـ القدرة عمى تنظيـ 
االنفعاؿ يشكؿ معضمة كبيرة بالنسبة لمكثير مف األفراد سواء في تكيفيـ مع اآلخريف أو مع 

أف القصور  إذ(، 221، ص 2162)نوري ،  ؤثر عمى عبلقات الفرد مع مف حولوأنفسيـ وي
في التنظيـ االنفعالي يجعؿ األفراد أكثر عزلة وال مباالة، وأقؿ فاعمية في المجتمع، ويجعؿ 
األفراد يستخدموف أساليب ال تكيفية ىروبيو في حؿ المشكبلت والضغوط التي تواجييـ، 

)مظمـو ،  يةويسبب القصور في تنظيـ االنفعاؿ العديد مف االضطرابات والمشكبلت النفس
 .(641، ص 2168

( إلى أف األفراد الذيف Harvey, Hunt, & White, 2019, p.144كما أشار )
يعانوف مف صعوبة في التنظيـ االنفعالي غالًبا ما يواجيوف صعوبة كبيرة في تكويف العبلقات 
الشخصية، والتي غالًبا ما تكوف غير مستقرة؛ حيث لدييـ صعوبة في اإلحساس بالذات، 
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نخراط في سموكيات اندفاعية عالية ذات عواقب وخيمة. وغالًبا ما يظير لدى باإلضافة إلى اال 
 ىؤالء األفراد سموؾ إيذاء الذات. 

( أف عدـ التنظيـ Stellwagen, & Kerig, 2018, p.3386ويضيؼ )
االنفعالي يتعارض مع القدرة عمى تيدئة الذات عند مواجية الضغوط، مما يؤدي إلى االندفاع 

 فاض التسامح االنفعالي. السموكي، وانخ
أما بالنسبة لمتشوىات المعرفية فيتصؼ صاحبيا بمعتقداتو السالبة مف استدالؿ 
وأساليب غير منطقية، والمبالغة في تفسير األشياء، وتعميـ الفشؿ، ولديو مشاعر سمبية 
 كالغضب واليأس ولـو لمذات، وأخطاء في معالجة المعمومات، وشعور بالضيؽ واأللـ مما قد

سي واالجتماعي يؤدي إلى التأثير السمبي في قدرتو عمى مواجية ضغوط الحياة والتوافؽ النف
 . (812، ص 2168)عبد الوىاب ، والسيد ،  مع البيئة المحيطة

لدى المعاقيف حركيًا  ؿ أف وجود وصمة الذاتومف خبلؿ العرض السابؽ يمكننا القو
جوانب الشخصية لدييـ قد يؤدي بدوره إلى  وما تحدثو مف آثار سمبية تمتد لتناؿ مف معظـ

ظيور طرؽ مشوىو في التفكير، وسيطرة لمعديد مف األفكار البلعقبلنية عمى توجياتيـ نحو 
أنفسيـ ونحو اآلخريف، إضافة إلى صعوبة في إدارة انفعاالتيـ وتنظيميا والتعامؿ معيا بشكؿ 

خاصة مع تزايد االىتماـ في الفترة  و،راسة الحالية التأكد منو ودراستصحيح وىو ما تحاوؿ الد
 أف تمعبو وصمة الذات ، ومحاولة التعرؼ عمى الدور الذي يمكفوصمة الذاتاألخيرة بمفيـو 

وذلؾ مف خبلؿ محاولة ، في تفسير العديد مف المشكبلت واالضطرابات النفسية واالنفعالية
وكؿ مف التشوىات المعرفية وصعوبة التنظيـ  وصمة الذاتالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف 

االنفعالي، ومدى إمكانية التنبؤ بكؿ مف التشوىات المعرفية وصعوبة التنظيـ االنفعالي مف 
 خبلؿ الوصمة الذاتية.    

 مشللة الدراسة

ظيرت مشكمة الدراسة الحالية مف خبلؿ ما الحظو الباحث أثناء تعاممو مع ذوي 
تفاعبلتيـ االجتماعية مع حوؿ  –ء مف طمبة الجامعة أو مف خارجيا سوا –اإلعاقة الحركية 

دراكيـ التجاىات اآلخريف نحوىـ، ومدى تقبميـ إلعاقتيـ، وما تتركو اإلعاقة  اآلخريف، وا 
افتقار ىذه الفئة لمخبرة الكافية الحركية مف آثار سمبية عمى شخصيتيـ؛ حيث الحظ الباحث 

تية والتحكـ بيا، إلى جانب سيطرة بعض األفكار البلعقبلنية أو البلزمة إلدارة انفعاالتيـ الذا
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األفكار المشوىة عمى طريقة تفكيرىـ خاصة فيما يتعمؽ بنظرتيـ ألنفسيـ وتقديرىـ إلمكاناتيـ 
وطريقة تعامؿ اآلخريف معيـ  –حيث التقميؿ مف شأف أنفسيـ واالحساس بالدونية  –وذاتيـ 

دارتيـ لممواقؼ االجتماعية، و  حساسيـ باليزيمة النفسية، والرفض االجتماعي نظرًا لكونيـ وا  ا 
 أقؿ مف اآلخريف. 

( مف أف المعاؽ حركيًا 627، ص 2114ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو المدىوف )
والسمات النفسية السمبية كاالنطواء، االنسحاب، العزلة، يعاني مف مجموعة مف الخصائص 

الرضا عف الذات، تزايد مشاعر اإلحساس بالذنب،  االكتئاب، الحزف، عدـ التوافؽ أو عدـ
( أف اإلصابة 21، ص 2117الخوؼ، القمؽ، واالعتماد عمى الغير. ويضيؼ عبد المعطى )

بشمؿ األطفاؿ يترتب عمييا انطواء الفرد اجتماعيًا، العزلة، عدـ الرغبة في المشاركة في أي 
قدرة عمى المنافسة عمى قدـ عمؿ جماعي أو مناسبة اجتماعية، باإلضافة إلى عدـ ال

المساواة مع العادييف؛ لقمة فرص الحركة واالختبلط االجتماعي والمشاركة الفعالة في أنشطة 
 الجماعة. 
إال أف أخطر ما قد يعاني منو أبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية ىو احساسيـ  

بيـ جدار مف بالوصمة الذاتية، فعندما يجدوف أنفسيـ في عزلة عف مجتمعاتيـ، يحيط 
الرفض االجتماعي، ويسيطر عمييـ اإلحساس بالدونية واليزيمة النفسية، ثـ يستدمجوف ىذه 
األفكار والمعتقدات لتصبح جزء مف شخصيتيـ وتوجو طريقة تفكيرىـ، ىنا تكمف الخطورة، 
 ، خاصة فيما تحدثو الوصمة الذاتية مف آثار سمبية في جميع جوانب شخصية الفرد الموصـو

ي يمتد أثرىا لتفسد حياة الفرد الشخصية واالجتماعية والمينية، حيث استبداؿ ىوية الفرد والت
بيوية جديدة مستقبحة وغير مقبولة اجتماعيًا تعزلو عف مجتمعو، وتعزز لديو فكرة الرفض 
االجتماعي، وتحوؿ بينو وبيف التفاعؿ االجتماعي الناجح مع اآلخريف، وتقؼ حجر عثرة أماـ 

 اتو.  تحقيقو لذ
 ,Kato, Takada, & Hashimoto, 2014) إليو أشار ويؤكد ذلؾ ما 
p.180)( ،Boyle, 2013, p.1518)  أف لموصمة الذاتية تأثير سمبي عمى األفراد، فيي

تؤدي إلى انخفاض في تقدير الذات، والفعالية الذاتية، والرضا عف الحياة، والتكيؼ 
كما  –االجتماعي، والرفاىية بشكؿ عاـ، والتواصؿ االجتماعي. كما ترتبط الوصمة الذاتية 



 ................................................ التنظيم االنفعالي وصمة الذات كمنبئ بالتشوهات المعرفية وصعوبة

- 622 -     

قمية، والقمؽ، واالكتئاب، وضعؼ بزيادة معدؿ المشكبلت الع –تشير العديد مف الدراسات 
 الحالة الصحية بشكؿ عاـ. 

ونتيجة لتمؾ اآلثار السمبية التي تتركيا الوصمة الذاتية عمى شخصية ذوي اإلعاقة 
بشكؿ عاـ وذوي اإلعاقة الحركية بشكؿ خاص؛ قد نجد العديد مف أبنائنا مف ذوي اإلعاقة 

االنفعالية والمعرفية، فقد يصعب عمييـ تقبؿ الحركية يعانوف الكثير مف االضطرابات النفسية و 
دارتيا في االتجاه الصحيح، وقد يص بيـ الخمؿ في يانفعاالتيـ وتنظيميا والتعامؿ معيا وا 

إدراكيـ لمواقع وُتَشوه طريقة تفكيرىـ، وتياجميـ العديد مف االضطرابات النفسية، وىنا تظير 
 . أىمية الدراسة الحالية واليدؼ منيا

التي تصدت لدراسة  –في حدود اطبلع الباحث  –ندرة الشديدة في الدراسات ونظرًا لم
تحاوؿ الدراسة ؛ لدى فئة المعاقيف حركياً  والمتغيرات المرتبطة بيا الوصمة الذاتية وآثارىا

وكؿ مف صعوبة التنظيـ االنفعالي،  وصمة الذاتالحالية إلقاء الضوء عمى طبيعة العبلقة بيف 
في التنبؤ بكؿ  وصمة الذات، والتعرؼ عمى الدور الذي يمكف أف تمعبو والتشوىات المعرفية

 مف صعوبة التنظيـ االنفعالي، والتشوىات المعرفية.
 ويمكننا بمورة مشكمة الدراسة مف خبلؿ األسئمة اآلتية:  

 ؟ الدراسة مف المعاقيف حركياً ما مستوى وصمة الذات لدى عينة  .6
 والتشوىات المعرفية لدى المعاقيف حركيًا؟  وصمة الذاتىؿ توجد عبلقة بيف  .2
 وصعوبة التنظيـ االنفعالي لدى المعاقيف حركيًا؟  وصمة الذاتىؿ توجد عبلقة بيف  .2
 في التنبؤ بالتشوىات المعرفية لدى المعاقيف حركيًا؟  وصمة الذاتىؿ تسيـ  .4
 ركيًا؟ في التنبؤ بصعوبة التنظيـ االنفعالي لدى المعاقيف ح وصمة الذاتىؿ تسيـ  .7

 أٍداف الدراسة 

مستوى وصمة الذات لدى المعاقيف حركيًا،  الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى تىدف 
وكؿ مف التشوىات المعرفية، وصعوبة التنظيـ  وصمة الذاتطبيعة العبلقة بيف  وبحث

االنفعالي لدى المعاقيف حركيًا، مع الكشؼ عف مدى إمكانية التنبؤ بكؿ مف التشوىات 
لدى عينة الدراسة مف المعاقيف  وصمة الذاتالمعرفية وصعوبة التنظيـ االنفعالي في ضوء 

 حركيًا. 
 



 ................................................ التنظيم االنفعالي وصمة الذات كمنبئ بالتشوهات المعرفية وصعوبة

- 622 -     

 أٍنية الدراسة

 األٍنية اليظزية: 

 تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية كؿ مف: 
  عينة الدراسة مف المعاقيف حركيًا وىي مف الفئات األكثر أىميًة وتعقيدًا مف بيف فئات

ذوي اإلعاقة، نظرًا لما يعانونو مف مشكبلت شخصية واجتماعية ونفسية تترؾ آثارىا 
السمبية عمى شخصيتيـ مف ناحية، ومعانتيـ عجزًا واضحًا بينًا ال تخطئو العيف يمقى 

 ىؤالء األفراد مف ناحية أخرى.   بظبللو عمى سيكولوجية 
  صعوبة التنظيـ  –التشوىات المعرفية  –تتناوليا الدراسة )وصمة الذاتالمتغيرات التي

االنفعالي( ومدى تأثيرىـ في شخصية ذوي اإلعاقة الحركية، وأىمية دراسة تمؾ المتغيرات 
زالة العثرات في كخطوة عمى طريؽ مواجية تمؾ المتغيرات السمبية والتصدي ليا مف أجؿ إ

 طريقنا نحو تدعيـ البناء النفسي ألبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية.  
  وصمة الذاتالتي تناولت متغيرات ) –في حدود اطبلع الباحث  –ندرة الدراسات العربية – 

صعوبة التنظيـ االنفعالي( مجتمعة لدى ذوي اإلعاقة الحركية، ومف  –التشوىات المعرفية 
راسة الحالية القاء الضوء عمى طبيعة العبلقة بيف تمؾ المتغيرات ومدى ثـ تحاوؿ الد

إمكانية التنبؤ بكؿ مف التشوىات المعرفية، وصعوبة التنظيـ االنفعالي مف خبلؿ متغير 
 .  وصمة الذات

 االٍنية التطبيكية

  اآلثار  خفضيمكف أف تسيـ نتائج الدراسة الحالية في وضع برامج إرشادية تسيـ في
صعوبة التنظيـ االنفعالي( لدى  –التشوىات المعرفية  – وصمة الذاتالسمبية لكؿ مف )

 ذوي اإلعاقة الحركية. 
  قد تؤدي نتائج الدراسة إلى لفت انتباه القائميف عمى رعاية وتأىيؿ ذوي اإلعاقة الحركية

تيا والتصدي وماإلى بعض اآلثار السمبية لمتغيرات الدراسة عمى شخصيتيـ، ومف ثـ مق
 ليا. 

  يمكف أف تسيـ نتائج الدراسة في التوعية بأىمية إعداد دورات تدريبية لمتقميؿ مف اآلثار
السمبية لبعض المتغيرات النفسية لدى أبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية مف أجؿ إعدادىـ 

 . تحدياتلمواجية صعوبات الحياة بشكؿ أفضؿ والتخفيؼ عف كاىميـ ما يواجيونو مف 
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 توعية أبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية بأىمية التخمص بقدر إعداد برامج إرشادية وقائية ل
اإلمكاف مف اآلثار السمبية لبعض المتغيرات النفسية وأىمية ذلؾ في تدعيـ شخصيتيـ 

 ومساعدتيـ عمى مواجية ضغوط الحياة واآلثار السمبية لئلعاقة بشكؿ أفضؿ. 
  وصمة تسيـ الدراسة في إثراء المكتبة العربية لمقياس النفسي بإضافة مقياسيف: مقياس

، والمذيف تـ إعدادىما ممعاقيف حركياً لالتشوىات المعرفية ، ومقياس ممعاقيف حركياً ل الذات
 في الدراسة الحالية. 

 مصطلشـات الدراسـة:

 Self-Stigma وصنة الذات

( الوصمة APAعف رابطة عمـ النفس األمريكية )يعرؼ قاموس عمـ النفس الصادر 
بأنيا االتجاه االجتماعي السمبي الذي يتعمؽ بخصائص الفرد التي يمكف اعتبارىا قصورًا عقميًا 
أو بدنيًا أو اجتماعيًا، فالوصمة تتضمف الرفض االجتماعي، ويمكنيا أف تؤدي بشكؿ غير 

   . (Vanden Boss, 2007 p. 894) عادؿ إلى التمييز ضد الفرد وعزلو
مفيـو يشير إلى سيطرة مجموعة مف األفكار يمكف تعريؼ وصمة الذات إجرائيًا بأنيا و 

والمعتقدات السمبية السائدة في المجتمع والمرتبطة باإلعاقة عمى شخصية المعاؽ حركيًا 
قراره بمشروعيتيا، واستدماجيا ذاتيًا، وىو ما يترتب عميو نقصًا في الفعالية الذاتية، وقصورًا  وا 

في الميارات االجتماعية، مع فقدًا لميوية األصمية واستبداليا بيوية جديدة غير مقبولة 
اجتماعيًا تعزلو عف مجتمعو وتعزز لديو فكرة الرفض االجتماعي، فضبًل عف شعوره باليزيمة 

المستخدـ في  وصمة الذاتحصؿ عمييا المعاؽ حركيًا في مقياس وتقاس بالدرجة التي يالنفسية. 
الشعور  –تجنب الوصمة  –الرفض االجتماعي المدرؾ  –الدراسة الحالية بأبعاده: تحقير الذات 

  باليزيمة النفسية. 
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 Emotional Regulation Difficult صعوبة التيظيه االىفعالي

التنظيـ االنفعالي بأنو استخداـ  (672، ص 2162عبادي، وسفياف، وأميف )عرؼ 
مناسبة بشكؿ موقفي لتنظيـ االنفعاالت بمرونة، وتعديؿ االستجابات االنفعالية  استراتيجيات

المرغوب فييا، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الفردية والمطالب الظرفية، وتشمؿ وعي الفرد بخبراتو 
لسياقات الضاغطة، ومواجية االنفعالية، وقدرتو عمى المواجية اإليجابية لمتأقمـ مع ا

االنفعاالت المكروىة، وفيـ وقبوؿ االنفعاالت والتعبير عنيا، والقدرة عمى التحكـ في 
السموكيات االندفاعية، والتصرؼ وفقًا لؤلىداؼ المرغوبة عندما يعاني الفرد مف المشاعر 

  السمبية. 
المستخدـ في الدراسة  وفقًا لممقياس –يمكف تعريؼ صعوبة التنظيـ االنفعالي إجرائيا 

مفيوـ يشير إلى غياب واحدة أو أكثر مف القدرات االنفعالية األتية: فيـ بأنيا  –الحالية 
القدرة عمى التحكـ في السموكيات االندفاعية  -تقبؿ االنفعاالت  –االنفعاالت والوعي بيا 

عمى استخداـ القدرة  – والتصرؼ وفًقا لؤلىداؼ المرجوة عند مواجية المشاعر السمبية
االنفعالي الواقعية بمرونة لتعديؿ االستجابات االنفعالية وفقًا لؤلىداؼ تنظيـ الاستراتيجيات 

  . (Gratz & Roemer, 2004, p. 42-43) مطموب ومتطمبات الموقؼال
 Cognitive Distortions التشوٍات املعزفية

مجموعة األفكار الخاطئة والمعتقدات يمكف تعريؼ التشوىات المعرفية إجرائيًا بأنيا 
السمبية التي تسيطر عمى الفرد عند تعرضو لمضغوط النفسية، وينتج عنيا ردود أفعاؿ 
انفعالية غير مبلئمة، وأخطاء معرفية في معالجة المعمومات المتاحة، وتؤثر سمبًا عمى توافؽ 

رجة التي يحصؿ عمييا المعاؽ وتقاس بالد وتشوه إدراكو لمواقع. –نفسيًا واجتماعيًا  –الفرد 
 –حركيًا في مقياس التشوىات المعرفية المستخدـ في الدراسة الحالية بأبعاده: التفكير الثنائي 

 –المبالغة في لـو الذات واآلخريف  –التجريد االنتقائي  –التيويف  –التفكير الكارثي  –التعميـ الزائد 
 االستنتاج غير المنطقي. 
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 االطار اليظزي

 (Self-Stigma) وصنة الذاتأواًل: 

 املفَوو)أ( 

عرؼ معجـ عمـ النفس والطب النفسي الوصمة بأنيا عبلمة طبيعية في جسـ فرد 
معيف أو سمة شخصية تميز الفرد بوضوح عف اآلخريف ويعتقد أنيا تحدث ضررًا جسميًا 

أو التاريخ المعروؼ  ونفسيًا واجتماعيًا لصاحبيا. ومثاؿ ذلؾ التشوه الجسمي والتخمؼ العقمي،
مف السموؾ اإلجرامي، أو المرض الطب نفسي أو الفروؽ في العنصر والديف والجنس. والمفظ 
يعني نوعًا مف الرفض االجتماعي لو عواقب اقتصادية واجتماعية ونفسية ومثاؿ ذلؾ التمييز 

ذات ة الالعنصري، والتحيز، والعزلة االجتماعية، وكذلؾ اآلثار السمبية التي تمحؽ صور 
  .(2826، ص 6227)جابر ، وكفافي ،  وتوقعات الفرد، وجمعيا وصمات

( APAكما يعرؼ قاموس عمـ النفس الصادر عف رابطة عمـ النفس األمريكية )
الوصمة بأنيا االتجاه االجتماعي السمبي الذي يتعمؽ بخصائص الفرد التي يمكف اعتبارىا 
قصورًا عقميًا أو بدنيًا أو اجتماعيًا، فالوصمة تتضمف الرفض االجتماعي، ويمكنيا أف تؤدي 

   .(Vanden Boss, 2007 p. 894) عادؿ إلى التمييز ضد الفرد وعزلوبشكؿ غير 
( والذي Gofman, 1963, p.5ات التي تناولت الوصمة تعريؼ )ومف أوائؿ التعريف

يرى أف الوصمة ىي وصؼ يصيب الفرد بالخزى ويشوىو بشكؿ عميؽ، وىي بمثابة الشعور 
 السيئ الذي يمتصؽ بالفرد، ويقؼ عائقًا أماـ حياة الفرد حياة اجتماعية غير منقوصة.   

مة مفيـو يشير إلى ( أف الوصWerner & Shulman, 2013, p.4104ويرى )
مجموعة االتجاىات المضادة، والنمطية، والسموكيات التمييزية، والتكتبلت االجتماعية المنحازة 

 التي أقرتيا مجموعة كبيرة تجاه مجموعة فرعية أخرى. 
ىي شكؿ مف أشكاؿ االنحراؼ الذي يؤدي باآلخريف إلى وىناؾ مف يرى أف الوصمة 

بسبب  ذلؾيحدث و لممشاركة في التفاعؿ االجتماعي.  مؤىؿالحكـ عمى الفرد باعتباره غير 
الميارات البلزمة لمقياـ بمثؿ ىذا التفاعؿ، كما يتأثروف و قدرات الاالعتقاد بأنيـ يفتقروف إلى 

بمجرد اعتبار الشخص و . سموكياتوباألحكاـ المتعمقة بخطورة الشخص وعدـ إمكانية التنبؤ ب
ؾ االجتماعي العادي ويمكف أف تتجاىمو المجموعة أو ، فإنو يتجاوز قواعد السمو مؤىؿغير 

  .(Brohan, Slade, Clement& Thornicroft, 2010, p.1-2) تستبعده
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عرؼ بأنيا ليست ( أف الوصمة سمة أو صفة تُ Boyle, 2013, p.1517وأوضح )
 محؿ تقدير مف قبؿ مجموعة مف أفراد المجتمع، وترتبط ىذه السمة بتوجيات اجتماعية سمبية

ما يفعمو األفراد في سياؽ ىذا المجتمع. وتشير الوصمة الذاتية إلى  وتنعكس عمى الفرد نفس
يتعرضوف  تيال األفكار النمطية، والتمييز والعنصرية استدماجالموصوموف بأنفسيـ مف خبلؿ 

 .اآلخريفلو مف 
( الوصمة الذاتية بأنيا المشاعر Garg & Raj, 2019, p.124عرؼ )ويُ 

الذاتية السمبية التي تسيطر عمى الفرد، مع إقرار األفكار النمطية الشائعة والسموكيات 
 والناتجة عف التجارب والتصورات وردود األفعاؿ المجتمعية السمبية.  

( أف الوصمة الذاتية ىي عممية Livingston, 2012, p.699-700بينما يرى )
تكيفي، وتحوؿ في اليوية، وتنتج عف ذاتية تتميز بالمشاعر السمبية تجاه الذات، والسموؾ البل 

 تجارب الفرد أو تصوراتو أو توقع ردود األفعاؿ االجتماعية السمبية.  
( فيروف أف الوصمة Wu, Chang, Chen, Wang & Lin, 2015, p.2أما )

أو المرغوبة، ويتبنى نظرة  األصمية ىويتويفقد فييا الشخص الذاتية ىي عممية تحولية 
 نفسو.عف  متدنيةموصومة 

( أف الوصمة الذاتية تحدث عندما Silveira et al., 2012, p.43في حيف يرى )
نتيجة إلحساسيـ أعضاء مجموعة موصومة وجيات النظر السمبية عف أنفسيـ،  يستدمج

 بالتحقير والعزؿ.
سماعيؿ ) ( تعريفًا لوصمة الذات لدى المعاقيف 227، ص 2161وقدـ ياسيف، وا 

المعاؽ سمعيًا عمى مشروعية وصمة الجماعة مف حيث: الوعي سمعيًا عمى أنيا تصديؽ 
 بالتمييز االجتماعي، واستدماج الوصمة، وتجنب المواقؼ القادرة عمى استثارتيا. 

( في تعريفيا لموصمة الذاتية لدى 217، ص 2167واتفقت معيما الشافعي )
لوجيات النظر  المعاقيف سمعيًا باعتبارىا عممية استدماج واستدخاؿ المراىقيف الصـ

اص قوالمعتقدات السمبية السائدة عنيـ بيف أفراد المجتمع داخؿ ذاتيـ؛ وما يترتب عنو مف انت
لقيمة الذات والفاعمية الذاتية فضبًل عف الشعور بالذنب والخزي، وكذلؾ قد يكوف مف شأنيا 

 التأثير بشكؿ سمبي عمى سموؾ ىؤالء الصـ. 
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فعرفوا الوصمة  (Mclaughlin, Bell & Stringer, 2004, p.304)اما 
المرتبطة باإلعاقة عمى أنيا السمات السمبية المدركة او الناتجة عف اإلعاقة، والتي تنحرؼ 

 ضمنيًا عف الطبيعي، أو عف توقعات الزمبلء غير المعاقيف.  
لدى المعاقيف  وصمة الذاتومف خبلؿ استقراء التعريفات السابقة يمكننا القوؿ أف 

حركيًا مفيوـ يشير إلى سيطرة مجموعة مف األفكار والمعتقدات السمبية السائدة في المجتمع 
قراره بمشروعيتيا، واستدماجيا ذاتيًا، وىو  والمرتبطة باإلعاقة عمى شخصية المعاؽ حركيًا وا 

مع فقدًا لميوية  ما يترتب عميو نقصًا في الفعالية الذاتية، وقصورًا في الميارات االجتماعية،
األصمية واستبداليا بيوية جديدة غير مقبولة اجتماعيًا تعزلو عف مجتمعو وتعزز لديو فكرة 

 الرفض االجتماعي، فضبًل عف الشعور باليزيمة النفسية.   
 أىواع الوصنة)ب( 

( إلى وجود ثبلثة أنواع مف Werner & Shulman, 2013, p.4104أشار ) 
 الوصمة وىـ: 

(: وىو أكثر األنواع شيرة ويسميو البعض وصمة public stigmaالوصمة العامة ) -6
الجماعة، ويكوف التركيز فيو عمى االتجاىات العامة، ومواقؼ المجتمع تجاه األشخاص الذيف 

 يتعرضوف لموصـ. 
(: ويكوف التركيز في ىذا النوع عمى استيعاب واستدماج self-stigmaالوصمة الذاتية ) -2

 . اد لوجيات نظر المجتمع السمبية تجاه أنفسيـاألفر 
(: ويشير ىذا النوع إلى الوصمة التي يعانييا الفرد family stigmaالوصمة األسرية ) -2

 نتيجة الرتباطو بأقارب يعانوف الوصـ. 
( أنو Brohan, Slade, Clement& Thornicroft, 2010, p.1ويضيؼ ) 

 إلشارة إلى ثبلثة أنواع مف السمات الواصمة وىي:وفقا لبعض التعريفات فإننا يمكننا ا
 مثبًل.  واضحالتشوه الجسدي أو العجز ال الكراىية الشديدة لمجسد: كما في حالة -
 . اإلدانة الجنائيةأو  عقمي،المرض المثؿ  :عيوب ذات طابع فردي -
  العرؽ والجنس والعمر.: مثؿ الوصمات القبمية -

( فقد أشارت إلى أف أدبيات البحث قد عددت أنواع 212ص ، 2167أما الشافعي ) 
 وصور الوصمة بصفة عامة، ويمكف إيجازىا في األنواع التالية: 
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: وتعرؼ أيضا بالوصمة المؤسسية Structural stigmaالوصمة الييكمية  -
Institutional stigma  وىي تحدث عمى مشتوى أنظمة المجتمع وتشير إلى القواعد

واإلجراءات الخاصة والعامة لمراكز السمطة والتي تحد مف حقوؽ وفرص األفراد والسياسات 
 الموصوميف داخؿ المجتمع. 

: وىي الحالة التي يدرؾ فييا األفراد تعرضيـ Perceived stigmaالوصمة المدركة  -
لموصـ أو التمييز داخؿ المجتمع، وتعتبر أيضًا حالة خوؼ الفرد مف الوصمة التي يقرىا 

 تمع بشأنو. المج
وىي تعد  Social stigma: أو الوصمة االجتماعية Public stigmaوصمة الجماعة  -

 أكثر األنواع شيرة حيث تتمثؿ في اتجاىات المجتمع العاـ نحو األشخاص الموصومة. 
: ويمكف اعتبارىا الوصمة التي يعايشيا الفرد نتيجة Family stigmaالوصمة األسرية  -

 لدييـ صفات واصمة. الرتباطو بأقارب 
: والتي تركز عمى تقبؿ وتبني األفراد لتقييمات ونظرات Self-stigmaوصمة الذات  -

 المجتمع السمبية ليـ والتصرؼ عمى أساسيا. 

 أبعاد الوصنة)ز( 

( إلى أف البعض اتفؽ Mclaughlin, Bell & Stringer, 2004, p.304أشار ) 
 عمى وجود ستة أبعاد لموصمة المتعمقة باإلعاقة وىي: 

 . تأثير اإلعاقة عمى التفاعبلت االجتماعية أو التواصؿ: أي االضطراب -6
 . مدى مسؤولية الفرد عف سبب إعاقتوالمصدر: أي  -2
ريح مف غير مإلى أي مدى تجعؿ اإلعاقة الشخص غير جذاب أو : أي الجمالية السمات -2

 ة.جسديال الناحية
 المسار: طبيعة واستمرارية حالة اإلعاقة.  -4
 اإلخفاء: أي ىؿ اإلعاقة مرئية أـ يمكف إخفاؤىا.  -7
 المخاطر: أي إلى أي مدى يشكؿ الفرد تيديدًا لآلخريف.   -1

( تصورًا Verhaeghe, Brache, & Bruynooghe, 2007, p.188وقدـ ) 
 ألبعاد الوصمة متضمنًا ثبلثة أبعاد وىي: 
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سمبية  اتجاىاتتصورات لوجود : وىي بمثابة stigma expectations وصـالتوقعات  -
بشكؿ عاـ ورفض األشخاص الذيف يعانوف مف مشاكؿ نفسية في المجتمع  نحو

 سموكياتيـ. 
رفض البيئة المحيطة  : أيsocial rejection experiences خبرات الرفض االجتماعي -

 لمفرد كنتيجة مباشرة اللتحاقو بإحدى مؤسسات الرعاية مثبًل.
: ويعني شعور الفرد بالخزي self-rejection experiences خبرات الرفض الذاتي -

 والدونية كنتيجة مباشرة اللتحاقو بإحدى مؤسسات الرعاية مثبًل. 
 العوامل املشببة للوصنة )د( 

إلى أف حدوث الوصمة يرتبط بوجود ( Link & Phelan, 2001, p.367)أشار 
 عدة عوامؿ وىي: 

 التمييز بيف الناس والحديث عف الفروؽ بيف البشر.  -6
المعتقدات الثقافية السائدة والتي تربط بيف أفراد بعينيـ، ومجموعة مف الخصائص الغير  -2

 مرغوبة بصورة نمطية وسمبية. 
 ات محددة لتحقيؽ درجة مف العزؿ بيف نحف، وىـ. يتـ وضع أفراد بعينيـ في فئ -2
يتعرض األشخاص الموصوميف إلى التمييز وفقداف وضعيـ مما يؤدي لنتائج غير  -4

 مرغوبة. 
لتي تسمح يرتبط الوصـ تمامًا بالوصوؿ لمقوة االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية ا -7

في فئات مميزة  وصوميفالمبتحديد االختبلؼ وبناء الصور النمطية وفصؿ األشخاص 
 . والرفض واالستبعاد والتمييز لبلستنكاروالتنفيذ الكامؿ 

 France, Macdonald, Conroy, Byrne, Mallouris, Hodgsonوقدـ ) 

& Larkan, 2015, p.7 ًلموصمة الذاتية أشار فيو إلى أف الوصمة الذاتية  ( إطارًا مفاىيميا
ىي نتاج لتفاعبلت معقدة بيف عوامؿ اجتماعية، وعوامؿ ذاتية، وعوامؿ السياؽ. ويمكف 

 التعبير عف ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي: 
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 ( انؼىايم انًغثثح نهىصًح انزاذُح 1شكم )

قد يختمؼ مف  –كاف السبب  افأي –وىنا يجب اإلشارة إلى أف تأثير الوصمة الذاتية  
فرد إلى أخر، وذلؾ حسب درجة الشعور بالوصـ، والتمييز الذي يتعرض لو الفرد، كما يتوقؼ 

ذات التأثير في تفكير ذلؾ أيضًا عمى العمر والثقافة والحالة االجتماعية، وغيرىا مف العوامؿ 
  . (SANE Australia, 2007, p.2) الفرد
 الذاتية آليات التخفيف مً سدة الوصنة )ٍـ( 

( Watson, A. C., Corrigan, P., & Kosyluk, 2014, p.366-367قدـ )
 استراتيجيتاف محددتاف لمتخفيؼ مف حدة الوصمة الذاتية وىما: 

 األولى: إعادة صياغة إدراؾ التأثيرات السمبية الناتجة عف الوصمة الذاتية. االستراتيجية
 الثانية: تعزيز شعور الشخص الموصـو بالتمكيف، ومف ثـ مواجية الوصمة الذاتية.  االستراتيجية
إف إعادة الصياغة المعرفية توفر آلية جيدة لتغيير األفكار الذاتية السمبية المتعمقة  

بالوصـ، فعند وصـ الذات، يستدمج ىؤالء األفراد البيانات الشخصية التي تمثؿ الصورة السمبية 

 عوامل اجتماعية:
 المناخ السياسي واالقتصادي والثقافي. - 
 الرعاية، والعالج، وخدمات الرعاية. إتاحة -
 شبكات الدعم االجتماعي.  -
 مصادر المعلومات. -
 مستويات الوصمة والتمييز.  -

 عوامل ذاتية: 
 نظم المعتقدات.  -
 قلق ...(.  –الحالة المزاجية )اكتئاب  -
 مهارات المواجهة والصمود.  -
 مستويات المعرفة.  -
 ة. الخبرات والمهارات الحياتي -
 تقدير الذات، والوعي بالذات.  -
 الدور الجنسي.  -

 عوامل السياق: 
 الحالة والظروف التي يعيشها الفرد.  -
 تناول المخدرات أو الكحوليات.  -
االعتداءات الجنسية في مرحلة  -

 الطفولة. 
 قوة العالقات.  -
 الظروف المعيشية.  -
 الوقت منذ التشخيص.  -
 الظروف األسرية.   -

الوصمة الذاتية هي نتاج 
لتفاعالت معقدة بين 

عوامل اجتماعية، وعوامل 
 ذاتية، وعوامل السياق
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قد ينخرطوف في سموؾ شخصي سمبي لمغاية )فمثبًل قد يقولوف ألنفسيـ لف يرغب عف الذات، و 
أحد في مواعدة شخص مجنوف، وأنا ال ألوميـ، أو يقولوف ألنفسيـ مثبًل أنا لست ذكيًا بدرجة 
عادة الصياغة المعرفية تمكف ىؤالء األفراد مف تحديد بؿ  كافية إلنياء دراستي الجامعية(، وا 

ار الذاتية الضارة. فقد يطمب الفرد تغذية راجعة حوؿ دقة تمؾ األفكار مف وتحدى تمؾ األفك
قد يكوف لمتدخبلت الجماعية فائدة في معالجة جانب ىاـ مف المحيطيف بو مف ذوي الثقة. و 

عف طريؽ زيادة الشعور باالنتماء مف خبلؿ الروابط االجتماعية الذاتية  وصمةالجوانب 
 . اإليجابية مع اآلخريف

( أنو يمكف معالجة الوصـ والتخفيؼ مف Holm-Hansen, 2009, p.3اؼ )وأض 
 حدتو مف خبلؿ: 

معالجة العوامؿ واألسباب الكامنة وراء الشعور بالوصـ، وال سيما المعتقدات الغير مرغوب  -
 فييا. 

 توفير وقت كاؼ لممناقشة والحوار والتفكير لمتوصؿ لمعمومات جديدة.  -
 تحديد السموكيات السمبية والتعامؿ معيا، مع تدعيـ السموكيات اإليجابية.  -

( تصورًا لمراحؿ الحد مف تأثير Batsch, & Mittelman, 2012, p.9وقدـ ) 
 الوصمة يمكف إيضاحو مف خبلؿ الشكؿ التالي: 

 
 ( يشاحم ذقهُم انشؼىس تانىصًح2شكم )

مف الوعي والفيـ لدى الفرد الموصوـ  ويتضح مف الشكؿ السابؽ أف توافر المزيد 
سيؤدي إلى الحد مف السمبية واإلقداـ نحو المشاركة المجتمعية مما يكسبو تعاطؼ المجتمع 

ومف ثـ يستطيع الفرد التخمص مف شعوره  والعزلةوىو ما يقمؿ شيئًا فشيئًا شعوره بالخوؼ 
 بالوصمة. 

  

مزيداً من 
 الفهم والوعي

الحد من 
 السلبية

التعاطف 
 المجتمعي

عدم الشعور 
 بالخوف

عدم الشعور 
 بالوصم
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 ًا: التشوٍات املعزفيةىيثا

 املفَوو)أ( 

( إلى أف التشوىات Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979, p.3يشير )
 المعرفية عبارة عف منظومة مف األفكار الخاطئة تظير عند التعرض لمضغوط النفسية. 

( أف األفكار المشوىة ىي أفكار سمبية تؤثر سمبًا في 12، ص 2111ويرى محمد )
لتكيؼ مما يؤدي إلى ردود فعؿ قدرة الفرد عمى مواجية أحداث الحياة، ومف ثـ قدرتو عمى ا

 انفعالية زائدة ال تتبلءـ مع المواقؼ أو الحدث وقد ال يكوف الفرد عمى وعي بيذه األفكار.  
( فيروف Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000, p.37أما )

مر أف التشوىات المعرفية ىي طرؽ خاطئة أو غير دقيقة إلضفاء معنى عمى الخبرات التي ي
 بيا الفرد. 

( بأنيا طرؽ سيمة يتبعيا العقؿ البشري إلقناعنا Grohol, 2016, p.1ويعرفيا )
بأف شيئًا ما ليس صحيحًا في الواقع، وعادة ما يتـ استخداـ ىذه األفكار الخاطئة أو غير 

 الدقيقة لتعزيز التفكير السمبي أو االنفعاالت السمبية، والتي تشعرنا بالضيؽ تجاه أنفسنا. 
( أف التشوىات المعرفية عبارة عف 172، ص 2167بينما توضح صبلح الديف )

 –التفكير الكارثي  –التعميـ الزائد  –منظومة مف األفكار الخاطئة تشمؿ: التفكير الثنائي 
التفسيرات الشخصية، والتي تظير أثناء الضغط النفسي والتي  –التجريد االنتقائي  –التيويف 

نتاجات خاطئة في إدراؾ المواقؼ الواضحة وتؤثر سمبًا عمى قدرة الفرد تؤدي بدورىا إلى است
 عمى مواجية ضغوط الحياة والتوافؽ النفسي واالجتماعي مع البيئة المحيطة. 

( أف التشوىات المعرفية ىي نوع مف 812، ص 2168وترى عبد الوىاب ، والسيد )
ه دوف االستناد إلى أسس التفكير الذي يؤدي إلى التحيز لشيء ما وتفضيمو عف غير 

موضوعية والتيويف والتضخيـ في التفكير الثنائي واإلفراط في التعميـ الزائد، والمبالغة في لوـ 
 الذات واآلخريف والتجريد االنتقائي والقفز إلى االستنتاج االعتباطي. 

( بأنيا التحريفات واألخطاء المعرفية في 61، ص 2167في حيف تعرفيا العصار )
ة المعمومات التي يستخدميا األفراد بصورة تمقائية عف أحداث الحياة بطريقة سمبية معالج

 وتسبب ليـ الشعور بالضيؽ واأللـ. 
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( بأف التشوىات المعرفية عبارة عف أساليب 12، ص 2166وتتفؽ معيا رسبلف )
ض تفكير غير منطقية ومعارؼ محرفة تؤثر عمى إدراؾ الفرد وتفسيراتو لؤلشياء إما بالدح

 )التغاضي عنيا( أو المبالغة. 
( فيرى أف التشوىات المعرفية مصطمح يستخدـ Clemmer, 2009, p.8أما )

لوصؼ نمط تفكير، أو "حديث النفس" الذي يحيط أحداث الحياة باستمرار بإطار سمبي. فعندما 
ا صحيحة. ترسؿ لنا األفكار التمقائية رسائؿ سمبية بشكؿ مستمر، فإننا نبدأ في االعتقاد بأني

 وقد يؤدي ذلؾ إلى مشاعر الحزف، والغضب، والخجؿ، واليأس، والقمؽ.    
( التشوىات المعرفية بأنيا عممية عقمية تؤثر في 7، ص 2162ويعرؼ شرينح )

طريقة إدراؾ الفرد وتصوره لعبلقاتو مع األشخاص واألحداث التي تواجيو، وتتدخؿ في نمط 
 يعطي األشياء معناىا الحقيقي.  استجابتو ليا بطريقة سمبية، إذ ال

( أف التشوىات المعرفية تشير Usen, Eneh, & Udom, 2016, p.23ويرى )
 الفرد لمواقع. إدراؾاألفكار والمعتقدات السمبية التي تؤثر عمى إلى 

ىي شكؿ مف أشكاؿ ( أف التشوىات المعرفية Covino, 2013, p.74بينما أشار )
، ية التي تنطوي عمى أفكار مبالغ فييا وغير منطقية وسمبيةمعالجة المعمومات غير المنطق

، النتائج، والقفز إلى يالكارثوالتفكير شيء، واإلفراط في التعميـ، أو ال كؿ التفكير وتشمؿ: 
 التمركز حوؿ الذات.، و التيويف/  التضخيـو 

( أف التشوىات المعرفية تعني حدوث خمبًل Torres, 2002, p.33في حيف يرى )
وظيفيًا، أو عدـ القدرة عمى التكيؼ، وتتضمف إما أخطاء في المحتوى المعرفي، أو أخطاء في 

 المعالجة المعرفية، أو في كمييما.  
ومف خبلؿ استقراء التعريفات السابقة يمكننا القوؿ أف التشوىات المعرفية مفيـو يشير 

الخاطئة والمعتقدات السمبية التي تسيطر عمى الفرد عند تعرضو لمضغوط  إلى مجموعة األفكار
النفسية، وينتج عنيا ردود أفعاؿ انفعالية غير مبلئمة، وأخطاء معرفية في معالجة المعمومات 

 وتشوه إدراكو لمواقع.    –نفسياً واجتماعيًا  –المتاحة، وتؤثر سمبًا عمى توافؽ الفرد 
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 املعزفيةأبعاد التشوٍات )ب( 

  Dichotomous Thinking التفلري الجيائي -1
في ىذا النوع مف التفكير نجد األفراد يميموف إلدراؾ األشياء إما بيضاء أو سوداء، حسنة 

الواحد الذي قد يبدو في  ءأو سيئة، خبيثة أو طيبة، صادقة أو خاطئة، دوف أف يدركوا أف الشي
ظاىر األمر سيئاً، قد تكوف فيو أشياء إيجابية، أو يؤدي إلى نتائج إيجابية. ويطمؽ الباحثوف عمى 
ىذه الخاصية مف الشخصية مفاىيـ مثؿ النفور مف الغموض أو تصمب الشخصية. ويرتبط ىذا 

 مؽ، وسوء العبلقات االجتماعيةالقالنوع مف التفكير بسمات ال توافقية كالتعصب والتسمط والتوتر و 
، الثنائيالتفكير أنو في  (Grohol, 2016, p.2) (، ويضيؼ266-261، ص6224)إبراىيـ، 

كؿ شيء أو ال شيء. يجب أف نكوف مثالييف أو أننا نواجو ، تكوف األمور إما "سوداء أو بيضاء"
األشخاص أو المواقؼ في  الثنائييضع الشخص ذو التفكير و  ،ليس ىناؾ حؿ وسط، تاًما فشبلً 

 .  فئات "إما / أو"، بدوف ظبلؿ رمادية
  Overgeneralizing الزائد التعنيه -2

يتوصؿ الشخص إلى استنتاج ( أف التعميـ الزائد ىو أف Grohol, 2016, p.3يرى )
توقع إذا حدث شيء سيء مرة واحدة فقط، فإنو يُ ف ،عاـ يعتمد عمى حادث واحد أو دليؿ واحد

مف نمط  ال ينتيي قد يرى الشخص حدثًا واحًدا غير سار كجزءو  ،مراًرا وتكراًراحدوثو 
 ,Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000االنيزامية. كما أوضح )

p.39 أف التعميـ الزائد يعني افتراض أف نتائج التجربة التي يمر بيا الفرد ستنطبؽ عمى )
( 212-217، ص 6224مستقببًل. ويضيؼ )إبراىيـ ،  نفس التجربة أو التجارب المماثمة

أف التعميـ أسموب مف التفكير يرتبط بكثير مف األنماط المرضية، خاصة االكتئاب والفصاـ، 
كما أف الميؿ إلى التعميـ مف الجزء إلى الكؿ يعتبر مف العوامؿ الحاسمة في كثير مف 

 ,.Lester, K. J., Mathews, Aاألمراض االجتماعية كالتعصب والعدواف. ويشير )

Davison, P. S., Burgess, J. L., & Yiend, 2011, p.300 إلى أف التعميـ الزائد )
واحدة أو أكثر ستنتاج عمى أساس ال يصؿ أو لنفسو رسـ قاعدة عامةيعني أف يقـو الفرد ب
مة الحاالت ذات الص جميع عمىو  ،وتطبيؽ المفيـو في جميع المجاالت مف الخبرات الفردية

 مة. وغير ذات الص
  



 ................................................ التنظيم االنفعالي وصمة الذات كمنبئ بالتشوهات المعرفية وصعوبة

- 641 -     

  Catastrophizing التفلري اللارثي -2
بشكؿ مبالغ  توقع نتائج سمبيةمع أخطاء في تقييـ أىمية أو حجـ الحدث، ويعني 

 ة مف كؿ النتائج المتوقعة لمموقؼوالوضع في االعتبار حدوث أكثر النتائج سمبي فيو،
(Lester, Mathews, Davison, Burgess, & Yiend, 2011, p.300).  

( Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000, p.39وقد أشار )
إلى أف الكارثية في التفكير تعني توقع أف تكوف نتيجة التجربة التي يمر بيا الفرد سوؼ تكوف 

يسمع الشخص كارثية، أو سوء تفسير األحداث لتبدو ككارثة. وفي ىذا النوع مف التفكير عندما 
ماذا لو  - ماذا لو وقعت المأساة؟: ماذا لو )عمى سبيؿ المثاؿ أسئمة يستخدـ ما مشكمةعف 

(، وىذا يعني أف Grohol, 2016, p.4ما سيحدث. ) لتخيؿ أف األسوأ ىووذلؾ حدثت لي؟( 
نمط التفكير الكارثي ُيحدث تشوىًا في كؿ مف الواقع والمستقبؿ لدى الفرد، فيسيطر عمى الفرد 

بؿ وتوقع سمبية  ،خيمة التي سوؼ يتعرض ليا دائمًا، مع فقداف األمؿ في المستقبؿالعواقب الو 
 المستقبؿ أيضًا.  

  Selective Abstraction االىتكائي التذزيد -4
ويعني اىتماـ الفرد بشكؿ انتقائي بالجوانب السمبية لمتجربة التي يمر بيا. 

(Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000, p.39 مع ،) التركيز عمى
يزات األخرى األكثر وضوًحا لمموقؼ ووضع متجاىؿ المو السياؽ ،  الخارجة عفالتفاصيؿ 

 ,.Lester, K. J)المتجزئ مف السياؽ.  تصور كامؿ لمتجربة عمى أساس ىذا الجزء

Mathews, A., Davison, P. S., Burgess, J. L., & Yiend, 2011, p.300) أي أف ،
ذه الحالة ال يدرؾ الصورة بشكؿ كمي، بؿ ينصب تركيزه فقط عمى أحد الجوانب الفرد في ى

السيئة منيا؛ حيث ينشغؿ بشكؿ كبير ومبالغ فيو بأحد الجوانب السمبية، ويولييا انتباىًا 
 واىتمامًا خاصًا، متجاىبًل أي مف الجوانب اإليجابية األخرى.  

  املبالػة يف لوو الذات واآلخزيً -7
االنفعالية التي يتعرضوف  اآلالـحمموف اآلخريف مسؤولية يُ وىنا نرى أف األشخاص 

 اآلخريف،ويموموف أنفسيـ بداًل مف  اً معاكس اً أيًضا مسار  ىؤالء األفراد قد يتخذو . ليا
 تى تمؾ الخارجة عف سيطرتيـ بوضوححت التي يقابمونيا، مشكبلالمسؤولية كؿ ويحممونيا 

(Grohol, 2016, p.6).  
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( أف Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000, p.40ويرى )
المبالغة في لـو اآلخريف تعني أف يمقى الفرد خطأ بالمـو عمى المصادر الخارجية عندما 
تصدر عنو أفعاؿ ضارة، كشخص آخر أو مجموعة مف األفراد، أو الحياد المؤقت عف 

 الصواب.
  Minimizing التَويً -1

 ,.Lester, K. J., Mathews, A., Davison, P. S., Burgess, J. L) أوضح

& Yiend, 2011, p.300 أخطاء في تقييـ أىمية أو حجـ ( أف التيويف يعني وجود
الحدث، وتحويؿ التجارب المحايدة أو اإليجابية إلى تجارب سمبية ورفض التجارب اإليجابية 

 ,Barriga, Landau, Stinson, Liau)أشار  كما ة.باعتبارىا غير جيدة بما فيو الكفاي

& Gibbs, 2000, p.40 ) أف التيويف مفيوـ يعني تصور السموؾ المضاد لممجتمع إلى
ى عمى أنو يثير عمى أنو ال يتسبب في أي ضرر حقيقي، أو عمى أنو يبدو مقبواًل، أو حت

  اإلعجاب.
واقعية قد تكوف لو ( أف التقميؿ مف المخاطر ال218، ص 6224)إبراىيـ ،  ويذكر

نتائج انفعالية، وسموكية سمبية، فالتقميؿ مف المخاطر الفعمية غالبًا ما يؤدي إلى االندفاع 
 وتكرار التجارب الفاشمة، كما قد يؤدي إلى تخفيض الدافع إلى مواصمة الجيد واالنجاز. 

  االستيتاز غري امليطكي -8
ستخبلص استنتاج أف يقوـ الفرد با ويطمؽ عميو البعض القفز إلى النتائج، ونعني بو

 ,Lester. )الدليؿ مع االستنتاج يعني تناقض ، كمااالستنتاج ىذا دليؿ يدعـ غيابمحدد في 

K. J., Mathews, A., Davison, P. S., Burgess, J. L., & Yiend, 2011, 

p.300 ،) ًدوف أف  –يعني أف يستنتج الفرد مثبًل معرفتو بما يشعر بو شخص آخر  أيضا
وبما يفكر، ولماذا يتصرؼ بيذه الطريقة تحديدًا. وقد يستنتج الفرد أيضا  –يقوؿ ىو ذلؾ 

ما يحمؿ ضغينة ضده، لكنو ال يكمؼ نفسو عناء معرفة ما إذا وفقًا ليذا النمط أف شخصًا 
عندما يتوقع الشخص أف األمور سوؼ تتحوؿ بشكؿ سيء في ، أو صحيًحا أـ ال ذلؾ كاف

عناء إذا قبمة، وسوؼ يشعر باالقتناع مف أف تنبؤه ىو بالفعؿ حقيقة ثابتة، فمماذا عبلقتو الم
  .(Grohol, 2016, p.3) التعارؼ
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 ًا: صعوبة التيظيه االىفعاليلجثا

 املفَوو)أ( 

 ,Thompsonفي البداية يجب اإلشارة إلى أف عممية تنظيـ االنفعاالت كما أشار )

2011, p.56 تتكوف مف العمميات الخارجية والداخمية المسؤولة عف مراقبة وتقييـ وتعديؿ )
 ردود األفعاؿ االنفعالية، خاصة الحاد والوقتي منيا، وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الفرد. 

( أف تنظيـ االنفعاالت عممية يقصد بيا القدرة O’Neill, 2015, p.21ويضيؼ )
 وبطريقة صحيحة. عمى مواجية وتنظيـ االنفعاالت بشكؿ واضح

( Kuo, Fitzpatrick, Metcalfe, & McMain, 2016, p.52ويتفؽ معو )
، توليد االنفعاالتيحاوؿ الفرد بواسطتيا تعديؿ عممية حيث يروف أف التنظيـ االنفعالي عممية 

 االنفعاالت الشخصية.   مف حدة تقميؿالوغالًبا ما يكوف ىدفيا 
-Gratz & Roemer, 2004, p. 42رفيا )أما صعوبة التنظيـ االنفعالي فقد ع

( بأنيا مفيوـ يشير إلى غياب واحدة أو أكثر مف القدرات االنفعالية األتية: فيـ االنفعاالت 43
القدرة عمى التحكـ في السموكيات االندفاعية والتصرؼ وفًقا  -تقبؿ االنفعاالت  –والوعي بيا 

تنظيـ العمى استخداـ استراتيجيات القدرة  – لؤلىداؼ المرجوة عند مواجية المشاعر السمبية
االنفعالي الواقعية بمرونة لتعديؿ االستجابات االنفعالية وفقًا لؤلىداؼ المطموب ومتطمبات 

 الموقؼ.  
( أف صعوبة التنظيـ االنفعالي مفيوـ يشير إلى Abbott, 2005, p.5وأوضح )

 االنفعالي، االستفادة االنفعالية.  العجز أو القصور في كؿ مف الخبرة االنفعالية، التعبير 
( Malkoç, Gördesli, Arslan, Çekici, & Sünbül, 2019, p.70ويرى )

أف التعامؿ مع مفيـو صعوبات التنظيـ االنفعالي يجب أف يكوف عمى أساس اعتبارىا قصور 
 المشاعر السمبية، الحفاظ عمى عند مواجيةالتحكـ في السموكيات االندفاعية في كؿ مف: 

 . التكيفية االنفعاالتالسموكيات الموجية نحو األىداؼ، والوصوؿ إلى استراتيجيات تنظيـ 
( أف عدـ التنظيـ p.291Schelble, Franks, & Miller ,2010 ,وأشار )

االنفعالي مفيوـ يشير إلى عدـ التوظيؼ الجيد لعممية تنظيـ االنفعاالت، بصورة أخري أي 
 .    قصور في أداء النظاـ التكيفي
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( أف صعوبة التنظيـ Ferrell, Watford, & Braden, 2019, p.1ويضيؼ )
االنفعالي تشمؿ نقص الوعي، وعدـ تقبؿ االنفعاالت والمشاعر، وقمة الكفاءة في االستجابات 

 السموكية لبلنفعاالت. 
( إلى أف عدـ القدرة عمى Stellwagen, & Kerig, 2018, p.3386بينما أشار )

االنفعالي تعني عدـ قدرة الفرد عمى مراقبة وتعديؿ انفعاالتو عند االستجابة لممطالب التنظيـ 
 االجتماعية والشخصية المتغيرة باستمرار. 

( أف القصور في Jebraeili, Moradi, & Habibi, 2018, p.229كما بيف )
 قصور فيذلؾ ، بما في االنفعاليةالستجابة ا ال تكيفية فييتضمف طرًقا التنظيـ االنفعالي 

عدـ القدرة عمى التحكـ في السموكيات عند التعرض  التقبؿ لبلنفعاالت، أيضاً فيـ و الو  ،الوعي
المناسبة  الموقفيةاالفتقار إلى إمكانية الوصوؿ إلى االستراتيجيات  لمضغوط االنفعالية، وكذلؾ

 . مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الشخصية االنفعاليةلضبط مدة أو شدة االستجابات 

جمااًل فقد أوضح   ,D’Agostino, Covanti, Rossi Monti, & Starcevic)وا 

2017 p.807)  إال ، االنفعاليتنظيـ العدـ وجود اتفاؽ حوؿ تعريؼ عدـ أنو عمى الرغـ مف
انخفاض خمسة أبعاد متداخمة تشير إلى القصور في التنظيـ االنفعالي وىي:  تحديدأنو قد تـ 
التعبير عف المشاعر، المعاناة الشديدة في ، االنفعاليالتفاعؿ  مبلئمة، وعدـ االنفعاليالوعي 

 . إعادة التقييـ المعرفي في وصعوبة الجمود االنفعالي،
 أسباب الكصور يف تيظيه االىفعاالت)ب( 

( إلى أف الدراسات أوضحت أف Besharat & Shahidi,  2014, p.353أشار )
كبت األشخاص القائميف عمى رعاية األطفاؿ واالىتماـ بيـ لمشاعرىـ، أو استخداميـ 
الستراتيجيات يشوبيا القصور في التعامؿ مع االنفعاالت السمبية ليؤالء األطفاؿ، يؤثر سمبًا 

 مة البموغ.  وبقوة عمى قدرة ىؤالء األطفاؿ عمى التنظيـ االنفعالي مستقببًل في مرح
( Montebarocci, Codispoti, Baldaro, & Rossi, 2004, p.504وأضاؼ )

أف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف أنماط التعمؽ في مرحمة الطفولة والقدرة عمى التنظيـ االنفعالي في 
مرحمة البموغ. وىذا يعني أف التربية الغير سوية والتي ينتج عنيا أنماط تعمؽ غير آمنة في مرحمة 

 طفولة حتما سوؼ تؤثر سمبًا عمى ميارات التنظيـ االنفعالي في مرحمة البموغ.   ال
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( إلى أف التربية الوالدية p.337.et al Dougan-Klimes ,2007 ,كما أشار )
االنفعالية الغير داعمة لؤلبناء بمرور الوقت ينتج عنيا نمو شعورًا غير مستقرًا وىشًا لدى 

ييـ قصورًا في التنظيـ االنفعالي مما يجعميـ عرضة وبشكؿ متزايد ىؤالء األبناء، كما يظير لد
 الضطرابات نفسية الحقًا.  

 أبعاد صعوبة التيظيه االىفعالي)ز( 

التنظيـ  ( تصورًا ألبعاد صعوباتGratz & Roemer, 2004, p. 52قدـ )
 االنفعالي متضمنًا ستة أبعاد وىي: 

 في الوعي باالستجابات االنفعالية.  قصور -6
 عدـ وضوح االستجابات االنفعالية.  -2
 عدـ قبوؿ )رفض( االستجابات االنفعالية.  -2
 وصوؿ محدود إلى استراتيجيات التنظيـ االنفعالي الفاعمة.  -4
 صعوبة في ضبط االندفاعية عند مواجية االنفعاالت السمبية.  -7
 صعوبة االنخراط في سموكيات موجية نحو اليدؼ عند مواجية االنفعاالت السمبية.   -1

 الدراسات الشابكة

 وعالقتَا ببعض املتػريات ات تياولت وصنة الذاتاحملور األول: دراس

( إلى التحقؽ مف صحة النموذج Thartori & Nordin, 2019ىدفت دراسة )
الرفاىية العقمية والصمود والوصمة الذاتية لدى عينة مف طمبة البنائي المقترح لمعبلقات بيف 

( Warwick-Edinburgh( طالبًا، استخدمت الدراسة مقياس )267الجامعة بمغت )
لمرفاىية العقمية، ومقياس مختصر لمصمود، ومقياس الوصمة الذاتية، وأثبتت نتائج الدراسة 

أف : الصمود ذو تأثير إيجابي عمى  صحة النموذج البنائي المقترح والقائـ عمى افتراض
تتوسط الوصمة  –الوصمة الذاتية ذات تأثير سمبي عمى الرفاىية العقمية  –الرفاىية العقمية 

 الذاتية العبلقة بيف الصمود والرفاىية العقمية.
( بحث طبيعة Rose, Atkey, Flett, & Goldberg, 2019بينما حاولت دراسة )
( مراىقًا، 624ة وأبعاد السعادة لدى عينة مف المراىقيف بمغت )العبلقة بيف الوصمة الذاتي

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية سمبية دالة بيف الوصمة الذاتية وكؿ مف 
االستقبلؿ الذاتي، التمكف البيئي، النمو الشخصي، السعادة بشكؿ عاـ وأيضًا أبعادىا الفرعية )
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الذاتي والعبلقات  االستقبلؿ بعدي مع العبلقاتوكانت أقوى ، لذات(العبلقات اإليجابية، وقبوؿ ا
  اإليجابية مع اآلخريف.

( إلى التعرؼ عمى مستوى وصمة الذات، 2167في حيف ىدفت دراسة الشافعي )
وعبلقتيا بالعفو ودرجة اسياـ أبعاد وصمة الذات في التنبؤ بالعفو عف اآلخريف لدى عينة 

(، تمثمت أدوات الدراسة في مقياس وصمة الذات، ومقياس العفو عف 617مف الصـ بمغت )
ة(، وقد أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى وصمة الذات اآلخريف )كبلىما مف إعداد الباحث

لدى المراىقيف الصـ، ووجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف وصمة الذات والعفو 
عف اآلخريف، كما أف أبعاد وصمة الذات ساىمت إسيامًا سالبًا ودااًل إحصائيًا في  التنبؤ 

لدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف بالعفو عف اآلخريف، أيضًا أشارت نتائج ا
الذكور واإلناث في وصمة الذات، بينما وجدت فروؽ دالة إحصائيًا بينيما في العفو عف 

 اآلخريف لصالح اإلناث. 
الكشؼ عف طبيعة العبلقة ( فيدفت إلى 2017Fearon&  Boyle ,أما دراسة )

ي والصحة البدنية والرعاية الصحية لدى المحتممة بيف الوصمة الذاتية وكؿ مف الضغط النفس
( متمعثمًا، وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج 228عينة مف المراىقيف المتمعثميف بمغت )

مف أىميا وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف الوصمة الذاتية وكؿ مف زيادة الضغط 
ت النتائج إلى أف الضغط النفسي، انخفاض الرعاية الصحية والصحة البدنية، كما أشار 

 النفسي يتوسط العبلقة بيف الوصمة الذاتية والصحة البدنية.  
التعرؼ عمى مستوى الوصمة الذاتية واالجتماعية ( إلى 2161دراسة فتحي )وعمدت 
النسب، واستكشاؼ العبلقة بيف الوصمة  يلدى المراىقيف مجيول ياالجتماع يوالتوافؽ النفس

ضوء بعض المتغيرات النفسية  يف ياالجتماع يالذاتية واالجتماعية، وكؿ مف التوافؽ النفس
الذكاء و قمؽ المستقبؿ، و ، ياالنسحاب االجتماعو العدواف، و ، واالنتماء)مفيـو الذات، 

، وتمثمت النسب يمجيول( مف المراىقيف والمراىقات 621عينة الدراسة ) ، بمغت(يالوجدان
 ياستمارة البيانات األساسية، مقياس الوصمة، مقياس التوافؽ النفسأدوات الدراسة في 

، وتوصمت الدراسة النسب )إعداد الباحثة( ي، مقياس الخصائص النفسية لمجيولياالجتماع
وجود مستوى مرتفع مف الوصمة الذاتية واالجتماعية ومستوى إلى عدة نتائج مف أىميا 
، كما وجدت عبلقة إيجابية بيف الوصمة الذاتية ياالجتماع يمنخفض مف التوافؽ النفس



 ................................................ التنظيم االنفعالي وصمة الذات كمنبئ بالتشوهات المعرفية وصعوبة

- 672 -     

، قمؽ المستقبؿ، وعبلقة سمبية مع كؿ ياالجتماع االنسحابواالجتماعية، وكؿ مف العدواف، 
، كما أظيرت النتائج الوجداني، الذكاء االنتماء، مفيوـ الذات، االجتماعي النفسيمف التوافؽ 
، قمؽ االجتماعي االنسحابألربعة متغيرات وسيطة )مفيـو الذات، العدواف،  وجود تأثير
 االجتماعي.  النفسيالعبلقة بيف الوصمة الذاتية واالجتماعية والتوافؽ  فيالمستقبؿ( 

سماعيؿ )بينما  ( إلى بحث إمكانية التنبؤ 2161ىدفت دراسة ياسيف، وا 
( فردًا، وتمثمت 26في ضوء وصمة الذات لدى عينة مف ضعاؼ السمع بمغت ) بااللكسيثيميا

أدوات الدراسة في مقياس وصمة الذات، ومقياس االلكسيثيميا النفسية، وكبلىما إعداد 
الباحثاف، وتوصمت نتائج الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بااللكسيثيميا النفسية مف خبلؿ وصمة 

 الذات لدى عينة الدراسة.
( إلى بحث طبيعة العبلقة بيف الشعور 2161حيف تصدت دراسة الشيري )في 

بالوصمة ومفيـو الذات لدى عينة مف ذوي الظروؼ الخاصة )المراىقيف األيتاـ( بمغت 
( مراىقًا، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس مفيـو الذات )تعريب: فتحي الزيات(، 611)

توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا ومقياس الشعور بالوصمة )إعداد الباحث(، و 
وجود عبلقة ارتباطية سمبية بيف الشعور بالوصمة ومفيـو الذات لدى عينة الدراسة، كما 
أوضحت نتائج الدراسة أف الشعور بالوصـ لدى المراىقيف األيتاـ مف عينة الدراسة يتناقص 

 مع زيادة العمر لدييـ. 
إلى التعرؼ عمى  فيدفت (nflik, 2004Taub, McLorg, & Faدراسة )أما 

( طالبة مف 24استراتيجيات إدارة الوصمة لدى عينة مف النساء ذوي اإلعاقة الجسدية بمغت )
ذوي اإلعاقة الجسدية، وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا أف الطالبات مف 

الوصمة تشمؿ: االنحراؼ  عينة الدراسة قد استخدمف استراتيجيات متناقضة في تعامميف مع
 الدفاع.  –التجاىؿ  –التطبيع  –
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 تعكيب

دالة بيف  سالبةمف خبلؿ استقراء الدراسات السابقة يتضح لنا وجود عبلقة ارتباطية  
، التوافؽ النفسي واالجتماعي، و العفو، و السعادة، و الرفاىية العقميةوكؿ مف:  وصمة الذات

إلي  الدراسات السابقة في حيف أشارت نتائج واالنتماء، ،مفيـو الذات، و الذكاء الوجدانيو 
زيادة الضغط النفسي،  وكؿ مف: وصمة الذاتوجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف 

 . والعدواف، واالنسحاب االجتماعي، وقمؽ المستقبؿ
لمعبلقة بيف الصمود  وصمة الذاتأيضًا أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى توسط  

 والرفاىية العقمية، كما يمكف التنبؤ بااللكسيثيميا مف خبلؿ الوصمة الذاتية.
واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية جزئيًا في المرحمة العمرية لعينة الدراسة،  

في  كما تناوؿ بعضيا متغير الوصمة الذاتية لدى عينات مف الفئات الخاصة، في حيف اختمفت
المتغيرات التي تـ تناوليا بالدراسة مع متغير الوصمة الذاتية، وفي عينة المعاقيف حركيًا 

ندرة شديدة في الدراسات التي تناولت متغير  –في حدود اطبلعو  –تحديدًا، حيث وجد الباحث 
ة وصمالوصمة الذاتية لدى المعاقيف حركيًا، وكذلؾ ندرة في الدراسات التي حاولت الربط بيف 

 وكؿ مف التشوىات المعرفية، أو صعوبة التنظيـ االنفعالي. الذات
وكذلؾ  ،صياغة فروض الدراسة ينتائجيا فو تـ االستفادة مف الدراسات السابقة وقد 

 واضحة نظرية خمفيةب الباحث أمدمما ، بالوصمة الذاتيةعمى األطر النظرية الخاصة  االطبلع
 .المتغير اجيدة عف ىذو 

 الجاىي: دراسات تياولت التشوٍات املعزفية وعالقتَا ببعض املتػريات احملور

( إلى بحث طبيعة الدور الذي Maurya & Asthana, 2019 ىدفت دراسة )
تمعبو التشوىات المعرفية في الشعور بالضيؽ النفسي لدى عينة مف األحداث الجانحيف بمغت 

( جانحًا، واستخدمت الدراسة مقياس الضغوط، القمؽ، واالكتئاب، واستبانة كيؼ أفكر، 667)
ضيؽ النفسي وكشفت نتائج الدراسة عف وجود مستوى يمتد مف المتوسط إلى الحاد مف ال

والتشوىات المعرفية لدى عينة الدراسة مف األحداث الجانحيف، كما أشارت نتائج الدراسة إلى 
وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بيف التشوىات المعرفية والضيؽ النفسي، كما أف التشوىات 

 المعرفية لدييا القدرة عمى التنبؤ بالضيؽ النفسي لدى عينة الدراسة.   

https://www.researchgate.net/profile/Asit_Kumar_Maurya
https://www.researchgate.net/profile/Hari_Asthana
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( إلى بحث طبيعة العبلقة بيف Yüksel & Yilmaz, 2019دراسة )بينما ىدفت 
(، 478بمغت ) الجامعةعينة مف طمبة التشوىات المعرفية وأساليب إدارة الغضب لدى 

واستخدمت الدراسة مقياس التشوىات المعرفية البينشخصية، ومقياس أنماط التعبير عف 
طية بيف التشوىات المعرفية وكؿ مف الغضب، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتبا

 سمة الغضب وأساليب إدارة الغضب لدى عينة الدراسة مف طمبة الجامعة.  
( الكشؼ عف مستوى الوعى الستخداـ مواقع 2167كذلؾ حاولت دراسة القرالة )

( 187التواصؿ االجتماعي وعبلقتو بالتشوىات المعرفية لدى عينة مف طمبة الجامعة بمغت )
الوعي الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي،  ت الدراسة مقياسطالبة، واستخدمطالبًا و 

التشوىات المعرفية )كبلىما مف إعداد الباحث(، وأوضحت نتائج الدراسة ارتفاع مقياس و 
مستوى الوعي الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي، وانخفاض مستوى التشوىات المعرفية 

لنتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية سمبية بيف مستوى الوعي لدى عينة الدراسة، كما أشارت ا
الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي والتشوىات المعرفية، مع عدـ وجود فروؽ بيف الذكور 

 واإلناث في التشوىات المعرفية. 
( إلى فحص طبيعة العبلقة بيف التشوييات 2167في حيف تصدت دراسة محمد )

يف كؿ مف العدواف االستباقي والعدواف االستجابي لدى عينة مف المعرفية الموقرة لمذات وب
( جانحًا وغير جانح، وتمثمت أدوات الدراسة 242األحداث الجانحيف وغير الجانحيف بمغت )

البيانات الشخصية واالجتماعية )إعداد الباحثة(، واستخبار العدواف االستباقي  استمارةفي 
، ترجمة الباحثة(، ومقياس كيؼ أفكر؟ Raine et al., 2006والعدواف االستجابي )إعداد 

، ترجمة الباحثة(، وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف Ara & Shah, 2015)إعداد 
أىميا وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائيًا بيف التشوييات المعرفية الموقرة لمذات وكؿ مف 

 العدواف االستباقي والعدواف االستجابي. 
( فحاولت اكتشاؼ متغير التشوىات المعرفية لدى عينة Duman, 2018) أما دراسة

( عامبًل مف الذكور واإلناث، استخدمت الدراسة مقياس 22مف البالغيف العامميف بمغت )
التشوىات المعرفية، واستمارة البيانات الشخصية، وأوضحت نتائج الدراسة وجود مستوى عاؿ 

مستوى مف درجات العامميف عينة الدراسة، وكاف أعمى  مف التشوىات المعرفية لدى البالغيف
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أدنى درجات التشوه  بينما، الحاصميف عمى الشيادة االبتدائيةالتشوه المعرفي لدى األشخاص 
  .الحاصميف عمى الشيادة الجامعيةلدى األفراد  وجدت المعرفي

( إلى بحث إمكانية التنبؤ بالتشوىات 2168وعمدت دراسة عبد الوىاب، والسيد )
المعرفية مف خبلؿ كؿ مف قمؽ الذكاء، وقمؽ التصور المعرفي وذلؾ لدى عينة مف طمبة 

( طالبًا وطالبة، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس التشوىات المعرفية 217الجامعة بمغت )
(، 2118الذكاء المفظي لممرحمة الجامعية )إعداد جابر، وعمر ، )إعداد الباحثيف(، واختبار 

ومقياس قمؽ الذكاء )إعداد الباحثيف(، ومقياس قمؽ التصور المعرفي )إعداد الباحثيف(، 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى التشوىات المعرفية، وقمؽ التصور المعرفي لدى 

قمؽ الذكاء بشكؿ متوسط، كما أشارت النتائج إلى  عينة الدراسة مف طمبة الجامعة، مع وجود
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف مرتفعي ومنخفضي الذكاء في التشوىات المعرفية وقمؽ 
التصور المعرفي وقمؽ الذكاء لصالح المنخفضيف في الذكاء، ولـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا 

بينما وجدت فروؽ دالة بينيما في  بيف الذكور واإلناث في التشوىات المعرفية وقمؽ الذكاء،
قمؽ التصور المعرفي لصالح اإلناث، ويمكف التنبؤ بالتشوىات المعرفية مف قمؽ الذكاء وقمؽ 

 التصور المعرفي. 
( إلى محاولة الكشؼ عف الدور الذي تمعبو أنماط Sirin, 2017ىدفت دراسة )كما 

( طالبًا، 422الجامعة بمغت )التعمؽ في تفسير التشوىات المعرفية لدى عينة مف طمبة 
، ومقياس أنماط (ICDSبيف األشخاص ) ةالمعرفي اتمقياس التشوىاستخدمت الدراسة 

التعمؽ، واستمارة المعمومات الشخصية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف أنماط 
قعات تو  –التعمؽ تعد بمثابة متغيرات ميمة في تفسير التشوىات المعرفية )رفض اآلخر 

 سوء الفيـ بيف األشخاص( لدى عينة الدراسة.  –العبلقات غير الواقعية 
( إلى إعداد مقياس لمتشوىات المعرفية لدى 2167أيضًا عمدت دراسة صبلح الديف )

الشباب الجامعي والتأكد مف تمتعو بالخصائص السيكومترية المناسبة، تكونت عينة الدراسة 
ة الجامعية، وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المقياس ( طالبًا وطالبة بالمرحم211مف )

المقترح بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات يصمح معيا استخدامو لقياس التشوىات المعرفية 
 لدى طمبة الجامعة. 
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( إلى بحث طبيعة العبلقة بيف التشوىات المعرفية 2166كذلؾ ىدفت دراسة رسبلف )
( طالبًا، وتمثمت أدوات الدراسة في 647الجامعة بمغت )والتفكير الخرافي لدى عينة مف طمبة 

مقياس التشوىات المعرفية )إعداد الباحثة(، مقياس التفكير الخرافي )إعداد عصاـ أبو الفتوح 
(، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف التفكير 6227، 

ضحت النتائج إمكانية التنبؤ بالتفكير الخرافي لدى طبلب الخرافي والتشوىات المعرفية، كما أو 
 الجامعة عف طريؽ التشوىات المعرفية. 

( بحث طبيعة الدور الذي تمعبو التشوىات Zhang, 2008في حيف حاولت دراسة )
( طالبًا 612المعرفية في اإلحساس باالستقبللية الذاتية لدى عينة مف طمبة الجامعة بمغت )

(، وقائمة Briere, J., 2000وطالبة، واستخدمت الدراسة مقياس التشوىات المعرفية )إعداد 
ت نتائج الدراسة إلى أف (، وأشار Jackson & Hood, 1985االستقبلؿ الذاتي )إعداد 

كما  .الذاتية التشوىات المعرفية بشكؿ عاـ ليا تأثير سمبي كبير عمى شعور الطبلب باالستقبللية
 . ىناؾ أيًضا مؤشر عمى أف التشوىات المعرفية يمكف أف تمعب دور آليات الدفاع النفسيأف 

 تعكيب

دالة بيف  سالبةرتباطية مف خبلؿ استقراء الدراسات السابقة يتضح لنا وجود عبلقة ا 
مستوى الوعي الستخداـ مواقع التواصؿ ، و االستقبللية الذاتيةوكؿ مف:  التشوىات المعرفية

إلي وجود عبلقة  الدراسات السابقة ، في حيف أشارت نتائجمستوى الذكاء، و االجتماعي
الضيؽ النفسي، والعدواف االستباقي،  وكؿ مف: التشوىات المعرفيةارتباطية موجبة دالة بيف 

كما أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى امكانية التنبؤ  .والعدواف االستجابي، والتفكير الخرافي
بالتشوىات المعرفية في ضوء كؿ مف قمؽ الذكاء، وقمؽ التصور المعرفي، في حيف يمكف 

 التنبؤ بالضيؽ النفسي مف خبلؿ متغير التشوىات المعرفية. 
( تصورًا ألبعاد متغير التشوىات المعرفية 2167أيضًا قدمت دراسة )صبلح الديف ،  

  لدى الشباب في المرحمة الجامعية. 
المرحمة العمرية لعينة  في جزئياً  واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية 

ت التي تـ تناوليا في حيف اختمفت في المتغيراالدراسة، وتناوليا لمتغير التشوىات المعرفية، 
حيث وجد الباحث  وفي عينة المعاقيف حركيًا تحديدًا، ،التشوىات المعرفيةبالدراسة مع متغير 

 لدى التشوىات المعرفيةفي الدراسات التي تناولت متغير  ندرة شديدة –في حدود اطبلعو  –
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المعرفية وكؿ مف وكذلؾ ندرة في الدراسات التي حاولت الربط بيف التشوىات ، المعاقيف حركياً 
 .أو صعوبة التنظيـ االنفعالي وصمة الذات
وكذلؾ  ،صياغة فروض الدراسة ينتائجيا فو تـ االستفادة مف الدراسات السابقة وقد 

 نظرية خمفيةب الباحث أمدمما ، بالتشوىات المعرفيةعمى األطر النظرية الخاصة  االطبلع
 .المتغير اجيدة عف ىذو  واضحة

 الجالح: دراسات تياولت صعوبة التيظيه االىفعالي وعالقتُ ببعض املتػريات احملور

( إلى تعريب مقياس صعوبات التنظيـ 2162ىدفت دراسة عبادي، وسفياف، وأميف )
( والتحقؽ مف صدقو وثباتو عمى طمبة الجامعة Bjureberg et al., 2016االنفعالي )إعداد 

( طالبًا وطالبة بكؿ مف جميورية مصر 414بمغت )في البيئة العربية وذلؾ عمى عينة 
العربية، والمممكة العربية السعودية، وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المقياس بمستوى مرتفع 
مف الصدؽ والثبات والتجانس، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث 

وؿ، واألىداؼ، واالستراتيجيات، والوضوح في في صعوبات التنظيـ االنفعالي في أبعاد عدـ القب
اتجاه اإلناث، واالندفاع في اتجاه الذكور، في حيف لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ترجع 

 لمثقافة بيف العينتيف المصرية والسعودية.
( إلى الكشؼ عف االختبلؼ بيف التأثير المباشر 2162بينما ىدفت دراسة عطا اهلل )

وبات التنظيـ االنفعالي في خداع الذات عف طريؽ اليقظة العقمية كمتغير وغير المباشر لصع
وسيط، واستكشاؼ العبلقة االرتباطية بيف ىذه المتغيرات وذلؾ لدى عينة مف طمبة الجامعة 

 Baer( طمبًا وطالبة، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس اليقظة العقمية )إعداد 464بمغت )

et al., 2006ري، والضبع، والعواممة(، ومقياس صعوبات التنظيـ االنفعالي ، ترجمة البحي
، تعريب الباحث(، ومقياس خداع الذات )إعداد  Gratz & Roemer, 2004)إعداد 

Paulhus, 2007  تعريب الباحث(، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود تأثير غير مباشر ،
 ة العقمية كمتغير وسيط. لصعوبات التنظيـ االنفعالي عمى خداع الذات مف خبلؿ اليقظ

( فعمدت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادي معرفي 2162أما دراسة مصطفى )
قائـ عمى اليقظة العقمية في خفض مشكبلت التنظيـ االنفعالي، وتحسيف صورة الجسـ لدى 

( طالبًا، واستخدـ البحث المقياس الشامؿ 66عينة مف طبلب الجامعة المكفوفيف بمغت )
، تعريب الباحث(،  Bergomi, Tschacher & Kupper, 2013ظة العقمية )إعداد لميق
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، تعريب الباحث(،  Gratz & Roemer, 2004ومقياس مشكبلت التنظيـ االنفعالي )إعداد 
البرنامج التدريبي )إعداد الباحث(، وأوضحت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي 

ية لدى عينة البحث مما كاف لو أثر في تحسيف كؿ مف المستخدـ في تنمية اليقظة العقم
 التنظيـ االنفعالي وصورة الجسـ لدييـ. 

( إلى Shahabi, Hasani, & Bjureberg, 2018في حيف تصدت دراسة )
 Bjurebergالتحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس صعوبات التنظيـ االنفعالي )إعداد 

et al., 2016 ( مشاركًا، وأوضحت نتائج 216لجامعة اإليرانية بمغت )ينة مف طبلب اع( عمى
الدراسة تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات واالتساؽ الداخمي تمنحو الصبلحية 

 الستخدامو في قياس صعوبات التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعة.  
بيف  ( بحث طبيعة العبلقةZhang, Kong, & Li, 2017بينما حاولت دراسة )

( لدى عينة مف طمبة moral judgmentصعوبة التنظيـ االنفعالي والحكـ الخمقي )
( طالبًا، استخدمت الدراسة مقياس صعوبة التنظيـ االنفعالي، ومقياس 267الجامعة بمغت )

الحكـ الخمقي خماسي األبعاد، توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا قدرة متغير صعوبة 
 ي وبشكؿ كبير عمى التنبؤ باألحكاـ غير الخمقية وأبعادىا الخمسة. التنظيـ االنفعال

( إلى تطوير أداة سيكومترية مختصرة et al Bjureberg.2016 ,وعمدت دراسة )
والتحقؽ مف صبلحيتيا  –مفردة  61تتكوف مف  –لقياس صعوبة تنظيـ االنفعاالت 

وأثنيف مف العينات المجتمعية  (،21لبلستخداـ، تمثمت عينة الدراسة في عينة اكمينيكية )
(، وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع األداة المقترحة بقدر عالي مف كؿ 472(، )612الكبيرة )

مف االتساؽ الداخمي، والصدؽ، والثبات، والقدرة التمييزية بشكؿ يصمح معو استخداـ األداة 
 .   لتقييـ الصعوبات الكمية لتنظيـ االنفعاؿالمقترحة 

( إلى بحث طبيعة العبلقة بيف صعوبة Kuzucu, 2016ىدفت دراسة )في حيف 
التنظيـ االنفعالي والعدواف ودور كؿ مف التحكـ في الغضب وحؿ المشكبلت االجتماعية في 

( مراىقًا، وتوصمت الدراسة 462توسط العبلقة بينيما، وذلؾ لدى عينة مف المراىقيف بمغت )
التحكـ في الغضب وحؿ المشكبلت االجتماعية عمى إلى عدة نتائج مف أىميا قدرة كؿ مف 

 بيف صعوبة التنظيـ االنفعالي والعدواف لدى عينة الدراسة.  –بشكؿ جزئي  –توسط العبلقة 
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( التعرؼ عمى استراتيجيات التنظيـ المعرفي 2162وحاولت دراسة غانـ، ونوري )
( 287لبلنفعاؿ وأيضًا صعوبات تنظيـ االنفعاؿ وذلؾ لدى عينة مف طمبة الجامعة بمغت )

طالبًا وطالبة، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس التنظيـ المعرفي لبلنفعاؿ )إعداد 
Garnefski et al., 2001  يب الباحثاف(، ومقياس صعوبات تنظيـ االنفعاؿ )إعداد ، وتعر

Gratz and Roemer, 2004  وتعريب الباحثاف(، وقد أوضحت النتائج تمتع طبلب ،
الجامعة باستراتيجيات معرفية لتنظيـ انفعاالتيـ، كما أشارت النتائج إلى أف طمبة الجامعة 
 ليس لدييـ صعوبات في تنظيـ االنفعاؿ باستثناء المشاركة في السموؾ الموجو نحو اليدؼ. 

 تعكيب

يتضح لنا وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة بيف مف خبلؿ استقراء الدراسات السابقة  
صعوبة التنظيـ االنفعالي واليقظة العقمية، في حيف أشارت نتائج الدراسات السابقة إلي وجود 
عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف صعوبة التنظيـ االنفعالي وكؿ مف العدواف، وخداع الذات. 

ة التنبؤ باألحكاـ الخمقية مف خبلؿ صعوبة كما أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى امكاني
 التنظيـ االنفعالي. 

( أداة سيكومترية مختصرة لقياس Bjureberg et al.2016 ,)أيضًا قدمت دراسة  
(، 2162دراسة )عبادي، وسفياف، وأميف ، متغير صعوبة التنظيـ االنفعالي، في حيف عمدت 

إلي التحقؽ مف الخصائص  (Shahabi, Hasani, & Bjureberg, 2018)ودراسة 
 السيكومترية ليذه األداة لدى عينات مختمفة.  

واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية جزئيًا في المرحمة العمرية لعينة  
الدراسة، وتناوليا لمتغير صعوبة التنظيـ االنفعالي، في حيف اختمفت في المتغيرات التي تـ 

وبة التنظيـ االنفعالي ، وفي عينة الدراسة مف المعاقيف حركيًا تناوليا بالدراسة مع متغير صع
ندرة شديدة في الدراسات التي تناولت متغير  –في حدود اطبلعو  –تحديدًا، حيث وجد الباحث 

صعوبة التنظيـ االنفعالي لدى المعاقيف حركيًا، وكذلؾ ندرة في الدراسات التي حاولت الربط 
 أو التشوىات المعرفية. وصمة الذاتوكؿ مف  بيف صعوبة التنظيـ االنفعالي

وكذلؾ  ،صياغة فروض الدراسة ينتائجيا فو تـ االستفادة مف الدراسات السابقة وقد 
 خمفيةب الباحث أمدمما ، بصعوبة التنظيـ االنفعاليعمى األطر النظرية الخاصة  االطبلع
 .المتغير اجيدة عف ىذو  واضحة نظرية
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 فزوض الدراسة

ضوء كؿ مف اإلطار النظري وما أسفرت عنو نتائج الدراسات السابقة ذات الصمة  في 
 يمكف صياغة فروض الدراسة عمى النحو التالي: 

وؽ دالة إحصائيًا بيف درجة المتوسط الفرضي ومتوسط درجات المعاقيف حركيًا ر ال توجد ف .6
 . عمى مقياس وصمة الذات

 وصمة الذاتعمى مقياس  المعاقيف حركياً توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف درجات  .2
 . التشوىات المعرفيةودرجاتيـ عمى مقياس 

 وصمة الذاتعمى مقياس  المعاقيف حركياً دالة إحصائيًا بيف درجات  توجد عبلقة ارتباطية .2
  . صعوبات التنظيـ االنفعالي ودرجاتيـ عمى مقياس

 .التشوىات المعرفية في التنبؤ بدرجاتيـ في المعاقيف حركياً لدى  وصمة الذات اتتسيـ درج .4
صعوبة التنظيـ  في التنبؤ بدرجاتيـ في المعاقيف حركياً لدى  وصمة الذات تسيـ درجات .7

 .االنفعالي
 الدراسةميَر 

اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي لمتحقؽ مف فروض البحث واإلجابة عف  
تساؤالتو، حيث الكشؼ عف مستوى الوصمة الذاتية لدى المعاقيف حركيًا، ومحاولة التعرؼ 
عمى طبيعة العبلقة بيف وصمة الذات وكؿ مف التشوىات المعرفية، وصعوبة التنظيـ االنفعالي 

أيضًا الكشؼ عف إمكانية تنبؤ وصمة الذات بكؿ مف التشوىات لدى المعاقيف حركيًا، و 
 المعرفية، وصعوبة التنظيـ االنفعالي لدى المعاقيف حركيًا. 

 عييـة الدراسـة: 

مػػف المعػػاقيف  طالبػػاً وطالبػػة( 21) مػػفاالسػػتطبلعية  الدراسػػة عينػػة كونػػتت العينػػة االسػػتطبلعية:
الخصػػائص السػػيكومترية  وذلػػؾ لمتحقػػؽ مػػفبجامعػػة المنيػػا، ، بكميتػػي اآلداب، ودار عمػػـو حركيػػاً 

 (2102( عامػػاً، وبمتوسػػط عمػػري )22و  62عمػػارىـ بػػيف )ت أتراوحػػو  .ألدوات الدراسػػة الحاليػػة
 .  (604، وانحراؼ معياري )عاماً 
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  العيية األساسية:

قيػا عمػى أفػراد بعد التحقؽ مف الكفاءة السػيكومترية ألدوات الدراسػة قػاـ الباحػث بتطبي 
بجامعػػة المنيػػا، مػػف المعػػاقيف حركيػػًا  طالبػػًا وطالبػػة( 87) ، والتػػي بمػػغ قواميػػاالعينػػة األساسػػية

( 48، مػػنيـ )جمػػيعيـ يعػػانوف مػػف شػػمؿ األطفػػاؿ الػػوالدي، وال يعػػانوف مػػف أي إعاقػػات أخػػرى
(. 6028، وانحػػػػراؼ معيػػػػاري قػػػػدره )عامػػػػاً  (2108، بمتوسػػػػط عمػػػػري )طالبػػػػة( 26ًا، و)طالبػػػػ
 :  لمتغيري الكمية والجنسلجدوؿ التالي يوضح توزيع العينة األساسية وفقًا وا

 ندُـظا، ونهكهُح( ذىصَغ انؼُُح األعاعُح وفقاً 1خذول )

 انكهُح
 انؼُُح

 اِداب
داس 
 ػهىو

حاعثاخ 
 ويؼهىياخ

 اخًانٍ انحقىق األنغٍ

 46 4 1 2 13 22 ركىس
 32 2 2 4 9 14 إَاز

 27 6 3 6 22 41 إخًانٍ
 

 أدوات الدراســة:

 للنعاقني سزكيًا: )إعداد/ الباسح(  لذاتمكياض وصنة ا -

قػػاـ الباحػػث بإعػػداد المقيػػاس بغػػرض تػػوفير أداة سػػيكومترية مناسػػبة لمبيئػػة والثقافػػة  
المصرية مف ناحية وأىداؼ البحث وعينتػو مػف ناحيػة أخػرى، ويمكػف مػف خبلليػا التعػرؼ عمػى 

 –المقترحػة لػدى المعػاقيف حركيػًا، إلػى جانػب نػدرة المقػاييس العربيػة  وصمة الذاتأبعاد متغير 
لػدى المعػاقيف بشػكؿ عػاـ والمعػاقيف حركيػًا  وصػمة الػذاتالتي تناولت  –في حدود عمـ الباحث 

مقياسػػًا لموصػػمة الذاتيػػة لػػدى  (2167إسػػماعيؿ، (، )2167)الشػػافعي، فقػػدـ بشػػكؿ خػػاص، 
( مقياسػػًا لموصػػمة الذاتيػػة لػػدى المػػراىقيف 2161، المػػراىقيف الصػػـ، فػػي حػػيف قػػدـ )الشػػيري

( فقدمت مقياسػًا لموصػمة الذاتيػة لػدى المػراىقيف مجيػولي النسػب، 2161االيتاـ، أما )فتحي، 
مقياسًا لوصمة الذات لدى المعػاقيف حركيػًا، ورغبػة فػي  –في حدود اطبلعو  –ولـ يجد الباحث 

وقػػػد مػػػر إعػػػداد المقيػػػاس  .ىػػػذا المقيػػػاس إثػػػراء المكتبػػػة العربيػػػة لمقيػػػاس النفسػػػي تػػػـ تصػػػميـ
 بالخطػوات اآلتية:

وصػمة أواًل: تـ االطبلع عمػى األطػر النظريػة العربيػة واألجنبيػة والمقػاييس التػي تناولػت متغيػر 
. الوذلؾ لتحديد كؿ مف التعريؼ اإلجرائي واألبعاد التي يتضمنيا  الذات  مفيـو
: قػػاـ الباحػػث بتصػػميـ اسػػتبانة مفتوحػػة موجيػػة ألفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية البػػالغ عػػددىا ثانيػػاً 
 ( فردًا، تضمنت األسئمة األتية: مف وجية نظرؾ: 21)
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 ما األسباب والعوامؿ الكامنة وراء اإلحساس بالوصمة ؟  -
 ما اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عمى اإلحساس بالوصمة ؟  -
 تي يشعر فييا الفرد بالوصمة ؟ وما ىو تصرفو حياؿ تمؾ المواقؼ ؟ ما المواقؼ ال -

إجػػراء تحميػػؿ محتػػوى لبلسػػتجابات الصػػادرة عػػف أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية لتحديػػد  ثالثػػًا: تػػـ
 معامبلت الشيوع لتمؾ االستجابات واالستفادة مف أكثرىا تكرارًا في تحديد أبعاد وبنود المقياس.

تـ صياغة عبارات المقياس في صورتيا األولية بما في ضوء الخطوات السابقة، ًا: رابع
المقترحة وطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا، حيث بمغت  وصمة الذاتأبعاد  مع كؿ مف يتناسب

أبعاد ىي:  أربعة( عبارة وذلؾ قبؿ التحكيـ، وتـ تصنيؼ ىذه العبارات في 46عدد العبارات )
. مع (وتجنب الوصمة، والشعور باليزيمة النفسية ،الجتماعي المدرؾوالرفض ا ،تحقير الذات)

مف بينيـ ما يتناسب مع وجية نظره،  المعاؽ حركياً وجود خمسة بدائؿ أماـ كؿ عبارة، يختار 
(، ودرجات العبارات 7 - 4 - 2 - 2 - 6ودرجاتيا كالتالي: درجة العبارات اإليجابية )

 (.6 - 2 - 2 - 4 - 7السمبية )
  :وصنة الذاتخلصائص الشيلومرتية ملكياض ـ ا

 صـدق املكيـاض: -أواًل

 ـ صدق احمللنيـً:

( عبػارة عمػى مجموعػة مػف 46تـ عػرض المقيػاس فػي صػورتو األوليػة المكونػة مػف )
( خبػراء ألبػداء الػرأي  2الخبراء المحكميف مف أساتذة الصحة النفسية وعمـ الػنفس وعػددىـ ) 

حوؿ وضوح عبارات المقياس وصياغتيا وارتباطيا بأبعاد المقياس، ولتحديد مػدى مبلءمػة تمػؾ 
ضػافة مػا يرونػو مناسػبًا المعاقيف حركياً لدى  وصمة الذاتالعبارات لقياس متغير  ، مػع تعػديؿ وا 

فػاؽ بػيف المحكمػيف مف عبارات لتحسيف جودة وكفاءة المقياس، وتػـ مراعػاة أال تقػؿ نسػبة االت
(. وقػػد أسػػفر ىػػذا اإلجػػراء عػػف التوصػػية بتعػػديؿ صػػياغة 2( آراء مػػف )7٪( بواقػػع )77عػػف )

( عبػارات، وبػذلؾ أصػبح عػدد عبػارات المقيػاس بعػد صػدؽ المحكمػيف 4، وحػذؼ )ثبلث عبارات
 ( عبارة. 28)
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 االتشاق الداخلي:  -

 تبمغػػ المعػػاقيف حركيػػاً لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة مػػف 
(، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس ودرجة البعػد الػذى 21)

تنتمػػى إليػػو كػػؿ عمػػى حػػده، وكػػذلؾ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد والدرجػػة الكميػػة 
 ف : يف التالييجدوللباما كلممقياس، وذلؾ 
 (36( يؼايالخ االسذثاط تٍُ دسخح كم ػثاسج ودسخح انثؼذ انزٌ ذُرًٍ إنُه )ٌ= 2خذول )
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4 04650 

5 04531 6 04211 2 04503 7 04273 

9 04232 10 04602 11 ،636  12 04595 

13 04652 14 04617 15 04693 16 04355 

12 04659 17 04224 19 04450 20 04423 

21 04599 22 04572 23 04266  24 04433 

25 04522 26 04546 22 04536 27 04421 

29 04422 30 04422 31 04749 32 04520 

33 04546 34 04434 35 04697  

36 04656 32 04614    

 ( 0‚01دانح ػُذ يغرىي     )  ( 0‚05دانح ػُذ يغرىي) 
 

 (36( يؼايالخ االسذثاط تٍُ دسخح انثؼذ وانذسخح انكهُح نهًقُاط )ٌ= 3خذول )

 يغرىي انذالنح يؼايم االسذثاط ػذد انفقشاخ األتؼــــــــــاد

 0 01‚0‚912 10 ذحقُش انزاخ

 0 01‚0‚909 10 انشفض االخرًاػٍ انًذسك

 0 01‚0‚923 7 ذدُة انىصًح

 0 01‚0‚729 7 انشؼىس تانهضًَح انُفغُح

 (1017، ومستوى )(1‚16( أف جميع العبارات دالة عند مستوى )2و  2يتضح مف جدولي )
، وبذلؾ افيي غير دالة إحصائيًا وتـ استبعادى، الثالثالبعد  ي( ف22) ة رقـباستثناء العبار 

، (1‚16عبارة جميعيـ داؿ عند مستوى ) (21)مكونة مف لممقياس تصبح الصورة النيائية 
 مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة عالية مف التجانس الداخمي. (1017ومستوى )



 ................................................ التنظيم االنفعالي وصمة الذات كمنبئ بالتشوهات المعرفية وصعوبة

- 614 -     

في الدراسة  المستخدـ وصمة الذاتلحساب صدؽ المحؾ تـ تطبيؽ مقياس  صدق احملم: -
 المعاقيف حركياً ( عمى عينة مف 2167 / إسماعيؿ،إعداد) الوصمة الذاتيةالحالية ومقياس 

، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف المقياسيف. وقد وجدت عبلقة ارتباطية فرداً  (21) تبمغ
( مما 1016وىى دالة عند مستوى ) (،10121)موجبة دالة إحصائيًا بيف المقياسيف وقيمتيا 

 . ؿ عمى صدؽ المقياسيد
 ثبـات املكيـاضثاىيًا: 

التجزئة النصفية وتطبيؽ معادلة  المقياس بطريقتي:بحساب ثبات  قاـ الباحث
تماف"، كما تـ حساب كذلؾ التجزئة النصفية بمعادلة "جبراوف(، و -تصحيح الطوؿ )سبيرماف

 لؤلبعاد والمقياس ككؿ، وتـ الحصوؿ عمى النتائج التالية: كرونباخ-معامؿ ألفا
 نهًؼاقٍُ حشكُاً  وصًح انزاخ( َرائح يؼايالخ ثثاخ يقُاط 4خذول )

 

( أف جميع معامبلت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمؾ النتائج إلي 4يتضح مف نتائج جدوؿ )
 المقياس بدرجة عالية مف الثبات.تمتع 

 إعداد/ الباسح( مكياض التشوٍات املعزفية للنعاقني سزكيًا: ) -

قػػاـ الباحػػث بإعػػداد المقيػػاس بيػػدؼ تػػوفير أداة سػػيكومترية مناسػػبة لمبيئػػة والثقافػػة  
المصرية مف ناحية وأىداؼ البحث وعينتػو مػف ناحيػة أخػرى، ويمكػف مػف خبلليػا التعػرؼ عمػى 
أبعػػاد متغيػػر التشػػوىات المعرفيػػة المقترحػػة لػػدى المعػػاقيف حركيػػًا، إلػػى جانػػب نػػدرة المقػػاييس 

ات المعرفية لػدى المعػاقيف حركيػًا، فقػدـ التي تناولت التشوى –عمـ الباحث في حدود  –العربية 
(، و)رسػػبلف، 2167(، و)صػػبلح الػػديف، 2168(، و)عبػػد الوىػػاب، والسػػيد، 2167)القرالػػة، 
فػي حػدود اطبلعػو  –مقياس لمتشوىات المعرفية لدى طمبة الجامعة، ولـ يجد الباحػث  (2166

مقياسًا قدـ لممعاقيف حركيًا، ورغبة في إثراء المكتبة العربية لمقيػاس النفسػي تػـ تصػميـ ىػذا  –
 وقد مر إعداد المقياس بالخطػوات اآلتية: المقياس،

 األتؼــــــــــاد 
ػذد 

 انؼثاساخ

 يؼايم  يؼايم انردضئح
 رًاٌخ تشاوٌ –عثُشياٌ  كشوَثاخ -انفا 

  0‚229  0‚217  0‚227 10 ذحقُش انزاخ
  0‚226  0‚222  0‚295 10 االخرًاػٍ انًذسك انشفض

  0‚700  0‚255  0‚255 7 ذدُة انىصًح
  0‚624  0‚252  0‚704 7 انشؼىس تانهضًَح انُفغُح

  0‚923  0‚924  0‚922 36 انًقُاط ككم
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التشػوىات أواًل: تـ االطبلع عمى األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس التي تناولت متغير 
. التعريؼ اإلجرائي واألبعاد التي يتضمنيا وذلؾ لتحديد كؿ مف ال المعرفية  مفيـو

التشوىات أبعاد  مع كؿ مف ثانيًا: تـ صياغة عبارات المقياس في صورتيا األولية بما يتناسب
( عبارة 77المقترحة وطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا، حيث بمغت عدد العبارات ) المعرفية

 ،التفكير الثنائي)أبعاد ىي:  سبعةوذلؾ قبؿ التحكيـ، وتـ تصنيؼ ىذه العبارات في 
والتفكير الكارثي، والتيويف، والتجريد االنتقائي، والمبالغة في لوـ الذات  ،والتعميـ الزائد

. مع وجود خمسة بدائؿ أماـ كؿ عبارة، يختار (واآلخريف، واالستنتاج غير المنطقي
الي: درجة العبارات مف بينيـ ما يتناسب مع وجية نظره، ودرجاتيا كالت المعاؽ حركياً 
 - 2 - 2 - 4 - 7(، ودرجات العبارات السمبية )7 - 4 - 2 - 2 - 6اإليجابية )

6.) 
  :التشوٍات املعزفيةـ اخلصائص الشيلومرتية ملكياض 

 صـدق املكيـاض: -أواًل

 ـ صدق احمللنيـً:

( عبػارة عمػى مجموعػة مػف 77تـ عػرض المقيػاس فػي صػورتو األوليػة المكونػة مػف )
( خبػراء ألبػداء الػرأي 2الخبراء المحكمػيف مػف أسػاتذة الصػحة النفسػية وعمػـ الػنفس وعػددىـ )

حوؿ وضوح عبارات المقياس وصياغتيا وارتباطيا بأبعاد المقياس، ولتحديد مػدى مبلءمػة تمػؾ 
ضػافة مػا يرونػو المعػاقيف حركيػاً لػدى  التشػوىات المعرفيػةالعبارات لقياس متغير  ، مػع تعػديؿ وا 

مػػف عبػػارات لتحسػػيف جػػودة وكفػػاءة المقيػػاس، وتػػـ مراعػػاة أال تقػػؿ نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف  مناسػػباً 
(. وقػد أسػفر ىػذا اإلجػراء عػف التوصػية بتعػديؿ 2( آراء مػف )7٪( بواقػع )77المحكميف عف )

( عبػػارات، وبػػذلؾ أصػػبح عػػدد عبػػارات المقيػػاس بعػػد صػػدؽ 2، وحػػذؼ )سػػت عبػػاراتصػػياغة 
 ( عبارة. 72المحكميف )

 اق الداخلي: االتش -

المعػػاقيف مػػف  (21) تلحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة بمغػػ
، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس ودرجػة البعػد الػذى حركياً 

تنتمػػى إليػػو كػػؿ عمػػى حػػده، وكػػذلؾ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد والدرجػػة الكميػػة 
 ف: يف التالييلجدولباما كلممقياس، وذلؾ 
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 (36ًقُاط )ٌ= ( يؼايالخ االسذثاط تٍُ دسخح انثؼذ وانذسخح انكهُح نه5خذول )

 يغرىي انذالنح يؼايم االسذثاط ػذد انفقشاخ األتؼــــــــــاد

 0 01‚0‚757 7 انرفكُش انثُائٍ

 0 01‚0‚276 7 انرؼًُى انضائذ

 0 01‚0‚630 2 انرفكُش انكاسثٍ

 0 01‚0‚702 2 انرهىٍَ

 0 01‚0‚579 7 انردشَذ االَرقائٍ

 0 01‚0‚675 2 واِخشٍَانًثانغح فٍ نىو انزاخ 

 0 01‚0‚424 2 االعرُراج غُش انًُطقٍ
 

 (36( يؼايالخ االسذثاط تٍُ دسخح كم ػثاسج ودسخح انثؼذ انزٌ ذُرًٍ إنُه )ٌ= 6خذول )

، ومستوى (1‚16( أف جميع العبارات دالة عند مستوى )1و  7يتضح مف جدولي )
 مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة عالية مف التجانس الداخمي. (1017)

المستخدـ في  التشوىات المعرفيةلحساب صدؽ المحؾ تـ تطبيؽ مقياس  صدق احملم: -
( 2167 / صبلح الديف،إعداد) التشوىات المعرفية لمشباب الجامعيالدراسة الحالية ومقياس 

، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف المقياسيف. فرداً  (21) تبمغ المعاقيف حركياً عمى عينة مف 
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 ( 1‚16دالة عند مستوى     ) 

 ( 1‚17دالة عند مستوى) 
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ى دالة وى (،10862)وقد وجدت عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف المقياسيف وقيمتيا 
 . ( ، مما يدؿ عمى صدؽ المقياس1016عند مستوى )

 ثبـات املكيـاضثاىيًا: 

التجزئة النصفية وتطبيؽ معادلة  المقياس بطريقتي:بحساب ثبات  قاـ الباحث
تماف"، كما تـ حساب "جبراوف(، وكذلؾ التجزئة النصفية بمعادلة -تصحيح الطوؿ )سبيرماف

 لؤلبعاد والمقياس ككؿ، وتـ الحصوؿ عمى النتائج التالية: كرونباخ-معامؿ ألفا
 ( َرائح يؼايالخ ثثاخ يقُاط انرشىهاخ انًؼشفُح نهًؼاقٍُ حشكُاً 2خذول )

 

( أف جميع معامبلت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمؾ النتائج إلي 8يتضح مف نتائج جدوؿ )
 تمتع المقياس بدرجة عالية مف الثبات.

 ,.Bjureberg et al/ )إعداد :مكياض صعوبات التيظيه االىفعالي )الصورة املختصزة( -

 (2162وسفياف، وأميف ، )تعريب عبادي، ( 2016
: وىىرئيسة  موزعة عمى خمسة أبعاد ( عبارة61مف )المقياس  يتكوف وصف املكياض: -

وصعوبات االنخراط في  ،( عبارات2رفض االستجابات االنفعالية )عدـ القبوؿ( ويتكوف مف )
وصعوبات ضبط االندفاع  ،( عبارات2سموؾ موجو نحو اليدؼ )األىداؼ( ويتكوف مف )

( عبارات، ووصوؿ محدود الستراتيجيات تنظيـ االنفعاالت 2دفاع( ويتكوف مف ))االن
( عبارات، وعدـ قبوؿ االستجابات االنفعالية )الوضوح( 7)االستراتيجيات( ويتكوف مف )

الذاتي، حيث اإلجابة عمى بنود  ويعتمد المقياس عمى طريقة التقرير ( عبارة.2ويتكوف مف )

 األتؼــــــــــاد 
ػذد 

 انؼثاساخ

 يؼايم  يؼايم انردضئح

 رًاٌخ تشاوٌ –عثُشياٌ  كشوَثاخ -انفا 

  0‚709  0‚292  0‚706 7 انرفكُش انثُائٍ

  0‚623  0‚415  0‚420 7 انرؼًُى انضائذ

  0‚241  0‚622  0‚696 2 انرفكُش انكاسثٍ

  0‚273  0‚221  0‚297 2 انرهىٍَ

  0‚433  0‚246  0‚249 7 انردشَذ االَرقائٍ

  0‚254  0‚534  0‚542 2 انًثانغح فٍ نىو انزاخ واِخشٍَ

  0‚266  0‚532  0‚520 2 االعرُراج غُش انًُطقٍ

  0‚906  0‚769  0‚777 52 انًقُاط ككم
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 –نادرًا  –أحيانًا  –معظـ الوقت  –دائما ) حدة مف خمس إجاباتباختيار إجابة واالمقياس 
 (. 6 – 2 – 2 - 4 - 7وتتراوح درجات االستجابة عمى العبارات عمى التوالي )(، أبداً 
 اخلصائص الشيلومرتية للنكياض:  -

طبؽ المقياس عمى  العربيةالبيئة والتحقؽ مف صبلحية تطبيقو في  المقياسلتقنيف 
بجامعتي الفيـو وأسواف بجميورية مصر العربية، وجامعة ( طالب وطالبة 714عينة قواميا )

، وانحراؼ معياري ( سنة21062) الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية بمتوسط عمري
 : (، وقاـ مقنني المقياس بحساب صدؽ وثبات المقياس بالطرؽ التالية1087)

حيث تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة ومجموع كؿ بعد  اخلي:التذاىص الد -
لممقياس، كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف مجموع كؿ بعد مع الدرجة الكمية لممقياس، 

 وأوضحت النتائج تمتع المقياس بدرجة عالية مف التجانس الداخمي. 
وتـ التأكد مف صحة الترجمة  حيث تـ ترجمة النسخة األصمية لممقياس الصدق الظاٍزي: -

 مف خبلؿ العرض عمى متخصصيف في المغة اإلنجميزية وعمـ النفس والصحة النفسية. 
الصدؽ العاممي: وقد أسفرت نتائج التحميؿ العاممي عف خمس عوامؿ، تراوحت جذورىا  -

( لمعامؿ الخامس، بنسبة تبايف كمي 6078( لمعامؿ األوؿ، و)4064الكامنة ما بيف )
( وىي قيمة مرتفعة جدًا، وتمثؿ العوامؿ الخمس الموجودة في المقياس األجنبي. 22061)

( عند 27016) 2كما تـ عمؿ تحميؿ عاممي توكيدي لممقياس وأوضحت نتائجو أف قيمة كا
 ( غير دالة إحصائيًا، مما يشير إلى صدؽ المقياس. 7درجة حرية )

بحساب االتساؽ الداخمي لممقياس وذلؾ بحساب قاـ الباحث : صدؽ المقياس في الدراسة الحالية
 والدرجة الكمية لممقياس، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: أبعاد المقياس معامؿ االرتباط بيف 
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  صؼىتاخ انرُظُى االَفؼانٍ ( يؼايالخ االذغاق انذاخهٍ تٍُ أتؼاد يقُاط7خذول )

 (36وانذسخح انكهُح )ٌ = 

 األتؼاد 
ػذد 

 انفقشاخ

 يؼايم

 االسذثاط

يغرىي 

 انذالنح

 0401 04439 3 سفض االعرداتاخ االَفؼانُح )ػذو انقثىل(

 0401 04653 3 صؼىتاخ االَخشاط فٍ عهىك يىخه َحى انهذف )األهذاف(

 0401 04272 3 صؼىتاخ ضثط االَذفاع )االَذفاع(

وصىل يحذود العرشاذُدُاخ ذُظُى االَفؼاالخ 

 )االعرشاذُدُاخ(
5 04591 0401 

 0401 04631 2 ػذو قثىل االعرداتاخ االَفؼانُح )انىضىذ(

 ( تمتع المقياس بدرجة عالية مف التجانس الداخمي. 7ويتضح مف جدوؿ )
 كؿ مف: حسابتـ لمتحقؽ مف ثبات المقياس  ثبات املكياض:

بعد  :النتائج كالتالي كانتى ولممقياس ككؿ، و حد عمى بعد كؿ لعبارات كرونباخ ألفا معامؿ -
صعوبات االنخراط في سموؾ (، وبعد 1071) رفض االستجابات االنفعالية )عدـ القبوؿ(

(، 1082) صعوبات ضبط االندفاع )االندفاع((، وبعد 1012) موجو نحو اليدؼ )األىداؼ(
عدـ (، وبعد 1071) وصوؿ محدود الستراتيجيات تنظيـ االنفعاالت )االستراتيجيات(وبعد 

 قيـ وجميعيا(، 1072(، والمقياس ككؿ )1081) ية )الوضوح(قبوؿ االستجابات االنفعال
 .الثبات مف مرتفعة بدرجة المقياس عبارات جميع تمتع يؤكد مما مرتفعة

رفض براوف، وكانت النتائج كالتالي: بعد  –التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف  -
النخراط في سموؾ موجو صعوبات ا(، وبعد 1077) االستجابات االنفعالية )عدـ القبوؿ(

(، وبعد 1016) صعوبات ضبط االندفاع )االندفاع((، وبعد 1082) نحو اليدؼ )األىداؼ(
عدـ قبوؿ (، وبعد 1072) وصوؿ محدود الستراتيجيات تنظيـ االنفعاالت )االستراتيجيات(

 مرتفعة قيـ وجميعيا(، 1077(، والمقياس ككؿ )1081) االستجابات االنفعالية )الوضوح(
  .الثبات مف مرتفعة بدرجة المقياس عبارات جميع تمتع يؤكد مما

قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية ثبات المقياس في الدراسة الحالية: 
تماف وكانت ج ومعادلة براوف، –سبيرماف باستخداـ طريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة 

 النتائج كالتالي: 
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 صؼىتاخ انرُظُى االَفؼانٍ ( َرائح يؼايالخ ثثاخ يقُاط 9) خذول
 

مرتفعة مف  ( أف جميع القيـ مرتفعة مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة2يتضح مف جدوؿ )
 الثبات، يصمح معيا استخدامو في الدراسة الحالية.

 ىتائـر الدراسـة :   

وؽ دالة إحصائيًا بيف درجة المتوسط الفرضي ر "ال توجد ف وينص عمى ىتائر الفزض األول:
". ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض وصمة الذاتومتوسط درجات المعاقيف حركيًا عمى مقياس 

عمى تـ حساب قيمة "ت" بيف المتوسط الفرضي والمتوسط الواقعي لدرجات عينة البحث 
 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: مقياس وصمة الذات

 ( قًُح "خ" ودالنرها نهفشوق تٍُ انًرىعط انفشضٍ وانًرىعط انىاقؼٍ 10خذول )

 انزاخوصًح نذسخاخ أفشاد انؼُُح ػهً يقُاط 

قًُح  االَحشاف انًؼُاسٌ انًرىعط انىاقؼٍ انًرىعط انفشضٍ
 "خ"

يغرىي 
 انذالنح

107 1194162 104313 94563 04001 

(، وىي قيمة دالة عند 20712يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" بمغت )
(، وىو ما يشير إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسط الفرضي 10116مستوى )

(، 617والمتوسط الواقعي لدرجات أفراد العينة، وبالمقارنة بيف المتوسط الفرضي والذي بمغ )
( يتضح 6620618والذي بمغ ) وصمة الذاتعمى مقياس والمتوسط الواقعي لدرجات العينة 

لدى  فاع مستوى وصمة الذاتأف المتوسط الواقعي أكبر مف المتوسط الفرضي، وىذا يعني ارت
عينة البحث مف المعاقيف حركيًا، وقد يرجع ذلؾ إلى الموروثات الثقافية السائدة في مجتمعنا 

 األتؼــــــــــاد 
ػذد 

 انؼثاساخ

 انردضئحيؼايم 

عثُشياٌ 
 تشاوٌ –

 رًاٌخ

 0‚695 3 سفض االعرداتاخ االَفؼانُح )ػذو انقثىل(
606‚
0 

 0‚674 3 صؼىتاخ االَخشاط فٍ عهىك يىخه َحى انهذف )األهذاف(
622‚
0 

 0‚590 3 االَذفاع )االَذفاع(صؼىتاخ ضثط 
505‚
0 

وصىل يحذود العرشاذُدُاخ ذُظُى االَفؼاالخ 
 )االعرشاذُدُاخ(

5 377‚0 
351‚
0 

 0‚774 2 ػذو قثىل االعرداتاخ االَفؼانُح )انىضىذ(
773‚
0 

 0‚294 16 انًقُاط ككم
293‚
0 
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باقي أفراد المجتمع، بؿ أقؿ منيـ في القدرات والتي تجعؿ مف المعاقيف حركيا فئة مختمفة عف 
ف تواصؿ معيا فمف قبيؿ الشفقة والعطؼ،  واالمكانات، فئة يجتنبيا العديد مف أفراد المجتمع وا 
وىو ما يرسخ في أذىاف أبنائنا مف المعاقيف حركيًا فكرة رفض المجتمع ليـ كونيـ مختمفيف 

ذا ما خضع أبنائنا  عنو، ويعمؽ لدييـ االحساس بالدونية، ويتممكيـ الشعور باالنيزامية، وا 
عمى  عتقدات السمبية وأقروا بيا وسيطرتمف المعاقيف حركيًا لسطوة ىذه األفكار النمطية والم

طريقة تفكيرىـ واصبحت جزء مف معالـ شخصيتيـ، فحتمًا سيعيشوف تحت وطأة الوصمة 
 الذاتية.
لدى المعاقيف حركيًا قد يرجع إلى  وصمة الذاتكذلؾ يمكننا القوؿ أف ارتفاع مستوى  

و تدني مستوى الرعاية واالىتماـ الذي توفره الدولة ليذه الفئة سواء عمى المستوى الخدمي أ
كاديمي أو حتى عمى المستوى الميني، فتزداد لدييـ المستوى الثقافي أو المستوى األ 

ويميموف إلى االنعزالية الضغوط، ويصيبيـ باإلحباط، وتسيطر عمييـ مشاعر العجز والدونية، 
 ورفض المجتمع، وىو ما قد يزيد مف شعورىـ بالوصمة الذاتية. 

أيضًا مف الميـ أف نشير إلى الدور الذي يمكف أف تمعبو اإلعاقة الحركية نفسيا في  
، فسيكولوجية ىؤالء األفراد تختمؼ عف غيرىـ، وىنا يشير ور الفرد بالوصمة الذاتيةشع

عالـ محدود  ياإلعاقة الجسمية تجعؿ الفرد يعيش ف( إلى أف 627، ص 2114المدىوف )
مف وجود متطمبات  يتعرض ليا المعاؽ جسمياً  يتنشأ الضغوط النفسية التتو، و بظروؼ إعاق

الختبلؼ نوع اإلعاقة وما يترتب  تربوية ونفسية واجتماعية وجسمية مختمفة عف العادييف تبعاً 
معاؽ مف مجموعة مف الخصائص والسمات النفسية يعانى ال وأحياناً . عمييا مف مؤثرات
عدـ التوافؽ أو عدـ الرضا عف ، الحزف، االكتئاب، العزلة، االنسحاب، السمبية كاالنطواء

ويضيؼ عبد  واالعتماد عمى الغير.، القمؽ، الخوؼ، الذنباإلحساس بتزايد مشاعر ، الذات
ييا انطواء الفرد اجتماعيًا، ( أف اإلصابة بشمؿ األطفاؿ يترتب عم21، ص 2117المعطى )

العزلة، عدـ الرغبة في المشاركة في أي عمؿ جماعي أو مناسبة اجتماعية، باإلضافة إلى 
عدـ القدرة عمى المنافسة عمى قدـ المساواة مع العادييف؛ لقمة فرص الحركة واالختبلط 

أف  (647، ص 2116)ي عبد الباقاالجتماعي والمشاركة الفعالة في أنشطة الجماعة. ويؤكد 
شعور باليأس والحسرة، ، الالميارات االجتماعية ؤدى إلى انخفاضإلعاقة الجسمية تا

اكتئابيو. ويذكر الشعور بالنقص، فقداف الثقة بالنفس، وجود مشاعر المفرطة،  الحساسية
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الشعور بالوحدة النفسية، عدـ ؤدى إلى إلعاقة الجسمية ت( أف ا681، ص 2117) مندوه
الظمـ و  الشعور باإلحباطو اضطراب صورة الجسـ، ظيور المظاىر العدوانية، ، تقبؿ الذات
  ي. وكنتيجة لكؿ ما سبؽ قد يزداد لدى المعاؽ حركيًا الشعور بالوصمة الذاتية.االجتماع

 

المعاقيف وينص عمى " توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف درجات  ىتائر الفزض الجاىي:  
". ولمتحقؽ مف  التشوىات المعرفيةودرجاتيـ عمى مقياس  وصمة الذاتعمى مقياس  حركياً 

وصمة  العبلقة بيف طبيعة صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتعرؼ عمى
 كما بالجدوؿ التالي:  والتشوىات المعرفية الذات

 وانرشىهاخ انًؼشفُح وأتؼادها وصًح انزاخ( يؼايم االسذثاط تٍُ 11خذول )

 انًرغُشاخ
 انرشىهاخ انًؼشفُح

 يغرىي انذالنح يؼايم االسذثاط

 0401 04407 ذحقُش انزاخ

 0401 04512 انشفض االخرًاػٍ انًذسك

 0401 04592 ذدُة انىصًح

 0401 04407 انشؼىس تانهضًَح انُفغُح

 0401 04725 انًقُاط ككم

أبعاد  إحصائيا بيفيتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة 
، وىو (1016عند مستوى داللة ) والتشوىات المعرفية والدرجة الكمية لممقياس وصمة الذات

مف آثار سمبية  ما تتركو الوصمة الذاتية ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء ا يحقؽ صحة الفرض،م
 ,Kato, Takada, & Hashimoto, 2014عمى شخصية الفرد الموصوـ، فقد أشار )

p.180تقدير في ؤدي إلى انخفاضت فييلموصمة الذاتية تأثير سمبي عمى األفراد،  ( أف 
، ية بشكؿ عاـالحياة، والتكيؼ االجتماعي، والرفاى عف رضاالالذات، والفعالية الذاتية، و 

بزيادة  –كما تشير العديد مف الدراسات  –. كما ترتبط الوصمة الذاتية االجتماعي تواصؿوال
 ,Boyle) اب، وضعؼ الحالة الصحية بشكؿ عاـمعدؿ المشكبلت العقمية، والقمؽ، واالكتئ

2013, p.1518).  
كما أف إقرار أبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية لبعض األفكار والمعتقدات السمبية 

ضوعيـ السائدة في المجتمع، والخاصة باإلعاقة التي يعانوف منيا وتصديقيـ لتمؾ األفكار وخ
لسطوة الوصمة الذاتية قد يؤدي لتزايد الضغوط التي يتعرضوف ليا، وتكثر لدييـ المعاناة في 
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خاصة مع إحساسيـ بالدونية وشعورىـ باليزيمة النفسية ورفض  –مواجية مشاكؿ الحياة 
بشكؿ يفوؽ قدرتيـ عمى االحتماؿ فيتجيوف خطًأ نحو اعتناؽ مجموعة مف  –المجتمع ليـ 

بلعقبلنية والتي تسيطر عمييـ وتفسد إدراكيـ لمواقع وتشوه طريقة تفكيرىـ، األفكار ال
وتستدعي لدييـ بعض ردود األفعاؿ الغير منطقية كالمبالغة في لوـ الذات واآلخريف، أو 

 تضخيـ األمور وأحيانًا تيوينيا، أو التعميـ الزائد، أو الوصوؿ الستنتاجات بشكؿ غير منطقي.    
قوؿ أف افتقار أبنائنا مف ذوي اإلعاقة الحركية لمميارات البلزمة أيضًا يمكننا ال

لمتعامؿ مع الضغوط السمبية الناتجة عف إحساسيـ بالدونية والتمييز ضدىـ، قد ينعكس سمبًا 
عمى طريقة تفكيرىـ وتعامميـ مع اآلخريف، وتزداد لدييـ األخطاء في المعالجة المعرفية 

 لممواقؼ الحياتية.  
المعاؽ حركيًا عندما يعيش خاضعًا لموصمة الذاتية مقرًا باختبلفو عف كذلؾ فإف 

العديد مف  –نتيجة لذلؾ  –اآلخريف وأنو أقؿ منيـ في القدرات واالمكانات، فقد تنشأ لديو 
األفكار البلعقبلنية والمعتقدات السمبية كأف يتجنب التعامؿ مع اآلخريف ويعتزليـ حتى ال 

يتعرض لمتيكـ والسخرية، أو تسيطر عميو فكرة أف القادـ أصعب وأف يقارف بينو وبينيـ، وال 
المستقبؿ ال يبدو جيدًا ودائمًا يتوقع األسوأ، وغيرىا مف األفكار والمعتقدات التي تسيطر عمييـ 

 وتنحو بيـ نحو التشوىات المعرفية.   
توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف درجات  وينص عمى أنو " ىتائر الفزض الجالح:

". صعوبات التنظيـ االنفعالي ودرجاتيـ عمى مقياس وصمة الذاتعمى مقياس  المعاقيف حركياً 
العبلقة طبيعة ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتعرؼ عمى 

 جدوؿ التالي: كما بال وصعوبات التنظيـ االنفعالي وصمة الذات بيف
 وصؼىتح انرُظُى االَفؼانٍ وأتؼادها وصًح انزاخ( يؼايم االسذثاط تٍُ 12خذول )

 انًرغُشاخ
 صؼىتح انرُظُى االَفؼانٍ

 يغرىي انذالنح يؼايم االسذثاط

 0401 04320 ذحقُش انزاخ

 0401 04514 انشفض االخرًاػٍ انًذسك

 0401 04491 ذدُة انىصًح

 0401 04337 انُفغُحانشؼىس تانهضًَح 

 0401 04226 انًقُاط ككم
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أبعاد  يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف
، (1016عند مستوى داللة ) والدرجة الكمية لممقياس وصعوبة التنظيـ االنفعالي صمة الذاتو 

ذات الصمة  –في حدود عمـ الباحث  –وىو ما يحقؽ صحة الفرض، ونظرًا لندرة الدراسات 
والتي تناولت العبلقة بيف الوصمة الذاتية وصعوبة التنظيـ االنفعالي؛ فإنو يمكننا تفسير وجود 
العبلقة بيف المتغيريف في ضوء اإلطار النظري ومف خبلؿ التعرض لآلثار السمبية لكؿ منيما 

قصور في التنظيـ االنفعالي يجعؿ عمى شخصية المعاؽ حركيا، وبالتالي يمكننا القوؿ أف ال
األفراد أكثر عزلة وال مباالة، وأقؿ فاعمية في المجتمع، ويجعؿ األفراد يستخدموف أساليب ال 
تكيفية ىروبيو في حؿ المشكبلت والضغوط التي تواجييـ، ويسبب القصور في تنظيـ االنفعاؿ 

 (641ص،  2168العديد مف االضطرابات والمشكبلت النفسية. )مظمـو ، 
الذيف  ( إلى أف األفرادHarvey, Hunt, & White, 2019, p.144كما أشار )

غالًبا ما يواجيوف صعوبة كبيرة في تكويف العبلقات  صعوبة في التنظيـ االنفعالييعانوف مف 
، اإلحساس بالذاتلدييـ صعوبة في حيث الشخصية، والتي غالًبا ما تكوف غير مستقرة؛ 

 يظير لدىغالًبا ما و عواقب وخيمة.  ذاتباإلضافة إلى االنخراط في سموكيات اندفاعية عالية 
 . ذاتالسموؾ إيذاء  ىؤالء األفراد

( أف عدـ التنظيـ االنفعالي Stellwagen, & Kerig, 2018, p.3386ويضيؼ )
دفاع السموكي، يتعارض مع القدرة عمى تيدئة الذات عند مواجية الضغوط، مما يؤدي إلى االن

 وانخفاض التسامح االنفعالي. 
وىذا يعني أف وجود صعوبة في تنظيـ االنفعاالت لدى الفرد قد ينعكس سمبًا عمى 
إحساسو وتقديره لذاتو وقد يصؿ األمر إليذاء الذات وتحقيرىا، كما تتأثر سمبًا عبلقاتو 

قد يؤدي إلى العزلة  باآلخريف، مع معاناة في مواجية الضغوط والمشكبلت الحياتية مما
 . مف أبعاد الوصمة الذاتية يااولة تجنب التفاعؿ االجتماعي، وكمومح

ومف جية أخرى فإف إحساس الفرد بالدونية وتقميمو مف شأف ذاتو، وسيطرة مشاعر 
قراره باألفكار والمعتقدات السمبية  دراكو لؤلمور، وا  االنيزامية والرفض االجتماعي عمى وعيو وا 
المرتبطة بإعاقتو، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية واالجتماعية عميو؛ األمر الذي قد يفقد 

رد السيطرة عمى مشاعره وانفعاالتو، ويجد صعوبة شديدة في تنظيـ تمؾ االنفعاالت معو الف
دارتيا والتعامؿ معيا بشكؿ صحيح. ويؤكد ذلؾ ما أشار إليو عمر ) ( أف 21، ص 2112وا 
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اإلنساف إذا تبنى أفكارًا واعتقادات مستمدة مف فمسفات أرضية وضعية، أو ايدولوجيات 
محمية تسببت في معاناتو مف مشكبلت نفسية واضطرابات  إقميمية، أو عادات وتقاليد

      انفعالية.
في  المعاقيف حركياً لدى  وصمة الذات تسيـ درجات وينص عمى أنو " ىتائر الفزض الزابع:
". ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ  التشوىات المعرفية التنبؤ بدرجاتيـ في

 لنتائج التالية:االنحدار البسيط والذي أسفر عف ا
 وصًح انزاخذحهُم انرثاٍَ نًرغُش  (13)خذول 

يصذس 
 انرثاٍَ

يدًىع 
 انًشتؼاخ

دسخاخ 
 انحشَح

يرىعط 
 انًشتؼاخ

 قًُح " ف "
يغرىي 
 انذالنح

 04000 1614741 91674150 1 91674150 االَحذاس
   564649 26 43054337 انثىاقٍ
    22 134234472 انكهٍ

( وىي دالة عند 6160746السابؽ أف قيمة النسبة الفائية لبلرتباط بمغت )يتضح مف الجدوؿ 
 وصمة الذاتفي  المعاقيف حركيا(، وىو ما يشير إلى إمكانية أف تتنبأ درجات 10111مستوى )

 . التشوىات المعرفيةبدرجاتيـ في 
 ذحهُم االَحذاس انثغُط  (14)خذول 

 انًرغُش
 انراتغ

انًرغُش 
 انًغرقم

 يؼايم
 االسذثاط 

 (r ) 

 يؼايم
 انرفغُش 

( r 2 ) 

قًُح 
 انثاتد

Consta
nt 

 يؼايم
 االَحذاس

( B ) 

انىصٌ 
االَحذاس

ٌ 
(Beta) 

قًُح 
 "خ"

"t  " 

يغرىي 
 انذالنح

انرشىهاخ 
 انًؼشفُح

وصًح 
 انزاخ

0472
5 

0467
0 

104077 
1405

7 
04725 

1242
22 

04000 

 

التشوىات تسيـ في تبايف درجات  وصمة الذاتمف الجدوؿ السابؽ يتضح أف درجات 
تبايف قدره  وصمة الذاتوقد أحدثت  (10727)حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،المعرفية

يدؿ عمى أف  مما، التشوىات المعرفية%( مف تبايف 1701( وذلؾ بنسبة )10171)
 وصمةرجع إلى التبايف في درجات ي التشوىات المعرفية%( مف التبايف في درجات 1701)

 ، وتكوف طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي: الذات
 المتغير المستقؿ   Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامؿ االنحدار 

   وصمة الذات   60177X+  610177=  التشوىات المعرفية
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 التشوىاتتؤدي إلى الزيادة في  اتوصمة الذوىو ما يشير إلى أف الزيادة في 
 .المعرفية

بإجراء ولمتعرؼ عمى أكثر أبعاد الوصمة الذاتية تنبًأ بالتشوىات المعرفية، قاـ الباحث 
وىي طريقة تقوـ  Stepwiseباستخداـ طريقة االختيار التدريجي تحميؿ االنحدار المتعدد، 

عمي إضافة المتغيرات المستقمة إلي النموذج واحدًا تمو اآلخر، وتتضمف بناء نموذج كامؿ 
بكؿ المتغيرات المستقمة وحذؼ تمؾ المتغيرات ذات المساىمة غير المعنوية واحدًا تمو اآلخر، 

 وأسفرت المعالجة اإلحصائية عف النتائج التالية: 
 انًؼشفُح فٍ انرُثؤ تانرشىهاخ وصًح انزاخإلعهاو أتؼاد  َرائح ذحهُم انرثاٍَ (15)خذول 

يصذس 
 انرثاٍَ

يدًىع 
 انًشتؼاخ

دسخاخ 
 انحشَح

يرىعط 
 انًشتؼاخ

 قًُح 
 " ف "

يغرىي 
 انذالنح

 0401 434622 23254626 4 95024504 االَحذاس
   544392 23 39204973 انثىاقٍ
    22 134234472 انكهٍ

( وىي دالة عند 420182يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة النسبة الفائية لبلرتباط بمغت )
وصمة  أبعاد في المعاقيف حركيا(، وىو ما يشير إلى إمكانية أف تتنبأ درجات 1016مستوى )

 . التشوىات المعرفيةبدرجاتيـ في  الذات
  فٍ انرُثؤ تانرشىهاخ انًؼشفُح وصًح انزاخاالَحذاس إلعهاو أتؼاد َرائح ذحهُم  (16)خذول 

 األتؼاد

 االسذثاط

 انثغُط

 (r ) 

 األوصاٌ

االَحذاس

 حَ

(Beta) 

 خيؼايال

 االَحذاس

(B) 

 اخرثاس

 "خ"

نًؼُىَح 

يؼايم 

 "االَحذاس 

t" 

ثاتد 

 االَحذاس

Consta

nt 

يؼايم 

االسذثاط 

انًرؼذد 

(R) 

يشتغ 

يؼايم 

االسذثاط 

انًرؼذد 

(R2) 

   34770 04935 04274 04407 ذحقُش انزاخ

74227 d04740 04205 

انشفض 

االخرًاػٍ 

 انًذسك

04512 04472 14442 24169  

  54746 14129 04409 04592 انىصًحذدُة 

انشؼىس تانهضًَح 

 انُفغُح
04407 04235 04226 34519  

 

 ( 0401دانح ػُذ يغرىي) 
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، وىذه (1‚741غ )( أف معامؿ االرتباط المتعدد بم61) يتضح مف نتائج جدوؿ
القيمة كانت أعمي قيـ معامؿ االرتباط المتعدد في كافة النماذج، بينما بمغ معامؿ التحديد 

الرفض  –: تحقير الذات وصمة الذاتأبعاد ) وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة (1‚817)
 (%8107) ( تفسر حوالىالشعور باليزيمة النفسية –تجنب الوصمة  –االجتماعي المدرؾ 

 ، بينما تشير قيـ بيتاالتشوىات المعرفيةمف التبايف الكمي ألداء أفراد عينة البحث عمى متغير 
Beta  "وكذلؾ معنويتيا إلي أف البعد الثاني )الرفض االجتماعي المدرؾ( "األوزاف االنحدارية

نحدار، لداللة معامؿ اال  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة ىو أفضؿ األبعاد في التنبؤ بالتشوىات المعرفية
أف العبلقة بيف  أي( 1‚16) ، وىي قيمة دالة عند مستوي داللة(8‚612)والتي بمغت 

، يمي البعد الثاني في القدرة التنبؤية بالتشوىات المعرفية؛ البعد المتغيريف ىي عبلقة حقيقية
، معنويتياوكذلؾ "األوزاف االنحدارية"  Beta قيـ بيتا إلى ذلؾ شيريالثالث )تجنب الوصمة(، و 

، وىي قيمة دالة عند (7‚741)لداللة معامؿ االنحدار، والتي بمغت  "ت"وتؤكد ذلؾ قيمة 
، ويأتي في المرتبة أف العبلقة بيف المتغيريف ىي عبلقة حقيقية أي( 1‚16) مستوي داللة

 Beta قيـ بيتا إلى ذلؾ شيريالثالثة مف حيث القدرة التنبؤية البعد األوؿ )تحقير الذات(، و 
لداللة معامؿ االنحدار، والتي بمغت  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة وكذلؾ معنويتيا"األوزاف االنحدارية" 

أف العبلقة بيف المتغيريف ىي  أي( 1‚16) ، وىي قيمة دالة عند مستوي داللة(2‚771)
، وأخيرًا يأتي البعد الرابع )الشعور باليزيمة النفسية( كأقؿ األبعاد مف حيث عبلقة حقيقية

"األوزاف االنحدارية"  Beta قيـ بيتا إلى ذلؾ شيريالقدرة التنبؤية بالتشوىات المعرفية، و 
، وىي (2‚762)لداللة معامؿ االنحدار، والتي بمغت  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة وكذلؾ معنويتيا
ومف . أف العبلقة بيف المتغيريف ىي عبلقة حقيقية أي( 1‚16) مستوي داللةقيمة دالة عند 

 الجدوؿ السابؽ يمكننا استنتاج معادلة االنحدار كالتالي:
 

 

( ىي قيمة المتغير 6)س، و(المعرفيةالتشوىات حيث أف )ص( ىي قيمة المتغير التابع وىو )
 لممتغير المستقؿ األوؿ ويبمغ( معامؿ االنحدار 6)ب، و(البعد األوؿالمستقؿ األوؿ وىو )

( معامؿ 2و)ب، (البعد الثاني( ىي قيمة المتغير المستقؿ الثاني وىو )2)سو، (10227)
المتغير المستقؿ الثالث ( ىي قيمة 2و)س، (60442) لممتغير المستقؿ الثاني ويبمغاالنحدار 
(، 60622) لممتغير المستقؿ الثالث ويبمغ( معامؿ االنحدار 2بو)، (البعد الثالثوىو )

+  4س 4+ ب 3س 3+ ب 2س 2+ ب 1س 1ب  =ص   متعددلصيغة العامة لمعادلة االنحدار الا
 أ
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لممتغير ( معامؿ االنحدار 4بو)، (البعد الرابعوىو ) الرابع( ىي قيمة المتغير المستقؿ 4و)س
( ، لتصبح 710216) وقيمة )أ( ىي ثابت االنحدار وتساوي (،10821) ويبمغ الرابعالمستقؿ 
 ما يمي:كالمعادلة 
( + تحقير الذاتلبعد )الدرجة الكمية  1‚227 المتنبأ بيا )ص( =التشوىات المعرفية درجة 
تجنب لبعد )الدرجة الكمية  6‚622 + (الرفض االجتماعي المدرؾلبعد )الدرجة الكمية  6‚442

 . 70887 + (النفسيةالشعور باليزيمة لبعد )الدرجة الكمية  1‚821+  (الوصمة
نجد أف المعالجة اإلحصائية قد أثبتت إمكانية التنبؤ  الرابعالنظر إلى نتيجة الفرض وب 

)األبعاد  وصمة الذاتمف خبلؿ درجاتيـ عمى مقياس  المعاقيف حركياً لدى  بالتشوىات المعرفية
 بعد "الرفض االجتماعي المدرؾ"، والدرجة الكمية(، وكاف أكثر األبعاد مف حيث القدرة التنبؤية

الثاني ليو نتيجة الفرض إوىذا يؤكد مرة أخرى عمى مدى االرتباط بيف المتغيريف كما أشارت 
ويمكف تفسير ذلؾ بأف التشوه الحادث في طريقة تفكير الفرد وسيطرة عدد مف األفكار 

، فعندما تسيطر عمى تيةحت وطأة الوصمة الذاالبلعقبلنية عمى إدراكو قد يرتبط بوقوع الفرد ت
الفرد مشاعر االنيزامية، واإلحساس بالدونية والعجز، مع إقراره بأف المجتمع مف حولو يرفضو 
وينظر إلية نطرة المختمؼ عنيـ، نجد الفرد قد يمجأ إلى تفسير ذلؾ بشكؿ خاطئ بؿ 

ًا يمقي ويستدعي ردود أفعاؿ غير مبلئمة تماما لما يواجيو مف ضغوط ومشكبلت، فنجده حين
بالمـو الشديد والمبالغ فيو عمى نفسو وأنو وما يعانيو مف إعاقة السبب في كؿ ما يشعر بو 
ويتعرض لو، وحينًا أخر يمقي بالموـ الشديد عمى اآلخريف ممف حولو، وقد تسيطر عمى طريقة 

 تفكيره استنتاجات غير منطيقة ال أساس ليا في الواقع، مع توقع األسوأ دائمًا.   
كوف بعد الرفض االجتماعي المدرؾ أكثر األبعاد تنبًأ بالتشوىات المعرفية لدى أما 

المعاقيف حركيًا فيمكننا تفسير ذلؾ بأف مشاعر الرفض وعدـ التقبؿ وما ينتج عنيا مف 
و وطريقة تفكيره انعزالية قد تترؾ لدى الفرد أثرًا نفسيًا ومعرفيًا سيئًا فيما يخص قدراتو وامكانات

فعندما يتصور المعاؽ حركيًا أنو مرفوض مف ِقَبؿ مجتمعو وتسيطر عميو لؤلمور، ومعالجتو 
ىذه الفكرة عند معالجتو ألمور حياتو المختمفة فحتمًا سنجده منعزاًل بعيدًا عف اآلخريف، لديو 
إحساس بالنقص والدونية، فاقدًا الثقة في نفسو وفي اآلخريف، وتظير لديو التقمبات المزاجية، 

لديو الحساسية االنفعالية، وىو ما يؤثر سمبًا عمى اسموب تفكيره ومعالجتو المعرفية وتزداد 
لممشكبلت التي يتعرض ليا، وقد تظير لديو أنماط غير مبلئمة مف التفكير تستدعي لديو 

كأف يجعؿ اآلخريف دائمًا سببًا في معاناتو وفشمو، أو يندفع في التوصؿ  وأفكارًا مشوى
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الستنتاجات غير منطيقة ليس ليا أساس، وقد يصؿ األمر إلى إحساسو الدائـ بأف القادـ 
 أسوأ وأف إعاقتو حتمًا ستمنعو عف تحقيؽ ذاتو وتجعؿ مستقبمو مبيـ.  

في  المعاقيف حركياً لدى  وصمة الذات وينص عمى أنو "تسيـ درجات ىتائر الفزض اخلامص:
". ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء صعوبة التنظيـ االنفعالي التنبؤ بدرجاتيـ في

 والذي أسفر عف النتائج التالية: تحميؿ االنحدار البسيط
 وصًح انزاخ( ذحهُم انرثاٍَ نًرغُش 12خذول )

يصذس 
 انرثاٍَ

يدًىع 
 انًشتؼاخ

دسخاخ 
 انحشَح

يرىعط 
 انًشتؼاخ

 قًُح 
 " ف "

يغرىي 
 انذالنح

 0401 744271 10924960 1 10924960 االَحذاس
   124792 26 9294257 انثىاقٍ
    22 20224217 انكهٍ

( وىي دالة عند 740876يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة النسبة الفائية لبلرتباط بمغت )
 الذاتوصمة في  المعاقيف حركيا(، وىو ما يشير إلى إمكانية أف تتنبأ درجات 1016مستوى )

 . التنظيـ االنفعالي صعوبةبدرجاتيـ في 
 

 ذحهُم االَحذاس انثغُط  (17)خذول 

 انًرغُش
 انراتغ

انًرغُ
س 

انًغر
 قم

 يؼايم
االسذثا

 (rط )

 يؼايم
انرفغُ

 rس )
2) 

قًُح 
 انثاتد

Const
ant 

 يؼايم
االَحذا

 (Bس)

انىصٌ 
االَحذاس

ٌ 
(Beta) 

قًُح 
 "خ"

"t  " 

يغرىي 
 انذالنح

صؼىتح 
انرُظُى 
االَفؼان

ٌ 

وصًح 
 انزاذُح

0422
6 

0452
2 

14336 
0436

5 
04226 

9420
7 

0400
0 

 

صعوبة تسيـ في تبايف درجات  وصمة الذاتمف الجدوؿ السابؽ يتضح أف درجات 
تبايف  وصمة الذاتوقد أحدثت  (10821)حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  التنظيـ االنفعالي؛

يدؿ عمى أف  مما، االنفعاليصعوبة التنظيـ %( مف تبايف 7208( وذلؾ بنسبة )10728قدره )
رجع إلى التبايف في درجات ي صعوبة التنظيـ االنفعالي%( مف التبايف في درجات 7208)

 ، وتكوف طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي: وصمة الذات
 المتغير المستقؿ   Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامؿ االنحدار 

   وصمة الذات   10217X+  60221=  االنفعاليصعوبة التنظيـ 
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صعوبة التنظيـ تؤدي إلى الزيادة في  وصمة الذاتوىو ما يشير إلى أف الزيادة في 
 .االنفعالي

ولمتعرؼ عمى أكثر أبعاد الوصمة الذاتية تنبًأ بصعوبة التنظيـ االنفعالي، قاـ الباحث 
وىي طريقة  Stepwiseباستخداـ طريقة االختيار التدريجي بإجراء تحميؿ االنحدار المتعدد، 

تقـو عمي إضافة المتغيرات المستقمة إلي النموذج واحدًا تمو اآلخر، وتتضمف بناء نموذج 
كامؿ بكؿ المتغيرات المستقمة وحذؼ تمؾ المتغيرات ذات المساىمة غير المعنوية واحدًا تمو 

 نتائج التالية: اآلخر، وأسفرت المعالجة اإلحصائية عف ال
 فٍ انرُثؤ وصًح انزاخإلعهاو أتؼاد  َرائح ذحهُم انرثاٍَ (19)خذول 

 تصؼىتح انرُظُى االَفؼانٍ

 يصذس انرثاٍَ
يدًىع 
 انًشتؼاخ

دسخاخ 
 انحشَح

يرىعط 
 انًشتؼاخ

 قًُح 
 " ف "

يغرىي 
 انذالنح

 0401 244912 2994027 4 11964312 االَحذاس
   124006 23 7264406 انثىاقٍ
    22 20224217 انكهٍ

( وىي دالة عند 240262يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة النسبة الفائية لبلرتباط بمغت )
وصمة  أبعاد في المعاقيف حركيا(، وىو ما يشير إلى إمكانية أف تتنبأ درجات 1016مستوى )

 . صعوبة التنظيـ االنفعاليبدرجاتيـ في  الذات
 فٍ انرُثؤ  وصًح انزاخاالَحذاس إلعهاو أتؼاد َرائح ذحهُم  (20)خذول 

  تصؼىتح انرُظُى االَفؼانٍ

 األتؼاد

االسذثا
 ط

  انثغُط
 (r ) 

 األوصاٌ
االَحذاس

 حَ
(Beta) 

يؼايال
 خ

االَحذا
 س

(B) 

 اخرثاس
 "خ"

نًؼُىَح 
يؼايم 

االَحذاس 
"t" 

ثاتد 
 االَحذاس

Consta
nt 

يؼايم 
االسذثاط 
انًرؼذد 

(R) 

يشتغ 
يؼايم 

االسذثاط 
انًرؼذد 

(R2) 

 ذحقُش انزاخ
0432

0 
04307 

0439
2 

34557 * 

14265 
d

04260 
04522 

انشفض 
االخرًاػٍ 

 انًذسك

0451
4 

04502 
0459

5 
64291 * 

 ذدُة انىصًح
0449

1 
04297 

0432
3 

34502 * 

انشؼىس 
تانهضًَح 
 انُفغُح

0433
7 

04162 
0420

2 
24073 

** 

 (0405** دانح ػُذ يغرىي )               (0401* دانح ػُذ يغرىي )
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، وىذه (1‚811غ )( أف معامؿ االرتباط المتعدد بم21) يتضح مف نتائج جدوؿ
القيمة كانت أعمي قيـ معامؿ االرتباط المتعدد في كافة النماذج، بينما بمغ معامؿ التحديد 

الرفض  –: تحقير الذات وصمة الذاتأبعاد ) وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة (1‚788)
 (%7808) ( تفسر حوالىالشعور باليزيمة النفسية –تجنب الوصمة  –االجتماعي المدرؾ 

، بينما تشير صعوبة التنظيـ االنفعاليمف التبايف الكمي ألداء أفراد عينة البحث عمى متغير 
الرفض االجتماعي وكذلؾ معنويتيا إلي أف البعد الثاني )"األوزاف االنحدارية"  Beta قيـ بيتا

لداللة معامؿ  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة المدرؾ( ىو أفضؿ األبعاد في التنبؤ بالتشوىات المعرفية
أف العبلقة  أي( 1‚16) ، وىي قيمة دالة عند مستوي داللة(1‚226)االنحدار، والتي بمغت 

بصعوبة التنظيـ  ، يمي البعد الثاني في القدرة التنبؤيةبيف المتغيريف ىي عبلقة حقيقية
"األوزاف االنحدارية"  Beta قيـ بيتا إلى ذلؾ شيرياالنفعالي؛ البعد األوؿ )تحقير الذات(، و 

، وىي (20777)لداللة معامؿ االنحدار، والتي بمغت  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة وكذلؾ معنويتيا
، ويأتي أف العبلقة بيف المتغيريف ىي عبلقة حقيقية أي( 1‚16) قيمة دالة عند مستوي داللة

قيـ  إلى ذلؾ شيريفي المرتبة الثالثة مف حيث القدرة التنبؤية البعد الثالث )تجنب الوصمة(، و 
لداللة معامؿ االنحدار،  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة وكذلؾ معنويتيا"األوزاف االنحدارية"  Beta بيتا

أف العبلقة بيف  أي( 1‚16) دالة عند مستوي داللة، وىي قيمة (20718)والتي بمغت 
، وأخيرًا يأتي البعد الرابع )الشعور باليزيمة النفسية( كأقؿ األبعاد المتغيريف ىي عبلقة حقيقية

"األوزاف  Beta قيـ بيتا إلى ذلؾ شيريمف حيث القدرة التنبؤية بصعوبة التنظيـ االنفعالي، و 
لداللة معامؿ االنحدار، والتي بمغت  "ت"، وتؤكد ذلؾ قيمة وكذلؾ معنويتيااالنحدارية" 

أف العبلقة بيف المتغيريف ىي  أي( 1‚17) ، وىي قيمة دالة عند مستوي داللة(2‚172)
 ومف الجدوؿ السابؽ يمكننا استنتاج معادلة االنحدار كالتالي:. عبلقة حقيقية

 
( ىي قيمة 6)س، و(صعوبة التنظيـ االنفعاليحيث أف )ص( ىي قيمة المتغير التابع وىو )

لممتغير المستقؿ األوؿ ( معامؿ االنحدار 6)ب، و(البعد األوؿالمتغير المستقؿ األوؿ وىو )
( 2و)ب، (الثاني البعد( ىي قيمة المتغير المستقؿ الثاني وىو )2)سو، (10228) ويبمغ

( ىي قيمة المتغير المستقؿ 2و)س، (10727) لممتغير المستقؿ الثاني ويبمغمعامؿ االنحدار 
(، 10222) لممتغير المستقؿ الثالث ويبمغ( معامؿ االنحدار 2بو)، (البعد الثالثالثالث وىو )

 + أ 4س 4+ ب 3س 3+ ب 2س 2+ ب 1س 1ب  =ص   متعددلصيغة العامة لمعادلة االنحدار الا
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لممتغير ( معامؿ االنحدار 4بو)، (البعد الرابعوىو ) الرابع( ىي قيمة المتغير المستقؿ 4و)س
(، لتصبح 60217) ساوييو)أ( ىي ثابت االنحدار و  (،10212) ويبمغ الرابعالمستقؿ 
 ما يمي:كالمعادلة 
( + تحقير الذاتلبعد )الدرجة الكمية  1‚228 المتنبأ بيا =صعوبة التنظيـ االنفعالي درجة 
تجنب لبعد )الدرجة الكمية  1‚222 + (الرفض االجتماعي المدرؾلبعد )الدرجة الكمية  1‚727

 . 60217 + (الشعور باليزيمة النفسيةلبعد )الدرجة الكمية  1‚212+  (الوصمة
نجد أف المعالجة اإلحصائية قد أثبتت إمكانية  الخامسالنظر إلى نتيجة الفرض وب

وصمة مف خبلؿ درجاتيـ عمى مقياس  المعاقيف حركياً لدى  بصعوبة التنظيـ االنفعاليالتنبؤ 
)األبعاد والدرجة الكمية(، وكاف أكثر األبعاد مف حيث القدرة التنبؤية بعد "الرفض  الذات

ليو إوىذا يؤكد مرة أخرى عمى مدى االرتباط بيف المتغيريف كما أشارت  االجتماعي المدرؾ"،
الثالث ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء اآلثار السمبية التي تتركيا الوصمة الذاتية نتيجة الفرض 

شخصية المعاؽ حركيًا، حيث إحساس المعاؽ حركيًا بالعجز وشعوره بالدونية ومعاناتو عمى 
التمييز واألحكاـ النمطية، وتحممو عبء الرفض االجتماعي المدرؾ قد يؤثر سمبًا عمى كفاءتو 

دارتيا والتعامؿ معيا بشكؿ صحيح.   االنفعالية، فيصعب عميو تنظيـ انفعاالتو وا 
( أف األفكار النمطية المسبقة تصبح Boyle, 2013, p.1518) وفي ىذا االتجاه يؤكد

معتقدات سمبية حوؿ الذات، والتحيز يدرؾ كرد فعؿ انفعالي سمبي تجاه التوجيات الداخمية السمبية، 
ويمكف أف تؤدي ردود األفعاؿ االنفعالية والمعرفية إلى سموؾ التمييز الذاتي، حيث يفشؿ األفراد في 

متابعة حياتيـ باستقبللية، أو إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة. غير أف الوصمة أداء أعماليـ، أو 
التفاعؿ  –جودة الحياة  –الفعالية الذاتية  –الذاتية قد ارتبطت بانخفاض في كؿ مف: تقدير الذات 

الرفاىية النفسية. في حيف ارتبطت الوصمة الذاتية بارتفاع في كؿ مف: القمؽ  –التكيؼ  –االجتماعي 
 مة.ضعؼ الحالة الصحية العا –االكتئاب  –

 أما كوف بعد "الرفض االجتماعي المدرؾ" أكثر األبعاد مف حيث القدرة التنبؤية
بصعوبة التنظيـ االنفعالي فيمكف تفسير ذلؾ في ضوء ما يتركو االحساس بالتمييز والرفض 
االجتماعي مف أثار سمبية عمى النمو النفسي واالنفعالي، بؿ وشخصية المعاؽ حركيًا بشكؿ 
عاـ، حيث نجد المعاؽ حركيًا مع إدراكو لرفض المجتمع لو وتحيزه ضده واقعًا تحت وطأة 

ية والتي تدفعو نحو االنعزاؿ واالبتعاد عف اآلخريف وىو ما يزيد لديو مشاعر الضغوط النفس
الحزف، والغضب والحساسية، ويفقده القدرة عمى إحداث التوازف االنفعالي المطموب، 
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انفعالية غير مبلئمة يفقد معيا الفرد المعاؽ حركيًا القدرة عمى  فعؿويستدعي لديو ردود 
 يا.   تنظيـ انفعاالتو والتحكـ ب

 توصيات الدراسة

 مف خبلؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، يوصي الباحث بما يمي:  
االىتماـ بتوفير التوعية المجتمعية البلزمة حوؿ بعض األفكار والمعتقدات السمبية عف ذوي  -

 . االحتياجات الخاصة بصفة عامة والمعاقيف حركيًا بصفة خاصة
برامج وكتيبات إرشادية، وعقد ندوات تثقيفية لتوعية األسرة بدورىا في تنشئة أبنائيا  توفير -

مف ذوي االحتياجات الخاصة تنشئة سوية تسيـ فييا األسرة مف التخفيؼ مف حدة، 
 ووطأة بعض المتغيرات النفسية ذات التأثير السمبي عمى األبناء. 

لنشر ثقافة تقبؿ ذوي  المؤسسات التعميميةداخؿ  إقامة لقاءات توعوية وندوات تثقيفية -
 االحتياجات الخاصة ودعميـ نحو االندماج في المجتمع دوف تمييز. 

صعوبة  – مة الذات)وص اتمتغير ل لخفض التأثير السمبي تيدؼ إعداد برامج إرشادية -
بصفة عامة ذوي االحتياجات الخاصة  لدى التشوىات المعرفية( –التنظيـ االنفعالي 

يساعد في دعـ نموىـ النفسي واالنفعالي بصفة خاصة وىو ما  اقيف حركياً المعو 
مع اآلثار السمبية التي تتركيا قدرتيـ عمى التعامؿ بإيجابية واالجتماعي، ويزيد مف 

في مواجية المشكبلت الحياتية  والصموداإلعاقة عمى شخصيتيـ، ويمدىـ بالصبلبة 
 المختمفة. 

 البشوخ املكرتسة

 فاعمية برنامج إرشادي لخفض التشوىات المعرفية لدى ذوي االحتياجات الخاصة.  -
 .المراىقيف المكفوفيفكمنبئ بجودة الحياة األكاديمية لدى  الوصمة الذاتية -
 وصمة الذاتفاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى مكونات اإلدارة الذاتية الفاعمة في تحسيف  -

 . المراىقيف الصـلدى 
معممي ذوي االحتياجات لدى  بجودة الحياة المينيةوعبلقتو  ـ االنفعاليصعوبة التنظي -

 . الخاصة
 لدى التشوىات المعرفية( –صعوبة التنظيـ االنفعالي  –)وصمة الذات  اتدراسة متغير  -

 وفي مختمؼ المراحؿ العمرية. عينات مختمفة مف ذوي االحتياجات الخاصة
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 املزادع

العبلج النفسي السموكي المعرفي الحديث أساليبو ومياديف (. 6224إبراىيـ؛ عبد الستار. ) -
 . القاىرة: الدار العربية لمنشر والتوزيع.   تطبيقو

بطارية وصمة الذات تقدير الذات لدى المراىقيف المعاقيف (. 2167إسماعيؿ، زىرة العبل عثماف. ) -
 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. سمعياً 

(. الوصمة االجتماعية المدركة وعبلقتيا بالكفاءة االجتماعية وتقبؿ 2167، خالد عوض. )الببلح -
جامعة بنيا ،  – مجمة كمية التربيةاالقراف لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ. 

22(662 ، )477-721 . 
(. وصمة الذات كمنبئ بالعفو عف اآلخريف لدى المراىقيف 2167عمى. ) الشافعي، نيمة فرج -

 . 247-221( ، 27)8،  مجمة التربية الخاصة جامعة الزقازيؽالصـ. 
ذوي  ىلد الشعور بالوصمة وعبلقتيا بمفيـو الذات(. 2161الشيري، صالح سعيد ظافر. ) -

 –لعمـو االجتماعية . رسالة ماجستير ، كمية االظروؼ الخاصة في مدينة الرياض
  جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية. 

التشوىات المعرفية وعبلقتيا بمعنى الحياة لدى (. 2167العصار، اسبلـ أسامة محمود. ) -
الجامعة  –. رسالة ماجستير ، كمية التربية المراىقيف في قطاع غزة "دراسة مقارنة"

 اإلسبلمية.  
الوعي الستخداـ مواقع التواصؿ (. مستوى 2167، عبد الناصر موسى إسماعيؿ. )القرالة -

( ، 4)47،  مجمة دراسات العمـو التربويةاالجتماعي وعبلقتو بالتشوه المعرفي. 
21-27 . 

(. المسػاندة االجتماعيػة كمػا يػدركيا المعػوقيف حركيػًا بمحافظػة غػزة 2114المدىوف، عبد الكريـ. ) -
مركػز اإلرشػاد النفسػي جامعػة  – مجمة اإلرشاد النفسيالنفسية.  وعبلقتيا بصحتيـ

  .684–628( ، 67، ) عيف شمس
. معجـ عمـ النفس والطب النفسي(. 6227جابر، جابر عبد الحميد ؛ وكفافي، عبلء الديف. ) -

 الجزء السابع ، القاىرة: دار النيضة العربية. 
(. التشوىات المعرفية وعبلقتيا بالتفكير الخرافي لدى طبلب 2166رسبلف، سماح أبو السعود أبو الخير. ) -

 . 28-77( ، 668، ) مجمة القراءة والمعرفةكمية التربية. 
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لمتعامؿ مع التشوىات المعرفية لمواقع  تطوير أنموذج(. 2162شرينح، باسؿ سالـ عمي. ) -
. رسالة دكتوراه ، كمية الدراسات األخبلقي لدى مديري المدارس الثانوية باألردف

 العميا ، الجامعة األردنية.  
مجمة (. مقياس التشوىات المعرفية لمشباب الجامعي. 2167صبلح الديف، لمياء عبد الرازؽ. ) -

 . 172-176( ، 46) ، اإلرشاد النفسي جامعة عيف شمس
(. تقنيف مقياس 2162عبادي، عادؿ سيد ؛ سفياف، نبيؿ صالح ؛ وأميف، عبد الناصر عبد الحميـ. ) -

مجمة األندلس صعوبات التنظيـ االنفعالي لػ"بجوريبيرج وآخروف" عمى طمبة الجامعة. 
 .  622-681( ، 26)1،  لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية

لدى المعػاقيف  يدراسة ألثر فاعمية برنامج لتنمية السموؾ التوكيد(. 2116عبد الباقي، مصطفى. ) -
 . 674–641(، 72) ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، مجمة عمـ النفس. حركيا

 ، القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.  6، ط اإلعػاقة الجسمية(. 2117عبد المعطي، حسف. ) -
(. قمؽ الذكاء وقمؽ التصور 2168والسيد، نبيؿ عبد اليادي أحمد. ) عبد الوىاب، داليا خيري ؛ -

مجمة كمية التربية المعرفي كمنبئيف بالتشوىات المعرفية لدى طبلب جامعة األزىر. 
 . 876-122( ، 681، ) جامعة األزىر

(. اليقظة العقمية كمتغير وسيط بيف صعوبات التنظيـ 2162عطا اهلل، مصطفى خميؿ محمود. ) -
،  مجمة كمية التربية جامعة أسيوطالنفعالي وخداع الذات لدى طبلب الجامعة. ا

27(2 ، )6-22 . 
العػبلج السػموكي االنفعػالي العقبلنػي ػ رؤيػة تحميميػة لمدرسػة ألبػرت إلػيس (. 2112عمر، مػاىر. ) -

 ، االسكندرية: مركز الدلتا لمطباعة. 6، ط  اإلرشادية
(. التنظيـ المعرفي لبلنفعاؿ: استراتيجياتو 2162غانـ، ستار جبار ؛ ونوري، خديجة حيدر. ) -

الجمعية العراقية لمعمـو التربوية  – مجمة العمـو التربوية والنفسيةوصعوباتو. 
 . 277-222( ، 612والنفسية ، )

 يواالجتماعية والتوافؽ النفس المتغيرات المعدلة لمعبلقة بيف الوصمة الذاتية(. 2161فتحي، ناىد. ) -
 –البحثية  لبلستشاراتمركز الخدمة مجمة مجيولي النسب.  لدى المراىقيف ياالجتماع
 .  22-6(، 62، ) داب جامعة المنوفيةاآلكمية 

(. التشوييات المعرفية الموقرة لمذات وعبلقتيا بكؿ مف العدواف االستباقي 2167. )محمد، ىبو محمود -
المجمة المصرية واالستجابي لدى األحداث الجانحيف وغير الجانحيف مف الجنسيف. 

 . 222-278( ، 2)1،  لعمـ النفس اإلكمينيكي واإلرشادي
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 . القاىرة: دار الرشاد. سس وتطبيقاتالعبلج المعرفي السموكي أ(. 2111محمد؛ عادؿ عبد اهلل. ) -
(. فعالية برنامج إرشادي معرفي قائـ عمى اليقظة 2162مصطفى، محمد مصطفى عبد الرازؽ. ) -

العقمية في خفض مشكبلت التنظيـ االنفعالي وتحسيف صورة الجسـ لدى عينة مف 
 . 414-212( ، 12، ) المجمة التربوية جامعة سوىاجطبلب الجامعة المكفوفيف. 

، مصطفى عمى رمضاف. ) - (. تنظيـ االنفعاؿ وعبلقتو باألليكسيثيميا لدى عينة مف 2168مظمـو
مجمة دراسات عربية في التربية كمينيكية".  -طبلب الجامعة "دراسة سيكومترية 

 . 262-642( ، 72، ) وعمـ النفس
يػدركيا التبلميػذ ػ وعبلقتيػا اتجاىات المعمميف نحو المعاقيف حركيًا ػ كما (. 2117مندوه، محمود. ) -

 ، جامعػػة المنصػػورة ،مجمػػة كميػػة التربيػػة. بتقبػػؿ الػػذات والشػػعور بالوحػػدة النفسػػية
(78)  ،686–211. 

مجمة العموـ (. التنظيـ المعرفي لبلنفعاؿ: استراتيجياتو وصعوباتو. 2162نوري، خديجة حيدر. ) -
 . 277-222( ، 612، ) التربوية والنفسية

سماعيؿ، زىرة العبل عثماف. ) ياسيف، حمدي - (. وصمة الذات كمنبئ بااللكسيثيميا 2161محمد ؛ وا 
( ، 4)67،  مجمة دراسات عربية في عمـ النفسالنفسية لدى ضعاؼ السمع، 

178-868 . 
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