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Abstract 

The current research seeks to determine the cognitive distortion and its 
relationship to the cognitive burden of middle school students. To achieve the 
objectives of the current study, the researcher took the steps of the descriptive 
approach, by defining the research community and its sample, and acquiring 
the appropriate psychometric properties of the two research tools by 
achieving honesty and consistency. After the researcher was convinced of 
these characteristics, the two scales were applied to (400) of a research 
sample. The following results were obtained after using the appropriate 
statistical methods: 
1. Low level of cognitive distortion among middle school students 
2. There are gender differences in cognitive distortion in favor of males 
3. Low cognitive load among middle school students 
4. There are no differences in cognitive load  
5. There is a relationship between the research variables    
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 المستخلص 

 المرحلة لطالب المعرفي بالعبء وعالقته االدراكي التشوه تحديد إلى الحالي البحث يسعى     

من خالل  ، الوصفي المنهج خطوات الباحث اتخذ ، الحالية الدراسة أهداف ولتحقيق المتوسطة

 من البحث ألداتي المناسبة السيكومترية الخصائص واكتساب ، وعينته  البحث مجتمع وتعريف

 مقياسينال تطبيق تم ،الخصائص بهذه الباحثة اقتنعتوبعد ان . واالتساق الصدق تحقيق خالل
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 اإلحصائية األساليب استخدام بعد التالية النتائج على الحصول تم وقد بحث عينة من( 400) على 

 :المناسبة

 المتوسطة المرحلة طالب لدى المعرفي التشوه مستوى تدني. 1

 الذكور لصالح المعرفي التشوهفي  الجنسين بين فروق توجد. 2

 المتوسطة المرحلة طالب لدى المعرفي العبء انخفاض. 3

 المعرفيالعبء  في فروق توجد ال. 4

  البحث متغيري بين  عالقة توجد. 5

  

 الفصل االول: التعريف بالبحث

 اوال: مشكلة البحث

 والكراهية القسوة من والمدمرة الضارة بالرسائل فأكثر أكثر يغمر اآلن العراقي المجتمع إن      

 العالمف. مشوًها إدراًكا وتخلق االجتماعي نسيجها أحيانًا تدمر والتي ، والظلم والتعصب والعنف

 التشوهات وتأتي ، واالرتباك بالخوف سلبيًا إحساًسا ويخلق عادل وغير عنيف ، قاس ، شرير

ونتيجة لذلك يظهر لدينا العبء  ،البيئية األحداث وهذه ، المجهدة البيئية للظروف نتيجة المعرفية

, وبالتالي يكون الفرد ضحية ألفكار ومعتقدات وتوجيهات سلبية مدمرة ، تدمر القيم  لمعرفيا

وتشتت الهوية االجتماعية ، ونتيجة لتداخل وتفاعل تلك الظروف مع البطالة والفقر والتهميش 

ة نتيجة دراكياالجتماعي واالحباط واالحساس بالعجز وفقدان االمل تتبلور تدريجياً التشوهات اال

 ن ثقافة العنف والرغبة في تدمير الحياة ، وبسبب االنتماءات الطبقية والفكرية المتنوعةتهيم

التي يتميز بها طلبة المرحلة المتوسطة فضالً عن أهمية الدور األني  وتعدد اساليب التنشئة

والمستقبلي لهذه الفئة في تحديد المسار التاريخي لمجتمعاتهم وبوصفهم شريحة اجتماعية واسعة 

التأثر والتأثير وما تمتلكه من روابط عميقة مع باقي فئات المجتمع فقد عدّت الباحثة اختيارها و

 : خاللي يستدعي بحث هذه المشكلة من لهم ليكونوا مجتمع بحثه ، االمر الذ

لدى طلبة المرحلة المتوسطة  معرفيوالعبء ال دراكيبين التشوه اال هناك عالقة هل  

 .؟

 ثانيا: اهمية البحث

 وأن العاطفية لالضطرابات اإلدراكي التشخيص أهمية إلى( Clarizio) ، 1985 اكد

 طريقة أفضل وأن الظهور سابقة معرفية بنية عاطفي اضطراب أو سلوك أو عاطفة كل وراء

 المعرفية الهياكل هذهفي  التغيير أو التعديل في تكمن العاطفية االضطرابات هذه من للتخلص

  (.309 ص ، 1985 ، كالريزيو)

( إلى وجود إتجاه كبير ناحية   Hollon & Kendell ,1980هولون وكندال ) ؤكدوي

في معرفة أسباب المرض والوقاية منه بل وفي عالجه وفي األنواع المختلفة من  دراكيالدور اال

( في أن 1980( في ما أكده هولون وكندال )Doherty:1992األمراض النفسية ويتفق دورتي )
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المشكالت السلوكية التي ة في العالقة بين دراكيالمستقبلية يجب أن تناقش التوسطات االالبحوث 

 (.Doherty, 1992 ,p. 297الفرد واالعراض االنفعالية الناتجة عن ذلك ) واجههاي

( ، بعنوان )التدين الخلقي ونوع Hammond , 1995وتشير دراسة تشارلز هاموند )

ي الدراسة الى فحص العالقة بين مراحل النمو العقائدي ة(،ترمدراكيودرجة التشوهات اال

ً لديهم اتجاه ديني تم 61ودرجة ونوع المعتقدات المشوه تكونت عينة الدراسة من ) ( مراهقا

ً لهم ملل دينية مختلفة ، )14جمعهم من سبع واليات أمريكية ، ) ً مختلف 47( مراهقا ( مراهقا

ة ، وتقرير الذات للنمو العقائدي ، دراكيقياس التشوهات االالفئة العمرية والدينية ، تم استعمال م

 والبيانات الديموجرافية ، وقد اسفرت النتائج عن :

 ة ارتباطاً أيجابياً بالنمو العقائدي.دراكيارتباط التشوهات اال 

 بالمقاييس الفرعية التشوهات اال ً ة وهي لوم الذات دراكيارتباط النمو العقائدي ايجابيا

 ارث.توقع الكو

 .ارتباط نوع التعليم ارتباطاً ايجابياً بالنمو العقائدي 

 ة.)دراكيوجود فروق من نوع التعليـم الذي يتلقاه المراهق على مقياس التشوهات اال 

Hammond , 1995, pp. 147-157.) 

من ان هنالك  "حل المشكالت,الذاكرة ,اإلدراك  ,التفكير"مثل  برز أهمية دراسة عملياتت       

عمليات عقلية منظمة واختيارات سلوكية ال تحدث بشكل عشوائي بل بشكل منظم فلكل فرد 

طريقة خاصة في التعامل مع المتغير الخارجي من خالل اكتشافه وتخزينه واستدعاء المعلومات 

 (.2004:4واالستجابة تجاهه )االمارة,

أنواع العبء األخرى ، ألنه ضروري هو أكثر أهمية من  معرفيلذلك ، فإن العبء ال    

  (. Payne  ،2002  ،384الكتساب بنية المعرفة )

ان طبيعة المرحلة المتوسطة واهميتها تعطي لها مكانة خاصة بين مراحل العمر المختلفة      

,ففهي هذه المرحلة يتم انضاج جميع السمات والخصائص والقدرات التي يمتلكها الفرد بحيث 

 يكون طريق هذه الخصائص واضح وصريح .

 من الناحية النظريةاوال: االهمية 

البحث وفقا للعينة  يراتجمعت بين متغ-سب اطالع الباحثةح–ال توجد دراسة محلية  .1

 المدروسة 

 في شخصية الفرد  دراكياثراء المكتبة المحلية ببحث يهتم بالجانب اال .2

 االهمية العملية:

تقابل مرحلة المراهقة  طالبات المرحلة المتوسطة كونها مرحلةطبيعة العينة وهم طلبة و .1

والتطورات وبالتالي اهمية دراسة الفرد في هذه  وهي مليئة بالتناقضات والتغيرات

 المرحلة 

امكانية توظيف ادوات البحث الحالي بعد ان نستخرج لها الخصائص السايكومترية  .2

 المناسبة في بحوث ودراسات اخرى 



122 Afrah Toama Radi (2022). Cognitive distortion and its relationship to the cognitive burden   
 among middle school students 

من اجل حل هذه االزمات  المختصة للجهات التوصيات من بمجموعة الخروج إمكانية .3

 المتراكمة .

 اهداف البحث 

 بحثنا الحالي يهدف الى التحقق من االتي: 

 دراكيمستوى التشوه اال .1

 اناث(. -وفقا للجنس)ذكور دراكيفي التشوه اال الفروق  .2

   معرفيمستوى العبء ال .3

 اناث(.-وفقا للجنس)ذكور معرفيفي العبء ال الفروق .4

  لدى طلبة  معرفيوالعبء ال دراكيبين التشوه اال العالقة .5

 حدود البحث

-2020الصباحية للعام الدراسي  للدراسة بغداد محافظة في المرحلة المتوسطة مدارس         

2021. 

 تحديد المصطلحات

 Cognitive distortionsة :دراكياال اوالً : التشوه

 كل من :التشوه االدراكي  عرف

 (1987)آليس 

على مجموعة من األفكار الخاطئة تتميز بافتقارها إلى الموضوعية، وتكون مبنية "

توقعات وتعميمات خاطئة، وعلى مزيج من الظن والتنبؤ والمبالغة والتهويل بدرجة ال تتفق 

 (.Ellis, 1987: 11)"واإلمكانات الفعلية للفرد

 (:1987) هسالم 

استدالل غير منطقي وسوء تفسير للوقائع يتضح في ما يؤيد اعتقادات المرء "

السلبية واستنتاج الفشل من مجرد واقعة أو قصور السلبية عن نفسه وفي تضخيم أهمية األحداث 

ً غير  معين ثم تعميمه على رؤية الفرد لذاته وللعالم وللمستقبل، وفي وضع الفرد لنفسه أهدافا

، ه)سالم"واقعية ثم لومه لذاته لوما شديدا عند إدراكه ألدنى خطأ أو قصور مع عدم تسامحه معها

1987 :5.) 

(Burns,1989:) 

تلقائية مستندة إلى معتقدات عميقة راسخة، يُعبر عنها بشكل ردود فعل أفكار "

 ( Burns, 1989: 5)"العقالنية تستند إلى منطق خاطئ

 (:1995 (ارون بيك  

ة ثابتة يعتنقها الفرد عن ذاته والعالم والمستقبل بتضخيم ادراكيتركيبات أو صيغ "

مفرطة وتوقع الكوارث والشخصنة ولوم الذات السلبيات والتقليل من شأن االيجابيات وتعميمات 
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والمبالغة في المستويات ومعايير االداء واستنتاجات عشوائية وتجريدات انتقائية تؤثر في التكوين 

 (.23: 1995")بيك,للفرد في كيفية ادراكه وتفسيره لالحداث دراكياال

لي ,كما تبنى للبحث الحا انظريتعريفا  )ارون بيك( تعريفوقد تبنى البحث الحالي 

 الباحث نفس النظرية لتفسير التشوهات االدراكية .

المتحصل عليها من قبل المستجيب بناء على استجابته على الدرجة  "التعريف االجرائي    

 المقياس المستخدم"

  load Cognitive معرفيثانيا: العبء ال 

 عرفه كل من :

: "يشــير الــى الســعة المطلوبــة للــذاكرة العاملــة ألجــل بنــاء المخطط  Swellerســويلر-١

 Swellerat el)  تغييرات في الذاكرة طويلة االمد وعمله االتوماتيكي الذي يحدث دراكياال

:1998:17) 

 الذاكرة في العقلي للنشاط اإلجمالي المقدار" chadler&Sweller 1991سويلر وجادلر -٢

 (. ١٩٣: ٢٠٠٧" )ابو رياش: المعرفية الوحدات بعدد ويقاس ، محددة زمنية فترة خالل العاملة

"بأنه الكمية الكلية من النشاط الذهني أثناء المعالجة في الذاكرة العاملة خالل  (:2013.)قطامي,3

ة التي تدخل ضمن المعالجة دراكيفترة زمنية معينة، ويمكن قياسه بعدد الوحدات والعناصر اال

 (.23: 2013الذهنية في وقت محدد")قطامي,

 .الحالي للبحث نظري تعريف(  سيلر جون) تعريف الباحثة اعتمدت      

 

 

 

 الفصل الثاني اطار نظري ودراسات سابقة

 اوال: اطار نظري 

 : دراكي" والتشويه االBeckنظرية بيك "

 إن بالقول" وكيلي ، سيلكمان ، الزاروس" في توجه ما مع( 1976) بيك نموذج يتفق

 تؤثر ال فهي. األحداث لهذه وتفسيرهم إدراكهم إلى باإلضافة ، لألحداث الفرد يعطيه الذي المعنى

 مدى يحددون لكنهم ، ومستقبله وعالمه لنفسه رؤيته أيًضا ولكن وسلوكه عواطفه على فقط

 المريض ألفكار المعرفي التحليل خالل من بيك اقتنع ثم ومن ، العقلي مرضه أو العقلية صحته

  (.22 ص: 1990 إبراهيم) األحداث هذه ومعاني ودالالته وتوقعاته ومواقفه
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 أنه على االكتئاب ويرى. نماذج اإلدراك في وتأثيراً  أصالة األكثر( 1967) بيك أسلوب كان     

 يرونه ما( يغيرون) ينفذون وكيف ، الفرد بها يفكر التي فالطريقة. عاطفيًا وليس عقلي اضطراب

 مهمة عوامل كلها حولهم من والحقائق األحداث يفسرون وكيف ، به يؤمنون وما المعلومات في

 ثالثي تصور على تقوم ، لالكتئاب مشوهة فهي سمة. العاطفية االضطرابات خلق على تؤثر

  (.41 ص ، 1989 ، سالمة) والمستقبل والمواقف الذات عن السلبية لألفكار األبعاد

 الحقائق ويقلب الواقع يشوه الفرد أن حقيقة إلى أساسي بشكل النفسية المشكالت ترجع 

  (. 7: 2000)بيك,خاطئة وافتراضات زائفة مقدمات على بناءً 

 ة المشوهة:دراكيأن نموذج بيك يفرق بين اثنين من المستويات اال

سلبية التي تتألف من افكار او صور عفويةن من مجموعة من االحكام اليتكو المستوى االول :

( تجاه الذات والعالم Cognitive triad) دراكياطلق عليها " بيك" الثالوث اال

 (Krantz & Hammen, 1979,p.611).والمستقبل

ويؤكد " بيك " على ان النظرة السلبية للذات والعالم والمستقبل تجعل الفرد اقل دافعية  

إحجاما عن المشاركة في اي نشاط ، مما يجعل الفرد يشعر بالعجز واكثر سلبية وتجنباً وهروبا و

واليأس وتسلل هذه االفكار إلى احالم المكتئب التي تتضمن )الفشل والرفض والحرمان 

 ,Beck , Brown , Steer). والتوقعات السلبية واليأس( مما يزيد من اعراض االكتئاب

Eidelson & Riskind , 1987,pp.179-183.) 

( 1989" وكالرك وآخرون Beck et al , 1987أيدت سلسلة دراسات )بيك( "وقد 

يحدد طبيعة االضطراب  دراكيان التكوين اال اكدت الدراسات ان ,1989,وجرينبرج وبيك

يتضمن افكار الفقد والفشل والنظرة السلبية تجاه الذات  دراكياالنفعالي فاذا كان التكوين اال

ً على االحداث السلبية والتغاضى عن الجوانب االيجابية في  والعالم والمستقبل والتركيز انتقائيا

 الذات والمواقف فإن هذه االفكار ترتبط باالكتئاب ويمكن ان تتنبأ من خاللها باالكتئاب 

(Beck,Beown,Steer,Eidelson&Riskind,1987,pp179-

183,Greenberg&Beck, 1989,p.138)  

ً وتمثل ادراكي" Schemataيتكون من تركيبات او مخططات "المستوى الثاني:  ة اكثر عمقا

" يعتنقها الفرد عن ذاته وتمثل الفاظاً Stable cognitive patternsة ثابتة "ادراكينماذج 

كتئابية مثل )انا غير محبوب( )انا فاشل( مكررة تجعل الشخص يتحدث بها مع ذاته بعبارات ا

 -Selfوإستمرار االضطراب االكتئابي نتيجة األلفاظ الذاتية او التحدث مع الذات 

Verbalization  ال يتقرر باألحداث أو الظروف الخارجية بل بالمفاهيم والمعارف التي يتبناها

 (Clark, Beck Brown, 1989,pp.958-964  الفرد نحو تلك االحداث.

ة يتضمن أربعة مستويات دراكيالذي اقترحه ارون بيك للتشوهات اال دراكياالنموذج االان    

 وهي :

 المستوى االول : 
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وهي معتقدات كلية مغلقة  Core Beliefsوهي المعتقدات المركزية )الجوهرية( : 

أيجابي ( ، وتفسير  –وجامدة عن الذات واآلخرين ، والمستقبل وهي )تصور نحو الذات سلبي 

عدم تفاؤل( للمستقبل ، وهي التي تؤدي الى  –ايجابي( لخبرات الحياة ، ونظرة )تفاؤل  –)سلبي 

ة للحدث أو الموقف ، ايجابية( تؤثر بدورها من استجابة الفرد االنفعالي –توقعات )سلبية 

والمعتقدات الجوهرية هي أكثر أفكار اإلنسان مركزية وتنقسم على مجموعتين ترتبط باإلحساس 

، والتي تنشأ عنها االفكار  Unlivability، وباإلحساس بعدم الحب  Helplessnessبالعجز 

  Automatic Thoughtsالتلقائية 

 : المستوى الثاني 

والتي تتكون من القواعد واالتجاهات  Intermediat belifsالمعتقدات الوسيطة 

 والمواقف واالفتراضات.

 اما المستوى الثالث:

 ، المكتبة لدى الفرد والمفاهيم األساسية المعلومات تتضمن ، معرفية مخططات إنها  

   .لمفاهيمهم وفقًا األحداث مع يتفاعلون الناس أن بيك ويعتقد

  أما المستوى الرابع :

 ، الحياة أحداث مع التعامل على الفرد قدرة على سلبًا تؤثر سلبية أفكار هي التلقائية األفكار      

 ال وقد ،ايضا الى ردة فعل عاطفية مبالغ فيها تجاه الموقف يؤديو ،وقدرة الفرد على التوافق

  معها التعامل ثم عليها التعرف من تتمكن حتى األفكار هذه تستمر. بذلك علم على الفرد يكون

(Beck , and Judith , 1995, p.44.) 
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 (Beck and Judith , 1995, p.44) ة دراكيللتشوهات اال دراكي( النموذج اال1شكل )

 لجون سيلر معرفينظرية العبء ال

و كان البحث الذي أجراه ميلر  معرفيعلم النفس البحاث في مجاالت إلى العديد من األ تستند     

م حول الذاكرة العاملة أحد أهم األبحاث التي استندت إليها النظرية )إليوت  1950وبادلي في عام 

: معرفة المتعلم تنقسم إلى ان وذكر ته(. طور جون سويلر نظري2، ص  2009وآخرون ، 

المعرفة األساسية وهي المعرفة التي تم تطويرها واكتسابها من جيل إلى آخر ، مثل التحدث 

باللغة األم وتكوين العالقات االجتماعية ، وبعض االستراتيجيات التي يستخدمها الفرد لحل 

قوم به المتعلم بشكل منظم المشاكل ومعرفة ثانوية تهتم بشكل جوهري بالتعلم المقصود الذي ي

 (. Sweller  ،1988ويتطلب في اغلب االحيان جهد ووقت واهتمام متواصل )

 المعتقدات الوسيطة

Intermediate belief 

 Schemataالمخططات 

= 

 ةلنموذج االدراكي للتشوهات االدراكيا

The Cognitive Model of Cognitive distortions 

 المعتقد المركزي

Core belief 

 التلقائيةاالفكار 

 Reactions ود االفعالرد          Situation        Automatic Thoughtsالموقف 

 Emotionalانفعالية 

 behavioralسلوكية 

 Physiologicalفسيولوجية 
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( أن العقل لديه ذاكرة 1988) Swellerالتي طورها ) معرفيتفترض نظرية العبء ال     

،  بياناتمعالجة عناصر محدودة من القصيرة المدى وقدرة محدودة )عاملة( يمكنها فقط تلقي و

اك ذاكرة طويلة األمد ودائمة ذات سعة غير محدودة في ماهية المعلومات التي يتم تخزينها وهن

بعد المعالجة ، وأن الذاكرة المؤقتة تساهم في فهم المعلومات وترميزها في الذاكرة الدائمة ، وإذا 

ي مفرط زادت المعلومات التي تتلقاها الذاكرة المؤقتة في نفس الوقت ، فهذا يؤدي إلى عبء ذهن

 (.cooper ,1998  :43على المتعلم وبالتالي فشل عملية التعلم )

 الى االنواع التالية : معرفيوقد قسمت النظرية العبء ال

 ( :Intrinsic Loadاالساسي ) دراكيالعبء اال -1

لباني عملية تي تتم معالجتها ، وال يمكن ال المعرفيةوبة ودرجة تعقيد المواد يتعلق األمر بصع    

 والتعليم تغيير هذا النوع. التعلم

 (:Extraneous Loadالدخيل) دراكيالعبء اال -2

المعلومات )طريقة التدريس واألنشطة  فيهاقدم ت ذيال سلوببسبب اال عبءيحدث هذا ال    

 الزائدة وغير المتعلقة بالمحتوى(.

 : Germane Loadالمرتبط وثيق الصلة  دراكيالحمل اال -3

ة للموضوع الذي يشارك فيه المتعلم عندما يتفاعل مع دراكييرتبط هذا الحمل بالعمليات اال    

المادة التعليمية ويرتبط بدرجة الجهد المستخدم في إنتاج وبناء المخططات الذهنية للمخطط 

 (. 32: 2017)الزعبي ، 

 لفرديتعرض لها ا معرفيكما اشار جون سيلر الى وجود مستويات من العبء ال

 .معرفي. المستوى الكمي: كلما زاد عدد المحفزات ، زاد العبء ال1

 عندما تتشابه المحفزات مع ألوان المحفزات المتبقية. معرفي. مستوى اللون: يزداد العبء ال2

مع انخفاض حجم الحافز المطلوب ويقل مع زيادة  معرفي.المستوى الحجمي: يزداد العبء ال3

 (.  34: 2016حجم المثير المطلوب )السباب ، 

 الدراسات السابقة 

 دراكيالخاصة بالتشوه اال اوال: الدراسات 

)انتشار التشوه اإلدراكي بين     Marton & Kutcher( 1995. دراسة مارتون وكوتجر)1

 المراهقين المكتئبين(

الدراسة إلى تعرف مدى انتشار التشوه اإلدراكي بين المراهقين، وتحديد الفروق بين استهدفت 

الباحث بالطريقة  نتقىفي مستوى التشوه اإلدراكي، ا المراهقين المكتئبين واألسوياء

( طالبة، 48( طالبا، و)46) ( مراهقا مكتئبا، بواقع94منهم) ةطالب( طالبا و913العشوائية)

الدراسة على   تضمنت( طالبة. و397( طالبا، و)422بواقع) ألسوياء( مراهقا من ا819و)
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 التكرارات عمالباست الواردة تحليل البياناتتم مقياس االكتئاب، واختبار التشوه اإلدراكي، و 

بين المكتئبين وغير المكتئبين في مستوى  ان من بين النتائج وجود فروق واالختبار التائي، ك

بلغت نسبة من يبدي مقداراً شديداً من التشوه اإلدراكي من المراهقين إذ التشوه اإلدراكي، 

من يبدي مقداراً شديداً من التشوه اإلدراكي  من ، في حين بلغت نسبة %47.4المكتئبين 

 (.(Marton & Kutcher: 1995  ). %12المراهقين األسوياء 

)التشوه اإلدراكي كمؤشر لالكتئاب بين  :Nasir, etal (2011.دراسة ناسر وآخرين)2

 المراهقين الجانحين(      

هدفت هذه الدراسة التي أجريت في جامعة كيباتكسان في ماليزيا إلى كشف العالقة بين      

خمسة مجاالت للتشوه اإلدراكي هي: )نقد الذات، لوم الذات، العجز، اليأس، توجس الخطر(، 

تأكد من العالقة التنبؤية بين مجاالت التشوه اإلدراكي الخمسة مع للذين يعانون من االكتئاب، وال

( مراهقا من الذكور الذين شاركوا في برنامج لتنمية 30االكتئاب.  تألفت عينة الدراسة من)

( عاماً.واشتملت أدوات الدراسة على مجموعة من 20-16الشباب، تراوحت أعمارهم بين)

 2000Cognitiveقياس التشوه اإلدراكي لبورير)األسئلة عن الخلفية الديموغرافية وم

Distortion Scale (ومقياس االكتئاب للمراهقين إعداد رينولدز ،)Reynolds ،) أشارتكما 

موجبة ودالة بين كافة مجاالت التشوه اإلدراكي واالكتئاب، وكان العجز  إلى وجود عالقة

 Nasirوالتوجس من الخطر األكثر قدرة على التنبؤ باالكتئاب من بين مجاالت التشوه اإلدراكي

et.al, 2011:75).) 

 

  معرفيثانيا: الدراسات الخاصة بالعبء ال

 طلبة المرحلة االعداديةلدى  معرفي(: العبء ال2011.دراسة )الشمسي وحسن,1

البحث الحالي يهدف الى معرفة مستوى العبء المعرفي وما اذا كانت هنالك فروق في       

العبء المعرفي لدى طالب المرحلة الثانوية حسب متغير الجنس,ومن اجل تحقيق هذني الهدفين 

وتم بعد ذلك  قام الباحث باستخراج عددا من الخصائص السايكومترية للمقياس من صدق وثبات

تطبيقة على عينة من الطلبة وقد توصل البحث الحالي الى ان هنالك مستوى جيد من العبء 

 المعرفي باالضافة الى وجود فروق بين كال الجنسين .

لدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي على وفق  معرفي(: العبء ال2011.دراسة)محمد,2

العبء التعرف على  يسعى البحث الى التفضيالت الحسية : دراسة مقارنة –األنموذج اإلدراكي

 التفضيالت الحسية –لدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي على وفق األنموذج اإلدراكي معرفيال

 عشوائيا اختيارهم تم دادي( من طلبة الصف الخامس االع212اما بخصوص العينة فشملت)

 تحقيق أجل من. للبنات مدارس 4 و بنين مدارس 4  اعدادية مدارس 8 بواقع نسبي وبتوزيع

 النموذج لقياس VARK مقياس واستخدم ، المعرفي العبء لقياس أداة إعداد تم ، الدراسة أهداف

 هناك وأن المعرفي العبء من أعلى مستوى هناك أن استنتج(. الحسية التفضيالت) اإلدراكي

  .الحركي التفضيل لصالح الحسية التفضيالت في اختالفات

 التعليق 
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 بعض تحديد إلى باإلضافة ، وأهميتها البحث مشكلة بلورة في سابقة دراسات ةالباحث توظف     

 . الدراسة بمتغيرات تتعلق التي المهمة النظرية األطر

 الفصل الثالث: اجراءات البحث 

 البـحــــث:منهجيــــة 

 ، المدروسة الظاهرة وتحليل لوصف طريقة أنسب فهو ، الوصفي المنهج الباحثة اتبعت    

  .بينها الفروق وإبراز المتغيرات بين االرتباطية العالقات ودراسة

 مجتـمـع البـحـث 

 الدراسي للعام بغداد في الصباحية للدراسات المتوسطة المرحلة طالب البحث مجتمع يضم     

2020-2021.  

 عينة البحث:

 من البحث عينة تكونت حيث( إناث - ذكور) الجنس حسب الحالي البحث عينة تقسيم يمكن    

   (.1. )1 في الموضح الجدول في كما طالبة( 200) و طالب( 200) منهم وطالبة طالب( 400)
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 (1الجدول )

 توزيع عينة البحث تبعا للمدرسة والجنس

  المدرسة

  مجموع اإلناث الذكور

  50 - 50 متوسطة الرصافة

  50 - 50 متوسطة الغربية للبنين

  50 - 50 متوسطة براثا للبنين

  50 - 50 متوسطة النهرين

  50 50 - متوسطة بغداد للبنات

  50 50 - متوسطة التقدم للبنات

  50 50 - متوسطة الغسق للبنات

  50 50 - متوسطة الوطن العربي 

  200 100 200 المجموع

 

 أدوات الـبـحـث:

  Cognitive distortions scaleة : دراكي. مقياس التشوهات اال1

 ة .( فقر45ون من )مك والمقياس Aaron beckتبنت الباحثة مقياس أرون بيك     

ة واسلوب دراكيللتشوهات اال النظري والتعريف المعتمدة النظرية من خالل  : تمجاالالأ. تحديد 

ة الذي اتبعه ارون بيك تم تحديد تسعة مجاالت لبناء مقياس دراكيمقياس التشوهات االبناء 

 ة وهي:دراكيالتشوهات اال

 . الكل او الشيء 1

 . الشخصنة )واللوم( 2

 . التفكير الكارثي 3

  . االستنتاج االنفعالي 4

 بيات والحتميات . الينغ5

  . التجريد االنتقائي 6

 . التعميم الزائد 7

 التضخيم والتهوين )التقليل(. 8
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 . القفز الى االستنتاجات 9

 ، موافق  ، بشدة موافق) بدائل أربعة وله ، ليكرت لطريقة وفقًا المقياس تصميم تم 

 لهذه المعاكس الترتيب اخذت  ،( السلبية) التشوهات انخفاض بينما (بشدة موافق  غير ، متردد

  األوزان

 :ة دراكيالتشوهات االب. استخرج صدق الترجمة لمقياس 

الى اللغة العربية تم ترجمة الصيغة األخيرة الى لغة  من لغته األصلية داةترجمة اال تمت

المقياس األصلية ، وذلك بشرط أن تتم الخطوة األخيرة بواسطة متخصص يتقن اللغتين وليس له 

س بالصيغة سابق معرفة بالمقياس في اي من صيغتيه ، ثم تقارن الصيغة األصلية للمقيا

 .المترجمة عكسياً وتتم المراجعات والتعديالت المناسبة نتيجة هذه المقارنة

 ج. صالحية الفقرات :

 توزيع تم ،( 45) األولية صورته في المعرفي التشويه مقياس فقرات صحة من للتحقق    

 الديموغرافية المعلومات وبعض ، وخياراتهم واتجاهاتهم ، للمقياس مجاالت تسعة عبر المقياس

 استبيان في النفسي والقياس النفس علم في خبراء من( 10] الباحث الى قدمها كما ، الجنس مثل

 تحليل وبعد ، الفقرة صحة لتحديد أكثر أو٪( 80) اتفاق على الباحث اعتمد. الغرض لهذا معد

 تصبح وبالتالي ، (45الفقرة ) تلك وهي فقرة استبعاد تم ، المقياس فقرة صحة في المحكمين رأي

  .فقرة( 44. )المعرفي التشويه لمقياس الصالحة الفقرات عدد

 . وضوح التعليمات والفقرات وحساب الوقت:د

ً ( 40) على المقياس تطبيق تم  وضوح لتحديد ، المتوسطة الشهداء بالط مدرسة من طالبا

 أن الباحث ووجد ، الوقت وحساب الغموض وتشخيص ، فقراتها فهم وسهولة ، التعليمات

 زمن وكان ، والمعنى الكلمات حيث من واضحة مفهومة كانت والفقرات مفهومة التعليمات

  .دقيقة( 12-18) المطلوب االستجابة

  Items Analysis. تحليل الفقرات ه

، ومن بين األساليب  صدقالو ثباتلل افقرات جزءاً اساسيلل االحصائي يعد تحليل 

وارتباطها  discriminabilityالمستعملة في تحليل الفقرات ، وقابليتها على التمييز 

Correlation  .بالدرجة الكلية للمقياس 

(Kaplian and saccuzzo, 1982, pp.144-147) 

 القوة التمييزية .1

 مستقلتين عينتين على t اختبار تطبيق وتم ، 400 أصل من٪( 27) عينتين الباحثة وأخذت    

 .اإلجابات من مختلفين مستويين بين التفريق على الفقرة قدرة من للتحقق

 :الكلية بالدرجة الكلية الدرجة عالقة-2
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 من للتحقق الفقرة ودرجة للمقياس الكلية الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل استخدام تم    

  :الجدول في موضح هو كما للمقياس الداخلي التجانس

 ( 2جدول)

 القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقها

 رقم الفقرة       
 التمييز 

 
 صدق     التمييز رقم الفقرة            صدق 

1 5.455 0.545 23 4.567 0.546 

2 3.456 0.346 24 4.689 0.346 

3 7.657 0.457 25 3.568 0.456 

4 6.567 0.457 26 4.567 0.456 

5 8.456 0.457 27 6.347 0.453 

6 5.678 0.453 28 5.534 0.435 

7 5.346 0.456 29 5.347 0.456 

8 5.237 0.452 30 4.458 0.347 

9 5.567 0.347 31 5.347 0.436 

10 6.456 0.568 32 5.238 0.346 

11 6.567 0.567 33 6.456 0.457 

12 6.457 0.347 34 5.434 0.547 

13 8.457 0.237 35 4.345 0.458 

14 5.678 0.437 36 3.456 0.457 

15 6.546 0.347 37 4.534 0.452 

16 6.345 0.347 38 4.577 0.455 

17 7.456 0.347 39 4.235 0.643 

18 4.567 0.468 40 5.543 0.531 

19 6.456 0.346 41 6.432 0.375 

20 6.567 0.345 42 5.234 0.333 

21 6.346 0.346 43 4.235 0.432 

22 5.467 0.345 44 5.321 0.326 

  

  معرفي.مقياس العبء ال2

( فقرة 22( ويتكون المقياس من )2013)احمد, معرفيتبنت الباحثة مقياس العبء ال  

,حيث تم بناء المقياس وفقا لنظرية جون سيلر,ويتكون المقياس من مجالين  معرفيتقيس العبء ال

 وفقا للنظرية المتنباة :

 س: الفقرات االسا دراكيالعبء اال. 1
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 وثيق الصلة بالموضوع دراكيعبء اال.ال2

 الدخيل دراكي.العبء اال3

وتم اعداد المقياس الذي يتكون من جزئين لقياس هذه االنواع الثالثة وفقا للنظرية المتبناة        

( فقرة لقياس النوع االول والثالث واما النوع الثاني فقد تم قياسه من 21من خالل الجزء االول)

 ( فقرات  6خالل مقياس مكون من )

 ج. صالحية الفقرات :

 عنصر( 27) من والمكون األولية صورتها في المعرفي العبء مقياس بنود صحة من للتحقق   

 مثل الديموغرافية المعلومات وبعض وبدائلها وتعليماتها للمقياس الثالثة المجاالت في موزعة

 على الباحث اعتمد. الغرض لهذا معد استبيان في ، محكمينال( 10) إلى الباحث قدم  ، الجنس

 صحة في المحكمين آراء تحليل وبعد ، منطقيا الفقرة صدق لتحديد فأكثر٪( 80) بنسبة اتفاق

  .المستخدم المقياس. المقياس فقرات صحة على االتفاق تم المقياس فقرات

 د. وضوح التعليمات والفقرات وحساب الوقت:

ً ( 40) على المقياس تطبيق تم  وضوح لتحديد ، المتوسطة الشهداء بالط مدرسة من طالبا

 أن الباحث ووجد ، الوقت وحساب الغموض وتشخيص ، فقراتها فهم وسهولة ، التعليمات

 زمن وكان ، والمعنى الكلمات حيث من واضحة مفهومة كانت والفقرات مفهومة التعليمات

  .دقيقة( 13-8) بلغ المطلوب االستجابة

 بدائل االجابة وطريقة التصحيح  . ه

التقدير الثالثي لكون عينة البحث هم مجموعة من طلبة المرحلة المتوسطة ، والتقدير  استعمل    

  .(1, 2, 3, 4( اذ تعطى الفقرات )بشدة ,متردد,غير موافقبشدة,موافقممثل بـ )موافق 

  Items Analysis. تحليل الفقرات و

 القوة التمييزية .1

 مستقلتين عينتين على t اختبار تطبيق وتم ، 400 أصل من٪( 27) عينتين الباحثة وأخذت    

 .اإلجابات من مختلفين مستويين بين التفريق على الفقرة قدرة من للتحقق

 :الكلية بالدرجة الكلية الدرجة عالقة-2

 من للتحقق الفقرة ودرجة للمقياس الكلية الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل استخدام تم    

 :الجدول في موضح هو كما للمقياس الداخلي التجانس

 

 

 



134 Afrah Toama Radi (2022). Cognitive distortion and its relationship to the cognitive burden   
 among middle school students 

 (3جدول)

 القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقها

 رقم الفقرة        
 التمييز

 
 صدق  ال  التمييز رقم الفقرة            صدقال

1 5.342 0.457 15 7.435 0.345 

2 7.458 0.457 16 7.546 0.435 

3 11.237 0.328 17 6.348 0.346 

4 3.236 0.348 18 5.346 0.431 

5 6.436 0.368 19 6.347 0.325 

6 5.346 0.543 20 4.346 5.37 

7 5.345 0.542 21 4.326 0.569 

8 6.435 0.457 22 5.346 0.631 

9 7.345 0.431 23 4.234 0.348 

10 5.347 0.348 24 7.346 0.347 

11 6.346 0.436 25 5.432 0.653 

12 5.347 0.349 26 5.346 0.258 

13 6.456 0.443 27 5.342 0.346 

14 7.346 0.347 --- --- --- 

 

 الثبات

 بطريقتين: ثبات التم التحقق من 

( يوم من 14التطبيق واعادة التطبيق : فقد تم تطبيق المقياس للمرة االولى ,وبعد مرور ) .1

وقد وجدت  مستجيب( 50العينة البالغة ) التطبيق االول تم اعادة التطبيق االول على نفس

 (.0.81الباحثة ان قيمة الثبات)

على عينة البحث الحالي وقد وجدت الباحثة ان قيمة  معادلةالالفا كرونباخ: تم تطبيق  .2

 ( .0.82معامل الثبات)

 الفصل الرابع: عرض النتائج

 *عرض النتائج ومناقشتها :

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة : دراكيالهدف االول : قياس التشوه اال
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 (4 جدول )

 ةدراكيالتشوه االلقياس مستوى 

عدد 

افراد 

 العينة

 ت.ج ت.م .حد م.ف أ.م م.ح
مستوى 

 الداللة
 حكمال

 دالة  0.01 2.576 17.698 399 110 5.892 100.57 400

 وذوهو عن الوسط الفرضي للمقياس  يقل ان الوسط الحسابي( 4يتضح من الجدول )   

 ة.دراكيعينة البحث الحالي تنخفض لديهم التشوهات االأن  ؤكد( وهذا ي0.01داللة عند مستوى )

تعد هذه النتيجة ايجابية فرغم كل المعاناة والظروف القياسية التي يمر بها الفرد العراقي 

 اً سليماً الى حد ما .ادراكيوال يزال يمر بها فأنه مازال محتفظاً بمحتوى 

 إناث(  –الجنس )ذكور  ة على وفق متغيردراكيالتشوهات االالهدف الثاني : قياس الفرق في 

 (5) جدول

 تبعاً لمتغير النوع   دراكيعلى مقياس التشوه االنتائج الفروق 

 إناث(-)ذكور

 الجنس
عدد أفراد 

 العينة
 د.ح أ.م م.ح

مستوى  ق.م

 الداللة

0.05 
 ج ت

 3.860 98.58 200 اناث
 دالة 1.96 3.576 398

 6.867 102.56 200 ذكور

ً في التشوه اال( إلى أن هناك فرو5) تشير نتيجة الجدول رقم تبعاً  دراكيق دالة إحصائيا

ودراسة برون  Beckوقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بيك  , طلبةالللجنس ولصالح 

ً مع نتيجة دراسة زويمر  Brown and Silberschartz 1989وسيلبرشاتز  ، واتفقت ايضا

مع نتيجة دراسة واتس  ، وقد اختلفت هذه  Zwemer and Deffenbacher 1984وديفيبناشر 

 . Watts and Weems 200وويمس 

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة : معرفيقياس العبء ال الهدف الثالث: 
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 (6 جدول )

 معرفيال العبءمستوى ياس ق  

عدد 

افراد 

 العينة

 ت.ج ت.م د.ح م.ف أ.م م.ح
مستوى 

 الداللة
 حكمال

 دالة  0.01 2.576 22.764 399 67.5 2.822 62.58 400

عند الفرضي للمقياس عن الوسط  نخفضالوسط الحسابي  ي( ان 6يتضح من الجدول )

 .دراكيلي تنخفض لديهم الشعور بالعبء االعينة البحث الحا أن ؤكد( وهذا ي0.01مستوى )

لف مع نتائج دراسة )محمد ( وتخت2011)الشمسي,وحسين,وتتفق نتائج هذا الجدول مع دراسة 

,2011 ) 

ال يمتلكون القدرة على تحليل العناصر وربطها مع عناصر اخرى وبالتالي فأن  البان الط    

 ا عاليا .ادراكيالتفاعل الداخلي لديهم ال يكون عاليا وهو ال يفرض عليهم عبئا 

 إناث(  –الجنس )ذكور  على وفق متغير كيدراالهدف الرابع : قياس الفرق في العبء اال

 (7جدول )

 تبعاً لمتغير النوع   عبء المعرفيلعلى مقياس ا قياس الفروق 

 إناث(-)ذكور

 الجنس
عدد أفراد 

 العينة
 د.ح أ.م م.ح

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

0.05 
 ج م

 2.785 62.42 200 اناث
 دالة 1.96 0.565 398

 2.877 62.74 200 ذكور

  

 انه ال توجد إلى أشارت التي( 2011 ، وحسن مسيالش) دراسة مع الجدول هذا نتائج تتفق   

 الدراسة نتائج مع تختلف كما ، النوع حسب المعرفي العبء في إحصائية داللة ذات فروق

 إلى فروق وجود عدم سبب يعود .فروق بين الجنسين وجود على التي اكدت (2011 ، محمد)

 في التشابه إلى باإلضافة ، المدرسية والمرحلة العمر نفس في واإلناث الذكور عينة تشابه

  .المعرفي العبء على تؤثر التي األخرى والمتغيرات والذكاء االجتماعية الظروف

لدى  معرفيوالعبء ال دراكيتعرف طبيعة العالقة اإلرتباطية بين التشوه اال الهدف الخامس:    

 طلبة المرحلة المتوسطة .
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 (8) جدول

 دراكيوالعبء اال دراكيمعامل إرتباط )بيرسون( لمعرفة العالقة بين التشوه اال

عدد أفراد 

 العينة

 قيمة بيرسون
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 دالة 0.06 0.78 400

ويمكن ويتضح من خالل الجدول ان هنالك عالقة طردية قوية بين متغيري البحث الحالي, 

ة لدى طلبة المرحلة المتوسطة يساهم بشكل واضح دراكيهات االوشإلى انخفاض الت ذلك عزواأن 

عالقة طردية بين المتغيرين فاذا انخفض  شير الى لديهم وهذا ي دراكيوكبر في خفض العبء اال

 االول انخفض الثاني واذا ارتفع االول ارتبع الثاني . 

 االستنتاجات :

 المتوسطة المرحلة طالب لدى المعرفي التشوه مستوى تدني. 1

 الذكور لصالح المعرفي التشوهفي  الجنسين بين فروق توجد. 2

 المتوسطة المرحلة طالب لدى المعرفي العبء انخفاض. 3

 المعرفيالعبء  في فروق توجد ال. 4

  البحث متغيري بين  عالقة توجد. 5

   

 التوصيات 

ة في البحث الحالي في دراسات وبحوث مستقبلية دراكياستعمال مقياس التشوهات اال  .1

ة مرتفعة واتخاذ ادراكيوال سيما في الكشف عن الطلبة الذين يعانون من تشوهات 

السلوكي لتغير نظرة  دراكيخالل متخصصين في العالج اال االجراءات الالزمة من

 الفرد السلبية اتجاه ذاته ومستقبله واألخرين.

تضمين البرامج التربوية واالرشادية التي تقدم الى طلبة المرحلة المتوسطة بتدريبات   .2

 مختلفة لتطوير التفكير العقالني المنطقي.

للتنشئة السليمة داخل المنزل والمدرسة لكي ضرورة توافر الجو النفسي والبيئي المناسب  .3

 نحصل على تغيرات ضرورية إيجابية بناءة .

االهتمام بتنمية القدرات والسمات الخاصة لدى طلبة المرحلة المتوسطة من اجل تعزيز  .4

 القدرات واالمكانيات التي يمتلكونها .

 المقترحات 

لدى شرائح  معرفيء الة والعبدراكياجراء دراسات اخرى تتناول التشوهات اال  .1

 اجتماعية مختلفة ومراحل عمرية اخرى

 جامعة حياة لدى طلبة الوعالقته بضغوط ال دراكيالتشوه اال  .2
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 وعالته باستراتيجيات ادارة الحياة لدى طلبة الجامعة . معرفيالعبء ال .3

 المصادر

 ،التعلم االدراكي ، عمان، دار المسـيرة للنشـر والتوزيع  ٢٠٠٧ابو رياش ،حسين محمد  .1

(: العبء االدراكي لدى طلبة الصف الخامس اإلعدادي على 2011محمد ,مطر نجاة ) .2

التفضيالت الحسية : دراسة مقارنة, ماجستير. علم النفس  –وفق األنموذج اإلدراكي

 ربية للعلوم االنسانية. التربوي. جامعة بابل. كلية الت

 (: استراتيجيات التعلم والتعليم االدراكية, عمان: دار المسير.2013قطامي , يوسف)  .3

ً لمستوياتها 2016السباب، احمد محمد ) .4 (. العبء االدراكي وعالقة بالسعة العقلية وفقا

 – 139،  6العراق، ع –الجامعة المستنصرية  –لدى طلبة الجامعة. مجلة كلية التربية 

184. 

(. أثر العبء االدراكي وطريقة العرض والتنظيم وزمن 2017الزعبي،محمد يوسف ) .5

التقديم للمادة التعليمية في البيئات متعددة الوسائط على التذكر. المجلة الدولية للعلوم 

،  5مصر، ع –المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية  –التربوية والنفسية 

189 – 218. 

( : االفكار العقالنية والالعقالنية في عالقتها بتقدير 1991براهيم ، علي ابراهيم )ا  .6

الذات : دراسة أمبريقية في ضوء نظرية اليس للعالج العقالني االنفعالي لدى عينة من 

البنين والبنات بجامعة قطر ، مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، العدد االول المجلد 

 جامعة المنيا. –بية الخامس كلية التر

( : العالج االدراكي واالضطرابات االنفعالية ، ترجمة 2000بيك ، ارون  )  .7

 عادل مصطفى ، القاهرة ، دار االفاق العربية.

( : االكتئاب وجوانب التشويه االدراكي ، مجلة الصحة 1987سالمة ، ممدوح محمد  ) .8

 ( العدد السنوي.28النفسية، المجلد )
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