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 المستخلص

كالجةب   الشباب هي مرحلةة الضجةو كامتمةاد اة فا  لةي الةتعكم للعمليةا  العلليةة كالسةلومية، مضاةا كنمةا  التفكيةر تعتبر مرحلة

الشباب كاالعتضاء باةم كالعةرع علةس مسةتلبلام كمةعتام العلليةة  اليوم بفئةالمجتمعا   كتاتم الفعل،االنفعالي لي السلوك كفدة 

التعلةةيم النةةانول كالجةةامعي الكنيةةر مةةو المشةةك   كالتعةة يا   كخامةةة مرحلتةةييميةةة البيئةةة التعل الشةةباب لةةيكيواجةة   كالسةةلومية 

ذاتةي اك فللةاء  بسةب  اإلدمةاندائةرة إلةس  اة  ية لا الةبعن مةضام )التلضةي،،كضغو ا  العياة اليومية نتيجة التطةوف التكضولةوجي 

تةثرر  لإناةا اة  مضطليةة،رليةة ككلكةاف ريةر كيولة  لة يام تشةوها  مع االجتمةاعي،بمبرف الاركب مو الجغو ا  كالللة   وء،لسا

 الي   كالمجتما المضتميتأريًرا سلبيًا لي شخصيتام كسلومام 

كياة ف البعةث  ،اإلدمةانكاالهتمام بفئة الشباب كالتعرف عو الع اة بيو التشوها  المعرليةة إلس  دفاست كا  سعس الباحث لي  

كضا اليةا  لمواجاةة التشةوها  المعرليةة لة ب الشةباب  حيةث اسةتخ م الباحةث المةضاو الومةفي التعليلةي، كتكونة  إلس  العالي

، شابًا كشابة تم اختيافهم عشوائياً  كااتصر  كدكا  البعةث العةالي علةس ملياسةي التشةوها  المعرليةة للشةباب 031العيضة مو )

كجةةود ع اةةة افتبا يةةة  رديةةة بةةيو التشةةوها  المعرليةةة لةة ب الشةةباب كتعةةا ي إلةةس  ا تومةةل الباحةةثمةةو )إعةة ادب الباحةةث،، ممةة

اإلنصةةا  للشةةباب كمةةضعام كاتًةةا كاهتماًمةةا لتكةةويو ا لكةةاف إلةةس    ممةةا ككمةةس الباحةةث كيجةةالإلدمةةانالمةةثررا  العلليةةة المسةةببة 

كالتشةةوها  المعرليةةة  اإلدمةةانالتوعيةةة للعةة  مةةو مخةةا ر ك اإلفشةةادمجةةاد  العمةةل لةةيكاالهتمةةام بعلةة  نةة كا  ككف   اإليجابيةةة،

 كتعزيز كنما  التفكير اإليجابي 

  اإلدمان ،الشباب ،التشوها  المعرلية الكلمات المفتاحية:
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Cognitive Distortions in Young People and Their Relationship to Addiction 

By: Muhammad bin Fayez Abdullah Al Mohsen Al-Asmari 

 

Abstract 

The youth stage is the stage of maturity and the completion of capabilities in controlling mental 

and behavioral processes, including patterns of thinking and emotional control in behavior and 

reaction. 

Young people in the educational environment, especially the secondary and university education 

levels, face many problems, challenges and pressures of daily life as a result of technological 

development. Irrational, it may negatively affect their personality, behavior, and the society they 

belong to .In his study, the researcher sought to pay attention to the youth category and to 

identify the relationship between cognitive distortions and addiction, and the current research 

aims to develop mechanisms to confront cognitive distortions among young people. The 

researcher used the analytical descriptive approach, and the sample consisted of (130) young 

men and women who were randomly selected. The current research tools were limited to the two 

measures of cognitive distortions of young people (prepared by: the researcher), and the 

researcher also found that there is a direct correlation between cognitive distortions in young 

people and the use of addictive psychotropic substances. The researcher also recommended to 

listen to young people and give them time and attention to form positive ideas, and pay attention 

to holding seminars and workshops in the field of counseling and awareness to reduce the risks 

of addiction and cognitive distortions and promote positive thinking patterns. 

Keywords: Cognitive distortions, Youth, addiction  
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 مقــدمــة:ال. 1

إلةس  تع  مرحلة الشباب مو كهم مراحل العمر ككمنرها معوبة كتأريًرا لي المجتما، لةلل  تتجة  الكنيةر مةو المجتمعةا 

مختلف المياديو، كذل  با ف مةلل ت في  الشباب علس تعمل المسئولية كاتخاذ اللرافا  كالليادة لي إلس  ، كتا فامب االهتمام

  شخصيتام، كإمسابام الخبرا  كالماافا  العلمية، كالتأهيل السليم

يواج  الشاب  كالجامعية حيث  ب المراحل النانوية  رالبا مو لئة الشباب كهي،، 42 – 01تعتبر الفئة العمرية مو )

إيلاء اللا  كالمجتما لي بعن ا حيان، كا  تزداد إلس  حلاتثدل ال التشوها  المعرليةلي مرحلت  النانوية كالجامعية بعن 

هله االضطرابا  الضفسية كالسلومية بتزاي  تطوف المجتمعا  كتل ماا كتعل ها، كما يواج  الفرد مو مشك   كتع يا  

 اليومية كمعوبا  كضغو ا  العياة 

معظم العمليا  العللية، حيث تزداد ا فة  كتع  مرحلة الشباب كدخود الجامعة هي المرحلة التي تتجح كتضمو لياا

الشباب علس االنتباه مو حيث الم ة كالم ب كملل  تتبايو كنما  التفكير السليم كتزداد الل فة علس االست الد كالعكم علس ا شياء 

ب 4100العا ي،  التفكير المجرد كاالبتكافل كالمضطلي )ح كة، كعب إلس  كيستمر التفكير لي الضمو حتس يصل عض  الراش يو

01 ، 

بأن   ،0991عكاشة كآخركن )  سلومية، ُكعرلكتأسيًسا علس ما سب  لإن الشباب ا  يصابون بأزما  كاضطرابا  

"االضطراب السلومي اللل يب ك؛ مع م تكيف ما العياة كخامة ما ضغو  العياة، كيب ك عادة لي الطفولة كالمراهلة كيعوق 

 ،0991ب011يثرر علس إنتاج  لي العمل كيتميز بع م المركنة")عكاشة، كآخركن،ع اا  الفرد االجتماعية، مما 

كت خل التشوها  المعرلية ضمو االضطرابا  التي تصي  الشباب كتثرر لي حياتام بصفة خامة كالمجتمعا  عامة، 

، هي "ا لكاف المبالغ لياا كرير المضطلية، كالتي يعتل  كناا تسب  لي Clemmer (4119كالتشوها  المعرلية مما يعرلاا 

 ،(Clemmer,2009: 291  استمراف االضطرابا  الضفسية

مل ا لكاف رير المضطلية كالمبالغ لياا، كالتي تثرر تأريًرا سلبيًا لي شخصية الفرد، ا  تلوده  إنإلس  كا  تومل الباحث

سلوميا  ضافه بشخص  كك بمجتمع ، كمو هله ا لكاف السلبية الججر، كاإلحبا ، كع م التلبل  كالتي ا  تكون إلس  ليما بع 

هربًا مو مشاعره السلبية كانفعاالت ، كتجضبًا للوااا كملاكمة الجغو  كالبعث عو  اإلدمانإلس  الشبابسببًا فئيًسا لي اتجاه 

   اإلدمانالسض  االجتماعي، ككتعبيًرا عو االنفعاال ، مما يع  المستوب المعيشي كتل ير اللا  مو المثررا  ا ساسية لي 

 كالكشف عو اإلدمانبارتباطه  لمعرفة المعرفية، وذلكمقياسا من إعداده: مقياس للتشوهات الباحث  وقد إستخدم

عيضة هي الشباب لي الم افس كالجامعا  بالمملكة العربية العلس كن تكون  ،اإلدمانبع اة التشوها  المعرلية ل ب الشباب 

 السعودية 

 :البحث مشكلة. 1.1

، مما اإلدمانتتلخص مشكلة هلا البعث لي كجود م فما  معرلية كلكرية مشوهة ل ب الشباب تساهم بأشكاد مختلفة لي       

 -يشكل خطًرا علس الفرد كالمجتما، كا  استشعر الباحث مشكلة البعث مو خ دب 
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 توميا  ال فاسا  كالبعوث السابلة كنتائجاا   0

 كتأريره علس سلومياتام اليومية  اإلدمانباب الليو يعانون مو اضطراب الش لبعنم حظة الباحث المي انية   4

 اإلدمانالمعرلية ك لإن  يمكو اللود إن مشكلة البعث تتع د بصوفة كساسية لي الع اة بيو التشوها كبضاًء علس ما تل م 

 المجتما ل ب لئة الشباب كاللل يضعكس بالجركفة علس 
 

 : البحث تساؤالت. 2.1

 التساؤد الرئيس للبعث ليبكيتلخص 

 الشباب؟ل ب  كالتشوها  المعرلية اإلدمانما الع اة بيو 

 كيتفرع مض  ا سئلة التاليةب

 ما م ب تأرير التشوها  المعرلية لي الشباب؟ -0

 الشباب ؟علس  اإلدمان تأريرم ب ما  -4
 

 : البحث أهداف. 3.1

 الكشف عوبإلس  يا ف البعث العالي

  اإلدمانبكع ات   التشوها  المعرلية ل ب الشباب معرلة  0

  للعيضة الزمضي،العمر  _ التعليمي _ الضوع )المستوبالخصائص  بيو ا الفركاالكشف عو   4
 

 :البحث أهمية. 1.1

 مو خ د ما يليب اإلدمانبكع اتاا ل ب الشباب كتضبا كهمية هلا البعث مو موضوع التشوها  المعرلية 

 -النظرية: األهمية . 1.1.1

 -تأتي كهمية البعث العالي الضظرية مو االعتبافا  التاليةب 

 اإلدمانبكع اتاا  الشباب يتضاكد البعث العالي موضوًعا ج يً ا عو التشوها  المعرلية ل ب  

  يستم  البعث كهميت  مو خ د الفئة العمرية التي يتضاكلاا 

 كتوجي  االهتمام نعو معالجة ا لكاف الخا ئة كالمشوهة ل يام  اإلدماني الشباب عو مخا ر إرافة كع 

 -األهمية التطبيقية: . 2.1.1

  تولير كداة للياس التشوها  المعرلية ل ب الشباب 

   يتيح المجاد لبعوث كخرب تتضاكد التشوها  المعرلية ل ب الشباب لي المجاال  المختلفة، كم ب تأريرها علس الماافا

 ل يام العياتية 

  علس  االستفادة مو نتائو البعث مو خ د تل يم توميا  ا  تساهم لي كن يتعرف اللائميو علس الم افس كالجامعا

   كمخا ر ا لكاف المشوهة ل ب لشباب  التعا ي للمثررا  العلليةمخا ر 
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 :البحث مصطلحات. 5.1

 بcognitive distortions التشوهات المعرفية -1

، تعريفًا للتشوها  المعرلية للاد إنااب مضظومةة مةو ا لكةاف الخا ئةة التةي تظاةر كرضةاء الجةغ  الضفسةي 4111)كضا بي  كفكن 

عض ما تفجر ا ح اث الجةارطة مخططًةا ريةر كااعيًةا، كلكةل لةرد ااعة ة مةو ا لكةاف الشخصةية اللابلةة ل نعةراف، كالتةي تجعةل 

للابليةة ل نعةراف متصةلة ببضةاء الشخصةية كالمخطة  المعرلةي، كهةي الشخص عرضة للجغ  الضفسي بطريلة لرية ة تبة ك هةله ا

مجموعة مو العمليا  العللية تمنل كخطاء لي التفكيةر تسةتنير كلكةاًفا كمعتلة ا  سةلبية تبعةث بة كفها مشةاعر سةلبية كتتة خل لةي 

 ، 01ب 4111تشكيل استجابا  الفرد السلومية" )كفكن بي ، 
 

 : Youth الشباب -2

عاًما  كنشأ هلا  42ك 01، "الشباب" علس كنام ا شخاع ممو تتراكح كعمافهم بيو 4101ا مم المتع ة )تعّرف مضظمة 

، ككارت  الجمعية العامة لي ،A 36/215 )انظر ،0911) للشباب ال كلية للسضة التعجيرية ا عماد التعريف لي سياق

هلا التعريف، مما توضح العولية السضوية إلس    كتستض  جميا إحصاءا  ا مم المتع ة بشأن الشباب0910لعام  36/28 ارافها

 ،4101مضظمة ا مم المتع ة ) د ال يمورراليا كالتعليم كالعمل كالصعة حو المتع ة ا مم مضظومة لإلحصاءا  التي تضشرها

  Addiction :اإلدمان -3

بأن  حالة نفسية ككحيانا عجوية تضتو عو تفاعل الكائو العي ما العلاف   اإلدمان، 0993عرل  هيئة الصعة العالمية )سضة 

كمو خصائصاا استجابا  ككنما  سلوك مختلفة تشمل دائما الرربة الملعة لي تعا ي العلاف بصوفة متصلة كك دكفية 

ي علس كمنر مو مادة كاح ة  للشعوف بأرافه الضفسية كك لتجض  اآلراف المزعجة التي تضتو مو ع م تولره  كا  ي مو المتعا 

 ككضيف للتعريف الساب  الخصائص التالية لإلدمانب

 الرربة الملعة لي االستمراف علس تعا ي العلاف كالعصود علي  بأل كسيلة  -ك

 كإن مان بعن الم مضيو يظل علس جرعة رابتة  ،زيادة الجرعة بصوفة متزاي ة لتعود الجسم علس العلاف -ب

 كالعجول علس العلاف  االعتماد الضفسي -ج

 ظاوف كعراض نفسية كجسمية مميزة لكل علاف عض  االمتضاع عض  لجأة  -د

  ،4103، )ال مردا  تما لمجالفرد الم مو كااآلراف الجافة علس  -هـ

 :البحث حدود. 1.1

 -ااتصر البعث العالي علس الع كد التاليةب 

  اإلدمانبكع ات   الشباب ل بالع كد الموضوعيةب التشوها  المعرلية  -0

  ،عام 42إلس  01)عمر  مو الشباب،لئة  الع كد البشريةب -4

  لمملكة العربية السعوديةمضا   باالشباب مو مختلف اللئة الع كد المكانيةب يطب  البعث العالي علس  -3
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 م 4144الع كد الزمانيةب تم تضفيل البعث العالي لي العام  -2

 

 :البحث أدوات. 1.1

 -البعث العالي علس كدكا  اللياس التاليةب ااتصر  كدكا  

 )إع ادب الباحث،س التشوها  المعرلية للشباب   مليا ،0
 

 اإِلطاُر النظَِري. 2

 تمهيد: -

كم ب التأرير السيئ لي سلومياتام، مما  ،اإلدمانما مشكلة ال يخفس علس المتخصصيو الصعوبا  التي يواجااا الشباب          

يجعلاا مسيطرة علي  كمتعكمة لي ، كمثررة لي نواحي حياة الشخص المتعا ي، كمو رم تظار المشك   لي مستواه ال فاسي 

 التغيرا  السلومية إلس  كحالت  الصعية كا فت  المالية، إضالة

كح  فمائز معرلة ا سباب، كلي هلا الفصل نوضح  ،إلدمانابكع ات  الشباب  ل بكتُع  دفاسة التشوها  المعرلية 

 -ب االتيمو خ د  اإلدمانبل ب الشباب كع ات  الع اة بيو التشوها  المعرلية 

 اإل اف الضظرل  -

  ال فاسا  السابلة -

 لركض البعث  -

 األول المحور : 

 التشوهات المعرفية cognitive distortions: - 

تُع  المكتسبا  العياتية كالخبرا  الشخصية كح  كهم الرمائز التي تُشكل السلوك الشخصي بشكل مباشر، كهله الخبرا          

حلود مضطلية لما يتعرض ل  مو مشك   حياتية كك مشك   نفسية، كهلا ما ذه  إلي  )كفكن إلس  تساع  الشخص لي الومود

، كملل  اتجاهات  كُمنُل  تُع  بمنابة كموف مامة كذا  ملة كريلة بسلوم  الصعيح، ككن ما بي ، كن ما يفكر ب  الفرد حود نفس 

يكتسب  الفرد خ د حيات  مو معلوما  كمفاهيم كميغ للتعامل يستخ ماا جميًعا لي مواجاة المشك   الضفسية المختلفة التي 

 ، 039ب 4140تعترض حيات  )الع د، عادد، 

 يةب تعريف التشوها  المعرل- 

بسب  ترجمة ا لكاف  نفس ،افتكاب ا خطاء لي ح  مجتمع  كلي ح  إلس  إذاً لإن التشوها  المعرلية ا  تثدل بالفرد

سلوميا  خا ئة، كيكون لاا تأرير سلبي كنفسي علس الفرد، كمو هله ا خطاء تعا ي  للمخ فا ؛ للل  كحاكد لي إلس  السيئة

 هلا البعث الكشف عو ع اة التشوها  المعرلية بتعا ي المخ فا  
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 ، 4111)كفكن بي ،  تعريفً   0

مضظومة مو ا لكاف الخا ئة التي تظار كرضاء الجغ  الضفسي عض ما تفجر ا ح اث الجارطة  عو هي عبافةلتشوها  المعرليةا

مخططًا رير كااعيًا، كلكل لرد ااع ة مو ا لكاف الشخصية اللابلة ل نعراف، كالتي تجعل الشخص عرضة للجغ  الضفسي 

  المعرلي، كهي مجموعة مو العمليا  العللية تمنل بطريلة لري ة تب ك هله اللابلية ل نعراف متصلة ببضاء الشخصية كالمخط

كخطاء لي التفكير تستنير كلكاًفا كمعتل ا  سلبية تبعث ب كفها مشاعر سلبية كتت خل لي تشكيل استجابا  الفرد السلومية 

 ،  01 4111)كفكن بي ، 

 ،4111تعريف )عب  هللا، عادد   4

فدكد لعل إلس  مواجاة كح اث العياة، كمو رم ا فت  علس التكليف مما يثدببأناا كلكاف سلبية تثرر سلبًا لي ا فة الفرد علس  

 ، 19ب 4111انفعالية زائ ة ال تت ئم ما المواف كك الع ث كا  ال يكون الفرد علس كعس باله ا لكاف )عب  هللا، عادد، 

 ،  ,4119Clemmer)تعريف   3

المضطلية، كالتي يعتل  كناا تتسب  لي استمراف االضطرابا  الضفسية،  التشوها  المعرلية بأنااب كهي ا لكاف المبالغ لياا كرير

كهي التعريفا  كا خطاء المعرلية لي معالجة المعلوما  التي يستخ ماا الفرد بصوفة تللائية عو الموااف العياتية كيترجماا 

فا  التي ككضع  مفاوم التشوها  بصوفة سلبية كتسب  لام الشعوف بالجي  كا لم، كيع  هلا التعريف مو ككائل التعري

 ،Clemmer) ، 490ب 4119المعرلية مو ناحية المفاوم كا رر الضاتو عو هله ا لكاف السلبية،

 ، 4101Sporrie&Tumasjanتعريف )  2

تطوف إلس  بأناا كلكاف كمعتل ا  سلبية تتجمو تلييما  خا ئة، حيث يتم تلييم الخبرا  كاللا  كاآلخريو بشكل متعيز، مما يثدب

، Sporrie&Tumasjanالبيانا  )بعن المشك   الضفسية كاالجتماعية ل ب الفرد، نتيجة بعن ا خطاء المعرلية لي معالجة 

  ، 123ب 4101

 ، 4101م ح ال يو، )تعريف   1

كالتفكير الكافري، إن التشوها  المعرلية عبافة عو مضظومة مو ا لكاف الخا ئة، كتشملب التفكير النضائي، كالتلييم الزائ ، 

استضتاجا  خا ئة لي إدفاك إلس  كالتجري  االنتلائي، كالتفسيرا  الشخصية  كالتي تظار كرضاء الجغ  الضفسي، كتثدل ب كفها

الموااف الواضعة كتثرر سلبًا علس ا فة الفرد لي مواجاة ضغو  العياة كالتوال  الضفسي كاالجتماعي ما البيئة المعيطة 

 ، 114ب 4101)م ح ال يو، 

 ، 4101تعريف )العصاف،   1

ن حظ ا رر الضفسي لاله التشوها  المعرلية، لتلود إس م العصاف كناا تل  التعريفا  كا خطاء المعرلية لي معالجة 

المعلوما ، التي يستخ ماا ا لراد بصوفة تللائية عو كح اث العياة بطريلة سلبية، كتسب  لام الشعوف بالجي  كا لم  

ب 4101ف الضفسية التي تضتو مو التشوها  المعرلية، كا لكاف السلبية )العصاف، لالشعوف بالجي  كا لم هو كاح  مو اآلرا

01   ، 
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 ، 4101تعريف )المطافنة،  9

كن التشوها  المعرلية كلكاف خا ئة يعملاا ا لراد، كتثرر علس نموهم العللي كاالنفعالي السول، كيست عي العمل علس 

 ، 00ب 4101لراد  )المطافنة، التخلص مضاا، كك تع ي  مستوب انتشافها بيو ا 

 ، 4109)معم ،  تعريف  1

التشوها  المعرلية علس كناا خلل لي نظام معالجة المعلوما  ل ب الط ب يضتو عض  مجموعة مو ا لكاف المعرلية، كالغير 

ف سواء ما زم ئ  مضطلية، كالتي تُترَجم لي شكل مجموعة مو السلوميا  ال سوية يتخلها الطال  مردة لعل لي موااف  المختل

 ،       494ب 4109كك كساتلت ؛ مما يعوق استفادت  مو العملية التعصيلية، كملل  مواجات  للمشك   العياتية )معم ، 

  :أسباب التشوهات المعرفية- 

 كن التشوها  المعرلية تعضي التشوها  لي التفكير كتَع ث ل ب ا لراد لع ة كسبابب 

 لي مرحلة الطفولة  كنما  التضشئة الخا ئة -ك

 كسالي  المعاملة الوال ية  -ب

 ضغو  مرب ما بع  الص مة  -ج

 الرلن االجتماعي الُم فك  -د

 اللل   -هـ

 ، 200ب 4144،الضم  التجضبي للشخصيا  )عب  الواح ، المصرل -ك

  :مظاهر وأبعاد التشوهات المعرفية- 

تبايض  البعوث لي تع ي  مظاهر التشوها  المعرلية ل ب العيضا  التي تضاكلتاا بال فاسة؛ كمو هله ال فاسا  دفاسة 

االستضتاج، االنتلاء السلبي، لوم إلس  التي كم   كن هضاك خمسة كنما  للتشوها  المعرلية هيب )اللفز ،4140)بكرل، كالضوبي، 

إلس  مظاهر التشوها  المعرلية تُلسم، لي نتيجة دفاست  كن 4140)الشالعي، ، بيضما كفجا اآلخريو، التعميم، التفكير الكافري،

)الشالعي، كفبعة عوامل كساسية لمكونا  لرعية هيب )التجري  االنتلائي، التعميم الزائ ، الكمالية، لوم اللا  كاآلخريو، 

إلس  المعرلية؛ هيب )التفكير النضائي، اللفز ستة كشكاد مو التشوها  4144عب  الواح ، المصرل، ح د مما ،  4140

  االستضتاجا  المبالغة، التغلغل، لوم اللا  اآلخريو، الملافنا  المجعفة، كالتعميم الزائ ،

 :أهم التشوهات المعرفية 

 ب الكافري التفكير -ك

اإلستغراق إلس  يميل الفردهو تواا سلبي مو جان  الفرد للمستلبل، كيعتل  لي ح كث كشياء سوف تعود علي  بأموف سيئة، ك

                   .،31-39ب 4140،)الشالعيكت اي  الضظر لي االحتماال  كالضتائو ا سوك للمواف 

 ب االنتلائي التجري  -ب

هو الترميز علس التفاميل التي كُخرج  مو سياااا، كتجاهل ريرها مو المميزا  البافزة لي المواف كتصوف التجربة برمتاا 

 .(Lester&etal,2011: 300)علس كساس هلا الجزء 
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توجي  الفرد اهتمامات  كانتباه  بشكل خاع  ح  التفاميل السلبية،  واالنتلائي؛ ه)بيرني كبيتر كستيفو، للتجري   كعرف

كيضشغل باا بشكل مبير، مما يتجاهل كل مو التصوفا  اإليجابية ا خرب، إن  ال يرب الصوفة بشكل كاضح كملي، كلكض  

 .،39ب 4140)الشالعي،يراها مو جان  كاح ؛ حيث يرمز علس الجان  السيئ كالسلبي مضاا 

 كير االنفعاليب التف -ج

كا  عّرف العلماء التفكير االنفعالي بأن  المشاعر السلبية التي توضح  بيعة ا شياء العليلية، كتجربة الوااا؛ كذل   ناا 

انعكاس لأللكاف المرتبطة باالنفعاال  لي التفكير لي شيء ما حليلي يعتم  علس الشعوف، رم يرسمون هم الضاايا  لألح اث بضاء 

سام ال اخلي، متجاهليو كل احتماد كك دالئل إلمكانية ح كث العكس؛ كبضاء علي  يلوم الفرد بتفسير ا ح اث مو خ د علس إحسا

 .،03ب 4140)مباح،مشاعره م ليل إلربا  العلائ  

 -التفكير النضائيب  -د

شياء إما بيجاء كك سوداء، حسضة كح  كسالي  التفكير التي تُسب  االضطراب الضفسي كالعللي، حيث يميل ا شخاع إلدفاك ا  

كك سيئة، خبينة كك  يبة، ماداة كك خا ئة، دكن كن ي فموا كن الشيء الواح  اللل ا  يب ك لي ظاهر ا مر سيئًا ا  تكون لي  

 .،300 – 301ب 0992)إبراهيم، نتائو إيجابية، إلس  كشياء إيجابية، كك يُثدل

المسألة مو جميا إلس  ، كالتي تُع  خطأً فئيًسا لي التفكير حيث إن المفكر ال يضظركا  يُلص  ب  كيًجا الضظرة الجيلة لألموف

 التزم ، كع م تطوير الفكرإلس  ا كج ، كلكو مو كج  كاح  كهو النضائيا  مو التفكير التي تتسم بالع ة كالتطرف، كالتي تلود

 .،11ب 4101)رانم، 

 التعميم الزائ ب  -هـ

لتراض كن عواا  خبرة كك نتائجاا كاح ة يُمكو تعميماا علس بااي ا ، هوBarriga)،4111خص  بريجا كالتعميم الزائ  مما يُل

 .(Barriga,2000: 37)التجافب المشاباة لاا لي المستلبل 

 الضتائوب إلس  اللفز-ك

 .،30ب 4111)مامل،يعضي التضبث بالغي  حيث يتصرف الشخص مما لو مان  تواعات  السلبية للمستلبل حلائ  كبراهيو مستلرة 

 التاويل كالمبالغةب  -ز

هو ببسا ة إعطاء ا موف كمبر مو حجماا الطبيعي، كالتاويل كالمبالغة هو كن يُعطي الفرد كزنًا كمبر للجعف، كك الفشل، كك 

 ، 02ب 4140،)مباحتا ي  معسوس كمنر مض  لللوة، كك الضجاح 

ا ر الوااعية؛ لالتلليل مو اللل  منل  منل تجخيم المخإلس  كن التلليل مو المخا ر الوااعية يثدل ،0992)إبراهيم،كيُجيف 

  .،39ب 0992)إبراهيم، االن لاع، كتكراف التجافب الفاشلةإلس  المخا ر الفعلية رالبًا ما يُثدل

  (Barriga,2000)التفسيرا  الشخصية العا فيةب كيراها  -ح

ناا تعضي تعمل المسثكلية الشخصية عو ا ح اث السلبية، كتفسير منل هله ا ح اث مأناا تعِمل معاني شخصية ا

(Barriga,2000. 37).،  كيراها )كليس، كناا كل تفسير الشخص لألموف كاتخاذ اللرافا  بضاء علس المشاعر كللا لما يفجل  كك

 . (Ellis,1997, 63) يرتاح ل  كيرر  لي 
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  :الملافنة - 

تفسير إلس  ميل الفرد لُملافنة نفس  باآلخريو بطريلة سيئة ليظو دائما كن  لي كضا كمنر سوًء مو اآلخريو، كيلجأإلس  شيرتُ 

ا ح اث كك تعفيز نفس  كك الغير لي ضوء معايير رير كااعية، تُرمز بشكل كساسي علس اآلخريو الليو يب كن كلجل مض ، كيج  

 ،    01ب 4140،)مباح فنةنفس  كال لي الملا
 

 :تأثيرات التشوهات المعرفية 

آراف سلبية علس الفرد كالمجتما، لمو تأريرها علس الفرد الشعوف باالمتئاب كاللل  إلس  ا  تُثدل التشوها  المعرلية

حيث فكب كن التشوها  المعرلية هي مجموعة مو ا لكاف الخا ئة التي  ،4101)كبو شاكيش،كالتوتر، كهلا ما تع ث عض  

استضتاجا  خا ئة، تُثرر علس إلس  يعتل  الفرد بصعتاا تجاه ذات  كك اآلخريو كك المستلبل مو حول ، لإن هله الطُرق تُثدل

  .،39ب 4101)كبو شاكيش،االمتئاب كاالنطواء كالشعوف باللل  إلس  مضظومة ع اات ، كا  تُثدل

 أنواع التشوهات المعرفية التي تبناها الباحث في البحث الحالي:

تختلف التشوها  المعرلية باخت ف ا شخاع كرلالتام كتجافبام الشخصية كالعياتية، للل  لإن الباحث سيتبضس 

يمكو اختيافها عشوائيًا إنما مجموعة مو التشوها  المعرلية التي يراها مضاسبة لموضوع بعن ، كهله ا نواع مو التشوها  ال 

الب  كن تلوم علس دفاسة كمضاو مع د، كبضاًء علي  لل  اام الباحث بعمل دفاسة استط عية علس مجموعة مو ا  باء ككساتلة 

علم الضفس كخبراء الصعة الضفسية لي مضطلة جازان، حيث كج  إليام سثاال مفتًوحا استط ًعيا حود كمنر التشوها  المعرلية 

وًعا ل ب الشباب متعا ي المخ فا  كمترددل العيادا  الضفسية لع ج المخ فا  لكان  اإلجابة مجموعة مو التشوها  شي

 التاليةب

 التفكير المنالي   0

 التاويل كالمبالغة    4

 التعميم   3

 التفسيرا  الشخصية )الشخصضة،    2

 التفكير النضائي   1

 التاويو  1

  اإلدمانباتاا مو التشوها  المعرلية للبعث لي ع  كبضاًء علي  لإن الباحث سيتبضس هله ا نواع

 اإلدمان:- 

 : اإلدمانتعريف • 

بأن  حالة نفسية ككحيانا عجوية تضتو عو تفاعل الكائو العي ما العلاف   اإلدمان ،0993عرل  هيئة الصعة العالمية )سضة 

ف بصوفة متصلة كك دكفية كمو خصائصاا استجابا  ككنما  سلوك مختلفة تشمل دائما الرربة الملعة لي تعا ي العلا

ي علس كمنر مو مادة كاح ة  رافه الضفسية كك لتجض  اآلراف المزعجة التي تضتو مو ع م تولره  كا  ي مو المتعا آللشعوف ب

 ككضيف للتعريف الساب  الخصائص التالية لإلدمانب

 الرربة الملعة لي االستمراف علس تعا ي العلاف كالعصود علي  بأل كسيلة  -ك
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 كإن مان بعن الم مضيو يظل علس  ،زيادة الجرعة بصوفة متزاي ة لتعود الجسم علس العلاف -ب

 جرعة رابتة 

 ي كالعجول علس العلاف االعتماد الضفس -ج

 ظاوف كعراض نفسية كجسمية مميزة لكل علاف عض  االمتضاع عض  لجأة  -د

 ،4103، )ال مردا  تما لمجااآلراف الجافة علس الفرد الم مو ك -هـ

 المتعا ي برربة ُملعة لي العصود علس المخ فلياا  التي يصل المرحلة ، بأن 4104 ،مما عرل  )العراحشة، كالجزازل   

المخ ف إلعادة إلس  بأل  ريلة مان ، ككجود اعتماده جسمي كك نفسي، كيفل  اتزان  إن ترك المخ ف؛ مما يستوج  العودة

الولاة )العراحشة، إلس  ظاوف كعراض انسعابية ا  تثدلإلس  االتزان المفلود، ككن االنلطاع الفجائي عو المخ ف يُثدل

 ، 01ب 4104كالجزازل، 

  :اإلدمانأبعاد 

 -ليب  اإلدمانمنل كبعاد تت

 زيادة جرعة المادة المتعا اة إلس  ميل  0

 اعتماد ل  مظاهر ليزيولوجية كاضعة   4

 حالة تسمم عابرة كك مزمضة   3

 فربة اارية تررم الم مو علس معاكلة العصود علس المادة المتعا اة بأية كسيلة   2

 .،33ب 4100تأرير م مر علس الفرد كالمجتما )معم ،   1

 

  على المخدرات:  اإلدمانأعراض- 

الرربة ال ائمة لي  ،احمراف العيضيو ،اإلجااد كا فق التغلية،، سوء جس ية كاراف كجود ع ما مو الضاحية الجس يةب  ،0

 كالليء كالغنيان  ،الضوم، الُسعاد الش ي ، افتفاع دفجة حرافة الجسم

اإلهماد لي المظار كع م االهتمام ب ،  بصوفة شب  دائمة، االنطوائية كالعزلة عو اآلخريوإلس  يميلب سلوميةمو الضاحية ال ،4

، تعا ي الوازع ال يضي، الضص  كاالحتياد ،الكلب ،التلاعس عو العمل كع م الل فة علس إنجاز الماام ال فاسي،التأخر 

 .،93ب 4103االنتعاف )ال مردا ، إلس  ، الميلالمخ فةالمواد 
 

 اإلدمانالتشوهات المعرفية و : 

كن التشوها  المعرلية كمبع  سببًا فئيًسا لي تعا ي المخ فا  كالكعود كسببًا؛ لع كث  (Zamani& etal.,2014) كيرب

سلوميا  إلس  التشوه الفكرل، كيُترجمإلس  اضطراب الوسواس اللارل كاالمتئاب علس كساس كن هله االضطرابا  ترجا

ل نية حود اللا  منلب الشعوف بالعجز، كالشعوف باليأس، كلوم كلكاف كمعتل ا  العإلس  مجطربة إذ تُشير هله التشوها 

 . (Zamani& etal.,2014) اللا 
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  السابقة  لدراسات: الثاني المحور 

 تع د  ال فاسا  التي تضاكل  جوان  البعث، لاضاك دفاسا  تضاكل  التشوها  المعرلية، ككخرب تضاكل  تعا ي المخ فا 

  بكهي ماالتي، ،)اإلدمان

التعرف علس عوامل تعا ي اللض  كالكعود ل ب المراهليو، إلس  كالتي ه ل  (Brumback,etal., 2021)دفاسة   0

كاهتم  ب فاسة التأرير المعرلي كالخصائص االنفعالية كالشخصية، ككظار  الضتائو افتبا  التواعا  اإليجابية للكعود 

لبعث عو الضشوة بزيادة استخ ام اللض  لي كا  مبكر مو سو كالبعث عو الضشوة افتبا ا بزيادة الشرب لي حيو افتب  ا

  ، عام01)

ية م اللة تشخيصية لي التعا ي للمواد اإلدمانمعرلة المعتل ا  إلس  التي ه ل  ،4101)الباضساكل، كرضيم، دفاسة   4

كظار  الضتائو تفوق  ية نعو التعا ي ككبعاده، مماال مانالمخ فة ل ب عيضة مو المراهليو، عو افتبا  بيو المعتل ا  

اإلناث ملافنة باللموف كالريفييو ملافنة بالعجرييو لي المعتل ا  ال يضية كاالتجاه نعو التعا ي، مما كمكو التضبث باالتجاه 

  نعو التعا ي مو خ د المعتل ا  ال يضية

التعل  مو م ب ع اة التبعية الشخصية كالتشوها  المعرلية ل ب الشباب الجامعي  (Avcicagir, G. 2018)دفاسة   3

سفر  نتائو ال فاسة عو كجود h، مفردة، كا  199حيث تم تطبي  ال فاسة علس عيضة مو الشباب الجامعي اواماا )

 ,Avcicagir) لي سلومياتامالتبعية الشخصية إلس  افتبا  مبير بيو كجود تشوها  معرلية ل ب الشباب الجامعي كميلام

G. 2018). 

كالتي استا ل  لعص ما إذا مان التشوي  المعرلي تثرر علس الع اة بيو التعرض  (Miller&etal., 2017)دفاسة   2

للعضف كمشك   سلوميا  تعا ي المخ فا  ل ب عيضة مو المراهليو اللل يتللون الع ج الضفسي لي إح ب المستشفيا ، 

ن هضاك كجود تأريرا  مباشرة للتعرض للعضف ترتب  بالتشوي  المعرلي كتكون موشًرا إيجابيًا لتعا ي كتومل  الضتائو ك

المراهليو المواد المخ فة كتوج  ع اة مباشرة بيو كن يكون الفرد كمنر عضفًا، كالتشوها  المعرلية، كتعا ي المواد 

 الضفسية لي سو المراهلة 

لمعرلة الع اة بيو ضغو  ا اران كالتشوها  المعرلية كبيو تعا ي المواد  استا ل  ،4101)عب  المضعم، دفاسة   1

المثررة نفسيًا ل ب عيضة مو المراهليو، ما معرلة الفركق بيو المراهليو كالمراهلا  لي م ً مو التشوها  المعرلية 

اة إفتبا ية موجبة بيو التشوها  كضغو  ا اران كاالتجاه نعو تعا ي المواد المثررة نفسيًا، ككربت  الضتائو كجود ع 

المعرلية كالتعا ي ل ب المراهليو، ككجود لركق دالة إحصائية بيو اللموف كاإلناث لي تعا ي المواد الضفسية، ككجود 

  المعرليةلركق ذا  داللة إحصائية بيو اللموف كاإلناث لي التشوها  

رلية كإشكالاا كم ب تأريرها علس الشباب الجامعي، كإع اد التعرف علس التشوها  المعإلس  ،4101دفاسة )م ح ال يو،   1

،  ال  ك البة مو ملية التربية جامعة عيو 311ملياس للتشوها  المعرلية للشباب الجامعي، كا  تكون  العيضة مو )

كهم  ، كبعاد1شمس، كا  كسفر  نتائو البعث مو التومل لملياس التشوها  المعرلية للشباب الجامعي كاللل احتوب )

التجري  االنتلائي، )م ح  -التاويو كالتاويل  -التفكير الكافري  -التفسيرا  الشخصية  -التعميم الزائ   -)التفكير النضائي 

 ، 4101ال يو، 
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لعص الع اة بيو التشوي  المعرلي، كتعا ي المواد المخ فة كتأرير هله إلس  ه ل  (Miller &etal., 2013)دفاسة   9

الع اة علس التفكير االنتعافل ل ب المراهليو مو المرضي الضفسييو، ككم   ال فاسة كن المراهليو الليو يُعانون مو 

 التشوي  المعرلي العاد تزي  ل يام المشك   المتعللة  

، عو كجود ع اة افتبا ية موجبة دالة إحصائيًا بيو التشوها  المعرلية كبيو الع كان، لل  مان 4103دفاسة )العافري،   1

ه ف ال فاسة معرلة الع اة بيو التشوها  المعرلية كالع كان ل ب م مضي المخ فا ، كمعرلة الفركق بيو م مضي 

ن ا دكا  مضاا استمافة البيانا  ا كلية، المخ فا  كرير الم مضيو لي التشوها  المعرلية كالع كان، كاستخ م  بع

 ، 4103كملياس السلوك الع كاني، كملياس التشوها  المعرلية )العافري، 

معرلة التشوها  المعرلية كع اتاا بسمة االنبسا  كاالنطواء ل ب متعا ي إلس  ، التي ه ل 4103دفاسة )السضي ل،   9

التشوها  المعرلية، كالصوفة السعودية لملياس إيزن  للشخصية،  المخ فا  كالمتعاليو مض ، كاستخ م الباحث ملياس

ككظار  الضتائو كجود ع اة  ردية بيو التشوها  المعرلية كاالنبسا  كاالنطواء، ككظار  الضتائو كن التشوها  

  ،4103المعرلية ل ب المتعاليو بلسم التضويم مان  كمنر مو المتعا يو لي العيادا  الخافجية )السضي ل، 

بعن االضطرابا  منل )االمتئاب، الوسواس اللارل، شعوف الفرد إلس  ككربت  نتائو ا بعاث كن التشوها  المعرلية تثدل

بالعزلة، ميل  لإلنتعاف، الليام ببعن السلوميا  الع كانية، مما ترتب  بالُلهانية، كالُعصابية، كالجريمة، كتزي  شعوفه 

 دمان اإلنترن ، كاللل  االجتماعي، مما تزي  مو التأرير بالسل  علس تل ير اللا  بالجغ  الضفسي كإدمان المخ فا ، كإ
 

 السابقة: دراساتال تعقيب الباحث على 

لركاًا بيو التشوها  المعرلية ككررها لي إدمان تعا ي كج  كمو خ د استعراض ال فاسا  السابلة ي حظ الباحث 

ملل  كربت  ال فاسا  السابلة  لي متغيرا  الجضس، كالعمر، كالمستوب النلالي، كاالجتماعي، كاالاتصادل  متمنلالمخ فا   

كجود تشوي  معرلي ل ب ا لراد الم مضيو علس المخ فا ، مما ي د داللة كاضعة علس كجود ع اة بيو التشوها  المعرلية 

ال فاسا  السابلة علس المضاو الومفي اإلفتبا ي كهلا المضاو كمو حيث المضاو اعتم   كرل  كإدمان تعا ي المخ فا   

 اللل سيتم اتباع  لي هلا البعث 

بعن العوامل التي كسام  لي التشوها  المعرلية مضاا العوامل  كمو نتائو ال فاسا  السابلة يمكو االستفادة مو

الي  معاملة الوال يو، ككنما  التعل ، كمعيلا  كتل ير اللا ، كاضطراب الشخصية كالعوامل االجتماعية منلب كس ،الضفسية

نتيجة تغيرا  لي سلومياتام  اإلب اع، كريرها مو العوامل ملل  ظار  ع اة بيو التشوها  المعرلية كسلوميا  ا شخاع،

  الصعية، ملل  ظار  ع اة بالسلوك المجاد للمجتما، كالسلوك الع كاني لألشخاع ذكل التشوها  المعرلية 

كيعاكد الباحث االستفادة مو ال فاسا  السابلة مو خ د االستفادة مو ا دكا  المستخ مة ك بيعة العيضة المستا لة، 

كملل  اإلجراءا  التي سيتبعاا لي البعث العالي، كمو تفسيرها للضتائو، كحود  بيعة الع اة بيو متغيرا  ال فاسة، كملل  

سابلة لي بعن  العالي، كالبضاء علياا آخًلا لي اإلعتباف مل ما جاء  ب  ال فاسا  السابلة سيستفي  الباحث مو نتائو ال فاسا  ال

 حتس ال يكون العمل مكرًفا 
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 فروض البحث الثالث المحور: - 

 -كيفترض الباحث اآلتيب 

 اإلدمانتوج  ع اة افتبا ية دالة إحصائياً بيو التشوها  المعرلية ك -0

  )الجضس، التشوها  المعرلية ل ب الشباب تبًعا لمتغير الضوع توج  لركق دالة إحصائياً لي -4

 توج  لركق دالة إحصائياً لي التشوها  المعرلية ل ب الشباب تبًعا لمتغير مستوب التعليم  -3

 توج  لركق دالة إحصائياً لي التشوها  المعرلية ل ب الشباب تبعا لمتغير العمر الزمضي  -2

 

  وإجراءاته: البحث منهجية. 3

كع اتاا بالتشوها  المعرلية ل ب الشباب كاإلجابة علس التساؤد الرئيس للبعث  اإلدمانلتعرف علس دكالا ا البحث:منهج . 1.3

  ل ب الشباب لي المجتما السعودل؟ كللل  استخ م الباحث المضاو الومفي التعليلي  اإلدمانما الع اة بيو التشوها  المعرلية ك

مو عام، كالليو يمكو تعرضام لتعا ي المخ فا   42إلس  عام 01كون مجتما البعث مو الشباب مو يت مجتمع البحث:. 2.3

 .السعوديةكالجامعا  بمختلف مضا   المملكة العربية  الم افس

بمختلف مضا    ،اإلدمان) اشتُل  عيضة البعث مو الشباب، كالليو هم معرضيو لخطر تعا ي المخ فا  عينة البحث:. 3.3

 جوجل، لأجاب علس الملياس علس موااا التوامل االجتماعي عبر نماذج كاام الباحث بضشر الملياسالمملكة العربية السعودية، 

، شاب كشابة تم اختيافهم بطريلة عشوائية مو المجتما ا ملي للبعث مو مختلف المضا   بالمملكة العربية السعودية 031)

تبوك، كا  بلغ متوس  عمر العيضة  –اللصيم  –الباحة –نجران  -عسير -جازان –مكة المكرمة –شراية المضطلة ال–)الرياض 

  19 1سضة، كانعراف معيافل ا فه  314 

 ا ساسية ، التالي يوضح توزيا العيضة 0) كج كد

  :خصائص عينة البحث- 

 لراد عيضة البعث كلي ضوء هله المتغيرا  يلوم هلا البعث علس ع د مو المتغيرا  المتعللة بالخصائص الشخصية 

 يمكو تع ي  خصائص كلراد عيضة البعث مما هو موضح لي الج كد التاليب

 031 )ن( =العينة الدراسة موزعين وفق النوع والمؤهل الدراسي والعمر الزمنى  ( توزيع1جدول )

 المضطلة

 الضوع

 اإلجمالي

 سننك ذمر
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 130 6 9 6 18 3 6 0 0 9 4 4 20 7 23 7 0 0 8 اإلجمالي
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 -:البحث تنفيذ إجراءات. 1.3

 حساب الخصائص السيكو مترية للملياس  ،0

 علس العيضة ا ساسية  تطبي  الملياس ،4

  و االستجابا  علس كسئلة الملياسالتأم  م ،3

 البعث إجراء التعليل اإلحصائي لإلجابة علس تساؤال   ،2
 

 -: البحث أدوات. 5.3

 ملياس التشوها  المعرلية )إع اد الباحث،  0

اع  الباحث الملياس بأسلوب دلفال بع  عرض ع ة كبعاد تخص التشوها  المعرلية لتعكيم علس مجموعة مو ا خصائييو 

مضام ا  باء بمستشفس االفادة للصعة الضفسية كمستشفس الط  الضفسي، كمعلمي الم افس، ككساتلة الجامعا   اإلدمانبمجاد 

عو  ري  استمافة استلرائي كُضا باا تساؤد فئيس عو ميفية كضا تصوفك لبضود ملياسي التشوها  المعرلية كع ااتاا 

ا داة التي يتم عو  ريلاا اياس كل خلل لي كعجاء هيئة الت فيس كمو رم الومود للصوفة ابل التعكيم مو السادة  اإلدمان،ب

نظام معالجة المعلوما  للشباب كتشوه إدفام  بطريلة سلبية تثرر علس تفسيره لألح اث كالموااف كهو كح  مسببا  تعا ي 

 لية للشباب المخ فا  كيلاس بال فجة التي يعصل علياا المفعوع مو خ د اإلجابة علس ملياس التشوها  المعر

 كمف ملياس التشوها  المعرليةب  4

كبً ا كالتي  –نادًفا  –كحيانًا  –منيًرا  –هي دائًما كاختياف اجابة كاح ة مو خمسة ب ائل للتعبير ك بض ،، 49يتكون الملياس مو )

 العبافا  ، علس التوالي لكل 1-2-3-4-0تفسر دفجاتاا بـ)

 رية لمقياس التشوهات المعرفية: الخصائص السيكو مت 

 المعكميو تم تطبيل  علس العيضة للتعل  مو مضاسبت  كم ا  كربات  ماآلتيبياس لي موفت  الُمع لة مو االساتلة بع  ميارة المل

  يج  كن ت خل لي التي كن الملياس يليس ما كُع  للياس  مما يلص  بالص ق شمود الملياس مل العضامر م ق الملياسب

مو ناحية رانية؛ بعيث تكون مفاومة لكل مو يستخ ماا  كا  تم التأم  مو  كمفرداتااالتعليل مو ناحية كضوح للراتاا، 

 ياس التشوها  المعرلية مو خ دب م ق مل

كللتعرف علس م ب م ق ملياس التشوها  المعرلية لي اياس ما ُكِضا للياس  تم عرض الصوفة  . صدق المحكمين:0

كالمتخصصيو لي علم الضفس كاللياس الضفسي كالصعة س المعكميو مو كعجاء هيئة الت فيس بع د مو الجامعا  المب ئية عل

افتبا  المفردا  با بعاد لي ضوء التعريف -مضاسبتاا للعيضة-كضوح المفردا ) ك ل  مضام إب اء الركل لي م بالضفسية، 

 ،عضامر الملياس إضالة كك حلف كك تع يل ما يركن  مضاسبًا مو -اإلجرائي

كتراكح  نسبة االتفاق  كتم إجراء التع ي   الملترحة مو المعكميو كذل  للتعرف علس م ب اتفااام علس مفردا  الملياس، 

   %،011 – 11) بيضام علس م حية المفردا  للياس للتشوها  المعرلية بيو

 ب(Factor Analysis  Exploratoryالصدق باستخدام التحليل العاملي االستكشافي ) الصدق العاملي .4

، 011مكونة مو) استط عية كجرب الباحث التعليل العاملي للتعل  مو الص ق العاملي لملياس التشوها  المعرلية علس عيضة

 ،Analysis Principal Component بطريلة المكونا  ا ساسية لاوتلضوشاب كشابة 
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للتأم  كن معظم معام   االفتبا  البيضية تزي  عو Correlation Matrix بمصفولة االفتبا  كا  ُفكجع  معام   االفتبا   

كللعصود علس تكويو عاملي يمكو تفسيره تم ت كير العوامل ت كيًرا متعامً ا باستخ ام  ،التعليلممرحلة ككلس لص حية  31 1

مو التبايو الكلي للبضود،  ،%9 12س  عوامل تُفسر نسبة تبايو تراممية مل افه )إلس  كتم التومل Varimax ريلة  

)الجلف  ،، كتم تصضيف العوامل الستة باعتبافها عوامل مو ال فجة ا كلس41 4 -11 2كتراكح  ايمة الجلف الكامو للعوامل )

 الكامو كمبر مو الواح  الصعيح، حس  معياف جيتمان 

كد التالي يوضح الستة عوامل التي مشف عضاا التعليل العاملي كايم التشبعا  علس هله العوامل كايمة الجلف الكامو لكل كالج  

 عامل كنس  التبايو 

 (150)ن=قيم التشبعات على الستة العوامل لمقياس التشوهات المعرفية (2جدول )

 فام البض 
العامل 

 ا كد

فام 

 البض 

العامل 

 الناني

فام 

 البض 

العامل 

 النالث

فام 

 البض 

العامل 

 الرابا

فام 

 البض 

العامل 

 الخامس

فام 

 البض 

العامل 

 السادس

a18 .775 a31 .772 a2 .738 a28 .749 a23 .774 a8 .631 

a14 .772 a33 .720 a3 .709 a26 .747 a24 .663 a11 .612 

a17 .725 a36 .661 a4 .695 a27 .598 a19 .615 a9 .597 

a16 .675 a30 .532 a6 .614 a29 .488 a20 .442   

a15 .672 a32 .424 a1 .492       

a25 .630           

 2.26 2.44 2.60 2.75 2.85 4.55 الجلف الكامو

 8.38 9.04 9.56 10.2 10.56 16.86 نسبة التبايو

 %64.7 التبايو الكلي

بضود تليس مكون  1علي   تشبا النانيبضود تليس الشخصضة، كالعامل  1، كن العامل ا كد ا  تشبا علي  4يتجح مو ج كد )

بضود تليس مكون التعميم،  2بضود تليس مكون التفكير النضائي، كالعامل الرابا تشبا علي   1التاويو، كالعامل النالث تشبا علي  

 بضود تليس مكون التاويل كمو 3بضود كيليس مكون التفكير المنالي  كالعامل السادس تشبا علي   2كالعامل الخامس تشبا علي  

  رم كم  التعليل العاملي االستكشالي علس الص ق البضائي لملياس التشوها  المعرلية

  :ثانياً: ثبات المقياس-  

 911 1مركنباخ الباحث علس حساب ربا  الملياس باستخ ام معامل كلفا  مركنباخب اعتم  ريلة كلفا   0

 كالج كد التالي يوضح ايمة ربا  كلفا مركنباخ للملياس

 (150قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ للمقياس )ن =  (3جدول )

 معامل النبا  المكونا 

 0.856 الشخصضة

 0.810 التاويو
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 0.812 التفكير النضائي

 0.744 التعميم

 0.644 التفكير المنالي

 0.769 التاويل  

، بركان –سبيرمان حساب االفتبا  بيو كبعاد الملياس، رم ُمعع  بمعام   االفتبا  بمعادلة  الضصفيةب تم   ريلة التجزئة  4

 العيضة كمو هضا تبيو ان الملياس مضاس  ل ستخ ام كللتطبي  علس  التاليبكهلا ما يوضع  الج كد 

 (150معامالت الثبات لألبعاد بطريقة التجزئة النصفية )ن =  (1جدول )

 النبا معامل  المكونا 

 0.800 الشخصضة

 0.768 التاويو

 0.807 التفكير النضائي

 0.771 التعميم

 0.710 التفكير المنالي

 0.623 التاويل  

 كبما كن نتائو الص ق كالنبا  دالة إحصائيا لان الملياس جاهز ل ستخ ام علس عيضة البعث ا ساسية 
 

 بحثالــ جنتائ. 1

 عرض وتحليل نتائج البحث 

  الباحث مقياس التشوهات المعرفية من إعداده وتطبيقه على عينة البحث األساسية  استخدموللكشف عن صحة الفروض

 (1( شاباً وشابة حسب الجدول رقم )130والمكونة من )

 :الفرض األول 

توج  ع اة افتبا ية دالة إحصائيًا بيو التشوها   "بالضسبة للفرض ا كد مو لركض البعث كاللل يضص علس ما يليب 

الشباب  ل باإلدمان ككللتعل  مو معة الفرض اام الباحث بعساب معامل االفتبا  بيو التشوها  المعرلية  اإلدمانالمعرلية ك

 كيتجح ذل  لي الج كد التاليب    معامل افتبا  بيرسونبعساب 

 (130)ن =  اإلدمانبوعالقته  معامالت االرتباطات بين التشوهات المعرفية لدى الشباب (5جدول )              

 معامل االفتبا  المعرلية اإلدمانالتشوها          

 *0.856 الشخصضة

 *0.810 التاويو

 *0.812 التفكير النضائي

 *0.744 التعميم
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 معامل االفتبا  المعرلية اإلدمانالتشوها          

 *0.645 التفكير المنالي

 *0.719 التاويل

 (0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.01** تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى )

 

،، كهو افتبا  داد إحصائيًا 560.8تساكل ) اإلدمانك الشخصضةيتجح مو الج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

كن   ،1) كمما يتجح مو الج كد .اإلدمانك بيو الشخصضة،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية 10 1عض  مستوب )

،، كهلا ي د 10 1،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  مستوب ).8100تساكل ) اإلدمانك التاويوبلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

التفكير كيتجح مو الج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو .اإلدمانك التاويو ع اة افتبا ية  ردية بيوعلس كجود 

،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية 10 1،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  مستوب )0.812تساكل ) اإلدمانك النضائي

تساكل  اإلدمانك التعميمالج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو يتجح مو  اإلدمانك التفكير النضائي بيو  ردية

  اإلدمانك التعميم بيو ،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية10 1،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  مستوب )0.744)

،، كهو افتبا  داد 0.645تساكل ) اإلدمانك التفكير المنالييتجح مو الج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

مما يتجح مو الج كد  اإلدمانك التفكير المنالي بيو ،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية10 1إحصائيًا عض  مستوب )

،، 10 1مستوب )،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  .7190تساكل ) اإلدمانك التاويلالساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

  اإلدمانك التاويل بيو كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية

 :الفرض الثاني 

بالضسبة للفرض الناني مو لركض البعث، كاللل يضص علس ما يليب " توج  لركق دالة إحصائيًا لي التشوها  المعرلية      

متوسطي دفجا  عيضة كللتعل  مو معة الفرض اام الباحث بعساب ايمة ) ، للملافنة بيو  ل ب الشباب تبًعا لمتغير الضوع " 

 ، كيتجح ذل  مو الج كد التاليبال فاسة مو اللموف كاإلناث لي متغير التشوها  المعرلية

غير التشوهات قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات عينة الدراسة من الذكور واإلناث في مت( 1جدول )

 (130المعرفية ن = )

 العدد النوع بعاداأل م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 مستوى الداللة

1 
 الشخصضة

 

 5.38 14.48 73 ذموف
5.11 

0.01 

 3.55 10.26 57 إناث لصالح اللموف

2 
 التاويو

 

 4.17 13.81 73 ذموف
3.46 

0.01 

 3.94 11.32 57 إناث لصالح اللموف

 التفكير النضائي 3
 4.38 12.12 73 ذموف

4.13 
0.01 

 3.47 9.19 57 إناث لصالح اللموف
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 العدد النوع بعاداأل م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 مستوى الداللة

 التعميم 4
 3.40 11.68 73 ذموف

4.90 
0.01 

 2.96 9.35 57 إناث لصالح اللموف

 التفكير المنالي 5
 3.38 10.34 73 ذموف

2.57 
0.01 

 2.33 7.77 57 إناث لصالح اللموف

 التاويل 6
 3.09 7.32 73 ذموف

2.57 
0.01 

 2.42 6.04 57 إناث لصالح اللموف

 

، بيو دفجا  متوسطي عيضة ال فاسة 10 1دل  نتائو الج كد الساب  كن  توج  لركق ذا  داللة إحصائيًا عض  مستوب داللة )

  اللموف كمنر لي التشوها  المعرلية مو اإلناث التشوها  المعرلية لصالح اللموف، كهلا يعضي كن  ليمو اللموف كاإلناث 

 :الفرض الثالث 

بالضسبة للفرض النالث مو لركض البعث كاللل يضص علس ما يليب " توج  لركق دالة إحصائيًا لي التشوها  المعرلية ل ب 

هلا الفرض، ، للتعل  مو معة One Way ANOVAكاستخ م الباحث اختباف ) الشباب تبًعا لمتغير مستوب التعليم " 

،، للمتغير المستلل مستوب التعليم، كالمتغير التابا التشوها  One Way ANOVAكيُوضح الج كد التالي نتائو اختباف )

  المعرلية 

 130البيانات الوصفية للتشوهات المعرفية تبًعا لمتغير مستوى المؤهل الدراسي ن = (1جدول )

 المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  العدد المؤهل الدراسي المتغير

 الشخصضة

 3.41 14.38 56 رانول

 4.65 12.72 39 بكالوفيوس

 6.34 10.73 35 دفاسا  عليا

 التاويو

 

 3.34 13.50 56 رانول

 4.08 13.32 39 بكالوفيوس

 4.90 11.22 35 دفاسا  عليا

 التفكير النضائي

 4.41 12.24 56 رانول

 3.95 10.89 39 بكالوفيوس

 4.01 9.34 35 دفاسا  عليا

 التعميم

 2.98 11.71 56 رانول

 3.14 10.77 39 بكالوفيوس

 3,78 9.46 35 دفاسا  عليا
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 المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  العدد المؤهل الدراسي المتغير

 التفكير المنالي

 2.54 10.24 56 رانول

 3,43 9.51 39 بكالوفيوس

 3.19 7.83 35 دفاسا  عليا

 التاويل

 2.83 7.88 56 رانول

 2.51 6.62 39 بكالوفيوس

 2.98 5.76 35 دفاسا  عليا

 

يوضح الج كد الساب  المتوسطا  كاالنعرالا  المعيافية لعيضة ال فاسة لي التشوها  المعرلية تبًعا لمتغير مستوب المثهل 

 ال فاسي

( لداللة الفروق في التشوهات المعرفية تبًعا لمتغير One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) (8جدول )

 (130المؤهل الدراسي   ن =)مستوى 

 البيان المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الشخصضة

 138.460 2 276.919 بيو المجموعا 
5.710 

 
 24.247 127 3079.358 داخل المجموعا  004.

  129 3356.277 المجموع

 التاويو

 

 3.918 67.366 2 134.732 بيو المجموعا 

 

 

.022 

 
 17.195 127 2183.737 داخل المجموعا 

  129 2318.469 المجموع

 التفكير النضائي

 87.151 2 174.301 بيو المجموعا 
5.131 

 

.007 

 
 16.987 127 2157.307 داخل المجموعا 

  129 2331.608 المجموع

 التعميم

 52.958 2 105.916 بيو المجموعا 
4.834 

 

.009 

 
 10.954 127 1391.192 داخل المجموعا 

  129 1497.108 المجموع

 التفكير المنالي

 63.400 2 126.801 بيو المجموعا 
6.648 

 

.002 

 
 9.537 127 1211.169 داخل المجموعا 

  129 1337.969 المجموع

 003. 6.203 47.525 2 95.051 بيو المجموعا  التاويل
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 البيان المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 7.662 127 973.072 داخل المجموعا 

 138.460 129 1068.123 المجموع

 

، لي التشوها  المعرلية تبًعا لمتغير 10 1دل  نتائو الج كد الساب  كن  توج  لركق ذا  داللة إحصائيًا عض  مستوب داللة )

متع دة مو كجل تع ي  الفركق بيو المتوسطا  مستوب المثهل ال فاسي، كللتعل  مو اتجاها  الفركق كإجراء ملافنا  بع ية 

 ، كنتائو الج اكد التالية تبيو ذل  LSD testلي المستويا  الن رة للمثهل ال فاسي لل  تم استخ ام اختباف )

 الشخصنة .1

 (130)ن= الشخصنةلمتغير  بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (9جدول )

 دفاسا  عليا متوس  رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 **3.64 1.65  14.38 رانول الشخصضة

 1.99   12.72 بكالوفيوس

    10.73 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

 بيما يلالساب  يتجح مو الج كد 

 ، لي الشخصضة بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 .لي الشخصضة

 .، لي الشخصضةدفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوسيمي للشباب )ال توج  لركق بيو المستوب التعل ●
 

 التهوين .2

 (130ن=) التهوينلمتغير  بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (10جدول )

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 

 التاويو
 **2.828 0.18  13.50 رانول

 *2.09   13.32 بكالوفيوس

    11.22 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )       
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 بيما يليتجح مو الج كد الساب  

 التاويو ، لي بكالوفيوسللشباب )رانول،، المستوب التعليمي )ال توج  لركق بيو المستوب التعليمي  ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التاويو لي 

، لصالح المستوب اسا  عليادف،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوستوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 .التاويو ، ليبكالوفيوسالتعليمي للشباب )
 

 التفكير الثنائي .3

 (130ن=) الثنائي التفكيرلمتغير  بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test)نتائج اختبار ) (11جدول )

 دراسات عليا متوسط ثانوي المتوسط المجموعات المتغير

 الثنائيالتفكير 

 **2.89 1.34  12.24 ثانوي

 1.55   10.89 بكالوريوس

    9.34 دراسات عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-(    0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

 بيما يليتجح مو الج كد الساب  

 التفكير النضائي ، لي بكالوفيوسللشباب )رانول،، المستوب التعليمي )ال توج  لركق بيو المستوب التعليمي  ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التفكير النضائي لي 

 .التفكير النضائي، لي دفاسا  علياالتعليمي للشباب )،، المستوب بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 التعميم .1

 التعميملمتغير  التعليم بالنسبةبين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات  LSD test)نتائج اختبار ) (12جدول )

 (130ن=)

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 التعميم

 **2.25 0.94  11.71 رانول

 1.30   10.77 بكالوفيوس

    9.46 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )      
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 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

 التعميم ، لي بكالوفيوسالتعليمي )ال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب  ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التعميم لي 

 .التعميم، لي دفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●
 

 التفكير المثالي .5

ن=  التفكير المثاليلمتغير   بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (13جدول )

(130) 

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 التفكير المنالي

 **2.40 0.72  1.24 رانول

 **1.68   9.51 بكالوفيوس

    7.83 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

 التفكير المنالي ، لي بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التفكير المنالي لي 

، لصالح المستوب دفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوستوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 .التفكير المنالي، لي وسبكالوفيالتعليمي للشباب )
 

 التهويل .1

 (130ن= ) التهويللمتغير   بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (11جدول )

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 التاويل

 **2.12 *1.26  7.88 رانول

 0.86   6.62 بكالوفيوس

    5,76 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )      
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 :يما يليتضح من الجدول السابق 

المستوب التعليمي لصالح  التاويل، لس بكالوفيوستوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التاويل للشباب )رانول، لي 

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التاويل لي 

 .التاويللي  ،دفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 

 رابعالفرض ال: 

 التشوها  المعرلية لي إحصائيًا دالة لركق توج  " :يلي ما علس يضص كاللل البعث لركض مو الرابا للفرض بالضسبة

، للتعل  مو معة هله الفرضية، One Way ANOVAاستخ م الباحث اختباف ). "الزمضي العمر لمتغير تبًعا الشباب ل ب

، كالمتغير التابا التشوها  الزمضي العمر،، للمتغير المستلل One Way ANOVAنتائو اختباف )كيوضح الج كد التالي 

 المعرلية 

 (130)ن =  الزمني العمر لمتغير تبًعا للتشوهات المعرفية الوصفية البيانات( 15) جدول                     

 المعيافباالنعراف  المتوس  العسابس الع د الزمضس العمر المتغير

 الشخصضة

18-15 38 16.58 5.39 

19-21 43 11.86 4.78 

22-24 49 10.24 2.98 

 التاويو

 

18-15 38 14.55 3.87 

19-21 43 11.53 4.51 

22-24 49 12.33 3.86 

 النضائي التفكير

18-15 38 13.18 4.54 

19-21 43 10.26 3.86 

22-24 49 9.53 3.63 

 التعميم

 

18-15 38 12.42 3.24 

19-21 43 9.84 3.52 

22-24 49 10.02 2.97          

 المنالي التفكير
18-15 38 10.79 3.10 

19-21 43 8.70 3.14 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            453   

 ISSN: 2706-6495 

 
 المعيافباالنعراف  المتوس  العسابس الع د الزمضس العمر المتغير

22-24 49 8.45 3.01 

 التاويل

18-15 38 8.71 3.14 

19-21 43 5.95 2.32 

22-24 49 5.94 2.38 

 

 العمر مستوب لمتغير تبًعا المعيافية لعيضة ال فاسة لي التشوها  المعرليةيوضح الج كد الساب  المتوسطا  كاالنعرالا   

 الزمضي

 لمتغير تبًعا التشوهات المعرفية في الفروق لداللة (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج 11 رقم جدول

 (130)ن =  الزمني العمر مستوى

 البيان المتغير
مجموع 

 المربعا 

دفجا  

 العرية

متوس  

 المربعا 
 ال اللة ايمة ف

 الشخصضة

 23.15 448.39 2 896.70 بيو المجموعا 

 

0.001 

 19.36 127 2459.48 داخل المجموعا  

  129 3356.27 المجموع

 التاويو

 

 5.85 97.80 2 195.60 بيو المجموعا 

 

0.01 

 16.71 127 2122.86 داخل المجموعا  

  129 2318.46 المجموع

 النضائيالتفكير 

 9.64 153.75 2 307.50 بيو المجموعا 

 

0.01 

 15.93 127 2024.10 داخل المجموعا  

  129 2331.60 المجموع

 التعميم

 7.97 83.50 2 167 بيو المجموعا 

 

0.01 

 10.47 127 1330.10 داخل المجموعا  

  129 1497.10 المجموع

 التفكير المنالي

 0.01 7.095 67.23 2 134.46 المجموعا بيو 

 9.47 127 1203.50 داخل المجموعا  

  129 1337.96 المجموع

 التاويل

 0.01 15.13 102.79 2 205.58 بيو المجموعا 

 6.79 127 862.53 داخل المجموعا 

  129 1068.12 المجموع
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، لس التشوها  المعرلية تبًعا لمتغير 10 1إحصائيًا عض  مستوب داللة ) توج  لركق ذا  داللةدل  نتائو الج كد الساب  كن  

كللتعل  مو اتجاها  الفركق كاجراء ملافنا  بع ية متع دة مو كجل تع ي  الفركق بيو المتوسطا  لي  مستوب العمر الزمضي

 التالية تبيو ذل  ، كنتائو الج اكد LSD testلل  تم استخ ام اختباف ) الزمضي للعمرالمستويا  الن رة 

 الشخصنة  .1

 (130)ن =  الشخصنة لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) ) اختبار نتائج (11) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوس  المجموعا  المتغير

 *6.34 *4.72  16.58 18-15 الشخصضة

19-21 11.86   1.62 

22-24 10.24    

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل (0.05) ** مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل *

 يليبيتجح مو الج كد الساب  ما 

لي الشخصضة لصالح الشباب ذكل  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 01-01 الفئة العمرية

لي الشخصضة لصالح الشباب ذكل  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 42-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  42-01الفئة العمرية 

 .لي الشخصضة 42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 

 التهوين .2

 (130التهوين) ن =  لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) ) اختبار تائجن (18) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوس  المجموعا  المتغير

التفكير 

  النضائي

18-15 14.55   3.02* 2.22* 

19-21 11.53    0.8 

22-24 12.33       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل (0.05) ** مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل *

 يليبيتجح مو الج كد الساب  ما 

لصالح الشباب ذكل  التاويولي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

لصالح الشباب ذكل  التاويولي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 
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 .لي التاويو 42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 

 الثنائي التفكير .3

 (130) ن =  التفكير الثنائي لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) اختبار تائج( ن19) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوسط المجموعات المتغير

التفكير 

  النضائي

18-15 13.18   2.92* 3.65* 

19-21 10.26     0.73 

22-24 9.53       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل (0.05)  **مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل

 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

لصالح الشباب التفكير النضائي لي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01ذكل الفئة العمرية 

لصالح الشباب التفكير النضائي لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01ذكل الفئة العمرية 

  التفكير النضائيلي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 

 التعميم .1

 (130)ن =  التعميم لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) ) اختبار نتائج( 20) جدول  

 24-22 21-19 15-18 المتوسط المجموعات المتغير

 يمعمالت

18-15 12.42   2.58* 2.4* 

19-21 9.84     0.18 

22-24 10.02       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل ** (0.05) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل*

 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

الشباب ذكل  لصالحالتعميم لي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

الشباب ذكل  لصالحالتعميم لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

 التعميم لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●
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 المثالي التفكير .5

 (130) ن =  التفكير المثالي لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين (LSD test) اختبار نتائج (21) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوسط المجموعات المتغير

التفكير 

 المنالي

18-15 10.79   2.09 2.34 

19-21 8.7     0.25 

22-24 8.45       

 (0.01) مستوب عض  إحصائيًا دالة لركق كجود علس ت د --** (0.05) مستوب عض  إحصائيًا دالة لركق كجود علس ت د *

 يلي:يتضح من الجدول السابق ما 

  لصالح الشباب  التفكير المناليلي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية

  01-01ذكل الفئة العمرية 

  لصالح الشباب  التفكير المناليلي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية

  01-01ذكل الفئة العمرية 

  التفكير المناليلي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية. 

 

 التهويل. 1

 (130)ن =  التهويل لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين (LSD test) اختبار نتائج( 22) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوس  المجموعا    

 التاويل

18-15 8.71   2.76* 2.77* 

19-21 5.95     0.01 

22-24 5.94       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل ** - (0.05) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل *

 يليبيتجح مو الج كد الساب  ما 

الشباب ذكل  لصالحالتاويل لي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

الشباب ذكل  لصالحالتاويل لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

 التاويل لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●
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 :البحث نتائج مناقشة .2.1

 الضتائو السابلة يتجح ما يأتيبكباستلراء 

، ككن نتائو الفركض جاء  ُمعبرة عما يا ف اإلدمانتوج  ع اة افتبا ية  ردية دالة إحصائيًا بيو كبعاد التشوها  المعرلية ك 

 تعليل  كعما تجاكب عض  تساؤال  البعث إلس  البعث

المعرلية المشوهة كخامة للشباب  كمما سب  تفرز لضا الباحث ضركفة تع يل الم فما   يرتأبككللًا لضتائو البعث العالي  

علس تعا ي المخ فا  شخصية رير سليمة رير متواللة ما المجتما بصوفة  اإلدمانالع اة الطردية بيو التشوها  المعرلية ك

شوها  المعرلية ، التي كم   علس ع اة التBarriga,2000سليمة حاملة لسما  الم مو المشوه لكريًا كهلا يتف  ما دفاسة) 

، التي كم   علي كن التشوها  المعرلية تثرر علس المشك   السلومية   Meller&etalكدفاسة )  ،بالمشك    السلومية للفرد

كدفاسة الباضساكل التي كم   علس كن االتجاه نعو تعا ي المخ فا  يكون  ،كخامة إدمان  تعا ي المخ فا  ل ب المراهليو

ليج  معالجة التشوها  المعرلية إلدمان تعا ي المخ فا  ل ب لئا  الشباب  نام عماد  ،ية للفرداناإلدمبسب  المعتل ا  

المجتما السعودل بصفة خامة ل ب  كن يتصفون بالس مة الفكرية، كالبع  عو ا لكاف السلبية كالتشوها  المغلو ة، كالع  مو 

ام لضيا  تع يل السلوك المعرلي، كنبل ا لكاف رير العل نية المرتبطة انتشاف ا لكاف، كالم فما  المعرلية المشوهة  باستخ 

  ، كذل  لمساع ة الشباب علس التعامل ما المعتل ا  اإليجابية، كالبع  عو الم فما  رير العل نيةاإلدمانب
 

 : الباحث واجهت التي الصعوبات  .3.1

علس موااا التوامل االجتماعي مو خ د تصميم نماذج اضطراف الباحث بسب  بُع  بعن كلراد العيضة لوضا الملياسيو   0

 جوجل 

 العلمية ع م كلرة المراجا   4

 

 : والمقترحات التوصيات. 5

 . التوصيات1.5

 إللاء الجوء علس تكويو ا لكاف اإليجابية   0

 اإلنصا  للشباب، كمضعام كاتًا كاهتماًما   4

 كضا اواع  كاضعة ل لتزام بالصعة العامة بالم افس كالجامعا  كالمثسسا      3

 عل  ن كا  توعوية للع  مو إدمان تعا ي المخ فا   2

 عل  معاضرا  تنليفية للع  مو التشوها  المعرلية كتعزيز كنما  التفكير اإليجابي  1
 

 :مستقبلية لدراسات المقترحات. 2.5

 ية لي تع يل ا لكاف السلبية فشاداإلالبرامو دفاسة تجريبية عو لعالية  -0

 دفاسة كماديمية لتع يل اتجاها  الط ب إلدمان تعا ي المخ فا   -4

 التعليمية بضاء مضاهو دفاسية تعليمية سلومية خللية اجتماعية لي الم افس كالمثسسا   -3

 معرلي لس تكويو االتجاها  تضمية الوالء الو ضي مو خ د الترميز علس البع  ال كماديمية ليإجراء دفاسة  -2

  بخصائص ديموررالية متضوعة مرتبطة بإدمان المخ فا دفاسا  مي انية مرتبطة  -1
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 المراجع العلمية:. 1

 المراجع العربية:. 1.1

   ال اف العربية للضشر كالتوزيا الع ج الضفسي المعرلي السلومي الع يث،  0992إبراهيم، عب  الستاف  )

المسان ة االجتماعية ممتغير كسي  لي الع اة بيو التشوها  المعرلية كمعضس  ، 4101معمود كحم   )كبو شاكيش، معم  

   جامعة ا اصس [رير مضشوفة دمتوفاهك ركحة ] العياة ل ب المترددا  علس بي  ا مان بغزة

فسالة ماجستير ]،  كنما  التشوها  المعرلية ل ب مرضس الشلل الرعا  )بافمضسون، 4140بكرل، زيض ، كالضوبي معم   )

   جامعة جضوب الوادل [رير مضشوفة

ية م اللة تشخيصية للتضبث باالتجاه نعو اإلدمان،  المعتل ا  4101الباضساكل، كحم  مماد عب  الوهاب، كرضيم، كائل ماهر  )

 .58-42،(1)12 ،مجلة العلوم التربوية كالضفسيةا ي ل ب عيضة مو المراهليو  التع

   الع ج المعرلي كاالضطرابا  االنفعالية، ترجمةب مصطفس عادد 4111بي  كفكنب 

فسالة ] التشوها  المعرلية كع اتاا بالع كان ل ب م مضي المخ فا  بمستشفس ا مل بج ة،  4103العافري، ليصل  )

  عب  العزيز  جامعة المل  [رير مضشوفة ماجستير

، داف حام  للضشر إدمان المخ فا  كالكعوليا  ككسالي  الع ج،  4104العراحشة، كحم  حسو، كالجزازل، ج د علي  )

 كالتوزيا 

  داف بوكالع اا  االجتماعية للشباب بيو دفدشة اإلنترن  كالفيس ،  4100ح كة، معم  السي ، كعب  العا ي، فجاء علس  )

 المعرلة الجامعية 

   داف المعرلة للضشر مظاهره كع ج  اإلدمان،  4103ال مردا ، عادد  )

،  التشوها  المعرلية كع اتاا بسمة االنطواء كاالنبسا  ل ب متعا ي المخ فا  4103)العزيز  السضي ل، خال  عب  

 جامعة نايف ا مضية   [فسالة ماجستير رير مضشوفة] كالمتعاليو

،  التشوها  المعرلية كموفة الجسم لي ضوء بعن المتغيرا  ال يموررالية ل ب عيضة مو 4140الشالعي، كحم  حسيو  )

 .(112)3 المجلة المصرية لل فاسا  الضفسية، لبة جامعة حلوان، 

ية الضفسية كللًا التشوها  المعرلية كع اتاا باالتجاها  نعو الزكاج كالرلاه،  4140مباح، فنيو كحم  عب  الرحمو  )

 جامعة الضجاح الو ضية  [مضشوفةفسالة ماجستير رير ] للعاال  الزكاجية لي معالظا  شماد الجفة الغربية

 اإلفشادالضفسي، مرمز  اإلفشاد،  ملياس التشوها  المعرلية للشباب الجامعي، مجلة 4101م ح ال يو، لمياء عب  الرازق  )

  114-110،، 20الضفسي، جامعة عيو شمس، )

 30المجلة المصرية لل فاسا  الضفسية،،  اللماء النلالي كع ات  بكل مو االرتراب كالتشوها  الفكرية، 4140عادد الع د  )

(111)  

   داف الرشاد الع ج المعرلي السلوميب كسس كتطبيلا ،  4111عادد عب  هللا  )

،  ضغو  ا اران كالتشوياا  المعرلية كع اتاما باالتجاه نعو تعا ي المواد المثررة نفسياً 4101عب  المضعم، كلي  م ح  )

 .375 - 278 ،(9) ،داب كالعلوم اإلنسانيةمجلة ملية اآلل ل ع د مو المراهليو  
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،  نملجة الع اا  السببية بيو 4144ليح  )عب  الواح ، لا مة الزهراء، عب  الباس ، المصرل، لا مة الزهراء معم  م

  .477-397 ،المجلة التربوية بكلية التربيةالتشوها  المعرلية كإعااة اللا  كالتشاؤم ال لاع ل ب   ب جامعة حلوان، 

 ةرزةب دفاسالتشوها  المعرلية كع اتاا بمعضس العياة ل ب المراهليو لي اطاع  ، 4101العصاف، إس م كسامة معمود  )

 الجامعة اإلس مية بغزة[  ااع ة داف المضظومة  ،]فسالة ماجستيرملافنة 

   داف المعافف باللاهرة علم نفس الفسيولوجي،   0991عكاشة، كآخركن  )

   مكتبة ا نجلو المصرية التفكير علم كتعلم كحل للمشك  ،  4101) رانم، معم  حسو 

،  التشوها  المعرلية ل ب المراهليو كع اتاا ببعن المتغيرا  الشخصية "دفاسة ملافنة 4111مامل، كميمة مصطفس  )

 .73-27 ،(51)01المجلة المصرية لل فاسا  الضفسية،بيو الجضسيو"  

    مكتبة ا نجلو المصريةإدمان المخ فا  كالمسكرا  بيو الوااا كالخياد،  4100معم ، حسو لتعي  )

،  كااا التشوها  المعرلية ل ب   ب بكالوفيوس الخ مة االجتماعية كتصوف ملترح مو 4109معم ، شيريو معمود  )

 .336-277 ،(61)6 ،مجلة الخ مة االجتماعيةمضظوف خ مة المجتما لمواجاتاا، 

فسالة ] يو لي معالظة الكركالتشوها  المعرلية كع اتاا بالض م الموافي ل ب الممرض،  4101المطافنة، زياد تيسير  )

   جامعة مثتة [ماجستير رير مضشوفة

 https://www.un.org/ar/global-issues/youth،   اجايا عالميةب الشباب  4101مضظمة ا مم المتع ة  )

 ،  التلرير السضول للم ير اإلاليمي  المكت  اإلاليمي للشرق المتوس  4101مضظمة الصعة العالمية  )

  مكت  ا مم المتع ة المعضي المعايير ال كلية لع ج اضطرابا  تعا ي المخ فا ،  4109ة العالمية  )مضظمة الصع

  بالمخ فا  كالجريمة 
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