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Abstract: 

The current research problem is determined by the 

following question: (To what extent does the program 

based on belief in the justice of the world affect the 

reduction of the level of oppressive thinking among the 

displaced women?).The researchers used the 

experimental approach to achieve the research objectives 

which states the following, Identifying the level of 

oppressive thinking of displaced women.,Building a 

program based on a belief in the justice of the world in 

reducing the level of the oppressive thinking among the 

displaced women.,Recognizing  the effectiveness of the 

program based on the belief in the justice of the world in 

reducing the level of  the oppressive thinking of 

displaced womenThe research community consisted of 

(1861) displaced women  from Al Anbar province  / 

Ramadi / Kilo 18 K.M. camp. The researchers useds 

experimental design for both experimental and control 

groups and randomly selected (50) displaced women for 

the experimental group and  (25) ) displaced women for 

the control group The following results have been 

shown:- Some displaced women have oppressive 

thinking.There are statistically significant differences 

between the average of the experimental group and the 

control group on the level of the oppressive thinking in 

favor of the control group.To complete the current 

research, the researchers have found a set of conclusions, 

recommendations and suggestions 
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 مشكمة البحث :
إّف فكرة إنسانية الناس ال تتضح إال بقدر سعييـ إلحقاؽ العدالة في حياة بعضيـ البعض , 
والظمـ واالضطياد بالرغـ مف قوتو يظؿ خيارًا مؤقتًا أماـ شوؽ البشرية الدائـ لمعدالة , وتشير 
بحوث عمـ النفس المتعمقة بمواجية التيديدات وأشكاؿ االضطياد وأوجو الخسارة وأساليب 

غمب عمييا في أوقات المحف واألزمات إلى وجود حاجتيف لمتفسير مختمفتيف . الحاجة الت
األولى , تنتج مف الرغبة في إدراؾ شيء ما في وضع عدائي مكروه وغير مريح عمى أنو 
ف مثؿ ىذه التفسيرات اإليجابية تكوف أكثر  وضع إيجابي أو عف خبرات اجتماعية إيجابية , وا 

الفرد بالمرونة في نمط تفكيره واتسـ بالتسامح والغفراف مع االخريف , والحاجة تواترًا كمما امتاز 
الثانية ىي الرغبة في إيجاد معنى لتفسير مواقؼ الظمـ واالضطياد وعدـ المساواة ) كحيمة , 

( وتقترح العديد مف النظريات النفسية تفسيرات حوؿ ردود فعؿ انتياؾ  ٖٖ, ص  ٕٗٔٓ
( ىي األكثر تأثيرًا ,  Lerner , 1966لـ العادؿ التي قدميا ليرنر ) العدالة إف فرضية العا

والتي تشير إلى أف الناس بحاجة إلى اإليماف في عالـ عادؿ يحصؿ فيو الجميع عمى ما 
يستحقونو , ويستحقوف ما يحصموف عميو , ويمكنيـ ىذا االعتقاد مف التعامؿ مع بيئتيـ 

مة وبالتالي يؤدي االعتقاد بعدالة العالـ وظائؼ تكيفية االجتماعية كما لو كانت مستقرة ومنظ
ميمة , ونتيجة لذلؾ فإف الناس لدييـ حافز قوي لمدفاع عف إيمانيـ بعدالة العالـ عندما 
يتعرض ىذا االعتقاد إلى التيديد كالتعرض لالضطياد والظمـ سواء تعرضوا لو ىـ أنفسيـ أـ 

ذا  كاف مف غير الممكف رفع الظمـ واالضطياد في شاىدوه وىو ُيماَرس عمى االخريف , وا 
الواقع المعاش , فإف الناس يستعيدوف اعتقادىـ بعدالة العالـ عمى المستوى اإلدراكي المعرفي 
, مف خالؿ إعادة تقييـ الوضع بما يتماشى مع إيمانيـ بعدالة العالـ وتسمى ىذه العممية 

 , Assimilation of injustice  (Lerner & Simmonsالمعرفية باستيعاب الظمـ  
( وبناًء عمى ذلؾ فإف القمؽ والتوتر الذي ييدد اعتقادنا بعدالة العالـ ,  210 , 203 , 1966

إنما ىو باألساس ميكانـز دفاعي لمتكيؼ والذي يخدـ في النياية جعؿ العالـ يبدو في تصورنا 
أف نحقؽ األىداؼ بعيدة المدى ,  عالمًا مستقرًا وُمنظًَّما ويمكف التنبؤ بو وبأحداثو ونستطيع

وكنتيجة لذلؾ فإف األفراد الذيف لدييـ اعتقاد قوي في عدالة العالـ سيقوموف في كثير مف 
األحياف وبصورة غير واعية بالدفاع عف إيمانيـ ىذا عندما يكوف ميددًا عف طريؽ التعرض 

ر عالمة النفس دلبرت ) لالضطياد والظمـ والمعاناة التي ىي في تصورىـ ال يستحقونيا وتشي
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Dalbert . 1999   إلى أف ىناؾ نوعيف مف االعتقاد في عدالة العالـ , األوؿ ىو االعتقاد )
بعدالة العالـ الشخصي , الذي ينص عمى اف األفراد يستحقوف ما يحصموف عميو. والثاني 

ا يحصموف عميو , االعتقاد بعدالة العالـ العاـ, الذي ينص عمى اف األفراد االخريف يستحقوف م
وتبدوا معتقدات العالـ العادؿ بيف النوعيف مترابطة مف الناحية النظرية لكنيا تختمؼ مف 
الناحية النفسية إذ تشير الدراسات النفسية إلى أف االعتقاد بعدالة العالـ الشخصي ىو أكثر قوة 

مؤشرات النفسية بما في التكيؼ مف االعتقاد بعدالة العالـ , وىو أكثر مساىمة في التنبؤ بال
ة وزيادة الرضا عف اإلضطياديفي ذلؾ تخفيض أعراض االكتئاب والضغوط النفسية واألفكار 

 Hafer( . وفي نفس السياؽ أشار ىارفرد و كوري )  Dalbert , 1999  79-98الحياة ) 
& corry , 1999  إلى اف األفراد الذيف يؤمنوف بعدالة العالـ الشخصي, فإف إيمانيـ ىذا )

قد يساعد عمى التخفيض مف شعورىـ بالكرب والظمـ واالضطياد, وذلؾ عف طريؽ إسناد 
أسباب األحداث المؤلمة التي يواجيونيا في حياتيـ إلى الذات, بداًل مف عزوىا لمعالـ 

ف الشعور بالظمـ واالضطياد  وفي المقابؿ فإف األفراد الخارجي, مما يساعد عمى التخفيؼ م
 اإلضطياديالذيف لدييـ إيماف ضعيؼ بعدالة العالـ , قد يترؾ األفراد عرضة لمتفكير 

( . وبناًء  Hafer & corey , 1999 , 189 – 204والشعور بالحيؼ والكرب والضيؽ ) 
ر الذي يتركو معتقدات العالـ عمى ما تقدـ فإف مشكمة البحث الحالي تتجمى في مدى األث

, وفقًا لبرنامج أعده الباحثاف في ىذا الخصوص قائـ  اإلضطياديالعادؿ في تخفيض التفكير 
عمى تنشيط معتقدات العالـ العادؿ لدى النساء النازحات في محافظة األنبار , وذلؾ باالعتماد 

لعالـ العادؿ تمثؿ ميكانـز عمى االدبيات والدراسات السابقة التي اشارت إلى اف معتقدات ا
دفاعي ايجابي يحسف مف الرفاىية النفسية وابعاد الصحة النفسية لألفراد, اف حصيمة ما 
توصمت إليو جميع ىذه الدراسات اشارة إلى اف األفراد الذيف لدييـ تفكير اضطيادي يفسروف 

مع معتقداتيـ  االحداث وعزوا اسباب الظمـ واالضطياد الواقع عمييـ بالشكؿ الذي يتطابؽ
بعدالة العالـ , فأما اف يقروا بوجود الظمـ واالضطياد في موقؼ معيف ويحاولوا استعادة 
العدالة التي انتيكت واما اف يقرو بعجزىـ وقمة حيمتيـ ومحدودية قدراتيـ عمى الرغـ مف 

يسبغوا العدالة اعتقادىـ بوجود الظمـ , واما اف ينتظروا تحقيؽ العدالة االليية مستقباًل واما اف 
عمى الظمـ واالضطياد ويقنعوا انفسيـ اف ضحايا الظمـ يستحقوف ما يحصؿ ليـ بسبب 
افعاليـ وخصائصيـ الشخصية , وتعبر كؿ ىذه االحتماالت عف دافعية الفرد لتأسيس منظور 
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مستقر عف بيئتيـ , ويعتمد ظيور اي مف ىذه االحتماالت عمى طبيعة العوامؿ الموقفية 
لألفراد, وعمى ىذا االساس يصبح االعتقاد بعدالة العالـ وىمًا ايجابيًا يدفع الناس  والشخصية

ويحسف لدييـ  اإلضطيادينحو الشعور باألماف والثقة والمساواة ويخفض لدييـ التفكير 
الصحة النفسية, اذ اف إيماف األفراد بعالـ عادؿ يثقوف بو بعدالة وانصاؼ االخريف ليـ 

ترداد العدالة ولو نفسيًا سواء كاف ذلؾ بالموـ الذات جزئيًا لتقميؿ مف اىمية ويسعوف فيو إلى اس
المتمثؿ في السؤاؿ ) لماذا انا ؟  اإلضطياديالظمـ الواقع عمييـ أو عف طريؽ تجنب التفكير 

( .وباإلضافة إلى ما تقدـ فإف مشكمة المرأة النازحة تمثؿ أحدى اىـ القضايا الشائكة التي 
مؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية واالنسانية , فمنذ بداية النزوح والتيجير اىتمت بيا ال

, وسكاف محافظة األنبار عمومًا يعانوف مف تدىور ٕٗٔٓالذي شيدتو محافظة األنبار في 
أوضاعيـ عمى كافة المستويات االجتماعية, واالقتصادية, والنفسية, والصحية, وشممت 

بمستويات مختمفة كما شيدت مدة االزمة التي طاؿ امرىا مناطؽ المحافظة كافة , لكف 
تغيرات في الجوانب النفسية واالجتماعية ونمط التفكير,  وباإلضافة إلى ذلؾ فإنو عمى الرغـ 
مف اف ظروؼ النزوح والتيجير والحرب قد طالت فئات المجتمع جميعًا رجااًل ونساًء اال انيا 

قوة , ذلؾ بحكـ مسؤولية المرأة االجتماعية ووضعيا ,  كانت اشد وطأة عمى فئة النساء وأكثر
ما جعميا تتحمؿ االعباء الجساـ في ىذه االحداث المؤلمة .ويعد طرح موضوع بناء برنامج 

لدى النازحات مف محافظة  اإلضطياديقائـ عمى معتقدات العالـ العادؿ في تخفيض التفكير 
ة عمى وضع المرأة النازحة واعادة تأىيميا نفسيًا األنبار محاولة لمتخفيؼ مف التأثيرات المترتب

إلى  -طرح الباحثاف مشكمة البحث الحالي في التساؤؿ التالي :يواجتماعيًا وانسانيًا .ومف ىنا 
لدى النازحات  اإلضطيادياي مدى يؤثر البرنامج المعد في ىذا البحث في تخفيؼ التفكير 

الفرضية التالية )) ال توجد فروؽ ذات داللة مف محافظة األنبار وذلؾ عف طريؽ التحقؽ مف 
إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير 

 في االختبار البعدي ((. اإلضطيادي
 :اهمية البحث

يمكف لمبشرية اف تتحمى بالعديد مف الصفات التي تجعميا مميزة وموضوع تقدير واحتراـ , 
مؾ الصفات واىميتيا باختالؼ القيـ والمعايير المنتشرة في المجتمع االنساني ولكف وتختمؼ ت

ىناؾ اشياء ثابتة ال يمكف ألي مجتمع اف يتخمى عنيا نظرا ألىميتيا وخطورة عدـ التقيد بيا 
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, والعدؿ ىو احد تمؾ الصفات الميمة والتي ُتحقؽ االمف واالستقرار والثقة بالمستقبؿ وتمنع 
الضطياد والحرماف والتمييز , فالعدالة حاجة في غاية االىمية لتحقيؽ حياة سعيدة الظمـ وا

لألفراد في المجتمع مما يجعميـ يطمئنوف عمى كافة حقوقيـ وتحقيؽ أىدافيـ المستقبمية 
ويبعدىـ عف االضطرابات النفسية والتفكير السمبي في مجريات الحياة .وينشُأ االعتقاد بعدالة 

احية النفسية بتأثير مباشر مف الوالديف والمحيط االجتماعي وتشير الدراسات العالـ مف الن
النفسية في ىذا الصدد إلى اف االعتقاد بعدالة العالـ يتفاوت في القوة مع النضج المعرفي 
وتأخذ الشخصية والمتغيرات االخرى كدالة لو , وعمى الرغـ مف اف االطفاؿ  الصغار يعتقدوف 

حصموف عمى ما يستحقونو واف باعتقادىـ ىذا يتفوقوف عمى العالـ الحقيقي , بأف الناس دائما ي
فيـ يعتقدوف اف خياراتيـ تقدـ ليـ الدليؿ عمى اف المظالـ ال تحدث فحسب انما غالبا ما يتـ 
تعويض الضحايا , وفي الكثير مف االحياف في عالمنا الواقعي ما يصعب عمى الناس في 

 داث االنسانية مف حيث مف ىو الجاني ومف ىو الضحية) تحديد اسناد السببية لألح
(Lerner ,1980,154-155  ( ويعتقد ليرنر .Lerner,1977 اف الناس عموما بحاجة )

إلى االعتقاد أكثر بأف عالميـ ىو عالـ عادؿ بالضرورة , حيث يحصؿ فيو كؿ شخص عمى 
ما يستحقو , وىو نظاـ محدد مف المعتقدات حوؿ العالـ الذي نعيش فيو يرضي عمى االقؿ 
و حاجتيف مف حاجات البشرية اليامة وىي الحاجة إلى عالـ ثابت ومستقر ويمكف التنبؤ ب

 ,Lerner, 1977والحاجة إلى عالـ خير وايجابي يخمو مف مظاىر الظمـ واالضطياد . ) 
في البحوث  Belife a just world( . وتتضح اىمية مفيوـ معتقدات العالـ العادؿ 1-52

عاما والتي تـ خالليا تحديد ثالث وظائؼ ميمة  ٓٗوالدراسات التي اجريت منذ أكثر مف 
دؿ , حيث تشير الوظيفة األولى إلى اجبار األفراد عمى التصرؼ بعدالة , لمعتقدات العالـ العا

فاألفراد المؤمنوف بعدالة العالـ متحمسوف لتحقيؽ أىدافيـ الشخصية بالوسائؿ العادلة مف 
خالؿ العمؿ والسموؾ بشكؿ عادؿ , فيـ يحترموف شرط عقدىـ الشخصي مما يمنحيـ امكانية 

عف سموكيـ والوظيفة الثانية تشير إلى اف معتقدات العالـ  الحصوؿ عمى المكافأة العادلة
العادؿ توفر الثقة بالمستقبؿ وباآلخريف , وىذا لو عواقب تكيفية عدة, ألنو يعطي األفراد الثقة 
في االستثمار في األىداؼ طويمة المدى , وكذلؾ الثقة باآلخريف بأنيـ سوؼ يعامموىـ بعدالة 

ثة ىي اف معتقدات العالـ العادؿ توفر اطارا مرجعيا يساعد األفراد وانصاؼ , أما الوظيفة الثال
عمى تفسير حياتيـ بطريقة ذات معنى عف طريؽ استعادة اعتقادىـ بأف عالميـ ىو عادؿ 
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بالضرورة , وسواء كاف االعتقاد بعدالة العالـ عمى المستوى النفسي المتمثؿ بتقميؿ الظمـ 
لمتمثؿ بتعويض المظموميف , فإنو يعد ميكانـز دفاعي المتصور أو عمى المستوى السموكي ا

ال شعوري يسيـ في الرفاىية الشخصية وتحسيف مف الصحة النفسية والعقمية لألفراد) 
Correia&Dalbaret,2007,421-437 . ) 

وقد أوضحت دراسات عديدة عمى وجود ادلة تشير إلى تأثير معتقدات العالـ العادؿ في 
د , فمقد اشارت دراسة اجراىا فريؽ مف الباحثيف في كمية لندف الممكية الصحة النفسية لألفرا

عمى العامميف في القطاع الحكومي البريطاني في لندف , وذلؾ عف طريؽ طرح سؤاؿ عمييـ 
مفاده كيؼ تقيـ عبارة )) اشعر كثيرا انني اعامؿ بطريقة غير عادلة في الحياة (( وقد تـ 

( موظفا مف كال  ٓٓٛسنة ( حيث بمغت عينة الدراسة )  ٔٔمراقبة العامميف عمى مدى )
الجنسيف , وتوصمت الدراسة إلى اف االشخاص الذيف يشعروف انيـ يعامموف بطريقة غير 
عادلة في العمؿ أو المنزؿ أو المجتمع بشكؿ عاـ ىـ أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القمب 

كري , وقد سجمت ليـ درجات واالمراض السيكوسوماتية  االخرى , كضغط الدـ ومرض الس
مرتفعة عمى مقياس االلـ النفسي مقارنة مع االشخاص الذيف يشعروف انيـ يعامموف بطريقة 
عادلة , كما وجد فريؽ البحث اف ىؤالء يعانوف مف تدني مستواىـ الصحي والعقمي بشكؿ عاـ 

خاص ىـ , ووجد الباحثوف ايضا اف االشخاص مف ذوي الدخؿ المحدود , والنساء بشكؿ 
أكثر ميال مف غيرىـ لمشعور بأنيـ يعامموف بطريقة غير عادلة , كما اف الشعور بالظمـ 
واالضطياد مرتبط بتدني الصحة النفسية والعقمية ولخص فريؽ البحث إلى اف العدؿ ىو 
عامؿ في غاية االىمية مف اجؿ تحسيف الصحة النفسية والعقمية لألفراد وترقية المجتمع بشكؿ 

 اإلضطيادي(.  وباإلضافة إلى ما تقدـ يعد التفكير ٗ, ٕ٘ٔٓلكبيسي , الفرحاف , عاـ ) ا
مف المفاىيـ الميمة في عمـ النفس فيو نوع مف التفكير الذي يتضمف طريقة فيـ الفرد لذاتو 
واالخريف مف حولو واالحداث الجارية في حياتو , ولو الدور الحاسـ في تحرير سموكو سواء 

يئتو اـ غير متوافؽ , ويكوف فيو االختالؼ بيف األفراد قائـ عمى اساس كاف متوافقا مع ب
( ولقد اشارت الدراسات السابقة إلى اف التفكير ٖ, ٕٓٓٓالدرجة أكثر مف النوع )صالح ,

يتضمف مجاالت عدة منيا التحيز لخدمة الذات والشعور بالشؾ والريبة  اإلضطيادي
( ومما يزيد مف  ٖٙ, ٖٕٓٓـ والحيؼ ) البحراني ,والالمعيارية في التعامؿ والشعور بالظم

اىمية البحث كونو المحاولة األولى عمى حد عمـ الباحثاف مف نوعيا عمى مستوى العراؽ 
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والوطف العربي وىي تعد أوؿ دراسة تجريبية تربط بيف المفيوميف االعتقاد بعدالة العالـ بكونو 
 اإلضطياديالنفسية وتخفيض التفكير  ميكانـز دفاعي غير واعي يساعد عمى تحسيف الصحة

وفقًا لمبرنامج الذي اعده الباحثاف في ىذا البحث واف اغمب الدراسات التي اجريت كانت 
بالمنيج االرتباطي وىذه أوؿ محاولة حسب عمـ الباحثاف تجري بالربط بيف مفيوميف وبالمنيج 

جري عمى فئة النساء التجريبي, باإلضافة إلى ذلؾ يكتسب البحث اىمية مضافة كونو ي
النازحات حيث تعرضت ىذه الفئة مف المجتمع ألنواع متعددة مف الظمـ والحيؼ والعنؼ 
الجسدي والنفسي وسوء المعاممة مما غرس في انفسيف الشعور بالخوؼ والمرارة وانعداـ األمف 

لتحديات مما قد يؤدي إلى تغيير في انماط تفكيرىف وتبنييف أفكارا اضطيادية لمواجية ىذه ا
دراكيـ لتمؾ الضغوط  وتفسيرىا بأشكاؿ معرفية الف الناس يختمفوف في طريقة تقييميـ وا 

 النفسية والمادية واالجتماعية .
 

  -أهداف البحث :
 بناء مقياس االعتقاد بعدالة العالـ. -ٔ
 لدى النازحات. اإلضطياديالتعرؼ عمى مستوى التفكير  -ٕ
بناء برنامج قائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ في خفض مستوى التفكير  -ٖ

 لدى النازحات. اإلضطيادي
التعرؼ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ في خفض  -ٗ

 لدى النازحات. اإلضطياديمستوى التفكير 
 -ة:ولتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي وضع الباحثاف الفرضية الصفرية االتي

( بيف متوسط درجات المجموعتيف ٘ٓ.ٓال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )
 . اإلضطياديالتجريبية والضابطة عمى مقياس التفكير 

 -حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بدراسة فاعمية برنامج قائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ في خفض مستوى 

 -ٕٚٔٓ/ محافظة االنبار لمعاـ  ٛٔلدى النازحات  في مخيـ الكيمو  اإلضطياديالتفكير 
ٕٓٔٛ  

 تحديد المصطمحات 
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 Program -البرنامج : 
( : بانو مجموعة الخبرات واالنشطة التعميمية المصممة عمى  ٕٕٓٓتعريؼ ) النجمو,       

والبيكولوجي . شكؿ منظومة دراسية معدة بطريقة مترابطة ومنظمة في ضوء التنظيـ المنطقي 
بحيث تحدد ليذا البرنامج األىداؼ والمحتوى واالنشطة و الوسائؿ التعميمية والتقويـ ) 

 ( . ٜ: ٕٕٓٓالنجمو,
  Belief in ajust world -االعتقاد بعدالة العالم "

: ىو حاجة األفراد لالعتقاد بانيـ يعيشوف في عالـ يحصؿ  Lerner 1978تعريؼ ) ليرنر ( 
 ( . Lerner , Miller , 1978, 1030ومًا عمى ما يستحقونو ) فيو الناس عم

عينة  –الدرجة التي تحصؿ عمييا النازحات  -التعريؼ االجرائي لالعتقاد بعدالة العالـ :
عف طريؽ االجابة عف فقرات مقياس االعتقاد وبعدالة العالـ المعد مف قبؿ الباحثاف  –البحث 

 . 
  Pereseutory thinhing:   اإلضطهاديالتفكير 

(: عممية عقمية ونفسية تتضمف أفكارًا صريحة أو ضمنية تدور حوؿ  ٕٓٓٓتعريؼ )صالح 
التحيز لخدمة الذات , والشؾ , العداء , الالمعيارية , النشاط المحدود , الحيؼ أو الظمـ , 
يأخذ شكؿ بعد في الشخصية , يقع عمى احد طرفيو االشخاص االدنى مستوى فيو , ويقع 

طرفو االخر االشخاص االعمى مستوى فيو , ويتبايف الناس في مستوياتيـ عميو بتباينيـ عمى 
 ( . ٜٔ:  ٕٓٓٓفيما يحممونو مف نوع وكـ العوامؿ المكونة لو ) صالح 

 : اإلضطياديالتعريؼ االجرائي لمتفكير 
عف  عينة البحث عف طريؽ االجابة –الدرجة النيائية الكمية التي تحصؿ عمييا النازحات 

 .  اإلضطياديفقرات مقياس التفكير 
 -النازحات :

تعريؼ مف قبؿ الباحثاف : بانيف النساء الالتي اكرىف عمى ترؾ اماكف اقاميف المعتادة        
واضطروا إلى ذلؾ سعيًا لتفادي اثار نزاع مسمح أو حاالت عنؼ وانتياؾ لحقوقيف مما 

 دولية المعترؼ بيا لمدولة . اضطروا إلى نزوح داخمًي ولـ يعبروا الحدود ال
 االطار النظري والدراسات السابقة

 مفهوم االعتقاد بعدالة العالم :
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قد ال يكوف ىذا المفيـو  واضحًا تمامًا , اال انو مف المؤكد العثور عميو وذلؾ في األفكار    
ومف قبميـ اال اف ىذا المفيـو  Heiderالكامنة في اعماؿ منظري ) العزو ( األوائؿ : أمثاؿ 

والذي لخصو في كتابو االعتقاد بعدالة العالـ :  Lernerاشتقو عالـ النفس االجتماعي ليرنر 
وىـ اساس ومع ذلؾ توجد مصطمحات عديدة استخدمت جميعيا بالترادؼ لوصؼ العمميات 

, واالنتقاص مف الضحية  المعرفية التي يتضمنيا االعتقاد بعدالة العالـ , ومنيا ) دافع العدالة
واف ليذا المصطمح مرادفاتو وأوجيو (  Furnham, 1998 , 141والعزو الدفاعي( )

المتنوعة التي تسمح باستخدامو في اجزاء عديدة مف حياة الفرد , أو التعبير عف مجاالت 
منيا  مختمفة في الحياة االجتماعية العامة . ويتسع ىذا المصطمح ليشمؿ مواقؼ العدالة اآلني

و المستقبمي كما يمكف لكممة العدالة الواردة في ىذا المفيوـ اف تتضمف انواعًا عديدة مف 
العدالة منيا ) عدالة الحاجات و عدالة التكافؤ و عدالة االنصاؼ و عدالة القانوف ( وذلؾ 

 ( ٛٚ,  ٕٔٓٓحسب تفضيؿ الفرد لنوع العدالة التي يعتمد ليا.) نظمي , 
 -الة العالم :تطور االعتقاد بعد

يعتقد االطفاؿ بالعدالة الثابتة حتى سف السابعة أو الثامنة وانيـ مقتنعوف اف اي عمؿ         
( وكمما اصبحوا اكبر سنًا يتخموف ببطء  piaget , 1990خاطئ يجب اف يتعاقبوا عميو ) 

الطفاؿ يطوروف عف االعتقاد في العدالة الثابتة وذلؾ نتيجة لممعرفة والتطور . وبالتالي فإف ا
االعتقاد بعدالة العالـ عمى انو نسخة أكثر نضجًا مف االعتقاد في العدالة الثابتة . واف 

(  2004االعتقاد بعدالة العالـ يختمؼ بشكؿ منيجي خالؿ مدة الحياة ) ميس , سميث , 
الثقة في ففي مرحمة المراىقة وسف البموغ تظير ميمة االعتقاد بعدالة العالـ الرئيسة ىي توفير 

عدالة العالـ وبالتالي تمكنيـ مف السيطرة عمى التحديات سواء في المدرسة أو مكاف العمؿ . 
اما في سف الشيخوخة فيبدو اف وظيفة االعتقاد بعدالة العالـ ىي اف توفر اطارًا لمساعدة 

يادة طفيفة الناس عمى تغير احداث حياتيـ بطريقة ىادفة واف قوة االعتقاد بعدالة العالـ تزداد ز 
(  وذلؾ  ٕٗٓٓ, ميس & سميث ,  ٕٔٓٓفي أواخر مرحمة البموغ و الشيخوخة ) دالبرت , 

يستطيع اف يفسر سير نمو تطور االعتقاد بعدالة كنتيجة لمنمو العقمي المعرفي ) كحيمة 
( . واف دينامية نشوء االعتقاد بعدالة العالـ تأتي مف خالؿ تطور فكرة )  ٖ٘,  ٕٗٔٓ

( لدى الناس ليس عمى اساس رغباتيـ ولكف عمى اساس ما تخولو حضاراتيـ لمفرد  االستحقاؽ
مف حؽ الحصوؿ عمى مخرجات معينة , وعندما ينتقؿ الطفؿ مف ) مبدأ المذة ( إلى ) مبدأ 
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الواقع ( يبـر عقدًا شخصيًا مع نفسو يتضمف ) تأجيؿ اشباعو ( ألجؿ تحقيؽ مكافأة اكبر 
د بأنو سيحصؿ عمى المخرجات التي يستحقيا , فسيصبح مدفوعًا وألنو يحتاج إلى اف يعتق

ذا ما واجو ) الطفؿ الراشد (  لالعتقاد بأف االخريف يحصموف ايضًا عمى ما يستحقونو . وا 
حقيقة اف الناس ال يحصموف عمى مستحقاتيـ في حاالت كثيرة فإنو أما اف يتخمى عف االلتزاـ 

عواقب نفسية واما اف يظؿ ممتزمًا بو فيبقى  بعقده الشخصي مع كؿ ما يصاحب ذلؾ مف
مدفوعًا إلزالة اي تيديد لديمومة ىذا العقد بأف يطور اساليب عقالنية واخرى غير عقالنية 

 ( . ٜٚ,  ٕٔٓٓلمتعامؿ مع الظمـ ) نظمي , 
ويشير الباحثاف إلى اف ىذيف االسموبيف ىما أسموبا التعامؿ مع الظمـ ويتحقؽ ىذا التعامؿ 

ؽ الستراتيجيات العقالنية لمنع حدوث الظمـ وتعويضو وقبوؿ الفرد بمحدودية قدراتو . عف طري
أو عف طريؽ ستراتيجيات غير عقالنية التي تعد  دفاعات نفسية يمجأ إلييا الفرد مف خالؿ 
عادة تفسير الحدث وذلؾ بإسباغ العدالة عمى الظمـ أو االعتقاد بوجود  األفكار أو االنسحاب وا 

النيائية التي تحسف شؤوف األفراد فييا في المستقبؿ ويعتمد ظيور اي مف ىذه العدالة 
 االساليب وفقًا لممسؤوليات المدركة واالتجاه نحو األفراد ) الضحايا ( . 

 -نظرية االعتقاد بعدالة العالم لـ ليرنر:
في  Mclvin, J. Lernenنشأت ىذه النظرية عمى يد عالـ النفس االجتماعي االمريكي   

منتصؼ ستينات القرف العشريف واف دافع العدالة ىو التصرؼ الفردي في السعي إلى تحقيؽ 
العدالة كيدؼ بحد ذاتو . واف ىذا المنظور ال يعد مستقاًل بحد ذاتو بؿ ىو تنسيؽ تكاممي 
عميؽ االثر لمفاىيـ متنوعة والذي ولد ما اصبح يعرؼ بػػ ) نظرية االعتقاد بعدالة العالـ ( 

عتماد عمى مفيومي الدافعية واالتساؽ المعرفي الكامنتيف في ىذا االعتقاد وتتمخص باال
مضموف ىذه النظرية بػػ ))اف الناس مف اجؿ حماية امنيـ النفسي وقدرتيـ عمى التخطيط 
لممستقبؿ يحتاجوف لالعتقاد بانيـ يعيشوف في عالـ عادؿ بالضرورة , يستطيعوف فيو 

 (الحصوؿ عمى ما يستحقونو (
 (Lerner & montada , 1998 , 1   ( , ) ( وتوصؿ ) ليرنر ومميرLerner & miller 

 -( إلى صياغة نظرية االعتقاد بعدالة العالـ عمى النحو االتي : 1978 ,
)) اف لألفراد حاجة لالعتقاد بأنيـ يعيشوف في عالـ يحصؿ فيو الناس عمومًا عمى ما 

مكف الفرد مف مواجية بيئتو المادية واالجتماعية كما لو انيا يستحقونو فاالعتقاد بعدالة العالـ يُ 
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مستقرة ومنظمة . وبدوف ىذا االعتقاد يصبح مف الصعب عمى الفرد اف يمـز نفسو وبمتابعة 
األىداؼ بعيدة المدى أو حتى متابعة السموؾ االجتماعي المنظـ في الحياة اليومية . وما داـ 

ؿ ىذه الوظيفة التكيفية لدى الفرد فإف الناس يقاوموف بشدة االعتقاد بعدالة العالـ يؤدي مث
التخمي عف ىذا االعتقاد ويمكف اف يضطربوا بشدة إذا ما واجيوا دلياًل مفاده أف العالـ غير 

(.واف االعتقاد بعدالة العالـ ىو  Lerner & miler , 1978 , 103عادؿ أو غير منظـ ) 
فالناس يريدوف اف يعتقدوا بأنيـ يعيشوف في عالـ احد اسس شعور الناس باألمف النفسي , 

عادؿ ليمارسوا حياتيـ اليومية بشعور مف الثقة واالمؿ واإليماف بالمستقبؿ لذلؾ يمجؤوف إلى 
تفسير االحداث ) عزو اسبابيا ( كي تتطابؽ مع اعتقادىـ ىذا فأما اف يقروا بوجود الظمـ في 

لتي انتيكت واما اف يقروا بعجزىـ وبمحدودية موقؼ معيف فيعمموف عمى استعادة العدالة ا
قدراتيـ بالرغـ مف اعتقادىـ بالظمـ , واما اف ينتظروا تحقؽ العدالة مستقباًل . واما اف يسبغوا 
العدالة عمى الظمـ ويقنعوا انفسيـ اف ضحايا الظمـ يستحقوف ما يحصؿ ليـ بسبب افعاليـ 

اي منيا عمى طبيعة العوامؿ الموقفية أو  لتأسيس منظور مستقر عف بيئتيـ , ويعتقد ظيور
الشخصية لألفراد . وعمى ىذا االساس, يصبح االعتقاد بعدالة العالـ ) وىمًا واساسًا ( فيو 
)أساس( مف زاوية إنو ضروري لشعور معظـ الناس باألمف والصحة النفسية , وىو )وىـ( إذا 

يمتمؾ الناس الدافعية لمدفاع عنيا) ما نظر إليو بوصفو نسقًا مف االعتقادات الخاطئة التي 
Lerner , & miller , 1978 , 1031  , نظمي ( )ٕٓٓٔ  ,ٜٚ ) 

يعني انو شعور االنساف بانو مضطيد وميموـ أو انو مظموـ أو وقع  -: اإلضطياديالتفكير 
عميو حيؼ ولـ يسعفو قانوف أو عدالة أو انو حـر مف حؽ لو في الحياة وال تطبؽ بصورة 

وما إلى ذلؾ مف معتقدات قد تثير في داخمو  اإلضطياديوعادلة ىذا يدعى التفكير  متساوية
عدوانية قد يعبر عنيا بشكؿ صراع قد يبقييا مكبوتة وقد يبقى ىذا التذكير بمستوى مقبوؿ وقد 

( اذ يمكف لمتفكير  ٕ,  ٕٓٓيتحوؿ إلى أوىاـ وعندىا يوصؼ بانو مصاب) صالح , 
ية العقمية المشتركة لدى المصابيف باضطراب الشخصية اف يكوف العمم اإلضطيادي
ة واألفراد العادييف بمعنى اف الشعور باالضطياد يكوف لدى األفراد العادييف ايضًا اإلضطيادي

واف ىذا التفكير الذي يتضمف نوعية فيـ الفرد لنفسو واالخريف واالحداث مف حولو دور حاسـ 
غير متوافؽ يكوف االختالؼ بيف األفراد قائمًا عمى في تحديد سموكو اما يكوف متوافقًا أو 

اساس الدرجة أكثر مف النوع ثـ السواء في طرؼ والالسواء في الطرؼ االخر المقابؿ ويعد 
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السواء الكامؿ تجريد غير واقعي كما اف الالسواء ىو االخر تجريد غير واقعي ) العنزي , 
ود عالقة بيف مظاىر الشخصية ( بوج ٕٓٓٓ( وافادت دراسة ) صالح ,  ٕٙٓ,  ٜٜٜٔ

ة اإلضطياديوىذا يعني اف أعراض الشخصية  اإلضطيادية ومجاالت التفكير اإلضطيادي
(  Paranoia.ولقد افترضت الدراسات اف االضطياد )  اإلضطياديتقع ضمنًا بعد التفكير 

االنتقالي  اإلضطيادييبدأ مف االنتباه الطبيعي تجاه التيديد الكامف في الييئة اي السموؾ 
ة الكاممة ويتميز االضطراب اإلضطياديوالشؾ ومف ثـ الحاالت الوىمية بعدىا الشيزوفرينيا 

( .وقد  Sperry,1995, 154عف المرض العقمي باالفتقار إلى األوىاـ .  )  اإلضطيادي
ة المختمفة عمى انيا اإلضطياديوجدت بعض الباحثيف بأف مف المفيد النظر في االضطرابات 

مرتبطة وتتميز بصورة أساسية بعدـ الثقة المنتشرة والشؾ باالخريف التي توجد عمى  أعراض
ة والدرجة اإلضطياديطوؿ متصؿ متغير والذي يتبايف بدالالت التكرار والشؾ والشدة واألفكار 

التي فييا يسمح لمواقع بالتأثر عمى اإلدراكات الحسية والتغيرات والحد الذي فيو تعرقؿ 
( . وقد تـ التعامؿ مع االضطياد تقميديًا عمى  Bemstein , 1993 , 53 , 62التوظيؼ ) 

انو نوع تشخيصي لمشكمة عقمية والتي قد يعاني منيا الشخص أو ال يعاني فإنو يمكف اف 
يكوف ىناؾ سبب كاٍؼ لعرض مفيـو بديؿ والذي ينظر إلى االضطياد عمى انو نتيجة لتداخؿ 

ية واف االضطياد ومثمو النواحي االخرى لمشخصية يظير معقد بيف تراكيب وعمميات الشخص
بصورة عامة كنمط منتشر ومستمر لمتفكير والمشاعر لمسموؾ الصريح وىناؾ عنصر نواة 
لذلؾ النمط والذي يمكف تشخيصو عبر مدى واسع مف األفراد مف سود الوظيفة المتطرؼ إلى 

تعراضو سواء عمى صعيد ( .اف ما تـ اس Fingsteing,1996,243الطبيعي بوضوح ) 
البحث اـ النظرية ركز عمى االضطياد كما لو كاف نظامًا مف التفكير تكوف المدركات 
وتفسيرات االحداث وظيفة لمتفكير المركز عمى الذات وتكوف منحازة نحو االىتماـ بالذات التي 

 Paranoid)  اإلضطياديتؤدي فييا المخططات المعرفية دورًا في مفيوـ المخطط 
schema . ) 

 -: اإلضطهاديالنظريات التي فسرت التفكير 
 نظرية االتجاه التكويني والعالقة الشخصية : -ٔ
( ىو مجموعة مف االستراتيجيات  Paranoia( بأف الزور )  Colby,1977-1981يرى ) 

التي تـ بناؤىا لمدفاع ضد مشاعر الخجؿ واالحراج واف األفراد المصابيف بالزور ثـ افتراض 
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انيـ معرضوف بصورة خاصة لمستويات عالية ال يمكف تحمميا لإلذالؿ والخجؿ بصورة كبيرة 
مة وال سيما في المواقؼ ناتجة مف اعتقاد داخمي قوي بأنيا نوعًا مف غير كفؤيف وليس ليـ قي

التي يمكف اف يكونوا خاضعيف لمضحؾ عمييـ أو اتياميـ عمى اساس انفسيـ فإنيـ يموموف 
شخص ما اخر ويؤكدوف بأنيـ االشخاص الضحايا واالفتراض االساس ليذا المنظور ىو اف 

ي الغالب حياة المصابيف بالزور متمثمة بالضحؾ في المواقؼ الحياتية الميمة أو انيا ناتجة ف
مف التصمب واالحساس بالميوؿ االجتماعية أو تعرضيـ المستمر إلى الرفض والنبذ أو 
السخرية يبرر ليـ خوفيـ في التقويـ السمبي والحساسية المفرطة ازاء النقد أو العزلة 

 ( . Colby,1977,p.p.56-57االجتماعية ) 
 -( : Hostitity Theoryنظرية العداء )  -ٕ

اء اف المصابيف باالضطياد لدييـ درجة عالية مف الكره أو العدواف غير تشترط نظرية العد
الواعي ينفوه ويعزوه بداًل مف ذلؾ إلى االخريف واالفتراض االساس ) انا اكره , اكرىيا ( الذي 
تحوؿ إلى ) ىي , ىو , تكرىيني ( وىذه الصيغة تتضمف اقؿ مقارنة بالنظرية الجنسية المثيمة 

 (Colby , 1977,56 . ) 
 -البرنامج العالجي :

يعد االسموب العالجي احد االساليب العالجية التي حاولت اف تدمج أكثر مف اسموب عالجي 
واحد مف خالؿ دمجيا لمفاىيـ العالج السموكي الذي يقوـ عمى فرضية اف السموؾ االنساني 

المعرفي فيو يقـو سموؾ مكتسب ويمكف ازالتو أو تعديمو أو التخفيؼ مف تأثيره , اما العالج 
عمى فرضية اف األفكار التي يعتقدىا االنساف ىي التي تممي عميو الحياة التي يعيشيا ) 

 (.ٜٕٗ, ٕٙٔٓالتميمي ,
 -العالج المعرفي السموكي :

يعد العالج المعرفي السموكي مف اشكاؿ العالج النفسي الحديث نسبيًا ويركز عمى         
مختمفة وتفسيراتو ليا . واعطاء المعاني بخبراتو المختمفة , كيفية إدراؾ الفرد لممثيرات ال

ويستدؿ مف اسـ ىذا النوع مف العالج بأنو محاولة دمج الفنيات المستخدمة في العالج 
السموكي مع الجوانب المعرفية واالنفعالية لممريض وذلؾ ضمف السياؽ االجتماعي ) المحارب 

في مناىج عديدة تتشابو في جوىرىا وتختمؼ في ( .ويشمؿ مفيـو العالج المعر  ٔ,  ٕٓٓٓ, 
فنيات تطبيقيا وعمى الرغـ مف اف ىناؾ أكثر مف عشريف نوعًا منيا ولكف أشيرىا منيج ) بيؾ 
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( في العالج المعرفي ومنيج      ) البرت ألس ( في العالج العقالني االنفعالي ) الجوىي , 
قـو عمى دعائـ فمسفية ليست جديدة , بؿ ( . ويفيد )بيؾ( اف العالج المعرفي ي ٖٕ,  ٕٗٓٓ

موغمة في القدـ وتعود بالتحديد إلى زمف الرواقييف , حيث عّد الفالسفة الرواقييف اف فكرة 
االنساف مف االحداث وليست االحدث ذاتيا ىي المسؤولة عف اعتداؿ مزاجو , فإف العالج 

ة ترجع بالدرجة االساس إلى اف المعرفي يستند إلى ىذا المنطؽ الرواقي , فالمشكالت النفسي
الفرد يقوـ بتحريؼ الواقع بناًء عمى مقدمات وافتراضات خاطئة , وتنشأ ىذه األوىاـ عف تعمـ 

 (  ٚ,  ٕٓٓٓخاطئ في إحدى نموه المعرفي ) بيؾ , 
 -نظرية بيك في العالج المعرفي :

ا الجزء األكثر تقوـ نظرية بيؾ عمى مفيـو اساسي وىو المخطط حيث تعرؼ المخططات بأني
عمقًا في المتغيرات المعرفية , وىي تمثؿ مجموعة المعتقدات الخاصة بالفرد والتي يعالج بيا 
المعمومات المتعمقة بو وبالعالـ مف حولو , انيا تمثؿ قواعد الحياة وتدخؿ تشوىًا في اصؿ 

لخمفية المعرفيات اي اف فكرة الفرد عف موقؼ ما ال تحدد موضوعية لمموقؼ نفسو بؿ با
(اف العالج المعرفي لدى بيؾ مبني عمى المنطؽ  ٖ٘,  ٕٔٔٓالمعرفية عنو ) وردة , 

النظري الذي يرى اف الطريقة التي يشعر بيا الناس تتسبب بالكيفية التي يدرؾ بيا الناس 
 -خبراتيـ ويبنوف عمييا, اف الفرضيات النظرية لمعالج المعرفي ىي:

 التحري عنو عف طريؽ االستبطاف .اف ما يجري داخؿ االنساف يمكف  -ٔ
 اف معتقدات االنساف تحمؿ معنى شخصيًا . -ٕ
اف ىذه المعاني يمكف اكتشافيا ومعرفتيا عف طريؽ المريض نفسو وليس عف  -ٖ

( .يركز بيؾ في العالج  Corey , 2014,372طريؽ ما يفسره أو ما يقوـ بتعممو المعالج ) 
المعرفي عمى تغير طريقة تعامؿ الفرد مع المعمومات واسموب معالجتيا الف النظرية المعرفية 
انبثقت مف اساٍس مفاده بأف األفراد كثيرًا ما يتبنوف افتراضات خاطئة ويفكروف بطريقة غير 

كد عمى تعديؿ صحيحة ويعالجوف المعمومات بطريقة خاطئة . اي اف العالج المعرفي يؤ 
البناء المعرفي لمفرد بواسطة تصحيح المدركات الخاطئة وعادات التفكير السالبة مما ينتج عنو 
تعدياًل حتميًا لمسموؾ العاـ , ويرى العالج المعرفي بأف سموؾ الفرد وعممياتو النفسية اما اف 

ياء معينة , اي اف يتوقؼ عمى الطريقة التي يدرؾ بيا االشياء ويفكر فييا أو عمى توقعو ألش
سموؾ الفرد تحكمو إلى حد بعيد عوامؿ معرفية وفكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث االشياء 
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فضاًل عف االتجاىات والمعتقدات التي يحمميا عف ذاتو وعف العالـ المحيط 
((knapp,2008,57  وقد تبنى الباحثاف نظرية العالج المعرفي ألروف بيؾ في بناء البرنامج.
 -عالجي لألسباب التالية:ال
 انو األكثر فاعمية قياسًا بالطرائؽ االخرى . -ٔ
 يستخدـ اساليب التفكير العاـ التي تستخدـ في الحياة العادية . -ٕ
انو مالئـ لمف لديو القدرة عمى إعادة النظر والتأمؿ ومف يقدروف عمى التفكير  -ٖ

 المناسب في نواحي حياتيـ االخرى .
اد مف البقع المظممة ومف اإلدراؾ العشوائي , ومف خداع انو يركز عمى تخمص األفر  -ٗ

 الذات .
تنوع فنياتو العالجية التي تساعد عمى تصحيح األفكار والمعتقدات الخاطئة لألحداث  -٘

 غير المنطقية 
 الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت االعتقاد بعدالة العالم
 ( ٕٔٓٓدراسة نظمي : ) .ٔ

 وعالقتو بالثقة االجتماعية المتبادلة لدى طمبة الجامعة (  )االعتقاد بعدالة العالـ
لقد رمت تمؾ الدراسة الى قياس االعتقاد بعدالة العالـ وقياس الثقة االجتماعية المتبادلة 
والتعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف االعتقاد بعدالة العالـ والثقة االجتماعية المتبادلة وقد 

(مف طمبة الجامعة وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي ٕٕٗتكونت عينة البحث مف ) 
واستعمؿ اداة الدراسة مقياس مف اعداده وقد توصمت نتائج البحث الى اعتقاد طمبة الجامعة 
بعدالة عالميـ الشخصي وعشوائية عالـ العالقات المتبادلة وظمـ العالـ االجتماعي والسياسي 

بعدالة العالـ متعدد االبعاد وكؿ مف النوع والمكانة  . وانو التوجد عالقات قوية بيف االعتقاد
 االجتماعية واالقتصادي .

 Maya & Annelia & Mitchell,2014دراسة مايا و انيميا وميتشؿ )   -ٖ
معتقدات العالـ العادؿ وعالقتيا بالصحة النفسية والضغوط النفسية والرضا عف الحياة لدى )

 (العامميف 
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عمى العالقة بيف معتقدات العالـ العادؿ والصحة النفسية لقد رمى البحث الى التعرؼ 
( عامال وقد استخدموا ٖٕ٘والضغوط النفسية والرضا عف الحياة وقد تكونت عينة البحث مف )

المنيج الوصفي وتوصمت نتائج الدراسة الى اف االعتقاد بعدالة العالـ يرتبط ارتباطًا ايجابيًا 
وأوضحت الدراسة اف العامميف الذيف لدييـ معتقدات العالـ بمؤشرات الرفاىية والصحة النفسية 

العادؿ قوية لدييـ مستوى متدني مف الضغوط النفسية ومستوى عالي مف الرضا عف الحياة , 
واف ىذه النتيجة تسمط الضوء عمى الوظيفة التكيفية لمعتقدات العالـ العادؿ كميكانـز دفاعي 

 األفراد يحسف مف الرفاىية والصحة النفسية لدى
 اإلضطياديومف الدراسات التي تناولت التفكير 

لدى  اإلضطيادي( : اثر برنامج ارشادي في خفض مستوى التفكير ٖٕٔٓدراسة البحراني ) 
 طالبات جامعة ذي قار 

لدى طالبات  اإلضطياديلقد رمى البحث الى بناء برنامج ارشادي معرفي في خفض التفكير 
. وذلؾ  اإلضطياديجامعة ذي قار والتعرؼ عمى اثر البرنامج االرشادي في خفض التفكير 

( مف طالبات جامعة ذي قار وقد ٕٓٔباستخداـ المنيج التجريبي وقد تكونت عينة البحث )
اظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات المجموعة التجريبية 

 موعة الضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية والمج
 :اجراءات البحث 

يتضمف ىذا الفصؿ استعراضًا لإلجراءات التي قاـ بيا الباحثاف لتحقيؽ ىدؼ البحث مف حيث 
منيجية البحث والتصميـ التجريبي ومجتمع البحث وعينتو واسموب اختيارىا, وبناء البرنامج 

 عف الوسائؿ اإلحصائية المستعممة لتحميؿ البيانات ومعالجتيا احصائيًا.االرشادي, فضاًل 
 Research of Methodمنهجية البحث   -أواًل :
استعمؿ الباحثاف منيج البحث التجريبي , إذ تعد البحوث التجريبية مف أدؽ البحوث    

ف ىذا النوع مف العممية, إذ مف الممكف اف تستعمؿ الفرضيات الخاصة بالسبب والنتيجة ويكو 
أكثر االساليب صدقًا في حؿ العديد مف المشكالت التربوية والنفسية التي تواجو األفراد 

 ( . ٗٛٔ:  ٜٛٛٔوالمجتمعات ) عدس , 
 Experimental Design  -التصميم التجريبي :
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يعرؼ التصميـ التجريبي بأنو عبارة عف مخطط وبرنامج عمؿ يوضح كيفية تنفيذ التجربة      
( .إف مثؿ ىذه البحوث ليا إشكاؿ متعددة في  ٕٙ٘,  ٜٜٓٔوعبد الرحمف ,  داود) 

تصاميميا التجريبية ولتحقيؽ ىدؼ البحث اعتمد الباحثاف تصميـ المجموعتيف التجريبية 
ختبار القبمي والبعدي , فال بد مف اف يكوف لكؿ بحث تحريبي والضابطة العشوائية ذات اال

 (ٚٛٗ:  ٕٚٓٓتصميـ خاص بو, لضماف سالمة ودقة نتائجو )عبد الرحمف واخروف , 
 -وقد صمـ وفؽ الخطوات االتية :

( نازحة كعينة لمبحث ممف حصمف عمى اعمى الدرجات بعد ٓ٘اختيار ) -ٔ
 ( نازحة .ٓٓٔتطبيؽ البرنامج البالغة )عمى عينة  اإلضطياديتطبيؽ مقياس التفكير 

توزيع أفراد العينة بصورة عشوائية عمى مجموعتيف مجموعة تجريبية  -ٕ
( نازحة لكؿ مجموعة وبعد مكافأتيف عمى عدد مف المتغيرات ٕ٘ومجموعة ضابطة بواقع )

لعمر , ) االختبار القبمي , ا -( وىي : اإلضطياديالتي ليا عالقة بالمتغير التابع ) التفكير 
 التحصيؿ , المستوى االقتصادي , مدة النزوح ( .

تطبيؽ البرنامج االرشادي عمى أفراد المجموعة التجريبية في حيف تبقى  -ٖ
 المجموعة الضابطة مف ذدوف برنامج إرشادي . 

 اجراء اختبار بعدي لمعرفة الفروؽ ودالالتيا بالنسبة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية-ٗ
 -ضح التصميم التجريبي المستعمل في البحث الحالي :يو (  1الجدول ) 

تكافؤ المجموعتيف في   المجموعة
 متغيرات

 المتغير التابع المتغير المستقؿ

 التجريبية
 )  نازحات (

اختبار 
 قبمي

 اختبار قبمي
 العمر .ٔ
 مدة النزوح .ٕ
 المستوى االقتصادي .ٖ
 التحصيؿ .ٗ

برنامج قائـ عمى االعتقاد 
 بعدالة العالـ

 البعدياالختبار 

 الضابطة
 ) نازحات (

اختبار 
 قبمي

 مف دوف برنامج
- 

 االختبار البعدي

 Population of the Researchمجتمع البحث : 
إلى  ٕ٘يشمؿ مجتمع البحث الحالي النساء النازحات المواتي تتراوح اعمارىف مف )         

محافظة  –كيمو  ٛٔ( سنة, والتحصيؿ الدراسي مف ثالث متوسط فما فوؽ , في مخيـ  ٓٗ
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, وبعد الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة الصادر مف كمية  ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓاألنبار لمعاـ 
( وعمى ضوئو زرُت دائرة اليجرة والميجريف في محافظة ٔية ممحؽ )التربية لمعمـو االنسان

كيمو وبمغ  ٛٔ( وبعدىا تـ زيارة مخيـ  ٕاألنبار وتـ تزويدي بكتاب تسييؿ ميمة ممحؽ ) 
 .( نازحة  ٔٙٛٔعدد مجتمع البحث ) 

 :عينة البحث 
وتشمؿ عينة كيمو بأسموب العشوائي البسيط  ٛٔاختيرت عينة البحث مف النازحات في مخيـ 

 التجربة 
بطريقة الالعشوائية )قصدية( كعينة لمبحث ممف حصمت  تـ اختيارىـ  ( نازحةٓ٘) عمى     

عمى عينة التطبيؽ البالغة  اإلضطياديعمى اعمى الدرجات بعد تطبيؽ مقياس التفكير 
 ( نازحة تـ اختيارىـ كعينة لمبرنامج وتـ توزيع أفراد العينة بصورة عشوائية إلىٓٓٔ)

( نازحة لكؿ مجموعة كما موضح في ٕ٘مجموعتيف إحداىما تجريبية واالخرى ضابطة بواقع )
( وبعد مكافأتيف عمى عدد مف المتغيرات التي ليا عالقة بالمتغير التابع ) التفكير ٕالجدوؿ )

( وىي ) االختبار القبمي , العمر , التحصيؿ , المستوى االقتصادي , مدة  اإلضطيادي
ـ تطبيؽ البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية في حيف تبقى المجموعة الضابطة النزوح ( وت

مف دوف برنامج ومف ثـ اجراء اختبار بعدي لمعرفة الفروؽ ودالالتيا بالنسبة لممجموعتيف 
 الضابطة والتجريبية 

 عينة البحث (ٕجدوؿ )
 ٕ٘ المجموعة الضابطة
 ٕ٘ المجموعة التجريبية

 ٓ٘ المجموع
 -ادوات البحث :

  -لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي قاـ الباحثاف بما يأتي :
 بناء مقياس االعتقاد بعدالة العالـ  -ٔ
 . اإلضطيادياعداد مقياس التفكير  -ٕ
 اإلضطياديبناء برنامج قائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ في خفض مستوى التفكير  -ٖ

 -: بناء مقياس االعتقاد وبعدالة العالم -أواًل :
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 -لغرض بناء مقياس االعتقاد بعدالة العالـ فقد اتبع الباحثاف الخطوات االتية :
وىو )) اف لألفراد حاجة لالعتقاد  -تحديد مفيوـ االعتقاد بعدالة العالـ : -

 بأنيـ يعيشوف في عالـ يحصؿ فيو الناس عمومًا عمى ما يستحقونو .
العالـ الشخصي , االعتقاد )) االعتقاد بعدالة  -تحديد مجاالت المقياس : -

بعدالة عالـ العالقات المتبادلة  , االعتقاد بعدالة العالـ االجتماعي السياسي وندرج ادناه 
 -تعريفات تمؾ المجاالت :

وىو اعتقاد الفرد بأنو يحصؿ عمى  -مجاؿ االعتقاد بعدالة العالـ الشخصي : -ٔ
 ما يستحقو في حياتو الشخصية .

وىو اعتقاد الفرد اف الناس  -الـ العالقات المتبادلة :مجاؿ االعتقاد بعدالة ع -ٕ
يحصموف عمى ما يستحقونو مف بعضيـ البعض ضمف عالقاتيـ المتبادلة في جماعات 

 صغيرة أو كبيرة .
وىو اعتقاد الفرد اف  -مجاؿ االعتقاد بعدالة العالـ االجتماعي والسياسي : -ٖ

امكانية الحصوؿ عمى ما لمناس  المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية تتيح
  .يستحقونو

 -تحديد فقرات المقياس وصياغتها :
تعد صياغة فقرات االعتقاد بعدالة العالـ مف االمور الميمة , اذ كمما تمكف الباحث مف 
صياغة فقرات مقياسو بشكؿ عممي ودقيؽ لقياس الظاىرة المراد قياسيا , كمما حققت المقياس 

إلى االطار  اف( .وقد استند الباحث ٔ٘,  ٕٕٔٓمو ) السراي , الغرض الذي اعد مف اج
النظري والدراسات السابقة لبناء اغمب فقرات المقياس وكما اطمعت الباحثاف عمى الدراسات 

 Zick( ودراسة )  ٕٓٔٓ( ) االعرجي ,  ٕٔٓٓالقريبة مف الموضوع كدراسة ) نظمي , 
Rubin, 1975   ( )Dalbert , 2009  وذلؾ لغرض االفادة منيا في بناء المقياس )

الباحثاف في دراسة ىذا المتغير  اعتمده.وبناًء عمى ذلؾ واتساقًا مع االطار النظري الذي 
( فقرة  ٕ٘وباالستعانة باألدبيات والدراسات السابقة التي جاءت فيو وعميو تـ جمع وصياغة ) 

( فقرة واالعتقاد  ٙٔالعالـ الشخصي )  االعتقاد بعدالة -موزعة عمى ثالثة مجاالت ىي :
( فقرة , واالعتقاد بعدالة العالـ االجتماعي السياسي )  ٘ٔالعالقات المتبادلة ) , بعدالة العالـ 

 ( فقرة . ٕٔ
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 -اعداد بدائل االجابة :
الباحثاف اسموب ليكرت في اعداد الفقرات وتحديد عدد بدائؿ االجابة النو  هاعتمد        

ة بدائؿ حيث وضع مدرج خماسي لمتقدير , اماـ كؿ فقرة وكانت األوزاف تتراوح مف يتضمف عد
( , )  ٗ( , ) موافقة =  ٘( حسب البديؿ الذي يختاره المستجيب ) موافقة جدًا =  ٔ – ٘) 

( وبذلؾ تمثؿ الدرجة  ٔ( , ) غير موافقة اطالقًا =  ٕ( , ) غير موافقة =  ٖمحايدة = 
عمييا المستجيب مستوى عالي مف االعتقاد بعدالة العالـ وتمثؿ الدرجة العالية التي يحصؿ 

الواطئة مستوى واطئ مف االعتقاد بعدالة العالـ  عممًا انو قد أعددت الفقرات لتكوف باتجاه 
  واحد .

 اجراء التحميل االحصائي لفقرات مقياس االعتقاد بعدالة العالم  -
رجة كبيرة مف االىمية وذلؾ لكونيا تساعد في الخروج تعد عممية تحميؿ الفقرات عمى د   

بأدوات قياس فعالة تعمؿ عمى قياس الخصائص والصفات االنسانية قياسًا دقيقًا.) النبياف , 
ٕٓٓٗ  :ٜٛٛ.) 

ف اليدؼ االساس مف اجراء ىذا التحميؿ ىو التحقؽ مف درجة فعالية كؿ فقرة مف فقرات  وا 
 ( . ٙ٘ٔ:  ٜٜٛٔ) الزيود وعمياف , صالحية المقياس ككؿكد مف درجة المقياس كمقدمة لمتأ

فضاًل عف ذلؾ فإف عممية التحميؿ اإلحصائي تيدؼ إلى الكشؼ عف قوة تمييز الفقرة ومدى  
:  ٜٔٛٔارتباط الفقرة بالدرجة الكمية وارتباطيا بالمجاؿ الذي تنتمي إليو ) الزوبعي وآخروف , 

( نازحة, ولتحقيؽ ذلؾ تـ  ٕٓٓ( وقد تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ البالغة )  ٗٚ
 -تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ :-القوة التمييزّية :-ـ باإلجراءات االتية:القيا

 -أسموب العينتين المتطرفتين اي ) االتساق المعرفي (: - أ
يقصد بو مدى قدرة الفقرات عمى التمييز بيف األفراد ذوي الدرجات العميا عمى السمة المراد  

ى السمة المراد قياسيا في المقياس قياسيا في المقياس وبيف األفراد ذوي الدرجات العميا عم
وبيف األفراد ذوي الدرجات الواطئة في تمؾ السمة , ويتـ اختيار داللة الفروؽ بيف ذوي 
الدرجات الواطئة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس , وتدعى تمؾ الطريقة أسموب العينتيف 

 ( . Stanley & Hookin , 1972 : 268المتطرفتيف . ) 
واليجاد القوة التمييزية لفقرات مقياس االعتقاد بعدالة العالـ , قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس     

( فقرى عمى عينة التحميؿ .وبعد جمع درجات اجابات كؿ مفحوص عمى فقرات ٖٛالبالغة )
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مف  ابتدأكؿ مكوف مف مكونات المقياس الستخراج الدرجة الكمية لكؿ مكوف تـ ترتيبيا تنازليًا 
%( مف االستمارات الحاصمة عمى ٕٚمى درجة , وانتياء بأدنى درجة ثـ اختيرت نسبة الػ )اع

( استمارة , وكذلؾ مف ٗ٘اعمى الدرجات وسميت بالمجموعة العميا , اذ بمغ عددىا )
وسميت بالمجموعة  استمارة( ٗ٘االستمارات الحاصمة عمى ادنى الدرجات والتي بمغ عددىا )

( لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف  t-testؿ االختبار التائي ) الدنيا , وبعد استعما
أوساط المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة مف فقرات كؿ مكوف , تعد القيمة التائية مؤشرًا 

( فقد كانت الفقرات جميعيا مميزة  ٜٛ.ٔلتمييز كؿ فقرة بمقياستيا بالقيمة الجدولية البالغة ) 
( مف المكوف  ٜٕ,  ٕٓ( ما عدا الفقرات ) ٙٓٔ( وبدرجة حرية ) ٘ٓ.ٓداللة ) عند مستوى 

( مف المكوف الثالث غير  ٛ.ٙٔ( مف المكوف الثاني والفقرات )  ٚٔ,  ٕٚوالفقرات )  األوؿ
( ٓٔ( )ٜ( فقرة , وعرفاف )ٖٛمميزة , وبذلؾ اصبح المقياس بصورتو النيائية يتكوف مف )

                              (  توضح ذلؾ .ٔٔ)
لقوة التمييزية لفقرات المكون األول من مكونات مقياس االعتقاد بعدالة العالم ا(3جدول )

 بأسموب المجموعتين المتطرفتين

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

القيمة التائية 
الوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ٔ ٖ.ٗٗ ٔ.ٕٓ ٕ.ٚٙ ٔ.ٕٔ ٗ.ٔٔ 
ٙ ٕ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٕ.ٓٗ ٔ.ٕٖ ٗ.ٓٗ 

ٕٔ ٗ.ٖٕ ٔ.ٜٓ ٖ.ٛٙ ٔ.ٕٚ ٕ.ٚٗ 
ٔ٘ ٕ.ٕٓ ٔ.ٕٖ ٔ.ٗٗ ٓ.ٜٜٛ ٗ.ٛٓ 
ٕٓ ٗ.ٕٛ ٓ.ٚٛ ٗ.ٗٔ ٓ.ٛ٘ ٔ.ٕٔ- 
ٕٖ ٕ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٕ.ٓٗ ٔ.ٕٖ ٗ.ٓٗ 
ٕٙ ٕ.ٕٚ ٔ.ٕٕ ٕ.ٕٓ ٔ.ٜٔ ٖ.ٓ٘ 
ٕٜ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٓ.ٓٓ 
ٖٓ ٕ.ٜ٘ ٔ.ٛٛٓ ٔ.ٙٓ ٓ.ٜٓٓ ٗ.ٜٓٙ 
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ٖٖ ٕ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٕ.ٓٗ ٔ.ٕٖ ٗ.ٓٗ 
ٖٙ ٕ.ٕٚ ٔ.ٕٕ ٕ.ٕٓ ٔ.ٜٔ ٖ.ٓ٘ 

 (ٙٓٔ( وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓ( عند مستوى ) ٜٛ.ٔالقيمة التائية الجدولية تساوي ) 
(القوة التمييزية لفقرات المكون الثاني من مكونات مقياس االعتقاد بعدالة العالم 4جدول )

 المتطرفتين بأسموب المجموعتين

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

القيمة التائية 
الوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ٕ ٕ.ٕٓ ٔ.ٕٖ ٔ.ٗٗ ٓ.ٜٜٛ ٗ.ٛٓ 
٘ ٖ.ٕٚ ٔ.ٕ٘ ٕ.ٛٔ ٔ.٘٘ ٗ.٘ٙ 

ٔٔ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٚ ٗ.ٗٓ ٓ.ٖٚ ٕ.ٔٚ 
ٖٔ ٖ.ٗٗ ٔ.ٕٓ ٕ.ٚٙ ٔ.ٕٔ ٗ.ٔٔ 
ٔٚ ٗ.ٕٛ ٓ.ٚٛ ٗ.ٗٔ ٓ.ٛ٘ ٔ.ٕٔ 
ٕٔ ٕ.ٕٚ ٔ.ٕٕ ٕ.ٕٓ ٔ.ٔٓ ٖ.ٓ٘ 
ٕٗ ٗ.ٖٕ ٔ.ٜٓ ٖ.ٛٙ ٔ.ٕٚ ٕ.ٚٗ 
ٕٚ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٓ.ٓٓ 
ٖٔ ٗ.ٙٛ ٓ.ٜٚ ٗ.ٖ٘ ٓ.ٜٛ ٕ.ٖٙ 
ٖٗ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٚ ٗ.ٗٓ ٓ.ٖٚ ٕ.ٔٚ 
ٖٛ ٖ.ٗ٘ ٔ.ٚٓ ٕ.ٚٙ ٔ.ٚٙ ٕ.ٛٔ 

 (ٙٓٔوبدرجة حرية )( ٘ٓ.ٓ( عند مستوى ) ٜٛ.ٔالقيمة التائية الجدولية تساوي ) 
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(القوة التمييزية لفقرات المكون الثالث من مكونات مقياس االعتقاد بعدالة العالم 5جدول)
 بأسموب المجموعتين المتطرفتين

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

القيمة التائية 
الوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ٖ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٚ ٗ.ٗٓ ٓ.ٖٚ ٕ.ٔٚ 
ٗ ٖ.ٕٚ ٔ.ٕ٘ ٕ.ٛٔ ٔ.٘٘ ٗ.٘ٙ 
ٚ ٗ.ٖٕ ٔ.ٜٓ ٖ.ٛٙ ٔ.ٕٚ ٕ.ٚٗ 
ٛ ٗ.ٕٛ ٓ.ٚٛ ٗ.ٗٔ ٓ.ٛ٘ ٔ.ٕٔ- 
ٜ ٕ.ٜٙ ٔ.ٗٗ ٕ.ٕ٘ ٔ.ٕٗ ٕ.ٖٔ 

ٔٓ ٕ.ٕٓ ٔ.ٕٖ ٔ.ٗٗ ٓ.ٜٜٛ ٗ.ٛٓ 
ٔٗ ٕ.ٕٚ ٔ.ٕٕ ٕ.ٕٓ ٔ.ٜٔ ٖ.ٓ٘ 
ٔٙ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٓ.ٓٓ 
ٔٛ ٕ.ٙٓ ٓ.ٜٙ ٕ.ٓ٘ ٔ.ٓٗ ٕ.ٗٚ 
ٜٔ ٕ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٕ.ٓٗ ٔ.ٕٖ ٗ.ٓٗ 
ٕٕ ٖ.ٗ٘ ٔ.ٚٓ ٕ.ٚٙ ٔ.ٚٙ ٕ.ٛٔ 
ٕ٘ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٓ.ٓٓ 
ٕٛ ٕ.ٖٖ ٔ.ٔٗٔ ٔ.ٖ٘ ٓ.ٚٓٓ ٗ.ٙٓٚ 
ٖٕ ٕ.ٛٓ ٔ.ٕٗ ٕ.ٓٗ ٔ.ٕٖ ٗ.ٓٗ 
ٖ٘ ٖ.ٗ٘ ٔ.ٚٓ ٕ.ٚٙ ٔ.ٚٙ ٕ.ٛٔ 
ٖٚ ٗ.ٙٛ ٓ.ٜٚ ٗ.ٖ٘ ٓ.ٜٛ ٕ.ٖٙ 

 (ٙٓٔ( وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓ( عند مستوى ) ٜٛ.ٔالقيمة التائية الجدولية تساوي ) 
 -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس : - ب
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يعد اسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس مف الوسائؿ المستعممة في          
حساب االتساؽ الداخمي لممقياس , إذ ييتـ بمعرفة كوف كؿ فقرة مف فقرات المقياس تسير في 
االتجاه الذي يسير فيو المقياس كمُو اـ ال , فيي تمتاز بانيا تقدـ مقياسًا متجانسًا.)عبد 

 ( ٕٚٓ:  ٜٜٛٔرحمف , ال
تـ استخراج اتساؽ الفقرة باستعماؿ معامؿ ارتباط ) بيرسوف (بيف درجات األفراد عمى كؿ فقرة 

( نازحة , وقد ٕٓٓمف فقرات المقياس , ودرجاتيـ الكمية لكؿ أفراد العينة البالغ عددىـ )
اتضح اف جميع معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لُو دالة 

( وبدرجة حرية 3ٓ٘ٓ( بمستوى داللة ) 3ٖٔٛٓئيًا بعد مقارنتيا بالقيمة الحرجة البالغة ) احصا
( غير دالة وبالتالي تحذؼ ىذه الفقرات  3ٛ3ٔٚ3ٕٚ3ٕٜ3ٕٓٙٔ( . ما عدا الفقرات ) 3ٓ٘ٓ)

        (  ٙ. كما موضح في الجدوؿ )  
 *درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس(معامل االرتباط بين 6جدول )

 معامؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية ت معامؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية ت
ٔ ٓ.ٖٕٕ ٕٓ ٓ.ٖٓٙ 
ٕ ٓ.ٖٓٓ ٕٔ ٓ.ٖٙٚ 
ٖ ٓ.ٕٔٔ ٕٕ ٓ.ٖٕٔ 
ٗ ٓ.ٖٖٛ ٕٖ ٓ.ٖٜٙ 
٘ ٓ.ٖٔٔ ٕٗ ٓ.ٖٔٔ 
ٙ ٓ.ٜٔٙ ٕ٘ ٓ.ٖٕٓ 
ٚ ٓ.ٖٗٙ ٕٙ ٓ.ٕٕٙ 
ٛ ٓ.ٕٓٛ ٕٚ ٓ.ٓٔٙ 
ٜ ٓ.ٕٛٔ ٕٛ ٓ.ٕٕٓ 

ٔٓ ٓ.٘ٔٛ ٕٜ ٓ.ٕٜٓ 
ٔٔ ٓ.ٜٜٔ ٖٓ ٓ.ٖٜٚ 

                                                 
 ( .ٜٛٔ(وبدرجة حرية ) ٘ٓ.ٓ(عند مستوى داللة )ٖٛٔ.ٓقيمة معامؿ االرتبط الجدولية تساوي ) *
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ٕٔ ٓ.ٖٔٚ ٖٔ ٓ.ٗٗٔ 
ٖٔ ٓ.ٖٔٛ ٖٕ ٓ.ٖٜٔ 
ٔٗ ٓ.ٜٖٔ ٖٖ ٓ.ٖٜٙ 
ٔ٘ ٓ.٘ٔٗ ٖٗ ٓ.ٕٕٚ 
ٔٙ ٓ.ٓٚ٘ ٖ٘ ٓ.ٖ٘ٔ 
ٔٚ ٓ.ٓٔٓ ٖٙ ٓ.ٕٙٔ 
ٔٛ ٓ.ٕٔٚ ٖٚ ٓ.ٖٙ٘ 
ٜٔ ٓ.٘ٓٛ ٖٛ ٓ.ٜٖٔ 

 
 -الخصائص السايكومترية لمقياس :

 الصدق الظاهري :
وقد تـ التحقؽ منُو مف خالؿ عرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف المحكميف. ويمكف 
التحقؽ مف ثبات المقاييس النفسية بعدة طرؽ منيا االتساؽ الخارجي ) اعادة االختبار ( الذي 

( , ومنيا ما يقيس االتساؽ  Ebel , 1972 : 412يسمى بمعامؿ االستقرار عبر الزمف ) 
( وقد  ٖٗ٘:  ٜٜٛٔالتحقؽ منو بتطبيؽ معادلة الفاكرونباخ ) عودة ,  الداخمي الذي يمكف

  -لمبحث الحالي في ثبات المقياس وكما يأتي : ةالطريق ااعتمد
  إعادة االختبار  –طريقة االختبارTest – Retest  
اف معامؿ الثبات وفؽ ىذه الطريقة ىو عبارة عف قيمة معامؿ االرتباط بيف الدرجات         

التي نحصؿ عمييا مف جراء التطبيؽ واعادة تطبيؽ المقياس عمى األفراد انفسيـ وبفاصؿ 
( .ولحساب الثبات بيذه الطريقة  Anastasi, 1976 : 115زمني مالئـ بيف التطبيقيف . ) 

( نازحة اختيروا عشوائيًا . وبعد ٓ٘ياس عمى عينة مف النازحات بمغت )تـ تطبيؽ المق
التطبيؽ األوؿ بأسبوعيف تمت اعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة نفسيا , ثـ حسب معامؿ 
ارتباط بيرسوف بيف الدرجات في التطبيقيف األوؿ والثاني , إذ بمغ معامؿ الثبات لممقياس ) 

 لركوف إليو .( وىو معامؿ جيد يمكف ا 3ٛٗٓ
 بناء البرنامج :
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 -اعتمد الباحثاف عمى مصادر عديدة في بناء البرنامج منيا :   
االطالع عمى االدبيات الخاصة ببناء البرامج العالجية واالرشادية وطرؽ  - أ

وانموذجات البرامج وكذلؾ االطالع عمى الدراسات السابقة التي ليا عالقة ببناء البرامج 
 . االرشادية والعالجية

االفادة مف خبرة االساتذة في قسـ العمـو التربوية والنفسية وذلؾ عف طريؽ  - ب
عرض البرنامج بصيغتو األولية عمييـ وذلؾ لمتأكيد مف مدى مناسبة األىداؼ واالنشطة التي 
استعمؿ والمدة الزمنية لتحقيؽ أىداؼ البرنامج واقتراح التعديالت المناسبة وقد حرص الباحثاف 

عض االجراءات األساسية في بناء البرنامج لتساعدىا عمى نجاحو وتحقيؽ عمى مراعاة ب
 -أىدافو منيا :
مناسبة اجراءات البرنامج ألفراد العينة وتنظيـ الجمسات بحيث تكوف ذات  -ٔ

 تسمسؿ منطقي 
 مراعات الفروؽ الفردية بيف األفراد . -ٕ
 التعرؼ عمى خصائص العينة وتحديد ما ينبغي معالجتو وتعديمو . -ٖ
 ونة البرنامج بحيث لـ يتصؼ بالجمود ولـ يتقيد بالتفاصيؿ الدقيقة .مر  -ٗ
 اختيار األىداؼ العامة والسموكية . -٘
اف يكوف لمبرنامج اساس نظري حيث تبنت الباحثاف نظرية ) اروف بيؾ (  -ٙ

 ومفاىيميا وفنياتيا .
 اختيار محتوى البرنامج ) الجمسات ( واختيار االساليب المناسبة . -ٚ
 تمزمات وميزانية البرنامج .تحديد المس  -ٛ
 تحديد وسائؿ التقويـ المناسبة . -ٜ

اف تتميز جمسات البرنامج بالحيوية والنشاط بحيث تثير لدى أفراد العينة االنتباه والتركيز النيا 
 تالمس واقع حياتيـ وتتعمؽ بأىـ الجوانب التي تشغؿ تفكيرىـ .

 التخطيط لمبرنامج :
( جمسة وبذلؾ استغرؽ البرنامج سبعة اسابيع بمعدؿ ثالث  ٕٓتـ تنفيذ البرنامج مف خالؿ ) 

 وعمى النحو االتي : ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓجمسات في االسبوع لمسنة 
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 تخطيط البرنامج  ( 7جدول ) 
 ترتيب الجمسة عددىا عنواف الجمسة ت
 األولى ٔ االفتتاحية ٔ
 الثانية والثالثة ٕ االعتقاد بعدالة العالـ ٕ
 الرابعة ٔ الدافع في االعتقاد بعدالة العالـ وظيفة ٖ
 الخامسة ٔ وظيفة التمثيؿ في االعتقاد بعدالة العالـ ٗ
 السادسة ٔ االعتقاد بعدالة العالـ والصحة النفسية ٘
 السابعة ٔ اىمية العدالة والمساواة ٙ
 الثامنة ٔ االعتقاد بعدالة العالـ والثقة االجتماعية ٚ
 التاسعة ٔ في االعتقاد بعدالة العالـ نموذج االنفصاؿ ٛ
 العاشرة ٔ االعتقاد بعدالة عالـ العالقات المتبادلة ٜ

 الحادية عشرة ٔ اساليب التعامؿ مع الظمـ ٓٔ
 الثانية عشرة ٔ تحمؿ المسؤولية ٔٔ
الثالثة عشرة والرابعة  ٕ االمف النفسي والتخطيط لممستقبؿ ٕٔ

 عشرة
االجتماعية في دعـ حقوؽ  دور العادات والتقاليد ٖٔ

 المرأة
الخامسة عشرة  ٕ

 والسادسة عشرة
 السابعة عشرة ٔ االعتقاد بعدالة العالـ والديف ٗٔ
مف يزرع الخير يحصد خيرًا ومف يزرع الشر  ٘ٔ

 يحصد شراً 
الثامنة عشرة والتاسعة  ٕ

 عشرة
 العشروف ٔ الختامية واالختبار البعدي ٙٔ

 -البرنامج :خطوات اختيار عينة 
( فقرة عمى النازحات والبالغ عددىف ) ٔ٘البالغ) اإلضطياديتطبيؽ مقياس التفكير  -
 ( نازحة. ٓٓٔ
( نازحة مف الالتي حصمف عمى اعمى الدرجات في مقياس التفكير  ٓ٘اختيار )  -

  اإلضطيادي
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تـ توزيع النازحات بصورة عشوائية إلى مجموعتيف احداىف ضابطة واالخرى تجريبية  -
 ( نازحة في كؿ مجموعة . ٕ٘بواقع     ) 

ى الحاجات مف أجؿ بناء وتـ تطبيؽ مقياس االعتقاد بعدالة العالـ لمتوصؿ إل -
     .البرنامج

 -تنفيذ البرنامج : -
(  ٕٛٔٓ/  ٖ/ ٓٔ( جمسة في شير مارس واستمر مف )  ٕٓطبؽ البرنامج المكوف مف )

فكانت ات في االسبوع وكانت مدة الجمس ( بواقع ثالث جمسات ٕٛٔٓ/  ٗ/  ٕٗإلى يوـ  ) 
 ( دقيقة  ٘ٗ) 

 عرض النتائج وتفسيرها :
يتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي وتفسيرىا عمى وفؽ      

األىداؼ الموضوعة وفرضياتو ومف ثـ الخروج باستنتاجات وتوصيات ومقترحات في ضوء 
 تمؾ النتائج وكما يأتي 

 األول : بناء مقياس االعتقاد بعدالة العالم . الهدف
تحدد اليدؼ األوؿ مف أىداؼ البحث ببناء مقياس االعتقاد بعدالة العالـ عند النازحات     

ولقد تحقؽ ذلؾ وتـ بناء ىذا المقياس مف خالؿ االجراءات المتعددة المتبعة في الفصؿ الثالث 
ثالثة ابعاد رئيسية وتبيف انو يتمتع بصدؽ  ( فقرة موزعة عمىٖٛولقد تضمف ىذا المقياس )

وثبات كافييف ولفقراتيا القدرة عمى التمييز, وقد تـ بناء ىذا المقياس لغرض معرفة الحاجات 
 األساسية التي عمى وفقيا تـ اعداد جمسات البرنامج.

 لدى النازحات . اإلضطهاديالهدف الثاني : التعرف عمى مستوى التفكير 
عمى عينة  اإلضطياديعمى ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس التفكير  لمتعرؼ         

( مف النازحات . أشارت نتائج البحث إلى اف المتوسط الحسابي ٓٓٔالتطبيؽ البالغة )
( درجة وبانحراؼ معياري قدره 3٘ٗٙٚٔلدرجات عينة البحث عمى المقياس قد بمغ )

يف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي ( درجة , وعند معرفة داللة الفرؽ ب3ٖٗٚٓ)
( , اذ بمغت القيمة 3ٓ٘ٓ( درجة , تبيف اف الفرؽ كاف داؿ إحصائيا عند مستوى )ٖ٘ٔبمغ )

(, وبدرجة 3ٜٛٔ( وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )3ٕٚ٘ٚالتائية المحسوبة )
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بمستوى عاٍؿ  اإلضطياديلتفكير ( , وىذا يشير إلى اف عينة التطبيؽ يمتمكوف اٜٜحرية )
 ( يوضح ذلؾ . ٛ)والجدوؿ 

                                     
 اإلضطهاديلمقياس التفكير  t. test(نتائج اختبار 8جدول )

المتوسط  العينة  المتغير 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري 

 المتوسط 
 الفرضي

 الداللة tالقيمة التائية 
المحسو  (3ٓ٘ٓ)

 بة
 الجدولية

التفكير 
 اإلضطيادي

 دالة 3ٜٛٔ 3ٕٚ٘ٚ ٖ٘ٔ 3ٖٗٚٓ 3٘ٗٙٚٔ ٓٓٔ

لدى عينة البحث ىو  اإلضطياديمف خالؿ ىذه النتيجة يتضح باف متوسط درجات التفكير 
اعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس والفرؽ بينيما داؿ احصائيا مما يعني بأف عينة البحث 

 وبمستوى عاٍؿ. اإلضطياديالحالي يتصؼ بالتفكير 
يمكف تفسير ىذه النتيجة إلى اف النازحات مف محافظة االنبار قد عانف مف الظمـ وسوء       

المعاممة والتعرض إلى األذى النفسي والجسدي عمى أيدي الجماعات اإلرىابية التي اجتاحت 
مما  ٕٗٔٓ عدد مف محافظات العراؽ مف ضمنيا محافظة االنبار في شير كانوف الثاني

سبب تشريد ما يقارب مميوف امرأة عراقية , وىّف يكابدف ظروؼ قاىرة وظالمة واجبارىّف عمى 
ترؾ ديارىف قصرًا , ىربًا مف العنؼ المروع , الكثير منيف قد فقدف ازواجيف او اطفاليف او 

اقع الصحي أفراد األسرة ) أب , أـ , أخ ( جراء االعماؿ العسكرية والعنؼ المتزايد وتدني الو 
والمعاشي ليف وألطفاليف وكاف ليذه الحالة تداعياتيا الخطيرة عمى الحالة النفسية واالجتماعية 
لدى المرأة النازحة , وفقدانيا لألماف النفسي واالجتماعي مما قد ادى إلى تغيير في البناء 

الحقيقي لمخير المعرفي وطرؽ التفكير وادراؾ العالـ بصورة مشوشة بالشكؿ الذي يغير المعنى 
والشر في حياتيف , وباإلضافة إلى ذلؾ فإف االزمات والحروب التي مرت عمى المجتمع 
واالعراؼ والتقاليد االجتماعية السائدة فيو قد تزيد مف شعور المرأة العراقية بالظمـ واالضطياد 

كثير مف بشكؿ عاـ والمرأة النازحة بشكؿ خاص , فالمجتمع بعامتو تطغي عميو الذكورية وال
حقوؽ المرأة تصادر بأسـ التقاليد واالعراؼ العشائرية, مما يسمب المرأة حقيا في الحرية 
واالختيار وىذا ينعكس عمى نظرة المرأة النازحة لنفسيا ونظرتيا لمحياة ولممستقبؿ , اذ يرى 
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يمكف اف يطوروا مجموعة مف المعتقدات  اف الناس ( في ىذا الصدى  beck 1967بيؾ )
بية والتوقعات المتشائمة حوؿ انفسيـ والعالـ واف ىذه المخططات تـ تشكيميا في مرحمة السم

سابقة مف الحياة كنتيجة لحدث صادـ تعرض لو الشخص في حياتو يحتوي عمى تجارب 
مؤلمة مثؿ فقداف انساف عزيز او احد أفراد األسرة او الرفض او سوء المعاممة واالذالؿ ) 

beck 1967 , 180).ليف وخصوصا  اإلضطيادييؤدي إلى ارتفاع مستوى التفكير  وىذا
وال سيما انيف يْمُرْرف بأحداث معقدة وصعبة وتدىور في األوضاع االقتصادية واالمنية 
والصحية والنفسية وغيرىا مف العوامؿ التي تؤثر فييا,وىذه النتيجة تتفؽ مع دراستي )صالح , 

 .اإلضطياديمستوى التفكير (. في ارتفاع  ٕٗٔٓ( و ) الخيالني, ٕٓٓٓ
 اإلضطهاديالهدف الثالث : بناء برنامج قائم عمى االعتقاد بعدالة العالم في خفض التفكير 

 لدى النازحات .
تحقيقا لميدؼ الثالث فإف أىداؼ البحث الحالي والذي استيدؼ )بناء برنامج قائـ عمى       

لدى النازحات ( تـ تحقيقو. مف خالؿ  اإلضطيادياالعتقاد بعدالة العالـ في خفض التفكير 
 ( جمسة ارشادية كما موضح في الفصؿ السابؽ.  ٕٓبناء البرنامج والذي يتكوف مف ) 

اعتمد الباحثاف الوسط الحسابي كمحؾ في قبوؿ واستبعادىا حيث عدت الفقرات التي يكوف 
لتي يكوف وسطيا ( تعد مشكمة وتدخؿ في البرنامج اما الفقرات اٖوسطيا الحسابي اقؿ مف )

( فما فوؽ تستبعد مف البرنامج. وعميو اصبح عدد الفقرات التي دخمت في ٖالحسابي مف )
( فقرة وفؽ احتساب الوسط الحسابي وكما وضح في ٕٕ( فقرة وتـ استبعاد )ٙٔالبرنامج )

في الفصؿ الرابع, اضافة إلى اعتماد الباحثاف عمى نظرية ) بيؾ ( واالخذ بمفاىيميا وفنياتيا 
 تنوع تمؾ الفنيات وقد ورد سبب اختيار الباحثاف ليذه النظرية في الفصؿ الثاني .

الهدف الرابع : التعرف عمى فاعمية البرنامج القائم عمى االعتقاد بعدالة العالم في خفض 
 لدى النازحات. اإلضطهاديالتفكير 

تحقيقا لميدؼ الرابع مف أىداؼ البحث الحالي, والذي استيدؼ ) التعرؼ عمى فاعمية    
 لدى النازحات (.  اإلضطياديالبرنامج القائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ في خفض التفكير 

 -فقد تـ التحقؽ منو عبر اختبار الفرضية االتية:
لدرجات المجموعة التجريبية ومتوسط ) ال توجد  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب ا

 في االختبار البعدي (. اإلضطياديرتب المجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير 
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ولمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية استعمؿ الباحثاف اختبار ماف وتني لمعينات الكبيرة 
                                    ( يوضح ذلؾٜ)والجدوؿ
(قيمة مان وتني في االختبار البعدي بين المجمعتين التجريبية والضابطة لمتفكير 9جدول)

 اإلضطهادي

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية , اذ بمغت قيمة ماف ويتني ٕٔويتضح مف الجدوؿ )      
( ٜٙ.ٔ( وىي اكبر مف قيمة ماف ويتني التائية الجدولية والبالغة )ٕ٘ٛ.ٗالتائية المحسوبة )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة )

( ٓ٘.ٖ٘( ومتوسط رتب المجموعة الضابطة والبالغ )ٓ٘.٘ٔلبالغ )المجموعة التجريبية ا
ولصالح المجموعة الضابطة . وعميو ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة وىذا 

.اشارت نتائج اختبار )ماف وينتي(  اإلضطيادييدؿ عمى فاعمية البرنامج في خفض التفكير 
لممجموعتيف التجريبية والضابطة إلى اف ىناؾ التي اجريت عمى نتائج االختبار البعدي 

تغيرات ايجابية لصالح المجموعة التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج مما يدؿ عمى فاعمية 
لدى النازحات في المجموعة التجريبية اذ ظيرت  اإلضطياديالبرنامج في خفض التفكير 

موعة التجريبية ورتب المجموعة نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب المج
الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) 

( واف اعتماد الباحثاف عمى جمسات  البرنامج   ٖٕٔٓ( و )  عبد الميدي ,  ٕٗٓٓالكناني ,
ثر في خفض التفكير وفؽ االساليب و االسترخاء و المناقشة و اداء االدوار , كاف ليا اال

لدى عينة البحث التجريبية ومما عزز ذلؾ استعمؿ الباحثاف الفنيات التي تؤدي  اإلضطيادي
إلى تنشيط معتقدات العالـ العادؿ و أدى ىذا إلى فاعمية البرنامج في تحسيف الثقة االجتماعية 

تجاىات الغير مرغوبة والقيمة الذاتية لألفراد التي تزيد  مف امكانية التخمص مف االفكار واال
واف ىذا ما حققو البرنامج القائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ في خفض مستوى التفكير 

متوسط  العدد  المجموعة 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب 

 Uقيمة ماف وتني 
 التائية

 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة
 ٕ٘ٛ.ٗ ٓ٘.ٖٚٛ 3٘ٓ٘ٔ ٕ٘ التجريبية

 
دالة لصالح  ٜٙ.ٔ

 ٓ٘.ٚٛٛ ٓ٘.ٖ٘ ٕ٘ الضابطة الضابطةالمجموعة 
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الذي يعد بانو ميكانـز دفاعي ايجابي يحسف مف الصحة النفسية لألفراد , واف  اإلضطيادي
احداث الواقع فاعمية ىذا البرنامج ادى إلى اف األفراد الذيف لدييـ تفكير اضطيادي اف يسندوا 

 في عدالة العالـ. واسباب الظمـ واالضطياد الواقع عمييـ بالشكؿ الذي يتطابؽ مع معتقداتيـ
ويتضح اف البرنامج القائـ عمى االعتقاد بعدالة العالـ ىو فعاؿ في خفض التفكير       

شكؿ لدى النازحات , اذ ساعد البرنامج عمى تنشيط معتقدات العالـ العادؿ بال اإلضطيادي
الذي ساعدىف عمى اعادة تفسير االحداث باف الناس يستحقوف ما يحصموف عميو وبالتالي 
ساعدىف عمى تطوير اساليب عقالنية لمواجية الظمـ واالضطياد والتعامؿ معو , وتوصؿ 
البرنامج إلى اف نازحات المجموعة التجريبية عمى الرغـ مف مرورىف بظروؼ صعبة إال انيف 

رف لمعالـ نظرة ايجابية وادراؾ الواقع والحقيقة بمنظور خاص لكي يتصْورف تمكنف مف اف ينظ
بانيف يعيشّف في بيئة مستقرة قابمة لمتنبؤ مما يحسف مف النظرة االيجابية لممستقبؿ ويخفض 
مف القمؽ واالحباط والشعور بالظمـ وىذا بدوره يحسف مف صحتيف النفسية وكفايتيف 

 . اإلضطياديت ساعدت عمى خفض التفكير االجتماعية , واف ىذه الجمسا
 : االستنتاجات

 -في ضوء ما توصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج يمكف استنتاج ما يأتي :
 مشكمة قائمة في الوقت الحاضر لدى النازحات. اإلضطيادياف مشكمة التفكير  -ٔ
اف تنشيط معتقدات العالـ العادؿ لدى النازحات يؤدي الى تخفيض التفكير   -ٕ

لدييف وذلؾ الف معتقدات العالـ العادؿ كما اشارة الدراسات السابقة ىو ميكانـز  اإلضطيادي
 دفاعي يحسف مف مؤشرات الصحة النفسية لألفراد .

اف األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي تعيشيا النازحات خالؿ مدة النزوح وترؾ  -ٖ
السابقة تعطي مؤشرا بانيـ يعانوف مف المنازؿ ومعيشتيـ في بيئة اجتماعية تختمؼ عف بيئتيـ 

مما يؤثر ذلؾ عمى سوء التوافؽ وعدـ الثقة والعدائية في التعامؿ مع  اإلضطياديالتفكير 
 بروز الشؾ في سموكيا مع االخريف.

متغير يمكف السيطرة عميو مف خالؿ برامج تدريبة مختمفة منيا  اإلضطياديالتفكير  -ٗ
 ذا البحث يعد مف البرامج الفعالة .البرنامج الذي اعده الباحثاف في ى

 :التوصيات
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ادة المرشديف مف البرنامج الذي اعده الباحثاف والتدريب عمى استعماؿ فنيات العالج اف -ا
 .اإلضطياديالمعرفي في خفض التفكير 

االفادة مف اداة قياس االعتقاد بعدالة العالـ التي تـ اعدادىا في البحث الحالي  .ٕ
 اخرى. ارتباطيةواستعماليا في بحوث 

مناشدة الحكومة بالنيوض بالواقع االنساني والنفسي عف طريؽ توفير مراكز نفسية  .ٖ
 في مخيمات النزوح.

 المقترحات 
 -واستكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثاف بالدراسات االتية:

اجراء دراسات اخرى مشابية لمبحث الحالي عمى فئات اجتماعية مختمفة ومقارنتيا  -ٔ
 لبحث الحالي.بنتائج ا
اجراء دراسة باستعماؿ فنيات اخرى مف فنيات العالج المعرفي في خفض التفكير  -ٕ

 واجراء مقارنة بينيا وبيف نتائج البحث الحالي. اإلضطيادي
 قائمة المصادر

 المصادر العربية -1
 Corey ,Gerold( ,ٕٓٔٔ النظرية والتطبيؽ في االرشاد والعالج النفسي, ترجمة دكتور سامح ,)

 وديع الخفش, عماف, االردف, دار الفكر.
 ( ,اثر برنامج ارشادي في خفض التفكير ٖٕٔٓالبحراني, ىدى صالح احمد ,)لدى  اإلضطيادي

 طالبات جامعة ذي قار, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كمية التربية لمعمـو االنسانية/ ابف رشد.
 ( ,الصحة النفٕٙٔٓالتميمي, محمود كاظـ ,)عماف, االردف: الدار المنيجية لمنشر ٔسية, ط ,

 والتوزيع.
 ( ,اثر النموذج المعرفي السموكي في عالج عينو مف مرضى ٕٗٓٓالجوىي, عبداهلل عمر ,)

 االدماف, رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة المنيا, مصر. 
 ( ,العنؼ النفسي الموجو لمنساء العامالٕٗٔٓالخيالني, كماؿ محمد سرحاف ,) ت في مدينة بغداد

 , بحث منشور, جامعة بغداد, كمية اآلداب.اإلضطياديوعالقتو في التفكير 
 ( ,مناىج البحث في التربية, مطبعة ٜٔٛٔالزوبعي, عبدالجميؿ ابراىيـ ومحمد احمد الغناـ ,)

 جامعة بغداد, كمية التربية, العراؽ.
 ( ,مبادئ القٜٜٛٔالزيود, نادر فييـ وىشاـ عامر عمياف ,)عماف, ٕياس والتقويـ في التربية, ط,

 االردف: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
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 ( (, تاثير فنيتيف ارتداديتيف )ممئ الفراغ ٕٕٔٓالسراي, ىشاـ فرحاف خنجر-  )تغيير القواعد
يخفض حدة التفكير المستقطب لدى الطالب المرحمة االعدادية, اطروحة دكتوراه غير منشورة , الجامعة 

 العراؽ. ,مستنصرية, بغدادال
 ( ,نظريات شخصية, طٜٜٜٔالعنزي, عبدالحميد ,)ٔ.دار االمؿ لمنشر, الكويت , 
  األلـ النفسي لدى أعضاء ىيئة (,ٕ٘ٔٓ,)الفرحاف, عمارعوض والكبيسي , عبد الكريـ عبيد

 نبار,العراؽ., األٗ,التدريس في جامعة األنبار, مجمة جامعة األنبار لمعمـو االنسانيو العدد الثاني
 ( , وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية لدى  اإلضطيادي(, التفكير ٕٗٓٓالكناني, حيدر الـز

 المراىقيف, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كمية التربية/ ابف رشد.
 ( ,المرشد في العالج االستعراض السموكي ,دار الزىراء:الرياض.ٕٓٓٓالمحارب, ناصر ابراىيـ ,) 
 ( ,اساسيات القياس في العمـو السموكية, طٕٗٓٓالنبياف, موسى ,)ٔ عماف, االردف :دار الشروؽ ,

 لمنشر والتوزيع.
 ( ,مدى فعالية برنامج ارشادي نفسي لمتخفيؼ مف ٕٕٓٓالنجمة, عالء الديف ابراىيـ يوسؼ ,)

 جامعة االسالمية, غزة.أعراض االكتئاب عند طالب المرحمة الثانوية, رسالة ماجستير غير منشورة, ال
 ( ,العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية, ترجمة عادؿ مصطفى, القاىرة, ٕٓٓٓبيؾ, اروف ,)

 دار االفاؽ العربية.
 ( ,مناىج البحث التربوي,جامعة بغداد, العراؽ: دار ٜٜٓٔداود, عزيز وانور حسيف عبدالرحمف ,)

 الحكمة لمطباعة والنشر.
 ( ,التفكير ٕٓٓٓصالح, قاسـ حسيف ,)وعالقتو بأبعاد الشخصية, اطروحة دكتوراه,  اإلضطيادي

 غير منشورة, كمية اآلداب, جامعة بغداد.
 ( ,اثر برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض التفكير ٕٗٔٓعبد الميدي, زىراء ,)اإلضطيادي 

 (, بغداد, العراؽ.ٙٛالعدد )لدى طالبات الجامعة مف المستخدمات لمفيس بوؾ, مجمة لكمية التربية األساسية, 
 ( ,االنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العمـو اإلنسانيٕٚٓٓعبدالرحمف واخروف ,)والتطبيقية, بغداد,  ة

 العراؽ.
 ( ,القياس والتقويـ, طٜٜٛٔعبدالرحمف, سعد ,)ٔ.الكويت:مكتبة الفالح , 
 ( ,اساليب البحث التربوي, طٜٛٛٔعدس, عبدالرحيـ ,)ٕدار الفرقاف. , عماف, االردف : 
 ( ,االحصاء الثابت في التربية والعمـو ٜٜٛٔعودة, احمد سميماف وخميؿ يوسؼ الخميمي ,)

 االنسانية, والتوزيع, عماف, االردف:دار الفكر لمنشر.
 ( , االعتقاد بعالـ منصؼ أو غير منصؼ, مجمة تشريف لمبحوث والدراسات ٕٗٔٓكحيمة, ريـ ,)

 داد, العراؽ. , بغٚٗ-ٖٖ, ٙالعممية, العدد 
 ( ,االعتقاد بعدالة العالـ وعالقتو بالثقة االجتماعية المتبادلة لدى ٜٕٔٓٓنظمي, فارس كماؿ ,)

 طمبة الجامعة, اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة بغداد, كمية اآلداب.
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