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Psychological Decreasing and its Relation with some Variables in 

the students of Preparatory Stage 
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 جامعة ديالى

 كمية التربية االساسية
 مستخمص البحث

النفسي بصفة خاصة مف  الضياعتسميط الضوء عمى مفيوـ  ييدؼ البحث الحالي إلى        
خالؿ عرض األطر النظرية الموضحة ليذا المفيوـ والدراسات السابقة التي تناولتو , وييدؼ 

النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية, وييدؼ كذلؾ التعرؼ عمى  الضياعأيضا إلى قياس درجة 
النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية عمى وفؽ  الضياعالفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في 

أدبي(, وتكونت عينة البحث مف  –إناث( واالختصاص )عممي  -المتغيرات نوع الجنس )ذكور
مدينة بعقوبة وتبنى الباحث مقياس  ( فرد مف طمبة المرحمة اإلعدادية فيٕٓٓ)
فقره وقاـ (ٜٓالنفسي المعد لطالب المرحمة اإلعدادية و المتكوف مف ) مضياع( لٕٙٓٓ,المزوري)

الباحث بتحميؿ الفقرات إحصائيا بأسموبي المقارنة الطرفية)القوة التميزية(وعالقة الفقرة بالمجموع 
ريقة إعادة االختبار وقد بمغ معامؿ الثبات الكمي كمؤشرات لصدؽ البناء واستخراج الثبات بط

) لتحميؿ البيانات إحصائيا منيا (SPSS)%(كما استعمؿ الباحث الحقيبة اإلحصائية ٚٛ)
لعينة واحدة(  T-testلعينتيف مستقمتيف واختبار  T-testمعامؿ ارتباط بيرسوف, واختبار 

ظيرت النتائج اف الذكور يعانوف النفسي لدى الطمبة كما أ لضياعوأظيرت نتائج الدراسة وجود ا
النفسي واتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة وأظيرت  لضياعوبشكؿ اكبر مف اإلناث في ا

النفسي مقارنة بالفرع األدبي  لضياعالنتائج أيضا اف طمبة الفرع العممي اكثر درجة في مستوى ا
 وتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات والمقترحات.

Abstract 

        The current research aims to shed light on the concept of 

psychological loss, in particular, through the presentation of theoretical 

frameworks that describe this concept and previous studies which have 

dealt with it. It also aims to measure the degree of psychological loss 

among Students in the preparatory stage to identify statistically 

significance in the psychological loss among students differences at 
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intermediate stage  according to the variables of gender (males - 

females) and major (scientific - literary). The research sample constitutes 

(200) member of the preparatory school students in the city of Baquba. 

The researcher adopted the scale (Mezouari, 2006) for the loss of 

psychological prepared for the students of the preparatory stage and 

formed of (90) items. The researcher analyzed paragraphs statistically 

using two methods of comparison: terminal (discriminatory power) and 

the relationship of paragraph to the total as indicators of the sincerity of 

the construction and extraction stability in a way re-testing. The 

reliability coefficient has reached (87%). The researcher also used a 

statistical bag (SPSS) to analyze the data statistically such as Pearson 

correlation coefficient, and T-test for two independent samples and T-

test of one sample). The results showed the presence of psychological 

loss among students. They also showed that males suffer more than 

females in the psychological loss. The study agreed with previous studies 

and the results also showed that the students of scientific branch are 

more lost in the psychological level compared to the students of literary 

branch. The researcher  concluded a set of recommendations and 

suggestion. 

 مشكمة البحث 
تيديدا عمى صحة الفرد  النفسيبالضياع  الشعور المتاعب النفسية ومف ضمنيا شكؿت   

وتوازنو النفسي وما ينشأ عنو مف آثار سمبية كضعؼ القدرة عمى التكيؼ وضعؼ مستوى األداء 
والعجز عف ممارسة مياـ الحياة اليومية وانخفاض الدافعية لمعمؿ والشعور بعدـ الرضى عف 

عددًا مف  ( أف Schafer,1996وقد اكد)( . ٖ, صٕٔٔٓالذات وعف األخريف.)حرجاف ,
عادة االندماج ,  الطمبة يواجيوف عدة مشكالت نفسية متعبة ناجمة عف تغيرات الحياة وا 
ومشكالت الحياة اليومية, و ضغوط الدراسة, فتغيرات الحياة التي تضـ ترؾ األسرة أو اتخاذ 
أصدقاء جدد و إدارة الوقت ومواجية المنافسة الطالبية والمشكالت المالية ودرجة 

  (.ٕٙ٘, صٕٗٓٓ.)مقداد والمطوع, االمتحاف
تعرض اإلنساف خالؿ مسيرة  حياتو إلى الكثير مف الضغوطات واألزمات النفسية ي

خاصة ما يتعرض لو خالؿ مرحمة المراىقة  باعتبارىا  فترة حرجة في عممية النمو, لذا فمرحمة 
اف نظرًا  لما تتصؼ المراىقة مرحمة متميزة وىي أدؽ, وأصعب مراحؿ النمو التي يمر بيا اإلنس
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بو مف تغيرات جذرية وسريعة تنعكس أثارىا عمى مظاىر النمو الجسمية والعقمية .       
 (.ٛٔٗ, ص ٜٗٛٔ)األشوؿ, 

ال  الضياع النفسيأف طالب المرحمة اإلعدادية مثؿ غيره مف األفراد يعيش حاالت مف 
يتمكف التحدث عنيا, وىناؾ أسباب وأحداث قوية تسبؽ ظيور السموؾ مف قبيؿ التعرض لحادث 
معيف أو حصوؿ وفاة شخص قريب أو فقداف أحد الوالديف أو كالىما كالوفاة أو االنفصاؿ 
الزواجي أو القتؿ أو الفقداف بفعؿ الحروب أو األحداث العائمية المصحوبة باالضطرابات النفسية 

وية مف أثر الضغوطات القاسية , كما في التيجير القسري و فقداف األعزاء أو االعتقاؿ دوف الق
إنذار أو عمـ وبالتالي قد تسوء العالقات االجتماعية مع مساوئ الحالة االقتصادية المؤثرة في 
حياتو فضال عف الصعوبات التربوية والتعميمية التي تواجيو في المدرسة )كضعؼ التحصيؿ أو 

الضياع النفسي وء عالقتو مع األقراف .....الخ (,  ومف ثـ فإف الطالب قد يعيش حاالت مف س
ف ذلؾ يجسد المشكمة مما أدى بالباحث إلى أف  قد تكوف العائؽ أماـ تحقيؽ طموحاتو وأمنياتو وا 
ىؿ توجد فروؽ بيف طمبة المرحمة االعدادية بحسب  -يكوف أماـ تساؤؿ يحاوؿ اإلجابة عنو وىو:

الشعور تغير الجنس)ذكور, إناث(ومتغير تخصص فرع الدراسة)عممي, أدبي(في مستوى م
  ؟.الضياع النفسي ب

 أىمية البحث:
تتمثؿ أىمية البحث في عالقتو الوثيقة بأىـ العناصر التنظيمية أال وىو العنصر البشري 

باألفراد وخصائصيـ وسموكيـ مما يعني تأثيره عمى نوعية األفراد الضياع النفسي حيث يرتبط 
وأسبابو ومصادره الضياع النفسي وأدائيـ ومستوى طموحيـ وبالتالي فإف التعرؼ عمى مفيوـ 

وآثاره يساعد عمى احتوائو والسيطرة عميو وتوجييو ضمف مستويات صحية معقولة ليتـ تفادي 
 . Eysenck M . W)) ألفراد إلى مزيد مف األداءسمبياتو المحتممة مف خالؿ تحفيز ا

2000,pp :696.) 
يؤثر في الروح المعنوية لمفرد فيجعميا الضياع النفسي (إلى إف ٕٕٓٓوقد أشار)أبو زيد,

منخفضة بؿ يساعد في ظيور بعض االضطرابات البدنية وقد يمتد أثره لممنزؿ فيكوف سببا في 
أثر سمبي ال يمكف إغفالو في أي مجتمع لمضياع النفسي األزمات والصراعات األسرية وليذا فإف 

 ( . ٕٓ٘,صٕٕٓٓمف المجتمعات.)أبو زيد,
يمثؿ أعمى مستويات الضغوط النفسية, ومف ثـ فانو يؤثر  اع النفسيالضيالشعور بأف 

عمى عالقات الفرد المختمفة بما في ذلؾ عالقات الفرد االجتماعية وتفاعمو مع زمالئو في العمؿ 
 الضياعأو المدرسة أو مع األصدقاء والجيراف بؿ يمتد إلى األسرة بمف فييا , فضاًل عف إف 

تواصؿ الوجداني مع اآلخريف مما قد يكوف سببا في اضطراب العالقة النفسي قد يفقد الفرد ال
 ( . ٛٔ, ص ٕٛٓٓاألسرية بؿ اضطراب الصحة النفسية لمفرد)عمي, 
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 الضياع( إلى أف Langley 2003وقد يمتد األمر إلى أكثر مف ذلؾ حيث أشار النجمي )     
وعدـ االتزاف بؿ إف في أقصى النفسي يؤدي إلى مجموعة مف األعراض النفسية األخرى كالقمؽ 

حاالتو قد يؤدي لالنتحار , لذلؾ فالفرد الذي يتعرض لمضغط النفسي واليتمكف مف مواجيتو في 
 :Langle,2003,ppالنفسي)الضياع  الوقت المناسب وبالطرؽ المناسبة قد يصاب با

, فانو يتعدى الفرد النفسي أثرًا سمبيًا واضحًا عمى الفرد الذي يعاني منو  ممضياع(كما اف ل108.
 Hui-Jenجيف ) -إلى مف يتعامؿ معو كما في تعامؿ المدرس مع الطالب حيث أكد ىوي

النفسي يحدث نتيجة اضطراب بيف طبيعة الشخص وطبيعة العمؿ الذي  الضياع( أف 2004
يعمؿ فيو و انو يؤدي إلى ضيؽ نفسي يظير في شكؿ ) قمؽ , كآبة , انخفاض الدافعية ,وزيادة 

التغيب وقمة اإلنتاج (وأيضا يمتد إلى الطالب فيتأثر بسموؾ  المعمـ المنيؾ بؿ قد يصؿ  نسبة
 -Hui األمر إلى تعرض ذلؾ الطالب لمتعب النفسي كنتيجة لسموؾ المعمـ المنيؾ والالمباالة 

Jen,2004,P.288.).) 
أف المراىػػػؽ يجػػػد صػػػعوبة فػػػي تحديػػػد دوره  فػػػي عمػػػـ الػػػنفس ويػػػرى المتخصصػػػوف       

وىويتو ألف العوائؽ والضغوط كثيرة ومتنوعة , فالفقر والكبت والخوؼ والشعور بالنبذ واالضطياد 
كميا عوامؿ تؤدي إلى اليأس واالنقساـ داخؿ الذات . واإلحباط والقير المذيف يشعر بيما اإلنسػاف 

بػالفراغ والضػياع أو إلػى التمػرد والعػدواف )يعقػوب ,  الشرقي منذ الطفولة , يدفعاف بو إلى الشػعور
 (. ٕٔ-ٓٔ, ص ٜٛٚٔ

وجػػدير بالػػذكر إف الطريقػػة التػػي يػػدرؾ بيػػا الشػػخص األحػػداث المحيطػػة بػػو تحػػدد الكيفيػػة 
( عمى أف إدراؾ اإلبػف التجاىػات والديػو أمػر فػي غايػة Coxالتي يتصرؼ بيا , إذ يؤكد كوكس )
ر األبػػواف أف اتجاىاتيمػػا وأسػػاليب تربيتيمػػا ليبنػػاء سػػميمة , األىميػػة فيمػػا يخػػص نمػػوه , فقػػد يقػػر 

ف مػا  ولكف االبف يدرؾ حنانيما عمى أنو نوع مف التراخي وحزميمػا عمػى أنػو نػوع مػف التسػمط , وا 
يدركو االبف ىو الميـ ألنو يستجيب عمى وفؽ ما يدركو ىو ولػيس عمػى وفػؽ مػا يدركػو اآلخػروف 

( عمػى أف التنظػيـ النفسػي لمفػرد ٖٜٛٔنا يؤكػد الطحػاف )( . ومف ىٖٙ: ص ٜٜٙٔ)الظفيري , 
يتػػأثر بمدركاتػػو الشخصػػية فػػالعبرة لػػيس بمػػا يقصػػده الوالػػداف مػػف تعامميمػػا مػػع األبنػػاء ولكػػف العبػػرة 

 (.ٔٚ: ص ٖٜٛٔلممغزى الذي يدركو األبناء مف ىذه المعاممة )الطحاف , 
فيو النذير بتعب األعصاب الذي يمكف أف يكوف خطرا ييدد الكائف البشري  والضياع النفسي

(.وكثيرا ما يعاني الفرد ٜٓٔ,صٜٙٛٔيسفر عف نقص يمحؽ بطاقة الجياز العصبي المركزي )بيدس ,
ذا  الضياعمف  النفسي إذا كاف غير متوافؽ ومتكيؼ مع اإلقراف في المدرسة أو العمؿ الذي يعمؿ فيو, وا 

ضى عنيا األقراف في المدرسة أو العمؿ وال توافؽ عمييا كاف ىذا الفرد يتبنى قيما واتجاىات وأنماطًا ال تر 
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فالفرد حتى إذا كاف منشغال معظـ وقت العمؿ في عممو فانو قد يرىؽ عصبيًا 
ويتوقؼ مدى تمتع الفرد بالصحة النفسية والجسمية عمى مدى تمكنو مف ( ٚٙ,صٕٔٔٓ.)حرجاف,ونفسياً 

كالت التي تواجيو وذلؾ باختياره األسموب المالئـ استخداـ كؿ طاقاتو العقمية والجسمية لمواجية المش
  (.ٕٔ, صٜٚٛٔالصحيح عند مواجية المواقؼ المختمفة في الحياة.)ظاىر, 

النفسي المتكررة لدى نسبة غير قميمة مف طمبة  حالة متكررة مف الشعور بالضياعوفضاًل عف انتشار 
المرحمة اإلعدادية وباإلضافة إلى تأثيره السمبي عمى التوافؽ النفسي واالجتماعي والتحصيؿ الدراسي, لذا 

 فأنو مف الضروري تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة وما ليا مف اثر سمبي إلى اقصى درجة ممكنة.
وعممية, اذ تحاوؿ اف تطمع أعضاء الييئة التدريسية و أولياء األمور وليذه الدراسة أىمية عممية 

والمؤسسات التربوية في المجتمع المحمي عمى االنتباه إلى ىذه الظاىرة وبالتالي تساىـ في تحقيؽ فيـ 
يجاد الحموؿ المناسبة ليا.  متعمؽ ليا وتحديدىا وا 

 حدود البحث
ى طمبة المرحمة اإلعدادية في مدارس قضاء النفسي لد الضياعتحدد البحث بدراسة مفيـو 

 أدبي(. -إناث(, واالختصاص )عممي -ولكال الجنسيف )ذكورٕٚٔٓ-ٕٙٔٓبعقوبة لمعاـ الدراسي 
 أىداؼ البحث

  -ييدؼ البحث الحالي  إلى  ما يأتي:
 لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. الشعور بالضياع النفسيقياس درجة  .ٔ
لدى  مستوى الشعور بالضياع النفسية اإلحصائية في التعرؼ عمى الفروؽ ذات الدالل .ٕ

 -طمبة المرحمة اإلعدادية عمى وفؽ المتغيرات األتية :
 إناث(. -نوع الجنس )ذكور . أ

 أدبي(.-االختصاص )عممي  . ب
 تحديد المصطمحات

 الضياع النفسي ::  أوال     
التوجو واليأس وعدـ  ( الضياع بأنو : " حالة نفسية يشعر الفرد فييا بفقدافٜٜٗٔتعرؼ ىند طو)

الرضا وفقداف الطمأنينة والميوؿ االنتحارية " , وبذلؾ ترى أف لمفيوـ الضياع النفسي خمسة 
 مكونات رئيسة ىي :

 اليأس : ويشير إلى نسؽ مف التوقعات السمبية تجاه الذات والمستقبؿ . .ٔ
الصحة عدـ الرضا : وىو مقابؿ مفيوـ الرضا الذي يشار إليو كثيرًا كأحد مكونات  .ٕ

 النفسية.
الميوؿ االنتحارية : حيث يتصور الباحثوف أف السموؾ االنتحاري متصؿ يمثؿ ثالثة  .ٖ

مستويات متدرجة , الواحد بعد اآلخر , يمتد مف الخواطر أو األفكار االنتحارية إلى 
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محاولة االنتحار , إلى فعؿ االنتحار نفسو , وال يعني ذلؾ بالضرورة القياـ باالنتحار بؿ 
 اـ بأي شكؿ مف أشكاؿ ما يسمى بسموؾ تدمير الذات إذا تعرض لضغوط شديدة .القي

فقداف الطمأنينة : أي اإلحساس بعدـ األمف والشعور بالخوؼ والقمؽ , خاصة فيما  .ٗ
 يتعمؽ بتحقيؽ الفرد لحاجاتو الحاضرة والمستقبمية .

لفراغ الوجداني فقداف التوجو : أي فقداف المعايير واإلحساس بالعبث وفقداف اليدؼ وا .٘
 (. ٖٔٔػٜٕٔ: ص ٜٜٗٔوالقنوط )طو , 

 ( Preparatory stagالمرحمة اإلعدادية )ثانيًا: 
( ))ىي مرحمة دراسية تقع  ضمف المرحمة الثانوية بعد ٜٚٚٔ) تعريؼ وزارة التربية,

سنوات( تيدؼ إلى ترسيخ  ما تـ اكتشافو مف قابميات الطالب  ٖمرحمة المتوسطة مدتيا) 
وتمكنيـ  مف بموغ مستوى  أعمي مف   المعرفة , والميارة مع تنويع وتعميؽ بعض  وميوليـ

عداده  لمحياة  اإلنتاجية() وزارة  المياديف الفكرية والتطبيقية  تمييدًا لمواصمة الدراسة الحالية, وا 
 (.ٗ: ٜٚٚٔلسنة  ٕالتربية, نظاـ المدارس الثانوية رقـ 

 االطار النظري ودراسات سابقة
  النفسي لضياعالنظريات التي فسرت ا

النفسي شأنو شأف بقية المشكالت النفسية تتنوع أسبابو ولكي نفيـ أسبابو  الضياعإف 
البد مف وجود نظرة شمولية لوجيات النظر المنبثقة عنو وذلؾ يكوف مف خالؿ  النظريات 

 -المختمفة التي تناولتو وفسرتو ومف تمؾ النظريات نذكر ما يأتي :
 :(  Psychoanalytic Theory : نظرية التحميؿ النفسي ) أوال
إف القمؽ مصدر جميع االنفعاالت واالضطرابات النفسية ومنيا  (Freud) فرويد اعتبر  .ٔ

النفسي والتوتر وجاءت نظرية فرويد عف القمؽ لتثبت إف القمؽ ما ىو إال  الشعور بالضياع
إشارة , اليدؼ منيا تمكيف الفرد مف تجنب حالة الخطر واف اإلعراض المرضية مرتبطة 
بالطاقة النفسية ولوال ىذا الربط ألصبحت الطاقة النفسية حرة في االنطالؽ عمى شكؿ توتر 

( Egoكي تتمكف الخصائص الضابطة والتوافقية لالنا )وقمؽ واإلعراض المرضية تظير ل
ذا منعت ىذه الخصائص مف الظيور فأف التعب  مف االبتعاد أو النجاة مف موقؼ خطر وا 

-ٕٚٔ, صٜٛٛٔوالتوتر والقمؽ سيظير ال محالة )كماؿ,  والشعور بالضياع النفسي
ٕٔٛ.) 

  ( Carl Youngكارؿ يونغ ) .ٕ
النفسي ىو مفتاح االضطرابات النفسية واف  الضياع( إف الفرد الذي يعاني مف  )يونغ أكد     

الصراع الذي يعانيو الفرد نفسيًا ىو بيف نواحي سمات الشخصية التي تنمو نموًا متناسقًا واف 
ذا وقع الفرد  عممية التكيؼ في الحياة قد تتطمب استعماؿ )أنشطة شعورية , وأحاسيس وأفكار( وا 
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يستطيع التكيؼ معو فيكوف بسبب إف إدارة التكيؼ الالزمة غير كافية لمجابية  في موقؼ ال
الموقؼ, والنتيجة األولى لخيبة التكيؼ ىو نكوص الفرد وىي حالة يستدعى فييا الفرد 
االحتياطي مف الالوعي الجمعي الذي لو إمكانات مف الحكمة ال يممكيا الالوعي الشخصي واف 

ؿ بعممية النكوص ىذه إلى حؿ خالؼ فأف الفرد يستمر في استعماؿ لـ يستطيع الفرد إف يتوص
, ٜٛٛٔالنفسي)كماؿ ,  الضياع صور ومظاىر مف االضطرابات النفسية ومنيا القمؽ والتوتر و

  ( .ٖٔٔص
 (: Adlerادلر )  .ٖ

إف لمشعور بالنقص أىمية كبيرة في كؿ مظاىر عدـ التوافؽ التي تركز عمى نوع  يرى ادلر     
التعويض ودرجة أمكانية القياـ بو , فالشعور بالنقص أو الدونية يدفع الفرد تمقائيا" لمبحث عف 

التعويض وقد يكوف سمبيا" وحينيا سيستمر توتره وشعوره بالنقص والقمؽ                               
( ويؤكد) ادلر( عمى أىمية العوامؿ االجتماعية في تشكيؿ حياة ٘ٚ, ص ٖٜٛٔ) شمتز, 

اإلنساف ونموه, ويرى أف البحث عف أسباب االضطرابات النفسية وعالجيا يعتمد عمى فيـ تمؾ 
 ( .ٛ٘ٔ, ص ٜٚٛٔالعوامؿ) فيمي , 

 : ( BEHAVIOUR THEORYالنظرية السموكية ) ثانيا : 
لنظرية السموكية بالسموؾ , ورأت أنو متعمـ سوي أـ غير سويا واف معظـ لقد اىتمت ا       

أفعالنا متعممة وعمى ذلؾ فأنو يمكف تعديميا باستخداـ التعمـ إذا توافرت الظروؼ المالئمة , مع 
( .واف ٕٖ-ٕٛ, صٜٜٓٔالتركيز عمى السموؾ الحاضر , وتوفير بيئة مناسبة . ) مميكو, 

تج عف عممية تعمـ الفرد وتفاعمو مع ظروؼ البيئة الغير مناسبة , التعب النفسي ىو سموؾ ين
وبذلؾ فيو سموؾ ال سوي , وأنو حالة داخمية ناتجة عف عوامؿ بيئية وظروؼ مضطربة إذا ما 

النفسي وذلؾ مف خالؿ استخداـ استراتيجيات تعديؿ السموؾ  الضياعضبطت أمكف خالليا تقميؿ 
وقد فسر ( .ٗ, صٕٚٓٓى مستوى مف األداء. )الحراممة , لمتخفيؼ مف أثاره , ولتحقيؽ أعم

 -النفسي مف قبؿ المنظريف السموكييف نذكر منيـ : الضياعمفيـو 
  :(Skinner)سكنر .ٔ
إف التعمـ يحدث حينما تكوف االستجابة السموكية بإثابة وتدعيـ وأف السموؾ الشاذ  يرى سكنر     

يستمر بفعؿ المثيرات البيئية التي تعمؿ بوصفيا أنواع مف التدعيـ    واف دراسة السموؾ الظاىر 
( . واف الفرد ٗ٘, صٜٛٛٔالمالحظ يكفي لفيـ الضطرابات النفسية وعالجيا.) عاشداف, 

بيرًا مف سموكو مف خالؿ اآلثار التي يتركيا ىذا السموؾ عمى البيئة حيث تنص يكتسب جزءًا ك
نظرية سكنر )التشريط الفعاؿ( إلى إف االستجابة لتنبيو معيف ال تكفي لوصؼ السموؾ إنما تحدث 
عند الكائف العضوي عممية التشكيؿ فحينما يقدـ الكائف العضوي استجابة معينة يتبعو استجابة 

أخر ويتابع التنبييات تتابع االستجابات فتحدث تعزيز واف احتماالت تقديـ تمؾ  أخرى لتنبيو
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االستجابة تزداد وىذا ما يسميو )سكنر( بالتدعيـ اإليجابي وىو يعني إف أي فعؿ يؤدي إلى زيادة 
في حدوث استجابة معينة أو تكرارىا , فالحوافز والمكافآت تعد مدعمًا إيجابيا يساعد تعمـ 

الصحيحة وىناؾ تدعيـ السمبي أي التوقؼ عف إظيار منبو مزعج  عند ظيور  االستجابة
االستجابة المرغوبة حيث إف تقديـ سموؾ غير مرغوب يؤدي إلى تعب , فاإلفراد يقوموف بالتخمي 
عنو بالتدريب عمى تغير ىذا السموؾ لغرض الحصوؿ عمى تعزيز , والتدعيـ السمبي يشبو 

 ( .ٖٚ-ٖ٘, صٜٚٛٔوع جوانب مرغوبة مف السموؾ )الخطيب , االيجابي باشتراكيما في شي
 :( (Pavlovبافموؼ   .ٕ
النفسي  تكوف نتيجة الضطراب في  الضياعيرى بافموؼ إف االضطرابات النفسية ومنيا    

عمميات التدريب في الصغر , مما يعطي الدماغ حالة مزمنة مف االضطراب الوظيفي في العمؿ 
, فالقمؽ , وىو محور اإلعراض المرضية النفسية ىو رد فعؿ غير مناسب لتفاعالت شخصية 

يتعمميا الفرد لمتقميؿ مف  سابقة إما االضطرابات األخرى التي يعاني منيا الفرد ىي وسائؿ جديدة
حدة الشعور بالقمؽ , وتضؿ ىذه اإلعراض ما دامت تخدـ غرض اإلبقاء عمى القمؽ في حدود , 
واف ىذه الفائدة الظاىرية تعزز عمميات التفاعؿ الشرطي التي أحدثت حالة القمؽ في األصؿ , 

 ( .ٓٗٔ, صٜٛٛٔاؿ, وتساعد لذلؾ في استمرار االضطراب النفسي الذي يعاني منو الفرد )كم
  ( : THEORY COGNITIVE ثالثا : النظرية المعرفية )

النفسي يعانوف مف  الضياع تقوـ النظرية المعرفية عمى افتراض أف اإلفراد الذيف يشعروف ب     
خمؿ في شبكة المعمومات )اإلدراؾ( فيؤدي ىذا إلى معالجة الفرد لممعمومات بصورة خاطئة 

(Litz & Keane , 1989 , P. 16 , صٕٓٔٓ()الزبيدي ,ٖٗ. ) 
 .  ((LAZARUSنظرية التقدير العقمي المعرفي لالزاروس  .ٔ
الضياع يؤكد) الزاروس ( عمى أىمية الفروؽ الفردية والخبرات السابقة في حاالت      

النفسي ولكي يكوف الفرد متعبا يجب عميو إف يدرؾ بأنو كذلؾ بمعنى أف االستجابة لمتعب 
, ٜٜ٘ٔ.)كشرود , ضائع نفسياالنفسي تحدث فقط عندما يدرؾ الفرد موقفو الحالي بأنو 

 ( . ٖٕٖص
كما يرى ) الزاروس ( إف تعرض الفرد لمعوامؿ الضاغطة والمتعبة تمر بثالث مراحؿ 

 -وىي :
لمعوامؿ الضاغطة والمتعبة: يتعرض فيو الفرد إلى نوعيف مف العوامؿ الحسية التعرض  .ٔ

 وىي ) المتطمبات البيئية, المتطمبات الشخصية (.
 تقيـ الموقؼ الضاغط: وقد أشار فييا إلى عمميتي التقويـ األولي والثانوي . .ٕ
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المعرفية  االستجابة لمضغوط : وفييا يختار الفرد إحدى بدائؿ االستجابة الفسيولوجية .ٖ
                  النفسي.الضياع السموكية بيدؼ التخمص مف تأثير العامؿ الضاغط والمؤدي إلى 

 ( .ٜٕ-ٕٚ, صٜٜ٘ٔالعبادي , )
( باختبار الطريقة التي يتعرض ليا  Lazarus & Follkmanوقاـ الزاروس وفولكماف)      

دراكو لو وتقيمو  الضياع الفرد إلحداث المواقؼ الضاغطة والمؤدية إلى التوتر والقمؽ و النفسي وا 
المعرفي الذاتي , والتقييـ المعرفي يمعب دورا ميمًا في فيـ كيفية إدراؾ الفرد لمموقؼ الضاغط 

ا التقييـ األولي والتقييـ الثانوي.) حسف, وتعاممو معو وىذا التقييـ يتكوف مف عنصريف ىم
 (ٛٗ, صٜٜٓٔ
 : ( Selye 1976نظرية ىانز سيمي )  .ٕ
النفسي ىو استجابة عامة تمر بثالث مراحؿ وقد أطمؽ عمييا اسـ  الضياعيرى سيمي أف     

( ولقد بيف سيمي أف ىذا التناذر General Adaptaion Syndromeتناذر التكيؼ العاـ أو)
 -راحؿ ىي :يمر بثالث م

وفييا يجعؿ المثير الفرد يبدي  (: Alarm Reaction Stageمرحمة اإلنذار بالخطر) . أ
الذي قد يكوف قويا أو ضعيفا , ففي حالة كوف  الضياعمجموعة مف االستجابات التي تقاـو 

ضعيفا ولـ يدـ طويال فاف  الضياعنفسيا وفي حالة ما إذا كاف  يضيعقويا فاف الفرد  الضياع
 الفرد يسترد عافيتو مف جديد .

ويتأقمـ معو ,  الضياع:  وفييا يتكيؼ الفرد مع  ( Resistance Stageمرحمة المقاومة ) . ب
ميما كاف شكمو وميما  الياعوقد يصبح راضيا عف حالتو ىذه معتقدا أف إمكاناتو في مقاومة 

ف جياز المناعة لدى الفرد قد يفشؿ بفعؿ قوة طالت مدتو , واىـ مخاطر ىذه المرحمة ىو أ
 واستمراره. ضياعال

 لضياع: إما في ىذه المرحمة ونتيجة لقوة ا ( Exhaustion Stageمرحمة اإلنياؾ ) . ت
النفسي بادية  الضياعواستمراره فقد يفشؿ فعال جياز المقاومة لدى الفرد ويخر الفرد صريع 

 ( .ٕٔٙ,صٕٗٓٓمقداد والمطوع, النفسي أو بعضيا. ) الضياععميو كؿ آثار 
 دراسات سابقة

 -دراسات عربية :      
 (:ٕٓٓٙ) المزوريدراسة  .ٔ

(, أجريػػت أثػػر برنػػامج تعميمػػي فػػي التخفيػػؼ مػػف الضػػياع النفسػػي لػػدى طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة)
 مػػف الضػػياع النفسػػي التخفيػػؼالدراسػػة فػػي العػػراؽ و ىػػدفت الدراسػػة إلػػى بنػػاء برنػػامج تػػدريبي فػػي 

مػى ( جمسػة تعميميػة توزعػت عٖٗأعػد الباحػث برنامجػًا مكونػًا مػف ), طمبة المرحمػة اإلعداديػةلدى 
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( طالبػًا ٖٚتألفػت عينػة البحػث مػف )وبواقػع أربػع جمسػات أسػبوعيًا مدة زمنيػة أمػدىا ثالثػة أشػير ,
( طالبػػة فػػي ٕٕوطالبػػة تػػـ اختيػػارىـ بصػػورة قصػػدية مػػف بػػيف طمبػػة الصػػؼ الرابػػع العػػاـ وبواقػػع )

( طالبػًا فػي ٛٔ( طالبػة فػي المجموعػة الضػابطة لإلنػاث , و)٘ٔوعة التجريبية لإلنػاث , و)المجم
لػدى إفػراد العينػة  الضػياع النفسػي, وقد قاـ الباحث ببناء أداة لقيػاس المجموعة التجريبية لمذكور ,

 تمػػت معالجػػػة البيانػػػات الػػػواردة فػػػي البحػػػث إحصػػػائيًا باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف واالختبػػػار
وقػد خرجػت الدراسػة التائي لعينتيف مستقمتيف وتحميػؿ التبػايف األحػادي واختبػار شػيفيو ومربػع كػاي 

لػػدى إفػػراد العينػػة واف البرنػػامج  الػػذكورالنفسػػي وبنسػػبة عاليػػة وخاصػػة لػػدى  الضػػياعبوجػػود حالػػة 
 .(ٕٙٓٓ) المزوريالنفسي  لضياعالتدريبي قد خفض حالة ا

 البحث إجراءات
 البحث: مجتمع .ٔ

 اإلعدادية بفرعييا المدارس في وطالبة طالًبا (16997) مف البحث مجتمع يتكوف
بواقع  (ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓالدراسي) لمعاـ ديالى محافظة مركز مدينة بعقوبة في واألدبي العممي

( يوضح ٔوالجدوؿ رقـ ).األدبي الفرع ( فيٜٖٗ٘و) العممي الفرع في وطالبة طالًبا  (ٖٖٗٓٔ)
 (ٔالجدوؿ )ذلؾ.                                  

 مجتمع البحث

 البحث عينة .ٕ
 مف اختيار عدد تـ وقد البحث, ةعين اختيار في العشوائي المرحمي األسموب استخدـ

 ( يوضح ذلؾ.ٕوالجدوؿ ) الجنسيف, كال ومف واألدبي العممي بفرعييا عشوائية بصورة المدارس
 (ٕجدوؿ )

 البحث عينة
 المدارس

 عدد الطمبة إناث عدد الطمبة ذكور ت
 ٓ٘ ثانوية عائشة ٓ٘ ثانوية طرفة بف العبد ٔ
ثانوية امنو بنت  ٓ٘ إعدادية الطمع النضيد  ٕ

 وىب
٘ٓ 

 المجموع الكمي الفرع األدبي الفرع العممي
ٖٖٔٓٗ ٖٜ٘ٗ ٜٜٔٙٚ 
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 ٕٓٓ المجموع 

 أداة البحث .ٖ
 النفسي: الضياع مقياس 

 النفسي تبنى الضياعبعد اطالع الباحث عمى األدبيات ودراسات السابقة في موضوع      
( فقرة ٜٓالمكوف مف ) ((.ٕٙٓٓ) المزوريالنفسي المعد مف قبؿ) الضياعمقياس  الباحث

كما في (, بدرجة قميمة, بدرجة متوسطة,  بدرجة كبيرةتنطبؽ عمي بدائؿ ىي ) ثالثةولممقياس 
  .(ٔرقـ )ممحؽ 

  الخصائص السيكومترية
  Construct  Validityلممقياس البناءمؤشرات صدؽ  . أ

يؤكد بعض عمماء النفس بأف صدؽ البناء ىو الصنؼ الرئيس الوحيد لمصدؽ الذي يحتاج إلى 
 & Kablanاالىتماـ, أما األصناؼ األخرى فيعتقد بأنيا أصناؼ فرعية لصدؽ البناء.)

Saccuzz0 ,1982,P;134)  كما أف صدؽ البناء ىو االرتباط بيف الجوانب التي يقيسيا
(إلى اف Anastasi(.وتشير أنستازي )ٕٜٔ,صٜٓٙٔاالختبار ومفيوـ ىذه الجوانب.)أحمد,

صدؽ البناء يركز االنتباه عمى دور النظرية النفسية في بناء االختبار وعمى الحاجة لصياغة أو 
 Anastasi ,1988ير مبرىنة في عممية الصدؽ.)تشكيؿ فرضيات يمكف أف تكوف مبرىنة أو غ

, pp:159-160 ):وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ 
النفسي بواسطة أسموب المجموعتيف  الضياعإيجاد القوة التميزية لفقرات مقياس  .ٔ

المتطرفتيف حيث يعرؼ التحميؿ اإلحصائي انو الدراسة التي تعتمد عمى التحميؿ المنطقي 
 Hem)تجريبي لفقرات االختبار وذلؾ لمتعرؼ عمى قوة تمييز الفقرة االحصائي وال

Discrimition power)   لغرض تحسينيا وأعداد الصيغة النيائية لالختبار .)الظاىر
 (.ٕٔٔ, ص ٜٜٜٔوأخروف: 

( ٖٙ٘بعد تصحيح جميع االستجابات التي حصؿ عمييا الباحث مف عينة التمييز البالغ عددىا )
تيب االستمارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى درجة الى أدنى درجة , وفي ضوء استجابة , تـ تر 

%( مف الدرجات الدنيا , إذ تشير األدبيات ٕٚ%( مف الدرجات العميا و)ٕٚالترتيب تـ اختيار )
الى أف اعتماد ىذه النسبة في اختيار المجموعات المتطرفة ألغراض التحميؿ اإلحصائي مف 

( .وقد ٜٗٔ: ص ٜٓٛٔموعتيف بأقصى ما يمكف مف حجـ وتمايز)فرج , شأنيا أف تقدـ لنا مج
( طالبًا وطالبة , وعند استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ٘ٗٔضمت كال المجموعتيف )

( الختبار داللة الفروؽ بيف SPSSباالستعانة ببرنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )
ػ  ٕ٘ٙ.ٓوالدنيا , تبيف أف القيمة التائية المحسوبة تتراوح بيف ) درجات المجموعتيف العميا
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( ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٜٓٙ.ٔ( وعند مقارنة ىذه القيـ مع القيمة التائية الجدولية)ٛٓٓ.ٕٔ
( فقرة مميزة , وأف ىناؾ بعض القيـ المحسوبة غير دالة ٜٔالختبار ذي اتجاىيف وجد أف ىناؾ )

ف القيمة الجدولية مما يعني أف تمؾ الفقرات غير مميزة , وليذا توجب حذفيا إحصائيًا ألنيا أقؿ م
 ٜٚ,  ٛٚ,  ٛٙ,  ٙ٘,  ٙٗ,  ٜٖ,  ٖٖ,  ٚٔ,  ٚمف المقياس  وىي الفقرات ذات التسمسؿ )

 ( ٖجدوؿ )                                 ( يوضح ذلؾ .ٖوالجدوؿ )( , ٖٜ,  ٚٛ, 
 األوساط الحسابية واالنحرافات والقيمة التائية المحسوبة                    

 بأسموب العينتيف المستقمتيف )المتطرفتيف( لمقياس الضياع النفسي                

 تسمسل 
 الفقرة

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ٔ ٕ.ٕٖٚ ٓ.ٕٛ٘ ٔ.ٛٛٓ ٓ.ٚٔٗ ٖ.ٕٕٛ 
ٕ ٕ.ٖٚ٘ ٓ.ٖٗٗ ٕ.ٖٔٙ ٓ.ٚٔٛ ٚ.ٖٖ٘ 
ٖ ٕ.ٜٚٙ ٓ.٘ٚٛ ٕ.ٕٗٚ ٓ.ٛٚٗ ٖ.ٕ٘ٛ 
ٗ ٕ.ٚٛٙ ٓ.ٗٔٔ ٔ.ٕٜٛ ٓ.ٚ٘ٚ ٕٔ.ٓٓٛ 
٘ ٕ.ٙ٘ٛ ٓ.ٜٚٓ ٕ.ٕٖٓ ٓ.ٕٛٓ ٗ.ٖٔ٘ 
ٙ ٕ.ٜٚٓ ٓ.ٖٙٓ ٔ.ٜٖٕ ٓ.ٕٙٗ ٜ.ٗٚٔ 
ٚ ٕ.ٖٕٗ ٓ.ٖٖٛ ٕ.ٕٜٜ ٓ.ٕٙٚ ٓ.ٕٙ٘* 
ٛ ٕ.ٛ٘ٗ ٓ.ٕٗٓ ٕ.ٕٙ٘ ٓ.ٙ٘٘ ٕ.ٖٛٔ 
ٜ ٕ.ٕٖٙ ٓ.ٕٙٔ ٕ.ٜٓٗ ٓ.ٚ٘ٗ ٘.ٜٓٔ 
ٔٓ ٕ.ٕٕٕ ٓ.ٜٚٛ ٔ.ٛ٘ٗ ٓ.ٖٛٚ ٖ.ٖٚٙ 
ٔٔ ٕ.ٖٗٔ ٓ.ٚٚٓ ٔ.ٜٖٛ ٓ.ٙ٘ٔ ٖ.ٕٛٚ 
ٕٔ ٕ.ٕٔٛ ٓ.ٖٚٙ ٔ.ٙٚ٘ ٓ.ٜٚٗ ٗ.٘ٛٓ 
ٖٔ ٕ.ٖٗٔ ٓ.ٚٚٛ ٔ.ٜٚٓ ٓ.ٜٙ٘ ٙ.ٕ٘٘ 
ٔٗ ٕ.ٙٚ٘ ٓ.ٙٙٚ ٕ.ٖٖٗ ٓ.ٖ٘ٗ ٗ.ٔٙ٘ 
ٔ٘ ٕ.ٙٙٙ ٓ.٘٘ٚ ٔ.ٜٗٛ ٓ.ٛٓٚ ٚ.ٜٔٗ 
ٔٙ ٔ.ٛ٘ٗ ٓ.ٛٓٔ ٔ.ٖٙٚ ٓ.ٙٔٓ ٘.ٕٖٓ 
ٔٚ ٕ.ٜٚٓ ٓ.ٖٙٓ ٕ.ٖٕٙ ٓ.ٜٙٛ ٓ.ٜٛٓ* 
ٔٛ ٔ.ٖٙٛ ٓ.ٖٚٛ ٔ.ٕٕٛ ٓ.ٖٙٔ ٗ.ٖٙٗ 
ٜٔ ٕ.ٙٙٙ ٓ.ٙ٘ٙ ٕ.ٔٗ٘ ٓ.ٖٛٙ ٘.ٜٔٛ 
ٕٓ ٔ.ٖٚٙ ٓ.ٖ٘ٛ ٔ.ٕٖٔ ٓ.٘٘ٗ ٕ.ٕٔٛ 
ٕٔ ٕ.ٛٛٓ ٓ.ٖٕ٘ ٕ.ٕٗٚ ٓ.ٖٜٛ ٚ.ٜ٘ٗ 
ٕٕ ٕ.ٛٔٔ ٓ.ٖٗ٘ ٕ.ٜٔٔ ٓ.ٜٙٙ ٜ.ٓٓٙ 
ٕٖ ٕ.ٕٖٙ ٓ.ٖٜٚ ٔ.ٜٗٛ ٓ.ٖٚٙ ٙ.ٛٙٛ 
ٕٗ ٔ.ٜٚٗ ٓ.ٛٚ٘ ٔ.٘ٛٔ ٓ.ٕٕٛ ٖ.٘ٗٓ 
ٕ٘ ٕ.ٜٔٔ ٓ.ٜٔٔ ٔ.ٚٚٚ ٓ.ٛٔٓ ٖ.ٖٕٓ 
ٕٙ ٕ.ٕٔٓ ٓ.ٜٖٕ ٔ.ٕٖٙ ٓ.ٜٚ٘ ٗ.ٕٕٗ 
ٕٚ ٕ.ٜٛٓ ٓ.ٕٙٓ ٕ.ٖ٘ٛ ٓ.ٖ٘٘ ٕ.ٜٜٓ 
ٕٛ ٕ.ٖ٘٘ ٓ.ٜٙٔ ٕ.ٕٖٜ ٓ.ٕٚٚ ٕ.ٚ٘ٓ 
ٕٜ ٕ.ٖ٘ٓ ٓ.ٜٚٔ ٔ.ٖٙٛ ٓ.ٜٕ٘ ٘.ٜٕٖ 
ٖٓ ٕ.ٕٙٗ ٓ.ٛ٘ٗ ٔ.ٖٛٙ ٓ.ٖٜٛ ٖ.ٕٙ٘ 
ٖٔ ٕ.ٖ٘ٛ ٓ.ٕٚٗ ٕ.ٖٓٙ ٓ.ٖٛٓ ٖ.ٕٜٔ 
ٖٕ ٕ.٘٘٘ ٓ.ٚٛٔ ٔ.ٜٚٓ ٓ.ٜٚٔ ٛ.ٕٙٔ 
ٖٖ ٕ.ٛ٘ٗ ٓ.ٖٙٗ ٕ.ٜٚٙ ٓ.ٖ٘٘ ٔ.ٕٚٔ* 
ٖٗ ٕ.٘ٗ٘ ٓ.ٖٛ٘ ٕ.ٕٓٗ ٓ.ٙٛٚ ٗ.ٜٙٓ 
ٖ٘ ٕ.ٛٛٛ ٓ.ٖٗٔ ٕ.ٜٕٙ ٓ.٘ٙٗ ٖ.ٕٕٖ 
ٖٙ ٕ.ٓٙٛ ٓ.ٜٓٚ ٔ.ٖ٘ٛ ٓ.ٖٛٙ ٗ.ٙٗٙ 
ٖٚ ٕ.ٜٗٛ ٓ.ٕ٘ٚ ٕ.ٗٔٓ ٓ.ٕٚٔ ٚ.ٙٓٚ 
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ٖٛ ٕ.ٛٔٙ ٓ.ٕٛٙ ٕ.ٖٓٚ ٓ.ٖٛ٘ ٗ.ٙٛٓ 
ٖٜ ٕ.ٜٚٗ ٓ.ٕٗٙ ٕ.ٜٚٓ ٓ.٘٘ٛ ٔ.ٖٔٙ* 
ٗٓ ٕ.ٖٖٙ ٓ.ٛٙٔ ٕ.ٕٖٜ ٓ.ٕٚٓ ٖ.ٖٛٗ 
ٗٔ ٕ.ٛٔٔ ٓ.ٗٚٛ ٕ.ٗٗٗ ٓ.ٛٔٗ ٗ.ٕٕٖ 
ٕٗ ٕ.ٕٚٙ ٓ.ٗٗٚ ٔ.ٛٚٔ ٓ.ٚٓٔ ٔٔ.ٜٔٓ 
ٖٗ ٕ.ٛٗٙ ٓ.ٖٛ٘ ٕ.ٕ٘ٔ ٓ.ٜ٘٘ ٗ.ٜ٘ٓ 
ٗٗ ٕ.ٜٔٗ ٓ.ٖٜٓ ٓ.ٖٛٗ ٓ.ٛٔٛ ٙ.ٜ٘ٗ 
ٗ٘ ٕ.ٜٚٗ ٓ.٘ٓٓ ٕ.٘ٓٗ ٓ.ٖٚٛ ٖ.ٕٖ٘ 
ٗٙ ٕ.ٚٔٓ ٓ.٘ٚٔ ٕ.ٕ٘ٔ ٓ.ٜٙٚ ٔ.ٖٖٗ* 
ٗٚ ٕ.ٜٔٚ ٓ.ٛٙٚ ٔ.ٖٛٙ ٓ.ٕٜٛ ٕ.ٛ٘ٓ 
ٗٛ ٕ.ٖٕٛ ٓ.ٕٛ٘ ٕ.ٕٛٓ ٓ.٘ٓٔ ٕ.ٓٛٔ 
ٜٗ ٕ.ٜٕٔ ٓ.ٕٛ٘ ٕ.ٜٙٗ ٓ.ٙٙٓ ٗ.ٕٖٜ 
٘ٓ ٔ.ٜٖٔ ٓ.ٚٔٗ ٔ.ٜٕٙ ٓ.ٖٛ٘ ٕ.ٜٔٙ 
٘ٔ ٕ.ٗٗٗ ٓ.ٛ٘٘ ٕ.ٓٛ٘ ٓ.ٕٛٙ ٖ.ٕٙ٘ 
ٕ٘ ٕ.ٖ٘ٛ ٓ.ٖٛٙ ٔ.ٜٚٓ ٓ.ٜٛٔ ٚ.ٖٖٜ 
ٖ٘ ٕ.ٖ٘ٓ ٓ.ٛٚٗ ٔ.ٜ٘ٚ ٓ.ٜٕٕ ٖ.ٖٗ٘ 
٘ٗ ٕ.ٜٚٙ ٓ.ٜٕ٘ ٕ.ٕٔٓ ٓ.ٜٖٔ ٙ.ٕٕٙ 
٘٘ ٕ.ٜٚٙ ٓ.ٙٓٚ ٕ.ٖٙٚ ٓ.ٛٓ٘ ٗ.ٖٓٛ 
٘ٙ ٕ.ٖٔٚ ٓ.ٕٕٛ ٔ.ٜ٘ٙ ٓ.ٚ٘ٙ ٔ.ٕٗٛ* 
٘ٚ ٕ.ٚٙٓ ٓ.ٜ٘ٙ ٕ.٘ٓٗ ٓ.ٕٚٙ ٕ.ٜٜٗ 
٘ٛ ٕ.ٕٚٛ ٓ.ٜٗٗ ٕ.ٕٜٛ ٓ.ٙٛٛ ٗ.ٕٛٔ 
ٜ٘ ٕ.ٕٙ٘ ٓ.ٙٔٗ ٕ.ٓ٘ٛ ٓ.ٕٚ٘ ٘.ٗٔ٘ 
ٙٓ ٕ.ٜ٘ٚ ٓ.ٕ٘ٙ ٕ.ٓ٘ٛ ٓ.ٙٛٗ ٗ.ٜٓٓ 
ٙٔ ٕ.ٕٜٛ ٓ.ٗٛٛ ٕ.ٕٜٓ ٓ.ٙٙٗ ٕ.ٕ٘ٗ 
ٕٙ ٕ.ٖٚ٘ ٓ.ٕ٘ٙ ٕ.ٖٓٗ ٓ.ٖٚٚ ٗ.ٓٓٔ 
ٖٙ ٕ.ٜٚٚ ٓ.٘٘ٛ ٕ.ٔٗٗ ٓ.ٛٗ٘ ٘.٘ٔٔ 
ٙٗ ٕ.ٕٗٓ ٓ.ٙ٘ٔ ٔ.ٛٗٓ ٓ.ٜٜٙ ٗ.ٜٕٚ 
ٙ٘ ٕ.ٕٛٙ ٓ.ٗٛٗ ٕ.ٔٛٛ ٓ.ٜٕٙ ٙ.ٕٓٙ 
ٙٙ ٕ.ٛٛٗ ٓ.ٖٕٖ ٕ.ٜٔ٘ ٓ.ٚٗٓ ٚ.ٖٙٛ 
ٙٚ ٕ.ٜٙ٘ ٓ.ٗٙٗ ٕ.ٜٔ٘ ٓ.ٕٚٓ ٘.ٜٖ٘ 
ٙٛ ٕ.ٕٖٔ ٓ.ٚ٘ٓ ٕ.ٔٗ٘ ٓ.ٖٚٔ ٓ.ٜٙٗ* 
ٜٙ ٕ.ٛ٘٘ ٓ.ٖٗٙ ٕ.ٜٕٗ ٓ.ٚٗٓ ٖ.ٙٙٔ 
ٚٓ ٕ.ٙٙٙ ٓ.٘ٓ٘ ٔ.ٜٛٛ ٓ.ٖٚٔ ٚ.ٕٕٛ 
ٚٔ ٕ.ٜٕٗ ٓ.ٕٖ٘ ٕ.ٜ٘ٗ ٓ.ٕٙٙ ٗ.ٕٖٖ 
ٕٚ ٕ.ٕٜٛ ٓ.٘ٚٔ ٔ.ٕٚٛ ٓ.ٜ٘ٔ ٘.ٕ٘٘ 
ٖٚ ٕ.ٛ٘٘ ٓ.ٖٜٗ ٕ.ٖٖٖ ٓ.ٚٓٓ ٘.ٖٔٗ 
ٚٗ ٕ.ٜٕٗ ٓ.ٕٖ٘ ٕ.ٕٜٛ ٓ.ٙٛٛ ٚ.ٕٗٛ 
ٚ٘ ٕ.ٗٓ٘ ٓ.ٛٔٓ ٔ.ٜٚٚ ٓ.ٜٚٚ ٗ.ٖٛٔ 
ٚٙ ٕ.ٙٙٙ ٓ.٘ٙٓ ٕ.ٕٖٔ ٓ.ٙٗ٘ ٗ.ٜٓٔ 
ٚٚ ٕ.ٜٚٚ ٓ.ٗٓ٘ ٕ.ٔٓٔ ٓ.ٛٓٚ ٙ.ٕٕٕ 
ٚٛ ٕ.ٕٜٓ ٓ.ٕٕٛ ٔ.ٜٛٙ ٓ.ٚٛٗ ٔ.ٔٛٗ* 
ٜٚ ٕ.ٜٖٔ ٓ.ٙٛٓ ٔ.ٖٚ٘ ٓ.ٖٙٚ ٔ.ٕٙٗ* 
ٛٓ ٕ.ٕٕٓ ٓ.ٜٚٔ ٔ.ٜ٘ٗ ٓ.ٜٙٗ ٘.ٕٖٛ 
ٛٔ ٕ.ٛ٘٘ ٓ.ٖٗٓ ٕ.ٖٔٓ ٓ.ٖٛٓ ٙ.ٜٓٔ 
ٕٛ ٕ.ٛٗٓ ٓ.٘ٓٗ ٔ.ٜٛٛ ٓ.ٚٔٓ ٛ.ٖٕ٘ 
ٖٛ ٕ.ٚٙٛ ٓ.ٗ٘ٛ ٔ.ٛٗٓ ٓ.ٜٙٓ ٜ.٘ٔٗ 
ٛٗ ٕ.ٕ٘ٔ ٓ.ٙٚٛ ٕ.ٕٙٓ ٓ.ٚٗٔ ٕ.ٕٕٔ 
ٛ٘ ٕ.ٛٗٓ ٓ.ٗٗٔ ٕ.ٕٙٓ ٓ.ٚٙٓ ٘.ٗٙٓ 
ٛٙ ٕ.ٕٛٙ ٓ.ٕٗ٘ ٕ.ٕٕٓ ٓ.ٜٚٔ ٙ.ٕٔ٘ 
ٛٚ ٕ.ٖٕٔ ٓ.ٜٚٛ ٔ.ٜٚٔ ٓ.ٚٓٚ ٔ.ٕٙ٘* 
ٛٛ ٕ.ٙٓٛ ٓ.٘ٚٗ ٔ.ٕٛٙ ٓ.ٛٓٗ ٙ.ٕٕٗ 
ٜٛ ٕ.ٗٓ٘ ٓ.ٚٔٗ ٕ.ٓٛٚ ٓ.ٕٚٙ ٕ.ٜ٘ٔ 
ٜٓ ٕ.٘ٙ٘ ٓ.ٕ٘ٛ ٕ.ٖٓٗ ٓ.ٕٙٙ ٕ.ٚٛٓ 
ٜٔ ٕ.ٖ٘ٙ ٓ.ٙٓٛ ٔ.ٜٛٛ ٓ.ٕٕٙ ٘.ٜ٘ٔ 
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ٜٕ ٕ.ٚٔٓ ٓ.٘ٚٔ ٕ.ٔٛٛ ٓ.ٙٓٔ ٘.ٖٖٔ 
ٜٖ ٕ.ٕٖٙ ٓ.ٖٚٓ ٔ.ٕٚٗ ٓ.ٕٙٙ ٓ.ٛ٘ٙ* 
ٜٗ ٕ.ٜٚٔ ٓ.ٜٔٙ ٕ.ٖٓٗ ٓ.ٜٕٙ ٚ.ٕٗٚ 
ٜ٘ ٕ.ٖٜٚ ٓ.ٕٗٗ ٕ.ٕٜٓ ٓ.ٙٗٔ ٚ.ٜٗٗ 
ٜٙ ٕ.ٜٗٗ ٓ.ٛٔٗ ٕ.ٔٓٔ ٓ.ٚٔٓ ٕ.ٛٔٔ 
ٜٚ ٕ.ٕٙ٘ ٓ.٘ٔٓ ٕ.ٕٔٚ ٓ.ٚٗ٘ ٗ.ٕٖٓ 
ٜٛ ٕ.ٜٛٛ ٓ.ٖٓٗ ٕ.ٕٗٙ ٓ.ٜٙ٘ ٙ.ٙٔٗ 
ٜٜ ٕ.ٖٙ٘ ٓ.ٙٙٓ ٕ.ٔٓٔ ٓ.ٖٚٔ ٗ.ٕٕٗ 
ٔٓٓ ٕ.ٖٗٗ ٓ.ٙٚ٘ ٕ.ٓٓٓ ٓ.ٕٚٛ ٖ.ٛٛٓ 
ٔٓٔ ٕ.ٜٕٗ ٓ.ٕٖ٘ ٕ.ٖٚٙ ٓ.ٙٗٗ ٙ.ٜٙٔ 
ٕٔٓ ٕ.ٙٛٔ ٓ.ٙٓٙ ٕ.ٕٗٙ ٓ.ٖٚٙ ٖ.ٕٚٓ 
يعتمد صدؽ المقياس (: Criterion-related Validity)الصدق المرتبط بالمحك  . ب

عمى صدؽ مفرداتو التي يمكف قياسيا بحساب معامالت ارتباطيا بالمحؾ الذي يكوف 
( , ويقصد بالصدؽ المرتبط بالمحؾ قدرة ٜٖٙ: ص ٜٜٚٔداخميًا أو خارجيًا )السيد , 

المقياس عمى التنبؤ بسموؾ الفرد في مواقؼ محددة أو تشخيص ىذا السموؾ )أبو حطب 
 ( . ٛٗٔ: ص ٜٚٛٔوآخروف , 

وفي البحث الحالي قاـ الباحث بحساب ارتباط درجات كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس  
وىو محؾ داخمي , وىذا اإلجراء تحقؽ مف خالؿ حساب االتساؽ الداخمي إلجابات عينة التمييز 

 ( طالبًا وطالبة , وبذلؾ تعد مؤشرًا لصدؽ األداة .ٖٙ٘البالغة )
مؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة االرتباطية بيف درجات أفراد إذ استخدـ الباحث معا 

( طالبًا وطالبة عمى كؿ فقرة ودرجاتيـ الكمية التي حصموا عمييا مف ٖٙ٘العينة البالغ عددىا )
( . SPSSإجاباتيـ عف المقياس , وبواسطة برنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

تساؽ الداخمي , والتي تمتاز بمميزات عدة , فيي تقدـ لنا مقياسًا وتعرؼ ىذه الطريقة بمعامؿ اال
متجانسًا في فقراتو لتقيس كؿ فقرة البعد السموكي نفسو الذي يقيسو المقياس ككؿ , وقدرتيا عمى 
إبراز الترابط بيف الفقرات , إذ يستخدـ معامؿ االتساؽ الداخمي لتحديد مدى تجانس الفقرات في 

 ( .ٖٙ: ص ٜٔٛٔلسموكية )الزوبعي وآخروف , قياسيا لمظاىرة ا
وتبيف مف نتائج تحميؿ البيانات أف معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس  

( ودرجة حرية ٘ٓ.ٓ( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى )ٖٗ٘.ٓػٖ٘ٓ.ٓتراوحت بيف )
كمية لممقياس لـ تكف ذات داللة ( باستثناء فقرة واحدة ألف معامؿ ارتباطيا بالدرجة الٖ٘٘)

 ( يوضح ذلؾ . ٓٔ( في األداة , والجدوؿ )ٕٛإحصائية وىي الفقرة التي تحمؿ تسمسؿ )
وعند تطبيؽ معياري القوة التميزية ومعامؿ االتساؽ الداخمي في اختيار الفقرات الصالحة بشكميا 

قرة ضعيفة إما بسبب عدـ ( فٕٔ( فقرة صالحة , وأف ىناؾ )ٜٓالنيائي , تبيف لنا أف ىناؾ )
قدرتيا عمى التمييز بيف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا أو لضعؼ عالقتيا مع الدرجة الكمية 

,   ٕٛ,  ٚٔ,  ٚأو لمسببيف معًا . وبناءًا عمى ذلؾ توجب حذفيا مف المقياس وىي الفقرات رقـ )
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, وعميو أصبحت  (  عمى التواليٖٜ,  ٚٛ,  ٜٚ,  ٛٚ,  ٛٙ,  ٙ٘,  ٙٗ,  ٜٖ,  ٖٖ
 ( .   ٗ( فقرة )الممحؽ ٜٓالصيغة النيائية لممقياس بعد حذؼ تمؾ الفقرات مكونة مف )

وبذلؾ فقد تحقؽ الباحث مف مؤشرات الصدؽ الظاىري وصدؽ البناء والصدؽ المرتبط بالمحؾ 
 ألداة البحث .

 (ٗالجدوؿ )                                        
 لممقياسالحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية يبين الوسط 

 الدرجة الكميةاالرتباط مع معامل  الفقرة تسمسل
 االرتباطلمعامل القيمة التائية 

 الدرجة الكميةاالرتباط مع معامل  الفقرة تسمسل
 االرتباطلمعامل القيمة التائية 

ٔ ٓ.ٖٗٙ ٚ.ٜٙ٘ 25 ٓ.ٖٕٔ ٘.ٖٜٓ 
ٕ ٓ.ٗ٘ٗ ٛ.ٜٓ٘ 25 ٓ.ٖٕ٘ ٘.ٜٗ٘ 
ٖ ٓ.ٖٕٗ ٘.ٜٚٛ 25 ٓ.ٕٜٗ ٗ.ٜٖٓ 
ٗ ٓ.ٖٜٗ ٚ.ٚٚٙ 22 ٓ.ٖ٘ٗ ٔٓ.ٖٓٚ 
 ػ ػ 25 ٚٚٗ.ٙ ٖٚٚ.ٓ ٘
ٙ ٓ.ٖٖٙ ٘.ٙٛٓ 25 ٓ.ٕٚٛ ٗ.ٜ٘ٛ 
 ٓٔٚ.ٖ ٕٕٛ.ٓ 25 ػ ػ ٚ
ٛ ٓ.ٖٙٛ ٙ.ٕٜٔ 25 ٓ.ٕٗ٘ ٚ.ٖٗ٘ 
ٜ ٓ.ٖٜٗ ٘.ٜٕٓ 56 ٓ.ٕٕٛ ٗ.ٙٙٗ 
ٔٓ ٓ.ٖٕٗ ٚ.ٙٔ٘ 56 ٓ.ٕٛٗ ٗ.ٜٙٛ 
ٔٔ ٓ.ٖٖٗ ٘.ٖٙٗ 55 ٓ.ٕٗٚ ٚ.٘ٓ٘ 
ٕٔ ٓ.ٖٖ٘ ٘.ٕٙ٘ 55 ٓ.ٖٓٙ ٘.ٔٓٛ 
ٖٔ ٓ.ٕٖٓ ٖ.ٖٓٔ 55 ٓ.ٜٔٗ ٖ.ٔٗٗ 
ٔٗ ٓ.ٕٓٗ ٖ.ٖٔٛ 52 ٓ.ٗٔٙ ٚ.ٕٙٙ 
ٔ٘ ٓ.ٗٔٔ ٚ.ٔ٘ٚ 55 ٓ.ٜٗٚ ٛ.ٙٙٓ 
ٔٙ ٓ.ٗٔ٘ ٚ.ٕٖٗ 55 ٓ.ٖٛٔ ٙ.ٕ٘٘ 
 ػ ػ 55 ػ ػ ٚٔ
ٔٛ ٓ.ٖٗٛ ٛ.ٚٚٛ 55 ٓ.ٖ٘٘ ٙ.ٖٓٛ 
ٜٔ ٓ.ٕٖٗ ٚ.ٕٖٗ 56 ٓ.ٕٖٗ ٖ.ٕٕٛ 
ٕٓ ٓ.ٖٕٔ ٕ.ٜٔٔ 56 ٓ.ٔٛٔ ٕ.ٜٕٖ 
ٕٔ ٓ.ٖٗ٘ ٘.ٛٗٗ 55 ٓ.ٕٗٔ ٚ.ٕٔٛ 
ٕٕ ٓ.ٖٔٚ ٕ.ٕٓٛ 55 ٓ.ٜٗٓ ٚ.ٜٔٔ 
ٕٖ ٓ.ٕٙ٘ ٗ.ٖٖٚ 55 ٓ.ٗٓٚ ٚ.ٕٓٛ 
ٕٗ ٓ.ٖٜٚ ٙ.٘ٓٔ 52 ٓ.ٖٜٖ ٙ.ٜٖٚ 
ٕ٘ ٓ.ٖٗ٘ ٚ.ٙٚٛ 55 ٓ.ٕٜٔ ٕ.ٓٙٓ 
ٕٙ ٓ.ٗٙٗ ٛ.ٖٔ٘ 55 ٓ.ٕٗٚ ٛ.ٜٗٗ 
 ػ ػ 55 ٘ٗٚ.٘ ٖٓٗ.ٓ ٕٚ
 ػ ػ 55 *٘ٙٗ.ٓ ٖ٘ٓ.ٓ ٕٛ
ٕٜ ٓ.ٕٖٔ ٖ.ٜٚٚ 56 ٓ.ٖ٘ٙ ٙ.ٖٓ٘ 
ٖٓ ٓ.ٕٔٙ ٕ.ٕٓٗ 56 ٓ.ٖٗٔ ٚ.ٕٜٓ 
ٖٔ ٓ.ٖٚٓ ٙ.ٖٖٛ 55 ٓ.ٖٖٕ ٘.ٖ٘ٛ 
ٖٕ ٓ.ٖٗٙ ٚ.ٚٓٗ 55 ٓ.ٜٗٓ ٚ.ٔٔٚ 
 ٘٘ٗ.ٗ ٕٓٚ.ٓ 55 ػ ػ ٖٖ
ٖٗ ٓ.ٖٔٛ ٕ.ٕٕ٘ 52 ٓ.ٖٖٕ ٘.ٜٜ٘ 
ٖ٘ ٓ.ٕٖٛ ٗ.ٚٓٓ 55 ٓ.ٗٓٙ ٚ.ٓ٘ٚ 
 ػ ػ 55 ٖٚٔ.٘ ٖٚٔ.ٓ ٖٙ
ٖٚ ٓ.ٖٓ٘ ٘.ٓٛٗ 55 ٓ.ٕٜٕ ٗ.ٛ٘ٙ 
ٖٛ ٓ.ٕٔٛ ٕ.ٓ٘ٗ 55 ٓ.ٖٖٚ ٘.ٜٖٙ 
 ٗ٘ٓ.ٚ ٙٓٗ.ٓ 56 ػ ػ ٜٖ
ٗٓ ٓ.ٕٜٜ ٗ.ٜٛٚ 56 ٓ.ٕٜٙ ٗ.ٖٕٗ 
ٗٔ ٓ.ٖٔٔ ٕ.ٜٓٗ 55 ٓ.ٖٜ٘ ٙ.ٕٛٚ 
 ػ ػ 55 ٖٔٔ.ٙ ٖٓٙ.ٓ ٕٗ
ٖٗ ٓ.ٖٙٚ ٙ.ٕٖٙ 55 ٓ.ٜٗٓ ٚ.ٕٖٔ 
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ٗٗ ٓ.ٕٛٗ ٗ.ٜٙٛ 52 ٓ.ٖ٘ٛ ٙ.ٓٛٛ 
ٗ٘ ٓ.ٗٔٓ ٚ.ٔٗٛ 55 ٓ.ٖٕ٘ ٘.ٗٙ٘ 
 ٚٚٛ.ٙ ٜٖٚ.ٓ 55 ػ ػ ٙٗ
ٗٚ ٓ.ٖٕٜ ٘.٘ٗٗ 55 ٓ.ٕٜ٘ ٗ.ٕٙٚ 
ٗٛ ٓ.ٖٙٗ ٙ.ٜٔٛ 55 ٓ.ٖٔ٘ ٕ.ٜٔٙ 
ٜٗ ٓ.ٖٚٚ ٙ.ٜٗٙ 666 ٓ.ٖ٘ٚ ٙ.ٓٚ٘ 
٘ٓ ٓ.ٕٚٛ ٗ.ٜ٘ٛ 666 ٓ.ٖ٘ٓ ٘.ٜٖ٘ 
٘ٔ ٓ.ٖٕٓ ٘.ٖٙ٘ 665 ٓ.ٖٕٗ ٘.ٕٜٗ 

 * غير دالة معنويًا .
  ثبات المقياس. ٕ
اذ اف الثبات وفؽ ىذه الطريقة ىو  (Test-Re Test)تـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار 

مقدار االرتباط بيف الدرجات التي يحصؿ عمييا المستجيب عند تطبيؽ االختبار في المرة األولى 
عادة تطبيقو في المرة الثانية يسمى معامؿ الثبات المحسوب بيذه الطريقة بمعامؿ االستقرا ر وا 

وقد حسب الثبات بتطبيؽ االختبار عمى (Zellary,1980,:P52)كما يسمى بثبات االستجابة
طالبًا وطالبو( وتـ إعادة االختبار عمييـ بعد مرور أسبوعيف, وقد كانت قيمة معامؿ  ٖٓ)

(. ٓ, ٘ٓ( ومستوى داللة )ٓ, ٕٖٔ( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )ٓ, ٚٛاالرتباط )
 .(ٕٗٔ, ص  ٜٜٜٔخروف , )الظاىر وآ

 تصحيح المقياس:. ٖ
 بدرجة كبيرة _ بدرجة متوسطة)تنطبؽ بدائؿ ىيثالثة (فقرة و ٜٓيتكوف المقياس مف ) 

( إلى البديؿ األوؿ ٖ(, تـ االتفاؽ في عممية تصحيح المقياس عمى إعطاء الدرجة )بدرجة قميمة
( لمبديؿ الثالث عمى التوالي ولجميع الفقرات وذلؾ ٔ( إلى البديؿ الثاني والدرجة )ٕوالدرجة )

لكونيا عدت تعبيرًا عف حالة سمبية يستشعرىا الفرد, وتحسب الدرجة عف كؿ فقرات المقياس لذلؾ 
( درجة, ىذا وبمغ ٜٓ( درجة, واقؿ درجة ىي )ٕٓٚفاف اعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي )

 ( درجة.ٓٛٔالوسط الفرضي لممقياس)
 إلحصائية:الوسائؿ ا .ٗ

 ( وكما يأتي :(spssاستخدـ  الباحث الوسائؿ اإلحصائية األتية مستعينا  بالبرنامج اإلحصائي  
 االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الستخراج .

 النفسي. الضياعاالختبار التائي لعينة واحدة الستخراج داللة الفروؽ بيف العينات في 
 معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج :

 النفسي. الضياعالعالقة بيف درجة كؿ فقرة والدرجة  الكمية لمقياس  -أ
 النفسي الضياعمعامؿ الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقياس  -ب

 عرض النتائج ومناقشتيا:
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يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ  إلييا في البحث الحالي عمى وفؽ      
 أىدافو, ومناقشة ىذه النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة, وعمى النحو اآلتي: 

 النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية: الضياعقياس درجة  .ٔ
وسط الحسابي لدرجات طمبة العينة البالغ عددىـ وتحقيقيا ليذا اليدؼ, فقد تـ استخراج المت

النفسي, حيث  الضياع( طالبًا وطالبة مف طمبة الفرع العممي والفرع األدبي في مقياس ٕٓٓ)
فرؽ (.وعند اختبار معنوية الٖٓ,ٚٚ( درجة وبانحراؼ معياري )ٜٛبمغت قيمة ىذا المتوسط )

(درجة ٘اري لممقياس البالغة قيمتو )العينة والمتوسط المعيبيف المتوسط الحسابي لدرجات 
( ٛٔ,ٖٜٚباستخداـ  االختبار التائي لعينة واحدة, فقد وجد بأف القيمة التائية المحسوبة تساوي )

( ودرجة حرية 0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )ٖ,ٜٕٔوعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة )
مف القيمة التائية الجدولية, أي أف ىناؾ فرقًا ذا ( تبيف أف القيمة التائية المحسوبة اكبر ٜٜٔ)

( يوضح ٘داللة معنوية بيف المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط المعياري لممقياس والجدوؿ )
 (٘ذلؾ.                                            الجدوؿ )

طمبة العينة في نتائج اختبار ))ت(( الختبار داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي لدرجات 
 النفسي والمتوسط المعياري لممقياس الضياعا

حجـ 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمعينة

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 
 المحسوبة المعنوية

الجدولية عند 
 (٘ٓ.ٓمستوى)

 داؿ ٜٕٔ.ٖ ٖٜٚ.ٛٔ ٜٜٔ ٓٛ ٚٚ.ٖٓ ٜٛ ٕٓٓ
 القيمة مف أعمى عينة البحث أفراد لدى النفسي لمضياعالمحسوبة  التائية القيمة اف
النفسي وىذه النتيجة  الضياعالبحث يعانوف مف  عينة أفراد أف يعني ىذاو  , لممقياس الجدولية

 .(ٕٙٓٓ,المزوريتتفؽ مع دراسة )
وتعزى ىذه النتيجة إلى شعور الطمبة بالقمؽ والخوؼ مف المخاطر في إنجاز الميمات      

الدراسية األكاديمية فضاًل عف مشاعر اإلحباط المتكرر وعدـ الشعور باآلمف النفسي والشعور 
 بالحرماف والنقص في إشباع الحاجات , األمر الذي جعميـ يستجيبوف بشكؿ مرتفع نحوىا.

النفسي لدى طمبة المرحمة  الضياعالفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في التعرؼ عمى  .ٕ
 -اإلعدادية عمى وفؽ المتغيرات األتية :

 إناث(. -متغير الجنس )ذكور  . أ
النفسي حسب الجنس,  الضياعتحقيقًا ليذا القسـ مف اليدؼ الثاني, فقد تـ تحميؿ بيانات 

( درجة وبانحراؼ ٘ٗ.ٜٜفتبيف أف المتوسط الحسابي لدرجات العينة المختارة مف الذكور )
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(. في حيف كاف المتوسط الحسابي لدرجات  العينة  المختارة مف اإلناث ٓٛ.ٖٖمعياري )
ت (. وعند اختبار معنوية الفروؽ بيف متوسطي درجاٚ٘.ٕٗ( درجة وبانحراؼ معياري )٘٘.ٜٚ)

الذكور و اإلناث باستخداـ  االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وجد بأف القيمة التائية المحسوبة 
( 0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )0ٜٙٔ( وعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة )0ٜٕٙتساوي )

جدولية, أي أف ( تبيف أف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف لقيمة التائية الٜٛٔودرجة حرية )
النفسي.  الضياعىناؾ فروقًا ذات داللة معنوية بيف متوسطي درجات كؿ مف الذكور واإلناث في 

 ( يوضح ذلؾ.ٙوالجدوؿ )
 (ٙالجدوؿ )

 النفسي لضياعنتائج اختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة حسب الجنس في ا

حجـ  الجنس
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 اريالمعي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 
الجدولية عند  المحسوبة المعنوية

 0ٓ٘ٓمستوى 
 0ٖٖٛٓ 0ٜٜٗ٘ ٓٓٔ ذكور

 داؿ 0ٜٙٔ 0ٜٕٙ ٜٛٔ
 0ٕ٘ٚٗ 0ٜ٘٘ٚ ٓٓٔ إناث

 الجدولية البالغة القيمة مف أكبر (0ٕ٘ٓ) المحسوبة التائية القيمة ( افٙالجدوؿ) مف يتضح
 في معنوية داللة إحصائية ذات فروقا وجود إلى يشير مما (,ٜٛٔة)يحر  درجة عند ( 1.96)

 النفسي لدى الذكور الضياع درجة
 أدبي(.  –متغير االختصاص ) عممي  . ب
النفسي حسب  الضياعت تحقيقًا ليذا القسـ مف اليدؼ الثاني, فقد تـ تحميؿ بيانا     

االختصاص, فتبيف أف المتوسط الحسابي لدرجات  طمبة العينة المختارة مف الفرع  العممي 
(. في حيف كاف المتوسط الحسابي لدرجات  طمبة ٛٙ.ٕٖ( درجة وبانحراؼ معياري)ٓ٘.٘ٓٔ)

(. وعند اختبار ٕٔ.ٕ٘( درجة وبانحراؼ معياري)ٓ٘.ٜٓالعينة المختارة مف الفرع األدبي )
ية الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة مف االختصاص العممي واألدبي باستخداـ  االختبار معنو 

(مقارنتيا بالقيمة التائية 0ٓٓ٘ٚالتائي لعينتيف مستقمتيف وجد بأف القيمة التائية المحسوبة تساوي )
( يوضح ٚ(. والجدوؿ )ٜٛٔ( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ.ٔالجدولية البالغة )

 ذلؾ.
 (ٚالجدوؿ )

 النفسي الضياعنتائج اختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة حسب الفرع الدراسي في 
الداللة  القيمة التائيةدرجة االنحراؼ المتوسط حجـ  االختصاص
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 الحرية المعياري الحسابي العينة
 المحسوبة

الجدولية عند 
 (0ٓ٘ٓمستوى )

 المعنوية

 ٖٛٙ.ٕٖ 0٘ٓ٘ٓٔ ٘ٙ عممي
 داؿ ٜٙ.ٔ 0ٓٓ٘ٚ ٜٛٔ

 ٕٚٔ.ٕ٘ 0ٜ٘ٓٓ ٖ٘ٔ أدبي
 

تبيف  بأف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة التائية الجدولية, أي أف ىناؾ فروقًا 
 الضياع ذات داللة معنوية بيف متوسطي درجات الطمبة مف كال الفرعيف العممي واألدبي في

لعممي ىـ األكثر استشعارًا لمضياع أف طالب الفرع اأي ي النفسي وذلؾ لصالح الفرع العمم
 النفسي.

 تفسير النتائج 
 الضياعالبحث يعانوف مف  عينة أفراد أف تبيف البحث عنيا أسفر التي النتائج ضوء في   

مقترنا بالشعور بعدـ االرتياح والتوتر والخوؼ ,لذا فاف النفسي يكوف  الضياعويعتقد أف النفسي, 
دائما طموحات ورغبات وأمنيات ميمة في حياتو ونتيجة لعدـ تحقيؽ تمؾ األمنيات أو لدى الفرد 

 النفسي. الضياعالرغبات فانو يتعرض إلى اإلحباطات المتكررة والذي يؤدي بو إلى الشعور ب
كما اف عدـ قدرة الطمبة عمى أداء العمؿ المكمفوف بو دراسيا نتيجة الضغوط النفسية التي 

في حياتيـ الشخصية والعممية يشكؿ حالة مف الصراع النفسي في تحقيؽ ما يتعرضوف الييا 
يرغبوف وباي وسيمة وىذا ما يتفؽ مع منظور التحميؿ النفسي الذي يؤكد عمى الكبت في عدـ 

النفسي مكتسب مف البيئة وما يعيشو  الضياعإشباع الرغبات, أما المنظور السموكي يؤكد اف ىذا 
مـ خاطئ ومف خالؿ اكتساب الطمبة تاريخ مدرسي متعمـ ومكتسب مف الفرد مف واقع ينشأ تع

البيئة المدرسية, كما أف طريقة التفكير الخاطئة التي يتناوؿ بيا الطمبة ما يواجيونو مف ضغوط 
نفسية تجعؿ منيـ أفراد متعبيف نفسيا وىذا يتفؽ مع المنظور المعرفي الذي يرجئ أسباب 

 إلى طريقة التفكير الخاطئة في التعامؿ مع المثيرات الحياتية.  المشكالت النفسية واالضطرابات
النفسي وبشكؿ اكبر مف اإلناث كوف  الضياعلقد أوضحت النتائج اف الذكور يعانوف مف 

الذكور اكثر احتكاكا بالواقع والمجتمع وأف الكثير منيـ يتحمموف مسؤوليات إدارة أسرىـ وعوائميـ 
الظروؼ الحياتية االستثنائية الصعبة التي يعيشيا مجتمعنا في  وفي سف مبكر مف حياتيـ نتيجة

 الوقت الحاضر. 
ف طمبة الفرع العممي يعانوف فضاًل عف أما االختالؼ في التخصص لمفرع العممي, فأ 

الصعوبات الحياتية صعوبات دراسية وتعميمية قد تتمثؿ في نقص الكفاءات العممية  التدريسية أو 
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ىدافيـ وتشبع اىتماماتيـ وميوليـ واتجاىاتيـ خاصة وأف المواد اطموحيـ و عدـ تحقؽ رغباتيـ و 
 الدراسية في تمؾ األقساـ تحتاج إلى قدر كبير مف الفيـ والتفكير.

  :التوصيات 
 -: الباحث باآلتي يوصي البحث نتائج ضوء في

النفسي الذي ينعكس  الضياعضرورة عمؿ برامج إرشادية في المدارس اإلعدادية لخفض  .ٔ
 عمى مستوى أدائو الدراسي والعممي.

زيادة عدد المرشديف النفسيف والتربوييف في المدارس الثانوية لممساعدة في حؿ المشكالت  .ٕ
 النفسية والتربوية كونيـ أشخاص مختصيف ومؤىميف عمميًا لمتعامؿ مع ذلؾ.

 :المقترحات 
 :باالتي الباحث يقترح , الدراسة ذهھ ضوء في
النفسي وعالقتو بمتغيرات أخرى لدى طالب المرحمة  الضياعالقياـ بأبحاث ودراسات عف  .ٔ

 المتوسطة أو معاىد المعمميف والمعممات.
 المصادر

(, االحتراؽ النفسي لدى عينة مف معممي التعميـ ٕٕٓٓابو زيد , خضر مخيمر ,) .ٔ
شؽ ,المجمد الثانوي وعالقتو ببعض المتغيرات , مجمة كمية التربية , جامعة دم

 (.ٕ(,العدد)ٕٔ)
, مكتبة االنجمو المصرية ,  ٖ(: التقويـ النفسي , طٜٚٛٔأبو حطب , فؤاد وآخروف ) .ٕ

 القاىرة .
 (, عمـ النفس النمو, مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة.ٜٗٛٔاألشوؿ , عادؿ عز الديف ) .ٖ
, دار االفاؽ ٔ( , دليؿ اإلمراض النفسية والبدنية , ط ٜٙٛٔ, اميؿ  خميؿ ) بيدس .ٗ

  الجديدة , بيروت .
( , عالقة مفيوـ الذات وبعض المتغيرات ٕٚٓٓالحراممة , أحمد عبد الرحمف عمي )  .٘

الديموغرافية باالحتراؽ النفسي لدى معممي المرحمة الثانوية في مدينة الرياض , رسالة 
 ورة , كمية الدراسات العميا , الجامعة األردنية .ماجستير منش

(,اثر اإلرشاد السموكي المعرفي في خفض التعب النفسي ٕٔٔٓحرجاف, ضياء فيصؿ,) .ٙ
لدى طالب المرحمة اإلعدادية ,كمية التربية لمعموـ اإلنسانية, جامعة ديالى, العراؽ 

 )رسالة ماجستير غير منشورة( .
ط إحداث الحياة وأساليب مواجيتيا , دراسة (, ضغو ٜٜٓٔحسف , عبد المعطي ) .ٚ

حضارية مقارنة في المجتمع المصري واألندلسي , الجمعية المصرية لمدراسات , 
 (.ٛالعدد)
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القوانيف واإلجراءات ,الطبعة األولى,  -( , تعديؿ السموؾ ٜٚٛٔالخطيب , جماؿ )  .ٛ
( مباديء ٜٜٜٔخروف )الظاىر, زكريا محمد وا كمية التربية , الجامعة األردنية ,عماف.

 , دار الثقافة لمنشر والتوزيع , عماف, االردف.ٔالقياس والتقويـ في التربية ط
(, اإلنياؾ النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى  ٕٓٔٓالزبيدي , رؤى رشيد كاظـ ) .ٜ

,)رسالة ماجستير غير منتسبي شرطة المرور, كمية التربية ,الجامعة المستنصرية
  (.منشورة

(: االختبارات والمقاييس النفسية ٜٔٛٔالزوبعي , عبد الجميؿ ابراىيـ وآخروف ) .ٓٔ
 ., دار الكتب لمطباعة والنشر , جامعة الموصؿ

(: مفيـو الضياع : دراسة نظرية وسيكومترية , المجمة ٜٜٗٔطو , ىند ) .ٔٔ
 .  ٕ, العدد  ٖٔاالجتماعية القومية , المجمد 

االتجاىات الوالدية في التنشئة كما  (: مقياسٖٜٛٔالطحاف , محمد خالد ) .ٕٔ
المنظمة العربية لمتربية والثقافة  ، المجمة العربية لمبحوث التربوية ،يدركيا األبناء 

 . ٛٚػٚٙ, ص ٔ, عدد ٖوالعمـو , تونس , مج
،  (: مباديء التقييس والتقويـ في التربيةٜٜٜٔالظاىر , زكريا محمد وآخروف ) .ٖٔ

 شر , عماف . , مكتبة دار الثقافة والن ٔط
,  ٔ(: مفيـو الذات بيف النظرية والتطبيؽ , طٕٗٓٓالظاىر , قحطاف محمد ) .ٗٔ

 دار وائؿ لمنشر , عماف .  

, ترجمة أحمد عبد العزيز ٖ( , عمـ النفس الشواذ ,طٜٛٛٔعاشداف , شيمواف ) .٘ٔ
  القوصي , دار الشروؽ , القاىرة .

النفسية لدى طمبة ( , قياس الضغوط ٜٜ٘ٔالعبادي , عامر عبد النبي ) .ٙٔ
 الجامعة , ,كمية التربية ,جامعة البصرة رسالة ماجستير غير منشورة , البصرة.

(, اإلنياؾ النفسي وعالقتو بالتوافؽ ألزواجي  ٕٛٓٓعمي ,حساـ محمود زكي ) .ٚٔ
وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة مف معممي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا , 

  المنيا, مصر العربية, )رسالة ماجستير منشورة( .كمية التربية, جامعة 
,  مكتبة ٕ(, دراسات في سيكولوجية التكيؼ , طٜٚٛٔفيمي , مصطفى )  .ٛٔ

 الخانجي ,القاىرة ,مصر العربية
( : عمـ النفس الصناعي والتنظيمي الحديث , ٜٜ٘ٔكشرود , عمار الطيب) .ٜٔ

 قاريونس , بنغازي , ليبيا.)اسس, مفاىيـ , نظريات(, الطبعة األولى, منشورات جامعة 
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مراضيا وعالجيا ,الطبعة الرابعة دار  ٜٛٛٔكماؿ ,عمي ) .ٕٓ (:النفس انفعاالتيا وا 
  واسط لمطباعة والنشر بغداد.

(, أثر برنامج تعميمي في التخفيؼ مف ٕٙٓٓ)محمد طوالمزوري , محمد سعيد  .ٕٔ
شورة, كمية الضياع النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية, اطروحة دكتوراه غير من

 التربية, جامعة الموصؿ.
(:اإلجياد النفسي واستراتيجيات ٕٗٓٓمقداد ,محمد والمطوع , محمد حسف ) .ٕٕ

المواجية والصحة النفسية لدى عينة مف طالبات جامعة البحريف , مجمة العموـ التربوية 
 والنفسية , كمية التربية , جامعة البحريف .

السموكي وتعديؿ السموؾ , دار القمـ ( , العالج ٜٜٓٔمميكة , لويس كامؿ ) .ٖٕ
 .لمنشر , الكويت

 (.ٜٚٚٔلسنة ) ٕ(. نظاـ المدارس الثانوية, رقـ ٜٓٛٔوزارة التربية ) .ٕٗ
(: العالج النفسي طريؽ الى الحياة , بحث مقدـ الى ٜٜٚٔيعقوب , غساف ) .ٕ٘

 , كمية اآلداب , جامعة ٜٜٚٔإبريؿ  ٛ-ٙمؤتمر الخدمة النفسية في دولة الكويت في
 الكويت .
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 المالحؽ 

 (ٔممحؽ)
 النفسي الضياعمقياس 

 مقياس الضياع النفسي         

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 عزيزتي الطالبة..
 عزيزي الطالب..

في الصفحات التالية مجموعة مف العبارات التي تعبر عػف آراء ومواقػؼ ومشػاعر وأفكػار  
مختمفة يمكف أف يشعر بيػا أي فػرد , وأمػاـ كػؿ فقػرة ثالثػة بػدائؿ لإلجابػة . يرجػى منػؾ قػراءة كػؿ 
فقرة بعناية ومف ثـ اختيار االجابة التي تعبػر عػف رأيػؾ وتنطبػؽ عمػى مشػاعرؾ مػف خػالؿ وضػع 

تحت البديؿ الػذي تعتقػد أنػو ينطبػؽ عمػى شخصػيتؾ . مػع العمػـ بأنػو ال توجػد إجابػة  (عالمة ) 
صحيحة أو خاطئة , بؿ أف اإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عف رأيؾ بدقػة وصػراحة , والرجػاء 
عدـ ترؾ أية فقرة بدوف إجابة , شاكريف لكـ تعاونكـ خدمة ألغراض البحث العممي , مع تمنياتي 

 .لكـ بالتوفيؽ 
 اعي لذكر االسـ .مالحظة : ال د

 بدائل اإلجابة الفقرة ت
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

    ال أشعر بالحماس عندما أنظر إلى المستقبؿ . ٔ
    لـ أستطع تحقيؽ األفضؿ لنفسي .  ٕ
أرى أف األمور تسير معي يومػًا بعػد آخػر مػف سػيء  ٖ

 إلى أسوأ .
   

الوقػت الكػافي إلنجػاز األشػياء التػي أرغػب ليس لدّي  ٗ
 في القياـ بيا .

   

    أتوقع الفشؿ في األمور الميمة اآلف وغدًا . ٘
    يبدو أف المستقبؿ مظمـ بالنسبة لي . ٙ
   خبراتػي الماضػػية لػـ تسػػاعدني عمػى اإلسػػتعداد الجيػػد  ٚ
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 لممستقبؿ 
    كؿ ما أستطيع رؤيتو أمامي , ىو أمور سيئة . ٛ
    ال أتوقع أف أحصؿ عمى ما أريد . ٜ
    أتوقع أنني في المستقبؿ لف أكوف أكثر سعادة .  ٓٔ
    لف تحدث األمور في المستقبؿ بالطريقة التي أودىا.  ٔٔ
    مف الحماقة أف تكوف لي أمنيات . ٕٔ
مػػػف غيػػػر المتوقػػػع أننػػػي سػػػأحقؽ أي إشػػػباع حقيقػػػي  ٖٔ

 لرغباتي في المستقبؿ .
   

    يبدو لي المستقبؿ غامضًا ومشكوكًا فيو . ٗٔ
ال أسػػتطيع توقػػع أف األيػػاـ اليانئػػة سػػتكوف أكثػػر مػػف  ٘ٔ

 األياـ السيئة .
   

أعتقػػػػد أنػػػػي ال أسػػػػتطيع التوافػػػػؽ مػػػػع الحيػػػػاة بصػػػػورة  ٙٔ
 مناسبة .

   

ال أرى جػػػػػػػػدوى مػػػػػػػػف المحاولػػػػػػػػة ألنػػػػػػػػي ال أسػػػػػػػػتطيع  ٚٔ
 الحصوؿ عمى ما ُأريد .

   

ٍ  عف نفسي .أنا غير  ٛٔ     راِض
    أشعر بأف معنوياتي منخفضة . ٜٔ
    أشعر أنني شخص غير نافع في ىذا العالـ . ٕٓ
    أشعر بعدـ االنسجاـ مع اآلخريف . ٕٔ
    أشعر أنني عبء عمى اآلخريف . ٕٕ

 
    أجد صعوبة في التعبير عف مشاعري . ٖٕ
أشػػعر أننػػي أعػػيش كمػػا يريػػد اآلخػػروف ولػػيس كمػػا  ٕٗ

 أريد أنا. 
   

    أشعر باألسؼ والشفقة عمى نفسي . ٕ٘
    ال أشعر باالرتياح في ىذا العالـ . ٕٙ
    أشعر بأنني ال أستطيع السيطرة عمى مشاعري . ٕٚ
    أشعر بعدـ االرتياح في معظـ األحياف .  ٕٛ
أرى أنني لـ أحصؿ عمى الحد األدنى مػف حقػوقي  ٜٕ

 في الحياة 
   

    لدّي رغبة في العيش بعيدًا عف أسرتي . ٖٓ
    ال رغبة لي في االىتماـ بمظيري الشخصي . ٖٔ
    أشعر باالشمئزاز نتيجة معاممة والدي لي . ٕٖ
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    ال أعرؼ معنى لمسعادة في حياتي اليومية . ٖٖ
    الوقت بالتشتت والحيرة .أشعر معظـ  ٖٗ
    ال أستطيع تكويف عالقات طيبة مع زمالئي . ٖ٘
    أشعر بضعؼ قدرتي عمى األداء . ٖٙ
    ال أشعر بالسرور عندما أنتيي مف واجباتي . ٖٚ
تنتابني أفكار غريبػة غيػر عاديػة بخصػوص انيػاء  ٖٛ

 حياتي .
   

    أحس بأنني مستاء مف العالـ . ٜٖ
أشػػػػػػعر بػػػػػػأف ىػػػػػػذه الحيػػػػػػاة ال تسػػػػػػتحؽ أف يعيشػػػػػػيا  ٓٗ

 االنساف 
   

    تراودني أفكار ووساوس غير مجدية  . ٔٗ
أمػػػػػر بحػػػػػاالت مزاجيػػػػػة متقمبػػػػػة مػػػػػا بػػػػػيف السػػػػػرور  ٕٗ

 واالنقباض 
   

    أشعر بالتعاسة واالكتئاب . ٖٗ
    أفكر في الخالص مف الحياة . ٗٗ
    أعيش في صراع مرير مع أفراد أسرتي . ٘ٗ
أعتقػػػػػػػػػد أف المػػػػػػػػػوت ىػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػبيؿ الوحيػػػػػػػػػد لمراحػػػػػػػػػة  ٙٗ

 والخالص. 
   

    أعصابي متوترة وال أجد االبتسامة في حياتي . ٚٗ
    أرى أف حياتي تعب وشقاء . ٛٗ
    أشعر بأني إنساف ال قيمة لو . ٜٗ
    أعاني مف صراع بيف طموحي العالي وواقع الحاؿ  ٓ٘
    أعاني مف الشعور بالعزلة جراء تخمي اآلخريف عني  ٔ٘
    يبدو لي الغد قاتمًا ومخيفًا . ٕ٘
    ميما شكوت فمف أحصؿ عمى إجابة لمشكالتي  ٖ٘
    ال أممؾ المواىب التي تسمح لي بالتقدـ في الحياة  ٗ٘
أشعر بأني ال أستطيع أف أخبر أي شػخص عػف كػؿ  ٘٘

 ما في نفسي .
   

    أجد نفسي قمقًا مف أمر ما .  ٙ٘
    تستولي عمّي  فكرة تافية وتظؿ تضايقني عدة أياـ  ٚ٘
   تصػػيبني نوبػػات يتوقػػؼ فييػػا نشػػاطي وال أشػػعر فييػػا  ٛ٘
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 بما يدور حولي .
أخػػػػػاؼ أف أجػػػػػد نفسػػػػػي فػػػػػي غرفػػػػػة أو مكػػػػػاف مغمػػػػػؽ  ٜ٘

 صغير
   

    أشعر بالقمؽ إزاء الحصوؿ عمى شيادة جامعية  ٓٙ
    ينتابني شعور بالقمؽ مف أف الناس يراقبوني . ٔٙ
    لدّي خوؼ مبيـ مف المستقبؿ . ٕٙ
    تقمقني التغيرات التي حدثت في جسمي . ٖٙ
    أرى في نومي أحالمًا مزعجة .  ٗٙ
    أشعر بعدـ اىتماـ اآلخريف بّي . ٘ٙ
    أجد صعوبة في االحتفاظ بعالقات صداقة مستمرة . ٙٙ
يوجػد أنػاس أسػتطيع التحػدث معيػـ عػف مشػكالتي  ال ٚٙ

 الخاصة .
   

    ال أستطيع اختيار أي شيء بمؿء ارادتي .  ٛٙ
    تراودني فكرة انني ال أخص أحد وال شيء يخصني . ٜٙ
    ال أستمتع بصحبة أصدقائي . ٓٚ
    ال أممؾ أىدافًا محددة في الحياة . ٔٚ
    أعاني مف عدـ القدرة عمى وضع خطط لحياتي  ٕٚ
    أجد صعوبة في التركيز عمى دراستي . ٖٚ
    لبس لدّي ىواية كي أمارسيا في أوقات الفراغ  ٗٚ
    ليس لدّي ميؿ لتخصص دراسي معيف . ٘ٚ
    ال أفكر في نوع التخصص الدراسي الذي يناسبني ٙٚ
    ليس لدّي أي دافع يجعمني أقبؿ عمى الدراسة بنشاط  ٚٚ
    أشعر أنني مجبر عمى مواصمة الدراسة . ٛٚ
    أعتقد أف استمراري في الدراسة ىو مضيعة لموقت ٜٚ
    ال أمؿ في تحقيؽ أىداؼ معينة مف خالؿ الدراسة  ٓٛ
    مشكمتي تتمخص في تغير اىتماماتي بسرعة . ٔٛ
رغبػػػػة قويػػػػة فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى درجػػػػات لػػػػيس لػػػػدّي  ٕٛ

 عالية .
   

مشػػكمتي تتحػػدد فػػي أننػػي ال أعػػرؼ معنػػى ألي شػػيء  ٖٛ
 في حياتي .
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    ال أقـو بالتخطيط لعممي قبؿ أياـ مف حموؿ موعده  ٗٛ
ال جدوى لوضع خطط في كيفية التعامؿ مع مفردات  ٘ٛ

 الحياة .
   

الحيػػاة ال أسػتطيع عمػػؿ أي شػػيء لمواجيػػة مشػػكالت  ٙٛ
. 

   

    ال أعرؼ مف أيف أبدأ . ٚٛ
    أعاني مف حالة التشتت فال أعرؼ َمْف أنا ؟ ٛٛ
    ال أستطيع أف أفعؿ شيئًا بالشكؿ الصحيح . ٜٛ
    لست متأكدًا مف المينة التي أريدىا . ٜٓ

 


