
 لكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن لدّ عًنُ منالنسعُ ل
 دراشُ شًكىمرتيُ كلًنكًُ الُطالب 

 

   ِشاره حصام الدين مصطفد.    
       كلًُ الرتبًُ –مدرط الصخُ النفصًُ  

 جامعُ عني مشض

 لخص الدراشُ:ُم
الُعرابية  )سػاء كانت يةمكسالالشدعة لتهجف الجراسة الحالية لسعخفة العالقة بيغ كاًل مغ   

 االستصالعية تكػنت عيشة الجراسة، البلصُ بستالزمة التعب السدمغ لجى عيشة مغ ا( الدػية وأ
لمتأكج مغ  مغ تخررات عمسية وأدبية مختمفة مغ الحكػر واإلناث ( شالب وشالبة52) مغ

ة مغ شالب ( شالب وشالب033صجق وثبات مقاييذ الجراسة، أما عيشة الجراسة فتكػنت مغ )
  . مختمفي التخررات العمسية واألدبية مغ الحكػر واإلناث مغ الجامعة 

ُكال مغ أما عيشة الجراسة الكميشكية فكانت لحالة واحجة فقط مسغ ارتفعت درجاتهع عمى 
مقياس الكسالية الُعرابية ومتالزمة التعب السدمغ أيزًا، وانخفزت درجاتها عمى مقياس 

 الكسالية الدػية.
الكسالية و باستخجام مقاييذ الكسالية الُعرابية ،  في الجراسة الديكػمتخية جسع البياناتتع 
، أما بيانات الجراسة الكميشكية فتع متالزمة التعب السدمغ وجسيعهع )إعجاد الباحثة(و الدػية، 

 ،اختبار التات اإلسقاشيو دراسة الحالة الكميشكية )إعجاد الباحثة(، استسارة جسعها عغ شخيق 
، وأضهخت نتائج الجراسة التحقق مغ صحة فخوض الجراسة الحالية حيُث أنه اختبار الداكذو 

تػجج عالقة ارتباشية مػجبة بيغ كاًل مغ الكسالية الُعرابية ومتالزمة التعب الشفدي لجى 
الصالب، بيشسا تػجج عالقة ارتباشية عكدية بيغ الشدعة لمكسالية الدػية ومتالزمة التعب الشفدي 

اإلشار الشطخي و وقج تست مشاقذة نتائج الجراسة في ضػء فخوض الجراسة  ،ى الصالبلج
والجراسات الدابقة. وقجمت الجراسة تػصياتها ببعس الجراسات الالحقة في ضػء الستصمبات التي 

 شخحتها نتيجة الجراسة الحالية.
 الكمسات السفتاحية:

 Tendency to perfectionism                           مكساليةلالشدعة 
        Chronic fatigue syndrome ( CFS )              متالزمة التعب السدمغ
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النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن لدّ عًنُ من 
 الُطالب دراشُ شًكىمرتيُ كلًنكًُ 

 

   ِد. شاره حصام الدين مصطف      
                       بًُكلًُ الرت –مدرط الصخُ النفصًُ       

 جامعُ عني مشض

 مكدمُ الدراشُ : 
مشددددح زمددددغ  غ أكثددددخ الطددددػا خ تذددددابكًا وتعقيددددجاً الشدعددددة لمكساليددددة مدددددراسددددة ضددددا خة ُتعددددج        

بعيددددج ، لدددديذ لتذددددابظ السفهددددػم ذاتدددده فقددددط، ولكددددغ لشطددددخة ا خددددخيغ لمسفهددددػم وانعكاسدددده عمددددى 
شددددخز محدددد  تقددددجيخ إليدددده عمددددى أندددده  كسددددالي قددددج ُيشطددددخذددددخز الشخرددددية الفددددخد ذاتدددده، فال

واحتددددددخام واعجدددددداب نطددددددخًا لدددددددمػكه الدددددددميع، وتخصيصدددددده الجيددددددج، وأ جافدددددده الػاضددددددحة، والتدامدددددده 
وقددددج ُيشطددددخ لدددده عمددددى أندددده  ،فددددي كافددددة أنذددددصته وأفعالدددده عمددددى جسيددددع السدددددتػيات والسجدددداالت 

خيحدددددة ل،خدددددخيغ، أو أن العسددددد  عقدددددج لم ايدددددة، أو لجيددددده شقدددددػس ومسارسدددددات  يدددددخ مُ شدددددخز مُ 
 خدددددخيغ فهددددػ يهدددددتع بكدددد  صددددد يخة وكبيدددددخة، إلربدددداك ا اً قدددددج يكددددػن مردددددجر  أو معدددده جدددددػد فددددي و 

مددددا حققدددده مددددغ انجددددازات  غودائسددددًا  يددددخ راضددددي عددددويشتقددددج ذاتدددده وا خددددخيغ ألقدددد  األشددددياء ، 
 قج يدعى إليها آخخون وال يدتصيعػن تحقيقها. 

ساليدددددة ، كشدعدددددة لميعكدددددذ فكدددددخة التعقيدددددج والتذدددددابظ فدددددي تحجيدددددج مفهدددددػم ال ولعددددد   دددددحا مدددددا     
ومددددددغ  ، أشددددددبه بالستردددددد  الددددددحي يتددددددجرج عميدددددده سددددددمػك الفددددددخد  ددددددي األمددددددخحقيقددددددة فددددددي  لكددددددغ

خاللددددددده يتحدددددددجد وضدددددددع الفدددددددخد الحقيقدددددددي عمدددددددى  دددددددحا الُسترددددددد ، إن  دددددددح  الددددددددمػكيات التدددددددي 
تحجيدددددددج الفدددددددخد أل جافددددددده الذخردددددددية   :ُيردددددددجر ا الفدددددددخد تدددددددختبط بعدددددددجد مدددددددغ الست يدددددددخات مثددددددد 

كفددددداح  وكدددددحلظ تددددده ومعددددداييخ  الذخردددددية ،ومدددددجى اتفددددداق أو تشددددداقس  دددددح  األ دددددجاف مدددددع قجرا
مدددددتػى رضددددا أو سددددخط الفددددخد نفددددده  باإلضددددافة إلددددىالفددددخد وشددددخق تحقيقدددده لهددددح  األ ددددجاف، 

ذددددك  سددددمػك الفددددخد يُ عددددغ نجدددداح  ددددح  األ ددددجاف. ففددددي ضددددػء ماسددددبق مددددغ مت يددددخات ديشاميددددة 
 كسالية ومطا خ ا .شدعة لمشك  ال -الحي ُيحجد بعج ذلظ  -

 Normalبددددددحوي الكساليددددددة الدددددددػية  مددددددا ُندددددددسيهعغ أو يبيغ اإليجددددددايإن السشاضددددددم      
Perfectionism    أشددددددددخاص اسددددددددتصاعػا وضددددددددع أ ددددددددجاف تتشاسددددددددب مددددددددع قددددددددجراتهع
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الذخردددددية ، ولدددددجيهع مددددددتػيات رضددددددا عاليدددددة عسدددددا حققدددددػ  مددددددغ أ دددددجاف و نجدددددازات تعكددددددذ 
تطهدددددخ فدددددي  مددددددتػى ثقدددددتهع فدددددي أنفددددددهع، كسدددددا تعكدددددذ خردددددائز شخردددددية إيجابيدددددة لدددددجيهع

ع ومددددددع ا خددددددخيغ، فقددددددج ندددددددتصيع أن نقددددددػل عمدددددديهع أسددددددػياء أو أصددددددحاء تددددددػافقهع مددددددع ذواتهدددددد
 ( .Hamachek Dan , E . 1978 : 27-35نفديًا ) 
فُهدددددددع أشدددددددخاص   Neurotic Perfectionismأمدددددددا ذوي الكساليدددددددة الُعردددددددابية       

 عُيعددددانػا مددددغ وضددددع أ ددددجاف أكبددددخ مددددغ مدددددتػى قددددجراتهع الذخرددددية، نطددددخًا الرتفددددا  معدددداييخ 
مسعدددددداييخ الحاليدددددة أو اتفدددددداق  دددددح  األ دددددجاف مددددددع الػاقدددددع، مسددددددا يتختدددددب عميدددددده ل عوعدددددجم تقدددددبمه

وكددددددددحلظ أيزددددددددًا الخددددددددػف مددددددددغ الفذدددددددد  دائسددددددددًا ، لددددددددجائع بالدددددددددخط وعددددددددجم الخضدددددددداا عشددددددددعػر 
 ععمددددى تحقيددددق أ ددددجاف كانددددت ال ترددددم  لهدددد عبالجونيددددة لعددددجم قددددجرته عمددددع شددددعػر  عُيحاصددددخ 

نب، أو العدلدددددة والقمدددددق، بالدددددح . مسدددددا يدددددجفع الفدددددخد لمذدددددعػرعمدددددغ البجايدددددة وال تتفدددددق مدددددع قدددددجراته
خ االكتئددددداب كسدددددخض نفددددددي، أو يبدددددجأ فدددددي الػقدددددػ  فدددددي عدددددجد مدددددغ االضدددددصخابات خُبدددددأو أن ي

مثددددددد  اضدددددددصخابات األكددددددد  والشدددددددػم إلدددددددى  يخ دددددددا مدددددددغ االضدددددددصخابات الشفددددددددية، وقدددددددج تكدددددددػن 
التهددددداب القػلدددددػن، أو تعدددددب العزدددددالت و ، األعدددددخاض الجددددددسية مثددددد  الذدددددعػر بددددد الم السعدددددجة

 خاض  ي األخخى ُمالزمة لمذخز الكسالي الُعرابي . إلى  يخ ذلظ مغ أع
عمددددددددددى الجانددددددددددب ا خددددددددددخ ا تسددددددددددت الجراسددددددددددة الحاليددددددددددة بستالزمددددددددددة التعددددددددددب السدددددددددددمغ ف      

syndrome Chronic fatigue االضددددصخابات التددددي ُتسثدددد  مذددددكمة شبيددددة حددددادة  كأحددددج
ة يذدددددعخ فيهدددددا الفدددددخد بالتعدددددب السددددددمغ، واالجهددددداد السددددددتسخ، لسدددددجة زمشيدددددة ال تقددددد  عدددددغ سدددددت

بزددددددع  أشددددددهخ، وبددددددجون أي سددددددبب ُعزددددددػي أو شبددددددي لهددددددحا الذددددددعػر، مددددددع شددددددعػر الفددددددخد 
ضددددددع  التخكيددددددد، وتذددددددتت االنتبددددددا ، عزددددددالته، أو تشدددددداقز قجرتدددددده الجدددددددسية  يذددددددكػ مددددددغ 

وقدددددج تكدددددػن األعدددددخاض فدددددي صدددددػرة التهددددداب فدددددي الحمدددددق، أو آالم فدددددي السفاصددددد ، أو صدددددجا  
 ددددح  األعددددخاض  فخ بعددددستددددػ مدددددمغ، وقددددج ُيعدددداني السددددخيس مددددغ اضددددصخاب فددددي الشددددػم، وقددددج ت

ػى الفدددددخد أو كمهدددددا لدددددجى الفدددددخد، وتتزددددد  أ سيدددددة وخصدددددػرة دراسدددددة  دددددح  الستالزمدددددة فدددددي شدددددك
بب شبدددددي مسدددددا قدددددج يعيدددددق وضائفددددده الشفددددددية واالجتساعيدددددة، وقدددددج لسدددددجة شػيمدددددة، وبدددددجون أي سددددد

 تػافقه الحاتي واالجتساعي. سػء يؤثخ عمى عالقاته با خخيغ وبالتالي
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وتقددددددجم التكشػلػجيددددددا الدددددددخيع ، وضهددددددػر مدددددددتججات عمددددددى فسددددددع زيددددددادة الزدددددد ػ  الحياتيددددددة، 
واقعشددددا الُسعدددداش كدددد  دايقددددة مددددغ حيددددث التحددددػالت االجتساعيددددة والثقا يددددة التددددي ن يذددددها ، قددددج 
يتعددددددخض اإلندددددددان ألنددددددػا  ججيددددددجة مددددددغ السذددددددكالت أو االضددددددصخابات ، وقددددددج يت يددددددخ شددددددك  

السبال دددددة  التعدددددب لُيردددددب  رد فعددددد  شبيعدددددي أمدددددام كددددد   دددددح  الست يدددددخات ، فقدددددج ال يكدددددػن مدددددغ
ردًا عمدددددى  دددددح  قدددددج يكدددددػن عدددددخض شبيعدددددي  متالزمدددددة التعدددددب السددددددمغأن نقدددددػل بدددددأن ضهدددددػر 

الت يددددددددخات والتقددددددددجم الدددددددددخيع الددددددددحي قددددددددج ال يدددددددددتصيع اإلندددددددددان مالحقتدددددددده فددددددددي العجيددددددددج مددددددددغ 
أو مخضددددي حدددديغ ُيقددددخر الفددددخد ال السجدددداالت الحياتيددددة ، وقددددج يكددددػن  ددددحا أمددددخ  يددددخ شبيعددددي 

ت يدددددخات ، وقدددددج يكدددددػن األمدددددخ أيزدددددًا لددددديذ لددددده عالقدددددة بأنددددده سددددديتػق  أمدددددام  دددددح  السشدددددعػريًا 
بكدددد   ددددحا ولكدددددغ يعتسددددج عمدددددى بشيددددة شخرددددية الفدددددخد نفددددده وديشاميدددددات شخردددديته، وأسددددداليب 

ومطددددددا خ  مػاجهتدددددده لمزدددددد ػ  ، وبالتددددددالي جدددددداء اال تسددددددام بهددددددحا الست يددددددخ لسعخفددددددة أعخاضدددددده 
 تها.أسباب  ح  الستالزمة لتجشبها أو التخفيف مغ حج برػرة أوض  مغواالقتخاب 

 معكلُ الدراشُ : 
وانذدددد   ، هددددػم الكساليددددة مفهددددػم قددددجيع ندددددبيًا ، وتددددع دراسددددته مشددددح سددددشػات شػيمددددة ُيعددددج مف    

العجيددددددج مددددددغ البدددددداحثيغ فددددددي التسييددددددد بدددددديغ الكساليددددددة الدددددددػية والُعرددددددابية ، وكددددددحلظ انذدددددد مػا 
بجراسددددددة مطددددددا خ الكساليددددددة وأعخاضددددددها وعالقددددددة الكساليددددددة بالعجيددددددج مددددددغ الست يددددددخات الشفدددددددية 

 السفهػم وتذابكه وتعقج  أيزًا .االجتساعية وذلظ أل سية و 
أن اإلندددان الكامدد  لددع يػجددج إال فددي   (Patch. 1984 : 386 – 390)فقددج ذكددخ  

ويعشددددي  دددددحا أندددده ال ي دددددير عمدددددى مكددددانيغ فقدددددط ُ سددددا مدتذدددددفى األمددددخاض العقميدددددة والجشدددددة ، 
ى إليهددددا ، ومددددغ يخ ددددب فددددي الػصددددػل لجرجددددة الكسددددال أو يدددددعوجدددده األرض شددددخز كامدددد  

 دومًا يقتخب بذجة إلى الالسػية التي قج تؤدي به لمػقػ  في األمخاض الشفدية .
الكساليدددددة ضدددددسغ الدددددجلي   0661كيدددددة لعمدددددع الدددددشفذ عدددددام يوقدددددج وضدددددعت الجس يدددددة األمخ       

عمدددى أنهدددا أحدددج أعدددخاض  DSM – IVالتذخيردددي واإلحردددائي لالضدددصخابات العقميدددة 
الكساليددة الدددػية  (Hewitt & Flett. 1989 : 33)بيشسددا ُيعددخفالػسددػاس القهددخي، 

  .عمى أنها سعي الفخد لإلجادة في األداء
ومدددددغ ُ شدددددا جددددداء ا تسدددددام الجراسدددددة الحاليدددددة بالبحدددددث فدددددي الشدعدددددة لمكساليدددددة سدددددػاء كاندددددت      

سدددددددػية أو ُعردددددددابية لمتعدددددددخف عمدددددددى خردددددددائز السفهدددددددػم ، واالقتدددددددخاب مدددددددغ ذلدددددددظ السفهدددددددػم 
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الست يددددددخات التددددددي قددددددج تددددددؤدي لمكساليددددددة فددددددي  الستذددددددابظ السعقددددددج الددددددحي يتزددددددسغ العجيددددددج مددددددغ
 صػرتيها الدػية أو الُعرابية . 

وعمدددددى الجاندددددب ا خدددددخ تددددددعى الجراسدددددة الحاليدددددة لمبحدددددث فدددددي متالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ     
(CFS  تمدددددددظ الستالزمدددددددة التدددددددي تمعدددددددب فيهدددددددا الذدددددددكػى مدددددددغ األعدددددددخاض العزدددددددػية الدددددددجور )

أو األسددددددشان، أو التهدددددداب ال ددددددجد حيددددددُث ُيعدددددداني األفددددددخاد مددددددغ آالم فددددددي العزددددددالت، األكبددددددخ، 
اضددددددددددصخابات السعددددددددددجة أو القػلددددددددددػن، وقددددددددددج يذددددددددددكػ الميسفاويددددددددددة، أو الرددددددددددجا  السدددددددددددمغ، أو 

السدددددخيس مدددددغ آالم فدددددي العطدددددام، أو اضدددددصخابات فدددددي التفكيدددددخ، أو اضدددددصخابات الشدددددػم، وقدددددج 
يددددف أو تذددددشجات عرددددبية كدددد   ددددحا دون أي لحددددجوث ند يردددد  األمددددخ فددددي بعددددس األحيددددان 

السذدددددتخك بددددديغ كددددد  جدددددع ألسدددددباب نفددددددية باإلضدددددافة أن العدددددخض سدددددبب شبدددددي ، فددددداألمخ يخ 
 دددددح  األعدددددخاض العزدددددػية  دددددػ الذدددددعػر بالدددددحنب واالنهددددداك، وعدددددجم القدددددجرة عمدددددى البدددددجء فدددددي 

بال دددددة فدددددي تحقيدددددق أ جافددددده أي عسددددد  ، و ذا حدددددجث وقدددددام الفدددددخد بالبجايدددددة ف نددددده يجدددددج صدددددعػبة 
واضدددد ، وفددددي  دون سددددبب exhaustedشهددددظ أو اسددددتكسال مددددا قددددج بددددجأ ، كسددددا يذددددعخ بأندددده مُ 

إن دراسددددددة  ددددددح  الستالزمددددددة ضددددددسغ البحددددددث الحددددددالي ال يخجددددددع فقددددددط لسعاندددددداة حقيقددددددة األمددددددخ 
، ولكددددددغ  ددددددؤالء األفددددددخاد دون سددددددبب واضدددددد ، أو لصددددددػل مددددددجة الذددددددكػى مددددددغ  ددددددح  األعددددددخاض

مدددددددتػا ع االقترددددددادي أيزددددددًا النتذددددددار  ددددددح  الطددددددا خة لددددددجى العجيددددددج مددددددغ األفددددددخاد بدددددداختالف 
 أجشاسهع وأعسار ع .واالجتساعي والتعميسي، وباختالف 

فدددددددي البحدددددددث عدددددددغ العالقدددددددة بددددددديغ الشدعدددددددة لمكساليدددددددة لدددددددحا جددددددداءت مذدددددددكمة الجراسدددددددة الحاليدددددددة 
ومتالزمددددة التعددددب السدددددمغ لددددجى عيشددددة مددددغ الذددددباب لالقتددددخاب أكثددددخ مددددغ مت يددددخي الجراسددددة، 
والبحددددث فددددي العػامدددد  السؤديددددة لطهػر سددددا، وأعخاضددددهسا، ثددددع تددددأتي الجراسددددة الكميشكيددددة لمقددددخب 

 . هاخالل فهع أعسق لمذخرية وديشاميت مغ لست يخاتأكثخ مغ  ح  ا
 أهداف الدراشُ : 

تهدددددددجف الجراسدددددددة الحاليدددددددة إلدددددددى صددددددديا ة مفهدددددددػم متكامددددددد  إجخائيدددددددًا لمشدعدددددددة إلدددددددى                 
ذددددس  السفهددددػم كدددداًل مدددددغ الكساليددددة الُعرددددابية والكساليددددة الدددددػية ، وذلدددددظ الكساليددددة، بحيددددث ي

يتزدددددسشه مدددددغ أبعددددداد ومتصمبدددددات ومت يدددددخات سدددددمػكية نطدددددخًا لتعقدددددج السفهدددددػم وتذدددددابكه، ومدددددا 
لمفدددددددخد نفدددددددده يتحدددددددجد معهدددددددا سدددددددػية أو ُعردددددددابية سدددددددمػكه، كسدددددددا تهدددددددجف الجراسدددددددة الحاليدددددددة 
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رددددديا ة مفهدددددػم إجخائدددددي لستالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ باعتبار دددددا متالزمدددددة تذدددددس  مجسػعدددددة ل
مددددغ األعددددخاض الجدددددسية التددددي تددددجور جسيعددددًا حددددػل مفهددددػم اإلجهدددداد والتعددددب السدددددمغ لددددجى 

لفدددددخد  يدددددخ السبدددددخر شبيدددددًا والدددددحي يددددددتسخ شدددددهػر لدددددجى الفدددددخد ويجعمددددده ُيعددددداني فدددددي كافدددددة ا
، وبالتددددددالي تدددددددعى الجراسددددددة الحاليدددددددة لسعخفددددددة أسددددددباب كدددددداًل مددددددغ الكساليدددددددة أنذددددددصة حياتدددددده

تددددتسكغ الجراسددددات األفددددخاد، حتددددى لددددجى  ، وكددددحلظ ندددددب انتذددددار عومتالزمددددة التعددددب السدددددمغ
 ة تتشاسب معهع.التجخمية مغ تقجيع بخامج ارشادية وعالجي

لمكساليدددددددة كسدددددددا تهدددددددجف الجراسدددددددة الحاليدددددددة إلعدددددددجاد مقياسددددددديغ بالم دددددددة العخبيدددددددة أحدددددددج سا      
قيدددددددداس لتحجيددددددددج الُعرددددددددابية، وا خددددددددخ لمكساليددددددددة الدددددددددػية، كسددددددددا تهددددددددجف الجراسددددددددة إلعددددددددجاد م

لتعسيددددق  تدددددعى الباحثددددة باإلضددددافة إلددددى أن، السدددددمغ لددددجى األفددددخاد أعددددخاض متالزمددددة التعددددب
 مغ خالل إجخاء دراسة كميشكية .لجراسة الديكػمتخية مها االتي ُتقج الشتائج

 أهمًُ الدراشُ :
محددددددػر  نفدددددددها مددددددغ أ سيددددددة الست يددددددخات الحاليددددددة أ سيددددددة الجراسددددددةتددددددأتي :  نغريااااااا   -

 دراسدددددددة مت يدددددددخ الكساليدددددددةالحاليدددددددة ، حيدددددددُث اتزددددددد  مسدددددددا سدددددددبق أ سيدددددددة الجراسدددددددة 
،  يددددددددددخاتمفددددددددداييع إجخائيدددددددددة لهدددددددددح  الست ، وتحجيدددددددددج الُعردددددددددابي والددددددددددػي بشػعيهدددددددددا 
جراسددددة أعددددخاض ومطددددا خ كدددداًل مشهسددددا واالقتددددخاب أكثددددخ لسعخفددددة أسددددباب ل باإلضددددافة

كددددددددداًل مدددددددددشهع، ولسددددددددداذا يختدددددددددار الذدددددددددخز أن يكدددددددددػن كسدددددددددالي سدددددددددػي أو كسدددددددددالي 
أو مدددددددددا  دددددددددي األسدددددددددباب التدددددددددي تجفعددددددددده لهدددددددددح   –إن جددددددددداز التعبيدددددددددخ  –ُعردددددددددابي

التعددددددددددب الُسدددددددددددمغ تالزمددددددددددة االختيددددددددددارات، باإلضددددددددددافة أل سيددددددددددة دراسددددددددددة مت يددددددددددخ مُ 
تبار دددددا متالزمدددددة متعدددددجدة األعدددددخاض الجددددددسية والتدددددي تددددددتسخ لذدددددهػر، ويعجدددددد باع

باإلضددددافة لسددددا سددددبق تددددأتي أ سيددددة عددددغ تحجيددددج سددددبب شبددددي واضدددد  فيهددددا، األشبدددداء 
ألرقددددام والسؤشددددخات اإلحرددددائية بدددديغ جسيددددع لا خة النتذددددار ا وفددددق دراسددددة  ددددح  الطدددد

 كسدددددددداالفئددددددددات الُعسخيددددددددة وب ددددددددس الشطددددددددخ عددددددددغ مدددددددددتػا ع الثقددددددددافي واالجتسدددددددداعي 
 .تدتعخضها الباحثة في اإلشار الشطخي لمجراسة

مكساليددددددة لددددددجى عيشددددددة مددددددغ الشدعددددددة ل قيدددددداسا تسددددددت الجراسددددددة الحاليددددددة ب :تظبيكيااااااا   -
أحددددددج سا لمكساليددددددة الدددددددػية  بالم ددددددة العخبيددددددة مددددددغ خددددددالل إعددددددجاد مقياسدددددديغ الذددددددباب

مقيدددددداس   عددددددجادوكددددددحلظ ا تسددددددت الجراسددددددة الحاليددددددة بوا خددددددخ لمكساليددددددة الُعرددددددابية، 
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تعدددددب السددددددمغ لدددددجى الذدددددباب وذلدددددظ فدددددي ضدددددػء السالمددددد  التذخيردددددية تالزمدددددة السل
، كسدددددا انددددده قدددددج تدددددع صددددديا ة السقيددددداس فدددددي صدددددػرة قائسدددددة مالحطدددددة لمستالزمدددددة ، و 

، لعسدددد  العجيددددج مددددغ الجراسددددات التجخميددددة  ددددحا البحددددث ُيسكددددغ االسددددتفادة مددددغ نتددددائج 
سددددددعت الجراسددددددة أيزددددددًا لالقتددددددخاب مددددددغ السفدددددداييع بعسددددددق أكثددددددخ مددددددغ خددددددالل كسددددددا 

 ميشكية وتصبيق األدوات التذخيرية .لكالجراسة ا
 :ُاإلطار النظرٍ ودراشات شابك 

عخضًا لبشاء مفاييع الجراسة الحالية ، وأبعاد ا ، والشطخيات تتشاول الجراسة الحالية 
 -وذلظ في محػريغ أساسييغ  سا:،  السفدخة لهح  السفاييع

  . الشدعة لمكسالية 
 . متالزمة التعب السدمغ 

 perfectionism                     الشزعة لمكسالية       :السحؾر األول 
 مفهؾم الشزعة لمكسالية بيؽ الدؾية والُعرابية. -

ُ شددددداك اتفددددداق كبيدددددخ عمدددددى أن الكساليدددددة قدددددج تكدددددػن سدددددسة إيجابيدددددة أو سدددددمبية، فقدددددج   
، عشددددددددجما يزدددددددددع الفدددددددددخد أ ددددددددجاف ومعددددددددداييخ يددددددددددتستع بتحقيقهددددددددداأو سدددددددددػية تكددددددددػن إيجابيدددددددددة 

ويخضددددى بسقددددجار مددددا يحردددد  عميدددده مددددغ تحقيددددق أل جافدددده، وقددددج تكددددػن ، والشزددددال مددددغ أجمهددددا
سددددمبية عشددددجما ُيعدددداني الفددددخد مددددغ وضددددعه أل ددددجاف ومعدددداييخ تتجدددداوز مدددددتػى قجراتدددده، ور ددددع 
مددددا يحققدددده مددددغ أ ددددجاف إال أندددده دائسددددًا يذددددعخ بالفذدددد  إذا فقددددج تحقيددددق  ددددجف، والدددددخط عمددددى 

 .حتى ولػ كانت كبيخة وعطيسةما حققه مغ أ جاف 
 Branskey et al)ات أنددػا  الكساليددة لددجى العمسدداء، حيددُث ذكددخ  تتعددجد مدددسي

و دددي التدددي تدددداعج الفدددخد عمدددى  enablingأن ُ شددداك كساليدددة تسكيشيدددة   (1-7 : 1987.
و دددددي التددددي ُتعخقدددد  الفدددددخد  disabling يقددددة تحقيددددق أ جافدددده ، واألخددددخى ُتددددددسى بالكساليددددة السُ 

 : Enns & Cox . 2002)وتسشعدده مددغ تحقيددق أ جافدده، أمددا كدداًل مددغ إيددشذ وكددػكذ
،  adaptiveفيؤكدددددددجا عمدددددددى الجػاندددددددب اإليجابيدددددددة لمكساليدددددددة كالكساليدددددددة التػافقيدددددددة  (33-62

 maladaptiveأما ذو الجػانب الدمبية أسسا ا بالكسالية الالتػافقية  



 

 

 

) 023) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

إن الكساليدددددة ندددددػ  مدددددغ الُعرددددداب أو السدددددخض الشفددددددي يتزددددد  مدددددغ خدددددالل السعددددداييخ  
عمدددددى الفدددددخد، مثددددد  فكدددددخة اإللددددددام أو األمدددددػر التدددددي تخزدددددع الُخمقيدددددة والعقميدددددة التدددددي تتددددددمط 

عمددددى الفددددخد بأندددده النيددددة التددددي ُتددددديصخ قلفكددددخة اليشب،يددددات، و ددددي مجسػعددددة مددددغ األفكددددار الالع
يجدددددب أن يدددددؤدي أشدددددياء معيشدددددة ، ألن السجتسدددددع أو األسدددددخة يفدددددخض ذلدددددظ عميددددده ، فهدددددػ أمدددددخ 

 (Kobori ., & Tanno . 2005 : 26) إبداعه يدتهمظ شاقة اإلندان وُيحجع مغ 

( بددددددددددددديغ الكساليدددددددددددددة الُعردددددددددددددابية 000-032:  0663 (ميددددددددددددددت  آمدددددددددددددال باضدددددددددددددة  
والكساليدددددددة الددددددددػية ، حيدددددددث ارتبدددددددا  األولدددددددى بخردددددددائز سدددددددالبة مثددددددد  : الذدددددددعػر بالفذددددددد  
والددددددحنب والتددددددخدد وانخفدددددداض تقددددددجيخ الددددددحات، وقددددددج يتختددددددب عمددددددى ذلددددددظ حدددددداالت حددددددادة مثدددددد  

لدددددبب األساسددددي فددددي ذلددددظ يخجددددع تعدددداشي الخسددددػر واالكتئدددداب وفقددددجان الذددددهية العرددددبي، وا
لتبشددددي مدددددتػيات عاليددددة مددددغ الخابددددة فددددي الكسددددال مسددددا يددددؤدي السددددتحالة تحقيقهددددا، وبددددالعكذ 
فدددددي الشاحيدددددة الددددددػية حيدددددُث تكدددددػن مددددددتػيات الكسدددددال السخ ػبدددددة واق يدددددة ومسكشدددددة التحقيدددددق، 

 مسا ُتذك  معه  ح  الكسالية مدتػيات أعمى لمصسػح وداف ية أكبخ لإلنجاز.
( أن ُ شدداك نػعددان مددغ الكساليددة ، Hamachek . 1978 : 27-35ذكددخ ) 

نددددددػ  إيجدددددددابي أسددددددسا    الكساليدددددددة الددددددددػية   ، ونددددددػ  سدددددددمبي أسددددددسا    الكساليدددددددة الُعردددددددابية   
وأشمدددددددق عمدددددددى الكساليدددددددة الددددددددػية اسدددددددع   السشاضدددددددمػن اإليجدددددددابيػن أو الكسددددددداليػن األصدددددددحاء 

ة مددددغ الثقددددة بددددالشفذ مدددددتػيات عاليدددد ون ألصددددحاب  ددددؤالء السفهددددػم بددددأنهع يحددددخز  حيددددُث أشددددار
واإلنجددددداز والصسدددددػح باإلضدددددافة لمخضدددددا، إذا قػرندددددػا بدددددحوي الكساليدددددة الُعردددددابية أو الكسددددداليػن 

  يخ األصحاء.
السفددددداييع التدددددي ُتخكدددددد عمدددددى ندددددػاتج الددددددمػك أكثدددددخ أكثدددددخ الكساليدددددة مدددددغ  إن مفهدددددػم   

مددددغ نددددػ  الدددددمػك نفددددده، حيددددُث تددددختبط بأ ددددجاف الفددددخد، وسدددد يه نحددددػ تحقيددددق  ددددح  األ ددددجاف 
قددج حددجد ف،  (Hewitt et al . 1991:464)، سددػاء بذددك  سددػي أو بذددك  مخضددي 

الدددددجلي  التذخيردددددي واإلحردددددائي لالضدددددصخابات الشفددددددية والعقميدددددة الكساليدددددة عمدددددى أنهدددددا أحدددددج 
أعدددددددخاض اضدددددددصخاب الػسدددددددػاس القهدددددددخي ، حيدددددددُث ُتذددددددديخ فدددددددي جػ خ دددددددا إلنجددددددداز األعسدددددددال 

اًل مددغ ُكدديشسددا يشُطددخ ، ب (Slany & Ashby . 1996 : 393)بذددك  دقيددق لم ايددة 
(Flett & Hewitt.2002:31)  تعشدددددي و سفهدددددػم متعدددددجد األبعددددداد، كالكساليدددددة إلدددددى
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ترددددخف الفددددخد بدددددمػك يػصدددد  بالدددددعي الددددجؤوب والخابددددة الدائددددجة فددددي تقددددجيع أفزدددد  أداء ، 
 مع تػجيه الشقج الجائع لدمػكه .

 (Hong Fei & Joachim . 2012 : 69-83)وكددحلظ يؤكددج ُكدداًل مددغ  
يددددددة مفهددددددػم نفدددددددي متعددددددجد األبعدددددداد يتزددددددسغ جػانددددددب إيجابيددددددة وسددددددمبية ، فالكساليددددددة الكسالأن 

 يدددددخ التػافقيدددددة أو العردددددابية يردددددخ الذدددددخز فيهدددددا عمدددددى تحقيدددددق أ دددددجاف مثاليدددددة يردددددعب 
الػصدددددػل إليهدددددا ، أمدددددا الكساليدددددة الددددددػية  يزدددددع الفدددددخد أ دددددجاف قابمدددددة لمتحقيدددددق ، وتتشاسدددددب 

 ة والبهجة عشج تحقيقها. مع قجراته وتحفد  لمسثابخة مسا يحقق له الدعاد
وكذددددددفت الجراسددددددات التحميميددددددة أن الكساليددددددة لهددددددا ُبعددددددجيغ أولهسددددددا: السعدددددداييخ الذخرددددددية      

لمكساليدددددة والتدددددي ُتعدددددخف عمدددددى أنهدددددا الددددددعي نحدددددػ الكسدددددال، و دددددي تعكدددددذ معددددداييخ شخردددددية 
عاليددددة لم ايدددددة يددددددعى الفدددددخد لمػصدددددػل إليهدددددا، أمددددا الس يدددددار الثددددداني  ُيذددددديخ لمكساليدددددة كسفهدددددػم 

سي حيددددددُث يعكددددددذ خددددددػف الفددددددخد الذددددددجيج مددددددغ الػقددددددػ  فددددددي األخصدددددداء ، والتبددددددايغ بدددددديغ تقددددددػي
معدددددددداييخ الفددددددددخد واألداء السصمددددددددػب، والخددددددددػف مددددددددغ تقييسددددددددات ا خددددددددخيغ الدددددددددمبية إذا كددددددددان 

 يدددددخ مثدددددالي فدددددي أداؤ  ، وردود أفعدددددالهع الددددددمبية عمدددددى تردددددخفاته والتدددددي يفهسهدددددا الذدددددخز 
  Imperfection (Stoeber,.&, Otto. 2006 : 295)عمى أنها شعػر بالشقز 

( Stoeber & otto . 2006 : 295-319يددخى كدداًل مددغ سددتػبيخ وأوتددػ ) 
 , Hamachekأن صدددداحب البجايددددة الحقيقيددددة لسفهددددػم الكساليددددة ثشددددائي البعددددج  ددددػ  

خ الفدددددخد يذدددددعُ  حيدددددثُ أشدددددار أن البعدددددج األول يتسثددددد  فدددددي  الكساليدددددة الددددددػية   الدددددحي ، و  1978
فيتسثددددددد  فدددددددي    وتحقيدددددددق أ جافددددددده، أمدددددددا الُبعدددددددج الثدددددددانيبالخضددددددا عدددددددغ أدائددددددده ومددددددددتػى إنجددددددداز 
خ فيهددددا الفددددخد بعددددجم الخضددددا عددددغ أفعالدددده و نجازاتدددده يذددددعُ الكساليددددة  يددددخ الدددددػية ) الُعرددددابية ( 

عددددجم الخضددددا عددددغ أفعالدددده و نجازاتدددده، حيددددُث يتبشددددى الفددددخد أ ددددجاف  يددددخ مددددغ  عدددداني، حيددددُث يُ 
 ػف مغ الفذ .خالواق ية ومعاييخ عالية لألداء والتقييع مسا يجعمه مجفػ  ب

عددددددددخف البدددددددداحثػن بشيددددددددة الكساليددددددددة بصددددددددخق متعددددددددجدة ومختمفددددددددة ، فددددددددالبعس يددددددددخى أن 
 Sharfanمثدددد  دراسددددة )  Non-dimensionalالكساليددددة مفهددددػم  يددددخ متعددددجد األبعدددداد 
et al .2002 :773-791 ودراسددددات أخددددخى تؤكددددج عمددددى أن مفهددددػم الكساليددددة ، )

 : Frost et al . 1990) ، حيددُث أكددج  multi –dimensionalمتعددجد األبعدداد 
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

: الخددددددػف مددددددغ أبعدددددداد و ددددددي سددددددتةلكساليددددددة أن امددددددغ خددددددالل السقيدددددداس الددددددحي أعددددددج    (453
، وتػقعددددددات العاليددددددة التددددددي يزددددددعها الفددددددخد لفددددددده ارتكدددددداب األخصدددددداء ، والسعدددددداييخ الذخرددددددية

والذددددددك  فددددددي السشطسددددددات ، والذددددددظ فددددددي األحددددددجاث و   ،و دراكدددددده لشقددددددج ع، السختفعددددددةالػالددددددجيغ 
 . Hewitt .,& Flett بيشسدددا حدددجد  ػيدددت وفميدددت  السذدددكالت قدددجرة الفدددخد عمدددى حددد

الكساليددة فددي ثددالث مكػندددات  ددع : ) الكساليددة السػجهددة نحددػ الدددحات  (( 456 : 1991
، والكساليددددددددة السػجهددددددددة ل،خددددددددخيغ، والكساليددددددددة السكتدددددددددبة اجتساعيددددددددًا التددددددددي تذددددددددس  تػقعددددددددات 

 Selfستددده الذخردددية ا خدددخيغ ، فالكساليدددة ذات التػجددده الذخردددي تعشدددي إيسدددان الفدددخد بقي
– worth  وتقبدددددد  معدددددداييخ شخرددددددية عاليددددددة ، وتتسيددددددد بددددددالجسػد ، والتقييسددددددات الحاتيددددددة

 Self – orientedتػجددده الكساليدددة نحدددػ الدددحات  ن الذدددجيجة ، واألفدددخاد الدددحيغ يطهدددخو 
perfectionism    جا ددددجيغ لمحرددددػل عمددددى مدددددتػيات عاليددددة مددددغ األداء ،  ن يدددددعػ

بالدددددددخط وبددددددأنهع فاشددددددمػن ،  ون ػحددددددات السختفعددددددة يذددددددعخ ولددددددػ لددددددع يحققددددددػا  ددددددحا األداء والصس
 Social – oriented perfectionismوبالسثدد  الكساليددة ذات التػجدده االجتسدداعي 

، حيدددددُث  والُددددددمصة السجتس يدددددة الكبدددددخى  يدددددخ الستػقعدددددة مدددددغ الػالدددددجيغتخجدددددع لمتػقعدددددات   
لفذددددددد  ، با ن يددددددددعى األفدددددددخاد  شدددددددا لمتحردددددددي  األكددددددداديسي السختفدددددددع أو السستددددددداز و ال يذدددددددعخو 

 Other – orientedأمددددددا الجانددددددب األخيددددددخ الكساليددددددة مػجهددددددة ل،خددددددخيغ 
perfectionism     ُتذدددبه الكساليدددة ذات التػجددده الدددحاتي فدددي أنهدددا تذدددس  تػقعدددات عاليدددة

جددددددجًا ، وتقيدددددديسهع لألمددددددػر عددددددالي لم ايددددددة ، ولكددددددغ لدددددديذ لمفددددددخد نفددددددده و نسددددددا نحددددددػ ا خددددددخيغ 
 تػقعاته نحػ ع تكػن عالية لم اية.فيتػقع الفخد  شا مغ ا خخيغ أداء مختفع و 

أو ُعرددددددابية   Normalُبشدددددداءًا عمددددددى مددددددا سددددددبق فالكساليددددددة قددددددج تكددددددػن شبي يددددددة 
Neurotic  ،  إيجابيدددة  وقدددج تكدددػنPositive   أو سدددمبيةNegative ،  وقدددج تكدددػن 

 Maladaptive   (Lo  & Abbot  . 2013تػافقيدة  أو ال  Adaptiveتػافقيدة 
:96). 

بدددددددددأن يقدددددددددػم الفدددددددددخد بػضدددددددددع مجسػعدددددددددة مدددددددددغ تعشدددددددددي  Adaptive لكساليدددددددددة التػافقيدددددددددةفا
األ دددددجاف الكبيدددددخة، ويددددددعى لتحقيقهدددددا ثدددددع يذدددددعخ بالخضدددددا لتحقيدددددق  دددددح  األ دددددجاف، أمدددددا 

فهدددي وضدددع الفدددخد أل دددجاف كبيدددخة  يدددخ   Male adaptiveتػافقيدددة  الكساليدددة الدددال
  .(Enns & Cox . 2002 :90قابمة لمتحقق مسا ُيذعخ الفخد بعجم الخضا )
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( الكساليددة الُعرددابية Macedo et al . 2014 : 2ُيعددخف ) فددي حدديغ       
بأنهدددددا صدددددفة شخردددددية تجعددددد  الفدددددخد ذو معددددداييخ عاليدددددة جدددددجًا لدددددألداء الدددددحي يقدددددػم بددددده، 

 مرحػب ذلظ بتقييسه الشقجي لدمػكه برفة عامة.
( أن الكساليددددددددددة الُعرددددددددددابية بشددددددددددداء 220- 202:  2332)شددددددددددادية عبددددددددددج الخددددددددددالق  تددددددددددخى  

وافددددع وحاجددددات وصددددػر ذ شيددددة خاصددددة تددددجفع الفددددخد نحددددػ الذددددظ فددددي إدراكددددي وسددددمػكي لدددده د
داء بددددددالخ ع أقجرتدددددده عمددددددى األداء الجيددددددج، وانخفدددددداض تقددددددجيخ  لحاتدددددده، وعددددددجم الخضددددددا عددددددغ أي 

مددددغ جػدتدددده، واإلفددددخا  فددددي نقددددج ذاتدددده، والحداسددددية الذددددجيجة تجددددا  نقددددج ا خددددخيغ لدددده، ووضددددع 
 أ جاف ومدتػيات عالية ججًا محاواًل تحقيقها . 

مفهدددددددػم متعدددددددجد األبعددددددداد يدددددددختبط بقدددددددػة  –كددددددددسة شخردددددددية  –لكساليدددددددة الُعردددددددابية إن ا     
بكدددددداًل مددددددغ السذددددددكالت االجتساعيددددددة واألمددددددخاض الشفدددددددية ، ولعدددددد  نسددددددػذج عددددددجم التػاصدددددد  

يػضدددددد  أن الكساليددددددة  Social Disconnection Model( SDMاالجتسدددددداعي )
جتسدددددداعي الُعرددددددابية قددددددج تددددددؤدي لشذددددددأة بعددددددس األمددددددخاض الشفدددددددية مددددددغ خددددددالل الدددددددمػك اال

الدددددددددددمبي مثدددددددددد  : الرددددددددددخا  الددددددددددحي يشذددددددددددأ بدددددددددديغ األفددددددددددخاد وبعزددددددددددهع ، وتفكددددددددددظ العالقددددددددددات 
 .(Kempke et al : 2011 : 373االجتساعية ، والذعػر بخيبة األم  ) 

عشددددجما ُيقددددخر الفددددخد االسددددتستا  بسددددا حققدددده مددددغ إنجددددازات فدددد ن الكساليددددة الُعرددددابية لجيددددده     
 أيزدددددداً  مجهددددددػد لتحقيقهددددددا تحتدددددداجإلددددددى ا فاإلنجددددددازات التددددددي مازالددددددت تحتدددددداج مشددددددتددددددشخفس ، 

سددددددثاًل بحلدددددده لتحقيقهددددددا، فنبددددددالسجهػد الددددددحي أيزددددددًا لقددددددجر مددددددغ الخضددددددا بسددددددا حققشددددددا ، والستعددددددة 
الدددددددباحػن فددددددي البصددددددػالت األوليسبيددددددة نجددددددج أن بعزددددددهع حردددددد  عمددددددى السيجاليددددددة الح بيددددددة، 

، بيشسددددا نجددددج سددددباحػن ألندددده لددددع ُيدددددج  وقددددت اياسددددي عددددالسي بسددددا حققدددده ولكشدددده  يددددخ راض
فددددي قسددددة الدددددعادة والخضددددا عسددددا حققددددػ  بددددالخ ع مددددغ عددددجم حرددددػلهع عمددددى ميجاليددددة،  ون خ آخدددد

 , Pyryt)وقدددجروا ايسدددة وفػائدددج السذددداركة فدددي األوليسبيدددات  بدددالخبخة نفددددها اكتفدددػا علكدددشهو 

. 2007 : 287  ) 

ارتبددا  الكساليددة الالتػافقيددة  Rice & Van . 2010 : 58)  )كدداًل مدغ تؤكدج دراسددة    
كسدددددددا أن لمكساليدددددددة  الُعردددددددابية سددددددددتػيات الزددددددد ػ  الكبدددددددخى فددددددي حياتددددددده ، لبدددددد دراك الفدددددددخد 

تددددددددأثيخات معخ يددددددددة وتحردددددددديمية بخددددددددالف التددددددددأثيخ العقمددددددددي واالنفعددددددددالي، حيددددددددُث أن الكساليددددددددة 
حيدددُث يتعسدددج الفدددخد وضدددع عقبدددات   Self – handicappingمختبصدددة ب عاقدددة الدددحات 
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ي تقدددددجيخ الدددددحات ، وعػائدددددق أمامددددده تزدددددع  أداؤ  ، وكدددددحلظ ُيددددددج  مددددددتػيات مشخفزدددددة فددددد
كسددا ، (De- George . 2014 : 160-164) Stewart & ,. والفاعميددة الحاتيددة

وال دددددر   test anxietyتددددختبط أنددددػا  الكساليددددة بسددددددتػى أعمددددى مددددغ قمدددددق االختبددددار 
cheating   والتدددػيف األكدداديسيacademic procrastination  (Bong  et 

al . 2014 : 711-729). 
مجفػعدددددددة بدددددددالخػف مدددددددغ الفذددددددد  ، بيشسدددددددا الكساليدددددددة  Neuroticُعردددددددابية إن الكساليدددددددة ال    

مجفػعددددددة بالخابددددددة الجائسددددددة فددددددي التحدددددددغ ، فشجددددددج أن   Normalالدددددددػية أو التػافقيددددددة 
الكساليدددددة الالتػافقيدددددة أو الُعردددددابية تدددددختبط بالعجيدددددج مدددددغ السذدددددكالت الشفددددددية مثددددد  االكتئددددداب 

Depression   والقمدددقAnxiety   واالنتحدددارSuicide   واضددددصخابات الذخرددددية
Personality disorder   واضددددصخابات األكددددEating disorder  (Kirsh. 

1998 : 9 – 11 ) 
 لمشزعة إلى الكسالية ديرات الشغرية التف : 
مفهددددددددػم متعددددددددجد  Perfectionismدددددددددسيه بالكساليددددددددة مددددددددا نُ إن الشدعددددددددة لمكساليددددددددة أو   

هددددا شه فسددددشهع مددددغ تحددددجث عالجػانددددب، عخفهددددا الكثيددددخ مددددغ البدددداحثيغ كدددد  عمددددى حدددددب رؤيتدددد
فددددي ضددددػء تكددددخار تفكيددددخ الفددددخد فددددي أن يكددددػن مثاليددددًا، فسدددددألة الكساليددددة أمددددخ مددددختبط بددددالفخوق 
الفخديدددددة بددددديغ األفدددددخاد وبعزدددددهع ، والدددددبعس ترددددد  السددددددألة بالشددددددبة لددددده إلدددددى حدددددج الددددددمػك 
ولددددديذ فقدددددط األفكدددددار، وعمدددددى الدددددخ ع مدددددغ أن ُ شددددداك العجيدددددج مدددددغ الشسددددداذج التدددددي تفددددددخ سدددددسة 

لُعردددددددابية إال أن ُ شددددددداك شدددددددبه اتفددددددداق بددددددديغ البددددددداحثيغ عمدددددددى أن الكساليدددددددة تفددددددددخ الكساليدددددددة ا
 ، بشسػذجيغ: أولهسا الدعي نحػ الكسال

وثانيهسددددددددا: السخدددددددداوف )القمددددددددق إزاء الكساليددددددددة(، حيددددددددُث تتكددددددددػن األولددددددددى مددددددددغ سددددددددعي  
نحدددددػ تحقيدددددق مددددددتػى عدددددال مدددددغ الكساليدددددة،  Compulsiveوجهدددددػد الفدددددخد الدائدددددجة والقهخيدددددة 

اني يتكددددددػن مددددددغ أفكددددددار اإلندددددددان التددددددي تتعمددددددق بسخاوفدددددده نحددددددػ أن يكددددددػن أمددددددا العامدددددد  الثدددددد
زاء نقدددددج ا خدددددخيغ لددددده، جسيدددددع أفعالددددده، وكدددددحلظ يكدددددػن قمدددددق إ مثدددددالي، و شدددددا يدددددجقق الفدددددخد فدددددي

وتقيدددديسهع عددددغ شخردددده، ويشذدددد   بددددخدود أفعددددالهع إزاء خصددددأ  أو فذددددمه الستػقددددع لذدددديء مددددا، 
ة والددددحي ُيعبددددخ عددددغ سددددػء التػافددددق ولعدددد   ددددحا العامدددد   ددددػ األكثددددخ انتذددددارًا فددددي سددددسة الكساليدددد

الددددددددحي يطهددددددددخ فددددددددي سددددددددػء الحالددددددددة الجدددددددددسية )ضددددددددع  الحالددددددددة الجدددددددددسية( ، واألمددددددددخاض 
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الشفدددددددددية، والسذدددددددداك  الذخرددددددددية، أمددددددددا الدددددددددعي نحددددددددػ الكسددددددددال يددددددددختبط بجػانددددددددب مخ ػبددددددددة 
و يجابيدددددة مثددددد  )الذدددددعػر اإليجدددددابي، والدددددجافع نحدددددػ اإلنجددددداز( وكدددددحلظ يدددددختبط بجػاندددددب  يدددددخ 

واالكتئددددداب. ور دددددع الجدددددجل بددددديغ البددددداحثيغ فدددددي تحجيدددددج أي العػامددددد   مخ ػبدددددة مثددددد  الُعردددددابية
أكثددددددخ خصددددددػرة مدددددددغ األخددددددخى، إال أن  شدددددداك شدددددددبه اتفدددددداق أن الدددددددعي نحدددددددػ الكساليددددددة أقددددددد  

-Fuschia , M& Molnar , D .2016 : 21)ضددخرًا ندددبيًا مددغ العامدد  الثدداني 
24) 

 ( أنFrost et al . 1990 : 449 – 468ذكددخ فخوسددت وآخددخون )        
خردددددائز حدددددجد ع فدددددي سدددددتة أبعددددداد  دددددع : اال تسدددددام يتددددددع ب –نطخيدددددًا  – الذدددددخز الكسدددددالي

الدائدددددددددج باألخصددددددددداء ، والسددددددددددتػيات العاليدددددددددة التدددددددددي يزدددددددددعها الفدددددددددخد لشفدددددددددده ، و دراك الفدددددددددخد 
لتػقعددددددات ا بدددددداء واألمهددددددات ، و دراكدددددده لشقددددددج ع لدددددده ، والذددددددظ فددددددي قجرتدددددده عمددددددى أداء عسدددددد  

 .جيج ، والذظ في قجرته عمى ح  السذكالت
( أن ذوي الكسالية Flett et al ., 1996 : 143 – 150يخى كاًل مغ فميت وآخخون ) كسا 

لتحقيق أ جاف  ن السختفعة يتبشػا أنداق معخ ية خاشئة أو مذػ ة في التفكيخ، فهع دائسًا يدعػ 
إشارة بالشقز أو  ع مي  لاللتفات واالنتبا  لك  ما لهذات مدتػيات م يارية بال ة االرتفا  م

فيؤثخ عمى ججارته وتقجيخ  لحاته، حيُث  قرػر في األداء، وُيعسع ذلظ القرػر في ك  أدائهال
أن الكسالية ندق معخفي مزصخب يتر  بالتفكيخ  (Beck , 1976 : 42)يخى  

أن الكسالية عبارة عغ   Burn . 1980):(89 وأكج أيزًا   السزصخب والتعسيع الدائج، 
عمى ك  شيء أو ال شيء عمى اإلشالق حيُث ُيحافظ دائسًا رابة الفخد الجائسة في الحرػل 

عمى مدتػيات مختفعة مغ الدمػك، ويخبط تقجيخ ذاته بتحقيق  ح  الدمػكيات ، ف ذا انخفس 
 الدمػك انخفس معه تقجيخ الفخد لشفده والعكذ صحي .

 بية مشها: راالعُ رية السعرفية في تشاول الكسالية ُهشاك مجسؾعة مؽ السبادئ األساسية لمشغو 
، مسددددددا وتقيددددديع الفددددددخد لهددددداالكساليدددددة العرددددددابية بددددددخعة وتكدددددخار اجتددددددخار األفعدددددال  تدددددختبط -0

 أكثخ عخضة لالكتئاب. ذويها يجع 
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الكساليددددددة الُعرددددددابية بددددددالتفكيخ الدائددددددج فددددددي إتسددددددام التفاصددددددي  الردددددد يخة لمسػاقدددددد  تددددددختبط  -2
خكيدددددد التدددددي يسدددددخ بهدددددا والدددددحي يدددددختبط بعجدددددد القدددددجرة عمدددددى التشبدددددؤ وضدددددع  الدددددحاكخة والت

 أثشاء وقت اإلجهاد.
التفكيددددخ السفدددددخ  لمذدددددخز الكسدددددالي يجعمددددده أكثددددخ عخضدددددة لمػقدددددػ  فدددددي أخصددددداء الدددددحاكخة  -0

والفذدددددددد  والخبددددددددخات الزددددددددا صة مسددددددددا ُيذددددددددعخ الفددددددددخد بزددددددددع  شخردددددددديته ، والتقيدددددددديع 
 االجتساعي الدمبي مغ ا خخيغ.

ى التفكيددددددددخ الدائددددددددج واالنذدددددددد ال الددددددددجائع بالتفاصددددددددي  الجايقددددددددة يددددددددؤدي  البددددددددًا بددددددددالفخد إلدددددددد -1
 السذكالت الرحية والشفدية.

احتيددددددداج اإلنددددددددان الدددددددجائع لمػصدددددددػل إلدددددددى أفكدددددددار  الددددددددمبية مثددددددد  فكدددددددخة   أود أن أكدددددددػن  -2
شدددددخز مثدددددالي ال يخصدددددأ   ، أريدددددج أن تكدددددػن لدددددي حيددددداة مثاليدددددة   مسدددددا يدددددؤدي لمذدددددعػر 

 أو الخدي.  Shameبالخج  
االنفعاليدددددددة   شددددددداك جػاندددددددب وراء السعخ يدددددددة لمكساليدددددددة العردددددددابية تذدددددددس  الكساليدددددددة العردددددددابية -3

Emotional perfectionism  و دددددي شدددددعػر الفدددددخد وانفعالددددده  الددددددمبي ألنددددده يحددددداول أن
 ,. Flettيحقددق السدددتحي  و ددػ تحقيددق السثاليددة فددي كدد  شدديء أو كدد  عسدد  يقددػم بدده ) 

et al . 1998 : 1363 – 1381).    يعسدد  الذددخز الكسددالي عمددى تقيدديع أداء
عميددددده ، ومددددددتػى تقدددددبمهع لددددده ، ويخذدددددى مدددددغ خدددددالل وجهدددددة نطدددددخ ا خدددددخيغ لددددده ، وحكسهدددددع 

الكسددددددالي مددددددغ أي خصددددددػة بهددددددا مخدددددداشخة خػفددددددًا مددددددغ الفذدددددد  ، ومددددددغ ُ شددددددا نجددددددج أن مرددددددجر 
 ( 042 – 034:  2331 ) باضددددددةالزددددددبط لددددددجى الكسددددددالي خارجيددددددًا ولدددددديذ داخميددددددًا  آمددددددال 

تدددختبط  (Bandura , 1986: 32)فػفقدددًا لشسدددػذج الدددتعمع االجتسددداعي الدددحي اقتخحددده 
فددددددي تقميددددددج آبددددددائهع باإلضددددددافة إلددددددى  األشفددددددالات الػالددددددجيغ لألبشدددددداء ، ويبددددددجأ الكساليددددددة بتقددددددجيخ 

 ر بتهع في تحقيق تػقعات آبائهع لهع.
  :عالقة الكسالية ببعض الستغيرات الشفدية 
ُتعتبدددددخ األسدددددخة أولدددددى السؤسددددددات االجتساعيدددددة وأ سهدددددا التدددددي تشبدددددؤ بالكساليدددددة لألفدددددخاد ،       

 تجعدددددد  األبشدددددداءألبشددددددائهع ، أو  ةعاليدددددد اتعددددددتػق فددددددي بعددددددس األحيدددددداناألسددددددخة  حيددددددُث تزددددددع
 Authoritarianدددددددهع أصددددددحاب تػقعددددددات مختفعددددددة ، فددددددالشسط االسددددددتبجادي لألسددددددخة أنفُ 

Parenting  األفدددددخاد ، والتدددددي مددددغ أكثدددددخ األسدددداليب السدددددؤثخة فدددددي الكساليددددة الالتػافقيدددددة  لددددجى
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دددددده لكبيدددددخة لمفذددددد  ، وعدددددجم الػصدددددػل لمكسدددددال مدددددغ وجهدددددة نطدددددخ الفدددددخد نفتتددددددع بالحداسدددددية ا
 Craddock et)ا خدددخيغ يعشدددي حردددػله عمدددى قدددجر أقددد  مدددغ االعجددداب واالحتدددخام مدددغ

al . 2009 : 136 – 144). 
  Rigidityوالدددشسط الرددمب   dis – engagementوُ شدداك نسدددط األسددخ الستفككدددة  

التدددددي ُتعتبدددددخ تشبدددددؤ بذدددددك  كبيدددددخ بالكساليدددددة الالتػافقيدددددة عمدددددى عكدددددذ نسدددددط األسدددددخ الستػازندددددة 
-Craddock et al . 2010 : 205)تػافقيددة لمكساليددة ال إيجددابيمؤشددخ تشبددؤي 

214) .  
عتبدددددخ إليدددددػت وآخدددددخون أن الكساليدددددة تشسدددددػ أثشددددداء الصفػلدددددة ، وتتدددددأثخ بزددددد ط األسدددددخة يُ       

عمددددددى الصفدددددد  ، وضدددددد ط الفددددددخد مددددددغ ذاتدددددده ومجتسعدددددده ووسددددددائ  اإلعددددددالم، مسددددددا يددددددؤثخ عمددددددى 
رددددخفػا عمددددى نحددددػ كامدددد  وتددددام أنهددددع إذا لددددع يت امخدددداوف األفددددخاد وشددددعػر ع بالددددحنب، ويعتقددددجو 

الحدددددددب واالحتدددددددخام، وأضددددددداف أن الصفددددددد  األول قدددددددج يكدددددددػن أكثدددددددخ عخضدددددددة  افددددددد نهع سددددددديفقجو 
وقدددددج تخجدددددع الكساليدددددة الرتفدددددا  مددددددتػى تػقعدددددات الػالدددددجيغ  –ولددددديذ قاعدددددجة ثابتدددددة  –لمكساليدددددة 

  (Elliot ., et al . 1999 : 25 -88)في األبشاء. 
ز  خدددددددخ ، ومدددددددغ مخحمدددددددة ألخدددددددخى ، تتعدددددددجد مطدددددددا خ الكساليدددددددة وتختمددددددد  مدددددددغ شدددددددخ     

فتؤكددددج الجراسددددات عمدددددى ارتبددددا  الكساليددددة بجرجدددددة كبيددددخة بددددالقمق واالكتئددددداب لددددجى ندددددبة كبيدددددخة 
، بيشسدددا تديدددج السيدددػل  (Gilman et al . 2014 : 947–959)مددغ األشفدددال  

تطهددددددخ بعددددددس  يكددددددػن األمددددددخ أبدددددددط مددددددغ ذلددددددظ حيددددددُث  وقددددددج، االنتحاريددددددة لددددددجى السددددددخا قيغ
– self يكػنددددػا أكثددددخ لػمددددًا ألنفدددددهع   لتشطدددديع انفعدددداالتهع الفتقددددارااضددددصخابات األكدددد ، و 

blam  غ حددددػلهع واجتددددخار السذدددداعخ الحديشددددة،، وصددددعػبة تقيدددديع األحددددجاث اإليجابيددددة مدددد 
ُ شددددداك عالقدددددة بددددديغ الكساليدددددة وعدددددجد مدددددغ الست يدددددخات الشفددددددية الجالدددددة عمدددددى انخفددددداض كدددددحلظ 

السعشددددددى فددددددي الحيدددددداة، والذددددددعػر  الخفا ددددددة الشفدددددددية لمفددددددخد مثدددددد  الذددددددعػر بالددددددحنب ، وافتقدددددداد
  (Ghumman & Shoaib .2013 : 469-501)باال تخاب 

وجدددددددج بعدددددددس البددددددداحثيغ اشدددددددتخاك العجيدددددددج مدددددددغ السطدددددددا خ واألعدددددددخاض بددددددديغ كددددددداًل مدددددددغ     
 Obsessions، الدددددددحي يتددددددددع بػسددددددداوس OCDالكساليدددددددة و اضدددددددصخاب الػسدددددددػاس القهدددددددخي 

وكدددددحلظ مجسػعدددددة مدددددغ األفعدددددال  لدددددجى األفدددددخاد مثددددد  األفكدددددار الجاخميدددددة والردددددػر والدددددجوافع ،
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والتددددددي تددددددأتي فددددددي صددددددػرة أفعددددددال متكددددددخرة مثدددددد  ) العددددددج والشطافددددددة  Compulsionsالقهخيددددددة 
الستكددددخرة لمجدددددع واألشددددياء ( ، كسددددا يتدددددع مخضددددى الػسددددػاس القهددددخي بالذددددظ فددددي األحددددجاث 
واألشددددددددخاص مددددددددغ حػلدددددددده ، والقمددددددددق الددددددددجائع إزاء ارتكدددددددداب األخصدددددددداء، كسددددددددا أثبتددددددددت بعددددددددس 

لإلنجددددددداز أيزدددددددًا مدددددددختبط بدددددددأعخاض الػسدددددددػاس القهدددددددخي مثددددددد  فكدددددددخة   الجراسدددددددات أن الددددددددعي
أن شدددددديء مددددددا لدددددديذ صددددددحي  ، وجسيعهددددددا أعددددددخاض تتذددددددابه مددددددع و  الذددددددعػر بعددددددجم الخاحددددددة 

 ( Yorulmaz., et al . 2006 : 312-327الشدعة لمكسالية )  ي ذو 
أن  عددغ( Frost et al .1990 : 455دراسددة )  وقددج سددبق وأسددفخت نتددائج           

بالػسدددددػاس القهدددددخي، فهدددددع  البدددددًا لدددددجيهع شدددددظ  يغردددددابالسُ  سدددددسة األشدددددخاصة  البدددددًا الكساليددددد
األداء بالذدددددك   و نهدددددع حيشسدددددا ال ُيحققدددددػن فدددددي كددددد  األشدددددخاص حدددددػلهع وكدددددحلظ األحدددددجاث ، 

بخيبددددددة األمدددددد ، ويختفددددددع لددددددجيهع مدددددددتػى القمددددددق، كسددددددا أن ُ شدددددداك عددددددخض  ن الكامدددددد  يذددددددعخو 
د عمدددددددى التشطدددددديع والشطافدددددددة . آخددددددخ لسددددددخض الػسدددددددػاس القهددددددخي و ددددددػ اإلفدددددددخا  فددددددي التخكيدددددد

فتعتبدددددخ الكساليدددددة الُعردددددابية مشبدددددؤ قدددددػي لددددددػء التػافدددددق عشدددددج األفدددددخاد حيدددددُث رفزدددددهع لفكدددددخة 
تعشددددددي وضددددددع الفددددددخد التددددددي الكساليددددددة الدددددددػية  عمددددددى عكددددددذالفذددددد ، والسيدددددد  لتقميدددددد  الددددددحات، 

أل ددددددجاف  مختفعددددددة مددددددع الدددددددعي لتحقيقهددددددا بأفزدددددد  أداء والكفدددددداح مددددددغ أجدددددد  تجشددددددب نتددددددائج 
 سمبية.
كساليدددددددة تدددددددختبط  بجرجدددددددة كبيدددددددخة  باضدددددددصخابات األكددددددد  بردددددددفة عامدددددددة ، حيدددددددُث عبدددددددخ إن ال

Hilde Bruch , 1974  رائدددددج السجدددددال فدددددي اضدددددصخابات األكددددد  بدددددأن السردددددابيغ
  Super Perfectionismباضدددددصخابات األكددددد   البدددددًا يػصدددددفػا بالكساليدددددة الدائدددددجة 

اتهع ، بدددددد  خرػصدددددًا السدددددخا قيغ الددددددحيغ يعتبدددددخون أن وزن جدددددددسهع جددددددء مدددددغ مفهددددددػمهع لدددددح
 يعتبددددددخو  نددددددػ  مددددددغ التعددددددػيس عددددددغ عددددددجم شددددددعػر ع بهددددددػيتهع مسددددددا يعكددددددذ شددددددعػر ع بعددددددجم

، كسدددددددا  Powerlessnessوانعدددددددجام القدددددددػة   Incompetenceالكفددددددداءة  االقتدددددددجار أو
مدددغ خدددالل نسػذجددده الدددحي يعدددخض تحميددد   Peter Slade , 1978أشدددار بيتدددخ سدددالد 

السذددددددكالت بدددددديغ الذخردددددددية و وضيفددددددي لفقددددددجان الذددددددهية العرددددددبي أن صددددددخاعات السددددددخا قيغ 
وخبدددددددخات الفذددددددد  والزددددددد ػ  السددددددددتسخة وانخفددددددداض تقدددددددجيخ الدددددددحات والسيدددددددػل لمكساليدددددددة تحدددددددػ 

حظ أن  دددددحا أيزدددددًا يبدددددخز بػضدددددػح لدددددػ تحقيدددددق الشجددددداح والدددددتحكع فدددددي كددددد  ندددددػاحي الحيددددداة. و 
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مدددددددغ الشدددددددداء، ولدددددددحا كدددددددان اال تسدددددددام األكبدددددددخ مدددددددغ البددددددداحثيغ بجراسدددددددة دور  اتلدددددددجى الخاشدددددددج
 ( Vohs., et al. 2001: 280زيادة خصخ اضصخابات األك ) الكسالية العرابية في

أن تقدددجيخ الدددحات يمعدددب دورًا   Vohs &Colleagues , 1999كسدددا يفتدددخض     
 امددددددًا بدددددديغ تفاعدددددد  الكساليددددددة الُعرددددددابية و دراك الفددددددخد لػزندددددده ) ب ددددددس الشطددددددخ عددددددغ الددددددػزن 

ن الكسددددددالييغ .. أي أ أو الذددددددخ  العرددددددبي لمصعددددددام الفعمددددددي ( والت يددددددخات فددددددي أعددددددخاض الددددددشهع
مدددددتػيات أعمددددى مددددغ البػليسيددددا  ن أن وزنهددددع زائددددج سددددػف يطهددددخو  ن الُعرددددابييغ الددددحيغ ُيددددجركػ 

اتهع مددددددددشخفس ، بالسقارنددددددددة بالكسددددددددالييغ الددددددددحيغ و ) الددددددددشهع لمصعددددددددام ( إذا كددددددددان تقددددددددجيخ ع لددددددددح
مدددددغ مذددددداعخ قمدددددق إزاء زيدددددادة وزنهدددددع فهدددددع أكثدددددخ تقدددددجيخًا لدددددحواتهع وفددددداعميتهع الحاتيدددددة  ػن ُيعدددددان

 (Vors et al .2001 : 476 – 497) مختفعة أيزاً 
إن الفدددددخد الدددددحي ُيعددددداني مدددددغ الكساليدددددة الُعردددددابية تطهدددددخ بػضدددددػح عميددددده بعدددددس العالمدددددات  

والددددددددددحي يذددددددددددس  العالقددددددددددات مددددددددددع ا خددددددددددخيغ ،  Worryوالددددددددددجالالت مثدددددددددد  التددددددددددػتخ الددددددددددجائع 
 Chang)وانخفددداض الثقدددة ، وانعدددجام الهدددجف فدددي السددددتقب  ، وانخفددداض كفاءتددده السهشيدددة 

 et al .2007 : 925 – 936). 
كسددددا ُيعتبددددخ كدددداًل مددددغ سددددػء التػافددددق أو الكساليددددة مددددغ أكثددددخ الست يددددخات السختبصددددة بالفذدددد     

 Kempke et al : 2011. )  وانخفدداض تقددجيخ الددحات لددجى الفددخد والذددعػر باالكتئدداب

: 372 ) 

  Chronic Fatigue syndromeمتالزمة التعب السزمؽ : السحؾر الثاني 
  وندب االنتذار:  لتعب السزمؽمفهؾم متالزمة ا -
تالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ مػضدددددػ  مثيدددددخ لمجدددددجل، ولددددديذ لددددده أسدددددباب معخوفدددددة مُ  ُيعتبدددددخ      

،  Feverوالُحسدددددددددى  Myalgia، ويػصددددددددد  بدددددددددأعخاض مثددددددددد  ا الم العزدددددددددمية حتدددددددددى ا ن 
  Lymphadenopathyوتزدددخع العقدددج الميسفاويدددة    Sore throatوقخحدددة الحمدددق 

، والرددددددعػبات السعخ يددددددة العرددددددبية   Sleep disturbanceواضددددددصخابات الشددددددػم 
Neuro cognitive difficulties    واالكتئدداب ،Depression   وأعددخاض ُتذددبه ،

، وعمددددى الددددخ ع مددددغ كدددد   ددددحا ال يػجددددج خمدددد  فددددي   Flu – likeأعددددخاض االنفمددددػندا 
، والعددددددددخض األشددددددددهخ اضددددددددصخابات األيددددددددس لددددددددجيهع، أو أي سددددددددبب شبددددددددي وراء  ددددددددح  ا الم 
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 .Goldenberg)انتذدددارًا بددديغ السخضدددى  دددػ الذدددعػر باإلجهددداد والتعدددب السددددمغ  واألكثدددخ
1996 : 113- 123) 

بددددددجأ اال تسددددددام بستالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ مشددددددح أوائدددددد  الدددددددبعيشيات مددددددغ القددددددخن العذددددددخيغ    
عشددددجما  Herbert Freudenberger عمددددى يددددج العددددالع األمخيكددددي  خبددددخت فخويددددجنبخج 

شدددددخز مدددددغ مختمددددد  األعسدددددار  03333مدددددا يقدددددارب مدددددغ أوضددددد  أن ألسانيدددددا ُيعددددداني فيهدددددا 
 0.2الدمشيددددددة مددددددغ متالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ ، وفددددددي تقددددددجيخات أخددددددخى وصدددددد  األمددددددخ إلددددددى 

مميددددددػن شددددددخز ، وتخجددددددع العجيددددددج مددددددغ التفددددددديخات الصبيددددددة والعالجيددددددة أن السددددددخض متعددددددجد 
األسددددباب ومتذددددابظ بدددديغ الجػانددددب الشفدددددية والسعخ يددددة والبيئيددددة إلددددى  يددددخ ذلددددظ مددددغ مدددددببات 

 .(201-202:  2300دمحم روبي .  )
ألول مدددددخة عدددددام  Chronic Fatigueُأشمدددددق مردددددصم    أعدددددخاض التعدددددب السددددددمغ       

  Neurastheniaلسفهددددددػم اإلنهدددددداك العرددددددبي  Millerبعددددددج مددددددا قددددددجم جددددددػرج ميممددددددخ  0653
كسرددصم  يشتسددي   Chronic Fatigue Syndrome. أمددا اليددػم فيشطددخ إلددى مفهددػم 

ددددددسية الػضيفيدددددة، و دددددي تذدددددس  مجسػعدددددة كبيدددددخة مدددددغ األعدددددخاض إلدددددى شائفدددددة األعدددددخاض الج
التدددددددي تتددددددددع باالسدددددددتسخارية مثددددددد  :) أعدددددددخاض التعدددددددب السددددددددمغ، وآالم العطدددددددام والعزدددددددالت، 
وأعددددددخاض الجهدددددداز الهزددددددسي( بددددددجون أي سددددددبب عزددددددػي أو شبددددددي، حيددددددُث أشددددددارت العجيددددددج 
مدددددغ الجراسدددددات أن األعدددددخاض الجددددددسية الػضيفيدددددة تشتذدددددخ بذدددددك  واسدددددع حيدددددُث ترددددد  إلدددددى 

% مدددددددغ معطدددددددع الحددددددداالت التدددددددي تتدددددددخدد عمدددددددى ال يدددددددادات، وتذدددددددس  اإلنهددددددداك الجددددددددسي 03
( عدددددام، كسدددددا تشتذدددددخ بددددديغ 16-13والشفددددددي معدددددًا ، و البدددددًا ُيعددددداني مشددددده األفدددددخاد فدددددي عسدددددخ )
 & ,. Fuschia)  الرشدددداإلنددداث أكثدددخ مدددغ الدددحكػر سدددػاء فدددي مخحمدددة السخا قدددة أو 

Molnar . 2016 : 28.)   

سدددددددمغ مرددددددصم  ُيدددددددتخجم لمتعددددددخف عمددددددى نسددددددط مددددددغ األعددددددخاض ُتعتبددددددخ ُمتالزمددددددة التعددددددب ال
التددددددي ال ُيسكددددددغ رجػعهددددددا لدددددددبب محددددددجد ، وقددددددج يخجددددددع األمددددددخ الضددددددصخاب فددددددي فددددددديػلػجيا 
الدددددددجما  ، ومدددددددع ذلدددددددظ  دددددددػ اضدددددددصخاب  يدددددددخ معدددددددخوف أو محدددددددجد األسدددددددباب، أو بددددددداألحخى 

 ( Toulkidis. 2002 : 22متعجد األسباب )
عخ فيهدددددا الفدددددخد بالتعدددددب الشفددددددي والجددددددجي ( حالدددددة يذدددددCFSتالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ )سُ ف   

ق عميهددددددا مشددددددح ن يصُمدددددداالذددددددجيج بددددددجون سددددددبب شبددددددي، مسددددددا يعددددددػق أداء الفددددددخد ووضائفددددددة، كدددددد
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( وكاندددددددددددت قاصدددددددددددخة عمدددددددددددى آالم العزدددددددددددالت ، والردددددددددددجا  ، وآالم  MEمددددددددددددسى )  0660
الحدددددق ، وزيدددددادة الشدددددػم والخسدددددػل، أمدددددا بعدددددج ذلدددددظ تدددددع إضدددددافة اضدددددصخابات أخدددددخى بخدددددالف 

  (Petrov et al . 2011: 52-55)خابات الشػم و ي األكثخ شيػعاً الدابقيغ مث  اضص

تعددددددددجدت تعخيفددددددددات ومعدددددددداييخ متالزمددددددددة التعددددددددب السدددددددددمغ، ويخجددددددددع ذلددددددددظ لددددددددشقز معخفددددددددة   
 .Reeves., etal) األسدددباب وراء  دددح  الستالزمدددة ، وكدددحلظ عدددجم تدددػافخ عػامددد  الخصدددػرة 

2005 : 1-22) 

أن األمددددددخاض  2302خيكيددددددة مشددددددح عددددددام حددددددجد مخكددددددد األمددددددخاض فددددددي الػاليددددددات الستحددددددجة األم
الم الخومدددددددداتيدم والدددددددددخشان ومتالزمددددددددة التعددددددددب السدددددددددمغ وأمددددددددخاض القمددددددددب آالسدمشددددددددة مثدددددددد  

( مميدددددػن مدددددغ الخاشدددددجيغ وقدددددج يدددددؤدوا لمػفددددداة ،  دددددب س الشطدددددخ عدددددغ  004ترددددديب حدددددػالي ) 
الُعسددددددخ والػفدددددداة وأداء الفددددددخد إال أن السددددددخض السدددددددمغ ُيهددددددجد كيددددددان الفددددددخد وأ جافدددددده وخصصدددددده 

ب  خرػصددددددًا لددددددػ كانددددددت  ددددددح  األ ددددددجاف تحتدددددداج لطددددددخوف صدددددد بة كددددددي تتحقددددددق . لمسدددددددتق
فدددددددداأللع والتعددددددددب وانخفدددددددداض أداء وضددددددددائ  الفددددددددخد بدددددددديغ ا خددددددددخيغ يسكددددددددغ أن يهددددددددجد رفا ددددددددة 
اإلنددددددان وشيدددددب حياتددددده ألن الفدددددخد يحتددددداج إلعدددددادة بشددددداء أفكدددددار  كدددددي يددددددتصيع التػافدددددق مدددددع 

 (Fuschia ., & Molnar .2016 : 21-24). مخضه السدمغ
 التعددب الشفدددي السدددمغ( متالزمددة Reeves et al . 2005 : 3-19ُيعددخف )     

بأنهدددا   Chronic psychological fatigue syndromeأو اإلعيددداء الشفددددي 
حالدددددة مخضدددددية يذدددددعخ فيهدددددا الفدددددخد بانهيدددددار قجراتددددده، وعدددددجم مقاومتددددده ألمدددددػر حياتددددده، حيدددددُث 

لزددددع  الجدددددسي العددددام تتددددجنى دافعيتدددده ألقرددددى درجددددة مددددع الذددددكػى الجائسددددة مددددغ التعددددب وا
، وضددددددع  إرادتدددددده وحساسددددددته لألشددددددياء التددددددي يقددددددػم بهددددددا، وفتددددددػر  ستدددددده، باإلضددددددافة لعددددددجم 
ر بتدددده فددددي العسدددد  ،أو إتسددددام عسدددد  قددددج بددددجأ  يدددده مددددغ قبدددد ، وبالتددددالي عددددجم تحسدددد  السدددددئػلية 
والتدددددخدد فدددددي اتخددددداذ القدددددخار أو بسعشدددددى آخدددددخ عدددددجم القدددددجرة عمدددددى اتخددددداذ قدددددخار، والخيبدددددة مدددددغ 

فدددددددي سدددددددمػكياتهع، وفتدددددددػر الشذدددددددا  االجتسددددددداعي مسدددددددا يدددددددشعكذ عمددددددددى  ا خدددددددخيغ والتذدددددددكيظ
 شعػر ببهجة الحياة.

حيددددددُث يذددددددكػ السددددددخيس دائسددددددًا اإلنهدددددداك، بعددددددخف متالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ كسددددددا تُ          
، وال يتحدددددددغ  ددددددحا الذددددددعػر بالخاحددددددة  ةالتعددددددب الذددددددجيج لسددددددجة زمشيددددددة كبيددددددخ وباسددددددتسخار مددددددغ 

 Musclesئعة تذددددددشجات العزددددددالت الذددددددجيجة أو عددددددجم الجهددددددج، ومددددددغ أعخاضدددددده الذددددددا
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

Cramps  واضددددصخابات الشددددػم ،Sleep disorders   الشددددػم  مذدددداك ، وSleep 
disturbance   والرددددعػبات فددددي التفكيددددخ ،Cognitive difficulties   كسددددا ،

وصددددددد  بعدددددددس السخضدددددددى خبدددددددخات العدلدددددددة االجتساعيدددددددة واالضدددددددصخابات االنفعاليدددددددة وعدددددددجم 
جتساعيدددددة بددددددبب االر ددددداق البدددددجني وال يذدددددكػ مدددددغ القدددددجرة عمدددددى االنخدددددخا  فدددددي األنذدددددصة اال

أي سدددددبب مخضدددددي ، ويحددددداول السدددددخيس تخصدددددي  دددددحا الذدددددعػر بالتعدددددب واإلجهددددداد بسحاولتددددده 
أن يكدددددػن أكثدددددخ مخوندددددة وتقبددددد  لألحدددددجاث ر دددددع تعارضدددددها أحياندددددًا مدددددع ايسددددده ومعددددداييخ  التدددددي 

 (Densham et al . 2016 : 42 – 47)يترػر ا لشفده  
% ، 2( عددددددام بشدددددددبة  04-3)  ُعسددددددخب الشفدددددددي السدددددددمغ فددددددي تشتذددددددخ متالزمددددددة التعدددددد     

( فدددددددي السسمكدددددددة الستحدددددددجة ) انجمتدددددددخا  CFSنتذدددددددار ) االنددددددددبة  وأكدددددددجت دراسدددددددة أخدددددددخى أن
% ، بيشسددددا دراسددددات أخددددخى فددددي  06( عددددام بشدددددبة 02-2)مددددغ ُعسددددخ واسددددكػتمشجا وويمددددد ( 

(  CFSعدددددددام ، تشتذدددددددخ )  04-00الػاليدددددددات الستحدددددددجة األمخيكيدددددددة وجدددددددجت أن مدددددددغ عسدددددددخ 
% 0,6عددددددددددام بشدددددددددددبة  24-04% ، وانتذددددددددددخت بدددددددددديغ الذددددددددددباب مددددددددددغ ُعسددددددددددخ 05بشدددددددددددبة 

(Fukude et al . 1997 : 121-127)  ،ر اذددكسددا اتفقددت الجراسددات عمددى انت
متالزمددددة التعددددب السدددددمغ بدددديغ اإلندددداث أكثددددخ مددددغ الددددحكػر فددددي األشفددددال والسددددخا قيغ ، وكددددحلظ 

 Gallagher ., et al . 2004لمددحكػر عددغ اإلندداث 0:0بدديغ الخاشددجيغ بشدددبة 
:571)  ) 

تشتذددددددخ متالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ بدددددديغ سددددددكان العددددددالع انتذددددددارًا واسددددددعًا، حيددددددُث ُتذدددددديخ      
مميدددددددددػن أمخيكدددددددددي ُيعدددددددددانػا مدددددددددغ متالزمدددددددددة التعدددددددددب السددددددددددمغ،  2التقدددددددددجيخات أن أكثدددددددددخ مدددددددددغ 

ويتزدددداع  لددددجى اإلنددددداث أكثددددخ مدددددغ الددددحكػر باإلضددددافة النتذدددددار  بدددديغ الخاشدددددجيغ أكثددددخ مدددددغ 
 – 03( وتشتذددخ متالزمددة التعددب السدددمغ مددغ Bierl et al . 2004 : 1 يددخ ع ) 

سدددددشة، أمدددددا السدددددخا قيغ واألشفدددددال  13- 03%  مدددددغ السخضدددددى، وتتدددددخاوح أعسدددددار ع بددددديغ  22
 .   (Toulkidis. 2002 : 22)فالشدبة  يخ معخوفة

  :السالمح التذخيرية لستالزمة التعب السزمؽ 
عدددددة أعدددددخاض عجيدددددجة لددددديذ لهدددددا أي ( مجسػ  CFSتعتبدددددخ متالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ )       

سددددبب شبددددي، ويكددددػن العددددخض األساسددددي فيهددددا الذددددعػر بالتعددددب كعددددخض رئيدددددي، ويبددددجأ فددددي 
تعصيدددددددد  أداء الفددددددددخد الجدددددددددسي أو العقمددددددددي أو كال سددددددددا، فػفقددددددددًا لسعدددددددداييخ اكدددددددددفػرد تعددددددددخف 
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متالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ بأنهدددددا شدددددعػر الفدددددخد باإلعيددددداء السددددددتسخ واأللدددددع لسدددددجة ال تقددددد  عدددددغ 
%  مدددددغ الػقدددددت ، ووفقدددددًا لس يدددددار فػكدددددػدا 23أكثدددددخ ، ألكثدددددخ مدددددغ  تاليدددددة أوسدددددتة أشدددددهخ مت

( السدخيس يذدعخ بأربعدة (Fukude ., et al . 1994 : 121 - 126وآخدخون ) 
عمددددى األقددددد  مددددغ األعدددددخاض التاليددددة لسدددددجة سددددتة أشدددددهخ مثدددد  : ضدددددع  الددددحاكخة أو التخكيدددددد، 

ة، آالم العزدددددالت، آالم آالم الحمدددددق ، حكدددددة الحمدددددق أو وجدددددػد التهددددداب فدددددي ال دددددجد الميسفاويددددد
بالزدددددديق الذددددددجيج بعدددددددج العطددددددام الستعددددددجدة ، الرددددددجا  ،  والشددددددػم  يدددددددخ السددددددخي  ، والذددددددعػر 

 القيام بسجهػد.
إن تذدددددددخيز متالزمدددددددة أعدددددددخاض التعدددددددب السددددددددمغ يعتسدددددددج عمدددددددى آراء وتقددددددداريخ الخبدددددددخاء     

 التدددددي تذدددددس  الفحدددددػص الصبيدددددة والشفددددددية لمحددددداالت التدددددي تعتددددداد زيدددددارة ال يدددددادات ، وتعدددددخف
عمددددددى أنهددددددا متالزمددددددة يذددددددكػ فيهددددددا الفددددددخد لسددددددجة ال تقدددددد  عددددددغ سددددددتة أشددددددهخ مددددددغ السجهددددددػد 
السدددددددتسخ وال يذددددددعخ بالخاحددددددة أبددددددجًا، وُيعدددددداني مددددددغ واحددددددج أو أكثددددددخ مددددددغ األعددددددخاض التاليددددددة 
)آالم العزددددددالت والعطدددددددام، آالم الحمدددددددق، الردددددددجا ، التهددددددداب العقدددددددج الميسفاويدددددددة ، انخفددددددداض 

األشددددددددياء حددددددددجوثًا، والشددددددددػم  يددددددددخ السدددددددددتقخ،  أداء الددددددددحاكخة قردددددددديخة السددددددددجى ونددددددددديان أقددددددددخب
والذددددعػر بالزدددديق الذددددجيج بعددددج أي مجهددددػد يقددددػم بدددده الفددددخد حتددددى ولددددػ كددددان بددددديصًا(، كسددددا 
أن ُ شدددددددداك أدلددددددددة مؤكددددددددجة عمددددددددى أن فقددددددددجان القددددددددجرة عمددددددددى التدددددددددام  واحددددددددجة مددددددددغ السالمدددددددد  
التذخيرددددية لستالزمددددة أعددددخاض التعددددب السدددددمغ و ددددػ مددددا يعكددددذ فقددددجان القددددجرة عمددددى تػافددددق 

خد مددددددددع الزدددددددد ػ  اإلندددددددددانية السحيصددددددددة بدددددددده، والشاتجددددددددة عددددددددغ ت ييددددددددخات بيئيددددددددة ، مثدددددددد  الفدددددددد
الزػضددددداء والزدددددػء الدددددداشع بقدددددػة وتعددددداشي الكحػليدددددات واألشعسدددددة الددددددخيعة و يخ دددددا مدددددغ 
الست يدددددخات البيئيدددددة ، فستالزمدددددة أعدددددخاض التعدددددب السددددددمغ ال يسكدددددغ شدددددخحها كجددددددء أو كددددددسة 

امددددددددد  خصدددددددددػرة مشبددددددددد  لمعدلدددددددددة مدددددددددغ سدددددددددسات الذخردددددددددية لمكساليدددددددددة الُعردددددددددابية، لكشهدددددددددا ع
، كسددا تددع  (Arnold . 2008 : 185 – 190) س والعددجاالجتساعيددة والذددعػر باليددأ

تذددددددددخيز متالزمددددددددة التعددددددددب السدددددددددمغ كميشكيددددددددًا وفقددددددددًا إلحرددددددددائيات مخاكددددددددد الػقايددددددددة مددددددددغ 
وفددددددي بعددددددج اسددددددتبعاد كدددددد  أسددددددباب اإلر دددددداق واإلجهدددددداد األخددددددخى ،   0655األمددددددخاض عددددددام 

وراء كددددددبب أساسدددددي   Viral illnessفيخوسدددددي ذلدددددظ الػقدددددت تدددددع إدراج السدددددخض ال
 WHOتقخيدددددددخ مشطسدددددددة الردددددددحة العالسيدددددددة  تددددددددامغ  دددددددحا مدددددددع ، التعدددددددب السددددددددمغ متالزمدددددددة 
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،   Neurological disorderكددد دراج متالزمدددة التعدددب السددددمغ كاضدددصخاب ُعردددابي 
ليؤكددددج عمددددى االجهدددداد الددددح شي أكثددددخ مددددغ األعددددخاض  0661ثددددع جدددداء م يددددار اكدددددفػرد عددددام 

خاضددددددده كالتدددددددالي: الذدددددددعػر باإلر ددددددداق كعدددددددخض أساسدددددددي ، وتدددددددجني الػضدددددددائ  الجددددددددسية وأع
الشفددددددية والجددددددسية لمفدددددخد، وتددددددتسخ األعدددددخاض لسدددددجة ال تقددددد  عدددددغ سدددددتة أشدددددهخ مدددددع ضهدددددػر 
أعدددددددخاض أخدددددددخى مثددددددد  : آالم العزدددددددالت ، واضدددددددصخابات السدددددددداج والشدددددددػم ، وُيددددددددتبعج مدددددددغ 

فردددددام ، واالكتئددددداب  دددددح  الستالزمدددددة أولئدددددظ الدددددحيغ ُيعدددددانػن مدددددغ حددددداالت شبيدددددة معخوفدددددة كال
 ت األكدددددددد  ، ومخضددددددددى الددددددددجما  العزددددددددػي الهػسددددددددي ، وتعدددددددداشي السخددددددددجرات ، واضددددددددصخابا

(Sharpe et al . 1991 :118 -121 ) 
 –الخددددالي مددددغ الخاحددددة  –تػصدددد  متالزمددددة التعددددب السدددددمغ بذددددعػر الفددددخد بالتعددددب السدددددمغ 

مدددددع بعدددددس األعدددددخاض الجددددددسية التدددددي تددددددتسخ لسدددددجة ال تقددددد  عدددددغ سدددددتة أشدددددهخ مدددددع وجدددددػد 
بعددددة عمددددى األقدددد  مددددغ األعددددخاض التاليددددة : ضدددديق التددددشفذ، الشددددػم  يددددخ السدددددتقخ، ضددددع  أر 

الددددددددددحاكخة ، ضددددددددددع  أداء الددددددددددحاكخة قردددددددددديخة السددددددددددجى، آالم العزددددددددددالت ، آالم السفاصدددددددددد  ، 
، وتعتبددددددخ أسددددددباب ضهددددددػر  ةالرددددددجا  السدددددددمغ ، آالم الحمددددددق، التهدددددداب فددددددي العقددددددج الميسفاويدددددد

فسددددغ السحتسدددد  أن يكددددػن الدددددبب خمدددد  متالزمددددة التعددددب السدددددمغ  يددددخ واضددددحة حتددددى ا ن، 
فددددددددي الجهدددددددداز السشدددددددداعي لمفددددددددخد نفددددددددده، أو خمدددددددد  فددددددددي الجيشددددددددات، أو حددددددددجوث صددددددددجمة او 
اضددددددصخاب فددددددي الصفػلددددددة، ويتختددددددب عمددددددى مددددددخور الفددددددخد بهددددددح  الستالزمددددددة اضددددددصخابات فددددددي 
الشدددددددػم، والتفكيدددددددخ، وقدددددددج يكدددددددػن عخضدددددددة لالكتئددددددداب ، وقدددددددج أضهدددددددخت التدددددددجخالت السعخ يدددددددة 

  الستالزمددددة أكثددددخ مددددغ العالجددددات الجوائيددددة مسددددا قددددج يعكددددذ أن الدددددمػكية أثددددخ فددددي عددددالج  ددددح
 & Yancey) شددددداك أسدددددباب نفددددددية وراء مدددددخور الفدددددخد بستالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ 

Thoms . 2012 : 741). 
 

اب واألشفدددددال بعتبدددددخ اضددددصخابات الشدددددػم أكثددددخ االضدددددصخابات انتذددددارًا ا ن بددددديغ الذددددتُ  كسددددا   
بالػاليدددددات الستحدددددجة   NSFبددددده معهدددددج أيزدددددًا ، حيدددددُث أوضدددددحت نتدددددائج اسدددددتصال  قدددددام 

% مدددددغ البدددددال يغ األمدددددخيكييغ ُيعدددددانػا مدددددغ مذددددداك  فدددددي الشدددددػم ليدددددالي كثيدددددخة 41األمخيكيدددددة أن 
% مدددددددشهع تكدددددددخرت لدددددددجيهع الذدددددددكػى بدددددددأنهع ال يددددددددتصيعػا 03عمدددددددى األقددددددد  فدددددددي أسدددددددبػ  ، و

االسددددددتسخار فددددددي الشددددددػم لسددددددجة شػيمددددددة ال تتعددددددجى الدددددددبع سدددددداعات فددددددي الميمددددددة ، وأوضددددددحت 
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حرددددددداءات أن نددددددددبة الدددددددحيغ ُيعدددددددانػن مدددددددغ اضدددددددصخابات الشدددددددػم زادت عدددددددغ عدددددددام أيزدددددددًا اإل
كدددددددددداًل مددددددددددغ   % مسددددددددددا يددددددددددؤثخ عمددددددددددى صدددددددددحتهع وسددددددددددالمتهع ، ووضدددددددددد00بسقدددددددددجار  2330

Dement & Pelayo , 1997   أن العجيدددج ُيعددانػا مدددغ األرق شدددػال اليدددػم حيدددُث
 Depressionواالكتئدددددددددداب  Irritabilityوالتهدددددددددديج   Fatigueالذددددددددددعػر بالتعددددددددددب 

 : Somatic Complaints (May. 2012والسذددداك  الجددددسية  Anxietyوالقمدددق
31.) 
قدددددج يتددددددجاخ  تذدددددخيز متالزمددددددة التعددددددب السددددددمغ مددددددع تذددددددخيز متالزمدددددات أخددددددخى مثدددددد    

متالزمددددددة القػلددددددػن العرددددددبي أو الفيبخوميػلػجيددددددا ، فعددددددادة مددددددا ُيعدددددداني ذوي متالزمددددددة التعددددددب 
لتعددددددب واإلجهدددددداد مسددددددا يددددددشعكذ السدددددددمغ مددددددغ االكتئدددددداب  الذددددددجيج ، ويديددددددج لددددددجيهع الذددددددعػر با

عمدددددددددى أدائهدددددددددع ووضدددددددددائفهع الجددددددددددسية والبجنيدددددددددة والعقميدددددددددة ، ومدددددددددغ ثدددددددددع فالذدددددددددعػر بالتعدددددددددب 
Fatigue   يجددددب أن ُيسيددددد عددددغ الذددددعػر بالزددددعWeakness   فس يددددار تذددددخيز ،

 متالزمة التعب السدمغ تخجع لعجة معاييخ تذخيرية مث  : 
خد بالتعدددب لسدددجة ال ُيذدددخز عمدددى أنددده شدددعػر الفدددو   Fatigueالذدددعػر بالتعدددب  -0

تقددددد  عدددددغ سدددددتة أشدددددهخ ، وذلدددددظ لددددديذ نددددداتج عدددددغ مجهدددددػد مددددددتسخ ، وال يتحددددددغ 
 ددددحا الذددددعػر بالخاحددددة ، وُيعتبددددخ شددددعػر ججيددددج عمددددى الفددددخد ، يددددشخفس معدددده  أداء 

 الفخد السهشي والتعميسي واالجتساعي  والذخري ، 
ضهددددددػر أعددددددخاض أخددددددخى مددددددع الذددددددعػر باإلجهدددددداد لسددددددجة ال تقدددددد  عددددددغ سددددددتة أشددددددهخ  -2

ر فددددي الددددحاكخة قردددديخة السددددجى ، التهدددداب ػ ضددددع  التخكيددددد ، وكددددحلظ قردددد أيزددددًا ،
الحمددددددق ، التهدددددداب العقددددددج الميسفاويددددددة ، آالم العزددددددالت ، صددددددجا  مدددددددمغ ججيددددددج أو 

 . Toulkidis) يددددخ السدددددتقخ ، الذددددعػر بالزدددديق)  شددددجيج األثددددخ ، الشددددػم
2002 :22. 

ثخة فدددددي متالزمدددددة مدددددغ أكثدددددخ العالجدددددات السدددددؤ  CBTُيعتبدددددخ العدددددالج السعخفدددددي الددددددمػكي      
التعددددددب السدددددددمغ حيددددددُث يمعددددددب ت ييددددددخ األفكددددددار لسددددددخيس  ددددددح  الستالزمددددددة لت ييددددددخ سددددددمػكه ، 
وُيخفددددددد  لدددددددجيهع شدددددددعػر ع باإلر ددددددداق والتعدددددددب ، حيدددددددُث شبدددددددق  دددددددحا العدددددددالج عمدددددددى عيشدددددددة 
عذدددددػائية مدددددغ األفدددددخاد مسدددددغ ُيعدددددانػا مدددددغ  دددددح  الستالزمدددددة ، وكدددددان ُ شددددداك أثدددددخ شيدددددب عمدددددى 
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ػى التػافددددددق االجتسدددددداعي لددددددجيهع ، وتحدددددددغ مددددددددتػى تعددددددجي  سددددددمػكهع ، حيددددددُث ارتفددددددع مددددددددت
العسددددددد  ، وانخفدددددددس لدددددددجيهع القمدددددددق واالكتئددددددداب والتدددددددػتخ ، وكدددددددان ذلدددددددظ العدددددددالج ذو فاعميدددددددة 

 .(White et al . 2011 : 823 – 836)أكثخ مغ العالجات الجوائية أو الصبية 
 بستالزمة التعب السزمؽ : مكسالية الشزعة ل ارتباط 
تالزمدددددددة أعدددددددخاض التعدددددددب السددددددددمغ خرػصدددددددًا فدددددددي سدددددددياق يدددددددة بسُ مكسالتدددددددختبط الشدعدددددددة ل     

التعمدددددق  يدددددخ ا مدددددغ الدددددحي يدددددؤدي لإلجهددددداد الذدددددجيج سدددددػاء العقمدددددي أو الشفددددددي ، فالذدددددخز 
يزددددددددددصخ لبددددددددددحل سددددددددددمػكيات  يددددددددددخ متػافقددددددددددة أحيانددددددددددًا  ُسختفعددددددددددةالددددددددددحي يتدددددددددددع بالكساليددددددددددة ال

مسدددددا  باسدددددتخاتيجيات مػاجهددددده  يدددددخ متػافقدددددة كدددددي يذدددددعخ بالخضدددددا الدددددجاخمي عسدددددا يقدددددػم بددددده ،
يددددؤدي بددددالفخد لأللددددع والذددددعػر بالتعددددب والعجددددد واليددددأس الددددحي قددددج يردددد  النعددددجام السعشددددى أو 

 Worthlessness & Haplessness  (Layten ., & Vanانعددجام القيسددة 
.2013 :14-27) 

أشددددددار البدددددداحثػن أن الكساليددددددة فددددددي األسدددددداس تدددددددتشدف نذددددددا  معخفددددددي سددددددمبي كبيددددددخ ،  ددددددحا 
العػامددددددد  الُسددددددددهسة فدددددددي يدددددددة مدددددددغ التدددددددػتخ ُتعدددددددج أكثدددددددخ الشذدددددددا  الددددددددمبي والسددددددددتػيات العال

،وأوضددد  أيزدددًا   (Lichstein .,& Morin . 2000 :24) الشدددػماضدددصخابات 
عالمدددددات الالبددددداحثػن أن ُ شددددداك أعدددددخاض مذدددددتخكة بددددديغ اضدددددصخابات الشدددددػم والكساليدددددة حيدددددُث 

و دددي مدددغ   Anxious concernsوالقمدددق بذدددأن األشدددياء   Neuroticismُعردددابية ال
 خاض والعالمات السسيدة لكسالية الفخد .أكثخ األع

( قائسدددة Vincent & Walker . 2000 : 350كددداًل مددغ )  اسددتعخضوقددج     
 يغ الكسالية والذعػر باألرق و ي كالتالي : ببالعالقة 

 الكسالية باإلثارة الستدايجة وكحلظ اضصخابات الشػم . تختبط  -0
الشددددددػم بذددددددك  عددددددام ،  لددددددػحظ انتذددددددار الكساليددددددة لددددددجى الذددددددباب وكددددددحلظ اضددددددصخابات -2

 واألرق بذك  خاص لجى الذباب.
األفددددددخاد الددددددحيغ ُيعددددددانػن مددددددغ الكساليددددددة ، ولددددددجيهع أرق ُيرددددددبحػا قمقدددددديغ لجرجددددددة كبيددددددخة  -0

 مشه مغ أرق واضصخاب في الشػم. ن ومحبصيغ بذأن ما ُيعانػ 
 القمق إزاء السدتقب  و ي أكثخ األعخاض السسيدة لكال الطا ختيغ . -1
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عدددددانيغ مدددددغ فقدددددجان الذدددددهية التدددددي تُ سخضدددددية لدددددجى الشدددددداء التشتذدددددخ الكساليدددددة  الكسدددددا 
صدددددػر ُتدددددداعج عمدددددى نسدددددػ وتالعردددددبي ، وكدددددحلظ فدددددخ  الذدددددهية العردددددبي ، فالكساليدددددة 

 ((Waller et al . 2007:35اضصخابات األك  
تزددددددددداع  لدددددددددجى الصدددددددددالب تأكدددددددددجت الجراسدددددددددات الكميشكيدددددددددة أن مطدددددددددا خ الكساليدددددددددة  وكدددددددددحلظ

خضددددددة لالضددددددصخابات الشفدددددددية كددددددالقمق ، وتددددددجني الستفددددددػقيغ مددددددغ الجشددددددديغ  ، فُهددددددع أكثددددددخ عُ 
مدددددددتػى تقددددددجيخ الددددددحات ، واضددددددصخابات األكدددددد  ، واضددددددصخابات السذدددددداعخ لددددددجى السددددددخا قيغ ، 
وكدددددحلظ يددددددداد لدددددجيهع الخدددددػف مدددددغ الفذددددد  والسيدددددػل االنتحاريدددددة واضدددددصخابات الشدددددػم والذدددددظ 

 .( 061:  2303نػر  إبخاييع . )في ا خخيغ واضصخابات القػلػن 
لي ، ومدددددغ  دددددح  ا ثدددددار اسدددددار السدددددجمخة لمكساليدددددة والتفكيدددددخ الكن عمدددددى  ا ثدددددركدددددد الكميشكيدددددػ  

، وفقدددددجان الذدددددهية  alcoholismو دمدددددان الكحػليدددددات  abdominal painآالم الدددددبصغ 
anorexia   وضهدددػر بعدددس األعدددخاض البارانػيدددة السدمشدددة ،chronic paranoid 

syndrome  واالكتئددددددددددددداب لدددددددددددددجى الخاشدددددددددددددجيغ ،Depression جرة عمدددددددددددددى ، وعدددددددددددددجم القددددددددددددد
 irritableومتالزمددددددة القػلددددددػن العرددددددبي   erectile dysfunctionاالنتردددددداب 

bowel syndrome   واضددددصخابات الذخرددددية الػسػاسددددية القهخيددددةobsessive 
compulsion personality disorder   وضهددػر القدددخح ،ulcerative colitis  ،

   coronary – prone behaviorوضهدددػر أعدددخاض تردددمب الذدددخاييغ التاجيدددة 
(Patch . 1984 : 386 -390). 

إن متالزمدددددددة التعدددددددب السددددددددمغ مدددددددغ أكثدددددددخ األشدددددددياء ارتباشدددددددًا باالكتئددددددداب ، وبكساليدددددددة       
الفددددددخد فددددددي معطددددددع سددددددمػكياته التددددددي يؤديهددددددا ، وتتزددددددسغ متالزمددددددة أعددددددخاض التعددددددب السدددددددمغ  

 . Deary ., et alآالم الحمدددق ، الردددجا  السددددمغ ، آالم العزدددالت والعطدددام ) 
( ، كسددا أكددجت العجيددج مددغ الجراسددات العالقددة االرتباشيددة بدديغ 797 – 781 : 2007

( وكدددحلظ Magnusson et al . 1996الكساليدددة والذدددعػر بالتعدددب مثددد  دراسدددة ) 
التدددي كدددان مدددغ ضدددسغ أ دددع نتائجهدددا أن مدددغ  (White & Schweitzer.2000)دراسدددة 

وكسددددا  ليددددة فددددي أدائهددددع ،ُيعددددانػن مددددغ متالزمددددة أعددددخاض التعددددب تختفددددع لددددجيهع مدددددتػيات الكسا
والكساليددددة   Adaptiveالتسييددددد بدددديغ الكساليددددة التددددي تعكددددذ درجددددة مددددغ التػافددددق  سددددبق تددددع
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فددددداألولى ندددددػ  مدددددغ الكفددددداح اإليجدددددابي نحدددددػ  Neuroticالتدددددي قدددددج تػصددددد  بأنهدددددا ُعردددددابية 
التػافددددددددددق  سددددددددددػءتحقيددددددددددق اإلنجدددددددددداز وتحقيددددددددددق األ ددددددددددجاف ، والكساليددددددددددة التددددددددددي ُتعبددددددددددخ عددددددددددغ 

Maladaptive  زدددسغ الشقدددج الددددمبي لمدددحات والتقيددديع الددددمبي  و دددي التدددي ت(Stoeber 
.,& Otto.  2006 : 295 – 319)  وتدددعى الجراسددة الحاليددة لسعخفددة عالقددة

 .متالزمة التعب السدمغ بكاًل مشهسا
( لسجسػعددددددة أكبددددددخ مددددددغ متالزمددددددة أعددددددخاض CFSتشتسددددددي أعددددددخاض التعددددددب السدددددددمغ )       

مبدددددددخر شبيدددددددًا مثددددددد  آالم العزدددددددالت  جددددددددسية وضيفيدددددددة تستددددددداز باالسدددددددتسخارية لمتعدددددددب  يدددددددخ
السعسسددددددة ، التهدددددداب الحمددددددق ، الرددددددجا  ، كسددددددا أن متالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ تتددددددجاخ  مددددددع 

أو مدددددددددا  Fibromyalgiaزممدددددددددة أعدددددددددخاض جددددددددددسية أخدددددددددخى مثددددددددد  متالزمدددددددددة فيبخوميالجيدددددددددا 
تدددددسى بستالزمددددة األلددددع العزددددمي الميفددددي ، و شدددداك العجيددددج مددددغ األدلددددة التددددي تثبددددت أن  ددددؤالء 

( ُيعددددددددانػن مددددددددغ أعددددددددخاض اكتئدددددددداب شددددددددجيجة ، CFSاض التعددددددددب السدددددددددمغ )السخضددددددددى بددددددددأعخ 
وكددددددحلظ ُ شدددددداك عددددددجدًا كبيددددددخًا مددددددغ الجراسددددددات أضهددددددخت أن متالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ تددددددختبط 
بذدددددك  كبيدددددخ بالكساليدددددة الالتػافقيدددددة ، وسدددددعي الفدددددخد نحدددددػ الكسدددددال مدددددع السيددددد  نحدددددػ انتقدددددداد 

كدددددد  شدددددديء أو ال شدددددديء   ويتسدددددددظ بفكددددددخة ال عقالنيددددددة و ددددددي   إمددددددا  Self-criticalذاتدددددده 
All or nothing Behavior  فدددي حددديغ أشدددارت العجيدددج مدددغ الجراسدددات أن الكساليدددة .

زددددددسشه مددددددغ نقددددددج ذاتددددددي تددددددختبط لحددددددج كبيددددددخ باالكتئدددددداب  لددددددجى األفددددددخاد ، تالُعرددددددابية بسددددددا ت
فهشدددداك فددددخق بدددديغ سددددعي الفددددخد نحددددػ الكفدددداح اإليجددددابي فددددي الحيدددداة وبدددديغ الدددددعي الددددجائع نحددددػ 

 .(Kempke et al : 2011 : 373) ي رابة ال تتحقق الكسال في ك  شيء و 
 :  دراشات شابكُ

( لسعخفددة عالقددة كدداًل مددغ الكساليددة Kirsh . 1998 : 9 -11دراسددة )  ددجفت     
الُعرددددددددددابية والدددددددددددػية واضددددددددددصخابات الت حيددددددددددة لددددددددددجى عيشددددددددددة مددددددددددغ السددددددددددخا قيغ السرددددددددددابيغ  

اإلنددددددداث ،  ( مدددددددغ السخضدددددددى 26باضدددددددصخابات الت حيدددددددة ، حيدددددددث شبقدددددددت الجراسدددددددة عمدددددددى ) 
( واسدددددددددتخجمت الجراسددددددددددة 0,10سدددددددددشة ( وانحددددددددددخاف م يددددددددداري )  02،0بستػسدددددددددط عسدددددددددخي ) 

، ومقيدداس   Hewitt & flett , 1991إعددجاد   MPSمقيدداس الكساليددة متعددجد األبعدداد 
ومقيدداس اضددصخابات   Mitzman , et al . 1994إعددجاد  NPQالكساليددة الُعرددابية 

، وتػصددمت  BMIائسددة كتمددة الجدددع ،وق  Garner et al .1993إعددجاد  EDIال ددحاء 
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نتددددددائج الجراسددددددة أن الكساليددددددة الُعرددددددابية تددددددختبط بعددددددجد مددددددغ األمددددددخاض والسذددددددكالت الشفدددددددية 
 مث  اضصخابات الت حية والقمق واالكتئاب.

( بعشدددػان Paul., et al .1999 : 566-670دراسدددة )فدددي حددديغ جددداءت      
اض الجددددددسية السدمشدددددة . دراسدددددة العالقدددددة بددددديغ الشدعدددددة إلدددددى الكساليدددددة والسدددددداج وزممدددددة األعدددددخ 

اسدددددددتصالعية حيدددددددُث تدددددددجور الجراسدددددددة حدددددددػل العالقدددددددة بددددددديغ سدددددددسات الذخردددددددية ذات الشدعدددددددة 
لمكساليددددددددة وبدددددددديغ الدددددددددسات السداجيددددددددة لمفددددددددخد ، وكددددددددحلظ زممددددددددة أعددددددددخاض التعددددددددب السدددددددددمغ ، 

( مسدددددغ ُيعدددددانػا مدددددغ قمدددددق واكتئددددداب مددددددمغ و كدددددحلظ مسدددددغ 13كػندددددت عيشدددددة الجراسدددددة مدددددغ )تو 
ب الجددددددجي السددددددمغ ، وأكثدددددخ ع مدددددغ الستدددددخدديغ عمدددددى السدتذدددددفيات يذدددددتكػا دومدددددًا مدددددغ التعددددد

، حيددددددُث أكددددددجت الجراسدددددددة عمددددددى أنددددددده ال تػجددددددج عالقددددددة بددددددديغ الشدعددددددة لمكساليدددددددة لددددددجى الفدددددددخد 
 ومعاناتا  الجدسية أو الشفدية مث  الذعػر الجائع بالتعب أو القمق أو االكتئاب .

خفدددة دور ( لسع(Kornblum.,.& Ainley . 2005 : 232-239 دددجفت دراسدددة 
       الكساليددددددددة لددددددددجى السػ ددددددددػبيغ ، حيددددددددث شبقددددددددت الجراسددددددددة مقيدددددددداس الكساليددددددددة متعددددددددجد األبعدددددددداد

 (FMS إعددجاد )Frost ., et al . 1990   والددحي يتكددػن مددغ سددتة أبعدداد حيددُث ،
-3( شالدددددددب مدددددددغ الجشدددددددديغ ، وتخاوحدددددددت أعسدددددددار ع بددددددديغ ) 302شبقدددددددت الجراسدددددددة عمدددددددى ) 

مددددددغ  يددددددخ الستفددددددػقيغ دراسدددددديًا ،  212ًا ، ومددددددغ الستفددددددػقيغ دراسددددددي 034، مددددددشهع  عددددددام( 00
وأوضدددددحت الشتدددددائج أن الصدددددالب الستفدددددػقيغ دراسددددديًا كدددددانػا أكثدددددخ مدددددغ  يدددددخ الستفدددددػقيغ مدددددياًل 

رػصدددددًا فدددددي أبعددددداد اال تسدددددام بعدددددجم ارتكددددداب األخصددددداء،  والذدددددظ فدددددي خلمكساليدددددة العردددددابية 
 الػالجيغ . الترخفات ، والترػر السبالغ  يه لمسعاييخ والتػقعات السدتقبمية ، ونقج 

( لمتعددددددخف عمددددددى العالقددددددة  02-0:  2336 ) ددددددجفت دراسددددددة  سددددددامية دمحم صددددددابخ ثُددددددع     
تكػندددددت و بددددديغ الكساليدددددة العردددددابية واضدددددصخابات األكددددد  لدددددجى عيشدددددة مدددددغ شمبدددددة الجامعدددددة ، 

جامعدددددة بشهدددددا ، وتدددددع تصبيدددددق  –( شالدددددب وشالبدددددة بكميدددددة التخبيدددددة  020عيشدددددة الجراسدددددة مدددددغ ) 
ثدددددددة وكدددددددحلظ مقيددددددداس اضدددددددصخابات األكددددددد  إعدددددددجاد الباحثدددددددة ، مقيددددددداس الكساليدددددددة إعدددددددجاد الباح

وتػصدددددمت الشتدددددائج لػجدددددػد عالقدددددة ارتباشيدددددة مػجبدددددة بددددديغ الكساليدددددة الُعردددددابية واضدددددصخابات 
األكدددد  لددددجى الددددحكػر واإلندددداث ، وأضهددددخت الشتددددائج وجددددػد فددددخوق بدددديغ الجشددددديغ فددددي مدددددتػى 
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يغ فددددددددي اإلندددددددداث ، وكددددددددحلظ  شدددددددداك فددددددددخوق بدددددددديغ الجشددددددددد فددددددددي اتجددددددددا الكساليددددددددة الُعرددددددددابية 
 اضصخابات األك  ولكغ لرال  الحكػر. 

فا تسدددددددددت بسعخفدددددددددة ( 033-020:  2336 )دراسدددددددددة  سدددددددددساح أحسدددددددددج الدددددددددحيب  أمدددددددددا      
بدددديغ زممددددة التعددددب السدددددمغ وكدددداًل مددددغ القمددددق واالكتئدددداب لددددجى عيشددددة مددددغ الصددددالب ،  العالقددددة

( مددددددددغ الددددددددحكػر واإلندددددددداث بسختمدددددددد  كميددددددددات جامعددددددددة 0013حيددددددددث تكػنددددددددت العيشددددددددة مددددددددغ )
( عدددددددام ، وأسدددددددفخت الشتدددددددائج عدددددددغ وجدددددددػد  04 – 05)  غخاوحدددددددت أعسدددددددار ع بددددددديالكػيدددددددت ، ت

%  3.06فددددخوق دالددددة إحرددددائية فددددي معددددجالت انتذددددار زممددددة التعددددب السدددددمغ وصددددمت إلددددى 
% لددددددددجى الددددددددحكػر ، كسددددددددا كذددددددددفت الجراسددددددددة عددددددددغ وجددددددددػد ارتبددددددددا  2.31لدددددددجى اإلندددددددداث ، و

 ئاب.مػجب ومختفع بيغ كاًل مغ زممة التعب السدمغ وكاًل مغ القمق واالكت
ذكددددددخت العجيددددددج مددددددغ الجراسددددددات أن الزدددددد ػ  السدمشددددددة والستكددددددخرة عمددددددى الفددددددخد بكثددددددخة       

 Nater,uتتددددبب فدددي شدددعػر اإلنددددان بستالزمدددة أعدددخاض التعدددب السددددمغ مثددد  دراسدددة ) 
., et al . 2011 : 318 – 320كسدا  دجفت دراسدة ، )  (May.2012 : 20 – 

ػر باإلر دددداق حيددددُث شبقددددت الجراسددددة عمددددى ( لسعخفددددة العالقددددة بدددديغ أبعدددداد الكساليددددة والذددددع58
( شالددددددب مسددددددغ حققددددددػا درجددددددات مختفعددددددة عمددددددى مقيدددددداس الكساليددددددة ، وأكددددددجت الجراسددددددة  02) 

أبعدددداد الكساليددددة ) مثدددد  الكساليددددة السػجهددددة نحددددػ ا خددددخيغ  ُكدددداًل مددددغ بدددديغ سددددالبة وجددددػد عالقددددة
لفدددددخد فدددددي عدددددجد الدددددداعات التدددددي يقزددددديها او االجتساعيدددددة ( الكساليدددددة ، والكساليدددددة الحاتيدددددة ، و 

أن الشددددددػم ، وتشبددددددؤ بعددددددجم اسددددددتقخار الشددددددػم وبقدددددداء  نائسددددددًا ، وكذددددددفت نتددددددائج الجراسددددددة أيزددددددًا 
العػامدددد  الالتػافقيددددة لمكساليددددة تددددختبط سددددمبًا بعددددجد سدددداعات الشددددػم التددددي يقزدددديها الفددددخد ، كسددددا 

 الشػم . الجخػل في في لجى الفخد باحتساالت كبيخة لػجػد صعػبة  شبؤيُ 
( لسعخفددة العالقددة Nepon., et al . 2011 : 297 – 308 ددجفت دراسددة )    

بدددديغ كدددداًل مددددغ الكساليددددة والت حيددددة الخاجعدددددة االجتساعيددددة الدددددمبية بكدددداًل مددددغ القمددددق واالكتئددددداب 
، وقدددددج اسددددددتخجم البدددددداحثػن مقيدددددداس الت حيددددددة االجتسددددداعي ومقيدددددداس الكساليددددددة متعددددددجد األبعدددددداد 

كميددددددات السختمفددددددة ، ( شالددددددب مددددددغ شددددددالب الفددددددخق الجراسددددددية بال 022عمددددددى عيشددددددة قػامهددددددا ) 
وأكدددددددجت الجراسدددددددة عمدددددددى العالقدددددددة السباشدددددددخة  بددددددديغ الكساليدددددددة الُعردددددددابية السختبصدددددددة بدددددددالتقييع 

 الدمبي مغ ا خخيغ وشعػر الفخد بالقمق االجتساعي واالكتئاب.
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الفخوق بدديغ بدد( Yperen . 2011 : 1126 – 1130دراسددة )  فددي حدديغ ا تسددت   
فددددددددية لدددددددجى مجسػعدددددددة مدددددددغ السدددددددػضفيغ ، خرددددددائز الكساليدددددددة وعالقتهدددددددا باالضدددددددصخابات الش

( فددددخد ، وكانددددت ندددددبة الددددحكػر فددددي  ددددح  العيشددددة  242حيددددث تكػنددددت عيشددددة الجراسددددة مددددغ ) 
عددددددام ، وكددددددانػا  12( عددددددام ، بستػسددددددط عسددددددخي  62-22% تتددددددخاوح أعسددددددار ع بدددددديغ ) 23.1

مسددددددددغ يعددددددددانػا مددددددددغ االحتددددددددخاق الشفدددددددددي والقمددددددددق واالكتئدددددددداب ، وشبددددددددق البدددددددداحثػن مقيدددددددداس 
ومقيددداس   Maslach Burnout inventory ,1996لساسدددالش االحتدددخاق الشفددددي 
 , Slanelyومقيددداس سدددالني لمكساليدددة  Derogatis , 1997القمدددق واالكتئددداب 

، وأشددارت  Flett& Hewitt , 1991إعددجاد  ومقيدداس الكساليددة السػجهددة ذاتيدداً  2001
فددددددي مدددددغ زممدددددة أعدددددخاض مخضدددددية مثددددد  االحتدددددخاق الش االجراسدددددة أن مختفعدددددي الكساليدددددة ُيعدددددانػ 

 والقمق واالكتئاب. 
دور الكساليددة فددي  ( بسعخفددةKempke et al : 2011 : 373ا تسددت دراسددة )      

( مدددددغ السخضدددددى  062متالزمدددددة أعدددددخاض التعدددددب السددددددمغ ، حيدددددث شبقدددددت الجراسدددددة عمدددددى ) 
( حيددددددُث أثبتددددددت الشتددددددائج أن الكساليددددددة التدددددددي SEMباسددددددتخجام نسددددددػذج السعادلددددددة الهيكميددددددة ) 

 الكتئاب والذعػر السدمغ بالتعب وا الم.     بالفخد لتؤدي  التػافق قج لدػءتؤدي 
( لفحدددددددز الفدددددددخوق  023-20:  2302 ) دددددددجفت دراسدددددددة  الدددددددديج كامددددددد  الذدددددددخبيشي       

بدددددددديغ متػسددددددددصات درجددددددددات مجسػعددددددددات شددددددددالب التخبيددددددددة الخاصددددددددة فددددددددي مقيدددددددداس الكساليددددددددة 
الب التكيفيدددددددة تبعدددددددًا الخدددددددتالف السددددددددار ، حيدددددددُث أجخيدددددددت الجراسدددددددة عمدددددددى عيشدددددددة مدددددددغ الصددددددد

( شالددددددب ، وتددددددع  236جامعددددددة الصدددددائ  بمددددددغ عددددددجد ا )  –الدددددحكػر بقدددددددع التخبيددددددة الخاصددددددة 
ومقيدددداس السػاجهددددة إعدددددجاد  Hill et al .2004تصبيددددق مقيدددداس الكساليددددة إعددددجاد 

Amirkham,1990  ومقيددددددددداس تقددددددددددجيخ الدددددددددحات إعددددددددددجادRosenberg ,1965  ،
الكساليددددددة فددددددي  وتػصدددددمت الشتددددددائج لػجددددددػد فددددددخوق دالددددددة إحرددددددائيًا بدددددديغ مشخفزددددددي ومختفعددددددي

كددددددد  مدددددددغ السددددددددانجة االجتساعيدددددددة وحددددددد  السذدددددددكالت وتقدددددددجيخ الدددددددحات واالنفعدددددددال االيجدددددددابي 
والددددددددمبي ، ووجدددددددػد عالقدددددددة ارتباشيدددددددة دالدددددددة بددددددديغ الكساليدددددددة التكيفيدددددددة وكددددددداًل مدددددددغ السددددددددانجة 

 االجتساعية وح  السذكالت وتقجيخ الحات واالنفعال اإليجابي.
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

( لسعخفدددة  دور Valero et al .2013 : 1061-1067دراسدددة )  دددجفت    
الكساليددددددددة واالكتئدددددددداب فددددددددي الذددددددددعػر بستالزمددددددددة أعددددددددخاض التعددددددددب السدددددددددمغ ،  و  الُعرددددددددابية

( مددددغ السخضددددى بدممددددة أعددددخاض مخضددددية ووجددددج أيزددددًا  226حيددددُث شبقددددت الجراسددددة عمددددى ) 
 أنهع ُيعانػا مغ الكسالية الُعرابية أيزًا .

خفددددددددة العالقددددددددة بدددددددديغ ( لسع045-000:  2300 ) ددددددددجفت دراسددددددددة عسدددددددداد متددددددددػلي ثُددددددددع     
الكساليدددددددة الُعردددددددابية والثقدددددددة بدددددددالشفذ لدددددددجى شدددددددالب جامعدددددددة الباحدددددددة السػ دددددددػبيغ بالسسمكدددددددة 

( شالدددددب وشالبدددددة مدددددغ  22العخبيدددددة الددددددعػدية ، حيدددددُث تكػندددددت العيشدددددة االسدددددتصالعية مدددددغ ) 
( شالددددددب تتدددددددخاوح  23 يددددددخ العيشدددددددة األساسددددددية ، وتكػندددددددت عيشددددددة الجراسدددددددة الشهائيددددددة مدددددددغ ) 

عددددددددام ( ، واسددددددددتخجم الباحددددددددث األدوات التاليددددددددة : اختبددددددددار القددددددددجرة 20-05أعسددددددددار ع بدددددددديغ ) 
العقميدددددة العامدددددة ، واختبدددددار نددددددبة االبتكدددددار، ومقيددددداس الكذددددد  عدددددغ السػ دددددػبيغ ، ومقيددددداس 
الثقدددددددددة بدددددددددالشفذ ، ومقيددددددددداس الكساليدددددددددة الُعردددددددددابية . وتدددددددددع اسدددددددددتخجام السدددددددددشهج الػصدددددددددفي ، 

لُعرددددددددددابية مددددددددددغ وتػصددددددددددمت الشتددددددددددائج لػجددددددددددػد ارتبددددددددددا  دال سددددددددددالب بدددددددددديغ ذوي الكساليددددددددددة ا
السػ دددددػبيغ والثقدددددة بدددددالشفذ ، حيدددددُث أن الثقدددددة بدددددالشفذ السختفعدددددة تقتدددددخن بكساليدددددة سدددددػية أكثدددددخ 
مددددددددغ ارتباشهددددددددا بكساليددددددددة ُعرددددددددابية ، كسددددددددا تػصددددددددمت الشتددددددددائج لعددددددددجم وجددددددددػد فددددددددخوق بدددددددديغ 
السػ ددددػبيغ الددددحكػر واإلندددداث فددددي الكساليددددة الُعرددددابية، وكددددان  شدددداك فددددخوق بيددددشهع فددددي الثقددددة 

 .بالشفذ لرال  اإلناث
فددددددي حدددددديغ أكددددددجت دراسددددددات أخددددددخى أن ارتفدددددددا  مؤشددددددخ الكساليددددددة لددددددجى الفددددددخد مدددددددختبط      

 Kempkeبجرجددددة كبيددددخة بذددددعػر الفددددخد باإلجهدددداد الجدددددسي والعقمددددي والشفدددددي السدددددمغ ) 
et al . 2014 : 32.) 

معددددددجالت انتذددددددار زممددددددة  لسعخفددددددة(  513-505:  2302 )يػسدددددد  قددددددجوري   ددددددجفت دراسددددددة
بدددددديغ الجشددددددديغ لمتعددددددخف عمددددددى عالقددددددة زممددددددة التعددددددب  التعددددددب السدددددددمغ ، وفحددددددز الفددددددخوق 

 035السدددددمغ بكدددداًل مددددغ مدددددتػى القمددددق واألمدددد  ، شبقددددت الجراسددددة عمددددى عيشددددة مكػنددددة مددددغ 
مدددددغ اإلنددددداث ، واسدددددتخجمت الباحثدددددة مجسػعدددددة مدددددغ األدوات  56ذكدددددػر و 36مدددددغ الصمبدددددة ، 

سددددام   ددددع : قائسددددة القيدددداس العخبددددي لدممددددة التعددددب السدددددمغ إعددددجاد أحسددددج دمحم عبددددج الخددددالق و 
( ، ومقيدددددددداس القمددددددددق إعددددددددجاد سددددددددبيمجخ ، ومقيدددددددداس األمدددددددد  أعددددددددج   2331أحسددددددددج الددددددددجيب ) 

( ، وأضهددددددددخت الشتددددددددائج وجددددددددػد فددددددددخوق دالددددددددة  2331لمعخبيددددددددة أحسددددددددج دمحم عبددددددددج الخددددددددالق ) 
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إحرددددددائيًا فددددددي معددددددجالت انتذددددددار زممددددددة التعددددددب السدددددددمغ بدددددديغ الجشددددددديغ والقياسدددددديغ لدممددددددة 
%  ، 33% ، وعشدددددددج اإلنددددددداث 01ر التعدددددددب السددددددددمغ ، حيدددددددُث بم دددددددت الشددددددددبة عشدددددددج الدددددددحكػ 

كسددددا أكددددجت الشتددددائج وجددددػد عالقددددة مػجبددددة بدددديغ زممددددة التعددددب السدددددمغ والقمددددق لددددجى الصددددالب، 
 ووجػد عالقة سالبة بيغ زممة التعب السدمغ والذعػر باألم  .

( لتحجيددددددددج  002-242:  2302 )دمحم الدددددددددعيج عبددددددددج الجددددددددػاد   ددددددددجفت دراسددددددددةبيشسددددددددا      
ُعرددددددددددابية واالعتقددددددددددادات السختمددددددددددة وضيفيددددددددددًا فددددددددددي التشبددددددددددؤ اسددددددددددهامات مت يددددددددددخي الكساليددددددددددة ال

بددددددداال تخاب الدددددددجيشي لدددددددجى شددددددددالب السخحمدددددددة الثانػيدددددددة ، وكددددددددحلظ الكذددددددد  عدددددددغ العالقددددددددات 
االرتباشيدددددددة بددددددديغ اال تدددددددخاب الدددددددجيشي ومت يدددددددخي الكساليدددددددة العردددددددابية واالعتقدددددددادات السختمدددددددة 

 مدددددددغ وضيفيدددددددًا ، والكذددددددد  عدددددددغ  الفدددددددخوق بددددددديغ ذوي السددددددددتػى السختفدددددددع والسدددددددشخفس لكدددددددالً 
الكساليددددددددة العرددددددددابية واالعتقددددددددادات السختمددددددددة وضيفيددددددددًا فددددددددي درجددددددددات اال تددددددددخاب الددددددددجيشي ، 

( شالددددددددب وشالبددددددددة مددددددددغ شددددددددالب السخحمددددددددة الثانػيددددددددة  213تكػنددددددددت عيشددددددددة الجراسددددددددة مددددددددغ ) 
بسجرسددددددتي ناصددددددخ الثانػيددددددة بشدددددديغ بكددددددػم حسدددددداد  ، ومجرسددددددة كددددددػم حسدددددداد  الثانػيددددددة بشددددددات ، 

اعددددددددددجاد الباحددددددددددث ، ومقيدددددددددداس الكساليددددددددددة واسدددددددددتخجم الباحددددددددددث مقيدددددددددداس اال تددددددددددخاب الدددددددددجيشي 
العردددددابية إعدددددجاد سدددددامية دمحم صدددددابخ، واسدددددتخجم السدددددشهج الػصدددددفي وتػصددددد  لػجدددددػد عالقدددددة 
مػجبددددددة دالددددددة احرددددددائيًا بدددددديغ الكساليددددددة العرددددددابية واال تددددددخاب الددددددجيشي ، كسددددددا يسكددددددغ التشبددددددؤ 
بدددددداال تخاب الددددددجيشي مددددددغ خددددددالل الكساليددددددة العرددددددابية ، وتػجددددددج فددددددخوق بدددددديغ ذوي السدددددددتػى 

تفدددددددع والسدددددددشخفس مدددددددغ الكساليدددددددة العردددددددابية فدددددددي درجدددددددات اال تدددددددخاب الدددددددجيشي لردددددددال  السخ 
 السختفعيغ.

( لسعخفدددة العػامددد  السختبصدددة بستالزمدددة Kate . 2015 : 252دراسدددة )  وسدددعت   
التعدددددددددب السددددددددددمغ لدددددددددجى السدددددددددخا قيغ ، وتقددددددددددجم دلدددددددددياًل نفدددددددددديًا يذدددددددددس  العػامددددددددد  الدددددددددددمػكية 

(  52ث شبقدددددددددت الجراسدددددددددة عمدددددددددى  ) واالجتساعيدددددددددة السختبصدددددددددة بطهدددددددددػر الستالزمدددددددددة ، حيددددددددد
مدددددددددغ الخبددددددددػ ، ومتالزمددددددددة أمدددددددددخاض القمددددددددب ، والرددددددددجا  السددددددددددمغ ،  مسددددددددغ عددددددددانػامخا ددددددددق 

وتػصددددددمت الشتددددددائج أن العػامدددددد  السعخ يددددددة والدددددددمػكية واالنفعاليددددددة واالجتساعيددددددة تددددددؤثخ عمددددددى 
تعددددددخض السددددددخا قيغ لمػقددددددػ  فددددددي متالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ ، وأوصددددددت الجراسددددددة بالتددددددجخالت 

 دمػكية لعالج  ح  االضصخابات لجى السخا قيغ.السعخ ية وال
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( بالكذدددددددددد  عددددددددددغ العالقددددددددددة 213-060:  2302 )عفددددددددددخاء إبددددددددددخاييع  ا تسددددددددددت دراسددددددددددة   
االرتباشيدددددددة بددددددديغ الكساليدددددددة العردددددددابية واالسدددددددتقخار الشفددددددددي لدددددددجى شمبدددددددة الجامعدددددددة ، حيدددددددث 

( شالدددددددب وشالبدددددددة ، وتبشدددددددت الباحثدددددددة مقيددددددداس الخدرجدددددددي  043شبقدددددددت الجراسدددددددة عمدددددددى ) 
وكذددددددفت الشتددددددائج عددددددغ وجددددددػد عالقددددددة ارتباشيددددددة سددددددالبة بدددددديغ الكساليددددددة العرددددددابية ،  2333

 واالستقخار الشفدي.
( لسعخفددددددة 215 -222:  2302 )نجددددددالء فتحددددددي أبددددددػ سددددددميسة  بيشسددددددا  ددددددجفت دراسددددددة     

تكػنددددددت حيددددددُث العالقددددددة بدددددديغ الكساليددددددة العرددددددابية وجددددددػدة الحيدددددداة لددددددجى شددددددالب الجامعددددددة ، 
( مدددددددغ 25( مدددددددغ اإلنددددددداث و) 63لبدددددددة ، مدددددددشهع ) ( شالدددددددب وشا005عيشدددددددة الجراسدددددددة مدددددددغ )

, ، واسددددددددددتخجمت الجراسددددددددددة 25، وانحددددددددددخاف م يدددددددددداري  06,5الددددددددددحكػر ، بستػسددددددددددط زمشددددددددددي 
مقيدددددداس الكساليددددددة العرددددددابية لصدددددددالب الجامعددددددة إعددددددجاد الباحثدددددددة ، ومقيدددددداس جددددددػدة الحيددددددداة 
إعددددجاد الباحثددددة ، وتػصددددمت الجراسددددة لعددددجم وجددددػد فددددخوق دالددددة بدددديغ الددددحكػر واإلندددداث فددددي كدددد  

لكساليدددددة العردددددابية وجدددددػدة الحيددددداة . ووجدددددػد عالقدددددة سدددددالبة بددددديغ الكساليدددددة العردددددابية مدددددغ ا
 وجػدة الحياة . 

( لسعخفدة العػامدد  Hyun ., et al . 2016 : 25 – 27دراسددة ) ثُدع ا تسدت      
الػسدددددديصة السددددددؤثخة عمددددددى الكساليددددددة والسعشددددددى فددددددي الحيدددددداة فددددددي عالقتهددددددا باالكتئدددددداب ، حيددددددُث 

( مددددددددغ الذددددددددباب الجددددددددامعي ، باسددددددددتخجام  006عددددددددجد ا ) أجخيددددددددت الجراسددددددددة عمددددددددى عيشددددددددة 
 ARS-R , 2001ومقيددداس الكساليددددة  MLQ ,2006مقيددداس السعشدددى فددددي الحيددداة 

وأشددددار تحميدددد  االنحددددجار لػجددددػد عالقددددة إيجابيددددة  CES-D, 1997ومقيدددداس االكتئدددداب 
والذددددددعػر باالكتئدددددداب ، كسددددددا  Discrepancyقػيددددددة بدددددديغ عػامدددددد  الكساليددددددة مثدددددد  التشدددددداقس 

سددددددة وجددددددػد عالقددددددة سددددددالبة بدددددديغ الكساليددددددة والسعشددددددى فددددددي الحيدددددداة ، كسددددددا أشددددددارت أثبددددددت الجرا
الجراسددددددددددددة لػجددددددددددددػد عالقددددددددددددة ارتباشيددددددددددددة بدددددددددددديغ كدددددددددددداًل مددددددددددددغ الكساليددددددددددددة والتددددددددددددػتخ الشفدددددددددددددي 

Psychological distress. 
 Barenett ., & Sharp. 2016 : 225دراسدة ) وفدي نفدذ الددياق ا تسدت       

فددددي   Self-compassionفددددق بالددددحات سعخفددددة الددددجور الػسدددديط لسفهددددػم الخ ( ب234 –
كدددداًل مددددغ الكساليددددة الالتػافقيددددة والخضددددا عددددغ صددددػرة الجدددددع واضددددصخابات األكدددد  لددددجى عيشددددة 

( عددددددام ، وأكددددددجت الشتددددددائج  03-05مددددددغ شالبددددددات الجامعددددددة التددددددي تتددددددخاوح أعسددددددار غ مددددددغ ) 
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تػافقيدددددة بالعجيدددددج مددددغ السذدددددكالت مثددددد  : مذدددددكالت الت حيدددددة التدددددي   الكساليدددددة الالعمددددى ارتبدددددا
 .سث  في اضصخابات األك  ، والخفق بالحاتتت

 : Smeitink et al. 2016دراسددة )  ميددة ا تسددت خوفددي سددياق الجراسددات التج    
( فددددي خفددددس  CBTسعخفددددة أثددددخ اسددددتخجام العددددالج السعخفددددي الدددددمػكي ) ( ب49 – 43

مددددددغ السخضددددددى  260( ، حيددددددث شبقددددددت الجراسددددددة عمددددددى  CFSمتالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ ) 
 Chalder fatigue QUلسددددمغ ، وشبقدددت الجراسدددة مقيددداس التعدددب بستالزمدددة التعدددب ا

، والػضددددائ  االجتساعيددددة   Physical functioning، ومقيدددداس الػضددددائ  الجدددددسية 
Social functioning   واسدددددتخجمت الجراسدددددة معامددددد  االنحدددددجار وتحميددددد  التبدددددايغ ،

ػكي فددددي خفددددس لسعخفددددة الفددددخوق السحتسمددددة ، وأكددددجت الشتددددائج فعاليددددة العددددالج السعخفددددي الدددددم
متالزمدددددددددددة التعدددددددددددب السددددددددددددمغ نتيجدددددددددددة الرتبدددددددددددا   دددددددددددح  الستالزمدددددددددددة باألفكدددددددددددار الالعقالنيدددددددددددة 

 والسعتقجات  يخ الدػية لجى الفخد نفده.
( لمتعدددددددخف عمدددددددى أبعددددددداد الكساليدددددددة 210-060:  2303 ) دددددددجفت دراسدددددددة  ندددددددػر  إبدددددددخاييع  

تكػندددددت  لدددددجى عيشدددددة مدددددغ الستفدددددػقيغ و يدددددخ الستفدددددػقيغ مدددددغ شمبدددددة الثانػيدددددة العامدددددة ، حيدددددثُ 
( مددددددغ الستفددددددػقيغ دراسددددددديًا  051( شالددددددب وشالبددددددة ، مدددددددشهع )  264عيشددددددة الجراسددددددة مدددددددغ ) 

( مدددددددغ  يدددددددخ الستفدددددددػقيغ دراسددددددديًا ، وتدددددددع اسدددددددتخجام مقيددددددداس أبعددددددداد الكساليدددددددة إعدددددددجاد 000و)
الباحثددددة ، وتػصددددمت الجراسددددة لػجددددػد فددددخوق دالددددة إحرددددائيًا بدددديغ متػسددددط درجددددات الصددددالب 

عدددددددداد الكساليددددددددة التاليددددددددة ) الترددددددددػر لسدددددددددتػى األداء الستفددددددددػقيغ و يددددددددخ الستفددددددددػقيغ عمددددددددى أب
الذخرددددددددددي ، وتقددددددددددجيخ التشطدددددددددديع ، والترددددددددددػر لتػقعددددددددددات ا خددددددددددخيغ ( لرددددددددددال  الستفددددددددددػقيغ 

 دراسيًا. 
لسعخفددددددة العالقددددددة بدددددديغ  ( 103 – 045:  2303 ) مددددددخوة عبددددددج الدددددددتار  دراسددددددة ددددددجفت   

 033متالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ وخردددددائز الذخردددددية لدددددجى عيشدددددة مدددددغ الشدددددداء عدددددجد غ ) 
عددددددام ، وتددددددع تصبيددددددق مقيدددددداس التعددددددب السدددددددمغ  13-03( ، وتخاوحددددددت أعسددددددار غ مددددددا بدددددديغ 

واختبددددددار ايدنددددددظ لمذخرددددددية ، وأضهددددددخت الشتددددددائج عددددددجم وجددددددػد فددددددخوق ذات داللددددددة إحرددددددائيًا 
 –التعدددددب السعخفدددددي  –بددددديغ مددددددتػى الذدددددعػر بالتعدددددب السددددددمغ عمدددددى أبعددددداد ) التعدددددب العدددددام 

ات العدددددددامالت و يدددددددخ العدددددددامالت ، ووجدددددددػد التعدددددددب االنفعدددددددالي ( ، والُعردددددددابية بددددددديغ الدددددددديج
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فدددددخوق ذات داللدددددة بددددديغ مددددددتػى الذدددددعػر بالتعدددددب السددددددمغ عمدددددى بعدددددجي ) التعدددددب الجددددددجي 
 والدمػكي ( والُعراب بيغ الديجات العامالت و يخ العامالت.

(  221-214: 2304 )  دددددجفت دراسدددددة  حشدددددان حدددددديغ عصدددددا   وييفددددداء سدددددعج الكثيدددددخي 
( مدددددددغ شالبدددددددات جامعدددددددة السمدددددددظ  030ردددددددابية عمدددددددى ) لمكذددددددد  عدددددددغ عالقدددددددة الكساليدددددددة العُ 

، واسدددددددددتخجم البددددددددداحثيغ  0104 – 0103سددددددددعػد بسجيشدددددددددة الخيدددددددداض فدددددددددي العدددددددددام الجراسددددددددي 
( ، ومقيددددددداس ألرون بيدددددددظ  2332اسدددددددتبيان السيدددددددػل لمكساليدددددددة العردددددددابية  مدددددددال آباضددددددده ) 

، وأكدددددجت الشتدددددائج عمدددددى أ سيدددددة دور  0663لالكتئددددداب تخجسدددددة وتقشددددديغ أحسدددددج عبدددددج الخدددددالق 
 كسالية العرابية في نذأة االكتئاب لجى الصالبات.ال

( لسعخفدددددددة  024-001:  2304 )انتردددددددار  اشدددددددع ونزدددددددال نجيدددددددب   دددددددجفت دراسدددددددة     
العالقدددددة بددددديغ كددددداًل مدددددغ تػكيدددددج الدددددحات والشدعدددددة نحدددددػ الكسدددددال والدددددػعي باإلبدددددجا  لدددددجى شمبدددددة 

غ ( شالددددددب وشالبددددددة مدددددد 1003معا ددددددج الفشددددددػن الجسيمددددددة ، حيددددددُث شبقددددددت الجراسددددددة عمددددددى  ) 
شمبددددددة الرددددددفػف الخسدددددددة فددددددي معا ددددددج الفشددددددػن الجسيمددددددة فددددددي محافطددددددات ب ددددددجاد والسػصدددددد  
والبرددددددخة لكددددددال الجشددددددديغ ولألقدددددددام الجراسددددددية لمسشتطسدددددديغ فددددددي الجراسددددددات الرددددددباحية لمعددددددام 

( ، واسددددددددددتخجمت الجراسدددددددددددة مقيدددددددددداس تػكيدددددددددددج الددددددددددحات إعدددددددددددجاد  2301-2300الجراسددددددددددي ) 
، ومقيددداس   Hewitt & flett , 1991البدداحثيغ ، ومقيدداس الشدعدددة لمكسددال إعدددجاد 
، وتذددددددددديخ الشتدددددددددائج لػجدددددددددػد عالقدددددددددة دالدددددددددة  2303الدددددددددػعي باإلبدددددددددجا  إعدددددددددجاد السهدددددددددجاوي : 

إحرددددددائيًا بددددددديغ كددددددداًل مددددددغ مت يدددددددخي تػكيدددددددج الددددددحات والشدعدددددددة نحدددددددػ الكسددددددال وتػكيدددددددج الدددددددحات 
والددددددػعي باإلبددددددجا  فزدددددداًل عددددددغ أن الست يددددددخيغ السدددددددتقميغ ) الشدعددددددة نحددددددػ الكسددددددال والددددددػعي 

ا إسددددددهام كبيددددددخ فددددددي تػكيددددددج الددددددحات ، والددددددػعي باإلبددددددجا  أكثددددددخ اسددددددهام مددددددغ باإلبددددددجا  ( لهسدددددد
 الشدعة نحػ الكسال في تػكيج الحات . 

( لسعخفدددددددددة العالقدددددددددة بددددددددديغ 255-231:  2304 دددددددددجفت دراسدددددددددة ) سدددددددددارة دمحم سددددددددديج ،     
الكساليدددددة الددددددػية وتقدددددجيخ الدددددحات والفاعميدددددة الحاتيدددددة لدددددجى شالبدددددات الجامعدددددة ، حيدددددُث شبقدددددت 

( شالبددددددة مددددددغ شالبددددددات الفخقددددددة الثالثددددددة تخرددددددز عمددددددع الددددددشفذ مددددددغ 033الجراسددددددة عمددددددى )
كميددددددات مختمفددددددة ) ا داب والتخبيددددددة والبشددددددات ( واسددددددتخجمت الباحثددددددة مقيدددددداس تقددددددجيخ الددددددحات 
إعددددددجاد الباحثددددددة ، ومقيدددددداس الكساليددددددة الدددددددػية إعددددددجاد الباحثددددددة ، ومقيدددددداس الفاعميددددددة الحاتيددددددة 

شيددددددة مػجبددددددة دالددددددة إحرددددددائيًا بدددددديغ إعددددددجاد الباحثددددددة ، وأشددددددارت الشتددددددائج لػجددددددػد عالقددددددة ارتبا
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الكساليددددة الدددددػية وتقددددجيخ الددددحات لددددجى شالبددددات الجامعددددة ، ووجددددػد عالقددددة ارتباشيددددة مػجبددددة 
 الكسالية الدػية وفاعمية الحات .بيغ 
  : تعقيب عام عمى اإلطار الشغري والدراسات الدابقة 

ة استعخضدددددددت الباحثدددددددة التدددددددخاث الشطدددددددخي والجراسدددددددات الددددددددابقة حدددددددػل مفددددددداييع الشدعددددددد  
لمكساليدددددة ومتالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ ، حيدددددُث ميددددددت الجراسدددددات بددددديغ الشدعدددددة لمكساليدددددة التدددددي 
تعكدددددددذ درجددددددددة مددددددددغ التػافددددددددق أو الدددددددددػاء ، والشدعددددددددة لمكساليددددددددة التددددددددي تعكددددددددذ درجددددددددة مددددددددغ 

باعتبددددار أن   Stoeber. 2006االضددددصخاب والُعرددددابية لددددجى الفددددخد ، مثدددد  دراسددددة 
حددددػ تحقيدددددق األفزددددد  وانجدددداز مدددددا يتسشدددددا  ، ناألولددددى ندددددػ  مددددغ أندددددػا  كفددددداح الفددددخد اإليجدددددابي 

أمدددددا الثانيدددددة فدددددتعكذ درجدددددة مدددددغ الشقدددددج الددددددمبي لمفدددددخد وتقييسددددده الدددددحاتي السدددددشخفس ووضدددددعه 
أل ددددددددجاف وشسػحددددددددات مختفعددددددددة لم ايددددددددة قددددددددج ُيردددددددديبه بالعجيددددددددج مددددددددغ االضددددددددصخابات مثدددددددد  : 

أن ُ شددددداك عالقدددددة بددددديغ  Vohs, 2001اضدددددصخابات األكددددد  ، حيدددددُث أوضدددددحت دراسدددددة 
أن  Vors et al .2001ية واضدددصخابات األكددد  ، وأكدددجت دراسدددة الكساليدددة الُعرددداب

 ُ شاك عالقة بيغ الكسالية الُعرابية والشهع العربي كأحج أشهخ اضصخبات األك  . 
 & ,.Vincentودراسة  Lichstein,., & Morin. 2000 ةبيشسا جاءت دراس       

Walker.2000  ابات الشػم كالذعػر باألرق لمتأكيج عمى العالقة بيغ الشدعة لمكسالية واضصخ
أكجوا عمى أن ُ شاك  Frost,1990ودراسة  Yorulmaz.,et al . 2006، أما دراسة 

تذابه بيغ خرائز الذخرية ذو الشدعة لمكسالية برفة عامة وبيغ مخيس الػسػاس 
لذجيج عمى بعس القهخي مغ حيث الذظ في األحجاث واألشخاص مغ حػله ، وحخصه ا

 زاء ارتكاب األخصاء إلى  يخ ا مغ الدسات .الصقػس ، والقمق إ
كسا ا تست الجراسة الحالية بالست يخ الثاني في الجراسة و ػ متالزمة التعب السدمغ  

 ُيسكغ معخفة سببها ، فقج تكػن األسباب نفدية أو الحي ُيعتبخ نسط مغ األعخاض ال
 . Fukuda ., et alودراسة  Toulkidis ,    2002اضصخاب في فديػلػجيا الجما  

، وكحلظ تؤكج دراسات عجيجة عمى العالقة بيغ الشدعة لمكسالية وبعس األعخاض  1994
 May , 2012ودراسة  Deary , 2007السخضية لستالزمة التعب الشفدي مث  دراسة 

، باإلضافة لدعي العجيج مغ الجراسات التجخمية في Kempke ., et al . 2011 ودراسة 
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ودراسة   Yancey ., & Thoms . 2012لسدمغ مث  دراسات عالج متالزمة التعب ا
White ., et al . 2011  حيُث أكجوا عمى أ سية العالج السعخفي الدمػكي في عالج

متالزمة التعب السدمغ وكحلظ التخفيف مغ الكسالية الُعرابية ، وما زالت الجراسات محجودة 
الست يخيغ واالقتخاب برػرة أعسق مغ  في  حا السجال مسا دفع الباحثة لسعخفة العالقة بيغ

 مفاييع الجراسة.
  فروض الدراشُ:

تػجج عالقة ارتباشية بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الكسالية الُعرابية ودرجاتهع   .0
 .عمي مقياس زممة أعخاض التعب السدمغ

اتهع تػجج عالقة ارتباشية بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الكسالية الدػية ودرج .2
 .عمي مقياس زممة أعخاض التعب السدمغ 

متػسصي درجات أفخاد العيشة مغ الحكػر واإلناث عمى تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ  .0
 مقياس الكسالية الُعرابية في اتجا  اإلناث.

تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ الحكػر ومتػسصات  .1
 .ناث عمى مقياس الكسالية الدػيةدرجات أفخاد العيشة مغ اإل

تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ الحكػر ومتػسصات  .2
 درجات أفخاد العيشة مغ اإلناث عمى مقياس زممة أعخاض التعب السدمغ.

تختبط ديشاميات الكسالية العرابية سببيا بستالزمة التعب السدمغ، :  الفرض الكميشكي
عمى تصػيخ ديشاميات الذخرية التي تسيد الحاالت الصخ ية األعمى  مسا يشعكذ

 لمكسالية العرابية.
 إجراءات الدراسة: .4

الجراسة، والعيشة، واألدوات اختيار مشهج  تحقيقًا أل جاف الجراسة الحالية، تست إجخاءات
 السدتخجمة في الجراسة عمى الشحػ التالي:
 :أوال : السشهج السدتخدم في الدراسة

مغ العالقة في الجراسة الحالية، وذلظ لمتحقق  رتباشيالاالػصفي تػضيف السشهج  تع
بيغ مت يخي الجراسة و سا الشدعة لمكسالية ومتالزمة التعب السدمغ لجى عيشة مغ الخاشجيغ ، 
ثع استخجمت الباحثة السشهج الكميشكي لتعسيق نتائج السشهج الػصفي الديكػمتخي والقخب 
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خرية التي تختفع درجاتها عمى كاًل مغ مقياس الكسالية الُعرابية برػرة أوض  مغ الذ
 وكحلظ متالزمة التعب السدمغ . 

 الدراسة :  عيشة ثانيا :
شالب وشالبة مغ  52تكػنت عيشة حداب الخرائز الديكػمتخية لمسقياس مغ  
شالبة شالب و  033، بيشسا تكػنت عيشة الجراسة مغ الجامعة ، وشالب الجبمػم العام شالب 

لمتحقق مغ صجق فخوض الجراسة الحالية ، ثع اختارت الباحثة حالة واحجة إلجخاء الجراسة 
ارتفعت درجاتها عمى ُكاًل مغ مقياس الكسالية الُعرابية ومقياس ُمتالزمة  غالكميشكية مس

 التعب السدمغ.
 ثالثا : أدوات الدراسة

ة الدػية ، ومقياس متالزمة ، ومقياس الكسالي الكسالية الُعرابية مقياس إعجادتع 
دراسة الحالة الكميشكية استسارة ضسغ الجراسة الديكػمتخية ، كسا تع ترسيع  التعب السدمغ

( وكحلظ الرػرة ) ب ( مغ اختبار T.A.Tواالستعانة ببعس بصاقات اختبار التات ) 
 تالي:وذلظ عمى الشحػ ال الداكذ لتكسمة الجس  الشاقرة ضسغ أدوات الجراسة الكميشكية

 1) ممحق  Neurotic Perfectionism Scale الكسالية الُعرابيةمكياس  -1
 ( إعداد الباحثة

تددددددددع اإلشددددددددال  عمددددددددى عددددددددجد مددددددددغ السقدددددددداييذ العخبيددددددددة واألجشبيددددددددة إلعددددددددجاد مقيدددددددداس   
 (Frost et al . 1990 : 22مقيداس فخوسددت وآخدخون )  الكساليدة الُعردابية مثدد  :

 بأندددددهعدددددخف ، ويُ خدددددػف مدددددغ ارتكددددداب األخصددددداء يتكدددددػن مدددددغ سدددددتة مقددددداييذ فخعيدددددة : ال الدددددحي
الفذددددد  عمدددددى حيدددددُث ُيفددددددخ عمدددددى ارتكددددداب األخصددددداء  لمفدددددخد انعكددددداس ردود األفعدددددال الددددددمبية

واحتددددخام ا خددددخيغ لدددده ، ومقيدددداس السعدددداييخ الذخرددددية الددددحي  لشفدددددهأندددده تقميدددد  مددددغ احتخامدددده 
والتػقعددددات  ُيعددددخف بأندددده وضددددع الفددددخد لسعدددداييخ مختفعددددة جددددجًا يختفددددع معهددددا تػقعاتدددده وتقييسدددده ،

الػالجيدددددة التدددددي تعدددددخف عمدددددى أنهدددددا تػقعددددددات ا بددددداء السختفعدددددة فدددددي أداء أبشدددددائهع ، والسقيدددددداس 
برددددػرة كبيددددخة ، والذددددظ فددددي  ألبشدددداء أو كال سددددا  أحددددج ساالخابددددع يعشددددي نقددددج الػالددددجيغ وا بدددداء 

ا خددددددخيغ يعشددددددي ميدددددد  الفددددددخد لمذددددددعػر بالذددددددظ فددددددي جسيددددددع األحددددددجاث وعددددددجم الخضددددددا ، أمددددددا 
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ػ مقيددددداس التشطددددديع ويعشدددددي ميددددد  الفدددددخد القددددددخي لتختيدددددب وتشطددددديع كددددد  السقيددددداس الخدددددامذ فهددددد
 شيء حػله.

-Hill et al . 2004 : 80والتددي وضددعها  يدد  وآخددخون )  PIقائسددة الكساليددة 
عبدددددددارة مػزعدددددددة عمدددددددى ثسانيدددددددة أبعددددددداد و دددددددع : اال تسدددددددام باألخصددددددداء،  26( تكدددددددػن مدددددددغ 91

خدددددددخون ، والحاجددددددده والشزدددددددال مدددددددغ أجددددددد  التسيدددددددد ، والسعددددددداييخ العاليدددددددة التدددددددي يزدددددددعها ا 
 لمسػافقة ، والز ػ  الػالجية ، التأم  ، التشطيع ، التخصيط.

مقيددددددداس الكساليدددددددة الُعردددددددابية يشقددددددددع إلدددددددى سدددددددتة مقددددددداييذ فخعيدددددددة و دددددددع : السعددددددداييخ 
الذخردددددددية ، والقمدددددددق السفدددددددخ  إزاء األخصددددددداء ، والذدددددددظ فدددددددي جسيدددددددع األفعدددددددال ، والتشطددددددديع ، 

 (Luyten  et al . 2006 : 1473 – 1483)والتػقعات الػالجية ، ونقج ا باء
 2336مقيدددددداس الكساليددددددة الُعردددددددابية / يددددددخ الدددددددػية إعدددددددجاد ) سددددددامية دمحم صدددددددابخ ،  

( عبدددددارة مػزعدددددة عمدددددى أربعدددددة أبعددددداد ، البعدددددج األول ُيددددددسى السددددددتػيات  11( يتكدددددػن مدددددغ ) 
العاليددددة والسبددددالغ فيهددددا لددددألداء ويذددددس  ثددددالث مرددددادر لمكساليددددة العرددددابية و ددددع ) مددددغ الفددددخد 

ه ، ومددددددغ الفددددددخد ل،خددددددخيغ ، ومددددددغ ا خددددددخيغ لمفددددددخد ( ، أمددددددا البعددددددج الثدددددداني  ُيدددددددسى : لحاتدددددد
الخددددددػف مددددددغ الفذدددددد  ، بيشسددددددا ُيدددددددسى البعددددددج الثالددددددث : عددددددجم الخضددددددا بػجدددددده عددددددام ، والبعددددددج 

جدددداب عمددددى السقيدددداس وفددددق تقددددجيخ الخابددددع ُيدددددسى الذددددعػر بددددالشقز وعددددجم الثقددددة بددددالشفذ ، ويُ 
وتدددددددجل الجرجدددددددة السختفعدددددددة عمدددددددى ارتفدددددددا  مؤشدددددددخ  ال ( –أحياندددددددًا  –ليكدددددددخت الثالثدددددددي ) نعدددددددع 

 الكسالية العرابية لجى الفخد. 
مقيدددددددداس الكساليددددددددة لددددددددجى الفددددددددائقيغ دراسدددددددديًا بالسخحمددددددددة الثانػيددددددددة إعددددددددجاد  انترددددددددار     

( حيدددددددُث تكدددددددػن السقيددددددداس مدددددددغ ُبعدددددددج السعددددددداييخ 432-360:  2303)الدددددددديج دمحم مشردددددددػر 
لحداسددددية السفخشددددة تجددددا  الخصددددأ الذخرددددية الددددحي يتكددددػن مددددغ أربعددددة أبعدددداد فخعيددددة مثدددد  : ا

 23، السبال ددددددة فددددددي األداء، الشقددددددج الددددددحاتي ، الجقددددددة فددددددي اإلنجدددددداز ، ويقددددددع  ددددددحا البعددددددج فددددددي 
عبدددددارة ، أمدددددا البعدددددج الثددددداني باسدددددع : ُبعدددددج داف يدددددة اإلقدددددجام واالحجدددددام الددددددمػكي الدددددحي يتكدددددػن 

ػن مددددغ القددددجرة عمددددى التشطدددديع االنفعددددالي ويتكدددد بعشددددػان( عبددددارات، والبعددددج الثالددددث  03مددددغ ) 
 ستة عبارات، أما البعج الخابع بعشػان : قرػر األداء السعخفي يتكػن مغ ستة بشػد.

تكددددددػن مقيدددددداس الكساليددددددة الُعرددددددابية فددددددي البحددددددث الحددددددالي مددددددغ وُبشدددددداءًا عمددددددى ماسددددددبق 
مددددددددػزعيغ عمددددددددى ُبعددددددددجيغ  سددددددددا : التشدددددددداقس بدددددددديغ أ ددددددددجاف الفددددددددخد وقجراتدددددددده  ( عبددددددددارة  22)
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، وتتدددددددخاوح االسدددددددتجابات عدددددددغ الشجددددددداح  الخدددددددػف مدددددددغ الفذددددددد  وعدددددددجم الخضدددددددا و الذخردددددددية  
 دددددع ) مػافدددددق ، اسدددددتجابات تبدددددجأ  ثدددددالثعمدددددى عبدددددارات السقيددددداس وفدددددق مقيددددداس ليكدددددخت إلدددددى 

 محايج، معتخض ( 
 الكسالية الُعرابيةمكياس  كفاءة

 -: الكسالية الُعرابيةمقياس  التحقق مغ كفاءةخصػات 
( فخد مغ أفخاد 52عمى ) بيةمقياس الكسالية الُعرا التحقق مغ كفاءة ةعسمي ةالباحث ختأج

 :كسا يمي الكسالية الُعرابيةالعيشة وتع حداب معامالت الرجق والثبات لسقياس 
 صدق السكياس: –    

استخجمت الباحثة شخيقة التحمي  العاممي االستكذافي لسقياس الكسالية الُعرابية حيُث      
لمسقياس وتحجيج  Factorial Structure  جفت  ح  الخصػة إلي الكذ  عغ البشية العاممية

( شالب وشالبة. و استخجم التحمي  52العػام  الستسايدة  يه، وقج شبق السقياس عمي )
 Principalمفخدة ( بصخيقة السكػنات األساسية  22العاممي االستكذافي لسفخدات السقياس )

Components (PC)  لهػتميشج والتجويخ الستعامج بصخيقة الفاريسكذVarimax ،  واعتسج
عغ  Eigenvalue) ال تق  ايسة الجحر الكامغ/ القيسة السسيدة  Kaiserعمى محظ كايدر 

( . وقج أسفخ 3.03الػاحج الرحي  ( ، و استبعجت السفخدات ذات التذبعات األق  مغ )
% ( مغ ايسة  0.41فأكثخ   تفدخ ) 0.02التحمي  عغ ضهػرعامميغ  بجحر كامغ ايسته 

 : ( 0ي ) ياس. ويسكغ عخض نتائج التحمي  العاممي في الججول التالالتبايغ الكمي لمسق
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 (0ججول )
 تذبعات مفخدات مقياس الكسالية الُعرابية بعج التجويخ 

 باستخجام التحمي  العاممي االستكذافي  
 العامل                      

 السفردة
 الثاني األول

       3 8.36  
       1 8.34  
       7 8.30  
      11 8.31  
      15 8.38  
      17 8.26  
      11 8.26  
       1 8.25  
       5 8.15  
      13 8.15  
      01 8.11  
       4  8.43 
       2  8.37 
      08  8.34 
      14  8.38 
      18  8.26 
      12  8.26 
      00  8.25 
       6  8.24 
       0  8.23 
      10  8.23 
      16  8.11 

 1.13 1.80 الكيسة السسيزة
 11.34 18.16 % لمتبايؽ السفدر لكل عامل

 21.52 قيسة التبايؽ السفدر لمسكياس ككل
 

( ضهػر عامميغ : األول :  كان عجد السفخدات التى تذبعت عميه  0يتز  مغ ججول ) 
% مغ 03.05، و فدخ  حا العام   3.25إلي  3.00مفخدة امتجت تذبعاتها مغ  00
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( ، و يسكغ تدسية  حا 0.32غ الكمي السفدخ بػاسصة السقياس، وبم ت ايسته السسيدة ) التباي
 العام  فى ضػء أعمى تذبعات  التشاقس بيغ أ جاف الفخد وقجراته الذخرية  

إلي  3.00مفخدة امتجت تذبعاتها مغ  00والثانى: كان عجد السفخدات التى تذبعت عميه    
% مغ التبايغ الكمي السفدخ بػاسصة السقياس، وبم ت  00.23، وفدخ  حا العام   3.32

(، ويسكغ تدسية  حا العام  فى ضػء أعمى تذبعات   الخػف مغ 0.02ايسته السسيدة ) 
 الفذ  وعجم الخضا عغ الشجاح     

 االتداق الداخمي 
تع حددابه عدغ شخيدق إيجداد معامد  االرتبدا  بديغ ال بدارة والجرجدة الكميدة لمبعدج الدحى 

 يػض   ح  السعامالت: (2) إليه والججول التالىتشتسى 
 (2ججول )

 (52االتداق الجاخمي ل بارات مقياس الكسالية الُعرابية )ن =  
 الخؾف مؽ الفذل وعدم الرضا عؽ الشجاح التشاقض بيؽ أهداف الفرد وقدراته الذخرية

 معامل االرتباط رقؼ العبارة معامل االرتباط رقؼ العبارة
       2      3.32**        3      3.31** 
       0      3.21**        1      3.12** 
       6      3.41**       23      3.42** 
      00      3.36**       03      3.30** 
      04      3.41**       03      3.35** 
      06      3.35**       01      3.30** 
      00      3.41**       22      3.36** 

       0      3.42**        5      3.42** 
       4      3.42**        2      3.40** 
      02      3.45**       02      3.50** 
      20 3.30**       05      3.32** 

 8.81** دالة عشد                 
( أن جسيددع مفددخدات أبعدداد السقيدداس كانددت دالددة  عشددج مدددتػى 2يتزدد  مددغ جددجول )

لمسقياس، كسا تع حداب االرتبا  بديغ األبعداد الفخعيدة  والحى يؤكج االتداق الجاخمي ،  3.30
 :( 0)والجرجة الكمية لمسقياس وكانت الشتائج كسا بالججول التالي
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 (0ججول )
 ا  بيغ األبعاد الفخعية معامالت االرتب 

 الكسالية الُعرابية و الجرجة الكمية لسقياس
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية البعد

 **3.55      التشاقس بيغ أ جاف الفخد وقجراته الذخرية
 **3.60      الخػف مغ الفذ  وعجم الخضا عغ الشجاح

 8.81** دال عشد           
معامالت  كانتاد تتدق مع السقياس كك  حيث ( أن األبع0يتز  مغ ججول )

( مسا يذيخ إلى أن  شاك اتداقا 3.30( وجسيعها دالة عشج مدتػى )3.60، 3.55االرتبا  )
 بيغ جسيع أبعاد السقياس، وأنه بػجه عام صادق في اياس ما وضع لقياسه.

 ثبات السكياس: -
 (1خونباخ، والججول التالي )ام  ألفا كحدبت ايسة الثبات لمعػام  الفخعية باستخجام مع  

 يػض   ح  السعامالت:
 (1ججول )

 يػض  ثبات أبعاد مقياس الكسالية الُعرابية و السقياس كك  
 العام 

 معام  ألفا كخونباخ
 التجدئة الشرفية 
 ) سبيخمان بخاون (

 3.50 3.54 التشاقس بيغ أ جاف الفخد وقجراته الذخرية
 3.43 3.50 شجاحالخػف مغ الفذ  وعجم الخضا عغ ال

 3.50 3.55 السقياس كك 
 8.81** دال عشد        

( أن جسيع معامالت الثبات مختفعة والدحى يؤكدج ثبدات السقيداس 1يتز  مغ الججول الدابق )
األداة السدددتخجمة  وذلددظ مددغ خددالل أن ادديع معددامالت ألفددا كخونبدداخ كانددت مختفعددة، وبددحلظ فدد ن

 امها عمسيًا.سكغ استخجالثبات ويُ و  تتسيد بالرجق
( 0ممحق ) Normal Perfectionism Scaleكياس الكسالية الدؾية م -0

 إعداد الباحثة : 
(  MPSاستعانت الباحثة ببعس السقاييذ مث  مقياس الكسالية متعجد األبعاد )          

Multi-dimensional Perfectionism Scale   ( :إعجادHewitt & Flett , 1991 )



 

 

 

 ) 030) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

، والتػجه نحػ ا خخيغ   Self – orientedعاد  ع : التػجه الحاتي ويتكػن مغ ثالث أب
Other – oriented  والتػجه االجتساعي ،Social oriented  ( عبارة ، 12يتكػن مغ )

وتتجرج االستجابة وفق مقياس ليكخت الدباعي لدبعة استجابات تبجأ بسػافق ججًا وتشتهي 
 بأرفس ججًا.
 Slaney , et al)إعجاد   APS-R Almost Perfect Scale – Revised)مقياس  ) 

عبارة مػزعيغ عمى ثالث مقاييذ فخعية  ع:  20يتكػن مغ  (130-145 : 2001.
 (4ويذس ) Standards( عبارة، ومقياس السعاييخ 02وتذس  )  Discrepancyالتشاقس 

تجاباتهع ( عبارات، مػزعة اس2وتذس  ) orderعبارات، والسقياس الثالث باسع التختيب (
(  4( الحي ُيذيخ لمسػافقة القػية وصػاًل لخقع )0عمى مجرج ليكخت الدباعي الحي يبجأ مغ )

 الحي ُيذيخ لمخفس بقػة . 
( ووضعػا ثالث MPS( السصػر لقياس الكسالية ) Flett & Hewitt .2002 : 31مقياس )

  Parental factorsفئات لمعػام  السدهسة في حجوث الكسالية و ع : العػام  الػالجية 
مث   Self-factorsوالعػام  الحاتية   Environment pressuresوالز ػ  البيئية 

السداج ، واحتياجات اإلنجاز، ونسط التعمق ، حيُث أوضحػا أن الكسالية مفهػم يتكػن مغ 
يدعى  يالت ي  سالية التػافقيةمفاييع بعزها يختبط بالتػافق، والبعس ا خخ ال تػافقي، فالك

تقجيخ الحات ، أما الفخد مغ خاللها لمػصػل لسعاييخ واق ية تقػد لإلحداس بالخضا ، وحدغ 
تػافقية فهي مي  الفخد لػضع معاييخ عالية ججًا وُيرب  الفخد ُمحا  بالسخاوف الكسالية الال

 والفذ  والقمق.
د ( اشتس  عمى أربعة أبعا131 – 104:  2303 )مقياس دعاء إبخاييع عبج الال     

رئيدية و ع : السعاييخ السختفعة لألداء ، والحاجه لالستحدان ، والحداسية لمشقج ، واألفكار 
 يخ مػافق ( بتقجيخ  –أحيانًا  –يغ ثالث  ع ) مػافقبالػسػاسية ، وتتجرج االستجابات 

 ( .  0-2-0درجات ) 
( 024-001: 2304)مقياس الشدعة نحػ الكسال إعجاد : انترار  اشع ونزال نجيب    

يقيذ الشدعة نحػ الكسال عمى ثالث مجاالت  ع: السعاييخ الستعمقة بالحات ، والسعاييخ 
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( عبارة   13الستعمقة با خخيغ ، وأخيخًا معاييخ مفخوضة مغ البيئة االجتساعية مػزعيغ عمى )
 ( عبارة لمسجال الثالث.02( لمثاني ، و)00( عبارة في السجال األول ، و)02مشهع ) 

 (255-231:  2304)س الكسالية الدػية لجى شالبات الجامعة إعجاد  سار  دمحم سيج مقيا  
( مػق  مػزعة عمى ثالث أبعاد، البعج األول بعشػان : الكسالية 03حيث تع صيا ة عجد )

الكسالية بالتػجيه مغ ا خخيغ وتتكػن   :( عبارات، والبعج الثاني بعشػان03السػجهة  ذاتيًا )
(  03، أما البعج الثالث بعشػان : الكسالية السكتدبة اجتساعيُا وتتكػن مغ )( عبارات03مغ )

ج ( لك  مػق ، وتتجرج الجرجات عمى  ح  -ب-عبارات، وتتخاوح االستجابات بيغ ) أ
(، حيث تجل الجرجة السختفعة عمى السقياس الرتفا  مدتػى 0-2-0االستجابات مغ )

 كذ أيزًا.الكسالية الدػية لجى شمبة الجامعة والع
( عبارة  مػزعيغ عمى ثالث 21تكػن مقياس الكسالية الدػية في البحث الحالي مغ )     

ج  التسيد ، الكفاح االيجابي مغ أأبعاد ُ ع: تشاسب األ جاف مع قجرات الفخد الذخرية، 
، وتتخاوح االستجابات عمى عبارات السقياس وفق ت الفخداالذعػر بالخضا والفخخ نحػ انجاز 

 س ليكخت إلى ثالث استجابات تبجأ  ع ) مػافق ، محايج ، معتخض (مقيا
 التحقق مؽ كفاءة مكياس الكسالية الدؾية

( فخد مغ أفخاد 52مقياس الكسالية الُعرابية عمى ) التحقق مغ كفاءةأجخت الباحثة عسمية 
 :كسا يميالعيشة وتع حداب معامالت الرجق والثبات لسقياس الكسالية الُعرابية 

 حميل العاممي االستكذافى لسفردات مكياس الكسالية الدؾية الت
      صدق السكياس : -

استخجمت الباحثة شخيقة التحمي  العاممي االستكذافي لسقياس الكسالية الدػية حيُث     
لمسقياس وتحجيج  Factorial Structure  جفت  ح  الخصػة إلي الكذ  عغ البشية العاممية

( شالب وشالبة. واستخجم التحمي  52، وقج شبق االختبار عمي )العػام  الستسايدة  يه
 Principalمفخدة ( بصخيقة السكػنات األساسية  21العاممي االستكذافي لسفخدات السقياس ) 

Components (PC)  لهػتميشج والتجويخ الستعامج بصخيقة الفاريسكذVarimax  واعتسج ،
عغ  Eigenvalueر الكامغ/ القيسة السسيدة ) ال تق  ايسة الجح Kaiserعمى محظ كايدر 

( . وقج أسفخ 3.03الػاحج الرحي  ( ، واستبعجت السفخدات ذات التذبعات األق  مغ )
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% ( مغ ايسة 00.26   تفدخ ) 0.42التحمي  عغ ضهػر ثالث عػام   بجحر كامغ ايسته 
 : ( 2ي ) التالالتبايغ الكمي لمسقياس . ويسكغ عخض نتائج التحمي  العاممي في الججول 

 (2ججول )
 تذبعات مفخدات مقياس الكسالية الدػية  بعج التجويخ باستخجام التحمي  العاممي االستكذافي  

 العامل                                           
 السفردة 

 الثالث الثاني األول

18 8.42   
11 8.42   
14 8.41   
5 8.41   
1 8.30   
00 8.30   
2 8.16   
17 8.13   
6  8.41  
3  8.48  
11  8.37  
08  8.34  
0  8.31  
01  8.22  
12  8.22  
15  8.20  
13   8.37 
01   8.35 
4   8.25 
16   8.16 
10   8.20 
1   .8.21 
7   8.17 
02   8.14 

 1.53 0.80 2.06 الكيسة السسيزة
 7.01 11.30 10.62 % لمتبايؽ السفدر لكل عامل

 11.37                                             قيسة التبايؽ السفدر لمسكياس ككل   

( ضهػر ثالثة عػام : األول:  كان عجد السفخدات التى تذبعت عميه  2يتز  مغ ججول )
% مغ التبايغ 02.51، وفدخ  حا العام   3.31إلي  3.02مفخدات امتجت تذبعاتها مغ  5
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( ، ويسكغ تدسية  حا العام  1.25) الكمي السفدخ بػاسصة السقياس ، وبم ت ايسته السسيدة 
 فى ضػء أعمى تذبعات  . تشاسب األ جاف مع قجرات الفخد الذخرية    .

 3.12مفخدات امتجت تذبعاتها مغ  5والثانى : كان عجد السفخدات التى تذبعت عميه    
% مغ التبايغ الكمي السفدخ بػاسصة السقياس،  00.22، وفدخ  حا العام   3.30إلي 

( ، ويسكغ تدسية  حا العام  فى ضػء أعمى تذبعات   الكفاح  2.32ايسته السسيدة ) وبم ت 
 االيجابي مغ اج  التسيد    .

 3.05مفخدات امتجت تذبعاتها مغ  5والثالث :  كان عجد السفخدات التى تذبعت عميه     
، وبم ت % مغ التبايغ الكمي السفدخ بػاسصة السقياس 6.20، وفدخ  حا العام   3.26إلي 

( ويسكغ تدسية  حا العام  فى ضػء أعمى تذبعات   الذعػر بالخضا  0.42ايسته السسيدة )
 والفخخ نحػ انجازت الفخد 
 : الكسالية الدؾيةاالتداق الداخمى لسكياس 

تع حددابه عدغ شخيدق إيجداد معامد  االرتبدا  بديغ ال بدارة والجرجدة الكميدة لمبعدج الدحى 
 يػض   ح  السعامالت: ( 3)  تشتسى إليه والججول التالى

 (  3ججول ) 
 (52)ن =  االتداق الجاخمي ل بارات مقياس الكسالية الدػية

 الذعػر بالخضا والفخخ نحػ انجازت الفخد الكفاح االيجابي مغ اج  التسيد  تشاسب األ جاف مع قجرات الفخد الذخرية
 معام  االرتبا  ع ال بارةرق معام  االرتبا  رقع ال بارة معام  االرتبا  رقع ال بارة

03 3.42** 5 3.42** 02 3.11** 
00 3.42** 2 3.40** 20 3.23** 
03 3.45** 00 3.50** 3 3.12** 
4 3.35** 23 3.14** 05 3.44** 
0 3.31** 2 3.15** 02 3.26** 
22 3.35** 20 3.20** 0 3.43** 
1 3.43** 01 3.33** 6 3.16** 
06 3.23** 04 3.43** 21 3.23** 

 8.81** دالة عشد                                    
،  و   3.30( أن جسيع مفخدات أبعاد السقياس كانت دالة  عشج مدتػى 3يتز  مغ ججول )

الحى يؤكج االتداق الجاخمي لمسقيداس، كسدا تدع حدداب االرتبدا  بديغ األبعداد الفخعيدة و الجرجدة 
 :( 4)  ا بالججول التاليالكمية لمسقياس و كانت الشتائج كس
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 ( 4ججول )

 (52) ن =   يػض  االتداق الجاخمى لسقياس الكسالية الدػية
 معامل االرتباط  البعد

 8.63** تشاسب األهداف مع قدرات الفرد الذخرية
 8.61** الكفاح االيجابي مؽ اجل التسيز 

 8.66** الذعؾر بالرضا والفخر نحؾ انجازت الفرد
 8.81** دالة عشد                           

( أن األبعاد تتدق مع السقياس كك  حيث تتخاوح معامالت 4يتز  مغ ججول )
( مسا يذيخ إلى أن 3.30( وجسيعها دالة عشج مدتػى )3.55  - 3.50االرتبا  بيغ: )

  شاك اتداقا بيغ جسيع أبعاد السقياس ، وأنه بػجه عام صادق في اياس ما وضع لقياسه.
 السكياس: ثبات -

حدبت ايسة الثبات لمعػام  الفخعية باستخجام معام  ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية،  
 يػض   ح  السعامالت : ( 5ي ) جول التالوالج

 ( 5ججول )
 يػض  ثبات أبعاد مقياس الكسالية الدػية والسقياس كك 

 التجزئة الشرفية  معامل ألفا كرونباخ العامل
 ) سبيرمان براون (

 8.61 8.64 شاسب األهداف مع قدرات الفرد الذخريةت
 8.62 8.65  الكفاح االيجابي مؽ اجل التسيز

 8.56 8.60 الذعؾر بالرضا والفخر نحؾ انجازت الفرد
 8.64 8.67 السكياس ككل

( أن جسيع معامالت الثبات مختفعة والدحى يؤكدج ثبدات السقيداس 5يتز  مغ الججول الدابق )
، و بدحلظ فد ن  كانت مختفعدة والتجدئة الشرفية ايع معامالت ألفا كخونباخ وذلظ مغ خالل أن

 .األداة السدتخجمة تتسيد بالرجق و الثبات و يسكغ استخجامها عمسياً 
( إعداد 1)ممحق رقؼ  Chronic fatigue syndromeمكياس متالزمة التعب السزمؽ 

     الباحثة 
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  Check listمقياس شجة التعب ُتقاس بقائسة استعانت الباحثة ببعس السقاييذ مث        
تتحجد في أربعة جػانب و ع : خبخة الذعػر بالتعب ، وانخفاض مدتػى األنذصة الجدسية ، 

 (Vercoulen, et al . 1994 : 383 – 392)وانخفاض دوافع الفخد ، وانخفاض التخكيد 
أبعاد و ع : البعج  ثالحي يهتع بقياس ثال  Severity of fatigueمقياس شجة التعب و    

عبارة وتتجراوح االستجابة  00الجدسي ، البعج السعخفي ، ُبعج الػضائ  الشفدية ، يتكػن مغ 
بيغ ثالث استجابات وفق مقياس ليكخت، ومغ أمثمة ال بارات:    لجيظ صعػبة في 

 ( Valero et al . 2013 : 1061-1067التخكيد. ) 
   Check Listالسدمغ في صػرة قائسة أعخاضمتالزمة التعب مقياس صسست الباحثة 

بيغ األعخاض الجدسية، والح شية، والذعػر  عبارة بسثابة أعخاض تتشػ ( 21تتكػن مغ )
أعاني مشح ) كانت:باالجهاد والقجرة عمى االستخخاء، كسا أن االستجابات عمى  ح  األعخاض 

سبب شبي، ال أعاني أعاني مغ فتخة قريخة وبجون شهػر وبجون سبب شبي،  3أكثخ مغ 
 ( مصمقًا 

 :متالزمة التعب السزمؽخظؾات التحقق مؽ كفاءة مكياس 
( فخد مغ 52عمى ) متالزمة التعب السدمغمقياس  التحقق مغ كفاءةأجخت الباحثة عسمية 

بالصخق  متالزمة التعب السدمغأفخاد العيشة وتع حداب معامالت الرجق والثبات لسقياس 
 ا تية:

 ؾمترية لسكياس متالزمة التعب السزمؽ:الخرائص الديك
ي تع حداب معامالت االرتبدا  بديغ ال بدارات والجرجدة الكميدة لمسقيداس والجدجول التدال

 يػض   ح  السعامالت : ( 6) 
 (  6ججول )

 يػض  معامالت االرتبا  بيغ السفخدات 
 (52و الجرجة الكمية لسقياس متالزمة التعب السدمغ ) ن= 

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية  العبارة رتباط بالدرجة الكمية معامل اال  العبارة
0 3.15** 00 3.23** 
2 3.22** 01 3.20** 
0 3.23** 02 3.22** 
1 3.25** 03 3.23** 
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 معامل االرتباط بالدرجة الكمية  العبارة رتباط بالدرجة الكمية معامل اال  العبارة
2 3.33** 04 3.26** 
3 3.11** 05 3.20** 
4 3.10** 06 3.21** 
5 3.15** 23 3.25** 
6 3.26** 20 3.30** 
03 3.23** 22 3.20** 
00 3.11** 20 3.24** 
02 3.15** 21 3.32** 

 8.81** دال عشد              
سفدددخدات  بالجرجدددة الكميدددة اليتزددد  مدددغ الجدددجول الددددابق أن جسيدددع معدددامالت ارتبدددا  

 له. تشتسي السقياس( مسا يجل عمى أن جسيع عبارات  3.30دالة عشج مدتػى )  لمسقياس
 زمؽثبات مكياس متالزمة التعب الس -0

 بصدخيقتيغ  سدا: شخيقددة ألفدا كخونبداخ و شخيقددة السقيداسبحدداب ثبددات  ةالباحثد تقامد
 يػض  معامالت الثبات: (03التجدئة الشرفية والججول التالي )

 ( 03ججول )
 (52يػض  معاممى الثبات لسقياس متالزمة التعب السدمغ ) ن= 

 التجزئة الشرفية ) سبيرمان براون ( معامل ألفا كرونباخ
3.55 3.50 

مقيدداس و الددحى يؤكددج ثبددات  غيالثبددات مددختفع يأن معددامم (03)  يتزدد  مددغ الجددجول الدددابق 
 متالزمة التعب السدمغ.

 ثانيا  : األدوات الكميشكية 
 :( إعداد الباحثة 2استسارة الحالة الكميشكية )ممحق  -1
قامدددددددددت الباحثدددددددددة بددددددددداإلشال  عمدددددددددى بعدددددددددس االسدددددددددتسارات الكميشكيدددددددددة مثددددددددد  ) صدددددددددالح      

( و) إيسدددددددددان فدددددددددػزي سدددددددددعيج،  2333( و) آمدددددددددال عبدددددددددج الددددددددددسيع باضدددددددددة،  0653يسدددددددددخ مخ
( وقدددددج اسدددددتفادت الباحثدددددة مدددددغ  دددددح  االسدددددتسارات إلعدددددجاد اسدددددتسارة الجراسدددددة الحاليدددددة  2332

 بحيث تتشاسب مع شبيعة العيشة وأ جاف الجراسة.
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ت تذددددددس  اسدددددددتسارة دراسددددددة الحالدددددددة الكميشكيدددددددة مجسػعددددددة مدددددددغ البيانددددددات مثددددددد  )البياندددددددا      
األوليدددددددة، الحالدددددددة االجتساعيدددددددة، الهػايدددددددات السفزدددددددمة، العدددددددادات السحببدددددددة و يدددددددخ السحببدددددددة، 
السشدددددددداخ االجتسدددددددداعي، السدددددددددتػى االقترددددددددادي واالجتسدددددددداعي والثقددددددددافي، الجانددددددددب السهشددددددددي، 
التددددداريب الصبدددددي لمحالدددددة، تددددداريب الحيددددداة، ديشاميدددددات الذخردددددية، األحدددددالم الستكدددددخرة والحجيثدددددة 

 طا خ واألعخاض األخخى ( ، انصباعات الباحثة عمى الس
 : ) T.A.Tاختبار تفهع السػضػ  )  -2

يعتبدددددخ اختبدددددار تفهدددددع السػضدددددػ  ) التدددددات ( مدددددغ أكثدددددخ االختبدددددارات االسدددددقاشية التدددددي تدددددداعج 
البدددداحثيغ فددددي جسددددع السعمػمددددات بصددددخق  يددددخ مباشددددخة ، والهددددجف مشدددده الكذدددد  عددددغ الددددجوافع 

ت التدددددددي يحددددددداول الفدددددددخد واضهدددددددار الشدعددددددداواالنفعددددددداالت وأندددددددػا  الردددددددخا  لدددددددجى السفحدددددددػص، 
إخفاؤ ددددددا حتددددددى عددددددغ نفددددددده فددددددي بعددددددس األحيددددددان، ويددددددخفس أن ُيعمشهددددددا، فهددددددي رابددددددات ال 

 شعػرية.
اسدددددتخجمت الباحثدددددة بعدددددس بصاقدددددات اختبدددددار التدددددات التدددددي تتشاسدددددب مدددددع  دددددجف الجراسدددددة     

 2،  1،  0، ف ن  0، ص ر  2،  0) أرقددددددددامهعو وسددددددددغ وجددددددددشذ السفحددددددددػص ، الحاليددددددددة 
، ن  03،  6، ف ن  6، ص ر  5، ف ن  5، ص ر  4، ف ن  3، ف ن 

( ) لددددددددددددددددددػيذ كامدددددددددددددددددد  مميكددددددددددددددددددة ،  06،  05، ف ن  04، ص ر  01،  00، ر ن  02
0664  :353) 
لتكسمدددددددة الجسددددددد  تدددددددأليف: جػزيدددددددف م. سددددددداكذ ، تعخيدددددددب: أحسدددددددج  اختبارالدددددددداكذ -0

 عبج العديد سالمة
 (  2) ممحق تعجي : إيسان فػزي شا يغ 

االسددددقاشية المفطيددددة التددددي ُيعددددخض فيهددددا عمددددى  ُيعتبددددخ اختبددددار الددددداكذ أحددددج االختبددددارات
مجسػعددة مددغ ال بددارات الشاقرددة وُيصمددب مشدده أن يدددتكس   ددح  ال بددارات بكمسددة أو  صالسفحددػ 

جسمة بحيث تشتهي الجسمة ب بارة مفيجة ، وقج اسدتعانت الباحثدة بالردػرة ) ب ( و دي الردػرة 
أنثددى ، تكددػن االختبددار الحاليددة سددة األنثػيددة حيددُث أن الحالددة الكميشكيددة التددي تتصبددق عميهددا الجرا

بعددج األسددخة ، الحيدداة الجشدددية ، العالقددات ( ُجسمددة تػزعددت عمددى أربعددة أبعدداد و ددع ) 33مددغ )
االجتساعية ، ديشاميات الذخرية ( وتػزعت عبارات االختبار عمى األبعاد الدابقة كالتدالي ، 

حدػص نحدػ األم و األب عبدارة تكذد  عدغ اتجا دات السف 02ُبعج األسخة: يتزسغ  حا الجدء 
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، 24، 13، 11، 12، 00، 26، 24، 03، 01، 02، 0و األسخة كك . و ال بارات  دي:) 
عبددددارات تكذدددد  عددددغ اتجا ددددات السفحددددػص نحددددػ  5( ، ُبعددددج الحيدددداة الجشدددددية: ويتزددددسغ 26

، 22، 00، 03الجددشذ ا خددخ ، ونحددػ العالقددات الجشدددية، والتػجدده الجشدددي  ددي ال بددارات: )
23 ،13 ،10 ،22 ،23.) 

عبدارة تددتصمع اتجا دات السفحدػص تجدا  03ُبعج العالقات االجتساعية: يتكػن  حا الجددء مدغ 
األصجقاء والسعارف، و الدمالء في الجراسة أو العس ، الخؤساء أو السذخفيغ عمدى السفحدػص 

، 1فددي الجراسددة أو العسدد ، السخؤسدديغ أو مددغ يذددخف السفحددػص عمدديهع.  ددح  ال بددارات  ددي: )
3 ،5 ،00، 06 ،20 ،22 ،20 ،25 ،01 ،03 ،10 ،15 ،20 ،20 ،25.) 

عبدددارة ت صدددي مدددجى واسدددعًا مدددغ  21ُبعدددج ديشاميدددات الذخردددية: أمدددا  دددحا الجددددء فيتزدددسغ 
خردائز الذخرددية وسددساتها السسيددة كالسخدداوف ومذدداعخ الدحنب واأل ددجاف و الصسػحددات و 

، 02، 6، 4، 2، 0 ،2االتجا ات نحدػ الساضدي والحاضدخ والسددتقب .  دح  ال بدارات  دي: )
04 ،05 ،23 ،21 ،03 ،02 ،00 ،02 ،04 ،05 ،06 ،12 ،14 ،16 ،23 ،22 ،
21 ،33.) 

 نتائج الدراسة:
 لفرض األوللتحقق مؽ صحة انتائج ا -1

يشز الفخض عمى   تػجج عالقة ارتباشية بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الكسالية  
 التعب السدمغ  .الُعرابية ودرجاتهع عمي مقياس زممة أعخاض 

لمتحقددق مددغ   ددحا الفددخض قامددت الباحثددة بحددداب معامدد  ارتبددا  بيخسددػن بدديغ أبعدداد الكساليددة 
 : (00ي )نت الشتائج كسا بالججول التالزممة أعخاض التعب السدمغ وكاو  الُعرابية

 (00ججول )
 وزممة أعخاض التعب السدمغ يػض  معامالت االرتبا  بيغ أبعاد الكسالية الُعرابية 

زممة أعراض التعب السزمؽبمعامل االرتباط  الكسالية العرابية  
 3.10** التشاقس بيغ أ جاف الفخد وقجراته الذخرية
 3.10** الخػف مغ الفذ  وعجم الخضا عغ الشجاح

 8.24** الدرجة الكمية

8.81** دال عشد                          
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بددديغ أبعددداد  3.30دالدددة عشدددج مددددتػى  ةمػجبددد ةيتزددد  مدددغ الجدددجول أنددده تػجدددج عالقدددة ارتباشيددد
 زممة أعخاض التعب السدمغ.و الكسالية الُعرابية 

 الثانى :الفرض التحقق مؽ صحة نتائج  -0
يددشز الفددخض عمددى   تػجددج عالقددة ارتباشيددة بدديغ درجددات أفددخاد العيشددة عمددى مقيدداس الكساليددة  

 الدػية ودرجاتهع عمي مقياس زممة أعخاض التعب السدمغ.   .
الكساليددة  ددحا الفددخض قامددت الباحثددة بحددداب معامدد  ارتبددا  بيخسددػن بدديغ أبعدداد  لمتحقددق مددغ 

 : (02ي )نت الشتائج كسا بالججول التالو كا الدػية
(02ججول )   

 وزممة أعخاض التعب السدمغ الدػي يػض  معامالت االرتبا  بيغ أبعاد الكسالية  
زممة أعراض التعب السزمؽبمعامل االرتباط  الكسالية الدؾية  

**3.04- تشاسب األ جاف مع قجرات الفخد الذخرية  
**3.06-  الكفاح االيجابي مغ اج  التسيد  

**3.03- الذعػر بالخضا والفخخ نحػ انجازت الفخد  
**3.22- الجرجة الكمية  

8.81** دال عشد                      
بدديغ أبعدداد  3.30دددية و دالددة عشددج مدددتػى كيتزدد  مددغ الجددجول أندده تػجددج عالقددة ارتباشيدده ع

 .الكسالية الدػية وزممة أعخاض التعب السدمغ
 الثالث :الفرض  التحقق مؽ صحة نتائج -1

تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات أفخاد العيشة مغ يشز الفخض عمى:   .4
 الحكػر واإلناث عمى مقياس الكسالية الُعرابية في اتجا  اإلناث.

احثة بحداب الستػسصات واالنحخافات الس يارية ألبعاد ولمتحقق مغ  حا الفخض قامت الب
الكسالية الُعرابية، والجرجة الكمية  لك  مغ الحكػر واإلناث، وكحلظ حداب ايع   ت   

 : ( 00ي )و كانت الشتائج كسا بالججول التال
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 ( 11جدول )

  الكسالية الُعرابيةيؾضح الفروق بيؽ الذكؾر واإلناث فى أبعاد 
 مدتؾى الداللة قيسة ت ع م ن الشؾع البعد

التشاقس بيغ أ جاف الفخد 
 وقجراته الذخرية

 0.60 06.13 030 ذكػر
  يخ دالة 0.00

 1.26 23.02 064 إناث

الخػف مغ الفذ  وعجم 
 الخضا عغ الشجاح

 0.62 06.25 030 ذكػر
  يخ دالة 0.35

 1.20 06.52 064 إناث

 السجسػ 
 

 4.30 05.41 030 ذكػر
  يخ دالة 0.03

 5.12 13.30 064 إناث

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث فى ال  يتز  مغ الججول الدابق أنه 
  يخ و ى 0.00بعج التشاقس بيغ أ جاف الفخد وقجراته الذخرية حيث كانت ايسة  ت  = 

اث فى بعج الخػف مغ ، وال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلندالة إحرائياً 
و ى  يخ دالة إحرائيًا،   0.35الفذ  وعجم الخضا عغ الشجاح حيث كانت ايسة  ت  = 

كسا ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث فى الكسالية الُعرابية كك   
 و ى  يخ دالة إحرائيًا . 0.03حيث كانت ايسة  ت  = 

 :رابعالالفرض التحقق مؽ صحة نتائج  -2
عمى : تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ  الفخض يشز 

 .الدػيةالحكػر ومتػسصات درجات أفخاد العيشة مغ اإلناث عمى مقياس الكسالية 
االنحخافات الس يارية ألبعاد بحداب الستػسصات و  ةالباحث تلمتحقق مغ  حا الفخض قامو 

انت كحلظ حداب ايع   ت   و ك، و اإلناثجرجة الكمية  لك  مغ الحكػر و ال، و الكسالية الدػية
 :( 01ي ) الشتائج كسا بالججول التال
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 ( 01ججول )
  الكسالية الدػيةيػض  الفخوق بيغ الحكػر واإلناث فى أبعاد 

 مدتؾى الداللة قيسة ت ع م ن الشؾع البعد
تشاسب األ جاف مع قجرات الفخد 

 الذخرية
 2.32 06.62 030 ذكػر

  يخ دالة 3.03
 2.41 06.52 064 إناث

 2.50 23.20 030 ذكػر  الكفاح االيجابي مغ اج  التسيد
  يخ دالة 3.45

 2.14 23.25 064 إناث
الذعػر بالخضا والفخخ نحػ 

 انجازت الفخد
 2.60 06.06 030 ذكػر

  يخ دالة 3.33
 0.34 06.04 064 إناث

 السجسػ 
 

 3.31 26.54 030 ذكػر
  يخ دالة 3.12

 3.42 26.23 064 إناث

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث فى يتز  مغ الججول الدابق أنه 
و ى  يخ  3.03بعج تشاسب األ جاف مع قجرات الفخد الذخرية حيث كانت ايسة  ت  = 

حكػر واإلناث فى بعج الكفاح دالة إحرائيًا ، وال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ال
و ى  يخ دالة إحرائيًا، وال تػجج  3.45االيجابي مغ اج  التسيد حيث كانت ايسة  ت  = 

فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث فى بعج الذعػر بالخضا والفخخ نحػ انجازت 
خوق ذات و ى  يخ دالة إحرائيًا،  كسا ال تػجج ف 3.33الفخد حيث كانت ايسة  ت  = 

داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث فى الكسالية الدػية كك   حيث كانت ايسة  ت  = 
 و ى  يخ دالة إحرائيًا . 3.12

 :الخامسالفرض التحقق مؽ صحة نتائج  -
:  تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ عمى الفخض يشز 

عيشة مغ اإلناث عمى مقياس زممة أعخاض التعب الحكػر ومتػسصات درجات أفخاد ال
 السدمغ.

بحداب الستػسصات و االنحخافات الس يارية لدممة  ةالباحث تو لمتحقق مغ  حا الفخض قام
كانت الشتائج كحلظ حداب ايع   ت   و اإلناث ، و أعخاض التعب السدمغ، لك  مغ الحكػر و 

 : (02ي )كسا بالججول التال
  



 

 

 

 ) 040) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 
 ( 02ججول )

 الفخوق بيغ الحكػر واإلناث فى زممة أعخاض التعب السدمغيػض  
 مدتؾى الداللة قيسة ت ع م ن الشؾع السكياس

زممة أعخاض التعب 
 السدمغ

 2.03 13.06 030 ذكػر
 3.32دالة عشج  2.26

 03.20 12.33 064 إناث

فى زممة  يتز  مغ الججول الدابق أنه تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث
عشج مدتػى  و ى دالة إحرائياً  2.26أعخاض التعب السدمغ حيث كانت ايسة  ت  = 

 . اإلناث في اتجا  3.32
   ُالؾصفية الشتائجوتفدير شاقذة م: 

الدددددحي يدددددشز عمدددددى أن أكدددددجت الشتدددددائج اإلحردددددائية صدددددحة الفدددددخض األول لمجراسدددددة          
ى مقيدددددداس الكساليددددددة الُعرددددددابية   تػجددددددج عالقددددددة ارتباشيددددددة بدددددديغ درجددددددات أفددددددخاد العيشددددددة عمدددددد

ودرجددددددداتهع عمدددددددي مقيددددددداس زممدددددددة أعدددددددخاض التعدددددددب السددددددددمغ  حيدددددددُث أشدددددددارت الجراسدددددددات أن 
السشتذددددددخة الكساليددددددة الُعرددددددابية تددددددختبط بالعجيددددددج مددددددغ السذددددددكالت واالضددددددصخابات واألعددددددخاض 

أشدددددارت الرتبددددا  الكساليدددددة  التددددي Kirsh, 1998بستالزمددددة التعددددب السددددددمغ مثدددد  دراسددددة 
مدددددغ السذددددددكالت الشفدددددددية ، واضدددددصخابات ال ددددددحاء ، وكدددددحلظ اتفقددددددت نتيجددددددة الُعردددددابية بعددددددجد 

، ودراسددددددة  2336، وسددددددامية دمحم صدددددابخ .  Paul, 1999الفدددددخض األول مدددددع دراسددددددة 
May , 2012  ودراسددةKempek , 2012  لسددا تتصمبدده ، ولعدد   ددحا األمددخ مشصقددي

ػحاتدددددده الكساليددددددة الُعرددددددابية مددددددغ مجهددددددػد يقددددددػم بدددددده الفددددددخد فددددددي وضددددددع أ ددددددجاف تتجدددددداوز شس
و مكاناتدددده الحقيقيددددة مسددددا يجفعدددده لمذددددظ الددددجائع فددددي نفددددده وا خددددخيغ ووضددددع تقييسددددات سددددمبية 
لحاتددددده ، باإلضدددددافة لػضدددددعه معددددداييخ عاليدددددة يردددددعب عميددددده الػصدددددػل لهدددددا ، مسدددددا قدددددج يدددددؤدي 
بدددده لكثيددددخ مدددددغ السذددددكالت التدددددي تتعمددددق بددددالتفكيخ واالنفعددددداالت والشددددػم والت حيدددددة مسددددا ُيددددددبب 

و األعددددخاض السخضددددية وذلددددظ لحخصدددده الذددددجيج شددددػال الػقددددت لدددده كثيددددخ مددددغ االضددددصخابات أ
 عمى عجم ارتكاب األخصاء و ػ ما يتشافى مع شبيعتشا البذخية.

جددددددداء الفدددددددخض الثددددددداني فدددددددي الجراسدددددددة الحاليدددددددة مؤكدددددددجًا عمدددددددى وجدددددددػد عالقدددددددة ارتباشيدددددددة     
عكدددددددية بدددددديغ كدددددداًل مددددددغ الكساليددددددة الدددددددػية ومتالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ و ددددددي أيزددددددًا عالقددددددة 

، فالكساليددددددددة الُعرددددددددابية  ددددددددي الػجدددددددده ا خددددددددخ ضددددددددػء نتيجددددددددة الفددددددددخض األول مشصقيددددددددة فددددددددي
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( ارتبددددددا  الكساليددددددة الدددددددػية 0663 ، لمكساليددددددة الدددددددػية حيددددددُث أكددددددجت دراسددددددة )آمددددددال باضددددددة
 Enns ., & cox ., et alودراسددة ) بسدددتػيات أعمددى لمصسددػح وداف يددة اإلنجدداز ، 

كددددددحلظ دراسددددددة ) عسدددددداد ( التددددددي أكددددددجت عمددددددى شددددددعػر الفددددددخد بالخضددددددا والدددددددعادة ، و 2002.
التددددددي أكددددددجت عمددددددى ارتفددددددا  الثقددددددة بددددددالشفذ لددددددجى الكسددددددالييغ األسددددددػياء ، (  2300متددددددػلي ، 

ومعشدددددددى  دددددددحا أن ذوي الكساليدددددددة الددددددددػية أقدددددددخب لألشدددددددخاص األسدددددددػياء ، ومعشدددددددى  دددددددحا أن 
األعسدددددال عمدددددى الػجددددده الردددددحي  الدددددحيغ يددددددتصيعػن أداؤ  فدددددي ضدددددػء أقردددددى الستددددداح مدددددغ 

والشفدددددددددية ، ولكددددددددغ دون أن يشقمددددددددب  ددددددددحا الضددددددددصخاب أو  اإلمكانددددددددات الساديددددددددة والذخرددددددددية
 أعخاض ضا صة تؤثخ عمى حياتهع الذخرية.

أمددددددا  يسددددددا يخددددددز الفددددددخوض الثالددددددث والخابددددددع والخددددددامذ فا تسددددددت الجراسددددددة الحاليددددددة بسعخفددددددة 
فددددددي مت يددددددخات الجراسددددددة ) الكساليددددددة الُعرددددددابية ، والكساليددددددة الفددددددخوق بدددددديغ الددددددحكػر واإلندددددداث 

السدددددمغ ( حيددددُث أن الجراسددددات فددددي  ددددحا السجددددال كانددددت قاصددددخة  الدددددػية ، ومتالزمددددة التعددددب
( أن الصفدددد  األول  Elliot , 1999عمددددى تحجيددددج بشيددددة السفهددددػم ، فأشددددارت دراسددددة ) 

ب دددددس الشطدددددخ عدددددغ جشدددددده  دددددػ األكثدددددخ ُعخضدددددة الرتفدددددا  مددددددتػى الكساليدددددة لجيددددده ، وأكدددددجت 
إلنددداث أكثدددخ ( عمدددى ارتفدددا  مؤشدددخ الكساليدددة الُعردددابية لدددجى ا(Waller , 2007  دراسدددة

مدددددغ الدددددحكػر ، ولكدددددغ جددددداءت الجراسدددددات الكميشكيدددددة لتؤكدددددج أن الكساليدددددة السخضدددددية تديدددددج لدددددجى 
( ، وكددددددددددددددددددحلظ دراسددددددددددددددددددة  2303الستفددددددددددددددددددػقيغ مددددددددددددددددددغ الجشددددددددددددددددددديغ ) نددددددددددددددددددػر  إبددددددددددددددددددخاييع ، 

(Kornblum,M.& Ainley. 2005)  . بيشسددددا أكددددجت دراسددددة ) سددددساح أحسددددج الددددحيب
، جى اإلنددددداث أكثدددددخ مدددددغ الدددددحكػر( عمدددددى ارتفدددددا  مؤشدددددخ متالزمدددددة التعدددددب السددددددمغ لددددد 2336

، ولعددددد  تزدددددارب نتدددددائج الجراسدددددات بددددديغ وجددددددػد (2302. وكدددددحلظ دراسدددددة ) يػسددددد  قدددددجوري 
فددددخوق بدددديغ الددددحكػر واإلندددداث فددددي مت يددددخات الجراسددددة يخجددددع إلددددى أن معطددددع الجراسددددات كانددددت 

، أو باختبدددددددار عيشدددددددات ذات صدددددددفات محدددددددجدة كدددددددالستفػقيغ أو تهدددددددتع ببشيدددددددة مفددددددداييع الجراسدددددددة
، ، وقددددج يكددددػن الدددددبب االخددددتالف فددددي الثقافدددداتأو اإلندددداث فقددددط أو الددددحكػر فقددددطالسػ ددددػبيغ 

ُعرددددددابية أو فالشدعددددددة إلددددددى الكساليددددددة سددددددػاء كانددددددت )، وقددددددج يكددددددػن الدددددددبب أعسددددددق مددددددغ  ددددددحا
، ( تخجددددددع لمتشذددددددئة األسددددددخية والبشيددددددة السعخ يددددددة لألفددددددخاد ب ددددددس الشطددددددخ عددددددغ جشدددددددهعسددددددػية

وتطهدددددخ عمددددديهع الزددددد ػ  ، سذدددددكالتوكدددددحلظ مدددددغ السعدددددخوف أن اإلنددددداث أكثدددددخ حداسدددددية لم
برددددددػرة أعمددددددى خرػصددددددًا مددددددع ضدددددد ػ  السجتسددددددع وتعددددددجد األدوار السصمددددددػب مشهددددددا ، ولعدددددد  
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( حيدددددُث أن اإلنددددداث أكثدددددخ عمدددددى مقيددددداس متالزمدددددة التعدددددب  2 دددددحا مدددددا أكدددددج  الفدددددخض رقدددددع ) 
دفدددددع الباحثدددددة الختيدددددار عيشدددددة الجراسدددددة الكميشكيدددددة أنثدددددى لالقتدددددخاب أكثدددددخ مدددددغ مسدددددا السددددددمغ ، 
 .الذخرية وصخاعاتها ديشامياتها

اإلندددداث مسددددغ تختفددددع لكدددد   ددددح  األسددددباب اختددددارت الباحثددددة عيشددددة الجراسددددة الكميشكيددددة مددددغ     
لمتحقددددق أكثددددخ مددددغ  درجدددداتهغ عمددددى مقيدددداس الكساليددددة الُعرددددابية ومتالزمددددة التعددددب السدددددمغ ،

 ض ولسعخفة ديشامياتهع الذخرية. صحة الفخو 
 ثانيا : مشاقذة الشتائج الكميشكية: 

) ه .ل. ج( أنثدددددددى ُتعددددددداني مدددددددغ ارتفدددددددا  درجدددددددات عمدددددددى مقيددددددداس الكساليدددددددة  الحالدددددددة
، وكدددددددحلظ ُتعددددددداني مدددددددغ متالزمدددددددة التعدددددددب (32، حيدددددددُث حردددددددمت عمدددددددى درجدددددددة )الُعردددددددابية

( . لدددددحا تدددددع اختيار دددددا إلجدددددخاء الجراسدددددة الكميشكيدددددة 33السددددددمغ حيدددددُث حردددددمت عمدددددى درجدددددة )
 والتعسق برػرة أكثخ لفهع شخريتها.

 الشفدي ) ه . ل .ج(   البروفايل
مدددددددغ خدددددددالل البياندددددددات التدددددددى كذدددددددفت عشهدددددددا الجمددددددددات التذخيردددددددية ، وعبدددددددخ تحميددددددد   -

والدددددددددداكذ ، وبعدددددددددس السعصيدددددددددات األخدددددددددخى كددددددددداألحالم،  TATاسدددددددددتجابات اختبددددددددداري 
) ه . ل أمكدددددددغ تحجيدددددددج أ دددددددع الردددددددخاعات األساسدددددددية و الدددددددجيشاميات السحخكدددددددة لمحالدددددددة 

 ، وقج جاءت كالتالى:.ج( 
مردددددددجر القمدددددددق األساسدددددددي لدددددددجى ) ه .ل .ج (  دددددددػ الخدددددددػف مدددددددغ ُيعتبدددددددخ القماااااااق :   -

ارتكدددددداب األخصدددددداء، والخددددددػف مددددددغ التقيدددددديع الدددددددمبي مددددددغ ا خددددددخيغ ، وقددددددج يخجددددددع ذلددددددظ 
ألسدددددددباب التخبيدددددددة ونسدددددددط األم القاسدددددددي الستذدددددددجد الردددددددارم ، باإلضدددددددافة أن القمدددددددق بدددددددجأ 
يأخدددددج أشدددددكال انردددددبت فدددددي خدددددػف ) ه . ل .ج ( عمدددددى أبشاء دددددا ، وحخصدددددها الذدددددجيج 

عسددددددد  و تسامددددددده بردددددددػرة صدددددددحيحة دائسدددددددًا ، فهدددددددي تدددددددخفس فكدددددددخة الخصدددددددأ ، وال عمدددددددى ال
  .أمها في شفػلتهاُتحاسب مغ ُيقرخ مث  ما كانت تفعمه معها 

مردددددجر الردددددخا  لدددددجى ) ه . ل .ج ( األساسدددددي  دددددػ األم بردددددػرة خاصدددددة  الراااااراع : -
 واألسدددددخة بردددددػرة عامدددددة ، فددددداألم دائسدددددًا تفدددددخض رأيهدددددا وراباتهدددددا عمدددددى الحالدددددة ، وتتعسدددددج

ن تشفددددددح البشددددددت راباتهددددددا ، حتددددددى تتجشددددددب  زددددددب األم ، و ددددددحا الرددددددخا  تحددددددػل مددددددع أ
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الػقددددددت لرددددددخا  بدددددديغ راباتهددددددا الذخرددددددية الحقيقيددددددة ورابددددددات أمهددددددا مددددددغ ناحيددددددة وبدددددديغ 
تجشددددب  زددددب وعقدددداب األم مددددغ ناحيددددة أخددددخى ، فشذددددأ لددددجى الحالددددة صددددخا  بدددديغ الهددددػ 

ا لُتفرددددد  عدددددغ واألندددددا األعمدددددى وال تددددددتصع حددددددسه ، فكمسدددددا أشمدددددت راباتهدددددا أو  خائد ددددد
نفدددددها عاقبهددددا األنددددا األعمددددى فددددػرًا ، كسددددا أن لددددجيها صددددخا  فددددي تحجيددددج  ػيتهددددا الجشدددددية 
فهدددددي تخبدددددت كدددددحكخ ، ودلمدددددت عمدددددى ذلدددددظ أكثدددددخ مدددددغ مدددددخة ، ولكشهدددددا فدددددي حقيقدددددة األمدددددخ 

بعددددج سددددشػات تخبددددت أنثددددى ، وعشددددجما ُشمددددب مشهددددا أن ُترددددب  أنثددددى فعميددددًا كدوجددددة وأم ، و 
، وتذددددعخ بأنهددددا مميئددددة باألنػثددددة إال أن سددددبب الفذدددد  ، فهددددي ال تعمددددعفيهددددا كددددحكخ فذددددمت

لدددجيها ميدددػل ذكخيدددة أيزدددًا ، كسدددا أنهدددا فدددي صدددخا  حقيقدددي بددديغ تخبيدددة أبشاء دددا ورضدددا ع 
وبددددديغ تدددددخبيتهع كسدددددا تخبدددددت عمدددددى الشطدددددام والتختيدددددب والسددددددئػلية حتدددددى ولدددددػ تخمدددددت عدددددغ 

 عشرخ القدػة. 
خ بػصدددد  الرددددخا  مددددع يبددددجو أن الرددددخا  أيزددددًا لدددده وجدددده آخددددخ ، فدددد ذا جدددداز التعبيدددد    

األم عمددددددى أندددددده عددددددخض واضدددددد  كالذددددددسذ ، فأيزددددددًا الحالددددددة ُتعدددددداني صددددددخا  مددددددغ نددددددػ  
آخدددددددخ مدددددددع نسدددددددػذج األب ، فردددددددػرة األب لدددددددجى األنثدددددددى بردددددددػرة خاصدددددددة تمعدددددددب دورًا 
مهسدددددًا فدددددي حياتهدددددا ككددددد  ، فددددداألب دور  سدددددمبي و امذدددددي ويكددددداد يكدددددػن  يدددددخ مػجدددددػد ، 

لػاضددددد  أنددددده رمدددددد الدددددحكػرة والقدددددػة فدددددي وُتقارنددددده كثيدددددخًا بددددددوج خالتهدددددا مدددددثاًل الدددددحي مدددددغ ا
، فهدددددي تفتقدددددخ الدددددى ذلدددددظ الشسدددددػذج مدددددع األب واألخ ، وعشدددددجما ر بدددددت تعدددددػيس حياتهدددددا

ذلدددددظ فدددددي صدددددػرة زوج لدددددع ُتتددددداح لهدددددا الطدددددخوف ، فدددددحكخت ) ه . ل .ج ( خبدددددخة مدددددؤثخة 
يكاااؾن عجياااب لكاااؽ ماااًثر عمياااا جااادا  إلاااى ا ن  ان حااادث يسكاااؽ فياااه كسااا" لهدددا قائمدددة 

وج وزوجااااة مخمراااايؽ لاااابعض جاااادا  ومااااالر ؼ ان ماعشاااادهسش ، كااااان فيااااه جيرانااااا ز 
أوالد ، إال إن الزوجااااااة مرضااااااا جاااااادا  وزوجهااااااا فزاااااال يخاااااادمها ويراعيهااااااا سااااااشيؽ 

، كااال الشااااس نراااحته باااالزواج طؾيماااة ، وعشااادما تؾفاااا الزوجاااة فاااي عسااار األرمعااايؽ
ماااارة أخاااارى واإلنجاااااب إال أنااااه رفااااض وتااااؾفى بعااااد أقاااال مااااؽ  ااااهريؽ مااااؽ وفاتهااااا. 

كاااان نفداااي أ ااايش ماااع زوج وفاااي كااادك لكاااؽ ل سااا  كاااان العكاااس وعمقاااا قائماااة " 
 تساما  " 

( مختبصددددددة أيزددددددًا بددددددشسط التخبيددددددة التددددددي تمقتهددددددا ه ل. جمخدددددداوف ) نذددددددأتالسخاااااااوف :  -
مدددددغ أمهدددددا ، فهدددددي مدددددثاُل لدددددجيها رعدددددب مدددددغ الطدددددالم ، والددددددبب فدددددي ذلدددددظ أنهدددددا كاندددددت 
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يزددددددًا عشددددددجما ُتخصدددددديء كانددددددت ُتحددددددبذ فددددددي  خفددددددة مطمسددددددة ، باإلضددددددافة أن مخاوفهددددددا أ
، أو مدددددغ ارتكابهددددا خصدددددأ تتحسددددد  عميدددده نتدددددائج عقابيدددددة ، مختبصددددة بدددددالخػف مددددغ العقددددداب

باإلضددددددافة لمخددددددػف مددددددغ المددددددػم مددددددغ أبشاء ددددددا بدددددددبب تحسمهددددددا حخمانهسددددددا مددددددغ أبيهسددددددا 
بددددددبب زواجددددده عميهدددددا وخرػصدددددًا الخدددددػف مدددددغ االبدددددغ وضهدددددخ ذلدددددظ جميدددددًا فدددددي الحمدددددع 

ل عمياااا البياااا وكشاااا " آخااار حماااؼ حمستاااه وفااااكراك كاااؾيس إن راجااال دخاااعشدددجما قالدددت
لؾحااادي ومغظاااي و اااه وعااااوز يقتمشاااي ويخشقشاااي بالحبااال ، وأناااا عسالاااه أناااادي عماااى 
اساااؼ ابشاااي ولقياااا الراجااال السرعاااب دك هاااؾ ابشاااي نفداااه وكًناااه كاااان عااااوز يخزاااشي 

، وتخددددداف أيزدددددًا مدددددغ نتدددددائج كددددد  مدددددا تقدددددػم بددددده مدددددغ أفعدددددال و دددددحا يجعمهدددددا  ويرعبشاااااي "
ضدددددافة أن الحالدددددة ُتخ قهدددددا جدددددجًا مذددددداعخ أكثدددددخ حخصدددددًا لجرجدددددة ُتخ دددددق مدددددغ معهدددددا ، باإل

الدددددددحنب واإلثدددددددع ، ولدددددددجيها بعدددددددس الخابدددددددات ال يدددددددخ صدددددددخيحة فدددددددي التعبيدددددددخ عدددددددغ ذلدددددددظ 
بسذدددددداعخ انتقددددددام أو رابددددددة فددددددي العجوانيددددددة ولكشهددددددا ليدددددددت رابددددددات صددددددخيحة ، فددددددجائسًا 
لددددجيها مخدددداوف مددددغ ضهددددػر  ددددح  األقشعددددة التددددي تتعسددددج إخفائهددددا حتددددى ال تتعددددخض لمشقددددج 

 مغ ا خخيغ.
تدددددددتخجم )ه. ل. ج ( ميكددددددانيدم التعددددددػيس وضهددددددخ أكثددددددخ مددددددغ  : لدفا يااااااة الحياااااال ا

مدددددخة عشدددددجما تحدددددجثت عدددددغ الجدددددجة ودور دددددا فدددددي حياتهدددددا كبدددددجي  لدددددألم وضهدددددخ ذلدددددظ عشدددددج 
خباااااارة وفاااااااة سددددددؤالها عددددددغ الخبددددددخات الساضددددددية السهسددددددة التددددددأثيخ فددددددي حياتهددددددا فقالددددددت   

،  جاااادتي كانااااا األسااااؾأ عمااااى اإلطااااالق إلنهااااا كانااااا بتعؾضااااشي عااااؽ حشااااان أمااااي
وضهددددددددخ فددددددددي تحددددددددجثها عددددددددغ األ ددددددددجاف والصسػحددددددددات الذخرددددددددية التددددددددي كانددددددددت تب ددددددددي 
" تحقيقهددددا ولكشهددددا فذددددمت وتتسشددددى أن يحققهددددا أبشاء ددددا لهددددا فددددي السدددددتقب  مثدددد  قػلهددددا   

كااااان نفدااااي أكااااؾن أديبااااة وفذااااما ، وكااااان لااااي هاااادف آخاااار أنااااى اقاااادم ماااارة فااااي 
د هلل مداااااابقة أزيااااااء وعارفاااااة إناااااه حااااارام وال يتشاساااااب ماااااع  اااااريعتشا ، إلناااااي الحسااااا

ممتزمااااة ، وكااااان نفدااااي أكااااؾن زوجااااة سااااعيدة مااااع زوج وفااااي وفذااااما برضااااؾ فااااي 
االتشااايؽ ، وعشااادي أمااال كبيااار فاااي الحيااااة ر اااؼ ان كااال الس  ااارات ضااادي لكاااؽ حاساااه 

وضهدددددخت  ان رمشاااااا هيراضااااايشي فاااااي والدي وهذاااااؾفهؼ نااااااس محتااااارميؽ وكؾيدااااايؽ".
  كدددددحلظ أيزددددًا فدددددي حددددجيثها عدددددغ األب ال ائددددب وبحثهدددددا عدددددغ زوج وفددددي لكشهدددددا لددددع تجدددددج
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" كااااان نفدااااي أ اااايش مااااع زوج وفااااي كاااادك لكااااؽ ل ساااا  وجددداء ذلددددظ فددددي عبارتهددددا   
 كان العكس تساما  " 

اسددددددتخجمت الحالددددددة أحيانددددددًا حيمددددددة التبخيددددددخ فددددددي أحددددددالم الصفػلددددددة وفددددددي اختبددددددار التددددددات 
إلنهددددداء مدددددػاشغ الردددددخا  بددددديغ ر بتهدددددا فدددددي العدددددجوان أو االنتقدددددام وبددددديغ مذددددداعخ الدددددحنب 

" هاااؾ رساااؾمي فاااي ماااادة أناااا و الددددوج مثددد  حمدددع الصفػلدددة التدددي تذدددعخ بهدددا تجدددا  األم أ
والسخاقدددب رفدددس ماااذاكراها كاااؾيس إلناااي مااااكشتش نايساااة بااادري وال مشغساااة وقتاااي" ، 

دخدددددددػلي االمتحدددددددان مدددددددخة أخدددددددخى   حيدددددددُث تعسدددددددجت تبخيدددددددخ العقددددددداب لخصدددددددأ مشهدددددددا كسدددددددا 
اعتدددددادت ، فددددد ن لدددددع تجدددددج شدددددخز يػقدددددع عميهدددددا  دددددحا الخصدددددأ اسدددددتخجمته  دددددي بشفددددددها 

 أنها تأخخت عغ االمتحان لدػء تشطيع وقتها ونػمها متأخخ .لشفدها وقالت 
إن جدددداز التعبيدددددخ  –) ه . ل .ج ( كسددددا لدددددػ كانددددت أندددددا أعمددددى فقدددددط  تبدددددجواألنااااا األعماااااى : 

فمددددجيها أنددددا أعمددددى صددددارم ، ال يقبدددد  الخصددددأ وال يتحسدددد  الت اضددددي أو الشددددديان ، كسددددا أندددده  –
لفهددددددع الخدددددداشيء ، نذددددددأ األنددددددا ال يتحسدددددد  تقبدددددد  الترددددددخي  بخابددددددات أو أقددددددػال بهددددددا شددددددبهة ا

وفدددددددي األعمدددددددى ل ) ه . ل .ج ( بددددددددبب التخبيدددددددة الردددددددارمة القاسدددددددية العقابيدددددددة مدددددددغ األم ، 
، باإلضدددددافة الختيدددددار األم أنسدددددا  مدددددغ نفدددددذ الػقدددددت عدددددجم االعتدددددخاف أو التردددددخي  بالُحدددددب 

العقدددداب صددددارمة ، فهددددي لددددع تكتفددددي بزددددخبها مددددثاًل ، أو حبدددددها فددددي  خفددددة مطمسددددة ، ولكددددغ 
خية مشهددددددا أمددددددام ا خددددددخيغ ، وقددددددج تتخكهددددددا أيددددددام تبكددددددي دون نددددددػم لسجددددددخد أنهددددددا تتعسددددددج الدددددددخ

كاناااا اسااااتجابتي الذاااهيرة البكاااااء تدددخفس أن ُتددددامحها ، وُتعبدددخ عددددغ ذلدددظ الحالدددة قائمددددة   
وارجؾهااااا تدااااامحشي واقااااؾل لهااااا  سااااامحيشي ياااااأمي عذااااان اعاااارف أنااااام لكااااؽ ماكااااانتش 

" فااااي يااااؾم تبددددار الددددداكذ قالددددت مددددغ اخ 02باإلضددددافة أنهددددا فددددي ال بددددارة رقددددع بتدااااامح" ، 
 ماااؽ األياااام أناااا  ااايما ماااادة فاااي االبتااادائي وخااادت عمقاااة ماااؾت ولداااعتشي أماااي بالداااكيشة

 بددددددالخ ع أن  ددددددح  قرددددددة قجيسددددددة مشددددددح السخحمددددددة االبتجائيددددددة إال أنهددددددا مازالددددددت فااااااي فخاااااادي". 
 تتحكخ ا وتخكت في نفدها ألسًا .

ل مذدددداعخ الددددحنب واإلثددددع يجددددج األنددددا األعمددددى مشفدددددًا لدددده مددددغ خددددال:  مذاااااعر الااااذنب واإلثااااؼ
فكددددددد  مدددددددا ُتخيدددددددج ) ه . ل .ج ( ذكدددددددخ جاندددددددب إيجدددددددابي فدددددددي حياتهدددددددا ، أو تػجيددددددده ،  أحيانددددددداً 

مذدددددداعخ انتقدددددددام لذدددددددخز أسددددددداء إليهدددددددا ، أو حتددددددى أن ت دددددددير أنػثتهدددددددا ، ضهدددددددخت مذددددددداعخ 
الدددددحنب بػضدددددػح لتسشعهدددددا مددددددغ  دددددحا ، فقدددددج يكدددددػن الدددددددبب ضدددددع  شخرددددديتها واسددددددتجاباتها 
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األم ، وقددددج يكددددػن الدددددبب  ددددػ تعامدددد  األم معهددددا كسددددا لددددػ  دائسددددًا لددددشسط تخبددددػي متدددددمط مددددغ
ليااااا دايسااااا  كانددددت ال تخصدددديء فعشددددجما سددددألتها الباحثددددة عددددغ أسددددمػب تخبيددددة األم لهددددا قالددددت   

كانااااا بتحسمشااااي أنااااا مدااااشؾلية كاااال حاجااااه وحذااااة أو حمااااؾة كااااًني مااااش بشااااي أدمااااه ، 
كاناااا  " وضهدددخ أيزدددًا فدددي اسدددتجابتهابتعااااممشي زي ماااا أكاااؾن ماااش ماااؽ حقاااي أ مااا " .، 

أكبااار  مظاااة ارتكبتهاااا إناااي ماعذاااتش ساااشي . و "ماااؽ صاااغري كشاااا أ اااعر بالاااذنب نحاااؾ 
 أي  مظة بً مظها

مددددغ  وقددددج يجددددج األنددددا األعمددددى مخخجددددًا لدددده مددددغ خددددالل العقدددداب ، سددددػاء: العقاااااب  والعدوانيااااة -
خددددددالل تػجيدددددده العقدددددداب لشفدددددددها أو تػجيدددددده العقدددددداب ل،خددددددخيغ ، فكدددددد  مددددددا ُتطهددددددخ ) ه . ل. 

ام أو إضهددددددار العجوانيددددددة مددددددغ ناحيددددددة أو حتددددددى االسددددددتستا  بستعددددددة أو ج ( رابددددددة فددددددي االنتقدددددد
بذدددديء مددددغ حقهددددا تػقددددع العقدددداب عمددددى نفدددددها ، فسددددثاًل فددددي حمددددع الصفػلددددة : عاقبددددت نفدددددها 
بالخسددددددػب فددددددي االمتحددددددان لعددددددجم نطامهددددددا ، أمددددددا فددددددي الحددددددع الحددددددجيث انتطددددددخت عقدددددداب األم 

 لسجخد أنها في مكان  يخ مشطع وسط ناس  يخ مشطسيغ و كحا.  
أمددددددا العجوانيددددددة فُتحدددددداول ) ه . ل .ج ( إخفاء ددددددا ألنهددددددا تعمددددددع أنهددددددا أمددددددخ  يددددددخ محبددددددػب أو  -

 01 يددددخ مقبددددػل اجتساعيددددًا ، فتكددددخر  ددددحا أكثددددخ مددددغ مددددخة ، عشددددجما أرادت فددددي القرددددة رقددددع 
عقدددددداب األم و عصاء ددددددا درس قاسددددددي نطددددددخًا لعقدددددداب األم القاسددددددي أيزددددددًا لمحالددددددة ، أو عشددددددجما 

كشددددػ  مددددغ العقدددداب والعجوانيددددة أيزددددًا تجا هددددا بعددددج  كانددددت فددددي الحمددددع تخ ددددب فددددي سددددجغ أمهددددا
إعصدددداء األم أوامددددخ قاسددددية لمبشددددت إال أن الحالددددة تجددددج دائسددددًا مذدددداعخ الددددحنب حددددائط سددددج أمددددام 
 ددددددح  العجوانيددددددة والعقابيددددددة ، ومددددددغ أبددددددخز اسددددددتجابات الحالددددددة التددددددي جسعددددددت بدددددديغ األمددددددخيغ ، 

رة فكاااار انااااه يرمااااي وفااااي ماااا( عشددددجما قالددددت :   01كانددددت اسددددتجاباتها عمددددى البصاقددددة رقددددع ) 
  فالعقدددداب  نفدااااه مااااؽ الذااااباك عذااااان يعاقبهااااا ليااااا بقااااى ويعمسهااااا درس يسكااااؽ يفؾقهااااا

وال دددددخض مشددددده  –مدددددغ وجهدددددة نطدددددخ ) ه . ل .ج (  – شدددددا مػجددددده نحدددددػ الدددددحات إليدددددالم األم 
 أيزًا أن يكػن عقاب مؤلع لألم قج يداعج في إفاقتها أو تعجي  مدار ا الخاش .

،وقددددج يخجددددع ذلددددظ ه . ل . ج ( خمدددداًل فددددي ُ ػيتهددددا الجشدددددية  ُتعدددداني )الُهؾيااااة الجشدااااية : 
لمتشسدددددديط الخدددددداشيء مددددددغ األم لهددددددا ، فقددددددج تعاممددددددت االبشددددددة عمددددددى مددددددجار سددددددشػات عمددددددى أنهددددددا 
أكبددددخ مددددغ سددددشها ، باإلضددددافة لتعاممهددددا كددددحكخ ولدددديذ كددددأنثى ، وضهددددخ ذلددددظ فددددي اسددددتجابات 
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

تعااااممشي كساااا عشااادما كشاااا طفماااة كشاااا كبيااارة مااااعشش كشاااا طفماااة أبااادا  ، أسااارتي مثددد  : 
و دددحا قدددج ُيطهدددخ سدددبب انفردددال زوجهدددا عشهدددا فكسدددا عبدددخت ) ه . ل .ج لاااؾ كشاااا ذكااارا . ، 

( كددددددان يبحددددددث عددددددغ زوجددددددة تُددددددجي وال تعاممدددددده مثدددددد  أبشاء ددددددا ، كددددددان يخيددددددج زوجددددددة ولدددددديذ أم 
( ، وضهددددخ أيزددددًا فددددي وصدددد   00وضهددددخ ذلددددظ فددددي اسددددتجابتها عمددددى البصاقددددة رقددددع ) ر ن 

( مدددددغ اختبدددددار الدددددداكذ عشدددددجما  23  فدددددي ال بدددددارة رقدددددع ) حياتهدددددا الجشددددددية بدددددالبخود والتػقددددد
ومدددع ذلدددظ الحالدددة ُتشكدددخ أنهدددا حيااااتي الجشداااية  كاناااا بااااردة وأصااابحا متؾقفاااة ، قالدددت   

خااااال  هااااؾ نداااايهؼ الدددددبب وتددددخى نفدددددها أنثددددى مكتسمددددة األنػثددددة كتعميقهددددا عمددددى زوجهددددا   
ة ماااؽ أبؾياااا وعجبتاااه  يذاااته ماااع مراتاااه الجديااادة وأوالدك الجاااداد ماااايعرفش إناااي متعقاااد

 وأمي راح  اف مزاجه ر ؼ إني سا جدا  أكتر مؽ المي راح خاني معاها " 
: تختفدددددددع السقاومدددددددة كثيدددددددخًا لدددددددجى ) ه . ل .ج ( ، وقدددددددج يكدددددددػن سدددددددبب السقاوماااااااة -

يقطددددة األنددددا األعمددددى ، أو الخددددػف مددددغ ضهػر ددددا برددددػرة  يددددخ الئقددددة أمددددام نفدددددها  ذلددددظ  ددددػ
ي االسدددددتجابات ، ورفزدددددت أكثدددددخ مدددددغ مدددددخة أو أمدددددام ا خدددددخيغ ، فكثيدددددخًا مدددددا كاندددددت تتدددددخدد فددددد

االسددددددتجابة عمددددددى بعددددددس البصاقددددددات ، خرػصددددددًا تمددددددظ التددددددي تتعمددددددق بسذدددددداعخ ا الحقيقيددددددة 
نحددددػ زوجهددددا ، وكأندددده شدددديء تخجدددد  مشدددده ، وكددددحلظ ضهددددخت السقاومددددة جميددددًا فددددي اسددددتكسالها 
الختبددددار الددددداكذ حيددددُث اسددددتسخت أكثددددخ مددددغ سدددداعتيغ عمددددى مددددجار ثددددالث جمدددددات تدددددتكس  

مددددددغ تأكيددددددج الباحثددددددة بزددددددخورة تمقائيددددددة االسددددددتجابة وعددددددجم التخكيددددددد لفتددددددخات االختبددددددار ر ددددددع 
شػيمددددة ، إال أنهددددا لددددع تشفددددح ذلددددظ وكثيددددخًا مددددا كانددددت تدددددخح عشددددج بعددددس ال بددددارات خرػصددددًا 
بعدددددج الحيددددداة األسدددددخية وتخسدددددع أشدددددكال  شجسدددددية عمدددددى أشدددددخاف الػرقدددددة مثددددد  السثمدددددث والدددددجائخة 

شسدددددة كاندددددت تكتبهدددددا تسصددددداف ( وعشدددددجما وتكتدددددب أسدددددساء أوالد دددددا بدددددالعكذ مدددددثاُل  ) ابشتهدددددا فا
ضهدددخت  " أناااا لساااا ببقاااى متاااؾترة بعسااال كااادك فااابحس إناااي أفزااال "سدددألتها عدددغ ذلدددظ قالدددت 

السقاومدددددة كدددددحلظ بػضدددددػح عشدددددجما شمبدددددت الباحثدددددة مشهدددددا كتابدددددة األحدددددالم ، حيدددددُث قالدددددت فدددددي 
 ، ولددددع وأ ااااعر دومااااا  باااااألرق ، وال أحمااااؼ كثياااارا  ، وال أتااااذكر أي  اااايء " ال أنااااام "البجايددددة 

تبدددددجأ فدددددي سدددددخد األحدددددالم إال بعدددددج بشددددداء جاندددددب قدددددػي مدددددغ الثقدددددة أثشددددداء السقدددددابالت الكميشكيدددددة 
 وتأكج ا مغ سخية السعمػمات واستخجامها في البحث العمسي فقط . 

 الحطددددددت الباحثددددددة بعددددددس األعددددددخاض والسطددددددا خ أثشدددددداءاألعااااااراض والسغاااااااهر األخاااااارى : 
ية بعيشهدددددددا الُيددددددددخى تديدددددددج دراسدددددددة الحالدددددددة ، حيدددددددُث أن ) ه . ل . ج ( لدددددددجيها لدمدددددددة عردددددددب
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خرػصددددددددًا فددددددددي أوقددددددددات الخددددددددػف والتددددددددػتخ والزدددددددديق وضهددددددددخت بػضددددددددػح  فددددددددي السقابمدددددددددة 
الكميشكيددددددة عشدددددددج الحدددددددجيث عدددددددغ الددددددددوج واألبشدددددداء ، كسدددددددا الحطدددددددت الباحثدددددددة رعذدددددددة باليدددددددجيغ 
خفيفدددددة حاولدددددت إخفائهدددددا أكثدددددخ مدددددغ مدددددخة عشدددددج الحدددددجيث عدددددغ األم . باإلضدددددافة إلدددددى تخدددددخيع 

مثدددد  : دائددددخة أو مثمددددث مددددثاُل ، ورسددددع أشددددكال  شجسددددية الددددػرق عمددددى شددددك  أشددددكال  شجسددددية 
عمددددى شددددخف الػرقددددة بذددددك  متددددجاخ  ، كتابددددة الكددددالم بددددالعكذ وأكثددددخ  ددددح  الكمسددددات أسددددساء 
أوالد ددددا    كسددددا تعدددداني الحالددددة مددددغ السمدددد  الدددددخيع مددددغ اسددددتكسال الجمدددددة ر ددددع أنهددددا روتيشيددددة 

تدددددتصيع العسدددد  و ددددي مت بددددة جددددجًا فددددي أدائهددددا ، إال أنهددددا  البددددًا تبددددخر ذلددددظ بأنهددددا مشهكددددة وال 
ُمشددددح أكثددددخ مددددغ عددددام وأعدددداني مددددغ أرق شددددجيج فقددددج أحتدددداج حتددددى تددددتسكغ مددددغ التخكيددددد قائمددددة   

لدددددثالث سددددداعات حتدددددى أسدددددتصيع الشدددددػم مددددددداء كددددد  ليمدددددة ر دددددع شدددددعػري بالتعدددددب واحتيدددددداجي 
لمشددددػم ، مددددع آالم فددددي القػلددددػن وتزددددخع لجرجددددة االنفجددددار ، كسددددا أن الرددددجا  ُيالزمشددددي بقددددػة 

لشدددددددػم واضدددددددصخابه ، وضهدددددددخ مشدددددددح حدددددددػالي أربعدددددددة أشدددددددهخ شدددددددعػر بالدددددددجوار نتيجدددددددة ايددددددداب ا
وال ثيدددددان واضدددددصخابات فدددددي السعدددددجة ر دددددع حفددددداضي عمدددددى نػعيدددددة األشعسدددددة التدددددي أتشاولهدددددا ، 

 ويدقط شعخي بكسيات كثيفة وذلظ بجون أي سبب ُعزػي أو شبي.
 اخلالصُ والتعلًل

ساليدددددددة العردددددددابية كذدددددددفت نتدددددددائج الجراسدددددددة الدددددددديكػمتخية ارتفدددددددا  مددددددددتػى كددددددد  مدددددددغ الك   
ومتالزمددددددة أعددددددخاض التعددددددب السدددددددمغ لددددددجى الحالددددددة )ه. ل. ج.(. ومددددددع الجراسددددددة الكميشيكيددددددة 
الستعسقدددددددة مدددددددغ خدددددددالل السقابمدددددددة والسالحطدددددددة، وتصبيدددددددق االختبدددددددارات اإلسدددددددقاشية، وتحميددددددد  
محتدددددددػى األحدددددددالم والهفدددددددػات وزالت القمدددددددع، أمكدددددددغ رصدددددددج مؤشدددددددخات العالقدددددددة الددددددددببية بددددددديغ 

ػرة الكميشيكيددددة الكميددددة لمحالددددة التددددي تعددددج متالزمددددة أعددددخاض التعددددب الكساليددددة العرددددابية والردددد
السددددددمغ أبدددددخز ديشامياتهدددددا. حيدددددث اتزددددد  ارتفدددددا  مؤشدددددخ الكساليدددددة الُعردددددابية والشددددداتج  البدددددًا 
عددددددغ أسددددددمػب التخبيددددددة القاسددددددي الددددددحي تمقتدددددده الحالددددددة عمددددددى يددددددج أمهددددددا ، باإلضددددددافة الرتفددددددا  

الذددددعػر بستددددع عجيددددجة فددددي الحيدددداة مذدددداعخ الددددحنب وسدددديصخة األنددددا األعمددددى الددددحي حخمهددددا مددددغ 
 دددددددي بشفددددددددها كاندددددددت ومازالدددددددت تتسشا دددددددا ، وتددددددددعى لهدددددددا ال شدددددددعػريًا ، ولكدددددددغ تخذدددددددى مدددددددغ 
الترددددددخي  عشهددددددا شددددددعػريًا بيشهددددددا وبدددددديغ نفدددددددها أو أمددددددام السجتسددددددع ، فقددددددخرت ال ددددددير كددددددحكخ 
ولدددديذ كدددددأنثى ، ودائسدددددًا تتحسدددد  الزددددد ط والسددددددئػلية فدددددي األسددددخة والعسددددد  مدددددع األبشددددداء ، وال 
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ل لمخصددددأ ولددددجيها شددددكػك دائسددددة فددددي نػايددددا ا خددددخيغ وضهددددخ  ددددحا فددددي اسددددتجاباتها تقبدددد  مجددددا
 –بحكددددددع أسددددددمػب التخبيددددددة  –، أو أمشيتهددددددا بددددددأن يتخكهددددددا الشدددددداس وشددددددأنها ، فهددددددي شخرددددددية 

كثيددددخًا مدددددا تمجددددأ لمبكدددداء وحدددددج ا ، حتددددى عشددددجما تثدددددػر  –أقددددخب لمدددددمبية والخانعدددددة والزدددد يفة 
وتدددددح ب بحجدددددة أنهدددددا ُمت بدددددة ، األمدددددخ  أو ت زدددددب تختدددددار إمدددددا أن تبكدددددي أو تتدددددخك السكدددددان

الددددحي قددددج يجعمشددددا نشطددددخ الرتفددددا  مؤشددددخ التعددددب السدددددمغ حيددددُث تعدددداني ) ه . ل . ج  مددددغ 
أعدددددددخاض مثددددددد  :   األرق الذدددددددجيج ، مدددددددع آالم فدددددددي القػلدددددددػن ، و الردددددددجا  السدددددددالزم لهدددددددا ، 
والذددددددعػر بالددددددجوار وال ثيددددددان واضددددددصخابات فددددددي السعددددددجة ، وسددددددقػ  شددددددعخ ا بكسيددددددات كثيفددددددة 

هدددددا ال تعددددداني مدددددغ أي شدددددبب عزدددددػي أو شبدددددي ، وتذدددددكػ مدددددغ  دددددح  األعدددددخاض مشدددددح ر دددددع أن
ماُيقدددددارب العدددددام ، وضهدددددخ  دددددحا أيزدددددًا أثشددددداء السقابمدددددة الكميشكيدددددة ، ولعددددد   دددددحا أمدددددخ شبيعدددددي 
فددددددددي حالددددددددة ) ه . ل . ج ( فهددددددددي ال تدددددددددتصيع أن تفددددددددخج عددددددددغ  زددددددددبها أو عددددددددجوانيتها أو 

الددددددبب وراء شدددددعػر ) ه . ل ثػرتهدددددا إال فدددددي نفددددددها أو مدددددغ خدددددالل الذدددددعػر بدددددالسخض ، ف
. ج ( بهددددددح  األعدددددددخاض السخضددددددية ر دددددددع اختفددددددداء الدددددددبب الصبدددددددي  ددددددػ الزدددددددع  الدددددددجاخمي 
" الدددددحي تذدددددُعخ بددددده وال تددددددتصيع التردددددخي  عشددددده ، فقدددددج يعجدددددد الذدددددخز أن يقدددددػل صدددددخاحة 

" أو " أنااااا تعبااااان " ولكددددغ ال يخجدددد  مددددغ قددددػل  " أرفااااض هااااذا األماااار "  أو  أنااااا  زاااابان
تهدددددخب بهدددددا مدددددغ الػاقدددددع ال شدددددعػريًا ، وقدددددج تكدددددػن مجددددددال  ، فهدددددي حيمدددددة عشااااادي صاااااداع "

لتشفدددددديذ انفعدددددداالت ومذدددددداعخ أخددددددخى ال تدددددددتصيع التعبيددددددخ عشهددددددا فددددددي ضددددددػء شخردددددديتها ، 
وقددددددج يكددددددػن سددددددبب ضهددددددػر  ددددددح  الستالزمددددددة أمددددددخ تشذدددددد   بدددددده فددددددي نفدددددددها ، فهددددددي ال تهددددددتع 

غ بددددددالسمبذ أو األزيدددددداء أو الذددددددعخ ل يخ ددددددا مددددددغ األشددددددياء السفزددددددمة ، والدددددددبب وراء ذلددددددظ مدددددد
، ولكددددغ فددددي حقيقددددة األمددددخ  "  ااااعؾرها بالسدااااشؾلية وون مفاااايش وقااااا "وجهددددة نطخ ددددا  ددددػ 

 دددددي ُتجشدددددب نفددددددها مذددددداعخ الدددددحنب التدددددي قدددددج تذدددددعخ بهدددددا إذا فعمدددددت  دددددحا كسدددددا كاندددددت أمهدددددا 
تقددددػل لهددددا ذلددددظ فددددي الردددد خ ، فاال تسددددام بددددأعخاض التعددددب الكثيفددددة والستجاخمددددة التددددي تذددددعخ 

اليددددد  ، قدددددج يكدددددػن أسدددددمػب تعدددددػيس مقبدددددػل مدددددغ بهدددددا ، وذ ابهدددددا لألشبددددداء وا شدددددعات والتح
 ناحيتها بجاًل عغ مذاعخ الحنب التي ال تتحسمها.

  



 

 

 

 ) 050) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

 الصُ:اخُل
مددددددغ حيدددددددث  ددددددي أنددددددده بددددددالخ ع مددددددغ ججليدددددددة مفهددددددػم الشدعددددددة لمكساليدددددددة الخالصددددددة إذن 

اعتبار دددددا مفهدددددػم أحدددددادي البعدددددج ، أو مفهدددددػم متعدددددجد األبعددددداد ، إال أن االتفددددداق األكبدددددخ بددددديغ 
عددددة لمكساليددددة تذددددس  كدددداًل مددددغ الشدعددددة لمكساليددددة الُعرددددابية والتددددي ُتذدددديخ الُعمسدددداء عمددددى أن الشد 

لعددددجم التػافددددق ، وكددددحلظ تزددددع الشدعددددة لمكساليددددة الدددددػية والتددددي ُتذدددديخ لمتػافددددق والدددددػاء ، أمددددا 
مت يددددددددخ الجراسددددددددة ا خددددددددخ فهددددددددػ متالزمددددددددة التعددددددددب السدددددددددمغ الددددددددحي يذددددددددس  مجسػعددددددددة مددددددددغ 

اضدددددددصخابات السعدددددددجة ،  األعدددددددخاض السخضدددددددية تدددددددأتي فدددددددي صدددددددػرة متالزمدددددددة أعدددددددخاض مثددددددد 
والقػلددددددػن ، واضددددددصخابات األكدددددد  ، وصددددددعػبة فددددددي الشددددددػم ، والرددددددجا  السدددددددمغ إلددددددى  يخ ددددددا 
مدددددغ األعدددددخاض التدددددي يكدددددػن العدددددخض األساسدددددي فيهدددددا  دددددػ االجهددددداد واإلنهددددداك لسدددددجة ال تقددددد  

مػجبددددة بدددديغ عددددغ سددددتة أشددددهخ ، وقددددج كذددددفت الجراسددددة الحاليددددة عددددغ وجددددػد عالقددددة ارتباشيددددة 
ليددددددة الُعرددددددابية ومتالزمددددددة التعددددددب السدددددددمغ ، وكددددددحلظ  شدددددداك عالقددددددة ُكدددددداًل مددددددغ الشدعددددددة لمكسا

 ارتباشية عكدية بيغ الشدعة لمكسالية الدػية ومتالزمة التعب السدمغ.
 :والدراشات املكرتحُ التىصًات البخثًُ

فدددددي ضدددددػء نتدددددائج الجراسدددددة الحاليدددددة، يسكدددددغ اسدددددتخالص بعدددددس التػصددددديات لجراسدددددات 
 لظ عمى الشحػ التالي:احتياجات بحثية بارزة، وذالحقة ت صي 

  اال تسددددددام ببددددددخامج التخبيددددددة اإليجابيددددددة فددددددي األسددددددخ والسددددددجارس باعتبددددددار أن ضددددددخوف
وتكددددػيغ التشذددددئة مددددغ أكثددددخ العػامدددد  السؤديددددة لشذددددأة الشدعددددة لمكساليددددة لددددجى الفددددخد ، 
 مذاعخ ذنب لألبشاء عشجما ال ُيحققػا ا مال والصسػحات السختفعة ألبشائهع.

 ة التعدددددب السددددددمغ بددددديغ األشفدددددال والسدددددخا قيغ بردددددػرة تحجيدددددج نددددددب انتذدددددار متالزمددددد
أوضددددد  مدددددغ خدددددالل إجدددددخاء دراسدددددات ميجانيدددددة ، ومقارندددددة أعدددددخاض  دددددح  الستالزمدددددة 
عشددددددج األشفددددددال والخاشددددددجيغ واألعسددددددال السختمفددددددة ، فسددددددغ الصبيعددددددي أن يكددددددػن لكدددددد  

 ُعسخ السالم  التذخيرية التي ُتشاسب الفئة الُعسخية.
 ة عمدددددى األسدددددذ الشطخيدددددة السعخ يدددددة الددددددمػكية الحاجدددددة لتقدددددجيع بدددددخامج تجخميدددددة قائسددددد

باعتبدددددددار أن الشدعدددددددة لمكساليدددددددة اتجدددددددا  معخفدددددددي لدددددددجى اإلنددددددددان يتدددددددأثخ بدددددددالطخوف 
 االجتساعية والبيئية وضخوف التشذئة .
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  اال تسدددددددددددام بالجراسدددددددددددات الػصدددددددددددفية والكميشكيدددددددددددة لتحجيدددددددددددج السعددددددددددداييخ التذخيردددددددددددية
 لستالزمة التعب السدمغ برػرة أوض  وأدق .

 تددددددتهجف التػضيدددددف اإليجدددددابي لمكساليدددددة الددددددػية ميدددددة خرشدددددادية تجتردددددسيع بدددددخامج إ
 كحالة مغ الشزال الجائع لتحقيق أ جاف الفخد.
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 مالحل الدراشُ
 (1ملخل رقم )

 
 مكياس الكسالية الُعرابية

 ااااؼ هللا الرحساااااؽ الرحياااااااؼبداا
 
 كمية الترمية            
 قدؼ الرحة الشفدية واإلر اد الشفدي 
 

 عزيزي الظالب ....... عزيزتي الظالبة
 تحية طيبة ومعد ،،،،،،

أ اااكرك  اااكرا  جاااازيال  لُحداااؽ تعاونااااػ وحرصاااػ عماااى تحااااري الرااادق والسؾضااااؾ ية      
أرجاااؾ مشاااػ أن تتفزااال باساااتكسال البياناااات األولياااة فاااى اساااتجاباتػ لهاااذك السقااااييس . و 

ماااع األخاااذ فاااي اإلعتباااار أن هاااذك البياناااات التاااي ساااؾف تس هاااا لاااؽ ُتداااتخدم التالياااة ... 
 فق . إال في أ راض البحث العمسي

 اسؼ الظالب : ......................................                                  
  .....      أنثى ........الشؾع : ذكر .......

 رقؼ التميفؾن : ...................................               الدؽ:............  
 التخرص الدراسي : ............................. 

 مع خالص  كري وتقديري وأطيب تسشياتي.                                  
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 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

وتزع  مغ ال بارات بخجاء التكخم بقخاءة  ك  عبارة وفهسها جيجًا.  يسا يمي مجسػعة أخخى 
 ( تحت اإلختيار السشاسب مغ وجهة نطخك. √)    عالمة 

 ممحػضة :
** ال تػجج إجابة صحيحة وأخخى خاشئة، و نسا اإلجابة الرحيحة  ي التي تشصبق عميظ 

 أي إجابة أخخى   وليذ
  رقؼ العبارة

 العبارات                          
 
 مؾافق

 
 محايد

 
 معترض

    أضع أهداف أكبر مؽ قدراتي. 1
    أقمق كثيرا  قبل أي تررف خؾفا  مؽ الفذل. 2
    أ عر بالفجؾة بيؽ أهدافي وقدراتي الحكيكية. 1
    تزعجشي فكرة الؾقؾع في أخظاء. 1
    أ ػ دائسا  في أفعالي وتررفاتي. 3
    ا.أخاف مؽ الفذل طؾال الؾق 3
    إيساني بسا أفعمه ضعيف. 5
    الدخؾل في عالقات جديدة أمر مزعج لي. 5
    ألؾم نفدي كثيرا . 7
    أفتقد الذعؾر بالرضا عسا حققا. 03
    أخجل مؽ نفدي لدرجة مبالغ فيها عشدما أخظً. 11
    أخذى السذاركة في التجارب الجديدة. 02
    أنتقد نفدي كثيرا  بقدؾة. 11
    أ عر باليًس في معغؼ إنجازاتي. 01
                            أسامح نفدي عشدما أخظً.     13
    أخجل التحدث عؽ إنجازاتي أمام الشاس. 03
    أكرر العسل أكثر مؽ مرة ضسانا  لجؾدته. 15
    أ عر بالحزن عشدما أتحدث عؽ أهدافي التي حققتها. 05
    لحياة أكبر مؽ إمكانياتي بكثير.أهدافي في ا 17
    عشدي  عؾر دائؼ بالدخ  وعدم الرضا 23
    قدراتي أضع  بكثير مؽ أهدافي التي أخظ  لها. 01
    أ عر بعدم الراحة بالر ؼ مؽ تحقيق أهدافي. 22
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 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

 (2ملخل )
 

  الكسالية الدؾية مكياس 
 بدااااااؼ هللا الرحساااااؽ الرحياااااااؼ

 

 كمية الترمية            
 قدؼ الرحة الشفدية واإلر اد الشفدي 

 عزيزي الظالب ....... عزيزتي الظالبة
 تحية شيبة وبعج ،،،،،،

أ اااكرك  اااكرا  جاااازيال  لُحداااؽ تعاونااااػ وحرصاااػ عماااى تحااااري الرااادق والسؾضااااؾ ية      
فااااااى اسااااااتجاباتػ لهااااااذك السقاااااااييس . و أرجااااااؾ مشااااااػ أن تتفزاااااال باسااااااتكسال البيانااااااات 

ماااع األخاااذ فاااي اإلعتباااار أن هاااذك البياناااات التاااي ساااؾف تس هاااا لاااؽ لتالياااة ... األولياااة ا
 فق . ُتدتخدم إال في أ راض البحث العمسي

 
 اسؼ الظالب : ......................................                                  

  الشؾع : ذكر ............      أنثى ........
................................                            رقؼ التميفؾن : ...

 الدؽ:............      
 التخرص الدراسي : ..................... 

 
 مع خالص  كري وتقديري وأطيب تسشياتي.                                    
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

وتزع عالمة    عبارة وفهسها جيجًا. يسا يمي مجسػعة مغ ال بارات بخجاء التكخم بقخاءة  ك  
 ( تحت اإلختيار السشاسب مغ وجهة نطخك. √) 

 ممحػضة :
أي إجابة  * ال تػجج إجابة صحيحة وأخخى خاشئة، و نسا اإلجابة الرحيحة  ي التي تشصبق عميظ وليذ

   .أخخى 
رقؼ 
 العبارة

 معترض محايد مؾافق العبارات                          

    ود قدراتي وومكاناتيأدرك حد 1
    أسعى لمكسالية قدر السدتظاع. 2

    أرضى بسا أؤديه مؽ أفعال. 0
    أضع أهداف تتشاسب مع قدراتي. 1

    أتقؽ عسمي جيدا . 2

    أفخر بالتحدث عؽ إنجازاتي أمام ا خريؽ     3

    أخظ  جيدا  ألهدافي. 4
    أتعسد إنهاء عسمي عمى أكسل وجه. 5

    أ عر بالدعادة لسا قدمته مؽ أعسال حتى ا ن. 6
    أنغؼ األ ياء مؽ حؾلي جيدا . 03

    أبحث عؽ الذيء الستسيز باستسرار. 00
    أفخر بسا أؤديه مؽ أعسال. 02

    أدقق جيدا  في عسمي. 00
    أبذل أقرى جهدي في الؾصؾل ألعمى األهداف. 01

    أجيد التحدث عؽ أعسالي. 02

    ُأجيد كيفية تحقيق أهدافي. 03

    أركز عمى تحقيق أهدافي جيدا . 15
    أ عر بالرضا عؽ قدراتي وومكاناتي. 05

    أ عر بًن إمكاناتي ت همشي لتحقيق ما أريد. 06
    مي بذكل فعال.عسُأدير  23
    نجاحاتي في الحياة مردر سعادة لي. 20

    ق أهدافي.أجيد رسؼ خظة جيدة لتحقي 22

    أسعى لمتسيز في تحقيق أهدافي. 20
    سعيد بتحقيق أهدافي. 21

 



 

 

 

 ) 066) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

 (3ملخل )
 متالزمة التعب السزمؽ مكياس 

 

 بدااااااؼ هللا الرحساااااؽ الرحياااااااؼ
 
 كمية الترمية    
 قدؼ الرحة الشفدية واإلر اد الشفدي 
 

 طيبة ومعد ،،،،،، تحية...   عزيزي الظالب ....... عزيزتي الظالبة
أ اااكرك  اااكرا  جاااازيال  لُحداااؽ تعاونااااػ وحرصاااػ عماااى تحااااري الرااادق والسؾضااااؾ ية      

أرجاااؾ مشاااػ أن تتفزااال باساااتكسال البياناااات األولياااة فاااى اساااتجاباتػ لهاااذك السقااااييس . و 
ماااع األخاااذ فاااي اإلعتباااار أن هاااذك البياناااات التاااي ساااؾف تس هاااا لاااؽ ُتداااتخدم التالياااة ... 

 فق . العمسي إال في أ راض البحث
الشؾع : ذكر                 اسؼ الظالب : ......................................  

  ............      أنثى ........
التخرص  رقؼ التميفؾن : ................................... الدؽ:............    

  الدراسي: .....................
                                                

 مع خالص  كري وتقديري وأطيب تسشياتي.                                         
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

وتزع  فيسا يمي مجسؾعة مؽ العبارات برجاء التكرم بقراءة  كل  بارة وفهسها جيدا .
 ( تحا اإلختيار السشاسب مؽ وجهة نغرك. √عالمة ) 
 ممحؾعة :

 إجابة أي بة صحيحة وأخرى خاطشة، وونسا اإلجابة الرحيحة هي التي تشظبق عميػ وليسال تؾجد إجا  
  :أخرى 

رقؼ 
 العبارة

 هؾر  4أعاني مشذ أكثر مؽ  العبارات
 ومدون سبب طبي

أعاني مؽ فترة قريرة ومدون 
 سبب طبي

 ال أعاني مظمقا  

    التهاب الحمق. 1
    نديان األحداث القريبة. 2
    لسدتسر.االجهاد ا 0
    ضع  العزالت. 1
     رود الذهؽ. 2
    الشؾم  ير السدقر. 3
    تؾرم في العغام. 4
    تتداخل األحداث في عقمي. 5
    صعؾمة االسترخاء. 6
    الرداع. 03
    تتظاير السعمؾمات مؽ ذاكرتي. 00
    الغزب بدهؾلة. 02
    آالم العغام. 00
    .صعؾمة االنتباك 01
    التعب السدتسر. 02
    آالم السفاصل. 03
    تذتا الذهؽ. 04
    اإلجهاد العام. 05
    التهابات القؾلؾن. 06
    صعؾمة التركيز. 23
    األرق. 20
    الشزييف. 22
    تذابػ األحداث. 20
    صعؾمة البدء في الشؾم. 21

 



 

 

 

 ) 230) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

 (4ملخل )
 كيةاستسارة دراسة الحالية الكميش

 استسارة دراسة الحالة                                    
 ) ك . ع(

 أوال  : البيانات األولية 
االسؼ:...............................................   

 الدؽ:..............................................
 .  الشؾع:  )ذكر / أنثى(................................
 عدد األخؾة: )بشيؽ:     ، بشات:     (...............

 الترتيب بيؽ األخؾة:................................     الحالة االجتسا ية )        (
 عدد األبشاء : ........................              الدرجة العمسية : 

 الؾعيفة / ..................     السدتؾى التعميسي : ......................... 
الهؾايات السفزمة: ) تذسل السيؾل واالهتسامات (  

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

 العادات الستكررة والسحببة : 
........................................................................................
........................................................................................ 

 العادات الستكررة و ير السحببة : 
........................................................................................

........................................................................................ 
 ثانيا  : السشاخ األسري :

 األسخة مكػنة مغ عجد أفخاد : ...........................
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

 الدغ                  ةأعزاء األسخ 
  األب

  األم  

  الدوج

 األبشاء :
0- 
2- 

 

بيانات عغ شبيعة العالقات بيغ أفخاد األسخة: ) األب واألم والدوج واألبشاء( ومدتػى  -
 الخضا عغ  ح  العالقات

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

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

 أساليب تخبية الػالجيغ لمحالة :  -
 ) مغ حيث نػ  األسمػب قدػة / تجلي  / تفخقة و كحا ( 

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

................................ 
 ا تسام الػالجيغ بالحالة :  -

 ) مغ حيث شخيقة التعبيخ ونػ  اال تسام وشكمه ( 
........................................................................................

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

........................................................................................
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 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

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

 أساليب لؾم ونقد الؾالديؽ لمحالة مؽ الظفؾلة وحتى ا ن واستجابة الحالة ل سمؾب:  
........................................................................................

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

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

 مدتؾى تؾقعات الؾالديؽ لسدتقبل الحالة مشذ الظفؾلة وديشاميات االستجابة لهذا السدتؾى: -
........................................................................................

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

 لثقافيثالثُا : السدتؾى االقترادي واالجتساعي وا -
 : الزوج -1

 السؤ   العمسي .......  السهشة ........... متػسط الجخ  الذهخي .............
 الزوجة : -0

 متػسط الجخ  الذهخي ................
مرادر أخرى لدخل األسرة  -0

.............................................................. 
. إلب ( عقارات ... –مستمكات األسخة ) أراضي  -1

.......................................................... 
 األسخة تستمظ : سيارة ................ أو أكثخ .......

 االشتخاك في أنجية رياضية  ...................  الح اب لمسكتبات العامة .............
 رابعا  : الجانب السهشي :

 ) بذك  عام وبذك  خاص(:  مدتػى رضا الحالة عغ السهشة -
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

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

.................................................................................... 
ء والسجيخيغ عالقات العس  ومجى رضا الحالة عشها : ) مغ حيث العالقة مع الدمال -

 والعسال..... (
....................................................................................
.................................................................................... 

 خامدا  :التاريخ الظبي لمحالة 
 وأسبابها وأعخاضها:ة( في األسخة وجػد أمخاض )وراثي -

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

........................................................................................ 
 السذكالت الرحية التي مخت بها الحالة مشح الصفػلة وحتى ا ن : -

 ) تذس  الحػادث واإلصابات ( 
........................................................................................
........................................................................................ 

 ها( وأسبابها وأعخاضالصارئةالسذكالت الرحية الحالية ) -
 ) تذس  الحػادث واإلصابات (  -

........................................................................................ 
    تعاني مغ اضصخابات األك  أو الشػم ، وأنػاعها :  -
- ....................................................................................

.................................................................................... 
 سادسا  : تاريخ الحياة -
) يتزسغ الخبخات الساضية السهسة التأثيخ ، كالتحػالت اإلجتساعية الحادة ، أو حاالت  -

 الفقج بالػفاة أو اإلنفرال ، أو الشذاشات األسخية(
........................................................................................

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

........................................................................................  
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 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

مغ حيث التخصيط ومقارنة مدتػى )رية التي سعت الحالة لتحقيقها :ف الذخأ ع األ جا -
 ح  األ جاف ب مكانات الحالة الذخرية وتحقيق  ح  األ جاف مغ عجمه وأسباب تحقيقها 

 والذعػر السراحب لهحا مغ رضا أو سخط(
........................................................................................

........................................................................................ 
 سابعا  : ديشاميات الذخرية :

 القمق :  -
........................................................................................

........................................................................................ 
 السخاوف: -

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

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

 الرخا  :  -
....................................................................................
.................................................................................... 

 استخجام الحي  الجفاعية :  -
....................................................................................

.................................................................................... 
 األحالم : ) الصفػلة ، الستكخرة ، الحجيثة ( 

....................................................................................
....................................................................................  
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 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

 استراتيجية العسل مع الحالة  
 تحجيج الهجف العام  -0

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

 اشتقاق األ جاف اإلجخائية 
........................................................................................

........................................................................................ 
 اختيار أدوات وأساليب جسع البيانات  -2

) يتع تحجيج األدوات واألساليب السالئسة لجسع البيانات والهجف مغ استخجامها ، 
والكيفية التي ُتدتخجم بها ، خاصة السالحطة بأنػاعها ، والسقابمة الذخرية ، األحالم، 

 الػسائ  اإلسقاشية(
........................................................................................
........................................................................................   

 :نتائج دراسة الحالة
لتي تتعمق بصبيعة وتأثيخ الخبخات الهامة دالالت السعصيات التاريخية : ) تمظ ا  -1

 التي مخ بها الفخد (.
........................................................................................

 ........................................................................................ 
ت الحالية : ) التي تجور حػل البيانات الخاصة بالطخوف الخا شة لمفخد دالالت الُسعصيا -2

 وعالقته األسخية ووضعه االجتساعي و السهشي (.
........................................................................................

.......................................................... .............................. 
دالالت الُسعصيات التحميمية ) الُسدتسجة مغ تحمي  مزسػن استجابات الفخد المفطية ، أو -0

 عمى الػسائ  اإلسقاشية ، أو تفديخ أحالمه و فػاته وحخكاته و يساءاته .. الب 
........................................................................................

........................................................................................ 
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 شارَ حصام الدين مصطفِد. 

 

 الُسمخص التذخيري الشهائي                           
 -السدتػى  الكميشكي لمتذخيز ) السدتػى الػصفي الترشيفي (: -1

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

 -السدتػى الجيشامي لمتذخيز ) السدتػى التحميمي التفديخي (: -0
........................................................................................

 ........................................................................................ 
 :التىصًات واملكرتحات  

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

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

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



 

 

 

) 235) 
 2019 أغصطض ، 1ج، 59جملُ اإلرظاد النفصٌ، العدد 

 النسعُ للكمالًُ وعالقتها مبتالزمُ التعب املسمن

 (6ملخل )
  ة ) ب ( مؽ اختبار الداكس لتكسمة الجسل الشاقرةالرؾر 

 اختبار ساكس لتكسمة الجسل
 تًليف: جؾزيف م. ساكس

 ) الرؾرة ب (
 تعريب: أحسد عبد العزيز سالمة
 تعديل: إيسان فؾزي  اهيؽ

 االسؼ:............................................................................
 ...................................................................الدؽ:.........

 البداية:..............................االنتهاء:....................................

 مدة االختبار:.....................................................................
 التعلًمات:

تؾن جسماة ناقراة. اقارأ كاال واحادة مشهاا و أكسمهاا بكتاباة أول ماا يارد إلااى فيساا يماي سا
ذهشػ بحيث تربح جسمة تامة السعشى. اعسل بًسرع ما تدتظيع، فإذا لؼ تتسكؽ ماؽ تكسماة 
جسمة ما، ارسؼ دائارة حاؾل رقسهاا ثاؼ عاد إليهاا إلكسالهاا فيساا بعاد. احار  عماى أن تكسال 

 استجابة.الجسل جسيعها وال تترك أي مشها دون 
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Abstract: 

The current study aims at investigating  the relationship 

between Tendency to perfectionism and Chronic fatigue syndrome 

among a sample of students according to variables such as (gender, 

Academic specialization).  

  The sample of the study consisted of 300 students  , An Descriptive 

method was implemented in this study .and Data were collected by 

using three scales, the first one is the Neurotic Perfectionism Scale , 

Normal Perfectionism Scale and Chronic fatigue syndrome scale. 

  in addition , statistically was treated by Factorial Analysis , Cronbach 

Alpha , Split half .  

The findings from this study indicated to There is a positive 

significant correlation between Neurotic Perfectionism and Chronic 

fatigue syndrome among a sample of students , and There is a 

Negative significant correlation between Normal Perfectionism and 

Chronic fatigue syndrome among a sample of students . 

 Results of the study were discussed in the light of scientific literature, 

previous researches and educational implication. 

 


