
 االضطرابات السيكوسوماتية بني النموذج البنائي للعالقة
 اجلامعة طالباتالنفسية لدى  والكمالية والضغوط

 

 د/والء بدوي حممد بدوي
 جامعة امللك خالد-أستاذ مساعد كلية الرتبية

 مدرس بكلية اآلداب جامعة املنوفية

 :امللخص
البشائي لمعبلقات بيغ الكسالية ٌجؼ البحث الحالي الى التعخؼ عمى شبيعة الشسػذج       

لجػ شبلب الجاهعة. تكػىت العيشة هغ الديكػسػهاتية والزغػط الشفدية  واالضصخابات
هقياس الكسالية وهقياس الزغػط جاهعة السمظ خالج شبق عميٍع  شالبة بكمية التخبية (ٕٓٓ)

ميل االىحجار هعاهل االرتباط وتحوباستخجاـ الديكػسػهاتية  االضصخاباتوهقياس الشفدية 
 : يميأضٍخت الشتائج ها  ،الستعجد وتحميل السدار

 االضصخاباتارتباشيً هػجبة دالة إحرائيًا بيغ درجات الصالبات في كل هغ  تػجج عبلقػة-ٔ
التػقعات  -الذكػؾ حػؿ األفعاؿ -)التشطيع الديكػسػهاتية والكسالية بسكػىاتٍا الفخعية

  .(الػالجػ الشقج -الػالجية
 االضصخاباتارتباشيً هػجبة دالة إحرائيًا بيغ درجات الصالبات في كل هغ  عبلقػةتػجج -ٕ

  .الشفدي( -السادؼ -البيئي –االجتساعي) الديكػسػهاتية والزغػط الشفدية بسكػىاتٍا الفخعية
 والزغػط الكسالية هغ كل في الصالبات درجات بيغ إحرائياً  دالة ارتباشيً عبلقػة تػجج-ٖ

 .الشفدية
وقج كاىت العػاهل الديكػسػهاتية هغ خبلؿ أبعاد الزغػط  االضصخاباتكغ التشبؤ بيس-ٗ

 االجتساعي –األكاديسي –الشفدي –البيئيالديكػسػهاتية بالتختيب ٌسا ) االضصخاباتالسشبئة ب
  .لجػ شالبات الجاهعةالسادية(  –
ىت العػاهل السشبئة الديكػسػهاتية هغ خبلؿ أبعاد الكسالية كا االضصخاباتيسكغ التشبؤ ب-٘
 –االخصاء تجايالقمق  -الديكػسػهاتية بالتختيب ٌسا )الذكػؾ حػؿ االفعاؿ االضصخاباتب

  .(الػالجؼالشقج  –التػقعات الػالجية –التشطيع 
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الكسالية  خبلؿ الديكػسػهاتية هغ االضصخاباتبلمتشبؤ  بشائييسكغ الػصػؿ إلى ىسػذج  -ٙ
 (ٓٛ.ٓ) التختيب:وأف ٌحا التأثيخ كاف عمى اهعة والزغػط الشفدية لجػ شالبات الج

حا يجؿ  (٘ٗ.ٓ) الشفدية،لمزغػط  ارتفاع هدتػػ الجاللة العسمية لمشسػذج  عمىلمكسالية ٌو
 .السقتخح
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النموذج البنائي للعالقة بني االضطرابات السيكوسوماتية 
 والكمالية والضغوط النفسية لدى طالبات اجلامعة

 

 د بدويد/والء بدوي حمم  
 جامعة امللك خالد-أستاذ مساعد كلية الرتبية

 مدرس بكلية اآلداب جامعة املنوفية
 

 :مكدمة
اف الدعي لمكساؿ والجػدة في كل شيء أهخ يخىػ اليً االىداف، ولكشً بالخغع هغ ذلظ      

يؤهغ بأف كل عسل البج أف يعتخيً الشقز هٍسا بحؿ هغ جٍج، الف الخصأ شبيعة البذخ 
السثالي أهخ يشجر تحقيقً، فالذخز الكسالي الدػػ ٌػ هغ يرشع لحاتً هدتػيات واألداء 

أداء هختفعة لكشٍا هتشاسبة هع قجراتً واهكاىاتً ويدعى هغ تمقاء ىفدً ويكافح هغ اجل تحقيق 
جافً، لكشً يقشع بسا حققً هغ ىتائج ويذعخ بالخضا والدعادة سػاء استصاع تحقيق ها يخىػا  ٌأ

جافً وتػقعاتً تبعا لمسػاقف، بيشسا الكسالي العرابي اليً أـ ال، لح لظ فٍػ قادر عمى تعجيل ٌأ
ػ هغ  ٌػ ها يتبشى هدتػيات أداء هبالغ فيٍا وغيخ واقعية، ويدعى سعيا هحسػها لبمػغٍا، ٌو
يفكخ بريغة كل شيء أو ال شيء عمى االشبلؽ، وال يتقبل الخصأ هٍسا كاف ضئيبل ويخذى 

جافً، وال يسكشً الذعػر الفذل، ويسيل الى تقيي ع ذاتً بشاء عمى هجػ قجرتً عمى تحقيق ٌأ
بالخضا أو الدعادة هٍسا بحؿ هغ جٍج، ويخذي الشقج ويذعخ اف البيئة االجتساعية السحيصة 

 بً تفتقخ الى السداىجة وتسثل ضغػشا هدتسخة عميً وتذعخي بالتٍجيج.
 (ٖٙٓ :ٜٜٙٔ، )باضً
 Blankstein, & Dunkley, Zuroffشكمي وزيػرؼ ) ديويبل ىكدتيغ و وأسفخت ىتائج      

عغ ارتباط الكسالية باالىفعاؿ الدمبي، وأف السذاحشات اليػهية والسػاجٍة التجشبية  2003 )
والسداىجة االجتساعية السجركة السحجودة تكػف وسائصا فخيجة تدٍع بقػة في العبلقة بيغ األسي 

الكسالية الشاقجة ذاتيا تكػف هختبصة باإلىفعاؿ الدمبي  الشفدي والكسالية السحجدة اجتساعيا، وأف
 ويمـػ الحات الحؼ يكػف هختبط بالسػاجٍة التجشبية هغ خبلؿ الشقج السػجً
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ػلدهغ وفخ  ،ككذ وأىدوكبلرا، إىدوككذ وساريغ وفخيسغ،وأسفخت ىتائج دراسة  ٌيل ٌو
 ,Enns, Cox, Sareen, & Freeman, (2001); Cox, Ennsوكيبمخ وفتذشتغ وكيشجؼ

& Clara, (2002); Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente, & Kennedy,( 
عغ أف الرػر السختمفة هغ الكسالية البلتكيفية تكػف هختبصة بالستغيخات الدمبية هثل (2004

 .االىفعاؿ الدمبي واالكتئاب والقمق والعرابية
حجاث االضصخابات الديكػسػهاتية الزغػط السدهشة والستكخرة أشج خصػرة في إ وتعج      

كسا أف ردود فعل الفخد الفديػلػجية أثشاء الزغط تعتسج  السجة،عغ الزغػط السؤقتة وقريخة 
كسا أف األشكاؿ السختمفة  لبلىفعاؿ،عمى إدراكً لمسػقف وعمى شخرية الفخد الستعخض 

ذ االستجابة لجػ لمزغػط تشتج استجابات هختمفة والزغط الشفدي الػاحج قج ال يكػف لً ىف
( عمى جسيع أعزاء الجدع التي تداٌع Stressorكسا ال يؤثخ أؼ عاهل ضاغط ) األفخاد،

    .(٘ٗ ،ٕٓٓٓالدراد:) الجرجة.في االستجابة لمزغط بشفذ 
كسا أف تأثيخ الزغػط  كحلظ،أؼ أف الحجث يكػف ضاغصًا فقط عشجها يجركً الفخد       

فعشجها تقع ىفذ الزغػط عمى فخديغ فٍي قج  األفخاد،لكل الشفدية ال يكػف واحجًا بالشدبة 
 لآلخخ.تكػف ضاغصة ألحجٌسا وغيخ ضاغصة بالشدبة 

الزغػط الشفدية التي يتعخض لٍا الفخد قج تؤثخ عمى سمػكً في كثيخ هغ الشػاحي  كسا اف
كسا أىٍا قج ُتدبب لً الكثيخ هغ االضصخابات  والذخرية،السعخفية واالىفعالية 

 .(ٛٔٔ ،ٕٓٓٓهتػلي:سػهاتية. )الديكػ 
اف االحجاث والسػاقف الزاغصة التي يتعخض لٍا الفخد تؤثخ في  وهسا ال شظ فيً      

عبلقتً بالبيئة االجتساعية التي يحيا فيٍا، بحيث أصبحت تسثل  إشارالبشاء الشفدي لجيً في 
 زيق واإلحباطبالحجخ الداوية في االضصخابات الديكػسػهاتية، هسا يجفعً الى الذعػر 

ا هغ االىفعاالت الدمبية األخخػ، إضافة الى القياـ باستجابات  واالكتئاب والقمق وغيٌخ
هع االخخيغ  االجتساعيسمػكية غيخ هبلئسة كاالىصػاء والتقػقع عمى الحات وتجشب التفاعل 

-ٗٔ، ٕٙٓٓ حديغ،هعشى )واالحداس باالغتخاب بحيث تربح الحياة لجيً ببل ٌجؼ او 
ٔ٘). 
ويختمف األفخاد في االضصخابات الديكػسػهاتية هغ حيث درجة االحتساؿ التي تتػقف        

كسا أف كثخة التشاقس بيغ  لمفخد،عمى التكػيغ العاـ والػضائف الفديػلػجية والحالة الشفدية 



 

 

 

) ٖٕ٘) 

 2012 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 والء بدوى حممد بدوىد. 
 

السػاقف التي تػاجٍٍا العاهبلت الستدوجات وتشػع أىساط الدمػؾ التي يقسغ بٍا أدػ إلى تعقج 
ولجػء بعزٍغ إلى أىػاع هغ الدمػؾ غيخ الدػؼ الحؼ يحاولغ بً حل  تػافقٍغ،ة عسمي

وتجؿ اإلحراءات عمى زيادة عجد العاهبلت البلتي  البيئة،هذكبلتٍغ والتغمب عمى عػائق 
 .(ٚٙٔ: ٖٜٜٔ،يػىذالديكػسػهاتية. )يعاىيغ هغ سػء التػافق واالضصخابات 

ديكػسػهاتية يقـػ عمى أساس أىٍا تعبيخ عغ والتفديخ الديكػلػجي لبلضصخابات ال     
ي  ،شاقة حبيدة غيخ ُهذبعة أو تعبيخ عاـ عغ تػتخ لع يتع التعبيخ عشً بالػسائل السباشخة ٌو

كسا أف األفخاد الحيغ ُيرابػف  ،أشبً باألعخاض العرابية وإف اتخحت صػرة التعبيخ الجدسي
ٌع لمتعبيخ الجدسي عغ التعبيخ بسثل تمظ االضصخابات قج يكػىػف هٍيئيغ أكثخ هغ غيخ 

أؼ أف إصابة عزػ هعيغ في الجدع ال  ،وقج يكػف لٍحي األعخاض دور رهدؼ ،الدمػكي
يعػد إلى ضعفً التكػيشي بقجر ها يعػد إلى أف وضيفة ٌحا العزػ لٍا عبلقة بالسػقف 

يع، )الحؼ سبب ٌحي االضصخابات.  اإلحباشي أؼ أف الزغػط الشفدية ( ٛٛٔ :ٕٜٜٔإبخٌا
لٍا تأثيخ في ضٍػر العجيج هغ االضصخابات الديكػسػهاتية التي تذكل خصػرة عمى حياة 

والحؼ يكػف هخجعً  الرحي،األفخاد سػاء كاف ذلظ عمى تػافقٍع العاـ أو السٍشي أو 
االضصخابات االىفعالية وهدئػليتٍا في ضٍػر واىتذار االضصخابات الديكػسػهاتية بأىػاعٍا 

 .(ٕٕٓٓ،شقيخالسختمفة. )
ارتباط الكسالية بالزغػط الشفدية والقمق حيث اف  )McPheeٕٙٔٓ(وتذيخ هاكفى     

الكساؿ يجعل الشاس قمقيغ في السػاقف االجتساعية ويسيمػف الى تجشب االىخخاط في أىذصة 
يسكغ أف يؤثخ عمى قجرة الشاس عمى جحب واستجاهة  السثاليججيجة. حيث اف الدمػؾ 

أيزا اف الشاس الحيغ يسيمػف الى اف يكػىػا أكثخ ىجاحا وسعادة في  العبلقات وتػضح السقالة
القمق وعجـ االرتياح في السػاقف  –تجشب او الحج هغ السذاركة االجتساعية -حياتٍع
غيخ قادريغ عمى االحتفاظ بالعسل أو العبلقات الذخرية فاىٍع يعاىػف هغ  -الججيجة

 الكسالية.
 مصكلة الدراسة:

 ،د لسػاقف ضاغصة تجعمً يعير في تػتخ واضصخاب ىفدي  لسجة شػيمةيتعخض الفخ       
والسعخوؼ أف االىفعاؿ يتبعً دائسًا تغيخات في ضغط الجـ والتشفذ وبعس االضصخابات 
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وتؤدؼ إلى االضصخابات  فإذا استسخت ٌحي التغيخات قج تربح هدهشة ،الٍزسية
تدتحثٍا عػاهل ىفدية وهغ ذلظ  الديكػسػهاتية التي تتسيد بأىٍا ذات شبيعة فديػلػجية
والرجاع الشرفي وآالـ الطٍخ  ،التٍاب الجمج العربي وحب الذباب والتٍاب السفاصل

والخبػ واالضصخابات القمبية الػعائية كديادة ضخبات القمب  ،والخوهاتيـد الشفدي السشذأ
واضصخابات الغجد  ،والذقيقة واالضصخابات الجهػية والميسفاوية كاألىيسيا ،وضغط الجـ السختفع

شاؾ اضصخابات ُأخخػ تخز الدسع والتحوؽ  والذع والبرخ .     ،الرساء كالدسشة ٌو
 ( ٗٛٔ ،ٖٛ: ٕٜٜٔ،الحفشي)

 The National)كسا أوضحت إحراءات الجسعية العالسية لمرحة العقمية       
Association For Mental Health) ا  أف االضصخابات الديكػسػهاتية يدداد اىتذاٌر

حيث أف ٌشاؾ فخد واحج هغ كل فخديغ هسغ يصمبػف السداعجة الشفدية يعاىي  كبيخة،برػرة 
والتعخض لمزغػط  الحادة،هغ ٌحي االضصخابات التي تطٍخ في صػرة التػتخ واالىفعاالت 

 .(ٜٔ-ٛٔ :ٜٜٚٔ،العيدػؼفديػلػجيًا. )الشفدية واالجتساعية التي تتخح أهخاضٍا شكبًل 
الضصخابات الديكػسػهاتية تذيع بيغ الذباب وحجيثي الدغ رغع الخعاية وقج لػحع أف ا     

وكحلظ ارتفاع هتػسصٍا لجػ اإلىاث عشً  الػقائي،االجتساعية والرحية وتقجـ أساليب الصب 
ألف اإلىاث أقل تحسبًل لمسثيخات والزغػط الخارجية التي تفخضٍا عميٍغ البيئة  الحكػر؛لجػ 

ويسكغ أف ىتػقع أف التشفيذ لجيٍغ  والزيق،يذ هبخرات الغزب واألسخة وأقل قجرة عمى تشف
 الديكػسػهاتية.عغ اإلحباط والرخاع يتع في شكل االضصخابات 

  .(ٜٛٔ :ٜٜٔٔ، الشياؿ)
الشفدية  لبلضصخاباتكسا يؤكج البعس بأف الزغػط يسكغ أف تكػف هشبآت ٌاهة      

ا يتعخض الفخد برػرة هدتسخة لحػادث إذ أىً عشجه الفخد،والجدسية التي تكػف عميٍا حالة 
ضاغصة في فتخات زهشية هتقاربة فإف ذلظ يعتبخ العاهل األساسي لئلصابة باالضصخابات 

 ( ٖٙ :ٜٜٜٔ، )الخشيجؼ الديكػسػهاتية.
 األسئلة التالية:وفي ضهء ما سبق يسكن تحديد مذكلة الدراسة في      

 كل في الصالبات درجات بيغ ياً إحرائ دالة ارتباشيً عبلقػات الى أؼ هجػ تػجج .1
 الفخعية؟ بسكػىاتٍا الديكػسػهاتية والكسالية االضصخابات هغ
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 كل في الصالبات درجات بيغ إحرائياً  دالة ارتباشيً عبلقػات الى أؼ هجػ تػجج .2
 الشفدية؟ الديكػسػهاتية والزغػط االضصخابات هغ

 كل في الصالبات جاتدر  بيغ إحرائياً  دالة ارتباشيً عبلقػات الى أؼ هجػ تػجج .3
 الشفدية؟ الكسالية والزغػط هغ

 لػجػ الكسالية خبلؿ هغ الديكػسػهاتية االضصخاباتب التشبؤ يسكغ الى أؼ هجػ .4
 الجاهعة؟ شالبات

 الزغػط الشفديةخبلؿ  هغ الديكػسػهاتية االضصخاباتيسكغ التشبؤ ب الى أؼ هجػ .5
 الجاهعة؟ لجػ شالبات

الكسالية خبلؿ الديكػسػهاتية، هغ  الضصخاباتاها أفزل ىسػذج بشائي لمتشبؤ ب .6
 الجاهعة؟ والزغػط الشفدية لجػ شالبات

   أهداف البخث:
 أهداف البحث الحالى فيما يلى: ل تتمث        
 .الديكػسػهاتية والكسالية االضصخابات كل هغ بيو العبلقة طبيعة عمى التعرف .1
ديكػسػهاتية والزغػط ال االضصخابات كل هغ بيو بيعة العبلقةط عمى التعرف .2

 .الشفدية
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 ثػالبح هتغيراتالخبط بيغ  تىاَلت ثةاحالب عمن حدَد فى عربيةبحػث  تَفر عدن .1
  الحالى

ا في التشبؤ  تػتىاَل التى جشبيةاأل البحَث بعض ىتائجص قاتى .2 الكسالية ودوٌر
  الديكػسػهاتية، والزغػط الشفدية. االضصخاباتب

سيتٍا في تحجيج القيسة التشبؤية لمكسالية هسا يداعج في تكػيغ رؤية  .3 كسا تكسغ ٌأ
 .ا في هتغيخات الجراسةهدتشيخة عغ هجػ إسٍاهٍ

 حياتً في الفخد لٍا يتعخض التي االىفعالية واالضصخابات الشفدية الزغػط اىتذار .4
 الدمبية اآلثار بعس عشً يشتج هسا هػاجٍتٍا يدتصيع ال قج والتي ،اليػهية

 السعجة قخحة أو الشرفي الرجاع هثل الديكػسػهاتية االضصخابات بأحج كاإلصابة
 بأعسالً القياـ عغ تعصمً وقج لراحبٍا الشفدي والتػتخ القمق تدبب ها غالباً  التي ؛

 (55 :ٜٜٙٔ، دسػقي. ) اليػهية
 األهسية التطبيقية: 

لً  يكػف  هسا العرابية الكسالية لخفس بخاهج ترسيع في الجراسة ىتائج تفيج قج .1
 الديكػسػهاتية االضصخابات وأعخاض الشفدية الزغػط شجة خفس في الفعاؿ األثخ

 لخات البخث:مصط
 Perfectionism الكسالية -1

الكسالية باىٍا تدعى الى وضع هعاييخ   .Stoeber & Otto, (2006) يعخؼ ستػبخ واتػ
 لدمػؾ السخء ىقجؼالستكساؿ الشاقز وتقييع  والدعيعالية بذكل هفخط 

الكسالية باىٍا هيل الفخد الى وضع هعاييخ شخرية   Forst et al (1990)يعخؼ فخوست
لجديٍع القميل هغ عجـ التداهح هع االخصاء  بأىٍعلمكساؿ ويعخؼ الكسالييغ العرابييغ هفخشة 

 ،هغ االجتٍاد لبلىجاز أكثخيسيمػا لمتدػيف وتجشب االخصاء  -ألىفدٍعاالىتقاد  شجيجؼ–
ع هغ يزعػف  هعاييخ شخرية عالية ولكغ هع  ألىفدٍعبيشسا يعخؼ الكسالييغ العادييغ ٌو

بصخيقة تقػد هجٍػداتٍع لتكػف ذات  ألىفدٍعء هعقػلة ويكػىػا ىاقجيغ تخؾ هداحة لعسل اخصا
 استثشائية. شبيعة 
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 (Psychological Stress) الزغهط الشفدية -2
( الزغػط الشفدية بأىٍا "االستجابة غيخ الشػعية لمجدع ألؼ شمب Selyeيعخؼ سيمي )   

اتً العقمية والبجىية ألؼ دافع والصخيقة البلإرادية التي يدتجيب بٍا الجدج باستعجاد دافع،
 (ٕٛ :ٜٜٛٔ،عدكخ)".

وعميً فإف الزغط الشفدي ٌػ "حالة يعاىيٍا الفخد حيغ يػاجً بسصمب همح فػؽ حجود 
 .( ٛٗ :ٜٜٗٔ، الصخيخؼ". )استصاعتً أو حيغ يقع في هػقف صخاع حاد

 ( Psychosomatic Disorderاالضطرابات الديكهسهماتية )
ضصخابات الجدسية السألػفة لؤلشباء التي يحجث بٍا تمف في جدء هغ ُتعخؼ "بأىٍا اال      

أجٍدة الجدع أو خمل في وضيفة عزػ هغ أعزائً ىتيجة اضصخابات اىفعالية هدهشة ىطخًا 
والتي ال يفمح العبلج الصػيل في شفائٍا شفاء تاهًا الستسخار  السخيس،الضصخاب حياة 

 :ٜٜٗٔ،الشيلأبػ ". )لى جاىب العبلج الجدسياالضصخاب االىفعالي وعجـ عبلج أسبابً إ
ٖٗٛ). 

والتعخيف اإلجخائي لبلضصخابات الديكػسػهاتية "ٌػ الجرجة التي تحرل عميٍا      
السفحػصة عمى قائسة كػرىل لمشػاحي العرابية والديكػسػهاتية" تعخيب وإعجاد أبػ الشيل 

(ٕٓٓٔ) 
 :النظري اإلطار

  :أوال: مفههم الكسالية    
تست أجداؤي أو صفاتً، ويقاؿ كسل الذٍخ: تع  الفعل:الكسالية في المغة هدتسجة هغ  كمسة

دوري فٍػ كاهل، كسل كساال: ثبتت فيً صفات الكساؿ، أكسل الذيء: أتسً وفي القخآف الكخيع" 
 (ٜٜٗٔ)السعجع الػجيد،أكسمً، كسل( ْ كسل الذيء:  )أكتسل،

 Frost, Marten, Lahart& Rosenblateوهارتغ والٌارت وروسشبمت,وقج حجد فخوست 
يالعرابي  ػالكساليالدػيالكساليأبعاد وخرائز خسدة لمتسييد بيغ الذخز  (1990)  :ٌو
  وهحاولة تجشبٍا باألخصاءاالٌتساـ الدائج 
 ًالسدتػيات الذخرية العالية التي يزعٍا الفخد لشفد 
 ادراكً لتػقعات اإلباء واالهٍات العالية 
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 الهٍات والسعمسيغ القاسيادراكً لشقج اإلباء وا 
  او جٍة عسمً. هؤسدًالذظ في اهكاىياتً عمى األداء الجيج لرالح 

( التفكيخ الكسالي باىً شبكة هعخفية تذتسل عمى التػقعات ٓٙ: ٕٕٓٓوتعخؼ )باضة،
 والتأويبلت لؤلحجاث واآلراء واالخخيغ ويتسيد باآلتي:

  لؤلداءوضع هدتػيات غيخ واقعية. 
 ـ والستابعة لتشفيح تمظ السدتػيات هع عجـ الخضا عشٍا.الربلبة وااللتدا 
  واألداء.السػازىة بيغ قيسة الحات 

 :أهسية الكسالية
تختبط الكسالية التكيفية بجاللة هع تقجيخات الحات السختفعة، واىتقاء الٍجؼ، وضع الخصط      

بعجد هغ الرفات  السدتقبمية، وحل السذكبلت، كسا أف الكسالية السػجٍة ذاتيا تكػف هختبصة
اإليجابية التكيفية هثل الكفاح لئلىجاز، وباالىفعاؿ اإليجابي، وبفاعمية الحات، وتحقيق الحات، 

واألداء، والسػاجٍة التكيفية هع الزغػط، والتقجيخات اإليجابية الذخرية، والتعمع التكيفي، 
بالشفذ، واإليثار  الجيج، والتفاعبلت اإليجابية بيغ الفخد واآلخخيغ، والثقة األكاديسي

 ((Bums & Fedewa, 2005 واالتجاٌات االجتساعية اإليجابية، والتػكيجية
 :الكساليةابعاد 

 Self -Oriented Perfectionismالكسالية السػجٍة ذاتيا
والكفاح لمػصػؿ إلى الكسالية حيث يزع الفخد لشفدً هدتػيات هختفعة  وتتزسغ السعتقجات 

حا البعج  بارزهغ الحات وهػجً داخميا، والكسالية السػجٍة ذاتيا تكػف دافع هذتق  لؤلداء، ٌو
(Hewitt& Flett, 1991) 

وضع  وتذيخ إلىOther- Oriented Perfectionismالكسالية السػجٍة لآلخخيغ  - ٕ 
، حيث يتع وضع هدتػيات ال عقبلىية  هدتػيات هختفعة لآلخخيغ وإخزاعٍع لمتقػيع الراـر

س لآلخخيغ ويتع عمى ٌحي السدتػيات وهكافأتٍع عميٍا إذا ٌع ية كبيخة إذا ٌع حرمػا وضع ٌأ
ا.   أىجدٌو

 Socially Prescribed Perfectionism اجتساعيا السحجدة الكسالية-ٖ
حا البعج يكػف هػجٍا خارجي ٌحا البعج اعتقاد الفخد بأف  ،ا يرف الكسالية السحجدة اجتساعياٌو

 (Hewitt & Flett, 1991كسالية، )اآلخخيغ لجيٍع تػقعات 
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حيث تتخكد الذكػؾ حػؿ ىػعية   Doubts About Actionالذكػؾ حػؿ األداء -ٗ
 وجػدة أداء الفخد.

تعكذ هدتػيات هختفعة لؤلداء، والسيل  Personal Standardsالسدتػيات الذخرية  -٘
 إلى تقػيع الحات السبشي عمى األداء.

أحج الػالجيغ عمى أىً ىاقج بجرجة كبيخة إدراؾ  Parental Criticism الػالجؼالشقج  -ٙ
 .هتدايجة

 Parental Expectationالتػقعات الػالجية -ٚ
 Frostٌي السجػ السجرؾ هغ قبل الػالجؼ والحؼ يذيخ إلى أف الػالجيغ لجيٍع تػقعات هختفعة

et al., 1990)) 
 :الزغهط الشفديةثانيا: 

غط الشفدي هغ جاىب السٍتسيغ عمى الخغع هغ الكتابات السختمفة حػؿ هػضػع الز   
وهع ذلظ يسكغ القػؿ  ،بالرحة الشفدية إال أف كمسة الزغط ال تعشي الذيء ىفدً لٍع جسيعاً 

بأّف العاهل السذتخؾ في تعخيفات العجيج هشٍع بأف الزغط ٌػ "الِحْسل الحؼ يقع عمى كاٌل 
ع التغيخ الحؼ ( وها يتبعً هغ استجابات هغ جاىبً ليتػافق هOrganismالكائغ الحي )

وتكسغ السذكمة الخئيدة في إيجاد تعخيف هحجد لمسفٍـػ بأىً تكػيغ فخضي  ،يػاجًٍ"
(Hypothetical Constructًليذ هغ الدٍل قياس )،  وغالبًا ها يدتجؿ عمى وجػد الزغط

هغ خبلؿ استجابات سمػكية هعيشً كسا ٌػ الحاؿ في التعخؼ عمى الحكاء أو غيخي هغ 
 (     ٘ٔ، ٜٜٛٔعدكخ:ية . )التكػيشات الفخض

ي تعشي "القػة التي تزغط عمى  (Stress)وكمسة   هقتبدة هغ عمع الفيدياء والسيكاىيكا ٌو
وفي هجاؿ عمع الشفذ تعشي ٌحي الكمسة "التػتخ  "،شيء آخخ وقج تغيخ هغ شكمً أو حجسً

 (ٖٗ، ٕٓٓٓ)الدراد،  الشفدي الذجيج" 
( والزغط Strain) االىزغاطثبلثة هرصمحات ٌي أها في المغة اإلىجميدية فقج وردت    
(Stress)، ( وقج جاءت الزػاغطStressor لتذيخ إلى تمظ السؤثخات التي تػجج في )

أها  ،السجاؿ البيئي )فيديقية واجتساعية وىفدية( والتي لٍا القجرة عمى إىذاء حالة ضغط ها
فاعمية الزػاغط أؼ أف ( فتعبخ عغ الحجث ذاتً أؼ وقػع الزغط بStressكمسة الزغط )

 االىزغاط( إلى حالة Strain) االىزغاطويذيخ هرصمح  ،الفخد وقع تحت شائمة ضغط ها
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والتي تعبخ عغ ذاتٍا بالذعػر باإلعياء واإلىٍاؾ واالحتخاؽ الحاتي  ،التي يعاىي هشٍا الفخد
  (ٙ ،ٜٜٗٔوعبج الخحسغ:الذشاوؼ ويعبخ عشٍا الفخد برفات هثل قمق أو هكتئب أو هتػتخ. )

 اآلتي:في تشاوؿ الزغػط عمى الشحػ  ثبلثة اتجاٌاتيسكغ التعخؼ عمى 
ىسػذج االستجابة الحؼ يتعاهل هع الزغط عمى أىً هتغيخ تابع )ىتيجة( ويرف الزغط  -ٔ

 لً.في صػرة استجابة الذخز لبيئات هزايقة أو هدعجة 
تمظ البيئات  ىسػذج السثيخ الحؼ يرف الزغط في صػرة هثيخ يتسثل في خرائز -ٕ

 هدتقل.السزايقة أو السدعجة وهغ ثع فإىً يشطخ إلى الزغط عمى أىً هتغيخ 
الشسػذج التكاهمي الحؼ يشطخ إلى الزغط عمى أىً اىعكاس لشقز التػافق بيغ الذخز  -ٖ

أؼ يشطخ إليً كستغيخ وسيط بيغ السثيخ واالستجابة حيث أف الزغط يشذأ هغ عبلقة  والبيئة،
 وبيئتً. خاصة بيغ الفخد

 (   ٗ :ٜٜٗٔ، شقيخ) 
 :مرادر الزغهط الشفدية

  :السرادر البيئية -1
والػضع  العاهة،وتتسثل في الحالة االقترادية العاهة واالتجاٌات والحالة االجتساعية    

ا،التعميسي   العسل،وتمعب البيئة السادية دورا كبيخا في صشع الزغػط في هشطسات  وغيٌخ
ادر يكػف فػؽ الحجود الصبيعية لمتعاهل هعٍا يسكغ أف يدبب وأؼ تغييخ في ٌحي السر

 التػتخ.الزغط الشفدي الحؼ يطٍخ كاستجابة لئلحباط أو القمق أو 
  :السرادر التشظيسية -2

وتذسل ضعف ترسيع الٍيكل التشطيسي وعجـ وجػد سياسة هحجدة وواضحة وعجـ    
وتتكػف هغ سياسة  الذجيجة،لعسل السذاركة في اتخاذ القخارات وتعخض السػضفػف لزغػط ا

جاؼ  وقج تدبب ٌحي العػاهل هجتسعة أو هشفرمة آثارا سمبية )ىفدية وسمػكية  األفخاد،وٌأ
وفديػلػجية( وضغػشًا ىفدية ضارة عمى السػضف إال أف هقجار الزغط يختمف هغ هشطسة 

 أخخػ.إلى 
  :السرادر الفردية  -3

ئج وقمة الخقابة والسدئػلية وغيخ ذلظ هغ العػاهل وتذسل عػاهل صخاع الجور والعبء الدا   
وقج يكػف الزغط والتػتخ ىاتج عغ حياة الفخد ىفدً بسعشى  آخخ،التي تختمف هغ فخد إلى 
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إذ أف ٌشاؾ بعس األفخاد تشٍار  والتػتخ،أف حياة الفخد ٌي التي تػلج لجيً الذعػر بالزغط 
يبجوف أكثخ تساسكًا في الطخوؼ  أعرابٍع عشج ضٍػر العبلهات األولى لمزغط وآخخيغ

 الزاغصة.
 :مرادر ضغهط جساعة العسل -4

 الجساعة،وتذسل ضعف العبلقة هع الدهبلء في العسل والسخؤوسيغ واالفتقار إلى تساسظ 
 .(ٕٗ: ٖٜٜٔخ، شاٌ) وهؤازرتٍا.وىقز السداىجة االجتساعية هغ الجساعة 

كسا يسكغ  االجتساعية،ط وتشحرخ هرادر الزغط في اإلحباط والرخاع والزغػ    
ترشيف ىػع استجابات الفخد لمزغط الشفدي إلى استجابات بشاءة يتغمب بٍا عمى اإلحباط 

( يصمق عميٍا الػسائل Ego Defensesوالرخاع أو قج يمجأ إلى استجابات الشعػرية )
 :ٖٜٜٔ، يػىذاليقطة. )واإلسقاط والشكػص وأحبلـ  واإلىكار،الجفاعية هثل الكبت والتبخيخ 

ٖٗٗ). 
        :العهامل الشفدية االجتساعية السدببة للزغهط

تتفاوت العػاهل الشفدية االجتساعية )البيئية( هغ السدؤوليات الحياتية اليػهية إلى    
ي تشذأ هغ التفاعل بيغ اإلدراؾ وعسميات  واإليجابي،األحجاث والتغيخات ببعجيٍا الدمبي  ٌو

 واالجتساعي.ع ضسغ هجالً الشفدي خد لؤلحجاث التي تقالتأٌيل االجتساعي أؼ تفديخ الف
 ها يمي:وهغ ضسغ إشار األسباب الشفدية االجتساعية لمزغػط    

 ( Adaptationالتهافق ) -1
وتكسغ  والبجىي،تعتسج صحة الفخد العاهة عمى االحتفاظ بالتػازف بيغ الجاىب العقمي    

 الكيسيائي.شأىٍا إحجاث خمل في التػازف الجدع التي هغ  يػاجٍاالخصػرة في التغيخات التي 
 ( Frustrationاإلحباط )  -2

يذعخ الفخد باإلحباط عشج وجػد عائق يسشعً هغ تحقيق ٌجفً أو في حالة شعػري بالعجد    
وهغ  الغزب،وفي الغالب يتجدج رد الفعل في اىفعاؿ  فيً،لتغييخ السػقف غيخ السخغػب 

 الزاغصة.التي تختبط بالسػاقف  الصبيعي أف يرحب ذلظ إفخاز لمٍخهػىات
 ( Overloadزيادة الحسل )  -3

ويحجث ذلظ عشجها تديج الستصمبات عمى قجرات الفخد لسػاجٍتٍا هثل عجـ وجػد وقت كافي    
 اجتساعية.إلىجاز الستصمبات وزيادة السدؤولية وعجـ وجػد هداىجة 
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 ( Sensory Deprivationالحرمان الحدي )  -4
لتي تتسثل في السٍاـ الخوتيشية التي ال تتصمب هجٍػد فكخؼ أو بجىي إذ هثل قمة اإلثارة ا   

أف الفخد يجج ىفدً يداوؿ عسبًل خاؿ هغ اإلثارة يفقجي الخغبة في األىذصة اليػهية ويذعخ أىً 
 .(ٚٙ :ٜٜٛٔ،عدكخقجراتً. )هشٍكًا ويؤدؼ عسبًل أقل هغ 

لئلصابة باالضصخابات  لحلظ ىتػقع أف الزغػط السدتسخة قج تؤدؼ إلى التعخض    
الديكػسػهاتية التي هغ أهثمتٍا ها يتعخض لً هجيخ شخكة أو هؤسدة يقزي أسابيع شػيمة 

والدوجة التي تعاىي هغ اىفعاؿ الخػؼ هغ  هؤسدتً،أو شٍػر كاهمة في حالة شػارغ في 
حي االىفعاالت السصػلة تؤدؼ إلى تغيخات فديػلػجية شػيمة والتي شػيمة،الفذل لسجة  تؤدؼ  ٌو

ا إلى تحصيع أعزاء الجدع وإلى االضصخابات   الديكػسػهاتية. ٌحي بجوٌر
   .(ٜٜٚٔ:ٕ٘ٛ،العيدػؼ)

وتشقدع الزغػط الى ىػعيغ: االوؿ يصمق عميً الزغػط االيجابية او الزغػط الدارة      
، اىذصتشا االدائية فيعادة ها تكػف تحت سيصختشا، وتعصيشا البعج التشافدي  والتيوالذافية 

هثل الدباقات الخياضية. ويديج ٌحا الشػع هغ الزغػط هغ اىتاجيتشا ويدٍل جٍػدىا، حيث 
سباؽ ها. والشػع  فيحالة اىتعاش كسا لػ كشا  فيتكػف الزغػط تحت الديصخة وىكػف ىحغ 

تدبب الكخب وتكػف هرجرا  التيهغ الزغػط ٌػ الزغػط الدمبية او غيخ الدارة  الثاىي
ي لبلضصخابات ط هدهشة وذات شبيعة سمبية، وتكػف خارج ىصاؽ سيصختشا، وتؤدػ ضغػ  ٌو

قصار يجخػ بدخعة  فيجٍاز السشاعة، وتذعخىا كسا لػ كشا ضحايا  فيالى اضصخابات 
هغ  الثاىيويتجً ىحػ كارثة ويربح هفتاح الرحة الشفدية أف ىتعمع كيفية تحػيل الشػع 

مبي الى الشػع الججيج، أو هغ الشػع ىحػلٍا هغ الشػع الد أؼالزغػط الى الشػع االوؿ، 
 .(ٕٕٓٓ،الدمبي الى الشػع االيجابي. )عبج القػػ

  :االضطرابات الديكهسهماتيةثالثا: 
( هرصمح االضصخابات الديكػسػهاتية أوؿ هخة في عاـ Heinrothستخجـ ٌشخوث )ا     

ساء التحميل وبجأ عم ،ـ( عشجها أدخل ٌحا السرصمح في الجراسات الصبية األلساىيةٛٔٛٔ)
 ،االضصخابات( يذعخ بػجػد تأثيخ العػاهل الشفدية في Freudالشفدي وفي هقجهتٍع فخويج )

( بإدخاؿ هفٍـػ الديكػسػهاتيظ في هجاؿ الصب Dutchـ( شالب دوتر )ٕٜٚٔوفي عاـ )
( بتحجيج االضصخابات Franesوفي الػاليات الستحجة األهخيكية قاـ فخاىد ) ،الشفدي
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ـ( دخل هفٍـػ ٖٜٓٔوفي عاـ ) ،الشاجسة عغ الرخاعات الشفدية الديكػسػهاتية
وقج  ،(Helenاالضصخابات الديكػسػهاتية في الجراسات الصبية اإلىجميدية هغ قبل ٌيميغ )

( في تصػر هفٍـػ الديكػسػهاتيظ عشجها قاـ بجراسة ردود الفعل Pavlovساٌع بافمػؼ )
ـ( ٖٜ٘ٔ( عاـ )Cannonاـ بٍا كاىػف )الجدسية إزاء السثيخ، كسا أف التجارب التي ق

ويعتبخ يػسف هخاد أوؿ هغ استخجـ هرصمح االضصخابات  ،ساٌست في تصػر ٌحا السفٍـػ
كسا أف هرصفى زيػر يعتبخ هغ  ،ـ( في عالسشا العخبيٕٜٗٔالديكػسػهاتية عاـ )

تسػا باالضصخابات الديكػسػهاتية .   (ٙٔ_ٕٔ :ٕٓٓٓ،الدراد)السذاٌيخ الحيغ ٌا
ا وق    ج بمغت هذكمة االضصخابات الديكػسػهاتية حجسًا هتزخسًا حيث ارتبط اىتذاٌر

كسا  األفخاد،بالحزارة الحجيثة وها أدت إليً هغ اضصخابات في العبلقات االجتساعية بيغ 
أدػ التقجـ التكشػلػجي والرشاعي إلى تغييخات شجيجة في ثقافات السجتسعات وعاداتٍع 

دة القمق والتػتخ في الػقت الحؼ ال ُيدسح بالتعبيخ عغ ٌحي وتقاليجٌع هسا أدػ إلى زيا
وهغ ثع تكػف ٌحي األحجاث التي يسخ بٍا الفخد يػهًا بعج يـػ سببًا  صخيحًا،االىفعاالت تعبيخًا 

 (ٖٔ: ٕٕٓٓ،شقيخالديكػسػهاتية. )في ىسػ وتدايج االضصخابات 
 :تعريف االضطرابات الديكهسهماتية

تي تشاولت االضصخابات الديكػسػهاتية واختمفت حدب التخررات ال تعجدت التعخيفات    
 الديكػسػهاتية،ولكغ ٌحا التعجد لع يؤثخ في السفٍـػ العاـ لبلضصخابات  العمسية،واالتجاٌات 

( التي تعشي )الخوح أو Psychoولغػيًا ىجج أف كمسة سيكػسػهاتي هذتقة هغ  كمسة سيكػ )
وفي المغة العخبية يصمق عمى  ،( تعشي البجفSomaوكمسة سػها ) ،الشفذ أو العقل(

وتخترخ ٌحي الكمسة إلى الشفدجدسي ويعخفٍا عمساء  ،ُهرصمح )سيكػسػهاتي( ىفذ جدسي
التحميل الشفدي بأىٍا "تعبيخ خاص عغ أسمػب الحياة لجػ الفخد وشخائقً في هػاجٍة القمق 

 (  ٜٔ: ٕٓٓٓالدراد، ) ".والشدعات الشفدية السكبػتة
خؼ أيزًا بأىٍا "اضصخابات عزػيً يمعب فيٍا العاهل االىفعالي دورًا ٌاهًا وعادة ها وُتع    

ي تختمف عغ األعخاض التحػيمية الٍدتيخية  ،يكػف ذلظ هغ الجٍاز العربي البلإرادؼ ٌو
في أف األخيخة عبارة عغ تحػؿ القمق إلى أعخاض تذسل الجٍاز الحخكي والحدي اإلرادؼ 

الضصخابات الديكػسػهاتية ها ولحلظ فإف ا ،الحياة البلشعػرية لمفخد" ولٍا هعشاٌا الخهدؼ في
 التػرط االىفعالي في األعزاء  واألحذاء والتي ُتغحؼ بالجٍاز العربي البلإرادؼ ٌي اال
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ويعاىي السخيس عادة هغ القمق واالكتئاب بل أحياىًا  ،عذخ والخبػ الذعبي االثشيهثل قخحة 
 (ٖٚ٘ :ٜٜٛٔ،ة)عكاش قمق حياتًها يٍجد ال

وتعخؼ االضصخابات الديكػسػهاتية بأىٍا "اضصخابات جدسية هػضػعية ذات أساس    
ويٍتع  "،وأصل ىفدي وتريب السشاشق واألعزاء التي يتحكع فيٍا الجٍاز العربي الحاتي

تساهًا خاصًا بٍحي  الصب الديكػسػهاتي خاف) االضصخابات.ٌا  (ٜٙٗ :ٜٜٚٔ، ٌز
 االىفعالية تأخحارؼ البخيصاىية بأىٍا "استجابات جدسية لمزغػط وتعخفٍا دائخة السع     

والتٍاب السفاصل  السختفع،شكل اضصخابات جدسية هثل الخبػ وقخحة السعجة وضغط الجـ 
ا.وقخحة القػلػف  الخوهاتدهي  وغيٌخ

 (ٖٕ :ٕٕٓٓ،شقيخ)
هغ ويخػ عمساء الرحة الشفدية أف كل االضصخابات الديكػسػهاتية )ألؼ عزػ      

ويسكغ االستجالؿ عميٍا في  ،أعزاء الجدع( التي تختبط برخاع الشعػرؼ أعخاضًا تحػيمية
كسا يسكغ أف تطٍخ  ،زيادة ضخبات القمب أو االضصخابات العربية لمسعجة أو التقمرات

كسا أف  ،وهثل ٌحي التحػالت لمرخاعات الشفدية شائعة ،بذكل شمل وضيفي أو فقجاف لمرػت
صخابات التي يعاىي هشٍا األفخاد ليدت لٍا أسذ عزػية بسعشى أىٍا ال ٌحي اآلالـ واالض

تأتي هغ الخارج عغ شخيق الجخاثيع التي تدبب ٌحي االضصخابات الجاخمية بل أف الرخاعات 
التي يعاىي هشٍا الفخد في داخل شخريتً ٌي التي سببت ٌحي الستاعب العزػية . )أبػ 

 ( ٜٗٔ :ٜٜٗٔ ،الشيل
  :ت الديكهسهماتيةخرائص االضطرابا

 لبلضصخابات.وجػد أساس فديػلػجي  .ٔ
ي بحلظ ال تخزع  .ٕ تذسل األعزاء واألحذاء التي تتأثخ بالجٍاز العربي الحاتي ٌو

 اإلرادؼ.لمزبط 
 الحياة.وجػد تغيخات بشائية قج تٍجد  .ٖ
 السراب.أكثخ سيصخة وإلحاحًا عمى العزػ  .ٗ
 باآلتي:بات األخخػ ويتسيد االضصخاب الديكػسػهاتي عغ غيخي هغ االضصخا .٘
 هدبب.وجػد اضصخاب اىفعالي كعاهل  .ٙ
 الذخرية.تختبط بعس الحاالت بشسط هعيغ هغ  .ٚ
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 همحػضًا.تختمف اإلصابة بٍحي االضصخابات بيغ الجشديغ اختبلفًا  .ٛ
 الػاحج.قج تػجج هختمف األعخاض أو تتتالى لجػ الفخد  .ٜ

 شابًٍ.غالبًا ها يػجج تاريخ عائمي لئلصابة بشفذ االضصخاب أو ها  .ٓٔ
 .(ٜٕ :ٕٕٓٓ،شقيخ) هختمفة.يسيل االضصخاب التخاذ هخاحل  .ٔٔ

 االضطرابات الديكهسهماتية والزغط الشفدي واالنفعاالت الشفدية
 االالزغط حالة يعاىيٍا الفخد حيغ يػاجً هصمبًا فػؽ حجود استصاعتً "اَل ُيَكمُِّف َّللاهُ َىفًدا     

ا" )القخاف الكخيع : البقخة ٍَ ػ تػتخات أو  ،أو حيغ يقع في هػقف صخاع حاد( ٕٙٛ ،ُوسَع ٌو
والتػتخ ٌػ رد  ،ردود فعل عاشفية وجدجية تشبثق هغ أحجاث داخمية أو هؤثخات خارجية

الفعل الجاخمي لمجدع لسػاجٍة ٌحي الزغػط وهغ ثع فإف استسخار التػتخ يؤدؼ إلى ارتفاع 
حا ٌػ أحج االضصخابات الديكػسػهاتية الشاتجة  ،ضغط الجـ عغ استسخارية التػتخ وحبدً ٌو

هسا يؤدؼ إلى خمل في الشذاط الٍخهػىي  ،أو عجد الفخد عغ هػاجٍة السػقف والتخمز هشً
ويشطخ إلى االضصخاب الديكػسػهاتي هغ خبلؿ هجػ قػة العبلقة بيغ الفخد  ،لمجٍاز الغجؼ

حي االضصخابات قج تؤثخ عمى أؼ جٍاز هغ أجٍدة الجدع هثل جٍاز ال ،والبيئة قمب أو ٌو
 .(ٔٗ :ٖٜٜٔ ،شاٌخالجٍاز التشفدي . )

وتتأثخ الحالة الشفدية بالحالة الجدسية والعكذ صحيح في تػازف تحت الطخوؼ العادية     
 التػازف،كسا أف الزغط الذجيج السدهغ يؤدؼ إلى اضصخاب ٌحا  هتػافقة،لذخرية سػية 

اع والقسع والكبت وتكخر االىفعاؿ وإذا حجث أف أعيق التعبيخ االىفعالي وتػالى اإلحباط والرخ 
وفذل الفخد في هقابمة ٌحي الزغػط وتمظ السصالب خاصة إذا زاد ها بيشٍا هغ تشاقس ساء 

 الشفدي.تػافقً الشفدي )الذخري واالجتساعي( وأدػ ذلظ إلى السخض 
خاف)  .(ٜٙٗ ،ٕٔٔ :ٜٜٚٔ ،ٌز
إذ أف  تبادلية،قة كسا أف العبلقة بيغ االضصخاب الشفدي والزغػط الشفدية عبل     

ػ ىفدً يقػد إلى هديج هغ الزغػط      الشفدية.االضصخاب قج يشتج هغ الزغػط ٌو
     .(ٖٕٔ :ٕٓٓٓ،)العيدػؼ

إف االىفعاؿ الشفدي استجابة هتكاهمة لمفخد يشجع عشٍا تغيخات وججاىية هخكبة وتغيخات في    
والغجؼ والجهػع وال يػجج  والحذػؼ،وضائف أعزاء الجدع تذسل الجٍاز العربي والعزمي 

 االىفعاؿ،لشػع االىفعاؿ )القمق أو الفخح( اضصخاب فيديػلػجي هعيغ هقابل ٌحا الشػع هغ 
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ويخجع ضٍػر االضصخابات الجدسية الشاتجة عغ األسباب االىفعالية عشجها يحجث اختبلؿ في 
عالية التي التػازف الٍسيػستازؼ لجدع اإلىداف فيزصخب ىتيجة السؤثخات الشفدية واالىف

الفديػلػجي ٌسا  والسيكاىديعالشفدي الستسثل بالزغط  السيكاىديعأؼ أف   لٍا،يتعخض 
واستسخار الزغػط لفتخة شػيمة  الديكػسػهاتي،العشرخاف األساسياف في ضٍػر االضصخاب 

أها  الديكػسػهاتية،قج يتدبب في اختبلؿ تشطيع الدمػؾ الحؼ ربسا يؤدؼ إلى االضصخابات 
اىيـد الفديػلػجي فأف الزغػط الشفدية السدهشة تؤثخ عمى هختمف األعزاء في عغ السيك

 الجدع عغ شخيق تشذيط الجٍاز العربي البلإرادؼ 
 (ٔٗ :ٖٜٜٔ،)شاٌخ(.)الدسبتاوؼ والباراسسبتاوؼ                                          

لشاتجة عغ االىفعاؿ الدائج وعشجها ىذيخ إلى اضصخاب سيكػسػهاتي فإىشا ىقرج الحالة ا   
((Emotional Arousal وهغ الصبيعي أف يححرىا الستخررػف في  السػفق،والتعاهل غيخ

الرحة الشفدية هغ خصػرة االضصخابات االىفعالية هثل القمق والغزب والخػؼ واإلحباط 
فٍحي االىفعاالت هغ شأىٍا أف تديج هغ حداسية الجدع وبالتالي سخعة قابميتً لمسخض 

       .(٘ٔ :ٜٜٛٔ ،عدكخالعزػؼ. )
 :دراسات السابكة

  :الكساليةو  الديكهسهماتية االضطراباتأوال: دراسات تشاولت العالقة بين 
العبلقة  التحقق هغالى  Hasel, & Besharat (2011) ٌاسل، وبذارات ٌجفت دراسة

ضل وجػد هػاقف بيغ الذخرية، والكساؿ والربلبة، وعبلقتٍع باالستجابات الفديػلػجية في 
إىاث( وشمب هشٍع  ٜٗذكػر،  ٔ٘شالب جاهعي ) ٓٓٔضاغصة. تكػىت عيشة الجراسة هغ 

استكساؿ هقياس الكسالية اإليجابية والدمبية وهقياس الربلبة. ثع تعخضػا إلى ضغػط ىفدية. 
وأضٍخت الشتائج أف الكساؿ الدمبي كاف هختبصا بذكل إيجابي هع االستجابات الفديػلػجية 

في ذلظ ضغط الجـ االىقباضي، ضغط الجـ االىبداشي، سمػؾ الجمج، وهعجؿ التشفذ، بسا 
وهعجؿ ضخبات القمب. كسا أوضحت الجراسة اف الربلبة هختبصة سمبا هع االستجابات 

 .الفديػلػجية لزغط الجـ االىقباضي، ضغط الجـ االىبداشي، وهعجؿ التشفذ
الدمبية والستاعب اليػهية كػسيط بيغ  تأثيخاتالبجراسة دور  Flett et al,( 2012)قاـ فيمت 

تٍجؼ الجراسة الى الخبط بيغ كساؿ  لكسالية واالعخاض الديكػسػهاتية.التمقائية ا االفكار
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تخكد  والتيالرفات واالعخاض الرحية هغ خبلؿ فحز الكسالية هغ وجًٍ ىطخ هعخفية 
الى ذلظ قاـ الباحثيغ  باإلضافةالديكػسػهاتية االعخاض  فيعمى االفكار التمقائية الكسالية 

الدمبي كػسصاء هحتسميغ لمخبط بيغ االفكار التمقائية السثالية  والتأثيخبتقييع الستاعب اليػهية 
هذارؾ اكسمػا هقياس الكسالية  ٕٕٛواالعخاض الديكػسػهاتية، تكػىت عيشة الجراسة هغ 

بية والدمبية واضٍخت ىتائج االيجا والتأثيخاتوالستاعب اليػهية واالعخاض الديكػسػهاتية 
الجراسة اف الستاعب اليػهية تؤثخ كػسيط بيغ االفكار التمقائية الكسالية واالعخاض 

 ٌيالديكػسػهاتية وتذيخ الشتائج الى اف الشاس الحيغ لجيٍع افكار هتكخرة حػؿ بمػغ الكساؿ 
عسل  برػرة هتكخرة وتػصى الجراسة بزخورة الشفذ جدسية باألعخاض لئلصابةعخضً 

بخاهج وتجريبات وتجخبلت سمػكية هعخفية تخكد عمى الحج هغ ٌحي االفكار وخفس القمق 
 والزغػط.

 الديكهسهماتية والزغهط الشفدية  االضطراباتدراسات تشاولت العالقة بين ثانيا: 
يع وقاـ      بعس  وضٍػر الحياتية الزغػط بيغ العبلقة لبحث بجراسة (ٕٜٜٔ) ابخٌا

هغ  هكػىة األولى هػعةلهجا هجسػعتيغ هغ هكػىة العيشة وكاىت كػسػهاتيةالدي االضصخابات
 هخضية هجسػعات أربع إلى قدست وقج هخيًزا (ٓٗ) وعجدٌع الديكػسػهاتيغ السخضى
 الرجاع هخضى ،العربي القػلػف  هخضى الجـ، ضغط هخضى ،الدكخ هخضى ،هتداوية
 هغ فخًدا (ٓٗ) هغ هكػف  ثاىيةال هػعةلهجا أها ،فئة كل هغ هخضى ( ٓٔبػاقع  الشرفي

 وقج ،اإلكميشيكية السبلحطة عشٍا كذفت هخضية أعخاض أؼ لجيٍع يػجج ( ال حيث ،األصحاء
 داللة ذات فخوؽ  وجػد عغ الشتائج وأسفخت ،الحياة أحجاث هقياس ضغػط استخجاـ تع

ع في واألصحاء البعس بعزٍع السخضى الديكػسػهاتيغ بيغ إحرائية  بزغػط تأثٌخ
 تأثخ بيشسا والبجىية واالجتساعية االىفعالية بالزغػط هخضى الدكخ تأثخ حيث ،الحياة ثأحجا

 .االىفعالية بالزغػط تأثخوا القػلػف  هخضى أها ،البجىية بالزغػط الجـ ضغط هخضى
هعخفة هجػ تأثيخ الزغػط الحٌشية Malkoff et al.,(1993) هالكػؼ واخخوف  حاوؿ     

وعبلقتً بدسة العجواف لجػ شبلب جاهعييغ هغ الحكػر، هسكغ  عمى ىذاط الرفائح الجهػية
تعخضػا لمقياـ بسٍاـ عمى الحاسػب تؤدػ الى االحباط اوضحت الشتائج ارتفاع إفخازات 
الرفائح الجهػية وهعجؿ ضخبات القمب لجػ السجسػعة التجخيبية هقارىة بالسجسػعة 

 الذخياف التاجي. الزابصة، واف الزغػط الحٌشية تؤدػ الى االصابة بسخض
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لمتعخؼ عمى العبلقة بيغ االضصخابات  ( بسحاولةٜٜٗٔكسا قاـ يػسف دمحم )   
ار يالديكػسػهاتية واالتجاي ىحػ السخض الشفدي في ضػء الفخوؽ بيغ الجشديغ، وقج تع اخت

( فخدًا هغ الجشديغ هشٍع ٕٔٔالعيشة بصخيقة عذػائية هغ جاهعة اإلهارات، وتكػىت هغ )
 ( إىاث وُشبق عميٍع اآلتي:ٓٚ، )( ذكػرٕٗ)
 _ هقياس االتجاي ىحػ السخض الشفدي.ٕهقياس االضصخابات الديكػسػهاتية.  -ٔ

وقج أسفخت بعس الشتائج عغ وجػد عبلقة ارتباشية بيغ بشػد هقياس االتجاي ىحػ السخض    
لسخاوؼ الشفدي وبعس السقاييذ الفخعية لبلضصخابات االىفعالية والديكػسػهاتية السيسا ا

والذظ واالضصخابات الديكػسػهاتية العاهة لجػ  ،هثل الخػؼ عمى الرحة والحداسية
كسا تبيغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الجشديغ عمى جسيع السقاييذ الفخعية  ،اإلىاث

لبلضصخابات االىفعالية والديكػسػهاتية لرالح اإلىاث فيسا عجا بعج العربية والقمق 
وقج أتزح أف الزغػط التي يتعخض لٍا الفخد  ،ػباتية كاىت لرالح الحكػرواألعخاض الديك

 واالىفعاالت السدهشة تؤدؼ إلى ضٍػر االضصخابات الديكػسػهاتية .
دراستً لفحز  Frasure- Smith et al., (1995)سسيث وزهبلؤي  -وقج أجخؼ فخاسػر

سشة تالية بعج دخػؿ  تأثيخ االىفعاالت الدمبية عمى التشبؤ بأحجاث قمبية عمى هجار
هخيزا بالقمب. وشبق الباحثػف هقياس بيظ  ٕٕٔالسدتذفى، تكػىت عيشة الجراسة هغ 

لبلكتئاب وقائسة حالة وسسة القمق واستبياف السداىجة االجتساعية وهقياس الزغػط واسفخت 
 ىتائج الجراسة عغ وجػد عبلقة ارتباشية سالبة بيغ السداىجة االجتساعية وكبل هغ القمق
واالكتئاب والغزب سػاء كاف هػجٍا لمخارج او الجاخل وقج تشبأ كل هغ القمق واالعخاض 

 االكتئابية كل عمى حجة بذجة هخض القمب.
جافٍا هعخفة اىتذار االضصخابات الديكػسػهاتية ٕٓٓٓأجخػ الصبلع ) ( دراسة كاف هغ ٌأ

قة بيغ الزغػط الشفدية لجػ األسخػ السحخريغ هغ الدجػف اإلسخائيمية، والتعخؼ عمى العبل
لؤلسخػ واالضصخابات الديكػسػهاتية والفخوؽ في االضصخابات الديكػسػهاتية لجػ األسخػ 

( ٓٗ٘السختبصة بالعسخ عشج االعتقاؿ والحالة االجتساعية، وقج تكػىت عيشة الجراسة هغ )
جاؼ الجراسة أستخجـ الباحث اآلتي:  أسيخ، ولمتحقق هغ ٌأ

هقياس الزغػط الشفدية. وقج أتزح هغ  -ٕ لديكػسػهاتية.هقياس االضصخابات ا -ٔ
بعس الشتائج اىتذار االضصخابات الديكػسػهاتية، ووجػد عبلقة ارتباشية بيغ الزغػط 
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الشفدية لؤلسخػ واالضصخابات الديكػسػهاتية، كحلظ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في 
ي الفئة ٗٔ-ٕٔالفئة هغ )االضصخابات الديكػسػهاتية تبعًا لستغيخ العسخ لرالح  ( سشة، ٌو

األصغخ سشًا ألفخاد العيشة، كسا أوضحت الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في 
االضصخابات الديكػسػهاتية تبعًا لستغيخ الحالة االجتساعية في أهخاض الجٍاز البػلي 

 والتشاسمي لرالح فئة الستدوجيغ.
لفحز ها إذا كاف الزغط  Matthews et al.(2001)وجاءت دراسة هاتيػس واخخوف 

السدهغ يؤثخ عمى استجابات االوعية القمبية والٍخهػف العربي خبلؿ الزغط الحاد واجخيت 
ع ها بيغ  ٕٕٓالجراسة عمى عيشة قػاهٍا  سشة  ٙٗالى  ٕٗفخدا هغ الجشديغ تتخاوح اعساٌر

لسجة ساعة  وشمب هشٍع اداء هٍاـ خاصة بحداب شفٍي وكبلـ عاـ ثع استخخػا بعج ذلظ
حيث تع قياس وضيفة االوعية القمبية والٍخهػف العربي. واوضحت ىتائج الجراسة اف كبل هغ 
الخجاؿ والشداء الحيغ شعخوا بالزغط السدهغ السختفع أدوا أداء أكثخ سمبية وبحلػا هجٍػد أقل 

أكبخ  فى السٍاـ. واف الزغط السدهغ لً أثخ فى االستجابات الفديػلػجية لجػ الخجاؿ بذكل
 هغ الشداء.

هعخفة ضغػط الحياة وعبلقتٍا باألعخاض الديكػسػهاتية  ( الىٕٕٓٓتٍجؼ دراسة سالع )
( هغ ٜٕٚوبعس خراؿ الذخرية لجػ شبلب الجاهعة. اجخيت الجراسة عمى عيشة تزع )

ع ها بيغ ٕٜٔ( هغ الحكػر، و)٘ٓٔشبلب الجاهعة )  ٕٔ-ٕٓ( هغ االىاث تخاوحت أعساٌر
ؼ عمى العبلقة بيغ ضغػط الحياة وكل هغ: االعخاض الديكػسػهاتية سشة. بٍجؼ التعخ 

وبعس خراؿ الذخرية. باستخجاـ استبياف ضغػط الحياة لجػ شبلب الجاهعة، وقائسة 
كػرىل الججيجة لمعرابية والديكػسػهاتية. واسفخت ىتائج الجراسة عغ وجػد عبلقة ارتباشية 

تية لجػ الصبلب وبعج ترشيف عيشة الجراسة دالة بيغ ضغػط الحياة واالعخاض الديكػسػها
وفقا لسدتػيات الزغػط: هشخفس/هتػسط/هختفع، كذفت ىتائج السقارىات عغ وجػد فخوؽ 

 دالة سػاء في االعخاض الديكػسػهاتية وفى بعس خراؿ الذخرية.
 باالضصخابات السرابات لجػ الحياة ضغػط ىػعية ( بالكذفٕٗٓٓقاهت العشدؼ ) 

 السرابات لجػ الزغػط هػاجٍة أساليب عغ والكذف  -قارىة بالرحيحاته الديكػسػهاتية
 هسغ اهخأة  ( ٕٓٔ ) العيشة أفخاد عجد بالرحيحات، بمغ الديكػسػهاتية هقارىة باالضصخابات

غ تتخاوح األولى  هػعةلهجا : التالي الشحػ عمى هجسػعتيغٓسشة  ٓٙ-ٕٓبيغ  ها أعساٌر
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 تذخيرٍغ تع حيث ،باضصخابات سيكػسػهاتية السرابات هغ اهخأة  ( ٓٙ ) هغ هكػىة
 هكػىة : الثاىية هػعةلهجا األشباء أها قبل هغ سيكػسػهاتية اضصخابات هغ يعاىيغ فىٍبأ

غ تع وقج ،التذخيرية لمسحكات ووفًقا االصحاء(-DSM ) هغ اهخأة  ( ٓٙ ) هغ  اختياٌر
 هػاجٍة أساليب قياسه: التالية األدوات تصبيق تع وقج األولى لمسجسػعة هكافئة بصخيقة

 الجراسة ىتائج الشفدية .كذفت وهقياس الصسأىيشة ،الحياة أحجاث ضغػط واستبياف الزغػط
 الديكػسػهاتية باالضصخابات السرابات بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجػد -يمى ها عمى

 داللة ذات فخوؽ  وجػد -. الحياة أحجاث ضغػط الستبياف الكمية الجرجة والرحيحات في
 درجات وهتػسط باالضصخابات الديكػسػهاتية السرابات درجات هتػسط بيغ حرائيةإ

 واألحجاث والدواج، ،والحياة األسخية والسشدؿ )الرحية، التالية السرادر في الرحيحات
 الديكػسػهاتية. باالضصخابات السرابات لرالح ( الذخرية

خحمة االبتجائية وعبلقتٍا ( بجراسة الزغػط الشفدية لجػ هعمسات السٕٗٓٓقاهت كاهل )
هعمسة هغ السخحمة االبتجائية  ٓ٘ٔباألعخاض الديكػسػهاتية. تكػىت عيشة الجراسة هغ 

غ ها بيغ  سشة، تع استخجاـ هقياس الزغػط  ٘.ٖٔسشة بستػسط ٜٖ-ٕٗيتخاوح اعساٌر
الشفدية لمسعمسات في السخحمة االبتجائية وهقياس االعخاض الديكػسػهاتية. اوضحت ىتائج 
الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة ايجابية لمزغػط التي تتعخض لٍا هعمسة السخحمة االبتجائية 
هغ خبلؿ االعباء والسدئػليات السمقاي عميٍا. كحلظ تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية ايجابية 
بيغ الزغػط الشفدية التي تتعخض لٍا هعمسة السخحمة االبتجائية وبيغ الستغيخات الذخرية 

ل الجراسي( كحلظ تػجج فخوؽ ذات داللة -الحالة االجتساعية-هجة الخبخة-غالدٌي ) السٌؤ
احرائية ايجابية بيغ الزغػط الشفدية واالعخاض الديكػسػهاتية التي تتعخض لٍا هعمسة 

. اها بالشدبة لمعبلقة بيغ االعخاض الديكػسػهاتية ٘ٓ.ٓالسخحمة االبتجائية عشج هدتػػ داللة 
سشة( كاىت  ٜٖ-ٖٓستغيخات الذخرية كاىت كاالتي بالشدبة لمدغ )والزغػط هغ خبلؿ ال

ىت االعخاض ها بالشدبة لمحالة االجتساعية فكاأكثخ عخضً لؤلعخاض الديكػسػهاتية. ا
هصمق( حيث احداسٍع بالػحجة والخػؼ  -الديكػسػهاتية دالة لرالح غيخ الستدوجيغ )أرهل

 الديكػسػهاتية. االضصخاباتغ ثع ارتفاع هغ السدتقبل يؤدػ الى اضصخاباتٍع الشفدية وه
( الى تحجيج ها إذا كاف كل هغ ضغػط الحياة والزبط ٕ٘ٓٓدراسة فايج ) في حيغ تٍجؼ

السجرؾ لمحاالت الحاتية والسداىجة االجتساعية تعسل كعػاهل استٍجاؼ في ىذأة االعخاض 
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السجرؾ لمحاالت الحاتية الديكػسػهاتية. كسا ٌجفت الى التعخؼ عمى التأثيخ االيجابي لمزبط 
والسداىجة االجتساعية في خفس االعخاض الديكػسػهاتية الشاجسة عغ ارتفاع هدتػػ 
الزغػط. وقج شبق استبياف احجاث الحياة الزاغصة، وهقياس الزبط السجرؾ لمحاالت 
الحاتية، واستبياف السداىجة االجتساعية، وقائسة كػرىل لؤلعخاض الديكػسػهاتية عمى عيشة 

ع ها بيغ  ٙٔٗخ إكميشيكية قػاهٍا غي سشة بستػسط عسخؼ  ٘٘-ٕ٘ذكخا، تخاوحت اعساٌر
سشة. واسفخت الشتائج عغ وجػد عبلقة هػجبة بيغ االعخاض الديكػسػهاتية  ٖٚ.ٕٗهقجاري 

وضغػط الحياة. كحلظ تػجج عبلقة سالبة بيغ االعخاض الديكػسػهاتية وكل هغ الزبط 
ىجة االجتساعية. كسا تػجج فخوؽ بيغ هشخفس وهختفعي السجرؾ لمحاالت الحاتية والسدا

االعخاض الديكػسػهاتية هغ ذوؼ الزغػط السختفعة في كل هغ الزبط السجرؾ لمحاالت 
الحاتية والسداىجة االجتساعية في صالح هشخفزي االعخاض الديكػسػهاتية هغ ذوؼ 

 الزغػط السختفعة.
باف ) ٌجفت دراسة ة بيغ ضغػط الحياة واالضصخابات ( إلى الكذف عغ العبلقٌٕٛٓٓو

الجدائخ( هغ خبلؿ التعخؼ عمى -الديكػسػهاتية لجػ شمبة الجاهعة في البيئة العخبية )اليسغ 
هدتػيات ضغػط الحياة لجػ شمبة الجاهعة في البيئة العخبية ودالالت الفخوؽ في ضغػط 

( وتكػىت عيشة الجراسة  أىثى -الجدائخ( والجشذ )ذكخ -البمج) اليسغ   الحياة وفًقا لستغيخؼ
جاؼ ٌحي الجراسة  ٖٕٛهغ  ع بصخيقة شبقية عذػائية ولتحقيق ٌأ شالب وشالبة تع اختياٌر

قست ببشاء هقياسيغ )هقياس ضغػط الحياة وهقياس االضصخابات الديكػسػهاتية ( تػصمت 
سٍا هعاىاة شمبة الجاهعة في البيئة العخبية ال يسغ والجدائخ الجراسة إلى الشتائج التي كاف هغ ٌأ

هغ ضغػط حياتية هختفعة فيسا يخز الزغػط البيئية والجراسية والذخرية واالىفعالية 
الجدائخ( لرالح  -ووجػد فخوؽ دالة إحرائيا في ضغػط الحياة وفًقا لستغيخ البمج) اليسغ 

الصمبة اليسشييغ كسا كاىت الفخوؽ دالة إحرائيا في ضغػط الحياة وفًقا لستغيخ الجشذ 
لرالح اإلىاث وأضٍخت الشتائج كحلظ هعاىاة شمبة الجاهعة في البيئة العخبية   أىثى ( -)ذكخ

هغ اىتذار واضح لبلضصخابات الديكػسػهاتية وعجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا في 
االضصخابات الديكػسػهاتية وفقا لستغيخ البمج اليسغ والجدائخ في حيغ أسفخت الفخوؽ عغ 

لجشذ لرالح اإلىاث وأخيًخا أسفخت الشتائج عغ وجػد عبلقة داللة إحرائية فيسا يخز ا
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ارتباشية دالة بيغ ضغػط الحياة واالضصخابات الديكػسػهاتية لجػ شمبة الجاهعة في البيئة 
 العخبية اليسغ والجدائخ.

تحجيج االعخاض الديكػسػهاتية وهرادر  Jin et al (2008)وحاولت دراسة جيغ واخخوف 
هعمع  ٕٔٙلجػ السعمسيغ ٌػىغ كػىغ تكػىت عيشة الجراسة هغ  الزغػط االكثخ شيػعا

هجرسة ثاىػية في هشاشق هختمفة هغ ٌػىغ  13إىاث هغ  ٕٚٔذكػر و  134 هقدسيغ الى 
و حجدت  التحػليكػىغ وتسثمت االعخاض الشفدية لمزغػط فى االجٍاد اإلثارة، واإلجٍاد 

الصبلب، والبعس اآلخخ، السشاٌج  :عالجراسة ستة هرادر هسيدة لمزغػط لجػ السعم: ىتائج
الجراسية والتجريذ كحلظ اوضحت الشتائج ارتباط الزغػط بذكل ايجابي هع االعخاض 
الديكػسػهاتية لجػ السعمسيغ والخبلصة تػضح الجراسة اف عبء العسل الثقيل الحػ يسخ بً 

ى ضخوفٍع سا يؤثخ عمهباشخة بخوتيغ التجريذ اليػهي ه السعمسيغ في ٌػىج كػىج يختبط
 الرحية.

بجراسة تأثيخ سسات الذخرية  Szerencsia et al  2013) )وقج قاـ سديخىديا واخخوف 
عمى االرتباط بيغ التعخض التخاكسي لزغػط العسل واهخاض القمب واالوعية الجهػية وقج 

هػضف يتعخضػف لمزغػط في العسل بذكل هدتسخ في الفتخة  ٗ٘ٔٙاجخيت الجراسة عمى 
ة خبلؿ وتع هتابعتٍع عمى اف يكػىػا خالييغ هغ أؼ اهخاض قمبية وعائي ٕٛٓٓ-ٜٜٛٔهغ 

 ٕٛٓٓ-ٕٓٓٓالقمبية في الفتخة هغ  االضصخاباتفتخة تقييع التعخض لمزغػط. وقج تع تقييع 
هع تصبيق استبياىات والتعخض لزغػط العسل واستخجهت تحميبلت االىحجار لجراسة تأثيخ 

القمبية الػعائية. واوضحت ىتائج الجراسة اف  االضصخاباتسسات الذخرية عمى حجوث 
 عخضػف لزغػط عسل هتدايجة يعاوف هغ اهخاض قمبية وعائية.العساؿ الحيغ يت

دراستً لسعخفة دور الزغػط  Stanculete et al (2014) واخخوف وقجر اجخػ ستشكميت 
ف العربي وتقتخح الجراسة اف الزغػط والية التعاهل هع السخضى الحيغ يعاىػف هغ القػلػ 

سبب رئيدي لتفاقع هخض القػلػف العربي حيث تخجع اسباب السخض الى حخكة الجٍاز 
الٍزسي وفخط الحداسية الحذػية والعػاهل الشفدية واالجتساعية. اجخيت الجراسة عمى 

لعربي ( هخيس يعاىػف هغ االالـ القػلػف اٖٚهجسػعتيغ السجسػعة االولى هكػىة هغ )ف=
( هغ االصحاء خزعػا جسيعا لمفحز الصبي هغ قبل ٕٖوالسجسػعة الثاىية هكػىة هغ )ف=

شبيب اهخاض باششية وفحز لمقػلػف بالسشطار وفحز إكميشيكي وىفدي. واشارت الشتائج 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913001888
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913001888
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913001888
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239991400110X
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الى اختبلؼ الغس كدسة لجػ هخضى القػلػف واالصحاء واف هخضى القػلػف لجيٍع 
سية اجخاء البحػث السدتقبمية عمى هخضى هدتػيات اعمى هغ الغس وتؤكج ا لشتائج عمى ٌا

 القػلػف العربي لمتحقيق في دور الغزب واسمػب التكيف هغ البجاية.
( الى هعخفة العبلقة بيغ هدتػػ الزغط الشفدي الشاتج عغ ٕٗٔٓوتدعى دراسة سعػد )

والبجىية  احجاث الحياة الزاغصة وهدتػػ االضصخاب الديكػسػهاتى والجػاىب االىفعالية
التي يعاىيٍا افخاد العيشة وفقا لقائسة كػرىل، إضافة الى تحجيج الفخوؽ في هدتػػ الزغط 

الجمجية، وذلظ وفقا لستغيخؼ الجشذ  االضصخاباتالشفدي لجػ عيشة هغ السرابيغ ببعس 
ع بصخيقة  ٕٓٔوالعسخ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ  هخيزا بأهخاض جمجية هختمفة تع اختياٌر

الجمجية بجاهعة دهذق وتػصمت الشتائج الى  االضصخاباتهغ بيغ هخاجعي هدتذفى قرجية 
عبلقة دالة بيغ هدتػػ الزغط الشفدي الشاتج عغ احجاث الحياة الزاغصة وهدتػػ  وجػد

عبلقة دالة بيغ هدتػػ الزغط الشفدي الشاتج عغ احجاث  وجػداالضصخاب الديكػسػهاتى. 
عبلقة دالة بيغ  وجػدالية والبجىية وفقا لقائسة كػرىل. الحياة الزاغصة والجػاىب االىفع

 هدتػػ الزغط الشفدي الشاتج عغ احجاث الحياة الزاغصة وحجوث اهخاض جمجية.
 الزغهط الشفديةو تشاولت العالقة بين الكسالية  ثالثا: دراسات

 فحز العبلقة بيغ الكسالية والزغػط لجػ Mirela  (2010) هيخيبل تشاولت دراسة     
الصبلب اثشاء وقت االختبار. يدعى البحث الى هعخفة العبلقة بيغ ابعاد الكسالية )السعاييخ 

الجدساىية لمزغػط لجػ  هطاٌخةالخبخة( و  -تع اىجازي عساعجـ الخضا  -الشطاـ -العالية
شالب هغ قدع عمع الشفذ  ٔٚٔعيشة الجراسة هغ  االختبار. تكػىتالصبلب خبلؿ فتخة 
هشفرمة  ثبلثة اختباراتييع هدتػيات الكسالية وتقديع ىجاح الصالب في جاهعة زغخب تع تق

الفديػلػجية  ٌاهطاٌخ تحجيج شجة الزغػط و لمتحريل لمجراسي ورضا الصالب عغ ىفدً وتع 
وتقييع درجة الزغط اخخ اسبػعيغ وهرادر الزغػط واضٍخت ىتائج الجراسة اف عجـ الخضا 

خبخة والسطاٌخ الفديػلػجية لمزغػط اثشاء االختبارات عغ السشجد يختبط ارتباشا ايجابيا بال
ة لمزغط هغ الصبلب رضا بسا تع اىجازي واقل هطاٌخ جدساىي أكثخوكاف الصبلب الشاجحػف 

 غيخ الشاجحيغ.
هعخفة تأثيخ الزغػط  tashman et al (2010)واخخوف تاشساف  حاولت دراسةكسا      

اؽ لجػ السجربيغ، تكػىت السجركة عمى العبلقة بيغ الكسالية التكي فية وغيخ التكيفية واالٌر
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غيخ هباشخ لكسالية تقييع  تأثيخهجرب واشارت الشتائج الى اف ٌشاؾ  ٚٚٔعيشة الجراسة هغ 
اؽ  عمىالشفذ لمكسالية التكيفية   عمىالى اف الكسالية التكيفية لع تؤثخ هباشخة  باإلضافةاالٌر

اؽ ولع تؤدػ الى زيادة الزغػط كسا  اضٍخت الشتائج اف اشكاؿ الكسالية غيخ التكيفية االٌر
اؽ والتػتخ  .ادت الى هديج هغ االٌر

جفت       الى هعخفة  sassaroli and Ruggier(2005) دراسة ساسارولي وروجيخٌو
وعبلقتٍع باضصخابات  الحات، الكسالية، القمقدور الزغػط في الخبط بيغ اىخفاض تقجيخ 

هقياس  أكسمػااىثي  ٘ٗٔالثاىػية. تكػىت عيشة الجراسة هغ االكل لجػ االىاث في السخحمة 
القمق والكسالية هتعجدة االبعاد وهقياس اضصخابات االكل وهقياس الثقة بالشفذ وتع اجخاء 

كاىت ابعاد الكسالية هختبصة بالستغيخات الدابقة.  إذا هساتحميل االىحجار الخصى لمتحقق 
 األبػؼجبة بيغ اىخفاض تقجيخ الحات والقمق والشقج اوضحت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية هػ 

ابعاد الكسالية هع اضصخابات االكل فقط اثشاء السػاقف الزاغصة. وتذيخ الشتائج الى  كأحج
 .ػكيات ذات الرمة باضصخابات االكلاف الزغػط تحفد الدم

 دراسة إلى Larijania, & Besharatb,(2010)ٌجفت الجراسة الريجاىيا، وبيذاراتب 
العبلقة بيغ الكسالية وأساليب السػاجٍة هع الزغػط الشفدية عمى عيشة هغ الصبلب. تكػىت 

شمب هغ جسيع السذاركيغ استكساؿ الشدخة الفارسية هغ هقياس  . وقجشالب ٖٛٚهغ 
الشتائج أف الكساؿ  شٍخاف. وأضٍختالكسالية اإليجابية والدمبية وهقياس أساليب السػاجٍة في 

تبصا بذكل إيجابي هع التخكيد عمى السذاكل واإليجابية التي تخكد عمى اإليجابي كاف هخ 
أىساط التأقمع العاشفي، يختبط سمبا هع االىفعاؿ الدمبي. وأضٍخت الشتائج أيزا أف الكساؿ 
الدمبي كاف هختبصا سمبا هع التخكيد عمى السذاكل اإليجابية والتخكيد عمى أساليب السػاجٍة 

  .جابيا هع االىفعاالت الدمبيةاالىفعالية، وارتبصت إي
( إلى فحز الفخوؽ بيغ هتػسصات درجات هجسػعات شبلب ٕٕٔٓهشرػر )دراسة تٍجؼ 

التخبية الخاصة في هقياس الكسالية التكيفية تبعا الختبلؼ السدار، وتحجيج الفخوؽ بيغ 
ة هتػسصات درجات الصبلب هشخفزي وهختفعي الكسالية التكيفية في السداىجة االجتساعي

وحل السذكبلت وتقجيخ الحات واالىفعاؿ اإليجابي واالىفعاؿ الدمبي، وتحجيج العبلقة 
االرتباشية بيغ الكسالية والتكيفية وكل هغ السداىجة االجتساعية وحل السذكبلت وتقجيخ الحات 
واالىفعاؿ اإليجابي واالىفعاؿ الدمبي، وتحجيج هجػ إسٍاـ ٌحي الستغيخات في تفديخ درجات 
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لتخبية الخاصة في الكسالية التكيفية. أجخيت الجراسة عمى عيشة هغ الصبلب الحكػر شبلب ا
بقدع التخبية الخاصة بجاهعة الصائف، وتع تصبيق أدوات الجراسة التالية عمى العيشة العخبية 

عجـ وجػد فخوؽ دالة  -ىتائج الجراسة إلى التالي:  شالب واسفخت ٜٕٙالدعػدية بمغ قػاهٍا
هتػسصات درجات هجسػعات شبلب التخبية الخاصة في هقياس الكسالية إحرائيا بيغ 

وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ هشخفزي وهختفعي  -التكيفية وإبعادي تبعا الختبلؼ السدار. 
االجتساعية، وحل السذكبلت، وتقجيخ الحات، واالىفعاؿ  ٜالكسالية في كل هغ السداىجة 

بلقات ارتباشية دالة بيغ الكسالية التكيفية وكل هغ وجػد ع -اإليجابي واالىفعاؿ الدمبي. 
السذكبلت وتقجيخ الحات واالىفعاؿ اإليجابي واالىفعاؿ الدمبي.  ٖالسداىجة االجتساعية وحل 

 ٗتبايغ اإلسٍاهات الشدبية لكل هغ السداىجة االجتساعية وحل السذكبلت وتقجيخ  -
 ودرجتً، الحاتقياس الكسالية التكيفية الدمبي في أبعاد ه اإليجابي، واالىفعاؿواالىفعاؿ 

 الكمية.
إلى هعخفة ها إذا كاىت الكسالية Rice et al.,(2012وآخخوف )ٌجفت دراسة رايذ     

ػػ في تئاب. وكاف التأثيخ أقذاتية الشقج والزغػط الثقافية تفاعبلت ليفدخا االتجاٌات باالك
وججت الجراسة أف تفاعل الكسالية  كسا(. حالة الصبلب الٍشػد اآلسيػييغ )هقارىة بالريشييغ

ذاتية الشقج هع الزغػط الثقافية كاف داال هسا يذيخ إلى هدتػػ أسػء هغ االكتئاب في حالة 
 لصبلب األكثخ ىقجا لمحات واألكثخ تعخضا لمزغػط.

غيخ تػافقية لى دراسة العبلقة بيغ الكسالية إHeweon,( 2012) ٌجفت دراسة ٌيػيػف     
 االقترادييغ في الذخؽ األسيػؼ السدؤوليغي والتعاهل العاشفي لجػ عيشة هغ والزيق الشفد

ىحجار الٍخهي أف ذوؼ شالبا وأضٍخت تحميبلت االٕٕ٘الجولي وتكػىت عيشة الجراسة هغ 
غيخ تػافقية أسفخت تشبؤات قػية لبلكتئاب والقمق لجػ عيشة البحث في حيغ لع تدٍع الكسالية 

التعاهل العاشفي لعيشة البحث وأف التعاهل العاشفي لع يختبط الشتائج في وجػد فخوؽ في 
ػف هغ ضيق ىفدي أكبخ غيخ تػافقية يعاىالزغط الشفدي وأف ذوؼ الكسالية بذكل  كبيخ هع 

 ػا هدتػيات عالية هغ عجـ االحتخاـ الحاتي )التقجيخ هغ اآلخخيغ(.عشجها يػاجٍ
 تعليل على الدراسات السابكة: 

 الدابق لمجراسات الدابقة يتزح االتي: هغ خبلؿ العخض    
 ىجرة الجراسات والبحػث العخبية التي تشاولت الخبط بيغ هتغيخات الجراسة  
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 الشفدية والزغػط الكسالية بيغ ارتباشية عبلقة وجػد عمى الجراسات هعطع اكجت 
 رايذ Larijania, & Besharatb,( 2010وبيذاراتب) الريجاىيا، دراسة. في كسا

 (2012) هشرػر Heweon,( 2012 ٌيػيػف  .Rice et al2012)وآخخوف 
  الديكػسػهاتية  االضصخاباتاكجت هعطع الجراسات عمى وجػد عبلقة ارتباشية بيغ

باف   Jin., Yeungجيغ وياىج وريشا( 2008)والزغػط الشفدية كسا في دراسة ٌو
& Renae., (2008) سديخىديا واخخوف( et al (2013  Szerencsia 

 Stanculete., 2014 ) واخخوف ستشكميت  (2014)سعػد
 فروض الدراسة:

 ياغة الفروض التالية:ـن صـابقة يمكـنتائج الدراسات والبحوث السفي ضهء       
 االضصخابات هغ كل في الصالبات درجات بيغ إحرائياً  دالة ارتباشيً عبلقػة تػجج .1

 الفخعية. ٍابسكػىات الديكػسػهاتية والكسالية
 االضصخابات هغ كل في الصالبات درجات بيغ إحرائياً  دالة ارتباشيً عبلقػة تػجج .2

  الشفدية. الديكػسػهاتية والزغػط
 الكسالية هغ كل في الصالبات درجات بيغ إحرائياً  دالة ارتباشيً عبلقػة تػجج .3

 الشفدية والزغػط
 الجاهعة. شالبات لػجػ الكسالية هغ الديكػسػهاتية االضصخاباتب التشبؤ يسكغ .4
 لجػ شالبات الزغػط الشفدية هغ الديكػسػهاتية االضصخاباتيسكغ التشبؤ ب .5

 الجاهعة.
الديكػسػهاتية، هغ الكسالية  االضصخاباتيسكغ الػصػؿ الى ىسػذج بشائي لمتشبؤ ب .6

 الجاهعة. والزغػط الشفدية لجػ شالبات
 الطريكة واإلجراءات: 

باحث في الجراسة الحالية عمى السشٍج الػصفي )االرتباشي( اعتسج ال أوال: مشهج الدراسة:
ػ هشٍج هبلئع لصبيعة ٌحي الجراسة؛ حيث يٍجؼ إلى التعخؼ عمى العبلقة بيغ الكسالية  ٌو

 الجاهعة. لجػ عيشة هغ شالبات الديكػسػهاتية والزغػط الشفدية االضصخاباتو 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913001888
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913001888
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913001888
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239991400110X
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ع بصخيقة عذػائية  ( شالبةٕٓٓثاىيا: عيشة البحث: تكػىت عيشة الجراسة هغ ) هغ تع اختياٌر
 .سشة ٕ٘ -ٛٔتخاوح العسخ هغ حيث  كمية التخبية جاهعة السمظ خالج

 :االدوات
 Perfectionism Scale  هقياس الكسالية لجػ شبلب الجاهعة: -ٔ

لمبيئة  اعجاد (Correia,M., Rosado,A & Serpa,S, 2017) روزادو، سيخبا كػريا،
 .بجوؼالعخبية والء 

هغ ترسيع كػريا وسيخيا وروزادو واعجاد لمبيئة العخبية  الكسالية لجػ شبلب الجاهعة هقياس
 (ٕٓٓ)بمغ عجدٌع قشغ السقياس عمى عيشة هغ شالبات جاهعة السمظ خالج ، وقج بجوؼوالء 

ي: فخعية ابعاد ستعمى عبارة هػزعة  ٖ٘ويتكػف السقياس هغ   القمق تجاي األخصاء ٌو
 التػقعات الػالجية عبارات،( ٗويتكػف هغ ) لذكػؾ حػؿ األفعاؿ، ا( عباراتٜويتكػف هغ )
ويتكػف السعاييخ الذخرية  عبارات،( ٗالػالجؼ ويتكػف هغ )الشقج  عبارات،( ٘ويتكػف هغ )

حا السقياس هتجرج الذجة هغ ) .( عباراتٙويتكػف هغ ) والتشطيع( عبارات ٚهغ ) ( ٔ-ٌ٘و
تجؿ عمى وجػد كسالية عرابية والجرجة السشخفزة الجرجة السختفعة لمسقياس تجؿ عمى وجػد 

 ٘ٚٔدرجة وأعمي درجة  ٖ٘حيث تكػف أقل درجة  .هشخفزة كسالية
 :الخرائص الديكهمترية للسقياس

 الردق: -أ
 (:السفردات )صدق الداخلياالتداق  أواًل:

تصبيق هقياس الكسالية لصالبات بإعادة تقشيغ السقياس هغ خبلؿ قاهت الباحثة   
( شالبة كعيشة لحداب الخرائز ٓ٘( هفخدة عمى )ٖ٘عة فى ٌحي الرػرة )الجاه

 تشتسي الحؼالديكػهتخية. وتع حداب هعاهل االرتباط بيغ درجة كل هفخدي ودرجة اُلبعج 
إليً وبالجرجة الكمية لمسقياس بعج ححؼ درجة السفخدة هغ درجة اُلبعج أو هغ الجرجة 

والججوؿ التالي يػضح صجؽ  لمسفخدة،هحكًا  الكمية لمسقياس باعتبار باقى السفخدات
 الجاهعة.هفخدات هقياس الكسالية العرابية لصبلب 
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 (ٔتػضيح )ججوؿ 
 لسفخدات هقياس الكسالية الجاخمي االتداؽ 

رقع 
 العبارة

هعاهل االرتباط 
 بالبعج

هعاهل االرتباط 
 بالجرجة الكمية

رقع 
 العبارة

هعاهل االرتباط 
 بالبعج

هعاهل االرتباط 
 الجرجة الكميةب

ٔ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٖ٘** ٜٔ ٓ.ٕٖ** ٓ.ٙٔ** 
ٕ ٓ.ٗٛ** ٓ.ٖٗ** ٕٓ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٗٔ** 
ٖ ٓ.ٗٔ** ٓ.ٖٜ** ٕٔ ٓ.ٕ٘** ٓ.ٕٗ** 
ٗ ٓ.ٕٔ** ٓ.ٕٚ** ٕٕ ٓ.ٗ٘** ٓ.ٖٜ** 
٘ ٓ.ٗٔ** ٓ.٘ٔ** ٕٖ ٓ.ٜ٘** ٓ.ٕٗ** 
ٙ ٓ.٘ٔ** ٓ.ٙ٘** ٕٗ ٓ.ٙٔ** ٓ.ٕ٘** 
ٚ ٓ.ٖٗ** ٓ.ٕ٘** ٕ٘ ٓ.ٙٗ** ٓ.ٕٖ** 
ٛ ٓ.ٖٚ** ٓ.ٖٔ** ٕٙ ٓ.٘ٙ** ٓ.ٗٚ** 
ٜ ٓ.٘ٔ** ٓ.ٗٗ** ٕٚ ٓ.٘ٙ** ٓ.ٖٖ** 
ٔٓ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٖٛ** ٕٛ ٓٓ.٘٘** ٓ.ٗٗ** 
ٔٔ ٓ.ٖٗ** ٓ.٘ٔ** ٕٜ ٓ.ٖ٘** ٓ.ٖ٘** 
ٕٔ ٓ.ٗ٘** ٓ.ٗٙ** ٖٓ ٓ.ٚٚ** ٓ.ٗٔ** 
ٖٔ ٓ.ٕٖ** ٓ.ٖٗ** ٖٔ ٓ.ٜٔ** ٓ.ٗٚ** 
ٔٗ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٕ٘** ٖٕ ٓ.ٛٓ** ٓ.ٜٗ** 
ٔ٘ ٓ.ٙٚ** ٓ.ٗٓ** ٖٖ ٓ.ٚ٘** ٓ.ٖٖ** 
ٔٙ ٓ.ٕ٘** ٓ.ٖٓ** ٖٗ ٓ.ٚٛ** ٓ.ٗٔ** 
ٔٚ ٓ.٘ٓ** ٓ.ٖ٘** ٖ٘ ٓ.ٖٛ** ٓ.ٗ٘** 
ٔٛ ٓ.ٖٖ** ٓ.ٙٓ**    

قيسة "ر" الججولية عشج هدتػػ    ٖٛٔ.ٓ=  ٘ٓ.ٓقيسة "ر" الججولية عشج هدتػػ داللة    
  ٔٓ.ٓ** تعشى أف العبارة دالة احرائيا عشج هدتػػ    ٔٛٔ.ٓ=  ٔٓ.ٓداللة 

ذات داللة  عبلقة ارتباشيةيتزح هغ الججوؿ أف كل عبارات هقياس الكسالية العرابية لٍا 
. هسا يعشى أف السقياس يتستع الكمية لمسقياساليً وبالجرجة  تشتسي التياحرائية بجرجة الُبعج 

كسا تع  فى الكساليةيعشى أف العبارات تذتخؾ  الحؼ الجاخميبجرجة عالية هغ االتداؽ 
استخخاج هعاهل ارتباط درجة كل ُبعج بجرجة األبعاد االخخػ والجرجة الكمية لمسقياس والججوؿ 

 ذلظ.التالي يػضح 
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 (ٕججوؿ )
 ل ارتباط األبعاد ببعزٍا وبالجرجة الكمية لسقياس الكساليةهعاه

 الجرجة الكمية التشطيع السعاييخ الشقج التػقعات الذكػؾ القمق األبعاد
 **ٕٗ.ٓ **ٖٗ.ٓ **٘ٗ.ٓ **ٗٚ.ٓ **ٖٚ.ٓ **٘ٙ.ٓ - القمق

 **ٔٙ.ٓ **ٗٙ.ٓ **٘ٙ.ٓ **ٜٙ.ٓ **ٜٗ.ٓ -  الذكػؾ
 **ٗ٘.ٓ **ٛ٘.ٓ **ٔٚ.ٓ **ٛٗ.ٓ -   التػقعات

 **ٔ٘.ٓ **ٖٚ.ٓ **ٕٚ.ٓ -    الشقج
 **ٙٙ.ٓ **ٜٙ.ٓ -     السعاييخ
 **ٖ٘.ٓ -      التشطيع

 -       الجرجة الكمية

 ٔٓ.ٓ** دالة احرائيا عشج هدتػػ   
الكسالية تختبط فيسا بيشٍا عشج هدتػػ داللة هغ الججوؿ أف جسيع هجاالت هقياس يتزح     

حا يجؿ عمى صجؽ ا (ٔٓ.ٓ)  التداؽ الجاخمى لبلبعاد هع الجرجة الكمية لمسقياس.ٌو
 ثبات:ال ثانيًا:
الكسالية باستخجاـ شخيقة جتساف لمتجدئة الشرفية  اهت الباحثة بحداب الثبات لسقياسق    

ولكل  بعج لمسقياس  يػضح هعاهل الثبات بالصخيقتيغ التاليوالججوؿ  ،وهعاهل الفا كخوىباخ
  .هغ أبعادي

 ( ٖججوؿ ) 
 الكساليةاهبلت ثبات هقياس هع

 أبعاد السقياس
عجد 
 العبارات

 ألفا كخوىباخ  الثبات بصخيقة الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية

 ٖٜٚ.ٓ ٖٓٚ.ٓ ٜ القمق
 ٘ٚٚ.ٓ ٜ٘ٚ.ٓ ٗ الذكػؾ
 ٖ٘ٛ.ٓ ٔٗٛ.ٓ ٘ التػقعات

 ٛٚٛ.ٓ ٖٚٛ.ٓ ٗ الشقج
 ٕٚٚ.ٓ ٕٕٚ.ٓ ٚ السعاييخ
 ٜٙٛ.ٓ ٖٖٜ.ٓ ٙ التشطيع

 ٕٗٛ.ٓ ٜ٘ٚ.ٓ ٖ٘ كميةالجرجة ال
  ٔٓ.ٓ**دالة عشج هدتػػ              
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الكسالية يتستع بجرجات هقبػلة هغ الثبات  هسا يذيخ إلى يغ هغ الججوؿ أف هقياس يتب      
  .الػثػؽ بشتائج السقياس

 .(ٕٔٔٓوخميل ) هقياس الزغػط الشفدية إعجاد القجوهي -ٕ
 يخجـ بسا وتحجيجٌا، الشفدية الزغػط هرادر قياسالحالية ل االستباىة بتصػيخ الباحثاف قاـ

 ويتألف السقياس فقخة، (58) الشٍائية صػرتٍا االستباىة في وتزسشت الجراسة، ٌحي أغخاض
 :ٌي لمزغػط هرادر خسدة تقيذ فقخة (58) عمى هػزعة السحتسمة الزغػشات هغ

والزغػط  البيئية، والزغػط األكاديسية، والزغػط الشفدية، والزغػط االجتساعية، الزغػط
سمع  خبلؿ هغ السقياس فقخات هغ فقخة كل عمى العيشة أفخاد استجابات قياس وتع .السادية

 دائساً  التالية:) األوزاف حدب وذلظ ىقاط، خسذ إلى ليكخت هقياس حدب تجريجً تع استجابة
 5 عاؿ ىفدي طضغ هغ تتجرج ( وبحيثٔ =أبجاً  ،2 = ىادراً  ،3 = أحياىاً  ،4 = غالباً  ،5=
 1 هشخفس ىفدي ضغط إلى

 التحقق هغ الخرائز الديكػهتخية لمسقياس:
 لمخرائز الديكػهتخية لمسقياس  .

 خبلؿ:الباحثة بالتأكج هغ صجؽ السقياس هغ  الرجؽ: قاهت -أ
 االتداؽ الجاخمى: أواًل:

( ٛ٘قاهت الباحثة بتصبيق هقياس الزغػط الشفدية لصبلب الجاهعة فى ٌحي الرػرة )  
وتع حداب هعاهل  الديكػهتخية.كعيشة لحداب الخرائز  شالبة( ٓ٘هفخدة عمى )

االرتباط بيغ درجة كل هفخدي ودرجة اُلبعج الحػ تشتسى إليً وبالجرجة الكمية لمسقياس بعج 
ححؼ درجة السفخدة هغ درجة اُلبعج أو هغ الجرجة الكمية لمسقياس باعتبار باقى 

يػضح صجؽ هفخدات هقياس الزغػط الشفدية  ججوؿ التاليوال لمسفخدة،السفخدات هحكًا 
 الجاهعة.لصالبات 
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  (ٗججوؿ )
 الزغػط الشفديةخدات هقياس لسفاالتداؽ الجاخمى 

هعاهل االرتباط  رقع العبارة
 بالبعج

هعاهل االرتباط 
 بالجرجة الكمية

هعاهل االرتباط  رقع العبارة
 بالبعج

هعاهل االرتباط 
 بالجرجة الكمية

ٔ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٖٔ** ٖٓ ٓ.ٚ٘** ٓ.ٚٓ** 
ٕ ٓ.ٗ٘** ٓ.ٕٚ** ٖٔ ٓ.ٙٗ** ٓ.ٜ٘** 
ٖ ٓ.ٕٖ** ٓ.ٗٔ** ٖٕ ٓ.ٕٙ** ٓ.٘ٙ** 
ٗ ٓ.ٗٚ** ٓ.ٕٕ** ٖٖ ٓ.ٙٛ** ٓ.ٙ٘** 
٘ ٓ.ٖٚ** ٓ.ٕٗ** ٖٗ ٓ.٘ٛ** ٓ.ٕٙ** 
ٙ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٖٚ** ٖ٘ ٓ.٘ٚ** ٓ.٘ٚ** 
ٚ ٓ.ٕٛ** ٓ.ٗٚ** ٖٙ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٙٛ** 
ٛ ٓ.ٕٚ** ٓ.ٕٖ** ٖٚ ٓ.ٙٙ** ٓ.ٙٔ** 
ٜ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٕٗ** ٖٛ ٓ.ٕٚ** ٓ.ٙٚ** 
ٔٓ ٓ.ٕٛ** ٓ.ٖٔ** ٖٜ ٓ.ٖٓ** ٓ.ٖٗ** 
ٔٔ ٓ.ٕ٘** ٓ.ٕٔ** ٗٓ ٓ.ٖٙ** ٓ.٘ٚ** 
ٕٔ ٓ.ٖٛ** ٓ.ٖٔ** ٗٔ ٓ.ٚٛ** ٓ.ٚ٘** 
ٖٔ ٓ.ٖٚ** ٓ.ٜٗ** ٕٗ ٓ.ٚ٘** ٓ.ٚٔ** 
ٔٗ ٓ.ٙٔ** ٓ.ٖٙ** ٖٗ ٓ.ٙ٘** ٓ.ٜ٘** 
ٔ٘ ٓ.ٕ٘** ٓ.ٖ٘** ٗٗ ٓ.٘ٛ** ٓ.ٙٗ** 
ٔٙ ٓ.ٜٗ** ٓ.٘ٗ** ٗ٘ ٓ.٘ٚ** ٓ.٘ٛ** 
ٔٚ ٓ.ٙٔ** ٓ.ٕ٘** ٗٙ ٓ.ٙٗ** ٓ.ٜٙ** 
ٔٛ ٓ.ٗٗ** ٓ.ٖٗ** ٗٚ ٓ.ٙٙ** ٓ.ٙٔ** 
ٜٔ ٓ.ٖٗ** ٓ.ٜٗ** ٗٛ ٓ.٘ٗ** ٓ.ٜٗ** 
ٕٓ ٓ.ٕ٘** ٓ.ٗٛ** ٜٗ ٓ.ٖٔ** ٓ.ٖٗ** 
ٕٔ ٓ.ٗٚ** ٓ.ٕ٘** ٘ٓ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٕٚ** 
ٕٕ ٓ.ٗ٘** ٓ.ٕٙ** ٘ٔ ٓ.ٚٛ** ٓ.ٚٓ** 
ٕٖ ٓ.٘ٛ** ٓ.ٕٙ** ٕ٘ ٓ.ٚٙ** ٓ.ٜ٘** 
ٕٗ ٓ.٘ٚ** ٓ.٘ٚ** ٖ٘ ٓ.ٙٗ** ٓ.ٕ٘** 
ٕ٘ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٙٛ** ٘ٗ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٖٔ** 
ٕٙ ٓ.ٕٚ** ٓ.ٙٚ** ٘٘ ٓ.ٕٛ** ٓ.ٕٗ** 
ٕٚ ٓ.ٖٔ** ٓ.ٖٙ** ٘ٙ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٖٛ** 
ٕٛ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٚ٘** ٘ٚ ٓ.ٗٛ** ٓ.ٕٗ** 
ٕٜ ٓ.ٚٚ** ٓ.ٚٔ** ٘ٛ ٓ.ٚٔ** ٓ.ٙ٘** 
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قيسة "ر" الججولية عشج هدتػػ     ٖٛٔ.ٓ=  ٘ٓ.ٓج هدتػػ داللة قيسة "ر" الججولية عش   
  ٔٓ.ٓ** تعشى أف العبارة دالة احرائيا عشج هدتػػ   ٔٛٔ.ٓ=  ٔٓ.ٓداللة 

ذات داللة  عبلقة ارتباشيةيتزح هغ الججوؿ أف كل عبارات هقياس الزغػط الشفدية لٍا 
أف السقياس يتستع  هسا يعشى. لمسقياس الكميةاليً وبالجرجة  تشتسي التيالُبعج احرائية بجرجة 

 الشفدية. فى الزغػطيعشى أف العبارات تذتخؾ  الحؼبجرجة عالية هغ االتداؽ الجاخمى 
كسا تع استخخاج هعاهل ارتباط درجة كل ُبعج بجرجة األبعاد االخخػ والجرجة الكمية لمسقياس 

 ذلظ.يػضح  التاليوالججوؿ 
 (٘)ججوؿ 

 الزغػط الشفدية عزٍا وبالجرجة الكمية لسقياسد ببهعاهل ارتباط األبعا
 الزغػط األبعاد

 االجتساعية
الجرجة  السادية البيئية االكاديسية الشفدية

 الكمية
 **ٗٙ.ٓ **ٗ٘.ٓ **ٖٗ.ٓ **ٖٙ.ٓ **ٔٗ.ٓ - االجتساعية

 **ٔٚ.ٓ **٘ٙ.ٓ **ٜٖ.ٓ **ٖٛ.ٓ -  الشفدية
 **٘ٛ.ٓ **ٚٛ.ٓ **ٕٜ.ٓ -   االكاديسية

 **ٚٛ.ٓ **ٗٛ.ٓ -    البيئية
 **ٜ٘.ٓ -     السادية

 -      الجرجة الكمية
 ٔٓ.ٓ** دالة احرائيا عشج هدتػػ   

فيسا بيشٍا عشج  الشفدية تختبطالزغػط  هغ الججوؿ أف جسيع هجاالت هقياس يتزح     
حأٓ.ٓهدتػػ داللة ) يجؿ عمى صجؽ االتداؽ الجاخمى لبلبعاد هع الجرجة الكمية  ( ٌو

 لمسقياس.
 الشفدية:الزغهط  ثبات مقياس ثانيًا:
باستخجاـ شخيقة جتساف لمتجدئة  اهت الباحثة بحداب الثبات لسقياس الزغػط الشفديةق     

والججوؿ التالي يػضح هعاهل الثبات بالصخيقتيغ لمسقياس   ،الشرفية وهعاهل الفا كخوىباخ
 ولكل  بعج هغ أبعادي 
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 (ٙججوؿ )
 الشفدية الزغػط هعاهبلت ثبات هقياس

الثبات بصخيقة التجدئة  أبعاد السقياس
 الشرفية

الثبات بصخيقة ألفا 
 كخوىباخ

 ٕٜٗ.ٓ ٔ٘ٛ.ٓ االجتساعية
 ٕٙٚ.ٓ ٕٖٚ.ٓ الشفدية

 ٗ٘ٚ.ٓ ٜٙٚ.ٓ االكاديسية
 ٘ٛٛ.ٓ ٚٔٛ.ٓ البيئية
 ٕٜٔ.ٓ ٖٜٔ.ٓ السادية

 ٕٕٜ.ٓ ٗٓٛ.ٓ الجرجة الكمية
  ٔٓ.ٓ**دالة عشج هدتػػ                

يذيخ  الثبات هساالشفدية يتستع بجرجات هقبػلة هغ  هقياس الزغػطيتبيغ هغ الججوؿ أف 
 إلى الػثػؽ بشتائج السقياس 

 :قائسة كهرنل لالضطرابات الديكهسهماتية-3
خ التي تتػفخ عمى الذخوط  خ تدتمـد أدوات القياس تتشاسب وتمظ الطػٌا إف دراسة الطػٌا

دتخمرة هغ تصبيقٍا تحسل صفة الجقة والسػضػعية، السػضػعية حتى تكػف الشتائج الس
عمى قائسة كػرىل لبلضصخابات  اعتسجت الباحثةوهػغ ثػع اكتدابٍا لؤلٌسية العمسية، وقج 

بتعخيب القائسة التي وضعٍا ٜٜ٘ٔالديكػسػهاتية: والتي قاـ هحسػػد الديج أبػ الشيل عاـ 
لبلضصخابات الديكػسػهاتية  تزسشت قائسة كػرىػل الججيػجةKeev et al كيف وآخخوف 

 :هقياس فخعي ٌي ٛٔسؤاؿ هػزعة عمى ٖٕٕ
هقياس الجٍاز  (.A) الدسع واإلبرار البجىية: هقياسهقاييذ الخاصة باألعخاض  -أ

هقياس الٍيكل  .D هقياس الجٍاز الٍزسي C هقياس القمػب واألوعية الجهػية (B) التشفدي
هقياس الجٍاز البػلي  (‘G) العربيهقياس الجٍاز   F هقياس الجمج  (.E)العطسي

 االضصخاباتهقياس لقياس   J هقياس تكخار السخض I هقياس التعب  (H)والتشاسمي
 L  هقياس لقياس العادات (K ) السختمفة

هقياس   M  السقاييذ الخاصة بالشػاحي السداجية واالىفعالية :هقياس لقياس عجـ الكفاية -ب
  Q  هقياس لقياس الغزب P  اس لقياس الحداسيةهقي  O  هقياس القمق N  االكتئاب



 

 

 

) ٖ٘ٙ) 

 2012 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 
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شخيقة ترحيح القائسة: يتع ترحيح كل هقياس فخعي هغ السقاييذ  R  هقياس لقياس التػتخ
الثساىية عذخ عمى حجة بإعصاء درجػة واحػجة عمى كل سؤاؿ أجاب السفحػص عميً ) بشعع 

بالتالي فإف عجد العبارات و  ،أها األسئمة التي أجاب عشٍا السفحػص )ببل( فتعصى صفخ ،(
وتتخاوح الجرجات عمى القائسة كسا  ،عمى كل هقياس فخعي يداوؼ الجرجة الكمية لمسقياس

 ٓ٘-ٓٗاالضصخاب خفيف، هغ: ٜٖ -ٜٕ:ال يػجج اضصخاب، هػغ  ٜٕيأتي: أقل هغ 
 .فأكثخ: االضػصخاب شجيج ٔ٘االضصخاب هتػسط، 

بالسقاييذ الخاصة باألعخاض البجىية هغ القائسة  وتججر اإلشارة إلى اىً قج تع االستعاىة     
ككل لتزسشٍا اغمب االضصخابات الديكػسػهاتية العزػية. ولمتأكج هغ صبلحية األداة 

ولتحقيق أغخاض البحث  .لقياس الغخض الحؼ صسست هغ أجمً اعتسجىا عمػى الصخؽ اآلتية
عبارة وهػزعة عمى  ٖٗهغ  تع اعجاد ٌحي الشدخة السخترخة هكػىة ألٌجافًالحالي وتحقيقا 

 :كالتالياالبعاد 

 

 هماتية:لقائسة االضطرابات الديكهسالخرائص الديكهمترية 
 خبلؿ:قاهت الباحثة بالتأكج هغ صجؽ القائسة هغ الرجؽ:  -أ

 االتداق الداخلى: أواًل:
كػسػهاتية لصبلب الجاهعة فى ٌحي يالد االضصخاباتقاهت الباحثة بتصبيق قائسة   

وتع  الديكػهتخية.( شالبة كعيشة لحداب الخرائز ٓ٘( هفخدة عمى )٘ٗالرػرة )
إليً وبالجرجة  تشتسي الحؼرجة كل هفخدي ودرجة اُلبعج حداب هعاهل االرتباط بيغ د

الكمية لمقائسة بعج ححؼ درجة السفخدة هغ درجة اُلبعج أو هغ الجرجة الكمية لمقائسة 

 عجد األسئمة أبعاد قائسة كػرىل لمشػاحي  العرابية والديكػسػهاتية ـ
 ٕٔ الجٍاز العربي  ٔ
 ٚ القمب واألوعية ٕ
 ٘ الجٍاز التشفدي ٖ
 ٔٔ الٍزسيالجٍاز  ٗ
 ٘ الجمج ٘
 ٘ التعب ٙ
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صجؽ هفخدات قائسة  والججوؿ التالي يػضح لمسفخدة،باعتبار باقى السفخدات هحكًا 
 الجاهعة.كػسػهاتية لصبلب يالد االضصخابات

  (ٙججوؿ )
 قائسة االضصخابات الديكػسػهاتية الجاخمى لسفخداتتداؽ اال

هعاهل االرتباط  رقع العبارة
 بالبعج

هعاهل االرتباط 
 بالجرجة الكمية 

هعاهل االرتباط  هعاهل االرتباط بالبعج رقع العبارة
 بالجرجة الكمية 

ٔ ٓ.ٔٗ** ٓ.ٖٗ** ٕٗ ٓ.ٕٚ** ٓ.ٜ٘** 
ٕ ٓ.ٕٖ** ٓ.٘ٔ** ٕ٘ ٓ.ٖ٘** ٓ.ٕ٘** 
ٖ ٓ.ٕٙ** ٓ.ٗٔ** ٕٙ ٓ.ٕٚ** ٓ.ٖ٘** 
ٗ ٓ.ٖٔ** ٓ.ٖٚ** ٕٚ ٓ.ٗٙ** ٓ.٘٘** 
٘ ٓ.ٖ٘** ٓ.ٖ٘** ٕٛ ٓ.ٗٛ** ٓ.٘ٗ** 
ٙ ٓ.ٖٕ** ٓ.٘٘** ٕٜ ٓ.ٗٚ** ٓ.ٕٗ** 
ٚ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٕٛ** ٖٓ ٓ.ٚٓ** ٓ.ٖٜ** 
ٛ ٓ.ٙٗ** ٓ.ٕٗ** ٖٔ ٓ.ٕٛ** ٓ.ٗٗ** 
ٜ ٓ.ٗٚ** ٓ.ٕٚ** ٖٕ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٖٜ** 
ٔٓ ٓ.ٖٛ** ٓ.ٖٗ** ٖٖ ٓ.ٗ٘** ٓ.ٗٗ** 
ٔٔ ٓ.ٗٚ** ٓ.ٖٙ** ٖٗ ٓ.ٖٓ** ٓ.ٖٗ** 
ٕٔ ٓ.ٕٛ** ٓ.ٗ٘** ٖ٘ ٓ.ٖٜ** ٓ.ٖ٘** 
ٖٔ ٓ.ٖٜ** ٓ.ٕٗ** ٖٙ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٖٛ** 
ٔٗ ٓ.ٖٚ** ٓ.ٗٛ** ٖٚ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٗٔ** 
ٔ٘ ٓ.ٖ٘** ٓ.ٖ٘** ٖٛ ٓ.ٙٙ** ٓ.ٖٙ** 
ٔٙ ٓ.ٜٗ** ٓ.ٗٛ** ٖٜ ٓ.ٜٙ** ٓ.ٗٗ** 
ٔٚ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٙٔ** ٗٓ ٓ.ٙٔ** ٓ.ٖٕ** 
ٔٛ ٓ.ٖ٘** ٓ.ٖ٘** ٗٔ ٓ.ٚٚ** ٓ.ٙٔ** 
ٜٔ ٓ.ٕٙ** ٓ.ٖٜ** ٕٗ ٓ.ٖٚ** ٓ.ٗٔ** 
ٕٓ ٓ.ٖٗ** ٓ.ٗٙ** ٖٗ ٓ.ٖ٘** ٓ.ٙ٘** 
ٕٔ ٓ.ٕٜ** ٓ.ٗٛ** ٗٗ ٓ.٘ٔ** ٓ.ٙٙ** 
ٕٕ ٓ.ٖٖ** ٓ.ٖٚ** ٗ٘ ٓ.٘٘** ٓ.ٚٔ** 
ٕٖ ٓ.ٖٙ** ٓ.ٗٔ**    

ة "ر" الججولية عشج قيس    ٖٛٔ.ٓ=  ٘ٓ.ٓقيسة "ر" الججولية عشج هدتػػ داللة      
  ٔٓ.ٓ** تعشى أف العبارة دالة احرائيا عشج هدتػػ     ٔٛٔ.ٓ=  ٔٓ.ٓهدتػػ داللة 
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ارتباشية  كػسػهاتية لٍا عبلقةيالد االضصخابات يتزح هغ الججوؿ أف كل عبارات قائسة
 يعشى أف لمسقياس. هسااليً وبالجرجة الكمية  تشتسي التيذات داللة احرائية بجرجة الُبعج 

الحػ يعشى أف العبارات تذتخؾ فى القائسة يتستع بجرجة عالية هغ االتداؽ الجاخمى 
 الديكػسػهاتية. االضصخابات

كسا تع استخخاج هعاهل ارتباط درجة كل ُبعج بجرجة األبعاد االخخػ والجرجة الكمية لمقائسة 
 ذلظ.يػضح 

 (ٚججوؿ )
 ة االضصخابات الديكػسػهاتيةهعاهل ارتباط األبعاد ببعزٍا وبالجرجة الكمية لقائس

الجٍاز  األبعاد
 العربى

القمب 
 واالوعية

الجٍاز 
 التشفدى

الجرجة  التعب  الجمج الٍزسى
 الكمية

 **ٔٛ.ٓ **ٗ٘.ٓ **ٜ٘.ٓ **٘ٗ.ٓ **ٚ٘.ٓ **ٖٙ.ٓ - الجٍاز العربى
 **ٔٚ.ٓ **ٓ٘.ٓ **ٕ٘.ٓ **ٖٛ.ٓ **ٖ٘.ٓ -  القمب واالوعية
 **ٚٙ.ٓ **٘٘.ٓ **ٔ٘.ٓ **ٙٗ.ٓ -   الجٍاز التشفدى

 **ٔٚ.ٓ **ٚٗ.ٓ **ٛ٘.ٓ -    الٍزسى 
 **ٜٙ.ٓ **ٕٙ.ٓ -     الجمج
 **ٖٚ.ٓ -      التعب

 -       الجرجة الكمية
 ٔٓ.ٓ** دالة احرائيا عشج هدتػػ   

فيسا  الديكػسػهاتية تختبطيتزح هغ الججوؿ أف جسيع هجاالت قائسة االضصخابات      
حأٓ.ٓ) بيشٍا عشج هدتػػ داللة يجؿ عمى صجؽ االتداؽ الجاخمى لبلبعاد هع الجرجة  ( ٌو

 لمقائسة.الكمية 
 الديكهسهماتية:ثبات قائسة االضطرابات  ثانيًا:
هعاهل الفا  الديكػسػهاتية باستخجاـقاهت الباحثة بحداب الثبات لقائسة االضصخابات     

  .بعج هغ أبعادٌا لمقائسة ولكل يػضح هعاهل الثبات التاليوالججوؿ  كخوىباخ،
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  (ٛ)ججوؿ 
 هعاهبلت ثبات قائسة االضصخابات الديكػسػهاتية

 الثبات بصخيقة ألفا كخوىباخ عجد العبارات أبعاد السقياس
 ٜٓٙ.ٓ ٕٔ الجٍاز العربى
 ٛٛٚ.ٓ ٚ القمب واالوعية
 ٚٓٚ.ٓ ٘ الجٍاز التشفدى

 ٛٔٚ.ٓ ٔٔ الجٍاز الٍزسى
 ٖٕٛ.ٓ ٘ الجمج

 ٕٙٚ.ٓ ٘ التعب
 ٚٛٛ.ٓ ٘ٗ جرجة الكميةال

  ٔٓ.ٓ**دالة عشج هدتػػ                      
 الثبات هسايتبيغ هغ الججوؿ أف قائسة االضصخابات الديكػسػهاتية يتستع بجرجات هقبػلة هغ 

  .يذيخ إلى الػثػؽ بشتائج القائسة
 :عرض النتائج ومناقصتها

ارتباشيً دالة إحرائيًا بيغ  قةعبلتػجج : والحؼ يشز عمى :وتفديرهنتائج الفرض األول  
 ."الديكػسػهاتية والكسالية بسكػىاتٍا الفخعية االضصخاباتدرجات الصالبات في كل هغ 

هغ  بيغ كللمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض تع حداب هعاهبلت االرتباط لبيخسػف 
 بحث،ال الجاهعة عيشةلجػ شالبات الديكػسػهاتية والكسالية بسكػىاتٍا الفخعية  االضصخابات

 يػضح تمظ الشتائج  التاليوالججوؿ 
 (ٜ)ججوؿ 

 (ٕٓٓ=  )فالديكػسػهاتية  االضصخاباتو هعاهبلت االرتباط بيغ الكسالية 
 هكػىات الكسالية الستغيخات

 الجرجة الكمية التشطيع السعاييخ الشقج التػقعات الذكػؾ القمق
 **ٖٕٗ.ٓ **ٖٕ٘.ٓ- **ٜٖٔ.ٓ- ٚٓ.ٓ **ٖٕٗ.ٓ **ٖٛٛ.ٓ *ٖ٘ٔ.ٓ الجٍارالعربى

 **ٛٙٗ.ٓ ٖٚٓ.ٓ *ٛٔٔ.ٓ- *ٛٛٔ.ٓ- ٜٛٓ.ٓ- *ٜٚٔ.ٓ ٖٓٔ.ٓ القمب
 **ٜ٘ٗ.ٓ ٕٓ.ٓ **ٜٛٔ.ٓ **ٛ٘ٚ.ٓ **ٚٗٚ.ٓ **ٕٙٙ.ٓ **ٛٛٗ.ٓ التشفدى

 **٘ٙٗ.ٓ ٖٓٔ.ٓ ٛٙٓ.ٓ ٛٓ.ٓ **ٓ٘ٗ.ٓ ٚٗٓ.ٓ **ٓٚٛ.ٓ الٍزسى
 **ٕٖ٘.ٓ **ٜٕٓٓ.ٓ ٖٔٔ.ٓ **ٕ٘ٓ.ٓ **ٖٔٗ.ٓ *٘٘ٔ.ٓ ٖٖٔ.ٓ الجمج

 **ٖٔٙ.ٓ **ٕٖٔ.ٓ **ٕٕٓ.ٓ **ٕٔٗ.ٓ **ٖٖٛ.ٓ **ٜٓ٘.ٓ ٕٔٔ.ٓ التعب
 **ٛٛٙ.ٓ ٖٓ.ٓ ٖٛٔ.ٓ **ٕٚٚ.ٓ **ٜٖٚ.ٓ **ٔٙ٘.ٓ ٚٗٓ.ٓ الجرجة الكمية
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 ٘ٓ.ٓدالة عشجهدتػػ* ٔٓ.ٓ**دالة عشج هدتػػ
 ها يمي:يتزح هغ ىتائج الججوؿ الدابق 

 ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -
أػ  الجاهعة،لجػ شالبات  الديكػسػهاتية لبلضصخاباتذكػؾ والجرجة الكمية ال

 الديكػسػهاتية االضصخاباتأىً كمسا زاد الذكػؾ لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة 
 لجيٍع.

 ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -
أػ  الجاهعة،لجػ شالبات  تيةهاالديكػسػ  لبلضصخاباتالكمية  التػقعات والجرجة

الديكػسػهاتية  االضصخابات تدداد درجةأفخاد العيشة  التػقعات لجػأىً كمسا زاد 
 لجيٍع.

الشقج  ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -
أػ أىً كمسا  الجاهعة،لجػ شالبات  الديكػسػهاتية لبلضصخاباتوالجرجة الكمية 

 لجيٍع. الديكػسػهاتية االضصخاباتشقج لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة زاد ال
الجرجة  ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -

لجػ شالبات  الديكػسػهاتية لبلضصخاباتالكمية لمكسالية والجرجة الكمية 
 االضصخاباتدرجة  دأػ أىً كمسا زاد الكسالية لجػ أفخاد العيشة تددا الجاهعة،

 لجيٍع. الديكػسػهاتية
بالجرجة الكمية  القمق والسعاييخ والتشطيععجـ وجػد هعاهل ارتباشية بيغ كل هغ  -

 الجاهعة.لجػ شالبات  الديكػسػهاتية لبلضصخابات
يمي تػجج عبلقػات ارتباشيً هػجبة دالة إحرائيًا بيغ ويسكغ تفديخ الشتائج الدابقة كسا      

بسكػىاتٍا الفخعية  والكساليةالديكػسػهاتية  االضصخاباتبات في كل هغ درجات الصال
الشقج الػالجػ( وعجـ وجػد هعاهل  -التػقعات الػالجية -الذكػؾ حػؿ األفعاؿ  -)التشطيع

 الديكػسػهاتية لبلضصخاباتبالجرجة الكمية  القمق والسعاييخ والتشطيعارتباشية بيغ كل هغ 
 لجػ شالبات الجاهعة.  

 Hasel, & Besharat دراسة ٌاسل، وبذارات فق ٌحي الشتائج هع ىتائج دراسات كل هغوتت
وأضٍخت الشتائج أف الكساؿ الدمبي كاف هختبصا بذكل إيجابي هع االستجابات  (2011)
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الفديػلػجية بسا في ذلظ ضغط الجـ االىقباضي، ضغط الجـ االىبداشي، سمػؾ الجمج، 
 ب.وهعجؿ التشفذ، وهعجؿ ضخبات القم

حيث قاـ بجراسة دور  Flett et al, (2012)سا تتفق الشتائج هع دراسة دراسة فيمت ك     
التأثيخات الدمبية والستاعب اليػهية كػسيط بيغ األفكار التمقائية الكسالية واالعخاض 
الديكػسػهاتية. تٍجؼ الجراسة الى الخبط بيغ كساؿ الرفات واالعخاض الرحية هغ خبلؿ 

هغ وجًٍ ىطخ هعخفية والتي تخكد عمى االفكار التمقائية الكسالية في فحز الكسالية 
الى ذلظ قاـ الباحثيغ بتقييع الستاعب اليػهية والتأثيخ  باإلضافة الشفذ جدسيةاالعخاض 

الدمبي كػسصاء هحتسميغ لمخبط بيغ االفكار التمقائية السثالية واالعخاض الديكػسػهاتية، 
الحيغ لجيٍع افكار هتكخرة حػؿ بمػغ الكساؿ ٌي عخضً وتذيخ الشتائج الى اف الشاس 

 لئلصابة باألعخاض الشفذ جدسية برػرة هتكخرة.
ارتباشيً دالة إحرائيًا بيغ  عبلقةتػجج " والحؼ يشز عمى :وتفديره الثانينتائج الفرض 

الديكػسػهاتية والزغػط الشفدية بسكػىاتٍا  االضصخاباتدرجات الصالبات في كل هغ 
لمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض تع حداب هعاهبلت االرتباط لبيخسػف بيغ ".الفخعية

يػضح  التاليوالججوؿ  الجاهعة،لجػ شالبات الديكػسػهاتية والزغػط الشفدية  االضصخابات
 تمظ الشتائج 

 (ٓٔججوؿ )
 (ٕٓٓ=  )فالزغػط الشفدية الديكػسػهاتية و  االضصخاباتهعاهبلت االرتباط بيغ 

 الستغيخات
زغػط ابعاد ال

 الشفدية

 الديكػسػهاتية االضصخاباتهكػىات 
الجٍاز 
 العربى

 الجرجة الكمية التعب الجمج الٍزسي التشفدي القمب

 **ٛٗٙ.ٓ **ٗٗ٘.ٓ **ٖٗٙٓ.ٓ **ٓٗٗ.ٓ **ٓٙٚ.ٓ ٚٗٓ.ٓ **ٕٛٗ.ٓ االجتساعي
 **ٖٙٗ.ٓ **ٜٕٔ.ٓ ٜٛٓ.ٓ- **ٜٚٗ.ٓ ٖٓٔ.ٓ **ٙٛ٘.ٓ **ٖٜٗ.ٓ الشفدى

 ٖٓٓ.ٓ **ٙٔٗ.ٓ *٘٘ٔ.ٓ- ٕٖٓ.ٓ ٙٓ.ٓ- **ٜٕٙ.ٓ **ٖٛٗ.ٓ االكاديسى
 **ٜٔٔ.ٓ **ٕ٘ٙ.ٓ **ٜٚٙ.ٓ **ٕ٘ٚ.ٓ **ٕٗ٘.ٓ **ٗٓٗ.ٓ **ٚٗ٘.ٓ البيئى
 **ٛٓٙ.ٓ **ٕٓٙ.ٓ **ٚٙٙ.ٓ **ٕٜٗ.ٓ **ٜٙٗ.ٓ ٙٓٔ.ٓ **ٖٛٗ.ٓ السادػ

 **ٔٓٛ.ٓ **ٕٙٙ.ٓ **ٔٛٗ.ٓ **ٛٚٙ.ٓ **ٖٚ٘.ٓ **ٜٙٗ.ٓ **ٔٗٗ.ٓ الجرجة الكمية
 ٘ٓ.ٓدالة عشجهدتػػ* ٔٓ.ٓ**دالة عشج هدتػػ
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 يكوسوماتية والكمالية النموذج البنائى للعالقة بني االضطرابات الس

احرائيا عشج  وداؿ وجػد هعاهل ارتباط هػجب  هايمى:يتزح هغ ىتائج الججوؿ الدابق 
الديكػسػهاتية  لبلضصخاباتالزغػط االجتساعية والجرجة الكمية  ( بيغٔٓ.ٓهدتػػ داللة )
درجة أػ أىً كمسا زاد الزغػط االجتساعية لجػ أفخاد العيشة تدداد  الجاهعة،لجػ شالبات 
 لجيٍع.الديكػسػهاتية  االضصخابات

الزغػط  ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب     
أػ أىً كمسا زاد  الجاهعة،لجػ شالبات الديكػسػهاتية  لبلضصخاباتالكمية  الشفدية والجرجة

 لجيٍع.ػهاتية الديكػس االضصخابات تدداد درجةالزغػط الشفدية لجػ أفخاد العيشة 
الزغػط  ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -

أػ أىً كمسا زاد  الجاهعة،لجػ شالبات الديكػسػهاتية  لبلضصخاباتالبيئية والجرجة الكمية 
 لجيٍع.الديكػسػهاتية  االضصخاباتالزغػط البيئية لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة 

الزغػط  ( بيغٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياتباط هػجب وجػد هعاهل ار  -
أػ أىً كمسا  الجاهعة،لجػ شالبات الديكػسػهاتية  مبلضصخاباتلالسادية والجرجة الكمية 

 لجيٍع.الديكػسػهاتية  االضصخاباتزاد الزغػط السادية لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة 
الجرجة  ( بيغٔٓ.ٓهدتػػ داللة ) عشج وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -

لجػ شالبات الديكػسػهاتية  لبلضصخاباتالكمية  الشفدية والجرجةالكمية لمزغػط 
 االضصخابات تدداد درجةأػ أىً كمسا زاد الزغػط الشفدية لجػ أفخاد العيشة  الجاهعة،

 لجيٍع.الديكػسػهاتية 
بالجرجة الكمية عجـ وجػد هعاهل ارتباشية بيغ كل هغ الزغػط االكاديسية  -

 الجاهعة.لجػ شالبات الديكػسػهاتية  لبلضصخابات
تػجج عبلقػات ارتباشيً هػجبة دالة إحرائيًا بيغ  يميويسكغ تفديخ الشتائج الدابقة كسا  -

الديكػسػهاتية والزغػط الشفدية بسكػىاتٍا  االضصخاباتدرجات الصالبات في كل هغ 
الشفدي( وعجـ وجػد هعاهل ارتباشية بيغ كل  -السادػ - -البيئي –الفخعية )االجتساعى 

 الديكػسػهاتية لجػ شالبات الجاهعة   لبلضصخاباتهغ الزغػط االكاديسية بالجرجة الكمية 
 واخخوف  ىتائج ويبلىكدتيغهغ وتتفق ٌحي الشتائج هع ىتائج دراسات كل       

(Blankstein, &  )شات اليػهية عغ ارتباط الكسالية باالىفعاؿ الدمبي، وأف السذاح
والسػاجٍة التجشبية والسداىجة االجتساعية السجركة السحجودة تكػف وسائصا فخيجة تدٍع بقػة في 
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العبلقة بيغ األسي الشفدي والكسالية السحجدة اجتساعيا، وأف الكسالية الشاقجة ذاتيا تكػف 
هغ خبلؿ الشقج الدمبي ويمـػ الحات الحؼ يكػف هختبط بالسػاجٍة التجشبية  باالىفعاؿهختبصة 
 .السػجً
عغ وجػد عبلقة ارتباشية بيغ بشػد هقياس  (ٜٜٗٔكسا اسفخت دراسة يػسف دمحم )     

االتجاي ىحػ السخض الشفدي وبعس السقاييذ الفخعية لبلضصخابات االىفعالية والديكػسػهاتية 
تية والذظ واالضصخابات الديكػسػها والحداسية،السيسا السخاوؼ هثل الخػؼ عمى الرحة 

كسا تبيغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الجشديغ عمى جسيع  اإلىاث،العاهة لجػ 
السقاييذ الفخعية لبلضصخابات االىفعالية والديكػسػهاتية لرالح اإلىاث وقج أتزح أف 
الزغػط التي يتعخض لٍا الفخد واالىفعاالت السدهشة تؤدؼ إلى ضٍػر االضصخابات 

 الديكػسػهاتية.
 Frasure- Smith et سسيث وزهبلؤي  -اتفقت ىتائج الجراسة هع فخاسػر كسا     

al.,(1995)  دراسة هاتيػس واخخوفMatthews et al.( 2001) ( ٕٕٓٓدراسة سالع )
وجػد عبلقة ارتباشية دالة بيغ ضغػط الحياة واالعخاض  والتي اضٍخت( ٕ٘ٓٓدراسة فايج )

الجراسة وفقا لسدتػيات الزغػط:  الديكػسػهاتية لجػ الصبلب وبعج ترشيف عيشة
باف )  هشخفس/هتػسط/هختفع ( أسفخت الشتائج عغ وجػد ٕٛٓٓكسا أوضحت دراسة ٌو

عبلقة ارتباشية دالة بيغ ضغػط الحياة واالضصخابات الديكػسػهاتية لجػ شمبة الجاهعة في 
 البيئة العخبية اليسغ والجدائخ.

ارتباشيً دالة إحرائيًا بيغ  عبلقة" تػجج  يشز عمى والحؼ ىتائج الفخض الثالث وتفديخي:
درجات الصالبات في كل هغ الكسالية والزغػط الشفدية بسكػىاتٍا الفخعية."لمتحقق هغ صحة 
ٌحا الفخض تع حداب هعاهبلت االرتباط لبيخسػف بيغ الكسالية والزغػط الشفدية لجػ 

  يػضح تمظ الشتائج التاليوالججوؿ  البحث،شالبات الجاهعة عيشة 
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 (ٕٓٓ=  ف) والكساليةالزغػط الشفدية  بيغ االرتباط هعاهبلت

 الكساليةمكهنات  الستغيرات
الدرجة  التشظيم السعايير الشقد التهقعات الذكهك القلق

 الكلية
 **ٔٚ.ٓ **ٖ٘.ٓ ٘ٓ.ٓ **٘٘.ٓ **ٚ٘ٚ.ٓ **ٕٗ٘.ٓ ٕٔ.ٓ- االجتساعى

 **ٛ٘.ٓ **ٖٓ.ٓ- ٖٔ.ٓ ٛٓ.ٓ **ٜٔ.ٓ- ٖٔ.ٓ **ٗ٘.ٓ الشفدى
 **ٖٛ.ٓ **ٕٙ.ٓ **ٚٗ.ٓ ٛٓ.ٓ **ٕٛ.ٓ- ٔٓ.ٓ **ٕ٘.ٓ االكاديسى

 **ٛٙ.ٓ ٘ٓ.ٓ ٛٓ.ٓ- **ٖٕ.ٓ **ٕٖ.ٓ **ٖٖ.ٓ ٜٓ.ٓ البيئى
 **ٕٙ.ٓ **ٗٗ.ٓ **ٜٔ.ٓ- ٙٓ.ٓ **ٛٙ.ٓ **ٜٖ.ٓ ٛٓ.ٓ- السادػ

 **ٖٜ.ٓ **ٕٚ.ٓ ٓٔ.ٓ **ٜٕ.ٓ **ٖٚ.ٓ **ٖٗ.ٓ **ٕٚ.ٓ الجرجة الكمية
 ٘ٓ.ٓدالة عشجهدتػػ* ٔٓ.ٓػ**دالة عشج هدتػ 

 ها يمي:يتزح هغ ىتائج الججوؿ الدابق 
( بيغ الزغػط ٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -

أػ أىً كمسا زاد الزغػط  الجاهعة،االجتساعية والجرجة الكمية لمكسالية لجػ شالبات 
 لجيٍع.العرابية  االجتساعية لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة الكسالية

( بيغ الزغػط ٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -
أػ أىً كمسا زاد الزغػط  الجاهعة،الكمية لمكسالية لجػ شالبات  الشفدية والجرجة

 لجيٍع.الكسالية  تدداد درجةالشفدية لجػ أفخاد العيشة 
( بيغ الزغػط ٔٓ.ٓتػػ داللة )عشج هد وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -

أػ أىً كمسا زاد الزغػط البيئية  الجاهعة،البيئية والجرجة الكمية لمكسالية لجػ شالبات 
 لجيٍع.لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة الكسالية 

( بيغ الزغػط ٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -
أػ أىً كمسا زاد الزغػط  الجاهعة،لجػ شالبات  السادية والجرجة الكمية لمكسالية

 لجيٍع.السادية لجػ أفخاد العيشة تدداد درجة الكسالية 
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( بيغ الجرجة ٔٓ.ٓعشج هدتػػ داللة ) وداؿ احرائياوجػد هعاهل ارتباط هػجب  -
أػ أىً كمسا زاد  الجاهعة،الكمية لمكسالية لجػ شالبات  الشفدية والجرجةالكمية لمزغػط 

 لجيٍع. الكسالية تدداد درجةلشفدية لجػ أفخاد العيشة الزغػط ا
 Blankstein et)  واخخوف  يمي في ىتائج ويبلىكدتيغويسكغ تفديخ الشتائج الدابقة كسا      

al( 2003  عغ ارتباط الكسالية باالىفعاؿ الدمبي، وأف السذاحشات اليػهية والسػاجٍة التجشبية
ودة تكػف وسائصا فخيجة تدٍع بقػة في العبلقة بيغ األسي والسداىجة االجتساعية السجركة السحج

الشفدي والكسالية السحجدة اجتساعيا، وأف الكسالية الشاقجة ذاتيا تكػف هختبصة باإلىفعاؿ الدمبي 
 ولـػ الحات.

 tashman et al (2010 واخخوف  دراسة تاشسافوتتفق ٌحي الشتائج هع ىتائج دراسات كل هغ  
 (  ٕٕٔٓهشرػر ) Larijania, & Besharatb,(2010ب الريجاىيا، وبيذارات

حيث أضٍخت تحميبلت االىحجار Heweon,(2012 كسا تتفق ىتائج الجراسة هع دراسة ٌيػيػف 
الٍخهي أف ذوؼ الكسالية الغيخ تػافقية اوضحػا تشبؤات قػية لبلكتئاب والقمق والزيق الشفدي لجػ 

 .عيشة البحث
اف عجـ الخضا عغ السشجد الكسالية العرابية  Mirela (2010) هيخيبلكحلظ اشارت دراسة 

 .يختبط ارتباشا ايجابيا بالخبخة والسطاٌخ الفديػلػجية لمزغػط اثشاء االختبارات
الديكػسػهاتية هغ  االضصخاباتيشز عمى:" يسكغ التشبؤ ب والحؼ وتفديخي: الخابعىتائج الفخض 

لجػ شالبات  السادية(–البيئية –االكاديسية –الشفدي– الشفدية )االجتساعيةخبلؿ أبعاد الزغػط 
هغ ٌحا الفخض استخجهت الباحثة تحميل االىحجار الستعجد التجريجي  الجاهعة. "ولمتحقق

stepwise،  هغ ىسػذج االىحجار  الزغػط الشفديةوقج استبعجت الباحثة الجرجة الكمية لسقياس
 لمشتائج.تفريبل  وفيسا يميشخوط االىحجار  كأحج –ة االحرائيةعشج السعالج
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 االجتساعية(–االكاديسية –البيئية –السشبئة )السادية قيع هعاهل االرتباط الستعجد وىدبة التبايغ السفدخ لمستغيخات 

ىسػذج 
 االىحجار

هعاهل 
 االرتباط

 هعاهل االرتباط  هخبع
 )حجع التاثيخ(

االرتباط  *هخبع هعاهل
 )السرحح(

 الخصا السعيارؼ
 السقجر 

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 

ٓ.ٜٔٔ 
ٓ.ٜٕٙ 
ٓ.ٜٗٔ 
ٓ.ٜ٘ٓ 
ٓ.ٜٕ٘ 

ٓ.ٖٛٓ 
ٓ.ٛ٘ٛ 
ٓ.ٛٛٙ 
ٓ.ٜٕٓ 
ٓ.ٜٓٙ 

ٓ.ٖٛٓ 
ٓ.ٛ٘ٚ 
ٓ.ٛٛٗ 
ٓ.ٜٓٓ 
ٓ.ٜٖٓ 

ٔ.ٔٛ 
ٔ.ٓٛ 
ٓ.ٜٚ 
ٓ.ٜٓ 
ٓ.ٜٛ 

 السشبئ االوؿ: البيئى
 الشفدى ،السشبئ الثاىي : البيئى
 االكاديسى . ،الشفدى ،السشبىء الثالث: البيئى

 االجتساعى . ،الكاديسىا ،الشفدى ،السشبىء الخابع :  البيئى
 السادػ ،االجتساعى ،االكاديسى ،الشفدى ،الخاهذ: البيئىالسشبىء 

 يتزح هغ الججوؿ الدابق ها يمي:
بمغ الديكػسػهاتية  االضصخاباتهعاهل ارتباط السشبئ االوؿ )الزغػط البيئية( بجرجة  -

حا يج (ٖٓٛ.ٓ)والسرحح =  ٖٓٛ.ٓكسا بمغ هخبع هعاهل االرتباط  ٜٔٔ.ٓ ؿ عمى اف ٌو
( يسكغ تفديخي في ضػء الديكػسػهاتية االضصخابات% هغ التبايغ في الستغيخ التابع ) ٖٛ

حا يجؿ عمى حجع  الزغػط البيئية  هختفع. أثخٌو
هعاهل ارتباط الستغيخييغ السشبئييغ االوؿ والثاىي هعا )الزغػط البيئية والشفدية( بجرجة  -

 ٛ٘ٛ.ٓمغ هخبع هعاهل االرتباط ب كسا ٕٜٙ.ٓبمغ الديكػسػهاتية  االضصخابات
حا يجؿ عمى اف ٚ٘ٛ.ٓ)والسرحح =  % هغ التبايغ في الستغيخ التابع ٚ.٘ٛ( ٌو

حا يجؿ الديكػسػهاتية االضصخابات) ( يسكغ تفديخي في ضػء الزغػط البيئية والشفديةٌو
 هختفع. أثخعمى حجع 

)الزغػط البيئية  والثالث هعا االوؿ والثاىيهتغيخات السشبئة  ارتباط الثبلثهعاهل  -
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بمغ هخبع هعاهل  كسا ٜٔٗ.ٓبمغ الديكػسػهاتية  االضصخاباتبجرجة  واالكاديسية(والشفدية 
حا يجؿ عمى اف ٗٛٛ.ٓ)والسرحح =  ٙٛٛ.ٓاالرتباط  % هغ التبايغ في ٗ.ٛٛ( ٌو

يسكغ تفديخي في ضػء الزغػط البيئية الديكػسػهاتية  االضصخاباتالستغيخ التابع )
حا يجؿ عمى حجع اثخ هختفع. كاديسيةوالشفدية واال  ٌو

والثاىي والثالث والخابع هعا )الزغػط البيئية ات السشبئة االوؿ االربع هتغيخ هعاهل ارتباط  -
بمغ  كسا ٜٓ٘.ٓبمغ الديكػسػهاتية  االضصخاباتبجرجة  واالجتساعية(والشفدية واالكاديسية 

حا يجٜٓٓ.ٓ)والسرحح =  ٕٜٓ.ٓهخبع هعاهل االرتباط  % هغ ٜٓؿ عمى اف ( ٌو
( يسكغ تفديخي في ضػء الزغػط الديكػسػهاتية االضصخاباتالتبايغ في الستغيخ التابع )

حا يجؿ عمى حجع اثخ هختفع. البيئية والشفدية واالكاديسية واالجتساعية  ٌو
والثالث والخابع والخاهذ هعا  االوؿ والثاىيهتغيخات السشبئة  ارتباط الخسذهعاهل  -

 االضصخاباتبجرجة  والسادية(والشفدية واالكاديسية واالجتساعية  )الزغػط البيئية
)والسرحح =  ٜٙٓ.ٓبمغ هخبع هعاهل االرتباط  كسا ٕٜ٘.ٓبمغ الديكػسػهاتية 

حا يجؿ عمى اف ٖٜٓ.ٓ  االضصخابات% هغ التبايغ في الستغيخ التابع )ٖ.ٜٓ( ٌو
ة واالكاديسية واالجتساعية ( يسكغ تفديخي في ضػء الزغػط البيئية والشفديالديكػسػهاتية

حا يجؿ عمى حجع  ويػضح الججوؿ االتي الجاللة االحرائية لتقييع   هختفع. أثخوالسادية ٌو
 .ىسػذج االىحجار

 (ٖٔججوؿ )
 قيسة "ؼ" لتحميل التبايغ وداللتٍا لشسػذج االىحجار

 هجسػع السخبعات الشسػذج السشبئات
درجات 
 الحخية

هتػسط 
 السخبعات

 لةالجال قيسة )ؼ(

 االىحجار ٔالسشبىء
 البػاقى
 الكمى 

ٖٔ٘٘.ٕٜ 
ٕٚٙ.ٚٔ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٖٔ٘٘.ٕٜ 
ٔ.ٖٜ 

ٜٜٙ.ٜٚ ٓ.ٓٔ 

 االىحجار ٕالسشبىء
 البػاقى
 الكمى 

ٔٗٓٓ.ٗ٘ 
ٕٖٔ.٘ٗ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٚٓٓ.ٕٕ 
ٔ.ٔٚ 

ٜ٘٘.ٚ٘ ٓ.ٓٔ 

 االىحجار ٖالسشبى
 البػاقى
 الكمى 

 

ٔٗٗ٘.ٖٔ 
ٔٛٙ.ٜٙ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٗٛٔ.ٚٙ 
ٓ.ٜ٘ 

٘ٓ٘.ٚٛ ٓ.ٓٔ 
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 هجسػع السخبعات الشسػذج السشبئات
درجات 
 الحخية

هتػسط 
 لةالجال قيسة )ؼ( السخبعات

السشبىء 
 الخابع 

 االىحجار
 البػاقى
 الكمى 

ٕٔٗٚ.ٙٛ 
ٜٔ٘.ٖٔ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٖٙٛ.ٔٚ 
ٓ.ٛٔ 

ٗ٘ٓ.ٙٗ ٓ.ٓٔ 

السشبىء 
 الخاهذ 

 االىحجار
 البػاقى
 الكمى 

ٔٗٚٚ.ٛٔ 
ٔ٘ٗ.ٜٔ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٕٜ٘.٘ٙ 
ٓ.ٜٚ 

ٖٚٔ.ٛٚ ٓ.ٓٔ 

 )الزغػطلجاللة تحميل التبايغ لمسشبئ االوؿ  يتزح هغ الججوؿ الدابق اف قيسة )ؼ(     
 والسشبئ واألكاديسية( الثالث )البيئية والشفدية والشفدية( والسشبئولمسشبئ الثاىي )البيئية  البيئية(

البيئية والشفدية  )الزغػطالخاهذ  والسشبئ واالجتساعية(الخابع )البيئية والشفدية واالكاديسية 
ويختبخ الججوؿ الدابق الفخضية  احرائية،داللة  لسادية( ذوواواالكاديسية واالجتساعية 

الرفخية اف هعاهل االرتباط الستعجد في هجسػعة االفخاد يداوؼ صفخا، وقج تع رفس ٌحا 
 بيتا(ويػضح الججوؿ االتي قيع هعاهبلت االىحجار السعيارية ) الفخض ىطخا لجاللة )ؼ(.

 وغيخ السعيارية.
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 (ٗٔججوؿ )
 السعيارية. بيتا( وغيخىحجار السعيارية )قيع هعاهبلت اال

 ىسػذج االىحجار

 السعاهبلت غيخ السعيارية
السعاهبلت 
 السعيارية

 هعاهبلت االرتباط قيسة )ت( وداللتٍا

السعاهبلت 
غيخ السعيارية    

( B) 

الخصأ 
 السعيارؼ

السعاهبلت 
 (Betaالسعيارية )

 الجدء* **الجدئى الجاللة قيسة )ت(

ٔ 
   ٔٓ.ٓ ٛٗ.ٖٕ  ٜٗ.ٗ ٛٓ.ٙٔٔ- ارثابت االىحج

 ٜٔٔ.ٓ ٜٔٔ.ٓ ٔٓ.ٓ ٗٔ.ٖٔ ٜٔٔ.ٓ ٜٓ.ٓ ٕٛ.ٕ الزغػط البيئية 

ٕ 
   ٔٓ.ٓ ٚٛ.ٕ٘  ٖ٘.ٗ ٕٗ.ٚٔٔ- ثابت االىحجار

 ٕٓٛ.ٓ ٜ٘ٓ.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٛ.ٜٕ ٕ٘ٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٖٙ.ٕ البيئية 

 ٙٙٔ.ٓ ٗٓٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٔ.ٙ ٚٚٔ.ٓ ٖٓ.ٓ ٕٔ.ٓ الشفدية

ٖ 

   ٔٓ.ٓ ٕٚ.ٖٕ  ٗٗ.ٗ ٕٗ.٘ٓٔ- ثابت االىحجار

 ٕٓٛ.ٓ ٕٜٔ.ٓ ٔٓ.ٓ ٛٔ.ٖٖ ٔ٘ٛ.ٓ ٚٓ.ٓ ٖٙ.ٕ البيئية 

 ٕٚٔ.ٓ ٓٗ٘.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٚ.ٛ ٜٕٗ.ٓ ٖٓ.ٓ ٜٕ.ٓ الشفدية
 ٙٙٔ.ٓ- ٓٗٗ.ٓ- ٔٓ.ٓ ٙٛ.ٙ ٔٛٔ.ٓ- ٗٓ.ٓ ٖٔ.ٓ- االكاديسية

ٗ 

   ٔٓ.ٓ ٓٛ.ٕٗ  ٗٔ.ٗ ٖٚ.ٕٓٔ- ثابت االىحجار
 ٜٜٗ.ٓ ٚٗٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕٛ.ٕٕ ٖٕٚ.ٓ ٓٔ.ٓ ٕٗ.ٕ البيئية 

 ٖٕٗ.ٓ ٗٔٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٚٛ.ٓٔ ٜٕٓ.ٓ ٖٓ.ٓ ٖٗ.ٓ الشفدية
 ٙٚٔ.ٓ- ٜٔٗ.ٓ- ٔٓ.ٓ ٙٛ.ٚ ٕٜٔ.ٓ- ٗٓ.ٓ ٖٖ.ٓ- االكاديسية

 ٖٓٔ.ٓ ٖٖٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٛٚ.٘ ٚٚٔ.ٓ ٙٓ.ٓ ٕٖ.ٓ االجتساعية

٘ 

   ٔٓ.ٓ ٙٔ.ٕ٘  ٙٔ.ٗ ٛٚ.ٗٓٔ- ثابت االىحجار

 ٛٚٗ.ٓ ٔٗٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٚٙ.ٕٔ ٜ٘ٚ.ٓ ٔٔ.ٓ ٖ٘.ٕ البيئية 

 ٖٕٙ.ٓ ٜٓٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٛٙ.ٓٔ ٕٕٛ.ٓ ٖٓ.ٓ ٖٖ.ٓ الشفدية
 ٜٚٔ.ٓ- ٕٓ٘.ٓ- ٔٓ.ٓ ٛٓ.ٛ ٖٕٔ.ٓ- ٗٓ.ٓ ٜٖ.ٓ- االكاديسية

 ٖٖٔ.ٓ ٜٖٛ.ٓ ٔٓ.ٓ ٗٓ.ٙ ٕٚٗ.ٓ ٚٓ.ٓ ٗٗ.ٓ االجتساعية
 ٙ٘.ٓ- ٜٚٔ.ٓ- ٘ٓ.ٓ ٖ٘.ٕ ٙٔٔ.ٓ- ٙٓ.ٓ ٘ٔ.ٓ- السادية

الرتباط بيغ هتغيخيغ هع عدؿ تاثيخ ٌػ ا partial correlation**هعاهل االرتباط الجدئي 
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 الستغيخ الثالث عغ كبلٌسا.
هتغيخ  أثخاالرتباط بيغ هتغيخيغ هع عدؿ  ٌػ part correlationهعاهل ارتباط الجدء *

هغ الججوؿ  يتزح (.ٕٜٖ، ٕٕٓٓفقط )هسجوح عبجالسشعع الكشاىي،  أحجٌساثالث هغ 
 الدابق ها ياتي:

 في ضػئٍا يسكغ صياغة هعادلة االىحجار: التيو  بالشدبة لمسعاهبلت غيخ السعيارية
 :البيئية(بالشدبة لمسشبئ االوؿ )الزغػط 

 البيئية(درجة الزغػط ×  ٕٛ.ٕ+ ) ٛٓ.ٙٔٔ= الديكػسػهاتية  االضصخابات
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائياقيسة )وقج كاىت 

 دية(والشف الساديةبالشدبة لمسشبئ الثاىي )
 درجة الشفدية(× ٕٔ.ٓ+ ) السادية(× ٖٙ.ٕ+ ) ٕٗ.ٚٔٔ= الديكػسػهاتية  االضصخابات
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائياقيسة )وقج كاىت 

 البيئية والشفدية واالكاديسية(الثالث )بالشدبة لمسشبئ 
درجة البيئية( + × ٖٙ.ٕ+ ) (السادية× ٕٗ.ٔ+ ) ٕٗ.٘ٓٔ= الديكػسػهاتية  االضصخابات

 درجة االكاديسية(×  ٖٔ.ٓ-درجة الشفدية( + )× ٜٕ.ٓ)
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائياقيسة )وقج كاىت 

 واالجتساعية( والشفدية االكاديسيةالبيئية الخابع )بالشدبة لمسشبئ 
درجة × ٖٗ.ٓالبيئية( + )× ٕٗ.ٕ+ ) ٖٚ.ٕٓٔ= الديكػسػهاتية  االضصخاباتدرجة 

 االجتساعية(درجة ×  ٕٖ.ٓدرجة االكاديسية( +) × ٖٖ.ٓ-الشفدية( + )
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائيا.قيسة )وقج كاىت 

 واالجتساعية والسادية( والشفدية االكاديسيةالبيئية الخاهذ )بالشدبة لمسشبئ 
درجة × ٖٖ.ٓ+ ) البيئية(× ٖ٘.ٕ+ ) ٛٚ.ٗٓٔ= كػسػهاتية الدي االضصخاباتدرجة 

×  ٘ٔ.ٓ-+)  االجتساعية(درجة ×  ٗٗ.ٓدرجة االكاديسية( +) × ٜٖ.ٓ-الشفدية( + )
 .السادية(درجة 

 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائيا.قيسة )وقج كاىت 
 بالشدبة لمسعاهبلت السعيارية )بيتا(.
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وهعيارية تعشي اف ٌحي القيع الخاصة بكل هتغيخ تع  العػاهل السختمفة،لسقارىة وتدتخجـ 
 بعزٍا.تحػيمٍا لمسقياس ىفدً بحيث ىدتصيع هقارىتٍا هع 

بمغ وقج  ويتزح هغ الججوؿ الدابق اف قيسة بيتا االكبخ كاىت لستغيخ الزغػط البيئية
حا يعشى اف ٌحا الستغيخ ٌػ االكثخ اسٍاها في ٜٔٔ.ٓ)  االضصخاباتتفديخ ( ٌو

وذلظ عشج استبعاد  والشفدية،بستغيخ البيئية  الجاهعة هقارىةلجػ شالبات الديكػسػهاتية 
قيسة باف كاىت  والسادية، عمسا الشفدية واالجتساعية واالكاديسية التبايغ الحؼ يفدخي هتغيخات

 ت( السقابمة كاىت دالة احرائيا.)
 .ارتباط الجزء بالشدبة لسعامل االرتباط الجزئي ومعامل

 والزغػط البيئيةالديكػسػهاتية  االضصخاباتبمغت قيسة هعاهل االرتباط الجدئي بيغ      
كسا بمغت قيسة هعاهل االرتباط  (ٜٔٔ.ٓهغ كبلٌع ) بعج استبعاد باقى عػاهل الزغػط

االكاديسية  هتغيخؼبعج استبعاد  والزغػط الشفديةالديكػسػهاتية  االضصخاباتالجدئي بيغ 
كسا بمغت قيسة هعاهل االرتباط الجدئي بيغ  (،ٗٓٗ.ٓكبلٌسا )هغ  االجتساعيةو 

هغ  السادية بعج استبعاد هتغيخ الزغػط والزغػط االكاديسيةالديكػسػهاتية  االضصخابات
حا يجؿ عمى اسٍاـ ٓٗٗ.ٓكبلٌسا )  في تمظ العبلقة. الزغػط البيئية أكبخ لستغيخ( ٌو

بعج  والزغػط الببيئيةالديكػسػهاتية  االضصخاباتبيغ بمغت قيسة هعاهل ارتباط الجدء 
واالكاديسية واالجتساعية والسادية هغ هتغيخ الزغػط  الزغػط الشفدية استبعاد ابعاد

الديكػسػهاتية  االضصخابات( كسا بمغت قيسة هعاهل االرتباط الجدء بيغ ٜٔٔ.ٓالبيئية)
هغ هتغيخ  جتساعية والساديةاالكاديسية واال بعج استبعاد الزغػط والزغػط الشفدة

الديكػسػهاتية  االضصخابات( كسا بمغت قيسة هعاهل االرتباط الجدء بيغ ٙٙٔ.ٓالشفدية)
واالكاديسية  بعج استبعاد الزغػط الجتساعية  والسادية هغ هتغيخ الزغػط االكاديسية ) 

حا يجؿ عمى اسٍاـ اكبخ  لستغيخ الزغػط البيئيةٙٙٔ.ٓ  في تمظ العبلقة. ( ٌو
وتتفق ٌحي الشتائج هع ىتائج الى حج كبيخ  الثالثوهسا سبق يتزح تحقق صحة الفخض 

دراسة  Frasure- Smith et al.,(1995) سسيث وزهبلؤي  -فخاسػر دراسة كل هغ
 Matthews etدراسة هاتيػس واخخوف  Matthews et al.( 2001)هاتيػس واخخوف 

al.( 2001) ( ( ويبلىكدتيغ ) ٕٕٓٓدراسة سالعBlankstein, et al ( 2003  دراسة
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باف )ٕ٘ٓٓفايج ) ( والتي تػضح ىدبة اسٍاـ الزغػط الشفدية في احجاث ٕٛٓٓ( ٌو
 .الديكػسػهاتية االضصخابات

 وتفديره: الخامسنتائج الفرض 
الديكػسػهاتية هغ خبلؿ أبعاد الكسالية )القمق  االضصخاباتوالحػ يشز عمى:" يسكغ التشبؤ ب

السعاييخ  –الشقج الػالجػ  –التػقعات الػالجية  –كػؾ حػؿ االفعاؿالذ –االخصاء تجاي
 التشطيع( لجػ شالبات الجاهعة  ." –الذخرية 
ولمتحقق هغ ٌحا الفخض استخجهت الباحثة تحميل االىحجار الستعجد التجريجي  

stepwise،  وقج استبعجت الباحثة الجرجة الكمية لسقياس الكسالية هغ ىسػذج االىحجار عشج
 وفيسا يمي تفريبل لمشتائج .كاحج شخوط االىحجار  –ة االحرائيةالسعالج

  (٘ٔ)ججوؿ 
القمق  -الذكػؾ حػؿ االفعاؿ السشبئة )قيع هعاهل االرتباط الستعجد وىدبة التبايغ السفدخ لمستغيخات 

 الشقج الػالجػ( –التػقعات الػالجية  –التشطيع  –االخصاء تجاي
هعاهل  هخبع باطهعاهل االرت حجارىسػذج االى

االرتباط )حجع 
 التاثيخ(

االرتباط  *هخبع هعاهل
 )السرحح(

 الخصا السعيارؼ
 السقجر

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 

ٓ.٘ٙٔ 
ٓ.ٙٔٚ 
ٓ.ٙٚٚ 
ٓ.ٕٚٔ 
ٓ.ٕٚٚ 

ٓ.ٖٔٗ 
ٓ.ٖٛٓ 
ٓ.ٗ٘ٛ 
ٓ.٘ٓٚ 
ٓ.ٕٜ٘ 

ٓ.ٖٔٔ 
ٓ.ٖٚٗ 
ٓ.ٜٗٗ 
ٓ.ٜٗٙ 
ٓ.٘ٔٚ 

ٕ.ٖٚ 
ٕ.ٕٙ 
ٕ.ٕٔ 
ٕ.ٖٓ 
ٔ.ٜٜ 

 السشبئ االوؿ: الذكػؾ حػؿ االفعاؿ  
 القمق الذكػؾ، الثاىي:بئ السش

 التشطيع. القمق، الذكػؾ،السشبىء الثالث: 
 التػقعات الػالجية.  التشطيع، القمق، الخابع: الذكػؾ،السشبىء 
 الشقج الػالجػ. الػالجية،التػقعات  التشطيع، القمق، الخاهذ: الذكػؾ،السشبىء 

 يتزح هغ الججوؿ الدابق ها يمي:
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 االضصخاباتبجرجة  االفعاؿ(الذكػؾ حػؿ هعاهل ارتباط السشبئ االوؿ ) -
)والسرحح =  ٖٗٔ.ٓكسا بمغ هخبع هعاهل االرتباط  ٔٙ٘.ٓبمغ الديكػسػهاتية 

حا يجؿ عمى اف  (ٖٔٔ.ٓ  االضصخابات% هغ التبايغ في الستغيخ التابع ) ٌٖٔو
حا( يسكغ تفديخي في ضػء الذكػؾ حػؿ الديكػسػهاتية يجؿ عمى حجع  االفعاؿ ٌو

 هختفع. أثخ
بجرجة  والقمق( )الذكػؾاالوؿ والثاىي هعا  السشبئيغ الستغيخيغهعاهل ارتباط  -

 ٖٓٛ.ٓبمغ هخبع هعاهل االرتباط  كسا ٚٔٙ.ٓبمغ  الديكػسػهاتية االضصخابات
حا يجؿ عمى اف ٖٗٚ.ٓ)والسرحح =  % هغ التبايغ في الستغيخ التابع ٗ.ٖٚ( ٌو

الذكػؾ حػؿ االفعاؿ والقمق ( يسكغ تفديخي في ضػء الديكػسػهاتية االضصخابات)
حا يجؿ عمى حجع   هختفع. أثختجاي االخصاء ٌو

والثالث هعا )الذكػؾ والقمق  االوؿ والثاىيهتغيخات السشبئة  ارتباط الثبلثهعاهل  -
بمغ هخبع هعاهل  كسا ٚٚٙ.ٓبمغ الديكػسػهاتية  االضصخاباتبجرجة  والتشطيع(
حا يجؿ ٜٗٗ.ٓ)والسرحح =  ٛ٘ٗ.ٓاالرتباط  % هغ التبايغ ٜ.ٗٗعمى اف ( ٌو

( يسكغ تفديخي في ضػء الذكػؾ الديكػسػهاتية االضصخاباتفي الستغيخ التابع )
حا يجؿ عمى حجع اثخ هختفع.  والقمق والتشطيع ٌو

والثالث والخابع هعا )الذكػؾ  االوؿ والثاىيهتغيخات السشبئة  ارتباط االربعهعاهل  -
بمغ  الديكػسػهاتية االضصخاباتجة بجر  الػالجية(والقمق والتشطيع والتػقعات 

حا يجؿ ٜٙٗ.ٓ)والسرحح =  ٚٓ٘.ٓبمغ هخبع هعاهل االرتباط  كسا ٕٔٚ.ٓ ( ٌو
( الديكػسػهاتية االضصخابات% هغ التبايغ في الستغيخ التابع )ٙ.ٜٗعمى اف 

حا يجؿ عمى  يسكغ تفديخي في ضػء الذكػؾ والقمق والتشطيع والتػقعات الػالجية ٌو
 حجع اثخ هختفع.

والثالث والخابع والخاهذ هعا  االوؿ والثاىيهتغيخات السشبئة  ارتباط الخسذهعاهل  -
 االضصخابات)الذكػؾ والقمق والتشطيع والتػقعات الػالجية والشقج الػالجػ( بجرجة 

)والسرحح =  ٜٕ٘.ٓبمغ هخبع هعاهل االرتباط  كسا ٕٚٚ.ٓة بمغ سػهاتيالديكػ 
حا يجؿ عمى اف ٚٔ٘.ٓ  االضصخاباتلتبايغ في الستغيخ التابع )% هغ اٚ.ٔ٘( ٌو

يسكغ تفديخي في ضػء الذكػؾ والقمق والتشطيع والتػقعات الػالجية  الديكػسػهاتية(
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حا يجؿ عمى حجع  ويػضح الججوؿ االتي الجاللة  هختفع. أثخوالشقج الػالجػ ٌو
 االحرائية لتقييع ىسػذج االىحجار 

 (ٙٔججوؿ  ) 
 لتٍا لشسػذج االىحجارقيسة "ؼ" لتحميل التبايغ ودال

 هتػسط السخبعات درجات الحخية هجسػع السخبعات الشسػذج السشبئات
قيسة 
 )ؼ(

 الجاللة

 االىحجار ٔالسشبىء
 البػاقى
 الكمى 

ٕ٘ٔ.ٕٚ 
ٜٔٔٔ.ٕٚ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٕ٘ٔ.ٕٚ 
٘.ٙ٘ 

ٜٓ.ٚٓ ٓ.ٓٔ 

 االىحجار ٕالسشبىء
 البػاقى
 الكمى 

ٕٙٓ.٘ٙ 
ٔٓٔٔ.ٖٗ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٖٔٓ.ٕٛ 
٘.ٖٔ 

ٙٓ.ٖٗ ٓ.ٓٔ 

 االىحجار ٖالسشبى
 البػاقى
 الكمى 

ٚٗٙ.ٜٚ 
ٛٛ٘.ٕٓ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٕٗٛ.ٜٜ 
ٗ.٘ٔ 

٘٘.ٔٗ ٓ.ٓٔ 

السشبىء 
 الخابع 

 االىحجار
 البػاقى
 الكمى 

ٕٛٙ.ٕٙ 
ٛٓ٘.ٖٚ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٕٓٙ.ٙ٘ 
ٗ.ٖٔ 

٘ٓ.ٖٓ ٓ.ٓٔ 

السشبىء 
 الخاهذ 

 االىحجار
 البػاقى
 الكمى 

ٖٛٙ.ٗٛ 
ٚٙٛ.٘ٔ 
ٖٕٔٙ.ٓٓ 

ٔ 
ٜٔٛ 
ٜٜٔ 

ٕٔٚ.ٜٙ 
ٖ.ٜٙ 

ٖٗ.ٜ٘ ٓ.ٓٔ 

يتزح هغ الججوؿ الدابق اف قيسة )ؼ( لجاللة تحميل التبايغ لمسشبئ االوؿ )الذكػؾ حػؿ 
التشطيع(  ،القمق ،القمق( والسشبىء الثالث )الذكػؾ ،االفعاؿ( ولمسشبئ الثاىي )الذكػؾ

 ،ت الػالجية( والسشبىء الخاهذ )الذكػؾالتػقعا ،التشطيع ،القمق ،والسشبىء الخابع )الذكػؾ
ويختبخ الججوؿ الدابق  ،الشقج الػالجػ(  ذو داللة احرائية ،التػقعات الػالجية ،التشطيع ،القمق

الفخضية الرفخية اف هعاهل االرتباط الستعجد في هجسػعة االفخاد يداوؼ صفخا، وقج تع 
قيع هعاهبلت االىحجار السعيارية رفس ٌحا الفخض ىطخا لجاللة )ؼ( .ويػضح الججوؿ االتي 

 )بيتا( وغيخ السعيارية.
 (ٚٔججوؿ )
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 وغيخ السعيارية. قيع هعاهبلت االىحجار السعيارية )بيتا(

 ىسػذج
 االىحجار

 هعاهبلت االرتباط قيسة )ت( وداللتٍا السعاهبلت السعيارية السعاهبلت غيخ السعيارية
السعاهبلت غيخ 

السعاهبلت السعيارية  يارؼالخصأ السع (B السعيارية    )
(Beta) )الجدء* **الجدئى الجاللة قيسة )ت 

ٔ 
   ٔٓ.ٓ ٗٙ.ٕٔ  ٔٚ.ٔ ٓٙ.ٕٔ ثابت االىحجار

 ٔٙ٘.ٓ ٔ٘ٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕ٘.ٜ ٙ٘.ٓ ٓٔ.ٓ ٜٙ.ٓ الذكػؾ

ٕ 
   ٓٙ.ٓ ٕ٘.ٓ  ٔ٘.ٗ ٖ٘.ٕ ثابت االىحجار

 ٘ٔٙ.ٓ ٙٔٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٙ.ٓٔ ٔٚ.ٓ ٔٔ.ٓ ٕٔ.ٔ الذكػؾ
 ٕٚ٘.ٓ ٖٓٔ.ٓ ٔٓ.ٓ ٛ٘.ٗ ٜٕ.ٓ ٚٓ.ٓ ٖ٘.ٓ القمق

ٖ 

   ٔٓ.ٓ ٔٔ.ٖ  ٙٛ.ٗ ٗٔ.٘ٔ ثابت االىحجار
 ٘ٚٙ.ٓ ٙٚٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖٛ.ٕٔ ٘ٛ.ٓ ٔٔ.ٓ ٘ٗ.ٔ الذكػؾ

 ٖ٘ٔ.ٓ ٖٜٖ.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٛ.٘ ٖٚ.ٓ ٚٓ.ٓ ٘ٗ.ٓ القمق
 ٕٛٚ.ٓ ٖٗ٘.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٕ.٘ ٖٔ.ٓ- ٙٔ.ٓ ٘ٛ.ٓ- التشطيع

ٗ 

   ٘ٓ.ٓ ٔٓ.ٕ  ٔٛ.ٗ ٔٚ.ٜ ثابت االىحجار

 ٕٖ٘.ٓ ٗٓٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٛ٘.ٓٔ ٖٚ.ٓ ٕٔ.ٓ ٕ٘.ٔ كػؾالذ
 ٕٖٙ.ٓ ٛ٘ٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕٓ.ٚ ٗٗ.ٓ ٚٓ.ٓ ٖ٘.ٓ القمق

 ٖٖٗ.ٓ ٖٓٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٗٙ.ٙ ٜٖ.ٓ- ٙٔ.ٓ ٛٓ.ٔ- التشطيع

 ٕٕٔ.ٓ ٖٓٓ.ٓ ٓ.ٓ ٜٖ.ٗ ٖٓ.ٓ ٚٔ.ٓ ٔ٘.ٓ التػقعات

٘ 

   ٔٓ.ٓ ٗٛ.ٕ  ٕٜ.ٗ ٜٜ.ٖٔ ثابت االىحجار
 ٜٗ٘.ٓ ٕ٘ٙ.ٓ ٓ.ٓ ٜٔ.ٔٔ ٙٚ.ٓ ٕٔ.ٓ ٖٓ.ٔ الذكػؾ

 ٖٗٛ.ٓ ٛٛٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٜٚ.ٚ ٛٗ.ٓ ٚٓ.ٓ ٛ٘.ٓ القمق
 ٖٙٙ.ٓ ٔٚٗ.ٓ ٔٓ.ٓ ٖٗ.ٚ ٚٗ.ٓ- ٚٔ.ٓ ٕٚ.ٔ- التشطيع
 ٕٙٙ.ٓ ٕٖٙ.ٓ ٔٓ.ٓ ٓٗ.٘ ٚٗ.ٓ ٗٔ.ٓ ٜٚ.ٓ التػقعات

 ٓ٘ٔ.ٓ ٕٗٔ.ٓ ٔٓ.ٓ ٘ٓ.ٖ ٕٕ.ٓ- ٚٔ.ٓ ٔ٘.ٓ- الشقج

باط بيغ هتغيخيغ هع عدؿ تاثيخ ٌػ االرت partial correlation**هعاهل االرتباط الجدئي 
 الستغيخ الثالث عغ كبلٌسا.

هتغيخ  أثخاالرتباط بيغ هتغيخيغ هع عدؿ  ٌػ part correlationهعاهل ارتباط الجدء *
يتزح هغ الججوؿ  (.ٕٜٖ، ٕٕٓٓثالث هغ احجٌسا فقط )هسجوح عبجالسشعع الكشاىي، 

 الدابق ها ياتي:
 في ضػئٍا يسكغ صياغة هعادلة االىحجار: تيالبالشدبة لمسعاهبلت غيخ السعيارية و -أ
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 ( بالشدبة لمسشبئ االوؿ)الذكػؾ: 
ت( قيسة )كاىت  الذكػؾ وقجدرجة ×  ٜٙ.ٓ+ ) ٓٙ.ٕٔ=  ػهاتيةالديكػس االضصخابات

 السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائيا
 )بالشدبة لمسشبئ الثاىي )الذكػؾ والقمق 

  درجة القمق(× ٖ٘.ٓ+ ) الذكػؾ(×ٕٔ.ٔ+ ) ٖ٘.ٕ=  هاتيةالديكػسػ  االضصخابات
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائياقيسة )وقج كاىت 

  الذكػؾ والقمق والتشطيع(الثالث )بالشدبة لمسشبئ 
-+ ) القمق(درجة × ٘ٗ.ٓ+ ) الذكػؾ(× ٘ٗ.ٔ+ ) ٗٔ.٘ٔ=  هاتيةالديكػسػ  االضصخابات

ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل قيسة )وقج كاىت  التشطيع(درجة × ٘ٛ.ٓ
 .االىحجار دالة احرائيا

  والتػقعات الػالجية( الذكػؾ والقمق والتشطيعالخابع )بالشدبة لمسشبئ 
درجة القمق( × ٖ٘.ٓ+ ) الذكػؾ(× ٕ٘.ٔ+ ) ٔٚ.ٜ=  هاتيةالديكػسػ  االضصخاباتدرجة 

 درجة التػقعات الػالجية( × ٔ٘.ٓدرجة التشطيع( +) × ٛٓ.ٔ-+ )
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائيا.قيسة )وقج كاىت  
  والتػقعات الػالجية والشقج الػالجػ( الذكػؾ والقمق والتشطيعالخاهذ )بالشدبة لمسشبئ 

 درجة× ٛ٘.ٓ+ ) الذكػؾ(× ٖٓ.ٔ+ ) ٜٜ.ٖٔ=  هاتيةالديكػسػ  االضصخابات درجة
- الػالجية( +) التػقعات درجة×  ٜٚ.ٓالتشطيع( +)  درجة× ٕٚ.ٔ-+ )القمق( 
 درجة الشقج الػالجػ (×  ٔ٘.ٓ

 
 ت( السقابمة لثابت االىحجار وهعاهل االىحجار دالة احرائيا.قيسة )وقج كاىت 

 بالشدبة لمسعاهبلت السعيارية )بيتا(. -ب
قيع الخاصة بكل هتغيخ تع وهعيارية تعشي اف ٌحي ال العػاهل السختمفة،وتدتخجـ لسقارىة 

هغ الججوؿ الدابق  بعزٍا. ويتزحتحػيمٍا لمسقياس ىفدً بحيث ىدتصيع هقارىتٍا هع 
حا يعشى ٙٚ.ٓبمغ )اف قيسة بيتا االكبخ كاىت لستغيخ الذكػؾ حػؿ االفعاؿ وقج  ( ٌو

لجػ شالبات  الديكػسػهاتية االضصخاباتديخ اف ٌحا الستغيخ ٌػ االكثخ اسٍاها في تف
بستغيخ القمق تجاي االخصاء، وذلظ عشج استبعاد التبايغ الحؼ يفدخي  هعة هقارىةالجا
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ت( السقابمة كاىت دالة قيسة )باف كاىت  الػالجػ، عمساالتػقعات الػالجية والشقج  هتغيخات
 احرائيا.

 :بالشدبة لسعاهل االرتباط الجدئي وهعاهل ارتباط الجدء      -ج
الديكػسػباتية والذكػؾ حػؿ  االضصخاباتبيغ بمغت قيسة هعاهل االرتباط الجدئي  -

بمغت  ( كسإ٘ٙ.ٓاستبعاد باقى عػاهل الكسالية العرابية هغ كبلٌع ) االفعاؿ بعج
الديكػسػباتية والقمق تجاي االخصاء بعج  االضصخاباتقيسة هعاهل االرتباط الجدئي بيغ 

حا يجؿ عمى  (،ٛٛٗ.ٓكبلٌسا )الػالجػ هغ  الػالجية والشقجاستبعاد هتغيخػ التػقعات  ٌو
 تمظ العبلقة. االفعاؿ فيالذكػؾ حػؿ  أكبخ لستغيخاسٍاـ 

االفعاؿ الديكػسػباتية والذكػؾ حػؿ  االضصخاباتبمغت قيسة هعاهل ارتباط الجدء بيغ  -
حا يجؿ عمى  (ٔٙ٘.ٓاالفعاؿ )استبعاد عػاهل الكسالية هغ هتغيخ الذكػؾ حػؿ  بعج ٌو

 تمظ العبلقة. االفعاؿ فيالذكػؾ حػؿ  أكبخ لستغيخاسٍاـ 
وهسا سبق يتزح تحقق صحة الفخض الخابع الى حج كبيخ وتتفق ٌحي الشتائج هع ىتائج     

   ),Flett et al) فيمت Hasel, & Besharat (2011) ٌاسل، وبذارات دراسة كل هغ
 .الديكػسػهاتية االضصخاباتوالتي تػضح ىدبة اسٍاـ الكسالية في احجاث  2012

 لمتشبؤ بشائي" يسكغ الػصػؿ إلى ىسػذج عمى:يشز  والحؼ :الدادسرض نتائج الف
الكسالية والزغػط الشفدية لجػ شالبات الجاهعة "  خبلؿ الديكػسػهاتية هغ االضصخاباتب

وجاءت الشتائج  Path Analysisولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض تع استخجاـ تحميل السدار 
  :التاليكسا يػضحٍا الججوؿ 

 (ٛٔ)ججوؿ 
 عميٍا الشسػذج السقتخح وقيسة )ت( والخصأ السعيارػ يحتػؼ التيالتأثيخات 

 الستغيخات السدتقمة 
 الزغػط الكسالية

 ٓٛ.ٓ ٘ٗ.ٓ التأثيخ
 ٕٓ.ٓ ٛٓ.ٓ الخصا السعيارػ

 **٘ٙ.ٓٔ **ٜٔ.ٖ ت وداللتٍا
 ٔٓ.ٓ** دالة عشج هدتػػ                    
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 لكل( 0.01) هدتػػ عشج احرائيا ؿودا هػجب تأثيخ وجػد الججوؿ هغ يتزح -
 وأف الديكػسػباتية، االضصخابات عمى العرابية والكسالية الشفدية الزغػط هغ
  لمكسالية، (٘ٗ.ٓ) الشفدية، لمزغػط (ٓٛ.ٓ) التختيب: عمى كاف التأثيخ ٌحا

 التأثيخات التي يحتػؼ عميٍا الشسػذج البشائى :التالي ذلظ الذكل ويػضح -
 

 
  (ٔ)شكل 

 عميٍا الشسػذج البشائى يحتػؼ التيالتأثيخات  يػضح
 
 

 

 البشائية:وهغ الذكل يسكغ صياغة السعادلة 
( ٘ٗ.ٓ) الشفدية +الزغػط ( × ٓٛ.ٓ+ ) ٗٚ.ٕٛالديكػسػهاتية = االضصخابات

 الكسالية العرابية. ×
 

التحجيج لمسعادلة البشائية لتحميل أو هعاهل   (R2)وقج كاىت قيسة هعاهل االرتباط الستعجد 
( تفدخ قمة )الزغػط الشفدية والكسالية( هسا يذيخ إلى أف الستغيخات السدتٕٙٙ.ٓالسدار )
حا  االضصخاباتدرجات الستغيخ التابع ) في%( هغ التبايغ ٕ.ٙٙحػالى ) الديكػسػهاتية( ٌو

سا سبق تحقق صحة يتزح ه يجؿ عمى ارتفاع هدتػػ الجاللة العسمية لمشسػذج السقتخح.
 الكسالية.الفخض الدادس حيث كاف اعمى تأثيخ لمزغػط الشفدية يميٍا 

08.0 
08.0 
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Abstract:      
   The aim of the current research is to recognize the nature of 

structural model for the relationship among perfectionism, 

psychosomatic disorders and psychological stresses among university 
students. The sample consisted of (200) female students at faculty of 

education in King Khaled University. The scales of perfectionism, 
psychological stresses and psychosomatic disorders were applied to 

them. By using correlation coefficient, multiple regression analysis 

and path analysis, the results showed the following: - 
  There is a positive indicating statistical correlative relationship 

between the female students degrees in both of psychosomatic 

disorders and perfectionism with its sub- components (organization, 
doubts about deeds, parental expectations and parental criticism).  

        There is a positive indicating statistical correlative relationship 

between the female students degrees in each of psychosomatic 
disorders and psychological stresses with its sub- components (the 

social, the environmental, the materialistic and the psychological.)  
      The psychosomatic disorders can be predicted through pressures 

dimensions, the factors predicting psychosomatic disorders were in 

order (the environmental, the psychological, the academic, the social 
and the materialistic)  

      The psychosomatic disorders can be predicted through 

perfectionism dimensions, the factors predicting psychosomatic 
disorders were in order (doubts about deeds, anxiety about errors, 

organization, parental expectations, and parental criticism)  
        A structural model for predicting psychosomatic disorders can be 

attained from perfectionism and psychological pressures among 

university female students and that effect was in order (0.80) for 
psychological stresses and (0.45) for perfectionism. That indicates the 

high level of the practical denotations of the proposed model.  


