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 مستخلص الدراسة:
العالقة بيغ أحجاث الحياة الزاغصة والذعػر  اكتذاؼىجفت الجراسة الحالية الى      

وتكػنت جسيع متغيخات الجراسة ،  الفخوؽ بيغ الجشديغ في وتقرىأس والػحجة الشفدية بالي
( مغ شالب الفخقة الثالثة بكمية التخبية جامعة عيغ شسذ بػاقع 747) عيشة الجراسة مغ 

مقياس أحجاث الحياة  تذسل( مغ الحكػر واستخجـ الباحث أدوات 76( مغ االناث و)737)
 قج أوضحت نتائجو إعجاد الباحث,  مغ مقياس الػحجة الشفديةالزاغصة ومقياس اليأس و 

الجراسة وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة بيغ أحجاث الحياة الزاغصة والذعػر باليأس 
عجـ وجػد وكحلظ  الذعػر باليأس والػحجة الشفدية وأحجاث الحياة الزاغصة والػحجة الشفديةو 

  ة.فخوؽ بيغ الجشديغ فى جسيع متغيخات الجراس
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 مكدمة:

 فاإلنداف في ،واالكتئابعرخ القمق نو فيو بأ الحي نعير العرخندتصيع اف نرف        
التي مدار حياتو يتعخض لمعجيج مغ خبخات الفذل واالحباط ويتعخض لمعجيج مغ العػائق 

 يستمئ بالتعقيجات ويسػج بالتحجيات التيمدايخة عرخ  وجو شسػحو ورغبتو في يتقف ف
عيا وأزمات البج أف تسمى عميو كل يـػ ججيج عميو أف يكتدبو وصعاب عميو أف يتعامل م

 .واليأس الجراسات والبحػث بسفاىيع القمق والخػؼ والكآبة والعدلة امتألتلحلظ  ، يعيذيا
( أف تعخض الفخد لألحجاث الزاغصة مع أدراكو بعجـ 68: 6006ويػضح مججى الجسػقي )

القجرة عمى السػاجية يجفعو الى الذعػر باليأس وفقجاف االمل وتقجيخ الحات السشخفس 
والحاضخ والسدتقبل.  يع خبخات الفذل واليأس عمى الساضياإلكتاب ويتجو الفخد إلى تعسو 

ر الفخد بأف شعػ ػ الذعػر باليأس ى استسخار ومغ العػامل اليامة التي تديع برػرة كبيخة في
ال يسكغ تغييخىا وال تجشب آثارىا وأف الفذل مػجػد بجاخل  يػاجيا األحجاث الزاغصة التي

: 6003الذعػر بانعجاـ القيسة والعجد وتعسيع األحكاـ الدالبة )عساد مخيسخ الفخد وكحلظ 
مخحمة  ( أف الذعػر بالػحجة الشفدية في787: 6008) ويػضح يػسف مقجادي (666

بشاء ػر بالػحجة ىشا إلى فذل الذباب في يعػد الذعو  األخخى الذباب يفػؽ مخاحل العسخ 
ولحلظ تدعى الجراسة الحالية الى الكذف عغ حاجاتو.  وإشباعسميسة  اجتساعيةعالقات 

لػحجة الشفدية لجى الذباب العالقة السحتسمة بيغ أحجاث الحياة الزاغصة والذعػر باليأس وا
 .الجامعي
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 مصكلة الدراسة:
العجيج مغ  ج مغ األحجاث الحياتية الزاغصة فيمجتسعشا لمعجي يتعخض الذباب في      

تسثل تحجيًا اماـ  واجتساعيةسية ضاغصة وأسخية ومالية جػانب الحياة فيشاؾ أحجث اكادي
اب واليأس وغياب االمل والسعشى واالكتئ اإلحباطػ الذباب مسا يجفع بالعجيج مغ الذباب نح

 الحياة. في
لمذعػر  األخخى السخاحل العسخية  نب يتعخض الذباب أكثخ مغ غيخىع فيومغ جا     

ججيجة  اجتساعيةبشاء عالقات  في ىحه السخحمة فياد رغبة الذباب بالػحجة الشفدية حيث تدد
 والذعػر بتبادؿ السذاعخ مع اآلخخيغ وحيشسا يفتقج الذباب ذلظ يذعخ بالػحذة والػحجة .

  (87: 6008 ) يػسف مقجادي                                                           
شبيعة العالقة السحتسمة بيغ ثالػث  ومغ ىشا كانت الجراسة الحالية محاولة لمتػصل إلى

األحجاث الزاغصة واليأس والذعػر ػ الحياة وى اجو الذباب ويعصل شاقتو ورغبتو فييػ 
 .بالػحجة الشفدية

 عمي التداؤالت التالية : اإلجابةوتدعي الجراسة الحالية الي      
 الذعػر باليأس ؟ىل تػجج عالقة بيغ الذعػر باألحجاث الزاغصة  و 

 الذعػر بالػحجة الشفدية ؟بيغ الذعػر باألحجاث الزاغصة و  عالقة جىل تػج
 ىل تػجج عالقة ارتباشية بيغ الذعػر باليأس والذعػر بالػحجة الشفدية؟

 ؟واحجاث الحياة الزاغصة ىل تػجج فخوؽ بيغ الجشديغ في الذعػر باليأس والػحجة الشفدية
 أهداف الدراسة :

الذعػر و أحجاث الحياة الزاغصة  التعخؼ عمي العالقة بيغاسة التالية الي تدعي الجر       
واحجاث  باليأس والػحجة الشفدية والفخوؽ بيغ الجشديغ في مذاعخ الياس والػحجة الشفدية

 . الحياة الزاغصة
 أهمية الدراسة:

 أىسية الجراسة في الجػانب التالية : تتسثل
 ابيتعخض ليا الذب تيالكذف عغ شبيعة األحجاث الزاغصة ال. 
 لجى الذباب. رصج وقياس ضاىخة اليأس 
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  لمتعامل مع ضغػط الذباب ومذاعخ  اإلرشاديتػجيو الجراسات والبحػث لمتجخل
 الػحجة لجييع.

 :مصطلخات الدراسة
  Stressful Life Eventsأحجاث الحياة الزاغظة: 

 يعخفها الباحث إجخائيًا بأنها:
مختمف جػانب حياتو االسخية  الفخد فيبية يسخ بيا مجسػعة مغ االحجاث الدم ىي      

كالصالؽ والتفكظ االسخى واالكاديسية مثل الفذل الجراسي واالجتساعية مثل فقجاف االصجقاء 
وىحه االحجاث تعيق التػافق الدػى لمفخد وقج تؤدى الى االضصخابات الشفدية كالقمق 

 واالكتئاب. 
  Hopelessnessاليأس : 

 :يعخفه الباحث إجخائيًا بأنه
حالة نفدية سمبية تتسيد بالشطخة الدالبة لمحات والحياة وكحلظ التػقعات الدمبية       

 لمسدتقبل والتذاـؤ وفقجاف الجافعية والسبادرة وغياب معشى الحياة .
 Lonelessnessالهحجة الشفدية : 

 يعخفها الباحث إجخائيًا بأنها:
لبعج عغ الحياة االجتساعية والشاس وعجـ شعػر الفخد بالعدلة االجتساعية والػحجة واػ ى      

 مجاالت العسل والجراسة واالسخة.  القجرة عمى التػاصل مع االخخيغ في
 الهظري : اإلطار

  Stressful Life Eventsأواًل: أحجاث الحياة الزاغظة: 
إنداف مغ  أيػ مغ حياة كل إنداف إذ ال يشج  تعج االحجاث الحياتية الزاغصة جدء ال يتجدأ

جية الرعػبات والسذكالت واألزمات في حياتو، ولع يذيج عرخ مغ العرػر مثل ما مػا
 خة األزمات واألحجاث الزاغصة التي عانى ويعانى مشيا الشاس فيشيجه ىحا العرخ مغ كث

 ( 636: 6070عبج الكخيع،  )دمحم الرافيكافة السجتسعات وعمى األخز الذباب.
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تغيخ  حياة الزاغصة بأنيا أي( أحجاث ال779 :7998ويعخؼ عبج الدتار ابخاىيع)     
يؤدى الى استجابة انفعالية مدتسخة ويذسل ذلظ االحجاث الخارجية ومشيا صخاعات  خارجي

 العسل والرخاعات االسخية واالصابة بالسخض.
 العجيج مغ التغيخات الدمػكية فيوتؤثخ الزغػط برػرة كبيخة عمى االنداف حيث تؤدى الى 

 واالستيجاؼالعسل والقمق  ع الحات واالخخيغ وىبػط االداء فيخد وفيمدتػى نذاط الف
لمحػادث كسا تؤدى الزغػط الى تغيخات انفعالية عسيقة مثل القمق واالكتئاب والخػؼ 
واليأس وتؤثخ الزغػط عمى الحياة االجتساعية فتؤدى الى العدلة االجتساعية وصعػبة 

 الحاكخة . تباه والتخكيد ومذكالت فينقز االنالعصاء وكحلظ تغيخات معخفية مثل 
 ( 697: 6000)مسجوحة سالمة                                                         

يتعخض ليا  ( أف السػاقف الحياتية التي788: 7996ويػضح إبخاىيع عمى إبخاىيع )      
مػاقف ػ ل واألسخة وىمحيط العس عامة وشائعة نتعخض ليا فياالنداف نػعيغ األوؿ مػاقف 

ف الفخد معيا بدخعة والشػع الثاني تدبب بعس التػتخ والزيق ولكغ سخعاف ما نشداىا ويتكي
السػاقف الخصيخة مثل تعخض أحج أفخاد االسخة لسخض خصيخ  مغ السػاقف الحياتية ىي

ال  الصالؽ والكػارث السالية واألخالقية وىحه السػاقفو الفرل مغ العسل أو جخاحة خصيخة أو أ
مػاقف ضاغصة يسكغ أف تفجخ  وبالتالي فيييتكيف معيا بديػلة و يدتصيع الفخد أف يشداىا أ

االضصخاب الشفدي كسا أف ردود أفعال الشاس حياؿ ىحه األحجاث الحياتية الزاغصة تتبايغ 
 باختالؼ التخكيب الشفدي لكل شخز. 

تصمب مشو أعادة التػافق حياة الفخد وت ي أحجاث تؤدى الى تغييخ فيواالحجاث الزاغصة ى
بسا يشاسب السػقف الججيج الزاغط كسا أف ىحه األحجاث الزاغصة تختبط بادراؾ الفخد أف 

بعجـ التػازف الشفدي  يذعخ لسػاجية تمظ االحجاث وبالتالي ال تكفىاستجابتو العادية 
 (87: 7993 )عبج الفتاح القخشي. االجتساعيو 

ل االكتئاب والغزب وما نفدي مثػ سرادر  ميا ما ىواألحجاث الزاغصة ليا العجيج مغ ال
ائية السددحسة والسدتػى االقترادي الستجني ومشيا ما مثل السشاشق العذػ  اقتراديػ ى
صحى مثل ضغط الجـ ػ مثل صعػبة تكػيغ العالقات والرجاقات ومشيا ما ى  اجتساعيػ ى

عجـ القجرة عمى ريل و أكاديسي مثل صعػبة التحػ السختفع وزيادة ضخبات القمب ومشيا ما ى
 (60: 7994الجراسة .   )عبج الخحسغ سميساف ،  التخكيد والفذل في
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 Hopelessnessاليأس:  :ثانيا
الحياة والسدتقبل حيث ػ حالة وججانية غيخ سارة تتدع بتػقعات الفخد الدمبية نحػ اليأس ى    

ياة  وأف السدتقبل حياتو نغسة مغ التذاـؤ والقشػط وفقجاف القيسة ومذاعخ عجـ ججوى الح
 مطمع وال يحسل سػى الكثيخ مغ السعاناة وعجـ القجرة عمى احجاث تغييخ.                

 ( 60: 6006، )مججى الجسػقي                                                        
دتقبمو حاضخه ومػ حالة نفدية تختبط باتخاذ افخد أتجاىا سمبيا نحػ كسا أف اليأس ى      

أى عسل  ى عسل يقـػ بو وعجده عغ الشجاح فيأ خميو عغ األمل وعجده عغ الشجاح فيوت
يقـػ بو وعجده عغ تحقيق أىجافو الحالية وشسػحاتو السدتقبمية .  )حدغ عبج 

 (79: 7997المصيف،
ة التػقعات الدمبية تجاه الحات والسدتقبل وفقجاف الجافعي حالة نفدية تتسثل فيػ ليأس كحلظ ىوا

 ( 699: 7998. )سيج عبج العطيع والتذاـؤ
ليحا الفذل  واستدالموحاؿ مغ أحػاؿ االنداف يختبط عمى الجواـ بفذمو ػ واليأس أيزا ى

 وتشتج عشو حالة مداجية كئيبة ومغ ىحه الداوية يختبط اليأس باالضصخاب والسخض الشفدي .                 
 (778: 7997)إبخاىيع بجر                                                              

ويعج اليأس مشطػمة مغ السعتقجات الدالبة والتػقعات التذاؤمية الدمبية عغ اإلنداف      
نفدو وعغ قجراتو وعغ مدتقبمو وعغ العالع مغ حػلو  مع الذعػر بالكآبة وتجنى الحالة 

خض لو اإلنداف مغ أحجاث حياتية السداجية، ويعج الذعػر باليأس نتاج مباشخ لسا يتع
 ( Duke, N.; et.al.2011 : (88ضاغصة سالبة وضغػط نفدية مدمشة. 

اف مجى يؤثخ الذعػر باليأس عمى االند أيويزخب سيميجساف مثاال يػضح الى       
الحخب االمخيكية الفيتشامية ، فقج تحدشت حالة ىحا  والسثاؿ لحالة أسيخ حخب أمخيكي في

األسخ عشجما ابمغو الفيتشامييغ أنيع  فيػ ميو عالمات الرحة والتػافق وىت عاالسيخ وبجأ
سيفكػف أسخه لتعاونو معيع وحجدوا لحلظ تاريخا معيشا . وكمسا كاف ىحا التاريخ يقتخب كانت 

لو أف الػعج بفظ األسخ كاف  ولكغ الرجمة الذجيجة عشجما تبيغ روحو السعشػية تدداد ارتفاعا
حت حالتو الشفدية تتجىػر وأصابتو شالؽ سخاحو عشجىا أخنية إلتػجج  مجخد خجعة وانو ال

حالة شجيجة مغ اليأس واالكتئاب عدؼ خالليا عغ األكل والشـػ إلى أف مات بعج فتخة قريخة 
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وقج كانت ىحه الرجمة كافية ليذعخ ىحا األسيخ باليأس الحى أودى بو  إلى اليأس 
 (763: 7998. ) عبج الدتار إبخاىيع ، واالنتحار

 أف العجيج مغ الذباب في ) Duke,N.;et.al. ) 88:2011ويػضح ديػؾ وآخخوف      
وانعجاـ يذعخوف بالذظ والقمق بذأف السدتقبل ويشتذخ بيشيع الذعػر باليأس  األخيخةاآلونة 

استبياف مفتػح تع تصبيقو عمى شالب الجامعة أوضح حػالى  الذعػر بسعشى الحياة، ففي
% مغ الحكػر الحيغ أجابػا عمى االستبياف أنيع مخوا بخبخة الذعػر 67وث % مغ اإلنا36

 باليأس والحدف لسجة تتجاوز أسبػعيغ وذلظ خالؿ العاـ الػاحج. 
ويختبط اليأس باالكتئاب برػرة كبيخة حيث نجج العجيج مغ السالمح السذتخكة بيشيع وىحه 

دمبية واالستدالـ ويفقج الخغبة عخ بالالسالمح مشيا اف االنداف حيشسا يذعخ باليأس فانو يذ
 الصعاـ والذخاب والعجد عغ التعبيخ عغ السذاعخ واالحداس الجائع بالفذل                                                      في

 (765: 7998) عبج الدتار إبخاىيع ،                                                   
( أف الذخز الحى يعانى مغ اليأس وخيبة األمل 6: 6007انيػس مخائيل )ويخى أمص     

تكػف لجيو نطخة سمبية وسػداوية لمعالع مغ حػلو وقج يخافق الذعػر باليأس بعس االمخاض 
 الشفدية وعمى االخز االكتئاب.

( أف العجيج مغ 213:2013) Fisher;Overholserكسا يػضح فيذخ وأوفخىػليدخ      
معة بالػاليات الستحجة األمخيكية يذعخوف باليأس واالكتئاب، حيث أف حػالى شالب الجا

% مغ شالب الجامعة األمخيكاف مخوا بخبخة الذعػر باليأس وفقًا لتقخيخ الخابصة األمخيكية 39
 لمرحة الجامعية.

 تذخيريمعيار  نتحار حيث أف محاولة االنتحار ىياال ويختبط اليأس بالخغبة في     
الكتئاب ومخيس االكتئاب يترف بتعسيع الفذل والشطخة الدمبية لمحات والحياة لحالة ا

والسدتقبل والذعػر باليأس وفقجاف االمل، كسا أف اليأس قج يشتج عغ االكتئاب والعكذ 
والذعػر باليأس مغ السدتقبل يعج مغ أىع الجالئل عمى االنتحار. )عبج الفتاح دويجار 

7996 :68) 
 باليأس متسثاًل في جػانب ثالث ىي أف الذعػر Llicto,P.;et.alاسة وقج أوضحت در      

 باالنتحار لجى الذباب. تشبؤيوداللة و الشطخة الدالبة لمسدتقبل والتذاـؤ وفقجاف الجافعية كاف ذ
(Lliecto,P.;et.al.:324) 
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مغ خالؿ  اجتساعيا( اف اليأس يسكغ أف نتعمسو  766: 6007) ويخى  بجر االنراري 
ولحلظ يخى البعس أف  لإلندافلتعمع واالكتداب ويربح اليأس بعج ذلظ  مالـز عسمية ا

 حياتو وتجارب فاشمة . ما يتعخض لو االنداف مغ صجمات فياليأس نتاج 
 Lonelessness ا: الهحجة الشفدية:ثالث

حالة انفعالية مخكبة تشذأ نتيجة شعػر الفخد بافتقاده قػة وفاعمية  الػحجة الشفدية ىي     
عالقات بشاءه ومذبعة مع االخخيغ  االنخخاط فيمسا يحػؿ بيشو وبيغ  االجتساعيةعالقاتو 

: 6006) سسيخة عبج هللا كخدى ، .والكأبة والفخاغ العاشفينفدو مذاعخ البؤس خ في ويخس
797 ) 

عغ  االنفراؿو تجخبة انفعالية مؤلسة يعيذيا الفخد تشتج عغ فقج أ والػحجة الشفدية كحلظ ىي
اص الحيغ يحبيع وتشتج عغ نقز العالقات االجتساعية وعجـ التفاعل والتػاصل مع االشخ

االخخيغ وقج تؤدى مذاعخ الػحجة الشفدية الى االبجاع وقج تقػد الفخد الى االضصخابات 
 ( 487: 6008الشفدية. )سامية دمحم صابخ 

لة ذاتية تػجج ( الػحجة الشفدية بأنيا حا75: 7985) ويعخؼ عبج الخقيب البحيخي       
 بالقجر الحى تكػف فيو شبكة العالقات االجتساعية غيخ مخضية لمفخد. 

( الػحجة الشفدية بانيا أحداس الفخد بػجػد فجػة 79: 7988كسا يعخؼ إبخاىيع قذقػش )
تباعج بيشو وبيغ مػضػعات مجالو الشفدي الى درجة يذعخ معيا بافتقاد التقبل والػد والحب 

حخماف الفخد مغ أىمية االنخخاط في عالقة مثسخة حيث يتختب عمى ذلظ مغ جانب االخخيغ ب
 شخز ومػضػعات الػسط الحى يعير فيو ويسارس دوره مغ خاللو. ومذبعة مع أي

مع  اجتساعيوعى الفخد وادراكو بأنو غيخ قادر عمى إقامة تػاصل  والػحجة الشفدية ىي
 بيع. ترمو التي االخخيغ نتيجة تقصع الخوابط االجتساعية

 (795: 7994)دمحم نبيل عبج الحسيج                                                     
ع ناتج عغ شعػر عػر مؤلشػ أف الذعػر بالػحجة الشفدية ى Rokachويخى روكيتر       

 الفخد بأنو غيخ مخغػب فيو ومشفرل عغ االخخيغ ونقز العالقات االجتساعية السذبعة.
 ( 753: 6003)ليمي السدروع                                                            
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حالة يذعخ فييا الفخد بالتباعج  ( أف الػحجة الشفدية ىي860: 6004)عسخ و كسا يخى عسخ 
عالقات مذبعة مع  يغ لو مع عجـ قجرتو عمى الجخػؿ فيعغ االخخيغ وعجـ فيع االخخ 

 .اجتساعيمحيط  عشجما يكػف في االخخيغ واالحداس بالسمل والزجخ
حاجة الى تكػيغ  بعجـ االندجاـ مع االخخيغ وأنو فيشعػر الفخد  والػحجة الشفدية ىي      

 ( 700: 7999)عبج الباسط خزخ ونجػى خميل  .اىتساماتوصجاقات وال يجج مغ يذاركو 
ت غيخ مذبعة حياة الفخد مثل وجػد حاجا ة نتيجة تغيخات مفاجئة فيوتحجث الػحجة الشفدي

كالحاجة لمحب واالنتساء والتقبل والرجاقة الحسيسة وقج يذعخ االنداف بالػحجة الشفدية عشج 
 السدمشة والبصالة والصالؽ. باألمخاضاالنتقاؿ مغ بمج الى بمج اخخ واالصابة 
 (740: 6077) مفتاح عبج الخحسغ                                                       

( أف الػحجة الشفدية أحداس بػجػد فجػة 766: 7998)كسا يػضح مججى الجسػقي       
عالقات  افتقاده القجرة عمى الجخػؿ معيع فينفدية تباعج بيغ الفخد والسحيصيغ بو نتيجة 

مذبعة ذات معشى مسا يؤدى الى شعػره بالشبح وعجـ التقبل وإىساؿ االخخيغ لو رغع انو محاط 
 بيع.

لسشخفس وعجد فى الػحجة الشفدية الذعػر بالتػتخ والزيق وتقجيخ الحات ا ويراحب       
الدػى مع االخخيغ مع الفخد الى العدلة والذعػر بأنو غيخ  واالجتساعي التػاصل االنفعالي

 ( 679: 6006محبػب مغ االخخيغ. ) زيشب شقيخ 
يعانػف مغ الػحجة شعػر واسع االنتذار حيث ترل ندبة الحيغ ػ والذعػر بالػحجة الشفدية ى

% مغ جسمة سكاف الػاليات 65% مغ جسمة الدكاف كسا أف حػالى 70الشفدية حػالى 
 الستحجة االمخيكية يعانػف مغ درجة مختفعة مغ الذعػر بالػحجة الشفدية.

 ( 97: 6006) أماؿ عبج القادر جػدة                                                     
 ات سابكة:دراس
 Fisher,Lauren; Overholser,James لهرين فيذخ وجيسذ اوفخههلدخ  دراسة

( مخاجعة طخيقة قياس وتقجيخ الذعهر باليأس : تحدين طخيقة الشظخ الي 3102)
لسقياس بيظ لميأس وذلظ  متخيةػ الديكىجفت الجراسة الي  التأكج مغ الخرائز  ،السدتقبل

غ الثبات والرجؽ والفائجة الكميشيكية كحلظ ججيج يداعج عمي تحدي ليكختباستخجاـ مقياس 
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( مغ شالب الجامعة وقج تع 776لجي عيشة وصمت الي ) واالكتئابوقج تع قياس اليأس 
وصل االتداؽ و . 78حداب الثبات بصخيقة اعادة االختبار بعج ووصل معامل الثبات الي 

اءة في تذخيز . وكانت الرػر السعجلة لسقياس اليأس ذات كف97الجاخمي لمسقياس الي 
 اليأس واالفكار االنتحارية لجي االفخاد مغ عيشة الجراسة. 

اليأس كعامل  Klonsky,David;et.al   (3103)نيدكي وآخخون ه دراسة  دافيج كم
مخة  دراسة عمي  ألول بالسدتذفىلجى مخضى الحهان السقيسين  االنتحارتشبؤي بسحاولة 

ي  التعخؼ عمي العالقة بيغ الذعػر باليأس ىجفت الجراسة ال ،عيشة جساعية لعذخ سشهات
ومحاوالت االنتحار لسخات متعجدة وذلظ عمي عيشة مغ مخضى الحىاف ذوى خبة دخػؿ 
السرحة الشفدية اوؿ مخة ومتابعتيع عمى مجار عذخ سشػات وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 

مغ كل خسدة 7مغ افخاد العيشة الي حػالي  االنتحار( وقج وصمت ندبة مغ حاولػا 474)
خالؿ العذخ سشػات وقج تع استخجاـ مقياس بيظ لميأس وتػصمت الجراسة الي  االنتحارحاوؿ 

في فتخة  االنتحاراف مغ حرمػا عمي درجات مختفعة عمي مقياس بيظ لميأس قامػا بسحاولة 
سشػات بعج تصبيق مقياس بيظ عمييع وقج تػصمت الجراسة الي اف الذعػر باليأس  6 -4مغ 
 بسحاوالت االنتحار وذلظ لجي مخضى الحىاف . تشبؤيوداللة و ذكاف 

( الهديسة واالستدالم كسشبئات باالكتئاب 3103) Lester,Davidدراسة دافيج ليدتخ 
ىجفت الجراسة الي معخفة ىل  ،والتفكيخ في االنتحار لسهاجهة الذعهر باليأس والعجد

أكثخ  مشبئـ الذعػر باليأس والعجد باالنتحار أكثخ ا مشبئالذعػر باليديسة واالستدالـ 
والسقارنة بيغ وجيتي الشطخ وكحلظ التعخؼ عمى العالقة االرتباشية بيغ الذعػر باليديسة 

( مغ شالب الجامعة مسغ يجرسػف مقخر 740واليأس والعجد وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )
حث مقياس ليدتخ ( مغ اإلناث واستخجـ البا706( مغ الحكػر و)34في عمع الشفذ بػاقع )

لميأس والعجد ومقياس لشػبات اليػس ونػبات االكتئاب وبو مقياس فخعي لقياس التفكيخ في 
االنتحار ومقياس لقياس اليديسة الشفدية الخارجية والجاخمية والذعػر باالستدالـ وقج تػصمت 

ـ والذعػر الجراسة الي وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الذعػر باليديسة الشفدية واالستدال
ظ الي اف اليديسة الشفدية واالستدالـ تداوت مع لباليأس والعجد وتػصمت الجراسة كح

الذعػر بالعجد في القجرة التشبؤية عمى التشبؤ باليػس واالكتئاب واالفكار االنتحارية مع 



 

 

 

) 63) 

 2012 أغسطس ، 1ج، 55الهفسي، العدد جملة اإلرشاد 

 حممد عبداحلليم أشرفد. 
 

مالحطة اف الذعػر باليديسة الشفدية كاف اكثخ ىحه الستغيخات قػة في التشبؤ باالكتئاب 
 تفكيخ في االنتحار عغ اليأس والعجد.وال

( دراسة العالقة بين 3103) Vanhalst,Janne;et.alدراسة جان فانهمدت وآخخون 
ىجفت الجراسة  ،الذعهر بالهحجة واالكتئاب من مشظهر طهلي وتشاول دور التجخل والعالج

ليتيغ وقج الي معخفة اتجاه التأثيخ بيغ الذعػر بالػحجة واالكتئاب مغ خالؿ دراستيغ شػ 
( مجسػعة ثانية مغ شالب الجامعة 437( مجسػعة اولي و)475تكػنت عيشة الجراسة مغ )

وقج تع استخجاـ مقياس االكتئاب ومقياس الذعػر بالػحجة وتػصمت الجراسة الي اف الػحجة 
كانت اكثخ قجرة عمي التشبؤ باالكتئاب لجي عيشتي الجراسة واوضحت الشتائج وجػد متغيخات 

التعامل حيث تػصمت الجراسة الي  استخاتيجياتلعالقة بيغ االكتئاب والػحجة وىي تتػسط ا
تعج عامل مييئ الذعػر بالػحجة باستخجاـ استخاتيجيات تعامل سالبة والتي بجورىا  ارتباطاف 

تػصل اليو العجيج مغ الباحثيغ  كتئابية بعج ذلظ وتتفق الجراسة مع مالطيػر االعخاض اإل
 والػحجة وجياف لعسمة واحجة.مغ أف االكتئاب 

(. االجهاد واليأس لجي االسخ القائسة عمى رعاية 3103) Pinar,Gulدراسة جهل بيشار 
ىجفت الجراسة الي  ،الكيسائيويتمقهن العالج  األنثهي  دخطان الجهاز التشاسميالسخيزات ب

عمي رعاية التعخؼ عمي شبيعة العالقة بيغ الذعػر باليأس واالجياد لجى االسخ القائسة 
مغ مخيزات  (338مخيزات الدخشاف واالعخاض السخضية وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

واالسخ القائسة عمي رعايتيع وقج تػصمت الجراسة الي أف  األنثػي  سخشاف الجياز التشاسمي
معخضة برػرة كبيخة  األنثػي  اية مخيزات سخشاف الجياز التشاسمياالسخ القائسة عمى رع

والذعػر  باإلجيادأس وقج اتزح وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الذعػر لمذعػر بالي
مثل الذعػر  الكيساوي باليأس وقج أضيخت السخيزات العجيج مغ السذكالت مع العالج 

بالزعف ومذكالت بالفع وسقػط الذعخ كسا كانت ىشاؾ بعس العػامل ذات الجاللة التشبؤية 
وىل  ،الجخل خ السخيس ومدتػى التعميع ومدتػى عسبالذعػر باليأس لجى ىحه االسخ مثل 

السدانجة االجتساعية والذخرية التي  ونػع الدخشاف ودرجة الدخشاف ومدتػى لجيو أشفاؿ 
 يتمقاىا السخيس .

( اليأس وامكانية 3103) Mihaljevic,Sanea;et.alدراسة سيشيا ماهمجيفك وآخخون 
 مسن يعانهن من عراب ما بعج الرجمة  ينالكخواتياالنتحار والتجين لجى قجماء السحاربين 
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اليأس واسمػب التجيغ لجى محاربي الحخب الكخواتية  الجراسة الي اكتذاؼ العالقة بيغ ىجفت
( مغ السحاربيغ مغ مخضى عراب ما بعج الرجمة 777القجماء وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

ة الي أف مجسػعة ( مغ االسػياء وتع استخجاـ مقياس بيظ لميأس وتػصمت الجراس39و)
السحاربيغ ذوى عراب ما بعج الرجمة كانػا أكثخ شعػرًا باليأس مغ مجسػعة العادييغ 

التجيغ الدالبة  واوضحت الجراسة كمظ أف انخفاض الذعػر  ألساليبوكانت أكثخ استخجامًا 
 استخجاـ اساليب التجيغ السػجبة .ػ باليأس صاحبو تػجو نح

( اكتذاف دور اليأس لجى 3100) Duke,Naomi;et.alدراسة نيهمي دوك وآخخون 
ىجفت الجراسة الي اكتذاؼ العالقة بيغ اليأس ، الذباب في زيادة تعخضهم لمجشاح والعشف

( الف شالب 736.549وارتكابيع لمعشف لجى السخاىقيغ وقج تكػنت عيشة مغ ) ،لجى الذباب
خ وتع استخجاـ في دراسة مدحية مدتعخضة مغ شالب الرف الدادس والرف الثاني عذ

مدح ميشدػتا لمصالب وقج أوضحت الجراسة ارتباط السدتػيات العميا مغ اليأس بسدتػي 
وتػصى الجراسة بزخورة إعجاد  ،الحاتػ العشف والدمػؾ الجانح وسمػؾ العشف السػجو نح

بخامج مغ اجل خفس الدمػؾ الجانح لجى السخاىقيغ وذلظ مغ خالؿ خفس الذعػر باليأس 
 غ.لجى السخاىقي

( العهامل الجيسهجخافية  واالجتساعية 3100) Theeke,Laurieدراسة لهرى سيكي 
السختبظة بخظخ التعخض لمذعهر بالهحجة الشفدية وبعض الشتائج الفارقة في الذعهر 

ىجفت الجراسة الي تحجيج العػامل الجيسػجخافية  ،بالهحجة الشفدية لجى عيشة من السدشين
ػر بالػحجة الشفدية وكحلظ التعخؼ عمى بعس الفخوؽ في واالجتساعية السختبصة بالذع

تع  ( الف مغ السدشيغ وقج73.876الذعػر بالػحجة الشفدية، وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )
والحالة الدواجية ومدتػى السعيذة وبعس العػامل  رصج عػامل مثل السؤىل الجراسي

اب السفاصل وامخاض الخئة الجـ والتي بالرحة مثل األمخاض السدمشة كزغطالسختبصة 
الذعػر بالػحجة الشفدية وقج دلت  يوالدخشاف والدكخ كعػامل مؤثخة ف واالمخاض الشفدية

الطخوؼ الرحية الستجيشة  ذعػر بالػحجة الشفدية بستغيخات ىينتائج الجراسة عمى ارتباط ال
مشح سغ مبكخ والعير وحيجًا بجوف زواج ومدتػى التعميع السشخفس وضيػر األمخاض السدمشة 

 والجخل السشخفس.
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( االستخجام الدالب 3100) Tutgun,Aylin;et.alدراسة إيمن تهتجن وآخخون 
والذعهر بالهحجة لجى عيشة من الظالب السعمسين االتخاك والكهريين: دراسة  لألنتخنت
ىجفت الجراسة السقارنة بيغ عيشتيغ مغ الصالب السعمسيغ مغ كػريا وتخكيا في  ،مقارنة

( 595والذعػر بالػحجة وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ) لألنتخنتخات االستخجاـ الدالب متغي
شالب معمع تع انتقائيع مغ ثالث جامعات مغ تخكيا وكػريا وتع استخجاـ مقياس االستخجاـ 

ومقياس الذعػر بالػحجة وتػصمت الجراسة الي عجـ وجػد فخوؽ دالة بيغ  لألنتخنتالدالب 
كسا اتزح اف الحكػر في  لألنتخنتكػريا الجشػبية في االستخجاـ الدالب عيشة تخكيا وعيشة 

مختفع لجييع عغ اإلناث كسا أتزح وجػد  لألنتخنتكاف االستخجاـ الدالب  ،العيشة التخكية
والذعػر بالػحجة لجي كل مغ شالب  لألنتخنتعالقة ارتباشية ضعيفة بيغ االستخجاـ الدالب 

ت الجراسة اف الصالب السعمسيغ مغ كػريا كانػا أكثخ شعػرًا كػريا وشالب تخكيا كسا اوضح
 بالػحجة مغ الصالب مغ العيشة التخكية .
حجة  ( فاعمية بخنامج إرشادي لمتخفيف من3100دراسة إيسان عبج الههاب محسهد )

ىجفت الجراسة الي التعخؼ عمي مجي تأثيخ  ،الذعهر بالهحجة الشفدية لمسخأة السداء إليها
في تخفيف الذعػر بالػحجة الشفدية  إرشاد بالػاقع ( -) إرشاد معخفي إلرشاد الشفديبخنامج ل

معشفة مغ قبل الدوج ولجييغ شعػر ( زوجة 60لمسخأة السداء إلييا وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
 واستخجمتوتع تقديع عيشة الجراسة إلي مجسػعة تجخيبية واخخي ضابصة  ،بالػحجة الشفدية

 شادي واستسارة السدتػي االجتساعيلذعػر بالػحجة الشفدية والبخنامج اإلر الباحثة مقياس ا
وتػصمت الجراسة الي وجػد فخوؽ دالة بيغ السجسػعة التجخيبية والزابصة عمي  االقترادي

لرالح التجخيبية وذلظ يجؿ عمي فاعمية البخنامج السدتخجـ مقياس الذعػر بالػحجة الشفدية 
  .لشفديةفي تخفيف الذعػر بالػحجة ا

( أحجاث الحياة الزاغظة وأساليب 3100وفاروق الدعيج ) دراسة سهزان بديهني
 السرخي  يندراسة مقارنة بين السجتسع –لجى طالبات الجامعة  واالكتئابمهاجهتها والقمق 

ىجفت الجراسة الي التعخؼ عمي الفخوؽ بيغ شالب الجامعة السرخييغ وشالب  ،والدعهدي
أحجاث الحياة الزاغصة والقمق واالكتئاب وكحلظ التعخؼ عمي  الجامعة الدعػدييغ في

العالقة بيغ أحجاث الحياة الزاغصة والقمق واالكتئاب لجى العيشتيغ السرخية والدعػدية وقج 
( مغ الصالبات الدعػديات 790( مغ الصالبات السرخيات و)477تكػنت عيشة الجراسة مغ )
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أساليب  استبيافأحجاث الحياة الزاغصة و  عاـ وتع استخجاـ مقياس 67ومتػسط العسخ 
ومقياس حالة وسسة القمق لكبار ومقياس االكتئاب ) مقياس فخعي  ،مػاجية أحجاث الحياة

بيغ العيشة السرخية  مغ مقياس الذخرية الستعجد االوجو( وتػصمت الجراسة  وجػد فخوؽ 
 متغيخات الجراسة.  والدعػدية في

( السدانجة االجتساعية وتقجيخ الحات والهحجة 3100)دراسة نبيل جسعة الشجار وآخخون 
 والجشذ لجى طمبة كمية العمهم التخبهية جامعة مؤتة  لشفدية وعالقتها بالتحريل الجراسيا

والػحجة ىجفت الجراسة الى الكذف عغ العالقة بيغ السدانجة االجتساعية وتقجيخ الحات 
( شالب وشالبة مشيع 300الجراسة مغ ) والجشذ وقج تكػنت عيشة الشفدية والتحريل الجراسي

( مغ اإلناث وتع استخجاـ مقياس السدانجة االجتساعية ومقياس 673( مغ الحكػر و)87)
تقجيخ الحات ومقياس الػحجة الشفدية وتػصمت الجراسة الى وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ 

عالقة ارتباشية سالبة وتقجيخ الحات وكحلظ وجػد  انجة االجتساعية والتحريل الجراسيالسد
مدتػى  واتزح وجػد فخوؽ دالة احرائيًا في الػحجة الشفدية والتحريل الجراسي بيغ

 تعدى الي الجشذ والسدتػى الجراسي كسا اتزح عجـ وجػد فخوؽ في السدانجة االجتساعية
 مدتػى الذعػر بالػحجة الشفدية تعدى الي الجشذ.

حجاث الحياة الزاغظة وعالقتها باالغتخاب ( أ3101دراسة دمحم الرافي عبج الكخيم )
ىجفت الجراسة الي التعخؼ عمي العالقة بيغ الزغػط االقترادية  ،الشفدي لظالب الجامعة

واالسخية والجراسية واالجتساعية والرحية واالغتخاب الشفدي والتعخؼ عمى شبيعة الفخوؽ بيغ 
ج تكػنت عيشة الجراسة مغ الجشديغ في الذعػر باالغتخاب وأحجاث الحياة الزاغصة وق

واستخجـ الباحث  باإلسكشجرية( مغ شالب وشالبات السعيج العالي لمخجمة االجتساعية 640)
وتػصمت  الثقافيمقياس االحجاث الزاغصة ومقياس االغتخاب الشفدي واستسارة السدتػى 

 الجراسة الي وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ كل مغ الزغػط االسخية واالقترادية
والجراسية واالحداس بالعجد مغ أبعاد االغتخاب وكحلظ تػجج عالقة ارتباشية مػجبة بيغ 

 الزغػط االقترادية والجراسية والالىجؼ.
(  فعالية السسارسة التخويحية عمي تخفيف القمق 3112وليج أحسج )و دراسة دمحم عشبخ 

ة التحقق مغ فاعمية ىجفت الجراس ،والذعهر بالهحجة الشفدية لجي كبار الدن االجتساعي
والذعػر بالػحجة  االجتساعيالسسارسة التخويحية لجي كبار الدغ ودورىا في تخفيف القمق 
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( مغ 76( مغ السدشيغ مغ الجشديغ بػاقع )766الشفدية لجييع وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )
لقمق واستخجـ الباحث مقياس ا 60-55أعسارىع بيغ  تتخاوح( مغ اإلناث مسغ 54الحكػر و)

االجتساعي ومقياس الػحجة الشفدية وتػصمت الجراسة الي اف انجماج أفخاد العيشة في األنذصة 
وزيادة شعػر  االجتساعيتخفيف القمق و أدي الي انخفاض الذعػر بالػحجة الشفدية  التخويحية

 السدشيغ بالدعادة.
في التخفيف من ( فاعمية استخجام العالج بالفن "الخسم" 3112دراسة سامية دمحم صابخ )

ىجفت الجراسة عالجية"  – كميشيكيهالهحجة الشفدية لجى عيشة من طالب الجامعة " دراسة 
الي التعخؼ عي فاعمية استخجاـ العالج بالفغ الخسع في التخفيف مغ الذعػر بالػحجة الشفدية 

( مغ الصالب 9لجى عيشة مغ شالب الجامعة الحكػر واإلناث وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
( مغ اإلناث بكمية التخبية ببشيا مسغ يعانػف مغ شعػر مختفع  4( مغ الحكػر و)5بػاقع )

بالػحجة الشفدية واستخجمت الباحثة مقياس الػحجة الشفدية وتػصمت الجراسة الى اف العالج 
بالفغ باستخجاـ الخسع ساىع برػرة كبيخة في تخفيف الذعػر بالػحجة الشفدية لجي الصالب 

 راسة واستسخ التحدغ بع انتياء فتخة الستابعة. مغ عيشة الج
والهحجة  االكتئاب( إدمان االنتخنت وعالقته بالقمق و 3112دراسة عرام دمحم زيجان )

والػحجة  واالكتئابىجفت الجراسة الي الكذف عغ العالقة بيغ القمق الشفدية والثقة بالشفذ 
مغ الصالب الحكػر بجامعة  (756الشفدية والثقة بالشفذ وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

( شالب وتع استخجاـ مقياس ادماف اإلنتخنت 36السشرػرة  بمغ عجد مجمشي األنتخنت مشيع )
ومقياس الػحجة الشفدية وتػصمت الجراسة الي وجػد عالقة  االكتئابومقياس القمق ومقياس 

الشفدية كسا اتزح والػحجة  واالكتئابارتباشية مػجبة بيغ بيغ ادماف اإلنتخنت وكل مغ القمق 
وجػد عالقة ارتباشية سالبة بيغ إدماف اإلنتخنت والثقة بالشفذ كسا أضيخت الجراسة وجػد 

والػحجة الشفدية  واالكتئابفخوؽ بيغ مجمشي اإلنتخنت وغيخ السجمشيغ في كل مغ القمق 
 لرالح السجمشيغ وكاف غيخ السجمشيغ أكثخ شعػرًا بالثقة بالشفذ.

( العالقة بين التعخض ألحجاث الحياة 3112 بن عمى سميسان )دراسة سعاد بشت دمحم
ضهء بعض الستغيخات  جدسية السدمشة فيالزاغظة واالصابة ببعض االمخاض ال

يتعخض ليا الفخد  لكذف عغ اثخ األحجاث الزاغصة التيىجفت الجراسة الى ا ،الجيسهجخافية
الرحية  شذ والحالةوذلظ فى ضػء متغيخات الج الجدسيعمى مجى اصابتو بالسخض 
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( شخز مغ الحكػر واإلناث 365وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ) والعسخ والسدتػى التعميسي
واستخجمت الباحثة قائسة األحجاث الزاغصة وتػصمت الجراسة الى اف التعخض لألحجاث 

كسا اتزح عجـ وجػد فخوؽ بيغ  باألمخاض لإلصابةالزاغصة يجعل الفخد أكثخ عخضة 
احجاث الحياة الزاغصة واتزح وجػد فخوؽ بيغ مغ يعانػف مغ امخاض  فيناث الحكػر واإل

االحجاث الزاغصة لرالح الحيغ يعانػف مغ  ال يعانػف مغ أمخاض مدمشة فيمدمشة ومغ 
 امخاض مدمشة 

( أحجاث الحياة الزاغظة وأساليب مهاجهتها والذعهر 3112دراسة عساد عمى مرظفى )
ىجفت الجراسة  ،من طالب وطالبات الجامعة بسرخ والدعهديةبالهحجة الشفدية لجى عيشة 

الذعػر باحجاث الحياة  الصالب السرخييغ والدعػدييغ في الى التعخؼ عمى الفخوؽ بيغ
الزاغصة والػحجة الشفدية والتعخؼ عمى العالقة بيغ أحجاث الحياة الزاغصة وادراؾ ىحه 

( شالب وشالبة 600ة الجراسة مغ )االحجاث  والذعػر بالػحجة الشفدية وقج تكػنت عيش
عاـ بػاقع  65-60اعسارىع بيغ  تخاوحتبالدشػات الشيائية بالجامعة مغ مرخ والدعػدية 

( مغ الدعػدييغ واستخجـ الباحث مقياس أحجاث الحياة 668( مغ السرخييغ و)336)
الجراسة الزاغصة واستبياف مػاجية احجاث الحياة ومقياس الذعػر بالػحجة الشفدية وتػصمت 

ادراؾ االحجاث الزاغصة االسخية  يغ الصالب السرخييغ والدعػدييغ فيالى وجػد فخوؽ ب
واالقترادية وضغػط العالقة بالجشذ االخخ لرالح الصالب السرخييغ اما الزغػط 

كاف و الستعمقة بالسدتقبل السيشي فكانت الفخوؽ لرالح الصالب الدعػدييغ مغ الحكػر فقط 
يػاجيػف الزغػط مغ خالؿ التجشب واالنكار وزيادة العالقات الصالب الدعػدييغ 

االجتساعية وفيسا يتعمق بالػحجة الشفدية كاف الحكػر الدعػدييغ أكثخ شعػرًا بالػحجة الشفدية 
ث مغ العيشة السرخية والدعػدية مغ الحكػر السرخييغ بيشسا لع يتزح وجػد فخوؽ بيغ االنا

 الذعػر بالػحجة الشفدية . في
لجي عيشة من  باالكتئاب( الهحجة الشفدية وعالقتها 3112سة يهسف مهسي مقجادي )درا

ىجفت الجراسة الي التعخؼ عمي شبيعة العالقة  ،طمبة كمية العمهم التخبهية بجامعة آل البيت
( 570بيغ االكتئاب والػحجة الشفدية لجي شالب الجامعة وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

( مغ اإلناث واستخجـ الباحث مقياس 798( مغ الحكػر و) 376شالب وشالبة بػاقع )
الػحجة الشفدية ومقياس االكتئاب لبيظ وترمت الجراسة الي وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ 
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الذعػر بالػحجة الشفدية واالكتئاب وكاف الذعػر بالػحجة الشفدية أعمي لجي مجسػعة 
لذعػر باالكتئاب لجي اإلناث عغ الحكػر ال السكتئبيغ عغ غيخ السكتئبيغ وكحلظ ارتفاع  ا

 في الذعػر بالػحجة الشفدية.  واإلناثتػجج فخوؽ بيغ الحكػر 
( جهدة 3112)  Lilius,Gustavsson;et.alدراسة جيدتفيدهن لهيذ وآخخون 

ىجفت ىحه الجراسة  ،الحياة لجى مخضي الدخطان : دور التفاؤل واليأس ومدانجة االخخين
لة التشبؤية لمتفاؤؿ واليأس والسدانجة االجتساعية في التشبؤ بسدتػى جػدة الي اكتذاؼ الجال

كحلظ اكتذاؼ العالقة االرتباشية بيغ اليأس والتفاؤؿ والسدانجة االجتساعية و الحياة الرحية 
السقخبيغ و ( مغ مخضى الدخشاف 755جػدة الحياة الرحية وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )و 

لجراسة وجػد فخوؽ دالة لرالح اإلناث في السدانجة االجتساعية ليع وقج اوضحت نتائج ا
والتفاؤؿ وقج أضيخت عيشة الجراسة تحدشًا واضحًا في جػدة الحياة الرحية عقب مخور ثساني 
أشيخ مغ الستابعة بعج تمقي قجر مغ السدانجة االجتساعية والتفاؤؿ ، بالشدبة لمحكػر كاف 

حاسع في تحدغ جػدة الحياة الرحية  وعمى الخغع مغ العامل الػ الذعػر باليأس ى انخفاض
لميأس والتفاؤؿ والسدانجة االجتساعية في التشبؤ  تشبؤيوذلظ لع تثبت الجراسة وجػد داللة 

 بسدتػى جػدة الحياة الرحية لجى مخضى الدخشاف.
( اليأس في نهاية الحياة : 3112) ;Abbey, Jenniferدراسة جيشفخآبي وآخخون 

 األخيخةن مقياس اليأس مع مخضي الدخطان في السخحمة م االستفادة
يأس عمي مخضى لسقياس بيظ لم متخيةػ الديكىجفت الجراسة الي التأكج مغ الخرائز 

الػاردة في السقياس وقج تكػنت عيشة  السفخداتقرػر في صياغة  معالجة ايو الدخشاف 
يي اعسارىع في مجة ( مغ مخضى الدخشاف السقيسيغ مسغ متػقع اف تشت600الجراسة مغ )

الحي يعمع نياية الحياة لكل إنداف ( وقج تع تصبيق مقياس اليأس ػ تقل عغ ستة أشيخ ) هللا ى
تػصمت الجراسة الي اف مقياس و  متخيةػ الديك خرائرولبيظ عمي أفخاد العيشة لمتأكج مغ 

اليأس اليأس السعجؿ لسقياس بيظ يتستع بجرجة عالية مغ الرجؽ والثبات كسا اف الذعػر ب
 بالخغبة في االنتحار والسػت العاجل لجى أفخاد العيشة. تشبؤيوداللة و كاف ذ

لجي عيشة من  باالكتئاب( الهحجة الشفدية وعالقتها 3112دراسة أمال عبج القادر جهدة ) 
ىجفت الجراسة الي التعخؼ عمي شبيعة العالقة االرتباشية  ،األقرىطالب وطالبات جامعة 

وكحلظ التعخؼ عمي الفخوؽ بيغ  األقرىلجي شالب جامعة  واالكتئاب بيغ الػحجة الشفدية
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الجشديغ في الػحجة الشفدية واالكتئاب وكحلظ الفخوؽ بيغ سكاف السجف والسخيسات في الػحجة 
( مغ الحكػر 677( شالب وشالبة بػاقع )450الشفدية واالكتئاب وتكػنت العيشة مغ )

واستخجمت الباحثة مقياس الػحجة الشفدية  ىاألقر( مغ اإلناث مغ شالب جامعة 633)و
إعجاد الباحثة وتػصمت الباحثة الي وجػد عالقة  لالكتئابمقياس بيظ و إعجاد إبخاىيع قذقػش 

فاألفخاد الحيغ سجمػا درجات مختفعة  واالكتئابارتباشية مػجبة بيغ الذعػر بالػحجة الشفدية 
وجػد و كسا أتزح عج االكتئابي مقياس عمي مقياس الػحجة الشفدية سجمػا درجات مختفعة عم

فخوؽ بيغ الجشديغ في الذعػر بالػحجة الشفدية كسا اتزح اف الستدوجيغ أقل شعػرًا بالػحجة 
الشفدية مغ غيخ الستدوجيغ واتزح اف سكاف السجف أكثخ شعػرًا بالػحجة الشفدية مغ سكاف 

 حكػر .  مغ ال باالكتئابالسخيسات واتزح ايزا اف اإلناث اكثخ شعػرًا 
 الشفدي السعخفي( مجى فاعمية كل من االرشاد 3112دراسة فاطسة محسهد إبخاهيم )

 ب واليأس لجى تالميح الرف الثانهي والتحكم الحاتي في التخفيف من حجة الذعهر باالكتئا
تخفيف  التعخؼ عمى فاعمية العالج السعخفي الدمػكي فيىجفت الجراسة  ،)دراسة مقارنة(
واليأس لجى السخاىقيغ والتعخؼ عمى شبيعة العالقة بيغ االكتئاب واليأس  أعخاض االكتئاب

الذعػر  مختفعيالعاـ مغ  ( تمسيح بالرف الثاني الثانػي 30جراسة مغ )وقج تكػنت عيشة ال
ميح تمقػا بخنامج العالج ( تال70باالكتئاب واليأس وتع تقديسيع الي مجسػعة تجخيبية اولى )

( تالميح 70( تالميح تمقػا بخنامج التحكع الحاتي و)70ة ثانية )ومجسػعة تجخيبي السعخفي
كسجسػعة ضابصة وتع استخجاـ مقياس االكتئاب ومقياس اليأس ونسػذج الػاجبات السشدلية 
واوضحت نتائج الجراسة  تحدغ الذعػر باليأس لجى السجسػعة التجخيبية التي تمقت العالج 

ة التي تمقت بخنامج لجى السجسػعة التجخيبي السعخفي كسا انخفس الذعػر باليأس كحلظ
كسا اتزح عجـ وجػد فخوؽ بيغ مغ تحدشػا في الذعػر باليأس مغ جخاء  التحكع الحاتي

بخنامج العالج السعخفي والعالج بالتحكع الحاتي كسا استسخ ىحا التحدغ بعج انتياء فتخة 
 الستابعة. 

خفض  شادي عقالني انفعالي في( فعالية بخنامج إر 3112كامل )دراسة وحيج مرظفى  
غ فاعمية ىجفت الجراسة الي التأكج م ،أحجاث الحياة الزاغظة لجى عيشة من طمية الجامعة

خفس حج أحجاث الحياة الزاغصة  االنفعالي السدتخجـ في بخنامج اإلرشاد العقالني
الجراسة واكتذاؼ العالقة بيغ األحجاث الزاغصة واالفكار غيخ العقالنية وقج تكػنت عيشة 
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( مغ 70( شالب وشالبة مغ شالب كمية التخبية الشػعية ببشيا تع تقديسيع الي ) 40مغ )
( مغ اإلناث مجسػعة 70( مغ الحكػر مجسػعة ضابصة و)70)والحكػر مجسػعة تجخيبية 

استسارة جسع  عة ضابصة واستخجـ الباحث أدوات ىي( مغ اإلناث مجسػ 70تجخيبية و)
الالعقالنية ومقياس احجاث الحياة الزاغصة واوضحت نتائج الجراسة بيانات ومقياس االفكار 

وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ احجاث الحياة الزاغصة واالفكار الالعقالنية واسفخت 
تخفيف احجاث الحياة الزاغصة وتعجيل االفكار  ج عغ فاعمية البخنامج السدتخجـ فيالشتائ

 حكػر واإلناث. بيغ ال فخوؽ الالعقالنية مع عجـ وجػد 
 عخبية لسقياس بيك لميأس  ة( إعجاد صهر 3110دراسة بجر االنراري )

لمرػرة العخبية لسقياس اليأس إعجاد  متخيةػ الديكىجفت الجراسة الي التأكج مغ الخرائز 
معخفة و بيظ وكحلظ التعخؼ عمي شبيعة العالقة بيغ االكتئاب والتفاؤؿ والتذاـؤ والقمق والحنب 

الفخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في  كحلظو ر اليأس بيغ الذباب الجامعي الكػيتي معجالت انتذا
( مغ شالب جامعة الكػيت بػاقع 7778قج تكػنت عيشة الجراسة مغ )و الذعػر باليأس 

( مغ اإلناث واستخجـ الباحث مقياس اليأس الرػر العخبية 677( مغ الحكػر و)447)
وقائسة ايدنظ لمذخرية  ومقياس الذعػر بالحنب  لسقياس اليأس لبيظ وكحلظ مقياس االكتئاب

الحياة  وتػصمت الجراسة الي وجػد عالقة ػ التػجو نحو التذاـؤ والتفاؤؿ و ومقياس القمق 
ارتباشية مػجبة بيغ اليأس والتذاـؤ واالكتئاب والقمق والذعػر بالحنب والخدي والعرابية  

أكثخ شعػرًا   اإلناثلشتائج كحلظ أف عالقة ارتباشية سالبة بيغ اليأس والتفاؤؿ اوضحت او 
باليأس مغ الحكػر وكانت معجالت اليأس لجي اإلناث أعمي مغ الحكػر وىي مختفعة عمي 

 .  وجو العسـػ
أثخ اإلرشاد العخفي في خفض الذعهر باليأس لجي عيشة ( 0222العظيم ) دراسة سيج عبج
خفي في تخفيف الذعػر باليأس ىجفت الجراسة الي معخفة تأثخ اإلرشاد السع ،من السكفهفين

( مغ السخاىقيغ السكفػفيغ الحكػر  9لجي عيشة مغ السكفػفيغ وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
البخنامج اإلرشادي الحي يدتشج الي و استخجـ الباحث مقياس الذعػر باليأس مغ إعجاده و 

اسة كاف وتػصمت الجراسة الي اف البخنامج السدتخجـ في الجر العالج السعخفي عشج بيظ 
  مغ السكفػفيغ. فاعمية في تخفيف الذعػر باليأس لجي عيشة الجراسة و ذ
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واليأس وترهر االنتحار بين طمبة  االكتئاب( الفخوق في 0222دراسة حدين عمي فايج )
اإلناث في كل مغ و الفخوؽ بيغ الحكػر ىجفت الجراسة الي التعخؼ  ،الجامعة وطالباتها

واليأس  االكتئابار وكحلظ التعخؼ عمي شبيعة العالقة بيغ واليأس وترػر االنتح االكتئاب
( مغ شالب 364وترػر االنتحار لجي الحكػر واإلناث وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

  64-77( مغ اإلناث تخاوحت أعسارىع بيغ 766)و( مغ الحكػر 766الجامعة بػاقع )
رػر االنتحار وتػصمت مقياس تو ومقياس اليأس  لالكتئابواستخجـ الباحث مقياس بيظ 

الجراسة الي عجـ وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في االكتئاب واليأس وترػر االنتحار 
مذتخؾ( ويعج  تأثيختدداد درجة ترػر االنتحار بديادة معجؿ االكتئاب واالنتحار ) وكحلظ

 اليأس العامل االكثخ قػة في التأثيخ عمي ترػر االنتحار. 
( بعشهان السدانجة االجتساعية وعالقتها باالكتئاب 0222ج هللا )دراسة هذام إبخاهيم عب

ىجفت الجراسة الي بحث العالقة بيغ السدانجة  ،واليأس لجي عيشة من الظالب والعاممين
االجتساعية واالكتئاب واليأس وذلظ لجي عيشة مغ الصالب والعامميغ في السجتسع السرخي 

مة ريف وحزخ ونػع العسل في الذعػر باليأس التعخؼ عمي الفخوؽ بيغ الجشديغ واالقاو 
( مغ 769( فخدًا بػاقع )368قج تكػنت عيشة الجراسة مغ )و السدانجة االجتساعية و االكتئاب و 

قج تقديع العيشة الي مجسػعتيغ و  50 -79اعسارىع بيغ  تخاوحت( مغ اإلناث 759الحكػر و)
( عامل واستخجـ 86غ وبمغت )والثانية عيشة العاممي( 646االولي عيشة الصالب وبمغت )

 الذعػرومقياس  لالكتئابالباحث مقياس السدانجة االجتساعية  ومقياس التقجيخ الحاتي 
باليأس وتػصمت الجراسة الي وجػد عالقة ارتباشية  سالبة بيغ السدانجة االجتساعية ومدتػي 

اليأس واتزح ارتباط سالب بيغ السدانجة االجتساعية ومدتػي الذعػر ب وكحلظاالكتئاب  
كانت االناث اكثخ و وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الذعػر باليأس ومدتػي االكتئاب 

شعػرًا باالكتئاب مغ الحكػر والصالب كانػا اكثخ اكتئابًا مغ العامميغ كسا اتزح عجـ وجػد 
كسا اتزح وجػد فخوؽ بيغ فخوؽ بيغ سكاف الخيف وسكاف الحزخ في الذعػر باالكتئاب 

حيث كانت اإلناث اكثخ شعػرًا باليأس مغ الحكػر وكاف  باليأسواإلناث في الذعػر  الحكػر
    الصالب أكثخ شعػرًا باليأس مغ العامميغ. 
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 تعليل عام على الدراسات السابكة:
 الدابقة الجػانب التالية: الجراساتويسكغ أف ندتخمز مغ عخض     

جراسة فيشاؾ دراسات تشاولت اليأس تشاوؿ متغيخات ال تشػعت الجراسات الدابقة في -7
ولع يجج الباحث دراسة تتشاوؿ وأخخى الػحجة الشفدية وأحجاث الحياة الزاغصة 

 الستغيخات الثالثة معًا.
 أوضحت الجراسات وجػد عالقة ارتباشية قػية بيغ اليأس واالكتئاب  -6
غياب و االنتحار  عالقة قػية بيغ اليأس والتفكيخ فيأوضحت الجراسات وجػد  -3

 السدانجة االجتساعية 
 العجيج مغ الجراسات ما بيغ أشفاؿ ومخاىقيغ وشباب ومدشيغ  تشػعت العيشة في -4
 تشاولت اليأس بالتجخل والتعجيل  البخامج االرشادية والعالجية التينجرة  -5
 وجػد ارتباط قػى بيغ مذاعخ اليأس واالصابة بسخض الدخشاف  -6
 أعادة تقشيغ مقياس بيظ لميأس.ى العجيج مغ الجراسات عم اىتساـأنرب  -7
 تتزسغ بخامج إرشادية وعالجية لمػحجة الشفدية وجػد بعس الجراسات التي -8
 مذاعخ الػحجة الشفدية بالسدشيغ  ارتباطأشارت بعس الجراسات إلى  -9

 واضح بيغ مذاعخ اليأس والتفكيخ في ارتباطبعس الجراسات إلى  أشارت-70
  .االنتحار

 فروض الدراسة:
ة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس تػجج عالق -7

 احجاث الحياة الزاغصة ودرجاتيع عمى مقياس اليأس 
تػجج عالقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا بيغ درجات االفخاد عمي مقياس احجاث  -6

 الحياة الزاغصة ودرجاتيع عمى مقياس الػحجة الشفدية
جبة دالة احرائيًا بيغ درجات االفخاد عمى مقياس اليأس تػجج عالقة ارتباشية مػ  -3

 درجاتيع عمى مقياس الػحجة الشفديةو 
تػجج فخوؽ دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ الحكػر  -4

 ومتػسصات درجات أفخاد العيشة مغ االناث عمى مقياس احجاث الحياة الزاغصة
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درجات أفخاد العيشة مغ الحكػر تػجج فخوؽ دالة احرائيًا بيغ متػسصات  -5
 ومتػسصات درجات أفخاد العيشة مغ االناث عمى مقياس اليأس

تػجج فخوؽ دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ الحكػر  -6
 ومتػسصات درجات أفخاد العيشة مغ االناث عمى مقياس الػحجة الشفدية

 الدراسة: إجراءات
 السشهج السدتخجم:

تدعى  والتياالرتباشية  الجراساتنسط  اسة الحالية عمى السشيج الػصفيلجر ا اعتسجت
 الى الكذف عغ شبكة العالقات بيغ الستغيخات والطػاىخ الشفدية.

 عيشة الجراسة:
( مغ شالب الفخقة الثالثة بكمية التخبية جامعة 747تكػنت عيشة الجراسة الحالية مغ )

 الحكػر.( مغ 76( مغ االناث و)737عيغ شسذ بػاقع )
 أدوات الجراسة:

 الجراسة الحالية السقاييذ االتية: أستخجـ الباحث في    
 .مقياس أحجاث الحياة الزاغظة: )اعجاد الباحث(    

 وصف السقياس:
( عبارة مػزعة عمى اربع جػانب تسثل انػاع مغ 64مغ ) يتكػف السقياس الحالي     

ارات مػجبة وال تػجج عبارات سالبة االحجاث الحياتية الزاغصة الذائعة وجسيع العب
درجات واحيانا  3دائسا وتأخح  وتتختب االستجابة عمى العبارات في ثالث مدتػيات ىي

وتعبخ الجرجات السختفعة عغ ارتفاع الذعػر درجة ونادرا تأخح درجة واحجة  6تأخح 
ي بارات عمى الجػانب االربعة كسا فوتتػزع العالحياة الزاغصة والعكذ،  بأحجاث

 :الججوؿ التالي
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 (7ججوؿ )
 يػضح العبارات الخاصة بكل بعج مغ أبعاد السقياس

 ارقام العبارات
 67 77 73 9 5 7 االحجاث االكاديسية 

 66 78 74 70 6 6 االحجاث االسخية
 63 79 75 77 7 3 االحجاث االجتساعية
 64 60 76 76 8 4 االحجاث االقترادية

 اس:لمسقي متخيةه الديكالخرائص 
 ( فخد مغ أفخاد العيشة730أحجاث الحياة الزاغصة عمى ) قاـ الباحث بتصبيق مقياس    

وتع حداب معامالت الرجؽ  مغ شالب الفخقة االولى بكمية التخبية جامعة عيغ شسذ
 والثبات لسقياس أحجاث الحياة الزاغصة  بالصخؽ اآلتية:

 صجق السقياس: –أ    
خجاـ صػػػجؽ السقارنػػػة الصخفيػػػة وصػػػجؽ االتدػػػاؽ لمتحقػػػق مػػػغ صػػػجؽ السقيػػػاس تػػػع اسػػػت

 الجاخمي. 
 صجؽ السقارنة الصخفية: -7

 :لمسقياس كسا يػضحيا الججوؿ التاليقاـ الباحث بحداب صجؽ السقارنة الصخفية 
 ( 6ججوؿ )

)ذوي  لمجرجة الزاغصة وفقاأحجاث الحياة داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس 
 (33ذوي الجرجات السختفعة( )ف = –جرجات السشخفزةال

 السقاييذ الفخعية
 ذوي الجرجات السشخفزة

 اإلرباعي األدنى
 ذوي الجرجات السختفعة

 قيسـة األعمىاإلرباعي 
 " ت "

 ع م ع م
 **74.770 7.6947 77.037 7.0607 5.873 احجاث ضاغظة أكاديسية
 **77.966 6.5737 77.563 7.0607 5.873 احجاث ضاغظة أسخية

 **74.530 7.9637 76.094 7.6374 6.679 اجتساعيةاحجاث ضاغظة 
 **77.669 7.6547 77.873 7.0607 5.873 اقتراديةاحجاث ضاغظة 

 **73.879 6.7664 44.765 4.7786 65.063 الجرجة الكمية
 (  0.07داؿ عشج مدتػي ) (**)
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ا بيغ متػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات وتػصل الباحث إلي وجػد فخوؽ دالة احرائي
السشخفزة ومتػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات السختفعة عمى السقاييذ الفخعية والجرجة 

 الكمية لسقياس أحجاث الحياة الزاغصة .

 
 

 شكل 
يػضح الفخوؽ بيغ متػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات السشخفزة عمى مقياس أحجاث 

 ودرجات األفخاد ذوي الجرجات السختفعة عل نفذ السقياس  الحياة الزاغصة
 

ومغ خالؿ الفخوؽ التي وترل الييا الباحث في كل بعج عمى حجه وفي مجسػع درجات      
 األفخاد لمسقياس ككل يتزح مغ ذلظ صجؽ السقياس.

 االتداؽ الجاخمي لمسقياس -6
الكميػػة لمبعػػج الػػػحي  تػػع حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيغ درجػػات األفػػخاد عمػػى كػػل عبػػارة والجرجػػة

 تشتسي إليو.
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 (3 ججوؿ )
 (730)ف =  أحجاث الحياة الزاغصة معامالت االرتباط بيغ العبارات واألبعاد لسقياس 

احجاث ضاغظة 
 أكاديسية

احجاث ضاغظة  احجاث ضاغظة أسخية
 إجتساعية

احجاث ضاغظة 
 إقترادية

 رقع     
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقع     
 العبارة

امل مع
 االرتباط

 رقع     
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقع     
 العبارة

معامل 
 االرتباط

7 0.639** 7 0.767** 7 0.673** 7 0.566** 
6 0.695** 6 0.748** 6 0.687** 6 0.786** 
3 0.775** 3 0.830** 3 0.598** 3 0.790** 
4 0.705** 4 0.709** 4 0.666** 4 0.767** 
5 0.707** 5 0.757** 5 0.664** 5 0.663** 
6 0.567** 6 0.778** 6 0.653** 6 0.696** 

 (  1.10دال عشج مدتهي ) (**)(    1.12دال عشج ) (*)
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة      

 تباشيا غيخ داؿ.(، وسيتع ححؼ العبارات التي ار 0,05( ومدتػى داللة )0,07)
ثع حداب معامل االرتباط بيغ درجات األفخاد عمى الجرجة الكمية لمبعج والجرجة الكمية 

 لمسقياس.
 ( 4 ججوؿ )

 (730)ف = أحجاث الحياة الزاغصة معامالت االرتباط بيغ األبعاد والجرجة الكمية لسقياس 
 معامل االرتباط األبعـــاد

 **0.766 احجاث ضاغصة أكاديسية
 **0.865 حجاث ضاغصة أسخيةا

 **0.855 اجتساعيةاحجاث ضاغصة 
 **0.830 اقتراديةاحجاث ضاغصة 

 (  1.10دال عشج مدتهي ) (**)(    1.12دال عشج ) (*)
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيػع قػيع معػامالت االرتبػاط دالػة إحرػائيا عشػج مدػتػى داللػة 

 لمسقياس.وىحا يؤكج  التساسظ الجاخمي   (.0,07)
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 ثبات السقياس: –ب 
 كخونباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –لحداب ثبات السقياس تع استخجاـ شخيقة ألفا      

 (5ججوؿ ) 
 (031)ن =  كخونباخ  وشخيقة التجدئة الشرفية –قيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا 

معامل الثبات بظخيقة  عجد العبارات االبعاد
 ألفا كخونباخ

ثبات بظخيقة معامل ال
 التجدئة الشرفية

 1.223 1.2.2 2 احجاث ضاغظة أكاديسية
 1.222 1.2.0 6 احجاث ضاغظة أسخية

 1.222 1.202 6 اجتساعيةاحجاث ضاغظة 
 .1.22 1.222 6 اقتراديةاحجاث ضاغظة 

 1.212 1.212 64 الجرجة الكمية

ة، وكػػحلظ قػػيع معػػػامالت لفػػا مختفعػػأيتزػػح مػػغ الجػػجوؿ الدػػابق أف جسيػػع قػػػيع معػػامالت     
 ثبات السقياس. لتجدئة الشرفية مسا يجعمشا نثق فيالثبات بصخيقة ا

 مقياس اليأس: )اعجاد الباحث(
 وصف السقياس:

( عبارة مػزعة عمى اربع جػانب تسثل جػانب لمذعػر 64مغ ) يتكػف السقياس الحالي
عمى العبارات  الستجابةباليأس وجسيع العبارات مػجبة وال تػجج عبارات سالبة وتتختب ا

درجة ونادرا تأخح درجة  6درجات واحيانا تأخح  3دائسا وتأخح  في ثالث مدتػيات ىي
 وتتػزع العباراتوتعبخ الجرجات السختفعة عغ ارتفاع الذعػر باليأس والعكذ،  واحجة 

 :عمى الجػانب االربعة كسا في الججوؿ التالي
 (2ججول )                                        

 يػضح العبارات الخاصة بكل بعج مغ أبعاد السقياس                   
 اراتـــــــــــــــــــــــــام العبـــــــــــــــــــارق

 67 77 73 9 5 7 الشطخة الدالبة لمسدتقبل
 66 78 74 70 6 6 الشطخة الدالبة لمحات
 63 79 75 77 7 3 الذعػر باالنيدامية

 64 60 76 76 8 4 الجافعيةفقجاف 
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 لمسقياس: متخيةه الديكالخراص 
مغ شالب الفخقة االولى بكمية  ( شالب730عمى )قاـ الباحث بتصبيق مقياس اليأس      

بالصخؽ اليأس وتع حداب معامالت الرجؽ والثبات لسقياس  التخبية جامعة عيغ شسذ
 اآلتية:

 صجق السقياس: –أ    
تػػػع اسػػػتخجاـ الرػػػجؽ العػػػاممي وصػػػجؽ السقارنػػػة الصخفيػػػة لمتحقػػػق مػػػغ صػػػجؽ السقيػػػاس 

 وصجؽ االتداؽ الجاخمي. 
 صجق السقارنة الظخفية: -0

 ويػضح الججوؿ التالي شخيقة السقارنة الصخفية لمسقياس
 ( 7ججوؿ )

داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس اليأس  وفقا لمشػع )ذوي الجرجات 
 (33ي الجرجات السختفعة( )ف =ذو  –السشخفزة

 السقاييذ الفخعية
 ذوي الجرجات السشخفزة

 اإلرباعي اإلدني
 ذوي الجرجات السختفعة

 قيسـة اإلرباعي األعمي
 " ت "

 ع م ع م
 **76.396 7.8407 77.969 7.0607 5.873 الشطخة الدمبية لمسدتقبل
 **73.368 6.6860 77.750 7.0607 5.873 الشطخة الدالبة لمحات
 **74.737 6.0038 77.779 7.0607 5.873 الذعػر باالنيدامية
 **74.745 7.9795 76.679 7.6670 6.756 الذعػر الجافعية
 **75.733 6.6676 46.765 4.6000 64.469 الجرجة الكمية

 (    1.10دال عشج مدتهي ) (**)(   1.12دال عشج ) (*)
لة احرائيا بيغ متػسصات درجات األفخاد ذوي وتػصل الباحث إلي وجػد فخوؽ دا     

الجرجات السشخفزة ومتػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات السختفعة عمى السقاييذ الفخعية 
 .اليأس  والجرجة الكمية لسقياس
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 شكل 
يػضح الفخوؽ بيغ متػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات السشخفزة عمى مقياس اليأس  ودرجات األفخاد 

 الجرجات السختفعة عل نفذ السقياسذوي 
 

ومغ خالؿ الفخوؽ التي وترل الييا الباحث في كل بعج عمى حجه وفي مجسػع درجات      
 األفخاد لمسقياس ككل يتزح مغ ذلظ صجؽ السقياس.

 :االتداق الجاخمي لمسقياس
الػػػحي تػػع حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيغ درجػػات األفػػخاد عمػػى كػػل عبػػارة والجرجػػة الكميػػة لمبعػػج 

 تشتسي إليو.
 ( 8ججوؿ )

 (730)ف =  اليأسمعامالت االرتباط بيغ العبارات واألبعاد لسقياس 
 الذعهر الجافعية الذعهر باالنهدامية الشظخة الدالبة لمحات الشظخة الدمبية لمسدتقبل

 رقع     
 معامل االرتباط العبارة

 رقع     
 معامل االرتباط العبارة

 رقع     
 االرتباط معامل العبارة

 رقع     
 معامل االرتباط العبارة

7 0.776** 7 0.788** 7 0.757** 7 0.635** 
6 0.777** 6 0.738** 6 0.765** 6 0.763** 
3 0.797** 3 0.763** 3 0.667** 3 0.767** 
4 0.688** 4 0.784** 4 0.760** 4 0.734** 
5 0.566** 5 0.659** 5 0.799** 5 0.658** 

6 0.703** 6 0.786** 6 0.708** 6 0.558** 

 (  0.07داؿ عشج مدتػي ) (**)(    0.05داؿ عشج ) (*)
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يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة 
 (، وسيتع ححؼ العبارات التي ارتباشيا غيخ داؿ.0,05( ومدتػى داللة )0,07)

يغ درجات األفخاد عمى الجرجة الكمية لمبعج والجرجة الكمية ثع حداب معامل االرتباط ب
 لمسقياس.

 ( 9ججوؿ )
 (730)ف = اليأس معامالت االرتباط بيغ األبعاد والجرجة الكمية لسقياس 

 معامل االرتباط األبعـــاد
 **0.845 الشطخة الدمبية لمسدتقبل

 **0.974 الشطخة الدالبة لمحات
 **0.939 الذعػر باالنيدامية

 **0.840 الذعػر الجافعية
 (  1.10دال عشج مدتهي ) (**)(    1.12دال عشج ) (*)

يتزػح مػغ الجػجوؿ الدػابق أف جسيػع قػػيع معػامالت االرتبػاط دالػة إحرػائيا عشػج مدػػتػى      
 وىحا يؤكج  التساسظ الجاخمي لمسقياس. (.0,07داللة )

 ثبات السقياس: –ب 
 كخونباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –جاـ شخيقة ألفا لحداب ثبات السقياس تع استخ

 (70ججوؿ ) 
 (031)ن =  كخونباخ  وشخيقة التجدئة الشرفية –قيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا 

معامل الثبات بظخيقة  عجد العبارات االبعاد
 ألفا كخونباخ

معامل الثبات بظخيقة 
 التجدئة الشرفية

 1.222 1.222 2 الشطخة الدمبية لمسدتقبل
 1.200 1.2.1 6 الشطخة الدالبة لمحات
 0.864 1.232 6 الذعػر باالنيدامية
 1.222 1.222 6 الذعػر الجافعية
 0.897 0.934 64 الجرجة الكمية

لفػػا مختفعػػة، وكػػحلظ قػػيع معػػػامالت أيتزػػح مػػغ الجػػجوؿ الدػػابق أف جسيػػع قػػػيع معػػامالت     
 ثبات السقياس. ا نثق فيلتجدئة الشرفية مسا يجعمشالثبات بصخيقة ا
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 مقياس الهحجة الشفدية : )اعجاد الباحث(
 وصف السقياس:

( عبارة مػزعة عمى ثالث جػانب تسثل جػانب لمذعػر 78مغ ) يتكػف السقياس الحالي
ى بالػحجة الشفدية وجسيع العبارات مػجبة وال تػجج عبارات سالبة وتتختب االستجابة عم

درجة ونادرا  6درجات واحيانا تأخح  3دائسا وتأخح  العبارات في ثالث مدتػيات ىي
 وتعبخ الجرجات السختفعة عغ ارتفاع الذعػر بالػحجة الشفدية والعكذ، تأخح درجة واحجة

 :كسا في الججوؿ التالي ػزع العبارات عمى الجػانب الثالثوتت
 (77ججوؿ )

 يػضح العبارات الخاصة بكل بعج مغ أبعاد السقياس
 ارقام العبارات

 76 73 70 7 4 7 فقجاف الحب
 77 74 77 8 5 6 الذعػر بالعدلة 

 78 75 76 9 6 3 االجتساعيضعف التػاصل 
 -خظهات تقشين مقياس الهحجة الشفدية : 

( فخد مغ أفخاد العيشة مغ شالب 730الػحجة الشفدية  عمى ) قاـ الباحث بتصبيق مقياس     
سذ وتع حداب معامالت الرجؽ والثبات لسقياس الفخقة االولى بكمية التخبية جامعة عيغ ش

 الػحجة الشفدية  بالصخؽ اآلتية:
 صجق السقياس: –أ    

لمتحقػػػق مػػػغ صػػػجؽ السقيػػػاس تػػػع اسػػػتخجاـ الرػػػجؽ العػػػاممي وصػػػجؽ السقارنػػػة الصخفيػػػة 
 وصجؽ االتداؽ الجاخمي. 

 صجق السقارنة الظخفية: -0
 حداب صجؽ السقارنة الصخفية التاليويػضح الججوؿ 
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 (76وؿ )جج
لمجرجة )ذوي الجرجات  الشفدية وفقاداللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس الػحجة 

 (33ذوي الجرجات السختفعة( )ف = –السشخفزة

 السقاييذ الفخعية
 ذوي الجرجات السشخفزة

 اإلرباعي اإلدني
 ذوي الجرجات السختفعة

 قيسـة اإلرباعي األعمي
 " ت "

 ع م ع م
 **67.839 7.9508 73.537 0000. 6.000 فقجاف الحب

 **76.694 6.6605 74.373 5040. 6.438 الذعػر بالعدلة 
 **79.456 6.6356 73.688 0000. 6.000 ضعف التػاصل االجتساعي

 **67.449 5.5696 40.563 7.7390 79.756 الجرجة الكمية
 (    0.07داؿ عشج مدتػي ) (**)
ل الباحث إلي وجػد فخوؽ دالة احرائيا بيغ متػسصات درجات األفخاد ذوي وتػص    

الجرجات السشخفزة ومتػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات السختفعة عمى السقاييذ الفخعية 
 والجرجة الكمية لسقياس الػحجة الشفدية .

 
 شكل 

 الشفدية ودرجاتمقياس الػحجة  يػضح الفخوؽ بيغ متػسصات درجات األفخاد ذوي الجرجات السشخفزة عمى
 األفخاد ذوي الجرجات السختفعة عل نفذ السقياس
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 ذوي الدرجات المنخفضة

 ذوي الدرجات المرتفعة
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ومغ خالؿ الفخوؽ التي وترل الييا الباحث في كل بعج عمى حجه وفي مجسػع درجات 
 األفخاد لمسقياس ككل يتزح مغ ذلظ صجؽ السقياس.

 االتداق الجاخمي لمسقياس
عمػػى كػػل عبػػارة والجرجػػة الكميػػة لمبعػػج الػػػحي تػػع حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيغ درجػػات األفػػخاد 

 تشتسي إليو.
 (76 ججوؿ )

 الهحجة الشفدية معامالت االرتباط بيغ العبارات واألبعاد لسقياس 
 (730)ف =  

 ضعف التهاصل االجتساعي العدلة الذعهر ب فقجان الحب
 رقع     

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقع     
 العبارة

معامل 
 االرتباط

  رقع    
 العبارة

معامل 
 االرتباط

7 0.588** 7 0.707** 7 0.806** 
6 0.788** 6 0.737** 6 0.794** 
3 0.738** 3 0.645** 3 0.784** 
4 0.774** 4 0.584** 4 0.834** 
5 0.666** 5 0.759** 5 0.777** 
6 0.737** 6 0.695** 6 0.704** 

 (  1.10دال عشج مدتهي ) (**)(   1.12دال عشج ) (*)
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة        

 (، وسيتع ححؼ العبارات التي ارتباشيا غيخ داؿ.0,05( ومدتػى داللة )0,07)
ثع حداب معامل االرتباط بيغ درجات األفخاد عمى الجرجة الكمية لمبعج والجرجة الكمية 

 لمسقياس.
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 (73 ) ججوؿ
 الػحجة الشفدية معامالت االرتباط بيغ األبعاد والجرجة الكمية لسقياس 

 (730)ف = 
 معامل االرتباط األبعـــاد

 **0.966 فقجاف الحب
 **0.896 العدلة الذعػر ب

 **0.906 ضعف التػاصل االجتساعي
 (    0.07داؿ عشج مدتػي ) (**)(    0.05داؿ عشج ) (*)

ؿ الدابق أف جسيػع قػيع معػامالت االرتبػاط دالػة إحرػائيا عشػج مدػتػى داللػة يتزح مغ الججو 
 وىحا يؤكج  التساسظ الجاخمي لمسقياس. (.0,07)

 ثبات السقياس: –ب 
 كخونباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –لحداب ثبات السقياس تع استخجاـ شخيقة ألفا 

 ( 74ججوؿ )  
 (031)ن =  خ  وشخيقة التجدئة الشرفيةكخونبا –قيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا 

معامل الثبات بظخيقة ألفا  عجد العبارات االبعاد
 كخونباخ

معامل الثبات بظخيقة التجدئة 
 الشرفية

 1.212 .122 2 فقجان الحب
 1.200 .1.22 6 العدلة الذعهر ب

 0.847 1.223 6 ضعف التهاصل االجتساعي
 0.886 0.977 78 الجرجة الكمية

لفػػا مختفعػػة، وكػػحلظ قػػيع معػػامالت أتزػػح مػػغ الجػػجوؿ الدػػابق أف جسيػػع قػػيع معػػامالت ي     
 ثبات السقياس. لتجدئة الشرفية مسا يجعمشا نثق فيالثبات بصخيقة ا

 االساليب االحرائية:
 :عمى عجد مغ االساليب االحرائية ىياعتسجت الجراسة الحالية 

  معامل ارتباط بيخسػف 
 ت( اختبار( 
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 نتائج الدراسة:
 نتائج الفخض األول:

تهجج عالقة ارتباطية دالة إحرائيا بين درجات أفخاد العيشة عمى مقياس اليأس ودرجات 
 أفخاد العيشة عمى مقياس أحجاث الحياة الزاغظة. 

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض، تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات أفخاد عيشة 
عمى مقياس أحجاث الحياة الزاغصة، ويػضح ججوؿ الجراسة عمى مقياس اليأس ودرجاتيع 

 ( قيع معامالت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة عمى السقياسيغ.75)
 (75ججوؿ )

معامالت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس اليأس ودرجاتيع عمى مقياس أحجاث الحياة الزاغصة 
 (747)ف = 

 
 األبعاد

الشظخة الدمبية 
 لمسدتقبل

الشظخة الدالبة 
 لمحات

الذعهر 
 باالنهدامية

الجرجة  الذعهر الجافعية
 الكمية

 **690. **572. **656. **634. **600. احجاث ضاغظة أكاديسية

 **561. **414. **527. **549. **507. احجاث ضاغظة أسخية

احجاث ضاغظة 
 إجتساعية

.502** .559** .557** .559** .609** 

احجاث ضاغظة 
 ديةاقترا

.528** .529** .488** .358** .535** 

 **727. **575. **675. **690. **649. الجرجة الكمية

 0,07داؿ عشج مدتػي  (**)  0.05داؿ عشج  (*)
 :الثانينتائج الفخض 

تهجج عالقة ارتباطية دالة إحرائيا بين درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الهحجة الشفدية 
 مقياس أحجاث الحياة الزاغظة.  ودرجات أفخاد العيشة عمى
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ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض، تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات أفخاد عيشة 
الجراسة عمى مقياس الػحجة الشفدية ودرجاتيع عمى مقياس أحجاث الحياة الزاغصة، ويػضح 

 ( قيع معامالت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة عمى السقياسيغ.76ججوؿ )
 ( 76ججوؿ )  

معامالت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الػحجة الشفدية ودرجاتيع عمى مقياس أحجاث الحياة 
 (747الزاغصة )ف = 

 
 األبعاد

 العدلة الذعػر ب فقجاف الحب
ضعف التػاصل 

 االجتساعي
 الجرجة الكمية

 **398. **321. **395. **369. احجاث ضاغصة أكاديسية

 **610. **578. **475. **618. ث ضاغصة أسخيةاحجا

 **645. **526. **567. **671. اجتساعيةاحجاث ضاغصة 

 **449. **416. **349. **465. اقتراديةاحجاث ضاغصة 

 **645. **567. **546. **652. الجرجة الكمية

 0,07داؿ عشج مدتػي  (**)  0.05داؿ عشج  (*)
 نتائج الفخض الثالث:

قة ارتباطية دالة إحرائيا بين درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الهحجة الشفدية تهجج عال
 ودرجات أفخاد العيشة عمى مقياس اليأس. 

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض، تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات أفخاد عيشة 
(  77وؿ )  الجراسة عمى مقياس الػحجة الشفدية ودرجاتيع عمى مقياس اليأس، ويػضح جج

 قيع معامالت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة عمى السقياسيغ.
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 ( 77ججوؿ )  
معامالت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة عمى مقياس الػحجة الشفدية ودرجاتيع عمى مقياس اليأس 

 (747)ف = 
 

 األبعاد
 الذعػر بالعدلة  فقجاف الحب

ضعف التػاصل 
 االجتساعي

 الجرجة الكمية

 **476. **429. **399. **475. الشطخة الدالبة لمسدتقبل

 **643. **582. **587. **587. الشطخة الدالبة لمحات

 **623. **556. **570. **575. الذعػر باالنيدامية

 **547. **470. **507. **517. الذعػر الجافعية

 **641. **571. **578. **604. الجرجة الكمية

 0,07داؿ عشج مدتػي  (**)  0.05داؿ عشج  (*)
 نتائج الفخض الخابع:

تهجج فخوق دالة إحرائيا بين متهسظات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس أحجاث  
 إناث(. –الحياة الزاغظة وفقا لمشهع )ذكهر 

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجـ الباحث اختبار " ت " لمسجسػعات السدتقمة،  
 ح ذلظ.والججوؿ التالي يػض

 ( 78ججوؿ )
 داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس أحجاث الحياة الزاغصة وفقا لمشػع

 إناث( –)ذكػر  

 األبعـــاد
 اناث

 (020)ن = 
 ذكهر
 قيسـة (02)ن = 

 " ت "
 مدتهى 
 الجاللة

 ع م ع م
 غيخ دالة 7.469 6.3970 8.875 6.6776 8.037 احجاث ضاغظة أكاديسية
 غيخ دالة 0.436 6.6476 8.765 6.6446 7.864 احجاث ضاغظة أسخية

 غيخ دالة 0.695 6.3766 9.788 6.4806 8.733 احجاث ضاغظة إجتساعية
 غيخ دالة 7.597 6.7538 9.375 6.5060 8.305 احجاث ضاغظة إقترادية

 غيخ دالة 7.657 7.7807 35.563 8.0896 36.893 الجرجة الكمية
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متػسصات درجات يتزح مغ الججوؿ الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ        
إناث( في كل األبعاد والجرجة الكمية عمى مقياس أحجاث  –لمشػع )ذكػر أفخاد العيشة وفقا 
 الحياة الزاغصة.

 –ويػضح الذكل البياني التالي الفخوؽ بيغ درجات أفخاد العيشة وفقا لمشػع )ذكػر       
 اث( عمى أبعاد مقياس أحجاث الحياة الزاغصة.إن

 
 

 نتائج الفخض الخامذ:
يشص الفخض عمى أنه " تهجج فخوق دالة إحرائيا بين متهسظات درجات أفخاد العيشة عمى 

 إناث(. –أبعاد مقياس اليأس وفقا لمشهع )ذكهر 
مة، ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجـ الباحث اختبار " ت " لمسجسػعات السدتق 

 والججوؿ التالي يػضح ذلظ.
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 (79ججوؿ ) 
 إناث( –داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس اليأس وفقا لمشػع )ذكػر 

 األبعػػػاد
 اناث

 (737)ف = 
 ذكػر
 قيسػة (76)ف = 

 " ت "
 مدتػى 
 الجاللة

 ع ـ ع ـ
 0.05دالة عشج مدتػي  6.773 3.3955 9.938 6.5506 8.476 الشطخة الدمبية لمسدتقبل

 غيخ دالة 0.795 6.9886 8.563 6.6347 8.000 الشطخة الدالبة لمحات
 غيخ دالة 7.787 3.0957 8.875 6.5560 8.053 الذعػر باالنيدامية

 غيخ دالة 0.796 6.5947 9.063 6.5786 8.937 غياب الجافعية
 غيخ دالة 7.669 77.3606 36.438 9.0806 33.397 الجرجة الكمية

يتزح مغ الججوؿ الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات        
 إناث( في كل األبعاد والجرجة الكمية عمى مقياس اليأس. –أفخاد العيشة وفقا لمشػع )ذكػر 

عمى إناث(  –ر ويػضح الذكل البياني التالي الفخوؽ بيغ درجات أفخاد العيشة وفقا لمشػع )ذكػ 
 .أبعاد مقياس اليأس

 
 

 نتائج الفخض الدادس:
يشص الفخض عمى أنه " تهجج فخوق دالة إحرائيا بين متهسظات درجات أفخاد العيشة عمى 

 إناث(  –أبعاد مقياس الهحجة الشفدية وفقا لمشهع )ذكهر 
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ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجـ الباحث اختبار "ت " لمسجسػعات السدتقمة، والججوؿ 
 التالي يػضح ذلظ.

 (60ججوؿ )
 إناث( –داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس الػحجة الشفدية وفقا لمشػع )ذكػر 

 األبعػػػاد
 اناث

 (737)ف = 
 ذكػر
 قيسػة (76)ف = 

 " ت "
 مدتػى 
 الجاللة

 ع ـ ع ـ
 ةغيخ دال 0.679 3.3770 8.873 3.0766 8.996 فقجاف الحب

 غيخ دالة 0.745 3.6555 9.873 3.6386 9.939 الذعػر بالعدلة 
 غيخ دالة 0.758 6.7567 8.438 3.7846 9.069 ضعف التػاصل االجتساعي

 غيخ دالة 0.408 9.0746 67.063 8.6336 68.000 الجرجة الكمية
أفخاد يتزح مغ الججوؿ الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات       

 إناث( في كل األبعاد والجرجة الكمية عمى مقياس الػحجة الشفدية. –العيشة وفقا لمشػع )ذكػر 
إناث( عمى  –ويػضح الذكل البياني التالي الفخوؽ بيغ درجات أفخاد العيشة وفقا لمشػع )ذكػر 

 أبعاد مقياس الػحجة الشفدية.
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ضعف التواصل  العزلة االجتماعية فقدان الحب
 االجتماعي
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 ذكور



 

 

 

) 96) 

 2012 أغسطس ، 1ج، 55جملة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 العالقة بني أحداث احلياة الضاغطة والصعور باليأس والوحدة الهفسية

 مهاقصة نتائج الدراسة:
 الشتائج التالية:تػصمت الجراسة الى     

تهجج عالقة ارتباطية مهجبة دالة بين درجات االفخاد عمى مقياس احجاث الحياة الزاغظة 
 .وبين درجاتهم عمى مقياس اليأس
السػجب بيغ احجاث الحياة الزاغصة  الصخدياالرتباط  حيث تػضح نتائج الفخض التالي

لعجيج مغ االضصخابات الشفدية والذعػر باليأس حيث نجج اف الزغػط تختبط برػرة كبيخة با
مشيا القمق واالكتئاب وكحلظ أوضحت العجيج مغ الجراسات أف مغ اعخاض االكتئاب الذعػر 

اوضحت وجػد عالقة بيغ  6076وتجعع الشتيجة الحالية دراسة دافيج ليدتخ باليأس واالحباط  
كسا يأس واالنتحار أوضحت وجػد عالقة بيغ ال 6076اليأس واالكتئاب ودراسة دافيج كمػنيدكى

وجػد عالقة بيغ أحجاث الحياة الزاغصة واالكتئاب  6077أوضحت دراسة سػزاف بديػنى
ومغ ىشا يسكغ القػؿ أف العالقة بيغ احجاث الحياة الزاغصة واليأس ليا أساس قػى تجعسو 

 الجراسات.
الزاغظة تهجج عالقة ارتباطية مهجبة دالة بين درجات االفخاد عمى مقياس احجاث الحياة 

 وبين درجاتهم عمى مقياس الهحجة الشفدية.
شخدي بل يسكغ أف حيث تػضح الشتيجة الحالية كيف تختبط مذاعخ الػحجة بالزغػط بذكل 

السديج مغ ػ مرجر لمزغػط حيث يسكغ ترػر زيادة الزغػط كجافع نح نعتبخ أف الػحجة ىي
ويجعع الشتيجة الحالية دراسة  ،الشفديبجورىا تديج مغ شعػر االنداف بالزغط  والتيالػحجة 
حيث  6006دراسة أماؿ عبج القادر و  6076ودراسة جاف فاىمدشت  6008 مقجاديمػسى 

أوضحت ىحه الجراسات وجػد عالقة قػية بيغ االكتئاب والػحجة الشفدية كسا يػضح دمحم 
  وجػد عالقة بيغ الزغػط االسخية واالقترادية واالغتخاب.  6070 الرافي

ة ارتباطية مهجبة دالة بين درجات االفخاد عمى مقياس الهحجة الشفدية وبين تهجج عالق
 درجاتهم عمى مقياس اليأس.

بيغ الػحجة الشفدية ومذاعخ اليأس فسغ السعخوؼ  الصخديحيث تػضح ىحه الشتيجة االرتباط 
 لجى االنداف لمػصػؿ الى القمق واالكتئاب الحىبيالصخيق ػ أف الذعػر بالػحجة الشفدية ى

وىشاؾ مغ الجراسات ما يجعع الشتيجة الحالية مثل دراسة وغيخىا مغ االضصخابات الشفدية، 
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تػصمت الى وجػد عالقة بيغ الػحجة الشفدية واالكتئاب ودراسة نبيل جسعة  6076فانيمدشت 
تػصل الى وجػد عالقة سمبية بيغ السدانجة االجتساعية والػحجة الشفدية ودراسة ىذاـ  6077

تػصمت الى وجػد عالقة سالبة بيغ السدانجة واليأس وعالقة مػجبة بيغ  7998بج هللا ابخاىيع ع
 ما يجعع االرتباط السػجب بيغ الػحجة الشفدية ومذاعخ اليأس.ػ االكتئاب واليأس، وى

 .ال تهجج فخوق بين الحكهر واالناث من عيشة الجراسة عمى مقياس أحجاث الحياة الزاغظة
سع أف الحكػر واإلناث يتعخضػا لشفذ الطخوؼ الزاغصة االسخية فسغ السالحع داخل السجت

واالكاديسية واالجتساعية واالقترادية بشفذ القجر، وفخصة مػاجية ىحه الطخوؼ القاسية 
دراسة وحيج كامل و  6008متكافئة لجى الجشديغ، ويجعع الشتيجة الحالية دراسة سعاد سميساف 

الحياة  بأحجاثالذعػر  غ الحكػر واإلناث فيوجػد فخوؽ بي حيث تػصمتا الى عجـ 6005
 الزاغصة. 

ال تهجج فخوق بين الحكهر واالناث من عيشة الجراسة  عمى مقياس اليأس ماعجا بعج الشظخة  
 الدالبة لمسدتقبل فكانت هشاك فخوق لرالح الحكهر.

الح الحكػر كانت الفخوؽ لر وقجالعجيج مغ السػاقف  جو الحكػر واالناث فيفالذعػر باليأس يػا
لسجتسع يقع عمييع ا وذلظ ربسا يعػد الى أف الحكػر في بعج الشطخة الدالبة لمسدتقبل فقط في

 عربسا يفػؽ اإلناث ولحلظ كانت نطختي ماليالسدتقبل والقياـ بعبء  البحث عغ عسل في
يج وىشاؾ مغ الجراسات ما يجعع الشتيجة الحالية ومشيا دراسة حديغ فا لمسدتقبل سمبية أكثخ،

اليأس وعمى الشقيس ىشاؾ  وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واالناث في حيث أوضحت عجـ 7998
الذعػر باليأس لرالح اإلناث  وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في مغ الجراسات ما أيجت

 . 7998دراسة ىذاـ إبخاىيع و  6007 األنراري ومشيا دراسة بجر 
 راسة  عمى مقياس الهحجة الشفدية.ال تهجج فخوق بين الحكهر واالناث من عيشة الج

صمتو بالعالع  وانقصاعفسذاعخ الػحجة الشفدية وشعػر االنداف بزعف العالقات االجتساعية 
العسخ كاف لمذعػر  فيتعػد الى العجيج مغ العػامل مشيا العسخ فكمسا تقجـ االنداف  الخارجي

 لمذعػر بالػحجة بالرػرة التي فعيعبالػحجة أقخب ولكغ يػاجو الحكػر واالناث أسباب عجيجة تج
اإلناث، و يربح مغ الرعب أف نقػؿ أف ىشاؾ عػامل نػعية محجدة تخرز الحكػر وحجىع أ

وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واالناث  أوضحت عجـ الحالية العجيج مغ الجراسات والتيوتجعع الشتيجة 
 6008 قجاديودراسة يػسف م 6077بيل جسعو مشيا دراسة ن بالػحجة الشفديةالذعػر  في
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الػحجة الشفدية تعدى الى  حلظ يكػف الخاجح عجـ وجػد فخوؽ فيوب 6006ودراسة أماؿ جػدة 
 الجشذ.

 تعكيب على نتائج الدراسة:
تػصمت الجراسة الحالية الى وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة إحرائيا بيغ احجاث       

أس حيث تسثل الستغيخات الثالث الدابقة الحياة الزاغصة والذعػر بالػحجة الشفدية والذعػر بالي
االمخ الحي يذكل تيجيج  باألخخويختبط كل مشيع ضػاىخ سمبية يتعخض ليا الذباب في حياتيع 

تثبت الجراسة وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واالناث  كسا لع واضح لسدتػي الرحة الشفدية لمذباب،
الشطخة ػ ػانب الذعػر باليأس وىماعجا أحج ج مغ عيشة الجراسة في متغيخات الجراسة الثالث

    الحكػر. الدمبية لمسدتقبل كانت الفخوؽ لرالح 
 توصيات الدراسة:

 تدعى لتخفيف مذاعخ اليأس لخصػرتيا وعمى  االىتساـ بالبخامج االرشادية التي
 األخز لجى الذباب.

  الذعػر بسعشى الحياة محميا  وإحالؿتػضيف العالج بالسعشى لتخفيف مذاعخ اليأس 
 عخفة مرادر الذعػر بالػحجة الشفدية لجى الذباب وعالج ىحه السرادرم 
  التي يسكغ أف تديع فيالتخكيد عمى الجراسات التشبؤية لمػقػؼ عمى العػامل الشفدية 

 التشبؤ بالذعػر باليأس
  لخصػرة ىحه الطاىخة واالنتحارتخبط بيغ اليأس  التياالىتساـ بالجراسات التشبؤية.  
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 :املراجع
والالمباالة  الػجػديشفاء الفخاغ  الػجػدي في( مجى فاعمية العالج 7997اىيع بجر )إبخ  .7

كمية التخبية ببشيا، جامعة  ،رسالة دكتػراه اليائدة لجى الصالب الفاشميغ دراسيا، 
 الدقازيق. 

( الزغػط الحياتية فى عالقتيا ببعس األمخاض 7996إبخاىيع عمى إبخاىيع ) .6
خيقية لجى عيشة مغ مخضى مدتذفى حسج العاـ بجولة قصخ، سػماتية )دراسة إمبػ الديك

 604 -787، العجد األوؿ ، ص ص مجمة مخكد البحػث التخبػية بجامعة قصخ
 .السرخية ػ، القاىخة : االنجممقياس الػحجة الشفدية( 7988إبخاىيع قذقػش ) .3
ة مغ لجي عيش باالكتئاب( الػحجة الشفدية وعالقتيا 6006أماؿ عبج القادر جػدة )  .4

، عجد مجمة كمية التخبية جامعة عيغ شسذ. القاىخة ، األقرىشالب وشالبات جامعة 
  737-97،ص ص  7، جدء30

مجمة ( مقياس بيظ لميأس تقشيشا عمى عيشة سػرية، 6007أمصانيػس مخائيل ) .5
 العجد الثالث والعذخوف . الجراسات االجتساعية ،

ج إرشادي لمتخفيف مغ حجة الذعػر ( فاعمية بخنام6077إيساف عبج الػىاب محسػد ) .6
، 6، عجد 67، مجمج مجمة دراسات نفديةبالػحجة الشفدية لمسخأة السداء إلييا . القاىخة ، 

  676-645ص ص 
 مجمة اإلرشاد الشفدي( إعجاد صػر عخبية لسقياس بيظ لميأس. 6007بجر االنراري ) .7

  776 -779جامعة عيغ شسذ ، العجد الخابع عذخ ، ص ص 
( االكتئاب الشفدي دراسة لمفخوؽ بيغ حزارتيغ بيغ 7997خاىيع عبج المصيف )حدغ إب .8

 . 7، عجد7، مجمج مجمة دراسات نفديةالجشديغ ، 
واليأس وترػر االنتحار بيغ شمبة  االكتئاب( الفخوؽ في 7998حديغ عمي فايج ) .9

 -47، ص ص 7، عجد 8، مجمج مجمة دراسات نفديةالقاىخة،  الجامعة وشالباتيا،
78 . 

، القاىخة: مكتبة الشيزة 3ط ،الذخرية الدػية والسزصخبة( 6006زيشب شقيخ ) .70
  .العخبية
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( فاعمية استخجاـ العالج بالفغ "الخسع" في التخفيف مغ 6008سامية دمحم صابخ ) .77
مجمة كمية عالجية" .  –الػحجة الشفدية لجى عيشة مغ شالب الجامعة " دراسة كميشيكية 

  545-476، ص ص 39، عجد 6مججامعة ششصا، مج التخبية
( العالقة بيغ التعخض ألحجاث الحياة 6008سعاد بشت دمحم بغ عمى سميساف ) .76

ضػء بعس الستغيخات  الجدسية السدمشة فيالزاغصة واالصابة ببعس االمخاض 
  789-767، ص ص 4، عجد مجمة البحػث التخبػيةالجيسػجخافية. 

واالكتئاب ـػ والذعػر بالػحجة الشفدية ( اضصخابات الش6006سسيخة عبج هللا كخدى ) .73
، جامعة عيغ شسذ العجد مجمة كمية التخبيةمجيشة الصائف،  لجى عيشة مغ السدشات في

  673-787، ص ص 30
( أحجاث الحياة الزاغصة واساليب مػاجيتيا 6077فاروؽ جبخيل )و  بديػنيسػزاف  .74

 السرخي لسجتسع دراسة مقارنة بيغ ا –القمق واالكتئاب لجى شالبات الجامعةو 
  68-43، ص ص الدادس كمية التخبية الشػعية بالسشرػرة الثانػي السؤتسخ . والدعػدي

( أثخ اإلرشاد العخفي في خفس الذعػر باليأس لجي عيشة مغ 7998سيج عبج العطيع ) .75
، جامعة عيغ شسذ، العجد الثامغ ، ص ص مجمة اإلرشاد الشفديالسكفػفيغ. القاىخة، 

695- 363  
لمعالقة بيغ الخجل  ( الشسػذج الدببي7999ونجػى خميل)اسط خزخ عبج الب .76

مخحمة  صخاب القمق السعسع لجى االشفاؿ فيواالكتئاب والذعػر بالػحجة الشفدية واض
 .40، جامعة السشرػرة، عجد مجمة كمية التخبيةالصفػلة الستأخخة، 

 جو(،الزغط الشفدي )مفيػمو وتذخيرو وشخؽ عال( 7994عبج الخحسغ سميساف ) .77
 ، بيخوت .  7ط

 ، القاىخة ، مكتبة الشيزة السرخيةمقياس الػحجة الشفدية( 7985)عبج الخقيب البحيخي  .78
، الكػيت، عالع االكتئاب، اضصخاب العرخ الحجيث( 7998عبج الدتار ابخاىيع ) .79

  639السعخفة ، عجد 
خالؿ  الكػيتييغالزغػط التى تعخض ليا االشفاؿ ( 7993عبج الفتاح القخشي ) .60

، الكػيت، عالع الفكخ،  واالجتساعيالعجواف العخاقي وعالقتيا بسجى تػافقيع الشفدي 
 .66مجمج 
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لسقياس اليأس  متخيةػ الديك( السكػنات العاممية والسعالع 7996عبج الفتاح دمحم دويجار) .67
 55 -65، ص ص 7، جمجمة دراسات نفديةالبيئة السرخية،  لألشفاؿ في

والػحجة الشفدية  االكتئابو ف االنتخنت وعالقتو بالقمق ( إدما6008عراـ دمحم زيجاف ) .66
 -377، ص ص 6، مرخ، عجد مجمة دراسات عخبية في عمع الشفذ الثقة بالشفذ،و 

456  
الذعػر و ( أحجاث الحياة الزاغصة وأساليب مػاجيتيا 6008عساد عمى مرصفى ) .63

السؤتسخ  .الدعػديةو بالػحجة الشفدية لجى عيشة مغ شالب وشالبات الجامعة بسرخ 
  578-463جامعة عيغ شسذ، ص ص  الثالث عذخ، مخكد االرشاد الشفدي، الدشػي 

( العالقة الدببية بيغ متغيخات أدارة الحياة وحالة القمق والذعػر 6004عسخ )و عسخ  .64
عذخ  الحادي السؤتسخ الدشػي خاىقيغ السكفػفيغ، بالػحجة الشفدية لجى عيشة مغ الس

   897-856ة عيغ شسذ، ص ص ، جامعبسخكد االرشاد الشفدي 
إلرشاد السعخفي والتحكع الحاتي ( مجى فاعمية كل مغ ا6005فاشسة محسػد إبخاىيع ) .65

 س لجى تالميح الرف الثاني الثانػي التخفيف مغ حجة الذعػر باالكتئاب واليأ في
ع مجتس مؤتسخ تكشػلػجيا التخبية فيبية، )دراسة مقارنة(. الجسعية العخبية لتكشػلػجيا التخ 

  507-469ص ص  السعخفة ،
إرشادي لتشسية السيارات ( فاعمية بخنامج 6003ليمي بشت عبج هللا السدروع ) .66

تخفيف حجة الذعػر بالػحجة الشفدية لجى عيشة مغ شالبات جامعة أـ  االجتساعية في
 606-753، ص ص 76،جامعة عيغ شسذ ،عجد  مجمة االرشاد الشفدي ،القخى 

الخضا عغ الحياة وعالقتيا بعجد مغ الستغيخات  ألبعادسة ( درا7998) مججى الجسػقي .67
، 8، عجد السجمة السرخية لمجراسات الشفديةالشفدية لجى عيشة الخاشجيغ وصغار الدغ، 

   600 -757ص ص 
( الذعػر باليأس والعجد وترػر االنتحار لجى عيشة مغ 6006) الجسػقيمججى دمحم  .68

، جامعة مجمة مخكد االرشاد الشفديجية، الدو  لإلساءةالشداء الخاشجات السعخضات 
 .760 -53، ص ص 60عيغ شسذ، عجد 



 

 

 

) 98) 

 2012 أغسطس ، 1ج، 55جملة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 العالقة بني أحداث احلياة الضاغطة والصعور باليأس والوحدة الهفسية

( فعالية السسارسة التخويحية عمي تخفيف القمق 6009وليج أحسج )و دمحم عشبخ  .69
السؤتسخ العميع الجولي الخابع لكمية والذعػر بالػحجة الشفدية لجي كبار الدغ.  االجتساعي

  374 -690، ص ص6، مجمج  التخبية جامعة اسيػط
 الشفدي(. أحجاث الحياة الزاغصة وعالقتيا باالغتخاب 6070عبج الكخيع ) الرافيدمحم  .30

، كمية التخبية جامعة عيغ شسذ، الخامذ عذخ الدشػي السؤتسخ لجى شالب الجامعة. 
 740-778ص ص 

الذخرية، ( الػحجة الشفدية وعالقتيا ببعس سسات 7994دمحم نبيل عبج الحسيج ) .37
  3عجد، 3 ، مجمجنفديةمجمة دراسات  الجامعة،عمى الجشديغ مغ شمبة ميجانية  دراسة

عاشى السخجرات عمى ت السجمشيغ( الفخوؽ بيغ 6077مفتاح دمحم عبج الخحسغ ) .36
دراسة عمى  –مجى الثقة بالشفذ وتقجيخ الحات والذعػر بالػحجة الشفدية  واالسػياء في

  748 -735ص ص ، مجمة دراسات الصفػلةعيشة مغ السخاىقيغ بميبيا، 
 ، القاىخة ، دار الشرخ لمتػزيع والشذخمقجمة فى عمع الشفذ( 6000مسجوحة سالمة ) .33
( السدانجة 6077دروير )ػ مشى أبو نبيل جسعة الشجار وأسساء نايف الرخايخة  .34

والجشذ لجى  الجراسياالجتساعية وتقجيخ الحات والػحجة الشفدية وعالقتيا بالتحريل 
سمدمة العمـػ ػية جامعة مؤتة. مؤسدة مؤتة لمبحػث والجراسات، شمبة كمية العمـػ التخب
  696 -657، ص ص 7، عجد 66، مجمج االندانية واالجتساعية

( السدانجة االجتساعية وعالقتيا باالكتئاب واليأس لجي 7998ىذاـ إبخاىيع عبج هللا ) .35
شفاؿ ذوي السؤتسخ الجولي الثاني )االرشاد الشفدي لألعيشة مغ الصالب والعامميغ. 
  576-473، ص ص 6مرخ، مجمج  السعاقػف ( –االحتياجات الخاصة السػىػبيغ 

خفس  في انفعالي عقالني إرشادي( فعالية بخنامج 6005وحيج مرصفى كامل ) .36
، مجمج مجمة دراسات نفديةأحجاث الحياة الزاغصة لجى عيشة مغ شمية الجامعة. 

 598-569، ص ص 4، عجد 75
لجي عيشة مغ شمبة  باالكتئاب( الػحجة الشفدية وعالقتيا 6008يػسف مػسي مقجادي ) .37

مجمة كمية العمـػ التخبػية بجامعة آؿ البيت. البحخيغ، كمية التخبية جامعة البحخيغ، 
 .  795 -776، ص ص 3، عجد9، مجمجالعمـػ التخبػية والشفدية
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The relationship between Stressful Life Events, 

Hopelessness, and Lonelessness for Sample of University 

students. 

Summary: 

      The study tries to investigate the relationship between stressful life 

events, hopelessness and Lonelessness, and explore the differences 

between male and female in the study variables. The study sample 

consisted of (147) university students. The results indicated that there 

were positive relationship between the study variables, and there were 

no differences between male and female in the study variables. 
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