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 ملخص البخث : 
ىجؼ البحث الحالي إلى التحقق مغ فاعمية بخنامج ارشادي عقالني انفعالي في خفس          

أعخاض القمق كتحديغ جػدة الحياة لعيشة مغ شالب الجامعة ذكى االضصخابات الدكػسػماتية 
( مغ شالب الجامعة ذكي االضصخابات  42راسة في عجد ) مغ الجشديغ . كتسثمت عيشة الج

( 84يشقدسػف إلى ) ك  ،( عاما"42-81تتخاكح أعسارىع ما بيغ )ك الديكػسػماتية مغ الجشديغ 
كذلظ بتصبيق كل مغ مقياس " تيمػر " لمقمق  ،( السجسػعة الزابصة84) ك ،السجسػعة التجخيبية

قائسة" كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية ك  ،(8999 ،دمحم غالي ،الرخيح ) تعخيب مرصفى فيسي
( كمقياس 8991 ،الشيلػ ( )تخجسة  كاعجاد محسػد أب8911،ألبختك ) تخجسة كإعجاد بخكدماف 

كبخنامج االرشاد العقالني  ،( 4984 ،فميتالجػدة الحياة لصالب الجامعة ) إعجاد كساؿ 
 الحياة ) إعجاد الباحثة ( .  كتحديغ مدتػى جػدة ،االنفعالي السقتخح لخفس أعخاض القمق

تػصمت نتائج البحث إلى كجػد فخكؽ دالة احرائيا" بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد       
أفخاد السجسػعة الزابصة في القياس البعجي لتصبيق البخنامج  لكل مغ ك السجسػعة التجخيبية 
خكؽ في اتجاه السجسػعة الفك كقائسة "كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية .  ،مقياس القمق الرخيح

كسا  ،الفخكؽ لرالح السجسػعة التجخيبيةك في مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة ك  الزابصة .
تػجج فخكؽ دالة احرائيا" بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ 

نل" لألعخاض قائسة "كػر ك القبمي كالبعجي لتصبيق البخنامج عمى مقياس القمق الرخيح . 
في مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة ك الديكػسػماتية . كالفخكؽ في اتجاه القياس القبمي . 

ككحلظ ال تػجج فخكؽ دالة احرائيا" بيغ متػسصات رتب  ،كالفخكؽ في اتجاه القياس البعجى
رشادي التتبعي لتصبيق البخنامج االك درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي 
 العقالني االنفعالي عمى السقاييذ السدتخجمة في الجراسة .  
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فاعلية برنامج ارشادي عكالني انفعالي خلفض أعراض الكلل وحتسني 
 جودة احلياة لدى طالب اجلامعة  ذوي االضطرابات السيكوسوماتية

 

 / داليا نبيل حافظد                                         
       أستاذ علم الهفس املساعد                                

 جامعة حلوان –رئيس قسم علم الهفس 

 مكدمة :     
تفديخاتيا عمى إىتساـ  كاسع مغ الجراسات ك حاز مػضػع االضصخابات الديكػسػماتية      

أىسية ك الجدج ك العمسية مشح مشترف القخف التاسع عذخ نطخا" لمعالقة الػثيقة بيغ الشفذ 
إذ  ،القجرة عمى عمى األداءك  ،دكرىا في كفاءة كضائف الجدع الفديػلػجيةك الحالة االنفعالية 

الشفذ عمى االحتفاظ بالتػازف السشاسب لسسارسة الػضائف ك تعسل العالقة  بيغ الجدع 
 فاعمية . ك الجدجية بكفاءة ك الديكػلػجية 

شبيعة السعتقجات حيث كجج ك راسة عػامل التفكيخ قج امتج ىحا االىتساـ أيزا" ليذسل دك      
يقيع ك الجدجية تتذكل بفعل الصخيقة التي يفكخ بيا الفخد ك الباحثػف أف االستجابات الشفدية 

بحلظ يختفي ك االحجاث مغ حػلو بإعتبارىا آليات التػافق لجيو ك عالسو كمدتقبمو ك بيا ذاتو 
يو العمساء مغ كجػد عالقة مباشخة بيغ العقل بفزل ما تػصل إلك الخط الفاصل بيغ الجدج 

   Bootzin et al., 1993:214 ) شخيقة التفكيخ . )ك االنفعاؿ ك االضصخابات الجدسية 
كقج أكضحت العجيج مغ األبحاث كجػد عالقة ارتباشية دالة بيغ معاناة الفخد مغ 

ما يختبط ك و انخفاض مدتػى جػدة الحياة لجيك بيغ الذعػر بالقمق ك االضصخابات الشفدجدسية 
حيث  ،االنجازك بو مغ قرػر في فاعمية الفخد مسا يفقجه السيارات االيجابية الالزمة لمتقجـ 

عمى أف جػدة الحياة تتزسغ الػضائف الجدسية الستسثمة Donavan ( 8991أكج دكنفاف )
 ،الخضا عغ الحياة بذكل عاـ )تامخ الخاجحيك اليػمية ك في انجاز األنذصة االجتساعية 

4982، 2211-2219   ) 
السالحطات العيادية إلى التأثيخات الدمبية لمعػامل ك كسا تذيخ العجيج مغ الجراسات       

االنفعالية كالذعػر بالقمق كانخفاض الذعػر بجػدة الحياة عمى صحة الفخد  الجدسية حيث 
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الغجد الرساء ككضائف السشاعة ك  ،تؤدي آلثار ضارة عمى القمب كاألكعية الجمػية
 صخابات الشـػ كغيخىا .اضك 
االضصخابات ك كيؤكج العجيج مغ الباحثيغ عمى أف العالقة بيغ االضصخابات الديكػسػماتية  

الشفدية كانخفاض الذعػر بجػدة الحياة تتػقف شجتيا عمى تجخل العجيج مغ الستغيخات التي 
: 4991يخكز، السعتقجات ) نيفيغ نك كيل العالقة  كصخيقة التفكيخ بآخخ في تذك تؤثخ بذكل أ

( حيث يخى السعالجػف السعخفيػف  أف انخفاض مدتػى جػدة الحياة السجرؾ مغ الفخد كما 1
يختبط بو مغ استجابات إنفعالية سمبية كالقمق كاالكتئاب يختبط بذكل كبيخ باضصخاب 

سببي( كيؤكج ركاد ىحا ك عد  –بشاءات  –تفديخات  –السحتػى السعخفي لمفخد مغ )معتقجات 
( عمى أف Ellisإليذ -Emryإمخى  – Kellyكيمي  -  Beckلسعخفي مثل )بيظ التػجو ا

تفديخات  –االضصخاب االنفعالي ناتج أساسا" عغ إضصخاب التكػيغ السعخفي لمفخد مغ )أفكار
أف االضصخاب االنفعالي يشذأ مغ التػقعات غيخ السعقػلة   Kellyتخيالت (  فيحكخ كيمي  –
ث .  إال أف ىشاؾ إختالفا" بيغ ركاد ىحا التػجو  في تفديخ التشبؤات الخاشئة  باالحجاك 

عمى  Ellisحيث أكج إليذ  ،إستسخار االضصخاب ك خرػصية الجكر السعخفي في إحجاث 
انخفاض مدتػى ك دكر السعتقجات غيخ العقالنية في اإلصابة باالضصخابات االنفعالية  كالقمق 

السعاناة مغ العجيج مغ ك الجدسية لمفخد جػدة الحياة لجى الفخد مسا يؤثخ عمى الكفاءة 
غيخىا ك دقات القمب غيخ السشتطسة ك كقخحة السعجة  ،األعخاض الجدسية مثل الرجاع الشرفي

 مغ االضصخابات الديكػسػماتية .
 ،ىي شالب الجامعةك تخكد الجراسة الخاىشة عمى  شخيحة مغ أىع شخائح السجتسع ك     

كسا أنيا مخحمة  ،فخديةك مة بأنيا أكثخ السخاحل إمتالءا" يرف العجيج مغ الباحثيغ ىحه السخحك 
إضافة إلى  ،االحداس باليػيةك تصػر مدتػى التفكيخ ك ليا أىسية كبخى في بشاء الذخرية 

كػنيا مخحمة إعجاد لمحياة العسمية كخالؿ تمظ السخحمة يتعخض الفخد لزغػط ىائمة  حتى 
بكثيخ مسا ك عميا مخحمة مذحػنة بالقمق يدعى ألف يحقق لشفدو مكانة في السجتسع مسا يج

( . كنطخا" ألف جػدة الحياة تعتبخ 8999 ،حصبػ فؤاد أبك يشغز عميو حياتو  )أماؿ صادؽ 
أحجى السقػمات األساسية السختبصة بالرحة الشفدية لمصالب في السخحمة الجامعية  فإف 

إلعاقة قجراتيع عمى فيع السعاناة مغ مذاعخ القمق قج يؤدي ك افتقادىع الذعػر بجػدة الحياة 
كيعػؽ انصالؽ شاقاتيع كيسشعيع مغ  ،عالسيع  مسا يعصميع عغ تحقيق أىجافيعك ذكاتيع 
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تػضيف إمكاناتيع كسا يقمل مغ مدتػى انجازىع األكاديسي . كقج يحجث أف يرخؼ ىؤالء 
ه كتتع ىح     Visceral Organsاألعزاء الحذػية  ك انفعاالتيع مغ خالؿ الجدع أك تػتخىع 

لحلظ اليجركػف األسباب الحقيقية كراء آالميع ك العسمية عمى السدتػى الالشعػري بجكف كعي 
 ( .81:  4991،الجدسية )عبج الخحسغ العيدػي 

كقج أضيخت العجيج مغ السالحطات العيادية أف كثيخ مغ شالب الجامعة الحيغ يعانػف        
ات غيخ العقالنية كاألفكار الخاشئة مغ االضصخابات الديكػسػماتية يتبشػف بعس االعتقاد

العالع كالسدتقبل مدتشجيغ   كاالستشتاجات السغمػشة كالسفاىيع الخاشئة عغ الحات كاآلخخيغ
باإلضافة لعجـ التسييد الكافي بيغ الػاقع   ،غيخ صائبةك في ذلظ عمى معمػمات غيخ كافية أ

التيجيج الشفدي كالجدسي ك  السخاشخ كشعػر مدتسخ بالقمقك كتػقع دائع لمكػارث  ،كالخياؿ
تشاقس الذعػر بجػدة الحياة سػاء عمى السدتػى ك ىي كميا مذاعخ تعادي ك  ،كاالجتساعي
 االكاديسي ك السادي أك االجتساعي أك الذخري أ

كييجؼ االرشاد العقالني االنفعالي إلي إعادة البشاء السعخفي لمفخد مغ خالؿ استخجاـ         
ة عغ مشصقيك فمدفة ججيجة أكثخ عقالنية سمػكية تعسل عمى تكػيغ ك  انفعالية ك فشيات معخفية 

( Ellis,1990استخاتيجيات التفكيخ العقالني االيجابي )ك استخجاـ شخؽ  ىشخيق التجريب عم
. كفي ىحا الرجد يعج البحث الحالي محاكلة لمتحقق مغ فاعمية بخنامج ارشادي قائع عمى 

تحديغ مدتػى الذعػر بجػدة ك س أعخاض القمق السشيج العقالني االنفعالي ييجؼ إلى خف
الؿ  مغ خ ،الحياة لجى شالب الجامعة مغ الجشديغ ذكي االضصخابات الديكػسػماتية

تجريبيع عمى استخجاـ شخؽ التفكيخ العقالني مسا ك عقالنية الغيخ التعجيل السعخفي ألفكارىع 
يخفع درجة رضاىع ك ياة يحدغ مغ مدتػى شعػرىع بجػدة الحك يقمل مغ معاناتيع مغ القمق 

العسمية ك تػتخاتيع مغ خالؿ األنذصة السالئسة المفطية ك عشيا كيجربيع عمى ترخيف انفعاالتيع 
عمى خفس معاناتيع مغ  كمغ ثع يشعكذ ذلظ أيجابيا" فيا مغ خالؿ الجدجيبجال" مغ ترخ 

 االضصخابات الديكػسػماتية .
 أهداف البخث :

 ق عجد مغ األىجاؼ األساسية كسا يمي :تيجؼ الجراسة الحالية إلى تحقي  
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مدتػى ك بيغ كل مغ أعخاض القمق ك الػقػؼ عمى شبيعة العالقة بيغ األفكار الالعقالنية -8
 جػدة الحياة  لجى شالب الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغ . 

التعخؼ ك  ،اليذ " التػجو العقالني االنفعالي" أللبخت اعجاد بخنامج ارشادي يدتشج عمى -4
تحديغ جػدة الحياة لجى عيشة مغ شالب ك عمى مجى فاعميتو في خفس حجة أعخاض القمق 

الجامعة مغ الجشديغ مسغ يعانػف مغ االضصخابات الديكػسػماتية مغ خالؿ إعادة الييكمة 
 التعجيل السعخفي ليا  .  ك دحزيا ك بسشاقزتيا  ،لسعخفية ألفكارىع الالعقالنيةا

 ث :أهمية البخ
  -تتحجد األىسية الشطخية لمبحث في الشقاط التالية :

ضاىخة  Psychosomatic Disorders تسثل مذكمة االضصخابات الديكػسػماتية -8
تعقج الطخكؼ ك متدايجة في عرخنا الحجيث بدبب مشغرات الحياة التي تتدايج كل يـػ 

صمق عمييا اصصالح ) لكثخة انتذار ىحه االضصخابات أصبح يك االقترادية ك االجتساعية 
أمخاض العرخ( . حيث تػصمت األبحاث إلى أف ىشاؾ ارتباط بيغ انتذار االضصخابات 

 ( . 84، 8992 ،الشيلػ عسميات التحزخ ) محسػد أبك الديكػسػماتية بالتقجـ التكشػلػجي 
و انتباه الباحثيغ إلى مفيـػ حجيث يشتسي لعمع الشفذ يتعػد أىسية ىحا البحث إلى تػج -4

جػانب تديع في تحديغ شعػر الفخد ك ما يختبط بو مغ أبعاد ك جػدة الحياة ػ يجابي ىاال
فائتو بجػدة الحياة  كما يتعمق بو مغ تحدغ الرحة الشفدية لمفخد كزيادة فاعميتو كك

 كاديسي .األك األسخي االجتساعي ك ك  كتػافقو عمى السدتػى الذخري
التي ك ىي شخيحة شالب الجامعة ك ع يخكد البحث الحالي عمى شخيحة ىامة في السجتس-2

تسثل مخحمة عسخية محػرية في حياة األفخاد حيث تعتبخ أكثخ مخاحل العسخ امتالءا" 
االستعجاد لمحياة ك الصسػحات كالصاقات كالدعى لتحقيق السكانة في السجتسع ك باألماؿ 

دة الحياة  العسمية مسا يجعميا مخحمة مذحػنة بالقمق تؤثخ سمبيا" عمى مدتػى شعػرىع بجػ 
عقالنية الغيخ تدع شخؽ تفكيخىع بعجـ الػاقعية ك خاصة مغ تك كقج يدبب ذلظ لبعزيع 

التي تعبخ عغ نفديا في شكل اعخاض جدسية ك اضصخابات انفعالية كالقمق كاالكتئاب 
 تػافقيع  . ك يقمل مغ شاقاتيع لتحقيق ذكاتيع ك مسا يعيق امكاناتيع 
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لسقجمة لصالب الجامعة ذكي االضصخابات القرػر في الخجمات التأىيمية ا -2 
السعخفي الفعالة التي يسكغ أف ك الديكػسػماتية  في ضل غياب أساليب العالج الشفدي 

نمسذ نتائجيا بػضػح مسا يثيخ لجيشا الخغبة في التعخؼ عمى ماىية  األفكار كالسعتقجات 
التفكيخ السشصقي  تعميسيع  شخؽ ك الالعقالنية  كالسفاىيع الخاشئة  لجييع  كترحيحيا 

تحديغ مدتػى جػدة ك كالعقالني األمخ الحي يداعجىع في التغمب عمى مذاعخ القمق 
 يخفس االعخاض الديكػسػماتية لجييع .ك الحياة لجييع 

  -*األهسية التظبيقية لمبحث :
مشاىجو ك يعج البحث الخاىغ محاكلة لتػضيف نطخيات عمع الشفذ العالجي  كاإلرشادي       

السعخفي ك اإلرشاد الشفدي ك التي تفيج في عسميات التشبؤ ك لسشيج العقالني اإلنفعالي خاصة اك 
خفس الذعػر ك لألفخاد ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مسا يجعميع أكثخ عخضة لمقمق 

ككحلظ اإلعجاد لبخنامج  ،كتقجيع السداعجة الشفدية الستخررة ليع مغ ناحية ،بجػدة الحياة
لي ييجؼ إلى تبريخىع كتػعيتيع بجكر األفكار غيخ العقالنية كالسفاىيع إرشادي عقالني انفعا

خفس الذعػر بجػدة الحياه مسا يؤدي ك استسخار مذاعخ القمق ك الخاشئة في إحجاث        
لالضصخابات الديكػسػماتية حيث يتسثل التجخل االرشادي  في تعجيل تمظ األفكار 

يخ العقالني كالسشصقي مسا يجعل األفخاد ذكي الالعقالنية كتعمع بجال" مشيا شخؽ التفك
يداعجىع عمى االحتفاظ ك فاعمية في حياتيع ك االضصخاب الديكػسػماتي أكثخ كفاءة 

 ،التي تعج كفاءة الجدج مغ أىع أركانيا مسا يخفس لجييع القمقك الشفدية ك بدالمتيع الجدسية 
اتيع مغ االضصخابات يشعكذ بجكره عمى خفس  معانك يديج مغ شعػرىع بجػدة الحياة  ك 

  الديكػسػماتية .   
 تساؤالتوا :ومشكلة الدراسة 

حطيت دراسة االضصخابات الديكػسػماتية في عالقتيا بالعجيج مغ الستغيخات الشفدية 
اإلجتساعية بقجر كبيخ مغ جيػد بعس الباحثيغ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ) ك 

عالقتيا ك االضصخابات الديكػسػماتية  –ػط عالقتيا بالزغك االضصخابات الديكػسػماتية 
االكتئاب ....... ك عالقتيا بالقمق ك كحلظ االضصخابات الديكػسػماتية ك  ،بشسط الذخرية

غيخىا (  كمغ ىشا تخجع أىسية البحث في أنو يغصي جانبا" لع يشل حطا" كبيخا" مغ الجراسة ك 
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فشيات ك  ،فكيخ العقالني االنفعاليترسيع بخنامج ارشادي قائع عمى استخاتيجيات التك اعجاد ػ ىك 
شالبات الجامعة ك تحديغ جػدة الحياة لجى شالب ك التفكيخ االيجابي لخفس أعخاض القمق 

ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغ مغ ناحية . كسا تحاكؿ الجراسة الخاىشة تذكيل 
امعة مغ ناحية خفس القمق لجى شالب الجك السقػمات األساسية السختبصة بجػدة الحياة 

تحاكؿ  مغ ثعك  تػجيو إمكاناتيع الػجية الرحيحة .ك أخخى نطخا" ألىسية دكرىع في السجتسع 
 الجراسة الخاىشة االجابة عمى تداؤؿ رئيدي مؤداه كالتالي :

تحديغ مدتػى جػدة الحياة لجى شالب الجامعة مغ ذكي ك  ،أعخاض القمقىل يسكغ خفس 
جشديغ مغ خالؿ التعجيل السعخفي ألفكارىع الالعقالنية يكػسػماتية مغ الاالضصخابات الد

استبجاليا بأخخى أكثخ عقالنية بعج تصبيق بخنامج ارشادي قائع عمى الشطخية العقالنية ك 
 يتفخع مغ ىحا الدؤاؿ عجة تداؤالت فخعية ىي :ك  ،االنفعالية ؟

 تتبمهر مذكمة الجراسة في التداؤالت التالية :و 
شالبات الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتي ك رجات شالب تػجج فخكؽ  بيغ د ىل-8

الجامعة ذكي  شالب كشالباتك قػا البخنامج االرشادي ( أفخاد السجسػعة التجخيبية ) الحيغ تم
االضصخابات الديكػسػماتية أفخاد السجسػعة الزابصة ) الحيغ لع يتمقػا البخنامج االرشادي(  

كػرنل" كقائسة  قائسة " ،ج في كل مغ مقياس القمق الرخيحفي القياس البعجي لتصبيق البخنام
 كمقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة ؟   ،لألعخاض الديكػسػماتية

شالبات الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية ك تػجج فخكؽ  بيغ درجات شالب  ىل -4
ي لتصبيق البخنامج درجاتيع في القياس البعجك أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياس القبمي 

مقياس جػدة ك  ،كقائسة  قائسة "كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية ،عمى مقياس القمق الرخيح 
 الحياة لصالب الجامعة ؟

شالبات الجامعة ذكي االضصخابات ك ىل تػجج فخكؽ  بيغ درجات شالب  - 2
صبيق البخنامج في لت كالتتبعي في القياسيغ البعجي كػسػماتية أفخاد السجسػعة التجخيبيةالدي

مقياس ك  كػرنل"  لألعخاض الديكػسػماتية كقائسة  قائسة " ،كل مغ مقياس القمق الرخيح
 جػدة الحياة لصالب الجامعة ؟ 
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 مصطلخات البخث :
يتشاكؿ البحث الحالي عجدا" مغ السرصمحات األساسية ىي : ) البخنامج االرشادي      

ي االضصخابات شالب الجامعة ذك  –ياة جػدة الح -القمق  -العقالني االنفعالي 
سيتع تعخيفيع تعخيفا" اجخائيا" مشاسبا" مسا يسكغ مغ دراسة مػضػع البحث الديكػسػماتية ( ك 
 الحي نحغ برجده .

 Rational Emotive Guidance  البخنامج االرشادي العقالني االنفعالي : -1
program  

االنفعالي اجخائيا" بأنو : " بخنامج يدتشج عمى تعخؼ الباحثة البخنامج االرشادي العقالني      
التصبيقيبة لخفس ك عمى أسديا الشطخية ك (  Ellisالشطخية العقالنية االنفعالية أللبخت اليذ) 

تحديغ الذعػر بجػدة الحياة لجى شالب الجامعة مغ ذكي االضصخابات ك  ،القمق
 الديكػسػماتية مغ الجشديغ .

 Rational –Emotive- Behavior نفعالىكيعخؼ االرشاد العقالني اال   
Counseling      أسمػب في االرشاد الشفدي . كضع ك   بأنو نطخية في الذخرية

كيفتخض مغ خاللو أف األحجاث الشذصة ال  ،Ellis(1950)أسدو كشػره البخت اليذ 
أف أنساط ك الحي يدبب ذلظ , ػ كلكغ نطاـ الفخد العقائجي ى ،تدبب العػاقب االنفعالية

لتفكيخ الخاشئة ىي التي تؤدي لحجكث الدمػؾ السزصخب كييجؼ االرشاد العقالني ا
االنفعالي إلى التعجيل السعخفي لالعتقادات الالعقالنية كالخاذلة لمحات كاإلقالؿ مغ 

تعميسو ك يؤمغ بيا, ك التي يعتشقيا العسيل Shoulds كاليشبغيات    Mustsااللحاحات
 ,Davison&Neale, 1994)لفمدفي .   الحػار اك شخؽ التفكيخ السشصقي 

p:609;Corsini&Auerbach,1996,p:767)                                      
(   االرشاد العقالني االنفعالي كسا حجده ألبخت 4994كسا تعخؼ أميشة الييل )       
خاص بأف ساسي لالرشاد العقالني االنفعالي البأنو يدتشج عمى االفتخاض األ Ellisاليذ 

الدمػؾ غيخ السشصقي ناتجيغ عغ شخيقة التفكيخ غيخ السشصقي ك السذاعخ غيخ السشاسبة 
مداعجة السدتخشج ػ أف اليجؼ األساسي مغ اإلرشاد العقالني االنفعالي ىك في األشياء 

جعمو ك االضصخاب االنفعالي ك التي تدبب لو القمق ك لمتعخؼ عمى أفكاره غيخ العقالنية 
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تعجيميا ثع تذجيعو عمى تبشي فمدفة ججيجة في ك اعو باالبتعاد عشيا اقشك يعتخض عمييا 
الحياة تكػف أكثخ عقالنية تداعجه عمى التحكع في انفعاالتو        كسمػكو بحيث 

 العجائية .ك القمق ك يتحقق لو في الشياية أقل درجة مسكشة مغ لـػ الحات 
( القمق بأنو 29: 8994 ، أحسج عبج الخالق  )يعخؼ   Anxiety القمق :-2

استقخار مع إحداس ك ىع مدتسخ كعجـ راحة أك "انفعاؿ غيخ سار كشعػر مكجر بتيجيج , أ
غالبا ما يتعمق ىحا  الخػؼ بالسدتقبل ك بالتػتخ كالذج  كخػؼ دائع ال مبخر مػضػعيا لو , 

االستجابة لسػاقف الحياة ك السجيػؿ مع استجابة مدخفة لسػاقف ال تتزسغ خصخًا حقيقيًا أك 
                                                                        " .   كانت ضخكرات ممحة كشػارئ ػ لعادية كسا لا

( القمق بأنو"خبخة ذاتية تتدع بسذاعخ 411:  4999 مسجكحة سالمة) كتعخؼ 
 الحػادث كسا يتسيد أيزا بالذعػرك السخض أك الذخ كالسػت أك التػجذ كتػقع السرائب 

قمة الحيمة كعجـ التيقغ دكف أف يكػف ىشاؾ سبب مػضػعي لحلظ" . كيطيخ القمق ك بالعجد 
اإلسياؿ , كسيػلة االستثارة ك في شكاكي عزػية كدخعة ضخبات القمب كاضصخاب السعجة أ

كعجـ القجرة عمى التخكيد كاإلجياد كالتعب دكف مبخر كعمى السدتػى الطاىخ لمدمػؾ فإف 
 سمػؾ التجشب لكثيخ مغ السػاقف  . ػ ى أعخاض القمق السسيدة

تتبشى الباحثة ىحا التعخيف حيث يتساشى مع األداة السدتخجمة في الجراسة الحالية. ك      
 كسا تػضحيا الجرجة السختفعة عمى مقياس "تايمػر" لمقمق الرخيح .

   Quality of life  جهدة الحياة :  -3
دة الحياة بإعتبارىا مفيـػ يتزسغ ( جػ  Schalock , 2002عخؼ شالػؾ )        

 التػافق في سبعة مجاالت  أساسية مغ مجاالت الحياة ىي : ك مؤشخات الرحة الشفدية 
     تقخيخ السز -2الدعادة .    -2   العالقات بيغ الذخرية  -4 الدعادة االنفعالية .   -8
لحقػؽ االندانية ا -8  الذخري . ػ الشس -1.  االنجماج ) السذاركة االجتساعية ( -1 
 القانػنية .ك 

( جػدة الحياة بأنيا " أف يعير الفخد في حالة جيجة 4989 كسا تعخؼ  زيشب شقيخ  )     
 ،أف يكػف قػي االرادةك  ،انفعالية عمى درجة مغ القبػؿ كالخضىك عقمية ك متستعا" برحة بجنية 

راضيا" عغ حياتو  ،ةاجتساعية عاليك كفاءة ذاتية  ك ذ ،صامجا" أماـ الزغػط التي تػاجيو
غيخ مغخكر  اثقا" في نفدو، ك  ،شسػحاتوك محققا" لحاجاتو  ،السجتسعيةك السيشية ك األسخية 
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يجفعو ألف يكػف متفائال" ك بسا يذجعو ك  ،مقجرا" لحاتو بسا يجعمو يعير شعػر الدعادةك 
محبا" ك االجتساعية، مشتسيا" لػششو ك الخمقية ك متسدكا" بقيسو الجيشية ك  ،مدتقبموك لحاضخه 

 كمتصمعا" لمسدتقبل " . ،حقػؽ الغيخك مجافعا" عغ حقػقو ك  ،لمخيخ
( جػدة الحياة بأنيا تتزسغ  Verdugo et al . , 2012 أخخكف )ػك يعخؼ فخديجك      

كتحقيق  ،القجرة عمى تمبية احتياجات الذخز ،أربعة مبادىء ىي " جػدة الحياة مع اآلخخيغ
 ة التي يعير فيو الذخز " جػدة حياة البيئك  ،األىجاؼ الحاتية

الجدسية ك ( جػدة الحياة بأنيا " كافة السجاالت الرحية 4984تعخؼ بذخى اسساعيل ) ك     
البيئية ال يختبط بسجاؿ محجد مغ مجاالت الحياة بل مػزع ك الشفدية كاالجتساعية          ك 

 البيئة ( . ،اعيةالعالقات االجتس ،الرحة الشفدية ،عمى أربعة أبعاد ىي ) الرحة الجدسية
التي تتعمق بكل ك تعخؼ الباحثة جػدة الحياة اجخائيا" بأنيا مجسػعة استجابات  الفخد ك       

كجػدة  ،كجػدة الحياة الػججانية ،جػدة الحياة الساديةك     ،مغ جػدة الحياة االجتساعية
داه كالذعػر بالخضا عغ الحياة حيث يتساشى ىحا التعخيف مع األ ،التحريل الجراسي

كسا تػضحيا الجرجة السختفعة عمى مقياس جػدة الحياة   ،السدتخجمة في الجراسة الحالية
  ( .  4984،لصالب الجامعة   ) اعجاد : كساؿ الفميت

 University Students of طالب الجامعة ذوي االضظخابات الديكهسهماتية :   -4
psychosomatic disorders        

 ،معة الحيغ يعانػف مغ االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغىع مجسػعة شالب الجاك 
( عاـ مسغ تع تذخيريع باالضصخابات 42-81)      مست تتخاكح أعسارىع ما بيغ 

 ال يعانػف مغ أية أمخاض جدجية مدمشة .ك الديكػسػماتية 
 يشبغي عميشا في ىحا الجدء أف نعخض لتعخيف االضصخابات الديكػسػماتية كالتالي :ك 
بأنيا "   Psychosomatic Disordersتعخؼ اإلضصخابات الديكػسػماتية          

التي يحجث بيا تمف في جدء مغ أجداء الجدع ك االضصخابات الجدسية السألػفة لألشباء 
نطخا" إلضصخاب ك مغ أعزائو نتيجة اضصخابات انفعالية مدمشة      ػ خمل في كضيفة عزك أ

الج الصػيل كحجه في شفائيا شفاء تاما" إلستسخار الزغط التي ال يفمح العك حياة السخيس 
 (   81، 8992 ،الشيلػ عجـ عالج أسبابو إلى جانب العالج الجدسي " ) محسػد ابك االنفعالي 
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كسا  ،تتبشى الباحثة ىحا التعخيف حيث يتساشى مع األداه السدتخجمة في الجراسة الحاليةك    
صالب مقياس جػدة الحياة لػ ىك لسدتخجـ في الجراسة تػضحيا الجرجة السختفعة عمى السقياس ا

 ( . 4984 ،الفميت الجامعة . ) إعجاد /  كساؿ
 *حجود البحث :

تع اجخاء ىحا البحث عمى عيشة  الحجود السكانية :-أ  تقع حجود البحث الحالي في اآلتي :
خددكف مغ شالب الجامعة مغ الجشديغ مغ السرابيغ باالضصخابات الديكػسػماتية مسغ يت

 السخاكد الصبية  بسحافطة القاىخة .   ك عمى العيادات 
تع تصبيق األدكات السدتخجمة في البحث خالؿ الفتخة الدمشية مغ الحجود الدمشية : -ب

 . 4981/ 8/ 42إلى  42/2/4981
شالبات الجامعة ك ( مغ شالب 42تتحجد الجراسةبالعيشة السكػنة مغ مغ )حجود العيشة : -ج

 ،(84تالي : مجسػعة تجخيبية )لػعتيغ كاست الديكػسػماتية ككمقدسيغ لسجذكي االضصخابا
 ( عاـ .42-81تخاكحت أعسارىع مغ ) ،(84مجسػعة ضابصة  )

ىي : قائسة كػرنل ك تتحجد الجراسة الحالية باألدكات السدتخجمة حجود األدوات :  -د
 ،الشيلػ ػد أبتعخيب محس– 8911ألبخت،ك لألعخاض الديكػسػماتية ) إعجاد/ بخكدماف 

 ،مرصفى فيسي , دمحم غالي مقياس تايمػر لمقمق الرخيح . ) تخجسة / ك( . 8991
(  4984 ،الفميت لصالب الجامعة . ) إعجاد /  كساؿ مقياس جػدة الحياةك .  ( 8999

تحديغ جػدة الحياة ك بخنامج ارشادي عقالني انفعالي لخفس أعخاض القمق ك .         
   ) اعجاد الباحثة  ( .

 اإلطار الهظري :
 يتزسن اإلطار الشظخي لمبحث أربعة محاور أساسية كالتالي : 

 السشطػر السعخفي لمقمق  .السحهر األول : 
 الشطخيات السفدخة ليا .ك مطاىخىا ك أبعادىا ك جػدة الحياة السحهر الثاني : 
 االرشاد العقالني االنفعالي  .السحهر الثالث : 
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 مق من السشظهر السعخفى : الق  :*أوال" السحهر األول
 ( أفEllisأليذ  – Beck يظب –Kellyيخى ركاد السشطػر السعخفى مثل )كيمى

اضصخاب انفعالى يختبط باضصخاب التكػيغ السعخفي لمفخد الحي يذسل ػ ى Anxiety   القمق
تخيالتو ( كسا أف ىحا االضصخاب االنفعالى يدتسخ باستسخار  -تفديخاتو -أفكاره -)إدراكاتو 

 . تبشي الفخد ألفكار كمعارؼ معيشة
" القمق  بأنو انفعاؿ يطيخ مع تشذيط الخػؼ الحى يعتبخ   Beckكيفدخ " بيظ 
ىحه السخاكؼ معقػلة لجى السخيس الحى ك كتبج ،تقجيخ لخصخ محتسلك تفكيخا معبخا عغ تقػيع أ

 تدػد تفكيخه مػضػعات الخصخ كالتى قج تعبخ عغ نفديا فيسا يمى: 
 فكيخ السترل بالخصخ .تكخار الت* 
 انخفاض القجرة عمى التسعغ .* 
 التفكيخ غيخ الستعقل فى األفكار السخيفة كعجـ تقػيسيا بسػضػعية .* 
مػقف قج يجرؾ عمى أنو ك تعسيع السثيخات السحجثة لمقمق إلى الحج الحى يجعل أى مثيخ أ*

تػقف انتباه ك ثبت أمفيـػ الخصخ كيدبب تك أنو مختبط بترػر أك ميجد فانتباه السخيس يبج
القجرة عمى أف يشقل سترمة بالخصخ فإنو يفقج كثيخا مغ السثيخات الك أ ،السخيس عمى السفاىيع

مفيـػ الخصخ مبالغ ك ضػع أفسػ  ،إلى مثيخات أخخى خارجيةك فكخة إلى عسميات أخخى داخمية أ
 ر الحقيقية .السيل إلى تيػيل السآسى كاألخصار االفتخاضية كجعميا مداكية لألخصا فيو مع  

                     (481:  8999 ،) باتخسػف    
إلى كجػد بعس الستغيخات   ,Beck & Emery )   1985كقج أشار " بيظ كإمخى " )     

حيث يختبط القمق بسبالغة الفخد فى تقجيخ  ،السعخفية التى تديع فى حجكث كاستسخار القمق
فخد بعجـ القجرة عمى مػاجية تمظ األخصار مسا كيذعخ ال ،األخصار الكامشة فى مػقف معيغ

          كىحا يجعل الفخد فى حالة قمق مدتسخ . ،يجعمو يذعخ بتػجذ كتػقع مدتسخ لمذخ
                       (Greenberg , 1989 , pp : 25–26) 

 ،عمى أف االضصخاب االنفعالى يشذأ مغ التػقعات الالمعقػلة Kelleyكسا يؤكج كيمى    
تذػيو فى ك كبرفة عامة عشجما يكػف ىشاؾ تحخيف أ ،كالتشبؤات الخاشئة عغ األحجاث

 .                              فى فمدفتوك مزسػف أىجاؼ كتػقعات الفخد الذخرية أ
  ( 488 – 482:  8992 ،)لػيذ مميكة 
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التي ك  أف خبخات الصفػلة السؤلسة (   (Clark  et al.,1989 كسا أشار كالرؾ كآخخكف 
 التيجيج تجعل الفخد يكػف صيغة سمبية إجسالية عغ الحات ك تتدع بالذعػر بعجـ األمغ 

Negative  self - Schema  تطيخ في تخكيد الفخد انتقائيا كتخيمو , كتخديجه لألفكار
سخ بيا في اتجاه التيجيج, مسا يجعمو يحخؼ كل الخبخات التي يك التي تتزسغ تػقعا لمسخاشخ 

 (8991)عساد دمحم إبخاىيع,    دتسخ التػقع الس
أف السرابيغ بالقمق عادة ما  (Williams et al.,1997)آخخكف ك كيحكخ كلياـ 

يسخكف بسخاشخ مدتسخة يكػنػف ك يكػف لجييع ترػر عغ أنفديع بأنيع في حالة خصخ دائع 
ػف مبخرات في حالة مغ االستغخاؽ كانذغاؿ الباؿ الجائع بأسباب فدعيع كقمقيع الدائج كقج يتبش

لى كذلظ دقيقة كخاشئة كقج تديج مغ اضصخابيع االنفعا خلكشيا غيك مخاكفيع ك تفديخات لقمقيع ك 
 .   أحجاثك اىتساـ الفخد بذكل مبالغ فيو بكل ما يػاجيو مغ مػاقف -8    -مغ خالؿ اآلتي:

  شجة كقع األحجاث الزاغصة عمى الػضائف اإلدراكية لمفخد-4 
 الزاغصة ك السػاقف السؤلسة ك اث كخ األحجزيادة ميل الفخد لتح-2 

Williams et al.,1997,PP :7-8)    ) 
أف االنفعاالت غيخ السالئسة مثل  Ellisكبذكل أكثخ تفريال يحكخ "  ألبخت اليذ 

مسا يؤدى إلى إعاقة التجخل فى  ،القمق إنسا تقـػ عمى أساس مغ األفكار غيخ السشصقية
 .( 894: 8991 ،) محخكس الذشاكى  الدمػؾ الػاقعى

أف األشخاص السرابيغ بالقمق يتبشػف  أفكار  Ellis(  8988كيػضح اليذ ) 
مغ العقالنية كالسشصق كىحه األفكار ىى التى تدبب ليع مذاعخ القمق حيث تتزسغ ىحه ػ تخم

كخغبة الفخد فى أف يكػف  ،األفكار تسدظ الفخد  بأىجاؼ غيخ كاقعية تتدع بالكساؿ كالسثالية
كالسيل إلى  كأف يكػف كامال فيسا يشجد ،كأف يرل دائسا لحمػؿ مثالية ،غ كل الشاسمحبػبا م

مغ  –تخديجه لبعس الجسل مثل ) مغ الفطيع أف أفذل في شيء ما ك كػرثة الشتائج 
    .                يشبغي ( -البج   -السفخكض أف 
    (Davison  & Neale , 1994 , p : 170 )  

أف الذعػر بعجـ القجرة عمى الديصخة يعج  Mandber( 8981كيذيخ مشجبخ )
رئيدية  تسيد القمق لجى العجيج مغ التػجيات الشطخية السفدخة لو حيث تخى ك خاصية مخكدية أ

مجرسة التحميل الشفدي أف القمق يطيخ كشتيجة ألف األنا ميجد بفقج الديصخة عمى رغبات 
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ا يػاجو الفخد مػاقف مؤلسة تفػؽ قجرتو عمى كسا تطيخ نطخية التعمع أف القمق يحجث حيشسػ الي
 ,Abramson العجد السكتدب )أبخامدػف  كأخخكف كحلظ يخى أصحاب نطخية ك السػاجية , 

et al.,1978    أف الفخد يذعخ بالقمق كالبؤس حيشسا يعتقج في عجـ قجرتو عمى التحكع في )
كسيتع تشاكؿ أسذ  (Davison&Neal., 1994, P: 147)نتائج األحجاث التي تػاجيو.   

تفريال فى الفرل الخاص  االنفعالى كدكره فى عالج القمق بذكل أكثخ –العالج العقالنى 
 بالعالجات السعخفية لمقمق كاالكتئاب.

نسػذجيسا  لمقمق,    (Beck&Emery,1988)كقج قجـ كل مغ بيظ كامخي 
السسيد لمقمق, حيث  العخض األساسيػ الذخ ىك كيعتبخاف في ىحا الشسػذج أف تػقع السخاشخ أ

تقجيخه لمخصخ الكامغ في السػقف, ك يتػقف القمق برفة أساسية عمى كيفية إدراؾ الفخد 
فالتذػيو السعخفي في اتجاه التػقع السدتسخ لمخصخ الكامغ في السػقف , يجعل الفخد في حالة 

) جيو مسا يجعمو في حالة قمق مدتسخ تػقع لمذخ في كل ما يػاك تػجذ مدتسخ 
 .( 842: 8999ف باتخسػ 

يتعخؼ ك كألف التفكيخ يحجد االنفعاؿ فبسجخد أف يفحز العسيل خػاشخه الدمبية التمقائية  
يو مغ أفكار لو ذات معشى ,أي انو يجرؾ العالقة بيغ ما لجك عمييا فإف أعخاض االكتئاب تبج

  .( 822-829: 8992) مسجكحة سالمة, ما يعانيو مغ قمقك 
 :الشظخيات السفدخة لها و مظاهخها و أبعادها و ة السحهر الثاني : جهدة الحيا

يتزسغ الذعػر ك يشجرج مفيـػ جػدة الحياة تحت مطمة عمع الشفذ االيجابي      
الجػانب الجدجية ك جػانب الحياة السختمفة سػاء الجػانب االجتساعية اػ االيجابي نح

 السريخ .الذعػر بالقيسة  كتقخيخ ك ككحلظ العالقة الدكاجية اكالجػانب الشفدية 
كيعشي مرصمح جػدة الحياة كفقا لتعخيف جسعية عمع الشفذ االمخيكية " السجى الحي يرل 

يدتمـد بمػغ نػعية جيجة لمحياة تحقق عجة أمػر مغ ك  ،إليو الفخد في تحقيق الخضا عغ الحياة
 ،االرتباط بعالقات شخريةك  ،الجدسيةك السادية ك المياقة الػججانية ك أىسيا : جػدة السعيذة أ

السذاركة في السجتسع ك   ،تحجيجىا ذاتيا"ك عسل االختيارات ك اتخاذ القخارات ك مسارسة الحقػؽ ك 
 ( . 441: 4991 ،مغ خالؿ : ىشاء شػيخ(  برػرة فعالة

( تعخيفا لسفيـػ WHO)كضعت مشطسة الرحة العالسية      أبعاد جهدة الحياة ومظاهخها:
قيع السجتسع الحي ك لسعيذي في سياؽ أنطسة جػدة الحياة بإعتباره: ادراؾ الفخد لػضعو ا
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مدتػيات اىتسامو . كسا حجدت مشطسة ك تػقعاتو ك عالقة ىحا االدراؾ بأىجافو ك يعير فيو 
 الرحة العالسية ستة أبعاد لجػدة الحياة ىي : 

 مدتػى االستقالؿ      -2الرحةالجدسية         -4الرحة الشفدية     -8
 الخكحية .ك السعتقجات الجيشية  -1العالقة بالبيئة      -1     العالقات االجتساعية .    -2

( إلى خسدة مطاىخ رئيدية لجػدة الحياة 42 -82: 4991 )حدغ عبج السعصي  كسا يذيخ
 كسا يمي : 

يػفخىا  تذيخ إلى الخجمات التي ك التعبيخ عغ حدغ الحاؿ ك السػضػعية ك العػامل السادية -8
ػافقيا مع ثقافة مجى تك الرحية ك التعميسية ك جية الدك ك االجتساعية حالة الفخد ك السجتسع ألفخاده 

 السجتسع .
تذيخ إلى أف جػدة الحياة تختبط بسجى اشباع الفخد ك الخضا عغ الحياة ك اشباع الحاجات  -4

 ،السدكغ ك الرحة ك تػقعاتو سػاء التي تختبط ببقاء حياتو كالصعاـ ك لحاجاتو  كرغباتو 
  القػة .ك الحب ك نتساء االجتساعية كالحاجة لالك أ

يذيخ إلى استخجاـ ك احداسو بسعشى الحياة : ك الستزسشات الحياتية ك ادراؾ الفخد القػى -2
استغالؿ الػقت ك القجرة عمى التخصيط ك انذتصو االبتكارية الكامشة داخمو ك شاقاتو ك الفخد لقجراتو 

 في السجتسع . سيتولظ شعػر الفخد بقيستو كمجى أىكحك ،مغ أجل تشسية عالقاتو االجتساعية
يذيخ إلى اىتساـ الفخد برحتو ك احداس الفخد بالدعادة ك البشاء البيػلػجي ك الرحة -2

أما االحداس بالدعادة فيذيخ إلى   ،اداء خاليا الجدع بػضائفيا بذكل صحيحك الجدسية 
 تقجيخه الحاتي ليا .ك شعػر الفخد بالخضا كالبيجة كالمحة االستستاع بالحياة 

احداس بسعشى الحياة مغ خالؿ ك تذيخ إلى احداس الفخد بػجػده ك اة الػجػدية جػدة الحي-1
الجػانب الخكحية ك القيع ك ما يدتصيع أف يحرل عميو الفخد مغ معمػمات مختبصو بالسعاييخ 

 .التي يتحقق مغ خالليا كجػده ك الجيشية التي يؤمغ بيا ك 
 الشظخيات السفدخة لجهدة الحياة :

 ة لسفيـػ جػدة الحياة كسشعخض لبعزيا كسا يمي: تعجدت الشطخيات السفدخ 
 أوال" : الشظخية السعخفية :

-يقـػ جػىخ الشطخية السعخفية في تفديخ جػدة  الحياة عمى قاعجتيغ أساسيتيغ ىسا : أك 
 السختمفة . ة عمى كيفية إدراكو لجػانب الحياةتتػقف درجة شعػر الفخد بجػدة الحيا
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فإف العػامل الحاتية  ،اد في اإلدراؾ لجػانب الحياه السختمفةكشتيجة لإلختالؼ بيغ األفخ  -ب
الخرائز الذخرية ىي األقػى أثخا" في درجة ك الحاجات ك السيػؿ ك الخغبات ك كاألىػاء 

 شعػرىع بجػدة الحياه بالسقارنة بالعػامل السػضػعية .
يتػقف عمى الحي أكضح أف الذعػر بجػدة الحياة ك مغ الشطخيات السعخفية نطخية الكتغ ك    

 ذلظ مغ خالؿ كل مغ : ك شبيعة البيئة 
البيئة ك يقرج بو أف ادراؾ الفخد لجػدة الحياة يتأثخ بصبيعة السكاف ك الطخؼ السكاني  -8

 عجـ رضاه عغ البيئة التي يعير فييا .ك السحيصة بو كخضا الفخد أ
سا تقجـ بو العسخ الطخؼ الدماني : كيقرج بو أف درجة إدراؾ الفخد لجػدة الحياة يتأثخ فكم-4

 أكثخ شعػرا" بجػدة الحياة .ك كمسا كاف أكثخ شعػرا" بالديصخة عمى ضخكؼ حياتو 
 ثانيا" : الشظخية االندانية :

أف ك البج  Self Conceptيخى السشطػر االنداني مفيـػ جػدة الحياة يختبط بسفيـػ الحات ك 
التفاعل الستبادؿ بيشيسا يختبط بعشرخيغ أساسييغ حيث يتأثخ الذعػر بجػدة الحياة عمى 

 : كىسا
 اتخاذ قخاراتو بشفدو ك حل مذكالتو ك كجػد كائغ حي مالئع أي قادر عمى فيع ذاتو -8
حل مذكالتو  ك يء لمفخد الطخكؼ السالئسة لتشسية ذاتو يمشاسبة تيك كجػد بيئة جيجة -4
 تحقيق أفزل ك اتخاذ قخاراتو ك 

 االرتقاء في الحياة .ك مدتػى لو لمتصػر 
 ا" الشظخية التكاممية :ثالث

يحىب السشطػر التكاممي إلى أف مفيـػ جػدة الحياة يجسع بيغ عجدا" مغ السفاىيع مثل ك 
 ،الرحة الشفديةك  ،الحياة الػاقعيةك  ،البشاء البيػلػجيك  ،معشى الحياة ك  ،مفيـػ الدعادة

 ة الحياة .ذلظ في إشار نطخي تكاممي لتفديخ جػدك اشباع الحاجات ك  ،االنجماج االجتساعيك 
مغ خالؿ مشطػره التكاممي شخحا" تكامميا"  ) Anderson, 2003لقج شخح أنجرسػف )ك   

لسفيـػ جػدة الحياة حيث أشار إلى أف إدراؾ الفخد لجػدة الحياة يتحجد بسؤشخيغ داليغ عمى 
 جػدة الحياة ىي :  

أف يدعى ك  ،شعػر الفخد بالخضا مغ خالؿ كضعو ألىجاؼ كاقعية قادر عمى تحقيقيا -8
 لتغييخ ما حػلو ليتالئع مع أىجافو .
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عالقات ك  ،عالقات اجتساعية مدتقخةك  ،شاقاتو في أنذصة إبجاعيةك استغالؿ الفخد لقجراتو  -4
 أسخية تبث فيو االحداس بالحياة .

   Rational Emotive Counslingاالنفعالى : –ثالثا" : االرشاد العقالنى 
بأنو : نطخية فى الذخرية كأسمػب  Ellisاالنفعالى الليذ يعخؼ االرشاد العقالني       

فى العالج الشفذ . كيقـػ ىحا األسمػب العالجى عمى األساس القائل بأنو األحجاث الشذصة 
ال تدبب العػاقب االنفعالية كلكغ نطاـ العتقادات الفخد غيخ العقالنية ىى السدببة لحلظ 

اشئة العشاصخ الفعالية فى إحجاث السخض الشفدى        حيث تذكل ىحه السعتقجات الالعقالنية الخ
( Nielsen et al. , 2000 )                       

االنفعالى عمى أىسية العالقة  –مغ خالؿ نطخيتو فى العالج العقالنى  Ellisكيخكد إليذ 
إلى بيغ تفكيخ الفخد كانفعالو كسمػكو كأف تبشى الفخد ألفكار العقالنية سػؼ يؤدى بو 

                                   االضصخاب االنفعالي.   
أف مغ أىع األفكار الخئيدية التى يقـػ عمييا   (Dolliver,1977,P:57)كيحكخ دكليفخ

ألف الحقيقة  ،االنفعالى ىى: ماال تدتصيع تغيخه يجب عميظ أف تتقبمو –السشيج العقالنى 
كقمقا كبيخا؛ كمؤدى ذلظ أف الفخد إذا ما كاجو مػقفا  غيخ السقبػلة مغ الفخد تدبب لو إزعاجا

تغيخه ؛ كأصخ عمى الكفاح لحمو كتغييخه ؛ فانو لغ يشجح إال فى تقػيو ك ال يدتصيع حمو أ
شعػره بالتػتخ كالزغط الشفدى كزيادة الذعػر الحى يدبب لو اندعاجا أكثخ مغ السػقف 

     ط.الزاغ
فاعمية فى التجخل ك شيج العقالنى االنفعالى يعتبخ ذ( أف الس Ellis 8919كيخى اليذ )    

فى األزمات حيث أف ىحا األسمػب يرل مباشخة إلى الفمدفات األساسية التي تقػد األفخاد 
 . (8998 ،إلى الخعب كالفدع .  )سامى دمحم مػسى

( مغ خالؿ ىحه الشطخية أف نطاـ الفخد كتفديخه لألحجاث 8992)  Ellisاليذ يحكخ ك    
يسخ بيا ىى السدئػلة عغ السذاعخ اليازمة لمحات كالسدببة الضصخابو االنفعالى كليذ  التى

األحجاث ذاتيا . كاف العػاقب االنفعالية كالدمػكية ال تدببيا أحجاث مشذصة كلكغ تدببيا نطع 
عقائجية معخفية كسيصة كىحه العػاقب االنفعالية ىى التى تجفع الفخد لصمب السداعجة 

 ( (Nielsen et al., 2000. P : 21 العالجية.
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األفكار الالعقالنية التى  تذيع بيغ الشاس كتتحكع فى أف أف بعس   Ellisكيخى إليذ      
كيتحجثػف بيا إلى ذكاتيع حجيثا داخميًا كيعج ذلظ أساس  ،تفكيخىع حيث يمقشػنيا ألنفديع دائساً 

 Shouldsىيئة )اليشبغيات( التفكيخ عشجىع كعادة ما تتذكل ىحه القزايا كاألفكار عمى 
كعشجما ال يكػف سمػؾ  (Nielsen, et al., 2000)كالسفخكضات   Musts)اليجبيات( ك

ما يحجث عادة( فإف الفخد يذعخ بالعجد كنقز الثقة، ػ الفخد عمى ىحا السدتػى السثالى )كى
عخاض بل كالحنب كالقيخ كالػحجة كالجكنية كغيخىا مغ السذاعخ التى تسثل تخبة خربو لأل

كيسكغ أف يربح عمى العكذ مغ ذلظ  ،( 242:  8999 ،العرابية . )عالء الجيغ كفافى
 ،ىحه األنػاع مغ التفكيخ غيخ السشصقىك تسامًا إذا استصاع التخمز مغ ىحه األفكار الخخافية أ

اضصخابو مجة أف يدتسخ ك كلغ يكػف مغ الديل أف يقع فخيدة سيمة لالضصخاب االنفعالى أ
 .( 812:  8999)باتخسػف   خض حجكثوشػيمة عمى ف

أنو إذا استسخ الفخد فى التسدظ بيحه األفكار الالعقالنية فقج يؤدى ىحا  Ellisكيخى اليذ    
حيث يعتقج الفخد بأف  ،إلى الذعػر الجائع بالشقز كعجـ الكفاية كالخػؼ السدتسخ مغ الفذل

 Ellisجث لو كيؤكج إليذ ىشاؾ أمػرا خصيخة تثيخ الخػؼ كتبعث عمى االندعاج سػؼ تح
شعػره السدتسخ بالتيجيج الشفدي كالجدسي ك  أف تػقع الفخد لمكػارث كالسخاشخعمى 

فالقمق يختبط أساسا بالسبالغة   (Ellis,1990)العخض الخئيذ لعراب القمق.ػ ى كاالجتساعى
ناتو في تقجيخ األخصار الكامشة في السػاقف السحتسمة في السدتقبل مسا يجعمو يذظ في إمكا

مثل ىحه األفكار التي تتدع ك عمى مػاجيتو تمظ األخصار كيجعمو في حالة قمق مدتسخ, 
بالتػقع السدتسخ لمذخ كالخصخ كالتي تسيد محتػى التكػيغ السعخفي لمذخز الحي يعاني مغ 

تذػه كل ما يخد لمفخد في اتجاه التػقع السدتسخ ك بؤرة تحخؼ ك تعسل كريغة سمبية أالقمق 
عمو في حالة تػجذ دائع , كمبالغًا في تقجيخ األخصار كفي نفذ الػقت يقمل لمخصخ مسا يج

لمسػاقف التي يسخ بيا حيث ك مغ قجرتو عمى مػاجية األخصار مسا يشعكذ عمى نطختو لحاتو 
يذعخ أف مدتقبمو محفػؼ  يخكد كيتحكخ السػاقف السثيخة لمقمق لو كلحاضخه كلسدتقبمو حيث

 . (8991)عساد إبخاىيع , بالسخاشخ
إلى أف العالج  (Dryden & Digiuseppe ,1990,p:10)   جيػسب دك  كيذيخ دريجف   

االنفعالى يؤكج عمى أنو باإلمكاف تغييخ التفكيخ غيخ العقالنى كالسعتقجات  –العقالنى 
 الالعقالنية، خرػصا إذا أدخمشا فى ذكاتشا ثالثة نقاط أساسية : 
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لسشذصة كالخبخات ىى التى تدبب سمػكياتشا كانفعاالتشا ( أف نطع معتقجاتشا تجاه األحجاث ا8)
 .  السزصخبة

 ( أف االحتفاظ كتكخار األفكار كالسعتقجات الخاشئة يدبب اإلحباط كاالضصخاب . 4)
( يسكغ تغييخ كمالحطة االضصخاب مغ خالؿ العسل الجاد كمشاقذة معتقجاتشا الالعقالنية 2)

االنفعالى يجب أف يتزسغ  –الرشاد العقالنى عمى أف ا Ellisكيؤكج أليذ رىا . كآثا
إعادة تخبية كضخكرة التحاكر مع العسيل بكل الزخكب السشصقية مغ الحػار لكى نبيغ 
لو الجانب الخاشئ فى تفكيخه مع دفعو مباشخة إلى استشتاج الصخؽ الرحيحة لمتفكيخ 

 كتصبيقيا.
 االنفعالى : –أهجاف االرشاد العقالنى 

بيغ نػعيغ مغ السشاىج العالجية مغ حيث أىجافيا التى يخمياف إلى  Ellisيسيد إليذ 
 تحقيقيا:
نفذ السشيج الدمػكى السعخفى ػ كى ،االنفعالى الدمػكى العاـ –السشيج العقالنى ػ : ىاألول 

 الحى ييجؼ إلى تعميع األفخاد الدمػكيات العقالنية السالئسة.
ى الستسيد كييجؼ إلى: ما ييجؼ إليو الشػع االنفعالى الدمػك –السشيج العقالنى ػ : ىالثانى 

األكؿ باإلضافة إلى تعميع األفخاد دحس أفكارىع الالعقالنية كسمػكياتيع اليازمة 
لمحات كتعميسيع استخجاـ الصخؽ السعخفية االنفعالية العقالنية كصخؽ مداعجة لمحات. 

مداعجة ػ االنفعالى ى –كيػضح "إليذ" أف اليجؼ األساسى مغ السجخل العقالنى 
األفخاد عمى تحجيج أفكارىع الالعقالنية السدببة الضصخابيع االنفعالى كانفعاالتيع 
غيخ السالئسة، ثع بياف ال عقالنية ىحه األفكار كتحجيجىا كدحزيا ثع استبجاليا 

كيتحقق ىحا مغ خالؿ استخجاـ كل ما  ،بأخخى باعثة عمى التػافق كالذعػر السالئع
خ فى عقػليع كأفكارىع لتحقيق الدعادة كالخضى عغ يداعج الشاس عمى التغيي

 ( .al., 2000)  et Nielsen الحياة.
االنفعالى ييجؼ إلى التقميل  –( أف االسمػب العقالنى 8911كسا تحكخ مسجكحة سالمة  )

إذ  ،( لـػ الطخكؼك أ لـػ الحات( كالتقميل مغ الكخاىية كالغزب )أى لـػ اآلخخيغك مغ القمق )أ
كذلظ مغ خالؿ التحميل السشصقى  ،شخيقة تداعجه عمى خفس القمق كالكخاىية يييئ لمعسيل

 كيشصػى ىحا اليجؼ ضسشًا عمى اآلتى : ،لسذكالتو
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 االستقالؿ كالسدئػلية .-4االىتساـ بالحات كاالعتخاؼ بحقػؽ اآلخخيغ .   -8
 قبػؿ الحات .-2التدامح مع أخصاء البذخ .                  -2
 التفكيخ العمسى السشصقى    -1         ؿ التغييخ.            السخكنة كقبػ -1  

 (29-29: 8911 ،)مسجكحة سالمة
االنفعالى يشبغى  –أىجاؼ االرشاد العقالنى ( أنو لكى تتحقق 8998) Ellisكيخى "إليذ" 

تعميع العسيل ُشخقًا لسخاقبة نفدو كمالحطتيا كتقجيخىا كالتأكيج لشفدو عمى أف تحدغ حالتو 
أف ىشاؾ ىجفًا آخخ ىامًا كلكغ عمى السجى الصػيل  Ellisكسا أكضح  ،يدتسخ سػؼ

 ,Ellis)مداعجة العسيل كى يربح مشخخشًا فى نذاشات تدتغخؽ كقتو كمذاعخه. ػ كى
1997, P: 161) 

 العسيل في االرشاد العقالني االنفعالي :و *العالقة بين السخشج 
أف مغ أىع أصػؿ تكػيغ العالقة  إلى (Druden& Digiuseppe, 1990)يذيخ كل مغ 

العسيل مغ ك االرشادية بيغ السخشج العقالنى كبيغ العسيل كجػب التدميع بأف السخيس أ
التشازؿ ك أ ،التعخؼ عميياك السشصقى أف تكػف لجيو صعػبات فى التعبيخ عغ تمظ السعتقجات أ

 –بػصفو بذخًا  -لجكتجبخىا كما إلى ذلظ ككجػب التدميع أيزًا بأف السعا ،مػاجيتياك عشيا أ
 ،محاكلة إخفائياك أ ،قج تكػف لجيو صعػبات فى البػح بسا لجيو مغ معتقجات غيخ الئقة

كمع التدميع بحلظ فعميشا مػاجية تمظ الرعػبات لجى ،العسيلك أنو يخذى السخيس أك إنكارىا أك أ
  الصخفيغ حتى تدتقيع العالقة العالجية. 

ى أف العالقة العسيقة بيغ السخشج الشفدى كالعسيل ليدت االنفعال –كيخى السعالج العقالنى     
كإنسا يخى أنو مغ السيع أف يكػف ىشاؾ تجاكب  ،كاؼ إلحجاث التغيخك شخشًا ضخكريًا أ

Rapport  بيغ السخشج كالعسيل كأف يقبل السخشج العسيل كسا يحتخمو رغع أنو قج يشتقجه كسا
شج عسيمو كإنداف غيخ معرـػ مغ يمفت نطخه إلى نقاط الزعف فى سمػكو كيقبل السخ 

كحلظ  ،الخصأ ُتغتفخ لو أخصائو دكف أف يكػف ىشاؾ بالزخكرة عالقة دؼء شخرية بيشيسا
كسا يسكغ أف يدتخجـ معو أساليب  ،لمسخشج أف يشاقر عسيمو مشاقذات تيجؼ إلى تعميسو

:  8911 ،ة)مسجكحة سالمسياـ التى يشبغى لو أف يؤدييا. تعجيل الدمػؾ كسا يكمفو ببعس ال
29) . 
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التفكيخ غيخ العقالنى كغيخ ػ كتتزسغ تمظ العالقة أف يتجو السخشج بالتجريج كبحخص نح
 Here andالسشصقى لمعسيل كباألخز لألفكار كالسذاعخ كاالنفعاالت كالدمػؾ "ىشا كاآلف" 

Now  لدتار أى التخكيد عمى ىحا التخابط بيغ الشػاحى السعخفية كاالنفعالية كالدمػكية.)عبج ا
               . (Nielsen et al., 2000, P: 24 -284:  8999عبج هللا عدكخ،  ،إبخاىيع

فى المحطة  Focal" أسمػب الحػار السخكد عمى عسيل "محػرى" Ellisكيدتخجـ "إليذ  
دقيقة بالزبط لكل عسيل( كقج يػجو أعزاء الجساعة رسائل مباشخة ليحا  29السعيشة )

عغ االعتقادات الالعقالنية كمشاقزتيا كلتػجيو التعميسات إليو العسيل كذلظ لمكذف 
لالستسخار فى ذلظ إلى أف يحجث التغيخ كبعج فتخة مشعًا لمخجػع إلى عادات التفكيخ القجيسة 

فيبجأ العسيل السحػرى عادة بتقجيع مػاقف  (ABC)كتتبع السشاقذة الجساعية عادة نسػذج 
عػاقػب انفعالية كأحيانًا قج تذسل عبارة  (C)كشذصة( أ)خبخات م (A)يسكغ ترشيفيا إما فى 

فى مذكمة معيشة كيذجع السعالج عمى تػجيو األسئمة كعمى السشاقذة  (C,A)كاحجة كاًل مغ 
الحى يجج صعػبة فى التعبيخ عغ خبخاتو ػ ذلظ بقرج التػضيح كمداعجة العز (C,A)ؿحػ 

تجريجيًا كيتحجد دكر ىحه األفكار فى  االنفعالية كمغ ثع فإف أفكار العسيل عغ السػقف تتزح
شعػر العسيل باالضصخاب. كمغ األفزل فى حاالت معيشة الجسع بيغ الجشديغ فى الجساعة 

:  8992 ،ةلسيارات االجتساعية.  ) لػيذ مميكبقرج التجريب عمى معالجة القرػر فى ا
489-484) . 

جهدة الحياة  لحوي فعالية االرشاد العقالني االنفعالي في خفض القمق وتحدين 
 االضظخابات الديكهسهماتية :

تتسيد االتجاىات الحجيثة في دراسة عالقة الجدع بالعقل بتدايج اىتساـ الباحثيغ بجكر  
مسا ال شظ فيو أف ك التػتخ في االصابة باألمخاض الشفذ جدسية  ك العػامل الشفدية كالقمق 

تخجع لذعػر الفخد  بسذاعخ انفعالية  مغ أكثخ األسباب األساسية كراء االضصخابات الجدسية
ما يختبط بو مغ قرػر في فاعمية الفخد ك فقجاف الذعػر بجػدة الحياة ك مؤلسة كالذعػر بالقمق 

عمى  Donavan (  1998التخقي حيث أكج دكنفاف ) ك مسا يفقجه السيارات االيجابية لمتقجـ 
اليػمية ك األنذصة االجتساعية أف جػدة الحياة تتزسغ الػضائف الجدسية الستسثمة في انجاز 

( كيدداد األمخ   2219-2211 ،4982 ،الخضا عغ الحياة بذكل عاـ ) تامخ الخاجحيك 
عالسو ك صعػبة كمسا كاف الفخد في مخحمة عسخية صغيخة حيث تقل قجرتو عمى فيع ذاتو 
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سشعو تك تعصل شاقاتو ك  ،استعجاداتو مسا يعيقو عغ تحقيق أىجافوك اكتذاؼ امكاناتو ك ككاقعو 
يشعجـ شعػره بجػدة الحياة كرضاه ك مغ تػضيف إمكاناتو كتقمل مغ مدتػى انجازه األكاديسي 

 الجدسية .ك مسا قج يؤثخ سمبيا" عمى صحتو الشفدية  ،عشيا
السعارؼ في احجاث االضصخاب االنفعالي ك قج امتج اىتساـ الباحثيغ بجكر التفكيخ ك      

و جػىخ السشطػر السعخفي مغ كجػد عالقة كثيقة بيغ كفقا" لسا يقـػ عمي الجدسي ك الدمػكي ك 
عمى رأسيع " اليذ " أف نطاـ ك حيث يؤكج ركاد ىحا التػجو    ،الدمػؾك االنفعاؿ ك السعخفة 

الفخد العقائجي كراء ما يتبجى لجيو مغ اضصخابات نفدية إذ تسثل تمظ الشطع العقائجية الػسيط 
كسا أف ىحه  ،د كبيغ االضصخابات اإلنفعاليةفي العالقة بيغ األحجاث التي يػاجييا الفخ 

معارؼ معيشة . كنطخا" لسا تتدع بو ىحه ك االضصخابات االنفعالية تدتسخ بتبشي الفخد ألفكار 
مع التخكيد االنتقائي عمى  ،التسعغك  ،افتقار لمسشصقك  ،إصخارك السعتقجات مغ إلحاح ك األفكار 

تيػيل لمسآسي ك  ،لجػانب االيجابيةتجاىل اك  ،الجػانب الدمبية في مػضػعات التفكيخ
األخصار كجعميا مداكية لألخصار الحقيقية مسا يؤدي إلى الذعػر السدتسخ بالتػتخ كالقمق ك 
الجراسي ك االجتساعي ك حيث تشاقس تمظ السذاعخ السؤلسة حالة التػافق الشفدي  ،اإلحباطك 
الحي يتصمبيا شعػر الفخد غيخىا مغ السحجدات ك السدتقبل ك العالع ك الذعػر بالخضا عغ الحات ك 

التي يعبخ عشيا لجى البعس مغ خالؿ تمف بعس أعزاء الجدع كاالصابة ك بجػدة الحياة 
انخفاض مدتػى جػدة الحياة ك مغ ثع فإف السعاناه مغ القمق ك  ،باالضصخابات الديكػسػماتية

أف  كسا ،نػعيتوك ما يشتج عشو مغ اضصخابات سيكػسػماتية يسكغ اف يعكذ ندق التفكيخ ك 
صحة نفدية ك ندق التفكيخ كالشطاـ العقائجي لمفخد يحجداف مقجار ما يتستع بو الفخد مغ تكيف 

لحلظ فإف اليجؼ األساسي مغ االرشاد العقالني   ،التي تعج جػدة الحياة مغ أىع مطاىخىاك 
مداعجة السدتخشج عمى التعخؼ عمى أفكاره غيخ ػ ى Ellis“ االنفعالي كسا حجد اليذ  "

تجريبو عمى ك جدسي ك اضصخاب نفدي ك بجكرىا في احجاث ما يعاني مغ قمق ك ة العقالني
التعامل مع أحجاث الحياة تكػف ك تبشي فمدفة ججيجة في التفكيخ ك تعجيميا ك تفشيجىا كدحزيا 
مغ ىشا تتزح أىسية البحث في تقري  مجى فاعمية بخنامج ارشادي ك أكثخ عقالنية.  

يغ جػدة الحياة لصالب الجامعة ذكي االضصخابات تحدك انفعالي في خفس القمق ك عقالني 
 الديكػسػماتية . 
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 الدراسات السابكة :
 تتبمػر الجراسات الدابقة ليحه الجراسة في ثالث محاكر أساسية كالتالي:

لجى عيشات  االضصخابات الديكػسػماتيةك عالقتيا بالقمق ك جػدة الحياة  أكال" : دراسات تشاكلت
 . مختمفة

 عالقتيا بستغيخات أخخى  . ك ت تشاكلت جػدة الحياة لجى شالب الجامعة ثانيا" : دراسا
 ،االنفعالي في خفس القمقك ججكى االرشاد العقالني ك ثالثا" : دراسات تشاكلت مجى فاعمية 

 .   لجى عيشات مختمفة االضصخابات الديكػسػماتية كتحديغ جػدة الحياةك 
لجى  االضظخابات الديكهسهماتيةو بالقمق  عالقتهاو ت تشاولت جهدة الحياة أوال" : دراسا

       :    عيشات مختمفة
( التي ىجفت لجراسة العػامل السختبصة بجػدة الحياة Taylor, 1999دراسة تايمػر )     

كتكػنت عيشة الجراسة مغ  ،لجى عيشة مغ األفخاد الحيغ تعخضػا الرتجاد مخض الدخشاف
كمقياس  ،سقاييذ ىي مقياس الغخض مغ الحياةقج شبق عمييع عجدا" مغ الك ( مخيزا" 82)

قائسة لتقػيع الستغيخات السختبصة بالسعشى  ك  ،مقياس التػافق الشفدي لمسخضك  ،أعخاض الزيق
ككذفت نتائج الجراسة عغ ارتباط سالب بيغ معشى كجػدة  ،مقياس االعتساد االجتساعيك 

الدمشية الستعمقة بارتجاد مخض  الفتخةك االعتساد االجتساعي ك   كل مغ اعخاض الزيق ك الحياة 
كسا أف  ،جػدة الحياةك معشى ػ الدخشاف كسا ارتبط التػافق لمسخض بالذعػر الػاضح نح

 ،دافع لمحياة بالسقارنة بالسبحػثيغ غيخ الستدكجيغك السبحػثيغ الستدكجيغ كاف لجييع غخض 
الشفدية  ك ة جػدة الحياة يتجاخل مع اآلثار الجدسيك قج أكجت نتائج الجراسة أف معشى ك 

 كاالجتساعية السختبصة بالسخض .
( التي ىجفت إلى فحز جػدة الحياة في  Margan,R, 2003مارجاف )  دراسة ك      

شالبة ك ( شالبا" 29تكػنت عيشة الجراسة مغ )ك  ،الرحة  الحاتيةك ؾ الرحي عالقتيا بالدمػ 
رساؿ عسميات اك  ،استخجـ  الباحث مقياس لقياس جػدة الحياة ك  ،مغ شالب الجامعة

تػصمت الشتائج إلى إرتفاع درجات الحكػر في الذعػر بجػدة ك  ،استقراء يتع إدارتيا ذاتيا"
 الحياة في عالقتيا بالرحة الحاتية بالسقارنة باإلناث .
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الرحة السختبصة "بعشػاف  (  Klassen  et al., 2004آخخكف ) ك  كالسغ دراسة و     
كىجفت لتقييع  . "االنتباه السرحػب بالشذاط الدائج بجػدة الحياة لجى الصالب ذكي قرػر
مغ ذكي ا" ( شالب811)        تكػنت العيشة مغ ك  ،الرحة السختبصة بالذعػر بجػدة الحياة

( مغ 81ك)  ،الحكػر( مغ 99يشقدسػف إلى ) ػ الشذاط الدائج السرحػب بشقز االنتباى
كجػد عالقة ارتباشية بيغ  ئج قج أضيخت الشتاك  ،( سشػات1) اإلناث مسغ تبمغ أعسارىع
ما يتزسشو ذلظ مغ انخفاض ك انخفاض الرحة الشفدية لمفخد ك االصابة بالشذاط الدائج 

 العدلة االجتساعيةك   رفس األقخافك تقجيخ الحات ك السيارات االجتساعية ك لمتفاعل االجتساعي 
الشذاط الدائج مسا يؤثخ عمى الذعػر بجػدة الحياة لجى الصالب ذكي  ،الدمػؾ االنجفاعيك 

     . السرحػب بشقز االنتباه
قة بيغ ( بجراسة ىجفت لمكذف عغ العال Chaudieu,2008)ككحلظ قاـ شاد      

ذلظ عمى ك مغ خالؿ تقييع افخاز الكػرتيدكؿ  االعخاض الديكػسػماتيةاضصخابات القمق ك 
عاـ كذلظ  (11-11( مغ السدشيغ مسغ تتتخاكح أعسارىع ما بيغ ) 498عيشة مكػنة مغ ) 

مغ ك مقياس لمزغػط الشفدية ك مقياس القمق، ك  ،التحميل الشفديمغ خالؿ استخجاـ مقياس 
أىع نتائج الجراسة كجػد زيادة افخاز الكػرتيدكؿ في السػاقف التي تختبط باضصخابات القمق في 

 السػاقف الزاغصة .
" األعخاض  ( بعشػافWenging,et al.,2004 أخخكف ) ً ك ككحلظ دراسة كنجيشج       

تأثيخ ذلظ عمى جػدة الحياة لجى مخضى ك عالقتيا بأساليب السػاجية ك الديكػسػماتية 
ىجفت إلى التحقق مغ العالقة بيغ االضصخابات الديكػسػماتية كأسايب ك االلتياب الكبجي  " 

مجى تأثيخ ذلظ عمى جػدة الحياة لجى عيشة مغ السرابيغ بااللتياب الكبجي ك السػاجية 
 ،مقياس أساليب السػاجيةك  ،"    كتع استخجاـ مقياس االضصخابات الديكػسػماتيةB"الػبائي 

أسايب ك قج أضيخت الشتائج كجػد ارتباط مػجب     كداؿ بيغ االضصخابات الديكػسػماتية ك 
 .   تأثيخ ذلظ سمبيا" عمى جػدة الحياةك السػاجية )غيخ الفعالة( 

ىجفت لمكذف ( بجراسة   Piko & Noemi,2006 ناكمي ) ػك كسا قاـ كل مغ بيك       
ذلظ عمى ك  ،الديكػسػماتية األعخاضك  بجػدة الحياة  كالخضا عشيا الذعػرعغ العالقة بيغ 

-82( شالبا" كشالبة مغ في السخحمة الثانػية مسغ يبمغ عسخىع ما بيغ) 121) عيشة قػاميا
ابات الديكػسػماتية أكضحت نتائج الجراسة أف التعب الجدسي كاف أكثخ االضصخ ك ( عاـ 81
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كحلظ انخفاض ك  ،االـ الطيخ الدفميةك لستكخر شيػعا" بيغ الجشديغ كالذكػى مغ الرجاع ا
كسا اشارت الشتائج  ،حجة االعخاض الشفدجدسية  كمسا زادت درجة الذعػر بالخضا عغ الحياة

لديادة حجة االعخاض الشفدجدسية عشجما تقل قجرة الصالب عمى الديصخة عمى نفدو في 
 مػاقف العشف .

( إلى التعخؼ عمى العالقة االرتباشية بيغ جػدة 4989ىجفت دراسة زيشب شقيخ ) ك       
كسا تيجؼ إلى تحجيج مدتػيات كل مغ : جػدة الحياة  ،الحياة كاضصخابات الشـػ لجى الذباب

عالكة عمى تحجيج الفخكؽ بيغ الجشديغ لجى  ،أنػاع اضصخابات الشـػ –اضصخابات الشـػ  –
( مغ 191قج أجخت الجراسة عمى عيشة مكػنة مغ )ك لذباب مغ شالب الجراسات العميا . ا

-41كتخاكح أعسارىع ما بيغ ) ،تع اختيارىا عذػائيا"ك  ،شالب الجراسات العميا مغ الجشديغ
بصارية ك  ،( 4999،استخجمت الباحثة مقياس جػدة الحياة )اعجاد الباحثةك  ،( عاـ21

مغ أىع الشتائج التي تػصمت إليو الجراسة كجػد ك  ،(4999 ،الباحثةاختبارات الشـػ ) اعجاد 
كجػد ككحلظ  ،عالقة ارتباشية سالبة دالة بيغ جػدة الحياة كالجرجة الكمية الضصخابات الشـػ

 فخكؽ في الذعػر بجػدة الحياة لرالح الحكػر مقارنة باإلناث .
 الجامعة  وعالقتها بستغيخات أخخى ثانيا" : الجراسات التي تشاولت  جهدة الحياة لجى طالب 

التي ىجفت إلى التعخؼ عمى ك   (Gheadi et al.,2010) "أخخكف ك  دراسة " غيادي      
بيغ الخىاب االجتساعي  كاضصخابات القمق لجى ك ما إذا كانت ىشاؾ عالقة بيغ جػدة الحياة 

( كتع 42-88)   بمغت أعسارىع ما بيغك ( شالبا" 494تكػنت العيشة مغ ) ك شالب الجامعة 
أضيخت الشتائج تجني جػدة الحياة ك ،مقياس جػدة الحياةك استخجاـ مقياس الخىاب االجتساعي 

بيغ  ػد عالقة ارتباشية دالة سالبة ككج ،الخىاب االجتساعيك مع كجػد اضصخابات القمق 
 الخىاب االجتساعي لجى شالب الجامعة .  ك جػدة الحياة 

إلى التعخؼ  Arslan & Akkaas( 4982أكاس" )ك ف كىجفت دراسة كل مغ "أرسال     
كتكػنت  ،عمى العالقة بيغ الخضا عغ الحالة االجتساعية كجػدة الحياة لجى شالب الجامعة

 ،( ذكػر811يشقدسػف إلى ) ك شالبة مغ شالب الجامعة ك ( شالب 299العيشة مغ ) 
كمقياس  ،تساعيةاستخجمت الجراسة مقياس الخضا عغ الحياة االجك  ،( مغ االناث822)ك

كأسفخت الشتائج عغ كجػد عالقة مػجبة كدالة بيغ الخضا عغ الحالة  ،جػدة الحياة
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كسا أسفخت الشتائج عغ عجـ كجػد فخكؽ دالة  ،االجتساعية كجػدة الحياة لجى عيشة الجراسة
 .بيغ متػسصات درجات الصالب في متغيخ جػدة الحياة تخجع لمفخقة الجراسية 

( كىجفت لمتعخؼ عمى مدتػى جػدة الحياة لجى شالب 4982اضع )كدراسة عمى ك    
التعخؼ عمى ك  ،التخرز الجراسيك  ،كعساف كفقا" لستغيخي الجشذ ،الجامعة في كل مغ ليبيا

( شالب 299كتكػنت العيشة مغ ) ،دخل األسخةك شبيعة العالقة بيغ أبعاد جػدة الحياة 
( عاـ، كأضحت 44-81ارىع بيغ )تخاكحت أىسك  ،( مغ عساف481)ك ،شالبة مغ ليبياك 

 ،الجانب العاشفيك  ،الرحة الشفدية ،نتائج الجراسة أف مدتػى جػدة الحياة مختفع في بعجيغ
الصالب العسانييغ أعمى ك  ،العػاشفك الرحة العامة  بجػدة  شعػرا" أف الصالب الحكػر أعمىك 

 . ادارة الػقت بالسقارنة بالصالب الميبييغك جػدة في شغل 
التي ىجفت لجراسة العالقة بيغ جػدة الحياة ك  Kreitlow( 4981)ػظ دراسة كخيتمكحل     
تكػنت العيشة ك الحالة السعشػية لجى شالب الجامعة ك التسدظ بالقيع الخمقية  ك كل مغ التجيغ ك 

تع استخجاـ مقياس الدعادة ك ( عاما" 41-89تخاكحت أعسارىع ما بيغ ) ك ( شالبا" 121مغ ) 
أشارت الشتائج إلى كجػد عالقة ك   OWBCياس الدعادة الػجػدية مقك   SWBCالشفدية 

 الػجػدية .ك الدعادة الشفدية ك مػجبة بيغ جػدة الحياة ك ارتباشية دالة 
( لتحجيج أىع  مؤثخات جػدة الحياة التي تػاجو 4981كساىجفت دراسة مخكة حذير )     

الكذف عغ الفخكؽ بيغ أفخاد ك  ،العمسية    كاألدبية مغ التخررات ستػاجو شالب الجامعةك 
تكػنت ك  ،الدمبي كفقا" لمستغيخات الجراسيةك التفكيخ االيجابي ك العيشة في كل مغ جػدة الحياة 

قج تع استخجاـ ك  ،شالبة مغ جامعة بشيا مغ تخررات مختمفةك ( شالبا" 219العيشة مغ ) 
الدمبي ) ك يجابي كمقياس التفكيخ اال ،تعجيل الباحثة)  Keyes,2002)  مقياس جػدة الحياة

كأضيخت الشتائج عجـ كجػد دالة إحرائيا" بيغ الصالب ذكي االحداس  ،إعجاد الباحثة (
 االناث .ك الدمبي الحكػر ك السختفع بجػدة الحياة في مقياس التفكيخ االيجابي 

ثالثا" : الجراسات التي تشاولت فاعمية االرشاد العقالني االنفعالي في كل من  خفض القمق 
 : لجى عيشات مختمفةتحدين جهدة الحياة و ظخابات الديكهسهماتية       واالض
كتتشاكؿ ىحه الفئة  الجراسات التي إستيجفت دراسة فاعمية البخامج االرشادية     

 ذلظ كسا يمي:  ك تحديغ جػدة الحياة ك السدتخجمة في خفس القمق 
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مسػاجية كأسمػب ( بجراسة ىجفت لفحز األسمػب العقالني لGene, 1986قاـ جيغ ) 
ذلظ عمى عيشة مكػنة مغ ) ك االضصخابات الديكػسػماتية ك معجؿ لمعالقة بيغ الزغػط 

قائسة ميمػف لمدمػؾ ك  ،قج شبق عمييع مقياس العقالنيةك ( مغ شالب الجامعة 412
قج أكضحت الشتائج لػجػد عالقة ارتباشية ك  ،الرحي بقياس األعخاض الديكػسػماتية

 بات الديكػسػماتية .اخفس االضصخ ك مػب العقالني دالة بيغ األسك سالبة 
التي ىجفت لمتعخؼ عمى فاعمية االرشاد العقالني ك ( 4991دراسة  ابخاىيع محسػد )ك     

( شالبا مغ شالب 42ذلظ عمى عيشة تكػنت مغ )ك  ،االنفعالي في خفس قمق السدتقبل
مج ارشادي عقالني انفعالي بخناك  ،ع تصبيق مقياس قمق السدتقبلتك التعميع الثانػي التجاري 

كمغ أىع الشتائج  كجػد فخكؽ دالة بيغ متػسصي درجات أفخاد العيشتيغ  ،مغ اعجاد الباحث
الزابصة عمى مقياس قمق السدتقبل بعج تصبيق البخنامج لرالح السجسػعة ك التجخيبية 
ية بيشسا ال تػجج فخكؽ دالة بيغ متػسصي درجات افخاد السجسػعة التجخيب ،التجخيبية

الزابصة عمى مقياس قمق السدتقبل بعج تصبيق البخنامج االرشادي مباشخة  كدرجاتيع بعج ك 
مخكر شيخ مغ التصبيق مسا يعشي فعالية االرشاد العقالني االنفعالي في خفس قمق 

 السدتقبل .  
( بعشػاف "اثخ العالج العقالني االنفعالي عمى خفس حجة 4991كدراسة داليا نبيل )       

ىجفت إلى لمتعخؼ عمى فاعمية ك االكتئاب لجى أميات األشفاؿ الستخمفيغ عقميا"" ك مق الق
االكتئاب لجى عيشة مغ أميات األشفاؿ ك االنفعالي في خفس القمق ك بخنامج لمعالج العقالني 

كتشسية أفكار أخخى  ،الستخمفيغ عقميا" مغ خالؿ التعجيل السعخفي ألفكارىغ الالعقالنية
مقدسيغ ك ( مغ أميات األشفاؿ الستخمفيغ 42كذلظ عمى عيشة مكػنة مغ ) ،مشصقيةك عقالنية 

 ،( عاـ21-42تتخاكح  أعسارىغ ما بيغ ) ك ( 84ضابصة )ك  ،( 84لسجسػعتيغ تجخيبية )
كمقياس  ،مقياس   " بيظ" لالكتئابك  ،كاستخجمت الباحثة مقياس " تايمػر" لمقمق الرخيح

كمقياس ترػر األـ لصبيعة االعاقة العقمية ) اعجاد  ،األفكار الالعقالنية ) اعجاد الباحثة(
كتػصمت الشتائج إلى فاعمية  ،الباحثة (  كبخنامج العالج العقالني االنفعالي ) اعجاد الباحثة (

تعجيل الترػرات الدمبية ك  ،االكتئابك  ،كججكى البخنامج السصبق في الجراسة في خفس القمق
التجريب عمى ك           خالؿ التعجيل السعخفي مغ  ،لألـ عغ شبيعة االعاقة العقمية

   استخجاـ شخؽ التفكيخ العقالني الػاقعي .
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بجراسة لفحز العالقة بيغ  (Perinovic, et al.,2007 )آخخيغ ك كسا قاـ بخنػفظ       
 قجك لجى السخاىقيغ  كالزغػط ،بات الديكػسػماتيةااالضصخ ساليب السعخفية لسػاجية اال

شبق عمييع مقياس االساليب السعخفية ك ( مغ السخاىقيغ 218اسة مغ )تكػنت عيشة الجر 
مغ أىع نتائج ىحه ك بات الديكػسػماتية امقياس االضصخ ك  ،مقياس الزغػطك  ،لمسػاجية

االضصخابات ك دالة بيغ االساليب السعخفية لمسػاجية ك الجراسة كجػد عالقة سالبة 
سعخفية اكثخ فاعمية في تخفيف الديكػسػماتية اي اف استخجاـ اساليب السػاجية ال

 االضصخابات الديكػسػماتية. 
( بعشػاف العالج بالسعشى في تشسية الرالبة الشفدية 4984دراسة حشاف اميغ ) ك      
ىجفت إلى ك االحداس بجػدة الحياة لجى عيشة مغ السخاىقات الكفيفات بسجيشة مكة السكخمة " ك 

ية الرالبة الشفدية كاالحداس بجػدة الحياة لجى تحجيج مجى فاعمية البخنامج العالجي في تشس
تشقدع العيشة ك ( مخاىقة كفيفة 49تكػنت عيشة الجراسة مغ ) ك  ،عيشة مغ السخاىقات الكفيفات

 ،( أفخاد لمسجسػعة الزابصة89)ك ،( أفخاد لمسجسػعة التجخيبية89إلى مجسػعتيغ ىسا ) 
كخمرت الشتائج إلى  ،ػدة الحياةمقياس جك  ،كاستخجمت الباحثة مقياس الرالبة الشفدية

كجػد فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ متػسصي درجات السجسػعة التجخيبية في التصبيق القبمي 
ككحلظ فخكؽ  ،الرالبة الشفدية لرالح التصبيق البعجيك البعجي ألبعاد مقياسي جػدة الحياة ك 

لزابصة في التصبيق دالة بيغ متػسصي درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية كأفخاد السجسػعة ا
البعجي ألبعاد مقياسي الرالبة الشفدية كجػدة الحياة لرالح السجسػعة التجخيبية مسا يثبت 

 فاعمية البخنامج السدتخجـ في الجراسة .
( بعشػاف " فاعمية بخنامج 4981كحلظ دراسة دراسة مخكة عبج القادر )       

لجى شالبات دبمـػ التػجيو  ارشادي عقالني انفعالي سمػكي لتحديغ جػدة الحياة
ىجفت إلى التحقق مغ فاعمية السدتخجـ في تحديغ ك االرشاد بجامعة السمظ خالج " ك 

تسثمت عيشة الجراسة في ) ك  ،االرشادك مدتػى جػدة الحياة لصالبات دبمـػ التػجيو 
 ،كذلظ بتصبيق مقياس جػدة الحياة ،االرشادك ( شالبة مغ شالبات دبمـػ التػجيو 22

 ،االرشاد ) إعجاد الباحثة (ك ج تحديغ جػدة الحياة لصالبات دبمـػ التػجيو   بخنامك 
كتػصمت نتائج الجراسة لػجػد فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ درجات التصبيق القبمي          
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البعجي لرالح التصبيق البعجي كفاعمية البخنامج السدتخجـ في تحديغ جػدة ك 
  الحياة لجى أفخاد العيشة .

 : ام*تعكيب ع
 يتزح مغ خالؿ عخض الجراسات الدابقة لشا ما يمي : 
يخات لع الجراسات الدابقة التي تشاكلت جػدة الحياة  في عالقتيا ببعس الستغ بعس-8 

 ضصخابات  الديكػسػماتية في دراسة كاحجة .تتشاكليا في عالقتيا باال
كؽ بيغ الحكػر ضيػر تعارض في نتائج بعس الجراسات الدابقة فيسا يتعمق بالفخ  - 4
ذلظ لمػصػؿ إلى أدلة أكضح عغ ك إلى أىسية البحث ػ االناث في جػدة الحياة مسا يجعك 

  شبيعة الفخكؽ بيغ الجشديغ .
الستختبة عمى انخفاض مدتػى  الجدسية كالشفدية الجراسات إلى األعخاضعجـ تصخؽ  -2 

 يسة . العالجية الدمالػقائية ك  ككيفية الػصػؿ إلى الصخؽ  ،جػدة الحياة 
اتفاؽ الجراسات عمى كجػد عالقة دالة بيغ القمق كجػدة الحياة كبيغ االضصخابات  -2

كدراسة  -(  Wenging  et al.,2004 أخخكف ) ً ك دراسة كنجيشج  الديكػسػماتية  كسا في 
   .( Chaudieu, 2008)كشاد
تشاكلت فاعمية  امتاز ىحا البحث عغ الجراسات الدابقة بأنو ال تػجج دراسة عخبية حجيثة-1

تحديغ جػدة الحياة لجى شالب الجامعة ذكي االضصخابات ك بخنامج لخفس القمق 
  الديكػسػماتية مغ الجشديغ  عمى حج عمع الباحثة .

 فروض الدراسة :
شالبات الجامعة ذكي ك درجات شالب  رتب ج فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ  متػسصاتتػج-8

ػعة التجخيبية )الحيغ تمقػا البخنامج االرشادي( االضصخابات الديكػسػماتي أفخاد السجس
الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية أفخاد  كشالبات شالبمتػسصات رتب درجات ك 

السجسػعة الزابصة )الحيغ لع يتمقػا البخنامج االرشادي(  في القياس البعجي لمبخنامج في كل 
"كػرنل" لألعخاض كقائسة  ،جامعة مقياس جػدة الحياة لصالب ال ،مغ مقياس القمق الرخيح

  الديكػسػماتية .
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شالبات الجامعة ذكي ك درجات شالب  رتب متػسصاتتػجج فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ  -4
 رتب متػسصاتك االضصخابات الديكػسػماتية أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياس القبمي 

مقياس جػدة الحياة ك  ،الرخيح  مقياس القمقفي كل مغ درجاتيع في القياس البعجي لمبخنامج 
 كقائسة  قائسة "كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية . ،لصالب الجامعة 

شالبات الجامعة ذكي ك درجات شالب  رتب ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ متػسصات -2
لتصبيق  التتبعيك  في القياسيغ البعجي الديكػسػماتية أفخاد السجسػعة التجخيبيةبات ااالضصخ 

كقائسة   ،مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعةك  ،خنامج في كل مغ مقياس القمق الرخيحالب
 قائسة "كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية  . 

 االجراءات :واملهوج 
 أوال" : السشهج 

تتبع الجراسة الحالية السشيج شبو التجخيبي نطخا لصبيعة الجراسة كمذكمتيا كالتي تتعمق     
ػدة خنامج ارشادي مقتخح في الجراسة في خفس حجة القمق كتحديغ جبالػقػؼ عمى أثخ ب

لكػنيا دراسة ال تدتخجـ  الحياة لجى شالب الجامعة ذكى االضصخابات الديكػسػماتية  نطخا"
. كبالتالى فالجراسة  التشػيع العذػائي لمطخكؼ التجخيبيةك االختيار العذػائي ألفخاد العيشة أ

لحى يشصػى عمى معالجة تجخيبية تصبق عمى عيشة تع اختيارىا تتبع السشيج شبو التجخيبي ا
كفقا لطخكؼ الػاقع في مجتسع البحث حيث تع اختيار عيشة شالب الجامعة مغ ذكي 

حيث يتع التحقق مغ فاعمية  في كاقع األمخ. بات الديكػسػماتية عمى ما ىي عميواالضصخا
غ جػدة الحياة لعيشة مغ شالب البخنامج السدتخجـ كستغيخ مدتقل فى خفس القمق كتحدي

 . يغتابع يغشديغ كستغيخ الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مغ الج
 ثانيا" : عيشة الجراسة الكمية

السخاكد ك مغ السخضى الستخدديغ عمى العيادات ( 91مغ )  تكػنت العيشة الكمية لمبحث     
ة  مغ قبل الكذف الصبي  سػماتيخريغ باالصابة باالضصخابات الديكػ السذك الصبية  

ككحلظ مغ خالؿ التأكج مغ كجػد سبب سيكػلػجي لجى أفخاد  ،باالضصخابات الديكػسػماتية
قج اختيخ أفخاد ك تمظ السجسػعة مغ خالؿ تصبيق قائسة " كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية 

التي  ائسة عمى السقاييذ الفخعيةتمظ العيشة مسغ حرمػا عمى أعمى الجرجات عمى ىحه الق
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 -الجياز اليزسي –الستسثمة في أعخاض كل مغ ) الجياز التشفدي ك تشاكليا البحث الحالي 
تخاكحت ك ( مغ االناث 29) ك ،( مغ الحكػر11يشقدسػف إلى ) ك القمب كاألكعية الجمػية ( 

انحخاؼ معياري مقجار ) ك (  ,11( سشة  بستػسط عسخي مقجاره )42-81أعسارىع ما بيغ )
41,4. )  

  : ة التحقق من كفاءة األدوات*عيش
( مغ شالب 29الثبات ألدكات البحث كعجدىع )ك كالتي استخجمت لحداب معامل الرجؽ 

لعيادات كالسخاكد الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغ الستخدديغ عمى ا
 ،(81,89بستػسط عسخي مقجاره ) ،( سشة42-81تخاكحت أعسارىع ما بيغ )ك  الرحية

 ( مغ االناث .44) ك ،( مغ الحكػر41(  بػاقع  )81,4حخاؼ معياري مقجاره )انك 
 *عيشة الجراسة األساسية : 

( مغ شالب الجامعة 42اشتقت ىحه العيشة مغ العيشة الكمية لمجراسة كبمغ عجدىا مغ )    
 قج تع اختيار  أفخادك ( . 84ضابصة )ك  ،(84ة )يػعتيغ تجخيبستشقدع إلى مجك  ،مغ الجشديغ

 ،جػدة الحياة مقياسك  ،القمقمقياس  ائيا" شبقا" لجرجاتيع عمى كل مغالسجسػعتيغ عذػ 
قائسة االضصخابات الديكػسػماتية  بشاء عمى ما أسفخت عشو نتائج عسمية التصبيق عمى ك 

الديكػسػماتية،  األعمى درجات في كل مغ قائسة االضصخابات ىعك السقاييذ الدابقة 
قج ركعي أال يكػف عجد أفخاد ك جات في مقياس جػدة الحياة . األدنى در ك مقياس القمق ك 

كسا ركعي  ،تحقيق التجانذ بيغ أفخادىاك العيشة كبيخ حتى ال تػجج فخكقا" كبيخة بيشيع 
التجانذ في السدتػى االجتساعي االقترادي عمى أساس السدتػى الستقارب في السدتػى 

ث في السجسػعتيغ التجخيبية االناك بيغ الحكػر  قج ركعي تحقيق التكافؤك لستػسط . ا
                              مػضح في الججكؿ التالي ػ قج تع تػزيع العيشة كسا ىك   ،كالزابصة  في العسخ

 ( 1ججول ) 
 تهزيع العيشة حدب الشهع

 السجسهع السجسهعة التجخيبية السجسهعة الزابظة الشهع
 12 6 6 ذكهر
 12 6 6 اناث
 24 12 12 مج
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الزابصة( في بعس الستغيخات  –ج ركعي ضخكرة تجانذ أفخاد السجسػعتيغ ) التجخيبية كق
تػحيج كل ػ اليجؼ مغ ضبط الستغيخات ىك ذات األثخ في الستغيخات األساسية في الجراسة 

لتحقيق التكافؤ بيغ السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة  الزابصة كذلظ العالجية  أفخاد العيشة
يخ خارجي تأثيخا خالؼ تأثيخ البخنامج العالجي مسا يدتجعي حتى ال يدبب أي متغ

كذلظ كسا  ،السدتػى االجتساعي االقترادي –العسخ  كىي بالزخكرة ضبط ىحه الستغيخات 
 يمي :
 من حيث العسخ: - أ

 السجسػعة الزابصةك ( 84د السجسػعة التجخيبية )ف=فقج تخاكحت أعسار أفخا
انحخاؼ ك  ،(19,76عسخي مقجاره ) ( عاـ بستػسط 42 -81بيغ )( ما 84) ف= 

الزابصة( في متغيخ  -لمتحقق مغ تجانذ عيشة البحث )التجخيبيةك (، 2,15معياري مقجاره ) 
 Mann Whiteny U testمتخي ماف كيتشي "يػ" استخجمت الباحثة األسمػب الالبار  العسخ

الستػسصات كفيسا يمي ججكؿ يػضح داللة الفخكؽ في  -كذلظ لرغخ حجع العيشة العالجية 
 الزابصة .   ك التجخيبية تيغ في متغيخ العسخ بيغ السجسػع

 (4) ججكؿ
 الزابصة فى متغيخ العسخك التجخيبية تيغ داللة الفخكؽ بيغ الستػسصات بيغ السجسػع 

 السجسػعة     
 

 الستغيخ

 السجسػعة التجخيبية
 84ف= 

 بصةالسجسػعة الزا
 84ف=

8 
U 

4 
U 

 لجاللةا Uقيسة 

 عسخال
 مجسػع الختب الختب مجسػع

 814.1 898 غيخ داؿ 8.81- 29.1 881

 "قيسةU= 9.91داؿ عشج مدتػى    8.91" الججكلية   
 "قيسة U=9.98داؿ عشج مدتػى    4.11" الججكلية         

فخكؽ دالة إحرائيا بيغ الستػسصات في متغيخ  ال تػجج أنو (4) يتزح مغ ججكؿ
 .   كالسجسػعة الزابصة العسخ بيغ السجسػعة التجخيبية,

 استخجمت الباحثة األدكات التالية : ثالثا" : أدوات البحث : 
تعخيب محسػد  – 8911ألبخت،ك قائسة كػرنل لألعخاض الديكػسػماتية ) إعجاد/ بخكدماف -8

 ( . 8991 ،الشيلػ أب
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 . ( 8999 ،مرصفى فيسي , دمحم غالي  مقياس تايمػر لمقمق الرخيح . ) تخجسة /  -4
 (  .4984 ،الفميت عجاد /  كساؿمقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة . ) إ -2
 تحديغ جػدة الحياة .) اعجاد الباحثة  ( ك بخنامج ارشادي عقالني انفعالي لخفس القمق -2
 أوال : وبالشدبة لقائسة " كهرنل" لألعخاض الديكهسهماتية :  
أعجىا لمبيئة ك عخبيا ك  Brodman & Albert( 8911) ألبخت ك قاـ بإعجادىا بخكدماف  

( سؤاال" مػزعة عمى شقيغ ىسا 442( كتتكػف القائسة مغ )8991،الشيلػ العخبية ) محسػد أب
أمخاض -تكخار السخض –) التعب   مػزع عمى عذخة أبعاد فخعية ىي ك : الشػاحي العرابية  

      ،لتػتخ(ا -الغزب -الحداسي –القمق  -االكتئاب –عجـ الكفاية  –العادات  –أخخى 
األعخاض الديكػسػماتية يػزع عمى ثسانية مقاييذ فخعية ىي ك   ،( سؤاال"891تتكػف مغ )ك 

الجياز  -الجياز اليزسي –األكعية الجمػية ك القمب  -الجياز التشفدي -االبرار -) الدسع
قج تع ك  ،( سؤاال"881يتكػف مغ )ك  البػلي التشاسمي (  -الجياز العربي -الجمج -العطسي

قج بمغ معامل ك قدسة الشرفية بيئة السرخية باستخجاـ شخيقة الحداب ثبات القائسة في ال
قج تع االكتفاء بتصبيق ثالثة أبعاد فخعية فقط مغ ك   .( .,19ثبات الجرجة الكمية لمقائسة )

قائسة األعخاض الديكػسػماتية في البحث الحالي حيث انيا تخجـ أغخاض البحث الخاىغ 
 بعاد ىي كاآلتي :كىحه األ

يذيخ ىحا البعج إلى األعخاض البجنية السراحبة لإلضصخاب االنفعالي ك الجياز التشفدي -8
 ( سؤاال" .88يتزسغ ىحا البعج ) ك الذعبي . ػ الخبك  ،كالرعػبة في التشفذ

يذيخ ىحا البعج إلى األعخاض البجنية الستعمقة باآلالـ السختبصة ك األكعية الجمػية ك القمب  -4
يزسغ ىحا ك اضصخاب ضخبات القمب . ك  ،آالـ الرجرك  ،مذكالتو كزغط الجـك القمب مغ 

 ( سؤاال".49البعج ) 
يذيخ ىحا البعج إلى األعخاض البجنية الستعمقة بآالـ الجياز اليزسي ك الجياز اليزسي -2
 ( سؤاال" 81يتزسغ ىحا البعج )ك كقخحة السعجة .  ،عسمية تشاكؿ الصعاـ كاضصخابات السعجةك 
تحدب الجرجة بشعع ك ال(    ،تتع شخيقة االجابة عمى القائسة مغ خالؿ االختيار بيغ ) نععك 

تذيخ ك ( 11بحلظ تتخاكح الجرجة عمى القائسة بيغ ) صفخ: ك االجابة بال = صفخ ك  ،8= 
بيشسا تذيخ الجرجة  ،الجرجة السختفعة إلى شجة االصابة باألضصخابات الديكػسػماتية

 الديكدسػماتية . السشخفزة إلى األعخاض
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الثبات لمسقاييذ الثالثة مغ القائسة السدتخجمة في ك قج قامت الباحثة بحداب الرجؽ ك     
 ذلظ كسا يمي : ك البحث الحالي 

تع التحقق مغ صجؽ األداه باستخجاـ الرجؽ التالزمي مغ خالؿ حداب   أوال" : الرجق :
مغ شالب الجامعة ذكي  (29 )ف=معامل االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة االستصالعية 

التي سبق ذكخىا عمى قائسة " كػرنل" السدتخجمة ك االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغ 
( 4992كدرجاتيع عمى قائسة االعخاض الجدسية اعجاد / احسج عبج الخالق ) ،في البحث 

Somatic Symptoms inventory  ىػداؿ ك .( ,18قج بمغ معامل االرتباط بيغ األداتيغ )ك
 .  ,98عشج مدتػى 

كسا تع حداب صجؽ السقاييذ فقج تع استخجاـ الرجؽ التسييدي  عمى العيشة  السدتخجمة في 
التي سبق ذكخىا مغ خالؿ السقارنة بيغ مجسػعتيغ متزادتيغ ك الثبات ك التحقق مغ الرجؽ 

ة حيث تع مقارنة درجات قائسة "كػرنل" التي حرمت عمييا السجسػعة األكلى السرتف
بجرجات السجسػعة الثانية التي ال  ،(29إكميشكيا" باالصابة باالضصخابات الديكػسػماتية )ف=

( الستػسصات 2) كيػضح ججكؿ ،(29سػماتي )ف=تعاني مغ االصابة بأية اضصخاب سيكػ 
  داللتو بيغ السجسػعتيغ .ك قيع )ت( ك االنحخافات السعيارية ك 

 (2ججكؿ )
 داللشياك قيع )ت( ك ة االنحخافات السعياريك الستػسصات 

 السجسهعة                
 السقاييذ الفخعية

 السجسهعة االكميشيكية
 33ن=

 السجسهعة غيخ الكميشيكية
 قيسة )ت( 33ن = 

 ع م ع م
 ** 6  333 3332 9 ,67 3338 16,15 الجهاز التشفدي
 ** 7 ,27 4342 12,14 2332 12,16 الجهاز الهزسي

 **63,5 2312 11325 48,2 25,17 األكعيةك القمب 
 **3 533 6 ,78 34,35 53,7 48 , 52 السجسهع

 98,9** دالة عشج مدتػى                   91,9*دالة عشج مدتػى                   
غيخ ك كجػد فخكؽ دالة احرائيا بيغ السجسػعتيغ االكميشكية  (2) يػضح الججكؿ الدابقك     

مقاييديا الفخعية السدتخجمة في ك كمية لقائسة " كػرنل " االكميشكية عمى كل مغ الجرجة ال
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الجياز اليزسي ( مسا يذيخ  –األكعية الجمػية ك القمب  -الجراسة الحالية ) الجياز التشفدي
 إلى صجؽ السقاييذ الثالثة السدتخجمة في القائسة في قياس األعخاض الديكػسػماتية 

" كػرنل" فيسا يتعمق بالسقاييذ الفخعية تع التحقق مغ ثبات قائسة  ثانيا" : الثبات :
الجياز اليزسي  –األكعية الجمػية ك القمب  –ىي ) الجياز التشفدي ك السدتخجمة في البحث 

تجانذ السقياس ك يتع مغ خاللو حداب اتداؽ ك ( باستخجاـ معامل ) ثبات ألفا كخكنباخ( 
كسا يعتسج  ،البشػد األخخى في اشاره يتع مقارنة األداء عمى كل بشج باألداء عمى ك  ،الػاحج

كحلظ تبايغ درجات جسيع األفخاد عمى ك  ،عمى تبايغ درجات بشػد السقياس الػاحج لجى كل فخد
 ( معامالت الثبات كسا يمي :2)  ججكؿ يػضح ك ل بشج مغ بشػد السقياس  ك

 (2ججكؿ )
 (29معاممت ثبات ألفا لقائسة " كػرنل" ) ف= 

 معامل ألفا الستغيخات
 تشفدي .الجياز ال

 الجيد اليزسي .
 األكعية الجمػية .ك القمب 

 الجرجة الكمية

191,. 
811. . 
841 ,      .811   ,. 

قج  تخكاحت ما بيغ ك ( أف جسيع معامالت ألفا مختفعة  2يتزح مغ إستقخاء ججكؿ) ك  
مسا يذيخ  (. ,811بمغ ) ك كحلظ ارتفاع معامل ثبات السقياس الكمي ك .( ,811-.  ,191)

 القائسة بجرجة جيجة مغ الثبات . لتستع 
مغ  يتكػف ك ( 4984 ،اعجاد ) كساؿ الفميتثانيا : مقياس جهدة الحياة لظالب الجامعة: 

 ( عبارة مػزعة عمى خسدة أبعاد  ىي :  12)
يذيخ إلى شعػر الفخد بالدعادة في عالقاتو االيجابية ك جػدة الحياة االجتساعية:  -8

 ( عبارات.89أفخاد األسخة . كيبمغ عجد )ك أصجقائو، ك   ،عةكدمالئو في الجام ،باآلخخيغ، 
دخل أسختو ك يذسل شعػر الفخد بالخضا عغ كضعو السادي ك جػدة الحياة السادية:  -4
 ( عبارات .89يبمغ عجد ) ك مدتػى معيذتو . ك مقجرتو عمى تمبية حاجاتو األساسية ك 
مى أداء االنذصة اليػمية بفاعمية يعكذ  شعػر الفخد بالقجرة عك جػدة الحياة الػججانية : -2
كحلظ الذعػر بالخضا ك  ،اقتخاح الحمػؿ السشاسبة لياك  ،حدغ الترخؼ  في السػاقف السختمفةك 
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( 82يبمغ ) ك الثقة بالشفذ عشج التعامل مع اآلخخيغ . ك الدعادة في إدارة الحياة ك عغ الحات 
 عبارة .

 ،الخضا في عالقاتو بأساتحتوك بالدعادة يذيخ إلى شعػر الفخد ك جػدة الحياة األكاديسية : -2
 ( عبارات . 89يبمغ عجد )ك بسا كصل إليو في التعميع . ك  ،في تػاججه بالجامعةك 
 إقبالو عمى الحياة بحساسك  ،باؿيعكذ ىحا البعج شعػر الفخد بخاحة الك الخضا عغ الحياة: -1

قجرتو عمى ك  ،بفاعميةقجرتو عمى أداء األشياء في حياتو ك  ،معشى لوك بإعتبارىا ذات قيسة 
 ( عبارات . 89يبمغ عجد )ك مػاجية الفذل. 

، متػسصة 2التالي: ) كبيخة =  ػتتع االجابة عمى السقياس كفقا" لتجرج ثالثي عمى الشحك     
 ،(.  كتقجر الجرجة الكمية لمفخد بسجسػع درجاتو عمى جسيع بشػد السقياس8، قميمة = 4= 
كاحداسو بالدعادة  ،اس إلى إدراؾ الفخد لجػدة الحياةتذيخ الجرجة السختفعة عمى السقيك 
ىجؼ يشذجه . أما الجرجة ك معشى ك أف حياتو ذات قيسة ك  ،الخضا عغ الحياةك الخفاىية الكافية ك 

ال ك ال تحقق حاجاتو ك الذعػر بأف الحياة مسمة ك  ،السشخفزة فيذيخ إلى إنخفاض جػدة الحياة
 قاـ معج السقياس بحداب صجؽ السقياس مغ خالؿقج ك الخفاىية الكافية . ك يذعخ بالدعادة 

 قتيغ ىسا :يشخ 
شيائية عمى مجسػعة مغ أساتحة صجؽ السحكسيغ حيث تع عخض السقياس في صػرتو ال-8

 %.   91بمغ االتفاؽ ك الرحة الشفدية ك  ،عات مغ الستخرريغ في االرشاد الشفديماالج
مغ شالب الجامعات ( 29كسا تع استخجاـ صجؽ التكػيغ عمى عيشة مكػنة مغ ) -4

مغ الجشديغ مغ خالؿ حداب معامل االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ أبعاده 
ارتفاع معامل االرتباط عشج  أشارت الشتائج إلىك  ،بيغ الجرجة الكمية لمسقياسك 

 ( مسا يجؿ عمى صجؽ السقياس. 98,9)  ى مدتػ 
بمغت ك لفا كخكنباخ " تع حداب ثبات السقياس باستخجاـ شخيقتيغ ىسا : معامل " أك        

بمغت قيسة معامل االرتباط ك كحلظ تع استخجاـ شخيقة التجدئة الشرفية ك  ،(18,9قيستو ) 
 .( مسا يجؿ عمى أف السقياس يتستع بجرجة عالية مغ الثبات98,9)
قج تم حداب صجق مقياس االضظخابات الديكهسهماتية عمى عيشة الجراسة الحالية و    

 التجانذ الجاخمي كالتالي:قة من خالل استخجام طخي
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حداب ك  ،بيغ الجرجة الكمية لكل مقياس فخعيك تع حداب معامل االرتباط بيغ كل عبارة   
بيغ الجرجة الكمية لمسقياس كسا يطيخ ك بعزيا البعس ك معامالت االرتباط السقاييذ الفخعية 

 كالتالي :( 1) ،(1في كل مغ ججكلي )
 (1) ججكؿ

 السقاييذ الفخعية التي تشتسي إليياك السفخدات يبيغ معامالت االرتباط بيغ 
مفخدات   
)جػدة الحياة 
 االجتساعية(

    معامل 
 اإلرتباط

 مفخدات
)جػدة الحياة 

 السادية(

 معامل
 اإلرتباط

مفخدات 
)جػدة الحياة 
 االجتساعية (

 معامل 
 اإلرتباط

 مفخدات
) جػدة الحياة  

 االكاديسية(

معامل 
 اإلرتباط

 مفخدات
 ) الخضا عغ

 الحياة (

معامل 
 االرتباط

 
8 
4 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
9 
89 
 

219,9* 
218,9** 
141,9** 
281,9* 
189,9** 
214,9** 
182,9** 
181,9** 
221,9* 
811,9** 

 

88 
84 
82 
82 
81 
81 
88 
81 
89 
49 
 
 
 

849,9** 
121,9** 
149,9** 
184,9** 
144,9** 
111,9** 
142,9** 
181,9** 
111,9** 
112,9** 

 

48 
44 
42 
42 
41 
41 
48 
41 
49 
29 
28 
24 
22 

112,9** 
811,9** 
129,9** 
129,9** 
118,9** 
122,9** 
129,9** 
881,9** 
181,** 
122 ,9** 
181,9** 
811,9** 
211,9** 

22 
21 
21 
28 
21 
29 
29 
28 
24 
22 
 

882,9** 
882,9** 
124,9** 
112,9** 
191,9** 
888,9** 
112,9** 
122,9** 
892,9** 
121,9** 

 

22 
21 
21 
28 
21 
29 
19 
18 
14 
12 
 

112 ,** 
114,** 
122,** 
212,** 
142,** 
281,** 
181,** 
212,** 
142.** 
112,** 

 

  91,9*داؿ عشج مدتػى                      98,9** داؿ عشج مدتػى 
 (1ججكؿ )
 الكمية لمسقياس بيغ الجرجةك بعزيا البعس ك يبيغ معامالت االرتباط بيغ السقاييذ الفخعية 

 باطمعامالت االرت
 

 السقاييذ الفخعية

(8) 
 جػدة الحياة 
 االجتساعية

(4) 
 جػدة الحياة

 السادية

(2) 
جػدة الحياة 

 الػججانية

(4) 
جػدة الحياة 
 االجتساعية

(1)  
 الخضا عغ الحياة

 السقياس
 الكمي
 

 (جػدة الحياة االجتساعية 8)
 ( جػدة الحياة السادية .4)
 ( جػدة الحياة الػججانية .2)
 ياة األكاديسية.( جػدة الح2)
 ( الخضا عغ الحياة .1)

           -   
 
 

811 ,9 
- 

282,9* 
122,9** 

- 

911,9 
288,9** 
891,9** 

- 

9* ,221 
9* ,222 
9** ,111 

118,9** 
112,9** 

148,9** 
118,9** 
114,9** 
198,9** 
111,9** 

 -     -      -        -      -          -      السقياس الكمي

 91,9* داؿ عشج مدتػى          98,9داؿ عشج مدتػى **        
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يتزح مغ خالؿ الججكليغ الدابقيغ أف جسيع معامالت االرتباط الستبادلة بيغ السفخدات  ك   
بيغ السقياس ك بيغ السقاييذ الفخعية بعزيا البعس ك  ،السقاييذ الفخعية التي تشتسي إليياك 

ما يذيخ إلى التجانذ الجاخمي ػ ( كى9 ,91 ،9 ,98الكمي دالة إحرائيا" عشج السدتػييغ ) 
 لمسقياس .

 ثالثا : مقياس )تايمهر( لمقمق الرخيح:
    T.M.A.S))  Scale. Taylor Manifest Anxiety  

قاـ بإعجاد ىحا السقياس "جانيت تايمػر". كقاـ بتخجستو كنقمو إلى المغة العخبية كل مغ 
جاـ ىحا السقياس في كثيخ مغ الجراسات ( . كقج تع استخ8911-)مرصفى فيسي,دمحم غالي

ر األسػياء كغيخ األسػياء. الكباك السرخية في مجاؿ السخاىقيغ كالخاشجيغ ك كالبحػث العخبية 
 . (8999)حدغ عبج الجػاد, 

تتخاكح  درجاتخسذ  دتػى القمق لجى السفحػصيغ مغ خالؿكيكذف ىحا السقياس عغ م  
 . (212:8992ججا. )لػيذ مميكة مغ حالة خفيفة مغ القمق, إلى قمق شجيج

( بشجا تشاسب السفحػصيغ الخاشجيغ كيػجج لمسقياس 19كيتكػف ىحا السقياس مغ خسديغ )  
( بشجا, مشيا صػرة تشاسب األشفاؿ،  كقج تع حداب صجؽ 49صػرة مخترخة تتكػف مغ )

ايمػر(, السقياس في البيئة السرخية بإيجاد االرتباط بيغ درجات مقياس القمق الرخيح )لت
كبيغ درجات مقياس القمق )لكاتل( كذلظ عمى عيشة مغ البشات السخاىقات األيتاـ ككجج أف 

( كسا تع حداب صجؽ السقياس بإيجاد االرتباط بيغ الجرجات عميو 9.11معامل االرتباط )
كبيغ درجات مقياس )كاتل( عمى عيشة أخخى مغ األكالد كالبشات السخاىقيغ ندالء السالجئ 

(. كبحلظ يتزح أف مقياس القمػق الرخيػح )لتايمػر( يتسيد 9.14معامل االرتباط) ككجج أف
 . (8999,  بجرجة صجؽ عالية  )حدغ عبج الجػاد

أما بالشدبة لثبات السقياس فقج اتزح أف االتداؽ الجاخمي لالختبار مختفع ندبيا, فقج  
تقخار درجات االختبار عبخ ( كيتخاكح اس 9.94ر)اقجا بسترشيفي ااستخخج بعس الباحثيغ ثبات

 . (8994)أحسج عبج الخالق,  ( ,.19 ،9.18)  شيخا ( بيغ 88ى أسابيع إل 2الدمغ ) مغ 
كقج تع اختيار ىحا السقياس لتصبيقو عمى أفخاد عيشة الجراسة الحالية نطخا لديػلة فيع عباراتو 

قمق الرخيح باإلضافة إلى أنو يتشاسب مع ىجؼ البحث الحالي مغ حيث قياس درجة ال
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ىحا إلى جانب أنو قج تع  ذكي االضصخابات الديكػسػماتية كالطاىخ لجى شالب الجامعة
 استخجاـ ىحا السقياس كثبت ججكاه في كثيخ مغ الجراسات العخبية كالسرخية .

 )إعجاد الباحثة( العقالني االنفعالى :    رشادخامدا : بخنامج اال 
 وصف البخنامج :

إرشاديا"  ”Interventionالرفحات القادمة بخنامج يسثل تجخال كسػؼ تعخض الباحثة فى
شالبات ك لخفس حجة القمق كتحديغ الذعػر بجػدة الحياة مرسع لسجسػعة مغ شالب 

الجامعة مسغ يعانػف مغ االضصخابات الديكػسػماتية حيث نػلى أىسية خاصة لمعيػب 
راؾ كميارات حل السذكالت . ككحلظ سػء اإلد ،كالسعخفية كالتذػيو السعخفي  كسػء  العد 

أسذ ك التصبيقي لمسشحى السعخفي بػجو عاـ ك تقـػ فمدفة البخنامج عمى األساس الشطخي ك 
 االنفعالية الدمػكية .  ةمبادىء الشطخية العقالنيك 

  أهجاف البخنامج :
 يدعى البخنامج الحالي إلى تحقيق نػعيغ مغ األىجاؼ كالتالي : 

 أوال: أهجاف عالجية :
البخنامج الحالى إلى خفس مذاعخ القمق كتحديغ الذعػر بجػدة الحياة لجى شالب ييجؼ 

كذلظ مغ خالؿ  ،غ مسغ يعانػف مغ االضصخابات الديكػسػماتيةيكالجامعة مغ الجشد
كتجريبيع عمى شخؽ  ،تفشيج األفكار غيخ العقالنية كأنساط التفكيخ الخاشئة لجييعك دحس 

اقعية عغ شخيق أسمػب اإلقشاع السشصقي  كتجريبيع عمى تفكيخ أخخى أكثخ عقالنية كأكثخ ك 
فحز العالقة بيغ ما يػاجيػنو مغ أحجاث  كاالنفعاؿ كالتفكيخ  باستخجاـ بعس أساليب 

 االرشاد الجسعي الستزسشة في البخنامج .
 تتسثل ىحه األىجاؼ الػقائية في : ثانيا: أهجاف وقائية:  

ذكي االضصخابات الديكػسػماتي مغ العسل عمى تحريغ  شالب الجامعة مغ -8
الجشديغ )السجسػعة التجخيبية( ضج مذاعخ القمق كعجـ الذعػر بجػدة الحياة في  
السدتقبل مغ خالؿ إكدابيع بعس األساليب السعخفية كاالنفعالية كالدمػكية التي  تداعجىع 

ائسة عمى عمى تقييع كتفديخ األحجاث كالسػاقف التي يػاجيػنيا بصخؽ أكثخ إيجابية كق
أسذ مشصقية كمعقػلة مسا يقمل مغ مخاشخ الػقػع فخيدة السعاناة مغ مذاعخ القمق 
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كتحديغ مدتػى الذعػر بجػدة الحياة  مغ خالؿ تجريبيع عمى مسارسة الفشيات االنفعالية 
  الدمػكية .ك 
تدكيجىع  ػعة التجخيبية الستمقييغ لمبخنامج االرشادي عغ شخيقستثقيف أفخاد السج-4

مػر صحيحة عغ أىسية التفكيخ السشصقي كالعقالني في تشاكؿ األعمسية   مػماتبسع
غيخ الالعقالنية غ السعمػمات السغمػشة الخاشئة ك بجال متفديخ االحجاث ك السػضػعات ك 

 مشصقية  .   ك دكف أدلة صحيحة 
ة مغ خالؿ اتاحة الفخصة أماـ أفخاد السجسػعة التجخيبية لديادثالثا" هجف نسائي : 

زيادة قجرتيع عمى التغمب عمى ك الدمػكي عغ شخيق تعديد أفكارىع العقمية ك السعخفي ػ الشس
 تحديغ مدتػى شعػرىع بجػدة  الحياة .ك مذاعخ القمق 

 خنامج  : بمحتهى جمدات ال
تع اعجاد محتػى البخنامج االرشادي مغ خالؿ تختيب جمداتو بذكل يتالئع مع شبيعة     

( جمدة ارشادية جساعية بػاقع جمدتيغ 84بحيث بمغ عجد الجمدات )  مذكمة الجراسة الحالية
 4981أبخيل  بجأت مغ مشترف شيخ قج استغخؽ تشفيح البخنامج )ستة أسابيع ( .ك اسبػعيا" 

نرف ك استغخقت الفتخة الدمشية لكل جمدة  ساعة ، ك ػكانتيت الجمدات في بجاية شيخ يػني
قج تع ك راحة لسجة عذخ دقائق بعج مشترف الجمدة . دقيقة ( مع إعصاء فتخة   99تقخيبا" ) 

 تصبيق البخنامج االرشادي بغخفة االستقباؿ بسدتذفى جامعة حمػاف .
 الجراسة االستظالعية لمبخنامج :  

تحجيج السذكالت ك لمتأكج مغ مالئسة محشػى البخنامج ألفخاد عيشة البحث الحالي    
خنامج قامت الباحثة بجراسة استصالعية لػحجات الرعػبات التي قج تشذأ أثشاء تصبيق البك 

( مغ الصالب ذكي االضصخابات 1عمى عيشة مكػنة مغ خسدة ) ف=  ،البخنامج الحالي
درجات ك  ،الديكػسػماتية  مغ الجشديغ مسغ حرمػا عمى درجات مختفعة عمى مقياس القمق

األدنى لمسقاييذ ك  ذلظ شبقا" لكل مغ درجة الثمث األعمىك مشخفزة في مقياس جػدة الحياة 
 كسعيار لتحجيج درجة االختالالت الشفدية .    

( مغ السحكسيغ الستخرريغ في مجاؿ الرحة الشفدية 1كسا تع عخض البخنامج عمى ) 
االرشاد الشفدي ألبجاء الخأي حػؿ البخنامج مغ حيث مجى صالحيتو لمتصبيق عمى أفخاد ك 

كمجى مالئسة  ،التجريبي ك بالسحتػى االرشادي ت مجى ارتباط أىجاؼ الجمداك  ،العيشة الحالية
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كحلظ مجى ك  ،الفشيات السدتخجمة في الجمدات االرشادية لخرائز عيشة البحثك األنذصة 
قج بمغ معامل ك مجى مالئسة التقييع ألىجاؼ البخنامج ك  ،مالئسة الدمغ السحجد لكل جمدة

ات البخنامج %( مسا يذيخ إلى مجى مالئسة مػضػعات  جمد11االتفمق بيشيع ) 
( يػضح جمدات البخنامج 8الججكؿ التالي )ك  صالحيتيا لمتصبيق عمى عيشة البحث الحالي .ك 

 اإلرشادي .
 ( 8) ججكؿ 

 جمدات البخنامج االرشادي
رقع 

 الرفحة
 الفشيات السدتخجمة            أىجاؼ الجمدة            عشػاف الجمدة     

التعارؼ بيغ ك ج كأىجافو التعخيف بالبخنام جمدة تعارؼ .   -8
 بيغ الباحثة .ك الستجربيغ فيسا بيشيع 

مغ الثقة ػ اشاعة جك التخحيب باألعزاء 
تعخيقيع بالبخنامج كأىجافو ك  ،األلفةك 
 قػاعجه كحثيع عمى االلتداـ بيا ك 

القمق الشفدي كسجخل لمشسػذج  -4
عالقتو ك  ،العقالني االنفعالي

 باألعخاض الديكػسػماتية.

أنػاعو ك لقمق الشفدي  كأسبابو شخح مفيـػ ا
عالقتو ك اثخه عمى الذعػر بجػدة الحياة ك 

 باالضصخاب الديكػسػماتي .

 –السشاقذة الجساعية  –السحاضخات 
 الػاجبات السشدلية .

شخح مفيـػ جػدة الحياة كعالقتو بالتفكيخ  مفيـػ جػدة الحياة -2
االضصخابات الديكػسػماتية ك  ،الالعقالني

. 

 –السشاقذة الجساعية  –السحاضخات 
 الػاجبات السشدلية . –لعب األدكار 

شخح الشطخية العقالنية االنفعالية  -2
التعجيل السعخفي لألفكار ك 

 الالعقالنية .

شخح فشيات السػاجية االنفعالية مغ خالؿ 
التبريخ ك  ،الشسػذج االنفعالي العقالني

بأىسية التعجيل السعخفي لألفكار الخاشئة 
الجدجية ك ذاعخ االنفعالية السدببة لمس

 السؤلسة .

تصبيق الشسػذج ك شخح  -السحاضخات 
العقالني االنفعالي عمى بعس السػاقف 

عجـ الذعػر بجػدة ك السدببة لمقمق 
 –السشاقذات الجساعية  –الحياة 

 الػاجبات السشدلية .
التجريب عمى الديصخة عمى الحات في  التجريب عمى التحكع الحاتي . -1

 التػتخ . ك السدببة لمقمق السػاقف 
لعب  ،االستخخاء ،السشاقذات الجساعية

 الػاجبات السشدلي . ،الجكر
تشسية الػعي بالحات كالتجريب عمى   تشسية ميارات جػدة الحياة -1

 اتخاذ القخار ك ميارات حل السذكالت 
 -السشاقذات الجساعية -السحاضخة 
 الػاجبات السشدلية . –لعب الجكر 

التجريب عمى تسخيشات االستخخاء لمحج مغ  ميارة االستخخاء  اكتداب  -8
الذعػر القمق  فيى السػاقف السثيخة لمقمق 

 التػتخ . ك 

 –السشاقذة الجساعية  -السحاضخة 
 الػاجبات السشدلية   –تسخيشات االستخخاء 

مشاقذة بعس األفكار الالعقالنية  -1
مثل ) السبالغة في مدتػى األداء 

 ( . -داف شمب االستح –

تفشيج األفكار الالعقالنية الخاصة ك دحس 
بالسبالغة في شمب الكساؿ في مدتػى 

االصخار عمى شمب االستحداف ك  ،األداء
 مغ اآلخخيغ . 

 –السشاقذة الجساعية  –السحاضخة 
التعجيل  –استخجاـ فشية الشسحجة 

 الػاجبات السشدلية .  –السعخفي 
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 –مشاقذة  فكختي) القمق الدائج  -9
 كػرثة الشتائج ( 

تفشيج األفكار الالعقالنية الخاصة ك دحس 
كػرثة ك  ،بالسبالغة في تػقع السخاشخ

 الشتائج دكف مبخر مشصقي .

 –السشاقذات الجساعية  –السحاضخة 
 –التجريب عمى تسخيشات االستخخاء 

 الػاجبات السشدلية .  -التعجيل السعخفي 
89-   

.      تفشيج فكخة تعسيع الفذل ك مشاقذة 
  

تفشيج الفكخة الخاشئة الخاصة ك دحس 
 بتعسيع الفذل دكف مبخر مشصقي .  

 –السشاقذات الجساعية  –السحاضخة 
 -لعب األدكار –التعجيل السعخفي 
 الػاجبات السشدلية . 

األمغ ك الذعػر بالدعادة    -88
  الشفدي    

األمغ ك التعبيخ عغ الذعػر عغ الدعادة 
  الشفدي .

 –لعب األدكار  -السشاقذة –السحاضخة 
  الػاجبات السشدلية .

عخض ممخز لالفكار الالعقالنية الدابق   تقييع البخنامجك تمخيز  -84
التأكج مغ فيع ك تشاكليا بالجمدات البخنامج 

أفخاد السجسػعة التجخيبية لكل ما جاء بيا 
  مغ فشيات ارشادية .

شكخ األعزاء عمى االلتداـ بالحزػر  
حثيع عمى االلتداـ بسا ك ف حدغ التعاك ك 

التجريب عميو مغ خالؿ ك تع تعمسو 
  جمدات البخنامج االرشادي .

 

بعج تصبيق البخنامج االرشادي عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية قامت الباحثة بتصبيق ك       
أدكات الجراسة عمييع ) القياس البعجي( ثع أجخت الباحثة السقارنات بيغ درجات القياسييغ 

األعخاض ك  ،مجى فاعميتو في خفس القمقك البعجي لبياف أثخ البخنامج االرشادي ك مي القب
قج استخجمت ك تحديغ مدتػى جػدة الحياة لجى أفخاد العيشة التجخيبية . ك  ،الديكػسػماتية

البعجي إختبار كيمكػكدػف ك القبمي الباحثة إلجخاء السقارنة االحرائية بيغ القياسييغ 
لمتعخؼ عمى داللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية ألفخاد  Wilcoxon,Tالالبارمتخي 

 .  السجسػعة التجخيبية
 االجخاءات :

تع تصبيق السقاييذ السدتخجمة في البحث برػرة جساعية عمى أفخاد العيشة بعج قخاءة        
 التعميسات ليع جيجا" شفييا" لتالفي أف يكػف بعس السفحػصيغ مغ أفخاد العيشة قج ألتبذ

عمى عميو فيع بعس العبارات مع تػضيح شخيقة اختيار بجائل اإلجابة . كسا تع التأكيج 
كتػضيح  ،التأكيج عمييع بعجـ تخؾ أي عبارة دكف اجابةك  ،كل عبارة عمى حجة االجابة في

اليجؼ مغ البحث  كأىسيتو ألفخاد العيشة  كقج أكجت الباحثة ألفخاد العيشة أف اإلشتخاؾ في ىحا 
جية غيخ الباحثة عمى ما ك غخض البحث العمسي فقط كلغ يصمع أي شخز أالبحث ب

سيتزسشو مغ بيانات . كسا حخصت الباحثة عمى التأكج مغ ملء استسارة البيانات الذخرية  
 قج تع تصبيق السقاييذ السدتخجمة في البحث كفقا" لمتختيب التالي : ك  .
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 استسارة جسع البيانات . -8
 ألعخاض الديكػسػماتية . قائسة " كػرنل " ل -4
 مقياس "تايمػر" لمقمق الرخيح .-2
 مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة .-2
 البخنامج االرشادي العقالني االنفعالي .-1

كأخيخا" تع  ،ترحيحيا كفقا" لصخيقة الترحيح الخاصة بكل مشياك ثع تع جسع االستسارات     
 ئيا" .ذلظ لمقياـ بسعالجتيا احراك ججكلة الشتائج 

 -األساليب االحرائية :
تع استخجاـ عجة أساليب احرائية تتشاسب مع  ،ججكلة الشتائجك بعج تصبيق أدكات الجراسة     

 التي تفيج في االجابة عغ تداؤالت البحث كالتالي : ك فخكض البحث الحالي 
 اإلنحخاؼ السعياري . ك حداب الستػسط -8
 معامالت ارتباط " بيخسػف " .-4
 .T. Test)ت(  إختبار-2
لمعيشات الرغيخة لحداب داللة الفخكؽ بيغ   Mann-Whitney Uاختبار ماف كيتشي -2 

 الزابصة .ك السجسػعتيغ التجخيبية 
الالبارمتخى لمسجسػعات السختبصة لمتعخؼ عمى داللة الفخكؽ بيغ  Wاختبار كيمكدػكػف -1 

 بعجي .ال –الستػسصات الحدابية في القياسيغ القبمي 
مشاقذة ك ستقـػ الباحثة بعخض  ،إجخاءات الجراسةك باإلنتياء مغ الحجيث عغ أدكات ك       

 التالي :ػ نتائج كل فخض عمى حجة عمى الشح
 مهاقشتوا :ونتائج الدراسة 

 يشز عمى تػجج فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ  متػسصيك  فيسا يتعمق بشتائج الفخض األول:
صخابات الديكػسػماتية أفخاد السجسػعة شالبات الجامعة ذكي االضك درجات شالب  رتب

التجخيبية )الحيغ تمقػا البخنامج االرشادي( كشالب الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية 
أفخاد السجسػعة الزابصة ) الحيغ لع يتمقػا البخنامج االرشادي( في القياس البعجي لمبخنامج 



 

 

 

) 811) 

  جودة احلياة الكلل وحتسني فاعلية برنامج ارشادي عكالني انفعالي خلفض أعراض

 

2012 أبريل ، 1ج، 85دللة اإلرشاد الهفسي، العدد   

كػرنل" لألعخاض كقائسة " ،لجامعةجػدة الحياة لصالب اك ،في كل مغ مقياسي القمق الرخيح
  فخض قامت الباحثة بخصػتيغ ىسا :كلمتحقق مغ صحة ىحا ال الديكػسػماتية. 

السقارنة بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  كمتػسصات درجات  أفخاد أوال" :  
القبمي  القياس مية لستغيخات الجراسة فيالجرجة الكك السجسػعة الزابصة  في السقاييذ الفخعية 

 اس جػدة الحياة لصالب الجامعةمقيك لتصبيق البخنامج لكل مغ مقياس القمق الرخيح 
كسا يػضحو  Mann- Whitney. U. Testباستخجاـ مقياس اختبار ماف كيتشي )ي( 

 . (1)ججكؿ 
 (1) ججكؿ

 ت الجراسة في القياس القبمي لتصبيق البخنامجفي متغيخا الزابصةات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية ك داللة الفخكؽ بيغ متػسصات درج
 

 السجسػعة               
 

 تالستغيخا

 السجسػعة
 التجخيبية

 (84ف= )

 السجسػعة
 الزابصة

 (84ف= )

 
 
 
U8 

 
 
 
U2 

 

 
 
 Uقيسة 
 

 السحدػبة

 
 

مدتػى 
 مجسػع الجاللة

 الختب
 مجسػع
 الختب

 غيخ داؿ   98,9    12   11     814      818      القمق الرخيح .-8
جػدة الحياة لصالب -4

 الجامعة .
 
 
881 
884 
881 
881 
844 
414 

 
 
848 
899 
842 
844 
889 
812 

 
 
891 
898 
91 
884 
888 
24 

 
 
84 
11 
899 
892 
894 
29 

 
 
22,8 
18,8 
19, 
82,8 
81,8 
14,8 

 
 

 غيخ داؿ
 غيخ داؿ
 غيخ داؿ
 غيخ داؿ
 غيخ داؿ
 غيخ داؿ

 ة .جػدة الحياة االجتساعي-أ 
 جػدة الحياة السادية .-ب
 جػدة الحياة الػججانية .-ج
 جػدة الحياة االكاديسية . -د
 الخضا عغ الحياة . -ق

 الجرجة الكمية    
 قائسة "كػرنل" لألعخاض    -2

 الديكػسػماتية       
 
 
882 
884 
888 
428 

 
 
881 
888 
881 
411 

 
 
11 
41 
884 
22 

 
 
19 
889 
891 
21 

 
 
19, 
81,8 
12,8 
82,8 

 
 

 غيخ داؿ
 غيخ داؿ
 غيخ داؿ
 غيخ داؿ

 الجياز التشفدي .-8
 الجياز اليزسي .-4
 األكعية .ك القمب -2

 الجرجة الكمية    
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                                                   91,8" الججكلية = U*قيسة "       
                                                  11,4" الججكلية = U*قيسة "  ,91دالة عشج مدتػى 
   ,98دالة عشج مدتػى 

 ( ما يمي :1) يتزح مغ ججكؿك 
أفخاد ك فخكؽ دالة احرائيا" بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  *ال تػجج

ػعة الزابصة في القياس القبمي لتصبيق البخنامج االرشادي العقالني االنفعالي في سالسج
قائسة "  -2 ،جػدة الحياة لصالب الجامعة  -4 ،القمق الرخيح-8ىي : ك غيخات الجراسة مت

 .  كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية
السقارنة بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  كمتػسصات درجات  أفخاد ثانيا" : 

الجراسة في القياسيغ ة لستغيخات الجرجة الكميك السجسػعة الزابصة  في السقاييذ الفخعية 
ػعة التجخيبية لكل مغ مقياس القمق الرخيح سالبعجي لتصبيق البخنامج عمى أفخاد السج

ذلظ ك يكػسػماتية قائسة " كػرنل " لألعخاض الدك مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة   ك 
 باستخجاـ مقياس 

 :  (9) كسا يػضحو ججكؿ Mann- Whitney. U. Testاختبار ماف كيتشي )ي( 
  (9) ججكؿ

البعجي  في متغيخات الجراسة في القياس الزابصةك درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية  رتب داللة الفخكؽ بيغ متػسصات
 لتصبيق البخنامج

 
 السجسػعة                           

 
 

 تالستغيخا

 السجسػعة
 التجخيبية

 (84ف= )

 السجسػعة
 الزابصة

 (84ف= )

 
 
 
U8 

 
 
 
U2 
 
 

 
 

 Uة قيس
 

 السحدػبة

 
 
 

مدتػى 
 مجسػع الجاللة

 الختب
 مجسػع
 الختب

 ,91 22,4 18 24 819 841 القمق الرخيح .-8
  جػدة الحياة لصالب الجامعة .-4

821 
841 
824 
822 
821 
811 

 
888 
91 
894 
18 
94 
844 

 
891 
898 
849 
828 
828 
24 

 
84 
11 
91 
892 
894 
44 

 
92,8 
18,4 
19,4 

8 8,4 
81,4 
14,4 

 
91, 
98, 
98 , 
91, 
98, 
98, 

 جػدة الحياة االجتساعية .-أ
 جػدة الحياة السادية .-ب
 جػدة الحياة الػججانية .-ج
 جػدة الحياة االكاديسية . -د
 الخضا عغ الحياة . -ق

 الجرجة الكمية
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 قائسة " كػرنل" لألعخاض-2
 الديكػسػماتية

 
11 
18 
21 
91 

 
889 
891 
12 
811 

 
22 
91 
24 
41 

 
889 
822 
98 
24 

 
14,8 
18, 4 
12,4 
19,4 

 
8., 
8.,  , 

8., 
8., 

 الجياز التشفدي .-8
 الجياز اليزسي .-4
 األكعية .ك القمب -2

 الجرجة الكمية
      

 ,91دالة عشج مدتػى                   91,8" الججكلية = U*قيسة "
 9عشج مدتػى  دالة              11,4" الججكلية = U*قيسة " 

 ما يمي :( 9) يتزح مغ ججكؿك  
درجات أفخاد  رتب ( بيغ متػسصي9 ,91تػجج فخكؽ دالة احرائيا" عشج مدتػى ) -8

أفخاد السجسػعة الزابصة في القياس البعجي لتصبيق البخنامج عمى ك السجسػعة التجخيبية 
سة "كػرنل" لألعخاض ( عمى قائ  ,98) عشج مدتػى ك  ،الجرجة الكمية لسقياس القمق الرخيح 

الفخكؽ في اتجاه أفخاد السجسػعة ك الجرجة الكمية . ك في السقاييذ الفخعية  الديكػسػماتية 
 الزابصة .

رجات أفخاد د رتب ( بيغ متػسصي9 ,98تػجج فخكؽ دالة احرائيا" عشج مدتػى ) -4
نامج عمى أفخاد السجسػعة الزابصة في القياس البعجي لتصبيق البخ السجسػعة التجخيبية ك 

الفخكؽ في اتجاه أفخاد السجسػعة ك   الجرجة الكمية لسقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة
جػدة ك  ،( لمسقايديغ الفخعييغ ) جػدة الحياة االجتساعية91,9عشج مدتػى ) ك  ،التجخيبية

 ،( لمسقاييذ الفخعية ) جػدة الحياة الػججانية98,9كعشج السدتػى )     ،الحياة األكاديسية (
 الفخكؽ في اتجاه السجسػعة التجخيبية .ك الخضا عغ الحياة ( . ك  ،جػدة الحياة السادية

 مشاقذة  نتائج ىحا الفخض فيػضح ذلظ كسا يمي :ك فيسا يتعمق بتفديخ ك *    
 وقائسة " كهرنل" لألعخاض الديكهسهماتية : ،أوال" : بالشدبة لسقياس القمق الرخيح 

السجسػعة التجخيبية التي تمقت البخنامج االرشادي العقالني  فتعشي تمظ الشتائج تحدغ أفخاد
االنفعالي بالسقارنة بأفخاد السجسػعة الزابصة التي لع تتمق البخنامج االرشادي  مسا يجؿ عمى 

األعخاض ك ججكى البخنامج االرشادي في خفس مذاعخ القمق ك  ،عمى مجى فاعمية
مسا يذيخ إلى   ،ات الديكػسػماتيةالديكػسػماتية لجى شالب الجامعة ذكي االضصخاب
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الفشيات االرشادية ك استفادة أفخاد السجسػعة التجخيبية الستعخضيغ لمبخنامج مغ االستخاتيجيات 
السشاقذات ك  ،االقشاعك التي تزسشت الجحس ك التي اشتسل عمييا البخنامج االرشادي 

تجريبيع ك  ،التيجيجك لقمق تشسية ميارات التعامل مع مرادر اك  ،الػاجبات السشدليةك  ،الجساعية
عخض لشساذج لمسػاقف ك  ،االستخخاء لسػاجية الذج االنفعاليك  ،عمى ميارات التفكيخ السشصقي

كيفية مػاجيتيا بغخض خفس حجة القمق لجييع.  كسا اشتسمت استخاتيجيات ك السدببة لمقمق 
لتجريب عمى البخنامج االرشادي عمى مشاقذة بعس األفكار الالعقالنية السدببة لمقمق كا

كسا كاف لألسمػب االرشادي الجسعي  ،االصخار عمى تحقيقيا ك التخمي عغ أسمػبي االلحاح 
دكر كبيخ في انخفاض حجة القمق لجى شالب الجامعة ذكي   Group Therapyالسدتخجـ 

السذكالت  االضصخابات الديكػسػماتية حيث ساعج استخجاـ االرشاد الجسعي عمى مشاقذة
يكػسػماتية ألفخاد السجسػعة التجخيبية حيث ساعج اشالع كل خاض الداألعك السذتخكة 

شعػره أنو ليذ الػحيج الحي يعاني مغ ك فييا عمى السذكالت التي يعاني مشيا اآلخخيغ ػ عز
مى عسمية التشفيذ كسا ساعج ذلظ ع ،التػتخك بالقمق ىحه السذكالت عمى تقميل الذعةر 

االنفعاالت السكبػتو بجال" مغ التعبيخ عشيا ك لسذاعخ اتاحة الفخصة لمتعبيخ عغ اك االنفعالي 
مغ خالؿ األعخاض الجدسية حيث ساعج ذلظ عمى التقميل مغ السعاناه مغ األعخاض 

 Cognitiveتتفق تمظ الشتائج مع ما نادى بو أصحاب العالج السعخفي ك  ،الديكػسػماتية
Therapy  مثل) Beck, 1989-  Ellis &Dryden ,1997 (Greenberg,1989- 

Ellis,1990-  تفاقسو يشبع مغ عسمية التفكيخ الالعقالني ك استسخاره ك أف نذػء القمق
أف نػعية ندق التفكيخ عغ االحجاث التي يػاجييا تمعب دكرا" ك السعتقجات الالعقالنية ك 

كحلظ فاعمية العالج الجساعي إذ يتعمع أعزاء الجساعة ك  ،أساسيا" في اضصخابو االنفعالي 
التفاعل االجتساعي مغ ك التعمع مغ خبخات اآلخخيغ ك التجرب عمى مبادئو ك ل برػرة أفز

فيخى أف الدسات األساسية إلضصخابات  Beckاآلخخيغ أثشاء الجمدات االرشادية . أما بيظ 
يذيخ ألنػاع معيشة مغ السعارؼ مثل : األىجاؼ ك  ،نذأتياك القمق ىي معخفية في جػىخىا 

السشطسة مغ بيغ العػامل التي تجعل االفخاد عخضة  االتجاىات غيخك  ،غيخ الػاقعية
 ،كدراسة شيساء باشا ،4991 ،الضصخابات القمق. كيتفق ذلظ مع دراسة كل ) ابخاىيع محسػد

التي أكضحت نتائجيسا عمى كجػد عالقة  ارتباشية دالة بيغ التذػيو السعخفي ك (  4981
يحكخ ك  .ي خفس قمق السدتقبل االنفعالي ف كفاعمية االرشاد العقالني ،مذاعخ القمقك 
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خاصة ك ( أف نجاح الفخد في التخمز مغ السذاعخ السؤلسة نفديا" 21: 8999 ،)باتخسػف 
األفكار ك االفتخاضات السزممة ك القمق يتػقف بذكل أساسي عمى ترحيح الترػرات الخاشئة 

 السذػىة . 
 & Cramer  (1995,  دراسة كخامخ كبكالنج , يتفق مع تمظ الشتيجة دراسة كل مغك   

Buckland )-  كالتي   ) 4991،كدراسة ابخاىيع محسػد - 4992 ،دراسة  )أحسج فتحي ك
ضحت نتائجيا عمى فاعمية البخامج االرشادية القائسة عمى السشحى العقالني االنفعالي عمى أك 

 خفس اضصخابات القمق .
ق كاالضصخابات تػضيح العالقة بيغ القمك كسا تعخض البخنامج االرشادي إلى شخح      

مػجب بيغ التػتخ ك الديكػسػماتية حيث أكضحت العجيج مغ الجراسات كجػد ارتباط داؿ 
أف ىحه األعخاض السخضية في حاؿ استسخارىا تدبب ك  ،األعخاض جدسية مخضيةك القمق ك 

أحسج  -4992 ،تمفا" في أندجة الجدع كيؤيج ذلظ نتائج دراسة كل مغ ) حدغ عبج السعصي
 ( .4991 ،أميخة يػسف -4991 ،عكاشة

فتعشي تمظ الشتائج تحدغ أفخاد ثانيا" : بالشدبة لسقياس جهدة الحياة لظالب الجامعة : 
السجسػعة التجخيبية التي تمقت البخنامج االرشادي العقالني االنفعالي بالسقارنة بأفخاد 

ججكى ك  ،السجسػعة الزابصة التي لع تتمق البخنامج االرشادي  مسا يجؿ عمى  مجى فاعمية
البخنامج االرشادي في تحديغ مدتػى جػة الحياة بجسيع أبعادىا لجى شالب الجامعة ذكي 

تتفق تمظ الشتائج مع ما أكجت عميو الكثيخ مغ ك االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغ 
التخاث الديكػلػجي مغ ارتباط جػدة الحياة بالكثيخ مغ السيارات الالزمة ك  ،الجراسات الدابقة

ىحه السيارات التي اشتسل عمييا البخنامج االرشادي ك حديغ مدتػى جػدة الحياة لجى الفخد لت
تجريبو عمى  أساليب ك مغ أىسيا ترحيح ادراكات الفخد ك السدتخجـ في البحث الحالي  

يتفق ذلظ مع ما أكجه بخكندارد ك  ،الغيخ عقالنيةك التعجيل السعخفي لسعتقجاتو الخاشئة   
في أف جػدة الحياة ىي كافة السجاالت السادية  al.   (Bronsared et 2013,آخخكف )ك 
 معتقجات الفخد . ك ادراكيا بشاء عمى تػقعات ك الرحية التي يتع تقييسيا ك االجتساعية ك الشفدية ك 

كسا ىجؼ البخنامج االرشادي السدتخجـ  لتػضيح مجى تأثيخ  اضصخابات القمق عمى خفس 
 دراسة غياديك   -4999 ،اسة كل مغ ) أحسج الثشيافمدتػى جػدة الحياة حيث أكجت در 

مدتػى ك ( عمى كجػد عالقة سالبة كدالة بيغ القمق   et al.,2010 Gheadi   آخخكف ك 
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التحكع الحاتي ك تزسغ البخنامج استخاتيجيات حل السذكمة ك  ،جػدة الحياة  بأبعادىا السختمفة
يتفق ذلظ مع نتائج ك حياة لجى الفخد في االنفعاالت كىي كميا ميارات الزمة لتحديغ جػدة ال

( التي أكجت عمى كجػد عجد مغ االستخاتيجيات الالزمة لتحديغ 4988 ،دراسة ) سعيج دمحم
 أسمػب حل السذكالت .ك جػدة الحياة مشيا استخاتيجيات مػاجية االنفعاؿ 

رات مياك الجافعية ك الحػار  لبخنامج االرشادي عمى تشسية ثقافةكحلظ ارتكد محتػى ا    
التحريل االكاديسي حيث أشار العجيج مغ الباحثيغ إلى أف انخفاض مدتػى جػدة الحياة 

فرميع مغ الجامعة ك انحارىع أك لجى الصالب الجامعي يختبط إلى حج كبيخ بخسػب الصالب أ
( 4984دراسة نػركزي )ك . -841: 4989  ،كسا في دراسة كل مغ  )شاىخ سميساف

Norouzi -  التي أكجت نتائجيا عمى كجػد عالقة مػجبة 4984 ،تالفمي دراسة كساؿ )
التفػؽ األكاديسي لجى شالب ك نجاز الجافعية لإلك فة الحػار  تشسية ثقمك كدالة بيغ جػدة الحياة 

 الجامعة.
كسا اشتسل مزسػف البخنامج االرشادي السدتخجـ عمى شخح العالقة بيغ انخفاض         

الحي يدبب بذكل أساسي ك عالقتو باآلخخيغ ك حياتو ك مدتػى شعػر الفخد بالخضا عغ ذاتو 
ما يعاني مغ مغ مذكالت ك بيغ اضصخاب كضائفو الجدسدة ك انخفاض جػدة الحياة لجية 

في    Donvan( 8911يتفق ذلظ مع ما ذكخه دكنفاف ) ك اضصخابات سيكػسػماتية ك صحية 
) تامخ الخاجحي :  الخضا عغ الحياة بذكل عاـك أف جػدة الحياة تتزسغ الػضائف الجدسية 

السشصقي تفػؽ أفخاد ك ( .  ككفقا" لسا سبق تخى الباحثة أنو كاف مغ الصبيعي 2211، 4982
السجسػعة التجخيبية مغ شالب الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مغ الجشديغ في 

قائسة " كػرنل " ك  ،القياس البعجي مغ حيث انخفاض درجاتيع في كل مقياس القمق الرخيح
كارتفاع درجاتيع في مقياس جػدة الحياة  بالسقارنة بأفخاد  ،لألعخاض الديكػسػماتية

 السجسػعة الزابصة الحيغ لع يتعخضػا ألثخ البخنامج االرشادي السدتخجـ في الجراسة . 
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ   يشص عمى  :و فيسا يتعمق بشتائج الفخض الثاني و 

البات الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية أفخاد شك درجات شالب  رتب متػسصات
درجاتيع في القياس البعجي لمبخنامج  رتب متػسصاتك السجسػعة التجخيبية في القياس القبمي 

قائسة " كػرنل " لألعخاض ك  ،االرشادي السدتخجـ عمى مقياس القمق الرخيح 
حقق مغ صحة ىحا الفخض لمتك مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة  .  ك  ،الديكػسػماتية
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درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ  رتب قامت الباحثة بالسقارنة بيغ متػسصي
   ،الجرجة الكمية لسقياسي القمق الرخيحك البعجي لتصبيق البخنامج لمسقاييذ الفخعية ك القبمي 

ذلظ بإستخجاـ ك . قائسة " كػرنل " لألعخاض الديكػسػماتية ك جػدة الحياة  لصالب الجامعة ك 
 لحداب داللة الفخكؽ بيغ الستػسصات  Wilcoxon(  W) الالبارمتخي  كػكدػف مكياختبار 

 : ( كسا يمي89) كسا يػضحو ججكؿ الحدابيى ألفخاد السجسػعة التجخيبية
  (89ججكؿ )

القبمي   غ القياسيغالسجسػعة التجخيبية في متغيخات الجراسة في كل م رتب درجات أفخاد داللة الفخكؽ بيغ متػسصات
 البعجيك 

 السجسػعة التجخيبية             
 
 يةالستغيخات/ السقاييذ الفخع 

 
 القياس
 

 
 ف
 

  الختب مجسػع متػسط الختب
 قيسة
Z 
 

 
مدتػى 
 الجاللة

 الدالبة السػجبة الدالبة
 
 

 السػجبة
 
 

 .,91 82,4 1,892 1 ,19 24,2  11,9  84 بعجي -قبمي  القمق الرخيح .-8
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 الخضا عغ الحياة .
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 الجياز التشفدي .-8
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 كمية  .   الجرجة ال    

 ( ما يمي : 13) يتزح من ججول و  
درجات أفخاد  رتب ( بيغ متػسصي9 ,91تػجج فخكؽ دالة احرائيا" عشج مدتػى ) -8

  ،البعجي لتصبيق البخنامج عمى الجرجة الكميةك  السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبمي
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ية لقائسة "كػرنل" لألعخاض الجرجة الكمك السقاييذ الفخعية ك لسقياس القاؽ الرخيح. 
 الفخكؽ في اتجاه أفخاد السقياس القبمي .ك الديكػسػماتية . 

درجات أفخاد  رتب ( بيغ متػسصي9 ,98تػجج فخكؽ دالة احرائيا" عشج مدتػى ) -4  
البعجي لتصبيق البخنامج عمى الجرجة الكمية لسقياس ك السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبمي 

الخضا عغ ك  ،صالب الجامعة  كالسقياسيغ الفخعييغ ) جػدة الحياة الػججانيةجػدة الحياة ل
( لمسقاييذ الفخعية ) جػدة 91,9عشج مدتػى ) ك  ،الفخكؽ في اتجاه القياس البعجىك الحياة (  

الفخكؽ إلى جانب ك ،جػدة الحياة األكاديسية (ك  ،جػدة الحياة الساديةك  ،الحياة االجتساعية
 القياس البعجي .

كقج تحقق الفخض الدابق حيث أشارت نتيجتو لػجػد فخكؽ دالة احرائيا" بيغ      
البعجي في ك درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ في القياسيغ القبمي  رتب متػسصي

 ،لكل مغ مقياس القمق الرخيح اتجاه األفزل لرالح القياس البعجيالقمق الرخيح في 
كسا أضيخت الشتائج كجػد فخؽ دالة بيغ القياسيغ  ،ديكػسػماتيةقائسة "كػرنل" لألعخاض الك 

البعجي لجى أفخاد السجسػعة التجخيبية في اتجاه األفزل لرالح القياس البعجي في ك القبمي 
فاعمية ك تذيخ تمظ الشتائج إجساال" إلى مجى أىسية ك  ،مقياس جػدة الحياة لصالب الجامعة 

لصالب الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية  تأثيخ البخنامج االرشادي السدتخجـك 
تحديغ جػدة الحياة لجييع مغ خالؿ اعادة البشية السعخفية بالتعجيل ك ييجؼ لخفس القمق ك 

تقييسيع لحكاتيع ك عة إدراكيع يالخاصة بصبك السعخفي ألفكارىع الالعقالنية السعتقجيغ فييا 
حيث يطيخ ىشا  ،الفخض الدابقنتائج  تػأتي ىحه الشتيجة متشاغسة معك مدتقبميع ك بيئتيع ك 

دكر البخنامج العقالني االنفعالي السصبق عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية في مداعجة شالب 
الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية أثشاء الجمدات العالجية عمى التجريب عمى التقييع 

السدتقبل ك العالع ك الحات ػ ية نحتخكيد الجمدات عمى تعجيل التػقعات الدمبك الػاقعي لألحجاث 
تتفق ك  سشصقية .الغيخ ك عتبخ نتاج التعسيسات الدائجة محاكلة إصالح التذػيو السعخفي الحي يك 

في أف ردكد أفعاؿ  Ellisاألسذ التي أشار إلييا " اليذ" ك تمظ الشتيجة مع مع السبادىء 
فالتفكيخ  ،الحدية الحخكيةالعسميات ك التفكيخ ك األفخاد عبارة عغ حالة مخكبة مغ االدراؾ أ

 Bronsared et( 2013االنفعاؿ ال يسثالف عسميتاف مشفرمتاف .كيتفق ذلظ مع ما أكجه )ك 
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al,  يتع ك الرحية ك االجتساعية ك الشفدية ك مغ أف جػدة الحياة ىي كافة السجاالت السادية
 معتقجات الذخز .ك تقييسيا بشاء عمى تػقعات 

( مغ أف كثيخا" 8998  :82-818) Ellisأشار إليو اليذ  كتتفق تمظ الشتيجة مع ما       
غيخ الػاقعية فاألفكار ك الالعقالنية  لشفدية تتكػف مغ فعل تػقعاتشامغ االضصخابات ا

ا" في التي تع  اكتدابيا في الساضي ىي األكثخ الستغيخات حدسك السعتقجات الالعقالنية ك 
دة بالتالي يقع فخيك ره مدبقا" فالفخد يدمظ كفق ترػ  احجاث االضصخابات الشفدية.

 ( .498:  4998،اذا اختمت ىحه التػقعات . ) رئيفة رجبالجدجي ك لالضصخاب االنفعالي 
كسا جاءت ىحه الشتيجة مشصقية كفقا لسا قامت بو الباحثة سابقا مغ اجخءات إلتساـ      

غ شأنيا أف الزابصة في بعس الستغيخات التي مك  ػعتيغ التجخيبية سالسجاندة  بيغ السج
انخفاض مدتػى جػدة ك  ،تديج مغ السعاناة االنفعالية مغ القمق كاألعخاض الديكػسػماتية

السدتػى  –الحياة لجى شاللب الجامعة ذكي االضصخابات الديكػسػماتية مثل ) العسخ 
مغ ثع فإف ضيػر فخكؽ دالة احرائيا" بيغ القياسيغ القبمي ك االجتساعي االقترادي( 

فاعمية ك بيق البخنامج لجى أفخاد السجسػعة التجخيبية قج يخجع فقط إلى تأثيخ البعجي مغ تصك 
الحي أدى إلى التغيخ الحي حجث ألفخاد السجسػعة مج االرشادي السدتخجـ في البحث ك البخنا

األعخاض ك ،الحي كضح مغ خالؿ االنخفاض الجاؿ في درجات القمقك التجخيبية 
ػدة الحياة.  كتتفق نتائج الفخض الحالي مع ما سبق االرتفاع في درجات جك  ،الديكػسػماتية

مخكة عبج  -4984،حشاف أميغ -4991،أف تػصمت إليو الجراسات مثل ) ابخاىيع محسػد
 & Gene, 1986  -,8991  Cramer) مغ الجراسات األجشبيةك (  4981 ،القادر

Buckland - Perinovic, et al.,2007 اؿ ( حيث أكجت نتائجيا عمى الجكر الفع
العالجية القائسة عمى السشحى السعخفي كالعقالني االنفعالي في زيادة ك لمبخامج االرشادية 

العالع كالسدتقبل مسا ك ذكاتيع ػ التعجيل االيجابي إلتجياتيع نحك االفكار االيجابية ك السعارؼ 
كخفس معاناتيع مغ  ،يشعكذ بجكره ايجابيا" عمى تحديغ مدتػى جػدة الحياة لجييع

 كتحقيق قجر مشاسب مغ الدمػؾ التكيفي ليع . ،لشفدجدسيةاألعخاض ا
ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا" بيغ  -يشص عمى:  و فيسا يتعمق بشتائج الفخض الثالث و 

لتصبيق  التتبعيك درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي  رتب متػسصات
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 ،نل " لألعخاض الديكػسػماتيةقائسة " كػر ك  ،البخنامج في كل مغ مقياس القمق الرخيح
 كجػدة الحياة لصالب الجامعة .    

درجات أفخاد  رتب لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة بالسقارنة بيغ متػسصيك     
الجرجة ك لتصبيق البخنامج لمسقاييذ الفخعية  التتبعيك ة الزابصة في القياسيغ البعجي السجسػع

جػدة الحياة  ك  ،قائسة " كػرنل " لألعخاض الديكػسػماتيةك  ،الكمية لسقياسي القمق الرخيح
  Wilcoxon(  Wكيمكػكدػف الالبارمتخي ) ذلظ بإستخجاـ اختبارك  ،لصالب الجامعة 

كسا يػضحو لحداب داللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابيى ألفخاد السجسػعة التجخيبية  
  : ( كسا يمي88) ججكؿ 

  (88ججكؿ )
 التتبعيك  البعجيجراسة في كل مغ القياسيغ في متغيخات ال متػسصات السجسػعة التجخيبيةخكؽ بيغ داللة الف

    
 السجسػعة التجخيبية          

 
 الستغيخات / السقاييذ الفخعية 

 
 القياس

 
 ف  
 

  مجسػع الختب    متػسط الختب   
 قيسة  
Z 
  

 
مدتػى 
 الجاللة

 الدالبة السػجبة الدالبة
 
 

 السػجبة
 
 

 غيخ دالة 82,8 2 ,1 81 ,19 24,4  99,2  84 تتبعي -بعجي  القمق الرخيح .-8
  جػدة الحياة .-4
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 جػدة الحياة الػججانية .-ج
 سية .جػدة الحياة االكادي -د
 الخضا عغ الحياة . -ق

 الجرجة الكمية

 قائسة "كػرنل" لألعخاض-2
 الديكػسػماتية
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فخكؽ دالة احرائيا" بيغ  لثالث حيث أكضحت الشتيجة أنو ال تػججتحقق الفخض ا      
لتصبيق  التتبعيك  البعجي درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياس رتب اتمتػسص

السقاييذ الفخعية لكل مغ مقياس ك البخنامج االرشادي العقالني االنفعالي عمى الجرجة الكمية 
قياس جػدة الحياة لصالب مك  ،كقائسة "كػرنل" لألعخاض الديكػسػماتية ،القمق الرخيح

              . الجامعة 
فاعمية أثخ البخنامج االرشادي السدتخجـ كفشياتو ك الباحثة ىحه الشتيجة إلى ججكى ك تعد ك      

تفاعل خالؿ جمدات ك تعاكف ك  ما أضيخه أفخاد السجسػعة التجخيبية مغ اىتساـك السختمفة 
التػتخ ك كفاءة في الديصخة عمى السػاقف السدببة لمقمق ك البخنامج حيث أصبحػا أكثخ قجرة 

استخجاـ شخؽ حل ك التحكع الحاتي ك السشصقي ك كتغميب شخؽ التفكيخ العقالني  ،فييا التحكعك 
باالضافة إلى اكتداب القجرة  ،إعادة البشاء السعخفيك  ،كمسارسة ميارة االستخخاء ،السذكالت

 ،التقاريخ الحاتية كتابة مغ خالؿك  ،بحخية كاممةك عمى التعبيخ عغ السذاعخ بذكل صخيح 
ارتباط جػدة الحياة بالعجيج مغ السيارات التي البج مغ اكتدابيا لتحديغ  ضافة إلىىحا باال

التي تزسغ أغمبيا البخنامج االرشادي السدتخجـ في الجراسة كالتجريب عمى ك جػدة الحياة 
تعمع ك  ،الالزمة لتحديغ الذعػر بجػدة الحياة ابيااليجك استخجاـ أساليب التفكيخ العقالني 

مسا  . ميارات االتراؿ مع اآلخخيغك  ،اتخاذ القخارك  ،غػط الشفديةالزك ميارات تجبخ القمق 
خالؿ فتخة  تحديغ مدتػى الذعػر بجػدة الحياةك  ،القمقب الذعػر أدى إلى تجني مدتػى 

ض الحي يذيخ إلى استسخارية أثخ التحقق مغ نتائج ىحا الفخ  عمى يؤكجك جمدات البخنامج 
ىحه الشتيجة شبيعية ك تبجك  فتخة ترل إلى شيخ.االنتياء مشو بفاعمية البخنامج حتى بعج ك 
فاعمية البخنامج االرشادي السدتخجـ ك تأثيخ تؤكج عمى ك متشاغسة مع نتيجة الفخض الدابق ك 

تتفق تمظ الشتيجة مع ما أكضحتو نتائج بعس الجراسات مغ فاعمية السشيج ك .  البحث في
ياة كخفس االضصخابات العقالني االنفعالي في خفس القمق  كتحديغ مدتػى جػدة الح

دراسة ك  – 4991،دراسة ابخاىيع محسػدك  – Gene, 1986الديكػسػماتية مثل دراسة )جيغ 
 . (  4981دراسة مخكة عبج القادر،   -  Perinovic et al.,2007  ،آخخيغك بخنػفظ 

غ م  Dryden &Ellis ( 8998) دريجفك  مع ما يفتخضو اليذ تتفق نتيجة ىحا الفخضك     
األحجاث التي ك تفديخ الفخد لألمػر ك سػء تأكيل ك سشصقية الغيخ ك ط التفكيخ الستعربة أف أنسا
حه األفكار التسدظ بيك في تبشي  الفخد إذا استسخك  ،ىي التي تدبب لو االضصخاب يسخ بيا
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 التػتخك  كالقمق يسيا عغ شخيق التمقيغ الحاتي يحجث إضصخابو االنفعاليتجعك الالعقالنية 
تؤيج ك . بجػدة الحياة الحي يفرح عغ نفدو مغ خالؿ السخض الجدجي  لجيو الذعػر يقلك 
داؿ بيغ ك كجػد ارتباط مػجب  االبحاث ذلظ كالتي أشارت إلىك عجيج مغ نتائج الجراسات ال

السعاناة مغ االضصخابات ك جػدة الحياة ب الذعػر التفكيخ الالعقالني كانخفاض مدتػى 
التي مغ ك كجػد عجد مغ استخاتيجيات التعاير  ساتكسا أكضحت تمظ الجرا ،االنفعالية كالقمق

شأنيا مداعجة الذخز في تحديغ الذعػر بجػدة الحياة مشيا استخاتيجيات السػاجية سػاء 
شخؽ تعجيل البشاء ك  ،اسمػب حل السذكمةك  ،السختكدة عمى االنفعاؿك السختكدة عمى السذكمة أ

شيساء  - 4988،يج دمحمسع  –   Chaudieu,2008كشادراسة كل مغ)مثل د السعخفي
 ( . 4981مخكة حذير    – Kreitlow( 4981)ػكخيتم  -4981 ،باشا

 تعكيب عام :
أشارت نتائج البحث الحالي إلى صحة الفخكض الستعمقة بالجراسة التجخيبية كالتي        

تحديغ جػدة ك تقـػ عمى فحز فاعمية بخنامج ارشادي عقالني انفعالي في خفس القمق 
شالب الجامعة ذكي االضصخابات الديكػماتية مغ الجشديغ مغ خالؿ دحس  الحياة لجى

انفعالية كسمػكية ك االفكار الالعقالنية عغ شخيق استخجاـ فشيات معخفية ك تغييخ السعتقجات ك 
في الذخرية حيث أضيخت نشائج الجراسة األثخ الفعاؿ  Ellisقائسة عمى نطخية اليذ  

يج السعتقجات كاألفكار الالعقالنية بإعتبارىا السحجد تفشك لمبخنامج االرشادي في تعجيل 
ما قج ك  ،تمعب دكر رئيدي في معاناتو بالقمقك االساسي لسدتػى شعػر الفخد بجػدة الحياة 

يتختب عميو مغ اصابة باالضصخابات الديكػسػماتية  حيث يخكد السشيج العقالني االنفعالي 
انخفاض مدتػى شعػر الفخد بجػدة  إلى ي تؤديتعجيل السعتقجات الالعقالنية التك عمى تفشيج 

التي  قج ك كتدبب لو العجيج مغ االضصخابات االنفعالية كالقمق  ،درجة رضاه عشياك الحياة 
تعبخ عغ نفديا مغ خالؿ االضصخاب الجدجي .  إذ يؤكج السشيج العقالني االنفعالي عمى 

ر الفخد بالسذقة كشتيجة النخفاض الجكر الػسيط لمتفكيخ غيخ الالعقالني في العالقة بيغ شعػ 
بيغ إحجاث ك انيدامية لمحات ك ما يختبط بو مغ مذاعخ سمبية ك مدتػى شعػره بجػدة الحياة 

االصابة باألضصخابات الديكػسػماتية ) ك   استسخار االضصخابات االنفعالية كالقمقك 
Tsushima,1995 . ) 
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مغ خالؿ التفكيخ العقالني الفعاؿ  كمغ ثع تخى الباحثة أف جػدة الحياة ال تتحقق إال     
اتخاذ ك كيفية مػاجية القمق كتعمع ميارات حل السذكالت ك       ،تعمع شخؽ التفكيخ االيجابيك 

تػثيق الرمة ك القخار ككضع بجائل ايجابية لحمػؿ السذكالت التي يػاجييا الفخد في حياتو 
لجػدة الحياة لمفخد برفة باهلل عد كجل حيث يذكل كل ىحا السحجدات كالجعائع األساسية 

لصالب الجامعة برفة خاصة حيث يداعج تحديغ مدتػى جػدة الحياة لجيو عمى ك    عامة
تػضيفيا في الػجية السشاسبة مسا يعػد بالشفع العاـ ك امكاناتو بذكل أفزل ك استثسار شاقاتو 
 عمى السجتسع .
 *التوصيات :

 عجة تػصيات كسا يمي :في اشار ما أثارتو نتائج البحث الحالي نػصي ب
السعتقجات الالعقالنية في الذعػر بالقمق ك  ،زيادة الػعي لجى شالب الجامعة بجكر التفكيخ الدمبي-8
مغ ثع يشبغي ك الجدجي ك كاحجاث االضصخاب الشفدي  ،التػتخ خفس مدتػى الذعػر بجػدة الحياةك 

استخجاـ ك السفاىيع الخاشئة ك ر تػفيخ بخامج ارشادية معخفية تيجؼ إلى التجريب عمى تعجيل األفكا
 الزغػط .ك السشصقي مع االحجاث ك شخؽ التعامل الػاقعي 

االعالـ بتحديغ الرػرة العامة لمذباب كاالمكانات الستاحة ليع ك  ،ضخكرة اىتساـ كزارتي الذباب-4
تداعجىع عمى ك قجراتيع ك ميارات تتشاسب مع تخرراتيع ك اتاحة الفخص ليع الكتداب معارؼ ك 

 استثسارىا بذكل صحيح .ك  تػضيفيا
مكػنات جػدة الحياة مسا يشعكذ بجكره ايجابيا عمى تحديغ مدتػى ك ضخكرة االىتساـ بجػانب -2

 خاصة الذباب الجامعي .ك جػدة الحياة لجى أفخاد السجتسع 
 *املكرتحات البخثية :

مغ الجراسات كفقا لسا اثارتو الجراسة مغ نتائج تػصي الجراسة الحالية بإجخاء العجيج       
تحديغ جػدة الحياة ألىسيتيسا البالغة في ك الخاصة بالتجريب عمى شخؽ التفكيخ العقالنية 

مغ ىح السقتخحات ك تصػر السجتسع . ػك االعجاد الدميع لصالب الجامعة بإعتبارىع اساس نس
 البحثية :

 تخنت .ترسيع بخامج ارشادية معخفية لتحديغ جػدة الحياة لجى الذباب مغ مجمشي االن-8
 دة الحياة لجى شالب الجامعة السزصخبيغ نفديا"فاعمية العالج السعخفي في تحديغ جػ -4

 عقالنية .ك لسػاجية الػاقع بفاعمية 
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Effectiveness of Rational Emotive Guidance Program on 

Reduction of The Symptoms of Anxiety  and improving the 
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Abstract of Study 

The aim of this research is to verify the effectiveness of the used 

Rational Emotive Guidance program on Reduction of The Symptoms 

of Anxiety  and  improving the quality of life among University 

Students of psychosomatic disorders , The sample consists of (24) 

students,age   ranged from (18-23) years, divided into two groups : 

experimental (n=12), and control (n=12)                                                                            

   The researcher used Taylor Manifest Anxiety Scale prepared  by (   

Janit.Taylor),translated and prepared by  (  Motafa fahmy & 

Mohomamed Kally, 1990), quality of life among University Students 

scale prepared by( Kamal Eflit, 2012), Cornell index prepared ( Albert 

& Brodman,1986), translated and prepared by  ( Mohmoud Abo 

Elneel,1995), and program to Reduction of The Symptoms of Anxiety  

and  improving the quality of life among University Students prepared 

by ( the researcher ).      

                                                                  

The  results of this research lead to statistically significant difference  

between mean score of experimental and control groups ( post 

Administration Program ) 1n Taylor Manifest Anxiety Scale ,Cornell 

index and quality of life among University Students scale , There are a 

statistically significant differences between the mean scores of pre and 

post program administration in experimental group in Anxiety,  

Cornell index and quality of life among University Students scale , 

and No significant differences were found between the mean scores of   

post and follow up measures program administration  for experimental 

group   in Anxiety,  Cornell index and quality of life among 

University Students scale, Which refers to the The Effectiveness of 

Rational Emotive Guidance Program on Reduction of The Symptoms 

of Anxiety  and improving the quality of life among University 

Students of psychosomatic disorders.                                                              

  

 


