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 هضتخلص الذراصة:
ـو والشعور بالممؿ ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار العالقة بيف اضطرابات الن       

والتعرؼ كذلؾ عمى الفروؽ بيف الجنسيف فى متغيرات الدراسة ،  واالضطرابات النفس جسمية
( مف طالب الجامعة واستخدـ الباحث مقياس اضطرابات 747تكونت عينة الدراسة مف )

النـو ومقياس الشعور بالممؿ ومقياس االضطرابات النفس جسمية، وتـ تحميؿ البيانات 
اـ معامؿ ارتباط بيرسوف واختبار )ت( ، وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية باستخد

موجبة دالة بيف اضطرابات النـو والشعور بالممؿ واضطرابات النـو واالضطرابات النفس 
جسمية و الشعور بالممؿ واالضطرابات النفس جسمية، وكذلؾ عدـ وجود فروؽ بيف الذكور 

ـو والممؿ ووجود فروؽ بيف الذكور واالناث فى االضطرابات واإلناث فى اضطرابات الن
 النفس جسمية لصالح االناث.
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اضطراتات النىم وعالقتها تالشعىر تامللل النفضٍ واإلضطراتات 
 النفش جضوُة لذٌ عُنة هن الشثاب اجلاهعٍ

 
 د. أشرف حموذ عثذاحللُن

   هذرس تقضن الصحة النفضُة واإلرشاد     
 كلُة الرتتُةت –نفضٍ ال   

 :هقذهة
يعتبر النـو أحدي العمميات الحيوية اليامة التي مازالت حتي االف عمي الرغـ مف التقدـ 
العممي لغزًا محيرًا وظاىرة غريبة جذبت انتباه العديد مف المتخصصيف في عمـ النفس والعمـو 

ة النـو وكيؼ يحدث وحتي االف لـ نجد قواًل فاصاًل في حقيق البيولوجية وعمـو الطب،
وماالذي نراه حاؿ نومنا مف رؤي وأحالـ ، وكيؼ نتجاوز حدود الزماف والمكاف في تمؾ 
االحالـ ونحف لـ نغادر فراشنا ، ومف كؿ تمؾ العالمات الغامضة واالسئمة المحيرة كاف 

 .  اىتماـ عمماء النفس بمشكالت واضطرابات النـو
يقضى حوالى ثمث حياتو فى النـو اى أف معظمنا وليس أدؿ مف أىمية النـو أف االنساف 

، فالوليد يحتاج الى  ساعة  76.5يقضى ما يقرب مف ثالثة أالؼ ساعة كؿ عاـ فى النـو
ساعات يوميا لمنـو وبعد عمر الخمسيف تنخفض  8-7لمنـو يوميًا والشاب يحتاج ما بيف 

 ( 3: 5006 ) أحمد عبد الخالؽ،  .ساعات فى اليـو 6ساعات النـو لتصؿ الى 
وتتأثر قدرة اإلنساف عمى النـو بالعديد مف العوامؿ واألحداث ، فعمى الرغـ مف أىمية      

النـو لكؿ انساف إال انو يمكف أف يقع خالؿ رحمة اليـو ما يجعؿ النـو مطمب عسير، األمر 
ر النـو الذى أضاؼ الى القائمة الطويمة مف االدوية التي يتناوليا االنساف ما يسمى بعقاقي

)المنومات( والتى بدورىا تصؿ باإلنساف الى ما يطمؽ عميو المتخصصوف أسـ النـو 
الصناعي والذى يختمؼ عف النـو الطبيعى، وىكذا يصبح النـو مشكمة بداًل مف أف يكوف حؿ 
لمشكالت ، ويعد الفراغ الذى يعيشو االنساف اليـو والخواء الذى يشعر بو العديد مف البشر 

ونجد البعض يقوؿ تمؾ طبيعة العصر، حيث يتميز العصر الذي نعيشو بأنو  عامؿ مؤرؽ
عصر االنترنت والمعمومات وعصر التكنولوجيا والجواالت، فيو عصر أستطاع االنساف فيو 
أختصار الزماف والمكاف وتحولت الحياة الي عدة أجيزة لمتحكـ عف بعد ، تضغط عمي الزر 
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واصؿ مع أناس في أخر العالـ ، وتضغط مرة ثالثة فتري العالـ، وتضغط مرة أخري لتت
لتعرؼ وتسمع وتشاىد ما حدث قبؿ حتي أف تولد، وىكذا تحولت حياتنا الي بحيرة مف الماء 
الراكد ال نجد سبب نتحرؾ مف أجمو وتحولنا الي عبيد لمعادات والتكنولوجيا وتوافر لدينا 

لقدرة ولـ نجد ليا فائدة وأصبحنا نشكو الوقت ولـ نعد ندري ماذا نفعؿ بو وتوافرت لدينا ا
الممؿ والضجر وخمو الحياة مف الجديد، وغدونا أسري بيف رغبتيف متعارضتيف االولي أف 

 تمضي حياتنا ىكذا بال جدوي والثانية التوؽ الي جديد يحرؾ ماء الحياة الراكد.
 هشكلة الذراصة:

ضوء عمي ظاىرة نفسية مصاحبة تتمثؿ مشكمة الدراسة الحالية في محاولة إلقاء ال     
لوجود االنساف في الحياة وىي الشعور بالممؿ والخواء الذي يتسرب لحياة االنساف رغـ ما 
يقـو بو االنساف مف افعاؿ انسانية وانجازات مف أجؿ التغمب عمي ىذا الشعور اال اف الممؿ 

سعي الدراسة الحالية الي يتسرب لحياة االنساف ليؤثر فييا و معو تفقد الحياة متعتيا، لذلؾ ت
اكتشاؼ العالقة بيف الممؿ واضطرابات النـو واالضطرابات النفس جسمية ، حيث يعد النـو 
النتيجة الطبيعية ليـو حافؿ بالعمؿ واالنجاز ومف المتوقع اف ما يتعرض لو االنساف مف 

ازمة  مشاعر سمبية واحباطات وكذلؾ ما يمر بو مف شعور بالفراغ والممؿ يجعؿ النـو
ومشكمة ،كما اف الممؿ واضطرابات النـو مف المتوقع اف تؤثر عمي التناغـ والتوافؽ الجسدي 
الذي يعمؿ بو جسد االنساف ومف ثـ ظيور االعراض النفس جسمية. فاالنساف كائف تواؽ 
دائمًا الي ما يمأل حياتو ويجعمو دائمًا في حالة انتظار ومف ثـ يعد الممؿ خطر ييدد االنساف 

 ندما يصؿ الي درجة مرتفعة ويعطؿ المسار النفسي السميـ لإلنسافع
 تسعي الدراسة الحالية الي االجابة عمي التساؤالت االساسية التالية:

 ؟  ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف الممؿ واضطرابات النـو
 ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف الممؿ واالعراض النفس جسمية ؟ 
 ف اضطرابات النـو و االعراض النفس جسمية ؟ىؿ توجد عالقة ارتباطية بي 
  ىؿ توجد فروؽ بيف الجنسيف في متغيرات الممؿ وأضطرابات النـو واالعراض

 النفس جسمية؟  
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 أهوُة الذراصة:
 تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في جانبيف:

 أواًل: األىمية النظرية:    
وث النفسية وىي ظاىرة الممؿ تعد محاولة رصد وتتبع ظاىرة نفسية جديدة في البح    

أضافة لمتراث النفسي في مفاىيـ جديدة لـ يتطرؽ إلييا عمـ النفس العربي في مقابؿ أىتماـ 
شديد مف قبؿ عمماء النفس في الغرب واضافة جديدة لممكتبة العربية كما أف المتتبع لظاىرة 

ا ولما يكتنفيا مف أضطراب النـو يجد قمة في البحوث العربية بؿ أف ظاىرة النـو نفسي
غموض لـ تنؿ أىتماـ كافي مف الباحثيف في عمـ النفس، لذلؾ فإف محاولة رصد ظاىرة 
النـو ومشكالتيا مف القضايا البحثية اليامة في مجاؿ االمراض النفسية حيث يكاد ال يخمو 

.  أى اضطراب نفسي مف مشكالت في النـو
 ثانيًا: االىمية التطبيقية:   

ىمية التطبيقية لمدراسة الحالية فى تصميـ مقياس لقياس الشعور بالممؿ النفسي تتمثؿ األ     
 ، يتضمف بعض الجوانب المقترحة ليذه الظاىرة، وكذلؾ األمر بالنسبة إلضطرابات النـو
االمر الذى يساعد الممارسيف في مجاؿ العالج النفسي عمي وضع خطط عالجية ليذه 

عالقة بيف الممؿ واضطرابات النـو واالضطرابات النفس الظاىرة وكذلؾ محاولة البحث عف ال
جسمية يمقى الضوء ويؤكد عمي رؤية جديدة لمفروؽ بيف المرض العضوي والمرض النفسي 
وصعوبة الفصؿ بينيـ األمر الذى يميد السبيؿ لتدخالت نفسية عالجية ألمراض ظمت رىنًا 

 بما يقدمو الطبيب مف وصفات كيميائية عالجية.
 راصة :هذف الذ

تسعى الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى طبيعة العالقة االرتباطية بيف أضطرابات النـو     
والشعور بالممؿ واألعراض النفس جسمية والتعرؼ كذلؾ عمى الفروؽ بيف الجنسيف فى جميع 

 تمؾ المتغيرات. 
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 هصطلحات الذراصة:
:ا   Sleep Disordersضطرابات النـو

بإنيا عدـ قدرة الفرد عمى النـو بصور طبيعية ويظير فى جوانب  ياً يعرفيا الباحث إجرائ
عديدة منيا االرؽ و الكوابيس واالحالـ المزعجة وفرط النـو وغيرىا مف الصور التى ال تتفؽ 

 مع االحتياج لمنـو بصور طبيعية لدى االنساف
  Boredomالممؿ النفسى: 

القدرة عمى شغؿ الوقت بما يحقؽ لو السعادة بإنو شعور الفرد بعدـ  يعرفو الباحث إجرائياً  
وأحساسو بالخواء الداخمى مع الشعور بعدـ الرضا والتبـر مف كمى شيء واالحساس بأف 

 الحياة أصبحت بالنسبة لو روتيف متكرر 
  Psycho Somatic Disordersاالضطرابات النفس جسمية : 

تى تشمؿ اجيزة الجسـ مثؿ الجياز بإنيا االضطرابات العضوية ال يعرفيا الباحث إجرائياً 
اليضمى والدورى والتنفسي والييكمى والتناسمى والبولى والعصبى التى يكمف خمفيا أسباب 

 نفسية وال يوجد سبب عضوى واضح ليا. 
 االطار النظري للذراصة:

  Boredomالممؿ:
انية تبدو تستخدـ كممة الممؿ بصورة قوية لإلشارة الى صورة مف صور المشاعر االنس     

واضحة فى غياب الشعور بمعنى الحياة فى المواقؼ الحياتية المتنوعة، فالممؿ حالة يشعر 
فييا الفرد بعدـ القدرة عمى األىتماـ بأى شيء مع الشكوى المتكررة مف أف الحياة أصبحت 

 (  Svendsen,Lars,1999:25غير محتممة  )
وقت والخموؿ وغياب معنى الحياة ويمكف وصؼ الممؿ كذلؾ بانو الشعور ببطء مرور ال

  .والشعور بالفراغ والضجر وفقداف االىتماـ بمتابعة األحداث الجارية
(Taylor;et.al,2010:17                                                          ) 

الممؿ عمى أنو حالة مف  Mikulas;Vodanovichكما عرؼ ميكوالس وفودانفيش      
لشعور باألثارة مع الشعور بعدـ الرضا.                         انخفاض ا

(Daschmann,Elena;et.al, 2011:422                                               ) 
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ويمكف القوؿ أف الممؿ أصبح أكثر انتشارًا مف أى وقت مضى والدليؿ الذى يؤيد ذلؾ     
اعية والتى لـ تكف موجودة مف قبؿ والتى تمثؿ محاولة ىو انتشار العديد مف األوىاـ االجتم

لتعويض الشعور بالممؿ الناتج عف غياب معنى الحياة ولكف يبقى الممؿ وغياب المعنى سببًا 
 ( Svendsen,Lars,1999:26).اساسيًا لمعديد مف صور االنحرافات

سبة األشخاص وحتى اآلف لـ نجد مؤشرات واضحة فى الدراسات والبحوث قدمت لنا ن     
الذيف يعانوف مف الممؿ فى العالـ وذلؾ يعود الى الصعوبة الشديدة فى تشخيص الممؿ ولذلؾ 
تظؿ الصعوبة قائمة فى تحديد ىؿ الممؿ فى ازدياد أـ تنخفض نسبة الناس الذى تعانى منو، 

ميئة ولكف مف الواضح إف انتشار وسائؿ الترفيو والتكنولوجيا ساىمت فى جعؿ حياة االنساف م
 ( Svendsen,Lars,1999:23بالممؿ. )

أف أسباب الممؿ ىى أواًل عوامؿ داخؿ الفرد مثؿ  Fisher 7993وقد أوردت فيشر     
شخصية الفرد وعوامؿ خارجية مثؿ الظروؼ البيئية وعوامؿ ناتجة عف تفاعؿ شخصية الفرد 

                           (           Daschmann,Elena;et.al, 2011:422مع الظروؼ البيئية. )
وقد أوضحت العديد مف البحوث والدراسات أف الممؿ ظاىرة متعددة األبعاد وليست     

مكونة مف بعد واحد، ويمكف تقسيـ األبعاد الى بعديف ىما نقص األستثارة الداخمية ويقصد بو 
الثانى ىو نقص عدـ قدرة الفرد عمى توليد قدر كافى مف االثارة الداخمية بنفسو والبعد 

(       Taylor;et.al,2010:18األستثارة الخارجية ويقصد بو حاجة الفرد الى التغيير والتنوع. )
وقد أوضحت الدراسات والبحوث أف األشخاص مرتفعى الشعور بالممؿ يتميزوا باألندفاعية 
ونقص المثابرة والدوجماطيقية وانخفاض سمة األجتماعية ونقص التوكيدية والشعور 
باالغتراب والقمؽ المرتفع وزيادة الغضب والعدوانية وزيادة االنطواء وزيادة التمركز حوؿ 
الذات والوجداف السالب والشعور بالوحدة النفسية، فى حيف وجد اف االشخص منخفضى 
الشعور بالممؿ يرتفع لدييـ الشعور بتحقيؽ الذات والشعور بمعنى الحياة والتوكيدية والوجداف 

 (Watt,Jhon;Hargis,Machael,2010:164الموجب. )
ويرى فالسفة الوجودية أف اف الممؿ ىو السر الذى يكمف خمؼ كؿ األعماؿ االنسانية      

الخيرة والسيئة وأف الممؿ بيذا يعد واحد مف اعظـ القوى الدافعية التى تحرؾ االنساف عبر 
ى رواية رجؿ تحت كؿ عصور التاريخ وحتى يومنا ىذا ، حتى اف ديستوفيسكى يطرح ف

األرض فكرة أف الممؿ ىو المبرر الوحيد لكؿ االشياء التى تحدث، وفى رواية أخرى لجورج 
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بشنر تحدث عف الممؿ قائاًل ما الذى يفعمو الناس؟ يخترعوف لمتخمص مف الممؿ ، يدرسوف 
 لمتخمص مف الممؿ ، يمعبوف لمتخمص مف الممؿ وأخيرًا يموتوف لمتخمص مف الممؿ.

                                                 (Svendsen,Lars,1999:25-26  ) 
ويرى كيركيجارد أف الخوؼ الحقيقى لدى االنساف ىو خوؼ مف الممؿ واف الممؿ يعد مف     

أقوى المشاعر االنسانية حيث ال تعبير وال حقيقة أقوى منو ويوضح كيركيجارد ذلؾ قائاًل "اف 
                                                      أراه أمامي ىو الفراغ والخواء والشيء الوحيد الذى أحياه ىو الخواء.                                                              الشيء الوحيد الذى

(Svendsen,Lars,1999:25 ) 
اتمة الى حد كبير فالناس ال تصمى ويبدو واضحًا أف الرؤية الوجودية لمممؿ ىى رؤية ق    

تخمصًا مف الممؿ والتمسح دمعة اليتيـ وتنشر السالـ والرحمة فى العالـ تخمصًا مف الممؿ ، 
كما اف الناس ال تضحى مف اجؿ االخريف تخمصا مف الممؿ ولكف ربما كاف الممؿ رسالة 

الوؿ لكؿ االفعاؿ واضحة لالنساف ليبحث عف معنى غائب فى حياتو وىو االيماف المحرؾ ا
االنسانية والذى بغيابو نسقط فى مستنقع الممؿ االنسانى الذى يعنى اف الحياة اصبحت خواء 

 وتتساوى مع العدـ.
ويرى فرانكؿ اف الوجود االنسانى يعتريو حالة مف الخواء الداخمى و شعور االنساف بانو     

ىذا ما أطمؽ عميو فرانكؿ أسـ ال يوجد ما يعيش مف أجمو و بوجود خواء وفجوة داخمية، و 
الفراغ الوجودى والذى يعمف عف نفسو فى حالة الممؿ التى يشعر بيا االنساف، ويرى فرانكؿ 
أف شوبنياور عبر عف ىذه الحالة بقولو أف االنسانية قد حكـ عمييا بشكؿ واضح أف تتأرجح 

 الى األبد بيف طرفيف أحدىما الضيؽ وثانييما الممؿ.
 (745-747: 7985) فيكتور فرانكؿ ترجمة طمعت منصور                             

( أف الممؿ يسبب العديد مف المشكالت التى 743: 7985ويوضح فيكتور فرانكؿ )    
يعيشيا اإلنساف والتى تزيد حدتيا بشكؿ متزايد وذلؾ النو مف المحتمؿ أف يؤدى التقدـ فى 

لفراغ بالنسبة لمشخص العادى وسوؼ يجد أشخاص النظـ اآللية الى زيادة ىائمة فى وقت ا
 كثيريف أوقات فراغ ال يعمموف ماذا يفعموف بيا. 

ويتجمى الممؿ والفراغ الوجودى واضحًا فيما يصفو فرانكؿ بعصاب يـو الراحة وىو نوع مف 
االكتئاب يصيب االشخاص حينما ينتيى االسبوع المزدحـ بالمشاغؿ ويصبح الفراغ والممؿ 

 (743: 7985اخؿ نفوسيـ. ) فيكتور فرانكؿ ترجمة طمعت منصور واضحًا د
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 :   Sleep Disordersاضطرابات النـو
يعد النـو أحد االمور الحيوية فى حياة االنساف مثمو مثؿ الطعاـ والماء ال يمكف أف     

تسمر حياة االنساف بدونو وقد أوضحت البحوث أف االنساف يحتاج الى ثمانى ساعات مف 
وميًا خالؿ اليؿ وأف االنساف اذا لـ يناـ لفترة طويمة فربما يؤدى ذلؾ الى وفاتو ، النـو ي

                                            .        ويستدؿ عمى أىمية النـو فى حياة االنساف بأف االنساف يقضى حوالى ثمث حياتو فى النـو
(Marcus,Mary,2009:1                         )                                       

ويمكف القوؿ أف جيود العمماء خالؿ عقود طويمة رسخت اكثر فكرة أف النـو يعد لغزًا       
محيرًا ومشكمة معقدة وما توصمنا إليو يصؿ بنا الى فكرة أف نـو االنساف مسالة غير بسيطة 

                                                             ( Marcus,Mary,2009:2وكذلؾ خروجو مف النـو أيضًا. )
ويتحكـ فى عممية النـو ما يسمى بالساعة البيولوجية والتى تمثميا فى الحقيقة حزمة صغيرة 
مف الخاليا العصبية توجد فى منطقة فى المخ تسمى الييبوثالموس ) تحت المياد المخى( 

مس باعطاء اشارة مع حموؿ الظالـ بافراز ىرموف حيث تقـو ىذه المنطقة مع غياب الش
يسمى المالتونيف يجعؿ االنساف يشعر بالتعب والرغبة فى النـو ويستمر أفراز المالتونيف 
خالؿ الفترة مف منتصؼ الميؿ حتى الساعة السابعة صباحًا وتمؾ ىى الدورة الطبيعية لمنـو 

 .( Marcus,Mary,2009:4االنساف ) عند
النـو مع الموت الى حد كبير فنحف حيف نناـ نصاب بحالة مف الجمود وىو  ويتشابو     

امر غريب ونصبح منفصميف عف ىذا العالـ وكاننا موتى ولذلؾ نجد الناس تتوجو الى اهلل 
بالدعاء والصالة قبؿ أف تذىب الى النـو ويظؿ االنساف قبؿ أف يناـ يشغمو سؤاؿ ىؿ سيفيؽ 

 (  74: 7995) الكسندر بوربمى ،  مرة اخرى أـ ال.مف النـو ويعود الى الحياة 
ويؤدى الحرماف مف النـو الى شعور االنساف بالضيؽ وصعوبة فى التركيز واضطراب 
السموؾ وتدىور الوعى وأختالؿ الشعور بذواتنا ومف حولنا وكذلؾ ضعؼ التركيز والذاكرة 

مف النـو فقذ ظيرت لدى ، وفى تجارب لبياف اثر الحرماف لإلنسافوخمؿ بالصحة العامة 
                الذيف حرموا مف النـو الضالالت واليالوس وارتعاش االيدى وصعوبة ضبط حركة العيف.                                                 

 ( 5: 5007)أحمد عبد الخالؽ، 
مف االمراض  وتعد اضطرابات النـو مف أىـ انواع االضطرابات التى تصاحب العديد    

النفسية مثؿ القمؽ واالكتئاب وتنتشر بيف جميع المراحؿ العمرية لتشمؿ الصغار والكبار 



 د. أشرف حموذ عثذاحللُن                                                 

 (59  ( 5105  دَضورب،44هركز اإلرشاد النفضٍ، العذد  جملة اإلرشاد النفضٍ،      

وتمتد لتشمؿ جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية وال يخمو منيا مجتمع، ولمؾ كانت 
 مشكالت النـو واضطراباتو مصدر اىتماـ العديد مف البحوث والدراسات .

اضطراب  -توقؼ التنفس أثناء النـو  –االرؽ  رابات النـو الى:ويمكف أف تصنؼ اضط
 (                                                            Marcus,Mary,2009:1الخدار ) –الحركة اثناء النـو

( بعض اضطرابات النـو الشائعة وىى األرؽ 459: 7997ويوضح حامد زىراف )    
وقرض االسناف أثناء النـو وكثرة التقمب الزائد أثناء النـو واألحالـ والكالـ أثناء النـو 

المزعجة والكابوس والفزع أثناء النـو والمخاوؼ الميمية أثناء النـو وشمؿ النـو والبكاء قبؿ 
 اء النـو واضطراب إيقاع النـو واليقظة   ثنأ اإلبياـوأثناء وبعد النـو ومص 

وكثرة النـو والسبات والكابوس واالرتجاؼ العضمى الميمي  كما تشمؿ اضطرابات النـو األرؽ
 أثناء النـو وكذلؾ بير النـو وىو عسر وأنقطاع التنفس اثناء النـو .

 (  3575: 7995)جابر عبد الحميد وعالء كفافى ،                                  
 ى مايمى :ويصنؼ الدليؿ التشخيصى االحصائى الرايع اضطرابات النـو ال    
 –نوبات اليمع اثناء النـو  –الكابوس   -اضطراب التنفس اثناء النـو  –فرط النـو  -االرؽ 

 –اضطراب النـو المصاحب لتعاطى العقاقير  -اضطراب النـو المصاحب لالمراض العقمية
 اضطراب النـو غير المحدد.   –اضطراب النـو المرتبط بالحالة الصحية العامة 

 (        79-78: 5004)الجمعية االمريكية لمطب النفسي، ترجمة تيسير حسوف ،               
فيناؾ المالييف مف البشر يستمقوف فى فراشيـ كؿ يـو متيقظيف وىو ينتظروف فى غير طائؿ 
أف يواتييـ نـو يعيد إلييـ نشاطيـ وينعشيـ ولكف ذلؾ ال يحدث، ومف ىنا كاف تأكيد البحوث 

% بيف 6يعانوف مف مشكالت فى النـو كبيرة وصمت فى دراسة الى  عمى اف نسبة الذيف
 (706: 7995% بيف النساء.  ) الكسندر بوربمى ، 75الرجاؿ و 

  Psycho Somatic Disordersاالضطرابات النفس جسمية : 
يمكف تعريؼ االضطرابات النفس جسمية بأنيا أضطراب يتسـ باعراض جسمية تنتج عف 

ى عادًة تتضمف جياز واحد فقط مف اجيزة الجسـ مثؿ المعدة أو عوامؿ سيكولوجية وى
 االمعاء أو الجياز التنفسي ويسمى أضطراب نفسي فسيولوجى أو مرض نفس جسسمي.      

 ( 3705: 7993)جابر عبد الحميد وعالء كفافى،                                       
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بانيا ظيور بعض العراض المرضية تعرؼ االضطرابات النفس جسمية )الجسدنة(    
الجسمية دوف وجود سبب عضوى واضح  ليذه االعراض.                   

(Magallon,Rosa;et.al,2008: 1 ) 
( االضطرابات النفس جسمية عمى أنيا 468: 7997كما يعرؼ حامد زىراف )     

حكـ فييا اضطرابات جسمية موضوعية ذات أساس وأصؿ نفسي تصيب المناطؽ التى يت
 الجياز العصبى الذاتى. 

ويشير مصطمح االمراض النفس جسمية الى اضطراب لو مظاىر جسمية أو عضوية     
يقؼ خمفة أى سبب نفسي ولو درجة محددة مف الشدة وتصنؼ االمراض النفس جسمية الى 
ثالث فئات وىى االضطرابات المرتبطة بشخصية الفرد واالضطرابات المرتبطة بنمط حياة 
الفرد واالضطرابات التى تظير نتيجة ظروؼ خاصة وقد أصبح مف المسمـ بو االف أف 
الكثير مف االمراض الجسمية ليا العديد مف االسباب النفسية  ومف ىنا نشأ فرع مف فروع 

 (573 -575: 5000الطب وىو الطب النفس جسمي. )عويد سمطاف المشعاف ،
الييا االصابة باالمراض النفس جسمية ومنيا  وىناؾ العديد مف األسباب التى تعود     

االمراض العضوية فى الطفولة واضطراب العالقة بيف الطفؿ والوالديف فى عممية التغذية 
والتدريب عمى االخراج ونقص االمف وفقداف الحب والحرماف والخالفات االسرية والصراع 

لتعرض لمواقؼ عنيفة.                                                  االنفعالى الطويؿ والضغوط االجتماعية والتجارب الصادمة وا
 ( 470: 7997) حامد زىراف ،

وتظير االضطرابات النفس جسمية فى كثير مف أجيزة الجسـ وأعضائو مثؿ ضغط      
الدـ ولغط القمب الوظيفى والصداع النصفى والربو والتياب الجيوب االنفية وحساسية الزور 

المعدة والقولوف العصبي وحاالت االمساؾ واالسياؿ والتياب المفاصؿ واوجاع الظير  وقرحة
والتياب الجمد ممثؿ فى االكيزيما والصداؼ أو تضخـ الغدد والبوؿ السكرى وفقداف الشيية 

 ( 789: 7995العصبى والشره والبدانو. )إبراىيـ عمى إبراىيـ،
الدـ واالغماء والربو الشعبى وضيؽ وكذلؾ مف االمراض النفس جسمية إنخفاض ضغط 

الصدر والنيجاف وقرحة المعدة والشراىة والتقيؤ العصبي ومرض السكر والبدانة والتسمـ 
البوؿ والتياب المفاصؿ وسقوط  واحتباسالدرقى وضغؼ القدرة الجنسية والبرود الجنسي 

 (478 -473: 7997الشعر وفرط العرؽ.)حامد زىراف ،
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 دراصات صاتقة:  
( بعنواف المرحمة الثانية: الحكـ 5075) Uehleke,B.;et.alدراسة يوىميؾ وآخروف     

عمى تأثير السيمكساف عمى المرضى باالنياؾ العصبى وعصاب ما بعد الصدمة واضطراب 
ىدفت الدراسة الى التأكد مف فاعمية السيمكساف )زيت طبى يتناوؿ عف طريؽ الفـ( ، الجسدنة

تياح المصاحبة لنوبات القمؽ المرتبطة بالعديد مف االضطرابات فى تخفيؼ مشاعر عدـ االر 
( مف المرضى باالنياؾ العصبى ويعانوف مف 50النفسية وقد تكونت عينة الدراسة مف )

عصاب ما بعد الصدمة أو اضطراب الجسدنة ويتناولوف جرعة ثابتة يوميًا مف عقار 
تصرة لممسح الصحى العاـ وقائمة السيمكساف وتـ استخداـ مقياس االكتئاب والصورة المخ

عادات النـو اليومية وقد اوضحت نتائج الدراسة أف جميع المرضى الذيف تناولوا جرعات مف 
عقار السيمكساف بانتظاـ تحسنت حالتيـ المرضية عف قبؿ التناوؿ ولذلؾ توصى الدراسة 

 باستخداـ ىذا العقار مع المرضي باضطرابات نفسية مصاحبة لمقمؽ النفسي.
( بعنواف الممؿ واالعراض 5075) German,D;Latkin,Cدراسة جيرماف وليتكاف      

 االكتائبية وخطورة االصابة بااليدز لدى عينة مف متعاطى المخدرات عف طريؽ الحقف
ىدفت الدراسة الى تناوؿ العالقة بيف الممؿ واالعراض االكتائبية وخطورة االصابة بااليدز 

( وتـ تحديد الخصائص 845خدرات وتكونت عينة الدراسة مف )لدى عينة مف متعاطى الم
الديموجرافية ليـ وكذلؾ أكماؿ تقرير ذاتى عف الممؿ وتطبيؽ مقياس أعراض االكتئاب وقد 
توصمت الدراسة الى أف ثمث العينة عانوا مف مشاعر الممؿ المرتفعة وارتفع لدييـ ايضًا 

 ؿ تعاطى المخدرات.   الشعور باالكتئاب وارتبط كؿ ذلؾ لدييـ بمعد
( بعنواف اضطرابات 5075) Campayo,Javier;et.alدراسة جيفر كمبيو وآخروف      

ىدفت الدراسة الى اكتشاؼ اضطرابات ، الشخصية لدى المرضى باضطراب الجسدنة
( مف مرضى 70باضطراب الجسدنة وتكونت عينة الدراسة مف ) الشخصية المرتبطة

كتئاب والقمؽ وتمت المجانسة بيف المجموعتيف فى العمر ( مف مرضى اال70الجسدنة و)
والجنس وتـ استخداـ المقياس الدولى الضطرابات الشخصية والدليؿ التشخيصي االحصائى 
لألمراض النفسية وتصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية بيف اضطرابات الشخصية 

 واضطراب الجسدنة.
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( بعنواف العالقة بيف 5077) Jevtovic,S.;et.alدراسة ساسا جيفوتوفؾ وأخروف      
اضطرابات النـو والقمؽ واالكتئاب لدى المحاربيف القدماء بالحرب الكرواتية ذوى عصاب ما 

ىدفت الدراسة الي اكتشاؼ العالقة بيف بيف جودة النـو كما تحددىا المعايير ، بعد الصدمة
بيف المستويات المختمفة مف عصاب العالمية وعصاب ما بعد الصدمة والتعرؼ عمي الفروؽ 

، وقد تكونت عينة الدراسة مف ) ( مف قدامي 750ما بعد الصدمة في اضطرابات النـو
المحاربيف في الحرب الكرواتية ممف يعانوف مف عصاب ما بعد الصدمة واستخدـ الباحثوف 

السمة مقياس شدة اعراض عصاب ما بعد الصدمة ومقياس جودة النـو ومقياس قمؽ الحالة و 
ومقياس االكتئاب وتوصمت الدراسة الي اف اعمي المجموعات الثالثة المتفاوتة في شدة 
عصاب ما بعد الصدمة كانت أكثر شعورا بالعصابية العامة واليمع والرعب والكوابيس عف 
غيرىا مف المجموعات واتضح كذلؾ وجود عالقة ارتباطية عكسية بيف جودة النـو وقمؽ 

كتئاب وكذلؾ توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف تأخر النـو وقمؽ الحالة الحالة والسمة واال
.  والسمة وكذلؾ ارتباط موجب بيف القمؽ واالكتئاب واضطرابات النـو

( بعنواف اضطرابات النـو في ضوء بعض مستويات 5077دراسة كريمة عبد الشافي )     
ىدفت الدراسة الي  ،إكمينيكية( –ترية االبتكارية لدي الفتيات الكفيفات بصريًا ) دراسة سيكوم

الكشؼ عف الفروؽ بيف ذوات القدرة االبتكارية المرتفعة والمنخفضة في اضطرابات النـو 
وكذلؾ التعرؼ عمي طبيعة الصراعات النفسية التي تعاني منيا الفتاة الكفيفة التي تعاني مف 

ة بصريًا مرتفعة القدرة ( فتاة كفيف50اضطرابات النـو وقد تكونت عينة الدراسة مف )
عاـ  76-74( فتاة كفيفة منخفضة القدرة االبتكارية تترواح اعمارىـ بيف 50االبتكارية و)

واستخدمت الباحثة مقياس اضطرابات النـو ومقياس القدرة االبتكارية واختبار الذكاء المفظي 
القدرة  واختبار ساكس لتكممة الجمؿ وتوصمت الدراسة الي وجود فروؽ بيف مرتفعات

االبتكارية ومنخفضات القدرة االبتكارية في اضطرابات النـو لصالح مرتفعات القدرة االبتكارية 
.  واتضح ايضًا وجود صراعات نفسية لدي الفتاة الكفيفة التي تعاني مف اضطرابات النـو

( بعنواف دور الحساسية لمقمؽ فى 5077.; )et.al Hoge,Eدراسة ىودج وآخروف       
التعرؼ عمى الدور الذى  إلىىدفت الدراسة  ،ات النـو لدى مرضى نوبات اليمعاضطراب

تمعبو الحساسية لمقمؽ فى حدوث اضطرابات النـو لدى عينة مف المرضى بنوبات اليمع وقد 
( مف االصحاء كمجموعة 30( مف مرضى نوبات اليمع و)43تكونت عينة الدراسة مف )
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مى وتـ استخداـ مقياس حساسية القمؽ وقائمة فاع 78ضابطة فى المرحمة العمرية مف 
باتسبرج لجودة النـو ومقياس لقياس نوبات اليمع وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية 
واضحة بيف شدة نوبات اليمع ونقص النـو كما وجد ارتباط واضح بيف الحساسية لمقمؽ 

نـو وكاف مف المتغيرات بفترة والعجز عف النـو وكذلؾ ارتباط بيف الحساسية لمقمؽ ونقص ال
 قبؿ الدخوؿ فى النـو نوبات االكتئاب ونوبات اليمع .

 Daschmann,Elena;Goetz,Thomasدراسة إلينا داشماف وتوماس جويتز     
( بعنواف اختبار العوامؿ المنبئة بالممؿ في المدرسة : متابعة تطور وصدؽ أولي 5077)

كد مف طرؽ قياس الممؿ وقياس الممؿ االكاديمي لدى ىدفت الدراسة الي التأ، لقياس الممؿ
الطالب والتعرؼ عمي الفروؽ بيف الجنسيف في الشعور الممؿ وقد تكونت عينة الدراسة مف 

( طالب في الصفوؼ مف الخامس الي العاشر وذلؾ داخؿ فصوؿ تدريس 7380)
التحميؿ العاممى الرياضيات وقد تـ استخداـ مقياس الممؿ بعد التأكد مف صدقو باستخداـ 

التوكيدى والصؽ التقاربي وتوصمت الدراسة الي اف مقياس الممؿ المستخدـ كاف ذو صدؽ 
 تقاربى مرتفع وكذلؾ لـ يتضح وجود فروؽ بيف الجنسيف في مشاعر الممؿ.

( بعنواف مشكالت 5077) Lauterbach,Dean;et.alدراسة ديف لوتباتش وآخروف      
لدييـ تاريخ سابؽ لالصابة  بعصاب ما بعد الصدمة فقط وآخريف النـو لدى االشخاص الذيف 

ىدفت الدراسة الى ، لدييـ تاريخ لالصابة بعصاب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية اخرى
مرضي عصاب ما بعد الصدمة واضطرابات  فالتعرؼ عمى اضطرابات النـو لدى عينة م

دماف الكحوليات وال قمؽ المعمـ واالنياؾ النفسى واالكتئاب نفسية اخرى وىي قمؽ االنفصاؿ وا 
( فرد وتوصمت الدراسة الى عدـ 9585االساسى ونوبات اليمع وقد تكونت عينة الدراسة مف )

وجود فروؽ بيف مجموعة مرضي عصاب ما بعد الصدمة فقط ومجموعة عصاب ما بعد 
 الصدمة واضطرابات اخرى فى اضطرابات النـو .

( بعنواف الممؿ االكاديمي 5070) Taylor,Acee; et.alف دراسة اسي تايمور وآخرو      
ىدفت الدراسة . فى المواقؼ التى تنطوى عمى تحدى والمواقؼ التى ال تنطوى عمى تحدى

الى أكتشاؼ الشعور بالممؿ االكاديمي لدى الطالب فى المواقؼ التى تنطوى عمى تحدى 
( مف طالب الجامعة مف 770واخرى ال تنطوى عمى اى تحدى وتكونت عينة الدراسة مف )

الذكور واإلناث وتـ توجيو الطالب الى التفكير فى بعض المواقؼ التى تنطوى عمى 
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تحدى ثـ يقوموا باستكماؿ مقياس الممؿ األكاديمي وتـ تكرار ذلؾ ثـ تطبيؽ مقياس 
االنفعاالت األكاديمية وقد توصمت الدراسة الى أف الطالب أرتبط لدييـ الشعور بالممؿ 

ض المواقؼ التى تنطوى عمى تحدى وكانت مشاعر الممؿ لدى الطالب متمثمة فى ببع
 الشعور بانعداـ المعنى والشعور بعدـ الرضا.

ىدفت ، ( بعنواف جودة الحياة و اضطرابات النـو لدي الشباب5070دراسة زينب شقير )    
ذلؾ التعرؼ عمي الدراسة الي التعرؼ عمي العالقة بيف جودة الحياة واضطرابات النـو وك

نسبة انتشار اضطرابات النـو لدى الشباب مف عينة الدراسة والتعرؼ كذلؾ عمي الفروؽ بيف 
( طالب وطالبة 595الجنسيف في جودة الحياة واضطرابات النـو وتكونت عينة الدراسة مف )

( مف اإلناث تترواح اعمارىـ 308( مف الذكور و)587مف طالب الدراسات العميا بواقع )
واستخدمت الباحثة مقياس جودة الحياة وبطارية اضطرابات النـو وتوصمت  30-55يف ب

الدراسة الي وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف اضطرابات النـو وجودة الحياة واتضح عدـ 
وجود فروؽ بيف الذكور واالناث في اضطرابات النـو بشكؿ عاـ فيما عدا الكابوس والحمـ 

   لح االناث.المؤلـ كانت الفروؽ لصا
( بعنواف المساندة االجتماعية 5070) Ali,Arif;et.alدراسة عارؼ عمي وآخروف      

ىدفت الدراسة ، المدركة والرضا عف الحياة لدي االشخاص المصابيف باضطراب الجسدنة
الي أكتشاؼ المساندة االجتماعية المدركة لدي االشخاص ذوي اضطراب الجسدنة وقد 

مجموعة مف المرضي يترددوف عمي العيادة الخارجية وتـ تشخيصيـ  شممت عينة الدراسة
عمي أنيـ مرضي باضطراب الجسدنة وتـ استخداـ مقياس الرضا عف الحياة والمقياس 
المتعدد االبعاد لممساندة االجتماعية وتوصمت الدراسة الي إرتفاع االناث عف الذكور في 

كانت أعمي مف مساندة االصدقاء بالنسبة  اضطرابات الجسدنة واتضح اف المساندة االسرية
لممرضي باضطراب الجسدنة كما اتضح وجود عالقة ارتباطية بيف المساندة االجتماعية 
والرضا عف الحياة وتوصمت الدراسة الي اف انخفاض المساندة االجتماعية والرضا عف 

بالتالي يسيـ ذلؾ الحياة مف العوامؿ التي تشكؿ مصدرًا لمضغط النفسي الواقع عمي الفرد و 
 في زيادة االعراض النفس جسمية.

( بعنواف اضطراب 5009)  Hyphantis,Thomas;et.alدراسة ىيفانتس واخروف      
الجسدنة وعالقتو بالصحة الجسمية المرتبطة بجودة الحياة ) جودة الحياة الجسمية ( والقمؽ 
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ىدفت الدراسة الي ، يـزواالكتئاب لدي مرضي السرطاف وغيبوبة السكر ومرضي الرومات
اكتشاؼ العالقة بيف القمؽ واالكتئاب واضطراب الجسدنة وجودة الحياة الجسمية لدي عينة 

( مف مرضي 765متنوعة مف مرضي االمراض المزمنة وقد تكونت عينة الدراسة مف )
( مف مرضي روماتيـز المفاصؿ 768( مف مرضي السكر و)700سرطاف القولوف و)

لتصمب وتـ استخداـ قائمة شدة االعراض النفس جسمية ومقياس جودة ( مف مرضي ا56و)
الحياة ومقياس لألمراض النفسية وتوصمت الدراسة الي ارتباط العديد مف االعراض النفس 
جسمية ارتباط داؿ بجودة الحياة الجسمية واف عالج القمؽ واالكتئاب يحسف مف أحواؿ 

 مرضي االمراض المزمنة.
( بعنواف تأثير القمؽ والصداع 5009) Hsu,Shih;et.alسو وآخروف دراسة شاى ىو      

ىدفت الدراسة الى اكتشاؼ تأثير ، النصفي عمى جودة النـو لدى عينة مف مرضى االكتئاب
القمؽ والصداع النصفى عمى جودة النـو والتعرؼ عمى العوامؿ المنبئة بجودة النـو لدى عينة 

( مف مرضى االكتئاب ممف يعانوف 735لدراسة مف )مف مرضى االكتئاب وقد تكونت عينة ا
مف الصداع النصفى وصور متنوعة مف القمؽ مثؿ نوبات اليمع والوساوس ورىاب االماكف 
الواسعة وتـ استخداـ مقياس االكتئاب لياممتوف ومقياس جودة النـو لبيتسبرج وقائمة خاصة 

اليمع ورىاب االماكف  بالصداع النصفى وتوصمت الدراسة الى حصوؿ المرضى بنوبات
الواسعة عمى درجات منخفضة فى جودة النـو وكذلؾ حصؿ المرضى بنوبات اليمع ورىاب 
االماكف الواسعة والصداع النصفى عمى درجات مرتفعة فى المفردات الخاصة بجودة النـو 
فى قائمة ىاميمتوف لالكتئاب واتضح وجود عالقة ارتباطية بيف نوبات الصداع النصفى 

.  المت  كرر واضطرابات النـو وكانت نوبات اليمع ذات داللة تنبؤية واضحة بنقص جودة النـو
( بإجراء دراسة بعنواف فاعمية برنامج لشغؿ أوقات 5009قامت مروة فضؿ اهلل إبراىيـ )

  الفراغ لمتخفيؼ مف حدة الشعور الممؿ لدي أطفاؿ مرضي السرطاف المقيميف بالمستشفيات.
راسة إلي أختبار فاعمية برنامج أرشادي يعتمد عمي المعب والنشاط حيث ىدفت ىذه الد

القصصي لخفض الشعور بالممؿ وذلؾ لدي األطفاؿ المصابيف بالسرطاف وتكونت عينة 
( مف اإلناث في 70( مف االذكور و)75( طفؿ وطفمة تـ تقسيميـ إلي )55الدراسة مف )

بيف بالسرطاف والمقيميف بالمستشفي ( عاـ مف األطفاؿ المصا75-6المرحمة العمرية مف )
( شيور فأكثر وتـ انتقاء العينة مف األطفاؿ نزالء معيد األوراـ بفـ الخميج 6لفترة )
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بالسيدة زينب بالقاىرة وأستخدمت الباحثة أدوات وىي أستمارة بيانات ومقياس الممؿ وبرنامج 
البرنامج اإلرشادي  شغؿ وقت الفراغ وكميا مف إعداد الباحثة ، وتوصمت الدراسة إلى

المستخدـ في الدراسة كاف ذو فاعمية في شغؿ وقت الفراغ لدي األطفاؿ وتخفيؼ الشعور 
بالممؿ لدييـ وذلؾ لدى الذكور واإلناث كما أستمر تحسف أفراد العينة بعد إنتياء فترة 

 المتابعة.
قتيا بالتوافؽ بعنواف االمراض السيكوسوماتية وعال (9002)يحيي محمود النجاردراسة      

ىدفت الدراسة الي الكشؼ عف ، النفسي واالجتماعي لدي عينة مف المسنيف الفمسطينيف
العالقة بيف االمراض السيكوسوماتية والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدي المسنيف ، وقد تكونت 

عاـ فأكثر ويعانوف  60( مف المسنيف مف محافظات غزة اعمارىـ 700عينة الدراسة مف )
مراض مزمنة كالسكر والضغط واستخدـ الباحث مقياس االمراض السيكوسوماتية مف أ

ومقياس التوافؽ النفسي واالجتماعي وتوصمت الدراسة الي وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف 
بيف االمراض السكوسوماتية والتوافؽ النفسي واالجتماعي وكذؾ عدـ وجود بيف الذكور 

 في االمراض السيكوسوماتية والتوافؽ النفسي واالجتماعي.واالناث والمستويات التعميمية 
بعنواف معدالت انتشار األرؽ وعواقبو لدي عينة مف  (5007دراسة أحمد عبد الخالؽ )     

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمي معدالت انتشار األرؽ لدي الكويتييف ، الراشديف الكويتييف
( مف 534( مف الذكور و)773يتيًا بواقع )( مواطنًا كو 7547وتكونت عينة الدراسة مف )

اإلناث مف العامميف في الوظائؼ الحكومية وطالب الجامعة بدولة الكويت تترواح أعمارىـ 
عاـ وقاـ الباحث بتطبيؽ مقياس األرؽ وتوصمت الدراسة الي اف معدالت  54-54بيف 

دي الموظفات األرؽ منخفضة لدي الموظفيف الذكور عف طالب الجامعة وارتفع االرؽ ل
اإلناث بصورة واضحة عف الذكور وتوصمت الدراسة الي اف اإلناث اكثر شعورًا باألرؽ مف 

 الذكور بصفة عامة. 
بعنواف اضطرابات النـو وعالقتيا ببعض ابعاد  (5005دراسة خمؼ أحمد مبارؾ )     

عرؼ عمي ىدفت الدراسة الي الت، الشخصية لدي طالب الدبمـو العاـ في التربية بسوىاج
معدؿ انتشار اضطرابات النـو والفروؽ بيف الجنسيف وسكاف المدف والريؼ واالضغر سنًا 
واالكبر سنًا واالقؿ ذكاءًا واالكثر ذكاءًا  في اضطرابات النـو و كذلؾ التعرؼ عمي العالقة 
ة االرتباطية بيف اضطرابات النـو وابعاد الشخصية االنبساط والعصابية والذىانية والجاذبي
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( طالب مف طالب الدبمـو العاـ بسوىاج 739االجتماعية، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
واستخدـ الباحث مقياس اضطرابات النـو واستخبار ايزنؾ لمشخصية واختبار الذكاء 
وتوصمت الدراسة الي اف االناث اكثر شعورًا باألرؽ مف الذكور في حيف ارتفع الشعور بفرط 

الذكور عف االناث وبشكؿ عاـ اتضح وجود فروؽ بيف الذكور واالناث  النـو والكوابيس لدي
في اضطرابات النـو كما اتضح اف سكاف المدف اكثر شعورا باضطرابات النـو مف سكاف 
الريؼ وكذلؾ ارتفع الشعور باضطرابات النـو لدي االكبر سنًا عف االصغر سنًا كما كاف 

ـو مف االقؿ ذكاءًا كما اتضح وجود عالقة ارتباطية االكثر ذكاءًا اكثر شعورا باضطرابات الن
.  بيف العصابية والذىانية واضطرابات النـو

بعنواف ضغوط الحياة  (5005دراسة إيناس عبد الفتاح سالـ ومحمد محمود نجيب )    
ىدفت ، وعالقتيا باالعراض السيكوسوماتية وبعض خصاؿ الشخصية لدي طالب الجامعة

مي العالقة بيف ضغوط الحياة و االعراض السيكوسوماتية وضغوط الدراسة الي التعرؼ ع
( مف طالب الجامعة 597الحياة وبعض خصاؿ الشخصية، وتكونت عينة الدراسة مف )

عاـ واستخدـ  57-50( مف اإلناث ترواحت اعمارىـ بيف 795( مف الذكور و)705بواقع )
معصابية والسيكوسوماتية، وأسفرت الباحثاف استبياف ضغوط الحياة وقائمة كورنيؿ الجديدة ل

نتائج الدراسة عف وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بيف االعراض السيكوسوماتية والضغوط 
 الحياتية وكذلؾ بيف االعراض السيكوسوماتية وبعض الجوانب السمبية المزاجية واالنفعالية. 

ا بالقمؽ الصريح ( بعنواف مشكالت النـو وعالقتي5005دراسة محمد حسف غانـ )    
عادات -ىدفت الدراسة الي فحص العالقة بيف مشكالت النـو )طقوس النـو، واإلكتئاب

( وكؿ مف القمؽ واالكتئاب لدي عينة مكونة مف )-النـو ( فرد في المرحمة 700مشكالت النـو
عاـ واستخدـ الباحث استبياف مشكالت النـو مقياس تايمور لمقمؽ قائمة  75-77العمرية مف 

يؾ لالكتئاب وتوصمت الدراسة الي وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف القمؽ الصريح ب
ومشكالت النـو واالكتئاب ومشكالت النـو واتضح كذلؾ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في 

 مشكالت النـو والقمؽ الصريح واألكتئاب لصالح اإلناث.
 :وعاداتو لدى المراىقيف الكويتييف ( بعنواف سموؾ النـو5007دراسة أحمد عبد الخالؽ )    

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى بعض عادات النـو وسموكياتو لدى المراىقيف والتعرؼ كذلؾ 
( مف الطمبة 5584عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث وقد تكونت عينة الدراسة مف )
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الكتئاب وقائمة والطالبات الكوتييف مف تسع مدارس ثانوية وأستخدـ الباحث مقياس القمؽ وا
عادات النـو وتوصمت الدراسة الي متوسط ساعات النـو لدى الجنسيف ىو تسع ساعات 

ساعة فى لياًل واتضح وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في ساعات  7.3عمى مدار اليـو و 
النـو خالؿ النيار لصالح اإلناث وكاف متوسط عدد ساعات االستيقاظ لياًل وطوؿ فترة 

( لدى اإلناث أعمى مف الذكور واوضحت النتائج وجود ارتباط موجب الكموف )ما قبؿ النـو
بيف القمؽ واالكتئاب وبعض عادات النـو غير السوية مثؿ عدد مرات االستيقاظ لياًل وطوؿ 
فترة الكموف فى حيف كاف ىناؾ ارتباط سالب بيف القمؽ واالكتئاب وبعض عادات النـو 

.اإليجابية مثؿ كفاية ساعات ال  نـو
( بعنواف موضوعات التفكير قبؿ النـو لدى عينة 5000دراسة السيد فيمى عمى محمد )     

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى موضوعات التفكير قبؿ ، متباينة مف المجتمع المصري 
النـو لدى عينة مف الذكور واإلناث مف المرضى والمساجيف وكبار السف والموظفيف وتحديد 

ة ليذه الموضوعات لدى كؿ جنس عمى حدة والمقارنة بيف الجنسيف في االىمية النسبي
( مف الذكور واإلناث 560موضوعات التفكير قبؿ النـو وقد تكونت عينة الدراسة مف )

( مف مرضى 30( مف مصابى الفشؿ الكموى مف الذكور واإلناث و)740موزعة بواقع )
( مف المسنيف واستخدـ 90ظفيف )( مف المو 90( مف المسجونيف الذكور و)90السرطاف و)

الباحث قائمة موضوعات التفكير قبؿ النـو والسؤاؿ المفتوح وقد أوضحت النتائج وجود فروؽ 
بيف الذكور واإلناث في موضوعات التفكير قبؿ النـو أما بالنسبة لمرض الفشؿ الكموى كاف 

بة لمرضى السرطاف التفكير في الغالب ينصب عمى أمور متعمقة بالمرض وتداعياتو وبالنس
كاف التفكير فى اهلل والموت والذنوب ىو االمر الذى يشغؿ باليـ وبالنسبة لعينة المساجيف 
كانت الحرية ىى الموضوع االوؿ الذى يشغؿ باليـ وبالنسبة لممسنيف كاف التفكير فى عمؿ 

واالوالد  الخير وصالة الفجر ىو الموضوع االوؿ وبالنسبة لمموظفيف زيادة المرتب والترقية
 ىى عمى رأس الموضوعات. 

( بعنواف التفاؤؿ والتشاـؤ وعالقتيما باالضطرابات 5000دراسة عويد سمطاف المشعاف)     
بحث العالقة  إليىدفت الدراسة  ،النفس جسمية وضغوط احداث الحياة لدي طالب الجامعة

لدي طالب  بيف التفاؤؿ والتشاـؤ واالضطرابات النفس جسمية وضغوط أحداث الحياة
( 759( مف الذكور و)760( طالب وطالبة منيـ )379الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مف )
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مف اإلناث واستخدـ الباحث ادوات ىي مقياس التفاؤؿ والتشاـؤ أعداد أحمد عبد الخالؽ 
ومقياس االضطرابات النفس جسمية تعريب الباحث ومقياس ضغوط أحداث الحياة، 

ف الذكور كانوا أكثر تفاؤاًل مف اإلناث، كما ارتفعت االضطرابات وتوصمت الدراسة الي ا
النفس جسمية لدي اإلناث عف الذكور واتضح عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في التشاـؤ 
وضغوط أحداث الحياة، وأوضحت الدراسة وجود ارتباط سمبس بيف التفاؤؿ والتشاـؤ وعدـ 

جسمية وعدـ وجود ارتباط بيف التشاؤـ  وجود ارتباط بيف التفاؤؿ واالضطرابات النفس
واالضطرابات النفس جسمية والتشاـؤ وضغوط أحداث الحياة واالضطرابات النفس جسمية 

 وضغوط أحداث الحياة.
 تعقُة علً الذراصات الضاتقة:

 وقد استخمص الباحث مف عرض الدراسات السابقة بعض الجوانب اليامة وىى:     
  .واالجنبية فى ظاىرة الممؿ وأقتصر االىتماـ فقط بوقت الفراغ *قمة عدد الدراسات العربية

  .*معظـ الدراسات التى تناولت اضطرابات النـو ىى دراسات وصفية
  .*نسبة كبيرة مف الدرسات فى اضطرابات النـو كانت لدى الشباب

قمؽ *أوضحت الدراسات ارتباط االمراض النفس جسمية بالعديد مف الظواىر النفسية منيا ال
واالكتئاب وضغوط الحياة وجودة الحياة والتفاؤؿ والتشاـؤ والتوافؽ النفسي واالجتماعى 

  .وعصاب ما بعد الصدمة والمساندة االجتماعية
*اتضح ارتباط اضطرابات النـو بالعديد مف الظواىر النفسية منيا القمؽ واالكتئاب وعصاب 

  .مابعد الصدمة وجودة الحياة وابعاد الشخصية
الدراسات كذلؾ ارتباط الممؿ باالكتئاب ومرض السرطاف كما تناولت دراسة الممؿ  ضحتأو *

 لدى االطفاؿ واخرى لدى المراىقيف.
* فى حدود عمـ الباحث ال توجد دراسة تجمع بيف الممؿ واضطرابات النـو وكذلؾ ال توجد 

 دراسة تجمع بيف الممؿ واالمراض النفس جسمية.
دراسات تناولت اطفاؿ وآخرى مراىقيف وثالثة مرحمة الشباب.   *تنوعت الدراسات ما بيف 

 :فروض الذراصة
  توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس
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  .اضطرابات النـو ودرجاتيـ عمى مقياس الممؿ
  توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف درجات االفراد عمي مقياس

 طرابات النـو ودرجاتيـ عمى مقياس االضطرابات النفس جسمية اض
  توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف درجات االفراد عمى مقياس الممؿ

 ودرجاتيـ عمى مقياس االعراض النفس جسمية 
  توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف الذكور

 العينة مف االناث عمى مقياس اضطرابات النـو ومتوسطات درجات أفراد 
  توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف الذكور

 ومتوسطات درجات أفراد العينة مف االناث عمى مقياس الممؿ
  توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف الذكور

ف االناث عمى مقياس االضطرابات النفس ومتوسطات درجات أفراد العينة م
 .جسمية

 الذراصة: جراءاتإ
 المنيج المستخدـ:

عتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفى نمط الدرسات االرتباطية والتى تسعى الى ا
 الكشؼ عف شبكة العالقات بيف المتغيرات والظواىر النفسية.

 عينة الدراسة:
( مف طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية جامعة 747تكونت عينة الدراسة الحالية مف )

 ( مف الذكور.76( مف االناث و)737عيف شمس بواقع )
 أدوات الدراسة:

 أستخدـ الباحث فى الدراسة الحالية المقاييس االتية:
 أوال: مقياس اضطرابات النـو :)اعداد الباحث(

 وصؼ المقياس:
عمى اربع جوانب تمثؿ انواع مف  ( عبارة موزعة54يتكوف المقياس الحالى مف )

اضطرابات النـو الشائعة وجميع العبارات موجبة وال توجد عبارات سالبة وتترتب 
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 5درجات واحيانا تأخذ  3االستجابة عمى العبارات فى ثالث مستويات ىى دائما وتأخذ 
ؿ درجة ونادرا تأخذ درجة واحدة وتتوزع العبارات عمى الجوانب االربعة كما فى الجدو 

 التالى:
 (7جدوؿ )

 يوضح العبارات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد المقياس
 ارقاـ العبارات

 57 77 73 9 5 7 االرؽ
 55 78 74 70 6 5 الكوابيس

 53 79 75 77 7 3 الفزع الميمى
 54 50 76 75 8 4 الخدار

 :  خطوات تقنيف مقياس اضطرابات النـو
( فرد مف أفراد العينة مف 730ت النـو عمى )أجرى الباحث عمميات تقنيف مقياس اضطرابا

طالب الفرقة االولى بكمية التربية جامعة عيف شمس وتـ حساب معامالت الصدؽ والثبات 
 لمقياس اضطرابات النـو بالطرؽ اآلتية:

 صدؽ المقياس: –أ    
لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ استخداـ صدؽ االتساؽ الداخمى وصدؽ المقارنة 

 الطرفية
 ؽ المقارنة الطرفية:صد -7

وىي مف أىـ الطرؽ التي تستخدـ لبياف صدؽ المقياس وتقـو عمى حساب داللة 
الفروؽ بيف متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى مقياس اضطرابات النـو 
ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمي نفس المقياس وعندما تصبح لتمؾ 

احصائية واضحة فيذا يشير الي صدؽ المقياس وقاـ الباحث بحساب الفروؽ  الفروؽ داللة
 لكؿ بعد ثـ قاـ بحساب الفروؽ لممقياس ككؿ كما يمي:
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 (5جدوؿ )
لدرجات داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس اضطرابات النـو وفقا لمدرجة )ذوي ا

 (33ذوي الدرجات المرتفعة( )ف = –المنخفضة

المقاييس 
 الفرعية

ذوي الدرجات 
 المنخفضة

 اإلرباعي اإلدني

 ذوي الدرجات المرتفعة
 قيمػة اإلرباعي األعمي

 " ت "

 مستوى
 الداللة

  ع ـ ع ـ
 0007دالة عند مستوي  997225 570802 587581 5758.0 878.8 األرؽ

 0007دالة عند مستوي  517128 972282 527198 0722.2 17581 الكوابيس
 0007دالة عند مستوي  27028 27.2.9 557212 07000 17000 الفزع الميمي

 0007دالة عند مستوي  997855 5721.8 527980 5...07 17201 الخدار
 0007دالة عند مستوي  5.7250 878925 227212 972219 2078.8 الدرجة الكمية

 (  0.07(  )**( داؿ عند مستوي ) 0.05) )*( داؿ عند 
وتوصؿ الباحث إلي وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات األفراد ذوي      

الدرجات المنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى المقاييس الفرعية 
.  والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات النـو

 

 

 شكؿ
متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمى مقياس اضطرابات النـو ودرجات األفراد ذوي يوضح الفروؽ بيف 

 الدرجات المرتفعة عؿ نفس المقياس
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ومف خالؿ الفروؽ التي وتصؿ الييا الباحث في كؿ بعد عمى حده وفي مجموع درجات 
 األفراد لممقياس ككؿ يتضح مف ذلؾ صدؽ المقياس.

 قياساالتساؽ الداخمي لمم 
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي 

 تنتمي إليو.
 (3جدوؿ )

 (730)ف =  معامالت االرتباط بيف العبارات واألبعاد لمقياس اضطرابات النوـ
 الخدار الفزع الميمي الكوابيس األرؽ

 رقـ     
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ     
 عبارةال

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ     
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ     
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

7 0.777** 7 0.757** 7 0.668** 7 0.734** 
5 0.757** 5 0.805** 5 0.505** 5 0.555** 
3 0.678** 3 0.635** 3 0.438** 3 0.674** 
4 0.545** 4 0.685** 4 0.306** 4 0.688** 
5 0.454** 5 0.637** 5 0.730** 5 0.473** 
6 0.598** 6 0.853** 6 0.436** 6 0.484** 

 (  0.07)**( داؿ عند مستوي )       (  0.05)*( داؿ عند )  
أف قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ

 لتي ارتباطيا غير داؿ.(، وسيتـ حذؼ العبارات ا0005( ومستوى داللة )0007)
ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية     

   لممقياس.
 (4جدوؿ )

 (730)ف =  معامالت االرتباط بيف األبعاد والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات النـو
 معامؿ االرتباط األبعػػػاد
 **0.585 األرؽ
 **0.785 الكوابيس
 **0.698 الفزع الميمي
 **0.608 الخدار

 (  0.07)**( داؿ عند مستوي )   (0.05)*( داؿ عند )                  
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 ( وىذا يؤكد  التماسؾ الداخمي لممقياس.0007)

 ثبات المقياس: –ب 
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية –لحساب ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة ألفا      

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة االختبار، وتشترط أف تقيس بنود االختبار 
 سمة واحدة فقط، ولذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات لكؿ بعد عمى انفراد. 

فية فيحاوؿ الباحث قياس معامؿ االرتباط لكؿ ُبعد َبعد تقسيـ أما في طريقة التجزئة النص
غير متساوييف إذا كاف  –فقراتو لقسميف )قسميف متساوييف إذا كاف عدد عبارات البعد زوجي 

معادلة التصحيح لمتجزئة النصفية  عدد عبارات البعد فردي( ثـ إدخاؿ معامؿ االرتباط في 
 لسبيرماف براوف

 (5جدوؿ ) 
 (730)ف =  وطريقة التجزئة النصفية كرونباخ –الت الثبات بطريقة ألفا قيـ معام

 عدد  االبعاد
معامؿ الثبات بطريقة  معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ العبارات

 التجزئة النصفية
 07119 07112 52 األرؽ

 07.28 07.21 52 الكوابيس
 0.434 07222 52 الفزع الميمي

 07128 07198 52 الخدار
 0.668 0.764 77 الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت ألفا مرتفعة، وكذلؾ قيـ معامالت     
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية مما يجعمنا نثؽ فى ثبات المقياس.

 قياس الممؿ: )اعداد الباحث(مثانيا: 
 وصؼ المقياس:

ة موزعة عمى اربع جوانب تمثؿ جوانب ( عبار 54يتكوف المقياس الحالى مف )     
الشعور بالممؿ الشائعة وجميع العبارات موجبة وال توجد عبارات سالبة وتترتب االستجابة 

درجة  5درجات واحيانا تأخذ  3عمى العبارات فى ثالث مستويات ىى دائما وتأخذ 
 جدوؿ التالى:ونادرا تأخذ درجة واحدة وتتوزع العبارات عمى الجوانب االربعة كما فى ال
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 (6جدوؿ )
 يوضح العبارات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد المقياس

 ارقاـ العبارات
 57 77 73 9 5 7 الروتيف اليومي

 55 78 74 70 6 5 ادراؾ الوقت
 53 79 75 77 7 3 الفراغ

 54 50 76 75 8 4 الالمعنى

 خطوات تقنيف مقياس الممؿ: 
( فرد مف أفراد العينة وتـ حساب 730مى )ع الممؿأجرى الباحث عمميات تقنيف     

 بالطرؽ اآلتية:الممؿ معامالت الصدؽ والثبات لمقياس 
 صدؽ المقياس: –أ    
 لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ استخداـ صدؽ المقارنة الطرفية وصدؽ االتساؽ الداخمي.   

 صدؽ المقارنة الطرفية: -5
اس وتقـو عمى حساب داللة وىي مف أىـ الطرؽ التي تستخدـ لبياف صدؽ المقي

ومتوسطات الممؿ  الفروؽ بيف متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى مقياس 
درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمي نفس المقياس وعندما تصبح لتمؾ الفروؽ داللة 

د ثـ قاـ احصائية واضحة فيذا يشير الي صدؽ المقياس وقاـ الباحث بحساب الفروؽ لكؿ بع
 بحساب الفروؽ لممقياس ككؿ كما يمي:

 (7جدوؿ )
ذوي الدرجات المرتفعة(  –داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس الممؿ وفقا لمدرجة )ذوي الدرجات المنخفضة

 (33)ف =

 المقاييس الفرعية
 ذوي الدرجات المنخفضة

 اإلرباعي اإلدني
 ةذوي الدرجات المرتفع
 قيمػة اإلرباعي األعمي

 " ت "
 مستوى
 الداللة

 ع ـ ع ـ
 0007دالة عند مستوي  55.337 7.7355 74.469 0.9974 7.779 الروتيف اليومي
 0007دالة عند مستوي  50.670 7.5865 73.550 0.5749 7.756 إدراؾ الوقت
 0007دالة عند مستوي  79.879 7.9766 73.563 0.5644 6.563 الفراغ
 0007دالة عند مستوي  79.476 5.0757 75.938 0000. 6.000 الالمعني

 0007دالة عند مستوي  57.408 5.8074 57.875 7.7976 58.875 الدرجة الكمية
 (  0.07)**( داؿ عند مستوي )            (  0.05)*( داؿ عند )     

رجات األفراد ذوي وتوصؿ الباحث إلي وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات د     
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الدرجات المنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى المقاييس الفرعية 
 .الممؿ  والدرجة الكمية لمقياس

 
 شكؿ 

يوضح الفروؽ بيف متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمى مقياس الممؿ ودرجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عؿ نفس 
 مقياسال

ومف خالؿ الفروؽ التي وتصؿ الييا الباحث في كؿ بعد عمى حده وفي مجموع درجات 
 األفراد لممقياس ككؿ يتضح مف ذلؾ صدؽ المقياس.

 االتساؽ الداخمي لممقياس 
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي 

 تنتمي إليو.
 ( 8جدوؿ )

 (730)ف =  الممؿ ت االرتباط بيف العبارات واألبعاد لمقياس معامال
 الالمعني الفراغ إدراؾ الوقت الروتيف اليومي

 رقـ     
 العبارة

 رقـ      معامؿ االرتباط
 العبارة

 رقـ      معامؿ االرتباط
 العبارة

 رقـ      معامؿ االرتباط
 العبارة

 معامؿ االرتباط

7 0.544** 7 0.655** 7 0.500** 7 0.809** 

5 0.753** 5 0.758** 5 0.598** 5 0.565** 
3 0.870** 3 0.570** 3 0.770** 3 0.756** 
4 0.375** 4 0.777** 4 0.778** 4 0.757** 
5 0.753** 5 0.587** 5 0.690** 5 0.670** 

6 0.640** 6 0.759** 6 0.873** 6 0.759** 

 (  0.07ستوي )  (  )**( داؿ عند م0.05)*( داؿ عند )  
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 (، وسيتـ حذؼ العبارات التي ارتباطيا غير داؿ.0005( ومستوى داللة )0007)

ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية 
 لممقياس.

 ( 9جدوؿ )
 (730)ف = الممؿ معامالت االرتباط بيف األبعاد والدرجة الكمية لمقياس 

 معامؿ االرتباط األبعػػػاد
 **0.857 الروتيف اليومي
 **0.878 إدراؾ الوقت
 **0.863 الفراغ
 **0.864 الالمعني

 (  0.07)**( داؿ عند مستوي )     (  0.05)*( داؿ عند )                
جدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة يتضح مف ال

 (. وىذا يؤكد التماسؾ الداخمي لممقياس.0007)
 ثبات المقياس: –ب 
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية –لحساب ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة ألفا     

الختبار، وتشترط أف تقيس بنود االختبار تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة ا 
 سمة واحدة فقط، ولذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات لكؿ بعد عمى انفراد. 

أما في طريقة التجزئة النصفية فيحاوؿ الباحث قياس معامؿ االرتباط لكؿ ُبعد َبعد تقسيـ 
ير متساوييف إذا كاف غ –فقراتو لقسميف )قسميف متساوييف إذا كاف عدد عبارات البعد زوجي 

عدد عبارات البعد فردي( ثـ إدخاؿ معامؿ االرتباط في معادلة التصحيح لمتجزئة النصفية  
 .لسبيرماف براوف
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 ( 70جدوؿ )
 (730)ف =  كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية –قيـ معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 االبعاد
عدد 
 العبارات

معامؿ الثبات بطريقة 
 خألفا كرونبا

معامؿ الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 0.700 0.779 6 الروتيف اليومي
 0.774 0.756 6 إدراؾ الوقت
 0.768 0.759 6 الفراغ
 0.795 0.805 6 الالمعني

 0.877 0.909 54 الدرجة الكمية
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت ألفا مرتفعة، وكذلؾ قيـ معامالت     

 بطريقة التجزئة النصفية مما يجعمنا نثؽ فى ثبات المقياس.الثبات 
 ثالثا: مقياس االضطرابات النفس جسمية: )اعداد الباحث( 

 وصؼ المقياس:
( عبارة موزعة عمى ست جوانب تمثؿ أنماط 54يتكوف المقياس الحالى مف )

لبة االضطرابات النفس جسمية الشائعة وجميع العبارات موجبة وال توجد عبارات سا
درجات واحيانا  3وتترتب االستجابة عمى العبارات فى ثالث مستويات ىى دائما وتأخذ 

درجة ونادرا تأخذ درجة واحدة وتتوزع العبارات عمى الجوانب الست كما فى  5تأخذ 
 الجدوؿ التالى:

 (77جدوؿ )
 يوضح ارقاـ العبارات الخاصة بكؿ جانب مف جوانب المقياس

 ارقاـ العبارات
 79 73 7 7 ات تنفسيةاضطراب

 50 74 8 5 اضطرابات ىضمىة
 57 75 9 3 اضطرابات دورىة
 55 76 70 4 اضطرابات ىيكمية
 53 77 77 5 اضطرابات جمدية
 54 78 75 6 اضطرابات بولية

 خطوات تقنيف مقياس االضطرابات النفسجسمية: 
رد مف أفراد العينة ( ف730النفس جسمية عمى ) أجرى الباحث عمميات تقنيف االضطرابات

 وتـ حساب معامالت الصدؽ والثبات لمقياس االضطرابات النفس جسمية بالطرؽ اآلتية:
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 صدؽ المقياس: –أ 
لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ استخداـ صدؽ المقارنة الطرفية وصدؽ االتساؽ 

 الداخمي. 
 صدؽ المقارنة الطرفية: -5

قياس وتقـو عمى حساب داللة وىي مف أىـ الطرؽ التي تستخدـ لبياف صدؽ الم
الفروؽ بيف متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى مقياس االضطرابات 
النفس جسمية ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمي نفس المقياس 
وعندما تصبح لتمؾ الفروؽ داللة احصائية واضحة فيذا يشير الي صدؽ المقياس وقاـ 

 حساب الفروؽ لكؿ بعد ثـ قاـ بحساب الفروؽ لممقياس ككؿ كما يمي:الباحث ب
 (75جدوؿ )

داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس االضطرابات النفسجسمية وفقا لمنوع )ذوي الدرجات 
 (55)ف =  ذوي الدرجات المرتفعة( –المنخفضة

 المقاييس الفرعية
 ذوي الدرجات المنخفضة

 اإلدني اإلرباعي
 ذوي الدرجات المرتفعة
 قيمػة اإلرباعي األعمي

 " ت "
 مستوى
 الداللة

 ع ـ ع ـ
 0007دالة عند مستوي  75.377 7.5473 8.844 0.5040 4.438 اضطرابات تنفسية
 0007دالة عند مستوي  6.346 6.4439 77.656 0.4990 4.406 اضطرابات ىضمية
 0007دالة عند مستوي  57.744 7.0740 70.063 0.5080 4.500 اضطرابات دوري
 0007دالة عند مستوي  54.375 7.0453 9.438 0.5040 4.438 اضطرابات ىيكؿ
 0007دالة عند مستوي  74.037 7.8598 9.344 0.5040 4.563 اضطرابات الجمدية
 0007دالة عند مستوي  73.787 7.3854 7.375 0000. 4.000 اضطرابات بولية

 0007دالة عند مستوي  79.037 6.7630 55.563 5.5999 58.537 ة الكميةالدرج

وتوصؿ الباحث إلي وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
المنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى المقاييس الفرعية والدرجة 

 .سميةاالضطرابات النفسج الكمية لمقياس
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 شكؿ

يوضح الفروؽ بيف متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمى مقياس االضطرابات النفس جسمية ودرجات األفراد ذوي 
 الدرجات المرتفعة عؿ نفس المقياس

ومػػف خػػالؿ الفػػروؽ التػػي وتصػػؿ الييػػا الباحػػث فػػي كػػؿ بعػػد عمػػى حػػده وفػػي مجمػػوع درجػػات 
 ذلؾ صدؽ المقياس. األفراد لممقياس ككؿ يتضح مف

 االتساؽ الداخمي لممقياس 
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى كمعبارة والدرجة الكمية لمبعد الذيتنتمي 

 إليو.
 (75جدوؿ )

 (730)ف =   معامالت االرتباط بيف العبارات واألبعاد لمقياس االضطرابات النفس جسمية
 اضطرابات

 تنفسية 
اضطرابات 
اضطرابات  طرابات دوريةاض ىضمية

 ىيكمية
اضطرابات 

 اضطرابات بولية جمدية

 رقـ     
 العبارة

 معامؿ
 االرتباط 

 رقـ     
 العبارة

 معامؿ
 االرتباط 

 رقـ     
 العبارة

 معامؿ
 االرتباط 

 رقـ     
 العبارة

 معامؿ 
 االرتباط

 رقـ     
 العبارة

 معامؿ
 االرتباط 

 رقـ     
 العبارة

 معامؿ
 طاالرتبا 

7 0.665** 7 0.595** 7 0.658** 7 0.774** 7 0.676** 7 0.704** 
5 0.595** 5 0.859** 5 0.750** 5 0.660** 5 0.673** 5 0.667** 
3 0.540** 3 0.448** 3 0.697** 3 0.679** 3 0.480** 3 0.554** 
4 0.637** 4 0.475** 4 0.776** 4 0.654** 4 0.563** 4 0.734** 

 ( 0.07)**( داؿ عند مستوي )          ( 0.05ند ) )*( داؿ ع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 (،  0005( ومستوى داللة )0007)
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ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية 
 لممقياس.

 (73جدوؿ )
 الت االرتباط بيف األبعاد والدرجة الكمية لمقياساالضطرابات النفس جسميةمعام

 (730)ف = 
 معامؿ االرتباط األبعػػػاد

 **0.675 اضطرابات تنفسية
 **0.733 اضطرابات ىضمية
 **0.764 اضطرابات دوري
 **0.737 اضطرابات ىيكؿ
 **0.677 اضطرابات الجمدية
 **0.589 اضطرابات بولية

 ( 0.07)**( داؿ عند مستوي )   ( 0.05)*( داؿ عند )              
يتضح مف الجدوؿ السابقأف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوىداللة      

 (. وىذا يؤكد التماسؾ الداخمي لممقياس.0007)
 ثبات المقياس: –ب 

 ريقة التجزئة النصفيةكرونباخ، وط –لحساب ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة ألفا 
تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة االختبار، وتشترط أف تقيس بنود االختبار 

 سمة واحدة فقط، ولذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات لكؿ بعد عمى انفراد. 
يـ أما في طريقة التجزئة النصفية فيحاوؿ الباحث قياس معامؿ االرتباط لكؿ ُبعد َبعد تقس

غير متساوييف إذا كاف  –فقراتو لقسميف )قسميف متساوييف إذا كاف عدد عبارات البعد زوجي 
معادلة التصحيح لمتجزئة النصفية  عدد عبارات البعد فردي( ثـ إدخاؿ معامؿ االرتباط في 

 لسبيرماف براوف
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(74جدوؿ )  
 (730)ف =  ةكرونباخ وطريقة التجزئة النصفي –قيـ معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 االبعاد
عدد 
 العبارات

معامؿ الثبات بطريقة ألفا 
 كرونباخ

معامؿ الثبات بطريقة التجزئة 
 النصفية

 0.355 0.395 4 اضطرابات تنفسية
 0.359 0.356 4 اضطرابات ىضمية
 0.758 0.659 4 اضطرابات دوري
 0.573 0.606 4 اضطرابات ىيكؿ
 0.394 0.330 4 اضطرابات الجمدية

 0.503 0.565 4 طرابات بوليةاض
 0.745 0.735 54 الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت ألفامرتفعة، وكذلؾ قيـ معامالت      
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية مما يجعمنا نثؽ فى ثبات المقياس.

 االساليب االحصائية:
 ليب االحصائية ىى:اعتمدت الدراسة الحالية عمى عدد مف االسا

 معامؿ ارتباط بيرسوف 
 )أختبار )ت 

 نتائج الذراصة:
 نتائج الفرض األوؿ:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس اضطرابات      
 نـو ودرجات أفراد العينة عمى مقياس الممؿ7 

يرسوف بيف درجات أفراد عينة ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ استخداـ معامؿ ارتباط ب
( قيـ 75الدراسة عمى مقياس اضطرابات نـو ودرجاتيـ عمى مقياس الممؿ، ويوضح جدوؿ )

 معامالت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى المقياسيف.
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 (75جدوؿ ) 
 (747مؿ )ف = معامالت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس اضطرابات نـو ودرجاتيـ عمى مقياس الم

 
 الدرجة الكمية الخدار الفزع الميمي الكوابيس األرؽ األبعاد

 **578. **370. **309. **347. **388. الروتيف اليومي

 **495. **355. **367. **350. **373. إدراؾ الوقت
 **489. **368. *795. **353. **453. الفراغ

 **475. **565. **578. **303. **564. الالمعني

 **563. **397. **334. **389. **477. الدرجة الكمية

 0007)**( داؿ عند مستوي       0.05)*( داؿ عند                
 -( أنو :58يتضح مف الجدوؿ )

  بيف درجات أفراد  0007توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة
مػػؿ وكػػؿ األبعػػاد والدرجػػة لمقيػػاس الم الػػروتيف اليػػوميعينػػة الدراسػػة عمػػى بعػػد 

.  الكمية لمقياس اضطرابات نـو
  بيف درجات أفراد  0007توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة

لمقياس الممؿ وكػؿ األبعػاد والدرجػة الكميػة  إدراؾ الوقتعينة الدراسة عمى بعد 
.  لمقياس اضطرابات نـو

  ومسػتوي داللػة   0007ى داللػة توجد عالقة ارتباطية دالػة إحصػائيا عنػد مسػتو
الممػػؿ وكػػؿ  لمقيػػاسالفػػراغ  بػػيف درجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى بعػػد  0.05

.  األبعاد والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات نـو
  بيف درجات أفراد  0007توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة

ألبعػػاد والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الممػػؿ وكػػؿ ا الالمعنػػيعينػػة الدراسػػة عمػػى بعػػد 
.  لمقياس اضطرابات نـو

  بػيف درجػات أفػراد 0007توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللػة
لمقيػػاس الممػػؿ وكػػؿ األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة  الدرجػػة الكميػػةعينػػة الدراسػػة عمػػى 

.  لمقياس اضطرابات نـو
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 نتائج الفرض الثانى:
ا بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس اضطرابات النـو توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي

 ودرجات أفراد العينة عمى مقياس االضطرابات النفس جسمية. 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد عينة 

الدراسة عمى مقياس اضطرابات نـو ودرجاتيـ عمى مقياس االضطرابات النفسجسمية، 
 ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى المقياسيف.76ويوضح جدوؿ )

 (76جدوؿ )
معامالت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس اضطرابات النـو ودرجاتيـ عمى مقياس االضطرابات النفسجسمية 

 (747)ف = 
 

 يةالدرجة الكم الخدار الفزع الميمي الكوابيس األرؽ األبعاد

 **457. *505. **587. **358. **335. اضطرابات تنفسية
 **555. *796. 767. *784. 053. اضطرابات ىضمية
 **505. **559. **374. **395. **349. اضطرابات دوري
 **479. *779. **577. **360. **490. اضطرابات ىيكمية
 **430. **577. **536. **334. **375. اضطرابات الجمدية

 **554. **338. **585. **455. **364. طرابات بوليةاض
 **559. **350. **354. **438. **386. الدرجة الكمية

 0007)**( داؿ عند مستوي     0.05)*( داؿ عند            
 ( أنو:51يتضح مف الجدوؿ )

  بػيف درجػات أفػراد عينػػة  0007توجػد عالقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة
لمقيػػاس االضػػطرابات النفسجسػػمية وكػػؿ األبعػػاد  اضػػطرابات التنفسػػيةدراسػػة عمػػى بعػػد ال

.  والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات النـو
  توجػػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيا بػػػػيف درجػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى بعػػػػد

س االضػػػطرابات النفسجسػػػمية وبعػػػض األبعػػػاد والدرجػػػة الكميػػػة لمقيػػػا اضػػػطرابات ىضػػػمية
ياس اضطرابات النـو باستثناء بعد االرؽ والفزع الميمى فػال توجػد عالقػة ارتباطيػة دالػة لمق

 احصائيا .
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  بػيف درجػات أفػراد عينػػة  0007توجػد عالقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة
لمقيػػػاس االضػػػطرابات النفسجسػػػمية وكػػػؿ األبعػػػاد اضػػػطرابات دوريػػػة الدراسػػػة عمػػػى بعػػػد 
.والدرجة الكمية لمق  ياس اضطرابات النـو

  بػيف درجػات أفػراد عينػػة  0007توجػد عالقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة
لمقيػػػاس االضػػػطرابات النفسجسػػػمية وكػػػؿ األبعػػػاد  اضػػػطرابات ىيكميػػػةالدراسػػػة عمػػػى بعػػػد 

.  والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات النـو
  بػػيف درجػػات أفػػراد عينػػة 0007توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة

لمقيػػػاس االضػػػطرابات النفسجسػػػمية وكػػػؿ األبعػػػاد  اضػػػطرابات جمديػػػةالدراسػػػة عمػػػى بعػػػد 
.  والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات النـو

  بػػيف درجػػات أفػػراد عينػػة 0007توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة
النفسجسػػػمية وكػػػؿ األبعػػػاد  لمقيػػػاس االضػػػطرابات اضػػػطرابات بوليػػػةالدراسػػػة عمػػػى بعػػػد 

.  والدرجة الكمية لمقياس اضطرابات النـو
  بػػيف درجػػات أفػػراد عينػػة 0007توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة

لمقياس االضطرابات النفسجسمية وكؿ األبعاد والدرجة الكمية  الدرجة الكميةالدراسة عمى 
.  لمقياس اضطرابات النـو

 الث:نتائج الفرض الث
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس الممؿ ودرجات     

 أفراد العينة عمى مقياس االضطرابات النفسجسمية. 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد عينة 

ات النفسجسمية، ويوضح جدوؿ االضطرابالدراسة عمى مقياس الممؿ ودرجاتيـ عمى مقياس 
 ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى المقياسيف.77)
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 ( 77جدوؿ ) 
معامالت االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس الممؿ ودرجاتيـ عمى مقياس االضطرابات النفسجسمية 

 (747)ف = 
 
 األبعاد

 الدرجة الكمية الالمعني الفراغ إدراؾ الوقت الروتيف اليومي

 **348. **353. **567. **335. **567. اضطرابات تنفسية
 734. 773. 038. 770. 747. اضطرابات ىضمية
 **490. **385. **379. **457. **447. اضطرابات دوري
 **335. **579. **597. **377. **377. اضطرابات ىيكؿ
 **376. **590. **559. **586. **568. اضطرابات الجمدية
 **453. **348. **387. **307. **387. اضطرابات بولية
 **433. **355. **379. **409. **397. الدرجة الكمية

 0007)**( داؿ عند مستوي    0.05)*( داؿ عند                        
 ( أنو:.5يتضح مف الجدوؿ )

  بيف درجات أفراد عينة  0007داللة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى
لمقياس االضطرابات النفسجسمية وكؿ األبعاد  التنفسية اضطراباتالدراسة عمى بعد 

 والدرجة الكمية لمقياس الممؿ.
  اضطرابات ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى بعد

 األبعاد والدرجة الكمية لمقياس الممؿ. لمقياس االضطرابات النفسجسمية وكؿ ىضمية
  بيف درجات أفراد عينة  0007توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة

جسمية وكؿ األبعاد  لمقياس االضطرابات النفساضطرابات دورية الدراسة عمى بعد 
 .والدرجة الكمية لمقياس الممؿ

  بيف درجات أفراد عينة  0007ى داللة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستو
جسمية وكؿ األبعاد  لمقياس االضطرابات النفس اضطرابات ىيكميةالدراسة عمى بعد 

 والدرجة الكمية لمقياس الممؿ.
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 بيف درجات أفراد عينة  0007ية دالة إحصائيا عند مستوى داللةتوجد عالقة ارتباط
جسمية وكؿ األبعاد  بات النفسلمقياس االضطرا اضطرابات جمديةالدراسة عمى بعد 

 والدرجة الكمية لمقياس الممؿ.
 بيف درجات أفراد عينة  0007ية دالة إحصائيا عند مستوى داللةتوجد عالقة ارتباط

جسمية وكؿ األبعاد  لمقياس االضطرابات النفس اضطرابات بوليةالدراسة عمى بعد 
 والدرجة الكمية لمقياس الممؿ.

 بيف درجات أفراد عينة  0007ة إحصائيا عند مستوى داللةتوجد عالقة ارتباطية دال
جسمية وكؿ األبعاد والدرجة  لمقياس االضطرابات النفس الدرجة الكميةالدراسة عمى 

 الكمية لمقياس الممؿ.
 نتائج الفرض الرابع:

ينص الفرض عمى أنو " توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد 
 إناث(  –س اضطرابات نـو وفقا لمنوع )ذكور مقيا

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت " لممجموعات المستقمة، والجدوؿ التالي 
 يوضح ذلؾ.

 (78جدوؿ )
 إناث( –داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس اضطرابات نـو وفقا لمنوع )ذكور 

 اداألبعػػػ
 (51)ف =  ذكور (525)ف =  اناث

 الداللة مستوى " ت " قيمػة
 ع ـ ع ـ

 غير دالة 7.093 7.8797 77.550 5.4599 77.947 األرؽ
 غير دالة 7.555 5.6833 8.000 3.7556 9.000 الكوابيس

 غير دالة 7.506 0.9877 7.788 5.9705 8.095 الفزع الميمي
 غير دالة 0.855 0984.  70.500 5.4733 9.954 الخدار

 غير دالة 7.045 5.7674 36.938 7.4940 38.965 الدرجة الكمية
 (0.07)**( داؿ عند مستوى )        (0.05)*( داؿ عند مستوى )  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة وفقا     
.إناث( في كؿ األ –لمنوع )ذكور   بعاد والدرجة الكمية عمى مقياس اضطرابات نـو

إنػاث( عمػى أبعػاد  –ويوضح الشكؿ البياني التػالي الفػروؽ بػيف درجػات أفػراد العينػة وفقػا لمنػوع )ذكػور 
.  مقياس اضطرابات نـو
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 (73شكؿ )

 الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس اضطرابات نـو وفقا لمنوع 
 ناث(إ –)ذكور 

 نتائج الفرض الخامس:
ينص الفرض عمى أنو " توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى 

 إناث(  –أبعاد مقياس الممؿ وفقا لمنوع )ذكور 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار " ت " لممجموعات المستقمة، 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
 (52جدوؿ )

 إناث( –اللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس الممؿ وفقا لمنوع )ذكور د

 األبعػػػاد
 اناث

 (525)ف = 
 ذكور
 قيمػة (51)ف = 

 " ت "
 مستوى
 الداللة

 ع ـ ع ـ
 غير دالة 0.838 3.5634 77.655 5.6473 77.053 الروتيف اليومي
 غير دالة 0.485 5.6833 9.500 5.4583 9.877 إدراؾ الوقت

 غير دالة 0.095 3.3838 9.655 5.7870 9.695 الفراغ
 غير دالة 0.530 5.5558 8.375 5.8489 8.777 الالمعني

 غير دالة 0.074 9.9353 39.755 9.7353 39.305 الدرجة الكمية
 (0.07)**( داؿ عند مستوى )        (0.05)*( داؿ عند مستوى )  



 د. أشرف حموذ عثذاحللُن                                                 

 (89  ( 5105  دَضورب،44هركز اإلرشاد النفضٍ، العذد  جملة اإلرشاد النفضٍ،      

وؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة يتضح مف الجد
 إناث( في كؿ األبعاد والدرجة الكمية عمى مقياس الممؿ. –وفقا لمنوع )ذكور 

إناث( عمى  –ويوضح الشكؿ البياني التالي الفروؽ بيف درجات أفراد العينة وفقا لمنوع )ذكور 
 أبعاد مقياس الممؿ.

 
 شكؿ يوضح

 إناث( –لفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس الممؿ وفقا لمنوع )ذكور ا
 نتائج الفرض السادس:

ينص الفرض عمى أنو " توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى 
 إناث( –أبعاد مقياس االضطرابات النفسجسمية وفقا لمنوع )ذكور 

ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار " ت " لممجموعات المستقمة،  ولمتحقؽ مف صحة 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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 (50جدوؿ )
 إناث( –داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس االضطرابات النفسجسمية وفقا لمنوع )ذكور 

 األبعػػػاد
 اناث
 (737)ف = 

 ذكور
 قيمػة (76)ف = 

 " ت "
 مستوى
 الداللة

 ع ـ ع ـ
 0.07دالة عند مستوي  5.530 7.0547 5.755 7.8407 6.373 اضطرابات تنفسية
 غير دالة 7.558 7.7595 5.873 4.5778 7.755 اضطرابات ىضمية
 0.07دالة عند مستوي  5.796 7.7500 5.563 5.7775 7.745 اضطرابات دوري
 0.07دالة عند مستوي  5.349 7.6757 5.438 7.9765 6.649 اضطرابات ىيكؿ
 غير دالة 7.865 7.6657 5.688 5.0700 6.664 اضطرابات الجمدية
 غير دالة 0.977 7.7536 4.938 7.4967 5.590 اضطرابات بولية
 0.07دالة عند مستوي  5.663 7.7458 35.563 9.6747 39.783 الدرجة الكمية

 (0.07مستوى )   )**( داؿ عند  (0.05)*( داؿ عند مستوى )  
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيا بػيف متوسػطات درجػات أفػراد العينػة     

 إناث( في بعض األبعاد والدرجة الكمية عمػى مقيػاس االضػطرابات الػنفس –وفقا لمنوع )ذكور 
 جسمية.

إنػاث(  –)ذكػور ويوضح الشكؿ البياني التالي الفػروؽ بػيف درجػات أفػراد العينػة وفقػا لمنػوع    
 جسمية. عمى أبعاد مقياس االضطرابات النفس

 
 شكؿ يوضح

 إناث( –جسمية وفقا لمنوع )ذكور  الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس االضطرابات النفس



 د. أشرف حموذ عثذاحللُن                                                 

 (97  ( 5105  دَضورب،44هركز اإلرشاد النفضٍ، العذد  جملة اإلرشاد النفضٍ،      

 هناقشة نتائج الذراصة:
 توصمت الدراسة الحالية الى النتائج التالية:    

موجبة دالة احصائيا بيف اضطرابات النـو وابعاده والشعور بالممؿ وجود عالقة ارتباطية 
 وابعاده
فزيادة اضطرابات النـو يصاحبيا زيادة فى الشعور بالممؿ والعكس، حيث اف االنساف      

الذى يعانى مف الممؿ وحياتو روتينية مكررة الجديد فييا وال توجد فييا لحظات مف الحماس 
االشخاص فى الغالب مف االرؽ والكوابيس والعجز عف النـو وغيرىا والدافعية، يعانى ىؤالء 

، وقد أوضحت دراسة جيرماف  وجود عالقة ارتباطية طردية قوية  5075مف اضطرابات النـو
بيف الشعور بالممؿ واالكتئاب ونخمص مف ىذه النتيجة بأف مف اعراض االكتئاب المعروفة 

يصبح الممؿ عامؿ مشترؾ بيف االكتئاب اضطرابات النـو وعمى االخص االرؽ وبذلؾ 
العالقة بيف اعرض االكتئاب واضطرابات  5077واضطرابات النـو وتثبت دراسة جيفوتوفيؾ 

 النـو بشكؿ واضح مما يدعـ النتيجة المتعمقة بالفرض الحالى.
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بيف اضطرابات النـو واالضطرابات النفس * 

 .دا اضطرابات الجياز اليضمى لـ ترتبط باالرؽ والفزع الميمى مف اضطرابات النـوجسمية ع
حيث توضح ىذه النتيجة أف اضطرابات النـو تتربط طرديا مع االضطرابات النفس     

جسمية اى اف الزيادة فى اضطرابات النـو يصاحبيا زيادة فى الشكاوى النفس جسمية، وقد 
اف ىناؾ عالقة موجبة بيف القمؽ واضطرابات النـو واف  5077أوضحت دراسة جيفوتوفيؾ

القمؽ المرتفع يؤدى الى االرؽ والكوابيس المفزعة ومعروؼ مف العديد مف الدرسات أف أكثر 
 5009شكاوى مريض القمؽ تكوف مف االعراض النفس جسمية، كما أف دراسة ىوسو 

ـ حيث يصاب مريض أوضحت وجود عالقة قوية بيف الصداع النصفى واضطرابات النو 
الصداع النصفى باالرؽ والعجز عف النـو ومف المعروؼ أف الصداع النصفى يعتبر فى 
 بعض التصنيفات أحد االمراض النفس جسمية وبذلؾ تدعـ الدراسات نتيجة الفرض الحالى.

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بيف الشعور بالممؿ واالضطرابات النفس * 
 ا اضطرابات الجياز اليضمي لـ ترتبط بالشعور بالممؿ.جسمية ماعد

فقد أكد العديد مف الباحثيف عمى اف الفراغ والممؿ يمعب دور كبير فى ظيور العديد مف     
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الشكاوى الجسدية التى ليس ليا سبب عضوى واضح، ويوضح فيكتور فرانكؿ أف ىناؾ ما 
بيذا الى اعراض مرضية تظير يمكف أف نطمؽ عميو أسـ عصاب يـو الراحة وىو يشير 

عمى االشخاص فى اياـ االجازات واوقات الفراغ، أـ عف عدـ وجود عالقة بيف اضطرابات 
الجياز اليضمى والممؿ فمف المعروؼ أف اضطرابات الجياز اليضمى ترتبط أكثر 
بالضغوط النفسية واالنفعاالت الحادة وتظير دائما مشكالت المعدة والقولوف لدى االشخاص 

 الذيف يعانوف مف ضغوط اسرية وضغوط عمؿ ولذلؾ ارتباطيا بالممؿ كاف ضعيفا. 
 .التوجد فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث فى اضطرابات النـو وابعاده* 
وقد تعددت نتائج الدراسات المتعمقة بالفروؽ بيف الذكور واالناث فى اضطرابات النـو     

والتى اوضحت عدـ وجود فروؽ بيف  5070شقير ويدعـ صحة النتيجة الحالية دراسة زينب 
الذكور واالناث فى اضطرابات النـو ماعدا الكابوس كاف مرتفع اكثر لدى االناث ودراسة 

اوضحت عدـ وجود فروؽ تعود الى الجنس فى اضطرابات النـو وكذلؾ  5005خمؼ مبارؾ 
الى  5007فى حيف توصمت دراسة أحمد عبد الخالؽ  5005دراسة محمد حسف غانـ 

ارتفاع االرؽ لدى االناث عف الذكور، ويرى الباحث الحالى أف الضغوط والمشكالت وغيرىا 
مف مصادر اضطرابات النـو يتعرض ليا الذكور واالناث بنفس القدر وبالتالى ال توجد فروؽ 

.  بينيـ فى اضطرابات النـو
 .عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واالناث فى الشعور بالممؿ*

ض الشباب مف الجنسيف فى المجتمع لمعديد مف االحباطات والمشكالت ويعانى يتعر      
الشباب مف الفراغ والخواء وروتينية الحياة اليومية وتعطؿ االدوار فال يوجد عمؿ وال زواج وال 
اوالد وال يوجد ماؿ لتحقيؽ الرغبات وال توجد حتى ىوايات وذلؾ الظرؼ االنسانى القاسى ال 

نثى ولذلؾ لـ نجد فروؽ بينيـ فى الشعور بالممؿ ويدعـ ىذه النتيجة دراسة يفرؽ بيف ذكر وا
 حيث اوضحت عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف فى الشعور بالممؿ. 5077داشماف 

وجود فروؽ دالة بيف الذكور واالناث فى االضطرابات النفس جسمية لصالح االناث بشكؿ *
  .لدورى والييكمى والدرجة الكميةعاـ وذلؾ فقط فى اضطرابات الجياز التنفسي وا

أما اضطرابات الجياز اليضمى والجمدى والبولى فمـ يتضح وجود فروؽ دالة، وقد اتفقت مف 
ىذه النتيجة والتى توضح وجود فروؽ لصالح االناث فى االضطرابات النفس جسمية دراسة 
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ثفى حيف وتوصمت الى وجود فروؽ لصالح االنا 5000وعويد المشعاف  5070عارؼ عمى 
 عمى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف فى االضطرابات النفس جسمية  5009أكد يحي النجار 

 :التىصُات
  االىتماـ بالبحوث التنبؤية لموقوؼ عمى العوامؿ التى يمكف مف خالليا الكشؼ عف

 أسباب اضطرابات النـو
 ور بالممؿ االىتماـ بالبرامج العالجية واالرشادية التى تسيـ فى عالج مشكمة الشع 
  تناوؿ أشكاؿ أخرى مف أضطرابات النـو بالدراسة مثؿ شمؿ النـو والمشى والكالـ

 أثناء النـو 
  وضع برامج لمتربية الرياضية لمشباب الجامعى والعمؿ عمى توظيؼ طاقة الشباب

 لجذبو خارج دائرة المرض النفس جسمى 
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 المالحؽ

( مقياس اضطرابات النـو5ممحؽ رقـ )  
 : الجنس           االسـ :                    التخصص :           
 نادرا احيانا دائما العبارات ـ
    جد صعوبة كبيرة فى الدخوؿ فى النوـأ 7
    نومى ممتمىء باالحالـ المزعجة  5
    أشعر بخوؼ شديد يجعمنى أستقيظ مف نومى 3
    أشعر برغبة قوية فى النوـ نيارا رغـ نومى لياًل  4
    اتقمب فى فراشى لفترة طويمة قبؿ النوـ  5
    أرى فى نومى كوابيس مخيفة 6
    نومى فى الميؿ وضربات قمبى سريعة أستقيظ مف 7
    يياجمنى النوـ أثناء وجودى فى وسائؿ المواصالت 8
    أفكر فى أشياء كثيرة عندما أكوف فى الفراش قبؿ النوـ 9
    أستقيظ مف النوـ مف قوة الكوابيس واالحالـ المخيفة 70
    أشعر بضيؽ فى التنفس يجعمنى أستقيظ مف نومى 77
    جمنى النوـ عندما احاوؿ التركيز فى اى عمؿ ييا 75
    أستقيظ مف نومى بصورة متكررة أثناء الميؿ  73
    أرى أحالما يقع فييا ضرر لى ولممقربيف لى  74
أستقيظ مف نومى فى الميؿ فجأة الجد نفسى غارقا فى  75

 العرؽ
   

    اناـ ساعات طويمة أثناء النيار 76
    بير عندما أستقيظ فى الصباح أشعر باجياد ك 77
    أرى فى أحالمى أننى سوؼ أموت بصورة مفزعة 78
    أصرخ أثناء نومى فى الميؿ لدرجة االستيقاظ مف نومى 79
    يمكف أف أناـ بسيولة فى أى وقت وفى اى مكاف 50
    ال أستطيع النـو بسيولة رغـ شعورى باألجياد  57
    مرعبة ووجوه و اماكف مخيفةأرى فى أحالمى وحوش  55
    أستقيظ مف نومى ليال الضىء األنوار مف شدة خوفى  53
    أشعر برغبة قوية فى النوـ عند التحدث مع االخريف  54
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( مقياس الممؿ9ممحؽ رقـ )  
 نادرا احيانا دائما العبارات  ـ
    لدى عدد مف العادات الثابتة ال أغيرىا 7
    ت بطيئة جداتمر عمَى األوقا 5
    يمر يومى خاويا ال أفعؿ فيو أى شيىء 3
    حياتى ليس ليا معنى أو ىدؼ  4
    كؿ أيامى تسير عمى وتيرة واحدة 5
    أشعر أف عقارب الساعة تتحرؾ بصور بطيئة 6
    اعانى مف الفراغ و ال أجد ما أفعمو 7
    ليس لدي خطط أو أىداؼ فى المستقبؿ  8
    الياـ متشابية وكأنيا يوـ واحد يتكرركؿ ا 9

    ليس لدي القدرة عمى ادارة وقتى بشكؿ سميـ 70
    ال يوجد ما أنتظره فى الغد  77
    تتساوى عندى كؿ األشياء فى الحياة 75
    ال أستطيع أف أحدد فى أى اياـ االسبوع نكوف 73
    يومى طويؿ جدا لدرجة ال أتحمميا  74
    ى عزلة ووحدة وصمت وفراغ قاتؿأعان 75
    ال يوجد ما يستحؽ أف نعيش مف أجبو 76
    أجد صعوبة فى تغيير روتيف حياتى اليومى 77
    أشعر اف حياتى طويمة عمى ما أقوـ بو مف مياـ 78
    اجمس صامتا مستسمما لمخواء الذى أشعر بو 79
    لـ أحقؽ أى شيء لو قيمة فى حياتى  50
    ال يد لى فيما يمر مف أحداث فى حياتى 57
    ال يوجد ما يجعؿ الوقت يمر سريعا 55
    ال اجد فى الحياة ما يمالء فراغ حياتى 53
    وجودى فى الحياة يتساوى مع عدـ وجودى 54
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( مقياس االضطرابات النفس جسمية2ممحؽ رقـ )  
 نادرا احيانا دائما العبارات ـ
    ديد فى التنفسأشعر بضيؽ ش 7
    أعانى ألـ فى المعدة عند أى أنفعاؿ 5
    أعانى سرعة ضربات القمب دوف سبب واضح 3
    أعانى ألـ متكرر فى عضالت الذراعيف والساقيف 4
    أعانى مف الحكة الشديدة والحساسية الجمدية 5
    أشعر برغبة فى التبوؿ بصورة مستمرة 6
    لحساسية الصدرية الشديدة تحدث لى نوبات مف ا 7
    أعانى مف سوء اليضـ واالنتفاخ 8
    أعانى مف دوخة وتنميؿ فى الرأس واألطراؼ 9

    أعانى مف صعوبة فى الحركة بسبب ألتياب المفاصؿ  70
    تظير لى بعض البقع الحمراء فى جمدى 77
    أعانى حالة مف األمساؾ الشديد 75
    شديد عند بذؿ أى مجيود أعانى مف نيجاف 73
    أشعر بغثياف شديد ورغبة فى القيء 74
    أعانى مف انخفاض ضغط الدـ بصورة واضحة 75
    أشعر بألـ واضح أسفؿ الظير 76
    شعرى يتساقط بصور مستمرة دوف سبب محدد 77
    أعانى نوبات مف األسياؿ الشديد 78
    ب أعانى مف الكحة الشديدة دوف سب 79
    أشعر بفقداف الشيية والنفور مف الطعاـ 50
    أشعر بصداع مؤلـ دوف سبب 57
    أعانى ألـ فى فقرات العنؽ 55
    أعانى مف العرؽ خصوصا فى الكفيف 53
    أشعر بالـ فى المثانة دوف سبب 54
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Summary: 
    The study tries to investigate the relationship between sleep 

disorders , boredom and psychosomatic disorders, and explore the 

differences between male and female in the study variables, the study 

sample consist of (147) university students, the results indicate that 

there was positive relationship between the study variables, and there 

are no differences between male and female in sleep disorders and 

boredom, but there are differences between male and female in 

psychosomatic disorders toward female       . 

 


