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 امللخص

تذػه معخؼية واضصخاب العػامل السيتابيغ  لي بحث العبلقةإالجراسة الحالية  ىجفت
 دجتذػه الجنية التشبؤ باضصخاب مكاإالجامعييغ وكحلظ معخفة  مبةالصالػىسي لجي  الجدج

 معخفة البشاء ضافة إليباإل؛ الجامعة شبلب لجي معخؼيةالسيتا الػىسي مغ خبلؿ العػامل
تذػه عمي مؿياس اضصخاب  اإلناثلمحكػر و والسشخفزة  ةالشفدي لمحاالت الصخؼية السختفع

( 331مغ ) ساسيةتكػنت عيشة الجراسة األو  ،يغ مشطػر السشيج الكميشيكمالجدج الػىسي 
مؿياس  دوات مغ: وتكػنت األ، الجامعييغ بكمية التخبية جامعة السشيا الصمبةشالب وشالبة مغ 

 عجاد)عبجإ معخؼيةالسيتا و مؿياس العػاملعجاد الباحثة( )إاضصخاب تذػه الجدج الػىسي 
اختبار التات تفيع ،و (3534سخ،)إعجاد مخي ذخريةال( واستسارة السقابمة 6132الخحسغ،

شارت الشتائج إلي ما وأ، (6133،خصاب)تأليف بيمبلؾ ليػبػلج، تخجسة: السػضػع لمخاشجيغ
لع  -6،في العػامل السيتامعخؼية  اإلناثئيًا بيغ الحكػر و إحرالع تػجج فخوؽ دالة  - 3يمي :

ذػه الجدج الػىسي عمي مؿياس اضصخاب ت اإلناث جج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ الحكػر وتػ 
وجػد عبلقة ارتباشية دالة  -1،اإلناث،ما عجا بعج عجـ الخضا عغ الجدج وكاف ذلظ لحداب 

-4،إحرائيًا بيغ العػامل السيتامعخؼية واضصخاب تذػه الجدج الػىسي لجي شبلب الجامعة 
لحي )ضعف الثقة السعخؼية،انعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ اتديع العػامل السيتامعخؼية

لجي عيشة الجراسة، كسا اتفقت نتائج الجراسة  في التشبؤ باضصخاب تذػه الجدج الػىسي يسثمو(
لبشاء الشفدي تػضيح ا الكميشيكية مع الشتائج الديكػمتخية ، كسا ساعجت الجراسة الكميشيكية في

 .في اضصخاب تذػه الجدج الػىسيوالسشخفزة لمحاالت السختفعة 
 

 دراسة كميشيكية. -اضصخاب تذػه الجدج الػىسي –ػامل السيتامعخؼية العالكمسات السفتاحية: 
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Metacognitive factors as Predictors of Body Dysmorphic Disorder 

among University Students. 
Dr. Asmaa Fathi Ahmed Abdelaziz 

Associate Professor of Mental  Health 

Faculty of Education 

Minia University –Egypt 

 

Abstract 

 
 Study aimed at identifying the relationship between 

metacognition and body dysmorphic disorder among university students, 

and knowing the extent of metacognition contribution in body dysmorphic 

disorder, in addition knowing the psychological strcture of the highest 

male and female body dysmorphic disorder cases. The sample of study 

consisted of (012) Faculty of education of  Minia University students.The 

tools included: Body Dysmorhpic Disorder scale (prepared by researcher), 

metacognitive factors scale (Mohamed Elsayed 

AbdelRahman,1105),clinical interview form and TAT 

test(Bellak,translated:Mohamed Ahmed Mahmoud,1101).Results 

indicates that:0-There were no  Statistically significant differences between 

males and females in Metacognitive factors scale,in addition ,there were no 

Statistically significant differences between males and females in Body 

Dysmorhpic Disorder(BDD) scale, except unsatisfaying of body subscale 

was in favor of females. Furthermore There were statistically significant 

relationship between metacognitive factors and BDD.Metacognitive 

factors (cognitive confidence and uncontrollability of anxiety) predicted 

BDDamong the sample.Finally the clinical results coincided with the 

psychometric results, and the clinical study helped in clarifying the 

psychological structure for the highest and lowest cases in BDD.  

 
 

Keywords: Metacognitive factors- Body Dysmorhpic Disorder –

Clinical Study 
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 مكدمة الدزاسةأواًل :

ه سػاء شكل الػجو أو األنف ال يقبميا في مطيخ قج شياء التي معطسشا لجيو بعس األ
وىحا قج يكػف لو تأثيخ عمي سيخ حياتشا اليػمية ولكغ األشخاص الحيغ لجييع ، بتدامة او اإل

واقع التذػه الجدجي الػىسي يعتقجوف أف ما يفكخوف بو حػؿ مطيخىع وتكػيشيع الجدسي ىػ 
وحؿيقة يجركػنيا عمي مجار اليػـ وخبلؿ تعامبلتيع الحياتية حيث ال يدتصيعػف ضبط أفكارىع 

حيث تدبب  ؛الدمبية كسا ال يرجقػف ما يقػلو اآلخخوف بأنيع يبجوف حدغ السطيخ 
عمي وضائفيع اليػمية  كبيخ   انفعاالتيع الدمبية حالة حادة مغ الزيق الحي يؤثخ بذكل  

ؾف اإلجتساعية ويعدلػف أنفديع ،ربسا حتي أسخىع واصجقائيع خػًفا مغ فيتجشبػف السػا
تعميقات السحيصيغ عغ نقائريع وعيػبيع الجدسية ، وربسا يمجأوف إلي عسميات التجسيل لػ 

 American))ال يذعخوف بالخضا عغ ىحه الشتائج استجعي األمخ لترحيح ىحه العيػب و 
Psychiatric Association,6131. 

ىػ إضصخاب  Body Dysmorphic Disorderتذػه الجدج الػىسي  إضصخاب
إلى يدتسخ لسخحمة الذباب وىػ يذيخ شجيج يبجأ في الغالب في مخحمة السخاىقة السبكخة و 

" في السطيخ الخارجي أو القمق السفخط بذكل ممحػظ مع الذحوذ "متخيل   انذغاؿ الفخد بعيب  
، ألوؿ مخة مرصمح  Morselliلي مػرسيمي، الجدجي الصؽيف ،وقج استخجـ الصبيب اإليصا

، ألف الترشيف الجولي لؤلمخاض   3442" في عاـ dysmorphophobia"رىاب السطيخ 
قج تجاىميا ،ووضعيا تحت اضصخابات قرػر الغجد الرساء، ومغ السطاىخ األكثخ شيػعا في 

الجفػف ، الفع ، والتي تذغل الفخد ىي: األنف ، الجمج ، الذعخ ، العيػف ،  اإلضصخابىحا 
نذغاؿ ا يخكد اإل أي جدء مغ الجدع وغالبا م ُيذار إليالذفاه ، الفظ و الحقغ. ومع ذلظ ، قج 

باإلضافة إلي  عيػب شؽيفة في الػجو،ما تشصػي عمي  عجة أجداء الجدع ،و شكاوى عادةً 
مات حب الذباب ، التجاعيج والشجبات وعبل ( ،زيادة الػزف ة أو فمغ حيث)الشحاحجع الجدع 

األوعية الجمػية ، شحػب أو احسخار بذخة ، عجـ تشاسق الجدع ،و في بعس األحياف تكػف 
 ,Veale,6113,p.361 ; Phillipsالذكػى شعػر الفخد بالؿبح برفة عامة )

&Rogers, 6133,p.643). 
بجاياتو أف ولقج حطي اضصخاب تذػه الجدج الػىسي اىتساـ بحثي قميل ، بالخغع مغ 

اىقة السبكخة وذلظ مع حجوث التغيخات الجدسية يذعخ السخاىق بالقمق ازاء ىحه تكػف في السخ 
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الصفخة الجدسية ، ولكغ البعس مشيع يسكغ أف يربحػا مزصخبيغ وخائفيغ بذجة مغ مطيخىع 
والسعتقجات الػىسية يراحبيا سمػكيات غيخ  األفكار،وىحه السخاوؼ السبالغ فييا وكحلظ 

حج عيػب الجدج الستخيمة في السطيخ وىحه العيػب في األغمب ال تكيؽية حيث يشذغل الفخد بأ
(،وقج يراحب ىحا Cooper,Osman,6113مبخر ليا وغيخ مػجػدة في الػاقع )

محاوالت لئلنتحار وىحا ما أضيختو نتائج دراسات حيث وججت دراسة فيميبذ  اإلضصخاب
6 مغ 54أف (Phillips,Coes,Menard,Yen,Fay&Weisberg,6112وآخخوف   )

اضصخاب التذػه  مغ أو حاد أو شجيجالسخاىقيغ أفادوا بأنيع يعانػف مغ اضصخاب متػسط 
6 حاولػا 44.4 انو حػالينتحار ، و اإل 6 لجييع تاريخ في التفكيخ في 41.2الجدجي، 

في السجرسة ، والعسل ،  ةفيزعالسدتػيات مغ الالسخاىقيغ معجالت عالية أضيخ نتحار، كسا اإل 
جتساعي، وقج تع مقارنة السخاىقيغ والبالغيغ عمى معطع جػانب األداء الشفدي واإليخىا مغ وغ

بذكل  الجدج الػىسي  تذػهلجييع مدتػي عاؿ  مغ اضصخاب الستغيخات، كسا أف السخاىقيغ 
كل  مع  نتائج دراسةتمظ الشتائج مع ممحػظ ومعجؿ أعمى مغ محاوالت االنتحار؛ وقج اتفقت 

بػىمساف و  مغ 
أخخوف 

Buhlmann,Glaesmer,Mewes,,Fama,Wilhelm,Breahler&Rief(6131) 
اع معجالت محاوالت اإلنتحار بيغ التي وججت ارتفPhilips (6131)ودراسة فيميبذ

 العادييغ.مقارنة ب  BDDمخضي
،  OCSDs في اضصخابات شيف الػسػاس القيخي  اإلضصخابولقج تع إدراج ىحا  

مسا يبجو أف  اإلضصخابعجد إدراكي محجد قج يجعع ىحا وتذيخ الجراسات الحجيثة إلى أف أي 
، عمى الخغع مغ أف  بعس الشتائج  OCSDsكجدء مغ  BDDىشاؾ مبخًرا قػيًا العتبار 

( ، وتذيخ OCDالحالية تذيخ إلى أنو ليذ مجخد نػع فخعي مغ اضصخاب الػسػاس القيخي )
نػاع مغ بط بذكل أساسي بأتخت BDDالجالئل أيزًا إلى أف درجة السعتقجات الػىسية في 

(،وقج أكج Castle,Rossall &Wei Lin Toh,6115)لعجد السعخفي والتذػىات السعخؼيةا
 Labuschange,Castle)ذلظ نتائج دراسة البػشانج واخخوف)

,Dunai&Kyrios,6131 لجييع قابمية أعمى لمخياؿ ،  اإلضصخابأف االفخاد أصحاب ىحا
ي أعمى ، وارتفاع االكتئاب والقمق، في حيغ أف ىشاؾ رأي واحتخاـ أقل لمحات ، وتشاقس ذات
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شف ىحا   األفكارات العقمية وذلظ الشتخاكو معيا في وجػد اإلضصخابمع  اإلضصخابآخخ ُير 
الػىسية والزبللية، ولكغ تع رفس ىحا الخأي وذلظ لػياب الكثيخ مغ األعخاض كاليبلوس 

 & Sobanski)العقمية اتاإلضصخابتمظ السػجػدة في  واضصخابات الكبلـ
Schmdit,6111). 

إف اإلنيساؾ في السطيخ يسكغ أف يتجاخل في نػاحي كثيخة لمػضيفة السيشية واإلجتساعية،  
فالسرابػف بيحا اإلضصخاب يتعخضػف في الغمب لسدتػيات عالية مغ مغ الخدي والقمق 

يتفادي البعس ث قج مغ مطيخىع، وتقابل باستجابات سمػكية عجيجة شائعة حي واإلكتئاب
، ؼيربح حبيذ السشدؿ، باإلضافة إلي عجـ السقجرة عمي تراؿ مع اآلخخيغالتقابل او اإل 

العسل، ولقج ركدت الشساذج السعخؼية عمي ماذا يحجث عشجما يشطخ شخز لجدسو فإنو يخاه 
كسا ىػ برػرة صحيحة ولكشيع يخكدوف عمي التفاصيل أكثخ مغ التخكيد عمي الذئ بخمتو، 

ىحه الخؤية فإف العبلجات السعخؼية ليا دور كبيخ في تعجيل معتقجات  فمحلظ ف
 (.433، ص 6132)جػندػف،كخيشج،داؼيدغ و نيل،السخيس

مغ الحقػؿ  (ماوراء السعخفةالسيتامعخفة )خبلؿ الدشػات االخيخة أصبح مػضػع 
فبلفل  والسجاالت اليامة في أبحاث الشسػ السعخفي ، وقج بجأ نذاط السيتامعخؼية مع جػف 

John Flavell  الحي يعتبخ األب الخوحي ليحا السجاؿ، وتعتبخ 3532عاـ
Metacognition  ىي السعخفة عغ السعخفة بكل مكػناتيا مغ اإلدراؾ والفيع والتحكخ والتفكيخ

،وتذيخ مفيـػ ماوراء السعخفة أو السيتامعخفة إلي التخكيبات والسعخفة والعسميات الشفدية التي 
والسعمػمات واإلدراؾ وىػ يعتبخ عامل ىاـ في تصػر واستسخار  األفكارتفدخ تزبط وتغيخ و 

( بأنيا معمػمات ومعارؼ الفخد عغ مطاىخ التفكيخ Moore,3546الحاكخة ، وقج عخفيا مػر )
السختمفة لجيو باإلضافة إلي قجرة الفخد إلعادة تػافق الشذاط السعخفي إليو لمحرػؿ عمي الفيع 

وبالخغع (؛ Zeinodini, Sedighi, Rahimi,Noorbakhsh& Rajezi,6132)الفعاؿ
مغ التػجو لمجراسات والبحػث لعمع الشفذ السعخفي إال أنو لع يقترخ عمي ىحا الجانب ؛إنسا 
جحب الباحثيغ إلي مجاؿ عمع الشفذ السخضي وتػضيف العػامل السيتامعخؼية كالزبط والسخاؾبة 

لحلظ فساوراء ،( 636ص، 6133) قساز،              التقييع لطيػر الدمػكيات السخضيةو 
الشفدي ، ألف عػامل ماوراء السعخفة  اإلضصخابفخاد يقعػف في السعخفة يعتسج عمي فكخة أف األ

 األفكارسببت ليع نسصًا معيشًا مغ اإلستجابة لمخبخة الجاخمية التي تحافع عمي اإلنفعاؿ وتقػي 
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الشفدي مغ خبلؿ  اإلضصخابماوراء السعخفة في الدمبية ،ولقج ضيخت الرياغة العمسية لجور 
)نسػذج  Wells&Matthewsنسػذج معالجة السعمػمات الحي قجمو كل مغ ويمذ وماثيػس

 The Self- Regulatory Executiveالػضيفة التشفيحية لتشطيع الحات 
Function(؛إف مذاعخ الشاس وسمػكياتيع تتأثخ بإدراكيع 161ص، 6136،الديجاني )

، حيث أنو ليذ مػقفًا بحج ذاتو ىػ الحي يحجد كيف يذعخ الشاس ولكشيا الصخيقة لؤلحجاث
س بالصخيقة التي يفكخوف بيا حيث التي يفدخوف بيا ذلظ السػؾف ، وىكحا تختبط مذاعخ الشا

ػصمت الكثيخ مغ الجراسات توقج  (.13ص ،6113ف السػؾف ال يحجد كيف يذعخوف)بيظ،أ
تستمظ في العبلج ما وراء  Metacognitive beliefsسعخؼيةإلي أف السعتقجات ما وراء ال

السعخفي التأثيخ الخئيدي عمى األسمػب الحي يدتجيب بو الفخد لؤلفكار والسعتقجات واألعخاض 
 Toxic واإلنفعاالت الدمبية، فيي بسثابة القػة السحخكة خمف أسمػب التفكيخ السدسع

thinking style(Papaleontiou-Louca,6114,p.6) 
وشبقًا ليحه الشطخية تعج السعتقجات السيتامعخؼية األساس الحي تقـػ عميو خبخاتشا 

ظ فيي تؤثخ عمي كيؽية استجابة اإلنفعالية الذعػرية الصبيعية مشيا وغيخ الصبيعية، لحل
رئيديًا في الجور الػضيفي والتػافقي لمسعخفة وأي  فخاد لؤلفكار والسعتقجات، وتمعب بحلظ دوراً األ

ات الشفدية  ) عبج اإلضصخابفي ىحا الجور سيكػف بصبيعة الحاؿ سببًا في حجوث خمل 
والتي  Sun,Zhu,& SHW(6133(، ولقج أضيخت دراسة ساف ) 4 ص،6132الخحسغ،

ىجفت إلي تحميل نتائج عجد مغ الجراسات األجشبية ألثخ العػامل السيتا معخؼية في ضيػر 
ػاس القيخي، حيث يديصخ عمي أغمب السخضي اضصخاب تذػه الجدج الػىسي واضصخاب الػس

، والسعتقجات حػؿ  األفكارمجسػعة مغ السعتقجات حػؿ عجـ القجرة عمى التحكع وخصخ 
 . األفكارالحاجة لمديصخة عمى 

(  بأف أسمػبًا شائعًا لمتفكيخ Wells& Matthews، وقج ناقر كل مغ ويمد وماثيػ)
الشفدي  اإلضصخابفي ، حيث اقتخحا الباحثاف أف ات الشفدية يؤدي إلي خمل وضياإلضصخابعبخ 

يتع الحفاظ عميو مغ خبلؿ مجسػعة مغ أساليب التفكيخ ، واجخاءات االنتباه غيخ التكيؽية 
،والدمػكيات السختمة وضيؽًيا.وليحا فإف ىحة الشطخية تختبط بشسػ نساذج مختمفة مغ 

 )  لػسػاس القيخي ما بعج الرجمة، وا ات كاإلكتئاب والقمق واضصخاباإلضصخاب
Papaleontiou-Louca,6114,p.1.) 
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ما وراء السعخفة قج يكػف سسة ميسة في معالجة السعمػمات في اضصخاب التذػه 
نطخًيا ، لحلظ ،  اإلضصخابأعخاض   الجدج الػىسي وقج تكػف إحجى الصخؽ التي يتع بيا لعبلج

لتذػه الجدج الػىسي ودور عػامل لجمجيا في الشسػذج السعخفي الضصخاب ا ىاماً  قج يكػف بعجاً 
ماوراء السعخفة  في الحفاظ عمى أعخاض اضصخاب التذػه الجدج الػىسي ، حيث ُيعتقج أف 
الرػر الحىشية لمحات ىي سسة تؤثخ بذكل خاص في الترػر السعخفي ، فرػرة الجدع ىي 

أنو  مفيـػ معقج يؤثخ عمى شعػر الشاس تجاه أنفديع وكيف يترخفػف ،وتع تعخيفو عمى
"صػرة لجدسشا الحي نذكمو في أذىانشا ، أي الصخيقة التي يطيخ بيا الجدع ألنفدشا"ولحلظ 
تكػف صػرة الجدع الزعيفة ىي عامل خصخ لتصػيخ اضصخاب التذػه الجدج الػىسي 

Donyavi,Rabiei ,Nikfarjam &Mohmmad, 6131).). 
وبالتالي فأف  BDDخابوبسا أف السعتقجات ما وراء السعخؼية ليا دور في ضيػر اضص

كسا في دارسة فانج  اإلضصخابالعبلج السعخفي الدمػكي أثبت فاعمية في تخؽيف أعخاض ىحا 
 ودراسة فيميبذ وروجخزFang,Matheny&Wilhelm (6134)وآخخوف 

Phillips&Rogers  (6133,p.644) التي أكجت عمي أف التجخل السبكخ واستخجاـ فشيات
يختبط بالسعتقجات  اإلضصخابخ بالغ األىسية ؛ وذلظ ألف ىحا العبلج الدمػكي السعخفي أم

 الدمبية والرػرة الدمبية لمفخد عغ مطيخه مع اإلنخخاط في سمػكيات قيخية متكخرة.
وتعتبخ مخحمة السخاىقة مغ السخاحل الحخجة التي تطيخ فييا التغيخات الجدسية برػرة 

لمسخاىق محاوال التغمب عمي أثار تمظ واضحة مع حجوث شفخة في الحجع مسا يسثل ذلظ صجمة 
التغيخات إما بقبػليا والتعاير معيا او رفزيا ومحاولة تحديغ الذكل إما بالخياضة او 
 اختيار السبلبذ،ومغ يفذل في ذلظ فقج يقع فخيدة في رفس صػرة الجدع الحي يسثل عامبلً 

السعخؼية السذػىة  في ضيػر اضصخاب التذػه الجدج الػىسي نتيجة لبعس السعتقجات اً ىام
عغ جدجه ،لحلظ تدعي الجراسة الحالية إلي بحث العبلقة بيغ العػامل السيتامعخؼية واضصخاب 
التذػه الجدج الػىسي لجي شمبة الجامعة ،وتحاواؿ الجراسة أيزًا التعسق مغ خبلؿ معخفة 

خفة السختفعة الػىسي مغ  في اضصخاب التذػه الجدج والسشخفزة البشاء الشفدي لمحاالت الستص 
 الحكػر واإلناث.
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ًًا:   مصكلة الدزاسةثان

ابقًا، فعمػي يشتذخ اضصخاب التذػه الجدج الػىسي عمي مػجي أوسػع مسػا كػاف يعتقػج سػ
ولػػع  تاسػػع عذػػخفػػي ثسانيشيػػات القػػخف ال قػػج تمقػػي وصػػفًا دؾيقػػاً  اإلضػػصخابالػػخغع مػػغ اف ىػػحا 

ي إلػػف إضػصخابًا نػػادر الحػجوث ، إال إنػػو كػااإلضػصخابعػػغ ىػحا  يشتذػخ سػػي عػػجد مػغ السقػاالت
واسػػتخجاـ اؼ السبكػػخة لسرػػصمح رىػػاب التذػػػه الجدػػسي وصػػعيػػج قخيػػب، و قػػج اسػػتعسمت األ 

الخىػػاب إلػػي خػػػؼ غيػػخ عقبلنػػي وىػػػ مػػا ال يتفػػق مػػع الػصػػف السعاصػػخ الضػػصخاب التذػػػه 
صػػػجار الثالػػػث لمػػػجليل حيشسػػػا ورد فػػػي اإلالسرػػػصمح التذخيرػػػي رسػػػسيًا ، ثػػػع أصػػػبح الجدػػػسي

 & Claiborn) (6131،العبػػاس)الحمػػػ،  ضػػصخابات الشفدػػية والعقميػػةي لئلالتذخيرػػ

Pedrick, 1111,pp. 00-01) 
نذغاؿ بػاحج أو أكثخ مغ العيػب أو العيػب ( باإل BDDتسيد اضصخاب تذػه الجدع )

السجركة في السطيخ الجدجي التي ال يسكغ مبلحطتيا أو ضيػرىا شؽيفة لآلخخيغ ، 
فحز السخآة ، االستسالة السفخشة ، انتقاء الجمج ،  :مى سبيل السثاؿوالدمػكيات الستكخرة )ع

مقارنة مطيخ  :( أو األفعاؿ العقمية )عمى سبيل السثاؿ مغ اآلخخيغالصسأنة الدعي نحػ أو 
وججت دراسة وقج  ،الدائج بالجدع شعػر بالزيقنذغاؿ يدبب اإل و  (غخيالذخز مع اآلخ

مغ السخضى في عيادات األمخاض الجمجية ( 6 4-6  1 أنو حػالي )ىػلشجية حجيثة 
وتتفق معيا نتائج دراسة ،تذػه الجدجوالجخاحية بسدتذفى أكاديسي يعانػف مغ اضصخاب 

التي أضيخت  التي ُشبقت عمي السخاىقيغ Ralph, Katharine (0222) رالف وكاثخيغ
: تاليكالالشدب خرائز السرابيغ بأعخاض تذػه الجدج الػىسي، وكانت  نتائجيا بعس

انخفاض في األداء االجتساعي  %(54)،6(641( ، وفحز السخآة )43سقارنًة باآلخخيغ )ال
التذػه الػىسي لمجدج،  في العسل األكاديسي أو الػضيفي بدبب اضصخابانخفاض  416و ،

ا في الدشػات متدايجً  اىتساماً  اإلضصخابلئلصابة بيحا  جوائيةوقج تمقت العبلجات الشفدية وال
عمى الخغع مغ أف شخؽ العبلج الشفدي والجوائية قج تع تقييسيا ، لع يتع  ؛ساضيةالعذخ ال

 ,Williamsف وليامدإال أ فحز الفعالية الشدبية ليحيغ الشػعيغ مغ التجخبلت

Hadjistavropoulos & Sharpe,1115))  أجخى تحميبًل تفريمًيا لمتجارب اإلكميشيكية
تتزسغ العبلج الشفدي )بسعشى سمػكي أو معخفي أو  العذػائية ودراسات سمدمة الحاالت التي

 الشػعيغ مغ تجعع الشتائج التي تػصمػا إلييا فعالية كبل معخفي( أو عبلجات دوائية دمػكيال
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ف األكثخ فائجة عمى ( قج يكػCBTي بأف العبلج السعخفي الدمػكي )صالعبلج ، ولكشيا تػ 
العبلج   MCTأف  Rabiei,et al.,(1101)وآخخوف.  يربيعاوضح  ،أيزاً و  السجى الصػيل
  Norman&Morinaنػرمافدراسة ،كسا اتفقت معوBDDكاف عبلًجا فعااًل لػ السيتامعخفي 

ىػ عبلج فعاؿ لسجسػعة مغ  العبلج بالسيتامعخفي التي أضيخت نتائجيا أف(.110)
ذلظ  قج تكػف متفػقة عمى العبلجات الشفدية األخخى ، بسا في ، وأنياالشفدية اتاإلضصخاب

 التجخبلت الدمػكية السعخؼية.
 وقج تست دراسة اضصخاب تذػه الجدج لجي عيشة السخاىقيغ في العجيج مغ الجراسات

 اإلضصخاب( التي ارتبط 6136)عباس،دراسةPhillips,etal. (6112) مثل دراسة فيميبذ
( التي ارتبط 6131)(،دراسة عبج الطاىخ6131باضصخاب القمق اإلجتساعي دراسة)صالح،

BDDودراسة  مع معتقجات دمج الفكخ واستخاتيجيات التشصيع السعخفي لئلنفعاؿ ،
( التي ارتبط فييا اضصخاب تذػه الجدج الػىسي بخبخات اإلساءة 6133)عمي،اسساعيل

  الشفدية في مخحمة الصفػلة.
الشطخية السيتامعخؼية إلي مشصقتيغ لمبحث: Flavell بحاث الحجيثة قدع فبلفلفي األ

في  أيزاً و والعسميات حيث السعخفة تذسل الفيع في كيف يعسل العقل برػرة عامة السعخفة 
فكار ت فيي تذسل التخصيط ، التشطيع لؤلالسػاؾف الخاصة، اما الشسط الثاني وىػ العسميا

بجاع ، التخابط اإل)ل مدتػييغ سحيث تذ executive processبسا يدسي  والسعتقجات
أصبح ىحا العمع السيتا معخؼية يذسل كل ما ىػ نفدي أكثخ  ، وتجريجياً (التخيل والتداؤؿ)،(

متحاف يذعخ بالقمق في حالة اإل نو : إذا أدرؾ الفخد أ:فعمي سبيل السثاؿمغ الجػانب السعخؼية 
 ) سيتامعخؼيةال وو حجد مرجر و شخيقة التخمز مغ القمق فإف ذلظ يشصبق عمي

Papaleontiou-Louca,8002,p.3) . 
 األفكارمغ العمساء العبلج السعخفي الحي يعتسج عمي محتػي  وقج انتقج عجد

في يع معالجة السعمػمات إلنتباه أو تشطوالسعتقجات مؤكجيغ عمي دور العسميات السعخؼية مثل ا
 اإلضصخابًا ميسًا لو أثاره عمي بقاء ، فصخيقة تفكيخ الشاس يعج بعجالشفدي اإلضصخابحجوث 

غ السعالجة مج مفيػـ ماوراء السعخفة مدتػي متقجمًا الشفدي أو الذفاء مشو، ولحلظ يع
والقجرة عمي تغييخ العسميات  األفكارالسعخؼية التي تذسل التفكيخ في التفكيخ نفدو ومخاؾبة 

حيث يػضح نسػذج الػضيفة التشفيحية لمتشطيع الحاتي  (316 ص،6136)حديغ،السعخؼية 
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ت مكػنات او شخؽ لسعالجة السعمػما مفاـيع مفرمة عغ العػامل السيتامعخؼية باعتبارىا
ات الشفدية اإلضصخابفي  األفكارات الشفدية حيث أف اإلضصخابالسدئػلة عغ تصػر و استسخار 

اص الحيغ لجييع معتقجات ايجابية وسمبية عغ ختتكػف مغ التفكيخ وأساليب السػاجية، فاالش
و كامشة.) عخؼية ضسشية أكحلظ اجخاءات ميتام التفكيخ السؤثخ في التقييسات، يكػف لجييع

 .(  4،ص 6132عبجالخحسغ،
( 6133) الجخاحة لجي مختمف العيشات ففي دراسة يؼالسيتامعخ عػامل التست دراسة  

بيغ الجشديغ في  ؽ شالبًا وشالبة وتػصمت الجراسة إلي وجػد فخو 3316تع تصبيقيا عمي 
ختمفت مع تمظ الجراسة في حيغ ا،اإلناثبعجي معالجة السعمػمات وتشطيع السعخفة لرالح 

( والتي تكػنت العيشة مغ شبلب الجامعة حيث لع تػجج فخوؽ 6136) نتائج دراسة الديجاني
وضحت نتائج ولقج أدالة إحرائيًا بيغ الجشديغ عمي مؿياس العػامل ما وراء السعخفة,

 ةات الشفدية والعػامل السيتا معخؼية  كسا في دراساإلضصخابعبلقة بيغ وجػد الجراسات 
بعس  ا مع ف العػامل ما وراء السعخفة تختبط ايجابيً ججت الجراسة أفقج و  (6136 )الديجاني

التي وججت  (6134)دراسة عبج الطاىخ ،واإلكتئاب ات الشفدية الستسثمة في القمقاإلضصخاب
عة مالسعتقجات ماوراء السعخؼية لجي عيشة مغ شبلب الجاقة دالة إحرائيًا بيغ اإلكتئاب و عبل

دراسة دونيافي  وفي،يسكغ التشبؤ باإلكتئاب مغ خبلؿ إستخاتيجيات التحكع في الفكخوأنو 
القمق أكجت أف التي  Donyavi,Rabiei,Nikfarjam &Mohmmad(1104واخخوف )

اضطشاب ذشٖٛ و  السعخؼيةما وراء العبلقة بيغ السعتقجات  ةكبيخ  جرجةػسط بتوصػرة الجدع ت

 فاجاـدراسة نيك ، ٚ أ٠ضا  اٌجغذ اٌّٟٛ٘

Nikfajam,Rabiei,Donyavi&Zareei.(1104)  دراسة و
 زيشجوني دراسةDonyavi,Rabiei,Nikfarjam &Rahrejat(1104)دونيافي

(Zeinodini, etal (1105ٚجٛد ػاللح ت١ٓ  ُجٙاٌرٟ أظٙشخ ٔرائBDD  ٚػٛاًِ ِا ٚساء

بابيا  دراسة Castle,&Phillipou (1104دراسة كاسل وفيميبػ)،   اٌّؼشفح
ٚدساعح عاتٛ ٚاخشْٚ (، 1104 )ػثذاٌظا٘ش،Babaei etal.,(1104)خخوف وا

(Sapuppo,Ruggiero,Caselli&Sassaroli (110.ٚ ،  دراسة  أ٠ضا
فٟ ذخف١ف حذج  اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١حاٌرٟ اظٙشخ دٚس Medhi&Sandra(1101)ميجي

 .اضطشاب اٌرشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘
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 تداؤالت اآلتية:وليحا تتبمػر مذكمة الجراسة الحالية في ال
 الجامعة في العػامل السيتامعخؼية؟ ةبمغ شم اإلناثبيغ الحكػر و  ختبلؼما اإل -3
صخاب تذػه الجدج الجامعة في اض ةبمغ شم اإلناثػر و بيغ الحك ما اإلختبلؼ -6

 الػىسي؟
ما شبيعة العبلقة بيغ العػامل السيتامعخؼية واضصخاب التذػه الجدج الػىسي لجي  -1

 شمبة الجامعة؟
صخاب تذػه الجدج الػىسي لجي شمبة لقجرة التشبؤية لمعػامل السيتامعخؼية الضما ا -4

 الجامعة؟
 شمبة اإلناثمغ الحكػر و  الجراسة االكميشيكية لحاالت اإلختبلؼ في البشاء الشفدي ما -1

  ضصخاب تذػه الجدج الػىسي؟ومشخفزي  ا الجامعة مختفعي
 يداف الدزاسةثالجًا:أ

  .الجامعييغ ةبلمصم في العػامل السيتا معخؼيةمعخفة الفخوؽ بيغ الجشديغ  -3
 . الجامعييغ ةلمصمب معخفة الفخوؽ بيغ الجشديغ في اضصخاب التذػه الجدج الػىسي -6
دج الػىسي لجي جالسعخؼية و اضصخاب تذػه الالسيتا معخفة العبلقة بيغ العػامل  -1

 الصمبة الجامعييغ.
 خاب التذػه الجدج الػىسي لجيضصإلمعخؼية السيتامعػامل القجرة التشبؤية لمعخفة  -4

 .الجامعييغ ةلصمبا
 ةبشم اإلناثجراسة الكميشيكية مغ الحكػر و ال الجيشاميات الشفدية لحاالتمعخفة  -1

 .اضصخاب تذػه الجدج الػىسيعة مختفعي ومشخفزي الجام
 يمًة الدزاسة:أزابعًا: 

ا في تصػيخ يخً ا كبوالتي تذكل دورً  ةيمعخؼالعػامل السيتا متغيختتشاوؿ الجراسة الحالية  -3
متغيخ اضصخاب التذػه الجدج الػىسي والحي يطيخ  أيزاً ات الشفدية، و اإلضصخاب

ػضيح لو بػضػح في مخحمة السخاىقة ، لحلظ فإف الجراسة الحالية تقجـ وصف وت
ضيخت العجيج مغ مسخاىقيغ والتي أبخامج ارشادية وقائية وخاصة ليدسح بػضع 

بيشيع، وذلظ بدبب شبيعة مخحمة السخاىقة التي  باإلضصخاالجراسات انتذار ىحا 
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أو سمبيًا في نفذ  ايجابياً يتخؾ أثخًا مسا يتغيخ فييا صػرة الجدع بذكل ممحػظ 
 السخاىق.

قػج وتعدي األىسية التصبيؿية لمجراسة بسا تقجمو في الجانبيغ الػقائي والعبلجي، حيػث   -6
سدػاعجة السسكشػة لمتخؽيػف تداعج الستخررػف فػي السجػاالت الشفدػية عمػي تقػجيع ال

لػجي شػبلب الجامعػة  الػػىسي اضػصخابات تذػػه الجدػجمغ اآلثار الدمبية الشاتجػة عػغ 
مػػغ خػػبلؿ عقػػج الشػػجوات برػػفة دوريػػة  وذلػػظ عػػغ شخيػػق تحدػػيغ صػػػرة الجدػػع لػػجييع

كيؽيػػة التعامػػل مػػع عمػػي ويفزػػل اف يحزػػخ فػػي ىػػحه الشػػجوات الػالػػجيغ لسدػػاعجتيع 
 ابشائيع في ىحه السخحمة.

يفيج في بسؿياس اضصخاب التذػه الجدج الػىسي الحي الباحثيغ تسج الجراسة الحالية  -1
في  اإلضصخابوالحي تع بشاءه وفقا لتذخيز  اإلضصخابتذخيز وؾياس مجي وجػد 

 .صجار الخامذضصخابات الشفدية والعقمية اإللئل الجليل التذخيري
تػفخ نيا أ ضافة إليباإل،  اإلضصخاب ة الحالية معمػمات نطخية تفدختػفخ الجراس -4

غ يودورىا في تكػ  (عػامل ما وراء السعخفة)ػضيح كامل لمعػامل السيتامعخؼية ت
معخفة البشاء الشفدي لمحاالت السختفعة عمي مؿياس اضصخاب مغ خبلؿ  اإلضصخاب

 .تذػه الجدج الػىسي
  طاز الهظسٍخامشُا:اإل

 Factors Metacognitive العىامل املًتامعسفًة-أ
تمظ البشيات  نياأعمي  Metacognition(ما وراء السعخفةالسيتامعخؼية )خؼ ع  تُ 

معخفة السعتقجات  وؿ ىػاأل :أساسية  مكػناتثبلث السعخؼية الشفدية التي تحتػي عمي 
والشطخيات التي يسمكيا االفخاد عغ أنفديع)مثاؿ التػتخ ضارأو خصيخ بالشدبة لي(، السكػف 

نشي شخز مجشػف"، السكػف مثل "ىحه الفكخة تعشي أعخفة الثاني وىػ خبخات ما وراء الس
الفخد  الثالث متسثل في استخاتيجيات الزبط ما وراء السعخفي وىػ يعشي الصخؽ التي يدتخجميا

الدمبية" وفي  األفكارحاوؿ الديصخة عمي نفدي مغ ىحه أنا أ مثل " و السعخفيمفي ضبط نطا
ا لمزيق التكيؽية يربح الفخد معخًض ية عخؼستخاتيجيات ما وراء السأصبحت تمظ اإلحاؿ 

 .(Wells,1111) (Cooper,Osman,1111,p.032)  ات الشفديةاإلضصخابالشفدي و 
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مدتػي متقجـ مغ  ا"عمي أني ( ما وراء السعخفة22ص، 6111)السحارب ويعخؼ 
ييخ والقجرة عمي تغ األفكارالسعالجة السعخؼية التي تذسل التفكيخ في التفكيخ نفدو ومخاؾبة 

 العسميات السعخؼية الستزسشة.
وتذيخ العػامل السيتا معخؼية إلي البشاءات الشفدية والسعتقجات واألحجاث والعسميات 

وتعجيميا وتفديخىا وتتفاعل تممظ السعتقجات والعسميات في  األفكارالتي تذارؾ في التحكع في 
لشفدي و قج كانت الشطخية والخمل ا اإلضصخابالحفاظ عمي اإلدراؾ والدمػؾ غيخ التكيفي في 

الػضيفة التشفيحية لمتشطيع الحاتي أوؿ مغ ترػر دور ماوراء السعخفة كسدببات لئلضصخابات 
 (.Papaleontiou-Louca,111.,p.4 الشفدية)

عسميات تحكع عميا وضيفتيا التخصيط  نيا:أالسيتامعخفة( عمي )ُوتع خؼ ما وراء السعخفة 
نيا ميارات تشفيحية ميستيا تػجيو وادارة حل السذكمة ،وأد في والسخاؾبة والتقييع الداء الفخ 

و معالجة أء الحكي داألحج مكػنات اأوىي ،السذكمةميارات التفكيخ السختمفة العاممة في حل 
 (621ص، 6133الجيشي ، السعمػمات.)

التحكع اليياكل والسعخفة والعسميات الشفدية التي تتشاوؿ  أنيا تمظ إلىوتذيخ ما وراء السعخفة 
 ,Jamshidifara, Zadeha& Moghadam) اتدراكواإل األفكاروالتغييخ وتفديخ 

1103,p.05) 
تذيخ السعخفة ما وراء السعخؼية إلى السعمػمات التي يستمكيا األفخاد عغ حاالتيع 

قج تذسل أمثمة السعخفة ما وراء ، و الجاخمية وعغ استخاتيجيات السػاجية التي تؤثخ عمييع 
)عمى سبيل السثاؿ ، "التفكيخ في  األفكارسعتقجات الستعمقة بأىسية أنػاع معيشة مغ السعخؼية ال

يع أنشي ضعيف"( والعػاشف )عمى سبيل السثاؿ ، "أحتاج إلى التحكع في قمقي في جس
أثق في قجراتي عمى إدراؾ الكفاءة )عمى سبيل السثاؿ ، "أنا ال األوقات"( ، والسعتقجات حػؿ 

تتزسغ أمثمة السعمػمات التي يحتفع بيا األفخاد حػؿ استخاتيجيات  قج ،وحل السذكبلت"(
)سػؼ  اإليجابية مغ السعتقجات السػاجية الخاصة بيع والتي تؤثخ عمى الحاالت الجاخمية كبلً 

لحي أجخيتو ا التقييع )" سمػؾ     عمى إيجاد حل "( والسعتقجات الدمبيةاإلجتخار داعجني ي
ي الحفاظ عمى الدمػؾ غيخ فتفاعل  مع بعزيا التي تيجعمشي أفقج عقمي "(

 (Donyavi,Rabiei,Nikfarjam &Rahrejat,1104,p.35)الستكيف
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،والعسميات حجاث سعخفة واألمرصمح ماوراء السعخفة إلي البشية الشفدية وال"يذيخ كسا 
عبارة عغ مكػنات  حيث أنيا"الستزسشة أو السدؤلة عغ ضبط وتعجيل وتفديخ التفكيخ نفدو، 

ات الشفدية وتعج السحخؾ اإلضصخابو شخؽ لسعالجة السعمػمات السدئػلة عغ تصػر واستسخار أ
عخؼية إيجابية وسمبية عغ مفاإلشخاص الحيغ لجييع معتقجات ميتا ،لمتفكيخ وأساليب السػاجية

لجييع  التي يعصػنيا ألفكارىع، والسػاؾف التي يػاجيػنيا، التفكيخ السؤثخ في التقييسات
عبج ) عخؼية كامشة تذكل الخصط السدئػلة عغ تػجيو السعخفة والترخفات والدمػؾمعتقجات م

 .(645 ص،6135عبج الخحسغ، سعفاف ودمحم،؛1ص، 6132الخحسغ،
طبكًا لهمىذج الىظًفة التهفًرية لتهظًم  الهفشٌ اإلضطسابحدوث يف العىامل املًتامعسفًة دوز 

 REF-Sالرات
ػذج سويمذ وماثيػ والحي يصمق عميو ننسػذج معالجة السعمػمات الحي قجمو 

 The self-regulatory executive function S-REFالػضيفة التشفيحية لتشطيع الحات 
لبلختبلؿ الشفدي الػضيفي يختبط بستبلزمة االنتباه السعخفي التي تتسيد باالنتباه الستراعج 

ؽيا واستعساؿ استخاتيجيات وتشذيط السعتقجات السختمة وضي األفكارومخاؾبة التيجيج واجتخار 
الزبط الحاتي التي تخفق في تعجيل وتكييف الػعي وىحه الستبلزمة تعسل كسرجر لتفديخ 

ثبلث  Wells،وقج اقتخح ويمذات الشفديةاإلضصخابوضبط االحجاث التي تداىع في تصػيخ 
 تديخ فييا العسميات السعخؼية وىي:مدتػيات متفاعمة 

رادية وتكػف الحاجة ي األدني وىي وحجة تذغيل آلية الإالسدتػ وحجة تذغيل  :السدتػي األوؿ 
التحكع السعخفي يتع  : وحجة تذغيل . السدتػي الثانيل ما يسكغي ىحا السدتػي أقلئلنتباه ف

عمي عسميات تشطيع الحات لتقييع السػؾف واختيار استخاتيجيات السػاجية ،  فييا الديصخة
؛ عمي وعي الفخد حيث يكػف مجركًا لمديصخة والتحكع رادية وتعتسج إ ونذاشات ىحا السدتػي 

السدتػي ،  لحلظ ىحا السدتػي يعسل بذكل مدتقل فيػ يعتسج عمي معتقجات ماوراء السعخفة
 تمكيا الفخدسعتقجات التي يسلي الػعي بسا وراء السعخفة لمإ وىػ معتقجات الحات وتذيخ:  الثالث

تتعمق بفاعمية الحاكخة والتحكع لػضع خصط حػؿ مجركاتو ومعارفو مثل السعتقجات التي 
حيث تختبط  Beckوىي مساثمة تسامًا لسشطػمة السخصػشات لجي بيظ لمسػاجية والسعالجة

ثخ عمي معتقجات ماوراء السعخفة بخصط تذغيل البيانات كتػجيو االنتباه والديصخة عميو وتؤ 
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 6134عبجالحسيج،؛133 ص،6136)الديجاني،التفديخات 
 .(Wells,1112,pp.2-01)(656ص،

 الهفشٌ: اإلضطسابيف تفشري  املبادئ االساسًة للعىامل املًتامعسفًة

التشطيع والحدف ىي مؤشخات أساسية لمتشاقس في  أف االنفعاالت السختبصة بالقمق -3
 لمدعادة الشفدية. الحاتي لمفخد ويسثل تيجيجاً 

جأ إلي استخاتيجيات يمما ف الفخد عادة ما تكػف محجدة السجة أل  ذاعخ عادةً ىحه الس -6
 .دراؾلمسػاجية لمتقميل مغ التيجيجات ولمتحكع في اإل

 ستجابات االنفعالية.عمي اإل الشفدي يشتج مغ مجي الحفاظ اإلضصخاب -1
 نفعالية بدبب استخاتيجيات ونسط تفكيخ الفخد.يتع الحفاظ عمي اإلستجابات اإل  -4
يشتج مغ متبلزمة  ات ىػاإلضصخابنساط سمػب التفكيخ غيخ السفيج في كل أإف أ -1

جتخار ومخاؾبة التيجيج واستختيجيات الزبط باه السعخفي التي تذسل القمق واإلنتاإل 
 وأشكاؿ الدمػؾ اآلخخي كالتجشب التي تسشع التعمع التكيفي.

الدمبية مغ  بخات االنفعاليةفي عمي تكبيخ وتكثيف لمخمة االنتباه السعخ ز تعسل متبل  -2
 .(Wells,1112,p.01خبلؿ ميكانيدمات وشخؽ محجدة )

 عىامل املًتامعسفًةاللتفشري )منىذج املساقبة والتخكم( 

 ىحا الشسػذج (  Neson&Narens,0221)3551اقتخح كل مغ نيدمػف ونارند 
السدتػي يات السعخؼية إلي مدتػيات أكثخ تخابصًا بذكل خاص وىػ )ماقتخح تقديع العسالحي 

مغ ـ ىػ نطا :ف نطاـ السيتامعخفيي نيمدػف أالسدتػي اليجؼ ، حيث يخ السيتا( والثاني ىػ 
لتجفق السساثل لياتف العبلقات السديصخة مغ حيث اتجاه تجفق السعمػمات كسا ىػ في ا

 ) ىػ يساثل الديصخة مقابل السخاؾبةو ف مدتػي السيتا مقابل مدتػي اليجؼ محسػؿ( حيث أ
Papaleontiou-Louca,8002). 

الشفدي، فقج تع تصػيخ وصياغة  اإلضصخابية في السعتقجات السيتامعخؼونتيجة لجور 
الشفدية مثل اضصخاب القمق اإلجتساعي  يتامعخفي كترػر وكعبلج لئلضصخاباتالسجخل الس

،اضصخاب القمق السعسع ،واضصخاب الػسػاس القيخي ،واضصخاب ضغػط ما بعج الرجمة؛ ويقػـ 
ية وُيعتقج أف السثابخة والتثبيت الدمب األفكارىحا السجخل عمي كيف؟ ولساذا األفخاد يػلجوف 

ويقـػ ىحا العبلج عمي فشيات تجريب االنتباه وىي تيجؼ إلي ات الشفدية اإلضصخابتؤدي إلي 
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  Detached Mindfulnessميات السختكدة عمي الحات ، وفشية التشبيو السشفرل عسمعالجة ال
 . (113، 6134)عبج الحسيج،

 ( 1113,nHatto-Gwilliam, Wells&Cartwright 

110.,Wells;Nordahl&1112Wells, ;) 

تتبشي الباحثة في ىحه الجراسة :  معخؼيةاالتعخيف االجخائي لمعػامل السيت
حجاث ،والعسميات الستزسشة أو ىػ: البشية الشفدية والسعخفة واأل(و 6132تعخيف)عبجالخحسغ،

ل مغ :السعتقجات ،وتتسثل ىحه العػامل في كالسدؤلة عغ ضبط وتعجيل وتفديخ التفكيخ نفدو
عغ القمق، انعجاـ الديصخة عمي القمق،ضعف الثقة السعخؼية،الحاجة لمديصخة عمي  اإليجابية

  والػعي السعخفي بالحات. األفكار
    BDD Body dysmorphic disorderاضصخاب التذػه الجدجي الػىسي-ب

 Body dysmorphic :(BDD) أو ما يعخؼ باسع ضصخاب التذػه الجدسيا

disorder) الحي يذعخ معو ػاسي ىػ اضصخاب وسو   :فػبياديدسػر  وكاف يعخؼ سابقا باسع
 American )و خط بدبب عيب في شكل أو معالع جدسالذخز السراب بو بقمق مف

Psychiatric Association,1102). 
عغ نفدو بأنو قبيح أو مذػه أو غيخ جحاب  الفخد إذا ما كذف اإلضصخابنذأ ىحا 

؛ ىحا التذػيو السعخفي يربح مرجرا لمقمق لمسخيس  ي واضحتذػه جدججػد في وجػد عجـ و 
خجل مغ ال يتع تذخيز السخض بذكل كاؼ بدبب العجيج مغ السخضى الحيغ يذعخوف بالو ، 

، عمى سبيل  BDDوقج تع ذكخ العجيج مغ السدببات الشفدية لػ  الكذف عغ السذكمة لصبيبيع
تذسل العػامل األخخى  صػرة الحات كسا داس ، وضعفقز اإلحالذعػر بالحنب ، ون :السثاؿ 

ـ بعج ر دائع  ، مسا يؤدي إلى شعػ   والعػامل االسخية البلسػيةالصفػلة غيخ الدارة خبخات 
كاف مػجػًدا وُمحكػًرا عبخ تاريخ البذخية  اإلضصخابىحا  س.اإلحداس ، وعجـ األماف ، والخف

، تع  3541و كاضصخاب حؿيقي . في عاـ ، لكغ في اآلونة األخيخة فقط تع وصفو وتعييش
ئي لبلضصخابات حراإدخاؿ ىحا السخض في األدبيات الشفدية في الجليل التذخيري واإل

(DSM مغ قبل الجسعية األمخيكية )في الصبعة  ،غيخ نسصي لمصب الشفدي كاضصخاب شاذ
خه في عاـ ، الحي تع نذ DSM-Vفي  الجدجالثالثة السشقحة تع ترشيفيا عمى أنيا اضصخاب 

، تغيخ الترشيف وأصبح ىحا السخض مشح ذلظ الحيغ تحت شيف الػسػاس القيخي  6131
في األدب القجيع في أوروبا  اإلضصخابوقج سبق وصف ىحا ،.اضصخابات ما يترل بو مغو 
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"رىاب خمل البشية" ىحا اسع    Morselli مػرسيمي أشمق عميومشح أكثخ مغ قخف، و  وآسيا
جي ووصف الذخز الحي لجيو تذػه جد ،" يعشي الؿبح dysmorػنانية "يأتي مغ الكمسة الي

وصف مػرسيمي ىحا الذعػر بالؿبح ألنو يدتيمظ وقج  ،غيخ ضاىخ لكشو يخى نفدو قبيحاً 
وصف الصبيب الشفدي الفخندي بييخ جانيت  بائدة   الشاس ويدتسخوف في العير حياة  

)"ىػاجذ العار " l'obsession de la honte ducorps( السخض بأنو "3415-3543)
مؿيسة شارب ، وبدبب ذلظ أصبحت لجييا مغ الجدج"(. قاـ بكذف حالة امخأة اعتقجت أنيا 

 ) اضصخاب الػسػاس القيخي كأحج أشكاؿ ىحا السخض  سشػات واعتبخ 1لسجة  بالسشدؿ

França , Roccia, Castillo, Mana ALHarbi , Tchernev,Chokoeva, 

Torello Lotti&Fioranell,1101,) 8 

إلنذغاؿ الدائج عغ الحج بذأف عمي أنو ا اإلضصخابىحا  Veale(1113)وقج عخؼ فاؿ 
عخفو الكثيخ مغ الدمػكيات اإلنيدامية،و يُ  يخ الجدسي يػدي براحبو إليالسط
 اضصخاب حاد او زائج الضصخاب صػرة الجدع. عمي أنو: (Cooper,Osman,1111)كػبخ

تخيمية غيخ سػية عغ ب نفدي يتزسغ االنذغاؿ الدائج برػرة بأنو اضصخا أيزًا: يعخؼوُ 
عمي أنو مذكمة وخمل في تكػيغ تقجيخ  اإلضصخابف ىحا السطيخ ، ويػص

 .(Zeinodini,1105,p.00)الحات
العيػب الخيالية في مطيخىع، يشيسكػف في عيب واحج أو أكثخ مغ  اإلضصخابالسرابػف بيحا 

الفطاعة في و  يخ جحاب إال إنيع يذعخوف بالؿبحذوي مطرغع أف ىؤالء األفخاد قج يكػنػف 
ساعات يػميًا في التفكيخ في  4إلي 1سط فإف ىؤالء األفخاد يقزػف مغ ػ السشطخ، في الست

وتتسثل معاييخ اضصخاب تذػه الجدج الػىسي شبقًا لمجليل التذخيري  مطيخىع
يقػـ  -6في السطيخ.اإلنيساؾ في عيب أو أكثخ مغ العيػب الخيالية -DSM-1 :3الخامذ

عقمية متكخرة مثل التفحز في السخآة أو الدعي إلعادة التأكيج الفخد باداء سمػكيات أو أفعاؿ 
اإلنيساؾ غيخ مقيج باإلىتساـ بالػزف  -4استجابة إلىتسامات السطيخ. -1أو التبخج السفخط.

 (.411-416صص ، 6132جػندػف،كخيشج،داؼيدغ،نيل،)أو بجانة الجدع
و تحديغ ما لجييع مغ أ الدمػؾ التكخاري القيخي لسحاوالت اخفاء BDDعخاض أمغ 

عيػب ونقائز بالخغع مغ ىحه الدمػكيات تكػف تحديغ مؤقت ووقتي ومغ ىحه الدمػكيات 
، تجشب السخاياالجخاحات، تفحز السخآة،  أجداء الجدج مع اآلخخيغ،البحث عغ :مقارنة

لجييع اضصخاب القمق  اإلضصخابمغ ىحا  فخاد الحيغ يعانػف باإلضافة إلي أف معطع األ
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و ما يكػف الترحيح التجسيمي لمعجد أونادرًا  األكل اتاضصخابو االجتساعي،االكتئاب ، 
القرػر الجدجي الستخيل عبلجًا فعااًل ، كسا أف اضصخاب التذػه الجدج الػىسي غالبًا ما يتع 

ة تدايج محاوالت االنتحار في احتسالي اإلضصخابتذخيرو بذكل خاشئ ، وتكسغ خصػرة ىحا 
(.American Psychiatric Association,1102) 
(Hunt,Thienhaus&Ellwood,111.; Phillips, 1104) 

 إشكالًة التصخًص

في كتيبات  BDDكاف التقجـ الكبيخ في الدشػات األخيخة ىػ إعادة ترشيف 
ة الخابعة مغ في الشدخة السشقحة مغ الصبع، التذخيز وكحلظ تحديغ معاييخ التذخيز

كتذخيز  BDD( ، تع إدراج DSM-IVئي لبلضصخابات العقمية )حراالجليل التذخيري واإل
: وىي DSM-1ات الجدجية ولكغ تع إجخاء العجيج مغ التغييخات السيسة في اإلضصخابداخل 

تذػه الجدج  اإلضصخابفي ضػء التجاخل اليائل وارتفاع معجالت االعتبلؿ السذتخؾ بيغ : أوالً 
ضسغ الفرل الججيج مغ الػسػاس  اإلضصخابو الػسػاس القيخي ، تع ترشيف  ىسيالػ 

 اإلكتشازات السختبصة بو باإلضافة إلى اضصخاب الػسػاس القيخي ، اضصخاب اإلضصخابالقيخي و 
الجمج(. ثانيًا ، تع تزسيغ معيار  نتف، )اضصخاب شج الذعخ( واضصخاب اندحاب الجمج )

 ساسية لبلضصخابأو األفعاؿ العقمية كسيدة أ ػسػاسيةيات التذخيري ججيج ، يحجد الدمػك
زاد ىحا السعيار مغ خرػصية التذخيز ، مسا يحتسل أف يداعج عمى التسييد بيغ ،

ات األخخى مثل اضصخاب القمق االجتساعي واالكتئاب. ثالًثا ، تع اإلضصخابو  BDD اإلضصخاب
باء مغ تحجيج السخضى الحيغ يسّكغ األش بجقة BDDتزسيغ محجديغ لتحجيج مجسػعات 

 الزبللي دوف تحجيج تذخيز مشفرل لبلضصخاب التذػه الجدج الػىسييعانػف مغ معتقجات 
 Kerbs,DeLa )مشاسب مع األدوية السزادة لمحىاف، مسا قج يؤدي إلى عبلج غيخ  الحىاني

Curuz ,&Matrix-Clos,1101)). 
 مٌبعض احلكائل املتعلكة باضطساب التصىه اجلشد الىي

نذغاؿ بعيػب أو عيػب اإل ىي الذعػر بالزيق مع  اإلضصخابساسية ليحا السطاىخ األ-3
مدمػكيات التي تحاوؿ ل التكخار السفخطمع خارجي؛ السطيخ ال غيخ مػجػدة أو بديصة في

حػؿ التذػىات الجدجية السترػرة  إخفاء أو الحرػؿ عمى االشسئشاف، و إصبلح مغ التحقق
 الجمج(. ومخاؾبة االشسئشاف البحث عغ نة مع اآلخخيغسقار ، ال . فحز السخآة)مثل

 % مغ السجتسع.6شائع مثل الػسػاس القيخي وتبمغ ندبة انتذاره  اإلضصخابىحا -6
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 يؤثخ عمي الخجاؿ والشداء بشفذ القجر.-1
 نتحار مع تعجد السحاوالت.يعانػف مغ التفكيخ باإل  اإلضصخابالعجيج مغ مخضي ىحا -4
و يتخددوف في مرارحة االشباء الشفدييغ عسا يذعخوف ب اإلضصخابىحا كثيخ مغ مخضي -1

ات القمق االجتساعي، كسا يجب و اضصخابفمحلظ يتع تذخيرو خصأ إما االكتئاب الخئيدي أ
األخح في اإلعتبار التسييد بيغ اضصخاب تذػه الجدج الػىسي عغ إضصخابات األكل، حيث أف 

مغ عجة نػاح  مختمفة في مطيخىع وعشجما يكػف معطع السخضي بالتذػه الجدجي يقمقػف 
 يغ.اإلضصخابالذكل والػزف ىسا السعشياف باإلىتساـ يجب التسييد بجقة بيغ 

 ٚاٌؼالج ا١ٌّراِؼشفٟ ىػ العبلج السعخفي الدمػكي اإلضصخابأكثخ العبلجات فعالية مع ىحا -2

(Khanjani, Haghayeg 110.8032; Philips, 1104, 052)8 

 ضطساب تصىه اجلشد الىيمٌالهظسية إل التفشريات

 BBDتذػه الجدج الػىسي ضصخابالتفديخ الباثػلػجي إل -3
ىػ دراسة اآلليات  BBDأحج الصخؽ إلي فيع أعسق لمعسميات الكامشة وراء اضصخاب 

ػلػجي السذاركة في السعخفة وتفديخ وتشطيع التفكيخ نفدو، ولفيع التفديخ الباث السعخؼية
قا لمشطخية فإف عػامل ماوراء والسيكانيدمات السعخؼيو وشب العػامل لئلضصخاب ىػ اختبار

،وقج تكػف ىحه السعخفة السعخفة تتكػف مغ السعتقجات التي يتسدظ بيا الفخد وتتذكل بيا أفكاره
ويتزغ التشطيع ما وراء السعخفي وضائف  عتقجات دؾيقة او غيخ دؾيقة صخيحة أو ضسشيةسوال

ضػء ىحه الشطخية فإنو يختبط  ية، وفيدراكاألحجاث اإلح تشطيسية مثل التخصيط وترحي
الشفدي باختبلؿ وضيفي ليحا الشطاـ بحيث تربح عسميات التشطيع لمسعارؼ غيخ  اإلضصخاب

  .(Zeinodini,etal.,1104800تكيؽية)
 Vealeلؽياؿ الشسػذج السعخفي الدمػكي الضصخاب التذػه الػىسي لمجدج -6

أ الجائخة مع وجػد مؤثخ خارجي خاص بسطيخ انيا تبج Vealeحيث يخي ؼياؿ  
فإنيا تشذط الرػرة  ة أو الشطخ إلي صػرة فػتػغخاؼية قجيسة(آالذخز )مثل الشطخ إلي السخ 

مسا يديج الػعي العقمية السذػىة وىحا يخبتط باالنتباه االنتقائي واالنتباه السخكد عمي الحات 
)أنا غيخ  دمبية لمرػرة العقمية الػىسيةبرػرة الجدع والشػاقز السجركة وعسمية التقييع ال

السثالي لمجدع والذكل تؤدي إلي  و عسمية السقارنة مع الشسػذج غيخ متشاسق( شبيعي ، أنا
التسػيو  لمحساية مغ السرائب)المجػء إلي سمػكيات  السداج مع في  لػساوس وتغييخاتا

 تع ىحه العسميةتخيغ ( بػضع السديج مغ مداحيق التجسيل لسحاولة اخفاء العيػب عغ اآلخ
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، في سمدمة دوائخ مفخغة ، لمحفاظ عمى الرػرة الحىشية  أيزاً 
 (;Cooper,Osman,1111  Veale,1113).السذػىة

  اضصخاب تذػه الجدج الػىسي لتفديخ Phillips نسػذج فيميبذ -1
وضعت كاثخيغ فيميبذ نسػذجًا يفدخ اضصخاب التذػه الجدجي الػىسي بتفاعل العػامل 

أو السداعجة،  ضافة إلي األحجاث السحفدةالشفدية والعػامل االجتساعية باإلوالعػامل ية الػراث
، وتؤكج كاثخيغ عمي خبخات الصفػلة اإلضصخابتأكيجًا مشيا عمي تعقيج االسباب السؤدية ليحا 

السبكخة والخفس االجتساعي والسزايقة وسػء التػافق في سغ الصفػلة واختبلؿ الؿيع وسسات 
مل العربي في يخ والخإلي الجساؿ واىتساـ السجتسع بالسطواالختبلؿ في السيل  الذخرية

 (6131،العباسالحمػ،  حجاث الزاغصة.)اإلنتباه التمقائي واأل
السعاييخ تتبيغ الباحثة في ىحه الجراسة  :التعسيف اإلجسائٌ إلضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ

؛ تسثمت اإلضصخابسية تعبخ عغ وجػد وقج تع تحجيج أربعة أبعاد اسا DSMالتذخيرية في 
في: الدمػؾ القيخي لتفحز العيػب، عجـ الخضا عغ الجدج، تجشب اآلخخيغ والشطخ لمسخآة ، 

 والذعػر بعجـ االستحقاؽ والججارة.
 فخوض الجراسةسادسًا:

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصى درجات الحكػر واإلناث مغ الصمبة  -3
 ياس العػامل السيتامعخؼية.الجامعييغ عمى مؿ

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصى درجات الحكػر واإلناث مغ الصمبة  -6
 الجامعييغ عمى مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي.

تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائية بيغ العػامل السيتامعخؼية واضصخاب تذػه الجدج  -1
 . الػىسي لجي الصمبة الجامعييغ

ع العػامل السيتامعخؼية إسيامًا دااًل إحرائيًا في التشبؤ بستغيخ اضصخاب تذػه ُتدي -4
 الجدج الػىسي لجي شمبة الجامعة.

تػجج اختبلفات في الجيشاميات الشفدية بيغ حاالت الجراسة الكميشيكية مغ شمبة  -1
الجامعة مختفعي ومشخفري اضصخاب تذػه الجدج الػىسي كسا يػضحيا اختبار تفيع 

 ع.السػضػ 
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 مهًج الدزاسةسابعًا: 

مت الباحثة في الجراسة الحالية السشيج الػصفي اليجاد العبلقة بيغ العػامل استخج
ضافة إلي السشيج الجامعة ،باإل ةبلجي شم السيتا معخؼية واضصخاب تذػه الجدج الػىسي

خفزي ومشة لسختفعي والجيشاميات الشفديالكميشيكي لتعخؼ البشاء الشفدي لمحاالت الصخؼية 
  اضصخاب تذػه الجدج الػىسي.

 زاسةثامها : عًهة الد

شالب و  (311)عيشة الخرائز الديكػمتخية:تكػنت عيشة الجراسة االستصبلعية مغ-3 
 63-35كمية التخبية التخررات العمسية واالدبية و تخواحت أعسارىع مغ   شالبة  مغ شبلب

وذلظ لمتأكج مغ صجؽ وثبات ، 1.31±وانحخاؼ معياري  61.4عاـ وذلظ بستػسط عسخي 
 دوات الجراسة الحالية .أ

شالب و شالبة  مغ  (331)عيشة الجراسة األساسية:تكػنت عيشة الجراسة األساسية مغ  -6
-35تخواحت أعسارىع مغ التيو ،دبية ألالتخررات العمسية وامغ مختمف كمية التخبية  شبلب

 .(3.34±)وانحخاؼ معياري ( 61.34)عاـ وذلظ بستػسط عسخي  63
مختفعي مغ تيغ حال )أربع حاالت(تكػنت عيشة الجراسة مغعيشة الجراسة الكميشيكية: -1

)الحكػر واإلناث(، و حالتيغ مغ مشحفزي اضصخاب التذػه اضصخاب التذػه الجدج الػىسي
 .الجدج الػىسي)الحكػر واإلناث(

 دوات الدزاسةتاسعًا:أ

اعجاد عبج : لمسخاىقيغ والخاشجيغ مؿياس عػامل ما وراء السعخفة)السيتامعخؼية(  -3
 (6132)الخحسغ

السيتامعخؼية ،  األفكاريدتخجـ مؿياس عػامل ما وراء السعخفة لؿياس العجيج مغ السعتقجات و 
خابات الشفدية، وتتكػف الشدخة ضصفي نسػذج ما وراء السعخفة لئل مخكدياً  اذ يمعب بعزيا دوراً 

وف وويمذ ىار  -اـ باعجادىا كل مغ كارتخايتقو عبارة و أ بشجاً  21صمية مغ السؿياس األ
Cartwright-Harron&Wells,0221 بشجًا  11ما الشدخة السعجلة فتتكػف مغ ؛أ

عغ  اإليجابيةالسعتقجات  -3ميتامعخؼية وىي:)بعاد استبيانات ماوراء السعخفة خسدة أ وتؿيذ
-4السعخؼية ،  ضعف الثقة-1انعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ الحي يسثمو، -6القمق، 
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الػعي السعخفي بالحات.(، ويتع ترحيح السؿياس )غيخ  -1، األفكارالحاجة لمديصخة عمي 
 (.  4، وافق بذجة=1، مػافق بجرجة متػسصة = 6،مػافق بجرجة قميمة=3مػافق=

 تكهني املكًاس يف البًئة املصسية :

 (2012)عبدالسمحو:عداد اخلصائص الشًكىمرتية للمكًاس إ

 الجاخمي تداؽاإل -أ
رتباط بيغ درجة السفخدة ودرجة البعج اإل تع حداب االتداؽ الجاخمي لمسؿياس بحداب معامل 

الحي تشتسي إليو بعج ححؼ درجة السفخدة مغ الجرجة الكمية لمبعج، وأسفخ ذلظ عغ ارتباط جيع 
 . 1.11، 1.13مفخدات السؿياس بالبعج الحي تشتسي إليو عشج مدتػي 

 صجؽ السؿياس : -ب
السيتامعخؼية الرجؽ التبلزمي:لتقجيخ الرجؽ التبلزمي لمرػرة القريخة مغ مؿياس العػامل -3

رتباط بيغ األبعاد الفخعية والجرجة الكمية لو ومؿياس جامعة بشدمفانيا ، تع حداب معامل اإل 
بعاد : انعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ الحي يسثمو، والحاجة رتبصت األالمقمق، حيث 

، في حيغ ارتبط بعج 1.13، والجرجة الكمية لمسؿياس عشج مدتػي داللة األفكارعمي لمديصخة 
وؿ والخامذ ومؿياس .، ولع يختبط البعج األ 1.11داللة ضعف الثقة السعخؼية عشج مدتػي 

 بشدمفانيا لمقمق.
 الرجؽ العاممي االستكذافي-6

ية ليػتميشج وأسفخ تع اجخاء التحميل العاممي االستكذافي بصخيقة السكػنات األساس
التحميل عغ سبعة عػامل، وتع اجخاء التجويخ بصخيقة فاريسكذ لكايدر لخسدة عػامل فقط 
واوضحت الشتائج تذبع العػامل الخسذ ببشػد األبعاد التي تشجرج تحتيا في الرػرة السعجلة 

% و ىحه الشتائج تؤكج تستع السؿياس 43.15مغ السؿياس، وبمغت ندبة التبايغ الكمي 
 بجرجة مستازة مغ الرجؽ العاممي.

الرجؽ العاممي التػكيجي أسفخ التحميل العاممي التػكيجي في ضػء نسػذج األبعاد الخسدة -1
 لمشدخة السخترخة عغ وجػد تصابق بيغ الشسػذج بيغ السجتسعيغ االنجميدي والسرخي.

ونباخ مع ثبات السؿياس تع التحقق مغ ثبات السؿياس مغ قبل معجه بصخيقة ألفا كخ -ج
استبعاد السفخدة،و أسفخ التحميل عغ تستع السؿياس بجرجة مشاسبة مغ الثبات تخاوحت بيغ 

 لمجرجة الكمية 1.36، 1.25-1.34
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 اخلصائص الشًكىمرتية ملكًاس عىامل ماوزاء املعسفة يف الدزاسة احلالًة

الجرجة الكمية تداؽ الجاخمي لمسؿياس :تع حداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل بعج و اإل -3
انعجاـ الديصخة  -1.411عغ القمق السعتقجات اإليجابية وكانت السعامبلت كسا يمي:لمسؿياس 

 -1.136الحاجة لمديصخة عمي األفكار -1.414ؼيةضعف الثقة السعخ  -1.111عمي القمق
 .1.416الػعي السعخفي بالحات

قارنة بيغ مشخفزي الرجؽ التسييدي: لمتحقق مغ الرجؽ التسييدي لمسؿياس أجخيت م-6
ومختفعي الجرجة عمي مؿياس العػامل السيتامعخؼية )االرباعي األدني واألعمي( في مؿياس 

بيغ  1.11ئية عشج إحراتايمػر لمقمق الرخيح، وأسفخت الشتائج عغ وجػد فخوؽ ذات داللة 
 السجسػعتيغ في مؿياس القمق لرالح االرباعي االعمي مختفعي الجرجة / ما يؤكج عمي أف

األشخاص الحيغ لجييع درجة أعمي مغ عػامل ماوراء السعخفة يكػف لجييع درجة اعمي مغ 
 القمق،و الججوؿ التالي يػضح ذلظ:

 ( اٌصذق اٌر١١ّضٞ ٌّم١اط اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١ح0جذٚي)

ِحه اٌصذق 

 اٌر١١ّضٞ

 ل١ّح خ ٚدالٌرٙا 04ستاػٟ االػٍٟ ْ=اإل 04ستاػٟ االدٟٔ ْ=اإل

 ع َ ع َ

اٌمٍك  ِم١اط

 اٌصش٠ح

ػٕذ ِغرٛٞ  18101 5821 40810 3834 35853

1814 

 ثبات السؿياس في الجراسة الحالية-1
والتجدئػػة  لمتأكػػج مػػغ ثبػػات السؿيػػاس، قامػػت الباحثػػة بإسػػتخجاـ معادلػػة ألفػػا كخونبػػاخ

 عيشػػة الجراسػػة االسػػتصبلعية مػػغ شمبػػةلحدػػاب معامػػل الثبػػات لمسؿيػػاس وذلػػظ عمػػى  الشرػػؽية
 اإليجابيػةالسعتقػجات  عامبلت الثبات عمػي التػػالي كسػا يمي:بعػج(: حيث كانت م12)ف=الجامعة

انعػجاـ الدػيصخة  (،بعػج1.361( والتجدئة الشرؽية )1.411عبارات( معامل الفا ) 2)عغ القمق
( والتجدئػػػػة الشرػػػػؽية 1.353معامػػػػل الفػػػػا ) عبػػػػارات( 2عمػػػػي القمػػػػق والخصػػػػخ الػػػػحي يسثمػػػػو)

( والتجدئػػة الشرػػؽية 1.511عبػػارات( معامػػل الفػػا )2يػػة)(، بعػػج ضػػعف الثقػػة السعخؼ1.225)
( والتجدئػػػة 1.414معامػػػل الفػػػا ) عبػػػارات(2)األفكػػػارالحاجػػػة لمدػػػيصخة عمػػػي (، بعػػػج 564).

( والتجدئػػة 1.543عبارات(معامػػل الفػػا )2، وبعػػج الػػػعي السعخفػػي بالػػحات )(1.365الشرػػؽية )
( 1.341( والتجدئػة الشرػؽية )1.421(، وأخيخا الجرجة الكمية معامل الفا )1.436الشرؽية )

جسيػػع ؾػػيع الفػػا والتجدئػػة  مسػػا سػػبق يتزػػح، 1.13دالػػة عشػػج مدػػتػي وكميػػا معػػامبلت ارتبػػاط 
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الشرؽية لمسؿياس وأبعاده مختفعة ، وىحا يػجؿ عمػى أف السؿيػاس يتستػع بقػجر كبيػخ مػغ الثبػات 
 تسكشو مغ اإلستخجاـ في الجراسة الحالية.

 عداد الباحجة(إالىيمٌ )مكًاس اضطساب تصىه اجلشد -2
 خصػات اعجاد السؿياس:

مغ خبلؿ البحث في السكتبة العخبية والشفدية والجراسات والبحػث العخبية ، وججت الباحثة 
عجد دمحمود مغ السقاييذ التي تذخز اضصخاب تذػه الجدج الػىسي حيث اف اغمب الجراسات 

ما بالشدبة مجراسة الحالية ، أحا غيخ مشاسب لوى؛ ػرة الجدعصخاب صمؿياس اضركدت عمي 
(، 6131)صالح، (6136مثل )عباس ، لمجراسات التي درست اضصخاب تذػه الجدج الػىسي

قامت الباحثة ، ولحلظ  ىجاؼ دراستيعشبقا أل ( فقج تع بشاء السؿياس6131عبجالطاىخ،)
 DSMخابات الشفدية والعقمية صضبقا لتذخيز الجليل التذخيري لئلعجاد السؿياس شإب

ساتحه الرحة الشفدية أتع عخضو عمي  و،عبارة  64وتكػنت البشػد مغ ؛صجار الخامذ إلا
ولكغ مع تعجيل صياغة  كميا كسا ىي اتبقاء عمي العبار ،وتع اإل بكمية التخبية جامعة السشيا

 بعس العبارات.
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 اخلصائص الشًكىمرتية للمكًاس

 تداؽ الجاخمي لمسؿياساإل  -3
ت١ٓ دسجح وً ِفشدج اضطشاب اٌرشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘ ذاخٍٟ ٌّم١اط ذغاق اٌ( ِؼاِالخ اإل1جذٚي)

 (2.)ْ=ٍّم١اطٚاٌذسجح اٌى١ٍح ٌ

 ِؼاًِ االسذثاط سلُ اٌّفشدج ِؼاًِ االسذثاط سلُ اٌّفشدج

0 1113* 04 18251** 

1 18111* 05 1831.** 

2 182.1** 01 18413** 

3 18410** 0. 18251** 

4 18320** 02 18455** 

5 18424** 11 18441** 

1 1841.** 10 1823.** 

. 1841.** 11 18254** 

2 18423** 12 182.5** 

01 18435** 13 18512** 

00 18110* 14 1852.** 

01 18152** 15 18152* 

02 18230** 11 18502** 

03 18205** 1. 18352** 

(، 1810ٌح ػٕذ ِغرٛٞ )اْ ج١ّغ ِؼاِالخ اإلسذثاط ل١ّٙا ِمثٛٚوّا ٠رضح ِٓ اٌجذٚي اٌغاتك 

(18148) 

 :صجؽ السؿياس : لمتحقق مغ صجؽ السؿياس تع إستخجاـ   -6
 االستكذافيصجؽ التحميل العاممى  - أ
ئًيا مغ خبلؿ الرػجؽ العػاممي ، حيػث تػع إحراقامت الباحثة بالتحقق مغ صجؽ السؿياس      

سكػنػػات األساسػػية ( عبػػارة بإسػػتخجاـ شخيقػػة ال64التحميػػل العػػاممي لبشػػػد السؿيػػاس وعػػجدىا )
، واتبعػػت الباحثػػة معيػػار " جتسػػاف " لتحجيػػج عػػجد العػامػػل ، حيػػث يعػػج  Hotlelingليػػػتمشج 

العامػػل جػىخًيػػا إذا كػػاف جػػحره الكػػامغ واحػػج صػػحيح فػػأكثخ ، ثػػع أديػػخت العػامػػل تػػجويًخا متعامػػًجا 
 ةأربعػػػ ، وقػػػج أسػػػفخ التحميػػػل العػػػاممي عػػػغKaiserلكػػػايدر  Varimaxبصخيقػػػة الفاريسػػػاكذ 

( مغ التبايغ الكمػى ،وبػحلظ أصػبح عػجد عبػارات السؿيػاس فػي صػػرتو 44.1عػامل استػعبػا )
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، كسػػا تخاوحػػت الجرجػػة الكميػػة لمسؿيػػاس مػػغ ( 1.4زادت تذػػبعاتيا عػػغ )( عبػػارة 61الشيائيػػة )
 وكانت العػامل كالتالي: ( درجة61-41)

( عبارات، تخاوحت  3): تذبع عميو اضصخاب تذػه الجدج الػىسي العامل االوؿ لسؿياس-3
( ، وكانت ندبة اسيامو 1.16( وبمغ الجحر الكامغ لو )1.311  - 1.421تذبعاتيا مغ )

 ".الدمػؾ القيخي لتفحز العيػب( ويصمق عمى ىحا العامل " 31.31فى التبايغ الكمى )
(، تخاوحت تذبعاتيا 1: تذبع عميو )اضصخاب تذػه الجدج الػىسي العامل الثاني لسؿياس -6
( ، وكانت ندبة اسيامو فى 6.13( وبمغ الجحر الكامغ لو )1.416  - 1.421غ )م

 ( ويصمق عمى ىحا العامل "تجشب اآلخخيغ والشطخ لمسخآة". 33.41التبايغ الكمى )
(عبارات، تخاوحت 4: تذبع عميو )اضصخاب تذػه الجدج الػىسيالعامل الثالث لسؿياس  -1

( ، وكانت ندبة اسيامو 6.24جحر الكامغ لو )( وبمغ ال1.426- 1.163تذبعاتيا مغ )
 ( ويصمق عمى ىحا العامل "عجـ الخضا عغ الجدج". 36.34فى التبايغ الكمى )

(، تخاوحت تذبعاتيا 4: تذبع عميو )اضصخاب تذػه الجدج الػىسيالعامل الخابع لسؿياس  -4
مو فى ( ، وكانت ندبة اسيا6.31( وبمغ الجحر الكامغ لو )1.265  - 1.121مغ )

 ".عجـ االستحقاؽ والججارة( ويصمق عمى ىحا العامل" 5.311التبايغ الكمى )
(، وبػػحلظ أصػػبح عػػجد 1.4لػػع ترػػل تذػػبعاتيا إلػػي محػػظ التذػػبع ) ثسػػاف عبػػاراتتػػع اسػػتبعاد 

( عبارة مػزعة عمي األبعػاد األربعػة لمسؿيػاس ،ويػتع 61عبارات السؿياس في صػرتو الشيائية )
بجرجػػة تشصبػػق  =6 -بػػق بجرجػػة كبيػػخةتشص=1 -تسامػػاً تشصبػػق  =4) لمتػػجريج شبقػػا الترػػحيح 
 التشصبق(. =3 –متػسصة 

 الرجؽ العاممي التػكيجي - ب
سؿياس الشاتج عغ التحميل العاممي االستكذافي مقامت الباحثة باختبار الشسػذج العاممي ل

ج ( عبارة، وذلظ باستخجاـ التحميل العاممي التػكيجي مغ خبلؿ بخنام61السكػف مغ )
Amos13 ،:وؼيسا يمي الشتائج التي حرمت عمييا 
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 اضطشاب ذشٖٛ اٌجغذ اٌٌٍّّٟٕٛ٘ٛرج اٌؼاٍِٟ ٌّم١اط ( ِؤششاخ جٛدج اٌّطاتمح 2جذٚي )

=ْ(024) 

 اٌم١ّح اٌّثا١ٌح ٌٍّؤشش اٌم١ّح اٌّحغٛتح ِؤششاخ جٛدج اٌّطاتمح اٌّطٍمح

CMIN/DF 

 / دسجاخ اٌحش٠ح( ²ٔغثح )وا

رشض= ٌٍّٕٛرج اٌّف ²ٔغثح وا

ِغرٜٛ اٌذالٌح:  08042

18111 

(، ٚذىْٛ ل١ّرٙا ألً 4 – 0)

 ٌٍّٕٛرج اٌّغرمً ²ِٓ ٔغثح وا

ٌٍّٕٛرج اٌّغرمً=  ²ٔغثح وا

385.2 

(GFI)(0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 1821 ِؤشش جٛدج اٌّطاتمح 

 ِؤشش جزس ِرٛعظ ِشتؼاخ

 (RMR)اٌثٛالٟ

( ٚذش١ش 180 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 1812

إٌٝ  1814اٌم١ّح األلً ِٓ 

 حغٓ اٌّطاتمح

(RMSEA)  ٟاٌجزس اٌرشت١ؼ

 ٌّرٛعظ ِشتؼاخ خطأ االلرشاب

( ٚذش١ش 180 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 18123

إٌٝ  1814األلً ِٓ  اٌم١ّح

 حغٓ اٌّطاتمح

 (0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 18252 (CFI)ِؤشش اٌّطاتمح اٌّماسْ 

(IFI)ٞ(0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 18210 ِؤشش اٌّطاتمح اٌرضا٠ذ 

(ECVI)اٌصذق اٌرماطؼٟ  ِؤشش

 )اٌضائف( اٌّرٛلغ

ل١ّح اٌّؤشش ٌٍّٕٛرج  18132إٌّٛرج اٌّفرشض: 

اٌّفرشض ألً ِٓ ل١ّح اٌّؤشش 

 28023إٌّٛرج اٌّغرمً:  ٌٍّٕٛرج اٌّغرمً

ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف ؾيع جسيع مؤشخات جػدة السصابقة السصمقة 
(CMIN/DF و ،)(GFI) و ،(RMR) و ،(RMSEA)  السجى السثالي لؿيسة تقع في

، اليشجاوي ) ، تقع في السجى السثالي لؿيع السؤشخIFI ،ECVI، و CFI ،وؾيع كل مغالسؤشخ
 ,Schreiber, Stage, King, Nora & Barlow, 1115؛ 61-66ص ص ،6113

p. 221). 
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 اضػػصخاب تذػػػه الجدػػج الػػػىسيسؿيػػاس الباحثػػة بحدػػاب الثبػػات لقامػػت  ثبػػات السؿيػػاس -1
: (  1.13( والجاللػة عشػج مدػتػي )41يقة الفا كخونباخ عمى عيشة التقشػيغ )ف= بإستخجاـ شخ 

 حيػػث كانػػت معػػامبلت الفاكخونبػػاخ عمػػي التػػػالي كسػػا يمي:بعػػج الدػػمػؾ القيػػخي لػػتفحز العيػػػب
عػػػجـ  بعػػػج(، 1.31(عبػػػارات)1،بعػػػج تجشػػػب اآلخػػػخيغ والشطػػػخ لمسػػػخآة ) (1.323( عبػػػارات )3)

( عبػػػػارات 4)بعػػػػج عػػػػجـ االسػػػػتحقاؽ والجػػػػجارة(، 1.313( عبػػػػارات )4الخضػػػػا عػػػػغ الجدػػػػج)
تستػػع يتزػػح مسػػا سػػبق (.1.434( عبػػارة )61)(، وأخيػػخا الجرجػػة الكميػػة لمسؿيػػاس 1.263)

وأبعػػاده بجرجػة مقبػلػػة مػػغ الرػػجؽ والثبػػات تسكػػغ مػػغ  اضػػصخاب تذػػػه الجدػػج الػػػىسيمؿيػاس 
 . إستخجامو فى الجراسة االساسية

 نتائج الدزاسةعاشسًا: 

ئية بيغ متػسصى درجات إحراونرو "ال تػجج فخوؽ ذات داللة  ألوؿنتائج الفخض ا
 ىحا مغ . ولمتحقق"العػامل السيتامعخؼيةعمى مؿياس  الجامعييغ الصمبةمغ  اإلناثالحكػر و 

 . ذلظ يػضح التالي والججوؿ T.test اختبار بإستخجاـ الباحثة قامت الفخض
 اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١حػٍٟ ِم١اط  اٌجاِؼ١١ٓ اٌطٍثحِٓ  اإلٔازاٌفشٚق ت١ٓ اٌزوٛس ٚ( 3جذٚي)

 (012ٚأتؼادٖ)ْ= 

 اٌّرٛعظ اٌؼذد اٌجٕظ ٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١حا
ٔحشاف اإل

 اٌّؼ١اسٞ
 اٌذالٌح ل١ّح )خ(

 اإل٠جات١حاٌّؼرمذاخ 

 ػٓ اٌمٍك

 3811 .0185 011 إٔاز
 غ١ش داٌح 18121

 3841 018.3 12 روٛس

أؼذاَ اٌغ١طشج ػٍٟ 

اٌمٍك ٚاٌخطش اٌزٞ 

 ٠ّثٍٗ

 28.1 0281 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 0812
 3804 02812 12 روٛس

 ضؼف اٌثمح اٌّؼشف١ح
 2811 ..018 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 18.44
 2815 01831 12 روٛس

اٌحاجح ٌٍغ١طشج ػٍٟ 

 األفىاس

 2805 04801 011 إٔاز
 غ١ش داٌح 18551

 .282 04834 12 روٛس

 اٌٛػٟ اٌّؼشفٟ تاٌزاخ
 .281 058.0 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 18141
 1822 01805 12 روٛس

اٌذسجح  اٌذسجح اٌى١ٍح

اٌى١ٍح ٌّم١اط اٌؼٛاًِ 

 ا١ٌّراِؼشف١ح

 01803 10802 011 إٔاز

 غ١ش داٌح .1805
 01815 1182 12 روٛس

 ؛  1814، 1810اٌذالٌح ػٕذ ِغرٛٞ 
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ئيًا بيغ إحراا حيث ال تػجج فخوؽ دالة تحقق الفخض كميً ابق يتزح مغ الججوؿ الد
عغ القمق، انعجاـ  اإليجابيةامعخؼية بأبعاده )السعتقجات الجشديغ عمي مؿياس العػامل السيت

، األفكارالحاجة لمديصخة عمي الديصخة عمي القمق والخصخ الحي يسثمو، ضعف الثقة السعخؼية،
  (6136)الديجاني كل مغ حه الجراسة تتفق مع نتائج دراسةونتائج ىعخفي بالحات(.سعي الوالػ 

Cartwright-Hatton et al.( 8002) 
Wells& Cartwright-Hatton, 8002; Matthews et al. (8004)  وىحه الشتيجة

 .اإلناثلرالح ( التي كانت الفخوؽ 6133)تختمف مع دراسة الجخاح
ئية بيغ متػسصى درجات الحكػر إحراال تػجج فخوؽ ذات داللة :" نيثانتيجة الفخض ال

 ىحا مغ . ولمتحقق"الجامعييغ عمى مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي الصمبةمغ  اإلناثو 
 . ذلظ يػضح التالي والججوؿ T.test اختبار بإستخجاـ الباحثة قامتالفخض 

غذ اٌجاضطشاب ذشٖٛ اٌجاِؼ١١ٓ ػٍٟ ِم١اط  اٌطٍثحِٓ  اإلٔاز( اٌفشٚق ت١ٓ اٌزوٛس 4ٚجذٚي)

 (012)ْ= اٌّٟٛ٘ 

اضطشاب ذشٖٛ اٌجغذ 

 اٌّٟٛ٘

االٔحشاف  اٌّرٛعظ اٌؼذد اٌجٕظ 

 اٌّؼ١اسٞ

 اٌذالٌح  ل١ّح )خ(

اٌغٍٛن اٌمٙشٞ ٌرفحص 

 اٌؼ١ٛب

 غ١ش داٌح 08134 2813 00801 011 إٔاز

 .282 01851 12 روٛس

 داٌح .1814 08.2 .485 011 إٔاز ػذَ اٌشضا ػٓ اٌجغذ

 0833 4802 12 روٛس

ذجٕة ا٢خش٠ٓ ٚإٌظش 

 ٌٍّشآج

 غ١ش داٌح 18414 0850 5821 011 

 08.1 48.2 12 روٛس

ػذَ االعرحماق 

 ٚاٌجذاسج

 غ١ش داٌح 18211 08.1 5845 011 إٔاز

 1832 58.5 12 روٛس

 اٌذسجح اٌى١ٍح

ٌّم١اط اضطشاب ذشٖٛ 

 اٌجغذ اٌّٟٛ٘

 غ١ش داٌح 18.12 5841 12833 011 إٔاز

 5852 1.844 12 روٛس

  1814، 1810اٌذالٌح ػٕذ ِغرٛٞ 

 Phillips,Diaz(0221)فيميبذ وديازنتائج دراسة اتفقت نتيجة ىحه الجراسة مع 
وججت أنو ال تػجج اختبلفات جػىخية بيغ الجشديغ بالخغع مغ مخاىق  344التي شبقت عمي 

دراسة و  ارنة بالحكػر،نيع أكثخ إنذغااًل بالػزف مقعي اإلناث نحػ تحديغ السطيخ كسا أس
ة وجػد فخوؽ دال ـوججت عجالتي (6133) دراسة عمي واسساعيلوكحلظ ، (6131)صالح

وىحا يتفق مع الجراسة الحالية التي لع  لئلضصخاب ة الكميةإحرائيًا بيغ الجشديغ عمي الجرج
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 تجج فخوقًا دالة احرائية بيغ الجشديغ ؼيسا عجا بعج عجـ الخضا عغ الجدج؛ وبحلظ فإف
إلي شبيعة بيغ الجشديغ  قج تحقق جدئيًا، وربسا تخجع الباحثة عجـ وجػد الفخوؽ  الفخض

اـ الجشديغ بالتغيخات الجدسية اىتسالسخحمة العسخية لمعيشة ، فسخحمة السخاىقة تتذابو فييا 
لة و إلي محا جشديغولحلظ يدعي كبل الاىخة والبارزة والتي تربح محػر إىتسامو لكمييسا؛ الط

كسا ؛ الخػؼ الجائع مغ الذكل وتحدذ العيػب السحاسغ وإخفاء العيػب، ولكغ مع إضيار 
رة تخيمية غيخ سػية عغ السطيخ ،مع عجـ واإلنذغاؿ الدائج برػ تطيخ الدمػكيات القيخية 

شاشق الجدج، ولكغ مع رغبة الفتاة في جحب الشطخ فإف اإلىتساـ بالذكل الخضا عغ بعس م
ؿ أف تخفي العيػب بذتي الصخؽ؛ لحلظ نجج الفتاة وفيي تحا يربح أكثخ لجييا مغ الحكػر

 كثخ مغ الحكػر.عغ شكميا الخارجي وتكػيغ جدجىا أ تذعخ بعجـ الخضا
ولكشو  ؛يدداد اضصخاب تذػه الجدج الػىسي برػرة شؽيفة لجي اإلناث عغ الحكػر

تمعب العػامل حتي بيغ اإلناث يدداد عجـ الخضا عغ صػرة الجدع بيغ الصبلب الجامعييغ ، و 
ع االفخاد بالجاذبية، حيث يشتذخ بيغ رًا بارزًا في الحكع عمي مجي تستاالجتساعية والثقاؼية دو 

 ص،6132الصبلب الجامعييغ اإلىتساـ بالسطيخ الخارجي وشكل الجدع. )جػندػف وآخخوف، 
414) 

معخؼية "تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائية بيغ العػامل السيتانتيجة الفخض الثالث :
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض فقج ، "لجي الصمبة الجامعييغواضصخاب تذػه الجدج الػىسي 

 استخجمت الباحثة معامل ارتباط بيخسػف لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض.
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( ِؼاِالخ اإلسذثاط ت١ٓ دسجاخ اٌطٍثح ػٍٟ ِم١اط اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١ح ِٚم١اط اضطشاب 5جذٚي )

 (012ْ=اٌرشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘ )

 اٌّرغ١شاخ

اٌغٍٛن 

اٌمٙشٞ 

ٌرفحص 

 اٌؼ١ٛب

ػذَ اٌشضا 

 ػٓ اٌجغذ

ذجٕة 

ا٢خش٠ٓ 

 ٚإٌظش ٌٍّشآج

ػذَ االعرحماق 

 ٚاٌجذاسج

 اٌذسجح اٌى١ٍح

ٌّم١اط اضطشاب 

ذشٖٛ اٌجغذ 

 اٌّٟٛ٘

اٌّؼرمذاخ 

ػٓ  اإل٠جات١ح

 اٌمٍك

18025 18015 1812. 18121** 1801.* 

أؼذاَ 

اٌغ١طشج ػٍٟ 

اٌمٍك ٚاٌخطش 

 ٌزٞ ٠ّثٍٗا

181.2** 18142** 18012* 18003 18120** 

ضؼف اٌثمح 

 اٌّؼشف١ح
181.1** 18101** 18114** 18021** 18212** 

اٌحاجح 

ٌٍغ١طشج ػٍٟ 

 األفىاس

18112** 18113** 18021 1801. 18124** 

اٌٛػٟ 

اٌّؼشفٟ 

 تاٌزاخ

18151 -18011* -18052* 1810 18002 

اٌذسجح اٌى١ٍح 

ٌّم١اط 

اٌؼٛاًِ 

 ا١ٌّراِؼشف١ح

18121** 1810.** 18021 18121** 18211** 

 1810اٌذالٌح ػٕذ ِغرٛٞ 

خاب مػجبة بيغ أبعاد مؿياس اضصيتزح مغ الججوؿ الدابق وجػد عبلقة ارتباشية 
عج الػعي السعخفي بالحات؛ في حيغ تذػه الجدج الػىسي وبيغ العػامل السيتامعخؼية،ما عجا بُ 

ة قج ارتبط جسيعو مع أبعاد اضصخاب تذػه الجدج الػىسي ،وارتبط عج ضعف الثقة السعخؼيأف بُ 
بعج الػعي السعخفي بالحات سمبيًا بعجـ الخضا عغ الجدج وتجشب األخخيغ ، وبحلظ قج تحقق 

في التفكيخ والحي يعج خاصية لئلضصخابات الشفدية يقع تحت  اإلضصخاب إف الفخض جدئيًا.
اسًا عمي أف الشاس يقعػف في سماوراء السعخفة يعتسج أ حيث أف ؛تأثيخ العػامل السيتامعخؼية 

الشفدي ؛ألف عػامل ما وراء السعخفة سببت ليع نسصًا معيشًا مغ اإلستجابة الجاخمية  اإلضصخاب
.وىحه الشتيجة تتفق مع (6136الدمبية )الديجاني، األفكارالتي تحافع عمي اإلنفعاؿ وتقػي 
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 ;Castle, 1104) نتائج دراسة كل مغ 

Babaei,1104;Mehdi,6136;Cooper,1111) ( 6134)عبجالطاىخ،و 
الشفدي وذلظ وفقا لشسػذج  اإلضصخابوكانت لمعػامل السيتامعخؼية دور في تفديخ 

الػضيفة التشفيحية لتشطيع الحات،حيث أف احتساؿ التعخض لئلختبلؿ الشفدي يختبط بستبلزمة 
اؾبة التيجيج واستعساؿ استخاتيجيات تخفق في ومخ  األفكاراإلنتباه السعخفي التي تتسيد باجتخار 

(، وقج حاولت العجيج مغ الجراسات اكتذاؼ العبلقة بيغ العػامل 6136تعجيل الػعي.)الديجاني،
عشجما قارنت Sun,X.,etal. (1101ات الشفدية حيث وججت دراسة )اإلضصخابالسيتامعخؼية و 

الشفدييغ؛ أضيخت خمبًل مختفعًا في  صحاء والسخضيل السيتامعخؼية بيغ مجسػعة مغ األالعػام
العػامل السيتامعخؼية لجي عيشة السخضي وخاصة عمي عمي األبعاد) الثقة السعخؼية، السعتقجات 

 ,Cucchiو الػعي السعخفي الحاتي(، وكحلظ أوضحت دراسة ) األفكارحػؿ الديصخة عمي 

1101(i, Ricci, Conca, Ronchi & Smeraldi , CavadinBottelli السخضي  أف
اء عمي بعجيغ ىسا  السرابيغ بالػسػاس القيخي أضيخوا مدتػي مختفع أكثخ مغ األصح 

عغ القمق وانعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ الحي يسثمو(؛ أي أف ىشاؾ  اإليجابية)السعتقجات 
دراسة نتائج ات الشفدية، ويؤكج ذلظ اإلضصخابعبلقة واضحة بيغ العػامل السيتامعخؼية و 

(1101(Yung, Carney&Drake, rCotte  التي أضيخت أف الخمل في السعتقجات
ات الشفدية ؛إذا لع تعالج سخيعا اإلضصخابالسيتامعخؼية مع األفخاد السعخضيغ لخصخ لئلصابة ب

ات الشفدية؛ فبلبج مغ التجخل العبلجي الدخيع.وقج تشبأت دراسة اإلضصخابفإنيع سػؼ يرابػا ب
.)1103(Wells, Snow& Tiffin Hatton,-Welsh, Cartwright  بأف السخاىقيغ

ات الشفدية قج أضيخوا درجات مختفعة عمي مؿياس اإلضصخابالسعخضيغ لخصخ الػقػع في 
عغ القمق، الحاجة لمديصخة  اإليجابيةالعػامل السيتامعخؼية وخاصة عمي األبعاد السعتقجات 

 عمي األقكار و ضعف الثقة السعخؼية.
ونرو" ُتديع العػامل السيتامعخؼية إسيامًا دااًل إحرائيًا في التشبؤ  نتيجة الفخض الخابع:

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض . "الجامعة ي لجي شمبةصخاب تذػه الجدج الػىسبستغيخ اض
عمي إعتبار أف العػامل السيتامعخؼية  Stepwiseثة باجخاء تحميل االنحجار الستعجدقامت الباح

غيخات السدتقمة واضصخاب تذػه الجدج الػىسي يسثل الستغيخ والجرجة الكمية ليا تسثل الست
 ويػضح الججوؿ التالي نتائج ىحا الفخض:التابع 
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ت١ٓ اضطشاب ذشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘ وّرغ١ش ذاتغ ٚاٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١ح اٌّرؼذد ذح١ًٍ األٔحذاس اٌخطٟ (1جذٚي)

 (012)ْ= حِغرمٍ اخوّرغ١ش

غ
ات
ٌر
 ا
١ش
رغ
ٌّ
ا

ٍح 
رم
غ
ٌّ
 ا
خ
شا
غ١
ّر
اٌ

 

ؼاًِ ِ

 االسذثاط

R 

ِؼاًِ 

 االسذثاط

R 

square 

ل١ّح 

ٔغثح     

 (F  )

ٌالسذثاط 

 اٌّرؼذد

اٌذالٌح 

ئ١ح حصااإل

ٌالسذثاط 

 اٌّرؼذد

ل١ّح اٌثاتد 

Constant 

ٚصْ 

االٔحذاس 

 اٌؼادٞ

 Bل١ّح 

ٚصْ 

االٔحذاس 

اٌّؼ١اسٞ 

ل١ّح 

Beta 

 Tل١ّح 

ٌح
ال
ٌذ
ا

 

اضطشاب 

ذشٖٛ 

اٌجغذ 

 اٌّٟٛ٘

ضؼف 

اٌثمح 

 اٌّؼشف١ح

212‚1 125‚1 0.8144 10‚1 1084.2 18421 18212 132‚3 10‚1  

ضؼف 

اٌثمح 

 اٌّؼشف١ح

ٔؼذاَ ا

اٌغ١طشج 

ػٍٟ 

 اٌمٍك

1823. 18010 
008105 

1810 

028110 

 

1301 

 

18212 

18102 

 

481.0 

1854 

 

.8..2 

1810 

4840 

قج أبقي فقط  Stepwiseأف شخيقة تحميل اإلنحجار الستعجد التجريجي ( 3يتزح مغ ججوؿ)
ىي )انعجاـ الديصخة عمي القمق/الخصخ، ضعف الثقة   ي الستغيخات األكثخ إسياماً عم

، الحاجة لمديصخة عمي السعتقجات اإليجابية عغ القمقً )بالتالي تع استبعاد كل مغ ،،والسعخؼية(
، وبحلظ فقج تع تحميل  الجرجة الكمية لمعػامل السيتامعخؼية(، و األفكار، والػعي السعخفي بالحات

أف متغيخ ضعف الثقة السعخؼية ىػ حجار الستعجد عمي خصػتيغ:أضيخت الخصػة األولي اإلن
كثخ واأل  ي()اضصخاب تذػه الجدج الػىسأعمي الستغيخات السدتقة ارتباشًا بالستغيخ التابع 
(وبمغت ؾيسة التبايغ الحادث مغ 1.115اسيامًا ؼيو، حيث بمغت ؾيسة معامل اإلرتباط )

% مغ تبايغ الستغيخ التابع، وىحا يجؿ عمي أف 5.2بشدبة  (1,152)ضعف الثقة السعخؼية 
، الخصػة الثانية ضعف الثقة السعخؼية تديع إسيامًا دااًل في اضصخاب التذػه الجدج الػىسي

عمي أنو الستغيخ الثاني في  تع اضافة متغيخ )انعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ الحي يسثمو(
ضعف الثقة  )تابع، وبمغ معامل االرتباط الستعجد بيغ متغيخي األىسية مغ تبايغ الستغيخ ال

تغيخ التابع اضصخاب تذػه الجدج سال( و  السعخؼية وانعجاـ الديصخة عمي الخصخ الحي يسثمو
%( ، بالتالي فإف إضافة الستغيخ 36.3( وبمغت ندبة التبايغ السذتخؾ )1.144) الػىسي
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ىسية متغيخ وىحا يذيخ إلي أ %(4سذتخؾ مقجارىا)قج أحجث زيادة في ؾيسة التبايغ الالثاني 
 ه الجدج الػىسي.ػ إنعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ الحي يسثمو عمي اضصخاب تذ

  ×1.433+ 35.313ي= اضصخاب تذػه الجدج الػىسيسكششا صياغة معادلة التشبؤ التالية: 
 .حي يسثموانعجاـ الديصخة عمي القمق والخصخ ال ×1.111الثقة السعخؼية+ ضعف 

بأف السخاىقيغ  .Welsh, etal)1103ومغ الجراسات التي اتفقت مع ىحه الشتيجة )
السعخضيغ لخصخ الػقػع في اإلضصخابات الشفدية قج أضيخوا درجات مختفعة عمي مؿياس 
العػامل السيتامعخؼية وخاصة عمي األبعاد السعتقجات اإليجابية عغ القمق، الحاجة لمديصخة 

ضعف الثقة السعخؼية، وفي الدياؽ نفدو اوضحت نتائج دراسة عمي األقكار و 
(Hermans,D.Martens,K.,De Cort,K.,Pieters&Elen,P.(1112  اف

خ في الثقة األشخاص الحيغ يعانػف مغ وساوس قيخية متدمصة شيخ لجييع ضعف اكب
ي السعتقجات ضيخوا درجة عالية في عجـ القجرة عمي التحكع والديصخة عمالسعخؼية ، كسا أنيع أ

 الدمبية واألحجاث العقمية.
إضصخاب تذػه الجدج الػىسي يشتج عغ تبشي األفخاد لؤلفكار الدمبية، مع تشذيط إف   

تعجيل وتكييف السعتقجات السختمة وضيؽيًا واستعساؿ استخاتيجيات الزبط الحاتي التي تفذل في 
اربيع وتدتثيخ وتػلج الػعي ،ومغ ثع تؤثخ عمي استجاباتيع وتقييسيع لخبخاتيع وتج

ات الشفدية، فالعػامل اإلضصخاب، مغ ثع تديع في تصػر واستسخار االستجابات البلتكيؽية 
السيتامعخؼية تقػد الفخد وتػجيو إلي تخكيد انتباىو عمي السعمػمات الستصابقة أو السشدجسة 

ػية تعج صػرة الجدع مغ السرادر الحي، و (2،ص6132.)عبجالخحسغ،اإلضصخابمع شبيعة 
في تذكيل مفيـػ السخاىق عغ ذاتو والتي تتزسغ بشية الجدع ومطيخه وحجسو, فصػؿ الجدع 
وتشاسقو ومبلمحو ليا تأثيخًا واضحًا في رؤية السخاىق لشفدو مغ حيث القبػؿ والخضا والتقجيخ 
والحب واإلستحداف, وتبشي صػرة الجدع بصخيقة صارمة ال يسكغ التشازؿ عشيا حيث يصسع 

لي تبشي كتمة عزمية لمػصػؿ إلي القػة الجدجية وعخض السشكبيغ وارتفاع الرجر الحكػر إ
ا إذا لع يحققػا ىحه الرػرة الجدسية, واستجقاؽ مشصقة الخرخ ويحكسػف عمي أنفديع سمبً 

بيشسا تخكد اإلناث عمي الشحافة والخشاقة, وفي كمتا الحالتيغ ال يقبل السخاىقػف التغيخات 
ثشاء عسمية البمػغ وتتػلج لجييع نطخة سمبية لمجدع يذػبيا الغسػض الصبيعية التي تتع أ

تعتبخ اضصخاب  (6، ص6136والخفس لمتغيخات الحادثة ولسجسل الرػرة الجدسية, )ممحع, 
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صػرة الجدع عشرخ أساسي في اضصخاب تذػه الجدج الػىسي الح يعتسج عمي السعالجة 
وكاثخيغ  ؛ وقج أضيخت نتائج دراسة رالفالسعخؼية السذػىة

(Ralph,&Katharine.(0222  و دراسة فيميبذ  اإلضصخابوجػد مدتػي مختفع مغ ،
(Phillips,et al.(1115  لجي السخاىقيغ :  اإلضصخابالتي وججت ارتفاعًا في مدتػي ىحا

نذغاؿ بالشػاحي ًا مغ اإل مختفع % مغ السخاىقيغ عيشة الجراسة قج أضيخوا مدتػيً 54فحػالي 
 ؛ باإلضافة إلي محاوالت اإلنتحار الجدسية والسطيخ

 تعكًب علٌ الدزاسة الشًكىمرتية 

ة إلي حج كبيخ لشتائج الجراسات الدابقة يبت نتائج الجراسة الديكػمتخية مذاجاء
حيث أضيخت السعالجة اإلحرائية لفخوض الجراسة وجػد  والخمؽية الشطخية لستغيخات الجراسة

الجدج الػىسي لجي الصمبة تامعخؼية واضصخاب تذػه عبلقة دالة إحرائيًا بيغ العػامل السي
،وكحلظ عجـ وجػد ، مع عجـ وجػد فخوؽ بيغ الجشديغ في العػامل السيتامعخؼية  الجامعييغ

فخوؽ بيغ الجشديغ في اضصخاب تذػه الجدج ما عجا بعج عجـ الخضا عغ الجدج لرالح 
السعخؼية، انعجاـ الديصخة عمي )ضعف الثقة العػامل السيتامعخؼيةأبعاد ، كسا أسيست اإلناث

 في التشبؤ باضصخاب تذػه الجدج الػىسي لجي عيشة الجراسة. القمق والخصخ الحي يسثمو(
 اجخاءات الجراسة الكميشيكية

 أواًل: العًهة

يشة الجراسة األساسية وىسا الحاالت ربع حاالت وىع: حالتيغ مغ أفخاد عأ ار تع اختي
خاب تذػه الجدج الػىسي حالة مغ الحكػر وحالة مغ الصخؼية السختفعة في مؿياس اضص

روعي أف تكػف الحاالت حرمت عمي أعمي الجراجات عمي مؿياس اضصخاب تذػه ، وُ اإلناث
سشخفزة عمي مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي ال، وحالتيغ شخفيتيغ الجدج الػىسي

 .)حالة مغ الحكػر ، حالة مغ اإلناث(
 ثانًًا: األدوات:

 (3534ة السقابمة الذخرية )إعجاد: صبلح مخيسخ ، استسار -أ
وىحه اإلستسارة مخررة لجسع معصيات الحالة ، وتذتسل ىحه اإلستسارة عمي بيانات 
عغ سشػات الصفػلة ، ومعصيات عغ األب واألـ وأسمػب التخبية ونسط الذخرية في الصفػلة، 
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ات الشفدية، وفمدفتو إلضصخاباواإلتجاه نحػ العسل والجراسة ، ومػؾف الذخز مغ العاىات و 
 حبلـ ومػقفو مغ الحياة الجشدية.، وعاداتو واألفي الحياة

اختبار تفيع السػضػع لمخاشجيغ )التات( تأليف بيمبلؾ ليػبػلج تخجسة وتقجيع )دمحم أحسج -ب
 (6133محسػد خصاب،

ية كسا تتبجي في اختبار تفيع السػضػع التات ىػ أسمػب لجراسة ديشاميات الذخر
كػف في صػرتو الحالية التفديخ اليادؼ لمبيئة، وىػ يت إدراؾشخاص وفي عبلقات بيغ األال

كاية قرة عغ بعس الرػر، ومغ و صػرة وفييا يصمب مغ السفحػصيغ حبصافة أ 13مغ 
وفي الجراسة  يع الذخري لمسثيخات الغامزة عسجًا.إدراكالسفتخض بحلظ أف يكذف ىحا عغ 

، 3ر األكثخ ارتباشًا باضصخاب تذػه الجدج الػىسي وىي رقع )الحالية تع اختيار بعس الرػ 
6 ،2BM ،5BM،4 ،33،01BM ،01BM ،02Gػر، أما محك( وىحه الرػر بالشدبة ل

 (4،2BM،2،5GF،1GF،2GF،02MF،02G، 6، 3فقج تع استخجاـ صػر)اإلناث 
 السقاببلت الكميشيكية الصميقة -ج

ي الجراسة الكميشيكية عمي السحاور التي تزسشتيا استشتجت السقاببلت الحخة التي تست مع حالت
وتصبيق اختبار تفيع السػضػع، وذلظ بيجؼ التعسق في الجػانب السختمفة دراسة الحالة، 

 لحالتي الجراسة لخسع صػرة كميشيكة واضحة ليسا.
 ثالجًا: تطبًل األدوات

الصخؼية  االتوات الجراسة الكميشيكية عمي حاالت الجراسة بعج تحجيجىا)الحُشبقت أد
 أنثي( حالتيغذكخ،  حالتيغ عمي مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي والسشخفزة السختفعة

ُشبقت استسارة السقابمة الذخرية واستغخؽ ذلظ مقابمتيغ لكل حالة واستسخت السقابمة  - أ
 حػالي ساعتيغ.

حة سابقًا.  - ب  تع تصبيق بعس صػر اختبار تفيع السػضػع السختارة والسػض 
ت مقابمة كميشيكية شميقة أخخي مع كل حالة بيجؼ التحقق مغ بعس السعمػمات ُأجخي-ج

 الػرادة في استسارة السقابمة الذخرية.
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 زابعًا :. الهتائج وتفشرييا
الجراسة  في الجيشاميات الشفدية بيغ حاالت تػجج اختبلفات ": نتائج الفخض الخامذ

اب تذػه الجدج الػىسي كسا يػضحيا اضصخ مشخفري و الجامعة مختفعي الكميشيكية مغ شمبة 
 ."اختبار تفيع السػضػع

مغ  تافمغ الحكػر وحال تاف)حالأربع حاالت شخؼية ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض، تع اختيار 
تع تفديخ وتحميل محتػي أدوات الجراسة الكميشيكية الدابق ذكخىا، وقج  (، ُشبقت عمييعاإلناث

والسقابمة الكميشيكية بالحالة  معصيات تاريخ الحالةستعانة بكتيب التعميسات و القرز باإل
 ، وؼيسا يمي بياف ذلظ:شيج الكميشيكي ومجرسة التحميل الشفديسمدتشجة إلي مفاـيع ال

 احلالة األولٌ )أنجٌ( مستفعة اضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ-أ

في مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي مقارنو  حرمت الحالة عمي أعمي الجرجات  
ؿياس محيغ كانت الجرجة عمي  (، في21/41اقي أفخاد العيشة؛ حيث كانت درجتيا مداوية )بب

 (.52/361)العػامل السيتامعخؼية
عاـ وىي التختيب الخامذ مغ االبشاء الحيغ يبمغ  35تبمغ مغ العسخ  نثي:أ الحالة االولي

 21مغ العسخ  عجدىع سبع )خسذ بشات واثشاف مغ الحكػر( الػالج عمي قيج الحياة ويبمغ
 عامل الحالة الرحية لجيو جيجة  والػالج مدارع مدتػي تعميسو لع يكسل الذيادة االعجادية،

ـ عمي قيج الحياة واألوىػ مغ الشسط القػي الستدمط،  يسيل إلي سساع األحاديث الدياسية،
تيا ـ ال تعسل وىي مغ الشسط الستداىل ومعمػماتعميسييا السخحمة اإلعجادية واأل ومدتػي 

محجوده، عاشت الفتاة حياة مميئة بالعقاب والذجة مغ األب والتسييد الستعرب بيغ الحكػر 
ط أكثخ بأختيا الكبخي الستدوجة في مكاف يبعج ث ، عبلقتيا باألـ ضعيفة وىي تختبواإلنا

عشيع، انتسائيا ضعيف لمجػ األسخي تذعخ ؼيو بالػحجة واإلغتخاب ، وال تخغب في أف يدورىا 
يا وكثيخًا ما تكحب عمييع بذأف أخبار السشدؿ وشخيقة التعامل معيا، مخت الحالة صجيقات

شفػلة قاسية وتعخضت لمعقاب كثيخًا وذلظ بسشعيا مغ الذئ السحبب ليا، ويحطي األخ خبخات ب
عجـ اعتخاؼ األب بتعميع البشات ومحاوالت تيجيج  يباإلضافة إل األكبخ بالتفزيل مغ األب،

قزع األضافخ، وتخي مشدليا غيخ مثالي ؛ مذكمة مف مغ الكمية، تعاني مغ مدتسخة بدحب الس
أما بالشدبة لسجاؿ الشػاحي الجشدية فيي لجييا شعػر بالخػؼ تجاه ىحه السػضػعات ، كسا 
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أنيا تحب أف تعير تجخبة الحب ولكغ تخاؼ مغ الدواج، ىي شخرية انصػائية، تخي الحالة 
 نيا تذعخ بالقمق واإلكتئاب.% كسا أ 61يا مع األسخة ال يتعجي أف تػافق

تسيد البشاء الشفدي والجيشامي لذخرية الحالة األنثي األعمي في اضصخاب تذػه الجدج 
الػىسي كسا أشارت استجاباتيا عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والسقاببلت الكميشيشكية بسا 

 يمي:
دية التي تؤثخ كذف مزسػف الرػر عغ امتبلؾ الحالة لبعس الخرائز الشف -3

ل فقجاف األمغ والحب مغ جانب األسخة ، ثبذكل واضح عمي تقبميا لشفديا وىيئتيا م
وعجـ رغبتيا في أف يدورىا صجيقاتيا بالشفذ، محاولة اليخوب مغ الػاقع عجـ الثقة 
حيث كسا أنيا تقز ليع ببعس الػقائع غيخ الحؿيقة عغ عبلقتيا  ؛في السشدؿ

اسية مغ العقاب مغ ناحية الػالج ولحلظ يتزح كخىيا ُيسارس ضجىا األشكاؿ الق
لكػنيا أنثي؛ وذلظ يتزح في مزسػف الرػر 

(6،2BM،2GF،5GF،02MF وقج،)مغ صعػبات  اأكج تاريخ الحالة مغ معاناتي
في الشـػ ومخاودة وتكخار بعس االحبلـ السدعجة مثل" أنيا تجخي دائسًا وخمفيا كمب 

 .مع وجػد ثعباف ضخع"
قرز التات وضػح معاناة الحالة مغ مطيخىا الخارجي وعجـ  كذف مزسػف  -6

اقتشاعيا بجدسيا كسا تعتقج اف لجييا عيػب جدجية واضحة وتتجشب الشطخ في السخآة 
ـ حبيا عج، وضيخ ىحا الجانب واضحًا في تاريخ الحالة حيث ذكخت حتي ال تخاىا

الجىا لمبشات وتفزيل لمجػ األسخي النيا تذعخ ؼيو بالػحجة مع عجـ احتخاـ وتقجيخ و 
؛ مع تيجيجىا باستسخار بالسرخوفات وسحب السمف مغ الكمية الحكػر األخػة عشيا

اف مغ الحب موالحخ الحالة تعاني مغ فقجاف الثقة بالشفذ لعجـ تكسيميا دراستيا.
( حيث كخرت أكثخ مغ مخة كمسة)عجـ 31MFػف الرػرة)سوضيخ ذلظ في مزاألبػي 

يػؿ اكتئابية حيث ذكخت ممع جػد ماف الذعػر باأل أيزاً السقجرة(، وتفتقج 
، تػاجو تمظ الحالة العجيج ( 5GFوضيخ ذلظ في الرػرة)الحالة"الحدف عمي الفخاؽ" 

يعاقبيا بالحبذ في  سزصخبة مع والجىا الحيلمغ السذكبلت األسخية في عبلقتيا ا
 1BM))  سبػع" كسا ذكخت في قرة الرػرةخفة "عجـ الخخوج مغ الغخقة لسجة أالغ

الة عمي أنيا شفمة يخفزيا لكػنيا ة تع التػحج معيا فقج شاىجتيا الحوفي ىحه الرػر 
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ضافة إلي ذلظ كسا تجاىمت الحالة صػرة إل؛ بااإلناثعغ أنثي النو بفزل الحكػر 
 .السدجس وىػ يذيخ إلي كبت لمسثيخات العجوانية

مػضػع  الجدجي حيث كخرت الحالةكذف السزسػف عغ وجػد أعخاض التذػه  -1
 (1,4)عاقة وخاصة القجـ في كل مغ اإل

( مغ حيث شخريات القرة 4ألػؼ في الرػرة)سلع تخخج القرة عغ مزسػنيا ال -4
في  وجػد الذخز العار   ؛ بالخغع مغ أف الحالة قج تجاىمتوج والدوجةػ تسثمت في ال

خمؽية الرػرة  دليل عغ وجػد مذكمة جشدية، كسا ركدت الحالة عمي لفع اإلساءة 
إشارة إلي ( 3)،تخكيد الحالة عمي الػرقة التي في الرػرة ، كثخ مغ مػضعأ

يخ ضافة إلي يطػه الجدج الػىسي؛ باإلوىي مغ اعخاض تذ اإلنذغاالت الػسػاسية
( الكخه لمييئة والذكل الخارجي"شكميا يبجو لشا جسيل 6مغ مزسػف القرة لمرػرة )

لرػرة السديج مغ السعمػمات حػؿ وتػفخ ىحه الكشيا مغ داخميا تكخه ىحه الييئة".
 العبلقات األسخية.

( عغ كبت السذاعخ العجوانية لمحالة تجاه األـ 5GFيخت محتػي القرة لمرػرة )أض -1
وذلظ بدبب تجاىميا ليا و؛ وفي نفذ الػقت تػضح مجي تعمقيا باألخت الكبخي 

السخأة  ( فييا تزخيع لمدمصة الحكخية الػاقعة عمي2GF،في الرػرة)البعيجة عشيا 
 .وترػيخ لمطمع الػاقع عمي االنثي مغ جانب الحكخ

تترارع فالقرز رية ذات شبيعة ديشامية ف جػانب الذخىحا التعميق يتزح أ غم -2
ضافة إلي العبلقات األسخية إلبخ عغ مجي معاناتيا األسخية؛ باتع التي تخوييا الحالة

ييجدىا بحخمانيا مغ  غيخ الدػية التي يغيب فييا دور األـ ؛ مع قدػة األب الحي
فزيا ىيئتيا الحالية التي ، وىحه اإلستجابات تكذف عغ ميػؿ ذكخية لخ التعميع

مغ خبلؿ بصبلت تكخىيا، وتػضح قرز الحالة تقبميا لمعجواف السػجو الييا وذلظ 
   القرز التي كتبتيا؛ وكحلظ العجواف السػجو نحػ الحات.

 اجلشد الىيمٌاحلالة الجانًة)ذكس( مستفع اضطساب تصىه -ب

 (،اإلناثاإلبغ األكبخ،مغ أربعة أخػة)اثشاف مغ الحكػر واثشتاف مغ الحالة تعتبخ 
وحرمت الحالة عمي أعمي الجرجات في مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي مقارنو بباقي 
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(، في حيغ كانت الجرجة عمي مؿياس 21/41أفخاد العيشة؛ حيث كانت درجتو مداوية )
 (.56/361خؼية)العػامل السيتامع

، عامًا األب عمي قيج الحياة مدتػي تعميع األب متػسط  61الحالة الثانية ذكخ العسخ 
الحالة ىي األخ انخفاض الجخل الذيخي ، ألف الػالج مدارع ،األـ أمية وىي ربة مشدؿ ، 

 تعاني الحالة مغ العقاب الجدجي مغ الػالجيغ ألكبخ)اثشاف مغ الحكػر ، اثشاف مغ اإلناث(،
ريات اليادئة واإلنصػائية، ىػ يحطي بط الحالة باألـ ، الحالة مغ الذخودائسًا مغ  األب، تخت

بالشدبة لمشػاحي الجشدية فيػ يخغب في التعخؼ عمي الجشذ  بتعامل مسيد مغ الججة واألـ،
اآلخخ ولع يسخ بتجارب جشدية، غيخ راضي عغ تكػيشو البجني ، يتكخر لجيو كػابيذ التعخض 

أنو كسا ، ، يخي أف القمق واإلكتئاب لجيو يرل لشدبة عاليةيعاني مغ القمق واإلكتئابلمسػت،
 .غيخ قادر عمي التػافق مع ضخوؼ الحياة

تسيد البشاء الشفدي والجيشامي لذخرية الحالة الحكخ األعمي في اضصخاب تذػه الجدج 
اببلت الكميشيشكية بسا الػىسي كسا أشارت استجاباتو عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والسق

 يمي:
الة تذػه لمبشاء الشفدي لمحالة حيث يطيخ برػرة مذػه يتزح مغ السقابمة الذخرية لمح-3

عغ شكمو الخارجي وذلظ لػجػد آثار حخؽ صغيخ عمي ذراعو؛ مع ووجػد خرمة بيزاء في 
ة في الػزف ويذعخ أنو يعاني مغ زياد ، مع شعػره الجائع بتخكيد اآلخخيغ عمييا؛ة الخأسممقج

ؽ مع تشاسق بالخغع مغ أف الحالة تتسيد ببشياف جدسي رياضي مسذػ وخاصة الفخحيغ؛
، كسا أنو يخي كثيخ مغ الجدع والصػؿ السشاسب، بالشدبة لمعبلقات األسخية فيي مزصخبة 

سؤالو عغ تكػيشو البجني فيػ غيخ راضي  الكػابيذ الستسثمة في تعخضو لمسػت، وأخيخًا في
 ، باإلضافة إلي عجـ رضاه عغ شخريتو.عشو تساماً 

 (1BMأضيخ مزسػف القرز بعس الخرائز التي تسيد شخرية الحالة ففي صػرة )-6
"فكخ أحسج وقخر اإلنتحار وقاـ بذخاء  أو عقاب الحات أضيخ رمد لمعجواف السػجو لمحات

مع ( تػحجت الحالة 3ة تذعخ بالتعاسة ففي الرػرة)لا، كسا أف الحمدجس ليقتل نفدو"
وىي تطيخ مجي تدمط األب وقدػتو الرػرة ولكغ أضيخت العبلقة الػالجية بيغ الحالة واألب 

وقج ضيخ ىحا واضحًا خبلؿ السقابمة "يجمذ أحسج تعيدًا بعج ما قاـ والجه بتحصيع آلة الكساف"
الذخرية التي أوضحت قدػة األب وعقابو الذجيج، وتفزيمو لؤلـ أكثخ؛ كسا أف آلة الكساف 
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( العبلقة 2BMرػرة الجدع الدمبية، في حيغ ُتطيخ الرػرة)بإشارة إلي اإلحداس دػرة السك
أي لجيو نطخة  الجيجة بيغ األـ والحالة فيي تفزمو عغ باقي األبشاء وىػ يفزميا عغ والجه

( 6في صػرة) أيزاً ، وضيخ  لو" ايجابية نحػ األـ "قاـ الفتي بإقشاع أمو فقبمت ُأمو ارضاءً 
 .أمو " ىحه األـ الحشػنة التي تخعي بيتيا وأسختيا واوالدىا"مجي تعمقو ب

حة عغ صػرة الجدع لمحالة حيث اتزح ( اعصاء صػرة واض33BMأتاحت الرػرة)-1
"ال يكػف مختجيًا أي مبلبذ" "ليجج نفدو متعخيًا تسامًا"  وقج الشطخة الجونية لرػرة الجدع

ي تسثمت في الخػؼ مغ الجشدية تكذفت عغ ىحه الرػرة بعس ميكانيدمات الجفاع الت
 ية؛ وذلظ عبخ التعبيخ عغ التعخيو.السثم

ضيخت بعس السخاوؼ الستعمقة بالعبلقات بيغ الجشديغ، حيث ضيخ الكبت الجشدي -4
حيث أنو لع يدتصع رؤية جدء ميع مغ الرػرة وىي الرػرة السعمقة الجدئي كسيكانيـد دفاعي 

(، 4و ذلظ في الرػرة) حؿيقة وجػد مذكمة جشدية لمسخأة الذبو عارية قج يكػف دليبل عمي
مخاوفو مغ الػقػع تحت سيصخة شخريات أكثخ   36BMيخت إستجابات الحالة في الرػرةأض

" فقاـ باإلقتخاب مغ الداحخ وقتمو اإليجابيةتػصف ب؛ولكغ بالخغع مغ ذلظ نياية القرة تفػقًا 
   .وزاؿ مغ أىل البمجه الدحخ"

مجسػعة مغ السخاوؼ (31G، )( 33كختيا الحالة عمي الرػرة )أضيخت القرة التي ذ-1
حيث تسثل  الستسثمة في مخاوؼ اليجـػ "كاف يػجج العجيج مغ الحيػانات السفتخسة"البجائية 

الرػرة الحالة السداجية لمسفحػص، وإف كاف في نياية القرة أضيخ حالة مغ الديصخة  تمظ
 والقػة.

ضيخت بعس خرائز الذخرية الستسثمة في الة القرز التي تخوييا الح مغ خبلؿ-2
وجػد بعس السخاوؼ مع صػرة الجدع الدمبية ، ومجي ارتباشو باألـ وىحا ضيخ في أكثخ مغ 

أضيخت الكخه  قرة ، في حيغ كانت عبلقتو بػالجه غامزة؛ بالخغع مغ أف السقابمة الذخرية
رائز وقج ذكخ أنو يكخه بعس الخ إلكتئابلمػالج لكثخة العقاب، كسا تعاني الحالة مغ القمق وا

في تكػيشو البجني مثل زيادة الػزف ومبلمح الػجو غيخ الستشاسقة وضيػر الذعخ األبيس 
 )بالخغع مغ صغخ الدغ(.
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 احلالة الجالجة )أنجٌ( مهخفضة اضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ  -ج

رنة حرمت الحالة عمي أقل الجرجات عمي مؿياس اضصخاب تذػه الجدج الػىسي مقا
(، في حيغ كانت الجرجة 63/41بباقي أفخاد العيشة األساسية؛ حيث كانت درجتيا مداوية )

 (.41/361عمي مؿياس العػامل السيتامعخؼية)
عامًا والػالج عمي قيج الحياة وترفو الحالو عمي انو شيب  61الة تبمغ مغ العسخ الح  

،وىي تحطي بتفزيل أخػة وأخػات القمب وكحلظ تخي االـ شيبة، ىي األخت الكبخي لعجد اربع
ي األخ األصغخ بتفزيل األب، أياـ شفػلة الحالة سػية وال تػجج بيا األـ؛ في حيغ يحط

في الفتخة  ، وال تعاني مغ أحبلـ مدعجة أو متكخرة، تتبع فمدفة ديشية في حياتيا مذكبلت
أما اآلف ال تػجج  ثعابيغ وكبلب مغ عجة سشػاتتحػي حبلـ نيا كانت تخي أالخاىشة؛ في حيغ أ

لجدسيا وتخي تشاسق في ىيئتيا وال تعاني مغ القمق واإلكتئاب، مع  أي أحبلـ مدعجة، متقبمة
، وتخاىع شيبيغ القمب، قجرتيا عمي التػافق مع متصمبات الحياةػ وتخبصيا مع أسختيا حياة شيبة

  كسا أنيا تعجبيا شخريتيا.
في اضصخاب تذػه الجدج الػىسي ة األنثي األقل امي لذخرية الحالتسيد البشاء الشفدي والجيش

 كسا أشارت استجاباتيا عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والسقاببلت الكميشيشكية بسا يمي:
يتزح مغ خبلؿ القرز شبيعة البشاء الشفدي لمحالة، فيي تستمظ مجسػعة مغ  -3

( التي 3لرػرة)الخرائز الشفدية كالثقة بالشفذ والسثابخة ، ىحا يبجو واضحًا في ا
بة والدعي نحػ تحؿيقيا بذكل أفزل" خيق فيػ يبحث عغ شركدت عمي وجػد السـػ

بة قج ورثيا  لتشسية مػىبتو"، كسا اف العبلقة مع الػالج شيبة فيي تخي اف ىحه السـػ
نجاز" تتصمع الػصػؿ ( عبخت الحالة عغ الخغبة في اإل 6)، وفي الرػرة عغ والجه

ضحت الرػرة العبلقة الدػية بيغ و ع"؛ كسا أنيا قج أإلي أعمي الجرجات في العم
 الحالة وأسختيا التي تتدع بالحب والدعادة"والجىا ووالجتيا يعسبلف مغ أجل إسعادىسا

وىحا يجؿ عمي عجـ  ، وقج تجاىمت الحالة أي تفاصيل في الرػرةوالعسل عمي راحتيا"
 .وجػد أي أعخاض لمػساوس

تخفس االرتباط تتبشيا الحالة مغ أخبلؾيات  ما 2GF)أضيخت القرة عمي الرػرة ) -6
، كسا لع يعخض عمييا الجمػس والتحجث" الخاشئ "شخز ثخي يكبخىا كثيخًا في العسخ

( عغ الرػرة الشسصية فقج تػحجت الحالة مع الرػرة 2GFتخخج القرة لمرػرة)
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،مع وصف لحياة أسخية سػية ومشصسة تتدع بالدعادة"وتحىب ووصفتيا بأنيا أنثي
لتشاـ في صست تاـ عمي الخغع مغ شعػرىا باالنياؾ لتدتعج ليـػ ججيج بػجو ىي 

(كسا 1BMلة ال تعاني مغ اعخاض اكتئابية ، وكحلظ في الرػرة )امبتدع" لحلظ فالح
يا لع تجخميا في سياؽ الفتاة ولكش أشارت الحالة إلي وجػد السدجس بجػار

ػ الحالة مغ الرخاعات القرة؛وقج تػحجت مع الرػرة وقج تذيخ القرة إلي خم
 الجاخمية أو الذعػر بالعجواف "ليمي فتاة شيبة القمب صادقة ومجتيجة".

( 2GFاتزح مغ مزسػف القرز اعجاب الحالة بذكميا شخريتيا في الرػرة ) -1
"ىشج فتاة شابة صغيخة في الدغ وجسيمة السبلمح"، كحلظ يتزح مغ القرز التداـ 

التي ركدت فييا عمي االلتداـ ( 31Gفي صػرة) الحالة بالشػاحي الجيشية وىحا يطيخ
 "مازاؿ يحافع عمي ذىابو إلي الربلة في أوقاتيا". بالربلة

( مغ الرػرة اليامة في الكذف عغ الشػاحي الجشدية 31MFتعتبخ الرػرة ) -4
مع الخغبة في الدواج ولكغ ضعف الحالة ، حيث وصفت الحالة عبلقة حب والغخيدية
بسا الخيانة والقتل ومغ ثع الذعػر بالحنب،ىحه القرة تػحي ولكشيا انتيت بالسادية 
 الحي شعخ بالحنب فاضصخ إلي قتل نفدو.عمي شجيج األنا يمي :األ 

ـ مع ( العبلقة الصيبة بيغ الحالة واخػاتيا واال5GFالقرة لمرػرة )تطيخ  -1
 وىحا يتفق مع تاريخاستستاعيا بالتػاجج معيع، وىحا يشفي وجػد ميػؿ اكتئابية ، 

( التي وضحت تفزيل 3GFاتفقت ىحه القرة مع  القرة لمرػرة )و قج الحالة، 
ـ لمحالة، وكحلظ أضيخت القرة ميػؿ الحالة لمسثابخة واالجتياد"فيي فتاة مجتيجة األ

 وتحب أف تكػف أوقاتيا مشطسة".
( "ىاني 4تذعخ الحالة بالشعسة والفزل مغ هللا وىحا يتزح مغ مزسػف القرة) -2

يا تخي نوالشعع"، كسا أبصاؿ القرة تعشي أ لكثيخ مغ السسيداتتسبلىا ا يتستع بحياة
نيا وضعت القرة في حيث أكسا أنيا تتبع فمدفة ديشية  نفديا عمي قجر مغ الجساؿ،

الرػرة الخمؽية العارية وإنسا رأتيا  ، حيث أنيا لع تشكخإشارىا السقبػؿ إجتساعياً 
مسا  مغ أساسيا)فكخة التعجد(حه الفكخة ؛ بالخغع مغ أنيا تخفس ىالدوجة الثانية 

 . طيخ مجي ثقة الحالة بشفديايُ 
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الدػاء الشفدي مغ خبلؿ تاريخ الحالة ومزسػف القرز أضيخت الحالة كثيخ مغ  -3
مع الحب تجاه  ، وشعػرىا بالتساسظ األسخي اإليجابيةمع تحمييا ببعس الخرائز 

شية التي ضيخت في تفاصيل األـ واألب واألخػات، والتداميا ببعس السعاييخ الجي
الجدج مع خمػىا مغ الػساوس بذأف ، وقج أضيخ تاريخ الحالة الخضا عغ القرز

 يا.الخػؼ مغ األشخاص الشطخ إلي السخآالجدج مغ حيث التفحز أو 
 احلالة السابعة)ذكس( مهخفض اضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ-ب

لجدج الػىسي مقارنة حرمت الحالة عمي أقل الجرجات عمي مؿياس اضصخاب تذػه ا
(، في حيغ كانت الجرجة 64/41بباقي أفخاد العيشة األساسية؛ حيث كانت درجتو مداوية )

 (.21/361عمي مؿياس العػامل السيتامعخؼية)
بمغ عسخ الحالة تدعة عذخ عاـ، الػالج عمي قيج الحياة تعميع متػسط مع دخل 

وبرحة جيجة، الػالجة فيي ال تعسل  ، يتدع الػالج بالصيبة مع حبو لمعسل، أماشيخي بديط
تعتبخ الحالة األخ الثاني تبعًا لمتختيب السيبلدي، تخي الحالة أف سشػات شفػلتو كانت شبيعية 
كسا أنو يحطي بتفزيل األـ ويسيل ليا أكثخ مغ األب، ىػ الػلج السجلل مغ جانب األب، ُأصيب 

،غيخ ُمراب مع ُأختو الكبخي يجب التحجث في الرغخ بحاالت تذشج شفػلي وقتي واختفت،
يب بحادث بديط في الصفػلة، أما بالشدبة لمحقل الجشدي فكاف لجيو رغبة بأية أمخاض ُأص

ممحة في التعخؼ عمي مجاىل الحياة الجشدية، كانت لجيو تجخبة حب فاشمة،يخي حياتو 
ي تكػيشو البجني ،يخ ، ال يعاني مغ الكػابيذ يشاـ جيجاً األسخية متشاسقة ومتػافقة وأسخة متخابصة

وال  متشاسق ججًا حيث أنو ُمخشح لمقبػؿ بأحجي الكميات العدكخية،ويذعخ بالخضا عغ نفدو
 %.41يعاني مغ القمق أو اإلكتئاب ترل درجة التػافق مع ضخوؼ الحياة إلي 

تسيد البشاء الشفدي والجيشامي لذخرية الحالة الحكخ األقل في اضصخاب تذػه الجدج الػىسي 
 ت استجاباتو عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والسقاببلت الكميشيشكية بسا يمي:كسا أشار 

ػعة مغ الخرائز التي ميدت ىحه الحالة فقج ضيخت سأضيخ مزسػف القرز مج-3
( بالجافع إلي اإلنجاز والخغبة في الحل واإلبجاع"يفكخ في 3استجابات عمي الرػرة األولي )

يأمل أف يبخع فييا" كسا أضيخت القرة الشطخة شخيقة استخجاـ وصشع ىحه اآللة و 
سا يكػف ف الػلج في الرػرة ربخغع مغ ذلظ قج أشارت الحالة إلي أالسدتقبمية والتفاؤؿ، بال

 عسي وىحا لو تأويل يتسثل في قمق األنا األعمي.أ
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ـ واألبغ وخاصة ؼيسا يتعمق بعقجة أوديب، حيث ( العبلقة بيغ األ2BMُتطيخ الرػرة)-6
ـ ورغبة الحالة في تحقيق ما تخيجه األـ وشعػره لقرة اإلتجاه اإليجابي نحػ األت اعكد

، بالخجل مشيا في حالة غزبيا مشو"األبغ يؿف في حالة مغ الخجل والكدػؼ مغ والجتو"
و  (أوضحت العبلقة بيغ الحالة واألب التي تتدع باإلحتخاـ3BMفي حيغ أف الرػرة )

ية تخمػ ػ فيي عبلقة س يقجـ الشرح إلي الذاب ويخشجه"بيخ التقجيخ "قج يكػف الخجل الك
مغ الرخاعات، ومغ خبلؿ السقابمة الذخرية اتزح أف الحالة يقـػ بسداعجة والجه في 

الحي تػحج مع الرػرة ووجج  (36BM، أما وىحا يتفق مع قرة الرػرة)السرخوفات
ف الحالة ال تعاني صػرة والجه في الخجل السدغ أنو يداعج الذاب عمي الشيػض، بحلظ فإ

ويقابل الخجل السدغ بحالة مغ التقجيخ  مغ القمق وإنسا يشطخ بايجابية وتفاؤؿ لمرػرة
 واإلحتخاـ.

( بيانات مختمفة عغ البشاء الشفدي لمحالة فقج اىتع بالتعميع 6تطيخ القرة عمي الرػرة)-1
والسخأة  عاليةال ولع يخخج عغ الذكل الشسصي لمرػرة مغ وجػد الذخز ذو القػة البجنية

كثخ مغ عسمية ىسية التعميع وؾيستو حتي أالقرة بحكسة عغ أ ع، في حيغ اختتالحامل 
، وىحه القرة تػضح شبيعة العبلقات األسخية بيغ الحالة واألسخة، حيث اإلرتباط والدواج

ذلظ  تػجج رغبة السفحػص في اإلستقبللية "فتاة في مقتبل العسخ تحسل كتب ويتزح مغ
، "اباإلكتئ "(  فقج اشمق عمييا اسع1BMما القرة لمرػرة)إلي مدتقبميا"، أ أنيا تشطخ

نو شخز يعاني مغ اإلكتئاب وبجػاره آلة حادة، وقج وقج وصفت الحالة الرػرة عمي أ
استدمع لئلكتئاب وىحا قج يذيخ إلي العجواف لمجاخل وقج يخجع ذلظ إلي رغبة الحالة في 

يسخ بحالة مغ الزيق خػفًا مغ عجـ القبػؿ)شبقًا لمسقابمة اإللتحاؽ بالكمية العدكخية، وىػ 
( "فخار أحج الخجاؿ مغ أماـ 33، وىحا قج يتفق مع جدء مغ القرة لمرػرة)الذخرية(

الػحر" وىحا يجؿ عمي الحالة السداجية لمحالة والتي تتدع بالخػؼ والتػتخ نتيجة انتطاره 
 نتيجة اإلختبارات.

رغبة الحالة في مػاجية السخاوؼ فقج رأي أنو مخمػؽ  (33)أضيخت القرة لمرػرة -4
التخمز مشو ىحا يتفق مع و غخيب وىشاؾ مجسػعة مغ الخجاؿ تحاوؿ القزاء عميو 

وىحا بالشفذ، فمدفتو لمحياة" ال تعصي شئ أكبخ مغ حجسو" وىحا دليل عمي الثقة واإلعتداز
ي الرعػد لمقسة حػؿ الخغبة ف (التي تسحػرت31Gضيخ أيزًا في القرة لمرػرة )
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أما في الرػرة عمي فيػ يخي أف ىحا الدمع قج يػصمو إلي أعمي الجرجات في العمع، ولؤل
(33BM فقج أضيخ رغبة )و راضي عغ القػة البجنية صػؿ إلي القسة كسا أنػ الحالة في ال

، لكغ فقج ركد عمي العقل أكثخ مغ الجدع لمػصػؿ إلي  "رجل ذوقػة بجنية عالية ججًا"لجيو 
، وتتزح أىسية الرػرة في فكخة الفخد ألىجاؼ "إف هللا وىبشا العقل لمػصػؿ إلي أىجافشا"ا

 ع(، التي يخاىا الحالة صػرة جيجة.عغ جدسة)صػرة الجد
مغ الدػاء الشفدي  مغ خبلؿ تاريخ الحالة مزسػف القرز أضيخت الحالة كثيخ-1

اولتو اإللتحاؽ بأحج باإلضافة إلي رضاه الكامل عغ بشاء الجدع وذلظ اتزح مغ مح
الكميات العدكخية وانتطاره لشتيجة اإلختبارات، واوضحت القرز العبلقة الدػية بيغ 

يزًا رغبتو في التعميع والتصػر والػصػؿ ألعمي ـ واألب، كسا اتزح أالحالة واأل
وذلظ قج يخجع السدتػيات، وبالخغع مغ ذلظ وججت بعس السطاىخ االكتئابية لجي الحالة 

 وشعػره بالقمق والتػتخ.طاره لشتيجة االختبارات العدكخية إلي انت
 التعكًب علٌ الدزاسة الكلًهًكًة

لجيشاميات الذخرية والبشاء الشفدي لمحالتيغ األعمي درجة مغ خبلؿ العخض الدابق 
اختبلفات  توججققت صحة الفخض الكميشيكي؛ حيث في اضصخاب تذػه الجدج الػىسي، قج ح

 ؛ة والسشخفزة في اضصخاب تذػه الجدج الػىسي في البشاء الشفدي ليعالحاالت السختفعبيغ 
لجييسا ترجع في البشاء الشفدي، السختفعتاف في اضصخاب تذػه الجدج الػىسي فكبل الحالتاف 

الرػرة الدمبية عغ الجدع والتي ضيخت واضحة في القرز؛ سػاء في باإلضافة إلي 
كسا  ىح اتزح في السقابمة الذخرية لمحاالت،مع الذعػر بالشقز و السزسػف أو الشيايات ،

و الحكػر، كسا أسيست الجراسة أ اإلناثالحالة مترجعة سػاء في أف العبلقات األسخية 
ولي ضيح مجي معاناة الحالة األ الكميشيكية في رسع صػرة واضحة عغ حالتي الجراسة لتػ 

أييا ووجػدىا وتعربو نثي التي تكخه شكميا مغ خبلؿ قدػة األب السفخشة وتجاىمو لخ األ 
صخاب تذػه انية )الحكخ( األعمي عمي مؿياس اض، وكحلظ الحالة الثالذجيج ألخػاتيا الحكػر

التي أضيخت عجـ تقبمو لسطيخه الخارجي لػجػد مذكمة جدجية )حخؽ  الجدج الػىسي
درجة ضيخوا فقج أ الػىسيما بالشدبة لمحاالت السشخفزة في اضصخاب تذػه الجدج ، أبالجدج(

ية والعبلقات اإليجابية الدػية مغ الخضا عغ الجدج والرػرة اإليجابية عغ صػرتيع الجدس
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ووجػد رغبة لمتعميع دفة ديشية لمحياة بالشدبة لؤلنثي،م، مع وجػد فاألخػات ومع الػالجيغ مع
  لمحالة الحكخ.ولتحديغ حياتو السدتقبمية والتخقي 

 تىصًات الدزاسة

ة عشو مغ نتائج، يسكغ صياغة بعس التػصيات التخبػية بشاءًا عمي ما أسفخت الجراس
 في مجاؿ اإلىتساـ بالسخاىقيغ:

مغ بجاية مخحمة السخاىقة لمتعخيف بصبيعة ىحه  ءعسل نجوات إرشادية لمسخاىقيغ ابتجأً -3
 السخحمة والتغيخات الجدسية وكيؽية التعامل معيا وتقبميا.

التعامل مع السخاىقيغ برػرة كيؽية عمي جوات لآلباء والسعمسيغ ومداعجتو عسل ن-6
إلعصائيع السديج  السعايخة أو التذػيو مغ مطيخىع ـىع عمي تقبل ما ىع عميو وعجتداعج

 .بأنفديع مغ الثقة
اإلىتساـ بتػجيو اإلرشاد والشرح لمصبلب في السخحمة الثانػية والسخحمة الجامعية عشج -1

إلي اإلضصخاب الجدع حتي ال يتصػر ضيػر بعس السذكبلت الستعمقة بالقمق بذأف صػرة 
 الػىسي لتذػه الجدج.

بة ة العتبارىا مجخبًل رئيديًا لئلصاتامعخؼييإرشاد الصبلب لترحيح السعتقجات الس-4
 باإلضصخابات الشفدية.

 إعجاد بخامج إرشادية لتخؽيف حجة اإلضصخاب عشج شبلب الجامعة.-1
 البخىث املكرتحة

غيخات الججيخة بالجراسة األكثخ تعسقًا، خاصة إذا ما تع لسيتامعخؼية مغ الستااالعػامل  -3
 ات الشفدية.اإلضصخاباستخجميا كسجخل لمعبلج مغ 

اليقطة  بيغ رىا كتسغيخ وسيط لمستغيخات الشفديةو ل السيتامعخؼية ودميسكغ تشاوؿ العػا -6
 ات الػججانية.اإلضصخاب و العقمية

لجدج الػىسي لجي عيشة مغ فعالية العبلج السيتامعخفي في خفس اضصخاب تذػه ا -1
 السكفػفيغ.

 ه الجدج الػىسي لجي السعاقيغ سسعيًا.ػ الػصسة الحاتية كسشبئ باضصخاب تذ -4
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 املساجع
نفعالية ات اإل اإلضصخابوعبلقتيا ب (.عػامل ما وراء السعخفة6136حسج دمحم حديغ )أ ،الديجاني

. 11-السعخفة ما وراءلسؿياس والعرابية دراسة في التخكيب العاممي والرجؽ التكػيشي 
 .124-131(،6)4،مػـ التخبػية والشفديةـ القخي لمعأمجمة جامعة 

(.مدتػي التفكيخ ما وراء السعخفي لجي عيشة مغ شمبة جامعة 6133عبج الشاصخ دياب ) ،لجخاحا
 -341(،6)3،السجمة االرديشة في العمػـ التخبػية.اليخمػؾ في ضػء بعس الستغيخات 

326. 
كاديسي بالتفكيخ ما وراء السعخفي عبلقة التكيف األ .(6132)لخحسغ بغ عيج عبج ا ،الجيشي

 دراسات عخبية في.لي نيػزولشجالجي الصمبة الدعػدييغ السبتعثيغ إوسسات الذخرية 
 .652 -611، 31،الدعػدية،السسكمة العخبية  والتخبية وعمع الشفذ

أداة لؿياس اضصخاب التذػه (.بشاء 6131)نػرس شاكخ ىادي العباس،ثشية مشرػر؛ب الحمػ،
 .63-3(،1)66، العخاؽ،،كمية التخبية لمعمػـ اإلندانيةمجمة العمػـ اإلندانيةالجدسي.

 دار الدىخاء.الخياض :. السخشج في العبلج االستعخافي الدمػكي(.6111ناصخ ابخاـيع ) ،السحارب
قاتيا في بحػث اإلدارة (.مشيجية الشسحجة بالسعادلة البشائية وتصبي6113ياسخ فتحي) ،اليشجاوي 

 .43 -5(،41،)مجمة التخبية والتشسيةالتعميسية.
(.القاىخة:السخكد القػمي 6113)مصخ، شمعت.تخجسة:العبلج السعخفي "األسذ واألبعاد"بيظ، آروف.

 لمتخجسة.
مشيجية الشسحجة بالسعادلة البشائية وتصبيقاتيا في بحػث اإلدارة   (.6113)، ياسخ فتحياليشجاوي 

 . 43-5(، 41)مجمة التخبية والتشسية،سية. التعمي
(.القاىخة: 6133ج محسػد).تخجسة: خصاب،دمحم أحسخاشجيغاختبار تفيع السػضػع لمبيمبلؾ ليبػلج .

 السرخية. نجمػمكتبة األ 
سخضي الجليل عمع الشفذ الجػندػف،شيخي؛ كخنظ،آف؛ نيل، جػىغ؛ داؼيدػف، جيخالج.

.تخجسة: 6.ط"اإلصجار الخامذ" ديةيري اإلحرائي لئلضصخابات الشفالتذخ
 الحػيمة،أمثاؿ ىادي؛ عياد، فاشسة سبلمة؛ شػيخ،ىشاء؛ الخشيج، ممظ؛ الحسجاف،

 (.القاىخة:مكتبة األنجمػ السرخية.6132نادية)
صخاب تذػه الجدج الػىسي لجي شمبة (.اض6131نغع ىادي )حديغ ، ؛ الخحيععمي عبج صالح ،

  .442 -423(،4)32العخاؽ،،اإلندانيةلمعمػـ  مجمة القادسية .عة مالجا
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خبخات اإلساءة الشفدية في مخحمة الصفػلة  ( .6133بذخي )اسساعيل، ؛دمحم عمي  ،عمي
وعبلقتيا باضصخاب التذػه الػىسي لمجدج لجى شمبة جامعة السمظ خالج بالسسمكة العخبية 

 .311 -45(،3)32رابصة اإلخرائييغ الشفدييغ،، مجمة دراسات عخبية.الدعػدية
(.مطاىخ التذػه الػىسي لمجدج وعبلقتو بالقمق 6136سميع عػدة الديػف)؛ ليشا فاروؽ عباس ،

 -154(،6)15األردف،العمـػ التخبػية،دراسات،مجمة .االجتساعي لجي شمبة الجامعة
415. 

(.فاعمية العبلج السيتامعخفي في خفس تػىع السخض)قمق الرحة( 6134عبجالحسيج،ـبو جابخ)
  .143-651، 6،ج14،مجمة اإلرشاد الشفديجامعة.لجي شبلب ال

مؿياس عػامل ما وراء السعخفة لمسخاىقيغ (.6132عبج الخحسغ ،دمحم الديج )
 .القاىخة:دار الكتاب الحجيث.والخاشجيغ

استخاتيجيات التحكع في الفكخ و معتقجات ما وراء السعخفة  (.6134عبج الطاىخ ،عبجهللا دمحم )
جامعة ، مجمة كمية التخبية .عيشة مغ السخاىقيغ كسشبئات باإلكتئاب لجى

 .31-3(،6)11،أسيػط
استخاتيجيات تشطيع االنفعاؿ السعخؼية و معتقجات دمج الفكخ  (.6131) دمحم،عبجهللا  عبج الطاىخ

مجمة كمية  .و الكسالية كسشبئات باضصخاب التذػه الجدسي لجى عيشة مغ السخاىقيغ
 .43 -3(،4)13جامعة أسيػط،، التخبية

مجمة دراسات نفدية . (.التفكيخ ما وراء السعخفي وتفديخ الدمػؾ السخضي6133قساز ،فخيجة )
 .645-633، 2،وتخبػية
.القاىخة:مصبعة الشيزة استسارة السقابمة الذخرية)تاريخ الحالة((.3534مخيسخ، صبلح)
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