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ممخص البحث:
أف الغػـ النفسػ بػتت عػتلآ رئيسػ فػ حيػتة لعظػـ االشػاتص لكػف لشػكم الغػـ
النفس لف شأنيت أف تكوف أل اًر صعبت عندلت يزداد الغـ النفس ويصبح التعتلؿ صعبت

لف دوف اف تظير نتتئج واضح  .وليذا السبب لف الليػـ أف يكػوف االشػاتص قػتدريف
عمػ التعػرؼ عمػ أسػبتب الغػـ النفسػ وأف يعرفػوا كيفيػ التعتلػؿ لعػو  .اف للوضػوع
الغـ النفس اىلي بلت يتبعو لف تتثيرات ف صح الفرد الجسلي والنفسي
واستيدؼ البحث الحتل تعرؼ لت يتت :
 -1الغـ النفس لدى طمب الجتلع .
 -2الفروؽ ف الغـ النفس عم وفؽ الجنس )ذكور  -انتث(.
 -3الفروؽ ف الغـ النفس عم وفؽ التاصص )عمل  -انستن (.
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وتحػدد البحػث الحػتل بطمبػ جتلعػ بغػداد لػف الػذكور واالنػتث ولمتاصصػيف )عملػ
وانستن ( ،ولف الدراستت الصبتحي حص ار .
ولتحقيػؽ اىػداؼ البحػث قتلػت البتحثػ ببنػت لقيػتس الغػـ النفسػ واسػتاراج لؤشػرات
الصدؽ والثبتت وطبقتيت عم عين البحث الرئيس البتلغ عددىت ( )555طتلبػت وطتلبػ
لػف طمبػ جتلعػ بغػداد لمعػتـ الد ارسػ ( )2511-2515وبعػد اف حممػت البيتنػتت
بتستعلتؿ الوستئؿ االحصتئي  ،ظيرت النتتئج االتي :
 يوجد لدى عين البحث غـ نفس لنافض.
 ىنتؾ فرؽ ذو دالل احصتئي بيف الذكور واالنتث ف الغـ النفس ولصتلح
االنتث.
 ال فػرؽ ذو دالل ػ احصػتئي فػ الغ ػـ النفسػ عم ػ وف ػؽ التا ػصص (عملػ -
انستن ).
وبنت عم نتتئج البحث  ،قدلت البتحث عددا لف التوصيتت واللقترحتت.
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الفصل االول :االطار العام لمبحث
مشكمة البحث:

اف الغػـ النفسػ يعػد لشػكم اطيػرة يواجييػت بعػض النػتس  .واف ادراؾ وفيػـ ىػذا
اللفيوـ حوؿ الغـ النفس يستعد ف عالج ىذه اللشكم (Ridner ,2004,p:537).
اف التوافػؽ والصػراع لػ لشػكالت الحيػتة ىػ اكثػر لنيػت قتعػدة للػت ىػ اسػتثنت .اذ
يتأثر عدد لف النتس بتاللراض الحتدة واللستلرة لف قبيؿ الحوادث والكوارث لف نػوع
واحػد او اكثػر او اللشػكالت اللتعمقػ بتلجريلػ  ،واالدلػتف عمػ اللاػدرات والكحػوؿ،
والزواج  ،والطالؽ  ،اذ تشكؿ جليعيت لشكالت  .وفضال عػف ذلػؾ  ،قػدلت لشػكالت
البطتلػ والنػتس الػذيف يتكيفػوف لػ تحػديتت الوظيفػ  .وعػدد كبيػر لػف النػتس يجربػوف
االحػداث اللػؤثرة والتػ

غتلبػت لػت تػؤدي الػ

غػـ نفسػ

بصػورة نظتليػ

) (Morin & et al ,2006,p:63اف الضغوط بشكؿ عتـ والسيلت الضغوط النفسي ،
تعػد لػف االسػبتب الرئيسػ لالصػتب بتالضػطرابتت النفسػي وتعلػؿ أيضػتً عمػ إحػداث
آثػػتر نوعي ػ ف ػ الن ػواح اللعرفي ػ ( كزيػػتدة تشػػتت

االنتبػػته ونقصػػتف

التركيػػز

)او انفعتليػ ( كػتلقمؽ واالكتئػتب والغضػب )او جسػلي ( كترتفػتع ضػغط الػدـ وزيػتدة
االفػ ارزات الحتلضػي )او سػموكي ( كتنػتوؿ الكحػوؿ والتػدايف )ابػو لغمػ

،1987،

ص )37واستلرار الضغوط للدة طويم لف الزلف يؤدي ال آثتر بعيدة اللدى تنعكس
عم سو العالقتت االنستني  ،وىذا لت ايدتػو د ارسػ (درويػش )1993و(يوسػؼ)1996
واشترت الدراستت ال االثتر الت تحدثيت الضػغوط النفسػي فػ الصػح النفسػي كسػو
التوافػؽ  ،وضػعؼ التكتلػؿ النفسػ  ،والتػوتر الػدائـ ،والصػراعتت  ،وعػدـ االحسػتس
بتلسػ ػ ػ ػ ػػعتدة  ،والعجػ ػ ػ ػ ػػز عػ ػ ػ ػ ػػف تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ الػ ػ ػ ػ ػػذات ،واالصػ ػ ػ ػ ػػتب بتالضػ ػ ػ ػ ػػطرابتت النفسػ ػ ػ ػ ػػي
). ) Kamar & Ramamurti,1990,p:22
اف الظػروؼ أو األحػداث القػتىرة التػ تضػ الفػرد فػ حتلػ لػف عػدـ ال ارحػ نتيجػ
تيديػدىت أللنػو وسػاللتو واسػتق ارره تحػدث لجلوعػ لػف التغييػرات النفسػي والفسػيولوجي
والسموكي لمفرد  .وبسبب لت لر بو اللجتل العراق لف حتالت الحػرب والحصػتر ولػت
ولدتو لف ضغوط نفسيو عديدة وحتالت الدلتر الت اعقبت الحػرب ولػت نجػـ عنيػت لػف
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استئر ولت أحدثتو لف ااتالالت نستدؿ عمييت لف سموؾ افراد اللجتل ولف افكترىـ ،
وقم الوظتئؼ الحكولي وغير الحكولي وزيتدة حتالت العوز والحرلػتف وحػتالت فقػداف
اللعيؿ الت يعيشيت الػبعض االاػر لػف االشػاتص ويابػر الشػاص حػتالت غربػ عػف
الواقػ بسػبب تبػدؿ اد اركػو لمواقػ ولثػؿ ىػذه الابػرات يلكػف اف تحػدث لمنػتس العػتدييف
عنػدلت يواجيػوف ضػغوطت نفسػي شػديدة  ،او يحرلػوف لػف النػوـ  ،او يتنػتولوف أدويػ
ولاػدرات لعينػ لثػؿ الحشيشػ  ،فتبػدو ليػـ الحيػتة كلػت لػو كتنػت لسػرحت يتبػتدؿ عميػو
النتس تلثيؿ االدوار  .وف ظؿ جلي الظروؼ اآلنف الذكر الت لف الللكف أف تكوف
سببت ف حدوث الغـ النفس  .وتكلف لشكم البحث ف االجتبػ عػف التسػتؤؿ اللطػروح
فػ لػدى وجػود الغػـ النفسػ لػدى طمبػ الجتلعػ  ،اذ يحػتوؿ البحػث الحػتل تسػميط
الضو عم جتنب حيتت لعتش ضلف وجود الغـ النفس غير اللشػاص فػ لجتلػ
طمب الجتلع حسب عمـ البتحث ،وافتقتر اللكتب النفسي العربي ال ادوات قيتس ىذا
االضطراب.
اهمية البحث:
أف الحيتة أصبحت أكثػر عرضػ لمغػـ النفسػ  .فتالشػاتص يعلمػوف بكػد أكثػر لػف أي
وقت لض وحيتتيـ الشاصي بتتت أكثر تعقيدا كلت أف الترابط العتئم أصبح ضعيف
فػ أغمػب االحيػتف  .لػذلؾ نجػد أف الغػـ النفسػ بػتت عػتلآ رئيسػ فػ حيػتة لعظػـ
االشػاتص  ،فتلعديػد لػف النػتس بحتجػ إلػ

لسػتوى لعػيف لػف الغػـ النفسػ

ألدا

ليلتتيـ اليولي عم الوجو األلثؿ  .لكف لشكم الغـ النفس لف شأنيت أف تكػوف ألػ ار
صػعبت عنػدلت يػزداد الغػـ النفسػ

ويصػبح التعتلػؿ صػعبت لػف دوف اف تظيػر نتػتئج

واضح  .وليذا السبب لف الليـ أف يكوف االشاتص قتدريف عمػ التعػرؼ عمػ أسػبتب
الغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ النفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وأف يعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا كيفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التعتلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ لعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
) (Morgenthaler & et al ,2006 ,p: 410ويلكػف التعبيػر عػف الغػـ النفسػ
بطرائؽ عدة  ،وىذه تحدد بدرج كبيرة لف االؿ ابراتنت الستبق  ،الت تشير ال حتل
لرضي تحصؿ ف اجستدنت  ،او قد تحصؿ ف بيئتنت  ،او ف النتس االاريف  ،اذ اف
الصح ى حتل التوازف الت نتلت بيت ف سيتؽ الحيتة الت نعيشػيت .ويلثػؿ اللػرض
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االنحراؼ او الليؿ عف حتل التوازف الصحي  ،اذ يظير الغـ النفس اػالؿ االعػراض
او الابػرات العقميػ او الجسػدي  .وتسػتعلؿ المغػ لحتولػ لوصػؼ تمػؾ الابػرات ولكػف
فيلػت اذا كتنػت لػدينت اعػراض جسػدي او نفسػي لػف اللحتلػؿ تقبميػت عقميػت كتسػتل ارري
الجسػد والػدلتغ .وقػد ال يحػتوؿ اللعػتلج النفسػ تضػييؽ او تحديػد اعػراض اللضػطرب
لػف اػالؿ تشػايص لػت لػف اجػؿ اعطػت العػالج ولكػف يقبػؿ الوصػؼ اللتواجػد او
اللتػوافر لمغػـ النفسػ  .وعنػدلت نكػوف اصػحت نشػعر وكأننػت نلمػؾ السػيطرة فػ الػتحكـ
بتنفسنت وبذلؾ نشعر وكأننت نلمؾ السيطرة عم العتلـ لف حولنت  .وعندلت نكوف لرض
ناػتؼ لػف فقػداف تمػؾ السػيطرة وناشػ تيديػد وجودنػت  ،اذ يبػدو وكأنػو ليػدد يحػدث
لت  )Ashurst & Hall, 2001 ,p:9-10) .ويتبيف الغـ النفس لػدى اللػرأة بتشػكتؿ
عػدة ولػف اػالؿ االضػطرابتت النفسػي .عمػ

الػرغـ لػف أف تعليلػتت لعينػ تكػوف

صػحيح لػبعض أنػواع االسػتجتبتت بػتف تجربػ اللػرأة عنػدلت تكػوف لعرضػ ألزلػتت
لعينػ  ،قػد تتطػور لػدييت االعػراض الاتصػ وىػذه قػد تعتلػد عمػ شاصػيتيت ،وعمػ
تجترب حيتتيت اللبكرة والسيتؽ الحتل لحيتتيػت والعالقػتت التػ تػرتبط بيػت  ،فضػال عػف
ذلػؾ عمػ االىليػ الاتصػ لمضػغط النفسػ الػذي اجتتحيػت فػ وقػت لػت .واصػبحت
العديد لف النست عرض الزلتت رئيس عدة  ،اذ اف التتثير التراكلػ لتمػؾ االزلػتت ،
وتفتعميػت وعواقبيػت قػد اجتتحػت سػيول التوافػؽ الطبيعػ وحولتيػت الػ اعػراض نفسػي .
وتصػتب نسػت لػف ىػذا النػوع بيسػتيريت  ،وقػد تكػوف ذات شاصػي غيػر لتوازنػ او
لضػطرب ذىنيػت الف ابػراتيف لػـ تػدرؾ تلتلػت .واف عػددا لػف النسػت قػد عػتنيف بسػبب
فشػميف فػ فيػـ الطبيعػ الحقيقيػ لغليػف النفسػ  ،وذلػؾ بػتنيف اصػبحف يعتقػدف بػتنيف
لضطربتت جدا )(Breslau & et al,1996,p:39
يلكف وصؼ الغـ النفس ف حيتة الشاص كلحتول لالنسجتـ ل الصعوبتت الحتليػ
لوظفػت فيػو آليػتت دفتعيػ فػ لرحمػ الطفولػ السػتبق التػ قػد تبػدو غيػر لنتسػب لػو
اجتلتعيػت وغيػر لتبنػتة ايضػت بصػورة جيػدة لموضػ الحػتل

الػذي ىػو عميػو االف

) (Stephens & et al ,1995,p:64اف للوضوع الغـ النفس اىلي بلت يتبعو لػف
تػتثيرات فػ صػح الفػرد الجسػلي والنفسػي  ،ولػف ثػـ التػتثير فػ انجػتزه وادائػو لعلمػو
الذي يتطمب توافقت لف الفرد لعتلدا ف ذلؾ عم لػت يلمكػو لػف صػح جسػلي ونفسػي
5
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ونظػ ار لكػوف شػريح طمبػ الجتلعػ شػريح ليلػ لػف شػرائح اللجتلػ كػونيـ طميعػ
اللجتل ويتحلموف لسؤولي قيتدة اللجتل  ،وتحقيػؽ أفضػؿ االنجػتزات والنيػوض بواقػ
الشػبتب الجػتلع

النػو سػيحتؿ لواقػ قيتديػ فػ

قطتعػتت اللجتلػ وليػتديف العلػؿ

اللاتمفػ ويعلػؿ عمػ تطػوير اللجتلػ بتلطلوحػتت والرغبػتت التػ تاػدـ اللجتلػ  ،اذ
اف الطتلػب الجػتلع ىػو العنصػر الليػـ والفتعػؿ فػ الجتلعػ  ،ويشػكؿ لتدتيػت الاػتـ
يتفتعػؿ لػ لعطيتتيػت العمليػ وتوجيييػت التربػوي ليكػوف بقد ارتػو الطتقػ الاالقػ فػ
اللجتلػ واالداة اللسػتىل فػ تطػويره فػ جليػ نػواح الحيػتة االقتصػتدي والعمليػ
واالجتلتعيػ  ،اذ يلمػؾ التحػرؾ نحػو اللكتنػو االفضػؿ فػ لاتمػؼ اللجػتالت  .فطتلػب
الجتلعػ ىػو االسػتس فػ علميػ الػتعمـ الجػتلع  .فضػال عػف ذلػؾ تعػرض اللجتلػ
العراق لثالث حروب ولت زاؿ يلر بظروؼ استثنتئي  ،اذ اف الظواىر السمبي تليؿ ال
االنتشتر فػ أوقػتت االزلػتت النفسػي كلػت اف االلػراض الجسػلي تنتقػؿ بتلعػدوى اذا لػت
توافرت ليت الظروؼ اللنتسب  .والغـ النفس يلكف اف ينتشر ف ىذا الظرؼ الصػعب
الذي يعيشو العراقيوف االف  ،وىػذا لػف شػأنو اف يػؤدي الػ نتػتئج ولشػكالت كثيػرة وقػد
تكػوف اطيػرة عمػ صػعيد الفػرد واالسػرة واللجتلػ .لػف بينيػت االنطػوا عمػ الػذات ،
والشعور بتلغرب او الضيتع لػف اللجتلػ والتلػرد عمػ القػيـ والتقتليػد السػتئدة  ،وازديػتد
النزعػ العدائيػ  ،وظيػور بعػض السػموكيتت اللنحرفػ وكػؿ ذلػؾ لػو تػتثير فػ االبػداع
والبنػت الػذي يحققػو االفػراد االسػويت لملجتلػ  .و يعػد البحػث الحػتل اسػيتلت ولحتولػ
جػتدة عمػ صػعيد التنظيػر والتطبيػؽ فػ ايجػتد وبنػت لقيػتس لمغػـ النفسػ كػوف ىػذا
اللتغير لـ يدرس عم حد عمػـ البتحثػ ال فػ العػراؽ وال فػ الػوطف العربػ  .والبحػث
الحػتل ييػ

اداة قيػتس الغػـ النفسػ وىػذه لسػتىل عمليػ قػد تغنػ وتفيػد البػتحثيف

والليتليف بدراس ىذا النوع لف اللتغير.
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اهداف البحث:
استيدؼ البحث الحتل تعرؼ لت يتت :
 -1الغـ النفس لدى طمب الجتلع .

 -2الفروؽ ف الغـ النفس عم وفؽ النوع (ذكور -انتث) .
 -3الفروؽ ف الغـ النفس عم وفؽ التاصص (عمل  -انستن ) .
حدود البحث:

تحػدد البحػث الحػتل

بطمبػ جتلعػ بغػداد لػف الػذكور واالنػتث  .ولمتاصصػيف

(عمل وانستف ) ولف الدراستت الصبتحي حص ار .
تحديد المصطمحات :الغم النفسي (Psychological Distress ) :عرؼ الغـ
النفس بتعريفتت عديدة لنيت تعريؼ - :

 -1الػيس"  Ellis (1962) -:شػعور بعػدـ االرتيػتح النػتجـ عػف افكػتر العقالنيػ
يحلميت الشاص او لعتقدات غير صحيح "(صتلح،2555،ص.)489
 -2ريس "  Ress (2001) -:سموؾ لكتسب بصورة غيػر صػحيح لالحػظ فػ
العالقػتت  ،يتسػبب لػف العالقػتت غيػر اللرضػي فػ اللتضػ او الحتضػر "
)(Copeland & et al ,2001,p:62
 -3رادنير "  Ridner (2004) -:الظروؼ أو األحداث القتىرة التػ تضػ الفػرد
فػ

حتلػ لػف عػدـ ال ارحػ نتيجػ تيديػدىت أللنػو وسػاللتو واسػتق ارره وتحػدث

لجلوعػ لػف التغييػرات النفسػي والفسػيولوجي والسػموكي تيػدؼ إلػ لسػتعدتو
عم إعتدة التكيؼ لف جديد" (Ridner,2004,p:536).
وتبنت البتحث تعريؼ ( اليس ) لمغـ النفس تعريفت نظريت كونيت اعتلدت النظري ذاتيػت
فػ بنػت لقيػتس الغػـ النفسػ  .الػت التعريػؼ االج ارئػ

فيػو  - :الدرجػ الكميػ التػ

يحصؿ عمييت اللجيػب اػالؿ إجتبتػو عػف فقػرات لقيػتس الغػـ النفسػ اللعػد فػ البحػث
الحتل .
7
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الفصل الثاني :اطار نظري الغم النفسي Psychological Distress:
اف الغػـ النفسػ نػتد ار لػت يحػدد أو يعػرؼ عمػ أنػو لفيػوـ لسػتقؿ ،وعػتدة لػت يحػدد
ضلف سيتؽ االجيػتد وعػدـ ال ارحػ  ،وىػذا لػت يسػبب اربتكػت لمللرضػتت او لػف يحػتولوف
رعتيػ

 ،ويعػػود ىػػذا التحميػػؿ لملفيػػوـ الػ

النػػتس اللعرضػػيف لمغػػـ النفسػ

لعيػتروالكر ) (Walkerوافتنػت ) (Avantعػتـ  1995الػذي يقػوـ بتحديػد الصػفتت او
الاصتئص والتداعيتت النتتج عف الغـ النفس واللستند ال االدبيتت  ،فضال عف اف
اللؤشػرات التجريبيػ تػـ تحديػدىت وتشػكمت حػتالت لعروفػ لػدييت  .واشػتر بػتور
)  ) Powerالػ اف االشػاتص اللصػتبيف بػتلغـ النفسػ افػتدوا بوجػود آالـ حػتدة فػ
الظير او بعض االنواع لف الحػتالت التػ لربلػت تشػير الػ حػتلتيـ العتطفيػ .كلػت واف
بعض البتحثيف أشتروا ال أىلي العنتي االولي لف االطبت للستعدة اللضطرب عم
التغمب عم ىذه اللشكالت وى لف االلور الرئيس )(Ridner ,2004, p:536
أسباب وتأثيرات الغم النفسي
عمػ الػرغـ لػف أف الحػتدث الرضػ الاػترج عتلػؿ لسػبب ولركػزي فػ حػدوث الغػـ
النفس بعد الرض او الصدل  ،فإف العوالؿ اللوجودة لف قبؿ ذلػؾ تكػوف ذات أىليػ
كبيػرة والسػيلت بعػد رض شػدتو قميمػ .وىػذا األلػر يصػح أيضػتً عمػ اضػطرابتت نفسػي
أارى كتلفصتـ واالكتئػتب ،اذ قػد تييػ عوالػؿ لسػتعدة لمشػاص وليسػت لتضػلن فػ
اللعػتيير التشايصػي لتطػوير االضػطراب لػف دوف أف تػؤثر عمػ لظيػره الشاصػ
(Rinder,2004,p:539) .
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اعراض الغم النفسي:
تشلؿ اعراض الغـ النفس لت يأت -:

 -1أالعراض النفسية  ،Psychological Symptomsمثل-:
 التقمبتت اللزاجي Mood Disorders . إالكتئتبDepressive . القمؽAnxiety . صعوب النوـSleep Defficulty . -أالدا الذىن

الضعيؼ  Mental Defectوصعوب التركيز Difficulties in

 Concentrateوسرع النسيتفForgetting.
 لشكالت ف العالق ل اآلاريف Problems in Relationship with others -2أالعراض البدنية  ، Somatic Symptomsمثل-:
 حلوض اللعدةSourness . -التغيػر فػ

عػتدة التغػوط  ،لػ

حصػوؿ نوبػتت لػف اإلسػيتؿ Diarrhea

واإللستؾContipalion .
 لشكالت ف التنفسProblems in Breathing . الربوAsthma . الافقتفPalpition . -والصداع النصف ( Ashurst & Hall, 2001 ,p: 17) . Megrim
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المنظور النفسي التحميمي Psychoanalytic Perspectiveلدى فرويد :
عد فرويد علمي الوالدة ولت يصتحبيت لف احستس الوليد بتالاتنتؽ  ،بتنيت تجرب القمؽ
االولػ فػ حيػتة االنسػتف  ،وينظػر لػنيج التحميػؿ النفسػ الػ الصػراعتت الالشػعوري
التػ تضػرب بجػذورىت فػ لرحمػ الطفولػ فػ انيػت السػبب فػ االضػطرابتت النفسػي
علولػت  ،واعتلػد اللنظػروف النفسػيوف الػدينتليوف ىػذه الفكػرة  ،فمقػد حػتوؿ ىػورووت
) (Horowitl,1980تفسػير ىػذا االضػطراب بنظريػ نفسػي دينتليػ االصػتيت اف
الحػتدث الصػدل يلكػف اف يجعػؿ الفػرد يشػعر بتنػو لرتبػؾ تلتلػت  ،ويسػبب لػو الفػزع
واالنيتؾ .والف ردود الفعؿ ىذه تكوف لؤلل فتف الفرد يمجػأ الػ كبػت االفكػتر الاتصػ
بتلحػتدث الصػدل او قلعيػت علػدا  .غيػر اف حتلػ آليػ االنكػتر ىػذه ال تحػؿ اللشػكم
الف الفرد يكوف غير قتدر عم اف يجعؿ اللعمولتت الاتص بتلحتدث الصدل تندلج
لػ

لعمولتتػػو االاػػرى  .وتشػػكؿ بتلنسػػب

لػػو جػػز ا لػػف االحسػػتس بذاتػػو

( صتلح  ،1985 ،ص) 43
المنظور المعرفيCognative Perspective :
اف اللتغيرات اللعرفي ى العتلؿ الحتسـ ف الظواىر النفسي بلعن اف الطريق الت
يفكػر بيػت النػتس فيلػت ياػص انفسػيـ ىػ

التػ تػؤدي الػ حػدوث التغيػرات االاػرى

(صػتلح  ، 2552 ،ص )351وينظػر بيتجيػو  Piagetالػ االنسػتف بوصػفو جػز ا لػف
بيئتػو  ،فيػو يػؤثر فييػت ويتػتثر بيػت  ،وعلميػ تفتعمػو لػ البيئػ تعتلػد عمػ اللاططػتت
) (Schemaالتػ تكونيػت بنػ لوروثػ  ،وتعلػؿ ىػذه اللاططػتت اللعرفيػ عمػ انيػت
اطػتر تػأويم

واد اركػتت توجيييػ لتجػترب االتصػتؿ  ،ونتيجػ السػتجتبتت انفعتليػ

 )Goldman,2005,p:432).ويػرى ) كيمػ  ( Kellyفػ نظريػ البنػ اف االنسػتف
يوجد الطرائؽ الت يرى بيت العتلـ الذي يعيش فيو  ،وليس العتلـ ىو الذي يوجدىت لو ،
واف العلميتت النفسي لمشاص تلر بتلسبؿ الت يتوق بيػت حػدوث االحػداث  ،ويوضػح
كيمػ

) ( Kellyاف لواجيػ الواقػ يعتلػد عمػ

الابػرة اللعرفيػ  .واشػترت د ارسػتتف

لتعمقتػتف بلوضػوع اللحػددات اللعرفيػ اللعقػدة الػ اف التعقيػد اللعرفػ لملفحوصػيف
لػرتبط بنػػوع الامفيػ

الثقتفيػ

او الحضػػتري
11
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) (James,2003,P:543ويرى ليمر) (Miller.1995اف الفرد يدرؾ الحدث الصتدـ
عمػ انػو لعمولػ جديػدة وغريبػ عػف لاططػو االد اركػ  .لػذلؾ فيػو اليعػرؼ كيػؼ
يتعتلؿ لعيت ،فتشكؿ لو تيديػدا يػنجـ عنػو اضػطراب فػ السػموؾ  .وىػذه الفكػرة القتئلػ
عم نظري لعتلج اللعمولتت
) (Information processing Theoryوترج ف الواق ال كيم ) (Kellyالذي
قػدـ تفسػيرات لاتمفػ عػف التفسػيرات اللألوفػ فػ
والتيديػد  .اذ عػرؼ كيمػ
يواجييػت عمػ

) (Kellyالقمػؽ النفسػ

حينيػت باصػوص القمػؽ والاػوؼ
بتنػو ادراؾ الفػرد لالحػداث التػ

انيػت تقػ اػترج لػدى لال لتيػت لنظػتـ البنػ

لديػو )صػتلح ،1998،

ص (195بلعن اف االنستف يصبح قمقت حيف ال تكوف لديو بن او حػيف يفقػد سػيطرتو
عم االحداث  ،ف حيف يشعر بتلاوؼ عندلت تظير بني جديدة عم وشؾ اف تػداؿ
نظتلو البنتئ  .الت التيديد فيشعر بو عندلت يدرؾ بتف ىنتلؾ تغييػ ار شػتلال عمػ وشػؾ
الوقػوع فػ نظػتـ البنػ لديػو ( صػتلح  ،2552 ،ص (511وطبقػت لالنلػوذج اللعرفػ
لبترلو ودايراند ) (Barlow & Durand1999فتف اللعرف اللحتيدة بصورة سمبي ى
العلميػ الجوىريػ فػ الغػـ النفسػ وتتضػح ىػذه العلميػ عنػدلت يكػوف لػدى االشػاتص
الذيف يعتنوف غلت نفسيت وتكوف وجي
ينظػروف الػ

نظرىـ سمبي لذواتيـ  ،ولبيئتيـ ولستقبميـ وانيـ

أنفسػيـ بػأنيـ ال قيلػ ليػـ او غيػر لضػبوطيف  ،او غيػر لحبػوبيف

ويشػعروف بػنقص  .وطبقػت الصػحتب النظريػ اللعرفيػ  ،فػتف جيػد النػتس االضػتف
والسػموؾ غيػر الفعػتؿ  ،ىػو نتيجػ لمط ارئػؽ غيػر الصػحيح او اللفرطػ لتفسػير ابػرات
الحيتة  .اف جوىر ىذا االنلوذج ىو اف الصعوبتت االنفعتلي تبدأ عندلت تكوف الطريق
الت نػرى بيػت االحػداث تصػبح أسػوأ بوجػود االدلػ  ،اذ يليػؿ ىػذا الػنلط لرؤيػ االشػيت
ال كونو ذا تتثير عم اللشتعر والسموؾ .وف ضو ذلؾ يلكف القوؿ بتف االشاتص
الػذيف يشػعروف بػتلغـ النفسػ يلتمكػوف بنػ لعرفيػ تاتمػؼ عػف البنػ اللعرفيػ لمنػتس
االاريف  ،فيـ قد يلتمكوف لاططتت عػف الضػغوط والاسػترة والفشػؿ والتػ قػد تكونػت
لدييـ لف الطفولػ وأثػرت فػ حيػتتيـ  ،وجعمػتيـ ينظػروف الػ االحػداث بشػكؿ سػمب ،
وتضايـ االحداث اللؤلل وينجـ عف ذلؾ ارتفػتع لشػتعر القمػؽ والاػوؼ وىػذه تتفتعػؿ
فيلت بينيت  ،وتفض بتلنتيج ال ظيور اعراض الغـ النفس  ،ليذا فتف طريق العالج
11
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اللعرفػ تقػوـ عمػ اعػتدة البنػت اللعرفػ لمفػرد وتلكينػو لػف تقػديـ تفسػيرات لالحػداث
لشػتبي لتمػؾ التػ

يقػدليت االاػروف فػ

بيئتػو  (Rinder,2004,p:540).ويػرى

)اليس(  Ellisاف سبب عدـ ارتيتح االنستف وشػعوره بػتلغـ النفسػ ال يعػود الػ الواقػ
 ،Realityانلػت الػ

فكػرة ( (Ideaيحلميػت الشػاص  .وفػ

( الػيس  ) Ellisكتتبػت بعنػواف ( العقػؿ واالنفعػتؿ فػ

عػتـ ) (1962كتػب

عمػـ الػنفس Reason and

 )Emotion in psychologyاشػتر فيػو الػ اف االسػبتب االستسػي ألسػ االنسػتف
وشػعوره بػتلغـ النفسػ ليسػت فػ دوافعػو الالشػعوري  ،بػؿ فػ افكػتره الالعقالنيػ او
لعتقداتو غير الصحيح  .ووض اليس)  ( Ellisقتئل بتللعتقػدات غيػر العقالنيػ لػف
بينيت:
 الضرورة اللتس جدا لدى الشاص الراشد ألف يكوف لحبوبت لف االاريف ،ولكؿش

يفعمو.

 ىنتلؾ افعتؿ لعين لزعج ولؤذي  ،وانو يجب لعتقب لرتكبييت بقسوة. انو أللر اليطتؽ اف تسير االشيت بتلطريق الت ال يحبيت االنستف. اف لأستة االنستف سببيت اشاتص واحداث لفروض عميو. اسيؿ لالنستف تجنب لشكالت الحيتة وال يواجييت. يجب اف يلتمؾ االنستف سيطرة تتل عم االشيت (صتلح  ، 2555 ،ص)489وتبنت البتحث ىذه النظري كونيت اكثر النظريتت شلولي ف تفسير الغـ النفس .
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انمــوذج الشخصــية الداخميــة  Interior Personality Modelلـــ(كارســون
واخرين(Carson &etal,1996 :
يستىـ ىذا االنلوذج ف تقسيـ الصعوبتت النفسي النلتط التفتعؿ غير الفعتل  ،اذ يؤكد
كترسػوف وااػروف ) (Carson &etal,1996بتننػت أشػاتص اجتلػتعيوف  ،وادا نػت ىػو
نتيج العالق ل االاريف .واف الغـ النفس يشػاص عنػد تفحػص االنلػتط اللضػطرب
اللاتمفػ لمشػاص فيلػت ياػص العالقػتت الشاصػي الدااميػ  .وطبقػت ليػذا اللفيػوـ،
يافػض الغػـ النفسػ

اػالؿ عػالج الشاصػي الدااميػ الػذي يركػز عمػ

تافيػؼ

اللشػكالت اللوجػودة ضػلف العالقػتت الشاصػي وفػ لسػتعدة النػتس لتحقيػؽ عالقػتت
لرضػػي

اكثػػر عنػػد تعمػػـ الليػػترات الشاصػػي

الدااميػ

الجديػػدة بػػيف االفػراد

) (Copeland&etal,2001,p:62اف التفسير النفس ىو لجلوعػ اعػراض لطموبػ
لػف اجػؿ ادراؾ لعنػ عتللنػت والوجػود اليػول  ،عمػ الػرغـ لػف انػو لػف دوف لجلوعػ
القوانيف أو االرشتدات ال يلكػف الػتحكـ فػ ابرتنػت  ،اذ اف النظريػتت النفسػي يلكػف اف
تكػوف واسػع ونظتليػ لثػؿ االنلػوذج الصػح والنظريػتت النفسػي الدينتليػ  .وفيػـ الغػـ
النفس اصبح لوض جدؿ لسػنوات عديػدة  .والجػدؿ الػرئيس اصػبح حػوؿ لعنػ لفيػوـ
الغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ النفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت اللقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
) (Abromson &et.al.2005.p : 30ويلكػف أف يجػري عػتدة اسػتيعتب أو ىضػـ
الابػرات الصػدلي لػف دوف أف تتطػور اسػتجتب لرضػي  .إذا لػـ يػنجح ذلػؾ يلكػف أف
يتطور الغـ النفس بعد الرض ل اوؼ لرض  ،اذ يتصؼ بعنتصر استجتب لفرط
لثػؿ التجنػب  ،والفتعميػ الفيزيولوجيػ ولقتولػ التعػديؿ  .وتركػز النظريػتت التػ تفسػر
الغػـ النفسػ  ،عمػ اللعتقػدات اللوجػودة سػتبقت لػدى الفػرد  ،ونلػتذج تفسػير العػتلـ ،
وصػعوب ىضػـ اللعمولػتت التػ

تقػدليت الابػرة الرضػي ليػت  .وليػز ابرولسػوف

) (Abromsonبػيف الػذكريتت التػ تسػتعتد لفظيػتً بسػيول فتثيػر االنفعػتالت اللرتبطػ

بتلرض ،والذكريتت الت يتعذر الوصوؿ إلييػت بشػكؿ لقصػود فتثيػر أع ارضػتً كػتألحالـ .

واشتر ابرولسوف ) ( Abromsonال أف االضطراب يتطور لدى الفرد عندلت تستحث
الػذاكرة الرضػي وتولػد إحستسػتً بتلتيديػد الػراىف اللعػزز بتقييلػتت لفرطػ السػمبي علػت

حدث لو(Abromson ,et.al.2005.p: 39).
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الفصل الثالث :اجراءات البحث

يتضػلف ىػذا الفصػؿ االجػ ار ات اللتبعػ فػ البحػث الحػتل لتحقيػؽ اىدافػو وفيلػت يػأت
عرض ليذه االج ار ات:
اوال  :مجتمع البحث:
تػألؼ لجتلػ البحػث الحػتل

لػف طمبػ كميػتت جتلعػ بغػداد لمعػتـ الد ارسػ

( )2511-2515لمد ارسػتت الصػبتحي البتلغػ ( )24كميػ فػ االاتصتصػتت العمليػ
واالنستني ( )12كمي ف االاتصتصتت العملي ولثميػت لالاتصتصػتت االنسػتني  ،اذ
بمػغ لجلػوع الطمبػ ( )43527طتلبػت وطتلبػ جتلعيػ لػوزعيف بواقػ ( )18546لػف
الػذكور  ،و ( )24481لػف االنػتث  ،وبواقػ ( )18594لطمبػ لمتاصػص العملػ
و( )24933لطمب لمتاصص االنستن .
ثانيا :عـينة البحث:
تػـ ااتيػتر عينػ البحػث الحػتل لػف اللجتلػ األصػم لمبحػث (طمبػ جتلعػ بغػداد)
وبمغت العين ( )555طتلبت وطتلبػ وااتيػرت ىػذه العينػ لػف لجتلػ البحػث بتالسػموب
الطبق العشوائ ولف كػال الجنسػيف بواقػ ( )258ذكػ ار و( )242انثػ  ،وقسػلت عينػ
البحث الحتل ال ااتصتصيف عمل وانستن  ،ثـ ااتيرت كميتتف لف كؿ ااتصتص
 ،اذ ااتيرت ثالث اقستـ لف كمي االداب وى ( عمـ النفس واالجتلتع والمغ العربي )
وقسلتف لف كمي التربي ابف رشد ( العموـ النفسي والتربوي والجغرافي )  ،وثالث اقستـ
لػف كميػ التربيػ ابػف الييػثـ وىػ ( الفيزيػت والكيليػت واالحيػت )  ،وكميػ الصػيدل لػف
اللراحؿ الدراسي االرب لػف كػؿ قسػـ بواقػ ( )55طتلػب وطتلبػ لػف كػؿ قسػـ و()155
طتلػب وطتلبػ لػف كميػ الصػيدل  ،وبعػد ذلػؾ ااتيػرت العينػ عشػوائيت لػف الطمبػ  ،اذ
بمغ عددىت ( )555طتلبػت وطتلبػ لػف الػذيف شػلميـ تطبيػؽ لقػتييس البحػث الحػتل كلػت
ىو لوضح ف الجدوؿ (.)1
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 تـ الحصوؿ عم اللعمولتت اللتعمق بلجتل البحث لف ( قسـ التاطيط ،
لديري الدراستت والتاطيط واللتتبع  ،رئتس جتلع بغداد ).
الجدول ()1
توزيع عينة البحث الرئيسة بحسب الجنس والتخصص والمرحمة الدراسية
الجنس
ذكور
انتث

التاصص

اللجلوع

اللرحم الدراسي
االول

الثتني

الثتلث

الرابع

عمل

34

29

34

35

127

انستن

35

31

35

35

131

عمل

35

31

35

32

123

انستن

29

31

35

29

119
555

الل ػج ػلػػوع

ثالثا  :اداة البحث :
تحقيقػت الىػداؼ البحػث الحػتل

(ونظػ اًر الػ عػدـ الحصػوؿ عمػ

د ارسػتت سػتبق

تنتولػت لتغيػر البحػث الحػتل ولتعػذر الحصػوؿ عمػ لقيػتس يقػيس لتغيػر البحػث)،
قتلػت البتحثػ ببنػت لقيػتس الغػـ النفسػ  .وفيلػت يػأت اسػتعراض لالجػ ار ات التػ تػـ
القيتـ بيت ف بنت اللقيتس اللذكور آنفت-:
خطـوات بنـاء مقيـاس الغـم النفسـي - :اشػتر كػؿ لػف " "Allen & Yenالػ اف بنػت
اللقيػػتس يلػػر باطػوات استسػػي

أىليػػت :صػػيتغ

فقػرات اللقيػػتس.اجػ ار

تحميػػؿ

الفقرات.استاراج صدؽ وثبتت اللقيػتس ) (Allen & Yen, 1993, P. 118واتبعػت
البتحثو الاطوات اعاله ف علمي البنت عم النحو االت :
صياغة فقرات المقياس  -:بعػد تحديػد التعريػؼ النظػري اػالؿ النظريػ اللتبنػتة لقيػتس
الغػـ النفسػ تػـ صػيتغ الفقػرات التػ بمػغ عػددىت ( )26فقػرة فػ صػيغتيت االوليػ  ،اذ
كتنت كميت بتتجته قيتس الغـ النفس  ،كلت لوضح ف اللمحؽ (. )1
15
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صالحية الفقرات :لغرض التعرؼ عم لدى صالحي فقرات لقيتس الغـ النفس  ،فقد
عرضت الفقرات بعد صيتغتيت االولي عم لجلوعػ لػف الابػ ار واللاتصػيف فػ عمػـ
النفس ل البدائؿ الت اعتلدتيت البتحث ف بنػت اللقيػتس وذلػؾ الصػدار حكليػـ عمػ
صالحي وسالل صيتغ الفقرات ولدى لالئلتيت وبمغ عدد الاب ار ( ،)12وف ضػو
آ ار الاب ار ابق عم الفقرة الت تحصؿ عم نسػب اتفػتؽ ( )%85فػتكثر وبنػت عمػ
ذلػؾ اسػتبعدت فقػرة واحػدة وىػ الفقػرة ( )23واصػبح عػدد الفقػرات ( )25فقػرة ،فيلػت تػـ
تعديؿ عدد لف الفقرات وى الفقرات ()1،3،8،12،13
• تصـحي المقيـاس  :يقصػد بػو وضػ درجػ السػتجتب اللفحػوص عػف كػؿ فقػرة لػف
فقػرات اللقيػتس ثػـ تجلػ الػدرجتت لكػؿ الفقػرات  ،اذ يصػبح لكػؿ لفحػوص درجػ كميػ
واحػدة عمػ لقيػتس الغػـ النفسػ  ،وصػيغت فقػرات اللقيػتس بتتجػته الغػـ النفسػ  ،الػت
بدائؿ االستجتب نحو لضلوف الفقرات فتضلنت الس بدائؿ ى ( :تنطبؽ عم دائلت
 ،وتنطبػؽ عمػ غتلبػت  ،وتنطبػؽ عمػ احيتنػت  ،وتنطبػؽ عمػ نػتد ار  ،وال تنطبػؽ عمػ
ابدا)  ،واعطيت االوزاف ( )1،2،3،4،5لبدائؿ الفقرات عم التوال .
التطبيق االولي لمقياس الغم النفسي  :قتلت البتحث بتلتطبيؽ عم عينػ اسػتطالعي
لغػرض التعػرؼ عمػ
واللعنػ

لػدى وضػوح فقػرات وتعميلػتت اللقيػتس لػف حيػث الصػيتغ

ولػدى فيػـ البػدائؿ وكيفيػ االجتبػ والوقػت الػذي يسػتغرقو اللسػتجيب فػ

اسػتجتبتو لفقػرات اللقيػتس ،لػذلؾ طبػؽ اللقيػتس عمػ عينػ عشػوائي لػف طمبػ جتلعػ
بغػداد  ،تألفػت لػف ( )25طتلػب وطتلبػ  .وتػـ توضػيح طريقػ االجتبػ وكيفيػ ااتيػتر
البػديؿ اللنتسػب لملفحوصػيف وطمبػت البتحثػ لػنيـ االستفسػتر عػف أي غلػوض
يواجيونو.واسفرت نتتئج التطبيؽ االول اف الفقرات والتعميلتت كتنت واضػح لمطمبػ ،
الت لتوسط الوقت اللستغرؽ لالجتب فبمغ ( )27دقيق .
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تحميل الفقرات  :اف اليدؼ لف ىذا االج ار ىو لعرف القػوة التلييزيػ لمفقػرات ،ويقصػد
بػتلقوة التلييزيػ لػدى قػدرة الفقػرة عمػ التلييػز بػيف االفػراد لػف ذوي اللسػتويتت العميػت،
واالفػراد لػف ذوي اللسػتويتت الػدنيت بتلنسػب لمسػل التػ

تقيسػيت الفقػرة P. 450).

 (Shaw, 1967,اذ قتلت البتحثو بتصحيح ( )555استلترة لغػرض تحميػؿ الفقػرات ،
ولػـ تسػتبعد أي اسػتلترة لعػدـ صػالحيتيت لمتحميػؿ  .وتػـ اسػتاراج التلييػز لػف اػالؿ
اللؤشرات االتي :
• اسـموب المجمـوعتين المتطـرفتين  :ييػدؼ ىػذا االجػ ار الػ

تحديػد لجلػوعتيف

لتطػرفتيف  ،اذ تلثػؿ نسػب ال ػ( )%27العميػت ونسػب ال ػ( )%27الػدنيت لجلػوعتيف بػتكبر
حجػـ واقصػ

تبػتيف للكػف ويقػرب توزيعيػت لػف التوزيػ الطبيعػ

)1972, P.268

 (Stanley& Hopkins,ورتبػت االسػتلترات ترتيبػت تنتزليػت لػف اعمػ درجػ الػ اوطػأ
درجػ ثػـ فػرزت اللجلػوعتيف اللتطػرفتيف وبنسػب ال ػ ( )%27لملجلوعػ العميػت ونسػب
ال ػ( )%27لملجلوعػ الػدنيت (بواقػ  135اسػتلترة لكػؿ لجلوعػ )  ،اذ بمػغ لجلػوع
االسػتلترات التػ

اضػعت لمتحميػؿ ( ، )275وبتسػتعلتؿ االاتبػتر التػتئ

لعينتػيف

لسػتقمتيف تلػت اللوازنػ بػيف اللجلػوعتيف اللتطػرفتيف ولكػؿ فقػرة لػف فقػرات اللقيػتس ،
وتـ التوصؿ ال النتتئج اللبين ف الجدوؿ (.)2
الجدول ()2
تحميل الفقرات باسموب المجموعتين المتطرفتيتن لمقياس الغم النفسي
تسمسؿ

اللجلوع الدنيت

اللجلوع العميت

القيل التتئي

الفقرات

لتوسط

انحراؼ

لتوسط

انحراؼ

اللحسوب

1

414815

519535

315333

114751

61288

2

415375

112837

219111

114428

61774

3

118375

113175

112667

518122

41283

4

415667

111925

119537

519294

161627

5

317457

114534

215574

112489

151725

6

312296

111586

219852

113157

*11625
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7

318555

111755

11837

519321

151243

8

318815

112225

118963

115458

141341

9

314222

114582

114963

518592

131418

15

318555

111447

116889

517772

171728

11

312519

112138

119185

519565

151226

12

219333

113945

112889

516449

121445

13

316148

112875

117926

519312

131328

14

315593

112555

114296

517283

131585

15

314889

111121

215148

517435

121856

16

318741

112838

215889

111999

111854

17

315926

112655

119852

112531

151696

18

316815

111553

118444

518364

151558

19

218963

113559

112741

515786

121826

25

212574

113555

113537

517558

61963

21

313754

112972

114296

517485

151556

22

313754

113862

115185

518273

131329

23

414889

519659

313635

114645

71475

24

311926

112489

311556

* 51232 113761

25

318815

112536

117926

161159

518986

يتبػيف لػف الجػدوؿ ( )2اف القيلػ التتئيػ اللحسػوب لمفقػرات جليعيػت كتنػت اكبػر لػف
القيلػ التتئيػ الجدوليػ البتلغػ ( )1196عنػد لسػتوى داللػ ( )5155وبدرجػ حريػ
( ، )268لػذلؾ عػدت جليػ الفقػرات لليػزة  .لػت عػدا الفقػرتيف ( )6124الف قيلتيػت
التتئي اللحسوب كتنػت اصػغر لػف القيلػ الجدوليػ البتلغػ ( )1196عنػد لسػتوى داللػ
( )5155وبدرج حري (.)268
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ب -عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس  :يتـ استاراج العالق االرتبتطي بيف درج
كؿ فقرة لف فقرات اللقيتس والدرج الكمي  ،وتحذؼ الفقرة عندلت يكوف لعتلؿ ارتبتطيت
بتلدرج الكمي واطئت (الزوبع وآاروف ،1981 ،ص (43وتػـ اسػتعلتؿ لعتلػؿ ارتبػتط
بيرسػوف السػتاراج العالقػ االرتبتطيػ بػيف درجػ كػؿ فقػرة لػف فقػرات اللقيػتس والدرجػ
الكميػ لالسػتلترات نفسػيت التػ

اضػعت لمتحميػؿ فػ

ضػو اسػموب اللجلػوعتيف

اللتطرفتيف ،وتـ التوصؿ ال النتتئج اللبين ف الجدوؿ (. )3
الجدول ()3
تحميل الفقرات باسموب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الغم النفسي
تسمسؿ الفقرات قيل لعتلؿ االرتبتط تسمسؿ الفقرات

قيل لعتلؿ االرتبتط

1

51313

14

51554

2

51323

15

51557

3

51228

16

51495

4

51599

17

51456

5

51474

18

51585

6

51588

19

51587

7

51558

25

51452

8

51561

21

51624

9

51526

22

51525

15

51635

23

51455

11

51477

24

*51522

12

51557

25

51635

13

51555

وكتنت لعتلالت االرتبتط جليعيت دال احصتئيت الف قيل لعتلالت االرتبتط اللحسوب
ولكػؿ الفقػرات كتنػت اكبػرلف القيلػ الجدوليػ البتلغػ (* )51588عنػد لسػتوى داللػ
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( )5155وبدرجػ حريػ ( )498لػت عػدا الفقػرة ( )24الف قيلػ لعتلػؿ ارتبتطيػت كتنػت
اصغر لف القيل الجدولي ( )51588عند لستوى داللػ ( )5155بدرجػ حريػ ()498
 ،ولف االؿ الجدوؿ ( )3فتف اصغر لعتلؿ ارتبػتط ( )51522بمغػت القيلػ التتئيػ لػو
( )51491وىػ

اصػغر لػف القيلػ الجدوليػ ( )1196عنػد لسػتوى داللػ ()5155

وبدرجػ حريػ ( )498فػتلفقرة ( )24غيػر دالػ  ،وثػتن

اصػغر قيلػ لعتلػؿ ارتبػتط

( )51228بمغػت القيلػ التتئيػ لػو ( )51225وىػ اكبػر لػف القيلػ الجدوليػ ()1196
عنػد لسػتوى داللػ ( )5155وبدرجػ حريػ ( )498لػذلؾ عػدت بػتق

الفقػرات لليػزة

.ولغػرض ااتيػتر الفقػرات بشػكميت النيػتئ  ،فقػد قبمػت الفقػرة التػ كتنػت صػتلح عمػ
وفػؽ كػال االسػموبيف  ،وعميػو تػـ حػذؼ الفقػرتيف ( . )24،6واصػبح اللقيػتس بصػيغتو
النيتئي لؤلفت لف ( )23فقرة .كلت لوضح ف اللمحؽ (.)2
 -3مؤشرات الصـدق والثبـات  :يتعػيف تػوافر الصػدؽ والثبػتت فػ اللقيػتس لكػ يكػوف
صتلحت لالستعلتؿ ،ولفيوـ الصدؽ أشلؿ لف لفيوـ الثبتت بلعن اننػت نسػتطي القػوؿ

بتف كؿ ااتبترصتدؽ ىو بتلضرورة ثتبت  ،ولكف ليس كػؿ ااتبػتر ثتبػت ىػو بتلضػرورة
صتدؽ .والصدؽ والثبتت لف الجوانب االكثر أىلي بتلنسب لملقيػتس (Rust, 1989,
)P. 69
 -1الصــدق  :يقصػػد بتلصػػدؽ اف االاتبػػتر يقػػيس لػػت اعػػد لقيتسػػو
) (Shaugness,& Eugene, 1985, P.15وجوىر لفيوـ ايبؿ لمصدؽ (Ebel,
) 1961ىو " تشب االاتبتر بتللعن " (فرج ،1985 ،ص. )313
الصدق الظاهري  :وتتحقؽ ىذا النوع لف الصدؽ (الصدؽ الظتىري) لف االؿ عرض
فقرات اللقيتس عم لجلوع لف الاب ار لمحكـ عم صالحيتيت ف قيتس الاتصي
اللراد قيتسيت (Ebel, 1972, P. 555).وقتلت البتحث بعرض اللقيتس عم
لجلوع لف الاب ار واللاتصيف ف

عمـ النفس لبيتف آرائيـ بشأف صالحي فقرات

اللقيتس ،وتلت االشترة ال ذلؾ ف صالحي الفقرات.
 جدوؿ القيـ الحرج للعتلؿ االرتبتط ( عودة والاميم ،1988 ،
ص) 585
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 -2الثبـات  :عػرؼ الثبػتت بتنػو االتسػتؽ فػ

نتػتئج اللقيػتس

) (Marshall, 1972, P.4ويقصد بو ايضت اف يعط اللقيتس النتتئج نفسيت تقريبت
اذا اعيد تطبيقو عم اللجلوع نفسيت لف االفراد ،والثبتت يعن االستقرار واللوضػوعي
(لمحػـ ،2555 ،ص )349ويتحقػؽ الثبػتت اذا كتنػت فقػرات اللقيػتس تقػيس السػل او
الظػتىرة السػموكي اللػراد قيتسػيت ) (Holt & Irving, 1971, P. 60وتحقػؽ للقيػتس
الغـ النفس نوعتف لف الثبتت ىلت -:
أ  -الثبات بطريقة اعادة االختبار  :يؤكد" فيركسوف " اف استاراج لعتلؿ الثبتت بيذه
الطريقػ يػتـ بتطبيػؽ اداة القيػتس لػرتيف فػ لػدتيف زلنيتػيف لاتمفتػيف عمػ افػراد العينػ
نفسيت( .فيركسوف ،1991،ص )527ولغرض استاراج لعتلؿ الثبتت لملقيتس الحتل
بيذه الطريق  ،اعيد تطبيؽ اللقيتس عم ( )55طتلبػت وطتلبػ فػ أربػ ل ارحػؿ د ارسػي
وبعػد لػرور اسػبوعيف عمػ

التطبيػؽ االوؿ لملقيػتس ) (Adams,1964,p:58ثػـ

حسب لعتلؿ ارتبتط " بيرسوف" بيف درجتت االفراد ف التطبيقيف  ،وبمغ لعتلؿ الثبػتت
اللسػتارج بيػذه الطريقػ ( . )5172وىػو ثبػتت يلكػف الركػوف اليػو بعػد االحتكػتـ الػ
اللعيػتر اللطمػؽ النػو يشػير الػ اسػتقرار اجتبػتت االفػراد وعػدـ تذبػذب االسػتجتب عنػد
اعتدة التطبيؽ.
ب -الثبـات باسـتعمال معادلـة الفاكرونبـاخ :يعكػس لعتلػؿ الفتكرونبػتخ لػدى اتسػتؽ
فقػرات اللقيػتس دااميػت  ،اذ يػتـ تحميػؿ اجتبػتت العينػ ثػـ يػتـ حسػتب الثبػتت بتطبيػؽ
لعتدلػ الفتكرونبػتخ  (Nunnally, 1978, P. 214).وتعتلػد ىػذه الطريقػ عمػ ادا
الفػرد لػف فقػرة الػ ااػرى (ثورنػدايؾ وىػيجف ،1986،ص )79والجػؿ اسػتاراج لعتلػؿ
الثبػتت لملقيػتس الحػتل بيػذه الطريقػ سػحبت عينػ عػددىت ( )155طتلػب وطتلبػ لػف
عين البحث االصمي وبصورة عشوائي ثـ استعلمت لعتدل " الفتكرونبتخ " وبمغ لعتلؿ
الثبػتت اللسػتارج بيػذه الطريقػ ( )5186وىػو لعتلػؿ ثبػتت يلكػف الركػوف اليػو قيتسػت
بتللعيتر اللطمؽ للعتلالت الثبتت.
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 -3الخطأ المعياري لمقياس :يستعلؿ الاطأ اللعيػتري لمقيػتس دلػيال عمػ لقػدار الدقػ
ف تفسير الدرجتت  .فتذا كتف الاطأ اللعيتري صغي ار فتف الدرجتت تكوف دقيقػ  ،الػت
اذا كػتف كبيػ ار فػتف الػدرجتت تكػوف غيػر دقيقػ نسػبيت (تػتيمر ،1983،ص (58أي
االاتالؼ بيف درجتت القيتس الت حصؿ عمييت الفرد والدرجتت الحقيقي  ،ويعد تقػدي اًر

نتفعػتً فػ

تفسػير القيػتس  (Stanly & Hopkins,1972,p:118) .ويعػد كػؿ لػف

الاطأ اللعيتري لمقيػتس  ،ولعتلػؿ الثبػتت ط ارئػؽ بديمػ فػ التعبيػر عػف ثبػتت اللقيػتس
 (Anastasi,1976,p:139) .اذ بمػغ الاطػأ اللعيػتري لمقيػتس ( )5155عنػدلت كػتف

لعتلؿ الثبتت ( ،)5186اللستارج بطريق الفتكرونبػتخ  ،و( )6122عنػدلت كػتف لعتلػؿ
الثبتت ( ، )5172اللستارج بطريق اعتدة االاتبتر  .فػتذا بمػغ الاطػأ اللعيػتري لػثال
) )+13أي اف درجػ الفػرد اذا كتنػت تسػتوي ( )155فػتف الدرجػ الحقيقيػ لػو الػت
لطروح لنيت ( )13او لجلوع لعيت  ،أي تتراوح بيف ()87،113
)(Anstasi& Urbina,1997,p:107-108
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الفصل الرابع :نتائج البحث

اوال  :عرض النتـائج وتفسـيرها :بعػد تحميػؿ البيتنػتت إحصػتئيتً تػـ التوصػؿ الػ نتػتئج
البحث الحتل عم وفؽ االىداؼ وتـ تفسيرىت عم النحو االت -:
 -1الغم النفسي لدى طمبة الجامعة:
كػتف اللتوسػط الحسػتب لمغػـ النفسػ لعينػ البحػث التطبيقيػ ( )5818125وانحػراؼ
لعيػتري ( )1512796فػ حػيف كػتف اللتوسػط الفرضػ لملقيػتس ( )69وبعػد اسػتعلتؿ
االاتبتر التتئ لعين واحدة ظير بتف القيل التتئي اللحسوب بمغت ( )-141959وى
اكبػرلف القيلػ التتئيػ الجدوليػ ( )-1196عنػد لسػتوى داللػ ( )5155ودرجػ حريػ
( )499للػت يعنػ

وجػود فػرؽ ذي داللػ احصػتئي بػيف اللتوسػط الحسػتب

لمعينػ

واللتوسط الفرض ولصتلح اللتوسػط الفرضػ  ،للػت يشػير الػ اف عينػ البحػث لػدييت
كرب نفس لنافض والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
الجدول ()4
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة
والجدولية لعينة طمبة الجامعة عمى مقياس الغم النفسي
الداللػ ػ
لقيتس اللتوس ػػط
الغـ

الحستب

االنح ػراؼ

اللتوسط

اللعيتري

الفرض

النفس

القيل التتئي

الحري عن ػ ػػد
اللحسوب

1512796 5818125

69
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الجدولي

499 -1196 -141959

لس ػػتوى
()5155
داؿ

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون

اذ تفسػر ىػذه النتيجػ طبقػت لمنظريػ اللتبنػتة وىػ النظريػ اللعرفيػ ل ػ(الػيس) التػ تػرى
بتف االسبتب االستسي لمغـ النفس ى أفكتر غير عقالني او لعتقدات غير صحيح
واف االشاتص تكوف لدييـ بن لعرفيػ تاتمػؼ عػف البنػ اللعرفيػ لالاػريف يبػدو أف
حيتتنت أصبحت أكثر عرض لمتوتر والغـ النفس  .فػنحف نعلػؿ بكػد أكثػر لػف أي وقػت
لض وحيتتنػت الشاصػي بتتػت أكثػر تعقيػدا كلػت أف التػرابط العػتئم أصػبح ضػعيفت فػ
أغمػب االحيػتف  ،لػذلؾ نجػد أف التػوتر بػتت عػتلال رئيسػ فػ حيػتة لعظلنػت ،قػد يكػوف
لػبعض التػوتر فتئػدة  ،فتلعديػد لػف النػتس بحتجػ إلػ لسػتوى لعػيف لػف التػوتر ألدا
ليلتتيـ عم الوجو األلثؿ ) (Rinder,2004,p:543والعين لدييت غـ نفس ضعيؼ
وتفسر البتحث ىذه النتيجػ اف طمبػ الجتلعػ ىػـ جػز لػف اللجتلػ الػذي يعيشػوف فيػو
بكؿ ظروفو وازلتتو وبلت تولده تمؾ الظروؼ لف افكتر يتأثر بيت االفراد واللجتل عتل
ولػف ثػـ فػتف االفكػتر واللعتقػدات التػ يحلميػت طمبػ الجتلعػ ال تاتمػؼ عػف االفكػتر
واللعتقدات والبن اللعرفي الت يحلميت االفراد اللحيطيف بيـ .
 -2الفروق في الغم النفسي عمى وفق الجنس (ذكور  -اناث)-:
كتف اللتوسط الحستب لعين الػذكور عمػ لقيػتس الغػـ النفسػ ( )5617554وانحػراؼ
لعيػتري ( ، )1415222فػ حػيف كػتف اللتوسػط الحسػتب لعينػ االنػتث عمػ اللقيػتس
نفسػو ( )6115579وبػتنحراؼ لعيػتري ( ، )1517755وبعػد اسػتعلتؿ االاتبػتر التػتئ
لعينتػيف لسػتقمتيف ظيػر بػتف القيلػ التتئيػ اللحسػوب بمغػت ( )31213وىػ اكبػر لػف
القيل التتئي الجدولي ( )1196عند لستوى دالل ( )5155ودرج حري ( ، )498للػت
يشػير الػ

وجػود فػروؽ ذات داللػ احصػتئي بػيف الػذكور واالنػتث فػ

ولصتلح االنتث  ،والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.
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الجـدول ()5
المقارنة في الغم النفسي عمى وفق الجنس
القيل التتئي
الجنس اللتوسػ ػػط

االنحػ ػراؼ

الحستب

اللعيتري

ذكور

5617554

1415222

انتث

6115579

1517755

اللحسوب

31213

يتبػيف لػف الجػدوؿ ( )5اف اللتوسػط الحسػتب

الجدولي

الداللػ ػ
درجػ ػ

االحصتئي

الحري

عند لستوى
()5155

498 1196

داؿ

لالنػتث اكبػر لػف اللتوسػط الحسػتب

لمذكور  ،وىذا يعن اف االنتث لدييف غـ نفس اكبر لوازن ل الذكور.
واظيػرت نتػتئج د ارسػ ونػدت ) (1982 Wendtاف ىنػتؾ تػتثي ار داال لقػوة التحلػؿ فػ
العالق بيف احداث الحيتة الضتغط واعراض االضطرابتت النفسي  ،للت يعط دليال
تجريبيػت لصػح الفرضػي التػ

تػرى اف عوالػؿ التحلػؿ النفسػ

الضػغوط ونتتئجيػت السػمبي عمػ

تتوسػط العالقػ بػيف

الصػح ولػف ثػـ تػنقص لػف احتلػتؿ االصػتب

بتالضطراب (الزبيدي  ،2557،ص)39
اذ ترى البتحث أف أسموب التنشئ االسري لالنتث تاتمؼ عػف اسػموب التنشػئ االسػري
لمذكور  ،وتفرض قيودا كثيرة عم االنتث لقترن بتلذكور ووجود الكثير لف االشاتص
واالحداث لفروض عم االنتث ف حيف يلكف لمذكور رفض التعتلؿ ل تمؾ االحداث
واالشػاتص وطريقػ التنشػئ االسػري تمػؾ تنلػ لػدى االنػتث بنيػ سػتيكولوجي لعينػ
وافكػتر وسػلتت اتصػ تتلتػ بيػت االنػتث فػ لواجيػ اللواقػؼ اللحيطػ بيػف عمػ
العكػس لػف الػذكور  ،وىػذا لػت يجعػؿ لػدى االنػتث كػرب نفسػ اكثػر لػف الػذكور الػذيف
يلمكوف قدرة تحلؿ ف لواجي اللواقؼ واالحداث الضتغط واالزلتت النفسي .
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 -3الفروق في الغم النفسي عمى وفق التخصص (عممي–انساني)-:
كتف اللتوسط الحستب لعين التاصص العمل عم لقيتس الغـ النفسػ ()5811885
وانحػراؼ لعيػتري ( ، )1519546فػ حػيف كػتف اللتوسػط الحسػتب لعينػ التاصػص
االنسػتن عمػ اللقيػتس نفسػو ( )5914365وبػتنحراؼ لعيػتري ( ، )1416333وبعػد
اسػتعلتؿ االاتبػتر التػتئ

لعينتػيف لسػتقمتيف ظيػر بػتف القيلػ التتئيػ اللحسػوب بمغػت

( )51913وى اصغر لف القيل الجدولي ( )1196عند لستوى دالل ( )5155ودرج
حري ( . )498للت يعن عدـ وجود فروؽ ذات دالل احصتئي ف الغػـ النفسػ عمػ
وفؽ لتغير التاصص (عمل -انستن ) والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ .
الجـدول ()6
المقارنة في الغم النفسي عمى وفق التخصص (عممي – انساني)
القيل التتئي
التاصص اللتوس ػػط
الحستب

االنحػ ػراؼ
اللعيتري

عمل

1519546 5811885

انستن

1416333 5914365

اللحسوب

51913

الجدولي

الدالل
درجػ

االحصتئي

الحري

عند لستوى

498 1196

()5155
غير داؿ

تفسػر البتحثػ ىػذه النتيجػ فػ اف التاصػص (عملػ  -انسػتن ) ال يػؤثر عمػ طبيعػ
االفكتر الت يحلميت طمب الجتلع  ،فتالفكتر واللعتقدات تتكوف بد اً لف لراحؿ لبكرة

لف طفول الشاص قبؿ الوصوؿ الػ لرحمػ الجتلعػ فيصػؿ الطمبػ الػ ىػذه اللرحمػ
وىػـ يحلمػوف افكػت ار ولعتقػدات  ،قػد يتبػدؿ لنيػت الػبعض بلػرور الوقػت فػ

الحيػتة

الجتلعيػ ولكػف الػبعض االاػر يبقػ وال يتبػدؿ بحسػب طبيعػ وسػلتت شاصػي االفػراد
اللحيطيف بيـ والظروؼ الت يعيشوف فييت.
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ثانيا  :التوصيات والمقترحات:

 -1التوصـيات  :فػ ضػو نتػتئج البحػث الحػتل  ،توصػ البتحثػ الجيػتت ذات
العالق بلت يأت :
 ضرورة تقديـ الجيتت اللاتصػ لػبعض الاػدلتت  ،والسػيلت لالقسػتـ االنسػتني ،
التػ تسػيـ فػ اللػرور بلرحمػ الحيػتة الجتلعيػ بصػورة سمسػ واللسػتعدة فػ
التامص لف الصعوبتت اللتعمق بيت
 إنشت وحدات ارشتد وتوجيو تربوي لتقديـ اللستعدة لآبػت واالليػتت فػ طريقػ
تربي ابنتئيـ بتسػموب عملػ سػميـ يسػتىـ فػ بنػت جيػؿ ىػتدؼ وفعػتؿ الياتمػؼ
ف طبيع افكتره ولعتقداتو بحسب ااتالؼ الجنس والتركيز عم تنشئ االنتث
بطريق ىتدف وفتعم ف بنت شاصي لستقم ولتوازن وقوي .
 -2المقترحات  :تقترح البتحث اج ار دراستت لثؿ-:
 قيتس الغـ النفس لدى شرائح اارى لف اللجتل لثؿ االطبت واستتذة الجتلع
 تعرؼ طبيع العالق بيف الغـ النفس ولتغيرات لثؿ االحتراؽ النفسػ واحػداث
الحيتة الصتدل واالضطرابتت النفسي االارى لثؿ التشتؤـ او القمؽ

27

3102 / مجلة ديالى

العدد التاسع والخمسون
Abstract

The psychological Distress has become amajor factor in the
lives of most indevduals . The psychological Distress problem
could be adiffecult issue when it gets bigger and dealing with it
would be harder when no clear results appear . That why it is
important that people would be able to recognize the reasons
behind it and know how to deal with it . This desease has
effects on psychological and physical state of indeviduals .
The present research is aiming to define the following :
* Psychological Distress in the university students.
* Differences in psychological distress according to
thegender ( male – female ) .
* Differences in psychological distress according to the
academic specialization ( scientific – humane ) .
The present research has been limited to the students of the
Baghdad University for the academic year (2010-2011) for
male and female students .in both specializations (scientific
and humane ) and in the normal day studies exclusively .
For fulfilling the goals of research , The researcher has boilt
psychological distress scale , for the purpose of achieving the
imdications of validity and reliability .
The researcher has applied them on the main sample of the
research that included (500) (male and female) students in the
Baghdad University for the academic year (2010-2011).
28
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The following results were found after analyzing the date by the
suitable statistical means :
* Psychological Distress in the sample is found as low .
* There is asignificant difference of between male and female
in psychological distress and in favour of females.
* There is no significant difference in psychological distress on
basis of the academic specialization (scientific – humane ) .
According to the results of the research , the researcher has
submitted the suitable vecommendaction and suggestions .
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المالحق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ()1

مقياس الغم النفسي بصيغته االولية التي عرضت عمى الخبراء
االستاذ الفاضل _________ المحترم
تحية طيبة:

تػروـ البتحثػ اجػ ار د ارسػ حػوؿ (الغػـ النفسػ لػدى طمبػ الجتلعػ )  ،ولتحقيػؽ ذلػؾ
تقتضػ

اىػداؼ البحػث الحػتل

بنػت لقيػتس عػف الغػـ النفسػ

Psychological

 Distress .وقد عرؼ ( اليس ) Ellisالغـ النفس  :شعور بعدـ االرتيتح النػتجـ عػف
افكػتر العقالنيػ يحلميػت الشػاص او لعتقػدات غيػر صػحيح ) .وبتالعتلػتد عمػ
النظريػ اللعرفيػ اللتبنػتة ؿ( الػيس ) واللعػتيير التػ حػددتيت النظريػ التػ تفسػر الغػـ
النفس بتف( :ىنتؾ افعتؿ لزعج ولؤذي ويجب لعتقب لرتكبييػت بقسػوة  ،انػو اللػر ال
يطػتؽ اف تسػير االشػيت بتلطريقػ التػ ال يحبيػت االنسػتف  ،واف لأسػتة االنسػتف سػببيت
اشاتص لفروضػيف عميػو  ،واسػيؿ لالنسػتف اف يتجنػب لشػكالت الحيػتة وال يواجييػت ،
اذ يجب اف يلتمؾ االنستف سيطرة تتل عم االشػيت  ،وتسػبب ابػرات طفولػ لاططػت
تكوف فيو الذات والعتلـ سمبي  ،والغػـ النفسػ نػتجـ عػف اسػتلرار االنسػتف فػ تفسػيراتو
السػمبي لمابػرة  ،وادراؾ الحػدث الصػتدـ عمػ انػو لعمولػ جديػدة وغريبػ عػف لاططػو
االد اركػ فػال يعػرؼ كيػؼ يتعتلػؿ لعيػت فتشػكؿ لػو تيديػدا ،اذ اف الػذيف يشػعروف بػتلغـ
النفسػ يلتمكػوف بنػ لعرفيػ تاتمػؼ عػف النػتس االاػريف  ،وينظػروف الػ االحػداث
بشكؿ سمب  ،ويضالوف االحداث اللؤلل  ،ولدييـ ارتفتع ف لشتعر القمؽ والاػوؼ
تتفتعؿ فيلت بينيت  ،وتقمبتت لزاجي  ،وادا ذىن ضعيؼ وصعوب ف التركيز وسرع
النسػيتف  ،ولشػكالت فػ

العالقػ لػ االاػريف  ).وبتالعتلػتد عمػ

النظريػ اللتبنػتة

واالدبيػتت السػتبق  .قتلػت البتحثػ بصػيتغ فقػرات اللقيػتس  .عملػت بػتف االجتبػ عمػ
فقرات اللقيتس تتضلف الس بػدائؿ ىػ ( :تنطبػؽ عمػ دائلػت  ،وتنطبػؽ عمػ غتلبػت ،
وتنطبؽ عم احيتنت  ،وتنطبػؽ عمػ نػتد ار  ،والتنطبػؽ عمػ ابػدا) وبػتلنظر للػت تتلتعػوف
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بو لف ابػرة عمليػ فػ لجػتؿ ااتصتصػكـ  ،يسػر البتحثػ أف تضػ بػيف أيػديكـ فقػرات
اللقيتس لبيتف رأيكـ فيػو والحكػـ عمػ صػالحي فق ارتػو وذلػؾ لػف اػالؿ التأشػير بوضػ
عاللػ )( تحػت عبػترة صػتلح اذا كتنػت صػتلح فػ

قيػتس لػت وضػعت لػف اجمػو

ووضعيت تحت عبترة غير صتلح اذا كتنت الفقػره غيػر صػتلح فػ تحقيػؽ ذلػؾ  ،لػ
اضتف او تعديؿ لت ترونو لنتسبت ف حقؿ اللالحظتت  .ل جزيػؿ الشػكر وااللتنػتف.

الباحثة
شيماء نجم صفر
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صالحة

الفقرات
 -1يجب أن أكون محبوباً مهما كنت.

 -2ارغـب فـي معاقبـة الـذين يرتكبـون
افعال مزعجة ومؤذية بقسوة.
 -3ال اطيق ان تسير االشـياء بالطريقـة
التي ال احبها.
 -4اشـعر ان هنـاك أشخاصـاً وأحـداثاً

مفروضين عمي.

 -5افضل ان اتجنب مشكالت الحياة وال
اواجهها.

 -6امتمك سيطرة تامة عمى االشياء.
 -7تتغير انفعاالتي دونما اعرف السبب
 -8اخشى االفصاح عن مشاعري كي ال
يظن االخرون باني مجنون.

 -9اضخم االحداث المؤلمة.
 -15اشعر بالقمق والخوف باستمرار.
 -11اواجـه صـعوبة فـي تـذكر بعـض
االحداث.
 -12تقييمي لذاتي سمبي .
 -13تشـكل االحـداث الصـادمة تهديـدا
بالنسبة لي وافشل في التعامل معها.
 -14افسـر مـا يـدور حـولي بصـورة
سمبية.

36

غير

صالحة

المالحظات

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون
 -15يصـعب عمـي التركيـز فـي بعـض
االمور.

 -16اشـعر انـي لسـت بالمسـتوى الـذي
اطم اليه.
 -17اعتقـد ان معتقـداتي تختمـف عـن

معتقدات االخرين.

 -18ال اعرف كيف اتعامل مع االحـداث
الصادمة.
 -19افقد االمل واستسمم لميأس.
 -25ال اتأمل ان تتحسن اوضاعي في

المستقبل.

 -21اشـعر باليـأس عنـد مواجهـة أي
عقبة.
 -22االشخاص الذين ال اتقبمهم اجـدهم
يشكمون تهديدا بالنسبة لي.

 -23اعتقد انه مـن الضـروري لمفـرد ان
يكون محبوبامن االخرين
 -24ارغب ان تجري االحداث حولي كما
خططت لها.
 -25لـدي القـدرة عمـى الـتحكم فـي مـا
يدور حولي.
 -26اجد ان مشكالتي صعبة وان كانت
بسيطة.

37

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ()2
مقياس الغم النفسي بصورته النهائية
عزيزي الطالب..............
عزيزتي الطالبة..............
تحية طيبة

تواجينت ف الحيتة اليولي كثير لف اللواقؼ ...والبتحث تض بيف يديؾ لجلوع لف
العبترات( الفقرات )الت تعبر عف تمؾ اللواقؼ ...وترجو لف االؿ ق ار تػؾ ليػت بدقػ
ولوضوعي  ،وتتوسـ اف تكوف إجتبتؾ لعبرة عف لوقفؾ بصدؽ وصراح ........
وذلؾ بوض عالل (

) ألتـ الفقرة الت تشعر انيت تنطبػؽ عميػؾ اكثػر لػف غيرىػت

,وليست ىنتؾ إجتب صحيح وأارى اتطئػ  ،وتأكػد لػف أنػؾ لػـ تتػرؾ أي فقػرة دوف
إجتب  ،السيلت اف االجتب ستكوف سري ولف يطم عمييت أحد  ،وى ألغراض البحث
العمل  ........ل جزيؿ الشكر واإللتنتف.
مالحظة  :يرجى تدوين المعمومات اآلتية:-
الجنس /
الكمية/
القسم /
التخصص/
الباحثة
شيماء نجم صفر
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تنطبق

عمي

دائما
 -1أرغب أن أكون محبوباً مهما

كنت.

 -2ارغـب فـي معاقبـة الـذين
يرتكبـون افعـال مزعجـة ومؤذيـة
بقسوة
 -3افضـل ان تسـير االشـياء
بالطريقة التي ال احبها.

 -4اشـعر ان هنـاك اشـخاص
واحداث مفروضين عمي.
 -5افضـل ان اتجنـب مشـكالت
الحياة وال اواجهها.

 -6تتغير انفعاالتي دونما اعرف
السبب.
 -7اخشــى االفصــاح عــن

مشـاعري كـي ال يظـن االخـرون

باني مختمف عنهم.
 -8أضخم االحداث المؤلمة.
 -9أشــعر بــالقمق والخــوف
باستمرار.

 -15أواجـه صـعوبة فـي تـذكر
بعض االحداث.
 -11نظرتي الى نفسي سمبيه .
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عمي

عمي

غالبا

احيانا

تنطبق التنطبق

عمي

عمي

ناد ار

ابدا
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 -12اشعر ان االحداث الصادمة
تشكل تهديدا بالنسبة لي.

 -13افســر مــا يــدور حــولي
بصورة سمبية.
 -14يصـعب عمـي التركيـز فـي

بعض االمور.

 -15اشعر اني لست بالمسـتوى
الذي اطم اليه.
 -16اعتقد ان معتقداتي تختمف
عن معتقدات االخرين.

 -17ال اعـرف كيـف اتعامـل مـع
االحداث الصادمة.
 -18افقد االمل واستسمم لميأس
 -19ال اتأمـــــل ان تتحســـــن
اوضاعي في المستقبل.

 -25اشعر باليأس عند مواجهة
أي عقبه.
 -21االشخاص الذين ال اتقبمهم
اجدهم يشكمون تهديدا بالنسبة
لي.
 -22أرغـب ان تجـري االحـداث
حولي كما خططت لها.
 -23اجـد ان مشـكالتي صـعبة
وان كانت بسيطة.
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