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 امللخص 
العاـ  لخفض القمؽ برنامج قائـ عمى المساندة اإلجتماعية إعداد ىدفت الدراسة الحالية إلػى    

البرنامج القائـ  دراسة مدى فاعمية. و الثانوية العامة النفسجسمية لطمبة المصحوب ببعض اإلضطرابات
 النفسجسمية لطمبة العاـ المصحوب ببعض اإلضطرابات ض القمؽفى خف عمى المساندة اإلجتماعية

ممف ( اناث ٓٙ( ذكور و )ٓٙ( طالب و طالبة )ٕٓٔتكونت عينة الدراسة مف )و .  الثانوية العامة
مقياس واستخدمت الدراسة  يرتفع لدييـ القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية .

النفسجسمية و البرنامج القائـ عمى المساندة االجتماعية لخفض القمؽ العاـ و مقياس االضطرابات 
عدـ وجود فروؽ  وأسفرت  نتائج الدراسة عفالقمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية . 

ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات المجموعة الضابطة و متوسط درجات المجموعة التجريبية فى 
العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية. وتوجد فروؽ ذات داللة  القياس القبمى فى القمؽ

إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية فى القياس القبمى و متوسط درجات المجموعة 
نفسيا فى القياس البعدى فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية لصالح القياس 

وؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية فى وعدـ وجود فر    البعدى .
القياس البعدى و متوسط المجموعة نفسيا فى القياس المتابعة فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض 

 االضطرابات النفسجسمية.
 الهلمات املفتاحية :

،  بات النفسجسميةالقمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرا المساندة االجتماعية ، القمؽ العاـ ،
 االضطرابات النفسجسمية .
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Abstract 
   The Present Study Aimed to Prepare Based on the Social Support 

program to Decrease General Anxiety accompanied by Some 

Psychosomatic Disorders Among Secondary School Students. And The Study 

of the Effectiveness of the Existing Program of Social Support in Decrease 

General Anxiety Aaccompanied with Some Psychosomatic Disorders 

Among Secondary School Students .                                                      

   And Study Sample Consisted of (120) Students on (60) Males and (60) 

Females who have a General Anxiety Accompanied with Some 

Psychosomatic Disorders . And Study Used Measure of General Anxiety 

and Psychosomatic Disorders Scale . And Based on the Program of Social 

Support to Decrease General Anxiety Accompanied by some psychosomatic 

Disorders.                                    

    The Results of the Study and the Lack of Statistically Significant 

Differences Between the Average Degrees of Control Group 

And the Average Scores of the Experimental Group in the Tribal 

Measurement in Generalized Anxiety Accompanied by some psychosomatic 

Disorders.                                                                                                              

    And No Statistically Significant Differences Between the Average Scores 

of the Experimental Group in the Tribal Measurement and Average Grades 

in the Same Group Posttest Measurement in Generalized Anxiety 

Accompanied by Some Psychosomatic Disorders for Post Measurement.                                                                                                                    

   And that there were No Statistically Significant Differences Between the 

Mean Scores of the Experimental Group in posttest Measurement and 

Average the same Group in the Follow-up Measurement in Generalized 

Anxiety Accompanied by Some Psychosomatic Disorders.                                                          
Key Words: 

    Social Support , General Anxiety , General 

Anxiety Accompanied with some Psychosomatic Disorders, 

Psychosomatic Disorders. 
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  مكدمة الدزاسة :

المساندة اإلجتماعية مصدرا ىاما مف مصادر الدعـ النفسي اإلجتماعى الفعاؿ الذي  تعتبر      
يحتاجو اإلنساف ، حيث يؤثر حجـ المساندة  و مستوى الرضا عنيا في كيفية إدراؾ الفرد ألحداث 

نعكاساتيما عمى صحتو .  وحظي مفيـو المساندة اإلجتماعية  الحياة و أساليب التعامؿ معيا  وا 
بإىتماـ  كبير مف جانب الباحثيف اعتمادا عمى مسممة أف المساندة اإلجتماعية التى يتمقاىا الفرد مف 
الجماعات المختمفة التى ينتمى إلييا )األسرة ، األصدقاء ، الجيراف، زمالء العمؿ أو الدراسة(  تقـو 

أنيا قؼ السيئة التى يتعرض ليا الفرد . و يصفيا ببدور كبير فى خفض اآلثار السمبية لألحداث والموا
      .(ٜٕٛ:  ٕٓٔٓ،  ىاشـ أبو ومباشر لمسعادة النفسية لألفراد ) السيد مصدر ميـ يقدـ تأثير إيجابي

( أف القمؽ لب وصميـ الصػحة النفسػية ٕٔٔٓ:ٕٜيؤكد كؿ مف رشاد موسى ومديحة الدسوقي )و      
، و ىو أسػاس جميػع اإلنجػازات اإليجابيػة فػى الحيػاة فيػو بإتفػاؽ فيو أساس جميع األمراض النفسية 

و إضطرابات السموؾ و لكنو فى الوقت ذاتو  جميع مدارس عمـ النفس األساس لكؿ اختالالت الشخصية
أو اإلبتكاريػػة وأصػػبح القمػػؽ النفسػػى مػػع التعقيػػد  الركيػػزة األولػػى لكػػؿ اإلنجػػازات البشػػرية سػػواء المألوفػػة

و صعوبة التكيؼ مع التشػكيؿ الحضػاري السػريع و ضػعؼ القػيـ  التغيير اإلجتماعىالحضاري و سرعة 
 .   اإلجتماعية ىو المحور الطبي فى األمراض النفسية و العقمية بؿ واإلضطرابات النفسجسمية

وترجع نشأة اإلضطرابات النفسجسمية إلى الضغوط النفسية واإلجتماعية و خبرات القمؽ و التوتر     
اؿ المستمر و المعاناة مف الخوؼ واألزمات والمشاكؿ التى تمتمئ بيا ظروؼ الحياة العصرية و اإلنفع

كالفشؿ واإلحباط و الصراع ولكثرة إنتشار ىذه األمراض يطمؽ عمييا أمراض العصر ، وترجع أسبابيا 
جة ومؤلمة ال تجدى فييا المعال وىى أمراض خطيرة لعوامؿ نفسية وتتخذ أعراضيا أشكاال جسمية

الجسمية وحدىا بؿ البد مف عالج أسبابيا النفسية األكثر انتشارا و خطرا و آلما ألنيا تالـز اإلنساف 
 ( .ٛٔٔ: ٕٓٓٓالمعاصر طوؿ حياتو وتحرمو مف السعادة ) فادية حماـ ،

( أف ىناؾ عددا كبيرًا مف األشخاص يعانوف مف مجموعة مف Diana ,1996:3) و أوضحت ديانا    
%( لدييـ أعراض ال يمكف تشخيصيا طبًيا بوضوح  فاألعراض ٖٛجسمية ، قد يصموا إلى )األعراض ال

واإلرىػاؽ و الصػداع مػف الممكػف أف تكػوف  التػنفس المختمفة مثؿ آالـ الظير والصػدر والمعػدة و ضػيؽ
ولكنيػػا تسػػِبب قػػدرا كبيػػرا مػػف خػػوؼ المرضػػى عمػػى صػػحتو  حػػدثت دوف سػػبب عضػػوي أوعوامػػؿ طبيػػو ،

البيتيـ يكتشػػفوف أف ىػػذه األعػػراض وقتيػػة نتيجػػة أحػػد المنغصػػات اليوميػػة التػػى يصػػعب العامػػة ، و ػػ
 مواجيتيا ، أوالتكيؼ معيا بطرؽ إيجابية ولكنيـ مع ذلؾ ينشغموف بيا ويذىبوف لمفحص الطبي .

واإلنفعاالت التي يمػر  ( اف الضغوط النفسيةٜٜٔ: ٕٛٓٓمحمد نجيب )و وضح محمد الطحاف وي     
تؤثر بدرجة كبيرة عميو ، وعمى حالتو النفسية . وأف اإلضطراب النفسجسػمى يحػدث نتيجػة  فا اإلنسابي

تراكـ اإلنفعاالت  ير السارة عمى الفرد والتي ال تستطيع أف يعبر عنيا  و بالتالي تتراكـ ىذه المشػاعر، 



 

 جامعة بوزسعيد –جملة نلية الرتبية                                           927                                م    2017 يونيو – العصسونو الجانيالعدد 

 

ال يشػكو المػريض و تختزف في الجسد ؛ ألف الفرد لـ يستطيع التكيػؼ معيػا أو التعبيػر عنيػا ، و البػًا 
مػػف الناحيػػة النفسػػية ، بػػؿ يشػػكو مػػف الناحيػػة الجسػػمية ، ويتوجػػو لمعػػالج الطبػػي الػػذي ال يسػػتطيع أف 
يساعده ، بسبب أف إضطرابو األساسي يعود إلى أسباب نفسية ، وليسػت جسػمية ، وىػو مػا يعبػر عنػو 

 باإلضطرابات النفسجسمية أو "اإلضطرابات السيكوسوماتية" .
منيمػا فػي اآلخػر، و   ىنػا تظيػر مػدى العالقػة بػيف الػنفس و الجسػد ، و مػدى تػأثير كػؿومف         

العالقة بينيما عالقة تبادلية ، و يؤثر كؿ منيمػا فػي اآلخػر . وكممػا كانػت شػروط النمػو النفسػي آمنػة 
فعػػاؿ ومسػػتقرة كممػػا حقػػؽ الجسػػد نمػػوا إيجابيػػا والحالػػة اإلنفعاليػػة ليػػا تأثيرىػػا عمػػى الجسػػد ، فحالػػة اإلن

يػتحكـ فييػػا الجيػػاز العصػػبي الػػذاتي مػف خػػالؿ األجيػػزة العضػػوية فػػي الجسػـ ، وعنػػدما ينػػتج تػػوتر فػػي 
الجياز العصبي تتغير وظيفة العضو، أوحتى يتغير بناء العضػو، محػدثًا اإلضػطرابات السيكوسػوماتية ، 

حػدة اإلضػطرابات  والمساندة اإلجتماعية ليا دور فعاؿ في خفض أوما يعرؼ باإلضطرابات النفسجسمية
النفسجسمية ، وما ينتج عنيا مف أعراض والدراسة الحالية تسػعى إلعػداء برنػامج قػائـ عمػى المسػاندة 

 اإلجتماعية لخفض القمؽ العاـ المصحوب ببعض اإلضطرابات النفسجسمية لطمبة الثانوية العامة .
 مصهلة الدزاسة.

النفسػػػى المصػػػػحوب بػػػػبعض اإلضػػػػطرابات تكمػػػف مشػػػػكمة الدراسػػػػة الحاليػػػة فػػػػى خطػػػػورة القمػػػػؽ       
والمسػاندة اإلجتماعيػة   النفسجسمية ذات العالقة بنقص المساندة اإلجتماعيػة لطمبػة الثانويػة العامػة .

تعتبر مصػدر ىػاـ مػف مصػادر الػدعـ النفسػي واإلجتمػاعى الفعػاؿ الػذي يحتاجػو اإلنسػاف ، حيػث يػؤثر 
ؾ الفػرد ألحػداث الحيػاة و أسػاليب التعامػؿ معيػا و حجـ المساندة  ومستوى الرضا عنيا فػي كيفيػة إدرا

انعكاسػػاتيما عمػػى صػػحتو ، وكممػػا تعػػرض الفػػرد إلػػى عوامػػؿ إنفعاليػػة و عوامػػؿ مثيػػرة ل نفعػػاؿ شػػعر 
زدادت فرصة إصابتو باإلضطرابات النفسجسمية . وتنبع مشكمة الدراسة الحالية مػف   بالضغط و القمؽ وا 

المساندة اإلجتماعية لخفض القمػؽ العػاـ  المصػحوب بعػض  ئـ عمىقمة الدراسات التى اعدت برنامج قا
 . اإلضطرابات النفسجسمية لطمبة الثانوية العامة

و بإستعراض الدراسات السابقة وجدت الباحثة اف ىناؾ ندرة فػي الدراسػات التػى اسػتخدمت برنػامج 
ابات النفسجسػػمية اإلضػػطر المسػػاندة اإلجتماعيػػة فػػى خفػػض القمػػؽ العػػاـ المصػػحوب بػػبعض  قػػائـ عمػػى

 .  لطمبة الثانوية العامة
( عمػػػى أف ىنػػػاؾ عالقػػػة سػػػمبية بػػػيف المسػػػاندة اإلجتماعيػػػة ٗٛ: ٕٛٓٓوتؤكػػػد سػػػممى الحربػػػي )    

واإلصػػابة بػػاألمراض النفسػػية و الجسػػدية ، و كممػػا نقصػػت المسػػاندة زاد إحتمػػاؿ إصػػابة الفػػرد بػػالمرض 
مرض النفسي يبتعدوف عف شبكة العالقػات اإلجتماعيػة أواإلضطراب النفسي ، واألفراد الذيف يصابوف بال

 .وخاصة مرض العصر القمؽ   الخاصة بيـ ، و لممساندة دور كبير فى عالج معظـ األمراض النفسية 
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 األتية : االسئمة فى و في ضوء ما سبؽ فإنو يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية 
و متوسػػط درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػى درجػػات المجموعػػة الضػػابطة  ىنػػاؾ اخػػتالؼ بػػيفىػػؿ  .1

 القياس القبمى فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية.
درجات المجموعة التجريبية فى القياس القبمى ومتوسط درجات المجموعة  ىناؾ اختالؼ بيفىؿ  .2

لصالح  نفسيا فى القياس البعدى فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية
 القياس البعدى.

درجات المجموعة التجريبية فى القياس البعدى ومتوسط المجموعة نفسيا  ىناؾ اختالؼ بيفىؿ  .3
 فى القياس المتابعة فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية.

 أهداف الدزاسة :

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :
مػف خػالؿ  الثانويػة العامػة النفسجسػمية لطمبػة المصػحوب بػبعض االضػطراباتالعػاـ  خفض القمؽ .ٔ

 . المساندة االجتماعية
العػاـ  المصػحوب  فى خفض القمػؽ البرنامج القائـ عمى المساندة االجتماعية دراسة مدى فاعمية  .ٕ

 .الثانوية العامة النفسجسمية لطمبة ببعض االضطرابات
 :الدزاسةأهمية 

 لية بداية لدراسات أخرى في نفس المجاؿ تفيد في إثراء المجاؿ النفسي  تعتبر الدراسة الحا .ٔ
اإلسػػتفادة مػػف نتػػائج الدراسػػة فػػي تقػػديـ بعػػض البػػرامج القػػائـ عمػػى المسػػاندة االجتماعيػػة لخفػػض  .ٕ

 العنؼ(. –االكتئاب  –االضطرابات النفسية ) الضغوط النفسية 
  مصطلحات الدزاسة :

 Social Support املشاندة االجتماعية :

أشخاص مقربيف يمكف أف يثؽ بيـ  مف الفرد التى يتمقاىا المختمفة المساعدة بانيا أساليب        
واعتقاد الفرد باف ما في البيئة المحيطة بو مف  بو ، القوية العالقة ذو واآلخريف و األصدقاء كاألسرة

الفرد مف مساندة )وجدانية  وما يحصؿ عميوأشخاص ومؤسسات مصدرًا مف مصادر المساندة الفعالة ، 
والمعمميف و األقراف ، و مدى شعوره باألمف  ومعرفية وادائية( مف اآلخريف فى بيئتو المتمثمة فى األسرة

شباع حاجاتو فى مواقؼ التفاعؿ المختمفة و  المساعدة في تقديـ و تتمثؿ النفسي و االجتماعي وا 
و شعور الفرد بأنو يتمتع بعالقات و  الحياة جوانب جميع فى والتشجيع و التوجيو و االىتماـ المشاركة

روابط اجتماعية طيبة مع المحيطيف بو تمكنو مف االعتماد عمييـ و التماس المساعدة منيـ و الرجوع 
 إلييـ عند الحاجة و الثقة بيـ .
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 .General Anxiety" القمؽ العاـ : "   
شعور عاـ  امض  ير سار ممموء بالتوجس و الخوؼ  وبأن :إجرائيا ُتَعرَُّؼ الباحثة القمؽ العاـ       

و حالة داخمية مؤلمة مف العصبية و التوتر والشعور بالرىبة يأتي فى نوبات تتكرر  و التحفيز و التوتر
المختمفةو دائما يتصؼ بعالمات فسيولوجية ببعض اإلحساسات الجسدية بإستمرار و يكوف مصحوبا 

قدرتو عمى التعامؿ مع في القمب بسبب التيديد َوَشؾ اإلنساف  مثؿ العرؽ والتوتر وزيادة ضربات
، وحالة انفعالية يعانى منيا طمبة الثانوية العامة مما تشعرىـ بالتوتر والتوجس و التيديدات بنحاج 

وكما تعكسو الدرجات التى يحصؿ عمييا الطمبة فى مقياس القمؽ العاـ المستخدـ فى ، الخوؼ 
  .الدراسة

 عام املصحوب ببعض االضطسابات الهفشجشمية.الكلل ال   

General Anxiety accompanied with Some Psychosomatic Disorders: 
إجرائيا : بأنو حالة توتر القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية  ُتَعرَُّؼ الباحثة      

حالة داخمية مؤلمة مف العصبية و و شامؿ و مستمر نتيجة توقع تيديد  امض و خطر فعّمى أو رمزّي  
نشأ عف عوامؿ نفسية انفعالية و تسبب الشعور بالرىبة تكوف مصحوبو بإحساسات جسمية مختمفة و ت

ويصاحبيا أعراض أوجزءًا مف أجزاء الجسـ ،  زيادة شدتيا إلى معاناة مف مرض حقيقي يصيب عضوا
عندما يتعرض الفرد لمواقؼ ت عضوية و والتوتر المستمر تغيرا وينتج عف القمؽ،  نفسية وجسمية

. التى تتميز باألعراض الجسمية التى  تظير عميو االضطرابات النفسجسمية مضطربو أوضا طو
ُتحدتيا عوامؿ انفعالية وتتضمف جيازا عضويا واحدا يكوف تحت تحكـ الجياز العصبى المستقؿ ويكوف 

االضطرابات الجسمية المصحوبة بتغيرات  الفرد  ير واٍع شعوريا بيذه الحالة االنفعالية، وىى
فسيولوجية ألى عضو مف أعضاء الجسـ أو جياز مف أجيزتو وىى بمثابة رد فعؿ لمعوامؿ النفسية 
المختمفة والضغوط الحياتية الشائكة والقمؽ يمعب دورا ىاما وأساسيا فى نشأة االضطرابات النفسجسمية 

ف تعكسيا الدرجات التى يحصؿ عمييا الطمبة مو  الطبي ،، والبد مف اقتراف العالج النفسى بالعالج 
تطبيؽ مقياس القمؽ العاـ وتطبيؽ مقياس االضطرابات النفسجسمية معا "اإلرباع األعمى مف تطبيؽ 

 مقياس القمؽ العاـ ومقياس االضطرابات النفسجسمية " .
"Psychosomatic Disorders"        االضطسابات الهفشجشمية:  

بأنيا االضػطرابات الجسػمية المألوفػة لألطبػاء و  : إجرائيا ُؼ الباحثة االضطرابات النفسجسميةُتَعرَّ       
التي يحدث بيا تمؼ في جزء مف أجزاء الجسـ أوخمؿ في وظيفػة عضػو مػف أعضػائو نتيجػة اضػطرابات 

فعػالي وعػدـ انفعالية مزمنة و ال يفمح العالج الجسمي الطويؿ وحده في شفائيا الستمرار االضطراب االن
ال يفمح عالج ىذه األعراض وشفاؤىا شفاءًا تامػا فػى حالػة االعتمػاد فقػط عمػى العػالج عالج أسبابو ، و 

الجسمي الطويؿ وبدوف عػالج أسػبابيا النفسػية ، وتنشػأ ىػذه األعػراض نتيجػة تفاعػؿ عوامػؿ نفسػية و 
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ؿ بيولوجيػة مييئػة )مثػؿ اجتماعية حػادة )مثػؿ َتّعػرض الفػرد لضػغوط حياتيػة مزمنػة( ، مػع وجػود عوامػ
حالػػة اتحػػاد بػػيف جوانػػب انفعاليػػة  واالضػػطرابات النفسجسػػمية ، ضػػعؼ فسػػيولوجي فػػى أحػػد األعضػػاء(

وجوانػػب جسػػمية تظيػػر فييػػا أعػػراض جسػػمية دوف أف يكػػوف الفػػرد عمػػى درايػػة بالعالقػػات االنفعاليػػة 
وتعكسيا الدرجات االضطرابات ، وااللتيابات الجمدية عادة ما تكوف أمثمة ليذه  لالضطراب فحاالت الربو

 التى يحصؿ عمييا الطمبة فى مقياس االضطرابات النفسجسمية المستخدـ فى الدراسة. 
 Program Based on Social Support" "  الربنامج الكائم على  املشاندة اإلجتماعية :     
مجموعة مف اإلجراءات التػي  بأنو : يااجرائلبرنامج القائـ عمى المساندة االجتماعية االباحثة  ُتَعرِّؼُ و   

يتـ تخطيطيا عمى أسس عمميػة ، و تيػدؼ إلػى تقػديـ مسػاندة معرفيػة  و مسػاندة وجدانيػة و مسػاندة 
تمقاىػػا الطمبػػة  مػػف األسػػرة و األصػػدقاء و اآلخػػريف ذو يأدائيػػة و كػػؿ أسػػاليب المسػػاعدة المختمفػػة التػػى 

القمػػؽ العػػاـ و بعػػض  "ممػػف يرتفػػع لػػدييفالدراسػػة   العالقػػة القويػػة بيػػـ ، بيػػدؼ مسػػاعدة أفػػراد عينػػة
" لخفض القمؽ العاـ المصػحوب بػبعض االضػطرابات النفسجسػمية. و يتحقػؽ  االضطرابات النفسجسمية

ذلؾ مف خالؿ التدريبات المنظمة  و األنشطة و الميارات التي تقدـ لطمبة )افراد المجموعة التجريبية ( 
أبعػاد المسػاندة االجتماعيػة الدراسػة  تسػتخدـو  مػى المسػاندة االجتماعيػة القائـ ع وفقًا لفنيات البرنامج

وىى ) المساندة الوجدانية و المساندة المعرفية و المساندة األدائية(  لخفض أبعاد القمؽ العػاـ المرتفػع 
)البعػػد الفسػػػيولوجي و البعػػد االجتمػػػاعي و البعػػػد االنفعػػالي و البعػػػد الجسػػمي ( و المصػػػحوب بػػػبعض 

رابات النفسجسػػمية )إضػػطرابات الجيػػاز اليضػػمي و إضػػطرابات الجيػػاز التنفسػػى و إضػػطرابات االضػػط
. و تسػػتخدـ الباحثػػة فػػي البرنػػامج فنيػػات  ) المناقشػػة و الحػػوار الجمػػاعي ، و أسػػموب الجيػػاز البػػولي(

، و  المحاضػػرة المصػػغرة ، و الػػتعمـ التعػػاوني ، و أسػػموب النمذجػػة ، و االسػػترخاء ، و التغذيػػة الراجعػػة
 الثواب و العقاب ، و اإلطفاء و التعزيز و السيكودراما ، و الواجب المنزلي .

 إجساءات الدزاسة    

ممف يرتفع لديو  العاـ الثانوى طالبة مف طمبة الصؼ الثانى( طالب و ٕٓٔأجريت الدراسة عمى )    
( طالب و طالبة الى ٕٓٔالقمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية. و تـ تقسيـ العينة )

( طالبًا و طالبًة . و تتراوح ٓٙ( طالبًا و طالبًة و مجموعة ضابطة )ٓٙمجموعتيف مجموعة تجريبية )
بمدرسة ُعمر بف الخطاب الثانوية بنات بمدينة دمياط و مدرسة  ( عاماٚٔ -ٙٔأعمارىـ ما بيف )

 ( .ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓالسادات الثانوية بنيف بمدينة دمياط فى العاـ الدراسى )
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 اإلطاز الهعسى للدزاسة:

: "Social Support" اوال : املشاندة اإلجتماعية     
    تعسيف املشاندة اإلجتماعية و أهميتوا :

( المساندة اإلجتماعية بأنيا أساليب المساعدة المختمفة ٜٕٛ: ٕٓٔٓيعرؼ السيد أبو ىاشـ )        
اء واآلخريف ذو العالقة القوية بو ، والتى تتمثؿ فى تقديـ التى يتمقاىا الفرد مف األسرة و األصدق

المساعدة و المشاركة و اإلىتماـ والتوجيو و التشجيع فى جميع جوانب الحياة و التى تشبع الحاجات 
مكانياتو ، وتساعده عمى تكويف عالقات  المختمفة لمفرد و تشعره باألمف و تزيد مف ثقتو بنفسو وا 

 إجتماعية جيدة .
 إذ تساعدىـ األفراد لدى النفسي اإلحتراؽ مف التخفيؼ مصادر أىـ مف اإلجتماعية المساندة تعتبرو    
 والمساندة .لممشكالت و اإلحتراؽ  السيئة اآلثار مف و تخفؼ تواجييـ التي المشكالت التكيؼ مع عمى

 و مصدر يطمبيا التي المساعدة لمفرد توفر التي العالقات اإلجتماعية صور إحدى تعتبر اإلجتماعية
 عمى قادر  ير وأنو ييدده ، ما ىناؾ بأف يشعر عندما يحتاجو اإلنساف الذي األمف مصادر مف ىاـ

: ٕٗٔٓ، ماىر المجدالويتوافقو ) عمى وتؤثر    حياتو قد تعترض التي و المتاعب الضغوط مواجية
ٕٔ٘). 

 أنواع املشاندة االجتماعية :
 (Sarafino ,1998: 97) "سارفينو"و (House , 1981:158)    ىاوس"  يذكر كؿ مف"

( أف المساندة اإلجتماعية ٜٓ:  ٕٕٔٓ( وعبد الحميد رجيعة )ٕٔ: ٜٕٓٓشيماء الديداموني )
                                                تتكوف مف خمس أنواع ىى :

و الحب ، فالفرد يعانى فى  المساندة الوجدانية : يقصد بيا مشاعر المودة و الرعاية و اإلىتماـ .ٔ
أوقات المشقة مف إنفعاالت معينة أو يمر بخبرة إكتئاب ، أو فقداف تقميؿ الذات ، ومف خالؿ ىذه 

 المساندة يعمؿ عمى إعادة تقدير الذات ، أو التقميؿ مف مشاعر عدـ الكفاءة الشخصية .               
لمالية ، مثؿ القياـ بإقراض الفرد مبمغًا مف المساندة األدائية : تشمؿ المساعدة المادية أو ا .ٕ

 . الماؿ
المساندة المعموماتية : يقصد بيا التزويد بالنصيحة ، و اإلرشاد أو المعمومات المناسبة لمموقؼ  .ٖ

              .بغرض مساعدة الفرد فى فيـ موقؼ أو التعايش مع مشاكؿ البيئة أو مشاكمو الشخصية
ىذا البعد مف المساندة بمساندة التقييمية حيث تساعد الفرد عمى المساندة التقديرية : يسمى  .ٗ

 بناء مشاعره الخاصة بتقييـ ذاتو و تكامميا.                                                                      
مساندة الصحبة : يقصد بيا اإلندماج مع اآلخريف فى نشاطات وقت الفراغ ، وىى تمد الفرد  .٘

 لمشاعر الالزمة لمفرد ليشعر بأنو عضو فى جماعة تشاركو .    با
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( إلى أف أشكاؿ المساندة اإلجتماعية متعددة و قد تكوف ٘: ٕٛٓٓو قد أشار يحيى صابر )     
المساندة عاطفية أو مساندة مادية أو مساندة معرفيو أو مساندة وسيمية أى البد لممساندة مف شكؿ 

ذا الشكؿ عمى نواحى القصور فى متمقى المساندة حيث تمعب المساندة تقدـ مف خاللو و يتوقؼ ى
 دور ميما  في النواحى اإلنشائية و الوقائية و الشفائية التى يحتاجيا المتمقى .

     : وظائف املشاندة اإلجتماعية
( و أيت حكيمة و ٜٕ: ٕٔٔٓ( و مايكؿ جرجس ) ٖ٘:  ٕٛٓٓو اشار كؿ مف امؿ اليمالف  ) 

( أف وظائؼ المساندة اإلجتماعية تنقسـ الى: ٖ: ٕٔٔٓآخروف )  
 وظائؼ مساندة الحفاظ عمى الصحة الجسمية و النفسية و العقمية  )وظائؼ عالجية( . .1
 وظائؼ تخفيؼ أو الوقاية مف اآلثار السمبية ألحداث الحياة الضا طة )وظائؼ وقائية( . .2

 :املشاندة اإلجتماعيةادواز 

: ٕ٘ٓٓ( و نجالء عبد المعبود )ٗ: ٜٜٗٔوى و محمد عبد الرحمف )يحدد كؿ مف محمد الشنا   
دور نمائي ودور وقائى ففى الدور ىما فى حياة الفرد  ف( أف لممساندة اإلجتماعية دوراف أساسيأ٘

اإلنمائي : يكوف األفراد الذيف لدييـ عالقات إجتماعية يتبادلونيا مع  يرىـ ممف يفتقدوف ىذه 
ائي : يكوف لممساندة أثر مخفؼ لنتائج األحداث الضا طة فاألشخاص الذيف العالقات والدور الوق

يمروف بأحداث مؤلمة )القمؽ واإلكتئاب( لتمؾ األحداث تبعا لتوفر مثؿ ىذه العالقات الودودة و 
المساندة ويزداد إحتماؿ التعرض ل ضطرابات النفسية كمما نقص مقدار المساندة اإلجتماعية كما ونوعا 

 ح ىذا التأثير معروؼ بنموذج األثر الممطؼ لممساندة أو فرص التخفيؼ .  وقد أصب
  General Anxiety" ": العامالكلل 

 الكلل الهفشي: تعسيف  

( القمؽ بأنو حالة داخمية مؤلمة مف العصبية       و ٕٔٔ:  ٕٕٔٓيعرؼ سامى الختاتنة )     
ستجابات مثؿ سرعة  دقات التوتر و الشعور بالرىبة و يكوف مصحوبا بإحساسات ج سمية مختمفة وا 

ضطرابات المعدة والشعور بالحاجة لمزيد مف اليواء فى  القمب و الخفقاف و العرؽ و اإلرتعاش وا 
 الرئتيف و األلـ فى الصدر .

 -أسباب الكلل الهفشى :
( والسػػيد ٖٖٔ:  ٕ٘ٓٓ( و صػػالح الػػداىرى )ٙٛٗ -٘ٛٗ:  ٕ٘ٓٓو يوضػػح كػػؿ مػػف حامػػد زىػػراف )

 ( أف أسباب القمؽ: ٕٗٔ:  ٕٕٔٓ(  و سامى الختاتنة )ٜٓٔ:  ٕٛٓٓعمى )
 اإلستعداد الوراثي : تختمط العوامؿ الوراثية بالعوامؿ البيئية . .ٔ
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اإلستعداد النفسي : الضعؼ النفسي العاـ ، الشعور بالتيديد الداخمي أو الخارجي ، التػوتر النفسػي  .ٕ
 لذنب والخوؼ مف العقاب وتوقعوالشديد ، األزمات والصدمات النفسية ، الشعور با

مواقؼ الحياة الضا طة : الضغوط الحضارية ، الثقافية والبيئية الحديثة و مطامح المدنية المتغيػرة  .ٖ
 و البيئة القمقة المشبعة بعوامؿ الخوؼ و اليـ و مواقؼ الضغط والحرماف 

ت الصػػراعات فػػي مشػػكالت الطفولػػة و المراىقػػة والشػػيخوخة : مشػػكالت الحاضػػر التػػي تنشػػط ذكريػػا .ٗ
 الماضي والتنشئة األسرية الخاطئة .

التعػػرض لمحػػوادث الحػػادة والخبػػرات الجنسػػية الصػػادمة : خاصػػة فػػي الطفولػػة و المراىقػػة ، اإلرىػػاؽ  .٘
 الجسمي ، التعب ، المرض ، ظروؼ الحرب . 

 عدـ التطابؽ بيف الذات الواقعية والذات المثالية : وعدـ تحقيؽ الذات . .ٙ
 فشى تصهيف الكلل اله

( يصنؼ القمؽ إلى صنفيف : القمؽ الحاد و القمؽ المزمف.    ٚٗٔ-ٜٖٔ: ٖٕٓٓأما أحمد عكاشة )
 أواًل : القمؽ الحاد : و يأخذ ثالثة أشكاؿ :

 حالة الخوؼ أو اليمع . .ٔ
 حالة الرعب الحاد. .ٕ
 القمؽ الحاد. .ٖ
 : ثانيًا : القمؽ المزمف : و يضـ ثالثة أشكاؿ 
 أعراض جسمية . .ٔ
 سية .أعراض نف.ٕ
 أعراض السيكوسوماتية )النفسجسمية( ..ٖ

    : Disorders" "Psychosomaticاإلضطسابات الهفشجشمية 
    اإلضطرابات النفسجسمية : تعريؼ   
( اإلضطرابات النفسجسمية بأنيا مجموعة مف ٕٖٗ: ٕٛٓٓ)يعرؼ عمى عبد الرحمف       

ة فى  ياب وجود سبب عضوي ظاىر فى اإلضطرابات تظير عمى المصابيف بيا أعراض جسمية حقيقي
عضو أو أكثر وال يجد ليا الطبيب عامال مرضيا عضويا مشخصا بيقيف ثابت فتعزى أسبابيا إلى عوامؿ 
نفسية . وىى  ير األمراض المتعددة التى يصطنعيا الفرد لمحصوؿ عمى منفعة معينة و ير الشكاوى 

 مزمف الجسمية التى ليست ليا أسباب محددة مثؿ التعب ال
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 اخلصائص املميزة لالضطسابات الهفشجشمية : 
( وسماح ٔٚ :ٕٔٓٓوعايدة حسف ) (ٖٗٔ: ٜٜٜٔآماؿ باظو )و  (ٜٔ:ٜٜٛٔ)وأشار زكريا منصور

أف ىناؾ بعض  إلى (ٖٙ٘: ٜٕٓٓ)دحت عباس وىناء شويخ ( وكؿ مف مٕٕٔ :ٕٙٓٓشحاتة )
  الخصائص التي تميز اإلضطرابات النفسجسمية وىي : 

 طراب إنفعالي كعامؿ مسبب ويكوف لو دور فى حدوث المرض .وجود إض .1
 .ترتبط بعض الحاالت بنمط معيف مف الشخصية  .2
 .تختمؼ اإلصابة ما بيف الجنسيف إختالفا ممحوًظا  .3
 .يوجد لدى المريض الواحد عرضا واحدا أو العديد مف األعراض  .4
 يتطور المرض عبر مراحؿ مختمفة . .5
 يكوف عامال مساعدا في إصابتو بنفس المرض.يوجد تاريخ عائمي لدى الفرد  .6

 تصهيف اإلضطسابات الهفشجشمية : 
 ( اإلضطرابات النفسجسمية فيما يمى :ٕٖ٘-ٕٖٗ: ٕٛٓٓو يوضح عمى عبد الرحمف )

 اإلضطرابات التنفسية : .1
 إضطرابات القمب و األوعية الدموية : .2
 اإلضطرابات المعوية : .3
 إضطرابات الجمد : .4

 ة اإلجتماعية و الكلل العام و اإلضطسابات الهفشجشمية  :العالقة بني املشاند
المساندة اإلجتماعية تتيح عالقات إجتماعية مرضية تتميز بالحب و الود و الثقة تعمؿ كحواجز       

اإلضطرابات الجسمية و النفسية ، و الفرد الذى يتمتع بالمساندة  " ضدBuffersأو مصدات "
ضطرابات النفسجسمية كما يصبح قادرا عمى مواجية اإلحتياجات اإلجتماعية يصبح أقؿ عرضة ل 

التو بطريقو إيجابية )جماؿ النفسية التى يتعرض ليا فى حياتو اليومية و قادرا عمى حؿ مشك
 (. ٕٙٔ: ٕ٘ٓٓ،تفاحة
( أف المساندة اإلجتماعية  ليا Wang, et.al:  (2006 وتشير نتائج دراسة وانج و آخريف      

 ي و داؿ فى أحداث التكيؼ النفسى و السموكى و خفض القمؽ واإلضطرابات النفسية .تأثير إيجاب
( اف مرض القمب شديد اإلرتباط بوجود حالة القمؽ فى ٖٖٕ:  ٕٚٓٓو يبيف السيد عبد العاؿ )     

والمعتقد أف ىذا الصماـ   Mitral Valve Prolapseالقمب وتعرؼ "بسقوط الصماـ الميترالى" 
 ـ توارثو عف طريؽ الجينات السائدة  .المرتخي يت
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( أف لممساندة اإلجتماعية دور فعاؿ في خفض حدة ونوع أحداث ٗ: ٕٛٓٓويبيف يحيى صابر)       
ء السوى أو المصاب باألمراض الجسمية والنفسية وليا دور في االحياة الضا طة التى يواجيا الفرد سو 

 موه لمواجية الضغوط بشكؿ إيجابى وفعاؿ .نمو المقومات النفسية لدى الفرد عبر مراحؿ ن
( اف المساندة اإلجتماعية ليا تأثير مباشر وتأثير  ير ٗ٘: ٕٔٔٓوتوضح أمانى عبد العاؿ )

 مباشر عمى الصحة النفسية لمفرد : 
التأثير المباشر : يتمثؿ فى التخفيؼ مف وقع الضغوط عمى الصحة النفسية والجسمية لمفرد مف  .ٔ

ف بجانب الفرد ومساعدتيـ لو ، وفى ىذه الحالة تعد المساندة عامال مخففا خالؿ وجود اآلخري
 يؤثر فى رفاىية الفرد و سعادتو .

التأثير  ير المباشر : يتمثؿ فى زيادة و تقوية المصادر الشخصية مثؿ الشعور بالثقة بالنفس  .ٕ
حتراميـ وتفيمي شباعيـ و الضبط الداخمي ، حيث اف اعتقاد الفرد بحب اآلخريف لو وا  ـ لو وا 

 حاجاتو سيزيد شعوره باألمف النفسى و السعادة . 
 دزاسات سابكة : 

 -اوال : دراسات تناولت العالقة بيف المساندة اإلجتماعية و القمؽ العاـ:
 دفت إلى معرفة العالقة بيف المساندة اإلجتماعيةالتى ى (Zhou , 2013)دراسة زو     
وطالبة مف ا ( طالبٕٙٗب الجامعات. و تكونت عينة الدراسة مف )الكمالية و اإلكتئاب والقمؽ لطالو 

ستخدمت الدراسة مقياس.  طالب الجامعة  مقياس الكمالية اإليجابىو اإلكتئاب و مقياس القمؽ  وا 
ومقياس المتعددة األبعاد لممساندة اإلجتماعية . وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود عالقة والسمبى 

عالقة إرتباطية سالبة بيف  لطالب الجامعة . وجوداإلكتئاب ساندة اإلجتماعية و إرتباطية سالبة بيف الم
والكمالية  ووجود عالقة إرتباطية موجبة بيف المساندة اإلجتماعيةالقمؽ . المساندة اإلجتماعية و 

. ووجود فروؽ دالة إحصائية بيف الذكور واإلناث فى المساندة اإلجتماعية لصالح  لطالب الجامعة
 .ثاإلنا
لعالقة معرفة ادفت إلى التى ى (Vincent , et al . , 2016) واخريف فنسنتدراسة     

 . المراىقيف( لدى بيف الميارات الحركية و المساندة اإلجتماعية و مشاكؿ اإلستيعاب )قمؽ و اكتئاب
. و إستخدمت ( عاـ ٙٔ-ٕٔتراوح اعمارىـ ما بيف ) ا( مراىقٖٜ)و تكونت عينة الدراسة مف 

مقياس الميارات الحركية و مقياس المساندة اإلجتماعية بأبعاده )األسرة، األصدقاء( و  دراسةال
وجود عالقة ارتباط بيف الميارات  واسفرت نتائج الدراسة عف .مقياس االكتئاب و مقياس القمؽ

جود القمؽ واالكتئاب . و  وجود عالقة ارتباط بيف(. و قمؽ و اكتئاب ( الحركية و مشاكؿ اإلستيعاب
عالقة ارتباط بيف الميارات الحركية والمساندة اإلجتماعية. ولممساندة األسرة دور وقائي في عدـ 

 لممساندة اإلجتماعية دور وقائي في عدـ ظيور القمؽ  .ظيور األعراض اإلكتئابية
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  -ثانيا : دراسات تناولت العالقة بيف المساندة اإلجتماعية و اإلضطرابات النفسجسمية : 
معرفة العالقة بيف دفت إلى التى ى (Yilmaz & Ayse , 2014)يمماز وعائشة دراسة      

المساندة اإلجتماعية و التكيؼ النفسى و تحسيف نوعية الحياة لدى مرضى السرطاف . والتعرؼ عمى 
مكانية التنبؤ بالتكيؼ النفسى و  دور المرافؽ عمى التكيؼ اإلجتماعى والنفسي لمريض السرطاف . وا 

تكونت عينة الدراسة مف  ولوجى و اإلجتماعى لمرضى السرطاف مف خالؿ المساندة اإلجتماعية. والبي
إستخدمت  ( عاـ . وٗٚ- ٛٔوتراوحت أعمارىـ ما بيف )        مف مرضى السرطافمريض ( ٙٛ)

ة الدراسة إستمارة المعمومات الديموجرافية و مقياس المتعددة األبعاد لممساندة اإلجتماعية المدرك
(MSPSSومقياس التكيؼ النفسي ل )م( مرضPAIS-SR وأسفرت نتائج الدراسة .)أف أسموب  الى

المرافؽ االنطوائي يقمؿ مف العالقات اإلجتماعية اإليجابية و يزيد مف الضغط النفسي بعد تشخيص 
    السرطاف . و وجود عالقة إرتباطية موجبة بيف المستوى المرتفع مف المساندة اإلجتماعية 

و البيولوجى و اإلجتماعى لمرضى  والتكيؼ مع العالقات األسرية  و يمكف التنبؤ بالتكيؼ النفسى
 السرطاف مف خالؿ المساندة اإلجتماعية .

معرفة الدور الوسيط لموحدة النفسية وعالقتيا دفت إلى التى ى( ٕٙٔٓدراسة سارة سعدة )    
ت السيكوسوماتية ومعرفة العالقة بيف الشعور بأساليب مواجية الضغوط و اإلصابة ببعض االضطرابا

السيكوسوماتية ، وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف  بالوحدة النفسية ودرجة اإلصابة باالضطرابات
 ا( مريضٕ٘و قسمت إلى ) ا( مريضٓٙالمجموعة التجريبية مجموعة المرضى التي تكونت مف )

ف بعض االضطرابات الجمدية )حب الشباب و يعانوف م ا( مريضٖ٘يعانوف مف قرحة المعدة و  )
مف  ا( مفحوصٓٙو اإلرتيكاريا( . والمجموعة الضابطة  تكونت مف ) -سقوط الشعر و الصدفية

األصحاء الذيف لـ يعانوا مف أي مرض عضوي . واستخدمت الدراسة استمارة التشخيص 
جية الضغوط و مقياس و مقياس أساليب موا السيكوسوماتى و مقياس الشعور بالوحدة النفسية

المساندة االجتماعية . واسفرت نتائج الدراسة عف وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بيف مشاعر 
اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية ، ووجود عالقة ارتباطية دالة وسالبة  الوحدة النفسية ودرجة

ابي  والمساندة اإلجتماعية و كؿ مف أسموب " إعادة التفسير اإليج بيف مشاعر الوحدة النفسية
ف مرضى االضطرابات وأسموب المواجية النشطة "، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بي

واألصحاء في الشعور بالوحدة النفسية. وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  السيكوسوماتية
   فسية.و مرضى االضطرابات الجمدية في الشعور بالوحدة الن مرضى قرحة المعدة

  :  ثالجا : دزاسات تهاولت العالقة بني املشاندة اإلجتماعية و الكلل العام واإلضطسابات الهفشجشمية

تقييـ نوعية الحياة دفت إلى التى ى ( QiFeng , et al . , 2014)  كيفنغ و آخريف دراسة     
العالقة بيف حدة أمراض المرتبطة بالصحة لدى المراىقيف الذيف يعانوف مف أمراض القمب . ومعرفة 
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تكونت عينة الدراسة القمب الخمقية والقمؽ واإلكتئاب والتفاؤؿ والمساندة اإلجتماعية لدى المراىقيف . و 
ستخدمت الدراسة ( عاـ . ٕٓ-ٕٔتراوحت أعمارىـ ما بيف ) امريض (ٗٔٔمف ) إستبياف التقرير وا 
ستبياف لتقييـ معومقياس  الذاتي رفة المراىؽ لحالة قمبو ومقياس القمؽ نوعية الحياة لألطفاؿ وا 

أسفرت نتائج الدراسة عف وجود ومقياس اإلكتئاب ومقياس المتعددة األبعاد لممساندة اإلجتماعية . و 
لدى المراىقيف الذيف يعانوف مف أمراض سالبة بيف القمؽ و المساندة اإلجتماعية إرتباطية عالقة 
( ٝ ٕٚ.ٓالمساندة اإلجتماعية بنسبة )معرفة المرض و سالبة بيف إرتباطية وجود عالقة  و القمب .

( ٜٖ.ٓمشاعر التفاؤؿ بنسبة )سالبة بيف معرفة المرض و إرتباطية  و وجود عالقة لدى المراىقيف. 
( ٖٖ.ٓنوعية الحياة بنسبة )سالبة بيف معرفة المرض و إرتباطية  و وجود عالقة ٝ لدى المراىقيف .
 واإلكتئاب . موجبة بيف القمؽإرتباطية  ووجود عالقة ٝ لدى المراىقيف .

معرفة معدؿ إنتشار القمؽ و إلى ( , . Tara , et al 2014و آخريف ) تارادراسة ىدفت      
 .و اإلكتئاب   العالج النفسى المرتبطة بعالج القمؽ معرفة طرؽاإلكتئاب بيف مرضى سرطاف الدـ . و 

ستخدمت( مريض . ٖٗٓ) و تكونت عينة الدراسة مف الدراسة المقابمة الشخصية و مقياس القمؽ  وا 
(ٝ مف ٕٓوجود ) عمىو مقياس اإلكتئاب و مقياس المساندة اإلجتماعية. وأسفرت نتائج الدراسة 

(ٝ مف المرضى ٘ٔ)وجود (ٝ مف المرضى لدييـ إكتئاب . و ٚٔ) وجودالمرضى لدييـ قمؽ ، و 
(ٝ ٕٔ) وجودييـ إكتئاب بدوف القمؽ . و (ٝ مف المرضى لد٘)وجود لدييـ القمؽ و اإلكتئاب معا ، و 

فعاؿ فى خفض األعراض  إف لممساندة اإلجتماعية دور وجودمف المرضى لدييـ قمؽ بدوف إكتئاب ، و 
 . النفسية المصاحبة لسرطاف الدـ

 السابقة التى تناولتيا الباحثة في الدراسة  الدراسات و البحوث  التعقيب العاـ عمى
موعة دراسات سابقة ترتبط بالمساندة اإلجتماعية والقمؽ العاـ  واإلضطرابات بعد استعراض الباحثة لمج

     النفسجسمية تستخمص الباحثة مجموعة مف النقاط :
 سالبة بيف المساندة اإلجتماعية و القمؽ كما في إرتباطية وجود عالقة  اظيرت بعض الدارسات

 (Vincent , et al . , 2016)  واخريف  فنسنتدراسة 
 المساندة اإلجتماعية               سالبة بيفعالقة إرتباطية حت بعض الدارسات وجود واوض

    (Yilmaz & Ayse, 2014)يمماز و عائشة واإلضطرابات النفسجسمية كما في دراسة 
 (. ٕٙٔٓودراسة سارة سعدة )

  ضطرابات في خفض اإلاإلجتماعية الدور الفعاؿ و الوقائي لممساندة عمى  بعض الدارسات اشارتو
 تارا دراسة ( وYilmaz & Ayse, 2014عائشة ) و دراسة يمماز ودراسة النفسجسمية كما في 

 (. , .Tara , et al 2014و آخريف )
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العالقة بيف المساندة اإلجتماعية و القمؽ العاـ و التى تناولت و بالر ـ مف اف الدراسات السابقة       
عمى المساندة  لـ تستخدـ برنامج قائـ ، والعالقة بينيـ رفة ىدفت إلى معو  اإلضطرابات النفسجسمية

 اإلجتماعية في خفض القمؽ العاـ المصحوب ببعض اإلضطرابات النفسجسمية لطمبة الثانوية العامة .
 فسوض الدزاسة :

فى ضوء اإلطار النظرى لمدراسة الحالية و دراساتيا السابقة، صا ت الباحثة فروض الدراسة كما     
 :يمى 

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط  درجػػات المجموعػػة الضػػابطة و متوسػػط درجػػات  .1
المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػى القيػػػػاس القبمػػػػى فػػػػى القمػػػػؽ العػػػػاـ المصػػػػحوب بػػػػبعض االضػػػػطرابات 

 النفسجسمية. 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية فى القياس القبمى و  .2

درجات المجموعة نفسيا فى القياس البعدى فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات  متوسط
 النفسجسمية لصالح القياس البعدى.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية فى القياس   .3
صحوب ببعض البعدى و متوسط المجموعة نفسيا فى القياس المتابعة فى القمؽ العاـ الم

 االضطرابات النفسجسمية.
 :مهوج الدزاسة وإجساءاتوا 

 اواًل : عينة الدراسة:            
القمؽ ممف يرتفع لديو  طالبة مف طمبة الصؼ الثانى العاـ( طالب و ٓٓ٘أجريت الدراسة عمى )

ارتفاعا  االكثر( طالب وطالبة ٕٓٔ) تحديد ، و تـالعاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية. 
مجموعتيف مجموعة في مستوى القمؽ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية و تقسيميـ الى 

و تتراوح أعمارىـ ما بيف      ،  وطالبةً  ( طالباً ٓٙ( طالبًا وطالبًة ومجموعة ضابطة )ٓٙتجريبية )
ادات الثانوية بمدرسة ُعمر بف الخطاب الثانوية بنات بمدينة دمياط و مدرسة الس ( عاماٛٔ -ٚٔ)

 ( .ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓبنيف بمدينة دمياط فى العاـ الدراسى )
 ثانيًا: أدوات الدزاسة :

     .  اوال: مقياس القمؽ العاـ )إعداد الباحثة(
و اليدؼ مف إعداد مقياس القمؽ العاـ : استخدامو لقياس القمؽ العاـ لدى طمبة الصؼ الثانى 

تـ استخداميا بالدراسات و البحوث السابقة  ير مناسبة مع الثانوي العاـ حيث أف المقاييس التى 
الدراسة الحالية ، فقد وضعت لقياس القمؽ العاـ لدى عينات أخرى  ير عينة الدراسة الحالية و طبقت 
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ببيئات أخرى  ير البيئة التى تتـ بيا الدراسة الحالية . و قامت الباحثة بإعداد صورة أولية عمى 
( مفردة موزعة عمى أبعاد القمؽ العاـ االربعة )البعد الجسمي و ٓٗمكونة مف )لمقياس القمؽ العاـ 

البعد الفسيولوجي و البعد اإلنفعالى و البعد االجتماعي ( وىى الشائع استخداميا بصورة كبيرة فى 
البحوث و الدراسات و األدبيات السابقة المرتبطة بالقمؽ العاـ و التى تكوف موظفة بصورة تتالءـ مع 
متغيرات الدراسة األخرى وىى المساندة اإلجتماعية  و اإلضطرابات  النفسجسمية و تظير طبيعة القمؽ 
العاـ  . و تـ عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة عمـ النفس و الصحة النفسية ، 

فى صورتو وذلؾ إلبداء آرائيـ حوؿ مدى مالءمة المقياس لالستخداـ فى الدراسة . و تكوف المقياس 
( مفردة تـ تطبيقو فى صورتو التجريبية عمى عينة الدراسة اإلستطالعية و تـ التأكد ٓٗالنيائية مف )

 مف صدقو وثباتو عمى النحو التالي :
 ملكياس الكلل العام:  اوال: صدم احملهمني

يف مف أساتذة بعد تجربة الصيا ة المفظية قامت الباحثة بإعداد صورة اولية خاصة بالسادة المحكم    
الجامعات المصرية المتخصصيف فى مجاؿ عمـ النفس التربوي ألبداء الرأي فى مقياس القمؽ العاـ 

( مفردة موزعة عمى األبعاد األربعة المكونة لمقمؽ العاـ )البعد الجسمي و البعد ٓٗالمكونة مف )
مجموعة مف أعضاء ىيئة الفسيولوجي و البعد اإلنفعالي و البعد اإلجتماعي ( و تـ توزيعيا عمى 

 التدريس المتخصصيف فى عمـ النفس والصحة النفسية .
 ثانيا : الصدم العاملى ملكياس الكلل العام :

( و أسفر التحميؿ العاممى ٖٙتـ حساب الصدؽ العاممى لممقياس عمى عينة إستطالعية )ف =      
دوير المحاور تدويرًا متعامدًا بطريقة ( عوامؿ كاف بعضيا  ير قابؿ لمتفسير ، إال أنو بتٗعمى وجود )
( . و أمكف ٕٙٙ: ٜٜٔٔ)فؤاد أبو حطب، آماؿ صادؽ،  "Kairs"لكايرز  "Varimax" الفاريماكس
أكبر مف الواحد   "Eigen Values"( عوامؿ ، و ىذه العوامؿ االربعة جذورىا الكامنةٗاستخالص )

" Guilford( وفؽ محؾ جيمفورد "ٖ.ٓالصحيح ، و تشعبات المفردات عمى العوامؿ أكبر مف ) 
( % مف التبايف الكمى ، ٜٗٛ.ٛٗ( ، و قد فسرت ىذه العوامؿ مجتمعة )ٔ٘ٔ: ٜٓٛٔ)صفوت فرج ، 

 . لو الكامنة و الجذور بعد كؿ عبارات وعدد القمؽ العاـ مقياس أبعاد( ٔو يوضح جدوؿ )
 ( ٔجدوؿ )

 ليا الكامنة وروالجذر يف الكمى و التبا بعد كؿ عبارات وعدد القمؽ العاـ مقياس أبعاد
 الجذور عدد بنوده مسمى البعد رقـ البعد ـ

 الكامف
 التبايف الكمى 

 % ٜٚٛ.ٕٔ ٜ٘ٔ.٘ ( عشرة  بنودٓٔ)  البعد الجسمي  االوؿ  ٔ

 % ٛٓٛ.ٕٔ ٖٕٔ.٘ ( عشرة  بنودٓٔ) البعد الفسيولوجي الثانى  ٕ
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 %ٗٔٔ.ٕٔ ٙٗٛ.ٗ ( عشرة  بنودٓٔ) البعد اإلنفعالي  الثالث  ٖ

 % ٖٓٓ.ٔٔ ٕٔٗ.ٗ ( عشرة  بنودٓٔ) البعد اإلجتماعى  الرابع  ٗ

 ثانيًا : ثبات مكياس الكلل العام

 اعتمدت الباحثة فى حساب الثبات عمى نوعيف مف الثبات :  
 : املفسداتاوال : ثبات 

ألفا تـ حساب ثبات عبارات العوامؿ الفرعية لمقياس القمؽ العاـ وذلؾ بحساب معامؿ       
لعبارات كؿ عامؿ فرعى عمى حدة ) بعدد عبارات كؿ عامؿ فرعى( ،   "Alpha Cronbach's"كرونباخ

وفى كؿ مرة يتـ حذؼ درجات إحدى العبارات مف الدرجة الكمية لمعامؿ الفرعي الذى تنتمى إليو العبارة . 
 ة.( معامالت ثبات عبارات العوامؿ الفرعية فى حالة حذؼ العبار ٕويوضح جدوؿ )

 ( ٕجدوؿ )
 معامالت ثبات عبارات العوامؿ الفرعية في حالة حذؼ العبارة لمقياس القمؽ العاـ

 العامؿ األوؿ
 البعد الجسمي

 العامؿ الثانى
 البعد الفسيولوجي

 العامؿ الثالث
 البعد اإلنفعالي

 العامؿ الرابع
 البعد اإلجتماعي

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ألفا

رقـ 
 العبارة

رقـ  معامؿ ألفا
 العبارة

 معامؿ 
 ألفا

رقـ 
 العبارة

 معامؿ ألفا

ٔ ٓ.ٕٜٛ ٕ ٓ.ٚٙٚ ٖ ٓ.ٕٖٚ ٗ ٓ.ٙٓٛ 
٘ ٓ.ٕٛٚ ٙ ٓ.ٖٚٗ ٚ ٓ.ٖٚٛ ٛ ٓ.٘ٛٙ 
ٜ ٓ.ٛٓٓ ٔٓ ٓ.ٕٚٛ ٔٔ ٓ.ٖٚٓ ٕٔ ٓ.ٖ٘ٚ 
ٖٔ ٓ.ٜٖٚ ٔٗ ٓ.ٚ٘ٚ ٔ٘ ٓ.ٚٔٗ ٔٙ ٓ.ٙ٘ٚ 
ٔٚ ٓ.ٖٛٔ ٔٛ ٓ.ٚ٘ٓ ٜٔ ٓ.ٖٚ٘ ٕٓ ٓ.ٙٓ٘ 
ٕٔ ٓ.ٕٛٗ ٕٕ ٓ.ٖٜٚ ٕٖ ٓ.ٕٚٚ ٕٗ ٓ.ٙٔٙ 
ٕ٘ ٓ.ٖٛٔ ٕٙ ٓ.ٕٚ٘ ٕٚ ٓ.ٕٕٚ ٕٛ ٓ.ٕٕٙ 
ٕٜ ٓ.ٖٛٔ ٖٓ ٓ.ٚ٘ٗ ٖٔ ٓ.ٕٚٓ ٖٕ ٓ.ٙ٘٘ 
ٖٖ ٓ.ٛٔٙ ٖٗ ٓ.ٕٚ٘ ٖ٘ ٓ.ٚٔ٘ ٖٙ ٓ.ٙٓٚ 
ٖٚ ٓ.ٕٛٓ ٖٛ ٓ.ٖٚ٘ ٖٜ ٓ.ٕٚٓ ٗٓ ٓ.ٜٙٔ 

 معامؿ ألفا لمبعد الفرعي دوف حذؼ العبارة
ٓ.ٖٛٔ ٓ.ٕٚٚ ٓ.ٚ٘ٓ ٓ.ٙٚٔ 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى :
  ألفا لكؿ عبارة أقؿ مف معامؿ ألفا لمعامؿ الذى تنتمى إليو العبارة ، أى أف جميع معامؿ

العبارات ثابتة ، حيث أف تدخؿ العبارة ال يؤدى إلى خفض معامؿ الثبات الكمى لمعامؿ الفرعي 
 الذى تقيسو العبارة .
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  مما يدؿ عمى معامالت ألفا لمعوامؿ األربعة لمقياس القمؽ العاـ دوف حذؼ أى عبارة مرتفعة
 ثبات العوامؿ الفرعية لمقياس القمؽ العاـ .

 ثانيا : الجبات الهلى ملكياس الكلل العام :

 لمقياس القمؽ العاـ بطريقتيف ىما : تـ حساب الثبات الكمى
( و ىو معامؿ ثبات ٜٕٜ.ٓحساب معامؿ ألفا الكمى لمقياس القمؽ العاـ ، فوجد أنو يساوى ) .ٔ

 مرتفع .
 ات بطريقة التجزئة النصفية " لكؿ بعد و معامالت الثبات قبؿ التصحيححساب معامؿ الثب .ٕ

( يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ٖجدوؿ ) معامالت الثبات بعد التصحيح وو 
 .لمقياس القمؽ العاـ 

 (ٖجدوؿ )
 العاـ القمؽ لمقياس النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت

 التصحيح بعد الثبات معامؿ التصحيح قبؿ الثبات معامؿ االبعاد ـ
 ٕ٘ٛ.ٓ ٕٗٚ.ٓ البعد الجسمي  ٔ
 ٜ٘ٚ.ٓ ٕٔٙ.ٓ البعد الفسيولوجي  ٕ
 ٙ٘ٛ.ٓ ٛٗٚ.ٓ البعد اإلنفعالى  ٖ
 ٜٚٚ.ٓ ٖٙٙ.ٓ البعد االجتماعي  ٗ

 ثالثًا: اإلتساؽ الداخمي لمقياس القمؽ العاـ :
اإلستطالعية عمى كؿ عبارة مف عبارات مقياس تـ حساب معامؿ اإلرتباط بيف درجات أفراد العينة 

( ، أف ٗالقمؽ العاـ ، و درجاتيـ الكمية عمى البعد الذى تنتمى إليو العبارة ، و يتضح مف جدوؿ )
جميع قيـ معامالت اإلرتباط بيف كؿ عبارة و الدرجة الكمية لمعامؿ الفرعي الذى تنتمى إليو معامالت 

 خمي لمعوامؿ الفرعية لمقياس القمؽ العاـ.مرتفعة مما يدؿ عمى اإلتساؽ الدا
 

 (ٗجدوؿ )
 قيـ معامالت اإلرتباط  بيف كؿ عبارة والبعد الذى تنتمى إليو العبارة لمقياس القمؽ العاـ       

 
 البعد األوؿ
 البعد الجسمي

 البعد الثانى
 البعد الفسيولوجي

 البعد الثالث
 البعد اإلنفعالي

 البعد الرابع
 البعد اإلجتماعي

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

ٔ ٓ.ٖٚ٘ ٕ ٓ.ٖٕٜ ٖ ٓ.ٗٚٚ ٗ ٓ.ٖٖ٘ 
٘ ٓ.ٖٛٔ ٙ ٓ.ٜ٘ٔ ٚ ٓ.ٖٕ٘ ٛ ٓ.ٕٙ٘ 
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تفعة و موجبة مما يدؿ عمى اإلتساؽ الداخمي لمقياس ( أف قيـ معامالت اإلرتباط مر ٘جدوؿ ) يوضحو 

 القمؽ العاـ.
 (٘جدوؿ )

 قيـ معامالت اإلرتباط بيف عوامؿ مقياس القمؽ العاـ
 

   
 
 
 
   
ومف اإلجراءات السابقة تـ التأكد مف صدؽ و ثبات مقياس القمؽ العاـ ، و صالحيتو لمتطبيؽ   

 عمى عينة الدراسة الحالية . 
 :وصف مكياس الكلل العام و طسيكة تصحيحى.3

( مفردة موزعة عمى أبعاد القمؽ العاـ )البعد ًٓٗا مف )اصبح المقياس فى صورتو النيائية مكون     
الجسمي و البعد الفسيولوجي و البعد اإلنفعالي و البعد اإلجتماعي( االربعة بالتساوي ،       و فى 
المقياس نحصؿ عمى أربعة درجات فرعية تعبر عف القمؽ العاـ وىى حاصؿ جمع الدرجات عمى األبعاد 

. و يستجيب المفحوص إزاء كؿ مفردة مف مفردات المقياس عف طريؽ  األربعة المكونة لممقياس
( ٖ البا )التعبير عف موافقتو عمى كؿ عبارة ، و ذلؾ بإختيار استجابة واحد مف اإلستجابات اآلتية : 

( ٖٓ( إلى )ٓٔ. و بذلؾ تراوحت الدرجة عمى كؿ بعد عمى المقياس ما بيف )( ٔ( و نادرا )ٕو احيانا )
 ( و الدرجة المرتفعة تشير إلى ارتفاع القمؽ العاـ . ٕٓٔ( إلى )ٓٗلكمية تتراوح ما بيف )و الدرجة ا

 

ٜ ٓ.ٙٙٚ ٔٓ ٓ.ٖٖٙ ٔٔ ٓ.٘ٛٓ ٕٔ ٓ.٘ٔٓ 
ٖٔ ٓ.ٕٚٓ ٔٗ ٓ.ٕٗٓ ٔ٘ ٓ.ٖٖ٘ ٔٙ ٓ.ٕٜٔ 
ٔٚ ٓ.ٕ٘ٗ ٔٛ ٓ.ٗ٘ٛ ٜٔ ٓ.ٕٜٖ ٕٓ ٓ.٘ٙٔ 
ٕٔ ٓ.ٖٗٓ ٕٕ ٓ.ٖ٘ٚ ٕٖ ٓ.ٜ٘ٔ ٕٗ ٓ.ٜٖٗ 
ٕ٘ ٓ.ٖٖ٘ ٕٙ ٓ.ٗٗٙ ٕٚ ٓ.ٗٙٓ ٕٛ ٓ.ٗ٘٘ 
ٕٜ ٓ.٘ٗٗ ٖٓ ٓ.ٖٗٔ ٖٔ ٓ.ٗٚٚ ٖٕ ٓ.ٕٜٙ 
ٖٖ ٓ.٘ٔٙ ٖٗ ٓ.ٕٕٓ ٖ٘ ٓ.٘ٓ٘ ٖٙ ٓ.ٕٕٜ 
ٖٚ ٓ.ٗٙٙ ٖٛ ٓ.ٖٜٗ ٖٜ ٓ.ٕٖٙ ٗٓ ٓ.ٚٗٓ 

 ٗ ٖ ٕ ٔ االبعاد ـ
    ػػ البعد الجسمي  ٔ
   ػػ ٛ٘ٚ.ٓ البعد الفسيولوجي  ٕ
  ػػ ٖٕٛ.ٓ ٙٗٚ.ٓ البعد اإلنفعالى  ٖ
 ػػ ٜٚٙ.ٓ ٘ٛٚ.ٓ ٓٛٚ.ٓ البعد اإلجتماعي ٗ
 ٜٔٛ.ٓ ٜٓٓ.ٓ ٕٜٚ.ٓ ٜٔٔ.ٓ الدرجة الكمية ٘
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  ثانيا : مكياس اإلضطسابات الهفشجشمية ) إعداد الباحجة (:
اإلضطرابات النفسجسمية استخدامو لقياس اإلضطرابات النفسجسمية  و اليدؼ مف إعداد مقياس      

ي العاـ حيث أف المقاييس التى تـ استخداميا بالدراسات و البحوث لدى طمبة الصؼ الثانى الثانو 
لدى عينات اإلضطرابات النفسجسمية السابقة  ير مناسبة فى الدراسة الحالية ، فقد وضعت لقياس 

ببيئات أخرى  ير البيئة التى تتـ بيا الدراسة الحالية . عمى أخرى  ير عينة الدراسة الحالية و طبقت 
ياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة عمـ النفس  والصحة النفسية ، وذلؾ إلبداء و تـ عرض المق

آرائيـ حوؿ مدى مالءمة المقياس لالستخداـ فى الدراسة . و تكوف المقياس فى صورتو النيائية مف 
( مفردة تـ تطبيقو فى صورتو التجريبية عمى عينة الدراسة اإلستطالعية و تـ التأكد مف صدقو ٓٙ)

 تو عمى النحو :وثبا
 :اخلصائص الشيهومرتية ملكياس اإلضطسابات الهفشجشمية 

 -:أواًل : الصدم 

 اعتمدت الباحثة فى حساب الصدؽ عمى نوعيف مف الصدؽ :             
  اوال: صدؽ المحكميف لمقياس اإلضطرابات  النفسجسمية:

خاصة بالسادة المحكميف مف أساتذة  بعد تجربة الصيا ة المفظية قامت الباحثة بإعداد صورة اولية    
اإلضطرابات  الجامعات المصرية المتخصصيف فى مجاؿ عمـ النفس التربوي ألبداء الرأي فى مقياس

) ( مفردة موزعة عمى األبعاد الستة المكونة ل ضطرابات النفسجسمية ٓٙالنفسجسمية المكونة مف )
اني : إضطرابات الجياز الدوري و البعد الثالث : البعد االوؿ : إضطرابات الجياز اليضمى و البعد الث

إضطرابات الجياز التنفسي و البعد الرابع : إضطرابات الجياز البولي و البعد الخامس : إضطرابات 
و تـ توزيعيا عمى مجموعة مف أعضاء  الجياز الييكمي العظمى و البعد السادس: إضطرابات الجمد(

 فس و الصحة النفسية . ىيئة التدريس المتخصصيف فى عمـ الن
 ملكياس اإلضطسابات الهفشجشمية : ثانيا : الصدم العاملى

( و أسفر التحميؿ ٖٙتـ حساب الصدؽ العاممى لممقياس عمى عينة إستطالعية )ف =      
( عوامؿ كاف بعضيا  ير قابؿ لمتفسير ، إال أنو بتدوير المحاور تدويرًا متعامداً ٙالعاممى عمى وجود )

 (.ٕٙٙ: ٜٜٔٔ" )فؤاد أبو حطب، آماؿ صادؽ، "Kairs" لكايرز  "Varimaxاكسالفاريم
أكبر   "Eigen Values"( عوامؿ ، و ىذه العوامؿ الستو جذورىا الكامنةٙأمكف استخالص )  

( وفؽ محؾ جيمفورد ٖ.ٓمف الواحد الصحيح ، و تشعبات المفردات عمى العوامؿ أكبر مف )
Guilford""  ، ( % مف ٜٓٔ.ٚ٘( ، و قد فسرت ىذه العوامؿ مجتمعة )ٔ٘ٔ :ٜٓٛٔ)صفوت فرج

 و  بعد كؿ عبارات وعدد مقياس اإلضطرابات  النفسجسمية أبعاد( ٙالتبايف الكمى ، و يوضح جدوؿ )
 . ليا الكامنة الجذور
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 ( ٙجدوؿ )
 ليا الكامنةور بعد والجذ كؿ عبارات وعدد مقياس اإلضطرابات  النفسجسمية أبعاد

 الجذور عدد بنوده مسمى البعد رقـ البعد ـ
 الكامف

 التبايف الكمى

 % ٜٛٙ.ٕٔ ٜٔٙ.ٚ ( عشرة  بنودٓٔ)  إضطرابات الجياز اليضمي   االوؿ  ٔ
 % ٕٚٚ.ٔٔ ٖٙٓ.ٚ ( عشرة  بنودٓٔ) إضطرابات الجياز الدوري  الثانى  ٕ
 % ٕٚٙ.ٓٔ ٓٙٔ.ٙ ( عشرة  بنودٓٔ) إضطرابات الجياز التنفسي الثالث  ٖ
 % ٓٚٔ.ٜ ٕٓ٘.٘ ( عشرة  بنودٓٔ) إضطرابات الجياز البولي بع الرا ٗ
 % ٕٔٔ.ٚ ٕٚٙ.ٗ ( عشرة  بنودٓٔ) إضطرابات الجياز العظمى  الخامس ٘
 % ٖٗٔ.ٙ ٔٛٙ.ٖ ( عشرة  بنودٓٔ) إضطرابات الجمد السادس ٙ

 ثانيًا : ثبات مكياس اإلضطسابات الهفشجشمية :

 عمى نوعيف مف الثبات :اعتمدت الباحثة فى حساب الثبات      
 اوال : ثبات العبازات :

تـ حساب ثبات عبارات العوامؿ الفرعية لمقياس االضطرابات النفسجسمية و ذلؾ بحساب معامؿ 
" لعبارات كؿ عامؿ فرعى عمى حدة ) بعدد عبارات كؿ عامؿ  "Cronbach's Alphaألفا لكرونباخ

رات مف الدرجة الكمية لمعامؿ الفرعي الذى تنتمى فرعى( ، و فى كؿ مرة يتـ حذؼ درجات إحدى العبا
( معامالت ثبات عبارات العوامؿ الفرعية فى حالة حذؼ العبارة . و ٚإليو العبارة. و يوضح جدوؿ )

معامؿ ألفا لكؿ عبارة أقؿ مف معامؿ ألفا لمعامؿ الذى تنتمى إليو العبارة ، أى أف جميع العبارات ثابتة ، 
ال يؤدى إلى خفض معامؿ الثبات الكمى لمعامؿ الفرعي الذى تقيسو العبارة . حيث أف تدخؿ العبارة 

اإلضطرابات النفسجسمية دوف حذؼ أى عبارة مرتفعة  معامالت ألفا لمعوامؿ الستة المكونة لمقياس
                           .      مما يدؿ عمى ثبات العوامؿ الفرعية لمقياس اإلضطرابات النفسجسمية

 (ٚؿ )جدو
 معامالت ثبات عبارات العوامؿ الفرعية في حالة حذؼ العبارة لمقياس االضطرابات النفسجسمية

 البعد االوؿ
اضطرابات الجياز 

 اليضمى

 البعد الثانى
اضطرابات الجياز 

 الدوري

 البعد الثالث
اضطرابات الجياز 

 التنفسي

 البعد الرابع
اضطرابات الجياز 

 البولي

 البعد الخامس
الجياز  اضطرابات

 الييكمي العظمى

 البعد السادس
 اضطرابات الجمد 

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ألفا

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ألفا

 رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ألفا

معامؿ  رقـ العبارة
 ألفا

معامؿ  رقـ العبارة
 ألفا

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ألفا

ٔ ٓ.ٚٔٙ ٕ ٓ.ٖٚٛ ٖ ٓ.ٛٓ
ٗ 

ٗ ٓ.ٖٜٙ ٘ ٓ.ٕٛٙ ٙ ٓ.ٕٙ
ٖ 

ٚ ٓ.ٚٓٚ ٛ ٓ.ٙٛٔ ٜ ٓ.ٖٛ
ٕ 

ٔٓ ٓ.ٕٙٙ ٔٔ ٓ.ٛ٘ٚ ٕٔ ٓ.ٖٙ
ٔ 

ٖٔ ٓ.ٖٚٛ ٔٗ ٓ.ٕٛٛ ٔ٘ ٓ.ٕٛ
ٗ 

ٔٙ ٓ.ٙٔٛ ٔٚ ٓ.ٚٛٛ ٔٛ ٓ.٘ٙ
ٚ 
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ٜٔ ٓ.ٚٗٗ ٕٓ ٓ.ٚٛٗ ٕٔ ٓ.ٖٛ
ٚ 

ٕٕ ٓ.ٙ٘ٓ ٕٖ ٓ.ٚٛٛ ٕٗ ٓ.ٕٙ
ٜ 

ٕ٘ ٓ.ٕٚٗ ٕٙ ٓ.ٛٓٛ ٕٚ ٓ.ٖٛ
ٙ 

ٕٛ ٓ.ٙ٘ٛ ٕٜ ٓ.ٙٛ٘ ٖٓ ٓ.ٕٙ
ٜ 

ٖٔ ٓ.ٚٔ٘ ٖٕ ٓ.ٖٛٔ ٖٖ ٓ.ٛٓ
ٗ 

ٖٗ ٓ.ٖٙٛ ٖ٘ ٓ.ٕٛ٘ ٖٙ ٓ.٘ٙ
ٚ 

ٖٚ ٓ.ٚٗٗ ٖٛ ٓ.ٖٛٔ ٖٜ ٓ.ٛٗ
ٕ 

ٗٓ ٓ.٘ٚٗ ٗٔ ٓ.ٕٚٛ ٕٗ ٓ.ٖٙ
ٗ 

ٖٗ ٓ.ٖٜٚ ٗٗ ٓ.ٜٛٔ ٗ٘ ٓ.ٕٛ
ٜ 

ٗٙ ٓ.ٖٜٙ ٗٚ ٓ.ٜٚٚ ٗٛ ٓ.٘ٙ
٘ 

ٜٗ ٓ.ٕٚٛ ٘ٓ ٓ.ٖٛٔ ٘ٔ ٓ.ٖٛ
ٜ 

ٕ٘ ٓ.ٕٖٙ ٖ٘ ٓ.ٚٛٙ ٘ٗ ٓ.٘ٙ
٘ 

٘٘ ٓ.ٜٜٙ ٘ٙ ٓ.ٕٛٓ ٘ٚ ٓ.ٖٛ
ٜ 

٘ٛ ٓ.ٖٜٙ ٜ٘ ٓ.ٚٛٙ ٙٓ ٓ.٘ٙ
ٔ 

 عبارةمعامؿ ألفا لمبعد الفرعي دوف حذؼ ال
ٓ.ٚٙٙ ٓ.ٖٛ٘ ٓ.ٖٛ٘ ٓ.ٙٚٛ ٓ.ٛٚٚ ٓ.ٙٙ٘ 

 ثانيا : الجبات الهلى ملكياس االضطسابات الهفشجشمية :

 تـ حساب الثبات الكمى لممقياس بطريقتيف ىما :         
( و ىو ٜٜٗ.ٓحساب معامؿ ألفا الكمى لمقياس االضطرابات النفسجسمية و وجد أنو يساوى ) .ٔ

 معامؿ ثبات مرتفع .
( يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة ٛجدوؿ ) مؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفيةحساب معا .ٕ

 االضطرابات النفسجسمية . النصفية لمقياس
 (ٛجدوؿ )

 اإلضطرابات النفسجسمية لمقياس النصفية التجزئة بطريقة معامؿ الثبات
 قبؿ الثبات معامؿ االبعاد ـ

 التصحيح
 بعد الثبات معامؿ

 التصحيح
 ٜٚٚ.ٓ ٖٚٙ.ٓ رابات الجياز اليضمىإضط ٔ
 ٓٗٛ.ٓ ٕٗٚ.ٓ إضطرابات الجياز الدوري ٕ
 ٚٙٚ.ٓ ٕٕٙ.ٓ إضطرابات الجياز التنفسي ٖ
 ٚٓٚ.ٓ ٚٗ٘.ٓ إضطرابات الجياز البولي ٗ
 ٜٓٔ.ٓ ٖٗٛ.ٓ إضطرابات الجياز الييكمي ٘
 ٕٛ٘.ٓ ٜٖ٘.ٓ إضطرابات الجمد ٙ
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 ات الهفشجشمية :ثالجًا: اإلتشام الداخلي ملكياس اإلضطساب

تـ حساب معامؿ اإلرتباط بيف درجات أفراد العينة اإلستطالعية عمى كؿ عبارة مف عبارات مقياس   
اإلضطرابات  النفسجسمية ، و درجاتيـ الكمية عمى البعد الذى تنتمى إليو العبارة ،         و جدوؿ 

تمى إليو و اتضح  أف جميع قيـ ( يوضح قيـ معامالت اإلرتباط بيف كؿ عبارة و البعد الذى تنٜ)
معامالت اإلرتباط بيف كؿ عبارة و الدرجة الكمية لمعامؿ الفرعي الذى تنتمى إليو معامالت مرتفعة مما 

 يدؿ عمى اإلتساؽ الداخمي لمعوامؿ الفرعية لمقياس اإلضطرابات  النفسجسمية.
 (ٜجدوؿ )

 عد الذى تنتمى إليو العبارة لمقياس اإلضطرابات النفسجسمية قيـ معامالت اإلرتباط بيف كؿ عبارة و الب

و بيف  ابات النفسجسمية الستوكما تـ حساب معامالت اإلرتباط بيف درجات عوامؿ مقياس اإلضطر  
 درجة كؿ عامؿ و الدرجة الكمية لمقياس اإلضطرابات النفسجسمية .

 (ٓٔجدوؿ )
 قيـ معامالت اإلرتباط بيف عوامؿ مقياس اإلضطرابات النفسجسمية 

 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ االبعاد ـ
      ػػ إضطرابات الجياز اليضمى ٔ
     ػػ ٛٛٙ.ٓ إضطرابات الجياز الدورى ٕ
    ػػ ٜٓٙ.ٓ ٜٔ٘.ٓ إضطرابات الجياز التنفسى ٖ
   ػػ ٘ٛ٘.ٓ ٛٛ٘.ٓ ٛٛٙ.ٓ إضطرابات الجياز البولي ٗ
  ػػ ٜٙٙ.ٓ ٔٔٚ.ٓ ٕٓٙ.ٓ ٗٛٙ.ٓ إضطرابات الجياز الييكمي  ٘

 البعد األوؿ
إضطرابات الجياز 

 اليضمى

 البعد الثانى
إضطرابات الجياز 

 الدوري

 البعد الثالث
إضطرابات الجياز 

 التنفسي

 البعد الرابع
إضطرابات الجياز 

 البولي

 البعد الخامس
إضطرابات الجياز 
 الييكمي العظمى

 سالبعد الساد
 إضطرابات الجمد

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ارتباط

ٔ ٓ.ٖٕٓ ٕ ٓ.ٗٔ٘ ٖ ٓ.ٜٗٛ ٗ ٓ.ٗٔٗ ٘ ٓ.ٙٗٔ ٙ ٓ.ٖٗٓ 
ٚ ٓ.ٕٖٗ ٛ ٓ.ٜٕ٘ ٜ ٓ.ٙٗٔ ٔٓ ٓ.٘ٔٔ ٔٔ ٓ.ٚٓ٘ ٕٔ ٓ.ٖٚٛ 
ٖٔ ٓ.ٜٗ٘ ٔٗ ٓ.ٕٗ٘ ٔ٘ ٓ.ٕٕٚ ٔٙ ٓ.ٖ٘ٙ ٔٚ ٓ.ٖٛ٘ ٔٛ ٓ.ٚٔٛ 
ٜٔ ٓ.ٖٗٚ ٕٓ ٓ.ٕٜٙ ٕٔ ٓ.ٜ٘ٚ ٕٕ ٓ.ٖٙ٘ ٕٖ ٓ.ٕٗٛ ٕٗ ٓ.ٖٛٗ 
ٕ٘ ٓ.ٗٙٙ ٕٙ ٓ.ٖٙٚ ٕٚ ٓ.ٜٕ٘ ٕٛ ٓ.ٖٕٗ ٕٜ ٓ.ٜٚ٘ ٖٓ ٓ.ٖٖٗ 
ٖٔ ٓ.ٖٚٔ ٖٕ ٓ.٘ٛ٘ ٖٖ ٓ.ٜٗٚ ٖٗ ٓ.ٗٗٛ ٖ٘ ٓ.ٚٚ٘ ٖٙ ٓ.ٖٛ٘ 
ٖٚ ٓ.ٖٗ٘ ٖٛ ٓ.٘ٔ٘ ٖٜ ٓ.ٖ٘ٓ ٗٓ ٓ.٘٘ٙ ٗٔ ٓ.ٜٗٚ ٕٗ ٓ.ٕٗٚ 
ٖٗ ٓ.٘ٔٙ ٗٗ ٓ.٘ٛٛ ٗ٘ ٓ.ٖٛٔ ٗٙ ٓ.ٜٗٛ ٗٚ ٓ.ٖٗٚ ٗٛ ٓ.ٕ٘ٗ 
ٜٗ ٓ.ٖٖٓ ٘ٓ ٓ.٘ٛٚ ٘ٔ ٓ.٘ٙٙ ٕ٘ ٓ.ٜٗٙ ٖ٘ ٓ.ٖٖٚ ٘ٗ ٓ.ٕٚٗ 
٘٘ ٓ.ٚٔٓ ٘ٙ ٓ.ٚٓٙ ٘ٚ ٓ.٘ٚٓ ٘ٛ ٓ.ٗٔ٘ ٜ٘ ٓ.ٙ٘ٔ ٙٓ ٓ.ٗٚٚ 
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 ػػ ٜٙٙ.ٓ ٛ٘٘.ٓ ٖٓٙ.ٓ ٜ٘ٚ.ٓ ٚٛ٘.ٓ إضطرابات الجمد ٙ
 ٖٙٛ.ٓ ٚٚٛ.ٓ ٜٛٚ.ٓ ٜٕٛ.ٓ ٕ٘ٛ.ٓ ٖٛٛ.ٓ  الدرجة الكمية  ٚ
( أف قيـ معامالت اإلرتباط مرتفعة و موجبة مما يدؿ عمى اإلتساؽ الداخمي ٓٔو يتضح مف جدوؿ )   

 لمقياس اإلضطرابات  النفسجسمية.
و مف اإلجراءات السابقة تـ التأكد مف صدؽ و ثبات مقياس القمؽ اإلضطرابات  النفسجسمية ،        

 و صالحيتو لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة الحالية . 
 وصف مكياس اإلضطسابات الهفشجشمية و طسيكة تصحيحى: 

( مفردة موزعة عمى بعض اإلضطرابات  ٓٙاصبح المقياس فى صورتو النيائية مكونًا مف )    
)البعد االوؿ : إضطرابات الجياز اليضمى و البعد الثاني : إضطرابات النفسجسمية الستو بالتساوي 

ات الجياز التنفسي و البعد الرابع : إضطرابات الجياز البولي و الجياز الدوري و البعد الثالث :إضطراب
و فى  البعد الخامس : إضطرابات الجياز الييكمي العظمى و البعد السادس : إضطرابات الجمد ( .

المقياس نحصؿ عمى الستو درجات فرعية تعبر عف اإلضطرابات  النفسجسمية وىى حاصؿ جمع 
اإلضطرابات  النفسجسمية . و يستجيب المفحوص إزاء  ونة لمقياسالدرجات عمى األبعاد الستو المك

كؿ مفردة مف مفردات المقياس عف طريؽ التعبير عف موافقتو عمى كؿ عبارة ، و ذلؾ بإختيار استجابة 
، و بذلؾ تراوحت الدرجة عمى كؿ  (ٔ( و نادرا )ٕ( و احيانا )ٖ البا )واحد مف اإلستجابات اآلتية : 

( ٓٙ( و الدرجة الكمية تتراوح بيف )ٖٓ( إلى )ٓٔاإلضطرابات  النفسجسمية ما بيف )بعد عمى مقياس 
 ( و الدرجة المرتفعة تشير إلى ارتفاع اإلضطرابات النفسجسمية.ٓٛٔإلى )

لطلبة  ثالجا : الربنامج الكائم على املشاندة اإلجتماعية  خلفض الكلل العام املصحوب ببعض اإلضطسابات  الهفشجشمية

 1 :) إعداد الباحجة ( الجانوية العامة 

                                              
طالع على البرنامج القائم على المساندة االجتماعية لخفض القلق العام المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية يمكن الرجوع الى لال 1

 .جامعة دمياط –رسالة الماجستير كلية التربية 



 

 جامعة بوزسعيد –جملة نلية الرتبية                                           948                                م    2017 يونيو – العصسونو الجانيالعدد 

 

 
 ( مراحؿ تنفيذ البرنامجٔشكؿ )

 
 األساليب اإلحصائية امُلشتخدمة يف معاجلة نتائج الدزاسة : خامشا :

اجريت التحميالت االحصائية باستخداـ الحاسب اآللي حزمة البرامج االحصائية لمعمـو اإلجتماعية    
(SPSS )Statistical Package of Social   Science   

 مهاقصتوا : نتائج الدزاسة و

 نتائج الفرض االول  .1

ال تىجد فروق ذات داللة إحصائية بين متىسط درجات المجمىعة العابطة فً القياس القبلً و متىسط 

فً القلك العام المصحىب ببعط االظطرابات المجمىعة نفسها فً القياس البعدي درجات 

 النفسجسمية.

للعينتين غير المستقلتين)المرتبطين( , وجاءت   T- testالباحثة باستخدام اختبار )ت(  و قامت
 ( التالي:11النتائج كما في جدول )
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 (ٔٔجدوؿ )
الفروؽ بيف المجموعة الضابطة " قبمى و بعدي" فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات 

 النفسجسمية.

غير
لمت
ا

 

 ميضابطة قب األبعاد
 (ٓٙ)ف=

 ضابطة بعدي
 (ٓٙ)ف=

 قيمة
 )ت( 

درجات 
 الحرية

 مستوى 
 الداللة

 ع ـ ع ـ

ؽ 
القم

 

  ير دالة ٛٔٔ ٖٓٚ.ٓ ٔٗٓ.ٕ ٜٙٙ.ٕٕ ٜٓٙ.ٔ ٖٖٕ.ٖٕ البعد الجسمي

  ير دالة  ٛٔٔ ٓٚٗ.ٓ ٜٗٙ.ٔ ٖٛ٘.ٖٕ ٓ٘ٗ.ٔ ٙٔٚ.ٖٕ البعد الفسيولوجي
  ير دالة  ٛٔٔ ٜٖٗ.ٓ ٔٓٓ.ٕ ٓٓٗ.ٖٕ ٚ٘ٔ.ٕ ٙٙ٘.ٖٕ البعد االنفعالي
  ير دالة ٛٔٔ ٖٖٓ.ٓ ٔٛٙ.ٔ ٜٓ٘.ٕٕ ٓٗٙ.ٔ ٓ٘ٓ.ٖٕ البعد االجتماعى
  ير دالة ٛٔٔ ٜٔٗ.ٓ ٛٔٙ.ٕ ٓٓٙ.ٕٜ ٜٙٔ.ٕ ٙٙ٘.ٕٜ مجموع بعدى

"عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط و يتضح مف الجدوؿ السابؽ قبوؿ ىذا الفرض 
القبمى و متوسط درجات المجموعة نفسيا فى القياس البعدى درجات المجموعة الضابطة فى القياس 

 فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية" .
 متوسط و  جموعة الضابطة فى القياس القبمىمتوسط درجات الم عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف

و البعد الجسمي ،  فى أبعاد القمؽ ) البعددرجات المجموعة نفسيا فى القياس البعدى 
 ، و البعد االنفعالي ، و البعد االجتماعى ( و الدرجة الكمية لمقياس القمؽ .الفسيولوجي

  ( ٕٔٔٓ( و دراسة ميادة أبو العال )ٕٛٓٓتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عبير الحداد )و
وجود فروؽ دالة  عمى عدـ( التى أكدت ٕٗٔٓ( و دراسة مناؿ إبراىيـ )ٕٕٔٓىايدي حجازي )

متوسط درجات المجموعة الضابطة فى القياس القبمىو متوسط درجات المجموعة  إحصائيًا بيف
 . فى أبعاد القمؽنفسيا فى القياس البعدى 

  و ُتْرِجُع الباحثة ىذه النتيجة إلى اف "المجموعة الضابطة" لـ تتعرض لمبرنامج القائـ عمى المساندة
فى خفض القمؽ  (مساندة الوجدانية و المساندة المعرفية و المساندة األدائية) الاالجتماعية بأبعاده 

المصحوب  الجسمي( البعداالنفعالي و  البعدو البعد الفسيولوجي و البعد االجتماعي العاـ بأبعاده )
اضطرابات الجياز اليضمي و اضطرابات الجياز التنفسي ) بأبعادهاالضطرابات النفسجسمية ببعض 

ات درجات المجموعة . و مجموع متوسط الثانوية العامةلطمبة ات الجياز البولي( و اضطراب
( ، و مجموع ٓٓٙ.ٜٔ( و االناث )ٓٓٙ.ٕٜفى القياس القبمي لمذكور ) الضابطة لكؿ مف الذكور

 و االناث (ٚٙٙ٘.ٕٜ)ات درجات المجموعة الضابطة البعدى لكؿ مف الذكور متوسط
(ٜٕ.ٙٓٓ .) 
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 : نتائج الفرض الثانى .ٕ
 الختباز الفسض الجانى و الري يهص على أنى :

( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ٔٓ.ٓتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )     
فى القمؽ العاـ المصحوب فى القياس القبمى و متوسط درجات المجموعة نفسيا فى القياس البعدى 

 البعدى.ببعض االضطرابات النفسجسمية لصالح القياس 
لمعينتيف  ير المستقمتيف)المرتبطيف( ، وجاءت   T- testو قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت( 

 ( التالي:ٕٔالنتائج كما في جدوؿ )
 (ٕٔجدوؿ )

الفروؽ بيف المجوعة التجريبية فى القياس "القبمي  و البعدى" فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض 
 صالح القياس البعدى االضطرابات النفسجسمية ل

غير
لمت
ا

 

 التجريبية قبمى   األبعاد
 (ٓٙ)ف=

 التجريبية بعدى 
 (ٓٙ)ف=

 قيمة
 )ت( 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ع ـ ع ـ

ؽ 
القم

 

 ٔٓ.ٓ  ٛٔٔ ٜٖٚ.ٓٔ ٜٖٛ.ٔ ٓٛ.ٕٕ ٖٓٚ.ٔ ٙٔٗ.ٜٔ البعد الجسمي
البعد 

 الفسيولوجي
ٔٛ.ٓٙٙ ٔ.ٜ٘ٙ ٕٖ.ٕٙٙ ٕ.ٜٔٙ ٖٔ.ٜٚٛ ٔٔٛ ٓ.ٓٔ  

  ٔٓ.ٓ ٛٔٔ ٕٛٙ.ٚٔ ٔٚ٘.ٔ ٓ٘ٙ.ٖٕ ٗٓ٘.ٔ ٓٓٛ.ٛٔ البعد االنفعالي
البعد 

 االجتماعى
ٔٛ.ٓٔٙ ٔ.ٕٛٚ ٕٖ.ٖٖ٘ ٔ.ٕٖ٘ ٔٚ.ٜٕٙ ٔٔٛ ٓ.ٓٔ 

 ٔٓ.ٓ ٛٔٔ ٘ٓٔ.ٙ٘ ٖٗٚ.ٔ ٕٓ٘.ٖٜ ٜٔ٘.ٔ ٖٓٓ.ٗٚ مجموع قبمي
المجموعة  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجاتو يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي : 

فى القمؽ العاـ التجريبية فى القياس القبمى و متوسط درجات المجموعة نفسيا فى القياس البعدى 
 المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية لصالح القياس البعدى.

 ( بيف متوسط ٔٓٓ.ٓوجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) درجات المجموعة التجريبية فى
فى ابعاد القمؽ ) البعد  درجات المجموعة نفسيا فى القياس البعدىالقياس القبمى و متوسط 

الجسمي و البعد الفسيولوجي و البعد االنفعالي و البعد االجتماعى ( و الدرجة الكمية لمقياس 
 القمؽ . 

 آخريف  نوربيرى ودراسة تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج  و (Norbery, et al . , 2006)       و 
 Rabea)دراسة ربيع بينسػػى  ( وٜٕٓٓو دراسة ميادة إبراىيـ ) (ٕٚٓٓطفى )دراسة أمنية مص

Bahnasy, 2012)  و  شياف دراسةو( آخريفShian , et al. , 2014و           )  دراسة
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 Tara , et al 2014و آخريف  ) تاراو دراسة  , et al . , 2014) (QiFeng كيفنغ و آخريف
ارتباطية سالبة بيف المساندة االجتماعية     و القمؽ و  وجود عالقةالتى اكدت عمى ( , .

 االضطرابات النفسجسمية . 
  و آخريف  بيريزوفسكي دراسةو تتعارض ىذه النتيجة مع نتائج(Berezovsky ,  et al , . 

 Al)دراسة الشيماء فرحاف  و El- Gada , (Marwa (2014 .مروة الجاد  دراسةو   (2011
Shaimaa Farhan , 2014)   أكدت عمى ( التى ٕ٘ٔٓعبد المنعـ نصر )و دراسة نانسى
 . االضطرابات النفسجسميةالقمؽ و ببعض  وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف

 المساندة  قائـ عمى المساندة االجتماعية بأبعاده فاعمية البرنامج و ترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى (
البعد القمؽ العاـ بأبعاده )فى خفض  (الوجدانية و المساندة المعرفية و المساندة األدائية

االضطرابات المصحوب ببعض  الجسمي( البعداالنفعالي و  البعدو الفسيولوجي و البعد االجتماعي 
اضطرابات الجياز اليضمي و اضطرابات الجياز التنفسي و اضطرابات ) بأبعادهالنفسجسمية 

اعمية الفنيات المستخدمة في و فو اإلناث(     )الذكور  الثانوية العامةلطمبة الجياز البولي( 
المناقشة و الحوار الجماعي و  المحاضرة المصغرة و البرنامج القائـ عمى المساندة االجتماعية )

و االسترخاء و التنفس العميؽ و التغذية الراجعة والثواب التعمـ التعاوني و إسموب النمذجة  
 ب )المنزلي( و إنياء الجمسة ( .و  السيكودراما و الواج   والعقاب و االطفاء و التعزيز 

 :نتائج الفرض الثالث .ٖ
 الختباز الفسض الجالح و الري يهص على أنى :

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية فى القياس البعدى      
ضطرابات فى القمؽ العاـ المصحوب ببعض االو متوسط المجموعة نفسيا فى القياس المتابعة 

 .لصالح قياس المتابعة النفسجسمية
لمعينتيف  ير المستقمتيف)المرتبطيف( ، وجاءت   T- testو قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت(  

 ( التالي:ٖٔالنتائج كما في جدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933810709949
http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=.El-Gada%2c+Marwa+Mohammed+Said+
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 (ٖٔجدوؿ )
ببعض الفروؽ بيف المجوعة التجريبية فى القياس "البعدى و المتابعة" فى القمؽ العاـ المصحوب 

 االضطرابات النفسجسمية لصالح القياس البعدى.

غير
لمت
ا

 

 تجريبية بعدى األبعاد
 (ٓٙ)ف=

 تجريبية متابعة
 (ٓٙ)ف=

 قيمة
 )ت( 

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة

 ع ـ ع ـ

مؽ
الق

ؽ   
ق

 

البعد الجسمي 
 بعدى

  ير دالة ٛٔٔ ٖٖ٘.ٔ ٖٓٚ.ٔ ٙٔٗ.ٜٔ ٜٛٙ.ٔ ٖٖٛ.ٜٔ

البعد 
الفسيولوجي 

 بعدى

  ير دالة  ٛٔٔ ٖٚٛ.ٓ ٜٙ٘.ٔ ٙٙٓ.ٛٔ ٔٔٛ.ٔ ٕٓٓ.ٛٔ

البعد االنفعالي 
 بعدى

  ير دالة  ٛٔٔ ٖٙٚ.ٓ ٗٓ٘.ٔ ٓٓٛ.ٛٔ ٓٔٗ.ٔ ٜٓٓ.ٛٔ

البعد 
االجتماعى 
 بعدى

  ير دالة ٛٔٔ ٕٖٚ.ٓ ٕٚٛ.ٔ ٙٔٓ.ٛٔ ٜٜ٘.ٔ ٖٖٔ.ٛٔ

  ير دالة ٛٔٔ ٛٙٛ.ٔ ٜٔ٘.ٔ ٖٓٓ.ٗٚ ٓٔ٘.ٕ ٙٙٓ.٘ٚ مجموع بعدى
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  وؿ السابؽ ما يمي :و يتضح مف الجد

فى القمؽ المجموعة التجريبية فى القياس البعدى و متوسط المجموعة نفسيا فى القياس المتابعة 
 .لصالح قياس المتابعة العاـ المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية

  درجات المجموعة التجريبية فى ( بيف متوسط ٔٓ.ٓ)وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى عدـ
فى ابعاد القمؽ ) البعد  القياس البعدى و متوسط درجات المجموعة نفسيا فى القياس المتابعة

الجسمي و البعد الفسيولوجي و البعد االنفعالي و البعد االجتماعى ( و الدرجة الكمية لمقياس 
 .  القمؽ

  (ٕ٘ٔٓدراسة إسالـ بسيوني ) ( وٕ٘ٔٓ) أنور عصماف اسةتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج در و 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية التى اكدت عمى عدـ 

 . فى القياس البعدى و متوسط المجموعة نفسيا فى القياس المتابعة
 المساندة )  دة االجتماعية بأبعادهقائـ عمى المسان فاعمية البرنامج و ترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى

البعد فى خفض القمؽ العاـ بأبعاده ) (الوجدانية و المساندة المعرفية و المساندة األدائية
االضطرابات المصحوب ببعض  الجسمي( البعداالنفعالي و  البعدو الفسيولوجي و البعد االجتماعي 
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ات الجياز التنفسي و اضطرابات الجياز اضطرابات الجياز اليضميو اضطراب) بأبعادهالنفسجسمية 
و فاعمية الفنيات المستخدمة في البرنامج القائـ عمى المساندة  الثانوية العامةلطمبة البولي( 

التعمـ التعاوني و إسموب المناقشة و الحوار الجماعي و  المحاضرة المصغرة و االجتماعية )
الراجعة والثواب والعقاب و االطفاء و التعزيز و و االسترخاء و التنفس العميؽ و التغذية النمذجة  

القائـ عمى  البرنامجالسيكودراما   و الواجب )المنزلي( و إنياء الجمسة ( و استمرار فاعمية 
عمى ( شير مف توقؼ البرنامجبعد تنفيذ البرنامج )مرور ) المتابعة( المساندة االجتماعية 

 . المجوعة التجريبية
 سة :ثانيا : توصيات الدزا

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقدـ الباحثة عدة توصيات  :  
التأكيد عمى أىمية دور المساندة االجتماعية لطمبة الثانوية العامة في التخفيؼ مف القمؽ العاـ  .ٔ

 المصحوب ببعض االضطرابات النفسجسمية .
رة و األصدقاء حتى يتسنى زيادة فاعمية المساندة االجتماعية لطمبة الثانوية العامة مف قبؿ األس .ٕ

 لطمبة الثانوية العامة ممارسة حياتيا بفعالية أكبر .
االىتماـ بالخدمات النفسية و االجتماعية لطمبة الثانوية العامة باعتبارىما عنصر ىاـ  و فعاؿ لو  .ٖ

 تأثير في المجتمع .
ا مف خالؿ تعميؽ اإليماف أىمية تواجد مرشد ديني لطمبة الثانوية العامة لتقوية الوازع الديني لديي  .ٗ

 بقضاء اهلل و قدره .
 أىمية رضا طمبة الثانوية العامة عف نفسيـ وعف مستواىـ التعميمي .  .٘
مستواىـ التعميمي وخفض  لتحسيف و ذلؾ ، جميع طمبة المداس لتشمؿ اإلرشادية الخدمات توسيع.ٙ

 . النفسجسمية لدييـ  االضطرابات القمؽ العاـ المصحوب ببعض
 مكرتحات الدزاسة : ثالجًا :

 : التالية  البحوث إجراء ةالباحث تقترح  
  فاعمية برنامج قائـ عمى المساندة االجتماعية لخفض الضغوط النفسية  لمعممي رياض

 االطفاؿ. 
  فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى المساندة االجتماعية لخفض قمؽ االمتحاف لطمبة الثانوية

 العامة .
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 سج امل
 اوال: المراجع العربى :

( ، القاىرة : مكتبة األنجمو  ٙ( . الطب النفسي المعاصر . ط )ٖٕٓٓأحمد محمود عكاشة ).ٔ
 المصرية.

( . عمـ النفس المرضى نماذج لحاالت إضطرابات نفسية وعالجيا. ٕٛٓٓالسيد فيمى عمى ).ٕ
 اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة .

لمعالقات بيف السعادة النفسية و العوامؿ  ( . النموذج البنائيٕٓٔٓالسيد محمد أبو ىاشـ  ).ٖ
الخمسة الكبرى لمشخصية و تقدير الذات و المساندة اإلجتماعية لدى طالب الجامعة . مجمة كمية 

  (. ٖٓ٘ - ٕٙٚ( ، ص ص )ٔٛ( ، العدد )ٕٓالتربية ، جامعة بنيا ، المجمد )
 إلنساني فى اإلسالـ . عماف : دار المسيرة.( . السموؾ إٚٓٓالسيد محمد عبد العاؿ ).ٗ
( . اإلحتراؽ النفسي و المساندة اإلجتماعية  و عالقتيا باتجاه العامميف ٕٛٓٓأمؿ فالح اليمالف ).٘

 .الكويتييف نحو التقاعد المبكر  . رسالة ماجستير  ير منشورة ، كمية التربية ، جامعة الزقازيؽ
جدانى وعالقتو بأسموبيف معرفييف و كؿ مف المساندة ( . الذكاء الو ٕٗٔٓأمؿ محمد السيد ).ٙ

اإلجتماعية ووجية الضبط لدى طالب الجامعة. رسالة دكتوراه  ير منشورة . جامعة المنصورة، 
 كمية اآلداب.

(. المساندة اإلجتماعية وعالقتيا ببعض اإلضطرابات النفسية لدى ٕٚٓٓأمنية جودة مصطفى ).ٚ
سة سيكومترية إكمينيكية. رسالة ماجستير  ير منشورة . كمية األطفاؿ المرضى بالسرطاف : درا

 التربية ، جامعة الزقازيؽ.
. مدى فعالية برنامج إرشادى مقترح لمتخفيؼ مف حدة القمؽ   (ٕ٘ٔٓ) أنور عبد السالـ عصماف.ٛ

ة . كمية اآلداب، جامعرسالة دكتوراه  ير منشورة  و االكتئاب لدى طالب المرحمة الثانوية بميبيا .
 .المنصورة 

( . أىمية المساندة اإلجتماعية في ٕٔٔٓأيت حمودة حكيمة ، فاضمي أحمد ، مسيمي رشيد ).ٜ
تحقيؽ التوافؽ النفسي و اإلجتماعي لدى الشباب البطاؿ . مجمة العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية ، 

  ( .ٖٛ- ٔ، ص ص )(  ٕالعدد )
أثرىا فى خفض حدة الضغوط النفسية (. المساندة اإلجتماعية و ٕ٘ٓٓبطرس حافظ بطرس ).ٓٔ

لألطفاؿ المتفوقيف عقميا ذوى صعوبات القراءة . مجمة اإلرشاد النفسى  ، جامعة عيف شمس ، 
 (  .ٓٓٙ- ٘ٚ٘( ، ص ص )ٕٔالمؤتمر )
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( . إتخاذ القرار وعالقتو  بكؿ مف فاعمية الذات و المساندة  ٕٛٓٓبندر محمد العتيبي ).ٔٔ
مرشديف الطالبييف بمحافظة الطائؼ. رسالة ماجستير  ير منشورة ، اإلجتماعية لدى عينو مف ال

 كمية التربية ، جامعة أـ القرى .
(. الشعور بالوحدة النفسية و المساندة اإلجتماعية مف اآلباء و األقراف ٕ٘ٓٓجماؿ السيد تفاحة ).ٕٔ

( ، ص ٘ٛعدد )( ، الٕلدى األطفاؿ العمياف . مجمة كمية التربية ، جامعة المنصورة ، المجمد )
 ( .ٕ٘ٔ- ٕ٘ٔص )

( ، القاىرة : عالـ ٗ( . الصحة النفسية و العالج النفسي . ط )ٕ٘ٓٓحامد عبد السالـ زىراف ).ٖٔ
 الكتب.

(. فاعمية برنامج العالج  المعرفى السموكى فى عالج القمؽ لدى ٕ٘ٓٓحسيف قائد المقطري ).ٗٔ
 بية ، جامعة أسيوطالشباب الجامعي . رسالة دكتوراه  ير منشورة . كمية التر 

و القياس . ( . عمـ النفس بيف المفيـو ٕٔٔٓرشاد عمى موسى ، مديحة منصور الدسوقي ).٘ٔ
 القاىرة : عالـ الكتب .

( . الوحدة النفسية كمتغير وسيط بيف أساليب مواجية الضغوط ٕٙٔٓسارة محمد سعدة ).ٙٔ
 ير منشوره ، كمية اآلداب، جامعة واإلصابة ببعض اإلضطرابات السيكوسوماتية . رسالة ماجستير 

 المنوفية.
(. مقدمة فى الصحة النفسية .عماف : دار و مكتبة الحامد لمنشر  ٕٕٔٓسامى محسف الختانة ).ٚٔ

 و التوزيع .
العنؼ الموجو ضد المرأة و مساندة المجتمع ليا دراسة ميدانية ( . ٕٛٓٓ) سممى محمد الحربي.ٛٔ

جامعة  كرمة. رسالة ماجستير  ير منشورة،  كمية التربية،عمى عينة مف النساء في مدينة مكة الم
 أـ القرى.

األفكار الالعقالنية لدى المديريف ذوى اإلضطرابات النفسجسمية  .( ٕٙٓٓسماح السيد شحاتة ).ٜٔ
فى ضوء بعض المتغيرات النفسية . رسالة ماجستير  ير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة 

 المنصورة .
( . فعالية برنامج عالجي عقالني انفعالي لخفض حدة القمؽ و ٕٙٓٓسوزاف صدقة بسيونى ).ٕٓ

تعديؿ األفكار الالعقالنية لدى عينة مف الطالبات الجامعيات. مجمة كمية اآلداب ، جامعة المنصورة 
  (.ٖٚ - ٖ(، ص ص )ٜٖ( العدد )ٔ، المجمد )

وىبة اإلبتكارية لممراىقيف (. المساندة اإلجتماعية و عالقتيا بالمٜٕٓٓشيماء أحمد الديداموني ).ٕٔ
 . رسالة ماجستير  ير منشورة . كمية التربية ، جامعة الزقازيؽ .

 (. مبادى الصحة النفسية . عماف : دار وائؿ لمنشر و التوزيع. ٕ٘ٓٓصالح حسف الداىرى ).ٕٕ
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  (. بنية العالقات السببية بيف كؿ مف المساندة اإلجتماعية ٕٕٔٓعبد الحميد عبد العظيـ رجيعة ).ٖٕ
و المسئولية اإلجتماعية لدى طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة . مجمة كمية التربية ، جامعة 

 ( .ٗٔٔ – ٖٛ( ، ص ص )ٕ( ، العدد )ٗدمنيور ، المجمد )
( . الطب النفسى بيف القديـ و المعاصر . المنصورة : دار ٕٛٓٓعمى إسماعيؿ عبد الرحمف ).ٕٗ

 اليقيف لمنشر و التوزيع .
 ( . عمـ الصحة النفسية . القاىرة : األنجمو المصرية .ٜٜٜٔبد الفتاح  ريب ) ريب ع.ٕ٘
. مناىج البحث و طرؽ التحميؿ  (ٜٜٔٔفؤاد عبد المطيؼ أبو حطب ؛ آماؿ  أحمد صادؽ ).ٕٙ

 اإلحصائي فى العمـو النفسية و التربوية و االجتماعية . القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية.
( . اإلضطرابات السيكوسوماتية لدى طالبات الجامعة و عالقتيا ببعدي ٕٓٓٓفادية كامؿ حماـ ).ٕٚ

( ،    ص ٖٖ( ، العدد )ٔاإلنبساط و العصابية . مجمة كمية التربية ، جامعة دمياط ، المجمد )
 (.ٔٗٔ-٘ٔٔص )

( . مصادر اإلحتراؽ النفسي و عالقتيا بالمساندة اإلجتماعية ٕٗٔٓماىر يوسؼ المجدالوي ).ٕٛ
( ، العدد    ٛٔف السائقيف . مجمة جامعة األقصى )سمسمة العمـو اإلنسانية( . المجمد )لدى عينة م

 ( .ٜٕٗ -ٕٕٔ( ، ص ص )ٕ) 
( . المساندة اإلجتماعية وعالقتيا باإلحتراؽ النفسى لدى معممي ٕٔٔٓمايكؿ سند جرجس ).ٜٕ

رة ،  كمية التربية ، التالميذ ذوى اإلحتياجات الخاصة بالمرحمة اإلبتدائية . رسالة ماجستير منشو 
 جامعة بورسعيد . 

( . فعالية العالج المعرفي في خفض مستوى أعراض القمؽ              ٕٚٓٓمحمد أحمد فضؿ ).ٖٓ
و اإلكتئاب لدى مرضى الشرياف التاجي . رسالة دكتوراه  ير منشورة . كمية اآلداب ، جامعة عيف 

 شمس.
فاعمية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى (. ٕٛٓٓمحمد خالد الطحاف و محمد نجيب موسى ).ٖٔ

النظرية اإلنسانية فى كؿ مستوى اإلضطرابات السيكوسوماتية و تقدير الذات لدى النساء فى 
 ( .ٓ٘ٔ -ٓٓٔص ص ) .( ٕ، العدد ) (ٕٔفمسطيف . مجمة البصائر، المجمد )

و      (. المساندة اإلجتماعية ٜٜٗٔمحمد السيد عبد الرحمف ) ؛محروس الشناوى  محمد.ٕٖ
 الصحة النفسية ، مراجعة نظرية و دراسات تطبيقية. القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية.

( . صورة الجسـ و الشخصية الحدية  و ٜٕٓٓمدحت ألطاؼ عباس ؛ ىناء أحمد شويخ ).ٖٖ
عالقتيا ببعض اإلضطرابات السيكوسوماتية لدى طالب الجامعة . مجمة كمية التربية ، جامعة 

 (. ٓ٘٘ -ٖٕ٘( ، ص ص )ٕ( ، العدد )ٕ٘د )أسيوط ، المجم
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و عالقتيا  إلجتماعية وأساليب مواجية الضغوط( . المساندة آٜٕٓميادة إبراىيـ إبراىيـ ).ٖٗ
باإلضطرابات السيكوسوماتية دراسة سيكومترية إكمينيكية . رسالة ماجستير  ير منشورة . كمية 

 التربية ، جامعة  الزقازيؽ.
. القمؽ و االكتئاب وعالقتيما ببعض االضطرابات  (ٕ٘ٔٓ) عـ نصرنانسى عبد المن.ٖ٘

السيكوسوماتية لدى عينة مف الراشديف مف الجنسيف : دراسة عاممية مقارنة. رسالة ماجستير  ير 
 .منشورة. كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية

ط النفسية (. تأثير المساندة اإلجتماعية عمي خفض الضغو ٕ٘ٓٓنجالء محمد عبد المعبود ).ٖٙ
الناجمة عف صدمات الحوادث لدي عينو مف طمبو الجامعة. رسالة ماجستير  ير منشورة ، كمية 

 التربية ، جامعة عيف شمس.
( . فاعمية برنامج إرشادي لممساندة اإلجتماعية لزيادة مستوي الطموح ٕٛٓٓيحيى محمد صابر ).ٖٚ

 ير منشورة . كمية اآلداب ، جامعة لدي عينو مف مرضي الفشؿ الكموي المزمف . رسالة دكتوراه 
 بنيا. 
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