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ملخص: 
النف�شية  ال�شطرابات  اأعرا�ص  املتنبئة يف  الك�شف عن املتغريات  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
لدى طلبة جامعة الريموك با�شتخدام اأ�شلوب حتليل النحدار املتعدد املتدرج.ولتحقيق هدف 
الدرا�شة ُطبِّق مقيا�ص الأعرا�ص املر�شية املقنن من قبل ال�رشيفني وال�رشيفني )2011( على 
عينة تكونت من )630( طالباً وطالبة، اختريوا ع�شوائياً من طلبة جامعة الريموك امل�شجلني 
اأن  اإىل  2013م.اأ�شارت نتائج الدرا�شة   /2012 يف الف�شل الدرا�شي الثاين للعام الدرا�شي 
الدرجة املعيارية التائية جلمع اأعرا�ص ال�شطرابات تراوحت بني )49.14 – 51.55( ، 
الريموك ل حتتاج  لدى طلبة جامعة  ال�شطرابات  فاإن جميع  املو�شوعة،  للمعاير  ووفقاً 
لتدخل عالجي، كما ُوجدت فروق ذات دللة اإح�شائية )α =0.05( تعزى للجن�ص ول�شالح 
جميع  التفاعلية.واأ�شهمت  واحل�شا�شية  والكتئاب،  التج�شد،  ا�شطراب  اأعرا�ص  على  الذكور 
املتغريات اإ�شهاما ذا دللة اإح�شائية يف تف�شري التباين يف اأعرا�ص ال�شطرابات النف�شية.
يف �شوء ذلك ا�شتخل�شت معادلت حتليل النحدار اخلطي املعيارية التي ميكن بو�شاطتها 

التنبوؤ بالإ�شطرابات النف�شية املختلفة لدى طلبة جامعة الريموك.
جامعة  طلبة  املتعدد،  النحدار  حتليل  النف�شية،  ال�شطرابات  �ملفتاحية:  �لكلمات 

الريموك. 
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Predictive Ability of Psychological, Social and Demographic 
Variables in Mental Disorder Symptoms among Yarmouk 

University Students: A field Study

Abstract: 

The study aims at detecting predictive ability of psychological, 
social and demographic variables in mental disorder symptoms among 
Yarmouk University students. To achieve the aim of the study, symptom 
check list was applied on a randomly selected sample of (630) Yarmouk 
University students enrolled in the second semester of the academic year 
2012/ 2013. The results of the study showed that the t- score of all mental 
disorder symptoms ranged between (49.14- 51.55) , and according to 
the established standards all of disorders among Yarmouk University 
students don’t need treatment intervention. Results also showed that 
there was a significant difference in symptoms of incarnation, depression, 
and sensitivity interactive due to the gender and in favor of males. All of 
predictive variables significantly contributed to the explaining of variance 
in mental disorder symptoms. In the light of the results equations of 
linear regression analysis were derived for prediction in various mental 
disorders among Yarmouk University students. 

Key words: mental disorders, Yarmouk University students. 
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مقدمة: 
التي  وال�شغوطات  التوترات  من  يخلو  ل  نف�شي  مناخ  يف  اجلامعي  الطالب  يعي�ص 
الناجتة  ال�شلوكية  النف�شية، والنحرافات  الإ�شابة بال�شطرابات  ت�شهم يف زيادة معدلت 
عن النفعالت املختلفة.ومع ا�شتمرار هذه ال�شغوطات وزيادة �شدتها تتحول اإىل اأعرا�ص 
ع�شوية ت�شيب اأجهزة اجل�شم املختلفة بدرجات متفاوته.ومما جتدر الإ�شارة اإليه اأن العديد 
من الدرا�شات الطبية والنف�شية اأكدت الرتفاع يف معدل الإ�شابة بال�شطرابات النف�شية يف 
الع�رش احلايل، بل اإن بع�ص التقارير ربطت الإ�شابة بهذه ال�شطرابات بتعقيدات الع�رش، 
Ol - )ممظاهره، وحجم الأثر الذي ترتكه هذه التعقيدات على املناخ الأ�رشي والجتماعي 

. )manns & Emery، 2002
ويرى العديد من الأطباء اأن الأمل الذي يعاين منه الأفراد هو جمرد عالمة على املر�ص، 
وقد يكون الأمل هو ال�شكوى الأ�شا�شية يف عدد من ال�شطرابات النف�شية، كما اأنه قد يوؤدي 
اإىل عدد من الأعرا�ص النف�شية، فاأعرا�ص الكتئاب قد تظهر لدى مر�شى ال�رشطان، والإيدز 
مثالً )Davies، Strauss & Schmitz، 1996( .ويرى توملني )Tumlin( )امل�شار 
املزمن  الأمل  مر�شى  اأن   )Oltmann & Emery، 2002 واميري،  اولتمان  يف  اإليه 
اخلارجية،  النف�شية  العيادات  ملر�شى  م�شاوية  النف�شي  املر�ص  من  م�شتويات  يظهرون 
اأبعاد  على  للتعرف  منظمة  حماولة  بو�شفها  الت�شخي�ص  عملية  على  الأطباء  يركز  لذلك 
عن  تعرب  التي  واجلوانب  عليها،  يبدو  التي  وال�شورة  ومظاهره،  ما  ا�شطراب  اأو  م�شكلة 
اخلطة  وو�شع  ت�شنيفها،  بهدف  عليها  املتعارف  اأعرا�شه  عن  للك�شف  وذلك  ال�شطراب، 
املحاور  اأهم  من  ا�شطراب  بكل  اخلا�شة  الأعرا�ص  الك�شف عن  لها.وتعد عملية  العالجية 
طبيعة  لفهم  املتخ�ش�ص  تقود  التي  هي  الأعرا�ص  لأن  الت�شخي�ص؛  عملية  يف  الأ�شا�شية 
ال�شطراب وت�شنيفه، وفهم اأ�شبابه، وبالتايل القدرة على و�شع اخلطة العالجية املنا�شبة 
العامل  يف  ال�شكان  جمموع  ثلث  من  اأكرث  اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شات  لأن  ذلك  لال�شطراب، 
 Klussmann، 1992; Kass،( يعانون من اأ�شكال خمتلفة من ال�شطرابات النف�شية

. )Oldham & Pardes، 1992
وتعرف الأعرا�ص )Symptoms( باأنها موؤ�رش اأو عالمة معينة تعرب عن وجود خلل 
اأو ا�شطراب، وقد تكون هذه املوؤ�رشات مبا�رشة: يلم�شها الأخ�شائي النف�شي دون اأن يتحدث 
عنها املري�ص ويعتمدها من خالل املظهر اخلارجي لل�شخ�ص، وغري مبا�رشة: يتحدث عنها 
لأي  عنها  الك�شف  ال�شعب  ومن  عنها،  للتحدث  �شاحبها  من  م�شاهمة  اإىل  وحتتاج  الفرد 
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الأعرا�ص  .وتعّد   )Croft، 2000 2000؛  الرحمن،  )عبد  لديه  ظاهرة  غري  لأنها  �شخ�ص 
املر�شية منبهاً يعمل على تنبيه الآخرين، وحتديداً املتخ�ش�شني اإىل وجود خلل، اأو ا�شطراب 
اخلطط  و�شع  ثم  ومن  الفرد،  حالة  ت�شخي�ص  يف  مبا�رش  ب�شكل  ت�شاعد  وهي  الفرد،  اأ�شاب 
العالجية الالزمة مبا يتوافق مع حالته الراهنة.اإ�شافة اإىل اأنها تعمل على حتقيق العديد من 
الفرد  لهذا  العر�ص هو مبنزلة عملية تكيف  .فظهور   )Kornbichler، 1998( الأهداف 
النف�شي على  اإىل ال�شطراب  مع هذا ال�شطراب وحتقق له الراحة نوعا ما، يف حني ينظر 
اأنه ا�شطراب وظيفي يف جانب من جوانب ال�شخ�شية غري ناجم عن علة ع�شوية، وقد يفقد 

�شاحبه ال�شعور باملتعة مع نف�شه ومع الآخرين )عبد الرحمن، 2000( .
اأعرا�ص  هي:  �أبعاد  ت�شعة  من  �لنف�شية  �ل�شطر�بات  �أعر��س  قائمة  وتتكون 
Obsessive- Compu Somatization(، الو�شوا�ص القهري )- )للتج�شد/ اجل�شمية 
Interpersonal Sens sive(، الكتئاب  )Depression(، احل�شا�شية التفاعلية )-
Phobic Anx العدائية )Hostility(، قلق اخلوف )-  ،)Anxiety( القلق  ،)tivity

)Psychoticism(. مت  الذهان   ،)Paranoia Ideation( التخيلية  البارانويا   ،)ety
 Schmitz،( ا�شتنتاجها من خالل الربط بني الإجراءات الإكلينيكية والتجريبية التحليلية
مكونات  و�شف  ياأتي  وفيما   ،  )Kruse، Heckrath، Alberti & Tress 1999

القائمة: 
النف�شية  الإ�شطرابات  م�شتوى  معرفة  حاولت  التي  الدرا�شات  من  العديد  وهناك 
 Sidik،( املختلفة وعالقتها ببع�ص املتغريات، ومنها، درا�شة �شديق ورامبال وكاني�شون
Rampal & Kaneson، 2003( حيث هدفت اىل معرفة م�شتوى انت�شار ال�شطرابات 
النفعالية بني طلبة اجلامعات املاليزية، تكونت عينة الدرا�شه من جميع الطلبة الدار�شني 
يف كلية الطب.حيث اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن ما ن�شبته )41.9%( من طلبة الطب لديهم 
والأ�شقاء  الوالدين  معاملة  مع  النفعالية  ال�شطرابات  ارتبطت  وقد  انفعالية،  ا�شطرابات 

واملحا�رشين وال�شغط قبل المتحان.
Nerdrum، Rustoen & Ro - )  حني اأجرى نريدرم ور�شتون ورون�شتاد 
املتغريات  بع�ص  اأثر  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  الرنويج  يف  درا�شة   )nestad، 2006
الأب على  تعليم  الولدة، وم�شتوى  الجتماعية، ومكان  الدميغرافية مثل: اجلن�ص، واحلالة 
مقيا�ص  ُطبِّق  حيث  الرنويج،  يف  اجلامعيني  الطلبة  لدى  النف�شي  والقلق  بال�شيق  ال�شعور 
اإىل  الدرا�شة  نتائج  وطالبةً.اأ�شارت  طالباً   )1750( من  مكونة  عينة  على  العامة  ال�شحة 
وجود عالقة لي�شت قوية بني كل من اجلن�ص، واحلالة الجتماعية، ومكان الولدة، وم�شتوى 

تعليم الأب وبني ال�شعور بال�شيق والقلق النف�شي.
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حول   )Martin & Downing، 2006( ودونينج  مارتن  اأجراها  درا�شة  ويف 
من  عينة  لدى  القهري  الو�شوا�ص  وا�شطراب  والقلق  والكتئاب  اجللدية  احلكة  بني  العالقة 
 University of Tennessee at( �شاتانوغا  يف  تين�شي  قي  اجلامعيني  الطلبة 
Chattanooga( .تكونت عينة الدرا�شة من )703( طالب وطالبات.وبعد تطبيق مقيا�ص 
اإح�شائية  الكتئاب والقلق والو�شوا�ص القهري.اأ�شارت النتائج اإىل وجود عالقة ذات دللة 
بني احلكة اجللدية نف�شية املن�شاأ، وكل من القلق والكتئاب والو�شوا�ص القهري، وعدم وجود 
دللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�شارت  للجن�ص.كما  تعزى  العالقة  قوة  يف  فرق 

اح�شائية بني التوتر واحلكة اجللدية وا�شطراب الو�شوا�ص القهري.
 Eisenberg،( من جهة اخرى قام كل من: ايزنربج وجول�شت وجولرب�شتني وهفرن
Gollust، Golberstein & Hefner، 2007( بدرا�شة على عينة ع�شوائية من طلبة 
)15.6%( من  اأن  اإىل  القلق والكتئاب.اأ�شارت نتائجها  ا�شطراب  لتقومي حالت  اجلامعة 
طلبة البكالوريو�ص يعانون من ا�شطراب القلق والكتئاب، بينما )13%( من طلبة الدرا�شات 
العليا يعانون من ا�شطراب القلق والكتئاب، اأما ن�شبة الذين يفكرون يف النتحار فكانت 

)2%( من الطلبة، وجميع هوؤلء الطلبة يعانون من ا�شطرابات عقلية خطرية.
ال�شويد  يف  درا�شة   )Tilfors & Furmark، 2007( وفريمارك  تلفورز  اأجرى 
حول الرهاب الجتماعي وال�شلوك الإنطوائي وغريها من املتغريات الدميغرافية، حيث ُطبِّق 
مقيا�ص الرهاب الجتماعي على عينة اختريت ع�شوائياً مكونة من )753( من طلبة اجلامعة 
الرهاب  من  يعانون  اجلامعة  طلبة  من   )%16( اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  ال�شويد.اأ�شارت  يف 
ل  اجلامعة  طلبة  من   )%84( بينما  املجتمع،  عامة  من   )%15( مع  مقارنة  الجتماعي 
طلبة  هم  الجتماعي  الرهاب  من  يعانون  الذين  اأن  الجتماعي.كما  الرهاب  من  يعانون 
الجتماعي  الرهاب  من  يعانون  ل  الذين  الطلبة  بينما  متدن،  حت�شيل  وذوو  انطوائيون 
الذين  الطلبة  اأن ن�شبة  اإىل  النتائج  اأ�شارت  هم طلبة اجتماعيون وذوو حت�شيل مرتفع.كما 
من  يعانون  الذين  املجتمع  عامة  ن�شبة  عن  تختلف  ل  الجتماعي  الرهاب  من  يعانون 

الرهاب الجتماعي.
 )Khawaja & Duncanson، 2008( كما اأجرى كل من: خواجا ودنكان�شون
الطلبة. اكتئاب  على  الدميغرافية  املتغريات  بع�ص  اأثر  عن  للك�شف  ا�شرتاليا  يف  درا�شة 

تكونت عينة الدرا�شة من )287( من طلبة اجلامعة يف ا�شرتاليا.اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل 
وجود درجة اأعلى من الإكتئاب لدى كل من الإناث، وامللتحقني جزئياً باجلامعة، والطلبة 
املوظفني بدوام كامل، والطلبة امل�شجلني يف كلية القانون، كما اأ�شارت النتائج اإىل وجود 
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م�شتوى متدن من الإكتئاب لدى الطلبة الذين ي�شعرون بالر�شا فيما يتعلق بو�شعهم املايل، 
ومكان اإقامتهم بعك�ص الطلبة الذين ل ي�شعرون بالر�شا.

 Aghili، Sahragard، & Zinati،( وزيناتي  و�شهراجارد  اأجيلي  درا�شة  ويف 
القهري. الو�شوا�ص  اأعرا�ص  يف  املتغريات  لبع�ص  التنبوؤية  القوة  يف  بحثت  التي   )2010
طبقت على عينة اختريت ع�شوائياً بالطريقة العنقودية من طلبة العلوم الطبية يف جامعة 
وراء  ما  )التفكري  املتنبئة  املتغريات  بني  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�شة  نتائج  طهران.اأ�شارت 
املعريف، والقلق، و�شوء التكيف( ، واأعرا�ص الو�شوا�ص القهري.وكان التفكري ما وراء املعريف 

اأقوى متنبئ، بينما كان القلق اأ�شعف متنبئ.
درا�شة   )Surucu & Bacanli، 2010( وباكانلي  �شوروكو  اأجرى  حني  يف 
والأكادميي من حيث اجلراأة،  العام، والجتماعي،  التكيف  بحثت عن مدى الختالف بني 
وطالبةً  طالباً   )677( من  الدرا�شة  عينة  غازي.تكونت  جامعة  كليات  طلبة  لدى  واجلن�ص 
من خمتلف الكليات.اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن عالقات التكيف الكلي لدى الطلبة ذوي 
اجلراأة املتو�شطة كانت اأعلى منها لدى الطلبة ذوي اجلراأة املتدنية، واأ�شارت النتائج اإىل اأن 
عالمات التكيف الأكادميي لدى الطلبة ذوي اجلراأة املتو�شطة والعالية كانت اأعلى منها لدى 
الطلبة ذوي اجلراأة املتدنية، كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن عالمات التكيف اجلامعي كانت عند 

الطلبة الذكور اأعلى منها عند الناث.
فاعلية  حول   )Emily، etal، 2010( واآخرون  امييلي  اأجراها  اأخرى  درا�شة  ويف 
خدمات الإنرتنت يف حتفيز الن�شاط البدين واأثرها يف خف�ص م�شتوى ال�شطرابات النف�شية 
خدمات  تلقوا  ممن  وطالبةً  طالباً   )47( من  الدرا�شة  عينة  اجلامعات.تكونت  طلبة  لدى 
Unive - )للر�شاد النف�شي يف جمال ال�شحة النف�شية يف اإحدى جامعات الغرب الأو�شط  
sity Large Midwestern(. اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود اأثر ذي دللة اإح�شائية 
الكفاءة  م�شتوى  على  البدين  الن�شاط  يف  اجلامعي  الطالب  بها  ياخذ  التي  الزمنية  للفرتة 
الذاتية بحيث ارتفع م�شتوى الكفاءة عند ممار�شة الن�شاط البدين ب�شكل معتدل، كما انخف�ص 
م�شتوى الكتئاب والقلق لدى الطلبة، مما يعزز اأهمية ا�شتخدام الن�شاط البدين )الريا�شة( اإىل 

جانب خدمات الإر�شاد النف�شي عند التعامل مع م�شكالت الطلبة النف�شية.
 Michael، Sulkowski، Amy( وايرك  واأميي  ولكو�شكي  مايكل  واأجرى 
طلبة  لدى  القهري  الو�شوا�ص  ا�شطراب  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   .)& Eric، 2011
اجلامعات ومعرفة الأعرا�ص امل�شاحبة له، تكونت عينة الدرا�شة من )358( طالباً وطالبةً 
من طلبة جامعة جنوب الوليات املتحدة.اأ�شارت النتائج اإىل اأن اأعرا�ص الو�شوا�ص القهري 
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القهري،  الو�شوا�ص  اأعرا�ص  بني  وانت�شاراً  تداخالً  هناك  واأن  اجلامعة،  طلبة  لدى  منت�رشة 
واأعرا�ص ا�شطراب القلق العام لدى الطلبة، وهذا ما يربر زيادة الوعي لدى طلبة اجلامعات 

باأعرا�ص الو�شوا�ص القهري، والعمل على معاجلتها عند الظهور.
Corey، Daniel، Ge - )أأما كوري ودانيال وجولدين و�شانتا وكورت و�شاتريندر 
م�شتوى  حول  درا�شة  اأجروا  فقد   )aldine، shanta، Kurt، & Satrinder، 2012
وانخفا�ص  النتحاري  ال�شلوك  وتوقع  النف�شية  بالإ�شطرابات  وال�شابة  النف�شية  ال�شحة 
م�شتوى التح�شيل الأكادميي لدى طلبة اجلامعات.تكونت عينة الدرا�شة من )5689( طالباً 
وطالبةً من خمتلف الطلبة يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث طبقت العديد من املقايي�ص 
اخلا�شة بالك�شف عن ال�شطرابات النف�شية وال�شلوك النتحاري.اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل 
اأن اأقل من ن�شف عينة الدرا�شة )49.3%( من الطلبة كانت لديهم موؤ�رشات اإيجابية، ومل 
تظهر عليهم اأعرا�ص ال�شابة بال�شطرابات النف�شية، واأن ال�شابة بال�شطرابات النف�شية 

كانت متنبئ بال�شلوك النتحاري، وانخفا�ص م�شتوى الأداء الأكادميي.
بني  العالقة  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Ghamari، 2012( جمري  قام  بينما 
الدور العائلي والكتئاب والقلق بني طالب اجلامعات يف اإيران، تكونت عينة الدرا�شة من 
)140( طالباً وطالبة و )25( اأ�رشة، واأ�شارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطيه ذات دللة 
اإيجابي  اأ�رشي  دور  هناك  كان  كلما  حيث  والكتئاب،  العائلة  دور  انعدام  بني  اإح�شائية 
انخف�شت م�شتويات الكتئاب، يف حني اأن انعدام الدور اأو الدور ال�شلبي للعائلة ي�شاعف من 

فر�شة ال�شابة بالكتئاب لدى الطلبة.
Rodriguez، M - 2012 )ااأجرى كل من روجرز وميدنا وفنز وتوري�ص وبرينل 

dina، Fuentes، Torres & Bernal،( درا�شة هدفت اإىل معرفة مدى تاأثري اأحداث 
 Puerto( بورتوريكو  جامعة  طلبة  لدى  بالكتئاب  ال�شابة  على  احلياة  و�شغوطات 
Rico( يف جمهورية الدومنيكان التابعة للوليات املتحدة، تكونت الدرا�شة من )2163( 
اكتئاب  الدرا�شة لديهم  اأفراد عينة  )9%( من  اأن  اإىل  الدرا�شة  طالباً وطالبة.اأ�شارت نتائج 
يرتاوح بني املتو�شط اإىل احلاد، واأن هناك ثالثة �شغوط حياتية توؤثر على الناث اأكرث من 

الذكور، وهذه ال�شغوط هي: تغري مكان ال�شكن، بناء عالقات جديدة، واملر�ص.
اجلامعات  طلبة  لدى  النف�شية  بال�شطرابات  املرتبطة  املتغريات  حتديد  وبهدف 
 )Said، Kypri، & Bowman، 2013( وباومان  وكيربي  �شايد  اأجرى  ال�شرتالية 
�شبكة  طريق  عن  امل�شح  مت  حيث  وطالبةً،  طالباً   )24209( من  مكونة  عينة  على  درا�شة 
الإنرتنت، وبعد تطبيق مقايي�ص الكتئاب والقلق والإ�شطرابات الناجتة عن تعاطي الكحول.
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اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن �شبب النت�شار ل�شطرابات الكتئاب والقلق، وا�شطراب الأكل 
وال�شطراب الناجت عن تعاطي الكحول هي( : 8%، 13%، 14%، 8%( على التوايل، واأن 
الطالبات اللواتي تراوحت اأعمارهن بني )25-34( عاماً كن اأكرث معاناة من ال�شطرابات 
الدخل املحدود، ومن ثم مثليي اجلن�ص واملخنثني، ومل تكن  النف�شية، يليهن الطالب ذوي 
ال�شنة  من  لكل  تعزى  النف�شية  ال�شطرابات  م�شتوى  يف  اح�شائية  دللة  ذات  فروق  هناك 

الدرا�شية، ومكان ال�شكن، والرتبية الوالدية.
يالحظ مما �شبق اأن هناك العديد من الدرا�شات التي حاولت التعرف اإىل م�شتوى بع�ص 
القائمة املعدلة لالأعرا�ص املر�شية باأكرث  الطلبة، واإىل فاعلية  النف�شية لدى  ال�شطرابات 
من بيئة، واأن لهذه القائمة العديد من الفوائد التي قد يوظفها العاملون يف جمال الإر�شاد 
والعالج النف�شي يف عملهم، ومل تتناول الدرا�شات العوامل املوؤثرة يف اأعرا�ص ال�شطرابات 

النف�شية، وهذا ما يربر اإجراء الدرا�شة احلالية.

مشكلة الدراسة: 
انبثقت م�شكلة الدرا�شة نتيجة زيادة ن�شبة امل�شكالت ال�شلوكية بني طلبة اجلامعات، 
اإىل زيادة يف  الدرا�شات  اأ�شارت بع�ص  والبحث.فقد  امل�شكالت بالهتمام  وقد حظيت هذه 
مراجعة الطلبة اجلامعيني للح�شول على خدمات ا�شت�شارية نف�شية، واأن هناك تغريات طراأت 
على م�شكالت الطلبة من حيث ال�شدة والنوع، ونظراً لرتباط الأعرا�ص املر�شية بالعديد من 
النف�شية، فمن املمكن  ال�شحة  اأ�شا�شياً يف  النف�شية والنفعالية واعتباره حموراً  امل�شكالت 
اأن تعوق الطالب اجلامعي عن التكيف  لالأعرا�ص املر�شية كما ت�شري العديد من الدرا�شات 
النف�شي يف البيئة اجلامعية وعن التقدم يف املجالت احلياتية املختلفة، لذا تاأتي هذه الدرا�شة 
بغر�ص التعرف اإىل القدرة التنبوؤية لبع�ص املتغريات النف�شية والإجتماعية والدميغرافية يف 
اأعرا�ص الإ�شطرابات النف�شية التي يعتقد الباحثون باأنها ترتبط بال�شطرابات النف�شية، ومت 
تناول بع�شها يف الدرا�شات الأجنبية، ومل يتم تناولها يف الدرا�شات العربية، مثل: اجلن�ص، 
ومكان  الوالدية،  املعاملة  ومنط  والكلية،  اجلامعي،  وامل�شتوى  الإقت�شادي،  وامل�شتوى 
الر�شا عن  الفراغ، وم�شتوى  بوقت  ال�شعور  الدرا�شي، وم�شتوى  التح�شيل  ال�شكن، وم�شتوى 
العالقات الجتماعية؛ لأنه اإذا ما ت�شنى حتديد قدرة هذه املتغريات على التنبوؤ يف اأعرا�ص 
من  الهادفة  الإر�شادية  الربامج  تقدمي  اجلامعات  باإمكان  �شيكون  النف�شية  الإ�شطرابات 
اأجل تفعيل الدور الإيجابي للطالب يف حال كان يعاين من ال�شطرابات، وبالتايل حت�شني 
م�شتوى ال�شحة النف�شية لدى الطلبة، وبالتايل م�شاعدة اجلامعات على حتقيق دورها الذي 
اأن�شئت من اأجله وهو بناء ال�شخ�شية املتكاملة واملتوازنة للطالب اجلامعي.وبالتحديد فاإن 
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هذه �لدر��شة �شعت لالإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية: 
ما درجة اأعرا�ص ال�شطرابات النف�شية لدى طلبة جامعة الريموك يف �شوء متغري  ●

الدرا�شة اجلن�ص؟ 
ما القدرة التنبوؤية ملتغريات الدرا�شة: )اجلن�ص، وامل�شتوى الإقت�شادي، وامل�شتوى  ●

الدرا�شي، ونوع الكلية، ومنط املعاملة الوالدية لالأب، ومنط املعاملة الوالدية لالم، ومكان 
ال�شكن، وامل�شتوى التعليمي لالأب، وامل�شتوى التعليمي لالأم، وم�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ، 
اإح�شائية  دللة  ذات  م�شاهمة  �شاهمت  التي  الجتماعية(  العالقات  عن  الر�شا  وم�شتوى 
النف�شية لدى  التباين يف متغري الأعرا�ص املر�شية لال�شطرابات  )α = 0.05( يف تف�شري 

طلبة جامعة الريموك؟ 

أهمية الدراسة: 	
تنبثق اأهمية هذه الدرا�شة يف جانبني: الأول نظرّي والثاين تطبيقي: 

األهمية النظرية: 

الأعرا�ص املر�شية  � العالقة بني م�شتوى  الك�شف عن واقع  ت�شهم يف  الدرا�شة  فاإن 
لال�شطرابات النف�شية لدى طلبة اجلامعات ومتغريات الدرا�شة، انطالقاً من اأن العالقة بني 

هذه املتغريات وم�شتوى الأعرا�ص املر�شية ما زالت غري وا�شحة.
كما تعد هذه الدرا�شة اإ�شافة جديدة لندرة الدرا�شات العربية واملحلية التي تك�شف  �

عن العوامل امل�شاهمة يف تكوين الأعرا�ص املر�شية لدى طلبة اجلامعات.

األهمية التطبيقية: 

ميكن اأن تك�شف نتائج هذه الدرا�شة عن العوامل التي ت�شهم يف الأعرا�ص املر�شية  �
لدى الطالب اجلامعي، فيتلقفها املعنيون والرتبويون يف اجلامعات، ويعملون على و�شع 
ليكون  الأعرا�ص  احلد من هذه  تعمل على  اأن�شطة جماعية  واإجراء  وبرامج عالجية،  خطط 
الطالب اجلامعي منتجاً يرقى اإىل فل�شفة اقت�شاد املعرفة، بتخريج طالب ذي �شخ�شية �شوية 

مزودة باملعارف واملهارات التي ت�شاعدهم على تكوين م�شتقبلهم ب�شكل فاعل.

التعريف اإلجرائي ملفهوم أعراض اإلضطرابات النفسية: 
�شورة  يف  تظهر  التي  املر�شية  املتغريات  من  متنوعة  جمموعات  عن  عبارة  هي 
الدرا�شة  يف  .ويقا�ص   )132  :2008 )بطر�ص،  وال�شلوكية  والع�شبية  النف�شية  ال�شطرابات 
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الدرا�شة  التي يح�شل عليها امل�شتجيب على املقيا�ص امل�شتخدم يف هذه  احلالية بالدرجة 
واملقنن من قبل ال�رشيفني وال�رشيفني )2011( .

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�شة من جميع طلبة البكالوريو�ص يف جامعة الريموك واملنتظمني 
عددهم  والبالغ   ،2014  /2013 الدرا�شي  للعام  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  الر�شمي  بالدوام 
)30285( طالباً وطالبة منهم )12652( طالباً و )17633( طالبة، موزعني على )12( 

كلية، وذلك ح�شب اإح�شائيات دائرة القبول والت�شجيل يف جامعة الريموك.

عينة الدراسة: 

اختريت عينة الدرا�شة من طلبة جامعة الريموك، حيث اختار الباحثون بع�ص ال�شعب 
من الكليات العلمية والإن�شانية بالطريقة املتي�رشة، اإذ بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�شة )630( 

طالباً وطالبة.

أداة الدراسة: 

قبل  من  املقنن  املر�شية  الأعرا�ص  مقيا�ص  الدرا�شة  هذه  يف  الباحثون  ا�شتخدم 
اأعرا�ص  مقيا�ص  تقنني  لإجراءات  و�شفاً  ياأتي  وفيما   ،  )2011( وال�رشيفني  ال�رشيفني 

ال�شطرابات النف�شية: 

دالالت صدق املقياس وثباته بصورته األصلية:

دالالت الصدق: 

من الإجراءات امل�شتخدمة للتدليل على �شدق القائمة، ال�شدق املنطقي حيث مت التحقق 
منه اعتماداً على التحليل النظري من خالل حتديد ال�شمة املرغوب قيا�شها وهي الأعرا�ص 
اإىل  للتعّرف  وحتكيمها.اأما  الفقرات  �شياغة  خالل  ومن   ، )اأبعادها(  ومكوناتها  املر�شية 
البناء العاملي للقائمة املعدلة لالأعرا�ص وللتحقق من �شحة الفرتا�ص النظري الذي بنيت 
العاملي مل�شفوفة الرتباطات اخلا�شة  التحليل  ا�شتخدم  القائمة، فقد  اأ�شا�شه فقرات  على 
بفقرات القائمة والبالغ عددها )90( فقرة على اأفراد العينة الكلية، وكذلك عينة الأ�شوياء 
اإجراء التحليل العاملي نظراً ل�شغر حجم العينة ككل،  اأما عينة غري الأ�شوياء، فاإنه يتعذر 
وكذلك يف كل فئة من فئات غري الأ�شوياء وفق ت�شنيفهم با�شتخدام قائمة الأعرا�ص املعدلة.
O -( طريقة  با�شتخدام   )Oblique Rotation املائل  التدوير  ا�شتخدم  )ققد 
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كرر  ببع�ص.وقد  بع�شها  الأعرا�ص  قائمة  مكونات  ترتبط  اأن  املتوقع  من  لأنه   ،  )limin
ا�شتخدام  بهدف  تدويرها،  املطلوب  العوامل  عدد  حيث  من  خمتلفة  ظروف  حتت  التدوير 
عدد اأقل من العوامل ميكن خاللها التعرف ب�شورة اأف�شل على ال�شمة املراد قيا�شها، وهي 
ت�شعة  ا�شتخل�شت  التباين، فقد  اأكرب قدر من  العوامل  الأعرا�ص املر�شية بحيث تف�رش هذه 
الكامن )Eigen Value( لكل منها يزيد عن واحد �شحيح، وف�رشت  عوامل قيمة اجلذر 
مبجموعها )78.4%( من التباين يف العينة الكلية و )81%( من التباين يف عينة الأ�شوياء.
كما ح�شب معامل الرتباط بري�شون بني الدرجات املتحققة على الأداة ككل واأبعادها 
اأفرزتها  والتي  للقائمة،  النهائية  ال�شورة  بع�شاً وعلى  بع�شها  الأبعاد  ارتباط  ومعامالت 
نتائج التحليل العاملي )84 فقرة( ، على اعتبار اأن كل بعد من هذه الأبعاد يقي�ص بعدا ً من 

اأبعاد املقيا�ص.
وبهدف التعرف اإىل ال�شدق التمييزي )Differential Validity( ح�شبت الأو�شاط 
اإىل  بالإ�شافة  الأ�شوياء،  وغري  الأ�شوياء  الدرا�شة:  عينتي  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابية 
الإناث  الأ�شوياء، ول�شتجابات عينة  الذكور غري  الأ�شوياء وعينة  الذكور  ا�شتجابات عينة 
الأعرا�ص املر�شية املعدلة  ال�شويات، على كل بعد من قائمة  الإناث غري  ال�شويات وعينة 
الأ�شوياء  وغري   ، اإناث(  )ذكور،  الأ�شوياء  الدرا�شة:  ملجموعتي  تبعاً   ،  )SCL- 90- R(
)ذكور، اإناث( ، وقد اأ�شارت نتائج التحليل اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة )α ≤ 0.05( يف جميع الأبعاد، وكذلك الدرجة الكلية ول�شالح غري الأ�شوياء، حيث 
اإن الو�شط احل�شابي على جميع اأبعاد القائمة، وكذلك القائمة الكلية كان اأعلى منه لالأ�شوياء، 
وهذا يدل على القدرة التمييزية اجليدة للقائمة املعدلة لالأعرا�ص بني الأفراد الأ�شوياء وغري 

الأ�شوياء.
وال�رشيفني  ال�رشيفني  قام  فقد  خارجي،  مبحك  املرتبط  ال�شدق  دللة  من  وللتحقق 
للبيئة  واملكيف   )Spielberger( ل�شبيلبريجر  القلق  �شمة  مقيا�ص  بتطبيق   )2011(
الأردنية، ومقيا�ص تقدير الذات لروزنربغ )Rosenberg( واملكيف للبيئة الأردنية، على 
التطبيق على غري  اإمكانية  لتعذر  نظراً  الأ�شوياء  الأفراد  فرداً من   )150( عينة مكونة من 
الأ�شوياء، منهم )120( من الذكور، و )30( من الإناث، وترتاوح اأعمارهم بني )22-16( 
الرتباط بني  اإيجاد معامالت  ، ومت   )1.19( وانحراف معياري   ،  )19.4( �شنة، مبتو�شط 
اأبعاد مقيا�ص الأعرا�ص النف�شية املر�شية، وبني الدرجة على كل  الدرجة على كل بعد من 
القائمة  اأبعاد  بني  الرتباط  معامالت  اأن  اىل  التحليل  نتائج  اأ�شارت  وقد  املقيا�شني،  من 
املعدلة لالأعرا�ص )SCL- 90- R( واملعدلة للبيئة الأردنية، ومقيا�ص القلق هي اإجمال 
كبرية، واأن معامالت الرتباط بني اأبعاد القائمة املعدلة لالأعرا�ص ومقيا�ص تقدير الذات 
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هي اإجمال متو�شطة، وعند فح�ص الدللة الإح�شائية لهذه املعامالت تبني اأنها جميعاً ذات 
 .)α = 0.05( دللة اإح�شائية

دالالت ثبات االتساق الداخلي: 

الكلية  للدرجات  الداخلي  الت�شاق  ثبات  بتقدير   )2011( وال�رشيفني  ال�رشيفني  قام 
للمقيا�ص ب�شورته النهائية )84( فقرة، ولالأبعاد الت�شعة با�شتخدام معادلة كرونباخ األفا، 
ياأتي:  كما  األفا  قيم  كانت  وقد  فرداً،   )712( عددهم  البالغ  الدرا�شة  اأفراد  كل  وبا�شتخدام 
الأعرا�ص اجل�شمية )0.83( ، والو�شوا�ص القهري )0.81( ، واحل�شا�شية التفاعلية )0.84( 
 ،  )0.75( اخلوف  وقلق   ،  )0.83( والعداوة   ،  )0.83( والقلق   ،  )0.85( والكتئاب   ،
وت�شري   )0.90( فقراته  بجميع  الكلي  .وللمقيا�ص   )0.83( والذهان   ،  )0.81( والبارانويا 
قيمة األفا للعالمة الكلية اإىل اأن هناك درجة عالية من التجان�ص الداخلي.وقيم األفا لالأبعاد 

)الأعرا�ص( الفرعية اأقل منها للعالمة الكلية.
كما مت التحقق من دللت ثبات الت�شاق الداخلي للمقيا�ص باإيجاد معامالت الرتباط 
لأداء  املقيا�ص  على  الكلية  وبالدرجة  له،  تنتمي  الذي  والبعد  الفقرات  على  الدرجات  بني 
عينة الدرا�شة الكلية )ن=712( ، وذلك من اأجل معرفة مدى م�شاهمة كل فقرة من فقرات 
با�شتخدام  اإليه وباملقيا�ص ككل، وذلك  الذي تنتمي  الفرعي  املقيا�ص مبا يقي�شه املقيا�ص 
الفقرة  حذف  بعد  الكلي،  املقيا�ص  على  والأداء  الفقرة،  على  الأداء  بني  الرتباط  معامل 
قيم  وتراوحت   ،  )Corrected Item Total Correlation( املقيا�ص  من  نف�شها 
معامالت الرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد بني )0.40 –0.56( ، يف 
حني تراوحت قيم معامالت الرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة على املقيا�ص بني 
باأن  وتبني   ،  )α= 0.01( اإح�شائية  دللة  ذات  جميعها  القيم  وكانت   ،  )0.55–0.38(
ككل. بالأداة  ارتباطها  معامل  من  با�شتمرار  اأكرب  وبعدها  الفقرة  بني  الرتباط  معامالت 
ويوفر ذلك دليالً على مدى فاعلية فقرات املقيا�ص يف قيا�ص فقرات ما يقي�شه البعد، ويعد 
ذلك موؤ�رشاً على الت�شاق الداخلي للفقرات املكونة للمقيا�ص، ذلك اأن الرتباط العايل بني 
املقيا�ص  يقي�شه  ما  الفقرة هو  تقي�شها  التي  ال�شمة  اأن  على  دليالً  يقدم  واملقيا�ص  الفقرات 

الكلي ب�شكل عام.
كما قام ال�رشيفني وال�رشيفني )2011( بتقدير ثبات الإعادة باإعادة تطبيق مقيا�ص 
القائمة املعدلة لالأعرا�ص على عينة تتكون من )40( فرداً من اأفراد عينة الأ�شوياء، وبعد 
اأخرى.ثم ح�شبت قيم  التطبيق مرة  اإعادة  الأول متت  التطبيق  اأ�شبوعني على  م�شي حوايل 
معامل ارتباط بري�شون بني درجات العينة يف مرتي التطبيق فكانت كما ياأتي: الأعرا�ص 
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اجل�شمية )0.85( ، والو�شوا�ص القهري )0.84( ، واحل�شا�شية التفاعلية )0.81( ، والكتئاب 
)0.83( ، والقلق )0.81( ، والعدوانية )0.84( ، وقلق اخلوف )0.84( ، والبارانويا )0.80( 
، والذهان )0.82( ، والعالمة الكلية )0.89( ، وتعّد هذه القيم مقبولة، وعليه فاإن مقيا�ص 
القائمة املعدلة لالأعرا�ص واأبعاده يتمتع بدرجة مقبولة من ال�شتقرار مع مرور الزمن، ويعد 

ذلك موؤ�رشاً على دللت الثبات.

حمددات الدراسة: 

بالطريقة  � اختريت  الريموك،  جامعة  طلبة  من  عينة  على  الدرا�شة  عينة  اقت�رشت 
املتي�رشة.

اأداة الدرا�شة امل�شتخدمة هي: مقيا�ص الأعرا�ص املر�شية املقنن من قبل ال�رشيفني  �
وال�رشيفني )2011( .

مفهوم الأعرا�ص املر�شية امل�شتخدم حمدد يف التعريف الإجرائي. �

متغريات الدراسة: 

مت �لتعامل مع �ملتغري�ت يف هذه �لدر��شة على �لنحو �لآتي: 
للذكور  � واحد  القيمة  وخ�ش�شت  ثنائياً،  متغرياً  باعتباره  معه  التعامل  �جلن�س: 

والقيمة 2 لالإناث.
نوع �لكلية: التعامل معه باعتباره متغرياً ثنائياً، وخ�ش�شت القيمة واحد للكليات  �

العلمية والقيمة 2 للكليات الإن�شانية.
�مل�شتوى �لدر��شي �جلامعي: التعامل معه باعتباره متغرياً ترتيبياً، وخ�ش�شت له  �

قيم بني 1 )لل�شنة الأوىل( و 4 )لل�شنة الرابعة فاأكرث( .
اأثناء درا�شته اجلامعية، حيث مت التعامل معه  � اأي مكان �شكنه يف  �ل�شكن:  مكان 

)اإذا كان   2 و   ، ي�شكن باملدينة(  )اإذا كان   1 القيم  له  ترتيبياً، وخ�ش�ص  باعتباره متغرياً 
ي�شكن يف القرية( ، و 3 )يف املخيم( ، و 4 )اذا كان ي�شكن يف البادية( .

الطالب  � در�شها  التي  للمواد  الرتاكمي  املعدل  اأي  �لأكادميي:  �لتح�شيل  م�شتوى 
التعامل معه باعتباره متغرياً  الدرا�شة، وقد مت  التحاقه بها وحتى وقت  يف اجلامعة منذ 
ترتيبياً.واعتمد الت�شنيف املعتمد يف اجلامعة لت�شنيف الطلبة، حيث خ�ش�ص له القيم 1 اإذا 
كان التقدير ممتازاً )84-100( ، و 2 اإذا كان التقدير جيداً جداً )76-83.9( ، و 3 اإذا كان 

التقدير جيداً )68-75.9( ، و 4 اإذا كان التقدير مقبولً )67.9-60( .
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منط �ملعاملة �لو�لدية )�شورة �لأب، �لأم( : التعامل معه باعتباره متغرياً ترتيبياً،  �
. وخ�ش�ص له القيم 1 )للنمط املت�شلط( ، و 2 )للنمط احلازم( ، و 3 )للنمط املت�شامح( 

التعامل معه باعتباره متغرياً ترتيبياً، وخ�ش�ص له القيم  � �لقت�شادي:  �مل�شتوى 
1 )للدخل املرتفع( ، و 2 )للدخل املتو�شط( ، و 3 )للدخل املتدين( ، وذلك من خالل تقدير 
واإذا  ُعَد مرتفعاً،  دينار   )800( الدخل  فاإذا جتاوز  اأ�رشته،  لدخل  املقيا�ص  امل�شتجيب على 
تراوح بني )500-800( ، ُعَد متو�شطاً، واإذا قل عن )500( دينار ُعَد متدنياً، وذلك اعتماداً 

على اآراء عينة من الطلبة.
متغرياً  � باعتباره  معه  التعامل  �لجتماعية:  �لعالقات  عن  �لر�شا  م�شتوى 

ت�شنيفياً، وخ�ش�ص له القيم 1 )ملن ي�شعر بار�شى بدرجة كبرية( ، و 2 )ملن ي�شعر بار�شى 
بدرجة متو�شطة( ، و 3 )ملن ي�شعر بار�شى بدرجة قليلة( .

تصحيح القائمة أعراض االضطرابات: 

�شححت فقرات املقيا�ص بحيث تعطى ال�شتجابة دائماً الدرجة )5( وتعني اأن هناك 
واأحياناً  الو�شط،  من  اأكرث  معاناة  هناك  اأن  وتعني   ،  )4( الدرجة  وغالبا  دائمة،  معاناة 
الدرجة )3( وتعني اأن هناك معاناة متو�شطة، ونادراً الدرجة )2( وتعني اأن هناك معاناة 
مقيا�ص  ت�شحيح  اإطالقاً.ويت�شمن  معاناة  يوجد  ل  اأنه  وتعني   )1( الدرجة  ومطلقاً  قليلة، 
القائمة املعدلة لالأعرا�ص )SCL- 90- R( جمموعة من اخلطوات احل�شابية يتم خاللها 

التقريب لأقرب منزلتني ع�رشيتني، وفيما يلي خطو�ت �لت�شحيح: 
نقل درجات املفحو�ص اإىل منوذج الت�شحيح اخلا�ص باملقيا�ص. �
احل�شول على جمموع درجات كل بعد من الأبعاد الت�شعة، واأي�شاً الفقرات الإ�شافية  �

كل على حدة.
ق�شمة جمموع درجات البعد على عدد فقرات البعد.واأجريت هذه اخلطوة من اأجل  �

احل�شول على الدرجة اخلام للبعد )Raw Scores( ، مع مراعاة التقريب لأقرب منزلتني 
ع�رشيتني، ومتثل الدرجة هنا درجة معاناة املفحو�ص من املر�ص اخلا�ص بالبعد.

معايري األداء: 

املعدلة  القائمة  على  الأداء  معايري  بتوفري   )2011( وال�رشيفني  ال�رشيفني  اهتم 
 T-( لالأعرا�ص املر�شية واملقننة للبيئة الأردنية، وذلك بح�شاب الدرجة املعيارية التائية
 )10( ي�شاوي  معياري  وانحراف   )50( ي�شاوي  و�شط  توزيع  لها  الدرجة  وهذه   ،  )score
، وتكتب على ال�شيغة الريا�شية )T= 10 z + 50( .وميكن اعتبار الدرجة التي تنحرف 
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فمن  العالجي،  التدخل  حتتاج  التي  الدرجة  مبنزلة  الو�شط  فوق  واحداَ  معياريَا  انحرافَا 
اإىل تدخل عالجي. يح�شل على درجة تزيد عن )60( يحتاج 

تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية: 

امل�شتقلة  املتغريات  م�شاهمة  اإىل  التعرف  هدفت  تنبوؤية،  درا�شة  الدرا�شة  هذه  تعد 
)املتنبئة( امل�شار اإليها �شابقاً يف التنبوؤ مب�شتوى الأعرا�ص املر�شية لال�شطرابات النف�شية 
للطالب اجلامعي )املتغري التابع اأو املتنباأ به( .وقد ا�شتخدمت طريقة حتليل النحدار اخلطي 
يف  التباين  تف�شري  يف  اإ�شهامها  حيث  من  اأهمية  الأكرث  املتغريات  لتعيني  وذلك  املتعدد، 

املتغري التابع.

نتائج الدراسة: 
يتناول هذا اجلزء من الدرا�شة بالو�شف التحليلي نتائج املعاجلات الإح�شائية التي 
اأ�شئلة الدرا�شة، الهادفة اإىل الك�شف عن العوامل املوؤثرة يف العرا�ص  اأجريت لالإجابة عن 
لهذه  عر�س  ياأتي  وفيما  الريموك،  جامعة  طلبة  لدى  النف�شية  لال�شطرابات  املر�شية 

�لنتائج وفق �لأ�شئلة: 
�ل�شطر�بات  ◄ �أعر��س  م�شتوى  ما  الأول:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  اأولً- 

�لنف�شية لدى طلبة جامعة �لريموك يف �شوء متغري �جلن�س؟ 
املعيارية  والدرجة  املعيارية  والنحرافات  ح�شابية  املتو�شطات   )1( اجلدول  ويبني 

التائية )T- score( على مقيا�ص اأعرا�ص ال�شطرابات النف�شية.
الجدول )1( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة المعيارية التائية الستجابات عينة الدراسة 
على مقياس أعراض االضطرابات النفسية وفق متغير الجنس.

ZT�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابيم�شتويات متغري �جلن�س�ل�شطر�ب

اعرا�ص التج�شد

1.830.5350.14351.43ذكور

49.21- 1.720.4840.079اإناث

1.760.505�لكلي

الو�شوا�ص القهري

1.550.4820.07950.79ذكور

49.56- 1.500.4500.044اإناث

1.520.462�لكلي
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ZT�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابيم�شتويات متغري �جلن�س�ل�شطر�ب

الكتئاب
2.360.4850.14751.47ذكور

49.19- 2.260.3900.081اإناث

2.290.429�لكلي

احل�شا�شية التفاعلية
2.510.4720.15551.55ذكور

49.14- 2.400.4330.086اإناث

2.440.450�لكلي

القلق
1.990.5300.08050.80ذكور

49.56- 1.930.5120.044اإناث

1.950.519�لكلي

العدائية
2.230.6140.09950.99ذكور

49.46- 2.140.5720.054اإناث

2.170.588�لكلي

قلق اخلوف

2.450.4980.07050.70ذكور

49.72- 2.400.4170.039اإناث

2.420.448�لكلي

البارانويا التخيلية
1.050.2790.05150.51ذكور

49.72- 1.030.2240.028اإناث

1.040.245�لكلي

الذهان
49.81- 1.120.2030.019ذكور

1.130.1900.01050.10اإناث

1.130.195�لكلي

�لدرجة �لكلية

1.980.2780.16451.64ذكور

49.09- 1.920.2170.091اإناث

1.940.242�لكلي

يالحظ من اجلدول )1( وجود فروق ظاهرية بني الذكور والناث وفق كل ا�شطراب، 
واأن اأعلى متو�شط ح�شابي كان ل�شطراب احل�شا�شية التفاعلية وفق متغري اجلن�ص للذكور، 
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على  ح�شابي  و�شط  اأدنى  بلغ  حني  .يف   )0.472( معياري  بانحراف   )2.51( بلغ  حيث 
 )1.03( بلغ  حيث  لالإناث  وحتديداً  اجلن�ص،  ملتغري  وفقاً  التخيلية  البارانويا  ا�شطراب 
ال�شطرابت  على جميع  الذكور  متو�شطات  باأن  .كما يالحظ   )0.224( معياري  بانحراف 
لدى  منه  اأعلى  الإناث  و�شط  كان  حيث  الذهان  با�شتثناء  الإناث  لدى  منها  اأعلى  كانت 
الذكور.كما اأن الدرجة املعيارية التائية جلمع اأعرا�ص ال�شطرابات تراوحت بني )49.14 
– 51.55( ، ووفقاً للمعاير املو�شوعة فاإن جميع ال�شطرابات لدى طلبة جامعة الريموك 
ل حتتاج لتدخل عالجي كون الدرجة املعيارية التائية تقل عن )60( .وللك�شف عن الدللة 
الإح�شائية للفروق بني املتو�شطات، ا�شتخدم حتليل التباين الحادي املتعدد عدمي التفاعل، 

واجلدول )2( يبني نتائج التحليل.
الجدول )2( 

نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد عديم التفاعل الستجابات أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الجنس.

جمموع �ملجالم�شدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�شط 
�لدللة قيمة ف�ملربعات

�لإح�شائية
مربع 
�يتا

اجلن�ص
هوتلنج =0.030

Hotelling's Trace

الحتمالية =0.034

1.80411.8047.1260.0080.011اأعرا�ص التج�شد

0.46210.4622.1630.1420.003الو�شوا�ص القهري

1.35811.3587.4460.0070.012الكتئاب

1.67411.6748.3590.0040.013احل�شا�شية التفاعلية

0.60010.6002.2270.1360.004القلق

1.15711.1573.3490.0680.005العدائية

0.34010.3401.6910.1940.003قلق اخلوف

0.05410.0540.8890.3460.001البارانويا التخيلية

0.00510.0050.1250.7240.000الذهان

اخلطاأ

156.6886190.253اأعرا�ص التج�شد

132.2006190.214الو�شوا�ص القهري

112.8736190.182الكتئاب

123.9746190.200احل�شا�شية التفاعلية

166.8366190.270القلق

213.7816190.345العدائية
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جمموع �ملجالم�شدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�شط 
�لدللة قيمة ف�ملربعات

�لإح�شائية
مربع 
�يتا

اخلطاأ
124.3256190.201قلق اخلوف

37.2826190.060البارانويا التخيلية

23.7026190.038الذهان

�لكلي

158.492620اأعرا�ص التج�شد

132.662620الو�شوا�ص القهري

114.231620الكتئاب

125.648620احل�شا�شية التفاعلية

167.436620القلق

214.937620العدائية

124.664620قلق اخلوف

37.336620البارانويا التخيلية

23.706620الذهان

 )α =0,05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اإح�شائية )α =0.05( تعزى للجن�ص  يتبني من اجلدول )2( وجود فروق ذات دللة 
ول�شالح الذكور على اأعرا�ص ا�شطراب التج�شد، والكتئاب، واحل�شا�شية التفاعلية.وللك�شف 
املر�شية ككل وفق متغري  الأعرا�ص  الأداء على مقيا�ص  الفروق بني متو�شطات  عن دللة 

اجلن�ص، اأجري حتليل التباين الأحادي عدمي التفاعل، كما هو مو�شح يف اجلدول )3( .
الجدول )3( 

 نتائج تحليل التباين االحادي المتعدد عديم التفاعل الستجابات أفراد عينة الدراسة للمقياس 
ككل بحسب متغير الجنس.

جموع م�شدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

و�شط 
�لدللة قيمة ف�ملربعات

مربع �يتا�لإح�شائية

0.77710.77714.8040.0000.023اجلن�ص

32.5046190.053اخلطاأ

33.281620�لكلي

 )α = 0,05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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يالحظ من اجلدول )3( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0،05( بني متو�شطات 
الأداء على مقيا�ص اأعرا�ص ال�شطرابات النف�شية ككل تعزى للجن�ص ول�شالح الذكور، اأي اأن 
ال�شطرابات  اأعرا�ص  اأعلى من م�شتوى  لديهم كان  النف�شية  ال�شطرابات  اعرا�ص  م�شتوى 

النف�شية لدى الإناث.
الدرا�شة:  ◄ ملتغريات  التنبوؤية  القدرة  ما  الثاين:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانياً: 

)اجلن�ص، وامل�شتوى الإقت�شادي، وامل�شتوى الدرا�شي، ونوع الكلية، ومنط املعاملة الوالدية 
وامل�شتوى  لالأب،  التعليمي  وامل�شتوى  ال�شكن،  ومكان  لالم،  الوالدية  املعاملة  لالأب، ومنط 
التعليمي لالأم، وم�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ، وم�شتوى الر�شا عن العالقات الجتماعية( 
متغري  يف  التباين  تف�شري  يف   )α =  0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  م�شاهمة  �شاهمت  التي 

الأعرا�ص املر�شية لال�شطرابات النف�شية لدى طلبة جامعة الريموك؟ 
م�شتوى  باعتبار  املتدرج  املتعدد  النحدار  ا�شتخدم حتليل  ال�شوؤال  لالإجابة على هذا 
متغريات  ال�شابقة  واملتغريات   ، )املحك(  تابعاً  متغرياً  ا�شطراب  لكل  املر�شية  الأعرا�ص 
املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج  تبني   )11-4( من  واجلدول  الدرا�شة،  عينة  على  متنبئة 
العرا�ص  متغري  يف  التباين  تف�شري  يف  اأ�شهمت  التي  املتغريات  ترتيب  وتبني  املتدرج، 

املر�شية لكل ا�رشاب لدى طلبة جامعة الريموك.
Ú .أولً: �لعر��س �جل�شمية�

الجدول )4( 
نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 
األعراض الجسمية، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

28.4450.000--- 2.0280.071القيمة الثابتة

0.0230.0230.0000.50012 امل�شتوى 
0.000- 0.0310.1523.831- 0.118القت�شادي
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�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

21.3500.000---- 1.8700.088القيمة الثابتة

0.0380.0150.0020.49675
امل�شتوى 

0.000- 0.0310.1473.732- 0.114القت�شادي

ال�شعور بوقت 
0.0850.0280.1213.0680.002الفراغ

17.0420.000---- 1.7400.102القيمة الثابتة

0.0470.0090.0150.49476

امل�شتوى 
0.000- 0.0300.1533.885- 0.118القت�شادي

ال�شعور بوقت 
0.0870.0280.1233.1370.002الفراغ

امل�شتوى 
0.0980.0400.0962.4470.015التعليمي لالم

15.5660.000--- 1.8830.121القيمة الثابتة

0.0540.0070.0300.49326

امل�شتوى 
0.000- 0.0310.1453.682- 0.112القت�شادي

ال�شعور بوقت 
0.0830.0280.1183.0020.003الفراغ

امل�شتوى 
0.0990.0400.0962.4550.014التعليمي لالم

0.030- 0.0420.0862.179- 0.091اجلن�ص

يالحظ من اجلدول )4( اأن متغري امل�شتوى القت�شادي هو املتغري الذي كان له اأعلى 
وم�شتوى  القت�شادي  امل�شتوى  متغري  اإدخال  ومت  الأوىل،  املرحلة  يف  اأدخل  لذا  ارتباط، 
القت�شادي  امل�شتوى  ملتغري  بيتا  قيمة  وكانت  الثانية،  املرحلة  يف  الفراغ  بوقت  ال�شعور 
)0.114( وقيمة بيتا مل�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ )0.085( .ويف املرحلة الثالثة اأدخل 
الرابعة  املرحلة  يف  اأما  لالأم،  التعليمي  امل�شتوى  متغري  ال�شابقني  املتغريين  عن  ف�شالً 
فقد  املتغريات  باقي  اجلن�ص.اأما  متغري  ال�شابقة  الثالثة  املتغريات  اإىل  اإ�شافة  اأدخل  فقد 
 )α = 0.05( دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة الإح�شائية F ا�شتبعدت.هذا وقد كانت قيم
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د. أحمد الشريفني
د. تغريد حجازي
د.نضال الشريفني

القدرة التنبؤية لبعض املتغيرات النفسية واإلجتماعية والدميغرافية 
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يف املراحل الأربع، مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف املتغري التابع )الأعرا�ص اجل�شمية( 
كان دالً اإح�شائيا.

دالة  املراحل  كل  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
اإح�شائياً؛ مما يعني اأن جميع املتغريات الداخلة ت�شهم اإ�شهاماً دالً اإح�شائياً يف تباين متغري 
الداخلة،  املتغريات  بازدياد عدد  التحديد  ازدياد قيمة معامل  اجل�شمية.ويالحظ  الأعرا�ص 
التوايل.وعند  على   )0.054(  )0.047(  )0.038(  )0.023( الأربع  املراحل  يف  كانت  اإذ 
مالحظة قيم اخلطاأ املعياري للتقدير التي كانت على الرتتيب )0.50012( )0.49675( 
)0.49476( )0.49326( ، يالحظ اأن قيمة التباين غري املف�رش تقل باإدخال متغري اآخر يف 
معادلة النحدار يقابلها زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص من هذه النتائج معادلة 

حتليل النحدار املتعدد الآتية: 
=Y

0.112 - 1.883 )امل�شتوى القت�شادي( + 0.083 )م�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ( 
+ 0.091 )امل�شتوى التعليمي لالأم( - 0.091 )اجلن�ص( .

Ú  :ثانياً� �لو�شو��س �لقهري
تف�شري  يف  اأ�شهمت  التي  املتغريات  وترتيب  املتدرج،  املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج 
التباين يف ا�شطراب الو�شوا�ص القهري لدى طلبة جامعة الريموك، كما هو م�شار اليها يف 

اجلدول )5( .

الجدول )5( 
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 
)الوسواس القهري( ، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة 

ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

1.6450.05231.3930.000القيمة الثابتة

0.0100.0100.0120.46056 امل�شتوى 
0.012- 0.0170.1012.532- 0.043الدرا�شي
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�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

1.7550.07423.6170.000القيمة الثابتة

0.0170.0070.0380.45933
امل�شتوى 
0.013- 0.0170.1002.501- 0.043الدرا�شي

ا�شلوب املعاملة 
0.038- 0.0300.0832.080- 0.063الوالدية لالأم

اأعلى  له  كان  الذي  املتغري  هو  الدرا�شي  امل�شتوى  متغري  اأن   )5( اجلدول  من  يالحظ 
املعاملة  واأ�شلوب  الدرا�شي  امل�شتوى  متغري  واأدخل  الأوىل  املرحلة  يف  اأدخل  لذا  ارتباط، 
 )0.043( الدرا�شي  امل�شتوى  ملتغري  بيتا  قيمة  وكانت  الثانية،  املرحلة  يف  لالأم  الوالدية 
وقيمة بيتا لأ�شلوب املعاملة الوالدية لالأم )0.063( .وقد ا�شتبعدت بقية املتغريات.هذا وقد 
املرحلتني،  يف   )α = 0.05( دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة الإح�شائية F كانت قيم 

مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف املتغري التابع )الو�شوا�ص القهري( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  كلها  املراحل  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
اإح�شائياً؛ مما يعني اأن جميع املتغريات الداخلة ت�شهم اإ�شهاماً دالً اإح�شائياً يف تباين متغري 
الو�شوا�ص القهري.ويالحظ ازدياد قيمة معامل التحديد بازدياد عدد املتغريات الداخلة، اإذ 
كانت يف املراحلتني )0.010( )0.017( على التوايل.وعند مالحظة قيم اخلطاأ املعياري 
التباين غري  اأن قيمة  التي كانت على الرتتيب )0.46056( )0.45933( يالحظ  للتقدير 
املف�رش تقل باإدخال متغري اآخر يف معادلة النحدار يقابلها زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.

وي�شتخل�ص من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار املتعدد الآتية: 
=Y

1.755-0.043 )امل�شتوى الدرا�شي( - 0.063 )اأ�شلوب املعاملة الوالدية لالأم( .
Ú  :ثالثاً� �لكتئاب

يف  اأ�شهمت  التي  املتغريات  وترتيب  املتدرج،  املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج 
اليها  م�شار  كما هو  الريموك،  لدى طلبة جامعة  الكتئاب  ا�شطراب  التباين يف  تف�شري 

يف اجلدول )6( .
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الجدول )6( 
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 

االكتئا	، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

40.1110.000--- 2.4580.071القيمة الثابتة
0.0120.0120.0070.42702

0.007- 0.0310.1092.729- 0.098اجلن�ص

28.8800.000--- 2.3340.088القيمة الثابتة

0.0210.0090.0140.42548 0.003- 0.0310.1182.946- 0.106اجلن�ص

امل�شتوى 
0.0610.0280.0942.3410.020القت�شادي

23.2450.000--- 2.2100.102القيمة الثابتة

0.0300.0100.0200.42375

0.006- 0.0300.1112.776- 0.099اجلن�ص

امل�شتوى 
0.0660.0280.1012.5350.011القت�شادي

م�شتوى الر�شا 
عن العالقات 

الجتماعية
0.0900.0400.0982.4630.014

لذا  ارتباط،  اأعلى  له  الذي كان  اأن متغري اجلن�ص هو املتغري   )6( يالحظ من اجلدول 
اأدخل يف املرحلة الأوىل واأدخل متغري اجلن�ص وامل�شتوى القت�شادي يف املرحلة الثانية، 
وكانت قيمة بيتا ملتغري اجلن�ص )0.106( وقيمة بيتا امل�شتوى القت�شادي )0.061( .ويف 
العالقات  الر�شا عن  م�شتوى  ال�شابقني متغري  املتغريين  اأدخل ف�شال عن  الثالثة  املرحلة 
الجتماعية، اأما املتغريات التي ا�شتبعدت، فهي: مكان ال�شكن، والكلية، وامل�شتوى اجلامعي، 
وامل�شتوى التعليمي لالأب، وامل�شتوى التعليمي لالم، ومنط املعاملة الوالدية لالأب والم.هذا 
وقد كانت قيم F دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة الإح�شائية )α = 0.05( يف املراحل 

الثالثة، مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف املتغري التابع )الكتئاب( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  املراحل  كل  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
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تباين  يف  اإح�شائياً  دالً  اإ�شهاماً  ت�شهم  الداخلة  املتغريات  جميع  اأن  يعني  مما  اإح�شائياً؛ 
اإذ  الداخلة،  املتغريات  بازدياد عدد  التحديد  قيمة معامل  ازدياد  الكتئاب.ويالحظ  متغري 
قيم  مالحظة  التوايل.وعند  على   )0.030(  )0.021(  )0.012( الأربع  املراحل  يف  كانت 
اخلطاأ املعياري للتقدير التي كانت على الرتتيب )0.42702( )0.42548( )0.42375( 
اآخر يف معادلة النحدار يقابلها  التباين غري املف�رش تقل باإدخال متغري  اأن قيمة  يالحظ 
زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار املتعدد 

الآتية: 
 =Y

)م�شتوى   0.090  + القت�شادي(  )امل�شتوى   0.066  + )اجلن�ص(   0.099-2.210
الر�شا عن العالقات الجتماعية( .

Ú  :ر�بعاً� �حل�شا�شية �لتفاعلية
تف�شري  يف  اأ�شهمت  التي  املتغريات  وترتيب  املتدرج،  املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج 
التباين يف ا�شطراب احل�شا�شية التفاعلية لدى طلبة جامعة الريموك، كما هو م�شار اليها 

يف اجلدول )7( .
الجدول )7( 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 
الحساسية التفاعلية، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

34.8870.000---- 2.2150.063القيمة الثابتة

0.0230.0230.0000.44535 امل�شتوى 
0.1040.0270.1513.8110.000القت�شادي

28.8500.000---- 2.4350.084القيمة الثابتة

0.0460.0230.0000.44034
امل�شتوى 

0.1090.0270.1584.0200.000القت�شادي

0.000- 0.0360.1533.894- 0.142الكلية
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د. أحمد الشريفني
د. تغريد حجازي
د.نضال الشريفني

القدرة التنبؤية لبعض املتغيرات النفسية واإلجتماعية والدميغرافية 
في أعراض اإلضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك: دراسة ميدانية

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

25.9860.000--- 2.5480.098القيمة الثابتة

0.0540.0080.0250.43889

امل�شتوى 
0.1100.0270.1604.0710.000القت�شادي

0.000- 0.1370.0360.1483.761-الكلية

ا�شلوب املعاملة 
0.025- 2.253- 0.0640.0280.088-الوالدية لالأب

25.0520.000--- 2.6260.105القيمة الثابتة

0.0610.0060.0410.43775

امل�شتوى 
0.1150.0270.1664.2390.000القت�شادي

0.007- 0.0390.1152.709- 0.106الكلية

ا�شلوب املعاملة 
0.021- 0.0280.0902.308- 0.065الوالدية لالأب

0.041- 0.0400.0872.052- 0.082اجلن�ص

يالحظ من اجلدول )7( اأن متغري امل�شتوى القت�شادي هو املتغري الذي كان له اأعلى 
يف  الكلية  نوع  القت�شادي  امل�شتوى  متغري  واأدخل  الأوىل  املرحلة  يف  اأدخل  لذا  ارتباط، 
بيتا  وقيمة   )0.109( القت�شادي  امل�شتوى  ملتغري  بيتا  قيمة  وكانت  الثانية،  املرحلة 
اأ�شلوب  للكلية )0.142( .ويف املرحلة الثالثة اأدخل ف�شال عن املتغريين ال�شابقني متغري 
الثالثة  املتغريات  اإىل  اإ�شافة  اأدخل  فقد  الرابعة  املرحلة  يف  اأما  لالأب،  الوالدية  املعاملة 
ال�شعور  وم�شتوى  ال�شكن،  مكان  فهي  ا�شتبعدت  التي  املتغريات  اجلن�ص.اأما  متغري  ال�شابقة 
بوقت الفراغ، وامل�شتوى الدرا�شي اجلامعي، وامل�شتوى التعليمي لالأب، وامل�شتوى التعليمي 
لالأم، واأ�شلوب املعاملة الوالدية لالأم.هذا وقد كانت قيم F دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة 
الإح�شائية )α = 0.05( يف املراحل الأربع، مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف املتغري 

التابع )احل�شا�شية التفاعلية( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  كلها  املراحل  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
اإح�شائياً؛ مما يعني اأن جميع املتغريات الداخلة ت�شهم اإ�شهاماً دالً اإح�شائياً يف تباين متغري 
احل�شا�شية التفاعلية.ويالحظ ازدياد قيمة معامل التحديد بازدياد عدد املتغريات الداخلة، 
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التوايل.وعند  على   )0.061(  )0.054(  )0.046(  )0.023( الأربع  املراحل  يف  كانت  اإذ 
مالحظة قيم اخلطاأ املعياري للتقدير التي كانت على الرتتيب )0.44535( )0.44034( 
)0.43889( )0.43775( ، يالحظ اأن قيمة التباين غري املف�رش تقل باإدخال متغري اآخر يف 
معادلة النحدار يقابلها زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص من هذه النتائج معادلة 

حتليل النحدار املتعدد الآتية: 
 =Y

)ا�شلوب   0.065  - )الكلية(   0.106  - القت�شادي(  )امل�شتوى   0.115+2.626
املعاملة الوالدية لالأب( - 0.081 )اجلن�ص( .

Ú  :خام�شاً� �لقلق
تف�شري  يف  اأ�شهمت  التي  املتغريات  وترتيب  املتدرج،  املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج 
التباين يف ا�شطراب القلق لدى طلبة جامعة الريموك، كما هو م�شار اليها يف اجلدول )8( .

الجدول )8( 
نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 

القلق، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

31.1110.000--- 2.2330.072القيمة الثابتة
0.0260.0260.0000.51341

0.000- 0.0420.1604.028- 0.171الكلية

20.6650.000--- 2.0180.098القيمة الثابتة

0.0420.0160.0010.50958 0.000- 0.0420.1654.194- 0.177الكلية

امل�شتوى 
0.1010.0310.1273.2160.001القت�شادي

لذا  ارتباط،  اأعلى  له  كان  الذي  املتغري  هو  الكلية  متغري  اأن   )8( اجلدول  من  يالحظ 
الثانية،  الكلية وامل�شتوى القت�شادي يف املرحلة  اأدخل يف املرحلة الأوىل واأدخل متغري 
 )0.101( القت�شادي  للم�شتوى  بيتا  وقيمة   )0.177( الكلية  ملتغري  بيتا  قيمة  وكانت 
العالقت  عن  الر�شا  وم�شتوى  ال�شكن،  ومكان  اجلن�ص،  فهي  ا�شتبعدت  التي  املتغريات  .اأما 
الجتماعية، وامل�شتوى اجلامعي، وامل�شتوى التعليمي لكل من الأب والأم، وا�شلوب املعاملة 
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د. أحمد الشريفني
د. تغريد حجازي
د.نضال الشريفني

القدرة التنبؤية لبعض املتغيرات النفسية واإلجتماعية والدميغرافية 
في أعراض اإلضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك: دراسة ميدانية

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة   F قيم  كانت  وقد  والأم.هذا  الب  من  لكل  الوالدية 
الإح�شائية )α = 0.05( يف املرحلتني، مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف املتغري التابع 

)القلق( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  املرحلتني  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
اإح�شائياً؛ مما يعني اأن املتغريين الداخلني ي�شهمان اإ�شهاماً دالً اإح�شائياً يف تباين متغري 
يف  كانت  اإذ  الداخلة،  املتغريات  عدد  بازدياد  التحديد  معامل  قيمة  ازدياد  القلق.ويالحظ 
املرحلتني )0.026( )0.042( على التوايل.وعند مالحظة قيم اخلطاأ املعياري للتقدير التي 
تقل  املف�رش  التباين غري  قيمة  اأن  )0.50958( يالحظ   )0.51341( الرتتيب  على  كانت 
باإدخال متغري اآخر يف معادلة النحدار يقابلها زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص 

من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار املتعدد الآتية: 
=Y

. 0.101 )امل�شتوى القت�شادي(  2.018-0.177 )الكلية( + 
Ú  :شاد�شاً� �لعد�ئية�

اأ�شهمت يف تف�شري  نتائج حتليل النحدار املتعدد املتدرج، وترتيب املتغريات التي 
يف  اليها  م�شار  هو  كما  الريموك،  جامعة  طلبة  لدى  العدائية  ا�شطراب  يف  التباين 

اجلدول )9( .
الجدول )9( 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 
العدائية، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

21.7560.000--- 1.7940.082القيمة الثابتة

0.0370.0370.0000.57831 امل�شتوى 
0.1730.0360.1924.8650.000القت�شادي

18.1090.000--- 1.9970.110القيمة الثابتة

0.0480.0120.0060.57527
امل�شتوى 

0.1770.0350.1975.0060.000القت�شادي

0.006- 0.0480.1082.752- 0.131الكلية
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�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

16.6820.000--- 2.1380.128القيمة الثابتة

0.0560.0070.0320.57359

امل�شتوى 
0.1780.0350.1985.0560.000القت�شادي

0.009- 0.1250.0480.1032.623-الكلية

ا�شلوب املعاملة 
0.032- 0.0800.0370.0842.148-الوالدية لالأب

يالحظ من اجلدول )9( اأن متغري امل�شتوى القت�شادي هو املتغري الذي كان له اأعلى 
ارتباط، لذا اأدخل يف املرحلة الأوىل، واأدخل متغري امل�شتوى القت�شادي ونوع الكلية يف 
بيتا  وقيمة   )0.177( القت�شادي  امل�شتوى  ملتغري  بيتا  قيمة  وكانت  الثانية،  املرحلة 
متغري  ال�شابقني  املتغريين  عن  ف�شالً  اأدخل  الثالثة  املرحلة  .ويف   )0.131( الكلية  لنوع 
ال�شكن، واجلن�ص،  ا�شتبعدت، فهي مكان  التي  الوالدية لالأب.اأما املتغريات  اأ�شلوب املعاملة 
وامل�شتوى اجلامعي، م�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ، وامل�شتوى التعليمي لكل من الأب والأم، 
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة   F قيم  كانت  وقد  لالأم.هذا  الوالدية  املعاملة  واأ�شلوب 
الإح�شائية )α = 0.05( يف املراحل الثالث، مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف املتغري 

التابع )العدائية( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  كلها  املراحل  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
تباين  يف  اإح�شائياً  دالً  اإ�شهاماً  ت�شهم  الداخلة  املتغريات  جميع  اأن  يعني  مما  اإح�شائياً؛ 
اإذ  الداخلة،  املتغريات  عدد  بازدياد  التحديد  معامل  قيمة  ازدياد  العدائية.ويالحظ  متغري 
قيم  التوايل.وعند مالحظة  )0.007( على   )0.048(  )0.037( الثالث  املراحل  كانت يف 
اخلطاأ املعياري للتقدير التي كانت على الرتتيب )0.57831( )0.57527( )0.57359( 
اآخر يف معادلة النحدار يقابلها  التباين غري املف�رش تقل باإدخال متغري  اأن قيمة  يالحظ 
زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار املتعدد 

الآتية: 
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=Y
2.138+0.178 )امل�شتوى القت�شادي( - 0.125 )نوع الكلية( - 0.085 )ا�شلوب 

املعاملة الوالدية لالأب( .
Ú  :شابعاً� قلق �خلوف�

تف�شري  اأ�شهمت يف  التي  املتغريات  وترتيب  املتدرج،  املتعدد  النحدار  نتائج حتليل 
يف  اليها  م�شار  هو  كما  الريموك،  جامعة  طلبة  لدى  اخلوف  قلق  ا�شطراب  يف  التباين 

. اجلدول )10( 
الجدول )10( 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 
قلق الخوف، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

2.1940.06334.6750.000القيمة الثابتة

0.0220.0220.0000.44375 امل�شتوى 
0.1020.0270.1493.7540.000القت�شادي

2.4100.08428.6450.000القيمة الثابتة

0.0450.0230.0000.43890
امل�شتوى 

0.1070.0270.1563.9590.000القت�شادي

0.000- 0.1390.0360.1513.839-الكلية

2.3100.09424.6050.000القيمة الثابتة

0.0540.0090.0190.43730

امل�شتوى 
0.1030.0270.1503.8320.000القت�شادي

0.000- 0.1450.0360.1573.997-الكلية

امل�شتوى 
0.0840.0360.0932.3540.019التعليمي لالأم

يالحظ من اجلدول )10( اأن متغري امل�شتوى القت�شادي هو املتغري الذي كان له اأعلى 
ارتباط، لذا اأدخل يف املرحلة الأوىل، واأدخل متغري امل�شتوى القت�شادي ونوع الكلية يف 
املرحلة الثانية، وكانت قيمة بيتا ملتغري امل�شتوى القت�شادي )0.107( وقيمة بيتا لنوع 
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الكلية )0.139( .ويف املرحلة الثالثة اأدخل ف�شالً عن املتغريين ال�شابقني متغري امل�شتوى 
وامل�شتوى  واجلن�ص،  ال�شكن،  مكان  فهي  ا�شتبعدت،  التي  املتغريات  لالأم.اأما  التعليمي 
اجلامعي، م�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ، وامل�شتوى التعليمي الأب، واأ�شلوب املعاملة الوالدية 
الإح�شائية  الدللة  اإح�شائياً عند م�شتوى  F دالة  الأب والأم.هذا وقد كانت قيم  لكل من 
اأن التباين املف�رش يف املتغري التابع )قلق  اإىل  )α = 0.05( يف املراحل الثالث، مما ي�شري 

اخلوف( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  كلها  املراحل  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
تباين  يف  اإح�شائياً  دالً  اإ�شهاماً  ت�شهم  الداخلة  املتغريات  جميع  اأن  يعني  مما  اإح�شائياً؛ 
اإذ  الداخلة،  املتغريات  عدد  بازدياد  التحديد  معامل  قيمة  ازدياد  العدائية.ويالحظ  متغري 
قيم  التوايل.وعند مالحظة  )0.054( على   )0.045(  )0.022( الثالث  املراحل  كانت يف 
اخلطاأ املعياري للتقدير التي كانت على الرتتيب )0.44375( )0.43890( )0.43730( 
اآخر يف معادلة النحدار يقابلها  التباين غري املف�رش تقل باإدخال متغري  اأن قيمة  يالحظ 
زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار املتعدد 

الآتية: 
 =Y

2.310+0.103 )امل�شتوى القت�شادي(- 0.145 )نوع الكلية(- 0.084 )امل�شتوى 
التعليمي لالأم( .

Ú  :ثامناً� �لدرجة �لكلية
تف�شري  يف  اأ�شهمت  التي  املتغريات  وترتيب  املتدرج،  املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج 
التباين يف الدرجة الكلية ملقيا�ص ككل لدى طلبة جامعة الريموك، كما هو م�شار اليها يف 

اجلدول )11( .
الجدول )11( 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدر	: الزيادة في مربعات معامات االرتباط بين المتغير التابع )المحك( 
الكلي، والمتغيرات المتنبئة التي أسهمت في تفسير تباين المتغير التابع لعينة الدراسة ككل.

�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

58.8090.000--- 1.9340.033القيمة الثابتة
0.0230.0230.0000.22915

0.000- 0.0740.0190.1533.848-اجلن�ص
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�لنموذج

�ملعامالت غري 
�ملعامالت �ملعيارية

�ملعيارية 
بيتا

t
�لدللة 

�لح�شائية

مربع 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

�لتغري يف 
معامل 
�لرتباط 
�ملتعدد

 F دللة
للتغري 
R2 قي

�خلطاأ 
�ملعياري معامل 

�لنحد�ر
�خلطاأ 
�ملعياري

42.9180.000--- 1.8590.043القيمة الثابتة

0.0340.0110.0090.22806 0.000- 0.0790.0190.1634.096-اجلن�ص

امل�شتوى 
0.0370.0140.1052.6330.009القت�شادي

يالحظ من اجلدول )11( اأن متغري اجلن�ص هو املتغري الذي كان له اأعلى ارتباط، لذا 
اأدخل يف املرحلة الأوىل، واأدخل متغري اجلن�ص وامل�شتوى القت�شادي يف املرحلة الثانية، 
وكانت قيمة بيتا ملتغري اجلن�ص )0.079( وقيمة بيتا للم�شتوى القت�شادي )0.037( .اأما 
الجتماعية،  العالقت  عن  الر�شا  وم�شتوى  ال�شكن،  مكان  فهي  اأ�شتبعدت،  التي  املتغريات 
الأب  من  لكل  التعليمي  وامل�شتوى  الفراغ،  بوقت  ال�شعور  وم�شتوى  اجلامعي،  وامل�شتوى 
والأم، وا�شلوب املعاملة الوالدية لكل من الب والأم.هذا وقد كانت قيم F دالة اإح�شائياً عند 
م�شتوى الدللة الإح�شائية )α = 0.05( يف املرحلتني، مما ي�شري اإىل اأن التباين املف�رش يف 

املتغري التابع )ال�شطرابات النف�شية ككل( كان دالً اإح�شائياً.
دالة  املرحلتني  يف  اأدخلت  التي  املتغريات  جلميع  النحدار  معامل  قيم  وكانت 
اإح�شائياً؛ مما يعني اأن املتغريين الداخلني ي�شهمان اإ�شهاماً دالً اإح�شائياً يف تباين متغري 
يف  كانت  اإذ  الداخلة،  املتغريات  عدد  بازدياد  التحديد  معامل  قيمة  ازدياد  القلق.ويالحظ 
املرحلتني )0.023( )0.034( على التوايل.وعند مالحظة قيم اخلطاأ املعياري للتقدير التي 
تقل  املف�رش  التباين غري  قيمة  اأن  )0.22806( يالحظ   )0.22915( الرتتيب  على  كانت 
باإدخال متغري اآخر يف معادلة النحدار يقابلها زيادة يف ن�شبة التباين املف�رش.وي�شتخل�ص 

من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار املتعدد الآتية: 
=Y

0.037 )امل�شتوى القت�شادي( . 1.859-0.079 )اجلن�ص( + 

مناقشة نتائج الدراسة: 

�ل�شوؤ�ل �لأول:  ◄
اأعرا�ص  جلميع  عالجي  لتدخل  حاجة  توجد  ل  اأنه  اإىل  الأول  ال�شوؤال  نتائج  اأ�شارت 
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اأغلب طلبة اجلامعات من بيئات قد  اأن  اإىل  ال�شطرابات النف�شية، وقد تعزى هذه النتيجة 
تكون داعمة وي�شودها حالة من الوعي، وهي توفر بيئة اآمنة لأبنائها الأمر الذي قد ينعك�ص 
التي  التهديد  م�شادر  عن  بعيداً  عام  ب�شكل  للطالب  النف�شية  احلالة  على  اإيجابية  ب�شوره 
ال�شليم للفرد، وما يت�شمنه من دعائم ايجابية ت�شاعده يف حتقيق  النف�شي  قد تعوق النمو 
الأهداف التي ي�شعى اليها.كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن اأعرا�ص ا�شطراب احل�شا�شية التفاعلية 
للذكور كان لها اأعلى متو�شط، وهذا قد يعزى لطبيعة املرحلة العمرية التي مير بها الطلبة 
اجلامعيني، حيث تعر�ص الطلبة ل�شغوط خمتلفة امل�شادر كاجلامعة، والأ�رشة، اأو ال�شغوط 
اخلارجية، وتاأثرهم بالأحداث املحيطة بهم �شواءً ارتفاع عدد امل�شاجرات داخل اجلامعات 
والتي اأدت اإىل زيادة ح�شا�شية الطلبة جتاه بع�شهم بع�شاً؛ ذلك لأن الدرا�شات ت�شري اإىل اأن 
اأحد اأهم الأ�شباب وراء حدوث امل�شاجرات هو التع�شب للمناطق اأو الع�شائر من قبل الطلبة، 
الأمر الذي قد يوؤدي اإىل زيادة احل�شا�شية التفاعلية بني الطلبة على اعتبار اأن هناك تعامل 
مع اأبناء مناطق خمتلفة وع�شائر خمتلفة؛ وبالتايل من املمكن اأن الطلبة اأ�شبحوا يتعاملون 
بح�شا�شية مفرطة جتاه بع�شهم بع�شاً على اعتبار اأن حديثهم لبع�شهم اأو تعاملهم قد ينطوي 

عليه العديد من امل�شامني غري املقبولة، اأو التي حتمل يف طياتها ال�شخرية اأو الإ�شتهزاء.
مع  الإت�شال  عند  الطلبة  بني  املفرت�شة  ال�شلبية  التوقعات  �شوء  يف  ذلك  يف�رش  وقد 
بع�شهم بع�شاً، اأو احلذر من ردود فعل الآخرين عند اإجراء عملية الإت�شال، ل�شيما يف �شوء 
الإنخراط  بعدم  اجلامعات  طلبة  على  مبا�رش  ب�شكل  يوؤكد  اأ�شبح  الذي  الأ�رشة  دور  معرفة 
يف داخل البيئة اجلامعية مع الآخرين والتعامل معهم بحذر، وذلك نتيجة لزيادة معدلت 

اإنت�شار امل�شكالت املختلفة يف الو�شط اجلامعي.
اأما فيما يتعلق بح�شول اأعرا�ص ا�شطراب البارانويا التخيلية على اأقل متو�شط، فاإن 
النتيجة تبدو منطقية، وبخا�شة اأن احلديث عن طلبة اجلامعات، ومن املتوقع اأن ن�شبة كبرية 
منهم تتمتع مب�شتوى مقبول من ال�شحة النف�شية، ول توجد لديه اإ�شطرابات نف�شية �شديدة 
مثل البارانويا، خا�شة يف �شوء معرفة اأن الأعرا�ص املر�شية لهذا الإ�شطراب واملوجودة 
وال�شك،  والإرتياب،  بالعظمة،  وال�شعور  الهذائي،  التفكري  اأ�شا�ص  على  �شيغت  املقيا�ص  يف 
وال�شاللت، وهو ماقد يعزز من اأن ن�شبة انت�شار هذا ال�شطراب بني الطلبة اجلامعيني قليله.
اأعرا�ص  م�شتوى  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�شارت  وقد 
والكتئاب  التج�شد  ا�شطراب  على  الذكور  ول�شالح  للجن�ص،  تعزى  النف�شية  الإ�شطرابات 
واحل�شا�شية التفاعلية.وتتفق هذه النتيجة مع ما اأ�شارت اليه نتيجة درا�شة �شوروكو وباكانلي 
)Surucu & Bacanli، 2010( ، التي اأ�شارت اإىل اأن عالمات التكيف اجلامعي كانت 

عند الطلبة الذكور اأعلى منها عند الناث.
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Martin & Dow - )تتتعار�ص هذه النتيجة مع نتائج درا�شة مارتن ودونينج 
ing، 2006( ، والتي اأ�شارت اإىل عدم وجود عالقة ذات دللة اح�شائية بني نف�شية املن�شاأ 
نتائج  مع  كذلك  للجن�ص.وتتعار�ص  تعزى  القهري  والو�شوا�ص  والكتئاب  القلق  من  وكل 
درا�شة �شايد وكيربي وباومان )Said، Kypri، & Bowman، 2013( ، التي اأ�شارت 
نتائجها اأن الطالبات كن اأكرث معاناة من ال�شطرابات النف�شية.كذلك تتعار�ص مع نتائج 
الدرا�شة التي اأجراها خواجا ودنكان�شون )Khawaja & Duncanson، 2008( ، التي 

اأ�شارت نتائجها اإىل وجود درجة اأعلى من الإكتئاب لدى الناث.
وقد تف�رش هذه النتيجة يف �شوء خ�شائ�ص املجتمع املت�شارع يف التغري وما تفر�شه 
عنها،  مبناأى  الأحيان  من  بكثري  الأنثى  تكون  قد  م�شتقبلية  اإلتزامات  من  الذكور  على 
فالطلبة الذكور منهم من يعمل اأثناء الدار�شة، ويتحمل امل�شوؤولية يف بع�ص الأحيان لتوفري 
امل�شتمر  التهديد  حيث  الكايف،  النف�شي  الأمن  توافر  عدم  وبالتايل  املختلفة،  اإحتياجاته 
اأو عدم وجود الوقت الكايف للعمل  اإكمال الدرا�شة،  للحياه الدار�شية جراء اخلوف من عدم 
على حتقيق متطلبات الدرا�شة، وقد يوؤدي هذا ب�شكل مبا�رش اإىل زيادة يف م�شتويات ال�شغط 
الإ�شطرابات  من  للعديد  معاناته  م�شتوى  على  ينعك�ص  قد  وبالتايل  الطالب،  لدى  النف�شي 

النف�شية.
كما اإن البيئة الإجتماعية والأ�رشية قد توؤدي دوراً يف ذلك، فهناك تركيز على الذكور 
على  كله  الدور  فيقع  بهم،  اخلا�ص  الأ�رشي  امل�شتقبل  بناء  عملية  يف  املحورية  واأدوارهم 
م�شكن،  من  املختلفة  الإحتياجات  وتاأمني  الأ�رشية  للحياه  التخطيط  جانب  يف  الذكور 
وملب�ص، ووظيفة، ونتيجة ماي�شاهده الذكور يف الوقت احلايل من اإرتفاع م�شتوى البطالة، 
قد  وبالتايل  اإحباط،  لديهم  يخلق  قد  الذي  الأمر  عام،  ب�شكل  الوظائف  على  الطلب  وتدين 

ينعك�ص على حياتهم النف�شية ب�شكل عام، وم�شتوى ال�شحة النف�شية لديهم ب�شكل خا�ص.
يف حني اأن الإناث على الأغلب قد يكنَّ مبعزل عن هذه الظروف، وهذا ل يعني اأنه ل 
يوجد تفكري يف امل�شتقبل، بل اإن م�شتوى ال�شغط النف�شي حول هذه املو�شوعات قد يكون 
اأقل مما يعانيه الذكور من قلق امل�شتقبل، وبالتايل ظهرت الفروق ل�شالح الذكور.وقد يعود 
ذلك اإىل كون الإناث اأكرث قدرة على التوا�شل الجتماعي من الذكور، واهتمامهم بتفا�شيل 
الإناث لأ�شاليب تركز على مو�شوع احلوار بعيداً عن اجلانب النفعايل  الأمور، وا�شتخدام 
الذكور  تفاعل  اأن  حني  الآخرين.يف  لدى  مقبولة  اجتماعية  مكانة  على  للحفاظ  للموقف 
مع الآخرين ينطلق من اإح�شا�شه باأنه اأكرث اأهمية واأنه رجل، فيتفاعل مع الآخرين من هذا 
املنطلق، وبالتايل يتاأثر �شلوكه وعالقاته بهذه الأفكار، ويتوقع من اجلميع اأن يتعاملوا معه 

على هذا الأ�شا�ص، وهذا يعر�شه لل�شدام مع الآخرين.
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مناق�شة نتائج �ل�شوؤ�ل �لثاين:  ◄
Ú  :أولً � �لأعر��س �جل�شمية�

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على اإ�شطراب الأعرا�ص اجل�شمية، كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: امل�شتوى 
القت�شادي، وم�شتوى ال�شعور بوقت الفراغ، وامل�شتوى التعليمي لالأم، واجلن�ص.من املمكن 
اأن تف�رش هذه النتيجة يف �شوء معرفة اأن امل�شتوى الإقت�شادي قد يكون له تاأثري مبا�رش اأو 
غري مبا�رش يف عملية متابعة احلالة ال�شحية للفرد، فالفرد الذي يتمتع مب�شتوى اقت�شادي 
عن  الك�شف  املمكن  من  فاإنه  وبالتايل  له،  ال�شحية  للحالة  متابعة  اأكرث  يكون  قد  مرتفع 
ومتابعة الأعرا�ص املر�شية املختلفة التي يعاين منها واأهمها الأعرا�ص اجل�شمية، كما اأن 
امل�شتوى الإقت�شادي قد يحدد يف كثري من الأحيان نوع الغذاء �شواءً اأكان متوازناً اأم غري 
فالغذاء يف حالة  للفرد،  ال�شحية  احلالة  على  مبا�رش  ب�شكل  يوؤثر  قد  بدوره  وهذا  متوازن، 

ت�شمى بالتوازن والتنوع قد ي�شاعد اجل�شم على التمتع يف م�شتويات �شحية مرتفعه.
اأما فيما يتعلق بال�شعور بوقت الفراغ واإ�شهامه يف ال�شعور بالأعرا�ص اجل�شمية، فاإن 
اأن احلركة والن�شاط ي�شاعد يف بناء �شخ�شية قوية، وذلك عن  ذلك يف�رش يف �شوء معرفة 
طريق تن�شيط الدورة الدموية ب�شكل م�شتمر ون�شط، يف حني اأن اخلمول والك�شل قد ينعك�ص 
اجل�شمية  الأعرا�ص  من  املعاناه  وبالتايل  اجل�شمية،  الفاعلية  م�شتوى  على  �شلبي  ب�شكل 

املختلفة.
امل�شتوى  ارتفاع  اأن  �شوء  يف  لالأم  التعليمي  للم�شتوى  الأثر  حجم  يف�رش  حني  يف 
التعليمي لالأم قد يكون عامالً م�شاعداً يف تتبع الأعرا�ص املر�شية اجل�شمية التي قد ي�شعر 
بها الأبناء، وبالتايل قد تعطي الأم اأهمية مبالغاً بها يف متابعة هذه الأعرا�ص، لذلك قد 
يوؤدي امل�شتوى التعليمي لها دوراً يف ا�شت�شعار الأبناء لالأعرا�ص اجل�شمية والرتكيز عليها، 
التي  والأعرا�ص  وانت�شارها  املر�شية  احلالت  ببع�ص  ومعرفتها  الأم  اطالع  ب�شبب  وذلك 

ت�شبقها.
اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن اإ�شهام متغري اجلن�ص يف تف�شري الأعرا�ص اجل�شمية، قد يعزى ملا 
قد يعانيه الذكور من �شغوط نف�شية خمتلفة، وهذا ما توؤكده نتيجة ال�شوؤال الأول، حيث اإن 

ن�شبة ال�شطرابات كانت لدى الذكور اأعلى منها لدى الإناث.
Ú  :ثانيا � �أعر��س �لو�شو��س �لقهري

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على ا�شطراب اأعرا�ص الو�شوا�ص القهري، كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: 
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امل�شتوى الدرا�شي، واأ�شلوب املعاملة الوالدية لالأم.وتتفق نتائج هذه الدرا�شة ب�شكل جزئي 
 )Sidik، Rampal & Kaneson، 2003( مع نتائج درا�شة �شديق ورامبال وكاني�شون
والتي ربطت ال�شطرابات مع معاملة الوالدين.وقد تف�رش هذه النتيجة يف �شوء معرفة اأن 
يف  �شي�شتغرقه  الذي  والوقت  بامل�شتقبل  التفكري  اإىل  بالطالب  يدفع  قد  الدرا�شي  امل�شتوى 
الدرا�شة والو�شع الدرا�شي له، مما يوؤكد اأنه مع تقدم امل�شتوى الدرا�شي للفرد، قد ينخف�ص 
حالة  اإىل  يعود  قد  وهذا  الدرا�شي  بامل�شتقبل  واملتعلقة  لديه  القهرية  الو�شاو�ص  م�شتوى 

الإ�شتقرار النف�شي الذي قد يعي�شه الطالب نتيجة لالإ�شتقرار الأكادميي.
ذلك  فاإن  الكتئاب،  م�شتوى  من  يف�رشه  وما  الأم  معاملة  باأ�شلوب  يتعلق  فيما  اأما 
وعملية  الأبناء  تربية  يف  الأم  اأ�شلوب  يرتكه  الذي  الأثر  حجم  معرفة  �شوء  يف  يف�رش  قد 
املقارنات امل�شتمرة مع الآخرين، حيث اأن ال�شتمرار يف عقد املقارنات مع الآخرين ممن 
هم يف امل�شتوى العمري اأو اأكرب للطالب، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل معاناة الطالب من �شكوك 
يف م�شتوى قدراته، والذي قد ينعك�ص عن طريق و�شاو�ص قهرية م�شتمرة، فاأ�شلوب املعاملة 
اخلاطئة كاحلرمان، والإهمال، والإحباط، والنبذ، والعقاب ال�شارم، وعدم احلب، والرقابة 
الإن�شجام  الأ�شا�شية وعدم  اإ�شباع احلاجات  والف�شل يف  للحرية،  الزائد  والتقييد  ال�شارمة، 
بني الوالدين يف اأ�شلوب املعاملة، كلها عوامل قد ت�شاعد على ظهور الو�شاو�ص القهرية لدى 

الطلبة.
Ú  :ثالثا � �أعر��س �لكتئاب

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على ا�شطراب اأعرا�ص الكتئاب، كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: اجلن�ص، 
وامل�شتوى القت�شادي، وم�شتوى الر�شا عن العالقات الجتماعية.وتتفق نتائج هذا ال�شوؤال 
التي   ،  )Khawaja & Duncanson، 2008( نتائج درا�شة خواجا ودنكان�شون  مع 
اأ�شارت نتائجها اإىل وجود م�شتوى متدن من الكتئاب لدى الطلبة الذين ي�شعرون بالر�شا 
فيما يتعلق بو�شعهم املايل، ومكان اإقامتهم بعك�ص الطلبة الذين ل ي�شعرون بالر�شا.تتفق 
 )Said، Kypri، & Bowman، 2013( كذلك مع نتائج درا�شة �شايد وكيربي وباومان
، التي اأ�شارت نتائجها اىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف م�شتوى ال�شطرابات 

النف�شية تعزى لكل من ال�شنة الدرا�شية، ومكان ال�شكن، والرتبية الوالدية.
 ومن املمكن تف�شري هذه النتيجة يف �شوء ما مت الإ�شارة اإليه يف ال�شوؤال الأول، من حيث 
م�شتوى انت�شار الإكتئاب لدى الذكور اأكرث من الإناث، واإ�شهام اجلن�ص يف تف�شري الأعرا�ص 
الإكتئابية، وقد يعزى ذلك اإىل ما قد يعاين منه الذكور يف بع�ص الأحيان من �شعور بالنق�ص 
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واحلرمان، وعدم العدالة الإجتماعية يف التعامل والأ�شاليب التي يتم معاملتهم بها من قبل 
الوالدين، وهذا قد يوؤدي اإىل ال�شعور بالإحباط والياأ�ص والنظرة الت�شاوؤمية التي قد ت�شيطر 

على هوؤلء الطلبة.
اأما الدور الذي يوؤديه امل�شتوى القت�شادي يف تف�شري الأعرا�ص الإكتئابية، قد يكون له 
دور اأ�شا�شي من حيث الإن�شحاب من التعامل مع الآخرين ب�شبب الو�شع القت�شادي، وعدم 
املقدرة على تلبية الإحتياجات املختلفة، و�شعوبة التكيف مع الواقع اجلديد، مما قد يوؤدي 

اإىل الن�شحاب والكتئاب، وذلك نتيجة لل�شعور بالنق�ص.
يف حني يف�رش الدور الذي يوؤديه م�شتوى الر�شا عن العالقات الجتماعية يف تف�شري 
الكتئاب مب�شتوى املثريات التي ترتبط بالآخرين، ومدى الر�شا عن البيئة الجتماعية، وما 
تقدمه من تعاطف واهتمام وعناية، قد تعمل على زيادة م�شتوى الكتئاب اأو انخفا�شه لدى 
هوؤلء الطلبة، فالطالب الذي ي�شعر بالر�شا عن عالقته مع الآخرين قد ينعك�ص هذا ال�شعور 

ب�شكل اإيجابي على انخفا�ص م�شتوى الإكتئاب لديه والعك�ص �شحيح.
Ú  :ر�بعاً � �حل�شا�شية �لتفاعلية

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على ا�شطراب اأعرا�ص احل�شا�شية التفاعلية، كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: 
امل�شتوى القت�شادي، ونوع الكلية، واأ�شلوب املعاملة الوالدية لالأب، واجلن�ص.ومن املمكن 
تف�شري هذه النتيجة يف �شوء الأثر الذي يرتكه امل�شتوى القت�شادي �شواءً اأكان مرتفعاً اأم 
منخف�شاً يف عملية التعامل مع الآخرين، ففي بع�ص الأحيان مييل الطلبة للتعامل مع من 
هم يف م�شتواهم القت�شادي حتى يكون هنالك تفاعل اإيجابي وبناء، ويكون هناك جتنب 
للتعامل مع الآخرين الذين يختلفون يف امل�شتوى الإقت�شادي، وقد يكون هذا التجنب بهدف 

حماية الفرد ذاته، ويبتعد عن املقارنات وما قد يرتبط بها من اآثار �شلبية.
يف حني قد يف�رش الأثر الذي قد يرتكه نوع الكلية يف تق�شيم احل�شا�شية التفاعلية من 
خالل مالحظة ومقابلة بع�ص الطلبة، حيث الإ�شارة اإىل اأن هناك ميالً لدى الطلبة للتعامل 
مع من هم �شمن كليتهم، واأن هناك نظره دونية يف بع�ص الأحيان من قبل الطلبة باعتبار 
البع�ص ذوي تخ�ش�شات علمية ولها م�شتقبل، يف حني اأن الآخرين ل حتتاج تخ�ش�شاتهم 
اإىل جمهود، اأو لي�ص لديها مكانه اجتماعية، وبالتايل قد يكون هذا اأحد الأ�شباب التي تدفع 
الطلبة لتجنب التعامل مع بع�شهم بع�شاً، كما اأن التعامل مع الطلبة �شمن نف�ص التخ�ش�ص 
والإن�شجام الذي قد يكون بينهم نتيجة لالإ�شرتاك يف درا�شة عدة م�شاقات مع بع�شهم بع�شاً.
اأعرا�ص احل�شا�شية  الوالدية، وما ي�شهمه يف تف�شري م�شتوى  اأ�شلوب املعاملة  اأما دور 
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وال�شورة  الأحيان  بع�ص  يف  الأبوي  الت�شلط  �شوء  يف  يعترب  فقد  الآخرين،  مع  التفاعلية 
النمطية لدى الآباء، والتي تغذيها الثقافة الأبوية الرا�شخة وحتث على اأن يكون هناك قواعد 
يت�شم  الآباء  اأ�شلوب بع�ص  قد يكون  الآخرين، يف حني  الأبناء مع  لتعامل  �شارمة تو�شع 
بالإهمال والت�شيب وما يرتكه من اأثر �شلبي على �شخ�شية الأبناء، حيث العزلة، والإحباط، 

وتدين تقدير الذات، الأمر الذي يعزز م�شتوى احل�شا�شية التفاعلية مع الآخرين.
خالل  من  الآخرين  مع  التفاعلية  احل�شا�شية  تف�شري  يف  اجلن�ص  م�شاهمة  يف�رش  وقد 
الطالع على طرق التعامل، ومدى حماولة كل طالب احلفاظ على اإتزانه و�شخ�شيته، خا�شة 
اأمام اجلن�ص الآخر، وهذا قد يوؤدي لأن يكون اأكرث ح�شا�شية يف عملية التفاعل وعدم حتمله 
لأي م�شدر �شغط خارجي من الآخرين، خا�شة اأمام اجلن�ص الآخر، ذلك لأنه وبعد مقابلة 
عدد من الطلبة والطالع على اأ�شباب امل�شكالت لدى الطلبة اجلامعيني، كانت هناك اإ�شارات 
وا�شحة باأن هناك اعتقاداً باأن احلديث قد ينطوي على معان �شمنية �شلبية خمتلفة، وهذا 
يدفع الطلبة لالعتقاد باأن هذا ينق�ص من �شاأنه، لذلك يزداد م�شتوى احل�شا�شية جتاه الآخرين 
وحديثهم، وقد تكون هذه احل�شا�شية متزايدة عند تعامل كل جن�ص مع اجلن�ص الآخر ب�شبب 

اختالف الأهداف التي تنطوي على هذا التعامل اأو الإحتكاك.
Ú  :خام�شاً � �لقلق

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على اإ�شطراب اأعرا�ص القلق كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: نوع الكلية، 

وامل�شتوى القت�شادي.
Ner - ورون�شتاد  ور�شتون  نريدرم  درا�شة  نتائج  مع  الدرا�شة  نتائج  )تتتعار�ص 

rum، Rustoen & Ronnestad، 2006( ، التي اأ�شارت نتائجها اإىل وجود عالقة 
لي�شت قوية بني كل من اجلن�ص، واحلالة الجتماعية، ومكان الولدة، وم�شتوى تعليم الأب 
درا�شة مارتن ودونينج  نتائج  النف�شي.وتتعار�ص كذلك مع  والقلق  بال�شيق  ال�شعور  وبني 
)Martin & Downing، 2006( ، التي اأ�شارت نتائجها اإىل عدم وجود فرق يف قوة 

العالقة تعزى للجن�ص.
وقد تف�رش هذه النتيجة يف �شوء معرفة م�شتوى ال�شغوط النف�شية التي يتعر�ص لها 
الطلبة وحتديداً طلبة الكليات الإن�شانية، حيث كان م�شتوى اأعرا�ص القلق لديهم اأعلى من 
طلبة الكليات العلمية، وقد يعود ذلك اإىل م�شتوى الإن�شغال يف اإمكانية احل�شول على الوظيفة 
م�شتقبالً، وخا�شة يف ظل الركود الإقت�شادي وفر�ص احل�شول على الوظائف املتناق�شة، 
وبالتايل قد يكون هذا عامالً ي�شاعد على زيادة م�شتويات القلق وحتديداً عند ارتباط ذلك 
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بامل�شتقبل.
وما يوؤكد ذلك مدى امل�شاهمة الذي يوؤديه امل�شتوى القت�شادي يف م�شتوى اأعرا�ص 
القلق لدى الطلبة، فمن املوؤكد اأن امل�شتوى القت�شادي املرتفع قد يوفر يف بع�ص الأحيان 
الحتياجات  لتلبية  اإمكانية  هناك  اأن  معرفة  امل�شتقبل، خا�شة يف �شوء  على  الطمئنان 
من  به  يرتبط  وما  املنخف�ص  القت�شادي  امل�شتوى  اأما  احلاجات،  من  وغريها  الأ�شا�شية 

�شغوط، قد ي�شاهم بدرجة كبرية يف زيادة م�شتوى القلق لدى الطلبة.
Ú  :شاد�شاً � �لعد�ئية�

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على ا�شطراب اأعرا�ص العدائية، كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: امل�شتوى 
القت�شادي، ونوع الكلية، واأ�شلوب املعاملة الوالدية لالأب.وتبدو هذه النتيجة منطقية حيث 
الإحباطات املختلفة واملرتاكمة وغياب فر�ص الرتفيه وحمدودية الدخل، الذي قد يفر�ص 
منطاً معيناً من التفاعل احلذر مع الآخرين يف ظل غياب مقومات احلياه يف اأغلب الأحيان، 
الأمر الذي يجعل الطلبة عر�شة اإىل العديد من الإ�شطرابات غري الإكتئاب، مثل العدوانية، 
بلغة  واحلاجات  الرغبات  عن  والتعبري  الفقر  حيث  الدرا�شة،  اأ�شارت  كما  واخلوف  والقلق، 
اجل�شد والتفكري الدائم بامل�شتقبل واخلوف من املجهول، يف ظل غياب العدالة الإجتماعية 
يقود يف  الذي  الأمر  املنطقة،  ت�شهدها  التي  ال�شيا�شية  والإ�شطرابات  العمل  وغياب فر�ص 
كثري من الأحيان اإىل التفكري مبا هو قادم، وما هو امل�شري الذي ينتظر مثل هذه ال�رشيحة.

اأما فيما يتعلق بنوع الكلية، فقد تف�رش هذه النتيجة يف �شوء معرفة الفر�ص املتاحة 
للعمل م�شتقبالً، فالرتكيز ين�شب حالياً على ذوي التخ�ش�شات العلمية، وبالتايل فاإن هناك 
نوعاً من الأمان لإمكانية احل�شول على وظيفة بعد التخرج، وهذا ما ل يتحقق لدى طلبة 
اأكرث من  بالقلق  �شعورهم  اإىل  اأدى  الذي  ال�شبب هو  قد يكون هذا  لذلك  الإن�شانية،  الكليات 
طلبة الكليات العلمية.وقد يعزى ذلك اإىل اأن طلبة الكليات العلمية لديهم ثقة اأكرب بدرا�شتهم 
مقارنة بطلبة الكليات الإن�شانية، اإ�شافة اإىل اأن طلبة الكليات العلمية قد تتاح لديهم فر�ص 
عمل اأكرث يف امل�شتقبل، وهذا من �شاأنه اأن يعزز ثقتهم باأنف�شهم، ويخف�ص من م�شتوى القلق 
اأكرث بقدراتهم الجتماعية.كما  الإن�شانية  الكليات  والعدائية لديهم، يف حني قد يثق طلبة 
يالحظ اأن طلبة الكليات الإن�شانية هم اأكرث �شعوراً بالفراغ نتيجة لطبيعة الدرا�شة، والتي ل 
حتتاج للمتطلبات التي يحتاجها طلبة الكليات العلمية، وهذا يدل على وجود طاقة بداخلهم 
بامل�شاجرات  الإ�شرتاك  خالل  من  العدائية  مثل  خمتلفة،  بطرق  عنها  للتعبري  ي�شعون  قد 

وغريها.
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Ú  :شابعا � قلق �خلوف�
اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
بالرتتيب:  الآتية  املتغريات  كانت  اخلوف،  قلق  اأعرا�ص  ا�شطراب  على  الدرجات  تباين 
مدى  تف�شري  املمكن  لالأم.ومن  التعليمي  وامل�شتوى  الكلية،  ونوع  القت�شادي،  امل�شتوى 
م�شاهمة امل�شتوى القت�شادي يف قلق اخلوف يف �شوء معرفة مدى احلرمان الذي يعي�شه 
امل�شتوى  �شوء  يف  احلاجات  اإ�شباع  مدى  اأو  ال�شعبة،  القت�شادية  الظروف  ب�شبب  الفرد 
الإقت�شادي املرتفع، مما يعزز اإمكانية ال�شعور باخلوف من املوؤثرات املختلفة التي حتيط 
النتائج، حيث  اأكدته  التعليمي لالأهل.وهذا ما  به، وقد يزداد هذا اخلوف يف ظل امل�شتوى 
بزيادة  اخلوف  هذا  يزداد  فقد  اخلوف،  قلق  تف�شري  يف  لالأم  التعليمي  امل�شتوى  م�شاهمة 
العلمية  بالتطورات  الأمهات  معرفة  ب�شبب  الأبناء  على  اخلوف  حيث  التعليمي،  امل�شتوى 

املت�شارعة واملختلفة املحيطة بهم.
Ú  :ثامناً � �لدرجة �لكلية لأعر��س �لإ�شطر�بات �لنف�شية

اأ�شهمت ب�شكل دال اإح�شائياً يف تف�شري  اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن املتغريات التي 
تباين الدرجات على ا�شطراب اأعرا�ص الدرجة الكلية لال�شطرابات النف�شية لدى اأفراد عينة 
الدرا�شة، كانت املتغريات الآتية بالرتتيب: اجلن�ص، وامل�شتوى القت�شادي.وتتعار�ص نتائج 
 Said، Kypri، & Bowman،( هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة �شايد وكيربي وباومان
م�شتوى  يف  اح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اىل  نتائجها  اأ�شارت  والتي   )2013

ال�شطرابات النف�شية تعزى لكل من ال�شنة الدرا�شية، ومكان ال�شكن، والرتبية الوالدية.
البيولوجية من حيث  اخل�شائ�ص  معرفة  النتيجة يف �شوء  هذه  تف�شري  املمكن  ومن 
من  اأكرث  ال�شطرابات  على حتمل  مقدرة  لديهن  تكون  قد  وبالتايل  بيولوجيا،  اأقوى  اأنهن 
اإن  حيث  ذلك،  يف  الجتماعي  الثقايف  للعامل  دور  يكون  اأن  املمكن  من  اأنه  كما  الذكور، 
الإناث ميلن لإخفاء معاناتهن من الإ�شطرابات املختلفة، وذلك حتى يبتعدن عن الو�شمة 
الجتماعية، خا�شة يف �شوء معرفة عينة الدار�شة من طلبة اجلامعة.وبالتايل فاإن غالبية 
الطالبات ما زلن غري مرتبطات بالزواج، وهذا قد يدفع بالأنثى يف بع�ص الأحيان لإظهار 

�شالبتها اجل�شدية وقدرتها على التكيف مع املواقف املختلفة.
كما اأنه من املالحظ غياب الأن�شطة الرتفيهية اأو الأن�شطة الالمنهجية التي قد ت�شاعد 
يف �شقل �شخ�شية الطلبة وحتديداً الذكور، حيث الرتابه والروتني املتكرر وال�شعور بالفراغ، 
الأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة م�شتوى اأعرا�ص ال�شطرابات النف�شية لدى الذكور، فمنهم من 



249

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

ات، وقد يكون لل�شغط الذي يتعر�ص له الذكور والتفكري  هم غري ملتزمني باأداء بع�ص املهمَّ
يف امل�شتقبل دور يف زيادة م�شتوى ال�شطرابات النف�شية لديهم.

الطلبة وحتديداً  ال�شلوكية بني  انت�شار امل�شكالت  اأنه من املالحظ زيادة م�شتوى  كما 
الذكور، فمن املوؤكد اأن الذكور هم اأكرث اإ�شرتاكاً باأعمال العنف داخل اجلامعات، وقد يعود 
ال�شبب يف ذلك اإىل م�شتوى احل�شا�شية التفاعلية، فالطلبة غري قادرين على حتمل اأي تدخل 
اأو مالحظة من زمالئهم الطلبة، وهذا قد يعود اإىل الثقافة التي يتعامل من خاللها الطلبة 
مع بع�شهم بع�شاً، حيث اإن احلديث مع الآخرين دائماً يت�شمن جوانب �شلبية غري وا�شحة اأو 
خفية، وبالتايل يجب احلذر والإنتباه ملا يقوله الآخرين، الأمر الذي ينعك�ص ب�شكل مبا�رش 

على احلالة النف�شية للفرد.

اخلامتة والتوصيات: 

يف �شوء �لنتائج �لتي �أف�شت �إليها �لدر��شة، يو�شي �لباحثان بالآتي: 
اإجراء املزيد من الدرا�شات للبحث عن متغريات اأخرى لتف�شري ما تبقى من التباين . 1

اأبرز  ومن  اجلامعات،  طلبة  لدى  النف�شية  لال�شطرابات  املر�شية  الأعرا�ص  م�شتوى  يف 
املتغريات: م�شتوى الدعم الجتماعي املدرك من قبل الطلبة، وم�شتوى املهارات الجتماعية.

الأعرا�ص . 2 مب�شتوى  للتنبوؤ  اإليها  التو�شل  مت  التي  النحدار  معادلت  ا�شتخدام 
املر�شية لدى طلبة اجلامعات، علماً باأن ن�شبة التباين التي ف�رشتها املتغريات كانت قليلة.
واإجراء برامج توعوية واإر�شادية يعلن عنها من قبل مركز الإر�شاد والتوجيه يف عمادات 
�شوؤون الطلبة، ي�شتفيد منها الطلبة الذين ي�شعرون بال�شطرابات النف�شية، وذلك للتخفيف 

من حدتها، لكي يتمكنوا من مواجهة اأعباء احلياة املختلفة. 



250

د. أحمد الشريفني
د. تغريد حجازي
د.نضال الشريفني

القدرة التنبؤية لبعض املتغيرات النفسية واإلجتماعية والدميغرافية 
في أعراض اإلضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك: دراسة ميدانية

املصادر املراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
باول، تريفور. )2005(. ال�شحة النف�شية )دار الفاروق، مرتجم(. القاهرة: دار الفاروق . 1

للن�رش والتوزيع )تاريخ الن�رش الأ�شلي 2003( . 
للن�رش . 2 امل�شرية  دار  عمان:  وعالجها.  النف�شية  امل�شكالت   .)2008( بطر�ص.  بطر�ص، 

والتوزيع والطباعة. 
لالأعرا�ص . 3 املعدلة  القائمة  تقنني   .)2011( اأحمد.  وال�رشيفني،  ن�شال  ال�رشيفني، 

املر�شية )SCL- 90–R( للبيئة الأردنية. جملة العلوم الرتبوية والنف�شية، 13 )3( ، 
 .341-307

عبد الرحمن، حممد ال�شيد. )2000(. علم الأمرا�ص النف�شية والعقلية الأ�شباب، الأعرا�ص، . 4
الت�شخي�ص- العالج )ط1(. القاهرة: دار قباء للطباعة والن�رش والتوزيع. 

ثانياً - املراجع االجنبية: 
1. Aghili, M. ; Sahragard Toghchi, M. ; & Zinati Afkham, A. (2012) . P- 819- 

A determination of predictive model of obsessive compulsive symptoms 
in students on the basis of worry, metacognitive beliefs and maladaptive 
schemas. European Psychiatry. 27, 1- 1. 

2. Corey, L,. Daniel, E,. Geraldine S,. Shanta, R,. Kurt, K,. Satvinder 
S. (2012) . The Relationship of Level of Positive Mental Health With 
Current Mental Disorders in Predicting Suicidal Behavior and Academic 
Impairment in College Students. JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH, 60 (2) , 126 – 133. 

3. Croft, A. (2000) . The scl- 90- R in clinical application. Dynamic 
Chiropractic, 17 (10) , 1- 23. 

4. Davies- osterkamp, S. Strauss, BM,& Schmitz, N. (1996) . Interpersonal 
problems as predictors of symptom related treatment outcome in long- 
term psychotherapy. Psycho her Rees 6 (1) : 164- 176. 

5. Eisenberg, D. ; Gollust, S. E. ; Golberstein, E. ; & Hefner, J. L. (2007) 
. Prevalence and Correlates of Depression, Anxiety,and Suicidality 
Among University Students. American Journal of Orthopsychiatry, 77 
(4) , 534 –542. 



251

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

6. Emily, L,. Mailey, R,. ´ jcicki, W,. Motl, L,. David, R. Strauser, D,. & 
Edward Mc. (2010) . Internet- delivered physical activity intervention for 
college students with mental health disorders: A randomized pilot trial. 
Psychology, Health & Medicine 15 (6) , 646–659. 

7. Ghamari, M. (2012) . Family function and depression and anxiety 
among college students. International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences, 2 (5) , 101- 105. 

8. Kass, F. , Oldham. J. , & pardes, H. (1992) . Handbuch psyehische 
stoerungen. Weiheim: Psychologie verlag union. 5 (2) , pp 65- 79. 

9. Khawaja, Nigar G. & Duncanson, Krystle.. (2008) . Using the U
niversity Student Depression Inventory to Investigate the Effect 
of DemographicVariables on Students‘ Depression. Australian Journal 
of Guidance & Counselling, 18 (2) , 195- 209. 

10. Klussmann, R. (1992) . Psychosomatics medizin. Berlin: springer Verlage. 
2 Auflage. PP. 3- 24

11. Kornbichler,T. (1998) . Wannhilft eine psychotherapie? Symptom. 
Mathoden. Kosten. Qualitaetskontrolle. Berlin: Urania Verlag

12. Martin, J. & Downing, Jr. (2006) . Relationship Between Excoriation 
Practices, Depression, Anxiety, and Obsessive- Compulsive Disorder 
Among a College Student Sample. Counseling and Clinical Psychology 
Journal, 3 (1) , 31 – 45. 

13. Michael, L. Sulkowski, M,. Amy M,. Eric A. (2011) . Obsessive- Compulsive 
Spectrum Disorder Symptoms in College Students. JOURNAL OF 
AMERICAN COLLEGE HEALTH, 59, (5) . 342 – 348. 

14. Nerdrum, P. ; Rustøen, T. ; & Rønnestad, M. (2006) . 
Student Psychological Distress: A psychometric study of 1750 Norwegian 
1st‐year undergraduate students. Scandinavian Journal of Educational 
Research, 50 (1) , 95- 109. 

15. Oltmanns, F. , & Emery, E. (2002) . Abnormal psychology (Second 
Edition) . New York: John Wiley. 

16. Rodriguez, M. , Medina, C. , Fuentes, L. , Torres, A. , & Bernal, G. (2012) 
. Depression symptoms and stressful life events among college students in 
Puerto Rico. Journal of Affective Disorders, 145 (3) , 324- 330. 

17. Said, D,. Kypri, K,. Bowman, J,. (2013) . Risk factors for mental disorder 
among university students in Australia: findings from a web- based cross- 
sectional survey. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology. 48 (6) , 
935- 944. 



252

د. أحمد الشريفني
د. تغريد حجازي
د.نضال الشريفني

القدرة التنبؤية لبعض املتغيرات النفسية واإلجتماعية والدميغرافية 
في أعراض اإلضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك: دراسة ميدانية

18. Schmitz, W. , kruse, J. , Heckrath,C. , Alberti, L. ,& Tress, W. (1999) 
. Diagnosing mental disorders in primary core: the General Health 
Questionnaire (GHQ) and the symptom check list (SCL- 90- R) as 
screening instruments. Socpsychiatry psychiatry Epidemiology, 34,360- 
366. 

19. SIDIK, S,. RAMPAL,. L & KANESON, N,. (2003) . Prevalence of emotional 
disorders among medical students in a Malaysian university. Asia Pacific 
Family Medicine, 2 (1) . 2013 – 217. 

20. SÜRÜCÜ, M. & BACANLI, F. (2010) . An Examination 
of University Adjustment According to Psychological Hardiness and 
Demographic Variables.  Gazi University Journal of Gazi Educational 
Faculty (GUJGEF) . 30 (2) , 375- 396. 

21. Tilfors, M. & Furmark, T.   (2007) . Social phobia in 
Swedish university students: prevalence, subgroups and avoidant 
behavior. Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 42 (1) , 79- 86. 


