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 الطلبة الجامعيين األردنيين في ضوء بعض المتغيراتمستوى االضطرابات االنفعالية لدى عينة من 
 : الملخص

ا١تختلفػػػة لػػػدل عينػػػة مػػػن الطلبػػػة  أب نسػػػبة انتشػػػار االضػػػطرابات االنفعاليػػػة بأبعادىػػػإاٟتػػػإب التعػػػرؼ  البحػػػثي  ىػػػدؼى       
أظهػرت نتػائج البحػث كقد . كطالبةن  ا( طالبن 494اٞتامعيُت األردنيُت ُب ضوء بعض ا١تتغَتات، كتكونت عينة البحث من )

(، كأف درجػػات الػػذكور أعلػػى مػػن اإلنػػاث. ككجػػود فػػركؽ ذات 14.8%انتشػػار االضػػطرابات االنفعاليػػة بلغػػت ) نسػػبةى  أف  
للجػػنس  اإحصػػائية ُب االضػػطرابات االنفعاليػػة ككػل، كُب أبعػػاد الوسػػواس القهػػرم، كاالكتئػاب، كالقلػػق، كالعػػداكة تبعنػػ داللػةو 

كن ىناؾ فركؽ بُت اٞتنسُت. كما أظهرت النتائج تباألبعاد األخرل لبلضطرابات االنفعالية ٓب  لصاّب الذكور، كفيما يتعلق
للمسػػػتول االقتصػػػادم لصػػػاّب الػػػدخل  االقلػػػق، كقلػػػق ا٠تػػػوؼ، كالػػػذىاف تبعنػػػ :إحصػػػائية ُب أبعػػػاد كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػةو 

 للمستول االقتصادم. اناؾ فركؽ تبعن كن ىتا١تنخفض، كفيما يتعلق باألبعاد األخرل لبلضطرابات االنفعالية ٓب 
 : االضطرابات االنفعالية، الطلبة اٞتامعيُت، األردف.الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الععىد ف ذ  ىظ . ا جىاس ة  أ  ح   أ  ذ. د  اإلاحغ  ات  بعن لىء ف  ألاسد ي   ا جامعي   الىلبة م  عينة لذي الا  عالية الالىشا ات معحىي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

36 

The Level of Emotional Disorders among a Sample of 

Jordanian University Students in Light of Some Variables 
Abstract:  

This study aimed at identifying the scope of prevalence of emotional disorders in 

different dimensions in a sample of Jordanian university students in light of some 

variables. The sample of the study consisted of (494) students. The results of the study 

showed that the prevalence of emotional disorders was (14.8%) and that the levels of 

males were higher than females. There were statistically significant differences in total 

emotional disorders, and in dimensions of obsessive-compulsive disorder, depression, 

anxiety, and enmity in terms of gender favoring males. With regard to other dimensions 

of emotional disorders, there were no statistically significant differences between 

genders. The results showed statistically significant differences in the dimensions of 

anxiety, fear anxiety, and psychosis according to economic level and low income. 

Regarding the other dimensions of emotional disorders, there were no differences 

according to the economic level. 

Keywords: Emotional Disorders, University Students, Jordan. 
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 :مقدمة البحث
كٗتتلػػػػف شػػػػدة أعػػػػراض ىػػػػذه  مػػػػن األفػػػػراد حػػػػوؿ العػػػػآب كتػػػػؤثر ُب حيػػػػاهتم، كثػػػػَتنااالنفعاليػػػػة   تصػػػػيب االضػػػػطراباتي 

للوقػػػوع ُب االضػػػطرابات  فػػػاٞتميع عرضػػػةن   االضػػػطرابات كطو٢تػػػا بػػػاختبلؼ األفػػػراد كنػػػوع االضػػػطراب كالظػػػركؼ ايطػػػة بػػػو.
كىػػػػذه   كمسػػػػتول دخلهػػػػم أك تعلػػػػيمهم،  كديػػػػنهم،  كعػػػػرقهم،  كثقػػػػافتهم،  كعمػػػػرىم،  االنفعاليػػػػة بغػػػػض النظػػػػر عػػػػن جنسػػػػهم،

اٞتامعي أحد أفػراد اجملتمػع  الطالبي د  ُب الفرد نفسو. حيث يع ُب الشخصية أك عيبو  االضطرابات ال تنتج عن أم ضعفو 
الطلبػة اٞتػدد.  او باٟتػدة، كالتذبػذب، كالتنػاقض، كنقػص القػدرة علػى الػتحكم فيهػا، كخصوصنػالذم ٘تتاز االضػطرابات لديػ

بعض أعراض سػوء قد تظهر فقد يثور الطالب النتقاده أك حرمانو من بعض االمتيازات، أك التدخل ُب أموره الشخصية، ك 
 لذلك. التوافق نتيجةن 

االنفعاليػة النإتػة عػن الضػغوطات ا١تختلفػة سػواء أكانػت مػن االضػطرابات  فالطالب اٞتامعي قد يتعرض إٔب عديدو 
ماديػة كالوضػع االقتصػادم  ـأسرية كالصداـ مع الوالػدين، أ ـأكادٯتية كا٠توؼ من الفشل الدراسي كالقلق من ا١تستقبل، أ

  مرغوبػػةو غػػَت مػػن ا١تواقػف الضػػاغطة الػػيت قػػد تتضػمن خػػرباتو  ا(. كمػػا يواجػػو الطالػب ُب حياتػػو عديػػدن Lal, 2014ا١تتػد٘ب )
 (.2007)عربيات كا٠ترابشة،  لديو فيها، كتؤدم إٔب حالة من عدـ االستقرار كالتوتر كالقلق

كمن األمور اليت يعا٘ب منها الطالب اٞتامعي كتؤثر على مستول فاعليتو ىي: التسويف الدراسػي، كضػغط الوقػت، 
ٖتقيػػق الفاعليػػة األكادٯتيػػة، كمػػا أف الشػػعور  كا٠تػػوؼ مػػن الفشػػل، كالضػػغوطات الناٚتػػة عػػن إحػػراز التفػػوؽ الدراسػػي كعػػدـ

 الكثػَت، كصعوبات إقامة عبلقػات صػداقة مػع اآلخػرين قػد تسػبب بو بتد٘ب نظرة الذات، كالشعور باليأس من اٟتياة ايطة
 & Dixonعلى نواحي اٟتياة اٞتامعية ا١تختلفة )من ٍب  تؤثري من االضطرابات االنفعالية اليت تؤثر على شخصية الطالب، ك 

Kurpius, 2008 .) 
األسري ذات الدخل ا١تتد٘ب أكثر عرضةن لئلصابة باالختبلالت النفسية كتطور االنفعاالت لدل أفرادىا، كىذا  تعد  ك 

بسػبب مػا يعانيػو أفػراد ىػذه األسػر مػن صػعوبةو ُب عػػدـ السػيطرة علػى حيػاهتم نتيجػة تػأثرىم بػنقص ا١تسػتول ا١تػادم كتدنيػػو 
اإلصػػابة  االقتصػػادم للفػػرد ارتفػػع خطػػري  الوضػػعي  مػػا ا٩تفػػضى ككل  (. Bruce, Takeuchi & Leaf, 1991لػػديهم )

مػػن  ضػػطراباتمػػرتُت أك ثػػبلث مػػرات لتطػػور اال ىػػم ُب الواقػػع أكثػػر عرضػػةن  ذكك الػػدخل ا١تتػػد٘بفػػ االضػػطرابات االنفعاليػػة،ب
ذكم ٞتميػع األفػراد بػُت  ااعفات النفسػية يبقػى ثابتنػىذا ا٠تطػر ا١تتزايػد للمضػك أكلئك الذين ٯتثلوف الطبقة االقتصادية العليا. 

 ,Lorant, Deliège, Eaton, Robert) ، بغػض النظػر عػن أم اختبلفػات دٯتوغرافيػة قػد ٘تتلكهػاالػدخل ا١تػنخفض

Philippot & Ansseau, 2003). 
؛ جرادات، 1997، ٝتَتكأشارت بعض الدراسات إٔب أف  الذكورى أكثر إصابة باالضطرابات االنفعالية من اإلناث )

. كيبلحػػظ الباحثػػاف مػػن خػػبلؿ مراجعػػة األدب السػػابق لبلضػػطرابات االنفعاليػػة أف  اإلنػػاث تصػػاب باالضػػطرابات (2012
أكثر من الذكور، ُب  قلق ا٠توؼ، ك القلق، ك اٟتساسية التفاعلية، ك االكتئاب، ك الوسواس القهرم، ك األعراض اٞتسميةالتالية: 

 .البارانويا، ك العداكةحُت يصاب الذكور باضطرابات 
 :مشكلة البحث وأسئلتو

لضعف قدرة الطلبة على ٖتقيق التفاعل االجتماعي اإل٬تايب، كتزايد  ا١تلحوظةً  البحث من الزيادةً  مشكلةي  تنبثقي 
اٞتامعة اليت ظهرت ُب اآلكنة األخَتة، نتيجة عدـ القدرة ُب السيطرة على انفعاالهتم.  طبلبا١تشكبلت السلوكية لدل 

من الضغوط اليت قد يتعرض ٢تا الطلبة ُب البيئة اٞتامعية، كا١تواقف اليت يواجهوهنا  البحث ُب ظل عديدو  كتربز مشكلةي 
عن الدراسة كا١تطالعة بسبب صعوبة ا١تواد، كالقياـ  ؼتد٘ب ا١تستول التعليمي، كالعزك مثل: خبلؿ مرحلة الدراسة اٞتامعية 
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من ا١تواقف. باإلضافة إٔب ا١تواقف  كثَتو بسلوكيات غَت سوية كالتسرب من حضور ااضرات، كاللجوء إٔب العنف ُب  
ة الطلبة على الضاغطة خارج البيئة اٞتامعية، اليت قد تتعدد مصادرىا كشدهتا كأنواعها، كتأثَتاهتا اليت قد تسهم ُب عدـ قدر 

ٖتقيق التكيف النفسي كاالجتماعي الذم بدكره قد يؤدم إٔب إحداث االضطرابات االنفعالية لدل الطلبة. كىذا ما 
من االضطرابات  ( اليت أشارت إٔب كجود عديدو 2018كالدعاسُت ) ،كمراد ،أكدت عليو بعض الدراسات كدراسة ٤تاسنة

( اليت أشارت إٔب كجود االضطرابات 2018االنفعالية اليت تؤثر على حياهتم الشخصية كاٞتامعية، كدراسة الطائي كالبياٌب )
كمن خبلؿ الدراسات السابقة فقد تراكحت  .اضطراب الغصب اللنظر كخصوصن  ملفتو  بشكلو  االنفعالية لدل الشباب

النجار ( كدراسة 1997( كما ُب دراسة ٝتَت )%48.3 -% 21لية ٣تتمعة ما بُت )نسبة انتشار االضطرابات االنفعا
 & Sidik, Rampalككانيسوف ) ،كرامباؿ ،سيديك، كدراسة (Al-Nagger & Al-Nagger, 2012كالنجار )

Kaneson, 2003)  كىذا ما يشَت إٔب تفاكت ُب نسبة االنتشار لدل طلبة اٞتامعات، كاختبلفها من بيئةو ألخرل. أما
( ُب ٥تتلفة الدراسات السابقة. كلقد رأل الباحثاف أنو نظرنا لقلة %16 -%8)االضطرابات ا١تنفردة فقد تراكحت ما بُت 

 الطلبة اٞتامعيُت ُب البيئة األردنية أيٍجرًيت ىذه الدراسة. األْتاث اليت تناكلت نسبة انتشار االضطرابات االنفعالية لدل 
نسبة انتشار االضطرابات االنفعالية لدل عينة من الطلبة  إٔبإٔب ما سبق يأٌب ىذا البحث هبدؼ التعرؼ  اكاستنادن 

ٟتالية كا١تستقبلية، دكر ىذه االضطرابات ُب حياة الطلبة اٞتامعيُت ا إٔبمنها ُب التعرؼ ان اٞتامعيُت ُب األردف إسهام
مع تزايد ضغوط اٟتياة باختبلؼ مستوياهتا، كأشكا٢تا، كبالتحديد فإف مشكلة البحث تكمن ُب اإلجابة عن  ةو اصٓتك 

 التساؤالت اآلتية:
 ما نسبة انتشار االضطرابات االنفعالية؟ -
 ىل ىناؾ فركؽ بُت اٞتنسُت ُب نسب انتشار االضطرابات االنفعالية؟ -
  درجات ا١تستول االقتصادم ُب نسب انتشار االضطرابات االنفعالية؟ىل ىناؾ فركؽ بُت -

 :أىداف البحث
ىدؼ البحث اٟتإب إٔب معرفة نسبة انتشار االضطرابات االنفعالية لدل عينة من الطلبة اٞتامعيُت ُب األردف، كمعرفة 

 للمستول االقتصادم.ل عزى االضطرابات، كإف كاف ىناؾ فركؽ تي ىذه الفركؽ بُت اٞتنسُت ُب انتشار 
 :أىمية البحث

 فيما يأٌب: البحثً  أ٫تيةي  تتمث لي 
يسػػػاعد ُب زيػػػادة مسػػػتول الفهػػػم لطبيعػػػة ىػػػذه االضػػػطرابات  انظرينػػػ الػػػؤلدب الًتبػػػوم ا١تتػػػوافر إطػػػارن  ىػػػذا البحػػػثي  قػػػدـي .1

 كمستول تواجدىا لدل الطلبة.
ُب  ا١تتخصصػػنلػػيت سػػيوفرىا البحػػث ُب مسػػاعدة تسػػهم البيانػػات كا١تعلومػػات كالنتػػائج حػػوؿ االضػػطرابات االنفعاليػػة ا .2

 إعداد الربامج التدريبية كاإلرشادية اليت من شأهنا أف تسهم ُب حل ا١تشكبلت ا١ترتبطة باالضطرابات االنفعالية.
يسػػهم ىػػذا البحػػث ُب تزكيػػد القػػائمُت علػػى العمليػػة االرشػػادية ُب اٞتامعػػات با١تعلومػػات ا١ترتبطػػة بقػػدرات الطلبػػة ُب  .3

ُب ضػوء فهػم  اككضوحن  أكثر دقةن  ٦تا ٯتكنهم من التعامل مع مشكبلت الطلبة بطريقةو  ؛االضطرابات االنفعاليةانب ج
 طبيعة الطلبة كمشكبلهتم.

مستقبلية قد تتناكؿ األسباب، كا١تؤثرات ذات العبلقة باالضطرابات االنفعالية، كُب  يفتح البحث اجملاؿ أماـ دراساتو  .4
 قة.ذات عبلجديدة ضوء متغَتات 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الععىد ف ذ  ىظ . ا جىاس ة  أ  ح   أ  ذ. د  اإلاحغ  ات  بعن لىء ف  ألاسد ي   ا جامعي   الىلبة م  عينة لذي الا  عالية الالىشا ات معحىي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

39 

ذه ا١تشكبلت، كبالتإب إمكانية بناء ا٠تطط كالربامج االرشادية كتقدٯتها للطلبػة ٔتػا يسػهم ُب ٢تكضع اٟتلوؿ الناجحة  .5
 ٖتقيق أفضل مستول من التكيف النفسي كاالجتماعي، كاإلسهاـ ُب خفض مستول اإلصابة هبذه االضطرابات.

 :حدود البحث
 تطبيق البحث اٟتإب فيما يلي: نطاؽي  دي يتحد  

 دات مكانية: ًب تطبيق البحث ُب جامعة الَتموؾ ٔتدينة إربد ُب األردف.دِّ ٤تي  -
 20180)-2017)البحث خبلؿ الفصل الدراسي الثا٘ب للعاـ الدراسي تطبيق دات زمانية: ًب دِّ ٤تي  -
 للفصل الدراسي الثا٘ب.دات بشرية: اقتصر البحث اٟتإب على طلبة البكالوريوس ا١تسجلُت دِّ ٤تي  -
معرفة نسبة انتشار االضطرابات االنفعاليػة لػدل عينػة مػن الطلبػة تنحصر اٟتدكد ا١توضوعية للبحث ُب دات موضوعية: دِّ ٤تي  -

 .اٞتامعيُت ُب األردف
 :مصطلحات البحث

ٮترجػو عػن  اانفعالينػ ا٣تموعة ا١تؤشرات أك األعراض اليت تشَت إٔب أف الفرد يعا٘ب اضطرابن ىي : االضطرابات االنفعالية -
اضػػطراب الوسػػواس القهػرم، أك االكتئػػاب، أك اٟتساسػػية التفاعليػػة، أك  :االعتػداؿ ُب سػػلوكو النفسػػي كالظػاىرم، مثػػل

(. كتقػػاس ُب ىػػذا البحػػث بالدرجػػة الػػيت ٭تصػػل عليهػػا ا١تفحػػوص علػػى ا١تقيػػاس 2000القلػػق، أك العدكانيػػة )يوسػػف، 
 طرابات االنفعالية.ا١تستخدـ ُب ىذا البحث للكشف عن االض

: ىم ٚتيع الطلبة ا١تسجلُت ُب مرحلة البكالوريوس خبلؿ الفصل الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي الطلبة الجامعيين -
 ُب األردف. 2018)-(2017

 :اإلطار النظري
مهمان ُب حياة الفرد، سواءن أكانػت ىػذه االنفعػاالت سػارة كمفرحػة، كالبهجػة كاٟتػب، أـ  ادكرن  تؤدم االنفعاالتي 

غَت سارة كالغضػب كا٠تػوؼ كاٟتػزف كالفػزع. كبالتػإب فػإف االنفعػاالت تعػرب عػن ا١توقػف النفسػي ٕتػاه مػا ٭تػيط بػالفرد، فقػد 
عد ُب تنظيم ا٠تربات، كتوجيو السلوؾ؛ فهي تسهم ُب جذب األفراد ٕتاه بعضهم، أك تنفرىم. كما أف االنفعاالت قد تسا

يدفع الفرد للقتاؿ، كا٠توؼ للهرب، كاٟتػزف لبلنسػحاب مػن قد فالغضب  .تدفع السلوؾ كتوجهو، أك تعيق السلوؾ كتوقفو
البيئة أك ا١توقف، كقد تسهم ُب تسهيل التواصل، كالتفاعل االجتمػاعي، فالسػركر يبعػث علػى اإلنتػاج، ك٬تػدد األمػل كيوثػق 

عبلقات االجتماعية. كما أف االنفعاالت تؤثر ُب العمليات اٞتسمية كالنفسية كتتأثر هبا، كبالتإب فإف العجز كعدـ القدرة ال
مػن ا١تشػكبلت كاالضػطرابات اٞتسػمية كالنفسػية كالعقليػة  مػن ا١تمكػن أف يػؤدم إٔب عديػدو  كىادفةو  بناءةو  على إدارهتا بصورةو 

 (.2012)ا٠تضر، 
كاالنسػحاب  كاالكتئػاب كػا٠توؼ نفعػإبالا :ا١تختلفػة، منهػا ذات األبعػادً  االضػطراباتً  مػن عديػده  كىنػاؾ 

 الزائػد التواصػل، كالنشػاط كاضػطرابات مباشػرة، مػا يظهػر مػن خػبلؿ السػلوكيات بصػورةو  كمنهػا االنفعػإب مػن الواقػع،
 ا٪تطنػ اليت تعكس تلك االضطرابات، لظهور افزة العوامل بعض كىناؾ بعض األفراد الذين لديهم .كغَت ذلك كالعدكاف،

عػن التفكػَت كاالىتمػاـ هبػم  ايكػوف بعيػدن  قػد ٣تتمػعو  ظػل ُب ةو اصػٓتك  االضػطرابات، ىػذه قػد يسػهم ُب ظهػور اتوافقينػ ال
 (.2004 )الظاىر،

ػ االنفعاليػة ( االضػطرابات2005كيعػرؼ زىػراف ) مػا،  انفعاليػة غػَت مناسػبة كمبلئمػة ١تثػَتو  بػردكد تتصػف ا حالػةأهن 
 عاديػةن  انفعاليػةن  اسػتجابةن  بػل اانفعالينػ ايعػد اضػطرابن  ال ٥تيػفو  ١تثػَتو  اسػتجابةن  الشديد ا٠توؼ بلن فمث النقصاف، أك بالزيادة سواءن 
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ا. انفعالينػ ااضطرابن  يعد ُب اٟتاالت العادية، فإنو ٥تيف غَت مثَتو  الشديد من ا٠توؼ أما على اٟتياة، اٟتفاظ لضركرة مناسبةن 
التوافػق كالتكيػف مػع األنظمػة كالقػوانُت  علػى قػادرين غػَت أهنػم ا١تضػطربُت األفػراد خػبلؿ مػن ( فتعرفهػا2000)٭تػِت  أمػا

 الشخصػية ا تؤثر ُب قدراهتم ا١تعرفيػة كاألكادٯتيػة، كعبلقػاهتمفإهن   عليو كبناءن  ا١تقبوؿ، اليت ٖتدد السلوؾ االجتماعية كا١تعايَت
ػػ( 2001اآلخػػرين. كيعرفهػػا الركسػػاف ) مػػع ا ذلػػك السػػلوؾ االنفعػػإب ا١تتطػػرؼ كا١تػػزمن الػػذم يبتعػػد عػػن توقعػػات اجملتمػػع أهن 

 كثقافتو كمعايَته.  وكأحكام
ػػاكيعػػرؼ الباحثػػاف االضػػطرابات االنفعاليػػة  ردكد األفعػػاؿ كاالسػػتجابات السػػلوكية ا١تتباينػػة مػػا بػػُت مػػن  ٣تموعػػةه  أهن 

لطبيعػة ا١توقػف أك ا١تثػَت. كىنػاؾ  ات متباينػة ُب أشػكا٢تا كشػدهتا، كذلػك تبعنػ١تثػَتا السلبية كاإل٬تابيػة الػيت يبػديها الفػرد نتيجػةن 
من االضطرابات اليت ٖتدث لدل األفراد، كاليت تتبػاين ُب شػدهتا، كأسػباهبا، كالعوامػل ا١تؤديػة إٔب حػدكثها، باإلضػافة  عديده 

الضػػػطرابات التاليػػػة: األعػػػػراض إٔب تعػػػدد أشػػػكاؿ ىػػػذه االضػػػطرابات كمظاىرىػػػا. كُب ىػػػذا البحػػػػث سػػػنلقي الضػػػوء علػػػى ا
 الذىاف.ك البارانويا، ك قلق ا٠توؼ، ك العداكة، ك القلق، ك االكتئاب، ك اٟتساسية التفاعلية، ك الوسواس القهرم، ك اٞتسمية، 

من األفراد، ( %7-%5 )األعراض اٞتسمية أحد أىم االضطرابات االنفعالية اليت قد تصيب حوإب د  تع حيثي 
. كأىم ما ٯتيز اضطراب األعراض اٞتسمية ىو شكول ا١تريض من ةصل نفسيىي ُب األعراض ىذه األكذلك ألف ظاىر 

كلذلك يقـو ا١تريض بزيارات متكررة للمستشفيات، كاألطباء، كلكنو ال  ؛حقيقي يفسرىا مرضو  أعراض جسمية دكف كجودً 
 من اٟتَتة كالقلق. العلتو، كىذا ما يبعث ُب نفسو مزيدن  ا٬تد سببن 

ُب  تتغَتا ثي دً ُب كظائف اٞتسم، كقد ٖتي  ىي من االضطرابات الشائعة اليت تتميز باختبلؿو اٞتسمية األعراض ك 
فقد يعا٘ب الفرد من  .يؤدم إٔب تغَتات جسمية قد نفسي ٌف أم اضطرابو كما أتركيبو، كىذا ينشأ من عوامل نفسية،  

شعر بأعراض نفسية. كيعود السبب ُب ىذا مشاكل أك ظركؼ غَت طبيعية، أك صراعات داخلية ُب الشخصية دكف أف ي
تغَتات كأعراض جسدية  ٦تا يسبب ظهورى  ؛كاحدة، يؤثر كل منهما على اآلخر إٔب أف اٞتسد كالنفس يشكبلف كحدةن 

من العوامل ا٠تاصة با١تريض نفسو، ُب بيئتو  ديدو بسبب عهبذه األعراض  اإلصابةي كن عديدة بسبب مرض نفسي ما، كٯت
زه العصيب، كقدرتو على التكيف مع الظركؼ كا١تتغَتات، باإلضافة إٔب األحداث االجتماعية اليت ٯتر فيها كعمره، كقوة جها

، (%8.9 )بعد االكتئاب كالقلق، اليت قد تصل إٔب اىذه االضطرابات ثالث أعلى االضطرابات انتشارن  د  كما تع  .الفرد

 (.Wolf, 2014( )1: 10كٖتدث لدل اإلناث أكثر من الذكور بنسبة )
أما اضطراب الوسواس القهرم فهو يشَت إٔب األفكار كا٠تواطر اليت تدفع بالفرد إٔب القياـ بسلوكيات تكوف 

أخرل، كبالتإب فإنو يشعر بعدـ  مدفوعة هبذه األفكار، كقد يقاـك الفرد ىذه األفكار ك٭تاكؿ إ٫تا٢تا إال أهنا تعاكده مرةن 
كىذا يظهر من خبلؿ الفكرة اليت تفرض نفسها على الفرد، باإلضافة إٔب  ،األفكار االرتياح كالتوتر، كالقلق نتيجة ٢تذه

(. كتشَت 2003؛ أبو ىنيدم، 2008اقتناعو بعدـ منطقية ىذه الفكرة ٦تا يدفعو إٔب مقاكمتها باستمرار )سرحاف، 
%(، 2.5قد ال يتجاكز نسبة ) معدؿ حدكثو لدل األفراد على مدار اٟتياة النشرات اإلحصائية حوؿ ىذا اٞتانب إٔب أف  

(. كىناؾ بعض الدراسات اليت أيجريت حوؿ نسبة %2.1 -%1.5ُب حُت قد تًتاكح نسبتو ُب العاـ الواحد ما بُت )
 إٔب أف نسبة انتشارحيث أشارت على ٜتس مدف أمريكية  (ECA)أجرهتا منظمة اليت دراسة كال  انتشار الوسواس القهرم

( بُت ٣تموع سكاف ىذه ا١تدف. كفيما يتعلق ببدايات ىذا االضطراب، فإنو عادةن %3.3 -%1.9تًتاكح ما بُت ) الوسواس
باإلناث،  مبكر مقارنةن  ما يبدأ ُب مرحلة ا١تراىقة، أك مرحلة الطفولة، ُب حُت أف نسبة اإلصابة بو لدل الذكور تبدأ بسنو 

 (.2000( سنة )عبد الرٛتن، 29 -20بُت سن ) ( سنة، كيصيب اإلناث ما15-6فعادةن ما يصيب الذكور ما بُت سن )
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الفرد قد مر هبا خبلؿ حياتو،  أما االكتئاب فهو يشَت إٔب ردكد فعل نفسية نتيجة ٠تربات مؤ١تة كصعبة يكوف
كضيق، كتشاـؤ يصاحبها أٓب نفسي، كٜتوؿ كضعف ُب النشاط، كعدـ القدرة كالرغبة ُب  ك٫توـو  تظهر على شكل حزفو ك 

بلقات اجتماعية مع اآلخرين، كذلك نتيجة ا٠تربات ا١تؤ١تة السابقة اليت تراكده كتسيطر على تفكَته كتقف تكوين كإقامة ع
و حالة من ( االكتئاب أن  2009(. كتعرؼ إبراىيم )2000طبيعي كصحيح )عيسوم،  أماـ أدائو ١تهماتو بشكلو  اعائقن 

الوظائف الفيسيولوجية، كقد يصل إٔب حد ا١ترض، أك قد يكوف االنقباض ُب ا١تزاج، كاجًتار األفكار ازنة، كىبوط ُب 
لبعض األمراض العقلية ا١تصحوبة باالكتئاب. كىناؾ من يرل أف االكتئاب يشَت إٔب حالة مزاجية قد تدـك إٔب فًتة  اعرضن 

يستمر ىذا  زمنية، كتتبلشى، كُب ىذا اإلطار فإف بعض ا١تصابُت باالكتئاب قد يتعافوف بسرعة، كالبعض اآلخر قد
 .(Gilbert, 2000)١تستول شدة االكتئاب الذم يعا٘ب منو الفرد  ااالضطراب معهم إٔب سنوات، كذلك تبعن 

ما  ، أف  (World Health Organization)كفيما يتعلق بنسبة انتشار االكتئاب، فقد أشارت إحصائيات 
إٔب  كجود تفاكت ُب ىذه النسبة من مكافو  ( من ٣تموع سكاف العآب يعانوف من االكتئاب، مع%20 -%13نسبتو )

آخر ُب العآب. كفيما يرتبط بنسبة االصابة باالكتئاب ما بُت الذكور كاإلناث، فإف إحصائيات منظمة الصحة العا١تية، 
منو بالذكور، كأف اإلقداـ على االنتحار لدل الذكور أكثر  تشَت إٔب ارتفاع نسبة اإلصابة باالكتئاب لدل اإلناث مقارنةن 

إٔب أنو من بُت كل أربع إناث ىناؾ كاحدة تعا٘ب من  (Hicks, 2005)(. كيشَت ىكز 2010لدل اإلناث )صربم، 
االكتئاب خبلؿ فًتة حياهتا، أما الذكور فهناؾ كاحد يعا٘ب من االكتئاب من بُت كل ٙتانية ذكور، كما أف اضطراب 

يشَت جرادات  ُب حُتابة بالعجز مقارنةن بأم اضطرابات أيخرل. االكتئاب ييعد من أكثر االضطرابات اليت تؤدم إٔب اإلص
 ، كأف انتشاره لدل الذكور أعلى ٦تا لدل اإلناث.(%13.3)( إٔب أف نسبة انتشار االكتئاب بلغت 2012)

اضطراب اٟتساسية التفاعلية إٔب ٣تموعة األعراض ا١ترضية اليت تظهر لدل الفرد من خبلؿ اإلحساس يشَت ك 
مبالغ فيو ٕتاه اآلخرين، كقد تكوف  باآلخرين، فقد تكوف استجابات الفرد بشكلو  ا١تشاعر كاألحاسيس مقارنةن بنقص 
(. كيشار إٔب اٟتساسية التفاعلية على أهنا عدـ كفاءة 2008أقل ٦تا يتطلب ا١توقف الذم يواجهو )شفَت كميلماف،  بدرجةو 

 ,Harb)ا١تتكرر للسلوكيات اليت تصدر عن اآلخرين  طأا٠تأك قدرة الفرد على فهم سلوؾ اآلخرين، أك الفهم 

Heimberg, Fresco, Schneier, & Liebowitz, 2002). 
( أف اٟتساسية التفاعلية تشَت إٔب تعامل الفرد مع ردكد أفعاؿ اآلخرين ْتذر، أك إبداء 2000كيرل عبد الرٛتن )

إٔب بركز ا٠توؼ من نقد اآلخرين ١تا يصدر عنو من سلوكيات االىتماـ الزائد ٔتا يقولونو، أك ما يصدر عنهم، باإلضافة 
ٕتاه ا١تواقف، كقد ترتبط ىذه اٞتوانب بعوامل بيئية، أك عوامل أيسرية أسهمت ُب ذلك، كعدـ التشجيع على التفاعبلت 

نسبة انتشار اضطراب  االجتماعية ما بُت الفرد كاآلخرين، أك اجملتمع ايط بو، أك إبداء اٟتذر من ىذه العبلقات. كتًتاكح
( لدل أفراد أم ٣تتمع، كتًتاكح نسبتو بُت مرتادم العيادات النفسية حوإب %1-%0.5اٟتساسية التفاعلية ما بُت )

النسبة بُت اٞتنسُت ُب  أأكثر منها لدل الذكور، كقد تتكاف ناث(. كتشَت اإلحصائيات إٔب أف نسبة انتشاره بُت اإل10%)
 (.2000ن، بعض اجملتمعات )عبدالرٛت

أهنا غَت مبلءمة ُب التعامل مع اآلخرين أك إتاه  توصفكيشَت اضطراب العداكة إٔب ٣تموعة من السلوكيات اليت 
(. كيعرؼ 2012تشتمل على األفكار كا١تشاعر، كاألفعاؿ اليت ٭تملها، أك يبديها الفرد إتاه اآلخرين )ا٠تضر، ك الذات، 
، كعادةن ما يرتبط بالسلوؾ  هكتعزيز  السلوؾ ا١تتعلم من خبلؿ مكافأة السلوؾ العدكا٘ب ( العداكة أهنا ٪تط من1997باندكرا )

الذم يؤدم إٔب إٟتاؽ األذل باآلخرين. كيظهر اضطراب العداكة على شكل احتقار، ككراىية للذات. كما أنو قد يظهر 
(. 2004؛ غركبر، 2005هتدؼ إٔب إيقاع األذل هبم )باكؿ، ك على شكل استجابات ٖتمل ٝتة الغضب ٕتاه اآلخرين، 
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( بُت اإلناث، كما أف انتشار العداكة ُب %1( بُت الذكور، كحوإب )%3كتقدر نسبة انتشار اضطراب العداكة، ْتوإب )
 (.2000، أكثر منها لدل اجملتمعات ذات االقتصاد ا١ترتفع )عبدالرٛتن، ااجملتمعات ا١تتدنية اقتصادين 

ُب غَت  ااضطراب القلق ٯتكن أف يتعرض أم فرد من األفراد إٔب القلق، كلكن قد ييظهر بعض األفراد قلقن  كُب
فيها، كىذا يشَت إٔب حالة مرضية غَت طبيعية، قد تؤثر على توازف الفرد النفسي، حيث يظهر من  مبالغو  مكانو، كبصورةو 

يجة لسبب أك موقف بسيط، كىذا النوع من القلق يشار إليو من األعراض النفسية كاٞتسدية كالسلوكية نت خبلؿ عديدو 
أف القلق يشَت إٔب ٣تموعة من  (Turner, 1984)(. كيرل تَتنر Rachman, 2013بالقلق العصايب ا١ترضي )

 االستجابات كاألفعاؿ اليت يكوف ٢تا ردكد أفعاؿ نفسية كإدراكية.
(، كما أف نسبة ا١ترضى 2.5 – 1.5كف العيادات ما بُت )كتًتاكح نسبة انتشار القلق لدل األفراد الذين يرتاد

( %5(. كأف األفراد األسوياء يعانوف من القلق ٔتا نسبتو )%10ا١تصابُت بالقلق، كا١تقيمُت با١تستشفيات قد تصل إٔب )
كقد يرتبط القلق باضطرابات  .(%5 -%3عاـ، فإهنا تًتاكح ما بُت ) على األقل، أما نسبة انتشار اضطراب القلق بشكلو 
(، أما التفاكت ُب نسبة انتشار اضطراب القلق ما بُت الذكور %12أيخرل، كُب ىذه اٟتالة فإف النسبة قد تصل إٔب )

 (، كىذا يشَت إٔب أف اإلناث أكثر عرضةن 2: 3( أك )1: 2كاإلناث، فإف اإلصابة لدل اإلناث تزيد عن الذكور ما بُت )
 (. 2000ضطراب )عبد الرٛتن، ذا االهب ئلصابةلمن الذكور 

كبَت على عقل الفرد   كيعٌد قلق ا٠توؼ من أقول ا١تشاعر اليت من ا١تمكن للفرد أف يشعر هبا، فهو يؤثر بشكلو 
قصَتة أك قد تطوؿ ىذه ا١تدة لدرجة أف يعلق الفرد  ، كٯتكن أف يستمر الفرد باإلحساس با٠توؼ كالقلق ١تدةو هكجسد

هناؾ أشياء كثَتة تستدعي شعور ا٠توؼ ُب حياة الفرد؛ كا٠توؼ من فيؤثٌر على حياتو كصحتو.  بشكلو  با١تشاعر السلبية
ُب بعض األحياف؛ فا٠توؼ من النار ٬تعل األفراد تتجٌنب النار  االفشل أك ا٠توؼ من النار، كال يكوف شعور ا٠توؼ سلبين 

ُب  االعمل للوصوؿ إٔب النجاح، كلكنو قد يكوف عائقن  كتتعامل معها ْتذر، ككذلك ا٠توؼ من الفشل ٭تٌفز لدل الفرد
 آلخر. ، كٮتتلف ىذا من فردو احاؿ كاف الشعور قوين 

اٞتسم ٟتالة طوارئ،  ةسريعة لتهيئ بصورةو  وعندما يشعر الفرد بقلق ا٠توؼ الشديد، يعمل عقل الفرد كجسم
يئ العقل للًتكيز على ا١تؤثٌر الذم أدرؾ اٞتسم أنو ٦تا يه ؛فيزداد تدفق الدـ إٔب العضبلت، كتزداد نسبة السكر ُب الدـ

مهٌدد لو، كينجم عن ذلك األعراض اآلتية: زيادة عدد نبضات القلب، كٯتكن أف يشعر الفرد بعدـ انتظاـ ىذه النبضات، 
األمعاء، كالشعور كزيادة معدؿ التنٌفس، كالشعور بتوتٌر العضبلت، كزيادة التعٌرؽ، كالشعور بانقباض ُب ا١تعدة أك ارٗتاء ُب 

بالدكار، كصعوبة ُب الًتكيز، كعدـ الرغبة ُب األكل، كجفاؼ الفم. فعندما تطوؿ فًتة إحساس الفرد بقلق ا٠توؼ، فإف 
، كالشعور بالصداع، كمشاكل ُب الثقة بالنفس، ك٦تارسة  الفرد ٯتكن أف يعا٘ب إٔب جانب األعراض ا١تذكورة مشاكل ُب النـو

، كقد (%13.4-5.4)جانب مشاكل العمل كالقدرة على التخطيط. كأف نسبة انتشاره تبلغ من  العبلقة اٟتميمية، إٔب
 ,Smithالذكور ) لدلاإلناث منو  لدل امن اٟتاالت العصابية، كىو أكثر شيوعن  (%20)تصل ُب بعض األحياف إٔب 

Segal & Segal, 2017.) 
كبالتإب يشعر أنو ٤تور  .كُب نواياىم اكىو يشٌك ُب اآلخرين دائمن  اَتل نفسو عظيمن فا١تصاب بالبارانويا  الفردي أم ا 

من الكوارث لكونو يعا٘ب اإلحساس باالضطهاد كيتخيل  ٚتيع األحداث من حولو ليٌظن نفسو السبب ا١تباشر ُب عديدو 
صيب يطلق عليو اسم يبلحقونو. فالبارانويا ىو مرض نفسي ع من األفراد الكثَتيعتقد أف ىناؾ أف كأشياء ال كجود ٢تا  

بتعرضو لبلضطهاد أك ا١تبلحقة من قبل اآلخرين.  اكثيقن  اجنوف العظمة أك االرتياب كىي أفكار يعتنقها ا١تريض كيؤمن إٯتانن 
من اٞتميع فبل أحد ٭تبو أك يرغب ُب صداقتو كأف اٞتميع  ايظن ا١تريض نفسو مضطهدن  :كالضطراب البارانويا عدة أكجو
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مرموقة كأف اآلخرين ٭تقدكف عليو على الرغم من أنو  عظيمةن  نفسو شخصيةن يظن ا١تريض كما أف يتعمدكف اإلساءة لو،  
كال فتشمل أعراض البارانويا: التمركز حوؿ ترقب حدكث شيء سيء، كا٠توؼ الشديد منو،  .شخصية عادية ُب اجملتمع

 .٭تاكؿ التقرب إليو كيعتقد أف األصدقاء ٭تاكلوف إيذائو فرديثق ا١تريض بأم 
كسوء  ،إدماف العقاقَت ا١تخدرة اليت تزيد األكىاـ داخل رأس ا١تدمن :كثَتة أ٫تها  كقد تعود البارانويا إٔب أسبابو 

، ؛ أك تعرض الفرد ٟتادث أك اعتداء أك اغتصابمتفسَت أفعاؿ ايطُت بو كأقوا٢ت ، أك اإلصابة باالكتئاب، كاضطراب النـو
ُب العمل، كينتشر  اصةو كٓتكالقلق، كالتوتر كالعصبية الزائدة؛ كسوء التنشئة كتسلط أحد الوالدين كاإلحباطات ا١تتكررة 

 ( من إٚتإب سكاف العآب )خليل،%4.4 – 2.3اضطرابى البارانويا أكثري عند الذكور مقارنةن باإلناث، ك٭تدث بنسبة )
2017.) 

، فاألفراد الذين يعانوف كاإلدراؾ اٟتسي التفكَت ا١تنطقي أما اضطراب الذىاف فهو خلل ُب إحدل مكونات عملية
سباب النفسية ا١تؤدية إٔب الذىاف كاالكتئاب األ. كمن تو٫تية ، كالتمسك ٔتعتقداتىلوسة من الذىاف قد يتعرضوف لنوبات

، أك التعرض ٟتوادث مريعة مثينكالتوتر االجتماعي الشديد أثناء اٟتمل أك بعد أك ُب اٟتركب أك السجوف،  ل، كقلة النـو
. كالصراعات الوالدة بسبب تغَت ا٢ترمونات ُب اٞتسم، كاإل فراط ُب شرب القهوة أك تعدم حدكد مادة الكافيُت ُب اليـو

 .ُب داخل ٤تيط األسرة مثل الرفض كالتسلط بناءلؤل ا٠تطأالنفسية كاالضطرابات، كالتنشئة 
بلـ حسي ُب غياب ٤تفزات خارجية. ٦تكن أف ٖتصل ُب ا٢تلوسة؛ كىي است 1:كمن األعراض ا٠تاصة بالذىاف:

من اٟتواس ا٠تمسة، السمع أك النظر أك اللمس أك الذكؽ أك الشم، كأىم ىذه ا٢تبلكسات ُب الذىاف ىي  أم حاسةو 
، كقد تتحدث ىذه األصوات عنو أك فرادكاحد أك لعدة أ لفرد   ا٢تلوسة السمعية، حيث يسمع ا١تصاب أصوات قد تكوف

، أك أهنا تأمره بالقياـ بأعماؿ معينة التوتر معو، كقد تعلق على ما يفعل كعلى األغلب تستهزئ منو ٦تا يسبب لوتتحدث 
. ا٠تلل ُب 3يست ٢تا خلفية أك أفكار ثانوية. طارئة )تسمى أكلية( ل اقد تكوف أفكارن   . األفكار الو٫تية2قد تكوف مؤذية. 
كُب اٟتاالت الشديدة يكوف الكبلـ عبارة عن كلمات  ،غَت مًتابط كغَت مرتب ُب كبلمو كُب كتابتوالفرد التفكَت: يكوف 

لدل الفرد ا١تصاب ا كرٔتا تكوف ىنالك تصرفات غَت مقبولة اجتماعين  .ال عبلقة ٢تا ببعضها تسمى سلطة الكلمات
من سكاف العآب  (%3) حوإبنسبة انتشاره  تبلغذىاف، كأف اضطرابات النـو ىي الشائعة بُت الذىانيُت. ك بال
(Freudenreich, 2012.) 

الكشػػػػف عػػػػن إٔب ىػػػػدفت الػػػػيت  ( (1997دراسػػػػة ٝتػػػػَت كُب ىػػػػذا اإلطػػػػار اجريػػػػت العديػػػػد مػػػػن الدراسػػػػات، منهػػػػا 
كطالبػةن مػن  ا( طالبنػ735ُب األردف، كتكونػت عينػة الدراسػة مػن )االضطرابات النفسية الشائعة لدل طلبة جامعػة الَتمػوؾ 

(، كأف %21ٚتيع كليات جامعة الَتموؾ. أشارت نتػائج الدراسػة إٔب أف نسػبة االضػطرابات النفسػية لػدل الطلبػة بلغػت )
 من الذكور. ااإلناث أقل اضطرابن 

الضػطرابات االنفعاليػة لػدل طلبػة ( مسػتول انتشػار اSidik, et al., 2003) آخػركفكتناكلػت دراسػة سػيديك ك 
( %41.9كطالبػة. أشػارت نتػائج الدراسػة إٔب أف ) ا( طالبنػ396تكونػت عينػة الدراسػة مػن )ك الطب ُب اٞتامعػات ا١تاليزيػة، 

 من طلبة الطب لديهم اضطرابات انفعالية ٔتستول مرتفع.
 ,Eisenberg, Gollust, Golberstein)كىيفنػر  ،كغولوسػتُت ،كغولوسػت ،الػيت أجراىػا إيسػنربغ ا الدراسػةي أم  

& Hefner, 2007)  لتقيػػيم حػػاالت اضػػطراب القلػػق كاالكتئػػاب لػػدل الطلبػػة اٞتػػامعيُت، كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن
( مػن طلبػة البكػالوريوس يعػانوف مػن %15.6ُب الواليػات ا١تتحػدة. أشػارت نتػائج الدراسػة إٔب أف ) كطالبةن  ا( طالبن 2843)
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( من طلبػة الدراسػات العليػا يعػانوف مػن اضػطراب القلػق كاالكتئػاب، كىػي %13) ُب حُت أفتئاب، اضطراب القلق كاالك
 ( من الطلبة.%2)منخفضة، أما نسبة الذين يفكركف ُب االنتحار فكانت  نسب

دراسػة حػوؿ انتشػار الرىػاب االجتمػاعي لػدل  (Tilfors & Furmark, 2007)كقد أجرل تيلفورس كفورمػارؾ 
مػن %( 16. أشػارت نتػائج الدراسػة إٔب أف )كطالبػةن  ا( طالبنػ753ُت ُب السويد، كتكونت عينة الدراسة من )الطلبة اٞتامعي

 ( من عامة اجملتمع.%15طلبة اٞتامعة يعانوف من الرىاب االجتماعي با١تقارنة مع )
ىػدفت الكشػف فقػد   (Khawaja & Duncanson, 2008)أمػا الدراسػة الػيت أجراىػا خواجػا كدكنكانسػوف 

 ا( طالبنػػ287عػػن أثػػر بعػػض ا١تتغػػَتات الدٯتغرافيػػة علػػى اكتئػػاب الطلبػػة اٞتػػامعيُت ُب اسػػًتاليا، كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )
 ناث.إلمن االكتئاب لدل ا مرتفعةو  الدراسة إٔب كجود درجةو  أشارت نتائجي ك . كطالبةن 

الكشػف عػن  مػدل  إٔب( دراسػة ىػدفت Al-Nagger & Al-Nagger, 2012كمػا أجػرل النجػار كالنجػار )
كطالبػةن. أظهػرت  ا( طالبنػ338انتشار االضطرابات االنفعالية لدل الطلبة اٞتامعيُت ُب ماليزيا، كتكونت عينة الدراسة مػن )

 متوسطة. ( بدرجةو %48.3ؿ انتشار االضطرابات االنفعالية لدل طلبة اٞتامعة بلغت )معد   النتائج أف  
 & ,Rodriguez, Medina, Fuentes, Torresكبرنػاؿ ) ،كتػوريس ،كفػوينتس ،كمػدينا ،كأجػرل ركدر٬تيػز

Bernal, 2012علػى اإلصػابة  ا( دراسػة ُب الواليػات ا١تتحػدة ىػدفت الكشػف عػن مػدل تػأثَت أحػدات اٟتيػاة كضػغوطاهت
ف كطالبػػػةن مػػن طلبػػة جامعػػة بورتوريكػػػو. أظهػػرت نتػػائج الدراسػػػة أ ا( طالبنػػ2163باالكتئػػاب، كتكونػػت عينػػة الدراسػػػة مػػن )

 ( من أفراد عينة الدراسة لديهم اكتئاب يًتاكح بُت ا١تتوسط إٔب ا١ترتفع.9%)
ىدفت استكشاؼ نسبة انتشار االكتئاب لدل عينة مػن طلبػة جامعػة الَتمػوؾ،  فقد( 2012أما دراسة جرادات )
، كأف (%13.3)لغػػت . أشػػارت النتػػائج إٔب أف نسػػبة انتشػػار االكتئػػاب بكطالبػػةن  ا( طالبنػػ677كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )

 انتشاره لدل الذكور أعلى ٦تا لدل اإلناث.
دراسػة ىػدفت لتحديػد ا١تتغػَتات  (Said, Kypri, & Bowman, 2013)كباكمػاف  ،ككيػربم ،كأجػرل سػايد

كطالبػػةن.  ا( طالبنػػ24209ا١ترتبطػػة باالضػػطرابات االنفعاليػػة لػػدل طلبػػة اٞتامعػػات االسػػًتالية، كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )
انتشار اضطرابات االكتئاب كالقلق، كاضطراب األكل، كاالضطراب الناتج عن تعاطي  نسبى  أشارت نتائج الدراسة إٔب أف  

 ( على التوإب.%8%، 14%، 13%، 8الكحوؿ ىي )
 ( االضطرابات النفسية لدل طلبػة جػامعيت البلقػاء كاٟتسػُت بػن طػبلؿ ُب2018) آخركفدراسة ٤تاسنة ك تناكلت ك 

. أظهرت النتائج كجود مستول متوسط من االضطرابات، كعدـ كطالبةن  ا( طالبن 1110األردف، كتكونت عينة الدراسة من )
 تعزل ١تتغَت اٞتنس كمكاف السكن.بُت الطلبة إحصائية  داللةو  ذاتى  كجود فركؽو 

لشػػػػباب ُب العػػػػراؽ، ( بدراسػػػػة ىػػػػدفت إٔب قيػػػػاس االضػػػػطرابات االنفعاليػػػػة لػػػػدل ا2018كقامػػػػت الطػػػػائي كالبيػػػػاٌب )
ا . أظهرت نتائج الدراسة أف أفراد العينة تعا٘ب من االضطرابات االنفعالية قياسن كشابةن  ا( شابن 50كتكونت عينة الدراسة من )

 با١تتوسط الفرضي على ا١تقياس، كأف اضطراب الغضب جاء با١ترتبة األكٔب. 
من العرض السابق للدراسات العربية كاألجنبية مدل اٟتاجة لتقصي مدل انتشار االضطرابات االنفعالية و يت ًضح ي

اليت يعا٘ب منها الطلبة اٞتامعيوف ُب البيئة األردنية خصوصنا؛ كذلك ١تساعدهتم ُب خفض ىذه االضطرابات لديهم كزيادة 
الدراسات مع البحث اٟتإب من حيث العينة كىي طلبة ا١ترحلة  لبي أغفقت ات  تكيفهم داخل البيئة اٞتامعية. حيثي 

مع  اكاحدن  مستولن باعتبار٫تا البحث اٟتإب من حيث تناك٢تا لبلضطرابات النفسية كاالنفعالية  قاتف، كما اٞتامعية األكٔب
-Al-Nagger & Al)( كدراسة النجار كالنجار )Sidik, et al., 2003دراسة سيديك كآخركف )بعض الدراسات ك

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الععىد ف ذ  ىظ . ا جىاس ة  أ  ح   أ  ذ. د  اإلاحغ  ات  بعن لىء ف  ألاسد ي   ا جامعي   الىلبة م  عينة لذي الا  عالية الالىشا ات معحىي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

45 

Nagger, 2012 أك كاضطرابات  ؛انتشار االضطرابات االنفعالية لدل عينة من طلبة اٞتامعات ا١تاليزية تتناكل اليت
كدراسة ، انتشار الرىاب االجتماعياليت تناكلت  (Tilfors & Furmark, 2007)دراسة تيلفورس كفورمارؾ ك  منفصلة

دراسات سعت للكشف أك قياس كىناؾ  انتشار االكتئاب.ىدفت الستكشاؼ نسبة اليت  (2012جرادات )
ا١تتغَتات ا١ترتبطة . ُب حُت جاءت بعض الدراسات لتحديد (2018الطائي كالبياٌب )فقط كدراسة  االضطرابات االنفعالية

رمارؾ تيلفورس كفو ، كدراسة (Said, et al., 2013) آخركفسايد ك كدراسة   باالضطرابات االنفعالية لدل طلبة اٞتامعات
(Tilfors & Furmark, 2007) خواجا كدكنكانسوف ، كدراسة(Khawaja & Duncanson, 2008) . أف أىم ك

الدراسات تلك من االضطرابات االنفعالية اليت ٓب تتناك٢تا  تناكلو لعديدو عن الدراسات األخرل اٟتإب  بحثما ٯتيز ال
 متغَت ا١تستول االقتصادم. ابعض ا١تتغَتات، كخصوصن  ُب ضوء الذىافك  البارانوياكخصوصنا اضطرايب 

 :إجراءات البحث
 :منهج البحث

ا١تختلفػػة لػػدل عينػػة مػػن  ات االضػػطرابات االنفعاليػػة بأبعادىػػثًػػاتبػػع البحػػث اٟتػػإب ا١تػػنهج الوصػػفي التحليلػػي، إذ ْتي 
 الطلبة اٞتامعيُت األردنيُت ُب ضوء بعض ا١تتغَتات.

 :مجتمع البحث
تكػػوف ٣تتمػػع البحػػػث مػػن ٚتيػػػع الطلبػػة اٞتػػػامعيُت األردنيػػُت ١ترحلػػػة البكػػالوريوس، كا١تنتظمػػػُت ُب الدراسػػة خػػػبلؿ   

( طالبػػػػان، 80695(، مػػػػنهم )189870. كالبػػػػالغ عػػػػددىم )2018)-2017)الفصػػػػل الدراسػػػػي الثػػػػا٘ب مػػػػن العػػػػاـ الدراسػػػػي 
 للتقرير اإلحصائي السنوم الصادر عن كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي األردنية. ا( طالبةن، كذلك تبعن 109175ك)

 :عينة البحث
( طالبػػةن مػػن ٥تتلػػف ا١تسػػػتويات 255، ك)ا( طالبنػػػ239كطالبػػةن، مػػنهم ) ا( طالبنػػ494تكونػػت عينػػة البحػػث مػػػن )

مسػػػاؽ الًتبيػػػة الوطنيػػػة بالطريقػػػػة الدراسػػػية كالتخصصػػػات األكادٯتيػػػة ُب جامعػػػة الَتمػػػوؾ، كقػػػد اختػػػَتت سػػػت شػػػعب مػػػن 
يسػجل بػو كػبل اٞتنسػُت، ك٥تتلػف  حيػثٞتميػع طلبػة اٞتامعػة، ا العشوائية لتمثيل ٣تتمع البحث، لكوف ىذا ا١تساؽ إجبارينػ

َتات ا١تسػػػتول ( يبػػػُت تػػػوزع أفػػػراد عينػػػة البحػػػث حسػػػب متغػػػ1ا١تسػػػتويات الدراسػػػية، كالتخصصػػػات األكادٯتيػػػة. كجػػػدكؿ )
  االقتصادم، كاٞتنس.

 توزع أفراد عينة البحث كفقان ١تتغَتات ا١تستول االقتصادم كاٞتنس (1جدكؿ )
 النسبة % المجموع الجنس المستوى االقتصادي

   النسبة % إناث النسبة % ذكور 
 10.9 54 5.3 26 5.6 28 منخفض
 83 410 43.5 215 39.5 195 متوسط
 6.1 30 2.8 14 3.3 16 مرتفع

 100 494 51.6 255 48.4 239 المجموع
 أداة البحث

لتحقيق أىداؼ البحث، ًب ٚتع البيانات باستخداـ قائمة االضطرابات االنفعالية. كفيما يلي كصػف أداة البحػث 
 اتباعها للتحقق مع مؤشرات صدقها كثباهتا.  كاإلجراءات اليت ًب  
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 (SCL- 90- Rقائمة األعراض المرضية المعدلة )
عػػن االضػػطرابات االنفعاليػػة لػػدل أفػػراد عينػػة البحػػث، ًب اسػػتخداـ القائمػػة لتحقيػػق أىػػداؼ البحػػث كالكشػػف 

(. كلقػػد قامػػا 2012نػػة مػػن قبػػل الشػػريفُت كالشػػريفُت )( ذاتيػػة التقػػدير، ا١تقن  SCL- 90- Rلػػة لؤلعػػراض ا١ترضػػية )ا١تعد  
تحليػل النظػرم مػن خػبلؿ علػى ال افقد ًب التحقق من الصدؽ ا١تنطقي اعتمادن  ؛بالتدليل على الصدؽ من خبلؿ عدة طرؽ

ٖتديد السػمة ا١ترغػوب قياسػها كىػي األعػراض ا١ترضػية كأبعادىػا، كصػدؽ البنػاء العػاملي للقائمػة؛ كمػا ًب اسػتخداـ التحليػل 
( باسػػتخداـ Oblique Rotationالعػػاملي ١تصػػفوفة االرتباطػػات ا٠تاصػػة بفقػػرات القائمػػة. كًب اسػػتخداـ التػػدكير ا١تائػػل )

 ( كػػله Eigenvalusًب تكػػرار التػػدكير، كقػػد ًب اسػػتخبلص تسػػعة عوامػػل قيمػػة اٞتػػذر الكػػامن )(، كقػػد Obliminطريقػػة )
 منها يزيد عن كاحد صحيح.
( مػن التبػاين ُب عينػة األسػوياء. كقػد أفػرزت %81( من التباين ُب العينة الكلية، ك)%78.4فسرت ٔتجموعها )

باطية اليت استخدمت ُب إجراءات التعديل على صدؽ القائمة، عوامل كامنة، أما الطرؽ االرت نتائج التحليل العاملي تسعةى 
فقػػد ٘تػػت حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بَتسػػوف بػػُت الػػدرجات ا١تتحققػػة علػػى األداة ككػػل كأبعادىػػا كمعػػامبلت ارتبػػاط األبعػػاد 

 خػػػبلؿ حسػػػاب األكسػػػاط اٟتسػػػابية السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػيتمػػػن الصػػػدؽ التمييػػػزم  إٔببعضػػػها الػػػبعض. كقػػػد ًب التعػػػرؼ 
 الدراسة، األسوياء كغَت األسوياء على أبعاد القائمة للكشف عن داللة الفركؽ بُت ىذه األكساط.

لة بطػريقتُت، ٫تػا: ثبػات االسػتقرار عػن طريػق ( بالتحقق من ثبات القائمة ا١تعد  2012كقاـ الشريفُت كالشريفُت )
ن األسػػوياء، كْتسػػاب معامػػل ارتبػػاط بَتسػػوف بػػُت مػػ ا( فػػردن 40التطبيػػق كإعػػادة التطبيػػق علػػى عينػػة اسػػتطبلعية مكونػػة مػػن )

(، كتراكحت قيم معػامبلت الثبػات لؤلبعػاد 0.89التطبيق األكؿ كالثا٘ب، بلغت قيمة معامل ثبات االستقرار للقائمة ككل )
علػػػى ثبػػػات القائمػػػة، كمػػػا ًب حسػػػاب ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخلي باسػػػتخداـ  اذلػػػك مؤشػػػرن  (، كقػػػد عيػػػد  0.87 – 0.80بػػػُت )
(، كتراكحت قيم معامبلت االتساؽ الداخلي 0.87لة كركنباخ، كبلغت قيمة معامل االتساؽ الداخلي للقائمة ككل )معاد

على االتسػاؽ الػداخلي للقائمػة. كيػتم االسػتجابة للفقػرات كفقػان لتػدريجو  اذلك مؤشرن  (، كقد عيد  0.85-0.80لؤلبعاد بُت )
ػػ5ٜتاسػػي ) ، حيػػث تراكحػػت الػػدرجات للمقيػػاس الكلػػي مػػا بػػُت (ا= مطلقنػػ1، انػػادرن = 2، ان =أحيانػػ3، ا= غالبنػػ4، ا= دائمن

 ( درجة.84-420)
 لقائمةاصدق 

علػػى عينػػة  اقائمػػة االضػػطرابات االنفعاليػػة مػػن خػػبلؿ تطبيقهػػلقػػاـ الباحثػػاف بػػالتحقق مػػن مؤشػػرات صػػدؽ البنػػاء 
كطالبةن من طلبة جامعة الَتموؾ من خارج أفراد عينة البحث، كباستخداـ معامل ارتباط  ا( طالبن 53استطبلعية مكونة من )

 (. 2ؤلبعاد. كما ىو مبُت ُب جدكؿ )لبَتسوف ًب حساب قيم معامبلت ارتباط الفقرات 
 قيم معامبلت االرتباط ا١تصحح لفقرات مقياس االضطرابات االنفعالية كأبعاده (2جدكؿ )

 وقيم معامل االرتباطالفقرات   األبعاد
األعراض 
 الجسمية

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
  0.77 0.63 0.51 0.81 0.68 0.75 0.54 0.60 0.76 0.55 0.76 0.71 ـ.ر

الوسواس 
 القهري

    22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 ـ
    0.80 0.63 0.48 0.71 0.57 0.66 0.77 0.89 0.39 0.85 ـ.ر

الحساسية 
 التفاعلية

     31 30 29 28 27 26 25 24 23 ـ
     0.58 0.69 0.82 0.71 0.63 0.41 0.79 0.54 0.49 ـ.ر

 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 ـ االكتئاب
 0.82 0.57 0.68 0.77 0.63 0.60 0.63 0.56 0.81 0.83 0.77 0.53 0.38 ـ.ر

    54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 ـ القلق
    0.61 0.72 0.64 0.76 0.49 0.52 0.57 0.68 0.84 0.77 ـ.ر

        60 59 58 57 56 55 ـ 
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        0.68 0.56 0.82 0.84 0.80 0.88 ـ.ر العداوة
 قلق 

 الخوف
       67 66 65 64 63 62 61 ـ

       0.81 0.63 0.77 0.57 0.82 0.71 0.48 ـ.ر
 

 البارانويا
        73 72 71 70 69 68 ـ

        0.78 0.85 0.69 0.80 0.74 0.64 ـ.ر
 

 الذىان
   84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 ـ

   0.71 0.63 0.82 0.79 0.74 0.69 0.74 0.65 0.81 0.64 0.52 ـ.ر

كانػػت ُب حػػُت  (، 0.88-0.38تراكحػػت بػػُت ) و( أف قػػيم معػػامبلت االرتبػػاط ا١تصػػححة للمقيػػاس كلػػ2يتبػػُت مػػن جػػدكؿ )
-0.41( لبيعػػد الوسػػواس القهػػرم، ك)0.85-0.39( لبيعػػد األعػػراض اٞتسػػمية، ك)0.77-0.51لؤلبعػػاد علػػى النحػػو التػػإب )

( لبيعػد 0.88-0.56( لبيعػد القلػق، ك)0.84-0.49( لبيعػد االكتئػاب، ك)0.83-0.38( لبيعد اٟتساسية التفاعلية، ك)0.82
( لبيعػد الػذىاف، كقػد اعتمػد 0.82-0.52( لبيعػد البارانويػا، ك)0.85-0.64ا٠توؼ، ك)( لبيعد قلق 0.82-0.48العداكة، ك)

 (.0.30 يقل معامل ارتباطها بالبيعد كالقائمة ككل عن )أال  ىو: لقبوؿ الفقرة  االباحثاف معيارن 
 ثبات القائمة 

( 53استطبلعية من خارج أفراد عينة البحث، مكونة من ) قاـ الباحثاف بتطبيق ا١تقياس بصورتو األكلية على عينةو 
(، أيعيد تطبيق ا١تقياس Test-Retestكطالبة من طلبة جامعة الَتموؾ، كباستخداـ طريقة االختبار كإعادة االختبار ) اطالبن 

، بلغ معامل ثبات زمٍت مدتو أسبوعاف من التطبيق األكؿ، كباستخداـ معامل ارتباط بَتسوف بعد فاصلو  نفسها على العينة
باسػتخداـ معادلػة كركنبػاخ ألفػا،  و(، كًب استخراج قيمػة معامػل ثبػات االتسػاؽ الػداخلي للمقيػاس كلػ0.89ا١تقياس ككل )
 ( يبُت ثبات كل بيعد من أبعاد ا١تقياس على حده.3(. كجدكؿ )0.85حيث بلغت )

 ألبعاد قائمة االضطرابات االنفعاليةمعامل االتساؽ الداخلي كركنباخ ألفا كثبات اإلعادة  ( 3جدكؿ )
األعراض  

 الجسمية
الوسواس 

 القهري
الحساسية 

 التفاعلية
قلق  العداوة القلق االكتئاب

 الخوف
المقياس  الذىان البارانوايا

 ككل

 0.85 0.94 0.75 0.92 0.73 0.91 0.81 0.94 0.77 0.89 االتساق الداخلي

 0.89 0.95 0.81 0.94 0.78 0.93 0.87 0.95 0.82 0.93 ثبات اإلعادة

 تصحيح القائمة
= 5لتػػدريجو ٜتاسػػي ) ا( فقػػرة، ْتيػػث اشػػتمل ا١تقيػػاس تسػػعة أبعػػاد. كيػػتم االسػػتجابة للفقػػرات كفقنػػ84تتكػػوف القائمػػة مػػن )

ػػ (. كقػػد ًب تصػػنيف اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة إٔب ثػػبلث فئػػات ا= مطلقنػػ1، ا= نػػادرن 2، ا=أحياننػػ3، ا= غالبنػػ4، ادائمن
مسػػػتول  3.66 -2.34فأقػػػل مسػػػتول مػػػنخفض(، ) 2.33لتحديػػػد مسػػػتول االضػػػطرابات االنفعاليػػػة علػػػى النحػػػو اآلٌب: )

 ( درجة.84-420حيث تراكحت الدرجات للمقياس الكلي ما بُت ) فما فوؽ مستول مرتفع(. 3.67متوسط(، )
 المعالجة اإلحصائية

( كذلػػك باسػػتخداـ ا١تعػػادالت SPSSالنفسػػية كاالجتماعيػػة )قػػاـ الباحثػػاف باسػػتخداـ الربنػػامج اإلحصػػائي للعلػػـو 
 ، كقد اعتمد الباحثػاف لتصػنيف الطلبػة ا١تضػطربُت كغػَت ا١تضػطربُتاإلحصائية التالية: استخراج النسبة ا١تئوية ألبعاد القائمة

قائمػػة  كلتحديػػد الفػػركؽ بػػُت اٞتنسػػُت علػػى .(>30مػػن خػػبلؿ حسػػاب أعلػػى مػػن ا٨تػػراؼ معيػػارم كاحػػد فػػوؽ ا١تتوسػػط )
١تتغػػَت ا١تسػػتول  ا(، ك١تعرفػػة الفػػركؽ االضػػطرابات االنفعاليػػة تبعنػػT–testت ) -االضػػطرابات االنفعاليػػة ًب اسػػتخداـ اختبػػار

( Scheffe(، كًب اسػتخداـ اختبػار شػيفيو )One Way ANOVAاالقتصػادم ًب اسػتخداـ ٖتليػل التبػاين االحػادم )
 للمقارنات البعدية.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 إجراءات البحث
 اؼ البحث، ًب إتباع ا٠تطوات كاإلجراءات اآلتية:لتحقيق أىد

استطبلعية  إعداد أداة البحث بصورهتا النهائية بعد التحقق من مؤشرات صدقها كثباهتا من خبلؿ تطبيقها على عينةو  -
 من خارج عينة البحث، كاستخراج قيم معامبلت الصدؽ كالثبات.

البكػػالوريوس، ا١تنتظمػػُت ُب ١ترحلػػة  ةاألردنيػػ اتطلبػػة اٞتامعػػ ٖتديػػد عػػدد أفػػراد ٣تتمػػع البحػػث الكلػػي، كا١تتمثػػل ّتميػػع -
، كما ًب اختيار أفراد عينة البحث بالطريقة (2018-2017)الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي

 العشوائية من ٣تتمع البحث الكلي.
بطريقػػة االسػػتجابة علػػى الفقػػرات، كالتأكيػػد علػػى توزيػػع أداة البحػػث علػػى أفػػراد العينػػة، كًب توضػػيح ا١تعلومػػات ا١تتعلقػػة  -

أفراد عينة البحث الدقة ُب اإلجابة، كما ًب إعبلمهم أف ا١تعلومات اليت سيتم اٟتصوؿ عليها سوؼ تستخدـ ألغراض 
 البحث العلمي.

 إعػدادىا ٚتيػع الفقػرات، ًب عػنٚتع أداة البحث بعد االستجابة على فقراهتػا، كبعػد التأكػد مػن ا١تعلومػات، كاإلجابػة  -
 ألغراض التحليل اإلحصائي.

( لئلجابػة SPSSلربنػامج ) اإدخاؿ البيانات لذاكرة اٟتاسػوب، كمػن ٍب اسػتخداـ ا١تعاٞتػات اإلحصػائية ا١تناسػبة، كفقنػ -
 أسئلة البحث، كاستخبلص النتائج. عن

 :متغيرات البحث
 على ا١تتغَتات اآلتية: البحثي  اشتملى 

 :: المتغيرات المستقلةاًل أو 
                                                                                                                                    أنثى(.ك اٞتنس: كلو فئتاف )ذكر،  -
 منخفض(.ك متوسط، ك ١تستول االقتصادم لؤلسرة )الدخل(: كلو ثبلثة مستويات )مرتفع،  -

 :التابعة: المتغيرات اثانيً 
اٟتساسػػػية التفاعليػػػة، ك االكتئػػػاب، ك الوسػػػواس القهػػػرم، ك االضػػػطرابات االنفعاليػػػة: كتشػػػمل )األعػػػراض اٞتسػػػمية،  -

 الذىاف(.ك البارانويا، ك خوؼ القلق، ك العداكة، ك القلق، ك 
 نتائج البحث ومناقشتها

 عنها.فيما يلي عرض النتائج ا١تتعلقة بكل سؤاؿ من األسئلة اليت حاكؿ البحث اإلجابة 
 السؤال األول: ما نسبة انتشار االضطرابات االنفعالية؟

 ( يوضح ذلك.4لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ًب استخراج النسبة ا١تئوية لبلضطرابات االنفعالية بأبعاده ا١تختلفة، كجدكؿ )
 نسبة االنتشار لبلضطرابات االنفعالية بأبعاده ا١تختلفة (4جدكؿ )

  العينة الكلية اإلناث الذكور  األبعاد 
  494ف =  255ف =  239ف =    
 األعراض  

 اٞتسمية
  78 45 33 العدد

  %15.8 %17.6 %13.8 النسبة 
 الوسواس  

 القهرم
  79 39 40 العدد

  %16 %15.3 %16.7 النسبة 
  79 44 35 العدد  
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  %16 %17.3 %14.6 النسبة االكتئاب 
 اٟتساسية  

 التفاعلية
  91 49 42 العدد

  %18.4 %19.2 %17.6 النسبة 
  

 القلق
  80 43 37 العدد

  %16.2 %16.9 %15.5 النسبة 
  

 العداكة
  93 48 45 العدد

  %18.8 %18.8 %18.8 النسبة 
 قلق  

 ا٠توؼ
  80 41 39 العدد

  %16.2 %16.1 %16.3 النسبة 
  

 البارانويا
  84 46 38 العدد

  %17 %18 %15.9 النسبة 
  

 الذىاف
  90 47 43 العدد

  %18.2 %18.4 %18 النسبة 
 االضطرابات 

 ككل  
  73 36 37 العدد

  %14.8 %14.1 %15.5 النسبة 
 

( لدل كبل اٞتنسُت، فقد %14.8انتشار االضطرابات االنفعالية ككل بلغت ) نسبةى  ( أف  4يتبُت من جدكؿ )
(. كفيما يتعلق باألبعاد فقد اختلفت نسبة االنتشار بُت الذكور %18.8) بلغتحصل بيعد العداكة على أعلى نسبة 

نسبة انتشار االضطرابات لدل الطلبة إٔب أف ( اليت أشارت (1997كتتفق نتيجة ىذا البحث مع دراسة ٝتَت  كاإلناث.
اليت  (Eisenberg, et al., 2007)( كىي نسبة قريبة من نتيجة البحث اٟتإب، كدراسة إيسنربغ كآخركف %21بلغت )

-Al( من طلبة البكالوريوس يعانوف من اضطراب القلق كاالكتئاب، كدراسة النجار كالنجار )%15.6أشارت إٔب أف )

Nagger & Al-Nagger, 2012 اليت أشارت إٔب أف كجود انتشار االضطرابات االنفعالية لدل طلبة اٞتامعة ،)
 اليت أشارت النتشار االكتئاب كالقلق بُت الطلبة. (Said, et al., 2013)بدرجة متوسطة، كدراسة سايد كآخركف 

كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة ُب ضوء ما يتعرض لو الطلبة من ضغوط قد تتفاكت ُب طبيعتها كمسػتواىا، سػواءن مػا يػرتبط مػن 
ر إٔب ىػذه الضػغوط سػواءن ىذه الضغوط باٟتياة العامة اليت يعيشها الطلبة، كما يرتبط منهػا باٟتيػاة اٞتامعيػة ا٠تاصػة، كبػالنظ

 ةو اصػٓتمن االضطرابات االنفعاليػة لػدل الطلبػة، ك  االعامة منها، أـ ا٠تاصة باٞتامعة، فإهنا تتداخل فيما بينها لتشكل عديدن 
، كاحتياجػات  :باٞتوانب ا١تادية اٞتامعية مػن مباشرو  ما يرتبط ٔتتطلبات الدراسة، كما تسببو من ضغوط ترتبط بشكلو  رسػـو

خػرل، أضػػف إٔب ذلػك االختبػػارات اٞتامعيػة، كمػا يرافقهػػا مػن ضػػغوط قػد تسػهم ُب إ٬تػػاد االضػطرابات االنفعاليػػة دراسػية أ
إٔب مػػا يشػػهده العصػػػر اٟتػػإب مػػن تغػػػَتات كتطػػورات، سػػواءن ُب اجملػػػاؿ  الػػدل الطلبػػة. كمػػا ٯتكػػػن عػػزك ىػػذه النتيجػػػة اسػػتنادن 

ق ذلػػك مػػن ضػػغوط فكريػػة كتغػػَتات اجتماعيػػة، كبالتػػإب فػػإف ٣تمػػل التكنولػػوجي، كا١تعػػرُب، كالثقػػاُب، كاالجتمػػاعي، كمػػا يرافػػ
نفسية ٥تتلفة، قد  ا٦تا ٭تدث ضغوطن  ؛مباشر ُب سلوكيات الطلبة ىذه التغَتات، كما يرافقها من متطلبات، قد تؤثر بشكلو 

تؤدم إٔب إحداث االضطرابات االنفعالية لدل الطلبة نتيجة لعدـ القدرة على إدارة ىذه الضغوط، كالتكيػف معهػا، األمػر 
الذم قد يسبب اإلحباط لدل الطلبة، كيضعهم ُب دائرة الصراع النفسػي، الػذم قػد ينػتج عنػو الكثػَت مػن األفكػار ا١ترتبطػة 

 .رافقو من اضطراب ُب اٟتساسية التفاعلية، كقد تقوده ىذه االضطرابات إٔب درجة من االكتئاببالوسواس القهرم، كما ي
جتماعيػة، كعلػى ٕتاىاتػو االكاعاداتػو كقيمػة الػيت تػؤثر علػى َتات يمن التغ ُب ىذه ا١ترحلة عديده  ى الطالب اٞتامعيطرأ علكت

كحاالت شجار فيها الذم قد ينطوم على الو السائد اٞت، ك ةسريالعبلقات األ. باإلضافة إٔب عبلقاتو كتصرفاتو مع اآلخرين
كالوقػوع فريسػةن ، سػريةبيئتػو األ ، كبالتػإب مهاٚتػةنفعاالتػو كتكػرارهايػؤثر ُب األمر الذم قػد  ،بُت كالديومن  التوتر ك التشنج 
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اليت ٯتر التعليمية اٞتامعية للمواقف  اتبعن لو التوتر االنفعإب كالتسبب بعدـ الثبات . كقد ٯتر الطالب اٞتامعي بلنزاع النفسيل
بيئػػة ال، البيئػػة الػػيت يتواجػػد فيهػػا الطلبػػة، كىػػي االجتماعيػػة ا١تعػػايَت كالضػػوابط باإلضػػافة إٔبكأف مػػا ٭تكػػم سػػلوؾ األفػػراد . هبػػا
اإل٬تابية ا١ترتبطة توجو سلوؾ الطلبة ٨تو اٞتوانب اإل٬تابية، كذلك من خبلؿ غرس القيم كالعادات اليت قد ًتبوية التعليمية ال

بالتعػػاكف كابػػة، كىػػذا مػػا ٖتػػث عليػػو القػػيم كا١تعتقػػدات اإلسػػبلمية الػػيت توجػػو ٚتيػػع سػػلوكيات أفػػراد اجملتمػػع، كمػػن ضػػمنهم 
شػػر٭تة الطلبػػة اٞتػػامعيُت. أضػػف إٔب ذلػػك طبيعػػة التنشػػئة األسػػرية كالقػػيم كالعػػادات كالتقاليػػد ُب ٣تتمعنػػا، الػػيت قػػد تقػػود إٔب 

، كُب ظل ىذه اددات كالضوابط، فإف اضطراب العداكة جاء با١ترتبة األكٔب لػدل طلبػة اٞتامعػة. كىػذا قػد العنف كالعداكة
مػن اضػطراب الوسػواس القهػرم، كاٟتساسػية التفاعليػة،  متوسػطةو  يتوافق مػع مػا أشػارت إليػو نتػائج البحػث مػن كجػود درجػةو 

 كاالكتئاب لدل طلبة اٞتامعة.
 في نسب انتشار االضطرابات االنفعالية تعزى لمتغير الجنس؟ اإحصائيً  دالةٌ  قٌ السؤال الثاني: ىل ىناك فرو 

١تعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ بُت اٞتنسُت على أبعاد مقياس االضطرابات االنفعالية، استخدـ اختبار )ت(. كيبُت جػدكؿ 
 ( ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية كنتائج اختبار )ت(.5)

 اختبار )ت( للفركؽ بُت متوسطات درجات اٞتنسُت على أبعاد مقياس االضطرابات االنفعاليةنتائج  (5جدكؿ )
  مستوى الداللة )ت( قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس األبعاد 
األعراض  

 اٞتسمية
  0.77 2.51 239 الذكور

1.44 
 

0.255 
 

  0.68 2.44 255 اإلناث 
 الوسواس  

 القهرم
  0.76 2.76 239 الذكور

2.90 
 

*0.004 
 

  0.72 2.57 255 اإلناث 
  

 االكتئاب
  0.78 2.59 239 الذكور

2.17 
 

0.031* 
 

  0.75 2.44 255 اإلناث 
اٟتساسية  

 التفاعلية
  0.84 2.33 239 الذكور

1.80 
 

0.074 
 

  0.76 2.21 255 اإلناث 
  

 القلق
  0.82 2.52 239 الذكور

2.03 
 

0.044* 
 

  0.77 2.38 255 اإلناث 
  

 العداكة
  0.84 3.05 239 الذكور

2.38 
 

*0.018 
 

  0.82 2.88 255 اإلناث 
  

 قلق ا٠توؼ
  0.85 2.87 239 الذكور

1.25 
 

0.213 
 

  0.81 2.78 255 اإلناث 
  

 البارانويا
  0.77 2.92 239 الذكور

1.51 
 

0.132 
 

  0.73 2.82 255 اإلناث 
  

 الذىاف
  0.77 2.93 239 الذكور

1.61 
 

0.110 
 

  0.73 2.82 255 اإلناث 
االضطرابات   

 ككل
  0.68 3.64 239 الذكور

2.23 
 

*0.026 
 

    0.62 3.51 255 اإلناث  
 (.α  =0.05* دالة عند مستول الداللة )

إحصػػائية بػػُت اٞتنسػػُت ُب االضػػطرابات االنفعاليػػة ككػػل، حيػػث بلغػػت قيمػػة )ت=  دالٌػػةو  فػػركؽو  ( كجػػودى 5ييظهػػر جػػدكؿ )
 (.3.51( أعلى من متوسط درجػات اإلنػاث )س= 3.64(، كيتضح من اٞتدكؿ أف متوسط درجات الذكور )س= 2.23

ف متوسػػط (، كيتضػػح مػػن اٞتػػدكؿ أ2.90 كفيمػػا يتعلػػق بأبعػػاد ا١تقيػػاس فكانػػت كػػاآلٌب: ففػػي بيعػػد الوسػػواس القهػػرم )ت =
(، 2.17 )ت = كتئػػابُب بيعػػد اال أمػػا  (.2.57( أعلػػى مػػن متوسػػط درجػػات اإلنػػاث )س= 2.76درجػػات الػػذكور )س= 
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ُب بيعػد ك (. 2.44( أعلى مػن متوسػط درجػات اإلنػاث )س= 2.59كيتضح من اٞتدكؿ أف متوسط درجات الذكور )س= 
( أعلػػى مػن متوسػط درجػات اإلنػػاث 2.52(، كيتضػح مػن اٞتػػدكؿ أف متوسػط درجػات الػذكور )س= 2.03 )ت = قلػقال

(، كيتضػح مػن اٞتػدكؿ أف متوسػط 2.38)ت=  اىناؾ فركؽ دالة إحصائين  تكانفقد   ُب بيعد العداكة أما  (.2.38)س= 
بعػاد التاليػة: األعػراض ؤلل(.(. أمػا بالنسػبة 2.88( أعلى من متوسػط درجػات اإلنػاث )س= 3.05درجات الذكور )س= 

 كن ىناؾ فركؽ بُت اٞتنسُت.تلم ف ، الذىاف؛اٞتسمية، اٟتساسية التفاعلية، قلق ا٠توؼ، البارانويا
أشػارت النتػائج إٔب أف نسػبة انتشػار حيث ( 2012(، كدراسة جرادات )(1997كتتفق نتيجة ىذا البحث مع دراسة ٝتَت 

 Khawaja)كٗتتلف نتيجػة ىػذا البحػث مػع دراسػة خواجػا كدكنكانسػوف  االكتئاب لدل الذكور أعلى ٦تا لدل اإلناث.

& Duncanson, 2008)  ًكيػػػرل الباحثػػػاف أف  نػػػاث.إلأعلػػػى مػػػن االكتئػػػاب لػػػدل ا درجػػػةو  الػػػيت أشػػػارت إٔب كجػػػود
االضػطرابات االنفعاليػػة كانػت أعلػػى لػدل الػػذكور نتيجػػةن ١تػا يتعػػرض لػو الطػػبلب مػػن ضػغوط تراكميػػة، قػد تػػؤدم ُب أغلػػب 
األحياف إٔب التفكَت غَت ا١تنطقي، أك عدـ ا١توضوعية ُب ىػذا التفكػَت، كُب بعػض اٟتػاالت ٯتكػن أف يعػزك الطػبلب فشػلهم 

الدراسػػية منهػػا إٔب عوامػػل خارجيػػة ال تػػرتبط بقػػدراهتم، كإ٪تػػا ناٚتػػة عػػن ظػػركؼ خػػارج إرادهتػػم،   ةو اصػػٓتُب بعػػض اٞتوانػػب، ك 
من  ، فإف ىذه اٞتوانب ٖتتل اٟتيز األكرب من تفكَت الطبلب ُب كثَتو ثُتاحكالتسلط، كاٟتظ كالصدفة، كمن كجهة نظر الب

 من االضطرابات االنفعالية.  األحياف، األمر الذم يؤدم هبم إٔب عديدو 
كما أف ا١تثَتات السلبية اليت تقدمها البيئة االجتماعية على شكل: عدـ تعاطف، كاىتماـ كاستهزاء، كعدـ عناية كمواساة، 

ية للذكور تعمل على زيادة حدة القلق كاالكتئاب لديهم، كقد يكوف ذلك نإتنا عن االضطرابات الوجدانية اليت كنظرة دكن
تفرزىا بيئة الفرد االجتماعية فالقصور ُب بيئة الفرد كتقلص عبلقاتو الشخصية يزيد من شعوره بالقلق كاالكتئاب. ُب ىذا 

اعلو مع اآلخرين كمع أصدقائو كزمبلئو؛ ٦تا يؤدم إٔب خفض معاناتو الوضع ٭تتاج إٔب الدعم االجتماعي ُب أثناء تف
كالتقليل من اآلثار السلبية. كقد يكوف السبب ُب ذلك عائد إٔب الظركؼ االقتصادية، فكثَت من الذكور الذين يعيشوف ُب 

٢تم، كخصوصنا عندما أسرة تتصف بالتسلط يشعركف بالنقص كعدـ قدرة الوالدين على توفَت متطلبات اٟتياة الكرٯتة 
يبلحظوف أقراهنم من الذكور األخرين يتمتعوف بالرفاىية كاالستقرار كالطمأنينة ُب ظل كالديهم؛ ٦تا يدفع ىؤالء الذكور إٔب 

 كخيبة كالفشل كاإلحباط القلق كاالكتئاب بسبب كبت ىذه ا١تشاعر ُب أنفسهم كعدـ اإلفصاح عنها. كما أف القلق
 كالتفسَت الذات كاهتامها، عقاب كالرغبة ُب باإلٍب، كالشعور البلشعورم كالصراع األعلى نااأل كضعف كالكبت، األمل
التوافق،  كسوء ا١تثالية، الذات مفهـو كبُت الواقعية مفهـو الذات بُت التطابق كعدـ الصادمة، للخربات الواقعي غَت ا٠تطأ

 كلها أسباب تؤدم للوقوع باالضطرابات االنفعالية.
فؤؤي نسؤؤب انتشؤؤار االضؤؤطرابات االنفعاليؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر المسؤؤتوى  اإحصؤؤائيً  دالؤؤةٌ  الثالؤؤث: ىؤؤل ىنؤؤاك فؤؤروقٌ السؤؤؤال 

 االقتصادي؟
كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ، حيسبت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات الطلبة على أبعاد مقياس 

 (.6االضطرابات االنفعالية، كيتضح ذلك ُب جدكؿ )
 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على أبعاد مقياس االضطرابات االنفعالية وفقاً للمستوى االقتصادي6)جدول 

  مرتفع متوسط منخفض المستوى االقتصادي 
 أبعاد مقياس 

 االضطرابات االنفعالية
  82ف =  318ف =  94ف =  

  19% 64.4% 16.6%  
  2.71 2.44 2.62 س  
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  مرتفع متوسط منخفض المستوى االقتصادي 
  0.61 0.69 0.94 ع األعراض اٞتسمية 
  

  2.71 2.63 2.86 س الوسواس القهرم
  0.77 0.73 0.84 ع 
  

  2.57 2.48 2.75 س االكتئاب
  0.70 0.77 0.80 ع 
  

  2.42 2.23 2.46 س اٟتساسية التفاعلية
  0.59 0.80 0.85 ع 
  

  2.67 2.40 2.69 س القلق
  0.87 0.77 0.94 ع 
  

  2.96 2.93 3.16 س العداكة
  0.89 0.82 0.87 ع 

  

  2.77 2.79 3.10 س قلق ا٠توؼ
  0.80 0.82 0.85 ع 

  

  2.95 2.85 2.91 س البارانويا
  0.57 0.73 0.94 ع 

  

  2.85 2.85 3.13 س الذىاف
  0.75 0.69 0.71 ع 
 ا١تعيارم * ف= العدد؛ س= الوسط اٟتسايب؛ ع= اال٨تراؼ             

 

ل ١تتغَت ا١تستول االقتصادم. كللتأكد ٦تا إذا كانت ىذه عزى ظاىرية بُت األكساط اٟتسابية تي  فركؽو  ( كجودى 6يبُت جدكؿ )
( نتائج اختبار 7(، استخدـ اختبار ٖتليل التباين األحادم. كيبُت جدكؿ )α =0.05إحصائيان عند مستول ) الفركؽ دالةن 

 (.ANOVAٖتليل التباين األحادم )
( للفركقبُت متوسطات درجات ا١تستول االقتصادم ANOVAنتائج اختبار ٖتليل التباين األحادم ): ( 7جدكؿ )

 على أبعاد مقياس االضطرابات االنفعالية
مجموع  مصدر التباين األبعاد 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

 

  

األعراض 
 اٞتسمية

  1.712 2 3.423 بُت اجملموعات
3.300 

 
0.138 

 
  0.519 491 254.698 داخل اجملموعات 
   493 258.122 اجملموع 
  

الوسواس 
 القهرم

  1.279 2 2.558 بُت اجملموعات
2.322 

 
0.099 

 
  0.551 491 270.387 داخل اجملموعات 
   493 272.944 اجملموع 
  

 االكتئاب
  1.811 2 3.622 اجملموعاتبُت 

3.077 
 

0.147 
 

  0.589 491 288.992 داخل اجملموعات 
   493 292.614 اجملموع 
    1.955 2 3.309 بُت اجملموعات  
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اٟتساسية  
 التفاعلية

  0.076 2.594 0.638 491 313.225 داخل اجملموعات
   493 316.535 اجملموع 
  

 القلق
  2.832 2 5.664 اجملموعاتبُت 

4.498 
 

0.012 
 

  0.630 491 309.0.97 داخل اجملموعات 
   493 314.761 اجملموع 
  

 العداكة
  1.252 2 2.504 بُت اجملموعات

1.819 
 

0.163 
 

  0.688 491 337.851 داخل اجملموعات 
   493 340.354 اجملموع 
  

 قلق ا٠توؼ 
  2.249 2 4.499 بُت اجملموعات

3.321 
 

0.037 
 

  0.677 491 332.529 داخل اجملموعات 
   493 337.028 اجملموع 
  

 البارانويا
  0.190 2 0.381 بُت اجملموعات

0.337 
 

0.714 
 

  0.564 491 277.156 داخل اجملموعات 
   493 277.537 اجملموع 
  

 الذىاف
  2.845 2 5.691 بُت اجملموعات

5.820 
 

0.003 
 

  0.489 491 240.024 داخل اجملموعات 
   493 245.715 اجملموع 

 

( ُب درجػػػػػة أبعػػػػػاد مقيػػػػػاس α =0.05إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتول  ) ذات داللػػػػػةو  فػػػػػركؽو  ( كجػػػػػودى 7يتبػػػػػُت مػػػػػن جػػػػػدكؿ )     
سػػػوؼ نسػػػتخدـ اختبػػػار شػػػفية  ل ١تتغػػػَت ا١تسػػػتول االقتصػػػادم، كإل٬تػػػاد مصػػػدر ىػػػذه الفػػػركؽعػػػزى االضػػػطرابات االنفعاليػػػة تي 

(Scheffe Test للمقارنػػات البعديػة للفػػركؽ ُب درجػػة أبعػػاد االضػػطرابات االنفعاليػة تي ) ل ١تتغػػَت ا١تسػػتول االقتصػػادم، عػػزى
 (.8كذلك كما ىو كاضح ُب جدكؿ )

١تتغَت ا١تستول ( لدرجة أبعاد االضطرابات االنفعالية تعزل Scheffeا١تقارنات البعدية بطريقة شفية ) (8جدكؿ )
 االقتصادم

 
 

المستوى  األبعاد
 االقتصادي

المتوسط 
 الحسابي

  مرتفع متوسط منخفض

    2.69 2.40 2.67  
  

 القلق
      2.69 منخفض

     *0.29- 2.40 متوسط 
    0.27- 0.03- 2.67 مرتفع 
    3.10 2.79 2.77  

     3.10 منخفض قلق ا٠توؼ 
    *0.33- 2.79 متوسط 
   0.02- 0.32- 2.77 مرتفع 
    3.13 2.85 2.85  

     3.13 منخفض الذىاف 
    *0.34- 2.85 متوسط 
   0.00- 0.34- 2.85 مرتفع 

 (.α  =0.05* دالة عند مستول الداللة )       
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

54 

القلق، الذىاف بُت  ( ُب أبعاد القلق، كخوؼα  =0.05إحصائية ) ذات داللةو  فركؽو  ( كجودى 8يتبُت من جدكؿ )
أخرل، كجاءت الفركؽ  متوسط ا١تستول االقتصادم ا١تنخفض من جهة كمتوسط ا١تستول االقتصادم ا١تتوسط من جهةو 

 لصاّب ا١تستول االقتصادم ا١تنخفض.
كيعزك الباحثاف تعرض الدخل ا١تنخفض لبلضطرابات أكثر من غَتىم إٔب أف العامل االقتصادم ا١تنخفض يؤدم 

مباشر عن توفَت األمور ا١تعاشية لنفسو  بشكلو  ؿسؤك ا١ت ىو  إذا كاف الفرد اصةو ٓتالشعور باآلمن كاالطمئناف ك إٔب عدـ 
أكثر فعالية على  يكألسرتو، كتزداد فعاليتو السلبية بازدياد ىذه ا١تسؤكلية. كأف التغَتات السريعة ُب ا١تستول االقتصادم ى

ف عجز الطلبة عن أا. كما و الفرد أك اٞتماعة مهما كاف ىذا ا١تستول منخفضن الناحية النفسية كعلى ا١تستول الذم يعيش
مُت احتياجاهتم األساسية نتيجة لسوء الوضع االقتصادم ا١تبلـز هبم أك نتيجة عوامل تتعلق بالوضع االقتصادم لؤلسرة، أت

لبية تنعكس عليهم. كيرل الباحثاف قد يؤدم إٔب نشوء صراع نفسي داخلي ٢تؤالء الطلبة، كقد تكوف ُب العادة نتائجو س
ا١تستول االقتصادم ا١تنخفض تتقلص قدرهتم على تأمُت احتياجاهتم كرغباهتم، األمر الذم يؤثر على  كالطلبة ذك  أف

 اأفضل من غَته، فا١تستول االقتصادم ا١تتد٘ب ٮتلق عديدن  الصحة النفسية لديهم كال يستطيع ٖتقيق آمالو كرغباتو بشكلو 
 ا مستويات القلق.بات االنفعالية كخصوصن من االضطرا
 التوصيات

 إليو البحث من نتائج يوصي الباحثاف بالتوصيات اآلتية: خلصإٔب ما  ااستنادن 
تفعيػل دكر اإلرشػاد النفسػي التػابع لعمػادة شػؤكف الطلبػػة ُب اٞتامعػة، كذلػك مػن خػبلؿ الػدكرات كالػربامج التدريبيػػة،  -

 كاإلرشادية.
، كاجملػػػػبلت الػػػػيت تعػػػػزز كتفعػػػػل الػػػػدكر تػػػوفَت النشػػػػرات اإلرشػػػػاد - ية كالًتبويػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ اللوحػػػػات كالنمػػػاذج، كالرسػػػػـو

، كالتوعية ُب ىذه هااالجتماعي للطالب، باإلضافة إٔب عقد ا١تؤ٘ترات الًتبوية ا١ترتبطة باالضطرابات االنفعالية كتفعيل
 اٞتوانب ٔتا ٭تقق النتائج اإل٬تابية.

مػػػن الدراسػػػات كاألْتػػػاث حػػػوؿ العوامػػػل ا١تػػػؤثرة باالضػػػطرابات االنفعاليػػػة، ككضػػػع اٟتلػػػوؿ الناجعػػػة ٢تػػػا،  إجػػػراء مزيػػػدو  -
 لدل الطلبة الذين يعانوف من اضطرابات انفعالية. ةو اصٓتك 
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