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ات حل املشكالت اج	�ار �ف�ار  �ر  �جتماعية روعالقتھ بم�ا   ز لدى طالب جامعة �

  ي ذو �عراض �كتئابية

ق،  أحمــــد الــــسيدالــــسيد عبــــدالرحمن زالــــسعيد غــــاز دمحم ر  ســــامح أحمــــد ســــيد أحمــــد ، ي

  .سعاده

�ر،@لية ال	�بية، قسم ال=>ة النفسية   .ز جامعة �

  eg.edu.azhar@26.elsayedelsayed: ال�Iيد Gلك	�وFي للباحث الرئBس1

  :املستخلص

ـــھ ال يميــــ ل إBـــــA حـــــل  <ــــستخدم الفـــــرد اج6ــــ5ار 4ف2ـــــار /أســــلوب مواج(ـــــة للموقـــــف أو ا! ــــدث، ولكنــ

راملشكالت Sش2ل منظم للتعامل مع املوقف، وNقوم بدال مـن ذلـك با! ـديث عـن الـشعو با! مـاس 
ً

، أو النــوم العميــق، ونحــو ذلــك، دو القيـــام بــأي [ــ\] للتخفيــف مــن أعراضــھ Yكتئابيـــة نأو ا! ــز  .ن

ات حــــــل املــــــشكالت ــــا ــــار وم(ــ ـــ5ار 4ف2ــ ـــA التعــــــرف عeــــــA العالقــــــة بــــــdن اج6ـــ ـــــاgB إBـــ ــــدف البحــــــث ا! ـ  روiــ

iـر ذو 4عـراض Yكتئابيـة يYجتماعية لدى طالب جامعـة 4 ق nـg . ز وإضـافة إBـA التعـرف عeـA الفـر
ً

اســة وفقـــا ملتغdـــ5 النـــوع  ات حــل املـــشكالت Yجتماعيـــة لــدى املـــشاركdن nـــg الد اج6ــ5ار 4ف2ـــار وم(ـــا
ً

ر ر

 طالبـا وطالبـة بواقـع 210وvلغ عـدد املـشاركdن nـg البحـث ). إناث/رذ/و(
ً ً

)115، ، مـن ) إنـاث95 ر ذ/ـو

اســـات |}ـــسانية بتف(نـــا 4شـــراف، ممـــن  iـــر بالفرقـــة الثانيـــة ب2لي~ـــ{ ال56بيـــة والد رطـــالب جامعـــة 4 ز

iم مــا بــdن   عامــا20 – 19(رتراوحــت أعمــا
ً

 طالبــا وطالبــة840(، مــن أصــل عينــة قوام(ــا)
ً

 460بواقــع ) 

، و  vــــا�g 4عeـــA لعين~ــــ{ الــــذ/و و|210رذ/ـــو ر إنــــاث؛ وقــــد تـــم انتخــــاب | واســــتخدم الباحــــث . نـــاثر

ــــاس اج6ـــــــ5ار 4ف2ـــــــار  ــــث 4و(مقيـــ ــــــة )لإعـــــــداد الباحـــ ـــــل املـــــــشكالت Yجتماعيـ ات حــ ـــا ر، ومقيـــــــاس م(ــــ

مالئھ  Nال و زلديذو ن بيك �عرNب)ترجمة الباحث (2002ر أحمد (و، ومقياس 4عراض Yكتئابية لـ آر

بـdن اج6ـ5ار 4ف2ــار وأظ(ـرت النتـائج وجـود عالقـة ســالبة ذات داللـة إحـصائية ). 2015عبـدا!�الق، 

ات حــل املــشكالت Yجتماعيــة لــدى طــالب ا!�امعــة ذو 4عــراض Yكتئابيــة، كمــا أنــھ توجــد  يوم(ــا ر

ق  ، ب�نما ال توجد فر ق ذات داللة إحصائية gn اج56ار 4ف2ار وفقا ملتغ5d النوع لصا!� الذ/و وفر ر و
ً

ات حل املشكالت Yجتماعية وفقا مل ذات داللة إحصائية gn م(ا
ً

و�ش5d تلك النتـائج إBـA . تغ5d النوعر

ات حـل املـشكالت لـدى  شادية �س��دف خفض اج56ار 4ف2ار وتحسdن م(ـا رأiمية تصميم برامج إ ر

  .طالب ا!�امعة Sش2ل عام

ات حل املشكالت Yجتماعية، 4عراض Yكتئابية، طالب : ال�لمات املفتاحية راج56ار 4ف2ار، م(ا

  .ا!�امعة
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Ruminative Thoughts and Its Relationship to Social Problem-
Solving Skills among Al-Azhar University Students with 

Depressive Symptoms 
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Muhammad Rizk. Sameh Ahmed Sayed Ahmed Saadeh 

Mental Health Department, Faculty of Education, Al-Azhar 
University. 
1Corresponding author E-mail: elsayedelsayed.26@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 

The individual uses rumination as a coping technique for the situation 
or event, but is not inclined to systematically solve problems to deal 
with the situation. Instead, he talks about feeling excited or sad, 
sleeping deeply, and so on, without doing anything to relieve his 
depressive symptoms. The aim of the current research was to identify 
the relationship between rumination and social problem-solving skills 
among Al-Azhar University students with depressive symptoms as 
well as identifying the differences in rumination and social problem-
solving skills among the study participants according to the gender 
variable (male/female). The number of participants in the research was 
210 male and female students (115 males, 95 females), from Al-Azhar 
University students in the second year at the Faculties of Education 
and Human Studies at Tafahna Al-Ashraf, whose ages ranged between 
(19-20 years), 840 male and female students, 460 males and 210 
females; the highest quartile for the male and female samples was 
elected. The researcher used the scale of rumination of ideas, 
developed by the researcher, the scale of social problem-solving skills 
of D'Zurilla,& at, all, 2002, translated by the researcher. The study 
used the scale of depressive symptoms by Aaron Beck, translated by: 
Ahmed Abdel-Khaleq, 2015. The results showed a negative, 
statistically significant relationship between rumination of ideas and 
social problem solving skills among university students with 
depressive symptoms, and there were statistically significant 
differences in rumination according to the gender variable in favor of 
males, while there were no statistically significant differences in social 
problem solving skills. These results indicate the importance of 
designing counseling programs aimed at reducing rumination and 
improving the problem-solving skills of university students in general. 

Keywords: Ruminative Thoughts, Social Problem-solving Skills, 
Depressive Symptoms, University Students    
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   :مقدمة

تمثل املرحلة ا!�امعية بداية مرحلة الشباب، حيث يبدأ الشاب Y gnعتماد عAe ا!��5ات 
ـــن الب�يـــــة املعرفيـــــة 4ساســــــية  ــــد ذلـــــك جـــــزء مــ ـــ� <عـ ــــل يـــــوم ح~ــ ًالذاتيـــــة ال~ـــــ{ تـــــضاف إBـــــA معرفتـــــھ /ـ ُ

لل �ــص�تھ، مـــع شــعو الـــشاب بأنــھ مـــسئو عــن نفـــسھ مــسئولية /املـــة، وت�نــوع لديـــھ iYتمامـــات  ر
ــــھ الـــــشاب وامليـــــ nـــــg الـــــتعلم والتفكdـــــ5 املـــــستمر وامل6¡ايـــــد nـــــg املـــــستقبل، وتواجـ لو والرغبـــــة املـــــستمرة 

ادتھ تحقيق Sعض امل(ام مما يمثل ضغوطا حقيقية عليھ مشكالت وعقبات عند إ
ً

  .ر

ُ وiـو <عـد نـوع مــن   Ruminative Thoughtsومـن iـذه املـشكالت، مـش2لة اج6ـ5ار 4ف2ـار

ن عeــــA موضـــوع يتعلـــق بمــــشاعر ا! ـــز وYســــت�تاجات الـــسلبية عقــــب يالتفكdـــ5 التكـــرار الــــذي يركـــز
 Stress-Reactiveُأحـــداث ا! يـــاة الـــضاغطة أو مـــا <ـــس®� بتفاعـــل الـــضغوط مــــع اج6ـــ5ار 4ف2ـــار 

Rumination (Alloy,  Abramson, Hogan, Whitehouse, Rose, Robinson & Lapkin, 2000, 
405; Robinson& Alloy, 2003, 278). 

 Mal adaptive  اج56ار 4ف2ار نوع من اسـ56اتيجيات تنظـيم Yنفعـال الالتوافقيـة  و¿عت�5
Emotion Regulation Strategies ضـــــطراباتYغالبيــــة 4مــــراض وS ــــش2ل مباشـــــرS واملرتبطــــة 

، Avoidanceاج6ـــ5ار 4ف2ـــار، والتجنـــب ( النفـــسية، حيـــث �ـــشمل iـــذه Yســـ56اتيجيات الالتوافقيـــة 
ـــــت  ــــــة )Inhibitionوالكبـــــــــ ــــــــــ56اتيجيات التوافقيــــــــ ـــــشمل Yســــ ــــــــ ـــــــل ( ، و�ـ ــــــيم Acceptanceالتقبـــــــ ، التقيــــــــ

Appraisal وحــل املــشكالت ،Problem Solving (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 
2010, 231).(  

 �Çـــــذا املــــــصطi ــــت ت nــــــNolen-Hoeksema Susan) 1987( gلوأو مـــــن تناولــ ر، حيـــــث أشــــــا
ي إBـA أن الـ �ص Yج6ـ5ار يميـل إBـA مقاومــة Response Styles Theoryنظر��Nـا أنمـاط Yسـتجابة 

ه gn حالة �عرضھ للضغوط، و2Nو أك5Ê استجابة للتأث5dات السلبية عن طرNق صرف ان�باiھ  نأف2ا ر
يثdـــ5 انفعـــال معـــdن /اســـ56اتيجية مواج(ـــة مرتكـــزة عeـــA , ينحوiـــا، كمـــا أن نمـــط Yســـتجابة Yج6ـــ5ار

 .(Morrow & Nolen-Hoeksema,1990, 519)الذات 

وNمكــن أن يــؤدي اج6ــ5ار 4ف2ــار إBــA فقــدان الطاقــة |يجابيــة، وقلــة ال56كdــ¡ عeــiY Aتمــام 
ـــاذ القـــــرار، وNـــــصاحب ذلـــــك انفعـــــاالت ســـــلبية تـــــؤثر عeـــــA اســـــتجابة  باملـــــشكالت ال~ـــــ{ تـــــؤثر عeـــــA اتخــ

  ).(Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991, 120ال �ص ل(ا وتظ(ر gn ش2ل مزاج Í\{ء 

 اج56ار 4ف2ار كعملية معا!�ة للمعلومات مرتبطة بالضغوط أو أحداث ما وتظ(ر وظيفة
جـة iــذا  رSعـد الـصدمة، ولكـن iـذه املعا!�ــة ت2ـو قائمـة عeـA ت�ـشيط جزÐــي للمعلومـات، وتـرتبط د ن

  ).Martin,  Shrira & Startup, 2004(الت�شيط Sشراكتھ مع إحراز ال(دف املراد تحقيقھ 

ــــل فزNــــــادة الــــــضغوط Yنفعاليــــــة ي ـــــب مواقــــــف التفاعـــ ــــg اج6ــــــ5ار 4ف2ــــــار عقـ ــــادة nـــ Nــ ز�بع(ــــــا 
Yجتما�g، حيث <شعر الفرد Yج56ار بأنھ غ5d مرغوب فيھ اجتماعيا، أو <شعر بانخفاض م2انتھ 

ً
ي

Yجتماعيــة، أو أنــھ غdــ5 قــادر عeــA خلــق انطباعــات إيجابيــة عــن ذاتــھ لــدى ÑخــرNن، وiــذا Yعتقــاد 
رال~{ قام بتحصيل(ا خالل ا! دث وÒعد ان��ائھ، فيأ�ي دو اج56ار ني2و قائم عAe معا!�ة املعلومات 

ن4ف2ار /اس56اتيجية تكيفية لتقييم الفرد ألخطاء اجتماعية حرجة قام �Ôا، وgn نفس الوقـت ي2ـو 
جة تقييمية من ÑخرNن  رمشغو با! صو عAe د ل   ).(Kashdan & Roberts, 2007, 286ل
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 ABالطفولة واستدخال /ل ما يتعرض لھ الفرد وقد يرجع س×ب اج56ار 4ف2ار  إ gn ساءة|
لnـg مرحلــة الطفولــة وvدايــة املراiقـة، وNتحــو ذلــك إBــA أعــراض اسـتدماجية تجمــع مــا بــdن 4عــراض 

  ).(YLopez,  Felton,  Driscoll & Kistner, 2012, 3-4كتئابية والقلق 

جــة مرتفعـة مــن التفــس رواج6ـ5ار 4ف2ــار يمكــن أن يــؤدي إBــA د 5dات الــسلبية للمــش2لة، ممــا ُ
ـــن  ـــع الفــــرد مـ ـــا وN×تعــــد عــــن تحقيــــق i4ــــداف املــــراد الوصــــو إل�Úــــا، وvالتــــاgB منـ ليجعــــل الفــــرد يتجن�Ûـ
التوصــل إBــA حــل مــش2لة تخــصھ، وiــو مــا يمكــن أن يحــط مــن م2انتــھ Yجتماعيــة nــg بيÜتــھ، إضــافة 

 ,Hasegawa, Kunisato, Morimoto)يلـذلك توليـد تفكdـ5 تكـرار سـلÝ{ عــن مـشكالتھ وعـن ذاتـھ 
Nishimura & Matsuda,2018, 30). 

وتتم طرNقة حل املـشكالت Yجتماعيـة مـن خـالل محاولـة الفـرد تميdـ¡ أو اك�ـشاف فاعليـة 
 ,D'Zurilla,  Nezu & Maydeu-Olivares(لا! لـو للمـشكالت مـن خـالل خ�ـ5ات حياتـھ اليوميـة 

2002.(  

نمنـــذ ســـبعي�يات القـــر املاáـــ\{، لكـــن ومف(ـــوم حـــل املـــشكالت Yجتماعيـــة مف(ـــوم قـــديم 
ل<عت�ــ5 أو مــن قــام بتطــوNر مف(ــوم حــل املــشكالت Yجتماعيــة  ُSocial Problem Solving تومــاس 

Nال  حيث قام باستخدام iذا املصطgn �Ç سياق اiتمامھ البـالغ )  (Thomas D'Zurilla 1982ورديز
 Yجتماعية ا! قيقية، وقام بتوضيح بحل املشكالت ال~{ تؤثر عAe التكيف الوظيفي للفرد gn بيÜتھ

اسة املشكالت Yجتماعيـة يـأ�ي مـن  رذلك من خالل نموذج لتفسi 5dذا املف(وم، كما أشار إAB أن د
ـــة أنــــواع املــــشكالت ال~ــــ{ قــــد تــــؤثر عeــــA وظــــائف الفــــرد و�ــــشمل املــــشكالت  منطلــــق التعامــــل مــــع /افـ

د (وÑخـرNن مثـل ن وgã ت2ـو بـdن الفـرد Interpersonal Problemsالبي� �صية  رمـش2لة نقـص املـوا
؛ و�ــــشمل أيــــضا املــــشكالت البي� �ــــصية ) أو الä¡اعــــات 4ســــرNة- أو ســــرقة ممتل2اتــــھ-املاليــــة للفــــرد

ً

Intrapersonal Problems ن الفرد وذاتـھ مثـلdمشكالت ب gãنفعاليـة، والـسلوكية، واملعرفيـة، ( وY
  ). D'Zurilla & Nezu, 2004, 11) (أو ح~� املشكالت الå ية

 gـــn أنــھ بـــالرغم مــن أن املرحلــة ا!�امعيـــة �عت�ــ5 ف6ـــ5ة م(مــة ، لوnــg ضــوء ذلـــك يمكــن القـــو
حيــاة الطــالب الك�ــساب خ�ــ5ات تمكــ�éم مــن العــ�ش nــg ا�çتمــع 4ك�ــ5، إال أ�æــا ت�ــسم بالعديــد مــن 

التغdــ5ات والتحــديات ال~ــ{ قــد �ــش2ل مــصدر ضــغط بال�ــسبة لــبعض الطــالب
ُ

كمــا يواجــھ الطالـــب . 
تقائيـة، كمـا أن �عاملـھ مـع iـذه املـشكالت يتحـدد مشكالت Y ر اجتماعية تختلف باختالف مرحلتھ

gـnمعر êëمـا تـراكم لديـھ مـن خ�ـ5ات، ومـا تحقـق لديـھ مـن نـ Aـeاكھ ل(ا، وع ربناء عAe إد وقـد يـؤدي . ً
 Aـeة ع رفشل الطالب gn التعامل مع تلـك املـشكالت إBـA أن ي�ـسم سـلوكھ باالندفاعيـة وضـعف القـد

نم nـــg دوافعــھ، والبعـــد عــن الواقعيـــة nــg التعامـــل مــع املـــشكالت، والــشعو بـــا! ز و|حبـــاطالــتحك . ر
وتنــدرج iــذه املظــاiر تحــت اج6ــ5ار 4ف2ــار والــذي قــد يــؤدي إBــA |صــابة باالكتئــاب خاصــة مــع كÊــ5ة 

ً

نومن ثم، فقد حاو الباحثو تنمية Sعض ا!�وانب |يجابية . الضغوط ال~{ تتضم�éا تلك املرحلة ل
ات حل املشكالت تھ عAe . رلدى طالب ا!�امعة ومن ضمن iذه ا!�وانب م(ا روذلك �Ôدف تنمية قد

ات  رمواج(ـة مـشكالتھ بـدال مـن تجن�Ûــا أو الوقـوع nـg دائـرة 4مــراض النفـسية، إذ أن �علـم iـذه امل(ــا
ً

ــــق |يجــــــاÒي مـــــع أحـــــداث ا! يــــــاة الـــــصعبة مثـــــل الــــــضغوط  ة عeـــــA التوافـ ريجعـــــل الطالـــــب أكÊـــــ5 قــــــد
  .مات واملشكالت 4سرNة واملالية وغi5dاوالصد
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اسة   :رمش�لة الد

اسة gn النقاط التالية   :ريمكن عرض مش2لة الد

شـــاد 4/ـــادي®{، املنـــوط �Ôـــا قـــسم الـــå ة النفـــسية nـــg ال2ليـــة  .1 رالحـــظ الباحـــث أثنـــاء عمليـــة |
نوأثناء حديثھ مع Sعض الطالب وجد لد�íم ن�5ة حز وNأس أثناء املتاSعة، وvاستفسار  الباحث ُ

أســـرNة، اقتـــصادية، (عـــن ســـ×ب ذلـــك وجـــد أن iـــؤالء الطـــالب لـــد�íم مـــشكالت اجتماعيـــة م�éـــا
ة iؤالء الطالب عAe مواج(ـة مثـل iـذه ) î ية، وغi5dا روvتقï\{ الباحث وجد أن ضعف قد

لاملـــشكالت جعل(ـــم nـــg حالـــة تفكdــــ5 متكـــر nـــi gـــذه 4مـــو دو الوصــــو إBـــA ا! ـــل ممـــا يجعــــل  ن ر ر
 باالكتئـــاب، وÒعـــض(م لديـــھ أعـــراض اكتئابيـــة، وiـــذا مـــا دفـــع بالباحـــث Sُعـــض(م م(يـــأ لإلصـــابة

اســـة تدخليـــھ اســـات ال~ـــ{ تناولـــت iـــذه . رللقيـــام Sعمـــل د ركمـــا قـــام الباحـــث بتقـــS }\ïعـــض الد
 : املش2لة وتوصل إ�Ñ ABي

اسات أن اج56ار 4ف2ار ي�بعھ خ�ـ5ات انفعاليـة سـلبية يمكـن أن تقـود  .2 رأظ(رت العديد من الد
ا قــد <ـــس(م بــدو كبdــn 5ـــg بدايــة ظ(ــو 4عـــراض الفــرد و�ــستد رجھ إBـــA الــشعو باليــأس وiـــو مــ رر ُ ر

ــــA التفكdـــــn 5ــــــY gنتحـــــار أو ح~ـــــ� محاولـــــة القيــــــام  رYكتئابيـــــة وال~ـــــ{ يمكـــــن أن تتطــــــو لتـــــصل إBـ
  (Law & Tucker, 2018, 9; Voon,  Hasking & Martin, 2014 )باالنتحار

ـــرد  .3 nــــg ا�çتمــــع  تــــضره مثــــل شــــرب ُقــــد يزNــــد اج6ــــ5ار 4ف2ــــار مــــن اتبــــاع الفـ ـــوذة  لــــسلوكيات منبـ
اسـة  ت لـذلك د ات كمـا أشـا رالكحـو و�عـاطي ا�çـد ر ر  & Nolen-Hoeksema,  Stice, Wade)ل

Bohon, 2007) اسة    (Nolen-Hoeksema,  Wisco & Lyubomirsky, 2008)ر و د
ت لـــ .4 ر يمكـــن أن ي2ـــو اج6ـــ5ار 4ف2ـــار ســـ×با nــــg 4ر واضـــطرابات النـــوم كمـــا أشـــا ق ن

ً
اســــة  رذلك د

Vengel, 2016)( }~استمرار ا! الة املعرفية والسلوكية السلبية ال gn }\óئ� ر، ف(و <س(م بدو  ر
ر�عمــــل عeــــA ظ(ــــو 4عــــراض Yكتئابيــــة Sــــش2ل مبــــالغ فيــــھ /اســــ56اتيجية مواج(ــــة غdــــ5 تكيفيــــة 

(Caselli, Ferretti,  Leoni, Rebecchi,  Rovetto & Spada, 2010) 
5.  gــn كمــا أن فــشل الفــرد AــBأســباب حل(ــا يــؤدي بــالفرد إ AــBجتماعيــة والوصــو إY لحــل مــشكالتھ

املـــزاج YكتئـــاÒي وiـــو مـــا يقـــوده إBـــA إصـــرار الفـــرد وقـــصديتھ nـــg إيـــذاء ذاتـــھ ومحاولـــة تـــدمi5dا 
(Sharaf,  Lachine & Thompson, 2018) AـBج56ار لذاتھ إY مكن أن يتعدى إيذاء الفردNي، و

د الفعل العدوا}ي عقب ا! دث، ف(و <عد مفتاح العـدوان ÑُخرNن، فاج56ار 4ف2ار ي ُزNد من  ر
 (Bushman, et al., 2005, 971)ألنھ تمثيل معرgn سلÝ{ للغضب عقب ا! دث 

اسـة ميدانيـة للوقـوف عeـAbdallah & Gabr ( 2014)  Aيـدعم مـا سـبق مـا قـام بـھ .6 ر مـن عمـل د
تحديــد الفرقــة 4وBــA طــالب /ليــة معــدل ان�ــشار 4عــراض Yكتئابيــة لــدى طــالب ا!�امعــة وvال
اسـة % 63.6الطب جامعة املنوفية حيث وجد أن }سبة Yن�شار وصلت  رحيث تم تطبيـق الد

جد أن الـذ/و أكÊـ5 حظـا مـن |نـاث ف2انـت 421عAe عينة قوام(ا   طالب وطالبة، و
ً

ر % 53.9(و
، كمـا قـام كـال مـن )مـن نـص�ب |نـاث% 46.1ر}ـسبة الـذ/و nـg مقابـل 

ً
)Fawzy & Hamed ( 

ى  للوقــوف عeــA }ــسبة ان�ــشار 4عــراض Yكتئابيــة بــdن طــالب /ليــات الطــب عeــA مــستو 2017
جـد 700جامعات صعيد مصر حيث تم تطبيق املقاي�س عeـA عينـة قوام(ـا  و طالـب وطالبـة، و

 . رو/انت }سبة |ناث أك5Ê من }سبة الذ/و% 65أن }سبة Yن�شار بلغت 

اس .7 ات حل املشكالت Yجتماعية رو¿سAù البحث ا! اgB إAB د رة العالقة بdن اج56ار 4ف2ار وم(ا
gn محاولة للوصو إAB ف(م أفضل لطبيعة العالقة بdن iذين املتغ5dين، إضافة إY ABستفادة 

ً
ل

اســات تدخليــھ �ــس��دف  رمــن نتــائج البحــث ا! ــاgB لت2ــو بمثابــة إطــار نظــر وم�ــ5ر للقيــام بد ٍ ٍيٍ ن
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ات حل املشكالت وخ وgn ضوء ما سبق، . فض اج56ار 4ف2ار لدى طالب ا!�امعةرتحسdن م(ا
gBال�ساؤ الـرئ�س التـا gn gBن اج6ـ5ار 4ف2ـار : ليمكن صياغة مش2لة البحث ا! اdمـا العالقـة بـ

ات حل املشكالت Yجتماعية لدى طالب ا!�امعة ذو 4عراض Yكتئابية؟ يوم(ا   ر
  :ومن ثم، تتحدد مش�لة البحث QR الPساؤالت التالية

ــــة ذو 4عــــــراض - ات حـــــل املــــــشكالت لـــــدى طــــــالب ا!�امعـ ي مـــــا العالقــــــة بـــــdن اج6ــــــ5ار 4ف2ـــــار وم(ــــــا ر
  Yكتئابية؟

ات حل املشكالت Yجتماعية بdن طالب ا!�امعة ذو 4عراض - ق gn اج56ار 4ف2ار وم(ا ي ما الفر ر و
Yكتئابية وفقا ملتغ5d النوع 

ً
 ؟)إناث/ رذ/و(

  :أ�داف البحث

ات حـل املـشكالت �íدف البحث ا!  راgB إAB الكشف عن العالقة بdن اج56ار 4ف2ار وم(ـا
ق gn اج56ار  وYجتماعية لدى طالب ا!�امعة ذو 4عراض Yكتئابية، إضافة إAB التعرف عAe الفر

ً
ي

ات حـــل املـــشكالت لـــدى طـــالب ا!�امعـــة ذو 4عـــراض Yكتئابيـــة وفقـــا ملتغdـــ5 النـــوع  4ف2ـــار وم(ـــا
ً

ي ر
  ).إناث/ رذ/و(

  :أ�مية البحث

أوال
ً

 :QXة ل�ذا البحث فيما يZمية النظر�  :تكمن �

اسات - اسة ا! الية أiمي��ا من خالل إس(اما�ýا gn البناء املعرgn النظر gn مجال الد ر �ستمد الد ير
اسة اج56ار 4ف2ار وأثر ذلك عAe حل املشكالت Yجتماعية لدى طالب ا!�امعة ذو  يال~{ �ýتم بد ر

ئابيـــة كفئـــة عمرNـــة جــديرة باالiتمـــام، والـــذين يمكـــن الوقــوف عeـــA حـــال��م والتعـــرف 4عــراض Yكت
  .عل�Úا

 إلقاء الـضوء عeـA متغdـ5 اج6ـ5ار 4ف2ـار لـدى طـالب ا!�امعـة والـذي قـد يـؤدي إBـA |صـابة بـاملرض -
  .ِالنفgn }\ó ظل ك5Êة التغ5dات ال~{ تواجھ Sعض الطالب

ا البحـــث ا- ! ــاgB وãـــg املرحلــة ا!�امعيـــة وال~ــ{ يتعـــرض خالل(ــا الطالـــب  أiميــة املرحلــة ال~ـــ{ ي�ناول(ــ
للعديـد مــن الــصعوvات والتحــديات ممــا <ــش2ل ضــغوطا بال�ــسبة لــھ، وقــد ي�ــشأ عــن عــدم مواج(��ــا 

ً ُ

ىوالتعامل مع(ا Sش2ل إيجاÒي انخفاض مستو 4داء 4/ادي®{ إضـافة إBـA مـشكالت سـوء التوافـق 
 .والå ة النفسية

ثانيا
ً

  :طبيقية��مية الت: 

ات حــل املــشكالت - عايــة الــشباب بمعلومــات حــو م(ــا  Aــeن عdــذا البحــث القــائمi ر قــد تفيــد نتــائج لر
 .وأiمي��ا gn مواج(ة الصعاب والتحديات ال~{ تتضم�éا طبيعة املرحلة

ات حــــل املـــشكالت وخفــــض اج6ــــ5ار - ر قـــد تفيــــد نتـــائج iــــذا البحـــث nــــg تــــصميم بـــرامج لتحــــسdن م(ـــا
  .4ف2ار
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  :ث Gجرائيةمفا�يم البح

أوال
ً

ي iــو تفكdـ5 تكــرار يتمثـل nـg شــ2ل جمـود معرnــg ي�تـاب الفــرد املف�ـوم Gجرا^ـي الج	ــ�ار �ف�ـار: 
تــــھ عeــــA حــــل  رن�يجــــة مــــا يالقيــــھ مــــن صــــعوvة nــــg التكيــــف مــــع املواقــــف، ولومــــھ لذاتــــھ، وضــــعف قد

ه بـ رالفتو وضـعف رمشكالتھ، واعتماده شبھ الدائم عAe غdـ5ه nـg تحمـل مـسئولياتھ وأعبـاؤه، وشـعو
ة عAe مواج(ة مواقفھ |ش2الية، مما يؤدي لإلصابة باالكتئاب   .رالقد

ثانيــا
ً

ات حــل املــشكالت :  ãــg عمليــة معرفيــة ســلوكية مباشــرة، يمكــن أن تــتم راملف�ــوم Gجرا^ــي مل�ــا
�g، أو جما�gn ،g محاولة الك�شاف وتحديد ا! لو الفعالة ملواج(ة مشكالت  لSش2ل فردي، أو ز و

   (D'Zurilla & Nezu, 2010: 199)اليوميةا! ياة 

ثالثـا
ً

 بأ�æـا خ�ــ5ة معرفيـة وجدانيـة ت�بــدى Beck <عرف(ــا بيـك املف�ـوم Gجرا^ــي لألعـراض �كتئابيـة: 
ة، وفقـــدان  Nـــة وال��ـــيج وYســـ�ثا رnـــg أعـــراض ا! ـــز وال�ـــشاؤم وعـــدم حـــب الـــذات، و4ف2ـــار Yنتحا ر ن

لطاقة و�غ5dات gn نمط النوم والقابلية للغضب و�غ5dات iYتمام وال56دد وا}عدام القيمة وفقدان ا
iـــــاق و|ج(ـــــاد وفقـــــدان iYتمـــــام بـــــا!��س  أحمـــــد عبـــــدا!�الق، (رnـــــg الـــــش(ية وصـــــعوvة ال56كdـــــ¡ و|

2015 ،25.(  

  :حدود البحث

تمثلــت nــg طــالب الفرقــة الثانيـة ب2لي~ــ{ ال56بيــة بنــdن شــعب~{ تكنولوجيــا التعلــيم  :  اe>ـدود الdــشرZة-
Nــاض 4طفــال ممــن تراوحــت وال56بيـ Nخ  و اســات |}ــسانية بنــات شـعب~{ التــا رة ا!�اصــة، و/ليــة الد ر ر

iم ما بdن   عاما20 – 19(رأعما
ً

.(  

اÍ\{ 4و للعام ا!�امgù :اe>دود الزمانية - ل أجر البحث gn الفصل الد ري
ُ

)2021- 2022.(  

اسا:اe>دود امل�انية - ت |}سانية بنات بتف(نا 4شراف ر تم تطبيق البحث ب2لي~{ ال56بية بنdن والد
iر  .زجامعة 4

  :يالعرض النظر والبحوث السابقة

أوال
ً

  Ruminative Thoughts اج	�ار �ف�ار: 

ـــg 4مـــــراض العقليــــــة  ة nـــ ـــر ـــن أف2ـــــار متكــ ــــا يــــــرتبط بـــــھ مـــ رتطـــــو iYتمـــــام بــــــدو Yج6ـــــ5ار ومـ رر
nـــg العقـــود العديــــدة املاضـــية رلبحـــث 4وBـــg عeــــA دو حيـــث ركــــز ا. وا!�ـــسدية والـــå ة Sـــش2ل كبdــــ5 

وnــــÑ gونــــة 4خdــــ5ة، وســــع . يالتفكdـــY 5ج6ــــ5ار nــــg مــــس×بات وأعــــراض اضــــطرابات الــــå ة النفــــسية
 gـــn ة البدنيـــة املرتبطـــة بــاالج56ار، بمـــا å5 الــdم ل�ـــشمل معـــايi¡ــdنالبــاحثو و4طبـــاء النفـــسيو ترك ن

. الå ة العامة للفـردذلك العمليات الفسيولوجية و4عراض ا!�سدية والسلوكيات ذات الصلة ب
ا بالــــå ة العقليـــة والبدنيــــة ة مــــس×با أضــــرا وÒـــش2ل عــــام، يمكــــن اعتبــــار Yج6ــــ5ار عامــــل خطــــو

ً ً
ر ُ   ر

Manigault,  & Zoccola, 2020: 557).(  

 gـــn ـــش2ل متكـــر حـــو حـــدث ضـــاغطS }Ý5 الــسلdـــشغال بـــالتفك{Y AـــBلولــذلك يميـــل الفـــرد إ ر
ولذلك <عت�S 5عض البـاحثdن . ستقبلية متوقعةاملاá\{، أو صعوvات موقفيھ حالية، أو مشكالت م

و¿عت�ـ5ه الـبعض Ñخـر مـن . Yج56ار عرض نفـó\{ مـش56ك �çموعـة كبdـ5ة مـن Yضـطرابات النفـسية
ه عامل م(يأ لـھ، ومـرتبط ببدايـة  ُالعمليات املعرفية 4ساسية الضطراب Yكتئاب الرئ�ó\{، باعتبا ُ ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

307 

 &,Papageorgiou, 2006: 21; Nolen-Hoeksema, Wisco) واســتمرار 4عـــراض ا! اليـــة
Lyubomirsky, 2008: 405)  

، ي2و اiتمام وتركd¡ الفرد ف�Úا  نو¿عرف Yج56ار بأنھ أف2ار وسلوكيات تظ(ر Sش2ل تكرار ي ُ

 ,Nolen-Hoeksema ).رعeــــA مــــشاعره الــــسلبية، وال~ــــ{ ي56تــــب عل�Úــــا ظ(ــــو 4عــــراض Yكتئابيــــة
 و¿عرفــھ كــال مــن  (1991:569

ً ُ)Matthews & Wells, 2004: 125 ( ــة تتعلــقN ربأنــھ أف2ــار تكرا
اديــة غdــ5 مقــصودة رباملــشكالت ال �ــصية، وال~ــ{ قــد ت2ــو خ�ــ5ة ال إ ٌوNمكــن توضــيحھ بأنــھ عــرض . ن َ ُ

 ,Bartoskova, Sevcikova,  Durisko)معرnـg لالكتئـاب يجعـل تفكdـ5 الفـرد غdـ5 تكيفـي Sـش2ل عـام 
Maslej,  Barbic, Preiss, & Andrews, 2018: 277)  

ـــنفس nـــــــg بحــــــو��م العلميـــــــة  ـــام علمـــــــاء الـــ ـــ¡ا مـــــــن اiتمـــ اســـــــة اج6ــــــ5ار 4ف2ـــــــار حdـــ و�ــــــشغل د
ً

ر
ُوNمكـن . لوالتجرN×ية؛ ولذلك قاموا بتوضيح أSعاده ل�س(يل عملية قياسھ والوصو للنتائج البحثيـة

gBالنحــو التــا Aــeــ5 : لالبعــد 4و : عـرض ذلــك عdإطالــة التفكBroodingــ5 الفــرد العميــقdــو تفكi  مــن 
ـــا  نـــــة ســـــلبية لوضـــــعھ ا! ـــــاgB مـــــع Sعـــــض املعـــــاي5d ال~ـــــ{ ال <ـــــستطيع تحقيق(ــ رخـــــالل قيامـــــھ Sعمـــــل مقا

(Treynor, Gonzalez & Nolen-Hoeksema,  2003: 256). وب åامل }Ý5 السلdُو¿عرف بأنھ التفك

 ,Pössel & Winkeljohn Black, 2017)بمزاج Í\{ء فيما يتعلق بتصرفات الفرد نحو موقف معdن 
د بأنــــھ ميــــل للتفكdــــReflection 5التفكdــــ5 املــــنعكس : البعــــد الثــــا}ي. (181 ر  <عرفــــھ قــــاموس أكــــسفو

ُ

ي . لاملتعمـد nــg ا! لــو البديلـة للمــشكالت وأو امليــل لالنـدفاع أثنــاء Yســتجابة Sـش2ل تلقــاÐي دو تــر ن
ــــdن وخـــــصوصا nـــــg حـــــاالت عـــــدم اليقـ

ً
ــــ �ص ي56تـــــب عليـــــھ أخطـــــاء قليلـــــة }ـــــس×يا وأوقـــــات .  ي الـ وتـــــر

ً
و

ـــتجا ـــــةاســــــــ ــــــتجابة . بة طوNلــــــ ـــــات اســـــ ــــــــاء كثdـــــــــــ5ة وأوقــــــ ـــــــــسرع أخطـــ ـــــدفاع أو ال�ــ ـــ ـــــــــب عeـــــــــــY Aنـــ ــــــا ي56تــ ـــ كمــ
لوNمكن �عرNفھ بأنھ تحو داخل الفرد �íدف للمشاركة gn حل .  (Colman, 2015:642-643)أقصر

 ,Treynor )املـــشكالت املعرفيـــة وال~ـــ{ تـــؤدي إBـــA تخفيـــف حـــدة 4عـــراض Yكتئابيـــة لـــدى الفـــرد 
Gonzalez & Nolen-Hoeksema, 2003: 256).  

وت�نــوع مظــاiر اج6ــ5ار 4ف2ــار كمتغdــ5 معرnــg ليتخــذ أشــ2اال ســلوكية، أو انفعاليــة معينــة 
ً

gــــeــا ي  باخ6¡الــــھ nــــg  ملوقــــف أو حــــدث صــــادم، فيقــــومقــــد يتعــــرض الفــــرد: وiــــو مــــا يــــتم توضــــيحھ فيمــ
بموقـــف أو ًوvنـــاء عليـــھ، قـــد <ـــستجيب ل(ـــذه ا!��ـــ5ة بانفعـــال الغـــضب /لمـــا تـــذكرiا أو مـــر . الـــذاكرة

 & Sukhodolsky,  Golub & Cromwell, 2001:693; Zsila,  Urbán,  Griffiths)حـدث مـشابھ 
Demetrovics, 2018: 12-14). 

وNمكن أن يؤدي اج56ار الغضب إAB العدوان حيث أن خ�5ات الغضب ا6�ç¡لة nـg الـذاكرة 
Nـادة سـلوك  gـn ه زتزNد من اج56ار 4ف2ـار Sـش2ل كبdـ5 ممـا <ـس(م بـدو فقـد تبـdن مـن نتـائج .  العـدوانر

اسات أن اج56ار 4ف2ار لـھ ثالثـة حـاالت داخليـة يف6ـ5ض أ�æـا تـؤدي إBـA الä¡عـة العدوانيـة  Sُعض الد ر
gــãاك العــدوان : لــدى الفــرد و ة Angry Affect، تــأث5d الغــضب  Aggressive Cognitionرإد ر، |ثــا
 ;Physiological Arousal (Wang,  Yang, Yang,  Gao, Zhao, Xie & Lei, 2018: 45الفسيولوجية 

Pedersen,  Denson,  Goss, Vasquez, Kelley & Miller, 2011: 282). 

ُكمــا يمكــن أن ي6ــ¡امن مــع اج6ــ5ار 4ف2ــار انتقــاد الفــرد لذاتــھ وiــو مــا <ــس®�  ُSelf-Critical 
Rumination  ج مــن املوقــف أو ة عeــA التفكdــ5 ل�Çــر و ؛ وNقــصد بــھ شــعو بــضعف القــد املــش2لة، رر



اجترار األفكار وعالقته بمهارات حل المشكالت االجتماعية لدى طالب جامعة 
  األزهر ذوي األعراض االكتئابية

 

  .السيد عبدالرحمن أحمد السيد/ أ
  .السعيد غازي دمحم رزق/ د.أ

 .ادهسامح أحمد سيد أحمد سع/ د.م.أ

 

 

308 

فيقوم الفرد بتوجيھ اللوم لذاتھ مع ا}شغال دائرة تفك5dه با! دث أو املوقف الذي �عرض لـھ مـدة 
 }\óادة معدل القابلية لإلصابة باملرض النفN  ABلة، 4مر الذي يؤدي إNزطو)Smart, 2013: 5.(  

Y ـــا <عـــــرف بـــــاالج56ار ـــرد وiـــــو مــ ـــة للفــ كتئــــــاÒي ُوقـــــد يتعلـــــق اج6ـــــ5ار 4ف2ـــــار با! الـــــة املزاجيــ
Depressive Rumination ســتجابات الدالــةY ــدث أو املــش2لة بــبعض Çحيــث <ــستجيب الفــرد ل ،

عeــA ســـ×يل املثــال، ضـــعف ال56كdــ¡ أثنـــاء حــل املـــشكالت، وانخفــاض الدافعيـــة، و . عeــA ســوء املـــزاج
ة ُو¿عـــد Yج6ـــ5ار YكتئــاÒي ن�يجـــة طبيعيــة للقلـــق وضـــغوط مــا Sعـــد الـــصدم. رظ(ــو أعـــراض اكتئابيــھ

(Baer,  & Sauer, 2011, 143).  

ُوNمكــن أن يتجنـــب الفـــرد 4حــداث أو املـــشكالت املثdـــ5ة للقلــق لديـــھ، وiـــو مــا <عـــرف بخ�ـــ5ة 

فبــدال مــن املواج(ــة ومحاولــة التغلــب عeــA املــش2لة يتخــذ الفــرد . Avoidance experienceالتجنــب 
ً

AــBــ5ه باملـش2لة دو التوصــل إdــأ لــھ مــع ا}ــشغال تفك�Çنمـن التجنــب م
ً

ا -Watkins & Nolen ). حل(ــ
Hoeksema, 2014: 27)    

ومن أمثلة iذه النظرNات . كما توجد العديد من النظرNات والنماذج ملف(وم اج56ار 4ف2ار
 حيـث �ــش5d إBـA أن بدايــة Yج6ــ5ار )Nolen-Hoeksema1991) Susan نظرNـة أســاليب Yسـتجابة لـــ

ُ

 }\óئ�ـــ رiـــو �عـــرض الفـــرد للـــضغوط، وت2ـــو عقـــب حـــدث  . nـــg حياتـــھ كفقـــد عزNـــز أو فقـــد ممتل2ـــاتن
نفظ(و اج56ار 4ف2ار i gnذه ا! الة ي2و عقب ا! ـدث /اسـ56اتيجية مواج(ـة nـg محاولـة للتكيـف  ر

 ونظرNـة التقـدم . (Nolen-Hoeksema, & Morrow, 1991 )مع املوقف واسـتعادة تنظـيم Yنفعـال
تباطـــھنحـــو ال(ـــدف ن بتحقيــــق ال(ـــدف، ومــــن حيـــث /ــــو ر تناولــــت تفـــس5d اج6ــــ5ار 4ف2ـــار مــــن حيـــث ا

 ,Martin)ُال(دف معلوم لدى ÑخرNن أو غ5d معلوم لد�íم، أو ما <عرف بطرNقة التقدم نحو ال(دف
Shrira,  & Startup, 2004: 154) . الـذي يتـضمن gـnاء املعرفـة ا!�انـب املعر روت�نـاو نظرNـة مـا و ل

Òعـــــة مفــــــاiيم نفـــــسية � ـــA أ ـــ5، و¿ــــــشتمل عeــ تقيـــــيم وتنظـــــيم التفكdــ
ُ

ــــاس لف(ـــــم جميـــــع أنــــــواع ر عـــــد 4ســ
مة Yن�باه املعرgn، واملف(وم الثا}ي، معتقدات  زYضطرابات النفسية، وNتمثل املف(وم 4و gn متال ل
اء املعرفـــة، و¿ـــشمل املف(ـــوم الثالـــث، الـــتحكم nـــY gن�بـــاه أو التنفيـــذ، وNخـــتص املف(ـــوم الراSـــع  رمـــا و

 geقة أو 4سلوب العقNبالطر .(Wells, & McNicol., 2014: 776; Wells, 2013: 187 )  

اسـات ال~ـ{ اiتمــت بالكـشف عـن العالقــة بـdن اج6ـ5ار 4ف2ــار  رو�ـش5d غالبيـة البحــوث والد
ُ

اسـة  اسـة )Sun, et al., 2014(رو4عـراض Yكتئابيـة إمـا Sـش2ل مباشـر مثـل د  ,.Kong, et alر؛ ود
اسـة )(2015 ة أSعـاد اج6ـ5ار 4ف2ـار بـاألعراض أو عـن طرNـق توضـيح عالقـ. (Tengshe, 2015)ر؛  ود

اسـة  اسـات إBـA توضـيح الــدو ). (Hasegawa, et al., 2014رYكتئابيـة مثـل د ركمـا iـدفت بـا�g الد ر
الوســيط الج6ــ5ار 4ف2ــار nــg العالقــة بــdن Sعـــض املتغdــ5ات ســواء إيجابيــة أو ســلبية و بــdن 4عـــراض 

اسة  اسة (Williams, et al., 2015)رYكتئابية وذلك مثل د ؛ )(Lucena-santos, et al., 2017ر ؛ ود
اسة    . (Bravo, et al., 2018)رود

اسات nـi gـذا اç ـو اسـتخدام مقيـاس Yسـتجابة الج6ـ5ار  روتبdن من غالبية البحوث والد ر
د فعل (Treynor, et al., 2003)4ف2ار  اسات قامت باستخدام مقياس  ر، لكن iناك Sعض من الد ر

اسة )Y )Aloy, 2003ج56ار لـ -الضغوط باستخدام مقيـاس ) Kong, et al., 2015(ر، و�vنما قامت د
اســة ). Nolen-Hoeksema, 1991(اج6ــ5ار 4ف2ــار لــــ  مقيـــاس  ) (Tengshe, 2015رواســتخدمت د

اسـة ). Y)Trapnell & Compbell, 1999ج56ار لـ  باسـتخدام ) Bravo, et al., 2018(رو�vنمـا قامـت د
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ُوNمكـن Yسـتفادة مـن Yطـالع عeــBrinker & Dozois, 2009 .( A( 4ف2ـار لــ أحـدث مقيـاس الج6ـ5ار

استھ   .رiذه املقاي�س، املساعدة عAe القيام بإعداد مقياس من تصميم الباحث <ستخدمھ gn د

ــــة بــــــdن اج6ــــــ5ار 4ف2ــــــار  ـــة موجبــ تباطيـــ اســــــات إBــــــA وجــــــود عالقــــــة ا ت Sعــــــض الد ــــا أشــــــا ركمــ ر ر
اسـة  اسـة )Sun, et al., 2014(روYكتئـاب مثـل د اسـة )Kong, et al., 2015(ر؛ ود  ,Tengshe(ر؛ ود

اسـة ). 2015 تباطيـة موجبـة بـdن إطالـة ) Hasegawa, et al., 2014(رب�نمـا أظ(ـرت د روجـود عالقـة ا
ـــنعكس و4عــــراض  تباطيــــة ســــالبة بــــdن التفكdــــ5 املـ جــــود عالقــــة ا رالتفكdــــ5 و4عــــراض Yكتئابيــــة، و و

راسات الدو الوسيط واملؤثر الج56ار 4ف2ار gn العالقة بdن Sعض كما أو� ت با�g الد. Yكتئابية ر
اسـة   ,.Williams, et alراملتغdـ5ات سـواء إيجابيـة أو سـلبية و بـdن 4عـراض Yكتئابيـة وذلـك مثـل د

اسة ) (2015 اسة (Lucena-santos, et al., 2017)ر؛ ود   ).Bravo, et al., 2018(ر؛ ود

اسـات، وiـو مـا يـدل ُو¿ـست�تج مـن ذلـك أن اج6ـ5ار 4 رف2ـار مـرتبط باالكتئـاب nـg معظـم الد
َعAe أن Yج56ار iو عامل م(يأ لالكتئاب ومس×ب لھ، وعرض من أعراضھ ُ كما قام الباحـث بانتقـاء . ُ

اسـة،  اسات السابقة nـi gـذا اç ـو وال~ـ{ ت�نـاو عينـة طـالب ا!�امعـة بالبحـث والد رالبحوث والد لر ر
اســــات iــــذا اç ــــو ت رفغالبيــــة د ـــاو أعمــــار ت6ــــ5اوح مــــا بــــdن ر ـــن . ًوvنــــاء عeــــA ذلــــك.  عــــام23 -18ل�نـ ُيمكـ

 Aeن عdم مقبل�æاسة ا! الية ال~{ قامت بانتقاء عينة طالب ا!�امعة ل2و Yُستفادة من ذلك gn الد ر
 Aــــــeم ع�ýم ومــــــساعدi ـــA أف2ــــــا ـــاة 4/اديميــــــة، والتعــــــرف عeـــ ــــة Sعــــــد Yن��ــــــاء مــــــن ا! يـــ را! يــــــاة العمليــ

ة عAe مواج(ة العواقب واملشكالتYنخراط gn ا! ياة ال   .رعملية، وتقوNة القد

ثانيا
ً

ات حل املشكالت :    Skills  Social Problem Solvingرم�ا

ُ<ستخدم مف(وم حل املشكالت Yجتماعية nـg مجـاالت عديـدة مـن علـم الـنفس مثـل، علـم 
}\óشاد والعالج النف " Socialاجتماعية "ُوNقصد بلفظة . رالنفس Yجتما�g، وعلم نفس النمو، و|

ABن، 4وdنقطت Aeات حل املشكالت التأكيد ع راملضافة مل(ا
ُ

 : gn تمام بحل املشكالت ال~{ تحدثiY
اعتبــــار حــــل مـــشكالت ا! يــــاة الواقعيــــة عمليـــة �علــــم اجتمــــا�g، : الواقـــع البي�ــــ{ Yجتمــــا�g، الثانيـــة

ة اجتماعية    ).(D'Zurilla, & Nezu,1990: 156روم(ا

ات  رو�عـد م(ــا
ُ

Nب 4فــراد  رحــل املــشكالت Yجتماعيــة عــامال م(مــا nــg التكيــف، حيــث أن تــد
ً ُ ً

ٌعل�Úــــا <عت�ــــ5 بمثابــــة طرNقــــة فعالــــة nــــg تحــــسdن التكيــــف الــــوظيفي، وخفــــض Yضــــطرابات النفــــسية  ُ

  .(D'Zurilla,  & Maydeu-Olivares, 1995: 409)والسلوكية أو الوقاية م�éا 

عف التكيــــف Yجتمــــا�g، وانخفــــاض الكفــــاءة ٌ ا! ــــل غdــــ5 الفعــــال للمــــشكالت بــــضوNـــرتبط
، والوصـــــو إBـــــA املـــــستوNات املرتفعـــــة مـــــن  لYجتماعيـــــة، والتفكdـــــn 5ـــــY gنتحـــــار والـــــسلوك Yنتحـــــار ي

 & ,Hawkins,  Sofronoff)الضغوط النفسية، مما ي56تب عليھ |صابة باالكتئاب لدى الراشدين 
Sheffield, 2009: 462). 

 Aـــــeة 4فـــــراد ع حـــــل املـــــشكالت Yجتماعيـــــة  بالعديـــــد مـــــن مـــــشكالت الـــــå ة روتـــــرتبط قـــــد
�ýم عeــA حـل املـشكالت Yجتماعيــة  رالنفـسية، حيـث تبـdن أن 4فــراد الـذين لـد�íم تقيــيم سـلÝ{ لقـد

 gـــ5 عرضـــة لإلصـــابة باالكتئـــاب وال��ـــز الـــنفس اجتمـــا�Êـــم أكiُ ٌ ُ(Elliott, Grant, & Miller, 
2004:118)  
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ـــرة لعمليـــــة معرفيـــــة، أو وجدانيـــــة، أو وNمكــــن �عرNـــــف املف(ـــــوم بأنـــــھ iـــــدف  ـــة مباشــ أو ن�يجــ
جيــــة وãــــg ل�ــــست عمليــــة . راســــتجابة ســــلوكية، للتكيــــف مــــع املطالــــب والتحــــديات الداخليــــة أو ا!�ا

 Aـeا مف(ـوم دينـامي2ي معقـد <عتمـد ع�éمعا!�ة للمعلومات معرفية ومنطقية وعقالنية فحسب، ولك
éتفاعـــل، ف�ـــ{ ل�ـــست خطيـــة، ولك AـــBحتـــاج إNعـــة التنــاوب وSـــا عمليـــة مرحليـــة متتا�Heppner, & 

Krauskopf, 1987: 375).(  

لوأيـــضا <عــــرف بأنـــھ عمليــــة تتــــألف مـــن خطــــوات نحـــاو مــــن خالل(ــــا اتبـــاع طرNقــــة ا!�طــــوة  ُ ً

ـــة أو حــــل عــــن طرNــــق اســــتخدام الوظــــائف  بخطــــوة للتغلــــب عeــــA الــــصعوvات وأن نتوصــــل إBــــA ن�يجـ
، و رخطوا�ýـا تتحـدد nـg الـشعو باملـش2لة، وتحديـدiا، يالعقلية العليا /االستدالل والتفكY 5dبت2ـار

ض والتحقــق مــن îــ ��ا وخط��ــا،  ض، وتقــديم حلــو تقرN×يــة، واختبــار îــ ة الفــر ووفــرض الفــر لو
  ).2974، 1993جابر عبد ا! ميد، وعالء كفاgn، (و�عميم النتائج 

ووNمكن �عرNفھ بأنھ عملية معرفية سلوكية مباشرة، يمكن أن تتم Sش2ل فـردي، أو ز ُ ،gـ�
ـــاة  ــــــــ ـــــشكالت ا! يــ ـــــــــــة مـــــــ ـــــة ملواج(ـ ـــــو الفعالــــــــ ــــد ا! لـــــــ ــــــــــشاف وتحديــــــــ ــــــــــة الك�ـــ ــــــــg محاولــ ـــــــــــا�n ،gــــ لأو جمـ

     (D'Zurilla & Nezu, 2010: 199)اليومية

كما <عرف بأنھ معا!�ة معرفية موج(ة إليجاد حلو للمشكالت اç ددة جيدا، عن طرNق 
ً

ل ُ

إجراء سلسلة من العمليات، وال~{ �س®� عادة حل املشكالت عن طرNق
ً ُ

 املنطق أو التحليل املنطقي 
(Colman, 2015: 603)  

اســــات  روتوصــــل الباحــــث إBــــA أSعــــاد iــــذا املف(ــــوم مــــن خــــالل مراجعــــة Sعــــض البحــــوث والد
رال املعدل  ات حل املشكالت Yجتماعية، فاألSعاد ا!�مس 4وgã AB من مقياس ديز واملرتبطة بم(ا ر

اســـات وiـــو مـــن أكÊـــ5 املقـــاي�س. 2002الـــذي قـــام ب�ـــشره nـــg عـــام  ر موضـــوعية بـــدليل أن غالبيـــة الد
gـã عـادSجتماعيـة مـن خمـسة أY ت2و مف(ـوم حـل املـشكالتNذا املقياس وi نوالبحوث استخدمت :

iو تقيـيم املـش2لة  positive problem orientation التوجھ |يجاÒي نحو حل املش2لة: لالبعد 4و
iــا تحــدي قابــل لÇ ــل مــع الوضــع nــY gعتبــار أن حــ ل املــشكالت بنجــاح <ــستلزم وقتــا وج(ــدا رباعتبا

ً ً

 وNتمثـل Negative Problem orientationالتوجـھ الـسلÝ{ نحـو حـل املـش2لة : والبعد الثا}ي. ومثابرة
ــــا وغdـــــ5 قـــــادر عeـــــA مواج(ـــــة  nـــــg النظـــــر للمـــــشكالت ك��ديـــــد لرفاiـــــة الفـــــرد فيـــــصبح محبطـــــا ومä¡��ـ

ً ً

حـل املـش2لة عقالنيـا : والثالـث. مـشكالت ا! يـاة
ً

Rational Problem-Solving ـش2ل وا�ـ�S ظ(ـرNو 
ســـة تتـــضمن التطبيـــق امل(ـــار  ىnـــg إيجـــاد حلـــو فعالـــة للمـــشكالت بطرNقـــة عقالنيـــة ومنظمـــة ومدر ول

 iـو i|Impulsivity/Carelessness Styleمـال /أسـلوب Yنـدفاع: والراSـع. للم(ـام اç ـددة nـg حل(ـا
ة ومت��لــة وغdــ5 /املــ  Avoidanceنمــط التجنـب : وا!�ــامس. ةرمحاولـة حــل املــش2لة بطرNقــة م��ــو

Style gـــــــn نNـــــر ـــــسوNف واعتمـــــــاده عeـــــــÑ Aخــ  وNتـــــــn �ëـــــــg تجنـــــــب الفـــــــرد حـــــــل مـــــــشكالتھ وقيامـــــــھ بال�ــ
 ,D'Zurilla & Maydeu-Olivares, 1995, 421-422;  Maydeu-Olivares & D'Zurilla).حل(ـا

1996, 127-131;  Maydeu-Olivares,  Rodrı́guez-Fornells,  Gómez-Benito,  & D'Zurilla, 
مالئــھ عــام .(701 ,2000 زوأمــا S4عــاد 4خــر ال~ــ{ تل�Úــا ف�ــ{ مــن مقيــاس iيبäــ5 و ُ و¿عــد أقــل 1982ى

اســــات الــــسابقة راســــتخداما nــــg البحــــوث والد
ً

ـــة أثنــــاء حــــل املــــش2لة : لالبعــــد 4و.   Problemالثقـ
Solving Confidenceحــل املــشك Aــeاتــھ ع ر وتمثــل اعتقــاد الفــرد وثقتــھ nــg قد

ُ
أســلوب : والثــا}ي. الت

 أي ميـــل الفـــرد Sـــش2ل عـــام أو تجنبـــھ ! ـــل   Approach-Avoidance Style التجنـــب-Yق6ـــ5اب
ُ وNقــصد بــھ اعتقــاد الفـــرد Personal Controlالــتحكم ال �ـــï\{ : والثالــث. املــشكالت Yجتماعيــة
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 ,Heppner, & Petersen) .بأنـھ يـتحكم nـg سـلوكھ وانفعاالتـھ أثنـاء حـل مـشكالت الواقـع ا! يـا�ي
1982, 69; Heppner, & Krauskopf, 1987, 375)  

وتوجــــد عــــدة نظرNــــات ونمــــاذج تفــــسر مف(ــــوم حــــل املــــشكالت Yجتماعيــــة وم�éــــا؛ النظرNــــة 
املعرفيـــة وتف6ـــ5ض iـــذه النظرNـــة أن الـــذاكرة ãـــg 4ســـاس nـــg معا!�ـــة املعلومـــات، وNتطلـــب حــــل أي 

ُ مدخالت ومخرجات لألف2ار، ومحاولة ترتي�Ûا مش2لة يواج((ا الفرد معا!�ة معرفية للمعلومات من ُ

 & ,Schneider)حسب املنطق وvحسب ما لدى الفرد من معلومات وخ�5ات تـم تخز�éNـا nـg الـذاكرة 
Fisk, 1982: 262,263; Schneider,& Shiffrin, 1977: 1,2)  . ــة حــل املــشكالتN5 نظرdو�ــش

ُ

و�íـــدف ا! ـــل إBـــA . ُوNحتـــاج إBـــA ج(ـــد وتـــأ}يYجتماعيـــة إBـــA أن حـــل املـــش2لة }ـــشاط وا�ـــg وعقال}ـــي، 
تحــــسdن املوقــــف املــــش2ل، وخفــــض Yنفعــــاالت الــــسلبية الناتجــــة عــــن املوقــــف أو �عــــديل(ا، أو كــــال 

لو�Nناو حل املـشكالت Yجتماعيـة التعامـل مـع جميـع أنـواع مـشكالت ا! يـاة الواقعيـة، . الن�يجتdن
جية؛ واملشكالت غ5d ال �صية مثل تلف ووال~{ �شمل املشكالت البي� �صية مثل ا!�الفات الز

 & ,D'Zurilla)املمتل2ـات، واملـشكالت ال �ـصية، واملعرفيـة، وYنفعاليـة، والـسلوكية، والـå ية 
Nezu, 2010: 199) .حــل املــشكالت /كمــا توجــد نمــاذج مفــسرة للمف(ــوم مثــل النمــوذج العالئقــي

روالرفاiــة النفــسية، وNت2ــو iــذا النمــوذج مــن ثــالث متغdــ5ات  ئ�ــسية ذات عالقــة متبادلــة، املتغdــ5 ن
واملتغdـــ5 الثالـــث . الرفاiـــة النفـــسية/والثـــا}ي الـــضغوط Yنفعاليـــة. ل4و أحـــداث ا! يـــاة الـــضاغطة

 & ,problem-solving coping ،(Nezu, 2004: 6,7; Nezu, Nezuاملواج(ـة أثنـاء حـل املـش2لة 
D’Zurilla, 2010:83,84)  

اســـات بالكـــشف عـــن ال ات حــــل روقامـــت Sعـــض الد رعالقـــة بـــdن اج6ـــ5ار 4ف2ـــار وأSعـــاد م(ـــا
اسـة  اسـة )(Hasegawa, et al., 2015bراملـشكالت Yجتماعيـة مثـل د  ,.Hasegawa, et al)(ر؛ ود

اسـة . 2018 إBـA فحـص العالقـة بـdن اج6ـ5ار 4ف2ـار وضـعف ) Jones, et al., 2017(رب�نمـا iـدفت د
Òحل املشكالت املرتبط با!�انب العصا Aeة ع اسة . ي لدى املكتÜبdنرالقد  ,.Sharaf, et al(روقامت د

2018 ( 5dجتماعية وعالقة ذلك بالتفكY ات حل املشكالت ربإظ(ار العالقة بdن اج56ار 4ف2ار وم(ا
اســــة . nـــY gنتحـــار أو القيـــام بمحـــاوالت Yنتحــــار ر<ـــستفاد ممـــا ســـبق تركdــــ¡ غالبيـــة البـــاحثdن عeـــA د ُ

ة حــل املــش2لة ومواج(��ــا؛ ممــا يجعــل ذلــك عالقــة Yج6ــ5ار بحــل املــشكالت، ل رتوضــيح أثــره عeــA م(ــا
ة حـــــل  ـــادي !�فـــــض Yج6ـــــ5ار وتحـــــسdن م(ـــــا شــ ــــامج | ـــة ا! اليـــــة للقيـــــام Sعمـــــل ال�5نـ اســ ـــا للد ردافعــ ر ر

ً

  .املشكالت

ـــــــــ  ــــــــ ـــة لـ ــــــــ ــــــشكالت Yجتماعيــــــ ــــــــ ـــــــل املـــ ــــــــ ـــاس حــ ــــــ ـــ ــــو مقيـــــ ــــــــ ــــذا اç ـــــ ــــــــ ـــ ــــــــات iــ اســـــــــ ــــــتخدمت د ـــــــــ رواســ ر
)D’Zurilla,etal.,2002( اسـة اسـة ). Sanders & Lam, 2010(ر، مثـل د  Yoon)رب�نمـا اسـتخدمت د

& Joorman, 2012)مقيــاس حــل املــشكالت البي� �ــصية لـــ (platt &Spivack, 1972) .  جــھ وو
Yستفادة من Yطالع عi Aeذه 4دوات واملقاي�س iو تمكن الباحـث مـن اسـتخدام 4داة املناسـبة 

استھ ا! الية   .رلد

اسات من أعمار ت56 اسـة 26 -18اوح ما بdن روت2ونت عينة Sعض الد ر عاما كما gn د
ً

)Kao, 
اسة (2007  مشار/ا كما 40وvال�سبة !��م العينة ف56اوح ما بdن ). (Yoon & Joorman, 2012ر، ود

ً

اسـة  اســة 78، و) (Sanders & Lam, 2010رnـg د ر مـشار/ا كمــا nـg د
ً

)Gilliam, 2006 .( واشــتملت
اسـات عeـA عينـات مـن الـذ/و و|نـاث ك رSعـض الد اسـة ر كمـا ). Yoon & Joorman, 2012(رمـا nـg د
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اســات ال~ــ{ �ýــتم Sعينــة طــالب ا!�امعــة والــذين ت6ــ5اوح  رتنــاو الباحــث nــi gــذا اç ــو البحــوث والد ر ل
iم مـا بـdن  اسـة 25 -18رأعمـا اسـة )Hubbard, et al., 2015(ر عـام؛ ب�نمـا تناولـت د  Jones, et(ر؛ ود

al., 2017 (املدى العمر من gn 5ةdعاما48 -18 عمر يعينة كب
ً

وأما من حيث ��م العينة ف56اوح ما . 
اسة 40بdن  ك كما gn د ر مشا اسة 285؛ ) Jones, et al., 2017(ر ك كما gn د ر مشا  Hasegawa, et(ر

al., 2018 .(ن ذ/و وإناثdاسات تناولت مشارك رومن حيث ا!��س فجميع الد ُو¿عت�5 تركd¡ معظم . ر

عeــA أiميـــة iــذه املرحلــة العمرNـــة، مــن حيـــث طبيعــة املرحلـــة، البــاحثdن عeــA طـــالب ا!�امعــة دليـــل 
ات Sس(ولة   .رواستجابة الطالب لتعلم Sعض امل(ا

ات  تباطيــة ســالبة بــdن اج6ــ5ار 4ف2ــار وم(ــا اســات إBــA وجــود عالقــة ا روتوصــلت Sعــض الد ر ر
تباطية موجبـة بـdن اج6ـ5ار 4ف2ـار و4عـراض Yك. حل املشكالت Yجتماعية جود عالقة ا رو تئابيـة و

اســة  اســات أن وجــود عالقــة ). (Hubbard, et al., 2015رمثــل د ركمــا أظ(ــرت Sعــض مــن iــذه الد
اســة  ات حــل املــشكالت يت�بــأ باإلصــابة باالكتئــاب مثــل د تباطيــة ســالبة  بــdن اج6ــ5ار 4ف2ــار وم(ــا را ر ر

(Hasegawa, et al., 2015a) . نdاسـات مـن خـالل الكـشف عـن العالقـة بـ ركمـا أو�ـ ت Sعـض الد
ات حــل املـشكالت Yجتماعيــة ا تباطيـة موجبــة بـdن اج6ــ5ار رج6ـ5ار 4ف2ـار وأSعــاد م(ـا روجـود عالقــة ا

ــــــط  ــــل املــــــــش2لة، ونمـــ ــــو حــــــــل املــــــــش2لة، ونمـــــــــط تجنــــــــب حــــ ـ ـــــھ الـــــــــسلÝ{ نحـــ ــــن التوجـــ ــــــار وكــــــــال مــــ 4ف2ــ
ً

تباطيـــة ســـالبة بـــdن اج6ـــ5ار /Yنــدفاع ر|iمـــال nـــg حـــل املــش2لة، كمـــا أظ(ـــرت النتـــائج وجـــود عالقــة ا
 وكـــال مـــن حـــل املـــش2لة بطرNقـــة عقالنيـــة والتوجـــھ |يجـــاÒي نحـــو حـــل املـــش2لة 4ف2ـــار

ً
اســـة  رمثـــل د

)Hasegawa, et al., 2015b( اسة اسة ). (Hasegawa, et al., 2018ر؛ ود  Jones, et(رب�نما أظ(رت د
al., 2017 ( حــل املــشكالت Aــeة ع تباطيــة موجبــة بــdن اج6ــ5ار 4ف2ــار وضــعف القــد روجــود عالقــة ا ر

اسة . بط با!�انب العصاÒي لدى املكتÜبdناملرت بالتوصل إAB وجود ) Sharaf, et al., 2018(روقامت د
جــــود عالقــــة  ـــة، و ات حــــل املــــشكالت Yجتماعيـ تباطيــــة ســــالبة بــــdن اج6ــــ5ار 4ف2ــــار وم(ــــا وعالقــــة ا ر ر

تباطية موجبة بdن اج56ار 4ف2ار والتفكY gn 5dنتحار أو القيام بمحاوالت Yنتحار   .را

Nكتئابيـة بالبحـث عـن تقــديم حلـو للمـشكالت قــد وY لقـوم طـالب ا!�امعـة ذو 4عــراض ي
Nـــــادة  ـــك لـــــسوء ا! الـــــة املزاجيـــــة، و ـــة مـــــن الطـــــالب العـــــاديdن، وNرجـــــع ذلــ زت2ـــــو أقـــــل كفـــــاءة وفاعليــ ن
�ýم عeــA حـــل املــشكالت Sـــش2ل عــام، كمــا <عـــد اج6ــ5ار 4ف2ـــار  ُالتوقعــات والتقييمــات الـــسلبية لقــد ر

dش2ل فعال أسلوب مواج(ة غS حل املشكالت Ae5ٌ تكيفي ال < �ع ع ُLopez, 2015: 6-8).( 

ات حــل املــشكالت مــن املفــاiيم 4ساســية ال~ــ{ �ýــدف إBــA تحــسdن  ، أن م(ــا روNمكــن القــو ل
 مـــن ســـمةالـــå ة النفـــسية لطـــالب ا!�امعـــة وتحـــصي�éم ضـــد الـــضغوط والتـــوترات ال~ـــ{ أصـــبحت 

gBة حل املش2ل. سمات العصر ا! ا ة وجود مواقف وأحداث سلبية وصعاب <ستطيع روتتضمن م(ا
نالفرد التغلب عل�Úا وYستفادة م�éا والتوافق |يجاÒي مع(ا والعودة إAB حالـة مـن التـواز ومواصـلة 
 Aــeة ع ر بالــشدائد، فحــل املــش2لة يتــ�ë مــن خــالل القــد رالعــ�ش وتحقيــق نتــائج إيجابيــة Sعــد املــر و

ة حــل املــش2لة أiميــة  .ن ذي قبــلىمواج(��ــا، كمــا يمكــن للفــرد أن يــصبح أقــو مــ ركمــا يتــ�ë أن مل(ــا
  .ىك�gn 5 حماية وتحصdن 4فراد من التأث5dات السلبية الناشئة عن ك5Êة الضغوط والتوتر

ثالثا
ً

  �عراض �كتئابية: 

ن<عـا}ي طـالب ا!�امعـة مـن ف6ـ5ة انتقاليـة حرجـة، حيـث ي�تقلـو مـن مرحلـة املراiقـة إBـA مرحلـة  ُ

الرشد، و�عت�i 5ذه
ُ

 املرحلة من أك5Ê املراحل ال~{ يتعرض ف�Úا الفرد للضغوط النفسية، كمـا ترجـع 
ـــA مرحل~ــــ{ الطفولــــة واملراiقــــة، لكــــن الـــــش2او  ىمعظــــم Yضــــطرابات النفــــسية nــــg مرحلــــة الرشـــــد إBـ
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مـن طــالب ا!�امعـات تر/ــوا % 6و4عـراض تـزداد حــد�ýا nـg املرحلـة ا!�امعيــة، فحـواgB مـا يقــرب مـن 
اسة با!�امعة    ).(Wahed, & Hassan, 2017, 78ندو ا�æا��ا Sس×ب Yكتئاب رالد

ة تطـــو 4عـــراض  روNـــر Sعـــض البـــاحثdن أن أحـــداث ا! يـــاة الـــضاغطة مرتبطـــة بزNـــادة خطـــو ر ى
نYكتئابيـــة لـــدى الـــشباب، وiـــذه 4حـــداث قـــد ت2ـــو مـــوت أحـــد أفـــراد 4ســـرة أو أحـــد 4صـــدقاء أو 

4قـران، أو فقـدان الـصداقة أو فقـدان وظيفـة ن �ص ما يحبھ، وقد ت2ـو العالقـات الـسلبية مـع 
Nخ العــــائge للمكتÜــــب نجــــد ا! ــــساسية الزائــــدة لــــضغوط الب�ئــــة وأحــــداث  رالوالــــد، وvــــالنظر nــــg التــــا

  ).Vardauyan, 2013, 3(ا! ياة السلبية 

املــزاج املكتÜــب، و4عــراض Yكتئابيــة، : وYكتئــاب مــصط�Ç عــام <ــشمل مفــاiيم مــش56كة م�éــا
تباطـات بيولوجيـة، وال ومرض Yكتئا Nخ طبيgù أو فطـر وا رب الذي يصنف بطرNقة إ/لي�يكية وتا ير

ينفـــي iـــذا التـــص�يف التـــداخل بـــdن ا! ـــاالت الثالثـــة لالكتئـــاب، وال~ـــ{ �ـــشمل 4عـــراض Yنفعاليــــة 
 }\óمـــا الـــسواء النفـــi نdمتـــصل طـــرف Aـــeـــذه 4عـــراض تقـــع عi واملعرفيـــة والـــسلوكية والبدنيـــة ومثـــل

 }\ó5واملرض النفdعطوط، (ا!�ط زمضان    ). 177، 2006ر

نوNمكـــن �عرNـــف 4عـــراض Yكتئابيــــة بأ�æـــا حالـــة مــــن Yضـــطراب النفـــó\{ تبــــدو أكÊـــ5 مـــا ت2ــــو  ُ

نوضـــوحا nـــg ا!�انـــب YنفعـــاgB ل �ـــصية املـــرNض حيـــث يتمdـــ¡ بـــا! ز الـــشديد واليـــأس مـــن ا! يـــاة 
ً

ر لــم ترتك�Ûـا ال �ــصية nـg الغ خـز الـضم5d وتبكيتــھ القاÍـ\{ عeــA شـر وو نالــب، بـل ت2ــو متوiمـة إBــA و
رحد Sعيد، وNقوم املبدأ النفó\{ القائل بأن النية �ساو الفعل بدو كبgn 5d �غذية |حساس بوخز  ي
تھ ليأخـــذ بخنــاق ال �ــصية يؤن�Ûـــا بقــسوة، ومــن iنـــا /ــان احتمــال انتحـــار  رالــضم5d وتأن�بــھ واســ�ثا

فــرج عبــد (أس والقلــق وا�çــاوف ناملــرNض كبdــ5 ح~ــ� يــتخلص مــن حياتــھ اململــوءة بــا! ز وال(ــم واليــ
  ).187، 2009القادر؛ شاكر قنديل؛ حسdن عبدالقادر ؛ مصطفى /امل ، 

اسة ض الد روفيما يQX عرض لفر   :و

ات حــل املــشكالت لــدى طــالب - رتوجــد عالقــة ســالبة ذات داللــة إحــصائية بــdن اج6ــ5ار 4ف2ــار وم(ــا
 .يا!�امعة ذو 4عراض Yكتئابية

ق ذات دال- جــــات طــــالب و ال توجــــد فــــر ــل املــــشكالت بــــdن متوســــطات د ات حــ رلــــة إحــــصائية nــــg م(ــــا ر
ا!�امعة ذو 4عراض Yكتئابية وفقا ملتغ5d النوع 

ً
  ).إناث/ رذ/و(ي

جـات طــالب ا!�امعــة ذو - ق ذات داللــة إحـصائية nــg اج6ــ5ار 4ف2ـار بــdن متوســطات د ي توجـد فــر ر و
4عراض Yكتئابية وفقا ملتغ5d النوع 

ً
  ).إناث/ رذ/و(

  :اعتمد البحث gn تطبيقھ للبحث ا! اgB عAe 4دوات التالية :أدوات البحث

  ):لإعداد الباحث �و(مقياس اج	�ار �ف�ار -

تـم تطبيــق املقيــاس عeــA مجموعــة التحقــق مـن ا!�ــصائص الــسي2وم56ية، وال~ــ{ بلــغ عــدد 
مـشار/ا مـن طـالب الفرقــة الثانيـة ب2ليـة ال56بيـة بتف(نــا 4شـ) 180(أفرادiـا 

ً
ا  iــ و�ـn gـg اختيا رراف، و ر

وقــد تـــم التحقــق مـــن ا!�ـــصائص . أن يتــوافر ف�Úـــا معظــم خـــصائص املــشاركdن nـــg البحــث 4ساÍـــ\{
geق ما يNالسي2وم56ية للمقياس عن طر:  
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ة 4ولية للمقياس عAe مجموعة من 4ساتذة املتخصصdن gn :صدق ا�>كم�ن) أ( ر عرضت الصو ِ
ُ

لي®ــ{ للتعــرف عeــA مـدى مناســبة املواقــف للمــشاركdن nــg مجـال الــå ة النفــسية وعلــم الـنفس التع
اء اç كمـdن، تـم إجـراء . البحث، وكذا مدى انتماء املواقف ل2ل Sعد من أSعاد املقيـاس روvنـاء عeـA أ

ة ال�éائية للمقياس   .رSعض التعديالت عAe املواقف للتوصل إAB الصو

جات التحليــلساب اتبــع الباحــث ا!�طــوات التاليــة ! ــ: صــدق التحليــل العــامQX) ب( ر العــامge لــد
تم التحقق من صدق املقياس باستخدام التحليل العامge باتباع ا!�طوات : مقياس اج56ار 4ف2ار

  : Ñتية

تباطات ملفردات Yختيار - Y ستطالعية 35×35ر إعداد مصفوفةY العينة Ae180= ن( ع .(  
 حيــث Kmo Test باســتخدام اختبــار  كفايــة ��ــم العينــة إلجــراء التحليــل العــامgeى حــساب مــد-

، أي أك�ـ5 مـن ا! ـد 4د}ـى الـذي )n)0.833ـg تحليـل iـذا املقيـاس Kmo بلغت قيمة إحـصاÐي اختبـار
  .  وvالتاgB فإنھ يمكن ا! كم بكفاية ��م العينة إلجراء iذا التحليلKaiserاش56طھ 

للÇ ـصو عeـA العوامـل امل2ونـة  إجراء التحليل العامge بطرNقة تحليـل امل2ونـات الرئ�ـسة ل(ـوتلينج -
  .للمقياس بجذر /امن ل(ذه العوامل أك�5 من الواحد الå يح

 -gـــــã gBـــوا ، 3.788: ُتــــم التوصــــل إBــــA خمــــسة عوامــــل، و/انــــت قــــيم ا!�ــــذر ال2ــــامن للعوامــــل عeــــA التـ
3.300 ،2.986 ،2.821 ،1.808     .  

لتــدوNر املتعامــد للعوامــل عeــA  إلعطــاء مع$ــ� نفــó\{ ل(ــذه العوامــل الناتجــة nــg /ــل Sعــد، تــم عمــل ا-
Nما كس ل2ايز  را! اسوب بطرNقة فا  الختيار �شبعات Kaiser ر، واتبع الباحث محك /ايز)Kaiser(ر

 AB5 �شبعات دالة0.3الفقرات بالعوامل، والذي <عت�5 ال�شبعات ال~{ تصل إÊأو أك .  
قم و�ش5d ن�يجة التحليل العامS geعد التدوNر إAB وجود خمسة عوامل كم - را iو مو�� با!�دو     )1(ل

  )1(لجدو 

  العوامل املستخرجة و�شبعا��ا �عد التدوZر املتعامد ملصفوفة مفردات مقياس اج	�ار �ف�ار

  ا�eامس  الرا�ع  الثالث  الثاFي  ل�و  املفردة  ا�eامس  الرا�ع  الثالث  الثاFي  ل�و  املفردة

1    0.463    19  0.651     

2    0.576    20  0.488     

3    0.530    21    0.421   

4  0.484      22      0.676 

5      0.619  23      0.601 

6  0.588      24    0.496   

7    0.441    25    0.490   

8   0.622     26    0.623   

9   0.624     27  0.467     

10   0.479     28    0.492    
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  ا�eامس  الرا�ع  الثالث  الثاFي  ل�و  املفردة  ا�eامس  الرا�ع  الثالث  الثاFي  ل�و  املفردة

11   0.591     29     0.551  

12   0.628     30     0.535  

13   0.466     31     0.489  

14   0.343     32     0.660  

15   0.426     33     0.489  

16  0.539      34     0.372  

17  0.472      35     0.424  

18  0.608      

  ا�eذر ال�امن

ا�eذر 
  ال�امن

3.788 3.300 2.986 2.821 1.808 

  %5.166 %8.061 %8.532 %9.428 %10.824  التباين  التباين

للتحليـل العـامS geعـد التـدوNر )  1(لبـالنظر إBـA جـدو : تحديد املفردات ال~ـ{ �ـشبعت عeـA /ـل عامـل
gـــeمـــا ي �ëقـــم : يتـــ رأن العامـــل 4و قـــد �ـــشبع بـــاملفردات  وvلـــغ ) 27، 20، 19، 18، 17، 16، 6، 4(ل

ــــددiا  ــــذر ال2ــــــامن ). 8(عـ ـــد /ــــــان ا!�ــ ف مــــــضامdن iــــــذه ، وتكــــــش%10.824 ب�ـــــسبة تبــــــاين 3.788وقـــ
ــاgB يمكــــن �ــــسمية iــــذا العامــــل  راملفــــردات عــــن شــــعو الفــــرد بــــصعوvة التعامــــل مــــع مــــشكالتھ، وvالتــ

ة عAe حل املشكالت( قم ). رضعف القد ، 11، 10، 9، 8(ركما أن العامل الثا}ي قد �شبع باملفردات 
، وتكـشف %9.428ب�سبة تبـاين 3.300وقد /ان ا!�ذر ال2امن ). 8(وvلغ عددiا ) 15 ،14، 13، 12

مــضامdن iــذه املفــردات عــن قيــام الفــرد بتوجيــھ اللــوم وYنتقــاد لذاتــھ عقــب أي موقــف أو حــدث، 
 ). لوم الذات(وvالتاgB يمكن �سمية iذا العامل 

قـــم  وvلـــغ عـــددiا ) 28، 26، 25، 24، 21، 7، 3، 2، 1(رب�نمــا �ـــشبع العامـــل الثالـــث بــاملفردات 
، وتكــشف مــضامdن iــذه املفــردات عــن %8.532بة تبــاين  ب�ــس2.986وقــد /ــان ا!�ــذر ال2ــامن ). 9(

ة الفرد عAe إيجاد منطقية التفك5d عند التعـرض ملوقـف مـا، وvالتـاgB يمكـن �ـسمية iـذا  رضعف قد
قم ). ا!�مود املعرgn(العامل  ) 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29(روقد �شبع العامل الراSع باملفردات 

، وتكـــشف مـــضامdن iـــذه %8.061 ب�ـــسبة تبـــاين 2.821من وقـــد /ـــان ا!�ـــذر ال2ـــا). 7(وvلـــغ عـــددiا 
ه الـدائم با! اجـة لآلخــرNن  ة الفـرد عeـA مواج(ـة املواقـف بمفـرده، وشـعو راملفـردات عـن ضـعف قـد ر

ة شئونھ، وvالتاgB يمكن �سمية iذا العامل  كما أن العامل ا!�امس قد ). زYعتمادية والعو(رgn إدا
قـــم   ب�ـــسبة تبـــاين 1.808وقـــد /ـــان ا!�ـــذر ال2ـــامن ). 3(غ عـــددiا وvلـــ) 23، 22، 5(ر�ـــشبع بـــاملفردات 

ة الفــــرد عeــــA مواج(ــــة املواقــــف 5.166% ر، وتكــــشف مــــضامdن iــــذه املفــــردات عــــن قيــــاس مــــدى قــــد
ة عAe املواج(ة(و4حداث، وvالتاgB يمكن �سمية iذا العامل  كما يت�ë أن جميع املفردات ). رالقد
�éلم يتم حـذف أي مفـردة مـن )0.3(ا أك�5 من ل(ا �شبعات دالة حيث /انت �شبعات /ل م gBالتاvو ،

ة ال�éائية للمقياس م2ونة من    .مفردة) 35(راملقياس وvذلك لتصبح الصو
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 geالتوكيـــدي للنتـــائج املـــستخرجة مـــن التحليـــل العـــام geــإجراء التحليـــل العـــام وقـــام الباحـــث بـ
دف التأكــد مــن صـــدق ، وذلــك �ÔــYAMOS V23ستكــشاgn باســتخدام برنــامج التحليــل |حــصاÐي 

ـــل العــــــــامY geستكـــــــشاgn بال�ـــــــسبة للعينــــــــة  ــــن خـــــــالل التحليــــ ـــــھ مــــ ـــــذي تــــــــم التوصـــــــل إليــ النمـــــــوذج الــ
Nــــة  Nـــة ومعــــامالت Yنحــــدار الالمعيا رYســـتطالعية، وتــــم حــــساب /ـــل مــــن معــــامالت Yنحــــدار املعيا ر

ـــادل قيمــــة  ج أن جميــــع وقــــد أكــــدت النتــــائ. ودالل��ــــا" ت"يوا!�طــــأ املعيــــار والقيمــــة ا! رجــــة ال~ــــ{ �عـ
Nــة جـاءت قيم(ــا ا! رجــة دالـة عنــد مــستو  ىمعـامالت Yنحــدار الالمعيا ، كمـا أظ(ــرت النتــائج 0.01ر

تفاع معامالت Yنحدار املعيار وجميع(ا قيم مقبولة يا كما تم التأكد من حسن مطابقة النموذج . ر
  .وذجاملق56ح من خالل حساب مؤشرات املطابقة وال~{ أظ(رت جميع(ا حسن مطابقة النم

نبـــــاخ) ج( ـــو معامـــــل مرتفـــــع ) 0.881(بلـــــغ معامـــــل الثبـــــات للمقيـــــاس : والثبـــــات بطرZقـــــة ألفـــــا كر وiــ
ومقبو إحصائيا مما يدعو للثقة î gn ة النتائج ال~{ <سفر ع�éا املقياس

ً
  .ل

تـــم حـــساب ثبــــات املقيـــاس مـــن خـــالل اســــتخدام : الثبـــات باســـتخدام طرZقـــة إعــــادة التطبيـــق) د(
S ،قة إعادة التطبيـقNلـغ معامـل الثبـات للمقيـاس طرvن، وdه أسـبوع م$ـ{ مقـدا رعـد فاصـل   )0.836(ز

  .ًوiو معامل دال إحصائيا مما يدعو للثقة î gn ة النتائج ال~{ تم التوصل إل�Úا من خالل املقياس

ة ال��ائية للمقياس   :رالصو

أي مفردة من   Sعد حساب ا!�صائص السي2وم56ية للمقياس، وما ترتب عل�Úا من عدم حذف

تھ ال�éائيــة رمفــردات املقيــاس، أصــبح املقيــاس nــg صــو
∗

عــة عeــA خمــسة ) 35(ن يت2ــو مــن  زمفــردة مو
¿ع املفردات عS4 Aeعاد ) 2(لاSعاد، وNو�� جدو    :زتو

  )2(لجدو 

ة ال��ائية ملقياس اج	�ار �ف�ار   ر الصو

  العدد  املفردات  ��عاد  م

ة ع�X حل املشكالت  1   8  27، 20، 19، 18، 17، 16، 6، 4  رضعف القد

  8  15،14، 13، 12، 11، 10، 9، 8  لوم الذات  2

3  QRمود املعر�e9  28، 26، 25، 24، 21، 7، 3، 2، 1  ا  

  7  35، 34، 33، 32، 31، 30، 29  ز�عتمادية والعو  4

ة ع�X املواج�ة  5   3  23، 22، 5  رالقد

Q¡جماG  35  

  :ت=>يح املقياس

جات ال ينطبق أبدا( خماÍ\{ متدرج مثلتقدر ع�5 مقياس: روطرNقة تقدير الد
ً

 ينطبق قليال-
ً

- 
ينطبـــق نوعـــا مـــا

ً
 ينطبـــق كثdـــ5ا-

ً
 ينطبـــق غالبـــا-

ً
جـــة واحـــدة بحيـــث ).  ريـــتم تـــå يح املقيـــاس بإعطـــاء د

ـــار )1(لالختيــــار  جتـــــdن لالختيــ ـــار )2(ر، ود ـــات لالختيــ جــ جـــــات لالختيـــــار )3(ر، وثـــــالث د Òعـــــة د ر، وأ ، )4(ر
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جـــات لالختيـــار  ة عeــA املواج(ـــة(سبة للبعـــد ا!�ـــامس  أمـــا بال�ــ،)5(روخمــسة د جتـــھ تقـــدر ) رالقـــد رفد
جة عAe املقياس بdن ، )1-2 -3 -4 -5(نبطرNقة عكسية بحيث ت2و    ).175 -35(ر وvذلك ت56اوح الد

 Social Problem Solving Scale مقياس حل املشكالت �جتماعية 

Nال مالئــھ    ورأعد iذا املقياس توماس ديز -Thomas D'Zurilla , Nezu & Maydeuز و
Olivares, 2002 Aـeـذا املقيـاس عi حتـوNن، 4و التوجـھ 52ي، وdئ�ـسي عـة عeـS Aعـدين  ة مو ل عبـا ر زر

ُ ، وNنقــسم إBـS Aعـديdن فــرعيdن التوجـھ |يجــاÒي نحـو املــش2لة problem orientationنحـو املـش2لة 

positive problem orientation ت2ـــو مــــنNقــــام 5ن و ات أ ر عبـــا ،  والتوجــــھ )38، 28، 19، 9، 7(ر
قـام 10ن يت2و من Negative Problem orientationالسلÝ{ نحو املش2لة  ات أ ر عبا ، 12، 6، 2، 1(ر

13 ،17 ،32 ،36 ،41 ،50.(  

، وNنقـسم إBـProblem Solving Style AوNتمثـل البعـد الرئ�ـó\{ الثـا}ي nـg أسـلوب حـل املـش2لة 
ات حــــل املــــش2لة عقال ـــا نيــــا أو منطقيــــا رثالثــــة أSعــــاد فرعيــــة، أول(ــــا م(ـ

ً ً
Skills Rational Problem-

Solving قـــــام 20ن وتت2ــــو مــــن ة أ ر عبــــا ، 39، 37، 35، 33، 29، 27، 26، 25، 24، 20، 18، 11، 5(ر
ات 7ن وNت2ــو مـن Avoidance Styleوثان�Úـا أسـلوب التجنــب ). 49، 48، 47، 46، 44، 43، 40 ر عبــا

ـــــام  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ قــــــــ ــــــــا أ). 42، 31، 30، 23، 16، 14، 10(رأ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــدفاعوثال&�ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــلوب Yنــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــال /ســ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ |iمـــــــ
Impulsivity/Carelessness Style ت2ـو مـنNقـام 10ن و ات أ ر عبـا ، 45، 34، 22، 21، 15، 8، 4، 3(ر

51 ،52.(  

ــــلية) أ( ــ ــــة �صـ ــــسيكوم	�ية للقائمـــ ــ مـــــــالؤه بحـــــــساب  :ا�eـــــــصائص الـ Nال و زقـــــــام ديـــــــز ور

ك601(الصدق والثبات للمقياس Sعد تطبيقھ عAe عينة قوام(ا % �66.2امعة،من طالب ا!) ر مشا
، بمتوســــــط عمــــــر % 33.8إنــــــاث،  يذ/ــــــو ــــا، وانحــــــراف معيــــــار 19.76ر ي عامــ

ً
جــــــة  ،3.49 روتراوحــــــت د

ات وS4عاد ما بdن  تباط بdن العبا Yر نبـاخ فقـد  0.94 إAB  0.92ر و، وvال�سبة للثبات بطرNقة ألفا كر
Ç ــل العقال}ــي ل 0.89،  للتوجـھ الــسلÝ{ للمــش2لة 0.85و  |iمــال، /ألســلوب Yنــدفاع 0.74بلـغ 

وتراوحـت معـامالت موثوقيـة إعـادة   .للتوجـھ |يجـاÒي 0.87ألسـلوب التجنـب، و  0.76، و  للمـش2لة
    0.89إY0.72  ABختبار من 

وقام الباحث Sعمـل الـصدق والثبـات لـھ، ومـن ثـم اسـتخدامھ nـg الب�ئـة العرvيـة، وذلـك عeـA النحـو 
  :�Ñي

اعتمــد الباحـــث nــg حـــساب  :لبBئـــة العر¢يــةا�eــصائص الــسيكوم	�ية للمقيـــاس RــQ ا) ب(
  :قالثبات للمقياس عAe الطر التالية

نباخ   ومعامل ثبات ألفا كر

نبـــاخ، وNو�ـــ�  واســـتخدم الباحـــث ! ـــساب الثبـــات عeـــA العينـــة Yســـتطالعية معامـــل ألفـــا كر
جة ال2لية) 3(لجدو  رمعامل الثبات ل2ل Sعد من أSعاد املقياس والد ُ :  
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   )3(لجدو 

جة ال�لية ملقياس حل املشكالت �جتماعيةمعامالت ا   رلثبات لأل�عاد والد

  معامل الثبات  البعد  م

  .627  التوجھ Gيجا£ي نحو املش�لة  1

  .787  التوجھ السل¦¥ نحو املش�لة  2

ات حل املش�لة عقالنيا أو منطقيا  3 م�ا
ً ً

  .877  ر

  .665  أسلوب التجنب  4

�مال/أسلوب �ندفاع  5G  703. 

جة    .852  ال�ليةرالد

  
  :يت�ë ما يge ) 3(لباستقراء ا!�دو السابق 

نبـــــاك بال�ـــــسبة ألSعـــــاد املقيـــــاس املـــــستخدم تراوحـــــت بـــــdن   0.627(وأن قيمــــة معامـــــل ألفـــــا لكر
، وãـــg قــيم مقبولـــة ممـــا يؤكـــد صـــالحية اســـتخدام )0.852(، وvلغــت قيم��ـــا للمقيـــاس ك2ـــل )0.877و

  .iذا املقياس

  :إعادة التطبيقمعامل الثبات باستخدام طرZقة 

ه  م${ مقدا رتم حساب ثبات املقياس من خالل استخدام طرNقة إعادة التطبيق، Sعد فاصل  ز
ً وiـو معامـل دال إحـصائيا ممـا يـدعو للثقـة nـg ) **0.805(أسبوعdن، وvلغ معامل الثبات للمقيـاس 

  .î ة استخدام املقياس

ة ال��ائية للمقياس   رالصو

مــن ) 21(للمقيــاس، ومــا ترتــب عل�Úــا مــن حــذف مفــردة Sعــد حــساب ا!�ــصائص الــسي2وم56ية 

تھ ال�éائيـــة رمفــردات املقيــاس أصـــبح املقيــاس nـــg صــو
∗

عـــة عeــA خمـــسة ) 51(ن يت2ــو مـــن  زمفــردة مو
¿ع املفردات عS4 Aeعاد ) 3(لاSعاد، وNو�� جدو    :زتو

  ت=>يح املقياس

جة واحدة لالختيار  جتdن لالختيا)1(ريتم تå يح املقياس بإعطاء د جات )2(ر ر، ود ر، وثالث د
ـــار  جــــــات لالختيــــــار )3(لالختيــ Òــــــع د ر، وأ ـــات لالختيــــــار )4(ر جـــ ، iــــــذا بال�ــــــسبة لألSعــــــاد )5(ر، وخمــــــس د

 gـــــãنـــــدفاع(الـــــسلبية وY ـــلوب التجنـــــب، وأســـــلوب ـــھ الـــــسلÝ{، وأســ وNـــــتم تـــــå يح  ،)|iمـــــال/التوجــ
يجـــاÒي، وأســـلوب التوجـــھ |( وãـــg ،)1-2 -3 -4 -5(نبطرNقـــة عكـــسية بحيـــث ت2ـــو S4عـــاد |يجابيـــة 

جة عAe املقياس بdن )  ا! ل العقال}ي   ).255 -51(روvذلك ت56اوح الد
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 مقياس �عراض �كتئابية       

ن بيك بالتحقق من ا!�صائص الـسي2وم56ية مـن خـالل التطبيـق عeـA عينـات مختلفـة  وقام آر
ساÍـــ\{  � �يـــصات مختلفـــة، وvلغـــت عينـــة Yكتئـــاب 2484مـــن حيـــث ال�ـــ �يص، بحيـــث �ـــشمل 

، واضــطراب الدســتميا 168 ، وvلـغ عــدد امل �ــصdن باكتئـاب أساÍــ\{ ف6ــ5ة معـاودة 113ف6ـ5ة مفــردة 
ات 99 Nن وعددiم105ر، ومتعاطو ا�çد ن ، وvذلك تت2و العينة |جمالية من 211و، ومدمنوا ال(ر

نبـاخ للعينـات ا�çتلفـة ال~ــ{ تـضم(ا القائمـة وقـد939  بلغــت و، واسـتخدم بيـك معامـل ثبـات ألفــا كر
، nــg حــdن بلــغ معامــل ثبــات )0.88، 0.90، 0.79، 0.86، 0.80، 0.86(عeــA التــواgB بال�ــسبة للعينــات 

، كما تضمنت أساليب التحقق أيضا �Yساق الـداخge، ومعامـل ثبـات ألفـا 0.86ألفا للقائمة ك2ل 
ً

جــة املفــردة، والثبـات بإعــادة التطبيــق تـراوح لــدى املرáــ\� مـن  ، ب�نمــا لــدى 0.90 إBــA 0.60ربحـذف د
  0.90طالب ا!�امعة 

 بــالتحقق مــن ا!�ــصائص الـسي2وم56ية للمقيــاس مــن خــالل 2015كمـا قــام أحمــد عبـدا!�الق 
. ترجم��ا إAB اللغة العرvية، ثم عرض تلك ال56جمة عAe متخصصdن gn اللغة |نجلd¡ية وعلم النفس

. جراء التعديالت املطلوvةثم تطبيق(ا عAe عدد من طالب ا!�امعة للتحقق من وضوح الصياغة وإل
نباخ من  ، عAe أSعة عينات من ب�ئات عرvية مختلفة، 0.89 إAB 0.67ووتراوح الثبات بطرNقة ألفاكر

  0.62كما بلغت }سبة الثبات بإعادة التطبيق 

  :حساب ا�eصائص السيكوم	�ية ملقياس �عراض �كتئابية

  :قاستخدم الباحث ! ساب الثبات الطر التالية: الثبات

نباخ   ومعامل ثبات ألفا كر

نبـاخ عeـA العينــة Yسـتطالعية، حيـث بلـغ معامــل  وقـام الباحـث بحـساب معامـل ثبــات ألفـا كر
ــاخ نبــ جـــة ال2ليــــة ملقيـــاس 4عــــراض Yكتئابيـــة، وãــــg قيمـــة مقبولــــة ممـــا يؤكــــد ) 0.883(وألفـــا كر رللد

 .صالحية استخدام iذا املقياس

جة املفردة   :رمعامل ثبات ألفا بحذف د

جــة اســت رخدم الباحــث ! ــساب الثبــات عeــA العينــة Yســتطالعية معامــل ثبــات ألفــا بحــذف د
  :  معامل الثبات ملقياس 4عراض Yكتئابية) 4( لاملفردة، وNو�� جدو 

  )4(لجدو 

جة املفردة ملقياس �عراض �كتئابية   ر قيم معامل ثبات ألفا بحذف د

  رقم املفردة
جة  معامل ثبات رألفا بحذف د

  ردةاملف
رقم 

  املفردة
جة  معامل ثبات رألفا بحذف د

  املفردة

1  0.877  12  0.877  

2  0.877  13  0.877  

3  0.878  14  0.878  
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  رقم املفردة
جة  معامل ثبات رألفا بحذف د

  ردةاملف
رقم 

  املفردة
جة  معامل ثبات رألفا بحذف د

  املفردة

4  0.878  15  0.877  

5  0.883  16  0.881  

6  0.877  17  0.877  

7  0.877  18  0.875  

8  0.878  19  0.881  

9  0.877  20  0.878  

10  0.877  21  0.883  

11  0.882    

ـــ ــــــــتقراء ا!�ـــــــ ــــسابق وvاســ ــــــg ) 4(لدو الــــــ ـــــا يeــــ ـــــــ�ë مـــــ ـــــــdن : يتــــ ـــــــات تراوحــــــــــت بــــ ـــــامالت الثبـــ ـــــــــيم معــــــ أن قـ
  .، وأن جميع iذه املعامالت مقبولة مما يؤكد صالحية استخدام iذا املقياس)0.875،0.883(

  :معامل الثبات باستخدام طرZقة إعادة التطبيق

م ه زتم حساب ثبات املقياس من خالل استخدام طرNقة إعادة التطبيق، Sعد فاصل  ر${ مقدا
ً وiـو معامـل دال إحــصائيا ممـا يـدعو للثقـة nــg )0.753(**أسـبوعdن، وvلـغ معامـل الثبــات للمقيـاس 

  .î ة استخدام املقياس

ة ال��ائية للمقياس   رالصو

 Sعد حساب ا!�صائص السي2وم56ية للمقياس، وما ترتب عل�Úا من عدم حذف أي مفردة من 
تھ ا   .مفردة) 21(نل�éائية يت2و من رمفردات املقياس أصبح املقياس gn صو

  ت=>يح املقياس

جة واحدة لالختيار  جتdن لالختيار )1(ريتم تå يح املقياس بإعطاء د جات )2(ر، ود ر، وثالث د
جات لالختيار )3(لالختيار  Òع د ر، وأ جة عAe املقياس بdن )4(ر   ).84 -21(ر، وvذلك ت56اوح الد

 |حصائية ملعا!�ة البيانات واختبار î ة  تم استخدام Sعض 4ساليب:�ساليب Gحصائية
ض مــــن خـــالل برنــــامج ا! ـــزم |حــــصائية  ، واختبــــار SPSSوالفـــر تبـــاط ب5dســــو ن؛ مثـــل معامــــل ا " ت"ر

نباخ   .وللعينات املستقلة، واملتوسطات ا! سابية، ومعامل ألفا كر

  :نتائج البحث

أوال
ً

تباطيــة دالــة توجــد "  يــنص عXــ� أنــھ والــذي لعــرض وتفــس�� نتــائج الفــرض �و :  رعالقــة ا
ات حل املشكالت Yجتماعية لدى طالب ا!�امعة ذو 4عـراض ًاحصائيا ي بdن اج56ار 4ف2ار وم(ا ر

تبــــاط ب5dســــو ! ــــساب . Yكتئابيــــة نوللتحقــــق مــــن iــــذا الفــــرض قــــام الباحــــث باســــتخدام معامــــل ا ر
تباط  Yجتماعية،رY ات حل املشكالت   ). 5(ل�� gn جدو  كما iو موربdن اج56ار 4ف2ار وم(ا
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  ) 5(لجدو 

جة ال�لية ن ات حل املشكالت �جتماعية والد تباط ب�ن ب�ن اج	�ار �ف�ار وم�ا �رمعامالت  ر   )210=(ر

تبــايتــ�ë أن ) 5(لوvاســتقراء ا!�ــدو الــسابق  Y جــة ال2ليــة الج6ــ5ار رأن معامــل رط بــdن الد
جـة ال2ليـة ! ـل املـشكالت Yجتماعيـة قـد بلـغ  وiـو معامـل دال إحـصائيا عنــد ) 366.-(ر4ف2ـار والد

ً

ات حـــــل )0.01(ىمــــستو  ـــdن اج6ـــــ5ار 4ف2ــــار وم(ـــــا تباطيــــة ســـــالبة بـ ر، ممـــــا <ــــش5d إBـــــA وجــــود عالقـــــة ا ر
Y ـر ذو 4عـراضi ياملـشكالت Yجتماعيـة لــدى طـالب جامعــة 4 اد ز زكتئابيــة، وiـذا <ع$ــ� أنـھ /لمــا 

ة حل املشكالت /لما أدى ذلك إAB خفض اج56ار 4ف2ار لو�Ôذا ي2و قد تحقق الفرض 4و. رم(ا   .ن

ة حل املشكالت يبدو أمرا منطقيا، تباط Yج56ار سلبا بم(ا وNمكن القو أن ا
ً ً

ر ًر  حيث يتجھ ل
لطــــالب ا!�امعــــة ذو 4عــــراض Yكتئابيــــة إBــــA تقــــديم حلــــو  ـــاءة وفاعليــــة مــــن ي للمــــشكالت أقــــل كفـ

Nـــــادة التوقعــــات والتقييمـــــات الـــــسلبية  زالطــــالب العـــــاديdن، وNرجــــع ذلـــــك لـــــسوء ا! الــــة املزاجيـــــة، و
�ýم عeـــA حـــل املـــشكالت Sـــش2ل عـــام، كمـــا <عـــد اج6ـــ5ار 4ف2ـــار أســـلوب مواج(ـــة غdـــ5 تكيفـــي ال  ُلقـــد ر

ٌ< �ع عAe حـل املـشكالت Sـش2ل فعـال ُ. gـn بـدأ اج6ـ5ار 4ف2ـارNات حـل املـشكالت  و رالتـأث5d عeـA م(ـا
اك، والـذي يتـداخل مـع بدايـة الـسلوك |يجـاÒي نحـو  رYجتماعيـة عـن طرNـق التـأث5d الزائـد عeـA |د

ة عeــA حــل املــشكالت ه إBــA ضــعف القــد اك ســلÝ{ يــؤدي بــدو راملــش2لة املــراد حل(ــا، فيتحــو إBــA إد رر ل
ُ

 .
Nـــادة التفكdـــ5   AـــBجـــزء منـــھ إ gـــn ـــذا التـــداخلi رجـــعNزو ٍ امل�ـــشائم، كمـــا يتـــداخل Yج6ـــ5ار مـــع الـــسلوك ُ

ُ

Nـــادة . Sـــش2ل تلقـــاÐي  AـــBــا يـــؤدي إ زوقـــد <ـــساعد عeـــA ذلـــك أيـــضا افتقـــاد الفـــرد للـــدعم Yجتمـــا�g، ممـ
ً ُ

ـــــ5 الــــــسلÝ{ الــــــذي <ــــــستخدمھ الفــــــرد  ـــــة أمــــــدiا، وذلــــــك لت�ــــــشيط التفكdـ ــــة، وإطالـ 4عــــــراض Yكتئابيــ
gBش2اY سات املوقفSج56ار لف(م مالYُو¿س(م ض. ي gn حد ذاتھ gn جتماعيةY عف حل املشكالت

ـــرد يتمحـــــو حـــــو حـــــل  ــــدى الفــ ـــ5 لـ لبقـــــاء اج6ـــــ5ار 4ف2ـــــار و4عـــــراض Yكتئابيـــــة، ألن محتـــــو التفكdــ رى
ة للقلق، وgn إطار مف(وم تنظيم الذات <ستمر اج56ار 4ف2ار ح~� يتم تحقيق  راملشكالت 4ك5Ê إثا

جة ال�لية للمقايBس   رالد

ضعف 
 �Xة ع رالقد

حل 
  املشكالت

لوم 
  الذات

ا�eمود 
QRاملعر  

�عتمادية 
  زوالعو

ة  رالقد
 �Xع

  املواج�ة

جة  رالد
ال�لية 
الج	�ار 
  �ف�ار

التوجھ Gيجا£ي نحو 
  املش�لة

-0.197**  -.219** -.385** -.256** .210** .251** 

التوجھ السل¦¥ نحو 
  املش�لة

.283**  .234** .185** .178** -.166* .191** 

ات حل املش�لة  رم�ا
عقالنيا أو منطقيا
ً ً

  
-.209**  -.253** -.195** -.278** .255** .220** 

  *149.- **325.- **0.189 **243. **0.200  **0.215  أسلوب التجنب

�مال/أسلوب �ندفاعG  .174* 0.270** .213** .278**  -.225** -.258**  

ات حل  جة ال�لية مل�ا رالد ر
  املشكالت �جتماعية

-.298** -.364** -.342** -.381**  .196** -.366**  
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ن ! ــل املــشكالت nــg تــرك املــش2لة ال �ــصية دو ُال(ــدف أو يــتم تجاiلــھ، و¿ــساعد ا!�لــل الــوظيفي
ة املزNــد مــن اج6ــ5ار 4ف2ـار اســة /ـل مــن .رحـل، وإثــا  ,.Hubbard, et al (روiــذه النتــائج تتفــق مــع د

اسـة ). 2015 اسـات مـن خـالل الكـشف ). Hasegawa, et al., 2015a(رود ركمـا أو�ـ ت Sعـض الد
ات حـــل املـــ تباطيـــة شكالت Yجتماعيــة رعــن العالقـــة بـــdن اج6ــ5ار 4ف2ـــار وأSعـــاد م(ــا روجـــود عالقـــة ا

موجبـة بـdن اج6ــ5ار 4ف2ـار وكــال مـن التوجــھ الـسلÝ{ نحــو حـل املــش2لة، ونمـط تجنــب حـل املــش2لة، 
ً

تباطيـــة ســـالبة بـــdن /ونمـــط Yنـــدفاع ر|iمـــال nـــg حـــل املـــش2لة، كمـــا أظ(ـــرت النتـــائج وجـــود عالقـــة ا
اج6ـــ5ار 4ف2ـــار وكـــال مـــن حـــل املـــش2لة بطرNقـــة عقالن

ً
مثـــل يـــة والتوجـــھ |يجـــاÒي نحـــو حـــل املـــش2لة 

اسة  اسة )Hasegawa, et al., 2015b(رد اسـة ). (Hasegawa, et al., 2018ر؛ ود  ,.Jones, et al)رود
اسة . (2017   .Sharaf, et al., 2018)(رود

ثانيا
ً

ق دالـة إحـصائيا nـg اج6ـ5ار 4ف2ـار "  والـذي يـنص عeـA أنـھ :نتـائج الفـرض الثـاFي:  وتوجـد فـر
جات طالب ا!�امعة ذو 4عراض Yكتئابية وفقا ملتغ5d النوع ب dن متوسطات د

ً
ي   ). إناث/ رذ/و(ر

ـــار  ـــم اســـــتخدام الباحــــث اختبـ  Independent: ت"وللتحقــــق مــــن îــــ ة iـــــذا الفــــرض تـ
Sample T-test " جـــات طـــالب ا!�امعـــة ذو 4عـــراض ق بـــdن متوســـطات د يلتوضـــيح داللـــة الفـــر ر و

Yكتئابية وفقا ملتغ5d ا
ً

عAe مقياس اج56ار 4ف2ار، فجاءت النتائج كما يو� (ا ) إناث/ رذ/و(لنوع 
gBلا!�دو التا:  

  ) 6(لجدو 

جـــــات طـــــالب " Independent Sample T-test: ت"نتــــائج اختبـــــار  جـــــة متوســـــطات د ق بــــ�ن د ـــر رللفــ ر و
ا�eامعة ذو �عراض �كتئابية وفقا ملتغ�� النوع 

ً
  )210=( نف�ارع�X مقياس اج	�ار �) إناث/ رذكو(ي

 املتوسط العدد النوع  أ�عاد اج	�ار �ف�ار
�نحراف 

 ياملعيار
ال´سبة 
 التائية

الداللة 
 Gحصائية

 2.936 22.67 115 رذكو
ة ع�X حل املشكالت رضعف القد

 3.065 17.65 95 إناث
12.100  

0,01  
  دالة

 3.575 19.15 115 رذكو
  لوم الذات

 3.089  16.55 95 إناث
5.649  

0,01  
  دالة

 4.430 22.33 115 رذكو
QRمود املعر�eا  

 4.504 17.80 95 إناث
7.320  

0,01  
  دالة

 3.124 15.99 115  رذكو
  ز�عتمادية والعو

 2.820 12.46 95  إناث
8.508  

0,01  
  دالة

 2.927 11.02 115  رذكو
ة عQX املواج�ة   رالقد

 2.924 8.45 95  إناث
6.373  

0,01  
  دالة

 12.034 79.78 115 رذكو
جة    ال�ليةرالد

 11.301 72.92 95 إناث
4.224  

0,01  
  دالة

 غdـ5 دالـة إحـصائيا اç ـسوvة" ت" أن قيمـة : يتـ�ë مـا يeـg ) 6(لباستقراء ا!�دو الـسابق 
جة ال2لية للمقياس  يوgã قيمة دالة إحصائيا عند مستو دالة ، )4.224(حيث بلغت رgn الد ً0.01 ، 

جــة ال2ليــة وiـذا <ــش5d إBــA وجــ ق دالــة إحــصائيا بـdن الــذ/و و|نــاث nــg الد رود فــر ر  لــصا!� للمقيــاسًو
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يعنــد مــستو   دالــة إحــصائيا nــg أSعــاد اج6ــ5ار 4ف2ــاراç ــسوvة" ت" كمــا يتــ�ë أن قيمــة ؛ رالــذ/و
ق دالة إحصائيا بdن الذ/و و|ناث gn أSعـاد املقيـاس لـصا!� 0.01دالة  ر ، وiذا <ش5d إAB وجود فر ًو

روNبدو ذلك منطقيا؛ حيث إن iناك سمات  �صية مختلفة لدى الذ/و عن |ناث وال~{ . رالذ/و
ً

رتــؤثر عeــA طرNقـــة �عــامل(م مــع الـــشدائد والتحــديات، حيــث يميـــل الــذ/و إBــA التواصـــل مــع ÑخـــرNن 
مات و�Nت�{ �Ôم 4مر إAB ا! صو عAe قدر أقل من املساندة  لSش2ل أقل من |ناث عند مواج(ة 4 ز

مات وNك�س�ن التعاطف والت نة باإلناث الالÐي يتواصلن مع ÑخرNن Sش2ل أك�5 أثناء 4 زعاطف مقا ر
ً

 ،5dش2ل كبS تمعية�çة واNاستخدام عوامل ا! ماية 4سر AB؛ فاإلناث تميل إ ٍوأنواع الدعم 4خر ٍ ى
ٍون�يجـة لـذلك فقـد <عتمـدن Sـش2ل كeـg عeـÑ AخـرNن مـن حـول(م nـg مواج(ـة العقبـات، ب�ن

ً
مـا <عتمــد 
ات  رالذ/و أك5Ê عAe عوامل ا! ماية الفردية، ولذا فإنھ بإم2ا�æم Yعتماد عAe أنفس(م وتطوNر م(ا ر

كمـــا أن الـــذ/و أكÊـــ5 عرضـــة للتحـــديات . املواج(ـــة والـــصمود nـــg مواج(ـــة الـــصعاب أكÊـــ5 مـــن |نـــاث
ً

ر
ن املäــ¡ للعمــل وغdــ5ه مــن امل(ــام ال~ــ{ تكــس�Ûم خ�ــ5ات مــن  والــصعاب حيــث <غــادر

ُ ل خــالل اخــتالط(م و
 gn م�ýستفادة من خ�5اYن وNخرÑ ن، ب�نما قد ال تتاح لإلناث مثل تلك الفرصة لالندماج معNباآلخر

التعامل مع التحديات ال~{ قد تواج((م مستقبال
ً

اسـة كـال مـن  . وتتفق iـذه النتـائج مـع د
ً

 Sun, et(ر
al., 2014( اسـة اسـة (Kong, et al., 2015)ر؛ ود اسـة )Tengshe, 2015(ر؛ ود  Hasegawa, etر؛ ود

al., 2014)( اسة اسة )Williams, et al., 2015(ر؛ ود اسة )(Lucena-santos, et al., 2017ر؛ ود ر؛ ود
(Bravo, et al., 2018) . gـn ق ذات داللـة إحـصائية اسات إBـA وجـود فـر ت نتائج تلك الد وحيث أشا ر ر

راج56ار 4ف2ار وفقا ملتغ5d النوع لصا!� الذ/و
ً

.  

ثـاثال
ً

ات "  عXــ� أنــھنPيجــة الفــرض الثالــث والـذي يــنص :  ق دالــة إحــصائيا nــg م(ــا رال توجــد فـر و
جــات طــالب ا!�امعــة ذو 4عــراض Yكتئابيــة وفقــا ملتغdــ5 النــوع  حــل املــشكالت بــdن متوســطات د

ً
ي ر

 Independent: ت "وللتحقـق مـن îـ ة iـذا الفـرض تـم اسـتخدام الباحـث اختبـار). إنـاث/ رذ/ـو(
Sample T-test " جـــات طـــالب ا!�امعـــة ذو 4عـــراض ق بـــdن متوســـطات د يلتوضـــيح داللـــة الفـــر ر و

Yكتئابية وفقا ملتغ5d النوع 
ً

ات حـل املـشكالت، فجـاءت النتـائج كمـا ) إناث/ رذ/و( رعAe مقياس م(ـا
gBليو� (ا ا!�دو التا:  

  )7(لجدو 

جـــــة متوســــطا" Independent Sample T-test: ت" نتــــائج اختبــــار  ق بــــ�ن د رللفــــر جــــات طـــــالب و رت د
ا�eامعة ذو �عراض �كتئابية وفقا ملتغ�� النوع 

ً ات حل املشكالت) إناث/ رذكو(ي   رع�X مقياس م�ا

ات حل املشكالت  املتوسط العدد النوع  رأ�عاد م�ا
�نحراف 

 ياملعيار
ال´سبة 
 التائية

الداللة 
 Gحصائية

 2.27 15.19 115 رذكو
  التوجھ Gيجا£ي نحو املش�لة

 2.25 15.16 95 إناث
0.073  

0,94  
  غ�� دالة

 4.53 26.97 115 رذكو

  التوجھ السل¦¥ نحو املش�لة
 4.59  27.02 95 إناث

0.108  
0,91  

  غ�� دالة

ات حل املش�لة عقالنيا أو  5.06 61.68 115 رذكو م�ا
ً

ر
منطقيا
ً

 5.11 61.72 95 إناث  
0.056  

0,95  
  غ�� دالة
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ات حل املشكالت  املتوسط العدد النوع  رأ�عاد م�ا
�نحراف 

 ياملعيار
ال´سبة 
 التائية

الداللة 
 Gحصائية

 2.77 18.49 115  رذكو
  أسلوب التجنب

 2.77 18.52 95  إناث
0.080  

0,93  
  غ�� دالة

 3.79 24.72 115  رذكو
�مال/أسلوب �ندفاعG  

 3.79 24.63 95  إناث
0.171  

0,86  
  غ�� دالة

ات حل  10.80 163.61 115  رذكو جة ال�لية مل�ا رالد ر
 10.83 163.77 95  إناث  املشكالت

0.108  
0,91  

  غ�� دالة

 غ5d دالة إحصائيا gn اç سوvة" ت" أن قيمة : يت�ë ما يge) 7(السابق لباستقراء ا!�دو 
جـة ال2ليـة للمقيـاس  ًوãـg قيمــة غdـ5 دالـة إحـصائيا، وiــذا <ـش5d إBـA عــدم ، )0.108(حيــث بلغـت رالد

جـة ال2ليــة  ق دالـة إحـصائيا بــdن الـذ/و و|نـاث nـg الد روجـود فـر ر " كمـا يتـ�ë أن قيمــة ؛ للمقيـاسًو
ات حـــل املــشكالت غdـــ5 اç ــسوvة" ت لومـــن iنــا يمكـــن القــو أنـــھ مـــن . ردالــة إحـــصائيا nــg أSعـــاد م(ــا

اعتبار املرحلة ا!�امعية بدايـة الطرNـق بال�ـسبة ! يـاة الرشـد ا!�ديـدة عeـA الفـرد، وvدايـة املنطقي 
تحمل مسئولية ذاتھ، وvدايـة التفكdـ5 والتخطـيط للمـستقبل، ومـن املمكـن أن �ع6ـ5ض الفـرد Sعـض 

ُحــداث ال~ــ{ بـالطبع ســوف تــؤثر عeــA سـ5d حياتــھ بالــش2ل الــذي /ـان يخطــط لــھ أو مــا العقبـات أو 4

جـات الـذ/و و|نـاث مـن طـالب . ُيفكر gn تحقيقھ من أiداف ب د اسـات إBـA تقـا رو�ـشS 5dعـض الد ر ر ر
اســـة  ة عeـــA حـــل املـــشكالت Yجتماعيـــة مثـــل د را!�امعـــة ذو 4عـــراض Yكتئابيـــة nـــg ضـــعف القـــد ر ي

)Hasegawa, et al., 2015b( اسة اسة ). Hasegawa, et al., 2018(ر؛ ود ). (Jones, et al., 2017رود
اسـة  ق ذات  .Sharaf, et al., 2018)(رود اسـات إBــA أنــھ ال توجــد فــر ت نتــائج تلــك الد وحيـث أشــا ر ر

ات حل املشكالت وفقا ملتغ5d النوع داللة إحصائية gn م(ا
ً

  .ر

  :ث ا! اgB يمكن تقديم التوصيات التاليةgn ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البح :توصيات البحث

شادية �ýدف إAB خفض اج56ار 4ف2ار لدى طالب ا!�امعة-  .رiYتمام بإعداد برامج إ

- Aــeة ال~ـ{ قـد �ـش2ل(ا مـش2لة اج6ـ5ار 4ف2ـار ع رتوعيـة طـالب ا!�امعـة ومؤسـسات الـشباب بـا!�طو
 .الå ة النفسية ل(ؤالء الشباب

عايـة الـ-  Aـeن عdرتوجيـھ القـائم gــn جتماعيـةY ات حـل املـشكالت Nب عeـA م(ـا رشباب إBـA أiميــة التـد ر
 .التغلب عAe الكث5d من 4ثار السلبية لألعراض Yكتئابية

اسات مق	�حة   :ربحوث ود

ات حـــل املـــشكالت Yجتماعيـــة لـــدى طـــالب ا!�امعـــة ذو 4عـــراض - شـــادي لتحـــسdن م(ـــا يبرنـــامج إ ر ر
 .Yكتئابية

ات حل املشكالت و4عراض Yكتئابيةاج56ار 4ف2ار كمتغ5d وسي-  . رط gn العالقة بdن م(ا

ىدو Sعض املتغ5dات الديموغرافية مثل النوع واملستو التعلي®{ gn اج56ار 4ف2ار-   .ر

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

325 

  :قائمة املراجع

  املراجع العر¢ية

5dــــت وvــــــــرت ســـــ ـــــــك و ن بيـ رآر ــــــة بيــــــــك لالكتئـــــــــاب). 2015(و ـــــات قائمــ ـ ــــــل �عليمـــ أحمـــــــــد دمحم : ترجمــــــــة. دليــ
  .مكتبة 4نجلو املصرNة: القاiرة. قعبدا!�ال

 gn1993(جابر عبد ا! ميد جابر ؛ عالء الدين كفا .(}\óرة. م��ـم علـم الـنفس والطـب النفـiالقـا :
  .دار ال�éضة العرvية

}\+ عطـوط ؛ عبــد الكـرNم قر¿ــ زمـضان  Yكتئـاب املقنـع وعالقتــھ بـالتكتم وقلــق املـوت لــدى ). 2006(ر
اسات عرvية gn علم. ا�çسدنdن   .218-177، )1(5،  النفسرد

فــــرج عبـــــدالقادر طــــھ؛ شـــــاكر عطيـــــة قنــــديل؛ حـــــسdن عبـــــدالقادر دمحم؛ مــــصطفى /امـــــل عبـــــدالفتاح 
)2009 .(}\óـــ ـــــنفس والتحليـــــــل النفــــ ـــم الــ مكتبـــــــة 4نجلـــــــو : القـــــــاiرة. موســــــوعة علــــ

  .املصرNة

  :املراجع م	�جمة

Aaron Beck and Robert Steer (2015). Beck's List Depression 
Instruction Manual. Translation: Ahmed Mohamed Abdel 
Khaleq. Cairo: Anglo-Egyptian Library. 

Jaber Abdel Hamid Jaber; Aladdin Kafafi (1993). Dictionary of 
Psychology and Psychiatry. Cairo: Arab Renaissance 
House. 

Ramadan Zatoot; Abdul Karim Qureshi (2006). Disguised depression 
and its relationship to secrecy and death anxiety among 
incarnates. Arab Studies in Psychology, 5(1), 177-218. 

Faraj Abdel Qader Taha; Shaker Attia Qandil; Hussein Abdel Qader 
Mohammed; Mustafa Kamel Abdel Fattah (2009). 
Encyclopedia of Psychology and Psychoanalysis. Cairo: 
Anglo-Egyptian Library. 

:المراجع األجنبية  
Abdallah, A. R., & Gabr, H. M. (2014). Depression, anxiety and stress 

among first year medical students in an Egyptian public 
university. International Research Journal of Medicine 
and Medical Sciences, 2(1), 11-19.  

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-
regulation strategies across psychopathology: A meta-
analytic review. Clinical psychology review, 30(2),              
217-237. 

 

 



اجترار األفكار وعالقته بمهارات حل المشكالت االجتماعية لدى طالب جامعة 
  األزهر ذوي األعراض االكتئابية

 

  .السيد عبدالرحمن أحمد السيد/ أ
  .السعيد غازي دمحم رزق/ د.أ

 .ادهسامح أحمد سيد أحمد سع/ د.م.أ

 

 

326 

Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Hogan, M. E., Whitehouse, W. G., 
Rose, D. T., Robinson, M. S & Lapkin, J. B. (2000). The 
Temple-Wisconsin Cognitive Vulnerability to Depression 
Project: Lifetime history of Axis I psychopathology in 
individuals at high and low cognitive risk for depression. 
Journal of abnormal psychology, 109(3), 403.  

Baer, R. A., & Sauer, S. E. (2011). Relationships between depressive 
rumination, anger rumination, and borderline personality 
features. Personality Disorders: Theory, Research, and 
Treatment, 2(2), 142.  

Bartoskova, M., Sevcikova, M., Durisko, Z., Maslej, M. M., Barbic, S. 
P., Preiss, M., & Andrews, P. W. (2018). The form and 
function of depressive rumination. Evolution and Human 
Behavior, 39(3), 277-289.  

Bravo, A. J., Pilatti, A., Pearson, M. R., Mezquita, L., Ibáñez, M. I., & 
Ortet, G. (2018). Depressive symptoms, ruminative 
thinking, drinking motives, and alcohol outcomes: A 
multiple mediation model among college students in three 
countries. Addictive behaviors, 76, 319-327. 

Brinker, J. K., & Dozois, D. J. (2009). Ruminative thought style and 
depressed mood. Journal of clinical psychology, 65(1), 1-
19.  

Bushman, B. J., Bonacci, A. M., Pedersen, W. C., Vasquez, E. A., & 
Miller, N. (2005). Chewing on it can chew you up: effects 
of rumination on triggered displaced aggression. Journal 
of personality and social psychology, 88(6), 969.  

Caselli, G., Ferretti, C., Leoni, M., Rebecchi, D., Rovetto, F., & Spada, 
M. M. (2010). Rumination as a predictor of drinking 
behaviour in alcohol abusers: a prospective study. 
Addiction, 105(6), 1041-1048.  

Colman, A. M. (2015). A dictionary of psychology. Oxford Quick 
Reference.  

D'Zurilla, T. J., & Maydeu-Olivares, A. (1995). Conceptual and 
methodological issues in social problem-solving 
assessment. Behavior Therapy, 26(3), 409-432.  

D'Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (1990). Development and preliminary 
evaluation of the Social Problem-Solving Inventory. 
Psychological Assessment: A Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 2(2), 156. 

D'Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2010). problem-solving therapy.   In  
Dobson, K. S. (Eds.),  Handbook of cognitive-behavioral 
therapies. (pp. 197-225). third edition.  new York , the 
Guilford press.  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

327 

D'Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Social 
problem-solving inventory--revised (SPSI-R). Multi-
Health Systems.Inc.  

D'Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social 
problem solving: Theory and assessment. In. Chang, E. C., 
D'Zurilla, T. J., & Sanna, L. (Eds.), Social problem 
solving: Theory, research, and training (pp. 11-27). 
Washington, DC: American Psychological Association. 

Elliott, T. R., Grant, J. S., & Miller, D. M. (2004). Social Problem-
Solving Abilities and Behavioral Health. In Chang, E. C.,  
D'Zurilla, T. J.  & Sanna, L. J.  (Eds.), Social problem 
solving: Theory, research, and training (p. 117–133). 
Washington, DC:  American Psychological Association. 

Fawzy, M., & Hamed, H. (2017) "Prevalence of psychological stress, 
depression and anxiety among medical students in Egypt." 
Psychiatry research 255 .186-194.  

Hasegawa, A., Koda, M., Hattori, Y., Kondo, T., & Kawaguchi, J. 
(2014). Depressive rumination and past depression in 
Japanese university students: comparison of brooding and 
reflection. Psychological reports, 114(3), 653-674.  

Hasegawa, A., Kunisato, Y., Morimoto, H., Nishimura, H., & 
Matsuda, Y. (2018). How do rumination and social 
problem solving intensify depression? A longitudinal 
study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior 
Therapy, 36(1), 28-46.  

Hasegawa, A., Kunisato, Y., Morimoto, H., Nishimura, H., & 
Matsuda, Y. (2018). How do rumination and social 
problem solving intensify depression? A longitudinal 
study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior 
Therapy, 36(1), 28-46.  

Hasegawa, A., Yoshida, T., Hattori, Y., Nishimura, H., Morimoto, H., 
& Tanno, Y. (2015b). Depressive rumination and social 
problem solving in Japanese university students. Journal 
of Cognitive Psychotherapy, 29, 134–152. 

Hawkins, D., Sofronoff, K., & Sheffield, J. (2009). Psychometric 
properties of the social problem solving inventory-revised 
short-form: Is the short form a valid and reliable measure 
for young adults?. Cognitive Therapy and Research, 33(5), 
462-470.  

Heppner, P. P., & Krauskopf, C. J. (1987). An information-processing 
approach to personal problem solving. The Counseling 
Psychologist, 15(3), 371-447.  



اجترار األفكار وعالقته بمهارات حل المشكالت االجتماعية لدى طالب جامعة 
  األزهر ذوي األعراض االكتئابية

 

  .السيد عبدالرحمن أحمد السيد/ أ
  .السعيد غازي دمحم رزق/ د.أ

 .ادهسامح أحمد سيد أحمد سع/ د.م.أ

 

 

328 

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and 
implications of a personal problem-solving inventory. 
Journal of counseling psychology, 29(1), 66-75.  

Jones, N. P., Fournier, J. C., & Stone, L. B. (2017). Neural correlates 
of autobiographical problem-solving deficits associated 
with rumination in depression. Journal of affective 
disorders, 218, 210-216.  

Kashdan, T. B., & Roberts, J. E. (2007). Social anxiety, depressive 
symptoms, and post-event rumination: Affective 
consequences and social contextual influences. Journal of 
Anxiety Disorders, 21(3), 284-301. 

Kong, T., He, Y., Auerbach, R. P., McWhinnie, C. M., & Xiao, J. 
(2015). Rumination and depression in Chinese university 
students: The mediating role of overgeneral 
autobiographical memory. Personality and individual 
differences, 77, 221-224. 

Law, K. C., & Tucker, R. P. (2018). Repetitive negative thinking and 
suicide: a burgeoning literature with need for further 
exploration. Current opinion in psychology, 22, 68-72.  

Lopez, C. M., Felton, J. W., Driscoll, K. A., & Kistner, J. A. (2012). 
Brooding rumination and internalizing symptoms in 
childhood: Investigating symptom specificity in a multi-
wave prospective study. International journal of cognitive 
therapy, 5(3), 240-253. 

Lucena-Santos, P., Carvalho, S., Pinto-Gouveia, J., Gillanders, D., & 
Oliveira, M. S. (2017). Cognitive Fusion Questionnaire: 
Exploring measurement invariance across three groups of 
Brazilian women and the role of cognitive fusion as a 
mediator in the relationship between rumination and 
depression. Journal of contextual behavioral science, 6(1), 
53-62. 

Manigault, A. W., & Zoccola, P. M. (2020). Rumination. The Wiley 
Encyclopedia of Health Psychology, 557-567.  

Martin, L. L., Shrira, I. L. A. N., & Startup, H. M. (2004).  Rumination 
as a function of goal progress, stop rules, and cerebral 
lateralization. In: Papageorgiou, , C.; Wells, A.(Eds.), 
Depressive rumination: Nature, theory and treatment, 
Chichester (pp.153 ), England: John Wiley & Sons Ltd. 

Maydeu-Olivares, A., & D'Zurilla, T. J. (1996). A factor-analytic 
study of the Social Problem-Solving Inventory: An 
integration of theory and data. Cognitive therapy and 
research, 20(2), 115-133.  

 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

329 

Maydeu-Olivares, A., Rodrı́guez-Fornells, A., Gómez-Benito, J., & 
D'Zurilla, T. J. (2000). Psychometric properties of the 
spanish adaptation of the social problem-solving 
inventory-revised (SPSI-R). Personality and Individual 
Differences, 29(4), 699-708. 

Morrow, J., & Nolen-Hoeksema, S. (1990). Effects of responses to 
depression on the remediation of depressive affect. 
Journal of personality and social psychology, 58(3), 519. 

Nezu, C. M., Nezu, A. M., & D’Zurilla, T. J. (2010).Problem-Solving 
Therapy. In Kazantzis, N., Reinecke, M. A., & Freeman, 
A. (Eds.). Cognitive and behavioral theories in clinical 
practice.(PP.76-114). New York, NY: Guilford Press.  

Nezu, A. M. (2004). Problem solving and behavior therapy revisited. 
Behavior therapy, 35(1), 1-33.  

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of 
depression and posttraumatic stress symptoms after a 
natural disaster: the 1989 Loma Prieta Earthquake. Journal 
of personality and social psychology, 61(1), 115. 

Nolen-Hoeksema, S., Stice, E., Wade, E., & Bohon, C. (2007). 
Reciprocal relations between rumination and bulimic, 
substance abuse, and depressive symptoms in female 
adolescents. Journal of abnormal psychology, 116(1), 198.  

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). 
Rethinking rumination. Perspectives on psychological 
science, 3(5), 400-424.  

Papageorgiou, C. (2006). Worry and rumination: Styles of persistent 
negative thinking in anxiety and depression. Worry and its 
psychological disorders: Theory, assessment and 
treatment, 21-40.  

Pedersen, W. C., Denson, T. F., Goss, R. J., Vasquez, E. A., Kelley, N. 
J., & Miller, N. (2011). The impact of rumination on 
aggressive thoughts, feelings, arousal, and behaviour. 
British Journal of Social Psychology, 50(2), 281-301.  

Platt, J. J., & Spivack, G. (1972). Problem-solving thinking of 
psychiatric patients. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 39(1), 148.  

Pössel, P., & Winkeljohn Black, S. (2017). Can the hopelessness 
model of depression and response style theory be 
integrated?. Journal of Counseling & Development, 95(2), 
180-191. 

 



اجترار األفكار وعالقته بمهارات حل المشكالت االجتماعية لدى طالب جامعة 
  األزهر ذوي األعراض االكتئابية

 

  .السيد عبدالرحمن أحمد السيد/ أ
  .السعيد غازي دمحم رزق/ د.أ

 .ادهسامح أحمد سيد أحمد سع/ د.م.أ

 

 

330 

Robinson, M. S., & Alloy, L. B. (2003). Negative cognitive styles and 
stress-reactive rumination interact to predict depression: A 
prospective study. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 
275-291. 

Sanders, W. A., & Lam, D. H. (2010). Ruminative and mindful self-
focused processing modes and their impact on problem 
solving in dysphoric individuals. Behaviour Research and 
Therapy, 48(8), 747-753.  

Schneider, W., & Fisk, A. D. (1982). Concurrent automatic and 
controlled visual search: Can processing occur without 
resource cost?. Journal of experimental psychology: 
learning, memory, and cognition, 8(4), 261-278.  

Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic 
human information processing: I. Detection, search, and 
attention. Psychological review, 84(1), 1-66.  

Sharaf, A. Y., Lachine, O. A., & Thompson, E. A. (2018). Rumination, 
Social Problem Solving and Suicide Intent Among 
Egyptians With a Recent Suicide Attempt. Archives of 
psychiatric nursing, 32(1), 86-92.  

Smart, L.(2013).Development and Validation of Measure of Self 
Critical 
Rumination. Master of Thesis. University of Kentucky. 
Georgia. 

Sukhodolsky, D. G., Golub, A., & Cromwell, E. N. (2001). 
Development and validation of the anger rumination scale. 
Personality and individual differences, 31(5), 689-700.  

Sun, H., Tan, Q., Fan, G., & Tsui, Q. (2014). Different effects of 
rumination on depression: key role of hope. International 
journal of mental health systems, 8(1), 53.  

Tengshe, C. S. (2015). Distinct dimensions of anxiety and depression: 
anxiety and rumination differentially predict depressed 
mood and low positive affect (Doctoral dissertation). 
University of Illinois, U.S.A. 

Trapnell, P. D., & Campbell, J. D. (1999). Private self-consciousness 
and the five-factor model of personality: distinguishing 
rumination from reflection. Journal of personality and 
social psychology, 76(2), 284.  

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). 
Rumination reconsidered: A psychometric analysis. 
Cognitive therapy and research, 27(3), 247-259. 

Vardanyan, A. (2013). Risk factors and prevalence of adolescent 
depression. Master of Thesis.  University of Yerevan.  
Armenia.  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

331 

Vengel, D. (2016). The relationships among mindfulness, rumination, 
and stress-related sleep disturbance. . Ph. D. Thesis. 
Alliant International University. U.S.A. 

Voon, D., Hasking, P., & Martin, G. (2014). The roles of emotion 
regulation and ruminative thoughts in non‐suicidal 
self‐injury. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 
95-113.  

Wahed, W. Y. A., & Hassan, S. K. (2017). Prevalence and associated 
factors of stress, anxiety and depression among medical 
Fayoum University students. Alexandria Journal of 
medicine, 53(1), 77-84.  

Wang, X., Yang, L., Yang, J., Gao, L., Zhao, F., Xie, X., & Lei, L. 
(2018). Trait anger and aggression: A moderated 
mediation model of anger rumination and moral 
disengagement. Personality and Individual Differences, 
125, 44-49.  

Watkins, E. R., & Nolen-Hoeksema, S. (2014). A habit-goal 
framework of depressive rumination. Journal of abnormal 
psychology, 123(1), 24.  

Wells, A., & McNicol., K. (2014). Metacognitive Therapy. In. 
Emmelkamp, P., & Ehring, T. (Eds). The wiley handbook 
of anxiety disorders.(pp.776-786). Chichester, U.K: John 
Wiley & Sons. 

Wells, A. (2013). Advances in metacognitive therapy. International 
Journal of Cognitive Therapy, 6(2), 186-201.  

Williams, C. L., Harfmann, E. J., Ingram, R. E., Hagan, K. E., & 
Kramer, N. M. (2015). Specificity of parental bonding and 
rumination in depressive and anxious emotional distress. 
Personality and Individual Differences, 79, 157-161. 

Yoon, K. L., & Joormann, J. (2012). Is timing everything? Sequential 
effects of rumination and distraction on interpersonal 
problem solving. Cognitive Therapy and Research, 36(3), 
165-172.  

Zsila, Á., Urbán, R., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2018). 
Gender differences in the association between 
cyberbullying victimization and perpetration: The role of 
anger rumination and traditional bullying experiences. 
International Journal of Mental Health and Addiction,             
1-16.  

  

  


