
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٦٧ 

  غادة سليمان العتيبي ثـــــاسم الباح
عالقة األعراض السيكوسوماتية بالتوافق الدراسـي       ثــــعنوان البح

  لدى الطالب المراهقين
  عين شمس ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــكلي
  علم النفس م ــــــــقس

  )م١٩٨٨(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

اسة الحالية هو الكشف عن العالقة بـين األعـراض          موضوع الدر   
السيكوسوماتية وكل من الشخصية والتوافق الدراسي لدى عينة من الطـالب           

  .المراهقين الكويتيين
  :والتي تتمثل أهدافها العامة في األتي

ية ومات الوقوف على شكل وطبيعة العالقات بـين األعـراض الـسيكوس           -١
متغيرات الشخصية والتوافق الدراسـي مـن       واالنفعالية من ناحية، وكل من      

  .ناحية أخرى
 الوقوف على الفروق الفردية المتوقعة نظرياً بين المجموعتين المرتفعـة           -٢

والمنخفضة في األعراض السيكوسوماتية، وذلك في متغيـرات الشخـصية          
  .والتوافق الدراسي
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 فريح العنزي. د.إعداد أ
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  منهج الدراسة
الذكور واإلناث في   تكونت عينة الدراسة من مائتي مفحوص من        : العينة) ١

ـ  اوهاتان العينت ). الصف األول والثاني  (مرحلة الدراسة الثانوية     ن ان الفرعيت
 االجتمـاعي   –متقاربتان في المتوسط العمـري والمـستوى االقتـصادي          

  .والتعليمي
تكونت أدوات الدراسة من ثالث فئات طبقاً لمتغيراتها األساسية         : األدوات) ٢

  :وهي
  .اض السيكوسوماتية اختبار كورنل لألعر-أ

  . اختبار الشخصية األسقاطي الجمعي-ب
  . اختبار التوافق الدراسي لمحمود الزيادي-ج
  . اختبار الذكاء اللغوي لرجاء أبو عالم وحمدي حنبلي-د

الثبـات  (وقد تم التحقق من الكفاءة السيكومترية  لهـذه المقـاييس            
  .كويتيةمما يؤكد صالحيتها لالستخدام في الثقافة ال) والصدق

تم التطبيق في جلسات جمعية بلغ      .. إجراءات تطبيق االختبارات  ) ٣
 طالبا في المتوسط، وقد أعان الباحثة في حـضور جلـسة            ٢٠عدد أفرادها   

وطبقت بطارية االختبارات   . التطبيق اثنين من األخصائيين النفسيين المدربين     
سة من هاتين   واستغرقت كل جل  ). في يومين متتاليين  (في جلستين منفصلتين    

الجلستين ساعة ونصف في المتوسط يتخللها ربع ساعة راحة بين االختبارين           
  .اللذين تتضمنهما الجلسة الواحدة
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تم إجـراء التحلـيالت اإلحـصائية       : خطة التحليالت اإلحصائية  ) ٤
  :اآلتية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامـل االلتـواء لكـل     -أ
  .مستخدمةاختبار من االختبارات ال

ــاط المــستقيم -ب ــين األعــراض ) بيرســون( معامــل االرتب ب
  .السيكوسوماتية وكل من متغيرات الشخصية والتوافق الدراسي

  .ي لمصفوفة األرتباط السابقةل التحليل العام-ج
لداللة الفروق بـين متوسـطات مجمـوعتين مـن          " ت" اختبار   -د

ـ       ي كـل متغيـرات     المرتفعين والمنخفضين في األعراض السيكوسوماتية ف
  .الدراسة األخرى

لداللة الفروق بين متوسطات اإلناث والذكور في       " ت" اختبار   -هـ  
  .كل متغيرات الدراسة

  استنتاجات الدراسة
عرضت النتائج بالشكل الذي يسمح باإلجابة عن فـروض الدراسـة             

  :األساسية على النحو التالي
يمة الدالة بين    أمكن الوصول إلى مجموعة من االرتباطات المستق       -١

األعراض السيكوسوماتية ومتغيرات الشخصية لدى عينات الدراسة الـثالث         
  .وأن كانت قليلة العدد
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 أمكن الوصول إلى مجموعة من االرتباطات المستقيمة الدالة بين          -٢
األعراض السيكوسوماتية ومتغيرات التوافق الدراسي لدى عينات الدراسـة         

 .وض الدراسةالثالث، وإن سارت عكس اتجاه فر

 أمكن الوصول إلى مجموعة من الفروق الدالة فـي متغيـرات            -٣
الشخصية بين المرتفعين والمنخفضين في األعراض الـسيكوسوماتية لـدى          

  .العينات الثالث وإن كانت قليلة العدد
 أمكن الوصول إلى مجموعة من الفروق الدالة فـي متغيـرات            -٤

ضين في األعراض الـسيكوسوماتية     التوافق الدراسي بين المرتفعين والمنخف    
لدى العينات الثالث، وإن سار بعضها في عكس االتجاه المتوقـع لفـروض             

  .الدراسة
 كشف التحليل العاملي عن وجود ثالث عوامل مستقلة لكل مـن            -٥

األعراض السيكوسوماتية والتوافق الدراسي والشخصية لدى العينات الثالث        
  .ذكور واإلناثوكان هناك تشابه دال بين عوامل ال

 تبين وجود مجموعة من الفروق الدالة بين الذكور واإلناث فـي            -٦
  .بعض متغيرات الدراسة

  
  
  
  
  


