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 مقدمة:

ن ن بببلك ن ،نفرحل بببردننبببفي نفاالعبببركنت بببقدنوف بببفدنيتالوبببفن ببب ن عرا  بببر،نيف كف ببب ن  نفإلاسبببر تلعبببالنفعاالعبببرعانحيوًيفنيف بببك ًي
ف وببب النفعاري رن بببهنتعك بببلننبببننوحنف العببب نف قبببف نتعو بببففانفحل بببردنفحلفتجبببهنتابببري ننا بببرنف لجببب ن بببننف  بببل ان لالببب ح،ن  بببرن  ن

ف قرش ن ننعضن كف فنف ضغطنيف و النفحلضروتهنتففعارنإىلنفع ريجرنهن ل ج ناب لل هن ينأب لكبنغب ن قرشب فنفب ملفندن بفن
نكبن نضبببرجلنف سبببالابببإىلن قري بببرفني ن بببلةنفحلر بببهن بببفنتني بببرإل نإلشبببقرعنفعاالعبببرعانيت ببب تال رنيف ريعقببب ننا بببر،نتببب ح نمل ببب 

نف خريلالهن نف ريعق ننا رف

يت ريفق رنن ل برانن بق هنفسب ك كا هننل فن نف سلك ريملفانصقغهنياففا هناالس هنفألص نتنيتعفنفعاالعركنخربدنييفر ه
 عوفد،نف ملفنف ري  ننورؤ رنف هنرنتب ح نإىلنفعطبا فاباني بكجلنف ريكففبلنيف ريغب فانف السب ك كا هنجبرنتابري ننابلنيفبفي ن طب فون

 Psychosomatic Disordersا فابانف س لك ك رت هناب سالنتس ىنابعط

ن(919:ن7991)يفر فنز  ف ن

نشببل ن(نإىلن  ن ببرنثببف ن ببننصبب فنراناالسبب هنحفخبب نف البب حنتببريالنف ريعقبب نناببلن 23:ن3009يت بب نيفسببنننقببفنف عاببىن)
يفوتالببرعناسبفته،ني ابر ن رإل بهنلكتلبهن بنن بلةنفأل ب ف نتريضب ننف سبل ،نن- نب ف ناسب  هنتالبلننل  برنفأل ب ف نف باال 

طغطنف فم،ني  يفهنف عفدنينعضنفأل  ف نف لفتهني   ف نف ولال،نيغ  رفنيترتتالننل  رنخل ن نيظبرإلفنف سبالنتريلبككن
إىلن بب  ن ببح ننيفو وبب نت ببعالنن اببلفنيتااقببلنمل بب ننلببىنيفببرعانف وك ببك نف ع بب نف بببنتعببفحان  رؤ ببرن جبب نف ري ببربن

نكظ ال فف وك ك ن ينفإل  ركنف ع  ن ينفعطا فبنفهلض  نف 

ف بب  نن ببلفنيتبب تقطنغر ق ببهنيفببرعانف وك ببك نف ع بب نن ببكودنيفطببلهنج ببرن نف ولببلن ينف،ببكثن ينفحلببح نف  ببفتف،نيف بب ن  
نتعريربن نن  ج نفأل  ف نش كنًيرنننين   ف نف  رزنفهلض  ،ني كنتكط ن نخراهنفأل  ف نف كظ ال هف

دنفعطببا فابانف س لك ببك رت هني ا ببرنف عبب  ني ببف بننعببضنف فوف ببرانفأل ببر  النف ع ا ببهنف بببن ببففبنإىلنخالببضنيفببف
ف االس ،نيف ريلل  نف االس ،نيف ع  نف االس نف  ع ،ففنإطرفهن ا قنن ا هن خ ىفني ظ  اننعضنفحلرعانحتساًير،ن  برن

نف قعضنفألخ ندنتسريجالن لع  فنيميلننتلخ صن  للهنف قل نفحلريلننلىنف الكنف ريريل:

ن فابانف س لك ك رت هن)ف وك ك نف ع  (*نافودنف ورت  نف بنتاري بنفعطا
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نثقرا(ن-*نإنففحن حفدن و رسنفعطا فابانف س لك ك رت هنتري ري ننلالرجلدن  لك رتتهنا فدن نن)صفق

نثريكنف قل نفحلريلنفإلارنهننلىنف ريسرؤعانف رير  ه:

ن*ن  نميلننتاكت ن حفدنصرح هن و رسنفعطا فابانف س لك ك رت هن فىن  طىنف وك ك نف ع  ؟

ن*ن  نتريكف ن ريل نفألحفدنحواهن قك هن ننف  فقن فىن  طىنفإلط فابانف س لك ك رت ه؟

ن*ن  نتريكف ن ريل نفألحفدنحواهن قك هن ننف جقران فىن  طىنفعطا فابانف س لك ك رت ه؟

 ك ن*ن  نفألنعرحنف سريكيفردن ننفألل نف اظ  ن    هن ريو  ن  ن سقالن نن سققرانفعطا فابانف س لك ك رت هن) لوكن
نف ع  (؟

 أهداف البحث:

ت فثنف قل نإىلنف ريكص ن،الضنيففدنفعطا فابانف س لك ك رت هن فىن  طىنف وك بك نف ع ب نابأل بر  النفإليف برإل هن
نف  إل هنهللفنف غ  ف

 أهمية البحث:

نتل نن مه هنف قل نفحلريلن نف كفاالنف رير  ه:

 نف الرتدنفحلر  ه،نيف بنميلننف كثكقنهببرن بننيف ب ن  إل ري برن بننف اريف بهن*نإنففحن حفدن وااهناننعهن ننف ق ئهنف ع ن هنيف   تهن
نف س لك رتتهن اق عهنفجملري  ف

ن*نف ل فنننن نعرحنينكف  نخالضنفعطا فابانف س لك ك رت هن فىن  طىنف وك ك نف ع  ف

 املصطلحات ومفاهيم البحث:

: االضطراابت السيكوسوماتة:  PsychosomaticDisorders أوالا

(نإ نفعطبا فابانف س لك بك رتهنو كنبهن بننفألنب ف نيف  بلكىنتبفخ نطب ا رن17:ن3009ىنيفسنننقفنف عاب ن)ت ن
فطا فبن ينخل ن ينإصرنهننعضنفألنضرجلن ينفألا حدنفجسالنف  تضني لا رنت تقطنفوتقرلًيرنيث وًيرنجريغب فانينكف ب ناالسب هن

يف ضببغكانف ق ئ ببهففني ببنن  جلببهن ببلةنفعطببا فابا:نف  نببكنف  ببع ،نن ن ز ببرنف عكف بب نف ففع ببه،نيف عكف بب نفعاالعر  ببهنيف كاففا ببه،
  يفبببهنف عبببفدنيفأل عبببرجل،نف وك بببك نف ع ببب نيطبببغطنف بببفمنف بببك   ،ني  ببب ف نف  ببب   نف ريبببرا ،نيف  بببففعنف ا بببال ،نيف ري بببربن

ر نإىلننببب  ندنف فو  بببهفففننفهني بببلةنفعطبببا فابانحتريبببفالبببدنف لبببف ،نيفإل حميبببر،نيتضبببخالنف غبببف الرصببب نف  ي بببرت ح  ،نيف ا
ناالس نإىلناراالنف ع  نف س  ف
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ف  بلري نغب ن(نفعطا فابانف س لك ك رت هن نمجلري برنو كنبهنفألنب ف نين32:ن7997ن ا رنت ىننقفنف  محننن سك ن)
ف  بببرنل قبببهن ببب نيفطبببلهنقر ًيبببرني ببب نن  بببرانتبببفخ نطببب ا رنفطبببا فبن ينخلببب ن ينإصبببرنهننعبببضننف عرحتبببهنتلبببك نفألنببب ف 

 ناسببالنف بب تضنيإهنببرنتبب تقطنفوتقرلًيببرنيث وًيببرنجريغب فانينكف بب ناالسبب هن ببنن ابب نمل بب ن  بببنابأل بب ف ننفألنضبرجلن ينفألا ببحد
نف س لك ك رت هف

 اثنياا: القولون العصيب:

(ننلببىنف وك ببك نف ع بب نتسبب  ران خبب ىن جبب نف وك ببك نف ري بباج نيف وك ببك نف خببرل ن58:ن7999تالببلننقببفنزنف ح بب ف ن)
 ن بببلةنفأل ببب ف نف كظ البببهن ن نببب ف ن خببب ىن جببب ننسببب نفهلضبببالنيفحل  بببر نيف عمناب  بببفونيف وك بببك نف ري  جببب ،نيف ببب نت بببرتن

نيفإلو رقني غ ف نيظ ال هناب  رزنف قف ف

(ن ابببلنيفيفبببفن بببننفأل ببب ف نف  بببرإلعهن نف وابببردنفهلضببب  هنيف بببل نتسبببري  ن330:ن7953)نMacleadتببب ىن  ببب ن  بببفنن  بببر
نةعمن ن ااوببهنف  ببقانن بب نفيفري ر  ببهننببفمن  ببرمنف وك ببك ننكظرإلالببهنحي نياببكحن ببقالن الببرتفانلكتلببهنيتلببك ننببرحدن  ببلكابًي

ننضك نظر  ف

 بب  نجظبببر  نن-(نأباببلن بب  نف ع بب ،ن بب  نف فا ببه،ن بب  نف ولببلنيفإلا ببرحنف االسبب 7959:ن37يتع فببلننلبب ن بب ا ن)
إ  ركنلق عهن اولقهنإ رنإ سر ن ينن-خمران-غرزفان-فاريالرخن-ف قانننفتفدنحي نياكحن  ن   ننضك ناب وك ك نيآعم

ن ينإ سر نتعوقلناكنهنإ  ركف

 الراشدين: -اثلثاا

ن ننارن ننقفنفحل  فنين جلناالر ن)  (نف ال حنف بل ن هنبىن  يفلبهنف االك بهنيف  ف وبهنإىلن  يفلبهن15:ن7955ن7تع ثن  ًي
حننلبىنف  شفففنيف  شفنتعيننف اض ن نمج  ناكفاالنف  خ  ه،نف اض نف س  ،نيف عولب نيفعاالعبريل،نين  رتبلن بفودنف الب ن

نتوكمننلىنفألخلنيف عارجلف نفع ريو كننننف لقرونيت  تفن  كوةنناالسلنيف ريالرن ن  نفألخ تننتالرن نف افناب افن  نتالرن ًي

 الدراسات السابقة:

نتع طبنف قريفجهن إلل عننلىنو كنهن ننف ورت  نف سرنوهنف بنتس الن نإنففحنف و رس:

تعلببب نفع بببريجرنهننل بببلنفعطبببا فابانف االسببب هنف سببب  هن ن ا بببحدنف سبببالن*نفخريقبببرونفعطبببا فابانف س لك بببك رت هنيف بببل ن
ن(ف7959ف خريلالهن ىننيفسنين نكنل دن)

*ن رإل هن كوا  نف فتبفدنف ابكفيف نف ع برن هنيف سب لك رت هن   بفن  بفنن يح بر ني  بربان فن وح بر ن روي بف فني بف،ننبككن
حفبنار عببهننببنين بب ن ن سببالننلببالنف بباال ن ل ببهنف  نببكنف ا بب ن سببلكنفببريرنتع تببالنيإنببففحنح ريببكون  ببكحنف سبب فن

ف ريعل  ببرا:ني ببكنو كنببهن ببننفأل ببئلهنف بببنتريعلببلناب  ببلهني يفكف بب نف خريلالببهنيتوبب  نن بب ن نعببرحن بب :نن7998
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)ف،بببكث،نفع ريئبببرب،نف ولبببلفن نببب ف نن بببق هفنف بببريجرنهنف البببحعن نببب ف ن ببب لك رت هنتبببك النف ببب  فن نببب ف نف عبببفدن
ن لك رت ه(فأل عرجلفنفحلسر  هنيف   فنف س

 و رسن ألن ف نفعاالعر  هنيف س لك ك رت هن ننإنففحنيفتفونيز  ؤةنياوللنإىلنف ع ن هن  فنن رحنف بفتننإ رن ب ني ب فنن*
نقفنفحل  فن    نحتبنف الن و رسنف  لهنف االس هفني كنتريض ننن  دن ورت  نف ن هن  رنلقلن و رسن  جترةن

فنتكفف انهلرنف   يانف س لك رتتهنفأل ر  هف30 نن)حنكنف   نف االس ن ننإنففحنف قريف نتريلك ن ن(ننافًي

 نعبرحننلبىنن7فوب دن كزنبهنن97(نتريلبك ن بنن3070 و رسنفألنب ف نف س لك بك رت هن بننإنبففحن بارجلن  بفنإنب ف  الن)ن-ح
ر ف(فن- يف رانًينن-ف ريكفيلنياري جهنفع ريجرابان ل ن ا رن ريفو نث ث نف قففإل ن)حفإل ًي ن نفًي

 إجراءات البحث:

 لبحث:منهج ا

نف ريخف بنف قريفجهنف ا  نف ريج ت 

 عينة البحث:

ن(ن عل هن نن عل راننعضن ففوسنإحفودني طنف ور  دنيف اح هني   نف فتفدف30تلكابنن اهنف قل نفحلريلن نن)

ن حفدنف قل :ن و رسنفعطا فابانف س لك ك رت هن فىن   نف وك ك نف ع  فن)إنففح/نفرل هن  فنف   (

 اس:خطوات بناء املقي

فنري فانف قريفجهن ننارجلنف و رسننلىنف عفتفن ننف  رحونف  إل س هني ريلفتفننا بهن بلفنف و برسنف قريفجبهنابع بريعراهناب  برحون
نف رير  ه:

ن*نف ريع تالرانف خريلالهن  طا فابانف س لك ك رت هنيف وك ك نف ع  ف

نف س لك ك رت هنيف وك ك نف ع  فنن*نف فوف رانف سرنوهن)ف ع ن هنيفألااق ه(نف ريعلوهنجكطكعنفعطا فابا

ن*نفألل نف اظ تهنف خريلالهن  طا فابانف س لك ك رت هنيف وك ك نف ع  ف

*نف بببريارحًيفنإىلن ببب ن بببلةنف  بببرحونسنت ببب  الن و بببرسنف فوف بببهن) و بببرسنفعطبببا فابانف س لك بببك رت هن بببفىن  طبببىنف وك بببك ن
نانف رير  ه:ف ع  (نيحتفتفننا هنف و رسنف بنميلننتكط ل رن نف اور
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 وصف املقياس:

(ننقرود،ني فنوينب ن30(ننقرود،نيف  نإشري  ن  ننعفن نن نعرحنف و رسننلىن)50تريلك نف و رسن نصكوتلنف قفإل هن نن)
نف عقروفان رنتل :نإنففحنافن

ن*ن  نتلك نف عقروفانيفطلهني  لهنف ال الناب اسقهنألف فحنف ع اهف

ن*ن  نتعربن  ننقرودننننف قعفنف ل نتو سلف

ن*ن  نتريار النف عقروفان  نخ رإلصن ف فحنف ع اهف

ن*ن  نت فنىنف سريكىنف ريعل   نيف جور نيف ق ئ نألف فحنف ع اه

 تصحيح املقياس:

نتريالنتوفت نف فواران ن لفنف و رسن ر يت:

ن*ن نف عقرودنإجيرن هنحت  نف اللكصهننلى:ن)حفإل ًير(ننلىنث  نحوارافن

(ننلىنحوارينيف ن) يف رانًي

ننلىنحواهنيفيففدفن)انحوًيف(

 صدق املقياس:

ختريلبببفنف وبببرت  ن ن سبببريك انصبببف  رنتقعًيبببرنع رتفهببببرن ينفنريعرح بببرن بببننتوبببفت نتلببب نف  بببالهنف ببببن بببفثن و ر ببب ر،نفر و بببرسن
ن كنف ل نتو  ن رنيط ن و ر لفنف  رحق

(ن عل بببهنحلسبببربن30يسنتاق بببلن و بببرسنفعطبببا فابانف س لك بببك رت هن بببفىن  طبببىنف وك بببك نف ع ببب ننلبببىنن ابببهن كف  بببرن)
نصفقنيثقران و رسنفعطا فابانف س لك ك رت هن فىن  طىنف وك ك نف ع  نيف  رنتل ن اكفعنف  فقنف بنف ريخف ب:

 :Factorial Validity الصدق العاملي

نHotellingف ببنيطبع رن بكت ل ا ننPrincipal Componentف عبر ل ننا توبهنف لبكانانفأل ر ب هنن سنإاب فجلنف ريلل ب
 Kaiserيفعنري بببببببرحننلبببببببىن ببببببب ن بببببببرتحونن(SPSS)منيفح بببببببهنف بببببببربف  نفإليف بببببببرإل هن لعلبببببببكمنفعاري رن بببببببهناب بببببببريخفف

Normalizationف ل نيطعلناكقر ننGuttmanي نطكجلن لفنفحمل نتوق نف عر  نف ل نتسبري ن ينتحتبفنابلوةننبننن
توبب نت ببق نف قاببفناب عر بب ننببنننف كفيفببفنف  ببل د،ن ببل  نتببريالن قببككنف عكف بب نف بببنت ببق نهبببرنث ثببهنناببكحننلببىنفأل بب ن  بب نع



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس تشخيص االضطراابت السيكوسوماتية

 4102، أبريل 4، ج24جملة اإلرشاد النفسي، مركز االرشاد النفسي، العدد                 2211 

(فني ببفنسنفخري ببرونل توببهنف لببكانانفأل ر بب هنابنريقرو ببرن ببنن  جبب نلبب قنف ريلل بب نف عببر ل نح ببهني  ببحفا،ني ببنن مه ببرن0.9)
نإ لر نف ريخ صن   ىنتقرتنن ل ننر  ،نينل  نتريلخصنف  الكفهنفعوتقرل هن ل ريغ فان ن   ننفحن ننف عكف  ف

(نفب حًيففني  بال ان900(ننقرودنميجلك ننقروفانف و رسفني فننلغببنن ابهنف ريل ب ن)50عر ل ن عفحن)ي فنسنإا فجلنف ريلل  نف 
(ننكف بببب ناببببلو رنف لببببر نن  ببببربن ببببننف كفيفببببفنف  ببببل دنفسبببب ان7اريببببرإل نف ريلل بببب نف عببببر ل ن عقببببروفانف و ببببرسننببببننياببببكحن)

ن(ن ننف ريقرتننف لل ف71.879%)

ف،ني بل  نف بلونف لبر ننيف فيكنف ريريلنتكطدن  الكفهنف عكف  نف فف هنإيف ر إل ًيرنيت قعر رننعفنتبفيت نفحملبريونتبفيت ًيفن ريعر بفًي
نياسقهنف ريقرتنن ل ننر  نيف اسقهنف رتف   هن لريقرتنف

 (2جدول )

 مصفوفة العوامل الدالة إحصائياا وتشبعاهتا بعد تدوير احملاور

العوامل 
 قيم الشيوع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العبارات

ن0.109نننن0.793ن ن7
ن0.728نننننن0.793ن3
ن0.799ننن0.737ننن0.972ن9
ن0.853نننننن0.822ن2
ن0.999ننن0.912نننن8
ن0.721نن0.997ننن0.797نن7
ن0.899نننن0.831ننن1
ن0.871ننن0.808ننن0.909ن5
ن0.703نننننن0.859ن9

ن0.251ننننن0.213نن70
ن0.795نننن0.735ن0.937نن77
ن0.218نننننن0.277ن73
ن0.817ننننن0.875نن79
ن0.213ننن0.229نننن72
ن0.799نننننن0.752ن78
ن0.227نننن0.279ننن77
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ن0.817ننن0.837نننن71
ن0.283ننننن0.297نن75
ن0.291نننننن0.277ن79
ن0.893نننن0.819ننن30
ن0.828ننننن0.897نن37
ن0.759ننن0.778ن0.909ننن33
ن0.217نننن0.222ننن39
ن0.739ن0.993ننننن0.771ن32
ن0.210ننن0.275نننن38
ن0.253ننننن0.278نن37
ن0.713نننن0.779ننن31
ن0.758ننننن0.712ن0.977ن35
ن0.277ننن0.273نننن39
ن0.801نننننن0.291ن90
ن0.273نننن0.958ننن97
ن0.282نننننن0.239ن93
ن0.897ننن0.872نننن99
ن0.232ننننن0.201نن92
ن0.812نننننن0.870ن98
ن0.702نننن0.855ننن97
ن0.238ننن0.270نننن91
ن0.891ننننن0.839نن95
ن0.713نننننن0.778ن99
ن0.757نننن0.782ننن20
ن0.827ننننن0.807نن27
ن0.209نننننن0.997ن23
ن781ف0ننن0.723نننن29
ن0.737ننننن0.703نن22
ن0.272ننن0.281نننن28
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ن0.139نن0.939نن0.108ننن27
ن0.292ن0.231نننن0.758نن21
ن0.857نننن0.897ننن25
ن0.717نننننن0.721ن29
ن0.889ننن0.839نننن80
ن0.832نننننن0.803ن87
ن217ف0نننن0.231ننن83
ن0.253نننننن0.287ن89
ن0.999ننن0.951نننن82
ن0.808ننننن0.287نن88
ن0.293ننن0.251نننن87
ن0.703نننننن0.817ن81
ن0.752نننن0.791ننن85
ن0.105ننن0.795نننن89
ن0.777ننننن0.821نن70
ن0.839نننن0.291ننن77
ن0.899نننننن0.877ن73
ن0.293ننن0.231نننن79
ن0.208ننننن0.997نن72
ن0.707نننننن0.892ن78
ن0.735نننن0.772ننن77
ن0.707ننننن0.819نن71
ن0.253نننن0.298ننن75
ن0.138نن0.908نننن0.179ن79
ن0.707نننن0.825ننن10
ن0.223ننننن0.277نن17
ن0.109ننن0.719نننن13
ن0.793نننن0.752ننن19
ن0.807نننننن0.258ن12
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ن0.819ننننن0.878نن18
ن0.137نننننن0.170ن17
ن0.807ننننن0.299نن11
ن0.297نننن0.219ننن15
ن0.139ننننن0.177نن19
ن0.287نننننن0.293ن50

ن-ن7.917ن2.953ن5.197ن70.599ن79.271ن72.897نف لونف لر ن
ن-ن%7.917ن%8.215ن%70.959ن%79.777ن%77.117ن%75.328ناسقهنف ريقرتن
اسقهنف ريقرتنن
نف رتف   ه

ن-ن%71.879ن%78.099ن%89.737ن%25.737ن%98.077ن75.328%

ن0.09*نيفلفبنمج  نف ري قعرانف بنتو نننن

فن(ن ببلفن ببكثنتببريالنف ببريقعرحن ببل21،ن32تريضببدن ببننف ببفيكنف سببرنلن  نف عر بب نف سببرحسنت ببق ننل ببلننقببروتنينفوببطنو ببالن)
ريالنيفبلثنف عقبروتنين ري بقع  رنتب،ني لنن ننKaiserف عر  نألالندنتري ق ننل لنث  ننقروفاننلىنفأل  نلقوًيرنحمل ن رتحون

 بلةنف عقبروفان  ب نت بقعراننلىنف عر لنينفأليكنيف جر ،ن ل  ن فن  نف عر ب نف،بر  نت بق ننل بلنثب  ننقبروفانإعن  ن
ف ببريقعرحن ببلفنف عر بب ن بب نفإلنوببرجلننلببىنف عقببروفافنينببل  نتظبب ننببفحنف عقببروفان ببننت ببقعر رننلببىنف عكف بب نفألخبب ىن ببلفنسن

(ن ببببننف ريقببببرتننف للبببب فنيف  ببببرنتلبببب نتالسبببب ن ببببلةنف عكف بببب ن%89.737(ننقببببرودن ري ببببقعهننلببببىن ونعببببهننكف بببب نتالسبببب ن)50)
ف: ن-  لك كا ًيرننعفنتفيت نفحملريونتفيت ًيفن ريعر فًي

 (1جدول )

 مرتبة ترتيباا تنازلياادرجات تشبع عبارات العامل األول 

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
ن0.179نعنوغقهنيلن ن حفجلن  نن  ن79

ن17
 شع نابحل  نناف رنعنف ريا  نتكف ن

ن0.170ن ريالقران   يت

ن78
 شع ناب  ففعننافنفهل يبن نن

ن752ف0نف كف فنف   ه

ن99
 شع ن   ر ن نفالنف عفدننافن

ن0.778نشعكو ناب غضال
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ن29
عن  ريا  ن  ن يفولن  نش جلن

ن0.721ن وغقل

ن0.793ن يف ن  نفحلوفنميألنف عردن ننيفكيلن3
نإل رزنن  ن رن32 ن0.771ن  ض ني ريًيرنلكت ًي
ن0.892نف عرإلفنف رح نغ ن ل نعيفري راريتن78

ن9
ن ل  يبن نن  انمني ريًيرنلكت ًي
ن0.859ن ريالقرانعنف ريا  نحتو و ر

ن81
فنت ف النفأل ن ركنف بنتحنجيننافًي

ن0.817ن  كمنهبرنن نفرإلفد

ن0.870نت عالنتاال لنفألن ركنف اكلهنيبن98
ن0.822ن نر ن ننف حغريهن2

ن73
 فويتننلىنف عارجلن ق دني ليننعن

ن0.877ن  ريغل ر

ن0.803ن فض نف عح هننننف ريعر  ن  نف خ تنن87

ن90
 شع ناب ريو رجلننافن كفا هنف كف فن

ن0.291نف  عقه

ن12
ك ن للننريول رانيمحكطهنناف رن  

ن0.258نشفتفد

ن0.277نتعجحننول ن يف راناننننف ريالل ن73

ن89
عنميلايننف رت  حنف  رن ؤحتلن نن

ن0.287نن  

ن0.293ن شع نن فيفهن ق دننافنف قلرجلن50
ن0.239ن رملفن ن  نيف   ن ارناب  صرحن93

ن79
 شع ناب ض لناب ري  فون  نصعكنهن

ن0.277ن نف رياال 

ن0.997ن  ن   نيلن مه هن شع ن23
(نينلببجناببلو رنف لببر نن0.179،ن0.997تريضببدن ببننف ببفيكنف سببرنلن  نت ببقعراننقببروفان ببلفنف عر بب نت فييفبببننببنين)

(ن ننيفجالنف ريقرتننف لل ،ني ننخب كن برنتريضب الن بلةنف عقبروفانميلبنن%75.328(،نيتالس ن لفنف عر  ن)72.897)
نفإليفقرا"ف  نااللننلىن لفنف عر  نف الن"
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 (1ل )جدو 

 درجات تشبع عبارات العامل الثاين مرتبة ترتيباا تنازلياا

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
ن0.177ن شع نأبدننافنف ضغطننلىن يففنارا نف قانن19
ن0.758ن شع نأب ن فىن  رن ن ريار ضهن ننفحلالنيف ل ف  هفن21
ن0.712ن شع ناب ريكت ن نيف ريتنف  ك  هفن35
ن0.797ني خ  نننن فيإل ن ن نسطنف كف ف فوفن ن ريبنن7

ن0.703نتعريرب نفألخ ي ن  نن  فن22
ن0.819ن شع ن  ن  رن  ن ريار ضهن ننعضنفألي ران71
ن0.875ن خفن ننفعنرتفثنج رن  ن79
ن0.878ن نريربناالس ن  كجلنيفيففنتعينننينن18
ن0.821نفواتحنإلظ رونتعرلفنف خ تنن ع ن70
ن0.897ن نربننننف  رن نف سلق هن ينف   هن شع ننريلسننناف رن37

ن95
 غضالنناف رنخير اليننشخصن نيا هناظ  ن ينتاريوف ن

ن0.839ن الظ ًير

ن0.807نعن ن  نن ل نا فن  نف خ تنن ين عضكن نف تلن27

ن11
 ل رن ط  ني بن نف ريالل ن ن خارإل نف رط ني رنيفف نف لن

ن0.299ن ننف  

ن0.213نريل ود راننرلال هن فيفا بنصن70

ن37
 يتنيف ع  نيفحمل طن أب نن  ريتنغ نانالهن نوركن  شع ن

ن0.278نفعاري رن 

ن0.287ن  ن  نف ع  رانف بن  كمنهبرنجتلالن  نفألدنيف  ر   شع نن88

ن75
 رن ننفألصف رجلن ين نال فغنف عرلال فني راهنإىلن ننميل شع ناب 

ن0.297نفأليفقرب

ن17
  فضنف عرلال ن ينابعطا رحن شع ناب كيففدنحي ًيرنياب

ن0.277نف عرلال ففن يف رانًين

ن92
 شع ننكاكحنصكانتارحت ن ننحفخل ن  ن قطن اننففريوفن

ن0.201ن للار 

ن0.997ن احعن ننا حن  رن  ننس ك هن72
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(نينلببجناببلو رنف لببر نن0.177،ن0.997تريضببدن ببننف ببفيكنف سببرنلن  نت ببقعراننقببروفان ببلفنف عر بب نت فييفبببننببنين)
ف ريقرتننف لل ،ني ننخب كن برنتريضب الن بلةنف عقبروفانميلبننن(ن ننيفجال%77.117،نيتالس ن لفنف عر  ن)(79.271)

ن  نااللننلىن لفنف عر  نف الن"فعطا فبنف عرلال "ف

 (1جدول )

 درجات تشبع عبارات العامل الثالث مرتبة ترتيباا تنازلياا

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
ن0.108نحل رد ج ًيفن رناو بننلىنفن27
ن0.793ن تع  ن ج ًيفن إليفقرانف  فتفن7

ن0.752ن  راالنن فدنيا رانف اظ نف بنختر فنيا هناظ  ن19
ن0.779ن وغالن نإتلفجلناالس نيإتلفجلنف خ تنن31
ن0.782ن   ةننعضنفألشخرصن  ف  هنشفتفدن20
ن0.791نتض  نيلننعضنف ارسنف   ن85
ن0.735ننرحدن رنتري  يننف ارسنابألانا هن77
ن0.772ن  كمنأبش رجلنتعريرب رنفألخ ي نخمر الهن لع ثنيف ريور  فن77
ن0.855نتاريرنيننف غضالن ج ن97
ن0.819ن  ريالنج للبنف  خ  هنيفىتن كننلىنيفسربنف خ تنن30
ن0.825نتس ا ننلىنويحنف   نيف عفيف ن ننعضنفأليف ر ن10
ن0.897نعن ثلن ن يففن25
ن0.31ننك قبننسقالنفظرظبنيخ كابن1

ن0.291ن  انيبنفرتفان نر نف  رن ننشعكونف كيففدن77
ن0.219نفاريوالن ننف  خصنف ل نتس جلنإىلن15
ن0.222ن فتلنوغقهن نحتا النفألش رجلنيتلس  رن39

ن75
ناف رن مل النإىلنفحلففإللن شع نن غقهنشفتفدن ن افن

ن0.298نفألز رو

ن0.231ن  رن نفإل رجلدنابإل رجلدن83
ن0.279نمن   يتنيلننلىنف ارنه ج ًيفن رنإوغرن77
ن0.958ن    نإىلنتكا لنف اوفنف  ملعنإىلنملي نف سلاهن97
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(نينلببجناببلو رنف لببر نن0.108،ن0.958تريضببدن ببننف ببفيكنف سببرنلن  نت ببقعراننقببروفان ببلفنف عر بب نت فييفبببننببنين)
ةنف عقبروفانميلبنن(ن ننيفجالنف ريقرتننف لل ،ني ننخب كن برنتريضب الن بل%79.777(،نيتالس ن لفنف عر  ن)70.599)

ن  نااللننلىن لفنف عر  نف الن"ف عفيف "ف

 (1جدول )

 درجات تشبع عبارات العامل الرابع مرتبة ترتيباا تنازلياا

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
ن0.795نعنف ريا  ن كفا هنفألخ تنن89
ن0.719نتكط ويننفحلسرسناب ضعفن13
ن0.778ننهفشع ننريلعجالن ثارجلنفحلفت ني طنف  رن33
ن0.723نعنف ريا  نف ريعق نننن  رن  ن ن  ني بن92
ن0.737ن  ق ن  ن  ك ن  نشخصنغ ناالس ن9

ن0.839ن شع ناب  ن هنيفعوجترثنناف رنعنفنربننننغض فن80
ن0.837نفنريلون نن  ئبنإ  لن71
ن0.872نجي يفيننف خ تنني ليننعن  ريا  نف  حن99
ن0.808ن فتفدتاريرنيننف،كثن ننف كف فنفن5

ن0.251ن فع ن رنت ط نفألخ تنننل ن87
ن0.273ن خرثن ننحلظرانفعخري رونن39
ن0.281ن   ن فتلنف وفودننلىنإصففونف و فوفان28
ن0.229نعن حت  ناري جهنفخري روفيتن72
ن0.231ن شع ناب وللن ثارجلنفحلفت ن  نشخصن  ربن ينن79
ن0.275ن شع ن  ن نيفر هن  يبنحفإلالن38
ن0.270نرثن ننف رتارعنف كف فنف   ه خن91
ن0.951ن جتاالنف  خ  رانف  تئهن82
ن0.912ن شع ن  ن  نف ع  رانف بن  كمنهبرنجتلالنيلنفألدنيف  ر  ن88

(نينلببجناببلو رنف لببر نن0.795،ن0.912تريضببدن ببننف ببفيكنف سببرنلن  نت ببقعراننقببروفان ببلفنف عر بب نت فييفبببننببنين)
(ن ننيفجالنف ريقرتننف لل ،ني ننخ كن رنتريض الن لةنف عقروفانميلنن  ن%70.959)ن(،نيتالس ن لفنف عر  5.197)

نااللننلىن لفنف عر  نف الن"نفمنف وفودننلىنف كفا ه"ف
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 االتساق الداخلي: -1

سنإجيرحنف ريجرا نف ففخل ن ل و برسننبننل تبلنيفسبربن عر ب نفعوتقبراننبنينحوابران فب فحنف ع ابهننلبىن ب ننقبرودنيف فوابهن
ن لقعفنف ل نتاري  نإ  لفف لل هن

 (1جدول )

 (111معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه )ن = 

 عدم القدرة على املواجهة كبت العدوان االضطراب العاطفي اإلحباط املستمر
 معامل االرتباط رقم العبارة االرتباطمعامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

ن0.809ن9ن0.830ن7ن0.237ن7ن0.275ن3
ن0.273ن8ن0.217ن1ن0.291ن70ن0.939ن2
ن0.297ن5ن0.273ن77ن0.831ن79ن0.899ن9

ن0.951ن72ن0.252ن77ن0.958ن75ن0.877ن73
ن0.235ن71ن0.993ن30ن0.988ن37ن0.235ن78
ن0.229ن33ن0.258ن39ن0.277ن37ن0.299ن79
ن0.281ن38ن0.910ن31ن0.209ن35ن0.911ن32
ن0.807ن39ن0.229ن97ن0.991ن92ن0.273ن90
ن0.297ن99ن0.259ن97ن0.257ن95ن0.953ن93
ن0.273ن91ن0.297ن20ن0.871ن22ن0.801ن98
ن0.999ن29ن0.839ن27ن0.935ن27ن0.299ن99
ن0.289ن28ن0.899ن25ن0.232ن21ن0.887ن23
ن0.805ن80ن0.991ن83ن0.893ن88ن0.877ن29
ن0.232ن82ن0.208ن85ن0.877ن70ن0.917ن87
ن0.959ن87ن0.299ن77ن0.251ن72ن0.279ن89
ن0.877ن89ن0.997ن77ن0.231ن71ن0.235ن81
ن0.220ن79ن0.295ن75ن0.273ن17ن0.291ن73
ن0.297ن13ن0.237ن10ن0.289ن18ن0.809ن78
ننن0.859ن19ن0.871ن11ن0.297ن79
ننن0.279ن15ن0.277ن19ن0.207ن12
ننننننن0.951ن17
ننننننن0.988ن50

ن0.779(ن=ن0.08 سريكىنف فع هننافن)ن0.725(=ن0.07 سريكىنف فع هننافن)
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مثن ر بببنف قريفجببهن سببربن عببر  انفعوتقببراننببنينف فواببهنف لل ببهن لبب ننعببفن ببنن نعببرحنف و ببرسنيف فواببهنف لل ببهن ل و ببرس،ن
نيف فيكنف ريريلنتكطدناريرإل ن عر  انفعوتقرا

 (1جدول )

 (111ألبعاد مقياس االضطراابت السيكوسوماتية للقولون العصيب )ن=  االتساق الداخلي

 معامالت االرتباط األبعاد
ن0.703نفإليفقرانف سري  

ن0.892نفعطا فبنف عرلال 
ن0.777ن قبنف عفيف 

ن0.859ننفمنف وفودننلىنف كفا ه
ن(ف0.07سريكىنحع هن)تريضدن ننف فيكنف سرنلن  نمج  ن  الن عر  انفعوتقرانحف هنإيف رإل ًيرننافن 

ا: ثبات مقياس االضطرابات السيكوسوماتية للقولون العصبي:
ً
 ثاني

(نفب حًيفن بنناالبب ن80سنيفسبربنثقبرانف و برسناب ببريخففمنل توبهن  البرن ل ياقبرخ،نيإنببرحدنتاق بلنف و برسننلبىنن اببهن كف  برن)
نننينف رياق ونيفسنف رياق لنفأليكننل  النيمل  ننالرص نز ينن فوةن  قكننيننف لتن ف فحنف ع اهن

 (1جدول )

 (11إعادة التطبيق )ن = (111ألفا كرونباخ )ن=  األبعاد
ن0.578ن0.507نفإليفقرانف سري  

ن0.173ن0.137نفعطا فبنف عرلال 
ن0.507ن0.158ن قبنف عفيف 

ن0.537ن0.579ننفمنف وفودننلىنف كفا ه
ن0.521ن0.527نف و رسن ل 

ف س لك ك رت هن لوك ك نف ع  نتريضدن ننف فيكنف سرنلن  ن  الن عبر  انف جقبران عر  انف جقران و رسنفعطا فابان
ن  تالعه،ن رنجيعلارناجلن نثقران و رسنفعطا فابانف س لك ك رت هن لوك ك نف ع  
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 تفسري النتائج:

ف و رسن نف و برسنف قعبف نن شرواناريرإل نف فوف هنف  ف اهنإىلن  ن ف فحنف ع اهن)   نف وك ك نف ع  (ن ظ  يفنفوتورجلن ن نعرح
يمل  ن رنت  فننلىن مه هنفألنعرحناب اسقهنفعطا فابانف س لك ك رت هن ل ب  ن لوك بك نف ع ب نيفع ري برمنهببلةنفألنعبرحن ن
ن ا الني  فانف قريفجهن بننخب كنالسبرانف بربان  ننلبىنحيونف عب  نف االسب ني ثب ةنفإلجيبريبننلبىنفألفب فحن  برن ر ببن

نف الا ران نخالضنيففدنفعطا فابانف س لك ك رت هنفألدنف وك ك نف ع  ن فىن ف فحنف ع اهنف ريج تق هفف قريفجهننريكظ فن

 املراجع:

(:ن عجبالننلبالنف باال نف ابالنف االسب فنف بحجلنفأليك،نحفونف ا ضبهن7955نب جلنف بفتنن البر ن)نفنارن ننقفنفحل  فنابرن ،7
نف ع ن هنف ور  دف

ن"نيف ع  نف االس نف ور  دننردنف لريالف(:نف  لهنف االس ه7991فنيفر فنز  ف ن)3

(:نفأل ببب ف نف س لك بببك رت هنف ري بببخ صفنفأل بببقربفنف عببب  فنف وبببر  د:نز ببب فجلن3009فنيفسبببنن  ببباالىننقبببفنف عاببب ن)9
نف   قف

(:ن فىنفرنل هنن ان  نفوشرح ن نخالضنفأل  ف نف االس هن بفىنن ابهن بننف ب ف ونيفن3009س فن)فنشرحتهن  االىنف 2
نن ه،نار عهنننين  ف راسري ،ن ل هنف رتن

(:نفأل بب ف نف س لك ببك رت هن بب نحوف ببهن  ففا ببهننلببىنن اببهن ببننف  ببقربنف عبب يبني و ببرسن7997فننقببفنف بب محننن سببك ن)8
نف س لك ك رت هفنفإل لافوته:نحفونف ع فهنف ر ع هف

صببلرجلن ن يفببفف ن(:نف البب قننببنين بب  نف وك ببك نف ع بب نيف وك ببك ننف عضببك نيفأل7999فننقببفنزننببنن محببفنف ح بب ف ن)7
نفحل ردنف ضرغاهن"حوف هن ورواهفن ل هنف رتن هنار عهنف ل ن عكحف

(:نف  فاعبببببهنف عرشببببب دن لري بببببا فنف بببببفييل،نت بببببا فنفعطبببببا فابانف االسببببب هنف سبببببلك  هن7999فن اظ بببببهنف  بببببلهنف عر  بببببهن)1
ف قلبببب نفألنبببب ضننف ري خ  بببب هنف لريببببالنفإل ل  بببب ن  بببب قنفإلوشببببرحتهف سبببب ت تهن)فع ل ا ل ببببه(نيف ببببفعإل ننيفأليصببببرث

نفإل لافوتهف ريك طن لريقهن

ن(:نف  فاعبببببهنف عرشببببب دن لري بببببا فنف بببببفييل،نت بببببا فنفعطبببببا فابانف االسببببب هنف سبببببلك  ه7999 اظ بببببهنف  بببببلهنف عر  بببببهن)نف5
ف سبببب ت تهن)فع ل ا ل ببببه(نيف ببببفعإل نفعوشببببرحتهنف ري خ  بببب هنف لريببببالنفإل ل  بببب ن  بببب قنف قلبببب نفألنبببب ضننيفأليصببببرث

نهفف ريك طن لريقهنفإل لافوت

9. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders 'Fifth Edition DSM-

5TM New School Library American Psychiatric ADiv ion American 
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