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 دادإـع
 

  أستاذ علم النفس الرتبوي
 جامعة قناة السويس –كلية الرتبية 

 دأستاذ الصحة النفسية املساع
 معة قناة السويس.جا –كلية الرتبية  

 أستاذ الصحة النفسية املساعد
 جامعة قناة السويس –كلية الرتبية 

  معيدة بقسم الصحة النفسية
جامعة قناة السويس –كلية الرتبية  

معرفةة لسةماأ عاعةال اللياليةة العةةايية فةب الاالسةغ اا سةا     هدفت الدراسة الحاليةة للة 
جامعةةة االةةاة  ،واسةةايدع نيالةةة الدراسةةة اةةةئرة نسةةئامية ابةةيية مةةر يةة    ليةةة الار يةةة ،العقلةةب

يالةةةةا ويالسةةةةة  انايةةةةدع الدراسةةةةة نلةةةة  اليةةةةالم  الئ ةةةة ب  500البةةةةئتك وتلئلةةةةت العيالةةةةة مةةةةر 
ليةة العةةايية ومقيةاس ا سةا    اللاةايب ومقيةاس ا رتسايب واامت الساحثة اإندال مقياس الليا

حةةةا ع يةةةرا اللبةةةاي الاقرتةةةرت ومقيةةةاس حةةةا ع يةةةرا اللبةةةاي الاس يةةةةب  وتئ ةةةلت لاةةةام  
الدراسة لل  لسماأ اليعايير الس ةية العالية والسعئر االالقص والعداأ الثقة االال ك وال ئا مةر 

فةب الاالسةغ اا سةا    العقلةب اليايثةل فةب ال سل ورل ال عل تجةا  اخطيةاو ولقةد ايطةرتر البةلسب 
)ا سةةا    اللاةةايب وحةةا ع يةةرا اللبةةايا لةةدة يةة   الجامعةةة  فجيةةيعم  لمةة  تةة  ير ل جةةايب 
ندا ُاعةد اليعةايير الس ةةية العاليةة لةي تة  ير سةلسب سةئاو فةب ا سةا    اللاةايب عو فةب حةا ع 

 يرا اللباي  
  الكلمات املفتاحية:

 الليالية العةايية  –حا ع يرا اللبايا  –)ا سا    اللاايبا سا    العقلب 
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تحظ  اليرحلة الجامعية ااهاياأ مازايد مةر اسةل اللثيةر مةر السةاحثير فةب مجةا  الةةحة 
الال بية وذلك لرا  جلًيا فب العدل المامل مر الدراساع واخاحاث العليية الاب تاالاو  هذ  اليرحلة؛ 

ومةر  ة  ، والايلع للحياة العيلية والئ ئ  للرشةد، دع هذ  اليرحلة لحئ اساقرار الس ةيةحيث تس
، فإي هغ و السسا  ه  ُيالسئع اليااة اليادفقة فةب عت مجايةع ونلةيم   قةئأ تقةدأ ورفاهيةة اليجايةع

ما تياةد ع ةئللذا فإي عت طلل فب السالاو الال بب خفرال هذ  اليرحلةة ُ يثةل مسة لة  سةرة والاةب اةد 
  ليراحل سااقة نليم 

ف ةةب عحيةةاي  ثيةةرة اةةد  عةةالب الةةسعد مةةر نةةدأ القةةدرة نلةة  الا ليةةر عو تالظةةي  اخفلةةار فةةب 
، ومر    يالقيع القيانا م اجئًا وتائاف نقلي تياما وتسعر االجيئل الااأ الذت  ةيسي، مئاف ما

ميةا  جعةل ، يمةا و  ي نقلي   حة ييضاو االرغ  مر معرفاي اليعلئماع الاب يرغةا فةب ايتيةاي
و س ل طاص نالدما  جد ل بي ُمراَاا مر ايطرتر فيائاف فج ة نر اخلاو الةذت ، ال رل مالزنجا

لما عي   ئي فب شة ل الحةديث عو اللاااةة  فةالائاف الي ةاجا نةر الحةديث عو اللاااةة للة  جالةا 
يسدو جليًا مةر طة   والذت ، الارك ال رل ايعرفاي السديدة لالك ايجااة الاب ت  حجزها فب الدماغ

و ةةةة اي اعةةةةد ، الاعسيةةةةراع الاةةةةب  يلقمةةةةا الةةةةسعد اللمةةةةا نلةةةة  يةةةةرا لبةةةةالبا عو ا الةةةةت عنرفمةةةةاا
 اخليياع والدراساع البااقة ايةيلح ا سا    العقلب 

فقد تلئي هالاك نئامل لاطلية عو طارجية تيثل الض ط نل  ال رل؛ فيباجيا تلقاميا يرل 
فيائاف فج ة نر اخلاو؛ حيث   ئي ال رل مدفئنا ذاتيا عو مةر فعل يايثل فب ا سا    العقلب 

اسةةل ايطةةرتر لحةةئ اةةرورة القيةةاأ اةة نل  مبةةائة مةةر اخلاو و ياليةةا هةةذا الةةدافع فةةب يرتقةةي للاحقةة  
تةيدأ اي لوافع عطرة مثل: )ال ئا مر ال سل, عو لقد ايطرتر والب رتة مالي لذا عط ة ا   ةل 

ع للة  عي تظمةر فةب  ةئرة ا لقيةاع الي ةاجا, وهةذ  العئامةل هذ  اخفلار تجئ  ا اير  وتاةةار 
اةب يةالج  نالمةا االليالية العةاييةا والي واخفلار الياةارنة لدة ال رل تايثل جييُعما فييا  بي  

 ا سا    العقلب 
لذا فعالدما ُ يالا ال رل ايبائة معير اد   ئ  ادراتي, سئاو مر اخسرة عو عساتذتي مثً , 

ال ة فب ليراز عهيية الئ ئ  لمذا اليبائة, واليسال ة السديدة فب علي ااسةاياناي الجةاز  وتا  اليس
وتدفعئلي لحئ , ااياافة لل  اليسال ةة فةب نئااةا اخلاو سةئاو لذا لجةح عو عط ة   فُيعةالب ا يةر 
مر  راع لاطلةب )الةذت هةئ لةزاع يةير عمةرتر ماالااضةير ولمة  ل ةك القةئة واخ ةر لةدة ال ةرلا وهةئ 
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الرغسةةة فةةب الالجةةاج للةة  جالةةا ال ةةئا مةةر نئااةةا ال سةةل فيائاةةف فجةة ة نةةر اخلاو اةةالرغ  مةةر 
مقدرتي, عت  حدث ا سا    العقلب الذت يايثل  يا سس  القئ  فب اا سا    اللاايبا عو فب 
احا ع يرا اللبايا حيث يائاف نر الحديث فجة ة نلة  الةرغ  مةر اناقةال  القةئت ا لةي  عةرا 

 والقياع مجرة ال لر   ايجااة, 

تالسع مس لة الدراسة الحالية مر عهيية اليئائع الذت تاالاولي, وهئ معرفة لسماأ الليالية 
العةةةايية فةةب الاالسةةغ اا سةةا    العقلةةب لةةدة يةة   الجامعةةة؛ فقةةد  حظةةت الساحثةةة طةة   علاو 

  يسذلئي جمدا  سيرا فب تحةيل اليعرفة, وللةر الجزو العيلب لسعد اليقرراع ا ي اعد الي 
تايللم  رغسة شةديدة فةب تحقية  علاو نةالب للة  جالةا طةئفم  السةديد مةر ال سةل, فيائا ةئي فجة ة 
نر الا لير عو الحديث, نل  الةرغ  مةر تييةزه  واةدرتم  اللسيةرة نلة  ا سةاجااة  لةذا لجةد اعةد 

جةاتم  مادليةة فةب ا طاسةاراع؛ لايجةة ال ةئا الي   مبائتاتم  مرت عة فةب اليحااةراع للةر لر 
اا سةةةا    العقلةةةبا وفقةةةداي تةةةاأ ي السةةةديد, واللياليةةةة العةةةةايية  و الاةةةالب  حةةةدث لمةةة  مةةةا  بةةةي  

  نلب الرغ  مر معرفام  الاامة لمالإلجاااع 
 ,Kozak, Sternglanz)واد عواحت لراسة  ئزاك وسارتالج لز وفيبئالا اي ووتجالر

Viswanathan & Wegner, 2008)   لل  عي ا سةا    يالةا  نالةدما ل لةر فةب لسةا  مةزن
 Tip –of –theعو مر ةةةك  واخمثلةةةة السةةةامعة ل سةةةا    العقلةةةب: )حةةةا ع يةةةرا اللبةةةاي ا

tongue ا وا سةةةا    اللاةةةايب"Writing block" وا سةةةا    ا يةةةدانب"Creativity 

Block " ا 
ر معرالةةة لةة لاو لةةدة ال ةةرل؛ لايجةةة ال ةةئا ميةةا سةةس  ياضةةح عي اللياليةةة العةةةايية تعاسةة

لل  جالةا الضة ط ال ةارجب اليةةاحا للضة ط  ،مر ال سل مع الرغسة فب تحقي  معايير نالية
واةةد ذ ةةرع اعةةد اخلييةةاع والدراسةةاع البةةااقة عي هةةذا الجالةةا العةةةايب مةةر اللياليةةة  ،الةةداطلب

للبةةاي وا سةةا    اللاةةايبا؛ يةةغلت للةة   مةةئر ا سةةا    العقلةةب اليايثةةل فةةب: )حةةا ع يةةرا ا
عي نيليةةةة ا لقيةةةاع )عت  Valarino & Yaber, 2002)حيةةةث ذ ةةةر فةةةا رتالئ وتةةةايير )

ا سةةا    العقلةةبا تاسةة ل لةةدة ال ةةرل ابةةسا مجيئنةةة مةةر اليعئاةةاع والسةةعئر اةةاللسح عو اليالةةع 
ال ةئا  ،لالييل , وعاافا عي مر ع ثر اخسسا  القئتة لمذا الةيت ما يلب: ال ئا مةر ا لاقةا

 العةايية   ،الليالية ،مر ال سل
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 يةةا تئ ةةلت اعةةد الدراسةةاع للةة  اخسةةسا  اليغل ةةة ل سةةا    العقلةةب وهةةب: )ال ةةئا مةةر 
الاجةةار   ،الراااةةة الداطليةةة ،الابةةئتأ عو الييايلةةة ،العةةةايية ،اللياليةةة ،ال ةةئا مةةر ال سةةل ،ا لاقةةال

 -الي ةةةةةاوا  –ا ليةةةةةئاو –لذهاليةةةةةة البةةةةةلسية فةةةةةب واةةةةةت مس ةةةةةر, اةةةةةعف الةةةةةةحة الال بةةةةةية ومالمةةةةةا: اا
 ;Boice, 1993; Valarino & Yaber, 2002)ااةيراااع اليةزام مثةل ا  ائةا  والمةئساا

Lonka, Chow, Keskinen, Hakkarainen, Sandström & Pyhältö, 2014)   
حيةث  سةير للةي  ،عي الليالية تغلت للب ا سةا    العقلةب Boice, 1993)وترة يئتك )

الاقرتا يير الي اوا مر ال سل والار يز الاقليدت فقط نلب الليالية ايعاييرها العالية مر الالالر 
، للةر اسةة ل وااةح هالةةاك تسةااي؛ وذلةةك خي ال ةئا مةةر نةدأ تلسيةةة تلةك اليعةةايير ،غيةر الئااعيةةة

لل  جالا الرغسة فةب الجةئلة العاليةة مةع ال لةئ فةب تحقية  تلةك الجةئلة  ليميةا سةسساي ل سةا    
فةةةالي   الةةذير  بةةةجلئي لرجةةةاع ناليةةة نلةةة  مقةةاييك ال ةةةئا مةةةر ال سةةل  ييلةةةئي للةةة   ،العقلةةب

ا طايةةار اليايةةرا )غيةةر اليعاةةد ا خهةةدافم ؛ حيةةث لي اليا ةةةةئي فةةب هةةذا اليجةةا  يةةذ روي 
  مر حيث البسا الي رل العقلب عي الليالية مرتسية اا سا   

لثيةةر مةةر اليبةةاندة للةةئلم   يةةا عواةةحت اعةةد الدراسةةاع عي اعةةد اليةة    حاةةاجئي لل
 عةةةالئي مةةةر ا سةةةا    العقلةةةب الةةةذت  ظمةةةر لةةةديم  يةةةدافع الرغسةةةة السةةةديدة فةةةب ايلجةةةاز واخلاو 

    (Smeets, 2008)ال ار ؛ للئلم  مدفئنير يرغسام  السديدة فب تحقي  الليالية 
ر القيةاأ ومر َ   فإي الليالية العةايية اةد تجعةل ال ةرل يائاةف فجة ة نةر اخلاو, وتيالعةي مة

ا Boice, 1992ااخلاو العالب والئ ئ  ل يالارتة والي ايرة طئفةا مةر ال سةل  وتةذ ر يةئتك )
وت اةر  اليا ةةةئي  ،عي السحث والدراسة حئ  طيئرة ا سا    العقلب لدة الي   ُمميةل

عي البةةسا الئحيةةد وراو ا سةةا    العقلةةب   يةةر فةةب اللياليةةة لةةدة اليةة   والرغسةةة فةةب تحقيةة  
والعيةل  ،ومةر عسةاليا الاةةدت لمةا لتاحةة الحرتةة للية   فةب الاعسيةر نةر عفلةاره  ،جئلة نالية

 نل  للارة الئات  

 تهدف الدراسة الحالية إلى:
تحديد مدة لسماأ عاعال الليالية العةايية فةب الاالسةغ اا سةا    العقلةب لةدة نيالةة مةر 

 ي   الجامعة 
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 تكمن أهمية الدراسة الحالية في: 
للمةةةةا تاةةةةيح ال ر ةةةةة للاعامةةةةل مةةةةع عاعةةةةال اللياليةةةةة العةةةةةايية الاةةةةب تبةةةةم  فةةةةب حةةةةدوث 
ا سا    العقلب اسل عي تا اا  اليس لة؛ ومر    مالع  مئر عنرااما, معرفة  ي يةة الاعامةل 

 الةةاو اخلاو سةةئاو فةةب ا طاسةةار عو فةةب مةةع اليةة   نالةةدما  ظمةةر نلةةيم  ا سةةا    العقلةةب ع
مئاةةةف اةةةاغط ليعرفةةةة عسةةةسا  حدو ةةةي ومةةةر  ةةة  الاعامةةةل معمةةةا, تئجةةةي الاسةةةا  مةةةر يميةةةي عمةةةر 
الي   لحئ اخسسا  الاب تلير وراو حدوث ا سا    العقلب وتابسا فةب القيةانم  ع الةاو 

ونةةدأ تقةةد   الالقةةد اخلاو ومحاولةةة ت ييمةةا, ومحاولةةة يةةث الثقةةة واليي ليالةةة فةةب ل ةةئس السةةسا  
 الةارأ اليسالغ فيي لم  

  Mental Blocksاالستغالق العقلي: -1

ا ا لةي: االقيةاع م ةاجبو 439أ, 1989ُ عرفي  ل مر جاير جاير ون و الدير   ةافب )
و  لرالت ليجرة ال لر عو الحديث؛ فيجد ال رل ل بي اس ل فجامب غير االر نلة  تةذ ر مةا يرتةد 

 قةةئ  عو نلةة  تةةةذ ر اللليةةاع ليعسةةر يمةةةا نةةر ل بةةةي  وتحةةدث ا سةةا    عحيالةةةا نالةةد اخفةةةرال  عي
اخسةةةئتاو لذا مةةةةا غيةةةةره  الحةةةةزي عو الرنةةةةا عو ال ضةةةةا وفةةةب حةةةةا ع اليةةةةا الال بةةةةب اةةةةد   ةةةةئي 

 ا سا    محاولة لجعل اخفلار اليمدلة عو اللرتمة اعيدة نر السعئرا  
لائاةةةف اسةة ل م ةةةاجا و  لرالت للحةةديث عو ل فلةةةار؛ وُتعرفةةي الساحثةةةة ا لةةي: نسةةةارة نةةر ا

ابةةةسا مسةةة  ع فةةةب حضةةةالة اخفلةةةار, عو ال ةةةئا السةةةديد عو الرنةةةا مةةةر شةةةبو مةةةا, عو نالةةةدما 
 عار  ال رل عمرتر ماالااضير فب نقلي؛ لايجة للض ط ال ارجب  فياحئ  لةةراع لاطلةب يايثةل 

ا لقياع الي اجا, الذت  ظمر لما فب  ي ية البييرة نل  عحدهيا ليحق  ايطر, مر هالا  حدث 
 فب اللاااة عو الحديث 

 Neurotic Perfectionismالكمالية العصابية:   -2
ا ا لمةةا: طةةئا ال ةةرل مةةر ال سةةل فةةب تلسيةةة للحةةاج عو Cook, 2012, 51ُ عرفمةةا  ةةئك )

,  يةا تيلعاع وآما  الئالدير عو اليعليير, و الاالب فقد حسم  ولنيم , وشعئر  اال ةذ ي تجةاهم 
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 ةةةةسح الالقةةةد الةةةذاتب ااسةةةيًا لةةةديم  وُتيةةةالسئي عل بةةةم  االليةةةا  يةةةال ك يرتقةةةة والةةةديم  عو معليةةةيم , 
 .ونالدما    باييعئي تلسية اليعايير الاب يراها ايطروي فإلم   سعروي االعجز

نلةة  علمةةا: رغسةةة ال ةةرل فةةب الئ ةةئ  للةة  عنلةة  مبةةائة مةةر الداةةة فةةب وُتعرفمةةا الساحثةةة 
والحباسةية الي ريةة ونةدأ الراةا نةةر  ،شةعئر م ةر  اةال ئا مةر نئااةا ال سةلاخلاو  ةةاحسي 

اخلاو نلب الرغ  مر جئلتةي  وتالسة  اللياليةة العةةايية نالةدما   سةب ال ةرل مةر ال سةل فةب تلسيةة 
ومةر  ة   ةةسح الالقةد الةذاتب  ،تئاعاع وآما  الئالدير عو اليعليةير و الاةالب فقةد حةسم  ولنيمة  لةي

ونالةدما    بةاييعئي  ،  يةال ك يرتقةة ميالسةة ايطةرتر لمة يالسئي عل بم  االليالمغ و ااسيًا وتُ 
 تلسية تلك اليعايير والائاعاع اليسالغ فيما  يالاايم  السعئر االعجز  

 تبم  عاعال الليالية العةايية فب الاالسغ اا سا    العقلبا ا

 

 ة:ــــالدراسج ــــمنهأ( 

تمةةةةةةدا الدراسةةةةةةة الحاليةةةةةةة للةةةةةة  الاعةةةةةةرا نلةةةةةة  لسةةةةةةماأ اللياليةةةةةةة العةةةةةةةايية فةةةةةةب الاالسةةةةةةغ 
اا سةةةةةا    العقلةةةةةب لةةةةةدة يةةةةة   الجامعةةةةةة؛ لةةةةةذلك انايةةةةةدع الدراسةةةةةة نلةةةةة  اليةةةةةالم  الئ ةةةةة ب 

 ا رتسايب  يالم  لمذ  الدراسة 

 ة:  ـــــة الدراســــعينب( 

: اسةةةايدع العيالةةةة اةةةةئرة نسةةةئامية مةةةر ال ةةةةامص البةةةي ئمارتة لةةة لواع الاحقةةة نيالةةةة 
يالٍا ويالسةة ايائسةط  100ابيية مر ي    لية الار ية )جامعة االاة البئتكا, وتلئلت مر 

نامةةةًا  وتةةة  الاقةةةاو العيالةةةة اةةةةئرة  0,92نامةةةًا اةةةالحراا معيةةةارت  21,22العيةةةر الزمالةةةب للعيالةةةة 
يالسةةةةة  62ا لةةةةاث %ا، يياليةةةةا يلةةةةغ نةةةةدل 38يالسةةةةًا ) 38نسةةةةئامية ابةةةةيية  يلةةةةغ نةةةةدل الةةةةذ ئر 

%ا، 38يالسةةًا ويالسةةة ) 38%ا، وفةةب اةةئو الا ةةةص يلةةغ نةةدل يةة   السةةعا العلييةةة 62)
 %ا 62يالسًا ويالسة ) 62يياليا يلغ ندل ي   السعا اخليية 

نيالة الدراسة اخساسية: اسايدع نيالة الدراسة اةةئرة نسةئامية ابةيية مةر ية    ليةة 
يالةةٍا ويالسةةة ايائسةةط العيةةر الزمالةةب  500ت العيالةةة مةةر الار يةةة )جامعةةة االةةاة البةةئتكا, وتلئلةة

 نامًا  وت  الاقاو العيالة اةئرة نسئامية ابيية  0,96نامًا االحراا معيارت  20,77للعيالة 
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 ة:ــــــدراســأدوات الج( 
 مقياس الكمالية العصابية )إعداد الباحثة(. -1

ا م ةرلة  وذلةك اعةد 79ب: )تلئي اليقياس فب  ةئرتي اليسدميةة مةر تبةعة عاعةال ميثلةة فة
 يةا تة  ا ية ع  ،ا ي ع نل  اللااااع الالظرتة والدراساع البااقة الياعلقة االلياليةة العةةايية

 نل  اعد اليقاييك البااقة اخجالسية والعر ية للليالية العةايية 
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 أوال: صدق المقياس:
  :صدق المحتوى 

  البةةالة اليح يةةير مةةر عنضةةاو هيئةةة الاةةدرتك مةةر ما ةةةةب تةة  نةةر  اليقيةةاس نلةة
و الةةاوا نلةة  لاةةام  الاح ةةي  تةة  اسةةاسعال  ،والار يةةة ال ا ةةة ،ونلةة  الةةال ك الار ةةئت  ،الةةةحة الال بةةية

واااةةرج اليح يةةئي لاةةافة  ةة ث م ةةرلاع ليرانةةاة  ،ا م ةةرلة17مجيئنةةة مةةر الي ةةرلاع ونةةدلها )
 ا م رلة 65ذا اساقر اليقياس فب  ئرتي اخولية نل  )اخوزاي الالبسية يير عاعال اليقياس, و م

 :الصدق البنائي 
 Maximumتةة  اسةةا داأ الاحليةةل العةةاملب الائ يةةدت ااسةةا داأ يرتقةةة عاةةة  احايةةا 

likelihood(ML)    وذلةةك  طاسةةار الساليةةة العامليةةة لي ةةرلاع مقيةةاس اللياليةةة العةةةايية نلةة
ة فةةةب اةةةئو مغشةةةراع الييااقةةةة، وفييةةةا يلةةةب اةةةي  العةةةاملير، وعسةةة رع الالاةةةام  نةةةر ميااقةةةة مقسئلةةة

 مغشراع الاليئذم:
 (: مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العاملني ملقياس الكمالية العصابية.1جدول )

 X2 RMSEA NNFI GFI AGFI SRMR اتاملؤشر

 4623.7 القيمة
P= 0.000 

0.055 0.908 0.900 0.842 0.082 

 GFI < 0.90و AGFI < 0.90ئو مغشةر وعس رع الالاام  نةر ميااقةة مقسئلةة فةب اة
X يا عس رع الالاام  نر سئو ميااقة الاليئذم فب ائو مغشر )

ا  وعس رع لاام  الاحليل نر 2
ا مةر ُاعةد لقةد ايطةرتر البةلسب 57ا مةر ُاعةد الا ا ةيل والةا حص والي ةرلة )32اساسعال الي رلة )

 ا 1,96اع نر )ليقياس الليالية العةايية لذ تدلت ايية اطاسار )عا للي رل
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 ثانيا: الثبات:
( وتام 0.902تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباا  ولغاث ثباات المقيااس ك ال   ( أ

 ( في ضوء معامل الثبات الكغي.57. 17استبعاد المفردة  

 (: قيمة ألفا بعد حذف املفردة ملقياس الكمالية العصابية.2جدول )
 ألفا املفردة فاأل املفردة ألفا املفردة ألفا املفردة

1 0.900 18 0.902 35 0.901 52 0.900 
2 0.901 19 0.900 36 0.901 53 0.901 
3 0.900 20 0.901 37 0.899 54 0.901 
4 0.901 21 0.901 38 0.901 55 0.900 
5 0.901 22 0.901 39 0.899 56 0.900 
6 0.901 23 0.900 40 0.899 57 0.903 

7 0.900 24 0.900 41 0.900 58 0.901 
8 0.901 25 0.899 42 0.899 59 0.900 
9 0.901 26 0.900 43 0.899 60 0.901 
10 0.902 27 0.900 44 0.899 61 0.901 
11 0.903 28 0.903 45 0.899 62 0.903 

12 0.902 29 0.902 46 0.901 63 0.901 
13 0.902 30 0.901 47 0.901 64 0.902 

14 0.903 31 0.903 48 0.902 65 0.902 

15 0.903 32 0.901 49 0.902 66 0.902 

16 0.902 33 0.902 50 0.901 67 0.902 

17 0.903 34 0.902 51 0.901   
 67( عدد املفردات = 0.902( /قيمة معامل الثبات للمقياس ككل = )100عدد أفراد العينة )ن= 

حةةةةةذفت  ،ونالةةةةةد مقارلةةةةةة اييةةةةةة عل ةةةةةا اعةةةةةد حةةةةةذا  ةةةةةل م ةةةةةرلة اقييةةةةةة عل ةةةةةا اللليةةةةةة لليقيةةةةةاس
ا  وتةةةة  حبةةةةا  الثسةةةةةاع اعةةةةد حةةةةذا تلةةةةك الي ةةةةةرلاع فلةةةةاي الثسةةةةاع لليقيةةةةةاس 17،57الي ةةةةرلاع )
 0,904  ل عل ا= 

ااسةةا داأ السرلةةام   ،معاللةةة سةةسيرمايويراوي Split-half يرتقةةة الاجزمةةة الالةةة ية: الثسةةاع ا ا  
وتةة  تةةةحيح لةةة ب ا طاسةةار ااسةةا داأ  ا 0,824 ةةاي معامةةل الثسةةاع ) Spssايحةةةامب 

  ا0,818)معاللة جئتياي و الت ايية معامل الثساع 
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 الصورة النهائية لغمقياس: 
مئزنةةة نلةة  تبةةعة عاعةةال  يةةا فةةب  ،ا م ةةرلة63تلةةئي اليقيةةاس فةةب  ةةئرتي الالماميةةة مةةر )

 الجدو  الاالب: 
 (: توزيع املفردات على األبعاد التسعة يف الصورة النهائية باملقياس.3جدول )

 املفردات عدد ادـــــــــــــــاألبع
 
 

 الكمالية العصابية الذاتية

 10 اخلوف من الفشل ورد الفعل جتاه األخطاء -1
 7 ليةاملعايري الشخصية العا -2
 9 الشعور بالنقص وانعدام الثقة بالنفس -3
 5 التفاصيل والتفحص -4
 6 التفكري يف املهام إما أبيض أو أسود -5

 5 النقد الذاتي السليب -6
 

 الكمالية العصابية االجتماعية
 6 توقعات اآلخرين املبالغ فيها -7
 9 نقد اآلخرين السليب -8
 6 توقعات الفرد املبالغ فيها حنو اآلخرين -9

 طريقة التصحيح: 

تةة  تةةةحيح مقيةةاس اللياليةةة العةةةايية مةةر طةة   م اةةاج الاةةةحيح ال ةةاص اةةي  ةةايتب: 
عرفةد  ،عرفةد= لرجاةاي ،لرجةاع 3غيةر ما  ةد=  ،لرجةاع 4عوافة =  ،لرجةاع 5عواف  اسدة= 

 اسدة= لرجة واحدة  وجييع م رلاع اليقياس مئجسة 
 حثة(. إعداد البامقياس حاالت طرف الغسان التقريري  -2

ت  لندال اليقياس االرجئع لل  اييار الالظرت و عد الدراساع البااقة فل  تجةد الساحثةة 
عت اياسةةةاع لمةةةذا اليةةةةيلح فةةةب  ةةةئرة م ةةةرلاع وللةةةر  ةةةل القياسةةةاع  الةةةت لمةةةا يسيعةةةة طا ةةةة 

وم حظة تلةك الحةا ع فةب  ،تس يةية فب اليقاأ اخو  تظمر فب  ئرة عسئلة ليعلئماع نامة
    مرع الحاجة لقياس حا ع يرا اللباي فب  ئرة م رلاع تعسر نر تقرتةر ومر  ،الي اسر

اامةةت اإلقةةاو سةةغا  نلةة  ال ةةرل لذاتةةي وح يةةي نلةة  ل بةةي هةةل تاةةئافر فيةةي تلةةك الحةةا ع عأ    لةةذا 
نيالة السحث ياعل  احا ع يرا اللباي وُيلا مالم  تدوتر ما ُ عالئي مالي ع الةاو تلةك الحةا ع  

 ياغة م رلاع اليقياس    اامت الساحثة اة
ا م ةةرلة تةة   ةةياغة الي ةةرلاع فةةب اةةئو 25وتلةةئي اليقيةةاس فةةب  ةةئرتي اليسدميةةة مةةر )

 وت  يالاو اليقياس فب ائو يرتقة لي رع ال ياسية ا ساجااة   ،يسيعة وفلب ة وعهداا الدراسة
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 الخصائص السيكومترية للمقياس:

: الص  دق:ااااااااااااااااااااااااأوالا
 :صدق المحتوى 

تةة  نةةر  اليقيةةاس نلةة  البةةالة اليح يةةير مةةر عنضةةاو هيئةةة الاةةدرتك مةةر ما ةةةةب 
واااةةرج اليح يةةئي لنةةالة  ةةياغة لعةةدل  ،ونلةة  الةةال ك الار ةةئت, والار يةةة ال ا ةةة ،الةةةحة الال بةةية

 ول  يا  حذا عت م رلة مر اليقياس  ،مر الي رلاع  ئلما مر سة وتحائت نل  ع ثر مر فلرة
 الصدق البنائي:

 Maximumالاحليةةل العةةاملب الائ يةةدت ااسةةا داأ يرتقةةة عاةةة  احايةةا   ا داأاسةةتةة  

likelihood(ML)  وذلةةك  طاسةةار الساليةةة العامليةةة لي ةةرلاع مقيةةاس يةةرا اللبةةاي نلةة  العامةةل
العةةةاأ، واةةةد عسةةة رع الالاةةةام  نةةةر ميااقةةةة حبةةةالة فةةةب اةةةئو مغشةةةراع الييااقةةةة، وفييةةةا يلةةةب اةةةي  

 مغشراع الاليئذم:
 حسن املطابقة لنموذج العامل العام ملقياس حاالت طرف اللسان التقريري. (: مؤشرات4جدول )

X املؤشر
2

 RMSEA NNFI GFI AGFI SRMR 

 1221 القيمة
P= 0.000 

0.083 0.991 0.984 0.981 0.052 

 يةا عسة رع الالاةام  نةر ، وعس رع الالاام  نر ميااقة حبةالة فةب اةئو جييةع اليغشةراع
Xغشةر )سئو ميااقةة الاليةئذم فةب اةئو م

ا  وعسة رع لاةام  الاحليةل نةر نةدأ اسةاسعال عت  مةر 2
 الي رلاع مر الاليئذم العاملب الائ يدت ليقياس حا ع يرا اللباي الاقرترت 

 ات:اااااااااااثانياا: الثب
ا 0,937تةةة  حبةةةا  الثسةةةاع ااسةةةا داأ معامةةةل عل ةةةا  رولسةةةال و لةةةغ  سةةةاع اليقيةةةاس القييةةةة )

ا يياليةةةا تراوحةةةت 0,937ا للةةة  )0,933عال  ةةةل م ةةةرلة يةةةير )وتراوحةةةت معةةةام ع عل ةةةا نالةةةد اسةةةاس
  ا 0,718ا لل  )0,465معام ع ا رتسا  اليةحح يير )

 (: قيمة ألفا بعد حذف املفردة ملقياس حاالت طرف اللسان التقريري.5جدول )
 ألفا املفردة ألفا املفردة ألفا املفردة

1 0.936 10 0.935 19 0.934 

2 0.935 11 0.934 20 0.936 

3 0.935 12 0.934 21 0.934 

4 0.935 13 0.935 22 0.933 

5 0.934 14 0.936 23 0.934 

6 0.936 15 0.933 24 0.934 

7 0.935 16 0.936 25 0.934 

8 0.935 17 0.935   

9 0.935 18 0.937   

 25فردات = ( عدد امل0.937( /قيمة معامل الثبات للمقياس ككل = )100عدد أفراد العينة )ن= 
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ونالةةةةةد مقارلةةةةةة اييةةةةةة عل ةةةةةا اعةةةةةد حةةةةةذا  ةةةةةل م ةةةةةرلة اقييةةةةةة عل ةةةةةا اللليةةةةةة لليقيةةةةةاس, اتضةةةةةح 
عي حةةةةةذا عت م ةةةةةرلة مةةةةةر م ةةةةةرلاع اليقيةةةةةاس سةةةةةيقلل مةةةةةر الثسةةةةةاع لليقيةةةةةاس   ةةةةةل  لةةةةةذا لةةةةة  يةةةةةا  

 حذا عت م رلة 
ااسةةةةةةةةا داأ معاللةةةةةةةةة  Split-halfوتةةةةةةةة  حبةةةةةةةةا  الثسةةةةةةةةاع ايرتقةةةةةةةةة الاجزمةةةةةةةةة الالةةةةةةةةة ية: 

لةةة ب ا طاسةار ااسةا داأ معاللةةة  تةةحيحوتة   ا 0,934ي معامةل الثسةةاع )و ةا سةسيرمايويراوي 
  ا0,929)جئتياي و الت ايية معامل الثساع 

 الصورة النهائية لغمقياس:
حيةةث  ،ترتةا نلة  حبةا  الةةد  والثسةاع لليقيةاس نةر نةدأ اسةاسعال ع ةا مةر الي ةرلاع

الاعلييةةةةاع ال ا ةةةةة يايسيةةةة  وتةةةة   اااةةةةة  ،ا م ةةةةرلة25تلئلةةةةت الةةةةةئرة الالماميةةةةة لليقيةةةةاس مةةةةر )
 اليقياس 

 طريقة التصحيح: 

ت  تةحيح مقياس حا ع يرا اللباي مر ط   م ااج الاةحيح ال اص اي  يةا هةئ 
 مئاح االجدو  الاالب: 
 (: طريقة تصحيح مقياس حاالت طرف اللسان التقريري.6جدول )

 أبدا نادرا احيانا غالبا دائما التصحيح
 1 2 3 4 5 املفردة

 )إعداد الباحثة(.مقياس حاالت طرف اللسان التشخيصي  -2

ا م ةةرلة تةةة   ةةةياغة الي ةةرلاع فةةةب اةةةئو 40تلةةئي اليقيةةةاس فةةةب  ةةئرتي اليسدميةةةة مةةةر )
وتةة  يالةةاو  ،يسيعةةة وفلبةة ة وعهةةداا الدراسةةة لقيةةاس حةةا ع يةةرا اللبةةاي وم حظامةةا فةةب الي اسةةر

اع ايةةا يةةا وأ مةةع الثقافةةة العر يةةة اليقيةةاس فةةب اةةئو الدراسةةاع البةةااقة اخجالسيةةة و ةةياغة الي ةةرل
 واليعلئماع العامة الاب تا   مع مجايع الدراسة ومر    نيالاما 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 دق:اااااااااااااااأوال: الص
 :تة  نةر  اليقيةاس نلة  البةالة اليح يةير مةر عنضةاو هيئةة الاةدرتك مةر  صدق المحتاوى

الار ةئت, والار يةة ال ا ةة, وات ة  معظة  اليح يةير ما ةةب الةحة الال بية, ونل  الال ك 
 نل    حية اليقياس   لاة جيدة وفعالة ول  يا  حذا عو لاافة عت م رلة مر اليقياس   
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 :تةةة  اسةةةا داأ الاحليةةةل العةةةاملب الائ يةةةدت ااسةةةا داأ يرتقةةةة عاةةةة  احايةةةا   الصااادق البناااائي
Maximum likelihood(ML)ة لي ةةرلاع مقيةةاس يةةرا ؛ وذلةةك  طاسةةار الساليةةة العامليةة

اللبةةاي الاس يةةةب نلةة  العامةةل العةةاأ، واةةد عسةة رع الالاةةام  نةةر ميااقةةة مقسئلةةة فةةب اةةئو 
 مغشراع الييااقة، وفييا يلب اي  مغشراع الاليئذم:

 (: مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العامل العام ملقياس حاالت طرف اللسان التشخيصي.7جدول )
X املؤشر

2 AESMR FFNN INN RINN SAEA 
 1176P =0.000 0.059 0.917 0.899 0.817 0.085 القيمة

 GFI < 0.90و  AGFI < 0.90وعس رع الالاام  نر ميااقة مقسئلة فب ائو مغشةر 
X يةةا عسةة رع الالاةةام  نةةر سةةئو ميااقةةة الاليةةئذم فةةب اةةئو مغشةةر )

ا   وعسةة رع لاةةام  الاحليةةل 2
لائ يةةةةةدت ليقيةةةةةاس يةةةةةرا اللبةةةةةاي ا مةةةةةر الاليةةةةةئذم العةةةةةاملب ا23, 16نةةةةةر اسةةةةةاسعال الي ةةةةةرلاع )

 ا 1,96الاس يةب لذ تدلت ايية اطاسار )عا للي رلاع نر )
 ثانيا: الثبات: 

ا 0,719تةة  حبةةا  الثسةةاع ااسةةا داأ معامةةل عل ةةا  رولسةةال و لةةغ  سةةاع اليقيةةاس القييةةة )
ا يياليةةةا تراوحةةةت 0,719ا للةةة  )0,703م ع عل ةةةا نالةةةد اسةةةاسعال  ةةةل م ةةةرلة يةةةير )وتراوحةةةت معةةةا

 ا  0,406ا لل  )0,092معام ع ا رتسا  اليةحح يير )
 

 (: قيمة ألفا بعد حذف املفردة ملقياس حاالت طرف اللسان التشخيصي.8جدول )
 ألفا املفردة ألفا املفردة ألفا املفردة ألفا املفردة

1 0.714 11 0.712 21 0.717 31 0.719 

2 0.717 12 0.709 22 0.716 32 0.713 

3 0.711 13 0.718 23 0.718 33 0.716 

4 0.719 14 0.716 24 0.714 34 0.711 
5 0.705 15 0.703 25 0.714 35 0.707 

6 0.705 16 0.719 26 0.709 36 0.710 
7 0.704 17 0.714 27 0.710 37 0.715 

8 0.706 18 0.712 28 0.717 38 0.717 

9 0.708 19 0.709 29 0.711 39 0.714 
10 0.716 20 0.716 30 0.716 40 0.712 

 40( عدد املفردات= 0.718( /قيمة معامل الثبات للمقياس ككل= )100عدد أفراد العينة )ن=
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اتضةح عي حةذا  ،ونالد مقارلة ايية عل ةا اعةد حةذا  ةل م ةرلة اقييةة عل ةا اللليةة لليقيةاس
  رلة مر م رلاع اليقياس ل    ير عو يرفع مر ايية الثساع لليقياس   ل عت م

ااسةةةةةةةةا داأ معاللةةةةةةةةة  Split-halfحبةةةةةةةةا  الثسةةةةةةةةاع ايرتقةةةةةةةةة الاجزمةةةةةةةةة الالةةةةةةةةة ية:  وتةةةةةةةة 
وتةةةة   ا 0,618و ةةةةاي معامةةةةل الثسةةةةاع ) Spssااسةةةةا داأ السرلةةةةام  ايحةةةةةامب  ،سةةةةسيرمايويراوي 

  ا0,616) الت ايية معامل الثساع تةحيح لة ب ا طاسار ااسا داأ معاللة جئتياي و 
 الصورة النهائية لغمقياس:

 ا م رلة  وت   اااة الاعليياع ال ا ة االيقياس  38تلئي اليقياس فب  ئرتي الالمامية مر )
 طريقة التصحيح:

يةةةا  حبةةةا   ،اعةةد الا  ةةةد مةةةر عي اليالةةةا لد ةةةي شةةةعئر ايعرفةةةة ايجااةةةة وللالةةةي   ياةةةذ رها
ئجةةئل يمةةا السةةدامل ا طايارتةةة للةةل م ةةرلة مةةر الي ةةرلاع الاةةب تةة  نراةةما لرجةةاع الئراةةة الثاليةةة الي

 4فب الئراة اخول  مر طة   م اةاج الاةةحيح ال ةاص اةي  الاةالب )اللليةة الةةحيحةوالمدا =
اللليةةةة غيةةةر  ،اللليةةةة الياعلقةةةة  ةةةئتيا = لرجاةةةاي ،لرجةةةاع 3لرجةةةاع, اللليةةةة الياعلقةةةة ل ليةةةا = 

 الياعلقة= لرجة واحدةا  
 (: طريقة تصحيح مقياس حاالت طرف اللسان التشخيصي.9ل )جدو

 التصحيح
الكلمة 

 الصحيحة
الكلمة املتعلقة 

 دالليا
الكلمة املتعلقة 

 صوتيا
الكلمة غري 

 املتعلقة
 1 2 3 4 املفردة

فقد اامت الساحثة االالظر فب الدراسةاع واخاحةاث البةااقة حيةث وجةدع عي تلةك الحةا ع 
ي اسةةر و ةةةئرة نيليةةة نلةة  الي حئ ةةير و الةةت القياسةةاع البةةااقة نسةةارة يةةا  الاحقةة  مالمةةا فةةب ال

 -نر معلئماع نامة مرتسيةة ايجايةع الدراسةة )تاضةير معلئمةاع ليسةاهير مةر الرجةا  والالبةاو
ومعلئماع تارت ية وج رافية وغيرهاا, لذا وجدع الساحثة الحاجة لل  لندال مقياس لالةك الحةا ع 

الدراسة, فلاي ذلك اعد ا ي ع نل  القياساع البةااقة والالظةر فةب  ايا يا   و قافة مجايع نيالة
فلةةةاي هةةةذا اليقيةةةاس لاسةةة يص  ،اليعلئمةةةاع العامةةةة الاةةةب تا ةةة  واليرحلةةةة الدراسةةةية خفةةةرال العيالةةةة

حا ع يرا اللباي نيليةا وم حظامةا فةب الي اسةر, لةذا فإلةي اعةد تيسية  مقيةاس حةا ع يةرا 
واةةةد  ةةةرج نةةةدل مةةةر ، اس الاس يةةةةب هةةةذا نلةةة  عفةةةرال العيالةةةةاللبةةةاي الاقرتةةةرت تةةة  تيسيةةة  اليقيةةة

الي   واليالساع اعد تيسي  هذا اليقياس علم   الئا نلة  معرفةة اايجااةة وللةالم  لة   بةاييعئا 
عد سةياع السةدامل ذ رها وعلم  فب اليرحلة الثالية مر الايسي   الئا ياذ روي ايجااة نل  ال ئر ا

 اليعرواة نليم  
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ير مجيئنة مةر الي ةرلاع تايثةل فةب نةدل مةر اليعلئمةاع العامةة )عسةياو فاليقياس ياض
معلئماع تارت ية للخا والييلةئ  مةر الي حةئص  اااةة –معلئماع ج رافية–مساهير ذ ئر وإلاث

ا عمةةاأ ال الةةة الي ةةةةة لةةذلك, وإذا  ةةاي √ايجااةةة, فةةإذا  ةةاي    عةةرا ايجااةةة  ضةةع ن مةةة )
اخر ةةع  ا عمةةاأ√ رها ايي  حةةدل تقةةديرًا لةةذلك يئاةةع ن مةةة ) سةةعر ايعرفامةةا وغيةةر اةةالر نلةة  تةةذ

 اساجاااع الي ةةة لذلك  
و عد ا لاماو مر ا ساجااة نل  ذلك اامت الساحثة اعر  الئراة الثاليةة ايةرج البةغا  

عر عةةة مةةر السةةدامل ا طايارتةةة الي ةةةةة للةةل م ةةرلة: )اللليةةة الةةةحيحةوالمدا,  ونةةر ل بةةي 
و عةةةد ذلةةةك يةةةا  مقارلةةةة  ، ليةةةا, اللليةةةة الياعلقةةةة  ةةةئتيا, اللليةةةة غيةةةر الياعلقةةةةااللليةةةة الياعلقةةةة ل

 ية للل م رلة    اساجااة اليالا نل  الئراة اخول  والثال
ووجةةدع الساحثةةة عي الي حئ ةةير  ةةاي  ةةةدر نةةالم  ايجااةةة الةةةحيحة اعةةدما  بةةيعئي 

ومةر  ة  تة  الاحقة  مةر  ،للحظةةالسدامل فم  نل   قير مر معرفاما للالم  لة  ياةذ روها فةب ل ةك ا
 ةة  اسةةاجاياي فةةب اليةةرة الثاليةةة اعةةد  ،الييااقةةة يةةير شةةعئر الي حةةئص االيعرفةةة مةةع نةةدأ اسةةاجاياي

 سياع السدامل  
وتةة  حبةةا  معامةةل ارتسةةا  ييرسةةئي يةةير اليقياسةةير )الاقرتةةرت والاس يةةةبا؛ حيةةث يلةةغ 

اسةةير؛ ومةةر  ةة  سةةاقئأ الساحثةةة ا وهةةئ ارتسةةا  تقةةار ب مالاسةةا يةةير اليقي0,667معامةةل ا رتسةةا  )
اةةالاحق  مةةر لاةةام  ال ةةرو  ال ا ةةة االدراسةةة الحاليةةة اا نايةةال نلةة  لرجةةاع مقيةةاس حةةا ع 

 يرا اللباي الاقرترت  
  إعداد الباحثة(. مقياس االستغالق الكتابي -1

ا م ةةرلة تةةة   ةةةياغة الي ةةرلاع فةةةب اةةةئو 31تلةةئي اليقيةةةاس فةةةب  ةةئرتي اليسدميةةةة مةةةر )
 وت  يالاو اليقياس فب ائو يرتقة لي رع ال ياسية ا ساجااة   ،وعهداا الدراسةيسيعة وفلب ة 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

: الصدق:  أوالا
 صدق المحتوى:

تةة  نةةر  اليقيةةاس نلةة  البةةالة اليح يةةير مةةر عنضةةاو هيئةةة الاةةدرتك مةةر ما ةةةةب 
ليح يةئي لنةالة  ةياغة لةسعد واااةرج ا ،ونل  الال ك الار ئت, والار ية ال ا ةة ،الةحة الال بية

الي رلاع  ئلما تحائت نل  ع ثر مر فلرة, وت  لاافة  ة ث م ةرلاع لليقيةاس يالةاًو نلة  اااةراج 
 ا م رلة 34السعد ليةسح اليقياس م ئي مر )
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ت  اسا داأ الاحليةل العةاملب الائ يةدت ااسةا داأ يرتقةة عاةة  احايةا   الصدق البنائي:
Maximum likelihood (ML)لةك  طاسةار الساليةة العامليةة لي ةرلاع مقيةاس ا سةا    ؛ وذ

اللاةةايب نلةة  العامةةل العةةاأ، وعسةة رع الالاةةام  نةةر ميااقةةة مقسئلةةة فةةب اةةئو مغشةةراع الييااقةةة، 
 وفييا يلب اي  مغشراع الاليئذم:

 ا: مغشراع حبر الييااقة لاليئذم العامل العاأ ليقياس ا سا    اللاايب 10جدو  )
 X2 RMSEA NNFI GFI AGFI SRMR املؤشر

 3117.4 القيمة
P= 0.000 

0.099 0.905 0.905 0.893 0.083 

 يةةا عسةة رع  AGFI < 0.90وعسةة رع الالاةةام  نةةر ميااقةةة مقسئلةةة فةةب اةةئو مغشةةر 
Xالالاةةام  نةةر سةةئو ميااقةةة الاليةةئذم فةةب اةةئو مغشةةر )

ا  وعسةة رع لاةةام  الاحليةةل نةةر اسةةاسعال 2
 يدت ليقياس ا سا    اللاايب لذ تسسعت االبالا نل  ا مر الاليئذم العاملب الائ 31الي رلة )

 العامل العاأ 
 ثانياا: الثبات:

ا 0,880تةة  حبةةا  الثسةةاع ااسةةا داأ معامةةل عل ةةا  رولسةةال و لةةغ  سةةاع اليقيةةاس القييةةة )
ا يياليةةةا تراوحةةةت 0,884ا للةةة  )0,872وتراوحةةةت معةةةام ع عل ةةةا نالةةةد اسةةةاسعال  ةةةل م ةةةرلة يةةةير )

 ا  0,602ا لل  )0,090-ةحح يير )معام ع ا رتسا  الي
 (: قيمة ألفا بعد حذف املفردة ملقياس االستغالق الكتابي.11جدول )

 ألفا املفردة ألفا املفردة ألفا املفردة
1 0.875 13 0.876 25 0.875 

2 0.880 14 0.876 26 0.881 

3 0.877 15 0.874 27 0.877 

4 0.879 16 0.872 28 0.874 

5 0.879 17 0.874 29 0.873 

6 0.877 18 0.877 30 0.883 

7 0.876 19 0.876 31 0.884 
8 0.874 20 0.875 32 0.875 

9 0.875 21 0.876 33 0.874 

10 0.878 22 0.878 34 0.873 

11 0.880 23 0.873   

12 0.876 24 0.873   

 34( عدد املفردات = 0.880( /قيمة معامل الثبات للمقياس ككل = )100عدد أفراد العينة )ن= 
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حةذفت الي ةرلاع  ،ونالد مقارلة اييةة عل ةا اعةد حةذا  ةل م ةرلة اقييةة عل ةا اللليةة لليقيةاس
ا  وت  حبا  الثساع اعد حةذا تلةك الي ةرلاع فلةاي الثسةاع لليقيةاس   ةل عل ةا= 31 ،30 ،25)
 ا فب ائو معام ع عل ا ومعام ع ا رتسا  اليةحح 0,884)

ااسةةةةةةةةا داأ معاللةةةةةةةةة  Split-halfقةةةةةةةةة الاجزمةةةةةةةةة الالةةةةةةةةة ية: تةةةةةةةة  حبةةةةةةةةا  الثسةةةةةةةةاع ايرتو 
وتة  تةةحيح لةة ب ا طاسةار ااسةا داأ معاللةة  ا 0,870فلاي معامةل الثسةاع ) سسيرمايويراوي,

  ا0,870)جئتياي و الت ايية معامل الثساع 
 الصورة النهائية لغمقياس:

اع ال ا ةةةة يايسيةةة  تةةة   اااةةةة الاعلييةةة ،ا م ةةةرلة31تلةةةئي اليقيةةةاس فةةةب  ةةةئرتي الالماميةةةة مةةةر )
 لسة يياليا اااب الي رلاع مئجسة  ا سا26 ،24 ،11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،2و الت الي رلاع ) ،اليقياس

 طريقة التصحيح: 

ت  تةةحيح مقيةاس ا سةا    اللاةايب مةر طة   م اةاج الاةةحيح ال ةاص اةي  يةا هةئ 
 مئاح االجدو  الاالب:

 بي.(: طريقة تصحيح مقياس االستغالق الكتا12جدول )

 أبدا نادرا احيانا غالبا دائما التصحيح
 1 2 3 4 5 املفردة املوجبة
 5 4 3 2 1 املفردة السالبة

 اجلزء األول من الفرض:  
 تسهم أبعاد الكمالية العصابية في التنبؤ باالستغالق الكتابي.

سةةلئ  تحليةةل ا لحةةدار وللاحقةة  مةةر  ةةحة الجةةزو اخو  مةةر هةةذا ال ةةر  تةة  اسةةا داأ ع
الياعدل ااناسار عاعال الليالية العةةايية ما يةراع مالسئةة ايا يةر ا سةا    اللاةايب ما يةر تةااع، 

 وفييا يلب لاام  تحليل الاساير اخحالت ا تجا  خسلئ  تحليل ا لحدار:
 (: نتائج حتليل التباين األحادي االجتاه ألسلوب حتليل االحندار 13جدول )

 الكمالية العصابية يف التنبؤ باالستغالق الكتابي. ألبعاد
 الداللة ف متوسط املربعات د.ح جمموع املربعات النموذج
 3321.3 9 29891.8 االحندار

11.62 
0.000 
 285.9 490 140078.6 البواقي دالة
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وعسة رع لاةةام  تحليةل الاسةةاير اخحةالت ا تجةةا  نةةر: لسةماأ عاعةةال اللياليةة العةةةايية فةةب 
ا للاعةةةرا نلةةة  ايسةةةماأ الالبةةةسب ومعةةةام ع 14الاالسةةغ اا سةةةا    اللاةةةايب، وفييةةةا يلةةةب جةةدو  )

 الاالسغ اليعيارتة وغير اليعيارتة:
 (: قدرة املتغري املستقل )الكمالية العصابية بأبعادها املختلفة( على التنبؤ باالستغالق الكتابي.14جدول )

 النموذج
 الداللة ة تقيم بيتا املعامالت غري املعيارية

    اخلطأ املعياري الثابت
 0.000 9.25 - 8.08 74.76 الثابت

1 0.23 0.16 0.08 1.50 0.133 
2 -0.53 0.21 -0.12 -2.47 0.014 
3 0.63 0.15 0.23 4.01 0.000 
4 -0.10 0.27 -0.02 -0.37 0.710 
5 0.20 0.19 0.05 1.06 0.291 
6 0.13 0.19 0.04 0.70 0.485 
7 0.29 0.24 0.06 1.24 0.216 
8 0.29 0.16 0.08 1.62 0.106 
9 -0.08 0.21 -0.02 -0.37 0.711 

ا نةر لسةماأ عاعةال اللياليةة العةةايية فةب الاالسةغ اا سةا    14وعس رع لاام  الجدو  )
 اللاايب  وفييا يلب معاللة الاالسغ غير اليعيارتة:

 العداأ الثقة االال ك× 0,63لية + لس ةية العااليعايير ا× 0,53 - 74,76= ا سا    اللاايب
وتسةةةير الالاةةةام  للةةة : الاةةة  ير البةةةلسب لُسعةةةد اليعةةةايير الس ةةةةية العاليةةةة فةةةب ا سةةةا    

 والا  ير اي جايب لُسعد السعئر االالقص والعداأ الثقة االال ك فب ا سا    اللاايب  ،اللاايب
الاب لرست الع اة يير معاقداع (Burns, 1980) وتا   هذ  الالايجة مع لراسة ييرلز 

ذوت اللياليةةةةة ومسةةةة  ع الةةةةةحة الال بةةةةية وتةةةةدلب اخلاو  ولااسةةةةت نةةةةدلًا مةةةةر الالاةةةةام  البةةةةلسية 
وال  ةةةا   ،وااةةةيرا  الئسةةةئاس القمةةةرت  ،والقلةةة  ،اليرتسيةةةة االلياليةةةة ايةةةا فةةةب ذلةةةك: ا  ائةةةا 

والع اةاع  ،  تقةدير الةذاعوال  ةا ،وا سا    اللاايب, ومس  ع الاح   فب الذاع ،ايلااجية
  (In: Khani, Abdi & Nokhbezare, 2013)الس ةية اليضير ة 

عي العةداأ اللاااةة سةسسما  (Boice & Jones, 1984) وذ ةر  ةل مةر يةئتك وجةئلز 
اخساسةب هةئ ا سةا   ؛ ومةر  ة  فةإي ا سةا    اللاةايب  بةاندلا فةب تئاةيح مةا الةذت ُ سةة ل 
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ر اةيالما: )ال سةرة اليس ةرة, وهةئس العظيةة, واللياليةة, والة  اللاااةة  عئ ة اللاااة والاب  اي م
 عو م اوا اللاااةا  

 اجلزء الثاني من الفرض:  
 تسهم الكمالية العصابية في التنبؤ بحاالت طرف الغسان.

وللاحقةة  مةةر  ةةحة الجةةزو الثةةالب مةةر هةةذا ال ةةر  تةة  اسةةا دأ عسةةلئ  تحليةةل ا لحةةدار 
ياليةةةة العةةةايية ما يةةةراع مالسئةةةة ايا يةةر حةةةا ع يةةرا اللبةةةاي ما يةةةر الياعةةدل ااناسةةةار عاعةةال الل

 تااع، وفييا يلب لاام  تحليل الاساير اخحالت ا تجا  خسلئ  تحليل ا لحدار:
 (: نتائج حتليل التباين األحادي االجتاه ألسلوب حتليل االحندار15جدول )

 .ألبعاد الكمالية العصابية يف التنبؤ حباالت طرف اللسان 
 الداللة ف متوسط املربعات د.ح جمموع املربعات النموذج
 4774.5 9 42970.5 االحندار

17.50 
0.000 

 272.8 490 133676.6 البواقي دالة

وعسةةة رع لاةةةام  تحليةةةل الاسةةةاير اخحةةةالت ا تجةةةا  نةةةر لسةةةماأ عاعةةةال اللياليةةةة فةةةب الاالسةةةغ 
ايسةةماأ الالبةةسب ومعةةام ع الاالسةةغ ا للاعةرا نلةة  16احةا ع يةةرا اللبةةاي، وفييةةا يلةةب جةةدو  )

 اليعيارتة وغير اليعيارتة:
 (: قدرة املتغري املستقل )الكمالية العصابية بأبعادها املختلفة( على التنبؤ حباالت طرف اللسان.16جدول )

 النموذج
 املعامالت غري املعيارية

 الداللة قيمة ت بيتا
 اخلطأ املعياري الثابت

 0.000 4.10 - 7.89 32.33 الثابت
1 0.55 0.16 0.18 3.48 0.001 
2 -0.53 0.21 -0.11 -2.51 0.013 
3 0.31 0.15 0.11 2.04 0.042 
4 0.27 0.27 0.05 1.03 0.303 
5 0.14 0.19 0.03 0.74 0.463 
6 0.04 0.18 0.01 0.21 0.837 
7 0.15 0.23 0.03 0.67 0.503 
8 0.76 0.16 0.23 4.83 0.000 
9 0.31 0.21 0.06 1.48 0.140 
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ا نةةةر لسةةةماأ عاعةةةال اللياليةةةة العةةةةايية فةةةب الاالسةةةغ احةةةا ع 16وعسةةة رع لاةةةام  الجةةةدو  )
 يرا اللباي  وفييا يلب معاللة الاالسغ غير اليعيارتة:

×  0,31اليعةةةايير الس ةةةةية العاليةةةة + ×  0,53 - 32,33حةةةا ع يةةةرا اللبةةةاي = 
ال ئا مر ال سل ورل ال عةل تجةا  اخطيةاو + ×  0,55السعئر االالقص والعداأ الثقة االال ك + 

 طرتر البلسبلقد اي×  0,76
حةةا ع يةةرا وتسةةير الالاةةام  للةة  الاةة  ير البةةلسب لُسعةةد اليعةةايير الس ةةةية العاليةةة فةةب 

, والا  ير اي جايب لُسعد السعئر االالقص والعداأ الثقة االال ك وُ عد ال ةئا مةر ال سةل ورل اللباي
 حا ع يرا اللبايوُ عد لقد ايطرتر البلسب فب  ال عل تجا  اخطياو

ومر    فإي لاام  الدراسة الحالية تئ لت لل : لي ُاعد اليعايير الس ةةية العاليةة ُ قلةل 
 Stoeber)وهذا يا   مةع لاةام  لراسةة سةائ ير وآطةرتر ،مر حا ع يرا اللباي لا  ير  البلسب

et al., 2009) اسة ل م ةر  واليرتسيةة االلياليةة العةةايية  مةر عي الائاعةاع الس ةةية العاليةة
الذاتية تبم  فب اقاو الار يز نل  اليمية ع الاو ا طاساراع )عت    حدث الاداطل والاسات الذت 

  ظمر مع حا ع يرا اللبايا 
يزتد مةر حةا ع يةرا لقد ايطرتر البلسب وتئ لت لاام  الدراسة الحالية لل : لي ُاعد 

  (Stoeber et al., 2009)يياليا تئ لت لاةام  لراسةة سةائ ير وآطةرتر، ايباللباي لا  ير  اي ج
للةة  عي تئاعةةاع ايطةةرتر العاليةةة اسةة ل م ةةر  )اليرتسيةةة االلياليةةة العةةةايية ا جايانيةةةا تبةةم  
فةةب  مةةئر اليعةةارا غيةةر الياةةةلة االيئاةةئع )الياداطلةةة مةةع اخلاو الةةةحيحا ع الةةاو ا طاسةةاراع 

 ومرتسية اال  ا  الثقة يلاام اخلاو اليائاع  ،ع يرا اللبايوتظمر  يساااع فب حا 
يياليةا تئ ةةلت لاةةام  الدراسةة الحاليةةة للةة : الاة  ير اي جةةايب لُسعةةد ال ةئا مةةر ال سةةل ورل 

تا ةةةةةة  مةةةةةةع لاةةةةةةام  لراسةةةةةةة  ،ال عةةةةةةل تجةةةةةةا  اخطيةةةةةةاو )عة ُيزتةةةةةةد حةةةةةةدوث حةةةةةةا ع يةةةةةةرا اللبةةةةةةايا
ن اةةة يةير اليةةغ راع العاي يةةة وحةةدوث  الاةةب عشةةارع للة  وجةةئل  (Schwartz, 2010)شةئارتز

حا ع يرا اللباي, حيث  الت ترت ع تلك الحا ع فب الظمةئر نالةدما يةا  نةر  سةغا  نلة  
الي حئ ةير  بةاثير الي ةاوا والحةزي لةديم , نلة  طة ا اخسةئلة العال ةة  وتا ة  ع ضةا الالاةام  

ا اللبةاي تظمةر لايجةة مر عي حةا ع يةر  (Kozak et al., 2008)مع ما يرا   ئزاك وآطروي 
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عفلار ال سل ال ا ة اال رل ل بي تجا  اليس لة )عت ال ةئا مةر ال سةلا عو لايجةة عفلةار الحلةئ  
 اليي الة الاب تسسي الحلئ  الةحيحة فقط نل  البيح 

 مناقشة نتائج الفرض ككل:
تئ ةةةلت لاةةةام  الدراسةةةة الحاليةةةة نةةةر لسةةةماأ اعةةةد عاعةةةال اللياليةةةة العةةةةايية فةةةب الاالسةةةغ 

 حا ع يرا اللبايا وفييا يلب تئايح ذلك: -سا    العقلب )ا سا    اللاايباا 
والسةةعئر اةةالالقص والعةةداأ الثقةةة ، ع مةةرع الالاةةام : لي ُاعةةدة اليعةةايير الس ةةةية العاليةةة

االال ك ) الُيدرجاي يُسعد الليالية العةايية الذاتيةا ُ بةمياي فةب الاالسةغ اا سةا    اللاةايب   يةا 
والسةةةعئر اةةةالالقص والعةةةداأ الثقةةةة ، اةةةام  ع ضةةةا عي ُاعةةةدة اليعةةةايير الس ةةةةية العاليةةةةع مةةةرع الال

، وال ئا مر ال سل ورل ال عل تجا  اخطياو )الُيدرجاي يُسعد الليالية العةايية الذاتيةا، االال ك
االسةغ وُ عد لقد ايطرتر البلسب )الُيدرم يُسعد الليالية العةايية ا جايانيةا ُ بميئي جييعًا فب ال

 احا ع يرا اللباي 
وال ةةئا ، والسةةعئر اةةالالقص والعةةداأ الثقةةة اةةالال ك، لةةذلك فةةإي اليعةةايير الس ةةةية العاليةةة

ولقد ايطرتر البلسب ُ بميئي جييعًا فب الاالسةغ اا سةا    ، مر ال سل ورل ال عل تجا  اخطياو
  الجامعةة  فجيةيعم  العقلب اليايثل فب: )ا سا    اللاايب وحةا ع يةرا اللبةايا لةدة ية 

نةدا ُاعةد اليعةايير الس ةةية ، لم  ت  ير ل جايب فب: )ا سا    اللاايب وحا ع يرا اللبةايا
 العالية لي ت  ير سلسب سئاو فب: )ا سا    اللاايب عو فب حا ع يرا اللبايا  

لثقةة وتاضح ميا سس  عي ا سا    العقلب ُ عزة يدرجة  سيرة للسعئر االالقص والعداأ ا
فلليةةا زالع لرجةةة ، وال ةةئا مةةر ال سةةل ورل ال عةةل تجةةا  اخطيةةاو ولقةةد ايطةةرتر البةةلسب، اةةالال ك

، تلك اخاعال زالع احايا  حدوث ا سا    العقلب لدة ال رل والقياني عو تئا ي نر ا ساجااة
 العقلب يياليا  ليا زالع اليعايير الس ةية العالية لدة ال رل تقل احايالية حدوث ا سا    

يزتةةالة شةةعئر ال ةةرل اةةال ئا  -فةةب اةةئو ارتسةةا  اللياليةةة العةةةايية-وتي ةةر ت بةةير ذلةةك 
للةة  جالةةا ال ةةئا ، مةر ال سةةل ورل فعلةةي لحةةئ ذلةةك )عت علةةي  سةةعر اةالالقص وت قةةد الثقةةة فةةب ذاتةةي

هذا ُ يثل تمديدًا لل ةرل  جعلةي يائاةف فجة ًة نةر اخلاو فةب محاولةة مالةي ، مر لقد ايطرتر البلسبا
لا لص مر تلك اخفلار اليبييرة نل  نقلي؛ ومر     حةدث ا سةا    العقلةب  وهةئ مةا يا ة  ل

مةةر عي نيليةةة ا لقيةةاع )عت  (Valarino & Yaber, 2002)فةةا رتالئ وتةةايير  مةةع مةةا ذ ةةر 
ا سةا   ا تاسة ل لةدة ال ةرل ابةسا مجيئنةة مةر اليعئاةاع والسةعئر اةاللسح عو اليالةع الييلة , 
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ال ةةئا مةةر  ، ثةةر اخسةةسا  القئتةةة لمةةذا الةةةيت مةةا يلةةب: ال ةةئا مةةر ا لاقةةالوعاةةافا عي مةةر ع
  العةايية ،الليالية ،ال سل

تئ ةةلت اعةةد الدراسةةاع للةة  اخسةةسا  اليغل ةةة ل سةةا    العقلةةب ومالمةةا: ال ةةئا   يةةا
ا فاقةار للةةحة الال بةةية  ،الراااةة الداطليةة ،العةةايية ،اللياليةةة ،ال ةئا مةر ال سةل ،مةر ا لاقةال

(Boice, 1993; Valarino & Yaber, 2002; Lonka et al., 2014) يةا تئ ةلت   
ياضةةةير م ئلةةةاع مائاعةةةة -مةةةر طةةة   يالةةةاو اسةةةاسياي  (Boice, 1985)لاةةةام  لراسةةةة يةةةئتك 

للةةة  عي مةةةر الي ئلةةةاع  -ل سةةةا    والاحقةةة  مةةةالم  لحةةةةاميًا والاةةةب  ةةةاي مةةةر اةةةيالما اللياليةةةة
 العةايية, والاب تعد لئنًا مر الا لير البلسب لدة ال رل  اليعرفية ل سا    العقلب الليالية

 يةةا تسةةير لاةةام  الدراسةةة الحاليةةة ال ا ةةة للةة  الاةة  ير البةةلسب لُسعةةد اليعةةايير الس ةةةية 
العالية نل  ا سا    العقلب؛ وتي ر ت بير ذلك ا ي اليعايير الس ةية تبم  فب زتالة شعئر 

ا لةةي ااسةةاياناي القيةاأ االعيةةل  وهةةذ  الالاةام  تاعةةار  مةةع مةةا وتقةدير ذاتةةي  ،ال ةرل اةةالاح   الةةذاتب
 ،مةةر عي اللياليةةة اجالسمةةا العةةةايب تةةغلت للةة  ا سةةا    العقلةةب Boice, 1993)يةةرا  يةةئتك )

فةةذ ر علةةي مةةر الالةةالر الاقرتةةا يةةير الي ةةاوا مةةر ال سةةل وت  يرهةةا نلةة  حةةدوث ا سةةا    العقلةةب 
للةةر اسةة ل وااةةح هالةةاك  ،ايعاييرهةةا العاليةةة غيةةر الئااعيةةةوالار يةةز الاقليةةدت فقةةط نلةة  اللياليةةة 

للة  جالةا الرغسةة فةب الجةئلة العاليةة مةع  ،وذلك خي ال ئا مر ندأ تلسية تلةك اليعةايير ،تسااي
فةالي   الةذير  بةجلئي لرجةاع  ،ال لئ فب تحقي  تلةك الجةئلة  ليميةا سةسساي ل سةا    العقلةب

 ،لئي لل  ا طايةار اليايةرا )غيةر اليعاةد ا خهةدافم نالية نل  مقاييك ال ئا مر ال سل  يي
وتةذ ر ع ضةا عي اليا ةةةير فةب هةذا اليجةا  يةذ روي عي اللياليةة مرتسيةة اا سةا    العقلةةب 

 مر حيث البسا الي رل  
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the contribution of 

neurotic perfectionism dimensions to predicting mental blocks. The 

sample of the study was taken randomly from the students of the Faculty 

of Education; Suez Canal University. The sample consisted of 500 male 

and female students. The study was based on the descriptive 

correlational approach. The researcher designed the neurotic 

perfectionism scale, the writing block scale, the tip-of-the-tongue states 

scale, and the diagnostic tip-of-the-tongue states scale. The results of the 

study have led to the contribution of high personal standards, feelings of 

inferiority, lack of self-confidence, fear of failure, and reaction towards 

mistakes and towards negative criticism of others to predicting mental 

blocks (writing block and tip-of-the-tongue states) represented among 

university students. As all of them have a positive effect, except the high 

personal standards dimension which has a negative impact on both the 

writing block and tip-of-the-tongue states.  
Keywords:  

Mental blocks (writing block and Tip-of-the-tongue states) - 

Neurotic perfectionism. 

 

 


