
 1027عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                          العلمى فى التربيةمجلة البحث 

 

745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود الكمالية العصابية وعالقتها باالكتئاب 

 

 

 

 حنان حسن عطاهللا/ د

المملكة  –جامعة الملك سعود  -كلية التربية  –قسم علم النفس  -أستاذ مساعد 

 العربية السعودية

 هيفاء سعد الكثيري/ الباحثة

 ماجستير علم نفس

 

 

 

 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           فى التربية يمجلة البحث العلم

 

745 

 :لدراسةملخص ا

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن العالقة بين الكماليةة العاةابية الاتئابةاد لةدل االبةا  

جامعة الملك سعود، اللاحقيق هدف البحث تم تطبيق ئل من اسابيان الكمالية العاابية المقيةا  بيةك 

لفاةل االبة من االبا  جامعة الملةك سةعود بمدةنةة الضةةا  ل 101لالئاباد على عينة تكونت من 

 .هـ 1341-1341الدراسي األالل 

القد توصلت ناائج البحث إلى الجةود عالقةة بةين الكماليةة العاةابية الاتئابةاد لةدل االبةا  

 .جامعة الملك سعود

التؤئد هذه النايجة على الدالر الةذ  تلعبةا الكماليةة العاةابية شةي نشةتئ اتئابةاد، ممةا ةعة   

ل ابيعة هذه العالقة، الالقيةام بعمةل البةضامج ااريةادةة من الحاجة إلى القيام بالم ةد من البحوث حو

 .الالاوعوةة الالعالجية للحد من أثض المعاقدا  الكمالية على الاحة النفسية

 

 :مقدمة

ةنظةةض للشياةةية علةةى أنلةةا تم ةةل أاةةضا  عامةةة يةةاملة لكةةل ةاةةائ  الشةةي  شةةي صةةورئ 

لذ  تجعلا شضةداَ الممي ا  عن اآلةضةن، العلى الضغم من دةنامية، حيث تشمل على ئل صفا  الفضد ا

الجود قدر من الاشابا بين الياائ  العامة للشياية بين األشضاد إت أن الشياةية تشةبا الباةمة، 

شلنةةاأ أالجةةا تميةة  الفةةضد عةةن غيةةضه، حيةةث تعةةد الشياةةية شةةي نظةةض الميااةةين جملةةة مةةن األبعةةاد 

باظةة، )لوجدانية الاليلقية الالبدنية الالحضئية الالفسةيولوجية الجسدةة الالعقلية الالمعضشية الالم اجية الا

2002.) 

الةعد مفلوم الكمالية أحد أبعاد الشياية الاةي حظيةت بةالك يض مةن اتهامةام مةؤةضا ، الةشةيض 

هذا المفلوم إلى مجموعة من األشكةار الالسةلوئيا  اللا مةة للةذا ، الالاةي تاضاشةق مة  مشةاعض القلةق 

غيةض الاقعيةة ةاةعل بلوغلةا، الحلةك حاةى شةي المجةات  الاةي ت تاطلةل حول تحقيق أهداف عاليةة ال

مسةةاول عةةال  مةةن األدا ، ئمةةا تااةةمن الكماليةةة تقيةةيم نقةةد  مبةةالل بةةا للةةذا ، الالمبال ةةة شةةي تاةةييم 

 (.2002باظة، )تجارد الفشل الالاضئي  عليلا م  إهمال تجارد النجاح 

حيث ةعاقدالن بتنلم شايلين شي حال لةم ( الكل أال ت يي )الةسود لدل الكماليين نمط الافكيض 

ةامكنوا من تحقيق جمي  أهداشلم دالن أ  قاور أال ةطت، ألن لدةلم تاورا  غيةض مةضن حةول معنةى 

النجةةاح، الةقةةيك الكمةةاليون قيمةةالم الذاتيةةة بحسةةل إناةةاجيالم الانجةةا اتلم، الةةةؤد  الفشةةل شةةي تحقيةةق 

 ( 1991باظة، )األهداف إلى شقدان القيمة الذاتية 

ةضل أدلض أن اانسان لا غةض  شةي الحيةائ الهةو الحاةول علةى الكمةال أال الامةام  أ  أنةا ال

مدشوع للسعي نحةو تحقيةق إمكاناتةا الفضةةدئ، الهةذا السةعي نحةو الكمةال ةاولةد مةن مشةاعض الدالنيةة أال 

الةنق   شةةنحن نكةةاشم مةن مسةةاول أدنةةى إلةةى مسةاول أعلةةى، الاللةةدف النلةائي لكفاحنةةا هةةو أن نكةةون 

ألشاةل، الهةدف الافةوا الالسةمو الةذ  ةاةب ا الفةضد إمةا أن ةقةوده إلةى سةبيل بنةا  أال إلةى األسةمى الا

 (.2001المليجي، )اضةق تدميض  هام 

البنا  على مضئيا  أدلض، شالعااد ةاامن الض  أهةداف حياتيةة غيةض الاقعيةة إت إحا أةةذ  

فةضد الةذ  ةشةعض بةنق  شي الحسبان قدرا  الفضد الحدالده البيباا اتجاماعية، المن جانل آةض شإن ال

مفةةضا أال بةةالضش  مةةن قبةةل حالةةةا ةةةالل سةةني افولاةةا، ةمكةةن أن ةاةة  لنفسةةا أهةةداشا  عاليةةة ةاةةعل 

 (2001المليجي، )تحقيقلا 
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أن الكمالية عاابية شي مجمللا الأنلا قةد تكةون أحةد العوامةل  burns (1980)الةعاقد بيضن  

األيياص، حيث الجد أن الكماليين ةسةاجيبون النفسية الضئيسية المليبة للاقلبا  الم اجية لدل بع  

للفشل أال عدم الكفا ئ المدرئة بمشاعض تدني تقدةض الةذا  الالةذ  ةمكةن أن ة يةض نوبةا  مةن اتئابةاد 

 .الالقلق الشدةد

الةاةيف بيضنةة  أن ثمةن هةةذا النةوع مةةن الكماليةةة ت ةااةمن انيفاضةةا  شةي اانااجيةةة الحسةةل 

ال  الاةةحية الانيفاضةةا  شةةي ضةةبط الةةذا  المشةةكال  شةةي الإنمةةا ةااةةمن أةاةةا  ارتفاعةةا  شةةي المشةةك

العالقةا  الشياةية، الانيفةةا  تقةدةض الةذا ، ئمةةا قةد ةاعةض  الكمةةاليون للك يةض مةن اتضةةطضابا  

 (.2004قاسم، )الم اجية ئاتئاباد القلق األدا  الالوسوا  القلض  

 مةو  ت  ال العلى الضغم من الدراسةا  العدةةدئ الاةي عنيةت ببحةث هةذا المفلةوم إت أن ال

ةكانف ما للكمالية من دالر شةي العدةةد مةن اتضةطضابا  النفسةية المةن هنةا جةا  هةذا البحةث للاعةضف 

 .على العالقة بين الكمالية العاابية الاتئاباد

 :مشكلة الدراسة

أصةةبم دالر الكماليةةة العاةةابية ئعامةةل ة ةةةد مةةن قابليةةة األيةةياص ل صةةابة باتضةةطضابا  

ا  شةةي األدبيةةا  الحدة ةةة شةةي الشياةةية العةةدم الاواشةةق النفسةةي، حيةةث تقاةةضح النفسةةية موضةةوعا  مليمنةة

الدراسةا  بةإن سةلبيا  الكماليةة تفةوا شوائةدها بشةةكل الاضةم، شلةي تةؤثض علةى مسةاول إنجةا  الفةةضد 

التقدةضه لذاتةا القيماةا الشياةية، حيةث أن المعةاةيض المضتفعةة الاةي ةاةعلا الكمةالي العاةابي تعسةض 

بقلق األدا ، القد ةلجت للاسوةف ممةا ةةؤد  إلةى تقليةل اتنجةا ا ، ئةذلك ةة داد عليا اتنجا  التايبا 

لدةا لوم الذا  العدم الشعور بالضضا الالا وا بافة عامةة، ئةل حلةك ةمكةن أن ةقةود إلةى ااصةابة 

بةةةاألعضا  النفسةةةية الميالفةةةة، المةةةن هنةةةا تااةةةم أهميةةةة هةةةذا البحةةةث الكماليةةةة العاةةةابية العالقالةةةا 

 .باتئاباد

أن هنةةةاأ شبةةةة ممةةةن لةةةدةلم القابليةةةة ل صةةةابة باتئابةةةاد تنحاةةةض ( م2000)د بةةةك القةةةد الجةةة

مشةةكالتلم شةةي أنلةةم الضةةعوا ألنفسةةلم منةةذ الاةة ض غاةةةا  مفضاةةة شةةي الكمةةال الالاةةضامة، البالاةةالي 

أصبحوا أئ ض عضضة لالنليار ئلما الاجلوا إحبااا  ةاعذر تجنبلا بسبل هذه األهداف الالطموحةا  

 .(2004قاسم، )ال ائية 

الةعابض الفضد الذ  ةاسةم بالكماليةة علةى الجةا الاحدةةد أئ ةض قابليةة لالئابةاد شةي شاةضئ مةا مةن 

حياتا، حيث ةلحظ أن الك يض من السما  الشائعة لدل الكماليين تظلض لدل الذةن ةعانون من ضة وا 

مةا قةد ةةؤد  أال أعضا  ائابابية ئالنقد الذاتي الدائم لدل الكماليين الالذ  ةميل ليف  تقدةض الةذا  م

ئذلك شإن أحد المعاقدا  الكمالية األساسية الالمام لة شي أن أقل األةطا  ةعابض مؤيضا  . إلى اتئاباد

للفشل، مما ةجعل تقدةض الةذا  ماوقفةا  علةى مةدل جةودئ األدا ، البالاةالي ةكةون اتئابةاد هةو النايجةة 

 (.2004قاسم، )للل ا  الماكضرئ لاقدةض الذا  

هةل توجةد عالقةة بةين : ةمكةن تحدةةد مشةكلة البحةث شةي السةؤال الاةالي الشي ضو  ممةا سةبق

 الكمالية العاابية الاتئاباد لدل الطالبا ؟

 :أهمية الدراسة

 :تاام أهمية الدراسة شي جانبين أحدهما نظض  الاآلةض تطبيقي ئما ةلي



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           فى التربية يمجلة البحث العلم

 

775 

 :األهمية النظرية

 اةةابية الاتئابةةاد ةؤمةةل أن ةسةةاهم البحةةث شةةي الاعةةضف علةةى العالقةةة بةةين الكماليةةة الع

البالاالي الاعةضف علةى دالر الكماليةة العاةابية شةي تطةوةض القابليةة ل صةابة بةاألعضا  

 .اتئابابية

  ندرئ الدراسا  الاي عنيت بمفلوم الكمالية العاابية شي البيبة العضبية على الجا العموم

البحةث  الشي البيبة السعودةة على الجا الياةوص البالاةالي شةإن الباح ةة تاوقة  أن ةم ةل

إضاشة علمية للمكابة العضبية تفيد البةاح ين الالملامةين التفةام اآلشةاا أمةام إجةضا  الم ةةد 

 .من الدراسا 

 :األهمية التطبيقية

  ةاوق  شي ضو  ناائج هذا البحةث أن ةةام صةياغة لةبع  الاوصةيا  الالمقاضحةا  بشةتن

 .تاميم بضامج القائية الأةضل عالجية إريادةة

 :أهداف الدراسة

 .إلى الكشف عن العالقة بين الكمالية العاابية الاتئاباد لدل الطالبا  تلدف

 :مصطلحات الدراسة

 : الكمالية العصابية

هةةي عةةدم القةةدرئ علةةى "الكماليةةة العاةةابية بتنلةةا  hamachek (1987)ةعةةضف هاماتشةةيك 

بةل ةجةل  –اساحسان األدا  الشياي ملما ئان جيدا ، حيةث ةبةدال للكمةالي العاةابي أنةا قةادر علةى 

األدا  بشكل أشال، الةاةعل عليةا الشةعور بالضضةا، ألنةا ةعاقةد أنةا ت ةقةوم بةاألمور بشةكل  -عليا 

 "جيد بما شيا الكفاةة لاحقيق هذا الشعور

 : اتئاباد

ةعةةضف الةةدليل الاشيياةةي الااحاةةائي لالضةةطضابا  النفسةةية شةةي النسةةية الضابعةةة المنقحةةة 

المة ا  المكابةل النقة  شةي : عةة مةن األعةضا  تااةمناضطضاد ةشيض إلى مجمو: "اتئاباد بتنا

اتسامااع باألنشطة الشقدان الةو ن أال  ةادتةا الاألرا أال  ةةادئ شةي النةوم الشقةدان الطاقةة الااحسةا  

بةةاليمول الاارهةةاا الالالةةيج أال الاةةتةض النفسةةحضئي الانيفةةا  تقةةدةض الةةذا  الالشةةعور بعةةدم القيمةةة 

 .الالاضدد شي اتياح القضارا  الالافكيض بالمو  أال اتناحارالمشاعض الذنل العدم القدرئ على الاضئي  

 :دراسةحدود ال

 ةقااةةةض البحةةةث علةةةى دراسةةةة العالقةةةة بةةةين الكماليةةةة العاةةةابية : الحةةةدالد الموضةةةوعية

 .الاتئاباد لدل عينة من االبا  جامعة الملك سعود

 هـ 1341/1341الفال الدراسي األالل للعام الدراسي : الحدالد الموضوعية . 

 جامعة الملك سعود بمدةنة الضةا : دالد المكانيةالح. 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :دراسةمنهج ال

المنلج الوصفي الحلك للكشف عن العالقة بةين الكماليةة العاةابية  ةالحالي دراسةال تاسايدم

 .الاتئاباد لدل الطالبا 
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 :دراسةمجتمع ال

جميةة  االبةةا  جامعةةة الملةةك سةةعود بمدةنةةة الضةةةا  ةةةالل الفاةةل  دراسةةةةشةةمل مجامةة  ال

 .هـ 1341/1341الدراسي األالل من العام 

 :دراسةعينة ال

االبةةة مةن االبةةا  جامعةةة ( 101)تةم اةايةةار العينةة مةةن المجامة  األصةةلي القةد تكونةةت مةن 

 .هـ 1341/1341الملك سعود المناظمين شي الدراسة ةالل الفال الدراسي األالل 

 :دراسةأدوات ال

 (:2552)استبيان الميول الكمالية العصابية آلمال عبد السميع مليجي باظة : أوالا 

 :صدق المقياس

بإةجةاد ( صةدا المحةك)تم حسةاد الاةدا لالسةابيان عةن اضةةق حسةاد الاةدا الاجضةبةي 

ان معةةامال  اترتبةةاا بةةين درجةةا  العينةةة علةةى قائمةةة الميةةل العاةةابي الدرجةةا  العينةةة علةةى اسةةابي

القائمة الميةل العاةابي ( 0710)البالنسبة للطالبا  ( 0714)الميول الكمالية العاابية الئان للطالد 

قد تم اسةايداملا الحسةاد صةدقلا الثباتلةا بةتئ ض مةن اضةقةة التسةايدم شةي مجةال الحةات  المضضةية 

 .الالافضةق بين السوةة الالعاابية

 :ثبات المقياس

االبةة ( 33)االةل، ( 34)ر بفاصل  مني يلض على تم حساد ال با  بإعادئ تطبيق اتةابا

من سبق الاطبيق عليلم بالفضقةة الضابعةة بمعمةل علةم الةنفك الالصةل معامةل ال بةا  بالنسةبة للطالبةا  

 (.0712)البالنسبة للطالد ( 0704)

التم حسةاد ال بةا  بطضةقةة أةةضل الهةي ثبةا  اتتسةاا الةداةلي لالسةابيان الاتسةابيان ئكةل 

د معامةةل اترتبةةةاا بةةين الناةةف ال ةةاني لالسةةةابيان الاتسةةابيان ئكةةل الئةةةان الحسةةا( 0703)الئةةان 

(0701.) 

 :تصحيح المقياس

 :تق  ااجابة على اتسابيان شي ةمك اةابارا  ئالاالي

 غيض مواشق إاالقا غيض مواشق ت أعضف مواشق مواشق تماما  

(3) (3) (4) (2) (1) 

جمية  الةدرجا  الكليةة لدعمةدئ لاةدل علةى الةام تجمي  الدرجا  رأسيا  تحت ئةل عمةود ثةم ت

مسةةاول الميةةول الكماليةةة سةةوا  أئانةةت عاةةابية أم سةةوةة الئةةل عبةةارا  اتسةةابيان ةةةام تقةةدةضها بلةةذا 

 .شالدرجة معكوسة( 49)ال( 42)األسلود ماعدا العبارتين 

 (:5551)مقياس بيك لالكتئاب آلرون بيك ترجمة وتقنين أحمد عبد الخالق : ثانياا 

 :السيكومترية لآلداة األصليةالخصائص 

قةةام بيةةك ال مةةالاه بدراسةةة الياةةائ  السةةيكوماضةة لمقيةةا  بيةةك ل ئابةةاد علةةى عينةةا  

لةةدل ( 0701)لةةدل العينةةة اائلينيكيةةة، ال( 0701)إئلينيكيةةة الغيةةض إئلينيكيةةة، القةةد بلةةل معامةةل ألفةةا 

المةن جانةل آةةض ( 0792)ال (0714)العينا  غيض اائلينيكية، بينما ئان ال با  الداةلي ةاضاالح بةين 
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تم حساد الادا الاال مي القد الجد أن اترتباا بين مقيا  بيك لالئابةاد المقيةا  تقةدةض اتئابةاد 

 .الهو ما ةعد صدقا  مضتفعا  ( 0713)إلى ( 0701)ةاضاالح من 

 :الخصائص السيكومترية للصورة العربية من المقياس

لعضبيةةة، المضاجعالةةا مةةن قبةةل عةةدد مةةةن قةةام عبةةداليالق باضجمةةة بنةةود القائمةةة إلةةى الل ةةةة ا

الميااين شي الاضجمة، ئما عضضت على الميااين شي علم النفك لاحدةد مدل تكاشؤ معنى البنود 

مةن اةالد السةنة الضابعةة بقسةم الل ةة  21شي الل اين، ثم ابقت الاورتين العضبية الاانجلي ةة على 

لقائماين شي تضتيل عكسي ماوا ن، شةي جلسةة اانجلي ةة بكلية اآلداد بجامعة ااسكندرةة، القدمت ا

 .الهو معامل مضتف  جدا  ةشيض إلى ئفا ئ الاضجمة( 0791)الاحدئ، القد الصل معامل اترتباا إلى 

 :تصحيح المقياس

درجة ئل سؤال هي رقم العبارئ الاي اةاارها المفحوص، شم ال  إحا اةاار المفحوص البةدةل 

 .الهكذا(... 4)شإن درجاا للذا السؤال هي ( 4)رقم 

ةسةةتل المفحةةوص هةةل هةةو ةاضةة  حاليةةا  لبضنةةامج الايسةةيك؟ شةةإحا ئةةان ( 19)الشةةي السةةؤال 

الجواد نعم ةعطى صفضا ، الإحا ئةان ت ةعطةى الدرجةة بحسةل اةايةاره مةن البةدائل، التجمة  الدرجةة 

 :الكلية التانف الشقا  للجدالل الاالي

 ت ةوجد ائاباد 9 -صفض 

 ائاباد بسيط 13 – 10

 ائاباد ماوسط 24 – 11

 ائاباد يدةد 41 – 23

 ائاباد يدةد جدا   شما شوا 41

 :إجراءات التطبيق

 هـ 1341/1341تطبيق أدالا  البحث على العينة ةالل الفال الدراسي األالل  .1

 .دقيقة 30-40تم الاطبيق باورئ جمعية، القد تضاالحت مدئ الاطبيق من  .2

الجالةا إحاةائيا  باسةايدام بضنةامج مفحوصةة المع( 101)تم إدةال البيانا  الياصةة د  .4

 .spssالاحليل ااحاائي 

 :األساليب اإلحصائية

 .ل جابة عن سؤال الدراسة( بيضسون)تم اسايدام معامل ارتباا 

 :عرض النتائج ومناقشتها

 هل هناأ شضالا حا  دتلة إحاائية بين الكمالية : "عض  ناائج سؤال الدراسة الالذ  ناا

 ".ل الطالبا ؟العاابية الاتئاباد لد

لقيا  العالقة بين ( بيضسون)ل جابة على هذا السؤال قامت الباح ة باسايدام معامل ارتباا 

درجا  الطالبا  الكليةة لمقيةا  الكماليةة العاةابية، الدرجةاتلن شةي مقيةا  بيةك ل ئابةاد الالجةدالل 

 :ةوضم الناائج

 العاابية الاتئابادمعامال  ارتباا بيضسون لقيا  العالقة بين الميول الكمالية 
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 مساول الدتلة معامل اترتباا العدد

101 07343 07000** 

 شتقل 0701دتلة إحاائية عند مساول ** 

مةةن ةةةالل الناةةائج الموضةةحة أعةةاله ةااةةم الجةةود عالقةةة موجبةةة حا  دتلةةة إحاةةائية عنةةد 

  الميةول الكماليةة بين الميول الكمالية العاابية الاتئاباد حيث ةااةم أنةا ئلمةا  اد 0701مساول 

 .العاابية ئلما  اد الشعور باتئاباد

 :مناقشة النتائج وتفسيرها

بينت ناائج الدراسة الحالية ارتبةاا الكماليةة العاةابية باتئابةاد لةدل الطالبةا ، التافةق هةذه 

بةاد، النايجة م  الدراسا  السابقة الالاي اساناجت الجود عالقة إةجابية بين الكمالية العاابية الاتئا

إمكانية أن ةولةد سةلوأ الكماليةة ضة واا  الالاةي : الةفسض هوةت الشليت هذه العالقة من جانبين، األالل

: تناج ج ئيا  من ميل الكماليين إلى الاقيةيم الاةارم، الالاضئية  علةى الجوانةل السةلبية لةددا ، الال ةاني

يةضا  تنعةدام القيمةة الذاتيةة، ربط ئمال األدا  بقيمة الةذا ، بحيةث ةعةد األدا  غيةض الم ةالي ششةال  المؤ

الةقةةوم اتشاةةضا  شةةي هةةذا النمةةوح  لةةدل الكمةةالي العاةةابي علةةى أنةةا إحا حقةةق المعةةاةيض المضتفعةةة 

 .المفضالضة عليا حاتيا  أال من قبل اآلةضةن، شإنا لن ةااد باتئاباد

مةضأئ الةمكن تفسيض العالقة بين الكمالية العاةابية الاتئابةاد مةن ةةالل تعةدد األدالار لةدل ال

حاليا  داةةل المنة ل الةارجةا بيةالف المةضأئ شةي السةنوا  السةابقة، هةذه الاة وا النايةبة عةن تعةدد 

األدالار من جانل الالمعاةيض المضتفعة من جانةل آةةض ةمكةن للةا أن تسةبل الشةعور بااجلةاد الالفشةل 

 .لور اتئابادالالعج  المشاعض الذنل لشعورها بالاقايض الالالدةد للقيمة الذاتية مما قد ةؤد  إلى ظ

 :التوصيات

   تاميم بضامج نمائيةة الم للةا القائيةة الإريةادةة شةي الحةدا  ااريةاد الالاوجيةا شةي المةدار

الالكليا  الالجامعا  لاوعية النش  الالمةضبين الالمعلمةين الالوالةدةن مةن ةةالل المحاضةضا  

أبنةائلم شةي  الالندالا  بتهمية اتعادال شي توقعاتلم من أبنائلم الأن ةكون اموح اآلبةا  ألدا 

 .حدالد معقولة

  تاةميم بةضامج الشعاليةا  القائيةةة الإريةادةة العالجيةة مةن ةةةالل العيةادا  الالمضائة  النفسةةية

تساعد المحااجين لليف  من الاة وا النفسةية الاةي تناشةض بيةنلم الالناجمةة عةن المعاقةدا  

 .الكمالية الالاي قد تؤد  إلى اتئاباد الحلك لميالف الفبا  العمضةة

 ةةةد مةةن الدراسةةا  للكشةةف عةةن أثةةض الكماليةةة شةةي نشةةتئ اتضةةطضابا  النفسةةية إجةةضا  الم 

 .الميالفة
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