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  ملخص
وبعـــــض  اســـــتهدفت الدراســـــة الحاليـــــة التعـــــرف علـــــى العالقـــــة بـــــين ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين    

ـــع والتخـــزين  ـــي ســـلوك التجمي ـــروق ف ـــاب والوســـواس القهـــري والف ـــة وهـــي االكتئ االضـــطرابات االنفعالي

لــــدي الراشــــدين وفقــــا لمتغيــــرات الجــــنس والمســــتوي االجتمــــاعي االقتصــــادي ومكــــان اإلقامــــة والعمــــر 

ــــدي  ــــري ل ــــاب والوســــواس القه ــــؤ باالكتئ ــــة التنب ــــي إمكاني ــــرف عل ــــة والتع ــــة االجتماعي ــــي والحال الزمن

مــــن ) ٢٣٣(أفــــراد العينــــة مــــن خــــالل ســــلوك التجميــــع والتخــــزين، وقــــد تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن 

الراشــــدين الــــذكور واإلنــــاث، طبــــق علــــيهم مقيــــاس ســــلوك التجميــــع والتخــــزين مــــن تعريــــب الباحــــث 

  .  ومقياس االكتئاب والوسواس القهري

  -:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية     

ة موجبــــة دالــــة إحصــــائيا بــــين درجــــات أفــــراد العينــــة علــــي مقيــــاس وجــــود عالقــــة ارتباطيــــ .١

ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين بأبعـــــاده المختلفـــــة ودرجتـــــه الكليـــــة وبـــــين درجـــــات المظـــــاهر 

ــــة احصــــائيا  ــــة دال ــــة ارتباطي ــــة وأعــــراض الوســــواس القهــــري، بينمــــا ال توجــــد عالق االكتئابي

  .وسواس القهريبين درجات بعد التخزين وبين درجات بعد التدقيق لمقياس ال

ــــين متوســــطات  .٢ ــــين متوســــطات درجــــات الراشــــدين وب ــــة احصــــائية ب وجــــود فــــروق ذات دالل

درجـــــات الراشـــــدات علـــــي األبعـــــاد الفرعيـــــة لمقيـــــاس ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين ودرجتـــــه 

 . الكلية وجاءت هذه الفروق في اتجاه الراشدات اإلناث

ي فـــي تبـــاين الـــدرجات التـــي عـــدم وجـــود تـــأثير دال لمتغيـــر المســـتوي االجتمـــاعي االقتصـــاد .٣

حصـــل عليهـــا أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــي مقيـــاس ســـلوك التجميـــع والتخـــزين المســـتخدم فـــي 

 .الدراسة الحالية

ـــــة احصـــــائية بـــــين متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدين المقيمـــــين فـــــي  .٤ وجـــــود فـــــروق ذات دالل

ــــي األبعــــاد الفرعيــــة  المدينــــة وبــــين متوســــطات درجــــات نظــــرائهم المقيمــــين فــــي القريــــة عل

مقيــــاس ســــلوك التجميــــع والتخــــزين ودرجتــــه الكليــــة وجــــاءت هــــذه الفــــروق فــــي اتجــــاه ل

 .الراشدين المقيمين في القرية

عـــدم وجـــود تـــأثير دال لمتغيـــر العمـــر الزمنـــي فـــي تبـــاين الـــدرجات التـــي حصـــل عليهـــا أفـــراد  .٥

 .عينة الدراسة علي مقياس سلوك التجميع والتخزين المستخدم في الدراسة الحالية

ــــزوجين  عــــدم وجــــود .٦ ــــين متوســــطات درجــــات الراشــــدين المت ــــة احصــــائية ب ــــروق ذات دالل ف

ـــــي ـــــزوجين عل ـــــر المت ـــــين متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدين غي ـــــاس وب ـــــع ســـــلوك مقي  التجمي

  .الحالية الدراسة في المستخدم والتخزين
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لـــدي أفـــراد ) االكتئـــاب والوســـواس القهـــري ( يمكـــن التنبـــؤ بـــبعض االضـــطرابات االنفعاليـــة  .٧

ـــــ ـــــة الدراســـــة م ـــــع والتخـــــزين عين ـــــاس ســـــلوك التجمي ـــــاد مقي ـــــن خـــــالل أبع ن الراشـــــدين م

  .المستخدم في الدراسة الحالية

ـــة      ـــض التوصـــيات ذات األهمي ـــدم الباحـــث بع ـــائج ق ـــن نت ـــه الدراســـة م ـــا أســـفرت عن ـــى ضـــوء م وف

ـــرامج اإلرشـــادية للحـــد مـــن هـــذا  ـــي تصـــميم الب ـــة بهـــذه المشـــكلة والعمـــل عل ـــي مســـعي نشـــر التوعي ف

  . السلوك
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  :مقدمة 
تعتبـــر غريـــزة حـــب التملـــك أحـــد الغرائـــز األساســـية لإلنســـان والتـــي تنشـــأ لديـــه منـــذ الطفولـــة، إال     

أن هـــذا الميـــل الفطـــري قـــد يتجـــرد مـــن أي هـــدف أو فائـــدة، فيصـــبح قيـــام الفـــرد بتجميـــع األغـــراض 

ـــدما تكـــون هـــذ ـــه، خاصـــة عن ـــالغ في ـــر منطقـــي أو مب ـــة أو عديمـــة واالحتفـــاظ بهـــا غي ه األغـــراض قليل

  .الفائدة

ويـــــؤدي إســـــراف الفـــــرد فـــــي تجميـــــع األغـــــراض وتخزينهـــــا وعـــــدم قدرتـــــه علـــــي الـــــتخلص منهـــــا     

والتعلــــق بهــــا، إلــــي شــــعوره بــــالخوف والتــــوتر والتهديــــد بمجــــرد التفكيــــر فــــي الــــتخلص منهــــا، ممــــا 

  .يترتب عليه إعاقة الفرد عن ممارسة حياته بصورة طبيعية

ــــران     ــــري ف ــــه ســــلوك  (Franks, 2004)كس وي ــــل مــــن كون ــــع والتخــــزين ينتق أن ســــلوك التجمي

شــــاذ أو غريــــب إلــــي اضــــطراب إكلينيكــــي عنــــدما يــــؤثر علــــي حيــــاة الفــــرد أو علــــي بيئتــــه أو علــــي 

  .اآلخرين

إلــي أنــه مــن  ( David,Frost & Steketee,2007 )ويشــير ديفيــد وفروســت وســتيكيتي     

ـــــع األ ـــــة فـــــي تجمي ـــــود الرغب ـــــي وج ـــــواجهتهم لـــــبعض الطبيع ـــــل وم ـــــراد، ب ـــــد معظـــــم األف غـــــراض عن

الصـــــعوبات عنـــــد الـــــتخلص منهـــــا حتـــــي ولـــــو كانـــــت تافهـــــة أو عديمـــــة الفائـــــدة، وٕاذا مـــــا تجـــــاوز 

ـــــه عـــــن الســـــيطرة  ـــــز بخروج ـــــي اضـــــطراب يتمي ـــــه يتحـــــول إل ـــــد الســـــواء فإن ـــــع والتخـــــزين ح التجمي

  .   والالعقالنية في األفكار

قتنــــــاء بصــــــور مختلفــــــة منهــــــا تجميــــــع األغــــــراض وبمكــــــن أن تظهــــــر مشــــــكلة التجمبــــــع أو اال    

المجانيــــة، أو عــــدم القــــدرة علــــي التخلــــي عــــن األغــــراض غيــــر الضــــرورية مثــــل المالبــــس القديمــــة، 

والصـــحف، والمجـــالت، وبطاقـــات الـــدعوة ومـــا شـــابه ذلـــك، ممـــا يـــؤدي إلـــي الفوضـــي لكثـــرة األغـــراض 

 .المتراكمة مما يعيق الوظائف اليومية واالجتماعية واالقتصادية

أن أعـــراض التجميـــع والتخـــزين  ( Frost & Gross, 1993 )ويشـــير فروســـت وجـــروس     

غالبــــا مــــا تظهــــر فــــي مرحلــــة الطفولــــة أو المراهقــــة المبكــــرة، وتظهــــر أعراضــــه الخفيفــــة فــــي ســــن 

ــــة عشــــرة، وال تظهــــر أعراضــــه المتوســــطة الشــــدة إال فــــي ســــن السادســــة والعشــــرين، وتشــــتد  الثامن

  .   ر وعادة ما تالحظ المشكلة بعد فترة طويلة من ظهور أعراضهأعراضه مع التقدم في العم

أن سبب ظهور هذه المشكلة بصورة  (David,Frost & Steketee,2007:17)ويؤكد كل من     

.                              أكبر لدي الراشدين ربما يرجع إلي تحررهم من قيود األهل التي كانوا بفرضونها عليهم في صغرهم

أن سلوك التجميع والتخزين يتدرج من  (Steketee & Renand,2008)ويوضح ستيكيتي وريناند 

كونه ضعيف أو متوسط الشدة ال يؤثر علي حياة األفراد بصورة كبيرة، إلي كونه شديد يؤثر علي األفراد 

  .   ويهدد صحتهم وصحة من حولهم
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ــــن مراحــــل      ــــا م ــــة م ــــي مرحل ــــراد ف ــــا معظــــم األف ــــر به ــــد يم ــــرة إنســــانية شــــائعة، ق ــــاب خب واالكتئ

حيـــاتهم، حيـــث تختلـــف هـــذه الخبـــرة فـــي شـــدتها مـــن فـــرد إلـــي آخـــر، حيـــث تتـــراوح بـــين تثبـــيط الهمـــة 

ونظــــرا . ) ٢٠٠٠بشـــير معمريــــة ، ( البســـيط نســــبيا والكآبـــة، إلــــي مشــــاعر القنـــوط والجــــزع واليــــأس

ر االكتئــــاب فــــي المجتمعــــات مــــن ناحيــــة، ومــــا يمثلــــه مــــن خطــــورة علــــي الفــــرد لتزايــــد نســــبة انتشــــا

  .وصحته النفسية فقد نال اهتمام متزايد من قبل الباحثين

ـــي شـــكل      كمـــا أن الوســـواس القهـــري يعـــد مـــن االضـــطرابات الشـــائعة، ويظهـــر هـــذا االضـــطراب عل

ـــد توجـــد الوســـاوس فقـــط دون األفعـــال، بينمـــ ـــة، وق ا وجـــود األفعـــال يحـــتم أن وســـاوس أو أفعـــال قهري

  .   ) ٧:  ٢٠٠٣محمد سعفان ، ( يوجد معها الوساوس 

ـــــي أن الوســـــواس القهـــــري يشـــــمل وســـــاوس )  ١٣٦:  ١٩٩٢( كمـــــا يؤكـــــد أحمـــــد عكاشـــــة      عل

ـــة  ـــة طقـــوس حركي ـــي هيئ ـــة عل ـــدفاعات أو مخـــاوف، أو بوجـــود أعـــراض قهري ـــة أفكـــار أو ان ـــي هيئ عل

  .   وساوس واألفعال القهريةمستمرة أو دورية، أو بوجودهما معا ال

ويـــــري الباحـــــث أن ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين قـــــد يرجـــــع إلـــــي عـــــدم استبصـــــار األفـــــراد بهـــــذه     

ـــاتهم، ياإلضـــافة  ـــي حي ـــؤثر ســـلبا عل ـــه ي ـــأن ســـلوكهم مضـــيعة للوقـــت وبأن المشـــكلة، وعـــدم إدراكهـــم ب

و الــــذي قــــد إلــــي عــــدم إدراكهــــم يــــأن هــــذا الســــلوك يتعــــارض مــــع النشــــاطات اليوميــــة العاديــــة، وهــــ

  .   يسبب لهم كثير من الضيق واالنزعاج والتوتر

ــــراد بممارســــة ســــلوك      ــــن األف ــــر م ــــام كثي ــــه الشخصــــية قي ــــن خــــالل مالحظات ــــد رأي الباحــــث م وق

التجميــــــع والتخــــــزين، مــــــن خــــــالل االحتفــــــاظ بالصــــــحف اليوميــــــة والمجــــــالت القديمــــــة والمالبــــــس 

عديمــة الفائــدة، وتتســبب فــي حــدوث نــوع مــن القديمــة، وغيرهــا مــن األشــياء األخــري التــي قــد تبــدو 

التكـــدس والفوضـــي فـــي أمـــاكن اإلقامـــة، والتـــي نشـــكو مـــن ضـــيقها وعـــدم اتســـاعها بالقـــدر الكـــافى 

الـــذي ننشـــده، كمـــا الحـــظ الباحـــث أنـــه علـــي الـــرغم مـــن وجـــود هـــذه المشـــكلة فـــي المجتمـــع المصـــري 

ا يوصـــــف األفـــــراد الـــــذين إال أنهـــــا ال تؤخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار بســـــبب قلـــــة الـــــوعي بهـــــا، وغالبـــــا مـــــ

بمارســـون هـــذا الســـلوك بـــأنهم فوضـــويين أو بخـــالء، وأحيانـــا يعـــزي إلـــي الحـــرص علـــي عـــدم التبزيـــر 

      .   أو إلي كونه عادة منتشرة بين كبار السن

وجـــود نـــدرة فـــي الدراســـات العربيـــة التـــي تناولـــت  –فـــي حـــدود علمـــه  –هـــذا، وقـــد الحـــظ الباحـــث     

صـــفة عامـــة، ومـــن حيـــث عالقتـــه بـــبعض االضـــطرابات االنفعاليـــة بصـــفة ســـلوك التجميـــع والتخـــزين ب

  .  خاصة، وهذا ما تسعي الدراسة الحالية إلي محاولة التحقق منه
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  :مشكلة الدراسة 

يعتبــــر قيــــام الفــــرد بتجميــــع واقتنــــاء كميــــات كبيــــرة مــــن األغــــراض، وفشــــله فــــي الــــتخلص منهــــا     

إحـــدى المشـــكالت التـــى قـــد تـــؤدى إلـــى شـــعوره بالضـــيق بـــالرغم مـــن كونهـــا عديمـــة أو قليلـــة الفائـــده 

  . والتوتر وتؤدى إلى تعطيل وظائف الفرد المختلفه

أن هـــــذا الســـــلوك يقـــــدر ) David,Frost & Steketee,2007: 11(ويشـــــير كـــــل مـــــن      

مليــــون  ٦-٣أى مــــا يتــــراوح مــــا بــــين )% ٢-١(انتشــــاره فــــى الواليــــات المتحــــده األمريكيــــه بنســــبه 

مليــــون شــــخص، بينمــــا ينتشــــر  ٩-٤نمــــا يقــــدر انتشــــاره فــــى أوروبــــا مــــا بــــين شــــخص أمريكــــي، بي

وهـــذا يعنـــى ان هـــذا الســـلوك ال يـــرتبط . مليـــون شـــخص فـــى جميـــع أنحـــاء العـــالم  ١٢٩-٦٤بـــين 

وقــــد أجريــــت عــــدة دراســــات فــــى أمريكــــا، وكنــــدا، والبرازيــــل، وكوســــتاريكا، وفرنســــا، . بثقافــــه معينــــه

ـــــــــا  ـــــــــا وتركي ـــــــــدا وٕايطالي ـــــــــا، وبولن ـــــــــا وألماني ـــــــــوب أفريقي ـــــــــان، وســـــــــنغافورا، ومصـــــــــر، وجن والياب

)Saxena,2008.(  

ــــل دراســــ    ــــد مــــن الدراســــات األجنبيــــه مث ــــائج العدي ــــرج (  اتوقــــد أشــــارت نت كــــولز وفروســــت وهيمب

، ودراســـــــــه مانســـــــــتيفليد ومـــــــــاركس Coles,Frost,Heimberg,Steketee.2001وســـــــــتيكيتى 

Mansfield & Marx,2003  ــــوف،  ريســــى، جالســــن، ودراســــه ار ــــو ك ــــى، ورونكول ى، كراول

ــــــــــــــــــــورفى  ودراســــــــــــــــــــه  Arnkoff,Ricci,Glass,Crawley,Ronquillo,Murphy,2005وم

 Muller , Muller , Albertرتنــز، وســيلبرمان، وميتشــل، وزوان يمــولر، ومــولر، والبــرت، وم

, Mertens , Silberman , Mitchell , Zwaan , 2007  ودراســة ســامويلز وبينفينــو

 Samuels  ,Bienvenu ,Gradosوالنـــج وايتـــون ونيســـتادت  وجـــرادوس وكـــولين وردلـــي

,Cullen ,Riddle ,loing ,Eaton ,Nestadt, 2008 نودراســـه فروســـت وتـــولي 

  Frost ,Tolin ,Steketee , Fitch, Bruns, 2008وســـتيكتي وفيـــتش وبرونـــز  

ـــولر وميتشـــل وكروســـبى وجاليســـمر ودى زوان    Muller, Mitchell ,Crosbyودراســـه م

,Glaesmer , De zwaan 2009.  ـــع ـــين ســـلوك التجمي ـــه ب ـــه ارتباطي ـــى وجـــود عالق إل

 هوالتخــــزين وكــــل مــــن االكتئــــاب والوســــواس القهــــرى وهــــو مــــا تحــــاول الدراســــة الحاليــــة التحقــــق منــــ

لـــدى عينـــه مـــن الراشـــدين مـــن الجنســـين هـــذا، ويمكـــن صـــياغه مشـــكله الدراســـه الحاليـــه فـــى محاولـــة 

     : اإلجابة على التساؤالت التاليه

االكتئـــاب (هـــل توجـــد عالقـــه بـــين ســـلوك التجميـــع والتخـــزين وبعـــض االضـــطرابات االنفعاليـــه  .١

 لدى أفراد عينه الدراسه من الراشدين ؟) الوسواس القهرى –

هـــل توجـــد فـــروق فـــى ســـلوك التجميـــع والتخـــزين لـــدى أفـــراد عينـــه الدراســـه مـــن الراشـــدين  .٢

  : ترجع الى 
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 ). اناث -ذكور( النوع  -أ 

 ).قريه -مدينه( ه مكان اإلقام -ب 

 ).مرتفع  –متوسط  –منخفض ( المستوى االقتصادى  -ج 

 ).فأكثر  ٥٥،  ٥٥أقل من  - ٤٥، ٤٥أقل من  - ٣٥(العمر الزمنى  -د 

 ). غير متزوج–متزوج ( الحاله االجتماعيه  -ه 

) الوســــواس القهــــرى-االكتئــــاب(هــــل هنــــاك إمكانيــــه للتنبــــؤ بــــبعض االضــــطرابات االنفعاليــــه  .٣

 راسه من الراشدين من خالل أبعاد سلوك التجميع والتخزين ؟لدى أفراد عينه الد

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة الحالية الي محاولة تحقيق االهداف التالية     

الكشـــف عـــن طبيعـــة العالقـــة بـــين ســـلوك التجميـــع والتخـــزين وكـــل مـــن االكتئـــاب والوســـواس  .١

 .القهري لدي عينة من الراشدين

ـــي .٢ ـــروق ف ـــن وجـــود ف ـــق م ـــة الدراســـة ترجـــع  التحق ـــراد عين ـــين أف ـــع والتخـــزين ب ســـلوك التجمي

ــــي،  ــــر الزمن ــــاعي االقتصــــادي، العم ــــة، المســــتوي االجتم ــــان االقام ــــوع، مك ــــرات الن ــــي متغي ال

 .الحالة االجتماعية

لـــــدي ) الوســـــواس القهـــــري  –االكتئـــــاب ( إمكانيـــــة التنبـــــؤ بـــــبعض االضـــــطرابات االنفعاليـــــة  .٣

 .خالل أبعاد مقياس سلوك التجميع والتخزينأفراد عينة الدراسة من الراشدين من 

  :     أهمية الدراسة 
ـــــة المهمـــــة وهـــــو ســـــلوك      ـــــة لتناولهـــــا أحـــــد الموضـــــوعات البحثي ـــــة الدراســـــة الحالي ترجـــــع أهمي

ـــي العالقـــة بينـــه  ـــدي عينـــة مـــن الراشـــدين مـــن الجنســـين ومحاولـــة التعـــرف عل ـــع والتخـــزين ل التجمي

ـــــبعض وبـــــين بعـــــض االضـــــطرابات االنفعاليـــــة والتعـــــ ـــــي الفـــــروق بـــــين أفـــــراد العينـــــة وفقـــــا ل رف عل

ــــراء  ــــي إث ــــة ف ــــة النظري ــــن الناحي ــــا يســــهم م ــــة مم ــــي الدراســــة الحالي ــــام ف ــــرات موضــــع االهتم المتغي

ـــه  ـــري الباحـــث أن ـــذي ي ـــي هـــذا الموضـــوع ال ـــاء الضـــوء عل ـــب، وٕالق البحـــوث والدراســـات فـــي هـــذا الجان

  .وأبعاده المختلفة المرتبطة به لم يلق االهتمام الكافي من قبل الباحثين للكشف عن جوانبه

أمـــا مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة فتتضـــح اهميـــة الدراســـة الحاليـــة مـــن خـــالل مـــا قـــد تســـفر عنـــه مـــن     

نتــــائج يمكــــن االســــتفادة منهــــا فــــي تصــــميم البــــرامج االرشــــادية الوقائيــــة والعالجيــــة للحــــد مــــن هــــذه 

التــــي قــــد تســــهم فــــي نشــــر  المشــــكلة والمســــاعدة فــــي تقــــديم بعــــض األســــاليب التربويــــة والنفســــية،

التوعيـــة الكافيـــة لهـــذه المشـــكلة فـــي محاولـــة للحـــد مـــن آثارهـــا الســـلبية علـــي األفـــراد وعلـــي صـــحتهم 

  .النفسية
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 :مصطلحات الدراسة 

  Saving and Hoarding Behaviour:سلوك التجميع والتخزين  .١

وتخزينهــــا والتعلــــق قيــــام الفــــرد بتجميــــع األغــــراض المختلفــــة : يقصــــد بــــه فــــي الدراســــة الحاليــــة     

ـــدة، حيـــث يســـتمد  ـــة أو عديمـــة الفائ ـــالرغم مـــن كونهـــا قليل ـــتخلص منهـــا ب ـــي ال بهـــا، وعـــدم قدرتـــه عل

ـــاج  ـــد يحت ـــه ق ـــه أن ـــا من ـــة والرضـــا والراحـــة، ظن ـــة الوجداني ـــن الشـــعور بالطمأنين ـــا نوعـــا م مـــن وجوده

  .إليها في المستقبل، وشعوره بالقلق والتوتر والضيق عند محاولة التخلص منها

ـــع والتخـــزين المســـتخدم      ـــاس التجمي ـــي مقي ـــرد عل ـــي يحصـــل عليهـــا الف ـــا بالدرجـــة الت ـــدر إجرائي ويق

  ).الباحث ( في الدراسة الحالية 

 :وتقتصر الدراسة الحالية علي : االضطرابات االنفعالية  .٢

  Depression: االكتئاب  -أ 

عر بهــــا الفــــرد والتــــي تلــــك الخبــــرة االنفعاليــــة التــــي يشــــ: ويقصــــد بــــه فــــي الدراســــة الحاليــــة أنــــه     

تتضــــمن الشــــعور بالتعــــب واالجهــــاد وفقــــدان الحيويــــة وقلــــة النشــــاط وصــــعوبة التفكيــــر والتركيــــز، 

وضــــــعف القــــــدرة علــــــي اتخــــــاذ القــــــرار، وحســــــاب الــــــذات والشــــــعور بالــــــذنب، والشــــــعور بالدونيــــــة 

واالحســـــاس بعـــــدم القيمـــــة، والشـــــعور بالوحـــــدة، والتشـــــاؤم، وســـــرعة االســـــتثارة ومشـــــاعر الضـــــيق، 

  .لمزاج الحزين، والشعور بالعجزوا

ويقــــدر إجرائيــــا بالدرجــــة التــــي يحصــــل عليهــــا الفــــرد علــــي مقيــــاس االكتئــــاب المســــتخدم فــــي     

  ). ٢٠٠٢سامي عبد القوي ، ( الدراسة الحالية 

   Obsessive Compulsive : الوسواس القهري  -ب 

عـــن حـــاالت ســـلوكية اضـــطراب نفســـي أو عصـــابي يعبـــر :  أنـــه الحاليـــة الدراســـة فـــي بـــه ويقصـــد    

ــــي وســــواس أو  ــــل ف ــــدفاع تتمث ــــرة أو خــــاطرة، أو صــــورة أو ان ــــرد فك ــــي الف ــــا عل شــــاذة تســــتحوذ فيه

ـــه وتظـــل تعـــاوده  ـــا مـــا تكـــون ســـخيفة وتافهـــة لكنهـــا تفـــرض نفســـها علي ـــة غالب هـــواجس غيـــر مرغوب

طقــــوس ( وتــــراوده، أو يلــــح فيهــــا عليــــه فعــــل غريــــب فيجــــد نفســــه منــــدفعا لتحقيقــــه وملزمــــا بتكــــراره 

  ) .كية جبرية حر 

ــــدر     ــــا ويق ــــي بالدرجــــة إجرائي ــــا يحصــــل الت ــــرد عليه ــــي الف ــــاس عل ــــي المســــتخدم المقي  الدراســــة ف

  ).   ٢٠٠٢أحمد عبد الخالق ، ( الحالية 

 Adults: الراشدين  .٣

الراشــــد هــــو الفــــرد الــــذي أنهــــي مرحلــــة المراهقــــة أو مرحلــــة االنتقــــال مــــن الطفولــــة إلــــي مرحلــــة     

النضـــج الجســـمي والنضـــج االنفعـــالي : ضـــج فـــي جميـــع جوانـــب الشخصـــية الرشـــد، والرشـــد يعنـــي الن
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واالجتمـــاعي وعالماتـــه األساســـية قـــدرة الفـــرد علـــي االســـتقالل عـــن الكبـــار وتصـــريف أمـــوره بنفســـه، 

     ).        ٧٨:  ١٩٨٨جابر عبد الحميد ، عالء الدين كفافي ، ( والتفاعل مع اآلخرين 

عامـــا فـــأكثر مـــن  ٣٥األفـــراد الـــذين تجـــاوزت أعمـــارهم الزمنيـــة ويقصـــد بهـــم فـــي الدراســـة الحاليـــة     

الـــــذكور واإلنـــــاث ومـــــن المتـــــزوجين وغيـــــر المتـــــزوجين وممـــــن يقيمـــــون فـــــي القـــــري والمـــــدن ومـــــن 

  .مستويات اجتماعية اقتصادية متباينة

  :اإلطار النظري للدراسة : أوًال  
  Saving and Hoarding Behaviour: والتخزين التجميع سلوك .١

ــــ     ــــي التجميــــع والتخــــزين لــــدي معظــــم األفــــراد إال أن كثيــــرا مــــنهم م ن الطبيعــــي وجــــود الرغبــــة ف

يواجهــــون صــــعوبات فيمــــا يتعلــــق بــــإدارة األغــــراض، حيــــث يواجــــه بعــــض األشــــخاص صــــعوبات فــــي 

مقاومــــة التجميــــع، ويقومــــون بتخــــزين الكثيــــر مــــن األغــــراض واالحتفــــاظ بهــــا، حتــــي ولــــو أظهــــر 

م ال يعرفــــون مــــن أيــــن يبــــدأون، بــــل ويشــــعرون بــــالخوف والتهديــــد األفــــراد رغبــــة فــــي التغييــــر فــــإنه

بمجـــرد التفكيـــر فـــي فـــي الـــتخلص مـــن هـــذه األغـــراض، كمـــا لـــو كانـــت األغـــراض هـــي التـــي تملكهـــم 

حيـــث يقـــوم هـــؤالء األفـــراد بتجميـــع أعـــداد كبيـــرة مـــن األغـــراض ومواجهـــة صـــعوبة . ولـــيس العكـــس

  .ن لها بأنها تافهة وعديمة الفائدةكبيرة عند التخلص منها بالرغم من اعتبار اآلخري

إلــي أن التجميــع والتخــزين  Frost & Grooss  ( 1993 )وقــد أشــار فروســت وجــروس     

ـــرغم مـــن  ـــي ال ـــتخلص منهـــا عل ـــي ال ـــدرة عل ـــع األغـــراض وتخزينهـــا وعـــدم الق ـــي تجمي هـــو اإلســـراف ف

احات كونهــــــا عديمــــــة أو قليلــــــة الفائــــــدة، ممــــــا يــــــؤدي إلــــــي عــــــدم القــــــدرة علــــــي اســــــتخدام المســــــ

ــــد  ــــرد وق ــــل وظــــائف الف ــــي تعطي ــــؤدي هــــذا الســــلوك إل ــــة مناســــبة، وي المخصصــــة لالســــتخدام بطريق

  .يؤدي إلي الشعور بالضيق واالنزعاج

ــــــع األغــــــراض      ــــــع والتخــــــزين بصــــــور مختلفــــــة منهــــــا تجمي وتظهــــــر مشــــــكلة أو ســــــلوك التجمي

ة النفــــع إلــــي المجانيــــة، واألغــــراض التــــي قــــام اآلخــــرون برميهــــا، وطلــــب أشــــياء يبــــدو أنهــــا عديمــــ

ــــة وغيرهــــا، كمــــا يجــــد  ــــواتير قديم ــــس وصــــحف وف ــــاظ باألشــــياء القديمــــة مــــن مالب ــــزل، واالحتف المن

الفــرد صــعوبة فــي اتخــاذ قــرارات متصــلة بــالتخلص مــن بعــض األشــياء، بــل ويجــد نفســه فــي موقــف 

  .ال يحسد عليه إذا طلب منه أن يتخلص من بعض األشياء التي ال قيمة لها

  :أن هناك ثالثة أسباب للتجميع والتخزين  ( Frost , 2004 )ويري فروست     

  Sentemental Savingالتخزين بسبب التعلق العاطفي  .١

وفيـــه يشـــعر الفـــرد بـــأن هويتـــه متعلقـــة بهـــذه األغـــراض، ويـــري أنهـــا جـــزء مـــن شخصـــيته كمـــا لـــو أن 

  .هذا الغرض جزء منه

   Instrumental Savingالتخزين بهدف االستخدام لغرض معين  .٢
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ـــم وف ـــي اســـتخدامها فـــي وقـــت الحـــق، حتـــي وٕان ل يـــه يشـــعر الفـــرد بـــأن هـــذه األغـــراض قـــد يحتـــاج إل

  .يكن هناك حاجة إليها في الوقت الحاضر

   Intrinsic Savingالتخزين بسبب طبيعة األغراض  .٣

  .وفيه يشعر الفرد أن كل غرض له ميزته ومظهره المميز وبأنه فريد من نوعه

إلــي أن التجميــع والتخــزين  ( Tollin , Frost , Steketee & Fitch , 2007 )ويشــير     

يـــؤثر ســـلبا علـــي صـــحة هـــؤالء األفـــراد وصـــحة مـــن حـــولهم، ويعـــوق تـــوافقهم االجتمـــاعي وأنشـــطتهم 

ــــديهم استبصــــار  ــــرادليس ل ــــي أن هــــؤالء األف ــــروا أن هــــذه المشــــكلة ترجــــع إل ــــة، وي ــــة المختلف الحياتي

ـــه عـــ ـــراف بأن ـــر مـــنهم االعت ـــرفض الكثي ـــؤثر بمشـــكلتهم وي ـــة وبأنهـــا ت ـــر منطقي ـــع غي اداتهم فـــي التجمي

  .سلبا علي حياتهم

ــدليل التشخيصــي  ( Cermele , Pallitto & Pandina , 2001 )ويشــير      ــي أن ال إل

ــــع لالضــــطرابات النفســــية  ــــه عــــدم  (DSM-IV)واالحصــــائي الراب ــــع والتخــــزين بأن ــــد عــــرف التجمي ق

  .لو خلت من أي قيمة عاطفيةالقدرة علي طرح األغراض البالية أو التافهة حتي و 

ــل      ــد حــدد فروســت وهارت ــايير لتشــخيص  ( Frost & Hartl , 1996 )وق عــددا مــن المع

  :سلوك التجميع والتخزين هي 

ــــع  .١ ــــاء وتجمي ــــا  Acquiringاقتن ــــتخلص منه ــــي ال ــــن األغــــراض والفشــــل ف ــــرة م ــــات كبي كمي

 .بالرغم من كونها عديمة أو قليلة الفائدة

ــــرة دا .٢ ــــزل تكــــدس مســــاحات كبي ــــه  –خــــل المن ــــاألغراض بطريقــــة تحــــول دون  –أو جــــزء من ب

 .استخدام هذه المساحات لألغراض التي خصصت لها

 .الشعور بالضيق واالنزعاج أو اختالل الوظائف بسبب التجميع والتخزين .٣

أن األفـــــراد يســـــعون إلـــــي تملـــــك األغـــــراض كطريقـــــة لالتصـــــال بالعـــــالم  Frommويـــــري فـــــروم     

ــــ ــــري أن المي ــــي حــــولهم ، وي ــــر المنتجــــة والت ــــع والتخــــزين هــــو أحــــد ســــمات الشخصــــية غي ل للتجمي

ـــرى أن األشـــخاص يســـتمدون الشـــعور  ـــي النظـــام وي ـــة ف تتســـم باالنســـحاب واالنطـــواء والشـــك والمبالغ

ـــرهم  ـــر ارتباطـــا بهـــا مـــن غي ـــون أكث ـــا أنهـــم يكون ـــع وتخـــزين األغـــراض، كم ـــق تجمي باألمـــان عـــن طري

)Gruisham& Barlow,2004:64 .(  

ا تفســــر المدرســــة الســـــلوكية ســــلوك التخــــزين علــــى أنـــــه اســــتجابه شــــرطية لمثيــــر وهـــــو بينمــــ    

ـــا ـــق به ـــرارات تتعل ـــة اتخـــاذ ق ـــن األغـــراض ومحاول ـــتخلص م ـــد ال ـــالقلق عن ـــأتى . الشـــعور ب ـــه ي ـــا أن كم

  كاستجابة شرطية معززة تنشأ نتيجة الشعور بالرضا أو الراحة بوجود األغراض

                                         )Gruisham& Barlow,2004:47 (  



 هشام محمد ابراهيم مخيمر. د                              سلوك التجميع والتخزين وعالقته ببعض االضطرابات االنفعالية لدي الراشدين

   

�����–א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����������������������������א	��������������א	��������������א	��������������א	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٢١١٢١١٢١١٢١١م����������������������م����������������������م����������������������م������������������������������٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤–���������������� ������������ ������������ ������������  

  

كمـــا يـــرى االتجـــاه الســـلوكى المعرفـــى أن ســـلوك التجميـــع والتخـــزين يظهـــر نتيجـــة لوجـــود خلـــل     

ـــــة  ـــــق بطبيعـــــة أو أهمي ـــــاد المتعل ـــــاط الوجـــــدانى، االعتق ـــــى معالجـــــة المعلومـــــات، االرتب أو قصـــــور ف

  ). Gruisham& Barlow,2004:47(االغراض، سلوك التجنب 

 Depression : االكتئاب .٢

فـــــي العصـــــر  –بعـــــد القلـــــق  –يعتبـــــر االكتئـــــاب أحـــــد االضـــــطرابات االنفعاليـــــة األكثـــــر انتشـــــارا     

الحــــالي، وهــــو يصــــيب األفــــراد بغــــض النظــــر عــــن أعمــــارهم أو مهــــنهم أو الطبقــــة االجتماعيــــة التــــي 

ـــه ـــر اســـتهدافا لإلصـــابة ب ـــاك بعـــض الفئـــات األكث ـــون إليهـــا، وٕان كانـــت هن فـــرد ويكـــاد اليوجـــد . ينتم

ـــة وشـــدة  ـــي طبيع ـــنهم ف ـــا بي ـــون فيم ـــراد يختلف ـــان األف ـــه، وٕان ك ـــي حيات ـــرة ف ـــم يمـــر بهـــذه الخب واحـــد ل

  .ومدة وأسباب األعراض التي يعانون منها عند مرورهم بهذه الخبرة

ويشـــــير االكتئـــــاب إلـــــي مجموعـــــة مـــــن األعـــــراض االنفعاليـــــة والســـــلوكية والمعرفيـــــة والجســـــمية     

  . ر بالسلب علي أنشطة الفرد المكتئبالتي تستمر لفترة محددة وتؤث

ــاس وبــروك  – Paeterson, Compas, Brook )جــون وســتملير  -ويشــير بيترســون وكومب

Gunn & Stemmlen , 1993 )  أن هنــــاك فــــرق بــــين مفهــــوم المــــزاج االكتئــــابي 

depressed mood  وزملـــــة أعـــــراض االكتئـــــاب depesssive syndrome أو االكتئـــــاب

المــــزاج االكتئـــابي يعنــــي خبــــرة ذات طبيعــــة انفعاليـــة كالشــــعور بــــالحزن وعــــدم  االكلينيكـــي، حيــــث أن

ـــه بهـــذه المشـــاعر دون أن نضـــع  ـــم يـــتم االهتمـــام فـــي تقييم ـــرة غيـــر محـــدودة ، ومـــن ث الســـعادة لفت

ـــي  ـــاب والت ـــة أعـــراض االكتئ ـــيم زمل ـــي تقي ـــا ف ـــام به ـــتم االهتم ـــي ي ـــوع األعـــراض الت ـــار مجم ـــي االعتب ف

ــــي أو مزاجــــي وبعضــــها تشــــمل مجموعــــة مــــن األعــــراض ال ــــة بعضــــها عضــــوي، وبعضــــها عقل متزامل

 –كمـــا أنهـــا تشـــتمل علـــي جوانـــب مـــن الســـلوك واألفكـــار والمشـــاعر التـــي تحـــدث مترابطـــة . اجتمـــاعي

ويتميـــز االكتئــــاب المرضـــي عــــادة . لتســــاعد فـــي وصـــف االكتئــــاب وتشخيصـــه –أغلبهـــا أو بعضـــها 

ســــتمر لفتــــرات طويلــــة، ويعــــوق الفــــرد بعــــدة خصــــائص، فهــــو أكثــــر حــــدة مــــن المــــزاج االكتئــــابي، وي

 – ١٧:  ١٩٩٨عبــــد الســــتار إبــــراهيم ، ( بدرجــــة جوهريــــة عنــــد آداء نشــــاطاته وواجباتــــه المعتــــادة 

٢١  .(  

ـــاحثين     ـــض الب أن  (Coyne, 1994, Vredenberg & Krames, 1997)ويشـــير بع

ر إليهمــــا المــــزاج االكتئــــابي يقــــع علــــي متصــــل شــــدة مــــع اضــــطراب االكتئــــاب، ومــــن ثــــم يجــــب النظــــ

ــــي متصــــل واحــــد ــــي األعــــراض . باعتبارهمــــا يقعــــان عل ــــي يحصــــل عليهــــا األفــــراد عل وأن الدرجــــة الت

ــــاب المرضــــي أو اإلكلينيكــــي  ــــد باالكتئ ــــا لإلصــــابة فيمــــا بع ــــن أن تكــــون مؤشــــرا تنبؤي ــــة يمك االكتئابي

(Weissman,M.,Walk, S., Wickeamaratne, P. & Goldstein R., 1998).  
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ــــــاب تصــــــنيف     ــــــدليل التشخيصــــــي واالحصــــــائي الرابــــــع ولالكتئ ــــــي ال ــــــا مــــــا ورد ف ات كثيــــــرة منه

) ١٩٩٤(الصـــــادر عـــــن الجمعيـــــة األمريكيـــــة للطـــــب النفســـــي  )DSM-IV(لالضـــــطرابات النفســـــية 

حيـــث تتضـــمن اعـــراض االكتئـــاب بشـــكل عـــام المـــزاج الحـــزين والكآبـــة والحـــزن وفقـــدان األمـــل وعـــدم 

ـــــة والـــــذ ـــــدان الطاقـــــة، الرضـــــا وســـــرعة الغضـــــب، ومشـــــاعر فقـــــدان القيم نب، وســـــرعة التعـــــب وفق

ـــاة، واضـــطراب فـــي  ـــدان االهتمـــام بالحي ـــر واتخـــاذ القـــرار، وفق ـــي التركيـــز والتفكي ـــاض القـــدرة عل وانخف

  .الشهية للطعام، واضطراب الوزن، واألفكار االنتحارية

ــــذه الطريقــــة تتميــــز      ــــر الفــــرد، وأن ه ــــي اضــــطراب تفكي ــــاب يرجــــع إل ــــري أرون بيــــك أن االكتئ وي

يتضــــمن االعتقــــادات الســــالبة نحــــو الــــذات ونحــــو المجتمــــع  Cognitive Traidمعرفــــي  بثــــالوث

ـــدي . ونحـــو المســـتقبل ـــر المشـــوهة ل ـــد مـــن طـــرق التفكي ـــرتبط بالعدي ـــاب ي ـــي أن االكتئ ـــك إل وتشـــير بي

الفــــرد مــــن قبيــــل طريقــــة الكــــل أو الالشــــئ، والتعمــــيم الزائــــد، والتركيــــز علــــي الجوانــــب الســــالبة فــــي 

ــــف، والتضــــخيم أ ــــا، االســــتنتاجات الموق ــــرض له ــــي يتع ــــة األحــــداث الســــلبية الت ــــن قيم ــــوين م و الته

  الخاطئة، ولوم الذات والتقليل من قيمتها 
Nevid, J., Rothus, S. & Green, B., 2000, 241 – 246)             (  

تشــــير إلــــي أن الثالثيــــة المعرفيــــة المترابطــــة التــــي " بيــــك " أي أن النظريــــة المعرفيــــة كمــــا ذكــــر     

ــــرات، والتوقــــع المســــتمر  ــــذات، والتفســــير الســــلبي للخب ــــاب هــــي النظــــرة الســــالبة لل ــــي االكتئ تقــــود إل

هـــذا باإلضـــافة إلـــي تبنـــي الشـــخص المكتئـــب العديـــد مـــن األفكـــار الالعقالنيـــة والتـــي يرددهـــا . للفشـــل

لنفســـــه فاالضـــــطراب فـــــي التفكيـــــر يقـــــود إلـــــي اضـــــطراب فـــــي الوجـــــدان ثـــــم يقـــــودان بـــــدورهما إلـــــي 

  ). ٢٠٠٦محمد حسن غانم ، ( السلوك اضطراب في 

وحاولــــت نظريــــة التحليــــل النفســــي تفســــير االكتئــــاب، وأرجعتــــه إلــــي الخبــــرات الصــــادمة التــــي     

ـــي المشـــاعر المتناقضـــة الشـــديدة التـــي تتجـــه إلـــي موضـــوع  يواجههـــا الفـــرد فـــي طفولتـــه المبكـــرة، وٕال

داء إلـــي الـــذات بـــدال مـــن أن الحـــب، وعنـــدما يتهـــدد الفـــرد فقـــدان هـــذا الموضـــوع تتوجـــه مشـــاعر العـــ

تتجــــه إلــــي الموضــــوع المفقــــود، أمــــا النظريــــة الســــلوكية فقــــد أرجعــــت االكتئــــاب إلــــي مجموعــــة مــــن 

العوامــــل تتضــــمن انخفــــاض تفــــاعالت الفــــرد مــــع بيئتــــه المؤديــــة إلــــي نتــــائج ايجابيــــة لــــه، أو زيــــادة 

ج مــــن انخفــــاض معـــدل الخبــــرات الســــيئة والتــــي تكــــون بمثابــــة عقـــاب لــــه، بمعنــــي أن االكتئــــاب ينــــت

  ). ٢٠٠٠بشير معمرية ، ( الثواب المرغوب فيه، أو زيادة األحداث غير السارة 

ـــاب )  ٢٠٠٦( ويشـــير محمـــد حســـن غـــانم      ـــانون مـــن االكتئ ـــاة المعاصـــرة يع ـــي الحي ـــاس ف أن الن

بصـــــورة أكبـــــر ممـــــا كـــــان النـــــاس يعـــــانون منـــــه فـــــي الماضـــــي، وأن االكتئـــــاب منتشـــــر فـــــي جميـــــع 

وهــــو أكثــــر االضــــطرابات شــــيوعا كمــــا أنــــه مســــئول عــــن كثيــــر مــــن المعانــــاة  الطبقــــات االجتماعيــــة
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ــــول أن مــــن  ــــي الق مــــن محــــاوالت االنتحــــار الناجحــــة ســــببها % ٦٠ -% ٥٠واآلالم النفســــية، ويكف

  .االكتئاب

   Obsessive Compulsive:   القهري الوسواس .٣

ـــه يضـــط     ـــة الشـــائعة، وفي ـــد الوســـواس القهـــري أحـــد االضـــطرابات االنفعالي ـــرد المصـــاب أن يع ر الف

ــــن  ــــرغم م ــــي ال ــــه، عل ــــر إرادت ــــه وبغي ــــا عن ــــات رغم ــــال وحرك ــــوم بأعم ــــات، أو أن يق ــــدي آراء ورغب يب

معرفتـــه بأنهـــا ال تتفـــق مـــع المنطـــق أو قواعـــد المجتمـــع العامـــة، ومـــع ذلـــك فهـــو يشـــعر بعـــدم قدرتـــه 

  .علي التحرر من ىالقيام بها 

الضــــطراب يظهــــر علــــي شــــكل وســــاوس أن هــــذا ا)  ٧:  ٢٠٠٣( ويشــــير محمــــد أحمــــد ســــعفان     

قهريــــة أو أفعــــال قهريــــة، وقــــد توجــــد الوســــاوس فقــــط دون األفعــــال، بينمــــا وجــــود األفعــــال يحــــتم أن 

  .يوجد معها الوساوس

ـــائج المالحظـــات االكلينيكيـــة      وقـــد تطـــور مفهـــوم الوســـواس القهـــري بشـــكل تـــدريجي مـــن خـــالل نت

رن العشــــرين، ومــــن خــــالل هــــذه النتــــائج التــــي تمــــت فــــي نهايــــة القــــرن التاســــع عشــــر وبدايــــة القــــ

ـــن تحديـــد مجموعـــة مـــن الخصـــائص لهـــذا االضـــطراب لهـــا درجـــة عاليـــة مـــن الثقـــة بعـــد أن تـــم  أمك

  ). ١٨١:  ٢٠٠٩سامر رضوان ، ( اختبارها وتطبيقها 

إلــــي أن الوســــاوس أفكــــار ثابتــــة ) DSM-IV( الرابــــع واالحصــــائي التشخيصــــي ويشــــير الــــدليل     

. يخبرهـــا الشـــخص علـــي األقـــل علـــي أنهـــا غيـــر مرغوبـــة ولـــيس لهـــا معنـــي أو نزعـــات أو خيـــاالت،

ـــــال  ـــــار أو النزعـــــات أو يحـــــاول تخفيفهـــــا بأفع ويحـــــاول الشـــــخص أن يتجاهـــــل أو يكـــــبح هـــــذه األفك

ويعــــرف الشــــخص أن أفكــــاره الوسواســــية هــــي نتــــاج عقلــــه وليســــت مفروضــــة عليــــه . وأفكــــار أخــــري

ـــدفعات . مـــن الخـــارج ـــتم بأنهـــا ســـCompulsion وتعـــرف ال لوكيات متكـــررة وهادفـــة وعـــن قصـــد، ت

ويـــدرك الشـــخص أن ســـلوكه مبـــالغ فيـــه وغيـــر . كاســـتجابة وطبقـــا لقـــوانين معينـــة أو بشـــكل نمطـــي

ـــروتين  ـــداخل بشـــكل واضـــح مـــع ال ـــة األســـي والضـــيق وتت ـــال القهري ـــول وتســـبب الوســـاوس واألفع معق

اعيـــــــة أو العالقــــــــات اليـــــــومي للفــــــــرد، أو المهـــــــام الوظيفيــــــــة أو األكاديميـــــــة أو األنشــــــــطة االجتم

  ). ٢٤٣،  ٢٠٠٠عادل عبد اهللا ، ( االجتماعية 

مصـــــطلح وســـــواس أو وسوســـــة بأنـــــه )  ٢٨٢ – ٢٨١:  ١٩٩٠( وقـــــد حـــــدد كمـــــال الدســـــوقي     

ـــي فعـــل مـــن نـــوع مـــا ـــا الحـــث عل ومنهـــا الوســـاوس العقليـــة، . فكـــرة دائمـــة أو متجـــددة، تتضـــمن غالب

ـــن الـــذهن، ـــث ينشـــغل المـــريض بفكـــرة يصـــعب طردهـــا م ومنهـــا وســـاوس اندفاعيـــة حيـــث يشـــعر  حي

ـــل  ـــة أو كابحـــة مث ـــا وســـاوس كاف ـــي خـــالف شخصـــيته، ومنه ـــل عل ـــام بفع ـــدفوع للقي ـــه م ـــريض بأن الم

ــــة ــــن أشــــياء معين ــــاالت، . الخــــوف م ــــار مشــــحونة باالنفع ــــي صــــورة أفك وتظهــــر الوســــاوس عــــادة ف

ويشـــعر بأنـــه  ويعـــرف القهـــر بأنـــه قـــوة باطنـــة ال تقـــاوم تجبـــر الفـــرد علـــي أداء فعـــل مـــن غيـــر إرادتـــه
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ال بـــد مـــن القيـــام بـــه، وال يخـــدم الفعـــل غرضـــا شـــعوريا أكثـــر مـــن إزالـــة االضـــطراب الـــذي قـــد ينشـــأ إذا 

ويقـــوم الفـــرد بترديـــد نـــوع معـــين مـــن الســـلوك مـــرارا وتكـــرارا علـــي الـــرغم مـــن عـــدم . لـــم يـــتم الفعـــل

الـــذين  صـــحته، وال تكـــون لديـــه المقـــدرة علـــي كـــبح هـــذا الســـلوك، ودائمـــا مـــا يظهـــر لـــدي األشـــخاص

يكشــــفون عــــن مثــــل هــــذا الســــلوك الوسواســــي، أي أنهــــم يجــــدون أنفســــهم مجبــــرين علــــي اإلصــــغاء 

  .ألفكار معينة غير مرغوبة

أن الوســـــواس القهـــــري اضـــــطراب يشـــــمل وســـــاوس )  ١٣٦:  ١٩٩٢( ويـــــري أحمـــــد عكاشـــــة     

ـــة  ـــة طقـــوس حركي ـــي هيئ ـــة عل ـــدفاعات أو مخـــاوف، أو بوجـــود أعـــراض قهري ـــة أفكـــار أو ان ـــي هيئ عل

ويكــــون المــــريض علــــي يقــــين .مســــتمرة أو دوريــــة، أو بوجودهمــــا معــــا الوســــاوس واألفعــــال القهريــــة

بتفاهــــة مثــــل هــــذه الوســــاوس وال معقوليتهــــا وأنهــــا ال تســــتحق منــــه كــــل هــــذا االهتمــــام وهــــو األمــــر 

الــــذي يميزهــــا عــــن الضــــالالت، كمــــا يقــــوم ببــــذل المحــــاوالت المســــتمرة فــــي ســــبيل مقاومتهــــا وعــــدم 

ــــك االستســــالم لهــــا، ــــه تل ــــك فــــإن . ولكــــن طــــول فتــــرة المــــرض يضــــعف مــــن مقاومت ــــب ذل ــــي جان وٕال

ـــه الشـــلل االجتمـــاعي  ـــه ممـــا يســـبب ل ـــة علي ـــك الوســـاوس وقوتهـــا القهري المـــريض يشـــعر بســـيطرة تل

  .مع آالم نفسية وعقلية شديدة

ـــــب القريطـــــي      ـــــي أن الوســـــواس القهـــــري اضـــــطراب نفســـــي أو )  ٢٠٠٣( ويشـــــير عبـــــد المطل إل

ـــر عـــن  ـــي الفـــرد فكـــرة أو خـــاطرة أو صـــورة أو عصـــابي يعب حـــاالت ســـلوكية شـــاذة تســـتحوذ منهـــا عل

ــــا مــــا تكــــون ســــخيفة وتافهــــة لكنهــــا  ــــة غالب ــــر مرغوب ــــي وســــاوس أو هــــواجس غي ــــل ف ــــدفاع تتمث ان

ـــدفعا  ـــب فيجـــد نفســـه من ـــل غري ـــه فع ـــح فيهـــا علي ـــراوده، أو يل ـــاوده وت ـــه وتظـــل تع ـــرض نفســـها علي تف

ــــي عمــــل ) . جبريــــة طقــــوس حركيــــة ( لتحقيقــــه وملزمــــا بتكــــراره  كمــــا يجــــد الفــــرد نفســــه مجبــــرا عل

أفعـــــال قهريـــــة وملزمـــــا بتكرارهـــــا وممارســـــتها وال يســـــتطيع االمتنـــــاع عنهـــــا، ممـــــا يعـــــوق توافقـــــه 

ــــث  ــــة مرضــــية حي ــــك األفكــــار التســــلطية واألفعــــال القســــرية دالل الشخصــــي واالجتمــــاعي، ويكــــون لتل

  .تصبح مصدرا للخوف والقلق والشعور بالتعاسة والكآبة

ــــدي      الوســــاوس بأنهــــا أفكــــار وانــــدفاعات قهريــــة تقــــتحم )  ٢٤٨:  ٢٠٠٦( ويعــــرف أديــــب الخال

ويمكـــن أن تظهـــر . المجـــال الشـــعوري للفـــرد، وتكـــون غيـــر مرغـــوب فيهـــا فتعكـــر المـــزاج وتثيـــر القلـــق

دون وجــــود أفعــــال قهريــــة، ولكــــن عنــــدما تشــــتد وتأخــــذ صــــفتها الدوريــــة يصــــاحبها أفعــــال قهريــــة، 

ـــة تع ـــي هـــذه الحال ـــالوهن والعجـــز، وف ـــي الشـــعور ب ـــؤدي إل ـــا ي ـــرد النفســـية، مم ـــة الف ـــا لطاق ـــر انهاك تب

ويعــــرف القهــــر بأنــــه فعــــل يدفعــــه دافــــع ال يقــــاوم، وهــــو فعــــل مرضــــي يأتيــــه المــــريض ضــــد إرادتــــه، 

  .ويتصف بالتكرار والنمطية، مما يؤذي الفرد ويشعره بالتعب النفسي والفزع

الــــذات والخجــــل وقلــــق تــــوهم المــــرض والقلــــق وللوســــواس القهــــري جانــــب وجــــداني يشــــمل لــــوم     

  .االجتماعي وأوهام بشأن كون المريض تحت المالحظة والخوف من الغواية



 هشام محمد ابراهيم مخيمر. د                              سلوك التجميع والتخزين وعالقته ببعض االضطرابات االنفعالية لدي الراشدين

   

�����–א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����������������������������א	��������������א	��������������א	��������������א	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥م����������������������م����������������������م����������������������م������������������������������٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤–���������������� ������������ ������������ ������������  

  

أن تتـــابع األفكـــار Beck وقـــد قـــدمت عـــدة تفســـيرات معرفيـــة للوســـواس القهـــري حيـــث يـــري بيـــك     

ـــي ظهـــور الســـلوك المضـــطرب، وٕالـــي  ـــي القلـــق وعـــدم الراحـــة ومـــن ثـــم إل أفكـــار الوسواســـية يـــؤدي إل

وهكـــذا يـــدور المـــريض فـــي حلقـــة . أخـــري مثيـــرة للضـــيق، ومـــن ثـــم مزيـــد مـــن القلـــق والســـلوك القهـــري

ـــــوي  ـــــك كـــــذلك أن محت ـــــري بي ـــــي العـــــالج المناســـــب، وي مفرغـــــة ال يســـــتطيع الخـــــروج منهـــــا إال بتلق

الوســـواس يـــرتبط بـــالخطر ويظهـــر فـــي صـــورة شـــك أو حيطـــة، فـــالمريض يســـاوره الشـــك ممـــا إذا قـــد 

أمـــا الطقـــوس . ا كإطفـــاء الغـــاز مـــثال، أو أنـــه ســـيتمكن مـــن أداءعمـــل كمـــا ينبغـــيأدي عمـــال ضـــروري

القهريـــة فهـــي عبـــارة عـــن محـــاوالت لتهدئـــة الشـــكوك والوســـاوس عـــن طريـــق الفعـــل، كمـــا يـــري بيـــك 

أرون ( والوســــواس والطقــــس القهــــري ) الخــــوف المرضــــي ( أن هنــــاك ثــــالوث مــــتالزم وهــــو الرهــــاب 

    ).             ٧٥:  ٢٠٠٠بيك ، 

  :البحوث والدراسات السابقة : ا ثانيً 
تناولت  وأيعرض الباحث فيما يلى عددا من الدراسات  والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية  

  :أحد متغيراتها 

بدراســــة عــــن ) Steketee, Frost & Kim,2001(قــــام ســــتيكتيى وفروســــت وكــــيم     

ك علـــى قيـــامهم بالوظـــائف اليوميـــة، وذلـــك علـــى التجميـــع والتخـــزين لـــدى المســـنين، ومـــدى تـــأثير ذلـــ

مســــئوول فــــى ) ٣٦(فــــردا، وقــــد تــــم جمــــع المعلومــــات عــــنهم مــــن خــــالل ) ٤٢(عينــــة تكونــــت مــــن 

مســـــئوولين فـــــى منظمـــــة الصـــــحة، وقـــــد اوضـــــحت نتـــــائج الدراســـــة ان ثلثـــــى ) ٨(دور المســــنين، و 

ـــــة انفســـــهم، و  ـــــة ال يســـــتطيعون رعاي ـــــراد العين ـــــدا أاف %) ٨٠(لصـــــحة ن هـــــذا الســـــلوك يشـــــكل تهدي

  .منهم

 وسعت دراسة كولز وفروست وهيمبرج وستيكيتى     

)Coles,Frost,Heimberg&Steketee,2001 ( ــــــــــع ــــــــــين التجمي ــــــــــة ب ــــــــــى دراســــــــــة العالق ال

) ٥٦٣(والتخــــزين والوســــواس القهــــرى وبعــــض االضــــطرابات االخــــرى وذلــــك علــــى عينــــة تكونــــت مــــن

راســــة الــــى نتــــائج اشــــارت الــــى وجــــود طالبــــا وطالبــــة باحــــدى الجامعــــات االمريكيــــة وقــــد توصــــلت الد

ــــين الوســــواس القهــــرى ى واعراضــــه المختلفــــة ،  ــــع والتخــــزين وب ــــين التجمي ــــة ب ــــة قوي عالقــــة ايجابي

كمـــــا اشـــــارت النتـــــائج كـــــذلك الـــــى وجـــــود عالقـــــة ايجابيـــــة قويـــــة مـــــع كـــــل مـــــن االكتئـــــاب والقلـــــق 

  .والمخاوف المرضية

دراســــة لمعرفــــة )  Mansfield & Marx,2003(واجــــرى كــــل مــــن مانســــفيلد ومــــاراكس     

ـــن المســـن ـــى عينـــة م ـــك عل ـــع واخفـــاء االغـــراض وذل ـــين باحـــدى دور يانتشـــار ســـلوك التجمي ن المقيم

عامـــــا  ٩٠-٦٠بـــــين  مســـــنا ، تراوحـــــت اعمـــــارهم الزمنيـــــة ) ٨٠٨(رعايـــــة المســـــنين بلـــــغ عـــــددهم 

مســــنا ، تراوحــــت ) ١٧٧(المقيمــــين فــــى منــــازلهم بلــــغ عــــددهم باالضــــافة الــــى عينــــة مــــن المســــنين 
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ــــارهم الزمنيــــة مــــت بــــين اع راســــة ســــلوك التجميــــع بأنــــه جمــــع دعامــــا وقــــد عرفــــت ال) ٩٧-٦١(م

اعــــداد كبيــــرة وغيــــر متجانســــة مــــن االغــــراض فــــى الحقائــــب والجيــــوب واالدراج ، كمــــا عرفــــت ســــلوك 

ـــــد اوضـــــحت نتـــــائج الدراســـــة ان  ـــــاء االغـــــراض بانـــــه وضـــــعها تحـــــت او خلـــــف االشـــــياء ، وق اخف

ـــــة المســـــنين ال%) ١٥( ـــــراد عين ـــــن اف ـــــى دار مم ـــــين ف ـــــة ، و القيم ـــــة %) ٢٥(رعاي ـــــراد عين ـــــن اف م

ــــد اشــــارت  ــــاء االغــــراض ، وق ــــع واخف ــــروا ســــلوك التجمي ــــد اظه ــــازلهم ق ــــى من ــــين ف المســــنين المقيم

الدراســـة الـــى هـــذا الســـلوك ينتشـــر اكثـــر بـــين النســـاء ، كمـــا ينتشـــر لـــدى االفـــراد الـــذين يعـــانون مـــن 

  .الخرف والهلوسة والضالالت 

ومـــــــــــــورفى   لـــــــــــــووجـــــــــــــالس وكراولـــــــــــــى ورونكو  يف وريســـــــــــــرنكـــــــــــــو أوهـــــــــــــدفت دراســـــــــــــة    

)Arnkoff,Ricci,Glass,Crawley,Ronquillo,Murphy,2005  ( الــــــــــــــــــــــــى دراســــــــــــــــــــــــة

) ٢٠٤(االضـــطرابات النفســـية المرتبطـــة بســـلوك التجميـــع والتخـــزين وذلـــك علـــى عينـــة تكونـــت مـــن 

تبــــاط وجـــود ار الدراســـة وقـــد اظهـــرت نتـــائج . مـــن الـــذين يعـــانون مـــن اضـــطراب الوســـواس القهــــرى 

يــــع والتخــــزين وكــــل مــــن االكتئــــاب والقلــــق ونوبــــات الهلــــع واالضــــطراب الوجــــدانى مبــــين ســــلوك التج

ثنـــائى القطـــب ، واضـــطراب تشـــوه الجســـد وانـــه يمكـــن التنبـــؤ مـــن خـــالل االضـــطرابين االخـــريين بحـــدة 

  .سلوك التجميع والتخزين

ان وحاولـــــــــــت دراســـــــــــة مـــــــــــولر ومـــــــــــولر والبـــــــــــرت وميرتينـــــــــــز وســـــــــــيلبرمان ومتيشـــــــــــل وزو     

)Muller,Muller,Albert,Mertens,Silberman,Mitchell&Zwaan,2007 (

العالقـــة االرتباطيـــة بـــين ســـلوك التجميـــع والتخـــزين القهـــرى وبـــين الشـــراء القهـــرى وذلـــك علـــى  معرفـــة

وقــــد اوضــــحت نتــــائج الدراســــة ان . ا يــــلمانأفــــردا مــــن مرضــــى الشــــراء القهــــرى ب) ٦٦(عينــــة بلغــــت 

لعينـــــة يعـــــانى مـــــن ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين، وان هـــــؤالء االفـــــراد الغالبيـــــة العظمـــــى مـــــن افـــــراد ا

يظهــــرون درجــــات اعلــــى فــــى الشــــراء القهــــرى والوســــواس القهــــرى، واالضــــطرابات النفســــية وخاصــــة 

  .كلاالضطرابات الوجدانية والقلق واالكتئاب واضطرابات األ 

 ( دتونيستا وايتون والنج وردلى وكولين وجرادوس وبينفينو سامويلز وأجرى    

Samules,Bienvenu,Grados,Cullen,Riddle,Laing,Eaton&Nestadt,20

ــــع ســــلوك انتشــــار عــــن دراســــة )08 ــــه والتخــــزين التجمي ــــبعض وعالقت ــــرات ب ــــك األخــــرى، المتغي  وذل

 التجميـــع ســـلوك أن إلـــى أشـــارت نتـــائج إلـــى الدراســـة توصـــلت وقـــد. فـــردا) ٧٤٢( شـــملت عينـــة علـــى

ـــ مـــن%) ٥,٣( ينســـبة ينتشـــر والتخـــزين ـــة، راداف ـــه العين ـــر بشـــكل ينتشـــر وأن ـــين اكب ـــة ب ـــة الفئ  العمري

ـــائج اشـــارت كمـــا. النســـاء مـــن اكثـــر الرجـــال بـــين ينتشـــر انـــه كمـــا فـــوق، ومـــا عامـــا) ٤٥( ـــى النت  ال

  .االقتصادى والمستوى والتخزين التجميع بين عكسية عالقة وجود
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ـــائج الـــى وجـــود ارتبـــاط بـــين هـــذا الســـلوك وبـــين مجموعـــة      : مـــن المتغيـــرات هـــىكمـــا اشـــارت النت

، واالســــــاليب الوالديــــــة )ة ، الفصــــــامية ، الوسواســــــية القهريــــــة ديــــــوينالبارا(اضــــــطرابات الشخصــــــية 

  .غير السوية فى مرحلة الطفولة والمراهقة

ى وبياســـــــــينتيينى وروتـــــــــش وفـــــــــاير فومـــــــــور  وبيانتووســـــــــامويلز وتناولـــــــــت دراســـــــــة بنفينـــــــــو     

)Bienvenu ,Samuels , Pianto, Murphy, Piacentini, Rauch & 

Fyer,2008 ( معرفــــة الفــــروق بــــين الــــذكور واالنــــاث فــــى ســــلوك التجميــــع والتخــــزين وذلــــك عينــــة

ــــــع . انثــــــى ) ٣٥٨(ذكــــــرا ، ) ١٥١(كونــــــت مــــــن ت وقــــــد بينــــــت نتــــــائج الدراســــــة ان ســــــلوك التجمي

ــــدين  والعــــدوان  ــــذكور باالفكــــار الوسواســــية المتعلقــــة بــــالجنس وال ــــدى ال والتخــــزين القهــــرى يــــرتبط ل

ـــالقلق المـــتواالف ـــرتبط ب ـــة ، كمـــا ي ـــال القهري ـــة عع ـــاث بالمخـــاوف االجتماعي ـــدى االن ـــرتبط ل مم ، بينمـــا ي

 هواضــــطراب الضــــغوط التــــالى للصــــدمة واضــــطراب تشــــوه الجســــد واضــــطرابات الشخصــــية الفصــــامي

   .واالتكالية

ـــــجـــــرى فروســـــت وســـــتيكتيتى و أو      ـــــاودت  & Frost, Steketee,Tolin( ولين ورين

Renaud,2008  (ــــك دراســــ ــــع والتخــــزين وذل ــــرط لالغــــراض كأحــــد اعــــراض التجمي ــــع المف ة التجمي

ــــة شــــملت  ــــى عين ــــردا ، ) ٨٧٨(عل ــــع والتخــــزين ) ٦٦٥(ف ــــن التجمي ــــانى احــــد افرادهــــا م . اســــرة يع

مـــــنهم مصـــــاب يالشـــــراء القهـــــرى ، واشـــــتكى اكثـــــر مـــــن %) ٦١(ن أوقـــــد اظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة 

ــــ%) ٩٥( ــــد اك ــــرط لالغــــراض ، وق ــــع المف ــــن التجمي ــــنهم م ــــين م ــــاط ب ــــى وجــــود ارتب دت الدراســــة عل

  .التجميع والتخزين وبين القلق واالكتئاب والوسواس القهرى 

 ,Muller,Mitchell,Crosby(جاليســــــمر ودى زوانو بى ســــــوقــــــام مــــــولر وميتشــــــل وكرو     

Glaesmer,Dezwaan,2009 (  بدراســــــة اســــــتهدفت معرفــــــة نســــــبة انتشــــــار ســــــلوك التجميــــــع

) ٢٣٠٧(مهــــا اهــــرى وذلــــك لــــدى عينــــة ممثلــــةىللمجنمع االلمــــانى قو والتخــــزين وعالقتــــه بالشــــراء الق

ـــــردا  ـــــع والتخـــــزين بلغـــــت . ف ـــــى ان نســـــبة انتشـــــار ســـــلوك التجمي ـــــائج الدراســـــة ال ـــــد اشـــــارت نت وق

لــــم تظهــــر نتــــائج الدراســــة وجــــود فــــروق جوهريــــة ترجــــع الــــى و مــــن افــــراد عينــــة الدراســــة  %)٦,٤(

ــــة ، ــــرات الديموجرافي ــــض المتغي ــــر او الجــــنس او بع ــــائج  العم ــــا اشــــارت النت ــــي كم ــــراد إل ــــى اف ان ثلث

  .العينة يعانون من الشراء القهرى 

ت دومــــــــــــورفى ونورمــــــــــــان وشــــــــــــمي ير ورتشــــــــــــنيونكبــــــــــــوتناولــــــــــــت دراســــــــــــة تيمبــــــــــــانو و     

)Timpano,Bunkner,Richey,Murphy,Norman&Schmidt,2009 ( العالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

) ٧٤٥(تكونـــت مـــن بـــين ســـلوك التجميـــع والتخـــزين وفـــرط القلـــق وتحمـــل الضـــيق وذلـــك علـــى عينـــة 

ــــردا  ــــع . ف ــــين ســــلوك التجمي ــــة ب ــــة ايجابي ــــى وجــــود عالق ــــائج اشــــارت ال ــــى نت وتوصــــلت الدراســــة ال

  .والتخزين وفرط القلق ، ووجود عالقة عكسية بينه وبين تحمل الضيق 
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  :فروض الدراسة : ا ثالثً 
ـــائج البحـــوث والدراســـات الســـابقة امكـــن ل     لباحـــث فـــى ضـــوء االطـــار النظـــرى ومـــا اســـفرت عنـــه نت

  :صباغة فروض دراسته على النحو التالى 

خــــزين وبــــين تة احصــــائية بــــين درجــــات ســــلوك التجميــــع والاللــــتوجــــد عالقــــة ارتباطيــــة ذات د .١

 .درجات االكتئاب والوسواس القهرى لدى افراد عينة الدراسة

لــــــة احصــــــائية بــــــين  متوســــــطات درجــــــات الراشــــــدين الــــــذكور وبــــــين دال ذات  فــــــروقتوجــــــد  .٢

ـــى متوســـطات درجـــات ا ـــع والتخـــزين المســـتخدم ف ـــاس ســـلوك التجمي ـــى مقي ـــاث عل لراشـــدين االن

 .الدراسة الحالية

ـــــى  .٣ ـــــدرجات الت ـــــاين ال ـــــر المســـــتوى االجتمـــــاعى االقتصـــــادى فـــــى تب ـــــأثير دال لمتغي ال يوجـــــد ت

ـــى الدراســـة  ـــع والتخـــزين المســـتخدم ف ـــاس ســـلوك التجمي ـــى مقي ـــة عل ـــراد العين يحصـــل عليهـــا اف

 .الحالية 

احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات افـــراد عينـــة الدراســـة علـــى مقيـــاس  توجـــد فـــروق ذات داللـــة .٤

الميــــل لســــلوك التجميــــع والتخــــزين علــــى مقيــــاس ســــلوك التجميــــع والتخــــزين المســــتخدم وفقــــا 

 )قرية  –مدينة (لمتغير مكان االقامة 

ــــراد  .٥ ــــى يحصــــل عليهــــا اف ــــدرجات الت ــــاين ال ــــى تب ــــى ف ــــر العمــــر الزمن ــــأثير دال لمتغي ال يوجــــد ت

 .قياس سلوك التجميع والتخزين المستخدم فى الدراسة الحاليةالعينة على م

ـــــين  .٦ ـــــين متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدين المتـــــزوجين وب ـــــة احصـــــائية ب توجـــــد فـــــروق ذات دالل

 .متوسطات درجات غير المتزوجين على مقياس سلوك التجميع والتخزين المستخدم

لـــــدى افـــــراد ) لقهـــــرىســـــواس او االكتئـــــاب وال( يمكـــــن التنبـــــؤ بـــــبعض االضـــــطرابات االنفعاليـــــة  .٧

  .عينة الدراسة من خالل سلوك التجميع والتخزين

  :جراءات الدراسة إ
  :عينة الدراسة : والأ

مـــن الراشـــدين ) ٢٣٣(تكونـــت عينـــة الدراســـة فـــى صـــورتها النهائيـــة مـــن مجموعـــة كليـــة قوامهـــا     

ـــوع  ـــرات الن ـــا لمتغي ـــة الدراســـة تبع ـــراد عين ـــى جـــدول يوضـــح اف ـــا يل ـــاث وفيم ـــذكور واالن ، والمســـتوى ال

  .ن االقامة، العمر الزمنى، الحالة االجتماعيةااالجتماعى االقتصادى، مك
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  )١(جدول 

حسب متغيرات النوع ، المستوى االجتماعى االقتصادى ، مكان االقامة ، توزيع افراد عينة الدراسة 

  العمر الزمنى ، الحالة االجتماعية
  المجموع  العدد  الفئات  المتغير  م

  ٢٣٣  ١١٣  كورذ  النوع  ١

  ١٢٠  اناث

  ٢٣٣  ٩٩  منخفض  المستوى االجتماعى االقتصادى  ٢

  ٨٨  متوسط

    ٤٦  مرتفع    

  ٢٣٣  ٩٤  قرية  مكان االقامة   ٣

  ١٣٩  مدينة

  ٢٣٣  ١٣٥  )٤٥اقل من-٣٥(  العمر الزمنى  ٤

  ٦٦  )٥٥اقل من -٤٥(

  ٣٢  فأكثر ٥٥

  ٢٣٣  ٨٤  متزوج  الحالة االجتماعية  ٥

  ١٤٩  تزوجغير م

  :أدوات الدراسة : ثانيا 
 تعريب الباحث: قائمة التخزين المعدل  .١

يهــــــــدف اســــــــتخدامه فــــــــى  Forst,Steketee&Girsham(2004(أعــــــــد هــــــــذا المقيــــــــاس     

ــــن  ــــة م ــــى صــــورتها النهائي ــــة ف ــــون القائم ــــع والتخــــزين وتتك ــــارة موزعــــة ) ٢٣(تشــــخيص التجمي عب

ـــد صـــعوبة ا ـــة االول هـــو بع ـــاد فرعي ـــة ابع ـــى ثالث ـــن االغـــراض عل ـــتخلص م ـــذا ) التخـــزين(ل ـــيس ه ويق

عبــــــارات ) ٧(البعــــــد عــــــدم االرتيــــــاح الناشــــــئ عــــــن الــــــتخلص مــــــن االغــــــراض وهــــــو مكــــــون مــــــن 

والبعــــد الثــــانى هــــو بعــــد الفوضــــى ويقــــيس هــــذا البعــــد مقــــدار الفوضــــى ). ٢٣،١٩،١٧،١٣،٧،٦،٤(

ـــــــــة التخـــــــــزين وهـــــــــو مكـــــــــون مـــــــــن  ـــــــــارات ) ٩(والمشـــــــــاكل المرتبطـــــــــة بهـــــــــا نتيجـــــــــة عملي عب

ــــــاء ويقــــــيس هــــــذا ). ٢٢،٢٠،١٥،١٢،١٠،٨،٥،٣،١( ــــــع واالقتن ــــــث هــــــو بعــــــد التجمي والبعــــــد الثال

عبــــارات )٧(البعــــد مــــدى الشــــراء القهــــرى وتجميــــع االشــــياء واالغــــراض المجانيــــة وهــــو مكــــون مــــن 

  ).١(ملحق ). ٢١،١٨،١٦،١٤،١١،٩،٢(

در وتقـــ) الـــى اقصـــى حـــد-كثيـــر-متوســـط-قليـــل–ابـــدا ( وتصـــحح القائمـــة وفقـــا لتـــدريج خماســـى     

درجــــات ) ٤ –صــــفر (الدرجــــة مــــن خــــالل اختيــــار المفحــــوص الحــــد البــــدائل الخمســــة علــــى المفــــردة 

فتكــــون الــــدرجات معكوســــة النهــــا ) ٢١-٤(وجميــــع عبــــارات المقيــــاس موجبــــة فيمــــا عــــدا العبــــارتين 

وقـــد قـــام معـــدو القائمـــة بـــالتحقق مـــن صـــدقها بعـــدة طـــرق هـــى الصـــدق التالزمـــى ، . عبـــارات ســـلبية 
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ــــات القائمــــة باســــتخدام معامــــل وصــــدق االتســــاق  ــــم حســــاب ثب ــــزى كمــــا ت ــــداخلى، والصــــدق التميي ال

  .مما يؤكد على صدق وثبات القائمة فى بيئتها األصلية) ٩٤١,٠(ثبات ألفا والذى بلغ 

ـــديالت البســـيطة      ـــض التع ـــاجراء بع ـــام ب ـــة وق ـــة العربي ـــى اللغ ـــة ال ـــة القائم ـــام الباحـــث بترجم ـــد ق وق

ـــــى عباراتهـــــا لتجنـــــب الفهـــــم ال خـــــاطئ لهـــــا مـــــن قبـــــل المفحوصـــــين، دون االخـــــالل بالمضـــــمون عل

ثـــــم عـــــرض الباحـــــث الترجمـــــة علـــــى احـــــد المتخصصـــــين فـــــى اللغـــــة . والمعنـــــى االصـــــلى للعبـــــارات 

  .االنجليزية لترجمته للغة االنجليزية مرة اخرى للتأكد من احتفاظ العبارات بمعناها االصلى

  ا يلى وللتحقق من صدق  وثبات القائمة قام الباحث بم    

  :الصدق : أوًال 
  :تم التحقق من صدق القائمة بالطرق التالية

ــــى عــــدد مــــن : صــــدق المحكمــــين  .١ ــــى حــــث بعــــرض القائمــــة عل ــــام الباحــــث القائمــــة عل ــــث ق حي

المتخصصــــين فــــى مجــــال الصــــحة النفســــية وعلــــم الــــنفس ، وبنــــاء علــــى اراء المحكمــــين ، قــــام 

ــــت نســــبة اال  ــــد بلغ ــــردات وق ــــض المف ــــة الباحــــث باعــــدة صــــياغة بع ــــردات القائم ــــى مف ــــاق عل تف

)١٠٠-%٨٠.(% 

 :صدق االتساق الداخلى  .٢

تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع درجة البعد الذى تنتمى اليه وفيما يلى جدول يوضح 

 ما توصل اليه الباحث من نتائج فى هذا العدد 

  )٢(جدول 

  ى تنتمى اليهقيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذ
  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

  البعد الثالث  البعد الثانى  البعــــــــــــد االول

٧٤,٠  ٢  ٧٦,٠  ١  ٦٣,٠  ٤  

٦٣,٠  ٩  ٦٢,٠  ٣  ٧٨,٠  ٦  

٧٨,٠  ١١  ٦٠,٠  ٥  ٧٦,٠  ٧  

٧٠,٠  ١٤  ٧٤,٠  ٨  ٨٢,٠  ١٣  

٧٢,٠  ١٦  ٦٨,٠  ١٠  ٥٢,٠  ١٧  

٦٥,٠  ١٨  ٧٠,٠  ١٢  ٧٤,٠  ١٩  

٦٦,٠  ٢١  ٧٩,٠  ١٥  ٧١,٠  ٢٢  

    ٦٥,٠  ٢٠      

    ٦٤,٠  ٢٣      

ــــة احصــــائيا عنــــد      ) ٠١,٠(يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق ان جميــــع قــــيم معــــامالت االرتبــــاط دال

  .  مما يشير الى امكانية استخدام القائمة باطمئنان فى الدراسة الحالية
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ـــل االرت     ـــم حســـاب معام ـــا ت ـــى جـــدول كم ـــا يل ـــة وفيم ـــة للقائم ـــد والدرجـــة الكلي ـــين درجـــة البع ـــاط ب ب

  .يوضح ما توصل اليه الباحث من نتائج فى هذا الصدد

  )٣(جدول 

  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للقائمة
  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

  البعد الثالث  البعد الثانى  البعــــــــــــد االول

٦٤,٠  ٢  ٦٣,٠  ١  ٥٩,٠  ٤  

٦٣,٠  ٩  ٦٥,٠  ٣  ٧٦,٠  ٦  

٥٩,٠  ١١  ٥٨,٠  ٥  ٦٦,٠  ٧  

٦٦,٠  ١٤  ٧٢,٠  ٨  ٦٣,٠  ١٣  

٦٧,٠  ١٦  ٦٤,٠  ١٠  ٦١,٠  ١٧  

٥٩,٠  ١٨  ٥٩,٠  ١٢  ٦٧,٠  ١٩  

٦١,٠  ٢١  ٧٢,٠  ١٥  ٧١,٠  ٢٢  

    ٦٤,٠  ٢٠      

    ٦٨,٠  ٢٣      

ــــة احصــــائيا عنــــد      )  ٠١,٠(يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق ان جميــــع قــــيم معــــامالت االرتبــــاط دال

  مما يؤكد امكانية استخدام القائمة باطمئنان فى الدراسة الحالية

ـــى جـــدول      ـــا يل ـــة وفيم ـــة للقائم ـــد والدرجـــة الكلي ـــين درجـــة البع ـــاط ب ـــل االرتب ـــم حســـاب معام ـــا ت كم

  .ئج فى هذا الصدديوضح ما توصل اليه الباحث من نتا

  )٤(جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية لقائمة التجميع والتخزين

  ٦٠=ن المعدل 
  الدرجة الكلية  التجميع  الفوضى  التخزين  البعد  م

  ٨٩,٠  ٧١,٠  ٦٢,٠  -  التخزين  ١

  ٨٥,٠  ٥٦,٠  -  -  الفوضى  ٢

  ٨٦,٠  -  -  -  التجميع  ٣

ــــة احصــــائيا عنــــد يتضــــح مــــن الجــــدول الســــ     )  ٠١,٠(ابق ان جميــــع قــــيم معــــامالت االرتبــــاط دال

ببعضـــــها الـــــبعض مـــــن جهـــــة ، ) التجميـــــع –الفوضـــــى  –التخـــــزين (بـــــين درجـــــات األبعـــــاد الثالثـــــة 

  .وبينها وبين الدرجة الكلية  من جهة اخرى ، وهذا يشير الى التماسك الداخلى للقائمة

  

  

  



 هشام محمد ابراهيم مخيمر. د                              سلوك التجميع والتخزين وعالقته ببعض االضطرابات االنفعالية لدي الراشدين

   

�����–א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����������������������������א	��������������א	��������������א	��������������א	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢م����������������������م����������������������م����������������������م������������������������������٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤–���������������� ������������ ������������ ������������  

  

 الصدق التمييزى .١

ة الطرفيـــة وذلـــك عـــن طريـــق حســـاب داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطى تـــم حســـاب صـــدق المقارنـــ    

ـــى جـــدول  ـــة وفيمـــا يل ـــاد القائمـــة ودرجتهـــا الكلي ـــد مـــن ابع ـــل بع ـــى لك ـــى واالدن ـــاعى االعل درجـــات االرب

  .بوضح ما توصل اليه الباحث من نتائج فى هذا الصدد

  )٥(جدول 

ى على قائمة التجميع والتخزين داللة الفروق بين متوسطات درجات االرباعى االعلى واالرباعى االدن

  ٦٠=المعدل ن
مستوى   قيمة ت  االرباعى االدنى  االرباعى االعلى   األبعاد

  ع  م  ع  م  الداللة

  ٠١,٠  ٧٩,١٣  ٧٦,١  ٨٠,٣  ٥٢,٣  ٤٠,١٧  التخزين

  ٠١,٠  ١٤,١٩  ٦١,١  ٠٦,٢  ٧٨,٢  ٤٤,١٧  الفوضى

  ٠١,٠  ٢٧,١٥  ٢١,١  ٥٦,٣  ٩٧,٢  ٨١,١٥  التجميع

الدرجة الكلية 

  ياسللمق

٠١,٠  ٢٣,١٣  ١٢,٥  ١٠,١٢  ٣٥,٩  ٣١,٤٧  

ـــين متوســـطات درجـــات             ـــة احصـــائيا ب ـــروق ذات دالل يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود ف

لالبعــــاد ) ٠١,٠(دالــــة احصــــائيا عنــــد مســــتوى ) ت(االربــــاعى االعلــــى واالدنــــى حيــــث جــــاءت قيمــــة 

ــــة ــــدرة القائم ــــى ق ــــد عل ــــا يؤك ــــة ، مم ــــا الكلي ــــة ودرجاته ــــة للقائم ــــى  الثالث ــــين مرتفع ــــز ب ــــى التميي عل

  .ومنخفضى سلوك التجميع والتخزين

  :الثبات : ثانيًا 
  :تم التأكد من ثبات القائمة باستخدام الطرق التالية     

 :حساب معامل الفا كرونباخ .١

  .تم حساب معامل الفاكرونباخ وفيما يلى جدول يوضح ما توصل اليه الباحث من نتائج فى هذا الصدد

  )٦(جدول 

  عامل ثبات الفاكرونباخ البعاد قائمة التجميع والتخزين المعدلقيم م
  قيمة معامل ثبات الفاكرونباخ  البعد

  ٨٤,٠  التخزين

  ٨٥,٠  الفوضى

  ٨٣,٠  التجميع

  ٩٢,٠  المقياس ككل

  .يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الفاكرونباخ مرتفعة وتشير الى تمتع القائمة بالثبات 
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 النصفية طريقة التجزئة .٢

ـــد تصـــحيحه بمعادلـــة      ـــاط وبـــين درجـــات االســـئلة الفرديـــة والزوجيـــة وبع ـــم حســـاب معامـــل االرتب ت

ــــات  ــــراون بلغــــت قيمــــة معامــــل الثب ــــة اســــتخدام ) ٨٨,٠(ســــبيرمان ب ــــى امكاني وهــــى قيمــــة تؤكــــد عل

  القائمة باطمئنان فى الدراسة الحالية 

 طريقة اعادة التطبيق .٣

ــــات الق     ــــام الباحــــث بحســــاب ثب ــــت ق ــــة بلغ ــــى عين ــــق عل ــــة اعــــادة التطبي ــــردا ) ٦٠(ائمــــة بطريق ف

ـــات لالبعـــاد الفرعيـــة لقائمـــة  بفاصـــل زمنـــى قـــدره اســـبوعان بـــين مرتـــى التطبيـــق ، وكانـــت معامـــل الثب

ــــب  ــــى الترتي ــــة عل ــــدل والدرجــــة الكلي ــــامالت ) ٨١,٠، ٧٧,٠، ٧٥,٠، ٧١,٠(التخــــزين المع وهــــى مع

  .لدراسة الحاليةتؤكد امكانية استخدام القائمة باطمئنان فى ا

ـــــاس االكتئـــــاب متعـــــدد الـــــدرجات تعريـــــب  .٢ ســـــامى عبـــــد القـــــوى وفيصـــــل عبـــــد الفتـــــاح : ( مقي

٢٠٠٢( 

ــــد      ــــب ســــامى عب ــــدرجات تعري ــــاب متعــــدد ال ــــر االكتئ ــــة اختب اســــتخدم الباحــــث فــــى دراســــته الحالي

وقـــــد فضـــــل الباحـــــث اســـــتخدام هـــــذا المقيـــــاس الن طبيعـــــة ) ٢٠٠٢(القـــــوى وفيصـــــل عبـــــد الفتـــــاح 

قـــوم علـــى عينـــة غيـــر اكلينيكيـــة مـــن ناحيـــة ، وتعتمـــد علـــى المظـــاهر االكلينيكيـــة لالكتئـــاب دراســـته ت

اكثـــــر مـــــن اعتمادهـــــا علـــــى االكتئـــــاب كتشـــــخيص اكلينيكـــــى محـــــدد مـــــن ناحيـــــةاخرى كمـــــا ان هـــــذا 

المقيــــاس صــــمم اصــــال علــــى عينــــة ســــوية ، وبالتــــالى فهــــو يصــــلح لالســــتخدام مــــع عينــــة الدراســــة 

ـــك ل ـــاس بي ـــديل لمقي ـــة كب ـــن الحالي ـــةالتى ال يمك ـــار للمظـــاهر االكتئابي ـــاب، نظـــرا لحساســـية االختب الكتئ

  .مالحظتها بسهولة فى حاالت االكتئاب البسيطة

: عبـــارة موزعـــة علـــى عشـــرة ابعـــاد هـــى ) ١١٨(ويتكـــون اختبـــار االكتئـــاب متعـــدد الـــدرجات مـــن     

ـــــد االول  ـــــن : البع ـــــون م ـــــنخفض ويتك ـــــة الم ـــــيس الشـــــعور ب) ١٢(مســـــتوى الطاق ـــــارة تق ـــــب عب التع

واالجهـــــاد وفقـــــدان الحيويـــــة وقلـــــة النشـــــاط ، والبعـــــد الثـــــانى ، الصـــــعوبات المعرفيـــــة ويتكـــــون مـــــن 

عبــــارة نقــــيس عمليــــات التفكيــــر ووضــــوحها والقـــــدرة علــــى اتخــــاذ القــــرار والتركيــــز ، والبعـــــد ) ١٢(

ـــــث  ـــــن :الثال ـــــون م ـــــذنب ويتك ـــــارات ١٠(الشـــــعور بال ـــــذات ) عب ـــــيس شـــــدة الضـــــمير وحســـــاب ال تق

انخفــــاض : ولــــوم الــــنفس والتفكيــــر فــــى اخطــــاء الفــــرد والتســــامح ، والبعــــد الرابــــع  والشــــعور بالــــذنب

عبــــارة تقـــيس الشـــعور بالدونيــــة واالحســـاس بعــــدم القيمـــة وتقــــدير )١٢(تقـــدير الـــذات ويتكــــون مـــن 

ـــن  ـــون م ـــاعى ويتك ـــد الخـــامس االنطـــواء االجتم ـــى االخـــرين ، والبع ـــأثير عل ـــرد والت ) ١٢(االخـــرين للف

ـــــارة تقـــــيس الشـــــعور با ـــــالت والشـــــعور بالعزلـــــة عب لوحـــــدة وممارســـــة االنشـــــطة االجتماعيـــــة والحف

عبــــارة تــــدور حــــول رؤيــــة المســــتقبل ) ١٢(التشــــاؤم ويتكــــون مــــن : واالنبســــاطية ، البعــــد الســــادس 

ــــوتر ويتكــــون : والتخطــــيط لالهــــداف والتوقعــــات المســــتقبلية والشــــعور بالتفــــاؤل ، البعــــد الســــابع  الت
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ســــتثارة ومشــــاعر الضــــيق وتعكــــر المــــزاج وفقــــدان الســــيطرة عبــــارة تــــدور حــــول ســــرعة اال) ١٢(مــــن 

ـــامن  ـــد الث ـــة ، البع ـــن : االنفعالي ـــون م ـــزاج حـــزين ويتك ـــرد بالســـعادة ) ١٢(م ـــيس شـــعور الف ـــارة تق عب

عجـــــز اجرائـــــى : وارتفـــــاع روحـــــه المعنويـــــة ومشـــــاعر الحـــــزن والتمتـــــع بالمبـــــاهج، والبعـــــد التاســـــع 

ــــون مــــن  ــــل مــــع االخــــرين) ١٢(ويتك ــــارة تقــــيس التعام ــــالفرد وانــــه موضــــع  عب ــــام االخــــرين ب واهتم

عجـــز مـــتعلم ويتكـــون : اعتبـــار واهمـــال االخـــرين لمشـــاكل الفـــرد والشـــعور بـــالعجز ،والبعـــد العاشـــر 

ــــــارة تقــــــيس االهتمــــــام بالعــــــالم وعــــــدم االحســــــاس بالضــــــيق ومواجهــــــة المشــــــكالت ) ١٢(مــــــن  عب

ــــار ــــتم تصــــحيح االختب ــــة  وي ــــاة الشخصــــية والدافعي ــــات الحي ــــى مجري ــــة  والســــيطرة عل باعطــــاء االجاي

علـــى كـــل عبـــارة درجـــة واحـــدة او صـــفر  ، وبالتـــالى تتـــراوح الدرجـــة علـــى كـــل مقيـــاس فرعـــى بـــين 

، كمـــــا تتـــــراوح الدرجـــــة الكليـــــة علـــــى )١٠-صـــــفر(باســـــتثناء بعـــــد الشـــــعور بالـــــذنب ) ١٢-صـــــفر (

ـــين  ـــار ب ـــاب ) ١١٨ –صـــفر ( االختب ـــد لشـــدة االكتئ ـــد هـــذه الدرجـــة مؤشـــر جي ـــام . درجـــة وتع ـــد ق وق

ـــار بـــالتحقق مـــن ثبـــات االختبـــار عـــن طريـــق حســـاب معامـــل الفـــا كرونبـــاخ وبلغـــت هـــذه معـــدا  االختب

، ٨٣,٠، ٧٦,٠، ٧٩,٠، ٧٠,٠، ٧٢,٠، ٧٧,٠(القــــــيم البعــــــاد المقيــــــاس العشــــــرة علــــــى التــــــوالى 

٩٥,٠، ٦٤,٠، ٨١,٠، ٨٣,٠، ٧٣,٠.(  

تبـــاط كمـــا قامـــا بحســـاب الصـــدق عـــن طريـــق الصـــدق الظـــاهرى ، وكـــذلك حســـاب معـــامالت االر     

بــــين كــــل فقــــرة والمقيــــاس الفرعــــى والدرجــــة الكليــــة للمقيــــاس ، كمــــا تــــم حســــاب الصــــدق التمييــــزى 

  .للمقياس

  : وقد قام الباحث الحالى بالتحقق من صدق وثبات االختبار على النحو التالى     

  :صدق المقياس 
يمـــا يلـــى جـــدول تـــم حســـاب  قـــيم معـــامالت االرتبـــاط درجـــة كـــل بعـــد والدرجـــة الكليـــة لالختبـــار وف    

 . يوضح ما توصل اليه الباحث من نتائج فى هذا الصدد

  )٧(جدول 

  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
  معامل االرتباط  البعد  معامل االرتباط  البعد

  ٨٠,٠  التشاؤم  ٧٠,٠  مستوى منخفض الطاقة

  ٦٧,٠  التوتر  ٦٩,٠  صعوبات معرفية

  ٨٢,٠  مزاج حزين  ٦٥,٠  بالشعور بالذن

  ٧٦,٠  عجز ادائى  ٧٨,٠  تقدير منخفض الذات

  ٧٢,٠  عجز متعلم  ٦٥,٠  انطواء اجتماعى
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يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق ان جميــــع قــــيم معــــامالت االرتبــــاط دالــــة احصــــائيا عنــــد مســــتوى     

لــــى كمــــا تــــم حســــاب معامــــل االرتبــــاط بــــين درجــــة البعــــد والدرجــــة الكليــــة لالختبــــار وفيمــــا ب) ٠١,٠(

  .جدول يوضح ما توصل اليه الباحث من نتائج فى هذا الصدد

  )٨(جدول 

  قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية لالختبار
مستوى   البعد  م

منخفض 

  من الطاقة

صعوبات 
  معرفية

الشعور 
  بالذنب

تقدير 
منخفض 

  الذات

انطواء 
  اجتماعى

مزاج   التوتر  التشاؤم
  حزين

عجز 
  ادائى

عجز 
  تعلمم

  ٦٦,٠  ٧٠,٠  ٦٥,٠  ٦٧,٠  ٦٤,٠  ٦٣,٠  ٧١,٠  ٧٢,٠  ٦٥,٠  -  مستوى منخفض من الطاقة  ١

  ٦٥,٠  ٦٩,٠  ٦٣,٠  ٦٤,٠  ٦٧,٠  ٦٥,٠  ٦٦,٠  ٧١,٠  -    صعوبات معرفية  ٢

  ٧٥,٠  ٧٣,٠  ٧٢,٠  ٧٠,٠  ٧١,٠  ٦٧,٠  ٦٥,٠  -      الشعور بالذنب  ٣

  ٦٢,٠  ٦٤,٠  ٦٥,٠  ٧٢,٠  ٦٥,٠  ٦٦,٠  -        تقدير منخفض الذات  ٤

  ٦٥,٠  ٦٤,٠  ٦٧,٠  ٧١,٠  ٦٩,٠  -          اء اجتماعىانطو   ٥

  ٦٤,٠  ٦٣,٠  ٦٥,٠  ٧٠,٠  -            التشاؤم  ٦

  ٦٨,٠  ٦١,٠  ٦٤,٠  -              التوتر  ٧

  ٦٩,٠  ٦٧,٠  -                مزاج حزين  ٨

  ٦٤,٠  -                  عجز ادائى  ٩

  -                    عجز متعلم  ١٠

احصـــــائيا عنـــــد مســـــتوى يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق ان جميـــــع قـــــيم معـــــامالت االرتبـــــاط دالـــــة  

  مما يؤكد على صدق المقياس ) ٠١,٠(

  :ثبات المقياس
  :تم التاكد من ثبات االختبار باستخدام الطرق التالية     

 :حساب معامل الفاكرونباخ .١

ــــى ) ٨٨,٠(تــــم حســــاب معامــــل الفاكرونبــــاخ حيــــث بلغــــت قيمــــة المعامــــل      وهــــى قيمــــة تشــــير ال

  .تمتع االختبار بالثبات

 :صفيةالتجزئة الن .٢

تـــم التحقـــق كـــذلك مـــن ثبـــات االختبـــار بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين درجـــات االســـئلة الفرديـــة     

  )٩١,٠(والزوجية وقد بلغت قيمة الثبات 

 )١٩٩٢احمد عبد الخالق: اعداد (المقياس العربى للوسواس القهرى  .٣

ــــد الخــــالق      ــــد عب ــــى صــــورته النهائ) ١٩٩٢(أعــــد أحم ــــون ف ــــذى يتك ــــاس وال ــــن هــــذا المقي ــــة م ي

ـــى نقطـــة علـــى كـــل عبـــارة يجيبهـــا فـــى ) ٣٢( عبـــارة يجيـــب عنهـــا المفحـــوص بـــنعم او ال ويحصـــل عل

العبـــارات التـــى يحصـــل فيهـــا المفحـــوص : االتجـــاه الـــذى يتفـــق مـــع مفتـــاح تقـــدير الـــدرجات التـــالى 
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ــــــى درجــــــة اذا اجــــــاب بــــــنعم  -١٢-١١-١٠-٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١(بنــــــدا هــــــى ) ٢٧(عل

٣٢-٣٠-٢٩-٢٧-٢٥-٢٤-٢٣-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥-١٤-١٣ .(

ــــال  ــــى درجــــة اذا اجــــاب ب ــــى يحصــــل فيهــــا المفحــــوص عل ــــارات الت ــــود هــــى ) ٥(والعب -٢٢-١٠(بن

 -٥٨,١٠(ويمتــــــد متوســــــط الــــــدرجات التــــــى يحصــــــل عليهــــــا المفحــــــوص بــــــين ) .  ٣١-٢٨-٢٦

عامـــل عـــام للوســـواس القهـــرى وتقيســـه : ويتكـــون المقيـــاس مـــن ثمانيـــة ابعـــاد  ، هـــى ) . ٩٠,٢١

، بعــــــــــــــــد النظــــــــــــــــام )٣٢-٣١-٣٠-٢٨-٢٦-٢٣-٢٠-١٨-١٦-١٤-١٠-٩-٨(العبــــــــــــــــارات 

ــــــارات  ــــــب وتقيســــــه العب ــــــة والترتي ــــــارات )١٩-١٥-١٣-٥-٣(والدق ، بعــــــد المراجعــــــة وتقيســــــه العب

ـــــارات )٢١-١١-٦-٣-٢( ـــــة وتقيســـــه العب ، بعـــــد ) ٣٢-٢٧-١٢(، بعـــــد اســـــتحواذ االفكـــــار القهري

ــــــارات  ــــــبطء و ) ٢٦-٢٥-١٨-١٤-٧(االضــــــرار وتقيســــــه العب ــــــد ال ــــــارات ، بع -٢-١(تقيســــــه العب

  ).١٩-١٧-١٥(، بعد التدقيق وتقيسه العبارات ) ٢٢

وقـــد تحقـــق معـــد المقيـــاس مـــن صـــدقه عـــن طريـــق الصـــدق الظـــاهرى ، وكـــذلك الصـــدق التالزمـــى     

ـــى  ـــاط ال ـــل االرتب ـــة معام ـــغ قيم ـــرى وبل ـــة مودســـلى للوســـواس القه ـــع قائم ـــة الـــذكور ،  ٧١٢,٠م لعين

  .لعينة االناث٦٩٢,٠

لتحقــــق كــــذلك مــــن ثباتــــه باســــتخدام اعــــادة التطبيــــق وقــــد بلــــغ قيمــــة معامــــل الثيــــات كمــــا تــــم ا    

كمـــــا تـــــم التحقـــــق كـــــذلك باســـــتخدام التجزئـــــة النصـــــفية وقـــــد بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط بـــــين ) ٨٥,٠(

  )٧٣,٠(براون -النصفين بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان 

  :حو التالى وقام الباحث الحالى بالتحقق من صدق المقياس وثباته على الن    

  :صدق المقياس
 :صدق االتساق الداخلى  .١

تـــم حســـاب قـــيم معـــامالت االرتبـــاط بـــين كـــل عبـــارة والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس، وفيمـــا يلـــى جـــدول     

 . يوضح ما توصا اليه الباحث من نتائج فى هذا الصدد

  )٩(جدول 

  قهرىقيم معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس الوسواس ال

  )٦٠=ن( 
  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

٦٠  ٢٣ ,٣٦  ١٢  ,٣٧  ١,  

٤٦  ٢٤ ,٣٤  ١٣  ,٤٢  ٢,  

٣٩  ٢٥ ,٥٣  ١٤  ,٣٩  ٣,  

٣٥  ٢٦  ,٤٥  ١٥  ,٤١  ٤,  

٤٠  ٢٧  ,٥٠  ١٦  ,٢٩  ٥,  

٤٨  ٢٨  ,٤٦  ١٧  ,٣٨  ٦,  
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٥١  ٢٩  ,٣٧  ١٨  ,٤٠  ٧,  

٤٧  ٣٠  ,٥١  ١٩  ,٥٦  ٨,  

٤٥  ٣١  ,٥٧  ٢٠  ,٤٧  ٩,  

٣٧  ٣٢  ,٥١  ٢١  ,٣٩  ١٠,  

٥٢  ٢٢  ,٣٨  ١١,      

ــــة احصــــائيا عنــــد      ) ٠١,٠(يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق ان جميــــع قــــيم معــــامالت االرتبــــاط دال

  مما يؤكد امكانية استخدام المقياس باطمئنان فى الدراسة الحالية

 :ثبات المقباس
امــــل الفــــا كرونبــــاخ حيــــث بلغــــت قيمــــة المعامــــل تــــم حســــاب مع: حســــاب معامــــل الفــــا كرونبــــاخ .١

  .وهى قيمه تشير الى تمتع المقياس بالثبات) ٩٠,٠(

تـــــم التحقـــــق كـــــذلك مـــــن ثبـــــات المقيـــــاس بحســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــين : التجزئـــــة النصـــــفية  .٢

  )٨٧,٠(درجات االسئلة الفردية والزوجية وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

  :استمارة جمع بيانات أولية-٤

الباحث هذه االستمارة بهدف جمع بعض المعلومات األولية عن عينة الدراسة مثل األسم والنوع  أعد

وبناء . وتاريخ الميالد والحالة االجتماعية ومكان اإلقامة والمستوى التعليمى ومتوسط الدخل الشهرى

  .الدراسة الحالية على هذه البيانات تم تقسيم أفراد العينة إلى المجموعات الفرعية موضع اإلهتمام فى

  :أساليب المعالجة االحصائية 
  :تم استخدام االساليب اإلحصائية التالية 

تحليـــــــل التبـــــــاين االحـــــــادى -٣  .T-test) ت( اختبـــــــار-٢معـــــــامالت ارتبـــــــاط بيرســـــــون      .١

)٣×١.(  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها 

  :وينص علي ما يلي : نتائج الفرض األول 

ــــة ذ"      ــــة ارتباطي ــــين توجــــد عالق ــــع والتخــــزين وب ــــين درجــــات ســــلوك التجمي ــــة إحصــــائية ب ات دالل

  ".درجات االكتئاب والوسواس القهري لدي أفراد عينة الدراسة 

ـــــاط بيرســـــون ويوضـــــح      ـــــامالت ارتب ـــــرض اســـــتخدم الباحـــــث مع ـــــذا الف ـــــن صـــــحة ه ـــــق م وللتحق

  .ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد)  ١١،  ١٠( الجدولين التاليين 
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  )١٠(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجات سلوك التجميع والتخزين

  ) ٢٣٣= ن ( وبين درجات االكتئاب
  التجميع 

  والتخزين

  االكتئاب

  الدرجة الكلية  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

**  التخزين

٠.٢

١  

**

٠.٢

٢  

٠.١١

*  

  

**

٠.١

٨  

**

٠.٢

٦  

**

٠.٢

٥  

٠.٢

٨  

**

٠.٣

٢  

**

٠.٢

٧  

٠.٢

٥  

٠.٣٧**  

**  الفوضي

٠.٢

٢  

**

٠.٢

٤  

٠.١٢

*  

**

٠.١

٧  

**

٠.٢

١  

**

٠.٢

٩  

**

٠.٢

٤  

**

٠.٣

٣  

**

٠.٢

٢  

٠.٢

٠  

٠.٣٥**  

**  التجميع

٠.٢

٠  

**

٠.١

٩  

٠.١٣

*  

**

٠.١

٦  

**

٠.١

٨  

**

٠.٢

٧  

**

٠.٢

٧  

**

٠.٣

٥  

**

٠.٢

١  

٠.١

٨  

٠.٤٠**  

**  الدرجة الكلية

٠.٢

١  

**

٠.٢

٣  

٠.١٢

*  

٠.١

٩  

**

٠.٢

١  

**

٠.٢

٩  

**

٠.٢

٥  

**

٠.٣

٦  

**

٠.٢

١  

٠.٢

٤  

٠.٤١**  

  ) ٠.٠٥( دالة إحصائيا عند مستوي * ، )  ٠.٠١( مستوي دالة إحصائيا عند ** 

ـــاس      ـــين درجـــات أبعـــاد مقي ـــة احصـــائيا ب ـــة دال يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة ارتباطي

التجميـــــع والتخـــــزين ودرجتـــــه الكليـــــة وبـــــين الدرجـــــة الكليـــــة لالكتئـــــاب حيـــــث بلغـــــت قـــــيم معـــــامالت 

لترتيــــــب وهــــــي قــــــيم دالــــــة إحصــــــائيا عنــــــد علــــــي ا)  ٠.٤١،  ٠.٤٠،  ٠.٣٥،  ٠.٣٧( االرتبــــــاط 

  ) . ٠.٠١( مستوي 

ـــاس المظـــاهر      ـــاد مقي ـــين درجـــات أبع ـــة إحصـــائيا ب ـــة دال ـــة ارتباطي ـــذلك وجـــود عالق ـــا يتضـــح ك كم

ـــــذه  ـــــع ه ـــــة وجمي ـــــراد العين ـــــدي أف ـــــع والتخـــــزين ل ـــــاس التجمي ـــــاد مقي ـــــين درجـــــات أبع ـــــة وب االكتئابي

 .قلعلي األ)  ٠.٠٥( المعامالت دالة إحصائيا عند مستوي 
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  )١١(جدول 

  وبين درجات الوسواس القهري معامالت االرتباط بين درجات سلوك التجميع والتخزين

  ) ٢٣٣= ن ( 
  التجميع

  والتخزين 

  الوسواس القهري

عامل عام 

  للوساوس

النظام 

  والترتيب

التكرار 

  والعد

استحواذ   المراجعة

  األفكار

  الدرجة الكلية  التدقيق  البطء  االضرار

٠.٤٠  *٠.١١  **٠.٢٧  تخزينال

**  

٠.١٦*

*  

٠.٢٧*

*  

٠.٢٤*

*  

٠.١٧

**  

٠.٣٥  ٠.٠٧**  

٠.٢٩  *٠.١٤  **٠.٢٦  الفوضي

**  

٠.٢٤*

*  

٠.٢١  *٠.١٦*

*  

٠.١٢

*  

٠.١٨

**  

٠.٣٢**  

*٠.٢٢  **٠.٣١  التجميع

*  

٠.٤٢

**  

٠.٢٣*

*  

٠.٢٣*

*  

٠.٢٩*

*  

٠.١٥

**  

٠.١٥

**  

٠.٤١**  

*٠.١٨  **٠.٣٤  الدرجة الكلية

*  

٠.٤٥

**  

٠.٢٤*

*  

٠.٣٠*

*  

٠.٣١*

*  

٠.١٩

**  

٠.٢٠

*  

٠.٤٣**  

  ) ٠.٠٥( دالة إحصائيا عند مستوي * ، )  ٠.٠١( دالة إحصائيا عند مستوي **   

ـــاس      ـــين درجـــات أبعـــاد مقي ـــة احصـــائيا ب ـــة دال يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة ارتباطي

قـــــيم التجميـــــع والتخـــــزين ودرجتـــــه الكليـــــة وبـــــين الدرجـــــة الكليـــــة للوســـــواس القهـــــري حيـــــث بلغـــــت 

ــــــــاط  ــــــــامالت االرتب ــــــــة )  ٠.٤٣،  ٠.٤١،  ٠.٣٢،  ٠.٣٥( مع ــــــــيم دال ــــــــي ق ــــــــب وه ــــــــي الترتي عل

  ). ٠.٠١(إحصائيا عند مستوي 

ـــاس الوســـواس      ـــين درجـــات أبعـــاد مقي ـــة إحصـــائيا ب ـــة دال ـــة ارتباطي كمـــا يتضـــح كـــذلك وجـــود عالق

ـــع هـــذ ـــة وجمي ـــراد العين ـــدي أف ـــع والتخـــزين ل ـــاس التجمي ـــين درجـــات أبعـــاد مقي ه المعـــامالت القهـــري وب

  .   علي األقل)  ٠.٠٥( دالة إحصائيا عند مستوي 

ــــاس      ــــدقيق لمقي ــــد الت ــــد التخــــزين ودرجــــات بع ــــين درجــــات بع ــــة ب ــــة ارتباطي ــــا ال توجــــد عالق بينم

  .وهي قيمة غير دالة إحصائيا)  ٠.٠٧( الوسواس القهري حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

إلـــــي وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــة موجبـــــة )  ١١،  ١٠( وتشـــــير النتـــــائج  المســـــتقاة مـــــن جـــــدولي     

ـــين كـــل  ـــة وب ـــه الكلي ـــع والتخـــزين بأبعـــاده المختلفـــة ودرجت ـــل لســـلوك التجمي ـــين المي ـــة إحصـــائيا ب دال

  .من االكتئاب والوسواس القهري  لدي أفراد عينة الدراسة

التخـــزين ويمكـــن للباحـــث تفســـير هـــذه النتيجـــة فـــي ضـــوء أنـــه كلمـــا زاد الميـــل لســـلوك التجميـــع و     

كلمــــا أدي ذلــــك إلــــي زيــــادة المظــــاهر االكتئابيــــة والوســــاوس القهريــــة لــــدي الراشــــدين مــــن عينــــة 

ــــل لســــلوك  ــــة كلمــــا زاد المي ــــة والوســــاوس القهري ــــس فكلمــــا زادت المظــــاهر االكتئابي الدراســــة أو العك

  .التجميع والتخزين
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، أرنكـــوف  Coles et al ,2001كـــولز وآخـــرون ( وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـات     

،  Muller et al , 2007، دراســـة مـــولر وآخـــرون  Arnkof et al , 2005وآخـــرون 

 , Bienvenu et al، بنفينـــو وآخـــرون  Samules et al , 2008ســـامويلز وآخـــرون 

 Timpanno et al، تيمبــانو وآخــرون  Frost et al , 2008، فروســت وآخــرون 2008

ارتباطيــــة بــــين ســـــلوك التجميــــع والتخـــــزين وكــــل مـــــن والتــــي أشــــارت إلـــــي وجــــود عالقـــــة  )2009,

  .االكتئاب والوسواس القهري

ويــــري الباحــــث أن كثيــــر مــــن المظــــاهر االكتئابيــــة مثــــل االنطــــواء االجتمــــاعي والتشــــاؤم والتــــوتر     

ـــة  ـــراد العين ـــي ســـلوك أف ـــرة عل ـــؤثر بدرجـــة كبي والمـــزاج الحـــزين، وبعـــض أعـــراض الوســـواس القهـــري ت

للتجميـــــع والتخـــــزين، وهـــــو مـــــا أكدتـــــه نتيجـــــة الفـــــرض األول للدراســـــة مـــــن الراشـــــدين فـــــي الميـــــل 

  .الحالية

  :وينص علي ما يلي : نتائج الفرض الثاني    

ــــــين "      ــــــذكور وب ــــــين متوســــــطات درجــــــات الراشــــــدين ال ــــــة إحصــــــائية ب ــــــروق ذات دالل توجــــــد ف

متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدات اإلنـــــاث علـــــي مقيـــــاس ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين المســـــتخدم فـــــي 

  ".لدراسة الحالية ا

لمعرفــــــة الفــــــروق بــــــين ) ت(وللتحقــــــق مــــــن صــــــحة هــــــذا الفــــــرض اســــــتخدم الباحــــــث اختبــــــار     

مــــا توصــــل إليــــه الباحــــث مــــن نتــــائج فــــي هــــذا ) ١٢(المتوســــطات للمجمــــوعتين، ويوضــــح الجــــدول 

  .                                  الصدد 

  )١٢(دول ج                                               

  لداللة الفروق بين متوسطات درجات الراشدين والراشدات) ت(نتائج اختبار 

  علي مقياس سلوك التجميع والتخزين
  مستوي الداللة  )ت(قيمة   )١٢٠= (اإلناث ن   )١١٣= (الذكور ن   التجميع والتخزين  

  ع  م  ع  م

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٨.٢٥  ٢.٢١  ١٢.١٧  ٢.٢٠  ٨.٥٠  التخزين

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٦.٨١  ٢.١٤  ١٠.١٢  ٢.٢٥  ٧.١٠  وضيالف

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ١٥.٥٠  ١.٧  ١١.٢٢  ١.٩  ٥.٢٠  التجميع

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٢٢.٢٠  ٣.٢٤  ٣٣.٥١  ٣.٢٠  ٢٠.٨٠  الدردجة الكلية

ـــين متوســـطات درجـــات      ـــة احصـــائية ب ـــائج الجـــدول الســـابق وجـــود فـــروق ذات دالل يتضـــح مـــن نت

ــــع والتخــــزين الراشــــدين  ــــاس التجمي ــــة لمقي ــــي األبعــــاد الفرعي ــــين متوســــطات درجــــات الراشــــدات عل وب

علـــــي الترتيـــــب )  ٢٢.٢٠،  ١٥.٥٠،  ٦.٨١،  ٨.٢٥) ( ت(ودرجتـــــه الكليـــــة حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة 
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( وجــــاءت الفــــروق فــــي اتجــــاه الراشــــدات ) ٠.٠١(وهــــي جميعــــا قــــيم دالــــة احصــــائيا عنــــد مســــتوي 

  ).اإلناث

إلــــي أن الراشــــدات اإلنــــاث أكثــــر مــــيال لســــلوك التجميــــع والتخــــزين مقارنــــة وتشــــير هــــذه النتــــائج     

  .بالراشدين الذكور

 ,Mansfield et alوتتفـــق نتيجـــة الدراســـة الحاليـــة مـــع نتيجـــة دراســـة مانســـفيلد وآخـــرون 

بينمـــا تختلـــف . والتـــي أشـــارت إلـــي أن ســـلوك التجميـــع والتخـــزين ينتشـــر أكثـــر بـــين النســـاء 2003

والتــي أظهــرت عــدم Samuels et al, 2008 جــة دراســة ســامويلز وآخــرون هــذه النتيجــة مــع نتي

  .وجود فروق جوهرية في سلوك التجميع والتخزين ترجع إلي متغير الجنس

ويـــــري الباحـــــث أن طبيعـــــة المجتمـــــع المصـــــري قـــــد تختلـــــف عـــــن غيـــــره مـــــن المجتمعـــــات، وأن     

ــــب الفارغــــة، وكث ــــع وتخــــزين العل ــــر مــــيال لتجمي ــــد يكــــن أكث ــــة، الســــيدات ق ــــر مــــن األشــــياء المجاني ي

والمالبــــــس القديمــــــة، وغيرهــــــا مــــــن األشــــــياء التــــــي يقمــــــن باالحتفــــــاظ بهــــــا العتقــــــادهن بإمكانيــــــة 

  .استخدامها في المستقبل أو عند الحاجة إليها

  :وينص علي ما يلي : نتائج الفرض الثالث        

ـــــ"      ـــــي تب ـــــر المســـــتوي االجتمـــــاعي االقتصـــــادي ف ـــــأثير دال لمتغي ـــــي ال يوجـــــد ت ـــــدرجات الت اين ال

يحصـــــل عليهـــــا أفـــــراد العينـــــة علـــــي مقيـــــاس ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين المســـــتخدم فـــــي الدراســـــة 

  ".الحالية

)  ٣ × ١( وللتحقــــــق مــــــن صــــــحة هــــــذا الفــــــرض اســــــتخدم الباحــــــث أســــــلوب تحليــــــل التبــــــاين     

  .ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد) ١٣(ويوضح جدول 

  )١٣(جدول 

الدراسة علي مقياس سلوك  للدرجات التي حصل عليها أفراد عينة) ٣ × ١(التباين  نتائج تحليل

  )٢٣٣= (ن  التجميع والتخزين
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  البعد

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  مستوي الداللة  )ف( قيمة 

غير دالة   ٣.٥٢  ٨٦.٨٥  ٢  ١٧٣.٥٥  بين المجموعات  التخزين
  ٢٤.٦٨  ٢٣٠  ٥٦٧٧.٥٤  مجموعاتداخل ال  احصائيا

    ٢٣٢  ٥٨٥١.٠٩  المجموع

غير دالة   ١.٠٥  ٣٤.٢١  ٢  ٦٨.٤١  بين المجموعات  الفوضي
  ٣٢.٤٨  ٢٣٠  ٧٤٧١.٦١  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٧٥٤٠.٠٠٢  المجموع

غير دالة   ١.٥١  ٢٨.٣٣  ٢  ٥٦.٦٦  بين المجموعات  التجميع
  ١٨.٨٢  ٢٣٠  ٤٣٢٨.٤٣  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٤٣٨٥.٠٩  المجموع
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غير دالة   ٢.٤٣  ٣٥٧.٧٨  ٢  ٧١٥.٥٧  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  ١٤٧.٤٠  ٢٣٠  ٣٣٩٠٤.٧٤  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٣٤٦٢٠.٣١  المجموع

يتضــــح مــــن نتــــائج الجــــدول الســــابق عــــدم وجــــود تــــأثير دال لمتغيــــر المســــتوي االجتمــــاعي       

ــــاس ســــلوك االقتصــــ ــــي مقي ــــة الدراســــة عل ــــراد عين ــــي حصــــل عليهــــا أف ــــدرجات الت ــــاين ال ــــي تب ادي ف

ألبعـــــاد مقيـــــاس التجميـــــع والتخـــــزين ودرجتـــــه الكليـــــة ) ف(التجميـــــع والتخـــــزين حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة 

  .علي الترتيب وهي جميعا قيم غير دالة احصائيا) ٢.٤٣،  ١.٥١،  ١.٠٥،  ٣.٥٢(

لســــلوك التجميــــع والتخــــزين ال يتــــأثر بــــاختالف المســــتوي وتشــــير هــــذه النتيجــــة إلــــي أن الميــــل     

ـــراد مـــن ذوي المســـتويات االجتماعيـــة  ـــة، وهـــذا قـــد يعنـــي أن األف ـــاعي االقتصـــادي ألفـــراد العين االجتم

ـــــة  ـــــع  –متوســـــط  –مـــــنخفض ( االقتصـــــادية المختلف ـــــي ) مرتف ـــــة ف ـــــروق جوهري ـــــنهم ف ال توجـــــد بي

  .سلوك التجميع والتخزين

والتـــي Samuels et al, 2008 تيجـــة دراســـة ســـامويلز وآخـــرون وتختلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع ن

  .أشارت إلي وجود عالقة عكسية بين التجميع والتخزين والمستوي االجتماعي

ـــة      ـــراد مـــن كاف ـــدي معظـــم األف ـــع والتخـــزين أمـــر طبيعـــي ل ـــل لســـلوك التجمي ـــري الباحـــث أن المي وي

ـــان صـــور هـــذا التج ـــة االقتصـــادية، وٕان ك ـــة المســـتويات االجتماعي ـــف مـــن فئ ـــد تختل ـــع والتخـــزين ق مي

ـــي أخـــري، فقـــد يميـــل األفـــراد مـــن المســـتويات االجتماعيـــة االقتصـــادية المرتفعـــة إلـــي اإلفـــراط فـــي  إل

ـــا، بينمـــا  ـــاجون إليه ـــد ال يحت ـــة أو الشـــراء المفـــرط ألشـــياء ق ـــادرة والثمين ـــع األشـــياء الن ـــاء وتجمي اقتن

نيا إلـــي تجميـــع وتخـــزين األشـــياء التـــي قـــد يميـــل األفـــراد مـــن المســـتويات االجتماعيـــة االقتصـــادية الـــد

  .يرون أنهم قد يحتاجونها في المستقبل حتي وٕان كانت تبدو لهم قليلة أو عديمة الفائدة

  :وينص علي ما يلي : نتائج الفرض الرابع 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــي مقيـــاس "     

  ) ".قرية / مدينة ( زين وفقا لمتغير مكان اإلقامة سلوك التجميع والتخ

لمعرفــــــة الفــــــروق بــــــين ) ت(وللتحقــــــق مــــــن صــــــحة هــــــذا الفــــــرض اســــــتخدم الباحــــــث اختبــــــار     

متوســــطات درجــــات أفــــراد العينــــة مــــن المقيمــــين بالمــــدن وبــــين متوســــطات نظــــرائهم المقيمــــين فــــي 

 .   هذا الصدد  ما توصل إليه الباحث من نتائج في) ١٤(القري، ويوضح الجدول 
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  )١٤(جدول 

  لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة وفقا لمتغير) ت(نتائج اختبار 

  علي مقياس التجميع والتخزين)قرية / مدينة ( مكان اإلقامة 
التجميع 

  والتخزين

  المقيمين في المدينة 

  ) ١٣٩= ن ( 

  المقيمين في القرية 

  ) ٩٤= ن ( 

  

  قيمة ت

  ي الداللةمستو 

    ع  م  ع  م

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٩.٠٣  ٢.١٧  ١٤.١٢  ٢.٢٤  ١٠.٢٠  التخزين

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٨.٧٠  ٢.١٠  ١٣.١٠  ٢.١٥  ٩.٤٢  الفوضي

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٩.٥٣  ١.٩  ١٢.٢١  ٢.١٢  ٨.٣٠  التجميع

  ٠.٠١دالة عند مستوي   ٢٠.١٠  ٣.٥٠  ٣٩.٤٣  ٣.٢٥  ٢٧.٩٢  الدرجة الكلية

ـــين متوســـطات درجـــات يت     ـــة احصـــائية ب ـــائج الجـــدول الســـابق وجـــود فـــروق ذات دالل ضـــح مـــن نت

الراشـــــدين وبـــــين متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدين المقيمـــــين فـــــي المدينـــــة وبـــــين متوســـــطات درجـــــات 

نظــــرائهم المقيمــــين فــــي القريــــة علــــي األبعــــاد الفرعيــــة لمقيــــاس التجميــــع والتخــــزين ودرجتــــه الكليــــة 

علــــــي الترتيــــــب وهــــــي جميعــــــا قــــــيم )  ٢٠.١٠، ٩.٥٣، ٨.٧٠، ٩.٠٣) ( ت(حيــــــث بلغــــــت قيمــــــة 

  .وجاءت الفروق في اتجاه الراشدين المقيمين في القرية) ٠.٠١(دالة احصائيا عند مستوي 

وتشــــير هــــذه النتيجــــة إلــــي أن ســــلوك التجميــــع والتخــــزين ينتشــــر بصــــورة أكبــــر لــــدي الراشــــدين     

ـــة بنظـــرائهم المقيمـــين فـــي ـــم يجـــد مـــن بـــين الدراســـات  المقيمـــين فـــي القـــري مقارن المـــدن، والباحـــث ل

ـــه ربمـــا يكـــون  ـــري الباحـــث أن ـــف مـــع هـــذه النتيجـــة، وي ـــي عـــرض لهـــا مـــا يتفـــق أو يختل الســـابقة الت

الراشــــدين المقيمــــين فــــي القــــري أكثــــر مــــيال للتجميــــع والتخــــزين بحكــــم كــــونهم يعيشــــون فــــي منــــازل 

تكـــون أقـــل اتســـاعا وتتســـم بضـــيق  أكثـــر اتســـاعا مقارنـــة بأمـــاكن المعيشـــة فـــي المـــدن التـــي غالبـــا مـــا

ـــدس  ـــي التك ـــي ال تتســـبب ف ـــل، حت ـــع والتخـــزين بصـــورة أق ـــدالت التجمي ـــون مع ـــالي تك المســـاحة، وبالت

وٕاحـــــداث الفوضـــــي فـــــي أمـــــاكن المعيشـــــة، وتســـــاعد علـــــي ضـــــياع مســـــاحات مـــــن المنـــــزل دون 

  . االستفادة منها، وتتسبب في كثير من الضيق وعدم الراحة النفسية للمقيمين فيها

  :وينص علي ما يلي : ائج الفرض الخامس نت

ــــراد "      ــــا أف ــــي يحصــــل عليه ــــدرجات الت ــــاين ال ــــي تب ــــي ف ــــر الزمن ــــر العم ــــأثير دال لمتغي ال يوجــــد ت

  ".العينة علي مقياس سلوك التجميع والتخزين المستخدم في الدراسة الحالية

)  ٣ × ١( وللتحقــــــق مــــــن صــــــحة هــــــذا الفــــــرض اســــــتخدم الباحــــــث أســــــلوب تحليــــــل التبــــــاين     

 .ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد) ١٥(ويوضح جدول 
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 سلوك مقياس علي الدراسة للدرجات التي حصل عليها أفراد عينة) ٣ × ١(نتائج تحليل التباين 

  )٢٣٣= (ن والتخزين التجميع
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوي   )ف( قيمة 

  الداللة

غير دالة   ٠.٤٤٦  ١١.٣١  ٢  ٢٢.٦١  بين المجموعات  التخزين

  ٢٥.٣٤  ٢٣٠  ٥٨٢٨.٤٧  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٥٨٥١.٠٨  المجموع

غير دالة   ٠.٣٣٥  ١٠.٩٤  ٢  ٢١.٨٨  بين المجموعات  الفوضي

  ٣٢.٦٩  ٢٣٠  ٧٥١٧.٦١  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٧٥٣٩.٤٩  المجموع

غير دالة   ٠.٣٩١  ٧.٤٢  ٢  ١٤.٨٣  بين المجموعات  ميعالتج

  ١٩.٠٠  ٢٣٠  ٤٣٧٠.٢٧  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٤٣٨٥.١٠  المجموع

غير دالة   ٠.٢٣٨  ٣٥.٧٧  ٢  ٧١.٥٤  بين المجموعات  الدرجة الكلية

  ١٥٠.٢١  ٢٣٠  ٣٤٥٤٨.٧٦  داخل المجموعات  احصائيا

    ٢٣٢  ٣٤٦٢٠.٣٠  المجموع

مــــن نتــــائج الجــــدول الســــابق عــــدم وجــــود تــــأثير دال لمتغيــــر العمــــر الزمنــــي فــــي تبــــاين  يتضــــح    

الــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أفــــراد عينــــة الدراســــة علــــي مقيــــاس ســــلوك التجميــــع والتخــــزين حيــــث 

،  ٠.٣٣٥،  ٠.٤٤٦(ألبعــــــاد مقيــــــاس التجميــــــع والتخــــــزين ودرجتــــــه الكليــــــة ) ف(بلغــــــت قيمــــــة 

  .جميعا قيم غير دالة احصائياعلي الترتيب وهي ) ٠.٢٣٨،  ٠.٣٩١

ــــي أن الميــــل لســــلوك التجميــــع والتخــــزين ال يتــــأثر بــــاختالف المســــتويات    وتشــــير هــــذه النتيجــــة إل

العمريــــة ألفــــراد العينــــة، وهــــذا قــــد يعنــــي أن األفــــراد الراشــــدين ال توجــــد بيــــنهم فــــروق جوهريــــة فــــي 

  .الميل لسلوك التجميع والتخزين

والتــي Muller et al , 2009 نتيجــة دراســة مــولر وآخــرون  وتتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع

ـــر  ـــي متغي ـــع والتخـــزين ترجـــع إل ـــي انتشـــار ســـلوك التجمي ـــة ف ـــروق جوهري ـــي عـــدم وجـــود ف أشـــارت إل

 , Samules et alبينمــا تختلــف نتيجــة الدراســـة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة ســـامويلز . العمــر

نتشــــر بشــــكل أكبــــر بــــين الفئــــة العمريــــة والتــــي أشــــارت إلــــي أن ســــلوك التجميــــع والتخــــزين ي 2009

  .عاما وما فوق) ٤٥(

ويـــــري الباحـــــث أن ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين قـــــد يكـــــون أكثـــــر انتشـــــارا بالفعـــــل لـــــدي الفئـــــات     

العمريــة األكبــر ســنا وذلــك مــن خــالل خبراتــه الشخصــية وٕان كــان ذلــك ال يتفــق مــع مــا توصــل إليــه 

  .في دراسته الحالية
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  :وينص علي ما يلي : نتائج الفرض السادس 

ـــــين "      ـــــزوجين وب ـــــين متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدين المت ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف

  ".متوسطات درجات غير المتزوجين علي مقياس سلوك التجميع والتخزين المستخدم 

لمعرفــــــة الفــــــروق بــــــين ) ت(وللتحقــــــق مــــــن صــــــحة هــــــذا الفــــــرض اســــــتخدم الباحــــــث اختبــــــار     

مـــا توصـــل ) ١٦(د العينـــة المتـــزوجين وغيـــر المتـــزوجين، ويوضـــح الجـــدول متوســـطات درجـــات أفـــرا

                                   )١٦( إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد  جدول

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المتزوجين وغير المتزوجين علي مقياس ) ت(نتائج اختبار 

  سلوك التجميع والتخزين المستخدم
تجميع ال

  والتخزين

  متزوجين

  ) ٨٤= ن ( 

  غير متزوجين

  ) ١٤٩= ن ( 

  

  قيمة ف

  مستوي الداللة

    ع  م  ع  م

  غير دالة احصائيا  ٠.٣٥  ٥.٧٣  ٩.٠٤  ٥.٦٩  ٩.٣١  التخزين

  غير دالة احصائيا  ٠.٠١  ٤.٨٤  ٩.٦١  ٥.٤٠  ٩.٦١  الفوضي

  غير دالة احصائيا  ٠.٣٠  ٤.٢٥  ٩.٠٥  ٤.٥٤  ٩.٢٣  التجميع

  غير دالة احصائيا  ٠.٢٧  ١١.٩٤  ٢٧.٧٠  ١٢.٨٢  ٢٨.١٤  يةالدرجة الكل

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيا بـــين متوســـطات درجـــات أفـــراد     

عينــــة الدراســــة المتــــزوجين وغيــــر المتــــزوجين علــــي مقيــــاس التجميــــع والتخــــزين المســــتخدم، حيــــث 

ــــيم  ــــت ق ــــه)  ت(بلغ ــــع والتخــــزين ودرجت ــــاس التجمي ــــاد مقي ــــة  ألبع ،  ٠.٣٠،  ٠.٠١،  ٠.٣٥( الكلي

ـــة إحصـــائيا) ٠.٢٧ ـــر دال ـــيم غي ـــا ق ـــب وهـــي جميع ـــي الترتي ـــي أن ســـلوك . عل وتشـــير هـــذه النتيجـــة إل

ـــــذا  ـــــا، وأن ه ـــــا جوهري ـــــف اختالف ـــــزوجين ال يختل ـــــر المت ـــــزوجين وغي ـــــدي المت ـــــزين ل ـــــع والتخ التجمي

ــــزوجي ــــونهم مت ــــض النظــــر عــــن ك ــــراد بغ ــــدي معظــــم األف ــــون موجــــودا ل ــــر الســــلوك ربمــــا يك ن أو غي

ـــزوجين ـــة . مت ـــة االجتماعي ـــرتبط بالحال ـــد ال ي ـــع والتخـــزين ق ـــري الباحـــث أن ســـلوك التجمي ـــزوج ( وي مت

ــــزوج /  ــــر مت ــــون لممارســــة هــــذا ) غي ــــد يميل ــــزوجين ق ــــر المت ــــزوجين أو غي ــــي أن المت ــــد يعن وهــــذا ق

  . السلوك ولو بدرجات متفاوته ولكنها لم تصل الى حد الفروق الجوهرية بينهما 

  :وينص على انه:  رض السابعنتائج الف 

لـــــدى افـــــراد ) الوســـــواس القهـــــرى -االكتئـــــاب(يمكـــــن التنبـــــؤ بـــــبعض االضـــــطرابات االنفعاليـــــة "     

  ".عينة الدراسة من خالل سلوك التجميع والتخزين

ــــل االنحــــدار المتعــــدد      ــــام الباحــــث باســــتخدام اســــلوب تحلي وللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذا الفــــرض ق

نفعاليــــة ، وفيمــــا يلــــى جــــدول بوضــــح مــــا توصــــل اليــــه الباحــــث مــــن للتنبــــؤ بــــبعض االضــــطرابات اال 

 .نتائج فى هذا الصدد
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  )١٧(جدول 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد البعاد التجميع والتخزين البعاد ذات القيمة التتنبؤ به ببعض 

  االضطرابات االنفعالية
المتغيرات 
  التابعة

المتغيرات 
  المستقلة

التباين المشترك   المشتركالتباين   االرتباط المتعدد
  المصحح

  مستوى الداللة  قيمة ت

  ٠١,٠  ٣٥,١٤  ١٥١,٠  ١٥٥,٠  ٣٩٤,٠  التجميع  االكتئاب

  ٠١,٠  ٣٤,١٨  ١٣٣,٠  ١٣٧,٠  ٣٦٩,٠  الفوضى 

  ٠١,٠  ٩١,١٦  ٠٩٦,٠  ١٠٠,٠  ٣١٦,٠  التخزين

الوسواس 
  القهرى

  ٠١,٠  ٨٨,١٣  ١٤١,٠  ١٤٥,٠  ٣٨٠,٠  التجميع

  ٠١,٠  ٧٨,١٤  ١٦٤,٠  ١٧١,٠  ٤١٣,٠  الفوضى

  ٠١,٠  ٢٠,١٢  ١١١,٠  ١١٨,٠  ٣٤٤,٠  التخزين

التجميـــــع ، الفوضـــــى ، ( يتضــــح مـــــن الجــــدول الســـــابق ان ابعـــــاد مقيــــاس التجميـــــع والتخــــزين     

لهـــا قـــدرة علـــى التنبـــؤ بالمظـــاهر االكتئابيـــة لـــدى افـــراد عينـــة الدراســـة حيـــث بلغـــت قـــيم ) التخـــزين

وهــــــى جميعـــــا قـــــيم دالــــــة احصـــــائيا عنــــــد ) ٩١,١٦،    ٣٤,١٨،   ٣٥,١٤(علـــــى الترتيـــــب ) ف(

  ).٠١,٠(مستوى 

كمــــــا  يتضــــــح مــــــن نتــــــائج الجــــــدول الســــــابق كــــــذلك ان ابعــــــاد مقيــــــاس التجميــــــع والتخــــــزين     

لهــــا قــــدرة علــــى التنبــــؤ بالوســــواس القهــــرى لــــدى افــــراد عينــــة ) التتخــــزين ، الفوضــــى، التجميــــع(

وهــــــى جميعــــــا ) ٢٠,١٢،  ٧٨,١٤،  ٨٨,١٣(علــــــى الترتيـــــب ) ف(الدراســـــة ، حيــــــث بلغـــــت قــــــيم 

  ).٠١,٠(قيم دالة احصائيا عند مستوى 

وتشــــــير النتيجــــــة الســــــابقة للدراســــــة الحاليــــــة الــــــى انــــــه يمكــــــن التنبــــــؤ بــــــبعض االضــــــطرابات     

مـــــن خـــــالل ســـــلوك التجميـــــع والتخـــــزين ولعـــــل هـــــذه ) االكتئـــــاب والوســـــواس القهـــــرى ( االنفعاليـــــة 

الحاليــــة فــــى فرضــــها االول مــــن وجــــود  النتيجــــة تــــدعم صــــحة مــــا ســــبق ان توصــــلت اليــــه الدراســــة

عالقــــــة ارتباطيــــــة دالــــــة احصــــــائيا بــــــين الميــــــل لســــــلوك التجميــــــع والتخــــــزين وهــــــذه االضــــــطرابات 

  .االنفعالية

  خالصة وتوصيات
  :توصلت الدراسة الحالية للنتائج التالية 

ــــين درجــــات افــــراد : نتــــائج الفــــرض األول  .١ ــــة احصــــائيا ب ــــة موجبــــة دال وجــــود عالقــــة ارتباطي

ــــة ــــين  العين ــــة وب ــــه الكلي ــــع والتخــــزين بابعــــاده المختلفــــة ودرجت ــــاس ســــلوك التجمي ــــى مقي عل

درجـــات المظــــاهر االكتئابيـــة واعــــراض الوســــواس القهـــرى ، بينمــــا ال توجـــد عالقــــه ارتباطيــــة 

دالــــة احصــــائيا بــــين درجــــات بعــــد التخــــزين وبــــين درجــــات بعــــد التــــدقيق لمقيــــاس الوســــواس 

  .القهرى
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وق ذات داللــــــة احصــــــائيا بــــــين متوســــــطات درجــــــات وجــــــود فــــــر : نتــــــائج الفــــــرض الثــــــانى  .٢

الراشـــــدين وبـــــين متوســـــطات درجـــــات الراشـــــدات علـــــى االبعـــــاد الفرعيـــــة لمقيـــــاس ســـــلوك 

  .التجميع والتخزين ودرجته الكلية وجاءت هذه الفروق فى اتجاه الراشدات االناث

ــــث  .٣  عــــدم وجــــود تــــأثير دال لمتغيــــر المســــتوى االجتمــــاعى االقتصــــادى: نتــــائج الفــــرض الثال

ـــدرجات التـــى حصـــل عليهـــا افـــراد عينـــة الدراســـة علـــى مقيـــاس ســـلوك التجميـــع  فـــى تبـــاين ال

 .والتخزين المستخدم فى الدراسة الحالية

وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة احصــــــائية بــــــين متوســــــطات درجــــــات : نتــــــائج الفــــــرض الرابــــــع  .٤

الراشــــدين المقيمــــين فــــى المدينــــة وبــــين متوســــطات درجــــات نظــــرائهم المقيمــــين فــــى القريــــة 

ــــة وجــــاءت هــــذه ع ــــه الكلي ــــع والتخــــزين ودرجت ــــاس ســــلوك التجمي ــــة لمقي ــــاد الفرعي ــــى االبع ل

  .الفروق فى اتجاه الراشدين المقيمين فى القرية

عـــدم وجـــود تـــأثير دال لمتغيـــر العمـــر الزمنـــى فـــى تبـــاين الـــدرجات : نتـــائج الفـــرض الخـــامس  .٥

زين المســـتخدم التـــى حصـــل عليهـــا افـــراد عينـــة الدراســـة علـــى مقيـــاس ســـلوك التجميـــع والتخـــ

  .فى الدراسة الحالية

ـــرض الســـادس  .٦ ـــائج الف ـــين متوســـطات درجـــات : نت ـــة احصـــائيا ب ـــروق ذات دالل عـــدم وجـــود ف

ــــاس  ــــى مقي ــــزوجين عل ــــر المت ــــين متوســــطات درجــــات الراشــــدين غي ــــزوجين وب الراشــــدين المت

  .سلوك التجميع والتخزين المستخدم فى الدراسة الحالية

ــــــرض الســــــابع  .٧ ــــــائج الف ــــــن الت:  نت ــــــيعض االضــــــطرابات االنفعالســــــة يمك ــــــؤ ي ــــــاب (نب االكتئ

لــــدى افــــراد عينــــة الدراســــة مــــن الراشــــدين مــــن خــــالل ابعــــاد مقيــــاس ) والوســــواس القهــــرى 

  .لسلوك التجميع والتخزين المستخدم فى الدراسة الحالية

  :وفى ضوء النتائج التى توصلت اليها الدراسة الحالية فإنها توصى باآلتى 

دراســــة الحاليــــة فــــى تصــــميم البــــرامج االرشــــادية التــــى تعمــــل علــــى االســــتفادة مــــن نتــــائج ال .١

 .الحد من سلوك التجميع والتخزين لدى افراد المجتمع

ضــــرورة العمــــل علــــى نشــــر التوعيــــة بهــــذه المشــــكلة حتــــى ال تتفــــاقم وتــــؤثر علــــى الجوانــــب  .٢

 .الصحية والنفسية لألفراد
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  المراجع

  :العربيةمراجع باللغة  :أوال
 .المصرية االنجلو مكتبة:  القاهرة – المعاصر النفسى الطب) . ١٩٩٢( عكاشة أحمد .١

ــــد .٢ ــــد أحم ــــد محم ــــت)٢( ط. النفســــية الصــــدمة) .٢٠٠٦( الخــــالق عب ــــرأ دار:  ،الكوي  للنشــــر أق

 . والتوزيع

:  الكويــــت. والعــــالج التشــــخيص. القهــــرى الوســــواس) . ٢٠٠٢( الخــــالق عبــــد محمــــد أحمــــد .٣

 . الكويت جامعة.  العلمى النشر مجلس

 الفحـــص)  المرضـــى(  االكلينيكـــى الـــنفس علـــم فـــى مرجـــع) . ٢٠٠٦( الخالـــدى محمـــد أديـــب .٤

 . للنشر وائل دار:  االردن.  والعالج

 مصـــــطفى عـــــادل ترجمـــــة.  االنفعاليـــــة واالضـــــطرابات المعرفـــــى العـــــالج) . ٢٠٠٠( أرون بيـــــك .٥

 . العربية االفاق:  القاهرة ،

 مــــــن الجامعــــــة طلبــــــة بــــــين النفســــــى االكتئــــــاب انتشــــــار مــــــدى) . ٢٠٠٠( معمريــــــة بشــــــير .٦

  ١٤٨-١٢٢ ص ،ص) ٥٣( العدد ، النفس علم مجلة ، الجنسين

 والطــــب الــــنفس علــــم معجــــم) . ١٩٩٨( كفــــانى الــــدين وعــــالء ، جــــابر الحميــــد عبــــد جــــابر .٧

 . العربية النهضة دار:  القاهرة ، األول الجزء ، النفسى

 االضــــــطرابات مــــــن لأشــــــكا ، االكلينيكــــــى الــــــنفس علــــــم) . ٢٠٠٩( رضــــــوان جميــــــل ســــــامر .٨

 . الجامعى الكتاب دار:  غزة.  الرشد سن فى النفسية

 لــــدى االكتئابيــــة والمظــــاهر الضــــغوط مــــع التعامــــل أســــاليب) . ٢٠٠٢( القــــوى عبــــد ســــامى .٩

 ص) ٣٠( المجلــــد ، شــــمس عــــين اداب كليــــات. األمــــارات جامعــــة وطالبــــات طلبــــة مــــن عينــــة

 ٣٦١-٣٠٩ ص

ــــد ســــامى .١٠ ــــوى عب ــــد وفيصــــل الق ــــاح عب ــــار) . ٢٠٠٢( الفت ــــاب أختب ــــدد االكتئ ــــدرجات، متع  ال

 . المصرية االنجلو مكتبة:  القاهرة ، التعليمات كراسة

ــــــد عــــــادل .١١ ــــــى العــــــالج) . ٢٠٠٠(  محمــــــد اهللا عب ــــــات أســــــس ، الســــــلوكى المعرف .  وتطبيق

 . الرشاد دار:  القاهرة

ــــــد .١٢ ــــــراهيم الســــــتار عب ــــــاب) . ١٩٩٨( اب ــــــديث العصــــــر اضــــــطراب:  االكتئ ــــــت ، الح  ، الكوي

 .٢٣٩ العدد ، المعرفة عالم سلسلة

ـــــد .١٣ ـــــب عب ـــــى) . ٢٠٠٣( القريطـــــى أمـــــين المطل ـــــاهرة) ٣( ط.  النفســـــية الصـــــحة ف  دار:  الق

 . العربى الفكر

 .والتوزيع للنشر الدولية الدار: القاهرة.  النفس علم ذخيرة) . ١٩٩٠( الدسوقى كمال .١٤
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)١(ملحق   

 مقياس التخزين المعدل

(Saving Inventary Revised) 

  

٢٠٠٤فروست وآخرون : إعداد   

 تعريب الباحث

  عزيزي المفحوص 

ــي ي      ــارات التــي تتعلــق بســلوكياتنا نحــو التعامــل مــع األغــراض، فيمــا يل عــرض عليــك مجموعــة مــن العب

  .والمرجو منك قراءة كل عبارة جيدًا وٕابداء رأيك في الخانة أمام العبارة

. الحظ أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخري خاطئة، فاإلجابة صحيحة طالما أنها تعبر عـن رأيـك بصـدق     

  ك،وشكرا علي صادق تعاون

  الباحث                                              
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 م

  

 العبارة
 كثير متوسط قليل أبدا

إلي 
أقصي 
 حد

تمتلئ أماكن المعيشة في منزلي بالفوضي واألغراض التي أقوم  ١

 .بتجميعها
     

حتي وٕان لم أكن ) أو أخذها مجانا(أقوم مرارا بشراء أغراض  ٢

 .بحاجة إليها
     

توجد مساحات بالمنزل تمنعني كثرة األغراض المخزنة فيها من  ٣

 .استخدامها
     

استطيع السيطرة علي رغبتي في االحتفاظ بممتلكاتي غير  ٤

 .الضرورية أو القديمة
     

توجد مساحات بالمنزل يصعب علي المرور فيها بسهولة  ٥

 .بسبب الفوضي الناتجة عن تجميع األغراض
     

عوبة في التخلص من األغراض القديمة أو التي ال أجد ص ٦

 .أحتاج إليها
     

أشعر باالنزعاج عندما أتخلص من األغراض القديمة أو التي ال  ٧

 .احتاج إليها
     

أو غرف ( توجد لدي أغراض كثيرة تسبب الفوضي في غرفتي  ٨

 ).المنزل 
     

صول علي أشعر بالضيق أو االنزعاج عندما ال استطيع الح ٩

 .غرض أريده
     

١
٠ 

يؤثر ازدحام منزلي وما به من فوضي علي حياتي االجتماعية 

 .أو المهنية أو اليومية
     

١
١  

أشعر برغبة قوية تدفعني إلي الحصول علي األغراض المجانية 

  .بالرغم من عدم وجود استخدام فوري أو ضروري لها
     

١
٢  

عن التجميع الضيق  تسبب لي الفوضي في المنزل الناتجة

  .واالنزعاج
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 م

  

 العبارة
 كثير متوسط قليل أبدا

إلي 
أقصي 
 حد

١
٣ 

أرغب في االحتفاظ بممتلكاتي علي الرغم من أنني قد ال 

 .استخدمها أبدا
     

١
٤ 

      .أشعر بالضيق واالنزعاج من عادتي باالقتناء والتجميع

١
٥ 

      .زليصعب علي السيطرة علي الفوضي بالمن

١
٦ 

      .سببت لي عادتي بتخزين األغراض صعوبات مادية

١
٧ 

حاولت مرارا تجنب التخلص من األغراض بسبب شعوري بأن 

 .في ذلك إجهاد أو مضيعة للوقت
     

١
٨ 

      . أشعر مرارا وكأني مجبر علي الحصول علي ما أراه من أغراض

١
٩ 

ليها وال أملك المساحة حاولت مرارا االحتفاظ بأشياء ال أحتاج إ

 .الكافية لها
     

٢
٠ 

يصعب علي دعوة أحد أصدقائي لزيارتي بالمنزل بسبب وجود 

 .الفوضي
     

٢
١ 

      .أستطيع السيطرة علي رغبتي في الحصول علي األغراض

٢
٢ 

تعيق الفوضي استخدام أجزاء من المنزل لألغراض المخصصة 

 .لها
     

٢
٣  

لتخلص من األغراض التي ال أرغب أجد صعوبة بالغة في ا

 .فيها
     

 

 
  


