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 العالقة بني أساليب الحياة وكل من القلق واالكتئاب
 

 وعادل طنوس *سليمان ريحاني
* 

 

 8/8/2012 تاريخ قبوله          7/7/2011 تاريخ تسلم البحث

العالقـــة بـــين أســـاليب الحيـــاة وكــــل      تعــــرفهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى      :ملخـــص 
ــره أســـ        ــذي تفسـ ــاين الـ ــبة التبـ ــة نسـ ــى معرفـ ــاب، والـ ــق واالكتئـ ــن القلـ ــاة مـ اليب الحيـ

طالبــــــّا وطالبــــــة ) 277(تألفــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن و. فــــــي القلــــــق واالكتئــــــاب
مــــوزعين علــــى الســــنوات الدراســــية األربــــع مــــن طلبــــة كليــــة العلــــوم التربويــــة فــــي   

ــاة لكـــل مـــن     ــاليب الحيـ ــة أسـ ــة قائمـ ــة، واســـتخدم فـــي هـــذه الدراسـ : الجامعـــة األردنيـ
، (Mullins, Kern & Curlette, 1987)مــــولنس؛ وكيــــرن؛ وكيورليــــت    

 .، وقائمة بيك لالكتئاب(Spielberger, 1983)ومقياس القلق لسبيلبرجر 

بين أفراد عينة  اوأظهرت نتائج الدراسة أن أساليب الحياة األكثر انتشار
، والمذعن %82.9، الباحث عن االستحسان %87.8المنتمي (الدراسة هي 

داللة إحصائية بين كما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ذات %). 75.6
أساليب الحياة والقلق باستثناء أسلوب الحياة المدلل، وأسلوب الحياة الباحث عن 

وبينت النتائج أيضا ارتباط أسلوب الحياة المنتمي سلبّا باالكتئاب، . االستحسان
وخلصت النتائج إلى أن . وارتباط أسلوب الحياة الضحية والمنتقم ايجابيّا باالكتئاب

ين الذي تفسره أساليب الحياة مجتمعة للتنبؤ بالقلق ليست ذات داللة نسبة التبا
في حين أن نسبة التباين الذي ). 1.72= ف (إحصائية، إذ بلغت قيمة اإلحصائي 

= ف (، إذ بلغت قيمة %)6.3(تفسره أساليب الحياة مجتمعة للتنبؤ باالكتئاب هي 
التي تتصف بالبحث عن  كما فسرت المجموعة األولى من أساليب الحياة). 3.04

المنتمي؛ والباحث عن االستحسان؛ والضحية؛ وغير (االستحسان االجتماعي 
ف (من التباين في االكتئاب، إذ بلغت قيمة %) 4.6(ما نسبته ) الكفء، والمذعن

في حين لم تكن هناك قدرة تفسيرية ذات داللة إحصائية للمجموعة ). 3.67= 
، إذ بلغت قيمة )مؤذي؛ والمدلل؛ والمتحكم؛ والمنتقمال: (الثانية من أساليب الحياة

 ).3.34= ف (

 Alfredعلم النفس الفردي الذي طوره الفرد أدلر  يعد :مقدمة
Adler (1870 - 1937)   من النظريات النفسية المهمة التي

لذلك يرى  اعتمدت على مبدأ الكلية في تفسير السلوك اإلنساني؛
المسؤول عن اتخاذ القرارات  أدلر أن الفرد بأكمله هو وحده

وعليه فهو ال يؤمن بتقسيم الفرد إلى وظائف مجزأة؛ بل ، الحاسمة
يركز على وحدة التفكير؛ والشعور؛ والفعل؛ والمواقف؛ والقيم؛ 

فالمنظور الكلي مهم في تحديد  .والعقل الواعي وغير الواعي
الخصائص التي تجعل الفرد أكثر عرضة للضغوط واالضطرابات 

أبعاد عدة في تفسير سلوك  فسية ومعرفتها، إذ يركز على الن
االهتمام االجتماعي، والمسؤولية، والتفوق، والشعور : اإلنسان مثل

  .(Johnson & Lokey, 2008)بالنقص، وأسلوب الحياة 
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Abstract: The purpose of the study was to explore the 

relationship between lifestyles, anxiety and depression, as well as the 
ability of these lifestyles in predicting anxiety and depression. The 
sample consisted of (277) students (male and female) from the faculty 
of educational sciences at the University of Jordan. Lifestyle 
Personality Inventory (LSPI), (Mullins, Kern & Curlette, 1987), Trait 
Anxiety Inventory (TAI) (Spielberger, 1983), and the Beck Depression 
Inventory (BDI) were used.                      

The results of the study showed no relationship between 
lifestyles and anxiety except the controlling theme, passive and 
conforming theme, Active.                           

Results also showed a negative relationship between the 
socially interested type and anxiety. The exploiting theme, passive and 
the exploiting theme, Active – getting Even types correlated positively 
with depression.                  

Results also showed that lifestyles as a group were not able to 
predict anxiety (F=1.72) while they were able to predict depression 
(F=3.04). It was also found that the group of lifestyles (social interest, 
the exploiting theme, passive, the displaying inadequacy theme and 
conforming theme, passive) were also able to predict depression 
(F=3.67). 

 
 

 Hansوقد طور أدلر نظريته استنادًا إلى فلسفة هانز فيهنجر 

Vaihinger (1852-1933)    ــة ــم النظريـــ ــى أن فهـــ ــنص علـــ ــي تـــ التـــ

عرفية الذاتية للفرد ومعرفتها، التي يكونها بوصفها مفاهيم عقلية، الم

وطبـق أدلـر هـذه    . هايؤدي دورا كبيرا في فهم معانـاة الفـرد وتفسـير   

النظرية في تفسير تطـور شخصـية الفـرد، وانتقالـه مـن حالـة الشـعور        

 Stoltz)بالنقص إلى حالة الشعور باألمن والتكيف والفاعلية الذاتية 

& Kern, 2007) .ــات   فــا لعالج الفــردي ال يهــتم بالبحــث عــن إجاب

لكيفية تأثير الجسد في العقـل أو تـأثير العقـل فـي الجسـد؛ بـل يهـتم        

بالبحث عن اإلجابة عن تسـاؤل مفـاده كيـف يسـتطيع الفـرد اسـتخدام       

 .(Flanagan & Flanagan, 2004)العقل والجسد لتحقيق أهدافه؟
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د، ســواء مــن نــاحيتي نــوع  ويــرى أدلــر أن اإلنســان كــائن متفــر 
األســـرة التـــي عـــاش فيهـــا وطبيعتهـــا، أو مـــن ناحيـــة طريقـــة تربيتـــه،   
فمشــاعر الفــرد، واعتقاداتــه، واتجاهاتــه، وأنمــاط ســلوكه، وســماته       

علـم  "الشخصية، تعبر عن فرديته؛ لذا أطلق على نظريته هـذه اسـم   
" فهـم الحيـاة  "ويعرفها فـي كتابـه   . (Corey, 2009)" النفس الفردي

ــزة       بأ ــة ممي ــي النظــر للمســتقبل، وطريق ــا نظــام، وفلســفة خاصــة ف نه
وهي ذات . تساعد على فهم كيف أصبح الناس على ما هم عليه اآلن

ــة؛    ــي؛ والتربيــ ــاد؛ والعــــالج النفســ ــاالت اإلرشــ ــرة فــــي مجــ قيمــــة كبيــ
وسـوف يـتم   . (Adler, 1927)والمساعدة الذاتيـة؛ وتنظـيم الحيـاة     
مـن المفـاهيم    بوصـفه لحيـاة فقـط   التطرق في هذه الدراسـة ألسـلوب ا  

األساســية فــي نظريــة أدلــر، ومــن أكثــر المفــاهيم أهميــة فــي مســاعدة   
 .المرشد على فهم شخصية المسترشد ومشكلته

طريقة الفرد "بأنه  ،أسلوب الحياةAdler  (1927)يعرف أدلر       
في التفكير والشعور  والسلوك، التي تتمحور حول هدفه في 

 & Ansbacher)ل من أنسباشر؛ و أنسباشر ويعرفه ك". الحياة
Ansbacher, 1964)   طريقة الفرد المتميزة في الحياة وفي "بأنه

ويعرفه ". التعامل والتأثير في عالمه المحيط لتحقيق أهدافه
بمعنى ، بأنه توجه الفرد نحو الحياة   (Mosak, 2005)موزاك

 .ه وباآلخرينطريقة الفرد المتميزة في تحقيق أهدافه والشعور بذات

: هي، أربعة أساليب حياة (Adler, 1964)وقد وصف أدلر       
ويصف كيرن؛ وفرورر؛ . والمفيد ،المسيطر، والمستغل، والمتجنب

 ,Kern, Froerer, Summers, Curlette)وسمرز؛ وكيرلت؛ وماثني 
& Matheny, 1996 (المنتمي: هي، خمسة أساليب حياة، 

هذا وقد . والحذر ،ث عن الشهرةوالباح ،والمسيطر ،والمذعن
أساليب الحياة إلى أربعة عشر  (Mosak, 1979)صنف موزاك 

األخاذ، والقائد، والمتحكم، والشخص : أسلوبًا، وعلى النحو التالي
والشخص الراغب في التفوق،  ،الذي يحتاج ألن يكون على صواب

والشخص الراغب في أن  ،والشخص الراغب في أن يكون محبوباًً
  ،والطفل ،والشهيد ،والشخص المعارض، والضحية ،ن جيدَايكو

؛ والشخص الذي يتجنب مشاعره، )غير المالئم(وغير الكفء 
 .والباحث عن اإلثارة

هذا ويتطور أسلوب الحياة خالل التجارب الحياتية المبكرة  
للفرد في أسرته؛ فاألسرة لها دور بارز في تشكيل توجهات أطفالها 

أو نحو االتجاه  (Useful Type)تجاه المفيد في الحياة نحو اال
إذ يعتقد إدلر بأن األفراد يطورون . (Avoiding Type)المتجنب 

أسلوب حياتهم خالل السنوات الست األولى من العمر، في محاولتهم 
 -للتغلب على مشاعر النقص التي تتطور لديهم خالل فترة الطفولة 

 ,Corey) سهولة العطب الفترة التي يشعر فيها الطفل بالضعف و
2009). 

وقد ركز أدلر على إدراك الطفل ألسـرته وكفاحـه إليجـاد مكـان     
له فيها، وهو يعتقد بأن مكانة الطفل في األسرة عامل مهم جـدًا فـي   

فكـل شــخص يخلـق أســلوب حيـاة لــه للتغلـب علــى      تطـور شخصـيته،  

 ,Mosakمشــاعر الــنقص، وللتعامــل مــع المشــكالت التــي يواجههــا    
2005)( . 

ــة       ــاة الخــاص بهــم بوصــفه طريق ــاس يطــورون أســلوب الحي فالن
لتحقيـــق أهـــدافهم فـــي الحيـــاة، لـــذلك فهـــم مســـؤولون عـــن ســـلوكهم  

ــا      ــاتهم أيضـ ــي حيـ ــر فـ ــداث تغييـ ــن إحـ ــؤولون عـ ــرى  . ومسـ ــه يـ وعليـ
المرشدون الفرديون أن العنصر األساسي في العالج النفسـي الفـردي   

لة مـن االستبصـار   في مساعدة المسترشد على الوصول إلى حا يكمن
) (Roberts, Caldwell & Decora, 2003والوعي بأسـلوب حياتـه   

إضافة إلى ذلك يؤدي المحيط األسـري بشـكل خـاص دورا كبيـرا فـي      
تشكيل أسلوب حياة الفرد وتطوره؛ إذ يركز أدلـر علـى إدراك الطفـل    
ألســرته، وعلــى كفاحــه لنيــل مكانــة خاصــة فيهــا، وعلــى المكانــة التــي    

يحصل عليها في أسرته، بوصفها عوامـل مهمـة جـدًا فـي      يحتلها، أو
فالفتاة المهملة أو التي تشعر  .(Mosak, 2005)تطور أسلوب حياته

تشـــعر بـــالنقص فـــي أثنـــاء تكيفهـــا مـــع  ،باإلهمـــال مـــن والـــديها مـــثًال
متطلبـات الحيـاة؛ مـا يـدفعها إلـى تبنـي أسـلوب حيـاة يتصـف بالبحـث           

باالمتعــاض لنجــاح اآلخــرين، أو  عــن االنتقــام أو تطــويره، أو الشــعور
القيام بالسعي المرضي للحصول على أي شيء تشعر بأنـه مـن حقهـا    

 ). 1983شلتز، (

إلى أن األطفـال الـذكور غالبـًا مـا      (Adler, 1927)ويشير أدلر 
يقدرون بشكل زائد من جانب والديهم، أما اإلناث فيعاملن على أنهن 

ــر قــادرات علــى إنجــاز أي شــيء، فاإلنــاث      اللــواتي يعــاملن بهــذه    غي
الطريقــة ســوف يشــعرن بــالتردد والشــك فــي أنفســهن عنــدما يكبــرن،    
ويتطور لديهن انطباع بـأن الرجـال وحـدهم هـم األقـدر واألكفـأ علـى        

ويبين هذا مدى أهمية الدور الذي تؤديه  .إنجاز أي شيء ذي قيمة
 .األسرة في تطور أسلوب حياة الفرد

ترتيــب الطفــل فــي األســرة  كــذلك يــؤدي التسلســل الــوالدي أو  
إذ وجــد أن  . أيضــا دورًا كبيــرًا فــي تطــور أســلوب الحيــاة وتشــكله      

األطفال األكبر في أسرهم هم في الغالب أفراد متجهون أو متمركزون 
ــلطة       ــبثون بالسـ ــتقبل، ومتشـ ــن المسـ ــائمون مـ ــي، ومتشـ ــو الماضـ نحـ
وخاضعون لها، في حـين يكـون الطفـل الثـاني فـي التسلسـل الـوالدي        

فاؤًال بالمستقبل، وأكثر طموحًا وتنافسـًا، وأسـرع نمـوًا لغويـًا     أكثر ت
كمـا أن   وحركيًا من الطفل ذي الترتيب األول في التسلسل الوالدي،

الطفــل األخيــر فــي التسلســل الــوالدي فــي أســرته يكــون متمــردًا، وال  
  (Slavik & Carlson, 2006).يحترم قوة السلطة أو يقدرها

إلـى  Shulman & Mosak, 1995)(وخلص شولمان؛ وموزاك 
أن معرفة المرشد ألسلوب حياة المسترشد تمكنه من التنبؤ بسلوكه 

والحياتيـة المختلفـة، مـا يسـاعد فـي التخطـيط        في المواقـف العالجيـة  
ــؤ بحضــور       ــي التنب ــة المناســبة، وف الســتخدام االســتراتيجيات العالجي

لوثيقـة  وفـي الحفـاظ علـى القضـايا ذات الصـلة ا      للمعالجة، دالمسترش
فجميع انفعاالت الفـرد وسـلوكياته تكـون    . بالمشكلة في عقل المرشد

ــه، كمــا يجــب أخــذ أســلوب حيــاة الفــرد          منســجمة مــع أســلوب حيات
ويــرى أدلــر أن . بالحسـبان عنــد النظــر ألي مشــكلة لـدى المسترشــد  

تحديــد المرشــد ومعرفتــه بأســلوب حيــاة المسترشــد يســاعده فـــي        
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عــالج، وفــي كشــف أهــداف الفــرد   التغلــب علــى مقاومــة المسترشــد لل 
 .)(Adler, 1927المخفية، وفي التنبؤ بمشكالته السلوكية

ووفقًا لعلماء الـنفس الفـرديين يعـد أسـلوب الحيـاة واحـدا مـن        
أكثــــر المفــــاهيم أهميــــة فــــي مســــاعدة المرشــــد علــــى فهــــم مشــــكلة  
المسترشــد والقضــايا المتعلقــة بهــا، وفــي معرفــة أهــداف المسترشــد   

، ويمكنـه، أيضــا، مــن التنبـؤ باالضــطرابات النفســية   الخطـأ فــي الحيــاة 
التي قد يعاني منها، ويساعد علـى فهـم تعقـد االضـطرابات النفسـية،      
وتفســير الهــدف مــن الســـلوك المرضــي، واألعــراض المرضــية لـــدى       
ــد     ــعها المسترشـ ــي وضـ ــأ التـ ــداف الخطـ ــاف األهـ ــد، واكتشـ المسترشـ

ة المسترشـد  وعليه؛ يمكن هذا األسلوب المرشد من مساعد. لنفسه
فــي وضــع أهــداف جديــدة لنفســه، ويــؤدي بــه إلــى النجــاح فــي حياتــه  

Curlette, Kern & Wheeler, 1996)(. 

إلـى وجـوب أخـذ أسـلوب      (Dreikurs, 1997)ويشـير دريكـرز   
. الحيـــاة بالحســـبان عنـــد النظـــر فـــي أي مشـــكلة نفســـية لـــدى الفـــرد 
يــــة ويعتقــــد المعــــالجون الفرديــــون أن العنصــــر األساســــي فــــي العمل 

العالجية هو التعاون مـع المسترشـد لمسـاعدته فـي التبصـر بأسـلوب       
إذ يمكن من خالل أسلوب الحيـاة  . (Roberts, et al., 2003)حياته 

الحصول على معلومات كثيرة عـن شخصـية الفـرد بأبعادهـا المختلفـة      
نظرة الفرد لذاته؛ ونظرته للعالم من حوله؛ ودوافعه األساسية؛ : مثل

ــى أن كثيــرًا مــن األحــداث   . ديــة فــي الســلوك وطرقــه االعتيا إضــافة إل
الماضية في حياة الفـرد، ومشـكالته الحاليـة يمكـن فهمهـا عـن طريـق        

ويمكـن اسـتخدام أسـلوب    . معرفة المرشد بأسلوب حيـاة المسترشـد  
حيــاة الفــرد فــي التنبــؤ بســلوكه المســتقبلي، فالشــخص الــذي يظهــر     

مثًال يتصرف بناًء  (Weak Baby)أسلوب حياة الطفل الضعيف     
على ذلك حتى في عالقتـه مـع اآلخـرين، وفـي عالقتـه بالمرشـد أيضـا           

(Shulman & Mosak, 1995) . 

ــوزاك   ــرى م ــذين يطــورون    (Mosak, 2005)وي ــراد ال أن األف
أسلوب الضحية بوصفه أسلوب حياة لهم يواجهون درجة مرتفعة مـن  

فقـد  . مـع اآلخـرين  المعاناة في مكان العمل، وفـي عالقـاتهم الحميمـة    
 ,Logan, Kernوجــدت دراســة لوجــان؛ وكيــرن؛ وكيرلــت؛ وتــراد   

Curlette & Trad, 1993) ( أن األزواج الذين يحصلون على درجة
مرتفعـة علـى مقيــاس أسـلوب الحيـاة المنتمــي يكـون مسـتوى رضــاهم       
ألزواجــي مرتفعــَا، فــي حــين يــنخفض مســتوى الرضــا الزواجــي لــدى     

لـــى درجـــة مرتفعـــة علـــى أســـلوب الحيـــاة  األزواج الـــذين يحصـــلون ع
إلـى أن  خلـص أدلـر   ، مـن هنـا  . المستغل وأسلوب الحياة غيـر الكـفء  

األفراد الذين يطورون أسلوب حياة الضحية خالل طفولتهم غالبا ما 
 .يصابون باالكتئاب في ما بعد

إلــى وجــود   (Johnston, 1988)وتوصــلت دراســة جونســتون
غيـر الكـفء واالكتئـاب، كمـا وجـد      ارتباط ايجابي بين أسلوب الحيـاة  

عالقة ارتباطيه بـين أسـلوب الحيـاة     (Highlander, 1984)هايالندر 
 – Mortonكما وجد أيضا مورتـون بـيج؛ وويلـر    . الحذر واالكتئاب

Page and Wheeler 1997)  (    ارتباطا موجبا بين كـل مـن أسـلوب
ــين أســـلوب ال   ــَا ســـلبيَا بـ ــتغل واالكتئـــاب، وارتباطـ ــاة الحيـــاة المسـ حيـ

ارتباطــَا   (Dinter, 2000)كــذلك وجــد دنتــر    . المنتمــي واالكتئــاب 
ايجابيــَا بــين أســلوب الحيــاة الباحــث عــن الكمــال والشــعور بالفاعليــة    
الذاتيــة، وارتباطــا ســلبيا بــين أســلوب الحيــاة الباحــث عــن الشــهرة         

 .والفاعلية الذاتية

إلـى أن األفـراد    (Kyser, 1978)وخلصت نتـائج دراسـة كيسـر    
المتجنــب؛ والضــحية؛ وغيــر  : ن يظهــرون أســاليب الحيــاة التاليــة الــذي

الكفء، يبدون درجة مرتفعة من االضطراب النفسي، فـي حـين يبـدي    
ــة مــن        ــاة المنتمــي درجــة مرتفع ــذين يظهــرون أســلوب الحي األفــراد ال

وبينـــت النتـــائج أيضــا وجـــود ارتبـــاط ايجـــابي بـــين  . التكيــف النفســـي 
 .رتفاع في شدة االضطراب النفسيانخفاض االنتماء االجتماعي واال

 ,Wheelerووجد فـي دراسـة أجراهـا ويلـر؛ وكيـرن؛ وكيرلـت       
Kern & Curlette, 1993) (    أن هنــاك ارتباطــَا ســالبا ذا داللــة

هـذا ويـرى   . وإساءة استخدام العقاقير إحصائية بين أسلوب المذعن
ــب      ــنمط المتجنـ ــاذ والـ ــنمط األخـ ــرون الـ ــذين يظهـ ــراد الـ ــر أن األفـ أدلـ

سيطر يكون لديهم احتمال عال ألن يقومـوا بسـلوكيات إجراميـة    والم
 ).(Slaton, Kern & Curlette, 2000نحو المجتمع 

ارتباطـَا سـلبيَا   ) (Santamaria, 2000وقد وجد سـانتا ماريـا   
بين كل من أسلوب الحياة المذعن وأسـلوب الحيـاة المنتمـي ودرجـة     

ــلوب    ــَا بـــين أسـ ــَا ايجابيـ ــيطر الضـــغط النفســـي، وارتباطـ الحيـــاة المسـ
وعليـه، فـإن أسـلوب    . وأسلوب الحياة الحذر ودرجة الضـغط النفسـي  

الحياة، من وجهة نظر إدلر، يوجه سلوك الفرد، ويزوده ببنى معرفية 
للتفســير وللتعامــل ولالســتجابة لمواقــف الحيــاة المختلفــة وللحــاالت    

فأسلوب حيـاة  . (Mosak, 2005)االنفعالية الداخلية المختلفة أيضا 
وعليـه،   ،لفرد عامل مهـم ومـؤثر إيجابـا أو سـلبَا فـي حياتـه النفسـية       ا

فمن المهم دراسته وتشخيصه من المتخصصين العـاملين مـع األفـراد    
الــــذين يعــــانون مــــن بعــــض االضــــطرابات النفســــية وســــوء التكيــــف   

مـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة هـــذه . لمســـاعدتهم علـــى التحســـن والشـــفاء
الحياة باالضطرابات النفسـية  الدراسة من أجل تحديد عالقة أساليب 

وال سيما القلق واالكتئاب، كما أن معرفة العالقة بين أساليب الحيـاة  
ــة        ــرامج وقائي واالضــطرابات النفســية تســاعد المرشــدين فــي وضــع ب

وتجدر اإلشارة، أنه لم تجر دراسـات  . وعالجية لالضطرابات النفسية
لحيـاة خصوصـا؛   في البيئة العربية حول نظرية أدلر عموما وأساليب ا

لذا تحاول هـذه الدراسـة فحـص إمكانيـة تطبيـق مفـاهيم نظريـة أدلـر         
التعمـيم  (على بيئة أخرى غير البيئة التي نشأت بهـا   )أسلوب الحياة(

 ).العبر ثقافي

ــًة هـــدفت إلـــى  ,Miranda) (1994كمـــا أجـــرى ميرانـــدا  دراسـ
ف معرفة مقدرة أسـاليب الحيـاة، ودرجـة االنـدماج الثقـافي أو مـا يعـر       

مــع الثقافـــة األخــرى التـــي يوجــد فيهـــا     (Acculturation)بالتثــاقف  
الفـرد فـي التنبـؤ باإلصـابة باالكتئـاب، كمـا هـدفت الدراسـة ايضـا إلــى          
التعــــرف إلــــى الفــــروق فــــي أســــاليب الحيــــاة ودرجــــة االكتئــــاب بــــين   
األمريكيين ذوي األصل اإلسباني، وفقًا لدرجة انـدماجهم فـي الثقافـة    

راشــدًا، قســموا إلــى  ) 313(عينــة الدراســة مــن   وتكونــت. األمريكيــة
فكان لدى المجموعة األولى  ،ثالث مجموعات وفقًا لدرجة اندماجهم
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مع الثقافـة األمريكيـة، ولـدى المجموعـة الثانيـة       ضعيفاندماج ثقافي 
، أما المجموعـة  )األمريكية، واإلسبانية(اندماج ثقافي لكلتا الثقافتين 
وقــد . (Bi-Cultural)ثقــافي عــال جــدًا الثالثــة فكــان لــديها انــدماج  

 -في تلك الدراسة مقياس أدلر األساسي للنجـاح الشخصـي    استخدم
 Basic Adlerian Scales for Interpersonalنسـخة الراشـدين   

Success-Adult form (BASIS-A) وقائمـــــة بيـــــك لالكتئـــــاب ؛
(Beck Depression Inventory)   ــدماج ــة االنـ ــاس لدرجـ ؛ ومقيـ

 . الثقافة األمريكية باللغة اإلسبانية الثقافي مع

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن األســـاليب التاليــة أســلوب الحيـــاة      
المنتمي؛ وأسلوب الحيـاة الباحـث عـن االستحسـان؛ وأسـلوب الحيـاة       
الحذر؛ وأسلوب الحياة المتحكم؛ ومستوى االكتئاب؛ قـد ميـزت بـين    

ع الثقافــــة المجموعـــات الــــثالث وفقــــًا لدرجــــة انــــدماجها الثقــــافي مــــ 
األمريكيـــة، بعكـــس أســـلوب الحيـــاة المـــذعن الـــذي لـــم يميـــز بــــين         

وتنبـأ كـل مـن أسـلوب الحيـاة الحـذر، وأسـلوب        . المجموعات الـثالث 
الحياة الباحـث عـن االستحسـان، وأسـلوب الحيـاة المنتمـي باالكتئـاب        

 . عند عينة الدراسة

-Mortonمورتون بـيج وويلـر    ابإجرائهأخرى قام وفي دراسة 
Page & Wheeler, 1997) (  بهــدف معرفــة العالقــة بــين اإلصــابة

ــة       ــي مرحلـ ــز فـ ــخص عزيـ ــدان شـ ــرة فقـ ــى خبـ ــرض إلـ ــاب والتعـ باالكتئـ
ــة،        ــن جهـ ــاة مـ ــاليب الحيـ ــين أسـ ــة بـ ــة العالقـ ــدف معرفـ ــة، وبهـ الطفولـ
واإلصابة باالكتئاب والتعرض لخبرة فقـدان شـخص عزيـز فـي مرحلـة      

طالبــًا ) 200(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . الطفولــة مــن جهــة أخــرى
في إحدى " مقدمة في علم النفس"وطالبة من المسجلين في مساق 

الجامعات في الجنوب الشرقي للواليات المتحدة األمريكيـة، بمتوسـط   
: وقســمت عينــة الدراســة إلــى مجمــوعتين . ســنة) 18.6(عمــر قــدره 

المجموعــة األولــى لــم يتعــرض أفرادهــا لخبــرة فقــدان شــخص عزيــز،   
فــــردًا، والمجموعــــة الثانيــــة تعرضــــت لخبــــرة  ) 118(وبلــــغ عــــددها 

طبقت على أفراد الدراسـة القائمـة   . فردًا) 82(الفقدان، وبلغ عددها 
 The Life Style Personality(الشخصــية ألســـاليب الحيـــاة  

Inventory, LSPI( ــاب  Beck depression، وقائمــة بيــك لالكتئ
inventory)(    ــة الشخصـــ ــن قائمـ ــاب مـ ــي لالكتئـ ــاس الفرعـ ية ؛ والمقيـ

 The Minnesotal Multiphasic Personality)متعـددة األوجـه   
Inventory, MMPI-D). 

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن األفـــراد الـــذين تعرضـــوا لخبـــرة       
أي فقدان شخص عزيز عليهم مثـل األب؛ أو األم؛ أو أحـد   (الفقدان 
كانــت نســبة إصــابتهما باالكتئــاب    ) 18(قبــل بلــوغهم ســن   ) اإلخــوة

بلغت نسبة االصابة به للمجموعة التي لم تتعـرض  في حين %) 33(
ما يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق ذات      %) 31(لخبرة فقدان شخص 

وأظهــرت نتــائج الدراســة، أيضــا،  . داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين 
علــى وجــود ارتبــاط موجــب ذي داللــة إحصــائية بــين أســلوب الحيــاة     

غيــر الكــفء الحــذر واالكتئــاب، وارتبــاط موجــب بــين أســلوب الحيــاة    
ــاب    ــالبا باالكتئـ ــاة المنتمـــي سـ ــلوب الحيـ ــبط أسـ ــا ارتـ . واالكتئـــاب، كمـ

وأشارت نتائج الدراسة كـذلك إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية       

ــا،        ــز عليهـ ــخص عزيـ ــدان شـ ــى فقـ ــت إلـ ــي تعرضـ ــة التـ ــين المجموعـ بـ
والمجموعــة التــي لــم تتعــرض إلــى فقــدان شــخص عزيــز فــي أســاليب   

ــاة، إذ ارتفــع متوســط الم  ــى    الحي ــم يتعــرض أفرادهــا إل جموعــة التــي ل
، وارتفــع متوســط ذعنفقــدان شــخص عزيــز علــى أســلوب الحيــاة المــ 

المجموعة التي تعرض أفرادها إلى فقدان شخص عزيز على أسـلوب  
 .الحياة الحذر

دراسـة   (Saunders & Roy, 1999)وأجرى ساندرز، و روي 
بالرضـا عـن    هدفت إلى معرفة العالقة بين اإلصابة باالكتئاب والشعور

) 87(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . الحيــاة وأســلوب الحيــاة المنتمــي
) 60-18(ذكــرا تــم اختيــارهم مــن عمــر  ) 33(طالبــًا جامعيــًا، مــنهم  

إنثــى تـم اختيــارهن مـن عمــر   ) 54(و) 28.4(وبمتوسـط عمــر قـدره   
وذلك من جامعة نيو كاسل ) 27.3(وبمتوسط عمر قدره ) 17-51(

(Newcastle) .مقيــاس بيــك لالكتئــاب؛ : ى أفــراد الدراســةوطبــق علــ
 ,The Satisfaction with Life Scale)ومقياس الرضا عن الحيـاة  

SWLS)ومؤشر أسلوب الحياة المنتمي ،. 

نتـــائج الدراســـة أن متوســـط أداء اإلنـــاث علـــى أســـلوب   بينـــتو
الـذكور، وأن هنـاك ارتباطـًا سـلبيًا ذا      ه لـدى الحياة المنتمي أعلى منـ 

، وارتباطًا سلبيًا واالكتئاب ية بين أسلوب الحياة المنتميداللة إحصائ
ــين        ــًا ب ــاة، وارتباطــًا إيجابي ــاب والشــعور بالرضــا عــن الحي ــين االكتئ ب

 .أسلوب الحياة المنتمي والشعور بالرضا عن الحياة

ومـن ناحيــة أخــرى، لــم تؤيــد ذلـك نتــائج دراســة أجراهــا اشــبي   
ى معرفـة الفـروق   هـدفت إلـ    (Ashby & Kottman, 2000)وكوتمـان 

أي خــوف الفــرد مــن مشــاركة (فــي االكتئــاب، والخــوف مــن الحميميــة 
، والفاعلية الذاتية، والمشاعر اإليجابية )أفكاره ومشاعره مع اآلخرين

وتكونـت عينـة   . والسلبية، وفقًا الخـتالف أسـاليب الحيـاة بـين األفـراد     
م طالبًا جامعيـًا مـن المسـجلين فـي مسـاقات علـ      ) 163(الدراسة من 

ذكــــرا، بمتوســــط عمــــر قــــدره  ) 55(إنثــــى و) 106(الــــنفس، مــــنهم 
)19.86.( 

ــة مقيـــاس لونجينفيلـــد لخصـــائص        ــت علـــى أفـــراد الدراسـ طبقـ
، ومقيـاس  (Longenfeld Inventory of Personality)الشخصـية  

، ومقيـاس الخـوف   (Kandel Depression Scale)كانـدل لالكتئـاب   
، ومقيـاس الفاعليـة   Fear of Intimacy Scale, FIS)مـن الحميميـة   

، ومقيـاس االنفعـال اإليجـابي    (Self-Efficacy Scale, SES)الذاتية 
 .(Positive & Negative Affect Scale, PANAS)والسلبي 

ــة     ــة الذاتيـ ــى متوســـط للفاعليـ ــة أن أعلـ ــائج الدراسـ وأظهـــرت نتـ
واالنفعــال اإليجــابي كــان لــدى األفــراد ذوي أســلوب الحيــاة المنجــز،    

ئج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية بـين المجموعـات   ولم تظهر نتا
 .األربع في االكتئاب؛ والخوف من الحميمية

وأجــــرى هيرنجتــــون؛ ومــــاثني؛ وكيرليــــت؛ وماكــــارثي؛ وبينــــك   
(Herrington, Matheny, Curlette, Mccarthy & Penick, 

دراســة هــدفت إلــى معرفــة مقــدرة أســاليب الحيــاة، وأســاليب      (2005
، والتعـرض إلـى   (Coping Strategies)الضغوط النفسـية   التعامل مع
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. ، فـي التنبـؤ بـالقلق واالكتئـاب    )غيـر سـعيدة  (أحداث الحياة السـلبية  
طالبــًة مــن جامعــات متعــددة مــن  ) 435(وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

منـاطق مختلفـة فــي الواليـات المتحــدة األمريكيـة، بمتوســط عمـر بلــغ      
وقد طبقت على أفـراد الدراسـة   . عامومن مختلف األعراق) 27.82(

ــة  ــاييس التاليـــــ ــغوط    : المقـــــ ــع الضـــــ ــل مـــــ ــاليب التعامـــــ ــة أســـــ قائمـــــ
؛ (Coping Resources Inventory for Stress, CRIS)النفسـية 

نســــخة الراشــــدين  –ومقيــــاس أدلــــر األساســــي للنجــــاح الشخصــــي 
(BASIS-A) ؛ ومقيــــاس مســــح التجــــارب الحياتيــــة؛ ومقيــــاس بيــــك

 .سمة وحالة –للقلق  لالكتئاب؛ ومقياس سبلبيرغر

ــدعم االجتمــاعي      ــائج الدراســة أن الثقــة بــالنفس وال أظهــرت نت
ــاة      بوصــفهما أســلوبين للتعامــل مــع الضــغوط النفســية، وأحــداث الحي

%) 34(السلبية، وأسلوب الحياة المذعن، تفسر مجتمعة ما نسـبته  
وفســر أســلوب الحيــاة المــذعن منفــردًا مــا  . مــن التبــاين فــي االكتئــاب

فــي حــين فســرت الثقـــة    . مــن التبــاين فــي االكتئــاب    %) 12(نســبته  
بـــالنفس بوصـــفها أســـلوبا للتعامـــل مـــع الضـــغوط النفســـية، وأســـلوب  
الحيــاة المــذعن، وأســلوب الحيــاة المنتمــي، وأســلوب الحيــاة الباحــث  
ــداره        ــا مق ــة ســلبية م ــى أحــداث حياتي عــن االستحســان، والتعــرض إل

مـا   جتمعـة الحيـاة م من التباين في القلـق، وفسـرت أسـاليب    %) 60(
وفسر أسلوب الحياة المذعن . من التباين في القلق%) 39(مقداره 

مــن التبــاين فــي %)  26(مــا مقــداره معــًا وأســلوب الحيــاة المنتمــي 
 .القلق

يالحـــظ مـــن اســـتعراض الدراســـات الســـابقة أن هنـــاك عالقـــة       
ارتباطيــه بــين أســاليب الحيــاة وكــل مــن االكتئــاب والقلــق، اذ يــرتبط     

لحياة الحـذر وأسـلوب الحيـاة الباحـث عـن الشـهرة وأسـلوب        أسلوب ا
الحيــاة غيــر الكــفء وأســلوب الحيــاة المســاير ايجابيــّا باالكتئــاب، فــي  
حــين يــرتبط أســلوب الحيــاة المنتمــي وأســلوب الحيــاة المنجــز ســلبّا    
باالكتئاب، كما يتنبأ أسلوب الحياة المنتمـي وأسـلوب الحيـاة الباحـث     

 .المساير بالقلق عن الشهرة وأسلوب الحياة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــرد والمجتمــع،       ــاء الف ــي بن ــب النفســي عــامَال مهمــَا ف يعــد الجان
فــالفرد المضــطرب ال يمكنــه أن ينــتج أو أن يكــون عضــوَا فــاعًال فــي     

وقــد أدركــت الــدول والمؤسســات أهميــة هــذه  . أســرته وفــي مجتمعــه
مــن تـــأثير  المســألة، فأنشـــأت المستشــفيات ومراكـــز الرعايــة، للحـــد    

االضطرابات النفسـية ولتأهيـل المضـطربين نفسـيًا، ليصـبحوا أعضـاء       
وتشـــير اإلحصـــاءات إلـــى أن نســـبة انتشـــار . منتجـــين فـــي مجـــتمعهم

االضــطرابات النفســية فــي العــالم ازدادت فــي العقــود األخيــرة ألســباب 
ــية عنـــ     ــاوف المرضـ ــار المخـ ــبة انتشـ ــدر نسـ ــة، إذ تقـ ــاث  دمختلفـ اإلنـ

، ونســــبة انتشــــار إدمــــان وإســــاءة  )10.4( وعنــــد الــــذكور) 17.8(
ــاث و (4.6)اســتخدام الكحــول  ــد اإلن ــذكور، ونســبة   (23.8(عن ــد ال عن

 Oltmanns)عنـد الـذكور   (2.6(عند اإلنـاث و (7.0)انتشار االكتئاب
& Emery, 2007) .      ويمثل أسلوب الحيـاة عـامال مهمـا ومـؤثرا فـي

تـأثير يزيـد   صحة الفرد النفسية، إذ أن معرفة المرشد النفسي لهذا ال

ــة مــن االضــطرابات النفســية أو       ــه فــي الوقاي ــه، ومــن قدرت مــن فاعليت
 .تشخيصها، وعالجها

وتتمثل مشكلة الدراسة في معرفـة العالقـة بـين أسـاليب الحيـاة      
وفي معرفة نسبة التباين الذي تفسره أساليب . وبين القلق واالكتئاب

ــة عــن         ــن خــالل اإلجاب ــك م ــاب وذل ــق واالكتئ ــي القل ــاة ف األســئلة الحي
 .التالية

 ما أساليب الحياة األكثر انتشارا عند أفراد الدراسة؟ -1
 ما العالقة بين كل من أساليب الحياة والقلق؟ -2

 ما العالقة بين كل من أساليب الحياة واالكتئاب؟  -3
ما مقدار التباين في القلق الذي تفسره كل من األساليب منفـردة   -4

 أو مجتمعة؟
االكتئــاب الــذي تفســره كــل مــن األســاليب    مــا مقــدار التبــاين فــي  -5

 منفردة أو مجتمعة ؟

 أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية هذه الدراسة من الجوانب اآلتية
1-  ــالقلق     إن ــابة بــ ــاة واإلصــ ــاليب الحيــ ــين أســ ــة بــ ــة العالقــ معرفــ

النفسيين في األقسام  والمختصينواالكتئاب تساعد المرشدين 
؛ ووضـع األهـداف   النفسية على تشـخيص االضـطرابات النفسـية   

العالجية؛ وفي اقتـراح أسـاليب عالجيـة؛ و بنـاء خطـط عالجيـة       
 .أكثر كفاءة وفاعلية استنادَا إلى نظرية أدلر

2- أهمية صـحة الفـرد النفسـية هـي أمـر مهـم، فتمتـع الفـرد بهـا           إن
 .قدرته على التقدم، واإلنتاج، والعطاءمن شأنه زيادة 

3-  لتـي تناولـت نظريـة أدلـر     هناك ندرة في الدراسات العربيـة ا  إن
 .عموما، وأسلوب الحياة خصوصا

ها تلقي الضوء على جانب مهم من شخصية المسترشـدين،  إّن  -4
وهو أسلوب الحياة، وكيف يؤثر في صحة الفرد النفسية، وهو 

 .يعد أمرّا مهما في فهم ديناميكية االضطرابات النفسية

هـا للتطبيـق   تحاول التحقق من مفاهيم نظرية أدلر، وقابليت هاإّن -5
العبــر ثقــافي، وذلــك علــى البيئــة العربيــة، ومــن ثــم التحقــق مــن    

 .صدق النظرية في البيئة العربية

  التعريفات اإلجرائية

وهــو توجــه الفــرد نحــو الحيــاة، أي طريقتــه   : "أســلوب الحيــاة
 ,Mosak)" المتميزة في تحقيق أهدافه، والشعور بذاته وبـاآلخرين 

2005, p.46) يا بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا الفـرد      ويعبر عنه إجرائ
علـــى القائمـــة الشخصـــية ألســـاليب الحيـــاة المعـــدة مـــن قبـــل مـــولينز   

 . (Mullins, et al., 1987)وآخرين 

هـــو حالـــة مزاجيـــة ســـلبية تتصـــف بـــأعراض جســـمية : "القلـــق
 Davison)" ونفسية، مثل التوتر الجسمي، والخشية من المستقبل

& Neale,1998, p.179)  إجرائيـا بالدرجـة التـي يحصـل      ويعبر عنـه
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عليهـــا الفـــرد علـــى مقيـــاس ســـبيلبيرغر للقلـــق المســـتخدم فـــي هـــذه   
 .الدراسة

وهــو اضــطراب يتصــف بحــدوث انخفــاض كبيــر فــي : "االكتئــاب
الطــابع المزاجــي للفــرد، وبفقــدان االهتمــام أو االســتمتاع بالنشــاطات 
ــام،     ــهية للطعـ ــي الـــوزن والشـ ــة فـ ــرات جوهريـ ــة، وبحـــدوث تغيـ اليوميـ

األرق أو كثرة النوم، والتهيج أو التأخر النفسي الحركي، والتعب أو و
فقدان الطاقة والجهـد، والشـعور بالضـعف والـذنب، وتنـاقص القـدرة       
علـــى التفكيـــر والتركيـــز، والتـــردد وعـــدم الحســـم، والتفكيـــر بـــالموت  

ويعبـر عنـه إجرائيـا بالدرجـة التـي      (APA,2000,P.349)" واالنتحـار  
علــى قائمــة بيـك لالكتئــاب المسـتخدمة فــي هــذه   يحصـل عليهــا الفـرد   

  .الدراسة

 

  حدود الدراسة

إن نتـــائج هـــذه الدراســـة تحـــددت بطبيعـــة األدوات المســـتخدمة .  1
 وما ) مقاييس القلق واالكتئاب(
 . تقيسه      

، وعليــه. العينــة التــي خضــعت للدراســة هــي مجموعــة مــن الطلبــة . 2
 سيكون باإلمكان تعميم النتائج 

 . لى عينات شبيهة فقطع    
إن عــدم إرجــاع بعــض األفــراد لالســتبانات التــي وزعــت علــيهم،        . 3

 باإلضافة إلى حذف بعض 
االسـتبانات التـي لـم يجـب الفـرد عـن عـدد كبيـر مـن فقراتهـا، أو               

 أجابوا عنها بصيغة نمطية،  
 . ربما يؤثر في نتائج الدراسة     

ليـه مــن تغييـر يـؤثر فــي    إن ظـروف المجتمـع الحـالي ومــا يطـرأ ع    . 4
 . تعميم نتائج هذه الدراسة

 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة والعينة 

ــة العلـــوم التربويـــة فـــي     ــة مـــن طلبـــة كليـ تكـــون مجتمـــع الدراسـ
الجامعـة األردنيــة مـن مســتوى البكـالوريوس؛ إذ تــم اختيـار عينــة مــن     

) لرابعـة السـنة األولـى إلـى السـنة ا    (الطلبة من المستويات األربعة مـن  
ــّا مـــن مجتمـــع الدراســـة، وقـــد  %) 15(تمثـــل مـــا نســـبته   بلـــغتقريبـ

ــة ) 277(عــددهم  ــّا وطالب خصــائص  1ويوضــح الجــدول رقــم  . طالب
 من ناحيتي الجنس والسنة الدراسيةعينة الدراسة 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس؛ والسنة الدراسية : 1جدول
 %النسبة  العدد المتغير

   سالجن           
 14.4 40 ذكور 
 85.6 237 إناث 

   السنة الدراسية          
 1.4 4 األولى 
 22 61 الثانية 
 35 97 الثالثة 
 41.5 115 الرابعة 

 أدوات الدراسة

 قائمة أساليب الحياة: أوًال

ستخدمت ألغراض هذه الدراسة قائمة أساليب الحياة لكل من ا
 ,Mullins, Kern & Curlette)مولينس؛ وكيرن؛ وكيورليت 

بتعريبها وتكييفها على البيئة ) 2010(، التي قام الشخانبة (1987
األردنية، وتعد قائمة أساليب الحياة قائمة تقدير ذاتي مكونة من 

نها من خالل متصل من خمسة فقرة يجاب ع) 54(
ي تناولت أساليب باالعتماد على الدراسات الت )الشخانبة(درجات،

الحياة، وباالعتماد على التحليل العاملي للمقاييس المتوافرة 
المنتمي؛ : هي، و تقيس تسعة أساليب حياتية. ألساليب الحياة

؛ والباحث عن االستحسان؛ والمتحكم؛ والشخص غير الضحيةو
 .والمنتقم؛ والمؤذي؛ والمذعن لالكفء؛ والطفل المدل

صلية بمعـامالت صـدق جيـدة، كمـا     وتتمتع القائمة بصورتها األ
ــاة،       ــل العــاملي للقائمــة تســعة عوامــل أو أســاليب حي ــتج عــن التحلي ن

ــة للقائمــة مــا بــين        ــراوح معــدالت ثبــات األبعــاد الفرعي إلــى 0.64(وتت
، وتعطــي القائمــة درجــة فرعيــة علــى كــل أســلوب مــن أســاليب  )0.90
بة عـن  ويعد أسلوب الحياة الفرعي الذي يحصل الفرد باإلجا. الحياة

 . فقراته على أعلى درجة في القائمة هو أسلوب حياته المسيطر

وتتمتع القائمة بصورتها المعربة بمعامالت صدق حسب الطرق 
 ): 2010الشخانبة، (التالية 

     الصدق الظاهري .أ

ــي         ــها فـ ــق عرضـ ــن طريـ ــة عـ ــاهري للقائمـ ــدق الظـ ــب الصـ حسـ
اد النفسـي  فـي اإلرشـ   مختصـين صورتها األولية علـى عشـرة محكمـين    

وعلم النفس، وطلب إليهم إبداء الرأي بمـدى صـالحية ومواءمـة كـل     
 فقرة من فقـرات القائمـة، ومـدى انتمائهـا للبعـد الـذي تقـع ضـمنه أو        

وقـــد بلغـــت نســـبة . تقيســـه، واقتـــراح أيـــة تعـــديالت يرونهـــا مناســـبة 
واعتمـد اتفـاق   %). 90(االتفاق بينهم على فقرات المقيـاس حـوالي   

 .أو أكثر معيارًا لقبول الفقرةثمانية محكمين 
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 صدق البناء  .ب

حسب صدق البناء للقائمة عن طريق حساب ارتبـاط كـل فقـرة    
مع البعـد الـذي تقـع ضـمنه، وقـد كانـت جميـع االرتباطـات ذات داللـة          

 ).0.91 – 0.35(إحصائية تراوحت ما بين 

 الصدق العاملي .ج

لى عينة وحسب التحليل العاملي للقائمة من خالل تطبيقها ع
طالبا من كلية العلوم التربوية غير عينة 220استطالعية مكونة من 

، ثم (Principle Component)بطريقة العناصر المبدئية الدراسة، 
فنتج عن هذا  ،(Varimax)اتبعت بطريقة تدوير المحاور المتعامدة 

التحليل ثمانية عوامل، تنسجم مع االفتراض الذي بنيت عليه 
كما وتجاوزت . وجود تسعة عوامل أو أساليب حياةالقائمة، وهو 

القيمة النسبية لكل عامل من هذه العوامل الواحد صحيح، وقد 
من التباين %) 69.63(فسرت هذه العوامل مجتمعة ما نسبته 

 .الكلي

 ثبات قائمة أساليب الحياة 

 :كذلك حسبت معامالت ثبات القائمة بالطرق التالية

 إعادة التطبيق. أ

طريقــة إعــادة تطبيــق االختبــار   مات القائمــة باســتخداحســب ثبــ
طالبـا وطالبـة مـن المسـجلين     ) 34(على عينة من الطلبة تكونت مـن  

في مسـاق الـتعلم والمعرفـة بقسـم علـم الـنفس فـي الجامعـة األردنيـة،          
األول، والثـاني بفاصـل   : وذلك بحساب درجة االرتباط بـين التطبيقـين  

ــًا) 14(زمنـــي مقـــداره  اوحـــت معـــامالت االرتبـــاط بـــين  وقـــد تر. يومـ
ــاة، )0.42( ــلوب الحيـــ ــاة ) 0.86(المـــــؤذي، و ألســـ ــلوب الحيـــ ألســـ

 . الضحية

 االتساق الداخلي. ب
حسب االتساق الداخلي للقائمة باستخدام معادلة كروبناخ ألفا 

المذعن وغير لكل من  )0.79(بين ألبعاد القائمة، التي تراوحت 
يوضح قيم تلك  2دول جالمؤذي، وال لبعد )0.95(وبين الكفء 
          . األبعاد

 معامل ثبات ألفا ألساليب الحياة: 2جدول
 كرونباخ ألفا اسم البعد  البعدرقم 

 0.87 المنتمي  1
 0.86 الضحية 2
 0.80 الباحث عن االستحسان 3
 0.91 المتحكم   4
 0.79 غير الكفء 5
 0.93 المدلل 6
 0.82 المنتقم 7
 0.95 المؤذي 8
 0.79 لمذعنا 9

تصحح قائمة أساليب الحياة وفقًا لمقياس ليكرت خماسي و
، وذلك بإعطاء قيمة رقمية لكل بديل من )5-1(بين  حمتدرج يتراو

، كثير 4: ، كثير3: ، متوسط2: ، قليل1:قليل جدًا: البدائل كاآلتي
، مع األخذ باالعتبار عكس التدريج للفقرات السلبية عند 5: جدًا

، 25، 10، 6، 5، 4، 3، 2: (الفقرات ذوات األرقام التصحيح، وهي
وتتراوح الدرجة النهائية على كل بعد من ) 48، 30، 29، 27، 26

وتم حساب المدى من خالل طرح أقل ، )30-6(أبعاد القائمة بين 
-30(، أي )2(قيمة من أعلى قيمة ثم تقسيم هذا المدى على 

بحيث اعتبرت  ، وبذا تم توزيع المدى إلى فئتين)12=2÷24=6
عدم انطباق البعد على الفرد،  18إلى اقل من ) 0(الدرجات من 

 .، إلى انطباق البعد على الفرد)30-18(والدرجات 

 قائمة سمة القلق : ثانيًا

مــــــن إعــــــداد    مكونــــــة مــــــن عشــــــرين فقــــــرة    وهــــــي قائمــــــة   
أعــدت لقيــاس ســمة القلــق، أي     )(Spielberger, 1983ســبيلبرجر

بمعنـى   دى الفـرد فـي القابليـة لإلصـابة بـالقلق،     الفروق الثابتة نسبيّا ل
أخـــر أنهـــا تقـــيس االختالفـــات الموجـــودة بـــين األفـــراد فـــي مـــيلهم         
لالستجابة للمواقف التي يدركونها علـى أنهـا مواقـف مهـددة بارتفـاع      

وتتـراوح معـامالت ثبـات القائمـة فـي صـورتها        .مستوى القلـق لـديهم  
وقـد  ). 0.86 – 0.73( األصلية بطريقة إعادة تطبيق االختبـار بـين  

بتعريــب هــذه القائمــة وتكييفهــا للبيئــة العربيــة، ) 1985(قامــت كــاظم 
ــق االختبــار بــين         ــة بطريقــة إعــادة تطبي ــت معــامالت ثبــات القائم فبلغ

ــاب     ). 0.81- 0.60( ــاس بحسـ ــي للمقيـ ــدق التالزمـ ــب الصـ ــم حسـ ثـ
ومقيـاس   )TMAS(معامل االرتباط مع مقياس تيلور للقلق الصـريح  

 .وكانت جميعها ارتباطات ذات داللة إحصائية ،)IPAT(ق كاتل للقل
وقد تحقق المرزوقي من دالالت الصدق والثبات للمقياس على البيئة 
االردنية، إذ تم استخراج الصدق التالزمي، وذلك بمقارنته بمجموعة 

لكاتـل وشـاير؛     (IPAT)مقياس القلـق  : من المحكات الخارجية مثل
ــري   ــق الصـ ــور للقلـ ــاس تيلـ ــامالت  . (TMAS)ح ومقيـ ــت معـ ــد بلعـ وقـ

ــى النحــو        ــاييس االخــرى عل ــق والمق ــاس ســمة القل ــين مقي ــاط ب االرتب
وحســـبت أيضـــا معـــامالت الثبـــات لمقيـــاس  ). 0.83- 0.770(التـــالي

 ).0.86- 0.73(سمة القلق بطريقة إعادة التطبيق إذ تراوحت بين 

 قائمة بيك لالكتئاب: ثالثاًَ

مجموعة من العبارات ) 21(وهي قائمة تقدير ذاتي مكونة من 
تصف مشاعر مختلفة تم اشتقاقها من مالحظة أعراض المرضى 
المراجعين لألقسام النفسية بوصفها أداة مساعدة في تشخيص 

وتشتمل كل مجموعة على أربع فقرات متدرجة في شدتها . االكتئاب
إلى عدم وجود اكتئاب، والدرجة ) 0(، إذ تشير الدرجة )3-0(من 

إلى وجود اكتئاب ) 2(اكتئاب خفيف، والدرجة  إلى وجود) 1(
إلى وجود اكتئاب شديد، وتتراوح الدرجة ) 3(متوسط، والدرجة 

) 0(حيث تمثل الدرجة ) 63-0(الكلية على مقياس االكتئاب بين 
الحد األعلى من ) 63(عدم وجود اكتئاب، في حين تمثل الدرجة 

من أعلى  وتم حساب المدى من خالل طرح أقل قيمة. االكتئاب
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، )21=3÷63=0-63(، أي )3(قيمة ثم تقسيم هذا المدى على 
الدرجات بين : وبذا تم توزيع المدى إلى ثالث فئات بحيث اعتبرت

، على أنها اكتئاب منخفض، والدرجات بين )21(وأقل من ) 0(
، )63-42(، اكتئاب متوسط، والدرجات بين )42(وأقل من ) 21(

ة في صورتها الغربية باتساق داخلي وتتمتع القائم. اكتئاب مرتفع
وتراوح الثبات بطريقة إعادة تطبيق ) 0.92 -0.73( يتراوح بين
وتتمتع القائمة بصدق تمييزي مرتفع، ) 0.86 -0.48(االختبار بين

وبلغ ارتباطها مع المقياس الفرعي لالكتئاب في مقياس الشخصية 
 .)0.76( متعدد األوجه

ب الصـــدق التمييـــزي  بحســـا) 2004(وقـــد قامـــت الخليـــدي   
 وذلك على عينة مكونـة  ،صورتها العربية يوالصدق العاملي للقائمة ف

طالبــًا وطالبـــة التــي كانــت فـــي معظمهــا معــامالت صـــدق      ) 56( مــن 
 ).0.86(وحسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي، إذ بلغ . مرتفعة

 األساليب اإلحصائية

ة أسـاليب  الدراسة ارتباطية وصـفية، تهـدف إلـى معرفـ    هذه تعد 
الحيــاة التــي يتصــف بهــا أفــراد العينــة، وإلــى معرفــة العالقــة بــين هــذه  

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة  . األســاليب وكــل مــن القلــق واالكتئــاب 
 :استخدمت األساليب اإلحصائية التالية

المتوســطات واالنحرافـــات المعياريــة لـــدرجات أفــراد العينـــة علـــى     -أ
 متغيرات الدراسة

 .المتوسطات لكل أسلوب من أساليب الحياةالتكرارات و  -ب

حساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل من أساليب الحياة وكـل   -ج
 .من القلق واالكتئاب

تحليل االنحدار المتعدد المتدرج وذلك لحساب نسـبة مـا تفسـره     -د
 كل من أساليب الحياة منفردة أو مجتمعة 

 .   في كل من القلق واالكتئاب 

 سة إجراءات الدرا

وزعــت كــل مــن قائمــة أســاليب الحيــاة ومقيــاس القلــق ومقيــاس 
االكتئاب على أفراد عينة الدراسة فـي صـفوفهم، وضـمن مجموعـاتهم     
الصفية العاديـة، إذ طلـب مـن الطلبـة اإلجابـة عـن تلـك المقـاييس فـي          
ــك تحــت إشــراف الباحــث،         ــا؛ وذل ــل منه ضــوء التعليمــات الخاصــة لك

 .وبمساعدة مدرسي الشعب المختلفة

 النتائج

الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب الحياة وبين  هدفت هذه
ــذي تفســره أســاليب         ــاين ال ــة نســبة التب ــى معرف ــاب، وال ــق واالكتئ القل

 .الحياة منفردة ومجتمعة في القلق واالكتئاب

ولإلجابة عن السؤال األول المتعلق بمعرفة أي أسـاليب الحيـاة   
تــــم حســــاب النســــبة المئويــــة  أكثـــر انتشــــارا لــــدى عينــــة الدراســـة،  

علــى كــل   الدراســةواالنحــراف المعيــاري لعينــة   الحســابي المتوســطو
ن الدرجـة الكليـة عـن كـل     أعلمًا بـ  ،التسعة أسلوب من أساليب الحياة

أسلوب من أسـاليب الحيـاة وفقـًا لمقيـاس أسـاليب الحيـاة تتـراوح مـا         
لوب ، كدرجة قطع النطبـاق أسـ  )18(، واعتبرت العالمة )30-6(بين 

وحســـبت النســـبة المئويـــة لعـــدد األفـــراد الـــذين  الحيـــاة علـــى الفـــرد، 
، فأكثر على كل أسلوب من أساليب الحيـاة  )18(حصلوا على عالمة 

 . يوضح تلك النتائج 3والجدول رقم 

والنسبة المئوية لعينة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية :3جدول
 الدراسة على أساليب الحياة

االنحراف  المتوسط اةأسلوب الحي الرقم
 المعياري

 النسبة المئوية 
 % 

 87.80 4.77 24.21 المنتمي 1
ــن   2 ــث عـــــ الباحـــــ

 االستحسان
22.50 4.33 82.90 

 75.6 5.14 21.59 المذعن 3
 43.90 6.79 17.57 المتحكم 4
 43.90 5.55 17.00 المدلل 5
 39.00 5.37 16.59 المنتقم 6
 24.4 4.38 14.97 غير الكفء 7
 22.00 5.40 11.55 الضحية 8

 19.50 4.82 10.94 المؤذي 9

بأســلوب الحيــاة إلــى اتصــاف عينــة الدراســة   3 يشــير الجــدول
المنتمي، إذ بلغت النسبة المئويـة لعـدد األفـراد الـذين انطبـق علـيهم       

، يليـه  )24.21(وبمتوسـط حسـابي   ) 87,8(أسلوب الحياة المنتمي 
) 82,9(بنسـبة مئويـة بلغـت    عـن االستحسـان    ثأسلوب الحياة الباحـ 
، ثـــم أســـلوب الحيـــاة المـــذعن بنســـبة  )22.50(وبمتوســـط حســـابي 

ــت   ــة بلغ ــغ   ) 75,6(مئوي ــي حــين   ).21.59(وبمتوســط حســابي بل ف
انخفضـــت متوســـطات عينـــة الدراســـة علـــى كـــل مـــن أســـلوب الحيـــاة  

وبمتوســــط حســــابي بلــــغ   ) 43,9(المــــتحكم بنســــبة مئويــــة بلغــــت    
ــد  )17.57( ــاة المـ ــلوب الحيـ ــت   ، وأسـ ــة بلغـ ــبة مئويـ ) 43,9(لل بنسـ

بنسـبة مئويـة    وأسـلوب الحيـاة المنـتقم    ،)17(وبمتوسط حسابي بلـغ  
وأسـلوب الحيـاة غيـر     ،)16.59(وبمتوسط حسابي بلـغ  ) 39(بلغت 

 ،)14.97( وبمتوسط حسابي بلغ) 24,4(الكفء بنسبة مئوية بلغت 
وبمتوسط حسـابي  ) 22(وأسلوب الحياة الضحية بنسبة مئوية بلغت 

) 19,5(وأسلوب الحياة المؤذي بنسـبة مئويـة بلغـت     ،)11.55(غ بل
ــابي بلـــغ     ــط حسـ ــة تتميـــز   . )10.94(وبمتوسـ ــة الدراسـ أي أن عينـ

بارتفــاع علــى أســلوب الحيــاة المنتمــي؛ وأســلوب الحيــاة الباحــث عــن   
وانخفاض على أسلوب الحياة . االستحسان؛ وأسلوب الحياة المذعن
وأسلوب الحياة المنتقم؛ وأسلوب المتحكم؛ وأسلوب الحياة المدلل؛ 

ــلوب الحيـــاة        ــاة الضـــحية؛ وأسـ ــلوب الحيـ ــر الكـــفء؛ وأسـ ــاة غيـ الحيـ
 .المؤذي

معرفــة العالقــة بــين  نأمــا فيمــا يتعلــق بالســؤال الثــاني المتضــم
أســـاليب الحيـــاة والقلـــق، فقـــد حســـب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين  

ح يوضــ 4والجــدول رقـم  . أسـلوب الحيـاة وكــل مـن القلــق واالكتئـاب    
 .قيم تلك المعامالت
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 معامالت االرتباط بين أساليب الحياة والقلق واالكتئاب: 4جدول
 االكتئاب سمة القلق أساليب الحياة الرقم

 .20-* .03 المنتمي 1
 .19*- .08 الضحية 2
 .02- .13* الباحث عن االستحسان 3
 .06- .06 المتحكم 4
 .02 .05 غير الكفء 5
 .04 .14* المدلل 6
 .14* .02 المنتقم 7
 .11 .04 المؤذي 8
 .04- .06 المذعن 9

 α ≥ 0.05عند مستوى داللة إحصائية *

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  4يتبين من الجدول 
بين أساليب الحياة والقلق، باستثناء α ≥ 0.05عند مستوى داللة 

اللة أسلوب الحياة المدلل الذي ارتبط ايجابيًا بالقلق، وكان ذا د
بالقلق إذ بلغ معامل  α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة 

وأسلوب الحياة الباحث عن االستحسان إذ بلغ ). 0.14(االرتباط 
 .)0.13)معامل االرتباط

ولإلجابة عن السؤال الثالث المتضمن معرفة العالقة بين 
أساليب الحياة واإلصابة باالكتئاب، حسب معامل ارتباط بيرسون بين 

يوضح قيم  4ب الحياة وكل من القلق واالكتئاب، والجدول أسلو
 . تلك المعامالت

أن أسلوب الحياة المنتمي ارتبط ارتباطا  4ويظهر من الجدول 
، )0.01(من  ≤ αعند مستوى داللة ) 0.20-(سلبيًا باالكتئاب 

) 0.19(وارتبط أسلوب الحياة الضحية ارتباطًا ايجابيًا باالكتئاب 
 م، وارتبط أسلوب الحياة المنتق)0.01(من  ≤ αة عند مستوى دالل
وفي ما ) 0.01( ≤ αعند مستوى داللة ) 0.14(ايجابيًا باالكتئاب 

يتعلق بالسؤال الرابع المتضمن معرفة نسبة التباين في القلق الذي 
تفسره كل من أساليب الحياة منفردة أو مجتمعة، فقد أجري تحليل 

 .يبين ذلك التحليل 5دول رقم االنحدار المتعدد المتدرج، والج

نتائج تحليل االنحدار المتدرج بين أساليب الحياة بوصفها : 5جدول
 متنبئات بسمة القلق

أن نســبة التبــاين الــذي تفســره أســاليب    5يظهــر مــن الجــدول  
 ≤ αالحياة مجتمعـة ليسـت ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة        

 ).1.72= ف (للتنبؤ بالقلق إذ بلغت قيمة اإلحصائي  0.05

ولإلجابة عن السؤال الخامس المتضمن معرفة نسبة التباين في 
اة مجتمعـة، حسـب تحليـل    االكتئاب الذي تفسره كل من أساليب الحي

 .يوضح قيم تلك النتائج 6االنحدار المتدرج، والجدول 

نتائج تحليل االنحدار بين أساليب الحياة بوصفها متنبئات : 6جدول
 باالكتئاب

معامل  المتغير المستقل
االرتباط 
 المتعدد

التباين 
 المفسر

 يالتغير ف
التباين 
 المفسر

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 .002 3.04 .063 .094 0.307 اة مجتمعةأساليب الحي
 .003 3.67 .046 .064 0.253 المجموعة األولى

المنتمي، الباحث عن 
االستحسان، الضحية، 

 غير الكفء، المذعن
 .011 3.34 .033 .047 0.217 المجموعة الثانية

المؤذي، المدلل، 
 المتحكم، المنتقم

ن الــذي تفســره أســاليب  أن نســبة التبــاي  6يظهــر مــن الجــدول  
للتنبـؤ   α ≥ 0.05الحياة مجتمعة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   

ونســـبة التبـــاين ) 3.04=ف (باالكتئـــاب إذ بلغـــت قيمـــة اإلحصـــائي 
  )0.063(المفسر 

إلــى  عنــد تقســيم أســاليب الحيــاة     6كمــا يتبــين مــن الجــدول    
ــي      ــاة الت ــى مــن أســاليب الحي ــت المجموعــة األول  مجمــوعتين، إذ تكون

المنتمي؛ (تتصف بالبحث عن استحسان المجتمع لها وألفعالها، وهي 
ــر الكـــفء؛ والمـــذعن   ــان؛ والضـــحية؛ وغيـ ). والباحـــث عـــن االستحسـ

وتكونت المجموعـة الثانيـة مـن أسـاليب الحيـاة التـي تتصـف باإليـذاء         
ــي     ــع، وهـ ــن المجتمـ ــراد ومـ ــن األفـ ــام مـ ــدلل؛  (واالنتقـ ــؤذي؛ والمـ المـ

بة التبـاين الـذي تفسـره أسـاليب الحيـاة      إن نس). والمتحكم؛ والمنتقم
ــتوى    ــائية عنـــد مسـ ــة إحصـ  α ≥ 0.05للمجموعـــة األولـــى ذات داللـ

ــؤ باالكتئــاب إذ بلغــت قيمــة اإلحصــائي      أي أن ). 3.67= ف (للتنب
ألسـلوب  ) 0.046(لهذه المتغيرات قدرة تفسيرية في االكتئاب بلغت 

ر الكـفء؛  الحياة المنتمي؛ والباحث عن االستحسـان؛ والضـحية؛ وغيـ   
ــة   . والمـــذعن ــيرية ذات داللـ ــائج قـــدرة تفسـ ــم تظهـــر النتـ فـــي حـــين لـ

إحصائيا للتباين فـي المجموعـة الثانيـة التـي تشـمل كـال مـن أسـلوب         
 .الحياة المؤذي؛ والمدلل؛ والمتحكم؛ والمنتقم

 مناقشة النتائج

الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب الحياة وبين  هدفت هذه
ــاب،  ــق واالكتئ ــذي تفســره أســاليب       القل ــاين ال ــة نســبة التب ــى معرف وال

 .الحياة في القلق واالكتئاب

أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى اتصـــاف عينـــة الدراســـة بأســـلوب  
عـن االستحسـان، وأسـلوب     ثالحياة المنتمي، وأسـلوب الحيـاة الباحـ   

ويلحــظ أن هــذه أألســاليب جميعهــا أســاليب حياتيــة  . الحيــاة المــذعن
اء، والســــعي للحصــــول علــــى استحســــان  يتصــــف أصــــحابها باالنتمــــ

وقـــــد أشـــــار اليهـــــا كـــــل مـــــن مـــــورتن بـــــيج        . المجتمـــــع ورضـــــاه 

المتغير 
 المستقل

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

التباين 
 المفسر

التغير 
 يف

التباين 
 المفسر

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

أســاليب الحيــاة 
 مجتمعة

237. 056. 024. 1.72 08 . 
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أسـلوب الحيـاة   "بــ   (Morton- Page & Wheeler, 1997)وويلـر 
ويتفـق هـذا    .")(Belong–Social interestالمنتمي اجتماعيـاً -التابع

مـن أن االنتمـاء االجتمـاعي    ) (Adler, 1927 مع مـا يشـير إليـه إدلـر    
اس لصــحة الفــرد النفســية، فكلمــا اتصــف بــه الفــرد تحســنت    هــو مقيــ

صحته النفسية، وهو أكثر بروزًا لدى األسوياء منه لدى المضطربين 
 .نفسيًا

 وتنسجم هذه النتيجـة، أيضـا، مـع نتـائج دراسـة كـل مـن كيسـر        
Kyser, 1978)(         التـي أظهـرت بـأن األفـراد الـذين يتصـفون بأسـلوب

ات مرتفعــة مــن التكيــف النفســي،    الحيــاة المنتمــي يتمتعــون بمســتوي   
التــي أظهــرت ) (Slaton, et al., 2000ودراســة ســالتون وآخــرين 

وتتفق أيضـا مـع   . ارتفاع نتائج األسوياء على أسلوب الحياة المنتمي
التــي وجــدت ارتفاعــًا فــي   (Bauman, 2000) نتــائج دراســة باومــان

، وعلى نتائج األسوياء على أسلوب الحياة المذعن السلبي واإليجابي
 .أسلوب الحياة الباحث عن االستحسان

ويبدو منطقيًا اتصاف عينة الدراسة بأساليب حياة سـوية مثـل   
المنتمي، إذ إن طلبة الجامعات هـم مـن األسـوياء باإلضـافة إلـى ذلـك       
فإنهم يتميزون بكثير من الخصائص االيجابيـة المميـزة مثـل مسـتوى     

 .ع وقضاياهالذكاء، والوعي الفكري، واالهتمام بالمجتم

وفــي مــا يتعلــق بعالقــة أســاليب الحيــاة وقــدرتها علــى التنبــؤ         
بالقلق بوصفه سمة، أشارت النتائج إلـى عـدم وجـود عالقـة ارتباطيـه      
ــق بوصــفه        ــاة والقل ــين أســاليب الحي ــة إحصــائية ب ــة ذات دالل أو تنبؤي

أسـلوب الحيـاة المـدلل والـذي ارتـبط ايجابيـًا بسـمة         ءسمة، باسـتثنا 
وهــذا يختلــف مــع نتــائج دراســة هيرنجتــون وآخــرون    ) 14.0(القلــق 

(Herrington, et al., 2005)        التـي تشـير إلـى قـدرة أسـلوب الحيـاة
. المنتمي وأسلوب الحياة الباحث عن االستحسان على التنبؤ بـالقلق 

مـن أن أسـلوب     (Adler, 1927)أدلـر  كمـا تختلـف مـع مـا أشـار إليـه      
وقـد يعـود ذلـك إلـى       .فسـية مقيـاس لصـحة الفـرد الن     الحياة المنتمي

المرغوبية االجتماعية، والى طبيعة العالقات االجتماعية في المجتمـع  
األردني وما يقدمه ألفراده من دعم اجتماعي ونفسي يحد من شعور 

وربما يعزى أيضا إلى اختالف خصائص العينات التي  .األفراد بالقلق
هــــذه  أجريـــت عليهــــا أو إلـــى اخــــتالف المقـــاييس المســــتخدمة فـــي    

 .الدراسات

أما في ما يتعلق بعالقة أساليب الحياة وقدرتها على التنبؤ 
أن أسلوب الحياة المنتمي  باالكتئاب، فقد أظهرت نتائج الدراسة

ويرتبط أسلوب الحياة الضحية ) 0.20-(يرتبط سلبيًا باالكتئاب 
ايجابيًا  مويرتبط أسلوب الحياة المنتق) .190(ايجابيًا باالكتئاب 

و يتفق هذا مع نتائج دراسة مورتون بيج؛ وويلر ). 0.14(تئاب باالك
(Morton- Page and Wheeler, 1997)  التي أشارت إلى ارتباط

سلبي بين أسلوب الحياة المنتمي واالكتئاب، ويتفق أيضا مع نتائج 
التي أشارت  (Saunders and Roy, 1999) دراسة سوانديرز؛ وري

كما يتفق . لحياة المنتمي واالكتئابإلى ارتباط سلبي بين أسلوب ا
أدلر من أن أسلوب الحياة المنتمي هو مقياس  هذا مع ما يشير إليه
 .لصحة الفرد النفسية

كمــا أظهـــرت نتــائج الدراســـة قــدرة تفســـيرية ألســاليب الحيـــاة     
ــاب بلغـــت      ــة فـــي التنبـــؤ باالكتئـ %) 4.6(، وبلغـــت %)6.3(مجتمعـ

احــــث عــــن االستحســــان؛ المنتمــــي؛ والب: ألســــاليب الحيــــاة االخــــرى
في حين لم تظهر قـدرة تفسـيرية   . والضحية؛ وغير الكفء؛ والمذعن

دالة إحصائيا للتباين فـي االكتئـاب لكـل مـن أسـلوب الحيـاة المـؤذي؛        
ويتفق هذا مع نتـائج دراسـة ميرانـدا    . والمدلل؛ والمتحكم؛ والمنتقم

Miranda, 1994) (  التــي أشــارت إلــى تنبــؤ كــل مــن أســلوب الحيــاة
وتتفـق أيضـا   . منتمي؛ والباحث عن االستحسان؛ والحذر باالكتئـاب ال

 )(Herrington, et al., 2005مـع نتـائج دراسـة هيرنجتـون وآخـرون      
مــن التبــاين فــي   %) 12(التــي فســر فيهــا أســلوب الحيــاة المــذعن      

 .االكتئاب

 التوصيات

تعد هذه الدراسة دراسة استكشافية تلقي بعـض الضـوء علـى     
ــاة ا  ــاليب الحيـ ــق     أسـ ــن القلـ ــل مـ ــا بكـ ــة، وعالقتهـ ــدى الطلبـ ــائعة لـ لشـ

وبناًء على النتائج الحالية يمكن التوصية بإجراء عدد من . واالكتئاب
الدراسات في البيئة العربية على أساليب الحياة وتصنيفاتها؛ للوصول 
إلى تصنيف موحـد وثابـت ألسـاليب الحيـاة، إذ يلحـظ مـن اسـتعراض        

ف موحـد ألسـاليب الحيـاة بــين    الدراسـات السـابقة عـدم وجـود تصــني    
البــاحثين والمنظــرين، ومــن أبــرز النتــائج التــي أشــارت إليهــا الدراســة  
ارتبــاط أســلوب الحيــاة المنتمــي بــالقلق واالكتئــاب، وبهــذا يكــون مــن  
ــاة    ــاء والمرشـــدين النفســـيين تشـــجيع أســـلوب الحيـ المهـــم جـــدًا لآلبـ

ن اإلصـابة  المنتمي لدى األفراد؛ نظرا لما له مـن دور وقـائي كبيـر مـ    
 :باالضطرابات النفسية، وذلك عن طريق

عمل ورش أسرية لتدريب اآلباء واألمهات والمربين وتـوعيتهم   -1
بأهمية أسلوب الحياة المنتمي، ودوره في الوقايـة مـن اإلصـابة    
ــوفير الفـــرص       ــن لألهـــل تـ ــية، وكيـــف يمكـ ــطرابات النفسـ باالضـ
ــالهم      ــدى أطف ــي تنمــي هــذا األســلوب ل ، والتجــارب األســرية الت

وتدريبهم، أيضا، على مالحظة أية مؤشرات تدل على انحـراف  
 . أطفالهم عن تطوير مثل هذا األسلوب

تطبيق مقياس أسـاليب الحيـاة فـي المهـن، والوظـائف المهمـة،         -2
التــي تحتــاج إلــى مســتوى عــال مــن الصــحة النفســية، إذ يمكــن   
االعتماد على معرفة نتيجة الفـرد علـى أسـلوب الحيـاة المنتمـي      

 .دير مستوى صحته النفسيةفي تق

ومن أبرز التوصيات التي يمكن اإلشارة إليها هي تلك التي تنبع 
من أن المتغيرات الحالية فسرت نسبة محدودة من التباين فـي القلـق   

ــاب ــرات      . واالكتئ ــه توصــي الدراســة بضــرورة التوجــه نحــو متغي وعلي
أخــــرى فــــي علــــم الــــنفس الفــــردي؛ لدراســــتها وتحديــــد عالقتهــــا        

 ترابات النفسية مثل الترتيب الـوالدي، وعقـدة الـنقص، وآليـا    باالضط
 .وغيرها...التعويض

كما توصي هذه الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في 
أساليب الحياة؛ للوقوف على طبيعة العالقة بين  عنالبيئة العربية 

األسرية  ةأساليب الحياة والقلق واالكتئاب؛ وذلك ألن أساليب التنشئ
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ئة العربية مختلفة عن األساليب الموجودة في البيئة الغربية، في البي
التي تؤدي دورًا كبيرًا في تطور أسلوب الحياة، وارتباطه 

     .باالضطرابات النفسية، كما يشير علم النفس الفردي
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