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ملدط البحح
ىدؼ البحث الحالي إلى التوصؿ لمدى حسف المطابقة لمنموذج المقترح لعالقات
اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات بكؿ مف األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة
النفسية ،والوقوؼ عمى األطر التفسيرية الشارحة لمعالقة بيف اإلفصاح الوجداني المنخفض
عف الذات ومتغيرات تساىـ في التأثير فيو ،وبمغت عينة البحث ( ) 024طالبة بمتوسط
عمري( )24عاماً ،وتشمؿ العينة االستطالعية  04طالبة  ،والعينة األساسية المبدئية 074

طالبة ،وبمغت بمحؾ االستبعاد ( المتوسط =أقؿ مف 284 )00طالبة منخفضة اإلفصاح
الوجداني عف الذات مف طالبات جامعة الشرقية ،واستخدـ البحث مقاييس (اإلفصاح الوجداني
عف الذات  :تعريب الباحث وعصاـ عبد المجيد المواتي ( ،)2422مقياس تورنتو
لألليكسيثيميا  :تعريب عالء الديف أحمد كفافي والباحث ومصطفى عبد المحسف الحديبي

( ،)2424مقياس الغضب اإلكمينيكي  :تعريب نيبؿ عيد الزىار والباحث( ،)2010مقياس
الوحدة النفسية  :تعريب عبد الرقيب البحيري( ،)1985وتـ حساب صدؽ وثبات ىذه
المقاييس في البيئة العمانية ،واتضح مف نتائج البحث عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف
الطالبات في األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية ،ثـ تـ اختبار النموذج السببي
لعالقات اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات  ،وأسفرت نتائج تحميؿ المسار وجود مسارات
إحصائية دالة فيما بيف اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات بكؿ مف األليكسيثيميا
والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية بمؤشرات حسف المطابقة في الحدود اإلحصائية المقبولة،
ثـ تـ تفسير النموذج في ضوء األدبيات العممية الخاصة بالدراسات ذات الصمة.
الكممات المفتاحية :اإلفصاح الوجداني عف الذات ،األليكسيثيميا،الغضب الكمينيكي ،الوحدة
النفسية
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The Causal Model of Emotional Self Disclosure Relationships with
Alexithymia, Clinical Anger, and Psychological Loneliness among
Female Students of a` Sharqiyah University in Sultanate of Oman
Abstract
The present study aimed to reach the extent of Goodness of Fit to the
proposed model of the relationships of Low emotional Self disclosure with
alexithymia, clinical anger and psychological loneliness and to identify the
explanatory frameworks explaining the relationship between emotional Self
disclosure and variables that contribute to it. The study sample reached ) 024(
with Mean Age (20) years, the pilot sample (50) female students, the initial
basic sample of 370 female students, and the exclusion Criteria ) less than
Mean = 55) reached 280 female students with low emotional Self disclosure
from A`Sharqiyah University students. The study used measures (Emotional
Self disclosure: translated by the Researcher & Esam Alawaty (2021), Toronto
alexithymia scale : translated by Alaa Kafafi, the Researcher& Mustafa
Abdlemohesn Alhudabi (2020), clinical anger scale: translated by Nabil
Alzahar & the Researcher (2010) & psychological loneliness: translated by
Abd alaraqeeb al behariey (1985), and these were Validated in the Omani
environment. It was clear from the results of the study that there were no
statistically significant differences in alexithymia, clinical anger and
psychological loneliness between the Subjects .then the causal model of
emotional disclosure relationships was tested, and the results of the path
analysis resulted in the existence of significant statistical pathways between
emotional disclosure in alexithymia, clinical anger and psychological
loneliness with indicators of Goodness of Fit match Within acceptable
statistical limits, Then the model was interpreted in light of the scientific
literature on related studies.
Key words: Emotional Self disclosure, Alexithymia, Clinical anger,
Psychological loneliness
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أوال مكدمة البحح:
لمدربة في اإلحساس بالمشكالت
مف الذاتية لمموضوعية يتحرؾ عمـ النفس  ،فطبقا ُ
المحرؾ لبداية
يتوجو البحث الموضوعي بأدواتو ومقاييسو لمتثبت مف اإلحساس المبدئي ُ

البحث ،ومف ىذا التقعيد يتحرؾ البحث الحالي في محاولة لمتأكد مـ يقؼ وراء اإلفصاح
الوجداني مف متغيرات وعالقات متبادلة بينيا  ،في محاولة لبناء نموذج سببي قد يكوف
أساساً لدراسات وتخطيطات لمتدخؿ النفسي لدى طالبات وطالب الجامعة.

ثانيا مشللة البحح:
يشير اإلفصاح عف الذات إلى إفشاء المعمومات المرتبطة بالذات والتػي تعبػر عػف تكوينػات
افتراضػػية مثػػؿ المشػػاعر أو اال تجاىػػات أو المعػػارؼ أو االعتقػػادات وتػػرتبط بػػالزمف الشخصػػي
المػدرؾ ( ، )Consedine ,Cohen & Krivoshekova, 2007وىنػاؾ إفصػاح حقيقػي
ُ
عف الذات والذي يحدث فيو اتصاؿ حقيقي بالذات  ،وأما اإلفصاح الزائؼ عػف الػذات فيػو خبػرة
مزعومػة لتجنػػب العقوبػة والفػػوز بقبػوؿ يػػر مسػتحؽ  ،وىػػي مثػؿ القػػوؿ إننػا نشػػعر بأشػػياء ال
نشػعر بيػا و وفعمنػػا أشػياء لػػـ نفعميػا و ونعتقػػد فػي أشػػياء ال نػؤمف بيػػا  ،وقػد أشػػار ()2994
 Laingإلػػى ىػػذه الشخصػػػية عمػػى أنيػػػا "الػػذات الزائفػػػة أو المنقسػػمة  ...التػػػي تشػػتمؿ عمػػػى
انتحػػاؿ متعمػػد لمشخصػػيات"  ،فػػي حػػيف وصػػؼ منظرػػر أنظمػػة األسػػرة( Bowen )2979ىػػذا
الفػػػرد بأنػػػو الػػػذات الزائفػػػة يػػػر المسػػػتقرة والمعرضػػػة لمتػػػأثر لمضػػػغط االجتمػػػاعي  ،ويوضػػػح
) (Waring &Chelune ,2013أف المعمومػات التػي يفصػح الشػخص عنيػا لمحيطػو ىػي
أربػػأ أن ػواع :التعبيػػر عػػف الحاجػػات والتعبيػػر عػػف االنفعػػاالت والتعبيػػر عػػف األفكػػار والخيػػاالت
والوعي بالذات  ،وتشير (سعاد سميماف وباسـ الدحاحة  )2449،إلى أف اإلفصاح عػف الػذات
ىػػػػو مشػػػػاركة اآلخػػػػريف ببيانػػػػات شخصػػػػية تتضػػػػمف موضػػػػوعات مثػػػػؿ األفكػػػػار واالتجاىػػػػات
واالعتقادات.
وتوضػػح لطيفػػة عثمػػاف الشػػعالف ( ) 2424أف اإلفصػػاح عػػف الػػذات مػػف المتغيػرات ذات
التػػأثير فػػي زيػػادة االتصػػاؿ التفػاعمي والعالقػػات  ،لػػذا فػػدوره كبيػػر باإلمػػداد بػػالمعنى ،بشػػرط أف
يفصح الشخص عف ذاتو لمف ىـ أىؿ ثقة وتقارب في السمات الشخصػية  ،ويخضػأ اإلفصػاح
عػػف الػػذات إلػػى أربعػػة أبعػػاد رئيسػػة أوال اتسػػاع المعمومػػات التػػي يفصػػح فييػػا الشػػخص عػػف
اآلخػػريف  ،ثانيػػا المػػدى الزمنػػي الػػذي يسػػتغرقو الشػػخص فػػي اإلفصػػاح عػػف ذاتػػو  ،ثالثػػا مػػدى
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األلفة لممعمومات التي يفصح الشحص عنيا  ،رابعا مػدى صػدؽ المعمومػات التػي يفصػح عنيػا
الشػػخص لرخػػريف ،ويػػري ) Farber et al ., (2004أف اإلفصػػاح عػػف الػػذات يمثػػؿ
متناقضة ،حيث قػد يػؤدي لمخجػؿ والدونيػة  ،ولكػف يصػؿ الشػخص إلػى اعتقػاد بعػد اإلفصػاح
انو ليس ىناؾ ما يخسره أو يخبأه  ،وصدؽ اإلفصاح عف الذات قد يترتػب عميػو عالقػة دافئػة
مأ اآلخريف.
واف جيػػػػود ألتمػػػػاف وىيثػػػػورف فػػػػػي نظريتيمػػػػا (النفػػػػاذ االجتمػػػػػاعي)

Social

 Penetrationقػد وضػعا أساسػاً تفسػػيرياً قويػاً لافصػاح الػذاتي  ،فالشػخص ال يفصػح عػػف

ذاتػػو إال حػػيف يشػػعر أف المنػػاخ االجتمػػاعي يتػػيح لػػو وبحميمػػة ذلػػؾ اإلفصػػاح  ،وىػػذا يعنػػي أف
العالقػػات والتفػػاعالت االجتماعيػػة بيػػا درجػػة عاليػػة مػػف الحميميػػة ،فنظريػػة النفػػاذ االجتمػػاعي
مركزيا في عمـ النفس االجتمػاعي .وتػنص النظريػة عمػى )2( :األشػخاص يقيمػوف
دور
تمعب ًا
ً
المكافػ ت والتكػػاليؼ الشخصػػية )2( ،وُيقيمػػوف الرضػػا وعػػدـ الرضػا المكتسػػب مػػف التفاعػػؿ مػػأ
اآلخريف )0( ،وأف تقدـ العالقة مػأ اآلخػريف يعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى مقػدار وطبيعػة المكافػ ت
والتكاليؼ )0( ،قد تكوف المكاف ت في شكؿ إفصاحات متبادلػة مػف اآلخػريف و "ومر وبيػة" مػف
قبػػؿ اآلخػػريف  ،فػػي حػػيف أف التكػػاليؼ قػػد تأخػػذ شػػكؿ زيػػادة فػػي الضػػعؼ والمخػػاطر المتعمقػػة
باآلخريف )(Altman & Haythorn , 1965

وطبقا لػ ) Altman & Taylor ( 1973فإف طريقة عمؿ النفاذ االجتماعي أف
األفراد في بنية شخصياتيـ نوعاف مف الطبقات المكونة لتمؾ البنية ،فأما األولى فيي الطبقات
الخارجية أو الميحيطية ،وتتركب تمؾ الطبقات مف معمومات مرئية تتعمؽ بالفرد نفسو  ،وىي
معمومات يمكف تقييميا بسيولة نسبيا مف قبؿ اآلخريف دوف الحاجة لجيد كبير في التحقؽ ،
وأما الطبقات الثانية فيي الطبقات العميقة ،وىي تتعمؽ بزيادة الضعؼ الشخصي أو ازدياد
الر بة االجتماعية ،وىذه الطبقات العميقة في الشخصية يتـ النفاذ إلييا مأ تقدـ العالقات
وتطورىا بيف األشخاص ،والحميمية ىي العامؿ الدافأ الرئيسي لزيادة التبادلية والتفاعؿ.
تمقائيا عف معمومات ميمة عف أنفسيـ ،حيث يحافظوف عمى
وال يكشؼ األشخاص
ً
طبقات خارجية واقية تحيط بنواة مركزية تمثؿ الذات الحقيقية .ومثؿ ىذه الطبقات البعيدة ىي
عوائؽ في عممية اإلفصاح عف الذات  ،وال يتـ التخمص منيا دفعة واحدة .فبدالً مف ذلؾ يجب

أوالً اإلفصاح عف الطبقات الخارجية وتجربتيا والقاءىا بشكؿ متتابأ قبؿ اإلفصاح عف
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الطبقات الداخمية والحميمة ،وىذا التصعيد التدريجي لعممية اإلفصاح يسمى النفاذ االجتماعي.
نظر ألف األفراد يكشفوف عف مزيد مف المعمومات المتعمقة بأنفسيـ لألعضاء اآلخريف ،فمف
ًا
المحتمؿ أف تصؿ اإلفصاحات إلى ال ُنوى األكثر مركزية وحميمية (أي العمؽ) أثناء تقدـ

العالقات).(Tang & Wang, 2012

وتشير لطيفة عثماف الشعالف ( )2424إلى أف النفاذ االجتماعي كعممية اجتماعية
اتصالية تمر بأربعة مراحؿ ىي  :أوال مرحمة التوجو وىي مرحمة سطحية  ،ثانيا االستكشافية
الوجدانية وفييا تبدأ درجة مف درجات اإلفصاح وبخاصة فيما يتعمؽ باالتجاىات حوؿ القضايا
العامة  ،ثالثا المرحمة الوجدانية  ،وفييا يبدأ اإلفصاح عف المعمومات الخاصة واإلفصاح عف
بعض األبعاد الرئيسية لمشخصية  ،رابعا مرحمة االستقرار  ،ويتصؼ االتصاؿ ىنا بالفعالية
وتظير التبادلية الحميمية حوؿ قضايا شخصية مختمفة .
ويخ ُب ر البشر مجموعة متنوعة مف االنفعاالت عمى مدار حياتيـ .في بعض األحياف
يشعروف بالغضب الشديد  ،وفي مناسبات أخرى يشعروف باليدوء .ويشعر الناس أحيا ًنا
بالغيرة مف اآلخريف  ،وفي أحياف أخرى يشغميـ القمؽ والخوؼ .وتمت دراسة ىذه

التجارب المتنوعة عمى مستوييف عريضيف:
 المستوى الشخصي ،حيث يعرؼ ( Izard & Buechler(1980اإلنفعاالت عمىأنيا ظواىر تحفيزية معقدة ليا مكونات فسيولوجية عصبية مميزة  ،وتعبيرية ،
وينظر إلى االنفعاالت مف وجية نظرىـ  ،عمى أنيا توفر التوجيو والتركيز
و ُخبرويةُ .
لاحساس واإلدراؾ والمعرفة البشرية (.)Emmons & Diener, 1986
 المدخؿ الظاىراتي المعرفي وعمى النقيض مف ىذا المدخؿ الوظيفي  ،قاـ آخروفبتحميؿ ظاىراتي معرفي أكثر لالنفعاالت البشرية.
Opton

& Lazarus, Averillو Lazarus , 1982و) Averill,1980
و1970

و

Folkman1980; Sommers,1994

&Lazarus, Kanner

) Sommers & Scioli,2989و Sommers, 1984
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واف ىذا التفسير المعرفي يرى أف االنفعاالت متأثرة بتفسير األشخاص الخاص لألحداث
في حياتيـ .فقد درس

Weiner, Russell & Lerman , 1978; Snell,et

) )al.,1988عمى وجو الخصوص دور العزو السببي في تكويف الوجدانات واالنفعاالت
وىناؾ مدخالً أ خر لدراسة االنفعاالت يركز عمى النتيجة االتصالية لمتجربة االنفعالية .فقد

بحث ( Jourard (1971وىو رائد في ىذا المدخؿ فيما إذا كاف الناس يختاروف مشاركة
انفعاالتيـ مأ اآلخريف وما ىي العواقب التفاعمية لمثؿ ىذا اإلفصاح  ،وكاف االعتبار
األساسي في التعبير عف المشاعر اإلنسانية ومشاركتيا وجوانب الذات األخرى يمثؿ تشخيصاً
لألداء الصحي العقمي واالجتماعي.

وعمى الر ـ مف أىمية االتصاؿ الوجداني ،إال أنو لـ يحظ ىذا المجاؿ باىتماـ كبير
نسبيا ،السيما بالمقارنة مأ األدبيات الضخمة حوؿ اإلفصاح الذاتي عف المعمومات الشخصية
ً
جزئيا إلى تعقيد
الواقعية ،ويبدو أف ىذه الندرة النسبية لالىتماـ التجريبي المنيجي ترجأ
ً
استعدادا
الظاىرة .فيناؾ العديد مف المشاعر التي قد يمر بيا الناس ،وقد يكونوف أكثر
ً

لافصاح عف بعضيا أكثر مف اآلخريف ،عالوة عمى ذلؾ ،قد يكوف بعض األشخاص أكثر
إفصاحا عف اآلخريف و قد يكشفوف عف المزيد مف المشاعر لبعض المقربيف أكثر مف
ً
اآلخريف)(Weiner, et al.,1978
وتأسيساً عمى ما سبؽ يتضح أف اإلفصاح عف الذات يشمؿ إفصاحاً عف معارؼ أو

معمومات أو وجدانات أو سموكيات ،ويتمحور الجيد البحثي في البحث الحالي عمى اإلفصاح
الوجداني عف الذات  ،وىذا اإلفصاح الوجداني عف الذات Emotional Self Disclosure
يتركز حوؿ الكشؼ عف االنفعاالت أو الوجدانات المختمفة ) (Snell et al., 1988في
حالتيا السمبية المرتفعة واإليجابية في حالتيا المنخفضة ،لما لافصاح مف آثار عمى الصحة
النفسية.
أما عف األليكسيثيميا فتتصؼ بانخفاض أو ياب الميؿ إلى التفكير في المشاعر،
وانخفاض االنخراط في التخيؿ ،فضالً عف عجز في القدرة عمى الخبرة بالمشاعر ووصفيا
وتحديدىا بوعي ).(Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003

وال تمثؿ األ ليكسيثيميا ببساطة مشكمة في صيا ة المشاعر في الكممات  ،ولكنيا
عجز في التعرؼ ير المفظي
تنطوي عمى عجز في معالجة معمومات المشاعر التي تتضمف ًا
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وتسمية ال عاطفة .وعمى ىذا النحو  ،قد ال يكوف نموذج االستئصاؿ الوظيفي األ ليكسيثيميا
 ، the functional commissurotomy model of alexithymiaالذي يفترض
وجود عجز في نقؿ المعمومات العاطفية مف نصؼ المخ األيمف إلى نصؼ المخ األيسر
عجز في التجربة الواعية
ًا
المفظي  ،ىو األمثؿ .وبديؿ التصور ىو أف األ ليكسيثيميا تمثؿ
concomitant autonomic
لممشاعر المرتبطة بالتنشيط الالإرادي المصاحب
 activationالذي يمكف التوسط فيو مف خالؿ فصؿ وظيفي لمعمومات المشاعر الحسية
الواردة إلى القشرة الحزامية األمامية.
(Bench, Frith, , Grasby, , Friston, Paulesu, Frackowiak & Dolan,
1993).
وعمى ىذا النحو ،قد تكوف األ ليكسيثيميا مشابية لمعمى الشعوري ، blindsight
وىي حالة ناتجة عف آفة في الرؤية األولية في القشرة المخية التي ال يكوف فييا المرضى
عمى دراية بوعي بالمنبيات البصرية ولكنيـ يظيروف مف الناحية السموكية أف المنبو ُمدرؾ

بالنسبة ليـ  .وتُظير أدلة مف التصوير الوظيفي ودراسات اآلفات التي تدعـ ىذه الفرضية.
وبالنظر إلى دور القشرة الحزامية األمامية في تعديؿ التعبيرات الالإرادية والغدد الصـ والحركية
لموجداف  ،فإف النقص النسبي في مشاركة ىذا الييكؿ في الشبكة العصبية لمتوسط الوجداني
يمكف أف يساعد في تفسير االرتباط بيف السموؾ االنفعالي ير الطبيعي والميؿ إلى اإلصابة
بأمراض جسدية لوحظ في األلكسيثيميا.
)(Lane, Kaszniak, Ahern, & Schwartz,1997
وقد الحظ ) Nemiah, Freyberger& Sifneos, (1976ىذه الخصائص
المعرفية في البداية بيف المرضى الذيف يعانوف مف أمراض نفسية جسدية  ،ولكف لوحظت
الحقًا مف خالؿ جيود ;(Krystal, 1988; Taylor, Bagby, & Parker, 1997

أيضا بيف المرضى الذيف يعانوف مف مجموعة متنوعة مف االضطرابات
)ً Taylor, 2000
النفسية التي تنطوي عمى اضطرابات في تنظيـ العاطفة  ،بما في ذلؾ اضطرابات تعاطي

المخدرات  ،اضطرابات ما بعد الصدمة  ،واضطراب اليمأ  ،واضطرابات الشكؿ الجسدي ،
واضطرابات األكؿ  ،وتعكس مالمح بنية األليكسيثيميا أوجو القصور في المعالجة المعرفية
وتنظيـ العواطؼ .
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وترتبط األليكسيثيميا بضعؼ في المعالجة المعرفية لمعواطؼ حيث وجد أف األفراد
مرتفعي األليكسيثيميا لدييـ معدالت دقة أقؿ بشكؿ ممحوظ مف األفراد منخفضي األليكسيثيميا
في سمسمة مف المياـ التي تتطمب مطابقة المثيرات الوجدانية المفظية و ير المفظية مأ
االستجابات الوجدانية المفظية و ير المفظية (Lane, Sechrest, Reidel, Weldon,
)Kaszniak, & Schwartz, 1996
وقد قاـ )(Lundh,., Johnsson, Sundqvist., & Olsson, 2002
بدراسة ميمة استدعاء الكممات باأللواف  Stroopوالذاكرة الضمنية  ،وكاف مرتفعو
األليكسيثيميا أبطأ بشكؿ ممحوظ في كممات تسمية األلواف مف كممات المشاعر السمبية  ،عف
ميما بالنسبة ليـ  .وتتوافؽ ىذه النتيجة مأ
منخفضي األليكسيثيميا الذيف لـ يكف االختالؼ ً
وجية النظر القائمة بأف مرتفعي األليكسيثيميا مف المحتمؿ أف يختبروا الكممات المتعمقة
بالمرض باعتبارىا أكثر إثارة لممشاعرمف كممات المشاعر السمبية  ،ألف األحاسيس الجسدية
التي تصاحب حاالت اإل ثارة الوجدانية منفصمة عف الصور والكممات وقد يساء تفسيرىا عمى
أنيا عالمات عمى مرض .فقد قاـ ( Suslow & Junghanns (2002في دراستيما
بإظيار أف مرتفعي األليكسيثيميا تأخروا في اتخاذ ق اررات معجمية لكممات المشاعر بعد عرض
موقؼ مرتبط بالمشاعر مقارنة بموقؼ

ير مرتبط بالمشاعر .ويتوافؽ ىذا التأثير األولي

السمبي مأ الوجية التنظيرية القائمة بأف العناصر التي تتألؼ منيا المخططات الوجدانية
جيدا في األفراد ذوي األلكسيثيميا المرتفعة (Vermeulen, Luminet,
ليست متكاممة ً
)Corneille,2006
وتتجو بعض األدبيات لتصور األليكسيثيميا عمى أنيا سمة شخصية مستقرة ترتبط
إيجابيا بالعصابية  ،واالكتئاب ) ، (Hendryx, Haviland, & Shaw, 1991و
طا
ارتبا ً
ً
القمؽ ) (Bagby, Taylor, & Atkinson, 1988ويتـ توزيعيا بشكؿ طبيعي و وىي
ليست حالة مرضية  ،وىي تبني شخصية فريدة مف نوعيا  ،وتمثميا كتمة مف السمات عبر
أبعاد نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية (Luminet, Bagby, Wagner,
)Taylor, & Parker,1999
وقد توصؿ فؤاد محمد الدواش ) )2422إلى القدرة االستنبائية لألليكسيثيميا
باألعراض المرضية لدى طالب الجامعة األسوياء  ،حيث نبأت باألعراض الجسمانية ،
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والوسواس القيري واالكتئ اب والحساسية التفاعمية والبارانويا التخيمية والذىانية والقمؽ  ،و
يجادؿ بعض المؤلفيف بأف األليكسيثيميا يمكف أف تكوف نتيجة لحالة االكتئاب أو القمؽ ،
وكذلؾ تأثير بعض األمراض النفسية المزمنة و االضطرابات الجسدية (Hendryx,
Haviland, Shaw, & Henry, 1994;Horton, Gewirtz, & Kreutter,
1992).
وفي سياؽ استقراء التراث النظري لمتغيرات البحث الحالي  ،يرى &Ben-Zur
) Breznitz (1991و) Snell,Mackdonald & Koch (1991أف االتجاىات تنوعت
في دراسة الغضب  ،فقد تـ تناولو في سياؽ العدواف والعدائية ومثيرات الغضب وخبرة الغضب
 ،ومف ىذه االتجاىات العناية البحثية برد الفعؿ الغاضب  ،و تقرير الشخص عف أحاسيسو
الغاضبة  ،وركز ) Gunn & Gristwood( 1975عمى زاوية العدائية في الغضب  ،ثـ
اتجو ) Spielberger, Jacobs, & Crane(1983إلى دراسة الغضب مف زاوية السمة
والحالة

 ،وركز

& Spielberger, Johnson, Russell, Crane, Jacobs,

) Worden(1985عمى تعبير الغضب ومف المالحظ أف كؿ التمييزات السابقة لـ تركز عمى
الغضب الكمينيكي ( التجنبي) .وقد توصؿ فؤاد محمد الدواش( ) 2424إلى أف مرتفعي
مراجعة وتعديؿ المزاج ( سمة وحالة ما وراء المزاج) كانوا أقدر عمى التعامؿ مأ مشاعر
الغضب الكمينيكي  ،بينما األشخاص الذيف انخفضت لدييـ سمة وحالة ما وراء المزاج كانوا
أقؿ قدرة عمى التعامؿ مأ مشاعر الغضب الكمينيكي.
وأكد ) Gardner& Moore (2008أف األشخاص المصابيف بالغضب التجنبي –
والذي يمثؿ تطور مفاىيمي لمغضب الكمينكي -لدييـ تاريخ طويؿ مف الكراىية أو المقت
واالمتعاض  ،وىذا التاريخ يحركو سوء معاممة وامكانية اإلصابة البيولوجية المرضية  ،وتوقأ
لمعدائية مدعوـ بمسح خارجي النتباه متحيز وعزو لالنتياؾ  ،ويتمركز في القمب حدث حياتي
خاص يمثؿ مصدر حافز لخبرة الغضب  ،وخبرة الغضب بدورىا يقؼ ورائيا نقص في التنظيـ
الشخصي الوجداني وقصور في معالجة المعمومات الوجدانية  ،ويثمر ذلؾ تجنب خارجي (
ترجمة خبرة الغضب إلى عدواف ) أو تجنب داخمي (ترجمة خبرة الغضب إلى تأمؿ عدائي) .
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شكم ()4
دَىبمُخ ػمم انغعت انكهُىُكٍ " انتجىجٍ"

4

ويشير ( Snell )2444أف الغضب الكمينيكي ىو متالزمة تتكوف مف عدد مف
األعراض بمستويات مختمفة مف الشدة والقوة .في ىذا النوع مف الغضب يوجد عدد مف
المخاطر الصحية  ،وقد توصؿ ) Saleem, Tahir& Huda(2013إلى أف ارتفاع الغضب
الكمينيكي يجعؿ الشخص

ير مدرؾ لمدعـ االجتماعي وأف

البية مدمني المخدرات لدييـ

درجة عالية مف الغضب الكمينيكي.
وقد توصؿ ) Snell& Renick (2002إلى ارتباط الغضب الكمينيكي إيجابيا
باضطرابات الشخصية مثؿ اضطراب الشخصية البارانويدية  ،واضطراب الشخصية الفصامية،
واضطراب الشخصية الفصامية  ،واضطراب الشخصية الحدية  ،واضطراب الشخصية اليستيري
 ،واضط راب الشخصية النرجسية  ،واضطراب الشخصية التجنبية  ،واضطراب الشخصية
االعتمادية ،واضطراب الوسواس القيري  ،واضطراب الشخصية العدوانية السمبية ،واضطراب
الشخصية المعادي لممجتمأ .

4

نقال عن )(Gardner& Moore ,2008

- 644 -

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 644 -

عدد يوليو-ج0206 )78( -6م

النموذج السببي للعالقات المتبادلة...

وأما عف المتغير الثالث المتوقأ تأثيره في اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات
فيو الوحدة النفسية والتي يشير مصطفى عبد المحسف الحديبي (" )2422إلى ثالثة
اتجاىات لتعريفيا ،فيي إما اضطراب لمعالقة مأ الذات أو اضطراب العالقة مأ اآلخر أو
اضطراب العالقة مأ الذات واآلخر"  ،وعمى اختالؼ االتجاىات وتشعب فيـ الوحدة النفسية إال
أف البحث الحالي يؤسس لرؤية الوحدة النفسية عمى تكامؿ االضطراب مأ اختالؼ الترتيب ،
فاضطراب العالقة مأ الذات يتكامؿ مأ اضطراب العالقة مأ اآلخر  ،وأما الترتيب فأي
اضطراب يحدث " مف حيث الترتيب " في العالقة مأ الذات أو في العالقة مأ اآلخر فإنو يؤثر
في الطرؼ اآلخر.
ويرى رياض نايؿ العاسمي ( )2449أف الشعور بالوحدة النفسية ىو عبارة عف
نقص فى ميارات الشخص عالقاتو االجتماعية ،وقد يؤدى ذلؾ الى اضطرابات وجدانية
كاالكتئاب والقمؽ أو ا تراب أو أعراض نفسجسمية  ،مما قد يترتب عميو نقص في االندماج
االجتماعي  ،ويرى إبراىيـ قشقوش ( )2988بأف الوجدة النفسية ىي شعورالفرد بوجود فجوة
نفسية تباعد بينو وبيف أشخاص أو موضوعات المجاؿ النفسي فيشعر معيا بافتقاد التقبؿ
والود والحب مف جانب اآلخريف ،بحيث يترتب عمى ذلؾ حرماف الفرد مف كفاءة االندماج في
عالقات مثمرة مشبعة مأ اآلخريف ومما يؤثر في دوره عمى كفاءة األدوار المطموب تأديتيا"
وتعبرالوحدة النفسية عف فقداف رض الحياة  ،حيث يطغى شعور الوحدة النفسية عمى
الشخص في مرحمة عمرية فإف شعوره بالمعنى في حياتو يختؿ ويزيد الشعور بالفقد  ،وقد
أصبح جميا طبقا لما أشار إليو أحمد ميدي إبراىيـ مصطفى ( ، )2444رياض العاسمي
( ) 2449مف أف ىناؾ زيادة شعور بالوحدة النفسية لدى المراىقيف والشباب  ،ويبدو أف
تسارع التغيرات في القرية الكونية يدعـ زيادة الشعور بالوحدة النفسية  ،إذ مأ سرعة
التغيرات وسيولة تدفؽ المعمومات يزيد الوعي مما يدعـ زيادة الشعور باأللـ والتيديدات ومف
ثـ تعمؿ الوحدة النفسية كميكانيزـ لمحماية مف التيديد.
وتعبرالوحدة النفسية عف مشاعر الوحدة كضعؼ نفسػي عػف اإلحسػاس بالضػعؼ النفسػي
 ،والتفكؾ الوجداف  ،ونقػص الشػعور بالتقبػؿ والػود مػف قبػؿ اآلخػريف  ،إلػى جانػب ىػوة نفسػية
تباعػػػػد عػػػػف االشػػػػتراؾ فػػػػي النػػػػواحي االجتماعيػػػػة ( ،أمػػػػاف أحمػػػػد محمػػػػود ، )2997،ويؤكػػػػد
) (Gardner, Pickett, Jeffries,and Knowles ,2005شػعور الشػخص فػػي
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الوحدة النفسية بالتباعد بينو وبيف المحيطيف بو  ،إلى المدى الػذي يشػعر فيػو لمقبػوؿ والحػب
ويكوف مف الصعب عميو إقامة عالقات فعالة مأ محيطو االجتماعي .
وال يقتصر الشعور بالوحدة النفسية عمى فئة عمرية معينة  ،ولكف مرحمة المراىقة
والشباب ومنتصؼ العمر مف المراحؿ الحرجة التي تزيد فييا وتيرة التغيرات بشكؿ كبير ،
والوحدة الفسية قد تكوف سببا أو نتيجة لمشكالت انفعالية مختمفة ( jones & Carver ,
 ، )1991فقد تؤدي الوحدة النفسية لكثير مف االضطرابات النفسية مثؿ االكتئاب والقمؽ
) ، (Johnson , Lavoie & Mahoney , 2001والوحدة النفسية تمثؿ ضغوطاً

وجدانية تدعـ اال تراب والتشتت ونقص الشعور بالتقبؿ مف اآلخريف )، Bell ( 1991

وطبقا لممدوحة سالمة( ) 2992مشاعر وجدانية تحفز الخجؿ والقمؽ وقد ترتبط باالكتئاب
واال تراب.
وتتسبب الوحدة في أف ينفصؿ الشخص عف صورتو الذاتية ومف ثـ ال يق أر صورة
المحيطيف بو (عادؿ صادؽ  ، )2987،وتتسبب في ىوة فيما بيف الشخص وذاتو وعالقتو
بالواقأ بشكؿ يمثؿ دالة عمى التناقض والتشظي الداخمي (محمد محروس الشناوي و عمى
السيد خضر ; 2988،أسامة محمد البطاينة ، )2440 ،وتعبر الوحدة النفسية عف خبرة ليا
صفة الدواـ النسبي واإليالـ والشعور بالتعاسة  ،واليياج الوجداني  ،واال تراب عف الذات
والمجتمأ والتوتر الداخمي والشعور باإلجياد  ،وىي أيضا حالة ير طبيعية تتصؼ بالتوتر
والحنؽ والتقدير الذاتي المنخفض وقصور في االتصاؿ الوجداني واالجتماعي السوي (زينب
محمود شقير ; 2442 ،عػفاؼ محمد جعيص  ، ) 2990 ،ويضيؼ ) Rokach(1988أف
الشعور بالوحدة النفسية إضافة إلى كونو مؤلـ فيو ناتج مف تجربة شديدة الحساسية وشعور
بعدـ المر وبية لدى الفرد وما يصاحب ذلؾ مف أعراض الضغط النفسي المختمفة.
وعمى مستوى الوعي تمثؿ الوحدة النفسية وعياً مؤلمػاً يمػر بػو الشػخص لعػدـ قدرتػو عمػى

االتصػػاؿ االنفعػػالي بػػاآلخريف  ،وضػػعؼ إشػػباع حاجاتػػو والعشػػور بػػاال تراب وعػػدـ المحبػػة ،
ويترتب عمى شعور الوحػدة النفسػية العشػور بعػدـ الجػدارة باىتمػاـ اآلخػريف وعػدـ القػدرة عمػى
تأكيػػد وتحقيػػؽ الػػذات ومػػف ثػػـ فقػػر المشػػاركة االجتماعيػػة والضػػعؼ الواضػػح فػػي ميػػارة تقػػديـ
الذات لرخريف)(Rokach,1988
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وقػػػد اتضػػػح لػػػدى الباحػػػث أف طالبػػػات جامعػػػة الشػػػرقية "تخصػػػص عمػػػـ الػػػنفس " أثنػػػاء
المحاض ػرات ( أو طالبػػات تػػولى الباحػػث الحػػالي اإلرشػػاد األكػػاديمي عمػػييف) ال يسػػتطعف أثنػػاء
المحاض ػرات اإلفصػػاح عمػػا يريػػدوا مػػف تسػػاؤالت بيػػدؼ الفيػػـ واالسػػتيعاب أو الػػرفض أو حتػػى
النقاش فيما يتعمػؽ بػبعض التكميفػات  ،وقػد اتضػح لمباحػث الحػالي مػف خػالؿ رسػائؿ الطالبػات
عمػػى البريػػد اإللكترونػػي أف درجػػة إفصػػاحيف ضػػعيفة عػػف مػػا يمػػروف بػػو مػػف مشػػاعر قمػػؽ أو
ضيؽ أو حزف  ،إضافة إلى أف المواقؼ داخؿ الصؼ الدراسي أو في سياسات جامعة الشػرقية
(كجامعة خاصة ضمف مؤسسات التعمػيـ العػالي فػي سػمطنة عمػاف) تجعػؿ معيػار رضػا الطالػب
"عػػف مػػا يقػػدـ لػػو مػػف خػػدمات إرشػػادية وتعميميػػة" فػػي المقػػاـ األوؿ مػػف عمميػػات الجػػودة  ،ولػػـ
توضح رسائؿ الطالبات التي تحمؿ درجة مف درجػات اإلفصػاح الوجػداني المػنخفض عػف الػذات
وجػػود مشػػكالت مػػأ األسػػاتذة  ،ولكػػف الرسػػائؿ عمػػى البريػػد اإللكترونػػي كانػػت تعكػػس بدرجػػة مػػا
حالة مف عدـ االرتياح مما قد يعجز الكالـ المكتوب داخؿ الرسائؿ عف إيضاحو.

ثالجاً تساؤالت البحح:
تأسيسا عمى إحساس الباحث بالمشكمة وما وقؼ عميػو مػف التػراث النفسػي فػي حقػؿ
البحػػث الحػػالي  ،شػػعر الباحػػث أف اإلفصػػاح الوجػػداني المػػنخفض عػػف الػػذات ربمػػا يقػػؼ ورائػػو
عجز في التعبيػر عػف الكممػات المرتبطػة بالمشػاعر وربمػا يقػؼ ورائػو خبػرات تجنػب أو سػيطرة
مشاعر الوحدة النفسية  ،وعمى ذلؾ انبثؽ تساؤالف لمدراسة الحالية:
-

مػػا الفػػروؽ بػػيف الطالبػػات فػػي كػػؿ مػػف األليكسػػيثيميا والغضػػب الكمينيكػػي والوحػػدة
النفسية؟

-

مػػػا مػػػدى حسػػػف المطابقػػػة بػػػيف النمػػػوذج المفتػػػرض لعالقػػػات اإلفصػػػاح الوجػػػداني
المنخفض عف الذات باألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية لػدى طالبػات
جامعة الشرقية؟
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شكم ()4
انىمىرج انمفتشض نؼاللبد اإلفصبح انىجذاوٍ انمىخفط ػه انزاد ثبألنُكضُثُمُب وانغعت
انكهُىُكٍ وانىدذح انىفضُخ

زابعاً أهداف البحح :
ييدؼ البحث الحالي إلى:
 الوقوؼ عمى عالقات التأثير أو المساىمة في اإلفصاح الوجداني المنخفض واألليكسيثيمياوالغضب الكمينيكي والوحدة النفسية.
 التوصؿ لمدى حسف المطابقة لمنموذج المقترح لعالقات اإلفصاح الوجداني المنخفض عفالذات باألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية.

خامساً أهنية البحح:
 تعود أىمية البحث الحالي لعنصر الندرة  ،فالدراسات التي تناولت اإلفصاح الوجداني عفالذات طبقا لحدود جيد التقصي في البحث الحالي نادرة في الكتابات العربية  ،أما
دراسات اإلفصاح العاـ عف الذات فيي متوفرة بدرجة ما.
 يحاوؿ البحث الحالي تأسيساً عمى التراث النظري محاولة التوصؿ لنموذج يفسر العالقاتبيف اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات مأ األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي
والوحدة النفسية .
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 تأسيساً عمى ما يمكف أف يتوصؿ لو البحث الحالي يمكف التخطيط لبرامج إرشاديةوتوجييية أو عالجية لطالبات الجامعات لمساعدتيف عمى تحسيف اإلفصاح الوجداني عف

الذات ورفأ مستوى اإلفصاح الوجداني عف الذات كسمة شخصية ىامة لمحاربة الكبت
واالضطرابات الوجدانية  ،وكميارة شخصية تزيد مف القبوؿ والنجاح الحياتي.

سادساً مفاهيه البحح:
اإلفضاح الوجداني عن الرات Emotional Self Disclosureىػػو إفصػػاح شخصػػي عػػف مشػػاعر االكتئػػاب والسػػعادة والغيػػرة والقمػػؽ والغضػػب واليػػدوء
والالمبػاالة والخػوؼ) ، (Snell., Miller& Belk ,2013-B;2008-Aوسػيعمؿ البحػث
الحػػالي عمػػى اإلفصػػاح الوجػػداني المػػنخفض عػػف الػػذات  ،وىػػو يشػػير إجرائي ػاً إلػػى اسػػتجابات
الطالبػات المنخفضػة عمػى مقيػاس اإلفصػاح الوجػداني عػف الػذات (فيمػا دوف المتوسػط) والػذي

قػػػاـ بتعريبػػػػو وتعديمػػػو وتقنينػػػػو فػػػي البيئػػػػة العمانيػػػػة الباحػػػث الحػػػػالي وعصػػػاـ عبػػػػد المجيػػػػد
المواتي()2422
 األليلسيجينيا Alexithymiaتشير إلى بنية متعددة األوجو تتكوف مػف صػعوبة تحديػد المشػاعر والتمييػز بػيف المشػاعر
واألحاسيس الجسػدية لاثػارة اإلنفعاليػة و صػعوبة وصػؼ المشػاعر لرخػريفو مخيمػة محػدودة،
خارجيػا & (Taylor
كمػا يتضػػح مػػف نػػدرة التخػػيالتو وأسػػموب معرفػػي حرفػػي ونفعػػي وموجػػو
ً
)Bagby, 2000
إجرائي ػاً ىػػي اسػػتجابات طالبػػات جامعػػة الشػػرقية التػػي توضػػح تقريػػرىـ الػػذاتي عػػف مػػدى

المعانػػاة مػػف األليكسػػيثيميا عمى"مقيػػاس تورنتػػو لألليكسػػيثيميا" الػػذي أعػػده
)Parker,1994

(Taylor ,

& Bagbyوأعػػػده فػػػي نسػػػختو األولػػػى لمعربيػػػة عػػػالء كفػػػافي والباحػػػث

الحػػػالي( ،)2422وأصػػػدر نسػػػػختو العربيػػػة الثانيػػػػة المعدلػػػة عػػػالء كفػػػػافي والباحػػػث الحػػػػالي
ومصطفى عبد المحسف الحديبي ( ، )2424وأعده في البيئة العمانية الباحث الحالي.
-

الغضب الللينيلي Clinical Anger
يشير إلي " مجموعة متالزمة مف األعراض التي تظير لدي الشخص في شكؿ

مشاعر تعوؽ أو تقمؿ كفاءتو في مناحي حياتية مختمفة  ،وىي تختمؼ في درجة شدتيا
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وتكثيفيا وتتصؼ عموما بالسخط وعدـ الرضا" ( &Snell , Gum , shuck .
.)Mosly,1995
واجرائيا ُيعرؼ الغضب الكمينيكي بأنو تقرير طالبات جامعة الشرقية الذاتي عمى مقياس
الغضب الكمينيكي مما يسفر عف الدرجة التي تشير لمغضب الكمينيكي لدييف ،أعده (Snell
) ,et al. ,1995وأعده لمبيئة المصرية نبيؿ عيد الزىار والباحث الحالي ( ،)2424وأعده
لمبيئة العمانية الباحث الحالي (.)2422
الوحدة النفسية Psychological Lonelinessيتبني البحث الحالي تعريؼ عبد الرقيب أحمد إبراىيـ البحيري (  ) 2980لموحدة
النفسية حيث يعرفيا عمى أنيا (خبرة تحتوي المشاعر الحادة التي بناىا الشخص بوعيو
الذاتي و بسبب تحطـ شبكة العالقات األساسية لمواقأ بالعالـ الشخصي)
واجرائياً تمثؿ الوحدة النفسية نتيجة الستجابة الطالب لمقياس الوحدة النفسية الذي

أعده عبد الرقيب البحيري( ، )2980وىو عمى متصؿ رباعي يوضح أدنى المتصؿ رفض
الشعور بالوحدة وأعمى المتصؿ اإلقرار الذاتي بالوحدة النفسية  ،وأعده في البيئة العمانية
الباحث الحالي.

سابعاً متغريات البحح والعالقة بينها:
باستقراء التراث النفسي لـ توجد دراسات مباشرة فيما بيف اإلفصاح الوجداني عف
الذات واألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية  ،إال أنو تأسيساً عمى االستقراء في
التراث النفسي اتضح وجود دالالت مختمفة لمعالقات فيما بيف متغيرات البحث.

 العالقة بني األليلسيجينيا واإلفضاح الوجداني عن الراتقامت ) Raymond(2008بفحص خبرة األليكسيثيميا مف خالؿ عينات تجريبية
 ،واتضح عدـ وجود فروؽ دالة بيف مرتفعي ومنخفضي األليكسيثيميا فى الميؿ لمشاىدة
المقطوعات الرومانسية لالفالـ واتضح عجز التعبير الوجداني لدى مرتفعى األليكسيثيميا
بينما منخفضي البالدة الوجدانية كانوا أفضؿ في وصؼ خبراتيـ الوجدانية  ،وفي سياؽ
اختبار وقياس األليكسيثيميا ومدى صدؽ مقياس تورنتو  TAS-20لقياس األليكسيثيميا
توصمت ) Oppenheim(1996لدى مدمني المخدرات والمسكرات إلى أف خبرة األليكسيثيميا
تعبر عف التكتـ االنفعالي المرتبط بأعراض سيكوسوماتية .
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وقد توصمت دراسة De Berardis, Campanella, Gambi, Sepede, Salini,

Carano, La Rovere, Pelusi, Penna, Cicconetti, Cotellessa, Salerno

) &Ferro. (2005إلى أف مصابي األليكسيثيميا لدييـ مستويات مف االضطراب االنفعالي
يشمؿ القمؽ واالكتئاب والضيؽ النفسي العاـ ،ويتصاحب مأ األليكسيثيميا في بعض
األشخاص أعراض سيكوسوماتية  ،وأكد

Tselebis, A., Moulou, A., Ilias, I.

)(2006أف األليكسيثيميا تعني ضعؼ التعبير عف الوجدانات والمشاعر وأف ذلؾ يرتبط
باالفتقار لمدعـ والمساندة مف المحيط االجتماعي  ،وتؤكد ) Stone (2005أنو باستقراء
األدبيات البحثية يتضح أف األ ليكسيثيميا بناء نفسي متعدد الجوانب يعبر عف ضعؼ كفاءة
التعرؼ عمى المشاعر أو التعبير عنيا .وتكمف أىمية األليكسيثيميا في ارتباطيا اإليجابي
بمجموعة مختمفة مف االضطرابات الطبية والنفسية (أ) التوترات العصبية ( ب) الروماتويد
(ج) السكري (د) مرض شرياف القمب التاجي (ىػػ) سرطاف الثدي( .و)االضطرابات (و)
اضطرابات

دة البنكرياس (ز) الربو.

;(Jula, Salminen, Saarija¨rvi,1998

Fernandez, Sriram, Rajkumar, Chandrasekar AN,1989; Abramson,
McClelland, Brown, Kelner ,1991; Todarello, , La Pesa, Zaka,
) ، Martino and Lattanzio, 1989; Beresnevaite ,2000وتأسيساً عمى تمؾ
اآلثار المترتبة عمى المعاناة مف األليكسيثيميا يتضح تأثر الشخص ومشغمتو فيما يجعؿ

اإلفصاح الوجداني عف الذات منخفضاً.

عصبيا لمعجز الواضح عف التعبير
تشريحيا
تفسير
ًا
وقد افترض )MacLean(1949
ً
ً
عف المشاعر التي لوحظت في العديد ممف يعانوف مف اضطرابات تشريحية عصبية .حيث تـ

اقتراح نموذج الدماغ الثالثي  ، triune brain modelحيث وصؼ وظيفة الدماغ البشري
بمصطمحات تطورية  .وفقًا ليذا النموذج ،فإف المنطقة األقدـ واألكثر بدائية في الدماغ (دماغ

الزواحؼ  )the reptilian brainتعزز البقاء األساسي مف خالؿ الوظائؼ التمقائية
(االنعكاسية) :عمى سبيؿ المثاؿ ،مسارات الجياز العصبي المركزي إلى الجياز العصبي
المستقؿ .وأما المنطقة الثانية مف الدماغ التي تتطور في الثدييات (دماغ الثدييات القديمة أو
الجياز الحوفي ) paleomammalian brain or limbic systemفميا وظائؼ عديدة
 ،بما في ذلؾ إنتاج المشاعر .واف أحدث منطقة متطورة مف الدماغ وىي الثالثة  ،القشرة
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المخية الجديدة  ،وىي المسؤولة عف الوظائؼ اإلدراكية العميا  ،بما في ذلؾ الترميز والمغة.
ففي نموذج الدماغ الثالثي  ،يتـ عادةً نقؿ المعمومات العاطفية مف منطقة الثدييات القديمة.
مف الدماغ إلى القشرة المخية الحديثة المتطورة لمغاية  ،حيث تجد التعبير المناسب في

االستخداـ الرمزي لمكممات  ،إال أف ما يحدث في حالة القصور في إدارة المشاعر والتعبير
عنيا اإلفراط في استخداـ المنطقة البدائية " مخ الزواحؼ" مما يؤدي لالضطراب ونقص
المعالجة الوجدانية والتعبير عف المشاعر() MacLean,2990، 2977
شكؿ ( )0تطور المخ طبقا لنظريةMacLean

وفي نموذج العصاب النفسي لفرويد  ،قد يؤدي التطور النفسي الجنسي العصابي
إلى اإلفراط في استخداـ ميكانيزمات الدفاع النفسي في أوقات الكدر :عمى سبيؿ المثاؿ ،
اإلنكار أو الجسدنة  ،وعمى النقيض مف نموذج التطور المرضي  ،أرجأ  Rueschعدـ
القدرة عمى توصيؿ المشاعر إلى توقؼ في الوظائؼ المعرفية النامية التي مف شأنيا أف
تؤدي عادة إلى التعبير المفظي والرمزي  ،واستخدـ ) Ruesch (1948مصطمح
"طفولي" لوصؼ شخصيات ىؤالء األفراد  ،واعتقد أف توقؼ النمو في الوظائؼ اإلدراكية
أدى إلى عدـ القدرة عمى تفريغ التوتر النفسي مف خالؿ التعبير المفظي أو الرمزي .مما
يعني أف عدـ القدرة عمى استخداـ التعبير المفظي أو الرمزي يستمزـ إطالؽ التوتر النفسي
مف خالؿ األعراض الجسدية و  /أو الفعؿ الجسدي
)(Von Rad.LaJucat & Lolas ,1977
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وفي سياؽ بحوث وممارسات العالج النفسي الحظ

) ، Shands(1958أف

مجموعة مف األفراد ير مناسبة لمعالج النفسي الموجو باالستبصار بسبب عدـ القدرة
الواضحة عمى وصؼ مشاعرىـ .حيث يميؿ ىؤالء المرضى إلى وصؼ األعراض والظيور
تماما عندما ُيسألوف عف المشاعر بالمعنى الوجداني فيؤالء األفراد لدييـ عدد
فار يف ً
مف األحاسيس الجسدية  ،وضعؼ القدرة عمى استخداـ الضمير "أنا" في سياؽ ذي مغزى
وميال لوصؼ األحداث بقدر كبير مف التفاصيؿ الخارجية  ،وتأسيسا عمى
عاطفيا ،
ً
ً
مراجعة التراث النفسي في ميداف األليكسيثيميا يتضح أنو قد تكوف رافداً رئيساً مساىماً

في اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات.

 العالقة بني الغضب الللينيلي واإلفضاح الوجداني عن الراتفي سياؽ االستقراء مف التراث النفسي تتأسس العالقة بيف الغضب الكمينيكي
"التجنبي" مأ اإلفصاح الوجداني عف الذات عمى أساس التجنب والتنظيـ الوجداني
واستراتيجيات التعامؿ مأ ال ُخبروية التجنبية  ،وقد قامت

& Elizabeth, Webster

) Hadwin (2015بفحص التقرير الذاتي لطالب جامعييف عف تنظيـ الوجداف واالنفعاالت ،
وقد كاف مطموبا منيـ التأمؿ في خبراتيـ الوجدانية .وشمؿ ذلؾ التقييمات الذاتية لتحقيؽ
اليدؼ  ،وتقييمات شدة الوجداف ومالمح الستراتيجيات تنظيـ العاطفة .كشفت النتائج عف أف
الطالب الذيف يمتمكوف استراتيجيات لموصوؿ لميدؼ أقدر عمى تنظيـ الوجداف واالنفعاالت
وبالتالي فيـ أكثر انفتاحا عمى الموضوعات في العالـ المحيط بيـ وأكثر قدرة عمى المعالجة
والتعبير عف مشاعرىـ.
وقد اتضح مف تجربة ) Mauss, Anderson& Savino(2011حوؿ معالجة

المشاعر اإليجابية والسمبية  ،أف الطالبات الالتي أعطيف تعميمات لمتقيد بإصدار أحكاـ دقيقة
أقؿ في استثارة االنفعاالت  ،بينما الذيف تُركوا لتخيؿ انفعاالت يحكميا الطابأ السعيد كانوا
أكثراعتقادا باف تمؾ االنفعاالت ليا فوائد ير محدودة  ،وقد فسر ) (gruber,2011ذلؾ بأف
السعي المستمر لالنفعاالت اإليجابية يدؿ عمى سوء التوافؽ الشخصي وضعؼ القدرة عمى
معالجة االنفعاالت السمبية اآلتية مف الواقأ  ،بينما أكد

)Wolgast ،Lundh& Viborg (2013

و

) Landa(2018أف التفكير والتعبير عف مشاع اريجابية سمبية ىاـ لمتوافؽ الشخصي ،
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مما يعني أف الطالبات في معالجاتيـ االنفعالية ( سمبية أو إيجابية) يدؿ عمى نجاحيـ في
التوافؽ مما قد ينفي خبرة التجنب.
وطبقا لتأكيدات ( Freud (1914), Kelly (1955) ,Mowrer (1947أف ىناؾ
عديد مف النماذج التي تشرح افتراض خبرة التجنب االنفعالي  ،ويؤكد Hayes, Strosahl,
) & Wilson, (1999أف ىذه النماذج تشير إلى عدـ الر بة في البقاء عمى اتصاؿ مأ
األحداث الخاصة المكروىة واتخاذ إجراءات لتغييرىا وضرر التيرب مف األحداث الشخصية
السيئة عمى الصحة النفسية
ففي العالج بالقبوؿ وااللتزاـ  ،توسأ مفيوـ خبرة التجنب االنفعالي إلى التجنب
ال ُخبروي في الوظائؼ الواقعية والتقييمية لمغة البشرية واإلدراؾ  ،فمف خالؿ التمعف في
جزئيا في تمثؿ تمؾ
الوظيفة ثنائية االتجاه لمغة  ،والتي تعني أف وظائؼ األحداث متاحة
ً
األحداث

)& Follette، 1996

،(Hayes ، Gifford, Wilsonو يصبح البشر

متحمسيف ليس فقط لتجنب األحداث المرتبطة بالخطر أو يرىا مف العواقب البغيضة  ،ولكف
أيضا التمثالت الرمزية (مثؿ األفكار والذكريات) لمثؿ ىذه األحداث .وينتج عف ذلؾ مجموعة
ً
مف استراتيجيات التحكـ والتجنب الداخمية  ،والتي عند تطبيقيا بشكؿ صارـ و ير مرف ،
تؤدي إلى اإلنفاؽ المفرط لمجيد والطاقة عمى إدارة األحداث الخاصة والتحكـ فييا  ،وبالتالي
تعيؽ السعي وراء األىداؼ القيمة وتقميؿ اتصاؿ الفرد بالمحظة الحالية عمى حساب العمؿ
واألداء الفعاليف  ،إف الكفاح مف أجؿ تجنب األحداث الخاصة أو التحكـ فييا يزيد بشكؿ
نظر ألف استراتيجيات التجنب المتعمدة
متناقض مف تواتر ىذه األحداث والضيؽ المرتبط بيا ً ،ا
والمفظية عادة تنطوي عمى التمثيؿ الرمزي)(Hayes et al.1999
وبالتوازي مأ االىتماـ المتزايد بالتجنب ال ُخبروي كبعد وظيفي متعمؽ بعمـ النفس
ٍ
متناـ في العقد المنصرـ
المرضي التجريبي كانت دراسة عممية تنظيـ المشاعر مجاؿ بحث
) .(Rottenberg & Gross 2007فقد تعريؼ تنظيـ المشاعر عمى أنو محاوالت يقوـ
بيا األفراد لمتأثير عمى المشاعر التي يمتمكونيا  ،وكيؼ يتـ اختبار ىذه المشاعر والتعبير
نظريا
عنيا ) ، (Gross 1998 ;Sloan & Kring ,2007وقد صاغ  Grossنموذجاً
ً

مؤثر حوؿ كيفية ارتباط تنظيـ الوجداف بػالجوانب الزمنية لعممية توليد المشاعر  ،والتي
ًا
يسمييا (نموذج العممية  ) process modelلتنظيـ الوجداف.
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ويميز ىذا النموذج عمى نطاؽ واسأ بيف تنظيـ الوجداف الذي يركز عمى المقدمات
 ، antecedent-focused emotion regulationوالذي يتضمف محاوالت لتغيير
التجارب الوجدانية قبؿ أف تتولد االنفعاالت بالكامؿ  ،وتنظيـ الوجداف الذي يركز عمى
االستجابة  ،والذي يتضمف محاوالت لتغيير االستجابة الوجدانية بعد تخميؽ ميوؿ االستجابة
الوجدانية  .ويشتمؿ تنظيـ الوجداف الذي يركز عمى مقدمة مف أربأ مجموعات مف
استراتيجيات تنظيـ الوجداف )2( :اختيار الموقؼ  ،والذي يشير إلى محاوالت التأثير عمى
االستجابة الوجدانية المستقبمية أو تغييرىا عف طريؽ اختيار ما إذا كنت تريد الدخوؿ في
موقؼ يحتمؿ إثارة المشاعر  ) 2( ،تعديؿ الموقؼ  ،والذي يشير إلى االستراتيجيات التي تعمؿ
عمى الموقؼ نفسو مف أجؿ تعديؿ تأثيره الوجداني  )0( ،النشر المتعمد  ،والذي يتضمف
استراتيجيات تؤثر عمى االستجابة الوجدانية مف خالؿ تغيير جوانب الموقؼ التي ىي محور
المعالجة المعرفية  ،بينما ( )0استراتيجيات التغير المعرفي والتي تشير إلى الطريقة التي يبني
بيا المرء معنى الموقؼ وتسمى االستراتيجيات التنظيمية لموجداف التي تركز عمى تعديؿ
االستجابة  ،حيث أنيا تشير إلى محاوالت تغيير ميوؿ االستجابة االنفعالية بمجرد انتاجيا
)(Gross,1998
مف الصعب إلى حد ما دمج مفيوـ التجنب ال ُخبروي في إطار تنظيمي لموجداف.
الخبروي  ،عمى األقؿ كما ىو مفيوـ
والسبب في ذلؾ ىو أف الفكرة األساسية وراء التجنب ُ

في العالج بالقبوؿ وااللتزاـ  ،أنو يمثؿ موقفًا يحاوؿ فيو المرء اليروب مف الحاالت الداخمية
أو التحكـ فييا  ،بغض النظر عف كيفية القياـ بذلؾ )Blackledge & Hayes (2001

في ىذا السياؽ  ،ويؤكد ) Boulanger, Hayes, and Pistorello (2010أف التجنب
 /القبوؿ ال ُخبروي ال يشير في المقاـ األوؿ إلى استراتيجية تنظيـ الوجداف  ،بؿ إلى وظيفة
تنظيـ الوجداف الستراتيجيات مختمفة .وُيقصد بيذا أنو عمى الر ـ مف أف استراتيجيات تنظيـ
جميعا محاوالت لتجنب أو
افيا  ،إال أنيا قد تمثؿ
المشاعر المحددة قد تكوف مختمفة طبو ر ً
ً
تقميؿ شدة أو تكرار المشاعر البغيضة  ،وبالتالي  ،باتباع ىذا المنطؽ  ،يمكف اعتبار التجنب

ال ُخبروي مشارؾ في جميأ الفئات الرئيسية الستراتيجيات تنظيـ المشاعر كما ىو محدد في
نموذج ) . Gross (1998وفي الواقأ  ،مف ىذا المنظور ُ ،ينظر إلى التجنب ال ُخبروي
أساسيا بمعنى إذا كانت استراتيجيات تنظيـ الوجداف األخرى قابمة لمتكيؼ أو
عدا
باعتباره ُب ً
ً
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جيدا لمسيطرة عمى
ير قادرة عمى التكيؼ فإف ذلؾ يعتمد عمى المدى الذي تمثؿ بو
ً
التجارب الخاصة ( .)Boulanger et al., 2010وتأسيسا عمى ما تمت مراجعتو مف
أدبيات في التراث النفسي يتضح أف التجنب ال ُخبروي الذي يمثؿ محرؾ رئيسي لمغضب

الكمينيكي "التجنبي " قد يساىـ بشكؿ كبير في إعاقة اإلفصاح الوجداني عف الذات نظ ار
لسيطرة اليروب أو التجنب مف الخبرات الذاتية التي تحمؿ آالما أو تيدد بالتوتر والقمؽ.

 العالقة بني الوحدة النفسية واإلفضاح الوجداني عن الرات:تشير مايسة أحمد النياؿ( )2990وعزت عبد اهلل كواسة( )2449إلى أف الوحدة
النفسية في عمميا تمنأ الشخص مف عمؿ عالقات األلفة  ،مما يقمؿ مف كفاءة الشخص في
اإلفصاح عف ذاتو  ،واذا كاف الشخص ال يفصح عف ذاتو بشكؿ عاـ  ،فإف إفصاحو عف
مشاعره ووجدانو ينطبؽ عميو نفس حالة ضعؼ اإلفصاح العاـ عف الذات  ،فالوحدة النفسية
في تفاعميا مأ اإلفصاح عف الذات تعيؽ التعبير عف المشاعر وتزيد مف أحاسيس التعب
والمشقة  ،فالوحدة النفسية سواء كانت قرار أو ظرؼ اضطراري تضعؼ كفاءة اإلفصاح عف
المشاعر  ،ويؤكد ذلؾ ما ذىب إليو أسامة سعد أبو سريأ( )2990في إيضاحو لدينامية
العالقة بيف الوحدة النفسية واإلفصاح عف الذات والمشاعر  ،فاإلفصاح عف الذات والمشاعر
يتسبب في حاؿ انخفاضو في زيادة مشاعر الوحدة النفسية وبالتالي تقؿ الراحة الناتجة عف
التنفيس والتخفيؼ  ،وحيف تزداد الوحدة النفسية تقؿ قدرة الشخص عمى اإلفصاح عف صورتو
الذاتية وما يشعر بو ومف ثـ يغيب الفيـ المتبادؿ في االتصاؿ االجتماعي وتضعؼ العالقات
االجتماعية وتضعؼ قدرة الشخص عمى السيطرة او الييمنة باعتبار أف ما يحكـ اتجاىاتو
االجتماعية االنكفاء عمى الذات مف تغمب مشاعر الوحدة النفسية عميو.
ويتضح مف اسػتقراء عبػد الػرحمف سػيد سػميماف وىشػاـ إبػراىيـ عبػد اهلل( ) 2999أف
الوحػػػدة النفسػػػية تتسػػػبب فػػػي ابتعػػػاد الشػػػخص عػػػف اآلخػػػريف وضػػػعؼ القػػػدرة عمػػػى التواصػػػؿ
االجتماعي والوجداني  ،إلى جانب مشػاعر اال تػراب عػف الػذات بسػبب خبػرات الوحشػة والكػدر
واال ت ػراب عػػف اآلخػػريف بسػػبب االفتقػػاد لرخػػر الػػذي يمكػػف اإلفصػػاح وجػػدانيا معػػو  ،ومػػف ثػػـ
تدعـ مشاعر الوحدة النفسية العجز في اقامة روابط وجدانيػة ويصػبح اإلفصػاح الوجػداني عػف
الذات منخفضػاً لػدى الشػخص  ،ويؤكػد حسػاـ مصػطفى طوسػوف( )2440أف الوحػدة النفسػية
إلػى جانػب كونيػا انكسػا ار فػي عالقػة الشػخص بالعػالـ إال أف أبػرز مػا يميزىػا مشػاعر الوحشػػة
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والكػػدر وترجػػأ ىػػذه الوحشػػة وىػػذا الكػػدر إلػػى عػػدـ وجػػود اآلخػػر الػػذي يمكػػف أف يفضػػي إليػػو
الشخص بمشاعره إضافة إلى مبة الضغوط واآلالـ النفسية وفرط الشعور بالعجز.
ونجد في سياؽ االرتباط بالوحدة النفسية وما تحممو مف مشاعر ،تتأسػس عالقػة بػيف
الوحػدة النفسػية وعػدد مػف المتغيػرات مثػؿ االكتئػاب واالنقبػاض( Williams & Asher
;1992محمػد محػروس الشػناوي  ،وعمػى السػيد خضػر Yang & Clum , 2988 ،
;( 1994والعزلة والخجؿ (السيد إبراىيـ السػمادوني  ; 2990 ،نػاجي عبػد العظػيـ مرشػد
 ،) 2440 ,واال تراب(أحمد ميػدي مصػطفى إبػراىيـ  2444 ،محمػد الشػبراوي األنػور ،
 ) 2442مما قد يعيؽ نزوع الشخص لقرار اإلفصاح الوجداني.

 العالقة بني الوحدة النفسية والغضب الللينيلي:يمكػػف اسػػتقراء العالقػػة بػػيف الوحػػدة النفسػػية والغضػػب الكمينيكػػي مػػف خػػالؿ نمػػوذج
( ،Rokach (1988فقد اقترح نموذجاً لموحدة النفسية اتضح منػو التػأثير المتبػادؿ فيمػا بػيف
الغضب والوحدة النفسية  ،فمشػاعر الوحػدة النفسػية نابعػة مػف اال تػراب عػف الػذات واال تػراب

عػػف اآلخػػر  ،وىػػذا اال ت ػراب ينبػػأ مػػف رفػػض متبػػادؿ بػػيف الػػذات واآلخػػر أو الػػذات ونفسػػيا ،
واال ت ػراب حػػؿ تجنبػػي وىػػذا الحػػؿ التجنبػػي ىػػو جػػوىر الغضػػب ،ويشػػير أيض ػاً أف مػػف مكونػػات

الوحدة النفسية ما يدؿ عمى نقص المودة وىو ما يتوافػؽ مػأ نمػوذج )Gardner& )2008
 Mooreلمغضب الكمينيكي" التجنبػي" الػذي يحػدد تػاريخ شخصػي ممػيء بػاإلكراه واالمتعػاض ،
ويتفػػؽ أيض ػاً مػػأ نمػػوذج  Gardner& Mooreمػػا توصػػؿ لػػو  Rokachمػػف أف مشػػاعر

الوحػػػدة النفسػػػية تػػػرتبط بمشػػػاعر المعانػػػاة والكػػػرب والمقارنػػػة واالنفصػػػاؿ االجتمػػػاعي والييػػػاج
الػػداخمي وضػػعؼ القػػدرة عػػف الػػدفاع عػػف الػػذات  ،ويػػرتبط ذلػػؾ بالتجنػػب الػػداخمي الػػذي يؤسػػس
التأمؿ العدائي  ،فػإذا كانػت الوحػدة النفسػية تعبػر عػف التجنػب االجتمػاعي واالنعػزاؿ واال تػراب
فإف الغضب الكمينيكي يعبر عػف التجنػب الػداخمي ألحػداث تػـ اسػتدخاليا وال يسػتطيأ الشػخص
مواجيتيػػا  ،ويعكػػس نمػػوذج الغضػػب الكمينيكػػي مسػػاىمة فػػي وحػػدة الشػػخص النفسػػية  ،إذ أف
التجنػػب الػػداخمي "التأمػػؿ العػػدائي" والتجنػػب الخػػارجي " سػػموؾ عػػدواني " يػػدعما مشػػاعر وحالػػة
الوحدة النفسية.
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ثامنا دزاسات ذات صلة مبتغريات البحح احلالي:

مف خالؿ استقراء التراث النظري ذو العالقة بمتغيرات البحث الحالي ، 2أسفر ىذا

االستقراء عف المالحظات اآلتية :
 أف دراسات اإلفصاح الوجداني عف الذات تتسـ بالندرة الكبيرة عمى العكس مف دراساتاإلفصاح عف الذات بشكؿ عاـ.
أف دراسات النمذجة السببية عمى متغير اإلفصاح الوجداني عف الذات ليست موجودة عمىمستوى الكتابات بالمغة العربية أو اإلنجميزية عمى حد استقصاء البحث الحالي.
 أف ىناؾ عدد محدود مف الدراسات السابقة مف الممكف أف يخدـ بشكؿ جزئي أ راض"االرتكاز التنظيري والمفاىيمي " في البحث الحالي.
ومف ىذه الدراسات ما قاـ بو ) Snell& Renick (2002مدى ارتباط الغضب
المراجأ
الكمينيكي باضطرابات الشخصية الموجودة في الدليؿ اإلحصائي التشخيصي الثالث ُ

 DSM-III-Rمثؿ اضطراب الشخصية البارانويدية  ،واضطراب الشخصية الفصامية،
واضطراب الشخصية الفصامية  ،واضطراب الشخصية الحدية  ،واضطراب الشخصية اليستيري
 ،واضطراب الشخصية النرجسية  ،واضطراب الشخصية التجنبية  ،واضطراب الشخصية
االعتمادية ،واضطراب الوسواس القيري  ،واضطراب الشخصية العدوانية السمبية ،واضطراب
الشخصية المعادي لممجتمأ  ،وقد بمغت عينة البحث (  72أنثى  08 ،ذكر )  ،وقد أجابوا

عمى مقياس الغضب الكمينيكي وقائمة بيانات الشخصية المصمة عمى االضطرابات الموجودة
في الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الثالث  ،واتضح ارتباط الغضب الكمينيكي إيجابيا بكؿ
االضطرابات الموجودة باالستبياف.
وىدفت دراسة ) Sayar, Gulec & Topbas, (2004إلى تحديد أىمية بناء
شخصية مف يتصفوف باأللكسيثيميا والغضب مف المرضى الذيف يعانوف مف متالزمة األلـ
مصابا بمتالزمة األلـ العضمي الميفي مأ 24
شخصا
العضمي الميفي .وتمت مقارنة خمسيف
ً
ً
مصابا بالتياب المفاصؿ الروماتويدي و  02عنصر كمجموعة ضابطة عمى مقاييس
شخصا
ً
ً
4

تم البحث على المحركات األجنبٌة والعربٌة المتاحة على بنك المعرفة المصري فً مدى زمنً من ( )4444وحتى قبل
إرسال تقرٌر البحث الحالً للتحكٌم والنشر (إبرٌل .)4444
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القمؽ واالكتئاب والغضب واألليكسيثيميا وشدة األلـ والعجز .وكاف ىناؾ اختالؼ كبير في
مقاييس القمؽ والغضب بيف المجموعات  ،وكاف ىناؾ اختالؼ كبير في مقاييس الغضب
تعقيدا مف
واألليكسيثيميا بيف مجموعات الدراسة  ،حيث كاف مرضى األلـ العضمي الميفي أكثر
ً

مرضى التياب المفاصؿ الروماتويدي حتى عندما تـ التحكـ في مستوى االكتئاب .والغضب
تجاه الذات  ،كاف أعمى في مرضى األلـ العضمي الميفي منو في عينة التياب المفاصؿ

الروماتويدي .وأظير نموذج االنحدار التدريجي أف درجات الغضب ودرجات القمؽ تنبأت
بمستوى شدة األلـ  ،وىذا يفسر  : 02مف التبايف في مجموعة متالزمة األلـ العضمي
الميفي .عمى الر ـ مف أف الغضب يكوف أعمى باستمرار لدى مرضى األلـ العضمي الميفي ،
إال أف التعبير السموكي عف الغضب ارتبط بالقمؽ وتنبأ بشدة األلـ .وارتبطت صعوبة التعرؼ
عمى المشاعر باأللـ العضمي الميفي.
وقاـ فؤاد محمد الدواش ( )2424ببحثو لموقوؼ عمى الفروؽ بيف المراىقيف
والراشديف مرتفعي ومنخفضي خبرة ما وراء المزاج في االستجابة ألحاسيس الغضب
الكمينكي،والوقوؼ عمى الخصائص السيكومترية لممقاييس المستخدمة فييا في البيئة
المصرية ،وتـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينات مف المراىقيف والراشديف وكانت عينة البحث
(ف= )240مف طالب الجامعة والمعمميف بواقأ ( )200إناث و ( )94مف الذكور بمتوسط
عمري ( ) 24.8لطالب الجامعة و( )09.2لممعمميف ،وقد توصؿ البحث إلى أنو ال توجد
فروؽ بيف المراىقيف والراشديف في الغضب الكمينكي ووجدت فروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي
سمة ما وراء المزاج في الغضب الكمينكي ،وتوصؿ البحث إلى وجود ارتباط سالب بيف حالة
ما وراء المزاج والغضب الكمينكي.
وىػػػدؼ بحػػػث فػػػؤاد محمػػػد الػػػدواش( )2422لموقػػػوؼ عمػػػى نسػػػبة مسػػػاىمة الػػػبالدة
الوجدانية في األعراض المرضية لدي المراىقيف والراشديف ير المتردديف عمػى عيػادات نفسػية
ولـ يتمقػوا عالجػا نفسػيا مػف قبػؿ ،وبمغػت عينػة البحػث( )290مػف المػراىقيف والراشػديف بواقػأ
( )04مراىقػػا بمتوسػػط عمػػري ( ، ) 24.09و( )88راشػػديف بمتوسػػط عمػػري( ،)27.0و()20
تػػـ اسػػتبعادىـ لتمقػػييـ عالجػػا نفسػػيا ،و( )22لػػـ يحػػددوا جنسػػيـ  ،وقػػد توصػػؿ البحػػث إلػػى أف
البالدة الوجدانية تساىـ في األعراض المرضية بنسب تراوحت في معظميػا فيمػا بػيف المسػتوى
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المتوسط والقوي ،ولـ يوجد تأثير داؿ إحصائيا لتفاعؿ البالدة الوجدانية مأ العمر والجػنس فػي
التأثير عمى األعراض المرضية.
وىدفت بحث

) Snell, et al.,(2013لتطوير مقياس اإلفصاح الوجداني عف

الذات لتقييـ مدى استعداد األشخاص لمناقشة مشاعر معينة مأ متمقييف مختمفيف لافصاح
الوجداني عف الذات  .وحقؽ المقياس مستويات ثبات مرتفعة مف خالؿ حساب ألفا لكرونباخ،
وطريقة إعادة االختبار  ،وارتبطت ىذه المعدالت لثالثة متمقيف محدديف لافصاح :األصدقاء
اإلناث  ،واألصدقاء الذكور  ،واألزواج  /األحباب .وأشارت النتائج إلى أف اإلفصاحات
الوجدانية لمنساء والرجاؿ تتفاوت حسب النوع والخصائص الشخصية لمتمقي اإلفصاح .وعمى
الر ـ مف أف الرجاؿ والنساء أبمغوا عف نمط مماثؿ مف االستعداد لمناقشة عواطفيـ مأ
أصدقائيـ الذكور.

تعكيب على الدزاسات السابكة:يتضح مف الدراسات السابقة أف الغضب الكمينيكي " الذي تطور مفاىيميا لمغضب
التجنبي" قد ارتبط باالضطرابات الوجدانية لمشخصية  ،وأف جوىر ىذا الغضب ىو خبرة
التجنب  ،وخبرة التجنب تدعـ االنفصاؿ عف الذات ومف ثـ االنفصاؿ عف المحيط االجتماعي
 ،مما قد يترتب عميو لجوء الشخص لموحدة النفسية بعد انكسار عالقاتو بالعالـ المحيط بو ،
وتوضح دراسة اإلفصاح الوجداني عف الذات وجود فروؽ في اإلفصاح الوجداني عف الذات
بيف الذكور واإلناث  ،إال أف البحث الحالي انطمؽ لبحث اإلفصاح الوجداني المنخفض عف
الذات لدى اإلناث العتبارات الثقافة التي تنظر لألنثى بضرورة الخجؿ وضرورة عدـ نزوعيا
لافصاح أو التعبير عف المشاعر ،واتضح وجود فروؽ في الغضب واألليكسيثيميا عمى
مقياس شدة األلـ.

تاسعاً فسوض البحح :
 ال توجد فروؽ بيف الطالبات في االستجابة عمى متغيرات األليكسيثيميا والغضب الكمينيكيوالوحدة النفسية.
 توجد مسارات ذات داللة إحصائية لعالقات اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذاتباألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية.
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عاشساً إجساءات البحح:
 - 1منهج البحح:
يستخدـ البحث الحالي المنيج الوصفي  ،والذي يقوـ عمى حساب معامالت المسار
بيف اإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات واألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة
النفسية  ،إلى جانب حساب الفروؽ بيف عينة البحث في االستجابة عمى مقاييس
األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية .

 - 2عينة البحح
بمغػػت عينػػة البحػػث ( ) 024طالبػػة بمتوسػػط عمػػري ( )24عػػاـ بواقػػأ ( )04طالبػػة لعينػػة
تقنػػيف األدوات  ،و( )074طالبػػة كعينػػة نيائيػػة الختبػػار مػػدى حسػػف المطابقػػة لنمػػوذج البحػػث
المفتػػرض  ،وعينػػة البحػػث الحػػالي ىػػي عينػػة انتقائيػػة مػػف طالبػػات قسػػـ عمػػـ الػػنفس والتربيػػة
جامعة الشرقية  ،وبالتالي فالعينة تستثني الذكور وتركز عمى الفتيات ،نظ ار لمعدد المحدود جػدا
مػػف الػػذكور داخػػؿ القسػػـ  ،إلػػى جانػػب كػػوف اإلحسػػاس بمشػػكمة البحػػث نبػػأ مػػف تواصػػؿ ُمعػػد

البحث الحالي مأ وضأ إشكالي فػي اإلفصػاح الوجػداني عػف الػذات لػدى الطالبػات ،إلػى جانػب

نشػػأة قضػػايا مجتمعيػػة حػػوؿ العنػػؼ ضػػد النسػػاء فػػي المجتمػػأ مػػـ جعػػؿ حػػدود البحػػث البشػػرية
تكتفي بالطالبات  ،ومػف العينػة األساسػية سػيتـ حسػاب متوسػط درجػة اإلفصػاح الوجػداني عػف
الذات مف أجؿ العمػؿ عمػى عينػة اإلفصػاح الوجػداني المػنخفض عػف الػذات  ،وىػي تمػؾ العينػة
التي تقؿ درجات الطالبات فييا عف المتوسط.
جذول()4
خصبئص انؼُىخ االصتطالػُخ واألصبصُخ نهذساصخ
ن
انؼُىخ
االصتطالػُخ
انؼُىخ األصبصُخ
إجمبنٍ انؼُىخ

44
444
644

انمتىصػ
4494
44
4494
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44

44
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644
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 -0أدوات البحح:
- 1مكيااااإل اإلفضااااح

الوجاااداني عااان الااارات

)Scale(ESDS

Disclosure

Self

Emotional

 املكياإل يف البيئة األمسيلية:أعد المقياس ) Snell., Miller& Belk(2013في البيئة األمريكية  ،وأعػده لمبيئػة
العمانيػػة الباحػػث الحػػالي و عصػػاـ عبػػد المجيػػد الم ػواتي ( ،) 2422يتكػػوف المقيػػاس مػػف
( )04مفردة  ،وكؿ مفردة تعبر عف محتوى انفعػالي محػدد وتبػدا بالعبػارة ( شػعرت بأوقػات
بػػػ )  ،وتتجمػػأ المفػػردات فػػي ( )8أبعػػاد  ،ويشػػمؿ كػػؿ ُبعػػد ( ) 0مفػػردات  ،والمقيػػاس فػػي
صيغتو األصمية مبني عمى ُمتصؿ خماسي كما يمي( :لـ أناقش ىذا الموضوع مػأ مرشػدي

الخاص  ،ناقشت قميال ىذا الموضوع مأ مرشدي الخاص  ،ناقشت ىذا الموضػوع باعتػداؿ
مػػأ مرشػػدي الخػػاص  ،ناقشػػت كثيػ ار ىػػذا الموضػػوع مػػأ مرشػػدي الخػػاص  ،ناقشػػت بشػػكؿ
كامؿ ىذا الموضوع مأ مرشدي الخػاص )  ،وىنػاؾ نسػخة أخػرى لممقيػاس تحمػؿ متصػال
آخر يحدد وجية اإلفصاح الوجداني عف الذات ألشخاص في المحػيط االجتمػاعي ( أفصػح
لصديؽ ذكر  ،أفصح لصديؽ أنثى  ،أفصح لزوج أو حبيب).
وأما عػف أبعػاد المقيػاس فيػي (:اإلفصػاح الوجػداني الػذاتي عػف االكتئػاب  ،اإلفصػاح
الوجداني الذاتي عف السعادة  ،اإلفصاح الوجداني الػذاتي عػف الغيػرة  ،اإلفصػاح الوجػداني
الػػذاتي عػػف القمػػؽ  ،اإلفصػػاح الوجػػداني الػػذاتي عػػف الغصػػب  ،اإلفصػػاح الوجػػداني الػػذاتي
عف اليدوء  ،اإلفصاح الوجداني الذاتي عف الخموؿ  ،اإلفصاح الوجداني عف الخوؼ )

 عينة التكنني األمسيلية:ادا يػػر محػػدديف
جامعيػػا ،بواقػػأ (ً 09ا
طالبػػا
ذكػػر و  07أنثػػى و  9أفػػر ً
ً
تطػػوع (ً )79
الجنس) لممشاركة في دراسة حوؿ اإلفصاح البشري .أكمؿ معظـ الطػالب اسػتجاباتيـ فػي
ح ػوالي سػػاعة واحػػدة .وقػػد طُمػػب مػػف المشػػاركيف الػػرد عمػػى ( )04مفػػردة مكونػػة لمقيػػاس

اإلفصػاح الوجػداني .وطُمػػب مػنيـ مػرة أخػػرى إكمػاؿ مقيػاس اإلفصػػاح الوجػداني عػف الػػذات

ع ،في نفس الظروؼ التجريبية.
بعد ( )22أسبو ً
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 الضدق املفاهيني :لمتأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاس ،تػػـ حسػػاب االرتباطػػات بػػيف المقػػاييس الفرعيػػة لمقيػػاس
اإلفصاح الوجداني .وتراوحت االرتباطػات بػيف المقػاييس الفرعيػة الثمانيػة فيمػا بػيف ( )4.78و
( ،)4.90وقػد تػـ حسػاب الصػدؽ التمييػزي لممقيػػاس مػف خػالؿ حسػاب تحميػؿ التبػايف المتعػػدد
فيما بيف متمقي اإلفصاح ( صديؽ ذكر  ،صديؽ أنثى  ،زوج أو حبيب) .

 ثبات املكياإل:قاـ معدو المقياس بحسػاب ثبػات ألفػا لكرونبػاخ وتراوحػت قػيـ الثبػات بػيف ( )4.90و
( ، )4.80وقاموا أيضا بحساب ثبات االستقرار عف طريؽ إعادة التطبيؽ تراوحت قيمػة معامػؿ
ثبات االستقرار ( لمتمقي اإلفصاح ) فيما بيف ( )4.00و (.)4.79

 مكياإل اإلفضاح الوجداني عن الرات يف البيئة العنانية:-

صدق املكياإل:
قاـ بترجمة وتعريب المقياس فػي البيئػة العمانيػة الباحػث الحػالي وعصػاـ عبػد المجيػد

المواتي ( )2422عمى عينػة البحػث االسػتطالعية الحاليػة ،تػـ عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة
مف األساتذة 0في مجاؿ الصحة النفسػية وعمػـ الػنفس التربػوي والعػاـ واإلكمينيكػي عمػى أف كػال
مف ميزاني القياس في النسختيف لممقياس ال يصػمحا لغػرض البحػث الحػالي وال يصػمحا لمتمييػز
في البيئة العربية  ،لذا اتجو معدا النسخة العربيػة إلػى وضػأ ميػزاف يتفػؽ مػأ البيئػة العربيػة ،
وتقوـ فكرة ىذا الميزاف عمى مبدأيف :
-

المتصػػؿ بحيػػث ال يكػػوف اإلفصػػاح الوجػػداني عػػف الػػذات موجيػػا
تعمػػيـ االختيػػارات عمػػى ُ

-

أف يركز المتصؿ عمى تدرج لدرجات اإلفصاح الوجداني عف الػذات أكثػر مػف التركيػز عمػى

لشخص بعينو كما في المتصؿ في البيئة األمريكية .

متمقي اإلفصاح.
وبالتػػالي فقػػد رأي معػػدا المقيػػاس أف أنسػػب ُمتصػػؿ لممقيػػاس ىػػو مػػا بػػدأ بعبػػارة عامػػة

المتصؿ كما يمي:
وتحتيا اختيارات مرتبطة بالدرجة التقيمية ليذا االختيار  ،وكاف ُ
4

تم الرجوع لألساتذة ( األستاذ الدكتور أحمد خٌري حافظ  ،األستاذ الدكتور عبد هللا السٌد عسكر  ،األستاذ الدكتور محمود
عكاشة  ،األستاذ الدكتور مصطفى عبد المحسن الحدٌبً  ،األستاذ الدكتور محمد السعٌد أبو حالوة ،األستاذ الدكتورعبد هللا
التوبً  ،الدكتورة.جوخة الصوافً  ،الدكتور.محمد الصقري)
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ـ

في أوقات شعرت ب :

2

االكتئاب

عدد يوليو-ج0206 )78( -6م

ناقشت شعوري مأ أحد:
أبداً

ال
قمي ً

أحياناً

كثي ارً

دائماً

(صفر)

()2

() 2

() 0

() 0

وقد أجمأ فريؽ التحكيـ بنسبة ( )%244عمى صوابية المتصؿ ومالئمتو لما وضأ
لتقديره  ،وأجمعوا أيضا بنسبة ( )%244بمناسبة عبارات المقياس لمبيئة العربية والعمانية،

وأجمأ ( 0) %70مف المحكميف عمى تفضيؿ حذؼ بعدي اإلفصاح الوجداني الذاتي عف

السعادة واإلفصاح الوجداني الذاتي عف اليدوء  ،وأف باقي عبارات المقياس ليس بيا ما
يتعارض مأ الثقافة ويتسـ ب جودة وسيولة صيا ة العبارات مما يؤدي إلى جودة اقتناص
االستجابة  ،لذا أصبح المقياس ( ) 04مفردة بدال مف  04مفردة في نسختو األمريكية ،
وأصبحت أبعاد المقياس ( ) 9أبعاد بدال مف ( )8أبعاد في النسخة األمريكية.

ثبات املكياإل:
قاـ معدا المقياس بتطبيؽ المقيػاس عمػى عينػة التقنػيف بالبحػث الحػالي  ،وبعػد مػرور
أسبوعيف مػف ىػذا التطبيػؽ تػـ تطبيػؽ المقيػاس مػرة أخػرى  ،وتػـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط فيمػا
بػػيف التطبيقػػيف باسػػتخداـ معامػػؿ االرتبػػاط التتػػابعي لبيرسػػوف ، ،حسػػاب الثبػػات بطريقػػة ألفػػا
لكرونباخ ،وكانت النتائج كما بجدوؿ (.)2
و
4
4
6
4
4
4

جذول ()4
ثجبد ممُبس اإلفصبح انىجذاوٍ ػه انزاد ثطشَمخ إػبدح انتطجُك وأنفب نكشووجبر
أنفب نكشووجبر
إػبدح انتطجُك
األثؼبد
4944
4944
اإلفصبح انىجذاوٍ انزاتٍ ػه االكتئبة
4944
4944
اإلفصبح انىجذاوٍ انزاتٍ ػه انغُشح
4944
4944
اإلفصبح انىجذاوٍ انزاتٍ ػه انغعت
4946
4944
اإلفصبح انىجذاوٍ انزاتٍ ػه انمهك
4944
4944
اإلفصبح انىجذاوٍ انزاتٍ ػه انخمىل
4944
4946
اإلفصبح انىجذاوٍ انزاتٍ ػه انخىف

6

توافق معدا المقٌاس مع آراء الخبراء حول ضرورة حذف البعدٌن نظرا لتشعبهما فً العالقات واالرتباطات  ،فاإلفصاح
عن السعادة ربما ٌرتبط باعتقاد نفسً حول الحسد وضرورة المداراة  ،والهدوء فً مناقشة الخبراء ال ٌحتاج إلى إفصاح ،
وربما اٌضا ٌرتبط اإلفصاح عن الهدوء بقلق مرتبط بزوال النعم.
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 -2مكياإل توزنتو لألليلسيجينيا

عدد يوليو-ج0206 )78( -6م

)Toronto Alexithymia Scale (TAS-20

أعد مقياس تورنتو لألليكسيثيميا ) ،(Taylor ,Parker &Bagby,1994وقاـ بإعداد
النسخة العربية األولى لو عالء كفافي والباحث الحالي(  ، )2422ونسختو العربية الثانية
عالء كفافي والباحث الحالي ومصطفى عبد المحسف الحديبي(.)2424
وصف املكياإل :يتكوف مقياس تورنتو لألليكسيثيميا مف ( )24مفردة  ،وقد صيغت البنود
عمى شكؿ عبارات تقريرية ،فكانت المفردات ( )20مفردة إيجابية و ( )0مقردات سمبية،
والمتصؿ الخاص بالمقياس يتكوف مف خمس اختيارات تبدأ بالرفض القوي وتنتيي بالموافقة
القوية ،والدرجة المرتفعة عمى المقياس ( )244تعبر عف ارتفاع األليكسيثيميا بينما الدرجة
األدنى ( )24تعبر عف انخفاض األليكسيثيميا ،والمتصؿ كما يمي( :أرفض بقوة ،أرفض
باعتداؿ ،ال أرفض وال أوافؽ ،أوافؽ باعتداؿ ،أوافؽ بقوة).
ويتألؼ المقياس مف ثالث مقاييس فرعية ،صعوبة تحديد األحاسيس
 ،Identifying Feelingsوصعوبة وصؼ األحاسيس

Difficulty

Difficulty Describing

 ،Feelingsالتفكير المتوجو نحو الخارج Externally – Oriented thinking

اخلضائط السيلومرتية للنكياإل:
صدق املكياإل :تـ حساب صدؽ المقياس عف طريؽ حساب:

أ  -الضدق املفاهيني ( االزتباطات الداخلية):
قاـ عالء كفافي والباحث الحالي بتطبيؽ المقياس عمى عينة مف الشباب والراشديف بمغت
 000شخص مف الذكور واإلناث  ،حيث كانت عينة المراىقيف مف طالب كمية التربية بجامعة
 9أكتوبر وكانت عينة الراشديف بمدرسة لطفي سميماف الثانوية بنات ومدرسة سنورس
الثانوية بنيف بمحافظة الفيوـ وبعض المعمميف بمدينة بمبيس بمحافظة الشرقية وبعض
العامميف بمصمحة الشير العقاري والتوثيؽ ،وبعد تطبيؽ المقياس وتصحيحو قاـ معدا
المقياس بحساب معامالت االرتباط بيف المفردة والبعد الذي تنتمي إليو مف ناحية والمفردة
والدرجة الكمية لممقياس مف ناحية أخرى ،كما قاـ معدا المقياس بحساب االرتباطات البينية
بيف أبعاد المقياس ،وذلؾ لمتحقؽ مف تجانس المقياس ،ويتضح ذلؾ كما بجدوؿ ( )0و(.)0

- 644 -

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 644 -

عدد يوليو-ج0206 )78( -6م

النموذج السببي للعالقات المتبادلة...

جذول ()4
االستجبغ ثُه انمفشدح مه وبدُخ وانجؼذ انزٌ تىتمٍ إنُه وانذسجخ انكهُخ نممُبس تىسوتى نألنُكضُثُمب
استجبغ انمفشدح مغ انذسجخ
استجبغ انمفشدح مغ
مضمً انجؼذ انزٌ تىتمٍ إنُه
انممممممم
انكهُخ نهممُبس
انجؼذ انزٌ تىتمٍ إنُه
انمفشدح
فمممشدا
د
**49444
**49444
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
4
**49444
**49444
صؼىثخ وصف األدبصُش
4
**49646
**49444
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
4
**49444
**49444
صؼىثخ وصف األدبصُش
6
**49444
**49644
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
4
**49644
**49444
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
4
**49644
**49464
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
4
تبثغ جذول ()4
االستجبغ ثُه انمفشدح مه وبدُخ وانجؼذ انزٌ تىتمٍ إنُه وانذسجخ انكهُخ نممُبس تىسوتى نألنُكضُثُمب
**49444
**49444
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
4
**49444
**49444
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
4
**49464
**49644
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
44
**49444
**49444
صؼىثخ وصف األدبصُش
44
**49464
**49644
صؼىثخ وصف األدبصُش
44
**49444
**49464
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
44
**49444
**49464
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
46
**49444
**49444
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
44
**49444
**49646
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
44
*49444
**49644
صؼىثخ وصف األدبصُش
44
*49446
**49444
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
44
*49444
**49444
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
44
**49444
**49444
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
44
** دانخ ػىذ * 4944دانخ ػىذ 4944
جذول ( )6االستجبغ ثُه أثؼبد ممُبس تىسوتى نألنُكضُثُمب
صؼىثخ وصف
صؼىثخ تذذَذ
األدبصُش
األدبصُش
444
صؼىثخ تذذَذ األدبصُش
444
**49444
صؼىثخ وصف األدبصُش
444
*49444
**49444
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
** دانخ ػىذ * 4944دانخ ػىذ 4944

انتفكُش انمتىجه
نهخبسج
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ب -الضدق التباعدي:
توضح األدبيات السيكولوجية أف الذيف يعانوف مف األليكسيثيميا لدييـ ضعؼ في
الحس التأممي في مشاعرىـ الذاتية والتفكير المتوجو لمخارج  ،لذا قاـ عالء كفافي والباحث
الحالي في بحساب االرتباط بيف مقياس األليكسيثيميا ومقياس حالة ما وراء المزاج  ،وكانت
النتائج كما كاف متوقعا حيث ارتبطت األليكسيثيميا سمبيا مأ حالة ما وراء المزاج وقد بمغ
معامؿ االرتباط ( ) 4.78 -وكاف داال عند (.)4.42

جا .الضدق العاملي التوكيدي :

قاـ الباحث الحالي ومصطفى الحديبي  )2424(0بحساب الصدؽ العاممي التوكيدي

لمقياس األليكسيثيميا عمى عينة قواميا ( )2920مف المراىقيف والراشديف ،وقد أسفرت
النتائج عف مؤشرات حسف مطابقة في الحدود المقبولة إحصائيا وقد كانت قيمة مربأ كاي
Chi-Square

ير دالة مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ في التبايف لممعادلة البنائية

ومطابقة النموذج لمعوامؿ الكامنة لمقياس األليكسيثيميا.

ثبات املكياإل:قاـ كؿ مف عالء كفافي والباحث الحالي ( )2422بحساب ثبات المقياس بطريقة
إعادة التطبيؽ ،فبعد  20يوما مف التطبيؽ األوؿ قاـ معدا المقياس بتطبيقو عمى مجموعة
مف المراىقيف والراشديف وبمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف  4.89وىو معامؿ مطمئف لثبات
المقياس  ،ثـ قاـ الباحث الحالي ومصطفى الحديبي ( )2424بحساب معامؿ ألفا لكرونباخ
وكانت قيمتيا لكؿ ُبعد مف أبعاد المقياس ( .) 4.72 ، 4.79 ، 4.84

 -تكنني املكياإل يف البيئة العنانية:

صدق املكياإل :
أ  -اختباز الفهه:
قػاـ الباحػػث الحػػالي بانتقػػاء ( ) 20طالبػة مػف العينػػة االسػػتطالعية لمدراسػػة الحاليػػة ،
وطُمب منيـ االستجابة لمقياس األليكسيثيميا بتحديد اآلتي:
4

مدى سيولة العبارات

أجرى الباحث الحالً ومصطفى الحدٌبً التحلٌل العاملً التوكٌدي فً دٌسمبر . 4444
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مدى وضوح المعنى مف كؿ عبارة

المتصؿ الذي توزف بو العبارات
 مدى وضوح ُوقد أقر الطالب بوضوح العبارات والمتصؿ والمعاني الخاصة بالعبارات بمػا ال يسػتدعي اخػتالؼ
عف النسخة المصرية لممقياس.

ب  -الضدق املفاهيني :
تػػـ حسػػاب االرتبػػاط بػػيف أبعػػاد مقيػػاس األليكسػػيثيميا والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس وكانػػت
النتائج في الحػدود اإلحصػائية التػي تػدؿ عمػى التماسػؾ المفػاىيمي لممقيػاس  ،وكانػت النتػائج
كما بجدوؿ (.)0
جذول ()4
االستجبغبد ثُه أثؼبد األنُكضُثُمُب وانذسجخ انكهُخ فٍ انجُئخ انؼمبوُخ
انذسجخ انكهُخ نألنُكضُثُمُب
أثؼبد األنُكضُثُمُب
**4944
صؼىثخ تذذَذ انمشبػش
4
**4944
صؼىثخ وصف انمشبػش
4
**4946
انتفكُش انمتىجه نهخبسج
4
** دانخ ػىذ 4944

 -0مكياإل الغضب الللينيلي Clinical Anger Scale
قػاـ بإعػػداد ىػػذا المقيػػاس فػػي البيئػػة األمريكيػػة & Snell , Gum , shuck
) ، hite(1995وقد قاـ بإعداده في البيئة المصرية نبيؿ الزىار والباحث الحػالي () 2424
 ،وذلػػؾ بترجمػػة المقيػػاس مػػأ التحقػػؽ مػػف قػػيـ الصػػدؽ والثبػػات عمػػى عينػػة قواميػػا  240مػػف
الذكور واإلنػاث مػف الشػباب والراشػديف ومػف الػذكور واإل نػاث 9بكميػة التربيػة بجامعػة  9أكتػوبر
وعدد مف المعمميف والمعممات بمدرسة لطفي سػميماف الثانويػة بنػيف ومدرسػة سػنورس الثانويػة
بنات بمحافظة الفيوـ.

أ -وصف املكياإل :
يتكوف المقياس مف  22مفردة  ،وتحت كؿ مفػردة يطمػب مػف المفحػوص أف يسػتجيب
باختيػػاره اختيػػا ار واحػػدا مػػف  0اختيػػارات متدرجػػة مػػف األدنػػى لألعمػػى بحيػػث يكػػوف االختيػػار أ =
صػػفر  ،ب =  ، 2ت =  ، 2ث =  ، 0والحػػد األعمػػى لمدرجػػة عمػػى المقيػػاس ىػػي  90وتعبػػر
4

تم تقنٌن مقٌاسً األلٌكسٌثٌمٌا والغضب الكلٌنٌكً فً إطار مشروع لتقنٌن األوات على نفس هذه العٌنة.
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عػػف ارتفػػاع درجػػة الغضػػب الكمينيكػػي بينمػػا الحػػد األدنػػى لمدرجػػة ىػػو صػػفر ويعبػػر عػػف يػػاب
الغضب ،ويتـ التعامؿ مأ المقياس مػف خػالؿ الدرجػة الكميػة فػال توجػد أبعػاد فرعيػة داخػؿ بنػاء
المقياس .

ب  -الضدق:
 صدق الرتمجة:لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ الترجمػػة اتبػػأ معػػدا النسػػخة العربيػػة لمقيػػاس الغضػػب الكمينكػػي
طريقػػة "جماعػػة الترجمػػة" حيػػث قػػاـ ثالثػػة مػػف المتخصصػػيف فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة منفصػػميف
بترجمة المقياس  ،ثـ تـ عرض الترجمات الثالث بالمغة العربية عمػى أسػتاذ عمػـ نفػس تعميمػي
حاصؿ عمى الػدكتوراه مػف الواليػات المتحػدة فػي عمػـ الػنفس التربػوي الختيػار أفضػؿ المفػردات
فػػي الترجمػػات الػػثالث ،وقػػد تػػـ حػػذؼ العبػػارة رقػػـ "  "24والخاصػػة بػػأثر الغضػػب فػػي التفكيػػر
الجنسي وذلؾ لعدـ تناسبيا مأ الثقافة المصرية ).(Hocevar& El-Zahhar1991

 الضدق املفاهيني للنكياإل:قاـ معدا النسخة العربية بالتحقؽ مف تجانس المقياس وذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط
بػيف المفػػردة والدرجػػة الكميػػة لممقيػاس وقػػد ارتبطػػت كػػؿ مفػردات المقيػػاس بػػال اسػػتثناء بالدرجػػة
الكمية مما يعطي معيا ار لمصدؽ البنائي ،وكانت النتائج كما يمي:
جذول ( ) 4
مؼبمم االستجبغ ثُه مفشداد ممُبس انغعت انكهُىكٍ وانذسجخ انكهُخ نهممُبس
استجبغ انمفشدح ثبنذسجخ
انمفشدح
استجبغ انمفشدح ثبنذسجخ
انمفشدح
انكهُخ نهممُبس
انكهُخ نهممُبس
**49444
44
**49444
4
**49444
44
**49444
4
**49444
44
*49444
4
**49444
46
**49444
6
**49446
44
**49644
4
**49464
44
**49444
4
**49644
44
**49444
4
*49444
44
**49644
4
**49644
44
**49444
4
**49644
44
**49444
44
** دال ػىذ 4944
* دال ػه 4944
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ت -الجبات:
قاـ معدا النسخة المصرية لممقياس بحساب الثبات مػف خػالؿ حسػاب معامػؿ
ألفا كرونباخ وقد بمغ  4.820وىي قيمة مقبولة.

* صدق وثبات الغضب الللينيلي يف البيئة العنانية:
الضدق املفاهيني ملكياإل الغضب الللينيلي يف البيئة العنانية :توجػو البحػػث الحػػالي إلػػى حسػاب صػػدؽ مقيػػاس الغضػػب الكمينيكػي مػػف خػػالؿ حسػػاب
معامػؿ االرتبػاط المصػحح  ، Corrected Item –Total Correlationحيػث تػـ حسػاب
االرتباط لكؿ مفردة مػأ الدرجػة الكميػة لممقيػاس بعػد حػذؼ درجػة كػؿ مفػردة مػف الدرجػة الكميػة
لممقيػػػاس –Total

Item

 ، Correctedوطبقػػػاً

&

,Flavian

Cristobal

) Guinalíu(2007فػػإف معامػػؿ االرتبػػاط المصػػحح ال يجػػب أف يقػػؿ عػػف  ، 4.24وىػػو مػػا
تحقؽ بشكؿ كبير في معامالت ارتباط كؿ المفردات  ،وكانت النتائج كما بجدوؿ (.)7
جذول ()4
َىظخ مؼبمالد االستجبغ ان ُمصذذخ نممُبس انغعت انكهُىُكٍ فٍ انجُئخ انؼمبوُخ(ن=)44
مؼبمم االستجبغ (س) انمصذخ
و مؼبمم االستجبغ (س) انمصذخ و
4946
44
4944
4
4944
44
4964
4
4944
44
4944
4
4964
46
4944
6
4944
44
4944
4
4964
44
4944
4
4946
44
4946
4
4944
44
4966
4
4946
44
4944
4
4944
44
4964
44

ثبات مكياإل الغضب الللينيلي يف البيئة العنانية:تـ حساب معادلة ألفا لكرونباخ  ،وقد بمغت قيمة ألفا ( )4.79مما يدؿ عمى ثبات مقياس
الغضب اإلكمينيكي في البيئة العمانية.
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 – 4مكياإل الشعوز بالوحدة النفسية UCLA Loneliness Scale
أعػػد مقيػػاس كاليفورنيػػا لمشػػعور بالوحػػدة النفسػػية UCLA Loneliness Scale
) ، Russell, D (1996وقاـ بتعريبو وتقنينػو عبػد الرقيػب أحمػد البحيػري (  )2980بسػبب
كونػػو أداة سػػيكومترية مبسػػطة وسػػيمة التطبيػػؽ و ويتكػػوف مػػف ( )24مفػػردة عمػػى ُمتصػػؿ عمػػى

مػدى ( )0-2لالختيػػارات ( أبػػداً  ،نػػاد ارً  ،أحيانػاً  ،البػاً )  ،والمقيػػاس مقسػػوـ نصػػفيف مػػا بػػيف

عبػػارات إيجابيػػة وأخػػرى سػػمبية  ،ويتكػػوف المقيػػاس مػػف بعػػديف ىمػػا (الوحػػدة النفسػػية الوجدانيػػة
والوحدة النفسية االجتماعية)  ،وسيتعامؿ البحث الحالي مأ الوحػدة النفسػية فػي درجتيػا الكميػة
في إطار تحميؿ النموذج األساسي الذي يسعى البحث الختباره.
وقػػاـ ُمعػػد النسػػخة المصػػرية لممقيػػاس بالتأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاس ،مػػف خػػالؿ الطػػرؽ
اآلتية  :صدؽ المحتوى و صدؽ المحؾ  ،صدؽ التكويف الفرضػي ،وقػاـ ُمعػد النسػخة المصػرية
بحساب ثبات المقياس مف خالؿ :إعادة تطبيؽ االختبار والتجزئة النصفية  ،ألفا كرونباخ .

صدق مكياإل الشعوز بالوحدة النفسية يف البيئة العنانية:اتجو البحث الحالي لحساب الصدؽ المفاىيمي لمقياس الشػعور بالوحػدة النفسػية مػف
خػػالؿ حسػػاب متوسػػطات ارتباطػػات األبعػػاد واألبعػػاد مجتمعػػة عمػػى العينػػة االسػػتطالعية ()04
طالبة  ،وطبقا ؿ ) Haviland & Reise ( 1996فإف الصػدؽ المفػاىيمي يتحػدد مػف خػالؿ
حساب متوسطات ارتباطات كؿ ُبعد باألبعاد األخرى لممقيػاس  ،ومتوسػط ارتباطػات األبعػاد ككػؿ
 ،وأف أفضػؿ معػدؿ لمتوسػػطات االرتباطػات يتػراوح فيمػا بػػيف (  ) 4.24و ( ، )4.04وكانػػت
النتائج كما بجدوؿ (.)8
جذول ()4
َىظخ متىصطبد استجبغبد أثؼبد ممُبس انشؼىس ثبنىدذح انىفضُخ
متىصطبد االستجطبد
األثؼبد
4944
انىدذح انىفضُخ انىجذاوُخ
4964
انىدذح انىفضُخ االجتمبػُخ
4944
انذسجخ انكهُخ نهىدذح انىفضُخ

ثبات مكياإل الشعوز بالوحدة النفسية يف البيئة العنانية:تـ حساب معادلة ألفا لكرونباخ عمى العينة االستطالعية لمدراسة ( )04طالبة ،
وكانت النتائج  ) 4.77( :لموحدة النفسية الوجدانية  )4.82( ،لموحدة النفسية االجتماعية ،
( ) 4.80لمدرجة الكمية لموحدة النفسية.
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- 4األساليب اإلحضائية املستددمة :
يستخدـ البحث المتوسطات  ،واالنحرافات المعيارية  ،ومعامؿ االرتباط التتابعي لبيرسوف،
ومعادلة ألفا لكرونباخ  ،وتحميؿ التبايف البسيط  ،وتحميؿ المسار.

- 5إجساءات البحح:
 بعد عمؿ البحث الحالي عمى اسػتقراء التػراث النفسػي فيمػا يتعمػؽ بمتغيراتيػا المختمفػة  ،تػـبعػػػد تجييػػػز المقػػػاييس لمتطبيػػػؽ عمػػػى عينػػػة البحػػػث االسػػػتطالعية وتوضػػػيح مواصػػػفاتيا
السيكومترية.
 واتجو البحث بعد تجميػأ اسػتجابة عينػة البحػث األساسػية عمػى المقػاييس المسػتخدمة إلػىحساب المتوسط الستجابة الطالبات عمػى اإلفصػاح الوجػداني عػف الػذات ومػف ثػـ اسػتخراج
فئػػة اإلفصػػاح الوجػػداني المػػنخفض عػػف الػػذات الختبػػار النمػػوذج السػػببي لعالقػػات اإلفصػػاح
الوجداني المنخفض عف الذات باألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية.

حادي عشسنتائج البحح :
الفسض األول ال توجد فسوق بني الطالبات يف االستجابة على متغريات األليلسيجينيا والغضب
الللينيلي والوحدة النفسية.
 والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف البسيط  ، Anovaوبالتالي فاإلجابةعمى التساؤؿ األوؿ  ،ال توجد فروؽ بيف الطالبات في األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي
والوحدة النفسية ،وكانت النتائج كما بجدوؿ (.)9
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جدوؿ ()9

يوضح الفروؽ بيف الطالبات في األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية (ف=)024
انمتغُشاد

األنُكضُثُمُب

انغعت
انكهُىُكٍ

انىدذح
انىفضُخ

مصذس
انتجبَه
ثُه
انمجمىػبد
داخم
انمجمىػبد
انمجمىع
ثُه
انمجمىػبد
داخم
انمجمىػبد
انمجمىع
ثُه
انمجمىػبد
داخم
انمجمىػبد
انمجمىع

مجمىع
انمشثؼبد

دسجبد
انذشَخ

متىصػ
انمشثؼبد

449444

4

449444

64444944

644

44494

64444944

644

49444

4

4944
4

49444
غُش دانخ

49444

446494

644

4449444

644

49444

4

49444

644

44944

44444964
4
44444944

لُمخ
(ف)

انذالنخ

44944

4944
4

4944
4

49444
غُش دانخ

49464
غُش دانخ

644

يتضح مف جدوؿ ( )9أف قيمة (ؼ) بالنسبة لألليكسيثيميا والغضب الكمينيكي
والوحدة النفسية ير دالة  ،مما يعني أنو ال توجد فروؽ بيف الطالبات عمى متغيرات البحث ،
وتدعـ ىذه النتيجة التوجو لموقوؼ عمى مدى مطابقة النموذج السببي الخاص بالعالقات بيف
اإلفصاح الوجداني عف الذات و األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية.

الفسض الجاني :توجد مسازات ذات داللة إحضائية لعالقات اإلفضاح الوجداني املندفض عن الرات
باألليلسيجينيا والغضب الللينيلي والوحدة النفسية.
والختبػار صػػحة ىػػذا الفػرض تػػـ حسػػاب المتوسػػط السػتجابات الطالبػػات عمػػى مقيػػاس
اإلفصػػاح الوجػػداني عػػف الػػذات ،والمحػػؾ اإلحصػػائي لافصػػاح الوجػػداني المػػنخفض فػػي ىػػذا
البحث أف تكوف درجة الطالبة عمى المقياس أقػؿ مػف المتوسػط بمػغ ( ) 00درجػة  ،وبالتػالي
فقػػد وصػػمت عينػػة الطالبػػات إلػػى ( ) 284طالبػػة يتصػػفوف باإلفصػػاح الوجػػداني المػػنخفض عػػف
الػذات  ،ثػـ توجيػت التحميػؿ إلػى فصػؿ العينػة منخفضػة اإلفصػاح مػأ اسػتجاباتيا داخػؿ ممػؼ
إحصػػائي منفصػػؿ باسػػتجابة عينػػة اإلفصػػاح الوجػػداني المػػنخفض عػػف الػػذات عمػػى مقػػػاييس
األليكسيثيميا والغضب الكمينيكي والوحدة النفسية  ،وبعد ذلؾ تـ بناء نمػوذج سػببي Causal
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 Modelعمى األطر النظرية التي تـ استقراءىا مف التػراث النظػري ذو الصػمة بمتغيػرات البحػث
الحاليػػة ،وتحديػػد العالقػػات داخػػؿ ىػػذا النمػػوذج  ،وذلػػؾ كمػػا فػػي شػػكؿ ( ،)2وقػػد تػػـ حسػػاب
المعادلة البنائية و بيػدؼ التحقػؽ مػف مػدى مطابقػة النمػوذج المقتػرح لبيانػات البحػث الحػالي
باستخداـ تحميػؿ المسػار Path Analysisمػف خػالؿ برنػامج  Amos v20الممحػؽ ببرنػامج
 Spssإصػدار شػركة

 ، IBMوتػـ االعتمػاد عمػى عػدد مػف المؤشػرات التػي تحػدد مطابقػة

النموذج المفترض عمى بيانات البحث الحالي.
ومف خالؿ تطبيؽ الخطوات السابقة اتضح حسف المطابقة لنموذج البحث الحػالي مػف

خالؿ البيانات الستجابة المشػاركيف فػي الدراسػة  ،وقػد كانػت قيمػة كػا 2يػر دالػةً  ،وكانػت قػيـ
بقية المؤشرات في المدى المثالي لكػؿ مؤشػر ،ممػا يػدؿ عمػى حسػف مطابقػة النمػوذج لمبيانػات
موضأ االختبار ،واتضحت نتائج حسف المطابقة في جدوؿ (.)24
جذول ()44
مؤششاد دضه انمطبثمخ نىمىرج اإلفصبح انىجذاوٍ انمىخفط ػه انزاد ثبألنُكضُثُمُب وانغعت
انكهُىُكٍ وانىدذح انىفضُخ(ن =  444غبنجخ)
و

انمؤشش

4
4
6
4
4
4
4
4
44
44

210.46
140
49644
2.71
49444
49444

أن تكىن لُمخ كب 4غُش دانخ
إدصبئُب

االختجبس اإلدصبئٍ Chi-Squareكب
دسجبد انذشَخ )**( df
مضتىي دالنخ Chi-Square
2
Chi-Square ( / dfRelative
اختجبس مشثغ كبٌ انىضجٍ )
مؤشش دضه انمطبثمخ )Goodness of Fit Index (GFI
مؤشش دضه انمطبثمخ انمصذخ Adjusted Goodness of Fit
)Index (AGFI
جزس متىصػ مشثؼبد انجىالٍRMSEA
مؤشش جزس متىصػ مشثغ خطأ االلتمشاة Root Mean Square
)Error of Approximation (RMSEA
مؤشش انصذق انزائف انمتىلغ نهىمىرج انذبنٍ ( ) ECVI
مؤشش انصذق انزائف انمتىلغ نهىمىرج انمشجغ

49444
49444

(NFI)Incremental

49444

2

4

لُمخ
انمؤشش

انمذي انمثبنٍ نهمؤشش

4

مؤشمممش انمطبثممممخ انمؼُمممبسٌ
Indexes
مؤشش انمطبثمخ انممُبسن (CFI)Comparative Fit Index
مؤشش انمطبثمخ انىضجٍ )Relative Fit Index (RFI
مؤشش انمطبثمخ انتزاَذٌ (Incremental Fit Index (IFI
Fit

49444
49444

49446
49444
49444

صفش 4 -
4 -49444
4 -49444
صفش – 4944
صفش – 4944
أن تكىن لُمخ انمؤشش
نهىمىرج انذبنٍ ألم مه
وظُشتهب نهىمىرج انمشجغ
4 -49444
4 -49444
4 -49444
4 -49444

(**) تـ تحديد درجة الحرية طبقًا لعدد المتغيرات المشاىدة والكامنة.
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يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )9أف قػػيـ المؤشػرات اإلحصػػائية فػػي المػػدى اإلحصػػائي المقبػػوؿ،
فقػػد جػػاءت قيمػة مؤشػػر كػػا

2

( ،) 210.46ومؤشػػر حسػػف المطابقػػة

Chi- Square

) )4.829( Goodness of Fit Index (GFIومؤشػػر حسػػف المطابقػػة المصػػحح
 ،)4.900( (AGFI( Adjusted Goodness of Fit Indexومؤشر جػذر متوسػط مربػأ
خطػأ االقتػراب )of Approximation (RMSEA
( ، )4.402ومؤشػػر المطابقػػة المعيػػاري ((NFI

Root Mean Square Error

Indexes

Fit

Incremental

( ،)4.990ومؤشػػر المطابقػػة المقػػارف )،)4.770( Comparative Fit Index (CFI
ومؤشػر المطابقػة النسػبي ) ،)4.992( Relative Fit Index (RFIومؤشػر المطابقػة
التزايػدي ( ،)4.892( Incremental Fit Index (IFIو ممػا يشػير إلػى تطػابؽ النمػوذج
المقتػػرح مػػأ بيانػػات البحػػث الحػػالي ،ويوضػػح شػػكؿ ( )0قػػيـ معػػامالت المسػػار فػػي النمػػوذج
النيائي.

شكم()6
ومىرج تذهُم انمضبساد نؼاللخ اإلفصبح انىجذاوٍ انمىخفط ػه انزاد ثبألنُكضُثُمُب
وانغعت انكهُىُكٍ وانىدذح انىفضُخ

مناقشة نتيجة الفسض الجاني:
يتضح مف خالؿ المسارات لنموذج البحػث الحػالي أف األليكسػيثميا والغضػب الكمينيكػي
والوحدة النفسية تعبر عف المسػاىمة باإلسػتنباء بانخفػاض اإلفصػاح الوجػداني المػنخفض عػف
الػػػذات لػػػدى الطالبػػػات  ،وقػػػد اتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػأ دراسػػػات ) Raymond(2008و
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) Oppenheim(1996حيث توصال إلػى عجػز التعبيػر الوجػداني لػدى مرتفعػى األليكسػيثيميا
 ،وأف خبرة األليكسيثيميا تعبر عف التكتـ االنفعالي المرتبط بأعراض سيكوسوماتية .
واتضح اتفػاؽ النمػوذج الحػالي مػأ مػا توصػؿ لػو )(De Berardis,et al., 2005
أف مػػػف يعػػػانوف مػػػف األليكسػػػيثيميا لػػػدييـ مسػػػتوى مػػػف االضػػػطراب االنفعػػػالي يشػػػمؿ القمػػػؽ
واالكتئػاب والضػػيؽ النفسػػي العػػاـ ممػػا يكػػوف سػػبباً مباشػ ارً فػػي التػػأثير عمػػى انخفػػاض اإلفصػػاح

الوجػداني عػف الػذات ،ويؤكػد ذلػؾ مػا توصػؿ لػو )(Tselebis, et al., 2006األليكسػيثيميا
تعني ضػعؼ التعبيػر عػف الوجػدانات والمشػاعر  ،ويؤكػد ىػذه النتيجػة أيضػاً )Stone (2005
أف األليكسيثيميا بناء نفسي متعدد الجوانب يعبر عف ضعؼ كفاءة التعػرؼ عمػى المشػاعر أو

التعبير عنيا.
وأمػػػا عػػػف مسػػػار العالقػػػة بػػػيف اإلفصػػػاح الوجػػػداني المػػػنخفض عػػػف الػػػذات والغضػػػب
الكمينيكػػي فػػإف نتػػائج ) (Elizabeth , et al., 2015تؤكػػد أف اسػػتراتيجيات التأمػػؿ فػػي
الوجػػداف وتنظيمػػو تجعػػؿ الفػػرد اكثػػر انفتاحػػا لموضػػوعات الخبػػرة الخاصػػة بالعػػالـ الخػػارجي ممػػا
ينفي التجنب باعتبػاره جػوىر الغضػب الكمينيكػي  ،وأكػدت دراسػات ()Mauss et al., 2011
 ،و) (gruber,2011و ) ( Wolgast, et al.,2013و ) ، (Landa,2018أف التأمػؿ
الػػػدقيؽ فػػػي االنفعػػػاالت يعنػػػي أف التفكيػػػر والتعبيػػػر عػػػف مشػػػاعر سػػػمبية أو إيجابيػػػة يعنػػػي أف
الشخص وصؿ لمتوافؽ النفسي  ،والتوافؽ النفسي يعني مواجية الخبرة ويعني انتفاء التجنب.
وفي مسار العالقة بيف الوحدة النفسية واإلفصاح الوجداني المنخفض عف الذات ،
اتفقت النتيجة الحالية مأ ما توصمت إليو دراسات (مايسة أحمد النياؿ )2990،و(عزت عبد
اهلل كواسة )2449،و(أسامة سعد أبو سريأ )2990،أف لموحدة النفسية تأثير عمى عالقات
األلفة والتعبير عنيا وأف فشؿ الشخص في اإلفصاح العاـ عف ذاتو يتبعو فشمو في اإلفصاح
الوجداني عف الذات ،وأف ىناؾ دينامية في العالقة بيف الوحدة النفسية واإلفصاح عف الذات
والمشاعر  ،فضعؼ اإلفصاح عف الذات والمشاعر يتسبب في حاؿ انخفاضو في زيادة
مشاعر الوحدة النفسية وبالتالي تقؿ الراحة الناتجة عف التنفيس والتخفيؼ.
وأمػػا عػػف مسػػار العالقػػة بػػيف الوحػػدة النفسػػية والغضػػب الكمينيكػػي فإننػػا نجػػد نمػػوذج
) (Rokach ,1988حيث إف الشخص الذي يعاني الوحدة النفسية مغتػرب منفصػؿ عػف ذاتػو
ومحيطػو ،وىػذا اال تػراب ىػو المصػدر األساسػي لمتجنػب الػذي ىػو جػوىر الغضػب الكمينيكػػي ،
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ويؤكػػػد ذلػػػؾ أيضػػػا نمػػػوذج )Moore(2008

& Gardnerحيػػػث اتجػػػو نموذجيمػػػا إلػػػى أف

الغاضػػب كمينيكيػػا تمػػتأل حياتػػو باالمتعػػاض ومشػػاعر االنفصػػاؿ وضػػعؼ القػػدرة عػػف الػػدفاع عػػف
الذات مما يدعـ اتجاىو لموحدة النفسية.
وأمػػا عػػف االرتكػػازات التنظيريػػة فيتضػػح مػػف نظريػػة النفػػاذ االجتمػػاعي أف الشػػخص ال
يفصح عف ذاتو ومشاعره إال إذا شعر بأف المناخ االجتماعي يتػيح لػو وبحميمػة ذلػؾ اإلفصػاح
ويقيمػػػوف الرضػػػا وعػػػدـ الرضػػػا
 ،وأف األشػػػخاص يقيمػػػوف المكافػػػ ت والتكػػػاليؼ الشخصػػػية ُ ،

المكتسػػب مػػف التفاعػػؿ مػػأ اآلخػػريف  ،وقػػد تكػػوف المكاف ػ ت فػػي شػػكؿ إفصػػاحات متبادلػػة مػػف
اآلخػػريف و "ومر وبيػػة" مػػف قبػػؿ اآلخػػريف  ،فػػي حػػيف أف التكػػاليؼ قػػد تأخػػذ شػػكؿ زيػػادة فػػي
الضعؼ والمخاطر المتعمقة باآلخريف  ،وبالتالي فإف نظرية النفػاذ االجتمػاعي توضػح ديناميػات
العالقػػة بػػيف اإلفصػػاح الوجػػداني المػػنخفض عػػف الػػذات والتجنػػب ( الغضػػب الكمينيكػػي ) ولجػػوء
الشخص لمعزلة والوحدة إذا فقد األلفة التي تجعمو ينفذ لممجتمأ .

وتوضػػح أيضػػا نظريػػات معالجػػة المعمومػػات الوجدانيػػة )(Lane,et al., 1996
و) (Lundh,et al.,2002أف األليكسػيثيميا تػرتبط بضػعؼ فػي المعالجػة المعرفيػة لمعواطػؼ
حيػػث وجػػد أف األفػراد مرتفعػػي األليكسػػيثيميا لػػدييـ معػػدالت دقػػة أقػػؿ بشػػكؿ ممحػػوظ مػػف األفػراد
منخفضي األليكسيثيميا في سمسمة مف المياـ التي تتطمب مطابقػة المثيػرات الوجدانيػة المفظيػة
 ،مما يفسر بشكؿ واضح كيػؼ أف األشػخاص الػذيف يعػانوف مػف األليكسػيثيميا لػدييـ إشػكالية
فػػي اإلفصػػاح الوجػػداني عػػف الػػذات ،ولػػدييـ إشػػكالية فػػي مواجيػػة مشػػاعر الغضػػب مػػف أحػػداث
حياتيػػة خاصػػة تجعميػػـ يتجنبػػوف مواجيتيػػا نظ ػ ار لقصػػور وتحيػػز المعالجػػة إلػػى اليػػرب ولػػيس
المواجية والتخمص.

وفي اإلطػار الثقػافي توضػح بحثًػا 7أجرتػو وزارة التنميػة االجتماعيػة العمانيػة أف ىنػاؾ

حاالت كبيرة مف العنؼ ضد المرأة فػي المجتمػأ العمػاني  ،وأف حػاالت العنػؼ ضػد المػرأة ينظػر
ليا عمى أنيا شأف داخمي  ،حيث أوضح البحث مف استطالعات اآلراء حوؿ دوافػأ العنػؼ ضػد
المرأة أف نسػبة ( ) %09سػببو تعػاطي الرجػؿ لممخػدرات والمسػكرات  ،و( )%00بسػبب الشػؾ
=

العمانية جريدة الرؤية 7=( .مارس .)817> ,دراسة توصي بضرورة إيجاد نظام متكامل يقدم الحماية لممرأة

ورصد حاالت اإلساءة إلييا .تاريخ االسترداد < 8مارس ,8187 ,من جريدة عمان:
https://www.omandaily.om/?p=572950
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والغيػػرة تجػػاه المػػرأة ،وأمػػا إدراؾ السػػمطة الذكوريػػة لػػدى أف ػراد العينػػة ( ) %02لػػدى النسػػاء،
و( )%07عػػادات وتقاليػػد العنػػؼ ضػػد الم ػرأة  ،و ( ) %28يػػأتي العنػػؼ مػػف السػػموؾ الفػػردي
لمرجػػاؿ ،وفػػي ضػػوء ىػػذا البحػػث يتضػػح أف أي تعبيػػر عػػف ال ػرأي لػػدى األنثػػى مػػف الممكػػف أف
يترتب عميو ميؿ لافصاح الوجداني المنخفض عف الذات.
عددا مف التوصيات والمقترحات ىي:
وبناء عمى نتائج البحث الحالي فإف ىناؾ ً
 ضرورة زيادة برامج التوعية المجتمعية في سمطنة عماف بشأف التواصؿ بيف أوليػاء األمػوروالمدارس بحيث تغرس المدارس في اآلباء ضرورة وأىمية اإلفصاح الوجداني عف الذات.
-

كما يوجد بالمػدارس العمانيػة مقػر ار لمتوجيػو المينػي  ،يوصػي البحػث الحػالي بوجػود مقػرر
عف تنمية الميارات الشخصية والتركيز فيو عمى ميارات اإلفصاح الوجداني عف الذات.

-

ويقتػػرح البحػػث الحػػالي القيػػاـ بدراسػػات لتنميػػة ميػػارات اإلفصػػاح الوجػػداني عػػف الػػذات لػػدى
الطالبات.

-

دراسػػة بنػػاء الشخصػػية ومتغيػػرات مرضػػػية كاالكتئػػاب والقمػػؽ والوسػػواس القيػػري والرىػػػاب
االجتماعي في عالقتيـ باإلفصاح الوجداني
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عبد الرقيب أحمد البحيري(;>? .)7سمسة االختبارات السيكولوجية المصرية المقننة (;) :مقياس
الشعور بالوحدة النفسية " كراسة التعميمات " ,القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
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عبد الرحمن سيد سميمان ,وىشام إبراىيم عبد اهلل (<?? .)7خبرة الشعور بالوحدة النفسية وعالقتيا

باالكتئاب لدى عينة من المسنين العاممين والمتقاعدين في المجتمع القطري ,مجمة كمية

التربية ,جامعة الزقازيق ,العدد الخامس والعشرين ,يناير. 7:7 – ?; ,

عفاف محمد أحمد محمود جعيص( .)7??9الوحدة النفسية وعالقتيا بكل من الذكاء والمستوى

االجتماعي – االقتصادي والجنس والعمر وتأكيد الذات لطالب وطالبات ,مجمة كمية

التربية ,جامعة أسيوط  ,المجمد التاسع ,الجزء الثاني. ;9< – ;81 ,

عزت عبد اهلل سميمان كواسة(< . )811الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من الطالبات السعوديات

الجامعيات وعالقتيا بالقبول– الرفض الوالدي .مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية

واالجتماعية .كمية التربية .جامعة األزىر .ج  .)78?( 7يناير.8>8 -899 .

عالء الدين كفافي  ,فؤاد محمد الدواش ,مصطفي عبد المحسن الحديبي(.)8181مقياس تورنتو
لألليكسيثيميا  ,القاىرة  ,مكتبة األنجمو المصرية ,ط8:

سعاد سميمان وباسم الدحاحة(< .)811مستوي كشف الذات لدي الديموجرافية  .مجمة العموـ التربوية .
(?) . :=-7= .

فؤاد محمد الدواش( .)8177األليكسيثيميا (البالدة الوجدانية) كمؤشر تنبؤي باألعراض المرضية لدي
المراىقين والراشدين  ,المجمة المصرية لعموـ المراىقة ,عدد ( ):يناير.

فؤاد محمد الدواش( .)8171خبرة ما وراء المزاج " السمة – الحالة" والغضب الكمينكي لدى عينة من
المراىقين والراشدين ،المجمة المصرية لعموـ المراىقة )9( ،يانير.

فؤاد محمد الدواش وعصام عبد المجيد المواتي(.)8187مقياس اإلفصاح الوجداني عن الذات ,غير
منشور.

مصطفى عبد المحسن الحديبى ( .)8177فعالية العالج بالمعنى فى خفض الشعور بالوحدة النفسية
لدى المراىقيف المعاقيف بصريا ,رسالة دكتو اره  ,كمية التربية جامعة أسيوط.

محمد الشبراوي األنور( . )8118االغتراب النفسي وعوامل الشخصية  ,مجمة عمـ النفس  ,القاىرة :

الييئة المصرية العامة لمكتاب ,العدد الرابع والستون  ,السنة السادسة عشرة  ,أكتوبر –

نوفمبر – ديسمبر. 7=: – 7;: ,

لطيفة عثمان الشعالن  . )8171( .اإلفصاح عن الذات لدى ذوي االضطرابات العصابية في ضوء
نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية دراسة عمى المراجعين لمعيادات الخارجية لمجمع
األمل لمصحة النفسية ومستشفى القوات المسمحة  .المجمة المصرية لمدراسات النفسية .

الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  . )<<( 81 .فبراير . 9=1 – 979 .
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ممدوحة محمد سالمة  . )7??7( .المعاناة االقتصادية وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى
طالب الجامعة  ,دراسات نفسية  ,رابطة اإلخصائيين النفسيين المصرية " رانم "  ,الجزء
الثالث  ,العدد  , 97ص ص ;=. :?> – :

محمد محروس الشناوي ,وعمى السيد خضر . )7?>>( .االكتئاب وعالقتو بالشعور بالوحدة النفسية
وتبادل العالقات االجتماعية  ,المؤتمر الرابأ لعمـ النفس  ,مركز التنمية البشرية

والمعمومات بالتعاون مع الجمعية المصرية لمدراسات النفسية 8= – 8; ,يناير .

مايسة أحمد النيال( . )7??9بناء مقياس الوحدة النفسية ومدى انتشارىا لدى مجموعات عربية متباينة
من أطفال المدارس بدولة قطر .مجمة عمـ النفس . )8;( .الييئة المصرية العامة لمكتاب

. 77= – 718 .

ناجي عبد العظيم مرشد ( .)8119فعالية برنامج إرشادي لمتدريب عمى الميارات االجتماعية في خفض
الخجل لدى األطفال  ,مجمة كمية التربية  ,جامعةالزقازيؽ  ,سبتمبر  ,العدد ; , :ص

ص . 779 – >7

نبيل عيد الزىارو فؤاد محمد الدواش(.)8171مقياس الغضب الكمينيكي ,القاىرة  ,مكتبة األنجمو
المصرية.
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