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 ممخص البحث: 
يب الدفاع لدي ييدؼ البحث الحالى إلى بحث العالقة مف المعارؼ المتسمطة وأسال

 06( 06لعاديف )ف=فئات أكمينيكية وعادييف حيث تكونت عينة الدراسة مف فئة ا
، االت فصاـح 02، حاالت إكتئاب 21( 00أكمينيكة )ف=، وعينة إناث 06ذكور، 

، واستخدمت الدراسة كؿ مف مقياس األفكار حاالت وسواس قيري 10
اليب الدفاع وتوصمت نتائج الدراسة المتسمطة ،مقياس الذكريات المتسمطة و مقياس أس

إلى وجود عالقة ارتباطية بيف أساليب الدفاع والمعارؼ المتسمطة لدي العادييف ووجود 
، وعدـ المتسمطة لدي الفئات اإلكمينكية عالقة إتباطية بيف أساليب الدفاع والمعارؼ

يف وجود فروؽ بيف متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث مف العادي
، وعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات ألفكار المتسمطة ومقياس الذكرياتعمى مقياس ا

درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث مف الفئات اإلكمينيكية عمى مقياس األفكار 
 .المتسمطة والذكريات
  أساليب الدفاع –الذكريات   –األفكار  –المعارؼ المتسمطة  الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

The current study is represented in being an attempt to 

understand the relationship between psychoanalysis and cognitive 

orientation, the psychoanalysis is represented in the concept of 

defense mechanisms which is an equivalent concept of automatic 

processing of the event (intrusion) in cognitive orientation, as 

psychoanalysis and cognitive orientation share interests in 

unconscious, involuntary and automatic processes with two 

different styles.  

This research aims to examine the relationship between 

defense mechanisms and intrusive cognition among clinical and 

normal categories. Study sample was composed of normal 

category with (n=60) 30 males and 30 females, whereas the 

clinical categories included (n=56) with 12 depression cases, 31 

schizophrenia cases and 23 obsessive compulsive disorders cases. 

Study used intrusive cognitions, intrusive memories and defense 

mechanisms assessments to measure these variables. 

The results found that there is a positive correlation 

between defense mechanisms and intrusive cognitions among 

normal category. There is correlation relationship between 

defense mechanisms and intrusive cognitions among clinical 

categories. Furthermore, there are non-significance differences 

between males and females of normal category in intrusive 

thoughts and memories assessments. Finally, there are non-

significance differences between males and females of clinical 

categories in intrusive thoughts scale and memories scale. 

 

Keywords:  Intrusive cognitions – thoughts – memories – 

defense mechanisms. 
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 مقدمة البحث واهميتها :
إف الدارس لتاريخ الظواىر النفسية يعي تمامًا أف البداية الحقيقية لدراسة السموؾ 
اإلنساني دراسة عممية كانت عبر مدرسة التحميؿ النفسي، ففى بداية القرف العشريف 

جاؿ عمـ النفس قدـ فرويد رؤية لمسموؾ اإلنساني عرضيا فى نظرية ىى األشير فى م
اىيـ ومصطمحات المرضي وىى نظرية التحميؿ النفسي وىي النظرية التى تضمنت مف

، وميكانيزمات الدفاع وظمت ومازالت ىذه ، والالشعور، والشعورمثؿ : مراحؿ النمو
 المفاىيـ مفاىيمًا أساسية فى دراسة وبحث السموؾ المرضي.

موكية كمرحمة وسيطة بيف عد مدرسة التحميؿ النفسي ظيرت المدرسة السبو 
نظريات دراسة وفيـ السموؾ المرضي والتى أىتمت ببحث السموؾ الظاىر أو الممحوظ 

Observable behavior يسمي بالالشعور وذلؾ عف طريؽ فيـ عما  بغض النظر
استجابة( وىى نظرة اتفؽ حوليا البعض وأختمؼ حوليا كثيروف  –العالقة بيف ) مثير 
واؿ ظمت تشكؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ تاريخ العمـ يؤخذ بيا بشكؿ ولكنيا فى كؿ األح

 جدي فى التعامؿ مع حاالت إضطرابات األطفاؿ وذوي اإلحتياجات الخاصة .
 Cognitiveوفى نياية الخمسينات وبداية الستينات ظيرت الحقبة المعرفية 

Era   مخالؼ والتى أعتمدت عمى بحث السموؾ اإلنساني وفيمو مف منظور مغاير و
لكؿ ما سبؽ فمـ تقـ بدراسة السموؾ مف منظور الشعور والالشعور أو باإلعتماد عمى 

نما إتجيت إلى بحث ىذا السموؾ مف منظور معالجة  –نموذج ) منير  استجابة( وا 
وىى دراسة أدت إلى فيـ معالجات الدماغ   Information processing المعمومات 

آلؼ األبحاث وعشرات النماذج والنظريات والتى المعرفية والعصبية ونتج عف ذلؾ ا
 أستغمت التقدـ الحادث فى العمـو المعرفية والعصبية لمزيد مف الفيـ ليذا السموؾ.

ذا قمنا بتحميؿ الدراسات التى تناولت السموؾ المرضي فسنجد أف معظـ  وا 
لت دمج الدراسات تبنت إتجاىًا واحد لفيـ ىذا السموؾ وقميؿ ىي الدراسات التى  حاو 

، وقميؿ أيضًا لسابقة مف أجؿ فيـ السموؾ المرضيمدخالف أو أكثر كمف المداخؿ ا
العادييف أو ىى الدراسات التى حاولت تطبيؽ قوانيف نظريات السموؾ المرضي عمى 

ف أحد مفاىيـ األتجاه ، والبحث الحالى ىى محاولة لمدمج بيعمى فئات األكمينيكة
، وىو مفيوـ ميكانيزمات الدفاع واألتجاه الثالث ىو سياألوؿ، وىو إتجاه التحميؿ النف
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األتجاه المعرفي وىو مفيـو المعارؼ المتسمطة لفيـ السموؾ اإلنساني لدي فئتاف ىما " 
 فئة العادييف وفئة المرضي األكمينيكيف.

فالمعارؼ المتسمطة ىى مجموعة مف الظواىر العقمية تفرض نفسيا عمى العقؿ 
 -ط وتتضمف كؿ مف:بشكؿ ال إرادي ومتسم

 األفكار : وترجع إلى ضيغ وأشكاؿ التفكير المفظي وغير المفظي  -
 الذكريات: وترجع إلى تصورات أحداث الحياة الشخصية فى الماضي. -
التصورات: وىى الصور العقمية التى تتوسطيا الحواس والتى غالبًا ما تكوف  -

 بصرية 
كؿ عرض شائع فى كثير مف أف المعارؼ المتسمطة تش ( (Clark ;2000وقد أوضح

مثؿ خاصية رئيسية لموسواس القيري، ولضغوط ما بعد األضطرابات النفسية فيى  ت
، وحاالت الفزع المصاحبة لمقمؽ العاـ أو اإلجترارات  واإلكتئاب  أو حاالت الصدمة

فى بعض الحاالت غير  األشتياء فى األدماف ولألىتمامات والرغبات المتسمطة
 Mac، وقد أوضح )ؿ عاـ إلضطراب الحياة اإلجتماعيةي تؤدي بشك، فياإلكمينيكية

ىى أنماط مف العناصر المتكررة والممحة  Intrusion( أف التسمطات 2007;
والالرادية عكس تمؾ العناصر التى تستدعي وتعالج بشكؿ إرادي مقصود وتتنوع ىذه 

 العناصر بشكؿ كبير بحيث يمكف أف تأخذ عدة أشكاؿ مثؿ :
 المفظي المتسمط التفكير -
 ذكريات الماضي  -
 التصورات الحسية -
 تصورات أحداث المستقبؿ  -

 أما مف ناحية نسبة إنتشار ىذه المعارؼ المتسمطة فقد أوضح
 (Racheman &De silva;1978 إنيا منتشرة بيف العادييف كما أنيا منتشرة بيف )

لبشر مروا % مف ا99( أف Purdon & clark; 1993الفئات  األكمينيكية وأكد )
( Lipton et al; 2010، وأف الوسواس القيري )برة أو أكثر مف الخبرات المتسمطةبخ

 Reynaldضغوط ما بعد الصدمة )و  ،مثالية إلنتشار األفكار المتسمطةىى  الفئة ال
& Brewin,1999 وىى الفئة المثالية إلنتشار الذكريات المتسمطة ومرضي قمؽ  )

( أضاؼ Day et al;2004رىاب الخالء )(  و Muse et al;2010الصحة )
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(Brewin et al ; 2010 أف المحتوي المتسمط لمرضي اإلكتئاب يركز عمى أحداث )
الحياة السمبية وأف المحتوي المتسمط لمرضي قمؽ الصحة يركز عمى الخوؼ مف 

 الموت.
، مفيـو المعارؼ المتسمطة بشكؿ عاـوقد تعددت الدراسات التى تناولت 

، مف خالؿ محاورىا الفرعية ) أفكارلتى تناولت المعارؼ المتسمطة والدراسات ا
 Gross & Boyوذكريات( ففى مجاؿ المعارؼ المتسمطة عامة توصؿ )

Boykovec;1982 إلى وجود خمؿ فى المعارؼ المتسمطة لدي مضطربي النـو )
( إلى أنتشار المعارؼ المتسمطة لدي فئات غير Freeston et al;1991وتوصؿ )

( إلى وجود عالقة بيف المعارؼ المتسمطة McNally et al;2001ينيكية وتوصؿ )أكم
( إلى وجود عالقة بيف Whitaker et al; 2008وضغوط ما بعد الصدمة وتوصؿ )

المعارؼ المتسمطة والقمؽ لدي مرضي السرطاف وىى نفس النتيجة التى توصؿ الييا 
(Mehnert et al;2008( وتوصؿ )Belloch et al;2012 إلى وجود عالقة بيف )

 المعارؼ المتسمطة وعدـ توازف األنا.
أما الدراسات التى تناولت األفكار المتسمطة كشكؿ مف أشكاؿ المعارؼ 

( والتى توصمت لوجود Allsopp & williams; 1996المتسمطة فكانت دراسات )
ي فئات غير المتسمطة لدعالقة إرتباطية بيف القمؽ واإلكتئاب والوساوس وبيف األفكار 

( والتى توصمت إلى أف األفكار المتسمطة ال Byers et al;1998، ودراسة )أكمينيكية
 Abrahemovitch; et، ودراسة )فقط ألسباب مرضية أو ضغوط نفسية تحدث

al;2012)  والتى توصمت لوجود عالقة بيف األفكار المتسمطة وأضطراب األنتباه
(  والتى توصمت إلى أف Zakowski, et al;1997المصحوب بفرط النشاط ودراسة )

( والذي Munoz et al ;2013األفكار المتسمطة منبئ جيدبالسموؾ التجنبي وبحث )
توسط العالقة بيف العصابية والوظائؼ المعرفية تتوصؿ إلى أف األفكار المتسمطة 

( والتى توصمت إلى وجود تأثير Thorsteindottri et al;  2013وبحث دراسة  )
 ار المتسمطة عمى جودة الحياة .لألفك

 Brweinأما فئو الدراسات التى تناولت الذكريات المتسمطة فتضمنت دراسة )
et al; 1996 إرتباطًا بإنفعاالت ( التى توصمت إلى أف الذكريات المتسمطة أكثر
 Bywaters et al; 2004; Petal et، ودراسة )ف والخوؼ، والفقداسمبية كالحزف
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al;2007 ت المتسمطة عمى اإلكتئاب األساسىتوصمت لوجود تأثير لمذكريا( والتى ،
ئص ( والتى توصمت لوجود تأثير لمخصاWilliams & Moulds ;2007ودراسة )

( والتى Yoshizumi& Murase;2007، وبحث )الحسية عمى الذكريات المتسمطة
حث توصمت لوجود عالقة بيف الذكريات المتسمطة والميوؿ التجنبية، وأخيرًا ب

(Pearson et al;2012والتى توصمت إلى أف الذكريات )  المتسمطة تتطور مف
 ، وعوامؿ السياؽ.تفاعؿ الحواس

 ومما سبؽ فيوجز الباحثوف أىمية البحث الحالى فى :
أىمية البحث الحالى كمحاولة لفيـ العالقة بيف التحميؿ النفسي والتوجو المعرفي  -

ميكانيزمات الدفاع وىو مفيوـ يساوي أو يكافئ فالتحميؿ النفسي ىنا ممثؿ فى مفيـو 
، فالتحميؿ النفسي )التسمط( فى األتجاه المعرفيمفيوـ المعالجة األوتوماتيكية لمحدث   

الالشعورية( ) الالإرادية / )واألتجاه المعرفي يتشاركاف األىتماـ بالعمميات 
 أمر يستحؽ الدراسة. األوتوماتيكية ( بأسموباف مختمفاف ومحاولة طرح ىذه األشكالية

أف مفيوـ الشعور ىو أحد المفاىيـ األساسية فى التحميؿ النفسي ويعبر عنو  -
معرفيًا مف خالؿ مفيوـ األنتباه وىو العنصر الذي يسمح بإنتفاء وترشيح المعمومات 
بعد  معالجة المدخالت الحسية وفيـ التشابة واألختالؼ بيف الشعور وعناصر 

 يستحؽ الدراسة  المعالجة المعرفية أمر
ندرة الدراسات العربية التى تناولت التشابيات واألختالفات بيف مدخؿ التحميؿ  -

 النفسي والمدخؿ المعرفي فى تفسير الظواىر النفسية المختمفة .
، وعمى مطة عمى السياؽ األجتماعيالتأثير الواضح الذي تتركو المعارؼ المتس -

  جودة الحياة بشكؿ عاـ أمر يتسحؽ الدراسة
إمكانية وجود تضمينات عالجية لنتائج البحث الحالى مما قد يؤثر عمى طبيعة  -

 التدخؿ النفسي والعالج.
 مشكمة البحث :

 تتمثؿ مشكمة البحث فى األجابة عمى التساؤالت اآلتية : -
معارؼ المتسمطة لدي ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف ميكانيزمات الدفاع وال -2

 ف فرعييف و ىما: يستخمص منو فرضييالعادييف ؟ و 
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واألفكار المتسمطة لدي  ىؿ توجد عالقة إرتباطية بيف ميكانيزمات الدفاع - أ
 ؟العادييف

ىؿ توجد عالقة إرتباطية بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات المتسمطة لدي   - ب
 العادييف؟

مطة لدي الفئات  ىؿ توجد عالقة إرتباطية بيف ميكانيزمات الدفاع والمعارؼ المتس -1
 يستخمص منو فرضييف فرعييف و ىما:كية ؟ و األكميني

ىؿ توجد عالقة إرتباطية بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار المتسمطة لدي الفئات   - أ
 اإلكمينيكة؟

ىؿ توجد عالقة إرتباطية بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات المتسمطة لدي الفئات   - ب
 األكمينيكية ؟

ييف فى األفكار المتسمطة ؟ لعادىؿ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث مف ا -0
 ىما:يستخمص منو فرضييف فرعييف و و 
 ىؿ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث مف العادييف فى األفكار المتسمطة. - أ
ىؿ توجد فروؽ بيف الذكور،واإلناث مف الفئات األكمينيكية فى الذكريات  - ب

 المتسمطة؟
طة المعارؼ المتسمىؿ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث مف الفئات اإلكمينيكية فى  -4

 ىما:و يستخمص منو فرضييف فرعييف و 
 ىؿ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث مف الفئات اإلكمينيكية فى األفكار المتسمطة - أ
 ىؿ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث منالفئات اإلكمينيكية فى الذكريات المتسمطة؟ - ب

 أهدف البحث 
 ييدؼ البحث إلى ما يمى: -
 يزمات الدفاع والمعارؼ المتسمطة مف خالؿ بحث اإلرتباط بيف ميكان -2
 بحث األرتباط بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار المتسمطة لدي العادييف  - أ
 بحث األرتباط بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات المتسمطة لدي العادييف - ب
بحث األرتباط بيف ميكانيزمات الدفاع والمعارؼ المتسمطة لدي الفئات   -1

 -ؿ :األكمينيكية مف خال
 بحث اإلرتباط بيف مكانيزمات الدفاع واألفكار المتسمطة لدي الفئات  األكمينيكية  - أ
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بحث األرتباط بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات المتسمطة لدي الفئات   - ب
 األكمينييكة.

، والذكور واإلناث مف الفئات  كور واألناث مف العادييفبحث الفروؽ بيف الذ -0
 المتسمطة ) أفكار ، ذكريات (.األكمينيكية  فى المعارؼ 
 االطار النظري لمدراسة :

مف الظواىر وىى الظواىر التى  فيتسـ حقؿ الداراسات النفسية بدراسة نمطي
يعمؿ معيا العقؿ بشكؿ إرادى أى مخطط ومقبوؿ وىي الظواىر التى تشكؿ غالبية 

فييا العقؿ بشكؿ  السموؾ اإلنساني، وتيتـ الدراسات النفسية أيضًا بالظواىر التى يعمؿ
بعيد عف الضبط األرادي ، فمنذ البدايات المبكرة لدراسة السموؾ المرضي بشكؿ عممي 

 Subconsciousبعمميات ما قبؿ الشعور   Freudفى العصر الحديث فقد أىتـ 
، وفى سياؽ العالج النفسي فقد كاف نعمؿ فييا بعيدًا عف إرادتناوىى العمميات التى 
، إرادية مثؿ " اليالووس الذىانية، والوساوس القيريةبالظواىر الالىناؾ أىتماـ كبير 

،  نما توجو بحثي مطة  وفى مجاؿ عمـ النفس المعرفيوالذكريات الصادمة أو المتس
أىتـ ببحث ىذه الظواىر الالإرادية ومنيا الذكريات الالإرادية ونتج عف األىتماـ بيذه 

، وعمـ النفس األكمينيكي ظيور ما فس المعرفيدية ، فى مجاؿ عمـ النالعمميات الال إرا
" وىى Intrusion cognitionsيسمي " بالمعارؼ الالرادية / المعارؼ المتسمطة 

تصورات تأتى إلى الوعى فى غياب النية لمتفكير أو  –ذكريات  –عبارة عف: أفكار 
 لمفعؿ أو لمتذكر".

ختمفة مف المعارؼ وقد حاوؿ العديد مف الباحثيف أستكشاؼ طبيعة الصيغ الم
الالإرادية حيث قارنت بعض الدراسات ىذه المعارؼ بيف الفئات األكمينيكية والفئات 
غير اإلكمينيكة وحاولت دراسات أخري قياس ىذه المعارؼ وحاولت دراسات أخري 

 عالجيا .
وقد حاوؿ بعض الباحثيف استخداـ مصطمحات مختمفة لوصؼ ىذا النمط مف 

 –تصورات  –أفكار متسمطة  –لدراسات بأنيا " وساوس المعارؼ حيث وصفتيا ا
يشكؿ   Cognitionsذكريات ال إرادية" ويري الباحثوف الحاليوف باف لفظ معارؼ 

 ، والذكريات والتصورات سواء فى مسكميا الطبيعي او المتسمط.مظمو لألفكار
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ت : ترجع فاألفكار : ترجع إلى صيغ ونماذج التفكير المفظي وغير المفظي. والذكريا
إلى تصورات أحداث الحياة الشخصية فى الماضي، والتصورات : ىى الصور العقمية 

 التى تتوسطيا الحواس والتى غالبًا ما تكوف بصرية .
ع فى ( أف المعارؼ المتسمطة تشكؿ عرض شائClark; 2004وقد أوضح )

ط ولضغو  –، فيتى تمثؿ خاصية لموسواس القيري كثير مف األضطرابات النفسية
ب، ، والجترارات اإلكتئاالت الفزع المرضي المصاحبة لمقمؽلحا -مابعد الصدمة

، ولألىتمامات المتسمطة فى بعض الحاالت غير ولحاالت األشتياء فى األدماف
 األكمينيكية فيي بشكؿ عاـ تؤدي إلى اضطراب الحياة األجتماعية .

أفكار  معارؼ المتسمطة ىى(  اف الWells & Marsion ; 1994ويري )
ندفاعات غير مرغوبة يصعب ضبطياوتصورات، وذكريات ورغبات وتٌعزي دائمًا  ، وا 

ت تشكؿ مثاؿ نموذجى ليذه ، فأفكار مثؿ النقد الداخمى السمبي لمذاإلى مصادر داخمية
، ؼ تحدث لدي المرضى ولدي العادييف، وأضاؼ الباحثاف أف ىذه المعار المعارؼ

ز المعارؼ المتسمطة بيف ؽ ىو : ما الذي يميولكف السؤاؿ الياـ فى ىذا السيا
 ، والمرضي؟العادييف

(  أف الفرؽ Clark & de silva;1985لألجابة عمى السؤاؿ السابؽ أوضح )
 Contentبيف المعارؼ المتسمطة الطبيعية ، وغير الطبيعية يكمف فى المحتوي 

ى خبراتيا واقؿ ف Intenseفالمعارؼ المتسمطة غير الطبيعية األكمينيكية تبدو أشد 
( أف Fresstone& Ladouceur;1997مطاوعة لمضبط او التحكـ فييا . ويضيؼ )

المعارؼ المتسمطة األكمينيكية أكثر تكرارًا وتمثؿ عاماًل أكثر ضغطًا فى اإلضطرابات 
النفسية فرؤية الفئات األكمينيكة ليذه المعارؼ عمى أنيا ذات معني وميمة ليـ ويعمموا 

  Recurrentليا بداًل مف تجاىميا وبالتالى تبدو مسيطرة ومتكررة  عمى األستجابة
 كالمعارؼ الخاصة بالفزع .

( فيوضحوا أف المعارؼ المتسمطة تؤثر عمى Sarason et al ;1996أما )
أدائنا لممياـ، وتؤثر عمى سموكنا اإلجتماعي وتمعب دورًا فى كثير مف الحاالت 

(  أف المعارؼ المتسمطة ىي Rachman;1981:P,89السيكوباثولوجية ويري )
ندفاعات غير مقب ، ويصفيا ولة تؤدي إلى الشعور بعدـ الراحةأفكار وتصورات وا 

(Klinger;1996 مف زاوية المعالجة بأنيا  )" وغير موجية دةتمقائية وغير مقصو ،



655 

تحدث إستجابة  لمثير وتؤثرعمى أنشطة الحياة وتتضمف محتوي غير طبيعي" والحظ 
(Singer; 1998: اف األستجابة ليذا الشكؿ المتسمط مف المعارؼ يكوف فى شكؿ  ) 
 أحالـ يقظة  -
 خياالت  -
 كوابيس  -

( فأوضحا أف المعارؼ المتسمطة ىى أى أفكار Clark & Purdon;1995أما )
أو تصورات او أندفاعات تحدث فى شكؿ تسمطات عقمية كتمؾ التى تحدث فى 

 خصائص العامة مثؿ :األضطرابات النفسية وأف ليا بعض ال
 داخمية المنشأ -
 تؤثر عمى األنشطة المعرفية والسموكية األخري -
 ال إرادية  -
 متكررة  -
 تأسر مصادر األنتباه بسيولة  -
 مرتبط بالوجداف السالب كالقمؽ والشعور بالذنب  -
 يصعب ضبطيا   -
 -:، وغير األكمينيكيةالمتسمطة لدي الفئات االكمينيكيةالمعارؼ  -ب

دراسات بحث ما إذا كانت المعارؼ المتسمطة عنصر منتشر لدي حاولت بعض ال
، وما إذا كانت منتشرة لدي أفراد ية أخري غير مرضي الوساوس القيريفئات أكمينيك

النسبة لمفئات األكمينيكية األخري بعادييف ال يمثموف اف فئة مف الفئات األكمينيكية ،ف
( مقياس صبط التفكير Wells & Davis;1994غير مرضي الوساوس فقد وظؼ )

Thought control questionnaire  لقياس عنصر متسمط مف عناصر المعارؼ
، والضبط     Worryوىى األفكار المتسمطة وىو مقياس تضمف أبعاد مثؿ  : الفزع 

، وفى الواقع فقد كاف ىذا Puns.hmentوالعقاب  Social Controlاألجتماعي 
ارؼ المتسمطة لدي مرضي القمؽ بشكؿ عاـ المقياس ىو افضؿ اداة لقياس المع

أف مرضي القمؽ  تزيد  (Abramowitz et al;2003وبإستخداـ ىذا المقياس أوضح)
، أما لعينات الضابطةدرجاتيـ عمى بعد الفزع ومقياس العقاب الفرعي مقارنو با

المرضي الذيف استجابوا بنجاح لمعالج المعرفي قؿ لدييـ معدؿ الفزع والميؿ لعقاب 
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( أف مرضي القمؽ األجتماعي أظيروا Rachman et al; 2003ووجد ) ،لذاتا
 ;Melling&Alden، ووجد )ييا بعد أحداث التفاعؿ االجتماعيأجترارات مبالغ ف

( أف األجترارات تشكؿ منبئ بالقدرة عمى استرجاع المعمومات السمبية المتصمة 2003
 بات قادمة.بالذات عندما نتوقع مواقؼ تفاعؿ إجتماعى فى مناس

( بأف مرضى Ressin et al; 2001اما فيما يتعمؽ بالوسواس القيري فقد أوضح )
الوسواس القيري تزيد لدييـ درجة الفزع عمى مقياس ضبط التفكير مقارنة بالعينات 

( أنالميؿ Clark ; 2004الضابطة ، وبخصوص ضغوط ما بعد الصدمة فقد توصؿ )
أسابيع بعد وقوع الحدث الصادـ ، وتوصؿ  7لمدة  إلىأجترار المعارؼ المتسمطة يستمر

(Freeston ;2001 إلى أف الفزع يحدث لدي مرض القمؽ العاـ فى شكؿ ) خبرات
(  إلى أف مرضى Ecclestion; 2001، وأشار )وليس فى شكؿ تصورات لفظية،

القمؽ المزمف تحدث لدييـ أجترارات عف أسباب األلـ وفزع بخصوص العواقب 
لـ وفزع بخصوص المستقبؿ وفزع بخصوص نتائج حدوث األلـ، وقد أشار المحتممة لأل

(Davey & Levy;1998 أف معظـ األضطرابات النفسية تتسـ بوجود معارؼ )
متسمطة متصمة بشكؿ األضطراب ذاتو فمرضى القمؽ لدييـ معارؼ متسمطة 
بخصوص المستقبؿ ومرضي اليمع لدييـ معارؼ متسمطة بخصوص إحساساتيـ 

( أف مرضى ضغوط ما بعد  Clark; 1993  Purdon and)ية وأضاؼ )الجسد
 Desilva & Marksالصدمة لدييـ معارؼ متسمطة فى شكؿ كوارث ميددة ، اما )

( فأوضحا أف مرضى الوسواس القيري يعانوف مف معارؼ ) أفكار( متسمطة 1999;
القيرية ، والعدواف غير مرغوبة كعدوي الجراثيـ والشعور بالقذارة والتصورات الجنسية  

 (Well & Hackman; 1993 واألندفاعات غير المالئمة وأشار )
 ، ي ىى خاصية أساسية فى توىـ المرضبأف األفكار والمتسمطة ذات الطابع الكارث 

التسمطات مرتبطة بالفشؿ فى ( أف طوؿ فترة Hall et al; 2000وأشار )
تئاب دائمًا ما يكوف لدييـ بأف مرض اإلك (Clark et al; 1997)، وأضاؼ النوـ

 &Morrison) وجدتسمطات تشاؤمية عف أنفسيـ وعف العالـ وعف المستقبؿ و 
Baker; 2000.بأف مرض الفصاـ يعانوف مف ىالووس ومف تصورات متسمطة ) 

أما بخصوص المعارؼ المتسمطة لدى الفئات غير األكمينيكية فقد أىتمت 
 Rachman& de)ىذه المعارؼ وكاف  Contentالدراسات التى تناولتيا بمحتوي 
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silva ;1987)  أوؿ مف قرر أف األفكار المتسمطة مثاًل ممكف أف تحدث لدى فئات
% مف أفرادعينة دراستيـ تعايشوا مع أفكار متسمطة 44غير أكمينيكية حيث قرر أف 

ندفاعات ذات محتوي  ، وأتفؽ يشابو ىذا محتوي الوساوس القيريةوتصورات وا 
(Freestons et al;1991)  مف الفئات غير 96-46مع ىذا االمر مف أف %
المقارنو بيف الفئات ، وقد كاف أىتماـ الدراسات فى ألكمينكية قد مروا بخبرات متسمطةا

 ، وغير األكمينيكية فى المعارؼ المتسمطة فى األكمينيكية
 الخصائص  -
 األستجابات  -
 التصورات -

ؽ بيف الفئات األكمينيكية وغير ( اف الفرو Janeck & Calamari ;1999وأوضح )
 األكمينيكية فى المعارؼ المتسمطة ىى فروقًا كمية وليست كيفية.

 Rachman  (0290)نموذج  
مف خالؿ إىتمامو بموضوع  طة( لممعارؼ لممتسم(Rachman; 1981جاء شرح 

 Externalحيث أوضح باف العالمات واإلشارات الخارجية  Obsessionsالوساوس 
Cues عنصرًا أساسيًا وضروريًا فى إستتارة المعارؼ المتسمطة ويكوف دور ىذه  برتتع

المصادر الخارجية او السياؽ البيئي كما أسماه ىو جعؿ عناصر المعارؼ المتسمطة 
( أف اىـ Rachman; 1981كاألفكار والتصورات والذكرياتأقؿ وضوحًا  وأوضح )

 ىي : العوامؿ التى تساعد فى إستثارة المعارؼ المتسمطة
 الضغوط  -
 المزاج السمبي -

( بمراجعة الدراسات التى أشارت إلى أف الفرد يكوف Rachman  ;2003 وقاـ )
 Rachmanلديو معارؼ متسمطة عندما يواجو بضغوط ال يستطيع تجاىميا وأوضح )

( أف المزاج السمبي يؤدي إلى زيادة الميؿ لسوء تفسير الخوؼ مف الخبرات 2003 ;
( أف ىناؾ بعض خصائص الشخصية Rachman; 1978)المتسمطة ، أوضح 

كالشخصية الحساسة لمتيديد أو الخطر أو الشخصية الفصامية وأصحاب الضمير 
الحي يمكف أف تؤدي حساسياتيـ وطريقة استجاباتيـ لألحداث إلى معارؼ متسمطة 

 مف خالؿ كـ ىائؿ مف المثيرات الداخمية والخارجية.
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( قد أعتبر أف أىـ مثيرات المعارؼ Rachman ; 1981وبإختصار فإف مدخؿ )
 -المتسمطة:

 الضغوط  -
 المزاج السمبي -
 بعض سمات الشخصية  -

يرات ( كاف مفيدًا فى تحديد مثRachman ;1981وعمى الرغـ مف أف مدخؿ )
يجيب  ، وخاصة تمؾ المرتبطة بمحتوي  الوسواس القيري إال أنو لـالمعارؼ المتسمطة

، ووظائؼ ىذه الظاىرة المعرفية لدي الفئات غير عف أسئمة أساسية مثؿ مصادر
 االكمينيكية.

 ((Klinger, 1996 نظرية تحول التفكير
( أف المعارؼ المتسمطة ىى عبارة عف تحوؿ مفاجئ فى Klinger ;1996يبيف )

محتوي التفكير ، وبالتالى فإف فيـ وشرح المتغيرات المسئولة عف ىذا التحوؿ المفاجئ 
 Klingerسوؼ يشير إلى كيفية حدوث ىذه المعارؼ ، وأوضح )فى محتوي التفكير 

;1994:P4المة ع(بأنو يحدث تحوؿ مفاجئ فى محتوي التفكير عندما يواجو الفرد ب
تنشط إنفعاؿ معيف وذلؾ بسبب إرتباط ىذه العالمة باألىتمامات الحالى لمفرد وأف ىذه 

، المفاجئ  لمحتوي التفكيرالسريع  العالمة ىى التى تمعب الدور المركزي فى التحوؿ
 (  مفيـو األىتمامات الحالية بأنو :Klinger ;1996وعرؼ )

" حالة البشر بيف نقطتاف زمنيتاف متصمتاف باإللتزاـ بيدؼ معيف ومحاولة إنجازة 
 أو البعد عنو"

ومف ىنا نجد أف مفيوـ " األىتمامات الحالية" ىو المسئوؿ عف بعض العمميات 
ىتماماتالحالية مثؿ تشكيؿ  ، أو الفرد الحالية سوؼ تجعمو حساساً  محتوي التفكير وا 

، فى مرتبطة باليدؼ ومعنى اإلستمرارية، أو المثابرةذات استجابة إنفعالية لمعالمات ال
 (Kling; 1996سبيؿ إنجاز اليدؼ ويضيؼ )

حداث أف العالمات المتصمة باالىتمامات الحالية قد تكوف أحداثُا غير لفظية أو حتى أ
ذا لـ يستطيع الفرد بدء األستجابة المتصمة بالتوجو متصمة فقط بالوعي أو الشعور ، وا 

نحو اليدؼ مف خالؿ عالمة متصمة باألىتمامات الحالية فاف أفكاره سوؼ تستمر فى 
( أف Klinger ;1996حالة تداعي وتمقائية لتؤدي إلى استجابة معرفية وأوضح )
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التفكير سوؼ تقيـ عمى عدة مستويات مف العالمات المؤدية إلى تحويؿ محتوي 
فإنو يتـ   Pre-consciousمستويات معالجة المعمومات فعمى مستوي ماقبؿ الوعي 

ذا أدي التقييـ إلى استجابة ذات صبغة إنفعالية يحدث  تقييـ خصائص العالمات، وا 
ة لحاليمزيد مف المعالجة ليذه العالمة والتي قد تؤدي إلي قبوؿ أو رفض العالمة ا

ذا تـ القبوؿ والمتصمة بإىتمامات الفرد ذا تـ الرفض فإف عممية المعالجة تنتيي وا  ، وا 
 فسوؼ يؤدي ذلؾ إلى أستجابات وأفعاؿ.

( مزيدًا مف الضوء عمى األرتباط بيف العالمات األنفعالية Klinger ;1998والقي )
 واألىتمامات الحالية كما يمي: 

لعالقة بالعالمات األنفعالية سوؼ يتصارع مع إف معالجة األىتمامات الحالية ذات ا
، فإذا تـ لتحديد فى معالجة مصادر األنتباهنشاط الفرد وخاصة فى مرحمة األنتباه وبا

كؼ اإلنتباه لمعالمات األنفعالية فسوؼ يستمر الفرد فى نشاطو الحالى وبالتالى 
لدراسات رؤية ، وقد ساندت العديد مف اار فى معالجة األىتمامات الحاليةاألستمر 

(Klinger عف العالقة  الوثيقة بيف األىتمامات الحا  )لية وزيادة األستجابة األنفعالية ،
( أف المشاركيف فى دراستو أنتبيوا أكثر Klinger ;1978ففى دراسة مبكرة وجد )

لمنصوص المكتوبة المتصمة بإىتماماتيـ وقاموا بإعادة استرجاع بعض الكممات 
يـ وأوضحت نتائج دراستو أف قدرة المعارؼ المتسمطة عمى جذب المتصمة بإىتمامات

 )أسر( االنتباه تؤثر عمى إىتمامات الفرد الحالية .
 -ويمكننا أف نمخص ىذا النموذج عف مصادر المعارؼ المتسمطة فيما يمي:

الدافعية )أىداؼ الفرد وأىتماماتو الحالية(: ىى العممية التى يكوف ليا تأثير قوي   -2
دخاليا فى الوعي الشعوريعمى أنم  اط التفكير والتصورات واإلندفاعات وا 

أى عالمات داخمية أو خارجية متصمة بإىتمامات الفرد الحالية وتؤدي إلى إنتخاب  -1
استجابة إنفعالية واألستجابة األنفعالية ىنا يمكف أف تؤدي إلى تكثيؼ المعالجة 

 المعرفية
ثة فى مرحمة ما قبؿ الوعي تحدث بعض المعالجات المعرفية األنفعالية الحاد -0

كأستجابة لألىتمامات المتصمة بالعالمات األنفعالية ولذلؾ فإف المعارؼ المتسمطة 
الناتجة عف التنشيط األنفعالى لالىتمامات المتصمة بالعالمات تؤدي إلى تحويؿ فى 

 محتوي التفكير وتحويمو إلى الشكؿ المتسمط.
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 ((Horowitiz 1975نموذج  
( أف التحميؿ النفسي قد ساىـ بشكؿ واضح فى Horowitiz; 1975أوضح )

شرح العمميات المعرفية لممعارؼ المتسمطة حيث أعتمد فى شرحيا عمى ما اسماه : 
 وىي : Active Memoryالذاكرة النشطة 

أف االحتفاظ النشط فى الذاكرة يتسـ بالميؿ المتسمط لتكرار محتواه الذي يتصوره  -2
 الفرد.
سوؼ يستمر حتى يستنزؼ المحتوي الذي احتفظنا بو فى الذاكرة أف ىذا األمر  -1

 النشطة. 
 إنياء محتوي الذاكرة النشط سوؼ يحدث فقط عندما تكتمؿ المعالجة المعرفية  -0

( فإف المحتوي النشط  لمذاكرة يحدث طبقًا لميوؿ Horowitiz; 1975وطبقًا )
رجية الضاغطة الموجودة ( أف األحداث الخاHorowitiz; 1975أوتوماتيكية ، وقرر )

فى الذاكرة النشطة والتى تؤثر بدورىا عمى العوامؿ الداخمية مثؿ حالة الدافعية لمفرد 
والحيؿ الدفاعية وأساليب المواجية عمى المعني الذي يضيفو الفرد لمحدث: إف الميؿ 

كرر عندما تحكمنا سعتيا إلى التصور الداخمي لمحدث فى الذاكرة النشطة يت
محدث ىى ما يستثير ، وبناء عمى ماسبؽ فإف العالمات الداخمية والخارجية لالمنخفضة

أف األفكار المتسمطة والتفكير  (Horowitz; 1975، ويضيؼ)استرجاع الحدث
الصادـ المتكرر لمحدث سوؼ يستمر إذا لـ يحدث دمج لممعمومات القديمة مع الجديدة 

لداخمية لعالـ الفرد وبالتالى تبقي . إف  ذكريات الحدث الصادـ تتصارع مع النماذج ا
 فى الذاكرة النشطة حتى تعدؿ ىذه النماذج الداخمية لتتواءـ مع الخبرات الجديدة 

( إنو بعد حدوث العناصر السابقة فإف Horowitiz; 1995ويوضح )
مخططات الذات  والعالـ والمستقبؿ يجب أف تراجع طبقًا لذكريات الحدث الصادـ التى 

، وعندما يحدث ىذا األمر فإف التصورات مع تصورات الذاكرة بشكؿ عاـ تتفؽتخمقيا ل
المتصمة بالضغوط فى الذاكرة النشطة تمحي ويترتب عمى ذلؾ ترسيخ المعارؼ 

 المتسمطة.
فى فيـ المعارؼ  Horowitizوقد ساعدت الصياغة السابقة والتى قدميا 

يث قدمت ىذه الصياغة ، ومف أنيا تستثار مف خالؿ األحداث الصادمة حالمتسمطة
رؤية  لمخصائص غير المتصمة بالمعارؼ المتسمطة والتى تؤدي إلى أضطراب فى 
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بالجوانب المختمفة لألحتفاظ فى الذاكرة  Horowitizالتفكير اإلنسانى حيث ذكرنا 
والتى يمكف أف تتحوؿ إلى تسمطات شعورية وساعدتنا ىذه الصياغة أيضًا فى رؤية 

ى أنيا نتاج الفشؿ فى دمج المعمومات الجديدة الخاصة المعارؼ المتسمطة عم
 باألحداث الخارجية مع النماذج الداخمية لمذات ولمعالـ.

 Wegner  (0221)نموذج  
( إلى أف محاوالت الفرد لمضبط العقمي لمحدث Wegner ; 1994أشار )

حداث يمكف أف تؤدي بو إلى نتيجة عكسية ، فيناؾ نظاماف منفصالف يعمالف سويًا إل
 -الضبط العقمي وىما:

 Intentional operating process -النظاـ  اإلجرائي المقصود : -
 Ironic Monotoring process  -نظاـ المراقبة الحديدي: -

فالنظاـ األوؿ ىو النظاـ الذي يحاوؿ الفرد مف خاللو إنجاز الحالو المطموبة 
ر عمى إنجاز الحالة المطموبة لمعقؿ والنظاـ الثاني يقوـ بالبحث عف محتوي عقمي يؤث

لمعقؿ ويقدـ ىذاف النظاماف تغذية مرتدة لمنظاـ اإلجرائي المقصود ليعمال سويًا مف 
أجؿ أستمرارية الضبط العقمي، ولكي يقوـ نظاـ الضبط العقمي بالتغمب عمى العناصر 

 أو المعارؼ المتسمطة.
 Freestoneقدأكد )وبعد شرح النماذج والنظريات المفسرة لممعارؼ المتسمطة ف

et al;1991 أف معني واىمية أى معارؼ متسمطة تتوقؼ عمى أىمية ىذه المعارؼ )
مر الذي يشكؿ مؤثر رئيسي عمى قدرة الفرد عمى ضبطيا بالنسبة لمفرد وىو األ

وابرزمثاؿ عمى ذلؾ ىى فكرة عدـ تقبؿ الذات والتى قرر المشاركوف فى دراستيا 
( أف المعارؼ المتسمطة داخمية  Lee & Kwon;2003صعوبة ضبطيا وقرر )

المنشأ أكثر صعوبة فى الضبط حيث نميؿ كبشر إلى تصورىا عمى أنيا غير مقبولة 
 وال أخالقية وذات تأثير عمى شخصياتنا .

ونود  أف نؤكد أف معظـ النظريات والنماذج المعرفية المفسرة لممعارؼ 
ة والتى تولد مدخالت تستحوذ المتسمطة ركزت عمى حدوث تنشيط المناطؽ البنيوي

عمى مصادر اإلنتباه أما محتوي التسمطات فيو ما يحافظ عمى تمؾ المناطؽ البنيوية 
فى حالة تنشيط فكؿ المحتوي العقمي يمكف أف يصبح متسمط فى حالة وجود أجترارات 

 تؤدي إلى عدـ االستمرارية فى اليدؼ .
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توضح أغمب الكتابات  وبعد العرض السابؽ عف المعارؼ المتسمطة والتي
( أوضح باف salkovskis:1988بأنيا ذات تأثير سمبي عمى مجرى حياتنا إال أف ) 

المعارؼ المتسمطة قد يكوف ليا فائدة إيجابية فقد تساعد البشر عمى أداء وظائفيـ 
 Brainالطبيعية وتؤثر عمى أساليب حمنا لممشكالت حيث الحظ أف العصؼ الذىني 

Stormingعناصر اليامة فى حؿ المشكمة وأف المعارؼ المتسمطة قد تعتبر ىو أحد ال
فى بعض األحياف منتج لمقدرة البشرية عمى حؿ المشكمة حيث تولد أفكارًا شعورية 

(  أنو حتى لو Salkovskis;1988واعية قبؿ إجراء تقييـ ليذه األفكار وأضاؼ )
طبيعة تنافسية مع  كانت المعارؼ المتسمطة مفيدة فى بعض الظروؼ إال أنيا ذات

 األفكار المتصمة بإىتماماتنا الحالية وأىدافنا.
 -أشكاؿ وأنماط المعارؼ المتسمطة : -

، وذكريات المتسمطة فيي أفكاركما سبؽ األيضاح فى تعريؼ المعارؼ 
ىت ندفاعات وا  ، وفى غياب النية مامات تاتي إلى الوعي بشكؿ متكرروتصورات وا 
ف مالت بعض ااتفقت عميو معظـ التعريفاتوىو ملمفعؿ أو بشكؿ ال إرادي  ، وا 

 التعريفات إلى حذؼ عنصر أو أضافة عنصر مف العناصر السابقة :
 والذكريات : ترجع إلى تصورت أحداث الحياة الشخصية

التصورات: ترجع إلى الصور العقمية التى تتوسطيا الحواس والتى غالبًا ما تكوف 
عمى كفاءة الحواس او ىى صور عقمية بصرية وىى عمميةذات محتوي عقمي تؤثر 

متصمة  بالماضي والحاضر والمستقبؿ وتختمؼ عف الذكريات فى أنيا تفتقد إلى 
 ( Hackman et al;2000 : P,605السياؽ الذاتي الخاص بالفرد)

وسوؼ يركز الباحثوف فى ىذه البحث عمى العنصر األوؿ والثاني مف عناصر  
 المتسمطة ، والذكريات المتسمطة المعارؼ المتسمطة وىي : األفكار

 األفكار المتسمطة 
األفكار المتسمطة ىى أفكار ال إرادية غير مرغوبة يمكف أف تتطور لتصبح 
وساوس وتشكؿ عامؿ مزعج وضاغط ويجد الفرد صعوبة شديدة فى ضبطيا او 

، النفسي األفكار بالعديد مف صيغ األضطرابالتحكـ فى محتواىاوترتبط ىذه 
، وأضطراب األنتباه تئاب والتشوه المرضي لصورة الجسـالقيري واإلككالوسواس 

 المصحوب بفرط النشاط ، وتمعب دورًا فى منتيي االىمية فى استثارة القمؽ.



661 

( األفكار المتسمطة بأنيا "عممية Segerstorm ; 2003:P,3وقد عرؼ )
اغ مف خالؿ إنتباه ألفكار بعينيا بشكؿ متكرر ومتتالى عف الذات وعف العالـ وتص

عدد مف النماذج المحورية التوافقية والالتوافقية " ويمكف اف تكوف األفكار المتسمطة 
ذات نتائج بنائية او غير بنائية عمى المعارؼ واألنفعاالت األخري حيث يؤدي 

لى استمرارية إجترارىا واليمع الناتج عنيا إلى زيادة الوجداف السالب المؤدي إ
وقد أجريت معظـ الدراسات الخاصة باألفكار المتسمطة فى ، األضطرابات النفسية

كأجترارات اإلكتئاب  Ruminationsالمجاؿ األكمينيكي وتناولت : األجترارات 
Depressive Rumination  والتى تعني التركيز السمبي المتكرر حوؿ أعراض

( وعف Nolen et al; 1996: P.855اإلكتئاب والضغوط المتصمة باألعراض )
 -Post مؽ األجتماعي حيث تركز األجترارات حوؿ معالجات مابعد الحدث الق

Event processing  والتى عرفت بأنيا " خبرات الفرد المتكررة عف الحدث
األجتماعي الحالى كتصور الذات والتقييمات الخارجية والعناصر االخري المتضمنة 

 (Kashdan & Robents ;2007 : P,286فى الحدث )
( بأف األفكار المتسمطة تؤثر بشكؿ أساسى Watkins ; 2008ويوضح ) 

، وعمى حؿ لمزاجية وتؤثر كذلؾ عمى التصوراتعمى األنفعاالت وعمى الحالة ا
 :مف الذاكرة وتتضمف اىـ تأثيراتياالمشكالت وعمى قدرة الفرد عمى استرجاع معمومات 

 ـ الحاالت األنفعالية كالقمؽ واإلكتئابيتضخ -
 فكار عمى العنصر المتسمطيركز محتوي األ -
 تؤثر عمى قدرتنا عمى التخطيط وحؿ المشكالت وعمى الفعؿ  -

( وصفًا لتأثير األفكار Lyubomirsky & Nolen; 1995وقد قدـ )
 .المتسمطة فى عدة سياقات يوضحة الجدوؿ التالي 
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 ( تأثير األفكار المتسمطة فى عدة سياقات1جدوؿ )
ىالجهب ع السٍبق لٍوتهب األفكبسالوتسلطخ

 النهبئٍخ

 - - - اجتشاساد اإلكتئبة

 + + + الفزع / الهلع

 + + - استوشاسٌخ عول الوعبسف األخشي

 + - + الوعبلجخ الوعشفٍخ/ األنفعبلٍخ

 + + - التخطٍظ / حل الوشكالد

 + + + التفكٍش فى أحذاث الوبضً

 + + - هٍكبنٍزم التشبؤم

 + + + التسبؤالد العملٍخ

 - + + اتً السلجًالتفكٍش الز

 (Lyubomirsky & Nolen; 1995) 
(أف طريقة استجابة الناس ليذه األفكار Bear & Lee; 2001أوضح ) وقد

المتسمطة تحدد مدي خطورتيا ، وىؿ تتطمب ىذه األفكار عالجًا أـ ال ؟ ويضيؼ أف 
ص ىذه األفكار يمكف اف تحدث بدوف سموؾ قيري ، فأداء الفعؿ القيري يؤدي إلى نق

 القمؽ ، ولكف محاولة إيقاؼ ىذه األفكار يجعميا أقوي
 الذكريات المتسمطة :

 ;Harvey et alوىى نمط أخر مف انماط المعارؼ المتسمطة حيث  أوضح )
 -( انيا ذكريات ذات خصائص مشابييمبقية المعارؼ المتسمطة فيي :2004

 ضاغطة -
 ال إرادية -
 متكررة الحدوث  -

فى األصابة ببعض األضطرابات األكمينيكية  وأضاؼ أنيا تمعب دورًا ىاماً 
( أنيا تمعب دورًا ىامًا Brewin et al; 1996كضغوط مابعد الصدمة ، وأضاؼ )

( أف أىـ دليؿ فى مساىمة Hackman et al;2004فى اإلصابة باإلكتئاب وأكد )
ف التعافي منيا يؤدي إلى أىذه الذكريات المتسمطة فى األضطرابات النفسية ىو 

األعراض فى كثير مف اإلضطرابات األكمينيكية اما مف ناحية مساىمة محتوي  تحسف
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( Brewin et al; 1996الذكريات المتسمطة فى األضطرابات األكمينيكة فقد بيف )
 Brwein et % فى ضغوط ما بعد الصدمة ، وأوضح )266:  77أنيا تساىـ بنسبة 

al;1996 باإلكتئاب.% فى األصابة  47:  72(أنيا تساىـ بنسبة 
إف الذكريات المتسمطة ىى عناصر ضاغطة تؤدي بالفرد إلى الرجوع 

( أو انيا  ترجع إلى Mould et al;2008لتصورات الماضي المؤلمة بشكؿ الإرادي )
، وقد أوضح ) أحمد ياة الشخصية فى الماضي لدي الفردتصورات أحداث الح
إلى فئة الظواىر العقمية ( اف الذكريات المتسمطة تنتمي 1624الحسيني ىالؿ ، 

، وغير مخططة حيث دخؿ إلى الوعي بطريقة غير مقصودةالالإرادية فيي ظواىر ت
نسترجع مف خالليا أحداث الماضي بدوف قصد أورغبة إلستدعاء ىذه األحداث فقد 
تحدث فجأة كأستجابة لمثير فى البيئة ينشط خيالنا لدقائؽ أو عف ماضي لـ نفكر فيو 

صادؼ أحداثُا تستثير فينا مثؿ ىذه الذكريات وقد تعددت التعريفات منذ سنوات او ن
(  مف منظور Spence ; 1988النظرية واألجرائية ليذه الذكريات حيث عرفيا )

 ;Bernstenياالت وعرفتيا )ختحميمي نفسي بأنيا مف  رموز تربع إلى الرغبات وال
إلى الفعؿ بدوف محاولة ( مف منظور معرفي بأنيا  محتوي الذاكرة الذي يأتي 2009

والمتصؿ بسموؾ التوجو نحو  شعورية الستدعائو وىو مختمؼ عف االستدعاء المقصود
( بانيا خبرات شخصية تأتي إلى 1624، وعرفيا ) أحمد الحسيني ىالؿ ،اليدؼ

، ويري نفس الباحث بأف ىذه الذكريات المتسمطة لوعي بطريقة تمقائية اوتوماتيكيةا
 -تتضمف :
 ء بشكؿ ال شعورياإلستدعا 
  ال تتضمف حرية الفعؿ 
 عممية مستمرة فى حياتنا اليومية 
 ذات محتوي صادـ 
  تشكؿ صيغة اساسية مف صيغ تذكر الماضي لدي البشر 
( أف انماط الذكريات ومنيا النمط المتسمط الصادـ ليا وظائؼ Mace; 2010ويرى )

 ميمة لنظاـ الذاكرة بشكؿ عاـ فيى ذات عنصر : 
 تساعد عمى توجيو السموكيات المستقبمية توجييي : 

 إجتماعي: تدعـ إختيارتنا األجتماعية
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 ذاتي: تساعد عمى استمرارية صياغة مفاىيـ عف الذات
( أف الذكريات المتسمطة ىى إستجابة عامة Horowitz; 1975: P,1457ويري )

مرتفع تالحظ بيف معظـ البشر بمعدؿ مرتفع بعد التعرض لمستوي بسيط أو متوسط أو 
مف الضغوط وتالحظ أكمينكيًا فى شكؿ ضغوط مابعد الصدمة كأضطراب أكمينيكي 

 متمايز.
(  أف Mace; 201اما مف ناحية ديناميكية حدوث مثؿ ىذه الذكريات فقد أوضح )

عنصر الالرادية ىو العنصر الحاكـ لحدوث الذكريات المتسمطة الصادمة وفى ىذا 
 -نواع مف الذكريات الال إرادية وىي:األطار فقد اوضح اف ىناؾ ثالثة ا

 -:الالإرادية المباشرة - أ
فى بيئة الفرد  Cuesوىى التى تحدث فى مواقؼ الحياة اليومية بناءعمى عالمات 

 تؤدي بو إلى العودة لمثؿ ىذه الذكريات.
 -:الإلرادية المتتالية - ب

قؼ ما وىى التى تحدث او تستثار مف خالؿ ذكريات أخري فالفرد يتذكر حدث  أو مو 
يؤدي بو إلى العودة إلى ذكريات أخري والتى تؤدي بدورىا إلى ذكريات ثالثة .... 

 وىكذا 
 -الال إرادية المتسمطة والصادمة : - ج

وىو ذلؾ النمط مف الذكريات الذي ترتبط فيو خبرات الفرد بالماضي الصادـ وىى 
الفرد  ذكريات متسمطة تمح فى الظيور بشكؿ متكرر وتمثؿ عامؿ ضاغط عمى حياة

( إرتباطيا الوثيؽ بالعديد مف األضطرابات األكمينيكية APA;2000حيث أوضحت )
 ىذا وىو النمط ىو محور البحث الحالى .

وعمى الرغـ مف وجود إختالؼ بيف التذكر االإرادي ، والذكريات الال إرادية 
شكؿ  ومنيا المتسمطة اال أف األسس المعرفية لكال النوعيف تكاد تكوف متشابيو مثؿ

وطريقة األحتفاظ ، ولكف االختالؼ األساسي بينيما ىو طريقة   Encodingالتشفير 
األستدعاء / وعمى الرغـ مف إرتباط الذكريات الال إرادية ومنيا النمط المتسمط بالعديد 

( يوضح وجود بعض الفوائد Bernsten; 2009مف األضطرابات األكمينيكية إال أف )
عمى صنع القرار والتخطيط ، وبذؿ الجيد والتعمـ مف أخطاء  ليا حيث تساعدنا أحياناً 
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أنيا تساعدنا عمى تصور  Sunnddedory&corrballis; 2000) الماضي ويضيؼ
 أحداث المستقبؿ(

 ميكانيزمات الدفاع: -2
( 1626( فى ) أحمد متولى ، احمد الحسيني ىالؿ ،Creamer ; 2000يوضح )

يؿ النفسي فإف مفيوـ ميكانيزمات الدفاع أنو منذ اف كتب فرويد مقدمتو فى التحم
يستخدـ بكثرة فى عمـ النفس والصحة النفسية حيث يوضح فرويد أف القمؽ الناتج عف 
الصراعات بيف مطالب اليو واآلنا االعمى يرغـ االنا لمدفاع عف نفسيا إما بطريقة 

ؿ مزيد شعورية ، او ال شعورية وذلؾ لمحد مف اإلندفاعات الغريزية الحظرة مف خال
 مف القبوؿ أو خفض التيديد. 

( أف كؿ األعصبية الطرحية 4: 2977) محمد الطيب ،  2909يري فينخؿ ،  -
منيا النرجسية ىى تشكيمة تستيدؼ فى نياية االمر إلى خفض القمؽ فكؿ عصاب 
وكؿ ذىاف ىو مجرد أنموذج ىيكمي يتخذ مف الحاالت الفردية تشكيمة تباينات ال نياية 

جميع األعصبة تكشؼ مف الناحية العممية عف تساوؽ ميكانيزمات ، مختمفة لتباينيا ف
مف ميكانيزمات تكوف األعراض وأضطرابات شخصية متعددة بتعدد الميكانزيمات التى 
تقييميا ومف ىنا فاألدؽ ىو تشخيص الميكانيزمات التشخيص األعصبة فميكانيزمات 

نمطية غالبية األعصبة الواقعية عند الدفاع تمثؿ عناصر نمطية تشكؿ أختالفاتيا الال
 الفرد.
 :وظائؼ ميكانيزمات الدفاع  -1

( أف ميكانيزمات الدفاع ليا عدة 1626يوضح )أحمد متولى، وأحمد الحسيني ىالؿ ،
 -وظائؼ رئيسية مثؿ:

 إف معظـ ميكانيزمات الدفاع ينظر ليا بإعتبارىا  عناصر ال تكيفية. -2
 لحماية األنا مف اإلندفاعات الغريزية .أف ميكانيزمات الدفاع تعمؿ أساسًا  -1
 أف ميكانيزمات الدفاع تعمؿ عمى نقص األنفعاالت السالبة. -0
 أف ميكانيزمات الدفاع ىى عمميات تقع خارج نطاؽ  شعور الفرد. -4
 أف ميكانيزمات الدفاع ديناميكية فى عمميا. -7
 اف ميكانيزمات الدفاع يمكف قياسيا سيكومتريًا. -0
 



661 

 البحث الحالى : ميكانيزمات الدفاع فى
والمحور،  ، واألنكار،حدد فرويد تسعة ميكانيزمات دفاع أساسية وىي : الكبت

، واإلستدخاؿ، واإلسقاط، واإلزاحة، والتحوؿ ضد الذات، والنكوص، والتكويف العكسيف
التقمص، والتعقؿ،  -وأضافت بعض أعماؿ التحميؿ النفسي الالحقة ميكانيزمات مثؿ :

والتجسيد، والفعؿ لمخارج، واإلنشقاؽ، والتجنب. )أحمد ،ـ اليقظة واإلستغراؽ فى احال
 (1626متولى ، واحد الحسيف ىالؿ ، 

  -تقدير ميكانزيمات الدفاع سيكومتريًا: -
حاوؿ بعض عمماء النفس تقدير ميكانزيمات الدفاع بشكؿ سيكومتري حيث أف بعض 

شعوري وبالتالى قياسيا أو كثير مف ىذه الميكانيزمات يمكف أف تكوف عمى مستوي ال
 ,Perry, Gautier, Goldenberg)سيكومتريًا وطبقًا لوجيات النظر ىذه فقد قدـ 

Oppenheimer & Simand; 1989) سموب لقياس ميكانيزمات الدفاع بطريقة أ
التقرير الذاتي وأطمؽ عميو أسـ )مقياس أساليب الدفاع( وأستند فى وضع إطار نظري 

ريكية لمطب النفسي مف أعتبار ميكانزيمات الدفاع مرادفو إلى جيود الجمعية االم
عمى قياس  (Bond et al.; 1989)آلليات التغمب عمى الصعاب حيث اعتمد 

التقرير الذاتي ألساليب الدفاع المدركة مف قبؿ الفرد كما أعتمد عمى مسممة مؤداىا 
د م، اح )أحمد متولىفأف الفرد يستطيع وصؼ وتحديد مشاعره فى الماضي بدقة،

 (.1626ىالؿ ،
إف األسموب الذي ستستخدمو البحث الحالى فى قياس ميكانيزمات الدفاع يمتد مف 
أساليب الدفاع غير التوافقية إلى أساليب الدفاع التوافقية وبناء عمى ذلؾ فإف األسموب 
الدفاعي يتضمف عمى أكثر مف آلية دفاعية وكد صنفت أساليب الدفاع ىنا عمى النحو 

  -: التالي
والعزلة،  ،ضمف : الكؼ، واإلنسحاب، واألسقاطاألسموب غير التوافقي ويت -2

 ، واإلبطاؿ.واألنكار
واإلندماج، والتجسيد، والنكوص، ، ويتضمف  الفعؿ لمخارجأسموب تشويو الذات  -1

 ، والتطابؽ األسقاطي.والعدواف الكامف
، واإلنشقاؽ، ة، والمثالية الفطريويتضمف : القدرة الكميةأسموب أنكار الذات  -0

 ، واإلستغراؽ فى أحالـ اليقظة.والتكويف العكسي، واإلستيالكية، ورفض المساعدة
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ويتضمف : الدعابة، والقمع، والتوقع، واإليثارية، والتوجو نحو األسموب التوافقي  -4
 ، والتسامي.الميمة

 الدراسات السابقة  
  -ببحث كؿ مف: سوؼ يتناوؿ الباحثوف فى ىذا الجزء الدراسات التى أىتمت

 المعارؼ المتسمطة بشكؿ عاـ 
  األفكار المتسمطة 
  الذكريات المتسمطة 

 وذلؾ لدي فئات العادييف والفئات األكمينيكية 
 دراسات عن المعارف المتسمطة بشكل عام :

( حوؿ تأثير معالجة المعارؼ المتسمطة Gross & Borkovac;1982دراسة )
مف  04يد وقد أجريت الدراسة عمى عينة تبمغ عمى بدء النـو واستمراريتو بشكؿ ج

اإلناث أعطيت ليـ تعميمات بالذىاب إلى النوـ بسرعة قدر األمكاف وطمب مف أفراد 
العينة التحدث بعد األستيقاظ عف موضوع ىاـ ليستطيع الباحث قياس القدرات المعرفية 

المعارؼ ليف وأوضحت نتائج الدراسة وجود ضعؼ فى شكؿ واحد مف أشكاؿ معالجة 
 المتسمطة لدي أفراد العينة وىي المعالجة األوتوماتيكية ) التمقائية( لألفكار.

( : عف قياس المعارؼ المتسمطة فى Mcnally et al; 1993دراسة )
اضطراب ضغوط مابعد الصدمة بإستخداـ نموذج ستروب وىى ميمة معرفية تقيس 

أكمموا  14ت الدراسة عمى التداخؿ الحادث بيف تسمية لوف المثير ومعناه وأجري
، واألستجابة عمى ميمة ستروب التى  ابة عمى مقياس ضغوط مابعد الصدمةاألج

أفراد  4استخدمت فى قياس المعارؼ المتسمطة وأظيرت إكماؿ نتائج الدراسة اف 
، اما بقية أفراد العينة فقد كاف ىناؾ عالقة إرتباطية بيف أنسحبوا مف اكتماؿ الدراسة

 مية الموف والمعني عمى ميمة ستروب وزيادة ضغوط ما بعد الصدمة.الفشؿ فى تس
عف الخوؼ مف تطور السرطاف وعالقتو  Mehnert et al;2009)دراسة )

بالمعارؼ المتسمطة لدي ضحايا سرطاف الثدي حيث ىدفت الدراسة إلى قياس العالقة 
األستجابة عمى ( وأكمؿ أفراد العينة 2640بيف المتغيريف لدي عينة مف السيدات )ف=

مقياس الخوؼ مف تطور السرطاف ومقياس ضغوط مابعد الصدمة ومقاس اساليب 
المواجية ومقياس جودة الحياة ومقياس المعارؼ المتسمطة وأظيرت نتائج الدراسة بأف 
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% مف أفراد عينة لدييف فكرة متسمطة أساسية وىى اف المرض سيتطور ألسوأ 10.0
 رض دوريًا خوفًا مف إرتدادة.% يعد فى تكرار فحص الم07وأف 

عف المعارؼ المتسمطة والقمؽ لدي مرضي Whitaker et al; 2008))دراسة 
السرطاف حيث ىدفت الدراسة إلى إثبات حقيقة ىامة وىى إنتشار المعارؼ المتسمطة 
ثبات ما إذا كانت التصورات المتسمطة ىى أحد العوامؿ  لدي مرضي السرطاف وا 

منخفض  07مرتفع  القمؽ( ، ) 07وذلؾ عمى عينة )  المصاحبة لمرض السرطاف
القمؽ ( وتضمف قياس المعارؼ المتسمطة فى الدراسة قياس كؿ مف األفكار والذكريات 

مف أفراد عينة مرتفعى القمؽ مف  10والتصورات المتسمطة وأوضحت نتائج الدراسة اف 
تصعب ضبطيا او  مرض السرطاف قرروا تكرارًا أكثره وجود المعارؼ المتسمطة التى

السيطرة عمييا ووجود إرتباط بيف ىذه المعارؼ المتسمطة وزيادة الشعور بالضغوط 
، أف ىنا انماط أخري مف التسمطات لدي مرضى السرطاف النتائج كذلؾ وأوضحت

مرتفعي القمؽ وأف ىناؾ عالقة إرتباطية بيف المعارؼ المتسمطة وعدـ التوافؽ بشكؿ 
 عاـ .

عف المعارؼ المتسمطة وتصوراتيا لدي  Whitaket et al ;2009) دراسة )
مف مرض السرطاف ومرتفعى القمؽ  209مرضي السرطاف مرتفعي القمؽ عمى عينة 

وتـ قياس المعارؼ المتسمطة  مف خالؿ قياس األفكار والذكريات والتصورات 
 Impact ofحدث المتسمطة عف طريؽ قياس األستجابة لمتسمطات ، ومقياس تأثير األ

events   مف أفراد العينة قرروا 44اى  07/209وأوضحت نتائج الدراسة أف %
رتباط ىذه المعارؼ بزيادة  وجود معارؼ متسمطة ومتكررة ويصعب السيطرة عمييا وا 
درجة الضغوط او اإلجترارات والتجنب المعرفي وتوصمت الدراسة إلى إستنتاج أساسي 

ًا فى زيادة الشعور بالضغوط لدي مرضي وىو اف المعارؼ المتسمطة تمعب دورًا أساسي
 السرطاف.

عف المعارؼ المتسمطة لدي فئات غير Freeston et al.;1991)دراسة )
أكمينيكية حيث ىدفت الدراسة إلىقياس اسموب األستجابة والخبرات الشخصية لدي عينة 

( مف طالب الجامعة أكتمؿ األستجابة عمى مقياس يقيس سبؽ معارؼ 217)ت=
% 99، وأوضحت نتائج الدراسة أف اإلكتئاب والقمؽ والوسواس القيرياصة بمتسمطة خ

% 91مف أفراد العينة قرروا مرورىـ بواحدة او اكثر مف ىذه المعارؼ ، وقرر 
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محاولتيـ استخداـ استراتيجيات لمواجية مثؿ ىذه المعارؼ المتسمطة حيث استخدـ 
% أساليب ىروبية 04اـ ، أستخدب مواجية عف طريؽ تركيز األنتباه% أسالي10

%( درجة 10% أساليب نكوصية وقررت المجموعة األدني )46وتجنببو، واستخداـ 
أعمى مف القمؽ وصعوبة التخمص مف ىذه المعارؼ المتسمطة أما المجموعة الثانية 

 فقررت شعورًا أكبر بالحزف والشعور بالذنب وعدـ التقبؿ 
/ عدـ توازف االنا المرتبطة عند توازف   (Belloch et al.; 2012)دراسة 

باألنزعاج مف المعارؼ المتسمطة حيث أعتبرت الدراسة بأف توازف/ عدـ توازف األنا 
يعتبرا طرفي نقيص وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى إختيار خصائص توازف / عدـ توازف 
االنا مف ناحية المحتوي اإلنفعالي والسموكي  ومف ناحية التصورات التى تستثار مف 

وركزت الدراسة عمى المعارؼ  049ؿ المعارؼ المتسمطة عمى عينة عشوائية بمغت خال
المتسمطة المتصمة بالوسواس القيري وركزت عمى جوانب خاصة باالنا مثؿ :المرغوبية 

، والعقالنية / الالعقالنية واوضحت نتائج مرغوبية، األخالؽ / عدـ األخالؽ/ عدـ ال
ف بعد االخالؽ/ عدـ األخالؽ واألفكار المتسمطة الدراسات وجود عالقة إرتباطية بي

حيث حقؽ مرتفعي درجة الوسواس القيري درجات مرتفعة عمى األنا غير المتوازنة 
 مقارنة بالعادييف بسبب أفكارىـ المتسمطة.

 -دراسات تناولت األفكار المتسمطة:
( عند األفكار المتسمطة لدي عينة Allsopp & Williams ;1996دراسة )

مف طالب المدارس  (179)المراىقيف مف العادييف حيث تكونت عينة الدراسة مف مف 
المتوسطة وتـ قياس القمؽ واإلكتئاب والوسواس القيري لدييـ بواسطة أدوات لمتقدير 
الذاتي وتـ قياس األفكار المتسمطة ومدي تكرارىـ بنفس الطريقة وأوضحت نتائج 

القمؽ واإلكتئاب والوساوس والشعور بعدـ  الدراسة وجود عالقة إرتباطية بيف أعراض
الراحة واألرتباؾ باألفكار المتسمطة وأوضحت نتائج الدراسة أف األرتباؾ يشكؿ 
 الميكانيـز العامؿ األساسي الذي يجمع بيف ىذه األفكار لدي الفئات غير األكمينيكية.

 (  عف األفكار المتسمطة ذات الطابع الجنسيByers et al.;1998دراسة )
لدي عينة مف طالب الجامعة حيث أوضحت الدراسة فى البداية أف األفكار المتسمطة 
ذات الطابع الجنسي تنطبؽ عمييا معايير التسمطات مف أنيا غيرمرغوبة ومتكررة 

مف طالب الجامعة وأوضحت نتائج  272ويصعب ضبطيا وأجريت الدراسة عمى 
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ىذه األفكار لدييـ وأف اإلناث  % مف أفراد العينة قرروا حدوث مثؿ44الدراسة أف 
أعمى مف الذكور فى نسبة حدوثيا وقررت النتائج ذلؾ أف ىذه األفكار ال تحدث فقط 

 ألسباب مرضية أوضغوط نفسية.
( عف األفكار المتسمطة Abramovitch & Scheiger; 2000دراسة )

النشاط  المفزعة لدي عينة مف الراشديف المصابيف بإضطراب األنتباه المصحوب بفرط
حيث أعتبرت الدراسة أف ىناؾ إرتباط بيف أضطراب األنتباه المصحوب بفرط النشاط 
وبعض ميكانيزمات الخمؿ المعرفي لخمؿ الكؼ وأعتبرت الدراسة كذلؾ أف وجود 
أضطراب فى الكؼ وخاصة الكؼ المعرفي يؤدي لزيادة األفكار المتسمطة وقد أجريت 

مصابوف بإضطراب األنتباه وعينة ضابطة  ( مف طالب الجامعة07الدراسة عمى )
( مف األصحاء وطبؽ عمييـ مقياس األفكار المتسمطة وقائمة لقياس القمؽ 10)ف=

وأوضحت نتائج الدراسة أف المصابيف بإضطراب األنتباه أظيروا إرتفاعًا فى درجة 
 األفكار المتسمطة وفى درجمة القمؽ مقارنة بالعادييف.

( عف العوامؿ المنبئة باألفكار المتسمطة Zakowski et al.; 1997دراسة )
والتجنب لدي عينة مف السيدات ذوات التاريخ المرضي مع سرطاف الثدي حيث 
أوضحت الدراسة اف وجود تاريخ اسري لمسرطاف يعتبر منبئ بوجود سرطاف وبوجود 

( مف السيدات ذات 40أفكار متسمطة وسموؾ تجنب وأجريت الدراسة عمى عينة تبمغ )
لتاريخ األسري مع سرطاف الثدي وأكدت نتائج الدراسة فرضيا األساس بأف التاريخ ا

 األسري لإلصابة بالسرطاف منبئ جيد باألفكار المتسمطة وبالسموؾ التجنبي.
( عف األفكار المتسمطة كمتغير وسيط بيف Munoz  et al.; 2013دراسة )

حث الترابط بيف العصابية العصابية والوظائؼ المعرفية حيث ىدفت الدراسة إلى ب
والمعارؼ وخاصة الميكانيزمات الكامنة وراء قدرة الفرد عمى ضبط األنتباه وأجريت 

فرد أكمموا األستجابة عمى ميمة معرفية لقياس األنتباه  49الدراسة عمى عينة تبمغ 
ومقياس تقرير ذاتي لألفكار بالمتسمطة والوجداف السالب والعصابية وأوضحت نتائج 

ادلة البنائية أف األفكار المتسمطة تتوسط العالقة بيف العصابية والوظائؼ المع
 المعرفية.

( عف األفكار المتسمطة وجودة Thordsteindottri et al.; 2013دراسة )
الحياة لدي عينة مف الذكور المصابوف بسرطاف البروستاتا قبؿ وبعد ثالثة اشير مف 
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المتسمطة  تؤثر عمى جودة الحياة وىدفت  الجراحة حيث اوضحت الدراسة اف االفكار
ىذه الدراسة إلى بحث مدي إنتشار ىذه األفكار وعالقتيا بجودة الحياة لدي مصابي 

مركز مف مراكز  24( مف المتردديف  عمى 972سرطاف البروستات عمى عينة )ف=
لتكممة أدوات الدراسة وأوضحت النتائج  400عالج سرطاف البروستاتا أستجاب منيـ 

%( إرتفعت لدييـ األفكار المتسمطة بخصوص السرطاف وخاصة 70( أى )060ف )أ
فرد وأثرت  790% أى 79قبؿ الجراحة حيث بمغ معدؿ إنتشار األفكار المتسمطة 

 األفكار المتسمطة مع جودة الحياة  حيث أدت إلى زيادة المزاج اإلكتئاب وزيادة القمؽ.
ير طويؿ المدي لضبط األفكار ( عف التأثGeraerts- et al.;2006دراسة )

المتسمطة وكبت المواجية حيث حاولت الدراسة توظيؼ نموذج إيقاؼ التفكير 
Thought suppression Paradiam   ورؤية تأثيره عمى مفيوـ الكبت والتى

أوضحت الدراسة أنو أحد ميكانيزمات الدفاع التى تحدث عنيا فرويد والذي ييدؼ  
يات المؤلمة وخاصة الالشعوري منيا وقد أجريت الدراسة إلى حماية األنا مف الذكر 

قسموا إلى أربعة  Mastrichtمف طالب جامعة ماستريخت  206عمى عينة تبمغ 
( مف ذوي الميارة العالية فى إيقاؼ األفكار والذكريات المتسمطة ، 46مجموعات )ف=

( 46ؽ )ف=( ومرتفعي الدفاعات والقم46(، مرتفعي القمؽ )ف=46وممخص القمؽ )ف=
( وأظيرت نتائج الدراسة أف 46ومتسط الدرجات فى كؿ العناصر السابقة )ف=

ميكانيـز الكبت كاف مرتفع لدي أفراد المجموعة األولى  مف ذوي الميارة المرتفعة فى 
إيقاؼ األفكار والذكريات المتسمطة وبالتالى فإف ميكانيـز الكبت يمكف أف يشكؿ ميارة 

 عامؿ مع األفكار المتسمطة.مواجية توافقية فى الت
 دراسات تناولت الذكريات المتسمطة  :

( عف األفكار والذكريات المتسمطة لدي Brewin et al.; 1996دراسة ) 
فئات غير أكمينيكية والتى ىدفت إلى بحث المعالجات الالإرادية لبعض عناصر النظاـ 

استخدمت الدراسة ( مف الجنسيف و 70المعرفي كاألفكار والذكريات عمى عينة )ف=
مقياس األفكار والذكريات المتسمطة مف إعداد المؤلفاف حيث طمب مف أفراد العينة أف 
يذكروا خمسة أفكار وذكريات متكررة خالؿ األسبوعية الماضييف وأف يحددوا 
األنفعاالت المرتبطة بيذه األفكار والذكريات عمى متصؿ )سار..... غير سار( 

لغضب والخوؼ والحزف والسعادة والحث والفقداف ، وتضمنت ىذه األنفعاالت ا
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تبطة وأوضحت نتائج الدراسة اف أكثر األفكار المتسمطة تكرارًا ىى تمؾ األفكار المر 
، وأف أكثر الذكريات المتسمطة تكرارًا ، والخوؼ، والفقدافباألنفعاالت السمبية كالحزف

 ىى تمؾ المرتبطة باألنفعاالت السابقة أيضًا .
( عف الذكريات المتسمطة وغير المتسمطة Bywaters et al.;2004) دراسة

لدي فئات غير أكمينيكية ومدي تأثير المزاج والوجداف عمى وضوح التصورات وبمغ 
( مف مرض اإلكتئاب 16( غير مصابيف باإلكتئاب )ف=16أفراد عينة الدراسة )ف=

ر أى مف ىذه الذكريات أجابوا عمى مقياس الذكريات المتسمطة والذي طمب منيـ تقري
 Imageظير فى األسبوعيف الماضييف؟ وطبؽ كذلؾ مقياس حوؿ وضوح التصورات 

vivdness   وثـ قياس بعض المؤشرات الفسيولوجية كمعدؿ ضربات القمب واستجابة
الجمد الجمفانية وأوضحت نتائج الدراسة اف الحالة المزاجية تسير بشكؿ متوازي مع 

سمطة سعيدة كانت أـ حزينة وأف تصورات الذكريات يكوف الرجوع والذكريات المت
 أوضح لدي األفراد الذي يتمتعوا بذكريات غير متسمطة وخاصة لدي العادييف.

( عف التصورات والذكريات المتسمطة مدي Patel et al.; 2012دراسة )
مف مرض  09مرضى اإلكتئاب األساسي حيث أجريت الدراسة عمى عينة تبمغ 

مف ىؤالء المرضي عانوا مف  27ساسي وأوضحت نتائج الدراسة أف اإلكتئاب األ
التصورات والذكريات المتسمطة التى يصعب ضبطيا او السيطرة عمييا والتى تؤثر 
عمى أنشطة الحياة اليومية وأوضحت النتائج غير ذلؾ .اف أفراد العينة قرروا أف ىذه 

لـ يعايشوىا مف كؿ وبدت  العمميات تبدوا فى كؿ يـو كما لو كانت أحداث جديدة
التصورات المتسمطة لدي بعض المرضي كما لو كانت جزء مف شبكة أكبر تعمؿ 

 عمى ىزيمة الذات.
( عف الخصائص الوجودية لمذكريات Walliams & Moudls; 2007دراسة )

المتسمطة لدي مرضى اإلكتئاب حيث اوضحت الدراسة أف الذكريات المتسمطة 
ية فى أضطراب ضغوط ما بعد ث السمبية ىى خاصية رئيسوخاصة المتصمة باألحدا

، واإلكتئاب وأف الدراسات الحديثة قدمت أدلة متزايدة عمى أف ىذه العممية الصدمة
، وتكونت عينة ىذه الدراسة مف ًا الستمرارية الذكريات المتسمطةتشكؿ أساس

خاص ، وبشكؿ طبقت عمييـ أدوات لقياس الذكريات( مف طالب الجامعة 176)ف=
يات وبشكؿ خاص خالؿ الشير فى قياس األستجابات المعرفية والوجدانية ليذه الذكر 
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، واتساقًا مع فروض المؤلفيف فقد توصمت الدراسة إلى أف الذكريات المتسمطة الماضي
تضمنت مستوي مرتفع مف الخصائص الحسية وكانت ىذه الخصائص أكثر تنوعًا 

 اإلكتئاب.لدي مرضي ضغوط مابعد الصدمة مف مرضى 
( عف تأثير الميوؿ التجنبية عمى Yoshizumi & Murase; 2007دراسة )

شدة الذكريات المتسمطة لدي عينة مف طالب الجامعة حيث ىدفت الدراسة إلى بحث 
ثأثير العوامؿ التى تدعـ الذكريات المتسمطة وخاصة الميوؿ التجنبية واإلجترارات 

يقاؼ األفكار عمى عينة )ف= إناث( أكمموا اإلجابة  044ذكور( ) 170( )042،وا 
عمى مقياس : الذكريات المتسمطة ) محتوي التسمط كما يقيس بمقياس تأثيرات األحدث 

Impact of events   وأجاب أفراد العينة كذلؾ عمى مقياس اإلكتئاب ومقياس
white Bear  لمتسمطات ومقياس األجترارات السمبية وأوضحت نتائج الدراسة أف

% مف ىذه الذكريات 96، أف نة مروا بخبرة الذكريات المتسمطةفراد العي% مف أ77
يقاؼ األفكار ذات تأثير سمبي عمى حياتيـ اما ، فقد أثروا بشكؿ الميوؿ التجنبية وا 

 سمبي عمى الذكريات المتسمطة ونفس األمر بخصوص اعراض اإلكتئاب.
التجنب (  عف التصورات السمبية و Walliams & Moudls; 2008دراسة )

المعرفي كخاصية لمذكريات المتسمطة لدي مرضى اإلكتئاب حيث طبقت ادوات 
 Mould( مثؿ قائمة 266الدراسة عمى عينة مف طالب مرحمة البكالوريوس )ف=

related distress   والتى تقيس مدي وجود ذكريات متسمطة ، وتـ قياس التصورات
صية رئيسية إلستجابة التجنب كخا Ruminationبميمة معرفية تقيس االجترارارت 

وتوصمت الدراسة إلى اف التصورات السمبية والتجنب المعرفي منبئات قوية باإلكتئاب 
وأف الذكريات المتسمطة ىى خاصية رئيسية لإلكتئاب كما ىى فى ضغوط ما بعد 

 الصدمة.
( عف خصائص الذكريات المتسمطة Newby & Moulds; 2011دراسة )

يف مف اإلكتئاب وغير المتعافيف منو حيث ىدفت الدراسة إلى لدي عينة مف المتعاف
( 17بحث ىذه الخصائص مف خالؿ تصميـ تجريبي يضـ : مجموعة تجريبية )ف=

( مف غير المرضي اكتمموا األجابة عمى 07عمى مقياس اإلكتئاب ومجموعة ثانية )ف=
ذكريات وأوضحت مقياس الحالة المزاجية وعمى أحد مقاييس التقرير الذاتي الخاص بال

نتائج الدراسة أف مرضى اإلكتئاب ظير لدييـ بمستوى أعمى مف الذكريات المتسمطة 
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وأثرت ىذه الذكريات عمى مدي  التى تتسـ خصائصيا بالحزف واليأسالضاغطة 
وضوح تصورات الحدث األصمي اما المجموعة الضابطة فمـ يظير لدييا  اى ما 

 سبؽ.
عف أىمية عوامؿ السياؽ فى معالجة ( Pearson et al.;2012دراسة )

الذكريات المتسمطة حيث اوضحت الدراسة اف الذكريات المتسمطة تدخؿ إلى الوعي 
بشكؿ ال إرادي أكثر مناإلستدعاء المقصود وأنيا خاصية أساسية فى كثير مف 
األضطرابات النفسية وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة التمييز بيف معالجة الذكريات 

 Contextوالمعالجة المعتمدة عمى السياؽ  Sensory basedتمدة عمى الحواس المع
Based =( مف الراشديف قدمت ليـ مجموعة مف الصور ذات 76عمى عينة )ف

، وايذاء وأوضحت نتائج الدراسة وجود إرتفاع المحتوي الوجداني تضمف مشاىد عنؼ
مقارنة بصور أخري  فى مستوي الذكريات المتسمطة والمتصمة بمحتوى ىذه الصور

الؿ ذات محتوي محايد وأوضحت نتائج الدراسة أف الذكريات المتسمطة تطور مف خ
جريت عمى ، والذكريات المعتمدة عمى السياؽ.والتي أالتفاعؿ بيف الذكريات الحسية
 Whitaker et al.; 2009( )Whitaker، ودراسة )مرضي ضغوط مابعد الصدمة

et al; 2008)( ،Mehnert et al., 2009 عف المعارؼ المتسمطة لدي مرض )
 السرطاف وىى مف الفئات األكمينيكية ولكف مصابة بمرض جسدي.

أما نتائج ىذه الدراسات فقد كاف ىناؾ إتفاؽ عاـ عمى وجود عالقة أو وجود 
 تأثير بينالمعارؼ المتسمطة والمتغيرات األكمينيكية األخري حماللدراسة.

 -راسات ىذا المحور إلى:ويخمص الباحثوف مف تحميؿ د
 أف دراسة مفيـو المعارؼ المتسمطة بدأ مف فترة طويمة.  -2
 أف دراسة المفيـو أجريت عمى عادييف وفئات أكمينيكية . -1
 اف دراسة المفيـو أجريت عمى متغيرات مرضية ومتغيرات غير مرضية.  -0
اف نتائج الدراسات توصمت إلى وجود عالقة بيف المعارؼ المتسمطة  -4
 ات األكمينيكة.والتغير 

 أما دراسات المحور الثاني فيي الدراسات التى تناولت دراسة األفكار
، وعمى الرغـ مف البداية المبكرة لدراسة ىذه المفيوـ فى مجاؿ عمـ النفس المتسمطة

األكمينيكي  منذ بدايات التحميؿ النفسي إال أف اوؿ الدراسات التى أىتمت بو والمعروفة 
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( وتبعيا دراسات Allsopp &Williams; 1996بدراسة )2990ىنا فى بدأت منذ  
( Zakowsk  et al.;1997( ،)Byers et al;1998متتالية مثؿ )

(،Abrahemovitch & Schweiger;2000( ، )Geraerts- et al.;2006 ،)
(Munoz et al;2013( ،)Thorsteindottri et al.;  2013 ومما سبؽ يتضح )

ة التى أجريت فييا دراسات األفكار المتسمطة والتى مازالت لنا امتداد الفترة الزمني
أبحاثيا تجري حتى األف واألفكار المتسمطة التى نصنعيا ىنا ىي تمؾ التى تجري 
أبحاثيا بمعز عف السموؾ القيري والتى تشكؿ نموذجًا مثاليًا لدراسة أضطراب الوسواس 

 القيري.
األفكار المتسمطة فكاف  أما مف ناحية أىداؼ الدراسات التى أجريت عف
 ;Allsopp & williamsمعظميا ىو دراسة عالقتيا ببعض المتغرات األكمينيكية قبؿ )

 Abrahemovitch( عف عالقتيا بالقمؽ ، والسواس القيري ،)1996
&Schweiger;2000 عف األفكار المتسمطة وأضطراب األنتباه المصحوب بفرط ، )

األفكار المتسمطة والعصابية  ( عفMunoz et al.;2013النشاط ،  )
(،Thorsteindottri et al.;  2013.عف األفكار المتسمطة وجودة الحياة ) 

وأجريت الدراسات الخاصة باألفكار المتسمطة عمى عينات مف العاديف مثؿ 
(Allsopp & williams; 1996( ،)Byers et al;1998 او دراسات أجريت  )

( عف Abrahemovitch &Schweiger;2000عمى فئات أكمينيكة مثؿ دراسات ،)
( Zakowski, et al.;1997مصابي أضطراب األنتباه المصحوب بفرط النشاط ،  )

( عف مرض سرطاف Thorsteindottri et al.; 2013عف مرض السرطاف الثدي )
 البروستاتا.

وأستخدمت معظـ الدراسات ادوات تعزير ذاتي لقياس المتغيرات قبؿ  
(Allsopp & Williams; 1996( ، )Munoz et al.;2013( ، )Geraerts- et 

al. ;2006) 
وتوصمت نتائج ىذا المحور مف الدراسات إلى وجود عالقة بيف األفكار 
المتسمطة والمتغيرات األكمينيكية كالقمؽ واإلكتئاب والوسواس القيري ووجود تأثير 

 لألفكار والمتسمطة عمى جودة الحياة.
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 ميؿ نتائج دراسات ىذا المحور إلى:ويخمص الباحثوف مف تح
 يمكف دراسة األفكار المتسمطة بمعزؿ عف السموؾ القيري.   - أ

 يمكف دراسة األفكار المتسمطة  لدي العادييف والفئات األكمينيكية.  - ب
 توجدعالقة بيف األفكار المتسمطة والمتغيرات األكمينيكية.  - ج
 يوجد تأثير لألفكار المتسمطة عمى جودة الحياة. - د

المحور الثالث مف محاور الدراسات فيو المحور الخاص بالذكريات أما 
أي بعد ظيور  2994المتسمطة وكمانالحظ بدء دراسات ىذا المحور بعد عاـ  

اإلصدار الرابع مف الدليؿ التشخيصي واألخصائي الرابع لألمراض النفسية والعقمية 
(DSM-IVفقد كاف ىذا الدليؿ أوؿ مف تحدث عندور الذكريات )  فى السيكوباثولوجي

تشخيص  مف المنظور المعرفي حيث اعتبرت الذكريات المتسمطة أحد محركات
، ومف ثـ توالت الدراسات التى تناولت دورىا فى أضطراب ضغوط مابعد الصدمة

، وىو ما نالحظ مف خالؿ تواريخ 2994بحث السموؾ المرضي بعد عاـ  مجاؿ
 Brewin et al;1996 (  ، )Bywaters et al; 2004( ، )Williamsدراسات )

& Moulds ;2007( ،)Yoshizumi& Murase;2007( ، )Pearson et 
al;2012) 

أما مف ناحية أىداؼ الدراسات التى أجريت عمى الذكريات المتسمطة فكاف 
( ، عف  Brewin et al;1996معظميا عف عالقتيا بمتغيرات أكمينيكية  مثؿ)

( عف الذكريات Bywaters et al; 2004، )متسمطةالذكريات المتسمطة، واألفكار ال
( عف الذكريات المتسمطة Patel et al; 2007المتسمطة ومدي تأثير المزاج عمييا )

لدي مرضي اإلكتئاب األساسي واىتمت بعض الدراسات األخري ببحث المعالجات 
، (Yoshizumi& Murase;2007المؤثرة عمى الذكريات المتسمطة مثؿ )

(Williams & Moulds ;2007 التى ىدفت الى بحث تأثير المعالجات الداعمة ،)
( والتى ىدفت إلى بحث تأثير Pearson et al;2012، ودراسة )سمطةلمذكريات المت

 عوامؿ السياؽ والمدخالت الحسية عمى الذكريات المتسمطة.
أما العينات التى أجريت عمييا الدراسات فكانت فئات مف العاديف مثؿ 

(Brewin et al;1996 )( ،Bywaters et al; 2004( ،)Yoshizumi& 
Murase;2007 وقدا أسخدمت معظـ الدراسات السابقة أدوات تقرير ذاتي لقياس ،)
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( التى استخدمت Bywaters et al; 2004المتغيرات البحثية بإستثناء دراسة )
لمذكريات ، ووجود تأثير إلى وجود عالقة وتوصمت نتائج الدراسات مؤشرات فسيولوجية
األساسي، والميوؿ ، واإلكتئاب لمتغيرات األكمينيكية كاإلكتئابالمتسمطة عمى ا

 .التجنبية
ومف العرض السابؽ يخمص الباحثوف إلى اف الذكريات المتسمطة بدأت دراستيا 
بعد وضعيا كمعيار تشخيصي فى الدليؿ التشخيصى الرابع المعدؿ لإلضطرابات 

 (APA;1994النفسية ) 
 تـ دراستيا لدي العادييف ولدي فئات أكمينيكية . - أ
 يمكف قياسيا بأساليب التقرير الذاتي. - ب

 ليا عالقة مؤثرة بالسياؽ األكمينيكي. - ج
 تعميق عمى الدراسات السابقة :

، سات فيما بينيا مف حيث : األىداؼ، والعينات، واألدواتلقد أختمفت ىذه الدرا
ر األوؿ ) المعارؼ المتسمطة(  كانت أوؿ ففى المحو  والنتائج التى توصمت إلييا:
( وىو أمر يدؿ عمى أف Gross & Borkovac;1982 الدراسات ىى دراسة دراسة  )

مفيوـ المعارؼ المتسمطة بشكؿ عاـ ىو مفيوـ قديـ وليس حديث وىو أكدتو ايضًا 
( Rachman;1978الدراسات السابؽ عرضيا فى األطار النظري مثؿ دراسة )

مر الذي المفيوـ منذ بداية التيار المعرفي بداية قوية وىو األ دمر وجو ويعكس ىذا األ
ف كانت بداية ىذا المفيـو قديمة إال أف الباحثوف الحظوا حدث  فى فترة السبعينات ، وا 

، ودراسة (McNally et al;1993تجدد األىتماـ بو عمى فترات حيث نجد دراسة )
(Freeston et al.; 1991)رة أخري فى وقت أحدث وىو ما ، عاد األىتماـ م

، (Whitaker et al.; 2008( ،)Whitaker et al.; 2009يتضح مف دراسات )
(Mehnert et al.; 2009)( ودراسة ،Belloch et al.; 2012 وظيور الدراسات )

عمى ىذه الفترات المتباعدة يعني أف مفيـو المعارؼ المتسمطة مف المفاىيـ اليامة 
 بحث السموؾ المرضي . والكالسيكية فى مجاؿ

أما مف ناحية األىداؼ فى الدراسات التى تناولت المعارؼ المتسمطة فقد ىدؼ 
معظميا  إلى بحث عالقة ىذه المعارؼ او تأثيرىا عمى متغيرات  اكمينيكية كدراسة 

(Gross & Borkovec; 1982عف تأثير ) المعارؼ المتسمطة عمى بدء النـو ،
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ارؼ لدي مرضي ضغوط ( عف اضطراب ىذه المعMcNally et al;1993ودراسة )
( عف تأثيرعا عمى جودة Mehnert et al., 2009، ودراسة )ما بعض الصدمة
(  عف Whitaker et al.; 2009( )Whitaker et al.; 2008الحياة ودراسة )

، ( عف عالقتيا بالقمؽFreeston et al.; 1991عالقة ىذه المعارؼ بالقمؽ ودراسة )
( عف عالقتيا بتوازف Belloch et al.; 2012، ودراسة )والوسواس القيري واإلكتئاب

األنا أو أما العينات التى اجريت عمييا الدراسات فكانت عينات مف العادييف ومف مثؿ 
( Gross & Borkovec; 1982(  ، )Freeston et al.; 1991دراسات كدراسة )

( ،Belloch et al.; 2012ودراسات أجريت عمى فئا )(ت أكمينيكية مثؿMcnally 
et al.;1993.) 

 فروض البحث الحالى :
معارؼ توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع وال -2

 -يستخمص منو فرضييف فرعييف و ىما::المتسمطة لدي العادييف : و 
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار المتسمطة  - أ

 لدي العادييف.
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات المتسمطة  - ب

 لدي العادييف.
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع والمعارؼ  -1
 -ىما::فرعييف و  يستخمص منو فرضييفتسمطة لدي الفئات اإلكمينيكية: و الم
دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار المتسمطة  توجد عالقة إرتباطية - أ

 لدي الفئات اإلكمينيكية.
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات  - ب

 المتسمطة لدي الفئات اإلكمينيكية.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  -0

 ىما::  يستخمص منو فرضييف فرعييف و : و  لمعارؼ المتسمطةالعادييف فى ا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  - أ

 العادييف فى  األفكار المتسمطة .
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  - ب
 العادييف فى الذكريات المتسمطة.

ؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف توجد فرو  -4
 ىما::  يستخمص منو فرضييف فرعييف و مينيكية فى المعارؼ المتسمطة : و الفئات اإلك

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  - أ
 الفئات اإلكمينيكية فى  األفكار المتسمطة .

داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف توجد فروؽ ذات  - ب
 الفئات اإلكمينيكية فى الذكريات المتسمطة

 إجراءات البحث ومنهجها
 البحث  عينة

 عينة التحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات المستخدمة فى البحث 
( مف طالب الجامعة 166قاـ الباحثوف بتطبيؽ أدوات البحث عمى عينة مكونة مف )

يارىـ عشوائيًا مف مختمؼ الفرؽ الدراسية مف الذكور واإلناث مف طالب كمية تـ إخت
والجدوؿ التالي يوضح  1620/1627جامعة طنطا فى العاـ الجامعي  –التربية 

 بعض خصائص عينة التحقؽ مف الصدؽ والثبات.
 ( خصائص عينة التقنيف0جدوؿ )

 الوجوىع أدثً علوً الفشلخ  التخصص

 51 02 51 االولى 

 51 02 01 الثبنٍخ

 51 52 51 الثبلثخ

 12 01 01 الشاثعخ

 022 521 51 الوجوىع

 وتـ تطبيؽ ادوات البحث وىي :  
 مقياس األفكار المتسمطة - أ
 مقياس الذكريات     -ب
 مقياس أساليب الدفاع - ج
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 وذلؾ لحساب الخصائص السيكومترية ليذه األدوات
 عينة البحث األساسية : -ب

 ساسية مف فئتيف :تكونت عينة البحث األ
 فئة العادييف : - أ

وىـ فئة طالب الجامعة مف مختمؼ الفرؽ الدراسية ومف مختمؼ التخصصات والذيف 
تـ إختيارىـ بعد التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لتطبيؽ ىذه األدوات عمييـ 
والحصوؿ عمى البيانات التى سيجري بيا التحميؿ األحصائي حيث تـ تطبيؽ األدوات 

إناث( وقاـ الباحثوف بإستبعاد  46ذكور( )46( مف طالب كمية التربية )46عمى )
األستجابات غير الجادة والعشوائية والتى الحظت مف خالليا قياـ الطالب بإىماؿ 
األجابة عمىبعض البنود أو باإلجابة عمى بند ما فى أدوات البحث بإستخداـ إختيارًا 

 واحدًا فى كؿ األدوات.
ًا بإستبعاد حاالت الطالب الذيف أىمموا إرجاع كؿ المقاييس لمباحثة وقاـ الباحثوف أيض

بعد األجابة عمييا وأرجعوا مقياسًا واحدًا أو مقياسييف ليصؿ عد أفراد العينة بعد ىذه 
إناث( ورأى الباحثوف أحداث توازف فى عدد أفراد  04ذكور( )02اإلجراءات إلى )

إناث(  06ذكور( و ) 06فى النياية إلى )العينة مف الذكور ، واإلناث ليصؿ العدد 
 موزعيف عمى مختمؼ الفرؽ الدراسية.

 العينة األكمينيكية   - ب
لـ يكف أماـ الباحثوف كثير مف حرية الحركة فى إختيار العينة األكمينيكية وذلؾ لعدة 

 أسباب :
 أنيا عينة مقصودة ومحددة بعدة معايير - أ
 فى البحث الحالى عدـ موافقة بعض أفراد ىذه العينة المشاركة  - ب

 وقد حاوؿ الباحثوف الحصوؿ عمى أفراد ىذه العينة مف عدة أماكف مثؿ :
 مركز الطب النفسي بجامعة طنطا  - أ
 مستشفي الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة بطنطا  - ب
 جيود فردية مف خالؿ اإلتصاالت الشخصية مع بعض األطباء النفسييف  - ج

ؿ عمى عدد مف الفئات اإلكمينيكية تركز أسفرت المحاوالت السابقة عمى الحصو 
 -معظميا طبقًا لمتشخيص ىذه الحاالت فى حاالت:
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 اإلكتئاب األساسي - أ
 الفصاـ )أنماط متنوعة( - ب
 الوسواس القيري  - ج

كانت ىناؾ بعض الحاالت الفردية والطرفية التى لـ تعطي تشخيصًا فارقًا بشكؿ 
 الكمي لمحاالت:نيائي لـ يستعف بيا الباحثوف فى البحث وبمغ العدد 

 إناث( 7ذكور ،  7 حالة )  12اإلكتئاب      - ح
 إناث(  27ذكور ،  24حالة )  31           الفصاـ - خ
 إناث( 4ذكور ،  27)  حالة 10   الوسواس القيري - د

حالة( مف أعمار مختمفة ومف الذكور ،  70وبمغ العدد الكمى ألفراد العينة األكمينيكية )
 عاـ(  49عاـ( وأقصي سف مف ىذه الحاالت )27فراد )واإلناث أقؿ سف مف ىؤالء األ

 أدوات البحث
 استخدمت البحث ثالثة أدوات لقياس متغيراتو وىي : 

 مقياس األفكار المتسمطة -
 مقياس الذكريات المتسمطة -
 مقياس أساليب الدفاع  -
 مقياس األفكار المتسمطة: -0

، تسمطة ىى أفكارإتفقت الدراسات واألطر النظرية السابقة عمى أف المعارؼ الم
وذكريات وتصورات متكررة ومسيطرة عمى عقؿ الفرد تؤثر بشكؿ سمبي عمى أنشطة 
حياتو كما سبؽ أف اوضحنا فى األطار النظري، وبما أف ىذه المكونات متمايزة مف 

، العاممية التى تحدثت عمييا فكاف البد ذجيا النظزية ومف ناحية الدراساتناحية نما
 أدوات لقياسيا وكاف أوؿ ىذه األدوات. لمباحثة مف تصميـ

 -تصميـ المقياس: -
فكار المتسمطة قاـ الباحثوف بمساعدة  باألطالع عمى النماذج النظرية التى تناولت األ

، ومدخؿ جابة المتعممة أو المدخؿ الوظيفي، ومدخؿ األستكمدخؿ نظرية الضبط
والت الفرد ضبط ىذه معالجة المعمومات حيث ركزت ىذه المداخؿ جميعًا عمى محا

يقافيا أى كاف نوعيا )عدوانية  جنسية ....( وبعد اإلطالع عمى ىذه  –األفكار وا 
النماذج النظرية حاوؿ الباحثوف العثور عمى مقاييس سابقة ليذه األفكار وكاف أىميا 
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وبعد ترجمتيا رفض  The Impact of event scale ىو مقياس : تأثير األحداث 
إلستعانة بيا وفضؿ القياـ بتأليؼ مقياس لألفكار المتسمطة وذلؾ المشرؼ الرئيسي ا

لمتركيز عمى الخاصية ليذه األفكار وىى المحاوالت التى يقوـ بيا الفرد لمقاومتيا أو 
 ضبطيا.

 -وصؼ المقياس: -
بند( تتناوؿ جيود الفرد إليقاؼ األفكار ذات الطابع السمبى  19يتكوف المقياس مف )

ود اإللحاح فى ، وتعاطردىا مف الذىف او السيطرة عمييا المتكرر والتى يصعب
، ، السفس عمى معمومات ديموغرافية كاإلسـ، أحتوي المقياالظيور بشكؿ مستمر

جابة مف خمسة والمستوي الدراسي وتـ تصحيح المقياس مف خالؿ إختيار اإلست
 ، غالبًا(.، دائماً ، أحياناً ، الإختبارات وىي ) نعـ

 -نيف المقياس :خطوات تق
 حساب الصدؽ: -2
 -صدؽ المحكميف ) الصدؽ الظاىري(: - أ

عرض الباحثوف المقياس عمى بعض الخبراء فى مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية 
لمعرفة مدي مالئمة العبارات لما وضعت لقياسو ومدي مالئمتيا لثقافو المصرييف 

صياغة العممية وذلؾ بحساب صدؽ المحكميف ) الصدؽ الظاىري( ولمتأكد مف ال
والمغوية لمعبارات وبمغت قيمة معامؿ األتفاؽ عمى العبارات بيف عينة المحكميف 

(6.47) 
 بياف بأسماء السادة المحكميف فى مالحؽ البحث 
 -صدؽ المفردات: - ب

ويعني ىذا النوع مف الصدؽ حساب معامؿ األرتباط بيف أى عنصريف مف عناصر 
لباحثوف بحساب معامؿ األرتباط المصحح بيف المقياس والدرجة الكمية لو حيث قاـ ا

درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية بعد حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية وذلؾ 
 ( نتائج ىذااإلجراء4بإعتبار العبارات محكًا لقياس صدؽ المفردة.ويوضح جدوؿ )
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 ( نتائج صدؽ مفردات مقياس األفكار المتسمطة4جدوؿ )
 هعبهل األستجبط سلن الوفشدح تجبطهعبهل اإلس سلن الوفشدح

5 2655.5 51 265515 

0 2615.5 5. 265055 

5 26.22. 55 265555 

5 265552 5. 26..55 

1 26.105 55 26.555 

. 2652.5 02 26.552 

5 26.252 05 265550 

. 265555 00 26.551 

5 265551 05 26.552 

52 26110. 05 265..2 

55 26.555 01 26.555 

50 265111 0. 265252 

55 26.555 05 26.550 

55 26102. 0. 26..55 

  05 265552 

 ثبات القياس 
قاـ الباحثوف بحساب ثبات مقياس األفكار المتسمطة بأكثر مف طريقة ، طريقة إعادة 

(بفاصؿ زمني  166التطبيؽ حيث ثـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنييف) ف=
( 7ـ حساب معامؿ الفاكرونباخ ومعامؿ ثبات جوتماف والجدوؿ )قدرة اسبوعًا وكذلؾ ت

 يوضح نتائج ىذا اإلجراء 
 ( معامالت ثبات مقياس األفكار المتسمطة7جدوؿ )

 جىتوبى الفب كشونجبخ إعبدح التطجٍك

26.5 26555 26.505 

 ( تمتع المقياس بمعامالت ثبات مقبولة 7ويتضح مف جدوؿ )
 ة مقياس الذكريات المتسمط-ب

( تعدد أساليب مقياس الذكريات حيث تتضمف 1624يوضح ) أحمد الحسيني ىالؿ ،
 ىذه األساليب :

 طريقة العينات -
 طريقة اليوميات -
 الطرؽ المعممية  -
 التقرير الذاتي واألستبيانات  -
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وىى  Cueswords ( طريؽ العالمات Mcnally et al; 1995وقد استخدمت )
 Raes et)ت فى األساليب األسقاطية واستخدـ طريقة مشابية ألسموب تداعي الكمما

al., 2007)   أسموب تكممو الجمؿ ، ويوضح 
(  أف لكؿ طريؽ مف طرؽ مقياس الذكريات مزايا 1624) أحمد الحسيني ىالؿ ،

وعيوب طريقة العينات تتمخص فى جمع أمثمة عف الذكريات التى يعايشيا الفرد فى 
مى بعض األفراد الذيف يعانوف مف مشكالت سياقات مختمفة وىو أمر يصعب تطبيقو ع

فى الذاكرة وطريقة اليوميات التى تعتمد عمى تخميف خبرات الماضي وتسجيميا بطريقة 
يحمميا الفرد معو  خاصة فى الثقافات العربية أما   Noticeفورية مف خالؿ مذكرة 

مة وىى مشك Validityالطريقة المعممية فإنيا تفتقد إلى بعض محددات الصدؽ 
واجيت الباحثيف الذبف استخدموىاوتبقي طريقة التقرير الذاتي التى يري ) أحد الحسيني 

( أنيا أفضؿ وأسيؿ طريقة لقياس الذكريات وذلؾ ألنيا تتالفي العيوب 1624ىالؿ ،
 الموجودة فى الطرؽ السابقة لعدة اسباب :

 يمكف تطبيقيا عمى عينات كبيرة العدد. -
 لفئات العمرية.تصمح لإلستخداـ مع معظـ ا -
 يمكف استخداميا وجيا لوجو مع  أى فرد. -
 سيمة األستجابة عمى بنودىا. -

 -بعد كؿ األسباب السابقة سوؼ يستخدـ الباحثوف:
 مقياس الذكريات : إعداد أ.د/ أحمد الحسيني هالل  -9

وىى أداة تقرير ذاتي لقياس الذكريات الإلرادية المتسمطة صمميا الباحث لقياس: 
تفاصيؿ الذكريات  –الذكريات األنفعالية المتسمطة  –حسية المتسمطة الذكريات ال
وسوؼ يقوـ الباحثوف بإستخداـ األداة باالعتماد عمى الدرجة الكمية  -المتسمطة

 لمذكريات المتسمطة طبقًا لتصميـ البحث الحالي :
 حساب صدؽ وثبات مقياس الذكريات المتسمطة :

 حساب الصدؽ : الصدؽ الظاىري -2
د المقياس بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء فى مجاؿ الصحة النفسية وعمـ قاـ مع

( وذلؾ لتحديد مدي دقة العبارات ومدي مالئمتيا لقياس ماوصفت 26النفس )ف=
، وبمغ معامؿ األتفاؽ العبارات بناء عمى أراء المحكميفلقياسو وتـ تعديؿ بعض 
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عبارات التى وصفيا معد ( ولـ يقـو المحكموف بإستبعاد أى عبارة مف ال6.40)
نما تركزت تعديالتيـ عمى تعديؿ صياغة بعض العبارات لغويًا   المقياس وا 

 صدؽ التكويف الفرضي:  -ب
ويعني حساب معامؿ األرتباط بيف أى بند مف بنود المقياس والدرجة الكمية حيث قاـ 

ية لكممعد المقياس بحساب معامؿ اإلرتباط المصحح بيف درجة كؿ مفردة والدرحة ا
، مف الدرجة الكمية وذلؾ بإعتبار بقية العبارات محكًا لمقائمة بعد حذؼ درجة المفردة

( وىى قيـ دالة 6.42(  ، )6.74لقياس صدؽ المفردة ، وتراوحت معامالت األرتباط )
 (6.62( ، )6.67عند مستوي )

 حساب الثبات : -1
إعادة اإلختبار بفاصؿ  قاـ معد القياس بحساب معامؿ الثبات بأكثر مف طريقة وىي :
( وكذلؾ حساب 6.72زمني ثالثة أسابيع وكانت قيـ معامؿ األرتباط بيف التطبيؽ )
( حساب معامؿ ثبات 0الثبات بطريقة الفاكرونباخ وبطريقة جيتماف  ويوضح جدوؿ )

 مقياس الذكريات 
 (  حساب معامؿ ثبات مقياس الذكريات0جدوؿ ) 

 وبىجىت الفبكشونجبخ إعبدح اإلختجبس

2655 26..1. 265552 

 ( تمتع المقياس بمعامالت ثبات مقبولة 0ويتضح مف جدوؿ )
 قاـ الباحثوف الحاليوف بإعادة حساب صدؽ وثبات مقياس الذكريات كاألتي : 

 حساب الصدؽ  - أ
قاـ الباحثوف بالتحقؽ مف التماسؾ الداخمى لبنود المقياس حيث تراوحت معامالت 

( وكاف جميع 6.47( ، )6.71(  ما بيف )166التقنيف )ف=األرتباط بيف درجات عينة 
( 6.62( ، )6.67معامالت اإلرتباط  بيف البنود فيما بينيا ذات داللة عند مستوي )

كما تراوحت قيـ معامالت إرتباط درجة كؿ بند والبعد الذي يحتوية ) الذكريات الحسية 
( وىي قيـ دالة عند 6.44( ، )6.74واإلنفعالية ، وتفاصيؿ الذكريات( ما بيف )

 6.92،  6.41،  6.70( كما تراوحت قيـ اإلرتباط بيف درجات الكمية 6.62مستوي )
( وتشير النتائج السابقة التى تمتع المقياس 6.62عمي التوالى وىى قيـ دالة عند )
 بمستوي مرتفع مف التماسؾ الداخمي.
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 حساب الثبات  - ب
التطبيؽ بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ إعادة 

( وىو معامؿ 6.44وكانت قيـ معامؿ األرتباط بيف درجات أفراد العينة فى التطبيؽ )
( وتسير إلى تمتع المقياس بقدر مرتفع مف التماسؾ 6.62داؿ عند مستوي )

 0الداخمى.
 مقياس أساليب الدفاع  -3

 إعداد / أحمد أحمد متولى ، أحمد الحسيني ىالؿ
اس تقرير ذاتي صمـ لتقدير السموؾ الداؿ عمى المشتقات الشعورية وىو مقي

لميكانزيمات الدفاع وىو مأخوذ عف النسخة اليونانية التى وضعيا 
Hyphantis;2010)يات دفاع األنا بطريقة ( خالؿ محاوالت قياس أساليب وآل

/ أف ، أحمد الحسيني ىالؿ ذا السياؽ  يري )أحمد أحمد متولي، وفى ىسيكومترية
بعض عمماء النفس يروف أف كثير مف ميكانيزمات الدفاع يمكف اف تكوف عمى 
ستنادًا لوجية النظر ىذه كاف  المستوي الشعوري ومف ثـ يمكف قياس سيكومتريًا، وا 

أساليب الدفاع  المقياس الحالي الذي يمكف تطبيقو بطريقة التقرير الذاتي وىو يقيس
، وعمى ليب الدفاع المدركة مف قبؿ الفردس عمى أسا، ويعتمد المقيابطريقة سيكومترية

المسممة االكمينيكية القائمة بأف األشخاص يمكنيـ وصؼ وتحديد سموكيـ  ومشاعرىـ 
فى الماصي بدقة وقد صنؼ المقياس الحالي أساليب الدفاع إلى أربع أنماط مف 

 األساليب وىي 
 األساليب غيرالتوافقية  -2

 Projectionواألسقاط  Withdrawalإلنسحاب وا Inhibitionتتضمف : الكؼ 
 أساليب تشوية صورة الذات  -1

التجسيد  Acting Outالفعؿ الخارج  Affiliation وتتضمف اإلندماج 
Somatization النكوص ، Regressionوالعدواف الكامفPassive aggression 

  Identification Projectiveوالتطابؽ األسقاطي 
نكا -0  -ر الذات:أساليب التضحية وا 

 المثالية الفطرية   Ommipotence – devalutionوتتضمف القدرة الكمية 
Primitive – Idealization   اإلنشقاؽ Splitting التكويف لمعكسي Reaction   
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Formation  واإلستيالكيةComcumption   ورفض المساعدةHelp-Rejecting 
 Fantasyواإلستغراؽ فى أحالـ اليقظة  
 -توافقي:األسموب ال -4

اإليثار  Anticipationالتوقع  Suppression القمع   Humorويتضمف الدعابة 
Alturuism  التوجو  تحت الميمةTask Orienation واإلعالء والتسامي 
Sublimtion  

عبارة مصنفة إلى عدد كبير مف ميكانيزمات الدفاع  44ويتكوف المقياس الحالي مف  
عات مف أساليب الدفاع والتى تبدأ مف األساليب غير ومصنفو بدورىا إلى أربعة مجمو 

، والجدوؿ لتى تحتوي عمى عبارات تقيس الكذبالتوافقية وتنتيي باألساليب التوافقية ا
 ( يوضح ذلؾ التصنيؼ.7)

( عبارات مقياس أساليب الدفاع وميكانيزمات الدفاع  المتضمنة فى كؿ 7ؿ )جدو 
 (44أسموب عدد المفردات )

 العبارات          ميكانيزمات الدفاع فاعاألسلوب الد

 الكف األسلوب غير التوافقي
 اإلنسحاب

 اإلسقاط
 العزلة
 األفكار
 األبطال

01  ،01  ،93  ،10  ،01 
29  ،20 ،13 
1 ،09،90،23،00،31،33،19،21 

11  ،13  ،11  ،22 
03  ،19  ،09 
10  ،21  ،22 

اسلوب تشوية صورة 
 الذات

 الفعل الخارج
 اجاإلندم

 التجسيد
 النكوص

 العدوان الكامن
 التطابق االسقاطي

1  ،90  ،91  ،22  ،13 
21  ،23 
92  ،39 
3  ،39 
9  ،99  ،23  ،10 ،01 

03 

أسلوب أنكار الذات ) 
 التضحية(

 القدرة العقلية
 المثالية الفطرية

 األنشقاق
 التكوين العكسي

 األستهالك
 رفض المساعدة
اإلستغراق فى 

 األحالم

00  ،02  ،92  ،91  ،21 ،21 
00  /02 
12  ،02  ،31 
22  ،11  ،03  ،32  ،30 
12  ،13  /20 
33  ،10 ،20 
11 

 الدعابة األسلوب التوافقي
 الكبت
 التوقع

 اإليثارية
 التوجه نحو المهمة

 التسامي

2  ،21  ،30 
2  ،03 

32  ،20 
0 

10  ،21 
0 

 01، 12، 11، 22،  20،  93،  91،  00،  01،  3 مقياس الكذب مقياس الكذب

 -حساب صدؽ وثبات المقياس: -0
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 -حساب الصدؽ: -4
 قاـ مترجمي المقياس بحساب المقياس بطريقتيف وىما 

 صدؽ المفردات  -7
وذلؾ بحساب معامؿ اإلتباط المصحح بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لممقياس 

رتباط فى ىذه بعد حذؼ درحة المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس حيث يدؿ معامؿ اإل
الحالة عمى صدؽ محتوي المفردة وذلؾ بإعتبار بقية عبارات المقياس محكًا لمقياس 

 ( نتائج ىذا اإلجراء.9صدؽ المفردة. ويوضح جدوؿ )
 ( معامالت صدؽ مفردات  مقياس أساليب الدفاع9جدوؿ ) 

 األسلى التىافمً إنكبس الزاتً تشىٌخ صىسح الزاد األسلىة غٍش التىافمً

ن سل                 

 الوفشدح

هعبه            ل 

 األستجبط

سل                 ن 

 الوفشدح

هعبه             ل 

 األستجبط

سل                 ن 

 الوفشدح

هعبه            ل 

 األستجبط

سل                 ن 

 الوفشدح

هعبه            ل 

 األستجبط

5 261555 0 26.555 55 260555 5 265550 

52 265.05 5 265055 5. 26.550 5 26.5.5 

50 26.521 5 260550 05 265552 1 260555 

5. 265502 55 265.55 05 261555 . 261555 

55 265.55 05 261555 52 265.55 55 26155 

01 26501. 00 265522 55 265505 15 2655.0 

05 260552 05 265.5. 52 260155 .5 260.55 

50 265.15 0. 265505 55 26..52 ... 265.55 

51 26.055 55 265.01 55 265555 55 265.15 

5. 265052 55 2660.55 15 265110 .5 265525 

55 261055 551 260125 15 265255 .5 261505 

50 265015 5. 26.5.2 1. 260.51   

55 265.20 15 261105 1. 265555   

12 2605.0 .0 26150. .5 26515.   

10 26550. .5 265.52 .5 265.0.   

11 265055 .2 260515 .1 261115   

.2 2651.2 .. 265525 .5 260...   

.. 26505.   55 265555   

52 265555   51 260552   

55 26150.   55 26550.   

50 265505   .0 2605.5   

5. 265205   .1 265.05   

55 26010.    265525   

5. 260555       

.5 26550.       

.5 265112       

.. 265550       

 (6.62( ، عند مستوي )6.67عند مستوي ) 279ر=
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( أف جميع معامالت إرتباط المفردات بالبعد الخاص بيا 9ويتضح مف جدوؿ )
 (6.62( ، )6.67)األسموب الدفاعي ( دالة فيما بيف مستوي داللة )

 -صدؽ المحؾ الخارجي : - أ
قاـ معدي المقياس بحساب معامالت إرتباط بيروف بيف الدرجة الكمية لكؿ أسموب 

، وكانت معامالت 1669د متولى ،والدرجة الكمية لمقائمة النفسية لقوي االنا إعداد أحم
اإلرتباط دالة سالبة بالنسبة لألسموب غير التوافقي وأسموب تشوية الذات حيث بمغ 

( بالنسبة ألسموبي إنكار الذات والتضحية 6.47-،  6.70-معاممي اإلرتباط )
( عمى الترتيب وىذا 6.07،  6.71واألسموب التوافقي حيث بمغ معاممي اإلرتباط )

دؽ المقياس حيث أف أرتفاع الدرجة عمى القائمة النفسية لقوي االنا يدؿ يدؿ عمى ص
 عمى إتخاذ االنا أساليب إيجابية وتوافقية فى التعامؿ مع الظروؼ البيئية 

 ثبات المقياس  - ب
 4قاـ معدي المقياس بحساب الثبات بأكثر مف طريقة إعادة اإلختبار بفاصؿ زمني 

الفاكرنباخ وطريقة جوتماف وذلؾ لكؿ بعد مف  أسابيع وكذلؾ حساب معامالت الثبات
 ( يوضح تمؾ النتائج26أبعاد المقياس والجدوؿ )

 ( يوضح معامالت ثبات مقياس أساليب الدفاع فى البحث.26جدوؿ )
 جىتوبى الفبكشونجبخ إعبدح التطجٍك أسبلٍت الذفبع

 265555 26.5.5 2655 األسلىة التىافمً

 265155 265205 ..26 تشىٌه صىسح الزاد

 55..26 ....26 2655 إنكبس الزاد ) التضحٍخ(

 .26555 .26.55 2655 األسلىة غٍش التىافمً 

 ( تمتع أبعاد المقياس بمعامالت ثبات عالية 26ويتضح مف جدوؿ )
بعد عرض الخصائص السيكومترية لمقياس أساليب الدفاع والتى قاـ بيا معد المقياس 

 ؽ وثبات المقياس كالتالي:قاـ الباحثوف بإعادة حساب صد
 -حساب الصدؽ: - أ

قاـ الباحثوف بالتحقؽ مف التماسؾ الداخمى لبنود المقياس حيث تراوحت معامؿ 
( وكانت 6.47( )6.70(  ما بيف )166األرتباط بيف درجات عينة التقنيف ) ف = 
، (6.67ينيا ذات داللة عند مستوي )جميع معامالت األرتباط بيف البنود فيما ب

ير ( كما تراوحت معامالت ارتباط درجة كؿ بند البعد الذي يحتوية األسموب غ6.62)
، األسموب التوافقي ما بيف ، اسموب إنكار الذاتالذات، أسموب تشوية التوافقي
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جات البند  ( كما تراوحت در 6.62( وىى قيـ دالة عند مستوي )6.44( )6.77)
( 6.42( ، )6.79، مع الدرجة الكمية )بعد الرابع، وال، البعد الثالثاالوؿ ، البعد الثاني

( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة 6.62عمى التوالى وىى قيـ دالة عند مستوي )
 عالية مف التماسؾ الداخمى.

 -ثبات المقياس: -0
ادة األختبار بفاصؿ قاـ الباحثوف بحساب ثبات المقياس بأكثر مف طريقة وىي : إع

يوضح نتائج ىذا   (22، وطريقة جوتماف والجدوؿ )الفاكرونباخ ، وطريقةزمني أسبوعاف
 اإلجراء 

 ( معامالت ثبات مقياس اساليب الدفاع فى البحث الحالى22جدوؿ )
 جىتوبى الفبكشونجبخ إعبدح التطجك أسبلٍت الذفبع

 26.551 265550 2651 األسلىة غٍش التىافمً

 265.55 265555 2655 تشىٌخ صىسح الزاد

 265252 26.1.5 .265 الزادإنكبس 

 265055 265555 2652 األسلىة التىافمً 

بعد التأكد مف الخصائص السيكومترية ألدوات البحث ، قاـ الباحثوف بتطبيؽ ىذه 
 األدوات عمى العينة األساسية لمدراسة والسابؽ وصفيا 

 تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي لمفروض -0
 نفسيًا  تـ التوصؿ إلى نتائج البحث وتفسيرىا  -7

 نتائج البحث وتفسيرها 
: ينص الفرض االوؿ عمى"توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا  نتيجة الفرض األول

يستخمص منو فرضييف و بيف ميكانيزمات الدفاع والمعارؼ المتسمطة لدي العادييف " 
 فرعييف و ىما:

ار المتسمطة توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع واألفك - أ
 لدي العادييف

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات المتسمطة  - ب
 لدي العادييف

لألجابة عمى ىذا الفرض قاـ الباحثوف بحساب معامالت االرتباط بيف التغيرات السابقة 
 ( يوضح نتائج ىذا األجراء 21والجدوؿ )
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ط بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار والذكريات لدي ( معامالت األرتبا21جدوؿ )
 العادييف

 هتغٍشاد هستمل

 

 هتغٍشاد تبثعخ

 هٍكبنٍزهبد الذفبع 

اس     لىة تش     ىٌه  األسلىة التىافمً

 صىسح الزاد

اس       لىة أنك       بس 

 الزاد

 األسلىة التىافمً 

 262.5 26215 26555 *26510 األفكبس الوتسلطخ

 26255 *.26.2 26025 2655 الزكشٌبد الوتسلطخ

 6.67* دالة عند مستوي 
( بيف كاًل مف 6.67( وجود عالقة إرتباطية دالة وموجبة عند )21يتضح مف جدوؿ )

األفكار المتسمطة ، واألسموب غير التوافقي كأحد أساليب وميكانيزمات الدفاع ووجود 
حد عالقة إرتباطية دالة وموجبة بيف الذكريات المتسمطة وأسموب أنكار الذات كأ

 أساليب وميكانيزمات الدفاع.
أساليب  -ىى فى حد ذاتيا   –ويرجع الباحثوف ىذه النتيجة إلى األفكار المتسمطة 

ف كانت تشكؿ طريؽ لمتوافؽ  غير توافقية لمتعامؿ مع أحداث الحياة المختمفة فيي وا 
نما تؤدي إلى ز  يادة مع الحياة إال إنيا طريقة تفكيكية سمبية ال تؤدي إلى التوافؽ وا 

األضطراب ولكف طبيعتتيا المرضية فى أنيا : متسمطة ) مسيطرة( وتفرض نفسيا 
عمى السياؽ ال يستطيع الفرد التخمص منيا وتحتؿ ميكانيزمات الدفاع غير التوافقية 
لنفس األمر فيمكانيزيمات الدفاع كميا تعمؿ كوسيمة لخفض الضغوط عف االنا وتشابو 

أسموب تعايش مع الحياة تيدؼ لحؿ مشاكميا ، وبالتالى مع األفكار المتسمطة فى أنيا 
حدث إتفاؽ بيف درجتي األفكار المتسمطة وأسموب الدفاع غير التوافقي لحؿ مشاكؿ 
الحياة ولكف بشكؿ تفكيكي وىذه تيدؼ لخفض الضغوط المفروض عمى األنا ولكف 

ومتري الحصوؿ بصورة ال شعورية، وقد أتاح لنا قياس ميكانيزمات الدفاع بأسموب سيك
 عمى درجة كمية تحسب مف خالليا حساب معامؿ األرتباط بيف المتغيريف.

بيف الذكريات  ( 6.67وأظيرت النتائج كذلؾ وجود عالقة إرتباطية دالة موجبة عند )
المتسمط وأسموب أنكار الذات كأسموب دفاعي ويوضح الباحثوف اف ىذه النتيجة ترجع 

حظات زمنية بعيدة عنو يركزىا ىو رفض لواقع الحالة إلى أف األفكار بشكؿ عاـ فى ل
، وىو مالـ تقـ البحث خاص بالتفكير فى أحداث المستقبؿ أو -واألغراؽ أى الذكريات

نكار الواقع كنوع مف انواع  بقياسو، وقد أظيرت األرتباط بيف الذكريات المتسمطة وا 
بشحنات إنفعالية مختمفة  تمني أفراد العينة عمى رفض الطفولة أو المحظات التى تتسـ
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مف أف  (Schank;1999عف السياؽ الحالى ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ماطرحة )
الذكريات المتسمطةتنشط مف خالؿ العينة القمؽ لمموقؼ الحالى بما فى ذلؾ عناصره 
الالشعورية وبشكؿ أكثر تحديدًا مف خالؿ التماثؿ بيف المواقؼ الجديدة ونفس البنية 

ا فى تنظيـ الذاكرة واليدؼ ىو أف نتمكف مف معالجة الموقؼ الحالي التى نستخدمي
، ومع ماذكره ) أحمد ح الموقؼ المشابو فى الماضيلنموذباإلعتماد عمى تصورنا ا

( وأف الذكريات المتسمطة تنشط عند حاالت غياب األنتباه 1624الحسيني ىالؿ ، 
عف رية مثؿ إنكار الذات، أما المركز وىى الحالة التى تطفي فييا الخبرات الالشعو 

، تشويو الذات وأسموب إنكار الذات ، وكال مف : أسموبالعالقة بيف األفكار المتسمطة
واألسموب التوافقي فمـ تكف عالقة دالة وىو أمر منطقي لدي أفراد عينة العادييف منيـ 

 ية.أفراد اليمجأوف لمثؿ ىذه الحيؿ الدفاعية لمتعامؿ مع أحداث الحياة اليوم
 -: ينص الفرض الثاني عمى: الثانينتيجة الفرض 

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع والمعارؼ المتسمطة لدي 
 الفئات اإلكمينيكية: و يستخمص منو فرضييف فرعييف و ىما:

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار المتسمطة  - أ
 ي الفئات اإلكمينيكيةلد
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف ميكانيزمات الدفاع والذكريات  - ب

 المتسمطة لدي الفئات اإلكمينيكية
ولألجابة عمى ىذا الفرض قاـ الباحثوف بحساب معامالت االرتباط بيف التغيرات 

 ( نتائج ىذا اإلجراء.20السابقة ، ويوضح جدوؿ )
رتباط بيف ميكانيزمات الدفاع واألفكار والذكريات لدي الفئات ( معامالت األ20جدوؿ )

 اإلكمينيكية
 هتغٍشاد هستمل

 

 هتغٍشاد تبثعخ

 هٍكبنٍزهبد الذفبع 

 غٍ      شاألس      لىة 

 التىافمً

اس     لىة تش     ىٌه 

 صىسح الزاد

اس       لىة أنك       بس 

 الزاد

 األسلىة التىافمً 

 26511 *26505 *26.55 *26.55 األفكبس الوتسلطخ

 265.5 *26.50 26555 *26505 الوتسلطخالزكشٌبد 

 6.62* دالة عند مستوي 
ًا بيف كاًل مف ( وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائي20يتضح مف جدوؿ ) 

، واألسموب غير التوافقي، واألفكار المتسموطة وأسموب تشويخ صورة األفكار المتسمطة
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عدـ  وجود عالقة إرتباطية بيف  ، و كار المتسمطة وأسموب إنكار الذات، واألفالذات
 األفكار المتسمطة  واألسموب التوافقي . 

ئيًا بيف كؿ مف وأوضحت نتائج البحث كذلؾ وجود عالقية إرتاطية موجبة دالة إحصا
صورة الذات، وأسموب ، واألسموب غير التوفقي وأسموب تشوية الذكيات المتسمطة

، واألسموب التوافقي الذكريات المتسمطةباطية بيف ، وعدـ وجود عالقة إرتإنكار الذات
 ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة.

أواًل أف ىناؾ إختالؼ كمي فى التنظيـ النفسي وتيار الشخصية بيف العادييف والفئات 
اإلكمينيكية بشكؿ عاـ فمدي الفئات اإلكمينيكية تزيد درجات ميكانيزيمات الدفاع سواء 

لدفاع فى كيفي منيـ أكثر استخدامًا لمياكيزمات اتـ ذلؾ بالقياس الكمي اوبالقياس ال
ألمر ينطبؽ عمى األفكار المتسمطة، وعمى ، ونفس اكؿ مواقؼ وأحداث الحياة

، حيث تشكؿ األفكار المتسمطة محكا تشخيصيًا أساسيًا فى معظـ الذكريات المتسمطة
 ضطرابات الوسواس، وأيي عنصر أساسي فى أضطرابات القمؽاالمراض النفسيى ف

، واإلكتئاب حيثمـ تخمو أى دراسة أجريت عمى ىذه الفئات مف التأكيد عمى القيري
، وكذلؾ تشكؿ لدي الفئات اإلكمينيكية المختمفةوجود أفكار سمبية مشوعة ومتسمطة 

َ  ىامًا لدي مرض اإلكتئاب وضغوط ما بعد  الذكريات المتسمطة محكًا تشخيصيًا
دراسة الصحة النفسية او عمـ النفس األكمينيكي  الصدمة وبالتالى فإف األرتباط بديييات

 ىو إرتباط منطقي كالتالي :
 أواًل : األفكار المتسمطة واألسموب غير التوافقي :

كما يتضح مف األطار النظري فإف الخصائص األساسية لألفكار المتسمطة أنيا أفكار 
، وغير مسيطرة وممحة فى الظيور الالإرادي  غير موجيو ومستقمة عف المثير

، أما أساليب الدفاع غير وتنشط بشكؿ دائـ الوجداف السمبي منطقية، تشوه الواقع
، وكما يتضح الكؼ، اإلنسحاب واألسقاط والعزلة، واألفكار، واألبطاؿالتوافقية متضمنة 

( وىو معامؿ إرتباط داؿ وقد إتفقت 6.442( وقد بمغ معامؿ اإلرتباط )20مف جدوؿ )
تو الدراسات عف حدوث أفكار متسمطة لدي كؿ الفئات ىذه النتيجة مع ماذكر 

، وما ذكره لدي مرضي األفكار)Wells& Qavis;1994اإلكمينيكة مثؿ )
(Abramowitz et al; 2003مف إنتشار األف ) كار المتسمطة لدي مرض القمؽ

مف إنتشار األجترارات المتسمطة لدي  (Rachman et al; 2003)، ودراسة كذلؾ
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مف أف كؿ األضطراب  Davey & Levy;1998)(، وتأكيدتماعيمرص القمقاألج
 & Desilva) النفسية تتسـ بوجود معارؼ متسمطة متصمة بشكؿ، ودراسة)

Marks;1999 ودراسة متسمطة لدي مرضي الوسواس القيري عف وجود أفكار ،
((Well& Mackman; 1993 أو إشارة مرضيمف وجود أفكار متسمطة فى توىـ ال ،
(Clark et al.1997 مف وجود أفكار متسمطة تشاؤومية لدي مرضي اإلكتئاب عف )

الذات وعف العالـ والمستقبؿ، ويتواجد مع األفكار المتسمطة مستوي مرتفع مف استخداـ 
أساليب وميكانيزمات الدفاع التى يحاوؿ الفرد مف خالليا وبالتالى كانت العالقة 

اوؿ كؼ األفكار المتسمطة بإستخداـ الموجبة منطقية تمامًا فى ىذا السياؽ فيو يح
ميكانيـز الكؼ وخاصة فى حاالت الوسواس القيري والذي أثبتت الدراسات المعرفية 
الحديثة أف الكؼ بعنصرية المعرفي والسموكي فميكانيـز أساس لدي مرضي الوسواس 
القيري وخاصة فى حالة نجاح المريض فى استخداـ فى السيطرة وكؼ أفكاره 

طة كما وينسحب مف المواقؼ التى ال يستطيع فييا مقاومة أفكاره المتسم المتسمطة ،
زيادة ، ويسقط أفكاره عمى السياؽ مف المحيط فى حالة فى حاالت القمؽ األجتماعي
، ويستخدـ لمعزلة كأسموب دفاعي ضد األفكار المتسمطة الصراغ داىؿ الموقؼ الواحد

التفاقي والسائد ، ويعطؿ ىذ األفكار  فى حالة الوصمة وعدـ مالئمة األفكار لمسياؽ
 كمما أقترب مف الميوؿ الذىانية.

 األفكار المتسمطة وأسموب تشويو الذات   - أ
وىى  6.092بمغت قيمة معامؿ األرتباط بيف األفكار المتسمطة وأسموب تشوبو الذات 

ة وتعاد تقترب بيف مستوي عدـ الداللة وترجع ىذا إلى نوع العين 6.67قيمة دالة عند 
 المستخدمة فى البحث الحالة والتى أحتوي عمى حاالت.

وربما يكوف مرضي اإلكتئاب ىى أكثر الفئات مياًل لتشويو الذات فيي أكثر الفئات 
اإلكمينيكة استخدامًا لميكانيـز النكوص فى أى اإلرتداد مف المحظات الحالية إلى 

لقمؽ التى تتعايش لحزات سابقة وعدـ التعايش مع الواقع وذلؾ عمى عكس فئات ا
بشكؿ دائـ مع المحظة الحالية، واما عف األساليب األخري فيي بعيدة إلى حد ما عف 

 خصائص أفراد العينة المستخدمة فى البحث الحالي.
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 -األفكار المتسمطة وأسموب أنكار الذات: -جػ
ى وى6.714 بمغت قيمة معامؿ األرتباط بيف األفكار المتسمطة وأسموب أنكار الذات 

قدرة قيمة دالة نظرًا لمسمات التى تميز الفئات اإلكمينيكية بشكؿ عاـ مف ضعؼ ال
، واألستيالؾ، ورفقتي المساعدة، ، والتكويف العكسيالكمية، والمثالية الفطرية، االنشقاقا

، وبالتالى كانت نتيجة األرتباط بيف وجود أفكار متسمطة واألستغراؽ فى أحالـ اليقظة
 فاعي ىو إرتباط منطقي.وىذا األسموب الد

 األفكار المتسمطة واألسموب التوافقي-د
وىى  6.477بمغت قيمة معامؿ األرتباط بيف األفكار المتسمطة و واألسموب التوافقي 

نتيجة غير دالة  منطقية حيث تستخدـ الفئات اإلكمينيكية أساليب غير توافقية لمواجية 
الدعابة والفكاىة بشكؿ خاطي فى  أحداث الحياة فالمريض النفسي قديفيـ أشارات
، عميو كبت أفكاره فى معظـ االحيافمعظـ السياقات والمريض النفسي قد يصعب 

والمريض النفسي ال يستطيع استخداـ ميكانيـز التوقع والتفكير فى المستقبؿ بشكؿ 
صحيح ويصعب عميو استخداـ االيثار إال إذا كانت السمة موجودة بشكؿ مرضي 

، ويصعب عميو كذلؾ التوجو نحو ىو مالـ يتوفر فى العينة الحاليةمرضي( و اإليثار ال)
 الميمة إلنشغالو الشديد فى أفكاره المتسمطة.

 ثانيًا: الذكريات المتسمطة وأساليب الدفاع لدي الفئات اإلكمينيكة :  
 الذكريات المتسمطة واألسموب غير التوافقي - أ

كريات المتسمطة واألسولب غير التوافقي بمغت قيمة معامؿ األرتباط بيف درجتي الذ
غير التوافقي وىى قيمة دالة، وتعني وجود إرتبطًا بيف المتغيريف فاألسموب  6.719

، والعزلة، واألنكار، اإلبطاؿ يدفع الفرد إلسقاط، واإلنسحاب واوالذي يتضمف : الكؼ
ى حاالت لمجوء إلى لحظات ويدفع المريض إلىالرجوع إلى ذكريات سيئة كمايحدث ف

ية كما فى حاالت اإلكتئاب واألنسحاب مرتبط بتذكر أحداث سئية فى مواقؼ مشاب
رتباطو القمؽ اإلجتماعي ، واألسقاط عنصر شائع لدي كؿ الفئات األكمينيكية وا 

مف أف الذكريات  (Horowitiz;1975بالذكريات منطقي ويتفؽ ذلؾ مع ما ذكره )
ة لمفرد طالما لـ تعدؿ النماذج الداخمية الصادمة ألي حدث تبقي فى الذاكرة النشط

ويري الباحثوف اف عدـ تعديؿ النماذج الداخمية يشكؿ سمة لمفئات األكمينيكية والتى 
 تتسـ بالجمود المعرفي وبالتالى تبقي الذكريات المتسمطة موجودة 
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 ;.Brwein et al) لدي كثير مف ىذه الفئات وتتفؽ ىذه النتيجة كذلؾ ما أكده
% فى ضغوط ما بعد 266 :77مف اف الذكريات المتسمطة تساىـ بنسبة    (1996
، ومع ما أوضحو % فى األصابة باإلكتئاب74:  72ب ، وتساىـ بنسالصدمة

(Patel et al.; 2007)   فى حدوث األضطراب ثنائي 44:  44بأنيا تساىـ و %
 القطب.

 الذكريات المتسمطة وأسموب تشويو الذات - ب
رتباط بيف درجتي الذكريات المتسمطة وأسموب تشويو الذات ىي كانت نتيجة معامؿ األ

وىى نتيجة غير دالة ويرجع الباحثوف ىذه النتيجة إلى أف أساليب تشويو  6.040
، ندماج والتجسيد، العدواف الكامفالذات اساليب دفاعية وىى الفعؿ لمخارج واإل

متصمة بالمحظة الحالية النكوص ىى أساليب  سقاطي، ىى جميعًا بإستثناءوالتطابؽ األ
أو الموقؼ الحالى وبالتالى يصعب الربط بينيا وبيف أحداث حدثت وأنتيت فى 

 الماضي
 -الذكريات المتسمطة وأسموب انكار الذات: -جػ

كانت نتيجة معامؿ األرتباط بيف درجتي الذكريات المتسمطة وأسموب أنكار الذات ىي 
nac   ى صعوبة الفعؿ بيف أحد عناصر أسموب وىى نتيجة دالة يربطيا الباحثوف إل

ا المختمفة اإلرادي، انكار الذات وىو األستغراؽ فى أحالـ اليقظة والذكريات بأنماطي
، وكذلؾ اإلرتباط القوي بيف عبارات التكويف العكسي والذكريات الالإرادية والالإرادي

 فالتكويف العكسي لمحظة حالية يعاني الرجوع الذكريات الماضي.
 يات المتسمطة واألسموب التوافقي  الذكر  - د

كانت نتيجة معامؿ األرتباط بيف درجتي الذكريات المتسمطة واألسموب التوافقي والذي 
 6.049، التوجو نحو الميمة ولمتامي ىي ضمف : الدعابة، القمع، والقوقع، اإليثاريةيت

قع متصؿ وىى درجة غير دالة وربما يرجع ذلؾ إلى طبيعة أساليب الدفاع ىنا فالتو 
ير متوفرة لدي بالمستقب أكثر مف الماضي والدعابة ولمفكاىة متصمة بمرونة معرفية غ

ريات فى الالشعور والتغطية ، والكبت يؤدي إلى وضع ىذه الذكالفئات األكمينيكة
 ، أف عدـ تذكرىا .عمييا
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ينص الفرض الثالث عمى"توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف نتيجة الفرض الثالث  
يستخمص و  توسطات درجات الذكور واإلناث مف العادييف فى المعارؼ المتسمطة" م

 منو فرضييف فرعييف و ىما:  
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  - أ

 العادييف فى  األفكار المتسمطة .
مف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث  - ب

 العادييف فى الذكريات المتسمطة.
ولألجابة عمى ىذا الفرض قاـ الباحثوف بحساب قيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف 

( يوضح نتائج 24المتوسطات عمى مقياس األفكار والذكريات المتسمطة، والجدوؿ )
 ىذا األجراء.

عمى  إختبارات )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث( 24جدوؿ )
 مقياس األفكار المتسمطة

 الوتغٍش

 

 

الوتىس                      ظ  د الجنس

 الحسبثً

األنح      شاف 

 الوعٍبسي

 

  06055 05615 05 ركىس  األفكبس الوتسلطخ

 26055 56.55 006.1 50 إنبث

  ..061 55655 05 ركىس الزكشٌبد الوتسلطخ

 26525 06555 .5561 50 إنبث 

 ات داللة بيف متوسطي درجات( عدـ وجود فروؽ ذ24ويتضح مف الجدوؿ )
الذكور ودرجات اإلناث مف العادييف عمى مقياس األفكار المتسمطة وتتفؽ ىذه  

مف إنتشار األفكار  Rachman & Desilva, 1978))النتيجة مع ماطرحو 
% مف 44المتسمطة بشكؿ عاـ لدي فئات غير أكمينيكية مف الجنسييف حيث قررا أف 

ندفاعات ذات محتوي يشابو محتوي الوساوس أفراد العينة تعايشوا مع أ فكار متسمطة وا 
( Freestons et al; 1991القيري وذلكبغض النظر عف نوع الجنس ، وأتفؽ معو )

% مف العادييف مروا بخبرات متسمطة أيضًا بغض النظر عف نوع  96:  46مف اف 
نيكية ( اف الفروؽ بيف الفئات األكميJaneck & Calamari;1999الجنس وأوضح )

، ويرجع الباحثوف ىذه النتيجة كذلؾ ينيكية ىى فروؽ كمية وليست كيفيةوغير اإلكم
إلي أف األفكار سواء فى شكميا الطبيعي أو المتسمط ىى أحد العمميات النفسية 
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ناث  األساسية الموجودة لدي كؿ البشر لوجود النوع ال يمكف أف تمييز بيف ذكور وا 
 تتجزأ.فالطبيعة اإلنسانية واحدة ال 

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف متوسطي درجات الذكور 24يتضح مف جدوؿ )
، ويرجع الباحثوف ىذه النتيجة ييف عمى مقياس الذكريات المتسمطةواإلناث بيف العاد

إلى اف الذكريات بشكؿ عاـ أحد العمميات األنسانية المعرفية التى تشكؿ منتج لمذاكرة 
طة ونتيجة ألنو أحد العمميات اإلنسانية العامة ىو  سواء ذكريات طبيعية أـ متسم

السبب فى عدـ وجود تأثير لنوع الجنس وتتفؽ ىذه النتيجة كذلؾ مع 
 % مف العادييف 96: 46( مف أف Freestons et al.;1991ماذكره.)

 & Rachmanمروا بخبراتمتسمطة بغض النظر عف نوع الجنس ، وما ذكرتو دراسة )
De silva; 1978إنتشار المعارؼ المتسمطة بشكؿ عاـ بنسبة كبيرة بيف  ( مف

 العادييف بعض النظر عف نوع الجنس.
 نتيجة الفرض الرابع 

وينص الفرض الرابع عمى " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات 
ويستخمص منو الذكور واإلناث مف الفئات اإلكمينيكية فى المعارؼ المتسمطة " 

 ىما:  يف و فرضييف فرعي
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  - أ

 الفئات اإلكمينيكية فى  األفكار المتسمطة .
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف  - ب

 الفئات اإلكمينيكية فى الذكريات المتسمطة.
ثوف بحساب قيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف ولألجابة عمى ىذا الفرض قاـ الباح

( يوضح نتائج 27المتوسطات عمى مقياس األفكار والذكريات المتسمطة، والجدوؿ )
 ىذا اإلجراء.
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( إختبارات )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى 27جدوؿ )
 مقياس األفكار و الذكريات المتسمطة

 الوتغٍش

 

 

تىس                      ظ الو د الجنس

 الحسبثً

األنح      شاف 

 الوعٍبسي

 

  06.52 00652 05 ركىس  األفكبس الوتسلطخ

 56.05 56.10 05622 50 إنبث

غٍ          ش 

 دالخ

 56515 06525 55610 05 ركىس الزكشٌبد الوتسلطخ

غٍ          ش  ..565 .5565 50 إنبث 

 دالخ 

فئات ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف الذكور واإلناث مف ال27ويتضح مف الجدوؿ )
، وىى قيمة غير دالة 0.010قيمة ت  اإلكمينيكية فى األفكار المتسمطة حيث بمغت

وكذلؾ عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث مف الفئات اإلكمينيكية فى الذكريات 
وىى قيمة غير دالة ويرجع الباحثوف ىذه  4.074المتسمطة حيث بمغت قيمة ت 

 النتائج إلى ما يمي :
 ة : األفكار المتسمط - أ

تشكؿ األفكار المتسمطة نمطًا أساسيًا مف أنماط التفكير لدي معظـ الفئات اإلكمينيكية 
، وسواس ، وفصاـنة البحث الحالى وىـ مرضي إكتئابوخاصة الفئات المكونة لعي

قيري فاألفكار المتسمطة لدي مرضي اإلكتئاب تحدث فى إجترارات ألفكار سمبية عف 
ستقبؿ تشكؿ نمطًا أساسيًا مف انماط تفكير مرضي اإلكتئاب الذات وعف العالـ وعف الم

وأف النموذج المعرفي األساسي الذي وضعتو المدرسة المعرفية فى ىذا السياؽ كاف 
ر النمط المتسمط فييا عنصر متصؿ باألفكار المشوىة او المختمفة وظيفيًا والتى تعتب

إلكتئاب إجترارات أنيا تعني فى ا Nolen et al;1996)) ، وقد أوضحرئيسي
Rumination  أى تركيز مريض اإلكتئاب حوؿ أعراض مرضو والضغوط المتصمة

بو وىو ما يتوفر فى أفراد العينة الحالية مف الذكور واإلناث حيث لـ يجد الباحثوف اى 
دراسة تحدثت عف وجود تأثير لنوع الجنس يؤدي إلى فروؽ فى إجترارات اإلكتئاب اما 

ة فإف األفكار المتسمطة ىى أىـ عنصر فى الوسواس القيري فى الوساوس القيري
والذي يتكوف مف أفكار متسمطة وأفعاؿ قيرية ومف المنطقي ظيورىا لدي مرضي 
ناث، وكذلؾ تشكؿ  الوساوس فى عينة البحث الحالية ال فرؽ فى ذلؾ بيف ذكور وا 
يا األفكار المتسمطة نمط أساسي لدي مرضي الفصاـ وأف كانت تظير فى صمت
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بمعالجة المعمومات أى فى شكؿ أوىاـ وىالوس وضالالت ال فرؽ فى ذلؾ بيف ذكور 
وغناث حيث لـ يجد الباحثوف أيضًا دراسات تحدثت عف وجود فروؽ فى األوىاـ 

 والضالالت واليالوس ترجع لنوع الجنس بيف مرضي الفصاـ.
ترجع لنوع الجنس ويري الباحثوف كذلؾ انعدـ وجود فروؽ فى درجة األفكار المتسمطة 

بيف أفراد عينة البحث ترجع إلى اف األفكار جزء مف الطبيعة اإلنسانية لمبشر بشكؿ 
ف كانوا مف الفئات األكمينيكية، فيذه األفكار موجود حتى وأف  ناث حتى وا  عاـ ذكور وا 

 كاف االمر بشكؿ مرضي .     
 الذكريات المتسمطة  - ب

يات المتسمطة بيف أفراد عيف البحث يرجع يري الباحثوف اف عدـ وجود فروؽ فى الذكر 
إلى اف الذكريات المتسمطة ال تشكؿ عنصر أساس لدي أفراد العينة األكمينيكية 

نما كاف ) إكتئاب، فصاـ( ووسواس قيري فمـ يجد الباحثوف دراسات تؤكد عمى ذلؾ وا 
ما التأكيد عمى إرتباط الذكريات المتسمطة بإضطرابات أكمينيكية أخري مثؿ ضغوط 

كتئاب او الوسواس ، ولكف ليس مع اإللصدمة، وأضطرابات القمؽ بشكؿ عاـبعد ا
، وبالتالي فإف الذكريات الصادمة والمتسمطة لدي أفراد العينة لـ تظير القيري والفصاـ

فروؽ فى متوسط الدرجة لعدـ وجود ىذه  الخاصية المرضية مف االساس لدي أفراد 
 العينة. 
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 ةأواًل: المراجع العربي
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 جامعة كفرالشيخ.– دراسة تحميمية وصفية. مجمة كمية التربية .الفشؿ لدى عينة مف طالبالجامعة
. نمذجة العالقات السببية بيف الذكريات الالإرادية والمرونة  ( 1627احمد الحسيني ىالؿ ) -

مجمة االرشاد النفسي  .   المعرفية والتفكير فى أحداث المستقبؿ لدى عينة مف طالب الجامعة
 ( ديسمبر.   44)
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