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فاعلية برنامج ارشادي سلوكي جدلي في خفض حدة اجترار الذات  

 لدي عينة من طالب الجامعة

 د/معتز محمد عبيد احمد

 استاذ مساعد الصحة النفسية واالرشاد النفسي 

 كلية التربية جامعة عين شمس

 : المستخلص  

في فاعليته  وتعرف   ، جدلي  سلوكي  ارشادي  برنامج  بناء  الي  الحالية  الدراسة    هدفت 

خفض اجترار الذات ببعديه )اجترار الحزن ، واجترار الغضب ( لدي طالب الجامعة ، 

من   الدراسة  عينة  استخدام   10وتكونت  تم  كما   ، من طالب جامعة عين شمس  طالب 

مقياس اجترار الذات ، وبرنامج االرشاد السلوكي الجدلي من اعداد الباحث ، وتوصلت 

بر  فاعلية  اثبات  الي  الدراسة  اجترار  نتائج  خفض  في  الجدلي  السلوكي  االرشاد  نامج 

 الذات. 

 الكلمات المفتاحية : 

 اجترار الذات ، االرشاد السلوكي الجدلي  

 



Self-ruminating, dialectical behavioral counseling 

Abstract: 

The current study aimed to build a dialectical behavioral 

counseling program, to know its effectiveness in reducing 

self-ruminations in two dimensions (rumination of sadness, 

rumination of anger) among university students, and the study 

sample consisted of 10 students from Ain Shams University, 

and a self-ruminating measure and behavioral counseling 

program were used Controversial research prepared by the 

researcher, and the results of the study reached to prove the 

effectiveness of the dialectical behavioral counseling program 

in reducing self-rumination   .  
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في خفض حدة اجترار الذات  فاعلية برنامج ارشادي سلوكي جدلي 

 لدي عينة من طالب الجامعة

 د/معتز محمد عبيد احمد

 استاذ مساعد الصحة النفسية واالرشاد النفسي 

 كلية التربية جامعة عين شمس

 :مقدمة 

بشكل  يسعي الباحث في علم النفس او الصحة النفسية واالرشاد النفسي او في كافة العلوم  

اكتشاف الجديد دوما ، وتقديمه ، واالستفادة منه ، وتعميم هذه االستجابة علي   عام الي 

 اكبر قدر ممكن من االفراد . 

وهناك انواع واشكال عديدة من االرشاد النفسي االمر الذي يؤدي الي حيرة الباحث في  

 راسات . استخدام نوع بعينه حتي وان كان مناسبا نظرا لتكراره في كثيرا من الد

لذا تكون االتجاه الحالي الي البحث عن انواع جديدة من االرشاد النفسي ال تكون مالءمة 

 فقط لمتغير الدراسة ولكن ايضا تكون جديدة وفريدة . 

انفسنا لوجدنا ان كثير من انواع االرشاد   ولو تعمقنا في حقيقة االمر وصدقنا القول مع 

بعض او الكثير منها عن توليفات جديدة من انواع  النفسي المقدمة الجديدة هي عبارة فيال 

 مركبة من االرشادات المختلفة .

وهذا ما ينطبق في الدراسة الحالية التي تحاول االستفادة من ارشاد هو من الجدة النسبية 

 علي الساحة النفسية وهو االرشاد السلوكي الجدلي . 

وهو مصطلح حديث ، لم يتم تناوله  اما عن المتغير الثاني في الدراسة فهو اجترار الذات  

اال دراسة عربية واحدة ، وهي حالة تصيب كل منا في فنرة    –في حدود علم الباحث    –

يستدعي   صادمة  او  مؤلمة  او  مؤسفة  احداثا  حياته  في  قابل  ان  خاصة   ، حياته  من  ما 



الذات  اجترار  بعدي  وهما  الغضب  لمشاعر  اجترار  او  الحزن  لمشاعر  اجترار  تذكرها 

 ا اشارت الدراسات السابقة واالطر النظرية التي سنراها فيما يلي . كم

 : مشكلة الدراسة 

تنتاب كل منا حالة من الشرود سواء في يومه او اسبوعه او عامه او حتي حياته ،ليس  

هللا   خلقه  فرد  وجل–هناك  الشعور  -عز  لحالة  االستسالم  ان  اال   ، يكابده  ما  وهناك  اال 

الغضب او رد االساءة او االنتقامية في السلوك ،ووظيفة االرشاد  بالحزن او التفكير في  

الوجدانية   وتنمية حياته  الحياة  والمه في  الفرد  معاناة  تقليل  النفسية هي  النفسي والصحة 

 والعاطفية والنفسية الي االفضل ، وخفض حدة اي اضطرابات نفسية لديه. 

الفرد   تنتاب  التي  المؤلمة  الشرود  ساعات  او  انزعاج ولحظات  مظاهر  من  مظهر  هي 

 الفرد في حياته، ومن ثم وجب التدخل من اجل االستشفاء مما يعكر صفو وحياة الفرد. 

كما ان االرشاد النفسي له دور هام في التاثير االيجابي علي العميل بقصد احداث تغيرات  

ن  جوهرية في شخصيته تساعده علي التخلص من معاناته او التخفف منها ، بل ويزيد م

من  خاص  بوجه  الجدلي  السلوكي  لالرشاد  وما   ، االجتماعية  وفعاليته  الشخصية  كفائته 

الي معان   التغيير والتخلص من االفكار السلبية والوصول  اهمية ودور فعال في تحقيق 

 جديدة ، وذلك من خالل االقناع الجدلي واستثمار التعارض في العالقة االرشادية . 

احد المكونات الرئيسية التي يتم من خاللها علي التعرف علي واالقناع الجدلي التعليمي  

الضيق   احداث  في  ودورها  السلبية  االوتوماتيكية  واالفكار  الالعقالنية  المعتقدات 

متوازنة   باخري  االفكار  تلك  وتصحيح  المعرفي  البناء  اعادة  امكانية  مع  واالضطراب 

،  معاناة العميل ، وحل مشكلتهمستخدما االقناع اللفظي ، االمر الذي يساعد علي خفض  

 وهذا يتفق مع طبيعة مشكلة الدراسة الحالية. 

للتعامل  الجدلي  السلوكي  االرشاد  ومالءمة  الذات  اجترار  موضوع  اهمية  من  وبالرغم 

اجنبية   او  عربية  دراسة  توجد  ال  أنه  اال   ، وفنياته  ومبادئه  اسسه  من حيث  في    –معه 

الباحث   علم  اال  –حدود  فاعلية  الذات  تناولت  اجترار  في خفض  الجدلي  السلوكي  رشاد 
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  –لدي الطالب الجامعي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخري ندرة الدراسات االرشادية  

الباحث   علم  حدود  في  لدي    –ايضا  الذات  اجترار   بخفض  االهتمام  الي  هدفت  التي 

اك ضرورة االفراد بشكل عام ، وفئة طالب الجامعة بشكل خاص ، االمر الذي يجعل هن

 لدراسة اجترار الذات ، وهذا ما تهتم به الدراسة الحالية . 

 ومما سبق تثير مشكلة الدراسة االسئلة التالية :

افراد  - لدي  الذات  هل توجد فعالية لبرنامج االرشاد السلوكي الجدلي في خفض اجترار 

 المجموعة التجريبية ؟

في خفض اجترار الذات لدي افراد  هل تختلف فعالية برنامج االرشاد السلوكي الجدلي  -

 المجموعة التجريبية بعد فترة المتابعة ) مرور شهرين من انتهاء البرنامج االرشادي (؟

 : اهداف الدراسة  

المجموعة - لدي افراد  الذات  السلوكي الجدلي في خفض اجترار  فعالية برنامج االرشاد 

 التجريبية . 

الجدلي في خفض اجترار الذات لدي افراد    استمرارية فعالية برنامج االرشاد السلوكي-

 المجموعة التجريبية بعد فترة المتابعة.

 : اهمية الدراسة 

تتضح اهمية الدراسة نظريا من خالل تقديم اطار نظري يتضمن وجهات النظر المختلفة  

تحديد   مع   ، العربية  البيئة  في  نسبيا  الحديثة  المفاهيم  كأحد  الذات  اجترار  مفهوم  حول 

ل  اثراء  ابعاده  وكذلك   ، االخري  الدراسات  امام  المجال  يفتح  مما  الجامعة،  طالب  دي 

الجانب المعرفي من خالل تقديم المزيد من المعلومات حول االرشاد السلوكي الجدلي ،  

الدراسات   قلة  المالحظ  من  انه  الباحث    –حيث  علم  حدود  كطريقة    –في  تناولته  التي 

الع افراد  ارشادية ، فضال عن اهمية المرحلة  التي تتعرض لها، ومحاولة مساعدة  مرية 

بصورة   تطور شخصياتهم  علي  ذلك  ينعكس  وقد   ، النفسية  معاناتهم  علي خفض  العينة 

 ايجابية . 



كما تتضح اهمية الدراسة والحاجة اليها تطبيقيا من خالل اعداد اداة لقياس اجترار الذات 

جال الدراسات النفسية ، وتصميم  لدي طالب الجامعة ، والتي يمكن االستفادة منها في م

برنامج ارشادي قائم علي االرشاد السلوكي الجدلي يسهم في خفض اجترار الذات لدي  

عينة من طالب جامعة عين شمس ، يمكن االستفادة به في العديد من االغراض البحثية  

نت من  االستفادة  وكذلك   ، والتأهيلية  التعليمية  المؤسسات  في  وكذلك   ، ائج  والتطبيقية 

،  الدراسة حيث ان خفض اجترار الذات لدي الفرد يزيد من تواصله االيجابي مع االخرين 

 مما قد يؤثر ايجابيا علي مستوي انتاجيته.

 مصطلحات الدراسة  

Dialectical Behavioral Counseling   االرشاد السلوكي الجدلي 

ا المعرفي  العالج  من  انطلق  الذي  النفسي  العالج  اساليب  احد  المعياري سلهو  لوكي 

الضطرابات الشخصية البينية ، ولحاالت االنتحار المزمنة ولالفراد المتطرفين في سوء  

استراتيجيات   طريق  عن  االنتحارية  واالفكار  الذات  ايذاء  سلوكيات  ولذوي   ، توافقهم 

 (.  7:  2020)محمد مصطفي عبد المغني ،  القبول والتغيير

رشاد السلوكي المعرفي ، ويقوم علي وجهة نظر  الهو نوع من االرشاد النفسي ينتمي ل

فكرة   وتعتمد   ، النفسية  الظواهر  مع  للتعامل  الجدلي  السلوكي  االرشاد  في  لينهان  مارثا 

علي   الضوء  مسلطا   ، التغيير  في  والرغبة  التقبل  بين  التوازن  احداث  علي  الجدلية 

التغلب   مع   ، بينها  التوفيق  ومحاولة  الفرد  حياة  في  البناء  لعالتناقضات  يشوه  ما  كل  ي 

التغير االيجابي في حياته الشخصية ، والتركيز علي  الفرد عن تحقيق  المعرفي ويعوق 

بما   عليها  التدريب  يتم  وفنيات  تكنيكات  ذلك  في  مستخدما   ، الحياتية  المهارات  تحسين 

يشجع العمالء علي االقتناع المنطقي بضرورة تحمل االزمات والضغوط ومحاولة تغير 

 تفكيرهم في التعامل معها . ةطريق

(Tehranirad, Shervin,2016) 
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اشكال  من  شكل   : بانه  الحالية  الدراسة  في  اجرائيا  الجدلي  السلوكي  باالرشاد  ويقصد 

االرشاد النفسي قائم علي وجهة نظر مارثا لينهان ، والذي من خالله يتم خفض اجترار  

مجمو وتطبيق  باعداد  وذلك   ، الجامعي  للطالب  في   ةعالذات  االرشادية  الجلسات  من 

ضوء مجموعة من فنيات االرشاد السلوكي الجدلي مثل : التدريب علي اليقظة العقلية ،  

والفصل بين المتناقضات الظاهرية ، واستخدام المجاز ، ودفاع الشيطان ، باالضافة الي 

 مجموعة من االنشطة التي تم اعدادها واستخدامها. 

(Nichols, Sarah Nicole,2017) 

Self-rumination  اجترار الذات 

هو حالة التأزم والشرود والتي تتضمن استرجاع افكار سلبية بعينها حول احداث ماضية  

او حالية تمنع الفرد من الشعور باالستمتاع في الحياة ، او العيش بشكل هانيء ، او حتي  

وهما   بعدين  له  نفسي  متغير  وهو   ، وجدانية  او  عاطفية  بحيادية  الحزن ج االعيش  ترار 

 واجترار الغضب . 

(Floyd, Kelly N,2011) 

 :االطار النظري 

يركز االطار النظري في الدراسة الحالية علي متغيرين اساسين هما : االرشاد السلوكي  

 الجدلي ، اجترار الذات ، وفيما يلي تفصيل لذلك : 

 االرشاد السلوكي الجدلي 

او االرشاد السلوك العالج  الجدلي مجموعة من المهارات كحلقات    ييتلقي المرضي في 

يتعلم من خاللها العميل مجموعة من المهارات المهمة وهي : اليقظة العقلية ، والفاعلية  

المغني،   عبد  مصطفي  )محمد  التوتر  وتحمل   ، االنفعاالت  وتنظيم   ، الشخصية  بين 

2020 :3.)  

س عدة  منذ  لينيهان  مارثا  العبقرية  األميركية  المعالجة  نوع    ات نوقامت  بابتكار 

أثبتت   والذي   ، السلوكي(  الجَدلي  )العالج  عليه  أطلقت  النفسي  العالج  من  نسبياً  جديد 



وأعتاها  النفسية  األمراض  أصعب  أحد  عالج  في  جداً  وناجح  مفيد  أنه  عديدة  أبحاث 

 وهواضطراب الشخصية الحدية.

(Lovelady, Tiffany T,2016) 

ليس فقط أحد أشكال العالج النفسي، لكنه أيضاً  ي  وكوفي الحقيقة فإن العالج الجدلي السل

فلسفة حياتية كاملة، في منتهى العمق ومنتهى األصالة، والسر في ذلك  يكمن في كلمة  

)الجَدلي اوالجَدل( بفتح الدال معناه الحرفي هو المحاورة، بمعنى تبادل الحجج والجدال  

الفل  لهيغل    يةسف بين طرفين دفاعاً عن وجهة نظر معينة، واألصول  لكلمة )جَدل( ترجع 

وكارل ماركس في رؤيتهما للعالم على أنه مكون من مادة في حالة حركة دائمة، حركة  

تصاعدية متطورة تموت فيها ظاهرة لتحيا ظاهرة أخرى، وهناك أصول ومعاٍن إسالمية  

ة  قيوصوفية كثيرة في فلسفة ابن خلدون لها عالقة بـ )الجَدل(، هذا غير األصول اإلغري

 واليونانية القديمة في فلسفة أفالطون وغيره. 

جزئين   إلى  شعرها  تقسيم  يتم  إذ  الشعر،  تضفير  التضفير  يعنى  الدال  بتسكين  )الجْدل( 

تتكون ضفيرة   حتى  تلك،  في  هذه  وتدخل  ذاك،  على  هذا  من  ويوضع  أكثر(،  )وأحياناً 

 جديدة وجميلة. 

الحد الشخصية  )اضطراب  مرضى  لدى  النفسي  صندوقين (  يةوالتكوين  عن  عبارة 

األبيض   صندوق  الشر،   وصندوق  الخير  صندوق  تماماً،   بعضهما  عن  منفصلين 

هذا   )إما(  اآلخرين سوى  أنفسهم ومن  من  يرون  المرضى ال  األسود، هؤالء  وصندوق 

)أو( ذاك،  فالن هو أفضل إنسان في الدنيا، ال يخطئ، وال يعيب، وفالن اآلخر هو أسوأ 

م التاريخ،  في  كان  ء  ليشخص  من  يوم،  كل  األماكن  وتتبدل  والنواقص،  باألخطاء 

اليوم أنا سعيد وكلي ثقة   )األفضل( يصبح )األسوأ(، ومن كان األسوأ يصير األفضل،  

المتناقضات،   كامل من  منها، عالم  التخلص  وأود  لنفسي  أنا مكتئب وكاره  بالغد ، وغداً 

 وعالقات ال ثابت فيها غير عدم الثبات. 

)Coyle, Trevor N,2016) 
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كنا كذلك، لكن   -في إحدى فترات نمونا النفسي أثناء الطفولة    –المفاجأة هنا أننا جميعاً  

البعض يظل   أن  بيد  المرحلة وتخطيها.  تلك  بعدها بتجاوز  يقوم  الطبيعي  النفسي  النضج 

النفسي، بدرجات وأشكال مختلفة، قد ال النمو  من  البدائية جداً   )مثبتاً( عند تلك المرحلة 

 ل إلى درجة المرض. تص

كل منا توجد بداخله منطقة مظلمة، كما توجد بداخله منطقة مضيئة.. كلنا يوجد بداخلنا  

وتقواها(..  فجورها  )فألهمها  لقاعدة  استثناء  أي  يوجد  ال  خير..  بداخلنا  يوجد  كما  شر، 

لهم اخ د  جميع البشر داخلهم الفجور، وداخلهم التقوى.. داخلهم األبيض، وداخلهم األسود..

الحب، وداخلهم الكره.. لكننا أحياناً نتعامل مع أنفسنا بالقطعة، ونقوم بتقسيمها وتجزيئها 

بشكل مختزل جداً.. فال نرى من أنفسنا )وممن حولنا بالطبع( سوى الجانب المظلم فقط،  

الفجور فقط، أو   أو الجانب المضيء فقط.. الجانب الخير فقط، أو الجانب الشرير فقط، 

 ط، وفي الحقيقة.. قد يكون هذا هو أكبر ظلم يظلمه الواحد فينا لنفسه أو لغيرهفقى التقو

التي   الطريقة  بنفس  اآلخرين  ومع  أنفسنا  مع  نتعامل  أن  وعاجلة  حقيقية  حاجة  في  نحن 

 تقوم بها البنت الصغيرة بتضفير شعرها وجْدله. 

نكراً لوجوده، بل م  أونحتاج أن نصدق أن الظالم ليس بالضرورة عكس النور، أو بديله،  

إال  الحقيقي ال يخرج  فالنور  أن يكون بجانبه، وبمصاحبته، وأحد مصادر جماله،  يمكن 

التقاء   الفجر هو خروجها من نقطة  من أعمق أعماق الظالم، وأجمل ما في خيوط نور 

 الليل بالنهار. 

إلى جنب في نفس الشخص    فس ون نحتاج أن نؤمن أن الشر والخير حينما يكونان جنباً 

فالخير يستمد  أننا بشر،  فإن ذلك ال يعني سوى شيء واحد.. هو  المكان،  الوقت ونفس 

الخير..   أهداف  من بعض  طاقته  أحياناً  يستمد  والشر  الشر،  من بعض حيل  قوته  أحياناً 

هوديني   مثل  بالتناقض  مليئة  شخصيات  على  اعتمد  اإلنساني  األدب  من  جداً  وكثير 

 وزورو وغيرهم.

(Flannery, Colleen Cook,2019) 



نحتاج أن نرى أن الفجور والتقوى ليسا دائماً أضداداً، وال يلزم أن يكونا طوال الوقت في  

خناق وخالف، على العكس،  قد يتصالحا، ويتكامال، ويسند بعضهما بعضا،  ويتضافرا  

 في تكوين ما يطلق عليه النفس البشرية. 

(Westwood, Ellen Anne,2017) 

احد للعالج النفسي بكل أنواعه وأشكاله، فهو أن يساعدك على أن و  دفإذا كان هناك ه

ترى نفسك كلها بكل ما فيها، بكل متناقضاتها، وأن تقبلها، وتضفر كل محتوياتها في كل  

اختالفهم   بكل  فيهم،  ما  بكل  اآلخرين  ترى  أن  يساعدك  وأن  )أنت(  هو  صحيح  واحد 

رأيته ما  كل  وتضفر  تقبلهم،  وأن  يخطئ  يه ف  واختالفاتهم،  بشر  صورة  في  ومنهم  م 

 ويصيب، وينجح ويفشل، ويضعف ويقوى، ويقع ويقوم. 

(Flannery, Colleen Cook,2019) 

أي عالج نفسي حقيقي هو عملية )جْدل( و)تضفير( وبدون هذا الجْدل وذلك التضفير، لن  

 يكون هناك نمو، وال عالج، وال نضج نفسي.

عر وقتها أن أجزاءك تتقارب من بعضها،  تشس  وحينما ترى ذلك فى نفسك وفي اآلخرين،

 وأن بعضك يتصالح مع بعضك، وأنك تلتئم من داخلك. 

وتسامح بعد أن    وقتها ستستطيع أن تفرح رغم أنك متألم، ألن الفرح ليس عكس األلم ،

الناس ، وتبدأ من جديد، مع نفسك ومع   للعفو عن  الغيظ خطوة  كنت غاضباً، ألن كظم 

 لطريق ،  ا لىغيرك، من أي نقطة ع

عدم   هو  معاً  والفشل  النجاح  عكس  بل  الفشل،  عكس  ليس  النجاح  أن  وقتها  ستعرف 

 ، وجود    المحاولة  عدم  هو  معاً  والكره  الحب  عكس  بل  الكره،  عكس  ليس  الحب  وأن 

، األساس  من  في    عالقة  بالحياة، وحياة  موت  هناك  بل  الحياة،  ليس عكس  الموت  وأن 

 بعض الموت.  

بعض  األدبيات عن موقف المشاهدة الذي تتحول فيه كل األضداد  أ  قرال تتعجب حينما ت 

بعضها   يبدو  التي  الحسنى  هللا  أسماء  تقرأ  حينما  تتعجب  وال  متشابهات،  للوهلة    –إلى 
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متعاكساً، لكنها في عمقها وحقيقتها تنجدل وتتالقي لدى الواحد األحد، وهلل المثل    -األولى  

 األعلى. 

ينهان( مبتكرة العالج الجدلي السلوكي نفسها رأت كل ذلك  ينل  يجدر اآلن ذكر أن )مارثا

 فى نفسها، حينما كانت هي شخصياً مريضة باضطراب الشخصية الحدية.

(Oliveira, Pedro Vieira de,2017) 

( الشافعي  نهلة فرج علي  نوع من االرشاد 2018وتري  الجدلي  السلوكي  ان االرشاد   )

، وتعتمد فكرة الجدلية علي احداث التوازن بين    رفيلمعالنفسي ينتمي لالرشاد السلوكي ا

التقبل والرغبة في التغيير ، مسلطا الضوء علي التناقضات في الحياة ، ومحاولة التوفيق  

التغير   تحقيق  عن  الفرد  ويعوق  المعرفي  البناء  يشوه  ما  كل  علي  التغلب  مع   ، بينها 

تحسين   علي  والتركيز   ، الشخصية  حياته  في  مستخدما  هارالمااليجابي   ، الحياتية  ات 

بضرورة   المنطقي  االقتناع  علي  العمالء  يشجع  بما  عليها  التدريب  يتم  وفنيات  تكنيكات 

 تحمل االزمات والضغوط ومحاولة تغير طريقة تفكيرهم في التعامل معاه.

( Childs-Fegredo, Jasmine,2016) 

لينهان مارثا  طورته  السلوكي  المعرفي  االرشاد  من  نمط  ذوي    الجلع  وهو  المرضي 

النمط  هذا  ويقوم   ، االنتحار  نحو  ميول  لديهم  الذين  الحدية  الشخصية  اضطرابات 

االرشادي علي اكساب العميل المهارات الجديدة وتشجيعه علي تعميمها في الحياة اليومية 

االرشاد   يعتمد علي  كما   ، التغيير  في  والرغبة  التقبل  بين   ، الجدلي  التوازن  واحداث   ،

والفرد المهارات الجي  علي  العمالء  تدريب  وكذلك   ، الهاتف  عبر  والتدريب   ، ماعي 

الالتوافقية  السلوكيات  من  التخلص  علي  مساعدتهم  شأنها  من  التي  التكيفية  السلوكية 

وحل   الضغوط  وتحمل  االنفعاالت  تنظيم  علي  كالتدريب   ، فعالة  بسلوكيات  واستبدالها 

 المشكالت. 

 (Pou, Jefferson S, 2019) 



النفسية بر  وهو الجماعية  السلوكية  المهارات  علي  تدريبا  يتضمن  موجز  عالجي  نامج 

التربوية ، ويتكون من تقنيات حل المشكالت التي تشمل تعليم العميل مهارات للمساعدة  

تركيز  وزيادة  باالنتباه  خاصة  مهارات  وكذلك   ، االسي  وتحمل  االنفعاالت  تنظيم  علي 

  العميل.

ج مزج  عن  عبارة  موانوهو  االنفعالي  ب  العقالني  كاالرشاد  اخري  ارشادية  مداخل  ن 

والمتمركز حول العميل ويعتمد علي فكرة الجدلية حيث تحقيق التوازن العقلي والتخلص  

من المتناقضات والتغلب علي كل ما يشوه البناء المعرفي ويعوق الفرد عن تحقيق التغير  

ي الموازنة بين التقبل والرغبة في تعنية  االيجابي في حياته الشخصية ، ولذلك فان الجدل

علي  كالتدريب  مساعدة  واخري  الجدلية  فكرة  من  تنطلق  فنيات  يستخدم  وهو   ، التغيير 

 المهارات وحل المشكالت. 

(2010عبد الرحمن سيد سليمان، )  

وهو يستند علي النظرية الحيوية االجتماعية ويهدف الي مساعدة العميل علي خفض او  

االنفعا ،  ال  التتعديل  وسلوكياته  وافكاره  انفعاالته  في  ثقته  وزيادة   ، الحادة  او  متطرفة 

وذلك من خالل االستراتيجيات التي تتضمن مدي كبير من الفنيات منها العالج الفردي 

والعالج الجماعي والتدريب علي المهارات واليقظة العقلية وتنظيم االنفعاالت ، وتحمل 

 ذلك التدريب علي االزمات ، وبناء البيئة. وك ة ،االحباط ، والفاعلية البينشخصي

(2014مارثا لينهان، )  

ويمكن القول ان االرشاد السلوكي الجدلي يعد نمطا ارشاديا نفسيا ينتمي لمدخل االرشاد  

الي مساعدته   للعميل ويهدف  الحياتية  المهارات  السلوكي ، ويقوم علي تحسين  المعرفي 

ف حدة االنفعاالت للعميل ويهدف الي مساعدته  تخفيلك ب علي تحقيق االتزان االنفعالي وذ

علي تحقيق االتزان االنفعالي وذلك بتخفيف حدة االنفعاالت وزيادة انتظامها واستقرارها 

، وينطوي ذلك االرشاد علي فكرة الجدلية من منظور الحوار البناء وتشجيع العميل علي  

الم بوجوهه  الواقع  ورؤية  المتناقضة  االفكار  ،  تعدددمج  من ة  مجموعة  يتضمن  كما 
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استخدامها  يمكن  والتي  وجدلية  وسلوكية  معرفية  فنيات  متضمنا  الواقع   ورؤية  الفنيات 

 للوصول الي اهداف االرشاد. 

 اهداف االرشاد السلوكي الجدلي 

التدريب علي مهارات العالج السلوكي  الدياكتيكي هو  العام من العالج السلوكي  الهدف 

اال ومساعدة  عل فرا الجدلي  المرتبطة  د  واالفكار  واالنفعالية  السلوكية  االنماط  تغيير  ي 

  ( .  14:  2020بمشكالت الحياة )محمد مصطفي عبد المعني ، 

،  تحسين القدرات السلوكية للمسترشد في مختلف المواقف الحياتية ، وتنمية دافعيته للتغير

عل ومساعدته   ، وتعزيزه  السلوكية  عاداته  بعض  بتعديل  تعموذلك  ماي  من    يم  تعلمه 

مهارات سلوكية جديدة خالل العملية االرشادية في المواقف الحياتية المختلفة ، باالضافة 

بالعملية   للقيام  دافعيته  وتنمية  المرشد  وقدرات  امكانت  مستوي  برفع  االهتمام  الي 

  االرشادية ومساعدة العميل بفاعلية ، فضال عن التركيز علي بناء مناخ عالجي ارشادي 

الجلسات  كال    يدعم  خالل  والتفاعل  االندماج  علي  ويشجعهم  والمسترشد  المرشد  من 

،  االرشادية ، وذلك باالعتماد علي االرشاد الفردي والجماعي ، والتدريب علي المهارات 

 واالستشارات التليفونية.

المظاهر  ذوي  االفراد  الستهداف   ، التشخيص  متعدد  شامل  سلوكي  معرفي  تدخل  وهو 

والمالسلوكي ا ة  التنظيم  رضية  وسوء   ، للحياة  المهددة  السلوكيات  تشمل  التي   ، لمعقدة 

االفراد   لمساعدة  االصل  في  وهو عالج صمم   ، والسلوك  واالدراك  العاطفة  في  الشديد 

التي   الالحقة  والصعوبات   ، انفعاالتهم  تنظيم  مشاكل  من  اساسي  بشكل  يعانون  الذين 

 ( . 19:  2020 مغني ، يسببها هذا االمر )محمد مصطفي عبد ال

ومن اهدافه ايضا مساعدة المسترشد علي ان يجعل حياته جديرة بأن تعاش ، مع تدريبه 

الضارة   السلوكيات  وخاصة  المشكل  السلوك  علي  والسيطرة  النفس  في  التحكم  علي 

 والمتعلقة بالذات. 



مثل   االضطرابات  من  واسع  نطاق  علي  للتطبيق  قابلية  اكثر  ارشاد  او  عالج  وهو 

كل ، والشره المرضي ، واالكتئاب لدي كبار السن ، واالضطراب الثنائي ات االاضطراب

، المغني  عبد  مطصطفي  )محمد  االنتحارية  واالفكار   ، المراهقين  لدي  : 2020القطب 

17.) 

  االسس النظرية التي يقوم عليها االرشاد السلوكي الجدلي

  ما يلي :ضاحها فييرتكز علي : التبرير والتقبل والجدلية ويمكن اي 

الحياتية    - الموضوعات  نحو  الفرد  وتوجهات  رؤية  تحسين  علي  هنا  االرشاد  يعتمد 

المختلفة ، كما انه ارشاد سلوكي نظرا الستخدامه اساليب وفنيات سلوكية كالتدريب علي  

 المهارات والتدعيم والتعزيز والنمذجة. 

(Cowperthwait, Colleen M,2016) 

في االرشاد السلوكي الجدلي ، فعندما ينسج المرشد    ة محوريةتقبل نقط: يعتبر ال التقبل  -

تاكيدا علي التقبل يكون هناك تغييرا مماثال في المسترشد حيث يكون اكثر ميال للتعاون 

او اقل ميال للغضب واالنسحاب ، فيركز التقبل علي التدريب علي فهم االمور التي يجب 

ويات هي االنتباه الدائم للمسترشد وهذا  تقبل مستها ، ولل تقبلها ، واالمور التي يمكن تغيير

من  الثقة  استعادة  علي  مساعدته  وكذلك  يفعله  او  به  يشعر  او  يقوله  لما  االحترام  يعني 

 خالل افتراض ان سلوكه له مدلول واضح. 

(Lovelady, Tiffany T,2016) 

  

ة وفهم الحياتي  ق االمور: ويقصد بها االستبصار العقلي والوعي المنطقي بحقائ  الجدلية-

العقلية   االدلة  عن  والكشف  المشكالت  تحليل  في  متزنة  طرق  واستخدام  المتناقضات 

وامكانية التوصل لمدركات منطقية موضوعية بما يساعد علي تحقيق التوافق واالستقرار  

 االنفعالي. 

(Wilson, Tina S,2019) 
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  مباديء وافتراضات االرشاد السلوكي الجدلي

 - ولذلك البد وان يسعوا الي تحقيق ذلك التحسن ،يريدون  العمالء 

يحتاج العمالء الي التحسن والمحاولة بجدية وان يكونوا اكثر تحفزا للتغيير ، وذلك يتم    -

 من خالل مساعدة المعالج لزيادة جهودهم. 

قد ال يكون للعميل سببا في كل مشاكله ولكن عليه حلها باي طريقة ، بمحاولة تغيير   --

ية وتعديل بيئته من اجل تغيير الحياة ، ومن ثم فالعميل بحاجة للمساعدة ه السلوكاستجابات

ولكن عليه تحمل مسؤولية العالج بالمشاركة مع المعالج بل وقد يقع عليه الجزء االكبر  

  من العالج.

المعالج    - يجب علي العمالء تعلم سلوكيات جديدة في كل االحوال ذات الصلة ، وعلي 

  عدة.يم المساجيع وتقدالتش

ال يمكن الفشل العمالء في العالج ما دام هناك دافعية ورغبة من العميل وتعزيز كاف    --

  من المعالج من اجل تحقيق التحسن.

 المعالج القائم علي عالج االضطرابات المفرطة يكون في حاجة للدعم.  -

(Chugani, Carla D; Fuhrman, Barbara; Abebe, Kaleab Z; 

Talis, Janine; Miller, Elizabeth,2020) 

  مراحل االرشاد السلوكي الجدلي

يندرج االرشاد السلوكي الجدلي في مجموعة من المراحل تشمل ثالث مراحل فضال عن  

يحرص  وفيها  العالج  قبل  ما  بمرحلة  ايضا  تعرف  والتي  التمهيدية  او  المبدئية  المرحلة 

االستقرار اثناء العملية    لي مرحلةصول به االمرشد علي ضبط سلوكيات المسترشد والو 

االرشادية حيث يتم تدريبه علي التكيف مع االرشاد وكذلك تقديم وصف من خالل مناقشة 

الجدلي  السلوكي  لالرشاد  وصف  تقديم  وكذلك  االرشاد  عملية  حول  وافكاره  توقعاته 

ادية ،  ية االرشوتنمية اتجاهه نحوه مع خفض السلوكيات التي تؤثر علي نجاح سير العمل



ثل : الغياب او التاخر عن حضور الجلسات االرشادية ، وطلب االستشارات التليفونية م

 في اوقات غير مناسبة.

( Tehranirad, Shervin,2016) 

التي تؤثر علي جودة الحياة للمسترشد  المرحلة االولي  و التركيز علي السلوكيات  تشمل 

مسترشد علي خبرات تساهم  تدريب ال عمل علي  كمشاعر اليأس واالكتئاب والفراغ ، وال

العقلية  اليقظة  كمهارات  جديدة  مهارات  تعليمه  يتم  حيث  مشكلته  وخفض  عالج  في 

  ، المنطقي  والتفكير   ، االنفعالي  والتنظيم   ، الضغوط  وتحمل  شخصية  البين  والفاعلية 

 وادارة الذات. 

( Akinyemi, S. S,2016) 

مشكالت العميل وخبراته الصادمة عامل مع  علي الت  فهمي تركزالمرحلة الثانية  اما عن  

 وامكانية تعميم المهارات السلوكية التي تدرب عليها في حل المشكالت. 

(Nichols, Sarah Nicole,2017) 

الثالثة  و واالستقالمرحلة  الذات  احترام  تحقيق  الي  المسترشد  وتهدف  تقييم  مع   ، اللية 

 لسعادة. وايجاد ا خرين ، ، والوصول الي فهم افضل لنفسه وااللذاته

(Cusumano, Laura,2017) 

  فنيات االرشاد السلوكي الجدلي

العقلية   مما اليقظة  العقلية  اليقظة  باالعتماد علي  العميل  تنمية اسلوب حياة  الي  : وتهدف 

الوعي  تدريبه علي  فيتم   ، الشخصي  اندفاعاته وتحسين مزاجه  التخلص من  يساعده علي 

من خبرات خارجية ، ويتم استخدام "ماذا" ، "كيف"   ا يمر بهاخلية ومبمدركاته وافكاره الد 

، ويقصد بمهارة "ماذا" ما المواقف التي يتعرض لها المسترشد وطريقة تقييمه ومالحظته 

تدريبه  ويتم   ، المواقف  تلك  مع  المسترشد  يتعامل  كيف  الي  تشير   " "كيف  ومهارة   ، لها 

 سام سلوكياته بالمهارة. رف ، وات ير المتطعلي عدم اصدار االحكام ، وتجنب التفك

(Loeffler, John Jacob,2016) 
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وفيها يدرب المسترشد علي فهم الطبيعة التكيفية لالنفعاالت ، وتميز التنظيم االنفعالي :  

الخبرات   لبعض  السلوكية  االستجابة  وفهم  االنفعالية  االستثارة  من  تزيد  التي  االحداث 

الف تلك  الي  االنفعالية ، وتهدف  النية  السريعة طبقا تنمية  قدرة علي عدم اصدار االخكام 

 لالنفعاالت االيجابية والسلبية وتقليل القابلية السريعة للتأثر والمعاناة العاطفية. 

(Chugani, Carla D,2016) 

الضغوط   الضغوط تحمل  لمواجهة  الفعالة  الطرق  من  مزيد  علي  المسترشد  تدريب   :

انتقاد ظروفه الحياتية التي يعجز سريعا عن  علي عدم  بتدريبه  واالنفعاالت السلبية وذلك  

  ، اللحظة  وتحسين   ، الذات  كتهدئة   : مهارات  المهارة عدة  تلك  وتندرج تحت   ، تغيرها 

 وتقييم االيجابيات والسلبيات. 

(Safavi, Sherry S,2018) 

شخصية   البين  احتياجاالفعالية  فهم  علي  المسترشدين  تدريب  اساس  علي  وتقوم  تهم  : 

وتحقالشخ بالتدريب  صية  بكفاءة  وادارتها  اجتماعية  عالقات  واقامة   ، بينها  التوازن  يق 

 علي حل المشكالت ومواجهة التوقعات السلبية عن الذات واالخرين وتقدير الذات. 

(Wright, Patricia Kay,2016) 

ن تحقيق وتعني بتعريف المسترشد بان االفكار التي تبدو متناقضة ظاهريا يمكالجدلية :  

 بينهاالترابط  

(Schmidt Rooney, Erika,2017) 

السلوكي   االرشاد  "فنيات  عنوان  او  مسمي  تحت  تنطبق  ذكرها  سبق  التي  الفنيات  وكل 

  الجدلي".

  فنيات التعديل المعرفي : ومن اهم اساليبها الجدلية 

-  : الظاهرية  المتناقضات  بين  الظاهالفصل  التناقضات  بعرض  المرشد  يقوم  رية وفيها 

مجال السلوك في الواقع بصفة عامة ويطلب من العميل البحث عن المنطق   يتضمنها  التي

 خلف هذه التناقضات وتشجيعه للوصول للفهم والجمع بين النقيضين وحل المازق. 



( Wilson, Christina Ann,2018) 

المجاز  - الجدلي ، وعادة استخدام  التفكير  لتعليم  بديلة  توفير معان  يتم  وفيها   ما تكون  : 

م تساعد  القصص  فهي   ، تشويقا  واالكثر   ، والتطبيق  التذكر  في  االسهل  االمور  ن 

المسترشد علي اعادة صياغة مشكالته واكتشاف معان جديدة ، مما يكسبه طرق جديدة  

 في التفكير ويجعله اكثر اتزانا. 

(Neumann, Jodi B,2016)  

وية ، ففيها يقدم غير الس  عتقداتهم ويستخدم في مواجهة المسترشدين بمدفاع الشيطان :  -

المرشد اقتراح متطرف الحد معتقدات المسترشد غير السوية ويقوم بدور دفاع الشيطان  

 عن هذا المعتقد ليقف في مواجهة محاوالت العميل لدحض هذه الفكرة. 

(Jette, Aimee,2019) 

-  : بشكل  االمتداد   ، عليه  البرهنة  العميل  يحاول  موقفا  المرشد  جديويأخذ  من اكثر  ة 

 ميل نفسه ، وهذه الفنية هي صورة مكافئة لفنية دفاع الشيطان.الع

(Gallagher, Shawna,2018) 

  فنية التدريب علي حل المشكالت

،  قبل المشكلة ثم توليد حلول بديلةويتم التركيز فيها علي عمليتين اساسيتين وهما فهم وت 

ا  تغير  علي  المسترشد  مساعدة  خطوات  اولي  ان  سلوكما  التقلنماط  حل  كه  في  يدية 

المشكالت هو التدريب علي التحليل السلوكي وفيه يتم اختيار المشكلة وتحديد اسبابها وما 

النتائج   وتقييمها من حيث  الحلول  تقديم  ثم  لها  المتاحة  المعينات  الذي يعوق حلها ، وما 

 المتوقعة ، ثم اختيار الحل السلوكي المالئم. 

( Lynch, David A,2019) 

  لتعريضفنية ا 

وتشمل تدريب المسترشد تدريجيا علي التعرض لمواقف تثير قلقه والمسببة للمشكلة مع  

عدم الهروب منها او تجنبها بل مواجهتها ، وذلك بهدف مساعدة المسترشد علي التاثير  
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والحزن   الغضب  كمشاعر  واطفائها  منها  يعاني  التي  للمشكلة  السلبية  االعراض  علي 

المثيرات ، وبالتالي مواجهة سلوك التجنب مع مراعاة   بمواجهة  ب ، وذلكوالخزي والذن

وكذلك   ، السلبية  االنفعالية  االستجابات  تعزيز  تتجنب  بطرقة  التعريض  ترتب عملية  ان 

التدرج في   التعريض عن طريق  بالتحكم في مواقف  المسترشد  تنمية شعور  تركز علي 

و والصعوبة  الشدة  حيث  من  المقدمة  االالمثيرات  تنتهي  الحرص  التعريض    مواقف 

 بهروب المسترشد. 

( Cecil, Rachel,2016) 

  فنية المراقبة الذاتية

وفيها يتم تدريب المسترشد علي المالحظة الذاتية حيث يطلب منه تسجيل المواقف التي  

يتعرض لها وتؤثر علي سلوكياته وكتابتها في دفتر يومي وذلك يساعد كال من المرشد  

ع مراجعوالمسترشد  وتقييم لي  في   ة  االنتظام  علي  المرشد  يحرص  كما  المواقف،  تلك 

 متابعته هذه المذكرات اليومية. 

(Oros, Emily,2016) 

  اجترار الذات

   ( بأنه 2018يعرفه فاضل عبد الزهرة مزعل)

 اجترار المواقف السلبية واسترجاعها او تعني جلب االفكار والحوادث السلبية 

االنسانية عند بالتكرار موقف ضاغمواجهة    للذات  الى االنشغال  الميل  و  يتطلب حالً  ط 

  غير المتعمد لحدوث االفكار حول احداث المواقف الضاغطة.

وهي مسالة التفكير المتكرر التي تولد حالة من عدم االستقرار لدي كثير من االشخاص  

حاالت   ي يرافقهومن الجنسين ، وتعني ايضا التفكير في كثير من االمور السلبية ، والذ

اجترارا  م اكثر  النساء  ان  الدراسات  واثبتت   ، المجهول  من  والخوف  والقلق  الحزن  ن 

للذات من الرجال ، وان االفراد الذين يقومون باجترار الذات هم االفراد االكثر انوعاجا 

 . وتوترا ، وال يشاركون في اغلب النشاطات االجتماعية ، وهم اكثر ميال الي الوحدة 



ل  ايجابية  يز مفرط  ديهم تركوهم  نتائج  لذواتهم ، دون اعطاء  تقييم  بعملية  وانشغال زائد 

للنفس ، والتأنيب الزائد للنفس ، وبشكل اشبه ما يكون بحالة من الصراع النفسي والتي  

 . تكون مستدامة عند بعض االشخاص

قدر عل    ومن لديهم اجترار للذات يكونون بالفعل عرضة لكثير من االحباطات ، ولديهم 

الذاتي بانفسهم وعلي انفسهم فقط ، وهم في حالة دائمة من اليقظة واالحتراس    من الوعي

استرجاع  الي  تقود  ربما  والتي  السلبية  الضاغطة  المواقف  استرجاع  دائمو  النهم   ،

االحداث الماضية وتولد مشاعر عدائية ، وااللتفات الي مثيرات غير طبيعية ، من شانها  

 ر الذات.ية اجتراان تزيد من عمل

 : دور المعالج في العالج السلوكي الديالكتيكي  

التقبل   استراتيجيات  استخدام  بين  المعالج  يوازن  ان  الجدلي  السلوكي  العالج  يتطلب 

فنيات  بين  الملحوظ  غير  السريع  الجمع  ومن خالل   ، تفاعل عالجي  كل  اثناء  والتغيير 

المعالج ك التقبل الي استخدام  االتل من اساالتغيير وفنيات  التي تعبر عن عدم  ليب  صال 

والتقبل مطلوب للحفاظ علي   التغيير  بين  التارجح  االتفاق مع االستجابة الحميمة ، وهذا 

االستجابات   بين   ، الخر  حين  من  يتذبذب  الذي  المريض  مواجهة  في  لالمام  التحرك 

وا  ، للسلوك  الجامد  والرفض   ، الالمباالة  او  االنفصالية  او  للتاالنتحارية  ،  لرفض  عاون 

انتشال  و في  يكون  هنا  المعالج  وهدف   ، السريعة  االنفعالية  والدافعية  واالثارة  الهجوم 

المريض من الحياة في الجحيم الي حياة جديرة ان تعاش ، وذلك باسرع واكفا ما يمكن ،  

استيعاب  علي  القدرة  وهي  المتعاطفة  بالمرونة  يتحلي  ان  هنا  المعالج  علي  ويجب 

الصلالمعلومات   بالمري ذات  االعتراف  ة  يتضمن  وهذا   ، لذلك  طبقا  موقفه  وتعديل  ض 

ومساعدة   وتمرين  تعليم  يتضمن  الذي  الرعاية  واسلوب   ، واصالحها  الحتمية  باخطائه 

قدرات   من  لديه  ما  وادراك  المريض  من  الجديدة  السلوكيات  استخراج  مع   ، المريض 

يتصرف احدا  ال من ان نفسهم بدومقدرة علي احداث التغيير وجعل المرضي يتصرفون با

  ( . 25:  2010بدال عنهم )عبد الرحمن سيد سليمان ،
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  النظريات التي فسرت اجترار الذات

 theory   نظرية التفكير المتكررRumination – Rethinking   

الذات السلبي الذي يؤدي بالفرد الى   حيث اختصت معظم ابحاثها و دراساتها حول جلد 

 حاالت من

العدائية لألخرين وذلك اب وغير  واالكتئ  القلق النفسية فضال عن  ذلك من االضطرابات 

 بسبب استرجاعهم

المتكرر للمواقف الضاغطة في الحياة  و خاصة بين اوساط طلبة الجامعات وقد قامت  

 المنظرة )سوزان 

االجترار  فوجدت ظاهرة  االمريكية  هيوستن  جامعة  تجريبية على طلبة  ببحوث   ) نولن 

 بين  ي متفشيةالسلب

االجترار  يمارسون  الذين  االفراد  ان  والدراسات  البحوث  تلك  دلت  حيث  الطلبة  اوساط 

 السلبي يكونون اكثر 

  عرضة لحاالت من القلق والكآبة والعدوان وذلك بسبب استرجاعهم المتكرر.

نهاية  في  تؤدي  الضاغطة  المواقف  نتيجة  المتكرر  السلبي  االجترار  حاالت  اكثر  ان 

 رالى ظهو المطاف

على  ولذلك  لالكتئاب  عرضة  يصبحون  المجترين  االفراد  اغلب  وان  مرضية  اعراض 

 االفراد الذين يقومون 

باالجترار ان يحترسوا ويكو نوا في حالة اليقظة تجاه تلك المواقف السلبية الضاغطة وان  

 يصبحوا قادرين 

الزائد   االنشغال  وعدم  المواقف  تلك  وضبط  ذاتهم  على  السيطرة  العلى  كي  تكون بها   

 افعاً للعدوان د

( الجلب  ). Hoeksema – Nolen-Susan 1999واالنتقام  سوزان  عرفت  وقد 

 )االجترار( على انه 



للذات   السلبية  الحوادث  او  االفكار  جلب  تعني  او  واسترجاعها  السلبية  االفكار  اجترار 

 االنسانية عند 

ك  كذل ) Hoeksema Nolen-Susan. (1991مواجهة موقف ضاغط يتطلب حالً 

 رف نوفاكوع

 Novaco(2000 )  االجترار على انه انفعال على نحو سلبي تتم خبرته شخصياً كحالة

 مستثاره من

 P. 2000.170الخصومة تجاه شخص ما او شيء ما يدرك على حدث لمصدر مقيت )

, Novaco( اجترار زاد  فكلما  القلق  مع  طردي  بشكل  مرتبط  الذات  اجترار  ان  كما 

 . دي الفردالقلق ل  اد مستويالذات كلما ز

وخالصة ما تقدمت به االطر النظرية المعدودة حول اجترار الذات فان اجترار الذات له  

حول  الحزن  اجترار   ، الغضب  واجترار   ، الحزن  اجترار   : وهما  رئيسيين  مكونين 

للفرد وسواء كان له ضلع فيها او تسببت له رغما عنه ،   التي حدثت  االحداث المؤسفة 

الذات او تجاه    ضب والذيترار الغواج قد يتخذ اشكاال عديدة مثل الغضب الموجه نحو 

 االخرين ، والذي ايضا قد يأخذ شكال عدائيا اوهجوميا اوصامتا مقهورا.

( Tran, Tanya B,2012) 

الذات يعني االحساس بسيطرة المواقف الحياتية السلبية علي تفكير الشخص ،  واجترار 

، وتأنيب الضمير دون سبب ، ولوم النفس ، وعدم    ر الزائدوالتفكي  والشعور باالنزعاج،

الشعور باالرتياح ، ومراجعة الذكريات ، والتفكير في الماضي ، واسترجاع الخياالت ، 

والرغبة احيانا في رد االساءة ، وعدم الرغبة في المشاركات االجتماعية ، او القيام بها  

حياة بشكل سلبي ، وتكوين  ضغوط ال   تعامل مععلي مضض وعن غير رغبة حقيقية ، وال

افكار عدائية ، وافكار سوداوية ، والتفكير في االنتقام ، والشعور باالنتقاص ، وسيطرة  

  افكار الهزيمة والتراجع واالنطواء واالنعزالية عن االخرين.
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  ابعاد اجترار الذات

واللوذ االنعزالية ،  يتكون من ؛  الذات  ان اجترار  البعض  ،   ، ولوم   بالذات  يري  النفس 

كالعمل  بالواقع  لالتصال  ضئيلة  حدود  وضع  مع   ، االجتماعية  االنشطة  عن  واالبتعاد 

  واالتيان بضروريات الحياة اوضرورات اللذة 

يحزن  حيث   ، والغضب  :الحزن  وهما  فقط  بعدين  علي  تقتصر  انها  يري  من  وهناك 

يتحول الحزن    ما ،ثم   او فشل  االنسان كثيرا علي فقد شيء ما او شخص ما اوعالقة ما 

 الي غضب واتهام للذات علي تقصيرها في عدم بذلها الجهد الالزم لتحقيق ما تم فقدانه.

(Douglas, Jessica, 2013) 

( ان اجترار الذات هو نمط من االستجابة التي تدل  2015وتري شيماء عزت باشا    ) 

خل الي الوعي  كررة تدلة ومتكعلي االكتئاب ، وتتكون اجترار الذات من افكار متواص 

والحاالت   السلبية  الحياة  الحداث  لالستجابة  ثابت  ميل  وهو   ، مقصودة  غير  بصورة 

االنحيازات   بالتفكير االجتراري ، واالفكار السلبية االلية ، وهو يعزز  المزاجية السلبية 

الت  المعرفية في مهمات معالجة المعلومات ويضر بتنظيم الوجدان ، مما يؤدي الي حا

ية ، واجترار الذات يتبني تفسيرات سلبية ، ولديهم استراتيجيات اقل فاعلية  جية سلبمزا

  لحل المشكالت ، واظهروا زيادة في استرجاع الذكريات الذاتية السلبية.

ان اجترار الذات هو تفكير واع مستمر والذي يركز علي موضوع واحد او محور واحد   

ة المباشرة لتلك االفكار ، واجترار الذات  البيئي  متطلبات والذي قد يستمر حتي في غياب ال

االشياء  علي  اكثر  التركيز  من  االفراد  يمنع  وقد   ، وكريه   ، واقتحامي   ، التكرار  كثير 

  ، بمشكالت  والمرتبطة  للواقع  المغايرة  بالنتائج  يهتم  الذات  واجترار   ، المباشرة 

 واالخفاقات. 

) McLernon, Heather L,2015) 

االذات    واجترار  علي  يتطلب  والتركيز   ، االنفعال  علي  ويركز   ، المتواصل  لتفكير 

واجترار    ، حلول  اي  تقديم  دون   ، السلبية   ، النفسية  جوانبها  في  والتفكير   ، المشكالت 



اطالة   : وهما  مكونين  من  يتكون  الذات  واجترار   ، السيء  للمزاج  استجابة  هو  الذات 

التفكي اطالة  وتتصف   ، والتأمل  باالسالتفكير  في  ر  السلبية  هاب  الجوانب  في  التفكير 

 للموقف ، وتعتبر اكثر سوء تكيف من التأمل. 

( Martinez, Lusia,2020) 

و اجترار الذات نمط متسق من التفكير عبر الزمن ، والذي يمكن بشدة ان يضر بقدرة 

فاض  الفرد علي اجتياز عوامل الضغط النفسي اليومية ، والن اجترار الذات مرتبط بانخ

القدرة علي التركيز ، ولديهم بشكل عام ادراكات    درة عليالق  المهام ، وعدم  التنقل بين 

غاية   في  نقطة  وهنا   ، النفسية  والمعاناة  االكتئاب  الي  بؤدي  الذات  واجترار   ، سلبية 

كان   اذا  مفيد  لنمطين  وفقا  يعمل  الذات  اجترار  ان   : وهي  الذات  اجترار  حول  االهمية 

علي ومتمركز  الم  محدد  ،  حل  ويساعد شكلة   ، لماذا  ويسال  مجرد  كان  اذا  وضار 

االجترارية  االفكار  لتقليل  بديلة  وسلوكيات  افكار  تطوير  علي  النفسيون  المعالجون 

 ، باالضافة فان اجترار الذات يرتبط بالتجنب السلوكي والوجداني. الضارة 

(Day, Helen J,2018) 

حو المهمة ، وفيه يركز لمتوجه نالذات ا   وهناك فئات من اجترار الذات وهي : اجترار

 ، الماضي  عثرات  تعديل  الممكن  من  كان  وكيف   ، االهداف  تحقيق  طريقة  علي  الفرد 

ذي  الذات غير  واجترار   ، الفشل  وانعكاسات  الحالية  المشاعر  تركز علي  الثانية  والفئة 

و الحداث اصلة بالمهمة والذي يعمل علي تشتيت الفرد والفشل وعن طريق التفكير في ا

 ص الذين ال يتعلقون بالهدف المحجوب. االشخا

( Pepper, Rebecca,2017) 

  النظريات المفسرة الجترار الذات

 نظرية انماط االستجابة  

   ، متعددة  بطرق  المزاج  لهذا  يستجيبوا  ان  يمكن  بالضيق  االفراد  يشعر  حينما  وهي 

ال لتغيير  سريعة  اجراءات  مثل  محتلفة  مواقف  لديهم  وتغويكون  المزبيئة  وقد  يير   ، اج 
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الفرد هنا يردد في ذهنه دائما عبارة واحدة   المساندة االجتماعية ، وبالتالي فان  يطلبون 

وهي " لماذا ال استطيع المضي قدما " و " ما الخطأ في " و " ال اشعر بانني ساتمكن  

رد علي من تجاوز هذا " وهذه االفكار بالطبع ال تؤدي الي حل مشكالت ، بل يركز الف

تفكير الدائري واجترار الذات عملية يقوم فيها الفرد حينما يصاب باالكتئاب او مط من ال ن

يستجيبون   من  فهناك   ، الذات  اجترار  عملية  علي  الفردية  الفروق  وتسيطر   ، الحزن 

ال  من  وهناك  ضئيل  بقدر  يستجيبون  من  وهناك  الذات  باجترار  والمشكالت  للضغوط 

 الساس. ذات من اجترار ال ينخرطون من االساس في ا

 (Scott, Jennifer Anne, 2014) 

  ، يتطور  ان  الذات يمكن  باجترار  المرتبط  االكتئاب  فان  انماط االستجابة  لنظرية  ووفقا 

  ، وقدري  تشاؤمي  منحي  هناك  يجعل  السلبية  والذكريات  واالفكار  السلبية  فالتأثيرات 

سوف يفقدون    الي مزمنن معتدل  وترك النفس لالحداث ، ومن يتطور لديهم االكتئاب م

 المساندة االجتماعية بمرور الوقت.

(Kiselica, Andrew Mark,2018) 

  نظرية التنشيط السلوكي

  ، بالبيئة  االتصال  من  الحد  علي  يعمل  قد  الذات  اجترار  ان  علي  النظرية  تلك  وتقترح 

 لبية. ويتمرسون علي التجنب للمثيرات المنفرة التي يحتمل ان تثير انفعاالت س

 (Schmalzried, RaLynn Cheri ,2012) 

  نظرية وظيفة التنظيم الذاتي التنفيذي

المتولدة  المتكررة  االفكار  يعني  اوال  الذات  اجترار  ان  النظرية  تلك  اصحاب  ويري 

الذات الموجهة باالساس نحو معالجة محتوي   بواسطة محاوالت المواجهة مع تناقضات 

 لمباشر الموجه نحو الهدف. الفعل ا  وليس نحوالملعلومات الراجعة علي الذات 

  ، الذات  اجترار  ومحتوي  عملية  التنفيذي  الذاتي  التنظيم  وظيفة  نموذج  لنا  ويوضح 

استجابة  انها  علي  الجترارية  لالفكار  ينظر  التنفيذي  الذاتي  التنظيم  وظيفة  ونظرية 



يد علي ة بالتاكلتناقضات الذات)حيث انها موجهة نحو الهدف باالساس ( ، وتعني النظري

ومتمركزة ا ذاتي  تامل  معالجة  وتدعم  نفسها  الوعي  عملية  علي  يؤثر  الذات  اجترار  ن 

علي االنفعاالت كاستراتيجية للمواجهة ، كما انه في تلك النظرية فان االفكار االقتحامية  

  تفرض سيطرتها وتدعم عمليات تفكير دائرية ال اول لها وال  اخر.

  ية :ات التالا للمخططوتسير تلك النظرية وفق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Foxworth, Tamara E, 2014). 

  نظرية اجترار الذات للتقدم نحو الهدف

وتخلص تلك النظرية الي ان الفرد يسعي لتحقيق هدف ما في حياته ، وفي تخيله ، ووفقا 

دف  لؤيته فانه يري ان سيستطيع تحقيق هذا الهدف خالل وقت معين ، فاذا لم يتحقق اله

هدف المعين يحدث اجترار الذات ، وتوجيه اللوم الي الذات، ويتضح الفرق  هذا ال  خالل

التي سبقتها في تفسير اجترار الذات ان التركيز هنا يكون  بين تلك النظرية والنظريات 

 علي عامل الوقت وليس عامل الهدف نفسه. 

(Lee, Ailsa, 2018) 

 المعتقدات الذاتية السلبية -

 معرفة ومعتقدات مختلة -

 التركيز علي االنفعاالت السلبية -

 اهداف غير واقعية -

 تقييم االحداث الخارجية علي انها فقدان ومصدر للضيق وللخطر  -

 التركيز علي االنفعاالت السلبية كاسلوب للمواجهة -

 

 المشكلة او الموقف العالجي  التركيز علي حل

 اثير المثيرات الخارجية علي االفكار واالحاسيس ت-
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بر ، وبان مشكلته ال  بشكل اكشكالته  اجترار الذات يجعل الشخص منزعج ، ويعرض م

تنفيذ   عن  عاجزون  انهم  علي  النفسهم  وينظرون   ، عليها  السيطرة  يمكن  وال   ، لها  حل 

الحلول ، مما يثبط المبادرات للقيام باي عمل ،زكنتيجة لالثار المعرفية الضارة الجترار  

االك في  ضارة  سلوكيات  في  واالنغماس   ، المشكالت  حل  مهارات  ضعف  ل الذات 

لمواجوالشر باالجترار ب  يقومون  الذين  فاالشخاص   ، بالضغط  الشعور  او  المشقة  هة 

ويجعل   ، حياتهم  حول  اكتئابية  نتائج  الي  يصلون  فانهم  حياتية  امورا  يواجهون  عندما 

لذواتهم   المجترون  ويواجه   ، المشكالت  حل  علي  قادرين  وغير  ضعيفة  قراراتهم 

 االنتقام منه.  رغبة فياو بال التجاوزات من االخرين بتجنب المتجاوز

(Floyd, Kelly N,2011) 

 دراسات سابقة 

 دراسات سابقة تناولت االرشاد السلوكي الجدلي 

 (2016دراسة االء علي محمد الشمايلة )

للعالج   المستند  الجمعي  االرشاد  فاعلية  اختبار  الي  التجريبية  شبه  الدراسة  هذه  سعت 

ي لدي طالبات الصف العاشر ،  التخريبالسلوك  الجدلي السلوكي في خفض االنفدفاعية و

من   الدراسة  عينة  االميرة    29وتكونت  مدرسة  في  العاشر  الصف  طالبات  من  طالبة 

علي  ممن حصلن   ، للبنات  الثانوية  الحارث  بنت  سكينة  ومدرسة  للبنات  الثانوية  رحمة 

تقسيم تم   ، التخريبي  والسلوك  االندفاعي  السلوك  مقياسي  علي  مرتفعة  الي  درجات  هم 

العالج  مجموعتي علي  قائم  جمعي  ارشادي  برنامج  تصميم  وتم   ، وتجربيبية  ضابطة  ن 

من   البرنامج  تألف  وقد   ، السلوكي  ،    15الجدلي  اسبوعيا  جلستين  بواقع   ، جلسة 

.واشارت نتائج الدراسة الي االفادة من البرنامج   60الي    45وتراوحت مدة الجلسة من  

لتخريبي لدي طلبة المدارس ومن كل لسلوك افاعي وا االرشادي في خفض السلوك االند

 من الجنسين وفي المراحل الدراسية المختلفة. 

 



 (2018دراسة نهلة فرج علي الشافعي )

االرشاد   في  لينهان  مارثا  لرؤية  وفقا  ارشادي  برنامج  لبناء  الحالية  الدراسة  وهدفت 

عادها )عدم  ية بابالسلب   السلوكي الجدلي ، وتعرف فاعليته في خفض الحساسية االنفعالية

، اضافة   الجامعة  (لدي طالب  العاطفي  االبتعاد   ، اللعقالني  التفكير   ، االنفعالي  االتزان 

لمعرفة اختالف فعالية البرنامج موضع الدراسة لدي المجموعة التجريبية وفقا للجنس ،  

افراد  ن عدد  واستمراريته في خفض الحساسية االنفعالية السلبية في التطبيق التتبعي ، وكا

،    10العينة   السلبية  االنفعالية  الحساسية  مقياس  استخدم  كما   ، المنيا  جامعة  من طالب 

وبرنامج لالرشاد السلوكي الجدلي )اعداد الباحث ( ، وتوصلت نتائج الدراسة الي اثبات  

السلبية ، اضافة  االنفعالية  الحساسية  الجدلي في خفض  السلوكي  برنامج االرشاد  فعالية 

وجالي   فروعدم  فاود  في  الجنسين  بين  احصائيا  دالة  االرشادي  ق  البرنامج  علية 

 .، كما استمرت فعالية البرنامج االرشادي في فترة المتابعةالمستخدم

 ( 2020)دراسة محمد مصطفي عبد المغني   

خفض   في  الديالكتيكي  السلوكي  العالج  فاعلية  مدي  اختبار  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

ة من ذوي االضطراب ثنائي القطب ، وتكونت عينة الدراسة  دي عينارية لاالفكار االنتح

طالب كمجموعة ضابطة ، واشتملت ادوات    10طالب كمجموعة تجريبية ، و  10من  

االضطراب  ومقياس   ، الباحث  اعداد  من  االنتحارية  االفكار  مقياس  علي  الدراسة 

المستوي ومقياس   ، الباحث  اعداد  من  القطب  ثنائي  ااالجت  الوجداني  القتصادي  ماعي 

نتائج   ،وتوصلت  الباحث  اعداد  من  الديالكتيكي  السلوكي  العالجي  والبرنامج   ، لالسرة 

الدراسة الي فاعلية البرنامج االرشادي المستخدم في خفض االفكار االنتحارية لدي عينة 

 من ذوي االضطراب الوجداني ثنائي القطب . 

 دراسات سابقة تناولت اجترار الذات 

(2011)  Mills, Lindsey  دراسة 
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  ، والسلوكيات  العاطفي  التفكير  في  الذات  اجترار  معرفة دور  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

،  تطبيق مقاييس التفكير االجتراري   طالبا جامعيا ، وتم   115وتكونت عينة الدراسة من  

راسة والتأثر الوجداني ، والسلوكيات المجترة ، وتم االعتماد علي المنهج الوصفي في الد

 وصلت نتائجها الي ان التفكير االجتراري يؤدي تفكير انفعالي وسلوكيات معتلة. التي تو

(2011)  Myers, Charlsie Ann دراسة  

واالوعية  القلب  استجابات  علي  الغضب  اجترار  تاثير  معرفة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

معدال في  ارتفاع  هناك  ان  علي  الدراسة  هذه  فكرة  وتأسست   ، الوفالدموية  يات  ت 

مرتبطة بامراض القلب واالوعية الدموية ، ومن ثم بدأ البحث عن مسببات ذلك ، من  ال

العوامل الخطيرة النفسية والسلوكية لتحسين تلك النسبة واسترداد الصحة ، وتكونت عينة  

عام ، يكتبون    44الي    18طالبا جامعيا سليما تتراوح اعمارهم ما بين    75الدراسة من  

كان الشخص غاضبا من شخص اخر ، وتجربة كان غاضبا   تجربة  للغضب  عن تجربتين

 منه ، واشارت نتائج الدراسة الي ان نوعي الغضب يؤدي كالهما الي اجترار الذات. 

(2011( Floyd, Kelly N  دراسة 

وهدفت هذه الدراسة الي معرفة العالقة بين اجترار الذات وبين كل من حدوث الصدمة 

من الذكور ،    39من االناث ، و  175ة الدراسة من  نت عين، وتكووالنمو بعد الصدمة  

بالحدث الصادم ، ونمو ما بعد الصدمة ،   الذات ، والشعور  وتم تطبيق مقاييس اجترار 

وتوصلت نتائج الدراسة الي ان اجترار الذات يتصل ايجابيا مع كل من الشعور بالصدمة  

 وما بعد الصدمة. 

)2012(Schmalzried, RaLynn Cheri ة اسدر  

فيد   السن   كبار  وعند  الشباب  عند  الذات  اجترار  الكشف عن  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

راسة مقارنة بين المرحلتين العمريتين ، وتم تطبيق مقاييس اجترار الذات علي العينتين ،  

 وتوصلت نتائج الدراسة ال ان الشباب كانوا اكثر ابداء الجترار الذات اكثر من الصغار

(2012) Savage, Jemeela دراسة  



في  الذات  واجترار  واالكتئاب  العار  بين  العالقة  عن  الكشف  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

بالعار علي انه عاطفة   الدراسة االساس النظري للشعور  مرحلة المراهقة ، وتضع تلك 

سلبية تشمل مشاعر النقص وادانة الذات والرغبة في االختباء من االخرين ، كما تشير  

ت السابقة مع البالغين الي ان اجترار الذات عامال مهما في العالقة بين  لدراسار من ا كثي

ذكر ، وتم تطبيق مقاييس    13انثي و  175العار واالكتئاب ، وتكونت عينة الدراسة من  

  ، واالكتئاب   ، الخاضع  والسلوك   ، االجتماعية  والمقارنة   ، والخاص   ، العام  االجترار 

هقين الذين عانوا من العار في سياقات متعددة ومن المرا  الي انواشارت نتائج الدراسة  

 بينها البلطجة )اي انهم مورس عليهم البلطجة ( ، يظهرون بشكل واضح اجترار الذات. 

(2012) Tran, Tanya B  دراسة 

والتغذية الراجعة من وسائل  الذات  الدراسة الي معرفة العالقة بين اجترار  وهدفت هذه 

الفيس بوك ، وتعتمد تلك الدراسة علي دعم نظري خالصته  حديدا  اعي وتالتواصل االجتم

ان االفراد يعرضون افكارهم ووجهات نظرهم الحياتية ومحتلف رؤاهم علي الفيس بوك  

، وان هذا يدعم اجترار الذات ، النهم يظلون مستمرون في عرض االفكار التي تعضد  

شابا    213ق علي عينة من  التطبيية تم  حالة الحزن لديهم ، ومن اجل اختبار تلك الفرض 

السيء ،   المزاج  الذات ومقياس  مقياس اجترار  وتم تطبيق   ، الفيس بوك  من مستخدمي 

تعبر عن   التي  االفكار  بوك في عرض  الفيس  الي ان استخدام  الدراسة  نتائج  وتوصلت 

 الندم والتفكير في الماضي تعضد من حالة المزاج السيء ومن درجة اجترار الذات. 

(2012)  Cowdrey  ،Felicity Ann  دراسة 

  ، العصبي  الشهية  فقدان  في اضطراب  الذات  اجترار  معالجة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

وبدأت الدراسة في وصف اضطراب فقدان الشهية العصبي والذي يتصف بهزال شديد،  

المريض ان  نتائجه  اشارت  والذي   ، الذات  مقياس اضطراب  تطبيق  تم  الدراسة    واثناء 

ترجاع االفكار حول ماهية وزنه وكيف اصبح شكله وانه لو كان اتبع نظاما من اس  يعاني

 غذائيا صحيا لما الت حالته الي مثل الشكل الحالي.



 معتز محمد عبيد احمد /د

 (2012) LeMoult, Joelle  دراسة 

وهدفت هذه الدراسة الي معرفة اثار اجترار الذات علي التعافي النفسي والبيولوجي من  

جترار علي انه عاطفة سلبية تميل الستجابة الضيق ، سة االالدرا   االكتئاب ، وتعرف تلك

والتشتت ، وانه في حالة اجترار الذات يزداد افراز الكورتيزول ، وتضطرب ضربات  

الدراسة من   ، وتكونت عينة  بيلوجية غير عضوية   23القلب  باعراض  المصابين   من 

 تلك االعراض.   لي مثليؤدي االمنشأ ، وتوصلت نتائج الدراسة الي ان اجترار الذات  

(2013) Douglas, Jessica دراسة 

وهدفت هذه الدراسة الي معرفة الفرضية القائلة بان اجترار الذات يمكن استخدامه كمنبيء 

البالغين  لدي  باالكتئاب  ينبيء  الذات  اجترار  ان  الي  الدراسة  خلفية  وتشير   ، لالكتئاب 

هام   عامل  الذات  اجترار  وان   ، تشخوالمراهقين  االفي  ان يص  اال   ، النفسية  ضطرابات 

تم  الدراسة  تلك  وفي   ، الذاتية  التقارير  علي  تعتمد  عام  بشكل  الدراسات  ان  هي  المشكلة 

  ، ام ال  الحمل  ندمن علي  وهل   ، المراهقات  االمهات  الذات علي  اجترار  استبيان  تطبيق 

عينة    وتكونتكير ،  وان كان هناك ندم فهل ادي ذلك الي سيطرة اجترار الذات كنمط للتف

من المراهقات الحوامل ، واشارت نتائج الدراسة ان افراد العينة اظهرن   500الدراسة من  

 بالفعل اجترارا للذات وان ذلك ادي الي تاثر حياتهن بشكل سلبي بذلك. 

(2013) Galpin, Josie   دراسة 

الن االلم  عن  كتعبير  الذات  اجترار  عن  التعرف  الي  الدراسة  هذه  واوهدفت  لندم  فسي 

عينة  و وتكونت   ، خدج  اطفاال  انجبوا  الذين  واالمهات  االباء  عند  بالمسؤولية  الشعور 

اما اضافية في والية ايست انجليا ، وذلك    23زوجا من االب واالم ، و  30الدراسة من  

خالل سبعة اشهر من المتابعة ، واعتمدت الدراسة علي مقاييس التقرير الذاتي واجترار  

ي ، واالكتئاب ، واشارت نتائج الدراسة الي ان اجترار الذات  جتماعدعم االالذات ، وال

يظهر لدي هوالء االمهات بنسبة اكبر من االباء ال سيما اذا لم يجدوا الدعم االجتماعي  

 المناسب. 



(2015دراسة شيماء عزت باشا )   

الذات والتشويه المعرفي    واعراضوهدفت هذه الدراسة الي فحص العالقة بين اجترار 

قدرة اجترار    القلق التعرف علي  الي  ايضا  الجامعة ، كما هدفت  واالكتئاب لدي طالب 

التنبؤ   في  الذات  ولوم  المستويات  في  والمبالغة  الفشل  تعميم  المعرفي  والتشويه  الذات 

طالبا من طالب الجامعة   270باعراض القلق واالكتئاب ، وقد تكونت عينة الدراسة من  

ما اعمارهم  مقياس    23الي    17بين    تراوحت  علي  الدراسة  ادوات  واشتملت   ، عام 

اجترار الذات ، واستبانة االحكام التلقائيىة ، ومقياس بيك لالكتئاب ، ومقياس سمة القلق ،  

اجترار   بين درجات  احصائيا  دالة  موجبة  توجد عالقة  انه  الي  الدراسة  نتائج  وتوصلت 

 ( والقلق واالكتئاب. الذات ولوم   الذات وكل من التشويه المعرفي )تعميم الفشل

(2015) Melia, Nathan Lincoln  دراسة 

وهدفت هذه الدراسة الي الكشف عن العالقة المحتملة بين اجترار الذات عند المراهقين  

من   الدراسة  عينة  وتكونت   ، والديهم  عند  الزواجي  الصراع  المراهقين    153وبين  من 

تصميم مقاييس الصراع الزواجي    ، وتم   عاما  17الي    11الذين تتراوح اعمارهم ما بين  

الزواجية  الشراكة  استبيان  تطبيق  ومع  انفسهم  الوالدين  تقارير  خالل  من  الوالدين  عند 

  ، المراهقين  عند  الذات  اجترار  مقياس  واخيرا   ، االسري  التوتر  شدة  ومقياس   ، عليهم 

الذات    اجتراري الي  وتوصلت نتائج الدراسة الي ان الصراع الزواجي بين الوالدين يؤد

 عند المراهقين. 

(2017دراسة رشا محمد عبد الستار )  

من  كل  في  المعنفات  وغير  المعنفات  بين  الفروق  عن  الكشف  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

التسامح واجترار االفكار لدي   واجترار االفكارالتسامح   ، كما هدفت لدراسة العالقة بين 

الكشف الي  هدفت  وابضا   ، ال  المجموعتين  فعن  واجترار  فروق  التسامح  بين  العالقة  ي 

 128االفكار لدي عينة من النساء المعنفات وغير المعنفات ، وتكونت عينة الدراسة من  

من النساء غير المعنفات ، تراوحت اعمارهم    47من النساء المعنفات ، و  54امراة بواقع  
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بين   ا  51الي    21ما  الي  استبيان االساءة  اس هارتالند  ، ومقيلمراة  سنة ، وطبق عليهم 

للتسامح ، ومقياس االستجابات االجترارية ، واسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق 

دالة احصائيا بين النساء المعنفات وغير المعنفات في كل من التسامح مع الذات والتسامح 

 ق دالة مع االخر والتسامح مع المواقف والظروف والدرجة الكلية للتسامح ، ووجود فرو

يا بين النساء المعنفات وغير المعنفات في اجترار االفكار لصالح النساء المعنفات ، احصائ

ووجود عالقة سالبة دالة احصائيا بين درجات اجترار االفكار لصالح النساء المعنفات ،  

ووجود عالقة سالبة دالة احصائيا بين درجات اجترار االفكار وكل من التسامح مع االخر  

معوالتس ووجود الموا  امح   ، المعنفات  عينة  لدي  للتسامح  الكلية  والدرجة  والظروف  قف 

عالقة موجبة دالة احصائيا بين درجات اجترار االفكار والتسامح في المواقف والظروف 

النساء  بين  احصائيا  دالة  فروق  وجود  الي  النتائج  اشارت  كما  المعنفات  غير  عينة  لدي 

 .واجترار االفكارتسامح بين ال عالقة المعنفات وغير المعنفات في ال 

(2017) Harfmann, Elisabeth J دراسة  

واالرق    ، الذات  اجترار   ، المعرفي  الكبح  بين  العالقة  معرفة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

لدي االفراد المعرضين لالنتحار المكتئبين ، وكان الهدف من هذه الدراسة هو توسيع فهم  

واالن  االكتئاب  بين  عالعالقة  وجهتحار  توضيح    لي  الي  الدراسة  سعت  كما   ، التحديد 

العالقة بين اجترار الذات والتثبيط المعرفي واالرق واالفكار االنتحارية ، واشارت نتائج  

العوامل  من  كانت  السلبية  للمنبهات  العاطفي  والتحيز  المعرفي  التثبيط  ان  الي  الدراسة 

يتوسط العالقة بين التثبيط    االرق  الي انالمحفزة لالنتحار ، كما اظهرت نتائج الدراسة  

  المعرفي واجترار الذات.

)2014(Foxworth, Tamara E  دراسة 

وافترضت    ، والوجدان  التامل  في  الذات  اجترار  تاثير  معرفة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

،  الدراسة ان اجترار الذات يؤثر علي الكلمات العاطفية التي يرددها الفرد بينه وبين نفسه

الي ترديد الكلمات السلبية بدال من االيجابية ، ومن اجل تحقيق هدف هذه  د يميل  ان الفرو



  ، الذهنية  الوجدانية  والكلمات   ، والتأمل   ، الذات  اجترار  مقاييس  تصميم  تم  الدراسة 

التي طبقت علي   الدراسة  نتائج  والتأمل    148وتوصلت  الذات  اجترار  ان  طالبا جامعيا 

يؤديان   للذات  تردالسلبي  كلماالي  الفرد  يد  همة  من  تثبط  وسخيفة  سلبية  وجدانية  ت 

 للمبادرات الحياتية.

(2014)Lindstrom, Cassie Marie دراسة 

وهدفت هذه الدراسة الي معرفة العوامل المرتبطة بنمو ما بعد الصدمة بعد اصابة الدماغ  

تم  لدراسة  الرضخية ، واجترار الذات ، والكشف عن الذات ، ومن اجل تحقيق اهداف ا

،  تصمي  الذات  اجترار  ومقياسي   ، الدماغ  في  بضوخ  المصابين  عن  بيانات  قاعدة  م 

المشاركون   وكان   ، الذات  عن  ،    76والكشف  الدماغية  الرضوخ  اصابات  من  ناجين 

التفكير  طريقة  وبين  الدماغ  اصبات  بين  ارتباط  هناك  ان  الي  الدراسة  نتائج  وكشفت 

ه يحدث نمط من التفكير االجتراري بعد ادق ان  بتعبير  المعتمدة علي اجترار الذات ، او

االفكار   عن  االفصاح  عن  كرغبة  يتأثر  نفسه  الذات  عن  التعبير  وان   ، الدماغ  اصابات 

 االجترارية عند الشخص. 

(2014) Baines, George William دراسة 

اال واهداف  واالداء  االكتئاب  اعراض  بين  العالقة  معرفة  الي  الدراسة  هذه  تقان  وهدفت 

اوا المعرفية جترار  االجتماعية  النظرية  علي  الدراسة  تلك  وتتأسس   ، والتاثير  لذات 

  ، االكتئاب  الي  تؤدي  التي  هي  االجتماعية  الضغوط  ان  علي  تخلص  والتي  لالكتئاب 

من   الدراسة  عينة  اجترار    72وتطونت  لتقييم  وذلك  تجريبية  معالجة  في  مشاركا سليما 

حز بتجربة  المرور  بعد  و الذات   ، نينة  يريدون اشارت  الذين  ان  الي  الدراسة  تائج 

الغالب من   يعانون في  انما  بناء علي موافقة االخرين  للذات  تقدير عالي  الحصول علي 

 حدوث اجترار الذات. 

 (2014)Scott, Jennifer Anne دراسة     
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تعطي  وهي   ، المراهقين  لدي  الذات  الجترار  تصور  وضع  الي  الدراسة  هذه  وتهدف 

جد  الجتعريفا  ال يدا  الي ترار  الذات  اجترار  تقسم  وهي   ، المتطفلة  الذكريات  وهو  ذات 

شابا وفتاة ، وتم    75نوعين او انفعالين ، الغضب والحزن ، وتكونت عينة الدراسة من  

بعض   والندم   ، السيء  والمزاج   ، واالكتئاب   ، عليهم  الذات  اجترار  مقاييس  تطبيق 

بمرض االصابة  او  شخصية  بمشكالت  ارتباط  نتائج    وتوصلت   االصابة  الي  الدراسة 

 اجترار الذات بشكل ايجابي ودال باالكتئاب والمزاج السيء.

(2015) McLernon, Heather L دراسة 

لدي   خاصة   ، والعدوان  الذات  اجترار  بين  العالقة  معرفة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

من   الدراسة  عينة  وتكونت   ، كث  11الفصاميين  يكررون  الذين  من  من  فصاميا  نمط يرا 

الدراسة  الت  نتائج  بعينها ، واشارت  فكير االجتراري ويتحدثون دوما عن احداث ماضية 

بها   يقومو  التي  للعدوانيات  منبئا  ليس  الفاصاميين  لدي  يظهر  الذي  الذات  اجترار  ان 

 بعضهم. 

(2016) McDuffy, Moriel S دراسة 

وسن والعمر  الذات  اجترار  هل  معرفة  الي  الدراسة  هذه  الخ وهدفت  متغوات  يرات  برة 

تصلح كمنبئات لالرهاق ، واستخدمت الدراسة تصميما غير تجريبي لفحص ما اذا كان  

العاملين   بين  باالرهاق  يتنبئون  الخبرة  والعمر وسنوات  الذات  الوظيفي واجترار  الرضا 

في مجال الخدمات البشرية الذين يخدمون السكان المعرضين لمخاطر عالية ، ووجدت  

ضا الوظيفي له اقوي تاثير تنبؤي بينما اجترار الذات وسنوات  ان الر   اسة الينتائج الدر 

 الخدمة والعمر ليست مؤشرات تنبيء عن االرهاق.

(2017) Stephens, Haleyدراسة  

وهدفت هذه الدراسة الي التحليل الشخصي لعملية اجترار الذات ، وتم تطبيق علي عينة  

في المائة منهم من    81جامعية ،  راسة ال سن الد  من طالب في  310الدراسة المتكونة من  

االناث ، اكملوا مقاييس عن الحزن والغضب ، واظهرت نتائج الدراسة ان اجترار الذات  



اقترن   ،بينما  باالكتئاب  يرتبط  الحزن  وان   ، والغضب  الحزن  وهما  انفعالين  من  يتكون 

يبدون   الرجال  ان  الدراسة  اظهرت  كما   ، العدوان  الغضب  من عدوانا  اجترار    اكبر 

 االناث. 

(2017) Allington, Casey E دراسة 

الذاتي  التنظيم  قدرات  تضعف  كعملية  الذات  اجترار  اختبار  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

، وتمهد تلك الدراسة نظريا بالتأصيل النظري بعرض سوء التنظيم الذاتي واجترار  للفرد

االكتئابية   االعراض  تطوير  في  ومساهتمهما   ، من  ، وصعوبةالذات  االضطراب   الحد 

الذاتي ، واختبرت هذه   الذات والتنظيم  العاطفي ، ثم بحث العالقة المباشرة بين اجترار 

الدراسة الفرضية القائلة بأن اجترار الذات يضعف قدرات التنظيم الذاتي ، وتكونت عينة 

رت  ي ، واشافردا ، وتم تطبيق مقاييس اجترار الذات ، والتنظيم الذات  119الدراسة من  

التنظيم   نتائج والقدرة علي  الذات  اجترار  بين  دالة  هناك عالقة عكسية  ان  الي  الدراسة 

 الذاتي. 

(2018دراسة سهام علي عبد الغفار )  

استراتيجيات   بين  االرتباطية  العالقات  طبيعة  علي  التعرف  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

النف  القلق  مثل  النفسية  واالضطرابات  االنفعال  والضغتنظيم  النفس سي  والكمالية وط  ية 

طالبا وطالبة ممن   148العصابية لدي المراهقين الموهوبين ، وتكونت عينة الدراسة من  

سنة ، واستخدمت الدراسة مقياس التنظيم االنفعالي ،    16الي    15تراوحت اعمارهم من  

المراهق  عن  الكشف  وقائمة   ، الموهوبين  للمراهقين  النفسية  االضطرابات  ين  وقائمة 

استمارة جمع البيانات ، واختبار تفهم الموضوع ، وتوصلت نتائج الدراسة وبين ، و الموه

قائمة  علي  الطالب  درجات  بين  احصائيا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  الي 

االضطرابات النفسية وكل من استراتيجيات تنظيم االنفعال مثل اجترار الذات ولوم الذات  

 الكارثي.ولوم االخرين والتفكير 

)2018(Lee, Ailsaدراسة 
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لالجهاد   كمنبئين  والتأمل  الذات  اجترار  بين  العالقة  معرفة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

واالكتئاب ، حيث اشارت الدراسة الي ان هناك ارتفاع حاد في معدالت انتشار اعراض 

عادة يرتبط  المراهقة  مرحلة  في  واالكتئاب   ، المراهقة  مرحلة  في  خاصة    االكتئاب 

العديد من مجاالت الحياة والوصول الي مرحلة البلوغ ، وتكوت عينة داء في  بضعف اال 

من المراهقين ، وتم تطبيق مقاييس اجترار الذات ، والتأمل ، والشعور   113الدراسة من 

باالجهاد ، واالكتئاب ، وتوصلت نتائج الدراسة ان اجترار الذات يمكن استخدامه كمنبيء 

  لالكتئاب.

 (2018) Kiselica, Andrew Mark دراسة 

  ، التدخين  الذات واالقبال علي  الدراسة علي استكشاف العالقة بين اجترار  وهدفت هذه 

،  من الشباب المدخنين ، وتم تطبيق مقياس اجترار الذات   113وتكونت عينة الدراسة من  

ان  الي  الدراسة  نتائج  وتوصلت   ، التدخين  علي  االقبال  عن  الذاتية  اجترار    والتقارير 

 ؤدي بشكل كبير الي االقبال علي التدخين كمهديء للشعور بالقلق. لذات قد يا

 (2018) Andrews, Kathleen Ratcliff دراسة 

كما   ، للفرد  المعرفي  االداء  علي  الذات  اجترار  اثر  معرفة  الي  الدراسة  هذه  وهدفت 

ق ،  ة ، والقلة االساسيتناولت الدراسة اثار اجترار الذات االكتئابي علي الوظائف المعرفي

من   الدراسة  عينة  عمري    175وتكونت  بمتوسط  مقاييس   30مشارك  تطبيق  وتم   ،

ان اجترار   الي  الدراسة  نتائج  المعرفية االساسية ، واشارت  الذات ، واالداءات  اجترار 

 الذات والتفكير الذاتي يمكن استخدامهم كمنبئات علي سوء االداء المعرفي للفرد. 

Ehrlich, Lauren E(2018) دراسة    

وهدفت هذه الدراسة الي االجابة علي تساؤل عام وهو : هل تختلف انماط اجترار الذات  

بتعريف االجترار  الدراسة  التساؤل قامت  وفقا لالعراض ، ومن اجل االجابة علي هذا 

الداخلية   االضطرابات  من  بكثير  ويرتبط  الذات  ومرجعي  وسلبي  متكرر  تفكير  بانه 

و  ، انخراطالمستمرة  دائم  هو  ،    شبه  شائعة  ادراكية  عملية  وهو   ، التفكير  عمليات  في 



بين   العالقة  فحص  الي  الحالية  الدراسة  وتسعي   ، المعرفية  وراء  ما  المعتقدات  بسبب 

  481اعراض اضطرابات االكل المضطربة واجترار الذات ، وتكونت عينة الدراسة من  

ق باالكل ، وباجترار  انات تتعلبيق استبيفي المائة منهم من االناث ، وتم تط  53مصابا  

بين   ارتباط  هناك  ان  الدراسة  نتائج  واشارت   ، االجترار  حول  والمعتقدات   ، الذات 

 االضطرابات في االكل وبين اجترار الذات. 

(2019) Bachu, Mدراسة 

كمنبيء تصلح  الهدف  مرونة  هل  معرفة  الي  الدراسة  هذه  واجترار   وهدفت  لالكتئاب 

الدراسة من   من الطالب    198الذات والحنين الي الوطن لدي الطالب ، وتكونت عينة 

تعتمد   التجربة  اجراءات  وكانت   ، اشهر  اربعة  مدار  علي  متابعتهم  تم  الذين  الجامعيين 

التي اعتادوا عليها   العادية السابقة  علي مراقبة هوالء الطالب بعد انسالخهم من حياتهم 

انهم  وكذل ام  الذات  اجترار  من  نمط  الي  ذلك  يؤدي  وهل   ، االم  موطنهم  عن  بعدهم  ك 

مرونة   مقاييس  تصميم  وتم   ، والمختلف  الجديد  الواقع  لمواجهة  جديدة  اساليب  يبتكرون 

الهدف ، ومقياس االكتئاب في الحياة الجامعية للطال المستجد ، ومقياس اجترار الذات ،  

شفت نتائج الدراسة الي ان الفصل الدراسي االول عند  ومقياس الحنين الي الوطن ، وك

بعض هوالء الطالب تظهر عالمات كثيفة علي اجترار الذات ، وعدم القدرة علي األقلم  

 السريع ، وعدم القدرة علي تغيير الهدف. 

 : فروض الدراسة 

 في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة امكن صياغة الفروض التالية : 

ف .1 المجموعة رتوجد  أفراد  متوسط رتب درجات  بين  دالة إحصائيا  وق 

المجموعة  أفراد  درجات  رتب  ومتوسط  البرنامج  تطبيق  قبل  التجريبية 

الكلية   والدرجة  الذات  اجترار  مقياس  أبعاد  في  البرنامج  تطبيق  بعد  نفسها 

 لصالح التطبيق البعدى 
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ال .2 أفراد  متوسط رتب درجات  بين  دالة إحصائيا  فروق  جموعة متوجد 

المجموعة  أفراد  درجات  رتب  ومتوسط  البرنامج  تطبيق  بعد  التجريبية 

الضابطة بعد تطبيق البرنامج في أبعاد مقياس اجترار الذات والدرجة الكلية 

 لصالح المجموعة التجريبية

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة   .3

متوسط رتب درجات أفراد المجموعة نفسها  والتجريبية بعد تطبيق البرنامج  

 بعد فترة المتابعة في أبعاد مقياس اجترار الذات والدرجة الكلية للمقياس

 : اجراءات الدراسة 

 عينة الدراسة 

طالبا من الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة    130تكونت عينة الدراسة االستطالعية من  

( بين  ما  اعمارهم  تراوحت   ، عمري    22لي  ا   18عين شمس  بمتوسط  وذلك   ،  ) عام 

(20.49( مقداره  معياري  وانحراف   ، الخصائص  1.024(عاما  من  للتاكد  وذلك   ،)

السيكومترية الداة البحث الحالي ، اما عينة الدراسة االساسية فقد تم تطبيق المقياس علي  

 اطالب من كلية التربية جامعة عين شمس ، تراوحت اعمارهم م  200عينة قوامها من  

 803.(عام ، وانحراف معياري قدره 20.03( عاما ، بتوسط عمري ) 22الي   19بين )

وقد تم انتقاء افراد المجموعة التجريبية من بين افراد العينة االساسية ككل ، فقد تكونت  

طالب روعي ان تكون درجاتهم اعلي الدرجات في االرباعي االعلي من الدرجة   10من 

 مستوي مرتفع من اجترار الذات. مثلالكلية للمقياس ، حيث ت

 التكافؤ بين المجموعة التجريبية والضابطة 

 (   1جدول )  

( التجريبيةZقيمة  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  الفروق  لداللة   ) 

مقياس   أبعاد  القبلي على  القياس  الضابطة في  المجموعة  أفراد  متوسطات رتب درجات 

 ةاجترار الذات والدرجة الكلي



بعاد  أ
 المقياس 

 العدد  المجموعات 
 متوسط 
 الرتب

 مجموع 
 الرتب

 Zقيمة
 مستوى
 الداللة 

الشعور  
 بالغضب 

 0.466- 111.00 11.10 10 تجريبية
 

 غير دالة  
 99.00 9.90 10 ضابطة 

 االنعزابة 
 0.351- 100.00 10.00 10 تجريبية

 
 غير دالة  

 110.00 11.00 10 ضابطة 

الشعور  
 بالحزن 

 1.40- 123.00 12.30 10 يةتجريب
 

 غير دالة  
 87.00 8.70 10 ضابطة 

الدرجة  
 الكلية 

 107.50 10.75 10 تجريبية
 غير دالة   0.20-

 55.00 5.50 10 ضابطة 

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

التجريبية المجموعة  أفراد  درجات  المجموعة وسطومت رتب  أفراد  درجات  رتب  ات 

حيث   الكلية،  والدرجة  الذات  اجترار  مقياس  أبعاد  في  على  القبلي  القياس  في  الضابطة 

( وتلك فروق غير دالة احصائيا مما 1.400( ، )0.200تتراوح ما بين )  Zكانت قيمة  

 يدل علي تكافؤ العينتين. 

 :  ادوات الدراسة

 (: مقياس اجترار الذات )اعداد الباحث

م اعداد هذا المقياس بهدف اعطاء صورة متكاملة عن بعدي اجترار الذات لدي  ت

المقياس   اعداد  مر  وقد   ، ليهم  الذات  اجترار  درجة  وتقدير   ، الجامعة  طالب 

 بالخطوات التالية : 

نظرية - واطر  دراسات  من  الذات  اجترار  عن  كتب  ما  بعض  علي  االطالع 

 ومقاييس مثل : 

 (2012) Tran, Tanya B 

)2012(Schmalzried, RaLynn Cheri 

(2011)  Mills, Lindsey 
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)2018(Lee, Ailsa 

(2019) Bachu, M 

مفتوحة   استبانة  المقياس    –صممت  بنود  في صياغة  بها  االسئلة    –لالستفادة  تضمنت 

المجتر   الشخص  ما اهم خصائص  ؟  بالنسبة لك  الذات  كلمة اجترار  تعني  ماذا   : التالية 

تطبي وتم  ؟  اال لذاته  بلغت  ق  عينة  علي  جامعة   77ستبانة  التربية  كلية  من طالب  طالبا 

 عين شمس. 

عليهم  - التي طبقت  العينة  المختلفة الفراد  االستجابات  لمضمون  تحليل محتوي  تم عمل 

 االستبانة. 

عددها  - البنود  من  مجموعة  صيغت   ، خطوات  من  سبق  ما  علي  تم   21بناء   ، بندا 

بجامعة محكمين  عشرة  علي  النفسية   عين   عرضها  الصحة  تخصصات  من  شمس 

وتم    ، الذات  اجترار  لقياس  العبارات  مالءمة  حول  ارائهم  البداء   ، النفسي  واالرشاد 

االتفاق علي االربعة عشر عبارة ، وتم وضع ثالثة بدائل لالجابة عن كل بند من بنود  

 ( . 1( ، نادرا)2(، احيانا)3المقياس وهي :دوما )

 دير الدرجات السابق ذكره. لتق  تم تصحيح المقياس وفقا-

 الخصائص السيكومترية لمقياس اجترار الذات:  

( فرد من 178وللتحقق من كفاءة مقياس اجترار الذات قامت الباحث  بتطبيقه على )

 أفراد العينة وتم حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس اجترار الذات بالطرق اآلتية:

 صدق المقياس:  -   

 اس تم استخدام الصدق العاملي كما يلي:. لمقيللتحقق من صدق ا

 . Factorial Validityالصدق العاملي  -

األساسية     المكونات  لطريقة  وفقاً  األسلوب  هذا  الباحث   Principalاستخدمت 

Component    هوتيلنج وضعها  متعامدا    Hotellingالتي  تدويرا  المحاور  تدوير  وتم 



، وطبقا لما Kaiser Normalizationركايزوفقا لمحك    Varimaxبطريقة الفاريماكس  

مقياس   منها  يتكون  التي  االبعاد  من  مجموعة  استخالص  تم  العاملي  التحليل  نتائج  في  جاء 

 ( :  2اجترار الذات وهي كاالتي وفق جدول رقم ) 

 العبارات 
 العوامل 

1 2 3 

12 0.609 0.609   

5 0.553     

3 0.476    

7 0.443     

11 0.388    

9 0.332    

21   0.596   

20   0.568  

17   0.446   

18   0.437 0.418 

16   0.377  

19   0.302   

15       

10       

13     0.541 

2     0.385 

14     0.381 

4     0.380 

8     0.352 

1     0.320 

6     0.314 

 1.534 1.583 1.704 الجذر الكامن 

 7.305 7.538 8.116 التباين

 22.960 15.655 8.116 التباين الكلي 

 (0.300)* ملحوظة تم استبعاد العبارات التي تشبعها أقل من 
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من التباين    %22.960( وجود ثالث عوامل يفسرون     2يتضح من الجدول السابق )  

ع  الكلي وفيما يلي تفسير هذه العوامل سيكولوجيا بعد تدوير المحاور تدوير متعامد، م

 0,300ف العبارات التي تشبعها اقل من حذ

 العامل األول: 

بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث    6أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود  

( العامل ما بين  البنود على هذا  ( وبلغ  0.609(، )0.332تتراوح معامالت تشبع هذه 

الكامن   العامل    ،1.704جذره  هذا  المن حج  %8.116ويفسر  يلي  م  وفيما  الكلي  تباين 

إمكانية تسمية   والمضامين تدعم  المعاني  فإن هذه  ثم  ومن  العبارات،  جدول يوضح هذه 

 . الشعور بالغضب  هذه العامل بعامل

 العامل الثاني: 

العاملي عن وجود      التحليل  العامل   6أسفرت عملية  دالة على هذا  تشبعات  بنود ذات 

 (0.596(، )0.302د على هذا العامل ما بين )لبنوحيث تتراوح معامالت تشبع هذه ا 



الكلي وفيما   من  %7.538، ويفسر هذا العامل  1.583وبلغ جذره الكامن   حجم التباين 

إمكانية   تدعم  والمضامين  المعاني  هذه  فإن  ثم  ومن  العبارات،  هذه  يوضح  جدول  يلي 

 . االنعزابة  تسمية هذه العامل بعامل

 العامل الثالث:  

بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث    7حليل العاملي عن وجود  الت  أسفرت عملية

( العامل ما بين  البنود على هذا  ( وبلغ  0.541(، )0.314تتراوح معامالت تشبع هذه 

الكامن   العامل    ،1.534جذره  هذا  يلي    %7.305ويفسر  وفيما  الكلي  التباين  من حجم 

ا  فإن هذه  ثم  ومن  العبارات،  إمكانية تسمية  لمعاجدول يوضح هذه  والمضامين تدعم  ني 

 الشعور بالحزن. هذه العامل بعامل

 ثبات المقياس:  –ب 

ألفا   طريقة  استخدام  تم  المقياس  ثبات  التجزئة    –لحساب  وطريقة  كرونباخ، 

 النصفية 

بنود   تقيس  أن  وتشترط  االختبار،  أسئلة  تباينات  على  كرونباخ  ألفا  معادلة  تعتمد 

 ولذلك قام الباحث بحساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد.  قط، االختبار سمة واحدة ف 

أما في طريقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل بُعد بَعد تقسيم 

غير متساويين إذا    –فقراته لقسمين )قسمين متساويين إذا كان عدد عبارات البعد زوجي  

إدخ ثم  فردي(  البعد  عبارات  مكان عدد  في  ال  االرتباط  للتجزئة  عامل  التصحيح  معادلة 

 النصفية لسبيرمان براون 

 (  3جدول )  

 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 ( 178)ن = 
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 االبعاد 
عدد  

 العبارات 
بطريقة   الثبات  معامل 

 ألفا كرونباخ 
بطريقة   الثبات  معامل 

 التجزئة النصفية 

 ضب الشعور بالغ 
6 0.658 0.547 

 االنعزابة 

6 
0.741 0.712 

 الشعور بالحزن 

7 
0.553 0.549 

 الدرجة الكلية 
19 

0.824 0.813 

لفا مرتفعة، وكذلك قيم  أ ( أن جميع قيم معامالت     3يتضح من الجدول السابق )  

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس. 

 السلوكي الجدلي )اعداد الباحث( شاد  برنامج االر 

استندت الدراسة الحالية لبرنامج ارشادي يقوم علي وجهة نظر مارثا لينهان فيما يعرف 

  باالرشاد السلوكي الجدلي ، وقد مر اعداد البرنامج بالخطوات التالية:

  :تحديد الهدف من اعداد البرنامج االرشادي

   الهدف العام :-

االرش البرنامج  المجموعة ادي  يهدف  افراد  لدي  الذات  اجترار  خفض  الي  الحالي 

 التجريبية من طالب الجامعة باستخدام االرشاد السلوكي الجدلي.

 االهداف الفرعية :  -

وهي تتفرع من الهدف العام للبرنامج ، حيث يتم تحقيقها من خالل العمل داخل جلسات  

  البرنامج ، وتتمثل هذه االهداف فيما يلي:

  :لمجموعة االسترشادية ما يلياد ا تعرف افر

   - مفهوم اجترار الذات

 ابعاد اجترار الذات -



 - مفهوم االرشاد السلوكي الجدلي وبعض الجوانب المرتبطة به

 - بعض فنيات االرشاد السلوكي الجدلي لمساعدتهم علي خفض اجترار الذات

اال فنيات  بعض  اجراء  كيفية  علي  التجريبية  المجموعة  افراد  السلوكي رشاتدريب  د 

 - الجدلي

التي    - الجديدة  الحياتية  المهارات  بعض  تعلم  علي  التجريبية  المجموعة  افراد  تدريب 

 تساهم في خفض اجترار الذات لديهم. 

لديهم   تستثير  والتي  المختلفة  الحياتية  المواقف  علي  التجريبية  المجموعة  افراد  تدريب 

   - اجترار الذات.

التج - المجموعة  افراد  التفكير  ريبيتدريب  والمشوهة في  الخاطئة  االساليب  تعديل  ة علي 

موضوعية  رؤية  االمور  لرؤية  اندفاعاتهم  لمواجهة  وذلك  االمور  تقييم  في  كالتطرف 

 . متزنة

المنطقي    - غير  الشك  مشاعر  علي  التغلب  علي  التجريبية  المجموعة  افراد  مساعدة 

 ة بهم. الثق واساءة الظن باالخرين من خالل تحقيق احترام الذات و

االستراتيجيات  - من  سلسلة  خالل  من  للتغيير  التجريبية  المجموعة  افراد  دافعية  تحسين 

انفعاالتهم بكفاءة مما يخفض من اجترار   التحكم الشخصي وادارة  الداعمة لقدرتهم علي 

  الذات لديهم.

من لمه  تدريب افراد المجموعة التجريبية علي كيفية تعمبم قدراتهم الجديدة او ما تم تع-

 مهارات اثناء االرشاد في المواقف المشابهة. 

الجلسات االرشادية وعمل   - اثناء  المنزلية  بالواجبات  التجريبية  المجموعة  افراد  تكليف 

مذكرات يومية لمساعتدتهم علي تركيب خبراتهم الجديدة والوصول الي توليفات معرفية  

  وسلوكية اكثر توافقا في الممارسات الحياتية.

  : نامج االرشادي السلوكي الجدليالبر بناء  

  مصادر بناء البرنامج االرشادي
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 قام الباحث باعداد البرنامج االرشادي الحالي في ضوء االطالع علي المصادر التالية: 

بمتغيرات   المتعلقة  المختلفة  والنظريات  المفاهيم  يتناول  للدراسة ، حيث  النظري  االطار 

االرشا  ، الذات  اجترار   ( ال الدراسة  الخاصة د  الكتابات  من  والعديد   ) الجدلي  سلوكي 

  باالرشاد السلوكي الجدلي ، وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت اجترار الذات. 

  :اسس بناء البرنامج االرشادي السلوكي الجدلي 

  يقوم هذا البرنامج علي مجموعة من االسس المهمة وهي:

 االسس العامة :  

االرشاد والعالج النفسي ، وكذلك حقه في التقبل دون قيد في    حيث يتم مراعاة حق الفرد

السلوك   قابلية  وهي  عام  بشكل  النفسي  لالرشاد  العامة  االسس  مراعاة  تم  وقد  شرط  او 

  للتعديل والتغيير.

 االسس الفلسفية : 

استمد البرنامج اصوله الفلسفية من افتراضات مارثا لينهان في العالج السلوكي الجدلي  

علي فكرة الجدلية ، والمتضادات ، والموازنة الجدلية بين التقبل والتغيير ،    عتمد الذي ا

االسس   مراعاة  تمت  وايضا   ، اليويمة  الضغوط  لمواجهة  جديدة  حياتية  مهارات  وتعلم 

القائمة علي   المهنية  والعالقة  البيانات  االرشاد وسرية  اخالق  مراعاة  من حيث  الفلسفية 

 التقبل واالقناع. 

  :ية والتربويةلنفساالسس ا 

الفردية   العامة للنمو في مرحلة الشباب الجامعي مع مراعاة الفروق  مراعاة الخصائص 

   - بين افراد العينة.

 االسس االجتماعية :  

حيث االهتمام بالفرد ككائن اجتماعي يؤثر ويتأثر في البيئة التي يعيش فيها ، وقد استخدم  

تطبيق ج اثناء  الجماعي  االرشاد  العملية   لساتاسلوب  في  عالية  بكفاءة  لتمتعه  البرنامج 

 االرشادية.



  مراحل البرنامج االرشادي السلوكي الجدلي

  تم تقسيمها حسب تقسيمات االرشاد السلوكي الجدلي كما يلي:

)التكيف مع االرشاد وااللتزام ( : وتضمنت الجلسات  التي شملت  المرحلة التمهيدية :  -

الب بين  والتعارف  االرشادية  احث  التمهيد  العالقة  وتكوين   ، التجريبية  المجموعة  وافراد 

علي   االتفاق  تم  حيث  االلتزام  علي  العينة  افراد  وتدريب   ، والمودة  التقبل  علي  القائمة 

تعليمات البرنامج ومناقشة توقعاتهم وافكارهم ، وتعريفهم باالطار العام للبرنماج وتقديم  

 .جترار الذات ي واشرح مختصر عن االرشاد السلوكي الجدل

والثانية  - االولي  االساسية  المرحلة  االمكانات  احراز  اجترار    –التعرض    –)  معالجة 

الذات ( ، وفيها يتم محاولة خفض اجترار الذات من خالل الوقوف علي ابعادها )اجترار  

بعض   علي  التجريبية  المجموعة  افراد  بتدريب  وذلك   ) الغضب  واجترار   ، الحزن 

الجدي  والمهارات  ،  دة  المناسبة  واالنشطة  الجدلي  السلوكي  االرشاد  فنيات  استخدام 

الواجبات   خالل  من  اليومية  الحياة  في  بالجلسات  تعمله  تم  ما  تطبيق  علي  ومساعدتهم 

  المنزلية.

) تحقيق االهداف ( وفيها يتم تشجيع وتدريب افراد المجموعة التجريبية  المرحلة الثالثة  -

السلوك المهارات  تعميم  اعلي  وفهم  ية  االهجداف  تحقيق  الي  بهم  والوصول   ، لمتعلمة 

افضل التفسهم ولالخرين ، ثم انهاء جلسات البرنامج واالستمرار في التواصل مع افراد  

فعالية   استمرارية  ومعرفة   ، المتابعة  واجراء   ، التليفونية  االتصاالت  خالل  من  العينة 

  البرنامج االرشادي.

  :رشاد السلوكي الجدلياال الفنيات المستخدمة في برنامج

يقوم  التي  الفنيات  البرنامج علي عدد من  بناء جلسات  عند  الباحث بصفة اساسية  يعتمد 

فنية    : وهي  المساعدة  الفنيات  بعض  جانب  الي   ، الجدلي  السلوكي  االرشاد  عليها 

االسترخاء العضلي ، التخيل الذاتي ، الواجب المنزلي ، وفيما يلي عرض موجز للفنيات  

  خدمة:لمستا
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المتناقضات   بين  الفصل   ، المجاز   ، الشيطان  دفاع   ، العقلية  اليقظة  علي  التدريب 

  ، الذاتي  التخيل   ، العضلي  االسترخاء   ، التعريض  فنية   ، الذاتية  المراقبة   ، الظاهرية 

 الواجب المنزلي. 

  :اجراءات تنفيذ البرنامج ، ويمكن تحديدها كما يلي

  افراد المجموعة التجريبية من طالب جامعة عين شمس.  كونتتحديد الفئة المستهدفة : ت-

الخاص    - بالمكتب  الجلسات  اجراء  تم   : البرنامج  جلسات  تستغرقه  الذي  الزمن  تحديد 

 بالباحث بكلية التربية جامعة عين شمس. 

   – جلسة بواقع جلستين اسبوعيا. 16تحديد عدد جلسات البرنامج :  

 الجماعية.ج : الطريقة التي قدم بها البرنام - -

 ( 4: )تلخيص موضوعات جلسات البرنامج من خالل الجدول التالي

 الجلسة /الزمن العنوان  اهداف الجلسة  الفنيات المستخدمة  انشطة الجلسة 

اجتماعي)نصف   نشاط 
 المائدة(. 

قائمة -1  ارشادية  عالقة  بناء 
الباحث   بين  التقبل  علي 

 .التجريبيةوافراد المجموعة 
ال -2 افراد  عة  مجموتعرف 

العام   االطار  علي  التجريبية 
اهميته   ومدي  للبرنامج 
علي   المرجوة  ونواتجه 

 حياتهم.
المجموعة  -3 افراد  تطبيق 

اجترار   لمقياس  التجريبية 
 الذات تطبيقا قبليا .

 دقيقة 75االولي : التمهيد 

والحوار    المناقشة 
 والمحاضرة 

المجموعة  -1 افراد  تعرف 
االرشاد   بماهية  التجريبية 

 الجدلي .  لوكيالس 
المجموعة  -2 افراد  تعرف 

االرشاد   باسس  التجريبية 
 السلوكي الجدلي . 

 

االساسية   المفاهيم 
السلوكي   لالرشاد 

 الجدلي وتطبيقاتها

 دقيقة   60الثانية : 

والحوار    المناقشة 
 والمحاضرة 

المجموعة  -1 افراد  تعرف 
بمباديء  التجريبية 
االرشاد   وافتراضات 

 السلوكي الجدلي . 
المجموعة  عرف  ت-2 افراد 

فنيات  علي  التجريبية 
 االرشاد السلوكي الجدلي . 

االساسية   المفاهيم 
السلوكي   الرشاد 

 الجدلي وتطبيقاتها  

 دقيقة  60الثالثة : 

الجدلي   نشاط بطاقات المناقشة المجموعة  -1  –الحوار  افراد  تعرف  اجترار   ابعاد  تعرف   قة دقي 75الرابعة :



الواجب    –المجاز  
 المنزلي 

اجترار   مفهوم  التجريبية 
 الذات. 

المجموعة  افر  تعرف-2 اد 
خصائص  التجريبية 

 الشخصية المجترة لذاتها . 
المجموعة  -3 افراد  تدريب 

اجراء   كيفية  علي  التجريبية 
 فنية المجاز . 

المجموعة    -4 افراد  تعرف 
 التجريبية بمفهوم الحزن . 

المجموعة  -5 افراد  تعرف 
اجترار   بمفهوم  التجريبية 

 الغضب. 

 الذات 

والحوار    المناقشة 
االسترخاء    –الجدلي  

الواجب    –العضلي  
 المنزلي 

المجموعة  -1 افراد  تعرف 
اجترار   بمفهوم  التجريبية 

 الحزن.
المجموعة  -2 افراد  تدريب 

التقييم  علي  التجريبية 
الذي   للموقف  الموضوعي 

 يؤدي الي اجترار الحزن.
المجموعة  -3 افراد  تعرف 

االستر  بفنية  خاء  التجريبية 
 العضلي وشروطها. 

المجموعة  -4 افراد  تدريب 
القيام   علي  التجريبية 
والكتفين  اليدين  باسترخاء 

 ومنطقة الرأس . 

التخلص من اجترار  
 الحزن

 دقيقة 75الخامسة :

العضلي    االسترخاء 
 الواجب المنزلي . –

المجموعة  -1 افراد  تشجيع 
التجريبية علي التدريب علي  
حدة   لتخفيف  االسترخاء 

والتو انفعال  تر  في  التحكم 
 اجترار الحزن. 

المجموعة  -2 افراد  تدريب 
القيام   علي  التجريبية 
الرقبة   لمنطقة  باسترخاء 
والساقين   والبطن  والظهر 

 والقدمين.

التعريف   تابع 
:اجترار   بانفعال 

 الحزن

 دقيقة  70السادسة : 

في   التحكم   : نشاط 
 النفس . 

الذاتي     –التخيل 
 الواجب المنزلي  

ا-1 المجموعة    فرادتعرف 
السلبية  بالنواتج  التجريبية 

 الجترار الحزن . 
المجموعة  -2 افراد  تدريب 

اجراء   كيفية  علي  التجريبية 
ينمي   بما  الذاتي  التخيل  فنية 

 لديهم مشاعر ايجابية .
المجموعة  -3 افراد  تدريب 

استحضار   علي  االرادية 
 ذكريات لمواقف ايجابية .

علي  التدريب  تابع 
ر  التخلص من اجترا

 حزن ال

  : السابعة  الجلسة 
 دقيقة  70

مع  -1 اليقظة العقلية-  بايجابية  التعامل 
والمشكالت   الضغوط 

من   التخلص 
 الضغوط 

 دقيقة   90الثامنة :
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 الحياتية .
المجموعة  -2 افراد  تدريب 

اجراء   كيفية  علي  التجريبية 
فنية اليقظة العقلية بما يساعد 
مشاعر   علي  التغلب  علي 

 الحزن غير المنطقي . 
تنمية الوعي العقلي الفراد  -3

لالمور  وعة  المجم التجريبية 
التي   الشخصية  والخبرات 
تعاملم  وكيفية  لها  يتعرضون 
من   يخلصهم  مما   ، معها 
حالة اجترار الحزن، ويحسن  

 مزاجهم الشخصي. 

السلبية  االفكار   : نشاط 
اجترار  تستدعي  التي 

 الحزن.
صور  :استدعاء  نشاط 

 ذهنية ايجابية . 

  -الذاتيةقبة  المرا
 الواجب المنزلي. 

افراد   -1 تعرف 
المجموعة 
التجريبية 

االفكار   بمفهوم 
 الالعقالنية .

افراد  -2 -2 تدريب 
المجموعة 

علي   التجريبية 
انماط   تحديد 

التفكير  
التي   الخاطيء 
تحته  تندرج 
اجترار   افكار 

 الحزن .

افراد  -3 -3 تدريب 
المجموعة 

االسترشادية 
كيفية   علي 
فنية   اجراء 

 ية.لذاتالمراقبة ا 

افراد   -4 مساعدة 
المجموعة 

علي   التجريبية 
الذات   مراقبة 
تقييم  العادة 

افكارهم  
بما   ومعتقداتهم 
حالة   يخفض 
الحزن   اجترار 

 لديهم.

التفكير   خفض 
 الالعقالني 

 دقيقة 90التاسعة : 

بوينت   :بور  نشاط 
اجترار   حالة  تأثير 
الحالة   علي  الحزن 

بين   الفصل 
ضات تناقالم

الواجب    –الظاهرية  

المجموعة  -1 افراد  تعرف 
السلبية   باالثار  التجريبية 
المترتبة علي اجترار الحزن  

اجترار   خفض  تابع 
 الذات 

 دقيقة 75العاشرة : 



والجسدية  النفسية 
 للشخص . 

 . المنزلي  
المجموعة  -2 افراد  تدريب 

اجراء   كيفية  علي  التجريبية 
المتناقضات  بين  الفصل 

 الظاهرية . 
المجموعة  -3 افراد  تدريب 

بعدم  الوعي  علي  التجريبية 
لمستمر  زن اعقالنية حالة الح 

 وعدم جدواه .

الشيطان      –دفاع 
 الواجب المنزلي . 

المجموعة  -1 افراد  تعر 
اجراء   كيفية  التجريبيةعلي 

 فنية دفاع الشيطان.
المجموعة  -2 افراد  مساعدة 

تعديل  علي  التجريبية 
الخاطئة   العقلية  المفاهيم 
جميع   في  والمتطرفة 

االموا لمواجهة  قف  لحياتية 
احداث   علي  المعتمد  حكمهم 
من   يخفض  مما  الماضي 

 حالة اجترار الحزن . 

حالة  خفض  تابع 
 اجترار الحزن 

عشر:  60الحادية 
 دقيقة 

المجموعة  -1 المراقبة الذاتية  افراد  تعرف 
التجريبية علي مفهوم اجترار  

 الغضب . 
لالفراد  -2 الوعي  تنمية 

باالثار  التجريبية   المجموعة 
حالة  الس  علي  المترتب  لبية 

 اجترار الغضب , 
المجموعة    -3 افراد  تدريب 

المراقبة   فنية  علي  التجريبية 
 الذاتية . 

: اجترار الغضب  عشر   80الثانية 
 دقيقة 

الواجب    –التعريض   
 المنزلي 

تنمية الوعي العقلي الفراد  -1
التجريبيةباستخدام  المجموعة 
اجترار   حالة  لخفض  اساليب 

 يض .الغضب كالتعر
المجموعة  -2 افراد  تدريب 

اجراء   كيفية  علي  التجريبية 
 فنية التعريض .

تنمية الوعي العقلي الفراد  -3
علي   التجريبية  المجموعة 
للخبرات   انفسهم  تعريض 
ايجابية  حالة  تستدعي  التي 

 القرار دون انفعالية.
المجموعة  -4 افراد  مساعدة 

عن   التعبير  علي  التجريبية 
بما   بفاعلية  د يساعمشاعرهم 

علي التخلص او التخفف من  
الغضب   اجترار  حالة 
مكان  في  عنه  والتعبير 
  ، استيعابه  يمكن  مناسب 

تابع التحكم في حالة  
 اجترار الغضب  

: عشر   90الثالثة 
 دقيقة 
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اجترار   حالة  وبالتالي خفض 
 الغضب. 

لو  يحدث  ماذا   : نشاط 
... 

الواجب    –المجاز  
 المنزلي 

افراد  -1 دافعية  تنمية 
الالمجموع للتغير  ة  تجريبية 

في   الشخصي  بالتحكم 
من   يخفض  مما  سلوكياتهم 

 حالة اجترار الغضب لديهم. 

اجترار   خفض  تابع 
 الغضب 

الرابعة   الجلسة 
 دقيقة  90عشر :

الذاتية   نشاط كتابي   –المراقبة 
 الواجب المنزلي . 

المجموعة  -1 افراد  تشجيع 
اكتشاف   علي  التجريبية 

 اهمية دورهم في الحياة .
اتوع-2 المجموعة  ية  فراد 

تعلموه   ما  باهمية  التجريبية 
للتغلب   جديدة  خبرات  من 
الي   تؤدي  التي  االفكار  علي 
حالة الحزن او حالة الغضب  

. 
المجموعة  -3 افراد  مساعدة 

حقيقة   تامل  علي  التجريبية 
الالعقالنية   افكارهم 
خفض  وامكانية  واندفاعاتهم 

 حدتها .

الخبرات   تعميم 
 الجديدة الجيدة 

الالجلس خامسة  ة 
 دقيقة  90عشر :

تقييم  -1   استمارة  تطبيق 
للتعرف   البرنامج  جلسات 
من  استفادتهم  مدي  علي 

 البرنامج المستخدم. 
اجترار  -2 مقياس  تطبيق 

الذات تطبيقا بعديا علي افراد  
 المجموعة التجريبية .

 انهاء جلسات البرنامج.-3
لقاء  -4 موعد  علي  االتفاق 

 المتابعة . 

السادسة  ا م الخاتمة والتقوي لجلسة 
 دقيقة  60عشر:

     

 منهج الدراسة  

استخدم المنهج التجريبي المعتمد علي التصميم شبه التجريبي بهدف التعرف علي فاعلية 

الجامعة ، وذلك   لدي طالب  الذات  الجدلي في خفض اجترار  السلوكي  برنامج االرشاد 

اجتر  لمقياس  والتتبعي   والبعدي  القبلي  القياس  امن خالل  في  ار  والمستخدم  المعد  لذات 

 الدراسة الحالية علي افراد المجموعة التجريبية.

 : االساليب االحصائية 

  : وهي   ، الدراسة  فروض  صحة  من  للتحقق  المالءمة  االحصائية  االساليب  استخدمت 

 معامالت االرتباط ، اختبار ويلكوكسون ، واختبار مان ويتني .



 أوالً: فيما يتعلق بالفرض األول.

رتب  ينص   متوسط  بين  إحصائيا  دالة  فروق  توجد   " أنه  على  الفرض  هذا 

درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج ومتوسط رتب درجات أفراد  

المجموعة نفسها بعد تطبيق البرنامج في أبعاد مقياس اجترار الذات والدرجة الكلية 

 لصالح التطبيق البعدى". 

الف هذا  صحة  من  ويلكوكسونرض،  وللتحقق  اختبار  الباحث     استخدم 

Wilcoxon - Test    رتب متوسطات  بين  الفروق  داللة  لحساب  الالبارامتري 

قبل   الذات  اجترار  مقياس  أبعاد  من  بعد  كل  على  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات 

التوصل   تم  ما  يلي جدول يوضح  وفيما  الدراسة،  في  المستخدم  البرنامج  تطبيق  وبعد 

 ج بخصوص الفرض الحالي.نتائإليه من 

 (  5جدول)   

( الحرجة  النسبة  المجموعة    Z)قيمة  أفراد  بين متوسطات رتب درجات  الفروق  لداللة 

الذات اجترار  الذات،   التجريبية  اجترار  مقياس  أبعاد  على  والبعدي  القبلى  القياسين  في 

 والدرجة الكلية

 أبعاد 

 المقياس 

 نتائج القياس 

 قبلي/ بعدي

 العدد 

 ط متوس 

 رتبال

 مجموع 

 الرتب

 Zقيمة 

 مستوى

 الداللة 

الشعور  

 بالغضب 

 55.00 5.50 10 الرتب السالبة 

-2.829 

 
0.01 

 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة 

     0 الرتب المتعادلة 

     10 المجموع 

 االنعزابة 

 53.00 5.89 10 الرتب السالبة 

-2.668 

 
0.01 

 2.00 2.00 0 الرتب الموجبة 

     0 ب المتعادلة الرت

     10 المجموع 
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الشعور  

 بالحزن 

 55.00 5.50 9 الرتب السالبة 

-2.825 

 
0.01 

 0.00 0.00 1 الرتب الموجبة 

     0 الرتب المتعادلة 

     10 المجموع 

 الدرجة الكلية 

 55.00 5.50 10 الرتب السالبة 

-2.877 

 
0.01 

 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة 

     0 الرتب المتعادلة 

     10 المجموع 

متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  السابق  الجدول  في  النتائج  تشير 

أبعاد مقياس اجترار  القبلي والبعدي في  القياسين  التجريبية في  رتب درجات المجموعة 

قيمة   كانت  حيث  الكلية،  والدرجة  )  zالذات  بين  ما  )(2,668تتراوح  وتلك  2,877،   )

البرنامج في خفض    0.01فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة   وهذا يدل علي نجاح 

 اجترار الذات. 

 (   2شكل )  

التجريبية المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  في   الفروق  الذات  اجترار 

 القياسين القبلى والبعدي على أبعاد مقياس اجترار الذات، والدرجة الكلية 

 

ن النظر الي نتيجة الفرض االول اجماال نجد ان هناك فروقا دالة بين القياسين القبلي  م

القياس   لصالح  التجريبية  المجموعة  الفراد  ببعديه  الذات  اجترار  مقياس  علي  والبعدي 



البعدي ، كما ان البرنامج كمتغير مستقل يتمتع بحجم تاثير كبير في المتغير التابع اجترار 

وه  ، يالذات  تطبيق  ذا  بعد  لديهم  الذات  اجترار  مستوي  انخفض  االفراد  اولئك  ان  عني 

اجترار  مستوي  خفض  في  الجدلي  السلوكي  االرشاد  فاعلية  علي  يؤكد  مما   ، البرنامج 

الذات لدي طالب الجامعة ،ولعل انخفاض اجترار الذات لدي افراد المجموعة التجريبية  

ل التركيز علي مشاعر كل منهم وانفعاالته خال  يرجع الي زيادة الوعي العقلي لالفراد من

وافكاره وسلوكاته وقت حدوثها داخل الجلسات ، مما ساهم في رفع قدراتهم علي التعامل 

معها وادارتها بشكل فعال يمكنهم من التخلص من اجترار الذات لديهم ، باالضاغة الي  

والتغل المتناقضات  من  التخلص  في  فرد  كل  مساعدة  علي  علالتركيز  يشوه ب  ما  كل  ي 

االفكار  تعديل  ومحاولة   ، جديدة  تفكير  اساليب  تعلم  خالل  من  لديه  المعرفي  البناء 

قد   مما   ، الجدلي  االقناع  باستخدام  وذلك  منطقية  باخري  واستبدالها  الخاطئة  والمعتقدات 

عن   بعيدا  صحيحة  بطريقة  عليها  والحكم  الحياتية  لالمور  نظرتهم  تحسين  في  ساهم 

وا ركز لمباالتهويل  قد  وكذلك   ، االحكام  اصدار  في  والتسرع  الشخصي  والتأويل  لغة 

البرنامج الحالي علي تعديل العواطف المتطرفة والزائدة عن الحد والمبالغ فيها لدي افراد 

ثم   ومن   ، عليها  والسيطرة  وتنظيمها  انفعاالتهم  حدة  تخفيف  في  ساهم  قد  مما   ، العينة 

 خفض اجترار الذات لديهم. 

 ائج التحقق من الفرض الثاني. : نتثانيا  

درجات   رتب  متوسط  بين  إحصائيا  دالة  فروق  توجد   " على  الفرض  وينص 

أفراد   درجات  رتب  ومتوسط  البرنامج  تطبيق  بعد  التجريبية  المجموعة  أفراد 

والدرجة   الذات  اجترار  مقياس  أبعاد  في  البرنامج  تطبيق  بعد  الضابطة  المجموعة 

 ية". جريبالكلية لصالح المجموعة الت 

ويتني   مان  اختبار  الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من  -Mannوللتحقق 

Whitny U Test    الالبارامتري لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات

على   الضابطة  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  ومتوسطات  التجريبية  المجموعة  أفراد 
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الكل  والدرجة  الذات  اجترار  مقياس  أبعاد  من  بعد  لكل  البرنامج ية  تطبيق  بعد  ه، 

المستخدم في الدراسة. وفيما يلي جدول يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج بخصوص  

 الفرض الحالي. 

 (  6جدول )   

( التجريبيةZقيمة  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  الفروق  لداللة   ) 

بعاد مقياس  لى أمتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي ع

 اجترار الذات والدرجة الكلية

أبعاد 

 المقياس 
 العدد  المجموعات 

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
 Zقيمة

 مستوى

 الداللة

الشعور 

 بالغضب 

 3.845- 155.00 15.50 10 تجريبية 

 
0.01 

 55.00 5.50 10 ضابطة

 االنعزابة 
 3.341- 148.50 14.85 10 تجريبية 

 
0.01 

 61.50 6.15 10 ضابطة

الشعور 

 بالحزن

 3.840- 155.00 15.50 10 تجريبية 

 
0.01 

 55.00 5.50 10 ضابطة

 الدرجة الكلية
 3.820- 155.00 15.50 10 تجريبية 

 
0.01 

 55.00 5.50 10 ضابطة

متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  السابق  الجدول  في  النتائج  تشير 

المج أفراد  درجات  المجموعة  التجريبية  موعةرتب  أفراد  درجات  رتب  ومتوسطات 

الكلية، حيث  والدرجة  الذات  اجترار  مقياس  أبعاد  في  على  البعدي  القياس  في  الضابطة 

قيمة   )  Zكانت  بين  ما  )3.341تتراوح   ، عند  3.845(  إحصائيا  دالة  فروق  وتلك   )

 . لذاتوهذا يدل علي نجاح البرنامج في خفض اجترار ا  0.01مستوى داللة 

 (    3شكل ) 

رتب  ومتوسطات  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  الفروق 

الذات   اجترار  مقياس  أبعاد  على  البعدي  القياس  في  الضابطة  المجموعة  أفراد  درجات 

 والدرجة الكلية



 

يمكن ان تفسر هذه النتيجة في ضوء ان جلسات االرشاد السلوكي الجدلي وانشطته هدفت  

افراد المجموعة التجريبية علي ان يفكرون ويشعرون ويسلكون بطريقة ايجابية ،   تشجيع ل

علي   البرنامج  احتوي  فقد   ، الذات  اجترار  خفض  في  ايجابيا  اثرا  البرنامج  حقق  فقد 

ومشاعر  الحزن  مشاعر  مع  التعامل  من  بالمجموعة  فرد  كل  لتمكين  خاصة  جلسات 

ريب افراد العينة علي التقييم الموضوعي تم تدالغضب وهما بعدي اجترار الذات ، فقد  

االرشاد  فنيات  بعض  استخدام  تم  حيث  السلبية  المشاعر  من  والتخلص  المثير  للموقف 

والتدريب    ، القصصي  والمدخل  المجاز   : مثل   ، ذلك  علي  لمساعدتهم  الجدلي  السلوكي 

مساعدة والتي  نيات  علي اليقظة العقلية باالضافة الي فنيتي االسترخاء والتخيل الذاتي كف

الماضي   علي  المستند  الحزن  مشاعر  علي  التغلب  علي  فرد  كل  مساعدة  تم  من خاللها 

الذي ال يمكن تغييره ، او الغضب والذي لن يكون له محال االن ، ومواجهة كل فرد لذاته 

المبالغ   مشاعره  مدي صحة  ادراك  مع  والهدوء  النفسي  االستقرار  مرحلة  الي  للوصول 

وبا  ، ،    لتاليفيها  ضبطها  علي  والتدريب  منها  التخلص  محاولة  في  والبدء  بها  الوعي 

 االمر الذي ساعد في خفض اجترار الذات. 
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الحدث   بين  التفكير  فصل  محاولة  في  الظاهرة  المتناقضات  بين  الفصل  لفنيات  كان  كما 

ت  المؤلم الذي حدث في الماضي واجترار الحزن عليه او علي حدوثه ، وفنية مراقبة الذا 

تي كان لها عظيم االثر في التحكم في اجترار الغضب ، وذلك باالضافة الي استخدام  وال

من   بديال  االيجابي   والتفكير  ـ  السلبية  االفكار  نموذج   : مثل  الكتابية  االنشطة  بعض 

 االفكار التي تستجلب الحزن او تجتر الغضب . 

التعريض وجعل كل ف فنية  العينة علي  المجموعة يتحدث    رد فيكما كان لتدريب افراد 

 عن مشاعره بحرية لذا بذلك يكون قد حقق الفرض بالكلية . 

 ثالثاً: نتائج تحقق الفرض الثالث. 

وينص الفرض على " ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط رتب درجات  

أفراد   درجات  رتب  ومتوسط  البرنامج  تطبيق  بعد  التجريبية  المجموعة  أفراد 

المتابعة في أبعاد مقياس اجترار الذات والدرجة الكلية  فترة  المجموعة نفسها بعد  

 “.  للمقياس

ويلكوكسون اختبار  الباحث  استخدم  الفرض،  هذا  صحة  من     وللتحقق 

Wilcoxon -Test    الالبارامتري لتعرف وجهة وداللة الفروق بين القياسين البعدي

على   التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  لمتوسطات  بعوالتتبعي  أبعاد  كل  من  د 

مقياس اجترار الذات . وفيما يلي جدول يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج بخصوص 

 الفرض الحالي. 

 (  7جدول)  
لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة  Z)قيمة النسبة الحرجة )

 درجة الكلية ، وال التجريبية في القياسين البعدي و التتبعي على أبعاد مقياس اجترار الذات 
 أبعاد 

 المقياس 

 نتائج القياس 

 قبلي/ بعدي 

 العدد 

 متوسط 

 الرتب 

 مجموع 

 الرتب 

 Zقيمة 

 مستوى 

 الداللة 

 الشعور بالغضب 

 21.00 5.25 4 الرتب السالبة 

-0.426 
 

 غير دالة 

 15.00 3.75 4 الرتب الموجبة 

   2 الرتب المتعادلة 

   10 المجموع 



 االنعزابة 

 2.50 2.50 1 ب السالبة الرت 

-0.272 
 

 غير دالة 
 3.50 1.75 2 الرتب الموجبة 

   7 الرتب المتعادلة 

   10 المجموع 

 الشعور بالحزن 

 25.00 5.00 5 الرتب السالبة 

-0.312 
 

 غير دالة 
 20.00 5.00 4 الرتب الموجبة 

   1 الرتب المتعادلة 

   10 المجموع 

 الكلية   الدرجة

 6.00 2.00 3 البة الرتب الس

-1.732 
 

 غير دالة 

 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة 

   7 الرتب المتعادلة 

   10 المجموع 

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

التتب  القياس  في  التجريبية  المجموعة  أفراد  اجرتب درجات   مقياس  أبعاد  ترار عي على 

( وتلك فروق  1.732( و)0,312تتراوح بين)  zالذات والدرجة الكلية، حيث كانت قيمة  

 غير دالة إحصائيا مما يؤكد بقاء اثر البرنامج في خفض اجترار الذات 

 (   4شكل )  

البعدي   القياسين  في  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  الفروق 

 ترار الذات ، والدرجة الكلية عي على أبعاد مقياس اج والتتب
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يرجع الوصول الي تلك النتيجة ان جلسات البرنامج االرشادي عملت علي صنع توليفات  

الفرد يتوجه بتفكيره ومشاعره الي السعادة واالفكار  معرفية وسلوكية اكثر توافقا لجعل 

استدعاء او  الحزن  حالة  اجترار  الي  وليس  الرضوخ  االيجابية  او  الغضب    مشاعر 

 لالنعزاية والوحدة وهم اركان اجترار الذات . 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون لحساب داللة الفروق بين 

علي   والتتبعي  البعدي  القياسين  في  التجريبية  المجموعة  افراد  درجات  رتب  متوسطي 

 ذلك . ياس . والجدول) ( يوضح  ابعاد اجترار الذات ، والدرجة الكلية للمق 

وبالنظر الي نتيجة الفرض الثالث نجد ان اجترار الذات لدي افراد المجموعة التجريبية  

يمكن  وبذلك   ، الفرض  يثبت صحة  ما  وهو   ، تختلف  لم  والتتبعي  البعدي  القياسين  في 

ة خالل  قبول الفرض الثالث ، وتؤكد هذه النتيجة ان االنشطة والمهارات الجديدة المتعلم

المختلفة قد اكتسبت صفة االستمرارية ، وهنا يمكن تفسير هذه النتيجة جلسات البرنامج  

في ضوء ما يحتويه البرنامج من انشطة وتدريبات منزلية من واقع بيئة افراد المجموعة  

التجريبية مع الحرص علي اداء ها واالنتظام في تقيمها ، وبالتالي من المتوقع انتقال اثر  

ية اخري باالضافة الي تدريب افراد المجموعة التجريبية ب عليها الي مواقف حياتالتدري 

علي بعض المهارات الجديدة واستخدامها في المواقف الحقيقية ، ومن ثم فان االستخدام  

الصعب  من  جعل  البرنامج  جلسات  داخل  المتعلمة  واالساليب  المهارات  لتلك  المختلط 

اتهم ، االمر الذي قد ساهم فقد صارت جزءا من شخصي  نسيانها او التخلي عن ممارستها

 في استمرارية االثر االيجابي للبرنامج االرشادي . 

كما يمكن ايضا ارجاع تلك النتيجة الي ان افراد المجموعة التجريبية قد تمكنوا من تعلم  

طبيق بعض فنيات االرشاد السلوكي الجدلي والتي امتد اثرها االيجابي الي فترة ما بعد الت

علي التدريب  مثل  وكيفية    ،   ، الظاهرية  المتناقضات  بين  الفصل   ، العقلية  اليقظة 

الفنيات ،  تلك  ادركوافائدة ممارسة  استخدامها وتطبيقها عند تعرضهم الي موقف ، فقد 

الموضوعي   العقلي واالدراك  الوعي  يعتمد علي  ايجاد اسلوب حياة  فهي تساعدهم علي 



اال  وفهم   ، المختلفة  فلالمور  الصحيح  بمسارها  وعي حداث  علي  اصبح  قد  منهم  كل 

بمشكالته وقادر علي ضبط تفكيره ووجدانه وتقييم افكاره بشكل دائم ، واستبعاد ما هو 

سلبي منها ، كذلك فنية دفاع الشيطان التي قد ساعدت افراد العينة علي الوصول لقناعات  

في   وتطبيقها  فيها  التفكير  واعادة  منطقية  اكثر  باالضجديدة   ، اليومية  الي الحياة  افة 

  ، انفسهم  مع  ممارستها  علي  اعتادوا  التي  الذاتي  والتخيل  االسترخاء  لفنيتي  استخدامهم 

بديال   ايجابية  افكار  استحضار  كيفية  وتعلم   ، الغضب  او  الحزن  مواقف  في  وتطبيقها 

الحزن    ، كما كان لتعلم االسترخاء من اهمية في ضبط التفكير والتحكم في مشاعرعنها

 ساعد علي تطبيق ما تعلموه داخل الجلسات في حياتهم اليومية .   والغضب االمر الذ

بعد   الذاتية حتي  المراقبة  لفنية  العينة  افراد  تطبيق  الي  النتيجة  تلك  ارجاع  يمكن  وكذلك 

المتابعة  فترة  خالل  التجريبية  المجموعة  افراد  مقابلة  فعند  البرنامج  جلسات  انتهاء 

تلك  اوضحوا مدي اس قام كل منهم بتخصيص مذكرة  تفادتهم من استخدام  الفنية ، حيث 

 . منها  لها ومدي االستفادة  وتقييمهم  افعالهم  اليومية ومشكالتهم وردود  لتسجيل مواقفعم 

مما ساعد علي بقاء اثر التعلم واستمرار التحسن الذي طرا علي بعدي اجترار الذات ،  

 ترة المتابعة. شادي واستمراريته خالل فومما يدعم ايضا فعالية البرنامج االر

البرنامج   في  االندماج  علي  المشاركين  حرص  الي  النتيجة  هذه  ارجاع  يمكن  كذلك 

في  منهم  رغبة  جلساته  انتهاء  بعد  حتي  فيه  واالستمرار  وفنياته  بانشطته  وااللتزام 

االرشادي من  االستفادة الحقيقية والتغلب علي اجترار الذات ، وذلك لما يتناوله البرنامج  

 للفرد مثل : خفض اجترار الذات. جوانب مهمة 

 : توصيات الدراسة 

 في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الدراسة امكن صياغة بعض التوصيات كما يلي : 

السلوكي - االرشاد  وقواعد  بمفاهيم  تختص  تثقيفية  ومحاضرات  ندوات  تنظيم  ضرورة 

 الجدلي لطالب الجامعة.
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ن- ادوار  بتفعيل  بالجاالهتمام  النفسي  االرشاد  حدة  ركز  من  التخفيف  لمحاولة  امعات 

 المشكالت النفسية التي يتعرض لها الطالب . 

الجامعة - في  التربوية  العملية  من  يتجزا  االرشادية جزءا ال  البرامج  تكون  ان  ضرورة 

 بحيث يسود الشعور بالثبات االنفعالي في التفكير والوجدان .

ب- العالقة  تكون  ان  علي  الكليةالعمل  وادارة  الطالب  قائمة    ين  التدريس  هيئة  واعضاء 

ومشكالتهم   انفسهم  عن  التعبير  علي  لتشجيعهم  والتفاهم  والحب  والمودة  االلفة  علي 

 بصراحة. 

عمل دورات لتوعية الطالب بمفهوم اجترار الذات والوقوف علي اسبابه واثاره وطرق  -

 التغلب عليه.

مو- االرشادي  البرنامج  تطبيق  منمحاولة  العديد  في  الدراسة  المؤسسات    ضع 

النفسي والتربوي مع عينات اخري من   المتخصصة والعيادات النفسية ومراكز االرشاد 

 اجل خفض اجترار الذات لديهم. 

 :البحوث المقترحة 

 بناء علي ما سبق يمكن اقتراح بعض البحوث التالية : 

 عينة من الجانحين. اجترار الذات وعالقته ببعض السلوكيات السبكوباتية لدي -

 ار الذات كمنبيء لالكتئاب المزمن لدي عينة من الراشدين . اجتر -

 اجترار الذات وعالقته باضطراب المناخ الزواجي لدي عينة من المتزوجين ذكورا واناثا .-

برنامج ارشادي قائم علي االرشاد السلوكي الجدلي في تخفيف حساسية الذات لدي عينة  -

 من طالب الجامعة . 

 لي لخفض الشعور بمركب النقص عند عينة من المراهقين. برنامج ارشادي سلوكي جد -
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 مالحق الدراسة

 ( 1ملحق )

 مقياس اجترار الذات في صورته االولية 

 م البعد االول :االنعزابة  البعد الثاني :الشعور بالحزن  البعد الثالث :الشعور بالغضب 

 1 واجد مع االخرين. احب الت  اشعر بااللم  ال استطيع التحكم في انفعاالتي 

 2 اجد راحة في االبتعاد عن الناس.  اشعر بالسعادة  ط انفعاالتي جيدا اضب

 3 معظم انشطتي فردية.  تنتابني مشاعر االلم  اتحكم في تعبيرات وجهي 

عبئا   اشعر بالبهجة  ال اضبط تعبيراتي عند الغضب  تمثل  االجتماعية  النشاطات 

 علي. 

4 

المناسبات  اج بل علي الحياة بسعادة اق ال اجيد الضبط االنفعالي  في  راحة  د 

 االجتماعية. 

5 

 6 ارتاد االماكن العامة باريحية كبيرة.  تنتابني نوبات حزن وبكاء  اتصف بالثبات االنفعالي 

 7 اجد متعة عندما اكون بمفردي.  يومي يتسم بالفرح  اتصف باالندفاعية  

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2ملحق )

 المقياس في صورته النهائية 

 اس اجترار الذاتمقي

 م البنود  دوما  حيانا ا نادرا 

 1 اشعر بااللم    

 2 يومي يتسم بالفرح    

 3 اتصف باالندفاعية    

 4 تنتابني نوبات حزن وبكاء    

 5 اتصف بالثبات االنفعالي    

 6 تنتابني مشاعر االلم    

 7 ال اضبط تعبيراتي عند الغضب    

 8 اشعر بالبهجة    

 9 تعبيرات وجهي  اتحكم في   

 10 اجيد الضبط االنفعالي ال    

 11 ال استطيع التحكم في انفعاالتي    

 12 اضبط انفعاالتي جيدا    

 13 اشعر بالسعادة    

 14 اقبل علي الحياة بسعادة    

 15 احب التواجد مع االخرين    

 16 اجد راحة في االبتعاد عن الناس    

 17 معظم انشطتي فردية    

 18 مثل عبئا علي النشاطات االجتماعية ت    

 19 اجد راحة في المناسبات االجتماعية    

 20 ارتاد االماكن العامة باريحية كبيرة    

 21 اجد متعة عندما اكون بمفردي   

 

 


