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المستخلص :
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى كفاءة الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة ،كما هدفت إلى تعررف
طبيعة العالقرة االرتباطيرة برين الغضرب والتعبيرر عرن الرذات باألفكرار اآلليرة لالكتئراب ،كرذلك معرفرة مردى
القدرة على التنبؤ بالغضب واألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب من خالل التعبير عن الذات ،وكرذلك تعررف
مدى وجود فررو براختال متغيرر النرو (ذكرور/إنرا ) ،علرى متغيررات (الغضرب ،والتعبيرر عرن الرذات،
واألفكار اآللية لالكتئاب) وقد أجريت الدراسة على عينة مكونرة مرن  37( 753ذكروراا 462 ،إناثارا) مفرردة
مرن طررالب جامعرة أسرريوط بكليرات (اآلداب ،والتمررري  ،والتربيرة) ،وتراوحررت أعمرارهم بررين ()46 : 81
عا امررا بمتوس ر عمررري ( )40.08عا امررا ،وانحرررا معيرراري قرردر ( )8.40وقررد أظهرررت النتررائ أن أدوات
الدراسة تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة في البيئة المصرية على طالب الجامعة ،كما أشارت النتائ إلى
أنه توجد عالقة بين الدرجة الكلية للغضب وبع أبعاد وهي( :إثارة الغضب ،والتوقعات العدائية ،وكبت
الغضب) ،والتعبير عن الذات باألفكار اآللية لالكتئاب .وتوصلت النتائ أيضاا إلى أن الدرجة الكلية للتعبير
عن الذات ،وبُعد إثارة الغضب ،يمكن أن يتنبئا باألفكار اآللية المرتبطة باالكتئراب ،إلرى جانرب عرد وجرود
فرو جوهرية بين الذكور واإلنا على متغيرات الغضب ،والتعبير عن الذات ،واألفكار اآللية لالكتئاب.

الكلمات المفتاحية :التعبير عن الذات ،الغضب ،األفكار اآللية لالكتئاب.
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المقدمة
َّ
إن االنفعاالت السلبية كالغضب ،والحزن وغيرها بررغم أنهرا سرلبية إال أنهرا تشركب جانرب مهرم مرن تكروين
الفرد وردود أفعاله وسلوكه تجا المواقف المختلفة التي يتعرض لها في الحياة اليومية ،كمرا تشركب طريقرة
التعبير عن هذ االنفعاالت أمراا بال اغا األهمية لدى الفرد ،وتعبير الفرد عن ذاته ورغباته وانفعاالته أمر قد
ا
حرائال دون الردخول فري ابرطرابات نفسرية معقردة ،وعلرى رأض هرذ االبرطرابات
يمثب دوراا وقائياا يقرف
االكتئاب واألفكار المرتبطة به ،مما يجعب الطر لهذا الموبو في غايرة األهميرة للبراحثين وخاصرة فري
الوطن العربي.
ومن هذا المنطلق تعد االنفعاالت إحدى الجوانب المهمة فري بنراء الشخصرية السرويةي فهري الموجره لسرلو
اإلنسان والتي تساعد على نمو شخصيته بكب ما تحمله من أفكار ،وعواطف ،واتجاهات ،وقريم ،وبالترالي
يرتب الجانب االنفعالي ارتباطاا وثيقاا بجوانب الشخصية األخررى الجسرمية ،والعقليرة ،واالجتماعيرة ،فمرن
دون االنفعاالت تصبح حيراة اإلنسران جامردة وبراردةي لرذا اتجره علمراء الرنفس مرؤخراا إلرى األهتمرا بسرعادة
الفرررد ورفاهيترره وإعررداد البرررام الترري تحقررق ذلررك وبالتررالي يقررب مسررتوى الغضررب والعرردوان وغيرهررا مررن
االبطرابات النفسية لدى األشخاص (مهذل القحطاني .)4085
وتشير المكونات المعرفية للغضب إلى األحكا واألفكرار والمواقرف والتقييمرات التري تمثرب دوراا مه يامرا فري
االستجابة ألحدا ومواقف معينة ،ويظهر ذلك حتى في مرحلة الطفولة ،فنجد أن الموبروعات المرتبطرة
بالغضرب تتصررف بالتشرروهات والعجرز فرري معالجررة المعلومرات االجتماعيررة مثررب :القلرق والخررو  ،ويرررتب
الغضررب بالتكررافؤ العرراطفي السررلبي واإلثررارة الفسرريولوجية ،ولكررن علررى نقرري الخررو  ،يحشررد الفرررد للرررد
ا
بردال مررن تجنرب الحرروافز الضرارة المحتملرة ،وفرري هرذا اإلطررار يمكرن جعلره مررن برمن المكونررات
والهجرو
التكيفية لعمليات البقاء للبشر والحيونات ).(Zoccali et al., 2007
وللغضب أثر سلبي علرى نفسرية الفررد فهرو مرن أسرباب وأعرراض االبرطرابات العصربية ،مثرب :الفصرا ،
واالكتئاب ،واالبطرابات السلوكية .ويختلرف أسرلوب األفرراد فري التعبيرر عرن الغضرب ف حيانارا مرا يكرون
الغضب موجهاا خارجيياا نحو األشياء واألشخاص ،مثب :االعتداء ،أو برب اآلخرين ،أو تهديدات لفظيرة،
واستخدا األلفاظ البذيئة بكثرة .أو يكون الغضب موجهاا داخلييارا تجرا الرذاتي ممرا يرؤدي إلرى ايرادة التروتر
لدى الشخص نفسهي فكبت الغضب مساهم في ايادة االكتئاب ،ومحاولرة االنتحرار لردى المرراهقين بخاصرة
(Cautin, Overholser & Geotz, 2001).
كما نجد أن التعبيرر عرن الرذات مرن أهرم وسرائب االتصرال والتواصرب برين األفررادي فهرو سرلو أساسري فري
شخصية اإلنسان وحياتهي فالشخصية اإلنسانية تظهرر برالتعبير عمرا برداخلها وترؤثر وتتر ثر بره والعالقرات
االج تماعية واألسرية تنش وتتطور من خالل التعبير عرن الرذاتي فضرعف القردرة علرى التعبيرر عرن الرذات
والرأي ،ينت عنه بعف الشخصية ،وفقردان الثقرة برالنفس ،وكبرت الرذات ،والتقليرد األعمرى بكافرة أشركاله
وانصريا الفررد آلراء اآلخرررين وتروجيههم لررهي فيصربح تاب اعررا لهرم ممرا يتسرربب فري إحرردا صررا داخلرري
وغير من مظاهر االنهيار الفكري واألخالقري والسرلوكي (منرى الحمرد  ،)4085فرالتعبير عرن الرذات مرن
مظراهر الثقرة بررالنفس والتري تنبررع مرن اعتقرراد الفررد واعتمراد علررى مرا يمتلكرره مرن قرردرات عقليرة وجسرردية
واجتماعية تساعد على تحقيق احتياجاتة ومواجهة األحدا الضاغطةي وبالتالي يُع ُّد التعبير عن الذات من
الركائز األساسية التري تعرد مؤشرراا علرى التوافرق النفسري واالجتمراعي للفررد (عمراد مخيمرر -11 4006
.)13
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كما توصب كب من ( Roscoe, Krug & Schmidt (1985إلى أن لكب من الذكور واإلنا طريقته في
التعبير عن الذاتي حيث نجد أن اإلنا أكثر من الرذكور فري التعبيرر عرن الرذات مرن خرالل (كتابرة الشرعر
وكتابة القصة القصيرة وكتابة المذكرات) .بينما نجد الرذكور أكثرر مرن اإلنرا فري التعبيرر عرن ذاتهرم مرن
خالل كتابة األغاني ،تعد التنشئة االجتماعية أيضاا المكون األساسي للكفاءة الذاتية والتعبير عن الذاتي لرذا
تخ تلف قدرة األفراد في التعبير عن الذات باختال الثقافات وبالتالي يحد التواان بين العادات والتقاليرد
السائدة في المجتمع وقدرة الفرد على التعبير عن ذاته في المواقف االجتماعية المختلفة واألحدا المختلفة
(.)Chao,1996
ويردعم ذلررك مررا توصررب إليره كرريم وشرريرمان ) Kim & Sherman (2007مررن أن اخررتال الثقافررة بررين
األمريكيين من أصب أوربي والكوريين جعرب هنرا فروقارا جوهريرة فري التعبيرر عرن الرذات ،وخاصرة فري
أسلوب التعبير عن الذات فقد كان استخدا أسلوب الكال بشكب وابح وجوهري لردى األمرريكيين مقارنرة
بالكوريين .كما نجد أن التعبير عن الذات يعد مه اما لألفرراد حيرث اتضرح أن التعبيرر عرن الرذات يترر أثرراا
إيجابيارررا لررردى مربرررى فيررررض نقرررص المناعرررة ممرررا يرررنعكس باإليجررراب علرررى الشرررعور بالراحرررة النفسرررية
للمربى).(Saavedra, 2005
كمررا تشررير البحررو والدراسررات المتعلقررة بنظريررة اإلدرا االجتمرراعي إلررى أن هنررا عالقررة بررين العوامررب
االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،وتنمية التعبير عن الذات ()Neitzel, 2009ي فالعالقات االجتماعيرة
جزء ال يتجرزأ مرن هويرة الشرخص وصرحته ونمرو النفسري ) ،(Miller, 1991وتشرير الدراسرات السرابقة
واألدبيات إلى أن هنا عالقة ارتباط إيجابية بين التنشئة األسرية الصارمة التري تحرد مرن تعبيرر الشرخص
عن ذاته ،وبخاصة لدى الفتيات وكرذلك ايرادة حردة ابرطراب االكتئراب وال سريما فري مجرال التعبيرر عرن
العدوان ،والدوافع ،والرغبات).(Gjerde, 1995
وتشير األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب إلرى مجموعرة التصرورات السرلبية وغيرر اإليجابيرة حرول الرذات،
والترري تسرريطر علررى تفكيررر الفرررد بشرركب متكرررر وؤلرريي ممررا يررؤدي إلررى االكتئرراب ،الررذي يُع ر فد مررن أكثررر
االبررطرابات النفسررية انتشرراراا فرري اآلونررة األخيرررة وذلررك وفقاررا لمررا جرراء بالرردليب التشخيصرري واإلحصررائي
الخامس لألمراض النفسية  DSM- 5, 2013والذي يشعر الفرد من خالله بالحزن والغضرب ،كمرا ينرت
عنه بع األعراض السيكوسوماتية والمعرفية التي تؤثر على حياة الفرد اليوميرة كمرا ينتشرر ابرطراب
االكتئرراب العررا بنسرربة ثالثررة أبررعا فرري الفئررة العمريررة بررين ( )43 -81عا امررا مقارنررة بالفئررات العمريررة
األخرى ،وبخاصة من  60عا اما ف كثر كما ينتشر بين النساء أكثر من الرجال بنسبة تترراو برين (%8.5
  )%7كما أشار الدليب التشخيصي واإلحصائي الخامس إلى تباين الثقافات في التعبير عن االكتئاب كماجراء بالرردليب اإلحصررائي الخررامس أن أعرراض االكتئرراب تختلررف برراختال الثقافراتي حيررث نجررد األعررراض
الجسدية لالكتئاب تنتشر بين المجتمعات األسيوية أكثر من المجتمعات الغربيرة ;(Novick et al, 2013
).Hamamura, 2015
كما تُـ َعد األفكار اآللية جز اءا جوهرياا في نظا التواصب الداخلي ،واتجا المنظومة التواصب البينشخصي،
وتظهررر هررذ الحالررة السررلبية فرري التواصررب الررداخلي ،مثررب( :تقيرريم الررذات ،ونسررب الصررفات ،والتوقعررات،
واالسررتنتاج ات ،واالسررتدعاء) ،وتظهررر بوبررو فرري انخفرراض تقرردير الررذات ،ولررو الررذات ،ونقررد الررذات،
والتنبؤات السلبية ،والتفسيرات السلبية للخبرات ،والذكريات المؤلمة (أحمد هارون  .)4083فتشير نترائ
دراسة سامر ربوان ( ) 4008إلى أن االكتئاب يرتب بالتشاؤ بصورة إيجابيرة ،ومرن الجردير بالرذكر أن
التشاؤ يعرد أحرد األفكرار اآلليرة المتعلقرة بظهرور االكتئراب لردى األسروياء والمربرى .وتشرير أيضرا نترائ
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دراسة ) Clay (1994إلى أن التعبير عن الذات باالنفعاالت السلبية كالغضب يرؤثر إيجابييارا علرى الصرحة
النفسية للفرد ،فنجد أن كبت الغضب يرتب إيجابيياا باالكتئاب ،وتنفيس الغضب يرتب سلبيياا باالكتئاب .كما
أسفرت دراسة ) (Faye, 2001عن وجود عالقة ارتباط إيجابي بين األفكار اآللية السلبية باالكتئاب.
فاألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب هي أفكار تلقائية سلبية وغير صحيحة وفردية كما تظهر بشكب عفروي
استجابة لحالة معينة لدى الفرد ،مثب :تذكر حد معرين أو برغوط معينرة ومرن شر نها أن تسربب االكتئراب
لرردى الفرررد ) ،)Beck, 1976, 89ووفقررا لنمرروذك بيررك ) Beck (1967,65المعرفرري لالكتئرراب يكررون
للمخط السلبي واألفكار اآللية السلبية دو ُر بار ُا في ايادة أعراض االكتئاب والحفاظ علرى اسرتمرار هرذ
األعراض فالمخط السلبي هو هيكب أو شكب مسرتقر وثابرت للظررو العرابرة ،والتري مرن خاللهرا يمكرن
التنبؤ باالكتئاب المستقبلي بينما تكون األفكار اآللية السلبية موجودة فق أثنراء تجربرة المشراعر االكتئابيرة
وتختفي أثناء الهدوء النفسي ،كما يرى ) Teasdale (1983أن التاريخ المربي لالكتئاب يزيد من خطر
تعرررض الفرررد لالكتئرراب فرري المسررتقببي ألنرره ربمررا يعمررب علررى تقويررة العالقررة بررين األفكررار اآلليررة السررلبية
والخاطئة عن الذات والتي تقلب من ش ن الفرد وإيجابيته والمزاك االكتئابي والذاكرة السلبية لدى الفرد.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسرة فري أن عرد التعبيرر عرن الرذات يعرد أحرد أهرم المجراالت التري فقردان الرنفس والتكيرف
االجتماعي ( ،)Llorens, 1995كما تعد التنشئة االجتماعيرة وثقافرة المجتمرع واللتران أحيانارا مرا تفربران
كيفية التعبير عن الذاتي فنجد الفتيات ليس لديهن القدرة على التعبير عرن ذواتهرن وبخاصرة عنرد الشرعور
بالغضب ح تى في حالة اإلعترداء علريهني ممرا يرؤدي إلرى ايرادة أعرراض االكتئراب لرديهن فينبغري تشرجيع
الفتيرات خرالل فتررة نمروهن علرى اإلحسراض باالسرتقاللية فري التعبيرر عرن أنفسرهن Eagly & Steffen,
) ،)1986كما يررى) (Geen, 1990أن الغضرب ؤليرة محفرزة وموجرة للفررد نحرو السرلو العردواني ،كمرا
يرى رايلي وتريبر وود) (Riley, Treiber & Wood, 1989أن شدة االكتئاب ترتب إيجابيياا بالغضب
والعدوانية ،وقد أشار العديد مرن البراحثين إلرى وجرود فررو تعرزى إلرى متغيرر النرو فري درجرة االكتئراب
والتي تكون حدتها أكثر لردى الفتيرات حيرث يكرون االكتئراب منخفضارا قبرب المراهقرة ،ثرم يرزداد ويحرد لره
نسبي خالل فترة المراهقة وما بعدها (Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994; Petersen,
استقرار
ف
) .Compas, Brooks-Gunn, Stemmier & Grant, 1993; Reynolds, 1986ولكرن هرذ
الدراسات أجريت على عينات ،وبيئات غير المجتمع المصري.
كما عزا إحساض الباحث بمشكلة الدراسةي ندرة الدراسات التي تناولت بالدراسة مفهو التعبير عن الرذات
على المستوى العالمي حيث لم يتمكن الباحث من العثور على دراسرات اهتمرت برالتعبير عرن الرذات سروى
أربع دراسات أجنبية ،فنجد محاولة مبكرة على يد سافيدرا ) Saavedra (2005كران هردفها تعررف علرى
ت ثير المشاركة في األعمال الفنية والمساندة االجتماعية على التعبير عرن الرذات لردى عينرة مرن المرراهقين
المصابين بفيرض نقص المناعةي حيث أوبحت النتائ أن التدخب المهني ببرنام لألعمرال الفنيرة والردعم
االجتماعي واألسري يحسن التعبير عن الذات ويحسن الحالة النفسية لدى المربى ،كمرا جراءت المحاولرة
الثانية من خالل دراسة أجريت على يد كريم وشريرمان ) Kim & Sherman (2007كران هردفها معرفرة
أثر اختال الثقافة على التعبير عن الذات لدى طالب الجامعرة الكروريين واألمرريكيين مرن أصرب أوربري،
وأوبحت النتائ أن األمريكيين من أصب أوربي أكثر تعبيراا عن ذاتهم من الكوريين وخاصرة مرن خرالل
استخدا الكال ك سلوب للتواصب والتعبير مقارنة بالكورييني وفيما يتعلق بموبو الدراسرة والررب برين
متغيرات الدراسة جاءت دراستان مرتبطتان ب هدا الدراسة حيث أجرى أندرسون)Anderson (2006
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دراسة كان من بين أهدافها تعررف علرى التعبيرر عرن الرذات وعالقتره بالغضرب لردى عينرة مرن المرراهقين،
وأظهرت النتائ أن هنا ارتباطاا سلبيياا برين التعبيرر عرن الرذات بالغضرب ،وتر تي الدراسرة الثانيرة فري هرذا
المضمار المتعلق بموبو الدراسة الحالية على يد نيكول ) Nicole (2006حيث هدفت دراسته تعررف
ا لتعبير عن الذات وعالقته باالكتئاب والرعاية الذاتية للصحة ،وأوبحت النتائ وجود عالقة إيجابية برين
التعبيررر عررن الررذات باالكتئرراب ،ومررن هررذا المنطلررق نجررد أن الدراسررات الترري اهتمررت بالعالقررة االرتباطيررة أو
التنبؤية بين الغضب والتعبير عن الذات باالكتئاب أو األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب تكاد تكرون نرادرةي
مما يجعب الدراسة الحالية محب االهتمرا لردى الباحرث للكشرف عرن طبيعرة هرذ العالقرة التنبؤيرة فري البيئرة
المصرية لدى طالب الجامعة.
كما يتضح أيضاا من خالل عرض الدراسات السابقة الخاصة بمفهرو التعبيرر عرن الرذات نردرة شرديدة فري
الدراسات التي حاولرت معرفرة الفررو ذات الداللرة اإلحصرائية فري التعبيرر عرن الرذات وفقارا لمتغيرر النرو
(ذكرروراا /إناثاررا) فلررم يجررد الباحررث سرروى دراسررة واحرردة وقررد تررم إجراؤهررا فرري بيئررة أجنبيررة ،وهرري دراسررة
) Anderson (2006بينما تسعى الدراسة الحالية نحو معرفة الفرو ذات الداللة اإلحصائية في التعبير
عن الذات وفقاا لمتغير النو (ذكوراا /إناثاا) ،لدى عينة من طالب الجامعة.
ويتضح من خالل الترا البحثي أن هنا تنوعاا وعرد اتفرا  ،ووجرود تنرو فري نترائ الدراسرات السرابقة
التي تناولت الفرو ذات الداللة اإلحصائية لمفهو الغضب وفق متغير النو (ذكوراا /إناثارا)ي حيرث كانرت
الفررو ترارة فري اتجرا اإلنرا كمرا فري دراسرة (Michael, Blier & Linda, 1989ي Clay, 1994ي
بدر األنصاري 4000ي  )Soysal, Can & Kilic, 2009وتارة أخررى فري اتجرا الرذكوري وذلرك كمرا
في دراسة عالء الدين كفافي ومايسة النيال ( )4001وتارة ثالثرة تشرير الدراسرات إلرى عرد وجرود فررو
ذات داللرة إحصرائية وفقرا لمتغيرر النررو فري الغضرب كمرا فري دراسررة (Anderson, 2006ي عبرد الفتررا
القرشي 8333ي ونشوة حسين 4088ي وهيا شاهين 4084ي ومهذل القحطاني .)4085
كما الحظ الباحث ندرة فري الدراسرات التري تناولرت بالدراسرة الفررو ذات الداللرة اإلحصرائية فري األفكرار
اآللية المرتبطة باالكتئاب وفقاا لمتغير النو (ذكوراا /إناثاا) فلرم يجرد الباحرث سروى ثرال دراسرات تنوعروا
بررين وجررود فرررو ذات داللررة إحصررائية فرري االكتئرراب وفرري اتجررا اإلنررا كمررا فرري دراسررة كررب مررن سـررـامر
ربوان ( )4008ودراسة رياض العاسمي ( )4003بينما توصلت دراسة ؤسيا بركات ( )4000إلى عد
وجود فرو دالة إحصائيياا في بوء متغير النو علرى مفهرو االكتئراب فري حرين تسرعى الدراسرة الحاليرة
إلى معرفة الفرو ذات الداللة اإلحصائية في االكتئراب وفقرا لمتغيرر النرو (ذكروراا /إناثارا) لردى عينرة مرن
طالب الجامعة.
لررذا يخلررص الباحررث ممررا سرربق إلررى أن هنررا نرردرة فرري الدراسررات العربيررة واألجنبيررة الترري حاولررت معرفررة
العالقررة بررين الغضررب والتعبيررر عررن الررذات باألفكررار اآلليررة لالكتئرراب وكررذلك معرفررة الفرررو ذات الداللررة
اإلحصائية في التعبير عن الذات والغضب واالكتئاب باختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) لردى عينرة مرن
طالب الجامعة وعد وجود دراسة عربية أو أجنبية حاولت معرفة دور التعبير عرن الرذات كمتغيرر منبر
بكب من الغضب واألفكار اآللية المرتبطة باالكتئابي وذلك في حدود اطرال الباحرثي لرذلك أمكرن للباحرث
بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
 -8هب توجد عالقة ارتباط ية برين الغضرب ،والتعبيرر عرن الرذات باألفكرار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب لردى
عينة الدراسة من طالب الجامعة؟
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 -4مررا مرردى دور الغضررب ،والتعبيررر عررن الررذات كمنبئررين باألفكررار اآلليررة المرتبطررة باالكتئرراب لرردى عينررة
الدراسة من طالب الجامعة؟
 -7هب توجد فرو ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختال
عينة الدراسة من طالب الجامعة؟

متغير النو (ذكوراا /إناثاا) على الغضرب لردى

 -2هب توجد فرو ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختال
الذات لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة؟

متغير النو (ذكروراا /إناثارا) علرى التعبيرر عرن

 -5هب توجد فرو ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختال
المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة؟

متغير النو (ذكوراا /إناثاا) على األفكار اآلليرة

أهدا

الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهدا

التالية:

 -8توفير أدوات مهمة ومعربه وتتسم بخصائص سيكومترية جيدة على البيئة المصرية كمقياض الغضب،
ومقياض التعبير عن الذات ومقياض األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينة من طالب الجامعة.
 -4الكشف عن العالقة االرتباطيرة للغضرب والتعبيرر عرن الرذات باألفكرار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب لردى
عينة الدراسة من طالب الجامعة.
 -7معرفة مدى دور التعبير عرن الرذات كمتغيرر منبر بالغضرب واألفكرار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب لردى
عينة من طالب الجامعة.
 -2الكشف عن مردى وجرود فررو ذات داللرة إحصرائية وفقارا الخرتال متغيرر النرو (ذكروراا /إناثارا) علرى
مقياض الغضب ،والتعبير عن الذات ،واألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينة من طالب الجامعة.
أهمية الدراسة:
تتبلور األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة فيما يلي:
أ -األهمية النظرية للدراسة:
 -8أهميررة الفئررة الترري تتناولهررا الدراسررة وهررم طررالب الجامعررة الررذين يمثلررون النررواة الناجحررة والمفكرررة فرري
المجتمع فهم بناة المستقبب في أي مجتمع كما أن الظرو االقتصادية واالجتماعية والضغوط األكاديمية
قد تؤثر على طريقة تعبيرهم عن ذاتهم وغضبهم أو ربما يقودهم ذلك إلى االكتئاب.
 -4نرردرة الدراسررات الترري تناولررت العالقررة بررين الغضررب والتعبيررر عررن الررذات باألفكررار اآلليررة المرتبطررة
باالكتئاب وكذلك الفرو بين أفراد العينة على المتغيرات الثالثة للدراسة براختال متغيرر النرو وكرذلك
محاولة معرفة دور الغضب والتعبير عن الذات كمنب باألفكار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب لردى عينرة مرن
طلبة الجامعة وذلك في حدود اطال الباحث.
 -7المساهمة في جذب أنظار الباحثين إلى دراسة الغضب ،والتعبير عن الذات ،واألفكرار اآلليرة المرتبطرة
باالكتئاب في عالقتهما بمتغيرات نفسية أخرى ولدى فئات مجتمعية أخرى.
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 -2المساهمة في إثرراء المكتبرة النفسرية بدراسرة حرول الغضرب ،ودور التعبيرر عرن الرذات كمنبر باألفكرار
اآلليررة المرتبطررة بالكتئرراب والعالقررة االرتباطيررة للغضررب والتعبيررر عررن الررذات باألفكررار اآلليررة المرتبطررة
باالكتئاب والفرو ذات الداللة االحصائية على هذ المتغيرات الثالثة باختال متغيرر النرو لردى عينرة
من طالب الجامعة في البيئة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة.
ب -األهمية التطبيقية للدراسة:
 -8المساهمة في توفير أدوات تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة على طالب الجامعة بالمجتمع المصريي
ويمكن االعتماد عليها في قياض الغضب ،والتعبير عن الذات ،واألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب.
 -4ايادة الوعي ب همية دراسة التعبير عن الذات داخب البيئرة األسررية واألكاديميرة منرذ الصرغري ألن عرد
التعبير عن الذات يؤثر على الحا لة النفسية والصحية للفردي ألنه يرؤدي إلرى الغضرب واالكتئراب والعردوان
ومحاولة االنتحار في بع األحيان وذلك ما أشارت إليه بع الدراسات السابقة.
 -7تسهم الدراسة الحالية في جذب أنظار الباحثين نحو إعداد برام تهرد
الذاتي ،وخف حدة الغضب ،واألفكار اآللية السلبية لالكتئاب.

إلرى تنميرة القردرة علرى التعبيرر

اإلطار النظري :
أوالا -الغضب:
الغضب من أكثر االنفعاالت انتشاراا في المجتمع وال سيما في هذ اآلونةي فهو الذي يتسبب في مشراجرات
الطر  ،والمشكالت التي تظهرر فري ميرادين األلعراب الريابرية ،وعنرف المردارض ،والمشركالت المنزليرة،
وهو مصدر للعديرد مرن المشركالت ،واألمرراض النفسجسرمية مثرب :الصردا  ،وارتفرا برغ الرد  ،واأللرم
المرزمن ،ومررا علرى شرراكلة ذلرك مررن األمررراض (هيرا شرراهين  .)4084ومفهرو الغضررب أبسر بكثيررر مررن
ُ
التعريفات التالية توبيح لمفهو الغضب-:
العدائية أو العدوانية ولع ياب في
يشير فرك طه ( )538 8337في تعريفه للغضب إلى أنه انفعال سلبي غير مريح مصحوب بالرغبة فري
االعتداء على اآلخريني مما ينت عنه مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي تمرد الجسرم بالطاقرة والقروة
الالامتين لالعتداء ،واشبا دافع الغضب مثب :ارتفا السكر في الد حتى يحتر مكرون طاقرة وانردفا
الد بالعضالت حتى تقوى في حالة االعتداء وايادة تجل الد حتى يقب النزيف فري حالرة إصرابة الجسرم
كمررا أن للغضررب مظرراهر خارجيررة تظهررر علررى مالمررح الوجرره ،مثررب( :تغيررر لررون الوجرره واهتررزاا بع ر
األطرا )ي بحيث يصعب السيطرة عليها.
كما يعر جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي ( )813 8311الغضرب ب نره :اسرتجابة انفعاليرة يسرتجيب
معها الجهراا العصربي بقروة والرذي يظهرر علرى الفررد مرن خرالل (ايرادة الترنفس وايرادة برربات القلرب
والتعر وارتفرا السركر بالرد ) هرذ المظراهر الفسريولوجية تهير اإلنسران للعدوانيرة وتختلرف تعبيررات
الغضب من شخص إلى ؤخر وباختال العمري حيرث يعبرر عرن الغضرب فري السرنوات المبكررة مرن العمرر
بالضررب والركررب والعر والعنرراد وفري المدرسررة يعبرر عنهررا بالمضرايقة والسررخرية والسرب ويعبررر عررن
الغضررب فرري السررنوات المتر خرة مررن العمررر بالسررخ واللررو والسررب واأللفرراظ البذيئررة أو الجارحررة لمشرراعر
اآلخرين.
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كما أن الغضب حالة وجدانية تتكون من أحاسيس تتفاوت في شدتها من الضيق الشرديد إلرى التهري والغريظ
الشرديد (بردر األنصراري  ،)718 4004ويعرر بيرت ( Beth (1999الغضرب ب نره حالرة انفعاليرة تردفع
الفرد إلى االستجابة بطريقة معينرة ردا علرى التهديردات والمخراطر الخارجيرة المختلفرة التري يتعررض لهراي
بهد تحقيق األمن النفسي أو بهد التحردي أو الحمايرة أو الهجرو  .والغضرب عبرارة عرن خبررة شرعورية
غير سارة قد تكرون إيجابيرة تسراعد الفررد علرى إدرا الخطرر والخطر الرذي يتعررض لره فيسرتجيب لرذلك
بمحاولة إيجاد الحلول المناسبة ويمد بالطاقة والتحفيز اإليجرابي برد الخطرر الخرارجي القراد وقرد يكرون
سررلبيياا ومرردمراا لصررحة الفرررد الجسررمية والنفسررية واالجتماعيررة وذلررك عنرردما يصررعب الررتحكم فيرره فينصررب
الغضب على األشخاص واألشياء والذات أيضا (.)Ron, 1994
ويعرر اسرربيلبرجر الغضررب كحالررة ب نرره حالررة عاطفيررة تتكررون مررن مجموعررة مررن األحاسرريس الذاتيررة مثررب:
(التوتر واإلنزعاك واإلثارة والغيظ كما يعرفه كسمة ب نه :عدد المرات التي يشعر فيها الفررد بالغضرب
في وقت محدد في كب المواقف أو معظمها (محمد عبد الرحمن وفوقية عبد الحميد  .)3 8331ويخلرص
الباحررث ممررا سرربق مررن تعريفررات حررول مفهررو الغضررب إلررى نرردرة فرري تعريررف الغضررب كمررا أن ُوجررد مررن
تعريفررات معظمهررا يركررز علررى األعررراض الفسرريولوجية للغضررب لررذا يعررر الباحررث الغضرربي علررى أنرره
"انفعرال يردفع الفرررد نحرو الرردفا عرن نفسره ،وأفكررار  ،ومعتقداتره ،وممتلكاترره بمرا يحقرق لرره األمرن النفسرري،
والجسدى مصحوباا ببع األعراض الفسيولوجية ،وهرذا يسرمى الجانرب اإليجرابي للغضرب ولكرن عنردما
يتطور الغضب في الشدة ويكون مصحوباا بعدوان منصب على الذات أو اآلخرين ويصعب السيطرة عليره
هنا يطلق عليه الغضب السلبي.
أبعاد الغضب وأنواعه:
يتكون الغضب من بعدين هما:
الغضررب كسررمة :هررو عبررارة عررن تكرررار لرردى الفرررد فرري معظررم المواقررف واألشررخاص ذوي سررمة الغضررب
المرتفعة يرون أن معظم المواقف تثير غضبهمي لذا يغضبون بصورة متكررة وشديدة مقارنة باألشرخاص
ذوي سمة الغضب المنخف .
الغضب كحالة :هي حالة تضمن اإلحساض الذاتي بالغضب ،وهذ الحالة تختلف في شردتهاي حيرث تترراو
من الغضب البسي أو الضيق إلى الغضب الشديد وتكون مصحوبة بنشاط الجهاا العصبي وتكون مؤقتة
وتختلررف مررن وقررت إلررى ؤخررر ويكررون مصرردرها تعرررض الفرررد للمهانررة أو الظلررم أو اإلحبرراط (عبررد الفتررا
القرشي  .)33 -35 8333وهذا النو يشمب عدة أنوا من الغضب نذكر منها:
أ -الغضب المكبو  :وهو الغضب الذي يكبته الشخص داخب نفسه.
ب -الغضب الظاهري :وهو الذي يظهر في صورة األعرراض الجسردية وهرذا النرو مرن الغضرب إمرا أن
يوجهه الفررد بطريقرة صرحية وهرو مثرب :التحراور والتفراهم مرع اآلخررين ،أو يوجهره بطريرق غيرر صرحية
ويكون في صورة عدوان خارجي منصب على األشياء واألشخاص.
ك -الغضب اإليجابي :هو الغضب المحفز للفرد نحو اإلنجاا والعمب والقيا باألفعال اإليجابية.
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د -الغضرب السررلبي :هررو الغضررب الرذي تشرربه أعرابرره أعررراض الغضرب الررداخلي المكبرروت والررذي يمثررب
بغطاا على صاحبه وتظهر فيه األعراض السيكوسوماتية ،مثب :قرحة المعردة ،والصرد النصرفي (مهرذل
القحطاني .)4085
هـ -الغضرب المنفرر أو االشرمئزااي :هرو الرذي يشرعر صراحبه بالشرعور بالرذنب ولرو الرذات عقرب انفعرال
الغضب مباشرة ويلج الفرد عادة إلى إنكار وعرد االعتررا بره فاإلنكرار هنرا عبرارة عرن حيلرة دفاعيرة
يقو بها الفرد وأحيانا أخرى يحول الشخص غضبه نحو شيء معين وهرذا يسرمى غضرب اإلااحرة وهرو
أيضا حيلة دفاعية كاإلنكار (عالء الدين كفافي ومايسة النيال .)45 -47 4001
المظاهر السلبية واإليجابية للغضب
إن التعبير عن الغضب أو كبته يحمب في طياته مخاطر على الصحة العامة للفررد كمرا أن برب الغضرب
من أكثر العوامب ذات العالقة اإليجابية بالصحة النفسية للفرد (عثمان الخضر )4002ي لذا فإن هنا مرن
يرى أن التعبير االنفعالي بالغضب يمثب جانباا إيجابياا للفرد وعلى النقي من ذلك يرى البع اآلخر أن
كبت الغضب يُعد جانباا سلبيياا وله أبرار ونوبح ذلك فيما يلي:
أوالا -الجانب االيجابي من التعبير االنفعالي بالغضب :على الرغم من النظر إلى مفهرو الغضرب علرى أنره
من المفاهيم النفسية السلبية ،مثب :القلرق واالكتئراب  ...إلرخ إال أن هنرا مرن يصرفه علرى أنره مرن المفراهيم
اإليجابيررة بوصررفه المظهررر الخررارجي اإليجررابي لغريررزة الرردفا عررن الررنفس أو غريررزة البقرراء للفرررد (جميررب
صررليبا  .)453 8312كمررا أشررار حسررين فايررد ( )٧٠٠٢إلررى أن اآلثررار اإليجابيررة للغضررب ترررتب باألمررب
والراحة النفسية.
وإن كان الغضب هو بداية للعدوان بكافة أشكالهي إال أن للغضب والعدوان وظائفهما التكيفيةي فيسرتخدمهما
اإلنسرران فرري بعر الحرراالت للتعبيررر عررن مطالررب اجتماعيررة معينررة وفرري حرراالت أخرررى للرردفا عررن نفسرره
وممتلكاته أو لتفريغ توترات مختزنة داخلية أو حب الصرراعات وإاالرة العقبرات التري تحرول دون تحقيرق
بع األهدا المشروعة كما أنه يعد وسيلة للضب االجتماعي أو العقاب داخب المجتمعات والمؤسسات
بالنسبة للخارجين عن القانون والعادات والتقاليد (مهذل القحطاني .)4085
ثانياررا :الجانررب السررلبي للتعبيررر االنفعررالي بالغضررب :يرررى حسررين فايررد ( )٧٠٠٢أن اآلثررار السررلبية للغضررب
ترتب باالكتئاب وظهور أعراض االبطرابات السيكوسوماتية والتي تكون عادة مرتبطرة بفتررات امنيرة
طويلررة ،ويصرراحبها القلررق وانخفرراض تقرردير الررذات .كمررا يررؤثر انفعررال الغضررب علررى الناحيررة االجتماعيررة
والمعرفية والنفسية للفرد فقد يؤدي إلى سوء العالقات االجتماعية والتفكرك االجتمراعيي حيرث ان للغضرب
صررورة سررلبية عنرردما يررؤدي إلررى تعقيرردات ومشرركالت اجتماعيررة أو نفسررية ،وكررذلك حينمررا يعبررر عنرره بشرردة
وبطريقة مبالغ فيها وال تتناسب مع الموقف ،فعندما يغضب الفرد يفقد السيطرة على نفسره وتتعطرب قدرتره
على التفكير السليم ويضعف تركيز وال يستطيع إدرا التفاصيب الالامة لحرب الموقرف ،كمرا ينتابره القلرق
واالكتئاب والضيق النفسي (صالحة بوشعراية  .)4084ويضيف مهذل القحطاني ( )4085أن من نروات
الغضب العدوان غير المباشر أو اللفظي ،ثم بعد ذلك ينت العدوان المادي تجا األفراد واألشياء أو الرذات
أو المصادر المسببة للغضب.
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ال يوجد وقت محدد للغضب والعردوان وقرد يغضرب اإلنسران مرن أمرور معينرة فري بدايرة حياتره ولكرن مرع
صررا ؤخررر (مهررذل
تقدمرره فرري العمررر ال تُغضرربه كمررا قررد تُغضررب إنسرراناا أشرريا ُء وأفعررال معينررة وال تُغضررب شخ ا
القحطرراني  .)4085فكررب إنسرران يغضررب ولكررن مصررادر ومسررببات الغضررب تختلررف مررن شررخص آلخررر
والغضب ال يميز بين الذكور واإلنا وإن كانت بعر الدراسرات السرابقة توصرلت إلرى أن الرذكور أكثرر
غضباا وعدواناا من اإلنا وذلك بحكم تكروينهم العضرلي والفسريولوجي وظررو الحيراة ومتطلباتهرا التري
تثقب عبء الرجب أكثر من اإلنا (Larson & Pleck, 1998ي محمد سعفان .)40 4007
كما أن الغضب استجابة انفعالية حادة تثيرها بع المصادر المهددة لكيان الفرد مثرب( :العردوان والسرب
واإلحباط وخيبة األمب) وتكون هذ االستجابة مصحوبة برد فعب قوي من الجهاا العصربي السرمبثاوي
والررذي يرردفع ويحفررز الفرررد نحررو االسررتجابة بررالهجو اللفظرري أو البرردني (كمررال الدسرروقي 33 8311ي عبررد
المنعم الحفني .)58 8332
إبافة لما سبق قد ينت الغضب من الضغوط البيئية سوا اء كان مصدرها البيئة الطبيعية كارتفرا درجرات
ا لحرارة أو البيئرة الثقافيرة كسريطرة اآلخررين وبرغوطهم والمواقرف المكروهرة مثرب :التعررض للنقرد أمرا
اآلخرررين ،والعوامررب المرتبطررة بطررر التربيررة مررع إصرررار بع ر اآلبرراء علررى أسرراليب التربيررة القديمررة،
باإلبافة إلى فقدان األمن النفسي (محمد سعفان  .)4007ويشير فكري عسكر ( )4003إلى وجود عالقة
ارتباط إيجابية بين الغضب وكب من العنف والعدوان واالكتئاب وبخاصة لدى المراهقين.
ثانياا -التعبير عن الذات:
أصبح االتصال عل اما وحقالا بحثياا متخصصارا لره أنواعره ونماذجره ووظائفره ومنراه بحثره ونظرياتره وقرد
استفادت الكثير من الفنرون والعلرو مرن معطيرات هرذا العلرم وتطبيقاتره مرن أجرب تحقيرق أهردافها وغاياتهراي
فاالتصال والتواصب بمثابة القناة التي تربطنا باإلنسانية (محمد العياصرة  ،)4087ويتصف الشرخص ذو
الكفاءة السلوكية بالقدرة على التعبير الذاتي واالختيار الذاتي والطاعة وتجنب المشراكب ;(Chao, 1995
).Gorman, 1998
ومن خالل تتبع اإلطار النظري للتعبير عن الذات نجد أن هنا ندرة في تعريف مفهو التعبير عن الذاتي
فيعر التعبير عن الذات ب نه الطريقرة التري مرن خاللهرا يسرتطيع الفررد التعبيرر عرن مشراعر  ،وأفكرار أو
شخصيته خالل المواقف االجتماعية واألحردا ) ،(Wong, Zimmerman & Parker, 2010ويعرفره
جمررال أبررو شررنب ( )805 8336ب نرره وسرريلة التفرراهم بررين النرراض ووسرريلة عرررض أفكررارهم ومشرراعرهم،
ويعرفه أيضا حسن الداهري وناظم عبيد ( )36 8333ب نه التعبير عن كب ما يدور ويوجد في النفس مرن
أهواء وؤراء وعواطف وانفعاالت .والتعبير عن الذات هو إظهار ما في الضمير من أفكرار ومشراعر ب حرد
أساليب التعبير (منى عايد الحمد .)4085
وأحيانا ما يستخد التعبير الذاتي لإلشارة إلى تجربة عاطفية ذاتية والذي يظهر مرن خرالل تعرابير الوجره
واإليمرراءات غيررر اللفظيررة ونبرررة الصرروت والتعبيررر اللفظرري ،وكررذلك مررن خررالل العواطررف والمشرراعر
) ،(Kennedy- Moore & Watson, 2001كمرا يعرر التعبيرر عرن الرذات ب نره تبرادل المعلومرات أو
األفكار أو اآلراء عن طريق الكال أو الكتابرة أو اإلشرارة (صربري إسرماعيب  .)33 4001ويعرفره علري
شمو ( ) 46 4000ب نه التواصب بين األفراد باستخدا كب أشكال التعبير التري تخرد الغررض الرذي يرؤدي
إلى الفهم المشتر .
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ويخلص الباحث مما سبق من تعريفات لمفهو التعبير عرن الرذاتي إلرى تعريرف مفهرو التعبيرر عرن الرذات
ب نه "قدرة الفرد على التعبير عن ما يدور بداخله مرن أفكرار وانفعراالت وباسرتخدا األسراليب المختلفرة مرن
التعبير عن الذات سواء بشكب لفظي ،مثب :الكال واللغة المنطوقة ،وبشكب غيرر لفظري ،مثرب :لغرة الجسرد
واإليماءات وغيرها بما يتناسب مع المواقرف التري يتعررض لهرا ،وكرذلك بمرا يتناسرب مرع عاداتره وتقاليرد
حتررى ال يررؤثر عررد التعبيررر عررن ذاترره علررى حالترره النفسررية والجسررمية" ،.ومررن خررالل تتبررع الترررا النظررري
والبحثي للتعبير عن الذات نجد أنه يمكن تحديد أهمية التعبير عن الذات ومشكالت عد التعبير عرن الرذات
في عدد من النقاط كالتالي-:
 -8يعررد التعبيررر عررن الررذات أحررد أسرراليب توكيررد الررذات ،وأحررد وسررائب الصررحة النفسررية للفرررد (منررى الحمررد
.)4085
 -4تعبير الفرد عن ذاته وخبراته بصورة علنية أو لفظية بين األفراد يقلب من التروتر واالكتئراب والغضرب
والتنافر المعرفي (.)Jack, 1991
 -7يساعد التعبير عن الذات الطالب في اإلبدا األكاديمي والتفكير الناقد (Swadener, 2012).
(Kagan,
 -2يررتب عرد التعبيرر عرن المشراعر والرذات عمو امرا بزيرادة سروء الحالرة الصرحية للمرري
) .1994; Mate, 2003بمرا فري ذلرك السررطان)(Cole, Kemeny, Taylor & Visscher, 1996
والقلب ( )Easker, 2005وبعف أداء الجهاا المناعيEisenberger, Kemeny, Wyatt, 2003).
كما يحدد بطرض حرافظ ( ) 835 4001بعر
يلي-:

المظراهر السرلبية الناتجرة مرن عرد التعبيرر عرن الرذات كمرا

 -8بعف القدرة على التعبير عن المشاعر والرغبات واالنفعاالت.
 -4عد القدرة على الرف

المناسب في الوقت المناسب.

 -7عد القدرة على إظهار وجهة نظر تخالف ؤراء اآلخرين ورغباتهم.
 -2تقديم مشاعر وحقو اآلخرين على مشاعر وحقوقه الشخصية.
 -5عد القدرة على اتخاذ القرارت بصورة حاامة وعلنية.
 -6الخجب واالنسحاب من المواقف االجتماعية.
أساليب التعبير عن الذات:
يقسم التواصب بين األفراد من حيث اللغة المستخدمة في التعبير عن الذات إلى نوعين هما:
النو األول :هو التعبير اللفظي وهو يتم من خرالل اسرتخدا الفررد كرب أنروا االتصرال التري تسرتخد فيهرا
األلفاظ المنطوقة معتمداا على حاسة السمع ،وأيضا يستخد فيها دالالت الصوت ونبرته.
النو الثاني :التعبير عن الذات من خالل اللغة غير اللفظية ،والتي يتم فيهرا التواصرب والتعبيرر عرن الرذات
من خالل لغة اإلشارة والجسرم ،وهري تعتمرد علرى حاسرة البصرر (محمرد العياصررة  .)4087فنجرد النسراء
عادة ما تستخد في تعبيرها عن ذاتها التعبيرات الجسدية لتظهر ما بداخلها من انفعاالت والذي يظهر في
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شكب أعراض جسديةي وذلك نتيجة عد قدرتها في معظم األحوال على التعبير الذاتي مرن خرالل التواصرب
اللفظي ) ،(Homyak, 1999, 133ومن أساليب التعبير عن الذات ما يلي:
 -8التعبير عن الذات بطريقة لفظية :والذي يعبر من خالله الفرد عن ذاتره مرن خرالل األلفراظ المنطوقرة أو
الكتابة (عبد العاطي شلبي  .)21 4007فاللغة التي يستخدمها األطفال والكبار تعرد مؤشرراا يعكرس طرر
تفكيرهم ،واألحدا  ،والخبرات التي مرروا بهرا) (Fivush, Reese & Haden 2006فارتفرا الصروت
يدل على الغضب والتهديد والقوة والوبو وعد االحترا وبعد المسرافة برين طرفري الحروار واأللرم فري
حين يدل انخفاض الصوت على السرية والخو والمرض والخجب (منى الحمد .)4085
 -4التعبير عن الذات بطريقة غير لفظية :حيث يعبر الفرد من خالل ذلك األسروب مرن التواصرب عرن ذاتره
بلغة غير لفظية مثب( :لغة اإلشارة ولغة الجسد والصمت ونغمة الصوت والعمب).
 -7التعبير عن الذات من خالل الكتابة :التي ال تقتصر على األحر الهجائية برب تضرمن الرسرم والتعبيرر
بالخطوط والنقش واألرقا فهي تعبيرات عن المشاعر واألفكار (عبد العاطي شلبي .)54 4007
 -2التعبيررر عررن الررذات مررن خررالل الصررمت :والررذي يرردل أحيانررا علررى القلررق واألحترررا والربررا والرررف
والجهب واإلحباط والملب والتعالي واأللم والحزن وعد الفهم والوقار كما أن التعبير عن الذات من خرالل
العمب الذي يعد أحد أشكال التعبيرر والتواصرب غيرر اللفظريي فمرا نفعلره ومرا ال نفعلره يمكرن أن يكرون أكثرر
داللة وقوة في التعبيرر عرن األفكرار والمشراعر مرن براقي أسراليب التعبيرري فهرو تعبيرر عرن الرذات مرن أجرب
تحقيقها وتوكيدها (منى الحمد .)4085
 -5التعبير عن الذات من خالل الفن والرسائب :التي يتخيب الشخص أحياناا أنه يرسلها لشرخص مرا وأحيانرا
ما يلج المعال إلى إجبار العميب على التحد مع المعال أو أحد األصدقاءي ألن المسراندة االجتماعيرة لهرا
ؤثارهررا اإليجابيررة علررى الفرررد مررن الناحيررة النفسررية واحتمررال اإلصررابة برراألمراض العضرروية & (Kulik
Mahler, 1989).
مهارات التعبير عن الذات :
تحتاك مهارات التعبير عن الذات إلى الكثير من العمليرات العقليرة التري تسربق الكرال والتعبيرر عرن الرذاتي
فهي تتضمن مجموعة هائلة من األنشطة العقليرة المنظمرة والتري يمكرن وصرفها برالخطوات التري يمرر بهرا
العقب البشري قبب إنتاك اللغة والتعبير عن الذات وتشمب هذ الخطوات االستثارة ثم التفكير ثم الصرياغة،
وأخيراا النطق والتعبير ،وهذ الخطوات يقو بها المخ البشري بسرعة هائلة رغم مرورها بهذ الخطوات
(علرري مرردكور  .)4000باإلبررافة إلررى هررذ العمليررات العقليررة فر يا
رإن هنررا بع ر المهررارات الترري يجررب أن
يدركها الفرد أثناء تعبير عن ذاته أمرا اآلخررين وذلرك كمرا حرددتها منرى الحمرد ( )4085نرذكر منهرا مرا
يلي:
 -8مراعاة الفرو الفردية والمستوى االجتماعي والعمري والفكري والعملي.
 -4عد التعصب للذات أو الجماعة أو المؤسسة وإظهار االستعداد النفسي والفكري لتقبب ؤراء اآلخرين.
 -7الرفق واللين أثناء التعبير عن الذات وعد االنفعال والغضب والتوتر والقلق الذي يؤدي إلى الفشب بين
المتحاورين.
 -2وبو التعبير عن الذاتي حتى ال يفهمه الطر
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 -5تجنب السخرية واالستهزاء باآلخرين ونقد اآلخرين ب ي أسلوب من أساليب التعبير.
ثالثا ا -األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب:
تشررير النظريررة المعرفيررة إلررى أن األشررخاص المصررابين باالكتئرراب يفسرررون المعلومررات االجتماعيررة الذاتيررة
سلبيياا ،ومع ذلك فمن غير الوابرح مرا إذا كانرت هرذ التحيرزات تسربق االكتئراب أو تتبعره ،وقرد أقترر بيرك
 8363أن التقييمررات والمعتقرردات والررذكريات السررلبية تمثررب دوراا كبي رراا ورئي اسررا فرري االكتئرراب ،ومنررذ ذلررك
الحين وهنا أدلة متزايدة تدعم أن هنا ايادة في المعالجة السلبية للمعلومات العاطفية واالجتماعيرة لردى
مربى االكتئاب ،وهذا ما أشارت إليه بع النظريات مؤخراا بر ن تحيرزات المعالجرة السرلبية تمثرب دوراا
سببياا في تطور أعراض االكتئاب )(Disner et al., 2011ي لذا فإن عمليات اإلدرا اآللري ترؤثر بشركب
كبير علرى األفكرار ،والسرلوكيات دون وعري ممرا يرؤثر علرى تعبيررات الوجره العاطفيرة ،مثرب مرا يفكرر فيره
اآلخرون عنك مما قد يؤثر فري صرنع القررارات تجرا الرذات واآلخررون ،ويرؤثر علرى طريقرة التعبيرر عرن
الذات ).(Kahneman, 2011; Roiser et al., 2012
وقد أشارت بع الدراسات إلى أن األشخاص المصابين باالكتئاب يميلون إلى تفسير الوجو المحايردة أو
الغامضة ب نها حزينة ) ،(Lee et al., 2016ومن خالل دراسة اهتمت بمراجعة الترا البحثي باستخدا
منه ما وراء التحليب أشارت النتائ إلى أن األشخاص الذين يعانون من االكتئاب كانوا أسوأ مرن يتعرر
على مشاعر الوجه باستثناء الحزن ،وبهذا يتضرح أن هنرا تحير ازا داخلييارا فري الحكرم الصرادر تجرا تُعر يار
على هذ المشاعر والتعبير عنها ،وفي المقابب وجدت دراسات أخرى أن المصابين باالكتئاب أقب دقرة فري
تحديد الوجو السعيدة وتحديد مشاعر الفر والسعادة ).(Dalili et al, 2015
كمررا نجررد أن النمرروذك المعرفرري لعررالك االكتئرراب يفترررض أن تترراثر المعتقرردات األساسررية واألفكررار السررلبية
اآلليرةي ممررا يررؤدي إلررى تحسررن االكتئرراب ،وهررذ األفكررار تنررت مررن معتقرردات تشرراؤمية عررن نفسرره ومسررتقبلة،
وعالقة المرء باآلخرين ،وتتكون من المعلومات الشخصية السلبية ،ويرتكز العالك النفسي في البداية على
األفكار السلبية اآلليةي ألنها األقررب إلرى الروعي ،عرن طريرق تحديرد وتقيريم وتعرديب هرذ األفكرار ،ويرؤدي
& (Kanter, Kohlenberg
اكتشافها وتحديدها وتعديلها إلرى تحسرين المرزاك االكتئرابي لردى المرري
).Loftus, 2004
كما يررى بيرك ( Beck (1967, 120- 121فري نموذجره المعرفري لالكتئراب أن الحيرز المعرفري المشرو ،
والممزوك بوجهات النظر ،واألفكار السلبية اآللية تدور حول الذات والعالم المحي بالفرد والمسرتقبب لردى
مري االكتئابي كما أنها تُّع ُّد من السمات النفسية األساسرية لالكتئراب الشرديد أحرادي القطرب وهرذا البنراء
يعر باسم الثالو المعرفي والذي يتكون م يما ي تي-:
 -8وجهة النظر السلبية عن الذات :حيث يوجد لدى مري االكتئاب رؤية وأفكار سرلبية ؤليرة عرن الرذات،
مثب :التصورات الخاطئة والمحرفة عن الذات والرنقص الشخصري وعرد الجردارة أو عرد الكفراءة الذاتيرة
كما ينسب الفرد المكتئب المشاعر والخبرات غير السارة إلى عيوبه الشخصية.
 -4وجهة النظر واألفكار السلبية عن العالم المحي بالفرد :حيث يدر الشخص المكتئب من خالل أفكرار
اآللية السلبية أن هنا عقبات ومشكالت فري مجالره الشخصري ال يمكرن التغلرب عليهرا أو حلهرا فهرو يفسرر
تفاعالته مع العالم المحي به في بوء الهزيمة والفشب والحرمان والنصيب والحظ السي .
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 -7وجهة النظر المرتبطة باألفكار السلبية عرن المسرتقبب :حيرث ترراود الشرخص المكتئرب أفكرار ووجهرات
نظر سلبية وعفوية أو تلقائية حول محدودية المسرتقبب كمرا أن الصرعوبات ،والمشركالت ،والمعانرا الحاليرة
التي يواجهها اآلن سو تستمر إلى أجب غير مسمىي كما أنه يتصور ويتوقع مشقة ال نهاية لهرا والشرعور
ب ن اتجاهاته المستقبلية ميؤض منها وال جدوى منها.
االتجاهات المفسرة لألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب:
تعددت ؤراء علماء النفس في تفسير أسرباب حردو االكتئراب ،فهنرا النظريرة البيولوجيرة ،والتري تررى أن
الخبرات االنفعالية تؤثير في النشاط الكيميائي للدماغ ،وبالترالي يا
فرإن المشراعر واألفكرار والسرلو قرد تتغيرر
تب اعررا للتغيرررات الكيميائيررة فرري الرردماغ ،ويفترررض البرراحثون أنرره فرري حالررة االكتئرراب تكررون المررواد الكيميائيررة
العصبية ،مثب :السيروتونين والدوبامين  Serotonin, Dopamineناقصة في الدماغ ،وهذا الرنقص هرو
ما يسبب الشعور باالكتئاب ،في حين ترى النظرية التحليلية ،والتي تعرد مرن أوائرب النظريرات التري شرغلت
بتفسير االكتئاب والبحث عن أسبابه ،وعلى رأسها فرويد أن االكتئاب يحد نتيجة لفقدان موبو الحرب
سواء بالموت أ الهجر أ الخسارةي فالخبرات الضاغطة الصدمية ،التي تواجه الفرد في السنوات المبكررة
من عمر  ،قد تجعله مستهدفاا بشكب أساسي لالكتئاب.
بينمررا ترررى النظريررة السررلوكية ،أن االكتئرراب يررنجم عررن ترردني مسررتوى الترردعيم اإليجررابي ،وارتفررا مسررتوى
الخبرررات السررلبية غيررر السررارة ،فرري حررين تشررير النظريررة المعرفيررة وعلررى رأسررها بيررك  Beck, 1976أن
التشويه المعرفي لدى المكتئبين في خبرات الفشب والنجا  ،وتحريف اإلدرا والذاكرةي إذ ينخف نسيان
األحرردا السررلبية المرتبطررة بالتوقعررات السررلبية وبالشررعور بعررد السرررور واللررذة ،ويكثررر نسرريان األحرردا
اإليجابية المتعلقة بالمتعة والسعادة (دنيا الشبؤن وأمب األحمد .)4087
وبهررذا تفترررض النظريررة المعرفيررة لالكتئرراب أن المواقررف المختلفررة سررتتفاعب مررع أحرردا الحيرراة السررلبية فرري
حرردو أعررراض االكتئرراب فرري حررين أن األفكررار اآلليررة سررو تتوس ر العالقررة بررين أحرردا الحيرراة السررلبية
وحدو أعرض االكتئاب ،وأظهرت النتائ أن األفكار اآللية شكلت المزيد من التباين في االكتئاب ،وبهذا
نجد أن العالك المعرفي يمكن أن يكون أكثر فعالية عندما يقو العالك بالقضاء على األفكار اآللية بدال من
تغيير معتقدات العمالء والمواقف .حيث نجد أنره عنردما يردخب األفرراد الجامعرة يقرع الطرالب تحرت اختبرار
تغيرررات الحيرراة الناجمررة عررن عوامررب ،مثررب :االنفصررال عررن األسرررة ،والتعرررض لقرريم جديرردة ،وتطررورات
العالقات بين األشخاص ،واتخاذ المسؤليات .وكما أشرار بيرك ويونرغ  8331إلرى أن األفرراد الرذين يعرانون
من العديد من أحدا الحيراة يكونرون أكثرر عربرة لعردد كبيرر مرن االبرطرابات النفسرية (Schroeder,
).1994
كما تفترض النظرية المعرفية لالكتئاب أن المواقف المختلفة ستتفاعب مع أحدا الحياة السلبية في حردو
أعررراض االكتئرراب فرري حررين أن األفكررار اآلليررة سررو تتوسر العالقررة بررين أحرردا الحيرراة السررلبية وحرردو
أعرض االكتئاب ،وأظهرت الن تائ أن األفكار اآللية شكلت المزيد من التباين فري االكتئراب وبهرذا نجرد أن
العالك المعرفي يمكن أن يكون أكثر فعالية عندما يقو العالك بالقضاء على األفكار اآلليرة ا
بردال مرن تغييرر
معتقدات العمالء والمواقف.
وعررالوة علررى ذلررك فقررد أشررار بيررك ) (Beck, 1967, 1976فرري النظريررة المعرفيررة لالكتئرراب إلررى أن
المخططات السلبية تمثب دور مه اما وحيوياا في بدايرة أعرراض االكتئراب وهرذ المخططرات السرلبية تتطرور
خالل الطفولة وتظب كامنة حتى يتم تفعليها حسرب الضرغوط التري يتعررض لهرا الفررد ،وبهرذا نجرد أنره مرن
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المرررجح أن تتطررور أعررراض االكتئرراب عنررد مواجهررة الضررغوط ،وبهررذا فررإن تطررور أعررراض االكتئرراب يقررب
عنردما يقرب نصرريب الفررد مررن المخططرات السررلبية ،وهرذا يتضررح مرن خررالل مجموعرة واسررعة مرن البحررو
السريرية والتجريبية ،والتي أظهرت دع اما قويياا لهرذ الفكررة ،وأن العمليرات المعرفيرة قرد تعمرب كمتغيررات
وسيطة بين الضغوط وأعراض االكتئاب.
وبهذا ف إن نظرية االكتئاب تفترض أن المخططات السلبية تمثب بداية أعراض االكتئاب وتقو المخططرات
بنررا اء علررى الخبرررات السررابقة للفرررد ومعالجررة المعلومررات الخاصررة برره ،وتعمررب المخططررات علررى تنظرريم
تصررورات الفرررد وتفسرريرات األحرردا فرري معلومررات مفيرردة ،وبهررذا يسررتمر االكتئرراب مررن خررالل االحتفرراظ
بالمخططات السلبيةي نتيجة خلب في معالجة المعلومات ينت عنه تشرويه للمعلومرات ويجعلهرا سرلبية بشركب
غير واقعي واستنتاجات غير مالئمة عن أنفسهم بصر النظر عن ما هرو الوبرع الفعلري اآلن (Beck,
) .1976ووفقاا للمخط المعرفي نجد أن الفرد ينظرر إلرى الرذات والعرالم والمسرتقبب بطريقرة سرلبية ،وبهرذا
يصبح الشخص أكثر عربة لالكتئاب ) .(Sacco & Beck, 1985وبهذا تظب هرذ المخططرات السرلبية
كامنة (أي ليس من المتوقع أن يكون لها ت ثير مباشر على العواطف ،وال يتوقع منهم أن يكونوا حابررين
الوعي حالياا) حتى يتم تفعليها من قبب الضغوط ذات الصلة بالمخططات ،وعندما تنش المخططات تكرون
النتيجة هي االكتئاب على سبيب المثال :االنفصال الزواجي أو الطال يفعب مفهرو الخسرارة ال رجعرة فيره
بعد وفاة أحد الوالدين في مرحلة الطفولة في وقت الحرق عنردما تواجره الضرغوط (Abramson, Alloy
).& Metalsky, 1988
الدراسات السابقة:
بعد االطال على الترا البحثي واألدبيات المتعلقة بموبو الدراسة أمكرن الوصرول إلرى دراسرتين فقر
أهتمتا بموبو الدراسة ،وقد أمكن بلورتهما في محور واحد فق وهما الدراستان اللتران تناولترا الغضرب
والتعبير عن الذات باألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب ،ويمكن عرض الدراستين السابقتين كما يلي-:
حاولت دراسة أندرسون ) Anderson (2006معرفة العالقة بين كب من الصمود ،والعفو ،والتعبير عرن
الذات بالغضب لدى عينة من المراهقيني حيث تكونرت عينرة الدراسرة مرن ( )30مراهقارا بواقرع ( 27إناثارا،
 43ذكوراا) ،وتراوحت أعمارهم بين ( )83 -82عا اما وأسفرت الدراسة عرن وجرود عالقرة ارتبراط سرالبة
بين الصمود والعفو والتعبير عن الذات بالغضب كما توصلت الدراسة إلرى عرد وجرود فررو ذات داللرة
إحصائية بين الجنسين على متغيري الغضب والتعبير عن الذات.
في حين حاول نيكول ) Nicole (2006من خالل دراسة لره معرفرة العالقرة برين عرد التعبيرر عرن الرذات
بالصررحة النفسررية واالكتئرراب والرعايررة الذاتيررة بالصررحة وأجريررت الدراسررة علررى عينررة مررن النسرراء قوامهررا
( ) 583واسررتخد الباحررث فرري هررذ الدراسررة قائمررة بيررك لالكتئرراب ومقيرراض التعبيررر عررن الررذات واسررتبانة
الرعايررة الذاتيررة للصررحة ومررن نتررائ هررذ الدراسررة وجررود عالقررة إيجابي رة بررين عررد التعبيررر عررن الررذات
واالكتئاب.
تعقيب على الدراستين السابقتين
هنا ندرة شديدة في الدراسات التي تناولت بالدراسة مفهو التعبير عن الرذات بصرفة عامرة ،وفري عالقتره
بكب من الغضب واالكتئاب بصفة خاصةي حيث لم يجد الباحث سوى دراستين وقرد ترم إجراؤهمرا فري بيئرة
أجنبية ،كما ال توجد دراسة تناولت مفهو التعبير عن الذات وعالقته بالغضب كما ال توجد دراسة عربية
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أو أجنبية حاولت معرفة العالقة االرتباطية برين التعبيرر عرن الرذات بالغضرب واالكتئراب وذلرك فري حردود
اطال الباحثي في حين تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة العالقة االرتباطية برين التعبيرر عرن الرذات بكرب
من الغضب واالكتئاب فري البيئرة العربيرة ،وبالتحديرد طرالب الجامعرة برالمجتمع المصرري وكرذلك معرفرة
مدى إمكانية التنبؤ من خالل التعبير عن الذات بالغضب واالكتئاب لدى عينة من طالب الجامعة بالمجتمع
المصري.
كمررا يتضررح أيضررا مررن خررالل عرررض الدراسررات السررابقة الخاصررة بمفهررو التعبيررر عررن الررذات نرردرة فرري
الدراسات التي حاولرت معرفرة الفررو ذات الداللرة اإلحصرائية فري التعبيرر عرن الرذات وفقرا لمتغيرر النرو
(ذكوراا /إناثاا)ي فلم يجد الباحث سوى دراسة واحدة ،وقد تم إجراؤها في بيئة أجنبية بينمرا تسرعى الدراسرة
الحالية نحو معرفة الفررو ذات الداللرة اإلحصرائية فري التعبيرر عرن الرذات وفقارا لمتغيرري النرو (ذكروراا/
إناثاا) ،ومحب اإلقامة (ريفاا /حضراا) والتفاعب بينهما لدى عينة من طرالب الجامعرة العررب وبالتحديرد فري
المجتمع المصري.
كما يتضح أيضاا وجود تناق فري نترائ الدراسرات السرابقة التري تناولرت الفررو ذات الداللرة اإلحصرائية
لمتغير الغضب وفق متغيري النو (ذكوراا /إناثاا)ي حيث كانت الفرو تارة فري اتجرا اإلنرا وترارة ثانيرة
في اتجا الذكور وتارة ثالثة تشير الدراسات إلى عد وجود فرو ذات داللة إحصرائية فري الغضرب وفقرا
لمتغير النو  .كما تختلف الدراسرة الحال يرة عرن الدراسرات السرابقةي فري مسراهمتها فري تروفير ثرال أدوات
تتمتررع بخصررائص سرريكومترية جيرردة علررى عينررة مررن طررالب الجامعررة بررالوطن العربرري وبالتحديررد المجتمررع
المصري بحيرث يمكرن اإلعتمراد عليهرا فري قيراض كرب مرن التعبيرر عرن الرذات والغضرب واألفكرار اآلليرة
لالكتئاب.
فروض الدراسة.
من خالل ما تقد من عرض للدراسرات السرابقة والتررا البحثري والتعقيرب عليهرا أمكرن صرياغة فرروض
الدراسة كما يلي:
 -8توجررد عالقررة ارتباطيررة للغضررب والتعبيررر عررن الررذات باألفكررار اآلليررة المرتبطررة باالكتئرراب لرردى عينررة
الدراسة من طالب الجامعة.
 -4دور الغضب ،والتعبير عن الذات كمنبئين باألفكار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب لردى عينرة الدراسرة مرن
طالب الجامعة.
 -7توجد فرو ذات داللة إحصرائية تعرزى إلرى اخرتال
عينة الدراسة من طالب الجامعة.

متغيرر النرو (ذكروراا /إناثارا) علرى الغضرب لردى

 -2توجد فرو ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختال
لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة.

متغير النو (ذكو ارا /إناثاا) على التعبير عن الذات

 -5توجد فرو ذات داللة إحصائية تعرزى إلرى اخرتال متغيرر النرو (ذكروراا /إناثارا) علرى األفكرار اآلليرة
المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة.
منه وإجراءات الدراسة:
منه الدراسة:
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استخد مت الدراسة المنه الوصفي (االرتباطي والمقرارن)ي وذلرك لمناسربته ألهردا الدراسرةي حيرث يقرو
هذا المنه بدراسة الظاهرة كمرا توجرد فري الواقرع بوصرفها وصرفا ا دقيقراا ،ويعرد المرنه الوصرفي مرن أكثرر
المناه استخدا اما في الدراسات النفسية.
عينة الدراسة
أجريت الدراسة األساسية على عينة مكونة من ( )753مفردة من طالب جامعة أسيوط بكليرات ( 833مرن
كلية اآلداب 35 ،من كليرة التمرري  805 ،مرن كليرة التربيرة ،وتراوحرت أعمرارهم برين ( )46 : 81عا امرا
بمتوسررر عمرررري ( )40.08عا امرررا ،وانحررررا معيررراري قررردر ( ،)8.40وتواعرررت العينرررة وفقارررا لررربع
الخصائص على عدد من المتغيرات مثب النو ( 37ذكراا 462 ،أنثى) ،ووفقاا لمتغير محرب اإلقامرة (832
ريفاا 867 ،حضراا) ،ووفقارا لمتغيرر الحالرة االجتماعيرة ( 774أعزبارا 45 ،متزوجارا) ،ووفقارا لمتغيرر الفرقرة
الدراسية ( 36الفرقة األولى 482 ،الفرقة الثانية 86 ،الفرقة الثالثة 78 ،الفرقة الرابعة) ،وأمكن الحصرول
على العينة ب سلوب المشاركة االختيارية (تطوعية) لتطبيق أدوات الدراسة.
أدوات الدراسة
أمكن للباحرث ترجمرة ثرال أدوات لقيراض متغيررات الدراسرة الحاليرة ،وهري( :مقيراض التعبيرر عرن الرذات،
وقائمة الغضب متعدد المتغيرات ،واستبيان األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب) ،وبعد الترجمة واالطمئنان
إلررى صررياغة البنررود أمكررن تطبيررق أدوات الدراسررة علررى العينررة الحاليررةي بغرررض التحقررق مررن الخصررائص
السرريكومترية لرردى عينررة الدراسررة ،وكررذلك التحقررق مررن فررروض الدراسررة ،ويمكررن عرررض كررب أداة بشرركب
تفصيلي كما يلي:
 -8مقياض التعبير عن الذات للراشدين
)The Adult Self-Expression Scale (ASES
تم تصميم المقياض الحالي على يد غاي وهوالنداور وغالسي Gay, Hollandsworth & Galassi
) (1975لتوفير المعلومات عن الطريقة التي يعبر بهرا الشرخص عرن نفسره ،ويتكرون المقيراض الحرالي مرن
( )23بنداا لقياض التعبير عن الذات يتم اإلجابة عن كب بند بواسطة خمسة بدائب ،وهي (دائ امرا  ،0عرادة
 ،8فرري بع ر األحيرران  ،4نررادراا  ،7أب رداا  )2لكررب بنررد مررن بنررود المقيرراض ،ويررتم تصررحيح العبررارات
المعكوسة بطريقة معكوسرة ،وهري (دائ امرا  ،2عرادة  ،7فري بعر األحيران  ،4نرادراا  ،8أبرداا ،)0
والعبررارات المعكوسررة يبلررغ عررددها ( )47بنرداا وهرري الترري تحمررب األرقررا التاليررة (،84 ،88 ،80 ،3 ،1 ،3
 ،)23 ،26 ،22 ،27 ،24 ،75 ،72 ،78 ،41 ،43 ،42 ،48 ،83 ،81 ،86 ،85 ،87وفرري النهايررة يررتم
تجميع الدرجات التي يحصب عليها الفرد على جميع البنرود للحصرول علرى الدرجرة الكليرة لمقيراض التعبيرر
عن الذات ،وتشير الدرجة المرتفعة إلى مستوى مرتفع من التعبير عن الذات.
وللتحقق من الخصائص السيكومترية في البيئرة األصرلية أمكرن التطبيرق علرى عينرة مرن كليرة المجتمرع فري
والية كارولينا الشمالية ،حيث تم التطبيق على عينة بلرغ قوامهرا ( )262مفرردة مرن كليرة المجتمرع تترراو
أعمارهم ما بين ( )60 : 81عا بمتوس عمري قدر ( )45.71عا كما أمكن حساب الصرد التمييرزي
بين منخفضي ومرتفعي التعبير عن الذاتي حيث أمكن تحديد مجموعة من المرتفعين على مقيراض التعبيرر
عن الذات بلغ عددهم ( )78شخصاا في مقابب مجموعة أخرى من المنخفضرين فري التعبيرر عرن الرذات بلرغ
عددهم ( )43مفردة ،وتمت المقارنة برين المنخفضرين والمررتفعين علرى التعبيرر الرذاتي علرى مقيراض القلرق
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لتايلور وقائمة صفات الثقة بالنفس ومقياض وجهة الضب لروترري واتضرح أن مرتفعري التعبيرر عرن الرذات
أكثر ثقة بالنفس وأكثر ببطاا داخلياا في مقابب ذوي التعبير الذاتي المنخف ي حيث كانوا أكثر قلقارا ولرديهم
وجهة بب خارجيرة .وكمرا ارترب التعبيرر عرن الرذاتي بشركب إيجرابي بكرب مرن الثقرة الذاتيرة والقردرة علرى
اإلنجاا والهيمنة واالنتماء والغيرة ،كما أمكن حساب ثبرات إعرادة التطبيرق بفاصرب امنري أسربوعين حيرث
بلغ معامب االرتباط ( ،)0.11وبفاصب امني قدر خمسة أسابيع بلغ معامب االرتباط برين التطبيرق وإعرادة
التطبيق (.)0.38
وفي الدراسة الحالية أمكن حساب الثبات والصد لمقياض التعبير عن الذات لدى عينة الدراسة من طرالب
الجامعةي حيث أمكن حساب ثبات ألفا كرونباخ حيث بلغ معامب الثبات ( ،)0 356كما أمكرن حسراب ثبرات
التجزئة النصفية حيث بلغ معامب االرتباط بين النصفين ( )0 627وبعد التصحيح بمعادلة سبيرمان براون
بلررغ معامررب الثبررات ( ،)0 317وبلررغ معامررب جتمرران ( .)0 314كمررا أمكررن التحقررق مررن صررد المجموعررات
المتناقضة ،حيث أمكن تطبيق مقياض التعبير عن الذات ،ومقياض وجهة الضب على عينرة مكونرة مرن 60
طالباا وطالبة بجامعة أسيوط كلية اآلداب ،وأمكن تقسيم الطالب إلى مجموعتين (مجموعرة مكونرة مرن 45
مفررردة مررن ذوي وجهررة الضررب الخارجيررة 75 ،مررن ذوي وجهررة الضررب الداخليررة) ،وأمكررن المقارنررة بررين
المجموعتين حيث بلغت قيمة ت ( )2.35وهي قيمة دالة عند مسرتوى داللرة  ،0.008وكانرت الفررو دالرة
فرري اتجررا ذوي وجهررة الضررب الداخليررة كررانوا أعلررى فرري التعبيررر عررن الررذات مقارنررة بررذوي وجهررة الضررب
الداخلية.
 -4قائمة الغضب متعدد األبعاد:
)The multidimensional Anger inventory (MAI
قرا بإعرداد القائمرة الحاليرة سريجب ) ،Siegel (1986وتتكرون قائمرة الغضرب متعردد األبعراد مرن  70بنرداا،
ويتفر مرن البنرد األخيرر تسرعة بنرود فرعيرة ،ويرتم اإلجابرة عرن كرب بنرد مرن البنرود الخاصرة بالقائمرة وفرق
متصب خماسي يشمب (صحيح تما اما  ،5صحيح في الغالب  ،2محايد  ،7غيرر صرحيح فري الغالرب
 ،4خط تما اما  ،)8وتمت صياغة جميع بنود المقياض بصورة إيجابية ماعدا ثالثة بنود ،وهي التي تحمب
األرقا التالية ()45 ،47 ،4ي حيث يتم عكس طريقة التصحيح بحيث تكرون (صرحيح تما امرا  ،8صرحيح
في الغالب  ،4محايد  ،7غير صحيح في الغالرب  ،2خطر تما امرا  ،)5وعنرد تصرحيح المقيراض يجرب
العلم ب ن هنا بع ا لبنود التي تصرحح علرى أكثرر مرن بعرد مرن األبعراد الخمسرة للغضرب ،وتتروا بنرود
المقياض كمرا يلري :البعرد األول ويسرمى إثرارة الغضرب ) Anger Arousal (AAويشرمب البنرود  87بنرداا
( ،)46 ،45 ،44 ،40 ،81 ،83 ،82 ،80 ،3 ،6 ،5 ،4 ،8والبعد الثراني ويسرمى مردى المواقرف المثيررة
للغضرب ) Range of Anger-Eliciting Situations (RASويشرمب  3بنرود (70أ70 ،ب70 ،ك،
70د70 ،هـ70 ،و70 ،ا70 ، 70 ،ي) ،والبعد الثالرث ويسرمى التوقعرات العدائيرة Hostile Outlook
) (HOويشرررررمب  84بنرررررداا (70 ،41 ،44 ،48 ،81 ،83 ،87 ،1أ70 ،ب70 ،و70 ،ا70 ،ي) ،والبعرررررد
الرابرع ويسررمى تنفرريس الغضررب) Anger-Out (AOويشررمب  2بنررود ،وهرري ( ،)43 ،42 ،47 ،3والبعررد
الخررامس ويسررمى كبررت الغضررب ) Anger-In (AIويشررمب  6بنررود ،وهرري (،)43 ،40 ،83 ،88 ،2 ،7
وتتمتع القائمة الحالية بثبات وصد مرتفع على عينات متنوعرة فري البيئرة األصرلية للمقيراضي حيرث أمكرن
حساب الثبات والصرد علرى عينرات مرن طرالب الجامعرة والعراملين ،وأظهررت التحلريالت اإلحصرائية أن
أبعاد ،مثب :حدة ،ومدة ،وحجم الغضب تجمعت تحرت عامرب واحرد يسرمى إثرارة الغضرب وحرب علرى نسربة
تبرراين  %38 ،%62لرردى عينررة الطررالب والعرراملين علررى الترروالي ،كمررا أظهرررت النتررائ عررن ظهررور أبعرراد
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مواقف الغضب والنظرة العدائية ك بعاد منفصلة .كما أظهرت النتائ ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق
حيث بلغ معامب االرتباط  ،0.35وبطريقة ألفا كرونباخ  0.13 ،0.12للعينتين على التوالي.
وفي الدراسة الحالية أمكن التحقق من الخصائص السيكومترية لقائمة الغضب متعدد العوامبي حيث أمكرن
حسرراب ثبررات معامررب ألفررا كرونبرراخ ( )0.534 ،0.330 ،0.365 ،0.331 ،0.322لألبعرراد الفرعيررة وهرري
إثارة الغضب ،ومدى المواقرف المثيررة للغضرب ،والتوقعرات العدائيرة ،وتنفريس الغضرب ،وكبرت الغضرب،
والدرجة الكلية على التوالي ،وكما أمكن حسراب ثبرات التجزئرة النصرفية لقائمرة الغضرب وأبعراد الفرعيرةي
حيررث بلررغ معامررب االرتبرراط بررين النصررفين ( ،)0.325 ،0.653 ،0.638 ،0.105 ،0.540 ،0.654وبعررد
التصرررحيح باسرررتخدا معامرررب سررربيرمان برررراون بلرررغ معامرررب الثبرررات (،0.337 ،0.107 ،0.134 ،0.330
 ،) 0.152 ،0.615وبعرررد التصرررحيح باسرررتخدا معامرررب (جتمررران) بلرررغ معامرررب الثبرررات (،0.134 ،0.312
 ) 0.157 ،0.615 ،0.334 ،0.331لألبعررراد الفرعيرررة ،وهررري :إثرررارة الغضرررب ،ومررردى المواقرررف المثيررررة
للغضب ،والتوقعات العدائية ،وتنفيس الغضب ،وكبت الغضب ،والدرجة الكلية على التوالي.
كما أمكن حساب االتسا الداخلي بين درجات األبعاد بالدرجرة الكليرة لقائمرة الغضرب متعردد األبعراد حيرث
بلغ معامب االرتباط ( )0.315 ،0.323 ،0.133 ،0.332 ،0.335لألبعاد الفرعية ،وهي :إثارة الغضب،
ومدى المواقف المثيرة للغضب ،والتوقعات العدائية ،وتنفيس الغضب ،وكبرت الغضرب علرى التروالي .كمرا
أمكن حساب صد االرتباط بالمحك حيث أمكن تطبيق مقياض الغضرب علرى عينرة بلرغ قوامهرا  70مفرردة
من طلبة وطالبات الجامعة بكلية اآلداب وأمكن حساب معامب االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياض الغضرب
متعدد األبعاد ومقياض الغضب (المحك) ،وبلغ معامب االرتباط بين المقياسين  0.113وهو قيمة تعبرر عرن
صرد مرتفررع للمقيراض الحررالي لردى عينررة الدراسررة ،وبهرذا يمكررن االطمئنران إلررى اسرتخدا المقيرراض الحررالي
لقياض الغضب.
 -7استبيان األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب
)The Automatic Thoughts Questionnaire (ATQD
قا بإعداد المقياض الحالي كب من هولرون وكينردال )Hollon & Kendall (1990ي وذلرك بهرد قيراض
األفكار اآللية المتعلقة باالكتئاب ،ويتكون مقياض األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب من  70بنداا يتم اإلجابة
عن كب بند بخمس بدائب ،وهي( :كب الوقت  ،5غالباا  ،2معتدل في معظرم الوقرت  ،7بعر الوقرت
 ،4ليس كب الوقت  ،) 8ولكي يتم حساب الدرجة على مقياض األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب يتم جمرع
الدرجا ت على جميع البنرود .ويتمترع المقيراض فري البيئرة األصرلية بثبرات وصرد جيردي حيرث أمكرن حسراب
صررد المجموعررات المتناقضررة مررن خررالل تشررخيص الحرراالت باسررتخدا قائمررة الشخصررية المتعرردد األوجرره
مقياض االكتئاب  ،MMPI-Dوقائمة االكتئاب لبيك BDIي بغرض تشخيص الحاالت ،وذلك لتقسيمهم إلى
مجم وعتين (المكتئبين ،وغير المكتئبين) ،وأمكن بعد ذلك تطبيق استبيان األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب
على المجموعتين والمقارنة بينهما على بنود االستبيان واألبعاد والدرجة الكلية ،وتشير النترائ إلرى وجرود
فرو جوهرية بين المكتئبين ،وغير المكتئبين في اتجا المكتئبين.
وكما أمكن حساب ثبات التجزئة النصفية بين النصف الفردي والزوجي بلغ معامب االرتبراط  .0.36وعنرد
حساب االتسا الداخلي بين بنود االستبيان بالدرجة الكلية لالسرتبيان تراوحرت معرامالت االرتبراط مرا برين
 0.23إلى  ،0.31وتشير معامالت االرتباط إلى ارتباط قوي .ومن خالل إجرراء تحليرب عراملي استكشرافي
أمكن الخروك ب ربعة عوامبي حيث بلغ تباين العامرب األول  %25.3وشرمب  5بنرود ،وهري (،82 ،80 ،3
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 ،)46 ،40وتعكس بنود العامرب األول تصرورات عرد التوافرق الشخصري والرغبرة فري التغييرر ،واسرتحوذ
العامب الثاني على نسبة تباين بلغت  ،%5.4وشمب  3بنود ،وهي ( )41 ،42 ،47 ،48 ،3 ،7 ،4وتعكس
هذ البنرود مفهرو الرذات السرلبية والتوقعرات السرلبية ،بينمرا اسرتحوذ العامرب الثالرث علرى نسربة تبراين بلغرت
 %2.2وشمب بندين ،وهما ( )81 ،83ويعكس البندان انخفاض احترا الرذات أمرا العامرب الرابرع فاسرتحوذ
على نسبة تباين بلغت  ،%7.5وشمب بندين ،وهما )70 ،43( :ويعكس هرذان البنردان التخلري عرن العجرز.
ومع هذا فإن اثنين من المكونات الثالثة السلبية للثالو المعرفي لبيك.
وللتحقررق مررن كفرراءة االسررتبيان الحررالي لرردى عينررة الدراسررة أمكررن حسرراب معامررب ألفررا كرونبرراخ ،حيررث بلررغ
 0.301وهرري قيمررة مرتفعررة لمعامررب الثبررات .كمررا أمكررن حسرراب ثبررات التجزئررة النصررفية حيررث بلررغ معامررب
االرتبرراط بررين النصررفين  0.174وبعررد التصررحيح بمعادلررة سرربيرمان بررراون ،وجتمرران بلررغ معامررب الثبررات
 ، 0.301وللتحقق من صد المقياض أمكن تطبيق مقياض بيك لالكتئاب واسرتبيان األفكرار اآلليرة المرتبطرة
باالكتئاب الحالي على عينة بلغ قوامها  70مفردة من العينة الحالية لطالب الجامعة ،وبعد جمع البيانات تم
حساب معامب االرتباط بين درجات االختبارين ،وبلرغ معامرب االرتبراط  0.163وهرو معامرب ارتبراط قروي
يعزا صد المقياض ،ويدلب على مدى صالحية االستبيان الحالي في مدى إمكانية االعتماد عليه في قياض
األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى طالب الجامعة.
نتائ الدراسة ومناقشتها
بعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائياا يمكن عرض نتائ الدراسة ومناقشتها ،وذلك كما يلي:
نتررائ الفرررض األول والررذي يررنص علررى أنرره "توجررد عالقررة ارتباطيررة بررين الغضررب ،والتعبيررر عررن الررذات
باألفكار اآلليرة المرت بطرة باالكتئراب لردى عينرة الدراسرة مرن طرالب الجامعرة" وقرد أمكرن اسرتخدا معامرب
ارتباط بيرسوني وذلك للتحقق من صحة الفروض وطبيعة العالقة االرتباطية بين التعبير عرن الرذات بكرب
من الغضب واألفكار اآللية المرتبطرة باالكتئراب لردى عينرة الدراسرة مرن طرالب الجامعرة كمرا هرو موبرح
بجدول ( )8كما يلي:
جدول ( ) 8معامالت االرتباط برين الغضرب والتعبيرر عرن الرذات باألفكرار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب لردى
عينة الدراسة من طالب الجامعة (ن )753
المتغيرات

األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب

إثارة الغضب

**0.700-

مدى المواقف المثيرة للغضب

0.056-

التوقعات العدائية

**0.448-

تنفيس الغضب

0.065-

كبت الغضب

**0.851-

الدرجة الكلية للغضب

**0.456-

التعبير عن الذات

**0.478
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األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب

** دال عند مستوى داللة 0.08
يتضح من خالل جدول ( )8أن هنا تبايناا في معامالت االرتباطي حيث ارتبطت األفكرار اآلليرة المرتبطرة
باالكتئرراب بالدرجررة الكليررة للغضررب وأبعرراد الفرعيررة ،وهرري( :إثررارة الغضررب ،والتوقعررات العدائيررة ،وكبررت
الغضررب) كإحرردى أبعرراد قائمررة الغضررب الفرعيررةي حيررث كانررت معررامالت االرتبرراط دالررة عنررد مسررتوى داللررة
 ، 0.08فرري حررين نجررد أن العالقررة بررين األفكررار اآلليررة المرتبطررة باالكتئرراب ببعرردي مرردى المواقررف المثيرررة
لل غضب ،وتنفيس الغضب ك حد أبعاد قائمة الغضب لم تكن مرتبطرة بشركب دال ،فري حرين نجرد أن األفكرار
اآللية المرتبطة باالكتئاب ارتبطت بالتعبير عن الذات إيجابييااي حيث كان معامب االرتباط دال عند مسرتوى
داللة .0.08
لقررد جرراءت نتيجررة الفرررض األول لتررنص علررى أن "الغضررب والتعبيررر عررن الررذات يرتبطرران باألفكررار اآلليررة
المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسة من طرالب الجامعرة" فليسرت هنرا دراسرة حاولرت معرفرة العالقرة
االرتباطية بين التعبير عن الذات والغضب ويفسر الباحث هذ النتيجة في بوء اإلطار النظري للدراسرة
الحاليررةي يعررر العديررد مررن البرراحثين التعبيررر عررن الررذات ب نرره التعبيررر عررن كررب مررا يرردور داخررب الررنفس مررن
انفعاالت ومشاعر سوا اء كانت هذ المشاعر واالنفعاالت إيجابية أ سلبيةي كمرا أن التعبيرر عرن الرذات أحرد
مهارات التواصب فمن هذ التعريفات على سبيب المثال تعريف حسن الداهري وناظم عبيد ()36 8333ي
حيث يعر التعبير عن الذات ب نه التعبير عن كب ما يدور ويوجد في الرنفس مرن أهرواء وؤراء وعواطرف
وانفعاالت .والتعبير عن الذات هو إظهار ما في الضرمير مرن أفكرار ومشراعر ب حرد أسراليب التعبيرر (منرى
عايررد الحمررد  .)4085ويعرفرره علرري شررمو ( )46 4000ب نرره التواصررب بررين األفررراد باسررتخدا كررب أشرركال
التعبير التي تخد الغرض الذي يؤدي إلى الفهم المشتر .
وقد أشار غروض وجون ) Gross & John (2003إلى أن القمع التعبيري يررتب بصرورة قويرة برالعجز
في األداء التنفيذي ،والقلق ،واالكتئراب ،وقرد أشرار ) (Sullivan & Kahn, 2020إلرى أن الغضرب غيرر
المرررنظم يمكرررن أن يكرررون لررره عواقرررب وخيمرررة ،ومرررع ذلرررك فرررإن اإلفرررراط فررري تنظررريم المشررراعر مرررن خرررالل
إستراتيجيات ،مثب :قمع العاطفة وعد التعبير عنهرا يمكرن أن يرؤدي أيضارا إلرى ايرادة فري العاطفرة السرلبية
والسلو العدواني .ووجود الغضب يرتب بنتائ العالك السلبية مع مزيد من االنتكاسات في االكتئاب لدى
األفررراد ) ،(Cheng et al., 2005وتعنرري أن ايررادة األفكررار السررلبية اآلليررة تررؤدي إلررى ايررادة أو نقررص
أعراض االكتئاب من خالل اسرتخدا إسرتراتجيات المواجهرة لردى مربرى السركر (Clarke, Goosen,
) ،2009وقررد افترررض بررارون وكينرري ) (Baron & Kenny, 1986أن األفكررار السررلبية اآلليررة تسرربق
االكتئاب وليس العكس ،وأن االكتئاب ينت بسبب عد التكيف بشكب صحيح
فهذ التعريفات تشير أيضاا إلى أن التعبير عن الذات تعبيرر عرن كرب مرا يردور داخرب الفررد مرن انفعراالت،
وبالتالي فإن الغضب أحد أنوا االنفعاالت التي يعبر بها الفرد عن ذاته سوا اء كران غضرباا إيجابييارا أ سرلبيياا
لذلك كلمرا يعبرر الفررد عرن ذاتره يقرب مسرتوى الغضرب لديره .كمرا أن عرد التعبيرر عرن الرذات يعرد أحرد أهرم
مجاالت فقدان الرنفس والتكيرف االجتمراعي ) ،(Llorens, 1995أمرا فيمرا كشرف عنره الفررض مرن نتيجرة
تنص على وجود عالقة ارتباط إيجابي بين التعبير عن الذات واألفكار اآلليرة لالكتئراب فنجرد هرذ النتيجرة
تؤكد ما توصرلت إليره دراسرة كرب مرن ) (Nicole, 2006; Saavedra, 2005مرن وجرود عالقرة ارتبراط
إيجابي بين التعبير عن الذات واالكتئاب.
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نتائ الفرض الثاني :والرذي يرنص علرى أن " دور الغضرب ،والتعبيرر عرن الرذات كمنبئرين باألفكرار اآلليرة
المرتبطررة باالكتئرراب لرردى عينررة الدراسررة مررن طررالب الجامعررة" وللتحقررق مررن صررحة الفرررض الثرراني أمكررن
اسرتخدا معامرب االنحردار المتعردد بطريقرة  Stepwiseللوقرو علرى طبيعرة دور الغضرب ،والتعبيرر عرن
الذات كمنب باألفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينرة الدراسرة مرن طرالب الجامعرة ،كمرا هرو موبرح
بجدول ( )4كما يلي:
جدول ( )4نتائ تحليب االنحدار المتعدد بطريقة  Stepwiseالمتغير المنب  :الغضب ،والتعبير  ،المتغيرر
التابع :األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة (ن .)753

المتغير التابع

المنبئات

معامرررررب مربررررررررع
االرتباط االرتباط قيمة
المتعرررردد المتعرررردد ( )
R
R

إثرررررررررررررررررارة
األفكررار اآلليررة الغضب
0.878
المرتبطرررررررررررررة
التعبيررر عررن
باالكتئاب
الذات

0.846

معامررررررررررررررررب قيمررررررررررة قيمة
بيتررررررررررررا
االنحدار)( (Beta) (Bت)

القيمة
الثابتة

0.637-

0.410

0.413

***2.035 0.402

***46.630

***5.683
801.776

*** دال عند مستوى داللة 0.008
تم االقتصار على المتغيرات الدالة وتم حذ

المتغيرات غير الدالة من النموذك اإلنحداري

يتبين من خالل جدول ( )4أن بعد إثارة الغضب ك حد أبعاد قائمة الغضب ،والتعبير عن الذات لديه القردرة
علررى التنبررؤ باألفكررار اآلليررة المرتبطررة باالكتئررابي حيررث بلغررت قيمررة ( ،)46.630وهرري قيمررة دالررة عنررد
مسررتوى داللررة  0.008كمررا بلغررت قيمررة ت ( )2.035 ،5.683لمتغيرررات إثررارة الغضررب ك حررد أبعرراد قائمررة
الغضب ،والتعبير عن الذات علرى التروالي ،وهري قيمرة دالرة عنرد مسرتوى داللرة  ،0.008وبهرذا فقرد بلغرت
نسبة اإلسها للتنبؤ باألفكار اآللية المرتبطة باالكتئراب بواسرطة متغيرري إثرارة الغضرب ك حرد أبعراد قائمرة
الغضب ،والتعبير عن الذات .%84.6
جاءت نتيجة الفرض الثاني تنص على وجود دور للتعبير عن الذات في التنبؤ بكرب مرن الغضرب واألفكرار
اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة ونظراا لعد وجود دراسة تناولت التعبيرر
عن الذات وقدرته على التنبؤ بالغضب واألفكار اآلليرة لالكتئرابي لرذا يمكرن تفسرير هرذ النتيجرة فري بروء
الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين التعبير عن الرذات بالغضرب واالكتئراب وكرذلك اإلطرار النظرري
للدراسة الحاليةي فبالنسبة إلمكانية التنبؤ من خالل التعبير عن الذات بالغضرب نجرد أن الدراسرة الحاليرة قرد
توصلت إلى وجود عالقة ارتباط سلبي بين التعبير عن الذات بالغضب أي كلما ااد التعبير عرن الرذات قرب
مستوى الغضب .كمرا ال نجرد دراسرة تناولرت العالقرة برين التعبيرر عرن الرذات فري عالقترة بالغضربي ولكرن
بع التعريفات السابق عربها لمفهو التعبير عن الذات قد نصت على أن التعبير عن الذات عبارة عرن
تعبير الفرد لكب ما يدور بداخله من انفعاالت ومشاعر وغيرها ،كما أنها وسريلة للتواصرب برين األفرردي لرذا
فالغضب أحد أشكال التعبير عن الذات فمن خالل الغضب نسرتطيع التنبرؤ برالتعبير عرن الرذات سرواء كران
الغضب إيجابي مثب :دفا الشخص عن نفسه وممتلكاته ...إلخ بد اآلخرين أ غضباا سلبياا والرذي يكرون
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هدفه إيذاء اآلخرين وصب الغضب والعدوان عليهم بدون وجه حق .كما يعد عد التعبير عن الرذات أيضارا
أحد أهم مجاالت فقدان النفس والتكيف االجتماعي (.)Llorens, 1995
وفيما كشف عنه نتيجة الفرض الثاني والذي تنص على إمكانية التنبؤ من خالل التعبير عن الذات باألفكار
اآللية لالكتئابي نجد هذ النتيجة تؤكرد مرا توصرلت إليره دراسرة كرب مرن (Saavedra, 2005; Nicole,
) 2006من وجود عالقة ارتباط إيجابي بين التعبير عن الذات والغضب أي أنه كلما ااد تعبير الفرد عرن
ذاترره اادت األفكررار ا آلليررة لالكتئرراب وبالتررالي يمكررن التنبررؤ مررن خررالل التعبيررر عررن الررذات باألفكررار اآلليررة
لالكتئاب.
كما يشير كب من ( Eagly & Steffen (1986إلى أن عد التعبير عن الذات وبخاصة لدى الفتيات يزيد
من أعرراض االكتئراب .ويضريف فري هرذا الصردد جرا ) Jack (1991أن تعبيرر الفررد عرن ذاتره وخبراتره
بصورة علنية أو لفظية بين األفراد يقلب من التوتر واالكتئاب والغضب والتنافر المعرفري .كمرا تؤكرد منرى
عايد الحمد ( )4085أن التعبير عن الذات أحد أساليب توكيد الذات وأحد وسائب الصحة النفسية للفرد.
ووفقاا لررأي بيرك والرذي يرنص علرى أن المسرتويات المعرفيرة وعمليرات التفكيرر عوامرب سرببية فري حراالت
االكتئابي حيث يصاب األشخاص المصابون باالكتئاب بمخط سلبي نتيجة خسارة الوالدين ،والعديرد مرن
المآسي المتتالية ،ورف األقران ،وانتقاد المعلم ،والمعتقدات التري وبرعها األشرخاص الرذين يعرانون مرن
االكتئاب تنش عندما يواجهون أحدا جديدة عن كثب أو تشبه المواقف التي تعلموا فيها هرذ المخططرات
)(Cicchett & Toth., 1998
نتائ الفرض الثالث :والذي ينص على أنه" :توجد فرو ذات داللة إحصرائية تعرزى إلرى اخرتال متغيرر
النو (ذكور /إنا ) علرى التعبيرر عرن الرذات لردى عينرة الدراسرة مرن طرالب الجامعرة" وذلرك للتحقرق مرن
صحة الفرض أمكن استخدا اختبار الفرو بين المتوسطات الحسابية (ت) للتحقق من مدى وجرود فررو
ذات داللة إحصائية باختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) علرى التعبيرر عرن الرذات لردى عينرة الدراسرة مرن
طالب الجامعة ،ويمكن توبيح نتائ الفرض الثالث كما هو مبين بجدول ( )7كما يلي:
جدول ( )7الفرو بين المتوسطات الحسابية وفقاا الختال
الذات لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة (ن )753

متغير النو (ذكروراا /إناثارا) علرى التعبيرر عرن

اإلنا (ن ) 462
الذكور (ن )37
اتجا
مستوى
قيمة
المتغيرات
الفرو
الداللة
(ت)
غير دال -
0.040
87.33 800.71
80.35 800.72
التعبير عن الذات
يتضح من خالل جدول ( )7أن ت ثير متغير النو (ذكوراا /إناثاا) غيرر دال علرى متغيرر التعبيرر عرن الرذات
لدى عينة الدراسرة مرن طرالب الجامعرةي حيرث نجرد أن قيمرة ت بلغرت ( )0.040لتر ثير متغيرر النرو علرى
التعبير عن الذات لدى عينة الدراسة ،وهي قيمة غير دالة إحصائيياا مما يعطي مؤشر ب ن متغير النو غير
ذات ت ثير على التعبير عن الذات لدى عينة الدراسة.
وقد جاءت نتيجة الفرض الثالث تنص على "عد وجود فرو ذات داللة إحصائية فري التعبيرر عرن الرذات
وفقاا لمتغير النو (ذكوراا /إناثاا) لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة" .يتضح من خالل هذ النتيجة فيما
يخص عد وجود فرو ذات داللة إحصائية على مقيراض التعبيرر عرن الرذات وفقارا لمتغيرر النرو (ذكروراا/
إناثاا) لدى عينرة الدراسرة مرن طرالب الجامعرةي فهرذ النتيجرة تعرزا مرا توصرلت إليره دراسرة Anderson
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) (2006وهو عد وجود فررو ذات داللرة إحصرائية فري التعبيرر عرن الرذات وفقارا لمتغيرر النرو (ذكروراا/
إناثاا) .وبذلك تكون نتيجة الفرض األول تؤكرد وترنص علرى عرد وجرود فررو ذات داللرة إحصرائية ناتجرة
عن متغير النو (ذكوراا /إناثاا) في التعبير عن الذات لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة.
نتائ الفرض الرابع والذي ينص على أنره "توجرد فررو ذات داللرة إحصرائية تعرزى إلرى اخرتال متغيرر
النو (ذكوراا /إناثاا) على الغضرب لردى عينرة الدراسرة مرن طرالب الجامعرة" وللتحقرق مرن صرحة الفررض
أمكن استخدا اختبرار الفررو برين المتوسرطات الحسرابية (ت) وذلرك للتحقرق مرن مردى وجرود فررو ذات
داللة إحصائية باختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) على الغضب لدى عينة الدراسة مرن طرالب الجامعرة،
ويمكن توبيح نتائ الفرض الرابع كما هو مبين بجدول ( )2كما يلي:
جدول ( )2الفرو بين المتوسطات الحسابية وفقاا الختال
عينة الدراسة من طالب الجامعة (ن )753
المتغيرات

الذكور (ن )37
20.55

6.23

متغير النو (ذكوراا /إناثاا) على الغضب لردى

اإلنا (ن )462
1.05

20.83

قيمة
(ت)
0.734

مستوى
الداللة
غير دال

اتجا
الفرو
-

إثارة الغضب
مرررردى المواقررررف المثيرررررة
 0.331غير دال -
6.45 70.33
6.85
70.02
للغضب
 8.073غير دال -
6.53 73.23
6.32
71.74
التوقعات العدائية
 0.142غير دال -
4.72 84.00
4.75
84.42
تنفيس الغضب
 8.660غير دال -
2.63 83.75
2.45
40.43
كبت الغضب
 0.633 83.14 873.17غير دال -
81.64 828.24
الدرجة الكلية
يتضح من خالل جدول ( )2أن تاثير اختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) كان بعيف للغاية على الغضب
وأبعاد الفرعية حيث توصلت نتائ الدراسة إلى أنه وفقاا لالختال حسب متغير النو (ذكوراا /إناثاا) فإن
قيمة ت بلغرت ( )0.633 ،8.660 ،0.142 ،8.073 ،0.331 ،0.734لمتغيررات :إثرارة الغضرب ،ومردى
المواقف المثيرة للغضب ،والتوقعات العدائية ،وتنفيس الغضب ،وكبت الغضرب ،والدرجرة الكليرة للغضرب
على التوالي ،وهي قيم جميعها غير دالرة إحصرائياا ممرا يعطري مؤشرراا بر ن اخرتال متغيرر النرو ال يرؤثر
بشكب دال على الغضب وأبعاد لدى عينة الدراسة الحالية.
وجرراءت نتيجررة الفرررض الرابررع :لتررنص علررى" :عررد وجررود فرررو ذات داللرة إحصررائية فرري الغضررب وفقاررا
الخررتال متغيررر النررو (ذكرروراا /إناثاررا) علررى الغضررب وأبعرراد الفرعيررة لرردى عينررة الدراسررة مررن طررالب
الجامعة"ي فنتيجرة الفررض الرابرع فيمرا يخرص عرد وجرود فررو ذات داللرة إحصرائية وفقارا لمتغيرر النرو
(ذكوراا /إناثاا) نجدها تؤكد ما توصرلت إليره دراسرة كرب مرن (Anderson,2006ي وعبرد الفترا القرشري
8333ي ونشوة حسين 4088ي وهيا شاهين 4084ي ومهذل القحطاني  )4085وجميعها يشير إلى عد
وجررود فرررو ذات داللررة إحصررائية فرري الغضررب وفقررا لمتغيررر النررو بينمررا تتعررارض هررذ النتيجررة مررع مررا
توصرلت إليره دراسرة كرب مرن )Michael, Blier & Linda, 1989ي بردر األنصراري 4000ي Clay,
 ،)1994; Soysal, Can & Kilic 2009مرن وجرود فررو ذات داللرة إحصرائية فري الغضرب وفقارا
لمتغير النو (ذكوراا /إناثاا) حيث كانت الفرو في اتجا اإلنا كما نجدها تتعارض مع ما توصرلت إليره
دراسة عالء الدين كفافي ومايسة النيال ( )4001التي توصلت إلى أن الذكور في جميع مرراحلهم العمريرة
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أعلى من اإلنا في مستوى الغضب وذلك بالنسبة للمجتمرع المصرري مقارنرة برالمجتمع القطرري .كمرا أن
كررب إنسرران يغضررب ولكررن مصررادر ومسررببات الغضررب تختلررف مررن شررخص آلخررر والغضررب ال يميررز بررين
الررذكور واإلنررا وإن كانررت بعر الدراسررات السررابقة توصررلت إلررى أن الررذكور أكثررر غضرباا وعرردواناا مررن
اإلنا ي وذلك بحكم تكوينهم العضرلي والفسريولوجي وظررو الحيراة ومتطلباتهرا التري تثقرب عربء الرجرب
أكثر من اإلنا )Larson & Pleck, 1998ي محمد سعفان .)40 4007
نتائ الفررض الخرامس والرذي يرنص علرى "توجرد فررو ذات داللرة إحصرائية تعرزى إلرى اخرتال متغيرر
النررو (ذكرروراا /إناثاررا) علررى األفكررار اآلليررة المرتبطررة باالكتئرراب لرردى عينررة الدراسررة مررن طررالب الجامعررة"
وللتحقق من صحة الفرض أمكن استخدا اختبار الفرو بين المتوسطات الحسابية (ت) للتحقرق مرن مردى
وجررود فرررو ذات داللررة إحصررائية برراختال متغيررر النررو (ذكررور /إنررا ) علررى األفكررار اآلليررة المرتبطررة
باالكتئاب لدى عينة الدراسرة مرن طرالب الجامعرة ،ويمكرن توبريح نترائ الفررض الخرامس كمرا هرو مبرين
بجدول ( )7كما يلي:
جدول ( )7الفرو بين المتوسطات الحسابية وفقاا الختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) على األفكار اآللية
المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة (ن )753
المتغيرات

الذكور (ن )37

اإلنا (ن )462

مستوى
الداللة

قيمة
(ت)

اتجا
الفرو

األفكرررررررررررار اآلليررررررررررررة
لالكتئاب
يتضح من خالل جدول ( )7أن تر ثير اخرتال متغيرر النرو (ذكروراا /إناثارا) غيرر دال علرى متغيرر األفكرار
اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينة الدراسرة مرن طرالب الجامعرةي حيرث نجرد أن قيمرة ت بلغرت ()8.166
لت ثير متغير النو على متغير األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب لدى عينرة الدراسرة وهري قيمرة غيرر دالرة
إحصائيياا .مما يعطي مؤشراا ب ن متغير النو غير ذات ت ثير على طبيعة األفكار اآللية المرتبطة باالكتئاب
لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة.
806.31

86.23

81.33 888.88

8.166

غير دال

-

في حين جاءت نتيجة الفررض الخرامس لترنص علرى "عرد وجرود فررو ذات داللرة إحصرائية فري األفكرار
اآللية المرتبطة باالكتئاب وفقاا الختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) لدى عينة من طالب الجامعة" فنتيجة
هذا الفرض فيما يخص عد وجود فرو ذات داللرة إحصرائية فري األفكرار اآلليرة المرتبطرة باالكتئراب فري
بوء متغير النرو (ذكرور /إنرا )ي تؤكرد علرى مرا توصرلت إليره دراسرة ؤسريا بركرات ( )4000وهرو عرد
وجود فرو ذات داللة إحصائية في االكتئاب تعرزى إلرى متغيرر النرو (ذكروراا /إناثارا) بينمرا تختلرف هرذ
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كب من (سامر ربوان 4008ي رياض العاسمي  )4003وهرو وجرود
فرو ذات دالله إحصائية في االكتئاب باختال متغير النو (ذكوراا /إناثاا) حيث كانت الفرو في اتجرا
اإلنا  .كما يشير العديد من الباحثين إلى وجود فرو تعزى إلى متغير النو فري درجرة االكتئراب ،والتري
تكون حدتها أكثر لدى الفتيات حيث يكون االكتئاب مرنخف قبرب المراهقرة ،ثرم يرزداد ويثبرت نسربيياا خرالل
فترررة المراهقررة ومررا بعرردها ;(Myers et al, 2002; Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994
).Petersen et al, 1993; Reynolds, 1986
التوصيات والمقترحات البحثية.
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يمكررن فرري برروء نتررائ الدراسررة الحاليررة يمكررن بلررورة عرردد مررن التوصرريات والمقترحررات البحثيررة المتعلقررة
بالغضب والتعبير عن الذات واالكتئاب لدى طالب الجامعة كما يلي-:
 -8إجررراء دراسررة حررول التعبيررر عررن الررذات وعالقترره بالعرردوان واالبررطرابات الجسررمية فرري برروء بعر
المتغيرات الديمغرافية لدى الشباب وغيرهم من الفئات األخرى.
معرفة العالقة بين الغضب واالبطرابات الجسمية في بوء بع

المتغيرات

 -4إجراء دراسة تستهد
الديمغرافية لدى الشباب.

 -7إجراء دراسة تستهد العالقة بين التعبير عن الذات والخجب االجتمراعي فري بروء بعر
الديمغرافية لدى الشباب وغيرهم من الفئات األخرى.

المتغيررات

 -2نشر الوعي ب همية التعبير عن الذات منذ الطفولةي لما له ؤثار إيجابيرة علرى الصرحة النفسرية والجسرمية
للفرد.
 -5إعداد البرام التي تهد
من الناحية الصحية والنفسية.

إلى خف

حدة االكتئاب والغضبي حتى نتجنب ؤثارهما الضارة علرى الفررد

 -6إجراء دراسة تسعى إلى معرفة العالقة بين االكتئاب وإدمان شبكات التواصرب االجتمراعي أو الهواترف
الذكية.
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قائمة المراجع
أحمد هارون محمد الشريف .)4083( .تصميم بطارية سيكومترية لتشخيص وقيراض التشروهات المعرفيرة
وأخطرراء التفكيررر كمنبر باالبررطرابات النفسررية .رسررالة دكتررورا (غيررر منشررورة) .قسررم علررم الررنفس -كليررة
البنات للعلو واآلداب والتربية جامعة عين شمس.
ؤسيا علي راجح بركات .)4000( .العالقة بين أساليب المعاملة الوالديرة واالكتئراب لردى بعر المرراهقين
والمراهقررات المررراجعين لمستشررفى الصررحة النفسررية بالطررائف .رسررالة ماجسررتير .كليررة التربيررة – قسررم علررم
النفس .جامعة أ القرى السعودية.
برردر محمررد األنصرراري .)4000( .السررمات االنفعاليررة لرردى الشررباب الكررويتي مررن الجنسررين .مجلررة العلررو
االجتماعية -الكويت .858 -848 )4(41
بدر محمد األنصاري .)4004( .المرجع في مقاييس الشخصية :تقنين على المجتمع الكويتي .القاهرة دار
الكتاب الحديث.
بطرررض حررافظ بطرررض .)4001( .سرريكولوجية الرردم فرري الطفولررة المبكرررة .عمرران دار المسرريرة للنشررر
والتوايع
جابر عبد الحميد جابر وعالء الدين كفافي .)8311( .معجم علرم الرنفس والطرب النفسري .ك( .)8القراهرة
دار النهضة العربية.
جمال محمد أبو شنب .)8336( .تاريخ التفكير العلمي وطرقه البحثية .اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية.
جميب صليبا .)8312( .علم النفس .الطبعة الثالثة .بيروت دار الكتاب اللبناني.
حسن صالح الداهري وناظم هاشم عبيد .)8333( .الشخصية والصحة النفسية .األردن مؤسسة حمادة.
حسررين علـررـي فايـررـد .)٧٠٠٢( .دراسـررـات فـررـي الـررـسلو والشخـررـصية .اإلسرركندرية مؤسـررـسة حـررـورض
الدوليــة للنــشر والتوايع.
دنيا الشبؤن وأمب األحمد .)4087( .الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب عند األطفال دراسرة ميدانيرة لردى
تالميررذ الصررف الرابررع مررن التعلرريم األساسرري حلقررة أولررى فرري مرردارض مدينررة دمشررق الرسررمية .مجلررة جامعررة
دمشق.53 -85 )8(43 .
ريرراض العاسررمي .)4003( .الشررعور بالوحرردة النفسررية وعالقترره باالكتئرراب والعزلررة والمسرراندة االجتماعيررة
دراسة تشخيصية على عينة من طلبة جامعة دمشق .مجلرة اتحراد الجامعرات العربيرة للتربيرة وعلرم الرنفس.
.458 -401 )4(3
سررامر جميررب ربرروان .)4008( .االكتئرراب والتشرراؤ دراسررة ارتباطيررة مقارنررة .مجلررة العلررو التربويررة
والنفسية.26 -87 )8(4 .
صالحة محمد يونس بوشعراية .)4084( .الغضب .مجلة البحرث العلمري فري اآلداب ) كليرة البنرات جامعرة
عين شمس (.504 -233 )87
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صبري مراهر إسرماعيب .)4001( .مرن الوسرائب التعليميرة إلرى تكنولوجيرا التعلريم .القراهرة .سلسرلة الكتراب
الجامعي العربي.
عبد العاطي شلبي .)4007( .فن اإلنشاء اإلبداعي والوظيفي .اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث.
عبد الفتا القرشي .)8333( .تقدير الصد والثبات للصورة العربية لقائمة حالة وسمة الغضرب والتعبيرر
عنه لسبيلبرجر مجلة علم النفس -القاهرة.11 -32 )27( .
عبررد المررنعم الحفنرري .)8332( .موسرروعة علررم الررنفس والتحليررب النفسرري .الطبعررة الرابعررة .القرراهرة مكتبررة
مدبولي.
عثمان حمود الخضر .)4002( .الغضب وعالقته ببع
االجتماعية.804 -63 )8(74 .

متغيرات الصحة النفسية الكويرت .مجلرة العلرو

عررالء الرردين كفررافي ومايسررة أحمررد النيررال .)4001( .سرريكولوجية الغضررب – دراسررة لرردى شرررائح عمريررة
مختلفة في المجتمعين المصري والقطري .اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية.
علي أحمد مدكور .)4000( .تدريس فنون اللغة العربية .القاهرة دار الفكر العربي.
علي محمد شمو .) 4000( .االتصرال الردولي والتكنولوجيرا الحديثرة .السرودان دار القوميرة العربيرة للثقافرة
الخرطو .
عماد محمد مخيمر .)4006( .المشكالت النفسية لألطفال برين عوامرب الخطرورة وطرر الوقايرة والعرالك.
القاهرة مكتبة األنجلو المصرية.
فرك عبد القادر طه .)8337( .موسوعة علم النفس والتحليب النفسي .الكويت دار سعاد الصبا .
فكري أحمد عسكر .)4003( .فاعلية العرالك المعرفري السرلوكي فري خفر
الجامعة .رسالة دكتورا  .كلية التربية جامعة بنها.

مسرتوى الغضرب لردى طرالب

كمال الدسوقي .)8331( .ذخيرة علو النفس .القاهرة الدار الدولية للنشر والتوايع.
محمررد أحمررد إبررراهيم سررعفان .)4007( .دراسررات فرري علررم الررنفس والصررحة النفسررية ابررطراب انفعررال
الغضبي الخلفية النظرية -التشخيص -العالك .القاهرة دار الكتاب الحديث.
محمرد السرريد عبررد الرررحمن وفوقيررة حسررن عبرد الحميررد .)8311( .كراسررة تعليمررات مقيرراض الغضررب كحالررة
وسمة .القاهرة دار قباء للطباعة والنشر والتوايع.
محمررد عبررد الكررريم العياصرررة .)4087( .اسررتخدا معلمرري التربيررة االسررالمية فرري سررلطنة عمرران مهررارات
االتصال اللفظية وغير اللفظية في بوء بع المتغيرات .مجلة جامعة النجا للعلو االنسانية -فلسطين.
.4757-4710 )88(43
منى عبد القادر عايد الحمد .)4085( .أساليب التعبير عن الذات والرأي وبوابطهما :دراسرة تربويرة فري
بوء السنة النبوية .مجلة جامعة القدض المفتوحة لألبحا والدراسات – فلسطين.420 -408 )75( .
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 بعردا الغضرب وعالقتهمرا بالصرالبة النفسرية لردى طرالب المرحلرة.)4085( .مهذل ظافر مسرفر القحطراني
 كليرة العلرو االجتماعيرة واإلداريرة – جامعرة. قسرم علرم الرنفس. رسرالة ماجسرتير.الثانوية بمحافظة الخرك
.نايف العربية للعلو األمنية
. مجلررة دراسرات نفسررية. األفكررار الالعقالنيرة المنبئرة بانفعررال الغضرب.)4088( .نشروة عبرد التررواب حسرين
.422 -403 )4(48
. تنمية العفو وبب الغضب لدى عينرة مرن المرراهقين بطيئري الرتعلم.)4084( .هيا صابر صاد شاهين
.461 -445 )4(44 .مجلة دراسات نفسية
Abramson, L. Y., Alloy, L. B. & Metalsky, G. I. (1988). The cognitive
diathesis-stress theories of depression: Toward an adequate evaluation of the
theories' validities. In L. B. Alloy (Ed.), Cognitive processes in depression. New
York: The Guilford Press.
Anderson, M. (2006). The relationship among resilience, forgiveness, and anger
expression in adolescents. Ph.D. University of Maine.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable
distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical
considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects.
New York: Harper and Row.
Beck, A.T (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders,
international Universities Press, New York.
Beth, J. M. (1999). Social structural and anger: social Psychological mediators.
Dissertation submitted to the Faculty Virginia Polytechnic Institute. Ph.D. State
University.
Cautin, R. L, Overholser, J. C., & Goetz, P. (2001). Assessment of mode of
anger
expression in adolescent psychiatric inpatients. Adolescence. 36 (141), 163 170.
Chao, R. K. (1995). Beyond authoritarianism: A cultural perspective on Asian
American Parenting Practices. Paper presented at the Annual Meeting of the
American Psychological Association, New York.
Chao, R. K. (1995). Beyond authoritarianism: A cultural perspective on Asian
American Parenting Practices. Paper presented at the Annual Meeting of the
American Psychological Association, New York.
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Chao, R. K. (1996). Chinese and European American mothers’ beliefs about the
role of parenting in children’s school success. Journal of Cross-Cultural
Psychology. 27 (4). 403 -423.
Cheng, H.L., Mallinckrodt, B & Wu, L.C., (2005). Anger expression toward
parents and depressive symptoms among undergraduates in Taiwan. Counseling
Psychologist, 33, 72–97.
Cicchett, D. & Toth, S. (1998). The development of depression in children and
adolescents. American Psychologist, 53, 221–241.
Clarke, D & Goosen, T (2009). The mediating effects of coping strategies in the
relationship between automatic negative thoughts and depression in a clinical
sample of diabetes patients. Personality and Individual Differences, 46, 460–
464.
Clay, D. L. (1994). Sex roles, anger expression and depression in adolescents.
Ph.D. University of Missouri, Columbia.
Cole, S.W., Kemeny, M.E., Taylor, S.E & Visscher, B.R. (1996). Elevated
physical health risk among gay men who conceal their homosexual identity.
Health Psychology. 15 (4). 243-251.
Dalili, M.N., Penton-Voak, I.S., Harmer, C.J & Munafo, M.R., (2015). Metaanalysis of emotion recognition deficits in major depressive disorder. Psychol.
Med. 45, 1135–1144.
Disner, S.G., Beevers, C.G., Haigh, E.A., Beck, A.T., (2011). Neural
mechanisms of the cognitive model of depression. Nat. Rev. Neurosci. 12, 467–
477.
Eagly, A. H & Steffen, V. J. (1986). Gender and aggressive behavior: A metaanalytic review of the social psychological literature. Psychological Bulletin.
100. 309-330.
Easker, E. (2005). Silent suffering raises women’s risk of death. Vancouver
Sun, l- 6.
Eisenberger, N.I., Kemeny, M.E & Wyatt, G.E. (2003). Psychological inhibition
and CD4 T-cell levels in HIV-seropositive women. Journal of Psychosomatic
Research. 54, 213-224.
Faye, H. D. (2001). Negative cognition sets: The correlation between automatic
thoughts and depression. M.S. Texas A&M University – Kingsville.
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Fivush, R., Reese, E & Haden, C. A. (2006). Elaborating on elaborations: Role
of maternal reminiscing style in cognitive and socioemotional development.
Child Development. 77, 1568-1588.
Gay, Hollandsworth & Galassi. (1975). An Assertiveness Inventory for Adults.
Journal of Counseling Psychology. 22 (4). 340-344.
Geen, R. G. (1990). Human aggression. Pacific Grove, CA: Brooks
Cole.Spielberger, C. D., Jacobs, G., Russell, S., & Crane, R. S. (1983).
Assessment of anger:The State - Trait Anger Scale. In J. N. Butcher & C. D.
Spielberger (EDS), Advances in personality assessment. 2. pp. 161 - 189).
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Gjerde, P. F. (1995). Alternative pathways to chronic depressive symptoms in
young adults: Gender differences in developmental trajectories. Child
Development. 66, 1277-1300.
Gorman, J. C. (1998). Parenting attitudes and practices of immigrant Chinese
mothers of adolescents. Family Relations. 47(1), 73 - 80.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion
regulation processes: Implications for affect, relationships, and wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348 –
362. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348.
Hamamura, T. (2015). Depression and Somatic symptoms in Japanese college
students: Negative mood regulation expectancies and honne and tatemae as
personality predictors. Degree Master of Science in Psychology (Clinical).
California State University, Fullerton
Hollon, S & Kendall, P. (1990). Cognitive Self-Statements in Depression:
Development of an Automatic Thoughts Questionnaire. Cognitive Therapy and
Research. 4 (4), 383-395.
Homyak, L.M. (1999). Empowerment through giving symptoms voice.
American Journal of Clinical Hypnosis. 42 (2), 132-139.
Jack, D.C. (1991). Silencing the self: women and depression. Cambridge:
Harvard University Press.
Kagan, J. (1994). Galen’s prophecy: Temperment in human nature. New York:
.Basic Books.
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Kahneman, D., (2011). Thinking Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New
York.
Kanter, J., Kohlenberg, R., & Loftus, E (2004). Experimental and
Psychotherapeutic Demand Characteristics and the Cognitive Therapy
Rationale: An Analogue Study, Cognitive Therapy and Research, 28 (2), 229239.
Kennedy-Moore, E & Watson, J. C. (2001). How and when does emotional
.expression help. Review of General Psychology. 5, 187-212
Kim, H. S & Sherman, D. K. (2007). " Express yourself": culture and the effect
of selfexpression on choice. Journal of Personality and Social Psychology.
92(1), 22- 67.
Kulik, J. A & Mahler, H. (1989). Social support and recovery from surgery.
Health Psychology. 8 (2), 221-238.
Larson, R & Pleck, J. (1998). Hidden feelings: Emotionality in boys and men.
In R. A Diensbier and D. Bernstein (Eds), Gender and motivation: Nebraska
Symposium on Motivation (Vol. 45, pp. 25 - 74). Nebraska: University of
Nebraska Press.
Lee, J.S., Mathews, A., Shergill, S & Yiend, J., (2016). Magnitude of negative
interpretation biasdepends on severity of depression. Behav. Res. Ther. 83, 26–
34.
Llorens, M. B. (1995). The development and validation of the Gender Role
Ideals Matrix for Girls: A measure of psychological loss in adolescence. Degree
Master in Psychology. University of Missouri, Columbia, Missouri.
.Mate, G. (2003). When the body says no. Vintage Canada: Toronto.
Michael, J., Blier & Linda, A. B. (1989). Gender differences in self- rated
.emotional expressiveness. Sex Roles. 21(3): 287- 295
Miller, J. B. (1991). The construction of anger in women and men. In J.V.
Jordan, A.G. Kaplan, J.B. Miller, I.P. Stiver & J.L. Surrey (Eds.), Women’s
growth in connection: Writings from the stone center (pp. 181-196). New York:
Guilford.
Myers, H. F., Lesser, I., Rodriguez, N., Bingham Mira, C., Hwang, W., Camp,
C.,
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Anger and self-expression as predictors of automatic thoughts among a
sample of university students
Ahmed K. A. El-Bahnsawy
Assistant professor, psychology Department , Faculty of Art,
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Abstract
The current study aims at identifying the psychometric properties of the tools
used in the study, exploring the correlation between self-expression, anger and
depressive automatic thoughts, investigating the ability of self-expression to
predict anger and depressive automatic thoughts, and exploring differences
attributed to gender (males/females) on self-expression, anger and depressive
automatic thoughts. Sample of the study consisted of 357 university students
(93 males/ 264 females) in Assuit colleges of Nursing, Arts and Education with
age range 18-26 (M=20.01, SD= 1.20). Results of the study show that tools of
the study are psychometrically valid and reliable on the Egyptian university
setting. Anger total score and some of its dimensions (anger arousal, hostile
outlook, and anger-in) correlated to depressive automatic thoughts and selfexpression. Anger arousal and self –expression predicted depressive automatic
thoughts. No statistically significant differences attributed to gender were found
on self-expression, anger, depressive automatic thoughts.
Keywords: self-expression, anger, depressive automatic thoughts
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