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  طالب كلية الرتبية بكنا عينة من لدي 

 

 *د.علي ثابت ابراهيم حفين                                                     
 كلية الرتبية بكنا -ةمدرس الصخة النفسي                                                                       

 جامعة جنوب الوادي.                                                                                    

 مكدمة:
لجؼ كل فخد أنساط مغ االتجاىات كاالنفعاالت كاألفكار كالدمػكيات كالتي تجتسع معًا 

تعت تمظ األنساط باإليجابية كالعسل , فإذا ما تسPersonalityلتذكل ما يدسي بالذخرية 
كفق القيع السجتسعية تشذأ شخرية سػية تعػد بالشفع عمي الذخز ذاتو كعمي تصػر كتقجـ 

كعمي الشقيس مغ ذلظ, إذا ما استجاب الفخد لآلخخيغ كالسػاقف مجتسعو الحؼ يعير فيو, 
غيخ مقبػلة ح كاألحجاث بصخيقة تتعارض مع قيع السجتسع فإف اتجاىاتو كسمػكياتو ترب
 Personalityكبحلظ تربح شخريتو غيخ سػية أك ما يصمق عميو اضصخاب الذخرية 

Disorder (PD). 
فيشاؾ بعس األفخاد تتسيد سمػكياتيع بالغصخسة كالغخكر كالدعي لالىتساـ كالتفاخخ 
كشمب االعجاب, كسا انيع يحاكلػا اثبات ذاتيع مغ خالؿ الديصخة عمي الحجيث كالحػار, 

ضافة إلي عجـ تحمييع بالربخ, كعمي السدتػؼ الذخري يسيمػا إلي أف يكػنػا لصفا  مع باإل
اآلخخيغ كمحبػبيغ كيقيسػا عالقات اجتساعية سخيعة تتستع بالدصحية كاالستغاللية كالتي 

قات في تحقيق رغباتيع, كيطيخكا عجـ الخضا عغ اآلخخيغ خاةة تعشي استغالؿ تمظ العال
لستصمباتيع, كليذ لجييع القجرة عمي اضيار التعاشف نحػ اآلخخيغ, كتمظ عشجما ال يدتجيبػا 

 Narcissisticالذخرية الشخجدية  لؤلفخاد ذكؼ اضصخابىي السطاىخ السسيدة 
Personality Disorder (NPD) ( كإحجؼ اضصخابات الذخريةLevy, 2012.)  

حرائي الجليل التذخيري اال وكسا عخف NPDكاضصخاب الذخرية الشخجدية 
بأنو شعػر بالعطسة كالحاجة إلي اإلعجاب كقرػر لالضصخابات العقمية "الصبعة الخامدة" 

                                                                 
*
 .جامعة جشػب الػادؼ -كمية التخبية بقشا -مجرس الرحة الشفدية 
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 ;American Psychological Associationاضيار التعاشف نحػ اآلخخيغ) 
APA,2013, p.645) , ذكؼ اضصخاب الذخرية  العطسة, يػاجو األفخاد لذعػركنتيجة

كيػاجيػا قرػرًا حادًا في  كػف تبعية أك مذخكشة,الشخجدية ةعػبة في قبػؿ أؼ عالقة قج ت
 استثسار أؼ عالقات كاضحة مع اآلخخيغ ما عجا العالقات التي تقـػ عمي االستغالؿ كالشفع,
كسا أنيع يطيخكا تقمبات مداجية حادة كمتبايشة فقج تتدع مذاعخىع بالشقز كالفذل كعمي 

خ مغ خالؿ سمػكياتيع التي تتسثل في الشقيس يشتابيع شعػر مبالغ فيو بالتفػؽ كالتي تطي
  (.Kernberg & Yeomans, 2013احتقار الغيخ)
سل معتقجات الفخد عغ ذاتو البشا  الشفدي الحؼ يذإلي  Schemasالسخصصات كتذيخ 

كعغ اآلخخيغ كالعالع مغ حػلو كالتي تتألف مغ الحكخيات كاالنفعاالت التي تكػنت في مخحمة 
الفخد كقج تكػف تمظ السخصصات ايجابية أك سمبية كلكغ الفخد  الصفػلة كتصػرت خالؿ حياة

فتعخؼ السخصصات الدمبية   (Farrell, Shaw,& Webber, 2009). يحتفع بيا بقػة
كىي عبارة عغ أنساط  Early Maladaptive Schemasبالسخصصات الالتكيفية السبكخة 

بخات الصفػلة السؤلسة كالتي لع يتع معخفية كانفعالية ىازمة لمحات كالتي تشذأ مبكخًا نتيجة خ
فييا اشباع احتياجات الصفل بذكل جيج كالستسثمة في الحاجة إلي األماف كالتعمق اآلمغ 

 . (Rafaeli, Bernstein, & Young, 2011, p.13)كتتكخر مع الفخد شيمة حياتو 
 ,الالتكيفية السبكخةبعس السخصصات اضصخاب الذخرية الشخجدية  كيراحب

 ,Young, Klosko) االستحقاؽ/العطسة كالحخماف العاشفي كالذعػر بالشقز كسخصصات
&Weishaar, 2003, p.375) , ارنتد كجيشجريغ كىحا ما أكجه Arntz, & Genderen 

(2009, p.12)  بأف اضصخاب الذخرية الشخجدية تختبط ببعس السخصصات الالتكيفية
  .كاالستحقاؽ كعجـ ضبط الشفذ كالذعػر بالشقز/الخدؼ

في خفس السخصصات  Schema Therapyكمغ ىشا يأتي دكر عالج السخصصات 
الذخرية لجؼ الفخد, فعالج السخصصات  اتاضصخاب يتختب عميو انخفاضالالتكيفية كالحؼ 

عالج نفدي تكاممي ييجؼ إلي التعخؼ عمي كتغييخ السخصصات الالتكيفية مغ خالؿ 
شػر خريرًا لمتعامل مع األفخاد ذكؼ  استخجاـ فشيات معخفية كتجخيبية كسمػكية كقج

 & Taylorكفي ضػ  ذلظ, أكضح  .(Nadrot et al., 2009اضصخابات الذخرية)
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Arntz (2016)  أف نسػذج عالج السخصصات يخكد عمي السعتقجات الدمبية كالسخصصات

 يتعخؼ عمي كًل مغ السخصصات الالتكيفية السبكخة, كمع ذلظ, فإف عالج السخصصات
كالدمبية كاستخجاـ الفشيات العالجية لتقػية كتعديد اإليجابي مشيا كخفس الدمبي  اإليجابية

 مشيا كيسكغ تصبيقو برػرة فخدية أك ثشائية أك جساعية.
بأف عالج السخصصات ةسع  Lah & Saradjian (2016)كىحا ما أشار اليو 

مي خريرًا لخفس اضصخابات الذخرية كما يراحبيا مغ مخصصات التكيفية تؤثخ ع
إلي فعالية عالج  Videler et al.(2017)كسا أكضحت نتائج دراسة  حياة الفخد.

اضصخابات الذخرية كالتي اعتسجت فييا عمي فشيتي التخيل كعسل  السخصصات في خفس
 الكخسي مسا أدؼ إلي تعديد كدعع السخصصات االيجابية كانخفاض اضصخابات الذخرية.

بأف ىشاؾ اتجاه متدايج بذأف فعالية عالج  Baljé et al. (2016)كفي ىحا الرجد, ذكخ 
السخصصات الضصخابات الذخرية كإضصخاب الذخرية الشخجدية كالحجية كاضصخابات 

أنو تع تصػيخ عالج  Ohanian (2016,p.2)كأكضح  ,الذخرية الفئة الثالثة)ج(
 السخصصات لسػاجية اضصخاب الذخرية الشخجدية كالحجية.

عمي اضصخاب الذخرية الكذف ك لمتعخؼ  ةالحالي الجراسةفكخة , جا ت وفي ضهء ذلك
شالب كشالبات الفخقة األكلي كالثانية ببخنامج معمع التعميع العاـ لجؼ عيشة مغ  الشخجدية

, كمغ ثع كضع بخنامج عالجي قائع عمي عالج كاألساسي بالمغة االنجميدية بكمية التخبية بقشا
كما يراحبيا مغ  ة الشخجدية لجييعالسخصصات لمسداعجة في خفس اضصخاب الذخري

 . مخصصات التكيفية مبكخة
 مصكلة الدراسة:

اآلثار الدمبية ( السحهر األول): ثالث محاكر أساسيةتتبمػر مذكمة الجراسة مغ خالؿ 
ندب انتذار اضصخاب الذخرية  تباين( السحهر الثاني) إلضصخاب الذخرية الشخجدية,

نجرة الجراسات التي اعتسجت عمي عالج ( ثالثالسحهر ال) الشخجدية بين الخاشجين,
 السخصصات في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية.
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: تؤدؼ الشدعة اآلثار الدمبية إلضصخاب الذخرية الشخجدية ,لمسحهر األول بالشدبة       
الشخجدية إلي قرػر في السيارات االجتساعية لمفخد مسا يتختب عميو عجـ قجرة الفخد عمي 

 ,Southard, Noser, & Zeigler-Hillاجتساعية جيجة مع اآلخخيغ) تكػيغ عالقات
2014, pp.3-4 كفي ىحا الدياؽ, أكضح آالـ, رافيكػ,كانجع.)Alam, Rafique, & 
Anjum(2016)  أف الشخجدية ىي التخكيد غيخ السقبػؿ عمي الحات كالتي تؤثخ عمي

ة بيغ الشدعات الشخجدية كعجـ الذخز نفدو كعمي عالقاتو باآلخخيغ, فمقج تع دراسة العالق
القجرة عمي تكػيغ ةجاقات مع اآلخخيغ كالتي ذكخت بأف األفخاد ذكؼ الشدعات الشخجدية 
يػاجيػا قرػرًا في تكػيغ عالقات مع اآلخخيغ تقـػ عمي األلفة كالسػدة كيعتسجكا فقط عمي 

ساعي كاإلنفعالي إقامة عالقات شخرية تخجـ مرالحيع فقط فيع بحلظ يفتقجكا التخابط اإلجت
 كسا أنيع يسيمػا إلي العدلة العاشفية كيبتعجكا عغ العالقات التي تتزسغ التقارب كالجؼ .

كمغ جية أخخؼ, يشتاب األفخاد الحيغ لجييع مدتػيات مختفعة مغ الشخجدية الذعػر 
بالتفػؽ داخل الفرل الجراسي كذلظ مغ أجل الحرػؿ عمي السديج مغ اإلىتساـ كاالعتخاؼ 

ِقبل معمسيو أثشا  تقجيع الجركس الشطخية كالعسمية, كلكشيع غالبًا ال يحرمػا عمي ذلظ مغ 
 (.Li, 2015االىتساـ, مسا يشتج عشو تكػيغ اتجاىات سمبية تجاه معمسيو بالسجرسة)

أف  Blinkhorn, Lyons, & Almond (2016)كسا أشار بميشكػرف, ليػنذ,كالسػنج  
لمعجكاف)خاةة لجؼ شالب الجامعة( كيطيخ ذلظ عشجما اضصخاب الشخجدية يعج مشبئ جيج 

ُيعج  كالحؼتيجيج, باإلضافة إلي اتجاىاتيع اإليجابية نحػ العشف ميتعخض جياز األنا لجييع ل
مغ كجية نطخىع مقبػؿ. كىحا ما أشارت اليو نتائج بعس الجراسات, كجراسة كًل 

 & ,Gumpel, Wiesenthal, & Söderberg (2015)   ; Anwar, Mahmoodمغ
Hanif (2016) ;Li et al.,(2016)  بػجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ اضصخاب

الذخرية الشخجدية كالعجكاف لجؼ السخاىقيغ كأف الحكػر يتجيػا نحػ القيادة كالدمصة كأحج 
 مطاىخ الشخجدية أما اإلناث لجييع إعجاب بالحات.

ساعية مع اآلخخيغ, بل قج تستج مدتقباًل كالتقترخ اآلثار الدمبية عمي قرػر العالقات االجت
بأف  Bjornlund (2011)إلي ميشة الفخد كحياتو الدكاجية, كىحا ما أكضحو بجػرنمػنج 

اضصخاب الذخرية الشخجدية يؤدؼ إلي ضيػر الرخاعات الجاخمية كانخفاض مياراتو كالحؼ 
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عالقات كالرجاقات مع ةعػبة في تكػيغ الك يتختب عميو عجـ قجرة الفخد في اإلحتفاظ بسيشتو 

اآلخخيغ باإلضافة إلي عجـ قجرتو عمي تكػيغ أسخة. كىحا ما أكضحتو نتائج دراسة مايشارد, 
بأف  Maynard, Brondolo, Connelly, & Sauer (2015)بخكنجكلػ, كػنيمي, كساكر 

ىشاؾ عالقة ارتباشية عكدية بيغ درجات السقياس الفخعي االستحقاؽ/االستغالؿ كالخضا 
ضيفي ككجػد عالقة ارتباشية مػجبة مع ضغػط العسل.كذكخت نتائج دراسة ىاؼ ىاكس, الػ 

إلي أف الذخز الشخجدي  Highhouse, Brooks, & Wang (2016)بخككذ, ككانج 
 يمجأ إلي بعس األساليب غيخ السقبػلة كالخجاع مغ أجل الحرػؿ عمي السيشة.

 الذخرية الشخجدية بين الخاشجين: ندب انتذار اضصخاببالسحهر الثاني,  وفيسا يتعمق 
نتائج دراسة فأشارت تبايشت ندب انتذار اضصخاب الذخرية الشخجدية مغ مجتسع آلخخ, 

بأف اضصخابات الذخرية تشتذخ بشدبة  Zhang et al.(2012)خكف ػػػػػػػػػج كآخػػػػػػػػػػػزان
 سشة, كأف اضصخاب 60-18: في السجتسع الريشي كخاةة بيغ األعسار 31.93

تقجر ندبة انتذار اضصخاب : لجؼ عيشة الجراسة .كسا 2.7الذخرية الشخجدية يشتذخ بشدبة 
 ,Torgersen) :35.7 -2.3الذخرية الشخجدية في الدياقات الكميشيكية 

2012,p.187.)  أكضح ركبغRuben (2015)  بأف اضصخاب الذخرية الشخجدية يشتذخ
: مغ 7.7بأف حػالي  Fox (2015)كسا أكضح فػكذ : في السجتسع.30-16بشدبة 

: 4.8السجتسع األمخيكي يػاجيػا اضصخاب الذخرية الشخجدية ىع مغ الحكػر, في حيغ 
  مغ اإلناث.

 & ,Meybodi, Hajebi ميبػدؼ,ىاجيبي,كجػلفي كفي ىحا الدياؽ, ىجفت دراسة
Jolfaei (2014) كالتي تػةمت فييا  الي التعخؼ عمي ندب انتذار اضصخابات الذخرية

: كأكثخ اضصخابات الذخرية 81.4ب انتذار اضصخابات الذخرية أف ند شتائج إليال
خُمرت كسا  : لجؼ عيشة الجراسة.57.1انتذارًا, اضصخاب الذخرية الشخجدية حيث بمغت 

 ,Mergui, Raveh, Gropp ميخجػؼ,رافي, جخكب, جػلسارد, كجاكركسكي دراسة نتائج
Golmard, & Jaworowski (2015)  يػاجيػا اضصخاب الذخرية مغ 11.6إلي أف :

الفئة الثانية )ب( )الشخجدية كالحجية كاليدتيخية( كسا أف تمظ االضصخابات تشتذخ بيغ األفخاد 
 األةغخ سشًا كغيخ الستدكجيغ كال يػاجيػا أمخاض عزػية.
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 Vater, Mortize, & Roepke (2018)كلقج ُأجخيت دراسة ڤاتخ, مػرتد,كركبظ  
سشة بالسجتسع األلساني, كأشارت  83-18تخاكحت أعسارىع ما بيغ فخد  1025عمي عجد 

نتائج تمظ الجراسة إلي أف أكثخ األعسار تعخضًا الضصخاب الذخرية الشخجدية)العطسة( 
ة فأكثخ حرمػا عمي سش 37سشة بيشسا األفخاد الحيغ بمغت أعسارىع  36-18تخاكحت بيغ 

جراسة أؼ أنو كمسا تقجـ العسخ انخفس مقياس الشخجدية السدتخجـ بالدرجات مشخفزة في 
 اضصخاب الذخرية الشخجدية.

أما بالشدبة لمسحهر الثالث, نجرة الجراسات التي اعتسجت عمي عالج السخصصات في 
: بالخغع مغ فعالية عالج السخصصات في خفس خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية

ة خاةة إال أف ىشاؾ اضصخابات الذخرية برفة عامة كاضصخاب الذخرية الشخجدية برف
التي استخجمت عالج  -في حجكد عمع الباحث -في دراسات كأبحاث البيئة العخبيةنجرة 

في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية, كلمتأكج مغ ذلظ قاـ الباحث بالبحث  السخصصات
مغ خالؿ قػاعج بيانات اتحاد السكتبات السرخية كدار السشطػمة كالسشيل كغيخىا مغ قػاعج 

نات العخبية, فتع العثػر عمي دراسة تشاكلت عالج السخصصات مع مخضي االكتئاب, البيا
( التي ىجفت إلي خفس مقاكمة التغييخ العالجي 2016دراسة عيدي ياسيغ ادريذ )كىي 

لجػ عيشة مغ مخضى االكتئاب السدمغ مغ خالؿ بخنامج عالجي متسخكد عمى السخصط 
ST  سشة  40-25اث تخاكحت أعسارىغ بيغ إن 10, حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ

كاستخجمت الجراسة استبياف السخصصات السخترخ ليػنج كالبخنامج العالجي القائع عمي 
فعالية عالج السخصصات في خفس مقاكمة عالج السخصصات, كأشارت نتائج الجراسة إلي 

 التغييخ العالجي لجػ عيشة مغ مخضى االكتئاب السدمغ.
نتيجة تبايغ ندب انتذار اضصخاب الذخرية الشخجدية , قوبشاًء عمي العخض الداب

متسثمة في قرػر السيارات االجتساعية كةعػبة تكػيغ كما يتختب عمييا مغ آثار سمبية 
عالقات كةجاقات مع اآلخخيغ مسا يتختب عميو عجـ قياـ الفخد الشخجدي بالجكر السشػط بو 

ية التي تشاكلت عالج السخصصات في كنجرة الجراسات العخب داخل السجتسع كاالرتقا  بو,
دراسة عالجية قائسة عمي استخجاـ بإجخا  الباحث  قاـخفس اضصخاب الذخرية الشخجدية, 
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شالب كشالبات  عالج السخصصات في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية لجؼ عيشة مغ

 , كبحلظ يسكغ ةياغة مذكمة الجراسة في الدؤاؿ اآلتي: كمية التخبية بقشا
 عيشة من عالية عالج السخصصات في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية لجيما ف    

 , كيشبثق مغ ىحا الدؤاؿ األسئمة الفخعية التالية:؟شالب كمية التخبية بقشا
ىل تػجج فخكؽ بيغ درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي قائسة الذخرية  .1

 الشخجدية كأبعادىا في القياسيغ القبمي كالبعجؼ؟
كؽ درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة عمي قائسة ىل تػجج فخ  .2

 الذخرية الشخجدية كأبعادىا في القياس البعجؼ؟
ىل تػجج فخكؽ درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي قائسة الذخرية الشخجدية  .3

 كأبعادىا في القياسيغ البعجؼ كالتتبعي؟
 هدف الدراسة:

فعالية عالج السخصصات في خفس التحقق مغ  الجراسة الحالية إلي ىجفت
 شالب كمية التخبية بقشا. عيشة مغ اضصخاب الذخرية الشخجدية لجؼ

 أهمية الدراسة:
 تتسثل أىسية الجراسة الحالية فيسا يمي :

القػػا  الزػػػػ  عمػػػي السخصصػػػات الالتكيفيػػػة السبكػػػخة كالتػػػي تسثػػػل عػػػاماًل خفيػػػًا فػػػي   -1
غ بيشيػػا اضػػصخاب الذخرػػية تعػخض األفػػخاد لػػبعس اضػػصخابات الذخرػػية كالتػػي مػػ

حيػػػػػث اف غالبيػػػػػة الجراسػػػػػات قػػػػجمت بػػػػػخامج ارشػػػػػادية كعالجيػػػػػة لخفػػػػػس   ،الشخجدػػػػية
اعػػػػػخاض اضػػػػػػصخاب الذخرػػػػػػية الشخجدػػػػػػية دكف االقتػػػػػخاب مػػػػػػغ بعػػػػػػس السخصصػػػػػػات 

 .  الالتكيفية السبكخة كالتي تديع بجكر كبيخ في استسخار ذلظ الشسط مغ االضصخاب
لخفػػػػس  نفدػػػػيًا قػػػػائع عمػػػي عػػػػالج السخصصػػػػات عالجيػػػػاً تمػػػػظ الجراسػػػػة تػػػجخاًل  تقػػػجـ -2

يعتسػػػج عمػػػي بعػػػس الفشيػػػات كالتخيػػػل كعسػػػػل , حيػػػث اضػػػصخاب الذخرػػػية الشخجدػػػية
الكخسػػػػي كغيخىػػػػػا كالتػػػػػي تدػػػػػاعج فػػػػػي خفػػػػس اضػػػػػصخاب الذخرػػػػػية الشخجدػػػػػية كمػػػػػا 
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يرػػاحبيا مػػغ مخصصػػات التكيفيػػة كبػػػحلظ يسكػػغ تحدػػيغ السيػػارات االجتساعيػػة لتمػػػظ  
 .الفئة

عػػػامميغ فػػػػي مجػػػػاؿ اضػػػصخابات الذخرػػػػية, التعػػػػخؼ عمػػػػي تدػػػاعج تمػػػػظ الجراسػػػػة ال -3
السخصصػػػػات الالتكيفيػػػػػة السرػػػػاحبة الضػػػػػصخاب الذخرػػػػية الشخجدػػػػػية حتػػػػي يتدػػػػػشي 

 .معخفة السديج عغ ذلظ االضصخاب كمػاجية اآلثار الدمبية الستختبة عميو
شػػػالب كميػػػة  عيشػػػة مػػغ لػػجؼ اضػػصخاب الذخرػػػية الشخجدػػػيةتقػػجيع أداة لتذػػػخيز  -4

 Narcissistic Personality الذخرػػػػية الشخجدػػػػيةقائسػػػػة كىػػػػى  التخبيػػػة بقشػػػػا

Inventory (NPI 
بكفا ة سيكػمتخية عالية لتقيػيع اضػصخاب الذخرػية الشخجدػية لػجؼ  تتستع كالتي  ( -5

 (.Chou, & Farn, 2015) شػ كفارف كسا ذكخت دراسة  شالب الجامعة
 مصطلخات الدراسة:

 :Narcissistic Personality Disorderاضصخاب الذخرية الشخجدية..
نسط مغ الذخرية التدمصية لجييا ثقة مختفعة في التعامل مع أؼ شئ كيخؼ نفدو أنو 
أفزل مغ اآلخخيغ كيطيخ لجيو حب الطيػر مغ أجل استغالؿ اآلخخيغ كتحقيق مكاسب 

 (.Chou & Farn, 2015شخرية كالحؼ يذعخه ذلظ بالغخكر كاالستحقاؽ)
تعخيفًا إجخائيًا في الجراسة  Chou & Farn, 2015كيتبشي الباحث تعخيف شػ كفارف 

 .الحالية
 :Schemasالسخصصات.. 

السخصط عبارة عغ تػقعات أك افتخاضات الفخد عغ ذاتو كعغ اآلخخيغ كالعالع مغ 
حػلو يتقبميا كيختزي بيا عمي الخغع مغ أنيا مشافية لمػاقع, فعمي سبيل السثاؿ" أنا شخز 

الشياية سيمحق الزخر بي" كىي مخصصات سمبية كالتي ُمحصع" ك" اؼ شخز اثق بو ,في 
 American Psychologicalنتجت عغ خبخات سمبية في مخحمة الصفػلة السبكخة. )

Association (APA), 2015, P.937.) 
كُتعخؼ إجخائيًا بأنيا: الجرجة التي يحرل عمييا الصالب بسقياس السخصصات السعخفية 

 الحالية. الالتكيفية السدتخجـ بالجراسة
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 :Schema Therapyعالج السخصصات.. 

مجخل عالجي يقـػ عمي تكامل فشيات العالج السعخفي الدمػكي مع بعس فشيات 
بيجؼ تغييخ  كالجذصمتية كالتحميل الشفدي كنطخية التعمق الشطخيات العالجية األخخؼ

ي حياة كالتي تعخضػا ليا فمخصصات الفخد عغ ذاتو كعغ اآلخخيغ كالسػاقف السختمفة 
 ,APA, 2015الصفػلة السبكخة كالتي تؤثخ عمي أدكارىع السعخفية كاإلنفعالية كالدمػكية.)

P.937.) 
 اإلطار النظري والدراسات السابكة:

 : Schemas اتالسخصصأواًل: 
كسرصمح عاـ في العجيج مغ السجاالت  Schemaلقج تع استخجاـ كمسة" السخصط" 

خصػط عخيزة, ففي الفمدفة االغخيقية القجيسة قجـ  شا  أك إشار عسل أككيقرج بيا الب
مبادغ مغ  Chrysippus(Ca.279-206 B.C)عمسا  السشصق كخاةة كخيدبػس 
كفي فمدفة ايسانػيل كانتياف  Inference Schemataالسشصق في شكل مخصط استجاللي 

Kantian Philosophy زا  كاف يذار إلي مفيـػ السخصط إلي أنو الذئ السذتخؾ بيغ أع
كالحؼ  Piagetالفئة الػاحجة, كلقج ارتبط مرصمح السخصط في مجاؿ عمع الشفذ ببياجيو 

في كتاباتو  Beck (1967)تشاكلو في مخاحل التصػر السعخفي لسخحمة الصفػلة, ثع أشار بيظ 
عغ السخصصات كذكخ بأنيا فكخة عامة لصخيقة تعامل الفخد مع خبخات الحياة , كبحلظ السبكخة 
صصات يسكغ أف تكػف ايجابية أك سمبية, تكيفية أك التكيفية كالتي تتذكل في مخحمة فإف السخ

 .Young et al., 2003, pp.6-7)الصفػلة أك في الحياة الالحقة )
فالسخصط عبارة عغ بشيات معخفية ال تقترخ عمي السعخفة فقط كلكغ تتجاكز إلي 

 ,Taylor & Arntzستخجاع )معالجة السعمػمات كاالنتباه االنتقائي كالتفديخ كاال
2016,p.463.) 

 :Early Maladaptive Schemasالسخصصات الالتكيفية السبكخة  -1
أنساط أك بأنيا  Taşkale & Soygüt (2017) تاسكل كسػجيت لقج عخفيا

كىي مػضػعات غيخ مقبػلة يذكميا الفخد عغ نفدو كعغ عالقاتو الذخرية مع اآلخخيغ 
أثشا  مخحمتي الصفػلة  اكتدبيا الفخدعاالت كاالدراكات التي مغ الحكخيات كاالنف تتألف
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خبخات الحياة  كتتسيد تمظ الحكخيات بأنيا ناتجة عغكالسخاىقة كتدتسخ معو خالؿ حياتو  
 الدمبية السبكخة كعجـ اشباع الحاجات األساسية لمصفل.

 جحور السخصصات الالتكيفية السبكخة: -2
 ة إلي مجسػعة مغ العػامل التي تداعج في ضيػرىا,كىي:تخجع السخصصات الالتكيفية السبكخ 

ىشاؾ خسذ : Core Emotional Needsاالحتياجات االنفعالية األساسية  -أ
احتياجات انفعالية أساسية لالنداف )أ( التعمق اآلمغ مع اآلخخيغ )األماف كاالستقخار كالعصف 

 ي التعبيخ عغ االنفعاالت, )د(الحخية ف االستقاللية كالذعػر باليػية, )ج(كالقبػؿ(, )ب(
كنتيجة لعجـ تمبية إحجؼ ىحه العفػية كالمعب, )ق( الحجكد الػاقعية كضبط الشفذ. 

 االنفعالية االساسية في مخحمة الصفػلة تتذكل السخصصات الالتكيفية.االحتياجات 
عشجما تفتقج بيئة الصفل إلي  :Early Life Experiencesخبخات الحياة السبكخة -ب
ا  ىامة كاالستقخار كالتفاىع كالحب يشذأ عغ ذلظ مخصصات التكيفية كسخصصات أشي

الحخماف العاشفي كاإلىساؿ, كسا تعخض الصفل ألذؼ أك كػنو ضحية يداعج ذلظ في ضيػر 
 عجـ الثقة/االسا ة كالذعػر بالشقز/الخدؼ.مخصصات 

غيخ السشاسبة  البيئة السشاسبة أك :Emotional Temperament  السداج االنفعالي -ج
تؤثخ عمي السداج االنفعالي لمصفل بذكل ممحػظ, فسثاًل, البيئة السحبة كاآلمشة يسكغ أف تجعل 

أف البيئة السبكخة الخافزة لمعالقات الصفل خجػؿ أك كدكد أك ىادغ في معطع السػاقف, كسا 
 .Young et al., 2003, pp.10-11)) االجتساعية تشذئ شفل مشدحب اجتساعياً 

 :Schema Domainsالسخصصات  جاالتم -3
( مخصط يشجرجػف 18ىشاؾ)بأف  McIntosh (2017,pp.53-54) مكشتػش ذكخ

 مجاالت( فئات رئيدة نتيجة لعجـ تمبية االحتياجات االنفعالية كالتي يصمق عمييا " 5أسفل)
 السخصصات", كىي:

 :Disconnection and Rejectionعجم التهاصل والخفس األول :  السجال -أ
غيخ قادريغ عمي تذكيل األماف كالخضا كالتعمق مع اآلخخيغ,  السجاؿاألفخاد في ىحا 

حيث أنيع يعتقجكا بأف حاجاتيع إلي االستقخار كاألماف كالحشػ كاالنتسا  لع يتع تمبيتيا في 
 السخصصات الفخعية اآلتية: السجاؿشفػلتيع, كيشزع ليحا 
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يذعخ األفخاد في ىحا  :Abandonment/Instabilityاالىسال/عجم االستقخار  -1

السخصط بأف األفخاد ذكؼ األىسية في حياتيع لغ يدتسخكا معيع كأنيع سػؼ يسػتػا كيتخكػىع 
 لذخز آخخ.

يذعخ األفخاد في ىحا السخصط بأنيع سػؼ : Mistrust/Abuseعجم الثقة/االساءة -2
مغ ِقبل اآلخخيغ كعادة يتعخضػا ألذؼ أك سػ  معاممة أك إذالؿ أك غر أك كحب أك تالعب 

 ما يعتقجكا بأف األذؼ متعسج.
يذعخ األفخاد في ىحا السخصط بأنيع : Emotional Deprivationالحخمان العاشفي  -3

( 1ثالث أشكاؿ رئيدة لمحخماف: ) لع يتمقػا الجعع العاشفي الكافي مغ قبل اآلخخيغ, كىشاؾ
االىتساـ كالسػدة السقجمة لمفخد,  : غيابDeprivation of Nurturanceالحخماف مغ الحشػ 

غياب التفاىع كاالستساع كمذاركة  :Deprivation of Empathyحخماف العصف (2)
: Deprivation of Protection ( حخماف الحساية 3االىتسامات كالسذاعخ مع اآلخخيغ, )

 غياب الحفاظ كالتػجيو مغ ِقبل اآلخخيغ.
يذعخ األفخاد في ىحا السخصط  :Defectiveness/Shameالذعهر بالشقز/ الخدي  -4

غيخ مخغػب فييع كأنيع أقل شأنًا مغ اآلخخيغ كيتزسغ الحداسية الدائجة لمشقج كالخفس  بأنيع
كالمـػ كالتعخض لمسقارنات مع اآلخخيغ أك شعػره بالخدؼ مغ عيػبو كقج تكػف تمظ العيػب 

 .)العيػب الجدجية( خارجيةأك ( غيخ السخغػبة بالفخد )األنانية كالخغبات الجشدية داخمية
يذعخ األفخاد في :  Social Isolation/Alienationالعدلة االجتساعية/ االغتخاب  -5

عغ بقية العالع كيختمفػا عغ اآلخخيغ أك أنيع ليدػا جد ًا مغ ىحا السخصط بأنيع معدكليغ 
 نديج السجتسع.

 Impaired Autonomy andضعف االستقاللية واألداء  الثاني: السجال -ب
Performance: 

تزع تػقعات الفخد عغ نفدو كعغ بيئتو كمجؼ قجرتو عمي التعاير كأدا  السيسة بذكل 
مدتقل أك األدا  بشجاح كيخجع ذلظ إلي أسباب أسخية تتسثل في عجـ اكداب الصفل الثقة 

 جاؿالسي تعديد الصفل عشج إكسالو لمسياـ, كيذسل ذلظ بالشفذ كالحساية الدائجة كالفذل ف
 السخصصات اآلتية:
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فيو يعتقج الفخد بأنو : Dependence/Incompetenceاالعتسادية/عجم الكفاءة  -1 
بكفا ة إال بسداعجة اآلخخيغ, أؼ غيخ قادر عمي التعامل مع ميامو كمدؤكلياتو اليػمية 

 شعػره بالػىغ كالعجد.
الفخد خػؼ  يشتاب: Vulnerability to Harm or Illnessتهقع األذي أو السخض  -2

في أؼ كقت كليذ لجيو القجرة عمي مػاجيتيا مبالغ فيو كأف ىشاؾ كارثة عمي كشظ الحجكث 
الصبية )األزمات القمبية, اإليجز( ,  الكػارث , كيذسل الخػؼ كاحجة أك أكثخ مسا يمي:

االنفعالية ) االةابة بالجشػف( , السذكالت الخارجية )انييار السرعج, الػقػع  الكػارث
  ة لمسجخميغ, حػادث الصائخات ,الدالزؿ(.كزحي

: Enmeshment/Undeveloped selfاالرتباط باآلخخين/الحات غيخ السصهرة  -3
كتذسل السذاركة االنفعالية السفخشة كالتقخب مغ شخز أك أكثخ مغ الذخريات اليامة 

بالدعادة  )غالبًا الػالجيغ( عمي حداب فخديتو, حيث يعتقج أنو ال يدتصيع البقا  أك يذعخ
 بجكف كجػد الجعع السدتسخ مغ اآلخخيغ كسا يشتابيع الذعػر بالفخاغ كال يػجج لو ىجؼ محجد.

يعتقج الفخد بأنو أخفق أك سػؼ يفذل حتسًا كأنو غيخ مؤىل مقارنة : Failureالفذل  -4
بأقخانو في مجاالت التحريل أك االنجاز)السجرسة , السيشة, الخياضيات( كيتزسغ شعػر 

 بأنو غبي كأحسق كغيخ مػىػب كأقل نجاحًا مغ أقخانو. الفخد
 :Impaired Limitsالثالث: عجم مخاعاة الحجود  السجال -ج

كتذسل عجـ احتخاـ حقػؽ اآلخخيغ أك التعاكف معيع أك احتخاـ االتفاقيات السبخمة كيسيل 
صفل إلي تحقيق أىجاؼ شخرية, كيخجع ذلظ إلي أسباب أسخية متسثمة في التداىل مع ال

كالدساح لو بتجاكز الحجكد كقرػر التػجيو كالذعػر بالتباىي كقرػر التيحيب كعجـ تحسيمو 
 السخصصات اآلتية: السجاؿالسدؤكلية كعجـ التعاكف بصخيقة تبادلية مع اآلخخيغ, كيذسل ذلظ 

كفيو يعتقج الفخد بأنو أفزل مغ : Entitlement/Grandiosityاالستحقاق/ العظسة  -1
دتحق التستع بحقػؽ كامتيازات خاةة كغيخ ممـد بقػاعج التعامل مع الغيخ, اآلخخيغ كي

كيذسل القجرة التدمصية مغ خالؿ ادعا  القػة كفخض كجية الشطخ كالتحكع في سمػكيات 
 اآلخخيغ كذلظ بسا يتساشي مع رغباتو دكف اعتبار لسذاعخ كاحتياجات اآلخخيغ.
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-Insufficient self-control/Selfقرهر ضبط الشفذ/ االنزباط الحاتي  -2

Discipline: تذسل عجـ القجرة عمي ضبط الشفذ كشعػره باالحباط لعجـ تحقق أىجافو
الذخرية ,باالضافة إلي عجـ قجرتو عمي كبح التعبيخ السفخط عغ مذاعخه كدكافعو , في 

خاع الذكل السعتجؿ لمسخصط يقـػ فييا الفخد بتجشب األشيا  غيخ السيسة كتجشب األلع كالر
 كالتحجؼ كالسدؤكلية.

 :Other- directednessالخابع: تهجييات اآلخخين  السجال -د
كمذاعخ كاستجابات اآلخخيغ عمي حداب كيذسل التخكيد السبالغ فيو عمي رغبات 

احتياجاتو الذخرية مغ أجل الحرػؿ عمي القبػؿ كذلظ مغ خالؿ السحافطة عمي االتراؿ 
 عمي السخصصات اآلتية: لسجاؿامعو كتجشب انتقامو, كيذسل ذلظ 

كيذسل االستدالـ السفخط لآلخخيغ مغ أجل تجشب الغزب : Subjugationالخزهع  -1
: كبت ما Needsكاالنتقاـ كالتخمي عشيع, كىشاؾ شكميغ لمخزػع: )أ( خزػع االحتياجات 

: كبت االنفعاالت Emotions( خزػع االنفعاالت 2يفزمو الفخد مغ قخارات كرغبات, )
 ة الغزب.كخاة

كيذسل التخكيد السفخط عمي التصػع لتحقيق : Self-sacrificeالتزحية بالشفذ  -2
 احتياجات اآلخخيغ في السػاقف اليػمية عمي حداب سعادة الفخد.

: Approval-seeking/Recognition-seekingشمب القبهل/شمب العخفان  -3
اـ مغ اآلخخيغ مغ أجل الحرػؿ كيذسل التخكيد السفخط عمي شمب القبػؿ كالتقجيخ كاالىتس

عمي شعػر آمغ, فسثاًل, التخكيد السفخط عمي جسع الساؿ أك زيادة التحريل لمحرػؿ عمي 
 االعجاب كاالىتساـ)ليذ الحرػؿ عمي الدمصة أك القػة(.

 :Overvigilance and Inhibitionالخامذ: الححر السفخط والتثبيط  السجال -ه
الفخد العفػية كااللتداـ بقػاعج ةارمة مغ أجل األدا  كيذسل التأكيج عمي كبت مذاعخ 

كذلظ عمي حداب سعادتو كتعبيخه عغ ذاتو كعالقاتو كةحتو, كيخجع ذلظ الي اسباب اسخية 
كالتعامل القاسي كالعقابي كاجباره عمي اتباع القػاعج ككبت السذاعخ كتجشب األخصا  عمي 

 صات اآلتية:السخص السجاؿحداب االستستاع بحياتو, كيزع ذلظ 
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يذسل التخكيد السفخط عمي الجػانب : Negativity/Pessimismالدمبية/التذاؤم  -1 
الدمبية لمحياة كاأللع كالسػت كالخدارة كخيبة األمل كالذعػر بالحنب كاليأس كالسذكالت التي 

 ليذ ليا حل كاألخصا  كالغجر كأف األشيا  في شخيقيا لؤلسػ .
كتذسل كبت كًل مغ الغزب كالعجكاف :  Emotional Inhibitionالتثبيط االنفعالي  -2

كاالنجفاعات االيجابية)الفخح ,السػدة,المعب( كةعػبة التعبيخ بحخية عغ السذاعخ كالتخكيد 
 السفخط عمي العقالنية في مقابل تجاىل السذاعخ.

 الحداسية لمشقج السعاييخ الرارمة/ -3
                   Unrelenting standards/Hypercriticalness  

        كفييا يزع الفخد لشفدو معاييخ داخمية ةارمة لؤلدا  كالدمػؾ حتي يتجشب الشقج.
كفييا يعتقج الفخد بزخكرة عقابو بذجة عغ أخصاؤه كيتزسغ : Punitivenessالعقابية  .4

الشدعة لمغزب كالتعرب كعجـ الربخ عمي االشخاص )بسا فييع الذخز نفدو( كالحيغ 
لتػقعات أك السعاييخ, كتذسل أيزًا ةعػبة التدامح مع األخصا  سػا  مع لع يحققػا ا

 نفدو أك اآلخخيغ.
 السخصصات السعخفية الالتكيفية لجي ذوي اضصخاب الذخرية الشخجدية: -5 

الذخز ذك اضصخاب  إلي أف Rafaeli et al.(2011, p.135) رافمي كآخخكف  أشار
يس السفخط, حيث يدتخجـ أسمػب" قمب عمي اسمػب التعػ  يعتسج الذخرية الشخجدية

السشزجة" عمي اآلخخيغ نتيجة شعػره بأنو متفػؽ عمييع كيخجع ذلظ إلي مخصصات معخفية 
 Behary بحيخؼ سخصصات الذعػر بالشقز كالحخماف العاشفي. كسا ذكخالتكيفية لجيو ك

(2012, p.81)  بعس السخصصات السعخفية الالتكيفية  يستمظ الذخز الشخجديبأف
العاشفي كاالستحقاؽ/العطسة كالذعػر بالشقز/الخدؼ كىحه مغ أكثخ السخصصات  كالحخماف

التي تطيخ لجؼ ذكؼ اضصخاب الذخرية الشخجدية كالتي ليا ارتباط مباشخ بعجـ اشباع 
 بأف Sperry (2016, p.185) سبيخؼ ككحلظ أكضح .الحاجات االنفعالية االساسية لمفخد

التكيفية انتذارًا بيغ األفخاد ذكؼ اضصخاب الذخرية الشخجدية أكثخ السخصصات السعخفية ال
مخصط االستحقاؽ/العطسة, كمغ حيغ آلخخ قج تطيخ مخصصات أخخؼ يسكغ مالحطتيا 

 كسخصصات قرػر ضبط الشفذ/ االنزباط الحاتي كعجـ الثقة/االسا ة.
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-Zeigler ىيل, جخيغ, سيديسػر,كمايخس-زيجمخ أشارت نتائج دراسةكفي ضػ  ذلظ, 

Hill, Green, Sisemore,& Myers (2010)   إلي كجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ
كػراؿ ىجفت دراسة مقاييذ اضصخاب الذخرية الشخجدية كمخصط االستحقاؽ/ العطسة. كسا 

التعخؼ عمي بعس السخصصات الالتكيفية السبكخة  Corral, & Calvete(2014)ككالفت
فخد تخاكحت  119يث تكػنت عيشة الجراسة مغ لجؼ بعس ذكؼ اضصخابات الذخرية, ح

 Youngسشة, كاستخجمت الجراسة استبياف السخصصات الالتكيفية ليػنج70-19أعسارىع بيغ 
Schemas Questionnaire(YSQ-S2;Young,1998) كقائسة ميمػف الكميشيكية ,

 The Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III;Millonمتعجدة األبعاد 
et al.,1994) كأكضحت نتائج الجراسة كجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ سسات الذخرية ,

ككجػد عالقة ارتباشية سالبة مع  Impaired limitsعجـ مخاعاة الحجكد  مجاؿالشخجدية ك 
 . Others-directednessتػجييات اآلخخيغ  مجاؿ

 :Schema Therapyثانيًا: عالج السخصصات 
 Youngمجاؿ العالج السعخفي الدمػكي يتزح لشا سبب شعػر يػنج  عشج الشطخ إلي

بأىسية تصػيخ عالج السخصصات, فمقج أحخز الباحثيغ في مجاؿ العالج السعخفي الدمػكي 
مع اضصخاب السداج كالقمق  كفعاليتوتقجمًا جيجًا في تصػيخ بخامج العالج الشفدي 
 20يد تمظ العالجات بقرخ جمداتيا )كاالضصخابات الجشدية كاضصخابات األكل ككانت تتس

( ككانت تخكد عمي خفس األعخاض كبشا  السيارات كحل السذكالت التي تػاجو تقخيباً  جمدة
الذخز في حياتو اليػمية, كمع ذلظ عمي الخغع مغ تمقي العجيج مغ األفخاد تمظ السداعجة 

لع يدتجيبػا بذكل  إال أف بعزيع لع يدتفج مشيا, فغالبية األفخاد ذكؼ اضصخاب الذخرية
كبيخ لمعالج السعخفي الدمػكي كحجثت ليع انتكاسة كاندحبػا مغ الجمدات العالجية , كلحلظ 

( بتقجيع مشحي ججيج يجعي بػ"عالج السخصصات" Young,1990,1999قاـ يػنج كزمالؤه )
ة , كىػ مجخل عالجي مبتكخ كتكاممي يدتسج مبادئو مغ العالجات السعخفية الدمػكية التقميجي

كيقـػ بسدج أك تكامل عشاةخ مغ الشطخية السعخفية الدمػكية كنطخية التعمق كالشطخية 
الجذصمتية كمجرسة التحميل الشفدي لتكػيغ نسػذج عالجي مػحج, كذلظ بيجؼ مداعجة 
األفخاد الحيغ يػاجيػا اضصخابات الذخرية كلع يدتفيجكا بقجر كاِؼ مغ العالج السعخفي 
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عمي ىحا فإف عالج السخصصات مشاسب لعالج العجيج مغ اضصخابات الدمػكي التقميجؼ , ك  
السجسػعة األكلي كالثانية مغ اضصخابات الذخرية كالتي تؤثخ بذكل ممحػظ عمي حياة 
الفخد , كلقج ثبت فعاليتو في عالج االكتئاب الحاد كالقمق كاضصخابات األكل كالسذكالت 

 (.Young et al., 2003, pp.1-2غ )مع الجانحي خاةة األسخية كسا أنو يعج فعاالً 
 أىجاف عالج السخصصات: -1

ييجؼ عالج السخصصات إلي إنذا  عالقة ميشية بيغ السعالج كالعسيل مغ خالؿ التأكيج 
عمي مذاعخ العسيل كتقبميا كمغ ثع التعخؼ عمي السخصصات السعخفية الالتكيفية كالعسل 

كىحا (. Nordahl, & Nysaeter,2005فة)عمي تغييخىا باستخجاـ الفشيات العالجية السختم
بأف عالج السخصصات ييجؼ إلي  Farrell et al. (2009) فاريل كآخخكف  ما اكضحو

تغييخ السخصصات السعخفية الالتكيفية التي يحتفع بيا العسيل بسا يدسح لو استغالؿ مياراتو 
 Taylor &, Arntz تايمػر كارنتد كسا أكج كقجراتو كتحديغ نطختو لمعالع السحيط بو.

(2016,p.462)  بأف اليجؼ مغ عالج السخصصات ىػ إضعاؼ السخصصات كاساليب
التعامل الالتكيفية كتحديغ كتقػية السخصصات التكيفية كأشكاؿ السخصصات االيجابية 

 .األخخؼ
 مخاحل عالج السخصصات: -2

-Farrell, Fretwell,& Reiss (2012, pp.2939فاريل, فخيتػؿ, كريذ ذكخ
( التعخؼ عمي السخصصات, 1بأف عالج السخصصات يديخ كفق السخاحل اآلتية: ) (2940

( التخمز مغ األنساط الدمػكية 4( اجخا  التغييخ االنفعالي,)3( اجخا  التغييخ السعخفي, )2)
 الالتكيفية.

 العالقة العالجية في عالج السخصصات: -3
ات, حيث تعسل جسيع تسثل العالقة العالجية عشرخًا أساسيًا في عالج السخصص

 Limited  إعادة الخعاية الهالجية السحجودةاستخاتيجيات كفشيات العالج ضسغ إشار 
reparenting مهاجية التعاشف كEmpathic confrontation: 

 إعادة الخعاية الهالجية السحجودة  Limited reparenting " كفييا يطيخ السعالج كأنو :
حجكد معيشة كذلظ لتمبية االحتياجات االنفعالية األساسية أب جيج" عمي قجر االمكاف كفي 
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لمفخد كتذتسل عمي السكػنات اآلتية: اعصا  الذعػر بالجؼ  كالسػدة كالخعاية, كغ مباشخ 
كأميغ كةادؽ في تقبل مذاعخ الفخد, بشا  الثقة مغ خالؿ الثشا  السباشخ, اعصي كقت كاٍؼ 

 لمفخد لالفراح عغ مذاعخه.
 شفمهاجية التعا Empathic confrontation كىي ترف مػقف السعالج كالحؼ :

يتزسغ اعتخافًا كفيسًا كترجيقًا لخبخات الفخد )التعاشف( كفي ذات الػقت يدمط الزػ  عمي 
ما يؤدؼ إليو السخصط مغ الحاجة إلي التغييخ )السػاجية( مغ خالؿ اختبار الػاقع لترحيح 

شف تدتخجـ أساسًا لتذجيع الفخد عمي مػاجية تذػىات معخفية, كبحلظ فإف مػاجية التعا
 (.Ohanian, 2016,p.6)اجتساعياً  مخصصاتو كالتخمز مغ األنساط الدمػكية غيخ السقبػلة

بأف  Jacob, & Arntz (2012,p.172) جاكػب كارنتد أشاركفي ىحا الرجد, 
ثع العسل  مداعجة الفخد في التعخؼ عمي مذاعخه الدمبية كمغ العالقة العالجيةاليجؼ مغ 

عشاةخ العالقة عمي تغييخىا كتقػية االنفعاالت االيجابية لجيو كخبخات التعمق اآلمغ, كأىع 
, إعادة الخعاية الػالجية السحجكدة كالتي تدتخجـ لتمبية احتياجات الفخد كالتي لع تذبع العالجية

 أثشا  مخحمة شفػلتو كذلظ بجرجة محجكدة.
 عالج السخصصات: فشيات -4
 :Cognitive Techniques ات السعخفيةالفشي -أ

تداعج الفشيات السعخفية الفخد في التحجث بػضػح عغ مخصصاتو السعخفية كتعديد 
السخصصات االيجابية مشيا, حيث يداعج السعالج العسيل في بشا  أفكار مشصقية كعقالنية ضج 

تمظ السخصصات  السخصط السعخفي الالتكيفي, كسا تداعج االستخاتيجيات السعخفية في تقييع
كمجؼ ةجقيا مغ خالؿ تقجيع حقائق مشصقية خارج مخصصاتيع كالتي تعج ثابتة لجييع 

(Young et al., 2003, p.91):كتزع تمظ الفشيات ما يمي . 
: خالؿ تمظ الفشية يدتخجـ السعالج The Socratic Dialogueالحهار الدقخاشي  -1

كاليجؼ مغ ذلظ تذجيع  , لساذا, كيف" غ, متي,أي, ماذاأسئمة مفتػحة كمتكخرة مثل" مغ
العسيل عمي التفكيخ في أفكاره الالعقالنية بصخيقة مختمفة كذلظ لػضع تفديخ مشصقي 

كىحه أمثمة لؤلسئمة الذائعة: كيف تعخؼ ذلظ؟ ما ىي الحقائق التي  ،لؤلحجاث التي تقع معو
كخ اآلخخكف مغ تؤيج حجتظ كما يعارضيا؟ كيف يعسل ىحا؟, كع مخة حجث ذلظ؟ كيف يف
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حا حجث, ماذا حػلظ في ذلظ السػضػع؟ تخيل أنو حجث بالفعل, فسا ىػ الدئ في ذلظ؟ لػ ى 
 (.Arntz, & Genderen, 2009, p.97سػؼ تفعل تجاه ذلظ؟)

تتمخز ميسة بصاقات العخض الدخيع في تقجيع : Flash Cardsبصاقات العخض الدخيع  -2
كيفي, فالعسيل يحسل معو تمظ البصاقات كيقخأىا عشج ة عشج ضيػر السخصط الالتحاستجابات ةحي

مػاجية السخصط ,فتمظ البصاقات تحتػؼ عمي األدلة كالبخاىيغ األكثخ قػة ضج السخصط كتقجـ 
 (.Rafaeli et al., 2011, p.108لمعسيل استجابات عقالنية برفة متكخرة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (1شكل )
 (Young et al., 2003, p.104)صصات بصاقة العخض الدخيع لعالج السخ

 

 

 :االعرتاف باملصاعر احلالية 

 ............................................................... بسبب وذلك ... ............................................................... آلان أشعس

 )السػقف الشذط(                                                           )انفعال(                                               
 :التعرف علي املخططات 

 )السخصط ذات الرمة(                     ومع ذلك, أعسف أن هرا علي ألازجح
 )أةل السخصط(   ..................................................... والري تعلمته من خالل

 اختبار الواقع:                       

 )ثفكير سلبي(          ...............     .................................. وعلي هرا أها أعتقد       

اقع أهه  ة(ح)رؤية سليمة وصحي    ................................................. والى

 )أمثلة حياثية محددة(  ............................................... :.ت في حياتي ما يليحوالدليل علي دعم تلك النظسة الصحي

 :التعليمات السلوكية 

 ) سلوكيات سلبية(              .......................................................... وهتيجت لرلك , اتصسف كأهني

 ل(بدي حسلوك صحي)                ...................................................................... ويمكن استبدالها بـ

 بطاقة العرض السريع
Flash Card 
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كتعسل : تعج مغ أكثخ الفشيات السسيدة Schema Diaryمحكخات السخصصات اليهمية -3

بصاقات العخض الدخيع, كفييا يقـػ الفخد ببشا  استجابات ةحية جشبًا إلي جشب مع 
مغ السحكخات  لمسخصصات التي يقابميا في حياتو اليػمية, كفييا ُيصمب مغ الفخد كتابة عجد

كالسالحطات لحياتو اليػمية, كتتصمب السحكخات اليػمية مغ العسيل التعخؼ عمي الحجث 
الشذط كاالنفعاالت كاألفكار كالدمػكيات كالسخصصات غيخ الدػية كالتي يتعخض ليا كمغ ثع 

 .(Young et al., 2003, p.107)بشا  كجيات الشطخ الدميسة كالدمػكيات الدػية
 :Experimental  Techniquesلتجخيبية الفشيات ا -ب

إف اليجؼ مغ الفشيات التجخيبية ىػ استجعا  السذاعخ كالخبخات كاألحجاث السختبصة 
 , كمغ تمظ الفشيات: بالسخصصات الالتكيفية السبكخة

الخبخات كاألحجاث التي تعخض تداعج تمظ الفشية في استجعا   :Imageryفشية التخيل  -1
أك االىساؿ الػالجؼ مغ ِقبل كالجيو أك أقخانو مبكخة مغ حياتو كاالسا ة  ليا الفخد في مخحمة

كالتي أدت بجكرىا إلي تذكيل السخصصات السعخفية الالتكيفية السبكخة لجيو,كفييا يعصي 
السعالج تمظ التعميسات لمفخد " اآلف, اغمق عيشيظ كتحكخ بعس السػاقف التي حجثت لظ في 

كخ لي ماذا تخؼ كال تخفي عمي أؼ ةػرة قج تخاىا", ثع يصمب الساضي الدعيجة كالديئة كاذ
ةف تمظ الرػر الحىشية برػت مختفع, كيسكغ لمسعالج استخجاـ تمظ السعالج مغ الفخد ك 

ىي تعبيخات كجيظ في تمظ  ماذا تدسع؟, ىل تذاىج نفدظ في الرػرة؟ ما األسئمة:
( استجعا  السػاقف التي 1يمي: ) الرػرة؟, كبحلظ فإف خصػات تصبيق تمظ الفشية تتسثل فيسا

( استجعا  2تشسخ,)لتعخض فييا لالسا ة كالتي قج تذسل السػاقف الرادمة مع األقخاف كا
 ,Arntz, & Genderenالسػاقف التي لع تمبي فييا احتياجات الفخد االنفعالية كالجدسية)

2009, pp.50-51.) 
العسيل كتابة خصابات لػالجيو/  : كفييا ُيصمب مغWriting Lettersكتابة الخصابات  -2

كالحؼ تعخض إلسا ة معاممتيع كذلظ مغ أجل التعبيخ عغ مذاعخه مقجـ الخعاية كاآلخخيغ 
 (.Ohanian, 2016, p.6كالسصالبة بحقػقو, كمع ذلظ ال يتع ارساليا في أغمب الحاالت )

شيسا ( كخسي كيزع كل م2: كفييا يدتخجـ السعالج عجد)Chair Work الكخسيعسل  -3
في جانب بحيث يسثل احجؼ الكخسييغ" مخصط الفخد" كاآلخخ" الجانب الرحي الدػؼ", 
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كحيث أف الفخد ةاحب السخصط الالتكيفي لجيو خبخة قميمة أك غيخ مػجػدة عغ الجانب  
الرحي, سػؼ يجمذ السعالج في البجاية عمي كخسي الجانب الرحي كيجمذ العسيل عمي 

الفشية قائاًل" دعشا نقـػ بسشاضخة بيغ جانب السخصط الحؼ كخسي السخصط, كيقجـ السعالج 
تسثمو أنت كالجانب الرحي الحؼ أقـػ بجكره, حاكؿ جاىجًا أف تثبت ةحة مخصصظ كأنا 
سػؼ أحاكؿ جاىجًا أف أثبت عجـ ةحة السخصط", كلحلظ يجب عمي السعالج أف يقجـ 

بشياية السصاؼ يأخح العسيل البخاىيغ كالحجج السشاسبة إلثبات عجـ ةحة جانب السخصط, ك 
 ,.Rafaeli et alةبح السعالج مجربًا لو كيقجـ لو التػجييات الالزمة)ادكر الجانب الرحي ك 

2011, pp.113-114.) 
مغ خالؿ تمظ الفشية  :Behavioral Pattern-Breaking وقف الشسط الدمهكي -4

تخجمة مع السخصط بأنساط يحاكؿ السعالج مداعجة الفخد في استبجاؿ أنساشو الدمػكية السد
 أكثخ تكيفًا, حيث يتع التخكيد عمي تغييخ أساليب التعامل الالتكيفية عشج إثارة السخصط

(Young et al., 2003, p.175.) 
 دور عالج السخصصات في عالج اضصخاب الذخرية الشخجدية: -5

تكسغ فعالية عالج السخصصات في عالج اضصخاب الذخرية الشخجدية مغ خالؿ 
اعادة الخعاية اسمػب  باستخجاـرتو عمي اشباع االحتياجات االنفعالية األساسية لمفخد قج

اكدابو القجرة عمي تكػيغ عالقات تقـػ عمي السداكاة الػالجية السحجكدة, باإلضافة إلي 
بجاًل مغ االستحقاؽ كالتباىي, كسا يجب عميو أف يعخؼ أف لجيو قجرات  كالسعاممة بالسثل
معاممة اآلخخيغ بصخيقة غيخ مقبػلة يذ لجيو قجرات خاةة تجفعو إلي كدائخ البذخ كل

(Rafaeli et al., 2011, p.136.) بحيخؼ كديكساف كىحا ما أكجهBehary, & 
Diekmann (2011, p.445)  اف استخجاـ عالج السخصصات يعج فعااًل كناجحًا في عالج

خرية الشخجدية برفة كاضصخاب الذ برفة عامةالفئة الثانية اضصخابات الذخرية 
  خاةة.

كسا أف عالج السخصصات تع تصػيخه لعالج األفخاد ذكؼ اضصخابات الذخرية كخاةة 
اضصخابات الذخرية الحجية كالشخجدية, ليحا اةبح لعالج السخصصات ركاج متدايج يتسثل 

ي اإلكميشيكية كتخكيد العجيج مغ الجراسات عمذلظ في استخجامو في العجيج مغ الشػاحي 
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فاألفخاد الحيغ لع يقجمػا أؼ استجابة لمسجاخل العالجية األخخؼ غالبًا ما يشجمجػف  ,ستخجاموا

 (.Farrell et al., 2012, p.2941ية التي تسمؤىا التعاشف كالسػدة)في العالقة العالج
أنو نتيجة لػجػد بعس  Sperry (2016, p.179) سبيخؼ كفي ىحا الرجد, ذكخ
األفخاد ذكؼ اضصخاب الذخرية الشخجدية كاالستحقاؽ كالذعػر السخصصات الالتكيفية لجؼ 

بالشقز كالحخماف العاشفي كغيخىا, فإف عالج السخصصات يعج ذا فعالية كبيخة في خفس 
تمظ السخصصات كالتعامل مع الجانب السعخفي مسا يؤدؼ إلي عالج اضصخاب الذخرية 

 Nenadić, Lamberth, & Ressis نيشادؾ, المبخث, ك ريديذ كأكضح .الشخجدية
بأف الفشيات التي يعتسج عمييا عالج السخصصات كالتخيل كالحػار كبصاقات  (2017)

سخصصات السعخفية الالتكيفية التي تديصخ العخض الدخيع تداعج بجرجة كبيخة في تغييخ ال
عمي الفخد ذك اضصخاب الذخرية الشخجدية كاالستحقاؽ كعجـ ضبط الشفذ كغيخىا 

صات معخفية تكيفية جيجة كسػية كبحلظ تؤدؼ إلي عالج اضصخاب كاستبجاليا بسخص
 الذخرية الشخجدية.

كنتيجة لحلظ, قامت العجيج مغ الجراسات باستخجاـ عالج السخصصات في عالج 
سكػتد, ابسا, -تيغ نابل ية, كمغ بيغ تمظ الجراسات, دراسةاضصخاب الذخرية الشخجد

التي  ten Napel-Schutz, Abma, Bamelis, & Arntz (2011) باميمد, كارنتد
استخجاـ فشية التخيل )عالج السخصصات( في خفس بعس ىجفت الي التحقق مغ فعالية 

  ،شخرية تجشبية 8)  بػاقع أفخاد 10اضصخابات الذخرية, حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ 
كاستخجمت  سشة, 54-22شخرية مختابة( تخاكحت أعسارىع ما بيغ  ،شخرية نخجدية

عالج السخصصات ة مقابالت مع السخضي كالتي اشتسمت عمي معمػمات عغ: السقابمة ك الجراس
قبل البج  بالعالج كدافعيتيع لمسذاركة في العالج كتػقعاتيع عغ العالج كنرائح كآرا , 

لعالج السخصصات , كأشارت نتائج  Young, Klosko, & Weishaarباإلضافة إلي دليل 
 يل في خفس اضصخابات الذخرية مػضػع الجراسة.الجراسة إلي فعالية فشية التخ
إلي فعالية  Bernstein et al. (2012) بيخندتغ كآخخكف  كأكضحت نتائج دراسة

عالج السخصصات في خفس بعس اضصخابات الذخرية )الشخجدية كالحجية كالسختابة(, 
الجراسة مقياس اضصخابات الذخرية, استبياف السخصصات الالتكيفية  حيث استخجمت



 

 

 

) 228) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لرتبيةا لدي عينة من طالب كلية فعالية عالج املخططات يف خفض اضطراب الصخصية النرجسية
 بكنا 

تع تصبيقيع  Young Schemas Questionnaire(YSQ-S2;Young,1998)يػنجل 
ذك شخرية حجية,  9ذك شخرية نخجدية,  10) بػاقع فخد 20عمي عيشة مكػنة مغ 

شخرية كاحجة مختابة( ككاف ذلظ بيجؼ التحقق مغ فعالية عالج السخصصات في خفس 
 Bamelis ،كارنتد ،ايفخس ،دباميم ىجفت دراسة ،كتأكيجًا لحلظ بعس اضصخابات الذخرية.
Evers,& Arntz (2012)  إلي التحقق مغ فعالية عالج السخصصات في خفس بعس

فخد ذك اضصخاب الذخرية  125حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ  ،اضصخابات الذخرية
سشة,  65-18)الشخجدية كاالعتسادية كالتجشبية كالسختابة كاليدتيخية( تخاكحت أعسارىع ما بيغ 

 Symptom Checklistمت الجراسة قائسة فحز األعخاض السخضية كاستخج

Inventory"SCL-90" (Derogatis, Rickels,&Rock,1976) كالسقابالت ,
 Clinical Interview for Personalityالكميشيكية لالضصخابات الذخرية 

Disorder(CIPD; Weertman, Arntz,& Kerkhofs,2000)  استبياف السخصصات ,
, Young Schemas Questionnaire(YSQ-S2;Young,1998)فية ليػنجالالتكي

جمدة اشتسل عمي الفشيات التخيل كاعادة الخعاية الػالجية  50كالبخنامج العالجي السكػف مغ 
السحجكدة كعسل الكخسي, كأشارت نتائج الجراسة إلي انخفاض اضصخابات الذخرية عيشة 

 صات.الجراسة كالحؼ يخجع الستخجاـ عالج السخص
لمتحقق مغ فعالية العالج  Seavey, & Moore (2012) سيفي كمػكر كجا ت دراسة

الستسخكد حػؿ السخصصات في خفس كًل مغ االكتئاب كبعس اضصخابات الذخرية لجؼ 
عامًا كيػاجو االكتئاب كاضصخاب الذخرية الشخجدية  26فخد ذكخ يبمغ مغ العسخ 

 Young Schemasتكيفية ليػنجكاستخجمت الجراسة استبياف السخصصات الال

Questionnaire(YSQ-S2;Young,1998),  جمدة  68كالبخنامج العالجي السكػف مغ
بػاقع ساعة اسبػعيًا كاشتسل البخنامج عمي الفشيات اآلتية : فشيات معخفية )اعادة البشا  

ككقف الشسط  السعخفي( كفشيات تجخيبية )التخيل كلعب الجكر( كاعادة الخعاية الػالجية السحجكدة
الدمػكي, كأكضحت نتائج الجراسة إلي فعالية العالج الستسخكد حػؿ السخصصات في خفس 
بعس السخصصات الالتكيفية كالحخماف العاشفي كالعدلة كالعقابية كالحؼ أدؼ بجكره إلي 

 .خفس كًل مغ االكتئاب كاضصخاب الذخرية الشخجدية
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 ,Bamelis, Evers رنتدباميمد, ايفخس, سبيشيػفغ, كا كسا ىجفت دراسة

Spinhoven, & Arntz(2014)  الي إجخا  مقارنة بيغ عالج السخصصات كالعالج
التقميجؼ كمجؼ فعاليتيسا في خفس بعس اضصخابات الذخرية, حيث تكػنت عيشة الجراسة 

ذك شخرية  16ذك شخرية تجشبية,  74) بػاقع فخد خزعػا لعالج السخصصات 145مغ 
ذك شخرية نخجدية(  6 ،ذك شخرية مختابة 8 ،قيخؼ-كسػاس ذك شخرية 41اعتسادية,

فخد خزعػا  175سشة( باإلضافة إلي  9.69ع=،سشة 37.57بمغ متػسط أعسارىع )ـ= 
ذك شخرية  48،ذك شخرية اعتسادية 20 ،ذك شخرية تجشبية 89) بػاقع لمعالج التقميجؼ

بمغ  ية نخجدية(ذك شخر 10،ذك شخرية ىدتيخية 2ذك شخرية مختابة, 6قيخؼ, -كسػاس
سشة(, كاستخجمت الجراسة قائسة فحز  9.63سشة,ع= 38.06متػسط أعسارىع )ـ= 
 ,Symptom Checklist Inventory"SCL-90" (Derogatisاألعخاض السخضية 

Rickels,&Rock,1976) جمدة حيث  50, كبخنامج عالج السخصصات كالحؼ تكػف مغ
( خفس السخصصات 24-7صات, )( مقجمة عغ عالج السخص6-1اشتسمت الجمدات )

( استخجمت فشيات كقف الشسط 40-25الالتكيفية باستخجاـ الفشيات)التخيل كعسل الكخسي(,)
( جمدات معدزة لمحفاظ عمي كتعسيق التغييخات, كالبخنامج التقميجؼ 50-41الدمػكي, )

معالج,  64جمدة , كشارؾ في الجمدات العالجية  50)عالج معخفي سمػكي( تكػف مغ 
أشارت نتائج الجراسة إلي تفػؽ عالج السخصصات عمي العالج التقميجؼ كلو األفزمية في ك 

 خفس اضصخابات الذخرية لجؼ عيشة الجراسة. 
 ,Skewes, Samson سكػيد,سامدػف,سيسبدػف, كفاف فخيدػجظ كسا جا ت دراسة

Simpson, & van Vreeswijk (2015)  لمتحقق مغ فعالية عالج السخصصات الجسعي
ذك  5أفخاد) 8ي خفس بعس اضصخابات الذخرية, حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ ف

ذك شخرية حجية, ذك شخرية كاحجة نخجدية( تخاكحت أعسارىع ما بيغ  2شخرية تجشبية, 
 Symptomسشة, كاستخجمت الجراسة قائسة فحز األعخاض السخضية  25-47

Checklist Inventory"SCL-90" (Derogatis, Rickels,&Rock,1976) ,
-Young Schemas Questionnaire(YSQاستبياف السخصصات الالتكيفية ليػنج

S2;Young,1998), جمدة مجة كل جمدة  20كبخنامج عالج السخصصات الحؼ تكػف مغ
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دقيقة كاشتسل عمي فشيات التخيل كعسل الكخسي, كأشارت نتائج السقاييذ إلي كجػد  60 
ي مسا يجؿ عمي فعالية عالج السخصصات الجسعي في أحجاـ تأثيخ مختفعة لمبخنامج العالج

 خفس بعس اضصخابات الذخرية عيشة الجراسة.  
 ,de Klerk, Abma, Bamelis دؼ كميخؾ, ابسا, باميمد, كارنتد كاستخجمت دراسة

& Arntz (2016)  مقياس اضصخابات الذخريةPersonality Disorder Scale 

(PDS; Pfbhl,Blum,& Zimmerman,1995)  كبخنامج قائع عمي عالج السخصصات
جمدة كاستخجمت فشيات التخيل كعسل الكخسي تع تصبيقيع عمي عيشة  50كالحؼ تكػف مغ 

ذك شخرية  5ذك شخرية اعتسادية, 2ذك شخرية تجشبية,  6فخد ) 15مكػنة مغ 
-18قيخؼ, شخرية كاحجة مختابة, شخرية كاحجة نخجدية( تخاكحت أعسارىع بيغ -كسػاس

كذلظ لمتحقق مغ فعالية عالج السخصصات في خفس بعس اضصخابات  سشة, 60
الذخرية, كأكضحت نتائج الجراسة إلي فعالية عالج السخصصات كفشياتو في خفس بعس 

 اضصخابات الذخرية عيشة الجراسة.
لمتحقق مغ فعالية عالج  Roelofs et al.(2016) ركلػفذ كآخخكف  ُأجخيت دراسة كسا

فس بعس اضصخابات الذخرية )الحجية كالشخجدية( لجؼ السخصصات الجسعي في خ
 18-16اناث, ذكخ( تخاكحت أعسارىع ما بيغ  3أفخاد ) 4 قػامياكذلظ عمي عيشة  السخاىقيغ,

 Young Schemaكاستخجمت الجراسة استبياف السخصصات السعخفية الالتكيفية ليػنج  سشة

Questionnaire for Adolescents (YSQA; Van Vlierberghe et al. 2010) 
 .Quality of Life (Kidscreen-10 ; Ravens-Sieberer et al كمقياس جػدة الحياة 

, كتػةمت نتائج الجراسة إلي فعالية عالج السخصصات الجسعي في تحديغ جػدة (2010
الحياة لجؼ السخاىقيغ عيشة الجراسة كخفس بعس اضصخابات الذخرية )الحجية كالشخجدية( 

شارت نتائج الجراسة إلي انخفاض األنساط الالتكيفية كزيادة األنساط الرحية , كسا ألجييع
 . لجسيع األفخاد خالؿ جمدات العالج

 Dadomo, Panzeri,& Caponcello دادكمػ, بانديخؼ, ككابػنديمػ كقامت دراسة

باستعخاض بعس الجراسات التي استخجمت عالج السخصصات في خفس قرػر  (2018)
الي لجؼ ذكؼ اضصخابات الذخرية )الشخجدية كالحجية كاليدتيخية(, حيث تع التشطيع االنفع
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(, كأكضحت نتائج تمظ Ericدراسة عغ شخيق قػاعج البيانات العمسية ) 39الخجػع إلي 

الجراسة أف أستخجاـ عالج السخصصات كالحؼ اعتسج عمي فشيات عالجية كالتخيل كعسل 
ة كإعادة البشا  السعخفي ُيعج ذا قيسة كفعاؿ في خفس الكخسي كاعادة الخعاية الػالجية السحجكد

قرػر التشطيع االنفعالي ككحلظ خفس بعس اضصخابات الذخرية )الشخجدية كالحجية 
 كاليدتيخية( 

 : Narcissistic Personality Disorder: اضصخاب الذخرية الشخجدية ثالثاً 
يسة نارسيذ يخجع مرصمح اضصخاب الذخرية إلي األسصػرة اإلغخيقية القج

Narcissus حب ةػرتو السشعكدة بالبخكة أثشا  تحجيقو بيا  كالحؼ سقط بذكل مبالغ فيو في
, أما حاليًا, فتعتبخ الشخجدية انعكاسًا لسذاعخ مبالغ فييا مغ العطسة كالغخكر 

   (.Southard et al., 2014, p.3كالججارة)
 Wälderمخة عغ شخيق كالجر كلقج تع تقجيع مفيـػ اضصخاب الذخرية الشخجدية ألكؿ 

حيث كةف األشخاص ذكؼ الذخرية الشخجدية بأف لجييع شعػر التفػؽ 1925في عاـ 
ـ 1931عمي اآلخخيغ, معجبيغ بأنفديع كيطيخكا نقرًا ممحػضًا في التعاشف,كفي عاـ 

المبيجؼ الشخجدي في كرقتو البحثية بأنو شخز يخكد في السقاـ األكؿ  Freudكةف فخكيج 
ية ذاتو, كأف تمظ الفئة أكثخ استقاللية كاليخافػف بديػلة كعجائييغ كغيخ قادريغ عمي حسا

 )Wilhehm Reich  (1933/1949عمي تكػيغ عالقات مع اآلخخيغ, ثع جا  كلييع ريتر
-Phallicالقزيبية  -كقجـ تػسعًا في مالحطات فخكيج كقجـ مرصمح الذخرية الشخجدية

Narcisst Character خسة كالعجخفة كالعجكاف, كفي عاـ الثقة بالشفذ كالغصكالتي اترفت ب
فكختو القائمة بأف الشخجدية شخرية تتدع بالعجكانية كالعجخفة  Horneyقجـ ىػرني  1939

كالكسالية كقج اختمف مع فخكيج بأف الذخز الشخجدي ال يعاني مغ الحب السفخط لحاتو كلكغ 
مرصمح  Kohutقجـ كػىت  1968ـ بجاًل مغ ذلظ ال يقجـ حبًا ألؼ شخز آخخ, كفي عا

كالحؼ يذيخ إلي  Narcisstic Personality Disorderاضصخاب الذخرية الشخجدية 
 (.Levy, Ellison, & Reynoso, 2011,pp.5-6العطسة كاالستحقاؽ كاالىتساـ الحاتي)
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 مفيهم اضصخاب الذخرية الشخجدية: -1 
غ العطسة كالدمػؾ بأنيا نسط م Bjornlund (2011,p.21) بجػرنػلج عخفيا

 Walsh (2015,p.2) كالر الستسخكد حػؿ الحات كالحاجة إلي اإلعجاب. كىحا ما أكجه
باتيساف  عخفيابأنيا نسط متفذي مغ العطسة كاالىتساـ الحاتي. في حيغ  عشجما عخفيا

بأنيا السبالغة في تزخيع الحات  Bateman, & Fonagy (2016,p.319) كفػناجي
 & Sperry سبيخؼ كسبيخؼكسا عخفيا عجد التعاشف مع اآلخخيغ.كالذعػر بالغصخسة ك 

Sperry (2016,p.179) .بأنيا الذعػر بالعطسة كاالستحقاؽ كالتسخكد حػؿ الحات 
 مظاىخ اضصخاب الذخرية الشخجدية: -2

مجسػعة مغ السطاىخ كالسؤشخات الجالة عمي  Ruben (2015, p.25) ركبغ كضع
ل فيسا يمي: السبالغة في االىتساـ بالحات, االنذغاؿ اضصخاب الذخرية الشخجدية تتسث

بالشجاحات غيخ السحجكدة كالدمصة كالتألق, اعتقاد الذخز الشخجدي بأنو خاص كال يفيسو 
 إال البعس, يصمب االعجاب السفخط مغ متابعيو, الذعػر باالستحقاؽ, استغالؿ اآلخخيغ,

بل اآلخخيغ, الغصخسة, متقمب السداج, عجـ احتخاـ مذاعخ اآلخخيغ, يذعخ بأنو محدػد مغ قِ 
يحجد أىجافو بشاً  عمي معاييخ ةارمة ال يتبعيا أحيانًا, عالقاتو الذخرية سصحية كتػجج 

  فقط لخجمتو )الغخكر الذخري(.
 أنهاع اضصخاب الذخرية الشخجدية: -3

إلي أف ىشاؾ نػعاف مغ اضصخاب الذخرية الشخجدية  Levy (2012) ليفي أشار
كيتسيد فييا األفخاد بالعطسة  Overtاضصخاب الذخرية الشخجدية الظاىخة  (1)كىسا: 

كشمب االىتساـ كالذعػر باالستحقاؽ كالغصخسة كقميل مغ القمق السمحػظ , كباإلتفاؽ مع 
كةف اضصخاب الذخرية الشخجدية في الجليل التذخيري االحرائي لالضصخابات العقمية 

DSM اذبية االجتساعية كلحلظ يقػمػا باستغالؿ عالقاتيع فإف ىؤال  األفخاد يتستعػا بالج
( اضصخاب الذخرية الشخجدية السدتتخة 2)الذخرية مع اآلخخيغ كيتسيدكا بالحقج, 

Covert  كفييا يعبخ الذخز الشخجدي عغ عطستو مغ خالؿ االفخاط في تقسز السعاناة
اعب أكثخ مغ كالزيق)عمي سبيل السثاؿ, يحكخكا أنيع يػاجيػا مراعب كمذكالت كمت
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اآلخخيغ(, كسا أنيع يشتابيع القمق كالذظ تجاه اآلخخيغ كيمقي المـػ عمي ماضيو كتمظ الفئة 

 أكثخ عخضة لمقمق كاالكتئاب, كال الشػعاف يفتقخاف إلي الجانب األخالقي كالزسيخ.
 كيفية تذكل اضصخاب الذخرية الشخجدية: -4

اضصخاب بأف  Bateman, & Fonagy (2016,p.62) باتيساف كفػناجي أكضح
-Self( الثقة بالحات 1)نتيجة مخكر الفخد بثالث مخاحل,ىي: يتذكل الذخرية الشخجدية 

Confidence  كيقرج بيا اعتقاد الفخد بأف يتستع بقجرات خاةة كلجيو القجرة عمي اتخاذ
 القخارات, كعشجما تتجو الثقة بالحات الرحية نحػ السخضية, يربح الشجاح لجؼ الفخد أكثخ

 Self-Preoccupation( االنذغال بالحات 2)أىسية مغ احتخامو لحاتو كلثقافة مجتسعو, 
كىي تذتق مغ الثقة بالحات كاىتساـ مبالغ فيو بالحات كتربح الشطخة لآلخخيغ كالعالع مغ 

كفييا تربح قجرة الفخد  Self-Absorption( االنغساس الحاتي 3)حػلو كأنيع أقل قيسة, 
آلخخيغ ضئيمة كيخكد فقط عمي مذاعخه الخاةة كاىتساماتو كمغ ثع عمي التعاشف مع ا

 (.2يتذكل لجيو اضصخاب الذخرية الشخجدية, كىػ ما يػضحو شكل)
 

  
 
 

 (2شكل)
 مخاحل تذكل اضصخاب الذخرية الشخجدية

 تذخيز اضصخاب الذخرية الشخجدية: -5
 DSM-Vالخامدة"  يزع الجليل التذخيري االحرائي لالضصخابات العقمية" الصبعة

مجسػعة مغ معاييخ التذخيز الضصخاب الذخرية الشخجدية تتسثل فيسا يمي:نسط مغ 
الذعػر بالعطسة)في الخياؿ أك الدمػؾ(, كشمب االعجاب كالحؼ يفتقخ إلي التعاشف كيبجأ 

 قبل مخحمة البمػغ السبكخ, كتػجج لجؼ الفخد الحؼ لجيو خسدة أك أكثخ مغ السعاييخ التالية:
شعػر مختفع بأىسية الحات)عمي سبيل السثاؿ, السبالغة في انجازاتو كمػاىبو, كيصمب  -أ

 االعتخاؼ بأنو شخز متفػؽ دكف الػةػؿ إلي إنجازات مالئسة(.

 الثقة بالذات          

      Self-Confidence 

 

 االنشغال بالذات        

        Self-Preoccupation 

 

 االنغماس الذاتي        

        Self-Absorption 

 

اضطراب 

الشخصية 

 النرجسية
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 تذغمو أكىاـ الشجاح غيخ السحجكد كالقػة كالحكا  كالجساؿ كالسثالية.-ب 
ِقبل اآلخخيغ كال يجب مقارنتو يعتقج بأنو حالة خاةة كال يػجج مثميا كال يسكغ فيسو مغ  -ج

 بغيخه مغ اآلخخيغ.
 يصمب إعجاب مبالغ فيو مغ ِقبل اآلخخيغ. -د
 يشتابو الذعػر باالستحقاؽ. -ق
 يدتغل اآلخخيغ)يدتفيج مغ اآلخخيغ لمػةػؿ إلي ىجفو(.-ك
 قرػر التعاشف كغيخ مدتعج لمتعاشف مع مذاعخ اآلخخيغ.-ز
 ده بأف اآلخخيغ يغاركا مشو.تشتابو الغيخة مغ اآلخخيغ أك اعتقا-ح
-American Psychological Association;DSMيترخؼ بغخكر أك غصخسة.)-ط

V,2013, p.669-670.) 

قامت بعس الجراسات بتقجيع بعس  , DSM-Vكبالتدامغ مع السعاييخ التذخيرية لمػ
 ىػبػد كآخخكف  االختبارات التذخيرية لالضصخاب لمتعخؼ عميو كتحجيجه, كجراسة

Hopwood et al. (2013)  كالتي ىجفت إلي التحقق مغ ةجؽ استبياف الذخرية
الشخجدية لتذخيز العطسة لجؼ األفخاد ذكؼ اضصخاب الذخرية الشخجدية, حيث تكػنت 

 سشة, كاستخجمت الجراسة 45 -18فخد تخاكحت أعسارىع ما بيغ  2391عيشة الجراسة مغ 
 Personalityخاب الذخرية الشخجدية( )اضصاستبياف تذخيز الذخرية "الصبعة الخابعة"

Diagnostic Questionnaire-4 " Narcissistic Personality Disorder (PDQ-

4, NPD)  كأكضحت نتائج الجراسة إلي القجرة العالية لمسقياس في تذخيز الذخرية ,
  الشخجدية كالتعخؼ عمي العطسة السخضية.

قائسة الذخرية  Vater et al. (2013) فاتخ كآخخكف  في حيغ استخجمت دراسة
فخد بمغ  95الشخجدية في تذخيز الشخجدية السخضية, حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ 

 Narcissisticسشة كاستخجمت الجراسة قائسة الذخرية الشخجدية  33.8متػسط أعسارىع 
Personality Inventory (Raskin & Terry, 1988)  كقج أشارت نتائج الجراسة إلي

 في تذخيز اضصخاب الذخرية الشخجدية NPIية قائسة الذخرية الشخجدية عجـ ةالح
لمتحقق مغ الكفا ة الديكػمتخية  Chou & Farn(2015)كجا ت دراسة .لجؼ عيشة الجراسة
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شالب  471لقائسة الذخرية الشخجدية الُسعج بجراستيسا, حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ 

, كأكضحت نتائج سشة 24-19ارىع ما بيغ تخاكحت أعس أنثي( 221ذكخ,248)بػاقعجامعي 
تتستع  Narcissistic Personality Inventoryالجراسة إلي أف قائسة الذخرية الشخجدية 

عػامل مشاسبة لمذخرية  7باتداؽ داخمي جيج كأف ةجؽ التحميل العاممي التػكيجؼ أنتج 
 الشخجدية. الشخجدية, كبحلظ فإف القائسة أداة ةالحة لمكذف عمي اضصخاب الذخرية

ذكػر( بمغ متػسط أعسارىع  80إناث,  175فخد ) 255كعمي عيشة تكػنت مغ 
لمتحقق مغ الرجؽ  Stanton et al.(2017) ستانتػف كآخخكف  سشة , ُأجخيت دراسة45,1

البشائي لقائسة الذخرية الشخجدية كمقياس اليػس, كاستخجمت الجراسة قائسة الذخرية 
 Narcissistic Personality Inventory (Raskin & Terry, 1988)الشخجدية 

كأكضحت  Hypomanic scale (Eckblad & Chapman, 1986)كمقياس اليػس 
نتائج الجراسة إلي تستع قائسة الذخرية الشخجدية برجؽ مختفع كلجييا القجرة عمي تذخيز 

بخايمػفدكيا, بيخىػؼ, كمارجخاؼ  كسا استخجمت دراسةاضصخاب الذخرية الشخجدية.
Brailovskaia, Bierhoff, & Margraf (2017)  قائسة الذخرية الشخجدية" الشدخة

 German Narcissistic Personality Inventory (Schütz et al.,2004)األلسانية" 
لمتحقق مغ قجرتيا عمي تذخيز اضصخاب الذخرية الشخجدية كتع تصبيق تمظ األداة عمي 

سشة كأكضحت نتائج الجراسة  67-18ع ما بيغ فخد تخاكحت أعسارى 1159عيشة مكػنة مغ 
إلي الكفا ة الديكػمتخية السختفعة التي تتستع بيا األداة كقجرتيا التذخيرية إلضصخاب 

  الذخرية الشخجدية.
 تعكيب علي اإلطار النظري والدراسات السابكة ..

 يتزح مغ العخض الدابق لمجراسات الدابقة كالبحػث إتفاؽ ىحه الجراسات عمي أف
اضصخاب الذخرية الشخجدية لو تأثيخ سمبي عمي التفاعل االجتساعي لتمظ الفئة داخل 
مجتسعاتيع مسا قج يتختب عميو ةعػبة تكػيغ عالقات نفعية متبادلة تخجـ الفخد كتداعج في 

كنتيجة الرتباط ذلظ االضصخاب ببعس السخصصات الالتكيفية السبكخة  ,بشا  مجتسعو
كنتيجة ذلظ  تمظ السخصصاتفي خفس  عالج السخصصات دكر اتزحكاالستحقاؽ كغيخىا, 



 

 

 

) 236) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لرتبيةا لدي عينة من طالب كلية فعالية عالج املخططات يف خفض اضطراب الصخصية النرجسية
 بكنا 

تدداد قجرة الفخد عمي التػاةل مع اآلخخيغ كتفاعمو معيع بذكل ايجابي كىحا يسثل االنخفاض  
 , كلقج تع االستفادة مغ ىحه الجراسات في عجة أكجو أىسيا:  شئ مزاد لمشخجدية

 65كحتي  سشة 18ت بيغ ): حيث تخاكح العسخ الدمشي لعيشات تمظ الجراساالعيشة
 .Bamelis et al. (2012) Hopwood et alسشة ( كالتي مغ أىسيا دراسة كلً  مغ 

(2013); ; Skewes et al. (2015) ; Roelofs et al.(2016)  كبشاً  عميو تع تحجيج
شالب الفخقة األكلي كالثانية كيسثمػا  سشة( 20-19العسخ الدمشي لعيشة الجراسة الحالية كىػ )

 .مغ بخنامج معمع العمـػ كالخياضيات بالمغة االنجميدية
اضصخاب : تع استخجاـ العجيج مغ األدكات في ىحه الجراسات لتذخيز األدوات

استبياف  Bernstein et al. (2012), حيث استخجمت دراسة الذخرية الشخجدية
 Vater et( , بيشسا استخجمت دراسة كًل مغ YSQ) السخصصات الالتكيفية ليػنج

al.(2013)  ; Stanton et al. (2017) ; Brailovskaia et al.(2017)  قائسة
قائسة الذخرية  Chau & Farn (2015)( , كاستخجمت دراسة NPI)الذخرية الشخجدية 

قائسة الذخرية  كقع االختيار عمي وبشاًء عميو ,مغ إعجاد الباحثاف( NPI) الشخجدية
كالتي تتستع بحجاثتيا كقجرتيا  Chau & Farn (2015)( كالسعجة في دراسة NPIالشخجدية )

ذخرية الشخجدية لجؼ شالب الجامعة, باإلضافة إلي العالية في الكذف عغ اضصخاب ال
اختيار مقياس السخصصات السعخفية الالتكيفية )دمحم الديج عبج الخحسغ ودمحم أحسج 

راحبة الضصخاب كذلظ لمكذف عمي السخصصات الالتكيفية السبكخة الس (2014ابخاىيع,
 الذخرية الشخجدية كذلظ لتزسيشيا بجمدات البخنامج العالجي.

أشارت : بشاً  عمي اإلشار الشطخؼ كالجراسات الدابقة فقج فشيات عالج السخصصات
نتائج تمظ الجراسات إلي فعالية الفشيات العالجية السدتخجمة بعالج السخصصات كالسدتخجمة 

, كمغ بيغ تمظ الفشيات التخيل كعسل الكخسي كلعب في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية
راسة كًل الجكر ككقف الشسط الدمػكي كإعادة الخعاية الػالجية السحجكدة كذلظ كسا جا  في د

 ten-Napel Schutz et al.(2011) ; Seavy & Moore (2012) ; Bamelis  مغ
et al.(2014) ; de Klerk et al.(2016) ; Dadomo et al.(2018),   كفي ضػ

عسل  -التخيلذلظ تع تحجيج الفشيات السدتخجمة في البخنامج السعج في الجراسة الحالية )
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كتابة  -كتابة الخصابات -بصاقات العخض الدخيع -وقف الشسط الدمهكي –الكخسي

 (.الحهار الدقخاشي – السحكخات اليهمية
رية الشخجدية كىػ : تع تحجيج نػع اضصخاب الذخنهع اضصخاب الذخرية الشخجدية      

كذلظ تساشيًا مع أبعاد القائسة السدتخجمة لتذخيز اضصخاب الذخرية ( Overtالظاىخة )
الدمصة والكفاءة الحاتية واألفزمية ( في الجراسة الحالية كالتي اشتسمت عمي )NPIالشخجدية)

ؼ ( كالحؼ يطيخ ذلظ في نسط األفخاد ذك واالستعخاض واالستغاللية والغخور واالستحقاق
 الذخرية الشخجدية الطاىخة.

 :فروض الدراسة
 فى ضػ  اإلشار الشطخؼ كالجراسات الدابقة يسكغ ةياغة فخكض الجراسة فيسا يمى:   

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي 
لرالح القياس البعجؼ في  الذخرية الشخجدية كأبعادىا في القياسيغ القبمي كالبعجؼ قائسة

 االتجاه األفزل.
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ  -1

التجخيبية كالزابصة عمي قائسة الذخرية الشخجدية كأبعادىا في القياس البعجؼ 
 لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية في االتجاه األفزل.

ئية بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة تػجج فخكؽ ذات داللة إحرا ال -2
التجخيبية عمي قائسة الذخرية الشخجدية كأبعادىا في القياسيغ البعجؼ كالتتبعي بعج 

 االنتيا  مغ تصبيق البخنامج.
 :إجراءات الدراسة

 :مشيج الجراسة -1
ؼ حيػث تيػج التجخيبػي ذك الترػسيع شػبو التجخيبػيتعتسج الجراسة الحاليػة عمػي السػشيج 

فػي خفػس اضػصخاب الذخرػية  (الستغيرخ السدرتقل) إلي التحقق مغ فعاليػة عػالج السخصصػات
الفخقػػة األكلػػي كالثانيػة ببخنػػامج معمػػع التعمػػيع  كشالبػات لػػجؼ شػػالب (التررابع الستغيررخ) الشخجدػية

 كمية التخبية بقشا. ب العاـ كاألساسي بالمغة االنجميدية
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 :عيشة الجراسة -2 
 صالعية:عيشة الجراسة االست -أ

إنػػػػػػػاث(  121ذكػػػػػػػر ,  27) شالػػػػػػب 148بمػػػػػػغ عػػػػػػجد عيشػػػػػػة الجراسػػػػػػة االسػػػػػػتصالعية 
شػػػالب كشالبػػػات الفخقػػػة مػػػغ  شػػيخ 8.16شػػػيخ كانحػػػخاؼ معيػػػارؼ  230.71 بستػسػػط عسػػػخؼ

كذلػػظ  األكلػي كالثانيػة ببخنػامج معمػع التعمػيع العػاـ كاألساسػي بالمغػة االنجميديػة بكميػة التخبيػة بقشػا
, كيػضػػح  ة الدػػيكػمتخية لمسقػػاييذ السدػػتخجمة فػػي الجراسػػة الحاليػػةبغػػخض التحقػػق مػػغ الكفػػا 

حدػػػب  بذػػػعبيا السختمفػػػة الجراسػػػية الفػػػخؽ ( تػزيػػػع عيشػػػة الجراسػػػة االسػػػتصالعية عمػػي 1جػػجكؿ )
 الشػع كالتالي:

 ( 1ججكؿ ) 
 (148)ف= السختمفة حدب الشػع  بذعبيا الجراسية الفخؽ تػزيع عيشة الجراسة االستصالعية عمي 

 قة الفخ  ـ

 عمـػ بيػلػجية  شبيعة ككيسيا  رياضيات عمـػ
 كجيػلػجية

 عجد الصالب السجسػع
 إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر

 80 35 7 13 2 13 10 - - األكلي تعميع عاـ -1

 68 - - - - - - 60 8 الثانية تعميع أساسي -2

 148 35 7 13 2 13 10 60 8 السجسػع
  

 الجراسة األساسية:عيشة  -ب
مػػػػػغ شػػػػػػالب إنػػػػػاث(   4  ٬ذكػػػػػػر 5) شػػػػػالب  9بمػػػػػغ عػػػػػجد افػػػػػخاد العيشػػػػػة االساسػػػػػية 

كشالبػات الفخقػػة األكلػػي كالثانيػػة ببخنػػامج معمػػع التعمػيع العػػاـ كاألساسػػي بالمغػػة االنجميديػػة بكميػػة 
شػيخ, تػػع التػةػل الػػييع  4.95شػػيخ كانحػخاؼ معيػػارؼ  234.67بستػسػػط عسػخؼ التخبيػة بقشػا 

( عػػػػػجد 2إنػػػػاث(, كيػضػػػػح جػػػػجكؿ ) 90  ٬ذكػػػػػر  21) شالػػػػػب  111شػػػػة كميػػػػة قػاميػػػػا مػػػػغ عي
 التي كقع االختيار عمييا. الفخؽ الجراسيةالتالميح لمعيشة الكمية مػزعيغ عمي 
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 (2ججكؿ )

 تػزيع عيشة الجراسة الكمية عمي الفخؽ الجراسية بذعبيا السختمفة حدب الشػع 
 (111)ف=

 الفخقة  ـ

 عمـػ بيػلػجية  ا شبيعة ككيسي عمـػ
 كجيػلػجية

 عجد الصالب السجسػع
 إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر

 40 15 2 19 4 - - األكلي تعميع عاـ -1

 71 - - - - 56 15 الثانية تعميع أساسي -2

 111 15 2 19 4 56 15 السجسػع

 وتم اجخاء الخصهات التالية الختيار العيشة:
 Narcissistic Personality Inventory (NPI) ذخرػية الشخجدػيةقائسػة التع تصبيػق  -1
شػػػالب كشالبػػػات الفخقػػة األكلػػػي كالثانيػػػة ببخنػػامج معمػػػع التعمػػػيع (  كذلػػػظ عمػػي تعخيب/الباحػػث) 

لتحجيػج الصػالب  شالبػاً  111كالبػالغ عػجدىع العػاـ كاألساسػي بالمغػة االنجميديػة بكميػة التخبيػة بقشػا 
 شالػػػب 102السدػػػتبعجيغ  الصػػالبفبمػػغ عػػػجد  ٬ي تمػػػظ القائسػػػةمختفعػػػة فػػعمػػػي درجػػة  الحاةػػمػف 

كبػػحلظ  مشخفزػػة عمػي قائسػػة الذخرػية الشخجدػػيةأنثػػي( لحرػػليع عمػػي درجػة  86 ٬ذكػخ 16)
 إناث(. 4 ٬ذكػر  5) شالب 9بعج ىحا االجخا   الصالبيربح عجد 

 أحسػػػػػج دمحم، دمحم الدػػػػيج عبػػػػػج الػػػػخحسغ) السخصصػػػػػات السعخفيػػػػة الالتكيفيػػػػػةثػػػػع ُشبػػػػػق مقيػػػػاس  -2
لتحجيػػػػػج السخصصػػػػػات  قائسػػػػة الذخرػػػػػية الشخجدػػػػية( عمػػػػػي العيشػػػػة الشاتجػػػػػة مػػػػػغ 2014, ابػػػػخاىيع

الالتكيفيػػػة الحاةػػػػمة عمػػػػي درجػػػات مختفعػػػػة لػػػػجؼ تمػػػظ العيشػػػػة, فػػػػتع التعػػػخؼ عمػػػػي السخصصػػػػات 
(, مخصػػػػػػط السعػػػػػػاييخ 25-23التاليػػػػػة: مخصػػػػػػط االسػػػػػػتحقاؽ/ العطسػػػػػة )تخاكحػػػػػػت الجرجػػػػػػة بػػػػػيغ 

 (, مخصػػػػط العجػػػػد عػػػغ ضػػػػبط الحات/ضػػػػبط الػػػػحات23-21بػػػيغ  ) تخاكحػػػػت الجرجػػػػة الرػػػارمة
( كىػػي 10-5, أمػػا السخصصػات األخػخؼ تخاكحػػت درجاتيػا بػيغ )(19-17تخاكحػت الجرجػة بػيغ )

عػػػجـ تزػػػػسيشيا فػػػي البخنػػػامج العالجػػػػي, كبػػػحلظ أةػػػبح عػػػػجد درجػػػة مشخفزػػػة فػػػػتع اسػػػتبعادىا ك 
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ة كيحسمػػػف بعػػػس إنػػاث( ذكؼ اضػػصخاب الذخرػػػية الشخجدػػي 4ذكػػػػر,  5شػػالب ) 9الصػػالب  
 السخصصات السعخفية الالتكيفية كىع يسثمػف عيشة الجراسة األساسية .

تػع بعػج ذلػظ تقدػيع عيشػة الجراسػة الشيائيػة مػغ الصػالب ذكؼ اضػصخاب الذخرػية الشخجدػػية  -3
شػػػػالب إلػػػػي مجسػعتػػػػاف  9كيحسمػػػػف بعػػػػس السخصصػػػػات السعخفيػػػػة الالتكيفيػػػػة كالبػػػػالغ عػػػػجدىع 

إنػػاث(  2ذكػػر , 3(  شػالب )5بمغػت عيشػػة السجسػعػة التجخيبيػة )حيػث  ٬)تجخيبيػة كضػابصة( 
 إناث(. 2ذكػر ,  2( شالب )4في حيغ أنو بمغ عجد السجسػعة الزابصة ) ٬

 تكافؤ عيشة الجراسة :
بػيغ مجسػػػعتي الجراسػة التجخيبيػة كالزػابصة بالشدػبة لكػػًل  التكػافؤقػاـ الباحػث بػإجخا  

بعػػػس مخصصػػات مقيػػػاس السخصصػػػات لجرجػػػة عمػػي كا قائسػػة الذخرػػػية الشخجدػػيةمػػغ : درجػػػة 
العجػػد عػػغ ضػػبط الحات/ضػػبط  -السعػػاييخ الرػارمة -السعخفيػة الالتكيفيػػة )االسػػتحقاؽ/العطسة

 (:3كيتشي , كىحا ما يػضحو ججكؿ ) –كذلظ باستخجاـ االختبار الالبارامتخؼ ماف  الحات( 
 (3جكؿ )ج

 تيغ التجخيبية كالزابصة عمي داللة الفخكؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػع
  قائسة الذخرية الشخجدية كمقياس السخصصات السعخفية الالتكيفية

البيان 
 االحرائي
 السقياس

 ن السجسهعة البعج
 متهسط
 الختب

 مجسهع
 الختب

U1
* U2 

 مدتهي 
 الجاللة 

دية
خج

 الش
رية

ذخ
 ال

سة
قائ

 

 الدمصة
 27.50 5.50 5 التجخيبية

 غيخ دالة 12.50 7.50
 17.50 4.38 4 بصةالزا

 االكتفا  الحاتي
 27.00 5.40 5 التجخيبية

 غيخ دالة 12.00 8.00
 18.00 4.50 4 الزابصة

 األفزمية
 24.00 4.80 5 التجخيبية

 غيخ دالة 11.00 9.00
 21.00 5.25 4 الزابصة

 االستعخاض
 17.50 3.50 5 التجخيبية

 غيخ دالة 17.50 2.50
 27.50 6.88 4 الزابصة

 االستغاللية
 28.00 5.60 5 التجخيبية

 غيخ دالة 13.00 7.00
 17.00 4.25 4 الزابصة

 الغخكر
 25.50 5.10 5 التجخيبية

 غيخ دالة 10.50 9.50
 19.50 4.88 4 الزابصة
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 االستحقاؽ
 26.50 5.30 5 التجخيبية

 غيخ دالة 11.50 8.50
 18.50 4.62 4 الزابصة

 الجرجة الكمية
 26.50 5.30 5 التجخيبية

 غيخ دالة 11.50 8.50
 18.50 4.62 4 الزابصة

فية
تكي

لال
ة ا

خفي
سع

 ال
ات

صص
سخ

ال
 

 االستحقاؽ/العطسة
 27.50 5.50 5 التجخيبية

 غيخ دالة 12.50 7.50
 17.50 4.38 4 الزابصة

 السعاييخ الرارمة
 23.50 4.70 5 التجخيبية

 غيخ دالة 11.50 8.50
 21.50 5.38 4 الزابصة

العجد عغ ضبط 
الحات/ضبط 

 الحات

 27.00 5.40 5 التجخيبية
 غيخ دالة 12.00 8.00

 18.00 4.50 4 الزابصة

 .  ةفخ تداكؼ 0.01الججكلية )داللة الصخؼ الػاحج ( عشج مدتػؼ  U)*( عمسًا بأف قيسة 
 أدوات الجراسة: -3

 :   Narcissistic Personality Inventoryشخجدية قائسة الذخرية ال - أ
 تعخيب/ الباحث                                                               

مػغ أجػل التعػخؼ عمػي اضػصخاب  Chou and Farn (2015)قػاـ بإعػجاد تمػظ القائسػة 
نسػػػػط مػػػػػغ  الذخرػػػػية الشخجدػػػػية لػػػػجؼ شػػػػالب الجامعػػػػة, كيعخفػػػػػا اضػػػػصخاب الذخرػػػػية بأنػػػػو "

الذخرػػية التدػػمصية لػػػجييا ثقػػة مختفعػػػة فػػي التعامػػػل مػػع أؼ شػػئ كيػػػخؼ نفدػػو أنػػػو أفزػػل مػػػغ 
اآلخػػخيغ كيطيػػػخ لجيػػػو حػػػب الطيػػػػر مػػػغ أجػػل اسػػػتغالؿ اآلخػػػخيغ كتحقيػػػق مكاسػػػب شخرػػػية 

 كالحؼ يذعخه ذلظ بالغخكر كاالستحقاؽ". 
ة لمذخرػػػية عبػػارة لقيػػاس سػػبعة أبعػػاد رئيدػػ 40تتكػػػف قائسػػة الذخرػػية الشخجدػػية مػػغ ك 

 االكتفػػا  الػػحاتي)قػجرة الفػػخد عمػػي التػػأثيخ فػي اآلخػػخيغ( ,  Authorityالشخجدػية, كىػػع: الدػػمصة 
Self-sufficiency  قػػػػجرة الفػػػػػخد عمػػػػػي الػػػػتحكع بذػػػػػكل كامػػػػػل فػػػػي السػاقػػػػػف كاتخػػػػػاذ القػػػػػخارات(

) شػػػػػػػعػر الفػػػػػػخد بأنػػػػػػو أكثػػػػػػػخ ذكػػػػػػاً  مػػػػػػغ اآلخػػػػػػػخيغ(,  Superiorityكتػػػػػػجعيع ذاتو(,األفزػػػػػػمية 
) ندعػػة الفػػخد إلػي كضػػع نفدػػو فػي دائػػخة الزػػػ (, االسػػتغاللية  Exhibitionismاض االسػتعخ 

Exploitativeness ندعػػة الفػػخد إلػػي التالعػػب كأخػػح امتيػػازات مػػغ اآلخخيغ(,الغػػخكر(Vanity 
                                                                 

 ( 3ممحق) 



 

 

 

) 242) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لرتبيةا لدي عينة من طالب كلية فعالية عالج املخططات يف خفض اضطراب الصخصية النرجسية
 بكنا 

)يعتقػػج الفػػخد أنػػو  Entitlement)يذػعخ الفػػخد بأنػػو كاثػػق مػػغ قجراتػو أك أنػػو جحاب(,االسػػتحقاؽ  
 فأة أك الفائجة(.يدتحق نػعًا مغ السكا
 في الجراسة الحالية: لقائسة الذخرية الشخجديةالكفاءة الديكهمتخية 

 الرجق: -1
 الرجق الظاىخي: - أ

كذلػػػظ  **( مػػػغ أسػػاتحة عمػػػع الػػػشفذ كالرػػػحة الشفدػػػية11عمػػػي عػػػجد) القائسػػػةتػػع عػػػخض        
كذػف لمبيئة السرػخية كةػالحيتيا لم قائسة الذخرية الشخجديةلمتعخؼ عمي مجؼ مالئسة بشػد 

ككػػػحلظ لمحكػػػع عمػػي كضػػػػح كدقػػػة  شػػػالب الجامعػػةلػػػجؼ  اضػػػصخاب الذخرػػػية الشخجدػػيةعمػػي 
 . ***:(90) القائسةالعبارات مغ حيث الرياغة المغػية , كبمغت ندبة االتفاؽ عمي بشػد 

 صجق السحك: - ب
لقائسػة الذخرػية تع استخجاـ ةػجؽ السحػظ لحدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ الجرجػة الكميػة        
)اعػػػػػجاد / عبػػػػػػج الخقيػػػػػب البحيػػػػػػخؼ  الذخرػػػػػػية الشخجدػػػػػية السػػػػػتبيافكالجرجػػػػػة الكميػػػػػػة  ةالشخجدػػػػػي

شالػب مػػغ شػالب الفخقػة األكلػي كالثانيػػة ( 148(  حيػث تػع التصبيػق عمػػي عيشػة قػجرىا )2012,
 0,653  مدػاكياً فكػاف معامػل االرتبػاط ببخنامج معمع التعمػيع العػاـ كاألساسػي بالمغػة االنجميديػة 

 مسا يجؿ عمي ةجؽ السقياس.  0,01كىي دالة عشج مدتػ 
 الثبات: -2

 تم حداب ثبات االختبار بالصخق التالية:
 :  Test-Retestشخيقة إعادة اإلختبار ..  - أ

( 148تػػػع حدػػػاب الثبػػػات عػػػػغ شخيػػػق إعػػػادة اإلختبػػػار كذلػػػػظ عمػػػي عيشػػػة مكػنػػػة مػػػػغ )       
ثػاني , كتػع حدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ بفاةل زمشي أسػبػعاف بػيغ التصبيقػيغ األكؿ كال شالب

االكتفػػا   – الدػػمصة) فػػي التصبيقػػيغ األكؿ كالثػػاني ككانػػت معػػامالت االرتبػػاط الصػػالبدرجػػات 
الجرجػػػػػة الكميػػػػػة (  -االسػػػػتحقاؽ -الغػػػػػخكر -االسػػػػػتغاللية -االسػػػػتعخاض –األفزػػػػػمية – الػػػػحاتي

                                                                 
 ( اسسا  الدادة السحكسيغ.1ممحق ) **

 ( ندب اتفاؽ الدادة السحكسيغ عمي عبارات القائسة.2ممحق ) ***
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( 0.569 -0.486 -0.544-0.393 -0.498 -0.533 -0.403 -0.378مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكية )

 .0.01دالة عشج مدتػؼ  عمي التختيب كىي
 :Split Half Methodشخيقة التجدئة الشرفية ... -ب

كذلػػظ بصخيقػػة التجدئػػػة  لقائسػػة الذخرػػية الشخجدػػػيةحدػػاب معامػػػل الثبػػات أيزػػًا تػػع 
( 148" كذلػػظ بحدػػاب معامػػل ارتبػػاط درجػػػات ) بػػخاكف -سػػبيخمافالشرػػفية باسػػتخجاـ معادلػػة " 

 –)الدػمصة  الثبػات فكانػت قػيع معػامالت ٬الفخديػة كالدكجيػة لمسقيػاس  كذلػظ عمػي األسػئمةشالػب 
 الجرجػة الكميػة(  -االسػتحقاؽ -الغػخكر -االستغاللية -االستعخاض –األفزمية –االكتفا  الحاتي

 -0.734 -0.695 -0.788 -0.745 -0.712 -0.689 -0.701مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكية )
خ إلػػي ثبػات السقيػػاس السدػػتخجـ كىػػي معػامالت ثبػػات مختفعػػة مسػا يذػػي ( عمػي التختيػػب0.727

 في الجراسة الحالية.
 :Alpha Cronbachشخيقة ألفا كخونباخ ..  -ج

كذلػػػظ بصخيقػػة ألفػػػا كخكنبػػاخ عمػػػي  لقائسػػػة الذخرػػية الشخجدػػيةتػػع حدػػاب معامػػػل الثبػػات 
 , فكانػػػت قػػػيع معامػػل الثبػػػات باسػػػتخجاـ شخيقػػػة ألفػػػا كخكنبػػػاخ شالػػػب( 148عيشػػة بمػػػغ قػاميػػػا )

 -االسػػتحقاؽ -الغػػخكر -االسػػتغاللية -االسػتعخاض –األفزػػمية –كتفػػا  الػػحاتي اال –)الدػمصة 
 -0.771 -0.804 -0.767 -0.683 -0.709 -0.680الجرجػػػػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػػػػة (  مدػػػػػػػػػػػاكية )

عمػي التختيػب , كىػي معػػامالت ثبػات مقبػلػة مسػا يػػجؿ عمػي ثبػات السقيػػاس  (0.834 -0.755
 السدتخجـ.

 االتداق الجاخمي : -3
تػع حدػاب معامػػل االرتبػاط بػيغ درجػة كػل عبػارة كدرجػػة  لمقائسػةجاخمي لحدػاب االتدػاؽ الػ

, كيػضػػػػح شالػػػب( 148كذلػػػظ عمػػػي عيشػػػػة قػاميػػػا ) لمقائسػػػػةالبعػػػج السشتسيػػػة لػػػػو كالجرجػػػة الكميػػػة 
( معامػػػل االرتبػػػاط بػػػيغ درجػػػة كػػػل عبػػػارة كدرجػػػة البعػػػج السشتسيػػػة لػػػو كالجرجػػػة الكميػػػػة 4جػػػجكؿ )
 .لمقائسة
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 (4ججكؿ ) 
 لشخجديةالقائسة الذخرية بيغ درجة كل عبارة كدرجة البعج السشتسية لو كالجرجة الكمية معامل االرتباط 

 (148)ف=

رقم 
 العبارة

رقم  معامل االرتباط )ر(
 العبارة

رقم  معامل االرتباط )ر(
 العبارة

رقم  معامل االرتباط )ر(
 العبارة

 معامل االرتباط )ر(

الجرجة  الدمصة
 الكمية

االكتفاء 
 الحاتي

 رجةالج
الجرجة  األفزمية الكمية

الجرجة  االستعخاض الكمية
 الكمية

1 0.178** 0.169** 17 0.232* 0.387* 4 0.246* 0.190** 2 0.239* 0.321* 

8 0.188** 0.302* 21 0.170** 0.164** 9 0,275* 0.254* 3 0.256* 0.166** 

10 0.321* 0.289* 22 0.263* 0.413* 26 0.333* 0.351* 7 0.211* 0.191** 

11 0.339* 0.190** 31 0.186** 0.344* 37 0.289* 0.172** 20 0.238* 0.276* 

12 0.171** 0.181** 34 0.276* 0.400* 40 0.209* 0.310* 28 0.188** 0.261* 

32 0,243* 0.194** 39 0.234* 0.323*    30 0.192** 0.235* 

33 0.188** 0.265*       38 0.302* 0.298* 

36 0.312* 0.245*          
 

رقم 
 العبارة

رقم  معامل االرتباط )ر(
 العبارة

رقم  معامل االرتباط )ر(
 العبارة

معامل ارتباط البعج مع  معامل االرتباط )ر(
 الجرجة الكمية لمقائسة

لية الجرجة  االستغال
 الجرجة الغخور الكمية

 الجرجة االستحقاق الكمية
 *0.265 الدمصة الكمية

االكتفاء  *0.276 *0.243 5 *0.334 *0.239 15 **0.187 *0.309 6
 الحاتي

0.298* 

 *0.333 األفزمية *0.201 *0.288 14 *0.256 *0.367 19 *0.316 *0.291 13

 *0.267 االستعخاض *0.267 *0.209 18 **0.192 **0.180 29 *0.345 *0.407 16

 *0.239 ليةاالستغال  *0.333 *0.323 24    *0.299 *0.344 23

 *0.281 الغخور **0.187 **0.193 25    *0.321 *0.276 35

 *0.286 االستحقاق *0.365 *0.405 27      

 .0.140تداكؼ  0.05**     0.196تداكؼ  0.01*
كىي دالة إحرائيًا  0.407 -0.164( أف معامالت االرتباط تقع بيغ 4يتزح مغ ججكؿ )

 .0.01,  0.05عشج مدتػ 
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 : ئسة الذخرية الشخجديةقاترحيح 
تػتع اإلجابػػة عمػػي القائسػػة بصخيقػػة ليكػػخت الخساسػية الستجرجػػة, حيػػث تعصػػي مػافػػق بذػػجة       

درجػػات(, غيػػخ مػافػق )درجتػػاف(, غيػػخ مػافػػق  3درجػػات(, ال أعػخؼ ) 4درجػات(, مػافػػق ) 5)
ت (, ثػػع يػػػتع جسػػع الػػػجرجا40( كأقػػل درجػػػة )200كبػػحلظ ترػػػبح أعمػػي درجػػػة ) )درجػػة كاحػػػجة(,

 لمقائسة ككل , كتذيخ الجرجة السختفعة إلي كجػد اضصخاب الذخرية الشخجدية.
 Early Maladaptive Schemasمقيرراس السخصصررات السعخفيررة الالتكيفيررة  -ب

Scale: 

 (2114)تعخيب وتقشين/ دمحم الديج عبج الخحسن, دمحم احسج ابخاىيم,                     
كذلػػظ بيػػجؼ  1998فػػي عػػاـ  Jeffry Youngػنج قػػاـ بإعػػجاد ذلػػظ السقيػػاس جيفػػخؼ يػػ

كالتػػػػي تتسيػػػد برػػػفة الثبػػػػات كاالتدػػػاع كالعسػػػػق الكذػػػف عػػػغ السخصصػػػػات السعخفيػػػة الالتكيفيػػػة 
تتعمق بشطخة الفػخد لحاتػو كعالقاتػو مػع اآلخػخيغ كتتصػػر أك تشسػػ خػالؿ مخحمػة الصفػلػة كتتزػح 

 رػرة كاضحة.تفاةيميا خالؿ مخاحل حياتو الالحقة كتتسيد بكػنيا مختمة ب
كيتزسغ السقياس خسدة مجاالت لمسخصصات شبقًا لمحاجات األساسػية التػي لػع ُتذػبع فػي 
 -مخحمػػة الصفػلػػػة, كىػػي: السجػػػاؿ األكؿ )االنفرػػاؿ كالػػػخفس( كيذػػسل )اليجخ/عػػػجـ االسػػػتقخار

العدلػػػػػػػة االجتساعيػػػػػػػة/االغتخاب(,  -العيب/الخجػػػػػػػل -الحخمػػػػػػػاف العػػػػػػػاشفي -عػػػػػػجـ الثقة/االسػػػػػػػا ة
القابميػػػة -ني)قرػػػر االسػػتقالؿ الػػػحاتي كضػػعف األدا ( كيذػػسل )االعتساديػػة/العجدالسجػػاؿ الثا

الفذػػل(,السجاؿ الثالث)ضػػعف القيػػػد -التعمػػق باآلخخيغ/عػػجـ الشزػػج الػػحاتي-لػػؤلذؼ أك السػػخض
عػػػػػػػجـ كفايػػػػػػػة ضػػػػػػبط الػػػػػػػحات/التشطيع الػػػػػػػحاتي(, السجػػػػػػػاؿ  -أك الحػػػػػػجكد( كيذػػػػػػػسل)الججارة/العطسة

الدػعي لمقبػػػؿ/  -التزػحية بالػػحات -يذسل)الخزػػع أك اإلذعػػافالخابع)التػجػو نحػػ اآلخػػخيغ( ك 
 -شمػػػب التقػػػػجيخ كاالعتػػػخاؼ(, السجػػػػاؿ الخامذ)الحػػػػحر الدائػػػج كالكبػػػػت( كيذسل)الدمبية/التذػػػػاـؤ

 العقابية(. -ةخامة السعاييخ/الحداسية لمشقج -الكبت العاشفي
كتكػػػػػف (بشػػػػػد لكػػػل مخصػػػػط فخعػػػػي , 5( بشػػػػج بػاقػػػػع )75كتتػػػػزع تمػػػػظ السخصصػػػػات عمػػػي )

السقيػػػػػػػاس بصخيقػػػػػػػة ليكػػػػػػػخت بإجابػػػػػػػة متجرجػػػػػػػة تتػػػػػػػخاكح بػػػػػػػيغ ال ترػػػػػػػفشي عمػػػػػػػػي  عػػػػػػػغاالجابػػػػػػػة 
 5درجػات(, كمػغ ثػع تتػخاكح درجػات كػل بعػج بػيغ  5االشالؽ)درجة كاحجة( حتي ترفشي تسامػًا)

 درجة, كتذيخ الجرجة السختفعة إلي كجػد السخصط.  25, 
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 فى الجراسة الحالية:  تكيفيةالكفاءة الديكهمتخية لسقياس السخصصات السعخفية الال  
 الرجق : -1

قػاـ الباحػث بػػإجخا  ةػجؽ السقارنػػة الصخفيػة بػػيغ مختفعػي كمشخفزػػي السخصصػات السعخفيػػة 
:( 27( شالػػػػب كشالبػػػػة ، كذلػػػػظ بسقارنػػػػة درجػػػػات أعمػػػػي )148الالتكيفيػػػة عمػػػػي عيشػػػػة بمغػػػػت )

كؽ بػػػػػيغ :( مػػػػغ أفػػػػخاد العيشػػػػة االسػػػػػتصالعية , ثػػػػع تػػػػع حدػػػػاب داللػػػػة الفػػػػخ 27بػػػػجرجات أدنػػػػى )
ألبعػاد السقيػاس الخسدػة عذػخ, كىػحا مػا  قيسػة )ت(عغ شخيق حداب  متػسصات تمظ الجرجات

 (.5يػضحو ججكؿ)
 (5ججكؿ)

 داللة الفخكؽ بيغ متػسصات الجرجات العميا كالجنيا مغ أفخاد العيشة االستصالعية 
 عمي مقياس السخصصات السعخفية الالتكيفية

 البيان االحرائي              
 اد السقياسأبع

 الجرجات العميا
 41ن=

 الجرجات الجنيا
 )*(ت 41ن=

مدتهي 
 الجاللة

 ع م ع م
 0.01 28.63 1.39 8.03 2.06 19.28 الحخمان العاشفي

 0.01 43.93 1.33 7.65 1.25 20.33 اليجخان/عجم االستقخار
 0.01 39.42 1.41 8.53 1.64 22.02 التذكك/االساءة
 0.01 20.74 2.15 9.18 1.30 17.40 حجةالعدلة االجتساعية/اله 

 0.01 20.57 1.76 7.68 1.91 16.13 العيب/العار
 0.01 19.08 1.37 9.93 2.20 17.75 الفذل

 0.01 15.90 2.18 10.43 1.61 17.25 االتكالية/االعتساد
 0.01 17.85 1.57 11.73 2.41 19.85 تهىم األذي

 0.01 23.33 1.58 11.95 1.60 20.25 التعمق/ىجم الحات
 0.01 23.14 1.57 12.88 1.74 21.45 اإلذعان

 0.01 17.96 1.36 9.30 2.49 17.35 التزحية بالحات
 0.01 19.47 1.76 11.78 1.15 18.25 الكبت العاشفي

 0.01 28.46 0.75 10.58 1.60 18.53 السعاييخ الرارمة/الشفاق
 0.01 19.07 1.00 11.25 2.47 19.30 االستحقاق/ىهس العظسة

 0.01 14.54 0.96 10.40 1.86 15.20 العجد عن ضبط الحات/ضبط الحات
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مدػػػػػػاكية  0.01( كمدػػػػػػتػ 78)*( عمسػػػػػًا بػػػػػػأف قيسػػػػػة )ت( الججكليػػػػػػة عشػػػػػج درجػػػػػػة حخيػػػػػة )

(2.374.) 
( كجػػػد فػػخكؽ جػىخيػػة بػػيغ ذكؼ الػػجرجات العميػػا كالػػجنيا مسػػا يذػػػيخ 5يتزػػح مػػغ جػػجكؿ )

الالتكيفيػػػة فػػي تحجيػػػج مختفعػػي كمشخفزػػػي السخصصػػػات  إلػػي قػػػجرة مقيػػاس السخصصػػػات السعخفيػػة
 السعخفية الالتكيفية.

 الثبات: -2
تػع التحقػػق مػػغ ثبػػات السقيػػاس باسػػتخجاـ معادلػػة ألفػػا كخكنبػػاخ كذلػػظ عمػػى عيشػػة بمغػػت    

عػػجـ  -اليجخ/عػػجـ االسػتقخارشالػب، فػةػمت قيسػػة ثبػات معامػػل ألفػا ألبعػػاد السقيػاس ) (148)
 -العدلػػػػػػػػػػػػة االجتساعيػػػػػػػػػػػػة/االغتخاب -العيب/الخجػػػػػػػػػػػػل -العػػػػػػػػػػػػاشفي الحخمػػػػػػػػػػػػاف -الثقة/االسػػػػػػػػػػػػا ة

 -الفذػػػل-التعمػػػق باآلخخيغ/عػػػجـ الشزػػػج الػػػحاتي-القابميػػػة لػػػؤلذؼ أك السػػػخض-االعتساديػػة/العجد
التزػػػػحية  -الخزػػػػع أك اإلذعػػػاف -عػػػجـ كفايػػػة ضػػػبط الػػػحات/التشطيع الػػػحاتي -الججارة/العطسػػػة

ةػػخامة  -الكبػت العػػاشفي -لدمبية/التذػػاـؤا-الدػػعي لمقبػػؿ/ شمػػب التقػػجيخ كاالعتػخاؼ -بالػحات
 -0.712 -0.678-0.733 -0.756العقابيػػػػػة( عمػػػػػي التختيػػػػػب ) -السعاييخ/الحداسػػػػية لمشقػػػػػج

0.699- 0.804- 0.654- 0.649- 0.734- 0.765- 0.666- 0.745-
 .مسا يجؿ عمي الثبات السختفع لمسقياس ( كىي قيع مقبػلة لمثبات0.736 -0.788-0.631

 : )اعجاد/ الباحث( التجريبي القائم عمي عالج السخصصات البخنامج -ج
 أىجاف البخنامج: -1

ىػػػجؼ ىػػػحا البخنػػػامج إلػػػي خفػػػس اضػػػصخاب الذخرػػػية الشخجدػػػية لػػػجؼ شػػػالب كشالبػػػات 
 .الفخقة األكلي كالثانية ببخنامج معمع التعميع العاـ كاألساسي بالمغة االنجميدية بكمية التخبية بقشا

 مبخنامج:الفئة السدتيجفة ل -2
شػالب كشالبػات الفخقػة األكلػي كالثانيػة ببخنػامج معمػع التعمػيع العػاـ كاألساسػي يقجـ ىحا البخنػامج 

 .بالمغة االنجميدية بكمية التخبية بقشا
 

                                                                 

 (2ملحق ) 
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 األسذ التي يقهم عمييا البخنامج: -3 
 يقـػ البخنامج عمي مجسػعة مغ األسذ اليامة كىي:  
لعالجيػػػػة لؤلفػػػػخاد ذكؼ اضػػػػصخاب الذخرػػػػػية :  تعػػػػػج التػػػػجخالت ااألسررررذ العامررررة -أ -3

تفػػػاعميع بذػػػكل الشخجدػػية عمػػػى درجػػػة كبيػػػخة مػػػغ األىسيػػػة حيػػث يعػػػػد بالفائػػػجة عمػػػي زيػػػادة 
ايجػػابي مػػع السجتسػػع مػػػغ خػػالؿ تكػػػيغ عالقػػػات اجتساعيػػة جيػػجة مػػػع اآلخػػخيغ مسػػا يتختػػػب 

أكثػػخ  عسيػلالكبػػحلظ يرػبح  عميػو االسػتقخار فػػي حيػاتيع الذخرػية كالعسميػػة كالحقػًا األسػخية
 بالسخصصػػػػات الالتكيفيػػػػػة كالتػػػػي تمعػػػػػب دكرًا بػػػػارزًا فػػػػي ضيػػػػػػر الذخرػػػػية الشخجدػػػػػيةكعيػػػػًا 

 ترحيحية لخبخاتو الخاشئة الدابقة.مخصصات تكيفية باإلضافة إلي إكدابو 
كأىػػجاؼ عػػػالج اسػػتسج البخنػػامج أةػػػلو الفمدػػفية مػػغ مبػػادغ : األسررذ الفمدررفية -ب -3

األسػػػػػذ الفمدػػػػفية العامػػػػػة التػػػػي تتزػػػػػسغ مخاعػػػػػاة  ، إلػػػػػي جانػػػػب اعتسػػػػػاده عمػػػػىالسخصصػػػػات
 أخالقيات التصبيق كالحفاظ عمي سخية البيانات.

كتتسثػػػل فػػي مخاعػػػاة الخرػػػائز العامػػة لمشسػػػػ فػػػي : األسرررذ الشفدرررية والتخبهيرررة -ج -3
، لؤلفػػخاد ذكؼ اضػػػصخاب الذخرػػية الشخجدػػػيةككػػػحلظ الخرػػائز السسيػػػدة  ،ة السخاىقػػةمخحمػػ

 غ أفخاد العيشة.كأيزًا الفخكؽ الفخدية بي
 مرادر بشاء البخنامج: -4

التػي تشاكلػت عػالج السخصصػات كدكرىػا فػػي  تػع االشػالع عمػي العجيػج مػغ األشػخ الشطخيػػة   
;  Nenadic et al.(2017)خفػػػس اضػػػصخاب الذخرػػػية الشخجدػػػية كالتػػػػي مػػػغ بيشيػػػا 

Rafaeli et al.(2011)  ;Sperry(2016) ;Young et al.(2003)  الجراسػػػات كػػحلظ ك
بػػػػخامج عالجيػػػة قائسػػػػة عمػػػي عػػػػالج السخصصػػػات فػػػػي خفػػػس اضػػػػصخاب لدػػػابقة التػػػػي تشاكلػػػت ا

, كذلػػػػظ لالسػػػػتفادة مػػػػغ تمػػػػظ الجراسػػػػات التجخميػػػػة فػػػػي ترػػػػسيع البخنػػػػػامج  الذخرػػػػية الشخجدػػػػية
 Bamelis et السعػج فػي الجراسػة الحاليػة , كمػغ بػيغ تمػظ الجراسػات دراسػة كػًل مػغ العالجػي

al.(2012)  ;Bamelis et al.(2014)  ;Dadomo et al.(2018) ;de Klerk et 
al.(2016)  ;Skewes et al.(2015).   
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 السدتخجمة في البخنامج:  عالج السخصصاتبعس فشيات  -5

عسػػػل ,  التخيػػل,  كػػالحػار الدػػقخاشي العالجيػػةاشػػتسل البخنػػامج عمػػي مجسػعػػة مػػغ الفشيػػػات 
كتابػػػة ,  كقػػػف الػػػشسط الدػػػمػكي,  كتابػػػة السػػػحكخات اليػميػػػة, بصاقػػػات العػػػخض الدػػػخيع, الكخسػػي

 ., الػاجبات السشدلية, التعديدالخصابات
 الهسائل واألدوات السدتخجمة في البخنامج: -6

جيػػػاز الحاسػػػب  -( كخاسػػي6)– أقػػػالـ –كرؽ أبػػيس  -لػحػػػات –مجسػعػػة مػػػغ البصاقػػات  
 .Data Showجياز العخض  –اآللي 

 تقهيم البخنامج: -7
 لسخاحل التالية:تع تقػيع البخنامج مغ خالؿ ا

: التقػػػػػيع السبػػػػجئي كتسثػػػػل ذلػػػػظ فػػػػي عػػػػخض البخنػػػػامج عمػػػػي مجسػعػػػػة مػػػػػغ السخحمررررة األولررررى
 السحكسيغ إلبجا  آرائيع كتعجيل البخنامج كفق ما أجسعت عميو ىحه اآلرا .

: التقػػيع البشػائي كيتسثػل فػي التقػػيع السرػاحب لعسميػة تصبيػق البخنػامج كالػحؼ  السخحمة الثانية
بخنػامج كتقجمػػو فػي تحقيػػق أىجافػو خػػالؿ الجمدػات كذلػػظ مػغ خػػالؿ التقػػيع الػػحؼ يزػسغ نسػػػ ال

 يعقب كل جمدة كالستسثل في الػاجب السشدلي.
: التقػػػػيع الشيػػػائي كيتسثػػػػل فػػػي تقػػػػيع البخنػػػامج السدػػػتخجـ فػػػي الجراسػػػة بعػػػػج  السخحمرررة الثالثرررة

صخاب الذخرػػػية العالجػػي فػػي خفػػس اضػػاالنتيػػا  مػػغ تصبيقػػو لمتعػػخؼ عمػػي فعاليػػة البخنػػامج 
الشخجدػػية لػػجؼ شػػالب كشالبػػػات الفخقػػة األكلػػي كالثانيػػة ببخنػػػامج معمػػع التعمػػيع العػػاـ كاالساسػػػي 

 عيشة الجراسة.  بالمغة االنجميدية
السدػتخجـ فػي  قائسػة الذخرػية الشخجدػيةالتقػيع التتبعي كيتسثػل فػي تصبيػق  السخحمة الخابعة :

ة زمشيػػػة محػػػػجدة )شػػػػيخيغ( مػػػغ انتيػػػػا  البخنػػػػامج الجراسػػػة الحاليػػػػة عمػػػي عيشػػػػة الجراسػػػػة بعػػػج فتػػػػخ 
 .العالجيلمتعخؼ عمي مجؼ استسخارية فعالية البخنامج 

 تصبيق البخنامج: -8
( جمدػػة بػاقػػػع ثػػػالث جمدػػػات أسػػبػعيًا كبػػػحلظ اسػػػتغخؽ تصبيػػػق  64)  عمػػػي اشػػتسل البخنػػػامج

 دقيقة. 50 -45أسبػعًا كتخاكح زمغ الجمدة  كعذخكف  إحجؼالبخنامج 
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 صبيق البخنامج:مكان ت -9 
كذلػظ فػي تػقيتػات ال تتعػارض مػع  تع تشفيح جمدات البخنامج بسعسل الرحة الشفدية بالكميػة

كتػػػع اختيػػػار ذلػػػظ السكػػػاف نطػػػخًا التدػػػػاعو  لمصػػػالب بالكميػػػػةالسقجمػػػة  الػػػجركس الشطخيػػػة كالعسميػػػة
 كتجييداتو التي تداعج في تشفيح الجمدات عمي الذكل األمثل.

 مج:مخصط جمدات البخنا -11
 (6ججكؿ ) 

 مخصط جمدات مخترخ لمبخنامج التجريبي القائع عمي عالج السخصصات السدتخجـ مع السجسػعة التجخيبية
 الجمدات
 التقهيم الفشيات السدتخجمة ىجف الجمدة عشهان الجمدة من: إلي

 تعخيف وتعارف 1
 اشاعة جػ مغ األلفة بيغ الباحث كعيشة الجراسة. -
التجخيبية عمى بعزيع  تعخؼ أفخاد السجسػعة -

 البعس.
 بشائى السشاقذة

السخصصات والسخصصات  3:  2
 الالتكيفية

التعخيف بسفيـػ السخصصات كالسخخصصات  -
 الالتكيفية ككيفية تذكميا.

محكخات  -الحػار كالسشاقذة
 بشائي السخصصات اليػمية

ما ىي مذاعخك وأفكارك  5:  4
 وسمهكياتك تجاىيا؟

 كأفكار األفخاد الدمبية.التعخؼ عمي مذاعخ  -
التعخؼ عمي نسط سمػكياتيع نتيجة تمظ السذاعخ  -

 كاألفكار.

محكخات  -بصاقة العخض الدخيع 
 بشائي السخصصات اليػمية

التعخؼ عمي السخصصات الالتكيفية التي يحسميا  - حجد مخصصاتك 7:  6
 أفخاد السجسػعة.

محكخات  -بصاقة العخض الدخيع
 السخصصات اليػمية

 
 شائيب

التعخؼ عمي األحجاث كالسػاقف خالؿ مخحمة  - ذكخيات الصفهلة  10:  8
 الصفػلة كالتي شكمت تمظ السخصصات.

 -بصاقات العخض الدخيع -التخيل
 بشائي محكخات السخصصات اليػمية

التعخؼ عمي أساليب تشذئة الػالجيغ ألفخاد  - مهاقف الهالجين 13: 11
 السجسػعة.

خصصات محكخات الس -التخيل 
 بشائى اليػمية

التعخؼ عمي الستصمبات األساسية ألفخاد  - تهاصل مع والجيك 16: 14
 السجسػعة كالتي لع تذبع أثشا  مخحمة الصفػلة.

محكخات  -كتابة الخصابات -التخيل
 بشائي السخصصات اليػمية

التخمز من األفكار  21: 17
 والسذاعخ الدمبية

كاالفكار مداعجة الفخد في ابعاد السذاعخ  -
 الدمبية.

بصاقات العخض  -الحػار الدقخاشي
محكخات السخصصات  -الدخيع

 اليػمية
 بشائى

بشاء أفكار ومذاعخ  27: 22
 إيجابية

مداعجة الفخد في تذكيل مجسػعة مغ السذاعخ  -
 كاألفكار االيجابية

 -الحػار الدقخاشي -عسل الكخسي
محكخات  -بصاقات العخض الدخيع

 السخصصات اليػمية
 شائيب

مداعجة الفخد في تقجيع سمػكيات سػية عشج  - بشاء سمهكيات سهية  30: 28
 ضيػر السذاعخ كاألفكار الدمبية.

عسل  -كقف الشسط الدمػكي
 -بصاقات العخض الدخيع -الكخسي

 محكخات السخصصات اليػمية
 بشائي
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 (6ججكؿ )  
 مخصط جمدات مخترخ لمبخنامج التجريبي القائع عمي عالج السخصصات السدتخجـ مع السجسػعة التجخيبية

 الجمدات
 التقهيم الفشيات السدتخجمة ىجف الجمدة عشهان الجمدة من: إلي

اتخك برسة شيبة مع  32: 31
 اآلخخين

يجابي مع اكداب الفخد القجرة عمي التعاكف اال -
 اآلخخيغ.

 -عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي
 بشائي محكخات السخصصات اليػمية

تعخيف الفخد بالفخؽ بيغ القائج الدػؼ كغيخ  - القيادة الفعالة 34: 33
 الدػؼ.

عسل  -التخيل  -الحػار الدقخاشي
محكخات السخصصات  -الكخسي

 اليػمية
 بشائي

د القجرة عمي التشػع بيغ الحـد كالميغ اكداب الفخ  - خيخ األمهر الهسط 36: 35
 في التعامل مع األمػر.

محكخات   -الحػار الدقخاشي
عسل  -السخصصات اليػمية 
 الكخسي

 بشائي

اكداب الفخد القجرة عمي التذاكر مع اآلخخيغ في  - شارك اآلخخين في قخاراتك 37
 اتخاذ القخار. 

 -عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي
 بشائي ليػميةمحكخات السخصصات ا

اكداب الفخد القجرة عمي زيادة التػاةل كالتفاعل  - ال يسكششا العير بسفخدنا 38
 االجتساعي مع اآلخخيغ.

الحػار الدقخاشي  -عسل الكخسي
 بشائي محكخات السخصصات اليػمية -

تعخيف الفخد بأف كل شخز لجيو نقائز  - الكسال هلل وحجه 39
 كعيػب.

-ة محكخات السخصصات اليػمي
 بشائي عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي

تعخيف الفخد بأف كل فخد لجيو قجرات كامكانات  - احتخم قجرات غيخك 40
 يسكغ االستفادة مشيا.

الحػار -كتابة الخصابات
 -عسل الكخسي -الدقخاشي

 محكخات السخصصات اليػمية
 بشائي

مغ األفعاؿ الجيجة مداعجة الفخد في تقجيع الكثيخ  - التشتظخ شكخ من أحج 42: 41
 دكف مقابل.

-محكخات السخصصات اليػمية 
 بشائي عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي

اكداب الفخد القجرة عمي عجـ تجاكز الحجكد مع  - الحياء صفة رائعة 43
 اآلخخيغ.

–الحػار الدقخاشي  -عسل الكخسي
محكخات  -بصاقة العخض الدخيع

 السخصصات اليػمية

 بشائي

اكداب الفخد القجرة عمي معاممة اآلخخيغ  - ال لمتفاخخ 44
 بتػاضع.

الحػار -كقف الشسط الدمػكي 
 -عسل الكخسي -الدقخاشي

 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

اىتم باآلخخين لكي ييتسها  47: 45
 بك

اكداب الفخد القجرة عمي التعاشف مع اآلخخيغ  -
 كاحتخاـ مذاعخىع كدكرىع.

الحػار -كتابة الخصابات 
 -عسل الكخسي -دقخاشيال

 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

مداعجة الفخد في تحخؼ األقػاؿ الحقيقية  - الرجق مشجاة 48
 كالرادقة في حجيثو.

الحػار  -كقف الشسط الدمػكي
 -عسل الكخسي -الدقخاشي

 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

-محكخات السخصصات اليػمية  كر.مداعجة الفخد في التخمز مغ مذاعخ الغخ  - خصخ الغخور 49
 عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي

 بشائي
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 (6ججكؿ )  
 مخصط جمدات مخترخ لمبخنامج التجريبي القائع عمي عالج السخصصات السدتخجـ مع السجسػعة التجخيبية

 الجمدات
 التقهيم الفشيات السدتخجمة ىجف الجمدة عشهان الجمدة من: إلي

تعخيف الفخد بأف اآلخخيغ لجييع قجرات مساثمة  - السجتسع ممئ بالكفاءات 50
 تسامًا لقجراتو.

 -عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي
 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

 تو كتقبميا كتصػيخىا.مداعجة الفخد في فيع ذا - كن راضيًا عن ذاتك  51
الحػار  -بصاقة العخض الدخيع

 -عسل الكخسي -الدقخاشي
 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

ارادة قهية+مذاركة  53: 52
 اآلخخين= نجاح

اكداب الفخد القجرة عمي التخمز مغ األسمػب  -
 التدمصي. 

كقف الشسط  -الحػار الدقخاشي
محكخات  -عسل الكخسي -الدمػكي

 اليػمية السخصصات

 بشائي

 مداعجة الفخد عمي العسل كفق امكاناتو كقجراتو. - اعسل وفق قجراتك 54
كقف الشسط  -الحػار الدقخاشي

محكخات  -عسل الكخسي -الدمػكي
 السخصصات اليػمية

 بشائي

اكداب الفخد القجرة عمي تػزيع األدكار بيشو كبيغ  - وزع السدئهليات والسيام 55
 اآلخخيغ

الحػار -ات كتابة الخصاب
 -عسل الكخسي -الدقخاشي

 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

اكداب الفخد عمي أخح الػقت الكافي التساـ  - ال تتدخع في انجاز السيسة 56
 السيسة السكمف بيا.

الحػار -كقف الشسط الدمػكي 
 -عسل الكخسي -الدقخاشي

 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

خد القجرة عمي االعتحار عشج ارتكاب اكداب الف - اعتحر 58: 57
 األخصا .

الحػار -كتابة الخصابات 
 -عسل الكخسي -الدقخاشي

 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

اكداب الفخد القجرة عمي مػاجية االحباط ككضع  - تجاوز احباشك 60: 59
 العجيج مغ الحمػؿ لحل السذكمة.

 -عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي
 ات اليػميةمحكخات السخصص

 بشائي

اكداب الفخد القجرة عمي التحسل كتأجيل بعس  - الربخ جسيل 61
 متصمباتو لتحقيق ىجفو.

 -عسل الكخسي -الحػار الدقخاشي
 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

 اكداب الفخد القجرة عمي تحسل عػاقب قخاراتو. - تحسل نتيجة قخاراتك 63: 62
-محكخات السخصصات اليػمية 

 -عسل الكخسي -ػار الدقخاشيالح
 محكخات السخصصات اليػمية

 بشائي

 الخاتسة والتقييم 64

مخاجعة ما تع تقجيسو مغ تجريبات كارشادات في  -
 الجمدات الدابقة.

 تػزيع بعس اليجايا عمي عيشة الجراسة. -
 تصبيق قائسة الذخرية الشخجدية. -
 تصبيق مقياس السخصصات السعخفية الالتكيفية. -

 نيائي ػار كالسشاقذةالح
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 خطوات الدراسة:
اختيار عيشة الجراسة االستصالعية لمتحقق مػغ الذػخكط الدػيكػمتخية لػؤلدكات السدػتخجمة  -1

 في الجراسة الحالية.
 تصبيق قائسة الذخرية الشخجدية. -2
 .مقياس السخصصات السعخفية الالتكيفيةتصبيق  -3
 تحجيج عيشة الجراسة األساسية . -4
 ة األساسية إلي مجسػعتيغ تجخيبية كضابصة.تقديع عيشة الجراس -5
 بيغ مجسػعتي الجراسة. التكافؤإجخا   -6
 تصبيق البخنامج التجريبي القائع عمي عالج السخصصات عمي أفخاد السجسػعة التجخيبية. -7
تع تصبيق قائسة الذخرية الشخجدية كمقياس السخصصػات السعخفيػة الالتكيفيػة بعػج تصبيػق  -8

 البخنامج.
يب االحرػػائية السشاسػػػبة لسعالجػػة الشتػػػائج التػػي تػػػع الحرػػػؿ عمييػػػا مػػػغ اسػػتخجاـ األسػػػال -9

 . SPSSتصبيق السقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية باستخجاـ الحدمة االحرائية 
 نتائج الدراسة:

 نتائج الفخض األول: -1
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب يشز الفخض األكؿ عمي أنو " 

د السجسػعة التجخيبية عمي قائسة الذخرية الشخجدية كأبعادىا في القياسيغ درجات أفخا
 القبمي كالبعجؼ لرالح القياس البعجؼ في االتجاه األفزل".
 لمتحقق من صحة ىحا الفخض قام الباحث بسا يمي :

تع تصبيق قائسة الذخرية الشخجدية قبل البخنامج كبعجه عمي أفخاد السجسػعة 
( شالب, كتع استخجاـ اختبار " كلكػكدػف " ) الحالة األكلي 5قػاميا ) التجخيبية كالبالغ

 ( داللة تمظ الفخكؽ.7( لجاللة فخكؽ متػسصات الختب, كيػضح ججكؿ ) 10ف>
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 (7ججكؿ ) 
ا في القياسيغ قائسة الذخرية الشخجدية كأبعادىداللة الفخكؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي 

 (5) ف =  ي كالبعجؼالقبم
 الحرائيا البياف      

 أبعاد السقياس
 
 

اتجاه  
 الختب

عجد 
 الحاالت

مجسػع 
 الختب

متػسط 
 الختب

Z 
مدتػؼ 
 الجاللة

حجع 
 )**(التأثيخ

 
 الدمصة
 

 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة
 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.91 0.05 2.03-

 - - 0.00 التداكؼ
 

 االكتفا  الحاتي
 

 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة
 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.91 0.05 2.03-

 - - 0.00 التداكؼ

 
 األفزمية

 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة
 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.90 0.05 2.02-

 - - 0.00 التداكؼ

 االستعخاض
 

 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة
 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.91 0.05 2.03-

 - - 0.00 التداكؼ

 االستغاللية
 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة

 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.91 0.05 2.03-
 - - 0.00 التداكؼ

 الغخكر
 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة

 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.91 0.05 2.03-
 - - 0.00 التداكؼ

 
 االستحقاؽ

 

 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة
 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.90 0.05 2.02-

 - - 0.00 التداكؼ

 الجرجة الكمية
 0.00 )*(0.00 0.00 مػجبة

 3.00 15.00 5.00 سالبة 0.90 0.05 2.02-
 - - 0.00 التداكؼ

 (.0.00تداكؼ ) 0.05الججكلية عشج مدتػؼ القيسة الحخجة )*( عمسًا بأف  
 )**(0.1 :0.3  , 0.3= ضعيف :0.5  , فأكثخ = قػؼ. 0.5= متػسط 
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السلطة االكتفاء

الذاتي

االفضلية االستعراض االستغاللية  الغرور االستحقاق الكلية

أبعاد القائمة

جة
در

ال القياس القبلي

القياس البعدي

بيغ متػسصات  05,0( كجػد فخكؽ  دالة احرائيًا عشج مدتػػ 7يتزح مغ ججكؿ )
في القياسيغ  اكأبعادى قائسة الذخرية الشخجديةالسجسػعة التجخيبية عمي  أفخادرتب درجات 

، القائع عمي عالج السخصصاتخنامج القبمي كالبعجؼ لرالح القياس البعجؼ بعج تصبيق الب
ألبعاد  0.91 -0.90كبالشطخ إلي الججكؿ الدابق يالحع أف أحجاـ التأثيخ تخاكحت بيغ 

أحجاـ تأثيخ قػية, أؼ انو بمغت ندبة تاثيخ الستغيخ  يكالجرجة الكمية كى الدبعةالسقياس 
: كىي ندبة 91 -90( مابيغ الذخرية الشخجديةالسدتقل )البخنامج( في الستغيخ التابع )

اضصخاب مختفعة مسا يجؿ عمي الفعالية العالية لمبخنامج السقجـ لعيشة الجراسة في خفس 
 لجييع, كبحلظ تتحقق ةحة الفخض األكؿ. الذخرية الشخجدية

قائسة السجسػعة التجخيبية إنخفزت عمي  أفخاد( بأف درجات 3كىحا ما يػضحو شكل )
مقارنة بجرجاتيع التي حرمػا عمييا في القياس القبمي  في القياس البعجؼ الذخرية الشخجدية
 -االستغاللية -االستعخاض -األفزمية –االكتفا  الحاتي – الدمصة) الدبعةكذلظ في األبعاد 

كذلظ يػضح الجكر الحؼ لعبو  لمقائسةإلي الجرجة الكمية  ة( باإلضافاالستحقاؽ -الغخكر
أفخاد السجسػعة لجؼ  ية الشخجديةاضصخاب الذخرفي خفس  بخنامج عالج السخصصات

 .التجخيبية
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 نتائج الفخض الثاني: -2 
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب يشز الفخض الثاني عمي أنو " 

درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة عمي قائسة الذخرية الشخجدية كأبعادىا في 
 ".خيبية في االتجاه األفزلالقياس البعجؼ لرالح أفخاد السجسػعة التج

 لمتحقق من صحة ىحا الفخض قام الباحث بسا يمي:
السجسػعة  أفخادبعج تصبيق البخنامج عمي  قائسة الذخرية الشخجديةتع تصبيق 

, كتع شالب( 4السجسػعة الزابصة كالبالغ قػاميا ) كأفخاد شالب( 5التجخيبية كالبالغ قػاميا )
" ( لجاللة فخكؽ متػسصات الختب, 20≥" ) الحالة األكلي " فكيتشي  –استخجاـ اختبار " ماف 

 ( داللة تمظ الفخكؽ.8كيػضح ججكؿ )
 (8ججكؿ )

 قائسة الذخرية الشخجديةكالزابصة عمي السجسػعتيغ التجخيبية  أفخادداللة الفخكؽ بيغ متػسصي رتب درجات 
 (4= ضابصة, ف5=  تجخيبية) ف بعج تصبيق البخنامج اكأبعادى

 االحرائي البياف        
 أبعاد السقياس

متػسط  ف السجسػعة
 الختب

مجسػع 
 الختب

قيسة 
U1

)*( 
مدتػؼ  U2 Zقيسة 

 الجاللة
حجع 
 )**(التأثيخ

 0.82 0.01 2.46- 20.00 0.00 15.00 3.00 5 تجخيبية الدمصة
 30.00 7.50 4 ضابصة

 0.78 0.05 2.35- 19.50 0.50 15.50 3.10 5 تجخيبية االكتفا  الحاتي
 29.50 7.38 4 ضابصة

 0.82 0.01 2.46- 20.00 0.00 15.00 3.00 5 تجخيبية األفزمية
 30.00 7.50 4 ضابصة

 0.78 0.05 2.35- 19.50 0.50 15.50 3.10 5 تجخيبية االستعخاض
 29.50 7.38 4 ضابصة

 0.83 0.01 2.50- 20.00 0.00 15.00 3.00 5 تجخيبية االستغاللية
 30.00 7.50 4 ضابصة

 0.84 0.01 2.51- 20.00 0.00 15.00 3.00 5 تجخيبية الغخكر
 30.00 7.50 4 ضابصة

 30.00 7.50 4 ضابصة 0.82 0.01 2.47- 20.00 0.00 15.00 3.00 5 تجخيبية االستحقاؽ

 الجرجة الكمية
 15.00 3.00 5 تجخيبية

0.00 20.00 -2.45 0.01 0.82 
 30.00 7.50 4 ضابصة



 

 

 

) 257) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 على ثابت ابراهيم حنفىد. 

 
تداكؼ  0.05, 0,01الججكلية )داللة الصخؼ الػاحج ( عشج مدتػؼ  U)*( عمسًا بأف قيسة  
 .عمي التختيب (2,  0)

 )**(0.1 :0.3  , 0.3= ضعيف :0.5  , فأكثخ = قػؼ. 0.5= متػسط 
بيغ  0.05 ,0.01حرائيًا عشج مدتػػ ( كجػد فخكؽ  دالة ا8يتزح مغ ججكؿ )
قائسة الذخرية السجسػعتيغ التجخيبية كالتجخيبية عمي  أفخادمتػسصات رتب درجات 

في القياس البعجؼ لرالح السجسػعة التجخيبية ، كسا أنو بالشطخ إلي  اكأبعادى الشخجدية
 الدبعةألبعاد السقياس  0.84 -0.78الججكؿ الدابق يالحع أف أحجاـ التأثيخ تخاكحت بيغ 

أحجاـ تأثيخ قػية , أؼ انو بمغت ندبة تاثيخ الستغيخ السدتقل )البخنامج(  يكمية كىكالجرجة ال
: كىي ندبة مختفعة , كمغ جية 84 -78( مابيغ  الذخرية الشخجديةفي الستغيخ التابع )

أخخؼ تع ضبط الستغيخات الجخيمة كتكافؤ مجسػعتي الجراسة كعجـ تعخض السجسػعة 
لجؼ  اضصخاب الذخرية الشخجديةفإف ذلظ الخفس في  , العالجيالزابصة إلي التجخل 

السعج في الجراسة الحالية  العالجيالسجسػعة التجخيبية يخجع إلي تأثيخ كفعالية البخنامج  أفخاد
 , كبحلظ تتحقق ةحة الفخض الثاني.

قائسة السجسػعة التجخيبية عمي  أفخاد( إلي إنخفاض درجات 4كيذيخ شكل )
 القائسةالسجسػعة الزابصة عمي  أفخادقياس البعجؼ مقارنة بجرجات في الالذخرية الشخجدية 

كذلظ في األبعاد  ةمختفع كالتي ضمت مختفعة كالتي تذيخ إلي تستعيع بذخرية نخجدية
 -الغخكر -االستغاللية -االستعخاض -األفزمية –االكتفا  الحاتي  –)الدمصة  الدبعة

في  العالجيكذلظ يػضح أثخ البخنامج  ئسةلمقاإلي الجرجة الكمية  ةباإلضاف االستحقاؽ(
 السجسػعة التجخيبية. أفخادلجؼ  اضصخاب الذخرية الشخجديةخفس 
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 تفديخ نتيجتي الفخضين األول والثاني:
بشطخة شاممة لمشتائج االحرائية الخاةة بالفخضيغ األكؿ كالثاني , يسكغ مالحطة 

في خفس  كاستخاتيجيات عالج السخصصاتفشيات السعج كالحؼ يزع  العالجي فعالية البخنامج
السجسػعة  أفخادالسجسػعة التجخيبية بخالؼ  أفخادلجؼ  اضصخاب الذخرية الشخجدية

مختفع  اضصخاب الذخرية الشخجديةالزابصة كالتي لع تتمقي أؼ تجريبات أك إرشادات كضل 
خرية الشخجدية لقائسة الذ الدبعةأدؼ إلي خفس األبعاد  العالجيلجييع , حيث أف البخنامج 

 االستحقاؽ( -الغخكر -االستغاللية -االستعخاض -األفزمية –االكتفا  الحاتي  –)الدمصة 
 السجسػعة التجخيبية. أفخادلجؼ  لمقائسةكالحؼ بجكره أدؼ إلي إنخفاض الجرجة الكمية 

عالجية قائسة عمي كتتفق تمظ الشتائج مع نتائج الجراسات التي استخجمت بخامج 
, السخاىقيغ كالخاشجيغلجؼ  اضصخاب الذخرية الشخجديةفي خفس  صاتعالج السخص

 Bamelis et al. (2012) ;  Bamelis et al. (2014) ; Bernstein كجراسة كًل مغ
et al.(2012) ; de Klerk et al.(2016) ; Dadomo et al.(2018) ; Roelofs 
et al.(2016) ; ten Napel-Schutz et al.(2011) سجت عمي فشيات عالج كالتي اعت

 (4شكل )

 ية النرجسية  في القياس البعديالفروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علي قائمة الشخص
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السخصصات كالتخيل كعسل الكخسي ككقف الشسط الدمػكي كاعادة الخعاية الػالجية السحجكدة 
, في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية كما يراحبيا مغ مخصصات معخفية التكيفية

بأف الفشيات التي  Nenadić et al. (2017)كيتفق ذلظ أيزًا مع ما ذكخه نيشاديظ كآخخكف 
عمييا عالج السخصصات كالتخيل كالحػار كبصاقات العخض الدخيع تداعج بجرجة كبيخة  يعتسج

في تغييخ السخصصات السعخفية الالتكيفية التي تديصخ عمي الفخد ذك اضصخاب الذخرية 
الشخجدية كاالستحقاؽ كعجـ ضبط الشفذ كغيخىا كاستبجاليا بسخصصات معخفية تكيفية جيجة 

 ج اضصخاب الذخرية الشخجدية.كسػية كبحلظ تؤدؼ إلي عال
البخنامج محتػؼ : األول:  محػريغ رئيديغكيسكغ تفديخ تمظ الشتائج في ضػ  

, أما في البخنامج العالجيالسدتخجمة الفشيات العالجية :  الثاني, لمصالب السقجـ  العالجي
امج , فقج تزسغ البخنمحتػؼ البخنامج العالجي السقجـ لمصالب السحهر األولفيسا يخز 

تعخيف أفخاد السجسػعة التجخيبية بالسخصصات كالسخصصات الالتكيفية جمدات تيجؼ إلي 
ككيفية تذكميا كتقجيع بعس األمثمة عمي السخصصات الالتكيفية الدمبية ككحلظ السخصصات 

في الجمدات الالحقة التخمز مغ تمظ السخصصات الدمبية حتي يتدشي  التكيفية اإليجابية
ىجفت إلي , كأخخؼ ات إيجابية تعػد بالشفع عميو كعمي مجتسعو مغ حػلوكاستبجاليا بسخصص

تحجيج السذاعخ كاألفكار الدمبية السػجػدة لجؼ الفخد نتيجة تمظ السخصصات الدمبية كما 
يتختب عمييا مغ تقجيع أنساط سمػكية غيخ سػية كذلظ لسداعجتو في التخمز مغ تمظ 

مغ ىجفت إلي التعخؼ عمي , كىشاؾ بأخخؼ إيجابية األفكار كالدمػكيات الدمبية كاستبجاليا
التي مخ بيا الفخد أثشا  شفػلتو سػا   ذكخيات الصفػلة مغ خالؿ تحجيج األحجاث كالسػاقف

باإلضافة إلي تحجيج احتياجاتو األساسية كالتي لع  مغ ِقبل كالجيو كأسختو أك البيئة السحيصة بو
ثع جا ت , لسخصصات الدمبية السػجػدة لجيوا أدت إلي تذكيلالتي ك  تذبع أثشا  شفػلتو

الجمدات التالية لتداعج الفخد عمي التخمز مغ أفكاره كمذاعخه الدمبية كاستبجاليا بأخخؼ 
أكثخ إيجابية ككحلظ مداعجتو في تقجيع سمػكيات سػية عشج ضيػر السذاعخ كاألفكار 

ـػ بو في حياتو اليػمية كتابة مالحطات لسا يقعمي  الفخد, أضف إلي ذلظ , تجريب الدمبية
, كسا ىجفت بعس الجمدات اكداب كتقجيع استجابات سػية عشج ضيػر السخصصات الالتكيفية

عمي التعاكف اإليجابي مع اآلخخيغ كتذجيعو عمي استخجاـ القيادة الجيسقخاشيو مع القجرة  الفخد
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فة كىحا ساعجه عمي كالتشػع في استخجاـ الحـد كالميغ في التعامل مع السػاقف السختم أقخانو 
أيزًا بعس , كتزسشت بعس الجمدات تكػيغ عالقات شيبة كايجابية كفاعمة مع اآلخخيغ

األمػر لديادة التفاعل االجتساعي كمداعجتو في تكػيغ عالقات اجتساعية كةجاقات بذكل 
, كسا أنو لخفس شيب مغ خالؿ اكدابو القجرة عمي التذاكر مع اآلخخيغ في اتخاذ القخارات

تعخيف الفخد بأف كل شخز , اشتسمت بعس الجمدات عمي خاب الذخرية الشخجديةاضص
لجيو نقائز كعيػب كأف كل فخد لجيو قجرات كإمكانات خاةة كلكغ األىع يجب استغالليا 

اكداب الفخد القجرة عمي , كسا احتػت بعس الجمدات لخجمة الفخد كالسجتسع في آف كاحج
يتعامل بتػاضع كيقجـ األفعاؿ الجيجة مسا تختب عميو عجـ تجاكز الحجكد مع اآلخخيغ كأف 

زيادة التعاشف لجيو مع اآلخخيغ ككحلظ أدؼ ذلظ إلي إحتخاـ مذاعخ مغ حػلو ككحلظ دكرىع 
كىجفت بعس الجمدات األخخؼ التخمز مغ الغخكر كتعخيف الفخد بأف , في السجتسع

يع يدتخجمػا ذلظ لخجمة الغيخ اآلخخيغ لجييع قجرات كامكانات مساثمة تسامًا لقجراتو كلكش
تجريب الفخد عمي فيع ذاتو كتقبميا كتصػيخىا كأنو يجب أف , كسا تزسشت الجمدات كالسجتسع

يعسل كفق ىحه القجرات كأف اليحسل نفدو أكثخ مغ الالـز كساعج ذلظ في تػعيتو بعجـ كضع 
خخيغ معاييخ ةعبة يجب عميو كعمي اآلخخيغ اتباعيا مسا قج يؤدؼ إلي نفػر اآل

كتشاكلت بعس الجمدات الرفة التدمصية كمداعجتو في التخمز مغ ذلظ االسمػب مغ ,مشو
خالؿ الجمج بيغ قجراتو كامكاناتو السسيدة كمذاركة اآلخخيغ كالتذاكر معيع حتي يدتستع بمحة 
الشجاح مع مغ حػلو, كفي بعس الجمدات ركدت عمي اكداب الفخد الشخجدي القجرة عمي 

ر عشج ارتكاب األخصا  كمػاجية االحباط كتحسمو نتائج قخاراتو مسا أدؼ إلي تقجيع االعتحا
كالقا  المـػ عمي اآلخخيغ اكدابو القجرة عمي تحسل السدؤكلية بذكل جيج بجاًل مغ اليخكب 

فعالية  بأف  Rafaeli et al. (2011, p.136)كىحا ما أكجه رافمي كآخخكف  نتيجة أخصاؤه,
مغ خالؿ قجرتو عمي تطيخ اضصخاب الذخرية الشخجدية عالج السخصصات في عالج 

اشباع االحتياجات االنفعالية األساسية لمفخد باستخجاـ اسمػب اعادة الخعاية الػالجية السحجكدة, 
باإلضافة إلي اكدابو القجرة عمي تكػيغ عالقات تقـػ عمي السداكاة كالسعاممة بالسثل بجاًل مغ 

يو أف يعخؼ أف لجيو قجرات كدائخ البذخ كليذ لجيو االستحقاؽ كالتباىي, كسا يجب عم
 .قجرات خاةة تجفعو إلي معاممة اآلخخيغ بصخيقة غيخ مقبػلة
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الفشيات العالجية السدتخجمة في البخنامج العالجي  فيسا يخز السحهر الثاني, أما

التخيل, عسل الكخسي, الحهار الدقخاشي, كتابة  ,بصاقات العخض الدخيع: والتي تزسشت
بصاقات , كفيسا يتعمق بفشية خصابات, وقف الشسط الدمهكي, محكخات السخصصات اليهميةال

تمظ البصاقات لتذتسل عمي العشاةخ األساسية اآلتية: ترسيع فقج تع  ,العخض الدخيع
التعميسات الدمػكية  -اختبار الػاقع -التعخؼ عمي السخصصات -االعتخاؼ بالسذاعخ الحالية

لسخصصات السعخفية الالتكيفية السػجػدة لجؼ الفخد الشخجدي كذلظ بيجؼ الكذف عمي ا
بجً   عمي تمظ الفشية الفخد, حيث تع تجريب كتقجيع االستجابات الدػية عشج ضيػر السخصط

كذلظ مغ خالؿ الصمب مشو كتابة مذاعخه الدمبية كما ىي السػاقف  مغ الجمدة الخابعة
السخحمة الثانية مغ التجريب كتابة السخصط  كاألحجاث التي تشذط ذلظ االنفعاؿ, ثع يأتي في

الحؼ لجيو )تعخؼ عمي مفيـػ السخصصات مغ الجمدتيغ الثانية كالثالثة( ككيف اكتدبو, كفي 
السخحمة الثالثة تع تجريبو عمي كتابة السعتقجات الدمبية كالسعتقجات االيجابية كتقجيع أمثمة 

لكتابة الدمػكيات غيخ الدػية كاستبجاليا حياتية جيجة عمي ذلظ, ثع تأتي السخحمة األخيخة 
بالدػية, كسا تع تجريبو عمي ضخكرة حسل ىحه البصاقة معو في أؼ مكاف كيقخأىا عشج ضيػر 
السخصط كذلظ لسا تتسيد بو مغ أدلة كبخاىيغ عمي االستجابات الدػية كالتي قاـ بكتابتيا 

, ككاف لحلظ كمو عطيع األثخ يةتداعجه في مػاجية السخصصات الالتكيفالفخد الشخجدي بشفدو 
لجؼ  بعس السخصصات الالتكيفية كالعطسة كالسعاييخ الرارمة كالعجد عغ الحاتفي خفس 

كىحا ما  ,كالحؼ أدؼ بجكره إلي خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية السجسػعة التجخيبية أفخاد
 عبصاقات العخض الدخي بأف  Young et al. (2003, p.104)كآخخكف  يػنجأكضحو 

استجابات ةحيحة كسػية لمسخصط السثار, ُةسست ليحسميا الفخد  تقجـمكتػبة  أكراؽ ةغيخة
 .كيدتخجميا عمي الفػر في المحطات التي يطيخ بيا السخصط

لسداعجة الفخد الشخجدي في استخجاع فقج تع استخجاميا  التخيلأما فيسا يخز فشية  
أثشا  مخحمة الصفػلة أك مخحمة السخاىقة,  األحجاث كالسػاقف الجيجة كالديئة التي تعخض ليا

باإلضافة إلي قجرتيا في مداعجة الفخد الشخجدي عمي استجعا  أساليب التخبية الػالجية التي 
اعتسج عمييا كالجؼ الفخد الشخجدي في تشذئتو كتخبيتو كالتخكيد خاةة عمي اساليب التشذئة 

ضيػر السخصصات الالتكيفية لجييع  الػالجية غيخ الدػية كالتي كاف ليسا عطيع األثخ في
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كاحتفاضو بيع في السخاحل العسخية الالحقة كاستخجاميع في حياتو اليػمية, فمقج قاـ الباحث  
اآلن اغمق عيشيك, بتجريب الفخد الشخجدي عمي تمظ الفشية مغ خالؿ اعصاؤه تمظ التعميسات" 

اىا حتي اليهم وال تدتبعج واستجعي السهاقف التي تعخضت ليا أثشاء شفهلتك والتي لم تشد
؟", كمغ خالؿ تمظ الفشية تع تحجيج بعس السػاقف السؤلسة التي أي مهقف وقل لي ماذا تخي 

تعخض ليا الفخد أثشا  مخحمة الصفػلة ككحلظ تحجيج بعس اساليب التشذئة الػالجية الخاشئة 
أسباب كالتدمط كالقدػة كاالىساؿ كغيخىا, ككاف ذلظ لو دكر كبيخ في تحجيج بعس 

السخصصات الالتكيفية لجؼ الفخد الشخجدي كبالتعاكف بيغ الباحث كالفخد الشخجدي تع ابعاد 
 Arntz & Genderen (2009, p.50)تمظ السػاقف كاألسباب, كأكج ذلظ ارنتد كجيشجريغ 

بأف فشية التخيل تداعج في استجعا  الخبخات كاألحجاث التي تعخض ليا الفخد في مخحمة 
تو كاالسا ة مغ ِقبل كالجيو أك أقخانو أك االىساؿ الػالجؼ كالتي أدت بجكرىا إلي مبكخة مغ حيا

 تذكيل السخصصات السعخفية الالتكيفية السبكخة لجيو.
في  الفخد الشخجدي فقج ساعجتا عسل الكخسي والحهار الدقخاشي تيكبالشدبة لفشي     

لتدمط كاالستعخاض كالتباىي التخمز مغ األفكار كالسذاعخ الدمبية كالعطسة كالغخكر كا
كاستبجاليا بأفكار كمذاعخ ايجابية كالتعاكف كالتعاشف كالتذاكر كالتفاعل مع اآلخخيغ 

كتع تجريب الفخد الشخجدي عمي  كاالعتحار كغيخىا مسا أدؼ الي خفس الشسط الشخجدي لجيو,
تكيفي تمظ الفشيتيغ مغ خالؿ جمػس الفخد الشخجدي عمي كخسي كيأخح دكر السخصط الال

أنت كالباحث عمي كخسي آخخ كيأخح دكر السخصط االيجابي , كيقػؿ الباحث لمفخد الشخجدي "
تسثل السخصط الح تستمكو وأنا أمثل ضج ىحا السخصط ويجب عمي كل فخد مشا اثبات صحة 

" ثع تبجأ السشاضخة, كفييا يحكخ الفخد الشخجدي بخاىيشو كأدلتو كلكغ الباحث أخح مغ تمظ كالمو
خاىيغ كاألدلة نقصة انصالؽ إلثبات عجـ ةحة السخصط لجؼ الفخد الشخجدي كبشياية الب

السشاضخة بجأ الفخد الشخجدي يقتشع بأف أفكاره كمخصصاتو خاشئة كأف ما ذكخه الباحث ةحيح 
 McIntoshمكشتػش كاتفق ذلظ مع ما ذكخه , كيأتي في مرمحتو كمرمحة أسختو كمجتسعو

(2017,p.65) يتيغ تفتخض بأف الفخد يعمع جيجًا بػجػد جانب ةحي كسػؼ بأف تمظ الفش
لمسخصط, كفييا يقـػ السعالج بجعػة الفخد لمسذاركة كاالنجماج في الحػار كلعب الجكر كالحؼ 
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يتزسغ كال الجانبيغ الدػؼ كغيخ الدػؼ, كفي بعس األحياف يذعخ الفخد بعجـ الخاحة 

 .  ذجيع العسيل لتجخبتياالستخجاـ تمظ الفشية كلحلظ يجب عمي السعالج ت
اضصخاب الذخرية فقج أدت دكرًا ىامًا في خفس  كتابة الخصاباتأما بالشدبة لفشية 

كتابة بعس الخصابات  األفخادالسجسػعة التجخيبية , حيث تع تجريب  أفخادلجؼ  الشخجدية
بيا  كتػجيييا إلي كالجييع بيجؼ تفخيغ ما بجاخميع مغ احتياجات كمتصمبات أساسية يخغبػف 

كلع يدتجاب ليا مغ ِقبل مقجـ الخعاية فقج كانت فشية جيجة لمتػاةل مع كلي األمخ كلكغ 
بصخيقة غيخ مباشخة حيث أف أغمب أفخاد السجسػعة التجخيبية ال تفزل السػاجية كلحلظ 

, كىحا ما سشحت ليع الفخةة مغ خالؿ تمظ الفشية في شمب ما يذا كف دكف خػؼ أك تخدد
بأف تمظ الفشية ُيصمب فييا مغ العسيل كتابة  Ohanian (2016, p.6)أكىانيغ  أكضحو

خصابات لػالجيو/ مقجـ الخعاية كاآلخخيغ كالحؼ تعخض إلسا ة معاممتيع كذلظ مغ أجل 
 التعبيخ عغ مذاعخه كالسصالبة بحقػقو, كمع ذلظ ال يتع ارساليا في أغمب الحاالت.

ع تجريب أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي , لقج توقف الشسط الدمهكيكفيسا يتعمق بفشية 
كيفية تقجيع بعس الدمػكيات السقبػلة كالدػية عشج ضيػر السخصط الالتكيفي لجييع, فبجاًل مغ 
استخجاـ العجكاف كالدخخية كالتيكع عمي اآلخخيغ, تع تعميسو استخجاـ سمػكيات مقبػلة كسػية 

كاتفق ذلظ مع ما ذكخه يػنج  خخيغ,اجتساعيًا كالتي تقـػ عمي التعاكف كالسذاركة مع اآل
مغ خالؿ تمظ الفشية يحاكؿ السعالج بأنو  Young et al.(2003, p.175)كآخخكف 

مداعجة الفخد في استبجاؿ أنساشو الدمػكية السدتخجمة مع السخصط بأنساط أكثخ تكيفًا, حيث 
ا فيسا يتعمق بفشية أم يتع التخكيد عمي تغييخ أساليب التعامل الالتكيفية عشج إثارة السخصط.

فقج كاف ليا دكرًا كبيخًا في خفس اضصخاب الذخرية الشخجدية  محكخات السخصصات اليهمية
كالتخمز مغ السخصصات الالتكيفية, حيث تع تجريب أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي تذكيل 
أفكار كمذاعخ كسمػكيات سػية عشجما يتعخض لبعس السػاقف كاألحجاث التي تشذط لجيو 

لسخصط الالتكيفي كذلظ مغ خالؿ كتابة مالحطات عغ األحجاث التي يسخ بيا في حياتو ا
اليػمية ككيف تفاعل معيا كما ىػ الدمػؾ الحؼ قاـ بو لسػاجية ذلظ الحجث أك السػقف, 
ففي نياية كل جمدة, يصمب الباحث مغ أفخاد السجسػعة التجخيبية بكتابة بعس السحكخات 

 اليػمية كتقجيسيا في الجمدة القادمة لسشاقذتيا سػيًا.  التي يسخ بيا في حياتو 
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في خفس  القائع عمي عالج السخصصات, فعالية البخنامج وبحلك يتزح مسا سبق 
, كتأتي ىحه الفعالية عغ شخيق اضصخاب الذخرية الشخجدية لجؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية

التي ساعجت الفخد الشخجدي في ك  ,محتػؼ البخنامج مع الفشيات العالجية السدتخجمةتكامل 
استجعا  السػاقف التي أدت الي تذكيل السخصصات الالتكيفية لجيو كتذبعو بالسعتقجات 
كاألفكار الدمبية عغ ذاتو كعغ مجتسعو كمغ ثع تبجيل تمظ األفكار غيخ الدػية إلي أفكار 

خصصات ايجابية ايجابية بشا ة أدت إلي التخمز مغ السخصصات السعخفية الالتكيفية كبشا  م
تداعجه في التفاعل بإيجابية مع مجتسعو كىحا بجكره أدؼ إلي خفس اضصخاب الذخرية 

 السقجـ في الجراسة الحالية.     العالجيككل ذلظ تػفخ مغ خالؿ البخنامج  الشخجدية لجيو,
 نتيجة الفخض الثالث: -3

غ متػسصات ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بييشز الفخض الثالث عمي أنو " 
رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي قائسة الذخرية الشخجدية كأبعادىا في القياسيغ 

 البعجؼ كالتتبعي بعج االنتيا  مغ تصبيق البخنامج".
 لمتحقق من صحة ىحا الفخض قام الباحث بسا يمي :

زمشية تع تصبيق قائسة الذخرية الشخجدية بعج االنتيا  مغ تصبيق البخنامج بفتخة 
( شالب, كتع استخجاـ اختبار " 5قػاميا )ك بمغت شيخيغ عمي أفخاد السجسػعة التجخيبية 

( 9( لجاللة فخكؽ متػسصات الختب, كيػضح ججكؿ ) 10كلكػكدػف " ) الحالة األكلي ف>
 داللة تمظ الفخكؽ.
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 (9ججكؿ )

في القياسيغ  ة الذخرية الشخجدية كأبعادىاقائسداللة الفخكؽ بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمي 
 (5) ف =  البعجؼ كالتتبعي

 االحرائي البيان      
 أبعاد السقياس
 
 

 اتجاه  الختب
عجد 
 الحاالت

 Z متهسط الختب مجسهع الختب
مدتهي 
 الجاللة

 
 الدمصة
 

 2.11 )*(2.11 1.11 مهجبة
 2.11 4.11 2.11 سالبة غيخ دالة 1.58-

 - - 2.11 التداوي 
 

 االكتفاء الحاتي
 

 1.51 )*(1.51 1.11 مهجبة
 1.51 1.51 1.11 سالبة غيخ دالة 1.11

 - - 3.11 التداوي 

 
 األفزمية

 2.67 8.11 3.11 مهجبة
 2.11 )*(2.11 1.11 سالبة غيخ دالة 1.13-

 - - 1.11 التداوي 

 االستعخاض
 

 2.25 4.51 2.11 مهجبة
 1.51 )*(1.51 1.11 سالبة غيخ دالة 1.82-

 - - 2.11 التداوي 

 االستغاللية
 3.11 6.11 2.11 مهجبة

 2.11 )*(4.11 2.11 سالبة غيخ دالة 1.38-
 - - 1.11 التداوي 

 الغخور
 2.51 )*(2.51 1.11 مهجبة

 2.51 7.51 3.11 سالبة غيخ دالة 1.11-
 - - 1.11 التداوي 

 
 االستحقاق

 

 1.51 )*(1.51 1.11 مهجبة
 2.25 4.51 2.11 سالبة غيخ دالة 1.82-

 - - 2.11 التداوي 

 الجرجة الكمية
 3.75 )*(7.51 2.11 مهجبة

 2.51 7.51 3.11 سالبة غيخ دالة 1.11
 - - 1.11 التداوي 

عمػػي  (0.00,  -تدػاكؼ ) 0.05 ,0.01 )*( عمسػًا بػأف القيسػػة الحخجػة الججكليػة عشػػج مدػتػؼ 
 .التختيب
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السلطة االكتفاء الذاتي االفضلية االستعراض االستغاللية  الغرور االستحقاق الكلية

ابعاد القائمة

جة
در

ال القياس البعدي

القياس التتبعي

( عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات 9يتزح مغ ججكؿ )
في القياسيغ البعجؼ  اكأبعادى قائسة الذخرية الشخجديةالسجسػعة التجخيبية عمي  أفخاد

 كالتتبعي، كبحلظ تتحقق ةحة الفخض الثالث.
 قائسة الذخرية السجسػعة التجخيبية عمي  أفخاد( بأف درجات 5حيث يذيخ شكل )

                                                                                                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 (5شكل )
 البعدي والتتبعيالفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية علي قائمة الشخصية النرجسية في القياسين 

 

في القياس  القائسةفي القياس البعجؼ مداكية تقخيبًا لجرجاتيع عمي  الشخجدية
 -االستعخاض -األفزمية –االكتفا  الحاتي –)الدمصة  الدبعةالتتبعي كذلظ في األبعاد 

إلي الجرجة الكمية لمسقياس كذلظ يؤكج  ةباإلضافاالستحقاؽ(  -الغخكر -االستغاللية
لجؼ  اضصخاب الذخرية الشخجديةفي خفس  بخنامج عالج السخصصاتعالية استسخارية ف

 شالب كشالبات الفخقتيغ األكلي كالثانية ببخنامج معمع التعميع كاألساسي بالمغة االنجميدية
 حتي بعج االنتيا  مغ تصبيقو بفتخة زمشية )شيخاف(.

 

مداعجة أفخاد كيفدخ الباحث استسخار فعالية البخنامج العالجي إلي قجرتو عمي 
السجسػعة التجخيبية في تعسيع السيارات كالسعارؼ كالسذاعخ اإليجابية التي عاشػىا 
كمارسػىا في جمدات البخنامج العالجي إلي مػاقف الحياة السختمفة حيث كذفت الشتائج 
بػضػح نقل األثخ االيجابي لمسسارسات العالجية التي شاركػا فييا كتجربػا عمييا في الجمدات 

عالجية كنقميا إلي مجتسعيع الجامعي كاألسخؼ, كسا يسكغ تفديخ تمظ الشتائج في ضػ  ال
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, فالفشيات التي أدت إلي فعالية الفشيات السدتخجمة في البخنامج السدتخجـ في الجراسة الحالية

البخنامج ىي ذاتيا التي أثبتت فعاليتيا في استسخار تحدغ أدا  أفخاد السجسػعة التجخيبية, 
فشية بصاقات العخض الدخيع التي ساعجت أفخاد السجسػعة التجخيبية في عمي ذلظ كمثاؿ 

حسميا معيع أيشسا ذىبػا كعشج التعخض لمحجث السشذط لمسخصط يقػمػا بقخا تيا كاالستفادة مغ 
االستجابات الرحيحة كالدػية كالتي اكتدبػىا مغ خالؿ البخنامج العالجي كفشية الحػار 

ت الفخد الشخجدي في التأكج أف لكل مخصط جانب مطمع كغيخ سػؼ الدقخاشي كالتي ساعج
كيجب تغميب الجانب الدػؼ حتي يدتصيع العير في استقخار كراحة كآخخ ةحي كسػؼ 

كتابة الخصابات كالتي ساعجتيع في التػاةل مع مقجمي الخعاية بصخيقة كفشية  داخل مجتسعو
كخات السخصصات اليػمية التي تعسل كفشية مح ,جيجة كتػةيل أفكارىع كمذاعخىع تجاىيع

جشبًا إلي جشب مع بصاقات العخض الدخيع كالتي استصاع مغ خالليا تدجيل ما يجكر في 
حياتو اليػمية مغ مػاقف كأحجاث كتقجيع االستجابات الرحيحة كالدػية تجاه السػاقف 

و األمثل خالؿ حيث أف نتيجة لمتجريب الجيج عمي تمظ الفشيات كتصبيقيا عمي الػج السختمفة,
جمدات البخنامج كمغ ثع نست لجييع القجرة عمي نقل تمظ التجريبات إلي مػاقع خارج تمظ 

اف  Behary & Diekmann (2011, p.445)الجمدات كاستسخارىا معيع. كىحا ما أكجه 
استخجاـ عالج السخصصات يعج فعااًل كناجحًا في عالج اضصخابات الذخرية الفئة الثانية 

 .كاضصخاب الذخرية الشخجدية برفة خاةة برفة عامة
اضصخاب الذخرية في خفس  العالجيكسا يعدك الباحث استسخارية فعالية البخنامج 

تفاعل العجيج مغ األشخاص معيع كالحيغ كانػا في السجسػعة التجخيبية  أفخادلجؼ  الشخجدية
عة التجخيبية في كىحا ما ذكخه أفخاد السجسػ  تمظ السجسػعةالدابق يتجشبػا التعامل مع 

الجمدات األخيخة مغ البخنامج كبحلظ اةبحت لجييع القجرة عمي تكػيغ عالقات اجتساعية 
 ,ة كالتعاكف كالتذاكر مسا اكدبيع قبػاًل لجؼ اآلخخيغشيبة مع أقخانيع تقـػ عمي السذارك

عخ بالسحبة كالػد مغ ِقبل اآلخخيغ, فكاف مغ الرعب التخمي عغ ىحه السذاكنتيجة شعػرىع 
االيجابية كالتي تػلجت لجؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية فكاف لدامًا عمييع السحافطة عمي 
اسمػبيع كشخيقتيع كتعامميع الجيج مع اآلخخيغ كالحؼ اكتدبػه عغ شخيق البخنامج العالجي 

مخة أخخؼ كذلظ في  العالجي كفشياتوجعميع أكثخ قجرة عمي استخجاـ جمدات البخنامج مسا 
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 أفخادلجؼ  اضصخاب الذخرية الشخجديةالباحث , كل ىحا أدؼ إلي خفس عجـ كجػد  
في خفزيا حتي بعج االنتيا  مغ  العالجيالسجسػعة التجخيبية كاستسخار أثخ فعالية البخنامج 

 تصبيق البخنامج.
العالجي القائع كنتيجة لكل ما سبق مغ نتائج فخكض الجراسة, يتزح أىسية البخنامج 

اضصخاب الذخرية الشخجدية كما يراحبيا مغ في خفس  عمي عالج السخصصات
 .عيشة مغ شالب كشالبات كمية التخبية بقشالجؼ  مخصصات معخفية التكيفية
 توصيات الدراسة:

 يسكغ ةياغة بعس التػةيات اليامة: ،في ضػ  ما تػةمت إليو نتائج الجراسة    
باضصخاب الذخرية يع لتعخيف لمسخاىقيغ كالخاشجيغكارشادية  نجكات تػعػيةتشطيع  -1

أك  كما اآلثار الدمبية الستختبة عميو سػا  لمجانب األكاديسي أك السيشي الشخجدية
 .مسا يشعكذ بالدمب عمي السجتسع االجتساعي

لتعخيفيع بالسخصصات السعخفية الالتكيفية  لمسخاىقيغ كالخاشجيغتشطيع نجكات تػعػية  -2
ابات نفدية تحج مغ أنذصة الفخد ككيفية تذكميا كما يتختب عمييا مغ ضيػر اضصخ 

 السجتسعية.
االىتساـ بتقجيع بخامج عالجية قائسة عمي عالج السخصصات لمحج مغ اضصخابات  -3

الذخرية برفة عامة لسا ليا مغ عطيع األثخ في خفس السخصصات الالتكيفية 
 .كالتي بجكرىا تؤدؼ الي انخفاض اضصخابات الذخرية

سخاىقيغ كالخاشجيغ االستغالؿ األمثل كتػجيييا ضخكرة استغالؿ شاقات كامكانات ال -4
 لخجمة الفخد كالسجتسع معًا.

في استخجاـ أساليب التشذئة الػالجية تشطيع نجكات تػعية لمػالجيغ لسداعجتيع  -5
الرحيحة كتمبية الستصمبات كاالحتياجات االساسية ألشفاليع كذلظ لحسايتيع مغ 

 .معيع شيمة حياتيع تدتسخ  لجييع مخصصات معخفية التكيفية تكػيغ



 

 

 

) 269) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 على ثابت ابراهيم حنفىد. 

 

 :املراجع
. القػػػػػاىخة: (3)طاسػػػػتبياف الذخرػػػػية الشخجدػػػػية(.2012عبػػػػج الخقيػػػػب أحسػػػػج ابػػػػخاىيع البحيػػػػػخؼ )

 مكتبة األنجمػ السرخية.
لخفػس مقاكمػة  S.F.T (. العػالج الستسخكػد حػػؿ السخصصػات2016عيدػي ياسػيغ ادريػذ )

. كميػػػػة البشػػػػات مشذػػػػػره رسػػػالة دكتػػػػػراه . التغييػػػخ العالجػػػػي لػػػػجػ مخضػػػػى االكتئػػػػاب
 ,جامعة عيغ شسذ.

مقيػػػػاس السخصصػػػػات السعخفيػػػػة (.2014دمحم الدػػػػيج عبػػػػج الػػػػخحسغ, ودمحم أحسػػػػج ابػػػػخاىيع سػػػػعفاف )
 . القاىخة: دار الكتاب الحجيث.الالتكيفية

Alam, A., Rafique, R.,& Anjum, A.(2016). Narcissistic Tendencies, 
Forgiveness and Empathy as Predictors of Social Connectedness 
in Students from Universities of Lahore. Dialogue, 11(2), 136-

157. 
American Psychological Association (2013). Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, 
DC, American Psychiatric Association. 

American Psychological Association(APA) (2015). APA Dictionary of 

Psychology. Washington, DC : American Psychological 
Association. 

Anwar, M., Mahmood, B.,& Hanif, M.K.(2016). Mental Health Issues 
in Young Adults of Pakistan: The relationship of Narcissism and 
Self -esteem with Aggression. Journal of Behavioural Sciences, 

26(2),135-155. 
Arntz, A., & Genderen, H.V.(2009).Schema Therapy for Borderline 

Personality. Chichester: John Willey &Sons. 
Baljé, A., Greeven, A., van Giezen, A., Korrelboom, K., Arntz, A., & 

Spinhoven, P.(2016).Group Schema Therapy versus Group 

Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder with 
Comorbid Avoidant Personality Disorder: Study Protocol for a 

Randomized Controlled Trial. Trials, 17(487), 1-13. Doi: 
10.1186/s13063-016-1605-9. 

Bamelis, L.L.M., Evers, S.M.A.A.,& Arntz, A. (2012). Design of a 

Multicentered Randomized Controlled Trial on the Clinical and 



 

 

 

) 270) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لرتبيةا لدي عينة من طالب كلية فعالية عالج املخططات يف خفض اضطراب الصخصية النرجسية
 بكنا 

 Cost Effectiveness of Schema Therapy for Personality 
Disorders. BMC Public Health, 12(75), 1-12. 

Bamelis, L.L.M., Evers,S.M.A.A., Spinhoven, P., & Arntz, A.(2014). 

Results of a Multicenter Randomized Controlled trial of the 
Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality 

Disorders. The American Journal of Psychiatry, 171,305–322. 
Bateman,A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based Treatment for 

Personality Disorders: A practical guide. Oxford: Oxford 

University Press. 
Behary, W.(2012). Schema Therapy for Narcissism: A case study. In 

Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M.(Eds.). The Wiley-
Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research, and 
Practice,(pp.81-90). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. 

Behary, W.T., & Diekmann, E.(2011). Schema Therapy for 
Narcissism: The Art of Empathic Confrontation, Limit- setting, 

and Leverage. In Campbell, W. K.,& Miller, J.D.(Eds.). The 
Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder 
:Theoretical Approaches, Empirical Findings, and 

Treatments,(pp.445-456). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 
Bernstein, D.P., Nijman, H.L.I., Karos, K., Keulen-de Vos, M., de 

Voyel, V.,& Lucker, T.P.(2012). Schema Therapy for Forensic 
Patients with Personality Disorders: Design and Preliminary 
Findings of a Multicenter Randomized Clinical trial in the 

Netherlands. International Journal of Forensic Mental Health, 
11, 312–324. doi: 10.1080/14999013.2012.746757. 

Bjornlund, L. (2011). Personality Disorders: Diseases and Disorders. 

San Diego: Reference Point Press,Inc. 
Blinkhorn, V., Lyons, M., & Almond, L.(2016). Drop the Bad 

Attitudeǃ Narcissm Predicts Acceptance of Violent Behavior. 
Personality and Individual Differences,98,157-
161.Doi:10.1016/j.paid.2016.04.025. 

Brailovskaia, J.,Bierhoff, H.,& Margraf,J.(2017).How to Identify 
Narcissism with13items?Validation ofthe German Narcissistic 

Personality Inventory–13(G-NPI-13).Assessment,00(0),1-
15.doi:10.1177/1073191117740625.  



 

 

 

) 271) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 على ثابت ابراهيم حنفىد. 

 
Chou, C., & Farn, C.K. (2015). Toward to Measure Narcissistic 

Personality in Cyberspace: Validity and Reliability. Psychology, 
6, 1984-1994. Doi:10.4236/psych.2015.615196. 

Corral, C., & Calvete, E.(2014). Early Maladaptive Schemas and 
Personality Disorder Traits in Perpetrators of Intimate Partner 

Violence. Spanish Journal of Psychology , 17(e1), 1–10. 
doi:10.1017/sjp.2014.1. 

Dadomo,H., Panzeri,M., & Caponcello,D. (2018). Schema Therapy 

for Emotional Dysregulation in Personality Disorders: A review. 
Personality Disorder,31(1), 43-49. 

de Klerk, N., Abma, T.A., Bamelis, L.L.M.,& Arntz, A.(2016). 
Schema Therapy for Personality Disorders: A qualitative study 
of patients’ and therapists’ perspectives. Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy, 1-15. 
doi:10.1017/S1352465816000357. 

Farrell, J.M., Fretwell, H., & Reiss, N.(2012). Schema Therapy. In N. 
Seel (ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning,(pp.2939-
2942). New York: Springer Science+Business Media, LLC. 

Farrell,J.M., Shaw, I.A.,& Webber, M.A.(2009). A schema-focused 
approach to group psychotherapy for outpatients with borderline 

personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of 
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,40,317-328. 
doi:10.1016/j.jbtep.2009.01.002 

Gumpel, T.P., Wiesenthal, V.,& Söderberg, P.(2015). Narcissism, 
Perceived Social Status, and Social Cognition and their 
Influence on Aggression. Behavioral Disorders, 40 (2), 138-156. 

Highhouse,S., Brooks,M.E., & Wang,Y. (2016). Status Seeking and 
Manipulative Self-presentation. International Journal of 

Selection and Assessment,24(4),352-361. 
Hopwood, C.J., Donnellan, M.B., Ackerman, R. A., Thomas, K.M., 

Morey, L.C.,& Skodol, A.E.(2013). The Validity of the 

Personality Diagnostic Questionnaire–4 Narcissistic Personality 
Disorder Scale for Assessing Pathological Grandiosity. Journal 

of Personality Assessment, 95(3), 274–283. DOI: 
10.1080/00223891.2012.732637. 



 

 

 

) 272) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لرتبيةا لدي عينة من طالب كلية فعالية عالج املخططات يف خفض اضطراب الصخصية النرجسية
 بكنا 

 Jacob, G.A., & Arntz, A.(2012). Emotion-focused Techniques in 
Schema Therapy and the Role of Exposure Techniques. In P. 
Neudeck & H. U. Wittchen (eds.). Exposure Therapy: 

Rethinking the Model – Refining the Method, (pp.167-181). New 
York : Springer Science+Business Media, LLC. 

Kernberg, O.F., & Yeomans, F.E.(2013). Borderline Personality 
Disorder, Bipolar Disorder, Depression, Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder, and Narcissistic Personality 

Disorder: Practical differential diagnosis. Bulletin of the 
Menninger Clinic, 77(1), 1-22. Doi: 10.1521/bumc.2013.77.1.1 

Lah, A.U., & Saradjian, J.(2016). Frozen Child: Schema Therapy for a 
Forensic Patient in a Service for Men with a Diagnosis of Severe 
Personality Disorder. Journal of  Forensic Practice, 18 (4), 254-

264. Doi: 10.1108/JFP-01-2016-0001 
Levy, K.N.(2012). Subtypes, Dimensions, Levels, and Mental States 

in Narcissism and Narcissistic Personality Disorder. Journal of 
Clinical Psychology,68(8), 886–897. DOI: 10.1002/jclp.21893. 

Levy, K.N., Ellison,W.D., & Reynoso, J.S.(2011). A Historical 

Review of Narcissism and Narcissistic Personality. In Campbell, 
W. K.,& Miller, J.D.(Eds.). The Handbook of Narcissism and 

Narcissistic Personality Disorder : Theoretical Approaches, 
Empirical Findings, and Treatments,(pp.3-13). Hoboken: John 
Wiley & Sons, Inc. 

Li, Z.(2015). The Analysis of the Influences of Student’s Narcissistic 
Personality Traits to Negative Mentoring Experiences. Creative 
Education,6,350-358. Doi:10.4236/ce.2015.63033. 

Li, C., Sun, Y., Ho, M.Y., You, J., Shaver, P.R., & Wang, Z.(2016). 
State Narcissism and Aggression: The Mediating Roles of Anger 

and Hostile Attributional Bias. Aggressive Behavior, 42, 333–
345. 

Matsumoto, D.(2009). The Cambridge Dictionary of Psychology. New 

York : Cambridge University Press. 
Maynard,D.C., Brondolo,E.M., Connelly,C.E.,& Sauer,C.E.(2015). 

I’m too Good for this Job: Narcissism’s Role in the Experience 
of Overqualification. Applied Psychology: An International  
Review, 64 (1), 208–232. doi: 10.1111/apps.12031. 

https://doi.org/10.1521/bumc.2013.77.1.1


 

 

 

) 273) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 على ثابت ابراهيم حنفىد. 

 
McIntosh, C.(2017). Schema Therapy for Problem Gamblers. In C. 

McIntosh & K. O’Neill.(Eds.). Evidence-Based Treatments for 
Problem Gambling,(pp.51-62). New York :Springer. 

Mergui, J., Raveh, D., Gropp,C., Golmard, J., & Jaworowski, S. 
(2015). Prevalence and Characteristics of Cluster B Personality 

Disorder in a Consultation – Liaison Psychiatry Practice. 
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice,19, 65–
70. Doi: 10.3109/13651501.2014.981543 

Meybodi, A.M., Hajebi, A., & Jolfaei, A.G.(2014). The Frequency of 
Personality Disorders in Patients with Gender Identity Disorder. 

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), 
28(90),1-6. 

Nadort, M., Arntz, A., Smit, J.H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., 

Spinhoven, P., van Asselt, T., Wensing,M .,& van Dyck, 
R.(2009). Implementation of Outpatient Schema Therapy for 

Borderline Personality Disorder: Study design. BMC Psychiatry, 
9(64),1-10. doi:10.1186/1471-244X-9-64 

Nenadić, I., Lamberth, S., & Ressis, N.(2017). Group Schema 

Therapy for Personality Disorders: A Pilot study for 
implementation in acute psychiatric in-patient settings. 

Psychiatry Research, 253, 9–12. 
Nordahl, H.M., & Nysaeter, T.G.(2005). Schema Therapy for Patients 

with Borderline Personality Disorder: A single case series. 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,36, 
254–264. 

Ohanian, V. (2016). Schema Therapy with Eating Disorders. In T. 

Wade (ed.). Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders,(pp. 
1-7). Singapore: Springer Science+Business Media. 

Rafaeli, E., Bernstein, D.P., & Young, J.E.(2011). Schema Therapy. 
New York: Routledge. 

Roelofs, J., Muris, P., van Wesemael, D., Broers, N.J., Shaw, I., & 

Farrell, J.(2016). Group-Schema Therapy for Adolescents: 
Results from a naturalistic multiple case study. Journal of Child 

and Family Studies, 25, 2246–2257. DOI: 10.1007/s10826-016-
0391-z. 



 

 

 

) 274) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 لرتبيةا لدي عينة من طالب كلية فعالية عالج املخططات يف خفض اضطراب الصخصية النرجسية
 بكنا 

 Ruben, D.H.(2015). Behavioral Guide to Personality Disorders 
(DSM-5). Illinois: Charles C. Thomas  Publishers, Ltd. 

Seavey,A., & Moore,T.M. (2012). Schema-focused Therapy for Major 

Depressive Disorder and Personality Disorder: A case study. 
Clinical Case Studies,11(6), 457–473. 

Doi:10.1177/1534650112460571. 
Skewes, S.A., Samson, R.A., Simpson, S.G., & van Vreeswijk, 

M.(2015). Short-term Group Schema Therapy for Mixed 

Personality Disorders: A pilot study. Frontiers in 
Psychology,5(1592),1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01592. 

Southard, A.C., Noser, A.,& Zeigler-Hill, V.(2014). Do Narcissists 
Really Love Themselves as much as it seems? The 
psychodynamic mask model of narcissistic self-worth. In Besser, 

A. (Eds.). Handbook of the Psychology of Narcissism Dverse 
Perspectives, (pp.3-22). New York: Nova Publishers. 

Sperry, L.(2016). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 
Personality(3rd ed.). New York, NY : Routledge.  

Sperry, L., & Sperry, J. (2016). Cognitive Behavior Therapy of DSM-5 

Personality Disorders: Assessment, case conceptualization, and 
treatment (3rd   ed.). East Sussex: Routledge, Taylor &Francis 

Group. 
Stanton, K., Daly, E., Stasik-O’Brien, S.M., Ellickson-Larew, S., 

Clark, L.A., & Watson, D.(2017). An Integrative Analysis of the 

Narcissistic Personality Inventory and the Hypomanic 
Personality Scale: Implications for construct validity. 
Assessment, 24(6), 695–711. DOI: 10.1177/1073191115625801. 

Taşkale, N., & Soygüt, G.(2017). Risk Factors for Women’s Intimate 
Partner Violence Victimization: An examination from the 

perspective of the schema therapy model. Journal of Family 
Violence, 32, 3-12. DOI: 10.1007/s10896-016-9855-6. 

Taylor,C.D.J., & Arntz, A. (2016). Schema Therapy. In Wood, A. M, 

& Johnson, J.(Eds.). The Willey Handbook of Positive Clinical 
Psychology ,(pp. 461-476). Chichester: John Willey &Sons. 

ten Napel-Schutz, M.C., Abma, T., Bamelis, L.,& Arntz, A.(2011). 
Personality Disorder Patients’ Perspectives on the Introduction 
of Imagery within Schema Therapy: A qualitative study of 



 

 

 

) 275) 

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 على ثابت ابراهيم حنفىد. 

 
patients’ experiences. Cognitive and Behavioral Practice ,18, 
482-490. 

Torgersen, S.(2012). Epidemiology. In T. Widiger (Eds.), The Oxford 

of Personality Disorders,(pp.186-205). New York: Oxford 
University Press. 

Vater, A., Mortize, S., & Roepke, S.(2018). Does a Narcissism 
Epidemic exist in Modern Western Societies? : Comparing 
narcissism and self-esteem in East and West Germany. PLoS 

ONE,13(1),1-16. Doi:10.1371/journal.pone.0188287 
Vater, A., Schröder-Abé, M., Ritter, K., Renneberg, B., Schulze, L., 

Bosson, J.K., & Roepke, S.(2013). The Narcissistic Personality 
Inventory: A useful tool for assessing pathological narcissism? 
evidence from patients with narcissistic personality disorder. 

Journal of Personality Assessment, 95(3), 301–308. DOI: 
10.1080/00223891.2012.732636. 

Videler, A.C., Van Royen, R.J.J., Heijnen-Kohl, S.M.J., Rossi, G., van 
Alphen, S.P.J., & Van der Feltz-Cornelis , C.M.(2017). Adapting 
Schema Therapy for Personality Disorders in Older 

Adults. International Journal of Cognitive Therapy,10(1), 62-78. 
doi:10.1521/ijct.2017.10.1.62. 

Walsh, J.(2015). Narcissism and its Discontents. Hampshire: 
PALGRAVE MACMILLAN. 

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E.(2003). Schema Therapy: 

A  practitioner’s guide. New York: The Guilford Press. 
Zeigler-Hill, V.,Green, B.A., Sisemore, T.B.,& Myers, E.M. (2010). 

Trouble ahead, Trouble behind: Narcissism and early 

maladaptive schemas. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry ,42(1),96-103.doi: 

10.1016/j.jbtep.2010.07.004. 
Zhang, T., Wang, L., Good, M.D.,Good, B.J., Chow, A., Dai, Y.,Yu, 

J., Zhang, H., Xiao, Z.(2012). Prevalence of Personality 

Disorders Using Two Diagnostic Systems in Psychiatric 
Outpatients in Shanghai, China: A comparison of uni-axial and 

multi-axial formulation. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 47,1409–1417. Doi: 10.1007/s00127-011-0445-x 

https://doi.org/10.1521/ijct.2017.10.1.62
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00057916
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00057916

