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ضطراب التشدى فى التخفيف وَ سدة افاعمية برٌاور عالدى 
طالب اجلاوعة املعارض لدى

إعـداد
 أمحذ ػثذ احلًيذ انضيذأ/ 

                                                            
 ادلضتخهص:

عغ فاعمية بخنامج عالجى قائع عمى العالج الججلى الكذف الحالى  لبحثاستيجف ا            
مػكى فى التخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ السعارض لجػ عيشة مغ شالب الجامعة , الد

-ٛٔبيغ)( مغ الحكػر مسغ يجرسػن بجامعة بشيا,تتخاوح أعسارىع ٘وتكػنت عيشة الجراسة مغ)
شبق عمييع مكياس اضصخاب التحجػ السعارض)إعجاد  ٛٔ,ٖه ( عاًما ,بستػسط عسخػ قجر ٜٔ

 الباحث استخجامحيث    العالجى)قبمى( وبعج تصبيقو)بعجػ( , لباحث( قبل تصبيق البخنامجا
سيع داخل السجسػعات السشيج التجخيبي ذؼ الترسيع التجخيبي لمسجسػعة الػاحجة , وىػالتر

 اختبار ويمكػكدػن لمجاللة اإلحرائية لمعيشتيغ السختبصتيغ.بعجؼ( . واستخجم الباحث  –)قبمي
جلى الدمػكى مغ خالل وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ فاعمية بخنامج العالج الجثبتت حيث 

متػسصى درجات الكياسيغ القبمى والبعجػ لعيشة الجراسة فى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض 
بخنامج اللرالح الكياس البعجػ)تحقق الفخض األول( . واتزحت ايًزا استسخاية فاعمية 

صى رتب درجات الكياسيغ البعجػ مغ خالل عجم وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ متػس العالجى
والتتبعى ألفخاد عيشة الجراسة التجخيبية عمى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض)تحقق الفخض 

 (.  الثانى

 .بخنامج عالجى , اضصخاب التحجػ السعارض , شالب الجامعة  انكهًاخ ادلفتازيح :

            اهلل خاب اخلانك ػثذ يُال/ د.أ                                      اخلٕىل انزمحٍ ػثذ ْشاو/د.أ  

––
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Abstract: 
The aim of the current research is to reveal the effectiveness of the 

dialectical behaviour therapy in reducing oppositional defiant disorder 

among a sample of university students. It will trace the continuity of its 

effectiveness in reducing oppositional defiant disorder among a sample 

of university students (follow-up period). The research sample consisted 

of (5) students of male in Benha University. Their age ranges from 18-19 

years old. And the research used Scale of oppositional defiant disorder 

among the adolescents and the therapeutic program based on dialectical 

behaviour therapy the results of the research indicated that There is 

statistically significant differences between the scores rank means of the 

pre-application and those of the post-application of the experimental 

group on the oppositional defiant disorder scale, in favour of the post-

application and There are no statistically significant differences between 

the scores rank means of the experimental group in the post-application 

and those in follow-up-application of the oppositional defiant disorder 

scale. 

Key words : dialectical behaviour therapy , oppositional defiant disorder 
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تعتبخ السخحمة الجامعية مغ السخاحل السيسة فى حياة الفخد التعميسية, حيث تسثل ىحه 
شالب ىحه السخحمة العجيج مغ  السخحمة نياية مخحمة السخاىقة وبجاية مخحمة الخشج , كسا يػاجو

التحجيات والزغػط والتى يسكشيا أن تؤثخ بذكل كبيخ عمى تػافقيع الشفدى , مسا يؤدػ إلى 
إصابتيع باالضصخابات الشفدية , والتى قج تػصميع فى كثيخ مغ االحيان إلى حَج االنتحار , 

 .Oppositional Defiant Disorderوالتى مغ بيشيا اضصخاب التحجػ السعارض 

يطيخ اضصخاب التحجػ السعارض فى الغالب فى سشػات ما قبل السجرسة , لكغ قج 
يرعب فى البجاية تسييده عغ السذكالت الدمػكية اأُلخخػ, وتطيخ سمػكيات اضصخاب التحجػ 
السعارض فى الصفػلة وتدتسخ بعج ذلظ, وتتسثل فى محجودية وقيػد الفخد فى العالقات مع 

  (.Hamilton,&Jefferson.,2016)واألقخانالػالجيغ والسعمسيغ 

بػاسصة Dialectical Behavioural Therapy  ضيخ العالج الججلى الدمػكى
 Borderlineم( لعالج اضصخاب الذخرية الحجية  ٜٜٓٔوزمالئيا عام ) Linehanليشيان 

Personality Disorderكشًا , وبعج ذلظ أجخػ عميو زمالؤىا العجيج مغ التعجيالت وأصبح مس
االستفادة مشو فى عالج العجيج مغ مذكالت الرحة الشفدية والتى مشيا اضصخاب التحجػ 
السعارض واضصخابات األكل, واالكتئاب, واالضصخابات االخخػ ذات 

 (.Hamilton,2011)الرمة

ويعج العالج الججلى الدمػكى صيغة مغ صيغ العالج السعخفى الدمػكى الحجيث حيث 
ردود االفعال االنفعاالت الذجيجة واالضصخابات الذجيجة فى العالقات  ثبت فعاليتو فى عالج

الستبادلة مع االخخيغ . كسا انو يخكد فيو برػرة مكثفة عمى التػاصل الشذط فى عالج 
 (.Chapman,Dixon-Gordon.,2020)االضصخابات الشفدية

 يشكهح انثسث: 
ػكية التى تؤدػ إلى زيادة يعتبخ اضصخاب التحجػ السعارض مغ أخصخ االضصخابات الدم

 العشف والدمػكيات السزادة لمسجتسع , وقج تؤدػ بالفخد إلى التػرط فى األفعال اإلجخامية .
وتتسثل خصػرة اضصخاب التحجػ السعارض فى ارتباشو بدمػكيات االنتحار , كسا أن 

لجػ األشفال  سخعة الغزب والسداج الستقمب قج تتصػر إلى اضصخابات انفعالية خصيخة . وتتدايج
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والسخاىقيغ ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض مذكالت سمػكية فى الخشج مثل الدمػكيات 
 American) السزادة لمسجتسع , ومذكمة ضبط االنجفاع, وسػء استخجام العقاقيخ

Psychiatric Association, 2013: 464.) 
ة العالقات ويعج تشطيع االنفعال مغ األساسيات الزخورية لمرحة الشفدية وإقام

االجتساعية مع ااَلخخيغ , كسا أن التجريب عمى تشطيع االنفعاالت يعج فعال فى خفس سمػكيات 
 . Sedighi,&Naziry.,2020))السعارضة والعجوان لجػ األفخاد

فى محاولة لمتخفيف مغ حجة  ا البحثإلجخاء ىحومغ ىشا كان الجافع لجػ الباحث 
ل السعاناة التى قج تشتج عغ ىحا االضصخاب . وعشج اضصخاب التحجػ السعارض, وذلظ لتقمي

البحث عغ شخق عالج ليحا االضصخاب البج مغ التأكيج عمى أن سػء تشطيع االنفعاالت, وعجم 
القجرة عمى فيع وإدراك شبيعة ىحه االنفعاالت والتحكع فييا, وانخفاض السيارات االجتساعية 

لتحجػ السعارض لجػ الفخد , وىحا يعشى أنشا يديع بجرجة كبيخة فى حجوث واستسخار اضصخاب ا
بحاجة إلى عالج يقػم عمى , تقبل العسيل ميسا كانت حالتو , وفيع وتشطيع االنفعاالت, 
والتجريب عمى العجيج مغ السيارات االجتساعية , وإتاحة الفخصو لو لمتعبيخ عغ انفعاالتو وفيسيا 

 ج الججلى الدمػكى.جيجًا, وأحج العالجات السدتخجمة فى ذلظ ىػ العال
 ويسكغ صياغة مذكمة الجراسة فى التداؤالت ااَلتية: 

( فّعااًل فى التخفيف مغ حجة اضصخاب DBTالعالج الججلى الدمػكى)بخنامج ما فاعمية -ٔ
 التحجػ السعارض لجػ عيشة مغ شالب الجامعة ؟ 

ػ السعارض لجػ بخنامج العالجى فى التخفيف مغ حجة اضصخاب التحجىل تدتسخ فاعمية ال -ٕ
 عيشة الجراسة إلى ما بعج انتياء مجة العالج "فتخة الستابعة" ؟

 :الٍظرية األِىية -1

     إلقاء الزػء عمى أحج االضصخابات الدمػكية التى تشتذخ فى السخحمة الجامعية وىػ
  الدمػكية األخخػ.اضصخاب التحجػ السعارض وما يسكغ أن يراحبو مغ بعس االضصخابات 

 . إلقاء الزػء عمى أحج العالجات الشفدية وىػ العالج الججلى الدمػكى 
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   تشاوليا لعيشة مغ شالب الجامعة , وىع شخيحة ميسة فى السجتسع . 

  : التطبيكية األِىية -2

   . السداعجة فى اكتذاف وتذخيز اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب الجامعة 

 تشطيع انفعاالتيعة ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض فى كيفية مداعجة شالب الجامع  ,
وتشسية بعس السيارات االجتساعية لجييع , وذلظ مسا يداعجىع فى تخفيف حجة 

 االضصخاب لجييع .

  تقجيع بخنامج قائع عمى العالج الججلى الدمػكى لمتخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ
 السعارض .

 سة الحالية إلى:تيجف الجرا :الدراســة أِــــداف

التخفيف مغ حجة اضصخاب و بخنامج العالج الججلى الدمػكى وصف العالقة بيغ  -ٔ
 التحجػ السعارض لجػ عيشة مغ شالب الجامعة. 

     Oppositional Defiant Disorder  اضصخاب التحجى السعارض: -1
جػ السبالغ فيو, والججل الذجيج, يعخفو الباحث بأنو : نسط متكخر مغ سمػكيات التح

والسعارضة السدتسخه اَلوامخ وَاراء ااَلخخيغ, والسداج الستعرب, واالستثارة ألقل سبب , وما يشتج 
 عشو مغ صعػبة التفاعالت االجتساعية بيغ ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض وبيغ ااَلخخيغ.          

التى يحرل عمييا الصالب فى ويحجد اضصخاب التحجػ السعارض إجخائيا بالجرجة 
 إعجاد:الباحث(. مكياس اضصخاب التحجػ السعارض)

 Dialectical Behavior Therapy  بخنامج العالج الججلى الدمػكى: -2
يعخف الباحث بخنامج العالج الججلى الدمػكى بأنو: مجسػعة مغ اإلجخاءات والخصػات 

, متزسشة مجسػعة مغ الفشيات السعخفية السشطسة, والتى تشصمق مغ الشطخية الدمػكية والسعخفية
واالنفعالية والدمػكية واالستخاتيجيات الججلية, والتجريب عمى مجسػعة مغ السيارات ) اليقطة 

 العقمية/الكفاءة البيشذخرية/التشطيع االنفعالى/تحسل الزغػط(. 
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 : انُظـزٖ اإلؼار
 ادلؼارض انتسذٖ اظؽزاب:  أٔلا 

أحج صػر االضصخابات االنفعالية والدمػكية ذات البجاية  يعج اضصخاب التحجػ السعارض
الستعمقة بالصفػلة , فعشجما يترف الفخد بشػبات متكخرة ومدتسخة مغ الغزب والججال والتحجؼ 

)تػثيق كالمظ .التحجػ السعارضوحب االنتقام ضج اآلخخيغ فقج يكػن مراًبا باضصخاب 
 بسخاجع(

نسط مغ الدمػك الدمبى , والسشحخف ,   بأنو : ويعخف اضصخاب التحجػ السعارض
والستسخد , والعجوانى تجاه األشخاص السسثميغ لمدمصة , ويتزح ذلظ فى العجيج مغ األنساط 
الدمػكية مثل الشػبات السداجية , والػلع بالججل , ورفس اإلذعان لمسصالب السختمفة , وتعسج 

لسػجو نحػ ااَلخخيغ , وتجميخ السستمكات مزايقة ااَلخخيغ وازعاجيع. وعادة ما نجج أن العجوان ا
) أالن , والدمػكيات األكثخ حجة الستزسشة فى اضصخاب السدمظ ال تتزح فى ىحا االضصخاب

 (. 75-75: 2001كازديغ،

كسا يعخف اضصخاب التحجػ السعارض بأنو : اضصخاب سمػكى يتزسغ التحجػ الدمبى, 
ألوامخ رمػز الدمصة, والججل مع الكبار,  والدمػكيات العجائية, والعريان وعجم االستجابة

 American) والسداج الستعرب , وإيحاء ااَلخخيغ عسجًا, والحقج الذجيج , وندعة االنتقام

Psychiatric Association. 2013: 462;Villalobos,et al.,2014;Miller,et 

al.,2015;Hood,et al.,2015;Maragaret,et al.,2016). 
 : ادلؼارض انتسذٖ زاباظؽ اَتشار يؼذلخ

ضصخاب التحجػ السعارض فى معطع شعػب العالع , فزاًل عغ ذلظ فإن يشتذخ ا
معجالت انتذار ىحا االضصخاب فى تدايج مدتسخ, وربسا يكػن الدبب فى ذلظ ىػ تدايج ضغػط 

 .ىحا العرخ. وفيسا يمى يعخض الباحث معجالت االنتذار فى بعس دول العالع

إلى ( (Moreno,&Pelegrina.,2011راسة مػريشػ وبيمجخيشا م ىجفت دٕٔٔٓفى عام 
تحجيج ندبة انتذار اضصخاب التحجػ السعارض عشج السخاىقيغ, وأضيخت نتائج ىحه الجراسة أن 

 %.  ٖٛ.ٖ-%ٚٚ.ٖندبة انتذار اضصخاب التحجػ السعارض تتخاوح ما بيغ 
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ابات الشفدية م أشار الجليل التذخيرى واإلحرائى الخامذ لالضصخ ٖٕٔٓوفى عام 
(DSM-IV)  إلى أن اضصخاب التحجػ السعارض يبجأ فى مخحمة الصفػلة, وتبمغ ندبة انتذار

%, ويبمغ متػسط تقجيخات االنتذار ٔٔ% إلى ٔىحا االضصخاب فى معطع الثقافات مغ 
%, ويختمف معجل انتذار ىحا االضصخاب عمى حدب عسخ وجشذ الفخد. ويبجو ىحا ٖ.ٖ

عمى التختيب خالل فتخة ما قبل  ٔ:  ٗ.ٔارًا لجػ الحكػر عغ اإلناث االضصخاب أكثخ انتذ
  (.American Psychiatric Association, 2013: 464) السخاىقة

%, ٛ.ٙ%, بالشدبة لمحكػر ٙ.٘م حػالى ٕٗٔٓوفى أسبانيا بمغت ندبة االنتذار عام 
 (.Villalobos,et al.,2014) %ٖ.ٗولإلناث 

م  بمغت ندبة االنتذار فى دراسة ميكػ ٕٗٔٓمخيكية عاموفى الػاليات الستحجة األ
 % لجػ الذباب. ٕ.ٗٔ(  حػالى Meko,et al., 2014)  غيوَاخخ 

% ٘ٗ.ٗم حػالى ٕٙٔٓوفى إيخان بمغت ندبة انتذار اضصخاب التحجػ السعارض عام 
ى مغ األشفال والسخاىقيغ, حيث بمغت ندبة االنتذار حػال ٖٙٙ.ٜ, وذلظ عمى عيشة قػاميا 

عامًا, وذلظ بسعجل انتذار أعمى ٛٔ-٘ٔ% لجػ أفخاد العيشة الحيغ تتخاوح  أعسارىع مغ ٖٚ.ٗ
 .Mohammadi,et al.,2016))عام  ٘ٔمغ السدتػيات العسخية األقل مغ 

ويتزح مسا سبق أن اضصخاب التحجػ السعارض يشتذخ برػرة واضحة خالل فتخة 
صفػلة , كسا أن معجل انتذار اضصخاب التحجػ السخاىقة , إال أن لو بجاية تتعمق بسخحمة ال

السعارض في تدايج مدتسخ مسا يجعػ لمقمق مغ تصػر ىحا االضصخاب إلى اضصخابات أخخػ 
مثل اضصخاب الذخرية السعادية لمسجتسع . كسا يالحع مغ معجالت االنتذار الدابقة أن 

يسكغ تفديخ ذلظ لعجة أسباب و الحكػر ىع األكثخ إصابة بيحه االضصخابات بالسقارنة باإلناث , 
 : مشيا

: تختمف شبيعة التكػيغ الفديػلػجى والديكػلػجى لإلناث عشو فى الحكػر , األمخ الحػ قج أواًل 
 يؤدػ إلى تدايج أو تشاقز ضيػر بعس االضصخابات فى الحكػر عغ اإلناث .

ى فى ىحا الرجد أن اإلناث بحكع تكػيشيغ الفديػلػج (2035ىذام الخػلى ،ذكخ)و 
والديكػلػجى أكثخ حداسية تجاه الجانب االنفعالى مغ الحكػر , فاإلناث أكثخ قجرة عمى قخاءة 
السذاعخ مغ الحكػر , كسا أنيغ بذكل عام لجييغ خبخات انفعالية أقػػ سػاء كانت سارة أو 
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غيخ سارة , ىحا باإلضافة إلى أنيغ أكثخ قجرة عمى االستفادة مغ الصاقة الػججانية وتشطيسيا 
  .بجرجة أكبخ مغ الحكػر

: اختالف شبيعة السعاممة الػالجية لإلناث عغ الحكػر : حيث تتعامل اإلناث بخفق مغ ثانيًا 
الػالجيغ بجرجة أكبخ إلى حج ما مغ معاممة األبشاء الحكػر , خاصة إذا كانت شخيقة 

فيسا بعج عمى الػالجيغ فى التخبية شجيجة الرخامة والقدػة , األمخ الحػ قج تشعكذ َاثاره 
سمػكيات كل مغ الحكػر واإلناث , فقج ال يدتصيع الحكػر التػافق مع ذواتيع ومع الػاقع  

 فيكػن ىع األكثخ عخضو الضصخاب التحجػ السعارض بجرجة أكبخ مغ اإلناث .

( فإن DSM-IVووفقًا لمجليل التذخيرى واإلحرائى الخامذ لالضصخابات الشفدية )
 حجػ السعارض تتسثل فيسا يمى: محكات تذخيز اضصخاب الت

الغزب والججل, والسداج الستعرب, والدمػك الستحجػ, وحب االنتقام دائسًا, ويستج عمى 
األقل ستة شيػر, وتػجج خالل ىحه الفتخة أربعة أو أكثخ مغ األعخاض التالية, وتطيخ أثشاء 

 التفاعل مع واحج عمى األقل مغ غيخ اإلخػة : 
 : املتعصب املزاز/الغضب

  ًيفقج أعرابو غالباLoses Temper   .)يعانى مغ فػرات الغزب( 

  .غالبًا ما يكػن حداسًا وسيل االندعاج 

  .يترف بالغزب واالستياء غالبًا 
 :املتشدى والشموك الغضب

  . )كثيخًا ما يجادل الكبار والسدؤوليغ, واألشفال والسخاىقيغ)الججال مع الجسيع 

  ااَلخخيغ وأوامخىع ولمقػانيغ. التحجػ, ورفس االمتثال لصمبات 

  .ازعاج ااَلخخيغ عغ قرج غالبًا 

  .لػم ااَلخخيغ عمى ترخفاتو وسمػكياتو الخاشئة 
 : االٌتكاً سب

 . حقج كبيخ 
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 لالنتقام , ويكػن عمى األقل مختيغ خالل الدتة شيػر الساضية.  محب 
لدمػك الحػ يعتبخ مغ ( يجب استسخار وتكخار ىحه الدمػكيات لمتسييد بيغ ا)ممحػضة       

الدمػكيات العادية وبيغ الدمػكيات السخضية. وبالشدبة لألشفال األصغخ مغ خسذ سشػات 
يجب أن تحجث فى معطع أيام األسبػع ولسجة ستة أشيخ ما لع يحكخ خالف ذلظ. وبالشدبة 
 لألفخاد األكبخ مغ خسذ سشػات يشبغى أن يحجث الدمػك مخة واحجة عمى األقل فى األسبػع
ولسجة ستة أشيخ ما لع يحكخ خالف ذلظ. وىشاك عػامل أخخػ يجب أخحىا فى االعتبار مثل: 
تكخار الدمػك السخضى, ويطيخ بذجة وبذكل أكثخ تكخارًا عغ ذلظ السالحع لجػ األفخاد 
السساثميغ فى مدتػػ الشسػ والجشذ والثقافة. ىحا االختالل فى الدمػك يكػن مختبصًا بزيق 

مع ااَلخخيغ فى حياتو داخل الدياق االجتساعى )األسخة/ مجسػعة  داخل الفخد, أو
األقخان/أصجقاء العسل (. ويؤثخ سمبًا عمى السجاالت االجتساعية والتعميسية والسيشية وغيخىا مغ 
 السجاالت السيسة فى حياتو

(American Psychiatric Association, 2013: 462.) 
 عارضالٍظريات املفشرة الضطراب التشدى امل

 .أواًل : الٍظرية البيولودية

فى حجوث اضصخاب التحجػ  تديعأن العػامل البيػلػجية  الػراثيةتفتخض الشطخية 
السعارض , ومغ ثع فإن العػامل البيػلػجية ىى السشذأ ليحا الضصخاب . كسا تقتخح أن 

خغع أن اضصخاب التحجػ السعارض يسكغ أن يشتقل مغ أحج األبػيغ أو كمييسا, لكغ عمى ال
ىشاك القميل مغ الجراسات التى تشاولت الشذأة الػراثية الضصخاب التحجػ السعارض بذكل خاص 
إال ان  ىشاك الكثيخ مغ الجراسات التى تشاولت إسيام العػامل البيػلػجية فى حجوث السذكالت 

 (.Bastien,1999)عام  الدمػكية بذكل
 ثاٌيًا : الٍظرية البيئية.

ة عمى مبجأ أن االضصخابات الدمػكية واالنفعالية التى تحجث لمفخد ال تقػم الشطخية البيئي
تحجث مغ العجم أو مغ الفخد وحجه , بل ىى نتيجة التفاعل الحػ يحجث بيغ الفخد والبيئة 
السحيصة بو . ويقػل البيئيػن إن حجوث االضصخاب الدمػكى واالنفعالى لجػ األفخاد يعتسج عمى 
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)خػلة , فالبيئة الدميسة ال تؤدػ إلى حجوث اضصخاب لجػ الفخد نػع البيئة التى يشسػ بيا
  (.71: 2000،يحى

إلى أن التأثيخات البيئية يسكغ أن تقزى عمى  (66: 2035)ىذام الخػلى ،أشارو 
بعس االستعجادات الػراثية وأن تدج الصخيق أماميا إلى التصػر , كسا يسكغ أن تعسل عمى 

فة ندبيًا , وإضعاف وإلغاء كل فاعمية الستعجادات تعتبخ قػية تجعيع وإبخاز استعجادات تعج ضعي
 .ندبياً 

 ثالجًا : ٌظرية التشمين الٍفشى . 
تشطخ مجرسة التحميل الشفدى إلى عجم مالءمة الدمػك عمى أنو نتيجة لمرخاع بيغ 
مكػنات الذخرية , حيث حاولت نطخية التحميل الشفدى التى وضع سيجسػنج فخويج أصػليا 

يا تفديخ االنحخافات الدمػكية مغ خالل خبخات األشفال فى الفتخات السبكخة مغ الحياة فى ومبادئ
ضل مبادغ التحميل الشفدى , حيث أن بعس الخبخات السبكخة غيخ الدارة تكبت فى الالشعػر 
إال ان ىحا الخبخات السكبػتة تدتسخ فى أداء دورىا فى تػجيو الدمػك , وتؤدػ بالتالى إلى 

 (.55: 2000)خػلة يحى،ات الدمػكيةاالنحخاف
 Dilectical behavior therapy الشموكى اجلدىل العالز:  ثاٌيًا

يعتبخ العالج الججلى الدمػكى تعجياًل لمعالج السعخفى الدمػكى حيث أنو يعتسج عمى 
اإلقشاع الججلى فى تقجيع مشصق العالج وشخحو , وإقشاع الفخد بزخورة االلتدام بالعالج  , كسا 
أنو يتع مغ خاللو تػضيح العالقة بيغ األفكار الالعقالنية مغ ناحية وبيغ ما يعانى مشو الفخد 
 مغ اضصخابات انفعالية وسمػكية مغ ناحية أخخػ والتى مغ بيشيا اضصخاب التحجػ السعارض . 

فى نياية الثسانيات  Linehanوتع تصػيخ العالج الججلى الدمػكى مغ خالل ليشيان 
عيشييات فى جامعة واششصغ, وكان التخكيد عمى مداعجة ذوػ الشدعة السدمشة نحػ وبجاية التد

االنتحار  وإيحاء الحات, حيث وججت أن العالج السعخفى الدمػكى التقميجػ يخكد كثيخًا عمى 
السذكمة والحل بجون ججوػ, ويصخق مذاعخ الفخد دون فيع ومرجاقية, كسا الحطت أن االفخاد 

تجيبػن برػرة أفزل لالستخاتيجيات الستجفقة مغ التقبل والتغييخ بجاًل مغ السزصخبيغ كانػا يد
التخكيد عمى الجػانب األخخػ, وتعتبخ حخكة التػازن والتجفق بيغ التقبل والتغييخ ىى األساس 

 .Pederson ) 2015,)الجياليكتيكى )الججلى( فى العالج الججلى الدمػكى
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 و الشكية بأنو عالًجا :ويترف العالج الججلى الدمػكى فى صػرت
لكػنو يدتيجف مداعجة األفخاد عمى فيع وإدارة خبخاتيع االنفعالية , وردود  :وشاًٌدا  -1

 . أفعاليع تجاىيا

وذلظ لتأكيجه عمى األفكار واالعتخاف بحكيقة أن انفعاالتشا تشذأ مغ الصخيقة  وعرفًيا : -2
 اثيا وخبخاتيا.التى نفكخ بيا ومغ تفديخاتشا الذخرية لػقائع الحياة وأحج

أػ يقتزى انتباىا متداوًيا لكل مغ جيػد العسيل والسعالج , ويختكد العالج  :تبادلًيا  -3
الججلى الدمػكى عمى التجريبات واألنذصة التذاركية وعمى الػاجبات السشدلية فى 

-Chapman,&Dixon)مداعجة العسيل عمى التقجم فى مدار العسمية العالجية

Gordon.,2020.) 
  (.الشموكى اجلدىل لمعالز اجلدىل املدخن) اجلدلية فةالفمش 

تخكد الفمدفة الججلية عمى معخفة الستشاقزات السػروثة, والتػتخات التى تشذأ بجاخمشا 
وبيششا فى السػاقف السختمفة, وبجاًل مغ الدساح لتمظ الستشاقزات أن تؤثخ سمبًا عميشا فإن الفمدفة 

التجفق وتحػيل الستشاقزات إلى حخكة مغ التجفق الخاصة بالججل تدعى إلى التػليف و 
والديػلة, تمظ الحخكة تسثل االفتخاض الثانى الحػ يخػ أن التغييخ بذكل مدتسخ وبإرادة سػف 
يداعج فى ضيػر متشاقزات وأزمات ججيجة, وىكحا فإن الجياليكتيظ يحتاج إلى انتباه مدتسخ 

إلى التى تمييا, واليجف مغ الجياليكتيظ  وإعادة تػجيو نحػ الدياق, حيث أن كل لحطة تحتاج
ىػ التػليف االستجابى لتمبية االحتياجات, وغالبا ما يحتاج الفخد فى العالج الججلى الدمػكى 

 ) (2015,إلى رؤية الترػرات الججيجة والسختمفة, واالنخخاط فى سمػكيات متأصمة

Pederson.  

مػكى فى البحث عغ التػازن والديخ ويتسثل السفيػم األساسى وراء العالج الججلى الد 
عمى الصخيق الػسط بيغ األضجاد أو الشكيزيغ . وىشاك العجيج مغ الصخق لمشطخ فى السػقف 
نفدو وحل السذكمة نفديا , ولكغ قج تؤدػ حجة االنفعاالت إلى أفكار وسمػكيات متصخفة , إما 

يشا , ويعج التفكيخ الججلى ىػ أببيس أو أسػد , مسا يتدبب فى معاناة انفعالية غيخ ضخورية لج
 (.2032)أحسج عبج هللا و أحسج الذخكدى،السخخج لجيشا
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 : اجلدىل التفكري

يعج التفكيخ الججلى الصخيق الػسط بيغ التفكيخ الذامل)الحكيقة مصمقة( والتفكيخ 
يًا الشدبى)الحكيقة ندبية( , حيث يفتخض التفكيخ الذامل أن ىشاك حقائق شاممة ثابتة ونطامًا كم

لألشياء , وأن الحكيقة مصمقة , وفى االختالفات يكػن شخز ما عمى صػاب ويكػن ااَلخخ 
عمى خصأ . ويفتخض التفكيخ الشدبى أنو ال تػجج حكيقة شاممة وأن نطام األشياء يعتسج تسامًا 
عمى مغ يقػم بالتشطيع , وأن الحكيقة ندبية  تختمف باختالف عيغ الشاضخ إلييا , بالسقابل 

خض التفكيخ الججلى أن كل شئ يتصػر عبخ الدمغ . ومغ ثع فإن التفكيخ الججلى يكػن أكثخ يفت
ارتباشًا بالتفكيخ البشاء , ويتصمب التفكيخ الججلى رؤية الحكيقة كسا ىى معقجة ومتعجدة األوجو , 
واالستساع لألفكار الستشاقزة ووجيات الشطخ وتػحيجىا وتكامميا , وأن يعتخف الفخد أن كل 

 (.355-355: 2034، تخجسة ألفت كحمة )ليشيان  وجية نطخ تحتػػ عمى نكيزيا

ويتزح مسا سبق أن التفكيخ الججلى يقػدنا إلى إدارك أن جسيع ااَلراء سػاء الخاصة 
بالعسيل أو بااَلخخيغ صػاب وأنيا قج تكػن خاشئة فى نفذ الػقت . وتقػم فكخة العالج الججلى 

بل والتغييخ , فالتقبل ال يعشى الخضا عغ سمػك العسيل إنسا يعشى الدمػكى عمى ما يعخف بالتق
تقبمو كإندان , وتقبل العسيل لحاتو مع العسل عمى تغييخ الدمػكيات السزصخبة لجيو , ودور 

 .السعالج ىشا ىػ العسل عمى التػازن بيغ تخكيده عمى التقبل وتخكيده عمى التغييخ فى نفذ الػقت
 : الشموكى دىلاجل العالز اسرتاتيذيات

يدتخجم العالج الججلى الدمػكى االستخاتيجيات األصمية لمعالج السعخفى الدمػكى والتى 
تذسل: التحميل الدمػكى, والتعخيس, وإدارة التصابق, وإعادة البشاء السعخفى. كسا أن ىشاك 
استخاتيجيات اضافيو فخيجة  أدخمت فى العالج لتحديغ فاعميتو مع األشخاص السزصخبيغ 
سمػكيًا. واتداقًا مع السبادغ الججلية ادخمت استخاتيجيات التغييخ مع استخاتيجيات التقبل , 
وكسبجأ عالجى نجج أن العالج الججلى الدمػكى يقجم إشارًا يسكغ لمسعالج مغ خاللو اختيار 
وادخال فشيات عالجية تقػم عمى السدتيجف فى الػقت الحالى , إضافو إلى التعخف عمى 

الججلية عشج نذأتيا, أو زيادتيا, وتدييل التػليف, فإن السعالج الججلى سػف يدتخجم التػتخات 
استخاتيجيات ججلية لتعديد وجية الشطخ السذتخكة مع السفحػص ويذسل ذلظ إيجاد تػازن بيغ 

 (.Janet,2007) التقبل والتغييخ والتحجػ والسخونة والثبات
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الججلية  الفشياتبتػضيح مجسػعة مغ  ((Pederson,2015:160-167 وقام بيجرسػن      
 التى يتزسشيا العالج الججلى الدمػكى وتذسل ما يمى: 

بالجسع بيغ الستشاقزات  الفشيةتقػم تمظ :  Entering the Paradox التٍاقض إدخاه  -ٔ
برشع تشافخ معخفى بيغ  . وتقػم تمظ الفشيةالتى تبقى العسالء متسدكيغ بانتباىيع 

, وعشجما يتع جمب التعارض إلى الػعى فإن العسيل يربح  والدمػكيات االعتقادات والكيع
فى حاجة إلى الكيام بتحػل معخفى لتخفيف األلع الشفدى , ومع إدخال التشاقس يكػن مغ 
السفزل غالبًا الدساح لمعسيل باالنخخاط والتشقل لحل السذكمة بجاًل مغ قيام السعالج بحميا , 

غ يجب عمى العسيل التحػل فإن ذلظ يكػن لو تأثيخ أقل فإذا تع بػضػح إضيار إلى أي
 ػن بالعسل نحػ التػازن بأنفديع .عسقًا بالسقارنة مع األفخاد الحيغ يقػم

تدمع بأن وجيات  الفشيةىحه   :Refusing Right and Wrong واخلطأ الصواب رفض  -ٕ
ة نطخ أن تكػن الشطخ الستعارضة مغ السسكغ أن تكػن جسيعيا صائبة, وأنو يسكغ لػجي

صائبة وخاشئة عمى حج سػاء, ومغ السسكغ أن تكػن اإلجابات نعع وال عمى حج سػاء. 
فخفس الرػاب والخصأ ال يعشى أال يكػن ىشاك شخق مفزمة أو أكثخ نفعًا فى التعامل مع 
السػاقف, لكشيا تعشى أن الػقػع فى االعتقاد بأن ىشاك إجابة واحجة صحيحة أو تجخاًل 

يحًا لكل شخز وكل شئ يذل حخكة الخيارات "يجعل الخيارات محجودة". واحجًا صح
فالسفارقة تتسثل فى أنو ليذ ىشاك شخق صحيحة وشخق خاشئة بذكل مصمق بيشسا ىشاك 

 أكثخ مالءمة بشاء عمى الدياق. احتسالية فى نفذ الػقت أن تتػاجج شخيقة
  Wise-Mind Activation  :احلكيي العكن تٍشيط -3
تتصمب مغ العسيل أن يشطخ لمسػقف أو السذكمة الحالية مغ مشطػر العقل  ىحه الفشية          

الحكيع, فخبسا يدأل عسيل قج تع تشذيصو انفعاليًا ما الحػ ربسا يقػلو عقمو الحكيع أو يػجيو 
لفعمو. فالعسالء الحيغ يفيسػن حاالت العقل التى تع تجريديا فى نسػذج تشبيو الحىغ 

شيع فى أغمب األوقات أن يتمفطػا باجابات العقل الحكيع , وأحيانًا يأتى تشذيط "التعقل" يسك
 العقل الحكيع مغ استحزار الحالة "السفقػدة " لمعقل. 
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 :املّارات دلىوعة عمى التدريب -4

يتزسغ بخنامج العالج الججلى الدمػكى تجريب األفخاد عمى مجسػعة مغ السيارات,     
ات, تخكد وحجتان مغ ىحه الػحجات األربع عمى التغييخ وتخكد وىشاك أربع وحجات لمسيار 

األخخؼ عمى التقبل. كسا تعسل ىحه السيارات عمى تجريب األفخاد عمى التكيف مع الػاقع بكل ما 
يدببو مغ آالم في أؼ وقت مغ األوقات حتى يجركػا أنيع بإمكانيع مػاجيتو, فالعالج الججلى 

ى تشسية العجيج مغ السيارات بحيث يسكشيع تعمع السػاجية وليذ الدمػكي يجرب ىؤالء األفخاد عم
: 2030)عبج الخحسغ سميسان، اليخوب, ويجربيع أيًزا عمى فيع أسباب شقائيع في حياتيع

20.)  
( أنو ليذ مغ الزخورػ اكتداب السيارات وإنسا السيارات 2006ىذام الخػلى،أكج )و      

 .السياراتتكػن مػجػدة وما يحجث ىػ تشسية ليحه 
 وفيسا يمى بيان ذلظ بالتفريل: 

 Mindfulness Skill  : العكمية اليكظة وّارة/أسموب: أواًل
تعتبخ اليقطة العقمية جػىخ ميارات العالج الججلى الدمػكى , ويقرج بيا الػعى          

إصجار  الكامل بالمحطة الحالية , ومعايذة الفخد النفعاالتو وأفكاره وأحاسيدو الجدجية بجون 
 أحكام وبجون االستجابة ليا وتشقدع إلى :

 وتذسل: السالحطة , والػصف , والسذاركة . مالية السيارات -
وتذسل: عجم إصجار األحكام , واليقطة , والفاعمية . ويعتبخ اليجف مشيا  كيفية السيارات -

بة إكداب الفخد خبخة أن السعارف واالنفعاالت ىى األحجاث الجاخمية لتشسيط االستجا
لمسثيخات الجاخمية والخارجية وإدراك السعارف واالنفعاالت مغ مشطػر الذخز 

 .Fassbinder,et al.,2016))ااَلخخ

وتعتبخ اليقطة العقمية أولى السيارات التى يتع تعمسيا وىى تجعع وتدانج كل السيارات           
عالج الججلى الدمػكى ألنيا األخخػ فى العالج الججلى الدمػكى , وتعج اليقطة العقمية مخكد ال

تعصى فخصة لتعمع السالحطة والعير فى الػاقع كسا ىػ دون أحكام والحياة فى المحطة الحالية 
فقط .وتػجج سبعة ميارات تختبط باليقطة العقمية وىى:السالحع,الػصف,والسذاركة ,وكيف تتع 

قل الحكيع.ويقز بالعقل الحكيع مسارسة تمظ السيارات دون أحكام ,واالنتباه الكامل,والفعالية,والع
الجخػل إلى تمظ الحكسة سشرل إلى حالة  ندتصيع"الحكسة التى يتستع بيا كل فخد , وحيشسا 
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العقل الحكيع , وبحلظ نكػن قادريغ عمى إحجاث االنجماج بيغ األضجاد , وتداعج ميارة العقل 
و "والتى تداعج  –ة "كالىسا أو إلى التفكيخ بصخيق –الحكيع عمى استبجال التفكيخ بصخيقة"إما 

-25،تخجسة سامى العخجان وتيديخ شػاش،ص2020)ليشيان،فى الجسع بيغ الستشاقزات
65.) 

   skill   Emotional Regulation :االٌفعاىل التٍظيي وّارة/  أسموب:  ثاٌيًا

يا يتع الحالة السداجية لمفخد )سخعة التأثخ(, وفي شػاعيةتيجف ىحه السيارة إلى تقميل       
تعميع العسيل السعمػمات العامة عغ االنفعاالت ولساذا نحتاجيا ؟ ولساذا نخيج التخمز مشيا 
أحيانًا  عشجما تكػن مؤلسة كسا يتعمع العسيل كيفية الخبط بيغ أفكاره ومذاعخه وسمػكياتو وأنو مغ 

 (.Dijk,2012:15) خالل تغييخ أحجىع يحجث تأثيخ عمى الباقيغ
    Interpersonal Effectiveness Skill:  الفعالية الشخصية  ّارةو/ أسموب: ثالجًا

 وتتزسغ فى العالج الججلى تعميع الفخد ما يمى: 
 االستسخار فى عالقات جيجة.  -ٔ
 احتخام الحات.  -ٕ
 .(Harvey,et al.,2013:225)التشػع فى استخجام ميارات اجتساعية -ٖ

يفية الػصػل إلى تحقيق األىجاف بسيارة واحتخام كسا تتزسغ أيزًا تعميع الفخد ك          
الحات وذلظ بيجف تقميل اإلحجام البيشذخرى أو اليخوب , وىػ أساس التغيخ فى اإلحجام 

 Fassbinder,et))االنفعالى وزيادة الدمػك البيشذخرى الحػ يتع تجعيسو برػرة إيجابية

al.,2016 . 
 skill Distress Tolerance :الضغوط فى التشاوح  وّارة/ أسموب: رابعًا

وفييا يتع تعمع الفخد ميارات التعامل مع السػاقف الرعبة وتجشب حجوث األسػأ .           
 وتتزسغ ىحه السيارة جانبيغ :

 ميارات الشجاة مغ األزمة وفييا يتعمع الفخد تحسل األحجاث والتػابع  الجانب األول :
 عمى ما يخام . والعػاشف السؤلسة عشج الذعػر أنيا ال تديخ 

 يتزسغ ميارات تقبل الػاقع وتيجف الى السداعجة فى التقميل مغ  : الجانب الثانى
السعاناة الشفدية مغ خالل قبػل الػاقع , واالنجماج الكامل فى الحياة رغع عجم كسال 
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, تخجسة سامى العخجان ٕٕٓٓالػاقع , أو سيخ األحجاث فيو عكذ السبتغى)ليشيان ,
 (.ٕٛوتيديخ شػاش, ص

 : ةـسابك اتـــسادر

بعشػان: بخنامج تجريبى عمى ميارات (. Nelson,et al.,2006)وَاخروُ ٌيمشوُ دراسة -1
. ىجفت ىحه قيغ ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض العالج الججلى الدمػكى السعجل لمسخاى

 الجراسة إلى معخفة فعالية العالج الججلى الدمػكى والتجريب عمى مياراتو عمى عيشة مغ
السخاىقيغ الحيغ تع تذخيريع باضصخاب التحجػ السعارض مغ غيخ ذوػ األفكار االنتحارية , 

( مغ السخاىقيغ ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض, واستسخ ٕٖوتكػنت عيشة ىحه الجراسة مغ )
( أسبػعًا.وأضيخت نتائج ىحه الجراسة:أن ىشاك انخفاضًا ذا داللة إحرائية فى ٙٔالبخنامج لسجة )

اضصخاب التحجػ السعارض بعج تصبيق البخنامج , كسا أن التجريب عمى مجسػعة  أعخاض
السيارات التى يتزسشيا العالج الججلى الدمػكى يؤدػ إلى تحديغ الدمػكيات واألعخاض 
السخضية الضصخاب التحجػ السعارض لجػ السخاىقيغ. كسا أضيخت الشتائج أيزًا أن فعالية ىحا 

الدمػكيات الدمبية ولكغ أيزًا فى زيادة الدمػكيات اإليجابية. كسا العالج ليذ فقط فى تقميل 
 أضيخت الشتائج انخفاض الدمػكيات الخارجية السزصخبة وأعخاض االكتئاب.

العالج  :بعشػان(.Marco.,Palacio.,&Botella. 2013)وَاخروُ واركو دراسة --ٕ
دمة حاالت. ىجفت ىحه الججلى الدمػكى واضصخاب التحجػ السعارض لجػ السخاىقيغ : سم

الجراسة إلى معخفة فعالية العالج الججلى الدمػكى مع السخاىقيغ الحيغ تع تذخيريع باضصخاب 
التحجػ السعارض وبعس الدمػكيات السراحبة لالضصخابات الشفدية. قامت ىحه الجراسة 

باضصخاب  بتصبيق العالج الججلى الدمػكى عمى حالتيغ مغ السخاىقيغ مغ أسبانيا تع تذخيريسا
( ٘ٔ( عامًا , كسا بمغ عسخ الحالة الثانية) ٗٔ, وبمغ عسخ الحالة األولى ) التحجػ السعارض

( جمدة, وذلظ جشبًا ٕٗعامًا . وتع تصبيق بخنامج العالج الججلى الدمػكى والحػ يتكػن مغ )
تجريب دقيقة ( .كسا تع  ٜٓ -ٓٙإلى جشب مع العالج الفخدػ)جمدة أسبػعيًا يتخاوح مجتيا مغ 

أفخاد العيشة عمى مجسػعة السيارات التى يتزسشيا العالج الججلى الدمػكى وىى: ميارات اليقطة 
ط , وميارات الكفاءة العقمية , وميارات التشطيع االنفعالى , وميارات تحسل الزغػ 

وأشارت نتائج ىحه الجرسة إلى أن العالج الججلى الدمػكى يعج فعااًل فى تقميل البيشذخرية.
عخاض السخضية الدمػكية الضصخاب التحجػ السعارض وتقميل بعس الدمػكيات السراحبة األ
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لالضصخابات الشفدية. كسا أضيخت نتائج ىحه الجراسة نقرانًا واضحًا فى الدمػكيات السشجفعة, 
والدمػكيات الالتكيفية السزصخبة, وسمػكيات تذػيو الحات, ونقرانًا فى أعخاض القمق 

كيات العجوانية, والدمػكيات السعارضة, والتشطيع الدئ لالنفعاالت, مع زيادة واالكتئاب, والدمػ 
 االنفعاالت االيجابية لجػ عيشة الجراسة. 

بعشػان: بخنامج تجريبى عمى السيارات (. Linda,et al.,2016)وَاخريَ ليٍدا دراسة -3
جراسة إلى استخجام .ىجفت ىحه الالسدمظ الذاممة لمسخاىقات ذوات التحجػ السعارض واضصخابات

بخنامج تجريبى عمى السيارات الدمػكية , مع االستفادة مغ فشيات العالج السعخفى الدمػكى مثل: 
التعجيالت السعخفية والعالج الججلى الدمػكى مثل اليقطة العقمية والعالقات الجياليكتيكية التى مغ 

ى استكذاف أنساط سمػكية ججيجة السسكغ أن تؤثخ عمى درجة الجافعية لمتغييخ , وكحلظ الخغبة ف
بيجف تحديغ القجرة عمى التشطيع االنفعالى لسداعجة السخاىقات ذوات اضصخاب التحجػ 
السعارض واضصخاب السدمظ مغ التعامل مع متصمبات الحياة اليػمية , وتحديغ التػافق الشفدى 

لعيشة قػاميا)  واالجتساعى وخفس الدمػك العجوانى. وأجخيت الجراسة فى صػرة عالج جساعى
( مغ السخاىقات نديالت السؤسدات مسغ انصبقت عمييغ السعاييخ التذخيرية الضصخاب ٕٛٔ

( أسبػعًا. وكذفت الجراسة أن  ٕٔالتحجػ السعارض واضصخاب السدمظ. واستسخ البخنامج لسجة) 
الى العالج الدمػكى الحػ يجسع ما بيغ مبادغ العالج السعخفى والججلى قج أدػ بذكل ممحػظ 

تحديغ التشطيع االنفعالى وجػدة الحياة لجػ السخاىقات ذوات اضصخاب التحجػ السعارض 
واضصخاب السدمظ بعج السذاركة فى البخنامج, وتدتشتج الجراسة أن العالج الججلى يجعع اكتداب 
سمػكيات متدنة ويقمل العجوانية وبالتالى يجعل مػاقف الحياة اليػمية مقبػلة , لكغ يذتخط عشج 

 تصبيق العالج الججلى الدمػكى أن يكػن ىشاك معالج أكثخ فيسًا .
بعشػان: التجريب عمى ميارات العالج  . ( (Pardo,et al.,2020 وَاخروُ باردو دراسة -ٗ

الججلى الدمػكى لمسخاىقيغ ذوػ االضصخابات الدمػكية . ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ 
ججلى الدمػكى فى خفس أعخاض بعس االضصخابات فاعمية التجريب عمى ميارات العالج ال

أو سػء  Impulse-Control Disorderالدمػكية مثل اضصخاب عجم التحكع فى االنجفاع 
, وأكجت نتائج ىحه الجراسة  اً فخد( ٕٓتشطيع االنفعاالت وذلظ عمى عيشة مغ السخاىقيغ قػاميا )

ى تحديغ تشطيع االنفعاالت , عمى أىسية التجريب عمى ميارات العالج الججلى الدمػكى ف
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وضبط االنجفاع , ورفع الػعى بالدمػكيات السزصخبة مسا يشعكذ عمى عمى َاليات التعامل 
 معيا . 
  البشح فروض

دال إحرائًيا بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ : القبمى والبعجػ  يػجج فخق  -1
رالح الكياس لمسجسػعة التجخيبية الجراسة عمى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض ل

 البعجػ .

ال يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ : البعجػ, وما بعج  -2
 الستابعة)التتبعى( لسجسػعة الجراسة التجخيبية عمى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض 

 

 : لمبشح املٍّذية اإلدراءات
 : الدراسة وٍّر

لتجخيبى ذػ الترسيع التجخيبي لمسجسػعة الػاحجة اعتسجت الجراسة الحالية عمى السشيج ا        
, وذلظ لمتحقق مغ اليجف الخئيدى لمجراسة  بعجؼ( –داخل السجسػعات )قبمي, وىػ الترسيع 

وىػ اختبار فاعمية العالج الججلى الدمػكى فى التخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ السعارض 
 لجػ عيشة مغ شالب الجامعة .

 : الدراسة عيٍة
( ذوػ اضصخاب التحجػ ٔ( شالب مغ الحكػر)*٘تكػن عيشة الجراسة الحالية مغ )ت       

,  ( عاًما ٜٔ-ٛٔبجامعة بشيا , تتخاوح أعسارىع ما بيغ )بكمية التخبية السعارض مسغ يجرسػن 
  .ٛٔ, ٖبستػسط عسخػ 

 : الدراسة أدوات
 الية :استخجم الباحث فى الجراسة الحالية األدوات الت                    

  الباحث( . وتقشيغمكياس اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب الجامعة )إعجاد 

                                           
ظ ألنيع حرمػا عمى درجات مختفعة فى مكياس اضصخاب )*( تع اختيار عيشة الجراسة مغ الحكػر وذل 3

التحجى السعارض ، وحرمت اإلناث عمى السدتػى السشخفس والستػسط عمى مكياس اضصخاب التحجى 
السعارض ، واتفق ذلظ مع نتائج الجراسات الدابقة التى أكجت أن الحكػر أعمى مغ اإلناث فى ندبة انتذار 

 اضصخاب التحجى السعارض . 
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 ( بخنامج العالج الججلى الدمػكى)إعجاد الباحث . 

 

                    .(الباسح وتكٍني إعداد  اجلاوعة طالب لدى املعارض التشدى اضطراب وكياس:األوىل األداة
 إلعجاد ىحا السكياس قام الباحث بالخصػات التالية :                                

االشالع عمى السحكات التذخيرية الضصخاب التحجػ السعارض وفق الجليل التذخيرى  -ٔ 
 (م .ٖٕٔٓ( عام) DSM-IVواإلحرائى الخامذ لالضصخابات الشفدية )

سعارض لجػ االشالع عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة التى تشاولت اضصخاب التحجػ ال -ٕ 
(م والتى تشاولت العػامل ٕٗٔٓبعس األفخاد , واأُلشخ الشطخية ليا , مثل دراسة أمل قاسع )

 األسخية وعالقتيا باضصخاب التحجػ السعارض لجػ السخاىقيغ.
االشالع عمى بعس السقاييذ العخبية واألجشبية التى تشاولت اضصخاب التحجػ السعارض  -ٖ 

 : مثل
  السعارض إعجاد جادو وسبخافكيغ مكياس اضصخاب التحجػGadow&Sprafkin 

 م( . ٕٗٓٓتعخيب وتقشيغ مججػ الجسػقى) 

 ( ٕٗٔٓمكياس اضصخاب التحجػ السعارض إعجاد أمل قاسع.)م 
 اصتمزومغ خالل االشالع عمى ما سبق مغ أشخ نطخية ودراسات سابقة ومقاييذ  -3

الجامعة عمى عمى أبعاد مكياس اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب  انثازث
 الشحػ التالى :

وىى استجابة انفعالية حادة وسخيعة  . (الَفؼانيح احلضاصيح) انغعة صزػح :  األٔل انثؼذ
تثيخىا أتفو األسباب أو مػاقف التيجيج أو القسع أو الدب أو خيبة األمل , وتجفع الفخد إلى 

د فعل انفعالية سخيعة وشجيجة االستجابة باليجػم إما بجنيًا أو لفطيًا . ويكػن لجػ الذخز ردو 
 يرعب الديصخة عمييا وتدتسخ شػياًل , مسا يجعل حياتو محبحبة غيخ مدتقخة .

ىػ نسط مغ أنساط الدمػك الدمبى وفيو .  ادلؼارض ادلتسذٖ ٔانضهٕن اجلذل:  انثاَٗ انثؼذ
 أوامخ ااَلخخيغ .يقػم الفخد بالعشاد الستكخر مع ااَلخخيغ والججل معيع وعجم االلتدام بالقػاعج وب

وفيو يذعخ الفخد بخغبة ُممحو فى االنتقام ,  .الَخزيٍ ٔإيذاء الَتماو زة:  انثانث انثؼذ
 وإيحاء ااَلخخيغ , وكخاىيتيع.
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وعمى ضػء ما سبق وجج الباحث أنو ال يػجج مكياس مغ بيغ السقاييذ الدابقة يتػافخ          
)فى حجود عمع ا باإلضافة إلى عجم وجػد مكياس فيو األبعاد الثالثة لمسكياس الحالى , ىح

لكياس اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب الجامعة فى البيئة السرخية , وبالتالى  الباحث(
 تػجج ضخورة إلعجاد ىحا السكياس . 

تع إعجاد الرػرة األولية )قبل التحكيع( لسكياس اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب  -٘
( ثالثة وعذخيغ عبارة مػزعة عمى ثالثة أبعاد كسا ٖٕيث كان يتزسغ ),ح (3ممحق)الجامعة, 

 يمى :

 عبارات . سبع( ٚ)( تزسغ)نفعالية( , حيث سخعة الغزب )الحداسية اال البعج األول :

 ( عذخ عبارات .ٓٔ)( تزسغ): الججل والدمػك الستحجػ , حيث البعج الثانى

 عبارات  ست( ٙ, حيث تزسغ ): حب االنتقام وإيحاء ااَلخخيغ  البعج الثالث

صجق السحكسيغ , والرجق )صجق السكياس باستخجام بحداب قام الباحث :  السكياس صجق -ٙ
 , وصجق التكػيغ الفخضى باستخجام التحميل العاممى االستكذافى. (الطاىخػ 

 وفيسا يمى بيان ذلظ بالتفريل :

 : احملكًني صذق)أ( 

صػرتو األولية عمى مجسػعة مغ أساتحة الرحة الشفدية , تع عخض السكياس فى                  
( محكسيغ , وذلظ لمحكع عمى السكياس مغ حيث ٜوالتخبية الخاصة , وعمع الشفذ وعجدىع )

 سالمة وصياغة العبارات , ومجػ إرتباط كل عبارة بالبعج التى تختبط بو.

  : انتسكيى تؼذ األٔنيح صٕرتّ فٗ ادلمياس ٔصف
( سبعة وعذخيغ عبارة مػزعة عمى ثالثة ٕٚبح السكياس بعج التحكيع يتكػن مغ )اص             

,  ٜٔ,  ٙٔ,  ٖٔ,  ٓٔ,  ٚ,  ٗ,  ٔ( عبارات أرقام :  ٜ) البعج األولأبعاد , حيث يزع 
,  ٚٔ,  ٗٔ,  ٔٔ,  ٛ,  ٘,  ٕ( عبارات أرقام : ٓٔيزع ) البعج الثانى. واصبح  ٕٗ,  ٕٕ
,  ٜ,  ٙ,  ٖ( عبارات أرقام :  ٛواألخيخ أيزا ) البعج الثالث. ويزع  ٕٚ,  ٕ٘,  ٖٕ,  ٕٓ
ٕٔ  ,ٔ٘  ,ٔٛ  ,ٕٔ  ,ٕٙ .        
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( شالبًا وشالبة ٘ٛٔقام الباحث بتصبيق السكياس عمى عيشة التقشيغ التى تكػنت مغ )و          
صبيق مغ شالب السخحمة الجامعية مسغ يجرسػن بكمية التخبية جامعة بشيا , حيث اتزح بعج الت

 وضػح التعميسات الخاصة بالسكياس , وسيػلة فيع عبارات السكياس. 
 : الصتكشافٗ انؼايهٗ انتسهيم تاصتخذاو انفزظٗ انتكٕيٍ صذق)جـ( 

تع التحقق مغ صجق التكػيغ الفخضى لسكياس اضصخاب التحجػ السعارض باستخجام            
اسية والتجويخ الستعامج بصخيقة الفاريسكذ . التحميل العاممى االستكذافى بصخيقة السكػنات األس

 والججول التالى يػضح نتائج ذلظ :
( نتائج التحميل العاممى االستكذافى لسكياس اضصخاب التحجى السعارض ) ن 3ججول)       

 =357) 
  انثانث انؼايم         انثاَٗ انؼايم          األٔل انؼايم       

 انتشثغ ادلفزدج رلى انتشثغ زدجادلف رلى انتشثغ ادلفزدج رلى

ٖ  ٕٖٙ,ٓ  ٕ ٜ٘ٓ,ٓ  ٔ ٖٙ٘,ٓ  

ٙ ٘ٓٙ,ٓ ٛ ٜٕ٘ ,ٓ ٗ ٜ٘٘,ٓ  

ٜ ٘٘ٗ,ٓ  ٔٔ ٖٙٛ ,ٓ ٚ ٖ٘ٔ,ٓ  

ٕٔ ٜٖ٘,ٓ  ٔٗ ٚ٘ٔ,ٓ  ٔٓ ٕٗٔ,ٓ  

ٔ٘ ٖٚٛ,ٓ  ٔٚ ٙٚٓ,ٓ  ٖٔ ٜ٘ٚ,ٓ  

ٔٛ ٚٗٚ,ٓ ٕٖ ٖٙٗ,ٓ  ٜٔ ٜٙٗ,ٓ  

ٕٔ ٘ٛٓ,ٓ ٕ٘ ٗٛ٘,ٓ  ٕٕ ٜٕٙ ,ٓ 

ٕٙ ٖٗٔ,ٓ  ٕٚ  ٜٗ٘,ٓ  ٕٗ ٚٓٚ ,ٓ 

    ٖ, ٛٛٛ  انكايٍ اجلذر
   

 ٗٓ٘ ,ٖ        ٖٛٓ ,ٖ 

 انتثايٍ
 انؼايهٗ

    ٕٓٔ, ٔٙ  ٔٛٛ , ٔٗ   ٓٛٗ ,ٔٗ  

 ٗٗ ,  ٕٚٗ                 انكهٗ انتثايٍ

 ىى : ومغ الججول الدابق يتزح تذبع عبارات السكياس عمى ثالثة عػامل
(  ٕٙ( لمعبارة )ٓ,ٖٔٗوتخاوحت قيع التذبع بيغ ).(عباراتٛ): وتذبعت بو ٔلاأل انؼايم -ٔ 
( وبفحز مزسػن ىحه العبارات تبيغ أنيا تجل عمى شعػر الفخد بخغبة ٛٔ( لمعبارة )ٓ,ٚٗٚ)و

ُممحو فى إيحاء ااَلخخيغ وكخاىيتيع , وبشاء عميو يسكغ تدسية ىحا العامل)حب االنتقام( , ويفدخ 
    .  % مغ التبايغ الكمىٙٔ, ٕىحا العامل نحػ 
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( لمعبارة  ٓ,ٖٙٗ( عبارات . وتخاوحت قيع التذبع بيغ )ٛوتذبعت بو ):  انثاَٗ انؼايم -ٕ
( . وبفحز مزسػن ىحه العبارات تبيغ أنيا تجل عمى نسط ٗٔ( لمعبارة ) ٓ,ٔ٘ٚ(  و ) ٖٕ)

مغ أنساط الدمػك الدمبى حيث يترف الفخد فييا بالعشاد الستكخر مع ااَلخخيغ , والججل معيع , 
وعجم االلتدام بالقػاعج وبأوامخ ااَلخخيغ , وبشاء عميو يسكغ تدسية ىحا العامل )الججل والدمػك 

 % مغ التبايغ الكمى .ٗٔ ,ٜٔالستحجػ ( , ويفدخ ىحا العامل نحػ   
 

( لمعبارة   ٓ,ٕٔٗ( عبارات . وتخاوحت قيع التذبع بيغ )ٛوتذبعت بو ) : انثانث انؼايم -ٖ
( . وبفحز مزسػن ىحه العبارات تبيغ أنيا تجل عمى ٕٗارة )( لمعب ٓ,ٚٓٚ(  و)ٓٔ)

استجابة انفعالية حادة وسخيعة تثيخىا أتفو األسباب أو مػاقف التيجيج أو القسع أو الدب أو خيبة 
األمل , وتجفع الفخد إلى االستجابة باليجػم إما بجنيًا أو لفطيًا , ويكػن لجػ الذخز ردود فعل 

يرعب الديصخة عمييا وتدتسخ شػياًل , مسا يجعل حياتو محبحبة غيخ  انفعالية سخيعة وشجيجة
مدتقخة . وبشاء عميو يسكغ تدسية ىحا العامل بدخعة الغزب )الحداسية االنفعالية( , ويفدخ 

 ( مغ التبايغ الكمى .ٗٔ ,ٛٓىحا العامل نحػ) 
( حيث أنيا لع  ٕٓ,  ٙٔ,  ٘وبشاء عمى نتائج التحميل العاممى تع ححف العبارات )         

 تتذبع عمى أػ مغ العػامل الثالثة .
وبعج التحقق مغ صجق مكياس اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب الجامعة تبيغ أن        

السكياس فى صػرتو الشيائية يكيذ ما وضع مغ أجل قياسو , أػ أنو يتستع بجرجة عالية مغ 
 الرجق .

 :   ادلمياس ثثاخ -7
( ٓ , ٜٚٚق مغ ثبات السكياس باستخجام معامالت الفا كخونباخ , حيث بمغت )تع التحق         

( لمجرجة   ,ٙٛٛ( لمبعج الثالث , و) ٓ , ٛٚٚ ( ( لمبعج الثانى , وٓ, ٔٓٛلمبعج األول , و)
 الكمية السكياس مسا يجل عمى تستع السكياس بجرجة عالية مغ الثبات .

 : نهًمياس انذاخهٗ التضاق زضاب -8
تع التحقق مغ االتداق الجاخمى لسكياس اضصخاب التحجػ السعارض عغ شخيق حداب             

معامل االرتباط بيغ درجة كل مفخدة مغ مفخدات السكياس والجرجة الكمية لمبعج الحػ تشتسى إليو 
رجة الكمية لمبعج الحػ تشتسى إاليو بعج . وكحلظ بحداب معامل االرتباط بيغ درجة كل مفخدة والج

 ححف السفخدة . 
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 : إنيّ تُتًٗ انذٖ نهثؼذ انكهيح تانذرخح ادلفزداخ ارتثاغ يؼايالخ زضاب:  أٔلا 
تع التحقق مغ االرتباط بيغ مفخدات السكياس والجرجة الكمية لمبعج الحػ تشتسى إليو. حيث        

( مسا  ٓ, ٔٓيتزح مغ الججول التالى أن جسيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػػ )
 يجل عمى تستع السكياس بجرجة عالية مغ االتداق الجاخمى .

 ( .585=  ٌ) إنيّ تُتًٗ انذٖ نهثؼذ انكهيح تانذرخح ادلفزداخ ارتثاغ يؼايالخ يٕظر(  2) خذٔل        

 رلى انثؼذ
 ادلفزدج

 يؼايالخ
 الرتثاغ

 رلى انثؼذ
 ادلفزدج

 يؼايالخ
 الرتثاغ

 رلى انثؼذ
 ادلفزدج

 يؼايالخ
 رتثاغال

 
 

 احلضاصيح
  الَفؼانيح

   

ٔ  ٙٚٔ** .  
 

 انضهٕن
 ادلتسذٖ

  

ٕ ٚٓٚ** .  
 

 زة
 الَتماو

  

ٖ ٙٗٛ** . 

ٗ  ٙٔٚ**. ٛ    ٜٙٗ.** ٙ  ٙٓٔ**. 

ٚ  ٙٗٔ**. ٔٔ   ٙٚ٘**. ٜ  ٖٙٗ**. 

ٔٓ  ٜ٘ٚ**. ٔٗ   ٙٛٗ**. ٕٔ  ٙٔٔ**. 

ٖٔ  ٜٙٓ**. ٔٚ   ٙ٘٘**. ٔ٘  ٙٛٛ**. 

 ٜٔ  ٕٕٙ .** ٕٖ   ٜ٘ٙ**. ٔٛ  ٖٙٛ**. 

ٕٕ  ٙٚٚ**. ٕ٘   ٙ٘ٚ*.* ٕٔ  ٘ٚٛ**. 

ٕٗ  ٚٓٗ**. ٕٚ   ٜٙٚ**. ٕٙ  ٙٔٛ**. 

 . انؼثارج زذف تؼذ نهثؼذ انكهيح ٔانذرخح ادلمياس ػثاراخ تني الرتثاغ خيؼايال زضاب: ثاَياا 
لكمية لمبعج الحػ تشتسى إليو بعج تع التحقق مغ االرتباط بيغ عبارات السكياس والجرجة ا         

ححف العبارة . حيث يتزح مغ الججول التالى أن جسيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج 
 ( مسا يجل عمى تستع السكياس بجرجة عالية مغ االتداق الجاخمى . ٓ, ٔٓمدتػػ )

 (.585=ٌ)انؼثارج زذف ؼذت نهثؼذ انكهيح تانذرخح انؼثاراخ ارتثاغ يؼايالخ يٕظر( 3 )  خذٔل       
 رلى انثؼذ رلى 

 انؼثارج
 يؼايالخ

 الرتثاغ
 رلى انثؼذ رلى

 انؼثارج
 يؼايالخ

 الرتثاغ
 رلى انثؼذ رلى

 انؼثارج
 يؼايالخ

 الرتثاغ

 
 انثؼذ
  األٔل

 احلضاصيح
  الَفؼانيح

ٔ ٘ٗٗ**.  
 انثؼذ

 انثاَٗ
 انضهٕن
  ادلتسذٖ

ٕ ٘ٙٚ**.  
 انثؼذ

  انثانث
 زة

  الَتماو

ٖ ٘٘٘**. 

ٗ ٖٗ٘**. ٛ ٘ٚٙ**. ٙ ٗ٘ٚ**. 

ٚ ٘ٔٛ**. ٔٔ ٘ٗٗ**. ٜ ٗٚٔ**. 

ٔٓ ٘ٔٚ**. ٔٗ ٘ٙٙ**. ٕٔ ٜٗٗ**. 

ٖٔ ٜٗٓ**. ٔٚ ٕٖ٘**. ٔ٘ ٘ٚٚ**. 

ٜٔ ٗ٘ٓ**. ٕٖ ٗٔٔ**. ٔٛ ٕ٘ٙ**. 

ٕٕ ٜٗٚ**. ٕ٘ ٖ٘ٔ**. ٕٔ ٖٗٛ**. 

ٕٗ ٘ٚٙ**. ٕٚ ٜ٘٘**. ٕٙ ٕٖٗ**. 
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وبعج التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لسكياس التحجػ السعارض لجػ شالب                
ت صجق وثبات واتداق داخمى الجامعة تبيغ أن السكياس فى صػرتو الشيائية يتستع بسعامال

 .مختفع
  انتمُني تؼذ انُٓائيح صٕرتّ فٗ ادلمياس ٔصف

( عبارة مػزعو عمى ٕٗمغ ) اصبح السكياس فى صػرتو الشيائية )بعج التقشيغ( يتكػن           
  ( ثالث أبعاد كالتالىٖ)

,  ٜ,  ٙ,  ٗ,  ٔويدسى سخعة الغزب)الحداسية االنفعالية( ويزع عبارات : :  األٔل انثؼذ
 مفخدات( ٛ) . ٕٔ,  ٜٔ,  ٚٔ,  ٕٔ

 ٘ٔ,  ٖٔ,  ٓٔ,  ٚ,  ٕويدسى الججل والدمػك الستحجػ ويزع عبارات : :  انثاَٗ انثؼذ
 مفخدات( ٛ) . ٕٗ,  ٕٕ,  ٕٓ, 

,  ٛٔ,  ٙٔ,  ٗٔ,  ٔٔ,  ٛ,  ٘,  ٖويدسى حب االنتقام ويزع عبارات :  : انثاَٗ انثؼذ
 مفخدات( ٛ). ٖٕ

 مغ فزمظ راجع وصفظ لعجد مفخدات السكياس 
 : ادلمياس تصسير -ٜ

 قام الباحث بػضع مفتاح الترحيح كالتالى :
ة , وىع دائسًا , أحيانًا , نادرًا , حيث تع وضع لكل عبارة ثالث بجائل اختيارية لالستجاب       

تأخح االستجابة دائسًا ثالث درجات, واالستجابة أحيانًا درجتيغ , واالستجابة نادرًا درجة واحجة , 
( فيكػن التقجيخ بصخيقة عكدية . وبشاء عمى ذلظ تكػن الشياية ٕٗعجا العبارة االخيخة رقع )

( , وتكػن الشياية الكبخػ لجرجة السفحػص ٕٗالرغخػ لجرجة السفحػص عمى السكياس ىى )
 ٜٖ-ٕٗ( . والحجود الفاصمة لسكياس اضصخاب التحجػ السعارض ىى : ٕٚعمى السكياس )

 مختفعة . ٕٚ-ٙ٘متػسصة ,  ٘٘-ٓٗمشخفزة , 
 عيٍة لدى املعارض التشدى اضطراب سدة لتخفيف الشموكى اجلدىل العالز برٌاور  

 . ( الباسح إعداد) اجلاوعة طالب وَ

    : انضهٕكٗ اجلذىل انؼالج تزَايح:   أٔلا 

بخنامج العالج الججلى الدمػكى ىػ مجسػعة مغ اإلجخاءات والخصػات السشطسة, والتى          
تشصمق مغ الشطخية السعخفية الدمػكية, لمتجريب عمى مجسػعة مغ السيارات) اليقطة العقمية/ 
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االنفعالى( باستخجام مجسػعة مغ الفشيات السعخفية  تحسل الزغػط /الكفاءة البيشذخرية/التشطيع
والدمػكية واالستخاتيجيات الججلية وذلظ لمتخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ السعارض لجػ 

 .عيشة مغ شالب الجامعة

ويتزسغ بخنامج العالج الججلى الدمػكى التجريب عمى مجسػعة مغ السيارات مثل :         
االنفعالى , والكفاءة البيشذخرية , والتدامح فى الزغػط , ويعسل اليقطة العقمية , والتشطيع 

التجريب عمى ىحه السيارات عمى خفس حجة االضصخابات االنفعالية والدمػكية التى مغ بيشيا 
 اضصخاب التحجػ السعارض .

 :  انضهٕكٗ اجلذىل انؼالج نربَايح انؼاو اذلذف:  ثاَياا 
 يٍ ػيُح نذٖ ادلؼارض انتسذٖ اظؽزاب زذج فختفيييجف ىحا البخنامج إلى         

. وذلظ مغ خالل التعخف عمى األفكار الالعقالنية لجييع والتى تدبب  اجلايؼح ؼالب
االضصخاب واستبجاليا بأفكار عقالنية , وتعميسيع أنساط التفكيخ اإليجابى . ىحا باإلضافة إلى 

مز مغ التػتخ الشفدى الحػ سبب تجريبيع عمى مجسػعة مغ السيارات التى تداعجىع عمى التخ
 االضصخاب لجييع وىى) اليقطة العقمية/الكفاءة البيشذخرية/التشطيع االنفعالى/تحسل الزغػط(.

 : يمى وا لمربٌاور اإلدرائية األِداف وتتضىَ

عمى األفكار الالعقالنية السختبصة بانفعال الغزب والعسل عمى استبجاليا أن يتعخف الفخد  -ٔ
 ية تعسل عمى خفس حجة الغزب وسخعة التأثخ لجييع .بأفكار إيجاب

 الزعف فى ىحه االنفعاالت و الحاتية , بسا فييا جػانب القػة انفعاالتو  عمى الفخديتعخف أن  -ٕ

  بشاًء عمى وعيو بحاتو .الثقة بالشفذ أن يكتدب الفخد  -ٖ

 غ , وتقبل َارائيع.استخجام ميارات اجتساعية متشػعة واحتخام ااَلخخيالفخد يدتصيع أن  -ٗ

  بذكل مالئع لسغ يحاول استفدازه . قادر عمى االستجابة الفخد يريحأن  -٘

 .يغ بجرجة كبيخةغ سمػكيات العشاد مع ااَلخخ أن يتخمز الفخد م -ٙ

 : انربَايح ػهيٓا يمٕو انىت ٔانرتتٕيح انُفضيح األصش:  ثانثاا 
 تبادل بيغ الباحث والسذاركيغ مغ العسل عمى خمق جػ مغ األلفة والثقة واالحتخام الس

 شالب الجامعة ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض فى الجمدات العالجية .
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 . تييئة السكان السشاسب واألدوات والػسائل الالزمة لتصبيق البخنامج 

 . مخاعاة الفخوق بيغ أفخاد العيشة والحالة الشفدية والسداجية ليع 

 : انربَايح تُاء يصادر:  راتؼاا 
 الباحث فى بشاء البخنامج ومحتػػ جمداتو وفشياتو عمى مرادر عجة مشيا : اعتسج

  اإلشار الشطخػ لمجراسة الحالية والحػ يمقى الزػء عمى العالج الججلى الدمػكى
 واضصخاب التحجػ السعارض .

  ,)كتاب التجريب عمى ميارات العالج الججلى الدمػكى)األدلة وأوراق العسل
 .امى العخجان ، تيديخ شػاش( ، تخجسة س2020ليشيان)

  كتاب العالج الججلى الدمػكى ليشيان وويمكذ Linehan.,&Wilks.2015)) 
   (.Harvey,,Britth.,&Rathbone.2013وكتاب ىارفى وَاخخيغ )

  ( , الحػ يتزسغ ٕٗٔٓ) ألفت كحمةتخجسة  لـــ ليشيانكتاب العالج السعخفى الدمػكى
 كى .اإلشار الشطخػ لمعالج الججلى الدمػ 

 : ااَلتية واألساليب الفٍيات وسػف يدتخجم الباحث فى البخنامج الحالى

  إدخال التشاقس , رفس مبجأ الرحيح والخصأ , وتشذيط العقل :  ادلضتخذيح انفُياخ
لعب الجور , وقمب الجور , والتقبل , وإعادة البشاء السعخفى ,  اإلقشاع الججلى ,,  الحكيع

, وتبادل الخبخات , التعديد السػجب , واالستخخاء , والتخيل والزبط الحاتى , والشسحجة 
  الحاتى السػجو .

 السشاقذة , وأسمػب حل السذكالتأسمػب السحاضخة , و  : يثم األصانية . 

 انربَايح فٗ ادلضتخذيح ٔاألصانية انفُياخٔ الصرتتيدياخ ذلذِ يٕخز شزذ يهٗ ٔفيًا
: 

تقػم تمظ االستخاتيجية عمى الجسع بيغ   :Entering the Paradox انتُالط إدخال  -ٔ
الستشاقزات التى تبقى العسالء متسدكيغ بانتباىيع . كسا تعسل عمى صشع تشافخ معخفى 

 (.Pederson,2015:160-167) . بيغ االعتقادات والكيع والدمػكيات
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ويدتخجم الباحث ىحه  : Refusing Right and Wrong اخلؽأ انصٕاب يثذأ رفط  -2
فى بخنامج العالج الججلى الدمػكى لتعجيل شخق التفكيخ لجػ العسيل ,  ايجيةاالستخ 

ومداعجتو عمى فيع الػاقع بصخيقة مػضػعية , وبالتالى يتخمى عغ سمػكيات التحجػ 
 .والعشاد مع ااَلخخيغ 

  Wise-Mind Activation  : احلكيى انؼمم تُشيػ -ٖ

ن يشطخ لمسػقف أو السذكمة الحالية مغ مشطػر تتصمب ىحه االستخاتيجية مغ العسيل أ         
العقل الحكيع ,  فخبسا يدأل عسيل قج تع تشذيصو انفعاليًا ما الحػ ربسا يقػلو عقمو الحكيع أو 
يػجيو لفعمو . فالعسالء الحيغ يفيسػن حاالت العقل التى تع تجريديا فى نسػذج تشبيو الحىغ 

ػا باجابات العقل الحكيع , وأحيانًا يأتى تشذيط العقل "التعقل" يسكشيع فى أغمب األوقات أن يتمفط
 (. (Pederson,2015:160-167 الحكيع مغ استحزار الحالة "السفقػدة " لمعقل

 Role Play:  انذٔر نؼة -4
تعتبخ فشية لعب الجور مغ الفشيات التى  ليا فائجة كبيخة فى التجريب عمى تقميل            

  (01-02: 2222,حيى أمحد خولة) سيارات االجتساعيةالحداسية والتجريب عمى ال
   Role Reversal : انذٔر لهة-5

وىحه الفشية تجعػ العسيل لترػر ومشاقذة وضع معيغ مغ وجية نطخ شخز َاخخ,    
ويكػن التعبيخ بػجيات نطخ بجيمة مغ خالل تبجيل األدوار بذكل واضح وصخيح, مسا يدسح 

ة, ويسكغ لمسثال األكثخ إثارة لحلظ التجخل أن يحجث مع َاداء لمعسالء بالكيام بتحػالت ججلي
 (.(Pederson,L,2015:160-167الجور. 

 Dialectical Persuasion: اجلذىل اإللُاع-6
تمعب فشية اإلقشاع الججلى دورًا رئيديًا فى إعادة البشاء السعخفى , حيث يعسل اإلقشاع          

ألفكار الالعقالنية التى تدبب قرػرًا فى أداء الفخد الججلى عمى التخمز مغ مجسػعة مغ ا
الػضيفى فى السجاالت السختمفة , ويتع اإلقشاع الججلى فى الجمدات األولى فى البخنامج 

   (.45-46: 2000)عادل عبج هللا،العالجى 
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 Cognitive Reconstruction : ادلؼزفٗ انثُاء إػادج -7

تية مغ العسيل ألفكاره ومذاعخه وسمػكو , وعشجئح يتعمع تتزسغ ىحه الفشية مخاقبة ذا
 العظيم عبد سيد) العسيل استبجال األفكار الالعقالنية السذػىة بأخخػ أكثخ عقالنية وأقل تذػىاً 

        (.171: 2212,وَاخريو

 Self-Tuning:  انذاتٗ انعثػ -8

سج بذكل كبيخ عمى الشسحجة يعج الزبط الحاتى أساسًا لكل تكشيكات اإلشخاط , ويعت       
والسعدزات السذخوشة , ويقرج بو أن يقػم الفخد بتعديد ذاتو عمى سمػكيات يختارىا بشفدو. 
ويسكغ التجريب عمى الزبط الحاتى مغ خالل خسذ تكشيكات مختمفة ىى : )ضبط السثيخ, 

والتجريب عمى االستجابة والسخاقبة الحاتية , والتعديد الحاتى أو العقاب الحاتى , والتعمع الحاتى , 
 ( .73-70: 2000خػلة أحسج يحى،)البجيمة

 Modeling:  انًُذخح -9
تقػم ىحه الفشية عمى أساس نطخية التعمع االجتساعى لراحبيا)ألبخت بانجورا( الحػ أعصى 
أىسية كبيخة لمتعمع عغ شخيق الشسحجة مع مخاعاة تخكيد االنتباه عمى الشسػذج الدمػكى , وأن 

ػ السالحع)الستعمع( القجرة عمى تحكخ الدمػك والقجرة عمى أدائو مع السسارسة السدتسخة يكػن لج
 (.222:  2212,عالم مهتصر) ليحا الدمػك وعمى السعالج خمق دافع لمستعمع

 Relax : الصرتخاء -51
يعج االستخخاء مغ السيارات األساسية التى يجب أن يتعمسيا الفخد لمديصخة عمى الزغػط 

غ لالستخخاء أن يػفخ لمعسيل استجابة تقاوم االستثارات الشفدية الجدسية عشج مػاجية , ويسك
مػاقف تثيخ الزغػط أو االجياد . وتكػن أفزل األوقات لسسارسة االستخخاء تكػن عشج 
الذعػر بالسعاناة مغ الزغػط الذجيجة ولكغ ذلظ ليذ سياًل عمى الجوام فعمى الفخد أال يتقيج 

 2030)أمثال الحػيمة، ل يػم لالستخخاء, ولكغ عمية أن يحاول أن يشػع ذلظبػقت معيغ فى ك
 :53.) 

 Guided self - Imagination: ادلٕخّ انذاتٗ انتخيم -55

ىحه الفشية أحج أشكال االستخخاء وىى استخخاء عقمى , يصمب فيو السعالج مغ العسيل 
ص الحيغ تعامل معيع برعػبة , االستخخاء والتخيل العقمى الصعب مػاقف حياتو , واالشخا

وإضيار معاناتو وانفعاالتو ومذاعخه الدمبية سػاء تجاه السػاقف أو تجاه االشخاص ويتخيل 
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العسيل ذلظ وكأنو يحجث فى الػاقع الفعمى مطيخا كل انفعاالتو ثع يصمب مشو محاولة تغييخ ىحه 
 (.204:   2032مشترخ عالم،االنفعاالت والسذاعخ الدمبية والتقميل مغ حجتيا)

 Receptivity: انتمثم -53  

يعج التقبل غيخ السذخوط لمعسيل األساس األول لشجاح عسمية العالج الشفدى فالتقبل ال يعشى 
السػافقة  والخضا عغ سمػك العسيل وإنسا التقبل لو كإندان وفخد مغ حقو االحتخام والتقجيخ مغ 

 تزسغ ااَلتى :, وعمى ذلظ فإن التقبل غيخ السذخوط ي ااَلخخيغ
 . تقبل السخشج لمعسيل كسا ىػ 

  تقبل العسيل لحاتو وثقتو فى قجرتو عمى التغييخ , مع رفزو اضصخاباتو
 (.322:  2032)مشترخ عالم،واستسخار معاناتو مشيا 

  Exchange of experiences: اخلرباخ تثادل        

الحات حتى ييئ  لجػ فى ىحه الفشية يقػم السعالج بعخض بعس الخبخات الستعمقة ب
العسيل الفخصة لمتعبيخ عغ خبخاتو ومذاعخه وذلظ لتجعيع العالقات االجتساعية بيشيسا , فعشجما 
يعخض السعالج بعس الخبخات اإليجابية والدمبية فيحا يعصى العسيل شعػرًا بالثقة فى السعالج 

:  2002سامية خميل،شيع)ويتخحه نسػذجًا فيقػم بعخض خبخاتو مسا يداعج عمى زيادة التفاعل بي
305.) 

 : انربَايح فٗ ادلضتخذيح األصانية -ب     

 : احملاظزج -1

يقػم اسمػب السحاضخة عمى تقجيع معمػمات نفدية مشطسة لمفخد لديادة استبراره بشفدو 
بصخيقة مػضػعية مسا يشسى لجيو اىتسامات بسجػ حاجاتو ورغبتو فى تمقى السعمػمات الستزسشة 

 (.372:  2032ادى،)تيانى عبج الي

 : ادلُالشح         
ويدتخجم الباحث ىحا األسمػب فى بخنامج العالج الججلى برػرة متكخرة حيث يقػم 
السعالج بجور القائج السيدخ فيمقى محاضخة ويجيخ نقاشًا يتزسغ تقجيع معمػمات عغ االضصخاب 
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التفاعل االجتساعى , وكيفية التخمز مشو وعغ العالج , مسا يعسل عمى تذجيع العسيل عمى 
 والسذاركة فى الحػارات , والتعبيخ عغ َارائو مسا يديج مغ ثقتو بشفدو .

 : ادلشكالخ زم        

ييجف ىحا األسمػب إلى مداعجة العسيل عمى تشسية ميارات وسمػكيات فعالة لحل 
حا مغ شأنو السذكمة وتػضيف شخق تعميسية مباشخة مثل التعميسات الذفػية والسػاد السكتػبة وى

تذجيع العسيل عمى التفكيخ فى نفدو وتكػيغ استشتاجاتو الشيائية وتفديخاتة لمسذكالت باسمػب 
أكثخ تكيفا وفى التجريب عمى حل السذكالت تدتخجم شخقا سمػكية مثل التغحية الخاجعة والتعديد 

 الػاجبات السشدلية : -ٔ (.352: 2030)سيج عبج العطيع واخخيغ،اإليجابى

م الباحث نذاط الػاجب السشدلى فى بخنامج العالج الججلى حيث يتع تكميف ويدتخج
العسيل بػاجبات مشدلية متشػعة وتصبيق ما تعمسو فى الجمدات العالجية فى الحياة اليػمية مثل 
كتابة بعس األفكار الدمبية حػل ما يتعخض لو مغ غزب واستبجاليا بأفكار إيجابية , وذلظ 

 اضصخاب التحجػ السعارض لجيو . مسا يداىع فى خفس حجة

تداعج اإلثابة عمى تصػر السيارة السصمػب تشسيتيا لجػ العسيل  التعديدويدتخجم الباحث 
وتقجيع التعديد لو أثشاء البخنامج وتذجيعو عمى ذكخ السػاقف التى تع تػضيف السيارات 

 .تجريب عميياوالدمػكيات التى تع ال

  :   خٗانؼال انربَايح خهضاخ حمتٕٖ خمؽػ
( ٗٗ( جمدة تصبيكية , مشيع عجد)ٜٔٔيتكػن بخنامج العالج الججلى الدمػكى مغ )         

( جمدة شبقت برػرة فخدية , مع مالحطة أن ٘ٔوعجد)السفخوض جمدة شبقت برػرة جساعية 
جمدة , حيث  ٘ٚ=  ٘ x ٘ٔ( جمدة فخدية تست بذكل فخدػ مع كل فخد مغ أفخاد العيشة ٘ٔ)

بػاقع أربعة جمدات ,  حػالى اربعة شيػر اً اسبػع( ٘ٔق البخنامج مجة )استغخق تصبي
ميارات أساسية وىى  ٗويتزسغ البخنامج العالجى التجريب عمى  اسبػعًيا)مشيا فخدية وجساعية(

: اليقطة العقمية/التشطيع االنفعالى/الكفاءة البيشذخرية/التدامح فى الزغػط , مغ خالل العالج 
وذلظ مسا يخفف مغ حجة أعخاض اضصخاب التحجػ السعارض لجػ عيشة مغ الججلى الدمػكى , 
 شالب الجامعة . 
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 ٔفُياخ أْذاف إىل تاإلظافح اجلهضاخ َٕٔع ٔيٕظٕع نؼذد يهخص يٕظر (4) خذٔل
 انربَايح خهضاخ يٍ خهضح كم

 تاجلهضاخ تياٌ
 ادلـززهح انؼالخىيح

 انؼالخيـــح

 ػذد
 اجلهضاخ

 ػُــٕاٌ 
  اجلهضـــح

 رلى
 هضحاجل

 يـــــٍ اذلــــــذف   
 اجلــهضـــــح

 َٕع
  اجلهضح

 األصانية
 ٔانفُياخ

 ادلضتخذيح

 
 
  
 
 
 

     
 
  دتٓيـــــــذ  

 
 
 
 
 
 
 

 خسذ
 جمدات

     
    
 

 ارفــانتؼ     

3 
 

التعخف عمى األفخاد  -
السذاركيغ فى البخنامج 
العالجى ، واالتفاق عمى 

 مػاعيج الجمدات .
لفة اتاحة جػ مغ األ  -

والػد بيغ الباحث وأفخاد 
 العيشة ، وإقامة عالقة شيبة

. 

السشاقذة ، التعديد  جساعية
 اإليجابى .

 يفٕٓو
 اظؽزاب
 انتسذٖ
 ادلؼارض

التعخف عمى مفيػم  - 1 -2
اضصخاب التحجى السعارض، 
وتػضيح خصػرتو عمى 

 .الفخد وعمى السجتسع

السحاضخة ، اإلقشاع  جساعية
الججلى ، السشاقذة 

،  التعديد االيجابى ،
 الػاجب السشدلى .

 انؼالج يفٕٓو
 اجلذىل

  انضهٕكٗ

تقجيع شخح مبدط عغ  - 7 -4
العالج الججلى الدمػكى 

 وأىجافو .  وتػضيح أىسيتو
تقجيع نبحه عغ السيارات  -

التى يتع التجريب عمييا فى 
بخنامج العالج الججلى 

 الدمػكى .

السحاضخة ،اإلقشاع  جساعية
السشاقذة  الججلى ،

، التعديد االيجابى ، 
 . الػاجب السشدلى

 
 
 
 
 
 
  

 األٔىل ادلززهح
 يٍ انتخفيف
  انغعة

  ٔاحلضاصيحالَفؼانيح

 كيفيح جمدة واحجة
 . الصرتخاء

التجريب عمى االستخخاء  - 6
لمتخفيف مغ الغزب 

 والحداسية االنفعالية.

السحاضخة ،  جساعية
االستخخاء ، التعديد 

جب السػجب ، الػا
 السشدلى .

خسذ 
جمدات 

)جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة(.

 ػهٗ انتذرية
 انذاتٗ انتخيم
  . ادلٕخّ

5 – 5 
– 2 – 

30 – 
33 . 

التجريب عمى خمق  -
التجريب  -السكان ااَلمغ  

السػاقف غيخ عمى تحكخ 
الدارة التى كان فييا 

ضبًا والخجػع إلى العسيل غا
السكان ااَلمغ وذلظ لتقميل 

اسيذ الدمبية الشاتجة األح
 عغ السػاقف غيخ الداره .

السحاضخة ،  فخدية
االستخخاء ، التخيل 
الحاتى السػجو ، 
التعديد السػجب ، 

 الػاجب السشدلى .
 

خسذ 
جمدات) 

جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة(.

 األفكار
 انالػمالَيح

 ادلزتثؽح
 تاَفؼال
 انغعة

 ٔاحلضاصيح
 الَفؼانيح

32- 
31 – 
34 – 
37-
36 . 

 التعخف عمى األفكار -
الالعقالنية  واالعتقادات

السختبصة بانفعال الغزب 
معسل عمى استبجاليا بأفكار ل

أخخى إيجابية لجييع تعسل 
عمى خفس حجة الغزب 

                                                                                                                                     سخعة التأثخ لجيو .    و 

السحاضخة ، التقبل ، فخدية
االستخخاء ، التخيل 
الحاتى السػجو ، 
التعديد السػجب ، 

 .الػاجب السشدلى
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 يٍ خهضح كم ٔفُياخ أْذاف إىل تاإلظافح اجلهضاخ َٕٔع ٔيٕظٕع نؼذد يهخص تاتغ
 انربَايح خهضاخ

 ادلـززــهح 
 انؼــالخيــح

 ػذد
 هضاخاجل

 رلى  اجلهضح ػُــٕاٌ
 اجلهضح

 يـــٍ اذلــذف 
 اجلــهضــح

 َٕع
  اجلهضح

 ٔانفُياخ األصانية
 ادلضتخذيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاتـــغ
 ادلززهح

 األٔىل
 انتخفيف

 انغعة يٍ
ٔاحلضاصيحا

 لَفؼانيح

خسذ 
جمدات ) 
جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة .

 األفكار دزط
 ٔالػتماداخ
 انالػمالَيح

 تاَفؼال ادلزتثؽح
 . انغعة

35-35-
32-20-
23. 

دحس األفكار  -
واالعتقادات الالعقالنية 
السختبصة بانفعال الغزب 

 . بأفكار ايجابية

إدخال  السحاضخة ، التقبل ، فخدية
التشاقس ، إعادة البشاء 
السعخفى ، اإلقشاع الججلى ، 
 رفس مبجأ الرػاب والخصأ ،
 السشاقذة ،  التعديد السػجب

  .لػاجب السشدلىا،

 تانذاخ انٕػٗ جمدتان
 . تانُفش ٔانثمح

التعخف عمى مفيػم  - .21 – 22
الػعى بالحات والثقة بالشفذ 

. 

تحجيج الفخد لشقاط القػة  -
 ونقاط الزعف لجيو .

الحػار ، االستخخاء ، التخيل  جساعية
  ، تشذيط العقل الحكيع ، الحاتى

السشاقذة ، تبادل الخبخات ، 
السػجب ، الػاجب  التعديد
 السشدلى

خسذ 
جمدات ) 
جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة

 انٕػٗ تًُيح
 ٔانثمح تانذاخ
 .تانُفش

24-27-
26-25-
25. 

تشسية الثقة بالشفذ لجى 
الفخد بشاًء عمى وعيو بحاتو 
تحديغ صػرة الحات لجى 

 الفخد .

االستخخاء ، التخيل الحاتى ،  فخدية
، إدخال التشاقس  السشاقذة ،

تبادل الخبخات  اإلقشاع الججلى ،
الػاجب ، ، التعديد السػجب

 .السشدلى

التعخف عمى مفيػم  - .10-22 انؼمهيح انيمظح جمدتان
  . اليقطة العقمية

التعخف عمى ميارات  -
 اليقطة العقمية .

السحاضخة ، السشاقذة ، تبادل  جساعية
التعديد ، الخبخات
 الػاجب السشدلى،السػجب

خسذ 
ت ) جمدا

جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة

 مبٓارج انتؼزيف
 ٔانتذرية ادلالزظح

 .  ػهيٓا

13-12-
11-14-
17. 

التعخف عمى ميارة  -
 السالحطة 

التجريب عمى ميارة  -
 . السالحطة

السحاضخة ، السشاقذة ،  فخدية
االستخخاء ، التخيل الحاتى ، 
تشذيط العقل الحكيع ، التعديد 

 دلى .السػجب ، الػاجب السش

خسذ 
جمدات ) 
جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة

 مبٓارج انتؼزيف
 ٔانتذرية انٕصف

 . ػهيٓا

16-15-
15-12-
40. 

التعخف عمى ميارة الػصف 
 والتجريب عمييا .

تشسية القجرة عمى وصف  -
األفكار واالنفعاالت واألحاسيذ 

 الجدجية بصخيقة جيجة .

السحاضخة ، السشاقذة ،  فخدية
،   ، التخيل الحاتىاالستخخاء 

التعديد السػجب ، الػاجب 
 السشدلى .

خسذ 
جمدات ) 
جمدة لكل 
فخد مغ أفخاد 

 العيشة

 مبٓارج انتؼزيف
 تذٌٔ ادلشاركح

 انتصزف أٔ تمييى
 ٔانتذرية  انٕاػٗ
 . ػهيٓا

43-42-
41-44-
47. 

التعخيف بسيارة السذاركة 
بجون تقييع أو الترخف 

 الػاعى  والتجريب عمييا
قجرة الفخد عمى السذاركة تشسية 

الفعالة بجون تقييع أو إصجار 
 . حكع

السحاضخة ، السشاقذة ،   فخدية
االستخخاء ، التخيل الحاتى ، 
تشذيط العقل الحكيع ، التعديد 

 السػجب ، الػاجب السشدلى .
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 خهضاخ يٍ خهضح كم ٔفُياخ أْذاف إىل تاإلظافح اجلهضاخ ٔشكم ٔيٕظٕع نؼذد يهخص تاتغ
 ربَايحان

 ػذد انؼالخيح ادلززهح
 اجلهضاخ

 رلى  اجلهضح ػُٕاٌ
 اجلهضح

 يٍ اذلذف   
 اجلهضح

 َٕع
  اجلهضح

 ٔانفُياخ األصانية
 ادلضتخذيح

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلززهح تاتـــغ
 اجلهضاخ يٍ األٔىل

 اجلذنيح انؼالخيح
 انتخفيف انضهٕكيح

 انغعة يٍ
ٔاحلضاصيحالَفؼان

 يح

عذخ 
جمدات 

)جمدتان 
لكل فخد 

فخاد مغ أ
 العيشة(.

 ػهٗ انتذرية
 انرتكيز يٓارج

 شئ ػهٗ
 فٗ ٔازذ

 انهسظح

46-45-
45-42-
70-73-
72-71-
74-77 . 

تشسية القجرة عمى  -
زيادة التخكيد واالنتباه 
إلى االنفعاالت 
 واألفكار السختبصة بيا 

تشسية القجرة عمى  -
استعادة التخكيد 
 واالنتباه بعج الذخود 

ة ، السحاضخة ، السشاقذ فخدية
االستخخاء ، التخيل 
الحاتى ، اإلقشاع الججلى 
، التعديد السػجب ، 

 الػاجب السشدلى .
 

جمدة 
 واحجة

 اكتضاب
 يٓارج

 انتُظيى
 . الَفؼاىل

التعخف عمى مفيػم  76
التشطيع االنفعالى 
 وأىسيتو بالشدبة لمفخد 

لتعخف عمى ا -
التشطيع ميارة

 االنفعالى 

 السحاضخة ، السشاقذة ، جساعية
اإلقشاع الججلى ، تبادل 
الخبخات ، التعديد 
السػجب ، الػاجب 

 السشدلى .

عذخ 
جمدات 

)جمدتان 
لكل فخد 
مغ أفخاد 

 العيشة (.

 ػهٗ انتذرية
 تُظيى

 . الَفؼالخ

75-75-
72-60-
63-62-
61-64-
67-66. 

تبريخ العسيل 
بانفعاالتو ومخاقبة 
االنفعاالت الدمبية 

 وفيسيا  .
تجريب العسيل عمى  

وصف انفعاالتو 
وتفديخىا بجقة 
ومحاولة التعاير 

 معيا وقبػليا

الحػار ، السشاقذة ،  فخدية
االستخخاء ، التخيل 
الحاتى السػجو ، الشسحجة 
، لعب الجور ، اإلقشاع 
الججلى ، التعديد 
السػجب ، الػاجب 

 السشدلى .
 

 اصرتاتيدياخ جمدتان
 انتُظيى
 . الَفؼاىل

التعخف عمى  .65-65
تيجيات التشطيع استخا

 االنفعالى .

السحاضخة ، السشاقذة ،  جساعية
تبادل الخبخات ، التعديد 
السػجب ، الػاجب 

 السشدلى .

 ػهٗ انتذرية جمدتان
 اصرتاتيديح

 انتمييى إػادج
 الَفؼاىل
 نتُظيى

 .                        الَفؼالخ

التجريب عمى  62-50
استخاتيجية إعادة 

 .التقييع السعخفى 
تشسية القجرة عمى 
تحػيل االنفعاالت 
الدمبية إلى انفعاالت 

 إيجابية .

إدخال االستخخاء،  جساعية
التشاقس ، االقشاع 
الججلى  ، رفس مبجأ 
الرحيح والخاشىء، 
 إعادة البشاء السعخفى ،

التعديد  السشاقذة ،
السػجب ، الػاجب 

 السشدلى .

جمدة 
 واحجة

 ػهٗ انتذرية
 اصرتاتيديح

 ؼثريانت لًغ
 . الَفؼاىل

التجريب عمى  53
استخاتيجية قسع 

 التعبيخ االنفعالى .
تجريب العسيل عمى  

تقبل االنفعاالت 
 ومعايذتيا .

 

إدخال التشاقس ، االقشاع  جساعية
الججلى التعميسى  ، رفس 
مبجأ الرحيح والخاشىء، 
التغييخ الصبيعى ، التعديد 

 السػجب ، الػاجب السشدلى
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 يٍ خهضح كم ٔفُياخ أْذاف إىل تاإلظافح اجلهضاخ ٔشكم ٔيٕظٕع نؼذد يهخص تاتغ     
 انربَايح خهضاخ

 ادلززهح
 انؼالخيح

 ػذد
 اجلهضاخ

 ػُـــٕاٌ
  اجلـهضـــح

 رلى
 اجلهضح

 يـــٍ اذلـــذف 
 اجلــهضــتح

 َٕع
  اجلهضح

 ٔانفُياخ األصانية
 ادلضتخذيح

 
 
 
 
 
 
 

 ادلززهح
 يٍ انثاَيح

 اجلهضاخ
 انؼالخيح

يحانضهٕاجلذن
 انتخفيف) كيح
 انضهٕن يٍ

 ادلتسذٖ
 ادلؼارض
 ٔاجلذل

 الصرتخاء جمدتان
 ٔانتخيم

 ادلٕخّ انذاتٗ
. 

التجريب عمى  52-51
االستخخاء والتخيل 
الحاتى السػجو 
لمتخفيف مغ الدمػك 

 الستحجى السعارض

االستخخاء ، التخيل  ساعيةج
الحاتى السػجو ، التعديد 
السػجب ، الػاجب 

 . السشدلى

خسذ 
جمدات)جمدة 
لكل فخد مغ 

 .فخاد العيشة(أ

 األفكار حتذيذ
 انالػمالَيح

 ادلزتثؽح
 تضهٕكياخ

 انتسذٖ
 . ٔادلؼارظح

54-
57-
56-
55-55 

التعخف عمى األفكار 
الالعقالنية السختبصة 
بدمػكيات التحجى 
والسعارضة والججل 

معسل لوتحجيجىا ، 
عمى استبجاليا بأفكار 

أخخى ايجابية لجييع  
مى تخمى الفخد تعسل ع

عغ سمػكيات التحجى 
                                  والعشاد .                                                                                                                    

االستخخاء ، التخيل  فخدية
الحاتى السػجو ، الحػار ، 

بل ، السشاقذة ، التق
تشذيط العقل الحكيع ، 
التعديد السػجب ، 

 . الػاجب السشدلى
 

خسذ  
جمدات)جمدة 
لكل فخد مغ 

 فخاد العيشةأ

 األفكار دزط
 انالػمالَيح

 ادلزتثؽح
 تانضهٕن
 ادلتسذٖ
 ادلؼارض

 إجياتيح تأخزٖ
. 

52-
50-
53-
52-51 

دحس األفكار  -
الالعقالنية السختبصة 
بالدمػك الستحجى 
السعارض بأخخى 

 إيجابية

التقبل ، السشاقذة ،  فخدية
إدخال التشاقس ، إعادة 
البشاء السعخفى ، اإلقشاع 
الججلى ، رفس مبجأ 
الرػاب والخصأ ، التغييخ 

تشذيط العقل الصبيعى ، 
التعديد السػجب الحكيع ، 

 ، الػاجب السشدلى .

 يغ انتضاير جمدتان
 انعغٕغ

 حتًم)
 ( .انعغٕغ

التعخف عمى مفيػم  - 54-57
الزغػط  معالتدامح 

)تحسل الزغػط( ، 
  وأىسيتو بالشدبة لمفخد

تشسية القجرة عمى  -
التدامح فى السػاقف 

 الرعبة .

السحاضخة ، السشاقذة ،  جساعية
 التقبل ، تبادل الخبخات ،

التعديد  اإلقشاع الججلى ،
السػجب ، الػاجب 

 السشدلى .
 

 ػهٗ انتذرية جمدتان
 يغ انتضاير
 انعغٕغ

 حتًم)
 (نعغٕغا

التجريب عمى تحسل  - 56-55
  لع بسيارة والتدامحاأل 
التجريب عمى تقبل  -

واقع السػاقف وذلظ 
 يل حجة السعاناه .ملتق

تشسية قجرة الفخد  -
عمى التعاير مع 
الزغػط بقجر اإلمكان 

. 

التقبل ، االستخخاء ،  جساعية
لعب  تبادل الخبخات ،

رفس مبجأ  الجور ،
الرحيح والخاشىء، 

ديد السػجب ، التع
 الػاجب السشدلى .
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 يٍ خهضح كم ٔفُياخ أْذاف إىل تاإلظافح اجلهضاخ ٔشكم ٔيٕظٕع نؼذد يهخص تاتغ 
 انربَايح خهضاخ

 ادلــززهح
 انؼالخيح

 ػذد
 اجلهضاخ

 رلى  اجلــهضـــح ػُــٕاٌ
 اجلهضح

 يــٍ اذلـــذف 
 اجلـهضـــح

 َٕع
  اجلهضح

 ٔانفُياخ األصانية
 ادلضتخذيح

 
 
 
 
 
 
 
 

 انثاَيح ادلززهح
 يٍ انتخفيف
 انضهٕن
 ادلتسذٖ
 ادلؼارض
 ٔاجلذل

 ػهٗ انتذرية جمدتان
 فٗ انتضاير
 حتًم) انعغٕغ
 (انعغٕغ

تجريب الفخد عمى إدارة  55-52 
 الزغػط .

تجريب الفخد عمى كيفية 
الخخوج مغ السػاقف 

 الرعبة دون تجميخ الحات

لعب  ، تبادل الخبخات ، التقبل جساعية
، رفس  مب الجورالجور ، ق

مبجأ الرحيح والخاشىء ، 
التغييخ الصبيعى ، التعديد 

 السػجب ، الػاجب السشدلى .
 

 ػٍ انتؼثري جمدتان
 . الَفؼالخ

تجريب الفخد عمى التعبيخ  20-23
عغ انفعاالتو فى صػرة 
مقبػلة بعيجًا عغ التحجى 

 والعشاد.
تػضيح ااَلثار الدمبية 

 لدمػك التحجى السعارض .

االستخخاء ، إدخال التشاقس ،  عيةجسا
لعب الجور ، قمب الجور ، 
التعديد السػجب ، الػاجب 

 السشدلى 

جمدة 
 واحجة

التعخف عمى مفيػم الزبط  22 . انذاتٗ انعثػ
 الحاتى .

التعخف عمى أساليب الزبط 
 الحاتى

السحاضخة ، السشاقذة ، تبادل  جساعية
رفس مبجأ الرػاب الخبخات ، 

اإلقشاع الجور ،  والخصأ ، لعب
التعديد السػجب ،  ، الججلى

 الػاجب السشدلى .

جمدة 
 واحجة

تجريب الفخد عمى كيفية  21 . انذاتٗ انعثػ
ضبط الحات وذلظ مغ خالل 
التعخف عمى االنفعاالت التى 
يتعخض ليا الفخد والتحكع 

 فى مجى استسخاريتيا .

التقبل ، إدخال التشاقس ، رفس  جساعية
والخصأ ، لعب الجور، مبجأ الرػاب 
التعديد السشاقذة ، ،  الزبط الحاتى

 السػجب ، الػاجب السشدلى

جمدة 
 واحجة

 انثيُشخصيح انكفاءج
. 

التعخف عمى  ميارة الكفاءة  24
 البيشذخرية .

 تجريب الفخد عمى احتخام ذاتو 
تجريب الفخد عمى تقبل َاراء 

 ااَلخخيغ واحتخاميع .

ة ، تبادل السحاضخة ، السشاقذ جساعية
الخبخات ، رفس مبجأ الرػاب 

، التعديد السػجب ،  والخصأ
 الػاجب السشدلى

 

 انثيُشخصيح انكفاءج جمدتان
. 

تجريب الفخد عمى االستجابة  27-26
بذكل مشاسب لسغ يحاول 

 استفدازه.
تجريب الفخد عمى إقامة  -

عالقات إيجابية مع ااًلخخيغ 
 واالستسخار فييا 

التقبل السحاضخة ، ، االستخخاء  جساعية
، لعب الجور ،  السشاقذة، 

رػاب والخصأ ، الرفس مبجأ 
التعديد السػجب ، الػاجب 

 السشدلى
 

تجريب الفخد عمى تقبل ااًلخخيغ  25-25 . انضهٕن تؼذيم جمدتان
وتقبل َاراء واستجابات ااَلخخ 
حتى لػ كانت مشافيو اَلرائو 
واستجاباتو مسا يداعج الفخد 

سمػك التحجى عمى تعجيل 
 السعارض .

التخفيف مغ سمػكيات التحجى 
  والعشاد والسعارضة مع ااَلخخيغ

 

حل السذكالت ، التقبل ،  جساعية
رفس تشذيط العقل الحكيع ، 

التغييخ ،  مبجأ الرػاب والخصأ
الصبيعى ، لعب الجور ، تبادل 
الخبخات ، التعديد السػجب ، 

 الػاجب السشدلى
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 خهضح كم ٔفُياخ أْذاف إىل تاإلظافح اجلهضاخ ٔشكم ٔيٕظٕع دنؼذ يهخص تاتغ        
 انربَايح خهضاخ يٍ
السخحمة 
 العالجية

عجد 
 الجمدات

عشػان 
 الجمدة 

رقع 
 الجمدة

اليجف مغ    
 الجمدة

نػع 
 الجمدة 

األساليب والفشيات 
 السدتخجمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلززهح
 انثانثح

 انتخفيف
 انُزػح يٍ
 حنٕ

 الَتماو
 

جمدة 
 ةواحج

 الصرتخاء
 ٔانتخيم

 .ادلٕخّ انذاتٗ

التجريب عمى االستخخاء  - 22
والتخيل الحاتى السػجو 
لمتخفيف مغ الشدعو نحػ 

 االنتقام 

االستخخاء ، التخيل الحاتى  جساعية
السػجو ، التعديد السػجب ، 

 الػاجب السشدلى

خسذ 
جمدات 

)جمدة لكل 
فخد مغ 
 أفخاد العيشة(

 األفكار
 انالػمالَيح

 انُزػح زتثؽحادل
 . الَتماو حنٕ

300-303-
302-301-
304. 

التعخف عمى األفكار  -
الالعقالنية السختبصة الشدعة 
نحػ االنتقام والعسل عمى 
استبجاليا بأفكار أخخى 

 .ايجابية 

التقبل ، االستخخاء ، التخيل  فخدية
الحاتى السػجو ، تشذيط العقل 
الحكيع ، التعديد السػجب ، 

                                              . الػاجب السشدلى

خسذ  
جمدات 

)جمدة لكل 
فخد مغ 

 أفخاد العيشة

 األفكار دزط
 ٔالػتماداخ
 انالػمالَيح

 ادلزتثؽح
 حنٕ تانُزػّ
  الَتماو

307-306-
305-305-
302. 

دحس األفكار   -
واالعتقادات الالعقالنية 
السختبصة بالشدعو نحػ 

بأفكار  ياواستبجالاالنتقام 
 . ايجابية

التقبل ، ادخال التشاقس ،  فخدية
إعادة البشاء السعخفى ، اإلقشاع 
الججلى ، رفس مبجأ الرػاب 
والخصأ ، السشاقذة ،  التعديد 

  السػجب ، الػاجب السشدلى

جمدة 
 واحجة

 فٗ ادلزَٔح
 يغ انتؼايم
 . الَخزيٍ

التعخف عمى مفيػم  - 330
السخونة فى التعامل مع 

 خخيغ .االَ 
التعخف عمى أىسية  -

السخونة  فى التعامل مع 
 ااَلخخيغ

السحاضخة ، السشاقذة ، االقشاع  جساعية
 تبادل الخبخات ،الججلى ،

التعديد السػجب ، الػاجب 
 السشدلى

ثالث 
 جمدات

 ػهٗ انتذرية
 فٗ ادلزَٔح

 يغ انتؼايم
 الَخزيٍ

333-332-
331 

تجريب  عمى السخونة ال -
ف السختمفة فى رؤية السػاق

وتػضيح ما يتختب عمى 
ىحه السخونة مغ مذاعخ 

 إيجابية لجى الفخد

لعب الجور ،الشسحجة ، االقشاع  جساعية
الججلى ، رفس مبجأ الرػاب 

التعديد السػجب ، ،  والخصأ
 الػاجب السشدلى .

 

 يغ انتؼاؼف جمدتان
 . الَخزيٍ

التعخف عمى مفيػم  - 334-337
 التعاشف مع ااَلخخيغ . 

التعخف عمى أىسية  -
 التعاشف مع ااَلخخيغ .

السحاضخة ، السشاقذة ، التقبل  جساعية
، االقشاع الججلى ، رفس مبجأ 
الرػاب والخصا ،  التعديد 

 السػجب ، الػاجب السشدلى

 ػهٗ انتذرية جمدتان 
 يٓارج

 يغ انتؼاؼف
 . الَخزيٍ

تجريب العسيل عمى    - 336-335
التعاشف مع ااَلخخيغ 

ختمفة وتػضيح ما يتختب الس
عمى ىحا التعاشف مغ 
مذاعخ إيجابية لجى الفخد 

 . ولجى ااَلخخيغ
تشسية ميارة التعاشف  -

 لجى العسيل  

قمب السشاقذة ، لعب الجور ،  جساعية
االقشاع  الجور ،الشسحجة ، 

الججلى ، رفس مبجأ الرػاب 
والخصأ ،  التعديد السػجب ، 

 . الػاجب السشدلى

 
 

 ختاو

 
 

 جمدتان 

 اجلهضح
 اخلتاييح

 َٓائي تمٕيى

ختام الجمدات العالجية  335
 الججلية الدمػكية .

تقػيع البخنامج والػقػف 
عمى جػانب القػة والزعف 

الحػار ، السشاقذة ، التعديد  جساعية
 السػجب .
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 .  َايحانرب
التأكيج عمى ضخورة 
االستسخار فى تشفيح ما 
تعمسػه وما تع خالل 

 الجمدات.
محاولة مشع االنتكاس 

 والعػدة إلى ما كان قبل .
الكياس البعجى  إجخاء

 لسكياس التحجى السعارض 

 . ادلتاتؼح خهضح
 تتثؼي تمٕيى

تصبيق مكياس التحجى  332 
السعارض بعج مزى شيخ 

 .مغ إنياء تصبيق البخنامج
التأكج مغ استسخار التحدغ 

 وتخفيف حجة االضصخاب .

التعديد الحػار ، السشاقذة ،  جساعية
 السػجب .

اتبع الباحث الخصػات التالية إلجخاء الجانب التصبيقى لمجراسة :   نهذراصح اإلخزائيح اخلؽٕاخ
  الحالية :

 قام الباحث بتجسيع اإلشار الشطخػ لمبحث الحالى  -1

 قام الباحث بتجسيع بعس الجراسات السختبصة بالبحث الحالى   -2
 السعارض لجػ شالب الجامعة . قام الباحث بإعجاد مكياس اضصخاب التحجػ -3
 قام الباحث بالتحقق مغ صجق وثبات السكياس , وكحلظ اتداقو الجاخمى . -4

 قام الباحث بإعجاد بخنامج العالج الججلى الدمػكى . -5

قام الباحث بتقػيع مبجئى لمبخنامج العالجى وذلظ بعخضو عمى بعس األساتحة السختريغ  -6
 بالرحة الشفدية .

كياس اضصخاب التحجػ السعارض عمى عيشة مغ شالب الجامعة , وتع قام الباحث بتصبيق م -7
اختيار االرباعى األعمى الحيغ حرمػا عمى درجات مختفعة فى مكياس اضصخاب التحجػ 

 السعارض .

 ( خسدة مغ الصالب الحكػر , مسغ يجرسػن بجامعة بشيا .٘تع تحجيج عيشة الجراسة وعجدىع ) -8

 جى الججلى الدمػكى عمى أفخاد عيشة الجراسة .قام الباحث بتصبيق البخنامج العال -9

قام الباحث بإعادة تصبيق مكياس اضصخاب التحجػ السعارض بعج االنتياء مغ نياية تصبيق -11
 البخنامج العالجى مباشخة )التصبيق البعجػ( .

قام الباحث بإعادة تصبيق مكياس اضصخاب التحجػ السعارض بعج مزى شيخ)*( مغ انتياء -11
 مج العالجى)كستابعة( . تصبيق البخنا

 قام الباحث باستخجام األساليب اإلحرائية السشاسبة لمػصػل إلى نتائج الجراسة الحالية .-12
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 قام الباحث بتفديخ نتائج الجراسى الحالية فى ضػء اإلشار الشطخػ ونتائج الجراسات الدابقة .-13

 : اإلزصائيح ادلؼاجلح أصانية
 الستسثل فى اختبار ويمكػكدػن لمجاللة االحرائية .يدتخجم الباحث االحراء الالبارامتخػ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ستة شيػر , لكغ نطًخا لطخوف أفخاد ٙالدمشية لفتخة الستابعة ))*( كان مغ السفتخض أن تكػن السجة 

 العيشة اضصخ الباحث أن تكػن السجة الدمشية لفتخة الستابعة شيخ واحج .
 أواًل : ٌتائر الدراسة  

 الشتائج اإلحرائية لمجراسة 
 ارض( الجرجات الخام لعيشة الجراسة التجخيبية عمى مكياس اضصخاب التحجى السع7ججول)    

قبل تصبيق البخنامج  م
 العالجى

بعج تصبيق البخنامج 
 العالجى

3 65 42 

2 66 40 

1 66 16 

4 67 12 

7 64 43 

  Wilcoxon Test إلى نتائج الجراسة قام الباحث باستخجام اختبار ويمكػكدػن ولمػصػل 
 لمجاللة اإلحرائية لمعيشتيغ السختبصتيغ .

 األول لمجراسة عمى : يشز الفخض:  ٌتيذة الفرض األوه -1

يػجج فخق دال إحرائًيا بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ : القبمى والبعجػ لمسجسػعة        
 التجخيبية لمجراسة عمى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض لرالح الكياس البعجػ.

  Wilcoxon Testولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجم الباحث اختبار ويمػكػكدػن       
كذف عغ داللة اتجاه الفخق بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ القبمى والبعجػ لمسجسػعة لم

 التجخيبية , ويمخز الججول التالى ما يمى :
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( لجاللة الفخق بيغ متػسصى رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية فى Z( قيسة الشدبة الحخجة)6ججول) 
 لتحجى السعارضالكياسيغ القبمى والبعجى فمى مكياس اضصخاب ا

متػسط  تػزيع الختب وعجدىا     الكياس السجسػعة
 الختب

مجسػع 
 الختب

 الجاللة  Zقيسة  

دالة    012,2 - 37 1 7 الدالبة  القبمى التجخيبية
إحرائًيا 

 ,03عشج
 0 0 0 السػجبة البعجى

 ( بيغ متػسصىٓ,ٔٓويتزح مغ الججول الدابق وجػد فخق دال إحرائًيا عشج مدتػػ)
رتب درجات الكياسيغ القبمى والبعجػ ألفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مكياس اضصخاب التحجػ 
السعارض , وذلظ فى اتجاه الكياس البعجػ مسا يذيخ إلى تحقق صحة الفخض األول , ويؤكج 
 نجاح البخنامج العالجى فى التخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب الجامعة 

 يشز الفخض الثانى لمجراسة عمى ::  لجاٌىفرض اٌتيذة ال -2

ال يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ: البعجػ, وما بعج        
 الستابعة)التتبعى( لسجسػعة الجراسة التجخيبية فى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض . 

 Wilcoxon Testػكػكدػن ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجم الباحث اختبار ويم       
لمكذف عغ داللة اتجاه الفخق بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ البعجػ والتتبعى لعيشة 

 ويمخز الججول التالى ما يمى :الجراسة التجخيبية , 
( لجاللة الفخق بيغ متػسصى رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية فى Z( قيسة الشدبة الحخجة)5ججول)

 ى مكياس اضصخاب التحجى السعارضوالتتبعى ف البعجىالكياسيغ 
متػسط  تػزيع الختب وعجدىا   الكياس السجسػعة

 الختب

مجسػع 
 الختب

 الجاللة  Zقيسة  

غيخ دالة    ,650-  30  1 , 11 1 الدالبة  القبمى التجخيبية
 7 2, 70    2 السػجبة البعجى إحرائًيا

( بيغ ٓ,ٔٓال إحرائًيا عشج مدتػػ)ويتزح مغ الججول الدابق عجم وجػد فخق د
متػسصى رتب درجات الكياسيغ البعجػ والتتبعى لعيشة الجراسة التجخيبية عمى مكياس اضصخاب 
التحجػ السعارض , مسا يذيخ إلى تحقق صحة الفخض الثانى . و يؤكج استسخارية فاعمية 

 البخنامج العالجى فى التخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ السعارض .
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 ًيا : وٍاقشة ٌتائر الدراسة :ثاٌ
أكجت نتائج الجراسة الحالية عمى فاعمية بخنامج العالج الججلى الدمػكى فى التخفيف مغ 

 حجة اضصخاب التحجػ السعارض لجػ عيشة مغ شالب الجامعة . 
حيث ضيخت فاعمية العالج الججلى الدمػكى مغ خالل وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ 

غ القبمى والبعجػ لعيشة الجراسة التجخيبية فى مكياس اضصخاب التحجػ متػسصى درجات الكياسي
 السعارض لرالح الكياس البعجػ)تحقق الفخض األول( .

واتزحت ايًزا استسخاية فاعمية العالج الججلى الدمػكى مغ خالل عجم وجػد فخق دال 
لجراسة التجخيبية إحرائًيا بيغ متػسصى رتب درجات الكياسيغ البعجػ والتتبعى ألفخاد عيشة ا

 عمى مكياس اضصخاب التحجػ السعارض)تحقق الفخض الثانى(. 
دراسة نيمدػن  وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسات كل مغ :

, ودراسة ماركػ  (Hamiilton,2011, ودراسة ىاميمتػن) Nelson,et al.,2006))غيوَاخخ 
( , ودراسة Linada,et al.,2016خخون), ودراسة ليشجا واَ  Marco,et al.,2013))وَاخخون 

( , حيث أكجت نتائج ىحه الجراسات فاعمية العالج Pardo,et al.,2020)باردو وَاخخيغ 
الججلى الدمػكى فى خفس أعخاض اضصخاب التحجػ السعارض مثل أعخاض )السداج الستمقب , 

واالستياء , االندعاج الججل مع ااَلخخيغ والعشاد , لػم ااَلخخيغ عمى أخصائو , كثخة الغزب 
 بديػلة , واالنجفاعية(.

ويفدخ الباحث ما تػصل إليو مغ نتائج عمى أساس فاعمية بخنامج العالج الججلى 
الدمػكى فى تحديغ بعس السيارات السيسة والستسثمة فى : التجريب عمى ميارة اليقطة العقمية , 

ميارة الكفاءة البيشذخرية , والتجريب والتجريب عمى مياراة التشطيع االنفعالى , والتجريب عمى 
عمى ميارة تحسل الزغػط , ومغ السالحع أن كل ىحه السيارات يحتاج التجريب عمييا األفخاد 
ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض )برفة خاصة( , وغيخىع مغ ذوػ االضصخابات الشفدية 

ىحا الشػع مغ  ااَلخخػ )برفة عامة( , مسا يؤكج أن ىشاك حاجة ماسة إلى استخجام مثل
 العالجات الشفدية لتخفيف حجة أعخاض اضصخاب التحجػ السعارض .

مغ التشطيع  كسا أن األفخاد ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض يترفػن بسدتػػ متجن
 Kalhori,et) االنفعالى , وىحا ما أكجتو دراسات كل مغ : دراسة كاليػرػ وَاخخون 

al.,2014) ,  ودراسة مػراتػرػ وَاخخون( (Muratori,et al.,2017 ,  دراسة باليديان
لحلظ تطيخ فاعمية العالج الججلى الدمػكى فى تخفيف  . (Paliziyan,et al.,2018)وَاخخيغ
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أعخاض التحجػ السعارض عمى أساس أنو فْعال فى تحديغ التشطيع االنفعالى لجييع , ومغ 
ودراسة  , (Rizivi,&Steffel.,2014)الجراسات التى أكجت ذلظ دراسة كل مغ : رزفى وستيفل

 .Gupta,et al ودراسة جػبتا وَاخخون  , (Neacsio,&Kachuck.,2016)نيكديػ وكاتذػك

,2019)) . 
اضصخاب التحجػ السعارض يترفػن بعجم القجرة عمى تحسل و وفى نفذ الػقت األفخاد ذو 

خخػ كسا أكجت دراسات أ .(Schoorl,et al., 2018)الزغػط مثل: دراسة سكػرل وَاخخون 
بػجػد ضعف فى العالقات البيشذخرية لجػ ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض أمثال : دراسة 

 Burke,et al.,2014)غيوَاخخ ودراسة بػرك ,(Johnston,et al.,2018)غيوَاخخ جػندتػن 

وفى السقابل نجج أن بخنامج العالج .(Jacqueline,et al.,2012)وَاخخيغودراسة جاكػليغ ,(
زسغ التجريب عمى ميارات تحسل الزغػط , وتحديغ الكفاءة البيشذخرية الججلى الدمػكى يت

 ., مسا جعمو فْعال فى عالج اضصخاب التحجػ السعارض لجػ شالب الجامعة
وعمى أساس ذلظ يسكغ تفديخ فاعمية الجور الحػ يقػم بو العالج الججلى الدمػكى فى 

فزة لجػ ذوػ اضصخاب التحجػ مداعجة الفخد عمى تشسية ىحه السيارات , والتى تكػن مشخ
السعارض وبالتالى يكػن لبخنامج العالج الججلى الدمػكى أىسية كبيخة فى خفس حجة أعخاض 

 اضصخاب التحجػ السعارض.
أن التجريب عمى ميارة اليقطة العقمية التى يتزسشيا بخنامج العالج الججلى الدمػكى كسا 

السعارض بأفكارىع ومعتقجاتيع الالعقالنية كان لو أثخ فى وعى األفخاد ذوػ اضصخاب التحجػ 
حتى يتع الدعى نحػ دحس ىحه األفكار بأفكار َاخخػ إيجابية . كسا أن التجريب عمى ميارة 
اليقطة العقمية ساعج ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض عمى أن يكػن مجرًكا لكل ما يجخػ حػلو 

 ييع ., كسا ليا دور فى تخفيف مذاعخ األلع والتػتخ والزغط لج
كسا أن التجريب عمى ميارة التشطيع االنفعالى التى يتزسشيا بخنامج العالج الججلى 
الدمػكى ساعج األفخاد ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض عمى التخمز مغ األلع الشفدى , 
وتعجيل السذاعخ الدمبية أو التقميل مغ شجتيا , وذلظ ساعج عمى التخفيف مغ الغزب أو 

ة لجييع , مسا أدػ فى الشياية لخفس حجة اضصخاب التحجػ السعارض الحداسية االنفعالي
 لجييع.

ومغ ناحية أخخػ نجج أن التجريب عمى ميارة تحسل الزغػط ضسغ بخنامج العالج 
الججلى الدمػكى ساعج األفخاد ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض عمى التغمب والتخمز مغ 
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لظ عمى خفس حجة اضصخاب التحجػ مسا ساعج ذاألزمات , وتحسل الزغػط وتقبميا , 
 السعارض لجييع .    

أما التجريب عمى ميارة الكفاءة البيشذخرية ضسغ بخنامج العالج الججلى الدمػكى ساعج 
األفخاد ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض عمى بشاء عالقات ججيجة , والتعامل األفزل مع 

ع مغ شجة سمػكيات التحجػ والعشاد مع السػاقف االجتساعية الرعبة الحػ أدػ بجوره إلى تحخيخى
 ااَلخخيغ , وصػاًل بيع إلى تقبل َاراء ووجيات نطخ ااَلخخيغ وعجم العشاد معيع .

ومغ ناحية أخخػ يخػ الباحث أن االستخاتيجيات والفشيات الججلية التى يتزسشيا البخنامج 
الخصأ , واإلقشاع العالجى الججلى الدمػكى مثل : إدخال التشاقس , ورفس مبجأ الرػاب و 

الججلى , ولعب الجور , والتى تع استخجاميا فى بخنامج الجراسة الحالية ساعج األفخاد ذوػ 
اضصخاب التحجػ السعارض عمى التخمى عغ ما لجييع مغ أفكار ومعتقجات العقالنية التى ليا 

لحا  )مثل : الجسيع يكخىػنشىدور كبيخ فى ضيػر أعخاض اضصخاب التحجػ السعارض لجييع 
, وبالتالى عشج دحزيا بأفكار أخخػ إيجابية يؤدػ ذلظ بالزخورة إلى تحخيخ يجب أن أكخىع (

 الفخد مغ سمػكيات العشاد والتحجػ والججل مع ااَلخخيغ .
وبالشدبة الستسخارية فاعمية البخنامج العالجى فى التخفيف مغ حجة اضصخاب التحجػ 

ارية نجاح بخنامج العالج الججلى الدمػكى قج السعارض , فيخػ الباحث أن الدبب فى استسخ 
يخجع إلى أنو ساعج أفخاد عيشة الجراسة عمى الػعى باألفكار الالعقالنية ودحزيا مسا أدػ إلى 

 تغييخ شخيقة تفكيخىع لألفزل , االمخ الحػ كان لو أثخ إلى ما بعج تصبيق البخنامج .
التقبل والتغييخ , ججلى الدمػكى وىػ ىحا باإلضافة إلى األساس الحػ يقػم عمية العالج ال

وتقبل العسيل لحاتو مع , يعشى تقبمو كإندان  ال يعشى الخضا عغ سمػك العسيل إنسافالتقبل 
تغييخ الدمػكيات السزصخبة لجيو , ودور الباحث كان العسل عمى التػازن بيغ  العسل عمى

قج يكػن الدبب فى استسخار  تخكيده عمى التقبل وتخكيده عمى التغييخ فى نفذ الػقت . وذلظ
 نجاح فاعمية بخنامج العالج الججلى الدمػكى إلى ما بعج فتخة الستابعة
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 : توصيات وحبوخ وكرتسة :
 فى ضػء ما أسفخت عشو الجراسة الحالية مغ نتائج يقجم الباحث التػصيات التالية :   
 أ( توصيات الدراسة :)

 حه الجراسة فيػصى بسا يمى :بشاًء عمى ما تػصل إليو الباحث فى ى
النيع شخيحة ميسة ضخورة االىتسام بصالب الجامعة , والعسل عمى رعايتيع نفدًيا وتخبػًيا  -ٔ

 .بالسجتسع
داعج ضخورة االىتسام بحوػ اضصخاب التحجػ السعارض , وتشفيح بخامج إرشادية ليع , مسا ي -ٕ

 مغ ذلظ االضصخاب . خفسعمى 
التي  ب الجامعة , وحثيع عمى االلتحاق ببخامج اإلرشاد الشفدى .عسل نجوات تػعية لصال -ٖ

 عمى عمى عالج االضصخابات الشفدية .
العسل عمى تشسية العالقات األسخية الصيبة , نطًخا لسا ليا دور فى وقاية األبشاء مغ  -ٗ

 االضصخابات الشفدية .
تذار االضصخابات تفعيل دور اإلعالم فى نذخ الػعى الحػ يعسل عمى الحج مغ ان -٘

 الدمػكية.
تػفيخ بخامج الخعاية الشفدية سػاء اإلرشادية أو العالجية لصالب الجامعة ذوػ االضصخابات  -ٙ

 الدمػكية .
عسل نجوات إرشادية لمػالجيغ , وتجريبيع عمى كيفية التعامل مع  األشفال والسخاىقيغ لمحج  -ٚ

 مغ انتذار اضصخاب التحجػ السعارض .
ىتسام بالكذف السبكخ عغ اضصخاب التحجػ السعارض لجػ األشفال , وذلظ ضخورة اال -ٛ

 حتى ال نجشى ثساره فى مخحمة السخاىقة .
ضخورة الكذف عغ األفخاد ذوػ اضصخاب التحجػ السعارض فى مختمف السخاحل العسخية  -ٜ

 والعسل عمى عالجيع .
 )ب( حبوخ وكرتسة : 

 ديغ التشطيع االنفعالى لجػ السخاىقيغ .فاعمية العالج الججلى الدمػكى فى تح -ٔ
دراسة مقارنة لفاعمية العالج األسخػ والعالج الججلى الدمػكى فى تخفيف اضصخاب  -ٕ

 التحجػ السعارض لجػ السخاىقيغ .
 دراسة مقارنة الضصخاب التحجػ السعارض واضصخاب السدمظ لجػ عيشة مغ السخاىقيغ . -ٖ
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 ببعس الستغيخات الشفدية االخخػ  . اضصخاب التحجػ السعارض وعالقتو -ٗ
فاعمية بخنامج ارشادػ لتحديغ بعس السيارات االجتساعية واثخه عمى خفس حجة اضصخاب  -٘

 التحجػ السعارض لجييع.
  املــــــراجـــــــع

 أواًل : السخاجع العخبية:
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 (.ٜٕ( ,العجد)ٔٔ,السجمج) جامعة القجس السفتػحةالشطخية والتصبيق,

, االضصخابات الدمػكية لألشفال والسخاىقيغ(. ٖٕٓٓأالن كازديغ, تخجسة عادل عبج هللا ) -
 , دار الخشاد, القاىخة.   ٕط
,  جالسفاليع والشطخيات والعال –القمق واالستخخاء العزمى ( .ٕٓٔٓأمثال ىادػ الحػيمة ) -

 .ٜٓ-ٔٛ, ايتخاك لمصباعة والشذخ والتػزيع, القاىخة ,ص صٔط 

العػامل االسخية وعالقتيا باضصخاب التحجػ السعارض (. ٕٗٔٓأمل سسيخ محسػد قاسع ) -
 , كمية التخبية, جامعة الدقازيق. رسالة ماجدتيخ كميشيكية(,-لجػ السخاىقيغ )دراسة سيكػمتخية

, مكتبة  خاب الػسػاس القيخى وعالجو السعخفى الدمػكىاضص( .ٕٕٔٓتيانى عبج اليادػ ) -
 .ٚٙٔ-ٜ٘ٔاألنجمػ السرخية , القاىخة , ص ص 

, الصبعة االولى ,دار الفكخ  االضصخابات الدمػكية واالنفعالية(. ٕٓٓٓخػلة أحسج يحى) -
 عسان . –لمصباعة والشذخ والتػزيع 

, دار  ٔ,ط ونساذج وتصبيقاتالحكاء الػججانى مفاليع ( . ٜٕٓٓسامية خميل خميل ) -
 .ٜٓٔ-ٛٓٔالكتاب الحجيث , القاىخة , ص ص 
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 .ٕٛ – ٙ, ص صٚٛ, جامعة عيغ شسذ, العجد عمع الشفذتجميخ الحات)إشار نطخػ(, 
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 النفعالى الدمػكى)الشطخية والتصبيق( ،االرشاد الشفدى العقالنى ا( . ٕٕٔٓمشترخ عالم ) -
 ٕٗٓ-ٜٚٔالسكتب الجامعى الحجيث , القاىخة , ص ص 

, الصبعة الثانية, األنجمػ السرخية, عمع الشفذ الشسػ(. ٕٙٓٓىذام عبج الخحسغ الخػلى) -
 القاىخة. 

, الصبعة الخابعة ,جسيع حقػق  فى عمع الشفذ الشسػ( . ٕٛٔٓىذام عبج الخحسغ الخػلى) -
 لصبع والشذخ والتػزيع محفػضة لمسؤلف .ا
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