
 المستخلص 

           

سيروان عبدهللا صالل  ببال. ا الجاال السالالم المجرضام ب الراص الاخجايد ال د اد ا            

بغاادات ا ال لبجااد المستةجاار د ا لليااد ابتاص ا اسااس علااس الااة      –)أطروحااد تلتااا.ا   ا 

 ا 7002
جسمية ، وعقل االنسان الذي وهبهه   لهه ان صحة االنسان النفسية ال تقل اهمية عن صحته ال                

هو الذي يميزه عن سائر المخلوقها  ، نن االنسهان اذا مها  قهل عقلهه تحهول الهت قهائن تنقصهه الحقمهة 

واللراية والبصيرة النا ذة ، هذه اللراسة تناول  اضطراباً ذا نسبة انتشار عالية نسبياً  ه  المجتمه، ، 

%ح مهن المجتمه، المها  ، 2-1شخصهية الحليهة  ش ح حح حهوال   اذ تتراوح نسبة انتشهار اضهطراا ال

وتمل الفئة الشبابية ه  انقثر تمرضاً لألصابة بهذا انضهطراا ، وتتجلهت شهميهة ههذا البحها ايضهاً  ه  

استمماله للفنيا  السلوقية الممر ية ، وتؤقل القثير من انلبيا  واللراسها  لورهها الفمهال  ه  خفه  

ذا يمقههن عههل هههذا البحهها محاولههة مههن اجههل ان يوخههذ المهه   السههلوق  الممر هه  شعههرا    ش ح حح ، لهه

 الجمم  مقانته المرجوة من بين الم جا  الطبية النفسية المتوا رة    المراق . 

 األهداف :         

  هدف البحث الحللم الى ا      

 الحد د ا اعدات برنلبج للجال السلالم المجرضم لخ ض أعراض ا لراص الاخجيد - 1

 األجلبد على السؤال اآلتم ا  - 7

 هل ان للجال السلالم المجرضم أثر ضم خ ض أعراض ا لراص الاخجيد الحد د ؟

 االجراءات :         

باسهتممال   تس التجرف على أثر الجال السلالم المجرضم ضم خ ض أعراض ا لراص الاخجيد الحد اد          

والضابطة ، ذا  انختبار القبل  والبملي ، حيا ت  اختيار س  عشهرة تصمي  المجموعتين التجريبية 

ح حالههة  بصههورة قصههليةح مصههابة بههوعرا   ش ح حح باسههتممال المقيههاأ التشخيصهه  لهه  ش ح 11 

، ووزعهه  الحههاال  علههت مجمههوعتين تولفهه   (DSM-IV)ححالممههل مههن اريهه  جميههل حنهها و ههق مميههار 

ح 8  ، وتقابلهها المجموعهة الضهابطة المتقونهة مهن ثمهان   ح حهاال8المجموعة التجريبية من ثمهان   

 حاال  ايضا .

ح جلسا  بمملل جلستين    انسبوع ، وقانه  مهلة الجلسهة 8اما البرنام  الم ج   يتولف من ثمان           

 Aaron)يمتمل الباحا باللرجة انساأ    ع جه علت اسلوا آرون بيك  ، وح لقيقة 111تسمين  

Beck)     الم   السلوق  الممر   والقائ  علت الجلل والمناقشة الجماعية ، والترقيهز علهت ان قهار

 اآللية .

 الوسائل األحصائية :       



للمينا  المستقلة الصغيرة ، السهتخرا  لاللهة  (Mann Whitney)استممل الباحا اختبار مان وتن          

للمينهها   (Walsh Test)ضههابطة ، واختبههار ولههح الفههرق بههين المجموعههة التجريبيههة والمجموعههة ال

المترابطههة الصههغيرة ، السههتخرا  لاللههة الفههرق بههين االختبههار القبلهه  والبمههلي والمتابمههة للمجموعههة 

 التجريبية، والقبل  والبملي للمجموعة الضابطة. 

 النتائج : 

لمجموعة التجريبية مقارنة بين االختبارا  الث ثة:القبل  والبمهلي انخفا  شعرا   ش ح حح للى ا -1

 والمتابمة  ولصالح البملي علت القبل  ، ولصالح المتابمة علت القبل  والبمليح .

عنل مقارنة المجموعة التجريبية بالمجموعة الضابطة ظهر   روق ذا  لاللة احصائية واضحة بين  -2

 تجريبية . المجموعتين لصالح المجموعة ال

هنههاك شثههر واضههح للبرنههام  الم جهه  الجممهه  السههلوق  الممر هه   هه  خفهه  شعههرا   ش ح حح ،  -3

وساهم  الواجبا  البيتية ، وشط ق عنان التفقير    ابتقار الفنيها  السهلوقية  ه  خفه  شعهرا   ش 

 ح حح بشقل واضح .

 التوصيات :       

   ش ح حح بشقل عا  عنل  الحهاال  جميمهها ، لهذا للم   السلوق  الممر   لور    خف  شعرا -1

نؤقل اهمية االخذ بهذه الم جها  النفسهية ، وان يوخهذ االختصاصهيون النفسهيون لورهه  التطبيقه   ه  

 هذا الميلان .

يبلو ان اال رال من ذوي  ش ح حح يمانون مهن مشهاقل قبيهرة  ه  نمهط ع قهاته  االجتماعيهة ، لهذا  -2

   الجممهه  ، مههن اجههل بنههاي جههو ع جهه  اجتمههاع  لتنميههة المهههارا  ال زمههة يجهها الترقيههز علههت المهه

 للمجه     الحياة االجتماعية وقسر المزلة والشمور بالغربة الت  يمانون منها .

الترقيههز علههت المهه   السههلوق  الممر هه  مهه، حههاال  شعههرا   ش ح حح ، لفاعليههة هههذا االسههلوا  -3

عية الت  تلحق االذى المالي والنفس  بالحاال  انفسه  ، وُتشِمر الم ج     خف  السلوقيا  االنل ا

المقربين من الحالة بالقثير مهن الفشهل واالحسهاأ بخيبها  االمهل، لهذا هه  بحاجهة الهت تمهليل سهلوقه  

 ونمط تفقيره     قيفية التمامل م، الحياة.

قرتههها التصههانيف المالميههة النسههبة الماليههة مههن حههاال  االنتحههار او محههاوال  ايههذاي الههذا  التهه  ذ -4

بخصههو)  ش ح حح ، تجمههل لههها االولويههة  هه  االهتمهها  بتخليصههه  مههن ممانههاته  واعههالة االمههل لههه  

 ولموائله  ،والسيما لو علمنا ان قمة المماناة من انعرا  هو    مقتبل المرحلة الشبابية .

 المقترحات :

 يقترح الباحا اجراي البحوا االتية :         



لراسة تحتوي مجامي، تجريبية تمال  نفسيا واخرى لوائياً وثالثة نفسياً لوائياً ، للتمرف علت الم   الفمال -        

. 

          القثير من  (Linehan)اجراي لراسة تستممل الم   الليالقتيق  منفرلا ، اذ شلل عليها لنهان -        

والم   الممر   للتمرف علت الم   الفمال م، حاال   اجراي لراسة للمقارنة بين اثر الم   السلوق  -

  ش ح حح .

اجراي لراسة للمقارنة بين الم   الفرلي والم   الجمم  للتمرف علت الم   الفمهال مه، -        

 حاال   ش ح حح .

 

 

 

 

 

 


