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فعالية برنامج معرفي سلىكي إيجابي في خفط الشعىر بالعغىغ النفسية 

 للتخفيف من أعراض االظطرابات النفسجسمية لذي الطالبات األمهات العامالت
 دادـإع

 قطب عبذه خليل حنىرد/ 
 الصحٛ الٍفطٗٛ املطاعدأضتاذ 

 جاوعٛ نفس الػٗذ -بهمٗٛ الرتبٗٛ 

 صـــــستخلالم

الشػورر اللغػطرط الس سػل  لػدط الطللاػلت  : هدفت الدراسػ  إلػخ ض ػضالهدف من الدراسة
األمهلت الولمالت مف ضالؿ اوض فسللت الوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخ, رمورف  مدط تػثيلر 

أ ػػػراض ارغػػػطراالت الس سجسػػػمل  لػػػدط  التض لػػػؼ مػػػفالشػػػورر اللغػػػطرط الس سػػػل   مػػػ  ض ػػػض 
 المجمر ػػػػػػػػ  التجرلالػػػػػػػػ , رمػػػػػػػػدط اسػػػػػػػػتمرار هػػػػػػػػذا الت سػػػػػػػػف ضػػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػػرة المتلاوػػػػػػػػ  التػػػػػػػػخ ت ػػػػػػػػؿ

 إل  شهر رس ؼ.
ألمهػػػلت الوػػػلمالت مطللاػػػلت امقلػػػلس الغػػػطرط الس سػػػل  لأدرات الدراسػػػ : اسػػػتضدـ الال ػػػث 

الارسػػػػلم  , داد/ الال ػػػثمقلػػػلس ارغػػػطراالت الس سجسػػػػمل  االسلكرسػػػرملتل   إ ػػػ, إ ػػػداد/ الال ػػػث
 إ داد/ الال ث. ,المورفخ السمركخ اإللجلاخ

  طللاػػ  مػػف األمهػػلت الوػػلمالت 31مػػف ا لسػػ  الدراسػػ : تكرسػػت  لسػػ  الدراسػػ  اإلجرا لػػ  
  سػػػس  راس ػػػراؼ مولػػػلرط  ػػػدرة 6.77  سػػػسرات امترسػػػط  ػػػدرة ا31-4ترار ػػػت مػػػدة الػػػزراج ا اػػػلف ا

 , رتػـ تقسػلمهـ اطرلقػ   شػرا ل  إلػ  مجمػر تلف: 4-.ا   سس , رترارح  دد األاسلء لدلهف1...ا
   طللالت.7  طللالت, رمجمر   غلاط   رامهلا6مجمر   تجرلال   رامهل ا

  فػػخ P-CBTالستػػل   فولللػػ  الوػػالج المورفػػخ السػػمركخ اإللجػػلاخا ستػػل   الدراسػػ : أظهػػرت
اوػػد فتػػػرة  تػػػ ار فولللاسػػتمر , الشػػػورر اللغػػطرط الس سػػػل  لػػدط الطللاػػػلت األمهػػلت الوػػػلمالت ض ػػض

فوللل  ض ض الشورر اللغطرط الس سل  الإلغلف  إل   المتلاو  التخ ت ؿ إل  شهر رس ؼ فقط.
اغطراالت الوغػالت  - ارس وللل فخ التض لؼ مف أ راض ارغطراالت الس سجسمل  ااأل راض 

 رالهلكؿ الوظمخ  لدط الطللالت األمهلت الولمالت.
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Effectiveness of  Positive Behavioral -Cognitive Program In Reducing The 

Feeling Of Psychological Stress To Relieve Symptoms Of Psychosomatic 

Disorders In Working Mothers Students. 

 

Abstract 

The aim of the study: The purpose of this study is to reduce the 

feeling of  psychological stress in  working  mothers students by using 

some positive CBT techniques, and knowing  the effect of reducing the 

feeling of  psychological stress  on relieving the symptoms of 

psychosomatic disorders  in the experimental group, and how this 

continuing improvement during the follow-up to a period of a month and 

half. 

Study tools: The researcher used 

The psychological stress scale for working mothers students  

prepared by/researcher. The psychosomatic disorders scale prepared by/ 

researcher. 

 The  positive behavioral cognitive program, prepared by/ researcher. 

Study sample : The sample consisted of experimental group of (13) 

students of working mothers with duration of marriage between (4-10) 

years average (7.66) and standard deviation (2.23), and the number of 

children (2-4). The sample  was  divided randomly  into two groups: the 

experimental group (7) Students, and the control group (6) students. 

Study results: The results showed the effectiveness of positive CBT (P-

CBT) in reducing the feeling of  psychological stress among working 

mothers students, continued effectiveness after follow-up to a period of a 

month and half. Effectiveness of reducing the feeling of  psychological 

stress  on relieving the symptoms of psychosomatic disorders (emotional 

symptoms – muscular and skeletal disorders )in working mothers 

students. 
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 ة:ـــــــذمـــمق

ُتوػػػػػػػد األمهػػػػػػػلت هػػػػػػػخ أسػػػػػػػلس األسػػػػػػػرة رالمسػػػػػػػ رؿ األرؿ  ػػػػػػػف  مملػػػػػػػ  الترالػػػػػػػ  رالتسشػػػػػػػ   
ارجتمل لػػػػػػػػػػ  لضاسػػػػػػػػػػلء, الإلغػػػػػػػػػػلف  إلػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػلرك  الػػػػػػػػػػزرج فػػػػػػػػػػخ الومػػػػػػػػػػؿ رالترالػػػػػػػػػػ  راركت ػػػػػػػػػػلء 

ألسػػػػػػػرة, ممػػػػػػػل لػػػػػػػسوكس إلجلالػػػػػػػلم  مػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػ . فلػػػػػػػزداد درر األـ الولممػػػػػػػ  ار ت ػػػػػػػلدط داضػػػػػػػؿ ا
توقلػػػػػدام  سػػػػػػدمل تكػػػػػرف طللاػػػػػػ , فطللاػػػػػ  الجلمولػػػػػػ  تتوػػػػػرض لمودلػػػػػػد مػػػػػف الغػػػػػػطرط الدراسػػػػػل  فػػػػػػخ 
التومػػػػػلـ الجػػػػػػلموخ, رالتػػػػػػخ تػػػػػؤير اشػػػػػػكؿ مالشػػػػػػر  مػػػػػ  مسػػػػػػترط الترافػػػػػػؽ الس سػػػػػخ لػػػػػػدلهل, رتػػػػػػزداد 

  س الر ت.سد تكرف أـ ر لمم  فخ س دة هذه الغطرط  
فقػػػػػػػد توػػػػػػػلسخ الطللاػػػػػػػلت األمهػػػػػػػلت الوػػػػػػػلمالت مػػػػػػػف الودلػػػػػػػد مػػػػػػػف ارغػػػػػػػطراالت الس سػػػػػػػل  
رتوػػػػػد ارغػػػػػطراالت الس سجسػػػػػمل  مػػػػػف أضطػػػػػر هػػػػػذه ارغػػػػػطراالت. فلإلسػػػػػلث  رغػػػػػ  أكيػػػػػر لهػػػػػذه 
ارغػػػػػطراالت  ػػػػػف الػػػػػذكرر, ألف اإلسػػػػػلث أ ػػػػػؿ ت مػػػػػالم لمميلػػػػػرات الضلرجلػػػػػ  التػػػػػخ ت رغػػػػػهل  ملهػػػػػل 

 . 389, 3993 مػػػػػ  التس ػػػػػلس لماػػػػػررات الطغػػػػػب رالغػػػػػلؽاالسللؿ,  الال ػػػػػ  راألسػػػػػرة رأ ػػػػػؿ  ػػػػػدرة
الإلغػػػػػػػػلف  لوػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػدرتهف  مػػػػػػػػ  التولمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػطرط الس سػػػػػػػػل , رأف الطللاػػػػػػػػلت األمهػػػػػػػػلت 

 الولمالت تتورض لمودلد مف الغطرط الس سل  سراء فخ الكمل  أر الومؿ أر األسرة.
ف ارغػػػػػػػطراالت لػػػػػػػذلؾ سجػػػػػػػد أف الطللاػػػػػػػلت األمهػػػػػػػلت الوػػػػػػػلمالت هػػػػػػػف أكيػػػػػػػر مولسػػػػػػػلة مػػػػػػػ

% مػػػػػػػػف المرغػػػػػػػػخ الػػػػػػػػذلف لتػػػػػػػػرددرف  مػػػػػػػػ  األطاػػػػػػػػلء 71-41الس سجسػػػػػػػػمل . فرجػػػػػػػػد أف  ػػػػػػػػرالخ 
 . رفػػػػػػػخ 479, 112.لوػػػػػػػلسرف مػػػػػػػف ارغػػػػػػػطراالت الس سجسػػػػػػػمل  رأكيػػػػػػػرهف مػػػػػػػف السسػػػػػػػلءازهراف, 

% مػػػػػػػف 81-% 41سػػػػػػررلل  ػػػػػػػرالخ  -مستشػػػػػػ   األمػػػػػػػراض الجمدلػػػػػػ  رالزهرلػػػػػػػ  اجلموػػػػػػ  دمشػػػػػػػؽ
, لوػػػػػرد إلػػػػػ  أسػػػػػالب س سػػػػػل  فػػػػػخ  دريػػػػػ   سػػػػػب سػػػػػرع مرغػػػػػخ األمػػػػػراض الجمدلػػػػػ   لػػػػػر الشػػػػػلفل 

المػػػػػرض, راوػػػػػض األمػػػػػراض ت تػػػػػلج إلػػػػػ   ػػػػػالج س سػػػػػخ اشػػػػػكؿ كلمػػػػػؿ كلل ػػػػػدفل  التػػػػػخ ت تػػػػػلج 
 . رفػػػػػػػػػخ دراسػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػ  مرغػػػػػػػػػخ 49., 134.%اسػػػػػػػػػورد, 81إلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػالج س سػػػػػػػػػخ اسسػػػػػػػػػا  

  مرلغػػػػػلم, رتطالػػػػػؽ موػػػػػلللر 493الولػػػػػلدات الضلرجلػػػػػ  امستشػػػػػ خ ستشػػػػػراف فػػػػػخ ال ػػػػػلف  مػػػػػ  ا
% مػػػػػػف المرغػػػػػخ لػػػػػػدلهـ أ ػػػػػػراض اغػػػػػػطراالت ..8رجػػػػػػد أف   DMS-5لم ؿالتشػػػػػضلص رفقػػػػػػ
  .Xiong, et al. 2017, 231سلكرسرملتل  ا

فسجػػػد أف الػػػاوض ر لسػػػتطل  الترافػػػؽ مػػػ  هػػػذه الغػػػطرط فتكػػػرف سػػػاالم فػػػخ سػػػرء الترافػػػؽ 
الدراسػػخ رالمهسػػخ ركػػذلؾ سػػرء الترافػػؽ األسػػرط رالزراجػػخ, ر ػػد تػػؤدط إلػػ  المولسػػلة مػػف كيلػػر مػػف 

االت الس سل  ميؿ: القمؽ راركت لب رال رالل رالرسراس القهرط كمل أشلرت ستػل   دراسػ  كػؿ ارغطر 
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 & Macatee,  Capron,  Schmidt  شػػػملدت ركرجػػػؿر كػػػلاررف ر ملكػػػلتخ مػػػف: 

Cougleكمػػػرمالس ركلرشػػػالرـر كرركػػػرر ر ارارلػػػر ر هػػػرلر  , 131.ا Hoyer, Braeuer, 

Crawcour Klumbies & Kirschbaum مػػػػلكملالفر شػػػػلرامخ ر التسػػػػكل  , 131.ا  
 د ػالف , ر 138.ا م مدلف , ر 138.ا ,Sharpley & McMillan Agnew, Bitsikaرآسلر

  .134.اال  تخ , ر 136. , رأ مد ا136.ا
  مف أكير ارغطراالت الس سل  السلتج  Pschosomaitcُتود ارغطراالت الس سجسمل  ا

ترافؽ م  الغػطرط الس سػل  رالتوالػر  سهػل لػؤير  ف التورض لمغطرط الس سل , فودـ القدرة  م  ال
  لػػػث تشػػػلر اإل  ػػػل للت  مػػػ  الجلسػػػب الوغػػػرط فلشػػػتكخ الجسػػػـ فػػػخ شػػػكؿ أمػػػراض  غػػػرل .

% مف أمراض الو ر ميؿ السراػلت القمالػ  رغػطط الػدـ ر لرهػل اػدالتهل الغػطرط  81ال دلي  أف 
أف الغػطرط الس سػل  سػاالم  ر د أظهرت ستل   الدراسػلت . 94., ص137.امقدـ رهرارل , الس سل 

 , رم مػد 116. ػلسـ اأسلسللم فخ المولسلة مف ارغػطراالت الس سجسػمل , كمػل فػخ ستػل   دراسػ : 
  , رالمػػػػػػػػػػػػػػرمسخ132. , رم مػػػػػػػػػػػػػػد رال ػػػػػػػػػػػػػػدرارط رال ػػػػػػػػػػػػػػدرارط ا131. , رالق طػػػػػػػػػػػػػػلسخ ا119.ا

  .137.ر ملرلف ا
جسػب المولسػلة مػف مف هسل كلف تض لؼ الشورر اللغطرط الس سل  مف األمرر الغػرررل  لت

ارغػػطراالت الس سػػل , فػػتـ اسػػتضدـ الودلػػد مػػف الاػػرام  األسػػلللب الوالجلػػ  راإلرشػػلدل  التػػخ توتمػػد 
 م  سظرللت مضتم  , كلف أفغؿ هذه الارام  التخ توتمد  م  السظرل  المورفلػ  رتطالػلت الوػالج 

 , رم مػػػػد 131.ا Craciunالمورفػػػػخ السػػػػمركخ, كمػػػػل أشػػػػلرت ستػػػػل   دراسػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف: كراسػػػػلف 
 ,Hadinia, Meyer  شػ لسدتسر رفػػرهرر سػػراؾ ر مػللر ر هػػدلسلل ر   ,137.ا الشػرلدة , ر 138.ا

Nowak, Gschwandtner & Fuhr 137.ا.  
فلوتمد الوالج المورفخ السمركخ  م  تودلؿ التشػره المورفػخ المتميػؿ فػخ األفكػلر التمقل لػ  
السمال  راألفكلر رالموتقدات الال قالسل  ر لر المسطقل  ركػذلؾ ت ملػؿ المشػكم  ر مهػل, أط التركلػز 

سمال   م  ض ض الجراسب السمال  رسقلط الغوؼ االسهـ التسلزلخ , رلكف التض لؼ مف الجراسب ال
رسقػػلط الغػػوؼ المتسػػاا  فػػخ ارغػػطراب الس سػػخ, ر لوسػػخ تمتػػ  المػػرلض الل ػػ   الس سػػل   ألف 
ال ػػػ   الس سػػػل  أكاػػػر مػػػف  لػػػلب ارغػػػطراب الس سػػػخ, لػػػذا كػػػلف مػػػف الغػػػرررط تطػػػرلر رت سػػػلف 
الوػػػػالج المورفػػػػخ السػػػػمركخ التقملػػػػدط: لكػػػػخ لركػػػػز  مػػػػ  الجراسػػػػب اإللجلالػػػػ  رسقػػػػلط القػػػػرة ررفلهلػػػػ  

التركلز  م  ال مرؿ ادرم مػف التركلػز  مػ  المشػكم , رالتركلػز  مػ  المسػتقاؿ اػدرم مػف المرلض, ر 
 Positiveالتركلػػز  مػػ  الملغػػخ, مػػف هسػػل كػػلف ارسػػت لدة مػػف تطالقػػلت  مػػـ الػػس س اإللجػػلاخ 
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psycology (PP)  رالوػالج المضت ػر المتمركػز  ػرؿ ال مػرؿ Solution-focused brief 

therapy (SFBT)  وػػالج المورفػػخ السػػمركخ, فكػػلف الوػػالج المورفػػخ السػػمركخ اإللجػػلاخ فػػخ ال
   .P-CBT Positive cognitive Behaivoral  Therapyا

لػدط  مف هسل كلف الهدؼ مػف الا ػث ال ػللخ هػر ض ػض أ ػراض اغػطراالت الس سجسػمل 
الطللالت األمهلت الوػلمالت مػف ضػالؿ التض لػؼ مػف الشػورر اللغػطرط الس سػل  لػدلهف مػف ضػالؿ 

  . P-CBTفسللت رتطالقلت أسمرب  الجخ جدلد متميؿ فخ الوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخ ا

 ة:ــــــــة الذراســــــــمشكل

ألسلسػػػػخ فػػػػخ اسػػػػتقلم  ُتوػػػػد الطللاػػػػلت األمهػػػػلت الوػػػػلمالت هػػػػف  مػػػػلد األسػػػػرة رالوس ػػػػر ا
ر ػػػالح األسػػػرة ر س ػػػر مهػػػـ رشػػػرلؾ لمرجػػػلؿ فػػػخ الومػػػؿ, لػػػذا فػػػ ف مولسػػػلة األمهػػػلت مػػػف اوػػػض 
ارغػػطراالت لكػػرف لػػ  تػػثيلر سػػماللم  مػػخ جملػػ  أفػػراد األسػػرة اػػؿ رالمجتمػػ  كمػػ , فقػػد أشػػلرت ستػػل   

 , إلػػػػػ  137., رسػػػػػرر ا .13.لاسػػػػػخ ار  , 131.ارلػػػػػؾ ار  , 133.الطػػػػػرؿ ا دراسػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف:
سػلتهف مػػف ارغػطراالت الس سجسػػمل , رهػذه ارغػػطراالت تػؤير  مػػ  تمػتوهف الل ػػ   الس سػػل  مول

رتػػؤدط إلػػػ  سػػرء الترافػػػؽ الدراسػػػخ راألسػػرط رالمهسػػػخ لػػػدلهف, ر ػػد لرجػػػ  السػػػاب فػػخ المولسػػػلة مػػػف 
ارغػػػطراالت الس سجسػػػمل  لػػػدلهف إلػػػ  التوػػػرض لمغػػػطرط الس سػػػل  المضتم ػػػ  سػػػراء فػػػخ الدراسػػػ  أر 

 , رالق طلسخ 119. , رم مد ا116. لسـ اسرة, كمل أظهرت ستل   دراس  كؿ مف: الومؿ أر األ
, مف هسل كلف مػف  137. , رالمرمسخ ر ملرلف ا132. , رم مد رال درارط رال درارط ا131.ا

الغرررط تض لؼ أ راض ارغطراالت الس سجسمل  لػدط الطللاػلت األمهػلت الوػلمالت مػف ضػالؿ 
 سػل  مػف ضػالؿ أسػمرب  الجػخ  ػدلث لوتمػد  مػ  تسملػ  سقػلط القػرة تض لؼ الشورر اللغطرط الس

رالجراسػػب اإللجلالػػ  لػػدلهف ر ػػرس األمػػؿ رالت ػػلؤؿ فػػخ المسػػتقاؿ, راللتػػللخ ت سػػلف مسػػترط ال ػػ   
-Pالس سػػػل  لػػػدلهف مػػػف ضػػػالؿ ارسػػػلم   ػػػل ـ  مػػػ  تطالقػػػلت الوػػػالج المورفػػػخ السػػػمركخ اإللجػػػلاخ ا

CBT.  
 لحالية في التساؤالت التالية:ويمكن بمورة مشكمة الدراسة ا

  فػػخ ض ػػض   ػػل ـ  مػػ  فسلػػلت الوػػالج المورفػػخ السػػمركخ اإللجػػلاخمػػل فولللػػ  ارسػػلم   :3س
 الشورر اللغطرط الس سل  لدط الطللالت األمهلت الولمالت؟ 
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 هػػؿ لمتػػد فولللػػ  الارسػػلم  القػػل ـ  مػػ  فسلػػلت الوػػالج المورفػػخ السػػمركخ اإللجػػلاخ فػػخ  :.س
لػػػدط  شػػػهر رس ػػػؼرط الس سػػػل  اوػػػد فتػػػرة المتلاوػػػ  التػػػخ ت ػػػؿ إلػػػ  ض ػػػض الشػػػورر اللغػػػط

 ؟الطللالت األمهلت الولمالت
 هؿ لؤدط ض ض الشػورر اللغػطرط الس سػل  إلػ  التض لػؼ مػف أ ػراض ارغػطراالت  :1س

 الس سجسمل  لدط الطللالت األمهلت الولمالت؟
 ض ػض الشػورر هؿ لستمر التض لؼ مف أ راض ارغػطراالت الس سجسػمل  السػتمرار  :4س

لػػدط الطللاػلت األمهػػلت  اوػػد فتػرة المتلاوػ  التػػخ ت ػؿ إلػػ  شػهر رس ػؼاللغػطرط الس سػل  
 الولمالت؟

 ة:ــــــــــذاف الذراســــــــــأه

تهػػدؼ الدراسػػ  ال لللػػ  إلػػ  التض لػػؼ مػػف الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل  لػػدط الطللاػػلت األمهػػلت 
لسمركخ اإللجلاخ, رمورف  مدط تػثيلر التض لػؼ مػف الولمالت مف ضالؿ اوض فسللت الوالج المورفخ ا

الشػػػػورر اللغػػػػطرط الس سػػػػل   مػػػػ  التض لػػػػؼ مػػػػف أ ػػػػراض ارغػػػػطراالت الس سجسػػػػمل  لػػػػدط المجمر ػػػػ  
 التجرلال , رمدط استمرار هذا الت سف ضالؿ فترة المتلاو  التخ ت ؿ إل  شهر رس ؼ.

 ة:ـــــــــة الذراســـــــــأهمي

 الحالية في النقاط التالية:الدراسة تظهر أهمية 

 ٛ:ـــٛ الٍظسٖـــأٔاًل: األِىٗ

 :ما يمييمكن أن نجمل أهمية البحث من الناحية النظرية في

     فلألمهػلت أسػلس اسػلء , ف الطللالت األمهلت الولمالتالمجتم  ره مهم  فخارهتملـ ا
األسػػػرة ر مملػػػ  التسشػػػ   ارجتمل لػػػ  لضاسػػػلء فمولسػػػلتهف مػػػف ارغػػػطراالت الس سػػػل  ضل ػػػ  

 الس سجسمل  االسلكرسرملتل   تؤير  م  دررهـ فخ األسرة رالمجتم .

  ارهتملـ اللغطرط الس سل  التخ تولسخ مسهل األمهػلت السلتجػ   ػف الومػؿ رالدراسػ  راألسػرة
 مف  دتهل رامكلسل  التولمؿ موهل رالتض لؼ مف الشورر اهل. رم لرؿ التض لؼ

  الطللاػػلت  لػػلة   مػػ  الس سجسػػمل  االسلكرسػػرملتل   التػػخ تػػؤير سػػماللم تسػػلرؿ ارغػػطراالت
ضطػػررة  مػػ   لػػلة األفػػراد أكيػػر ارغػػطراالت الس سػػل   مػػف وػػدتُ  تػػخرال األمهػلت رالوػػلمالت,

 لم. فقد تؤدط إل  الغوؼ رالهذللف رالرفلة أ للس
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رالتض لػؼ مػف لوالج ارغطراالت الس سل  ا     ػلـ  مدضالم جدلدام ف هذا الا ث لتسلرؿ إ
 ـالشورر اللغطرط الس سل  مف ضالؿ تسملػ  سقػلط القػرة رالجراسػب اإللجلالػ  لػدط األمهػلت السػتضدا

 لوػػػالجكػػػرف مػػػدضالم  ػػػدليلم للمكػػػف أف  ذط, رالػػػاوػػػض فسلػػػلت الوػػػالج المورفػػػخ السػػػمركخ اإللجػػػلاخ
 رغطراالت الس سل .ا

 ٛ:ــــٛ التطبٗكٗــــثاًٌٗا: األِىٗ

لمكف أف سجمػؿ أهملػ  الا ػث مػف السل لػ  التطالقلػ  فػخ ت سػلف ال لػلة الس سػل  رالجسػمل  
لػػدط الطللاػػلت األمهػػلت الوػػلمالت رت سػػلف دررهػػف فػػخ األسػػرة رالمجتمػػ  مػػف ضػػالؿ التض لػػؼ مػػف 

مػػف ضػػالؿ ض ػػض الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل  لػػدلهف السػػتضداـ  أ ػػراض ارغػػطراالت الس سجسػػمل 
 اوض فسللت الوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخ. 

 ة:ـــــــــات الذراســـــــــمصطلح

   Psychosomatic Disordersاالضطسابات الٍفطجطىٗٛ: 

ُلوػػرؼ الال ػػػث ارغػػػطراالت  مػػػ  أسهػػل: ضمػػػؿ  غػػػرط فػػػخ  غػػر أر أكيػػػر مػػػف أ غػػػلء 
المسشػػث ستلجػػ  التوػػرض رس وػػلؿ مػػزمف, ر لسػػتجلب لموػػالج الػػدرا خ الوغػػرط  مػػ  الجسػػـ س سػػخ 

المدط الطرلؿ ألسهل ترج  ألسالب س سل  رللست  غرل , تظهر فخ األ راض التللل : ااأل راض 
اغػػػػػطراالت الجهػػػػػلز  -اغػػػػػطراالت الجهػػػػػلز الػػػػػدررط -اغػػػػػطراب الجهػػػػػلز الهغػػػػػمخ -ارس ولللػػػػػ 
اغػػػػطراالت الجهػػػػلز  -األمػػػػراض الجمدلػػػػ  - لهلكػػػػؿ الوظمػػػػخاغػػػػطراالت الوغػػػػالت را -التس سػػػػخ
 اغطراالت الجهلز الارلخ رالتسلسمخ . -الطدط

   Psychological Stressالضػٕط الٍفطٗٛ: 
ُلوػػرؼ الال ػػث الغػػطرط الس سػػل   مػػ  أسهػػل:  للػػ  مػػف اإلجهػػلد رالتػػرتر الس سػػخ رالجسػػمخ 

تورض لمرا ؼ  للتل  ر لستطلورف الترافػؽ التخ تولسخ مسهل الطللالت األمهلت الولمالت ستلج  ال
 الغطرط األسرل  . -الغطرط الدراسل  -موهل ميؿ: اغطرط الومؿ
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-Cognitive Behavioural Therapy (Pالعــ ا املعــسس الطــمٕن٘ ا  ــاب٘:  

CBT) Positive 
 مػػػ  أسػػػ :  ػػػالج  ػػػل ـ  مػػػ  توػػػدلؿ  المورفػػػخ السػػػمركخ اإللجػػػلاخُلوػػػرؼ الال ػػػث الوػػػالج  

التشػػره المورفػػخ لمتض لػػؼ مػػف الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل  مػػف ضػػالؿ ت سػػلف سقػػلط القػػرة رالجراسػػب 
اإللجلالػػ  لػػدط الطللاػػلت, رالتركلػػز  مػػ  ال مػػرؿ اػػدرم مػػف التركلػػز  مػػ  ت ملػػؿ المشػػكم  مػػف ضػػالؿ 

ال ػػػػػرار  -ل ػػػػػرر اإللجلالػػػػػ اسػػػػػتضداـ ا - ػػػػػرس األمػػػػػؿ -ارسػػػػػترضلء الوغػػػػػمخال سلػػػػػلت التلللػػػػػ : ا
السػػػػؤاؿ  -تطلػػػػر الشػػػػورر -تطللػػػػر ال وػػػػؿ -تطالػػػػ  المشػػػػكم  أسػػػػمرب -تطللػػػػر الرؤلػػػػ  -السػػػػقراطخ
 .ال دلث الضللخ مف المشلكؿ  -الموجزة

 الطالبات األوّات العاو ت:
 مػػ  أسهػػف: طللاػػلت الدراسػػلت الوملػػل اكملػػػ   الطللاػػلت األمهػػلت الوػػلمالت ُلوػػرؼ الال ػػث 

 رجلت رالال خ لدلهف أاسلء رلوممف فخ مجلرت مضتم   اجلسب الدراس .الترال  المتز 

 االغار النظري والذراسات السابقة وفروض الذراسة:

 Psychosomatic Disorders أٔاًل: االضطسابات الٍفطجطىٗٛ )الطٗهٕضٕواتٗٛ(: 

 مفهوم االضطرابات النفسجسمية:

رتوسػػػػػخ  Psycho "لتكػػػػػرف م ػػػػػطمت سلكرسػػػػػرملتلؾ مػػػػػف مقطوػػػػػلف, همػػػػػل "سػػػػػلكر
رتوسػػػػخ الجسػػػػـ رلق ػػػػد اػػػػذلؾ أف جسػػػػـ اإلسسػػػػلف  Soma "الػػػػررح أر الوقػػػػؿ ركممػػػػ  "سػػػػرمل

. فهػػػػػر لوسػػػػػخ اغػػػػػطراب ذا ر ػػػػػدة متكلممػػػػػ  مػػػػػف الوقػػػػػؿ رالجسػػػػػـ رلوتمػػػػػد كػػػػػؿ مسهػػػػػل  مػػػػػ  ا ضػػػػػر
اوػػػػػدلف: اوػػػػػد س سػػػػػخ راوػػػػػد جسػػػػػمخ, أط أف  ػػػػػل ا  لوػػػػػلسخ مػػػػػف مشػػػػػلكؿ س سػػػػػل  رلمػػػػػدة طرلمػػػػػ  

اثسهػػػػػػػػػػػل  وػػػػػػػػػػػرؼ . تُ 19., 3994قلػػػػػػػػػػػ ا ردة, إاػػػػػػػػػػػراهلـ, تسشػػػػػػػػػػػث  سهػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػراض جسػػػػػػػػػػػمل   قل
 ػػػػدث اهػػػػل تمػػػػؼ فػػػػػخ جػػػػزء مػػػػف أجػػػػزاء الجسػػػػـ أر ضمػػػػؿ فػػػػخ رظل ػػػػػ  تالتػػػػخ ر اغػػػػطراالت مثلرفػػػػ  
رغػػػػطراب  لػػػػلة المػػػػرلض التػػػػخ    ستلجػػػػ  اغػػػػطراالت اس ولللػػػػ  مزمسػػػػ  سظػػػػرام   غػػػػر مػػػػف أ غػػػػل

غػػػػػػػػطراب رسػػػػػػػػتمرار ار  الجهػػػػػػػػلالطرلػػػػػػػػؿ ر ػػػػػػػػده فػػػػػػػػخ  ]الػػػػػػػػدرا خ[ ر ل مػػػػػػػػت الوػػػػػػػػالج الجسػػػػػػػػمخ
 . 46, ص3984ارس وللخ ر دـ  الج أسالا  إل  جلسب الوالج الس سخ اأارالسلؿ, 

فهخ اغطراالت  غرل , لموب فلهل الولمؿ ارس وللخ دررام مهملم ر رللم رأسلسللم, ر لدة مل 
 . أر هػػػخ اغػػػطراالت 741, 111.لكػػػرف ذلػػػؾ مػػػف ضػػػالؿ الجهػػػلز الو ػػػاخ الالإرادطا كلشػػػ , 

ذات أسػػلس رأ ػػؿ س سػػخ ااسػػاب ارغػػطراالت ارس ولللػػ  , ت ػػلب المسػػلطؽ جسػػمل  مرغػػر ل , 
  .478, 112.راأل غلء التخ لت كـ فلهل الجهلز الو اخ الذاتخازهراف, 
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كمػػل أسهػػل مجمر ػػ  مػػف ارغػػطراالت لظهػػر  مػػ  الم ػػلالف اهػػل أ ػػراض جسػػمل   قلقلػػ  فػػخ 
الػػب  ػػلمال مرغػػلل  غػػرللم  لػػلب رجػػرد سػػاب  غػػرط ظػػلهر فػػخ  غػػر أر أكيػػر, ر لرجػػد لهػػل الط

 . فهػػخ اغػػطراب مػػف 1.4, 118.مشض ػػلم القػػلف فتوػػزط أسػػالاهل إلػػ   رامػػؿ س سػػل  ا اػػدالر مف, 
اأر فػػػػخ جػػػػزء مسهػػػػل س سػػػػخ األ ػػػػؿ أر المسشػػػػث  لػػػػ  أ ػػػػراض جسػػػػمل   Psychogenicأ ػػػػؿ س سػػػػخ 

Somatic  ,3991أر فسػػػػػػلرلرجل  رل ػػػػػػدثاا تملر  تاػػػػػػدرت جسػػػػػػمل  تركلالػػػػػػ  غػػػػػػلرة االدسػػػػػػر خ ,
 . لتسػـػ اػػث راض جسػػمل  تسػػت   ػػف  رامػػؿ سػػلكرلرجل . رهػػخ  ػػلدة تتغػػمف جهػػلزام را ػػدام مػػف 3397

  ..131, 3991أجهزة الجسـ ميؿ الجهلز الهغمخ أر التس سخ أر التسلسمخ الارلخ اجلار رك لفخ, 
هخ أمراض جسمل  تسشث اسػاب س سػخ رل ػدث فلهػل تمػؼ فػخ الاسػلء التشػرل خ لموغػر  أر

مكػػػػف لضشػػػػو  أر الت لللػػػػؿ الطالػػػػ  أر الكشػػػػرؼ الطالػػػػ  اكتشػػػػلؼ هػػػػذا التمػػػػؼ المػػػػرلض, ا لػػػػث ل
 . هػػذه األمػػراض الجسػػمل  ترجػػ  فػػخ المقػػلـ األرؿ إلػػ   رامػػؿ س سػػل  .82, 112.رت دلدهاطػػ , 

سػػػااهل مرا ػػػؼ اس ولللػػػ  تيلرهػػػل ظػػػررؼ اجتمل لػػػ , لػػػذا فهػػػخ أمػػػراض ر لجػػػدط فػػػخ شػػػ ل هل الوػػػالج 
ب لموالج الس سػخ مقترسػلم اػللوالج الجسػمخ, ر ػد لقتغػخ األمػر الجسمخ ر ده فخ  لف أسهل تستجل

 . هذه األمراض مسشػثهل س سػخ, .38, 3991 الجلم اجتمل للم  لث لطلر المرلض ال ت  اراجت, 
رلكػػف تظهػػر أ راغػػهل  غػػرل  أر جسػػدل , رترجػػ  فػػخ  ػػدريهل إلػػ  توػػرض ال ػػرد ألزمػػلت س سػػل  

التوالػػػر  ػػػف هػػػذه ارس وػػػلرت اطرلقػػػ  جسػػػدل  اأط  مزمسػػػ  أر رس وػػػلرت مسػػػتمرة, ممػػػل لػػػؤدط إلػػػ 
ظهػػرر األ ػػراض المرغػػل  الوغػػرل  ميػػؿ ال ػػداع الس ػػ خ رغػػطط الػػدـ الجػػرهرط راغػػطراالت 

  .3.9, 3999األكؿ راغطراالت السـر  االظ , 
مجمر ػػػػ  مػػػػف األ ػػػػراض الجسػػػػمل  السلتجػػػػ   ػػػػف مولسػػػػلة اإلسسػػػػلف مػػػػف الغػػػػطرط أر أسهػػػػل 

تؤدى إذا مل  رالتخس وللل  رارجتمل ل  رالرجداسل  رالسللسل  رس سل  رارارغطراالت راإل الطلت ال
إل  تم لم أر تطلرام راغ لم فخ األسسج  أر أ د أ غلء الجسـ, رتكرف مف ال دة راإل رار  استمرت

الموػػررؼ الػػذى لوجػػز  ػػف مقلرمتهػػل رتض لػػؼ  ػػدتهل, رلمكػػف لمطالػػب  الطاػػخا لػػث تقػػلـر الوػػالج 
شػػ ل هل إلػػ   فػػخجػػدام  غػػرررط الس سػػخالتشضل ػػل , رالوػػالج   رسػػل م سػػتضداـالكشػػ هل رتشضل ػػهل 

  .141, 132.الطاخ اإاراهلـ, جلسب الوالج 
 خصائص االضطرابات النفسجسمية:

 :من أهم الخصائص المميزة في تشخيص االضطرابات النفسجسمية فيما يمي
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 ضمػػؿ رتمػػؼ فػػخ  غػػر مػػف أ غػػلء الجسػػـ, أط أف الضمػػؿ أر اإل ػػلا  فػػخ الوغػػر  رجػػرد
 رللس الرظل  .

  هػػػػخ اغػػػػطراالت أر أمػػػػراض جسػػػػمل  أر فسػػػػلرلرجل  ذات المسشػػػػث الس سػػػػخ أط أف الولمػػػػؿ
 الس سخ هر المساب ال قلقخ رراء هذه ارغطراالت.

 غػػطراالت الجسػػمل  أر لموػػب الولمػػؿ ارس وػػللخ دررام أسلسػػللم رمهمػػلم فػػخ ظهػػرر أ ػػراض ار
 زللدة تثيلرهل.

 . هخ اغطراالت أر أمراض جسمل  مزمس 

  ر تسػػتجلب لموػػالج الػػػدرا خ اشػػكؿ كالػػػر ألف السػػاب الر لسػػػخ لهػػل الولمػػػؿ الس سػػخ رلػػػلس
 الوغرط, لذلؾ ف ف الوالج الس سخ هر الوالج المسلسب لهل.

  ؿ متتللخأر تثتخ اشك لدى ال رد الرا دأشكمهل مضتمؼ ا د ترجد األ راض. 
  فػػػاوض الشض ػػػػللت  رغػػػ  لهػػػػده تػػػرتاط اوػػػض ال ػػػػلرت اػػػسمط موػػػلف مػػػػف الشض ػػػل ,

 .ارغطراالت درف  لرهل
 . للالم مل لرجد تلرلخ  ل مخ لإل لا  اس س ارغطراب أر مل شلاه  
 .تضتمؼ اإل لا  اهذه ارغطراالت الف الجسسلف اضتالفلم مم رظلم 

 السيكوسوماتية(: أنواع االضطرابات النفسجسمية )

 لقت ر الال ث  مخ هذه األسراع فخ الا ث ال للخ رهخ كمل لمخ: 
 هخ  الرة  ف ارغػطراالت التػخ ت ػلب الجهػلز الهغػمخ اغطراالت الجهلز الهغمخ :

مسهل المودة ميؿ  ر   المودة رالقرلػرف االقرلػرف الو ػاخ  أر األموػلء ااغػطراب األموػلء 
 ءسػهلؿ رارمسػلؾ رالطػلزات أر ارست ػلخ رالملػؿ إلػ  القػخ سر الهغـ  الإلغلف  إل  اإل-

 رال مرغ  رفقداف فخ الشهل  أر الشره.
  اغػػػطراالت الجهػػػلز الػػػدررط: رهػػػخ  اػػػلرة  ػػػف ارغػػػطراالت التػػػخ ت ػػػلب القمػػػب رالػػػدررة

الدمرلػػ  مسهػػل غػػرالت القمػػب السػػرلو  رآرـ فػػخ ال ػػدر راسض ػػلض أر ارت ػػلع غػػطط الػػدـ 
  فػػػخ األطػػػراؼ ر ػػػورا  فػػػخ التػػػس س راغػػػطراب  مػػػؿ القمػػػب رالشػػػورر الإلسهػػػلؾ رر شػػػ

 الإلغلف  إل  الذا   ال درل .

 رهػػخ  اػػلرة  ػػف اغػػطراالت فػػخ  مملػػ  التػػس س مسهػػل ازمػػلت اغػػطراالت الجهػػلز التس سػػخ :
الراػػر رالشػػورر الرضتسػػلؽ رسراػػلت السػػولؿ المتكػػررة ر سلسػػل  ال ػػدر را تقػػلف أر ألتهػػلب 

   فخ الجلرب األس ل .ال مؽ الإلغلف  إل  ال سلسل
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 رهػػػػخ  اػػػػلرة  ػػػػف ارغػػػػطراالت التػػػػخ ت ػػػػلب رالهلكػػػػؿ الوظمػػػػخ تاغػػػػطراالت الوغػػػػال :
الجهػػلز الوغػػمخ رالهلكػػؿ الوظمػػخ فػػخ الجسػػـ رتػػؤير  مػػ   مملػػ  ال ركػػ , رمسهػػل آرـ فػػخ 
الوغالت رالوظلـ رآرـ أس ؿ الظهر رالتهػلب الم ل ػؿ االررمػلتلـز  رت ػمب القػدملف أر 

 لت رآرـ الم ل ؿ الإلغلف  إل  تلاس الوغالت.الظهر رالتهلا

  رهػػخ  اػػلرة  ػػف ارغػػطراالت التػػخ ت ػػلب الجمػػد الضػػلرجخ لمجسػػـ مسهػػل األمػراض جمدلػػ :
 سلسػػػل  را مػػػرار الجمػػػد رسراػػػلت ال كػػػ  االهػػػرش  رظهػػػرر  ػػػب الشػػػالب رتسػػػل ط الشػػػور 

الذ اػ  ال مػراء رظهر الاق  السػرداء فػخ الرجػ , الإلغػلف  إلػ  األكزلمػل فػخ أجػزاء الجسػـ ر 
 راليوما  ر زاـ السلرط.

  اغطراالت الجهلز الطدط: رهػخ  اػلرة  ػف اغػطراالت ت ػلب الجهػلز الطػدط فػخ الجسػـ
سراء فخ شكؿ سقص أر زللدة فخ إفرازات الهرمرسلت فخ الجسـ, مسهػل المولسػلة مػف مػرض 

 السكر رضمؿ فخ إفراز ال  راء رتغضـ الطدة الدر ل  أر رزللدة إفرازهل.

 طراالت الجهػػلز الاػرلخ رالتسلسػػمخ: رهػخ  اػػلرة  ػف ارغػػطراالت التػخ ت ػػلب الجهػػلز اغػ
الارلخ فخ الجسـ مسهل سمسؿ الارؿ أر ا تالس الاػرؿ أر  ػورا   مملػ  التاػرؿ أر  ر ػلف 
فػػػخ الاػػػرؿ أر آرـ فػػػخ الكملػػػ  امطػػػص كمػػػرط  أر اغػػػطراب فػػػخ الجهػػػلز التسلسػػػمخ ميػػػؿ: 

الرجػػػلؿ أر الاػػػررد الجسسػػػخ أر تشػػػس  المهاػػػؿ أر  الغػػػوؼ الجسسػػػخ أر القػػػذؼ الماكػػػر  سػػػد
 اغطراب فخ الدررة الشهرل  أر آرـ ال لض أس ؿ الاطف لدط السلدات.

 االضطرابات النفسجسمية لدي الطالبات األمهات العامالت:

 ف ػ السلكرسػرملتل  الرغػطراالت   را  ػلا  اللغػطرط شػوررا أكيػر األمهػلت الوػلمالت فإ
 أ اػلء مػف اػ  تقػرـ رمػل متوػددة مسػ رلللت مػف الولممػ  المػرأة تت ممػ  مػل لػ إ ذلػؾ لرجػ  ر ػد الرجػؿ,

  ػلدرة  لر لجومهل  د ممل المسزؿ, فخ رأـ زرج  ار  هل لمس رلللته اجلسب الومؿ, رمتطمالت   رمهلـ

 مػف أكيػر المػرأة  مػ  الغػطرط زلػلدة إلػ  أدى رهػذا رمرظ ػ , كزرجػ  لمسػ رلللته اػلف الترفلػؽ  مػ 

 . 161, .13.الاسخ, السلكرسرملتل  الرغطراالت اإل لا  مودرت   زللدة  ل م ترتب ممل الرجؿ

ارغػػػػػطراالت مولسػػػػػلة مػػػػػف  أكيػػػػػر األمهػػػػػلت الوػػػػػلمالتالودلػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػلت  أف رأكػػػػػدت 
ل  ػػػػص درر مجمر ػػػػ  مػػػػف الورامػػػػؿ   131.ارلػػػػؾ ادراسػػػػ  رمػػػػف هػػػػذه الدراسػػػػلت:  الس سجسػػػػمل ,

, الدلمر رافل  فخ التثير  مػ  الرغػ  ال ػ خ الس سػخ رالجسػمخ رالسلكرسػرملتخ لمسسػلء الوػلمالت
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مػػف السسػػلء الوػػلمالت فػػخ األردف مغػػخ  مػػ  الت ػػل هف اسػػرؽ   278تكرسػػت  لسػػ  الدراسػػ  مػػف ا
كػلدلمخ كلسػل مػف أكيػر أف الولمػؿ ار ت ػلدط راررأظهػرت الستػل   الومؿ أكيػر مػف يػالث سػسرات, 

الورامػػؿ تػػثيلرام  مػػ  اررغػػلع ال ػػ   الس سػػل  رالجسػػمل  رالسلكرسػػرملتل  لػػدط السسػػلء الوػػلمالت. 
إل  التورؼ  م  اوض ارغػطراالت السلكرسػرملتل  الشػل و   التخ هدفت  133.ردراس  الطرؿ ا

لسسػلء الوػلمالت فػخ مػف ا  11., تكرست  لسػ  الدراسػ  مػف الدط السسلء الولمالت امدلس  طراامس
أف أكير ارغطراالت رأظهرت الستل     مف السسلء  لر الولمالت, 311 طلع ال    رالتوملـ را

الجهػػػلز  -السلكرسػػػرملتل  استشػػػلرام لػػػدط  لسػػػ  الدراسػػػ  هػػػخ أمػػػراض االجهػػػلز الهغػػػمخ رالو ػػػاخ
مالت فػػػخ الوغػػػمخ رالهلكمػػػخ  ررجػػػرد فػػػررؽ اػػػلف السسػػػلء الوػػػلمالت ر لػػػر الوػػػل-التس سػػػخ -الػػػدررط

 ارغطراالت السلكرسرملتل  ل للت السسلء الولمالت.

شػػهل المػػرأة لمكشػػؼ  ػػف أ ػػداث ال لػػلة الغػػل ط  التػػخ تول  .13.دراسػػ  لاسػػخ ارجػػلءت 
  44  امػرأة  لممػ  را44الولمم  رمدط تثيلرهل  م    تهل الجسمل , تكرست  لسػ  الدراسػ  مػف ا

طردلػ  اػلف غػطرط الومػؿ رأ ػراض ارغػطراالت  امرأة  لر  لمم , رأظهرت الستل   رجرد  ال  
غػطراالت رالسلكرسرملتل , ررجرد فررؽ الف المرأة الولمم  ر لػر الولممػ  فػخ ال ػ   الجسػدل  اا

اللم اغػطرط الومػؿ رالدراسػ  رغػطرط مالسلكرسرملتل   رأف ال    الجسدل  لممرأة الولممػ  تتػثير سػ
الوال ػ  اػلف ال ػراع مكشػؼ  ػف ل  137.شػلسخ ار  سػرارفخ  ػلف جػلءت دراسػ  المسزؿ راألسرة. 

الس سخ لالغطراالت السلكرسرملتل  لدط السسلء الولمالت رالتورؼ  م  ال ػررؽ اػلف االمتزرجػلت 
  37امػسهف   امػرأة  لممػ  21, تكرست  لسػ  الدراسػ  مػف ار لر المتزرجلت  فخ متطلرات الدراس 

 ال ػػراع الس سػػخرجػػرد  ال ػػ  طردلػػ  اػػلف  , رأظهػػرت الستػػل     لػػر متزرجػػ 14متزرجػػ  راامػػرأة 
فػخ  المتزرجػ ر لػر  المتزرجػ رجرد فررؽ الف المرأة  دـ رأ راض ارغطراالت السلكرسرملتل , ر 

 .السلكرسرملتل  ارغطراالت
فولللػ  الوػالج المورفػخ لض ػض ارغػطراالت  لمكشػؼ  ػف  138.ا رجلءت دراسػ  سػورد
طللاػػػ  مػػػف كملػػػ  الترالػػػ  جلموػػػ    21الدراسػػػ  مػػػف ا , تكرسػػػت  لسػػػ السلكرسػػػرملتل  لػػػدط الطللاػػػلت

اسض ػػػػػػػلض ارغػػػػػػػطراالت , رأظهػػػػػػػرت الستػػػػػػػل     غػػػػػػػلاط 2.تجرلالػػػػػػػ , ا  2.االق ػػػػػػػلـ, مػػػػػػػسهف 
 الس سجسمل  لدط طللالت الجلمو  الستضداـ الوالج المورفخ.



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)  يوليو (111)العدد             

 2029  
 

 23 

 Psychological Stressثاًٌٗا: الضػٕط الٍفطٗٛ: 
 مفهوم الضغوط النفسية:

التػخ تسػت  مػف توػرض ال ػرد لممرا ػؼ الغطرط الس سل  ظلهرة مف ظراهر ال لػلة اإلسسػلسل   تُود
دارتهػل رتوػددت التورل ػلت لمغػطرط  ال للة المضتم ػ  التػخ تتطمػب مػف ال ػرد الترافػؽ موهػل أر مراجهتهػل را 

مػ  اػلف الس سل  اوغهل لركز  م  م لدر الغطرط رأضرط تركز  م  ا يلر السمال  لهل, رمسهل مل لج
م ػػلدر الغػػطرط رأيلرهػػل السػػمال . رُترجػػ  الغػػطرط الس سػػل  إلػػ  رجػػرد  رامػػؿ ضلرجلػػ  غػػل ط   مػػ  
ال ػػػرد سػػػراء اكملتهػػػل أر  مػػػ  جػػػزء مسهػػػل رادرجػػػ  ُترجػػػد لدلػػػ  إ سلسػػػلم اػػػللترتر, أر تشػػػرلهل فػػػخ تكلمػػػؿ 

رلمغػػػطرط  شض ػػلت . ر لسمػػػل تػػػزداد شػػدة هػػػذه الغػػػطرط فػػ ف ذلػػػؾ  ػػػد ل قػػد ال ػػػرد  درتػػػ   مػػ  التػػػرازف,
  .467, 112.الس سل  آيلرهل  م  الجهلز الادسخ رالس سخ لم رداط , 

كمػػػػػػل أسهػػػػػػل  للػػػػػػ  مػػػػػػف اإلجهػػػػػػلد الجسػػػػػػمخ رالس سػػػػػػخ, رالمشػػػػػػق  التػػػػػػخ تمقػػػػػػخ  مػػػػػػ  ال ػػػػػػرد 
امطللػػػػػب رأ اػػػػػلء  ملػػػػػ  أف لترافػػػػػؽ موهػػػػػل. ر ػػػػػد لكػػػػػرف الغػػػػػطط أر اإلسو ػػػػػلب داضملػػػػػلم أر ال لػػػػػلم. 

ذا طػػػػػػػل ؿ هػػػػػػػذا الغػػػػػػػطط رأفػػػػػػػرط فقػػػػػػػد لسػػػػػػػتهمؾ مػػػػػػػرارد ال ػػػػػػػرد ر ػػػػػػػد لكػػػػػػػرف   ػػػػػػػلرام أر طػػػػػػػرلالم. را 
رلتوػػػػػداهل رلػػػػػؤدط إلػػػػػ  اسهلػػػػػلر أداء الرظػػػػػل ؼ المسظمػػػػػ  أر لػػػػػؤدط إلػػػػػ  ت ككهػػػػػل اجػػػػػلار رك ػػػػػلفخ, 

ت ػػػػػػػدث ستلجػػػػػػ  لم ػػػػػػػرادث التػػػػػػخ تسػػػػػػػاب  مقػػػػػػلم أر تػػػػػػػرترام أر إز لجػػػػػػػلم, أر رهػػػػػػخ   .1649, 3992
الظػػػػػررؼ الم لطػػػػػ , ت ػػػػػدث ستلجػػػػػ  لورامػػػػػؿ  ػػػػػدـ الرغػػػػػل, أر غػػػػػوؼ القػػػػػدرة  مػػػػػ  التػػػػػث مـ مػػػػػ  

.  3.3, 112.أر ستلجػػػػػػػ  لمض ػػػػػػػل ص الولمػػػػػػػ  التػػػػػػػخ تسػػػػػػػرد ال ػػػػػػػ  الومػػػػػػػؿ رالمسػػػػػػػزؿ ازهػػػػػػػراف, 
رهػػػػػخ مجمر ػػػػػ  مػػػػػف المرا ػػػػػؼ المهػػػػػددة التػػػػػخ لتوػػػػػرض لهػػػػػل ال ػػػػػرد رلسػػػػػتجلب لهػػػػػل  اػػػػػر تطلػػػػػرات 
فسػػػػػلرلرجل  راس ولللػػػػػ  رمورفلػػػػػ  سػػػػػمركل  تكشػػػػػؼ  ػػػػػف  ػػػػػدـ  ػػػػػدرة ال ػػػػػرد  مػػػػػ  المراءمػػػػػ  اػػػػػلف مػػػػػل 

  .311, 111.ت رالف مل تتطما  الال   الم لط  الل وؿاالك ررط, لدل  مف إمكلسلل
هخ ارستجلالت الس سل  رارس وللل  رال سػلرلرجل  لمجسػـ تجػله أط مطمػب تػـ إدراكػ   مػ  ر 

ذه التطللػػرات تقػػـر ا  ػػداد رتثهلػػؿ ال ػػرد لمترافػػؽ مػػ  الغػػطرط هػػسػػولدة ال ػػرد ر ر أسػػ  تهدلػػد لرفلهلػػ  
 . 1. ,117.  سػػلف,ر  لرؿ ال ػػرد مراجهتهػػل أر تجساهػػل. ا سػػلفرالتػػخ هػػخ ظػػررؼ ال لػػ  سػػراء  ػػ

رتسشث مػف مقلرسػ  ال ػرد لممتطماػلت التػخ تطمػب مسػ  ر دراتػ   مػ  مراجهػ  هػذه المتطماػلت, ر سػدمل 
ل ػػدث  ػػدـ تػػرازف فػػخ ا للػػلت الدفل لػػ  الهلمػػ  لدلػػ , أط ارستسػػالـ لضمػػر الرا ػػ  ل ػػدث غػػططلم 

ؿ م ػلررت ال ػرد لمراجهػ  الغػطط فػخ كمتػل السػل لتلف الس سػل  رتظهر ارستجلالت الضل   اػ  رتػد
  .1., 3999رال سلرلرجل  المستظم   لؿ سلكرلرجل  ررجداسل   م   درث الغططاالرشلدط, 

 من أهم أنواع الضغوط النفسية التي تتعرض لها الطالبات األمهات العامالت ما يمي:
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  :رلسػػت   سهػػل  ,ومػػؿالجػػردة فػػخ ال ػػ  تكػػرف مر  هػػخ مجمر ػػ  الميلػػرات التػػخغػػطرط الومػػؿ
مجمر   مف ردرد األفولؿ التخ تظهر فخ سمرؾ األفػراد فػخ الومػؿ أر فػخ  لػلتهـ الس سػل  
رالجسػػػملسل  أر فػػػخ أدا هػػػـ أل مػػػللهـ ستلجػػػ  ت ل ػػػؿ األفػػػراد مػػػ  ال ػػػ  الومػػػؿ التػػػخ ت تػػػرط 

مسػػ  تت ػػدى المرظػػؼ رالولمػػؿ رتتطمػػب  الغػػطط, كمػػل توػػرؼ  مػػ  أسهػػل: "األ ػػداث التػػخ
التكلػػػؼ ال لسػػػلرلرجخ أر المورفػػػخ أر السػػػمركخ" إذف فهػػػخ اسػػػتجلا  لظػػػررؼ ال ػػػ  الومػػػؿ 

  إلػ  رجػرد  ال ػ  3996كمل أشلرت ستل   دراس  الوتلاخ ا . 36, ص 114. لرسؼ,ا
 الف غطرط الومؿ رالمولسلة مف ارغطراالت السلكرسرملتل .

  : لمشػق  التػخ لراجههػل الطللػب هػخ مجمر ػ  مػف ال ػورالت رالمولسػلة راالغطرط الدراسػل
رلػػػػدركهل فػػػػخ المرا ػػػػؼ رالمجػػػػلرت الدراسػػػػل  رالتػػػػخ تتميػػػػؿ فػػػػخ الال ػػػػ  المدرسػػػػل  رغػػػػطرط 
 المسله  رغطرط الراجاػلت المدرسػل  رغػطرط المدرسػلف رغػطرط اإلدارة رالرفػلؽ راألسػرة

األهراسخ, رغػػػػطرط ارمت لسػػػػلت رالتقػػػػرلـ الإلغػػػػلف  إلػػػػ  غػػػػطرط الت كلػػػػر فػػػػخ المسػػػػتقاؿا
 .  366, ص112.

 : رالظػػررؼ رالمرا ػػؼ التػػخ تهػػدد رتضػػؿ مػػف تػػرازف  المشػػكالتهػػخ كػػؿ  الغػػطرط األسػػرل
سظلـ الول م , ممل لغطر أفرادهل إل  تطللر سظلـ  للتهـ, راللتللخ ت قػد مػف تملسػكهل ممػل 
لوػػرض رظل تهػػل لمضطػػر. إر أف هػػذا التورلػػؼ لػػـ ل ػػدد سػػرع المشػػلكؿ رالظػػررؼ رالمرا ػػؼ 

ضطػػػررة فقػػػداسهل ليالتهػػػل التػػػخ  ػػػد تكػػػرف  ػػػرى غػػػل ط   مػػػ  أفػػػراد الول مػػػ , كػػػذلؾ لػػػـ لاػػػلف 
 التػخ ةالزا ػدرهخ األ الء الس سل  رارجتمل ل  رالجسػمل   . 98, 131., رجلحاراستقرارهل

داضػػػؿ األسػػػرة السلتجػػػ  مػػػف متطمالتهػػػل رمسػػػ رلللتهل داضػػػؿ الالػػػت تجػػػله  األمهػػػلتقػػػ   مػػػ  ت
 األاسلء رالزرج رالوال لت ارجتمل ل  داضؿ األسرة.

 ت األمهات العامالت:الضغوط النفسية لدي الطالبا
أظهرت الدراسلت السلاق  تورض األمهلت لمكيلر مف الغطرط الس سل  رهذه الغطرط لهػل 

التػػػخ هػػػدفت إلػػػ  مورفػػػ    131.هػػػلررف ادراسػػػ  أيلرهػػػل السػػػمال   مػػػ  ال ػػػ   الس سػػػل  لهػػػف مسهػػػل 
  111ا فولسػ  مػال, تكرسػت مسترط الغطرط ال للتل  لدط الزرجلت الولمالت ر ال تهل الركت ػلب

رجػػرد  ال ػػ  طردلػػ  اػػلف غػػطرط رأظهػػرت الستػػل    السػػرداف,-مػػف الزرجػػلت الوػػلمالت امدلسػػ  راػػؾ
ال لػػػلة راركت ػػػلب لػػػدط الزرجػػػلت الوػػػلمالت, رأف السسػػػلء الوػػػلمالت لػػػدلهف غػػػطرط أسػػػرل  مقلرسػػػ  

لمكشػػػػؼ  ػػػػف مسػػػػترط الترافػػػػؽ   134.الرفػػػػرع ادراسػػػػ  اللغػػػػطرط  للتلػػػػ  األضػػػػرى. السمػػػػل جػػػػلءت 
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, تكرسػت  لسػ  الدراسػ  ر ال تػ  اغػطرط الومػؿ رال ل ملػ  الذاتلػ  لػدط الزرجػلت الوػلمالتالزراجخ 
رجػػػرد  ال ػػػ  رأظهػػػرت الستػػػل    األردف,-مػػػف الزرجػػػلت الوػػػلمالت ام لفظػػػ  الط امػػػ   393اف مػػػ

  كسل  الف مسترط الترافؽ الزراجخ رغطرط الومؿ لدط الزرجلت الولمالت.
إلػػػػ  الكشػػػػؼ  ػػػػف ال ػػػػرؽ اػػػػلف المػػػػرأة الولممػػػػ    137.لسػػػػملس  ادراسػػػػ  فػػػػخ  ػػػػلف هػػػػدفت 

مجمػػر تلف: , تكرسػػت  لسػػ  الدراسػػ  مػػف المتزرجػػ  ر لػػر المتزرجػػ  فػػخ الغػػطرط الس سػػل  المدركػػ 
رجػػػرد فػػػررؽ رأظهػػػرت الستػػػل    امػػػرأة  لممػػػ  ر لػػػر متزرجػػػ ,  41اامػػػرأة  لممػػػ  رمتزرجػػػ    41ا

لغطرط المدركػ  فػخ اتجػله السسػلء جرهرل  الف السسلء الولمالت المتزرجلت ر لر المتزرجلت فخ ا
الػػػدرر الػػػذط تمواػػػ  المسػػػلسدة  ػػػف   137.مقػػػدـ رهرارلػػػ  ادراسػػػ  الوػػػلمالت المتزرجػػػلت. ركشػػػ ت 

المػػرأة  ارجتمل لػػ  فػػخ التض لػػؼ مػػف ا يػػلر السلجمػػ   ػػف أ ػػداث ال لػػلة الغػػل ط  التػػخ تراجههػػل
ف كرسػػػت  لسػػػ  الدراسػػػ  مػػػالمتزرجػػػ  رالولممػػػ  فػػػخ  طػػػلع ال ػػػ   الومرملػػػ  فػػػخ  للتهػػػل اللرملػػػ , ت

رجػػػػرد  ال ػػػػ   كسػػػػل  اػػػػلف الغػػػػطرط الولمػػػػ  رالمسػػػػلسدة رأظهػػػػرت الستػػػػل    امػػػػرأة  لممػػػػ ,  .4.ا
 ارجتمل ل , كممل كلست المسلسدة ارجتمل ل  كالرة كلست آيلر الغطط الس سخ غولؼ.

امورفػػػػػ  مسػػػػػترط الغػػػػػطرط الس سػػػػػل   لػػػػػدط السسػػػػػلء الوػػػػػلمالت   136.الم ػػػػػط خ ا ر ػػػػلـ
مػػػف الزرجػػػلت الوػػػلمالت ام مػػػ    321اف , تكرسػػػت  لسػػػ  الدراسػػػ  مػػػالغػػػطراالت السػػػرـر ال تهػػػل 

إلػػ  أف السسػػلء الوػػلمالت لوػػلسرف مػػف الغػػطرط الس سػػل  ادرجػػ  الستػػل    تر ػػمت السػػرداف,-ا ػػرط
مرت وػػػػػ  رلوػػػػػلسلف ألغػػػػػلم مػػػػػف اغػػػػػطراالت السػػػػػرـ, ررجػػػػػرد  ال ػػػػػ  طردلػػػػػ  اػػػػػلف الغػػػػػطرط الس سػػػػػل  

 ػػف مسػػترط الغػػطرط   136.ا سلسػػخ الوػػلمالت. ركشػػ ت دراسػػ  راغػػطراالت السػػـر لػػدط السسػػلء
طللاػػ  متزرجػػ    .9اف تكرسػػت  لسػػ  الدراسػػ  مػػالس سػػل   لػػدط الطللاػػلت المتزرجػػلت اكملػػ  الترالػػ , 

إلػػػ  أف موػػػدرت الغػػػطرط لػػػدط الطللاػػػلت الستػػػل    تر ػػػمت جلموػػػ  م ػػػرات ,-مػػػف كملػػػ  الترالػػػ 
  و .% رهخ مودرت مرت17% ر6.المتزرجلت مل الف 

لمورف  الوال   الف جردة ال للة رالغػطرط الس سػل  لػدط   138.الودسلسخ ا فخ  لف جلء
طللاػػ  اجلموػػ  الممػػؾ   68.اف , تكرسػػت  لسػػ  الدراسػػ  مػػالطللاػػلت المتزرجػػلت ر لػػر المتزرجػػلت

ررجرد  ال    كسػل  اػلف الغػطرط الس سػل  رجػردة ال لػلة لػدط الطللاػلت.  الستل   أظهرت فل ؿ,
ررؽ اػػػػلف الطللاػػػػلت المتزرجػػػػلت ر لػػػػر المتزرجػػػػلت فػػػػخ الغػػػػطرط ارجتمل لػػػػ  ل ػػػػللت ررجػػػػرد فػػػػ

 الطللالت المتزرجلت.
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 تأثير الضغوط النفسية عمى المعاناة من االضطرابات النفسجسمية:

إف الغػػطرط الس سػػل  رارس وػػلرت التػػخ لمػػر اهػػل اإلسسػػلف تػػؤير ادرجػػ  كالػػرة  ملػػ  ر مػػخ 
لس سجسمخ ل دث ستلجػ  تػراكـ ارس وػلرت  لػر السػلرة  مػ  ال ػرد  للت  الس سل , رأف ارغطراب ا

رالتػػخ ر لسػػتطل  أف لواػػر  سهػػل راللتػػللخ تتػػراكـ هػػذه المشػػل ر رتضتػػزف فػػخ الجسػػد, ألف ال ػػرد ر 
لستطل  التكلؼ موهل أر التوالر  سهل ر للالم ر لشكر المرلض مػف السل لػ  الس سػل  اػؿ لشػكر مػف 

 . فقػػػػػػد تال قػػػػػػت األدلػػػػػػ  الدامطػػػػػػ   مػػػػػػ  أف 341, 118.رمرسػػػػػػخ, السل لػػػػػػ  الجسػػػػػػمل االط لف 
ارس وػػلرت الس سػػل  لهػػل تػػثيلر  مػػ  رظػػل ؼ الموػػدة, رمػػل ت ديػػ  مػػف اسقػػالب ضطلػػر فػػخ فسػػلرلرجلل 

  .33, 3994هذا الوغر, ممل  د لؤدط فخ السهلل  إذا طلؿ ا  األمد إل  آف  القر  ازلرر, 
لجهػػػػلز الو ػػػػاخ الػػػذاتخ الػػػػذط تستقػػػؿ إللػػػػ  هػػػػذه فهسػػػلؾ  ال ػػػػ  مالشػػػرة اػػػػلف ارس وػػػلرت را

رالجهػػلز الو ػػاخ الػػذاتخ لتػػرجـ  Hypothalamusارس وػػلرت  ػػف طرلػػؽ المهػػد االهلاػػريالمس  
التػػرتر ارس وػػللخ المسقػػرؿ إللػػ  إلػػ  تطلػػرات فسػػلرلرجل  فػػخ رظػػل ؼ األ غػػلء, راوػػد  مملػػ  ت رلػػؿ 

ارس وػػػلرت رر تظهػػػر  مػػػ  السػػػطت  ارس وػػػلرت المزمسػػػ  إلػػػ  أ ػػػراض س سػػػل  جسػػػمل  تضت ػػػخ هػػػذه
رلكػػػرف التركلػػػز كمػػػ   مػػػ  ارغػػػطراب الجسػػػمخ. رارجهػػػزة التػػػخ لسػػػلطر  ملهػػػل الجهػػػلز الو ػػػاخ 
الػذاتخ هػخ: الجهػلز الػػدررط رالجهػلز الس سػخ رالجهػلز الهغػػمخ رالجهػلز الطػدط رالجهػلز الوغػػمخ 

  .479, 112.الهلكمخ رالجهلز التسلسمخ رالجهلز الارلخ رالجمدطازهراف, 
لذلؾ ف ف التورض المستمر لمغطرط الس سل  ام لدرهل المضتم   رلض داث المؤلم  لكرف 
دارتهػل لسػت   ل  أير سماخ  م  الجلسب الجسمخ لم رد, فودـ القدرة  م  الترافؽ م  هذه الغطرط را 
 سهل أ راض جسمل  ترجػ  إلػ  أسػالب س سػل  تسػمخ ارغػطراالت الس سجسػمل . فقػد أكػدت ستػل   

دراسلت الوال   اإللجلال  الف التورض لمغطرط الس سػل  رالمولسػلة مػف ارغػطراالت الس سجسػمل  ال
لمكشػػػػؼ  ػػػػف الوال ػػػػ  اػػػػلف ارغػػػػطراالت السلكرسػػػػرملتل  ركػػػػؿ مػػػػف   116. ػػػػلسـ ادراسػػػػ  مسهػػػل: 

مجمر تلف: مجمر   , تكرست  لس  الدراس  مف غطرط ال للة رتقدلر الشض ل  رال الا  الس سل 
رأظهػػرت الستػػل      فػػردام,11.مرلغػػلم رمجمر ػػ  ا ػػ لء  رامهػػل ا  11.ار  رامهػػل مرغػػخ السػػك

رجػػرد  ال ػػ  طردلػػ  اػػلف ارغػػطراالت السلكرسػػرملتل  ركػػؿ مػػف غػػطرط ال لػػلة رتقػػدلر الشض ػػل  
رال ػػػالا  الس سػػػل  لػػػدط الولسػػػ  الكملػػػ , ررجػػػرد فػػػررؽ اػػػلف مرغػػػخ السػػػكر راأل ػػػ لء فػػػخ جملػػػ  

 رغخ السكر  دا ال الا  الشض ل . متطلرات الدراس  فخ اتجله م
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الغػػػػػػػػطرط  مكشػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػف الوال ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػلفل  119.ا م مػػػػػػػػددراسػػػػػػػػ  فػػػػػػػػخ  ػػػػػػػػلف جػػػػػػػػلءت 
ولسػػػػػ  التكرسػػػػػت ر , لػػػػػدط طػػػػػالب الجلموػػػػػ ارغػػػػػطراالت السلكرسػػػػػرملتل   الس سػػػػػل  رظهػػػػػرر اوػػػػػض

طللاػػػػػلم رطللاػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػالب جلموػػػػػ    11.مػػػػػف مجمػػػػػر تلف: مجمر ػػػػػ  مرغػػػػػخ السػػػػػكر  رامهػػػػػل ا
اػػػػػػػػػػػلف ارغػػػػػػػػػػػطراالت  طردلػػػػػػػػػػػ , رأظهػػػػػػػػػػػرت الستػػػػػػػػػػػل   رجػػػػػػػػػػػرد  ال ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػلف شػػػػػػػػػػػمس رالقػػػػػػػػػػػلهرة

دراسػػػػػ  الس سػػػػػل  لػػػػػدط طػػػػػالب الجلموػػػػػ  مػػػػػف الجسسػػػػػلف. كمػػػػػل كشػػػػػ ت غػػػػػطرط رالالسلكرسػػػػػرملتل  
 ػػػػػػػػػف الوال ػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػلف الغػػػػػػػػػطرط الس سػػػػػػػػػل  راأل ػػػػػػػػػراض السلكرسػػػػػػػػػرملتل  لػػػػػػػػػدط   .13.كلمػػػػػػػػػؿ ا

مػػػػػ  اراتدا لػػػػػ  فػػػػػخ موممػػػػػ  فػػػػػخ المر   321ولسػػػػػ  مػػػػػف االتكرسػػػػػت ر , موممػػػػػلت المر مػػػػػ  اراتدا لػػػػػ 
رجػػػػرد  ال ػػػػ  طردلػػػػ  اػػػػلف الشػػػػورر اللغػػػػطرط الس سػػػػػل  رأظهػػػػرت الستػػػػل   م ػػػػر, -مدلسػػػػ  اسهػػػػل 

 رالمولسلة مف ارغطراالت السلكرسرملتل  لدط مومملت المر م  اراتدا ل .
اللكشػػؼ  ػػف مػػدط تميلػػؿ المسػػلسدة كولمػػؿ رسػػلط اػػلف غػػطرط   131.الق طػػلسخ ا ر ػػلـ

  414ولسػ  مػف االتكرسػت ر , ل  لدط الوػلمملف اسػجرف مسطقػ  الرلػلضال للة راأل راض الس سجسم
إلػػ  أف مسػػلسدة الػػزمالء تسػػلهـ إسػػهلملم سػػماللم فػػخ التساػػؤ , رأظهػػرت الستػػل   مػػف الوػػلمملف اللسػػجرف

إل  الكشؼ  ف   134.سورد ادراس  الأل راض الس سجسمل  لدط الولمملف فخ السجرف. رهدفت 
 سػػػخ السػػػلت   ػػػف أ ػػػداث ال لػػػلة الغػػػل ط  رمسػػػترط ارغػػػطراب الوال ػػ  اػػػلف مسػػػترط الغػػػطط الس

مرلغػػػػلم   3.1ولسػػػػ  مػػػػف اال, تكرسػػػػت السلكرسػػػػرملتخ لػػػػدط الم ػػػػلالف اػػػػاوض األمػػػػراض الجمدلػػػػ 
   ل, رأظهػرت الستػػاػثمراض جمدلػ  مضتم ػ  مػػف مستشػ   األمػراض الجمدلػ  رالزهرلػػ  اجلموػ  دمشػؽ

سػػلت   ػػف أ ػػداث ال لػػلة الغػػل ط  رمسػػترط رجػػرد  ال ػػ  إلجلالػػ  جرهرلػػ  اػػلف الغػػطط الس سػػخ ال
 ارغطراب السلكرسرملتخ رالجراسب ارس وللل  رالادسل .

 ػػػػف تػػػػثيلر غػػػػطرط الومػػػػؿ التػػػػخ   132.م مػػػػد, ال ػػػػدرارط, ال ػػػػدرارط ادراسػػػػ  ركشػػػػ ت 
لراجههػػػػػل األطاػػػػػلء الدارسػػػػػلف فػػػػػخ المجمػػػػػس الوراػػػػػخ لالضت ل ػػػػػلت الطالػػػػػ   مػػػػػ  المولسػػػػػلة مػػػػػف 

فػػػػردام تػػػػـ اضتلػػػػلرهـ اطرلقػػػػ   شػػػػرا ل ,   64ولسػػػػ  مػػػػف االتكرسػػػػت ر ,  ارغػػػػطراالت السلكرسػػػػرملتل
رجػرد تػثيلرات موسرلػ  لغػطرط الومػؿ  مػ   ػدرث ارغػطراالت السلكرسػرملتل . رأظهرت الستل   

 مػػػػ   ال ػػػػ  غػػػػطرط الومػػػػؿ رأ ػػػػراض ارغػػػػطراالت السلكرسػػػػرملتل    132.اسػػػػكسدر ا رتوػػػػرؼ
مػف موممػخ رموممػلت   3.3ولسػ  مػف االتكرسػت ر , رالرغل  ف ال للة لػدط موممػخ الترالػ  ال كرلػ 
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رجرد  ال   طردل  الف غطرط الومؿ رأ راض رأظهرت الستل   الترال  ال كرل  ام لفظ  سرهلج, 
 ارغطراالت السلكرسرملتل .

الس سػػل  لػػدط مرغػػخ غػػطرط ال مسػػترط اللكشػػؼ  ػػف  137.ا المػػرمسخ ر مػػلرلف ر ػػلمخ
-م لفظ  إرادمف مرلغلم م لالم اللقرلرف الو اخ   62.ولس  مف االتكرست ر , القرلرف الو اخ

فررؽ فخ مسترط الغطرط الس سل  توزط لمتطلر سرع رمدة اإل لا  , رأظهرت الستل   رجرد األردف
 اػػػػدرط سػػػػسرات . فػػػػخ  ػػػػلف أكػػػػدت ستػػػػل   دراسػػػػ 2-3ل ػػػػللت سػػػػرع األسػػػػهلؿ رمػػػػدة اإل ػػػػلا  مػػػػف ا

مل  لدط طللالت الجلمو  مف ضالؿ الغطرط  م  إمكلسل  التساؤ الرغطراالت الس سجس  138.ا
, رأظهػػػرت الستػػػل   طللاػػػ  اكملػػػ  الترالػػػ  جلموػػػ  الممػػػؾ ضللػػػد  11.ولسػػػ  مػػػف االتكرسػػػت ر , الس سػػػل 

 -الس سػػػل -إمكلسلػػػ  التساػػػؤ الرغػػػطراالت الس سجسػػػمل  مػػػف ضػػػالؿ أاوػػػلد الغػػػطرط الس سػػػل  االال لػػػ 
 و .الملدل   لدط طللالت الجلم-ارجتمل ل  -اركلدلمل 

 Positive Cognitive Behavioural ثالجـًا: العـ ا املعـسس الطـمٕن٘ ا  ـاب٘:      

Therapy (P-CBT)  
ُلود التمت  الل    الس سل  أكير مػف  ػدـ رجػرد األمػراض رارغػطراالت الس سػل , فوػالج 
ارغػػػطراالت راألمػػػراض الس سػػػل  لػػػدط ال ػػػرد رلوسػػػخ تمتوػػػ  الل ػػػ   الس سػػػل , فػػػللوالج المورفػػػخ 

  لوتمػػػد  مػػػ  التض لػػػؼ مػػػف ارغػػػطراالت راألمػػػراض الس سػػػل  ر ػػػالج CBTالسػػػمركخ التقملػػػدط ا
جراسب الق رر رالضطث رالجراسب السمال  را  الح مل هر أسرء لدط المرلض, فهر لتثير اللسمرذج 
الطاػػخ فػػخ التشػػضلص رالوػػالج رلركػػز  مػػ   مػػـ الػػس س المرغػػخ, فهػػر لهػػتـ الل لغػػر فػػخ غػػرء 

لجػلد ال ػؿ الػذط لوتمػد الملغخ اسمرذج ا لساب رالستلج  . راللتللخ التركلز  م  ت ملؿ المشكم  را 
رآضػػررف  كرلػػلؿدراسػػ   مػػ  األسػػالب, لػػذلؾ أشػػلرت ستػػل   اوػػض الدراسػػلت ميػػؿ دراسػػ  كػػضم مػػف: 

Kodal, et al. ررلجمػػلكلرز رآضػػررف139.ا , Raijmakers, et al.  رالػػدر 139.ا , 
إلػ  أف الت سػف فػخ   139.ا .Rith, et alرلػث رآضػررف   ,139..اPenedo, et alرآضػررف 

 الوالج المورفخ السمركخ لكرف اسلط  م  المدط الطرلؿ.
لذا كلف مف الغرررط تطرلر الوالج المورفخ السػمركخ التقملػدط مػف ضػالؿ اإلسػت لدة مػف 

رالوػػػػالج المضت ػػػػر  PP  Positive Psychologyستػػػػل   تطالقػػػػلت  مػػػػـ الػػػػس س اإللجػػػػلاخ ا
, فكػلف الوػالج المورفػخ SFBT  Solution-focused brief therapyالمتمركز  رؿ ال مرؿ ا

السمركخ اإللجلاخ الذط لوتمد  م  ت سلف مسترط ال    الس سل  لػدط المػرلض لػلس مػف ضػالؿ 
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سقػلط  التض لؼ مف المرض أر ارغطراب الس سخ أر  ؿ المشكم  االسػهـ التسػلزلخ  فقػط اػؿ تسملػ 
القػػرة رالجراسػػب اإللجلالػػ  رالتركلػػز  مػػ  ال مػػرؿ المسػػتقامل  لممشػػكم  االسػػهـ الت ػػل دط , فػػللوالج 
المورفخ السمركخ اإللجلاخ ل قؽ أهداؼ ال    الس سل  اليالي  الوالجخ رالر ل خ راإلسمل خ. كمػل 

 & Geschwind, Arantza, Banninck التػرزر السلسػؾ ر أراستػزا ر جلشػرلسد أكدت ستل   دراسػ  

Peeters إلػػ  أف الوػػالج المورفػػخ السػػمركخ اإللجػػلاخ أفغػػؿ فػػخ  ػػالج اركت ػػلب مػػف 139.ا  
  مرلغلم الركت لب مقسػملف إلػ  49الوالج المورفخ السمركخ التقملدط, تكرست  لس  الدراس  مف ا

  مرلغػػػلم فػػػخ 2. مرلغػػػلم فػػػخ مجمر ػػػ  الوػػػالج المورفػػػخ السػػػمركخ التقملػػػدط, را4.مجمػػػر تلف ا
 ورفخ السمركخ اإللجلاخ. مجمر   الوالج الم

" القػرةالػسه  القػل ـ  مػ     مػ  أسػ  P-CBTرُلورؼ الوػالج المورفػخ السػمركخ اإللجػلاخ ا
سظػػر فلػػػ  إلػػ  األشػػضلص  مػػ  أسهػػـ  ػػلدررف رلػػدلهـ  ػػػدرات ومػػـ الػػس س اإللجػػلاخ, لُ الػػذط لػػرتاط ا

مكلسللت داضؿ أس سهـ رأسظمتهـ ارجتمل ل .  سػدمل لػتـ تسشػلطهل رتكلممهػل  مػ  التجػلرب الجدلػدة را 
المضلرؼ رالتطمب  مػ  المشػكالت, ر لتض لؼ األلـ رالمولسلة  طرلقلم رالمهلرات, ف ف سقلط القرة ترفر 

فػػللوالج المورفػػخ   .Bannink, 2013, 10رالتولمػػؿ اشػػكؿ أكيػػر فولللػػ  مػػ  غػػطرط ال لػػلة ا
لػػز مػػف مػػل هػػر   لهػػدؼ إلػػ  ت سػػلف رفلهلػػ  الوملػػؿ مػػف ضػػالؿ التركP-CBTالسػػمركخ اإللجػػلاخ ا

ضطث م  المرلض إل  مل هر مسلسب ل . رمف مل ر ل مت لمل هر ل ػمت. لركػز الوػالج المورفػخ 
   م  ت سلف التثيلر اإللجلاخ مف ضالؿ التركلػز  مػ   راسػب القػرة P-CBTالسمركخ اإللجلاخ ا

ادر الوالج ررف  الك لءة الذاتل  راليق  اللس س لدط الوملؿ. رلورض أفغؿ رؤل   تخ األف لكلؼ ل
 (Positive Psychology) المورفػػخ السػػمركخ  سػػدمل لػػرتاط اتطالقػػلت  مػػـ الػػس س اإللجػػلاخ 

  . Solution-focused brief therapyرالوالج المضت ر المتمركز  رؿ ال مرؿ ا
 Positive Psychology (PP)علم النفس اإليجابي: 

 فلمػل William James’s"لمس رلملػلـ جػ"لرج  تلرلخ  مـ الس س اإللجلاخ إلػ  كتلاػلت 
ألاػػػػررت  " لػػػػخرا  ,  .391ا" فػػػػخ  ػػػػلـHealthy Mindednessلطمػػػػؽ  ملهػػػػل "الوقػػػػؿ ال ػػػػ خ 

Allport" ملسػػمر "د ػػرة ر ,  3928اسسػػلسل  فػػخ  ػػلـ اإللجلالػػ  اإل ض ػػل ص الػػذط أهػػتـ ادراسػػ  ال
Maslow"    رألا ػػلث كػػراف  3978ا ػػ لء اػػدر مػػف المرغػػ  فػػخ  ػػلـ األشػػضلص األلدراسػػ ,
Cowan رؿ المررس   سد األط لؿ رالمراهقلفا Gable, Haidt, 2005, 104.  

 مفهوم عمم النفس اإليجابي:
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لق ػػد اومػػـ الػػس س اإللجػػلاخ أسػػ  الدراسػػ  الومملػػ  ذات الطالوػػ  التطالقلػػ  لمضاػػرات الميمػػرة 
رالض لؿ الشض ل  اإللجلال , رلممؤسسلت الس سل  رارجتمل ل  التخ تومؿ  م  تلسلر تسمل  هذه 

مل الضارات رالض لؿ راررتقلء اهل لتكرلف إسسلف ذط شض ل  إلجلال  رمؤيرة, تهتـ الإلغلف  إل  
 . كمػػل هػػر دراسػػ  الظػػررؼ رالومملػػلت 1, 131.هػػر كػػل ف الل وػػؿ, امػػل لساطػػخ أف لكرفاال ػػارة, 

التخ تسلهـ فخ اإلزدهلر راألداء األميؿ لضشضلص رالجمل لت رالمؤسسلت ارجتمل ل , رهر أامغ 
رجهػػلت السظػػر الومملػػ  لمػػل لسػػػت ؽ مػػف  لػػلة اإلسسػػلف أف لا ػػث, رلركػػػز  مػػ  جراسػػب القػػرة فػػػخ 

هػػر ف  .Seligman et al. 2005, 630سػػلف التػػخ تػػؤدط إلػػ  السػػولدة ررفلهلػػ  راإلزدهػػلرااإلس
ازدهػػػػػلر أر أداء ميػػػػػللخ لضشػػػػػضلص رالمجمر ػػػػػلت  دراسػػػػػ  الظػػػػػررؼ رالومملػػػػػلت التػػػػػخ تسػػػػػهـ فػػػػػخ

 . (Gable, Haidt, 2005, 103رالمؤسسلت
فػخ تسملتهػل  هر دراسػ  التجػلرب اإللجلالػ , رال ػ لت اإللجلالػ , رالمؤسسػلت التػخ تسػل دف

الدراسػػ  الومملػػ  لمضاػػرات اإللجلالػػ  رال ػػ لت كػػذلؾ ُلوػػرؼ  مػػ  أسػػ    .Seligman, 2011, 5ا
لضشػضلص  لهػتـ اللرفلهلػ  راألداء األميػؿر تسملتهػل.  تسػهـ فػخال ردلػ  اإللجلالػ , رالمؤسسػلت التػخ 

  .Duckworth, Steen, & Seligman, 2005, 630رالجمل لت رالمؤسسلت ا
الػػس س اإللجػػلاخ  مػػ  سقػػلط القػػرة لػػدى الوملػػؿ رارفتػػراض اػػثف السػػولدة للسػػت لؤكػػد  مػػـ 

, رلكػػف لمكػػف الويػػرر  ملهػػل مػػف ضػػالؿ  ػػلارةستلجػػ  امػػتالؾ الجلسػػلت ال ػػ ل   أر مجػػرد فر ػػ  
ت دلد راستضداـ السقلط القرلػ  التػخ لمتمكهػل الوملػؿ الل وػؿ, ميػؿ الػرد راأل ػلل  رال كلهػ  , الت ػلؤؿ 

 .Seligman, 2004, 58)ارالكـر
 الهدف من عمم النفس اإليجابي: 

  ػالح اتطللر فخ  مـ الس س مف ارسشػطلؿ فقػط الت  لز  إل  مـ الس س اإللجلاخ لهدؼ 
. لت ػػ لت الضمػػؿ السػػلاؽ لجػػب أف سغػػ  فػػخ هػػلال لػػلة لاسػػلء أفغػػؿ ال ػػ لت فلفػػخ أسػػرأ األشػػللء 
 ,Seligman, 2002  رالر لل  مسهل. اوالج األمراض الوقملل لمشض ل  القرةجراسب المقدم  اسلء 

 لػػلس رفهػػـ راسػػلء مكػػلمف القػػرة اإلسسػػلسل  رفغػػل مهل, ر ػػرر إلػػ  إرشػػلدسل س ػػر تطػػرلر  لػػلة ر  . 3
ف مػػف أرجػػ  الق ػػرر, ر مػػخ ال ػػرص اػػدر مػػ جلػػدة, فهػػر لركػػز  مػػ  أرجػػ  القػػرة  سػػد اإلسسػػلف اػػدرم 

  .78 ,.13.ر لت االودؿ راللملسخ, ف التر ؼ  سد الموماألضطلء, ر مخ توزلز اإلمكلسلت ادر 
ومـ الػس س اإللجػلاخ لركػز  مػ  أرجػ  القػرة  سػد اإلسسػلف اػدرم مػف أرجػ  الق ػرر, ر مػخ ف

, ر مػػػخ توزلػػػز اإلمكلسػػػلت اػػػدرم مػػػف التر ػػػؼ  سػػػد المور ػػػلت, رتسشػػػلط ءال ػػػرص اػػػدرم مػػػف األضطػػػل
كلػز  مػ  ارغػطراالت ر الجهػل , ال ل مل  الرظل ل  رالك لءة رال    الكمل  لإلسسلف ادرم مف التر 
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رلهتـ ااسلء القدرة رالمتو  رال    فخ اإلسسلف الموػلف  ر ػررم إلػ  المزلػد مػف ت قلػؽ ذاتػ  ا طػل 
رلقرـ اطرح جدلد لركز  م  ت سلف األداء الس سخ الرظل خ الوػلـ   .1, 131.اهلل ر اد ال مد, 

د مػػف م هرمهػػل التقملػػدط الػػذط لتم ػػرر لإلسسػػلف رهػػر اػػذلؾ لرتقػػخ ام هػػـر ال ػػ   الس سػػل  إلػػ  أاوػػ
 ػػرؿ  لػػلب المػػرض رالشػػذرذ, فهػػر ا ػػث فػػخ م ػػددات السػػولدة الاشػػرل  رال ػػرص رالمهػػلرات التػػخ 
تمكف اإلسسلف مف الولش  للة ُمرغل  رمشاو  ل قؽ فلهل ال رد طمر لت  رلرظؼ فلهل  درات  إل  

  .11, 137. للة از تر, أ  خ  د ممكف رلشور فلهل الإلطم سلف الس سخ رالسجلح فخ ال
 :هػػػر التجراػػػ  الذاتلػػػ  اإللجلالػػػ  :مجػػػلؿ  مػػػـ الػػػس س اإللجػػػلاخ  مػػػ  المسػػػترى الشض ػػػخف

الرفلهلػػػػ  رالرغػػػػل االملغػػػػخ   التػػػػدفؽ الس سػػػػخ رال ػػػػرح رالسػػػػولدة ا لغػػػػر   رالاسػػػػلء اردراؾ  ػػػػرؿ 
لتم ػػرر  ػػرؿ ال ػػ لت الشض ػػل   : مػػ  المسػػترى ال ػػردطر الت ػػلؤؿ راألمػػؿ راإللمػػلف.  -المسػػتقاؿ 

اإللجلال , أط القدرة  م  ال ب رالرغل المهسػخ رالشػجل  , مهػلرة الوال ػلت الشض ػل  رال سلسػل  
 مػػ  مسػػترى ر المرهاػػ  الولللػػ  رال كمػػ . ر ال كػػر المسػػتقامخ ر  األ ػػلل ر  تسػػلمتالر الجملللػػ  الميػػلارة 

 خ تسقػػػػػؿ األفػػػػػػراد س ػػػػػر المراطسػػػػػػ لتومػػػػػؽ األمػػػػػػر الل غػػػػػل ؿ المدسلػػػػػ  رالمؤسسػػػػػػلت التػػػػػ :المجمر ػػػػػ 
 األفغػػػػػػػؿ: المسػػػػػػػؤرلل  رال ملسػػػػػػػ  راإلليػػػػػػػلر رالكللسػػػػػػػ  رار تػػػػػػػداؿ رالتسػػػػػػػلمت رأضال لػػػػػػػلت الومػػػػػػػؿ

  . Seligman, 2002, 3ا
 العالج النفسي اإليجابي لمضغوط النفسية:

أجرلػػت اوػػض الدراسػػلت  مػػ  اسػػتضداـ الوػػالج الس سػػخ اإللجػػلاخ لمتض لػػؼ مػػف الغػػطرط 
 اضتالر فوللل  ارسػلم  إرشػلدط  ػل ـ  مػ إل  التخ هدفت   134.ا السطر خراس  دالس سل , مسهل 

موممػػػخ مػػػدارس الترالػػػ  لػػػدط  لتسملػػػ  الرغػػػل المهسػػػخ رالس سػػػخ اوػػػض فسلػػػلت  مػػػـ الػػػس س اإللجػػػلاخ
موممػػػخ الترالػػ  ال كرلػػػ , ممػػػف   ػػػمرا  مػػػ  موممػػػلم مػػػف   1., تكرسػػػت  لسػػػ  الدراسػػػ  مػػف اال كرلػػ 

إ ػػداهمل  ,س الرغػػل المهسػػخ رالس سػػخ, رتػػـ تقسػػلمهـ إلػػ  مجمػػر تلفدرجػػلت مسض غػػ   مػػ  مقلػػل
  مومملف, رأظهرت 31  مومملف رُأضرى مجمر   غلاط  ر ددهل ا31مجمر   تجرلال  ر ددهل ا

لللػػ  الارسػػلم  اإلرشػػلدط القػػل ـ  مػػ  ال سلػػلت المستضم ػػ  مػػف  مػػـ الػػس س اإللجػػلاخ فػػخ فوالستػػل   
س سػػخ لػػػدى موممػػخ مػػػدارس الترالػػ  ال كرلػػػ   الػػذلف شػػػلركرا فػػػخ تسملػػ  مسػػػترللت الرغػػل المهسػػػخ رال

 Antoine, et.أسترلسخ رآضررف دراس  فخ  لف جلءت  الارسلم  اإلرشلدط المستضدـ فخ الدراس .

al مػرلض,   .31, تكرست  لس  الدراس  مػف الوالج القمؽ راركت لب رالغطرط الس سل   138.ا
, رأظهػػرت   مرلغػػلم فػػخ المجمر ػػ  الغػػلاط 41لالػػ  را  مرلغػػلم فػػخ المجمر ػػ  التجر 29مػػسهـ ا
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فوللل  الوالج القل ـ  م   مـ الس س اإللجلاخ فخ  الج القمؽ راركت لب راسض لض الشورر الستل   
 اللغطرط الس سل  لدط  لس  الدراس  التجرلال .

 مـ ادراس  فوللل  التدضالت القل م   م    136.ا .Ochoa, et alرآضررف  أرتشرا ر لـ
, تكرسػػت  لسػػ  الػػس س اإللجػػلاخ لوػػالج اغػػطراب غػػطط مػػل اوػػد ال ػػدم  لػػدط مرغػػخ السػػرطلف

فوللل  الوالج القل ـ  م  تدضالت رأظهرت الستل    مرلغلم امرغخ السرطلف,  3.7الدراس  مف ا
 مـ الس س اإللجلاخ فخ التض لؼ مف الغلؽ الولط خ رغطرط مل اود ال دم  لدط  لس  الدراس  

 التجرلال .

  Solution-focused brief therapy (SFBT) الع ا املدتصس املتىسنص حٕه احلمٕه:   
  3981ا ػلـ إلػ  (SFBT) ؿمػر ال   ػرؿ المتمركز المضت ر لموالج األرل  الجذرر تورد

 Insoo Kim"الػرغ كػلـ راسسػر  "Steve de Shazer" شػلزر دط سػتلؼ مػف كػؿ  ػلـ  سػدمل

Berg"   ملمػراكخ امدلسػ المضت ػر  األسػرط الوػالج مركػز فػخ وػالجال هذا  ارغ Milwaukee 

 لـ اتطرلر  مرؿ را ول  فخ أسرع ر ت ممكف ادرم مف إاقلء الومالء فػخ الوػالج   لث ,لأمرلك فخ
  .De Shazer & Dolan, 2013ل ترات طرلم  ا
التطالؽ الوممخ لممالدئ راألدرات إللجلد طرلق  مالشػرة إلػ  مػل ل ػمت لهػذا المػرلض  رهر

فخ هذه الم ظ  فخ هذا السللؽ, رلس ػب التركلػز  مػ  اسػلء ال مػرؿ كقػرة مرازلػ  لمتركلػز التقملػدط 
 . رهػػر مػػدضؿ  الجػػخ جدلػػد جػػلرط Kim & Franklin, 2015, 26 مػػ   ػػؿ المشػػكالتا

لػػػػث لركػػػػز  مػػػػ  مسػػػػل دة الومػػػػالء  مػػػػ  اسػػػػلء  مػػػػرؿ اػػػػدرم مػػػػف  ػػػػؿ اسػػػػتضدام  اشػػػػكؿ متزالػػػػد,  
المشػػكالت ر ػػد تطػػرر هػػذا المػػسه  فػػخ سػػللؽ  لػػلدط رسػػط تقػػلرلر  دلػػدة ت لػػد اللسجػػلح مػػف جلسػػب 

  .317, 137.,  تملفالموللجلف رالمرغخ  م   د سراءا

 لموػالج الس سػخ لوتمػد  مػ  مػسه   هػر SFBTال مرؿا المتمركز  م  المضت رالج فللو
المشػػػكالت. لستكشػػػؼ المػػػرارد ال لللػػ  را مػػػلؿ المسػػػتقامل  اػػػدرم مػػػف  ت ملػػؿاسػػلء ال مػػػرؿ اػػػدرم مػػػف 

 لمػػ  كالػػرة كتػػدضؿ أرلػػخ ركػػلؼم فػػخ كيلػػر مػػف األ لػػلف  للهػػ ,المشػػكالت ال لللػػ  راألسػػالب السػػلاق 
  .Iveson, 2002, 150ارلمكف استضدام  كولمؿ مسل د لموالجلت األضرى

  إلػػ  ت قلػػؽ الترافػػؽ الس سػػخ SFBT ػػر المتمركػػز  ػػرؿ ال مػػرؿ ارلهػػدؼ الوػػالج المضت
رارجتمػػػل خ لم ػػػرد  ػػػف طرلػػػؽ مسػػػل دت  فػػػخ اكتشػػػلؼ سقػػػلط القػػػرة المرجػػػردة لدلػػػ , رالتركلػػػز  مػػػ  

مػػف تجػػلرب ال شػػؿ, رمسػػل دت  فػػخ رغػػ   مػػرؿ لمشػػكالت   لػػث لركػػز  تجػػلرب السجػػلح لدلػػ  اػػدرم 
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لػ  إلجػلد طػرؽ فوللػ  لمكػف مػف ضاللهػل  ػؿ المشػكم  المولل  مف ضالؿ تولرس  م  الومالء فػخ كل 
اػػػدر مػػػف اسػػػتطراؽ الر ػػػت فػػػخ التوػػػرؼ  مػػػ  األسػػػالب الجذرلػػػ  التػػػخ أدت إلػػػ   ػػػدرث المشػػػكم , 
رالموػػػػلل  هسػػػػل ر ل ػػػػرض  مػػػػرر مولسػػػػ   مػػػػ  الومػػػػالء اػػػػؿ لسػػػػل دهـ  مػػػػ  القلػػػػلـ ا لجػػػػلد  مػػػػرؿ 

  .34, 132. أارالسورد,ال مرؿلمشكالتهـ, رلشجوهـ  سدمل لسلرر اطرلق    ل   س ر هذه ا
 المسىمماتعمىى العديىد مىن   SFBT) )ل موويقوم العالج المختصر المتمركز حول الح

 من أهمها:

  غرررة إ لم   ال   جلدة الف المولل  رالوملؿ  لث لقـر الوملؿ هسل ار ؼ مشػكمت  فػخ
فػػخ جػػر  ل تلجػػ الجلػػد إلػػ  الوملػػؿ مقػػدمل لػػ  الػػد ـ الػػذط   ػػلف لقػػـر الموػػلل  الإلس ػػلت

 المتالدؿ. رفلسرده التول

  لتطمػب  مػػ  المشػػكالت التػػخ فأ ضاللهػػلكلمسػػ  لسػتطل  مػػف  داضملػػ  ػرة  اداضمػػ كػؿ  ملػػؿ 
 الوملؿ لممؾ المورف  رالمهلرات الالزم  التخ تؤهم  لمسجلح. ف لث أ لمر اهل,

 مػػ  مسػػػل دة الوملػػؿ لمر ػػرؿ إلػػػ  ال مػػرؿ اػػػدرم مػػف الا ػػث  ػػػف الورامػػؿ التػػػخ  التركلػػز 
 .سلهمت فخ ت ل ـ المشكم 

 اللجراسػػػػػػب  ارهتمػػػػػػلـكلػػػػػػز  مػػػػػػ  الجراسػػػػػػب اإللجلالػػػػػػ  فػػػػػػخ  لػػػػػػلة الوملػػػػػػؿ اػػػػػػدر مػػػػػػف ر الت
مس ػػػػػػ  الشػػػػػػورر تاإللجلالػػػػػػ  لػػػػػػدى الوملػػػػػػؿ  كلػػػػػػز  مػػػػػػ  الجراسػػػػػػبر التأف  لػػػػػػث  ,السػػػػػػمال 

 الت لؤؿ. ضمؽ لدل تاقلم  الذات, ر 

 شولره أس  لممؾ القدرة رالمهلرات الالزم  ل ؿ مشكالت .ر ا ت  اـ رجه  سظر الوملؿ را 

  شػػػػولره أسػػػػ  لممػػػػؾ القػػػػدرة الالزمػػػػ   مػػػػ  إ ػػػػداث التطللػػػػر المطمػػػػرب مػػػػست األمػػػػؿ لموملػػػػؿ را 
 فخ  للت .

 التطلػػػر  فارهتمػػلـ اػػللتطلرات اإللجلالػػ  التػػخ لاػػدلهل الومػػػالء مهمػػل كلسػػت  ػػطلرة,  لػػث أ
 كالرة. لؤدط إل  تطلرات فطلر لمكف أال 

 . ل دد الوملؿ أهداف  الوالجل  رر ت رض  مل  مف المولل 

 رشػػػرافا لركػػػز ال ػػػرد  مػػػ  ال لغػػػر رالمسػػػتقاؿ فر لمكػػػف لم ػػػرد تطللػػػر الملغػػػخ لػػػذلؾ لجػػػب أ ,
  .  Lutz & Berg, 2007 De Shazer & Dolan, 2012 ;  132.  أارالسورد,  116.

 متمركز حول الحمول لمضغوط النفسية:العالج المختصر ال



  د/ قطب عبدٓ خمٗن حٍٕز
 

 24 

 & Shakarami, Davarniyaشػػػػػػػلكلرامخ ردافلرسلػػػػػػػل رزاهراكػػػػػػػلر  ر ػػػػػػػلـ

Zahrakar,ادراسػػػػ  فولللػػػػ  الوػػػػالج المضت ػػػػر المتمركػػػػز  ػػػػرؿ ال مػػػػرؿ لمتض لػػػػؼ مػػػػف   134.ا
فولللػ  رأظهػرت الستػل    سػلدة,  1.تكرسػت  لسػ  الدراسػ  مػف ار  الغطرط الزراجل  لػدط السػلدات,

الوالج المضت ر المتمركز  رؿ ال مرؿ لمتض لؼ مػف الغػطرط الزراجلػ  لػدط السػلدات. فػخ  ػلف 
 ,.Sanai, B., Davarniya, Rسػػػلسلط ردافلرسلػػػل رالضتلػػػلرط ر شػػػلكلرامخ  كشػػػ ت دراسػػػ 

Bakhtiari Said, B., & Shakarami,ف فوللل  الوالج المضت ر المتمركػز  ػرؿ   132.ا 
تكرسػت  لسػ  الدراسػ   ط الزراجل  رت سلف سر ل  ال للة لدط السلدات,ال مرؿ لمتض لؼ مف الغطر 

فولللػػػػ  الوػػػػالج المضت ػػػػر المتمركػػػػز  ػػػػرؿ ال مػػػػرؿ رأظهػػػػرت الستػػػػل    سػػػػلدة متزرجػػػػ ,  11مػػػػف ا
 لمتض لؼ مف الغطرط الزراجل  رت سلف سر ل  ال للة لدط السلدات.

 &  Aslani, Khosravi, Farjamfarأسػػػالسخ رضرسػػػرافخ رفلرجلم ػػػلر  ر ػػػلـ

Poorheidari,ادراسػػ  فولللػػ  الوػػالج المضت ػػر المتمركػػز  ػػرؿ ال مػػرؿ لمتض لػػؼ مػػػف   136.ا
فولللػ  رأظهرت الستل    سلدة  لمؿ,  11تكرست  لس  الدراس  مف ا غطرط ال مؿ لدط السلدات,

 الوالج المضت ر المتمركز  رؿ ال مرؿ لمتض لؼ مف غطرط ال مؿ لدط السلدات ال رامؿ.
فوللل  الوالج المضت ػر المتمركػز  ػرؿ   138.ا .Li, et alلخ رآضررف  راس ركش ت د

تكرسػػت  لسػػ  ر  ال مػػرؿ لمتض لػػؼ مػػف الغػػطرط الس سػػل  لػػدط آاػػلء رأمهػػلت األط ػػلؿ مرغػػخ القمػػب,
إلػػػ  فولللػػػ  الوػػػالج المضت ػػػر المتمركػػػز  ػػػرؿ رأظهػػػرت الستػػػل    مػػػف الرالػػػدلف,  41الدراسػػػ  مػػػف ا

 رآضػػررف  تشػػلسغ الس سػػل  لػػدط الرالػػدلف. فػػخ  ػػلف جػػلءت دراسػػ  ال مػػرؿ لمتض لػػؼ مػػف الغػػطرط

Zhang, et al.لمتض لؼ مف الغطرط الس سل  لػدط آاػلء األط ػلؿ مرغػخ السػرطلف مػف   138.ا
 مػػػف ا اػػػلء,  44تكرسػػػت  لسػػػ  الدراسػػػ  مػػػف ار  ضػػػالؿ الوػػػالج المضت ػػػر المتمركػػػز  ػػػرؿ ال مػػػرؿ,

ركػػز  ػػرؿ ال مػػرؿ لمتض لػػؼ مػػف الغػػطرط الس سػػل  فولللػػ  الوػػالج المضت ػػر المتمرأظهػػرت الستػػل   
 رتض لؼ مسترط القمؽ رت سلف األمؿ لدط ا الء.

 ة:ـــــــــــــــروض الذراســـــــــــــــف

فػػػػػخ غػػػػػرء مشػػػػػكم  الدراسػػػػػ  رتسػػػػػلؤرتهل رستػػػػػل   الدراسػػػػػلت السػػػػػلاق  تػػػػػـ  ػػػػػلل   فػػػػػررض 
 الدراس  كمل لمخ:

 فػػػػػررؽ ذات درلػػػػػ  إ  ػػػػػل ل  اػػػػػلف مترسػػػػػط رتػػػػػب درجػػػػػلت طللاػػػػػلت المجمػػػػػر تلف  ترجػػػػػد
التجرلالػػ   فػػخ اتجػػله المجمر ػػ  الغػػلاط   مػػ  مقلػػلس الغػػطرط الس سػػل  اوػػد -االغػػلاط 

 .تطالؽ الارسلم 
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  ترجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػررؽ ذات درلػػػػػػػػػ  إ  ػػػػػػػػػل ل  اػػػػػػػػػلف مترسػػػػػػػػػط رتػػػػػػػػػب درجػػػػػػػػػلت الطللاػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػخ
ط   مػػػػػػ  مقلػػػػػػلس الغػػػػػػطرط الس سػػػػػػل  الاوػػػػػػد –المجمر ػػػػػػ  التجرلالػػػػػػ  لمقللسػػػػػػللف االقامػػػػػػخ

 .فخ اتجله القللس القامخ
   ر ترجػػد فػػػررؽ ذات درلػػػ  إ  ػػػل ل  اػػػلف مترسػػط رتػػػب درجػػػلت الطللاػػػلت فػػػخ المجمر ػػػ

 .التتاوخ   م  مقللس الغطرط الس سل  اود فترة المتلاو  -التجرلال  لمقللسللف االاودط
 طللاػػػػلت فػػػػخ المجمر ػػػػ  ترجػػػػد فػػػػررؽ ذات درلػػػػ  إ  ػػػػل ل  اػػػػلف مترسػػػػط رتػػػػب درجػػػػلت ال

القامػػخ   مػػ  مقلػػلس ارغػػطراب الس سجسػػمل  اوػػد تطالػػؽ  -التجرلالػػ  لمقللسػػللف االاوػػدط
 .فخ اتجله القللس الاودط الارسلم 

  ر ترجػػػػػػػد فػػػػػػػررؽ ذات درلػػػػػػػػ  إ  ػػػػػػػل ل  اػػػػػػػػلف مترسػػػػػػػط رتػػػػػػػب درجػػػػػػػػلت الطللاػػػػػػػلت فػػػػػػػػخ
 لتارغػػػػػػػػطرااالتتاوػػػػػػػػخ   مػػػػػػػػ  مقلػػػػػػػػلس  -المجمر ػػػػػػػػ  التجرلالػػػػػػػػ  لمقللسػػػػػػػػللف االاوػػػػػػػػدط

 الس سجسمل  اود فترة المتلاو .

 ة:ـــــــــراءات الذراســـــــــإج

 ٛ:ـــــج الدزاضـــــأٔاًل: وٍّ

ا تمد الال ث فخ الدراس  ال للل  فخ غرء أهػدافهل  مػ  اسػتضداـ المػسه  التجرلاػخ الػذط 
, رمتطلػػػر تتاوػػػخ  -اوػػػدط -تجرلالػػػ  , ريػػػالث  للسػػػلت ا امػػػخ–لوتمػػػد  مػػػ  مجمػػػر تلف اغػػػلاط  

مستقؿ لميؿ الارسلم  المورفػخ السػمركخ اإللجػلاخ رمتطلػر تػلا  لميػؿ الغػطرط الس سػل , يػـ متطلػر 
 تلا  لتميؿ فخ ارغطراالت الس سجسمل  تلا  لمغطرط الس سل  كمتطلر مستقؿ.

 ٛ:ـــٛ الدزاضـــع ٔعٍٗـــثاًٌٗا: دلتى

 ة:ــــــع الدراســــــمجتم

جلموػ   -  طللا  مػف طللاػلت الػدامـر الوػلـ اكملػ  الترالػ 114تكرف مجتم  الدراس  مف ا   
  سػػػس  راس ػػػراؼ مولػػػلرط 13.28سػػػس   امترسػػػط ا 41 - 6.ك رالشػػػلخ. ترار ػػػت أ مػػػلرهف اػػػلف ا

  سس , تـ اشتقلؽ  لس  الدراس  ارسلسل  مف مجتم  الدراس  مف ضالؿ المرا ؿ التللل :.1.4 درةا
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 قللس ارغطراالت الس سجسمل   م  مجتم  الدراس  مف طللالت الدامـر الوػلـ تـ تطالؽ م
  طللا  مف 114جلمو  ك ر الشلخ, رامغ  ددهـ ا-ااألمهلت الولمالت  مف كمل  الترال  

 تض  لت مضتم  .

  تػػػػـ فػػػػرز ستػػػػل   التطالػػػػؽ راسػػػػتاولد المقػػػػلللس  لػػػػر المكتممػػػػ  ر لػػػػر المطاقػػػػ  اوسللػػػػ , يػػػػـ
ت الال ػػػػػػػػػػخ   ػػػػػػػػػػمف  مػػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػػلت مرت وػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػ  مقلػػػػػػػػػػلس تػػػػػػػػػػـ اضتاػػػػػػػػػػلر الطللاػػػػػػػػػػل

ارغػػػػػػػطراالت الس سجسػػػػػػػػمل  ااألراػػػػػػػل خ األ مػػػػػػػػ  , رممػػػػػػػػل لوػػػػػػػلسرف مػػػػػػػػف ارغػػػػػػػػطراالت 
   طللا .7.الس سجسمل , ركلف  ددهـ ا

 ممف لولسرف مف ارغػطراالت  طللالتال مجمر   م   الغطرط الس سل ـ تطالؽ مقللس ي
  ػػػػمف  مػػػػ  الػػػػدرجلت الولللػػػػ  ااألراػػػػل خ  الس سجسػػػػمل , رتػػػػـ اضتلػػػػلر الطللاػػػػلت الال ػػػػخ

   طللا ...األ م    م  مقللس الغطرط الس سل  ركلف  ددهـ ا

  تػـػ اضتلػػلر ال ػػلرت التػػخ توػػلسخ مػػف اغػػطراالت فػػخ الوغػػالت رالهلكػػؿ الوظمػػخ االتػػخ كلسػػت
   طللا .  31األكير استشلرام الف مجتم  الدراس   راستاولد ال لرت األضرى ركلف  ددهف ا

 ر اتهف فخ الطللالت راءآ راثضذ لـ الال ث اورض فكرة الا ث رالارسلم   م  الولس ,  يـ
 .ارلـ لمتس  أ د الارسلم  الوالجخ فخ ارشتراؾ فخ

  6رتـ تقسلـ الولس  األسلسل  اطرلق   شرا ل  إل  مجمر تلف, مجمر   تجرلالػ   رامهػل ا
   طللالت.7طللالت, رمجمر   غلاط   رامهل ا

 الدراسة اإلجرائية:عينة 

  طللاػػػ  مػػػف األمهػػػلت الوػػػلمالت ترار ػػػت مػػػدة 31تكرسػػػت  لسػػػ  الدراسػػػ  اإلجرا لػػػ  مػػػف ا
  سػػػس , 1...  سػػس  راس ػػراؼ مولػػلرط  ػػدرة ا6.77  سػػسرات امترسػػط  ػػدرة ا31-4الػػزراج اػػلف ا
  سػس  راس ػراؼ مولػلرط  ػدرة .7.9  سػسرات امترسػط  ػدرة ا9-2الف ا الومؿ ال للخترار ت مدة 

 , رتػػػـ تقسػػػلمهـ اطرلقػػػ   شػػػرا ل  إلػػػ  مجمػػػر تلف: 4-.رتػػػرارح  ػػػدد األاسػػػلء لػػػدلهف ا , 3.44ا
   طللالت.7  طللالت, رمجمر   غلاط   رامهلا6مجمر   تجرلال   رامهل ا

 ( ٔصف العٍٗٛ االجساٟٗٛ وَ حٗح العىس ٔودٚ الصٔاا ٔعدد األبٍا1ٞجدٔه )
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 ودٚ العىن عدد األبٍاٞ الصٔاا ودٚ العىس الصوين االحصاٞ الٕصف٘ اجملىٕعٛ
اجملىٕعٛ 
 التجسٖبٗٛ

=ُ7 

 9-5 4-2 10-5 ض37ٍٛ-27 املدٙ
 6.57 3.00 8.71 ضٍٛ 32.42 وتٕضط

 1.62 0.82 1.70 ضٍٛ 3.74 االحنساف املعٗازٙ

 اجملىٕعٛ الضابطٛ
=ُ6 

 9-6 4-2 9-4 ضٍٛ 35-27 املدٙ
 7.33 3.00 6.67 ضٍٛ 29.83 وتٕضط
 1.21 0.89 3.35 ضٍٛ 2.93 املعٗازٙ االحنساف

التجرلالػ    مػ  مقلػلس الغػطرط الس سػل   اػؿ –رلمتثكد مف تكلفؤ المجمػر تلف االغػلاط  
أسمرب إ  ل خ رالرامترط متميؿ فػخ "اضتاػلر كررسػكلؿ رالػلس الال ث استضدـ  تطالؽ الارسلم ,

Kruskal-Wallis Test  لدرلػػ  ال ػػررؽ اػػلف مترسػػط رتػػب درجػػلت أفػػراد المجمر ػػلت المسػػتقم "
 كمل لمخ: 

 التجسٖبٗٛ(–الفسٔم بني وتٕضط زتب دزجات اجملىٕعتني)الضابطٛ  (2جدٔه )
 عمٜ وكٗاض٘ الضػٕط الٍفطٗٛ قبن تطبٗل الربٌاوج 

الضػٕط 
 الٍفطٗٛ

 وتٕضط اجملىٕعات
االحنساف 
 املعٗازٙ

وج 
 الستب

 ً الستب
قٗىٛ 
U 

Z 
وطتٕٙ 
 الداللٛ

الضػٕط 
 األضسٖٛ

 6.50 45.50 3.96 68.00 7التجسٖبٗٛ ُ=
 غري دالٛ 0.507- 17.5

 7.58 45.50 2.32 67.83 6الضابطٛ ُ=
الضػٕط 
 الدزاضٗٛ

 6.79 47.50 2.43 67.29 7التجسٖبٗٛ ُ=
 غري دالٛ 0.217- 19.5

 7.25 43.50 2.07 67.67 6الضابطٛ ُ=

 ضػٕط العىن
 7.93 55.50 2.64 68.43 7التجسٖبٗٛ ُ=

 غري دالٛ 0.957- 14.5
 5.92 35.50 2.68 67.00 6الضابطٛ ُ=

الدزجٛ 
 الهمٗٛ

 7.21 50.50 5.28 203.71 7التجسٖبٗٛ ُ=
 غري دالٛ 0.217- 19.5

 4.75 40.50 3.45 202.50 6الضابطٛ ُ=

رجػرد فػررؽ ذات درلػ  إ  ػل ل  اػلف مترسػط رتػب  دـ   مل لمخ: .لتغت مف الجدرؿ ا
التجرلالػػ    مػػ  مقلػػلس الغػػطرط الس سػػل   اػػؿ –االغػػلاط  طللاػػلت الجلموػػ  لممجمػػر تلف درجػػلت 
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 . ممل لشلر إل  تكػلفؤ المجمػر تلف التجرلالػ  رالغػلاط  فػخ درجػلتهـ  مػ  مقلػلستطالؽ الارسلم 
  اؿ تطالؽ الارسلم .الغطرط الس سل  

 ة السيكومترية لألدواتعينة الكفاء

  طللاػػػػػػ  مػػػػػػف طللاػػػػػػلت الػػػػػػدامـر 61تكرسػػػػػػت  لسػػػػػػ  الك ػػػػػػلءة السػػػػػػلكرمترل  لػػػػػػضدرات مػػػػػػف ا  
جلموػػػػػػػػػ  ك رالشػػػػػػػػػلخ فػػػػػػػػػخ الوػػػػػػػػػلـ الدراسػػػػػػػػػخ -الوػػػػػػػػػلـ اأمهػػػػػػػػػلت ر ػػػػػػػػػلمالت  مػػػػػػػػػف كملػػػػػػػػػ  الترالػػػػػػػػػ 

سػػػػػػػػػػػػػس    .6.3.اامترسػػػػػػػػػػػػػط   سػػػػػػػػػػػػػس  43-2.ـ, ترار ػػػػػػػػػػػػػت أ مػػػػػػػػػػػػػلرهف مػػػػػػػػػػػػػف ا139./138.
 .سس   42..اراس راؼ موللرط  درة 

 : ٛــــــــالدزاض أدٔاتثاًٌٗا: 
 إعذاد/ الباحث.                                                                       للطالبات األمهات العامالتمقياس العغىغ النفسية 

 إعذاد/ الباحث. مقياس االظطرابات النفسجسمية )السيكىسىماتية(              

 إعذاد/ الباحث. المعرفي السلىكي اإليجابي                                                     البرنامج

 ة: ـــــــأدوات الدراس

 :ألمهلت الولمالتلمطللالت ا مقللس الغطرط الس سل 
 إ داد/ الال ث                                              

 اس:ــــــــــف المقيــــــــــوص

لهػػدؼ المقلػػلس إلػػ  تشػػضص الغػػطرط الس سػػل  لػػدط الطللاػػلت األمهػػلت الوػػلمالت, رلتكػػرف  
اادرجػػ   هػخ ضمػػس السػتجلالت الم  ػرص  ملهػػل    اػػلرة لجلػب21المقلػلس فػخ  ػػررت  السهل لػ  مػف ا

رتوطخ هػذه ارسػتجلالت الػدرجلت  دة ر  لر مرج-ادرج   ملم -ادرج  مترسط -ادرج  كالرة-كالرة جدام 
  :1   م  الترالخ, رلتكرف المقللس مف يالث أاولد كمل جدرؿ ا3, ., 1, 4, 2التللل  ا

 ( تٕشٖع العبازات عم٘ أبعاد وكٗاع الضػٕط الٍفط3ٛٗجدٔه )

 الدزجٛ أزقاً العبازات عدد العبازات أبعاد وكٗاع الضػٕط الٍفطٗٛ
 85-17 17-1 عباز17ٚ الضػٕط األضسٖٛ

 80-16 33-18 عباز16ٚ الضػٕط الدزاضٗٛ  
 85-17 50-34 عباز17ٚ العىنضػٕط 

 250 -50 50-1 عبازٚ 50 الدزجٛ الهمٗٛ

 اس:ــــــات المقيــــــثب

 مػػرتلف المقلػػلس تطالػؽ ضػػالؿ مػػف رذلػؾ التطالػػؽ إ ػلدة اطرلقػػ  المقلػػلس ياػػلت تػـ  سػػلب
لجػػلد , لرمػػلم  32ا زمسػػخ ا ػػلرؽ  التطالقػػلف اػػلف الرسػػرف ارتاػػلط مولمػػؿ السػػتضداـ اررتاػػلط مولمػػؿ را 

, ررجد مولمػؿ  الدرج  الكمل -غطرط الومؿ-الغطرط الدراسل   -االغطرط األسرل   م  األاولد
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 ياػػػلت رهػػػخ موػػػلمالت,    مػػػ  التػػػرالخ1.912 –1.884 – 1.893 – ..1.8الياػػػلت مسػػػلرط ا
 .المقللس يالت  م  لدؿ ممل, ُمرغل 

 اس:ـــــــالمقيدق ـــــــص 

الم كمػػػػلف اػػػػللورض  مػػػػ   ػػػػدؽ اطػػػػرلقتلف همػػػػل: األرلػػػػخ:  سػػػػلب  ػػػػدؽ المقلػػػػلس تػػػػـ 
مجمر ػػػ  مػػػف أ غػػػلء هل ػػػ  التػػػدرلس تض ػػػص  مػػػـ الػػػس س رال ػػػ   الس سػػػل  رتػػػـ  مػػػؿ جملػػػ  

رذلؾ الستضداـ مقللس مرا ؼ المال ظلت التخ تـ ارت لؽ  ملهل, راليلسل :  دؽ الم ؾ الضلرجخ 
الك ػػػػلءة  مػػػػ   لسػػػػ  ,  111.ا رلشػػػػقإ ػػػػداد/ فػػػػخ الال ػػػػ  الم ػػػػرل  رالسػػػػوردل  الغػػػػل ط   لةلػػػػال 

 , رهخ 1.614مسلرط ا لممقللسلف ركلف مولمؿ اررتالط الف الدرج  الكملػػ  ,السلكرمترل  لضدرات
 ممل لدؿ  م   دؽ المقللس. ,1.113دال  إ  ل لل  سد مسترط درل  

 ي:ـــــاق الداخلــــاالتس

للخ ا سػػػلب ارتسػػػلؽ الػػػداضمخ لمورفػػػ  مػػػدط تملسػػػؾ  ػػػراـ المقلػػػلس مػػػف  ػػػلـ الال ػػػث ال ػػػ
أاوػلد المقلػلس رالدرجػ  الداضؿ, رذلؾ ا سلب مولمالت اررتالط الف الوالرات رأاولد المقلػلس, يػـ 

  م   لس  الك لءة السلكرمترل , ركلست الستل   كمل لمخ: الكمل 

 دزجٛ عمٜ العبازات( وعاو ت االزتباط بني 4)
 الضػٕط الٍفطٗٛبعاد وكٗاع ٔالدزجٛ الهمٗٛ أل 
 العىنضػٕط  الضػٕط الدزاضٗٛ الضػٕط األضسٖٛ

 وعاون االزتباط العبازات وعاون االزتباط العبازات وعاون االزتباط العبازات

1 0.671** 18 0.603** 34 0.697** 

2 0.712** 19 0.706** 35 0.760** 

3 0.727** 20 0.618** 36 0.746** 

4 0.679** 21 0.740** 37 0.654** 

5 0.741** 22 0.680** 38 0.629** 

6 0.705** 23 0.700** 39 0.741** 

7 0.759** 24 0.613** 40 0.647** 

8 0.797** 25 0.668** 41 0.651** 

9 0.699** 26 0.631** 42 0.751** 

10 0.727** 27 0.696** 43 0.729** 

11 0.640** 28 0.682** 44 0.627** 
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12 0.719** 29 0.715** 45 0.718** 

13 0.785** 30 0.709** 46 0.711** 

14 0.643** 31 0.744** 47 0.776** 

15 0.727** 32 0.725** 48 0.684** 

16 0.719** 33 0.741** 49 0.699** 

17 0.774**   50 0.721** 

 1.113** دال   سد مسترط درل  
 ( وعاو ت االزتباط بني أبعاد وكٗاع الضػٕط الٍفطٗٛ ٔالدزجٛ الهم5ٛٗجدٔه )

 العىنضػٕط  الضػٕط الدزاضٗٛ الضػٕط األضسٖٛ أبعاد وكٗاع الضػٕط الٍفطٗٛ
  الضػٕط األضسٖٛ

  
  **0.674 الدزاضٗٛالضػٕط 

 
  **0.637 **0.783 العىنضػٕط 

 **0.866 **0.790 **0.827 الهمٗٛ الدزجٛ 

 1.113** دال   سد مسترط درل  
  أف جمل  مولمالت اررتالط دال  ا  ل للم  سد مسترط درلػ  2 , ا4لتغت مف الجدرؿا

 ممل لؤكد  م  اتسلؽ أاولد المقللس م  الدرج  الكمل , رتملسك  الداضمخ. 1.113

 مقللس ارغطراالت الس سجسمل  "السلكرسرملتل ":
 إ داد/ الال ث                                                     

 اســــــف المقيــــــوص

لهػػػدؼ المقلػػػلس إلػػػ  تشػػػضص ارغػػػطراالت الس سجسػػػمل . رلتكػػػرف المقلػػػلس فػػػخ  ػػػررت  
 اػػػػلرة  ضل ػػػػ  12: الجػػػػزء األرؿ:  اػػػػلرة  ػػػػف اف  اػػػػلرة مقسػػػػم  إلػػػػ  جػػػػز لل316السهل لػػػػ  مػػػػف ا

 الم  ػػرص  ملهػػل ااأل ػػراض ارس ولللػػ  , رلجلػػب اػػلأل راض ارس ولللػػ  لالغػػطراالت الس سجسػػمل 
رتوطػخ هػذه ارسػتجلالت الػدرجلت التلللػ   أاػدام - مػلالم -أ للسػل-دا مػلم -ا للاػلم  هخ ضمس الستجلالت

   اػػػػلرة ضل ػػػػ  اػػػػلأل راض .6   مػػػػ  التػػػػرالخ, الجػػػػزء اليػػػػلسخ: رلتكػػػػرف مػػػػف ا3, ., 1, 4, 2ا
اغػػػطراالت الجهػػػلز -الجهػػػلز الػػػدررط اغػػػطراالت- اغػػػطراالت الجهػػػلز الهغػػػمخالجسػػػمل  رهػػػخ ا

 -اغػػطراالت الجهػػلز الطػػدط -جمدلػػ  األمػػراض-رالهلكػػؿ الوظمػػخ الوغػػالتاغػػطراالت -التس سػػخ
-هػػػخ اسوػػػـ يػػػالثرلجلػػػب  ملهػػػل الم  ػػػرص السػػػتجلالت  , اغػػػطراالت الجهػػػلز الاػػػرلخ رالتسلسػػػمخ
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  لرغػت 7رجػدرؿ ا خ   مػ  التػرال3, ., 1  رتوطخ هذه ارستجلالت الدرجلت التللل  ار-ا للسلم 
 ترزل  الوالرات فخ المقللس. 

 ( تٕشٖع العبازات عم٘ أبعاد وكٗاع االضطسابات الٍفطجطى6ٛٗجدٔه )

 عدد العبازات أبعاد وكٗاع االضطسابات الٍفطجطىٗٛ
أزقاً 
 العبازات

 الدزجٛ

 175-35 35-1 عباز35ٚ األعساض االٌفعالٗٛ
 30-10 45-36 عباز10ٚ اضطسابات اجلّاش اهلضى٘
 33-11 56-46 عباز11ٚ اضطسابات اجلّاش الدٔزٙ
 33-11 67-57 عباز11ٚ اضطسابات اجلّاش التٍفط٘

 33-11 78-68 عباز11ٚ ٔاهلٗهن العظى٘ العض تاضطسابات 

 33-11 89-79 عباز11ٚ جمدٖٛ األوساض

 24-8 97-90 عباز8ٚ اضطسابات اجلّاش الػدٙ

 30-10 107-98 عباز10ٚ ٔالتٍاضم٘اضطسابات اجلّاش البٕل٘ 

 اس:ــــــــــات المقيــــــــــثب

 مػػرتلف المقلػػلس تطالػؽ ضػػالؿ مػػف رذلػؾ التطالػػؽ إ ػلدة اطرلقػػ  المقلػػلس ياػػلت تػـ  سػػلب
لجػػلد , لرمػػلم  32ا زمسػػخ ا ػػلرؽ  التطالقػػلف اػػلف الرسػػرف ارتاػػلط مولمػػؿ السػػتضداـ اررتاػػلط مولمػػؿ را 
اغػطراالت -اغطراالت الجهػلز الػدررط-اغطراالت الجهلز الهغمخ -األ راض ارس وللل ا م  

اغطراالت الجهػلز  -جمدل  األمراض -اغطراالت فخ الوغمخ رالهلكؿ الوظمخ-الجهلز التس سخ
 1.863 – .1.82, ررجػد مولمػؿ الياػلت مسػلرط ااغطراالت الجهلز الاػرلخ رالتسلسػمخ  -الطدط

 رهػػخ موػػلمالت,    مػػ  التػػرالخ1.871 –1.881 – 1.883 – 1.8.2-1.842 – 1.814 –
 .المقللس يالت  م  لدؿ ممل, ُمرغل  يالت

 اس:ــــــــــدق المقيــــــــــص 

الم كمػػػلف اػػػللورض  مػػػ   ػػػدؽ اطػػػرلقتلف همػػػل: األرلػػػخ:  سػػػلب  ػػػدؽ المقلػػػلس تػػػـ  
مجمر ػػػ  مػػػف أ غػػػلء هل ػػػ  التػػػدرلس تض ػػػص  مػػػـ الػػػس س رال ػػػ   الس سػػػل  رتػػػـ  مػػػؿ جملػػػ  

رذلػػػػؾ السػػػػتضداـ  ل مػػػػ  تػػػػخ تػػػػـ ارت ػػػػلؽ  ملهػػػػل, اليلسلػػػػ :  ػػػػدؽ الم ػػػػؾ الضػػػػلرجخ المال ظػػػػلت ال
 مػػػ   , 113.ا الجدلػػػدة لمسػػػرا خ الو ػػػلال  رالسلكرسػػػرملتل  أ ػػػداد أاػػػر السلػػػؿ  Cornellاكررسػػػؿ
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 , 1.724ركػلف مولمػؿ اررتاػلط اػلف الدرجػ  الكملػػػ  مسػلرط ا ,الك ػلءة السػلكرمترل  لػضدرات لس  
 ممل لدؿ  م   دؽ المقللس. ,1.113 سد مسترط درل   رهخ دال  إ  ل لل

 إعداد/ الباحث                                                                                البرنامج المعرفي السلوكي اإليجابي :   

 ج:ىىىىىىىىىىىىالبرنامأهىىىىىىىىىىىىداف 
الدراسػػ  إلػػ  التض لػػؼ مػػف الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل  لػػدط  فػػخلهػػدؼ الارسػػلم  المسػػتضدـ 

اوض فسللت راستراتلجللت الوالج المورفخ  ـالطللالت األمهلت الولمالت, رذلؾ مف ضالؿ استضدا
  رالوػػػالج PP  الػػػذط لوتمػػػد  مػػػ  تطالقػػػلت  مػػػـ الػػػس س اإللجػػػلاخاP-CBTالسػػػمركخ اإللجػػػلاخ ا

كػػػدت كيلػػػر مػػػف الدراسػػػلت  مػػػ  فولللػػػ  هػػػذه .  لػػػث أ(SFBT)المضت ػػػر المتمركػػػز  ػػػرؿ ال مػػػرؿ
 , 118.التض لؼ مف ارغطراالت الس سل , ميؿ دراس  كالم مف: ال سجػرطا فخاألسلللب الوالجل  

 , رجلسػػدر 132. , رأارالسػػوردا.13.ا .Mayer, et al  , رمػػللر رآضػػررف131.رالركلػػؿا
 أستػػرلسخ رآضػػررف  , ر 136. , رهلاػػ , ر ػػدرط, ر سػػلـ ا137.ا .Gander, et alرآضػػرلف 

Antoine, et al. رأرتشػػرا رآضػػرلف 138.ا , Ochoa, et al. ركػػللر رآضػػررف136.ا ,  
Kahler, et al. ررالػش رآضػرلف 138.ا , Walsh, et al. جرلزرلػؿ رآضػرلف   , ر138.ا 

Creswell, et al. رزهػػػلس  رآضػػرلف  139.ا , Zhang, et al. رجلستشػػػراسدا 139.ا , 
 ,Geschwinda, Arntzab, A.,  Banninkc, & Peetersdرالتلرسػد رأرستػزاب راسلسػؾ 

  .139.ا

 ري: ـــــــــــــار النظـــــــــــــاإلغ

ماػلدئ راسػتراتلجللت الوػػالج المورفػخ السػػمركخ  الدراسػ   مػػ  فػخلقػـر الارسػلم  المسػػتضدـ 
ل  رالال قالسلػ  رالتػػخ اإللجػلاخ الػذط لوتمػد  مػ  توػدلؿ التشػره المورفػػخ المتميػؿ فػخ األفكػلر السػما

تميػػؿ سػػػاالم لمشػػورر اللسػػػمال  مػػػف ضػػالؿ اػػػللتركلز  مػػ  جراسػػػب الغػػػوؼ رالق ػػرر رالتركلػػػز  مػػػ  
المشػػكم  رجػػذررهل فػػخ الملغػػخ, ممػػل لػػؤدط إلػػ  الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل , لػػذلؾ لوتمػػد الوػػالج 

فخ الشض ل  االسػهـ المورفخ السمركخ اإللجلاخ  م  التركلز  م  سقلط القرة رالجراسب اإللجلال  
الت ل دط  رالتركلز  م  ال مرؿ لممشكم , فلوتمد هذا الوالج  م  تطالقلت  مـ الس س اإللجلاخ 

  رالػػػذط لقػػػـر فكرتػػػ  األسلسػػػل   مػػػ  Seligman .Mالػػػذط لرجػػػ  إلػػػ  الوػػػللـ امػػػلرتف سػػػملجملف 
لػز اإلمكلسػلت اػدرم , ر مػخ توز الغػوؼ سقػلطالقػرة اػدرم مػف  التركلز  م  الجراسب اإللجلال  رسقػلط

, فلرسطالؽ مف جراسػب القػرة رالتركلػز  ملهػل رتسملتهػل لػدط ال ػرد لسػلهـ مف التر ؼ  سد المور لت
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فػػخ التض لػػؼ مػػف جراسػػب الق ػػرر رالغػػوؼ لدلػػ , أط تجومػػ  شض ػػلم سػػرللم, لػػلس فقػػط اػػؿ تجوػػؿ 
لجػػلاخ لقػػـر الشػػضص لتمتػػ  امسػػترط  ػػللخ مػػف ال ػػ   الس سػػل , مػػف هسػػل فػػ ف الوػػالج الس سػػخ اإل

اػػدرر إرشػػلدط ر ػػل خ رألغػػلم إسشػػل خ أر سمػػل خ. الإلغػػلف  إلػػ  الوػػالج المضت ػػر المتمركػػز  ػػرؿ 
لوتمد  م  اسلء ال مرؿ ادرم مف ت ملؿ الذط   Steve de Shazerستلؼ دط شلزرال مرؿ لموللـ 
مػػف المشػػكالت ال لللػػ  راألسػػالب  لستكشػػؼ المػػرارد ال لللػػ  را مػػلؿ المسػػتقامل  اػػدرم لالمشػػكالت. 

 لهل. السلاق 
الشػػػورر اللغػػػطرط الس سػػػل  تضتمػػػؼ مػػػف فػػػرد  ضػػػر اػػػلضتالؼ درجػػػ  تقاػػػؿ لػػػذلؾ سجػػػد أف ر 

دراؾ هذه األ داث, فللجراسب السػمال  لػدط ال ػرد  ػد تسػلهـ فػخ تغػضلـ  أ داث ال للة الغل ط  را 
ورر اللدرسل  رال شؿ, فػخ  ػلف تموػب الشورر اللغطرط الس سل  ميؿ اللثس رار الط رالتشلـؤ رالش

الض ػػل ص اإللجلالػػػ  فػػػخ الشض ػػػل  الػػػدرر األضػػػر مػػف التض لػػػؼ مػػػف الشػػػورر اللغػػػطرط الس سػػػل  
رتقاػػؿ أ ػػداث ال لػػلة الغػػل ط  اشػػكؿ سػػرط مقاػػرؿ ر لميػػؿ ضطػػر  مػػ   للتػػ  رمسػػتقام , لػػذلؾ 

الػػ  لػػدط الطللاػػلت كلسػػت التركلػػز فػػخ هػػذا الارسػػلم   مػػ  اوػػض جراسػػب القػػرة أر الض ػػل ص اإللجل
 األمهلت الولمالت لمتض لؼ مف شوررهف اللغطرط الس سل .

لتغػػمسهل الارسػػلم  رذلػػؾ مػػف ضػػالؿ ا راء السظرلػػ   التػػخاوػػض ال سلػػلت  رلػػذلؾ تػػـ اضتلػػل
  -:هذا المجلؿ رمف تمؾ ال سللت مل لم  فخرالدراسلت السلاق  

 االسىترخا  العضىمي :Muscular relaxation اثسػ  تر ػؼ كلمػؿ لكػؿ  لوػرؼ ارسػترضلء
ارسقالغػػلت رالتقم ػػلت الوغػػمل  الم ػػل ا  لمتػػرتر رارسػػترضلء اهػػذا الموسػػ  لضتمػػؼ  ػػف 

السػػرلر  الهػػدرء الظػػلهرط ألسػػ  لػػلس مػػف السػػلدر أف سجػػد شض ػػل مػػل لر ػػد  مػػ  األرلكػػ  أر
لسل لت مودردة لكس  ر لكؼ م  ذلؾ  ػف إاػداء كلفػ  ال ركػلت رالتقمػب المسػتمر رالػذهف 

 الو ػػػػاخ. رلسػػػل د ارسػػػػترضلء  3.4, 3994, إاػػػػراهلـارف الألفكػػػػلر رال ػػػرا لتالمشػػػ 
 الت كلػر فػخ جراسػب الوجػز رسقػلط الغػوؼ,ف  تض لؼ القمػؽ رالتػرتر السػلت   ػف  الوغمخ

ال ػػرر اإللجلالػػ  راألمػػؿ  مػػ  التضلػػؿ  المرلغػػ كػػذلؾ لسػػل د ارسػػترضلء  مػػ  زلػػلدة  ػػدرة 
 فخ المستقاؿ.

 غرس األمل :Building Hope   األمؿ هػر  للػ  اس ولللػ  دافولػ  توكػس يقػ  ال ػرد اس سػ
, 131.ر سػػػف تر وػػػ  إلسجػػػلز أهدافػػػ  المسػػػتقامل  ر ػػػـ مػػػل لرجهػػػ  مػػػف مور لتاشػػػلهلف, 
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 ػػرس األمػػؿ لقػػـر  مػػ  الت  لػػز اإللجػػلاخ الػػذط لوتمػػد  مػػ  الت ل ػػؿ اػػلف القػػدرة  . 7.8
 ,Snyder, Ilardi, Cheavensالمرجهػػ  لت قلػػؽ الهػػدؼ رالتضطػػلط لت قلػػؽ الهػػدؼا

Michael, Yamhure & Sympson, 2000, 749.  

 ال ػرد, ارتقػلء فػخ لسػهـ كمػل الجلػد,  مػ  األداء الس سػخ رلسػل د اليقػ ,  مػ  لاوػث فلألمػؿ

 Hopeالألمػؿ ا الوػالج رلسػم  الس سػخ الوػالج فػخ راألمػؿ لسػتضدـ راػللرا  . اس سػ  فلػزداد يقتػ 

Treatmentأكاػر أهػدافمل أ لػسهـ س ػب لغػورف ركالػرة  رلغػ  آمػلؿ لػدلهـ لكرف   فلألفراد الذلف 

المت ػل مرف  أمػل األهػداؼ, هػذه ت قلػؽ أجػؿ مػف الجهػد لاػذلرف كلػؼ رلورفػرف مػف  لػرهـ, رأكيػر
لمػـر  السمػل القلدمػ , المػرة فػخ فلػ  للسج ػرا تطللػره لولمػؿ لمكػسهـ مػل شػخء فشػمهـ لت قلػؽ فلرجوػرف

 اػذلؾ رهػـ  ف تطلرهل, لوجزرف التخ ال  لت مف مجمر   إل  فشمهـ رلرجورف أس سهـ المتشل مرف

 فػ ف راللتػللخ األمػرر, مػف أط أمػر فػخ الػدا ـ اإلض ػلؽ لهػـ لسػاب سػلظؿ شض ػخ اوجػز لشػوررف

 . 34, 131.لهـا طل اهلل ر اد ال مد,  مالزملم  لظؿ سرؼ تشلؤمهـ
رلسػػل د ال ػػرد  مػػ  الت ػػلؤؿ, فلألمػػؿ  لموػػب األمػػؿ درر الموػػدؿ لتػػثيلر الغػػطرط الس سػػل ر 

للس فقط  دـ اللثس اؿ هر التركلز اإللجػلاخ فػخ المسػتقاؿ رزلػلدة اليقػ  اػللس س ر ػدـ الوػلش فػخ 
 الملغخ, مف هسل ف ف األمؿ لسل د األمهلت  م  التضمص مف الشورر اللغطرط الس سل .

 ويمكن تنمية األمل لدي األفراد من خالل المرحل التالية:
 د الدافول  لمسجلح رالت رؽ.ترلل 

 . ت دلد أهدافهـ مف ضالؿ  دراتهـ رمتطمالت الال   الم لط 

 .التضطلط رت دلد الطرؽ لت قلؽ هذه األهداؼ 

 Use of Positive Imageryاستخدام الصور اإليجابية: 
توتمد هذه ال سل   م  استضداـ ال رر اإللجلال  التخ تركز  م  ال مرؿ رالمستقاؿ رسقػلط 
القرة ادرم مف ال رر الذهسل  السػمال  التػخ تركػز  مػ  المشػكم  رالملغػخ رسقػلط الغػوؼ رجراسػب 
الق ػػرر, فلل ػػرر اإللجلالػػ   ػػف المسػػتقاؿ ر ػػف الػػس س ت  ػػز ال ػػرد رتسػػل ده  مػػ  التطمػػب  مػػ  

الس سػػل  التػػخ لتوػرض لهػػل فػػخ  للتػػ  اللرملػ  مػػف ضػػالؿ ت ػدط أهدافػػ  رتطػػرلر سػػمركللت  الغػطرط 
 لت قلؽ هذه األهداؼ. 

  Socratic Dialogueالحوار السقراطي: 
تغػػمف مسػػل دة المػػرلض فػػخ التر ػػؿ إلػػ  ارسػػتستلج المسطقػػخ التػػخ ت سلػػلت الرلميػػؿ أ ػػد 

لػ  رالتػخ تركػز  مػ  ترغػلت رت دلػد رتورلػؼ القل ـ  م  األس م  المطرر   أيسلء الجمسػلت الوالج
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ف ػػػص موػػػلسخ األ ػػػداث لػػػدط المػػػرلض, ر المشػػػكالت, ت دلػػػد األفكػػػلر الكلمسػػػ  رراء المشػػػكالت,  
رتقلػػػلـ الستػػػل   التػػػخ لمكػػػف أف تسػػػت   ػػػف ار ت ػػػلظ الألفكػػػلر رالسػػػمركللت سػػػل   التكلػػػؼ ا م مػػػد, 

3998, 114-112.  
رالسػػػمال   ػػػرؿ سقػػػلط الغػػػوؼ لر الالتكل لػػػ  فكػػػاألتسػػػل د هػػػذه ال سلػػػ  فػػػخ ت دلػػػد رتوػػػدلؿ 

رالق ػػػرر لػػػدط الطللاػػػلت األمهػػػلت الوػػػلمالت رالتػػػخ تركػػػز  مػػػ  المشػػػكالت ال للتلػػػ  فػػػخ الدراسػػػ  
رالومؿ راألسرة رالتخ تكرف ساالم لمشورر اللغطرط الس سل , راللتللخ ساالم فخ المولسلة مف أ ػرض 

مف ضالؿ ترجل  األس م  مف المولل   رؿ  مرغل   غرل  اارغطراالت الس سجسمل  . رلتـ ذلؾ
استكشلؼ سقلط القرة رالجراسب اإللجلال  لدط الطللاػلت األمهػلت الوػلمالت, رالتركلػز  مػ  ال مػرؿ 

 لممشكالت المضتم    ف التركلز  م  ت ملؿ المشكالت راكتشلؼ أسالاهل.
  Changing the Viewingتغيير الرؤية: 

تطللر طرلق  ت كلر الوملؿ ر مخ مل لستاهرف إلل  كطرلق  لس ب تركلز تطللر الرؤل   م  
 لتطللر مر  هـ لضفغؿ رهذا لمكف أف لتـ مف ضالؿ ضمس ضطرات هخ:

 هػػر ار تػػراؼ اللمشػػل ر الملغػػخ درف السػػملح لػػ  ات دلػػد لمكػػف لموملػػؿ التىىدخل األول :
 القللـ ا .

 ر ػػؼ المشػػكم , رترجلػػ  : هػػر د ػػرة الوملػػؿ لتطللػػر مػػل لجػػذب استالهػػ  فػػخ مالتىىدخل الثىىاني
 ارستاله لمسجلح ال للخ ادرم مف فشم  الضمؽ تر ولت إلجلال  .

 هػػر التركلػػز  مػػ  مػػل لرلػػده الوملػػؿ أف لكػػرف مضتمػػؼ فػػخ المسػػتقاؿ. رهػػذا التىىدخل الثالىىث :
 لؤكد  م  ار تملرت اإللجلال  المستقامل  ادرم مف التركلز  م  المشكم .

  فكػػػػلر رالموتقػػػػدات  لػػػػر المسطقلػػػػ  رالسػػػػمال   ػػػػف أس سػػػػهـ : هػػػػر ت دلػػػػد األالتىىىىدخل الرابىىىى
 رمرا  هـ.

 هػػػػػر مسػػػػػل دة الوملػػػػػؿ  مػػػػػ  تجػػػػػلرز مشػػػػػكمت  مػػػػػف ضػػػػػالؿ اسػػػػػتطالؿ التىىىىىدخل الخىىىىىامس :
 ;Bannink, 2013سقػػػػلط القػػػػره لدلػػػػ  رتوػػػػدلؿ األفكػػػػلر الال قالسلػػػػ  رالسػػػػمال  لدلػػػػ 

Bannink, 2012).  

  Normalizing the problem :المشكمة تطبي  أسموب
 للسػػت مسهػػل لوػػلسخ أف المشػػكم  التػػخإلػػ  الوملػػؿ لطمثسػػ   األسػػمرب هػػذا رلسػػتضدـ

المشػكم , فهسػلؾ  هػذه مػف لوػلسخ الػذط الر لػد الشػضص هػر رلػلس سر هػل, مػف فرلػدة مشػكم 
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 مهػل  فػخ أمػالم  هسػلؾ المشػكم , رأف هػذه ميػؿ مػف  اػؿ مػف  ػلسرا الػذلف األشػضلص مػف الودلػد
رالقػػػػػدرة ال سػػػػػس  لتاسػػػػػلط المشػػػػػكم  ر ػػػػػث الوملػػػػػؿ  مػػػػػ   رمػػػػػف يػػػػػـ لغػػػػػرب الموػػػػػلل  هسػػػػػل الميػػػػػؿ

رتوػػػػػػػػد المولسػػػػػػػػلة مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػكالت المضتم ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  .32, 132.الػػػػػػػػتضمص مسهػػػػػػػػلاأار السػػػػػػػػورد, 
أسػػػػػػػػػالب الشػػػػػػػػػورر اللغػػػػػػػػػطرط الس سػػػػػػػػػل  المضتم ػػػػػػػػػ  راللتػػػػػػػػػللخ الػػػػػػػػػتضمص أر التولمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذه 

 المشكالت لسل د  م  تض لؼ مف الشورر اللغطرط الس سل . 

   Changing The Doingتغيير الفعل: 
توتمػػػد هػػػذه ال سلػػػ   مػػػ  أف  ػػػؿ المشػػػكم  للسػػػت فػػػخ ت ملػػػؿ كلػػػؼ  ػػػديت رالتركلػػػز  مػػػ  
المشكم  رالملغخ, رلكف األفغؿ هسل هر تطللػر مػل لقػـر اػ  الوملػؿ ل ػؿ المشػكم , رالتركلػز  مػ  
ـ ال مػػرؿ ر مػػخ ال لغػػر رالمسػػتقاؿ, رتشػػجل  الوملػػؿ  مػػ  تطللػػر رجهػػ  سظػػره, رأف الملغػػخ مهػػ

اموسػخ أسػ   ػد آيػر  ملسػل رتسػاب فمػل س ػف  ملػ  األف, رلكػف السػملح لػ  ات دلػد المسػتقاؿ هػذا هػر 
الضطػػث. فػػس ف سوتػػرؼ اللملغػػخ رمػػف يػػـ المغػػخ  ػػدملم فػػخ تطللػػر األشػػللء ل ػػؿ المشػػكم  أر كسػػر 
سمػػط التولمػػؿ موهػػل, فللهػػدؼ هسػػل هػػر ضمػػؽ األفوػػلؿ التػػخ لمكػػف أف لقػػـر اهػػل الوملػػؿ أل ػػداث هػػذا 

. رلسػل د هػذا Bannink, 2013 ;González, Estrada & O’Hanlon, 2011)طللػراالت
التطللػػػر فػػػخ التض لػػػؼ مػػػف تػػػثيلر الملغػػػخ رالت كلػػػر فػػػخ المسػػػتقاؿ األفغػػػؿ ممػػػف  ػػػد لسػػػل د فػػػخ 

 التض لؼ مف الغطرط الس سل .

  Changing The Feelingتغيير الشعور: 
لػ  اإللجلالػ  مػف ضػالؿ األفكػلر  ػرؿ توتمد هػذه ال سلػ   مػ  تطلػر المشػل ر مػف السػمال  إ

المشػػػكم , رلػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف الت ػػػرؿ مػػػف الت كلػػػر فػػػخ المشػػػكم  إلػػػ  الت كلػػػر فػػػخ ال ػػػؿ, فػػػللت كلر فػػػخ 
المشكم  لؤدط إلػ  الشػورر السػماخ راسض ػلض الك ػلءة الذاتلػ  رتقملػؿ التػثيلر اإللجػلاخ, أمػل الت كلػر 

اخ رلرفػػ  الك ػػلءة الذاتلػػ , راللتػػللخ لزلػػد مػػف فػػخ ال ػػؿ لزلػػد التػػثيلر اإللجػػلاخ رلض ػػض التػػثيلر السػػم
 تا لر الوملؿ اطالو  المشكم  ممل لسلهـ فخ التض لؼ مف الشورر اللغطرط الس سل . 

 The Miracle Question :معجزةالالسؤال 
, رم ػلج   ػف المشػكم  التػخ لوػلسخ سػؤاؿ  رلػب إلػ   ػد مػلتوتمد هػذه ال سلػ   مػ  طػرح 

مػػل هػػر التطللػػر  سػػدمل تسػػتلقظ مػػف السػػرـ تجػػد أف المشػػكم   ػػد استهػػت  مسهػػل الوملػػؿ, رهػػر مػػل ل ػػدث
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المشػػػػػكم   -, لجػػػػػب أف لكػػػػػرف هسػػػػػلؾ شػػػػػخء  ػػػػػدث سوػػػػػـالاسػػػػػلط الػػػػػذط سػػػػػلجومؾ تقػػػػػرؿ لس سػػػػػؾ, "
 (Berg & Dolan, 2001, 7).استهت!"؟

  Problem-Free Talkالحديث الخالي من المشكالت: 
سشلء مسطق  ضر ركز  م  ال مرؿ لوتمد  م  الت   مف األ كلـ لمومؿ,  لث تتـ مسل ش  لللا 
رمػػل هػػخ مجػػلرت ال لػػلة الضلللػػ  مػػف المشػػكالت. لمكػػف أف لكػػرف ال ػػدلث  ,مػػل لجػػرط اشػػكؿ جلػػد

مف المشػلكؿ م لػدما لمكشػؼ  ػف المػرارد المض لػ , لمسػل دة الوملػؿ  مػ  ارسػترضلء, أر أف  خللالض
ط القرة رالمرارد هذه لدف  الوالج إل  ل ات أكير سشلطمل اشكؿ طالوخ, لمكف لممولل  استضداـ سقل

 (Ratner, Iveson & George, 2012, 47) األملـ

  Home Work :المنزليالواجب 
 السػمركخ اإللجػلاختملػز الوػالج المورفػخ  التػخ المهمػ أ ػد األسػلللب  المسزلػخلود الراجب 

إلػ  المرا اػ  الذاتلػ  اإللجلالػ   رلهػدؼ الراجػب المسزلػخ , ف  لره مػف التػدضالت الوالجلػ  األضػرى
التػػخ تسػػل د الوملػػؿ إلػػ  فهػػـ األفكػػلر التػػخ تيلػػر السػػمرؾ المطمػػرب لمتطلػػر, التػػخ تركػػز  مػػ  سقػػلط 

 القرة رال مرؿ, الإلغلف  إل  مال ظ  التطلرات اإللجلال  لدل .

 ج :  ــــــــاٞ الربٌاوــــــــظ بٍــــــــأض
 :جــــــادر البرنامــــــمص 

 ارطػالعفسلػلت  الجلػ  اوػد ر  تؽ الال ث اإلطلر الولـ لمارسػلم  الوالجػخ رملدتػ  الومملػ اش  
رالوػػالج المضت ػػر المتمركػػز  ػػرؿ ال ػػؿ رتطالقػػلت  السػػمركخ المورفػػخ مػػ  أسػػلللب رفسلػػلت الوػػالج 

فػخ مجػلؿ  مػـ الػس س  أجرلػت التػخغلف  إل  الدراسلت رالا رث التجرلالػ  لإلا مـ الس س اإللجلاخ, 
لمتض لػؼ مػف الشػورر اللغػطرط  لجلاخ رالوالج المتمركػز  ػرؿ ال ػرؿ رالوػالج المورفػخ السػمركخاإل

 Mayer, et , رمػللر رآضػررف 131.الركلػؿا , ر 118.كػؿ مػف: ال سجػرطا دراسػ الس سػل  رمسهػل 

al. اػػػراهلـ ا .13.ا  .Gander, et al, رجلسػػػدر رآضػػػررف  134.ا , رالسػػػطر خ 134., را 
,  136.ا .Khazaei, et al, ر ضػػلزاط رآضػػررف  136.ر ػػدرط, ر سػػلـ ا, ر هلاػػ ,  137.ا
, ركػللر  138.ا .Antoine, et al, رأسترلسخ رآضررف  136.ا .Ochoa, et alرآضررف  أرتشرار 

 . 138.ا .Walsh, et alرآضررف  رالش, ر  138.ا .Kahler, et alرآضررف 
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 المالمح الرئيسية للبرنامج:

لض ػػػػض الشػػػػورر اللغػػػػطرط الس سػػػػل  لػػػػدط الطللاػػػػلت   جمسػػػػ  39امؿ الارسػػػػلم   مػػػػ  تشػػػػا  
, رتػػرارح زمػػف الجمسػػ  الرا ػػدة مػػف ارسػػلم  مورفػػخ سػػمركخ إلجػػلاخ مػػف ضػػالؿ األمهػػلت الوػػلمالت

تـ تطالؽ الارسػلم   مػ  جمسػلت ر   د لق  رذلؾ  سب مرغرع الجمس  رظررؼ الولس , 71-41ا
شلد الس سخ رالترارط اللكمل , فخ الوػلـ الجػلموخ رتـ تس لذ الجمسلت فخ  جرة اإلر  رفردل , جمل ل 
  -:هختـ تطالؽ الارسلم   م  أرا  مرا ؿ ـ, ر 139./138.

 : ل ػػ  رالتملسػػؾ اػػلف الموػػلل  رأ غػػلء الجمل ػػ  تػػـ فلهػػل ت قلػػؽ  ػػدر مػػف األ ادالػػ  الارسػػلم
الوالجل  رالف األ غلء اوغهـ الاوض كذلؾ رف  الررح الموسرل  الف أ غلء الجمل  , 

اللغػػػػػػطرط الس سػػػػػػل  رأسهػػػػػػل المسػػػػػػاب األسلسػػػػػػخ لممولسػػػػػػلة مػػػػػػف ر زلػػػػػػلدة ر ػػػػػػ  األ غػػػػػػلء 
 ارغطراالت الس سجسمل .

 ت المجمر ػػ  التجرلالػ   مػػ  اوػػض مر مػ  تطالػػؽ الارسػلم : رتػػـ مػف ضاللهػػل تػػدرلب طللاػل
 ال سللت اإلرشلدل  التخ تسل دهف  م  ض ض الشورر اللغطرط الس سل  لدلهف. 

 : فػػخ فولللتػػ  ققهػػل الارسػػلم  رمػػدى  التػػخسجػػلزات إلرتػػـ فلػػ  مورفػػ  ا مر مػػ  تقلػػلـ الارسػػلم 
المجمر ػػػػ  التجرلالػػػػ  مػػػػف الطللاػػػػلت األمهػػػػلت لػػػػدى الشػػػػورر اللغػػػػطرط الس سػػػػل   ض ػػػػض
  ػػؿ  ملهػػل  التػػخالػػدرجلت   رمقلرسػػ الاوػػدطرذلػػؾ مػػف ضػػالؿ تطالػػؽ القلػػلس  الت,الوػػلم

 لـ لتـ تطالؽ الارسلم   ملهل.  رالتخالمجمر   التجرلال  ادرجلت المجمر   الغلاط  

   ض ػض  فػخالارسلم   فوللل مر م  المتلاو : رف  هذه المر م  تـ التثكد مف مدى استمرارل
رذلػػػؾ مػػػف ضػػػالؿ تطالػػػؽ القلػػػلس  المجمر ػػػ  التجرلالػػػ , الشػػػورر اللغػػػطرط الس سػػػل  لػػػدط

 . شهر رس ؼ فقط. اود فترة زمسل  ت ؿ س ر االلاودطرمقلرست   التتاوخ
  : مطػػ  سػػهم  تتػػرارح اػػلف الولملػػ  رال  ػػ    تػػ  لمكػػف اـ الارسػػلم   لقػػدتػػـ تلطػػ  الارسػػلم

 التػػخلمجػػلرت ر ػػد تػػـ ت دلػػد أهػػـ االطللاػػلت, رامػػل لتسلسػػب مػػ  الولسػػ , فهمهػػل مػػف جملػػ  
الغػػػطرط لمكػػػف أف لتغػػػمسهل الارسػػػلم  مػػػف ضػػػالؿ ال سلػػػلت المػػػذكررة مرتكػػػزة  مػػػ  مقلػػػلس 

 الس سل .
 :ترتيب جمسات البرنامج
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 ( تستٗب جمطات الربٌاوج7جدٔه )
 شوَ اجلمطٛ اهلدف وَ اجلمطٛ وٕضٕع اجلمطٛ زقي اجلمطٛ

 مجاع1٘
التعازف بني أعضاٞ 
 اجملىٕعٛ ٔالباحح

 حتكٗل وطتٕٝ وَ التعازف إىل حد اآللفٛ بني األعضاٞ
 ٔاهلدف وَ الربٌاوج الٍظسٙ األضاع إدزاك

 ل غرتاك فٜ الربٌاوج األفساداضتجازٚ السغبٛ لدٝ 
 دقٗك40ٛ

 شٖادٚ السٔح املعٍٕٖٛ مجاع٘ 2
 شٖادٚ التفاعن ٔاالٌطجاً بني األعضاٞ
 خمل زٔح الفسٖل الٕاحد بني األعضاٞ

 دقٗك45ٛ

 مجاع٘ 3
التعسف عمٜ أِداف 

 الربٌاوج

اجملىٕعٛ ضبب ٔجٕدِي داخن اجملىٕعٛ  طالباتأُ ٖعسف 
 .الع جٗٛ

 .أُ ٖتعسف األعضاٞ عمٜ الربٌاوج ٔأِدافْ
 

 مجاع٘ 4

اضطساب التعسف عمٜ )
الضػٕط الٍفطٗٛ 
 ٔالٍفطجطىٗٛ

 – أضبابْ –وفّٕوْ 
 نٗفٗٛ التدمص وٍْ

 .الضػٕط الٍفطٗٛتبصري األعضاٞ بأضساز 
تبصري األعضاٞ بهٗفٗٛ تأثري الضػٕط الٍفطٗٛ عمٜ 

 االضطسابات العضٕٖٛ.
 دقٗك45ٛ

5-6-7 
 مجاع٘

التدزٖب عمٜ االضرتخاٞ 
 العضم٘

عَ  العضم٘التدمص وَ التٕتس  وّازآاألعضاٞ  انتطاب
 .طسٖل االضرتخاٞ

 دقٗك60ٛ

 

 ا  ابٗٛاضتدداً الصٕز  مجاع٘ 8
التدزٖب عمٜ الرتنٗص عمٜ الصٕز ا  ابٗٛ س الرانسٚ 

 اخلاصٛ باحلمٕه لمىػهمٛ ٔاملطتكبن األفضن.
 دقٗك45ٛ

 احلٕاز الطكساط٘ فسدٙ 9
الطمبٗٛ تدزٖب األعضاٞ عمٜ نٗفٗٛ التدمص وَ األفهاز 

اخلاصٛ ظٕاٌب الضعف ٔالكصٕز ٔاملاض٘ ٔالرتنٗص عمٜ 
 الٍفطٗٛ.جٕاٌب الكٕٚ س التعاون وع الضػٕط 

 دقٗك40ٛ

 تػٗري السؤٖٛ فسد10ٙ
ٔعم٘ وا  األعضاٞتػٗري طسٖكٛ تفهري تدزٖب األعضاٞ عمٜ 

س التعاون  لْٗ نطسٖكٛ لتػٗري وٕقفّي لألفضنإٍٖتبُّٕ 
 وع وصادز الضػٕط الٍفطٗٛ.

 دقٗك40ٛ

11-12-13 
 مجاع٘

 غسع األون

س  تٕلٗد الدافعٗٛ لمٍجاح ٔالتفٕمتدزٖب األعضاٞ عمٜ 
 .اجملاه الدزاض٘ ٔاألضسٙ ٔالعىن

حتدٖد أِدافّي وَ خ ه قدزاتّي تدزٖب األعضاٞ عمٜ 
 الب٠ٗٛ احملٗطٛ. تٔوتطمبا
التدطٗط ٔحتدٖد الطسم لتحكٗل تدزٖب األعضاٞ عمٜ 

 ِرٓ األِداف.

 دقٗك60ٛ
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 شوَ اجلمطٛ اهلدف وَ اجلمطٛ وٕضٕع اجلمطٛ زقي اجلمطٛ

 املػهمٛ تطبٗع مجاع٘ 14
املػه ت احلٗاتٗٛ تدزٖب األعضاٞ عمٜ التدمص وَ 

لمضػٕط الٍفطٗٛ بػهن إ اب٘ وَ خ ه الرتنٗص املطببٛ 
 عمٜ احلن ٔلٗظ املػهمٛ.

 دقٗك45ٛ

 تػٗري الفعن مجاع٘ 15
منط األفعاه اليت ميهَ أُ تدزٖب األعضاٞ عمٜ تػٗري 

مضػٕط ل ٖكًٕ بّا األعضاٞ لمتعاون وع املػه ت املطببٛ
 إىل أمناط أخسٙ تعتىد عمٜ احلمٕه. الٍفطٗٛ

 دقٗك40ٛ

 تػٗري الػعٕز فسد16ٙ
 املػاعس وَ الطمبٗٛ إىل ريتػٗتدزٖب األعضاٞ عمٜ 

لمىػه ت بداًل وَ حتمٗن  التفهري س حمٕهٔا  ابٗٛ 
 املػهمٛ.

 دقٗك45ٛ

تدزٖب األعضاٞ عمٜ الٍظسٚ التفاؤلٗٛ لمىطتكبن بدُٔ  عجصٚاملالطؤاه  مجاع٘ 17
 دقٗك40ٛ وػه ت ٔال ضػٕط.

احلدٖح اخلال٘ وَ  مجاع٘ 18
 املػه ت

تدزٖب األعضاٞ عمٜ انتػاف ٌكاط الكٕٚ ٔاجلٕاٌب 
ا  ابٗٛ لدَّٖ ٔجٕاٌب احلٗاٚ املدتمفٛ اليت بدُٔ 

 وػه ت.
 دقٗك45ٛ

 ختاً الربٌاوج مجاع٘ 19
 البعدٙتطبٗل املكٗاع 

 االتفام عمٜ طسٖكٛ التٕاصن أثٍاٞ عىمٗٛ املتابعٛ.
 حتدٖد وٕعد املتابعٛ.

 دقٗك40ٛ

 ة:ـــــة للذراســـــاإلجرائيىات ـــــالخط

 تم الجانب التطبيقي في الدراسة الحالية وفقًا لمخطوات التالية:
 ارغػػطراالت الس سجسػػمل   –لمدراسػػ  امقلػػلس الغػػطرط الس سػػل    إ ػػداد أدرات السػػلكرمترل

 رالارسلم  المورفخ السمركخ اإللجلاخ.

 .الت قؽ مف الك لءة السلكرمترل  لضدرات 

  تطالػػػػؽ األدرات  مػػػػ  مجتمػػػػ  الدراسػػػػ  راضتلػػػػلر الولسػػػػ  ارجرا لػػػػ , رالت قػػػػؽ مػػػػف تجػػػػلسس
 المجمر تلف  اؿ تطالؽ الارسلم .

 . تطالؽ الارسلم   مخ المجمر   التجرلال 

   التجرلال  .–إجراء القللس الاودط لممجمر تلفاالغلاط 

 شهر .3.2المتلاو  ا إجراء القللس التتاوخ  مخ المجمر   التجرلال  اود استهلء فترة 
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 . استضالص الستل   الستضداـ ارسلللب ار  ل ل  المسلسا 

 ا :ـــٛ ٔتفطريِـــج الدزاضــــٌتاٟ

 رض األول:ـــالف

مترسػػط رتػػب رجػػد فػػررؽ ذات درلػػ  إ  ػػل ل  اػػلف ت"  أسػػ   مػػ  األرؿ لػػسص هػػذا ال ػػرض
فػػخ اتجػػله المجمر ػػ  الغػػلاط   مػػ  مقلػػلس   التجرلالػػ -الغػػلاط درجػػلت طللاػػلت المجمػػر تلف ا

 اود تطالؽ الارسلم " الغطرط الس سل 
رضتالر     ال رض األرؿ استضدـ أسمرب إ  ل خ رالرامترط متميؿ فخ "اضتاػلر مػلف 

" لمدرلػػ  ال ػررؽ اػلف مترسػػط رتػب درجػػلت أفػراد المجمر ػػلت  Mann – Whitney U رلتسػخ
 المستقم  كمل لمخ : 

  



  د/ قطب عبدٓ خمٗن حٍٕز
 

 42 

 ىٛ ) ٙ ( ٔداللتّا ا حصاٟٗٛ لمفسم بني طالبات اجملىٕعٛ الضابطٛقٗ (8جدٔه )
 ٔدلىٕعٛ التجسٖبٗٛ عمٜ وكٗاع الضػٕط الٍفطٗٛ بعد تطبٗل الربٌاوج 

وكٗاع 
الضػٕط 
 الٍفطٗٛ

 املتٕضط اجملىٕعٛ
االحنساف 
 املعٗازٙ

 ً
 الستب

 وج
 الستب

 "ٙ"
الصػس
ٝ 

"Z" 
وطتٕٙ 
 الداللٛ

حجي 
التأثري 

(η²) 

 الضػٕط
 األضسٖٛ

 التجسٖبٗٛ
=ُ7 

34.86 13.33 4.43 31.00 

3.00 
-

2.586 

دالٛ عٍد 
0.01 

0.85 
الضابطٛ 

=ُ6 
64.83 3.60 10.00 60.00 

الضػٕط 
 الدزاضٗٛ

 التجسٖبٗٛ
=ُ7 

29.29 15.89 4.07 28.50 

0.50 
-

2.933 

دالٛ عٍد 
0.001 

0.97 
الضابطٛ 

=ُ6 
67.17 2.32 10.42 62.50 

 العىنضػٕط 

 التجسٖبٗٛ
=ُ7 

32.14 13.87 4.21 29.50 

1.50 
-

2.793 

دالٛ عٍد 
0.005 

0.92 
الضابطٛ 

=ُ6 
65.67 3.14 10.25 61.50 

 الهمٗٛالدزجٛ 

 التجسٖبٗٛ
=ُ7 

96.29 41.99 4.14 29.00 

1.00 
-

2.881 

دالٛ عٍد 
0.005 

0.95 
الضابطٛ 

=ُ6 
197.67 6.31 10.33 62.00 

  مل لمخ: رجرد فررؽ ذات درل  إ  ل ل  الف مترسط رتب درجلت 8لتغت مف الجدرؿا
الغػػطرط الس سػػل  االغػػطرط  مػػ  مقلػلس  التجرلالػػ رالمجمر ػػ  الغػلاط  الطللاػلت فػػخ المجمر ػػ  

فػػػػخ اتجػػػػله  اوػػػػد تطالػػػػؽ الارسػػػػلم  الدرجػػػػ  الكملػػػػ  -غػػػػطرط الومػػػػؿ-الغػػػػطرط الدراسػػػػل -األسػػػػرل 
 -1.21-1.1ارجػػػد أسهػػػل مسػػػلرل   ال ػػػطرىط" فمػػػف ضػػػالؿ  سػػػلب  لمػػػ  "المجمر ػػػ  الغػػػلاط , 

 سد مسترط درل   دراؿ ـراللكشؼ  ف درلتهل اإل  ل ل  رجد أسه   م  الترالخ, 3.11 -3.21
-1.82ا  جػػػػػـ التػػػػػثيلر  η²ا  مػػػػػ  التػػػػػرالخ, ركلسػػػػػت  لمػػػػػ  1.112-1.112-1.113-1.13ا

 ,تػثيلر مرت ػ  لمارسػلم   م  الترالخ, رهخ  لم  مرت و , ممل لشلر إل   جـ 192-.1.96-1.9
الغػػػطرط التجرلالػػػ   فػػػررؽ جرهرلػػػ   مػػػ  مقلػػػلس  –أط أف ال ػػػررؽ اػػػلف المجمػػػر تلف االغػػػلاط  

للغػػطرط ا الشػػورر اوػػد تطالػػؽ الارسػػلم  فػػخ اتجػػله المجمر ػػ  الغػػلاط  التػػخ لػػـ لػػسض ضالس سػػل  
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  التػػخ تمقػػت لػػدط المجمر ػػ  التجرلالػػراسض ػػلض مسػػترط الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل  , لػػدلهـالس سػػل  
 الارسلم , راللتللخ تـ  ارؿ     ال رض األرؿ.

 ي:ــــــــــرض الثانــــــــــالف
مترسػط رتػب درجػلت رجد فررؽ ذات درل  إ  ػل ل  اػلف أس  "ت لسص ال رض اليلسخ  م 

فػػخ  مقلػػلس الغػطرط الس سػػل الاوػػدط   مػ   –لمقللسػللف االقامػػخ التجرلالػػ الطللاػلت فػػخ المجمر ػ  
 القللس القامخ"  اتجله 

 اضتاػػػلراسػػتضدـ أسػػمرب إ  ػػل خ راػػلرامترط متميػػؿ فػػخ " اليػػلسخرضتاػػلر  ػػ   ال ػػرض 
لمدرلػػ  ال ػػررؽ اػػلف مترسػػط رتػػب دراجػػلت أفػػراد المجمر ػػلت  "Wilcoxon Test رلمكركسػػرف 

 المرتاط  كمل لمخ:
 داللٛ الفسٔم بني وتٕضط زتب دزجات الطالبات (9جدٔه )

 لبعدٙ( عمٜ وكٗاع الضػٕط الٍفطٗٛا –التجسٖبٗٛ لمكٗاضٗني )الكبم٘ ىٕعٛ اجملس  
وكٗاع 
الضػٕط 
 الٍفطٗٛ

 اجملىٕعٛ
التجسٖبٗٛ 

=ُ7 
االحنساف  املتٕضط

 املعٗازٙ

 الستب الطالبٛ الستب املٕجبٛ

وطتٕٙ 
 الداللٛ

حجي 
التأثري 

(η²) 
وج  

 الستب

 ً
 الستب

  

الضػٕط 
 األضسٖٛ

 13.33 34.86 بعدٙ 

 2.371- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

 3.96 68.00 قبم٘ 0.72

الضػٕط 
 الدزاضٗٛ

 15.89 29.29 بعدٙ 

 2.371- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

 2.43 67.29 قبم٘ 0.72

 العىنضػٕط 
 13.87 32.14 بعدٙ 

 2.371- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

 2.64 68.43 قبم٘ 0.72

 الهمٗٛالدزجٛ 
 41.99 96.29 بعدٙ 

 2.371- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

 5.28 203.71 قبم٘ 0.72

رجرد فررؽ ذات درل  إ  ل ل  الف مترسط رتب درجلت    مل لمخ:9لتغت مف الجدرؿا
 الغػػػػطرط الس سػػػػل مقلػػػػلس الاوػػػػدط   مػػػػ   –لمقللسػػػػللف االقامػػػػخ التجرلالػػػػ الطللاػػػػلت فػػػػخ مجمر ػػػػ  

, القلػػلس القامػػخ فػػخ اتجػػله الدرجػػ  الكملػػ  -غػػطرط الومػػؿ-الغػػطرط الدراسػػل  -االغػػطرط األسػػرل 
فمػػف ضػػالؿ  سػػلب مجمػػرع الرتػػب المرجاػػ  راأل ػػؿ تكػػرارام رجػػد أسهػػل مسػػلرل  " ػػ ر" راللكشػػؼ  ػػف 

 التػػػثيلر جػػـ   η²اركلسػػت  لمػػ   , 1.12ادرلتهػػل اإل  ػػل ل  رجػػد أسهػػل دالػػ   سػػد مسػػترط درلػػ  
راػػذلؾ لتغػت اسض ػػلض  , رهػخ  لمػ  مرت وػػ , ممػل لشػلر إلػػ   جػـ تػػثيلر مرت ػ  لمارسػلم , .1.6ا

ممػػل لؤكػػد  مػػ   لمجمر ػػ  التجرلالػػ  اوػػد تمقلهػػل لمارسػػلم ,لػػدط ا مسػػترط الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل 
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ض ػػػض مسػػػترط الشػػػورر اللغػػػطرط فػػػخ   P-CBTاإللجػػػلاخ افولللػػػ  الارسػػػلم  المورفػػػخ السػػػمركخ 
 تـ القارؿ     ال رض اليلسخ.. اللتللخ  سل  لدط الطللالت الولمالت األمهلتالس

 تفطري ٌتاٟج الفسض األٔه ٔالجاٌ٘:
اليػلسخ  إلػ  فولللػ  الارسػلم  القػل ـ  مػ  تطالقلػلت رفسلػلت -أشػلرت ستػل   ال ػررض ااألرؿ
س سػل  لػدط   فخ ض ض مسترط الشػورر اللغػطرط الP-CBTالوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخ ا

 المجمر   التجرلال  مف الطللالت األمهلت الولمالت. 
,  134.ا كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف: السػػػػػػػػطر خدراسػػػػػػػػ  رجػػػػػػػػلءت هػػػػػػػػذه الستػػػػػػػػل   مت قػػػػػػػػ  جز لػػػػػػػػلم مػػػػػػػػ  

,  134.ا,Shakarami, Davarniya & Zahrakarرشػػػػلكلرامخ ردافلرسلػػػػل رزاهراكػػػػلر 
 Sanai, B., Davarniya, R., Bakhtiariرسػػلسلط ردافلرسلػػل رالضتلػػلرط ر شػػلكلرامخ 

Said, B., & Shakarami,رآضػػػررف  أرتشػػػرا, ر  132.اOchoa, et al. 136.ا  ,
,  138.ا .Zhang, et al رآضػػػررف  تشػػػلسغر  , 138.ا .Li, et al رلػػػخ رآضػػػررف 

 .  138.ا .Antoine, et al رأسترلسخ رآضررف 

الشػورر اللغػطرط ر د ترج  فوللل  الوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخ فخ ض ض مسػترط 
الس سػػل  إلػػ  ال سلػػلت المسػػتضدم  فػػخ الارسػػلم ,  لػػث اسػػتضدـ الال ػػث فػػخ الارسػػلم  مجمر ػػ  مػػف 
ال سللت رالتطالقلت التخ توتمد  م  السظرل  المورفل  رارست لدة مف تطالقلت  مـ الس س اإللجلاخ 

وػػدلؿ الاسػػلء المورفػػخ رالوػػالج المضت ػػر المتمركػػز  ػػرؿ ال مػػرؿ, رالتػػخ كػػلف لهػػل تػػثيلر فوػػلؿ فػػخ ت
لػػػدط الطللاػػػلت, فػػػتـ توػػػدلؿ األفكػػػلر التمقل لػػػ  السػػػمال  ركػػػذلؾ د ػػػض األفكػػػلر الال قالسلػػػ  ر لػػػر 
المسطقل  المرتاط  اللمرا ؼ رالمشكالت ال للتل  فخ الومؿ رالدراس  راألسرة التخ تؤير فخ الشورر 

 اللغطرط الس سل  لدط الطللالت األمهلت الولمالت.
تدرلب  م  فسل  تطللر الشورر رتطللر الرؤل  رتطللػر ال وػؿ أدط إلػ  تطللػر فمف ضالؿ ال 

أسػػمرب التولمػػؿ مػػ  المشػػكالت ال للتلػػ  اللرملػػ , فمػػـ توػػد تيلػػر المشػػل ر السػػمال  لػػدلهف رالتركلػػز 
 مػػ  المشػػل ر اإللجلالػػ  رذلػػؾ مػػف ضػػالؿ تطللػػر سمػػط التولمػػؿ مػػ  هػػذه المشػػكالت رالتركلػػز  مػػ  

لمشػػكالت, الإلغػػلف  إلػػ  توػػدلؿ رجهػػ  سظػػر الطللاػػلت إلػػ  الرجهػػ  المسػػتقامل  ال مػػرؿ ر ت ملػػؿ ا
 اإللجلال  الضللل  مف مشكالت الملغخ.

ركذلؾ التدرلب  م  ارسترضلء الوغمخ الو اخ الذط سل د الطللاػلت  مػ  الػت كـ فػخ  
الشػػد تػػرترهف رالػػتضمص مسػػ , رالمسػػل دة  مػػ  الشػػورر الرسػػترضلء الوغػػمخ رالػػتضمص مػػف تػػرتر ر 



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)  يوليو (111)العدد             

 2029  
 

 45 

الوغمخ رالذط لسل د  م  التض لؼ مف الشورر الغطرط الس سل . كمل أف التدرلب  م  استضداـ 
أسػػػمرب تطالػػػ  المشػػػكم  رالسػػػؤاؿ الموجػػػزة رال ػػػدلث الضػػػللخ مػػػف المشػػػكالت أدط إلػػػ  تطلػػػر رؤلػػػ  
 الطللالت إل  األ داث اللرملػ  المسػاا  لممشػكالت مػف ضػالؿ التركلػز  مػ  الجراسػب اإللجلالػ  فػخ
ـم تػـ اسػتاداؿ  هذه المرا ؼ رسقلط القرة ر دـ التركلز  م  المشكم  رجراسب الوجز رالسقص, رمف يػ

 األفكلر السمال  الألفكلر اإللجلال  ممل سلهـ فخ التض لؼ مف الشورر اللغطرط الس سل  لدلهف.
  كذلؾ سلهـ التدرلب  م  ال ػرار السػقراطخ مػ  الطللاػلت إلػ  توػدلؿ األفكػلر الالمسطقلػ 

رالال قالسلػػػ  ميػػػؿ اأفكػػػلر الوجػػػز رال شػػػؿ رالػػػسقص ر ػػػدـ القػػػدرة ر ػػػدـ القلمػػػ   المرتاطػػػ  اػػػللمرا ؼ 
ال للتلػػػ  سػػػراء فػػػخ الومػػػؿ أر الدراسػػػ  أر األسػػػرة إلػػػ  أفكػػػلر  قالسلػػػ . فػػػخ التض لػػػؼ مػػػف الشػػػورر 
اللغػػطرط الس سػػل  لػػدلهف. كمػػل أف اسػػتضداـ ال ػػرر اإللجلالػػ   ػػرؿ المسػػتقاؿ فػػخ مجػػلؿ الدراسػػ  
رالومؿ راألسرة سلهـ فخ الت ػلؤؿ راألمػؿ فػخ المسػتقاؿ, لػذلؾ كػلف التػدرلب  مػ   ػرس األمػؿ مػف 
ضالؿ ت دط األهداؼ رأسمرب ت قلقهل رتسمل  الداف  لمر رؿ لهل, ل  أير كالػر فػخ تسملػ  الشػورر 

 الألمؿ رالت لؤؿ فخ المستقاؿ رأف مل هر أتخ أفغؿ مف اللـر رأمس.  
  كلسػػت تػػدرر  ػػرؿ P-CBTرسػػلم  المورفػػخ السػػمركخ اإللجػػلاخ امػػف هسػػل فػػ ف فسلػػلت الا

الػػػتضمص مػػػف التشػػػره المورفػػػخ الضػػػلص الل لغػػػر المسػػػتمدة مػػػف الملغػػػخ التػػػخ تركػػػز  مػػػ  أرجػػػ  
الوجػػز رالػػسقص رجراسػػب الغػػوؼ رالمشػػكالت, إلػػ  األفكػػلر اإللجلالػػ  التػػخ تركػػز  مػػ  سقػػلط القػػرة 

 رالتركلز  م  ال مرؿ ر مخ المستقاؿ األفغؿ. رالجراسب اإللجلال  التخ تمتمكهل الطللالت, 
كمػػػػل أف لمولسػػػػ  رطالوتهػػػػل دررام كالػػػػرام فػػػػخ فولللػػػػ  الارسػػػػلم ,  لػػػػث أف الطللاػػػػلت األمهػػػػلت 
الوػػػلمالت فػػػخ  لجػػػ  ملسػػػ  لمػػػتضمص مػػػف الشػػػورر اللغػػػطرط الس سػػػل  السلتجػػػ  مػػػف مرا ػػػؼ ال لػػػلة 

أسلسللم فخ المولسلة مف األمراض الوغرل   المضتم   فخ ال   الومؿ رالدراس  راألسرة التخ تود ساالم 
رارغػػطراالت الجسػػمل  االس سجسػػمل   رالتػػخ تػػسوكس اػػال شػػؾ  مػػ  الجراسػػب ارجتمل لػػ  رالس سػػل  
رالمورفل  رتػؤدط إلػ  سػرء مسػتراهـ الدراسػخ راسض ػلض الت  ػلؿ رسػرء الترافػؽ الدراسػخ رالمهسػخ 

ضمص مػف هػػذه ارغػطراالت, رالػػذط اسوكػػس راألسػرط, األمػػر الػذط زاد مػػف ر اػ  الطللاػػلت فػخ الػػت
اػػػدرره  مػػػ  ارسػػػتجلا  الولللػػػ  لمارسػػػلم  راللتػػػللخ فولللتػػػ  فػػػخ ض ػػػض مسػػػترط الشػػػورر اللغػػػطرط 

 الس سل  لدلهف.
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 الفسض الجالح:
مترسػػػط رتػػػب رجػػػد فػػػررؽ ذات درلػػػ  إ  ػػػل ل  اػػػلف أسػػػ  "ر ت  مػػػ  اليللػػػثلػػػسص ال ػػػرض 

مقلػػػلس الغػػػطرط    مػػػ  التتاوػػػخ -قللسػػػللف االاوػػػدطلم التجرلالػػػ درجػػلت الطللاػػػلت فػػػخ المجمر ػػػ  
 "  الس سل  اود فترة المتلاو 

اسػتضدـ أسػمرب إ  ػل خ راػلرامترط متميػؿ فػخ "إضتاػلر  اليللثرضتالر     ال رض    
لمدرلػػ  ال ػػررؽ اػػلف مترسػػط رتػػب درجػػلت أفػػراد المجمر ػػلت  Wilcoxon Test“ رلمكركسػػرف 

 المرتاط  كمل لمخ :
 -ىٕعٛ التجسٖبٗٛ لمكٗاضٗني )البعدٙاجمللٛ الفسٔم بني وتٕضط زتب دزجات الطالبات س دال (10جدٔه )

 التتبع٘( عمٜ وكٗاع الضػٕط الٍفطٗٛ بعد فرتٚ املتابعٛ

وكٗاع 
الضػٕط 
 الٍفطٗٛ

 اجملىٕعٛ
التجسٖبٗٛ 

=ُ7 
 املتٕضط

          
االحنساف 
 املعٗازٙ

 الستب الطالبٛ الستب املٕجبٛ

"Z" ٕٙوطت 
 الداللٛ

حجي 
التأثري 

(η²) 
وج 
 الستب

 ً
 الستب

وج 
 الستب

 ً
 الستب

الضػٕط 
 األضسٖٛ

 13.33 34.86 بعدٙ 

 2.032- 3.00 15.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

0.07 
 3.67 26.67 تتبع٘

الضػٕط 
 الدزاضٗٛ

 15.89 29.29 بعدٙ 

 - غري دالٛ صفس 2.5 5 2.5 5
 3.83 23.50 تتبع٘

 العىنضػٕط 
 13.87 32.14 بعدٙ 

 - غري دالٛ 0.962- 2 4 3.67 11
 2.83 26.00 تتبع٘

 الهمٗٛالدزجٛ 
 41.99 96.29 بعدٙ 

 2.041- 3 15 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

0.07 
 3.66 76.17 تتبع٘

رجػرد فػررؽ ذات درلػ  إ  ػل ل  اػلف مترسػط رتػب درجػلت    مل لمػخ:31لتغت مف الجدرؿا
اوػػد الغػػطرط األسػػرل  رالدرجػػ  الاوػػدط   مػػ   –التتاوػػخلمقللسػػللف ا التجرلالػػ الطللاػػلت فػػخ المجمر ػػ  

فمػػف ضػػالؿ  سػػلب مجمػػرع الرتػػب المرجاػػ  الاوػػدط, القلػػلس  فػػخ اتجػػله الكملػػ  لمقلػػلس الغػػطرط الس سػػل 
" ػػ ر" راللكشػػؼ  ػػف درلتهػػل اإل  ػػل ل  رجػػد أسهػػل دالػػ   سػػد مسػػترط راأل ػػؿ تكػػرارام رجػػد أسهػػل مسػػلرل  

  أط أسػ   جػـػ تػثيلر غػػولؼ لالسػتمرار تػػثيلر 1.16ا  جـػ التػػثيلر  η²اركلسػت  لمػػ   , 1.12ادرلػ  
الطللاػػلت فػػخ المجمر ػػ  رجػػرد فػػررؽ ذات درلػػ  إ  ػػل ل  اػػلف مترسػػط رتػػب درجػػلت ر ػػدـ  الارسػػلم ,
غػػػطرط الومػػػؿ  لمقلػػػلس  -الاوػػػدلف االغػػػطرط الدراسػػػل الاوػػػدط   مػػػ   –وػػػخالتتالمقللسػػػللف ا التجرلالػػػ 

-2افمػػػف ضػػػالؿ  سػػػلب مجمػػػرع الرتػػػب المرجاػػػ  راأل ػػػؿ تكػػػرارام رجػػػد أسهػػػل مسػػػلرل  الغػػػطرط الس سػػػل , 
راػذلؾ لتغػت اسض ػلض تػلف, دال لػر ل مػل اإل  ػل ل  رجػد أسهمػراللكشػؼ  ػف درلته  م  التػرالخ, 33
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فتػرة المتلاوػ , رياػلت اسض ػلض مسػترط لمجمر   التجرلال  اود لدط ا رل مسترط الشورر اللغطرط ارس
فولللػػ  الارسػػلم  المورفػػخ السػػمركخ ياػػلت ممػػل لؤكػػد  مػػ   ,الشػػورر اللغػػطرط الدراسػػل  رغػػطرط الومػػؿ

ض ػض مسػترط الشػورر اللغػطرط الس سػل  لػدط الطللاػلت الوػلمالت األمهػلت فخ   P-CBTاإللجلاخ ا
 .اليللثللتللخ تـ  ارؿ     ال رض . اضالؿ فترة المتلاو 

,  134.ا كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف: السػػػػػػػػطر خدراسػػػػػػػػ  جػػػػػػػػلءت هػػػػػػػػذه الستػػػػػػػػل   مت قػػػػػػػػ  جز لػػػػػػػػلم مػػػػػػػػ  
,  134.ا,Shakarami, Davarniya & Zahrakarرشػػػػلكلرامخ ردافلرسلػػػػل رزاهراكػػػػلر 

 Sanai, B., Davarniya, R., Bakhtiariرسػػلسلط ردافلرسلػػل رالضتلػػلرط ر شػػلكلرامخ 

Said, B., & Shakarami,رآضػػػررف  أرتشػػػرا, ر  132.اOchoa, et al. 136.ا  ,
,  138.ا .Zhang, et al رآضػػػررف  تشػػػلسغر  , 138.ا .Li, et al رلػػػخ رآضػػػررف 

 .  138.ا .Antoine, et al رأسترلسخ رآضررف 

جػػػػػػلءت ستػػػػػػل   هػػػػػػػذا ال ػػػػػػرض تؤكػػػػػػػد  مػػػػػػ  ياػػػػػػلت فولللػػػػػػػ  الوػػػػػػالج القػػػػػػػل ـ  مػػػػػػ  فسلػػػػػػػلت 
لسػػػػػػػمركخ اإللجػػػػػػػلاخ فػػػػػػػخ ض ػػػػػػػض مسػػػػػػػترط الشػػػػػػػورر اللغػػػػػػػطرط رتطالقػػػػػػػلت الوػػػػػػػالج المورفػػػػػػػخ ا

الس سػػػػػػػػل  لػػػػػػػػدط المجمر ػػػػػػػػ  التجرلالػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الطللاػػػػػػػػلت األمهػػػػػػػػلت الوػػػػػػػػلمالت, ركػػػػػػػػذلؾ إمكلسلػػػػػػػػ  
اسػػػػػػتضداـ الوػػػػػػالج المورفػػػػػػػخ السػػػػػػمركخ اإللجػػػػػػلاخ رفسللتػػػػػػػ  مػػػػػػ  الطللاػػػػػػلت رارسػػػػػػػت لدة مسػػػػػػ  فػػػػػػػخ 

للغػػػػطرط الس سػػػػػل  ت سػػػػلف مسػػػػترط ال ػػػػ   الس سػػػػػل  لػػػػدلهـ مػػػػف ضػػػػالؿ التض لػػػػػؼ مػػػػف الشػػػػورر ا
 راللتللخ زللدة  درتهف  م  الترافؽ الدراسخ رالمهسخ راألسرط.

  فػخ ض ػض مسػترط P-CBTر د لرج  يالت تثيلر الارسلم  المورفخ السمركخ اإللجلاخ ا
الشورر اللغطرط الس سل  لدط الطللالت إل  فسللت الوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخ التخ مكست 

فكلر الال قالسل  ر لر المسطقل  ر دـ التسملـ ا  تهل رالتثير اهل رالت كلر الطللالت مف د ض األ
دا مػػلم فػػخ  ػػ   هػػذه األفكػػلر الضل ػػ  اللتشػػلؤـ مػػف المسػػتقاؿ رالمرتاطػػ  اسقػػلط الغػػوؼ رجراسػػب 
الوجز رالتركلز  رؿ المشكالت. كذلؾ مراجه  األفكلر السمال  المرتاط  اللمرا ؼ ال للتل  رالسظر 

أسهػػػل مشػػػكم  مػػػف ضػػػالؿ التركلػػػز  مػػػ  سقػػػلط الغػػػوؼ رالجراسػػػب الوجػػػز رالت كلػػػر فػػػخ  الػػػدا ـ  مػػػ 
الملغػخ رالتشػلـؤ مػف المسػتقاؿ, أدط ذلػؾ إلػ  اسػتمرار مراجهػ  التشػره المورفػخ رتودلمػ  راللتػللخ 
تودلؿ ت كلر الطللاػلت لممرا ػؼ ال للتلػ  المضتم ػ  إلػ  رؤلػ  إلجلالػ  مػف ضػالؿ التركلػز  مػ  سقػلط 

 جراسب اإللجلال  رالمستقاؿ األفغؿ ر رس األمؿ فخ الطد.القرة رال
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 ع:ــــــــــرض الرابــــــــــالف

مترسػط رتػب درجػلت رجػد فػررؽ ذات درلػ  إ  ػل ل  اػلف أس  "ت  م  الراا لسص ال رض 
مقلػػػػػػلس ارغػػػػػػطراب    مػػػػػػ  القامػػػػػػخ -لمقللسػػػػػػللف االاوػػػػػػدط التجرلالػػػػػػ الطللاػػػػػػلت فػػػػػػخ المجمر ػػػػػػ  

 "  لؽ الارسلم  فخ اتجله القللس الاودطالس سجسمل  اود تطا
اسػػػتضدـ أسػػػمرب إ  ػػػل خ راػػػلرامترط متميػػػؿ فػػػخ "إضتاػػػلر  الرااػػػ رضتاػػػلر  ػػػ   ال ػػػرض 

لمدرلػػ  ال ػػررؽ اػػلف مترسػػط رتػػب دراجػػلت أفػػراد المجمر ػػلت  Wilcoxon Test“ رلمكركسػػرف 
 المرتاط  كمل لمخ :

 بات س دلىٕعٛ التجسٖبٗٛ لمكٗاضٗنيداللٛ الفسٔم بني وتٕضط زتب دزجات الطال (11جدٔه )
 الكبم٘( عمٜ وكٗاع االضطساب الٍفطجطىٗٛ بعد تطبٗل الربٌاوج -)البعدٙ 

االضطسابات 
 الٍفطجطىٗٛ

 اجملىٕعٛ
التجسٖبٗٛ 

=ُ7 
 املتٕضط

االحنساف 
 املعٗازٙ

 الستب الطالبٛ الستب املٕجبٛ

"Z" 
وطتٕٙ 
 الداللٛ

حجي 
التأثري 

(η²) 
وج 
 الستب

 ً الستب

وج 
 الستب

 ً الستب

 األعساض االٌفعالٗٛ
 1.72 134.43 قبم٘

 2.366- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

0.72 
 33.70 62.00 بعدٙ

 تالعض اضطسابات 
 ٔاهلٗهن العظى٘

 1.25 29.29 قبم٘

 2.384- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

 5.00 19.43 بعدٙ 0.72

 الهمٗٛالدزجٛ 
 1.50 163.71 قبم٘

 2.366- 4 28.00 صفس صفس

دالٛ عٍد 
0.05 

0.72 

 36.24 81.43 بعدٙ

رجػػػرد فػػػررؽ ذات درلػػػ  إ  ػػػل ل  اػػػلف مترسػػػط رتػػػب    مػػػل لمػػػخ:33لتغػػػت مػػػف الجػػػدرؿا
مقلػػلس ارغػػطراالت الاوػدط   مػػ   –لمقللسػػللف االقامػػخ التجرلالػػ الطللاػػلت فػػخ المجمر ػ  درجػلت 

فػػخ  الدرجػػ  الكملػػ  -اغػػطراالت الوغػػالت رالهلكػػؿ الوظمػػخ -ااأل ػػراض ارس ولللػػ  الس سجسػػمل 
فمػػف ضػػالؿ  سػػلب مجمػػرع الرتػػب المرجاػػ  راأل ػػؿ تكػػرارام رجػػد أسهػػل مسػػلرل  , القلػػلس القامػػخ اتجػػله

ركلسػت  لمػ   , 1.12ا"  ر" راللكشؼ  ف درلتهل اإل  ل ل  رجد أسهػل دالػ   سػد مسػترط درلػ  
راػذلؾ لتغػت  , رهػخ  لمػ  مرت وػ , ممػل لشػلر إلػ   جػـ تػثيلر مرت ػ , .1.6ا ر جـ التػثيل  η²ا

إدط إلػ   لمجمر   التجرلالػ  اوػد تمقلهػل لمارسػلم لدط ا مسترط الشورر اللغطرط الس سل اسض لض 
اللتػللخ تػـ  ,اسض لض أ راض ارغطراالت الس سجسمل  االسلكرسرملتل   لدط المجمر   التجرلال 

 .الراا ض القارؿ     ال ر 
جلءت ستل   هذا ال رض لؤكد  م  التض لؼ مف الشورر اللغطرط الس سل  لدط الطللالت 
األمهػػلت الوػػلمالت أدط إلػػ  التض لػػؼ مػػف أ ػػراض ارغػػطراالت الس سجسػػمل  لػػدلهف. رهػػذا لؤكػػد 
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لكمػػف فػػخ الػػتضمص مػػف األسػػالب الس سػػل    مػػ  أف السػػالؿ إلػػ   ػػالج ارغػػطراالت الس سجسػػمل 
 المساا  لهل رالمتميم  فخ الشورر اللغطرط الس سل .

فللغطرط الس سل  هخ الساب الكلمف رراء المولسلة مف ارغطراالت الس سجسمل , هذا مل  
, رالق طػػلسخ  119.ا , رم مػػد 116.أظهرتػػ  الودلػػد مػػف الدراسػػلت ميػػؿ دراسػػ  كػػؿ مػػف:  ػػلسـ ا

 , راػػػػػػػػدرط 137.ا , رالمػػػػػػػػرمسخ ر مػػػػػػػػلرلف 132., رم مػػػػػػػػد رال ػػػػػػػػدرارط رال ػػػػػػػػدرارط ا 131.ا
, لػػذلؾ فػػػ ف توػػػرض الطللاػػػلت األمهػػػلت الوػػػلمالت لمغػػػطرط الس سػػػل  المضتم ػػػ  سػػػراء فػػػخ  138.ا

الومػػؿ أر األسػػرة أر الدراسػػػ  رر لسػػتطوف الترافػػؽ موهػػػل لػػؤدط إلػػ  تػػػراكـ ارس وػػلرت  لػػر السػػػلرة 
اػػرف  سهػػل راللتػػللخ تتػػراكـ هػػذه المشػػل ر رتظهػػر فػػخ  ػػررة اغػػطراالت رالتػػخ ر لسػػتطوف أف لو

س سجسػػمل  اسلكرسػػرملتل  . مػػف ضػػالؿ استقػػلؿ هػػذه ارس وػػلرت إلػػ  الجهػػلز الو ػػاخ الػػذاتخ  ػػف 
رالجهلز الو اخ الذاتخ لترجـ الترتر ارس وللخ المسقرؿ الل  إل   Hypothalamusطرلؽ المهلد 

أل غػػلء. راوػػد  مملػػ  ت رلػػؿ ارس وػػلرت المزمسػػ  إلػػ  أ ػػراض تطلػػرات فسػػلرلرجل  فػػخ رظػػل ؼ ا
س سل  جسمل  تضت خ هذه ارس ولرت رر تظهر  م  السطت رلكػرف التركلػز كمػ   مػ  ارغػطراب 

  .479, ص112.الجسمخازهراف, 
 س:ـــــــــرض الخامـــــــــالف

مترسػػط رتػػب ف رجػػد فػػررؽ ذات درلػػ  إ  ػػل ل  اػػلأسػػ  "ر ت  مػػ  الضػػلمسلػػسص ال ػػرض  
مقلػلس ارغػطراالت    مػ  التتاوػخ -لمقللسللف االاوػدط التجرلال درجلت الطللالت فخ المجمر   
استضدـ أسمرب إ  ػل خ راػلرامترط  اليلسخرضتالر     ال رض  الس سجسمل  اود فترة المتلاو " 

دراجػػلت  لمدرلػ  ال ػػررؽ اػلف مترسػػط رتػب Wilcoxon Test“ رلمكركسػرف  اضتاػػلرمتميػؿ فػخ "
 أفراد المجمر لت المرتاط  كمل لمخ :

 -ىٕعٛ التجسٖبٗٛ لمكٗاضٗني )البعدٙاجملداللٛ الفسٔم بني وتٕضط زتب دزجات الطالبات س  (12جدٔه )
 الٍفطجطىٗٛ بعد فرتٚ املتابعٛ اتالتتبع٘( عمٜ وكٗاع االضطساب

االضطسابات 
 الٍفطجطىٗٛ

 اجملىٕعٛ
التجسٖبٗٛ 

=ُ7 
 االحنساف املتٕضط

 املعٗازٙ

 الستب الطالبٛ الستب املٕجبٛ

"Z"  ٕٙوطت
 الداللٛ

حجي 
وج  التأثري

 الستب

 ً
 الستب

وج 
 الستب

 ً
 الستب

 - غري دالٛ 1.604- 2.00 6.00 صفس صفس 3.98 40.33 تتبع٘ األعساض االٌفعالٗٛ
 33.70 62.00 بعدٙ

 0.07دالٛ عٍد  2.023- 3.00 15.00 صفس صفس 0.82 12.33 تتبع٘ تالعض اضطسابات 
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 0.05 5.00 19.43 بعدٙ ٔاهلٗهن العظى٘

 2.023- 3.00 15.00 صفس صفس 3.83 52.67 تتبع٘ الهمٗٛالدزجٛ 

دالٛ عٍد 
0.05 

0.07 
 36.24 81.43 بعدٙ

رجػػرد فػػررؽ ذات درلػػ  إ  ػػل ل  اػػلف مترسػػط رتػػب    مػػل لمػػخ:.3لتغػػت مػػف الجػػدرؿ ا
مقلػلس ارغػطراالت الاوػدط   مػ   –التتاوػخلمقللسللف ا التجرلال الطللالت فخ المجمر   درجلت 

الاوػػدط, القلػػلس  فػػخ اتجػػله  رالهلكػػؿ الوظمػػخ تالوغػػالاغػػطراالت  -الس سجسػػمل  االدرجػػ  الكملػػ 
فمػػف ضػػالؿ  سػػلب مجمػػرع الرتػػب المرجاػػ  راأل ػػؿ تكػػرارام رجػػد أسهػػل مسػػلرل  " ػػ ر" راللكشػػؼ  ػػف 

  جػػـ التػػػثيلر  η²اركلسػػت  لمػػ   , 1.12ا  ػػل ل  رجػػد أسهػػل دالػػ   سػػد مسػػترط درلػػ  درلتهػػل اإل
رجرد فررؽ ذات درلػ  إ  ػل ل  اػلف مترسػط رتػب   رهر  جـ تثيلر مسض ض جدام, ر دـ 1.16ا

اوػػػػد األ ػػػػراض الاوػػػػدط   مػػػػ   –التتاوػػػػخلمقللسػػػػللف ا التجرلالػػػػ الطللاػػػػلت فػػػػخ مجمر ػػػػ  درجػػػػلت 
فمف ضالؿ  سػلب مجمػرع الرتػب المرجاػ  راأل ػؿ تكػرارام رجػد ,  الس سجسملارس وللل  لالغطراالت 

راػػػذلؾ لتغػػػت  , دالػػػ لػػػر اإل  ػػػل ل  رجػػػد أسهػػػل  لراللكشػػػؼ  ػػػف درلتهػػػا ػػػ ر , أسهػػػل مسػػػلرل  
فتػػػرة المتلاوػػػ , لمجمر ػػػ  التجرلالػػػ  اوػػػد لػػػدط ا رالهلكػػػؿ الوظمػػػخ تالوغػػػالاغػػػطراالت اسض ػػػلض 

اللتللخ تػـ القاػرؿ  ,اض ارس وللل  لالغطراالت الس سجسمل ريالت اسض لض مسترط الشورر الأل ر 
 .الضلمس جز لل    ال رض 

جػػلءت ستػػل   هػػذا ال ػػرض تؤكػػد  مػػ  اسػػتمرار تػػثيلر اسض ػػلض الشػػورر اللغػػطرط الس سػػل  
 م  ض ض أ راض ارغطراالت الس سجسمل  لدط الولس  التجرلال  اود فترة المتلاوػ , فمػف ضػالؿ 

لػػػػدط  رالهلكػػػػؿ الوظمػػػػخ تالوغػػػػالد اسػػػػتمرار اسض ػػػػلض أ ػػػػراض اغػػػػطراالت الستػػػػل   السػػػػلاق  سجػػػػ
الطللاػػػلت, ر ػػػد لرجػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ  زلػػػلدة األمػػػؿ رالشػػػورر اللت ػػػلؤؿ لػػػدلهف مػػػف ضػػػالؿ توػػػدلؿ التشػػػره 
المورفخ مف التركلز  م  سقلط الغػوؼ رجراسػب الق ػرر رالمشػل ر السػمال  رت ملػؿ المشػكم  إلػ  

ب اإللجلالػػػ  رال مػػػرؿ لممشػػػكم  رالت كلػػػر اإللجػػػلاخ فػػػخ المسػػػتقاؿ التركلػػػز  مػػػ  سقػػػلط القػػػرة رالجراسػػػ
رالشػػورر اللرفلهلػػ  راللتػػللخ الترافػػؽ مػػ  األ ػػداث ال للتلػػ  المضتم ػػ , ممػػل سػػل د ذلػػؾ فػػخ ض ػػض 
الشػػػػورر اللغػػػػطرط الس سػػػػل  اللتػػػػللخ اسض ػػػػلض أ ػػػػراض ارغػػػػطراالت الس سجسػػػػمل  ااغػػػػطراالت 

   لدلهف.رالهلكؿ الوظمخ تالوغال
 مخيص نتائج هذه الدراسة فيما يمي:يمكن ت

 فولللػػػػػ  الوػػػػػالج المورفػػػػػخ السػػػػػمركخ اإللجػػػػػلاخاP-CBT فػػػػػخ ض ػػػػػض مسػػػػػترط الشػػػػػورر  
 اللغطرط الس سل  لدط الطللالت األمهلت الولمالت.
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 استمرار فوللل  الوالج المورفخ السمركخ اإللجلاخاP-CBT فخ ض ض مسترط الشورر  
الوػػلمالت اوػػد فتػػرة المتلاوػػ  التػػخ ت ػػؿ إلػػ   اللغػػطرط الس سػػل  لػػدط الطللاػػلت األمهػػلت

 شهر رس ؼ فقط.

  فولللػػػػػ  ض ػػػػػض الشػػػػػورر اللغػػػػػطرط الس سػػػػػل  فػػػػػخ التض لػػػػػؼ مػػػػػف أ ػػػػػراض ارغػػػػػطراالت
  لػػػػدط رالهلكػػػػؿ الوظمػػػػخ تالوغػػػػالاغػػػػطراالت  -الس سجسػػػػمل  ااأل ػػػػراض ارس ولللػػػػ  

 الطللالت األمهلت الولمالت.

  الطللاػػلت ضػػالؿ  رالهلكػػؿ الوظمػػخ تالوغػػالاسػػتمرار التض لػػؼ مػػف أ ػػراض اغػػطراالت
 فترة المتلاو  الستمرار اسض لض الشورر اللغطرط الس سل  لدلهف.

 وبنا ًا عمى هذه النتائج السابقة يوصي الباحث بما يمي:
  إجراء المزلد مف األا لث  رؿ الوػالج المورفػخ السػمركخ اإللجػلاخ لوػالج لالغػطراالت

 األضرى.الس سل  راللمقلرس  اثسلللب الوالج 

  إسشلء مراكز متض    فخ اإلرشلد الس سخ لمتض لؼ مف الغطرط الس سل  لمطللالت فػخ
المؤسسػػػلت الدراسػػػل  رالوػػػلمالت فػػػخ ال ػػػ  الومػػػؿ راألمهػػػلت السػػػتضداـ الوػػػالج المورفػػػخ 

 السمركخ اإللجلاخ.

  إسشػػػػػػػلء مراكػػػػػػػز إرشػػػػػػػلد س سػػػػػػػخ مم قػػػػػػػ  اللمستشػػػػػػػ للت المضتم ػػػػػػػ  لوػػػػػػػالج ارغػػػػػػػطراالت
 الس سجسمل .

    مػػؿ دررات تدرلالػػ  لمطللاػػلت راألمهػػلت رالوػػلمالت  مػػ  كل لػػ  إدارة الغػػطرط الس سػػل
 فخ ال   الومؿ راألسرة رالكمل  رالترافؽ موهل.

  قػػػػد سػػػػدرات رم لغػػػػرات مػػػػف ضػػػػالؿ المتض  ػػػػلف فػػػػخ مجػػػػلؿ اإلرشػػػػلد الس سػػػػخ فػػػػخ 
  الجلموػػػػلت تتسػػػػلرؿ الغػػػػطرط الس سػػػػل  رآيلرهػػػػل السػػػػمال   مػػػػخ الطللػػػػب رالمجتمػػػػ  ركل لػػػػ

 التض لؼ مسهل.
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 عــــــــراجـــــالم

 فسلػلت  مػـ الػس س اإللجػلاخ فػخ ض ػض القمػؽ لػدط 134.مسلؿ م ػط خ م مػد ا ,إاراهلـ . 
 م ر.-جلمو   لف شمس -كمل  الترال  ,رسلل  دكترراه , لس  مف الشالب الجلموخ

 ض ػػض  ػػدة اوػػض أ ػػراض  فػػخ سػػمركخ مورفػػخفولللػػ  ارسػػلم   . 132.اإاػػراهلـ, رلػػلـ كمػػلؿ
جلموػ   ػلف -كمل  الاسلت ,مجم  الا ث الوممخ فخ ا داب ,السلكرسرملتل الهغمخ الجهلز 
 .167-111 ,37ع ,.ج ,م ر–شمس 

 فوللل  ارسلم   ل ـ  م  الوػالج المضت ػر المتمركػز 132.أارالسورد, شلدط م مد السلدا . 
مجمػ  الترالػ   ,ذرط  ورالت التومـ  رؿ ال ؿ فخ ت سلف مسترى تقدلر الذات لدى التالملذ

 .22-3 ,33ع ,كمل   مـر اإل ل   رالتثهلؿ -جلمو  الز لزلؽ ,الضل  

 األمػػػراض السلكرسػػػرملتل : األمػػػراض الجسػػػمل  الس سػػػل  3984م مػػػرد السػػػلد ا ,أاػػػر السلػػػؿ . 
 المسشث, دراسلت  رال  ر للمل , القلهرة , مكتا  الضلسجخ.

 لتشػػػػػػػضلص ارغػػػػػػػطراالت الس سػػػػػػػل  كررسػػػػػػػؿ .  ل مػػػػػػػ  113.االسػػػػػػػلد م مػػػػػػػرد ,أاػػػػػػػر السلػػػػػػػؿ 
 . اإلاراهلملالمؤسس   ,القلهرة ,رالسلكرسرملتل 

 لب الو لاخ رالغػطرط الس سػل  لػدى ضرلجػخ كملػلت  ركتا . 136.أ مد, ايلس   ادالال خ ا
 -كملػ  الترالػ  ,رسػلل  ملجسػتلر ,الترال  الولطملف  ف الومػؿ: دراسػ  ملداسلػ  اررلػ  الضرطػرـ

 السرداف. ,جلمو  ٔاـ درملف ارسالمل 
 غػػػػػػطرط الومػػػػػػؿ ر ال تهػػػػػػل اػػػػػػاوض األ ػػػػػػراض 132.سػػػػػػلمت س ػػػػػػ خ سػػػػػػولدا ,اسػػػػػػكسدر . 

الس سجسػػػمل  رالرغػػػل  ػػػف ال لػػػلة لػػػدى  لسػػػ  مػػػف موممػػػخ الترالػػػ  ال كرلػػػ  "دراسػػػ  سػػػلكرمترل  
 م ر. ,جلمو  سرهلج -كمل  الترال  ,رسلل  ملجستلر ,كملسلكل 

 م لدر الغطرط الس سل  الدراسل  ر ال تهل ا وللل   . 112.سخ, هلسخ  سلف  سلف األهراا
 ,, مجم  الترالػ "الذات األكلدلمل  لدى طالب المر م  اليلسرل  الولم  راألزهرل  "دراس  مقلرس 

 .1..-361 ,3ج, 3.8ع,م ر-جلمو  األزهر-كمل  الترال 

  ارسجمر الم رل . ,القلهرة , . ال    الس سل 3999آملؿ  اد السمل  ا ,الظ 

 اير مجمر ػ  مضتػلرة مػف الورامػؿ الدلمر رافلػ  فػخ األرغػلع .  131.ا رسلـ دررلش ,ارلؾ
 -الومػػػـر ارسسػػػلسل  رارجتمل لػػػ -مؤتػػػ  لما ػػػرث رالدراسػػػلت مجمػػػ   ,ال ػػػ ل  لممػػػرأة الولممػػػ 

 .337-62 ,1ع ,2.م  ,األردف
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 موجػـ  مػـ الػس س رالطػب الس سػخ3991 ػالء الػدلف ا ,جلار  اد ال ملد رك لفخ ,جلار . , 
 دار السهغ  الورال . ,القلهرة ,7ج

 موجػـ  مػـ الػس س رالطػب الس سػخ3992 ػالء الػدلف ا ,جلار  اد ال ملد رك لفخ ,جلار . , 
 دار السهغ  الورال . ,القلهرة ,6ج

 اسػػػػتراتلجللت مراجهػػػػ    .117.سػػػػالم   اػػػػد الوظػػػػلـ ا , سػػػػلفر طػػػػ   اػػػػد الوظػػػػلـ  , سػػػػلف
 .دار ال كر ,األردف- ملف الترارل  رالس سل , الغطرط

 اػػػػلف  رسػػػػلط كمتطلػػػػر . ال ػػػػالا  الس سػػػػل  136.د ػػػػالف, م مػػػػد مسػػػػذر لرسػػػػؼ  اػػػػدالضللؽا
كملػ   ,رسػلل  ملجسػتلر ,رالترافؽ الس سخ لدى ضرلجخ الجلمولت ال مسػطلسل  الس سل الغطرط 

 فمسطلف. ,جلمو  األ    -الترال 
 مطلا  األهراـ. ,القلهرة ,.م  , مـ الس س . ذضلرة 3991كملؿ ا ,الدسر خ 

 الغػطرط الس سػل  ر ال تهػل اللرغػل الػرظل خ راركت ػلب   .138.االد مس, رفػلء ضللػد أ مػد
 , ػػػػزة-مجمػػػػ  الجلموػػػػ  اإلسػػػػالمل  لمدراسػػػػلت الترارلػػػػ  رالس سػػػػل  ,لػػػػدى األطاػػػػلء رالممرغػػػػلف

 .649-.63 ,2ع ,7.م 

 مجمػػػ  الومػػػـر اإلسسػػػلسل  ,غػػػطرط الس سػػػل  . سػػػرع السػػػكف الل131.فرلػػػدة اػػػررراخ ا ,رجػػػلح- 
 .318-91 ,14ع ,الجزا ر- سسطلس جلمو  مستررط 

 مسػػػترط الترافػػػؽ الزراجػػػخ لػػػدط الزرجػػػلت الوػػػلمالت  134. اػػػداهلل أ مػػػد سػػػمرر ا ,الرفػػػرع .
جلموػ   - مػلدة الدراسػلت الوملػل ,ر ال تػ  اغػطرط الومػؿ رال ل ملػ  الذاتلػ . رسػلل  ملجسػتلر

 األردف.  ,مؤت 

 مجمػ  أسسػس  لما ػرث رالدراسػلت  , .  مـ الػس س الولػلدط اإللجػلاخ137.سررالدلف ا ,ز تر- 
 ,الجزا ػر ,جلموػ  زلػلف  لشػرر اللجم ػ -كمل  ا داب رالمطلت رالومـر اإلسسػلسل  رارجتمل لػ  

 .19-9. ,34ع

 القػػػػػلهرة ,4ط , . ال ػػػػػ   الس سػػػػػل  رالوػػػػػالج الس سػػػػػخ112.ا  اػػػػػد السػػػػػالـ زهػػػػػراف,  لمػػػػػد, 
  للـ الكتب.

 دار الموػػػػػػػلرؼ  ,القػػػػػػػلهرة , . الطػػػػػػػب الس سػػػػػػػخ الجسػػػػػػػمخ3994م ػػػػػػػط خ رغػػػػػػػرافا ,زلػػػػػػػرر
 لمطال   رالسشر.
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 لػ  مالغطرط الس سل  لػدى  لسػ  مػف الطللاػلت المتزرجػلت اك . 136.آمس  سململف ا ,سلسخ
وػ  لػ  الترالػ , جلمملػ  لكم  الوممػالمج ,كػلدلمخأل تهل اللت  ػلؿ ام رات  ر ال الترال  جلمو 

   .134-88. ,8ع ,.م للالل,  - م رات

 فل مل  ارسػلم  إرشػلدط السػتضداـ اوػض 134.هلسخ  اد ال  لظ  ادالوظلـ ا ,السطر خ . 
فسللت  مـ الس س اإللجلاخ فػخ تسملػ  الرغػل المهسػخ رالس سػخ لػدى  لسػ  مػف موممػخ مػدارس 

 ر.م -جلمو   لف شمس -كمل  الترال  ,رسلل  دكترراه ,الترال  ال كرل 

 أ ػػػػداث ال لػػػػلة الغػػػػل ط  ر ال تهػػػػل امسػػػػترط ارغػػػػطراب 134.سػػػػورد, سلهػػػػد شػػػػرلؼ ا . 
لكرسػػػػرملتخ  : دراسػػػػ  ملداسلػػػػ   مػػػػ   لسػػػػ  مػػػػف المرغػػػػخ المػػػػراجولف سالس سػػػػخ الجسػػػػدط اال

–مجمػ  جلموػ  دمشػؽ لمومػـر الترارلػ   ,مستش لخ األمراض الجمدلػ  رالزهرلػ  اجلموػ  دمشػؽ
 .61.-16. ,.ع ,11م   ,سررلل

 فولللػػػػ  ارسػػػػػلم   الجػػػػػخ مورفػػػػخ لض ػػػػػض  ػػػػػدة األ ػػػػػراض 138.سػػػػورد, سلهػػػػػد شػػػػػرلؼ ا . 
الجسػػػػدل   لػػػػدى  لسػػػػ  مػػػػف طللاػػػػلت كملػػػػ  الترالػػػػ  فػػػػخ جلموػػػػػ   -السلكرسػػػػرملتل  االس سػػػػل  

 ,جلموػػػػػػػػ  القػػػػػػػػلهرة -كملػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػلت الوملػػػػػػػػل لمترالػػػػػػػػ  ,مجمػػػػػػػػ  الومػػػػػػػػـر الترارلػػػػػػػػ  ,الق ػػػػػػػػلـ
 .719 – 719 ,4ع ,1.م 

   لتض لػؼ  سػمركخ اس وػللخ مورفػخفل ملػ  ارسػلم   . 137.ا للت سػململفالشرلدة, أمؿ است
 ,الومػـر الترارلػ  ,جلمو  الق ػلـ - دة الغطرط الس سل  لدى  لس  مف طللالت كمل  الترال  

 .131 – 89. ,4ع ,4.م  ,جلمو  القلهرة -كمل  الدراسلت الوملل لمترال 
 الم ػػػػػرل   الال ػػػػػ ل ط  فػػػػػخ الغػػػػػ لةلػػػػػمرا ػػػػػؼ ال  مقلػػػػػلس . 111.ام مػػػػػرد سػػػػػبل, ز رلشػػػػػق

 .الم رل مكتا  السهغ   ,. القلهرةرالسوردل 

 درر  مػػػػـ الػػػػس س اإللجػػػػلاخ فػػػػخ ت ولػػػػؿ إجػػػػراءات الر للػػػػ  131.م مػػػػد سجلػػػػب ا ,ال ػػػػارة . 
 .2.-3 ,3ع ,9م  ,م ر -مجم  دراسلت  رال  فخ  مـ الس س ,رالوالج الس سخ

 ر ال تهػل اللغػطرط الس سػل  لػدى  . األفكلر السمال134.ال  تخ, مرفت  ادال ملد  م  ا  
دراسػلت  رالػ   ,مجمر   مف مرغ  الرسراس القهرط المترددلف  م  مراكز الوالج الس سػخ

 .42 – 36 ,22ع ,ارااط  الترارللف الورب  ال لدرة  ف ,فخ الترال  ر مـ الس س

 فولللػ  ارسػلم  إرشػلدط جموػخ لسػتسد 118.م مػد سجلػب ا ,م مد ضللد رمرسػخ ,الط لف . 
إل  السظرل  اإلسسلسل  فخ كؿ مسترط ارغطراالت السلكرسرملتل  رتقدلر الذات لػدط السسػلء 

 .321-311 ,.ع ,.3م  ,فمسطلف -مجم  الا ل ر ,فخ فمسطلف
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  م ػر-أسػلرط ,.ط , . مرسػر    مػـ الػس س رالت ملػؿ الس سػخ112.فرج  اػد القػلدرا ,ط, 
 دار الرفلء لمطال   رالسشر.

 م ر-المس ررة , . الطب س سخ الف القدلـ رالمول ر118. م  إسمل لؿ ا , ادالر مف, 
 دار اللقلف لمسشر رالترزل .

 الرظل خ   ال   غطرط الومؿ الرغطراالت السلكرسرملتل  رالطللب . 3996ا آدـ ,الوتلاخ
 2.مػ   ,الكرلػت–مجم  الومػرـ ارجتمل لػ   ,لدى الولمملف فخ القطلع ال كرمخ فخ الكرلت

 .13.-366 ,.ع  ,

 ف  مػػسػػل  لػػدى  لسػ سال رطط تهػػل اللغػػر ال ال لػػلةجػردة  . 138.لملػػلء  اػػداهلل ا ,الودسػلسخ 
دراسػلت  رالػ   ," سػلر قدراسػ  م"مممػؾ فل ػؿ للمو  اجتزرجلت مر اللر  تزرجلتمال الطللالت

 .4.9-189 ,318ع ,ال لدرة  ف ارااط  الترارللف الورب  ,فخ الترال  ر مـ الس س

 مـ الػس س اإللجػلاخ  . 131.ا  ادال مد, فغؿ إاراهلـر  اهلل, م ط   ضملؿ م مرد  طل 
 ,ر تػػثيلره فػػخ المملرسػػلت رالضػػدملت الس سػػل : رؤلػػ  مسػػتقامل  لػػدرره فػػخ التػػدضالت الوالجلػػ 

 ,3ع ,7.مػػػ  ,م ػػػر-جلموػػػ  المسلػػػل–  كملػػػ  الترالػػػ ,الترالػػػ  ر مػػػـ الػػػس س فػػػخمجمػػػ  الا ػػػث 
119-126. 

  ارسجمر الم رل . ,القلهرة , . الطب الس سخ المول ر111.أ مد ا , كلش 

 اراهلـ , ردة  ,.ط , . ال    الس سل  فخ غرء  مـ الس س راإلسالـ3994كملؿ ا ,م مد را 
 مطاو  الكرلت. ,الكرلت

 ر ال تهػػػل اللغػػػطرط رال ػػػالا    . ارغػػػطراالت السلكرسػػػرملتل 116.م مػػػد  سػػػف ا , ػػػلسـ
مجمػػػ  دراسػػػلت  ,الس سػػػل  راوػػػض متطلػػػرات الشض ػػػل  لػػػدى مرغػػػ  السػػػكر مػػػف السػػػرع اليػػػلسخ

 .331-16 ,.ع ,7م  ,م ر- رال 

 اوػػػػػض ارغػػػػػطراالت السلكرسػػػػػرملتل  االس سجسػػػػػمل    133.أررط سػػػػػرر الػػػػػدلف ا ,الطػػػػػرؿ .
-كملػػ  ا داب ,ملجسػػتلر رسػػلل  ,الشػػل و  لػػدط  لسػػ  مػػف السسػػلء الوػػلمالت امدلسػػ  طػػراامس

 للالل. ,جلمو  ال لتت

 فل ملػ  اسػتضداـ اوػض اسػتراتلجللت  مـػ الػس س اإللجػلاخ 118. سػف  اػد ال تػلح ا ,ال سجرط . 
 .68-12 ,28ع ,38ج ,المجم  الم رل  لمدراسلت الس سل  ,فخ التض لؼ مف  مؽ المستقاؿ

 المسػػػػلسدة ارجتمل لػػػػ : متطلػػػػر رسػػػػلط اػػػػلف  131.ا هسػػػػلدط  سػػػػلف آؿ هػػػػلدط ,الق طػػػػلسخ .
 ,رسلل  دكتػرراه ,غطرط ال للة راأل راض الس سجسمل  لدط الولمملف اسجرف مسطق  الرللض

 المممك  الورال  السوردل . ,جلمو  األملـ م مد اف سورد اإلسالمل -كمل  الومرـ ارجتمل ل 
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 ر ال تهػػػػل  اراتدا لػػػ المر مػػػػ  الغػػػطرط الس سػػػػل  لػػػدى موممػػػلت .  .13.ا أملمػػػ  م ػػػػط خ ,كلمػػػؿ
 .312-71 ,93ع ,1.م  ,م ر -جلمو  اسهل– مجم  كمل  الترال  ,السلكرسرملتل  الأل راض

 دارة إلجػػػػػخ سػػػػػمركخ مورفػػػػػخ الفولللػػػػػ  ارسػػػػػلم    . 111. ػػػػػا خ  اػػػػػد ال تػػػػػلح ا ,الك ػػػػػررط
جلموػ   ,كمل  الترال , مجم  الا رث الس سػل  رالترارلػ  طالبالغطرط الس سل  لدى  لس  مف 

 .329-311 ,1ع ,32م  ,م ر-المسرفل 

 غػػػػطرط أ ػػػػداث ال لػػػػلة الغػػػػل ط  لػػػػدى المػػػػرأة الولممػػػػ  ر ال ت هػػػػل .13.أ مػػػػلف ا ,لاسػػػػخ . 
مجمػػػ  ال قػػػرؽ  ,اػػػللمرض الجسػػػدط دراسػػػ  مقلرسػػػ  اػػػلف سسػػػلء  ػػػلمالت رسسػػػلء  لػػػر  ػػػلمالت

 .186-161 ,.3ع ,الجزا ر -جلمو  زللف  لشرر اللجم    -رالومـر اإلسسلسل  

 132. لمػػػػد كػػػػرلـ شػػػػوالف ا , مػػػػد كػػػػرلـ  رال ػػػػدرارط , ػػػػلكـ م سػػػػف رال ػػػػدرارط ,م مػػػػد . 
 مػػػػلؿ: دراسػػػػ  ألارغػػػػطراالت السلكرسػػػػرملتل  السلتجػػػػ   ػػػػف غػػػػطرط الومػػػػؿ فػػػػخ مسظمػػػػلت ا

 ,16مػ  ,سػمطس   مػلف-اإلدارط مجمػ   ,تطالقل  فخ المجمس الوراخ لالضت ل ػلت الطالػ 
 .88-29 ,341ع

 الغطرط الس سػل  رارغػطراالت الس سجسػمل  لػدط اوػض  119.ا ـ زلزة أار القلس ,م مد .
 م ر. ,جلمو  القلهرة-موهد الدراسلت رالا رث الترارل  ,رسلل  ملجستلر ,طما  الجلمو 

 فل مل  ارسلم  إرشػلدط مورفػخ سػمركخ فػخ ض ػض الغػطرط 138.ا م مد,  لار فلررؽ . 
 -مجمػػػ  كملػػػ  الترالػػػ  فػػػخ الومػػػـر الس سػػػل  ,الس سػػػل  لػػػدى أمهػػػلت األط ػػػلؿ ذرى طلػػػؼ التر ػػػد

 ..31 – 34 ,3ع ,.4م  ,جلمو   لف شمس
 رط الس سػػػػل  راركت ػػػػلب لػػػػدى مػػػػدمسخ  . الغػػػػط138.م مػػػػدلف, أاػػػػر اكػػػػر م مػػػػدلف اػػػػلاكر ا

جلموػػػػ   -كملػػػػ  ا داب  ,رسػػػػلل  ملجسػػػػتلر ,المضػػػػدرات اػػػػللمراكز الوالجلػػػػ  اررلػػػػ  الضرطػػػػرـ
 السرداف.-السلملف

 اغػػػػطراالت السػػػػـر لػػػػدط الوػػػػلمالت ر ال تهػػػػل اللغػػػػطرط  136.ا للسػػػػ  أ مػػػػد ,الم ػػػػط خ .
رسػػػلل   ,ام مػػػ  ا ػػػرطالس سػػػل : دراسػػػ  تطالقلػػػ   مػػػ  السسػػػلء المتزرجػػػلت اػػػاوض المؤسسػػػلت 

 السرداف.-جلمو  أـ درملف ارسالمل -كمل  ا داب ,ملجستلر

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
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 المسلسدة ارجتمل ل  كلستراتلجل  إلجلال  فخ .  137. درر اف  الد ا ,سهلؿ رهرارل  ,مقدـ
مجمػػػ  الومػػػـر اإلسسػػػلسل   ,لػػػدى المػػػرأة الجزا رلػػػ  الولممػػػ  مراجهػػػ  األ ػػػداث المهسلػػػ  الغػػػل ط 

 .711-291 ,6.ع ,الجزا ر –رر م   -مو   ل دط مرالح جل -رارجتمل ل  

 الغػػػػطرط الس سػػػػل  لػػػػدط مرغػػػػخ  137.ا رسػػػػالـ رفػػػػخ ,ر مػػػػلرلف فػػػػراز ألػػػػرب ,المػػػػرمسخ .
المجم  األردسل  فػخ الومػـر  ,القرلرف الو اخ فخ غرء اوض المتطلرات الطال  رالدلمر رافل 

 ..11-86. ,1ع ,.3م  ,الترارل 

 الت ػػلؤؿ رالتشػػلـؤ ر ال تهمػػل امركػػز الغػػاط رأسػػلللب  . 134.اشػػرلوؿ, لزلػػدر  سالػػؿ, ا ػػرط
مركػػز جلػػؿ الا ػػث  ,مجمػػ  جلػػؿ الومػػـر اإلسسػػلسل  رارجتمل لػػ  ,التولمػػؿ مػػ  الغػػطط الس سػػخ

 .363-342 ,.ع ,لاسلف-الوممخ

 ال راع الس سػخ ارجتمػل خ ر ال تػ  الرغػطراالت 137.سرار, شهرزاد ر شلسخ, سولد ا . 
جلموػ   ,مجمػ  الومػـر اإلسسػلسل  رارجتمل لػ  , لس  مف السسػلء الوػلمالت السلكرسرملتل  لدى

 .497– 487 ,2.ع ,الجزا ر ,رر م  – ل دط مرالح 

 ط ػػلؿ ر ال تهػػل أل ػػراض السلكرسػػرملتل  لػػدى  لسػػ  مػػف األ . ا3993السلػػلؿ, مللسػػ  أ مػػد ا
رااطػػػ  اال ػػػلدرة  ػػػف  ,دراسػػػلت س سػػػل  ,مقلرسػػػ   لمملػػػ ااوػػػدط الو ػػػلال  رارساسػػػلط: دراسػػػ  

 .396– 366 ,.ع  ,3م   ,القلهرة- األض ل للف الس سللف
 الغػػػػػطرط ال للتلػػػػػ  لػػػػػدط الزرجػػػػػلت الوػػػػػلمالت ر ال تهػػػػػل  131.سػػػػػسلء م مػػػػػد ا ,هػػػػػلررف .

 السرداف.-جلمو  أـ درملف اإلسالمل -كمل  ا داب ,رسلل  ملجستلر ,الركت لب

  136.م مػد م ػط خ  اػد الطسػخ ا ,طػ  رالػ  طػ  ر سػلـ , سلـ إسػمل لؿ ر ػدرط ,هلا . 
ارسلم  لموػالج الس سػخ اإللجػلاخ لتسملػ  الشػورر اموسػخ ال لػلة لػدط  لسػ  مػف المػراهقلف ذرط 

جلمو   لف  , مركز اإلرشلد الس سخاال لدرة  ف  -الس سخ لدمجم  اإلرش ,اإل ل   الا رل 
 .721-298 ,3ج ,21ع  ,شمس

 اسػتضداـ اوػض فسلػلت  مػـ الػس س اإللجػلاخ فػخ ت سػلف   لػ . فل م131.سلد أ مدا ,الركلؿ
 ,م ػػر ,جلموػػ  اػػرر سػػولد -مجمػػ  كملػػ  الترالػػ  ,مسػػترط الترافػػؽ الس سػػخ لػػدط مػػرض السػػكر

 .327-338 ,6ع ,.ج
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  الغػػػػػػػػػطط الس سػػػػػػػػػخ المػػػػػػػػػدرؾ لػػػػػػػػػدط المػػػػػػػػػرأة المتزرجػػػػػػػػػ   137.آلػػػػػػػػػت مرلػػػػػػػػػرد ا ,لسػػػػػػػػػملس .
 –رر مػػػػػػػػ  - ل ػػػػػػػػدط مراػػػػػػػػلح جلموػػػػػػػػ  -مجمػػػػػػػػ  الومػػػػػػػػـر اإلسسػػػػػػػػلسل  رارجتمل لػػػػػػػػ   ,الولممػػػػػػػػ 
 .768-778 ,2.ع ,الجزا ر

 إدارة غػػػػػػػػػطرط الومػػػػػػػػػؿ: سمػػػػػػػػػرذج لمتػػػػػػػػػدرلب رالمملرسػػػػػػػػػ  114.الرسػػػػػػػػػؼ, جموػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلد ., 
 .إلتراؾ ,القلهرة
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