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 مدرس الصخُ الهفشًُ

 جامعُ جهىب الىادٍ -كلًُ الرتبًُ بقها

 :ملخص البخث
لجيفخي يػنج  (ST)فعالية عبلج مخصصات التفكيخ ىجؼ البحث الحالي إلى اختبار      

 بصخيقة فخدية في شفاء السخصصات السعخ
وما يتختب عمى ذلظ مغ خفس حجة بعس  (EMS)فية البلتكيفية السبكخة      

االضصخابات الشفدية باستخجاـ مشيج دراسة الحالة الػاحجة، وتع تصبيق استبياف السخصصات 
-DSMوالسقابمة الكميشيكية السدتشجة إلى  (SMI)سخصصات وقائسة أنساط ال (YSQ)ليػنج 

IV  لتذخيز االضصخابات الشفدية لجى الخاشجيغ، وتػصمت نتائج البحث إلى وجػد عبلقات
ارتباشية مػجبة بيغ ارتفاع حجة )ندبة( السخصصات البلتكيفية السبكخة لجى الحالة )س( وحجة 

ووجػد فعالية إيجابية الستخجاـ تقشيات عبلج أعخاض االضصخابات الشفدية التي تعاني مشيا، 
مخصصات التفكيخ لجيفخي يػنج في شفاء السخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة لجى الحالة 

تيجئة في معاناة  افي حجة السخصصات كاف يتبعياالنخفاضات التي حجثت تمظ أف و )س(، 
 األعخاض الشفدية السخضية.
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ُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام عالج جًفرٍ شفاء املخططات املعرفً
 يىنج وأثره يف خفض حدَ بعض االضطرابات الهفشًُ

 )دراسُ حالُ واحدَ( 
 

 د. عبري أمحد أبىالىفا دنقل
 مدرس الصخُ الهفشًُ

 جامعُ جهىب الىادٍ -كلًُ الرتبًُ بقها

 مقدمُ : 
لسؤشخات نحػ زيادة ، وتتجو ااألمخاض الشفدية انتذار اآلف مغ كثخةالعالع  يعاني

، فبل يكاد استثشاءكل السجتسعات وفى كل السخاحل العسخية بغيخ  يأعجاد السرابيغ بيا ف
مجاؿ  ي، ورغع التقجـ العمسي والتكشػلػجي فغ السجتسعات مغ أنػاعيا الستعجدةيخمػ مجتسع م

جاف بم يالرحية لئلنداف ف الحالة يالعمـػ الصبية والحى أدي إلى تحدغ غيخ مدبػؽ ف
، فدية لؤلفخاد وشخؽ العبلج الشفديالرحة الش إال أنو لع يػاكبو تصػر مساثل في، و العالع

 .العرخ الحالي يحجيًا لئلندانية ففأصبحت األمخاض الشفدية تذكل تيجيجًا خصيخًا وت
رغع تشػع شخؽ ومجارس العبلج الشفدي، حتى اآلف لع تجج حبًل لكل ما يعاني مشو  

وإحباط  كئيبةمذاعخ ، و ناة وصعػبات نفديةية عمى تشػعيا مغ معاذوي األمخاض الشفد
الحج مغ أعخاض  يف، فشػعًا ما مغ العبلج الشفدي قج يكػف لو فاعمية وآثخًا لخا 000ويأس 

ة ضصخابات ويكػف ىحا مجعا، ولكشو قج يكػف غيخ ذلظ مع غيخىا مغ االبعس االضصخابات
السشتذخة  في عرخنا عخاض السخضية الػع أتشاسب تشلبحث شخؽ عبلجية حجيثة متشػعة 

 .ىحا
مغ أىع اتجاىات العبلج الشفدي الحجيث الحى أثبت  اً حجويعج االتجاه السعخفي وا 

واألمخاض الشفدية  ضصخاباتاالالحج مغ الكثيخ مغ أعخاض  يفاعميتو، ودوره السؤثخ ف
داه أف مؤ  افتخاضضصخابات الذخرية  وُتبشي كل شخؽ العبلج السعخفي عمى وا
فالشاس ال  الشفدية تحجث بدبب نسط غيخ مبلئع مغ التفكيخ ، تالواالختبلضصخابات اال
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دمحم الديج ا يختبط بيحه األحجاث مغ أفكار )، ولكشو بدبب ميزصخبػف بدبب األحجاث
 .(9،  4002عبجالخحسغ ، 

واحجًا مغ أىع تمظ   Schema Therapy (ST)سثل عبلج مخصصات التفكيخيو 
شطػمة ويدسي أحيانًا بعبلج مألروف بيظ،  الكبلسيكيالسشبثقة عغ العبلج السعخفي  العبلجات

ـ، وذكخ 0990أوؿ مخة عاـ  "جيفخي يػنجلتفكيخ أو العبلج بالسخصط، الحى وضع أسدو "ا
قاـ  ينطخية بيظ تمظ الت فيأف مغ التصػرات السثيخة ( 01، 4002) دمحم الديج عبجالخحسغ

آف  يعتو لمشطخية السعخفية ووصفيا بأنيا نطخية ساحخة ومعقجة فتػس فيجيفخي يػنج بيا 
 .واحج

عبلجو العبلج السعخفي  يلسػاجية ما فذل ف  (STىحا العبلج ) وتع تصػيخ
سػدًا والعرابية والسذكبلت الشفدية السدمشة تعامل مع البشي السعخفية األكثخ جالتقميجي، فيػ ي

، وغالبًا ما يراحب تمظ السذكبلت ةختمػضيفية السالخ غيخسخة والعسيقة والشطع السعخفية الست
 Early Maladaptive Schema (EMS)وجػد مخصصات معخفية ال تكيفية مبكخة 

تمبية  فيمخحمة الصفػلة السبكخة ومختبصة بإساءة السعاممة أو نقز  ية فومزصخبة متجحر 
ػاجية غيخ تكيفية أدت االحتياجات العاشفية األساسية لمصفل وما يختبط بيا مغ أساليب م

 .(Kelloge & Young, 2006,446)إلى مػاجية الفخد لمسديج مغ السذكبلت 
بذكل  وال يدتجيبػف  عس السخضي لجييع مقاومة عالية ججاحيث وجج يػنج أف ب

تذكل  ي، والت(EMSخ ىحا بدبب وجػد تمظ السخصصات )د، وفجيج لصخؽ العبلج التقميجية
بة ليؤالء السخضي ليذعخوا بالتحدغ ، وتسثل صعػ تقميجيةجية الوجو الصخؽ العبل يعائقًا ف

(Bamber,2004, 425; Mehran, 2011,4).  
بالكثيخ مغ مذكبلت  (EMS)تمظ السخصصات  ارتباطوأثبتت العجيج مغ الجراسات 

مثل االكتئاب والقمق والػسػاس القيخي واضصخاب  األمخاض الشفديةعخاض أ الرحة الشفدية و 
يعاني مشيا الفخد عبخ مخاحل نسػه  يالذخرية الت واضصخابات ما بعج الرجمة اليمع وكخب 

؛ 4002عبيخ أحسج أبػلػفا، ؛ 4002دمحم الديج عبج الخحسغ، ) ج إلى شػؿ العسختوقج تس
Rezaei, Ghazanfari & Rezaee, 2016; Boudoukha, Lionet & 
Hautekeete, 2016;  Fischer, Smout & Delfabbro, 2016; Barazandeh, 
Kissan, Saeedi & Gordon, 2016; Sundag, Ascone, Marques, Moritz & 
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Lincoln, 2016; Kwak & Lee, 2015; Orue, Calvete & Padilla, 2015; 
Pugh, 2015; Wilhelm, Berman, Keshaviah, Schwartz & Steketee, 
2015; Kim, Lee & Lee, 2014; Wegener,  Alfter, & Geiser, 2013; 

Roelofs, 2011) كسا ي ،( عج عبلج مخصصات التفكيخST ًشكبل ) مغ أشكاؿ  اً ججيج
يتعيغ القياـ بيا  يويحتاج إلى الكثيخ مغ الجراسات الت ميجهالعبلج الشفدي الحى ال يداؿ فى 

مغ ىحا السشصمق ، و (Bamber, 2004, 436) لتػضيح وتصػيخ تمظ القاعجة العبلجية
جيفخي اختبار فاعمية التقشيات العبلجية لعبلج جاءت فكخة البحث الحالية كسحاولة لتصبيق و 

 إيجابيتعجيل وشفاء السخصصات السعخفية التكيفية السبكخة وىل لحلظ بالفعل مخدود  يفيػنج 
 البيئة السرخية . يالحج مغ بعس االضصخابات الشفدية لجى حالة ف ييتسثل ف

  مذكمة البحث : 
يجسع بيغ الشطخية  اً تكاممي اً نفدي اً عبلجي اً أسمػب (ST)عبلج مخصصات التفكيخ يعج  

، ذلظ العبلج الدمػكي السعخفي ي، بسا ف ة مغ أساليب عبلجية مػجػدة سابقاً وتقشيات عبلجي
، لتعمق، ونطخية اجذصالتلا، ونطخية تحميمية، والشطخية الذخريةالبيشقات ونطخية العبل

، (برفة خاصةاضصخاب الذخرية الحجية الذخرية ) ضصخاباتالوشػر ىحا العبلج 
السحػر األوؿ مغ الجليل التذخيز واالحرائي  يوعبلج االضصخابات السدمشة السػجػدة ف

 ,Kelloge & Young, 2008; Young, Klosko & Weishaar)الشفدية  لبلضصخابات
 ىىػ العبلج األكثخ فاعمية وفائجة مع السخض  ST أف Tolk (2005, 9) وأشار.  (2003

 .خخيغبلقاتيع باآلع يت مدمشة ومتكخرة وغيخ وضيفية فالحيغ يعانػف مغ مذكبل
مغ العبلج  اً لمعبلج مدتسج ندبياً  اً حجيثًا عبلج مخصصات التفكيخ نسػذجويعج 

يسيل األفخاد إلى اختيارىا مقارنة بالعبلج  ج إضافة فعالة ألنػاع العبلج التي، وىػ يعالسعخفي
الػقت  ة والسعتقجات األساسية فيماتيكيالسعخفي التقميجي الحى يخكد عمى األفكار األتػ 

" بيشسا يخكد عبلج "جيفخي يػنج، (Priemer, Talbot & French, 2015, 60) الحاضخ
، االنفعاليةالحاالت ، و العبلقات البيشذخرية، و ؤلعخاض السخضيةتشسػية لعمى األصػؿ ال

حياة الفخد  يفالسؤثخة األساسية  االنفعاليةارب لمػصػؿ إلى التج ويدتخجـ التقشيات العبلجية
حجاث ، ويدتخجـ السعالج األ(Kelloge, 2004خات وججانية ومعخفية )يحجاث تغيبيجؼ إ
األحجاث وجػىخىا، وآليات الجفاع، ـ حقيقة تمظ ماية السؤلسة لمسخيس ليزعو أالساض
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ت بخا، واالستفادة بتمظ الخالييكمة السعخفيةعادة ، بغخض إ وأساليب السػاجية السختبصة بيا
الػضع الرحي السختبصة بيا وإعادة التعمع لمػصػؿ إلى  وكدخ األنساط الدمػكية الساضية

(De Haan & Lee, 2014, 46; Healthy Adult  mode Griffith, 2003, 134). 
حياة الفخد وخبخات الصفػلة الدمبية أساسًا  يالساضية السؤلسة ف األحجاثتسثل حيث 

تعارض ، فتمظ الخبخات (EMSصات البلتكيفية السبكخة )تصػيخ وتكػيغ السخص يجػىخيًا ف
تؤثخ بجورىا  يوتمبية االحتياجات الشفدية األساسية لمصفل والتالشسػ الصبيعي وتعيق إشباع 

امل الشفدية بل وتؤثخ عمي العػ  لصفل ألحجاث حياتو والتفاعل معياا استجابةعمى كيفية 
ع نيدمات دفاعية عرابية وغيخ ناضجة ، ومغ ثساسية لجي الفخد مثل استخجاـ الفخد لسيكااأل

ع تربح تمظ ، ثابتة عغ الحات والعالع والسدتقبلتصػيخ تمظ األفكار والسعتقجات السعقجة والث
الصفػلة السبكخة وبيغ مطاىخ  يالسخصصات الستكػنة وسيصًا أساسيًا بيغ تمظ السحغ ف

 Khosravani, Seidisarouei)العسخ البلحقةمخاحل  يوالسذكبلت الشفدية ف االضصخابات
& Alvani, 2016; Walburg & Chiaramello, 2015; Calvete, 2014; 

Jesionoski, 2010; Lumley & Harkness, 2007) ، والشتائج الستختبة عمى تصػيخ
تمظ السخصصات  ػدحات وندمظ بصخيقة تجميخ الحات وتقىي الذعػر بانيداـ ال EMSونسػ 

ضصخابات الشفدػية والسذكبلت الدمػكية، وعشجما تكػف تمظ لمدمػكيات التي تخسخ اال
السخصصات مفعمة ونذصة تجعل الفخد عمى اتراؿ مع ذكخيات األحجاث الساضية التي تزخ 
بسذاعخه، وتبجو مغ السدتحيل حميا ، لحا يكػف مغ السفيج أف نجرؾ أف مذاعخنا في الػقت 

تربح تمظ السخصصات نذصة عشجما  الحاضخ ىي في الػقع ذكخيات لسا حجث في الساضي،
يقابل الفخد في بيئتو مػاقف تحكخه بسػاقف الصفػلة الدمبية وعشجما يحجث ىحا تطيخ اآلثار 

 .(Bamber, 2004, 425) الدمبية لتمظ السػاقف الساضية عمى حياة الفخد الخاىشة
معتقجات وأفكار راسخة لجى الفخد عغ ىي عبارة عغ  EMSوتمظ السخصصات  

مؤثخة باستسخار في الصخيقة  اممة وفاعمة عمى مخ حياتو وستبقيوعغ اآلخخيغ، تطل ع نفدو
 يالتي يتفاعل بيا الفخد مع كل مغ البيئة والعسميات الجاخمية لجيو ومغ ثع فيي تديع ف

ضيػر العجيج مغ االضصخابات، وتربح ثابتة ومقاومة ججًا لمتغييخ إال بالتجخل العبلجي 
(Young, 1999, 459; Young, Kolosko & Weisshaar, 2003,12) ، ويداعج

السخيس عمى تحجيج السخصصات البلتكيفية  (STعبلج مخصصات التفكيخ ) يالسعالج ىشا ف



 

 
 

 

)   660) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

(EMS لجيو ويداعجه عمى أف يربح أكثخ إدراكًا ووعيًا بحكخيات الصفػلة واالنفعاالت )
سختبصة بتمظ السخصصات وبسجخد السػاجية ال ي، وشخؽ تفكيخه وأساليبو فجيةدالج واألحاسيذ

 استجاباتوض بعس التحكع عمى إلى العبلج ويبجأ فخ فػرًا  ف يتفيع السخيس ذلظ يشحازأ
 .(Hoffart, 2012, 71) حياؿ تمظ السخصصات

( عغ شخيق الػعي، EMS) السخصصات يكع فىكحا ييجؼ العبلج إلى زيادة التحو 
، رؼ والدمػكيات السختبصة بيا، والسعاجيةوإضعاؼ الحكخيات، واالنفعاالت واألحاسيذ الجد

بجوف  EMSأف السخصصات البلتكيفية  Seavey and More (2012 , 459) فيؤكج
 .عبلج تطل غيخ وضيفية وتداىع بجرجة كبيخة في انتكاس الحالة الشفدية لمفخد

تمظ السخصصات البلتكيفية أو الحج  شفاءنتائج مجسػعة مغ الجراسات أف  وأشارت
حجة األعخاض السخضية الحادة  يف سخيس يتبعو تحدشاً ال استجاباتيا عمى مغ سصػت

، واضصخابات التعمق واضصخابات األكل، بلت التكيف والتػافق بيغ األزواجوالسدمشة ومذك
، والحج مغ الذعػر بالزغط الشفدي واضصخابات واالكتئاب والقمق والفػبيا

 ;Nordahl, 2005; Cullum, 2009; Sejvey & Moore,2012)الذخرية
Priemer, Talbot & French, 2015; Videler, Rossi, Schoevaars, 
Cornelis, & Alphen, 2014 ; Fish, 2014; Wegener, 2013; Ball, Michell, 
Malhi, Suillecorn & Smith, 2003; Panahifar, 2014; Ghandpazi, 
Nezhad & Ahghar, 2014 ; Reiss, Lieb, Arntz, Shauj & Farrell, 2014; 

Vreeswijk, 2015) . 
فاعمية ىحا الشػع مغ العبلج مقارنة بأنػاع أخخي تؤكج  يكسا تشػعت الجراسات الت

لتقميجي والعبلج الدمػكي السعخفي، والعبلج بالتحميل الشفدي، والعبلج مثل العبلج السعخفي ا
 وأوضحت نتائجيا فاعمية عبلج ، ، والتشػيع السغشاشيدي ، والعبلج بالعقاقيخالشفدي السعتاد

 وتفػقو عمى غيخه مغ أنػاع العبلج الشفدي في الحج مغ األعخاض السخضية جيفخي يػنج
 مغ أعخاض اضصخابات الذخرية عامةوتحديغ حاالت االكتئاب والحج ، برفة عامة

 & Porter et al, 2016; Bamelis, Evers) جية خاصةواضصخاب الذخرية الح
Arntz, 2012; Wetzelaer et al, 2014; Gude & Hoffart, 2008; Bamber, 
2004; International Society of Scherna Therapy, 2014; Cockram, 
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Drummond, & Lee, 2010; Vree Swijk, Sprihoven, Bontekoe & 
Bontekoe & Broersen, 2012; International Psychogeriatric 

Association, 2012). 
ء مغ حيث الشطخية أو سػاشعبية ( STعبلج مخصصات التفكيخ )وليحا يدداد 

ة العسيل ، ويعصي وضػحًا لحاليكػف أكثخ إثارة الىتساـ السعالجفيحا الشيج غالبًا ما ، التصبيق
ومرجاقية ألولئظ الحيغ يعانػف مغ  ، وتمظ السسيدات تجعمو أكثخ قبػالً وعسقًا ألفكاره ومذاعخه

جية أخخي لكشيا لع تػجيات عبلالرحة الشفدية واضصخابات الذخرية وجخبػا  يصعػبات ف
 .(Masley, Gillanders, Simpson & Taylor, 2012,185) معيع تججي نفعاً 

 اضصخابخريرًا لعبلج  تصػر جيفخي يػنجف عبلج  وعمى الخغع مغ أ
إال أف السخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة ثبت أنيا تتعمق بكثيخ الذخرية الحجية تحجيجًا 

، وتع تحجيجىا لجى األفخاد مسغ االنفعاليةػشات واالختبلالت مغ السذكبلت الشفدية والزغ
 ,Priemer, Talbot & French, 2015واالكتئاب السداج والقمق  اضصخاباتيعانػف مغ 

إجخاء السديج إلى أىسية  (Hawke & Provencher. 2011, 272)وليحا أشار (، (602
، الحيغ يسكغ أف يدتفيجوا مشوخاص مغ البحػث لتأكيج وتعديد دور ىحا العبلج، وتحجيج األش

ا الشػع مغ العبلج مع حيث أف ىشاؾ نقرًا في الجراسات السقششة التي تخكد عمى فاعمية ىح
كميشيكية  واالضصخابات الشفدية برفة عامة وأف ما أجخي مغ دراسات ما زالت األعخاض ال

 (Bamelis, Evers & Arntz, 2012)في ميجىا وتحتاج إلى السديج مغ الجيػد البحثية 
الحج مغ  ي( فSTىحا ما يبخر اختيار الباحثة الختبار فاعمية عبلج مخصصات التفكيخ )، 

 .لبلستفادة مشو في البيئة السرخية االضصخابات الشفديةبعس 
، حتى ىي نطخية ذات قيسة ونافعة جيفخي يػبخومسا تقجـ يسكغ القػؿ أف نطخية 
مخحمة السخاىقة والذباب ،  ياألمخاض الشفدية ف ندتصيع أف نفيع ونجرؾ الكثيخ عغ ضيػر

ىا تمظ مغ السحتسل أف يقف وراؤ  ية والتييعجد السعالج أحيانًا عغ إدراؾ أسبابيا الحقيق يوالت
 يتتصػر وتشذأ مغ خبلؿ السحغ والرجمات العائمية ف يالت EMSالسخصصات البلتكيفية 

ػنة كػسيط بيغ تمظ السحغ تكالس EMSمخحمة الصفػلة السبكخة ، ثع تعسل تمظ السخصصات 
، وييجؼ ىحا العبلج إلى لالسدتقب يضصخابات والسذكبلت الشفدية فالسبكخة وبيغ مطاىخ اال
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مداعجة السخيس عمى إصبلح تمظ السخصصات البلتكيفية لجيو والتػقف عغ استخجاـ أساليب 
 .لسخضيةاألعخاض ا يالسػاجية البلتكيفية السختبصة بيا ، والحى يتبعو تحدغ ف

ما ليحا الشػع مغ العبلج مغ تأثيخ وفعالية، إال أف ىشاؾ والحطت الباحثة أنو رغع 
القميل مغ الجراسات التي قيست ىحه الشطخية العبلجية في أدبيات الرحة الشفدية في الػشغ 
العخبي عامة، والبيئة السرخية خاصة، مسا دفع الباحثة إلى فكخة البحث الحالي، والتي 

 التالية: األسئمة في وتذكمتتبمػر م
  (YSQػنج )الة )َس( عمى استبياف السخصصات ليما العبلقة بيغ ارتفاع درجات الح  -0

 وبيغ ما تعانيو مغ اضصخابات نفدية ؟ 
 EMSما فعالية استخجاـ تقشيات عبلج جيفخي يػنج في شفاء السخصصات البلتكيفية  -4

 لجى الحالة )س( ؟ 
باستخجاـ تقشيات عبلج جيفخي يػنج   EMSخصصات البلتكيفية ما أثخ شفاء بعس الس -3

 عمى ِحجة االضصخابات الشفدية لجى الحالة )س( ؟
 )س( بعج فتخة الةالح يجابية لعبلج جيفخي يػنج  عمياإل ما مجي استسخارية الشتائج    -2

 التتبع ؟
 أهداف البخث: 

 تتسثل أىداف البحث الحالي في: 
( عمى استبياف السخصصات درجات الحالة )َس  ارتفاعبيغ العبلقة  الكذف عغ  -0

في الجراسة الحالية درجاتيا عمى األداة السدتخجمة وارتفاع   (YSQػنج )لي
 شفدية ؟ الضصخابات تذخيز االل

فعالية استخجاـ تقشيات عبلج جيفخي يػنج في شفاء السخصصات  الكذف عغ -4
  .(سلجى الحالة ) EMS البلتكيفية

باستخجاـ تقشيات عبلج  EMS بعس السخصصات البلتكيفية شفاءأثخ  عغالكذف  -3
 .لجى الحالة )س( ِحجة االضصخابات الشفديةجيفخي يػنج  عمى 

بعج  )س( يجابي عمي الحالةاستسخارية العبلج في التأثيخ اإل الكذف  عغ مجي -2
 التتبع . فتخة
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 أهمًُ البخث: 
 تكسن أىسية البحث الحالي في أنو: 

لمباحثيغ والسسارسيغ  قاعجة بيانات ميسةفخ البحث مخجعية عمسية وعسمية و قج يػ  -
، حيث قجـ ىحا البحث دراسة تفريمية و العبلج الشفدي في مجاؿ الرحة الشفدية

مغ الشاحية الشطخية والتصبيقية عغ نطخية عبلجية تعج واحجة مغ الشطخيات السشبثقة 
السعخفي الدمػكي الحى يتسيد  تجاهاالعغ أىع االتجاىات العبلجية حجاثة وىػ 

خية العبلج ، وىى نطشيات دقيقة وواضحة وقابمة لمتعمعباستخاتيجيات وتق
 ( لجيفخي يػنج.بالسخصصات السعخفية )عبلج مشطػمة التفكيخ

التقشيات واالستخاتيجيات التي استخجميا جيفخي غ خبلؿ البحث الحالي تع تقجيع م -
أثبتت  يوالت اإللساـ  بيا،و يجانيًا وعياديًا تصبيقيا ميػنج في عبلجو وكيفية 

ضصخابات عبلج العجيج مغ اال يىحا السجاؿ فعاليتيا ف يالجراسات الدابقة ف
يعاني مشيا اإلنداف، ونقل ىحا التخاث العمسي السشيجي العبلجي  يوالسذكبلت الت

بلت مداعجة مغ يعانػف مغ مذك يف فة السرخية حتى يدتفيج مشو الباحثػ إلى البيئ
 (.وىع كثيخوف ومحغ نفديو )

حجيثة مغ خبلؿ تخجسة وتعخيب وتقشيغ األدوات  ة وتذخيريةتقجيع أدوات بحثي -
ىحه الجراسة تقجيع قائسة أنساط  يالخاصة بعبلج جيفخي يػنج ، حيث تع ف

، وتعخيبيا وتقشيشيا كأداة Schema Mode Inventory (SMI)السخصصات 
الكذف وعبلج العجيج مغ السذكبلت  يتداعج فالبيئة السرخية  يبحثية حجيثة ف

 واألمخاض الشفدية واالضصخابات الذخرية . 
 : ساسًُ للبخث احلالٌاملصطلخات األ

 وتتسثل ىحه السرصمحات في: 
 Schema Theoryنظرية مخظظات التفكير لجيفري يهنج : 

غ حػلو ،وكيف ىي نطخية تذخح كيف تتصػر معتقجات الفخد عغ ذاتو وعغ العالع م         
و ف تػجلدمػؾ ، وكيف لتمظ السعتقجات أعمي التفكيخ و السذاعخ و اتؤثخ تمظ السعتقجات 

 ف تعدزىا و تحافع عمي بقائيا .جفعو لمدعي وخمق بيئات يسكغ أتالفخد و 
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 Schema Therapyعالج مخظظات التفكير لجيفري يهنج : 
تكامميًا يجسع بيغ الشطخية  أسمػبًا عبلجيًا نفدياً  (ST)عبلج مخصصات التفكيخ   

وتقشيات عبلجية مغ أساليب عبلجية مػجػدة سابقًا ، بسا في ذلظ العبلج الدمػكي السعخفي، 
ونطخية العبلقات البيشذخرية، والشطخية التحميمية، ونطخية الجذصالت، ونطخية لمتعمق، 

ة(، وشػر ىحا العبلج الضصخابات الذخرية )اضصخاب الذخرية الحجية برفة خاص
وعبلج االضصخابات السدمشة السػجػدة في السحػر األوؿ مغ الجليل التذخيز واالحرائي 

 &  Kelloge & Young, 2008,44; Young, Klosko)لبلضصخابات الشفدية 
Weishaar, 2003,9)  

   Early Maladaptive Schemas (EMS)السخظظات السعرفية الالتكيفية السبكرة :
بأفكار الفخد عغ أنيا بشي معخفية عمي درجة عالية مغ الثبات وتتعمق عخفيا يػنج ب        

قز اشباع خخيغ السحيصيغ بو، وتشذأ مغ خبخات الصفػلة الدمبية والسقمقة لمصفل وناتو واآلذ
في ساسية اثشاء مخاحل الشسػ، وتطل تمظ السخصصات كامشة االحتياجات العاشفية األ

، وتكػف تمظ السخصصات ىي السدؤولة عغ وجػد  مفخدلمدتػيات عسيقة مغ البشاء السعخفي 
حه السقاومة والترمب لجي العيشات الكميشيكية في االستجابة لمسحاوالت العبلجية ،وتتصػر ى

و السخاىقة وتعصي انعاكاسات سمبية عمي  الرحة الشفدية السخصصات خبلؿ مخحمة الصفػلة أ
ويؤكج   (Young, Kolosko & Weishaar , 2003 , 7)عمي مجار العسخ .  لمفخد

Beck ( 2010, 267)  لة عغ عمي كػف تمظ السخصصات تعج عػامل الشعػرية مدؤو
لي تفديخات غيخ عغ التحخيفات السعخفية مسا يؤدي إسشصقي الغيخ الحكع االنفعالي الدخيع و 

، وتسشع تػماتيكية غيخ عقبلنيةمسحيط ولمحات  ولآلخخيغ ، وتؤدي إلي أفكار أمتكيفة ل
 سػاجية التكيفية لؤلحجاث مسا يجفع الفخد نحػ االضصخاب .ال

  Schema Modes (SM) تكيفية السبكرة :أنساط السخظظات الال 
لي جػانب مختمفة مغ الحات تعكذ السكػنات الشذصة حاليا يذيخ ىحا السرصمح إ          

وخبخاتشا التي نكػف  مغ االدراؾ واالنفعاالت والدمػؾ، وتذكل كيفية استجابتشا لسػاقف حياتشا
نفديا شجيجي الحداسية تجاىيا، وىي تسثل الجدء مغ الحات التي تكػف حاؿ االصحاء 

ممة في حالة االضصخاب، وتذسل نساط غيخ متكاممة بذكل جيج ،بيشسا تكػف تمظ األمتكا
فية ساليب السػاجية، وجسيعيا التكيقداـ ىي أنساط الصفل ،وأنساط الػالجيغ، وأاألنساط أربعة أ
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 ; Bamber , 2004 , 426)لي تعديده  الػضع الرحي والحي يدعي العبلج إ ، وكحلظ
Lobbestael , Vreeswijk & Arntz , 2007,76 ). 

 : اإلطار الشظري لمبحث
عبلج مخصصات لقاء الزػء عمى لشطخي لمبحث الحالي في إا شاريختكد اإل

، ومخاحمو والتقشيات العبلجية ، مغ حيث أىجافوSchema Therapy يػنجالتفكيخ لجيفخي 
السدتخجمة فيو، حتى يسكغ لمباحثة اختبار فعاليتو واستخجامو في بشاء البخنامج العبلجي، 

 ويسكغ تشاوؿ ذلظ عمى الشحػ التالي: 
  :بعالج مخظظات التفكيرالتعريف  -0

تؤكج وتخكد عمى  يالعبلج والت يعغ العبلج السعخفي نطخيتو ف يػنجشػر جيفخي  
ابات الذخرية يسكغ أف تعجيل بعس السذكبلت العرابية مثل القمق واالكتئاب واالضصخ أف 

، بل يقـػ السعالج ىشا عمى تعجيل ا أف نحجد خبخات الصفػلة السبكخةإذا استصعش يكػف ناجحاً 
، وىى تذكل الحكخيات والسذاعخ واالنفعاالت EMSالسخصصات البلتكيفية السبكخة 

، والعبلقة مق باإلنداف وعبلقاتو مع اآلخخيغ، فيسا يتعدجية الساديةحاسيذ الجواألجركات والس
عبلقات  يف بيغ ذكخيات تمظ األحجاث السبكخة مع السخصصات البلتكيفية ثع التعبيخ عشيا

 & Cecero, Nelson)يػنجقمب وجػىخ نطخية جيفخي  يىو  ،مخحمة الخشج يالفخد ف
Gillie, 2004,44 – 345 ). 

لسداعجة  STعمى تػسيع نصاؽ عبلجو  0990عاـ   مشح يػنججيفخي  وعسل 
ولع يداعجىع عمى تخفيف  تحدغ لع يحقق معيع العبلج التقميجي أي السخضى الحيغ

 استجابةيسكغ أف تريب الفخد ما ىي إال  ، وأعتبخ يػنج أف االضصخابات التيمعاناتيع
تغييخ السخصصات  لجى الفخد وبالتالي يخكد العبلج عمى( EMSلمسخصصات البلتكيفية )

 .(Tolk, 2005, 9)  الحالة الرحة لمفخد يإلحجاث التحدغ ف
جية بجاية لعبلج اضصخاب الذخرية الح (ST) عبلجو وضع جيفخي يػنج 

Borderline Personality Disorders (BPD)  سذاكل الرعبة واالكتئاب السدمغ وال
عبلج الدمػكي ، والالسعخفي العبلج عشاصخ مغ العبلج ، ويجمج ىحالؤلفخاد أو االزواج

، مغ خبلؿ ي مشيج واحج مشتطع لتمقي العبلج، والعبلج الجذصالتى فوعبلقات الببشذخرية
تدسح بالتعخؼ عمى ذكخيات التجارب السبكخة  ياستخجاـ مجسػعة متشػعة مغ التقشيات الت
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سػاقف إشار إعادة بعس ال يومعالجتيا ثانية ف  (EMSليا صمة بتذكيل السخصصات ) يالت
مرححة تدسح  انفعاليةتدويج الفخد بتجخبة  بحث السعالج عغ، ىشا يالػالجية التخبػية السبكخة

 (. Becck,2010,269الساضي) يلع تذبع ف يلو بالتعبيخ عغ مذاعخه وإشباع حاجاتو الت
 :Goals of Schema Therapyأىداف عالج مخظظات التفكير  -2

 & Hodge ):لشقاط التالية اكيخ في حجد البعس أىجاؼ عبلج مخصصات التف 
Simpson, 2016,2; Difrancesco, Roediger & Stevens, 2015, 69 – 95; 
kelloge & Young, 2006, 445; Greenwald & Young, 1998, 111, 112; ؛ 

   (.90،  90، 4002، خخوف آو كمثـػ بمسييػب 
و مغ مخصصات ، ومداعجة السخيس عمى إدراؾ ما لجيالػعي الشفدي استعادة -

(EMS) )1)*، والتحكع شي السعخفية البلتكيفية الجاخميةإعادة تشطيع تمظ الب بيجؼ ،
( عغ شخيق الػعي، وإضعاؼ الحكخيات EMSزيادة شجة السخصصات ) يف

، الجدجية والسعارؼ والدمػكيات السختبصة بالسخصصات واألحاسيذواالنفعاالت ، 
صصًا مغ مخصصات التفكيخ البلتكيفية حيث قجـ يػنج في نطخيتو ثسانية عذخ مخ

( تع تجسيعيا في خسدة مجاالت واسعة وتدسي بسجاالت EMSالسبكخة )
 .Schemas Domainsالسخصصات 

مخحمة  يلع تمبي ف يالعاشفية األساسية الت احتياجاتيعمداعجة السخضي عمى تمبية  -
حاجات  ، وحجد يػنج خسذة مغ خبلؿ إعادة السػاقف الػالجيةالصفػلة السبكخ 

مغ باآلخخيغ : التعمق اآليى EMSعاشفية أساسية يؤدي احباشيا إلى تذكيل 
Secure Attachment to other ، الحاجة إلى االستقبلؿ والكفاءة والذعػر و

حخية و ، Autonomy, Competence and Sense of Identityباليػية 
 Freedom to express validالتعبيخ عغ السذاعخ واالحتياجات السذخوعة 

needs and Emotion ، العفػية والمعب وSpontaneity and Play والػاقعية ،
 . Realistic limits and Self-Controlالحات  يوالتحكع ف

                                                 

 ( . EMS( السخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة )0)
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 يوالت *(2(مداعجة السخضي عمى التػقف عغ استخجاـ أساليب السػاجية البلتكيفية  -
 مخ بيا يدمبية التتعمع بيا الصفل كيف يتكيف مع الخبخات ال يالت تسثل الصخؽ 

 .ونتائجيا مغ شخؽ تفكيخ التكيفية
( وتعميع EMSة لمسخصصات )، أو السختم *(3( ػضيفيةالغيخ الحج مغ األوضاع  -

 Healthy Adultالسخيس كيف يدتجيب بذكل أكبخ لػضع الخاشج الرحي 
Mode  ،عشجما يتع تفعيل السخصصات  حيث يدتصيع أف يتعامل بصخؽ تكيفية

(EMS)  حياة اليػميةال يف.  
 عسميات عمى السخظظات:  -3

ارتبصت كل وىسا الحفع والذفاء، فإذا السخصصات  يتػجػج عسميتاف أساسيتاف ف 
ف أ عشجئح، يسكشيا ل حادث مغ حػادث الحياة بسخصط ما، وكل سمػؾ، وكانفعاؿوكل فكخة 

ىحا ما يتع أثشاء وذلظ بإنجازه وتجعيسو، أو في شفائو وذلظ بإضعافو )و  حفطو يذارؾ إما فت
 العبلج(.

 : حفظ السخظظات -3-0
وتشذيصيا وىحا عمى السدتػى  تفعيميا عمق حفع السخصصات بكل ما يداىع فييت

، وتتزسغ سياقات الحفع كل األفكار واالنفعاالت جاخمي لمفخد أو فى سمػكو الخارجيال
كانيدمات مي ةوتتع عسمية حفع السخصصات بػاسصة ثبلث، تجعع السخصط يوالدمػكيات الت

السحصة ـ الحات )تيد  ، سيشاريػىات الحياة التيفية( السعخ : التذػييات )التحخيفاتياسية ىأس
تؤكج  لتحخيفات السعخفية السعمػمات التي، حيث تزخع المحات(، وأساليب السػاجية البلتكيفية

لسػاقف  الديئ اإلدراؾمدئػلة عغ  ، وىيشاقز معوتت وتحفطو وتشكخ تمظ التيالسخصط 
 & Young,Kolosko ؛94 -90كمثـػ وآخخوف، بمسييػب ) لحياة بصخيقة تجعع السخصطا

Weshaar , 2003,10 ).  
السخصط شبكة مشطسة تتكػف مغ السعخفة الستخاكسة ويسكغ لمسعمػمات ويسثل 

 الججيجة أف تشاسب ىحا السخصط ، فإذا لع يحجث ذلظ يقـػ الفخد بتأويل السعمػمات بصخيقة
                                                 

 تكيفية .( أساليب السػاجية البل4)
 . (SMنساط السخصصات )( أ3)
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صط التعخض واالستيجاؼ مغ السخصط، فسثبًل إذا كاف لجى الفخد مختجعميا تشاسب 
، بل يسيل إلى تفديخ األشياء ي البيئةتسثل خصخًا  ف يشياء الت، فيػ يخكد عمى األخصاراأل

، وتعج (Neale, 2016, 109 -111) البيئة عمى أنيا أشياء خصخة يالغامزة ف
مشصقي مبشي  سي وغيخسخيع وحج نفعالياعغ حكع ًا السخصصات مدؤولة تمقائيًا وال شعػري

متكيفة لمسحيط ولمحات   ( وىى غيخ شعػرية وتؤدي إلى تفديخات غيخعمى أخصاء )تحخيفات
بلني لؤلفكار التمقائية، عغ الصبع غيخ العق ، وتكػف خاصة بالفخد وىى مدؤولةخخيغولآل

خصصات السختمة السػاجية السعقػلة لؤلفكار بالػاقع مسا يؤدي إلى حفع الس حيث تسشع
  .(Beck, 2010, 267-268)وضيفياً 

تيـد الحات  يسيشاريػىات الحياة الت يومغ الشاحية الدمػكية يبادر الفخد ف
تشذط وتحفع السخصط وفى  يشعػريًا العبلقات والسػاقف الت ( فيختار الة لمحات)السحصس

بلقاتو باآلخخيغ ع يتتشاقس مع السخصط ويترخؼ الفخد ف يالسقابل يتجشب العبلقات الت
: الفخد الحى ، وىحا ما يؤدي إلى حفع السخصط، مثبلً بصخيقة تجعميع يتجاوبػف معو سمبياً 

عبلقاتو الذخكاء الحيغ يتدسػف بالبحاءة  يختار ف( يMA) اإلساءةيستمظ مخصط عجـ الثقة/ 
 ,Rafaeliليع اإلساءة إليو ) ، بل ويدسح ليع ويجيدوالتعجي عمى الغيخ واإلساءة

Bernstein & Young, 2011, 59). 
 شفاء السخظظات:   -3-2

شفاء السخصط وىػ مجسػعة ذكخيات،  ( فيSTاليجؼ الشيائي لمعبلج )يتسثل 
حجة كل اإلضعاؼ مغ  يدتجعي ، ومعارؼ وبالتالي فإف شفاءهوانفعاالت، وأحاسيذ جدجية

كيفية بشساذج خاؿ تغييخ عمى الدمػؾ ، فتدتبجؿ أساليب السػاجية البلتد، وإىحه العػامل
ط خبلؿ ح السخصبروسمػكية في وانفعالية، ارس أثشاء العبلج معالجات معخفيةيس ، إذيةتكيف

كمثـػ وآخخوف بمسييػب أقل إزعاجًا ) االنفعاؿ، وإذا نذط يكػف عسمية الذفاء صعب التشذيط
 ،4002  ،92 ). 

 سا وتجريباً ، كسا يتصمب تشطيوالسقاومة ضجه وتخصط إرادة لسػاجييتصمب شفاء السو 
ل كل يـػ مغ أجل تغييخه ، حيث يجب أف يبلحع العسبلء السخصط بذكل مشتطع والعسمتكخراً 

، ويتصمب العبلج ٌجيجًا لسحاربة ج السخصط مغ أجل الحفاظ عمى نفدو، وسيجتيحتى يرحح
الذفاء التاـ ىػ غالبًا غيخ  ، ولكغلسعالج والعسيل بيجؼ التغمب عميوالسخصط مغ قبل ا
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، فالعبلج يدسح لو بأف يكػف أقل سختبصة بالسخصط ليدت قابمة لمسحػف الحكخيات المسكغ أل
أقل ِحجة وأقل مجة، وبالتالي يدتجيب العسبلء نذاشًا، والعاشفة السختبصة بو تربح 

لسخصصاتيع بذكل سميع ويختاروف أصجقاء وشخكاء يعصػنيع مديجًا مغ العاشفة ويخوف 
  .( 92،  2كمثـػ وآخخوف، بمسييػب ) واتيع بذكل إيجابيذ

عمى تحجيج السخصصات البلتكيفية  والعسيل معًا أثشاء عسمية الذفاء السعالجويقـػ 
يسكغ لمسخيس مغ خبلليا أف يرف عبلقاتو مغ خبلؿ تجاربو السبكخة ، ويبشي لجى  يالت
 استخجاـ، واليجؼ ىػ زيادة العبلقات الرحية )البلتكيفية( عغ شبيعة اً سخيس ترػر ال
، وىحا لتي تعكذ صػرًا لمعبلقات السدعجةلترػرات الرحية بجاًل مغ الدمػكيات التمقائية اا
، ومغ ثع إضعاؼ عبلقات الفخد بسغ حػلو يلدمبية فا االنفعاليةيجؼ إضعاؼ الذحشات ب

 .(Neale,2016, 968) السخصط أو شفائو
  Mechanisms of Healing and Change الذفاء والتغيير لياتآ(  4)

 وتذسل ىحه التقشيات ما يمي: 
-Limited Re أثشاء عسمية التربية مهاقف والدية محددة ومبكرة استدعاء -4-1

parenting   
تمظ  ب لعبلج جيفخي يػنج ويطيخ االحتياج السباشخ إلىمتعج ىحه اآلليػػػػػػػة بسثابة الق

كيفية السبكخة لشطخية يػنج والحى افتخض أف السخصصات البلت ساسياآللية مغ االفتخاض األ
(EMSوأ ) ػضيفيةالغيخ نساط السخصصاتSchema Mode  وقت مبكخ عشجما ال  يتشذأ ف

، لحا كاف اليجؼ مخحمة الصفػلة السبكخة يلمصفل ف يتع إشباع االحتياجات العاشفية األساسية
لع ُتذبع في  يالعثػر عمى االحتياجات الت يمغ استخجاـ تمظ اآللية مداعجة السخيس ف

مخ بيا الصفل وقادتو  ؽ الحى يػاجو الخبخات السجمخة التيالتخيا، وتكػف بسثابة ة السبكخةالصفػل
عبلقة  ي، ومغ خبلؿ إعادة السػاقف الػالجية السحجدة يتع إشخاؾ السخيس فEMSإلى تكػيغ 

 السبكخة ومخاحم افتقجىا السخيس في يتعمق آمغ تػازي العبلقة الرحية مع الػالجيغ والت
(Kelloge & Young, 2006, 450 ; Greenwald & Young, 1998, 123 ; 

Farrell & Show, 2012, 36-37) . 
 استجعاءنصاؽ آلية  يتجخل ف يمغ االحتياجات العاشفية الت واسعً  ىشاؾ مجً و 

حمو السبكخة مشيا التػاصل مخا يلع ُتمبي خبلؿ مخاحل تخبية الصفل ف يالسػاقف الػالجية والت
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، كسا تتزسغ واالستقبللية، والزبط الحاتي د اإلشباع الرحية لمصفلإضيار حجو ، و والسخح
الساضي مغ ِقبل  يتع تجاىميا ف يىحه اآلليػة السيسات التخبػية الخاصة بالػالجيغ والت

ـ واإلفراح عغ الػالجيغ أو القائسيغ عمى تخبية الصفل مثل مذاعخ الجؼء والحشػ والحد 
وعمى السعالج حياؿ تمظ السػاقف أف يدجل ويشطع ، الحات، والسػاجية، والحق في المعب

 ,Kelloge & Young, 2006)ردود أفعاؿ السخيس حػؿ تمظ االحتياجات األساسية 
450; Greenwald & Young, 1998, 123; Farrell & Show, 2012, 36-37).  

 Experiential Techniques: Imagery(االنفعاليةالخبراتية )اآلليات  -4-2
and dialogue work   

( عمى مدتػى محاربتيامسخصصات )ل مػاجية العسبلء االنفعاليةتتزسغ التقشيات 
 ي، ويقفػف ف، ويعبخوف عغ حدنيع وغزبيع حياؿ ما حجث ليع عشجما كانػا أشفاالً انفعالي
خبلؿ تمظ اآللية  حياتيع، ويتع مغ يمؤثخوف فآبائيع وشخريات أخخي قخيبة مشيع و وجو 

، ويخبصػف الرػر الصفػلية برػر ع يتع إشباعيا مغ ِقبل آبائيعي لتحجيج الحاجات الت
حياتيع الحالية، ومغ خبلؿ ىحا يتسكشػا مباشخة مغ مػاجية  يالسػاقف السثيخة السقمقة ف

ويخاشبػف عغ شخيق الترػر ولعب الجور  (EMSالخسػائل الػاردة مغ السخصصات )
سياؽ حفع السخصصات عمى ، وىحا بيجؼ تحصيع ي حياتيع الحاليةة فميس شخريات
استخجاـ فشيات تخكد عمى  االنفعاليةوالتقشيات الخبخاتية ، (Tolk, 2005)االنفعالي السدتػى 

 ، وفيسا يمي تفريبلً والعسل الحػاري وكتابة الخسائلوالتخيل ذصالت الجراما الشفدية وعبلج الج
 :(Kelloge & Young, 2006, 450,Hoffart, 2012, .77-78) ىحه التقشياتالىع 

   Imagery( التخيل )الترهر )أ(
وتدتخجـ عادة فى وقت مبكخ مغ  انفعاليةتعج عسمية الترػر تمظ تقشية خبخاتية 

 Schema) اع( واألوضEMSالعبلج مغ أجل فيع أكثخ عسقًا ووضػحًا لمسخصصات )
modesىشية انتداع ذكخيات الصفػلة السدعجة في شكل صػر ذ (، ويتع ذلظ مغ خبلؿ

شخاص السيسيغ بالشدبة لو، ويصمب مغ بيا السخيس مع والجيو أو األبخات التي مخ لمخ
تياجات العاشفية التي السخيس أف يدتسخ في حػار مع ىؤالء األفخاد ويحجد مغ خبللو االح

شباعيا مغ خبلؿ عبلقتو بيع عمى مخ حياتو، وعمى السعالج ىشا أف يتفيع تمظ كاف يتسشى إ
ي ضػء عبلقتيا بأي مغ السخصصات البلتكيفية السقتخنة بيا، ويصمب االحتياجات ويفدخىا ف
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مغ السخيس أف يحجد أي مغ السػاقف الحالية في حياتو الخاىشة يحسل نفذ السذاعخ  كسا 
ترػرىا في شفػلتو السبكخة، وبالتالي يدتصيع أف يدتػضح الخوابط بيغ الحكخيات السبكخة 

 لبلتكيفية وأنساشيا.والسحاور التي تجور حػليا السخصصات ا
ويعج التخيل في الغالب مغ أىع العشاصخ في مخحمة التغييخ، فيػ يتزغ عسمية 

، وفي والحاجاتتدسى إعادة بخمجة الرػر الحىشية، والتي يتع مغ خبلليا مخاجعة الحكخيات 
احتياجات السيسيغ بالشدبة لمفخد والزالػا ال يمبػف الحاالت التي يمجأ فييا الػالجاف أو السقخبػف 

السخيس العاشفية مشيع، وىشا يتجخل السعالج في الرػرة مغ خبلؿ التخيل ويعيج السػاقف 
مغ بيغ السعالج ، وىحا يقػد إلى تصػيخ التعمق اآلبكػنو مرػرًا لشسط الػالج الرحي
ويتزسغ التخيل أثشاء قػد إلى الشسػ والتكامل )الشزج(، والسخيس، وىػ شكل مغ التعمق ي

ييخ أيزًا تذجيع السخيس عمى التعبيخ عغ مذاعخه، ويتع ىحا مغ خبلؿ عسمية مخحمة التغ
التخيل والرػر الحىشية أو لعب األدوار داخل الجمدة العبلجية وليذ مغ الزخورة مع 
األفخاد السيسيغ أنفديع، وتداعج عسمية التخيل السخيس في تمبية ما افتقجوه مغ مذاعخ في 

مغ صجمات نفدية، وفي حالة الرجمات وما يتبعيا مغ  حياتيع والتغمب عمى ما عانػه
إعادة صياغة الحكخيات في  شعػر بالكخب فإف إعادة بخمجة الرػر الحىشية يشصػي عمى

 مشة.اتجاه إشباع االحتياجات بصخيقة آ
 :Empty Chair)ب( الكرسي الخالي 

جانبيغ مغ  ًا بيغغ، وكأنو يقيع حػار يتذسل ىحه الفشية أف يشتقل السخيس بيغ كخسي
الشفذ، مثبًل كخسي يسثل جانب السخصط البلتكيفي والكخسي األخخ يسثل الجانب  جػانب

الرحي، وكحلظ يسكغ أف يكػف الحػار بيغ السخيس وأحج السيسيغ بالشدبة لو، وىػ يتخمى 
أف يحاوره مغ أجل الػصػؿ إلى نتائج نيائية في السذكمة بيشو وبيغ ىحا الذخز أو يسارس 

و، فالتخيل والكخسي الخالي عادة ما يتع استخجاميع في خميط الػاحج مع اآلخخ.  الحـد مع
   Gognitive Techniquesالسعرفية:  اآلليات

 واليجفاف الخئيدياف  (STػنج )دورًا ىامًا ججًا فى عبلج يالتقشيات السعخفية  تمعب
سا يتعمق باليجؼ األوؿ ، وفيReframingليحه التقشية ىسا: التعمع وإعادة الييكمة السعخفية 

، باحتياجاتو ومذاعخه الدػيةفيشا يخكد السعالج عمى تعميع السخيس وتػعيتو  ،(التعمع)
عػر بأنو ، والذباالستقخار، والذعػر ، كيف يكػف شاعخًا باألمغالدػيةوتتزسغ االحتياجات 
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نجة عمى التػجيو والسدا ، يحرللحاتو ية، وأنو مقبػؿ ومؤكجيحرل عمى الحب والخعا
االحتياجات  ، فالجانب التعميسي يتيح لمسخيس الحق فى الحرػؿ عمى تمظالسشاسبة

 ,Kelloge & Young, 2006) الذخرية بجءًا بالعبلقة العبلجية وإشباعيا فى عبلقاتو
451; Seavey & Moor, 2012, 464) . 

سة قج يسيل السخيس إلى أف يحسل نفدو ويمػميا عمى ما مخ بو مغ خبخات مؤلو 
أحباني" وفى ىحه الحالة تبخز  ، لكاف والجيشجما كانػا أشفااًل، فسثبًل: " لػ كشت شفبًل جيجاً ع

، فيشا يتع التخكيد عمى فكخة أف الييكمة السعخفية إعادةأىسية اليجؼ الثاني لتمظ التقشيات وىى 
، سبب عجـ سيخ األمػر بصخيقة أفزل الػالجيغ كاف لجييع مغ السذكبلت والرعػبات ما

 ياإلضافة إلى ذلظ التخكيد عمى الدسات الجيجة لمسخيس بيجؼ مػاجية الخسائل الدامة التب
الػالج ػالجيغ ذوي األوضاع البلتكيفية )وصمت لمسخيس وال زالت تخاود مدامعو وتفكيخه مغ ال

استخجاـ فشيات العبلج السعخفي  يوتتػسع تمظ التقشيات ف، (الػالج الشاقج والمحػح –العقابي 
، س الدمبيات الخاصة بالسخصطمثل االستساع وإدراج اإليجابيات ودح السعخفيمػكي والد

( بالسخصط مغ جانب والجانب الرحي )الدػي ومشاقذة مجي صحة األفكار الخاصة 
إذا اقتشع العسيل أف مخصصاتو سميسة وصادقة فبل يسكغ أف يحجث أي و ، والسقارنة بيشيع

، لحا مغ األىسية أف نطختيع عغ العالع وعغ أنفديع يف خمق تحخيفات يتغييخ وسيدتسخوف ف
تعمع مياجسة وإدانة  يوف ف، يبجؤ ء عمى القياـ بعجة عسميات معخفيةيداعج السعالج العسبل

، ويزعػف الئحة لمحجج واقع السخصط عمى السدتػى العقمي ، ويشقجوف السخصط
. خاىيغ مع معالجيعالب لسخصط عمى مجى حياتيع ويقػمػف ىحهتبصل ا يواالستجالالت الت

 Flashشيات التقشيات السعخفية ما يعخؼ ببصاقات الفبلش  يومغ األدوات السدتخجمة ف
Cards ويػميات السخصط ،Schema Diaryوىي عمى الشحػ التالي ،(Tolk, 2005, 

93-94; Kelloge & Young, 2006, 451; Seavey & Moor, 2012, 464; 
 :(99، 4002، وآخخوف كمثـػ بمسييػب 

 : Flash Cards)أ( بظاقات الفالش 
وتحتػى عمى العبارات التي يتع قخاءتيا مغ قبل السخيس في الفتخات الفاصمة بيغ  

الجمدات، ويتع تجييد ىحه البصاقات مغ قبل الصبيب السعالج بالتعاوف مع السخيس، وتمظ 
فػلتو وأثشاء مخاحل العبارات مساثمة لمعبارات التي كانت تػجو مغ قبل الػالجيغ لمسخيس في ش



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عبري أمحد أبى الىفا دنقلد. 
 

ىا وخاصة إف كاف مغ نسط الصفل الحداس، عخ نسػه، والتي الزالت تسثل لو خبخة يدتذ
امل مع وتعسل تمظ البصاقات كشقاط انصبلؽ خاصة في السخاحل األولى مغ العبلج والتي تتع

بجيت بسذكبلت التعمق السبكخة، وتمظ الخسائل والعبارات التي أ السذكبلت الستأصمة والسختبصة
 داعج عمى تصػيخ وضع الخاشج الرحي.تفي البصاقات يتع تصبيعيا تجريجيًا ل

 :Schema Diary)ب( يهميات السخظظات  
تكػف في شكل استسارة لمستابعة يقـػ السخيس بسمئيا في الفتخات بيغ الجمدات والتي       

جمدات العبلج،  لتشطيع خبخاتو بيجؼ التػاصل مع ما تعمسو مغ خبلؿلمسخيس تػفخ دليبًل 
ويحاوؿ السخيس أف يفيع ردود أفعالو وأفكاره ومذاعخه وسمػكو وكحلظ وجيات الشطخ 
الرحية مغ مخاجعاتو لتمظ اليػميات، فيي بسثابة السمخز لكل العشاصخ والسخاحل األساسية 
في عبلج يػنج وعمى ىحا األساس تعتبخ حجخ الداوية في الػصػؿ بالسخيس إلى وضع 

  ي.الخاشج الرح
  Behavioral Pattern Breaking( األنساط الدمهكية : كدر اختراق ) -4-3

العسمية العبلجية ، فبعج مخحمة تغييخ الشسط الجاخمي  ياألشػؿ ف يتعج تمظ اآلليػػة ى      
تع  يوالسعخفية، يػجو العسيل إلى تعسيع الخبخات الت االنفعاليةمغ خبلؿ استخجاـ التقشيات 

، ولتحقيق ىحا قاتيع الذخرية خارج إشار العبلجلعبلجية إلى عبلالجمدات ا يتعمسيا ف
، والحػار، تيجيات العبلج مثل بصاقات الفبلش، والترػريتصمب العسل غالبًا دمج لكل استخا

ل االستخخاء، والتجريب كسا يدتخجـ أيزًا السعالج آليات العبلج الدمػكي التقميجي مث
، والسعالج والعسيل يعسبلف معًا لتػضيح أي تيالتػكيجي، وإدارة الغزب، والزبط الحا

يسكغ  يمغ حػلو وأي الدمػكيات التخخيغ سمبي عمى حياة العسيل واآل الدمػكيات ذات أثخ
 -000،  4002، خخوف و آكمثـػ بمسييػب )اختيارىا كأىجاؼ لعسمية العبلج والتغييخ 

 .(Kelloge & Young, 2006, 452؛ 000
(، EMSختمة وضيفيًا استجابات تكيفية لمسخصصات )وتسثل معطع الدمػكيات الس

مي شػعًا عغ فيي تذكل عقبات رئيدية لمذفاء، ويجب أف يقبل العسيل بالتخمز وبالتخ
، وىحا يداعج السعالج العسيل عمى بشاء حتى يشجح التغييخ السختمة وضيفياً  تكيفيةو الأساليب

، سمػكية أكثخ تكيفاً  فيًا بأنساطيوض السختمةواجبات سمػكية لتعػيس واستجابات التكيف 
 يالحياة تداىع ف يفيشتيي العسيل إلى االقتشاع بأف اختيار بعس الخفقاء أو بعس القخارات ف
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خ دتمغي و تف يوضع اختيارات صحيحة وسػية أكثخ والت يحفع السخصط ويبػجأ ف
 ,Kelloge & Young, 2006, 452; Tolk) تيـد الحات يسيشاريػىات الحياة القجيسة الت

2005,94) .  
  The Therapy Relation Shipالعالقة العالجية :  -4-4

، قة واأللفة بيغ السعالج والعسيلمخاحمو األولي بجاية عمى تصػيخ العبل ييخكد العبلج ف    
مغ الحى يدتصيع فيو السبلذ اآل وتسثل بالشدبة لمعسيل بيئة العبلج بسثابة بيئة مػازيةوتربح 

يحجث التغييخ أثشاء ، و ياجاتو ويعبخ عغ مذاعخه ورغباتو بقجر مغ الحخيةالعسيل أف يذبع احت
ىحه العبلقة  ي، حيث يسثل السعالج ىشا فبلؿ العبلقة بيغ السعالج والعسيلالعبلج أيزًا مغ خ

( EMSوالحى يحارب ضج السخصصات ) Healthy adultلػضع الخاشج الرحي  اً نسػذج
دتجخل العسيل السعالج ، ويئي ضج مخصصات العسيلفتمعب ىحه العبلقة دور الػاقي الجد 

 ,Hoffart, 2012)ُمخضية ومذبعة  انفعاليةكخاشج سميع يقاـو ضج مخصصاتو بحثًا عغ حياة 
75; Kelloge & Young, 2006, 452) . 

ىػ التعاشف  :الجانب األول، ويؤكج يػنج عمى جانبيغ مغ جػانب تمظ العبلقة العبلجية    
دتخجـ ة السخصصات وىحه الصخيقة يجب أف تواقع العسيل ، ومػاجي لج معالكامل مغ السعا

سعالج بذكل أصيل ييتع فييا ال يفى مخحمة التغييخ وتشصػي عمى تكػيغ روابط حقيقة والت
وجية نطخه  ، ويبجي تعاشفًا كامبًل لمعسيل ويذجعو عمى التعبيخ عغوأخبلقي بالعسيل

الشدبة لو والسذاعخ ات بجيمة لمعسيل لمسػاقف السؤلسة ب، ويقجـ السعالج لمعسيل تفديخ ومذاعخه
، فقػة العبلقة والخابصة ليدت فقط جدءًا مغ عسمية التغييخ بل ىي شخط مدبق السختبصة بيا

 Limitedعادة السػاقف الػالجية ىي إ : ي العالقة العالجيةاليام ف الجانب الثانيأما  ليا.
Reparenting ،  ع ونسحجة التحكع الحاتي مشو وتذجيتعمق آوىحا يتزسغ إنذاء عبلقة

، والتذجيع عمى مغ عشج االحتياجات والسذاعخواآل ، والتذجيع عمى التعبيخ الحقيقيوالكفاءة
، ومغ خبلؿ ذلظ يرل العسيل إلى ما كاف فقجه والسخح وتأسيذ وحفع حجود واقعية العقػبة

 ,Hoffart, 2012, 75 ; Tolk, 2005)مخحمة الصفػلةي أو استعري  الػصػؿ إليو ف
95, Kelloge & Young, 2006, 452 ; International Society of Schema 

Therapy, 2012,99). 
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  Stages of Treatment( مراحل العالج : 5)
 ل ىذه السراحل ما يمي:سوتذ    

 The Assessment Phaseمرحمة التقييم / التذخيص :  5-1
( لجييع ، EMSء لتحجيج السخصصات )ه كيف يتع تقييع العسبلمبلؤ ز وضح يػنج و 
ل ، إلى ترػر عاـ لمحالة ، ويبجأ ىحا بتحجيج وعخض مذكمة العسيوتحػيل تمظ السعمػمات 

تصبيق لجى العسيل ، ومغ خبلؿ الحػار و  ػضيفيةالغيخ والتعخؼ عمى أساليب الحياة 
وىشا يعمع  صصاتلبلتكيفية وقائسة أنساط السخيتع تحجيج السخصصات السعخفية ا االستبيانات

، خخمبلحطة كيف يتشقمػف مغ نسط آل العسبلء ما ىي أنساشيع األساسية ويداعجىع عمى
لكذف عغ أصػؿ تمظ تؤدى إلى تشذيصيا، ثع يأتي ا يحجاث والسثيخات التوتحجيج األ

 ، وبعج ذلظ يتع وصف أساليبحمة الصفػلة السبكخة أو السخاىقةمخ  يرة فالسخصصات الستجح
، وفى دراكو كيف تتجخل تمظ األساليب لحفع السخصصاتوإ بلتكيفية لجى العسيلالسػاجية ال

الشياية يرل السعالج إلى وضع ترػر كامل لمحالة والحى يرب فيو كل السفاىيع 
والسعمػمات الدابقة، بحيث يعسل مشيا نديجًا متخابصًا لػصف حالة العسيل وكيف وصل إلييا 

، يز يديج مغ دقة التعخؼ بالسخصصاتشخؽ لمتذخ ويخي يػنج أف استعساؿ عجة، وأصػلو
 ي، ولكشو ال يطيخ فمقياس السػاقف الػالجية مثبلً  يفحيث يطيخ بعس العسبلء مخصصًا 

مػاقف وسمػكيات آبائيع ىػ أسيل عشجىع مغ البمػغ إلى  فاستجعاء، YSQاستبياف يػنج 
االستبيانات  يأو غيخ متشاسبة ف، كسا أنو أحيانًا يقجـ العسبلء معمػمات متشاقزة  انفعاالتيع

يدتعسل السعالج خبلؿ ، و ليات السػاجية البلتكيفية مثل التجشب أو التعػيسـ آااستخجبدبب 
لسخحمة التقييع  ، والسجة الزخوريةوانفعالية، وسمػكية، معخفية اً التذخيز والتقييع أساليب مخحمة

، أما عشج ت البديصةالحاال يمدات لمتذخيز ف، وقج تكفي خسذ جوالتذخيز متغيخة
 & Young, Kolosko)العسبلء السعػضيغ بذجة أو الستجشبيغ فتحتاج إلى وقت أكبخ

Weishaar, 2003, 63- 69 ; Kelloge & Young, 2006, 452 ; Arntz & 
Gendren, 2012, 12)  

 Schema mode Changeمرحمة تغيير أنساط السخظظات :  5-2
، واالنفعالية، والدمػكية، غييخ التقشيات السعخفيةمخحمة التيدتعسل السعالج خبلؿ      

ـ ، وال يمتد كل جمدة عبلجية يتياجات العسيل فبرفة مخنة حدب اح البيشذخريةوالعبلقات 
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، ويقتخح يػنج لعبًا لؤلدوار يختكد عمى إعادة عير السعالج بالسخصط ببخوتػكػؿ صمب
، ويمعب العسيل بجاية ليحه األنساط صةأف تكػف نق يساىست ف يالسػاقف الصفػلية السؤلسة الت

، الدػي(، ثع دور الػالجيغ الرحي )نسط الػالجيغ البلتكيفي يسثل و ثع دورنسص دورًا يسثل
السخصصات السدتيجفة  تمظ السخحمة عمى الحفاظ عمى العبلقة مع يشخيقة العسل فوتشصػي 

عالج دومًا لحرار تمظ لمسخيس يدعي الس تشطيع الػضع الجاخمي ثشاء العسل عمى، وألمعبلج
، ويجب أف يخكد السعالج مييا كجدء أساسي مغ شخرية السخيسالسخصصات والتأكيج ع

ى س مغ الخسائل الدمبية التيعمى إرساؿ رسائل إيجابية لمعسيل وتمظ الخسائل تكػف عمى الشق
رفزيا ، وفى غالب األمخ يقاـو العسيل تمظ الخسائل محاواًل نذأ عمييا العسيل خبلؿ تخبيتو

ىحا العسيل  ع ذلظ تطل تمظ الخسائل ذات أثخ عميأو إنكارىا كسحاولة لسعاقبة الحات ، وم
 ,Kelloge & Young, 2006, 453 ; Arntz, & Gendren وإف أنكخىا أو قاوميا

2012, 12; Griffith, 2003,135 99، 4002، خخوف وآكمثـػ بمسييػب  ؛.) 
، الجدء األوؿ مشو مخحمة التغييخ تشصػي عمى أيغقدع يػنج مخحمة التغييخ إلى جد و       

تدسح لمعسيل بخصػة خارج السخصط ويحاوؿ أف يخي  يتصػيخ االستخاتيجيات السعخفية الت
واقع ىحا السخصط بأنو غيخ دقيق أو مبالغ فيو لجرجة كبيخة وواحجة مغ فشيات ىحه السخحمة 

خصط بصخيقة عقبلنية خمق صػت صحي مغ خبللو يدتصيع العسيل أف يحاوؿ الس يى
تخاتيجيات معخفية اس يعدز وضع الخاشج الرحي، وتقجـ ستومشصقية، وىحا الرػت يجعع و 

، وتقييع مدايا تجعع السخصط يحجاث التبمػرة األ ،اختبار صبلحية السخصط: عمى التػالي ىي
ر بيغ جانب السخصط، ، وإجخاء الحػايدتخجميا العسيل يب السػاجية التوعيػب أسالي

الجدء الثاني أما  .نسػذج يػميات السخصط وممئ، بصاقات الفبلش، وبشاء لجانب الرحيوا
، الذق األوؿ: االنفعالية أو الخبخاتية ويػجج فيو شقافمخحمة التغييخ فتسثل  مغ مخحمة التغييخ

ىػ تحجيج واستيجاؼ السذاعخ السختبصة بالسخصط، والذق الثاني: إعادة مػاقف التخبية لعبلج 
، فالعسل عمى السدتػى العاشفي سذبعةالغيخ حتياجات الصفػلة سذاعخ وتمبية اتمظ ال

، التي أدت إلى تكػيغ تمظ السخصصاتاالنفعالي يداعج العسيل عمى أف يذعخ نفذ السذاعخ 
 ,Kelloge & Young, 2006, 453 ; Arntz, & Gendren, 2012)وبالتالي إضعافيا

12; Griffith, 2003,135 99، 4002،  وآخخوف ـػ كمثبمسييػب  ؛.) 
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 Development of Autonomy(: االستقالليةمرحمة تظهير الزبط الذاتي ) 5-3
مغ إعادة السػاقف يشتقل تخكيد العبلج و ، مخحمة الزبط الحاتيالسخحمة الثالثة تسثل      

خبلؿ العبلقة العبلجية إلى تصػيخ وتشسية االستقبللية خارج نصاؽ الجمدات  الػالجية
يتع التخكيد عمييسا ىسا العبلقات  ساسييغ المحافة، والسجاليغ السيسيغ واأليالعبلج

خرية العبلقات الذ، ويتع اكتذاؼ وتشسية السديج مغ الذعػر باليػية والتفخد البيشذخرية
، مخة أخخي ية التفاعل في األنساط السختمفةكيفلفيع  وبرفة خاصة العبلقات العاشفية القػية

 يذعخ ال يأف يكػف العسيل قادرًا عمى تصػيخ العبلقات السذبعة والت ييكػف ىشاؾ األمل ف
، ومغ الشاحية ة أو الغزب والتجبيخ مغ جية أخخي مغ جي خبلليا بالطمع أو الحخماف

، والقجرة عغ احتياجاتو ومذاعخه بذكل مشاسبالسثالية ، يكػف العسيل قادرًا عمى التعبيخ 
حالة الذكل الجساعي  ي، وحتى فاألخح والعصاءبعبلقات سػية تتسيد  في االنخخاطعمى 

 & Young) لمعبلج يتع تعديد وضع العائمة الرحي وليذ فقط الػضع الرحي لمعسيل
Kelloge 2006,456; International Society of Schema Therap. 2012, 

99, Tolk, 2005, Young, Kolosko & Weishaar, 2003,94).  
تكيفية ندتشتج أف السخصصات السعخفية البل أف اإلشار الشطخي يسكغوتمخيرًا لسا جاء ب      

في إصابة األفخاد باالضصخابات الذخرية والشفدية في مقتبل  السبكخة تعج عامبًل ميساً 
 ر سشيغ العسخ، فسعطع األفخاد ذوي حياتيع، وتديع في اعتبلؿ صحتيع الشفدية عمى مجا

الحياة الدمبية في شفػلتيع، بذكل يحصع الحات  االضصخابات الشفدية يعيجوا تذكيل أساليب
وييـد ذواتيع، ويجخمػف في أفكار وإنفعاالت وسمػكيات وأنػاع مغ العبلقات التي تيجؼ إلى 
حفع مخصصاتيع واإلبقاء عمييا، وبيحا الذكل يدتسخوف في حياتيع كخاشجيغ لتكخار ضخوؼ 

ادة مشيع، وىشا نجج أىسية التجخل شفػلتيع البائدة بذكل ال شعػريًا مغ مخصصاتيع دوف إر 
يخ ججًا وجامجة ومقاومة تسامًا لمتغيالعبلجي، فتمظ السخصصات ال تذفي أبجا تمقائيًا فيي ثابتة 

 إال مغ خبلؿ التجخل العبلجي.
كسا استخجـ يػنج تقشيات عبلجية متشػعة اشتقيا مغ نطخيات عبلجية مختمفة تمظ       

واتجو بعبلجو الي السشحى  فاعميتيا في العبلج الشفدي،الشطخيات التي اثبتت نجاحيا و 
التكاممي الحي يدتيجؼ الفخد كميا بجسيع جػانب شخريتو العقمية واالنفعالية والدمػكية 

 والجدسية واالجتساعية ،مسا يحقق فعالية العبلج ويزسغ مخونتو .
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  : سابقُدراسات 
( لجيفخي يػنج STالتفكيخ ) تؤكج فاعمية عبلج مخصصات يتشػعت الجراسات الت     

تجو إلى تعجيل السخصصات ظ الجراسات، فبعس تمظ الجراسات إوتشػعت اتجاىات تم
مغ اضصخاب الذخرية الحجية وىػ االضصخاب  يعانػف البلتكيفية السبكخة لجى مغ 

وبعزيا اتجو إلى عبلج مذكبلت  تو العبلجية بجاية لعبلجواألساسي الحى وضع يػنج نطخي
نفدية متشػعة وبتصبيق العبلج بذكل فخدي مغ خبلؿ استخجاـ مشيج دراسة  واضصخابات

مع تخكيد مغ بعس الجراسات عمى مقارنة نتائج عبلج جيفخي  ،الحالة أو بذكل جساعي
وفيسا يمي  جي وأنػاع العبلج الشفدي األخخى،( وفاعميتو بالعبلج السعخفي التقميSTيػنج )
 بسػضػع البحث الحالي مقدسة إلى ِعجة  بصة ات السختلجراسا لبعس اتفريمي اعخض

 مجسػعات: 
ومغ ىحه الجراسات  الذخرية الحجية بعس ىحه الجراسات تشاولت عبلج اضصخابات      
في   STإلي التعخؼ عمي فعالية   Reiss, Lieb, Shaw & Farrell  (2014) دراسة 

حادة، وتكػنت العيشة عبلج السخضي الحيغ يعانػف مغ اضصخاب الذخرية الحجية بجرجة 
مقيسيغ بجور الخعاية الشفدية، وأضيخت نتائج مسغ يتمقػف عبلجا نفديا و  اً مخيز 94مغ 

عخاض كاف لو أثخ فعاؿ، حيث انخفزت حجة أ  STف التجخل العبلجي ببخنامج الجراسة أ
  االضصخاب  بذكل  داؿ لجي عيشة الجراسة .

فيجفت إلى السقارنة بيغ نتائج عبلج  Wetzelaer et al (2014)وكحلظ دراسة        
لحوي  (TAU) ( ونتائج العبلج الشفدي االعتياديGSTمخصصات التفكيخ الجساعي )

مخيس تتخاوح أعسارىع ما بيغ  224اضصخاب الذخرية الحجية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
باضصخاب الذخرية الحجية وبذكل  سشة، وتع تذخيريع عمى أنيع مرابػف  52إلى  04
، وتع عبلجيع لسجة عاميغ باستخجاـ BPD Severity Index (IV)د وشبق عمييع حا

 YSQ ،SMIتقشيات العبلج الشفدي االعتيادي، ثع تع تصبيق أدوات عبلج جيفخي يػنج وىػ 
شيخًا ، وأضيخت الشتائج فخوقًا جػىخية ودالة في  35العبلجي لسجة   STوتع تصبيق بخنامج  

(، BPD، حيث انخفزت ِحجة أعخاض االضصخاب )STعبلج  اتجاه التحدغ بعج استخجاـ
 انخفاضا داال مقارنة بالعبلج االعتيادي. 
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مجى فاعمية تكشيكات عبلج إلى تػضيح  Nadort et al., (2009)كسا ىجفت دراسة      
، في سياؽ مخصصات التفكيخ ليػنج مع األفخاد الحيغ يعانػف مغ اضصخاب الذخرية الحجية

فخدًا يعانػف مغ اضصخاب  30عبلج جيفخي يػنج، وتكػنت عيشة الجراسة مغ اختبار نسػذج 
 50إلى  05الذخرية الحجية ويتمقػف خجمات العبلج الشفدي، وتخاوحت أعسارىع ما بيغ 

 YSQ ،DSM_IV ،The Borderline Personalityسشة، وشبقت عمى عيشة الجراسة: 
(BPD SI-IV)،Disorder Severity Indexحت نتائج الجراسة أف تكشيكات ، وقج أوض

 عبلج يػنج كاف لو أثخ واضح ججًا في خفس حجة االضصخاب لجى أفخاد العيشة وبذكل داؿ.
وتشاولت مجسػعة ثانية مغ الجراسات اختبار فعالية عبلج يػنج مع مجي واسع مغ       

 Vuijk and Arntzدراسة اضصخابات الذخرية وليذ فقط الحجية ومغ تمظ الجراسات : 
والتي تشاولت فاعمية ىحا الشػع مغ العبلج مع عيشة مختمفة عغ ما سبقيا مغ   (2017)

في تعجيل السعتقجات  STدراسات حيث ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخؼ عمي فعالية عبلج 
الدمبية لجي البالغيغ مسغ يعانػف مغ االعتبلؿ السذتخؾ بيغ اضصخاب شيف التػحج 

األعخاض الشفدية السختبصة باضصخاب شيف التػحج لجي واضصخابات الذخرية، وخفس 
نساط السخصصات البلتكيفية السبكخة ئاب والقمق، وذلظ مغ خبلؿ تعجيل أالعيشة وىي االكت

(SM)  سشة ،وشبق  52إلي  04تتخاوح أعسارىع مغ  اً فخد 04، وتكػنت عيشة الجراسة مغ
، SCL-90  ،SMIضية السعجلة عمييع مقياس السعتقجات الدمبية، وقائسة األعخاض السخ 

YSQ  وأضيخت الشتائج فعالية عالية لمعبلج في خفس األعخاض السخضية، القمق واالكتئاب.
وكحلظ أعخاض اضصخابات الذخرية لجي عيشة الجراسة مغ خبلؿ تعجيل السخصصات 

(EMS)  . وانساشيا  
االنصػائية  عخاض اضصخاب الذخريةعبلج أ   Vreeswijk (2015)كسا ىجفت دراسة     

فخاد مسغ يتمقػف خجمات العبلج أ 5، وتكػنت العيشة مغ ة الجراسةوالقمق واالكتئاب لجي عيش
صخابات الذخرية و الشفدية لجي الشفدي، واضيخت الشتائج انخفاضات دالة في حجة االض

 فخاد عيشة الجراسة .األ
 International Society ofوأجخت السؤسدة الجولية لعبلج مخصصات التفكيخ       

Schema Therapy  (2014)  ( دراسة ىجفت إلى مقارنة نتائج عبلج جيفخي يػنجST )
بشتائج نػعيغ مغ أكثخ أنػاع العبلج الشفدي واستخجاميا لعبلج اضصخابات الذخرية، وىسا 
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وىػ العبلج الحى يشتسي إلى اتجاه نطخي وفمدفي محجد   (COPالعبلج الشفدي السػجو )
يق ىحيغ الشػعيغ مغ العبلج ( وقاـ بتصبTAUبلج الشفدي االعتيادي )وواضح، والع

ف عمى درجة عالية مغ الخبخة والسيشية فى مسارسة العبلج الشفدي، مسارسػف متخررػ 
بسعالجيغ نفدييغ غيخ متخرريغ في ىحا الشػع مغ العبلج ، ولكشيع أتبعػا  STوشبق 

 343ذجو العبلج ، وشبقت الجراسة عمى الخصػات العبلجية كسا حجدىا جيفخي يػنج فى نسػ 
مخيزًا مغ ندالء مؤسدات الخعاية الشفدية، وأثبتت نتائج الجراسة بداشة وفاعمية تكشيكات 

ST  40فى العبلج مقارنة بالشػعيغ اآلخخيغ حيث انخفزت حجة األعخاض بشدبة  %
(ST ، )50 ( %COPو ،)20 ( %TAU.) 

  Videler, Rossi, Schoevaars, Cornelis, and Alphenجخي أكحلظ       
في تغييخ أعخاض اضصخابات  STدراسة كاف اليجؼ مشيا اختبار فعالية عبلج   (2014)

وأنساشيا البلتكيفية   (EMS)الذخرية واالضصخابات الشفدية مغ خبلؿ تعجيل السخصصات 
(SM)  لسداج فخاد الحيغ يعانػف مغ اضصخابات بالذخرية واضصخابات بالجي عيشة مغ األ

سشة ، وتع تحجيج السخصصات  14إلي  50،وتخاوحت أعسارىع مغ  اً فخد 30وكاف عجدىع 
كاف لو   STف ، وتػصمت نتائج الجراسة إلي أ SMI نساشيا باستخجاـ وأ  YSQبتصبيق 

السرابيغ باضصخابات الذخرية ،  أثخ واضح في تحديغ األعخاض الشفدية لجي السخضي
متغيخات وسيصة ، وأف تحدشيا يشبأ بتحدغ األعخاض   SM و  EMSنو يسكغ اعتبار وأ

 السخضية لجي عيشة الجراسة .
كاف ليا نفذ اليجؼ  Bamelis, Evers and Arntz (2012)ودراسة أخخي أجخاىا      

(، والعبلج الشفدي COPمغ العبلج الشفدي السػجو ) وكل STوىػ السقارنة بيغ نتائج عبلج 
جى واسع مغ اضصخابات الذخرية، وتكػنت عيشة الجراسة ( في عبلج مTAUاالعتيادي )

وعجدىع   TAUفخدًا، ومجسػعة  042وعجدىع  STمغ ثبلث مجسػعات تجخيبية، مجسػعة 
فخدًا، واستخجمت الجراسة مجسػعة مغ  20وعجدىع فقط  COPفخدًا، ومجسػعة  042

 Assessment OF DSM-IVاألدوات لتذخيز أنػاع اضصخابات الذخرية، مشيا: 
Personality Disorders (SCID) ,Symptom check list (Scl 90)  وتػصمت ،

في عبلج اضصخابات الذخرية مقارنة باألنػاع األخخى مغ  STنتائج الجراسة إلى فاعمية 
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التجخبلت العبلجية، بل كانت الشتائج دالة عمى فاعمية ىحا الشػع مغ العبلج في عبلج أنػاع 
 اضصخابات الذخرية.عجة وعمى نصاؽ واسع مغ 

دراسة ىجفت أيزًا إلى السقارنة بيغ   Gude and Hoffart (2008)كسا أجخى      
TAU , ST  فى عبلج الخػؼ السخضي واضصخابات الذخرية، وضست عيشة الجراسة

، والسجسػعة TAUتع تعخيزيع لعبلج  اً مخيز 04مجسػعتيغ، السجسػعة األولي وعجدىع 
، كانت مجة العبلج ثبلثة أشيخ داخل STتع تعخيفيع لعبلج  اً مخيز 42الثانية وعجدىع 

السدتذفى وتست الستابعة خبلؿ عاـ بعج انتياء العبلج، وكذفت نتائج الجراسة عغ تحدغ 
 . TAUمقارنة بعبلج  STكبيخ في حالة السخضي الحيغ تعخضػا لعبلج 

مجسػعة متشػعة مغ ج مع ما السجسػعة الثالثة مغ الجراسات فقج تشاولت فعالية العبلأ     
والحي تشاولتو في ىحه السجسػعة مغ مخاض الشفدية مشيا االكتئاب االضصخابات واأل
التي ىجفت إلى السقارنة بيغ تأثيخ العبلج   Porter et al (2016)الجراسات، دراسة

( لجيفخي يػنج عمى أداء الػضائف الشفدية ST( وتأثيخ عبلج السخصصات )CBTالتقميجي )
ية لسخضي االكتئاب ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ، السجسػعة التجخيبية العرب

 24فخدًا مسغ يعانػف مغ االكتئاب بجرجة حادة، والسجسػعة الزابصة وعجدىا  59وعجدىا 
سشة، واستخجمت الجراسة  25 – 04فخدًا، وتخاوحت األعسار الدمشية ألفخاد العيشة ما بيغ 

DSM-IV ف الشفدية العربية و ، واختبار الػضائYSQ  وتػصمت نتائج الجراسة أنو قج ،
مغ بجء العبلج  اً أسبػع 05( بعج STلػحع تحدغ ذي داللة لجى العيشة التي شبق عمييا )

% مغ أعخاض االكتئاب لجييع، كسا  20في مدتػى الػضائف الشفدية العربية، وتحدشت 
  ( عمى عيشة الجراسة.CBTبلج التقميجي )أكثخ تأثيخًا وفاعمية مغ الع ST ثبتت الشتائج أف أ

 Renner, Arntz, Peeter, Labbestael and Huibersكسا ىجفت دراسة     
عمي عبلج االكتئاب العرابي لجي   (ST)إلي الكذف عغ قجرة عبلج يػنج   (2016)

فخدًا مغ السخضي الحيغ يعانػف مغ االكتئاب العرابي،  42عيشة مغ السخضي يبمغ عجدىع 
ق استبياف السخصصات ليػنج ، وتصبي( (BDI-IIخيريع بتصبيق مقياس بيظ لبلكتئابع تذوت

وجاءت الشتائج مػضحة  فخاد العيشة،لجي أ  (EMS)مختفعة لمسخصصات  اً ضيخ ندبوالحي أ
  أحجاـ تأثيخ وفعالية كبيخة وذات داللة لمعبلج في الحج مغ أعخاض االكتئاب لجي السخضي .
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 ,International Psychogeriatricلصب الشفدي الجولية أما مؤسدة ا       
Association (2012)  فقامت بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى فاعمية عبلجST في عبلج

أعخاض االكتئاب لجى كبار الدغ مقارنة بالعبلج الدمػكي الججلي، والعبلج الجوائي، وشبق 
معبلج الججلي والعبلج الجوائي مغ ( عمى حالتيغ مغ كبار الدغ الحيغ تعخضػا لSTالعبلج )

في خفس حجة  STقبل ولكغ لع تحجث الفاعمية السخجػة، وتػصمت الشتائج إلى فاعمية 
 أعخاض االكتئاب بذكل داؿ وفارؽ بعس تصبيق عبلج جيفخي يػنج . 

لمتعخؼ بذكل أكثخ عسقًا عمى  بعس الجراسات اتخحت  مشيج دراسة الحالة الػاحجة       
دراسة  Seavey and Moore (2012) حل وادوات عبلج جيفخي يػنج  ومشيايات ومخافش

حالة لحكخ في السخحمة الجامعية يعاني مغ أعخاض اكتئابية إلى جانب سمػكيات جامجة 
متكخرة وبعس أنساط مغ اضصخابات باراونية والعدلة والشخجدية، وىجفت ىحه الجراسة إلى 

( في خفس األعخاض لجى الحالة محل ST) التأكج مغ فاعمية عبلج مخصصات التفكيخ
، وسجمت الحالة درجات ما بيغ متػسصة إلى مختفعة عمى YSQالجراسة، وتع تصبيق 

، وبعج اً أسبػع 54، واستغخقت مجة العبلج AB, EN, FA, SI, NP, PU, EDالسخصصات 
صات فتبيغ حرػؿ الحالة عمى درجات متجنية في السخص YSQفتخة العبلج تع إعادة تصبيق 

الثسانية عذخ عسػمًا، وكانت الفخوؽ بيغ الجرجات في أربعة مخصصات مغ الدشة الدابقة 
الحكخ ذات داللة إحرائية وإكميشيكية واضحة، وقج تبع ىحا التغييخ في السخصصات تغيخ داؿ 

 في األعخاض االكتئابية العامة واضصخابات الذخرية لجى الحالة.
لي التعخؼ عمي فعالية عبلج يػنج مقارنة ي ىجفت  إالت  Bamber (2004)دراسة        

بأنػاع متعجدة مغ العبلج واستخجمت الجراسة مشيج دراسة الحالة الػاحجة والتي تعج مغ 
الحاالت الكميشيكية السعقجة والتي تعخضت لتجخبلت عبلجية متشػعة لكغ دوف ججوي ، 

ماكغ الستدعة ، فػبيا األ ح ثبلثيغ سشة مغسشة يعاني مش 21وكانت الحالة لخجل عسخه 
عخاض لجي الحالة ،في عة ججا وناجحة ججا في خفس حجة األوجاءت نتائج العبلج مذج

 الػقت التي كانت فيو الصخؽ التقميجية غيخ مججية .
والتي ىجفت  Thiel et al (2016)دراسة ه السجسػعة كحلظ ومغ الجراسات في ىح       

خاض الػسػاس القيخي لجي عيشة مغ السخضي الحيغ في تحديغ أع STإلي اختبار فاعمية 
تعخضػا مغ قبل إلي العبلج الدمػكي السعخفي ولع يحجث ليع أي تحدغ في األعخاض ، 
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أفخاد يعانػف مغ اضصخاب الػسػاس القيخي وأعخاض  00وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
القيخي واالكتئاب االكتئاب، وأضيخت نتائج الجراسة انخفاضا دااًل في حجة أعخاض الػسػاس 

شيخ استسخار فاعمية العبلج بعج ستة أ وأثبتت أحجاـ تأثيخ كبيخة لمعبلج ، كسا أثبتت الشتائج
 )مجة التتبع( .

إلي عبلج   Priemer , Talbot and French (2015)وكحلظ ىجفت دراسة         
ؿ اختبار مغ خبل  (ST)الزغػط الشفدية  لجي عيشة الجراسة باستخجاـ عبلج السخصصات 

قجرتو عمي تعجيل السخصصات البلتكيفية السبكخة وأثخ ذلظ عمي تحديغ أعخاض الزغػط 
سشة فأكثخ، واستخجمت الجراسة  04عسارىع مغ ًا تبجأ أ فخد 32الشفدية، وكاف عجد العيشة 

، واستبياف يػنج لمسخصصات الرػرة السخترخة  (IDS-SR)قائسة تحجيج أعخاض الزغػط
(YSQ-SF) في الحج مغ ف ليحا الشػع مغ العبلج فعالية كبيخة حت نتائج الجراسة أ، وأوض

وجج لجي العيشة مدتػيات مختفعة مغ الذعػر بالخضا، وحفدىع عمي أعخاض الزغػط ، وأنو أ
 السداعجة الحاتية ألنفديع لمبقاء دوما خارج نصاؽ السخض والذعػر بالزغط . 

 Vreeswijk, Sprihoven, Bontekoe and Broersenكسا ىجفت دراسة         
إلى السقارنة بيغ العبلج السعخفي الدمػكي التقميجي وعبلج السخصصات ليػنج،  (2012)

والتعخؼ عمى أثخ تغييخ مخصصات التفكيخ البلتكيفية عمى نتائج العبلج والتخفيف مغ حجة 
ػف مغ فخدًا مغ السخضى الشفدييغ الحيغ يعان 53األعخاض، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

أمخاض متشػعة ويعالجػف قبل البجء في الجراسة بفشيات العبلج الدمػكي السعخفي التقميجي، 
 وقائسة الحالة السداجية ليػنج، وقائسة مخاجعة األعخاض السخضية YSQواستخجمت الجراسة 

SCL90 مغ أفخاد 23.4، وأضيخت الشتائج تغيخات مغ متػسصة إلى مختفعة في حػالي %
(، STة األعخاض إلى األفزل بعج استخجاـ تقشيات عبلج السخصصات ليػنج )العيشة في حج

وضحت الشتائج أف ىشاؾ ارتباشات ذات داللة عالية بيغ تغيخ السخصصات وخفس وأ
األعخاض، ويعدز ىحا وجػد عبلقة تبادلية قػية بيغ وجػد السخصصات البلتكيفية وأعخاض 

 األمخاض الشفدية.
حيث ىجفت ىحه  Nordahl, Holthe, and Haugum (2005)وكحلظ دراسة      

حجة األعخاض السخضية في  عمي أثخ تعجيل السخصصات في خفس الجراسة إلى التعخؼ
نياية مخحمة العبلج باستخجاـ استخاتيجيات عبلج مخصصات التفكيخ ليػنج، وتكػنت عيشة 
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الشفدي بستػسط  إناث( مسغ يتمقػف خجمات العبلج 35ذكػر،  25عسيبًل ) 44الجراسة مغ 
، واستبياف التقاريخ الحاتية لقياس األعخاض YSQسشة، واستخجمت الجراسة  3171عسخي 
لجى عيشة  EMS، وأسفخت نتائج الجراسة عغ أف تعجيل السخصصات SCL-90-RCالشفدية

قج أدت بالفعل إلى خفس حجة  (ST)الجراسة مغ خبلؿ استخجاـ عبلج مخصصات التفكيخ 
 بعج فتخة العبلج.األعخاض السخضية 

كل وىسا دراسة نتائج عبلج يػنج مع اضصخابات األ وتشاولت اثشيغ مغ الجراسات    
Mcintosh et al (2016)   ىجفت إلي السقارنة بيغ نتائج العبلج الدمػكي السعخفي

التقميجي ونتائج عبلج السخصصات لجيفخي يػنج في عبلج اضصخاب الذخه لجي الديجات، 
وتع  سشة، 52لي إ 05سيجة تخاوحت أعسارىغ ما بيغ  004جراسة مغ يشة الوتكػنت ع

،وتػصمت نتائج  DSM-IVتذخيريع باستخجاـ الجليل التذخيري واإلحرائي الخابع 
الجراسة إلي أحجاـ تأثيخ كبيخة لشػعي العبلج عمي اضصخاب الذخه لمصعاـ ولكغ عبلج 

دراسة ىجفت إلى اختبار  Cullum (2009)جيفخي يػنج كاف األكثخ فاعمية . ودراسة  
وبيغ نتائج العبلج لمسخاىقات والخاشجات مغ الشداء البلتي  EMSالعبلقة بيغ السخصصات 

أنثى  51يعانػف مغ اضصخابات األكل، ويقيسػف بسخاكد عبلجية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
العبلج مغ ، والبلتي يتمقػف 04750سشة بستػسط عسخي  21إلى  00تتخاوح أعسارىغ ما بيغ 

، YSQ-3، واستخجمت الجراسة (BN)أو الذخه العربي  (AN)فقجاف الذيية العربي 
، AH online Assessment Behavior Observationوقائسة مبلحطة الدمػؾ 

عامل مشبئ بشتائج العبلج لجى  EMSوأشارت نتائج الجراسة إلى أنو بالفعل يسكغ اعتبار أف 
قج  STباستخجاـ استخاتيجيات  EMSتؤكج عمى أف تغييخ  عيشة الجراسة، ونتائج الجراسة

قج ارتبصت بذكل داؿ بذجة  EMSعجل بعبلج الحاالت، كسا أضيخت نتائج الجراسة أف 
 األعخاض. 
عخاض اضصخاب الكخب ما في تحديغ أ  STودراستاف ىجفتا إلي تقييع فعالية عبلج          

جاـ العقاقيخ لجي الديجات والتي استخ (، واضصخابات التعمق وإساءةPTSDبعج الرجمة )
سشة  42سيجات مغ سغ  1ة فخاد العيشوكاف عجد أ ،  Dandieu et al (2015)جخاىا أ

وما يتبعو مغ خفس   EMSضيخت الشتائج فعالية العبلج في شفاء السخصصات فأكثخ، وأ
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ات عخاض لمكخب وكحلظ اضصخابات التعمق لجي العيشة وكانت جسيعيا نتائج ذحجة األ
 داللة .
دراسة كاف اليجؼ  Cockram, Drummond and Lee (2010)وكحلظ أجخى      

في تصػيخ أعخاض اضصخاب الكخب ما بعج الرجمة  EMSمشيا تػضيح وفيع دور 
(PTSD( و فاعمية عبلج السخصصات ،)ST في تحديغ أعخاض كخب ما بعج الرجمة ،)

سشة وانحخاؼ  50فخدًا بستػسط عسخي  443لجى عيشة الجراسة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
، ومقياس كخب ما بعج الرجمة، واستبياف YSQ، وشبق عمى عيشة الجراسة 379معياري 

السعاممة الػالجية السجرؾ، وتػصمت نتائج الجراسة إلى أف األفخاد الحيغ سجمػا درجات مختفعة 
جات مختفعة ، وأيزًا در YSQقج سجمػا أيزًا درجات مختفعة عمى  PTSD عمى مقياس

عمى  STعمى استبياف السعاممة الػالجية، وفيسا يخز اليجؼ الثاني وىػ تصبيق عبلج 
العيشة مقارنة مع العبلج الدمػكي السعخفي، أضيخت الشتائج بعج ثبلثة أشيخ مغ العبلج نتائج 

 في تخفيس أعخاض االضصخاب بذكل داؿ. STعبلجية تذيخ إلى الفاعمية الكبيخة لعبلج 
واج ومغ الجراسات في ز مذكبلت األومغ السجاالت التي يدتخجـ فييا عبلج يػنج        

لي بجراسة ىجفت إ  Panahifra , Yousefi and Amani (2014)قاـ  ىحا االتجاه
زواج ية السبكخة ومغ ثع زيادة قجرة األاختبار فعالية عبلج يػنج في تعجيل السخصصات البلتكيف

دوار الدوجية ، وتع اختيار عيشة الجراسة ادة التكيف مع  األلصبلؽ عمي استعالسقبميغ عمي ا
و مقياس التػافق  YSQ، واستخجمت الجراسة (اً فخد 20زوجا ) 40ئيا وكاف عجدىع عذػا

عمي التكيف ومغ ثع التػافق زواج في تشسية قجرة األ ST وضحت الشتائج فعاليةلمستدوجيغ، وأ
اىع الستبادؿ والػعي بأسباب السذكبلت والتعامل دوار الدوجية ورفع قجرتيع عمي التفمع األ

 زواج عيشة الجراسة . لجي األ  EMSالرحيح معيا، مغ خبلؿ تعجيل 
دراسة ىجفت   Ghandpazi , Nezhad and Ahghar (2014) جخي وكحلظ أ        

 فخاد العيشةوكاف عجد أ ،عجيل أنساط التعمق لجي الستدوجاتفي ت  STلي التحقق مغ فعاليةإ
، وأشارت الشتائج أف YSQو ،نساط تعمق الخاشجيغجراسة مقياس أ، واستخجمت الامخأة  42

، وىحا مغاط التعمق لجييع الي الػضع اآلنسحيغ تعخضػا لعبلج يػنج قج تغيخت أفخاد العيشة الأ
ساط التعمق نالتجخل مع أف العبلج فعاؿ ججا في يجعع فخوض الشطخية األساسية ليػنج مغ أ

 مشة لمتعمق .ة وتحػيميا إلي األوضاع اآلالبلتكيفي
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 :تعقًب علٌ الدراسات املرتبطُ 
 تدتخمز الباحثة مغ خبلؿ عخضيا لمجراسات الدابقة ما يمي:       
نجرة الجراسات العخبية التي تشاولت نطخية السخصصات لجيفخي يػنج بالبحث  -

في البيئة  والجراسة وبرفة خاصة في تشاوؿ عبلج السخصصات واختبار فعاليتو
 السرخية .

وضحت نتائج كل الجراسات والتي جاءت جسيعيا في سياؽ واحج مؤكجة فعالية أ -
ة واالضصخابات عخاض السخضيصات ليػنج وقجرتو عمي الحج مغ األعبلج السخص

ثل ة السبكخة والتي تسيتكيفشفاء السخصصات البل ؿ، مغ خبلالشفدية والذخرية
في بجايات مخحمة فخاد لجي بعس األ األساس في ضيػر األعخاض السخضية

الذباب وتدتسخ عبخ مخاحل العسخ مالع نتجخل لعبلجيا، ومغ ثع جاء اختيار 
اختيار الحالة في و الباحثة لبحث فعالية ىحا الشػع مغ العبلج في البيئة السرخية، 

مغ سغ عسار العيشات التي تشاولتيا كل الجراسات تبجأ حيث كانت أ  ،عسخ الذباب
 وحتي مخاحل عسخية متقجمة. سشة 04

استخجمت بعس الجراسات مشيج دراسة الحالة وعميو استفادت الباحثة مغ ىحه  -
الجراسات في اختيار ىحا السشيج، فيػ السشيج السشاسب لمحالة محل الجراسة التي 
كانت تحتاج الي دراسة متعسقة، وكحلظ لمتأكج مغ تصبيق العبلج ومخاحمو وتقشياتو 

 بجقة.
زيع الباحثة كحلظ مغ بعس الجراسات في وضع الخصة العبلجية وتػ  استفادت -

 .يب مخاحل العبلج وتقييع فاعميتووتخت الجمدات ومجاىا الدمشي السشاسب لمحالة 
 :فروض البخث

البلتكيفية السبكخة بأعخاض االضصخابات الشفدية التي  السعخفية تختبط السخصصات -0
 تعاني مشيا الحالة )س(.

صصات السعخفية البلتكيفية السبكخة لجى الحالة )س( باستخجاـ السخيسكغ شفاء  -4
 تقشيات عبلج مخصصات التفكيخ لجيفخي يػنج.
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لجى الحالة )س( يتبعو انخفاض في  لبلتكيفية السبكخة شفاء السخصصات السعخفية ا -3
 حجة أعخاض االضصخابات الشفدية التي تعاني مشيا.

 ي الحالة )س( بعج انتياء فتخة التتبع .يجابي عمتدتسخ فعالية العبلج وتأثيخه اإل -2
 بخث:لإجراءات ا

والتأكج  تواجدء مغ البحث عخضًا لسشيج البحث والعيشة ووصفًا ألدو يتشاوؿ ىحا ال 
 مغ صبلحيتيا:

 أواًل: مشيج البحث     
اعتسجت الباحثة في البحث الحالي عمى السشيج العيادي وذلظ مغ خبلؿ استخجاـ  

الػاحجة والتي تعصي نتائج كيفية وتفاصيل أكثخ عسقًا عغ حياة الحالة شخيقة دراسة الحالة 
والتأكج مغ كيفية التصبيق ودقتو، وعمى السشيج التجخيبي مغ خبلؿ مقارنة نتائج القياس 

بعج االنتياء مغ تصبيق القبمي )قبل تقجيع البخنامج العبلجي( بشتائج القياس البعجي )
 البخنامج(.

 بحث:ثانيًا: عيشة ال    
تشاوؿ البحث الحالي مشيج دراسة الحالة الػاحجة فكانت العيشة لمحالة )س( التي  

 اضصخابات ،اكتئابقمق،  سسعية وبرخية،)ىبلوس  تعاني مغ اضصخابات نفدية متشػعة
ستخجاـ السقابمة الكميشيكة لتذخيز االضصخابات الشفدية اوالتي تع تذخيريا بسيكػسػماتية(

 يادرجاتكانت  و،(SCID)لي الجليل التذخيري واإلحرائي الخابع لمخاشجيغ السدتشجة إ
وكاف عسخىا عشج تصبيق  عمي استبياف يػنج لمسخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة،مختفعة 
 ،واالقترادي والجييا غيخ متعمسيغ سخة متػسصة السدتػي االجتساعيمغ أ ،عاماً  44الجراسة 
وتقع في التختيب الخامذ بيشيع، ولع تكسل تعميسيا بعج لدتة مغ األخػة واألخػات خت وىي أ

 . السخحمة اإلعجادية
 ثالثًا: أدوات البحث:     

) الرػرة الكاممة (/ إعجاد:   (YSQ)استبياف السخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة  -0
 ـ4002،  عبيخ أحسج أبػالػفا دنقلـ ، تخجسة وتقشيغ 4001جيفخي يػنج ، بخاوف ، 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

/ إعجاد : جيفخي يػنج ،  (SMI)قائسة أنساط السخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة  -4
 ـ ، تخجسة وتقشيغ الباحثة.  4001بخاوف ، 

الجليل  لمخاشجيغ مدتشجة إليالسقابمة الكميشكية لتذخيز االضصخابات الشفدية  -3
إبخاىيع  / إعجاد: دمحم أحسج شمبي ، دمحمDSM-4 ، لخابعا التذخيري واإلحرائي

 ـ. 4005الجسػقي، وزيدي الديج إبخاىيع ، 
 وفيسا يمي عخضًا تفريميًا ألدوات الجراسػة :  

 : (YSQ)استبيان السخظظات السعرفية الالتكيفية السبكرة  ( 1)
مخصصًا مغ السخصصات  05مفخدة في صػرة تقخيخ ذاتي ويقيذ  402يتكػف مغ 

مفخدات االستبياف، حيث يزع السفحػص الجرجة البلتكيفية السبكخة، وتتع االستجابة عمى 
أف العبارة ال  0، وتعشي الجرجة 5-0التي تشصبق عميو أماـ كل مفخدة، وتتخاوح الجرجات بيغ 

تعشي أف العبارة ترف السفحػص بجقة، ويتع  5لجرجة اتشصبق عمى السفحػص مصمقًا، و 
السفحػص إذا أعصى  حداب الجرجة لكل مخصط عمى حجه، ويعتبخ السخصط مػجػدًا لجى
وتع تقشيغ السقياس عمى الجرجة خسدة أو ستة لثبلث مفخدات فأكثخ في السخصط الػاحج، 

عيشة مغ شبلب كمية التخبية بقشا جامعة جشػب الػادي في دراسة سابقة، وتع التحقق مغ 
باستخجاـ شخيقة السكػنات األساسية ليػلتشج عمى عيشة غيخ  الرجؽ العاممي لمسقياس

 ويخ الستعامج فاريساكذ والتي كذفتشالبًا وشالبة باستخجاـ شخيقة التج 502 كية قػاميا كميشي
عامبًل، كسا تع حداب  05عامبًل مغ أصل  02عغ تذبع معطع عبارات االستبياف عمى 

الرجؽ التسيدي لبلستبياف مغ خبلؿ وجػد فخوؽ بيغ السختفعيغ في الرحة الشفدية عمى 
حرائيًا بيغ مختفعي ومشخفزي ، ووججت فخوؽ دالة إYSQليػنج أبعاد استبياف السخصصات 

مسا يجؿ عمى تستع  0.00تػى الرحة الشفدية في السخصصات البلتكيفية السبكخة عشج مد
بجرجة جيجة مغ الرجؽ التسيدي، ولمتحقق مغ ثبات االستبياف تع استخجاـ شخيقة  األداة 

شالبًا وشالبة وكانت الشتائج  021قػاميا التجدئة الشرفية وشخيقة ألفا كخومباخ عمى عيشة 
  مسا يذيخ إلى تستعو بجرجة جيجة مغ الثبات. 0.00جسيعيا دالة عشج مدتػى 

  Schema Mode Inventory (SMI) ظات قائسة أنساط السخظ (2)
زسغ القائسة عذخة صػرة تقخيخ ذاتي، وتت عبارة، في 042تتكػف القائسة مغ 

ط )الصفل الحداس، الصفل البلتكيفية وتذسل تحتيا أربعة أنسا ، وىى أنساطأنساط لمسخصصات
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، وأساليب السػاجية البلتكيفية ، الصفل الدعيج(يلسشجفع/ اليسج، الصفل االصفل الغاضب
، وأنساط الػالجيغ نساط الخزػع واالستدبلـ، التجشب، التعػيس الحائج(وتذسل ثبلثة أ

، وفى الشياية نسط الخاشج المحػح والشاقج(لػالج ، اية وتذسل نسصيغ )الػالج السعاقبالبلتكيف
تشصبق  ي، حيث يزع السفحػص الجرجة التتع االستجابة عمى مفخدات القائسة، وتيالرح
ارة ال تشصبق عمى ، وتعشى الجرجة )أف العب5 -0أماـ كل مفخدة، وتتخاوح الجرجات مغ  عميو

نسط مغ ، ويتع حداب الجرجة لكل تعشى أف العبارة نرفو بجقة 5رجة ، والجالسفحػص مصمقاً 
 2، ويعتبخ الشسط مسيدًا  لمسفحػص إذا أعصي السفحػص الجرجة األنساط الفخعية عمى ِحجة

 الشسط الػاحج. يلثبلث مفخدات فأكثخ ف 5و أ
 البحث الحالي :  يمقائسة فالخرائص الديكهمترية ل -

 : التسييزي الردق 
وجػد فخوؽ بيغ السختفعيغ  لمقائسة مغ خبلؿ التسييدي تع حداب الرجؽ 

، حيث أنو مغ (YSQوالسشخفزيغ فى حجة السخصصات عمى استبياف السخصصات ليػنج )
الستػقع أف األفخاد الحيغ تطيخ لجييع بعس السخصصات برػرة حادة سػؼ تطيخ لجييع 

، بيشسا األفخاد الحيغ لع تطيخ لجييع مصفل وأساليب السػاجية والػالجيغأنساط ال تكيفية ل
مخصصات لغ تطيخ لجييع أي مغ األنساط البلتكيفية بل سػؼ يبخز لجييع نسط الصفل 

، ولمتحقق مغ ذلظ تع حداب قيسة "ت" القائسة(الدعيج، ونسط الخاشج الرحي )مغ نفذ 
بعاد استبياف يػنج وذلظ عمى عيشة قػاميا أ يلجاللة الفخوؽ بيغ السختفعيغ والسشخفزيغ ف

أعسارىع  تخاوحوشبلب الجراسات العميا والحيغ تب كمية التخبية وشالبة مغ شبل اً شالب 020
بيغ السشخفزيغ  0.00، وكاف ىشاؾ بالفعل فخوؽ دالة عشج مدتػى سشة 30 – 04ما بيغ 

أف القائسة سا يجؿ عمى ، مي ضيػر األنساط البلتكيفية لجييعوالسختفعيغ عمى استبياف يػنج ف
 .تتستع برجؽ تسيدي جيج

 ألفا كرونباخ : الثبات بظريقة 
نساط السخصصات ، عمى عيشة داب معامبلت ثبات ألفا كخونباخ ألبعاد قائسة أتع ح

تخاوحت  يالتوشبلب الجراسات العميا  مغ شبلب كمية التخبية وشالبة ً  اً شالب 034قػاميا 
، وثبت تستع القائسة بجرجة جيجة مغ الثبات حيث تخاوحت سشة 30 –04أعسارىع ما بيغ 

 .0.00كانت جسيعيا قيع دالة عشج ( و 0.924 ،0.143الثبات ألفا ما بيغ )معامبلت 
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سدتشدة الي الدليل لا مراشدينالشفدية ل االضظرابات( السقابمة الكميشيكية لتذخيص 3)
 ,Structured Clinical Interview for DSM-IVالتذخيري واالحرائي الرابع

( SCID) 
ضصخابات الشفدية تخجـ لتذخيز االعبارة عغ مقابمة كميشيكية مبدصة تد يى

وتع التحقق مغ صجؽ وثبات  DSM-4)السحػر األوؿ( واضصخابات الذخرية مذتقة مغ 
( بسدتذفيات وعيادات الصب الشفدي 20، وذلظ بتصبيقيا عمى عيشة مخضية )ف = األداء

 ، كسا تع حداب صجؽ السحظ0.99ة حيث بمغت بسجيشة السشيا ، وكانت قيسة الثبات مختفع
لمحالة والتذخيز الحى تدفخ عشو السقابمة  يمغ خبلؿ االرتباط بيغ تذخيز السعالج الشفد

مع السخيس إذا كاف واعيًا وىحه السقابمة تتع ، 0.9ة كحلظ حيث بمغت وكانت قيستو مختفع
، ويقـػ السختز بالفحز بجور نذط حيث يبجأ بصخح فخوض خاصة بترشيف بالسخض

، ويسكغ تصبيق أكثخ مغ فئة الجدء الخاص بالسخض أعخاض السخض لكي يتع تصبيق
 وتع استخجاـ السقابمة وفقًا لمتعميسات الػاردة بيا .مخضية، 

 Case Formulation Planeخظة صياغة الحالة   
خصة لرياغة الحالة مكػنة مغ  Persons & Davidson (2001)ح اقتخ 

يعاني مشيا  يالحالية الت تمجسػعة نقاط لتػجيو عسمية العبلج وتذسل: قائسة السذكبل
وصف وتفديخ العبلقة بيغ مكػنات أشخ ، وفخضيات العسل )، ونتائج التذخيزالعسيل
حيث الرياغة لػصف الحالة وخصة العبلج، وقج تبشت الباحثة تمظ  (، وخصة العبلج،العسل 

خبلؿ ( أف صياغة الحالة تداعج السعالج مغ 91، 4002) دمحم الديج عبجالخحسغ أكج
دوره العبلجي، ومداعجة العسيل عمى لعب دور  يمخكدًا ف يزاح أىجاؼ العبلج وبقائواست

 :وفيسا يمي عخض تفريمي لرياغة الحالة . ينذط وتعاون
 Subjective تعاني مشيا الحالة )التقدير الذاتي( ي( قائسة السذكالت الحالية الت1)

Assessment   
 يف لجسع السعمػمات انيا  تعاني  ذكخت الحالة )س( أثشاء السقاببلت األولي 

تذيخ إلى وجػد  ي( مغ مجسػعة مختمصة مغ األعخاض الت) قبل بجء العبلج الػقت الحالي
 : يف كسا وصفتيا الحالة  متشػعة وتتسثل تمظ األعخاض اضصخابات
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، أفكار تذاؤمية بذأف معاناة مذاعخ الحدف لفتخات شػيمة وبجوف سبب واضح  -
 ، الذعػر الجائع بالقمق والتػتخ.ية متكخرة )دوف اإلقجاـ عمييا(حار ، أفكار انتالسدتقبل

ضخباتو، حالة إغساء  يحادة بالسعجة، القػلػف العربي، خفقاف بالقمب وسخعة ف اآلـ  -
 (.لتمظ األمخاض ولكشو دوف ججوى ج الصبي ب العبلملجأت الحالة لصمتكخر )

 ر باأللع.تشسيل بالحراع ، وفقج القجرة عمى تحخيكو مع الذعػ   -
 وزف الجدع. ييتدايج ف فقجاف لمذيية أدى إلى نقز -
، ةالتػاجج مع اآلخخيغ واليخوب مغ التجسعات والسشاسبات العائمي يعجـ الخغبة ف -

االنعداؿ عمى تخؾ الجراسة وعجـ إكساؿ تعميسيا فى مخحمة  يأرغستيا تمظ الخغبة ف
 (.مخحمة الصفػلة الستأخخةمبكخة مغ العسخ ) 

أنيا تذعخ عميو  الدغ( حتى ي، وىػ مقارب ليا فبالخاؿ )أخػ األـحالة مق التتع  -
، وعشجما يقجـ عمى الدواج تراب باألعخاض الديكػسػماتية بذكل بالغيخة الذجيجة

 (.غع إدراكيا الكامل بأنو محـخ ليا)ر  يعشيف، بل وتصمب مشو أف يختبط بيا ى
 0ومدعجة ومخيفة لمحالة، مع أحبلـ متكخرة األرؽ وصعػبة الجخػؿ فى الشـػ  -
 تبجو كحلظ لمحالة ىبلوس سسعية وبرخية )مخيفة( . -
  :Objective Assessment (التقدير السهضهعي( التذخيص  )2)

 : جراسة ثع تذخيز اآلتي لجى الحالةدوات الأتصبيق بعج 
 ( : YSQيهنج لمسخظظات ) استبيانتظبيق  نتائج 2-1

خصصات التكيفية بشدب مجييا ف الحالة لمػضحة أ YSQجاءت نتائج تصبيق 
، ويػضح الججوؿ ، وبعزيا متػسصةياس السخصصات حادة ججًا لجي، وكانت بعمختفعة  

 .لجى الحالة  EMSالسخصصات  وجػد  ( ندب0التالي )ججوؿ
 (0)ججوؿ 

 (YSQيػنج لمسخصصات ) استبيافتصبيق  نتائج 

 رمز وندبة السجال م
 السخظط

 (YSQالسخصصات )

االنفرال  1
 لرفضوا

  SI ED MA AB DS رمز السخظط
  %13 %83 %47 %44 %70 السخظط ندبة



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

 رمز وندبة السجال م
 السخظط

 (YSQالسخصصات )

اعاقة االستقالل  2
 واألداء

    VH FA EM رمز السخظط
    5o% 44% 73% السخظط ندبة

عدم االلتزام  3
 بحدود

     IS ET رمز السخظط
     %82 %73 السخظط ندبة

التهجو من خالل  4
 اآلخر

     SS SB رمز السخظط
     %60 %100 السخظط ندبة

الحذر السفرط  5
 والكبح

     US EI رمز السخظط
     %100 %69 السخظط ندبة

سا ك -وما تحػييا مغ معتقجات )س( وفيسا يمي تػضيحًا لمسخصصات لجي الحالة 
في نتائج  جاءتو  -(Young, Kolosko & Weishoor, 2003,7)حجدىا جيفخي يػنج 

 :كسا يمي YSQتصبيق 
 :Social Isolation/ Alienation (SI)العدلة االجتساعية/ االغتخاب

يذيخ إلى شعػر الفخد بأنو معدوؿ عغ محيصو االجتساعي، وأنو مختمف عغ غيخه          
مغ الشاس، وأنو ليذ جدًء مغ أي مجسػعة اجتساعية، ويتكػف ىحا السخصط لجى الصفل مغ 

 خبخاتو السبكخة بأف أسختو مختمفة عغ اآلخخيغ مغ حػلو.
 :Emotional Deprivation (ED(الحخماف العاشفي 

خ ىحا السخصط إلى تػقع الفخد بأف ما يحتاج إليو مغ حشػ وتعاشف وحساية لغ ويذي        
 نحػ كاؼ أو مخض لو .  يحرل عميو عمى 
 :Mistrust/ Abuse (MA)عجـ الثقة/ اإلساءة 

ويذيخ إلى التػقع الجائع بأف اآلخخيغ يكػنػف دائسًا مرجرًا لؤللع واإلذالؿ والتبلعب أو       
والدعي الجائع مغ اآلخخيغ إلى إلحاؽ الزخر الستعسج بو، وأف عبلقاتيع  سػء السعاممة لمفخد،

 .الحرػؿ عمى مرمحة بعيشيا بو ليذ إال مجخد
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 :Abandonment/ Instability (AB)اليجخ/ عجـ االستقخار 
يذيخ ىحا السخصط إلى إدراؾ عجـ االستقخار والذعػر بعجـ الػثػؽ حتى في أقخب  

لمفخد، واالعتقاد الجائع لجى الفخد أنو سػؼ يتع التخمي عشو مغ قبل  الشاس السيسيغ بالشدبة
العبلقات حسيسية أقخب الشاس بالشدبة لو، وأنو سػؼ يربح بسفخده في أي لحطة، وأف أكثخ 

 .لو سػؼ تشتيي
 :Defectiveness/ Shame (DS)العيب/ العار 

أو عيب أو أقل شأنًا مغ يذيخ ىحا السخصط إلى اعتقاد الفخد بأنو داخميًا لجيو نقز  
اآلخخيغ، وأنو يسمظ الكثيخ مغ الشقائز، واعتقاده األكيج أف وضػح تمظ العيػب لآلخخيغ 
سػؼ تجعمو مخفػض وغيخ محبػب مسغ حػلو، ويشدحبػف مغ عبلقاتيع بو، فيربح بحلظ 

 .ل مغ نفدوحداسًا ججًا لعيػبو وشاعخًا بالخج
 :Enmeshment/ Undeveloped-Self (EM)اإلغخاؽ/ نقز نسػ الحات 

 الغالب حجث ىحا لمحالة سيذيخ إلى التػرط العاشفي السفخط مع اآلخخيغ )وفي  
، واإلغخاؽ والتساىي في اآلخخ، مسا يؤدي بو إلى صعػبة شعػره بتفخده وتسيده، مع الخاؿ(

 .ذعػر بالفخاغ والدصحيةويفقج الذعػر بيػيتو الخاصة، مسا يدبب لو ال
 :Failure to achieve (FA)إلى اليجؼ  الفذل في الػصػؿ

ويذيخ ىحا السخصط إلى اعتقاد الفخد بأنو سيفذل حتسًا ألنو غيخ كفؤ، وأف  
)يفدخ ىحا عجـ إتساـ  محاوالتو دائسًا تكػف فاشمة وغيخ كافية لتحقيق اليجؼ مقارنة بأقخانو

 .الحالة لجراستيا (
 :Vulnerability to Harm/ Illness (VH)التعخض لمخصخ/ السخض

يذيخ إلى الخػؼ السبالغ فيو مغ أف يتعخض الفخد لؤلذى الجدجي والعقمي، بدب         
مذاكل مخضية ليا أسباب شبية أو قج يتأذى بدبب أحجاث مفاجئة عخضية، وأنو دائسًا 

 .....الخ(معخض لحجوث كارثة )مالية، شبيعية، شبية، 
 :Entitlement/ Grandiosity  (ET)االستحقاؽ/ األنانية

يحق لو الحرػؿ عمى امتيازات  اد الفخد بأنو فخدويذيخ ىحا السخصط إلى اعتق 
،  قج يكػف ىحا اتفاقاتخاصة، وإعفاءات خاصة، وأنو غيخ ممـد بأي قػاعج اجتساعية أو أي 

 .)ىحا يشصبق عمي الحالة س( السخصط لتعػيس الذعػر بالحخماف العاشفي
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 Insufficient Self-Control/ Self-disciplineالحات عجـ كفاية الزبط الحاتي/تيحيب 
(IS): 
يذيخ ىحا السخصط إلى صعػبة تحسل اإلحباط الشاتج عغ عجـ إشباع الخغبات الحالية،     

لتحقيق الخغبات الذخرية،  الجؤوبوالخفس لمسعػقات، وصعػبة التحكع في الحات، والدعي 
 أو تأجيل إشباعيا. وعجـ القجرة عمى كبح جساح الجوافع والخغبات،

 :Subjugation (SB)الخزػع )االنقياد( 
يذيخ إلى شعػر الفخد بأنو يخزع باإلكخاه ويدتدمع لديصخة اآلخخيغ عمى حياتو دوف      

إرادة مشو، وأنو مزصخ لقسع نفدو عغ أي فعل يفزمو أو صشع أي قخار، ويكػف ىحا رغسًا 
يخ مدسػح لو بالتعبيخ عغ انفعاالتو وخاصة عشو ألف لجيو الذعػر بأنو مقيػر عاشفيًا وغ

يع الغزب، وما يجفعو ليحا اعتقاده بأنو بحلظ يتجشب انتقاـ اآلخخيغ مشو أو عمى األقل تخمي
 .عشو

 :Self- Sacrifice (SS)التزحية بالشفذ 
يذيخ إلى الحاجة السفخشة والسمحة لجى الفخد لتمبية احتياجات اآلخخيغ شػعًا، والتفاني       

ي التػدد ليع، وتقجيع العػف والسداعجة عمى حداب احتياجاتو الخاصة تجشبًا لمذعػر بالحنب ف
 .ػر بالسعشى في خجمة اآلخخيغوشمبًا لمذعػر بتقجيخ الحات أو الذع

/Unrelenting Standards  (US)االلتداـ بالسثالية/ الحداسية لمشقج
Hypocriticalness : 

نو البج وأف يمتـد بكل السعاييخ والزػابط التي ترل إلى حج يذيخ إلى اعتقاد الفخد بأ     
السثالية في أي سمػؾ أو أداء، وىحا عادة لمخغبة الذجيجة في تجشب االنتقادات التي يسكغ أف 
تػجو إليو حاؿ التقريخ، ويذيخ إلى االعتقاد بأف أي شئ تفعمو ليذ جيجًا بالقجر الكاؼ 

االعتقاد الخغبة في تمبية الحاجة الجاخمية السمحة لمذعػر لحلظ يجب الححر، والجافع وراء ىحا 
بالكفاية لتجشب الشقج الجاخمي، ويطيخ أصحاب ىحا السخصط إعاقة واضحة في أىع مجاالت 

 .اتيعحي
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 :Emotional Imbibition (EI)كبح السذاعخ )التثبيط العاشفي( 
و إبجاء أية انفعاالت أو وىػ يذيخ إلى اإلفخاط في التحفع في أي فعل أو قػؿ أ     

مذاعخ، وذلظ لزساف الذعػر باألمغ، ولتجشب الػقػع في الخصأ أو الخفس مغ قبل 
 .اتاآلخخيغ، ولتجشب فقجاف الديصخة عمى الغزب أو العجواف وفقجاف تقجيخ الح

 (SMIنتائج تظبيق قائسة أنساط السخظظات لجيفري يهنج )   2-2
تطيخ بػضػح لجي الحالة مغ نسط نساط التي ؼ عمي األتصبيق ىحه القائسة لمػقػ يتع      

ل مع ساليب السػاجية التي تدتخجميا الحالة لمتعاملصفل لجييا ونسط الػاليغ وكحلظ أا
مخصصاتيا ليتثشى لمسعالج أف يتحكع في تمظ األساليب ويجرؾ ردود أفعاؿ الحالة بذكل 

حالة ليتع تعديده أثشاء العبلج ، ع الرحي لجي الثشاء الجمدات  و تحجيج ندبة الػضصحيح أ
لي ية العبلجية حتي يدتصيع السعالج أف يرل إىسية تصبيق القائسة لمعسموأكج يػنج عمي أ 
حيث أف استجابة الحالة لمسخصصات تخزع  مزمل عغ مخصصات الحالةو فيع صحيح غيخ 

األساليب ضح االستجابة عمي القائسة تمظ ساليب السػاجية البلتكيفية، فتػ إلي حج ما أل
ويتزح . سباب بعس االستجابات لمحالة عمي بعس السخصصاتالبلتكيفية فيجرؾ السعالج أ

 مغ نتػائج تصبيق قائسة أنساط السخصصات ما يمي: 
  (4)ججوؿ 

 (SMIتصبيق قائسة أنساط السخصصات لجيفخي يػنج ) نتائج

رمز  األنساط م
 الشسطوندبة

 (SMI) قائسة األنساط

 أنساط الظفل 1
  VC EC AC UC IC الشسط رمز

  %33 %100 %60 %50 %80 الشسطندبة 

أنساط األساليب  2
 الالتكيفية

    SR AV OC رمز الشسط
    %44 %50 %33 الشسط ندبة 

3 
أنساط الهالدين 

 الالتكيفية
     PP DPa رمز الشسط

     %50 %40 الشسط ندبة 
  
4 

نسط الراشد 
 الرحي

      HA رمز الشسط
      %30 الشسط ندبة 
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 kelloge) ;كسا حجدىا  –( س  ) وفيسا يمي شخحًا ألنساط السخصصات لجي الحالة
& Young, 2006,447)-  جاءت بشتائج تصبيق وSMI كسا يمي: 

 :Vulnerable Child (VC) الصفل الحداس
دف، وىػ الصفل الدخيع التأثخ بالشقج، قابل لمجخح، يذعخ بالػحجة والعدلة والح 

يفتقج الذعػر بتفيع اآلخخيغ لو، ويذعخ أنو ال يحرل عمى الجعع والسدانجة، ولجيو شعػر 
بالشقز وعجـ الكفاءة، مقيػر، ال يثق بشفدو، ويذعخ دائسًا باالحتياج، ويذعخ أنو ضحية، 

 ويذعخ بالتفاىة وعجـ القسة، ومخىق، وميسل، ومدتبعج، ومتذائع.
 :Angry Child  (AC)الصفل الغاضب

  ، وىػ شفل غاضب، وحاد، وساخط، ومتحجي، ومحبط، وضيق الرجر، ومتبـخ
 وقميل االحتساؿ والربخ، وذلظ لعجـ إشباع حاجاتو األساسية العاشفية أو البجنية.

 :Impulsi /undisciplined Child   (IC , UC)الصفل السشجفع/ اليسجي 
، فيػ محب لحاتو يتحخؾ أو يفعل دوف ىجؼ أو رغبة محجدة، وبصخيقة أنانية 

ودوف أي ضػابط أو تحكع في نفدو مغ أجل الػصػؿ إلى رغباتو، وفي الغالب يجج ىحا 
الصفل صعػبة في تحقيق أىجافو حتى قريخة السجى، وىػ يذعخ أيزًا باإلحباط والدخط 

 وعجـ التحسل أو الربخ عشج الفذل في إشباع رغباتو، وقج يبجوا فاسجًا.
 :Surrender  (SR)الخزػع أو االستدبلـ

ويعشى بيا أف يغمق الفخد عمى نفدو داخل مخصصاتو ويطل في استعادتيا ثع  
استعادتيا... وىكحا، ويجور بحلظ في فمظ تمظ األفكار وال يدتصيع الفكاؾ مشيا. والشسط 

 /Complianceاألساسي ليحا األسمػب في السػاجية ىػ اإلذعاف واالعتسادية 
Dependence االعتساد عمى اآلخخ، واالستدبلـ لآلخخ، والبحث عغ : حيث يبجو فييا

 التبعية واالنقياد والدمبية والصاعة، وتجشب الرخاعات، والبحث السفخط عغ رضا اآلخخيغ .
 :Avoidance  (AV)التجشب

يعشى بيا أف يجج الفخد لشفدو شخيقًا لميخوب مغ مخصصاتو أو اإلغبلؽ عمييا،  
 . EMSببيا لو تمظ األفكار التي تشصػي عمييا التي تد األلعواليخوب مغ مذاعخ 
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  : Over compensation  (OC)التعػيس الدائج
ويعشى بيا لجػء الفخد إلى فعل ما ىػ معاكذ تسامًا إلى ما تجفعو مخصصاتو  
 لمتفكيخ بو.

 :Punitive Parent  (PP)الػالج السعاقب )التأديبي(
، ىحا الشسط مغ اآلباء يحاولػف دائسًا إشعا  ر أبشائيع أنيع يدتحقػف العقاب والمـػ

ويخكدوف دائسًا عمى تأكيج ىحه السذاعخ مغ خبلؿ التػبيخ الجائع والمـػ والعقاب الحي يأخح 
شابع اإليحاء البجني في كثيخ مغ األحياف، والتعدف في إعصاء األوامخ، وىحا الشسط يذيخ 

مغ األبشاء دوف تخدد في تصبيق أي إلى أسمػب فخض القػة والخغبة في إبجاء الصاعة التامة 
 التدامات.

 :Demanding or Critical Parent(DP) الػالج المحػح أو الشاقج
ىحا الشسط يحاوؿ التأكيج عمى أف الرػاب فقط ىػ الػصػؿ إلى أعمى درجات  

خى الشجاح والجقة وليذ مجخد الشجاح، وأنو يخيج نجاح ابشو لشفدو أواًل وتعديدًا لحاتو ىػ، فيػ ي
أنو ناضل وجاىج، وعمى االبغ بكل تأكيج أف يػاصل مديخة حياة والجه وفي نفذ اتجاىو دوف 
اختيار، يحاوؿ ىحا الػالج أف يكػف كل شيء دائسًا في قبزة يجه وتحت سيصختو، ويجبخ 

 أبشاءه أف يزعػا احتياجاتو قبل احتياجاتيع.
 :HA)  )Healthy Adult Modeنسط الخاشجيغ األصحاء

ء عسمية التشذئة وتخبية األبشاء، فإف إبعاد الصفل عغ مذاعخ اإلحباط والفذل أثشا 
في إشباع حاجاتو العاشفية األساسية وإعصائو األحقية في تأكيج ذاتو، وإشعاره بالحب والتقبل 
واالىتساـ، ولكغ ليذ التجليل والتفخيط عغ شخيق وضع الحجود الرحية لئلشباع ومعاييخ 

صفل عغ نسط الصفل الغاضب الستحجي السشجفع، فبحلظ نديخ نحػ الشسػ لمدمػؾ، فيبتعج بال
الرحي لمبشاء الشفدي لؤلشفاؿ، فيربح ىحا الفخد ناجحًا في نياية السصاؼ في مقاومة 
استخاتيجيات السػاجية البلتكيفية بل يدتصيع استبجاليا بأخخى تكيفية، ويربح أكثخ صسػدًا 

 ة ويػاججيا بأساليب تكيفية.أماـ األساليب الػالجية البلتكيفي
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 دةالسدتشالشفدية لمراشدين  لتذخيص االضظرابات شيكيةينتائج تظبيق السقابمة الكم 2-3
 :(SCID)   لي الدليل التذخيري واالحرائي الرابعإ

مغ استجابة الحالة )س( عمى مؤشخات االضصخابات كسا جاءت باستسارة السقابمة 
وجػد ىبلوس  بالفراـ وكذفت نتائج التصبيق عغ لخاصالكميشيكية ، تع تصبيق الجدء ا

سسعية وبرخية، وتع تذخيريا في الفراـ ضسغ السجسػعة الثالثة التي تتدع بػجػد 
العخض مع وجػد تكامل في الذخرية، وتع تصبيق الجدء الخاص باالكتئاب )تع تذخيز 

القمق العاـ(، اضصخاب  )تع تذخيز نػبة اكتئابيو أساسيًا(، وتع تصبيق الجدء الخاص بالقمق
وكحلظ تع تصبيق الجدء الخاص باالضصخابات الجدسية الشفدية السشذأ )تع تحجيج أعخاض 

( لجى الحالة، تتسثل في األلع بالسعجة والقػلػف والرجاع والغثياف ةيجدسية وكحلظ تحػيم
حجوث أي تػتخ أو  جذرع عشلى جانب حجوث مشيا تشسيل وتػقف حخكة األواإلغساء إ

 كمة  .مذ
 ( فرضيات العسل : 3)

العبلقة بيغ أشخ العسل األساسية وربصيا معًا ، فخضيات العسل تػضيح  يتع ف 
، مغ اضصخابات الحالة وعانيالسذكبلت الحالية وما تووصف تمظ األشخ لمعسيل وربصيا ب

، ثع تػضيح السخصصات ثشاء الجمدات العبلجيةالسذكبلت أوكيف يتع التعامل مع تمظ 
EMS كل  جى الحالة وأنساط تمظ السخصصات ووصف كل مخصط لمحالة وكيف يختبطل

 و، واليجؼ ىشا تكػيغ إدراؾ واستبرار جيج لمحالة عسا تعانيمخصط باألعخاض الحالية لجييا
عغ تفاعل مجسػعة مغ العػامل بجايتيا خبخات  ةاألساس ناتج ي فيمغ أعخاض مخضية ى

والسعخفية والدمػكية اجات األساسية )العاشفية الصفػلة الدمبية ونقز إلشباع االحتي
،  ومغ ثع ع يتعمق بعبلقة الحالة بالػالجيغمخحمة الصفػلة السبكخة وىحا بالصب ي( فواالجتساعية

ية البلتكيفية فتصػر لجى الحالة مجسػعة مغ السعتقجات الخاشئة السذػىة ومشطػماتيا السعخ 
 الفخدمعتقجات السعتقجات والسجركات تجور حػؿ فكار و ، تمظ السشطػمة مغ األ(EMSالسبكخة )

اإلبقاء والسحافطة عمى ىحه  ي، ويدتسخ الفخد فدو والعالع مغ حػلو وحػؿ مدتقبمونف عغ 
( اإلشار الشطخي  ييات عمى السخصط فعسم يالسجسػعة مغ األفكار والسعتقجات )كسا أشخنا ف

ة لمفخد مغ قبيل ميسة بالشدب ، وتجور تمظ األفكار حػؿ مػضػعاتي حياتوألنيا تػجيو ف
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حتى تربح تمظ وىكحا،  000زدراء ، االحتخاـ أو االالشجاح أو الفذل، القبػؿ أو الخفس
 السعتقجات جدءًا مغ تسثيبلت الفخد السعخفية لمعالع ولحاتو ولسدتقبمو.

، لمحالة عغ كيفية تصػيخ مخصصاتيا وصفًا وشخحاً ( 0)شكل ويسثل الذكل التالي  
فمظ تمظ السخصصات وما تتزسشو مغ معتقجات أو أفكار دوف وعي  الحالة في وكيف تجور

كسا تع أيزًا في ىحه السخحمة مغ صياغة الحالة تػضيح كيف تؤثخ بيا،  أو إدراؾ
السخصصات لجى الحالة عمى ما تعانيو مغ محغ نفديو وانفعالية وشخح العبلقة بيغ ما 

مغ  و قائسة السذكبلت الحاليةتزسشلة وتمغ معتقجات وما وصفتو الحا يتزسشو السخصط
 . معاناة نفدية
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 : أطر العسل من خالل صياغة الحالة1شكل 
 

EMS 

أَا غٛش يستمشج عاغفٛاً، خائفح، ٚساء إنٙ، ال أشعش 

 تانحة ٔانتعاغف، ألم شؤَاً، يختهفح عًٍ حٕنٙ 

Assumption االفتشاظاخ 

ٔحٛذج، نٍ أحصم عهٗ يا اتًُاِ يٍ حة  سٕف ٚتخهٗ ألشب انُاط عهٙ ٔأصثح

ٔاْتًاو، عاللح اٜخشٍٚ تٙ نٍ تكٌٕ إال نًصهحح نٓى، عٕٛتٙ تثعذ اٜخشٍٚ 

 عُٙ، سٕف ٚعضنُٙ اٜخشٌٔ عٍ أ٘ يجتًع الختالفٙ عُٓى

Maladaptive Coping اسانٛة انًٕاجٓح انالتكٛفٛح 

استسالو نهًخططاخ، تجُة أ٘ عاللح  أٔ يٕلف ٚذحط 

ا يعتمذاتٓ  

Situation 1 

االَفصال عٍ انخال ٔانسفش إنٗ  

 انماْشج

Automatic thought  

ٔانحضٌ، اٜسق،  حأَا سؤشعش تانكآت

 صعٕتح انذخٕل فٙ انُٕو

Emotions  

 يا ْٙ انًشاعش انتٙ أثٛشخ نذٚٓا؟

Emotions  

أشعش تانمهك ٔانحضٌ انثانغ ٔانكآتح 

نخجم ألَٙ ال استطٛع ٔانٕحذج، أشعش تا

 انتخهٙ عٍ يشاعش٘ تجاِ خانٙ

Behavior  

كٛف تسهك انحانح تُاء عهٗ أفكاسْا 

 ٔيشاعشْا؟

Behavior  

أسفط األكم حتٗ اتعشض نإلغًاء 

ٔانٓضال، أَعضل فٙ غشفتٙ، أسفط 

 انحذٚث عٍ يشاعش٘ ٔيا ٚؤنًُٙ

Emotions  

أشعش تانمهك ٔانحضٌ ٔانكآتح ٔانتعاسح، 

 أشعش تاٜنى ٚعى جسذ٘

Automatic thought  

 يارا ٚجش٘ داخم عمهٓا؟ 

Situation  

يا أْى انًٕالف انتٙ تًثم 

 يشكهح نهحانح؟ 

Meaning  

ٍ ٚحثُٙ ٔٚتفًُٓٙ ٔٚٓتى أَٙ ال أجذ ي

تٙ ٔتآاليٙ ٔيا أعاَّٛ أٔ ٚٓتى تٕجٕد٘ 

 يعّ

Meaning of Automatic 

thought  

يارا تعُٙ األفكاس االتٕياتٛكٛح تانُسثح 

 نهحانح؟

Behavior  

أظم اتصم تّ ٔأتكٙ ٔأغهة يُّ 

انحعٕس إنٗ انماْشج، ٔأظم أتكٙ غٕٚالً 

 ٔأتٕتش جذاً ٔأفمذ شٓٛتٙ نهطعاو 

Automatic thought  

سؤكٌٕ ٔحٛذج، صٔجح خانٙ سـتؤخزِ يُٙ، 

سؤكٌٕ فٙ لًح انتعاسح، ستشفط صٔجح 

عٙ، التذ يٍ الُاع خانٙ خانٙ انتعايم ي

 تاالستثاغ تٙ  

Meaning  

سٛٓجشَٙ خانٙ يثم كم يٍ أحة، نى اتهمٗ 

دعًاً أٔ تعاغفاً تعذ اٌٜ، أٌ ألم يًٍ 

اختاسْا فٙ كم شٙء، سٛسٛئ خانٙ 

 ٔصٔجتّ يعايهتٙ 

Situation 2 

 عُذيا ُٕٖٚ انخال انخطثح ٔانضٔاج  
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 ( خظة العالج : 4)
 تع تقديع خصة العبلج الكمية لمحالة )س( في البحث الحالي باستخجاـ عبلج 

مجسػعة مغ  عمي مخاحل كل مخحمة تحتػى   لجيفخي يػنج إلى أربع (STمخصصات التفكيخ )
تع فييا إتباع الخصػات   الجمدػات، والخصػات التي يتع الديخ بيا في خصة العبلج الحالية

لسخاحل الخصة  كسا حجدىا جيفخي يػنج في نطخيتو، وفيسا يمي ممخراً  والسخاحل العبلجية
 يا .العبلجية وجمدات
 ( 5- 1الجمدات  : مرحمة التذخيص وااليزاح): السرحمة األولي

، وبشاء الثقة الرتباط ىػ الدشج األساسي لمعبلج، ىحا اعاشفي آمغ ارتباطتذكيل  
ىحه السخحمة إعادة  وتع في 0عغ الحات اإلفراحأساس إلتساـ العبلج وتذجيع الحالة عمى 

 ( ، وذلظ مغ خبلؿ:STج )صياغة مذكبلت الحالة فى إشار عسمية العبل
شفػلتيا ، والجييا وعبلقتيا بيع ، مخحمة رشجىا  مداعجة السعالج لمحالة عمى تحجيج -

 يمػاجية الزغػط اليػمية الت يوشخقيا ف استخاتيجياتياوتحجيج وكيف تسخ بيا، 
 تتعخض ليا .

عتقجات أفكار ومالسبكخة وما تتزسشو مغ  البلتكيفيةمشاقذة ما تعشيو مخصصات التفكيخ  -
ثخت عمى الحالة فى وقتيا الحالي مغ خبلؿ شخح ما جاء أ، وكيف راسخة لجى الحالة

 فخضيات العسل لمحالة. يف
 Schemaمشاقذة السعالج مع الحالة األنساط الخئيدية األربعة فى نطخية يػنج ) -

Modes) ويحجد السعالج لمحالة مغ خبلؿ نتائج التصبيق أي األنساط ،Child Modes 
 Maladaptive Parent Mode, Coping Mode، وتحجيج تشتسي إلييا الحالة يالت 

، وتع شخح الذخرية الخاصة بكل نسط لجى الحالة Healthy adult mode، وكحلظ 
 وُيصمب مشيا التعميق عميو ونقجه بذكل مػضػعي .

 الجوافع ، ي، في السذاعخ، في الدمػؾ، في التفكيختذجيع الحالة عمى شخح أسمػبيا ف -
الفقخة الدابقة ، وىحا  يتع تحجيجىا كسا مػضح ف يكل نسط مغ األنساط األربعة الت يف

 قة تفكيخىا ومذاعخىا ، ولساذا ىيستبرارىا بصخياالحالة وزيادة إدراكيا و بيجؼ تػعية 
 .ىكحا وما يجفعيا لحلظ 
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 Now andىحه السخحمة تفعيل فشيات العبلج الجذصالتي مثل اآلف وكيف ) تع في -
How)وىحا بيجؼ الحرػؿ اسيذ الجاخمية ، وتحسل السدؤوليةاألح ي، والسذاركة ف ،

، بيجؼ ية، والتخكيد عمى ما يجخي فعبلً عمى الػعي السباشخ الحالي لخبخة الحالة الحات
السباشخة عغ األخح بػسائل ىحا  ومدؤوليتياالػصػؿ إلى قشاعة الحالة بأىسية التغييخ 

 التغييخ والػصػؿ لو .
 ( 19 – 6 الجمدات :غيير أنساط السخظظاتمرحمة تة الثانية: )السرحم

ىحه السخحمة تفعيل تكشيظ التخيل واستجعاء السػاقف الػالجية السبكخة ،  يتع ف 
لسعتقجات حيث تع في ىحه السخحمة ترحيح ا واالستخخاءوالتجاعي الحخ والكخسي الخالي 

تقميل مشيا والحج مغ تأثيخاتيا في الحياة نساط السخصصات ومحاولة الالدمبية ،و التعامل مع أ
، وبصاقات الفبلش يجابية،، وكتابة يػميات السخصط اإلليػمية الحاضخة، وتحميل الدمبياتا

 .ووضع خصة لسشع االنتكاس 
 الجمدة الدادسة : 

) بعج دخػليا فى حالة االستخخاء (  عالج مغ الحالة )س( أف تدتحزخشمب الس 
ال زالت تعتبخىا مرجرًا لؤللع والسعاناة إلى اآلف ، وأف ترف  يالت ذكخيات وأحجاث الصفػلة

اذا كانػا يفعمػف ؟ بساذا ىحا السػقف ؟ م ث بتفاصيميا وبكل دقة ، مغ كاف فيتمظ األحجا
ىحا السػقف ؟ كيف واجيت ما حجث ؟ ويجب أف تتحكخ الحالة كحلظ وتدتحزخ  شعخت في

 000ذواؽ ، وأحاسيذ جدجية مغ لسذ أو ألع األحجاث بسثيخاتيا مغ أصػات وروائح وأ
 0.إلخ

 الجمدة الدابعة: 
 باألنساطالجمدة الدابقة  ييقـػ السعالج بخبط الحجث السؤلع الحى تحجثت عشو الحالة ف -

 السخحمة األولي مغ الخصة العبلجية . يتع تحجيجىا ف تياألربعة ال
ألربعة ) نسط الصفل، نسط بيغ األنساط ايصمب السعالج مغ الحالة أف تقييع حػارًا  -

فشية الكخسي الخالي، فعشجما  باستخجاـ( ي، نسط الخاشج الرحالػالجيغ، أساليب السػاجية
، تذعخ وبساذا، تفكخ وكيف تترخؼ كل نسط تجرؾ ىشا كيف  يتزع الحالة نفديا ف

 .الحالة مخيمةدخاؿ نسط الخاشج الرحي إلى وىشا يتع إ
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الػضع الرحي وإعادة الحجث السؤلع ليا  يا فتذجيع الحالة )س( عمى تخيل نفدي -
لمصفل  األخخى  تكيفيةالبلىحا الػضع وكيف تدتصيع أف تيـد األوضاع  يوىى ف

ليحا الحجث  مػاجية تكيفية أساليب استخجمت ي، إذا ىمػالجيغ، وكيف يكػف الحاؿول
 .بجاًل مغ اليخوب مشو

 الجمدة الثامشة: 
يل مخة أخخي لتحكخ أحجاث ومػاقف ججيجة تتخيميا ق تكشيظ التخيصبىحه الجمدة تع ت يف -

 لدابعة (.الجمدة ا يوندتحزخىا الحالة ، ونعيج الكخة مخة أخخي ) ما جاء ف
بيغ السعالج والحالة )س( وتحػي تمظ ثع تع تصػيخ وكتابة بصاقات الفبلش بالتعاوف  -

لجيغ أثشاء مخاحل لمحالة مغ قبل الػا كانت تػجو يت مساثمة لمعبارات التالبصاقات عبارا
غ الحالة أف تقخأ تمظ ، ويصمب متسثل بالشدبة ليا خبخة تدتذعخىا مازالت يالصفػلة والت

، وىحا بيجؼ السػاجية ومغ ثع التصبيع الفتخات الفاصمة بيغ الجمدات البصاقات في
التجريجي لمحالة ومداعجتيا عمى اختيار مشحي التغييخ مغ خبلؿ السػاجية ، 

ش تمظ شػؿ ، ويتع استخجاـ بصاقات الفبلتصػيخ وضع الخاشج الرحيجتيا عمى ومداع
 .مجة العبلج مع تصػيخىا

 الجمدات التاسعة والعاشرة والحادية عذرة : 
عمى فيع جيج وتحميل مشصقي لكل ما  الة )س( مع الحتع التخكيد  ىحه الجمدات يف -

وأنساشيا لجى  يةالبلتكيفتعاني مشو الحالة مغ مذكبلت حالية وعبلقتو بالسخصصات 
ي فخضيات العسل مغ ىحه السخحمة التخكيد عمى شخح ما جاء ف ي، أي يتع ىشا فالحالة

إدراكًا  ، ومشاقذة الحالة فيو، وىحا يداعج الحالة عمى أف تربح أكثخصياغة الحالة
السدعجة مغ خبلؿ  وأحبلميا، وعػاشفيا وأحاسيديا الجدجية ، ووعيًا بحكخيات شفػلتيا

ي تدعج الحالة وتخىبيا ، وربط كل ىحا بأسمػب الحالة ف يعالج لؤلحبلـ التتفديخ الس
، وكيف تبقي تمظ األساليب البلتكيفية لمسػاجية عمى مخصصات مػاجية تمظ األحجاث

 الحالة .
يجفع بيا السعالج نحػ عشجما ترل الحالة )س( إلى فيع وإدراؾ جيج لسذكبلتيا وأسبابيا  -

 خ تذجيعًا ليا عمى التفاعل اإليجابي مع ذاتيا ونحػ العبلج .التغيي يالتفاؤؿ واألمل ف
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 :  ةوالثالثة عذر  ةالجمدة الثانية عذر 
 Maladaptive يىاتيغ الجمدتيغ كاف التخكيد عمى نسط الػالجيغ غيخ الرح يف -

Parent mode حيث كانت تخكد الحالة )س( دومًا عمى مذاعخ االنفراؿ العاشفي ،
 قبل الػالجيغ . والتجاىل واإلىساؿ مغ

تع مػاجية نسط الػالجيغ البلتكيفى مغ خبلؿ الحػار ومداعجة الحالة عمى غخس  -
، وأنيا يسكغ أف تحرل اآلف عمى مذاعخ الحساية والتعاشف أماناً  مذاعخ أكثخ

خخيغ بسا عبلقتيا مع اآل يىتساـ مغ خبلؿ التخكيد معيا عمى الرػر اإليجابية فواال
لسداعجتيا عمى الخخوج مغ مذاعخ اإلىساؿ والتجاىل إلى  ،فييع العبلقة العبلجية

 مذاعخ الجؼء والتعاشف.
تع استخجاـ فشيات العبلج السعخفي الدمػكي، مشيا التجريب عمى الدمػؾ التػكيجي  -

، والتجريب عمى ية السػاقف وأكثخ تأكيجًا لحاتيامػاج يلتربح الحالة أكثخ جخأة وقػة ف
مػاجية مػاقفيا الدابقة ، بيجؼ مداعجة الحالة عمى قخارميارة حل السذكبلت واتخاذ ال

 .البلتكيفية لجييا األنساط، وإضعاؼ ي، ومعايذة وضع الخاشج الرحوالحالية
وىى قائسة مبلحطة  Schema Dairyتع كتابة ما يعخؼ بيػميات السخصصات  -

مػاقف  ي، فوشخؽ تفكيخىا وانفعاالتياتدتخجميا الحالة بيغ الجمدات لسبلحطة سمػكيا 
القخارات  واتخاذ، وحل السذكبلت اوؿ أف تصبق تجريبات تػكيج الحات، وتححياتيا اليػمية

، بيجؼ إضعاؼ السخصصات تدجل ىحا في يػميات السخصطحياتيا اليػمية و  يف
 .صاقات لمسبلحطة إلى نياية العبلجوتقػيزيا ويدتسخ استخجاـ تمظ الب

  : ةالجمدة الرابعة عذر 
مدة اتخاذ السديج مغ الرػر الحىشية مغ خبلؿ تكشيظ التخيل ، ىحه الج يبجأ ف 

بيجؼ إضعاؼ دفاعات الحالة ، ودفعيا نحػ اليجـػ والكفاح والسػاجية ضج السخصصات 
الحالة )س( بأنيا ، وتجعيع شعػر يتع ذلظ بتجعيع وضع الخاشج الرحيواألنساط البلتكيفية، و 

نسا ، وإالسزصيجدت اآلف ىحا الصفل الزعيف ، فيي لياآلف أكبخ سشًا، وأكثخ قػة وشجاعة
الج عمى أف تعكذ تمظ السذاعخ ، ويذجعيا السعاآلف ليذ ضعيفة كسا كانت مغ قبل ىي
خخيغ، وأف عبلقاتيا باآل ي، وتسارس وضعيا الججيج فارج إشار الجمداتليجة لجييا خالػ 

 قائسة السبلحطة الخاصة بيػميات السخصط. يتدجل ىحا ف
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 : ةوالدادسة عذر  ةدة عذر الجمدة الخام
مسارسات الحالة خارج إشار الجمدات العبلجية مغ خبلؿ تجعيع السعالج ليا تع تعديد  -

وتفديخ ىحا ومتابعتيا اليػمية ومشاقذة مذاعخىا الحالية وما تذعخ بو مغ تغييخ، 
ديا نف ي، وتعديد ثقتيا فلة إلعادة البشاء اإلدراكي لجييامحاو  ي، فالتغييخ الحى تدتذعخه

، وتخمريا مغ الكثيخ مسا كانت تعاني مشو مغ خبلؿ قجرتيا الفعمية عمى التغييخمغ 
 بجاية شمب العبلج. يمذكبلت تحػييا قائسة مذكبلتيا ف

 : ةوالتاسعة عذر  ةوالثامشة عذر  ةالجمدة الدابعة عذر 
نتقاـ واليجـػ عمى الحالة محاولة مغ دت لمحالة األنساط البلتكيفية لبلعا ىشا -

خصصات لمحفاظ عمى نفديا ، فذعخت الحالة )س( بعج مػقف تػتخت مشو مع الخاؿ الس
أعخاض ) باأللعلذعػر بفقجاف كامل لمقجرة عمى تحخيكو مع اي الحراع انتيى بتشسيل ف
 مازالت ضعيفة غيخ قادرة عمى الرسػد .فذعخت الحالة بأنيا (، تحػيمية

باستخجاـ تكشيظ التخيل والكخسي ىشا حاوؿ السعالج مخة أخخي مخاجعة ىحا السػقف  -
شعػرىا باألمغ وشخح ليا وضع الخاشج الرحي وتجعيع  يالخالي وضع الحالة )س( ف

تكيفية لجييا ردىا عغ التخمز مشيا تحاوؿ السخصصات البل اً شبيعي اً كيف أف ىحا وضع
وكاف ىحا عمي  وإعاقتيا بذكل الشعػري ، حتى تذعخ الحالة بأنيا أكثخ أمانًا وثقة 

 .لمحالة االنتكاسات الثبلثة لسشع مجار الجمد
 ( 26-22الجمدات  - واالستقالليةالسرحمة الثالثة ) مرحمة تظهير الزبط الذاتي 

ىحه السخحمة تصػيخ نسط الخاشج الرحي أكثخ وأكثخ مغ خبلؿ عسمية إعادة  يتع ف -
بلؿ ىحه السخحمة مغ خ ي، ويتع ذلظ ف  Limited Reparntingالسػاقف الػالجية 

عسمية التخيل ، حيث يصمب السعالج مغ الحالة  ياستخجاـ فشية لعب الجور والتسثيل ف
 كل نسط . يأف تتقسز األنساط األربعة وتتخيل نفديا ف

 ُيصمب مغ الحالة أف تزع نسط الخاشج الرحي محل التشفيح فى مػاقف حياتيا اليػمية . -
، ى تكػيغ عبلقات أكثخ صحيةخحمة عمتجريب الحالة وتذجيعيا خبلؿ جمدات ىحه الس -

 يس فبالفعل بجأف الحالة ، )بذكل تجريجي 00ة واألقارب وىكحا مع الػالجيغ واألخػ 
زيارات  يتجيت نحػ التفاعل مع أسختيا والخخوج معيع فاالخخوج مغ عدلتيا و 

 ىكحا (. عائمية ...
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لحاتيا ، حكسيا وضبصيا ساط الدمػكية البلتكيفية وزيادة تمداعجتيا عمى كدخ األن -
 الحات لجييا. انيداـوكدخ مذاعخ 

مدتسخ نفعاالتيا ومذاعخىا وحالتيا السداجية بذكل يداعج السعالج الحالة عمى تشطيع ا -
 مغ خبلؿ الستابعة ومشاقذة كل التفاصيل.

 ( 28-27الجمدات  - نياء الخظة العالجيةاالسرحمة الرابعة واألخيرة : ) مرحمة 
 Schema، وإنياء عسمية الذفاء في الخصة العبلجية تعج ىحه السخحمة الشيائية 
Healing وأخػح تقخيخ مغ الحالة بأنيا فعبًل تذعخ بالتغييخ وأف األنساط واألفكار البلتكيفية ،

، وفييا يتع ما قج انتيت مغ حياتيا أو أنيا أصبحت ضعيفة ججًا وال تؤثخ عمى حياتيا اآلف
 .يمي:

نتياء مغ ػقػؼ عمى تقجيخات نتائج مقششة بعج االلم أخخى تصبيق أدوات الجراسة مخة  -
 تصبيق جمدات البخنامج العبلجي .

بيغ الحالة والسعالج عمى الستابعة مغ خبلؿ السكالسات الياتفية حتى يطل  االتفاؽ -
تيا بإنياء وعجـ مفاجأ، والحفاظ عمي التغيخات وتعسيقيا ،ي بالحالةرتباط اإلنداناال

واالتفاؽ عمي إعادة تصبيق  ( مع السعالجالعبلجيةدانية )العبلج وكحلظ العبلقة اإلن
 .شيخ جة التتبع التي تع تحجيجىا بدتة أدوات الجراسة بعج انتياء مأ

 وضع الخصة العبلجية وجمدات العبلج ببعس السخاجع األساسية ياستعانت الباحثة ف -
(Jacob, Genderen & Seebauer, 2015; Leahy, 2015,Seavey & 

Moor ,2012; Bamberm,2004). 
 : وتفشريها نتائج البخث

 الفرض األول: نتائج   -
ترتبط السخظظات السعرفية الالتكيفية السبكرة بأعراض يشز الفخض األوؿ عمى "

  ."ني مشيا الحالة )س(ااالضظرابات الشفدية التي تع
( أف الجرجات السختفعة التي حرمت 2، ججوؿ3ججوؿ) يغالتالي يغيتبيغ مغ الججول

ابميا أيزًا ارتفاع في درجاتيا ( يقYSQعمييا الحالة )س( عمى استبياف السخصصات ليػنج )
الشفدػػػػية  عس االضصخابات الشفدية كسا يذخريا دليل تذخيز االضصخاباتب عمي
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السقابمة الكميشيكية مع الحالة نتائج  لمخاشجيغ، ويسكغ قبػؿ ىحا الفخض أو رفزو مغ خبلؿ 
ر والسشاقذة حػؿ ما تعانيو مغ صعػبات نفدية وأمخاض جدجية واأللع )س( ومغ خبلؿ الحػا

 تعانى مشيا )اضصخابات سيكػسػماتية(، ومشاقذتيا في أفكارىا التي تتزسشيا مخصصاتيا.
 (3)ججوؿ  

 لجي الحالة )س( (EMS)نتائج القياس القبمي لمسخصصات  
 ED AB MA SI DS FA VH SB SS EI US ET IS EM السخصط
 %73 %73 %82 %69 %100 %100 %60 %50 %44 %13 %70 %47 %83 %44 قبمي

 

 (2)ججوؿ  
 ي مشيا الحالة )س(التي تعان بمي لبلضصخابات الشفديةنتائج القياس الق

 اضصخابات سيكػسػماتية قمق عاـ اكتئاب ىبلوس االضصخابات
 34 39 36 14 قبمي

 ول:تفدير نتائج الفرض األ 
ج التذخيز والتقجيخ السػضػعي باستخجاـ استبياف تائوفقًا لسا جاءت بو ن

( EMSالحالة كذفت عغ وجػد مخصصات )درجات أف تبيغ ( YSQالسخصصات ليػنج )
حادة ومتػسصة، وكسا سبق  والخفس( الخسدة لجى الحالة بشدبالسجاؿ األوؿ )االنفراؿ 

حباط باإلتػضيحو فيحا السجاؿ يحتػى عمى مخصصات تختبط بخبخة الحالة )س( الخاصة 
مغ باآلخخيغ، حيث شعخت )س( أنيا قج فرمت عغ الخعاية السختبط بالحاجة لمتعمق اآل

إلى الحب واألماف  مسغ تحبيع، ومغ ثع تذعخ باالفتقارالشفدية والبجنية الستػقعة بالشدبة ليا 
 مسغ حػليا أو تسخ بخبخة مغ والعصف، وتشذط مخصصات ىحا السجاؿ عشجما تجج إىساالً 

ضصخابات في التعمق وقج يفدخ لشا ىحا ما تعانيو الحالة )س( مغ ا 0000العاشفية  ساءةاإل
اليا تعمق مخضي فيػ الذخز الػحيج الحى وججت مغ قبمو االىتساـ ما دفعيا فيي تتعمق بخ

تعمق نحػ ىحا ال لى االىتساـ والحب والتقبل ولكغ انحخؼحاجتيا إإلى التعمق بو إلشباع 
مغ قمق شجيج يشتابيا في صػرة قمق عاـ وقمق انفراؿ  تػلج لجييااالضصخاب، وكحلظ ما ي

غيخ ضية بو كل احتياجاتيا العاشفية عغ ىحا الخاؿ التي تذبع مغ خبلؿ عبلقتيا السخ 
 سذبعة.ال
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وفى نفذ الدياؽ عشجما يحاوؿ الخاؿ التشرل مغ تمظ العبلقة أو عمى األقل  
 االكتئابيةة )س( في نػبة مغ األعخاض إعصائيا الػجو الرحيح ليا والدػى تجخل الحال

اضصخابات في الشـػ تتسثل في  والستسثمة في الحدف والذعػر بالكآبة واألسى، وفقجاف الذيية،
صعػبة الجخػؿ في الشـػ )أرؽ(، وأحبلـ مدعجة ومخيفة ليا، وتطيخ لجييا فػرًا أعخاض 

بالسعجة واألمعاء وشعػر  االضصخابات الديكػسػماتية والسبلزمة ليا معطع الػقت مغ اآلـ
لو بصخيقة ال شعػرية، وكحلظ  لعصف الخاؿ واستعصافاً  بالغثياف واإلغساء الستكخر، واستجراراً 

دػية في الغيخ شخة لمرخاع الجاخمي بيغ رغبتيا تطيخ لجييا األعخاض التحػيمية كشتيجة مبا
ة لئلنداف لفصخة الدميسة ألنيا ال تتساشي مع ااالرتباط بخاليا وبيغ التخمي عغ ىحه الخغب

التخمي عشيا أو  ـومغ ثع يشذأ لجييا القمق، وال تذعخ بالتحدغ إال إذا وعجىا الخاؿ بعج
 تخكيا.

كيفية تداعجىا نتائج التذخيز أساليب دفاعية ال تتزح مغ اوتدتخجـ الحالة كسا  
وما تمظ السخصصات ب  السختبصةػضيفية الغيخ لحفاظ عمى مخصصاتيا وسمػكياتيا في ا

خبلؿ العبلقة السبالغ فييا  تدتخجـ أسمػب االستدبلـ لمسخصصات تزسشو مغ معتقجات فيي
مع الخاؿ إلشباع ما تعانيو مغ افتقار إلى االىتساـ والخعاية مغ الػالجيغ، وكحلظ تدتخجـ 
أحيانًا أسمػب التجشب كسحاولة مشيا لمتجاوب مع مخصصاتيا، وىحا ما يفدخ لشا رغبتيا في 

ب مغ العبلقات االجتساعية وفخض سياؽ مغ العدلة عمى نفديا تجشبًا ألف يخي االندحا
 اآلخخوف ما بيا مغ عيػب أو نقز )تفتخضو ىي في نفديا( مسا يجعميا مخفػضة أو غيخ

خخيغ، ولحلظ تخكت دراستيا ولع تخغب في التػاجج مع أي مجسػعة اجتساعية مقبػلة مغ اآل
 داخل السشدؿ أو خارج السشدؿ .

( السحػر الثاني )قرػر EMSوكحلظ كذف نتائج التذخيز وجػد مخصصات ) 
االستقبلؿ الحاتي وضعف األداء( الخسدة لجى الحالة )س( ويتكػف ىحا السجاؿ مغ 
السخصصات التي تصػرت نتيجة إحباط الحاجة األساسية لبلستقبلؿ والذعػر بالكفاءة 

صات ىحا السجاؿ لجى الحالة )س( والذعػر باليػية، وتشرب السعتقجات األساسية لسخص
عمى شعػرىا بزعف االستقبللية، وفقج الديصخة عمى السريخ، والحاجة السمحة لمتػجيو 
والجعع ورؤيتيا لشفديا عمى أنيا غيخ قادرة عمى اإلنجاز، وىحا أيزًا يختبط لجى الحالة 

ئػلية وتجعيع األداء بفقجاف الجعع مغ الػالجيغ لتعديد الثقة بالشفذ والتذجيع عمى تحسل السد
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الحالة بذأف  خ وجػد األفكار التذاؤمية لجىدوىحا ما يف 000خارج مجاؿ األسخة أو داخميا 
خخيغ لمحرػؿ عمى ة وحاجاتيا الجائسة لآلفقج الديصخة وعجـ الكفاءالسدتقبل، فذعػرىا ب

ػنة وتعديدًا التػجيو والجعع يكػف مرجرًا لمقمق والتػتخ السدتسخ خػفًا مغ فقج الجعع والسع
لمذعػر بالعجخ واالعتسادية، والتػقع الجائع لمفذل في األداء وعجـ القجرة عمى تحقيق 

لى االستدبلـ ، وكحلظ األىجاؼ يجفع بيا لمذعػر باليأس واالكتئاب وفقجاف الصاقة والخكػف إ
ب خخيغ واالرتباط العاشفي السبالغ فيو مع شخز بعيشو يفدخ أيزًا ويجعع سبالتعمق باآل

كخة أنيا لغ تكػف سعيجة يػمًا ولع تتسكغ مغ العير بجوف عبلقتيا بالخاؿ، فتديصخ عمييا ف
الذخز الحى تتعمق بو ، وىشا أيزًا تسيل الحالة )س( إلي استخجاـ أساليب السػاجية 

 جشبية تارة أخخي .تاالستدبلمية لمسخصط تارة وال
( ISالحالة )س( السخصط ) وفيسا يتعمق بسخصصات السجاؿ الثالث، ضيخ مشيا لجى 

االحباط  ذػيخ ىحا السخصط إلى صعػبة تحسلعجـ كفاية الزبط الحاتي / تيحيب الحات، وي
أو تأجيل اإلشباع الحتياجاتيا ورفزيا لمسعػقات ) حتى ما ال يسكغ تخصيو أو تجاوزه ( 

ع في في االرتباط بالخاؿ كدوج ليا ليذ مجخد خاؿ وعجـ قجرتيا عمى التحك امثل رغبتي
أحيانًا تحاوؿ الحالة )س( أف تأخح الذكل األخف واألكثخ اعتجاال  00مذاعخىا وانفعاالتيا 

خخيغ حيد الرخاع أو الرجاـ مع اآل يفشمجأ إلى استخجاـ أسمػب التجشب حتى ال تجخل ف
ىحا ما يفدػخ لشا ما تفخضو عمى نفديا مغ عدلة وبعج عغ مجالدػة اآلخخيغ أو االختبلط 

عغ مذاعخ  شعػرىا بالغثياف تعبيخاً ألسخة أو خارجيا، كسا يسكغ أف يكػف ا معيع في
 دػية في عبلقة مع الخاؿ .الغيخ االشسئداز مغ رغبتيا 

السجاؿ الخابع وأوضحت نتائج التذخيز كحلظ عغ وجػد مخصصيغ مغ مخصصات  
لسذخوعة ات اإشباع الحاجة األساسية لمتعبيخ عغ السذاعخ واالحتياج الحى يتعمق بإحباط

مغ عجـ التقبل أو فقجاف الحب،  خخيغ تجاىيا، وما قج يتختب عميياخػفًا مغ ردة فعل اآل
خخيغ واإلذعاف واالنرياع لزبط تحكع اآلبل التزحية باحتياجاتيا  مجأ الحالة )س( إلىفت

تجشب غزبيع أو انتقاميع، وىحا ى رضاىع عشيا، وبقائيع معيا، أو لمغ أجل الحرػؿ عم
أيزًا مذاعخ الكآبة والحدف واألسى وما يتختب عمييا مغ فقجاف الستعة والدعادة يفدخ لشا 
 مدتقبل أفزل، ويجعميا تفكخ فى االنتحار. يواألمل ف
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كسا ضيخ لجى الحالة اثشاف مغ مخصصات السجاؿ الخامذ وتطيخ ىحه  
يسكغ أف يختبط و  التمقائية والسخح ػية أوتيجة إلحباط الحاجة األساسية لمعفالسخصصات لجييا ن

إشباع ىحه الحاجات بالسعاييخ الثقافية لؤلسخة الستسثمة في االلتداـ باألعخاؼ والتقاليج 
السفخوضة عمى بيئة الحالة )الحياة الخيفية( وما تفخضو ىحه البيئة عمى البشت تحجيجًا مغ 

ذاعخ التحفع في أي فعل أو قػؿ أو إبجاء أي م يقيػد، وتتزسغ السخصصات ىشا اإلفخاط ف
 أو انفعاالت.

إلى جانب االلتداـ مغ جانب صاحب ىحه السخصصات بسعاييخ وضػابط صارمة  
خخيغ والحرػؿ عمى التقبل والخضا بيجؼ تجشب المـػ أو الشقج مغ اآليفخضيا عمى نفدو 

مغ اآلخخيغ، ويفدخ لشا ىحا بػضػح أيزًا إصابة الحالة بسذاعخ االكتئاب والتفكيخ في 
اسة بالتع األقجاـ عميو( فالقيػد التي تفخضيا عمييا افكارىا خانقة ليا تذعخىاالنتحار )دوف ا

ىخوبيًا مغ  ا بحالة اإلغساء التي تسثل دفاعاً دتجيب أحيانًا ليواليأس مغ الفكاؾ مشيا، وقج ت
 0واقع مؤلع بالشدبة ليا تتسشي لػ تتخمز مشو

ليو الحالة )س(، وإلى جانب كل ما سبق يجب مبلحطة نسط الصفل الحى تشتسي إ
فالحالة في معطع الػقت كانت تشتسي إلى نسط الصفل الحداس وىى الحالة األكثخ ضعفًا 
وحداسية لمسذكبلت في مخحمة الصفػلة السبكخة، تمظ السخحمة التي يكػف فييا الصفل أكثخ 

والحالة  احتياجا إلى الخعاية واالىتساـ ولكشيا لع تحرل عمييا، لحا فالسخحمة السبجئية لمسعالج
 األساسي لمعبلج . جىػ تذكيل ارتباط عاشفي آمغ وىحا االرتباط سيكػف الدش

يحسل في شياتو صخاعات ومحاوالت لمفخد   (EMSفتكػف ونذؤ تمظ السخصصات )
لمتكيف مغ خبلؿ استخجاـ أساليب ال تكيفية تسثل دفاعات لسػاجية تمظ الرخاعات والتخمز 

 Walburg and Chiaramello(2015)كل مغ  مغ تػتخاتيا، فيذيخ
في دراستيع أف السخصصات  Khosravani,Seidisarouei and Alvani (2016)و
(EMSتعج عائقًا أساسيًا أماـ استخجاـ الفخد ألساليب السػاجية التكيفية بذكل عاـ )  فيمجأ

في نذؤ األمخاض  ولحا تعج عامبًل ميساً  ليات دفاع عرابية وغيخ ناضجةالي استخجاـ آ
( تؤثخ بذكل سمبي EMSأف تمظ السخصصات ) Thim (2010, 219)شفدية، وأضاؼ ال

كغ تسامًا عمى نسػ الػضائف الشفدية لمذخرية وعسميات التكيف. مسا يفدخ لشا لساذا يس
 لمكثيخ مغ االضصخابات الشفدية .اعتبارىا عػامل مييئة 
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ػجج عبلقة جراسات مؤكجة أنو تالوإلى جانب ما سبق جاءت نتائج العجيج مغ 
( وبيغ أعخاض االضصخابات الشفدية EMSارتباشية مػجبة ودالة قػية بيغ السخصصات )

والذخرية لجى عيشات متشػعة، وتعج في الكثيخ مغ األحياف عػامل وسيصة ومشبئة 
دراسة دمحم سيج عبجالخحسغ، باالضصخاب الشفدي، ومغ تمظ الجراسات عمى سبيل السثاؿ: 

تي ىجفت إلى التعخؼ عمى شبيعة العبلقة بيغ كل مغ السخصصات ( وال4002وثخيا سخاج )
(EMS ، والزغػط الشفدية مغ ناحية واالكتئاب مغ ناحية أخخي لجى شالبات الجامعة )

والتعخؼ عمى دور السخصصات في تمظ العبلقة ، وأسفخت نتائج الجراسة عغ انخفاض قيع 
( EMSبات بعج عدؿ أثخ السخصصات )معامبلت االرتباط بيغ الزغػط واالكتئاب لجى الصال

( EMSمسا يجؿ عمى كػنيا عامبًل وسيصًا ىامًا في ىحه العبلقة، كسا أف تمظ السخصصات )
 كاف ليا ارتباشات مباشخة دالة مع االكتئاب لجى عيشة الجراسة .

فت إلى التعخؼ عمى اإلسياـ ( والتي ىج4002دراسة عبيخ أحسج أبػالػفا دنقل )و 
( في التشبؤ بالرحة الشفدية وبعس الحاالت االنفعالية لجى EMSت )لمسخصصا الشدب

شبلب الجامعة وتػصمت نتائجيا إلى أف وجػد تمظ السخصصات لجى الصبلب يشبئ بانخفاض 
صحتيع الشفدية وضيػر حاالت القمق واالكتئاب والذعػر بالحنب واإلرىاؽ والشكػص 

 واالنعراب لجييع ، 
نفذ الدياؽ وأكجت نتائجيا القػة التشبؤية  ومغ الجراسات التي جاءت في

 ,Rezaeiلمسخصصات بطيػر أعخاض االكتئاب ومعاناتو خبلؿ مخاحل العسخ كانت دراسػة 
Ghazanfari and Rezaee (2016)  ودراسة ،Sundag, Ascone, Marques, 

Moritz and Lincoln (2016)،  وكحلظ دراسةOrue, Calvete and Padilla 
جسػعة متشػعة مغ الجراسات أثبتت نتائجيا عبلقة قػية بيغ وجػد السخصصات مو  ، (2014)

(EMS لجى عيشات الجراسات وبيغ مجى واسع مغ االضصخابات الشفدية والذخرية مشيا )
والتي بيشت   Fischerm Smout and Delfabbro (2016)عمى سبيل السثاؿ: دراسػة 

بذكل سمبي ومغ ثع معاناة اعخاض السخض  دلؤلفخاتأثيخ السخصصات عمي السخونة الشفدية 
 Kim, Lee and Lee (2014) دراسةو  Kwak and Lee (2015) الشفدي، ودراستا

واضصخاب والتي اثبتت نتائجيا ارتباط السخصصات بأعخاض اضصخاب الػسػاس القيخي 
والتي ربصت بيغ  Boudoukha, Lionet and Hautekeete (2016)، ودراسة اليمع
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 Barazandeh, Kissan, Saeedi ودراسة ، واعاض الكخب ما بعج الرجمةالسخصصات 
and Gordon (2016) كسا  ،باضصخابات الذخريةوالتي اضيخت ارتباط السخصصات

إلى تأثخ تذكيل  Amani, Keshavars and Esfandyari (2013)تػصمت دراسة 
 Hawke andدراسػة ( تأثيخًا سمبيًا، وجاءت نتائج EMSىػية األنا بػجػد السخصصات )

Provencher (2011)  مؤكجة أف األفخاد الحيغ يعانػف مغ اضصخابات القمق والسداج
يطيخوف مدتػيات مختفعة مغ السخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة ، وىحه الشتائج قج تجعع 

عػامل مييئة وبيغ كالسخصصات  وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ حجة فخض باعتبارصحة ال
 . لجي الحالة )س(الشفدي  عخاض االضصخابيػر أ ض
 الفرض الثاني: نتائج  -

السخظظات السعرفية الالتكيفية السبكرة  يسكن شفاءيشز الفخض الثاني عمى "
(EMSب )ا( لدى الحالة )س( ستخدام تقشيات عالج السخظظاتSTلجيفري يهنج ) 

تكيفية بلالسعخفية ال ويسكغ تسثيل الشتائج لمقياسيغ القبمي والبعجي لمسخصصات 
 عمى الشحػ التالي: STلجى الحالة )س( بعج استخجاـ السبكخة 

 (2)ججوؿ 
 (EMS)نتائج القياس القبمي والبعجي لمسخصصات 

 ED AB MA SI DS FA VH SB SS EI US ET IS EM السخصط
 %73 %73 %82 %69 %100 %100 %60 %50 %44 %13 %70 %47 %83 %44 قبمي
 %27 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %27 %0 بعجي
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  (4)شكل 

والبعجي لمسخصصات السعخفية البلتكيفية السبكخة لمحالة  مقارنة بيغ القياسيغ القبمي
   ST)س( بعج استخجاـ 

انخفاضات واضحة في معطع السخصصات أف ىشاؾ  4شكل  و 2ججوؿ  يتبيغ مغو 
(EMS لجى الحالة عشج مقارنة القياس القبمي )ت نتائج القياسات بالقياس البعجي، فأوضح

، وتمظ الشتيجة تجعع ( أصبحت ندبتيا صفخ%EMSالسخصصات ) البعجية، أف معطع
شفاء تمظ  تقجـ نتيجة دراسة تمظ الحالة دعسًا إلمكانيةبحلظ فخوض نطخية يػنج / و 
 .الةدمبية عمى الحياة الشفدية لمحجتيا والحج مغ تأثيخاتيا الالسخصصات أو إضعاؼ ح

 تفدير نتائج الفرض الثاني:
عارؼ، وبالتالي يسثل السخصط مجسػعة مغ ذكخيات وانفعاالت وأحاسيذ جدجية وم

دخاؿ تغييخات عمى الدمػؾ، فإف شفاءه يدتجعي اإلضعاؼ مغ حجة كل ىحه العػامل، وإ
ى االنتقاء ونطخًا لتمظ الصبيعة وضع جيفخي يػنج عبلجو انتقائيًا تكامميًا ىحا العبلج القائع عم

مغ مختمف الشطخيات العبلجية ما يتشاسب مع مذكبلت الحاالت السخضية، وتكامميًا بسعشى 
أنو يتزسغ التعامل مع الذخرية بجػانبيا السختمفة الجدسية والعقمية واالنفعالية والدمػكية، 

لجات واىتع يػنج بالسحيط االجتساعي بالفخد وعبلقتو باآلخخيغ، ومغ ثع استخجـ يػنج السعا
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السعخفية واالنفعالية والدمػكية ليزسغ السخونة لمعسمية العبلجية بسا يتسذى مع تفاوت الدمػؾ 
االنداني مغ حالة إلى أخخى، وفي ضػء تمظ الفمدفة العبلجية وتقشياتيا يسكغ تفديخ نتائج 

 ىحا الفخض كاآلتي:
يػنج، فسغ بجاية عبلج جيفخي  يكاف لبشاء العبلقة العبلجية أىسية خاصة فلقج 

 يخبلؿ ىحه العبلقة العبلجية استصاع السعالج أف يرل بالحالة )س( إلى السذاعخ الت
تعاشف مخحمة الصفػلة واستصاع إشباع حاجتيا إلى التفيع والقبػؿ والحشػ وال ييا كثيخًا فتفتقجا

التعبيخ الحقيقي جػ مغ األلفة عمى  يوساعجىا فمشة تدػدىا الثقة وأنذأ معيا عبلقة آ
 ، وىشا أصبحت بيئة العبلج بالشدبةػيةجاتيا ومذاعخىا وتذجيعيا عمى العفاآلمغ عمى احتياو 

ستصاعت فييا الحالة التعبيخ عغ مذاعخىا واحتياجاتيا بقجر لمحالة )س( بسثابة بيئة مػازية ا
يجًا مخصصات السجاؿ تخز تحج يمغ الحخية، مسا ساعجىا عمى مػاجية مخصصاتيا والت

 .نفراؿ والخفستتزسغ أفكار ومذاعخ اال ، والتياألوؿ
ف التخبية الػالجية السحجدة والتي بجأ السعالج مع الحالة ستجعاء مػاقاكسا كاف لتقشية 

وتعج ىحه التقشية بسثابة القمب تصبيقيا مغ السخاحل األولي لمعبلج وحتى نيايتو ،  )س( في
لة )س( معًا عمى تحجيج عبلج جيفخي يػنج حيث ساعجت ىحه التقشية السعالج والحا في

الزالت تؤثخ عمى تفكيخ ومذاعخ وسمػؾ الحالة )س( إلى  يمػاقف التخبية مع الػالجيغ والت
ػيتيا ولع تع تف ى تحجيج االحتياجات األساسية التيالػقت الخاىغ، وىحا ساعج السعالج عم

فعاؿ الحالة أ، وقاـ السعالج بتدجيل ردود تذبع لجى الحالة )س( في مخاحل نسػىا السبكخة
د عمى تمظ االحتياجات ى مخاحل العبلج عمى التخكيه فساعج، مسا حػؿ تمظ االحتياجات

تشطيع عسمية  في، مسا كاف لو آثخًا إيجابيًا ات وربصيا بسذاكل الحالة الحاليةأولػي يا فيوتختيب
 دراكًا مغ قبل الحالة .اجية السخصصات بذكل أكثخ وعيًا وإاإلشباع ، ومػ 

الجمدات الخاصة بسخحمة التغييخ عمى استخجاـ التقشيات  يلسعالج فواستشج ا
 (EMSالحج مغ قػة السخصصات ) ينفعالية والسعخفية وما كاف ليسا مغ بالغ األثخ فاال

بل  ، حيث ساعج السعالج الحالة )س( عمى مػاجية مخصصاتياوتأثيخىا عمى الحالة )س(
ميا كشػع مغ التعبيخ عغ غزبيا وحدنيا وآالا عمى ، وساعجىومحاربتيا عمى مدتػى انفعالي

، وتذجيعيا مغ مػاقف في مخحمة الصفػلة السبكخة نفعالي حياؿ ما حجث ليا مغالتشفيذ اال
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اجية السػاقف السقمقة ليا عمى مػ  لشفدية والعسل الحػاري خبلؿ التخيل ولعب الجور والجراما ا
 0لسذاعخ القمقة والسحدنة لجييا تمظ ا يدتثيخوف حياتيا الحيغ  يشخاص فبل واأل

، فكار الػاردة إلييا مغ مخصصاتياوبيحا استصاعت الحالة )س( أف تقاـو األ
القادر عمى السػاجية والتعبيخ عغ مذاعخه  يستصاعت أف تدتجخل وضع الخاشج الرحاو 

، بل استذعخت ف تمظ الصفمة الرغيخة السزصيجةآلواستذعخت الحالة قػتيا وأنيا لع تعج ا
وضع أكثخ قػة وقجرة عمى السػاجية وأصبحت أكثخ تأكيجًا لحاتيا عمى السدتػى  يأنيا ف

 االنفعالي.
عبلج يػنج إلى التعمع ثع  يىجفت ىشا ف ي، والتوكحلظ استخجاـ التقشيات السعخفية

ما كيف تجرؾ  قج تعمست الحالة جيجاً ، فيسا يتعمق باليجؼ األوؿ فة السعخفيةإعادة الييكم
مغ تساعية، فأصبحت أكثخ شعػرًا باألحياتيا الشفدية واالج ت حالية فيتعانيو مغ مذكبل

ستقخار وأكثخ قبػاًل وتأكيجًا لمحات فيي فيست اآلف أسباب معاناتيا، واصبحت أكثخ شعػرًا باال
ثشاء الجمدات والعبلقة العبلجية عمى التػجيو والسدانجة السشاسبة، حرػليا أمغ خبلؿ 

كل الحرػؿ عمى  حقيا في ار ىحه التقشية كيف تحرل عمىإش فيوتعمست الحالة كحلظ 
 عبلقتيا الذخرية خارج حجود الجمدات. ياالحتياجات وإشباعيا ف

ادة البشاء السعخفي كسا كاف ليجؼ إعادة الييكمة السعخفية مغ خبلؿ استخجاـ فشية إع
حسل نفديا إنساء شعػر الذفقة بالحات لجى الحالة )س( وأنو ال يجب أف ت أىسية كبخي في

مخحمة الصفػلة ، فيشا تع التخكيد مع الحالة  يالسدئػلية عغ ما مخت بو مغ خبخات مؤلسة ف
سا سبب عجـ سيخ األمػر م مخوا بيا وصعػبات مشيا عمى فكخة أف لمػالجيغ مذكبلتيع عانػا

، وىشا أيزًا ركد السعالج عمى الدسات فيسا يترل بعبلقاتيع بالحالة )س(شخيق أفزل  يف
وما وصمت لمحالة مشح صغخىا  ييجابية لمحالة )س( بيجؼ مػاجية الخسائل الدامة التاإل

، مسا ساعج الحالة )س( عمى تغييخ نطختيا لؤلمػر وأصبحت زالت تخاود مدامعيا وتفكيخىا
، مسا جعميا أكثخ قجرة عمى إدارة انفعاالتيا ي أفكارىا الخاصة بسخصصاتياأكثخ تحكسًا ف

، مسا ي الشفذائمة فبالزبط والتحكع مسا أعصاىا ثقة ى دعع لجييا الذعػروسمػكياتيا، وىحا 
لجييا )أنساط الصفل، الػالجيغ، أساليب  مػاجية األنساط البلتكيفية يجعميا أكثخ قػة ف

لشسط  استجماجياة عمييا، وأخيخًا ( والديصخ EMS( ومقاومة أفكار السخصصات )السػاجية
 .يالخاشج الرح
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تغييخ سمػكيات الحالة )س(  يف أثخ إيجابيكاف ليا خ األنساط الدمػكية تقشية كدو        
خارج نصاؽ الجمدات العبلجية ، حيث تع تػجيو الحالة )س( مغ قبل السعالج وتذخيريا 

إشار الجمدات العبلجية إلى عبلقاتيا الذخرية خارج إشار العسل  ينحػ تعسيع ما تعمستو ف
طع االستخاتيجيات العبلجية مغ بصاقات الفبلش ويػميات العبلجي ، ولتحقيق ىحا تع دمج مع

السخصط والحػار والتخيل واالستخخاء والتجريب التػكيجي وإدارة الغزب والزبط الحاتي 
 مػاقف حياتيا يوتفعيل تمظ االستخاتيجيات عمى مجار الػقت وبسجيػد فخدي مغ الحالة ف

يا عمى التحكع فييا ية وزيادة قجرتأنساط سمػكيا الدمب اليػمية ، مسا ساعجىا عمى كدخ
وتسثل تمظ الدمػكيات الدمبية  أساسية لعسمية التغييخ والعبلج. عيشيا كأىجاؼووضعيا أماـ أ 

عمييا تعشى التحكع فى  ةخ فسغ ثع التحكع فييا والديص (EMSاستجابات تكيفية لمسخصصات )
، وبحلظ تكػف ارىا سصػتيا عمى سمػؾ الحالة )س( ومذاعخىا وأفك حج مغلالسخصصات وا

 . (EMSشخيق الذفاء وىى السخصصات ) يالحالة )س( قج تخمرت مغ العقبة األساسية ف
، مسا ساعجىا ى بشاء نساذج سمػكية أكثخ تكيفاً ساعج السعالج الحالة )س( عم ثع

ج مغ قجرة ، مع التأكحػليا ا مع مغي عبلقاتيارات أكثخ سػية وتكيفية فعمى وضع اختي
، ومع مغ تعامميا مع نفديا أوالً  لرحي فيمى أنيا أصبحت تسمظ الشسط االحالة )س( ع

طمع أو ستصاعت الحالة )س( أف تصػر عبلقات مذبعة ال تذعخ خبلليا بالااآلف حػليا، و 
يخ، وأصبحت قادرة عمى التعبيخ عغ احتياجاتيا ومذاعخىا الحخماف أو الغزب أو التجم

 000عبلقات سػية تتسيد باألخح والعصاء  يخاط فبصخؽ تكيفية مشاسبة ، قادرة عمى االنخ
 إلخ .

نخفاض ِحجة السخصصات والػصػؿ إلى الذفاء مغ كل ما سبق ندتصيع أف نفدخ ا
فيػ غالبًا غيخ مسكغ  فكارلكل ما يتزسشو السخصط مغ أ التاـ نياءالسقرػد ىشا ليذ اإلو 

تفقج نذاشيا ويديصخ  ميايجع العبلج بالسخصط ال يسكغ محػىا بل ألف الحكخيات السختبصة
عمى االنفعاالت السختبصة بيا ، فأصبحت تمظ السخصصات ضعيفة واىية غيخ قادرة عمى 

ستصاعت الحالة )س( أف تجركيا وتعييا بقاء والحفاظ عمى نفديا بعج أف ااالستسخار واإل
 وبالقياس ترل ندبة ،يا وتػاجييا بأساليب تكيفية سػيةأف تكافح تبذكل واضح واستصاع

 .حياف % في معطع األ0السخصط الي 
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 الفرض الثالث : نتائج 
لدى  رفية الالتكيفية السبكرة شفاء السخظظات السععمى أف "الفخض الثالث يشز  

 . "ياي تعاني مشالشفدية الت االضظراباتِحدة أعراض  يتبعو انخفاض فيالحالة )س( 
نخفاض درجات الحالة ا  عبلحي، و (3)شكل التالي الذكل البياني سخاجعةبو           
حجة رتباشًا فعميًا بيغ االشفدية ، مسا يعشى أف ىشاؾ  دليل تذخيز االضصخابات )س(عمى

عبلقاتيا  يالحالة )س( مغ معاناة نفدية وصعػبات ف و، وبيغ ما تعاني(EMSالسخصصات )
تفاع ر ( أف اوؿنتائج الفخض األ يكسا ضيخ فعية ، فكسا جاء بالقياس القبمي )االجتسا

خابات لجى الحالة ، وىشا ضيخ يزًا ارتفاع درجات االضصالجرجات عمى السخصصات تبعو أ
خابات مسا يجعع نخفاض درجات االضصبعو أيزًا انخفاض درجات السخصصات قج تأف ا

، فذفاء االضصخابات يمدمو أواًل وؿالفخض األ جعع أيزًا صحة، بل ويصحة الفخض الحالي
 شفاء السخصصات . 

 
  (3)ل شك

 STالسقارنة بيغ القياسيغ القبمي والبعجي لبلضصخابات الشفدية بعج تصبيق
 تفديخ نتائج الفخض الثالث :

األوؿ والثاني  يغالفخض نتائج سياؽ تفديخ نتيجة ىحا الفخض في تفديخويسكغ 
، يعشى أف الحالة )س( فاض ِحجتيا لجى الحالةنخوا، حيث أف شفاء السخصصات لمجراسة



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

ت وصعػبات نفدية وأصبحت مغ مذكبل وثخ إدراكًا ووعيًا بسدببات ما تعانيأصبحت أك
 يجركيا فيتعييا وت يستخجاـ أساليب مػاجية تكيفية ىاة بية وإقجامًا عمى السػاجأكثخ جخأ 

حياة  يلجييا األمل ف و أصبحت متفائمةو أكثخ ثقة بالشفذ و أصبحت اآلف أكثخ تػكيجًا لحاتيا 
عج تحت ت فمع ،تخاذ قخاراتيااػتيا وقجرتيا عمى حل مذكبلتيا و أفزل بعج أف استذعخت ق

ي اآلف أكثخ ، فيتيا والديصخة عميياى إدار درة عمسصػة أو سيصخة مخصصاتيا بل أصبحت قا
تقاريخىا الحاتية بعج  ي، وقج ضيخ ىحا جميًا فوعيًا بأفكارىا وانفعاالتيا وأكثخ تحكسًا في سمػكيا

ي حج قػليا تقػؿ أشعخ أنى يا فعمومغ حػليا يذعخوف بتحدشلعبلج فيي السخور بجمدات ا
ت مغ الجائخة اآلف خخج يوال تديصخ عميو ىسـػ الحياة، في "إندانة ججيجة" ال تكبمو مذاكمو

 صبحت تخاىا مغ الخارج بػضػح .السغمقة لمسخصصات وأ
( تعج بالفعل عػامل EMSكػف السخصصات ) إلى Beck (2010, 267) فيذيخ

مدئػلة عغ الحكع االنفعالي الدخيع والغيخ مشصقي عغ التحخيفات السعخفية، مسا  الشعػرية
يؤدى إلى تفديخات غيخ متكيفة لمسحيط والحات ولآلخخيغ، وتؤدى إلى أفكار أتػماتيكية غيخ 

ال شعػريًا. فالسخصصات السعخفية البلتكيفة  تسشع السػاجية التكيفية، وىحا كموعقبلنية، و 
لمتفاعل بيغ خبخات الصفػلة الدمبية ونقز إشباع االحتياجات الشفدية  السبكخة ىي نتاج

مبكخة، والتي تتدامغ مع السداجػية الفصخية لمصفل التي ىي شخيقة الفخد ل في مخحمة لمصف
لمتفخد مغ مشطػر انفعالي لمتفاعل مع بيئة وأحجاث حياتو واعصائيا معشى خاص بو 

(Thim,2011- 10 ; Young et al, 2003, 11) ًفي  اساسياً  .وبالتالي فيي تمعب دورا
و شفائيا يعشي غياب العامل السديع صخاب ، ومغ ثع فإف خفس السخصصات أضيػر االض

 عخاض السخضية .االضصخاب مسا يتبعو تحدشا في األ في
ي ىحا سياؽ نتائج العجيج مغ الجراسات الدابقة ف الفخض في وجاءت نتيجة ىحا

عخاض االضصخابات ت البلتكيفية السبكخة بأعمي عبلقة السخصصايا تؤكج جسيع السجاؿ، والتي
عمى غيخه مغ  وتفػقو( لجيفخي يػنج STعمى فعالية عبلج مخصصات التفكيخ )الشفدية و 

نخفاض حجة درجات ضصخابات الشفدية، وأف اعبلج األمخاض واال يف ى أنػاع العبلج األخخ 
 . ة االضصخاباتحج ًا ممحػضًا فيالسخصصات وشفائيا يتبعو تحدش

 يوالت Priemer, Talbot and French (2015)، دراسػة ومغ تمظ الجراسات
ثخ ذلظ عمى ( وأEMSشفاء السخصصات  ) يىجفت إلى التعخؼ عمى فعالية عبلج يػنج ف
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( EMSتعجيل السخصصات ) ، وتػصمت نتائجيا إلى أفيالحج مغ الذعػر بالزغط الشفد
 Videler et alودراسة ، لجى عيشة الجراسة الشفديمغ الذعػر بالزغط يخفف بالفعل 

،  ( Schema modes)نساط السخصصات ( وأSTوىجفت إلى اختيار فعالية ) (2014)
تحدغ أعخاض  يثبتت نتائج الجراسة أف تعجيل السخصصات وأنساشيا كاف لو أثخ واضح فوأ

إلى  Panahifar, Yousefi and Amani (2014)كسا ىجفت دراسػة ي، السخض الشفد
( ومغ ثع زيادة القجرة عمى EMSتعجيل السخصصات ) ي( فSTدراسة فاعمية عبلج يػنج )

زيادة قجرة الستدوجيغ عمى  ي( فSTالتكيف بيغ الستدوجيغ، وأثبتت نتائج الجراسة فعالية )
 شفديدراسة أجختيا مؤسدة الصب ال، و ( لجييعEMSالتكيف مغ خبلؿ تعجيل السخصصات )

( أثبتت نتائجيا 4004)  International Psychogeriatric Associationالجولية 
كتئاب لجى كبار ( وتحدغ أعخاض االEMSالعبلقة اإليجابية بيغ عبلج وشفاء السخصصات )

دراسة لتحقيق مغ فاعمية  Ghandpazi, Nezhad and Ahghar (2014)وأجخي ، الدغ
(ST)  ضصخابات التعمق مغ خبلؿ تعجيل السخصي عبلج اف( صاتEMS واثبتت نتائجيا )

 بالفعل تحدغ االضصخابات بعج تعجيل السخصصات لجى عيشة الجراسة .
 نتائج الفرض الرابع:

صصات التفكيخ ليػنج في تأثيخه يدتسخ عبلج مخيشز الفخض الخابع عمي "
 ."يجابي عمي الحالة )س( بعج فتخة التتبع اإل

ء مغ البخنامج مباشخة ( لمسخصصات بسقارنة نتائج التصبيق البعجية  )بعج االنتيا
استسخت لسجة ستة أشيخ تائج التصبيق بعج مجة الستابعة لمحالة والتي شواالضصخابات الشفدية ب

االضصخابات الشفدية لع ف الشدب السئػية لمسخصصات ودرجات بعج انتياء الجمدات، وجج أ
نتائج  (2، شكل 2لشك) يغالتالي يغفي معجالتيا ويبيغ الذكمي ارتفاعات يحجث بيا أ

 التصبيقات لمحالة.
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 (2)شكل 

  (EMS)لسخصصات السقارنة بيغ نتائج التصبيقات القبمي والبعجي والتتبعي   

 
  (2)شكل 

 السقارنة بيغ نتائج التصبيقات القبمي والبعجي والتتبعي لبلضصخابات الشفدية
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 تفدير نتائج الفرض الرابع :
ضػء فمدفة نطخية يػنج والتي تؤكج عمي يسكغ تفديخ نتائج ىحا الفخض في 
تو التي عمي شخرية الفخد وسسا ال يشتيياالىتساـ بخبخات الصفػلة السبكخة وتأثيخىا الحي 

لي عسق الضصخاب فيتجخل العبلج بتقشياتو إو اتتجو نتيجة تمظ الخبخات إلي الدػاء أ
باستخجاـ تقشياتو الخبخاتية لسا خمفتو تمظ الخبخات ندانية ويحجث تغييخات عسيقة الذخرية اإل

لجي الفخد ، ويجعع  غيخ السمباةج بإشباع االحتياجات العاشفية االنفعالية ، وييتع العبل
 احتياجاتياالحي ساعج الحالة )س( عمي مسارسة التعبيخ عغ  العبلج الدمػؾ التػكيجي

لي جفع الفخد إضع الخاشج الرحي مسا يويعدز و  والتعبيخ عشيا بقجر مغ العفػية واالرتياح 
ساليب السػاجية ويعجؿ العبلج أتحسل مدؤولياتو االجتساعية فيجرؾ قيستو وامكاناتو الحقيقية 

فكارىا س( وتتحكع فييا ومغ ثع تتحكع في ألجي الفخد فتربح تكيفية شعػرية تجركيا الحالة )
لي تغييخ ؤدي إت، فعسق التغييخات التي يحجثيا عبلج يػنج مغ تأثيخاتيا الدمبية عمييا فتحج 

ار ثبات الشتائج العبلجية واستسخ  يفدخ ىحاف يسكغ أفي التفكيخ ومغ ثع االنفعاؿ ثع الدمػؾ و 
 .)س( يجابية عمي الحالة فاعميتو وتأثيخاتو اإل

 :Conclusion   االستشتاج
ج مخصصات التفكيخ لجيفخي تػصمت نتائج الجراسة الحالية إلي فعالية عبل              

عانت مشيا الحالة )س( ،  يالشفدية الت االضصخاباتثخه الػاضح عمي تحديغ أعخاض يػنج وأ
مدببة  مييئةنساشيا بسثابة عػامل خة وأف السخصصات البلتكيفية السبكأ اعتباروعميو يسكغ 

إلي معاناتيا الشفدية  ديا بشدب مختفعة لجي الحالة ىػ ما أف وجػدى، وأ لبلضصخاب الشفدي
عمي تحديغ الحالة الشفدية ل و شفاء تمظ السخصصات كاف لو أثخه الػاضح ف تعجي،ومغ ثع فإ

 عخاض االضصخابات الشفدية التي كانت تعانييا الحالة مشح فتخة شػيمة مغ الدمغ.وعبلج أ 
بيغ  ممي في عبلجو، فقج دمج قج اختار جيفخي يػنج السشحى االنتقائي التكاو               

مغ فشياتيا العبلجية وفمدفتيا  ميتو العبلجية واستفاديا ثبت فاعنطخيات عبلجية متشػعة جسيع
التكاممي يعشى أنو ييتع بجسيع جػانب و السشتقاة ،الشطخية في وضع تقشياتو العبلجية 

 ة بل والخوحية، فيختكد عبلجالذخرية اإلندانية العقمية واالنفعالية والدمػكية واالجتساعي
ا عبلج الجذصالت الحى يخكد عمى الػعي السباشخ يػنج عمى مجاخل عبلجية ونطخية مشي

الحالي لخبخة الفخد الحاتية بيجؼ الػصػؿ إلى وسائل التغييخ، وتخي فمدفة نطخية الجذصالت 
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أنو بإمكاف اإلنداف أف يتحخر مغ الساضي، وأنو قادر عمى اتخاذ قخاراتو وتحسل مدؤولية 
وكيف ، والكخسي الخالي، والسذاركة في سمػكياتو ومغ فشياتو التي استفاد مشيا يػنج اآلف 

ـ فشياتو شيج نطخية التحميل الشفدي واستخجاألحاسيذ الجاخمية، كسا استخجـ يػنج أيزًا م
مثل التجاعي الحخ وتحميل األحبلـ والتفديخ حتى يدتصيع أف يخبط بيغ سمػؾ الفخد الحالي 

خة، كسا استخجـ نطخية العبلقات ومذكبلتو الحالية بخبخاتو السكبػتة خبلؿ مخاحل الشسػ السبك
د مغ خبلؿ عبلقاتو وتفاعمو مع الذخرية والتي تذيخ إلى أىسية فيع واستيعاب سمػؾ الفخ 

خخيغ مغ حػلو والتي تخي أف تمظ العبلقات ىي مشذأ الدػاء أو االضصخاب ومغ فشياتيا اآل
اىتساميا  مق والتي جلالسقابمة العبلجية، وكحلظ ارتكد عبلج يػنج االنتقائي عمى نطخية التع

وكيف تؤثخ ىحه العبلقة عمى نسػه العاشفي واالجتساعي، وليحا  ىػ عبلقة الصفل بػالجيو
قيسة  التػجيات لتحقيق عبلجًا فعااًل ذااستصاع يػنج أف يجسع ميدات كل تمظ السجاخل و 

 سيكػلػجية كبيخة .
بقتيا في اختبار فعالية ونتائج الجراسة جاءت في نفذ سياؽ الجراسات التي س          

عخاض السخضية القزاء عمى األي بالصبع الذفاء التاـ و ال تعشعبلج يػنج وتمظ الشتائج 
وشعخ بو األىل واآلخخوف  دغ الػاضح الحي استذعختو الحالة التحبذكل نيائي، ولكغ تعشى 

البلتكيفية  ساىع العبلج بذكل فعاؿ في التقميل مغ اآلثار السكبمة لمسخصصاتج قفمغ حػليا، 
عمى الحالة )س( وساعجىا عمى التحخر مغ سصػتيا، فأصبحت أكثخ تفاؤاًل واقبااًل عمى 
الحياة، وأكثخ تأكيجًا لحاتيا، وتخمرت مغ السذاعخ السحبصة لمحات، وبيحا انخفزت لجييا 

 ما كانت تذعخ بو مغ معاناة نفدية.
 البخث:ومقرتحات تىصًات 
 ئج، يػصي البحث الحالي بسا يمي:مغ خبلؿ األدب الشطخي والشتا 

ي يػنج الحي يعج جدءًا مغ خ االىتساـ بتصبيق عبلج مخصصات التفكيخ لجيف -
السشحى الدمػكي السعخفي في العبلج الشفدي، ويخكد باألساس عمى قػة تأثيخ 
العػامل العقمية والسعخفية في حجوث االضصخابات الشفدية التي ال يسكغ عدليا 

 كخ بيا الفخد وما يعتقجه عغ نفدو وعغ العالع مغ حػلو.عغ الصخيقة التي يف
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لجى  YSQضخورة الكذف عغ السخصصات البلتكيفية السبكخة باستخجاـ  -
 الحاالت الكميشيكية التي ال تدتجيب لؤلنػاع التقميجية مغ العبلج الشفدي.

االىتساـ بالقجر الكافي بإشباع حاجات األشفاؿ األساسية في مخاحل نسػىع  -
ة بسخاجعة مػاقف الػالجيغ أثشاء التخبية، والتي تعج حجخ الداوية في نذػء السبكخ 

 السخصصات وما يتبعيا مغ اضصخابات.
تصبيق فشيات وتقشيات عبلج يػنج عمى عيشات كميشيكية تعاني مغ اضصخابات  -

ومذكبلت متشػعة في البيئة السرخية لمػقػؼ عمى العيشات التي يسكغ أف 
 تدتفيج مغ ىحا العبلج.

إجخاء بحػث كميشيكية متعسقة لمحاالت التي تعاني مغ حجة في ندب  -
السخصصات البلتكيفية السبكخة لمتعخؼ األكثخ عسقًا عمى العػامل السييئة التي 
تؤدي إلى تكػف ونذػء تمظ السخصصات لتفادييا واالبتعاد عشيا في عسميات 

 تخبية وتشذئة الصفل.
ار السخصصات البلتكيفية السبكخة ػضح اعتبإجخاء مديج مغ البحػث التي ت -

 عػامل وسيصة ومشبئة باالضصخابات واألمخاض الشفدية.
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

 :املراجع
، وسياـ  وبػخاري عبلـ قاصب ، د ، ووحيجة سايل حجة ، وبػ ، ودليمة زناكمثـػبمسييػب  .0

قييع فعالية العبلج السعخفي الدمػكي في عبلج ت(. 4002وشيخزاد عيذػف )
 الجدائخ، وحجة الخعاية: السؤسدة الػششية لمشذخ السصبعية.  االضصخابات الشفدية.

(. االسياـ الشدبي لمسخصصات السعخفية البلتكيفية 4002) دنقلعبيخ أحسج أبػ الػفا  .4
ية لجى شبلب السبكخة ليػنج في التشبؤ بالرحة الشفدية وبعس الحاالت االنفعال

 . 305-409(، 0، جامعة بشي سػيف، يػليػ )مجمة كمية التخبيةالجامعة. 
 (. تذخيز4005دمحم أحسج شمبي، ودمحم إبخاىيع الجسػقي، وزيدي الديج إبخاىيع ) .3

القاىخة: مكتبة  .DSM-4 & DSM-5األمخاض الشفدية لمخاشجيغ مدتسجة مغ 
 االنجمػ السرخية.

. القاىخة: مكتبة زىخاء العبلج السعخفي والسيتا معخفي(. 4002دمحم الديج عبج الخحسغ ) .2
 الذخؽ لمشذخ والتػزيع.

(. السخصصات السعخفية البلتكيفية كستغيخ 4002دمحم الديج عبج الخحسغ، وثخيا سخاج ) .2
السجمة وسيط في العبلقة بيغ ضغػط أحجاث الحياة واالكتئاب لجى شالبات الجامعة. 

 .23-0(، 45)42، السرخية لمجراسات الشفدية
5. Neal, J., Davison, G., kring, A. & Johnson, S. (4005 .) عمع الشفذ

ة، وفاشسة )تخجسة: ىادي الحػيم السخضي: استشادًا عمى الجليل التذخيري الخامذ
، وممظ جاسع الخشيج، ونادية عبج هللا الحسجاف(. القاىخة: سبلمة عياد، وىشاء شػيخ
 مكتبة االنجمػ السرخية. 

 

7. Amani, A., Keshavarz-Afshar, H. & Esfandyori, H. (2013).The 

relationship between early maladaptive schemas and identity styles 

in male students. Journal of Behavioral Sciences, 7 (1), 75-82. 

8. Arntz, A. & Gendren, H. (2012). Schema therapy for personality 

disorder. New York: Wiley- Blackwell, John Wiley Sons. 

9. Ball, J., Mitchell, P., Malhi, G., Skillecorn, A. & Smith, M. (2003). 

Schema-focused cognitive therapy for bipolar disorder: reducing 

vulnerability to relapse through attitudinal change. Australian and 

New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 41–48. 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عبري أمحد أبى الىفا دنقلد. 
 

10. Bamber, M. (2004).The good, the bad and defenseless Jimmy 

– A single case study of schema model therapy. Clinical 

psychology and Psychotherapy, 11, 425-438. 

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

multicentered randomized controlled trial on the clinical and cost 

effectiveness of schema therapy for personality disorders. BMC 

Public Health, 12(75), 1-12. 

12. Barazzandeh, H., Kissane, D., Saeedi, D. & Gordon, M. (2016). 

A systematic review of the relationship between early maladaptive 

schemas and borderline personality disorder/traits. Personality and 

Individual Differences, 94, 130- 139. 

13. Boudoukha, A., Przygodzki-Lionet, N. & Hautekeete, M. 

(2016). Traumatic events and early maladaptive schemas (EMS): 

Prison guard psychological vulnerability. Revue europeenne de 

psychologie appliquee, 66, 181- 187. 

14. Calvete, E. (2014). Emotional abuse as a predictor of early 

maladaptive schemas in adolescents: Contributions to the 

development of depressive and social anxiety symptoms. Child 

Abuse & Neglect, 38, 735- 746. 

15. Cecero, J., Nelson, J. & Gillie, J. (2004). Tools and tenants of 

schema therapy: Toward the construct validity of the early 

maladaptive schema questionnaire research version (EMSQ- R). 

Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 344-357. 

16. Cockram, D., Drummond, P. & Lee, C. (2010).Role and 

treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veterans with 

PTSD. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17, 165- 182. 

17. Dandieu, B., Lenoir,  H., Othily, E., Tapia, G., Gassen. M., 

Delile, J. (2015). The impact of eye movement desensitization and 

reprocessing and schema therapy on addiction severity amonge 

sample of French women suffering from PTSD and SUD. 

Anstracts/ Drug and Alcohol Dependence, 146, 34- 117. 

18. De Haan, B. & Lee, K. (2014) Therapists' thoughts on therapy: 

Clinicians' perceptions of the therapy processes that distinguish 

schema, cognitive behavioural and psychodynamic approaches. 

Psychotherapy Research, 24 (5).  538-549. 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

19. Difrancesco, C., Roediger, E. & Stevens, B. (2015). Schema 

therapy with couples: A practitioners guide to healing relationships. 

New York: Wiley- Blackwell.  

20. Edwards, D. (2013). Using schemas and schema modes as a 

basis for formulation and treatment planning in schema therapy. 

South Arica: Schema Therapy Institute 0f South Africa, From 

www.schematherapysouthafrica.co.za, Retrieved 12/11/2016.  

21. Farrell, J. & Shaw, I . (2012). Group schema therapy for 

borderline personality disorder. New York: Wiley- Blackwell. 

22. Fischer, T., Smout, M. & Delfabbro, P. (2016). The 

relationship between psychological flexibility, early maladaptive 

schemas, perceived parenting and psychopathology. Journal of 

Contextual Behavioral Science, 5, 169- 177. 

23. Fish, K. (2014). Schema therapy constructs in a community 

corrections population: An exploration of the treatment, neglect, 

attachment, schemas, and risk to re-offender. Unpublished doctoral 

dissertation, The School of Psychology, Spalding University. 

24. Ghandpazi1, F., Nezhad, S. & Ahghar, G. (2014). 

Effectiveness of group counseling based on schema therapy 

approach in the attachment styles of married housewives. European 

Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(2), 276-284. 

25. Griffith,  L. (2003). Combining schema- focused cognitive 

therapy and psychodrama: A model for treating clients with 

personality disorders. Journal Group Psychotherapy, Psychodrama 

and Sociometry, 55(4), 128- 140. 

26. Gude, T. & Hoffart, A. (2008). Change in interpersonal 

problems after cognitive agoraphobia and schema-focused therapy 

versus psychodynamic treatment as usual of inpatients with 

agoraphobia and Cluster C personality disorders. Scandinavian 

Journal of Psychology, 49, 195–199. 

27. Hawke, L. & Provencher, M. (2011). Schema theory and 

schema Therapy in mood and anxiety disorders: A review. Journal 

of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, (25), 257- 

276. 

28. Hodge, L. & Simpson, S. (2016). Speaking the unspeakable: 

Artistic expression in eating disorder research and schema therapy. 

The Arts in Psychotherapy, 50, 1-8. 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عبري أمحد أبى الىفا دنقلد. 
 

29. Hoffart, A, (2012). The indication process in schema therapy, 

the wiley-blackwell handbook of schema therapy: Theory, research 

and practice.  New York: John Wiely  & Sons, Ltd. 

30. Hoffart, A., Versland, A. & Sexton, H. (2002). Self-

understanding, empathy, guided discovery, and schema belief in 

schema-focused cognitive therapy of personality problems: A 

process–outcome study. Cognitive Therapy and Research, 26(2), 

199–219. 

31. International Psychogeriatric Association. (2012). Schema 

therapy with older adults: call for evidence. International 

Psychogeriatric Association, 24(7), 1186- 1190. 

32. International Society of Schema Therapy (2012). Borderline 

personality disorders; Group schema therapy for borderline 

personality disorder. NewsRx Health & Science; Atlanta (Feb 26, 

2012), 99. 

33. International Society of Schema Therapy (2014). New therapy 

for personality disorders proven more effective than other major 

treatments. Mental Health Weekly Digest; Atlanta, (Feb 24, 2014), 

163. 

34. Jacob, G, Gender, H. &  Seebauer, L. (2015). Breaking 

negative thinking patterns: A schema therapy self-help and support 

book. New York: Wiley- Blackwell. 

35. Jesinoski, M. (2010). Young's schema theory: Exploring the 

direct and indirect links between negative childhood experiences 

and temperament to negative affectivity in adulthood. Un published 

doctoral dissertation, Utah state university. 

36. Kelloge, S., & Young, J. (2006). Schema therapy for 

borderline personality disorders. Journal of Clinical Psychology, 

62(4), 445-458. 

37. Kelloge, S. & Young, J. (2008). Twenty-first century 

psychotherapies: Contemporary approach to theory and practice. 

West Sussex, Hobken, Nj : John Wiley & Sons 

38. Khosravani, V., Seidisarouei, M. & Alvani, A. (2016). Early 

maladaptive schemas, behavioral inhibition system, behavioral 

approach system, and defense styles in natural drug abusers. Polish 

annals of medicine, 23, 6-14. 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

39. Kim, J., Lee, S. & Lee, S. (2014). Relationship between early 

maladaptive schemas and symptom dimensions in patients with 

obsessive – compulsive disorder. Psychiatry Research, 215, 134-

140. 

40. Kwak, K. & Lee, S. (2015). A comparative study of early 

maladaptive schemas in obsessive- compulsive disorder and panic 

disorder. Psychiatry Research, 230, 757-762. 

41. Leahy, R. (2015). Emotional schema therapy. New York: The 

Guilford Press. 

42. Lobbestael, J., Vreeswijk, M. & Arntz, A. (2007).Shedding 

light on schema modes: A clarification of the mode concept and its 

current research status. Netherlands Journal of Psychology, 63, 76- 

85. 

43. Lumley, M. & Harkness, K. (2007).Specificity in the relations 

among childhood adversity early maladaptive schemas and 

symptom profiles in adolescent depression. Cogn Ther Res, 31, 

639-657. 

44. Masley, S., Gillanders, D., Simpson, S. & Taylor, M. (2012). 

A Systematic review of the evidence base for schema therapy. 

Cognitive Behaviour Therapy, 41(3), 185–202. 

45. Mcintosh, V., Jordan, J., carter, J., Frampton, C., Mckenzie, J., 

Latner, J., Joyce, P. (2016). Psychotherapy for trans diagnostic 

binge eating: A randomized controlled trial of cognitive- behavioral 

therapy. Appetite-Focused Cognitive-Behavioural Therapy and 

Schema Therapy Psychiatry, 240, 412- 420. 

46. Nadort, M., Arntz, A., Smit, J., Giesen, J., Eikelenboom, M., 

Spinhoven, R., Asselt, T., Wensing, M. &Dyck, R. (2009). 

Implementation of outpatient schema therapy for borderline 

personality disorder, study design. BMC Psychiatry, 9-64, From 

http://www.biomedcentral.com, Retrieved 12.1.2017. 

47. Nordahl, H., Holthe, H. & Haugum, J. (2005). Early 

maladaptive schemas in patients with or without personality 

disorders: Dos schema modification predict symptomatic relief?. 

Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 142-149. 

48. Orue, L., Calvete, E. & Padilla, P. (2014). Brooding 

rumination as a mediator in the relation between early maladaptive 

http://www.biomedcentral.com/


 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عبري أمحد أبى الىفا دنقلد. 
 

schemas and symptoms of depression and social anxiety in 

adolescents. Journal of Adolescence, 37, 1281- 1291. 

49. Panahifar, S., Yousefi, N. & Aman, A. (2014). The 

effectiveness of schema-based couple therapy on early maladaptive 

schemata adjustment and the increase of divorce applicants 

adaptability. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and 

Management Review, 3(9), 339- 346. 

50. Pena, D., Keller, L. Masterson, C., Cottor, & Mantsch, J. 

(2015). Concomitant adrenal hormonal stress responses are 

required for cocaine-induced locomotor sensitization. Drug and 

Alcohol Dependence,  146, e34–e117. 

51. Porter, R., Bourke, C., Carter, K., Douglas, K., McIntosh, V., 

Jordan, J., Joyce, P., & Frampton, C. (2016). No change in 

neuropsychological dysfunction or emotional processing during 

treatment of major depression with cognitive– behaviour therapy or 

schema therapy.  Psychological Medicine, 46, 393–404. 

52. Priemer, M., Talbot, F. & French, D. (2015). Impact of self-

help schema therapy on psychological distress and early 

maladaptive schemas: A randomised controlled trial. Behaviour 

Change, 32(1), 59–73. 

53. Pugh, M. (2015). A narrative review schemas and schema 

therapy outcomes in the eating disorders. Clinical Psychology 

Review, 39, 30- 41. 

54. Rafaeli, E.; Bernstein, D. & Young, J. (2011). Schema therapy: 

The CBT distinctive features series. New York: Rutledge. 

55. Reiss, N., Lieb, K., . Shaw, I. & Farrell, F. (2013). Responding 

to the treatment challenge of patients with severe BPD: Results of 

three pilot studies of inpatient schema therapy. Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy,  42, 355–367. 

56. Renner, F., Arntz, A., Peeter, F., Labbestael, J. & Huibers, M. 

(2016). Schema therapy for chronic depression: Results of multiple 

single case series. Journal of Behaviour Therapy and Experimental 

Psychiatry, 51, 66- 73. 

57. Rezaei, M., Ghazanfari, F. & Rezaee, F. (2016). The role of 

childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas 

and experimental avoidance on depression: A structural equation 

modeling. Psychiatry Research, 246, 407-414. 



 

 
 

 

)   610) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

58. Roelofs, J. (2011). Mediating role of early maladaptive 

schemas in the relation between quality of attachment relationships 

and symptoms of depression in adolescent. Behavior and Cognitive 

Psychotherapy, 39, 471-479. 

59. Seavey, A. & Moore, T. (2012). Schema focused therapy for 

major depressive disorder and perdonality disorder: A case study. 

Clinical Case Studies, 11 (6), 457-473. 

60. Sundag, J., Ascone, L., Marques, A., Moritz, S. & Lincoln, T. 

(2016). Elucidating the role of early maladaptive schemas for 

psychotic symptomatology. Psychiatry Research, 238, 53-59. 

61. Thiel, N., Jacob, G., Caffier, B., Herbst, N., Kulz, A., 

Hertenstein, E., Nissen, C., Voderholzer, U. (2016). Schema 

therapy augmented exposure and response prevention in patients 

with obsessive – compulsive disorder: Feasibility and efficacy of a 

pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental 

Psychiatry, 52, 59-67. 

62. Thimm, J. (2011). A study of associations between early 

maladaptive schemas, developmental task resolution, and 

personality traits in a psychiatric outpatient sample . Un published 

doctoral dissertation, Norwegian university of science and 

technology, faculty of social sciences and technology. 

63. Tolk, L. (2005). Integrating The Enneagram and Schema 

Therapy: Bringing the Soul Into Psychotherapy. Unpublished 

doctoral dissertation, the Wright Institute Graduate School of 

Psychology.  

64. Videler, A., Rossi, G., Schoevaars, M., Cornelis, C. & Alphen, 

S. (2014). Effects of schema group therapy in older outpatients: a 

proof of concept study.  International Psychogeriatrics, 26(10), 

1709–1717. 

65. Vreeswijk, M,, P.Spinhoven,P., Eurelings-Bontekoe, E. 

Broersen, J. (2014). Changes in symptom severity, schemas and 

modes in heterogeneous psychiatric pgtient Groups following 

Ssort-term schema cognitive– behavioural group therapy: A 

naturalistic pre-treatment and pdst-treatment Design in an 

outpatient clinic. Clinical Psychology and Psychotherapy Clin. 

Psychol. Psychother. 21, 29 –38. 



 

 
 

 

)   616) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عبري أمحد أبى الىفا دنقلد. 
 

66. Vreeswijk, V. (2015). Personality Disorders; Study findings on 

personality disorders are outlined in reports from S.A Skewes and 

Colleagues (Short-term group schema therapy for mixed 

personality disorders: a pilot study). Psychology & Psychiatry 

Journal; Atlanta, (Feb 28, 2015), 538. 

67. Vuijk, R., Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for 

adults with autism spectrum disorder and comorbid personality 

disorder: Protocol of a multiple-baseline case series study testing 

cognitive-behavioral and experiential interventions. Contemporary 

Clinical Trials Communications, 1-13, doi:10.1016/j. 

conctc.2017.01.001.  

68. Wallburg, V. & Chiaramello, S. (2015). Link between early 

maladaptive schemas and defense mechanisms. Revue europeenne 

de psychologie appliquee, 65, 221-226. 

69. Wegener, I.,  Alfter, S. & Geiser, F. (2013). Schema change 

without schema therapy: The role of early maladaptive schemata 

for a successful treatment of major depression. Psychiatry, 76(1), 

1- 17. 

70. Wetzelaer, P., Farrell, J., Evers, S., Jacob, G., Lee, C., Brand, 

O., ….. Arntz, A., (2014). Design of an international multicentre 

RCT on group schema therapy for borderline personality disorder. 

BMC Psychiatry, 14(139), 1-15. 

71. Wilhelm, S., Berman, N., Keshaviah, A., Schwartz, R. & 

Steketee, G. (2015). Mechanisms of change in cognitive therapy for 

obsessive compulsive disorder: Role of maladaptive beliefs and 

schema. Behaviour Research and Therapy, 65, 5-10.  

72. Young, J. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: 

A schema focused approach (3
rd

 ed.). Sarasota: Professional 

Resource Press.  

73. Young, J.; Kolosko, S. & Weishoor, E. (2003). Schema 

therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press. 



 

 
 

 

)   611) 
7502 أبريل،  3، جزء 05جملُ اإلرشاد الهفشٌ، العدد   

 عالج جًفرٍشفاء املخططات املعرفًُ الالتكًفًُ املبكرَ باستخدام 

Healing of early maladaptive schemas by using Jeffry Young's 

therapy (ST) and its effects on decrease severity of some 

psychological disorders (Single case study) 

Abstract 

This study aimed to test the effects of schema therapy (ST) to 

healing early maladaptive schemas (EMS) and decrease severity of 

some psychological disorders using a single case design. Was applied 

Young Schema Questionnaire (YSQ), Schema Mode Inventory (SMI) 

and Clinical Interview DSM- IV for adults. The study results showed 

that a positive relationship between severity of  early maladaptive 

schemas and  severity of symptomatic psychological disorders, a 

positive effects of the techniques of schema therapy on healing of 

early maladaptive schemas, and these decreases   which are happened  

in severity of  early maladaptive schemas are followed by relief in 

general symptomatic psychological disorders.  

 


