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  امللخص:

ميارات في تحسيف  التعقؿالقائـ عمى العالج  مدخؿ فعالية ىدفت الدراسة إلى تعرؼ 
كاالكتئاب لدل  تنظيـ االنفعاؿصعكبات أعراض اضطراب الشخصية الحدية ك التعقؿ كخفض 

( 24.45( طالبنا بمتكسط عمر )17المتعثريف دراسينا، تضمنت ) طالب الجامعةعينة مف 
( 8( طالبنا، كتجريبية )9كزعت في مجمكعتيف: ضابطة )( عامنا، 1.96كانحراؼ معيارم )

: التجريبية لمجمكعتي الدراسةالقبمية كالبعدية كالمتابعة  :جراء القياسات المختمفةإتـ طالبنا، 
 التعقؿمقياس ك إعداد الباحث، مف اضطراب الشخصية الحدية مقياس مف خالؿ  ،كالضابطة

 تنظيـ االنفعاؿصعكبات مقياس ك تعريب الباحث،  Dimitrijevic et al. (2018) إعداد
بيؾ قائمة ، ك (2019تعريب عبادم كآخركف ) Bjureberg et al. (2016)إعداد 
ما بيف جمسات  ؛بكاقع جمستيف أسبكعينا ،( جمسة24، كتضمف البرنامج العالجي )لالكتئاب
التعقؿ كانخفاض ميارات ، كقد أسفرت الدراسة عف النتائج التالية: تحسف جماعية أكفردية 

المجمكعة  أفرادكاالكتئاب لدل  صعكبات تنظيـ االنفعاؿأعراض اضطراب الشخصية الحدية ك 
كمقارنة بالمجمكعة بالقياس القبمي مف ناحية، مقارنة خالؿ القياس البعدم التجريبية 
كما ، 0.05، 0.01عند  إحصائينا دالة الفركؽحيث كانت جميع  ؛مف ناحية أخرل الضابطة

اضطراب الشخصية الحدية  أعراضخفض في استمرار فعالية البرنامج كشفت النتائج عف 
ىذه ك ، المجمكعة التجريبية خالؿ قياس المتابعةأفراد لدل  االنفعاؿ كاالكتئاب تنظيـكصعكبات 

التعقؿ في خفض أعراض اضطراب الشخصية القائـ عمى العالج  مدخؿالنتائج تدعـ فعالية 
 .كتحقؽ صحة فركض الدراسة الحدية،

 مفتاحية:الكممات ال
، ف دراسيناكالطالب المتعثر  ،العالج القائـ عمى التعقؿالشخصية الحدية،  اضطراب 

  صعكبات تنظيـ االنفعاؿ
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The Effectiveness of the Mentalization Based Therapy on Borderline 

Personality Disorder and Emotion Regulation Difficulties  among 

Under Achievers Students 

Dr Mohamed Mosaad Abdelwahed Metawee 

Special Education, Education College, King Khalid University 

Abstract: 

The study aimed to identify  the effectiveness of the mentalization based 

therapy (MBT) on mentalizing, borderline personality disorder, difficulties of 

emotional regulation, and depression among under achievers. A total sample 

included 280-students with under achievements (Age=21-27) completed 

measures for borderline personality disorder, at 2019 in Saudi Arabia, The 

experimental study  included 17 students (M=24.45, SD=1.96), that are 

distributed into two groups: control group (N=9), and experimental group 

(N=8), Two groups are completed measures for borderline personality disorder, 

mentaliztion, difficulties of emotional regulation, and depression. the 

intervention contains of MBT, it consisted of 24 sessions, 2 times a week. The 

results indicated that the members of intervention group showed greater 

improvement in mentalization, and reduction of borderline personality 

disorder, depression, and difficulties of emotional regulation in the post-test 

compared to the pre-test, and compared to the control group, on the other hand. 

Thus, there are statistically significant differences between the mean-ranks of 

Scores of the intervention group in pre-test and post-test on mentalization, 

borderline personality disorder, difficulties of emotional regulation, and 

depression. The present findings provided important evidence for effectiveness 

of MBT for reduction of borderline personality disorder among students with 

under achievements. 

Key Words: 

 Borderline Personality Disorder, Mentalization Based Therapy, 

Emotional Regulation Difficulties, Under Achievers  Students,  
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 مكدمُ الدراشُ:

، بشكؿ بات طالب الجامعة المتعثريف دراسيناأعداد  زيادة في خيرةاأل السنكاتشيدت 
 أ(2019) جامعة الممؾ خالدب عمادة القبكؿ كالتسجيؿبعض تقارير  كشفتممفتنا لمنظر؛ حيث 

 عف كجكد فئة ليست بالقميمة مف الطالب الذيف يتأخركف في خططيـ الدراسية نتيجة الرسكب
عبئنا كبيرنا عمى الجامعة، مع زيادة لذم بات يشكؿ كا؛ انخفاض المعدؿ الدراسيالمتكرر أك 

احتمالية تعرضيـ لمفصؿ األكاديمي مف الجامعة مف ناحية، أك عدـ قدرتيـ عمى استكماؿ 
أك يرتبط بو مف ضغكط  ،كثيرة مشكالتالدراسة مف ناحية أخرل، كما يترتب عمى ذلؾ مف 

 الطالب.شخصية كحياتية قد يتعرض ليا ىؤالء ك نفسية كأكاديمية 
ضغكطنا متعددة  يكاجيكف -كغيرىـ–المتعثريف دراسينا كال شؾ أف طالب الجامعة 

، كالتي كقؼ أماميا كثير متعددة كظكاىر سمبية أكاديميةك جتماعية شخصية كا: المصادر
التفاعؿ معيا، كتعامؿ آخركف معيا بسمبية كبيرة، نتيجة لمعديد مكاجيتيا ك منيـ عاجزنا عف 

كمع زيادة الضغكط كاألزمات . فضالن عف معاناة بعضيـ لمعديد مف االضطرابات ،مف األسباب
باليأس كضعؼ في العالقات، كربما اضطراب  ىـيد شعكر االطالب تز ىؤالء التي يتعرض ليا 

يذاء الذات  كيعاني  .(Sharma & Fowler, 2018)في اليكية كالسمككيات االندفاعية كا 
 الحدية الشخصيةكمف بيف ىذه االضطرابات اضطراب  متعددة،طالب الجامعة مف اضطرابات 

Borderline personality Disorderمف صعكبات في تنظيـ االنفعاؿ ، كما يرتبط بو ،
اضطراب الشخصية أحد أكجو  عدي  حيث  ؛كمشكالت في التفكير، كانفعاالت كمزاج متقمب

مف مشاكؿ كاضطرابات  ، حيث يعاني كثير منيـةالجامع طالبالنقص في نسؽ شخصية 
 ؛كلذا ،عديدة، قد تبدك كاضحةن في تفاعالتيـ في السياقات االجتماعية كالشخصية المختمفة

عمى كيفية مكاجية الطالب الجامعييف لممكاقؼ بيف  بشكؿ سمبيبات اضطراب الشخصية يؤثر 
محكٍظ في الشخصية كاالجتماعية كالتربكية كالتعميمية، كما أنو قد يؤدم إلى حدكث خمٍؿ م

التكيؼ ، كما يترتب عمى ذلؾ مف شعكٍر بالضيؽ كالتعاسة كسكء الكظيفي أدائيـ
(Laverdiere, Ogrodniczuk & Kealy, 2019).  عد اضطراب الشخصية الحدية ي  ك

 عف ذم قبؿ لمنظر بيف طالب الجامعة ضطرابات التي انتشرت بشكؿ ممفتٍ أحد اال
(Brickell, 2018)،  كما أنو كمف المحتمؿ أف يككف اضطراب الشخصية الحدية أكثر

 .(Florange & Herpertz, 2019)انتشارنا مما كاف يعتقد في السابؽ 
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كلقد شيدت السنكات القميمة الماضية اىتمامنا متزايدنا بدراسات اضطراب الشخصية بصفة 
تؤثر سمبينا عمى البناء عامة، كي عدُّ اضطراب الشخصية الحدية مف تمؾ االضطرابات التي 

التي  ،عد مف أكثر اضطرابات الشخصية شيكعنا في المجتمعات النفسيةي  كما  النفسي لمفرد،
بيف  في العالقات كاضطراب اليكية كالمشكالت تنظيـ االنفعاؿعدـ قصكر أك يغمب عمييا 
يغمب حالة نفسية  يصؼ كىك ،(Einy, Narimani & Movahed, 2019)الشخصية 

كمزاج  ،مع مخاكؼ مف تخمي اآلخريف ،عدـ استقرار عاطفي كاندفاعية كسمكؾ متيكر عمييا
كىك اضطراب نفسي شديد يتسـ بأنو نمط دائـ  ،أك نية انتحار ،كميؿ إليذاء الذات ،مكتئب

 ,Edel, Raaff, Dimaggio) كمستمر مف عدـ استقرار العالقات الشخصية كاالندفاعية

Buchheim & Brune, 2017; Juurlink et al., 2019)،  كك يكاجو الطالب ذكما 
كالتي قد تتمثؿ في  ،و المعاناة النفسية كالسمككية كالشخصيةالشخصية الحدية العديد مف أكج

 ،الغضب غير المبرر كالكجداف المكتئب أك ،االندفاعية كالتيكر أك ،إيذاء الذات سمككيات
كبالتالي أصبح مكاجية ، (Tunc & Eren, 2019)ة كالقمؽ كالعالقات غير المستقر 

 لمرفاىية العممية كلـ يعد مجاالن  ،اضطراب الشخصية الحدية بيف طالب الجامعة ضركرة ممحة
لية ؤك مسبقدر ما أصبح  ،إلجراء البحكث كاألكاديمييفحثيف اإلشباع رغبات الب أك ،فقط

 ،بالجامعات كالكمياتالمسئكليف كمراكز اإلرشاد الباحثيف ك  :الجميعجسيمة تقع عمى عاتؽ 
 كخفض معاناتيـ. الء الطالب بعالج اضطراب أبنائيـفضالن عف اىتمامات ذكم ىؤ 

اضطراب الشخصية الحدية لدل لعالج كتشير الدراسات األكلية إلى كجكد نتائج جيدة 
كما  ،كالعمؿ بشكؿ أفضؿ ،ساعد الطالب عمى الشعكر بالتحسفي نوإحيث  ؛طالب الجامعات

مع أىمية تثقيؼ الطالب حكؿ طبيعة االضطراب  ،أىمية التدخؿ المبكر إلىالنتائج تشير 
حيث يمكف عالج الشخصية  ؛في نفس الكقت عالجو يط كميـبس كأنو ،كتشخيصو كعالجو

 تزايدت. كلقد (Brickell, 2018)الحدية مف خالؿ التدخالت المختمفة القصيرة كالطكيمة 
كالعالج السمككي كالسمككي المعرفي كمدخؿ  ؛التدخالت العالجية الضطراب الشخصية الحدية

 Juul et al., 2019; Mayer) كغيرىا اليقظة العقمية كالتكامؿ بيف ىذه المداخؿ المختمفة

et al., 2019; Barnicot & Crawford, 2019). 
العالجات  أحد  Mentalization based therapy التعقؿالقائـ عمى كيعد العالج 

 ؿحك تتمحكرالتي  ،المرضية أعراضياالتي طكرت لعالج الشخصية الحدية كخفض 
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يذاءاالندفاعية كسكء تنظيـ االنفعاؿ   ,Moller)الذات كعدـ ثبات كاستقرار العالقات  كا 

Karlgren, Sandell, Fackenestrom & Philips, 2017; Swenson & Choi-

Kain, 2015).  ييدؼ العالج بالتعقؿ إلى تحسيف قدرة المريض العقمية عمى التفكير ك
الكاقعي، كما أنو ييدؼ إلى خفض إيذاء الذات كالضغكط االنفعالية، كتحسيف الكظائؼ 

إلى فعالية العالج  العممية كتشير الدالئؿ ،(Griffiths et al., 2019)االجتماعية لمشخص 
حيث أف صعكبات التعقؿ تعد محكرنا  ؛القائـ عمى التعقؿ في خفض أعراض الشخصية الحدية

 & Dimitrijevic, Hanak, Dimitrijevic)في اضطراب الشخصية الحدية 

Marjanovic, 2018; Juul et al., 2019)،  ييتـ بتعميـ أف ىذا النكع مف العالج كما
 كفيـ الحاجات كالرغبات الشخصية ،القدرة عمى التعقؿ كينمي لديو ،الشخص الفيـ الصحيح

 أك ،عمى البعد عف الثنائية في التفكير األشخاصنو يدرب ، كما أكلآلخريف بشكؿ صحيح لو
 ,Swenson & Choi-Kain)كالتقييـ السميـ لمتكجيات كالسمكؾ  ،التطرؼ في ردكد األفعاؿ

2015). 
الشخصية الحدية  أعراضنتائج إيجابية في عالج العالج القائـ عمى التعقؿ قد حقؽ لك 

سكاء  كمينيكيالكغير  كمينيكيالالمرضية لدل العديد مف فئات المجتمع  أعراضياكبعض 
 ,.Einy et al., 2019; Juul et al) أخرلبالتكامؿ مع مداخؿ عالجية  أكاستخدـ مستقالن 

2019; Sharma & Fowler, 2018; Griffiths et al.,2019; Edel et al., 

في  العالج القائـ عمى التعقؿخؿ مدالعممية التي تؤكد عمى فعالية  ةاألدلكفي ضكء  .(2017
 كخفض حدة األعراض المصاحبة ليذا االضطراب اضطراب الشخصية الحديةخفض أعراض 

 مدخؿلتحديد فعالية  الحالية الدارسة؛ تأتي لدل العديد مف العينات الكمينيكية كغير الكمينكية
المتعثريف  مفالشخصية الحدية  الطالب ذكم اضطرابأعراض العالج بالتعقؿ في خفض 

 دراسينا.
 :مشهلُ الدراشُ

عمى القمؽ يمثؿ عامالن باعثنا الطالب المتعثريف دراسينا بالجامعة  أعدادتزايد  أفال شؾ 
أك نفسية  أكشخصية  أك أكاديميةاالىتماـ بمشاكميـ سكاء كانت مف ناحية، كدافعنا إلى 

ت مشكمة الدراسة لدل الباحث مف خالؿ ما أظيره تقرير مكلقد ن ،مف ناحية أخرل اجتماعية
عف تزايد نسبة الطالب المتعثريف دراسينا بجامعة الممؾ  (أ2019) كالتسجيؿعمادة القبكؿ 
كمرشد لطالب كمية التربية جامعة الممؾ -ما الحظو الباحث كمف خالؿ  ،خالد مف ناحية
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كالذم  ،كاضطراباتيـمعاناتيـ كالتكقؼ عمى  ،المتعثريفالطالب مف مشكالت كمعاناة  -خالد
، كمف خالؿ اىتماـ الباحث بمكضكع اضطراب مف ناحية ثانيةقد يككف سببنا لتعثرىـ، 

 ,Tunc & Eren) النتشار ىذا االضطرابنظرنا لكجكد دالئؿ كثيرة  ،الحديةالشخصية 

2019; Barnicot & Crawford, 2018; Ooi et al., 2020)،  كما يرتبط بو مف
كصعكبات في التكيؼ مع  ،كصعكبات في التفكير ،صعكبات تنظيـ االنفعاؿكة دتعدمصعكبات 

 مف ناحية أخرل. ،كمشكالت انفعالية كثيرة ،الحياة الجامعية
ا أماـ تقدـ الطا ،الشخصية الحدية تحدينا كبيرناكيمثؿ اضطراب  لب الجامعي كعائقنا كاضحن

قامة عالقات شخصية كاجتماعية ناجحة في بيئت ،نحك حياة جامعية أفضؿ و االجتماعية كا 
ربما ك ، أخرلكتحقيؽ أىدافو الشخصية كالدراسية كاألكاديمية مف ناحية  ،كالجامعية مف ناحية

 اكتسبب ضغكطن  ،يةض  ر  غير مرنة كم  تصبح  المضطربة ت الشخصيةسمايرجع ىذا كمو إلى أف 
عاقة في الكظائؼ االجتماعية  ،شخصية دالة كمينيكينا  ,Segal) لذكم اضطراب الشخصيةكا 

Gottschling, Marty, Meyer & Coolidge, 2015) ، كيؤدم اضطراب الشخصية
السمكؾ، كالعالقات غير المستقرة الحدية إلى العديد مف المشكالت المتعمقة باالندفاعية في 

مع اآلخريف، كعدـ القدرة عمى إدراؾ الكاقع، كاألحداث الحياتية بشكؿ صحيح، مع مكجات مف 
، م)بشر  ، باإلضافة إلى صعكبات تنظيـ االنفعاؿالغضب كالعدكاف كالثكراف االنفعالي كالممؿ

يـ االنفعاؿ أك حيث تعد صعكبات تنظ ،(2017؛ أبك زيد، 2017، الحديبيك  المجذكب
القصكر الشديد في استراتيجيات تنظيـ الذات التكافقية مف أبرز الظكاىر المرضية لدل 

إلى  باإلضافة ،كز التكجيو كاإلرشاد بالجامعةار م أف في حيف الطالب ذكم الشخصية الحدية،
 ،كحدات التكجيو بالكميات ال تقـك بالدكر الالـز في مكاجية مثؿ اضطراب الشخصية الحدية
 ،كما ال تحاكؿ الكقكؼ عمى األسباب المرضية التي تقؼ خمؼ التعثر الدراسي لدل الطالب

أف  فضالن عف ،وكتتزايد نسبة مف يعانكن ،تعاظـ مثؿ ىذا االضطراب بشكؿ كبيريكبالتالي 
 اإلرشاد الجامعي ال تركز عمى االضطراب بقدر ما تركز عمى المشاكؿ الفردية لمطالبمراكز 

(Brickell, 2018)، اضطراب مفيدنا في عالج  ي عدف التدخؿ العالجي المبكر فإ كبالتالي
 لدل الطالب معاناة الشخصيةاليصبح أكثر ضركرةن لتقميؿ بؿ إنو ، الشخصية الحدية

(Chanen & Thompson, 2018). 
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 الدراسات التي تناكلت عالج اضطراب الشخصية الحدية كتحميؿ مسحكقد قاـ الباحث ب
 ، مثؿ:قكاعد البيانات الدكلية كالمحمية مف خالؿ، 2019شير أغسطس كسبتمبر خالؿ 

Web of Science ،Scopus ،DOAJ ،EBSCO ،Emerald ،CABIكغيرىا ،، 
متعددة تكفر دالئؿ عممية مف عمى الرغـ ك ، كتحديد المداخؿ العالجية المستخدمة في كٍؿ منيا

اضطراب ذكم  أعراضعالج أىمية كفعالية مدخؿ العالج القائـ عمى التعقؿ في عمى 
يف كتحس ،سكاء أعراض االضطراب نفسو أك االضطرابات المصاحبة لو ،الشخصية الحدية

عمى دراسة  -المسح المذككرفي حدكد – عثري   نو لـأإال  ؛الحديةميارات ذكم الشخصية 
كخفض أعراض  ،تحسيف مستكل التعقؿالتعقؿ في  القائـ عمى العالج مدخؿلت فعالية ك تنا

كصعكبات تنظيـ االنفعاؿ  ،بما فييا أعراض االضطراب نفسو ؛ذكم الشخصية الحدية
المتعثريف  لدل طالب الجامعة الضطراب الشخصية الحديةكاالكتئاب كأعراض مصاحبة 

كي  الحالية كء ما سبؽ تأتي الدراسةكفي ض .في ضكء منيج كأىداؼ الدراسة الحالية ،دراسينا
العالج  مدخؿتجيب عف السؤاؿ الرئيس: ما فعالية ، ك في ىذا الجانب سد فجكة بحثية ميمةت

المتعثريف الجامعة  طالبالشخصية الحدية لدل  ذكم اضطرابأعراض بالتعقؿ في خفض 
 تتفرع األسئمة التالية لمدراسة: ودراسينا؟ كمن

في  التجريبية ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة -أ
 البعدم.-التعقؿ خالؿ القياسيف: القبميمستكل 

 التجريبية الدراسةىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة  -ب
 البعدم.-اضطراب الشخصية الحدية خالؿ القياسيف: القبمي أعراض في

 التجريبية ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة -ج
 البعدم.-كاالكتئاب خالؿ القياسيف: القبمي تنظيـ االنفعاؿفي صعكبات 

في  التجريبيةىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة  -د
 .القياس البعدم كقياس المتابعةخالؿ  الحدية اضطراب الشخصيةأعراض 

 التجريبيةىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة  -ق
 كاالكتئاب خالؿ القياس البعدم كقياس المتابعة. تنظيـ االنفعاؿصعكبات 
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 أهداف الدراشُ:

تعقؿ الطالب ذكم في تحسيف مستكل التعقؿ  القائـ عمى العالج مدخؿتحديد فعالية  -أ
 المتعثريف دراسينا. مف الشخصية الحدية

اضطراب الشخصية أعراض التعقؿ في خفض  القائـ عمىالعالج  مدخؿتعرؼ فعالية  -ب
 لدل الطالب المتعثريف دراسينا. الحدية

 تنظيـ االنفعاؿفي خفض صعكبات التعقؿ  القائـ عمىتعرؼ فعالية مدخؿ العالج  -ج
 المتعثريف دراسينا.مف كاالكتئاب لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية 

اضطراب أعراض  العالج القائـ عمى التعقؿ في خفض مدخؿتحديد مدل استمرارية فعالية  -د
 الحدية لدل الطالب المتعثريف دراسينا.الشخصية 

صعكبات تنظيـ في خفض العالج القائـ عمى التعقؿ  مدخؿتحديد مدل استمرارية فعالية  -ق
 المتعثريف دراسينا.مف لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية  كاالكتئاب االنفعاؿ

 أهنًُ الدراشُ:

 األهنًُ اليظريُ -أ

اضطرابات كعالج ف دراسة كاالىتماـ إلمدراسة أىمية نظرية تتمثؿ في مكضكعيا؛ حيث  -1
دراسة كما أف ، ضركريناإنسانينا عد مطمبنا ي   المتعثريف دراسينا كمشكالت الطالب الجامعييف

 إلىلدل الطالب المتعثريف دراسينا مف المكضكعات التي تحتاج  الحدية اضطراب الشخصية
كألثره السمبي عمى الطالب  ،نظرنا لخطكرة تطكر ىذا االضطراب مف ناحيةمزيد مف الدراسة، 
 مف ناحية أخرل.

تنظيـ صعكبات ك المصاحبة لمشخصية الحديةدراسة خفض بعض االضطرابات بىتماـ اال -2
ضطراب لدل ذكم الشخصية الحدية يعد عامالن ميمنا في خفض اكاالكتئاب  االنفعاؿ

المتزامنة مع  خذ االضطراباتأعمى أىمية  اتؤكد الدراسحيث ت ؛الحديةالشخصية 
ميارات  بتحسيفتيتـ  أنيا، كما عند التشخيص كالعالج في االعتبار الشخصية الحدية

كبيرة عمى جكانب  أىميةلما ليا مف  ؛لدل طالب الجامعة كالتأكيد عمى أىميتياالتعقؿ 
 .في مرحمة إعداده لمحياة المينية كاالجتماعية المقبمة شخصية الطالب

الشخصية في التعامؿ مع اضطراب  تكامؿ الفنيات العالجية أىميةتمقي الضكء عمى  -3
كالتي يتـ تكظيفيا في  حيث يتضمف العالج بالتعقؿ العديد مف الفنيات العالجيةالحدية، 
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صمـ في البداية لعالج اضطراب لشخصية الحدية؛ عمى أساس أنو عالج اضطراب ا عالج
، كبعض الشخصية الحدية أعراض مستكل التعقؿ كخفض تحسيفل كذلؾ ؛الشخصية الحدية

 المرتبطة بالشخصية الحدية كصعكبات التنظيـ االنفعالي كاالكتئاب. األعراض
كخاصة مع الطالب المتعثريف دراسينا مف  ،ندرة الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة -4

 مف ناحية أخرل.كندرة دراسات العالج بالتعقؿ  ،ناحية
 األهنًُ التطبًكًُ

لمدليؿ يعتمد عمى المحكات التشخيصية  ،الضطراب الشخصية الحديةتقديـ مقياسنا جديدنا  -أ
كمقياس لمتقرير الذاتي لقياس اضطراب ،  DSM-5التشخيصي كاإلحصائي الخامس 

 الشخصية الحدية لدل طالب الجامعة. 
ا  تقدـ -ب ، يكظؼ فنيات التعقؿ كميارتو العالج بالتعقؿ عالجينا قائمنا عمى مدخؿبرنامجن

بما فييا صعكبات تنظيـ  ،كاستراتيجياتو في خفض أعراض اضطراب ذكم الشخصية الحدية
 .االنفعاؿ كاالكتئاب

حيث  ؛كتقنينو عمى عينة عربية ،متعقؿل الحديثة كالميمة األجنبية مقاييسالتعريب أحد  -ج
كلذكم الشخصية  ،أنو لـ يتكفر مقياسنا عربينا لمتعقؿ مناسبنا لطالب الجامعة مف ناحية

تـ تقنينو في األصؿ عمى  قد المقياس الذم تـ تعريبو أفخاصة ك الحدية مف ناحية أخرل، 
 لشخصية الحدية.عينة مف ذكم ا

كما ، الشخصية الحديةاضطراب ذكم عف فعالية عالج  ما تتكصؿ إليو الدراسة مف نتائج -د
تكصيات عممية يمكف تكظيفيا في المؤسسات التربكية كالنفسية ككحدات تقدمو مف 

 النفسي بالجامعات. كالتكجيو اإلرشاد
 :مصطلخات الدراشُ

  Borderline Personality Disorder اضطراب الشدصًُ احلديُ
كيبػدك فػي شػكؿ مػف  ،يأخذ صفة الثبػات كاالسػتمرار ،خمؿ في األداء الكظيفي لمشخصية

مػع  ،ضػمني أكبشكؿ صريح  ،كالتيكر كمحاكلة إيذاء الذات كاالندفاعيةعدـ استقرار العالقات 
غيػػر مسػػتقرة. كيحػػدد بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا  متأرجحػػةكجػػداف مكتئػػب كغضػػب كىكيػػة 

 المستخدـ في الدراسة الحالية. الحدية الطالب عمى مقياس اضطراب الشخصية
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 The Mentalization Based Therapy العالج الكائه علِ التعكل

لتػػدعيـ ميػػارات  مجمكعػػة مػػف التػػدريبات المنظمػػة كالتعمػػيـ النفسػػي المخطػػط كالمحػػدد
 ،بيػػدؼ تحسػػيف كعػػي المػػريض بذاتػػو ،تعزيػػز قػػدرة المػػريض عمػػى التفكيػػر كالتعقػػؿك  ،التعقػػؿ

يػػذاء الػػذات كمشػػكالت اليكيػػة كتقمػػب  تنظػػيـ االنفعػػاؿ سػػكءكخفػػض  كالصػػعكبات االندفاعيػػة كا 
 الكجداف في ضكء عالقة متزنة.

  Difficulties of Emotional Regulation صعىبات تيظًه االىفعال
 كتعػػديؿعػػدـ قػدرة الفػػرد كعجػػزه عػف تحديػػد كفيػػـ تعػرؼ صػػعكبات تنظػػيـ االنفعػاؿ بأنيػػا 

 أكمباشػرة  ،ال تكافقيػة أكعنػدما يمػر بخبػرات تحمػؿ انفعػاالت سػمبية  ،انفعاالتػو كالسيطرة عمى
بمجمػكع حػدد إجرائينػا ت  ، ك فعالة كمكجيػة كمناسػبة لممكقػؼبأساليب كاستراتيجيات  غير مباشرة،

فػي الدراسػة  التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس صعكبات تنظيـ االنفعػاؿ المسػتخدـالدرجات 
 الحالية.

ًًا  Under Achievers Students الطالب املتعجر دراش
الطالب الذم يقؿ معدلو الدراسي أك يساكم اثنػاف مػف  بأنويعرؼ الطالب المتعثر دراسينا 

كيترتػػب عميػػو  ،مػػدة فصػػؿ دراسػػي كامػػؿل بػػدكف عػػذر ة نتيجػػة الرسػػكب المتكػػرر كالغيػػابخمسػػ
 (.ب2019، )عمادة القبكؿ كالتسجيؿتأخره في خطتو الدراسية 

 حمددات الدراشُ:

 احملددات املىضىعًُ

تتضػػمف المحػػددات المكضػػكعية لمدراسػػة الحاليػػة فػػي ضػػكء العػػالج القػػائـ عمػػى التعقػػؿ 
كأساليبو كاستراتيجياتو، كفي ضكء اضػطراب الشخصػية الحديػة لػدل الطػالب المتعثػريف  بفنياتو

 دراسينا بجامعة الممؾ خالد.
  احملددات البشريُ

ممػف انطبقػت عمػييـ المحكػات التشخيصػية  ،طالب جامعة الممؾ خالد المتعثػريف دراسػينا
 في الدراسة.الشخصية الحدية كفقنا لممقاييس التشخيصية المستخدمة الضطراب 
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  احملددات السماىًُ

حيػث تػـ تطبيػؽ الدراسػة خػالؿ  ؛2020-2019الفصػؿ الدراسػي األكؿ لمعػاـ الجػامعي 
 .2020كتمت قياسات المتابعة خالؿ شير فبراير  2019كنكفمبر  كأكتكبرسبتمبر  :شيكر

 ات املهاىًُداحملد

فػػي معمػػؿ التربيػػة  تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة بجامعػػة الممػػؾ خالػػد، كمػػا تػػـ تطبيػػؽ البرنػػامج
 الخاصة لجاىزيتو في تطبيؽ برامج اإلرشاد كالعالج النفسي.

 :للدراشُ اإلطار اليظرٍ

 الشدصًُ احلديُذوٍ اضطراب 

 اضطراب الشدصًُ احلديُ -أ

اضطراب الشخصية الحدية بأنو  DSM-5يعرؼ الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي الخامس 
نمط دائـ مف عدـ استقرار العالقات بيف الشخصية كاضطراب صكرة الذات كاالنفعاؿ 

، إنو نمط شائع لعدـ االستقرار، يؤثر عمى سيطرة الفرد عمى (APA, 2013)كاالندفاعية 
لشخصية اندفاعاتو كدكافعو، كما يؤثر عمى التنظيـ االنفعالي كمعالجة األمكر كالعالقات ا

حالة نفسية شديدة، تبدك مرتبطة بضعؼ في الجكانب  كىك، (Mayer et al., 2019)لمفرد 
 ,Ooi et al., 2020)، مع ضعؼ في األداء الكظيفي لشخصية الفرد كاالجتماعيةالنفسية 

Edel et al., 2017) كما ت ظي ر الشخصية الحدية اندفاعية كمشاكؿ في العالقات ،
زاجية غير مستقرة، باإلضافة إلى أعراض متعددة قد تؤثر عمى بركفيؿ االجتماعية، كحالة م

 .(Tunc & Eren, 2019; Juul et al., 2019)الشخصية كمدل تقبميا لمعالج 
كما يمثؿ تشخيص اضطراب الشخصية الحدية تحدينا لمباحثيف، نظرنا لتداخمو مع العديد 

لقد حدد الدليؿ التشخيص ك  ،ألخرل، كلذلؾ تعددت أدكات تشخيصومف االضطرابات ا
البد مف  مف جممة تسعة معايير تشخيصيةخمسة معايير  DSM-5كاإلحصائي الخامس 

كتشتمؿ ىذه المعايير التشخيصية  (،Hopwood, 2018)تكفرىا لتشخيص ىذا االضطراب 
اثنيف عمى  فيعمى: التقمب في العالقات الشخصية كاالنفعاالت، االندفاعية كتيكر السمكؾ )

: اإلنفاؽ، الجنس، المخدرات، القيادة، الطعاـ(، الكجداف غير المستقر، الغضب غير األقؿ مف
المبرر، السمكؾ االنتحارم أك تشكيو الذات، اليكية المضطربة، الشعكر الشديد بالفراغ، 

 .(APA, 2013)الخكؼ المرضي مف تخمي اآلخريف عنو، عدـ القدرة عمى استجالء الحقيقة 
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كيمعب نمكذج العكامؿ ىناؾ نظريات نفسية متعددة لتفسير اضطراب الشخصية الحدية، ك 
 ،(Hopwood, 2018)الخمس الكبرل لمشخصية دكرنا ميمنا في تفسير الشخصية الحدية 

رجع االضطراب إلى أسباب تمتد إلى الميالد كالعالقات الكالدية، كبعضيا يرجعو إلى ي كبعضيا
عدـ قدرة األنا عمى حؿ مشاكميا أك القياـ بمياميا كالتحميؿ النفسي؛ حيث تمجأ األنا في ىذه 

ب عم، كت(Einy et al., 2019)الحالة إلى استخداـ ميكانيزمات دفاعية فاشمة أك أقؿ فاعمية 
فاألزمات  ؛البيئية كاالجتماعية دكرنا ميمنا في تطكر اضطراب الشخصية الحديةالعكامؿ 

كالصدمات كالعالقات االجتماعية كالعالقات المتكترة مع الكالديف تؤثر سمبينا عمى الشباب، كقد 
يذاء الذات   & Sharma)تدفع بيـ إلى مزيد مف االندفاعية كالتيكر في السمكؾ كا 

Fowler, 2018) كما أف صدمات الطفكلة المبكرة ليا صمة كثيقة باضطراب الشخصية ،
الحدية، كالتي تتمثؿ في شكؿ مف اإلىماؿ كاإلساءة العاطفية كغيرىا، كالتي تدعـ تككيف صكر 
غير كاقعية لدل المرضى حكؿ ما يفكر اآلخركف أك يشرعكف بو تجاىيـ، كلذلؾ يميمكف إلى 

قد يرجع إلى عكامؿ ك ، (Edel et al., 2017)آلخركف عدـ فيـ أك تخميف ما يفكر فيو ا
، كما يصعب تقدير نسب انتشار فطرية كعكامؿ التنشئة األسرية العكامؿ االجتماعية الثقافية

اضطراب الشخصية الحدية في أم مجتمع، كىذا راجع إلى رفض األفراد لالعتراؼ بمشاكميـ، 
 (.2017ف )قاعكد، باإلضافة إلى عدـ ترددىـ عمى المعالجيف النفسيي

 ذوٍ الشدصًُ احلديُ ومسات  االىفعالصعىبات تيظًه  -ب

 ،تعد صعكبات تنظيـ االنفعاؿ أحد أبرز المشكالت التي يعانييا ذكك الشخصية الحدية
كالتي تؤثر في سمككياتيـ كتكجياتيـ كردكد أفعاليـ اضطراب الشخصية الحدية،  أعراضكأحد 

كتشير صعكبات تنظيـ االنفعاؿ إلى عجز الفرد  بشكؿ كبير،بشكؿ كاضح، كترتبط بمعاناتيـ 
تحديد كفيـ كتقبؿ االنفعاالت، كعجزه عف االندماج في سمككيات ىادفة مكجية، كذلؾ  عف

عندما يمر بانفعاالت سمبية، كعدـ قدرتو عمى تعديؿ استجاباتو االنفعالية باستخداـ أساليب 
كما تشير إلى (. Gratz & Roemer, 2004) أك المكقؼ لمسياؽ ةكمناسبمركنة  أكثر

السيطرة عمييا بشكؿ فعاؿ في المكاقؼ المثيرة  أك ،عدـ القدرة عمى تعديؿ الفرد النفعاالتو
 (، كتزداد صعكبات تنظيـ االنفعاؿ مع االضطرابات النفسية2017ليذه االنفعاالت )أبك زيد، 

 .في حاالت اضطراب الشخصية الحديةخاصة ك  كالشخصية،
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ضعؼ األداء ك  ،االنفعاؿ صعكبات في تنظيـبالشخصية الحدية  ذكم يرتبط اضطرابك 
صكرة الذات، كعدـ القدرة عمى معرفة الحدكد الشخصية،  في انخفاضك الكظيفي لمشخص، 

باإلضافة إلى عدـ المكضكعية في تقدير األمكر، كعدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى عمؿ، أك 
، كما يتسـ بعدـ القدرة عمى السيطرة عمى السمكؾ (Juurlink et al., 2019)االستمرار فيو 

كالتفكير، كعدـ القدرة عمى الحكـ عمى األشياء، كتعد االندفاعية سمة أساسية لمشخصية 
ترتبط باالنتحار أك التفكير فيو، ككذلؾ ترتبط بسمككيات المخاطرة كالعدكانية  كالتيالحدية، 

(Mayer et al., 2019) كيمكف مالحظة سمات الشخصية الحدية مف خالؿ تفاعميا عمى ،
مكاقع التكاصؿ االجتماعي؛ حيث تدفعيـ الصعكبات التي يكاجيكنيا في العالقات الشخصية 
ا عف ىذه العالقات، كتمبية  لتعكيض ىذا النقص مف خالؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعكيضن

قي، مع تدني احتراـ الذات، كالشعكر بالذنب لممشاركات االجتماعية؛ كبديؿ لمعالـ الحقي
، كما تتصؼ بتقمب المزاج كالشعكر بالفراغ، كعدـ القدرة (Ooi et al., 2020)كالخجؿ 

يذاء الذات كاألفكار االنتحارية   & Tunc)لمذىاب لمجامعة، كمكجة شديدة مف الغضب، كا 

Eren, 2019)ف عميو مخاكؼ حادة ، كما أف ذكم الشخصية الحدية يعيشكف في عالـ تييم
حكؿ ىجر اآلخريف، كيعتمدكف عمى استراتيجيات معقدة لدرء حقيقة أك فقد متخيؿ، كعالقات 

كشعكر  ،كاالكتئاب كالقمؽ كالغضب ،كمزاج متقمب بيف الشعكر بالممؿ كالفراغ ،غير مستقرة
 .(Rossouw, 2015)بإيذاء الذات مع أك بدكف نية انتحار 

ة مكضكعنا ميمنا كشائكنا بيف الباحثيف، فالبعض ذىب إلى كيعد عالج الشخصية الحدي
كجكد تحدم كبير في العالج، كالبعض اآلخر ذىب إلى إمكانية العالج كخفض أعراض 

يستغرؽ قد إلى أف عالج الشخصية الحدية  Juul et al. (2019)، كيشير الشخصية الحدية
اآلف عف الفركؽ حكؿ أىمية العالج القصير كقتنا طكيالن كجيدنا كبيرنا، كما ال تتكفر أدلة حتى 

فعالية العالجات  -خالؿ السنكات األخيرة-الدراسات أثبتت  لكف ؛أك الممتد ليذا االضطراب
كعالجات أساسية لمشخصية الحدية. كما ركزت بعض الدراسات الحديثة عمى عالج  فسيةالن

ف كاف حجـ  ، كما كانت محدكدنااألثر اضطراب الشخصية الحدية، كأظيرت نتائج مقبكلة، كا 
 ؛(Mayer et al., 2019)خالؿ المتابعات في بعض الدراسات  ةنتائج المتابعة غير مستقر 

حيث تسبب بعض األمراض النفسية المصاحبة الضطراب الشخصية الحدية عائقنا كبيرنا في 
تركز البرامج العالجية السمككية أك الجدلية ك  ،مجاؿ استمرار أثر العالج مع بعض الحاالت
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عمى خفض استراتيجيات المكاجية غير الناجحة لدل الشخصية الحدية، كخاصة إيذاء الذات، 
دارتيا بشكؿ أفضؿ ؛ فضالن عف النتائج كمساعدتيـ لتعمـ استراتيجيات لتنظيـ انفعاالتيـ، كا 

 .(Barnicot & Crawford, 2019) اإليجابية لمعالجات القائمة عمى التعقؿ
 العالج الكائه علِ التعكلمدخل 

 التعكل -أ

يشير التعقؿ إلى القدرة عمى فيـ الحالة العقمية لمشخص، كفيمو لآلخريف، كفيـ األفكار 
كالمشاعر، كعادة ما يظير ضعؼ القدرة عمى التفكير كالتعقؿ لحظة الضغكط التي يتعرض ليا 
الشخص، كيعد المراىقكف بصفة خاصة عرضة لالنتكاسات في قدراتيـ عمى التعقؿ، كلذلؾ 

 Betman ، كيشير (Rossouw, 2015)أنيـ ميينكف أك متسمطكف  يركف اآلخريف عمى

& Fongy (2010)  إلى أف ضعؼ التعقؿ يقؼ كراء المشاكؿ كالمعاناة الشخصية لذكم
اضطراب الشخصية الحدية، كالذم يؤثر عمى تنظيـ االنفعاؿ كالسيطرة عمى الدكافع، كبالتالي 

تفسير سمكؾ الفرد بشكؿ دقيؽ في ضكء حالتو  يعتبر العالج بالتعقؿ مدخالن عالجينا يساعد في
العقمية، كالتي تشتمؿ عمى الرغبات كالمشاعر كالحاجات كغيرىا، كما ييدؼ إلى تعديؿ سمكؾ 

 األشخاص الذيف يفسركف رغبات كسمككيات اآلخريف بشكؿ غير كاقعي كغير صحيح.
عاناة النفسية، كتحدد نظرية التعقؿ ثالثة نماذج لحالة عدـ التعقؿ، تتمثؿ في: الم

كفي الحالة األكلى يتـ التعامؿ مع األفكار كالمشاعر كالمعتقدات كما لك  ؛كالغائية، كالتظاىر
 Sharma)كانت حقيقة، إلى درجة مف الصعب تغييرىا أك التراجع عنيا إلى بديؿ آخر ممكف 

& Fowler, 2018)يا ، كتشير الحالة الثانية إلى الالشيء، كىي حالة عقمية يكجد في
الشخص، كتدؿ عمى عدـ الثقة بأم شيء، كما تشير إلى عدـ القدرة عمى تخيؿ كجية نظر 

، أما (Rossouw, 2015)أخرل مختمفة، كىذا ما يؤدم إلى مشاعر القمؽ كتقمب الكجداف 
الحالة األخيرة فتصبح فييا األفكار كالمشاعر منفصمة عف الكاقع الداخمي أك الخارجي 

 ,Sharma & Fowler)إلى صعكبة في العالقة العالجية  لمشخص، كالتي قد تؤدم

. كيعمؿ العالج بالتعقؿ عمى تحسيف قدرة الفرد عمى فيـ حالتو النفسية كفيـ (2018
اآلخريف، كما أنو يقـك عمى افتراض أف ذكم اضطراب الشخصية الحدية يككنكف أكثر عرضة 

كبالتالي يسعى إلى إعادة المريض لفقد ىذه القدرة، كذلؾ عندما يتعرضكف لضغكط انفعالية، 
 .(Juul et al., 2019)  لحالة التعقؿ
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 العالج بالتعكل -ب

مف العالجات الحديثة التي طكرت لعالج اضطراب  العالج القائـ عمى التعقؿ كاحد
ا فردينا كجماعينا   إلىالشخصية الحدية، كيتراكح ما بيف عالج طكيؿ  مختصر، كيتضمف عالجن

(Juul et al., 2019) كما يستيدؼ العالج بالتعقؿ الصعكبات االندفاعية كسكء التنظيـ ،
يذاء الذات  . كىك (Moller et al., 2017)االنفعالي كالعالقات الشخصية غير المستقرة كا 

 كىكعالج نفسي اجتماعي ينتمي إلى التحميؿ النفسي كنظرية التعمؽ كعمـ النفس المرضي، 
حيث يقدـ نكعنا مف التعميـ النفسي لممرضى، كتماريف  ؛يركز عمى قدرة المريض عمى التفكير

منظمة لتعزيز القدرة عمى الفيـ كالتعقؿ؛ حيث يعزز قدرات األشخاص لمحد مف ضعؼ 
المشاعر كالخمؿ في األداء كالسمكؾ كاالندفاعية، كيحسف الكعي بالذات، كالتحكـ في االنتباه 

ا يركز عمى حاالت الكعي كالالكعي كحاالت العقؿ الكامنة كراء سمكؾ معيف كالتفكير، كم
(Swenson & Choi-Kain, 2015). 

لتعقؿ عدـ القدرة عمى التفكير المشكمة األساسية في اضطراب القائـ عمى اعتبر العالج كي  
بالتعقؿ عمى تعزيز قدرة الشخص عمى التفكير الذم يقكـ  العالجالشخصية الحدية؛ لذا يعمؿ 

حيث يعمؿ المعالج عمى االنتقاؿ بالمريض إلى كضع التعقؿ مف خالؿ ربط  ؛عمى الكاقع
العالج بالتعقؿ عمى عدد كبير  يقـكك  .(Swenson & Choi-Kain, 2015)التفكير بالكاقع 

 ,Rossouw)تعقؿ االنتقاؿ ك شؿ العقمي مف الفنيات العالجية كالتكقؼ كالترجيح كمكاجية الف

. كمنيا فنية االستكشاؼ كثبات التعبير عف االنفعاالت كالتأمؿ طرح األسئمة، (2015
 Edel et al. (2017)كالمالحظ، كالنمذجة، التخطيط النشط، كالحكار كالمناقشة. كيحدد 

كأىدافو، تناكؿ التعمؽ  خطكات العالج بالتعقؿ في التالي: تحديد معنى التعقؿ كخمفيتو النظرية
كأشكالو كفيـ أنماطو لدل األشخاص، تحديد مشكالت التعقؿ لذكم الشخصية الحدية، 
أساسيات التعقؿ، ميارات التعقؿ، التعامؿ مع المشاعر الخاصة كمشاعر اآلخريف، التنظيـ 

 االنفعالي كالتعامؿ مع أفكار اآلخريف، الحاجات كالرغبات.
العالج: األكؿ نمط التعميـ النفسي، كيتضمف فيديكىات كيمكف استخداـ نمطيف في 

كزيارات كمكاد تعميمية، كالثاني نمكذج العالج النفسي، كيتضمف التدريب عمى ميارات التعقؿ 
الشخصية الحدية أكثر التزامنا  ذكمما يجعؿ  اكىذ، نفعاؿكالتفاعؿ االجتماعي كتنظيـ اال 

. كما (Moller et al., 2017) جات األخرلبحضكر جمسات العالج بالتعقؿ مقارنة بالعال
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مما يشجع عمى  ؛مع المرضى بشكؿ كبير ةيعمؿ العالج بالتعقؿ في ضكء إقامة عالقة متكازن
نو يركز عمى سير الجمسات في مسار كسط أكما  ،إضفاء صفة التعقؿ عمى الجمسات

(Swenson & Choi-Kain, 2015)أربعة مككنات  ، كيتضمف برنامج العالج بالتعقؿ
كىذه  ،أساسية تشمؿ: التعميـ النفسي، تحديد الحالة، العالج الفردم، العالج الجمعي

كالتي بدكرىا تعمؿ عمى خفض حدة  ،المككنات تيدؼ إلى تعزيز قدرة المريض عمى التعقؿ
 .(Juul et al., 2019)أعراض الشخصية الحدية 

الشخصية الحدية  أعراضأىمية كبرل في خفض  في العالجالتعقؿ  مدخؿيمثؿ و
حيث يعتمد عمى عدد  ؛لكجداف المكتئبذاء الذات كاالندفاعية كالقمؽ كايخاصة إ ؛كاضطراباتيا

 & Haskins & Appling, 2017; Swenson) كبير مف فنيات التعقؿ كاستراتيجياتو

Choi-Kainn, 2015) ،استخدـ المدخؿ في كقد ، كيرجع ذلؾ إلى طبيعة ىذه االضطرابات
 .كتحقيؽ أىداؼ العالج بشكؿ كبير ،كأسفر عف نتائج إيجابية ،العديد مف الدراسات

 دراشات شابكُ 

لدل بعض  خفض أعراض الشخصية الحدية إلى Juul et al. (2019)ىدفت دراسة 
ا 20عمى التعقؿ استمر  مف خالؿ برنامج عالجي قائـ ،المرضى تضمف جمسات  ،أسبكعن

طراب الشخصية لتعميـ النفسي كالتعمؽ كمكضكعات متعمقة باضا شممت ،فردية كجماعية
مف العيادات الخارجية ممف انطبقت عمييـ أربعة محكات  عينة الدراسة الحدية، تـ اختياره

مقياس  تاستخدمكقد  ،DSM-5تشخيصية فأكثر الضطراب الشخصية الحدية كفؽ 
Zanarini كقد أشارت النتائج  ،لمشخصية الحدية كمقياسنا لمتكيؼ االجتماعي كجكدة الحياة

كتحسف مستكل التكيؼ  ،فعالية العالج بالتعقؿ في خفض أعراض الشخصية الحدية إلى
  .لدل عينة الدراسة التجريبية االجتماعي كجكدة الحياة

أثر العالج بالتعقؿ كالعالج المعرفي التحميمي  Einy et al. (2019)اختبرت دراسة ك 
رجالن  40شممت  ،عمى قكة األنا كالميكانيزمات الدفاعية لدل عينة مف ذكم الشخصية الحدية

 20تضمف البرنامج  ،تجريبية كضابطة :قسمكا إلى مجمكعتيف ،بأحد المستشفيات النفسية
حسيف قكة األنا كخفض ميكانيزمات كقد أظيرت النتائج فعالية العالج بالتعقؿ في ت ،جمسة
كما أظيرت أف العالج بالتعقؿ أكثر فعالية مف العالج المعرفي التحميمي في تحسيف  ،الدفاع

  كخفض أعراض الشخصية الحدية. ،قكة األنا
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إلى نتائج إيجابية دالة لمعالج  Sharma & Fowler (2018)كما تكصمت دراسة 
كخفض أعراض الشخصية الحدية  ،في المستقبؿ باألمؿبالتعقؿ في تحسيف مستكل الشعكر 
أربعة إلى خمسة  بيفاستمر العالج لمدة تراكحت  ، كقدلدل مراىؽ مف ذكم الميكؿ االنتحارية

كتحسف مستكل األمؿ  ،كأظيرت النتائج فعالية العالج في خفض األفكار االنتحارية ،أشير
 Griffiths et al., (2019)راسة أسفرت دك  .لدل الحالة الحديةالشخصية كخفض أعراض 

عف نتائج إيجابية لمعالج بالتعقؿ في خفض مستكل إيذاء الذات كالقمؽ االجتماعي كأعراض 
 ،كتحسيف مستكل التنظيـ االنفعالي لدل عينة مف ذكم الشخصية الحدية ،الشخصية الحدية

ا 48شممت  بيف العالج فعالية التكامؿ إلى  Edel et al. (2017)كتكصمت دراسة  .شخصن
كما أشارت  ،بالتعقؿ كالعالج السمككي الجدلي في خفض أعراض اضطراب الشخصية الحدية

، إلى أف التكامؿ بيف المدخميف العالجيف كاف أكثر فعالية في خفض أعراض الشخصية الحدية
ا بمتكسط عمر  57شممت عينة الدراسة  حيث  :مجمكعتيف إلىعامنا، قسمكا  27.1شخصن
 مستكلأسفرت النتائج عف خفض  كقد ،لمعالج السمككي الجدلي 28 ،لمعالج المزدكج 29

يذاء الذات ، لدل العينة التجريبية لمدراسة القمؽ كاالكتئاب كأعراض الشخصية الحدية كا 
إلى فعالية مدخؿ العالج بالتعقؿ  (2018) عبدالقادرك  اهلل جاب، بدر، أحمدكتكصمت دراسة 
يا مقكا الجامعة طالباتاضطراب الشخصية الحدية لدل عينة مف  أعراضفي خفض حدة 

 .سبع طالبات كما أسفرت نتائج الدراسة عف استمرار فعالية العالج خالؿ فترة المتابعة
كالتي  ،(2019كمف الدراسات التي اىتمت باضطراب الشخصية الحدية دراسة محمد )

أظيرت نتائجيا فعالية برنامج إرشادم قائـ عمى عدد مف الفنيات السمككية كالمعرفية كاإلرشاد 
كخفض األعراض المرتبطة بو، كخاصة  ،الديني في خفض حدة اضطراب الشخصية الحدية

ا. 32 -25لدل عينة مف الراشدات ) ،العكاقب الناتجة عف اإلساءة في مرحمة الطفكلة ( عامن
( إلى فعالية برنامج إرشادم قائـ عمى المدخؿ 2018مت نتائج دراسة عطا اهلل )ما تكصك

تـ  ،السمككي المعرفي في خفض اضطراب الشخصية الحدية لدل حالة مف طالبات الجامعة
( مدخؿ اليقظة العقمية 2017تشخيصيا باضطراب الشخصية الحدية. كاستخدـ أبك زيد )

 ،الشخصية الحدية لدل عينة مف طمبة الجامعة كمدخؿ عالجي سمككي لخفض حدة اضطراب
كخفض صعكبات  ،كتكصؿ إلى فعالية مدخؿ اليقظة العقمية في تحسيف ميارات اليقظة العقمية
 التنظيـ االنفعالي كأعراض اضطراب الشخصية الحدية لدل عينة الدراسة.
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 تعلًل علِ الدراشات الصابكُ

، Juul et al. (2019)ات: كمينيكية كدراسبيف عينات  تنكعت عينات الدراسات السابقة
Einy et al. (2019) ،Griffiths et al. (2019) ، عينات غير كمينيكية كدراساتك: 

Sharma & Fowler (2018) ،Edel et al. (2017)،العينات ما  تنكعتكما  ، كغيرىا
 كمع ذلؾ لـ نجد دراسة  ،طالب جامعة مف الذككر كاإلناثكبيف كبار السف مكظفيف ك بيف 

اضطراب الشخصية حيث كمف  ،الطالب المتعثريف دراسينا استيدفت ذكم الشخصية الحدية مف
اضطراب الشخصية الحدية في ضكء المعايير  أعراضمعظـ الدراسات  تفقد تناكل ؛الحدية

االضطراب في ضكء  أعراضكبعضيا ركز عمى  ،منفردنا DSM-5لالضطراب كفقنا  التشخيصية
كاضطراب ، كمنيا اضطراب القمؽ كاالكتئاب عالقتو باالضطرابات النفسية األخرل أثناء العالج

الدراسة الحالية لتحسيف  كتأتي، اليكية كقكة األنا كميكانيزمات الدفاع غير الناجحة، كغيرىا
كمف حيث األدكات ، التعقؿ كخفض صعكبات تنظيـ االنفعاؿ كاالكتئاب لذكم الشخصية الحدية

فقد استخدمت الدراسات السابقة مقاييس متعددة لتشخيص اضطراب الشخصية  ؛التشخيصية
الخامس  كاإلحصائيمعظميا مستمد مف المحكات التشخيصية لمدليؿ التشخيصي  ،الحدية

DSM-5 المقابالت مقاييس الضطراب الشخصية الحدية مع كبعضيا استخدـ  ،كما قبمو
كمقياس  مساعدة: عمى مقاييس أخرلاآلخر بعضيا  دكما اعتم ،بآخر أكبشكؿ  كمينيكيةال

بيؾ لالكتئاب كقائمة تايمكر لمقمؽ كمقاييس متعددة لقياس إيذاء الذات كاضطراب اليكية 
الدراسة الحالية عمى مقياسيف الضطراب الشخصية الحدية  دفي حيف تعتم ،تنظيـ االنفعاؿك 

كمف  مف ناحية، كمقياسنا لتقدير التعقؿ، كمقاييس صعكبات تنظيـ االنفعاؿ كبيؾ لالكتئاب.
منفردنا بعضيا عمى مدخؿ العالج القائـ عمى التعقؿ  دحيث المدخؿ العالجي فقد اعتم

 .Juul et al. (2019) ،Sharma & Fowler (2018) ،Griffiths et al :كدراسات

مدخالن متكامالن مف العالج  اآلخرالبعض  كاستخدـ(، 2018كأحمد كآخركف )، (2019)
ي العالج المعرفي التحميم كأ، Edel et al. (2017) كدراسة بالتعقؿ كالعالج السمككي الجدلي

، بينما استخدـ البعض الثالث العالج المعرفي السمككي في Einy et al. (2017) كدراسة
 .(2018اهلل ) (، كعطا2019خفض اضطراب الشخصية الحدية كدراسة محمد )
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لعالج بالتعقؿ في خفض ا فعالية مدخؿ لتعرؼالدراسة الحالية  تأتي ما سبؽ؛طار في إك 
طالب الجامعة المتعثريف  لدل كاالكتئاب كصعكبات تنظيـ االنفعاؿ اضطراب الشخصية الحدية

 يمكف تحديد فركض الدراسة الحالية فيما يمي: نتائج الدراسات السابقةكفي ضكء ، دراسينا
في  المجمكعة التجريبيةتكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد  -أ

 .في اتجاه القياس البعدم البعدم-التعقؿ كأبعاده خالؿ القياسيف: القبمي مستكل
أعراض تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في  -ب

البعدم في اتجاه القياس -اضطراب الشخصية الحدية كأبعاده خالؿ القياسيف: القبمي
 البعدم.

تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في  -ج
البعدم في اتجاه القياس -كاالكتئاب خالؿ القياسيف: القبمي االنفعاؿصعكبات تنظيـ 

 البعدم.
أعراض ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في  -د

 اضطراب الشخصية الحدية كأبعاده خالؿ القياس البعدم كقياس المتابعة.
صعكبات تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في  ال -ق

 القياس البعدم كقياس المتابعة.كاالكتئاب خالؿ  تنظيـ االنفعاؿ
 اإلجراءات امليوجًُ للدراشُ:

  ميوج الدراشُ -أ

المنيج شبو التجريبي، كتصميـ المجمكعتيف: التجريبية الحالية  استخدمت الدراسة
في خفض لتعقؿ القائـ عمى العالج  مدخؿكالضابطة، كالقياسات المتعددة؛ الختبار فعالية 

لدل الطالب المتعثريف دراسينا بجامعة الممؾ خالد خالؿ  الحديةالشخصية  ذكم اضطراب
 .ـ2020-2019الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 

  جمتنع الدراشُ -ب

 2019 -2018ف دراسينا خالؿ العاـ الجامعي كيمثؿ طالب جامعة الممؾ خالد المتعثر 
ا لمدراسة، كقد تـ تحديد ىذا المجتمع مف خالؿ  2020 -2019كالعاـ الجامعي  مجتمعنا عامن

عف الذيف يقؿ معدليـ الدراسي ىـ ك  ،تقرير النظاـ األكاديمي لمجامعة لمطالب المتعثريف دراسينا
( 289بينيـ )، بالمقر الرئيس لمجامعة بالقريقر ( طالبنا562(، كعددىـ )5( مف )2)
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( بالتخصصات 47)ك ( بالتخصصات التطبيقية كالعممية،210بالتخصصات النظرية، ك)
 . أ(2019)عمادة القبكؿ كالتسجيؿ،  ( بالتخصصات الصحية16)ك اليندسية،

  الدراشُعًيُ  -ج

( 40) السيككمترية لؤلدكات الكفاءةالتحقؽ مف تضمنت عينة  :العينة االستطالعية -
طالبنا متعثرنا دراسينا مف طالب التخصصات النظرية بجامعة الممؾ خالد، تراكحت أعمارىـ 

تحديد  بيدؼ(. 2.077( كانحراؼ معيارم )23.80عامنا، بمتكسط ) (27-21بيف )
 الدراسة مف صدؽ كثبات كاتساؽ داخمي. كاتألد الخصائص السيككمترية

( طالبنا متعثرنا دراسينا اختيرت مف طالب 280شممت العينة الكمية ) :العينة األساسية -
التخصصات النظرية بالجامعة بالطريقة العشكائية البسيطة، كقد تراكحت أعمارىـ بيف 

الشخصية الحدية، كمقياس اضطراب ( عامنا، كما طبقت عمييـ جميعنا مقياس 21-27)
المستخدميف في الدراسة الحالية، كتـ استخراج عينة الدراسة المستيدفة، كالتي  التعقؿ

اضطراب ، كأعمى الدرجات عمى مقياس التعقؿحصمت عمى أقؿ الدرجات عمى مقياس 
 (1.96( كانحراؼ معيارم )24.45( طالبنا متكسط عمر )17كعددىـ ) ،الشخصية الحدية

ا تـ تقسيميـ في مجمكعتيف بطريقة عشكائية بسيطة، شكمت إحداىا المجمكعة ، عامن
( طالبنا، 9كعددىـ ) ،كشكمت األخرل المجمكعة الضابطة ،( طالبنا8كعددىـ ) ،التجريبية
كيكضح مف تجانس العينيتيف: التجريبية كالضابطة في بعض المتغيرات،  التأكدكقد تـ 
 .  نتائج ذلؾ التجانس( 1جدكؿ )
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 ( 1جذٔل )

يتغٍزاد انتجزٌجٍخ ٔانضبثطخ    فً  :دالنخ انفزٔق اإلحصبئٍخ ثٍٍ يتٕصطبد درجبد انًجًٕعتٍٍ

 9=2ٌ ،8=1ٌ نتحمٍك انتجبَش انذراصخ

 انذالنخ Zلًٍخ  Uلًٍخ  يجًٕع انزتت يتٕصظ انزتت انعذد 

اضطزاة 

انشخصٍخ 

 انحذٌخ

 641.- 29.500 78.50 9.81 8 انتجزٌجٍخ
.52 

 74.50 8.28 9 انضبثطخ غٍز دال

 انتعمم
 36. 898.- 27.000 81.00 10.12 8 انتجزٌجٍخ

 72.00 8.00 9 انضبثطخ غٍز دال

صعٕثبد 

 تُظٍى االَفعبل

 69. 394.- 32.000 76.00 9.50 8 انتجزٌجٍخ

 77.00 8.56 9 انضبثطخ غٍز دال

 االكتئبة
 76. 298.- 33.000 69.00 8.62 8 انتجزٌجٍخ

 84.00 9.33 9 انضبثطخ غٍز دال

انًعذل 

انذراصً 

 انتزاكًً

 098.- 35.000 71.00 8.88 8 انتجزٌجٍخ
.92 

 82.00 9.11 9 انضبثطخ دال غٍز

 انعًز انزيًُ
 23. 1.189- 24.000 60.00 7.50 8 انتجزٌجٍخ

 93.00 10.33 8 انضبثطخ غٍز دال

المحسكبة في متغيرات الدراسة أكبر مف قيمة ( U( أف قيمة )1يتضح مف جدكؿ ) 
(U الجدكلية، كىذا يعنى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائين ) بيف أفراد المجمكعتيف: التجريبية ا

 متغيرات الدراسة. فيا مما يدؿ عمى تجانس أفرادى ؛كالضابطة
  أدوات الدراشُ -د

 )إعداد الباحث(    BPD Scaleمكًاس اضطراب الشدصًُ احلديُ -1

تقيس اضطراب ل كضعت ،( مفردة18)مقياس اضطراب الشخصية الحدية تضمف ي
ة لمدليؿ يفي ضكء المحكات التشخيصكذلؾ ، لدل الحاالت غير الكمينيكية الحديةالشخصية 
 أبعاد خمسةمف خالؿ كذلؾ ، DSM-5 (APA, 2013) كاإلحصائي الخامس التشخيصي
ؿ: "تنطبؽ ئالمقياس مف خالؿ أربعة بدا مفرداتكيتـ االستجابة عمى (، 2جدكؿ )يكضحيا 

تمامنا" كتعطى "ثالث" درجات، "تنطبؽ بدرجة كبيرة" كتعطى "درجتيف"، تنطبؽ بدرجة قميمة" 
في اتجاه يتـ تصحيح المقياس ك كتعطى "درجة كاحدة"، ال تنطبؽ إطالقنا" كتعطى "صفر". 

 .اضطراب الشخصية الحدية
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 (2جذٔل )

 يمٍبس اضطزاة انشخصٍخ انحذٌخ ٔيفزداد أثعبد 

 أرلبو انًفزداد عذد انًفزداد انجعذ و

 20، 19، 11، 10، 2، 1 6 اَذفبعٍخ ٔإٌذاء انذاد 1

 22، 21، 13، 12، 4، 3 6 تبٌعاللبد ٌْٕٔخ يضطزث 2

 25، 24، 16، 15، 7، 6 6 ٔجذاٌ يضطزةغضت ٔ 3

 26ـ 23، 17، 14، 8، 5 6 فزاغ ٔخٕف يٍ انٓجز 4

 27، 18، 9 3 ْفٕاد ثبرإٌَذٌخ 5

لتحقيؽ أغراض قاـ الباحث بتطكير مقياس اضطراب الشخصية الحدية  :بناء املقياس -
حيث تـ اضطراب الشخصية الحدية بشكؿ أسرع كأسيؿ،  كقياسحديد كأداة تصمح لتالدراسة، 

سكاء دراسات سيككمترية  ؛األطر النظرية الحالية المتعمقة بالشخصية الحديةدراسة كتحميؿ 
 & Juul et al. (2019) ،Sharma :دراساتكمنيا  ،عالجية أككمينيكية  أك ةتشخيصي أك

Fowler (2018)، Edel et al. (2017) ،Einy et al. (2017) ،Griffiths et al. 

 ،DSM-5إلى المحكات التشخيصية الضطراب الشخصية الحدية  باإلضافة، (2019)
(، 2004عسكر )ك (، 2005) زينةك دمرداش  ،غانـ،  Zanariniكمنيا  ،كالمقاييس السابقة

 كصياغة ،الفرعيةكتحديد أبعاده  ،الحدية كفي ضكء ذلؾ تـ كضع تعريؼ اضطراب الشخصية
مف صالحية المفردات مف حيث الكضكح  التأكد ثـ تـ ،المفردات التي تغطي كؿ بعد منيا

جامعة الممؾ خالد، بطالب  ثالثةعمى  المقياس في صكرتو المبدئيةمف خالؿ تطبيؽ كالفيـ 
فسية كالتربية مف أساتذة الصحة النثالثة تصميـ المقياس كعرضو عمى ب ثـ قاـ الباحث

 الصدؽ كالثبات كاالتساؽ الداخمي. إلجراءاتخضع المقياس كبالتالي ، الخاصة كعمـ النفس
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف طريقيف؛ األكؿ: صدؽ المحكميف،  :صدق املقياس -

حيث حازت مفردات المقياس عمى اتفاؽ المحكميف مع بعض التعديالت البسيطة في 
صدؽ المحؾ مف خالؿ عدة محكات  تحديد، كقد تـ الخارجيالصياغة، الثاني: صدؽ المحؾ 

(، كمقياس صعكبات 2005، كآخركف ،غانـخارجية تمثمت في مقياس اضطراب الشخصية )
( 3قائمة بيؾ لالكتئاب. كيكضح جدكؿ ) ،(Bjureberg et al., 2016) تنظيـ االنفعاؿ

 نتائج حساب صدؽ مقياس اضطراب الشخصية الحدية بداللة المحكات الخارجية.
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 ( 3جذٔل )

 40ٌ= االرتجبط ثٍٍ يمٍبس انشخصٍخ انحذٌخ ٔانًحكبد انخبرجٍخ

اَذفبعٍخ  

 انذادٔإٌذاء 

عاللبد ٌْٕٔخ 

 يضطزثتبٌ

غضت ٔٔجذاٌ 

 يضطزة

فزاغ ٔخٕف 

 يٍ انٓجز

ْفٕاد 

 ثبرإٌَذٌخ

درجخ كهٍخ 

 نهًمٍبس

انشخصٍخ 

 انحذٌخ

.88** .83** .86** .88** .77** .88** 

صعٕثبد 

تُظٍى 

 االَفعبل

.87** .85** .84** .88** .81** .88** 

 **83. **73. **81. **81. **79. **84. االكتئبة

 0.01** دانخ عُذ 

 مفرداتفضالن عف أف المقياس يتمتع بدرجة مقبكلة مف الصدؽ الظاىرم؛ حيث تمثؿ  
مقياس اضطراب الشخصية الحالي ترجمة إجرائية لممحكات التشخيصية الضطراب الشخصية 

 .الحدية
 Cronbach'sثبات المقياس الحالي عف طريؽ  معامؿ التحقؽ مف تـ  :ثبات املقياس -

Alpha( 96.؛ حيث بمغ معامؿ ألفا كركنباخ لممقياس ككؿ ،) ألفا كركنباخ لؤلبعاد  أفكما
كما أف معامؿ . (83.(، )78.، )(77.(، )79.(، )78.عمى التكالي: ) كانت الخمسةالفرعية 
، Spearman-Brown=.95 ،Guttman=.95 لممقياس كالتالي:التجزئة النصفية ثبات 

 .كىك معامؿ ثبات مرتفع
االتساؽ الداخؿ لممقياس الحالي مف خالؿ حساب  التحقؽ مفتـ  :االتساق الداخلي -

معامالت ارتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية لممقياس كدرجات مفرداتو مف ناحية كدرجات 
 .الحدية( معامالت االتساؽ الداخمي لمقياس الشخصية 5(، )4يكضح جدكال )ك أبعاده، 

 ( 4جذٔل )

ثعذ حذف ٔانذرجخ انكهٍخ نهًمٍبس  انحذٌخيمٍبس اضطزاة انشخصٍخ  يفزداددرجبد  ثٍٍ بداالرتجبط

 40درجخ انًفزدح ٌ= 

 االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح

1 .78** 6 .76** 11 .81** 16 .78** 21 .73** 26 .79** 

2 .49** 7 .80** 12 .49** 17 .91** 22 .49** 27 .72** 

3 .76** 8 .81** 13 .62** 18 .72** 23 .60**   

4 .73** 9 .73** 14 .73** 19 .78** 24 .62**   

5 .49** 10 .50** 15 .50** 20 .68** 25 .78**   

  0.01** دانخ عُذ 
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 ( 5جذٔل )

درجبد أثعبد يمٍبس اضطزاة انشخصٍخ انحذٌخ ٔانذرجخ انكهٍخ نهًمٍبس ثعذ حذف  االرتجبطبد ثٍٍ

 40درجخ انجعذ ٌ= 

 5 4 3 2 1 انجعذ

 **85. **98. **97. **96. **98. االرتجبط

 0.01** دانخ عُذ 

  تعريب الباحح Mentalization Scale مكًاس التعكل -2

مقياس  Dimitrijevic, Hanak, Dimitrijevic, & Marjanovic (2018)أعد 
كمقياس تقرير ذاتي لقياس ميارات التعقؿ في ضكء نظرية التعقؿ، كقد  MentSالتعقؿ 

ثالثة أبعاد: التعقؿ المرتبط بالذات، كالتعقؿ المرتبط ( مفردة مكزعة عمى 28تضمف المقياس )
راكح االستجابات تت point Likert-type-5. كىك مقياس خماسي باآلخر، كبكاعث التعقؿ

كتتكفر  ،"مكافؽ بقكة" كتعطى "خمس درجات" ك ،"درجة كاحدة"كتعطى  "أرفض بقكة" بيفعميو 
كقد قاـ  أخرل، ترجـ المقياس إلى عدة لغات لممقياس درجات جيدة مف الصدؽ كالثبات، كقد

كضكح كدقة العبارات معدك المقياس بتطبيقو عمى مجمكعة مف طمبة الجامعة لمتأكد مف 
بحساب الخصائص السيككمترية لممقياس عمى عينتيف: األكلى مف  كاقام كماكالتعميمات، 

( كانحراؼ 19.29بمتكسط عمر )، طالبنا 278المجتمع العاـ مف طالب الجامعة قكاميا 
ا،  288المكظفيف قكاميا مف ك  ،(1.16معيارم ) ( كانحراؼ 40.4بمتكسط عمر )شخصن
( مف ذكم الشخصية الحدية مف طالب 62العينة الثانية فشممت ) أما ،(8.21معيارم )

 الجامعة غير المشخصيف باضطرابات نفسية أخرل. 
كما  ،قاـ معدك المقياس بتحكيمو مف خالؿ اثنيف مف خبراء نظرية التعقؿ كالتعمؽ كقد

مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجات عينة  ،قامكا بحساب صدؽ المحؾ الخارجي
  Baron-cohen & wheelwrightالتقنيف عمى المقياس كدرجاتيـ عمى مقياس 

لمذكاء   .Mayer et alكمقياس ،لمتعمؽ  Hanakكمقياس  ،لممشاركة الكجدانية 
ا(0.40) (،35.، )(0.51) كىي عمى التكالي: الكجداني،  & McCraeمقياس  ، كأيضن

Costa   ،( لالنبساط، 39.( لمعصابية، )42.-)كالتالي: لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية
( لمضمير الحي، كىي جميعنا معامالت ارتباط دالة عند 48.( التقبؿ، )18.( االنفتاح، )46.)

( لبعد التعقؿ تجاه 77.. كما تـ حساب الثبات عف طريؽ ألفا كركنباخ كىي تساكم )0.01
( لممقياس 84.( لبعد بكاعث التعقؿ، ك)76.لبعد التعقؿ تجاه اآلخريف، ) (77.الذات، )
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كامالن. كما تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس كتراكحت معامالت ارتباط أبعاد المقياس 
( كدرجة المفردة بالدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة 79.( ك )69.بالدرجة الكمية بيف )

. كما قاـ معدك المقياس بحساب 0.01جميعنا  دالة عند  ( كىي51.( ك )26.المفردة )
كقد تشبعت جميع مفردات المقياس عمى ثالث  ،الصدؽ العاممي التككيني مع تدكير المحاكر

(، كقد 26، 22، 21، 19، 18، 14، 11، 8( مفردات )8عكامؿ؛ األكؿ تشبعت عميو )
، 10، 6، 5، 3، 2( مفردات )10أطمؽ عميو التعقؿ المرتبط بالذات، كالثاني تشبعت عمي )

كأطمؽ عميو التعقؿ المرتبط باآلخريف، كالثالث تشبعت عميو  ،(28، 25، 23، 20، 12
 ،كأطمؽ عميو بكاعث التعقؿ ،(27، 24، 17، 16، 15، 13، 9، 7، 4، 1( مفردات )10)

 .(Dimitrijevic et al., 2018)كيشير إلى حاجة الفرد لفيـ الحالة النفسية لو كلآلخريف 
 املكًاس يف الدراشُ احلالًُتعريب 

في البيئة  قاـ الباحث بالحصكؿ عمى إذف مف المؤلفيف بتعريب المقياس كاستخدامو
كفيما يمي  ،، كما تـ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لممقياس عمى عينة سعكديةالعربية

 تكضيح آللية التعريب كمعامالت الصدؽ كالثبات كاالتساؽ الداخمي:
االستجابات( بدائؿ قاـ الباحث بترجمة المقياس )المفردات كالتعميمات ك  :إجراءات التعريب -

مف المغة اإلنجميزية إلى المغة العربية، ثـ إجراء ترجمة عكسية لممقياس مف العربية إلى 
اإلنجميزية عف طريؽ أحد أساتذة الترجمة بكمية المغات كالترجمة بجامعة الممؾ خالد، ثـ قاـ 

 تطابؽباحث بإجراء المطابقة بيف النص األصمي كالنص المترجـ مف العربية لمتأكد مف ال
 الترجمة.

تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس التعقؿ في الدراسة الحالية مف خالؿ عدد مف  :صدم املكًاس -
الخارجية؛ حيث تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات العينة االستطالعية عمى  المحكات

(، كمقياس 2005المقياس الحالي كمقياس اضطراب الشخصية الحدية )غانـ كآخركف، 
نتائج ال( 6، كيكضح جدكؿ )(Bjureberg et al., 2016)صعكبات التنظيـ االنفعالي 

 المحكيف الخارجييف. بداللةالمتعمقة بصدؽ مقياس التعقؿ 
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 (6جذٔل )

 40ٌ= ٔانًحكٍٍ انخبرجٍٍٍيعبيالد االرتجبط ثٍٍ يمٍبس انتعمم 

انتعمم انًزتجظ  

 ثبنذاد

انتعمم انًزتجظ 

 ثبَخزٌٍ

 درجخ كهٍخ نهًمٍبس ثٕاعث انتعمم

 **73.- **75.- **68.- **70.- انشخصٍخ انحذٌخ

 **65.- **72.- **56.- **65.- صعٕثبد تُظٍى االَفعبل

 01.** دانخ عُذ

ثبات مقياس التعقؿ مف خالؿ حساب معامؿ ألؼ معامؿ تـ التحقؽ مف  :ثبات املكًاس -
 .(7جدكؿ )كما يكضحو  ،كركنباخ لممقياس كأبعاده الفرعية

 (7جذٔل )

 40ٌ= ًمٍبس انتعمم ٔأثعبدِ انفزعٍخنيعبيم أنفب كزَٔجبخ  

 انًمٍبس ثٕاعث انتعمم ثبَخزٌٍانتعمم انًزتجظ  انتعمم انًزتجظ ثبنذاد 

 95. 81. 82. 86. أنفب كزَٔجبخ

كما  لممقياس كأبعاده الفرعية مرتفعة، ( أف جميع معامالت ألفا كركنباخ7يتضح مف جدكؿ )
 .Spearman-Brown= .96 ،Guttman= .95 كالتالي: معامؿ التجزئة النصفيةأف 
كذلؾ مف خالؿ حساب  ،لمقياس التعقؿاالتساؽ الداخمي تـ التحقؽ مف  :االتصام الداخلٌ -

كما معامالت االرتباط بيف درجات مفردات المقياس كالدرجة الكمية بعد حذؼ درجة كؿ مفردة، 
 (.8جدكؿ )يكضحيا 

 (8جذٔل )

 40ٌ= يعبيالد االرتجبط ثٍٍ درجبد يفزداد يمٍبس انتعمم ٔدرجخ كهٍخ نهًمٍبس 
 االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح

1 .77** 6 .83** 11 .44** 16 .61** 21 .77** 26 .54** 

2 .65** 7 .72** 12 .62** 17 .64** 22 .64** 27 .80** 

3 .67** 8 .43** 13 .76** 18 .79** 23 .61** 28 .57** 

4 .54** 9 .80** 14 .45** 19 .77** 24 .71**   

5 .78** 10 .56** 15 .74** 20 .62** 25 .74**   

**.01 

ما يشير إلى تكفر درجة م ؛( أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائينا8يتضح مف جدكؿ )
معامالت ارتباط المقياس بأبعاده الثالثة  أففضالن عف مقبكلة مف اتساؽ المقياس داخمينا، 

 .0.01( عمى التكالي، كىي جميعنا دالة عند 98.، 97.، 95.كانت كالتالي: )
  Bjureberg et al. (2016) إعدادعال مكًاس صعىبات تيظًه االىف -3

مشتمالن  Gratz & Roemer (2004)أعد النسخة األصمية الكاممة مف ىذا المقياس 
تقبؿ  ـتقيس صعكبات تنظيـ االنفعاؿ مف خالؿ األبعاد الستة التالية: عد ،مفردة( 36عمى )

االستجابات االنفعالية، صعكبات االندماج مع السمكؾ المكجو نحك األىداؼ، صعكبات في 
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 غمكضضبط االندفاعية، ضعؼ الكعي باالنفعاؿ، ضعؼ استراتيجيات تنظيـ االنفعاؿ، 
 .Bjureberg et alكقد قاـ ، (Gratz & Roemer, 2004) االستجابات االنفعالية

مكزعة عمى خمسة  ،( مفردة16تضمنت ) ،بتقنيف نسخة مختصرة مف المقياس (2016)
، صعكبات االندماج في سمكؾ مكجو نحك اليدؼ، االنفعالية االستجاباتأبعاد: عدـ تقبؿ 

 االنفعاليةصعكبات ضبط االندفاعية، ضعؼ استراتيجيات تنظيـ االنفعاؿ، غمكض االستجابات 
(Bjureberg et al., 2016)،  لمفردات المقياس مف خالؿ خمسة بدائؿ:  االستجابةكيتـ

ك  ،( درجة16دائمنا، أغمب الكقت، أحياننا، نادرنا، أبدنا، كتتراكح الدرجات عمى المقياس بيف )
النسخة المختصرة مف بتعريب  (2019أميف )ك كقد قاـ عبادم، سفياف، ( درجة. 80)

المقياس تتكفر  أفككجدكا ، مف طالب الجامعة عمى عينة مصرية كسعكدية كتقنينو ،المقياس
كقد تـ (. 2019درجات مرتفعة مف الصدؽ كالثبات كاالتساؽ الداخمي )عبادم كآخركف،  لو

مف فعالية البرنامج العالجي في خفض  لمتأكدس خالؿ الدراسة التجريبية استخداـ المقيا
كما تـ استخدامو  كداعمنا لتشخيص الشخصية الحدية، اضطراب الشخصية الحدية أعراض

 لمتحقؽ مف صدؽ مقياس اضطراب الشخصية الحدية.
 صدم وثبات املكًاس يف الدراشُ احلالًُ

بمغ معامؿ االرتباط بيف درجات العينة االستطالعية عمى مقياس  :صدق املقياس -
-(، كمقياس التعقؿ )88.صعكبات التنظيـ االنفعالي كمقياس اضطراب الشخصية الحدية )

 .0.01( كىي جميعنا معامالت ارتباط دالة عند 83.كقائمة بيؾ لالكتئاب )(، 65.
مف خالؿ صعكبات التنظيـ االنفعالي تـ التأكد مف معامالت ثبات مقياس  :ثبات املقياس -

( نتائج معامؿ 9كيكضح جدكؿ )الفرعية،  كأبعادهلممقياس  Cronbach's Alphaحساب 
-Srearman كالتالي:معامؿ ثبات التجزئة النصفية لممقياس  أفلممقياس، كما  الثبات

Brown=.88ثبات مرتفعة. ت، كىي معامال 
 ( 9جذٔل )

 40ٌ=يعبيالد ثجبد أنفب كزَٔجبخ يمٍبس صعٕثبد انتُظٍى االَفعبنً ٔأثعبدِ 

 انًمٍبس انغًٕض االصتزاتٍجٍبد االَذفبع األْذاف انتمجمعذو  

 90. 82 73. 77. 77. 78. أنفب كزَٔجبخ
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تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لمقياس صعكبات التنظيـ االنفعالي مف  :االتصام الداخلٌ -
مفردات المقياس كالدرجة الكمية بعد حذؼ درجة المفردة، درجات خالؿ حساب االرتباط بيف 

 (.10جدكؿ ) كيكضحيا
 ( 10جذٔل )

 درجخ كهٍخ نهًمٍبسٔ االَفعبنًاالرتجبط ثٍٍ يفزداد يمٍبس صعٕثبد انتُظٍى 

 االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح االرتجبط انًفزدح

1 .58** 4 .67** 7 .76** 10 .76** 13 .59** 16 .60** 

2 .43** 5 .70** 8 .66** 11 .71** 14 .61**   

3 .80** 6 .77** 9 .64** 12 .72** 15 .45**   

 01.** دانخ عُذ

  B.D.I Inventory لالنتئاب  Beckقائنُ  -4
ا في الدراسات التشخيصية كالعالجية  االكتئاب تعد مف أكثر مقاييس شيكعنا كنجاحن

 ،Beck Depression Inventoryتحت اسـ  Beck (1961) ىاأعد ، كقدكالسيككمترية
صكرتيا األصمية؛ حيث تتككف كؿ ( مجمكعة مف األعراض كاالتجاىات في 21) كتتضمف

حيث يطمب مف  ،تعكس شدة األعراض ،مجمكعة مف سمسمة متدرجة مف أربعة استجابات
بحيث تصؼ حالتو  ؛المفحكص أف يقرأ كؿ مجمكعة في القائمة كيختار ما تبدك مناسبة لو

ا متعددة لالكتئاب خالؿ األسبكع األخير،  ،ةسمككي ،معرفية ،كجدانية :كىي تقيس أعراضن
كتتمثؿ الجكانب التي تقيسيا في الحزف كالتشاـؤ  ،فما فكؽ ا( عامن 16كتناسب ) .فسيكلكجية

دانة الذات  مف المستقبؿ كاإلحساس بالفشؿ كانعداـ الرضا كالشعكر بالذنب ككراىية النفس كا 
كاألفكار االنتحارية كاالستثارة كعدـ االستقرار النفسي كاالنسحاب االجتماعي كالتردد كعدـ 
الحسـ كتغير صكرة الجسـ كىبكط مستكل الفاعمية كاضطرابات النكـ كالتعب كفقداف الشيية 

 .(Wang Y., & Gorenstein, 2013) كاالنشغاؿ عمى الصحة
كتقنينيا عمى البيئة  B.D.I Inventory( بتعريب قائمة 1996كقد قاـ عبد الخالؽ )

جيدة مف صدؽ كثبات كاتساؽ داخمي، حيث  المصرية، حيث تتكفر لمقائمة معايير سيككمترية
قاـ عبد الخالؽ بحساب الصدؽ التالزمي لمقائمة بتقنينيا عمى طالب الجامعة مع مقياس 
جيمفكرد لالكتئاب كمقياس االكتئاب المشتؽ مف قائمة مينسكتا، كما تتكفر لمقائمة قدرة 

ؿ التجزئة النصفية. كقد تـ تمييزية مرتفعة، كما يتكفر لمقائمة معامالت ثبات مرتفعة مف خال 
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ككأداة  ،لالكتئاب في الدراسة الحالية كأداة تشخيصية مف ناحية Beckاستخداـ قائمة 
 .، ككمحؾ خارجيكقياس أثره خالؿ قياسات المتابعة ،لقياس فعالية البرنامج العالجي

 (2005، وآخرون ،)غامن مكًاس اضطراب الشدصًُ احلديُ -5

 مف اختبار اضطرابات الشخصية الذم طكره غانـ، Subscaleيعد ىذا المقياس اقتباسنا 
( بيدؼ تحديد اضطرابات الشخصية لدل عينات غير كمينيكية مف الذككر 2005) كآخركف

كاإلناث، كقد تـ إعداد ىذا االختبار في ضكء المحكات التشخيصية لمدليؿ التشخيصي 
(، كالدليؿ 2000( كالمعدلة )1994األصمية ) DSM-4كاإلحصائي في نسختو الرابعة 

( مقياسنا فرعينا لقياس اضطرابات الشخصية، كيعد 15، متضمننا )ICD-10العالمي العاشر 
 BPBمقياس اضطراب الشخصية الحدية أحد ىذه المقاييس، حيث يتضمف المقياس 

Subscale  ثمانية مفردات تشخيصية يجاب عنيا بأحد البديميف: نعـ أك ال، كما تتكفر
لممقياس درجات مقبكلة مف الصدؽ كالثبات كاالتساؽ الداخمي لمعينات الكمينيكية كغير 

(، كقد تـ استخداـ المقياس في الدراسة الحالية لتحقيؽ 2005الكمينيكية )غانـ كآخركف، 
سحية التشخيصية، كالتحقؽ مف صدؽ المحؾ الخارجي لمقياس الدراسة الم :عدة أىداؼ منيا

ا لمتأكد مف تشخيص  اضطراب الشخصية الحدية الذم تـ إعداده في الدراسة الحالية، كأيضن
كىذا  كقياس فعالية البرنامج العالجي المستخدـ في الدراسة الحالية. ،الشخصية الحدية

حيث يعد ترجمة لممحكات التسعة  ؛المقياس يتمتع بدرجة مقبكلة مف الصدؽ التككيني
عدة مف معامالت صدقو كثباتو في  التأكدكقد تـ  ،لتشخيص اضطراب الشخصية الحدية

 .، كمنيا الدراسة الحالية كما تبيف خالؿ الحديث عف صدؽ مقاييس الدراسة الحاليةدراسات
 التعكلالكائه علِ العالج برىامج  -6

 ،العديد مف األساليب كاإلجراءات كالفنيات العالجيةيتضمف برنامج العالج بالتعقؿ عمى 
االنفعاؿ كالكعي بالذات كاآلخريف  كتنظيـالتي تركز عمى تحسيف ميارات التعقؿ كالتفكير 

كخاصة  ،الحالي إلى خفض اضطراب الشخصية الحدية البرنامجبشكؿ أكثر كاقعية، كييدؼ 
 صعكبات تنظيـ االنفعاؿ كالمشاعر الكجدانية السمبية المتمثمة في االكتئاب.

 اإلجرائًُ أهداف الربىامج)أ( 

 تحسيف ميارات التعقؿ لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية. -
 تحسيف ميارات التفكير لدل ذكم الشخصية الحدية. -
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 تحسيف مستكل السمكؾ المسؤكؿ لدل الطالب. -
 مستكل إيذاء الذات لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية.خفض  -
 لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية. خفض صعكبات تنظيـ االنفعاؿ -
 تحسيف العالقات الشخصية لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية. -
 خفض مستكل السمكؾ االندفاعي كالمتيكر لدل الطالب ذكم الشخصية الحدية. -
 تحسيف مستكل المزاج. -
 خفض مستكل أعراض االكتئاب -

  مصادر إعداد الربىامج)ب( 

 & Fongy كمنيػػا ،أصػػمت لمعػػالج القػػائـ عمػػى التعقػػؿ أكاألطػػر النظريػػة التػػي اىتمػػت  -

Betman (2004) ،Fongy & Betman (2006)، Fongy & Betman (2010) ،
Rossouw (2015) ،.كغيرىا مف الكتابات التي أصمت ليذا المدخؿ العالجي   

كغيرىػػا مػػف الدراسػػات كالبػػرامج الدراسػػات التػػي تناكلػػت فعاليػػة العػػالج القػػائـ عمػػى التعقػػؿ،  -
 & Swenson : دراسػةكمنيػا ،كتختبػر فنياتػو كاسػتراتيجياتو ،العالجية التي تؤصؿ لمتعقػؿ

Choi-Kain (2015)، كدراسػػة Edel et al. (2017)، كدراسػػة Moller et al. 

 كغيرىا مف الدراسات. Juul et al. (2019) كدراسة ،(2017)
، APA (2013)كمنيػا  ،الدراسات كاألطر النظرية التي تناكلػت اضػطراب الشخصػية الحديػة -

Mayer et al. (2019)، كدراسػة Tunc & Eren (2019)، كدراسػة Juurlink et 

al. (2019)، كدراسة Hopwood (2018).  كغيرىا مف دراسات تشخيص كعالج أعػراض
 كمشكالت ذكم الشخصية الحدية. تاضطرابا

  الفيًات واألشالًب املصتددمُ)ج( 

 الترجيح، االنتقاؿ،تعقؿ التكقؼ، تـ تكظيؼ الفنيات كاألساليب التالية في البرنامج: 
المالحظة، التخطيط، ثبات التعبير االنفعالي،  التأمؿ، االستكشاؼ، مكاجية الفشؿ العقمي،

، النمذجة، التعزيز، تقييـ السمكؾ، التغذية الراجعة، المرحطرح األسئمة، تماثؿ النماذج، 
 :المناقشة ، استخداـ القصة، االسترخاء، كتضمف أنشطة أخرلك  الحكارالكاجبات المنزلية، 

 كالكعي بالذات كالتحكـ في االنتباه كالتفكير.
 تصميم الربنامج)د( 
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مراجعة األطر النظريػة الػكاردة فػي مصػادر اإلعػداد كبعػض البػرامج العالجيػة، كفػي ضػكء  تـ -
أىػػػداؼ الدراسػػػة الحاليػػػة تػػػـ تحديػػػد أىػػػداؼ البرنػػػامج العالجػػػي، كتحديػػػد فنياتػػػو كأسػػػاليبو 

 العالجية.
جراءاتياتـ تحديد الجمسات كىدؼ كؿ جمسة كفنياتيا كأساليبيا  -  .كأدكاتياالعالجية  كا 
تحديػػػد األنمػػػاط العالجيػػػة مػػػف جمسػػػات فرديػػػة كجماعيػػػة كتحديػػػد جمسػػػات التعمػػػيـ النفسػػػي  -

 كجمسات العالج النفسي كجمسات التقييـ.
 مف التييئة إلى تقييـ الجمسة. أجزائياعمؿ الجمسات متضمنة جميع  أجندةكتابة  -
رامج العالجيػة جمسات البرنامج مف خالؿ ثالثة مف العامميف في مجاؿ البػ أجندة عمؿتحكيـ  -

 كالميتميف باضطرابات الشخصية مف أساتذة الصحة النفسية.
 إجراء بعض التعديالت عمى البرنامج. -
 كضع الخطة الزمنية. -

  األدوات املصتددمُ)ه( 

 أكراؽ نشاط، فيديكىا مسجمة.كرسي االسترخاء، تـ استخداـ األدكات التالية: 
 األشالًب املتبعُ يف اجللصات)و( 

التعميـ النفسي، كيتخمؿ معظـ الجمسػات، كييػتـ بتعمػيـ كتػدريب األشػخاص عمػى العديػد مػف  -
يػػػة فػػػي إطػػػار مػػػدخمي التعقػػػؿ كالكاقػػػع، كيتضػػػمف كالحياتالميػػػارات الشخصػػػية كاالجتماعيػػػة 
 فيديكىات كمكاد تعميمية متعددة.

يف المسػتخدميف يتـ مف خالؿ تكظيؼ الفنيات العالجية المتبعة فػي المػدخمالعالج النفسي، ك  -
، كيركػز عمػى ميػارات في الدراسة، كما تتخمؿ العديد مف الجمسات كخاصة الجمسػات الفرديػة

 التعقؿ كتنظيـ االنفعاؿ كالميارات الشخصية كاالجتماعية.
 جلصات الربىامج)ز( 

( جمسػة جماعيػة، 19، ك)( جمسػة40بإجمػالي ) مكػررة فرديػة ات( جمسػ5تضمف البرنامج ) -
، تراكحػػت مػػدة كلمػػدة ثالثػػة شػػيكرأسػػبكعينا، فرديػػة أخػػرل ك  كاحػػدة جماعيػػةجمسػػة بكاقػػع 

 ( أسبكعنا.13( دقيقة، كقد استغرؽ البرنامج )55-45الجمسات بيف )
 اجللصات أجيدَ )ح(
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التعػػارؼ كتيػػدؼ إلػػى تػػدكر حػػكؿ التعػػارؼ ككضػػع األىػػداؼ كالخطػػط، جماعيػػة،  (1جمسػػة ) -
كأنشػػطتو كخططػػو كفكائػػدىا، كتكظػػؼ فنيػػات المحاضػػرة كطػػرح  كأىدافػػوكتعريػػؼ بالبرنػػامج 

 .كالمالحظة األسئمة كالتعزيز
 التكقػؼ، كتكظػؼ فنيػات جماعية، تدكر حكؿ تقييـ األىداؼ كالسػمكؾ الشخصػي( 2جمسة ) -

 .المناقشةالمحاضرة ك ك  كتعقؿ االنتقاؿ كاالستكشاؼ
المسػػتقرة، كتيػػدؼ إلػػى تحديػػد كتقيػػيـ تتعمػػؽ بالعالقػػات الشخصػػية غيػػر ( فرديػػة، 3جمسػػة ) -

طػػرح االنتقػػاؿ كاالستكشػػاؼ كالتػػرجيح ك ، كتكظػػؼ فنيػػات عالقػػات الشػػخص غيػػر المسػػتقرة
 األسئمة كالمناقشة كتقييـ السمكؾ.

تحديػد ( فردية، كتتعمؽ بسمككيات إيذاء الػذات كاالندفاعيػة المتيػكرة، كتيػدؼ إلػى 4جمسة ) -
ات نيػػكتأثيرىػػا السػػمبي عمػػى حياتػػو الشخصػػية، كتكظػػؼ فسػػمكؾ إيػػذاء الػػذات لػػدل الشػػخص 

 كالكاجبات المنزلية.كاالستكشاؼ  كالتأمؿالتنقؿ كالتكقؼ 
( فردية، كتدكر حكؿ تقمب الكجداف كالغضب، كتيدؼ إلػى تقيػيـ الحالػة الكجدانيػة 5جمسة ) -

ثير لمشخص كتدريبػو عمػى تمييػز الكجػداف المتقمػب مػف المسػتقر كمسػاعدتو فػي تحديػد التػأ
 كاالستكشػػاؼ السػػمبي لتقمػػب كجدانػػو عمػػى حالتػػو النفسػػية، كتكظػػؼ فنيػػات التكقػػؼ كالتنقػػؿ

 كالكاجبات المنزلية. كثبات التعبير االنفعالي
( فردية، كتدكر حكؿ مشكالت اليكية كالشعكر بالفراغ، كتيدؼ إلػى تقيػيـ الكضػع 6جمسة ) -

دراكيػا بشػكؿ كاضػح  كتحديػد عالقتيػا بمػا يعانيػو مػف ألػـ الراىف لمشكالت ىكية الشػخص كا 
 كالتػػػرجيح كاالنتقػػػاؿ كمشػػػكالت، كتكظػػػؼ العديػػػد مػػػف الفنيػػػات كاألسػػػاليب كطػػػرح األسػػػئمة

 مناقشة كالتكقؼ كالكاجبات المنزلية.كال
( فردية، كتدكر حكؿ االعتمادية كالخكؼ مػف تخمػي اآلخػريف، كتيػدؼ إلػى تحديػد 7جمسة ) -

مستكل اعتمادية الشخص كخكفو مػف ىجػر اآلخػريف لػو كتكىمػو لكػؿ ذلػؾ كعالقتيػا بتقييػد 
شخصيتو كحريتو كمػا يػرتبط بػذلؾ مػف معانػاة شخصػية، كتكظػؼ بعػض الفنيػات كاألسػاليب 

كالػكعي  الػداخميكالحػكا كالعصػؼ الػذىني كطػرح األسػئمة كالتكقؼ االنتقاؿ كتعقؿ كالمناقشة 
 .بالذات

، كتدكر حػكؿ ميػارات التعقػؿ مػع الػذات، كتيػدؼ عمػى تحسػيف ميػارات جماعية( 8جمسة ) -
التعقؿ المرتبطة بالذات كالسمكؾ الشخصي كاألفكار كالمشاعر مف خالؿ العديد مف األنشػطة 
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طػػرح األسػػػئمة كاألسػػاليب كالتأمػػؿ، ك نيػػات كتكظػػؼ بعػػػض الفكالتػػدريبات كالتعمػػيـ النفسػػي، 
 كالكاجبات المنزلية. كالنمذجة كالتكقؼكتعقؿ االنتقاؿ كالتعزيز 

تحسػيف  ، كتيػدؼ إلػىبػاآلخريف( جماعية، كتػدكر حػكؿ ميػارات التعقػؿ المرتبطػة 9جمسة ) -
كالتخمػػيف الػػكاقعي كالتكقػػع، كتكظػػؼ بعػػض  اآلخػػريف تميػػارات التعقػػؿ بتصػػرفات كسػػمككيا

 كالكاجبات المنزلية.كتعقؿ االنتقاؿ كالتعزيز  كتماثؿ النماذج كالمالحظةالفنيات كاألساليب 
تنمية دكافع التعقؿ لػدل ( جماعية، كتتعمؽ ببكاعث التعقؿ كدكافعو، كتيدؼ إلى 10جمسة ) -

تنطيػػػؽ االستكشػػػاؼ كالمحاضػػػرة ك ا، كتكظػػػؼ فنيػػػات كأسػػػاليب عالجيػػػة كتعزيزىػػػالشػػػخص 
 المشاعر كطرح األسئمة كالكاجبات المنزلية كالمناقشة.

طػػػرح البػػػدائؿ كالحمػػػكؿ التكتيكيػػػة، كتػػػدكر حػػػكؿ رفػػػض الثنائيػػػات المتزمتػػػة ( 11جمسػػػة ) -
كالتدريب عمى طرح الحمكؿ الكاقعية كالتخمينػات المنطقيػة لممكاقػؼ الشخصػية، كتيػدؼ إلػى 

تقػديـ الحمػكؿ المنطقيػة كرفػض الثنائيػات المتطرفػة فػي التفكيػر كتقػديـ بػدائؿ التدريب عمػى 
كمعػب الػدكر كاقعية لمحمكؿ الشخصية لممشكالت المكقفية، كتكظػؼ فنيػات كأسػاليب متعػددة 

 كالمرح كالكاجبات المنزلية. كالنمذجة كالتكقؼ
أسػػػمكب ىنػػػا كاآلف جماعيػػػة، كتتعمػػػؽ بتركيػػػز االنتبػػػاه كاإلدراؾ، كتػػػدكر حػػػكؿ ( 12جمسػػػة ) -

كالتدريب عميو في التركيز عمػى الحػاالت العقميػة الدائمػة كالمؤقتػة كالطارئػة، كتكظػؼ فنيػات 
 كالمناقشة.كالتكقؼ كالتنقؿ  كالنمذجة كاالستكشاؼ كالتأمؿ كالمالحظةكأساليب 

التركيز عمى العكاطؼ، كتتعمؽ بالتػدريب عمػى تحديػد كتقيػيـ الحػاالت جماعية،  (13جمسة ) -
عمػػى السػػمكؾ الشخصػػي، كتيػػدؼ إلػػى  كانعكاسػػاتيالعقميػػة المتعمقػػة بالكجػػداف كالمشػػاعر ا

كتقيػػػيـ المشػػػاعر كتغييرىػػػا، تحديػػػد الحػػػاالت العقميػػػة المتعمقػػػة بالمشػػػاعر تحسػػػيف ميػػػارات 
 .االستكشاؼ كالتكقؼ كالترجيحثبات التعبير االنفعالي، ك ك كتكظؼ فنيات كأساليب متعددة

جكدة العالقات الشخصية، كتدكر حػكؿ التػدريب عمػى إقامػة عالقػات ( جماعية، 14جمسة ) -
شخصػػية جيػػدة، كتيػػػدؼ إلػػى تحسػػػيف قػػدرة الشػػخص عمػػػى إقامػػة عالقػػػات بػػيف شخصػػػية 

 .المنزلية كالكاجباتكمعب الدكر كالنمذجة  متعددةيات كأساليب نمقبكلة، كتكظؼ ف
( جماعيػػػة، الحػػػاالت العقميػػة، كتػػػدكر حػػػكؿ تعريػػؼ الحػػػاالت العقميػػػة كميػػػارات 15جمسػػة ) -

كتأثيراتيػػا عمػػى  كأىميتيػػاالتعقػػؿ العامػػة، كتيػػدؼ إلػػى التعريػػؼ بالحػػاالت العقميػػة كتنكعيػػا 
الشخص، كتيدؼ إلػى تنميػة ميػارات الشػخص فػي تحديػد الحػاالت العقميػة الشخصػية ذاتينػا 
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التكقػػػػؼ كاالنتقػػػػاؿ التأمػػػػؿ، كالمالحظػػػػة، ك تعػػػػددةيػػػػات كأسػػػػاليب منكتقييميػػػػا، كتكظػػػػؼ ف
 .كاالستكشاؼ

( جماعية، صعكبات التعقؿ، كتتعمؽ بتعريؼ كتحديد صػعكبات التعقػؿ المحتممػة، 16جمسة ) -
مظػػاىر صػػعكبات التعقػػؿ لديػػو  أك أكجػػوالشػػخص فػػي تحديػػد  تميػػاراكتيػػدؼ إلػػى تحسػػيف 

كمسػػاعدتو عمػػى الػػتخمص مػػف ىػػذه الصػػعكبات كاالنتقػػاؿ بػػو مػػف حالػػة الػػال تعقػػؿ إلػػى حالػػة 
تكقػػػؼ كاالنتقػػػاؿ كالتأمػػػؿ، كالمالحظػػػة، كال العديػػػد مػػػف الفنيػػػات كاألسػػػاليب كتكظػػػؼالتعقػػػؿ، 

 .كاالستكشاؼ
 كأنكاعيػػانفعػػاالت تنظػػيـ كضػػبط االنفعػػاالت، كتػػدكر حػػكؿ تعريػػؼ اال ( جماعيػػة، 17ة )جمسػػ -

كمظاىرىا كأىميتيا في السمكؾ الشخصػي، كتيػدؼ إلػى تحسػيف قػدرة الشػخص عمػى مراقبػة 
يػات كأسػاليب متعػػددة نانفعاالتػو كتقييميػا بشػكؿ مسػػتمر كضػبطيا بشػكؿ مقبػكؿ، كتكظػػؼ ف

 طرح األسئمة.كالتأمؿ ك  كالتنقؿلتكقؼ كا
فنيػة الػتقمص الكجػداني فػي  ؼتكظيحكؿ  كتدكر، التقمص الكجداني جماعية، (18جمسة ) -

قػػدرة الفػػرد عمػػى التعامػػؿ تنميػػة ، كتيػػدؼ عمػػى التعامػػؿ مػػع مشػػاعر اآلخػػريف بشػػكؿ متعقػػؿ
المكضػػكعي مػػع مشػػاعر اآلخػػريف مػػف حيػػث تحديػػدىا بشػػكؿ مكضػػكعي كالتعامػػؿ معيػػا فػػي 

 .كالتقمص الكجداني كالتأمؿ كالمالحظة ، كتكظؼ فنيات كأساليب متعددةضكء الكاقع
( جماعيػػة، المراقبػػة الذاتيػػة كتقيػػيـ السػػمكؾ، كتتعمػػؽ بالتػػدريب عمػػى أسػػاليب 19جمسػػة ) - 

راقبػػة الذاتيػػة، مالمراقبػة الذاتيػػة لمسػػمكؾ كالمشػػاعر كاألفكػػار، كتيػدؼ إلػػى تحسػػيف ميػػارات ال
 .كالتكقؼ كاالنتقاؿ كاالستكشاؼ كالتأمؿ كتكظؼ فنيات كأساليب متعددة

كتنميػة االنفعػاالت ، كتدكر حكؿ التدريب عمػى االنفعاليثبات التعبير ( جماعية، 20جمسة ) -
كثبػات التعبيػر  ، كتكظػؼ فنيػات كأسػاليب متعػددةاإليجابية كالتعامؿ مع االنفعػاالت المختمفػة

 .كطرح األسئمة كالتكقؼ كالكاجبات المنزليةكالتأمؿ  االنفعالي
تحقيػػػؽ الػػػذات كالتػػػكازف بػػػيف  أىميػػػةاالسػػػتقاللية، كتػػػدكر حػػػكؿ ( جماعيػػػة، 21جمسػػػة ) -

االسػتقاللية كاالعتماديػػة، كتيػػدؼ إلػى تنميػػة الحػػاالت العقميػة المتعمقػػة باالسػػتقاللية العقميػػة 
العالقات االجتماعية المقبكلة، كتكظؼ فنيػات كأسػاليب مثػؿ لعػب الػدكر كالسمككية في إطار 

 كالكاجبات المنزلية. كالمناقشة
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بميػػارات اتخػػاذ قػػرارات شخصػػية رات الشخصػػية، كتتعمػػؽ ( جماعيػػة، اتخػػاذ القػػرا22جمسػػة ) -
قبكلة نابعة مف حالة عقمية شخصية، كتيدؼ عمى تحسيف ميارات اتخاذ القػرار فػي ضػكء م

كالمالحظػػة كتماثػػؿ  مبػػدأ الكاقػػع كالحالػػة العقميػػة لمشػػخص، كتكظػػؼ فنيػػات كأسػػاليب متعػػددة
 النماذج كالتخطيط.

، كتيػتـ بتنميػة ميػارات االلتػزاـ الشخصػي المتعقػؿ ( جماعية، االلتػزاـ الشخصػي23جمسة ) -
كدكافعػػو، كتيػػدؼ إلػػى تنميػػة الميػػارات المتعمقػػة بػػااللتزاـ الشخصػػي كاالجتماعيػػة كتعريػػؼ 

 تماثػػؿ النمػػاذجات كأسػػاليب مثػػؿ يػػ، تكظػػؼ فنفػػي ضػػكء الحػػاالت العقميػػة لمفػػرد بمصػػادرىا
 كالكاجبات المنزلية. كالمالحظة كالتخطيط

نيػػاء الجمسػػات كتقييميػػا، كتيػػدؼ إلػػى 24جمسػػة ) - ( جماعيػػة، كتتعمػػؽ بػػإغالؽ البرنػػامج كا 
، كتيػػدؼ إلػػى إغػػالؽ كأىميتػػوتمخػػيص أىػػـ أنشػػطة كتػػدريبات البرنػػامج كالتػػذكير بأىدافػػو 

كمػػا تػػـ تعممػػو خػػالؿ  ،بمكاصػػمة مػػا تػػـ التػػدريب عميػػوالبرنػػامج كالتأكيػػد عمػػى أىميػػة االلتػػزاـ 
 الجمسات.

  شالًب اإلحصائًُ:األالدراشُ و خطىات

طارىا النظرم كمشكمتيا  -  كفركضيا. كأىدافياتحديد الدراسة كا 
 .مف مقاييس كبرنامج عالجي الدراسة كالتحقؽ مف خصائصيا السيككمترية أدكاتتحديد  -
، القيػػػاـ بالدراسػػػة المسػػػحية كتحديػػػد العينػػػة المسػػػتيدفة كتقسػػػيميا إلػػػى تجريبيػػػة كضػػػابطة -

-Wilcoxon ،Mann اإلحصػػائية المناسػػبة كالتػػي تمثمػػت فػػي: اختبػػاركتحديػػد األسػػاليب 

Whitney ،جراء عمميات الضبط التجريبي لمدراسة.إ ثـ كالمتكسطات الحسابية 
 إجراء القياسات القبمية، ثـ تقديـ البرنامج العالجي لمعينة المستيدفة. -
إجراء القياسات البعدية، كقياس المتابعػة بعػد ثالثػة أشػير مػف انتيػاء آخػر جمسػة، كتحديػد  -

  :ىتائج الدراشُ

تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائينا بػػػيف " كالػػػذم يػػػنص عمػػػى ،صػػػحة الفػػػرض األكؿ التحقػػػؽ مػػػف -أ
متكسطات رتب درجات أفػراد المجمكعػة التجريبيػة فػي ميػارات التعقػؿ كأبعػاده خػالؿ القياسػيف: 

 اختبػػػػار ( نتػػػائج تطبيػػػؽ11يكضػػػح جػػػػدكؿ ) ."البعػػػدم فػػػي اتجػػػػاه القيػػػاس البعػػػدم-القبمػػػي

Wilcoxon عمػػػى داللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات رتػػػب درجػػػات أفػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة ل
 .القياسيف: القبمي كالبعدم في كأبعاده الفرعيةمقياس التعقؿ 
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 (11جذٔل )

يتٕصطبد رتت درجبد أفزاد انًجًٕعخ انتجزٌجٍخ فً نذالنخ انفزٔق ثٍٍ  Wilcoxon َتبئج اختجبر 

 انمٍبصٍٍ: انمجهً ٔانجعذي عهى يمٍبس انتعمم

 حجى األثز Zلًٍخ   يجًٕع انزتت يتٕصظ انزتت انعذد انزتت انًتغٍز/انجعذ

انتعمم انًزتجظ 

 ثبنذاد

 00. 00. 0 انضبنجخ
-2.546* .9 

 36.00 4.50 8 انًٕججخ

 انتعمم انًزتجظ

 ثبَخزٌٍ

 00. 00. 0 انضبنجخ
-2.536* .8 

 36.00 4.50 8 انًٕججخ

 ثٕاعث انتعمم
 00. 00. 0 انضبنجخ

-2.546* .9 
 36.00 4.50 8 انًٕججخ

انذرجخ انكهٍخ 

 نهتعمم

 00. 00. 0 انضبنجخ
-2.521* .8 

 36.00 4.50 8 انًٕججخ

  05. * دانخ عُذ   

، 0.05، 0.01ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  Zقػػيـ جميػػع أف  (11جػػدكؿ )يتضػػح مػػف  
 كأف داللػػة ىػػذه الفػػركؽ لصػػالح القيػػاس البعػػدم، كمػػا يشػػير حجػػـ األثػػر المحسػػكب بالمعادلػػة

Es=Z/√N    إلى كجكد حجـ أثر كبيػر، كىػذه النتػائج تؤكػد صػحة الفػرض األكؿ كالػذم يػنص
فػػي  المجمكعػة التجريبيػةإحصػػائينا بػيف متكسػطات رتػب درجػػات أفػراد  ةؽ دالػككجػد فػر عمػى " ت

   في اتجاه القياس البعدم". البعدم-القياسيف: القبميخالؿ  ميارات التعقؿ كأبعاده
لداللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات  Mann-Whitney( نتػػائج اختبػػار 12يكضػػح جػػدكؿ )ك 

أف  رتب درجات المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمتعقػؿ. كذلػؾ لمتأكػد مػف
 الفركؽ بيف المجمكعتيف تعزل إلى البرنامج العالجي.

 (12جذٔل )

نذالنخ انفزٔق ثٍٍ انًجًٕعتٍٍ انتجزٌجٍخ ٔانضبثطخ فً انمٍبس  Mann-Whitneyَتبئج اختجبر  

 انجعذي نهتعمم

 انعذد انًجًٕعخ انًتغٍز/انجعذ
يتٕصظ 
 انزتت

يجًٕع 
 انزتت

 انذالنخ Zلًٍخ   Uلًٍخ 

انتعمم انًزتجظ 
 ثبنذاد

 108.00 13.50 8 انتجزٌجٍخ
.000 -3.501 .001 

 45.00 5.00 9 انضبثطخ
انتعمم انًزتجظ 

 ثبَخزٌٍ
 104.00 13.00 8 انتجزٌجٍخ

4.000 -3.092 .01 
 49.00 5.44 9 انضبثطخ

 ثٕاعث انتعمم
 105.00 13.12 8 انتجزٌجٍخ

3.000 -3.205 .001 
 48.00 5.33 9 انضبثطخ

انذرجخ انكهٍخ 
 نهتعمم

 107.50 13.44 8 انتجزٌجٍخ
.5000 -3.424 .001 

 45.50 5.06 9 انضبثطخ
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( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات رتػب درجػات 12يتضح مف جدكؿ ) 
المجمكعتيف: التجريبية كالضػابطة عمػى مقيػاس التعقػؿ فػي القيػاس البعػدم لصػالح المجمكعػة 

 تعزل داللة الفركؽ إلى البرنامج المستخدـ في الدراسة.التجريبية؛ حيث 
تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا بػػيف " كالػػذم يػػنص عمػػى ،الثػػانيصػػحة الفػػرض  التحقػػؽ مػػف -ب

اضػػطراب الشخصػػية الحديػػة كأبعػػاده أعػػراض متكسػػطات رتػػب درجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي 
 ( نتػائج تطبيػؽ13يكضػح جػدكؿ ) ".البعدم في اتجاه القيػاس البعػدم-خالؿ القياسيف: القبمي

داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات رتػػب درجػػات أفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة ل Wilcoxon اختبػػار
 .القياسيف: القبمي كالبعدم في كأبعاده الفرعيةعمى مقياس اضطراب الشخصية الحدية 

 ( 13جذٔل )

انفزٔق ثٍٍ يتٕصطبد رتت درجبد انًجًٕعخ انتجزٌجٍخ فً  نذالنخ Wilcoxon َتبئج اختجبر

 اضطزاة انشخصٍخ انحذٌخانمٍبصٍٍ: انمجهً ٔانجعذي عهى يمٍبس 

 انعذد انزتت انًتغٍز/انجعذ
يتٕصظ 

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت
 حجى األثز Zلًٍخ  

اَذفبعٍخ 

 ٔإٌذاء انذاد

 9. *2.555- 36.00 4.50 8 انضبنجخ

 00. 00. 0 انًٕججخ

عاللبد ٌْٕٔخ 

 يضطزثتبٌ

 9. **2.588- 36.00 4.50 8 انضبنجخ

 00. 00. 0 انًٕججخ

غضت ٔٔجذاٌ 

 يضطزة

 8. *2.539- 36.00 4.50 8 انضبنجخ

 00. 00. 0 انًٕججخ

فزاغ ٔخٕف 

 يٍ انٓجز

 9. **2.585- 36.00 4.50 8 انضبنجخ

 00. 00. 0 انًٕججخ

ْفٕاد 

 ثبرإٌَذٌخ

 8. *2.428- 28.00 4.00 7 انضبنجخ

 00. 00. 0 انًٕججخ

درجخ كهٍخ 

الضطزاة 

 نشخصٍخ انحذٌخ

 8. *2.524- 36.00 4.50 8 انضبنجخ

 00. 00. 0 انًٕججخ

  05. * دانخ عُذ 01.** دانخ عُذ

، كأف  05.،01. ذات داللػة إحصػائية عنػد Zقػيـ جميػع أف  (13جػدكؿ )يتضػح مػف  
القيػػاس البعػػدم، كمػػا يشػػير حجػػـ األثػػر المحسػػكب بالمعادلػػة إلػػى داللػػة ىػػذه الفػػركؽ لصػػالح 

ؽ ككجػد فػر كجكد حجـ أثر كبير، كىذه النتائج تؤكد صحة الفرض الثالث كالػذم يػنص عمػى " ت
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اضػطراب الشخصػية الحديػة فػي  عينػة الدراسػةإحصائينا بيف متكسػطات رتػب درجػات أفػراد  ةدال
 في اتجاه القياس البعدم". البعدم-القياسيف: القبميخالؿ  كأبعاده
لداللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات  Mann-Whitney( نتػػائج اختبػػار 14يكضػػح جػػدكؿ )ك 

رتػػػب درجػػػات المجمػػػكعتيف: التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي القيػػػاس البعػػػدم الضػػػطراب الشخصػػػية 
 الحدية. كذلؾ لمتأكد مف أف الفركؽ بيف المجمكعتيف تعزل إلى البرنامج العالجي.

 (14جذٔل )

نذالنخ انفزٔق ثٍٍ انًجًٕعتٍٍ انتجزٌجٍخ ٔانضبثطخ فً انمٍبس  Mann-Whitneyَتبئج اختجبر  

 انجعذي الضطزاة انشخصٍخ انحذٌخ

 يتٕصظ انزتت انعذد انًجًٕعخ انًتغٍز/انجعذ
يجًٕع 

 انزتت
 Zلًٍخ   Uلًٍخ 

اَذفبعٍخ ٔإٌذاء 

 انذاد

 **3.101- 5.000 41.00 5.12 8 انتجزٌجٍخ

 112.00 12.44 9 انضبثطخ

عاللبد ٌْٕٔخ 

 يضطزثتبٌ

 ***3.757- 000. 36.00 4.50 8 انتجزٌجٍخ

 117.00 13.00 9 انضبثطخ

غضت ٔٔجذاٌ 

 يضطزة

 **2.928- 6.500 42.50 6.31 8 انتجزٌجٍخ

 110.50 12.28 9 انضبثطخ

فزاغ ٔخٕف يٍ 

 انٓجز

 ***3.577- 500. 36.50 4.56 8 انتجزٌجٍخ

 116.50 12.94 9 انضبثطخ

 ْفٕاد ثبرإٌَذٌخ
 **2.707- 9.500 45.50 5.69 8 انتجزٌجٍخ

 107.50 11.94 9 انضبثطخ

درجخ كهٍخ 

الضطزاة 

 نشخصٍخ انحذٌخ

 ***3.470- 000. 36.00 4.50 8 انتجزٌجٍخ

 117.00 13.00 9 انضبثطخ

 ***.001  **.01 

إحصائية بيف متكسػطات رتػب درجػات ( كجكد فركؽ ذات داللة 14يتضح مف جدكؿ ) 
المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة عمى مقياس اضطراب الشخصية الحدية فػي القيػاس البعػدم 

 لصالح المجمكعة التجريبية؛ حيث تعزل داللة الفركؽ إلى البرنامج المستخدـ في الدراسة.
ائينا بػػيف تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػ، كالػػذم يػػنص عمػػى "الثالػػثصػػحة الفػػرض  التحقػػؽ مػػف -ج

كاالكتئػاب خػالؿ  تنظػيـ االنفعػاؿمتكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في صعكبات 
 اختبػار ( نتػائج تطبيػؽ15يكضح جدكؿ ) ".البعدم في اتجاه القياس البعدم-القياسيف: القبمي



 ..................................... مدخل العالج القائم على التعقل في خفض أعراض اضطراب الشخصية الحدية

- 8260 - 

Wilcoxon عمػػػى داللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات رتػػػب درجػػػات أفػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة ل
 .القياسيف: القبمي كالبعدم في كأبعاده الفرعيةمقياسي: صعكبات التنظيـ االنفعالي كاالكتئاب 

 (15جذٔل )

انفزٔق ثٍٍ يتٕصطبد رتت درجبد انًجًٕعخ انتجزٌجٍخ فً  نذالنخ Wilcoxon َتبئج اختجبر 

 صعٕثبد تُظٍى االَفعبل ٔاالكتئبة ًانمٍبصٍٍ انمجهً ٔانجعذي عهى يمٍبص

 حجى األثز Zلًٍخ   يجًٕع انزتت يتٕصظ انزتت انعذد انزتت انًتغٍز/انجعذ

عذو تمجم 

 االصتجبثبد 

 36.00 4.50 8 انضبنجخ
-2.598** .9 

 00. 00. 0 انًٕججخ

انضهٕن 

انًٕجّ َحٕ 

 األْذاف

 36.00 4.50 8 انضبنجخ
-2.549* .9 

 00. 00. 0 انًٕججخ

صعٕثبد 

ضجظ 

 االَذفبعٍخ

 36.00 4.50 8 انضبنجخ
-2.565** .9 

 00. 00. 0 انًٕججخ

ضعف 

االصتزاتٍجٍب

 د 

 36.00 4.50 8 انضبنجخ
-2.530* .8 

 00. 00. 0 انًٕججخ

غًٕض 

 االصتجبثبد 

 36.00 4.50 8 انضبنجخ
-2.588** .9 

 00. 00. 0 انًٕججخ

درجخ كهٍخ 

نصعٕثبد تُظٍى 

 االَفعبل

 36.00 4.50 8 انضبنجخ
-2.533* .8 

 00. 00. 0 انًٕججخ

 االكتئبة
 36.00 4.50 8 انضبنجخ

-2.530* .9 
 00. 00. 0 انًٕججخ

  05. * دالة عند 01.** دالة عند
، 0.05، 0.01ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  Zقػػيـ جميػػع أف  (15جػػدكؿ )يتضػػح مػػف  

كجكد حجـ أثر كبيػر، كأف داللة ىذه الفركؽ لصالح القياس البعدم، كما يشير حجـ األثر إلى 
إحصػػائينا بػػيف  ةؽ دالػػككجػػد فػػر كىػػذه النتػػائج تؤكػػد صػػحة الفػػرض الثػػاني كالػػذم يػػنص عمػػى " ت

 صػػعكبات التنظػػيـ االنفعػػالي كاالكتئػػابفػػي  المجمكعػػة التجريبيػػةمتكسػػطات رتػػب درجػػات أفػػراد 
   في اتجاه القياس البعدم". البعدم-القياسيف: القبميخالؿ 
لداللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات  Mann-Whitney( نتػػائج اختبػػار 16يكضػػح جػػدكؿ )ك 

رتػب درجػات المجمػكعتيف: التجريبيػة كالضػابطة فػي القيػاس البعػدم لصػعكبات تنظػيـ االنفعػاؿ 
 كاالكتئاب. كذلؾ لمتأكد مف أف الفركؽ بيف المجمكعتيف تعزل إلى البرنامج العالجي.
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 (16جذٔل )

نذالنخ انفزٔق ثٍٍ انًجًٕعتٍٍ انتجزٌجٍخ ٔانضبثطخ فً انمٍبس  Mann-Whitneyَتبئج اختجبر  

 انجعذي نصعٕثبد تُظٍى االَفعبل ٔاالكتئبة

 انعذد انًجًٕعخ انًتغٍز/انجعذ
يتٕصظ 

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت

 Uلًٍخ 
 انذالنخ Zلًٍخ  

عذو تمجم 

 االصتجبثبد 

 2.500 38.50 4.81 8 انتجزٌجٍخ
-3.272 .001 

 114.50 12.72 9 انضبثطخ

انضهٕن انًٕجّ 

 َحٕ األْذاف

 3.500 39.50 4.94 8 انتجزٌجٍخ
-3.178 .001 

 113.50 12.61 9 انضبثطخ

صعٕثبد ضجظ 

 االَذفبعٍخ

 3.000 39.00 4.88 8 انتجزٌجٍخ
-3.242 .001 

 114.00 12.67 9 انضبثطخ

ضعف 

 االصتزاتٍجٍبد 

 6.000 42.00 5.25 8 انتجزٌجٍخ
-2.921 .01 

 111.00 12.33 9 انضبثطخ

غًٕض 

 االصتجبثبد 

 500. 36.50 4.56 8 انتجزٌجٍخ
-3.544 .001 

 116.50 12.94 9 انضبثطخ

درجخ كهٍخ نصعٕثبد 

 تُظٍى االَفعبل

 1.000 37.00 4.62 8 انتجزٌجٍخ
-3.372 .001 

 116.00 12.89 9 انضبثطخ

 االكتئبة
 000. 36.00 4.50 8 تجزٌجٍخ

-3.486 .001 
 117.00 13.00 9 ضبثطخ

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات رتػب درجػات 16يتضح مف جدكؿ ) 
كاالكتئػػػاب فػػػي  تنظػػػيـ االنفعػػػاؿالمجمػػػكعتيف: التجريبيػػػة كالضػػػابطة عمػػػى مقياسػػػي: صػػػعكبات 

القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية؛ حيث تعزل داللة الفػركؽ إلػى البرنػامج المسػتخدـ 
 في الدراسة.

ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف كالذم ينص عمى " ،الرابعالتحقؽ مف صحة الفرض  -د
أبعاده اضطراب الشخصية الحدية ك أعراض متكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في 

 Wilcoxon اختبار ( نتائج تطبيؽ17يكضح جدكؿ )". خالؿ القياس البعدم كقياس المتابعة
عمى مقياس اضطراب داللة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية ل

 .كنصؼ القياس البعدم كقياس المتابعة بفاصؿ زمني شيريف فيكأبعاده الشخصية الحدية 
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 ( 17جذٔل )

نذالنخ انفزٔق ثٍٍ يتٕصطبد رتت درجبد انًجًٕعخ انتجزٌجٍخ فً  Wilcoxon َتبئج اختجبر

 انمٍبصٍٍ: انجعذي ٔانًتبثعخ عهى يمٍبس اضطزاة انشخصٍخ انحذٌخ

 انعذد انزتت انًتغٍز/انجعذ
يتٕصظ 

 انزتت
 انذالنخ Zلًٍخ   يجًٕع انزتت

اَذفبعٍخ ٔإٌذاء 

 انذاد

 2.00 2.00 1 انضبنجخ
-.577 

.56 

 4.00 2.00 2 انًٕججخ غٍز دال

عاللبد ٌْٕٔخ 

 يضطزثتبٌ

 00. 00. 0 انضبنجخ
-1.414 

.15 

 3.00 1.50 2 انًٕججخ غٍز دال

غضت ٔٔجذاٌ 

 يضطزة

 5.00 2.50 2 انضبنجخ
.000 

1.0 

 5.00 2.50 2 انًٕججخ غٍز دال

فزاغ ٔخٕف يٍ 

 انٓجز

 00. 00. 0 انضبنجخ
-1.414 

.15 

 3.00 1.50 2 انًٕججخ غٍز دال

 ْفٕاد ثبرإٌَذٌخ
 00. 00. 0 انضبنجخ

-1.414 
.15 

 3.00 1.50 2 انًٕججخ غٍز دال

درجخ كهٍخ 

الضطزاة انشخصٍخ 

 انحذٌخ

 4.00 2.00 2 انضبنجخ
-1.734 

.09 

 24.00 4.80 5 انًٕججخ غٍز دال

يشػير إلػى اسػتمرار  غيػر دالػة إحصػائينا، مػا Zقػيـ جميػع أف  (17جػدكؿ )يتضح مف  
أثر البرنامج العالجي خالؿ فترة المتابعة في خفض اضػطراب الشخصػية الحديػة، كىػذه النتػائج 

إحصػائينا بػيف متكسػطات  ةؽ دالػككجػد فػر تؤكد صحة الفرض السادس كالذم يػنص عمػى " ال ت
دم خػالؿ القيػاس البعػ اضػطراب الشخصػية الحديػة كأبعػادهفػي  عينػة الدراسػةرتب درجات أفراد 
 كقياس المتابعة".

ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف " كالذم ينص عمى ،ض الخامسفر التحقؽ مف صحة ال -ق
كاالكتئاب خالؿ القياس  تنظيـ االنفعاؿمتكسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبات 

داللة ل Wilcoxon اختبار ( نتائج تطبيؽ18يكضح جدكؿ )". البعدم كقياس المتابعة
عمى مقياسي: صعكبات التنظيـ الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية 

 .كنصؼ القياس البعدم كقياس المتابعة بفاصؿ زمني شيريف االنفعالي كاالكتئاب في
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 ( 18جذٔل )

نذالنخ انفزٔق ثٍٍ يتٕصطبد رتت درجبد انًجًٕعخ انتجزٌجٍخ فً  Wilcoxon َتبئج اختجبر

 انمٍبصٍٍ: انجعذي ٔانًتبثعخ عهى يمٍبصً: صعٕثبد انتُظٍى االَفعبنً ٔاالكتئبة

 انذالنخ Zلًٍخ   يجًٕع انزتت يتٕصظ انزتت انعذد انزتت انًتغٍز/انجعذ

عذو تمجم 

 االصتجبثبد 

 3.50 3.50 1 انضبنجخ
-1.633 

.10 

 17.50 3.50 5 انًٕججخ غٍز دال

انضهٕن 

انًٕجّ َحٕ 

 األْذاف

 2.00 2.00 1 انضبنجخ
-.447 

.65 

 1.00 1.00 1 انًٕججخ غٍز دال

صعٕثبد 

ضجظ 

 االَذفبعٍخ

 1.50 1.50 1 انضبنجخ
-.816 

.41 

 4.50 2.25 2 انًٕججخ غٍز دال

ضعف 

 االصتزاتٍجٍبد 

 2.00 2.00 1 انضبنجخ
-.577 

.56 

 4.00 2.00 2 انًٕججخ غٍز دال

غًٕض 

 االصتجبثبد 

 5.00 2.50 2 انضبنجخ
-1.190 

.23 

 16.00 4.00 4 انًٕججخ غٍز دال

درجخ كهٍخ 

نصعٕثبد 

 تُظٍى االَفعبل

 2.00 2.00 1 انضبنجخ
-1.511 

.13 

 13.00 3.25 4 انًٕججخ غٍز دال

 االكتئبة
 2.50 2.50 1 انضبنجخ

-1.730 
.09 

 18.50 3.70 5 انًٕججخ غٍز دال

غيػػر دالػػة إحصػػائينا، مػػا يشػػير إلػػى اسػػتمرار أثػػر  Zقػػيـ جميػػع أف  (18جػػدكؿ )يتضػػح مػػف 
البرنامج العالجي خالؿ فتػرة المتابعػة فػي خفػض صػعكبات التنظػيـ االنفعػالي كاالكتئػاب، كىػذه 

إحصػػائينا بػػيف  ةؽ دالػػككجػػد فػػر النتػػائج تؤكػػد صػػحة الفػػرض الخػػامس كالػػذم يػػنص عمػػى " ال ت
التنظػػيـ االنفعػػالي كاالكتئػػاب خػػالؿ  صػػعكباتفػػي  عينػػة الدراسػػةمتكسػػطات رتػػب درجػػات أفػػراد 

 القياس البعدم كقياس المتابعة".
  مياقشُ اليتائج وتفصريها:

فيما يتعمؽ بفعالية العالج  السابقة دراساتبعض التتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
، Juul et al. (2019) :كؿ مف دراسات ، منيابالتعقؿ في خفض اضطراب الشخصية الحدية

Einy et al. (2019) ،Sharma & Fowler (2018) ،Griffiths et al., (2019) ،
Edel et al. (2017)، أبك زيد ، (2018عطا اهلل )، (2019محمد ) :كنتائج دراسات

كىك ما  ،في خفض اضطراب الشخصية ات األخرلفيما يتعمؽ بفعالية العالجكذلؾ ، (2017)
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كيسيـ في تفسيرىا مف  ،مف ناحية كيزيد الثقة في نتائجيا الحالية، يدعـ نتائج الدراسة
كما أف نتائج الدراسات السابقة كالدراسات المتعمقة بعالج الشخصية الحدية  ناحية أخرل.
الحدية غير قابمة لمعالج، أك أف الشخصية الشخصية اضطراب أف في عتقاد تدحض اال

ذكم الشخصية دم إلى تحسف تدريجي لدل أف التدخؿ العالجي يؤ ذلؾ ، مقاكمة لمعالجالحدية 
 .(Gunderson et al., 2011) الحدية

العالج القائـ عمى التعقؿ لو دكر ميـ في تفسير نتائج  فنياتيرل الباحث أف تكامؿ 
الدراسة، كتحقيؽ أىدافيا، كتحقيؽ نتائج إيجابية، سكاء تحسيف مستكل التعقؿ لدل 

لدييـ، أك خفض حدة أعراض اضطراب  االنفعاؿتنظيـ األشخاص، أك خفض صعكبات 
يبدك مف خالؿ التدريب عمى فيـ الحاالت العقمية لمشخص، كما ىك  كالذمالشخصية الحدية، 

في الكاقع، باعتباره يعكس حالة عقمية لمشخص، باإلضافة إلى تقييـ سمكؾ اآلخريف في ضكء 
ث عمى استخداـ دليؿ متابعة لقد حرص الباحك  العالقات الشخصية كاالجتماعية الكاقعية.

 Karterud et. (2013)التعقؿ لدل ذكم الشخصية الحدية كالذم كضعو القائـ عمى العالج 
لمتابعة العالج بالتعقؿ تضمنت: االىتماـ كالحماسة،  اميمن  ( إجراءن 17كالذم تضمف )

التعقؿ، معرفة، تحدم المعتقدات مع القدرة عمى  االستكشاؼ كحب االستطالع كحالة الال
التكيؼ مع قدرة التعقؿ، التنظيـ اليقظ، تحريؾ التعقؿ خالؿ العممية العالجية، معرفة التعقؿ 
اإليجابي، التعامؿ مع الكجداف المتصنع، التكافؤ النفسي، التركيز عمى العكاطؼ، العاطفة 

الج، كاألحداث بيف الشخصية، التكقؼ، ردكد األفعاؿ االنفعالية، التنقؿ كالعالقة مع المع
استخداـ التنقؿ المعاكس، مراقبة الفيـ الشخصي كتصحيح عدـ الفيـ، تكامؿ الخبرات في 

م بعض التحديات د، كالتي أسيمت كشجعت عمى استمرار سير الجمسات كتفاالعالج الجماعي
 .كالمقاكمات أك المعكقات التي كانت تطرأ بيف الحيف كاألخر

 ،العالج بالتعقؿ يطمب استفسارات كتكضيح أكثرأف يمكف تفسير النتائج في ضكء كما 
استقرارنا يؤدم إلى مزيد مف  رمف منطمؽ أف التعقؿ األكث ،في ضكء الحفاظ عمى التعقؿ

كما أنو يساعد األشخاص عمى التفكير في ضكء  ،كمزيد مف المركنة كالحرية ،الشعكر باألمف
مف خالؿ عمميات التقييـ  ،اتكما يعمؿ عمى خفض إيذاء الذ ،سياؽ مف العالقات الشخصية

كبالتالي يجعؿ الشخص  ،كالمساعدة في فيـ الذات كتحسيف األداء الشخصي ،كتنظيـ الحمكؿ
 بالتعقؿ   ثرم العالج  . كي  (Swenson & Choi-Kain, 2015) أكثر فعالية طكؿ الكقت
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مف األساليب كالفنيات الميمة في تحقيؽ األىداؼ العالجية، منيا: فنية التكقؼ  العديد  
كاالنتقاؿ كأساليب تقييـ السمكؾ الشخصي كتحديد الحالة العقمية كتركيز االنتباه كضبط 

، باإلضافة إلى استراتيجيات تنظـ االنفعاؿ كتضبطو، كىذه المجمكعة كالتأمؿ اليقظ السمكؾ
يب ساىمت في تحسيف مستكل التعقؿ لدل األشخاص مف خالؿ التركيز مف الفنيات كاألسال

عمى الحاالت العقمية كتحديدىا كتقييميا، كالذم ظير تأثيره في كؼ االستجابات االنفعالية 
 السمبية كالكجداف غير المستقر كمشاعر الغضب كاالكتئاب.

قؿ في العديد مف كيعمؿ العالج القائـ عمى التعقؿ عمى إكساب الفرد التفكير كالتع
االتجاىات؛ منيا التعقؿ تجاه الذات كفيميا كالكعي بيا، كالتعقؿ تجاه اآلخريف كفيميـ بشكؿ 
مكضكعي، كالتعقؿ نحك العالقات بيف الشخصية، كما أف ىذا المدخؿ العالجي يركز عمى عدة 

مفرد كتركيز تحسيف التعاطؼ كالحيادية كالمراقبة كالكعي كاالسترخاء العقمي لجكانب؛ منيا: 
لمتخمص مف  ؛كذلؾ في محاكلة مستمرة كمنظمة كىادفة ،كتكجيو االنتباه كتعزيز التمقائية

كتحفيز كفاءة التفكير  ،كمعالجة حاالت التفكير العقمي اليش ،ش  العقمييدرجات التشك 
، فضؿن عف أنو يركز عمى صعكبات االندفاع كالعالقات غير النفسي مع ذكم الشخصية الحدية

المستقرة، كيعمؿ عمى تفسير السمكؾ بشكؿ معقكؿ كمكضكعي، مف خالؿ فيـ العمميات 
 . (Moller et al., 2017) العقمية المتعمقة بيذا السمكؾ

ا،  كيركز العالج بالتعقؿ عمى مساعدة المرضى لفيـ حالتيـ النفسية بشكؿ أكثر كضكحن
تيـ، مع تركيز انتباىيـ كضبط كذلؾ مف خالؿ تقديـ مساعدة أكثر فاعمية لتنظيـ انفعاال 

سمككيـ كتصكراتيـ حكؿ أفعاليـ مف ناحية، كسمككيات اآلخريف مف ناحية أخرل، بحيث 
يككف اليدؼ النيائي لمعالج ىك زيادة فيـ الذات، كتحسيف األداء الشخصي مف خالؿ عممية 

كقد حرص الباحث عمى التنكع بيف جمسات  .(Sharma & Fowler, 2018)التعقؿ 
البرنامج مف حيث الفردية كالجماعية كفقنا لتطكر العممية العالجية كمتطمبات المكقؼ 
العالجي، كلذلؾ تطكر بركتكككؿ العالج في ىذه الناحية أكثر مف مرة، كلقد ركزت الجمسات 
الفردية عمى تقييـ الحاالت العقمية لؤلشخاص في ضكء أعراض الشخصية الحدية لدييـ كفقنا 

كىذه األعراض تقريبنا كاحدة بيف  ،مى أدكات القياس المستخدمة في الدراسةالستجاباتيـ ع
جميع أفراد المجمكعة: حيث تـ تناكؿ كؿ عرض منيا في جمسة خاصة في ضكء الحالة 

فيـ الحالة ك العقمية العامة، كما يرتبط بيا كتقييميا، كمساعدة األشخاص في تقصي كؿ ىذا 
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مما يساعد عمى فيـ السمكؾ المشاعر الشخصية بشكؿ العقمية الخاصة بشكؿ أدؽ كأكضح: 
 بشكؿ كبير. ااكبر، كبالتالي يككف تأثيره عمى مجمؿ الشخصية إيجابين 

كالتي ساعدت عمى فيـ  ،في تحقيؽ أىداؼ العالج كما أف لمجمسات الجماعية أىميةن 
يا كفيميا السمكؾ الشخصي في عالقتو بسمكؾ اآلخريف، كتكجياتيـ كردكد أفعاليـ بعد تقييم

بشكؿ كاقعي، بعيدنا عف سكء التفسير أك  -أيضا–بشكؿ يؤشر بتقييـ الحالة العقمية لآلخريف 
الفيـ، كىذا كمو يحسف مستكل التعقؿ مف ناحية، كيحسف األداء الشخصي االجتماعي مف 

بطبيعة الحاالت  كما يتضمف التعقؿ الكعي ،يرتبط التعقؿ بجكدة العالقات ناحية أخرل. حيث
كتمييز  ،خاصة السمككيات الشخصية ؛النفسية كالجيكد المبذكلة لتحديد الحاالت العقمية

 .(Dimitrijevic et al. 2018)أشكاؿ الحاالت العقمية كالكعي بيا 
أال كىك تحسيف مستكل تعقؿ  ؛في العالج ميـٍ  لقد ركز البرنامج العالجي عمى جانبٍ 

إلى تنمية ميارات  ،لمكقكؼ عمى صعكبات التعقؿ ؛ابتداءن مف تقييـ الحالة العقمية ،األشخاص
كفيـ  ،أك المتعمقة باآلخريف ،سكاء المتعمقة بالذات كفيميا بشكؿ كاقعي ؛التعقؿ المختمفة

الحاالت العقمية لآلخريف كسمككيـ كمشاعرىـ، كتفسيرىا بشكؿ أكثر مكضكعية ككاقعية، كذلؾ 
عقؿ تقؼ خمؼ معظـ الصعكبات الشخصية كاالنفعالية كاضطراب الشخصية. تلألف صعكبات ا

نقص تخيؿ ما يفكر فيو ك تتضمف صعكبات التعقؿ نقص االىتماـ بالحاالت العقمية، ك 
التأكيد عمى الجيكد الخارجية كاألكصاؼ السمككية، كفقد الكعي بالعالقات بيف ك اآلخركف، 

 ،(Dimitrijevic et al., 2018; Fonagy & Target, 2008)الكاقع الداخمي كالخارجي 
مف خالؿ التدريب عمى تقييـ  ؛كما ركزت أنشطة البرنامج عمى دعـ األنشطة العقمية لمشخص

كتحسيف التفكير متعدد  ،كدحض التفكير الثنائي كرفضو تمامنا ،كتقييـ المشاعر ،التفكير
خاصة كأف الكثير مف المشكالت المتعمقة بالتعقؿ ترجع إلى  الرؤل كالتفكير التكتيكي المحتمؿ؛

السيما  ؛كما يتعمؽ بيا مف متغيرات أثرت بشكؿ أك بآخر في تككيف الشخصية ،فترات الطفكلة
كالحاالت النفسية في الطفكلة  ،كربما نقص أك فشؿ المشاعر مع الكالديف ،التعمؽ غير اآلمف

(Bateman & Fonagy, 2006)تنظيـ االنفعاؿ التي تـ  تعـ استراتيجيا، كما أف د
كتسكية  ،تكظيفيا مف خالؿ فنيات كأساليب التعقؿ كالكاقع ليا دكر كبير في ضبط االنفعاؿ

كما يرتبط بكؿ ىذا مف خفض سمكؾ إيذاء الذات أك  ،الحالة الكجدانية لصالح الشخص
 التفكير فيو.



 ..................................... مدخل العالج القائم على التعقل في خفض أعراض اضطراب الشخصية الحدية

- 8222 - 

ميمنا في إحداث تغييرات إيجابية  كيؤدم تكظيؼ فنيات العالج القائـ عمى التعقؿ دكرنا
االنتقاؿ المتعقؿ  أكلدل األفراد خالؿ جمسات العالج، كمف ىذه الفنيات فنية تعقؿ االنتقاؿ 

الخبرات  أككالتي تساعد في تحديد الحاالت العقمية لمفرد كتساعد في إدراؾ تمؾ الحاالت 
مكانية طرح تصكرات بديمة  أكثرالعقمية بشكؿ  مكضكعية كتفيد الفرد في فيمو كتفسيره ليا كا 

دراكيا بشكؿ غير إ، بما يسمح بالتخمص التدريجي مف حاالت عقمية تـ لتمؾ الحاالت العقمية
متعقؿ إلى حالة التعقؿ مف خالؿ تحفيز قدرة الفرد عمى التفكير لمكاجية الصعكبات 

إيذاء الذات كتنظيـ االنفعاؿ كعدـ استقرار العالقات بيف كالمشكالت التي ترتبط بسمككيات 
 .(Bateman & Fonagy, 2004)الشخصية 

كما تـ تكظيؼ فنيات: التخطيط كالمالحظة كتماثؿ النماذج متكاممة خالؿ الجمسات 
تعقؿ  تدريب األفراد عمى تخطي حاجز الالالجماعية بشكؿ خاص كالتي لعبت دكرنا ميمنا في 

كالتدريب عمى  أكثركفيميـ بشكؿ مكضكعي  باآلخريفإلى مرحمة التعقؿ فيما يتعمؽ بالعالقة 
كبعيدنا عف ثنائية الحكـ:  ،األحكاـ العقمية السابقةبعيدنا عف  ،إدراؾ حالة اآلخريف العقمية
ؾ دراا  كاالستكشاؼ عمى تعزيز فيـ ك ، كما ساعدت فنيات التأمؿ صحيح تمامنا أك خطأ تمامنا

مما كاف لو دكره في زيادة كعي  ؛الحاالت العقمية السيئة المتعمقة بالخبرات السيئة السابقة
ا بالدرجة التي سببت لو مشكالت   أكالفرد بأف ما كاف لديو مف تفكير سابؽ لـ يكف صحيحن

كصعكبات شخصية ارتبطت في الغالب بما يعانيو مف ألـ، كما ساعدت في الكعي كالمراقبة 
لردكد أفعاؿ الفرد في تفاعمو مع اآلخريف داخؿ الجمسة كتعمـ طرح كجيات النظر  المستمرة

عادةككذلؾ عمميات تنظيـ  ،المتعددة كالمتضاربة أحياننا تنظيـ االنفعاالت المرتبطة بيذه  كا 
إلى تكظيؼ فينة ثبات التعبير عف االنفعاؿ في التدريب عمى االنفعاالت  باإلضافة. الحاالت
ككذلؾ في إعادة تنظيـ االنفعاالت  ،كتحسيف عمميات التعبير االنفعالي كتنظيمو ،االيجابية

حيث أسيمت في تحسيف قدرة الفرد عمى التعبير عف مشاعره  ؛غير المستقرة المتعمقة بالذات
اك مف ناحية كانفعاالتو اإليجابية  كذلؾ عند التعرض لحاالت مف الكجداف المتقمب  ،السمبية أيضن

مما كاف لو  ؛كغيرىا مف االنفعاالت السمبية ،دفاعي المتيكر كمشاعر االكتئابكالسمكؾ االن
كتحسيف مستكل التعبير عف المشاعر  ،دكر ميـ في خفض مشاعر االكتئاب مف ناحية

 .أخرلالسمبية كااليجابية مف ناحية 
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 ،كيعزز بشكؿ كبير قكتيا ،ناكما يساعد العالج القائـ عمى التعقؿ عمى تحسيف حالة األ 
عف النظاـ العقمي لدل الفرد، كما  المسئكلة أنيافي ضكء  ،كما يعزز اآلليات الدفاعية لؤلنا

كيساعد عمى دعـ  كاآلخريف،أنو يساعد عمى تحسيف كتعزيز التسامح العقمي مع الذات 
مما يساعد الفرد في تككيف صكر كاقعية  ؛كالكعي بشكؿ كبيرعمميات التركيز كاالنتباه 

كاألحداث كالعالقات الشخصية  اآلخريفمكضكعية عما يدكر في عقمو تجاه ذاتو كتجاه 
 ,.Edel et al., 2017; Swenson & Choi-Kain, 2015; Moller et al)كغيرىا 

2017; Einy et al., 2019). عالجدكرنا ميمنا في ال تكظيؼ فنية طرح األسئمة كما لعب، 
مع غرس الشعكر باألمؿ  ، كتحديد احتياجاتو كرغباتو،كالتي تساعد الفرد في تقييـ سمككو

كما تعمؿ العالقة العالجية كتبعث عمى الشعكر بالحرية كالتعبير عف الذات بشكؿ أكثر  ،لديو
، كما يمنحو الفرصة الكتشاؼ قدرتو عمى السيطرة عمى تصرفاتو إيجابية كأكثر تحدينا

 ,Wubbolding, 2000; Haskins & Appling)  كرغباتو، كالتحكـ في اختياراتو

2017). 
في تفسير جانب كبير مف فعالية  القائـ عمى التعقؿسيـ مبادئ كأساليب العالج تك 

الحدية: حيث تركز أساليب ىذا المدخؿ العالجي  ةبرنامج الدراسة في خفض أعراض الشخصي
عمى الجكانب غير السكية أك المضطربة في الشخصية، كتعمؿ عمى مساعدة الشخص عمى 

اعتبار أف اضطراب الشخصية  ؛ عمىمبادئ التعقؿ كاستراتيجياتوتجاكز اضطرابو في ضكء 
تمعب العالقة بيف المعالج كما  قصكر العقؿ أك قصكر التعقؿ كالتفكير.يمثؿ شكالن مف أشكاؿ 

مف االستفادة منيا فيما  كالعميؿ دكرنا ميمنا في نجاح العممية كتحقيؽ نتائج إيجابية تمكنيـ
بعد في حياتيـ الخاصة حيث أف التقبؿ كالفيـ كاالىتماـ كالرغبة في المساعدة عمى تعمـ 

تحسيف جكانب  طرؽ تساعدىـ عمى التحكـ في سمككيـ كتصرفاتيـ ليا نتائج إيجابية في
 .(Etherington, 2017)الشخصية 

بقدرة  التعقؿ، كربط سمكؾ التعقؿ استراتيجياتباإلضافة إلى أىمية التدريب عمى تعمـ 
الشخص عمى تحقيؽ ما يتطمع إليو مف ىدؼ أك رغبة أك حاجة، في ضكء ما يمميو عميو 

؛ حيث يمثؿ إدراؾ الشخص لحالتو سكء التنظيـ كاالنفعاالت السمبيةعقمو، بعيدنا عف التشتت ك 
العقمية كتنمية ىذا اإلدراؾ في ضكء الكاقع عامالن ميمنا في تقييـ مكقفو، كتحديد نقطة 
انطالقو نحك شحف كتفعيؿ شخصيتو في المكاقؼ الشخصية كاالجتماعية، ما يضمف تخمص 
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 رح ساعدالشخص مف كطأة اضطرابو إلى آفاؽ أفضؿ بالنسبة لو. كما أف تكظيؼ فنية الم
عمى كسر حدة بعض الجمسات، كالتي أضفت مزيدنا مف االىتماـ كتحسيف دافعية األشخاص 
لالستمرار في الجمسات، السيما مع استثارة الكجداف المتقمب أك الشعكر بمزاج سيء، كغيرىا 

مبدأ تحمؿ المسئكلية الشخصية،  تدعيـمف المكاقؼ المثبطة لالستمرار في البرنامج. كما أف 
ذم تـ تبنيو داخؿ الجمسات المتقدمة لو دكر ميـ في كضع الشخصية عمى المحؾ، كالذم كال

يجعؿ الشخص أف يختار بيف سبيميف: إما يتحمؿ مسئكلية نفسو في مساعدتيا لتخطي 
معاناتيا بقميؿ مف المثابرة كالجيد كالتدريب، أك يختار سبيؿ البقاء في المعاناة كاأللـ، 

األكؿ بمساعدة كدعـ مف العالقة العالجية ميـ بالنسبة لممعالج  كبالتالي يمثؿ اختياره
كبالنسبة لمعميؿ: حيث يسر سير الجمسات مف ناحية، كساعد في تحقيؽ أىداؼ العالج مف 
ناحية أخرل، باإلضافة إلى التنكع في أنشطة الجمسات، كالتركيز عمى ميارات التعقؿ األكثر 

كالتركيز عمى االنتباه كضبطو، كتحسيف العالقات  استقرارنا، كتقييـ الحمكؿ كتنظيميا،
 الشخصية كرفع جكدتيا، مقابؿ درء صعكبات التعقؿ كصعكبات تنظيـ االنفعاؿ كمظاىرىا. 

تناكؿ العديد مف ل مقبكلة مساحة العالج بالتعقؿ أتاح مدخؿ كأساليبتكامؿ فنيات  أفكما 
 ،أثناء الجمسات سمككية أكمعرفية  أكسكاء كجدانية  ؛الجكانب المضطربة في الشخصية

مساحة مف الحرية لمباحث في تناكلو ألعراض الشخصية الحدية، كىذا ما  إتاحةإلى  باإلضافة
 & Swenson & Choi-Kain, 2015; Haskins)ذىب كدعا إليو بعض الباحثيف 

Appling, 2017).  كلقد أسيمت العديد مف أنشطة البرنامج كتدريباتو في استمرار فعالية
البرنامج في خفض أعراض اضطراب الشخصية الحدية كصعكبات تنظيـ االنفعاؿ كاالكتئاب 

اجتماعية جدية  عالقاتإقامة باعتبارىا أبرز أعراض الشخصية الحدية، كمف ىذه األنشطة 
اآلخريف مف زمالء حجـ العالقات االجتماعية مع كزيادة كمحاكلة اكتساب صداقات جديدة 

العالقات  ـدع أفالدراسة كالمرشديف األكاديمييف بالجامعة كنادم األنشطة الطالبية، كال شؾ 
االجتماعية لو دكر ميـ في زيادة كزعي الفرد بمف حكلو مف ناحية ككعيو بدكره االجتماعي 

لية بعض األنشطة ك لطالب إلى تحمؿ مسؤ إلى دفع ا باإلضافة، أخرلبيف أقرانو مف ناحية 
في االنفتاح عمى  أىميةكما لو مف  ،حتى المشاركة أككل التنظيـ تسكاء عمى مس ،الطالبية

 ،إعادة تنظيـ االنفعاؿ بشكؿ مقبكؿكما يرتبط بكؿ ذلؾ مف  ،تعمـ خبرات كميارات جديدة
 كالتخمص مف المشاعر الكجدانية السمبية.
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يتضمف أنشطة كميارات  الجمسات كاألساليب المختمفة التي تـ كما أف تكفير كتيب 
تطبيقيا باإلضافة إلى الكاجبات المنزلية لو دكر ميـ في استمرار فعالية البرنامج كالرجكع إليو 

أك الميارة التي  ،حيث يمد الشخص بالمعمكمة التي قد يحتاج إلييا ؛عند الحاجة أك الضركرة
كما قد يخبره الشخص في بعض  ،لشعكر بتقمب في المزاجتنقصو أك الرجكع إليو كقت ا

 المحظات غير المكاتية أك كقت الضغكط.
   التىصًات
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