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 ملخص

ية. تدرٌس العالج بالكتابة التعبٌرٌة النخفاض الضغط لمرٌض تشوٌش ۳۱۰۲مطهرة، هندٌانا.  س ف . بحث العلم، كلٌة ن
 العلم النفس، جامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة ماالنق.

ية: ضغط، العالج بالكتابة التعبٌرٌة، تشوٌش  مفتاح الكلمات س ف  .ن
 ٌولٌا صالحة الماجستر: دكتور   المشرف

 

تجاوز الموادره الشخصٌة واإلجتماعٌة. الضغط هو الحال أو الشعور حٌن ما ٌشعر شخص المطالبة التً  
التأثٌر عن الضغط الذي ٌشعره شخص مأثور بتقٌٌم السلسلة من حافز شخص و استجابته على الحدث استقبله، 

ي) عامل)و مهاراته فً إدارة الضغط   (اإلدراك ت  (. ۰۲١: ۳۱۱. )الزاروس و فولكمان فً مٌك غراط،(اإلجهاد مع ال

ية انتهاء فٌه ٌمكن أن ٌجعل المرض الجسمً الذي ٌسمى بـالضغط الذي ال س ف ية(، ۳۱۱٢. قال حالم )ن س ف ٌعرف  ن
 . ًّ ًّ ٌأثّر مرض جسم العالج بالكتابة التعبٌرٌة هو عملٌة العالج باستخدام طرٌقة الكتابة التعبٌرٌة لتعبٌر الخبرة بحال نفس

و مستقر العاطف.  تحسٌن األخالق و وضوح التفكٌر صّحة البدن و، لتخفٌض الضغط حتى ٌعاون فً تحسٌن الالعاطفٌة 
فً غراف فً قانٌتاتٌن، وٌدٌاواتً، و أسٌه،  تعبٌر العاطفً هو تعبٌر عالمً من العاطف الحقٌقً )بٌري و فٌنً باكر

۳۱۰۰ :۳١ .)  
و  بالكتابة التعبٌرٌة فصٌغة األسئلة فً هذا لبحث و هدفه ٌركز فً درجة الضغط الفاعل قبل و بعد فعل العالج 

يةالمرٌض تشوٌش  عملٌة التً ٌفعله الفاعل فً هذا العالج لتخفٌض الضغط س ف  .ن
، ٌعرف مولونق أنه بحث لفهم الحادث قاضىه الفاعل )مثل منهجٌة البحث فً هذا البحث ا  ًّ لعلمً منهج كٌف

غٌر ذلك( كلٌة، بطرٌقة تعرٌف الكلمات واللغة فً جملة خاصة علمٌة و ٌنفع فً كثٌر من السلوك و الراءي و حافز و 
ة الحالة هً استراتجٌة بحث الطرٌقات العلمٌة. البحث الكٌفً فً هذا البحث ٌستخدم استراتجٌة بحث دراسة الحالة. دراس

 (۰١: ۳۱۱١وٌستخدم سلسلة طرٌقة البحث )أغوستا، كٌفً تركز فً مسئلة واحدة 
( ٌدخل فً طبقة متوسطة، ٫٫٦٢٪درجة ضغط الفاعل قبل المعاملة شخصان ) -۰)حاصالت هذا البحث هً  

طبقطة ضغط  -۳طبقة متوسطة  ) ٌدل معدل الفاعل فً خبتارأال قبل( فً طبقة متقدمة. حاصل ۲۲٦۲٪و شخص واحد )
 (. البٌان٫٫٦٢٪فً طبقة متوسطة )( و شخصان ۲۲٦۲٪بعد المعاملة ، ٌوجد شخص واحد فً طبقة منخفضة )الفاعل 

العالج بالدالئل معروفة. ٌعنً الفاعل ٌفعل شٌئان فً عملٌة  عملٌة الفاعل ٌناسب -۲ٌدل أن ال فاعل فً طبقة متقدمة و )
مةهما: تعبٌر الحادث  بالكتابة التعبٌرٌة مؤل يةٌتعلق بذلك الحادث. ثم العملٌة ٌعاون تحسٌن الحال  و العاطف ال س ف  ن
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