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 وزارة التعمــــــــيم العالــــــــــــــي والبحــــــــــــث العمـــــــــــــــــــــــمي
 -20البميـــــــــــدة  –جامعــــــــة لونيســــــــــي عـــــــمي 

 االنـــسانية واالجتمــــاعيةكميــــــــة العمـــوم 
 م عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونياـــقس

 
 

 
الحيــاة لــدى  فعاليــة برنامــج تدريبــي معرفــي سموكــي لتنميـــة نوعيــة

 السكــري الخاضعـــات لألنسوليـــن المراهقــات المصابــات بداء

 
 

 عمم النفس  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في
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 التعمــــــــيم العالــــــــــــــي والبحــــــــــــث العمـــــــــــــــــــــــمي وزارة
 -20البميـــــــــــدة  –جامعــــــــة لونيســــــــــي عـــــــمي 

 كميــــــــة العمـــوم االنـــسانية واالجتمــــاعية
 م عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونياـــقس

 
 

الحيــاة لــدى  فعاليــة برنامــج تدريبــي معرفــي سموكــي لتنميـــة نوعيــة

 السكــري الخاضعـــات لألنسوليـــن المراهقــات المصابــات بداء

 
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في عمم النفس 

 العياديتخصص: عمم النفس 
 إعداد الطالبة: 

   لطرش خديجة  
 امام اللجنة المشكلة من :

 ـــــــــا ـــــــــــــــــــــــــرئيس       20جامعة البميدة                   أستاذ    حدار عبد العزيز 

 مشرفا ومقررا       20جامعة البميدة       -أ – محاضر  أستاذ فاضمي أحمد      

 مشرفا ومقررا       20يدة جامعة البم    -أ – ة محاضرةأستاذ       تواتي نورة    

 عضوا مناقشا      20جامعة البميدة     -أ – ة محاضرةأستاذيازيدي فاطمة الزىراء 

 عضوا مناقشا         الجزائر جامعة     -أ – ة محاضرةأستاذياحي سامية          

 عضوا مناقشا لجزائر        جامعة ا      -أ – محاضر أستاذ شريفي ىناء         
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 ممخص
 
 
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي معرفي سموكي من منظور وقائي لدى       

مجموعة من المراىقات المصابات بداء السكري في الجزائر، واختبار مدى فعاليتو في تنمية نوعية 

االعتماد عمى المنيج شبو التجريبي وتحديدا التصميم التجريبي لممجموعة  حياتين وتحسينيا. وتم

مراىقة من المصابات بداء  15)الواحدة، باختبار قياس قبمي وبعدي. وتكونت مجموعة البحث من )

السكري من النوع األول والمتواجدات في والية البميدة، حيث تم اختيارىن بطريقة قصدية، وتم 

مقياس نوعية الحياة لمنظمة  دليل المقابمة نصف الموجية، ثمت في كل مناستخدام أدوات تم

حصة  02مكون من  الصحة العالمية باإلضافة لمبرنامج التدريبي المعرفي السموكي المصمم، وىو

د في كل جمسة. أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين  02بمعدل 

التدريبي متوسط درجات افراد المجموعة التجريبية في مقياس نوعية الحياة بعد تطبيق البرنامج 

وق في بعدي عدم داللة الفر  المعرفي السموكي، وبعدي الصحة النفسية، العالقات االجتماعية، مع

 البيئة ونوعية الحياة ككل.  
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Résumé :  
La présente étude a pour objet de tenter de concevoir un programme de 

formation cognitive comportementale dans une perspective préventive 

auprès d'un groupe d’adolescentes atteintes de diabète en Algérie et de 

tester son efficacité dans le développement et l’amélioration de la qualité 

de vie .le groupe de recherche est constituer de (15) adolescentes 

atteintes de diabète de type 1, habitant à Blida , ou elle ont été choisies 

délibérément , En utilisant de : le guide d’entretien dirigé , l’échelle de la 

qualité de vie de l’organisme mondial de la santé outils de recherche , le 

programme de formation adopté dans la recherche est composé de 20 

séances de 60 minutes chacune les résultats ont montré que le 

programme possède  un niveau d’efficacité acceptable dans l’amélioration 

de la qualité de vie cher l’échantillon sur lequel a porté l’étude . 
 


