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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي يف خف�ض ا�ضطراب
املهجرين ال�سوريني �إىل الأردن.
ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى عينة من
ّ
املهجرين ال�سوريني �إىل الأردن املقيمني يف خميم
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع
ّ
ّ
وتكونت عينة
الرمثا ،البالغ عددهم ( )4500فرداً ،حتى �شهر �شباط من عام 2013م.
ّ
املهجرين ال�سوريني ،الذين يعي�شون يف خميم الرمثا ،والذين
الدرا�سة من ( )24فرداً من
ّ
حققوا �أعلى الدرجات على مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ل (دافيد�سون) ،
ووزعوا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية ،وعدد �أفرادها ( )12فرداً ،وجمموعة
�ضابطة ،عدد �أفرادها ( )12فرداً .وتلقى �أفراد املجموعة التجريبية برناجم ًا �إر�شادي ًا
يتلق �أفراد املجموعة ال�ضابطة � َّأي برنامج �إر�شادي.
معرفي ًا �سلوكياً ،يف حني مل َ
بينت نتائج حتليل التباين امل�صاحب وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
ّ
داللة ( )α ≥ 0.05بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على درجة مقيا�س
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ل�صالح املجموعة التجريبية بعد االنتهاء من الربنامج
مبا�رشة؛ �أي �أن الربنامج الإر�شادي املعريف ال�سلوكي له �أثر �إيجابي يف خف�ض �أعرا�ض
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة .و�أ�شارت نتائج اختبار (ت) �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني درجات املجموعة التجريبية على
مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة بعد االنتهاء من الربنامج مبا�رشة ،ودرجات
املجموعة التجريبية بعد مرور �شهر من االنتهاء من تطبيق الربنامج.
الكلمات املفتاحية :برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي ،ا�ضطراب ال�ضغوط التالية
املهجرين.
لل�صدمة،
ّ
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The Effect of Cognitive Behavioral Counseling Program
in Reducing The Level of Post- traumatic Stress Disorder
Among a Sample of Displaced Syrians to Jordan

Abstract:
This study aimed to investigate the effect of cognitive behavioral
counselling program in reducing Post- traumatic Stress Disorder among a
sample of displaced Syrians to Jordan. The study population consisted of all
displaced Syrians to Jordan who are living in Ramtha camp, totaling 4,500
people until February, 2013. The study sample consisted of 24 members of
the displaced Syrians, who have achieved the highest scores on the Posttraumatic Stress Disorder Davidson scale. The members of the sample were
randomly divided into two groups: an experimental group which consisted
of (12) individuals, and a control group which consisted of (12) individuals.
Members of the experimental group received a cognitive behavioral
counseling program, while the members of the control group did not have
any counseling program.
The results of the (ANCOVA) analysis showed differences with a
statistical indication at the level of significance (a ≤0.05) between the
experimental group and the control group on the degree of Post- traumatic
Stress Disorder scale in favor of the experimental group after completing
the program directly; that is, cognitive behavioral counseling program has
a positive effect in reducing symptoms of Post- traumatic Stress Disorder.
The (T- test) results indicated that there were no difference with a statistical
indication at the level of significance (a ≤0.05) between the scores of the
experimental group on the Post- traumatic Stress Disorder scale after
completing the program directly, and the scores of the experimental group
after a month of completing the application of program.
Key words: cognitive behavioral counseling program, Post- traumatic
Stress Disorder, the displaced
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مقدمة:
� ّإن ال�شعب العربي عرب تاريخه من �أكرث ال�شعوب تعر�ض ًا للأزمات وال�صدمات النف�سية
الناجمة عن احلروب والكوارث التي �صنعتها يد الإن�سان .ففي كل بلد عربي -يظهر �أن
التاريخ يتحدث عن امل�صائب التي حدثت من اخلارج �أو الداخل� -صدمات اخرتقت وتخرتق
بنية الإن�سان املادية والنف�سية ،لتمزقها وترتكها م�شوهة متتد �آثارها ل�سنوات ع َّدة ،ورمبا
طوال العمر ،خملّفة وراءها احلزن والي�أ�س واال�ست�سالم واخلوف من املجهول ،والإح�سا�س
بعقدة ال�ضحية الفاقدة للثقة بكل ما حولها ،وتتوقع اخلطر يف كل حلظة (ر�ضوان. )2006 ،
وتعد الكوارث التي ي�صنعها الإن�سان من �أكرب م�صادر ال�ضغوط عليه ،ومنها احلروب
واالغت�صاب واخلطف ،وكلها مواقف ع�صيبة تك�رس الإيقاع ال�سوي للحياة اليومية ،وتعد
خروج ًا عن امل�ألوف واملتو ّقع ،وينجم عنها قدر من الذلة �أو املهانة �أو احتقار الإن�سان
لنف�سه وعدم توقريه لها ،وال يكون ذلك غالب ًا لذنب جنته يداه ،بل يكون نتيجة ق�رس �أو قهر
�أو �إكراه (عبد اخلالق. )1998 ،
ويقول فور�سرت (� )Forster, 2010إنه يف كل عام ،ويف جميع �أنحاء العامل ،ي�ضطر
ماليني ع َّدة من النا�س يف جميع �أنحاء العامل �إىل ترك منازلهم ق�رساً ،وين�ضمون �إىل �صفوف
املهجرين ( . )DPS Displaced Personsويقول
الأفراد الذين يعرفون با�سم الأفراد
ّ
�أبو طالب (� )2011إن التهجري الق�رسي واملفاجئ من مكان ميثل للإن�سان خ�صو�صيته
وحياته وذكرياته وتاريخه ،ي�شكل �صدمة عنيفة للكبري وال�صغري� ،صدمة تربك التوازن
النف�سي ،فقد يدخل ال�شخ�ص يف حالة من الإحباط �أو القلق �أو االنطواء ،و�إذا ما توافرت له
حاجات املعي�شة ،فيجب �أال نهمل العناية باجلانب النف�سي؛ لأن تبعاته على املدى الطويل
�أهم و�أخطر.
إيذاء من الكوارث الطبيعية ،ف�ضحايا العنف ي�شعرون -خالف ًا
�إن �أعمال العنف �أكرث � ً
ل�ضحايا الكوارث الطبيعية� -أنهم قد اختريوا بالذات عن عمد هدف ًا للتعا�سة .وين�رش هذا
الواقع ت�صوراتهم حول الثقة بالنا�س وحول الأمان يف العالقات ال�شخ�صية بني الب�رش،
ت�صورات ال عالقة للكوارث الطبيعية بها ،وعليه ت�صبح دنيا احلياة االجتماعية موطن ًا
للخطر ميثل النا�س فيه عنا�رص تهديد كامنة �ضد �سالمة الفرد .وترتك الأعمال الهمجية
التي يرتكبها الب�رش ذكريات ال تزول لدى �ضحاياها ،جتعلهم ينظرون بخوف �إىل �أي �شيء
ي�شبه ولو ب�شكل طفيف الأعمال التي ت�سببت يف ال�صدمة نف�سها ،ف�إذا �ضرُ ب رجل على ر�أ�سه
222

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )11تشرين األول

2015

من اخللف دون �أن يرى مهاجمه ،يظل �شديد الفزع بعد ذلك حتى �إذا �سار يف الطريق يحاول
ال�سري �أمام �سيدة عجوز لكي ي�شعر بالأمان (جوملان. )2000 ،
ويقول دورو�سارو واجيبوي واوالوي واديبانك (Durosaro, Ajiboye,
� )Olawuyi and Adebanke, 2012إن الإر�شاد املعريف ال�سلوكي هو �أ�سلوب
وفعال يف �إر�شاد ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة مع فئات الأفراد جميعها.
حديث ّ
وي�ضيف بتري�سون واليثك وبوره وميكاكان (Peterson, Luethcke, Borah and
ّ � )McCaughan, 2011إن �إر�شادات بديلة ظهرت لإر�شاد ا�ضطراب ال�ضغوط التالية
لل�صدمة ،مثل :الإر�شاد بالطاقة ،واليوغا ،والإر�شاد امل�ستند �إىل احليوان (Animal-
 ،)based Therapiesوالت�أمل ،وتا ت�شي ( ، )tai chiوالإر�شاد بالتدليك ،والريكي
لكن مركز العالج الإر�شادي (Clinical Practice
( ، )Reikiوغريها من الإر�شاداتّ ،
 )Guidelineيف وزارة الدفاع الأمريكية �أو�صى با�ستخدام الإر�شاد املعريف ال�سلوكي:
(الإر�شاد املعريف ،والإر�شاد بالتعري�ض ،والتح�صني التدريجي لل�ضغوط ،وتقليل احل�سا�سية
بالعني) .
يطوره
ويعرف ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة باعتباره �أحد ا�ضطرابات القلقّ ،
ّ
الفرد بعد تعر�ضه حلادث �صدمي �أو �أذى ج�سدي �أو تهديد ،وتظهر لدى الفرد ذكريات
اقتحامية ،و�إعادة معاي�شة احلدث جمدداً ،والأفكار املخيفة الثابتة ،وا�ضطرابات يف النوم،
والتفكك العاطفي (. )National center for PTSD. 2010

يقول دورو�سارو و�آخرون ( )Durosaro et al, 2012هناك ثالث فئات من �أعرا�ض
املهجرين ،وهي:
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة تظهر ب�سهولة عند
ّ
�1.1إعادة معاي�شة احلدث ال�صادم ،وتبدو ال�سمة الرئي�سة ال�ضطراب ال�ضغوط التالية

لل�صدمة .وتع ّد الكوابي�س املتكررة ،واقتحام ذكريات التجارب امل�ؤملة مثل :االغت�صاب� ،أو
املهجرين.
ر�ؤية �شخ�ص ُيقتل� ،أو تعذيب �أحد �أفراد الأ�رسة� ،أو االختطاف �شائعة جداَ عند
ّ
2.2التخ ّدر العاطفي ،الذي يبد�أ بعد وقوع احلادث بوقت قريب ،فيتجنب املهجر
الأ�صدقاء و�أفراد الأ�رسة والأن�شطة والأماكن والأفكار وامل�شاعر التي تذكره بال�صدمة ،مما
ي�ؤثر على عمله ،وقد يدخل يف حاالت تفكك ت�ستمر من ب�ضع دقائق �إىل �أيام عدة ،يعتقد
خاللها �أنه يعي�ش يف احلادث ال�صدمي ،ويت�رصف كما لو �أنه يحدث مرة �أخرى ،وقد ت�شمل
حاالت التفكك فقدان الذاكرة.
التهيج
3.3زيادة اال�ستثارة ،وتت�ضمن الت ّغري يف �أمناط النوم وزيادة اليقظة ،وكذلك
ّ
امللحوظ ،ونوبات الغ�ضب و�صعوبة الرتكيز ،والذهول.
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م�سببات ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة  :يقول بيرت�سون و�آخرون (Pete r
� )son et al. ,2011إن ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة هو �أحد اال�ضطرابات النف�سية
القليلة التي يكون ال�سبب فيها معروفاً ،ف�إذا تعر�ض ال�شخ�ص للحدث ال�صدمي �أو �شاهده،
فقد يطور ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،ويجب �أن ننتبه �إىل جمموعة من العوامل
قبل التعر�ض للحدث ال�صدمي وبعد التعر�ض ،ت�ؤثر على �شدة الأعرا�ض ومدتها ،وهي :نوع
ال�صدمة و�شدتها ،والعوامل الفردية ،مثل اجلن�س ،والعمر ،واحلالة االجتماعية واالقت�صادية،
والتعليم ،والذكاء ،والعرق ،والتاريخ النف�سي ،والتعر�ض ال�سابق لل�صدمة ،والعوامل البيئية
مثل الدعم االجتماعي ،و�ضغوط احلياة بعد التعر�ض لل�صدمة.
وت�شمل م�سببات ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة :التعر�ض الفردي لت�أثريات
العنف مثل :العنف ،واالختطاف ،واالغت�صاب ...الخ)  ،وم�شاهدة ت�أثريات العنف ،والعنف
اجلمعي) كاحلروب ،التهجري ،الهرب� . . .إلخ)  ،والكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني،
واحلرائق� . . .إلخ)  ،وكوارث تكنولوجية كحوادث ال�سيارات والطائرات واحلوادث النووية
والكيميائية والكهربائية .والإرهاقات اجل�سمية والنف�سية ال�شديدة (كاحلروق والذبحات
ال�صدرية والآفات القلبية واجللطات الدماغية ،وحاالت الأمل والكي باملواد الكيماوية
والت�شويهات) (ر�ضوان. )2006 ،

االجتاهات النظرية يف تفسري اضطراب الضغوط التالية للصدمة:
االجتاه النف�سي الديناميكي :لقد حاول هوروتز ( )Horowitz,1986كما ورد
لدى (�صالح )2006 ،تف�سري هذا اال�ضطراب بنظرية نف�سية ديناميكية خال�صتها �أن احلادث
ال�صدمي ميكن �أن يجعل الفرد ي�شعر بالإرباك ،وي�سبب له الفزع والإنهاك .ولأن ردود الفعل
هذه تكون م�ؤملة ،ف�إن الفرد يلج�أ �إىل كبت الأفكار اخلا�صة باحلادث ال�صادم �أو قمعها عمداً.
غري �أن حالة الإنكار هذه ال حتل امل�شكلة ،لأن الفرد ال يكون قادراً على جعل املعلومات
اخلا�صة باحلادث ال�صادم تتكامل مع معلوماته الأخرى ،وت�شكل جزءاً من الإح�سا�س بذاته.
ال�شدة �أو ال�صدمة قد �أعادت تن�شيط �رصاع نف�سي قدمي
ويفرت�ض فرويد (� )Freudأن ّ
غري حملول ،وانبعاث �أو جتدد ال�صدمة الطفولية ينتج عنها نكو�ص وا�ستخدام للآليات
الدفاعية ،مثل :الكبت والإنكار والإلغاء .وينبعث ال�رصاع من جديد حني يحدث املوقف
ال�صادم ،وحتاول الأنا �أن ت�سيطر على املوقف لتخفيف القلق .وبذلك نرى �أن النظرية
التحليلية قد اهتمت بال�رصاعات الداخلية عند امل�صاب ،وقد �أرجع (فرويد) �سبب هذا
اال�ضطراب �إىل انبعاث امل�شكالت التي كان يعاين منها امل�صدوم يف الطفولة ،وا�ستخدامه
و�سائل الدفاع لل�سيطرة على القلق ،و�أن �أي مكا�سب �أو حم ّفزات خارجية -من بيئة الفرد-
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كالتعاطف واملح ّفزات املالية هي التي تعزز هذا اال�ضطراب �أو تدميه ،وبذلك يكون (فرويد)
قد �أغفل البيئة اخلارجية للم�صابني ،وركّ ز على �شخ�صيته قبل الإ�صابة بال�صدمة (�أبو
جنيلة. )127 :2001 ،
االجتاه البيولوجي -الكيميائي :يقوم االجتاه البيولوجي على افرتا�ض وجود
عوامل وراثية ت�ؤدي �إىل حدوث ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة .وقد مت التحقق من هذا
اال�ستنتاج ب�إجراء العديد من الدرا�سات على التوائم ،حيث بينت هذه الدرا�سات �أن ن�سبة
�إ�صابة التوائم املتطابقة با�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة �أكرب منها لدى التوائم الأخوية
(.)Tilley,Tilton and Sandel, 2010
كما افرت�ض عدد من العلماء �أن التعر�ض حلادث �صدمي ي�ؤدي �إىل �إحلاق ال�رضر
بنظام �إفراز
الغدة الكظرية ،وزيادة يف م�ستوى الإثارة الف�سيولوجية ،فينجم عن هذه التغريات
ا�ستجابة مروعة من اخلوف واجل ّفلة تظهر على الفرد ب�شكل وا�سع (Eysenck, 2000,
. )pp. 691- 965
االجتاه ال�سلوكي :ي�ؤكد العلماء ال�سلوكيون �أن العوامل البيئية والتعلم بنوعيه:
الإ�رشاط الكال�سيكي والإ�رشاط الإجرائي ،هي التي حتدد ال�سلوك ال�سوي وغري ال�سوي .فوفق
منهج الإ�رشاطي الكال�سيكي يف ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،ويف زمن وجود حادث
�صدمي ،يت�سبب يف اكت�ساب الفرد ا�ستجابة خوف �رشطية ملنبه طبيعي (غري م�رشوط) ،
وهذا اخلوف يدفع بالفرد �إىل التعلم التجنبي الذي ُيف�ضي �إىل خف�ض القلق (�صالح)2006 ،
.
التحرك والرد على منبهات
�أما يف الإ�رشاط الإجرائي ،حيث يكون ال�شخ�ص قادراً على
ّ
البيئة بال�شكل الذي يراه منا�سباً .وكلما كان الرد �صحيحاً؛ يكون التعزيز (مكاف�أة) حافزاً
ال�ستمرار العمل والعك�س �صحيح ،فال�شخ�ص امل�صدوم (حرب ،تعذيب ).... ،يحاول �أن يهرب
من املنبهات التي ُتذكره بال�صدمة (التجنب)  ،وهذه املنبهات قد �أ�صبحت م�ؤملة لل�شخ�ص؛
لأنها اقرتنت بعمليات التعذيب �أو تزامنت معها .من هنا يبدو �أن املا�ضي امل�ؤمل (التجربة
ال�صادمة) ي�ستمر عرب احلا�رض وامل�ستقبل ،وك�أن ال�صدمة تطغى على كل �شيء بحيث ال يعود
التفكري املنطقي يعمل ب�شكل �سليم� .إن النموذج ال�سلوكي ي�ساعد على فهم ا�ضطراب ال�ضغوط
التالية لل�صدمة من خالل نظرية الإ�رشاط ،فال�صدمات والنكبات واحلروب تعترب مبثابة
منبهات مطلقة غري م�رشوطة ت�ؤدي �إىل ا�ستجابة اخلوف وردات فعل فيزيولوجية مطلقة
(�أ�سعد. )96 ،1994 ،
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االجتاه املعريف :يقول ري�سك و�شنيكي (� )Resick & Shnicke, 1993إن الفرد
�إذا تعر�ض خلربة جديدة يف حياته حتتوي على معلومات جديدة ال تت�سق مع املخططات
العقلية املوجودة لديه م�سبقا ،ف�إن �إحدى العمليات املعرفية التالية �سوف حتدث :املواءمة
( ، )accommodationاملواءمة الزائدة ( ، )overaccommodationاالمت�صا�ص
(. )assimilation
وعند تعر�ض الفرد حلادث �صادم ،ف�إن �إحدى العمليتني (االمت�صا�ص� ،أو املواءمة
الزائدة) �سوف حتدث ،على �سبيل املثال �إذا كان االعتقاد الآتي موجوداً يف املخططات
العقلية لدى ال�شخ�ص قبل تعر�ضه لالعتداء (�إن النا�س ي�ستحقون ما يح�صل لهم ،وذلك
لأن العامل عادل)  ،وبعد االعتداء �سيح�صل لديه امت�صا�ص بقوله�( :إن هذا االعتداء كان
ب�سببه لأنه ف�شل يف منع حدوثه� ،أو انه قام ب�شيء فا�ستحق عليه هذا االعتداء)  ،وهنا يعزو
الفرد االعتداء �إىل نف�سه ويح�صل ت�شويه يف �إدراك احلدث ال�صادم ،وتظهر لدى الفرد �أفكار
لوم الذات وال�شعور بالذنب بعد احلدث ال�صادم مما ي�ؤدي �إىل حدوث ا�ضطراب ال�ضغوط
التالية لل�صدمة لديه ( . )Foa,et. al. ,1999وي�ضيف العتيبي (� )2001أن �إدراك الفرد
للأحداث واملواقف والأ�شخا�ص يعتمد ب�شكل جوهري على ما ي�شكله الفرد من �صيغ وخطط
معرفية يدرك بها ومن خاللها الأ�شياء واملواقف والأ�شخا�ص ،وهذه اخلطط وال�صيغ تتكون
يف مرحلة الطفولة من خالل عالقة الطفل مع �أ�رسته ،ف�إذا كانت اخلربات الطفولية التي
عا�شها الطفل تت�سم بالإهمال ،والرف�ض ،وعدم التقدير ف�إن الطفل �سي�شعر بعدم الأمان
وعدم الر�ضا ،وهذا ال�شعور ال�سلبي �سيجعله يعطي حكم ًا �سلبي ًا على املجتمع ككل (ذاته،
و�أ�رسته ،ومدر�سته ،والو�سط االجتماعي)  .و�إذا كانت الذات والأ�رسة واملجتمع ال متنحان
الفرد الأمن والأمان والطم�أنينة ،ف�إنه �سيبالغ يف توقع اخلطر وال�رش يف امل�ستقبل ،ويف
حال تعر�ض الطفل خلربة �صادمة �ستزداد حياته �سوءاً و�ستزداد ظلم ًة و�سواداً فوق الظالم
وال�سواد الأ�صليني يف نف�سه ،و�سيزداد توقعه حلدوث اخلطر وال�رش يف امل�ستقبل ،و�ستزداد
حياته تعقيداً ،ومن املحتمل �أن ي�صاب ب�إ�ضطرابات نف�سية ناجتة عن اخلربات ال�صادمة.

مراحل اضطراب الضغوط التالية للصدمة:
يحدد هورويتز ( )Horowitzمنوذج ًا وفقا لأطوار متتابعة ملعاجلة املعلومات
من حيث رد الفعل للحدث ال�صدمي ،وما يتبع �أحداث احلياة ال�صدمية من �أطوار

على النحو الآتي:
◄◄مرحلة ال�رصخة �أو الغ�ضب �أو الطوارئ :وفيها تت�صاعد ردود فعل ال�ضحية جتاه

الأحداث التي تهدد احلياة ،فتزداد نب�ضات القلب ،و�ضغط الدم ،والتنف�س ،ون�شاط الع�ضالت،
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وت�سيطر م�شاعر اخلوف والعجز ،واالرتباك وكرثة الأ�سئلة عن �سبب حدوث ما حدث ،وما هي
نتائجه ،وهذه الأفكار تكون هي امل�سيطرة على تفكري ال�شخ�ص.
◄◄مرحلة اخلدر العاطفي والإنكار :وفيها يحمي الناجي نف�سه من ال�صدمة بدفن
اخلربة يف الذاكرة ،وبذلك يتجنب اخلربة التي تعر�ض لها ،فيقلل ال�شخ�ص م�ؤقت ًا �أعرا�ض
القلق والتوتر ،وهذا يبقي العديد من ال�ضحايا و�إىل الأبد يف هذه املرحلة ما مل يح�صل على
تدخل �إر�شادي.
◄◄مرحلة االقتحام املتكرر� :إن االنغمار يف الأفكار امللت�صقة بال�صدمة والتكرار
الق�رسي لتلك الأفكار ي�شكّل م�شكلة �صعبة عند الأفراد؛ لأن هذه الأفكار ت�أخذ دورها
يف الت�سلط على وجوده ذاته .وهذه الأفكار التي تقتحم عقله بالق�رس �أو ب�إجبار التكرار
ت�أخذ �شكل ال�صور الب�رصية التي تتواتر يف ذهنه كومي�ض؛ نتيجة للمناظر �أو الأ�صوات
�أو الروائح� ،أو امللمو�سات التي اقرتنت ب�أحداث ال�صدمة وت�سرتجعها �إىل عامله يف
احلا�رض ،وذلك ما ينقل ال�صور املكبوتة �إىل ب�ؤرة الوعي .وكلما ا�ستمرت هذه الأفكار يف
اقتحام وعي الفرد وتغمره ،تواترت معها انفعاالت الذنب واحلزن والغ�ضب واالنتقام،
وهنا ينتاب ال�شخ�ص كوابي�س ،و�صور اقتحامية وا�ستجابة اجل ّفلة ،ويكون املزاج متقلب ًا
(. )Gilliland and James, 1997
◄◄مرحلة االنتقال العك�سي� :أو طور العمل على مواجهة الواقع ،حيث تن�شط
حاالت القلق واالكتئاب ،وحاالت التجمد ال�سباتي ()Hibernative frozen states
 ،والتغريات النف�سية اجل�سمية ،والتغري يف طبائع الفرد .وتت�صف هذه املرحلة االنتقالية
بتقدم يف التفكري وامل�شاعر والعالقات مع الآخرين والتوا�صل معهم ،وتكوين خطط معرفية
جديدة �أو مراجعة اخلطط املعرفية القائمة كي تتوافق الأبنية املعرفية الداخلية مع
املعلومات اجلديدة املتعلقة باحلدث ال�صدمي ،وبكل ما ت�أثر بهذا احلدث من �سل�سلة اخلربات
التي عا�شها الفرد .وتغلب على هذه املرحلة اال�ستعادة التدريجية حلالة الإتزان التي تتمثل
يف معاجلة معنى احلدث ال�صدمي ،وجتهيزه كي تتمثله الذات داخل اخلطط املعرفية؛ لذلك
تت�صف هذه املرحلة بالتنظيم الذاتي ،وبالتو�صل �إىل بع�ض القرارات ال�رضورية للبقاء.
◄◄مرحلة الدمج �أو االكتمال :التي تتميز باكتمال عملية جتهيز املعلومات
املتعلقة باحلدث ال�صدمي ،حيث يت�صف الفرد هنا با�ستعادته لتوازنه ولفاعليته يف
احلياة وموا�صلته لأدواره ووظائفه وم�س�ؤولياته فيها� .أما الإخفاق يف �إحراز هذا التقدم،
فيعني تغرياً يف �شخ�صية الفرد ،يت�ضح يف عدم القدرة على العمل� ،أو التفاعل مع الآخرين
والتوا�صل معهم� ،أو �أفول العاطفة و�إفتقاد احلب� ،أو ن�ضوب الإنتاجية والإبداع (مكتب
الإمناء االجتماعي. )2001 ،
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وينجح الناجي يف هذه املرحلة بدمج ال�صدمة مع التجارب ال�سابقة ،ويعيد
ا لإح�سا�س يف اال�ستمرار يف احلياة ،وتو�ضع ال�صدمة بنجاح تام يف املا�ضي
(. )Gilliland and James, 1997
املهجر (النازح) ب�أنه« :ال�شخ�ص الذي ين�ش�أ
عرفت اتفاقية جنيف ل�سنة1951
ّ
وقد َّ
داخله خوف معقول من اال�ضطهاد ()well- founded fear of persecution
جن�سيته �أو �إنتمائه االجتماعي �أو ب�سبب ر�أيه ال�سيا�سي ،وكان هذا
ب�سبب عرقه �أو دينه �أو
ّ
ال�شخ�ص موجوداً خارج حدود الدولة التي يحمل جن�سيتها ،ونتيجة لهذا اخلوف ال ي�ستطيع
�أو ال يرغب يف طلب احلماية من �سلطات دولته” (حقوق الإن�سان ،املادة الأوىل. )1993 ،
ومن بني الدرا�سات التي تناولت ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة درا�سة �أجراها بني
يون�س ( ، )2005هدفت �إىل التعرف �إىل مدى فاعلية �أ�سلوب اال�سرتخاء الع�ضلي يف خف�ض
م�ستوى �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة النف�سية(  (PTSD Post- Tra u
 )matic Stress Disorderلدى عدد من طلبة اجلامعة الأردنية .وقد اختريت عينة
ق�صدية من ( )40طالب ًا وطالبة ،منهم ( )17طالب ًا وطالبة يعانون من ( )PTSDبدرجة
متو�سطة وقوية .و�أظهرت النتائج وجود �أثر لأ�سلوب اال�سرتخاء الع�ضلي يف خف�ض م�ستوى
�أعرا�ض ( ، )PTSDوا�ستمر احتفاظ �أفراد املجموعة التجريبية عرب الزمن بانخفا�ض
م�ستوى ( )PTSDنتيجة ال�ستعمال هذا الأ�سلوب.
كما �أجرت ال�سنباين ( ، )2005درا�سة هدفت �إىل التحقق من فاعلية برنامج �إر�شاد
�سلوكي معريف يف التخفيف من �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى الأطفال
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )30طف ًال من الأطفال امل�ساء �إليهم
امل�ساء �إليهم يف مدينة عمانّ .
جن�سي ًا وج�سدياً ،وح�صلوا على �أعلى الدرجات يف مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة.
تكونت من ( )15طف ًال تعر�ضوا
وو ِّزع الأطفال ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني ،املجموعة التجريبية ّ
للربنامج الإر�شادي الذي احتوى على الف ّنيات الآتية :اال�سرتخاء الع�ضلي ،والتنف�س العميق،
والتخيل الإيجابي ،ومناق�شة الأفكار واملعتقدات الالعقالنية ،واحلديث الإيجابي مع الذات،
و�أ�ساليب التغلب على الأحالم املزعجة والكوابي�س ،والتعر�ض التدريجي عن طريق التخيل.
وتكونت املجموعة ال�ضابطة من ( )15طف ًال مل يتعر�ضوا للربنامج الإر�شادي .ولهذا الغر�ض
ّ
قامت الباحثة ببناء مقيا�س والتحقق من �صدقه وثباته ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات على الدرجة الكلية والأبعاد الثالثة ملقيا�س ا�ضطراب
ال�ضغوط التالية لل�صدمة ومقيا�س ال�سمة – حالة القلق ومقيا�س االكتئاب ومنوذج تقرير
املعلم ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،ومن هنا تت�ضح فاعلية الربنامج الإر�شادي.
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وهدفت درا�سة �صامية (� ، )2005إىل معرفة مدى فعالية برنامج �إر�شادي يف التفريغ
االنفعايل للتخفيف من �آثار اخلربات ال�صادمة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا مبدار�س
تكونت العينة من ( )24طالب ًا
وكالة الغوث الدولية يف حمافظات جنوب قطاع غزة ،وقد ّ
ممن ح�صلوا على درجات عالية على مقيا�س التعر�ض للخربات ال�صادمة ،و ُق�سموا �إىل
جمموعتني ( 12طالب ًا جمموعة جتريبية و 12طالب ًا جمموعة �ضابطة)  .وقد ا�ستخدم
الباحث مقيا�س التعر�ض للأحداث ال�صادمة ومقيا�س ردود فعل الأطفال بعد ال�صدمة .وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود ت�أثري للربنامج الإر�شادي يف خف�ض م�ستوى ال�صدمة النف�سية
لدى �أفراد العينة التجريبية .كما وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا بني �أفراد املجموعة ال�ضابطة
و�أفراد املجموعة التجريبية يف م�ستوى ال�صدمة النف�سية ،والفروق كانت ل�صالح املجموعة
التجريبية .ووجدت فروق دالة �إح�صائي ًا يف القيا�س البعدي ،والقيا�س التتبعي على م�ستوى
ال�صدمة النف�سية لدى العينة التجريبية .كما وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا بني �أفراد املجموعة
ال�ضابطة التتبعية ،وبني �أفراد املجموعة التجريبية التتبعية ،والفروق كانت ل�صالح
املجموعة التجريبية التتبعية.
وهدفت درا�سة م�ؤمن وح�شاد (� ، )2008إىل معرفة ت�أثري الإر�شاد النف�سي املعريف
ال�سلوكي يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة التي يعاين منها الناجون
تكونت عينة الدرا�سة من ثمانية ناجني من
من كارثة تفجريات مدينة دهب امل�رصية ،وقد ّ
التفجريات التي وقعت عام  4( 2006ذكور� 4 ،إناث) وكان متو�سط �أعمارهم � 38سنة،
وجميعهم �أ�صيبوا ب�إ�صابات ج�سدية ،وكانت الأدوات امل�ستخدمة هي املقابلة الإكلينيكية،
وا�ستبانة ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة� ،إ�ضافة �إىل برنامج الإر�شاد ال�سلوكي-
تكون من ع�رش جل�سات .و�أظهرت النتائج �أن لدى جميع �أفراد العينة �أعرا�ض
املعريف ،الذي ّ
فعالية يف
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة نتيجة التعر�ض للكارثة و�أن جلل�سات الإر�شاد ّ
التقليل من هذه الأعرا�ض.
وا�ستخدمت جريادي و�أوال�سوف وروث باوم وري�سلري وهيكني( ( Geradi, Ol a
 )sov, Rothbaum, Ressler and Heekin, 2008الإر�شاد ال�سلوكي املعريف،
يف �إر�شاد جمموعة من اجلنود العراقيني الذين تعر�ضوا للعنف والتعذيب خالل احلرب يف
العراق .حيث اختريت العينة من حوايل ( )1400جندي عراقي ،وبلغ عدد امل�شخ�صني
با�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ( )158جندياً ،واختري ( )4من اجلنود الذين يعانون
الكوابي�س والبكاء امل�ستمر لال�شرتاك يف الدرا�سة .ونتج عن الدرا�سة انخفا�ض يف �أعرا�ض
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،وحدث انخفا�ض يف التوتر احلاد لديهم .وا�ستمرت
النتائج �إىل (� )9-3أ�شهر بعد الإر�شاد.
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وهدفت درا�سة كوهني و�أخرون (� ، )Cohen et al, 2011إىل فح�ص التغريات
طويلة املدى يف ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ( ، )PTSDعند ن�ساء رواندا اللواتي
مررن بتجربة الإبادة اجلماعية يف عام  .1994وكانت العينة مكونة من ( )535من الن�ساء
يف رواندا مدة (� )18شهراً ،بواقع زيارة كل �ستة �أ�شهر ،وقد ا�ستخدم املر�شدون التنفي�س
االنفعايل مع امل�صابات با�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،وال�سماح لهن باحلديث عن
تفا�صيل ما تعر�ضن له بعد �شعورهن باجلو الآمن وال�رسية يف املعلومات التي تذكرها،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود انخفا�ض م�ستمر يف درجات املفحو�صات على اال�ستبانة
امل�ستخدمة ( )HTQيف كل زيارة متابعة لهن.
ويف درا�سة �أحمدي وكاجباف ودو�ست (Ahmadi, Kajbaf and Doost,
 )2012التي هدفت �إىل املقارنة بني الإر�شاد املعريف ال�سلوكي املركز على ال�صدمة
و�إر�شاد التفريغ النف�سي يف �إر�شاد ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى املراهقني
وتكونت عينة الدرا�سة من
الأفغان الثكلى ،ممن تراوحت �أعمارهم من (� )16-11سنة.
ّ
( )24م�شارك ًا ممن يعي�شون يف ملج�أ للمراهقني يف كابول ،وقد كان ( )22م�شارك ًا ممن
فقدوا �آباءهم وواحد فقد والدته ،وواحد فق َد كال الوالدين خالل حرب  .2011وو ِّزعوا �إىل
ثالث جمموعات (� 8أفراد يف جمموعة الإر�شاد املعريف ال�سلوكي ،و� 8أفراد يف جمموعة
التفريغ النف�سي ،و� 8أفراد جمموعة �ضابطة)  .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املجموعة التي
تلقت �إر�شاداً معرفي ًا �سلوكي ًا انخف�ض عندها م�ستوى �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية
لل�صدمة بدرجة كبرية مقارنة مع املجموعة ال�ضابطة ،وقد ا�ستمر هذا التح�سن بعد اثني
ع�رش �أ�سبوع ًا من املتابعة ،يف حني مل يختلف م�ستوى �أعرا�ض ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى
�أفراد املجموعة التي تلقت �إر�شاد التفريغ النف�سي واملجموعة ال�ضابطة.
لقد تناولت الدرا�سات ال�سابقة دور الربامج الإر�شادية يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب
ال�ضغوط التالية لل�صدمة عند الأفراد ،وا�ستخدمت جمموعة من الربامج الإر�شادية،
مثل التنفي�س االنفعايل� ،أو الإر�شاد بالتعري�ض �أو الإر�شاد املعريف ال�سلوكي .وقد �أثبتت
الدرا�سات فعالية هذه الربامج ب�شكل عام� ،إال �أن �أ�ساليب الإر�شاد املعريف ال�سلوكي كان لها
الأثر الوا�ضح يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة.
املهجرين
وت�أتي الدرا�سة احلالية ملعرفة �أثر برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي لدى
ّ
ال�سوريني �إىل الأردن ،الذين تعر�ضوا للعنف والعدوان والقتل والتدمري .وقد ا�ستخدمت
الدرا�سة جمموعة من �أ�ساليب الإر�شاد املعريف ال�سلوكي خلف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط
املهجرين ال�سوريني �إىل الأردن.
التالية لل�صدمة لدى
ّ
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مشكلة الدراسة:
املهجرين ال�سوريني يف مدينة الرمثا،
وجد الباحث خالل زيارته �إىل �أحد مراكز جتمع
ّ
�أن عدداً منهم تظهر عليه �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،و�أنهم بحاجة �إىل
م�ساعدة نف�سية عاجلة خوف ًا من تطور الأمر ،فتبلورت لدى الباحث م�شكلة الدرا�سة يف
معرفة �أثر برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي يف خف�ض م�ستوى هذا اال�ضطراب عندهم .لذلك

ف�إن الدرا�سة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05يف درجة
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة بني �أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد املجموعة
ال�ضابطة تعزى لأثر الربنامج؟
2.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني درجات
املجموعة التجريبية على مقيا�س  PTSDيف القيا�س البعدي ودرجاتهم يف قيا�س
املتابعة؟

أهمية الدراسة:
تكمن الأهمية النظرية للدرا�سة احلالية من خالل طبيعة امل�شكلة التي تت�صدى لها،
املهجرين ال�سوريني ،ويف �إثراء البحوث
وهي خف�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة عند
ّ
اخلا�صة بدرا�سة اال�ضطرابات النف�سية� .أما الأهمية التطبيقية ،فتتمثل يف معرفة فاعلية عدد
املهجرين ال�سوريني
من اال�سرتاتيجيات يف �إر�شاد ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى
ّ
املعر�ضني للإ�صابة بال�صدمات النف�سية وتطوير
ب�شكل خا�ص ،ولدى الأ�شخا�ص الآخرين
ّ
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة.

التعريفات:
◄◄ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة (� )PTSDأحد ا�ضطرابات القلق ،وين�ش�أ بعد
التعر�ض حلادث �أو جمموعة من احلوادث ت�شتمل على املوت �أو اجلرح اخلطري ،حقيقي �أو
مهدد� ،أو تهديد لل�سالمة اجل�سمانية لل�شخ�ص �أو لأ�شخا�ص �آخرين ،وت�شتمل ا�ستجابة ال�شخ�ص
على اخلوف �أو العجز �أو الذعر ال�شديد ،ومن �أعرا�ضه معاي�شة احلدث ال�صادم با�ستمرار بطرق
خمتلفة ،ويحاول الفرد جتنب املثريات املرتبطة بال�صدمة� ،أي�ض ًا �أعرا�ض زيادة اال�ستثارة.
ويعرف �إجرائيا :ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها الفرد على مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط
ّ
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التالية لل�صدمة امل�ستخدم يف الدرا�سة.
◄◄برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي :برنامج �إر�شادي ي�شتمل على عدد من
اال�سرتاتيجيات الإر�شادية (تقليل احل�سا�سية التدريجيي ،ووقف التفكري ،و�رصف االنتباه، ،
وتقليل ح�سا�سية العني و�إعادة املعاجلة ،والتح�صني التدريجي �ضد ال�ضغوط)  ،امل�ستندة �إىل
النظرية املعرفية ال�سلوكية.
ا�ضطروا �أو �أُ ّجربوا على الفرار �أو
املهجرون ال�سوريون :هم الأ�شخا�ص الذين ّ
◄◄ ّ
مغادرة بالدهم �أو �أماكن �إقامتهم املعتادة من �أجل تفادي النزاعات امل�سلحة وحاالت
�سواء يف املخيمات �أو يف القرى واملدن.
العنف العام ،ويقيمون يف الأردن ً

جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الأفراد ال�سوريني الذين دخلوا الأردن بعد حدوث
املظاهرات املطالبة بالتغيري يف �سوريا يف �شهر  ،2011/3والذين جتاوزوا ()4500
املهجرون ال�سوريون يف الأردن يف عدد من
�شخ�ص -حتى �إعداد هذه الدرا�سة -وقد توزع
ّ
املخيمات التي �أقيمت لهم .قام الباحث بتطبيق مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة
على عينة عددها (� )310أفراد( :ذكوراً و�إناثاً� ،أطفا ًال ورا�شدين) ( 208من الذكور و 102من
املهجرين ال�سوريني الذين �أقاموا يف خميم الرمثا ،وممن وافقوا على اال�ستجابة
الإناث) من
ّ
املهجرين
مكونة من ( )24فرداً من
ّ
لفقرات املقيا�س (العينة املتاحة)  ،بهدف اختيار عينة ّ
ممن ح�صلوا على درجات مرتفعة على مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،وو ّزع
الأفراد ع�شوائي ًا �إىل املجموعة التجريبية ( )12فرداً ،واملجموعة ال�ضابطة ( )12فرداً .وقد
كان �أفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة من الذكور فقط ،وقد وافق جميعهم على اال�شرتاك
يف الدرا�سة وو ّقع عقد اتفاق معهم .وممن ترتاوح �أعمارهم من (� )57 – 19سنة ،وغالبيتهم
تعر�ض للتعذيب داخل بلده �أو يف �أثناء هجرته �إىل الأردن .وقد كان م�ستوى التعليم عندهم
جميع ًا دون الثانوية العامة ،ن�صفهم متزوج والن�صف الآخر �أعزب.

أدوات الدراسة:
1.1مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة
مقيـا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة هو من �إعـداد دافيد�سون(  (Davi d
 )son,1987وقد ترجم وقننّ �إىل العربية من قبل الدكتور عبد العزيز ثابت (ثابت)2012 ،
 ،ويتكون املقيا�س من ( )17فقرة متاثل ال�صيغة الت�شخي�صية لـ  ،DSM- IVوتتعلق
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فقرات املقيا�س باخلربات ال�صادمة التي تعر�ض لها الأ�شخا�ص �سابقاً ،وكل عبارة يف
املقيا�س ترتبط باحلدث ال�صادم ال�سابق ،و�أمام كل عبارة خم�سة �إجابات ،هي� :أبداً ،ونادرا،
ً و�أحيانا ً ،ومعظم الوقت ،ودائماً ،وي�ضع املبحوث �إ�شارة (� )xأمام العبارة التي تتفق وتعرب
عن م�شاعره ،والعبارات كلها �صحيحة ،وبها تدرج يبد�أ من النفي املطلق ،وينتهي بالت�أكيد
والتالزم لهذه امل�شاعر.كما ميكن تق�سيم بنود املقيا�س �إىل ثالثة مقايي�س فرعية ،وهي:
 ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة وت�شمل البنود الآتية.17 ,4 ,3 ,2 ,1 :
 جتنب اخلربة ال�صادمة وت�شمل البنود الآتية.11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 :
 اال�ستثارة وت�شمل البنود الآتية.16 ،15 ،14 ،13 ,12 :
وحت�سب النقاط على مقيا�س مكون من ( )5نقاط (من �صفر ، )5 -ويكون �س�ؤال
املفحو�ص عن الأعرا�ض يف الأ�سبوع املن�رصم ،ويتم ح�ساب الت�شخي�ص ال�ضطراب

ال�ضغوط التالية لل�صدمة مبا ي�أتي:

 عر�ض من �أعرا�ض ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة.
 ثالثة �أعرا�ض من التجنب.
 عر�ضان من �أعرا�ض اال�ستثارة (�أكادميية علم النف�س. )2012 ،
وقد ا�ستخدمت هذه الطريقة يف ح�ساب م�ستوى ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة يف
الدرا�سة احلالية ،حيث اعترب الأفراد الذين �أجابوا بـ (غالباً ،و دائماً)  ،على فقرات املقيا�س،
وحققوا املحكات (عر�ض من �أعرا�ض ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة ،وثالثة �أعرا�ض من التجنب،
وعر�ضان من �أعرا�ض اال�ستثارة)  ،ب�أنهم يعانون من ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة.

صدق املقياس وثباته:
مت التحقق من �صدق وثبات املقيا�س بح�ساب معامل االت�ساق لفقرات املقيا�س
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،حيث بلغت قيمته (. )0.89مع العلم �أن املقيا�س يتمتع
ب�صدق املحتوى العتماده على املحكات الت�شخي�صية لـ .DSM- IV
وللتحقق من �صدق املقيا�س ،فقد ح�سب ال�صدق التالزمي ملقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط
التالية لل�صدمة مع مقيا�س �سبلربجر ( )Spielbergerللقلق ك�سمة ،وقد بلغ معامل
ال�صدق ( ، )0.697وتراوح �صدق البناء بني (. )0.74– 0.31

2.2الربنامج املعريف ال�سلوكي:
قام الباحث ببناء برنامج �إر�شاد جمعي م�ستند �إىل النظرية املعرفية ال�سلوكية
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لتخفي�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى عينة الدرا�سة ،بعد االطالع على عدد
من املراجع العلمية يف النظرية املعرفية ال�سلوكية ،والدرا�سات ال�سابقة ،وعدد من املواقع
الإلكرتونية ،وا�ستخدمت جمموعة من اال�سرتاتيجيات الإر�شادية املعرفية ال�سلوكية يف
بناء الربنامج املعريف ال�سلوكي ،وهي :توعية امل�شاركني با�ضطراب ال�ضغوط التالية
لل�صدمة ،واال�سرتخاء الع�ضلي ،وا�سرتاتيجية وقف الأفكار ،و ا�سرتاتيجية �رصف االنتباه ،و
التح�صني التدريجي �ضد ال�ضغوط النف�سية ،و تقليل ح�سا�سية حركة العني و�إعادة املعاجلة
(.EMDR) Eye Movement Desensitization and Reprocessingومتر
هذه اال�سرتاتيجية بثماين مراحل ،مع �أنه ميكن تنفيذها ب�أكرث من طريقة طاملا كان الهدف
حتقيق الأهداف الرئي�سة يف كل مرحلة ،واملراحل هي:
Ú Úاملرحلة الأوىل :يبد�أ املر�شد عملية الإر�شاد بو�ضع خطة للمفاهيم الناق�صة وغري
املكتملة عند امل�سرت�شد يف ذكرياته عن احلادث ال�صادم ،كما يحدد املر�شد مدى مالءمة
ا�سرتاتيجية  EMDRمع هذا امل�سرت�شد وللم�شكلة التي يطرحها ،وما �إذا كان التوقيت
للإر�شاد منا�سب ًا �أم ال.ويحدد املر�شد ويعالج املكت�سبات الثانوية التي يجنيها امل�سرت�شد من
اال�ضطراب ،والتي قد متنع التقدم الإيجابي للإر�شاد.
Ú Úاملرحلة الثانية :يناق�ش املر�شد مع امل�سرت�شد ا�سرتاتيجية ( ، )EMDRويعطيه
معلومات عنها ،بحيث ي�ستطيع امل�سرت�شد �إعطاء املوافقة على ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية
معه �أو ال.و ُيقيم املر�شد عالقة �إيجابية مع امل�سرت�شد ت�شعره بالأمان.
يقيم املر�شد م�شكلة امل�سرت�شد من خالل مناق�شة موقف ال�صدمة
Ú Úاملرحلة الثالثةّ :
مع امل�سرت�شد ،ويطلب منه حتديد ال�صورة �أو التجربة احل�سية الإيجابية البديلة عن ال�صدمة،
وما هي معتقداته ال�سلبية حول احلادث ،التي مل يتم ترميزها ،و�أن ي�سمي االنفعاالت التي
اقرتنت باحلادث ال�صادم.
Ú Úاملرحلة الرابعة :مرحلة �إزالة التح�س�س وتن�شيط الذاكرة ،حيث يطلب املر�شد من
امل�سرت�شد احلديث عن اخلربة ال�صادمة ،بينما املر�شد يوفر التحفيز الثنائي (ب�رصي،
و�سمعي) للم�سرت�شد ،وي�شمل حديث امل�سرت�شد الأفكار ،واملعلومات ،وترابط الأحداث،
واالنفعاالت ،وامل�شاعر ،والأحا�سي�س اجل�سدية ،والتغريات ال�سلوكية.وت�ستمر عملية �إزالة
التح�س�س حتى يقل م�ستوى القلق والتوتر.
Ú Úاملرحلة اخلام�سة :مرحلة التثبيت ،حيث ي�س�أل املر�شد امل�سرت�شد عن االعتقاد
الإيجابي اجلديد �أو الإدراك الإيجابي املحدد م�سبقاً.فاملر�شد ي�س�أل عن االعتقاد الإيجابي
حتى يثبته يف ذاكرة امل�سرت�شد ،وي�أخذ هذا املعتقد الدرجة ( )7على مقيا�س الت�صنيف
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للمعتقدات الإيجابية.
Ú Úاملرحلة ال�ساد�سة :مرحلة امل�سح للج�سم ،حيث يطلب املر�شد من امل�سرت�شد �أن
ي�ستح�رض بعقله احلادث ال�صادم واالعتقاد الإيجابي مع ًا يف �آن واحد ،ومي�سح بتفكريه
�أجزاء ج�سمه كاملة ،و�أن يخرب املر�شد عن �أحا�سي�سه اجل�سدية الإيجابية �أو ال�سلبية ،بينما
ي�ستمر املر�شد بالتحفيز الثنائي للم�سرت�شد ،حتى يخربه امل�سرت�شد ب�أن �أحا�سي�سه حمايدة
�أو �إيجابية.
يقيم املر�شد وامل�سرت�شد �أي حادث مثري
Ú Úاملرحلة ال�سابعة :مرحلة اخلتام ،حيث ّ
للقلق ،وهل متت معاجلة امل�سرت�شد من ال�صدمة �أم ال ،ويعطي املر�شد امل�سرت�شد بع�ض
الإر�شادات للحفاظ على الإ�ستقرار ،و�أن ي�سجل املالحظات املهمة �أو الأعرا�ض اجلديدة التي
قد تظهر عليه.
Ú Úاملرحلة الثامنة :مرحلة �إعادة التقومي ،حيث ُيقا�س التح�سن با�ستخدام مقيا�س
خا�ص لهذا الغر�ض ،وكذلك ا�ستهداف الأحداث اجلديدة التي قد تكون ظهرت عند امل�سرت�شد،
وذلك ب�إعادة املراحل من ()EMDR International Association,2013( )8-3
.
تكون الربنامج الإر�شادي من ع�رش جل�سات ،بالإ�ضافة �إىل جل�سة متهيدية يف
وقد ّ
بداية الربنامج ،وجل�سة ختامية يف نهاية الربنامج.مدة كل جل�سة من ( )120 – 90دقيقة
مبعدل جل�ستني كل �أ�سبوع ،حيث عقدت اجلل�سات كل يوم اثنني وخمي�س من كل �أ�سبوع
ال�ساعة احلادية ع�رشة �صباحاً ،اعتباراً من يوم اخلمي�س  2013/1/17ولغاية يوم االثنني
.2013/2/25وطبق قيا�س املتابعة بتاريخ .2013/3/25

حدود الدراسة:
ُنفذت الدرا�سة و�أجريت �ضمن حدود ارتبطت بخ�صائ�ص العينة امل�ستخدمة ،فقد
املهجرين ال�سوريني �إىل الأردن ،الذين يعي�شون يف خميم الرمثا/
اختريت عينة الدرا�سة من
ّ
احلدائق ،يف حدود زمانية امتدت من (� )2013/1/17إىل (. )2013/3/25
ويتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة على عينتها وطريقة اختيارها ،كما �أن الآثار
النف�سية حددت من خالل مقيا�س دافيد�سون لقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة.

متغريات الدراسة:


املتغري امل�ستقل :الربنامج الإر�شادي.
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املتغري التابع� :أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة.

إجراءات الدراسة:
بعد احل�صول على املوافقة من معهد العناية ب�صحة الأ�رسة -م�ؤ�س�سة نور احل�سني/
املهجرين يف الرمثا –احلدائق ،و َّزع الباحث مقيا�س
عمان على بدء التطبيق يف خميم
ّ
املهجرين يف املخيم بطريقة ع�شوائية.
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة على عدد من
ّ
املهجرين ممن يعانون
و�صحح املقيا�س واختار عينة ق�صدية مكونة من ( )24فرداً من
ّ
ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة بدرجة مرتفعة ،وزعوا �إىل جمموعتني بطريقة ع�شوائية
(جتريبية و�ضابطة) ،و�أخذ موافقة مبدئية من كل فرد على اال�شرتاك يف املجموعة
وقع عقد اتفاق مع الأفراد امل�شاركني يف الربنامج الإر�شادي.ومتت
الإر�شادية ،وبعدها ّ
جل�سات الربنامج يف مكتب للمعهد يف مدينة الرمثا /احلدائق ،تراوحت مدة اجلل�سات من
( )120-90دقيقة بواقع جل�ستني يف الأ�سبوع.

تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية:
هذه الدرا�سة التجريبية هدفت �إىل التعرف على �أثر برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي
املهجرين ال�سوريني
يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى عينة من
ّ
�إىل الأردن.وقد �أجريت يف هذه الدرا�سة قيا�سات قبلية وبعدية للمتغري التابع.واُ�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة الدرا�سة (التجريبية
وال�ضابطة) القبلية و البعدية واملتابعة على املقيا�س ،وللمقارنة بني هذه الدرجات
والت�أكد من داللة هذه الفروق �إح�صائياً ،وا�ستخدم اختبار حتليل التباين امل�صاحب
( )ANCOVAواختبار ( )T- testلتحقيق هذا الغر�ض.وميكن متثيل ت�صميم الدرا�سة
بالرموز كما ي�أتي:
O

X1

RO

O

X2

RO
RO

O

النتائج:
بينت نتائج الدرا�سة احلالية �أثر برنامج �إر�شاد معريف �سلوكي يف خف�ض �أعرا�ض
ّ
املهجرين ال�سوريني �إىل الأردن.وقد
من
عينة
لدى
لل�صدمة
التالية
ال�ضغوط
ا�ضطراب
ّ
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عر�ضت النتائج من خالل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
◄◄للإجابة عن ال�سـ�ؤال الأول بخـ�صو�ص وجـود فـروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05يف درجة ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة بني �أفراد املجموعة
التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة تعزى لأثر الربنامج.فقد اُ�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لدرجة ا�ضطراب ال�ضغوط
التالية لل�صدمة تبع ًا ملتغري املجموعة( :جتريبية� ،ضابطة)  ،واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة
لدرجة اضطراب الضغوط التالية للصدمة تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية ،ضابطة) .

القبلي
الفئات

البعدي

املتو�سط
املعدل

العدد
12

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جتريبية

56.42

3.502

17.17

4.970

16.72

�ضابطة

54.50

6.922

56.00

5.274

56.45

12

55.46

5.453

36.58

20.458

36.58
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املجموع

يبني اجلدول (� )1أن املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج
كان ( ، )56.42وقد انخف�ض املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج،
حيث بلغ ( ، )17.17بينما كان املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة يف القيا�س القبلي
( ، )54.50ويف القيا�س البعدي كان املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة (، )56.00
ويبني اجلدول تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات
املعدلة لدرجة ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ب�سبب اختالف فئات متغري املجموعة
(جتريبية� ،ضابطة) .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم
حتليل التباين الأحادي امل�صاحب كما هو يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر البرنامج على درجة اضطراب الضغوط التالية للصدمة.

امل�صدر

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

الداللة
العملية

القبلي (امل�صاحب)

145.341

1

145.341

7.060

0.015

0.252
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جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

الداللة
العملية

املجموعة

9166.299

1

9166.299

445.248

0.000

0.955

اخلط�أ

432.326

21

20.587

9625.833

23

امل�صدر

الكلي

يتبني من اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≥ 0.05تعزى لأثر
الربنامج حيث بلغت قيمة ف ( )445.248وبداللة �إح�صائية (. )0.000وجاءت الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية.
◄◄وفيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين بخ�صو�ص وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05يف درجة ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى �أفراد
املجموعة التجريبية تعزى لأثر الربنامج بعد مرور �شهر ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة للتطبيقني البعدي
واملتابعة لدى املجموعة التجريبية بعد مرور �شهر ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ،ا�ستخدم اختبار «ت» للبيانات املرتابطة ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” للبيانات المترابطة
بين التطبيقين البعدي واالحتفاظ في المجموعة التجريبية.

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
«ت»

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

بعدي

12

17.17

4.970

1.045 -

11

0.318

املتابعة

12

18.75

3.306

التطبيق

يتبني من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05بني التطبيقني البعدي واملتابعة للمجموعة التجريبية؛ �أي �أن املجموعة
التجريبية احتفظت بالتح�سن.

املناقشة:
ت�شري النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �إىل فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف ال�سلوكي
يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،ممثلة
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بانخفا�ض الدرجة الكلية على مقيا�س ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة عند املجموعة
التجريبية.وميكن عزو النتائج املتعلقة بفاعلية الربنامج �إىل ما اُ�ستخدم يف الربنامج
الإر�شادي املعريف ال�سلوكي من ا�سرتاتيجيات وتدريبات معرفية و�سلوكية� ،ساعدت يف
خف�ض اال�ضطراب ،والتي ا�شتملت على اال�سرتخاء الع�ضلي الذي ي�ساعد الأفراد يف التقليل من
القلق والتوتر والنوم ليالً ،وهذا ما حدث ،حيث �إن بع�ض الأفراد �أ�شار �إىل �أنه وبعد ا�ستخدام
هذه اال�سرتاتيجية حت�سن نومه لي ًال ب�شكل جيد ،وبد�أ ي�شعر �أن توتره بد�أ يقل عما كان عليه
�سابقاً.ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية وقف التفكري بهدف التخل�ص من الأفكار التي تقتحم وعي
الفرد وت�سبب له الإزعاج والقلق والتوتر ،فقد �أ�شار عدد من الأفراد �أنه وبعد ا�ستخدام هذه
اال�سرتاتيجية انخف�ضت عنده الأفكار املزعجة ،كما بد�أ عدد من الأفراد يتذكرون ال�صوت
العايل املزعج �أو �أمل املطاط املربوط على املع�صم عندما ت�أتيهم الأفكار املزعجة.وهذا ما
تهدف �إليه هذه اال�سرتاتيجية وهو �إ�رشاط مثري منفر مع فكرة مزعجة يريد ال�شخ�ص التخل�ص
منها ،مما ي�ؤدي �إىل �إطفاء هذه الفكرة.كما �أن ا�سرتاتيجية �رصف االنتباه �ساعدت يف ابعاد
تذكر الأ�شياء التي ت�سبب التوتر والقلق عندهم مما �أ�شعرهم بالهدوء والراحة ب�شكل �أف�ضل
من ال�سابق�.أما ا�سرتاتيجية تقليل ح�سا�سية حركة العني و�إعادة املعاجلة ،فقد ا�ستخدمت
مع الأفراد وتدريبهم عليها ،و�أفادوا �أنهم �شعروا بتح�سن و�ضعف مفعول ال�صدمات التي
تعر�ضوا لها.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة ال�سنباين ( ، )2005ودرا�سة قام بها بني
يون�س ( ، )2005ودرا�سة بدران ( ، )2010ودرا�سة م�ؤمن وح�شاد ( ، )2008ودرا�سة
كوباين وهل و�أون�س ( ،)Kubany, Hill & Owens, 2003ودرا�سة �أحمدي و�آخرون
( ،)Ahmadi et.al, 2012ودرا�سة جريادي و�آخرون (Geradi, Rothbaum,
. )Ressler & Heekin, 2008
بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدمت يف الربنامج ،ف�إن منهجية الإر�شاد
اجلمعي تتميز بكثري من اخل�صائ�ص واملميزات التي تتيح للأفراد فر�صة التفاعل مع بع�ضهم
بع�ضاً ،واحلوار ،واكت�ساب العديد من اخلربات وتبادلها مع �أفراد اجلماعة ،وهذا الأمر يقود
الفرد �إىل حالة ي�شعر فيها بالوعي والثقة واال�ستب�صار الذاتي وتقومي ردود �أفعاله ،واحلكم
عليها ب�صورة منطقية ومقبولة ،وهذا كله يحدث يف جو ي�سوده االحرتام املتبادل والثقة
والأمن.
و�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين �أن املجموعة التجريبية احتفظت بالتح�سن
بعد �شهر من املتابعة ،ويرجع هذا لال�سرتاتيجيات الإر�شادية املعرفية ال�سلوكية التي تعلمها
الأفراد يف �أثناء الربنامج الإر�شادي وا�ستمرار الأفراد يف تطبيقها بعد انتهاء الربنامج.
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فا�ستمر ت�أثريها بعد �شهر من انتهاء الربنامج ،وهذا ما ك�شفت عنه الدرا�سات املذكورة
�سابق ًا من �أن الإر�شاد املعريف ال�سلوكي ال�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة يكون ت�أثريه
لفرتة طويلة مقارنة بالعالج الدوائي ،وب�شكل عام ،ف�إن الربنامج املعريف ال�سلوكي الذي
طبق على �أفراد املجموعة ،بكل ما ا�شتمل عليه من ا�سرتاتيجيات معرفية �سلوكية �أثبت
فاعليته يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،مع املحافظة على ا�ستمرار
هذا التح�سن لوقت طويل بعد الربنامج.
املهجرين حول مدى انت�شار االكتئاب،
وقد �أو�صى الباحث ب�إجراء درا�سات �أخرى على
ّ
وحماوالت االنتحار ،ومدى انت�شار الأمرا�ض النف�س ج�سمية ،وتطبيق الربنامج املعريف
ال�سلوكي على م�شكالت �أخرى كاالكتئاب وم�شكالت القلق الأخرى ،كما �أو�صى �أي�ضا ببناء
مركز متخ�ص�ص يف الأردن لإر�شاد ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمة ،ملا لهذا اال�ضطراب
من �آثار �سيئة على الأفراد املعر�ضني لل�صدمات النف�سية.
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