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ملخص: 
��سطر�ب  خف�س  يف  �سلوكي  معريف  �إر�ساد  برنامج  �أثر  معرفة  �إىل  �لدر��سة  هدفت 

�ل�سغوط �لتالية لل�سدمة لدى عينة من �ملهّجرين �ل�سوريني �إىل �لأردن. 
وتكّون جمتمع �لدر��سة من جميع �ملهّجرين �ل�سوريني �إىل �لأردن �ملقيمني يف خميم 
عينة  وتكّونت  2013م.  عام  من  �سباط  �سهر  حتى  فرد�ً،   )4500( عددهم  �لبالغ  �لرمثا، 
و�لذين  �لرمثا،  خميم  يف  يعي�سون  �لذين  �ل�سوريني،  �ملهّجرين  من  فرد�ً  �لدر��سة من )24( 
 ، )د�فيد�سون(  ل  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  مقيا�س  على  �لدرجات  �أعلى  حققو� 
فرد�ً، وجمموعة   )12( �أفر�دها  �إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية، وعدد  ووزعو� ع�سو�ئيًا 
�إر�ساديًا  برناجمًا  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  وتلقى  فرد�ً.   )12( �أفر�دها  عدد  �سابطة، 

معرفيًا �سلوكيًا، يف حني مل يتلَق �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة �أيَّ برنامج �إر�سادي. 
بّينت نتائج حتليل �لتباين �مل�ساحب وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
مقيا�س  درجة  على  �ل�سابطة  و�ملجموعة  �لتجريبية  �ملجموعة  بني   )α  ≤ دللة )0.05 
��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية بعد �لنتهاء من �لربنامج 
�أعر��س  خف�س  يف  �إيجابي  �أثر  له  �ل�سلوكي  �ملعريف  �لإر�سادي  �لربنامج  �أن  �أي  مبا�رسة؛ 
��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة. و�أ�سارت نتائج �ختبار )ت( �إىل عدم وجود فروق ذ�ت 
على  �لتجريبية  �ملجموعة  درجات  بني   )α  ≤ �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05  دللة 
ودرجات  مبا�رسة،  �لربنامج  من  �لنتهاء  بعد  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  مقيا�س 

�ملجموعة �لتجريبية بعد مرور �سهر من �لنتهاء من تطبيق �لربنامج. 
�لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �سلوكي،  معريف  �إر�ساد  برنامج  املفتاحية:  الكلمات 

لل�سدمة، �ملهّجرين. 
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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 Post- 
traumatic 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: 
�إّن �ل�سعب �لعربي عرب تاريخه من �أكرث �ل�سعوب تعر�سًا لالأزمات و�ل�سدمات �لنف�سية 
�أن  يظهر  عربي-  بلد  كل  ففي  �لإن�سان.  يد  �سنعتها  �لتي  و�لكو�رث  �حلروب  عن  �لناجمة 
�لتاريخ يتحدث عن �مل�سائب �لتي حدثت من �خلارج �أو �لد�خل- �سدمات �خرتقت وتخرتق 
بنية �لإن�سان �ملادية و�لنف�سية، لتمزقها وترتكها م�سوهة متتد �آثارها ل�سنو�ت عدَّة، ورمبا 
طو�ل �لعمر، خمّلفة ور�ءها �حلزن و�لياأ�س و�ل�ست�سالم و�خلوف من �ملجهول، و�لإح�سا�س 
بعقدة �ل�سحية �لفاقدة للثقة بكل ما حولها، وتتوقع �خلطر يف كل حلظة )ر�سو�ن، 2006( . 
وتعد �لكو�رث �لتي ي�سنعها �لإن�سان من �أكرب م�سادر �ل�سغوط عليه، ومنها �حلروب 
وتعد  �ليومية،  للحياة  �ل�سوي  �لإيقاع  تك�رس  ع�سيبة  مو�قف  وكلها  و�خلطف،  و�لغت�ساب 
�لإن�سان  �حتقار  �أو  �ملهانة  �أو  �لذلة  من  قدر  عنها  وينجم  و�ملتوّقع،  �ملاألوف  خروجًا عن 
لنف�سه وعدم توقريه لها، ول يكون ذلك غالبًا لذنب جنته يد�ه، بل يكون نتيجة ق�رس �أو قهر 

�أو �إكر�ه )عبد �خلالق، 1998( . 
ويقول فور�سرت )Forster، 2010( �إنه يف كل عام، ويف جميع �أنحاء �لعامل، ي�سطر 
ماليني عدَّة من �لنا�س يف جميع �أنحاء �لعامل �إىل ترك منازلهم ق�رس�ً، وين�سمون �إىل �سفوف 
�لأفر�د �لذين يعرفون با�سم �لأفر�د �ملهّجرين )DPS Displaced Persons( . ويقول 
خ�سو�سيته  لالإن�سان  ميثل  مكان  من  و�ملفاجئ  �لق�رسي  �لتهجري  �إن   )2011( طالب  �أبو 
�لتو�زن  تربك  �سدمة  و�ل�سغري،  للكبري  عنيفة  �سدمة  ي�سكل  وتاريخه،  وذكرياته  وحياته 
�لنف�سي، فقد يدخل �ل�سخ�س يف حالة من �لإحباط �أو �لقلق �أو �لنطو�ء، و�إذ� ما تو�فرت له 
حاجات �ملعي�سة، فيجب �أل نهمل �لعناية باجلانب �لنف�سي؛ لأن تبعاته على �ملدى �لطويل 

�أهم و�أخطر. 
�إيذ�ًء من �لكو�رث �لطبيعية، ف�سحايا �لعنف ي�سعرون- خالفًا  �إن �أعمال �لعنف �أكرث 
للتعا�سة. وين�رس هذ�  بالذ�ت عن عمد هدفًا  �ختريو�  قد  �أنهم  �لطبيعية-  �لكو�رث  ل�سحايا 
�لب�رس،  بني  �ل�سخ�سية  �لعالقات  يف  �لأمان  وحول  بالنا�س  �لثقة  حول  ت�سور�تهم  �لو�قع 
موطنًا  �لجتماعية  �حلياة  دنيا  ت�سبح  وعليه  بها،  �لطبيعية  للكو�رث  عالقة  ل  ت�سور�ت 
�لهمجية  �لأعمال  �لفرد. وترتك  �سالمة  تهديد كامنة �سد  فيه عنا�رس  �لنا�س  للخطر ميثل 
�لتي يرتكبها �لب�رس ذكريات ل تزول لدى �سحاياها، جتعلهم ينظرون بخوف �إىل �أي �سيء 
ب رجل على ر�أ�سه  ي�سبه ولو ب�سكل طفيف �لأعمال �لتي ت�سببت يف �ل�سدمة نف�سها، فاإذ� �رسُ



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

223

من �خللف دون �أن يرى مهاجمه، يظل �سديد �لفزع بعد ذلك حتى �إذ� �سار يف �لطريق يحاول 
�ل�سري �أمام �سيدة عجوز لكي ي�سعر بالأمان )جوملان، 2000( . 

 Durosaro، Ajiboye،( و�ديبانك  و�ولوي  و�جيبوي  دورو�سارو  ويقول 
�أ�سلوب  هو  �ل�سلوكي  �ملعريف  �لإر�ساد  �إن   )Olawuyi and Adebanke، 2012
جميعها.  �لأفر�د  فئات  مع  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �إر�ساد  يف  وفّعال  حديث 
 Peterson، Luethcke، Borah and( وي�سيف بتري�سون وليثك وبوره وميكاكان
�لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  لإر�ساد  ظهرت  بديلة  �إر�ساد�ت  �إّن   )McCaughan، 2011
 Animal-( �حليو�ن  �إىل  �مل�ستند  و�لإر�ساد  و�ليوغا،  بالطاقة،  �لإر�ساد  مثل:  لل�سدمة، 
و�لريكي  بالتدليك،  و�لإر�ساد   ،  )tai chi( ت�سي  وتا  و�لتاأمل،   ،)based Therapies
 Clinical Practice( وغريها من �لإر�ساد�ت، لكّن مركز �لعالج �لإر�سادي ، )Reiki(
�ل�سلوكي:  �ملعريف  �لإر�ساد  با�ستخد�م  �أو�سى  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  Guideline( يف 
)�لإر�ساد �ملعريف، و�لإر�ساد بالتعري�س، و�لتح�سني �لتدريجي لل�سغوط، وتقليل �حل�سا�سية 

بالعني( . 
يطّوره  �لقلق،  ��سطر�بات  �أحد  باعتباره  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  ويعّرف 
ذكريات  �لفرد  لدى  وتظهر  تهديد،  �أو  ج�سدي  �أذى  �أو  �سدمي  حلادث  تعر�سه  بعد  �لفرد 
�قتحامية، و�إعادة معاي�سة �حلدث جمدد�ً، و�لأفكار �ملخيفة �لثابتة، و��سطر�بات يف �لنوم، 

 . )National center for PTSD. 2010( و�لتفكك �لعاطفي
يقول دورو�صارو واآخرون (Durosaro et al, 2012) هناك ثالث فئات من اأعرا�س 

رين، وهي:  ا�صطراب ال�صغوط التالية لل�صدمة تظهر ب�صهولة عند املهجرّ
اإعادة معاي�صة احلدث ال�صادم، وتبدو �ل�سمة �لرئي�سة ل�سطر�ب �ل�سغوط �لتالية . 1

لل�سدمة. وتعّد �لكو�بي�س �ملتكررة، و�قتحام ذكريات �لتجارب �ملوؤملة مثل: �لغت�ساب، �أو 
روؤية �سخ�س ُيقتل، �أو تعذيب �أحد �أفر�د �لأ�رسة، �أو �لختطاف �سائعة جد�َ عند �ملهّجرين. 

�ملهجر . 2 فيتجنب  قريب،  بوقت  �حلادث  وقوع  بعد  يبد�أ  �لذي  العاطفي،  التخدرّر 
�لأ�سدقاء و�أفر�د �لأ�رسة و�لأن�سطة و�لأماكن و�لأفكار و�مل�ساعر �لتي تذكره بال�سدمة، مما 
�أيام عدة، يعتقد  �إىل  يوؤثر على عمله، وقد يدخل يف حالت تفكك ت�ستمر من ب�سع دقائق 
خاللها �أنه يعي�س يف �حلادث �ل�سدمي، ويت�رسف كما لو �أنه يحدث مرة �أخرى، وقد ت�سمل 

حالت �لتفكك فقد�ن �لذ�كرة. 
زيادة ال�صتثارة، وتت�سمن �لتّغري يف �أمناط �لنوم وزيادة �ليقظة، وكذلك �لتهّيج . 3

�مللحوظ، ونوبات �لغ�سب و�سعوبة �لرتكيز، و�لذهول. 



د. موفق طالب خضر اإلبراهيم
أثر برنامج إرشاد معرفي سلوكي في خفض مستوى اضطراب الضغوط التالية 

للصدمة لدى عينة من السوريني املهّجرين إلى األردن

224

Pete يقول بيرت�سون و�آخرون )-  ��صببات ا�صطراب ال�صغوط التالية لل�صدمة:
son et al. ،2011( �إن ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة هو �أحد �ل�سطر�بات �لنف�سية 
�أو �ساهده،  �لقليلة �لتي يكون �ل�سبب فيها معروفًا، فاإذ� تعر�س �ل�سخ�س للحدث �ل�سدمي 
�لعو�مل  من  جمموعة  �إىل  ننتبه  �أن  ويجب  لل�سدمة،  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  يطور  فقد 
قبل �لتعر�س للحدث �ل�سدمي وبعد �لتعر�س، توؤثر على �سدة �لأعر��س ومدتها، وهي: نوع 
�ل�سدمة و�سدتها، و�لعو�مل �لفردية، مثل �جلن�س، و�لعمر، و�حلالة �لجتماعية و�لقت�سادية، 
و�لتعليم، و�لذكاء، و�لعرق، و�لتاريخ �لنف�سي، و�لتعر�س �ل�سابق لل�سدمة، و�لعو�مل �لبيئية 

مثل �لدعم �لجتماعي، و�سغوط �حلياة بعد �لتعر�س لل�سدمة. 
�لتعر�س �لفردي لتاأثري�ت  التالية لل�صدمة:  ال�صغوط  ا�صطراب  وت�صمل م�صببات 
و�لعنف  �لعنف،  تاأثري�ت  ، وم�ساهدة  �لخ(  �لعنف، و�لختطاف، و�لغت�ساب...  �لعنف مثل: 
و�لرب�كني،  كالزلزل  �لطبيعية  و�لكو�رث   ، �إلخ(   .  . �لهرب.  �لتهجري،  كاحلروب،  �جلمعي( 
�لنووية  و�لطائر�ت و�حلو�دث  �ل�سيار�ت  ، وكو�رث تكنولوجية كحو�دث  �إلخ(   .  . و�حلر�ئق. 
و�لذبحات  )كاحلروق  �ل�سديدة  و�لنف�سية  �جل�سمية  و�لإرهاقات  و�لكهربائية.  و�لكيميائية 
�لكيماوية  باملو�د  و�لكي  �لأمل  وحالت  �لدماغية،  و�جللطات  �لقلبية  و�لآفات  �ل�سدرية 

و�لت�سويهات( )ر�سو�ن، 2006( . 

االجتاهات النظرية يف تفسري اضطراب الضغوط التالية للصدمة: 

)Horowitz،1986( كما ورد  لقد حاول هوروتز  الديناميكي:  النف�صي  الجتاه 
لدى )�سالح، 2006( تف�سري هذ� �ل�سطر�ب بنظرية نف�سية ديناميكية خال�ستها �أن �حلادث 
�ل�سدمي ميكن �أن يجعل �لفرد ي�سعر بالإرباك، وي�سبب له �لفزع و�لإنهاك. ولأن ردود �لفعل 
هذه تكون موؤملة، فاإن �لفرد يلجاأ �إىل كبت �لأفكار �خلا�سة باحلادث �ل�سادم �أو قمعها عمد�ً. 
�أن حالة �لإنكار هذه ل حتل �مل�سكلة، لأن �لفرد ل يكون قادر�ً على جعل �ملعلومات  غري 
�خلا�سة باحلادث �ل�سادم تتكامل مع معلوماته �لأخرى، وت�سكل جزء�ً من �لإح�سا�س بذ�ته. 
 ويفرت�س فرويد )Freud( �أن �ل�ّسدة �أو �ل�سدمة قد �أعادت تن�سيط �رس�ع نف�سي قدمي 
لالآليات  و��ستخد�م  نكو�س  عنها  ينتج  �لطفولية  �ل�سدمة  جتدد  �أو  و�نبعاث  حملول،  غري 
�ملوقف  يحدث  حني  جديد  من  �ل�رس�ع  وينبعث  و�لإلغاء.  و�لإنكار  �لكبت  مثل:  �لدفاعية، 
�لنظرية  �أن  نرى  وبذلك  �لقلق.  لتخفيف  �ملوقف  على  ت�سيطر  �أن  �لأنا  وحتاول  �ل�سادم، 
هذ�  �سبب  )فرويد(  �أرجع  وقد  �مل�ساب،  عند  �لد�خلية  بال�رس�عات  �هتمت  قد  �لتحليلية 
�ل�سطر�ب �إىل �نبعاث �مل�سكالت �لتي كان يعاين منها �مل�سدوم يف �لطفولة، و��ستخد�مه 
و�سائل �لدفاع لل�سيطرة على �لقلق، و�أن �أي مكا�سب �أو حمّفز�ت خارجية- من بيئة �لفرد- 
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كالتعاطف و�ملحّفز�ت �ملالية هي �لتي تعزز هذ� �ل�سطر�ب �أو تدميه، وبذلك يكون )فرويد( 
)�أبو  بال�سدمة  �لإ�سابة  قبل  �سخ�سيته  على  ورّكز  للم�سابني،  �خلارجية  �لبيئة  �أغفل  قد 

جنيلة، 2001: 127( . 
وجود  �فرت��س  على  �لبيولوجي  �لجتاه  يقوم  الكيميائي:  البيولوجي-  الجتاه 
عو�مل ور�ثية توؤدي �إىل حدوث ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة. وقد مت �لتحقق من هذ� 
ن�سبة  �أن  �لدر��سات  هذه  بينت  حيث  �لتو�ئم،  على  �لدر��سات  من  �لعديد  باإجر�ء  �ل�ستنتاج 
�إ�سابة �لتو�ئم �ملتطابقة با�سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة �أكرب منها لدى �لتو�ئم �لأخوية 

.)Tilley،Tilton and Sandel، 2010(
�ل�رسر  �إحلاق  �إىل  يوؤدي  �سدمي  حلادث  �لتعر�س  �أن  �لعلماء  من  عدد  �فرت�س  كما 

بنظام �إفر�ز 
�لتغري�ت  هذه  عن  فينجم  �لف�سيولوجية،  �لإثارة  م�ستوى  يف  وزيادة  �لكظرية،  �لغدة 
 Eysenck، 2000،( و��سع  ب�سكل  �لفرد  ��ستجابة مروعة من �خلوف و�جلّفلة تظهر على 

 .  )pp. 691- 965
بنوعيه:  و�لتعلم  �لبيئية  �لعو�مل  �أن  �ل�سلوكيون  �لعلماء  يوؤكد  ال�صلوكي:  الجتاه 
�لإ�رس�ط �لكال�سيكي و�لإ�رس�ط �لإجر�ئي، هي �لتي حتدد �ل�سلوك �ل�سوي وغري �ل�سوي. فوفق 
منهج �لإ�رس�طي �لكال�سيكي يف ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة، ويف زمن وجود حادث 
 ، )غري م�رسوط(  ��ستجابة خوف �رسطية ملنبه طبيعي  �لفرد  �كت�ساب  يت�سبب يف  �سدمي، 
وهذ� �خلوف يدفع بالفرد �إىل �لتعلم �لتجنبي �لذي ُيف�سي �إىل خف�س �لقلق )�سالح، 2006( 

 .
�أما يف �لإ�رس�ط �لإجر�ئي، حيث يكون �ل�سخ�س قادر�ً على �لتحّرك و�لرد على منبهات 
�لبيئة بال�سكل �لذي ير�ه منا�سبًا. وكلما كان �لرد �سحيحًا؛ يكون �لتعزيز )مكافاأة( حافز�ً 
ل�ستمر�ر �لعمل و�لعك�س �سحيح، فال�سخ�س �مل�سدوم )حرب، تعذيب، ....( يحاول �أن يهرب 
من �ملنبهات �لتي ُتذكره بال�سدمة )�لتجنب( ، وهذه �ملنبهات قد �أ�سبحت موؤملة لل�سخ�س؛ 
لأنها �قرتنت بعمليات �لتعذيب �أو تز�منت معها. من هنا يبدو �أن �ملا�سي �ملوؤمل )�لتجربة 
�ل�سادمة( ي�ستمر عرب �حلا�رس و�مل�ستقبل، وكاأن �ل�سدمة تطغى على كل �سيء بحيث ل يعود 
�لتفكري �ملنطقي يعمل ب�سكل �سليم. �إن �لنموذج �ل�سلوكي ي�ساعد على فهم ��سطر�ب �ل�سغوط 
مبثابة  تعترب  و�حلروب  و�لنكبات  فال�سدمات  �لإ�رس�ط،  نظرية  خالل  من  لل�سدمة  �لتالية 
��ستجابة �خلوف ورد�ت فعل فيزيولوجية مطلقة  �إىل  منبهات مطلقة غري م�رسوطة توؤدي 

)�أ�سعد، 1994، 96( . 
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الجتاه املعريف: يقول ري�سك و�سنيكي )Resick & Shnicke، 1993( �إن �لفرد 
�إذ� تعر�س خلربة جديدة يف حياته حتتوي على معلومات جديدة ل تت�سق مع �ملخططات 
�لعقلية �ملوجودة لديه م�سبقا، فاإن �إحدى �لعمليات �ملعرفية �لتالية �سوف حتدث: �ملو�ءمة 
)accommodation( ، �ملو�ءمة �لز�ئدة )overaccommodation( ، �لمت�سا�س 

 . )assimilation(
�ملو�ءمة  �أو  )�لمت�سا�س،  �لعمليتني  �إحدى  فاإن  �سادم،  حلادث  �لفرد  تعر�س  وعند 
�ملخططات  يف  موجود�ً  �لآتي  �لعتقاد  كان  �إذ�  �ملثال  �سبيل  على  حتدث،  �سوف  �لز�ئدة( 
وذلك  لهم،  يح�سل  ما  ي�ستحقون  �لنا�س  )�إن  لالعتد�ء  تعر�سه  قبل  �ل�سخ�س  لدى  �لعقلية 
كان  �لعتد�ء  هذ�  )�إن  بقوله:  �مت�سا�س  لديه  �سيح�سل  �لعتد�ء  وبعد   ، عادل(  �لعامل  لأن 
ب�سببه لأنه ف�سل يف منع حدوثه، �أو �نه قام ب�سيء فا�ستحق عليه هذ� �لعتد�ء( ، وهنا يعزو 
�لفرد �لعتد�ء �إىل نف�سه ويح�سل ت�سويه يف �إدر�ك �حلدث �ل�سادم، وتظهر لدى �لفرد �أفكار 
�ل�سغوط  ��سطر�ب  حدوث  �إىل  يوؤدي  مما  �ل�سادم  �حلدث  بعد  بالذنب  و�ل�سعور  �لذ�ت  لوم 
�لفرد  �إدر�ك  �أن   )2001( �لعتيبي  . وي�سيف   )Foa،et. al. ،1999( لتالية لل�سدمة لديه�
لالأحد�ث و�ملو�قف و�لأ�سخا�س يعتمد ب�سكل جوهري على ما ي�سكله �لفرد من �سيغ وخطط 
معرفية يدرك بها ومن خاللها �لأ�سياء و�ملو�قف و�لأ�سخا�س، وهذه �خلطط و�ل�سيغ تتكون 
�لتي  �لطفولية  فاإذ� كانت �خلرب�ت  �أ�رسته،  �لطفل مع  �لطفولة من خالل عالقة  يف مرحلة 
�لأمان  بعدم  �سي�سعر  �لطفل  فاإن  �لتقدير  وعدم  و�لرف�س،  بالإهمال،  تت�سم  �لطفل  عا�سها 
)ذ�ته،  �سلبيًا على �ملجتمع ككل  �سيجعله يعطي حكمًا  �ل�سلبي  �ل�سعور  �لر�سا، وهذ�  وعدم 
. و�إذ� كانت �لذ�ت و�لأ�رسة و�ملجتمع ل متنحان  و�أ�رسته، ومدر�سته، و�لو�سط �لجتماعي( 
�مل�ستقبل، ويف  و�ل�رس يف  توقع �خلطر  �سيبالغ يف  فاإنه  و�لطماأنينة،  و�لأمان  �لأمن  �لفرد 
حال تعر�س �لطفل خلربة �سادمة �ستزد�د حياته �سوء�ً و�ستزد�د ظلمًة و�سو�د�ً فوق �لظالم 
و�ل�سو�د �لأ�سليني يف نف�سه، و�سيزد�د توقعه حلدوث �خلطر و�ل�رس يف �مل�ستقبل، و�ستزد�د 

حياته تعقيد�ً، ومن �ملحتمل �أن ي�ساب باإ�سطر�بات نف�سية ناجتة عن �خلرب�ت �ل�سادمة. 

مراحل اضطراب الضغوط التالية للصدمة: 
يحدد هورويتز )Horowitz( منوذجًا وفقا لأطو�ر متتابعة ملعاجلة �ملعلومات 
اأطوار  من  ال�صدمية  احلياة  اأحداث  يتبع  وما  �ل�سدمي،  للحدث  �لفعل  رد  حيث  من 

الآتي:  على النحو 
مرحلة ال�رشخة اأو الغ�صب اأو الطوارئ: وفيها تت�ساعد ردود فعل �ل�سحية جتاه  ◄

�لأحد�ث �لتي تهدد �حلياة، فتزد�د نب�سات �لقلب، و�سغط �لدم، و�لتنف�س، ون�ساط �لع�سالت، 
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وت�سيطر م�ساعر �خلوف و�لعجز، و�لرتباك وكرثة �لأ�سئلة عن �سبب حدوث ما حدث، وما هي 
نتائجه، وهذه �لأفكار تكون هي �مل�سيطرة على تفكري �ل�سخ�س. 

وفيها يحمي �لناجي نف�سه من �ل�سدمة بدفن  ◄ مرحلة اخلدر العاطفي والإنكار: 
�أعر��س  �ل�سخ�س موؤقتًا  �لذ�كرة، وبذلك يتجنب �خلربة �لتي تعر�س لها، فيقلل  �خلربة يف 
�لقلق و�لتوتر، وهذ� يبقي �لعديد من �ل�سحايا و�إىل �لأبد يف هذه �ملرحلة ما مل يح�سل على 

تدخل �إر�سادي. 
مرحلة القتحام املتكرر: �إن �لنغمار يف �لأفكار �مللت�سقة بال�سدمة و�لتكر�ر  ◄

دورها  تاأخذ  �لأفكار  هذه  لأن  �لأفر�د؛  عند  �سعبة  م�سكلة  ي�سّكل  �لأفكار  لتلك  �لق�رسي 
�لتكر�ر  باإجبار  �أو  بالق�رس  تقتحم عقله  �لتي  �لأفكار  ذ�ته. وهذه  �لت�سلط على وجوده  يف 
�لأ�سو�ت  �أو  للمناظر  تتو�تر يف ذهنه كومي�س؛ نتيجة  �لتي  �لب�رسية  �ل�سور  �سكل  تاأخذ 
يف  عامله  �إىل  وت�سرتجعها  �ل�سدمة  باأحد�ث  �قرتنت  �لتي  �مللمو�سات  �أو  �لرو�ئح،  �أو 
�حلا�رس، وذلك ما ينقل �ل�سور �ملكبوتة �إىل بوؤرة �لوعي. وكلما ��ستمرت هذه �لأفكار يف 
و�لنتقام،  و�لغ�سب  و�حلزن  �لذنب  �نفعالت  معها  تو�ترت  وتغمره،  �لفرد  وعي  �قتحام 
وهنا ينتاب �ل�سخ�س كو�بي�س، و�سور �قتحامية و��ستجابة �جلّفلة، ويكون �ملز�ج متقلبًا 

 . )Gilliland and James، 1997(
تن�سط  ◄ حيث  �لو�قع،  مو�جهة  على  �لعمل  طور  �أو  العك�صي:  النتقال  مرحلة 

 )Hibernative frozen states( ل�سباتي� �لقلق و�لكتئاب، وحالت �لتجمد  حالت 
�لنتقالية  �ملرحلة  وتت�سف هذه  �لفرد.  و�لتغري يف طبائع  �جل�سمية،  �لنف�سية  و�لتغري�ت   ،
بتقدم يف �لتفكري و�مل�ساعر و�لعالقات مع �لآخرين و�لتو��سل معهم، وتكوين خطط معرفية 
مع  �لد�خلية  �ملعرفية  �لأبنية  تتو�فق  كي  �لقائمة  �ملعرفية  �خلطط  مر�جعة  �أو  جديدة 
�ملعلومات �جلديدة �ملتعلقة باحلدث �ل�سدمي، وبكل ما تاأثر بهذ� �حلدث من �سل�سلة �خلرب�ت 
�لتي عا�سها �لفرد. وتغلب على هذه �ملرحلة �ل�ستعادة �لتدريجية حلالة �لإتز�ن �لتي تتمثل 
يف معاجلة معنى �حلدث �ل�سدمي، وجتهيزه كي تتمثله �لذ�ت د�خل �خلطط �ملعرفية؛ لذلك 

تت�سف هذه �ملرحلة بالتنظيم �لذ�تي، وبالتو�سل �إىل بع�س �لقر�ر�ت �ل�رسورية للبقاء. 
�ملعلومات  ◄ جتهيز  عملية  باكتمال  تتميز  �لتي  الكتمال:  اأو  الدمج  مرحلة 

يف  ولفاعليته  لتو�زنه  با�ستعادته  هنا  �لفرد  يت�سف  حيث  �ل�سدمي،  باحلدث  �ملتعلقة 
�حلياة ومو��سلته لأدو�ره ووظائفه وم�سوؤولياته فيها. �أما �لإخفاق يف �إحر�ز هذ� �لتقدم، 
فيعني تغري�ً يف �سخ�سية �لفرد، يت�سح يف عدم �لقدرة على �لعمل، �أو �لتفاعل مع �لآخرين 
)مكتب  و�لإبد�ع  �لإنتاجية  ن�سوب  �أو  �حلب،  و�إفتقاد  �لعاطفة  �أفول  �أو  معهم،  و�لتو��سل 

 . �لإمناء �لجتماعي، 2001( 
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ويعيد  �ل�سابقة،  �لتجارب  مع  �ل�سدمة  بدمج  �ملرحلة  هذه  يف  �لناجي  وينجح 
�ملا�سي  يف  تام  بنجاح  �ل�سدمة  وتو�سع  �حلياة،  يف  �ل�ستمر�ر  يف  �لإح�سا�س 

 .  )Gilliland and James، 1997(
ين�ساأ  �لذي  »�ل�سخ�س  باأنه:  )�لنازح(  �ملهّجر  ل�سنة1951  �تفاقية جنيف  عرَّفت  وقد 
 )well- founded fear of persecution( �ل�سطهاد  من  معقول  خوف  د�خله 
�أو �إنتمائه �لجتماعي �أو ب�سبب ر�أيه �ل�سيا�سي، وكان هذ�  ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سّيته 
�ل�سخ�س موجود�ً خارج حدود �لدولة �لتي يحمل جن�سيتها، ونتيجة لهذ� �خلوف ل ي�ستطيع 
�أو ل يرغب يف طلب �حلماية من �سلطات دولته” )حقوق �لإن�سان، �ملادة �لأوىل، 1993( . 

ومن بني �لدر��سات �لتي تناولت ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة در��سة �أجر�ها بني 
يون�س )2005( ، هدفت �إىل �لتعرف �إىل مدى فاعلية �أ�سلوب �ل�سرتخاء �لع�سلي يف خف�س 
PTSD Post- Tra - �لنف�سية  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  �أعر��س ��سطر�ب  )��ستوى 
�لأردنية. وقد �ختريت عينة  matic Stress Disorder( لدى عدد من طلبة �جلامعة 
ق�سدية من )40( طالبًا وطالبة، منهم )17( طالبًا وطالبة يعانون من )PTSD( بدرجة 
متو�سطة وقوية. و�أظهرت �لنتائج وجود �أثر لأ�سلوب �ل�سرتخاء �لع�سلي يف خف�س م�ستوى 
بانخفا�س  �لزمن  عرب  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  �حتفاظ  و��ستمر   ،  )PTSD( �أعر��س 

م�ستوى )PTSD( نتيجة ل�ستعمال هذ� �لأ�سلوب. 
�إر�ساد  �لتحقق من فاعلية برنامج  �إىل  ، در��سة هدفت  �ل�سنباين )2005(  �أجرت  كما 
�لتالية لل�سدمة لدى �لأطفال  �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط  �سلوكي معريف يف �لتخفيف من 
�مل�ساء �إليهم يف مدينة عمان. وتكّونت عينة �لدر��سة من )30( طفاًل من �لأطفال �مل�ساء �إليهم 
جن�سيًا وج�سديًا، وح�سلو� على �أعلى �لدرجات يف مقيا�س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة. 
ووزِّع �لأطفال ع�سو�ئيًا �إىل جمموعتني، �ملجموعة �لتجريبية تكّونت من )15( طفاًل تعر�سو� 
للربنامج �لإر�سادي �لذي �حتوى على �لفّنيات �لآتية: �ل�سرتخاء �لع�سلي، و�لتنف�س �لعميق، 
و�لتخيل �لإيجابي، ومناق�سة �لأفكار و�ملعتقد�ت �لالعقالنية، و�حلديث �لإيجابي مع �لذ�ت، 
و�أ�ساليب �لتغلب على �لأحالم �ملزعجة و�لكو�بي�س، و�لتعر�س �لتدريجي عن طريق �لتخيل. 
وتكّونت �ملجموعة �ل�سابطة من )15( طفاًل مل يتعر�سو� للربنامج �لإر�سادي. ولهذ� �لغر�س 
�إىل وجود  �لدر��سة  �لباحثة ببناء مقيا�س و�لتحقق من �سدقه وثباته، وقد تو�سلت  قامت 
فروق د�لة �إح�سائيًا بني �ملتو�سطات على �لدرجة �لكلية و�لأبعاد �لثالثة ملقيا�س ��سطر�ب 
�ل�سغوط �لتالية لل�سدمة ومقيا�س �ل�سمة – حالة �لقلق ومقيا�س �لكتئاب ومنوذج تقرير 

�ملعلم ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، ومن هنا تت�سح فاعلية �لربنامج �لإر�سادي. 
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وهدفت در��سة �سامية )2005( ، �إىل معرفة مدى فعالية برنامج �إر�سادي يف �لتفريغ 
�لنفعايل للتخفيف من �آثار �خلرب�ت �ل�سادمة لدى طلبة �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا مبد�ر�س 
وكالة �لغوث �لدولية يف حمافظات جنوب قطاع غزة، وقد تكّونت �لعينة من )24( طالبًا 
�إىل  وُق�سمو�  �ل�سادمة،  للخرب�ت  �لتعر�س  مقيا�س  على  عالية  درجات  على  ح�سلو�  ممن 
��ستخدم  وقد   . �سابطة(  جمموعة  طالبًا  و12  جتريبية  جمموعة  طالبًا   12( جمموعتني 
�لباحث مقيا�س �لتعر�س لالأحد�ث �ل�سادمة ومقيا�س ردود فعل �لأطفال بعد �ل�سدمة. وقد 
تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود تاأثري للربنامج �لإر�سادي يف خف�س م�ستوى �ل�سدمة �لنف�سية 
لدى �أفر�د �لعينة �لتجريبية. كما وجدت فروق د�لة �إح�سائيًا بني �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة 
و�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف م�ستوى �ل�سدمة �لنف�سية، و�لفروق كانت ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبية. ووجدت فروق د�لة �إح�سائيًا يف �لقيا�س �لبعدي، و�لقيا�س �لتتبعي على م�ستوى 
�ل�سدمة �لنف�سية لدى �لعينة �لتجريبية. كما وجدت فروق د�لة �إح�سائيًا بني �أفر�د �ملجموعة 
ل�سالح  كانت  و�لفروق  �لتتبعية،  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  وبني  �لتتبعية،  �ل�سابطة 

�ملجموعة �لتجريبية �لتتبعية. 
�ملعريف  �لنف�سي  �لإر�ساد  تاأثري  �إىل معرفة   ،  )2008( موؤمن وح�ساد  در��سة  وهدفت 
�ل�سلوكي يف خف�س �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة �لتي يعاين منها �لناجون 
من كارثة تفجري�ت مدينة دهب �مل�رسية، وقد تكّونت عينة �لدر��سة من ثمانية ناجني من 
�سنة،   38 �أعمارهم  متو�سط  وكان  �إناث(   4 ذكور،   4(  2006 عام  وقعت  �لتي  �لتفجري�ت 
وجميعهم �أ�سيبو� باإ�سابات ج�سدية، وكانت �لأدو�ت �مل�ستخدمة هي �ملقابلة �لإكلينيكية، 
�ل�سلوكي-  �لإر�ساد  برنامج  �إىل  �إ�سافة  لل�سدمة،  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  و��ستبانة 
�ملعريف، �لذي تكّون من ع�رس جل�سات. و�أظهرت �لنتائج �أن لدى جميع �أفر�د �لعينة �أعر��س 
��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة نتيجة �لتعر�س للكارثة و�أن جلل�سات �لإر�ساد فّعالية يف 

�لتقليل من هذه �لأعر��س. 
Geradi، Ol - )���ستخدمت جري�دي و�أول�سوف وروث باوم وري�سلري وهيكني 

sov، Rothbaum، Ressler and Heekin، 2008( �لإر�ساد �ل�سلوكي �ملعريف، 
�إر�ساد جمموعة من �جلنود �لعر�قيني �لذين تعر�سو� للعنف و�لتعذيب خالل �حلرب يف  يف 
�مل�سخ�سني  عدد  وبلغ  عر�قي،  جندي   )1400( حو�يل  من  �لعينة  �ختريت  حيث  �لعر�ق. 
با�سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة )158( جنديًا، و�ختري )4( من �جلنود �لذين يعانون 
�أعر��س  �لدر��سة �نخفا�س يف  �لدر��سة. ونتج عن  �لكو�بي�س و�لبكاء �مل�ستمر لال�سرت�ك يف 
و��ستمرت  لديهم.  �حلاد  �لتوتر  يف  �نخفا�س  وحدث  لل�سدمة،  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب 

�لنتائج �إىل )3-9( �أ�سهر بعد �لإر�ساد. 
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�لتغري�ت  فح�س  �إىل   ،  )Cohen et al، 2011( و�أخرون  كوهني  در��سة  وهدفت 
طويلة �ملدى يف ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة )PTSD( ، عند ن�ساء رو�ند� �للو�تي 
مررن بتجربة �لإبادة �جلماعية يف عام 1994. وكانت �لعينة مكونة من )535( من �لن�ساء 
�لتنفي�س  �ملر�سدون  ��ستخدم  وقد  �أ�سهر،  �ستة  كل  زيارة  بو�قع  �سهر�ً،   )18( مدة  رو�ند�  يف 
�لنفعايل مع �مل�سابات با�سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة، و�ل�سماح لهن باحلديث عن 
تذكرها،  �لتي  �ملعلومات  و�ل�رسية يف  �لآمن  باجلو  �سعورهن  بعد  له  تعر�سن  ما  تفا�سيل 
�ل�ستبانة  على  �ملفحو�سات  درجات  يف  م�ستمر  �نخفا�س  وجود  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت 

�مل�ستخدمة )HTQ( يف كل زيارة متابعة لهن. 
 Ahmadi، Kajbaf and Doost،( ودو�ست  وكاجباف  �أحمدي  در��سة  ويف 
�ل�سدمة  على  �ملركز  �ل�سلوكي  �ملعريف  �لإر�ساد  بني  �ملقارنة  �إىل  هدفت  �لتي   )2012
�ملر�هقني  لدى  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �إر�ساد  يف  �لنف�سي  �لتفريغ  و�إر�ساد 
من  �لدر��سة  عينة  وتكّونت  �سنة.   )16-11( من  �أعمارهم  تر�وحت  ممن  �لثكلى،  �لأفغان 
)24( م�ساركًا ممن يعي�سون يف ملجاأ للمر�هقني يف كابول، وقد كان )22( م�ساركًا ممن 
2011. ووزِّعو� �إىل  �آباءهم وو�حد فقد و�لدته، وو�حد فقَد كال �لو�لدين خالل حرب  فقدو� 
�أفر�د يف جمموعة  �ل�سلوكي، و8  �ملعريف  �لإر�ساد  �أفر�د يف جمموعة   8( ثالث جمموعات 
�لتفريغ �لنف�سي، و8 �أفر�د جمموعة �سابطة( . وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �ملجموعة �لتي 
�لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �أعر��س  م�ستوى  عندها  �نخف�س  �سلوكيًا  معرفيًا  �إر�ساد�ً  تلقت 
�ثني  �لتح�سن بعد  ��ستمر هذ�  �ل�سابطة، وقد  لل�سدمة بدرجة كبرية مقارنة مع �ملجموعة 
ع�رس �أ�سبوعًا من �ملتابعة، يف حني مل يختلف م�ستوى �أعر��س �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة لدى 

�أفر�د �ملجموعة �لتي تلقت �إر�ساد �لتفريغ �لنف�سي و�ملجموعة �ل�سابطة. 
��سطر�ب  �أعر��س  خف�س  يف  �لإر�سادية  �لرب�مج  دور  �ل�سابقة  �لدر��سات  تناولت  لقد 
�لإر�سادية،  �لرب�مج  من  جمموعة  و��ستخدمت  �لأفر�د،  عند  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط 
�أثبتت  وقد  �ل�سلوكي.  �ملعريف  �لإر�ساد  �أو  بالتعري�س  �لإر�ساد  �أو  �لنفعايل،  �لتنفي�س  مثل 
�لدر��سات فعالية هذه �لرب�مج ب�سكل عام، �إل �أن �أ�ساليب �لإر�ساد �ملعريف �ل�سلوكي كان لها 

�لأثر �لو��سح يف خف�س �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة. 
�ملهّجرين  لدى  �سلوكي  معريف  �إر�ساد  برنامج  �أثر  ملعرفة  �حلالية  �لدر��سة  وتاأتي 
��ستخدمت  وقد  و�لتدمري.  و�لقتل  و�لعدو�ن  للعنف  تعر�سو�  �لذين  �لأردن،  �إىل  �ل�سوريني 
�لدر��سة جمموعة من �أ�ساليب �لإر�ساد �ملعريف �ل�سلوكي خلف�س �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط 

�لتالية لل�سدمة لدى �ملهّجرين �ل�سوريني �إىل �لأردن. 
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مشكلة الدراسة: 
وجد �لباحث خالل زيارته �إىل �أحد مر�كز جتمع �ملهّجرين �ل�سوريني يف مدينة �لرمثا، 
�إىل  بحاجة  و�أنهم  لل�سدمة،  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �أعر��س  عليه  تظهر  منهم  عدد�ً  �أن 
يف  �لدر��سة  م�سكلة  �لباحث  لدى  فتبلورت  �لأمر،  تطور  من  خوفًا  عاجلة  نف�سية  م�ساعدة 
لذلك  �إر�ساد معريف �سلوكي يف خف�س م�ستوى هذ� �ل�سطر�ب عندهم.  �أثر برنامج  معرفة 

فاإن الدرا�صة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α ≤ 0.05( يف درجة . 1

�ملجموعة  و�أفر�د  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  بني  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب 
�ل�سابطة تعزى لأثر �لربنامج؟ 

هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α ≤ 0.05( بني درجات . 2
قيا�س  يف  ودرجاتهم  �لبعدي  �لقيا�س  يف   PTSD مقيا�س  على  �لتجريبية  �ملجموعة 

�ملتابعة؟ 

أهمية الدراسة: 
�لتي تت�سدى لها،  للدر��سة �حلالية من خالل طبيعة �مل�سكلة  �لنظرية  �لأهمية  تكمن 
وهي خف�س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة عند �ملهّجرين �ل�سوريني، ويف �إثر�ء �لبحوث 
�خلا�سة بدر��سة �ل�سطر�بات �لنف�سية. �أما �لأهمية �لتطبيقية، فتتمثل يف معرفة فاعلية عدد 
من �ل�سرت�تيجيات يف �إر�ساد ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة لدى �ملهّجرين �ل�سوريني 
ب�سكل خا�س، ولدى �لأ�سخا�س �لآخرين �ملعّر�سني لالإ�سابة بال�سدمات �لنف�سية وتطوير 

��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة. 

التعريفات: 

ا�صطراب ال�صغوط التالية لل�صدمة (PTSD) �أحد ��سطر�بات �لقلق، وين�ساأ بعد  ◄
�أو  �أو �جلرح �خلطري، حقيقي  �أو جمموعة من �حلو�دث ت�ستمل على �ملوت  �لتعر�س حلادث 
مهدد، �أو تهديد لل�سالمة �جل�سمانية لل�سخ�س �أو لأ�سخا�س �آخرين، وت�ستمل ��ستجابة �ل�سخ�س 
على �خلوف �أو �لعجز �أو �لذعر �ل�سديد، ومن �أعر��سه معاي�سة �حلدث �ل�سادم با�ستمر�ر بطرق 
خمتلفة، ويحاول �لفرد جتنب �ملثري�ت �ملرتبطة بال�سدمة، �أي�سًا �أعر��س زيادة �ل�ستثارة. 
ويعّرف �إجر�ئيا: باأنه �لدرجة �لتي يح�سل عليها �لفرد على مقيا�س ��سطر�ب �ل�سغوط 
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�لتالية لل�سدمة �مل�ستخدم يف �لدر��سة. 
من  ◄ عدد  على  ي�ستمل  �إر�سادي  برنامج  �صلوكي:  معريف  اإر�صاد  برنامج 

�ل�سرت�تيجيات �لإر�سادية )تقليل �حل�سا�سية �لتدريجيي، ووقف �لتفكري، و�رسف �لنتباه، ، 
وتقليل ح�سا�سية �لعني و�إعادة �ملعاجلة، و�لتح�سني �لتدريجي �سد �ل�سغوط( ، �مل�ستندة �إىل 

�لنظرية �ملعرفية �ل�سلوكية. 
�أو  ◄ �لفر�ر  على  �أُّجربو�  �أو  طرو�  ��سّ �لذين  �لأ�سخا�س  هم  ال�صوريون:  رون  املهجرّ

وحالت  �مل�سلحة  �لنز�عات  تفادي  �أجل  من  �ملعتادة  �إقامتهم  �أماكن  �أو  بالدهم  مغادرة 
�لعنف �لعام، ويقيمون يف �لأردن �سو�ًء يف �ملخيمات �أو يف �لقرى و�ملدن. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
بعد حدوث  �لأردن  دخلو�  �لذين  �ل�سوريني  �لأفر�د  �لدر��سة من جميع  يتكون جمتمع 
 )4500( جتاوزو�  و�لذين   ،2011/3 �سهر  يف  �سوريا  يف  بالتغيري  �ملطالبة  �ملظاهر�ت 
�سخ�س- حتى �إعد�د هذه �لدر��سة- وقد توزع �ملهّجرون �ل�سوريون يف �لأردن يف عدد من 
�ملخيمات �لتي �أقيمت لهم. قام �لباحث بتطبيق مقيا�س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة 
على عينة عددها )310( �أفر�د: )ذكور�ً و�إناثًا، �أطفاًل ور��سدين( )208 من �لذكور و102 من 
�لإناث( من �ملهّجرين �ل�سوريني �لذين �أقامو� يف خميم �لرمثا، وممن و�فقو� على �ل�ستجابة 
لفقر�ت �ملقيا�س )�لعينة �ملتاحة( ، بهدف �ختيار عينة مكّونة من )24( فرد�ً من �ملهّجرين 
ممن ح�سلو� على درجات مرتفعة على مقيا�س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة، ووّزع 
�لأفر�د ع�سو�ئيًا �إىل �ملجموعة �لتجريبية )12( فرد�ً، و�ملجموعة �ل�سابطة )12( فرد�ً. وقد 
كان �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة من �لذكور فقط، وقد و�فق جميعهم على �ل�سرت�ك 
يف �لدر��سة ووّقع عقد �تفاق معهم. وممن ترت�وح �أعمارهم من )19 – 57( �سنة، وغالبيتهم 
تعر�س للتعذيب د�خل بلده �أو يف �أثناء هجرته �إىل �لأردن. وقد كان م�ستوى �لتعليم عندهم 

جميعًا دون �لثانوية �لعامة، ن�سفهم متزوج و�لن�سف �لآخر �أعزب. 

أدوات الدراسة: 

مقيا�س ا�صطراب ال�صغوط التالية لل�صدمة. 1
Davi - د�فيد�سون  �إعـد�د  من  هو  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  )ققيـا�س 
son،1987( وقد ترجم وقنّن �إىل �لعربية من قبل �لدكتور عبد �لعزيز ثابت )ثابت، 2012( 
وتتعلق   ،DSM- IV لـ  �لت�سخي�سية  �ل�سيغة  متاثل  فقرة   )17( من  �ملقيا�س  ويتكون   ،
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يف  عبارة  وكل  �سابقًا،  �لأ�سخا�س  لها  تعر�س  �لتي  �ل�سادمة  باخلرب�ت  �ملقيا�س  فقر�ت 
�ملقيا�س ترتبط باحلدث �ل�سادم �ل�سابق، و�أمام كل عبارة خم�سة �إجابات، هي: �أبد�ً، ونادر�، 
ً و�أحيانا، ً ومعظم �لوقت، ود�ئمًا، وي�سع �ملبحوث �إ�سارة )x( �أمام �لعبارة �لتي تتفق وتعرب 
عن م�ساعره، و�لعبار�ت كلها �سحيحة، وبها تدرج يبد�أ من �لنفي �ملطلق، وينتهي بالتاأكيد 
و�لتالزم لهذه �مل�ساعر.كما ميكن تق�صيم بنود املقيا�س اإىل ثالثة مقايي�س فرعية، وهي: 

��ستعادة �خلربة �ل�سادمة وت�سمل �لبنود �لآتية: 1، 2، 3، 4، 17. -
جتنب �خلربة �ل�سادمة وت�سمل �لبنود �لآتية: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. -
�ل�ستثارة وت�سمل �لبنود �لآتية: 12، 13، 14، 15، 16. -

�سوؤ�ل  ويكون   ،  )5 �سفر-  )من  نقاط   )5( من  مكون  مقيا�س  على  �لنقاط  وحت�سب 
ل�صطراب  الت�صخي�س  ح�صاب  ويتم  �ملن�رسم،  �لأ�سبوع  يف  �لأعر��س  عن  �ملفحو�س 

ال�صغوط التالية لل�صدمة مبا ياأتي: 
عر�س من �أعر��س ��ستعادة �خلربة �ل�سادمة. -
ثالثة �أعر��س من �لتجنب. -
عر�سان من �أعر��س �ل�ستثارة )�أكادميية علم �لنف�س، 2012( . -

وقد ��ستخدمت هذه �لطريقة يف ح�ساب م�ستوى ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة يف 
�لدر��سة �حلالية، حيث �عترب �لأفر�د �لذين �أجابو� بـ )غالبًا، و د�ئمًا( ، على فقر�ت �ملقيا�س، 
وحققو� �ملحكات )عر�س من �أعر��س ��ستعادة �خلربة �ل�سادمة، وثالثة �أعر��س من �لتجنب، 

وعر�سان من �أعر��س �ل�ستثارة( ، باأنهم يعانون من ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة.

صدق املقياس وثباته: 
�ملقيا�س  لفقر�ت  �لت�ساق  معامل  بح�ساب  �ملقيا�س  وثبات  �سدق  من  �لتحقق  مت 
�أن �ملقيا�س يتمتع  �ألفا، حيث بلغت قيمته )0.89( .مع �لعلم  با�ستخد�م معادلة كرونباخ 

.DSM- IV ب�سدق �ملحتوى لعتماده على �ملحكات �لت�سخي�سية لـ
وللتحقق من �سدق �ملقيا�س، فقد ح�سب �ل�سدق �لتالزمي ملقيا�س ��سطر�ب �ل�سغوط 
معامل  بلغ  وقد  ك�سمة،  للقلق   )Spielberger( �سبلربجر  مقيا�س  مع  لل�سدمة  �لتالية 

�ل�سدق )0.697( ، وتر�وح �سدق �لبناء بني )0.31 –0.74( .
الربنامج املعريف ال�صلوكي: . 2

�ل�سلوكية  �ملعرفية  �لنظرية  �إىل  م�ستند  جمعي  �إر�ساد  برنامج  ببناء  �لباحث  قام 
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عدد  على  �لطالع  بعد  �لدر��سة،  عينة  لدى  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  لتخفي�س 
من �ملر�جع �لعلمية يف �لنظرية �ملعرفية �ل�سلوكية، و�لدر��سات �ل�سابقة، وعدد من �ملو�قع 
يف  �ل�سلوكية  �ملعرفية  �لإر�سادية  �ل�سرت�تيجيات  من  جمموعة  و��ستخدمت  �لإلكرتونية، 
�لتالية  �ل�سغوط  با�سطر�ب  �مل�ساركني  توعية  وهي:  �ل�سلوكي،  �ملعريف  �لربنامج  بناء 
لل�سدمة، و�ل�سرتخاء �لع�سلي، و��سرت�تيجية وقف �لأفكار، و ��سرت�تيجية �رسف �لنتباه، و 
�لتح�سني �لتدريجي �سد �ل�سغوط �لنف�سية، و تقليل ح�سا�سية حركة �لعني و�إعادة �ملعاجلة 
)EMDR( Eye Movement Desensitization and Reprocessing.ومتر 
هذه �ل�سرت�تيجية بثماين مر�حل، مع �أنه ميكن تنفيذها باأكرث من طريقة طاملا كان �لهدف 

حتقيق �لأهد�ف �لرئي�سة يف كل مرحلة، واملراحل هي: 
Ú  ملرحلة �لأوىل: يبد�أ �ملر�سد عملية �لإر�ساد بو�سع خطة للمفاهيم �لناق�سة وغري�

�ملكتملة عند �مل�سرت�سد يف ذكرياته عن �حلادث �ل�سادم، كما يحدد �ملر�سد مدى مالءمة 
�لتوقيت  كان  �إذ�  وما  يطرحها،  �لتي  وللم�سكلة  �مل�سرت�سد  هذ�  مع   EMDR ��سرت�تيجية 
لالإر�ساد منا�سبًا �أم ل.ويحدد �ملر�سد ويعالج �ملكت�سبات �لثانوية �لتي يجنيها �مل�سرت�سد من 

�ل�سطر�ب، و�لتي قد متنع �لتقدم �لإيجابي لالإر�ساد.
Ú  ويعطيه ، )EMDR( لثانية: يناق�س �ملر�سد مع �مل�سرت�سد ��سرت�تيجية� �ملرحلة 

معلومات عنها، بحيث ي�ستطيع �مل�سرت�سد �إعطاء �ملو�فقة على ��ستخد�م هذه �ل�سرت�تيجية 
معه �أو ل.وُيقيم �ملر�سد عالقة �إيجابية مع �مل�سرت�سد ت�سعره بالأمان.

Ú  ملرحلة �لثالثة: يقّيم �ملر�سد م�سكلة �مل�سرت�سد من خالل مناق�سة موقف �ل�سدمة�
مع �مل�سرت�سد، ويطلب منه حتديد �ل�سورة �أو �لتجربة �حل�سية �لإيجابية �لبديلة عن �ل�سدمة، 
وما هي معتقد�ته �ل�سلبية حول �حلادث، �لتي مل يتم ترميزها، و�أن ي�سمي �لنفعالت �لتي 

�قرتنت باحلادث �ل�سادم.
Ú  من �ملر�سد  يطلب  حيث  �لذ�كرة،  وتن�سيط  �لتح�س�س  �إز�لة  مرحلة  �لر�بعة:  �ملرحلة 

)ب�رسي،  �لثنائي  �لتحفيز  يوفر  �ملر�سد  بينما  �ل�سادمة،  �خلربة  عن  �حلديث  �مل�سرت�سد 
�لأحد�ث،  وتر�بط  و�ملعلومات،  �لأفكار،  �مل�سرت�سد  حديث  وي�سمل  للم�سرت�سد،  و�سمعي( 
�إز�لة  عملية  �ل�سلوكية.وت�ستمر  و�لتغري�ت  �جل�سدية،  و�لأحا�سي�س  و�مل�ساعر،  و�لنفعالت، 

�لتح�س�س حتى يقل م�ستوى �لقلق و�لتوتر.
Ú  لعتقاد� عن  �مل�سرت�سد  �ملر�سد  ي�ساأل  حيث  �لتثبيت،  مرحلة  �خلام�سة:  �ملرحلة 

�لإيجابي �جلديد �أو �لإدر�ك �لإيجابي �ملحدد م�سبقًا.فاملر�سد ي�ساأل عن �لعتقاد �لإيجابي 
�لت�سنيف  مقيا�س  على   )7( �لدرجة  �ملعتقد  هذ�  وياأخذ  �مل�سرت�سد،  ذ�كرة  يف  يثبته  حتى 
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للمعتقد�ت �لإيجابية.
Ú  أن� �مل�سرت�سد  من  �ملر�سد  يطلب  حيث  للج�سم،  �مل�سح  مرحلة  �ل�ساد�سة:  �ملرحلة 

بتفكريه  ومي�سح  و�حد،  �آن  يف  معًا  �لإيجابي  و�لعتقاد  �ل�سادم  �حلادث  بعقله  ي�ستح�رس 
�أو �ل�سلبية، بينما  �أجز�ء ج�سمه كاملة، و�أن يخرب �ملر�سد عن �أحا�سي�سه �جل�سدية �لإيجابية 
�أحا�سي�سه حمايدة  ي�ستمر �ملر�سد بالتحفيز �لثنائي للم�سرت�سد، حتى يخربه �مل�سرت�سد باأن 

�أو �إيجابية.
Ú  مثري حادث  �أي  و�مل�سرت�سد  �ملر�سد  يقّيم  حيث  �خلتام،  مرحلة  �ل�سابعة:  �ملرحلة 

بع�س  �مل�سرت�سد  �ملر�سد  ويعطي  ل،  �أم  �ل�سدمة  من  �مل�سرت�سد  معاجلة  متت  وهل  للقلق، 
�لإر�ساد�ت للحفاظ على �لإ�ستقر�ر، و�أن ي�سجل �ملالحظات �ملهمة �أو �لأعر��س �جلديدة �لتي 

قد تظهر عليه.
Ú  مقيا�س با�ستخد�م  �لتح�سن  ُيقا�س  حيث  �لتقومي،  �إعادة  مرحلة  �لثامنة:  �ملرحلة 

خا�س لهذ� �لغر�س، وكذلك ��ستهد�ف �لأحد�ث �جلديدة �لتي قد تكون ظهرت عند �مل�سرت�سد، 
 )EMDR International Association،2013( )8-3( وذلك باإعادة �ملر�حل من

.
يف  متهيدية  جل�سة  �إىل  بالإ�سافة  جل�سات،  ع�رس  من  �لإر�سادي  �لربنامج  تكّون  وقد 
بد�ية �لربنامج، وجل�سة ختامية يف نهاية �لربنامج.مدة كل جل�سة من )90 – 120( دقيقة 
�أ�سبوع  كل  من  وخمي�س  �ثنني  يوم  كل  �جلل�سات  عقدت  حيث  �أ�سبوع،  كل  جل�ستني  مبعدل 
�ل�ساعة �حلادية ع�رسة �سباحًا، �عتبار�ً من يوم �خلمي�س 2013/1/17 ولغاية يوم �لثنني 

2013/2/25.وطبق قيا�س �ملتابعة بتاريخ 2013/3/25.

 حدود الدراسة: 
فقد  �مل�ستخدمة،  �لعينة  بخ�سائ�س  �رتبطت  حدود  �سمن  و�أجريت  �لدر��سة  ُنفذت 
�ختريت عينة �لدر��سة من �ملهّجرين �ل�سوريني �إىل �لأردن، �لذين يعي�سون يف خميم �لرمثا/ 

�حلد�ئق، يف حدود زمانية �متدت من )2013/1/17( �إىل )2013/3/25( .
�لآثار  �أن  كما  �ختيارها،  وطريقة  عينتها  على  �لدر��سة  هذه  نتائج  تعميم  ويتحدد 

�لنف�سية حددت من خالل مقيا�س د�فيد�سون لقيا�س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة.

متغريات الدراسة: 
�ملتغري �مل�ستقل: �لربنامج �لإر�سادي. -
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�ملتغري �لتابع: �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة. -

إجراءات الدراسة: 
بعد �حل�سول على �ملو�فقة من معهد �لعناية ب�سحة �لأ�رسة- موؤ�س�سة نور �حل�سني/ 
مقيا�س  �لباحث  ع  وزَّ –�حلد�ئق،  �لرمثا  يف  �ملهّجرين  خميم  يف  �لتطبيق  بدء  على  عمان 
ع�سو�ئية. بطريقة  �ملخيم  يف  �ملهّجرين  من  عدد  على  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب 

من �ملهّجرين ممن يعانون  )24( فرد�ً  و�سحح �ملقيا�س و�ختار عينة ق�سدية مكونة من 
��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة بدرجة مرتفعة، وزعو� �إىل جمموعتني بطريقة ع�سو�ئية 
�ملجموعة  يف  �ل�سرت�ك  على  فرد  كل  من  مبدئية  مو�فقة  و�أخذ  و�سابطة(،  )جتريبية 
�لإر�سادي.ومتت  �لربنامج  يف  �مل�ساركني  �لأفر�د  مع  �تفاق  عقد  وقّع  وبعدها  �لإر�سادية، 
جل�سات �لربنامج يف مكتب للمعهد يف مدينة �لرمثا/ �حلد�ئق، تر�وحت مدة �جلل�سات من 

)90-120( دقيقة بو�قع جل�ستني يف �لأ�سبوع.

تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية: 
�سلوكي  معريف  �إر�ساد  برنامج  �أثر  على  �لتعرف  �إىل  هدفت  �لتجريبية  �لدر��سة  هذه 
يف خف�س �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة لدى عينة من �ملهّجرين �ل�سوريني 
�إىل �لأردن.وقد �أجريت يف هذه �لدر��سة قيا�سات قبلية وبعدية للمتغري �لتابع.و�ُ�ستخرجت 
)�لتجريبية  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  لدرجات  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
�لدرجات  هذه  بني  وللمقارنة  �ملقيا�س،  على  و�ملتابعة  �لبعدية  و  �لقبلية  و�ل�سابطة( 
�مل�ساحب  �لتباين  حتليل  �ختبار  و��ستخدم  �إح�سائيًا،  �لفروق  هذه  دللة  من  و�لتاأكد 
)ANCOVA( و�ختبار )T- test( لتحقيق هذ� �لغر�س.وميكن متثيل ت�سميم �لدر��سة 

بالرموز كما ياأتي: 
RO      X1      O

RO      X2      O

RO                O

النتائج: 	
�أعر��س  خف�س  يف  �سلوكي  معريف  �إر�ساد  برنامج  �أثر  �حلالية  �لدر��سة  نتائج  بّينت 
�لأردن.وقد  �إىل  �ل�سوريني  �ملهّجرين  من  عينة  لدى  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب 
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عر�ست �لنتائج من خالل �لإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة.
لالإجابة عن �ل�سـوؤ�ل �لأول بخـ�سو�س وجـود فـروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى  ◄

�ملجموعة  �أفر�د  بني  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  درجة  يف   )α  ≤ �لدللة )0.05 
�ملتو�سطات  �ُ�ستخرجت  �لربنامج.فقد  لأثر  تعزى  �ل�سابطة  �ملجموعة  و�أفر�د  �لتجريبية 
�حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ملتو�سطات �حل�سابية �ملعدلة لدرجة ��سطر�ب �ل�سغوط 

�لتالية لل�سدمة تبعًا ملتغري �ملجموعة: )جتريبية، �سابطة( ، و�جلدول )1( يو�سح ذلك.
الجدول (1) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة
لدرجة اضطراب الضغوط التالية للصدمة تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية، ضابطة) .

الفئات
البعديالقبلي

املتو�صط 
العدداملعدل املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

56.423.50217.174.97016.7212جتريبية

54.506.92256.005.27456.4512�سابطة

55.465.45336.5820.45836.5824املجموع

�لربنامج  تطبيق  قبل  �لتجريبية  للمجموعة  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن   )1( �جلدول  يبني 
كان )56.42( ، وقد �نخف�س �ملتو�سط �حل�سابي للمجموعة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج، 
حيث بلغ )17.17( ، بينما كان �ملتو�سط �حل�سابي للمجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لقبلي 
�ل�سابطة )56.00( ،  �لبعدي كان �ملتو�سط �حل�سابي للمجموعة  �لقيا�س  ، ويف   )54.50(
ويبني �جلدول تباينًا ظاهريًا يف �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ملتو�سطات 
�ختالف فئات متغري �ملجموعة  ب�سبب  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  لدرجة  �ملعدلة 
��ستخدم  �لإح�سائية بني �ملتو�سطات �حل�سابية  �لفروق  .ولبيان دللة  )جتريبية، �سابطة( 

حتليل �لتباين �لأحادي �مل�ساحب كما هو يف �جلدول )2( .
الجدول (2) 

تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر البرنامج على درجة اضطراب الضغوط التالية للصدمة.

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
الدللة 
العملية

145.3411145.3417.0600.0150.252�لقبلي )�مل�ساحب( 
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جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
الدللة 
العملية

9166.29919166.299445.2480.0000.955�ملجموعة

432.3262120.587�خلطاأ

9625.83323الكلي

لأثر  تعزى   )α  ≤  0.05( �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  )2( وجود  �جلدول  يتبني من 
�إح�سائية )0.000( .وجاءت �لفروق  �لربنامج حيث بلغت قيمة ف )445.248( وبدللة 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
عند  ◄ �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  بخ�سو�س  �لثاين  بال�سوؤ�ل  يتعلق  وفيما 

�أفر�د  لدى  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  درجة  يف   )α  ≤  0.05( �لدللة  م�ستوى 
�ملجموعة �لتجريبية تعزى لأثر �لربنامج بعد مرور �سهر، ��ستخرجت �ملتو�سطات �حل�سابية 
�لبعدي  للتطبيقني  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  لدرجة  �ملعيارية  و�لنحر�فات 
بني  �لإح�سائية  �لفروق  ولبيان  �سهر،  مرور  بعد  �لتجريبية  �ملجموعة  لدى  و�ملتابعة 
�ملتو�سطات �حل�سابية، ��ستخدم �ختبار »ت« للبيانات �ملرت�بطة، و�جلدول )3( يو�سح ذلك.

الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” للبيانات المترابطة

بين التطبيقين البعدي واالحتفاظ في المجموعة التجريبية.

املتو�صط العددالتطبيق
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
»ت«

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

110.318- 1217.174.9701.045بعدي

1218.753.306�ملتابعة

�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم   )3( �جلدول  من  يتبني 
�ملجموعة  �أن  �أي  �لتجريبية؛  للمجموعة  و�ملتابعة  �لبعدي  �لتطبيقني  بني   )α  ≤  0.05(

�لتجريبية �حتفظت بالتح�سن.

املناقشة: 
ت�سري �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول �إىل فاعلية �لربنامج �لإر�سادي �ملعريف �ل�سلوكي 
ممثلة  �لدر��سة،  عينة  �أفر�د  لدى  لل�سدمة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �أعر��س  خف�س  يف 
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لل�سدمة عند �ملجموعة  �لتالية  �ل�سغوط  ��سطر�ب  �لكلية على مقيا�س  �لدرجة  بانخفا�س 
�لربنامج  يف  �ُ�ستخدم  ما  �إىل  �لربنامج  بفاعلية  �ملتعلقة  �لنتائج  عزو  �لتجريبية.وميكن 
يف  �ساعدت  و�سلوكية،  معرفية  وتدريبات  ��سرت�تيجيات  من  �ل�سلوكي  �ملعريف  �لإر�سادي 
خف�س �ل�سطر�ب، و�لتي ��ستملت على �ل�سرتخاء �لع�سلي �لذي ي�ساعد �لأفر�د يف �لتقليل من 
�لقلق و�لتوتر و�لنوم لياًل، وهذ� ما حدث، حيث �إن بع�س �لأفر�د �أ�سار �إىل �أنه وبعد ��ستخد�م 
هذه �ل�سرت�تيجية حت�سن نومه لياًل ب�سكل جيد، وبد�أ ي�سعر �أن توتره بد�أ يقل عما كان عليه 
تقتحم وعي  �لتي  �لأفكار  من  �لتخل�س  بهدف  �لتفكري  وقف  ��سرت�تيجية  �سابقًا.��ستخدمت 
�لفرد وت�سبب له �لإزعاج و�لقلق و�لتوتر، فقد �أ�سار عدد من �لأفر�د �أنه وبعد ��ستخد�م هذه 
�ل�سوت  �لأفر�د يتذكرون  بد�أ عدد من  �لأفكار �ملزعجة، كما  �نخف�ست عنده  �ل�سرت�تيجية 
�لعايل �ملزعج �أو �أمل �ملطاط �ملربوط على �ملع�سم عندما تاأتيهم �لأفكار �ملزعجة.وهذ� ما 
تهدف �إليه هذه �ل�سرت�تيجية وهو �إ�رس�ط مثري منفر مع فكرة مزعجة يريد �ل�سخ�س �لتخل�س 
منها، مما يوؤدي �إىل �إطفاء هذه �لفكرة.كما �أن ��سرت�تيجية �رسف �لنتباه �ساعدت يف �بعاد 
�أ�سعرهم بالهدوء و�لر�حة ب�سكل �أف�سل  تذكر �لأ�سياء �لتي ت�سبب �لتوتر و�لقلق عندهم مما 
��ستخدمت  فقد  �ملعاجلة،  و�إعادة  �لعني  تقليل ح�سا�سية حركة  ��سرت�تيجية  �ل�سابق.�أما  من 
�لتي  �ل�سدمات  مفعول  و�سعف  بتح�سن  �سعرو�  �أنهم  و�أفادو�  عليها،  وتدريبهم  �لأفر�د  مع 

تعر�سو� لها.
بني  بها  قام  ودر��سة   ،  )2005( �ل�سنباين  در��سة  مع  �لدر��سة  هذه  نتائج  وتتفق 
ودر��سة   ،  )2008( وح�ساد  موؤمن  ودر��سة   ،  )2010( بدر�ن  ودر��سة   ،  )2005( يون�س 
كوباين وهل و�أون�س )Kubany، Hill & Owens، 2003(، ودر��سة �أحمدي و�آخرون 
 Geradi، Rothbaum،( و�آخرون  جري�دي  ودر��سة   ،)Ahmadi et.al، 2012(

. )Ressler & Heekin، 2008
�لإر�ساد  منهجية  فاإن  �لربنامج،  يف  ��ستخدمت  �لتي  �ل�سرت�تيجيات  �إىل  بالإ�سافة 
�جلمعي تتميز بكثري من �خل�سائ�س و�ملميز�ت �لتي تتيح لالأفر�د فر�سة �لتفاعل مع بع�سهم 
بع�سًا، و�حلو�ر، و�كت�ساب �لعديد من �خلرب�ت وتبادلها مع �أفر�د �جلماعة، وهذ� �لأمر يقود 
�لفرد �إىل حالة ي�سعر فيها بالوعي و�لثقة و�ل�ستب�سار �لذ�تي وتقومي ردود �أفعاله، و�حلكم 
عليها ب�سورة منطقية ومقبولة، وهذ� كله يحدث يف جو ي�سوده �لحرت�م �ملتبادل و�لثقة 

و�لأمن.
و�أظهرت �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين �أن �ملجموعة �لتجريبية �حتفظت بالتح�سن 
بعد �سهر من �ملتابعة، ويرجع هذ� لال�سرت�تيجيات �لإر�سادية �ملعرفية �ل�سلوكية �لتي تعلمها 
�لربنامج. �نتهاء  بعد  تطبيقها  يف  �لأفر�د  و��ستمر�ر  �لإر�سادي  �لربنامج  �أثناء  يف  �لأفر�د 
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�ملذكورة  �لدر��سات  عنه  ك�سفت  ما  وهذ�  �لربنامج،  �نتهاء  من  �سهر  بعد  تاأثريها  فا�ستمر 
�سابقًا من �أن �لإر�ساد �ملعريف �ل�سلوكي ل�سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة يكون تاأثريه 
لفرتة طويلة مقارنة بالعالج �لدو�ئي، وب�سكل عام، فاإن �لربنامج �ملعريف �ل�سلوكي �لذي 
�أثبت  �سلوكية  معرفية  ��سرت�تيجيات  من  عليه  ��ستمل  ما  بكل  �ملجموعة،  �أفر�د  على  طبق 
فاعليته يف خف�س �أعر��س ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة، مع �ملحافظة على ��ستمر�ر 

هذ� �لتح�سن لوقت طويل بعد �لربنامج.
وقد �أو�سى �لباحث باإجر�ء در��سات �أخرى على �ملهّجرين حول مدى �نت�سار �لكتئاب، 
�ملعريف  �لربنامج  وتطبيق  ج�سمية،  �لنف�س  �لأمر��س  �نت�سار  ومدى  �لنتحار،  وحماولت 
�ل�سلوكي على م�سكالت �أخرى كالكتئاب وم�سكالت �لقلق �لأخرى، كما �أو�سى �أي�سا ببناء 
مركز متخ�س�س يف �لأردن لإر�ساد ��سطر�ب �ل�سغوط �لتالية لل�سدمة، ملا لهذ� �ل�سطر�ب 

من �آثار �سيئة على �لأفر�د �ملعر�سني لل�سدمات �لنف�سية.
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