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 العربيةب خصالمل
ي تخفيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى الطلبة  ي فدر س لعالج الفاعلية ا

 بمدارس محافظة الخليل 19-المتعافين من كوفيد
 م 2021/  2020

 محمد الحموز  دد. عايإشراف:                 إعداد: معتز عبد الناصر دعدرة          
العال      فاعلية  عن  الكشف  إلى  الدراسة  اا  جهدفت  تخفيف  بعد  م  ضطراب ضغطلسردي في  ا 
بمدارس محافظة الخليل، وكذلك تحديد الفروق بينهما   19-دمة لدى الطلبة المتعافين من كوفيد الص

( طالبًا وطالبة  32بحسب المجموعة، والجنس، والصف والتفاعل بينهما. تكونت عينة الدراسة من ) 
كوفيد  من  المتعافين  الطلبة  اختياره19  -من  تم  تبط م  ،  بعد  قصدية  مقياريقة  اضطراب  س  طبيق 

بعد  ضغ ما  وتم   حيث عليهم،   (PSSI-5) الصدمة ط  الغرض،  لهذا  للعربية  بترجمته  الباحث  قام 
( مبحوثًا، وأخرى تجريبية مكونة  16تقسيم عينة الدراسة عشوائيًا إلى مجموعة ضابطة مكونة من )

( التج16من  المجموعة  في  الطلبة  تلقى  وقد  مبحوثًا،  إرشاد بي ري(  برنامجًا  قائماً ة  العال  يًا  ج  على 
أهمها من  كان  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وخلصت  متوسطات   :السردي.  في  فروق  وجود 

  / )ضابطة  للطريقة  تعزى  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطراب  تخفيف  في  السردي  العالج  فاعلية 
وا رضالذين تع  مجموعة التجريبية الد  تجريبية( على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى لصالح أفرا

وجد فروق تعزى لمتغير الجنس، والصف على الدرجة الكلية ت  التبين انه  مج العالجي. بينما  للبرنا
فروق  وجود  تبين  حيث  الصف،  لمتغير  تبعا  الخبرة(  )إعادة  بعد  باستثناء  األخرى،  األبعاد  وباقي 

فروق  توجد  ال  ايضًا  عشر،  الحادي  الصف  طلبة  )اعز ت  لصالح  بين  للتفاعل  والصى  ، ف(لجنس 
والمجموعةوالتفاع )الجنس  بين  والتفاعل  )الجنس،    ل(،  بين  والتفاعل  والمجموعة(،  )الصف  بين 

تبعً  اإلثارة(  )فرط  بعد  باستثناء  األخرى.  األبعاد  وباقي  الكلية  الدرجة  على  والمجموعة(  ا  والصف 
يبية.  جر جموعة التلح الذكور في المصال  )الجنس والمجموعة(، حيث تبين وجود فروق بين  للتفاعل  

البعدي نه  أ تبين    كما االختبار  على  التجريبية  المجموعة  أداء  متوسطات  بين  فروق  توجد  ال 
 .واالختبار التتبعي

النتائج       الّتوسع في تطبيق البرامج  ب  فإن الباحث يوصيالدراسة    إليها  توصلت   التي وفي ضوء 
  الفلسطينية   لمناطقميذ في اتالمدارس والل أكبر عدد من الشمت  القائمة على العالج السردي، بحيث 

غزة  جميعها قطاع  بمحافظات  بعد  خاصة  ما  ضغوط  اضطراب  من  التخفيف  في  تساعد  والتي   ،
 .نظرًا لما تتعرض له تلك المحافظات من عدوان متكررالصدمة 

 . 19-د اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، العالج السردي، كوفيالكلمات المفتاحيَّة: 
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Abstract 
The Effectiveness of Narrative Therapy in Relieving PTSD 

among Students Recovered from Covide-19 in Hebron Public 

Schools. 

2020/2021  AD  

Prepared by: Mutaz Abd Alnaser Dudura  Supervision: Dr. AyedMohammedAl-Hmouz  

 

     The study aimed to show the effectiveness of narrative therapy in reducing Post-

Traumatic Stress Disorder (PTSD) among students recovering from Covid-19 in 

Hebron Governorate schools, and identifying the differences between them according to 

the group, gender, class and their interaction. The study sample consisted of (32) 

students recovering from (Covid-19) after being intentionally chosen upon being 

involved according to PTSD  scale (PSSI-5). In this purpose, the researcher translated it 

into Arabic, and the study sample divided randomly into a control group consisting of 

(16) respondents, and an experimental group consisting of (16) respondents. The 

experimental group received a counseling program based on narrative therapy. 

Hereafter the most important results found in this study: The averages effectiveness of 

narrative therapy in reducing PTSD differ due to the method (control//experimental) on 

the overall score and other dimensions. While the sample members who have been 

treated took the benefits of these differences. In addition, the study found that there are 

no differences due to the variable of gender and class to the total degree and the rest of 

the other dimensions, except for the (re-experience) dimension according to the variable 

of the grade, where it was found that the eleventh grade students took the benefits of 

these differences, also there are no differences due to the interaction between (gender 

and grade), the interaction between (gender and group), the interaction between (class 

and group), and the interaction between (gender, class and group) on the total score and 

the rest of the other dimensions. Except for the dimension (hyper excitement) according 

to the interaction between (gender and group), where males who have been treated took 

the benefits of these differences. Finally, there is no differences between the 

performance averages of the experimental group on the post-test and the follow-up test. 

    According to the results of the study, the researcher recommends to expand the 

application of programs based on narrative therapy, to include the largest number of 



 ر

 

schools and students in all Palestinian areas, especially in the governorates of the Gaza 

Strip, which helps in reducing post-traumatic stress disorder due to what those 

governorates are exposed to repeated attacks. 

Key words: Post-traumatic stress disorder (PTSD), Narrative therapy, Covid-19. 
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 الفصل الول 

 خلفيتهامشكلة الدراسة و   

 مقدمة 1.1

فهو في حالة تطور    لقرن الواحد والعشرين تقلبات لم يشهدها التاريخ من قبل، العالم في ا  يعيش     

يهم  تحديات مختلفة في سع ا جعل البشر يشهدون  موالتقدم العلمي والتكنولوجي، م  ،سريع نحو العولمة

ليمية،  لتعوا  ،واالجتماعية  ،والسياسية  ،ظل التقلبات االقتصادية  ن النفسي فيمتقرار واألللوصول لالس

الضغوط ا يتسم بعصر  العصر  هذا  جعل  الذي  النفسية،    ،ألمر  مع  والمشاكل  األوبئة  وخاصة  ظهور 

 على كوكب األرض. والتي باتت تشكل التهديد األكبر للحياة ،والكوارث الطبيعية

م( شهد العالم بأسره صدمة لم تكن  2019شهر ديسمبر من العام )  نم  نون األول إذ أنه في كا     

الخطير على االنسان والحيوان،   (Covid-19ثلت في انتشار فيروس كورونا المستجد )الحسبان، تم في  

، ويعد هذا المرض كافة  المعمورة الصينية، الى أن طال أرجاء  (ووهان)االنتشار من مدينة  بوالذي بدأ  

ا المن  لكورونا  ،ديةمعألمراض  المنتمية  الفيروسات  ساللة  من  َاخر  فيروس  سببه  واسعة    والذي 

التنفسيةاالن االمراض  من  العديد  مسببة  البرد    ،تشار،  نزالت  من  حدتها  تتراوح  األإوالتي  مراض  لى 

وفتكاً  شدة  )مي  األكثر  التنفسية  األوسط  الشرق  )س  ،رس(كمتالزمة  الحادة  التنفسية   ، ارس(والمتالزمة 

المستجد يسبب    مابين ب  الفيروس  يعرف  )كوفيد ما  منظم  ،(19-مرض  عدته  العوالذي  الصحة  المية  ة 

شخاص قد تمت  أمرضًا معديًا وخطيرًا، خاصة وإن أعراضه تشتد لدى شخص واحد من بين خمسة  

سبة  عافى الناس من اإلصابة بن، بينما يتفي التنفس  اً مما يسبب لهم صعوبة وضيق  ؛صابتهم بالمرض إ

 (.World Health Organization[WHO], 2020) لعالجون حاجتهم لد  %(80)
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  فلم يقتصر تأثيره على  ؛( حالة طوارئ صحية عالمية19-)كوفيد  سرعان ما أصبح   ونظرًا لذلك     

صحية   بلو مخاوف  فحسب،  ذلك  جسدية  يتعإلى    تجاوز  حيث  كبيرة،  نفسية  الناس  مخاوف  رض 

ال من  عدد  بشلمشاهدة  متوفيات  غير  المثال - ع،وقكل  سبيل  مجال -على  في  العاملون  يتعرض   ،

للفيروس، كما قد يشهدون زيادة في   (19-)كوفيد  اتصال وثيق بمرضى  ذين لديهمالو   ،الرعاية الصحية

يتم   إدخالهم إلى  األمراض والوفيات ونقص اإلمدادات، باإلضافة إلى ذلك، قد يعاني المرضى الذين 

العزلة اال  ن المستشفى من  الجسدية والنفسية، والخوف  جة اإلصابة  تي جتماعية  الراحة  بالفيروس، وعدم 

 (. Medicine, umich, 2020) يد الحياةلبقاء على قمن ا

( في  19-فيروس )كوفيد   مر على الجانب الصحي فقط، بل يمتد الخطر ليتسبب ال يقتصر األو      

يؤدي الى    كماوالذعر،    ،ئاب كتواال  ،قلقوال  ،والمخاوف   ،والصدمات النفسية  ،ت العديد من االضطرابا

لدى شريحة كبيرة من    (،PTSD)بعد الصدمة  ضطرابات ما  باإلضافة الى ا  ،أمراض ذهانيه وعصابية

الصحي المجال  في  أثرت   ،العاملين  قد  النفسية  االضطرابات  تكون  فقد  العالم،  حول  الناس  وعامة 

نتشار خاصة وإن اإل   ،(Luo et al., 2020)أثير على ماليين األشخاص حول العالموستستمر في الت 

شاعات عن  وتوالي اإل  ، والمواقع اإلعالمية  ،جتماعيالتواصل اال  الكبير للمعلومات المضللة على مواقع

(؛ أدخلت الناس في حالة من الرعب  19-عداد الضخمة لإلصابات والوفيات خالل جائحة )كوفيد األ

بطري  ،فوالخو  والتوتر  القلق  نسبة  يشهوازدياد  لم  فيدهقة  العالم  الو   ا  شهد  القرن  كما  والعشرين،  احد 

)االغتراب النفسي، والكدر النفسي، واالكتئاب، والقلق، والوسواس،    :مختلفة مثلالناس مشكالت نفسية  

السري التطور  عن  ناهيك  الخ..(،  للصدمة،  التالي  الضغط  واضطراب  والخوف،  لتلك  والعزلة،  ع 

)الفقي وأبو الفتوح،    نتيجة الصدمات النفسية  نفسية حادة  ات لى اضطرابإوتحولها    ،المشكالت النفسية

2020). 
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الصدمة النفسية شائعة، كما أن ردود الفعل على الصدمة يمكن أن تشتمل على األفكار    وتعتبر     

نسان بأنه على حافة  وشعور اإل  ولوم الذات،  ، وتجنب ذكريات الصدمة  ،والكوابيس  ،السلبية المتطرفة

  ، نفسيةحالة يمكن أن تتطور بعد التعرض لصدمة     (PTSD)بعد الصدمةطراب ما  اضويعد    ؛يةالهاو 

أكثرعندم أو  الفعل على الصدمة لمدة شهر  المرء،    ،ا تستمر ردود  وتسبب اضطرابا كبيرا في حياة 

 ( بنحو  و) 6ويقدر  الرجال  من  اض%10(  من  يعانون  النساء  من  خالل %(  الصدمة  بعد  ما  طراب 

لنفسي  العالج ا لم يتلقَ  ضطراب كرب ما بعد الصدمة تجاوزه ماص المصاب باشخ يمكن للحياتهم، وال

 (.Medicine, umich, 2020)سب ناالم

نحو  لدى الفرد عن تفشي الوباء يدفعه  الناتج    كا اإلرتبو   ،والقلق  ،ن الخوفإ من الناحية النفسية فو     

البدائية التي تحركها المشاعر  ياة  لح با أشبه  عيد الفرد نمطاً وغير منطقية، حيث يستسلوكيات متناقضة  

الوب ويحول  البدائية،  الوالحاجات  الفرد  اآلاء  موت  على  نفسه  إخرين  متفرج  هو  مستهدف  كائن  لى 

ب والذعر    ؛العدوى سبب  بالموت  الهلع  يجعل  الجماعيةمما  العدوى  صفة  يأخذ  )الموسوي،   الفردي 

وفر األساس النظري  لبلدان سيالسكانية وات  المجموعا  فإن فهم التأثير النفسي من مختلف  ذال  (.2020

المعرضين   نفسيلتحديد األشخاص  النفسية  لمخاطر  العالجية  التدخالت  ة عالية، والذي يخدم تصميم 

 .(Luo et al., 2020)المناسبة

تي تستهدف تخفيف اضطراب ضغط ما  لذا يرى الباحث أهمية كبيرة لتصميم البرامج العالجية ال     

  بشكل كبير   ر، والذي اث(19-فيروس كورونا )كوفيد من    المتعافينفراد  لدى األ  ،(PTSDالصدمة )بعد  

 . على صحتهم النفسية

من المقاربات الحديثة في العالج    ،(Narrative therapy [NT])  السردي  / ويعد العالج القصصي      

ومن   ،ةهم المتداولصص عن طريق قفراد بتأليف معنى جديد لحياتهم األ  النفسي، والذي يعتمد على قيام

القصص  لهذه  أن  كما  حقيقة،  القصص  هذه  اعتبار  في    اً كبير   اً أثر   ثم  السائد  الثقافي  النسيج  على 
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والتي تعطل دورهم في    ،فراد على تذويت هذه الرسائل النابعة من قصصهمالمجتمع، حيث يعمل األ

 .  (,1992White) الحياة

ذكره        تم  ما  ضوء  ع اللى  إ  راسةالد   سعت وفي  تخفيف  كشف  في  السردي  العالج  فاعلية  ن 

بمدارس محافظة الخليل في   (19-كوفيد )المتعافين من  لدى الطلبة  اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  

ب العالمأ فلسطين، علمًا  نادر االستخدام في جميع دول  العالج  النوع من  الوطن  في  وخاصة    ،ن هذا 

 عربي. ال

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  2.1

ا تعن  إ      النفسيةألرض  للصدمات  ومحلياً ـ  يزداد   فراد  يوم  ـعالميًا  بعد  مع    ،يوما  انتشار  خاصة 

عام19-فيروس )كوفيد  من  أكثر  منذ  تأثيراً الذي  و   ،(  وأكثر  انتشارًا،  أكثر  اليوم  الصحة    أصبح  على 

ثير لكسبب اقد    ات الناتجة عن تبعات الفيروس،للصدمفراد  ن تعرض األأذ  إالعامة والصحة النفسية،  

شيوعًا عالميًا    أكثرأصبح    ، الذياضطراب ضغط ما بعد الصدمةاالضطرابات، خاصة ما يعرف بمن  

لزيادة   نتيجة  الواقعة  ومحليًا،  األالضغوط  النفسية    ،فراد على  الصدمات  من  مختلفة  ألنواع  وتعرضهم 

 وبدرجات مختلفة من الشدة.

دراسةوقد  ا  هذ       أن  حديثة    بريطانية  توصلت  كل    اً شخص  اكهنإلى  بفيروس    (3) من  مصابين 

الحقاً  يعاني  اضط   كورونا  أعراض  بعد من  ما  والقلق  راب  االكتئاب  ذلك  في  بما  ،  ميل)  الصدمة، 

ن األشخاص الذين تم عزلهم نتيجة اإلصابة بفيروس  ألى  إشارت بعض الدراسات  أ(. وسابقًا  2020

الشر  )متالزمة  التنفسية  األوسط  لديMERSق  ظهر  أعراض  (،  العزل   ،لققلاهم  نتيجة  والغضب 

 (.Jeong et al., 2016) وعدم حصولهم على الدعم الكافي ،االجتماعي

من خالل عمل الباحث في العمل اإلرشادي في مدارس وزارة التربية    و  نه إلى  إشارة  وتجدر اإل     

ر عامل المباشلت(، وا19-د ثناء أزمة تفشي وباء )كوفيألطوارئ  والعمل مع لجان ا  ،والتعليم الفلسطينية
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، تبين مدى تعرض هذه الفئات  ة بالفيروسع الحاالت النفسية من فئة الطلبة التي تعرضت لإلصابم

والتي قد يكون من أهمها عدم القدرة على النوم، وقلة الشعور باألمن، وضعف   ،للعديد من المشاكل

لنفسية  الضطرابات اا  يك عن بعض من اإلصابة بالفيروس، ناه   بب الخوفوذلك بس  ؛الثقة باألخرين

المنشأ من    ،حديثة  يكون  قد  الهالوسأ والتي   ، والخوف  ،واالكتئاب   ،والقلق  ، القهريةوالوساوس    ،همها 

مر الذي  والمبالغة في استخدام المعقمات والمطهرات، األ  ،لمس األشياءالخوف من  وكذلك    ،والرهاب 

 ي. تدخل عالجمر بحاجة الى  م النفسية، وأصبح األأثر على  حالته

بالذكر       الدراسات  أالجدير  البرامج  ن  في  بحثت  تعاعل وف  العالجيةالتي  مع يتها  التعامل  في  ددت 

لكنه يالحظ ندرة  خاصة تلك البرامج القائمة على العالج السردي،  العديد من االضطرابات المختلفة،  

عانوا من   ذين ال  دارسالم  طلبة مع    خاصة في التعامل  ،رديج السالعالفي الدراسات التي بحثت في  

التجارب  ضغوط  عن  الناتجة  بكوف والمرتب  الصادمة   االضطرابات  -فلسطينفي    وتحديداً ،  19-يد طة 

الباحث  علم  برامج عالجية  إذ  إ،  -حسب  بناء  تناولت  التي  الدراسات  من  العديد  وجود  من  بالرغم  نه 

الدراسات التجريبية  ، فإن  ئةألوب شار اوانت  ،واالزمات   ،لناتجة عن الكوارث للتعامل مع المشاكل النفسية ا

 .-حسب علم الباحث  -ضئيلة جدا (NT)  السرديالتي حاولت استخدام العالج 

 في نظريات ما بعد الحداثة،   اً تعاوني   اً عالجي  اً ( يعتبر نهجNT)  السرديالعالج  ن  إ  :ويمكن القول     

و  عالج  إخاصة  تطنه  على  الرواياقائم  الحيوير  للتجارب  الشخصية  العالج  جوا  يرتش كما    ،ةت  نب 

أولئك  الصادمة، و بالتجارب    اً ن سلبص المتأثري إمكانات كبيرة لمساعدة األشخا يمتلك  إلى أنه    السردي

 (. Erbes et al., 2014) الذين تم تشخيصهم باضطراب ما بعد الصدمة

ف      الدراسة  مشكلة  تمثلت  ذكره  تم  ما  ضوء  فلسطينوفي  في  عالجية  برامج  وجود  قلة    تسعى   ي 

  يلولة للح  (19-يد تبعات )كوفما بعد الصدمة النفسية الناتجة عن  اضطراب ضغوط  أعراض    ففيلتخ

من   ،الباحث   يسعى  لذا ،المستقبلي  الطلبة  سلوكألمراض مزمنة تؤّثر على    عراض األدون تحّول هذه  
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الصدمة  بعد    دي في تخفيف اضطرابات ضغوط ماللبحث في فاعلية العالج السر     خالل هذه الدراسة

 تي:  ل الرئيس اآلعلى السؤا  تحديدًا جاءت هذه الدراسة لإلجابة، و 19-عافين من كوفيد الطلبة المتى لد 

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من المتعافين من   تخفيففي  فاعلية العالج السرديما 

 ؟ بمدارس محافظة الخليل 19-كوفيد 

 : ةي ترعية اآل ثق عن السؤال الرئيس االسئلة الف نبوا     

متوسطات هل   .1 في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  تخ  توجد  في  السردي  اضطراب العالج   فيف 

 ؟ والصف والتفاعل بينهما ،والجنس )ضابطة / تجريبية( ،ضغط ما بعد الصدمة تعزى للطريقة

اهل   .2 العالج  فاعلية  متوسطات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  تخفيف  توجد  في  لسردي 

تبأفراد المجمن  الصدمة بي اضطراب ضغط ما بعد   بار ختبار البعدي واختعا لإلوعة التجريبية 

 ؟ للمجموعة التجريبية )التتبعي( حتفاظاإل

 فرضيات الدراسة  3.1

متوسطات فاعلية العالج   ( فيα)≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى   .1

 ،   يبية(جر ضابطة / ت ضغط ما بعد الصدمة تعزى للطريقة، )السردي في تخفيف اضطراب  

 والصف والتفاعل بينهما.  ،والجنس

العالج   متوسطات فاعلية   في  (α)≤0.05  المستوى   حصائية عند ال توجد فروق ذات داللة إ .2

أ بين  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطراب  تخفيف  في  تبعا  السردي  التجريبية  المجموعة  فراد 

 لتجريبية. للمجموعة ا )التتبعي( االحتفاظبار واخت ،ختبار البعديلإل
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 هداف الدراسة أ 4.1

 لى:إهدفت هذه الدراسة      

داللة إحصائية في متوسطات فاعلية العالج السردي في    فروق ذات   كن كان هناإمعرفة   .1

تجريبية(  / )ضابطة  للطريقة،  تعزى  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطراب   ،والجنس  ،تخفيف 

 ينهما. والتفاعل ب ،والصف

توسطات فاعلية العالج السردي في  ئية في مصاداللة إح  ن كان هناك فروق ذات إمعرفة   .2

بعد   ما  ضغط  اضطراب  بينتخفيف  لالختبار    الصدمة  تبعا  التجريبية  المجموعة  أفراد 

 للمجموعة التجريبية؟  )التتبعي( واختبار االحتفاظ ،البعدي

 أهمية الدراسة  5.1

أهمية   في  هذه  تكمن  ارشادية  ضرورة  الدراسة  برامج  الى  لاالستناد  التحديمو وعالجية  ات  اجهة 

والذي نتج عنه  ،  19-رونا كوفيد س كو ر فيرو انتشا  نتيجةالتي يمر بها العالم    النفسية  لصعوبات وا

العالم بما فيهم فئة  ال  واسع   انتشار ضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى شريحة واسعة من سكان 

 ذه الدراسة.افهم في هجرى استهد والذي  المدارسطلبة 

 سة رية للدراالهمية النظ .1

بال      عالجي  برنامج  استخدام  حداثة  في  الدراسة  هذه  أهمية  العالج  لى  إلجوء  تتجلى  مقاربة 

(  19-لدى عينة من متعافين )كوفيد  اضطراب ضغط ما بعد الصدمة( في تخفيف  NT)  السردي 

الدراس وتعتبر  جمعاء،  للبشرية  صدمة  ظهوره  يعد  نوالذي  ظل  في  العربية  للدراسات  إضافة  درة ة 

ائل الدراسات  و أنها من إلتي استخدمت هذا النوع من العالج النفسي، ويمكن القول العالجية ا مجالبرا

العالج   تناولت  الصدمةو   ،السرديالتي  بعد  ما  ضغط  الباحث -  اضطراب  علم  حدود  والتي    -في 
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ي فيروس  م هذا النوع من العالج، في ظل تفشإلجراء العديد من الدراسات التي تستخد   ة تعتبر نوا 

 تشار. د سريع االن ديج

 ة . الهمية التطبيقية للدراس2

التطبي تتجلى األهمي       الدراسة في  ة  لهذه  المتعافين من فيروس  أقية  الطلبة  نها تحاول مساعدة 

ن  يل، كما أن الدراسة تمد العام(PTSDاضطراب ضغط ما بعد الصدمة )( في تخفيف  19-)كوفيد 

اإل مجال  النففي  والصحة  ببرنارشاد  األعالج  مجسية  انتشار  حالة  في  فعال    وبئة، واأل مراض ي 

دة جهات االختصاص وأصحاب القرار في تقديم الخدمات المناسبة  اعفي مس  هميتهاأ   باإلضافة إلى

دام  ستخبا  ،بدراسة ذات طابع عالجي  ـ  وخاصة الفلسطينية  ـ  ثراء المكتبة العربيةإفي ظل الكوارث، و 

 .( NTنظرية العالج السردي )

   الجرائيةو  االصطالحية ريفاتهيم والتعفاالم 6.1

كورونا        معد   : ( Coronavirus Disease 2019 [Covid-19])  19-كوفيد فيروس  مرض  هو 

آخر فيروس  كورونا  ،يسببه  فيروسات  ساللة  من  اكتشافه  هذا   ،تم  بوجود  علم  أي  هناك  يكن  ولم 

و  الجديد  ووهالفيروس  مدينة  في  تفشيه  بدء  قبل  الصينيمرضه  األة  ان  كانون  ديسمبر  في  ول/ 

 (. WHO, 2020) عديد من بلدان العالمر على الإلى جائحة تؤث( 19-)كوفيد وقد تحّول ، (2019)

( التعافي بانها الحالة العامة  Health – The Free Dictionaryعرف قاموس )التعافي:       

السالمة ما،  وقت  في  والتخ  للفرد  والعقل  الجسم  سالمة  االوخاصة  من  العاهمر لص  او  ات، اض 

لب المصاحب  القلق  من  والتخلص  للرفاهية  االمثل  بصحة  يئة معينالحالة  البقاء  في  الفرد  ورغبة  ة، 

 (.26: 2016جيدة)الدباغ واالسدي، 

هــو العــالج النفســي القصصــي ": (Narrative therapy [NT]) القصصــي /الســرديالعــالج      

األحـداث إلـى  ةوإعـادة كتابـ ،عادة تفسير حيـاتهمعلى إ   همساعد يي  ذ لاو   ،واألزواج أو العائالت   ألفراد ل
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فـي المقـام  ،أن األفـراد هـم السـردييفتـرض العـالج و  ،لكنها تعزز الحياةو  ،قيقيةروايات أو قصص ح

صــياغة دة إعــامــن يمكــنهم  مــر الــذياأل ،حيــاتهمللغــة  ن هــم مؤلفــو و  ،للمعنــىكائنــات صــانعة  ،األول

، ســاليبهم فــي تفســير أحــداث الحيــاةأأنمــاط حيــاتهم و رؤيــة  لمــن خــال ،هــاتعلــم تفكيكو قصــص حيــاتهم 

 (.VandenBos, 2015, p. 687) "لفضبشكل أشرحها وإعادة 

بأنه عبارة عن مجموعة من الفنيات والمهارات التي  :  ـإجرائياً   ـ  ويعرف الباحث العالج السردي    

تأليف قصص تسطي لين الذات،  وفصل مشاكلهم ع   ،ؤلمةم قصصهم المفراد على هد تساعد األ عوا 

لحياتهم التفاؤل  ،بديلة  يسودها  مواج   ،ادةلسعوا  ،ملواأل  ،والتي  على  الضغوطات هوالقدرة  ة 

 يجاد معنى لحياتهم. إو  ،والصدمات 

الصدمة      بعد  ما  ضغط  الصدمة  ف  رّ  عُ (:  PTSD)  اضطراب  بعد  ما  ضغط  في اضطراب 

والذي تعتمده منظمة الصحة    ،(DIC-10)   بالصحة  والمشاكل المتعلقة  مراض لدولي لألالتصنيف ا

( بشكل  "اضطراب    بأنه  (WHO, 1993, P.120العالمية  موقف  أو  لحدث  الفرد  استجابة  من  ينشأ 

وبطريقة استثنائية، مما    ،أو طويل األمد، وهو ذو طبيعة مهددة وكارثية  اً سواء كان قصير   ،متأخر

أيسبب ضائقة ك  أو  الطبيعية،  الكوارث  العنف    ، والقتال  ،البشر  نع حداث من ص بيرة مثل  ومشاهدة 

كما أن للعوامل المؤهبة مثل   ،و االغتصاب أ   ،ذيب حية التعوالوقوع ض  ،مراض الخطيرةوالموت واأل

 ، ر في تفاقم شدة الصدمةأو التاريخ السابق لمرض عصابي أثّ   ،والوهن  ، كالقهر  :السمات الشخصية

 ". (PTSDلتفاقم حدة االضطراب ) كاف  ولكن غير 

باستخدام  دي جمعي  بأنه عبارة عن برنامج ارشا  :إجرائياً الجمعي    البرنامج االرشاديباحث  الويعرف  

والذي اعده وطبقه الباحث لغرض الدراسة الحالية والذي يتكون   ( NTمقاربة العالج السردي )تقنيات  

( ارشادية  10من  جلسات  تراوحت  (  زمنية  مدة  تقدي60) في  بهدف  دقيقة  المساعدة  (  النفسية  م 

    .19-يهم من فيروس كوفيد اب ضغط ما بعد الصدمة بعد تعافصابين باضطر لمل
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 الدرجـة التـي يحصـل عليهـاجرائيًا: إ( PTSD)ف الباحث اضطراب ضغط ما بعد الصـدمة ويعر     

 (pssi-5لصـدمة )(، على مقياس اضطراب ضغط مـا بعـد ا19-من فيروس )كوفيد   ن و الطلبة المتعاف

 .يةاسة الحالالمستخدم في الدر 

ــة ال:انويـــة:      ــاً إعـــرف الباحـــث طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة ي طـــالب المرحلـ هـــم طلبـــة الصـــفين  :جرائيـ

ســنة(،  18-16الــذين يقعــون فــي الفتــرة العمريــة التــي تمتــد مــن ســن ) ،الحــادي عشــر والثــاني عشــر

للعـام  يطـا(و  ل،نـوب الخليـديريتي )جرة التربية والتعلـيم بمـوالمسجلون في المدارس الثانوية التابعة لوزا

 م(.2021-2020الدراسي )

 حدود الدراسة  7.1

 ة في:د الدراستتم:ل حدو     

تقتصــر هــذه الدراســة علــى معرفــة فاعليــة برنــامج عالجــي ســردي فــي الحــدود الموضــو ية:  .1

 (. 19-كوفيد تخفيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من الطلبة المتعافين )

فـي قاعــة اللجنـة الشــعبية لخـدمات مخــيم  (NT)الســردي جعـالالطبيــق ت تـمالحـدود المكانيــة:  .2

 الفوار/ الخليل. 

( لهــذه الدراســة فــي الفصــل الثــاني مــن العــام NT)الســردي  العــالجطبــق لحــدود الزمانيــة: ا .3

  (.2021\2020)الدراسي 

وس متعـافين مـن فيـر ا وطالبـة مـن ال( طالبًـ 32اقتصرت هذه الدراسة على )الحدود البشرية:   .4

ــة التابعـــة لمـــديريتي جنـــوب الخليـــل ويطـــا. و فـــي المـــدارس ا (19-)كوفيـــد  لة ذلـــك لســـهو لثانويـ

والــذين تــم  ،ل علــى العينــات التــي تــم تشخيصــها باضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمةالحصــو 

 اختيارهم بشكل عشوائي بعد تحديد أعلى األشخاص على مقياس اضطراب ما بعـد الصـدمة

 احث. الذي ترجمه الب
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مـا تحـددت ( جلسـات إرشـادية. ك10علـى ) (NTالسـردي ) العالجصر قتا جرائية:الحدود ال .5

ومــا تتضــمنه مــن فنيــات عالجيــة  ،(NTة والبرنــامج العالجــي )راســة بــأدوات الدراســنتــائج الد 

 ومناسبتها ألفراد عينة الدراسة. ،وكذلك حساب دالالت الصدق وثباتها ،وأنشطة
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 الفصل ال:اني 

 لدراسات السابقةواالطار النظري 

 الطار النظري  1.2

 الدراسات السابقة  2.2
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 الفصل ال:اني 

 النظري والدراسات السابقة  طارال

 الطار النظري  1.2

ومراحله   ،وأسبابه  ،تعريفه :يتطرق الباحث في هذا الفصل الى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة     

وأيضاً له  المفسرة  تهونظريا  ،ثارهاَ و   ،ومستوياته  ،وتشخيصه  ،تهوتصنيفا   ،عراضهأ و  كورونا    ،  فيروس 

والعالج السردي من   ،ثاره النفسية واالجتماعيةآو   ،وانتشاره  ،وأسبابه  ،ظهوره  :حيث ( من  19-)كوفيد 

وأخيراً تقنياتهو   ،وظهوره  ،ومنظريه  ،وتاريخه  ،مفهومه  :حيث  السابقة    .  الدراسات  الباحث  يستعرض 

 القة. الع ذات 

 ( PTSD) ة اضطراب ضغط ما بعد الصدم  1.1.2

  الخلفية التاريخية 1.1.1.2

(، ال بد من التعرف على الصدمة PTSDبعد الصدمة )  يث عن اضطراب ضغط ماقبل الحد      

لمصطلح الضغوط    (، بديالً Traumaقد يستخدم البعض مصطلح الصدمة النفسية )إذ إنه  النفسية،  

عن مصطلح  الحدث   وضاً ع  (Traumaticيستخدم البعض لفظ صدمي )  د ق ، و (Stressesالنفسية )

التيألاولكن  (،  stressfulالضاغط ) تهديداً   حداث الصدمية  الحياة  تشكل  الفرد   ،على  والتي يعجز 

 اً نسان بحدث هدد حياته، أو حدث شكل خطر )خبرة اإل  :عن مواجهتها تتمثل بالخبرات الصدمية مثل

التالي للصدمة ات الكرب  ابما اضطر أات مرعبة ومخيفة(،  مرور بخبر و الخر، أآعلى حياة شخص  

(PTSD ،)(. 2019)راجا،  اث الصادمةد حواأل ،ل مع الخبرات يتمثل في التفاع ف 

(  DSM-5)  الخامس  اإلصدار  العقلية  لالضطرابات   واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  "وُيعرّ ف    

 يد هد الت  أو  ،للموت   التعرض "  بأنها  الصدمة  (APA)  النفسي   للطب   األمريكية  الجمعية  عن  الصادر
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كما بين  ؛  التهديد"  أو  ،الفعلي  الجنسي  العنف  أو  ،دةالمهد   أو  ،الفعلية  الخطيرة  اإلصابة  أو  ،بالموت 

(، والذي صدر في  DSM-5اإلصدار الخامس للدليل التشخيصي واالحصائي لالضطرابات النفسية )

( بعد    2013العام  ما  ضغط  اضطراب  أن  )الصد م(،  مجموعة  PTSDمة  ضمن  يوجد   ،)

يصنف    حيث كان   (،Truman and Stressor related Disorderالناتجة عن الصدمة )  ات االضطراب

(، وبقيت المعايير التشخيصية السابقة كما جاءت  Anxiety Disorderابقًا تحت اضطرابات القلق )س

 (.2013APA ,لنفسية )ات افي اإلصدار السابق من الدليل التشخيصي واالحصائي لالضطراب

ي      ارد فـ( الـو (Crisis & Trauma Resource Institute م2017والصدمات  األزمات  رد او م لمعهد  "ووفًقا

 وفسيولوجيًا". ونفسياً  ًً عاطفيا يؤذي الفرد  جرح هي "فإن الصدمة (،chen et al., 2020)تشين وآخرين 

 ىلـع تصنف األوبئة أن يدركون  ال الناس من كثير:(Chen et al. 2020وأورد، تشين وآخرون )     

 تعريــف يــتم (،UNDRR) 2020 الكــوارث  مخــاطر نمــ للحــد  ،المتحــدة األمــم لمكتــب  وفقــا كارثــة، أنهــا

 أو ،ماديـة أو ،بشـرية خسـائر فـي يتسـبب  ممـا المجتمـع؛ أداء فـي خطيـر اضـطراب  أنهـا علـى  الكارثة

 ،الخاصة هموارد  باستخدام للتعامل المتضرر  عجتمالم قدرة  تتجاوز  النطاق واسعة  بيئية أو  ،اقتصادية

 العـالمي العالميـة الصـحة ظمـةنم برنـامج مـن جـزءاً ( CRED)  الكـوارث   وبائيـات   أبحـاث   ويعتبر مركز

 النحــو علــى فرعيــة مجموعــات  (5) إلــى الكــوارث  والــذي يقســم ،الطــوارئ  لحــاالت  واالســتجابة للتأهــب 

 مثـــــل) جيـــــةلو الهيدرو  ،العاصـــــفة( مثـــــل:) الجويـــــة د رصـــــااأل ،(الزلـــــزال مثـــــل:) الجيوفيزيائيـــــة: اآلتـــــي

 ".(اءوبال مثل:) البيولوجيةو  الحر(، موجة مثل:) المناخ الفيضانات(،

بـين   (PTSDتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من انتشار اضطراب ضغوط ما بعـد الصـدمة )     

ًا مـن قبـل المختصـين، بسـبب تعقـد سـابقاألفراد إال أن دراسة هذا االضطراب لم تنل االهتمـام الكـافي 

لتنبـؤ، فضـاًل لتشـخيص، والعـالج، واوتـداخلها، وا ،عـراض ذه االضطرابات من حيث كثـرة األه  مشكلة
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اجة إلـى الحـد مـن هـذه االضـطرابات وتخفيفهـا جعـل االهتمـام بدراسـة هـذا االضـطراب يتزايـد عن الح

 (.2010يوما بعد يوم )المالكي، 

مقارنة    -ضطراب بدراسة هذا اال ن  قبل الباحثي كان هناك اهتمام قليل من  يخ،  كما أنه على مر التار 

اآلن عليه  هو  العسف  -بما  األطباء  بدأ  الجنقد  تشخيص  في  بعد  كريون  "باإلنهاك"  المصابين  ود 

الجماعية،  أو  الفردية  الصدمة  بسبب  العقلي  باإلغالق  "اإلنهاك"  هذا  اتسم  وقد  المعركة،  ضغوط 

وكان الشيء الوحيد الذي تغير ،  ى المزيد من الجنود من األعراض نفسهاعان   (1900وبحلول عام ) 

بح هذا التشخيص أكثر  ه ارتجاج دماغي، وأص يث تم تشخيصه على إنح   ،الضطراب هو مسمى ا

 (.2017ارتباطًا مع الحرب العالمية األولى )محمد، 

      ( شريفة  أبو  الصدمة  2011يذكر  بعد  ما  ضغوط  اضطراب  عبارة  أن  ت(  في  لم  موجودة  كن 

يخ بعض العبارات ملون قبل هذا التار (، اذ كان العلماء يستع1980م )عاقاموس الطب النفسي قبل  

القصفالخ صدمة  مثل  المعارك   ،اصة  هو   ،أو  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  ومصطلح  والحروب، 

 للداللة على اضطراب نفسي خاص يتبع حدوث الصدمة.

 القرن الماضي، ت  في سبعينيا  تناميةيالفراب إلى الحرب  الضطيعود الفضل في اكتشاف هذا ا     

( 15ور )ذا االضطراب بعد مر أمريكي يعانون من هالتي كشفت عن وجود نصف مليون محارب  

الدليل التشخيصي لألمراض النفسية ما يسمى   انتهاء تلك الحرب، ونظرًا لذلك فقد أفرد  سنة على 

 (. 2011)مجيد، ( PTSDبباب اضطراب الضغوط التالية للصدمة )

إليهفي(Friedman) 1991  عام   اندمذكر فريهذا وقد        الخلفية    حول(  2013)سعدوني،  المشار

لا لألمراض  لتاريخية  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  في  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  مفهوم  ظهور 

لجدل في تشخيص  ثار اعلى الرغم من أن هذا التصنيف الجديد قد أنه أ -الصياغة الثالثة   - العقلية

الناحية النظرية    مأل فجوة كبيرة في الطب النفسي، من   إال أنه(،  PTSD)  اضطراب ما بعد الصدمة
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ناحية التاريخية، فإن التغيير األساسي والمهم الذي يجلبه مفهوم اضطراب ما بعد العملية، أما من ال و 

وليس الضرر الذاتي    ،ادم(ث الصالصدمة هو االعتقاد بأن العامل السببي خارج الشخص )أي الحد 

الضطراب  والمظاهر السريرية    ،المبدأ األساسي لفهم األساس العلمي  هو  ب الصدمي(صاللفرد )الع

 .دمةما بعد الص

أن        بالذكر  األشخاص الجدير  )  قد   بعض  الصدمة  بعد  ما  باضطراب  بعد PTSDيصاب   )

صادم لحدث  مخيف  ،التعرض  خطير  ،أو  و أو  أن  ،  الطبيعي  أثناء  ان  اإلنسيشعر  من  بالخوف 

ى  ، مما يساعد عل لبشرفي طبيعة ا  الخوف جزء من استجابة الهروب ألن    ده،بعو   الموقف الصادم

الحدث من مجموعة من ردود الفعل بعد    الفرد قد يعاني  و   ،لمحتمل أو االستجابة لهتجنب الخطر ا

شخيصهم باضطراب ما يتم تأولئك الذين يستمرون في الشعور باألعراض قد    وإنلصدمة،  التالي ل

  ،ءةأو إسا  ،أو جنسياً   ،شخاص الذين تعرضوا أو شهدوا اعتداء جسدًياشمل األي  وهذا،  بعد الصدمة

حادًثا إرهابًيا  ،أو كارثة  ،أو  هجوًما  أخرى.    ،أو  خطيرة  أحداًثا  من  كما  أو  جوانب معينة  تؤدي  قد 

بعض األشخاص أكثر عرضة جعل    الحدث الصادم وبعض العوامل البيولوجية )مثل الجينات( إلى

 . (National Institutes of Health[NIH], 2020) ب ما بعد الصدمةرالإلصابة باضط 

يحدث  ما  ك     أن  للصدمة  يمكن  التالي  أي  االضطراب  الطفولة  عمر،في  ذلك  في  حيث بما   ،  

لتظهر عراض  وقد تؤجل األ  الصادم،حدث  الاألشهر الثالثة األولى بعد    خاللتظهر األعراض عادة  

 (.2013 سعدوني،) ن الصدمةبعد سنوات م

 (  PTSDتعريف اضطراب ما بعد الصدمة )  2.1.1.2

الجمع       للطب بّينت  األمريكية  )  ية  )الخواجة،  APA ,1987النفسي  في  إليه  مشار  هو  كما   )

بعض   (:2012 المعقدة  المصطلحات  من  يعد  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطراب  مصطلح  إن 

واإلحصائي لألمراض لدليل التشخيصي  ا  لكثير من المناقشات حوله، إذ عرف فيثار االشيء، فقد أ
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أو الطبيعة، والذي قد يسبب درجة عالية من المعاناة    ،لمألوفتيجة حدث خارج عن ابأنه نالنفسية،  

التشخيصي ،النفسية الدليل  أضاف  حين  النفسية  في  لألمراض  الرابعة  واالحصائي  ،  النسخة 

أكثر   الذين    حيث المفهوم،  لهذا  تفصيالت  حادثة أو   أو واجهوا  ،أو عاشوا  ،دواشهحدد أن األفراد 

موت تشتمل    أحداثاً  خط  ،على  جرح  حقيقي،  أو  للفرد ير  البدنية  للسالمة  مهدد  شخاص ألأو    ، أو 

مما   اآليآخرين،  الجوانب  بعض  في  ظهرت  قد  الصدمة،  بعد  ما  ضغط  أعراض  عنه  تية؛ نتج 

والت النوم  في  لكل    ركيز،اضطرابات  ملحوظ  بشكل  التجنب  شأم  ماومحاوالت  أي ن  يثير  أن  نه 

 . ة بطرق مختلفةإعادة معايشة الصدمضافة إلى اإلحساس بذكريات لها عالقة بالصدمة، باإل 

      ( صالح  عرفته  وَاخرون  2018كما  حنور  في  الوارد  اضطراباً إ ب  (2019)(  عن    ناتجاً   عتباره 

كا سواء  معينة،  لصدمة  الفرد  طبتعرض  الزالزلنت  مثل  البراكين  ،يعية،  أو    يرها،غ  أو  ، أو 

الحروب  مثل  األعراض وتظهر  إلخ.    ...والسرقة  ،واالغتصاب   ،والقتل  ،اصطناعية،  من  مجموعة 

المعرفية  ،ورعشة  ،وخوف  ،وغضب   ،وتوتر  ،على شكل قلق العمليات  أداء  وأعراض   ،وتدهور في 

 وغيرها.   سكري وال ،والقرحة ،جسدية مثل التعرق والصداع والقيء

وال      الشريف  أشار  )زبأيضًا  أ2015ون  إلى  ن (  ظاهرة  هو  الصدمة  بعد  ما  اضطراب   ،فسيةن 

انفعال األحداث أن  و   ، يةوحالة  عن  ناتجة  لالضطراب  المسببة  والمجهدة  المؤلمة  األعراض  معظم 

لها يتعرض  التي  األأ وتتباين    الفرد،   الصادمة  بين  ما  الصدمة  بعد  ما  المز عراض  عجة  حالم 

واستر و  الصد الكوابيس  الحدث  لقطات  طويلة    ،ميجاع  فترات  حتى  او  دقائق  لبضع  تستمر  والتي 

تزع م  ت؛رر كتو  يجعلها  صاحبهاما  الهاوية  ،ج  بانه على حافة  حدوث هم األأ ومن    ،وتشعره    اً عراض 

 (. وكذلك الشعور بعدم االهتمام ،والرغبة في االنعزال بشكل مفاجئ ، نوبات من الغضب )
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)فوعر   كما     يزيد  ابن  فئة اضطر "أ  (2018ه  من  القلقاب نه  لحدث   ،ات  الشخص  لتعرض  نتيجة 

جسمي ا  عراضهأ كون  توت  ، نفسيأو    ،ضاغط  الصادمةمن  الخبرة  المزعجة    ،ستعادة  والكوابيس 

 .اليومية النشاط والفاعلية في الحياةو  ،واالنسحاب من الجماعة ،افكارواأل ،والتصورات  ،حالمواأل

طلبة  ما يعانيه    الصدمة بأنه كل   عد رف الباحث اضطراب ضغوط ما بم ذكره يعما تضوء    في     

واألحداث المؤلمة الناتجة    ،نتيجة سلسلة من المواقف(  19-د المتعافون من )كوفي  المدارس الثانوية

أوعن   إصابة،  عن  الناتج  الخوف  بسبب  أو  بالفيروس،  اإلصابة  المقربين  مضاعفات  أحد  ، وفاة 

موقف، وما ينتج عنه من ردود اله  جا ت  ن يوردة فعل من قبل المصدوم  ،ةي بة نفسستجاوالتي تمثل ا

تؤثر   بتكرار    ما م  ،ةحياال على    سلباً انفعالية  والشعور  والمرض  والعجز،  الشديد  بالخوف  يتسبب 

 الحدث. 

 معايير تشخيص اضطراب ضغط ما بعد الصدمة   3.1.1.2

لالضطرابا     واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  تشخيص  2013APA ,)  سيةنفالت  حدد  معايير   ،)

(PTSD( والتي قسمت الى ،)A, B, C, D, E, F, G, Hوالت ) من التعرض   ي تظهر بعد شهر واحد

 ااَلتي: للصدمة ك

الفعلي  :(Aالمعيار) - للموت  الشخص  بالموت   ،تعرض  التهديد  خطر  واالصابات    ،أو 

)تعرض الشخص   تية:ة اآلواحدة من الخبرات الصدميضمن  الخطيرة مثل العنف الجنسي  

إخبار    له أشخاص آخرون،لصدمية، أو مشاهدة حدث صادم تعرض  ا  بشكل مباشر للخبرة

ؤلم، وتكرار مشاهدة نفس الحدث الصادم، ولكن ال  أحد أقربائه لحادث مالشخص بتعرض  

االجتماعي   التواصل  وسائل  على  نفسه  الحدث  مشاهدة  عند  المعيار  هذا  تطبيق  يتم 

 قع االلكترونية(.لمواوالتلفزيون وا
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وتكون على    اض االقتحام، والتي ترتبط بالحدث الصادم،أحد أعر   ود عند وج(:  Bالمعيار) -

ذكري ال شكل  ومتكررة  مؤلمة  عند   ات  عنها  التعبير  يتم  األعراض  هذه  أن  كما  إرادية، 

( من  أكبر  الصادم، 6األطفال  الحدث  جوانب  حول  المستمر  اللعب  طريق  عن  سنوات   )

األ الصادم،    محال وظهور  بالحدث  تتعلق  التي  الحدث  وأالمزعجة  بتكرار  الفرد  شعور  يضًا 

فع تفارقيه()ردود  الذاكر ل  ومضات  مثل:  بال،  الوعي  وفقدان  الشخص ة،  وتعرض  واقع، 

لإلحباط النفسي، وردود الفعل الفيزيولوجية عندما يتعرض لمنبهات خارجية وداخلية والتي  

 ترمز لجانب من الحدث الصادم. 

ا  (:Cار)معيلا - يبدأ  الصادم  الحدث  وقوع  المرتبطلشبعد  للمحفزات  ثابت  بتجنب  ة  خص 

لمشاعر واألفكار وما يرتبط  لذكريات المؤلمة، وا، حيث يتجنب الشخص ابالخبرة الصدمية

مع الحدث، كذلك يعمل على تجب الذكريات الخارجية مثل )األماكن، والناس، األنشطة،  

 ذكريات المؤلمة بكافة أشكالها.ز الاألحداث، المواقف( والتي تحف

رة على تذكر ، تتمثل في عدم القد القيام بتعديالت سلبية في اإلدراكات والمزاج  (:D)ارالمعي -

خبرة الصدمة، كما أن الشخص ُيكّون معتقدات سلبية وثابتة ومبالغ فيها حول   جانب من

ا حصول  سبب  عن  مشوهة  إدراكات  الشخص  ُيكّون  كما  واآلخرين،  وعواقبه  لحاد ذاته  ث 

 يشعر بحالة عاطفية سلبية. و  ويبدأ بلوم نفسه واآلخرين،

تغيرا(:  Eالمعيار) - بات في االستثارة وردو ظهور  المرتبطة  الفعل  بعد  د  لحدث، والتي تزداد 

خفيف   استفزاز  أو  استفزاز،  دون  وغضب  توتر  شكل  على  وتظهر  الصادم،  الحدث  وقوع 

واللفظي   الجسدي  باالعتداء  عنها  التد   تجاه ويعبر  والسلوك  التهور،  وأيضًا  ري  ميالناس، 
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(، وحدوث  اليقظة الزائدة) مبالغ فيه عند الجفلجابة بشكل للذات، والتيقظ المبالغ فيه، واالست

 مشاكل في التركيز، واضطرابات النوم. 

 (B, C, D, Eإن مدة ظهور اضطراب ضغط ما بعد الصدمة حسب المعايير ) (:Fالمعيار) -

 خبرة الصادمة. ن اليكون بعد شهر م

 ألداء االجتماعي والمهني وغيرها. في ا عف وض حباطإ (:Gالمعيار) -

دة )مثل: األدوية، والكحول( أو حالة  طراب الى تأثير ماأال يعزى سبب االض:  (Hالمعيار) -

مرضية أخرى. ويجب على المعالج أن يحدد إذا كانت أعراض االضطراب تفارقية، والتي 

 صية والواقع.الشختكون على شكل تبدد في 

المعالجإف      أراد  )ت  ذا  اضطراب  يجيب  PTSDشخيص  تعرض  أ (،  المسترشد  يكون  لخبرات  ن 

جعلته   الحاد صادمة  بالقلق  ق  ،يشعر  على  لوجوده  والتهديد  اإلساءة  الحياةيأو  منه  أوتهديد    ،د 

األ أن  كما  بالرعب وسالمته،  الشعور  يتبعها  الصادمة  الحاد   ،والعجز  ،حداث  ور وظه  ،والخوف 

ويرافقه القلق    ،عراض التجنب أ ل صوري، وأيضا ظهور  شكحداث الصدمية على  عراض تكرار األأ 

بال   ،الدائم عد والشعور  رغم  المصابون  تهديد  األشخاص  ويعاني  للتهديد،  جديد  مصدر  وجود  م 

األ من  المزعجةباالضطراب  المؤلمة  ،حالم  فسيولوجية أ ووجود    ،والكوابيس  ،والذكريات  عراض 

 (.2019اجا،  دة يصعب السيطرة عليها )ر ة حاوجسمي

    ( وباجس  التميمي  د 2019وذكر  تؤدي  عوامل  ثالثة  اضطراب  (  تطور  في  بعد  ورا  ما  ضغط 

 :(PTSDالصدمة )
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 . تؤثر شدة الحدث الصادم وعنفه على شدة األعراض : نوعية الحدث الصادم وشدته، حيث أوال

  ،عليمع االقتصادي، الوضع االجتماعي، الت، الوض: عوامل شخصية مثل )العمر، الجنسثانيا    

 ء(. للصدمة، والذكا النفسي، والتعرض السابق التاريخ

 لحياة بعد التعرض للصدمة، ومدى الدعم االجتماعي. وط ا: ضغثال:ا    

هناك بعض األدلة التي تشير إلى أن الدعم االجتماعي قد يؤثر على تكوين اضطراب ما حيث إن   

لديهم عوامل مؤهبة في حالة  ليس  االضطراب في األشخاص الذين    ن يحدث يمكن أ، و بعد الصدمة

 (. 2013ي، سعدون)الشديد اد اإلجه

 تقسيمات اضطراب ضغط ما بعد الصدمة   4.1.1.2

( ثــــالث تقســـيمات ألعــــراض اضــــطراب 2015)ومـــراد  (2010)وَاخــــرون  ســـموكرأورد كـــل مــــن      

 (:PTSDضغط ما بعد الصدمة )

استرجا .1 الذكأعراض  )إعادع  المؤلمة  الصادم(ريات  الحدث  الصادم  تر اس:  ة  الحدث  جاع 

ألحالم المزعجة  الخوف، والذعر، وا، ويكون مصحوبًا بواقتحامه لذهن الشخص بدون سبب 

الحدث،   وقت  ااَلخرين  مساعدة  على  قدرته  وعدم  الشخص،  نجاة  جراء  بالذنب  والشعور 

نه  لمؤلمة، والشعور باأللم والتوتر كأحداث اوأيضًا ظهور انفعاالت مختلفة نتيجة إعادة األ

 عيش الحدث من جديد.ي

الثارة(:  .2 )تجنب  التجنب  ال  أعراض  تجنب  المصاب لألمايتمثل في  التي فرد  والمواقف  كن 

تذكره بالحدث الصادم، ويقوم بدفاعات نفسية سرعان ما تتحول الى دفاعات نفسية مرضية، 

ا اللقاءات  عن  باإلبتعاد  المصاب  الفالجتما ويبدأ  في  المشاركة  عن  واإلمتناع  ات  عاليعية، 

عنى،  ة لديه فجأة بال مباته، وتصبح الحيااماته وواجوالنشاطات المختلفة، ويتخلى عن التز 

 كما أنه ال يستطيع تذكر تفاصيل األحالم والكوابيس. 
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ــارة )الخــوف الزائــد(:  .3 ــداخلي المتمثــل بــذكريات الحــدث أعــراض فــرث الث أن شــدة العــذاب ال

ات الغضـب، وفـرط االثـارة، بـالفزع، ونوبـ مصاب ومشاعره وأفكاره تؤدي الى شعور ال  الصادم

ــم ــا يجعلهـ ــو  ممـ ــتطيعون النـ ــه،ال يسـ ــاء فيـ ــل،  م، أو البقـ ــاء الليـ ــرر أثنـ ــكل متكـ ــتيقظون بشـ ويسـ

ويشـــعر األطفـــال المصــــابون باضـــطراب مــــا بعـــد الصــــدمة بـــالخوف مــــن الظـــالم، والكــــالب 

 والقطط في الشوارع. 

أعـــراض  ة( أربعـــ2020)عـــون والتخاينـــة ي فر ( الـــوارد فـــDavey, 2014ديفـــي ) د ذكـــرهـــذا وقـــ      

 (: PTSDبعد الصدمة ) الضطراب ضغط ما

ــة فــي ومضــات الحــدث الصــادم، واأل أوال: العــراض االقتحاميــة: حــالم المزعجــة والكــوابيس، المتمثل

 . والتوترواالستجابات الجسدية التي تسبب الضيق 

واألشـــخاص المـــرتبطين  ،واألمـــاكن ،كـــارواألف ،الفـــرد لتجنـــب الـــذكريات  حاولـــةهـــو م :ثانيـــا: التجنـــب

 بالحدث الصادم.

: تتمثــل فــي تكــوين األفكــار الســلبية فــي العالقــة نيــة المعرةيــةبي فــي المــزاج والبال:ــا: التغيــر الســلث 

 . والشفقة ،والذنب  ،والرعب  ،الشخصية مع الذات واآلخرين والمستقبل، وإحساسه بالخوف

حتـى لـو ة التي تأتي للفرد عنـد تعرضـه ألي منبـه، ة المفاجئلحالهي ا  اليقظة الزائدة )الجفل(:  :عاً راب

 ا.كان محايدً 

 تختلــف الصــدمة بعــد  مــا الضــطراب  النــاس اســتجابة أن أ( 2020كمــا وبــين فرعــون والتخاينــة )     

ــإختالف ــروف بـ ــي االجتماعيـــة الظـ ــون  التـ ــا، يعيشـ ــدعم ومشـــاعر فيهـ ــاعي،االجت الـ ــافة مـ  إلـــى باإلضـ

 سـنيح ممـا د األسـباب،العامـل القهـري أحـ يكـون  وقـد   والصـالبة،  النفسـية  ونةالمر   مثل  الذاتية  العوامل

 الصدمة. بعد  ما الضطراب  الناس استجابة من ويقلل المرونة،
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اضـطراب مـا بعـد الصـدمة يشـبه إلـى حـد بعيـد اضـطراب اإلجهـاد الحـاد، هذا باإلضافة إلـى أن       

ظهـرت األعـراض فـي فتـرة مـن ثالثـة  إنـه إذا إذ  ،ه هو الوقت الذي تظهر فيه األعراض يزه عنوما يم

فهـي أعـراض الضـطراب مـا بعـد  ذلـك،وإذا تجـاوزت  الحـاد،ى اإلجهاد شهر، فهذا مؤشر علأيام إلى 

يتركـز كونـه  الصـدمة،لكن اضطراب اإلجهاد الحاد قد يكون مؤشرا على اضطراب ما بعـد   الصدمة،

 .(Davey, 2014) المشاعر على بينما يتركز اضطراب اإلجهاد الحاد  ،فكارحول األ

ــا إن اضــــطراب  (1999ويوضــــح يعقــــوب )      ــد  مــ ــدمة بعــ ــتويات  انخفــــاض  إلــــى يــــؤدي الصــ  المســ

كمــا أن  والعمــل، والمثــابرة اإلنجــاز علــى القــدرة وعــدم والتركيــز، الــذاكرة وضــعف والنســيان، المعرفيــة

 يســتمر أن نويمكــاألعــراض؛  هــذه مــن يعــانون  االضــطراب  بهــذا نالمصــابي مــن %(70) مــن أكثــر

 ناحيـة مـن الصـدمة طبيعـة علـى ت وقـال يعتمـد  وقـد  وات،سـن أو أشـهر لعـدة الصدمة  بعد   ما  اضطراب 

 أخرى. ناحية من المصاب  وشخصية

 باضطراب ضغط ما بعد الصدمةالعوامل الرئيسة التي تزيد من احتمالية الصابة  5.1.1.2

ا  يد من احتمالية اإلصابة باضطراب مي تز ( إلى العديد من العوامل الت1999) يعقوب  أشار     

 تي:   سردها على النحو اال و  ،بعد الصدمة

وتعــرض الشــخص لصــدمات ســابقة  ،تســاهم المشــاكل العائليــة والســلوكية فــي مرحلــة الطفولــة .1

 في شدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. 

النسـاء أن  ألن الدراسـات أظهـرت   للرجـل،جتمـاعي  ي واالالجنس والعمر والمسـتوى االقتصـاد  .2

ال في منتصف العمر باإلضافة إلى الرج  الصدمة،ة باضطراب ما بعد  أكثر عرضة لإلصاب

الـدخل  وذو وكـذلك األشـخاص  الصـدمة،الذين هم أكثر عرضة لإلصـابة باضـطراب مـا بعـد 

 المنخفض. 

 على شدة األعراض.  وعنفه تؤثر شدة الحدث الصادم .3
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 . (PTSD)لية اإلصابة بـ من احتمادان يزي المستوى التعليمي والذكاء، فاض انخ نإ .4

 .ضطراب ما بعد الصدمةثر عرضة لإلصابة باماعي يجعل الناس أكنقص الدعم االجت .5

في ضوء ذلك يرى الباحث أنه، ومـن خـالل مراجعتـه للتـراث النظـري الضـطراب ضـغط مـا بعـد      

ب ضـغط مـا بعــد ضـطرااولــت االضـطراب، وجـود أبعـاد أخــرى التـي تنالصـدمة والمقـاييس المختلفـة ال

يرات في المزاج واإلدراك (، والمتمثلة في تغاالستثارة، التجنب   لخبرة، فرطالصدمة إلى جانب )إعادة ا

والضيق واالستغاثة، وظهـور األعـراض والمـدة الزمنيـة، األمـر الـذي دفـع الباحـث الـى اللجـوء لترجمـة 

 األخرى. عاد ( والذي يتضمن األبpssi-5الصدمة ) ا بعد مقياس اضطراب ضغط م

الــــدليل التشخيصــــي لــــى االعتمــــاد عوالمــــزاج ب دراكاإل ويمكــــن توضــــيح البعــــد المتمثــــل بتغيــــرات      

 ، والــذي أشــار إلــى أن هــذه األعــراض هــي عبــارة عــن(DSM-5حصــائي لالضــطرابات النفســية )واإل

صــاب الم مــزاج، والتــي تكــون فــي صــورة عــدم قــدرةك والأعــراض تتعلــق بالتعــديالت الســلبية فــي االدرا

ن الشــخص معتقــدات ث الصــادم، حيــث يكــوّ الحــد مــن تــذكر جانــب علــى  اب مــا بعــد الصــدمةباضــطر 

ــه واآل ــول ذاتـ ــلبية حـ ــرينسـ ــوّ  ،خـ ــن األويكـ ــوهة عـ ــات مشـ ــباب التـــي ن ادراكـ دت للحـــادث والعواقـــب أسـ

   (.APA, 2013لة سلبية )ج عنه حانتا يمم ،خريننفسه واآلعلى بالشعور باللوم  أفيبد  ،الممكنة

 (PTSDمراحل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ) 6.1.1.2

( الــى خمــس 2019حنــور ودرويــش والســماحي ) ل وخليفــة الــوارد فــيار كــل مــن عبــد الرســو أشــ    

 مراحل الضطراب ضغط ما بعد الصدمة كما ااَلتي:

الشديد:   االنفعال  والنقم)مثل  أوال:  والرفض،  واالصراخ،  والة،  الشديد،  والخوف  تفكك،  الحتجاج، 

 هان(.والذ 

والتبلد:   والتجنب  النكران  جميعثانيا:  واللجوء  تجنب  وا  الذكريات،  الكحول  شرب  لمخدرات  إلى 

 كوسيلة لإلنسحاب. 
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التأرجح:   مرحلة  باليأس  ثال:ا:  والشعور  الدخيلة،  واألفكار  والنكران  التبلد  بين  التأرجح  في  وتتمثل 

 واالنفعال. 

صبح الصور الدخيلة أقل شدة، والتعامل المرحلة تهذه  وفي    العمل من خالل الصدمة:مرحلة    ًا:بعرا

معها، ولكن يشتد التبلد والنكران ويظهر اإلكتئاب والقلق بحيث يمكن التعامل  األفكار أقل حدة،    مع

 واالضطرابات المختلفة. 

 كن مع تقلبات في المزاج.اب ولويطرأ التحسن النسبي على حالة الفرد المص خامسًا: التحسن:

 مفسرة الضطراب ضغط ما بعد الصدمة يات الظر لنا 7.1.1.2

"  بعــدد مــن النظريــات التــي تســعى (PTSD)ة ضــغوط التاليــة للصــدمر ميــدان" إضــطراب اليزخــ     

الناتجـة والواسـمة لـه. ولهـذا  االكلينيكيـةوالصـورة   ،وأسـبابه  ،وتطـوره  ،اإلضـطراب ا  إلى تفسير نشأة هذ 

رة إضطراب الضغوط التالية للصدمة، وبخاصة  ظاه  فسيرفي هذا الميدان نظريات متميزة في تيشيع  

والنظرية السلوكية، بل قد تتعدد النماذج النظرية داخـل النظريـة النظرية المعرفية، نظرية التحليلية، و ال

 ، ومن أهم النظريات المفسرة الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:الواحدة

( إلى وجود تفاعل بين خبـرات Karen Horneyأشارت كارين هورني )تحليل النفسي: سة الأوال: مدر 

سـتعادة الماضـي وربطـه بـالخبرات الحاضـرة، مـا األفراد يقومـون با دث الصادم، ما يجعلالطفولة والح

جعلهــا ترجــع ظهــور أعــراض اضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة إلــى بدايــة حيــاة الفــرد، والتــي تشــكل 

وأطلـــق عليـــه اســـم )العصـــاب الـــراهن( اب، مؤلمـــة، وقـــد أقـــر )فرويـــد( بوجـــود العصـــفـــل الذكريـــات الط

 (.2019وآخرون، )حنور 

د بمنزلة أولى تجارب القلـق فـي حيـاة اإلنسـان، وتنـاول فرويـد العصـاب د صدمة الميالوعد فروي     

اللـذة"، مبـدأ م( فـي كتـاب "مـا وراء 1921م( في كتـاب "دراسـات حـول الهسـتيريا" وعـام )1895عام )

ردت علـى دومـًا، وتمـصـدمي، ويقـول عنـه "لقـد شـدت هـذه األعصـبة ب الوفرويد ال ينكر مبـدأ العصـا
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لــذا اهــتم فرويــد بدراســة األمــراض التــي تســببها الصــدمات النفســية،  ع النفســي الطفــولي"،فرصــة الصــرا 

 (.2006والذكريات المنسية ذات الطابع الصدمي في الوعي )عثمان، 

  السلوكيةظرية ثانيًا: الن

ء كتسـبها أثنـايأو  ،فـرد تعلمهـا اليجموعة من العادات ية السلوك اإلنساني مسلوكتعتبر النظرية ال     

أن االضـطراب االنفعــالي نـاتج مــن تــرى ه المختلفــة، وتـتحكم فــي تكوينهـا قــوانين الـدماغ، و مراحـل نمـو 

ب سـلوكية غيـر مناسـبة أو أسـالي لـمتعأو تعلمـه، و  الفشل في اكتساب سلوك مناسـب )  العوامل التالية:

الفرد  تجابات ربط اس، و قرار مناسب  اجهة الفرد لمواقف متناقضة ال يستطيع معها اتخاذ و م، و مرضية

 .(2009 ،الحريري ) بمنبهات جديدة الستثارة االستجابة

 ن للجهاز العصبي خاصتين رئيسيتين هما:أتفترض هذه النظرية كما 

تجابات شــرطية ن اســتنشــيطه وتكــوي ســتثارة المــخ مــن شــأنهابا : وهــي عمليــة تتعلــقاالســت:ارة -

 ة.جديد 

ــبح وهـــي عمليـــة مع : اوالكـــ  - ــأالكـ ــتثارة مـــن شـ ــاارضـــة لالسـ ــيم نها التقليـــل مـــن النشـ ط والتعلـ

 (.1991)المدلل،   الجديدين

ــر      ــد ذكـ ــذا وقـ ــي ) هـ ــة )2014ديفـ ــون والتخاينـ ــي فرعـ ــه فـ ــار اليـ ــة أ( : ب 2020 ( المشـ ن النظريـ

راط )الكالسـيكي أو ادهـا علـى االشـاعتممـن خـالل  اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمةسـر  السلوكية تف

وزيــادة  ،والجفــل ،الصــادمة كالتجنــب طية مرتبطــة بــالخبرات تعتبــر المثيــرات الشــر  بحيــث  ، التقليــدي(

والتــي تعبــر عــن الهــروب مــن  ،ضــربات القلــب، وهــذه االســتجابات يطلــق عليهــا االســتجابة الشــرطية

ن االســــتجابات بــــأيــــة الســــلوكية لنظر وتوضــــح ا ،ة المرتبطــــة بالحــــدث الصــــدميرطياالســــتجابات الشــــ

فــراد ال يســتطيعون التعــرف نبيــة معرفيــة تجعــل األحيــث تســبب اســتجابات تجب ،الشــرطية ال تنطفــىء
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عـراض مـا بعـد الصـدمة بشـكل أ لـى ظهـور إممـا يـؤدي    ،حـداث الصـادمةشارات المرتبطة باألعلى اإل

 مستمر.

 لبيولوجيةا النظريةثال:ًا:  

الل مسـتويات اضطراب مـا بعـد الصـدمة مـن خـ (Biological Model)ية لوجتفسر النظرية البيو      

لـى إوالتـي تـؤدي  ،حـداث الصـادمةفـراد لألحيـث يتعـرض األ ،ل في التأثيرات الفسيولوجيةثمتت  ،عديدة

 ،دان الــذاكرة الحــادةقــمختلفــة تتمثـل فــي ف اً عراضــأ مســببة  ،تغيـرات كبيــرة فــي نشــاط النـاقالت العصــبية

لتـي يـرات اوالمث ،درينـالينراز األفـوالتي تـرتبط بالنشـاط الزائـد إل  ،والغضب   ،ة شديدةاليواستجابات انفع

 (. 2017ترتبط بالصدمة )بركة والعبادسة، 

 كــهراإد أن مــا يشــكله الفــرد مــن خطــط معرفيــة يعبــر عــن  تــرى هــذه النظريــةرابعــًا: النظريــة المعرةيــة: 

ل باألسرة، فإما ان فترة الطفولة وعالقة الطفل هذه الخطط المعرفية خالواقف، وتتشكل  ملألحداث وال

بيـــر فـــي تكـــوين اضـــطراب ضـــغط مـــا بعـــد ة، بحيـــث يكـــون لهـــا أثـــر كعالقـــة إيجابيـــة أو ســـلبي تكـــون 

 (.2019الصدمة، أو عدم تكوينه)حنور ودرويش والسماحي، 

 بـينمتعلق باضطراب ضغط ما بعد الصـدمة، تلومن خالل اطالع الباحث على األدب التربوي ا    

وعالجـه والتخفيـف  هـذا النـوع مـن االضـطراب،ديـد مـن النظريـات التـي حاولـت التعامـل مـع وجود الع

(، لتخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد NTوفي هذه الدراسة نفذ الباحـث برنامجـًا عالجيـًا سـرديًا )منه،  

 ميع(، كانت بمثابة صدمة مدوية لج19-فيد و (، ويرى الباحث أن جائحة كورونا )كPTSDالصدمة )

ورة اســتخدام لقــاح مضــاد للمــرض، أو خطــان العــالم، خصوصــا بعــد معرفــة الجميــع بعــدم وجــود ســك

ــات حدي ــزل لقاحـ ــر والعـ ــتثناء، والحجـ ــالم دون اسـ ــع دول العـ ــروس فـــي جميـ ــريع للفيـ ــار السـ ــة، واالنتشـ ثـ

ــات، وا ــل الحكومـ ــن قبـ ــالمة مـ ــات السـ ــى درجـ ــاذ اقصـ ــالي، لالصـــحي، واتخـ ــات واألهـ ــز، والمؤسسـ مراكـ

 ة مـــن البشـــر، وتزايـــد عـــدد شـــريحة واســـعدارس والجامعـــات، وخســـارة فـــرص العمـــل لـــدى المـــوتعطيـــل 
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الســـن والمرضـــى، ممـــا أدى لظهـــور اضـــطراب ضـــغط مـــا بعـــد الصـــدمة الوفيـــات فـــي صـــفوف كبـــار 

(PTSDلدى شريحة واسعة من السكان، كما أن الشـعب الفلسـطيني تعـرض للكثيـر مـن ا ،)صـدمات ل

ام بالتخفيف الجميع االهتم بر عن دفاعات نفسية طبيعية فإن علىتع  النفسية السابقة، وألن الصدمة

 المختلفة التي يشهدها العالم. تطورها في ظل االزمات  منها، ومنع

 Narrative therapy [NT] السرديلعالج ا 2.1.2

 داية ظهور مقاربة العالج السرديب  1.2.1.2

الصحةالقصصي،    /ردي  سال  العالج      لعالج  طريقة  عن والتي    ،عقليةال  هو  الشخص  تفصل 

و  الناسمشاكله،  مهار   يساعد  على  االعتماد  الداخليةعلى  لتقليل    ،اتهم  العاطفية  األدوات  واستخدام 

وأنه من خالل سرد    ،بأن رواية القصص مقنعة  السردي يؤمن العالج  ، حيث  المشاكل في حياتهم

إلى أن يجعل الناس هم    ديسر لايسعى العالج  هم، و كتشف معنى حياتي   ،حياة األفراد قصص من  

حياتهم   في  عن    رنظوي  كما  (.Kaptain, 2004)ة  الخاص الخبراء  منفصلة  أنها  على  المشاكل  إلى 

والكفاءات   ويفترض   ،الناس المهارات  من  العديد  الناس  لدى  وااللتزامات    ،والقيم  ،والمعتقدات   ،أن 

 (.2011 ري،)كو  حياتهمعلى تقليل تأثير المشاكل في    والقدرات التي ستساعدهم

كوري        مقا  السرديالج  العأن    (Corey, 2015)ويبين  أحد  بعد  يعد  ما  والتي   ،الحداثةربات 

جهد  تكون  بذلك  وهي  واحد،  لمؤسس  وليست  العلماء  من  لعدد  جهود  من   اً مشترك  اً تعتبر  لعدد 

ستقاًل عن  ن مأن الواقع ال يكو   د الحادثة يعتقدون ع، وأن علماء ما بالمختصين في العالج النفسي

لحداثة ن ضمن مساهمات ما بعد اعية هي مقاربة عالجية موبذلك تكون البنائية االجتماالمالحظة،  

والتي تعبر عن واقع المسترشد دون اعتباره صحيحًا أو خاطًئا، فتكون المشكلة قائمة إذا اتفق الناس 

ب والمسترشد  مشكلة،  أنها  وأن  د على  ذاته،  على  المشكلة  بأثر  يشعر  على  واقأ  مبني  المسترشد  ع 
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وي  اللغة،  نتيجةاستعمال  التي   تشكل  الحياتية  كل    للمواقف  وإن  الفرد،  في  يعيشها  ينغمس  شخص 

 قصته بشكل مختلف عن قصص اآلخرين، وبذلك ُيكّون معناه الخاص عن العالم. 

لى  ع اقاربات ما بعد الحادثة دون الرجو ي مف (  NT)لكن ال يمكن الحديث عن العالج السردي       

أ العالج، حيث  النوع من  القصةجذور هذا  امتداد كبير عبر    ن أسلوب  الحضارات اإلنسانية  لديه 

جتماعية والدينية في كافة الثقافات المختلفة على مر العصور، حيث بدأ أسلوب القصة يتبلور  واال

النلويتشكل الى أن أصبح أحد األساليب العالجية   الحديث    فسيدى العاملين في اإلرشاد والعالج 

الحد  بعد  ما  نظريات  الى  لذلك  وصواًل  التطو اثة.  ذكر  المهم  من  استخد كان  لفكرة  التاريخي  ام  ر 

 ( بشكله الجديد.NT) القصة، لذلك من المهم الحديث هنا عن التطور وصواًل إلى العالج السردي 

لإلرث ية  اية القصص من أبرز السمات العالمرو   نأ  (Jeremy Hsu)  جيريمي هسو  حيث ذكر     

مع مختلف تشترك  والتي  وال  البشري،  اإلنسانيةالحضارات  حيث  ثقافات   (Hoskins)سكنز  قام هو ؛ 

لستر قام  كما  العالجي،  االطار  تحت  الخيالية  القصص  تكنيك  َحث    Lester)) باستخدام  على 

مستقبلهم عن  تعبر  قصة  سرد  على  كت   ،مسترشديه  ثم  والتي  اومن  التفاؤل  بتها  بث  على  تعمل 

سيغموند ،  ملواأل المسترشأ  (Sigmund Freud)فرويد   وأكد  يسترجعو ن  ويجدون    ،مشاكلهم  ن دين 

فذكرا    (Brown & Crawford)من براون وكراوفورد    كل ما  ألها من خالل روايتهم لقصصهم،    حلوالً 

 (. 2019)العيدة،  اهف عنشمن الك أن هوية الشخص يتم إنشاؤها من خالل سرد القصص بدالً 

مل بين العالج النفسي والعمتعدد التخصصات ونهج لعالج السردي كممارسة ريقة ات طنشأهذا وقد 

وإن  االجتماعي، شخصية    خاصة  لقضايا  تغلغال  أكثر  تحليل  إلى  يهدف  االجتماعي  العمل 

ج السردي هو أحد الالمسترشدين جنبا إلى جنب مع القضايا االجتماعية المتضمنة في األزمة، والع

معها التعامل  تحدي   لذيوا  ،طرق  مع  مشكلته  عن  المسترشد  فصل  خالله  من  الحرجة  يتم  النقاط  د 

المعالج   وتغيير  نظر  المسترشدين   وموقفه،  وجهة  مع  العمل  في  السردي  العالج  استخدام  ويمكن 
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والعائالت،   واألزواج  العمو الفرديين  ممارسة  في  كبيرة  مجموعات  مع  العمل  االجتماعي    ليمكن 

  ك الهوية البشرية إلى إعادة التركيز على جوانب عديدة من إدرا لسرديج االعال يدعو  كما  المتحفظ،

(ers, 2019Disl .) 

رواية القصة تزيد من الصحة النفسية لألفراد   وجد   (Pennebaker)بينباكر  أن  (2019)  العيدةوأورد   

لى ل عيعم Gardner))جعل جاردنر   ما ، وهذاقوالتخفيف من التوتر والقل ،ساعد على التركيزمما ي

اتطوي راوية  الى  فيه  يستند  عالجي  قصصي  أسلوب  القحيث  لقصص،  ر  رواية  جذبت  إن  صص 

التاريخأل  (Gardner)نر  جارد  عبر  الناس  قبل  من  كبير  بترحيب  تتمتع  تتعرض    ،نها  ال  فهي 

يعجبه  ،نتقادات لإل لم  القديم  األسلوب  هذا  القوطور    ،ولكن  )صالعالج   Terapeuticصي 

Storytelling) التحليل النفسيعاد عن فكرة األريكة العالجية في مدرسة إلى االبتعه ما دف . 

فـي السـردي العـالج  طـورا (White&Epston)ون سـتمايكـل وايـت وديفيـد إببالـذكر أن    الجديرو      

شاء سرد متماسـك إن يف ينمع المسترشد  ن، حيث يعمل ممارسو العالج السردي كمتعاونيالثمانينيات 

لعواطــف واألحاســيس مصــممة الســتنباط مزيــد مــن التفاصــيل حــول ا الج أســئلةلمعــيطــرح او  م،لحيــاته

بـــأن حيـــاة النـــاس تتشـــكل مـــن خـــالل الســـردي يجـــادل ممارســـو العـــالج و  فـــي حيـــاة األفـــراد، داث واألحـــ

لقصـص يمكـن امن خالل سـرد و  ،هي نتاج قصصهم الفريدة  وتصرفاتهم  وأن هويات الناس  ،تجاربهم

ة أنفسهم رؤي ت قل احتماالتاتهم الخاصة، و أفضل وموضوعية لحيرة  الحصول على صو   للمسترشدين

 .(Good Therapy, 2015)ين لحياتهم الخاصةكمراقبين سلبي

 مفهوم العالج السردي/ القصصي  2.2.1.2

فسي الذي يساعد ننه أحد اشكال العالج الأب السردي بتعريف العالج  (Corey, 2015)قام كوري      

التعالمسترشد  على  قيمهمرف  ين  في    ،ومعارفهم  ، ومهاراتهم  ،على  تساهم  تأليفهم  والتي  إعادة 

 الذي يؤدي للتخلص من المشاكل التي يعانون منها. معاني حياتهم من جديد و لقصصهم و 
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العالج  Ackerman, 2020, p.2) )رمان  يوذكرت أك الذي   السردي"إن  العالج   هو شكل من أشكال 

المشكلة عن  الفرد  فصل  إلى  واليهدف  لألفراسما،  استيعابهاح  من  بداًل  قضاياهم  بإخراج  و  وه  ،د 

 وإحساسه بالهدف لتوجيهه خالل األوقات الصعبة". ،رد الخاصةيعتمد على مهارات الف

واعادة صياغة    ،عادة التأليفإ نه عالج يتضمن محادثات  أب(Morgan, 2000)   انغويعرفه مور      

يحترم كرامة   اً ة، ويعتبر العالج السردي نهجرديساسية لفهم طرق العمل الس أن القصص  أو   ،القصة

إنهاإلنس إذ  بإل   ان،  يقوم  علال  اللوم  الناسقاء  أنه    ،ى  على  كما  للمشاكل  عن  أينظر  منفصلة  نها 

من  أو   ، الذات  العديد  يمتلكون  الناس   ،وااللتزامات   ،والمعتقدات   ،والقيم  ،والمهارات   الكفايات،ن 

 .تأثير المشاكل على حياتهممن  والقدرات التي تساعدهم على التقليل 

(، ان العالج السردي  2017الوارد في بركات )  (  1990ووايت وابستون )   كما عرفه فليمينغ     

(NTيستند الى )    وعدم    ،فراد حياتهمبمثابة اللغة التي من خاللها يفهم األالذي يعد  الشكل القصصي

ينظر    ،االكتئاب ة كالقلق و عين و صفة مأ  ،ناث إنهم شيء مثل ذكور و أ   ىشخاص علالنظر لأل بل 

 من نوعها. اليهم كتواريخ فريدة

فراد على تحديد المهارات دة األعنه عالج نفسي يسعى لمساأ( على  2018الخوالدة )  فهعر كما       

على   تساعدهم  التي  يستطيعو أوالمعارف  حتى  خاللها  من  يحيوا  جدي  ان  معنى  لقصصهم    د تأليف 

 .للمشاكل التي تواجههمدي حتى يستطيعوا التص، الشخصية

 صة القرَانية بنية السرد في الق  3.2.1.2

"قال        يَق  تعالى:  َتْصدِّ كِّن  َولَٰ ُيْفَتَرٰى  يً:ا  َحدِّ َكاَن  َما  اْلَْلَبابِّ  ل ُِّولِّي  ْبَرٌة  عِّ ْم  هِّ َقَصصِّ فِّي  َكاَن  َلَقْد 

 . (111" )سورة يوس ، اآلية َقْوٍم ُيْؤمُِّنونَ ل ِّ  َل ُكل ِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً ي الَّذِّي َبْيَن َيَدْيهِّ َوَتْفصِّ 

والــذي ببدايــة عهــد أدبــي جديــد،  إيــذاناً يعــد نــزول القــرآن الكــريم  أن" (2015ا وقــد أشــار ســمير )هــذ 

ن مبهـا، خاصـة تلـك التـي أدخلهـا الدارسـون ضـ عرف فيه األدب العربي ميالد أنـواع أدبيـة ال قبـل لـه



33 

 

غيرهــا مــن والرحلــة و  ،والمقامــة ،والمثــل ،والحكايــة ،والنــادرةبــي جــنس النثــر الفنــي. ألــيس الخبــر األد 

إليهـا نتيجـة تأثرهـا  ا تحمـل بصـمات ومالمـح إسـالمية، انتقلـت لوبً ية التي تعتمد السـرد أسـاألنواع األدب

اإلنســان قــد  لمــا كانــت فطــرةوغيرهــا،  بالقصــص القرآنــي فــي أســلوب عرضــه لألحــداث والشخصــيات 

مـــا كـــان اإلمتـــاع واإلثـــارة، ول والتشـــوق إلـــى ســـماعها مـــن أجـــل قصـــص ت علـــى حـــب األخبـــار والجبلـــ

" )ص. فـي القـرآن كبيـراً  اإلنسـان، احتلـت القصـة حيـزاً  لحكي سلطان قوي على نفسألسلوب السرد وا

12- 17.) 

الخبرات   ر عن خالصةبوالذي يع   ،فال شك أن النفس البشرية تّواقة للتعلق باألسلوب القصصي     

ا عبر  متلقي    ،ورلعص اإلنسانية  خبرات  مع  التشابه  من  بنوع  تتمتع  تعطيه    ،القصة والتي  والتي 

وتوسع من َافاقه وخياله في المستقبل، لذا   ،أحداث حياته في الوقت الحاضر رات ومفاهيم حول  تصو 

يحمل خطاًبا يتصف   لذي او   ،كان األسلوب القصصي من أكثر األساليب انتشارًا في القران الكريم

بقين،  دروس المستفادة من الساويحمل بين طياته الكثير من العبر وال  ،انية جمعاء نسبأنه رسالة لإل

والتنوع من حيث ما يحتويه من أحداث لكل    ،القرَاني بتفرده في الشكل والمضمون لقد امتاز السرد  

القرَان الكريم عن أنماط مختلفة    وبذلك فإن كل قصة لها أسلوبها الخاص، ويتحدث   ،قصة يرويها

القصالسمن   عرد  يعمل  سردي  بأسلوب  جاءت  القصص  أن  كما  بشكل  صي،  المتلقي  إقحام  لى 

 (. 2018ة على المستقبل القريب والبعيد )عبيد،  مباشر في األحداث الدال

ص صكما تنوع السرد القصصي في القرَان الكريم، خاصة ما استعمله خالق البشر في سرده لق     

وما    ،هملناس أخطاءط إلى ذكر أعمالهم الخيرة، بل قص على افق  األنبياء، حيث لم يعمد هللا تعالى

 (. 2017ويتعض من السلف )قادري،  ،د أن يتذكرلتكون ذكرى لمن أرا فعلوه لتصويبها

وكان ذلك واضحًا في قصة النبي يوسف ـ عليه السالم ـ التي تعتبر من أحسن القصص في       

امية متأججة تقحم المستمع بشكل  على بداية در   -ل مثاعلى سبيل ال- الكريم، والتي اعتمدت   نالقرا
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راض الذهني الذي يكونه المستمع عما سيأتي  لقصة بدأت بتعزيز االفت اشر مع الحدث، كما أن امب

ت افما إن يبدأ الحديث ليدل على النهاية، وكما أن تفسيرها يدل على الكثير من المجري  ،من أحداث 

ن رؤية  قصة م ات الالستماع لما تبقى من أحداث، فتدور مجري با   المشوقة التي تدفع القارىء ليستمر

وفقد يعقوب )عليه السالم( ألحب األبناء على قلبه،   ،هم( الى تآمر إخوته علييوسف )عليه السال

اإلغواء فتنة  الى  الُجب  من  األحداث  هللا  ،وتتسلسل  نبي  براءة  ا  ،إلى ظهور  وانفرالوتسلمه  ج  حكم 

ع بالنور )عبيد،  وتسلم مقاليد الحكم في قصة جديدة تش   ، وتوبة إخوته  ، (كرب يعقوب )عليه السالم

2018.)  

 (NT) ي:مفاهيم أساسية في العالج السرد  4.2.1.2

 تي:والتي وضحها كاآل ،( عدة مفاهيم أساسية في العالج السردي(2011ذكر كوري      

العالج   .1 العالج:  Focus of innovative therapy  السرديمحور    عن   ديسر ال  يختلف 

التقليدية   أالنظريات  ويمنحه    ،مع المسترشد   قامة عالقة تعاونيةإلى  ن المعالج يعمل عفي 

ويبحث المعالج من خالله عن الجوانب    ،ويستمع الى قصصه وحديثه بكل احترام  ،االهتمام

المسترشد اإل حياة  في  ذاته    ،يجابية  اكتشاف  على  األموحثه  طرح  خالل  وخالل   ، سئلةن 

ث ى حياة الفرد من خالل حعلى جوانب المشكلة وتأثيرها علعاونية يتم التعرف  التالعالقة  

  السردي ن العالج  ألى  إشير  تو   ،عنه  منفصاًل   اباعتبارها جزءً   ،التفكير بالمشكلة على  الفرد  

، ويعمل همعلي  محكا أصدار  إو  أ  ،فراد المسترشدين بناء على مشكالتهم يتجنب تصنيف األ

 في حياته. ظات القوة التي امتلكها المسترشد لح  المعالج على الكشف عن

العالج السردي أن حياة الفرد عبارة عن قصة يشارك  بر  يعت (:  NTفي عالج )  لقصةدور ا .2

وتنشأ  بالفعل،  يعيشه  الذي  للواقع  تمثياًل  وتعتبر  واآلخرين،  نفسه  من    فيها  القصص 

  ( ـNT)القصصي   للعالجقا  وف  ين ـن المسترشد وإ  ،في واالجتماعيافي السياق الثق  األحاديث 
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على    ال مشاكلهم  الى  مر ينظرون  أسباب  عن  ناتجة  ضأنها  أنفسهم  يرون  وال  حايا  ضية، 

عن   حيوية  قصص  رواية  على  قادرون  شجعان  أبطال  كأنهم  يظهرون  بل  نفسي،  لمرض 

بشكل المعالج  وعلى  عليهم،  تؤثر  قصصهم  رواية  وإن  الى   أنفسهم،  ذلك  ويرجع  إيجابي، 

 إلرشادية المفتوحة بين الطرفين. ة اطبيعة العالق

من .3 بعقل  الفعال(االستماع  )االستماع  العالج :   Active listeningفتح  تركيز  ينصب 

عل اإلأ   ىالسردي  الفعالهمية  للمسترشد   ،ستماع  المشروط  غير  صدار  إدون    ،والتقبل 

عليه  ألا حتى  أ حكام  ويجب و  المع  لومه،  المساعلى  حث  وتحفيزه  لج  اترشد  لنظر  على 

وإعادةنب  لجال للموقف،  فيه  اإليجابي  و النظر  الم،  العالج  يعمل  في    ى علالسردي  عالج 

للحياة  عطاء معنى جديد  إ و   ،وتفسيراته  ،هائر آو   ،ومعتقداته  ،فكارهأتمكين المسترشد من تعديل  

م من خالل القصص ك يت لوذ   بأفكار المعالج، أو آرائه ونظرياته،  تأثرن يكون هناك  أ  دون 

 . افيهالتي يتشاركون 

العالجية  كما        الجلسة  خالل  المعالج  االستطال  بالتفاؤل،يتمتع  واإل   ،عوحب  يجابية  والمثابرة 

بالمشاكلأوالتقبل   المليئة  المسترشد  لقصص  االستماع  بالتفاصيل  ،ثناء  والجوانب   ،واالهتمام 

شخصيةيجابية  اإل المسترشد   في  ش  والذي   ،وحياة  مأنه  أمن  مع  التعامل  على  يساعده   ،تهشكلن 

ثناء الجلسة أ  التلخيص   استخدام  عنمع االبتعاد    المشكلةبحيث يحاول المعالج فصل المسترشد عن  

ش من  يقلل  المسترشد أباعتباره  مشكلة  بمساعدةن  المعالج  ويقوم  استبصار    ،  في  قدراته  المسترشد 

و أمنه    رأكثال يعرف عن حياة المسترشد    السردي ج  ن المعالج في العالوإمكاناته ومواهبه، كما إ

به  أكثر يخبره  سمما  معلومات  يمتلك  وال  وأ،  مشكلته،  عن  الابقة  هومستر ن  يمتلك   وحده  شد  من 

   ويرويها. وهو من يعرفها الحياتية، هخبرات



36 

 

  ا دراج افكار مإتطور منذ    قد   االتجاه القصصي( أن  Campbell, 2017هذا وقد أوضح كامبل )     

الحداثة ارتباطاً   ،بعد  والعقلي  اً وثيق   وارتبط  النفسي  المرض  ا  ،والعنف  ،بقضايا    ، لعنصري والتمييز 

انحصر بهذه   السردين العالج  أوال يعني ذلك    ،والمستوى الجماعي  ،وى الفردي وذلك على المست

هذا   يرى   ، حيث لديه تفسير مختلف لمشاكل الناس وتطورها  السرديالعالج  ، بل إن  القضايا فقط

ترشد الى ن هدف العالج هنا الوصول بالمس، وأوحياته الخاصة  ربهن لكل فرد خبراته وتجاألعالج با

وبالتالي    ،مع مشكلته  على تعامله  يجاباً إمما ينعكس    واستبصارها،  وجوانبه اإليجابية  اكتشاف خبراته

فراد في حياتهم  جه األان المشاكل التي تو أ  السردي العالج    رى وي  ،مواجهة الحياة بطرق أكثر فعالية

   .ى خبراتهم وتجاربهمالمواقف واألهداف مما ينعكس عل ان فيهو ي يفسر تال  يقةترجع الى الطر 

 أفكار العالج السردي الرئيسية  5.2.1.2

كرمان أالجديد في ثالث أفكار رئيسة كما ورد في  نموذج العالج السردي  (  Whiteأسس وايت )     

(Ackerman, 2020) اآلتي على النحو : 

ي في  ساسأ  أوهو مبد   ،حق كل مسترشد أن يحظى باالحترام  نم  :يتميز باالحترام للمسترشدين .1

ف  اءً وبن  السردي،العالج   ذلك  بإعلى  للمسترشد  ينظر  ان  المعالج  على  كيانً إ ن    ، مستقاًل   اعتباره 

فريدة جوانب    ،وشخصية  مشكلته  ،يجابيةإولديه  النظر عن  نقص    ،بغض  يعتريه  عيب أوال    ، و 

 ا ما.ته نوعً كالمش كالسردي يدر  ن المسترشد في العالجوأ

لـوم  ترشـد ومشـكلته وينبغـي عـدمفصـل هـذا العـالج بـين المسي  ال يلقي اللوم على المسترشـدين: .2

وتشـجيعه علـى عـدم لـوم نفسـه  ،بل على المعـالج تحفيـز المسترشـد   ،المسترشد بناء على مشكلته

 د قـدرات فـر  لكـل وأن ل،بفترة مـا مـن حياتـه بمشـاك حيث يمكن الي فرد أن يمر ،خرينو لوم اآلأ

 تغيير في حياته.ات وجوانب إيجابية تمكنه من إحداث نوامكا
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لديـه درايـة ومعرفـة فـي  السـرديإن المسترشد فـي العـالج   ن كخبراء في حياتهم:يسترشديرى الم .3

له المختلفــة إليجــاد حلــول لمشــاك والمعــارف ،والخبــرات  ،ولديــه القــدرات  ،جوانــب حياتــه المختلفــة

 ذلك. كراإد  لمعالج والمسترشد وعلى ا

تعتمد  ، حيث  ية مع المسترشد ساس العالقة العالجأهي    هذه المبادئ الثالث ويرى الباحث ان       

للمشكلة   رالسردي النظن على المسترشد في العالج  ، كما أهذه العالقة على فهم المسترشد لمشكلته

 ك. وبة في ذللصعا من اجه بعض المسترشدين نوعً قد يواولكن  ،عنه   منفصاًل  اباعتبارها جزءً 

التي  رواية قصصهم الحياتية، و بمساعدة المسترشدين على  لذا يقوم المعالج في األسلوب القصصي  

للقصص  فعال  بشكل  اإلصغاء  على  يعمل  المعالج  فإن  لذلك  واقعهم،  حول  مختلفة  معاني  تحمل 

وه انفسهم؛  عن  األفراد  يسردها  التي  الالسائدة  لألحداث  واع   فهم  على  يساعدهم  في  تي  ذا  تدور 

لة  درين على  كتابة قصص بديالمعالج، وهذا يجعلهم قاات من قبل  حياتهم، واالهتمام بتلك المجري

وتأليفها بعد أن يهدموا قصصهم السائدة، والتي أثرت في حياتهم بشكل سلبي، وبذلك يصبح العالج  

البناء اال ت قصصهم المؤلمة  فتيجتماعي، والذي يساعد األفراد على تالسردي نموذًجا عالجًيا في 

 (. 2017)بركات، 

يسعى إلشراك المسترشدين في   السرديالعالج  أن    (Fleming, 2003)  فليمينغ ح  هذا وقد أوض     

اكتساب بصيرة وإدراك بقصة    للمسترشدينمما يتيح    بأنفسهم،جوانب حياتهم  و التعبير عن تجاربهم  

يصب  ،حياتهم وأي واع  ن حو بحيث  حياتهم  لقصة  أعمق  بشكل  بالمشاكل  حدان  المليئة  بذلك ثها    وهو 

عن  أ للتعبير  الشخصيةسلوب  ا  ،تجاربهم  الوعيلمعالج  وعلى  من  قدر  على  يكونا  أن   والمسترشد 

 العالجية. العمليةوأهميتها في  التي دارت في قصة المسترشد األحداث  واإلدراك بأهمية
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 صي لعالج القصل يةالمبادئ الرئيس 6.2.1.2

ستانديش  أ      السر   (Standish, 2013)شار  العالج  مبادئ  من  مجموعة  كما إلى  دي 

 : اآلتي 

مبني  - أن    اجتماعًيا،  الواقع  يعني  وحوارهمما  الفرد  الطريقة    تفاعل  على  يؤثر  اآلخرين  مع 

  عيش بها الواقع.ي التي 

باللغة - الواقع  ا  عبرها،ويتواصل    ،يتأثر  أن  إلى  يشير  يتحدثشخ ألمما  الذين  لغات  اص  ون 

   ة جذرًيا لنفس التجارب.ن لديهم تفسيرات مختلفيكو مختلفة قد 

  هتساعد   آخروالحفاظ عليه. بمعنى    هعلى تنظيم واقععد الفرد  القصة التي يمكن فهمها تسا -

 ه المختلفة. القصص والروايات على فهم تجارب

قد ال يكون    لشخص مانسبة  ال ب  ما هو صحيح   ،ال توجد "حقيقة موضوعية" أو حقيقة مطلقة -

 آخر.نسبة لشخص بالهو نفسه  

 هدافه أهمية العالج السردي وأ 7.2.1.2

المسترشد على إيجاد حلول للمشاكل اللي تعترض حياته    ةعلى مساعد   ديسر اليعمل العالج       

 من خالل ما يلي:  (White & Epston,1990)من وايت وايبستون  كلكما أشار اليها 

وأه  ا واعي   شد ستر الميصبح  ن  أ .1 حياته  أحداث  عن    ،هاميتلتطور  االبتعاد  في  يساعد  مما 

 . اةللحي جديد  ىعطاء معنإ و  السلبية، الجوانب واألحداث 

 منه. اوليست جزءً  ،عنه منفصال االنظر للمشكلة باعتبارها جزءً  .2

 الفاشلة. التعاون مع المعالج في التعرف على األنماط  .3
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عمل على تمثلها    تيلا  الثقافيةنماط  لأل أثير السلبي  التمة  تحفيز المسترشد وحثه على مقاو  .4

 المعرفية.  في أنظمته

جديد للحياة من    واعطاء معنى  ،من جديد   الخاصةه  كتابة قصة حيات  بإعادةترشد  قيام المس .5

 . خالل إيجاد قصص بديله

 أهداف العالج  ((Corey ,2015وكوري(Murdock, 2009)موردوككلمن لخص  هذا وقد     

م  اث حياتهم باستخدامسترشدين تقديم وصف دقيق ألحد ال  أن يقوم المعالج بالطلب مندي في  سر ال

األبواب على مصراعيها للكشف عن كل ما هو ممكن من خبرات    مح لهتعبير لغوي حديث، مما يفت 

المسترشد ينالمسترشد  يعطي  وهذا  أفكار    ين،  وتبني  جديدة،  ومعاني  أهداف  تكوين  على  القدرة 

 . لقصص المشبعة بالمشاكلك امما يؤدي الى تفكي ، كيات مختلفةسلو ر و ومشاع

 العالجية  العملية خطوات  8.2.1.2

 الج السردي يمر بعدة خطوات على النحو االتي:( الى أن الع2011أشار كوري )     

 أن يتعاون المعالج مع المسترشد لوضع تسمية للمشكلة.  .1

 سترشد.المعن وضع تأثير المشكلة على المشكلة وعزلها  .2

 طرت عليه. مشكلة على المسترشد وكيف سيال  يحاول المعالج معرفة أثر .3

وأن يراها من زاوية    معاني جديدة لمجريات القصة،المعالج على المسترشد تبني  أن يقترح   .4

 البحث عن االستثناءات في مشكلة المسترشد. و  مختلفة

ال .5 التاريخية  الشواهد  عن  الكشف  المسترشد  المعالج  على  تظهتي  يساعد  وقدرته  كفاءته  ر 

 ة.شكلمواجهة الم

قصة   .6 على  الشهود  بدور  يقومون  أشخاص  عن  اإلطالبحث  خارج  الجديدة  ار  المسترشد 

 العالجي.
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 (NT) العالج السردي العالقة العالجية ودور المعالج في 9.2.1.2

مختلفة،  ت الارباإن العالقة اإلرشادية في العالج السردي تختلف عن باقي األساليب في المق      

ى  بل، واالهتمام، واالنفتاح عل ناية، والتقية مع المسترشد أنها تعتمد على العشاد وما يميز العالقة اإلر 

المعا ألن  المسترشد،  ولديه  خبرات  األفراد،  يرويها  التي  األحداث  لمجريات  استطالع  حب  لديه  لج 

لل نشًطا  يكون  وأن  الجيد،  والتواصل  التركيز  على  عالية  أن    إلى  وصولقدرة  المعالج  وعلى  الحل، 

التي طرح األسئلة على المسترشد و   ج فيسترشد على كتابة قصة جديدة، ويستمر المعالالميساعد  

لوصول لهدم المشكلة المؤلمة في حياة المسترشد، ومنع المشكلة من الذوبان  تقود ألسئلة أكثر حتى ا

الخبير هو  المسترشد  يكون  أن  ويجب  المسترشد،  حياة  الروايات مشكلفي    في  وتختلف  كما  ته، 

ث دور سلطوي على المسترشد، بحيوم بمن شخص آلخر، ويحرص المعالج على أن ال يق  جيةالعال

 & Madigan)القة تعاونية ال يفرض فيها المعالج رأيه على المسترشد  يعطيه األمل والتفاؤل في ع 

Nylund, 2019; Haugadard, 2016 .) 

  يلسردفنيات العالج ا 10.2.1.2

والجداول    ، والوصفات،ج السردي يبتعد عن استخدام الفنيات عال( أن ال2018ذكر الخوالدة )     

اتجاهات المسترشدين، دون تقييد حريتهم وفرض   شدين، والذي بدوره يعتمد علىالجاهزة مع المستر 

 آراء المعالج في العملية العالجية، ومن أبرز الفنيات المستخدمة: 

 حياة المسترشد،لجميع جوانب    صارلى استكشاف واستب إيقدمها المعالج    التيسئلة  تقود األ -

من ش  تمكنهأنها  أوالتي  جديد   ن  وسائل  تطوير  و من  جديد  إ و   ،يجابيهإ ة  للحياة  عطاء معنى 

وليس جمع للمعلومات   ،لمسترشد اسئلته لتطوير الخبرات لدى  أ المعالج من خالل    فويهد 

د على ترشا يستدعي من المعالج مساعدة المسهذ و   ،جيجابا على طريقة العالإمما ينعكس  
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األ السلبيةتفنيد  بديلإو   ،فكار  قصص  مرغوبة  ،ةيجاد  ثم    ،واتجاهات  المشكلة غتمن  ريب 

 .هدمهاو 

نما هنالك  ظروف إو   ، ليس هو المشكلة بعينها  السردي ـة العالج  يوفق نظر ـ  ن المسترشد  إ -

على المعالج   م على نفسه، واللو لقي  بالمشاكل، تجعل المسترشد يحداث وقصص مليئة  أو 

ل التخلص من الفرضيات  حداث من خالالقصص واألتلك  مسترشد على نسف  عد الايس ن  أ

 .بها المرتبطةار السلبية كفواأل

من  تكنيك  يعد   - المشكلة  يعزل  السردي،العالج    تقنيات هم  أ تغريب  عن    والذي  المسترشد 

 .نها خارج الذات ألها على  لينظر ،المشكلة

    بمرحلتين:يمر   كلةن تغريب المشالى أ( 2011)كوري  شاروأ     

 ". الفرد على شكل خارطة المشكلة على حياة تأثيروضع " -1

  ".المشكلة على حياة الفرد  تأثير وضع" -2

يعتقد ممارسو العالج السردي  أما إنهاء العالج فإنه يتم من خالل تكنيك )توثيق الشاهد(، اذ       

النتائج المسترشد، وذ   ديدةالج   أنه يجب توثيق  اليها  الشهود  من خالل  لك  التي توصل  جمهور من 

ال  الداعمين والمساندين، المعالج على كتابة  للمسترشدين،  ويعمل  العالجية  إليها  رسائل  والتي يرجع 

تصف  والتي  العالجية،  العملية  خالل  إليها  التوصل  تم  التي  باإلنجازات  لالحتفاظ  المسترشدون 

في دار  ما  ع  لسات الج  مجريات  الرسائل  تحتوي  حيث  المسترشد لى  العالجية  لدى  القوة  جوانب 

 (.Core , 2015وإمكاناته )
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 بعد الصدمة ردي واضطراب ضغط ما العالج الس 11.2.1.2

ومعزولة عن التجارب الشخصية السابقة والحالية    ،ومهددة  ،تؤدي الصدمة الى روايات سلبية     

الموضوع على  تركز  الروايات  أجلاألو   ات وهذه  من  بالصدمة  المتعلقة  شيء  أتبعاد  اس   حداث  ي 

اب ما بعد الصدمة، وهذا النوع ضطر ن اوتكوّ   ،والقلق  ى الكرب  لإيؤدي بالفرد    قد   مر الذيخر، األآ

والمسترشد  المعالج  بين  تعاونية  حوارات  يوفر  السردي  العالج  رواياته    ،من  الفرد  فيها  يشرح  والتي 

ن تقلل من  أها  الحاضرة من شأن ة و حداث الماضيت البديلة لتفسير األياواالمتأثرة بالصدمة، وإن الر 

الضع حدوث  والقلقاحتمالية  والضيق  تش  ،ف  الخبراوكذلك  البديلة جع  الروايات  مع  تتوافق  التي  ت 

 (. Erbes et al., 2014) وبالتالي تتعارض مع الروايات المتأثرة بالصدمة

سية تكون  لنفالمراحل المهمة في عالج الصدمات ا  أن(،  Merscham, 2000)  رشاميموأشارت       

للمست األمان  إرساء  خالل  ثممن  ومن  الصادم،  رشد،  الحدث  بناء  من    إعادة  الناجي  دمج  ثم  ومن 

من  الص المكثف  الفردي  العالجي  النموذج  مع  تتوافق  المراحل  هذه  أن  واعتبر  المجتمع،  مع  دمة 

   (.NT) يت، باستخدام مقاربة العالج السرد ماصد خالل مشاركة األسرة كدعم للمسترشد لعالج ال

السرديبأن    (Erbes et al., 2014)  وآخرون ٕايربس  وأشار   عالجياً   يعتبر  العالج    مختصراً   نهجًا 

السلبية  ويصلح   اآلثار  يواجهون  الذين  ومتمركزًا    والذي للصدمة،ألولئك  ونشطًا،  مرنًا  أسلوبًا  يعد 

والمشاكل التي   ، ةابقعن تجاربهم الس  المنفصلةوحياتهم  ،  همهويت  ويسعى لتطوير،  حول المسترشدين

 يواجهونها في الوقت الحاضر.

ا  ا تعاونيً فإن العالج السردي يعد أسلوبً  (APAت المعلومات النفسية )كما ذكر في قاعدة بيانا     

العقلية الصحة  عالج  في  تساعد  والتي  القصص،  لسرد  الطبيعية  التأقلم  استراتيجية  ن  م  باستخدام 

  إلطفاء وأفراد الخدمات الطبية الطارئة ورجال ا   -ولي األاف  طاقم اإلسع-صدمة المستجيب األول  

(DeDiego et al., 2020 .) 
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تطوير  ول      تم  على  أشكال  أقد  تركز  التي  العالجات  فيها  بما  السردي،  للعالج  تخصصا  كثر 

الخبرات الصادمة للمريض في    جدملى  إوالتي تهدف    ،الصدمات والجوانب النوعية والذاتية للصدمة

وجعل  حي  تاريخ حياته  المسترشد اته،  في  على   كخبير  بناء  إ و   قصته   تفكيك  لمساعدته  ة  صقعادة 

 (.ikizer, 2020جديدة لحياته )

( ذكر نوًعا آخر من العالج السردي، تمثل في العالج  2018وتجدر اإلشارة إلى أن الخوالدة )     

السردي   الع  ،Narrative exposure therapyالتعريضي  من  النوع  بالتعامل  الجوهذا  مع    يهتم 

ة شبكة  ا العالج مستمد من نظريما بعد الصدمة، وإن هذ   ضغط   المشاكل الناتجة عن اضطرابات 

حداث  والذي يتضمن سرد األ  ،والمبنى على نظريات العالج المعرفي السلوكي  ،الخوف )الصدمة(

العرضية  ه  ذكرياتي لإعادة البناء الزمنسترشد على  المد  اعمما يس  بتسلسل زمني بمساعدة المعالج،

الصادم للحدث  التفصيلي  ال  ،والتخيل  الذاكرة  تفعيل  خالل  خالل  ،ساخنةمن  ذكريات    من  تنشيط 

و تعديلهاو الخوف   والحسيةب   هاربط،  واالنفعالية  المعرفية  المكان  إو   ،االستجابات  سياق  في  دخالها 

 .  والزمان للموقف الصادم

 (COVID-19) 19-س كورونا كوفيدرو في 3.2.2

واأل      واألسقام  األمراض  خطر  البشرية  واجهت  ا لطالما  الموضوع  هذه  ويشغل  هتمام  وبئة، 

اآلثار حول  انتشار    المختصين  على  المترتبة  السلوكية  اإلنسان  وخصائص  واالنفعالية،  النفسية 

يعيش العالم تحت خطر التهديد  (  م2020األوبئة، وسبل التصدي لها، وفي هذه األيام من العام ) 

)كوفيد   ابةباإلص بـ  المعروف  كورونا  س19-بفيروس  االن(  الساللة  ريع  هذه  وتنتقل  من  تشار، 

ى آخر سليم عبر الرذاذ الملوث بواسطة العطس، والسعال، أو مالمسة الفيروس من فرد مصاب إل 

الملوثة ينتقل لإلنسان من خالل األسطح  أنه  الملوثة، كما  فترة احتضان  الب  األيدي  فيروس، وتمتد 



44 

 

ألعراض ما بين اإلصابة إلى ظهور االفترة    يومًا(، والتي تمثل  14لمرض من )يوم الى  ن لاإلنسا 

 (.2020؛ قريري،  2020رين )عرار، نتيجة مخالطة ااَلخ

)   وذكر      في  (2020عبيدان  وباء  اظل    أنه  واالنظمة  (  19-كوفيد )نتشار  الحكومات  تجاوزت 

التنقل والحركة  لإلنسانة  صيشخالحرية ال على حياة الناس    اا حرًص احترازيً   جراءً إكان    لذي وا   ،في 

صحاء، لذلك فقد سمح القانون في كافة دول و األ أ  ىرضوا من المسواء كان  ،عهم دون استثناءجمي

تدابير حالة   بفرض  المتمثلالعالم    ، قاهرة   استثنائيةالصحي في ظروف    والعزل  ،بالحجر  ةالطوارئ 

  في الصحةلكل فرد  تندرج تحت قواعد الحق    العامة  صحةن الأشار الفيروس، كما  تمنع من انيا  مم

زمات والكوارث، حيث نتج  نين في حالة األك عن الحق في تعويض المواطوالتي كفلها القانون، ناهي

د  زا  وتجارية، ومما  ،واجتماعية  ،ونفسية  ،واقتصادية  ،ثار صحيةآ ،  (  19-عن انتشار فيروس )كوفيد 

متطلبات  دنى  أعلى التكفل بتحقيق    قدرتهاول النامية بمدى  الدالطين بلة الشكوك التي حامت حول  

فيروس كورونا المستجد    انتشارنساني خالل  إخالقي و أتنبع من حق ديني و   لتيوا  ،الحق في الصحة

 (. م2020)  عام

فراد الذين لم يثبت األة  ( إجراء يعمل على تقييد حركquarantineيعتبر الحجر الصحي )هذا و      

بفيإص ب(  19-)كوفيد   روسابتهم  الظروف  عليهم  حكمت  وإنما  الشكوك المستجد،  بسبب  الحجر، 

ن يشعروا، وذلك من أجل التأكد من إمكانية اإلصابة أو عدمها، ية احتضانهم للفيروس دون أبإمكان

( المنزلي  العزل  إصاباتهisolationأما  ثبتت  الذين  األفراد  حجر  فهو  أعراض    أوم  (  عليهم  ظهرت 

وإبعاد  كامل  عنم  هواضحة،  لهم  يتوفر  أن  على  مخصصة  أماكن  في  واالهتمام    الجميع  الرعاية 

 (. 2020دان، العبي)

العالمية        منظمة الصحة  قامت  ذلك  للشرق االوسط-وفي ضوء  (  2020)  -المكتب اإلقليمي 

)كوفيد  كورونا  جائحة  احتواء  على  انتشار 19-بالعمل  ولكن  الضغوط  لفا  (،  لتزايد  أدى   يروس 
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ي المنظمة  ، وتعاطي المواد المخدرة فالنفسية  ى أفراد المجتمع، وقد تكفلت إدارة الصحةلد   النفسية

ا من  سلسلة  النفسية  بوضع  السالمة  لدعم  استخدامها  لألخصائيين  يمكن  التي  والوسائل  إلجراءات 

 تي: لفئات كما اآل ا يعوالتي تستهدف جم ،والسالمة االجتماعية ،والصحة النفسية

يصيب   - قد  دون أي  المرض  العالم  في  ودينه،    شخص  وعرقه  جنسه  الى  ومن النظر 

كل  مع  التعاطف  أ  الضروري  في  العالم  حول  للشخص المصابين  ذنب  وال  كان،  بلد  ي 

(، ويجب العمل على مساعدة المصابين والرفق بهم، وتجنب  19-باإلصابة بفيروس )كوفيد 

كوفيد، وضحايا كوفيد، أو ت  ن أصيبوا بالمرض بعبارات مثل حاالذيالاإلشارة إلى األفراد  

وت كوفيد،  فكرةُأسر  شفائهم  قبل  بعد  المصابين  حياتهم   عودة  وممارسة  المرض،    من 

 الطبيعية. 

-فيما يتعلق بكبار السن والمصابين بحاالت مرضية مزمنة فأكدت منظمة الصحة العالمية  -

والخوف لق  (، على أن هذه الفئة أكثر عرضة للق2020المكتب اإلقليمي للشرق األوسط )

رض، أو ربما أثناء   خالل الجائحة، وتفشي الموانطواءً   والتوتر مما يصبحون أكثر اضطرابا

ا بكافة  الحجر  والنفسي  الوجداني  والدعم  العون  يد  لهم  يقدموا  أن  الجميع  فعلى  لصحي، 

 الوسائل.

النفسية  ت  المشكال( في العديد من  19-)كوفيد  د  تجتسبب انتشار فيروس كورونا المسهذا وقد       

)االكتئاب، الضيق النفسي،  هي، ومن أهم هذه المشكالت  طلبة الجامعات نتيجة توقف الدوام الوجال

  من التعب   االجتماعي، شهورالقلق    النفسية،الوحدة    الغذائي،اضطرابات النظام    ،اضطرابات النوم

 (. 2020)الفقي وأبو الفتوح، 

)كوفيد   كورونا  فيروسدي  يؤ ث  حي        الصدمة،  بعد   ما  ضغط  اضطراب   إلى  ،(19-المستجد 

  األخبار   لسلسلة  التعرض   كذلك  والقلق،  االكتئاب   في  مثلةالمت  العاطفية  االستجابات   من  العديد   كذلك
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ينجم  للفيروس  المباشر  وغير  المباشر  والتعرض   المرض،  حول العديد   الذي   المشاكل  من  عنه 

 التعرض   نتيجة  الصدمة  بعد   ما  طغض  الضطراب   يتعرضون   األشخاص   كما أن  ة،المختلف  النفسية

 (.Bridgland et al., 2020)واألصدقاء  ب قار األ أحد  إصابة أو اإلصابة، انتظار أو لإلصابة،

)كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  إن  نفسية  19-كما  لمشاكل  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يؤدي   )

وردود  واجتماعية،  عقلية  علف  وعاطفية،  مشاكل  يسبب  وأيضا  الصحة  وأ  مختلفة،  على  واضح  ثر 

 (.Bridgland et al., 2020)النفسية 

انفلونزا   واإليبوال،  )السارس،  مثل  الوقت،  بمرور  مواجهتها  تمت   التي  وبئة ألا  دراسات   وتظهر     

  ال   الصحي  لحجراو   للعدوى   النفسية واالجتماعية  اآلثار  أن  (،19-وكوفيد   الخيول،  وإنفلونزا  الخنازير،

  تؤثر   التي  الوباءب  المتعلقة  العناصر  بعض   بل هناك  بالفيروس،  ابةصاإل   من  الخوف  على  تقتصر

  اليقين   وعدم  الحرية،  وفقدان  واالقرباء،  األحباء  عن  االنفصال   مثل   العالم،  سكان  من  كبير  عدد   على

  مثل  وخيمة،  عواقب   ىإل  الجوانب   هذه  تؤدي  قد   بالعجز، مما  والشعور  وتطوره،   المرض   تقدم  بشأن 

غالبا  تحارن ال ا  حاالت   ارتفاع أنه    المرتبط  بالغضب   بالشعور  ةاالنتحاري  السلوكيات   ترتبط  ما  إذ 

تضرًرا   األكثر  المناطق  في  يعيشون   الذين  األشخاص   بين  واسع   نطاق  على المنتشرة  المجهدة  بالحالة

(Saladino, Algeri, & Auriemma, 2020 .) 

 انتشار جراء الفرد  على تؤثر ةسينف تأثيرات  وجود  إلى ،(19-كوفيد )  روسيف  انتشار كما أفضى     

 والوحـــدة االكتئـــاب، مـــن شـــديدة حـــاالت  لظهـــور اراالنتشـــ أدى حيـــث  المصـــري، مـــعالمجت فـــي الوبـــاء

 اإلجهـاد  عوامـل تـؤدي أن المرجح من( 19-كوفيد ) تفشي انتهاء بعد   حتى  (.2021النفسية )عامر،  

ــديدة النفســـي ــة بـــأمراض  ابةصـــإلا إلـــى الشـ ــا ب اطر اضـــ وتعـــزز خطيـــرة، عقليـ  الصـــدمة بعـــد  ضـــغط مـ

(PTSD )وجه على (الخصوص Liang et al., 2020 B). 
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ــا تفشـــي إن      ــتجد، فيـــروس كورونـ ــكان جعـــل المسـ ــالم ـ سـ ــاتهم شـــرائحهم بمختلـــف العـ ــة وفئـ  العمريـ

حيـاتهم  مجـرى  علـى رت أثـ والتي شديدة نفسية ضغوطا  يعيشون   واالقتصاديةـ  االجتماعية  ومستوياتهم

 مـــن واســعة شــريحة علــى يصــعب  وقــد  ومختلفــة، وذهنيـــة نفســية مشــاكل لــديهم  رأظهــ ممــا اليوميــة،

 شعور لديهم تطور نفسي، خاصة الذين أخصائي إلى اللجوء دون  النفسي بناءهم يستعيدوا ان  الناس

 إصـابتهم إلـى وصـوالً  قة،طالل فقدانهم المدركة، وكذلك  الذاتية  كفاءتهم  وتدني  الدائم،  والتهديد   بالخطر

 ،الصــدمة بعــد  مــا واضــطرابات  ،القهريــة والوســاوس النفسجســمية، االضــطرابات  مثــل، ةســيفن بــأمراض 

 (.2020والقلق )شاهين،  واالكتئاب،

  من   جديد   كنوع  ،(19-كوفيد )  تصنيف  يمكن  ( أنهChen et al., 2020وذكر تشين وآخرون )     

  حول  يداد ج  ا منظور   يتطلب   والذي   الوباء،  لهذا  ةد ير ف  خصائص   وهناك  الجماعة،  الصدمات 

  واالجتماعية   واالقتصادية  ةاليالم  الحياة،  جوانب   لكل  يرهتأث   يمتد   حيث   وآثارها،  النفسية  الصدمات 

 التي   والقيود   االنترنت،  شبكات   عبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  وكذلك  والنفسية،  والصحية

  اإلصابة   أو  سرة،ألا  د ألفرا  العدوى   نقل  من  الخوف  يؤدي  أن  نيمك  العالم،  سكان  على  نفسها  فرضت 

 .(PTSD) الصدمة بعد  ما ضغط اضطراب  مثل ونفسية صحية مشاكل بالمرض 

تم العثور على معدل انتشار مرتفع الضطراب ما بعد الصدمة المحتمل وتجدر اإلشارة إلى أنه      

بين العاملين في مجال   (19-كوفيد ) ٪( بعد حوالي ستة أشهر من أول انتشار محلي لـ20.87)

المر رعا ال المستشفى  في  الصحية  ووهانية  في  و كزي  األارتبط،  من  العالية  المستويات  مراض ت 

 (.Zhang et al., 2020)الصدمةواألرق باحتمال اإلصابة باضطراب ما بعد  ،النفسية والجسدية

  ن ع  ابعيدً  وعقالنًيا، مناسًبا إعداًدا لب يتط فإنه الضغوطات المختلفة، وأشكال الوباء هذا مع للتعاملو 

اإلجراءات   فيها،  المبالغ  الفعل  ردود   المواجهة   أساليب   خدامستبا   الوباء،  حجم  مع  متوافقةال  واتخاذ 

النفسية   على   للسيطرة  تسمح   بطرق   واالكتئاب   ،والتوتر  ،والقلق  ،الخوف  مع  للتعامل  والدفاعية 
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  ناس، األمر لا  ن بي  واالجتماعية   النفسية  الضغوط  من   فف وتخ  الحماية،  تعزز  الموقف، وإيجاد تدابير

المتخصصين   يتطلب   الذي على    منهجية،  وث حب  إجراء  والعلماء  واألطباء  والباحثين  من  والعمل 

النفسية    سالمتهم  لضمان  والجماعات   األفراد   لجميع  اإليجابي  والتدابير للتعامل  الحلول  وإيجاد   التأقلم

  (. 2020والجسدية )شاهين، 

على األدب النظري والدراسات السابقة  اطالعه    اللمن خ  يرى الباحث ضوء ما تم ذكره    فيو      

أدى الى مشاكل نفسية مختلفة، والتي نتجت  (  19-انتشار )كوفيد   خالل معايشته للجائحة، أن  ومن

النفسي   باألمن  األفراد  انخفاض شعور  الى  أدى  كما  اإلصابة،  انتظار  أو  بالفيروس  اإلصابة  عن 

العمل،  لما  جراء فقدان  مثل  العديدة،  التعلوفقشاكل  تلقي  وعدم  االجتماعي،  التواصل  بشكله دان    يم 

يج االجتماعي واالنهيار االقتصادي للعديد لتقاء باألخرين، وضعف النس االعتيادي، والخوف من اال

وازدياد   الصحي،  والعزل  والحجر،  اآلخرين،  قبل  من  للتنمر  االفراد  بعض  وتعرض  األسر،  من 

وعدم    ات اعس والممرضين،  لألطباء  وعقدر العمل  يجب،  كما  بواجبه  القيام  على  المعلم  القدر ة  ة دم 

التنقل بحرية كما ال الناس، وجعلهم  سابق، اذ إن الفيروس قد فر على  ض نظاًما مختلًفا على حياة 

المواجهة   َاليات  وضعف  الموت،  لقلق  باإلضافة  عليها،  يعتادوا  لم  مختلفة  بطريقة   تياليتصرفون 

انتظار  اصة وإن  لم في حالة من عدم االستقرار والتوتر، خ لعاتتناسب مع الموقف، كل ذلك جعل ا

يتعرضون للفيروس والموت، ومشاهدة حالة وفاة   من اإلصابة ورؤية اآلخرين  اإلصابة، أو الخوف،

 ألحد األقارب تؤدي إلى صدمات نفسية قد تستمر إلى فترات طويلة.
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 قة ابالدراسات الس  2.2

ية العالج  ة بشكل مباشر )فاعلالتي تناولت موضوع هذه الدارسات  من الالفت للنظر أن الدراس     

تخفيف في  الصدمة  السردي  بعد  ما  ضغط  نسبياً اضطراب  قليلة  مستقل  بشكل  علم    –(  حدود  في 

عن    -الباحث  تحدثت  التي  األخرى  بالدراسات  السردي، مقارنة  عالج    العالج  في  وفاعليته 

ى، أو حتى تلك الدراسات قته بمتغيرات أخر عالبعد الصدمة و   أخرى، أو اضطراب مات  بااضطرا

اه  بالتي  كوفيد تمت  من  بالفيروس، 19-المتعافين  اإلصابة  عن  الناتجة  االضطرابات  وتلك   ،

والدوريات   المراجع،  طريق  عن  التربوي  األدب  مراجعة  بعد  عليها  الحصول  تم  التي  والدراسات 

والمجال والدكتوراه ،  ت المتخصصة،  الماجستير  ثالثة  حث  البا م  اقو   ،ورسائل  خالل  من  بعرضها 

تطرقت لفيروس ، ثم الدراسات التي  (NT)  السردي   لعالج ا الدراسات الخاصة باعناوين رئيسة، أوله

، حيث (PTSDتطرقت الضطراب ضغط ما بعد الصدمة )، ثم الدراسات التي  (19-كورونا )كوفيد 

 : اآلتيألقدم على النحو دث إلى اح األبتفنيدها من قام الباحث 

 (NTالدراسات السابقة التي تطرقت للعالج القصصي ) 1.2.2

لتقييم فعالية العالج السردي على  ،  (Ghavibazou et al, 2020)   َاخرين زو و دراسة غافيباهدفت      

حيث   الزواجي،  الرضا  انخفاض  من  يعانين  اللواتي  للنساء  االتصال  ه  شبج  المنه  استخدمأنماط 

ن من انخفاض  يعاني إيرانية  امرأة    (30كونت عينة الدراسة من )تو ،  التجريبي مع اختبار قبلي وبعدي

الزواجي الم  الرضا  العينات  أحد  المجموعات    ،الئمةباستخدام  على  عشوائي  بشكل  توزيعها  وتم 

و  والضابطة،  المجموعات أالتجريبية  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج   لهااخود   ظهرت 

  الزواجي لصالح   الرضا  في   اً كبير   نتائج االختبار تحسناً   وأظهرت ،  لهاوداخ  والتفاعل بين المجموعات 
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ا وبينت لتجريبيةالمجموعة  واإلناث،  الذكور  قبل  من  الطالق  طلب  وانخفاض  العالج    ،  أن  النتائج 

 .السردي فعال في زيادة مؤشرات الرضا الزواجي

أجرى        و كذلك  إJalali et al., 2019)  َاخرون جاللي  هدفت  دراسة  العاللى  (  فاعلية  ج  تحديد 

كان تصميم  و ال ذوي اآلباء المسجونين،  االكتئاب والقلق لدى األطفالجماعي السردي في الحد من  

االنتظار   قائمة  على  ومجموعة  تجريبية  مجموعة  مع  عشوائية  سريرية  تجربة  عن  عبارة  الدراسة 

اختيار تم  حيث  ضابطة،  مسجونينإ طفاًل  (  85)  كمجموعة  آباء  مع  ت يرانيا  بشكل  ،  توزيعهم  م 

على التجريبية    عشوائي  المجمو حيث  والضابطة.  المجموعات  التجريبيتلقت  الجماعي  عة  العالج  ة 

تتلقَ  لم  بينما  الضابطة   السردي  عالج  المجموعة  وتألفأي  جرد   ت ،  قائمة  من  البحث  قياس  أداة 

تخدام تحليل  اس  ، بينما تم (RCMAS)لألطفال  لظاهر  ا  لقومقياس الق،   (CDI) االكتئاب لألطفال

أظهرت نتائج  فرضية الدراسة، و المستقل الختبار   (t) تبارواخ،(ANCOVA) لتغاير أحادي المتغيرا

حيث بينت النتائج  الدراسة أن االكتئاب والقلق قد انخفض بين األطفال الذين لديهم آباء مسجونون،  

السرديأ العالج  ا  ،وتقنياته  ن مبدأ  قللت من  الجماعي  العالج  تئاب والقلق لدى األطفال  الكوفوائد 

 .المسجونينذوي اآلباء 

لتحقق من فعالية العالج  ل  (Yeganehfarzand et al., 2019)  وَاخريند  دراسة فرزن  ايًضا هدفت     

،    (شبه تجريبي)ار البحث  ي تم اختبحيث  السردي في الحد من خوف العالقة الحميمة بين األزواج،  

خالل والبعدي  من  القبلي  الضابطة،    مع  االختبار  األزواج  و المجموعة  الدراسة  مجتمع  الذين  شمل 

؛ وهو مركز لتقديم المشورة (مركز دلفي)لى  إوالذين حضروا    ،قاتهم الحميمةيسعون إلى تحسين عال

 ار ذك  24)زوًجا  (  12)، وتكونت عينة الدراسة من  (طهران في إيران)والخدمات النفسية في مدينة  

أعلى    ،نثى(أو  حققوا  بمتوسط  الد والذين  مقارنة  مقيارجات  على  الخوف  في  العالقة  الدرجات  س 

القصدية، وتم توزيع األعضاء بشكل عشوائي  وت،  (FISالحميمة ) العينة  العينات من خالل  م أخذ 
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الـ  .  على المجموعتين التجريبية والضابطة لعملية   (12)وفي نهاية الجلسات استجاب كل األزواج 

البيانا  تحليل  وتم  بالعالج،  النت  أظهرت  حيث  التغاير،  تحليل  )  : تائجاستخدام  من    (٪75أن 

ل التي  بعد  االختالفات  ما  درجات  في  السردي(  FIS) االختبار وحظت  العالج  تدخل  تأثير   سببها 

  قة الن يقلل نسبة الخوف من العأيمكن للعالج السردي  (، وخلصت الدراسة إلى أنه  ٪99)وبنسبة  

 .طةالمجموعة الضابمع بالمقارنة  الحميمة عند األزواج

دراسة        مدى  2019)  العيدةأجرتها  وفي  فحص  إلى  هدفت  في (  القصصي  العالج  فاعلية 

واالندفاعية لدى عينة من المراهقات في المدارس الحكومية للبنات   ،فض اضطراب الشره العصبيخ

في والتعليم  التربية  مديرية  مباالردن(  بد إر )  مدينة   في  الدراسة  عينة  تكونت   ، ( وتم  30ن  طالبة،   )

ا  يعهنتوز  لمجوعتين؛  عشوائي  التجريبيةبشكل  الضابوالمجمو   ،لمجوعة  أهداف  عة  ولتحقيق  طة، 

واالندفاعية؛ لجمع بيانات    (Binge Eating Disorder)   الدراسة تم استخدام مقياسي الشره العصبي

مع أفراد المجموعة   التتبعيار  ية لمجموعتي الدراسة، وفي االختبعد لبالدراسة في االختبارات القبلية وا

باإلض فقط،  جماالتجريبية  إرشادي  برنامج  إلى  العالج  افة  على  قائم  نتائج  السرديعي  وأظهرت   .

الدرجات   متوسطات  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  الدراسة 

النتائج  كما  جريبية،  التاالختبار البعدي لصالح المجموعة  ي  ف  على مقياس الشره العصبي  أظهرت 

بار البعدي لكل من تجريبية والضابطة في االخت إحصائية بين المجموعتين العدم وجود فروق داللة  

المجموعتين   بين  إحصائيًا  دالة  فروق  ووجود  المثابرة"،  و"عدم  مسبق"،  تخطيط  وجود  "عدم  بعدي 

والضابطة   "اإللا   فيالتجريبية  بعد  من  لكل  البعدي  المغامرة    السلبي  حاحالختبار  عن  والبحث 

يشير إلى فاعلية العالج  المجموعة التجريبية، مما    في مقياس االندفاعية لصالحواإللحاح اإليجابي"  

أشارت نتائج المقارنات البعدية والتتبعية لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى وجود  و القصصي أيضا،  

دا الإ  لةفروق  القياسين  متوسطات  بين  وأببعد حصائيًا  العصبي،  الشره  مقياس  والتتبعي، في  عاد  ي 
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إللحاح اإليجابي(، مما يعكس استمرار  لبي، البحث عن المغامرة، اس االندفاعية )اإللحاح السمقيا

 .أثر البرنامج

للتحقق   (Khodayarifard, & Sohrabpour, 2018)  سهرابورخوداياريفارد و دراسة  هدفت  أيًضا       

فاعلية السر   من  على  دي  العالج  مجموعات  النساء في  بين  والضيق  النفسي  مع    الرفاه  اإليرانيات 

وتمت احالتهن  ي لديهن أزواج مدمنون  تمن جميع النساء الال  مجتمع الدراسةتألف  و .  ينمدمنأزواج  

الرعاية االجتماعية والخدمات االجتماعية في المنطقة   كان  و .  (إيرانب  نرا)طهفي    (10)إلى دور 

متوسط  لد ا  صشخ   (44)المشاركون   من  أقل  العقلية  الصحة  درجات في    اإلحصائي؛   مجتمعاليهم 

تو  تم  بشكلكما  على    زيعهم  وضابطة)  مجموعتين،عشوائي  حيث تجريبية  مجموعة   (،  كل  ضمت 

شخصا العقلية  ،عشرين  الصحة  جرد  بواسطة  تقييمها  حيث   (MHI-28)وتم  المجموعة    تلقت ، 

جماعي.    (10)بية  ريتجال إرشاد  احت  تمو جلسات  متكررليل  قياس  باستخدام  (  ANOVA) لبيانات 

أظهرت النتائج تحسن الحالة النفسية للنساء اللواتي تلقين  و   .ص بعد المخص(  Bonferroni) ارواختب

يتلقين لم  بمن  مقارنة  ملحوظ  بشكل  السردي"  "العالج  الجماعي  اإلرشاد  وانخفضت ،  جلسات 

على   ، وبناءً ي الجلسات ء اللواتي لم يشاركن فنساملحوظ مقارنة مع الة لديهن بشكل  سينفالضغوط ال

أن العالج السردي في مجموعات فعال في تعزيز الرفاه النفسي    ىخلص الباحثان ال  النتائج،  هذه

   .النفسية نويمكن أيضا أن يكون فعااًل في الحد من ضغوطه مدمنين،للنساء مع أزواج 

هد       الخوالدة  فت كما  الكشف  إ(  2018)  دراسة  إعن  لى  برنامج  الى  أثر  يستند  جمعي  رشاد 

السردي   و العالج  النفسية  المنعة  تحسين  من  في  عينة  لدى  الحياة  في نوعية  السوريين  الالجئين 

)األ من  العينة  وتكونت  الزرقاء)في    اسوريً   الجًئا(  30ردن،  لتقديراتهم  (مخيم  وفقًا  اختيارهم  تم   ،

الحياة بعد تطبيقهما على العينة بقياس قبلي  عية  ونو   ، فضة على مقياسي المنعة النفسيةنخ لمالذاتية ا

تم  و  ،(45-18عمارهم بين ) أ حيث تراوحت   (،ANCOVAاين المشترك )وبعدي باستخدام تحليل التب
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  جعليه تم تصميم برنامج يستند الى العال  ءً لى مجموعتين ضابطة وتجريبية. وبنااتوزيعهم عشوائيًا  

ريبية  درجات المجموعة التج  دالة احصائيًا بين متوسطات   روق شارت النتائج الى وجود فأالسردي، و 

ووجود فروق    التجريبية،لنفسية لصالح المجموعة  البعدي على مقياس المنعة اوالضابطة في القياس  

وعية  ن  لىحصائيًا بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي عإدالة  

المجموعة   لصالح  يشير    ية،ريبالتجالحياة  العالجيإمما  برنامج  كفاءة  في ا  السردي  لى  لمستخدم 

 .الدراسة

رشاد جمعي في التقليل  إإلى استكشاف أثر برنامج    هدفت   (2017جرتها بركات )أدراسة  وفي       

واستخدمت   واألرامل.  المطلقات  السوريات  النساء  لدى  واالكتئاب  القلق  شبه  در المن  المنهج  اسة 

بتصميم   المتكافئة  المالتجريبي  قبلية  بطريقة  جموعات  بقياسات  حيث  وتتبعيهوبعدية  عشوائية   .

)  مجموعتين؛لى  إالعينة  قسمت   بمعدل  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  لكل    ة أ مر ا(  20المجموعة 

ية والضابطة في  يب جر مجموعة من النساء السوريات المطلقات واألرامل. وقد تطابقت المجموعة الت

رنامج  واالكتئاب. ولفحص تأثير ب  إلى التقارير الذاتية على مقياسي القلقاستنادًا  ية  القبل   االختبارات 

)المتغير  اإلرشاد الجمعي )الم القلق واالكتئاب  المستقل( على  الباحثةتابع(، طور التغير  برنامج    ت 

( من  تألف  جمعي  جلس14إرشاد  )  ة(  أسبوع3بمعدل  جلسات  العالج    استناداً ،  اي(  منظور  إلى 

النتائج الى وجود  السلوكي والعالج القصصي. وأفي  المعر  توسط  فروق دالة إحصائية بين م شارت 

جريبية ودرجات المجموعة الضابطة على مقاييس القلق واالكتئاب في القياس  درجات المجموعة الت

التجريبية،   المجموعة  لصالح  برنامجمالبعدي  كفاءة  إلى  يشير  المستخدم  ما  الجمعي  في    اإلرشاد 

نتائج المقارنات بين نتائج القكما  الحالية.  سة  الدرا نامج اإلرشاد  ياس البعدي بعد تطبيق بر أشارت 

المجموعة التجريبية، والقياس التتبعي بعد مرور أربعة أسابيع، إلى وجود فروق دالة    الجمعي على

مقياس  لى  يبية في القياس البعدي والتتبعي، عإحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجر 
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التتبع  القياس  لصالح  فقط،  تراجعالقلق  فقد  مي،  على  المفحوصات  درجات  لتصبح  ت  القلق  قياس 

ب درجات أفضل  أن  إال  البعدي،  القياس  في  المقاييس  هذه  نفس  على  بدرجاتهم  مقارنة  دالة  درجة 

 .االكتئاب تراجعت لترتفع لكن ليس بدرجة دالة

دراسة    كما      وآخرينهدفت  أسلوب إ(  Hamidi et al., 2016)  حميدي  فاعلية  من  التحقق  لى 

استخدمت هذه الدراسة شبه التجريبية تقييمات ما  و بين األزواج،    السردي للحد من الصراعات العالج  

يتألف من   قبل االختبار وما بعد االختبار لفحص كفاءة العالج السردي. وكان عدد أفراد الدراسة 

حيلوا يران(، ثم أُ ( سنوات في مدينة طهران )إ 5 تقل عن ) ة الل األزواج الذين كانوا متزوجين لمد ك

مشاركا(    60)  بمجموع  لزوجية. وتم اختيار ثالثين زوجايادة الخاصة بالنزاعات اإلى علم النفس الع

جموعة وخضعت الم  ،( زوجا )تجريبية وضابطة(15إلى مجموعتين من )  تم تقسيمهمثم    ،عشوائيا

   ( ANCOVA)النتائج عن طريق تحليل التباين المشترك  ظهرت أو   ،يةريبية لثماني جلسات عالجالتج

الزوج العالقة  المجموعتي في  بين  التدخل ية  وكان  احصائيا،  دالة  فروق  والضابطة  التجريبية  ن 

تظهر   كبينهما، وبذل  الحميمةالعالجي سببا في الحد من الصراعات بين األزواج وتحسين العالقة  

 لحل الصراعات بين األزواج.  نهجا مناسباُ كل ن العالج السردي يشأة الدراس

 ( 19-وفيدت لفيروس كورونا )كالسابقة التي تطرق تدراساال 2.2.2

لى فحص انتشار أعراض اضطراب ما إ،  (Zhang et al., 2020)  وآخرين  هدفت دراسة تشانغ     

إلنترنت  ر اقيمت المرض العقلي من خالل مسح عب ةلتحقيق اهداف الدراسو  (،PTSDبعد الصدمة )

الرعاي  مجال  في  العاملين  الصحيةبين  في  في    ة  المركزي  تفشي   (انووه)المستشفى  ذروة  بعد 

-PCL) ةتم قياس األعراض باستخدام قائمة التحقق من اضطراب ما بعد الصدمثم  (،  19-)كوفيد 

مة انتشار اضطراب ما بعد الصد   ائج أنتنوبينت ال( عاماًل في الرعاية الصحية،  642من بين )(

  االضطراب بين تراوحت درجات  ة إلى ذلك،  ٪( باإلضاف20.87)لدى العاملين بنسبة  المحتمل كان  



55 

 

الصحية    بين  ،(٪100و   ،٪95.52و  ٪،82.09و  ٪،88.88) الرعاية  مجال  في  العاملين 

واالكتئاب واألعراض    المصابين باضطراب ما بعد الصدمة المحتمل عن درجات متفاوتة من القلق

واألرق  التوالي.عل  الجسدية  الصح  اذ   ى  الرعاية  مجال  في  العاملون  من  حصل  يعانون  الذين  ية 

المحتمل  اضطرا الصدمة  بعد  ما  واالكتئاب  ب  القلق  مقياس  في  أعلى  درجات  على 

المريض  (HADS)بالمستشفى صحة  واستبيان   ،(PHQ-15) األرق شدة  ومؤشر   ، (ISI)   غير من 

بعد   المصابين ما  )  باضطراب  كبيرا كما    ،(all p < 0.05الصدمة  انتشارا  الدراسة  هذه  وجدت 

ما واأل  الضطراب  المحتمل  الصدمة  بين بعد  الوخيمة  العقلية  الرعاية    مراض  مجال  في  العاملين 

 .الصحية المحليين

     ( وآخرين  لو  دراسة  معرفة   (et al., 2020 Luoوهدفت  لمإلى  والعقلي  النفسي    ضر التأثير 

مراجعة منهجية وتحليل   -لطبي وعامة الناس  لطاقم اى ا( علCOVID-19)  2019فيروس كورونا  

في تأثير نفسي هائل في قد تسبب  (  COVID-19)  19-كوفيد س  فيرو مرض  بعدي، والتي بينت أن  

-COVID)للتأثير النفسي والعقلي لـ    بعديمراجعة منهجية وتحليل    وتم إجراءجميع أنحاء العالم.  

الصحيي ب(  19 الرعاية  مجال  في  العاملين  و ن  مة  من  يعانون  الذين  والمرضى  السكان  خاطر  عامة 

انتشCOVID-19)من  أعلى   والذي  من    ر(  الفترة  مايو    (25)إلى    ( 2019) نوفمبر    (1)في 

،Embase،PubMed)  باستخدام قواعد بيانات   النظرية  بحًثا في األدبيات   وأيضا تم اجراء.  (2020)

Google Scholar، WHO، COVID-19)البحث األ بين  لـ  ول. من  تم تضمين    دراسة،  (9207)ي 

مع    (62) من(  162،639)دراسة  االنتشار  حيث  .  دولة  (17)   مشاركا  معدل  للقلق   الكليكان 

أعلى  و (  ٪33)واالكتئاب   انتشار  عن  وإيران  وإسبانيا  وتركيا  وإيطاليا  الصين  من  دراسات  أفادت 

هناك  بتوصية بأن  الدراسة  جت  ، وخر وعامة الناسالرعاية الصحية    لابين العاملين في مجللفيروس  
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والذين يعانون من    اإلصابة،لمعرضين لخطر  سية التي تستهدف السكان احاجة ماسة للتدخالت النف

 ضائقة نفسية شديدة. 

بها   دراسةوفي        إ(  Rodríguez-Rey et al., 2020)  وآخرون رودريغيزري    قام  معرفة لى  هدفت 

  ين( بCOVID-19كورونا ) المرحلة األولية لوباء فيروسل والعوامل المرتبطة به خال ،نفسيال  ريالتأث

إسباني في  السكان  لوباء    ،اعامة  النفسي  التأثير  الدراسة  هذه  عموم  (  19-)كوفيد استكشفت  على 

البالغين ) القلق والتوتر واالكتئاب لديهم.    ،(N = 3055السكان    م تحيث  باإلضافة إلى مستويات 

التا  راسةد  المتغيرات  ارتباط  للمشاركين  ليةمدى  العقلية  حيث    بالصحة  المن  )التركيبة  ،  سكانية: 

القلق بشأنو  أثناء اإلقامة في  و   الوباء،  درجة  البيئية  اليومية و   المنزل،الظروف  الحياة  التغيرات في 

و 19-كوفيد االتصال بمرض  و   للوباء،نتيجة   والمتصورة  ،  الفعلية  حول و   ،ةلألزمالخطورة  معلومات 

المتصو الصالحالة  و   ،19-كوفيد  خال  ،رةحية  أجريت  التي  الترفيهية  الـواألنشطة  ساعة    (24)ل 

النتائج  .(الماضية شديدة إلى (  19-ـ )ـكوفيد أن اإلسبان يعتبرون األزمة الصحية الحالية ل  وأفادت 

بما في ذلك   اليومية،  م هقد أثرت بشكل كبير على حيات  (19-)كوفيد وشعر الغالبية أن أزمة    ما،حد  

عن    من المشاركين(  ٪36)حوالي  أفاد  كما    ، وإلغاء األنشطة المهمة  ،وتينهم اليوميي ر التغييرات ف

  ٪( 41)  وأبلغ  القلق،  من   شديدة  إلى   خفيفة  ٪( مستويات 25وأظهر )  شديد،  إلى سي متوسط  تأثير نف

  فقدوا   النساء وَمن  الشباب و   نوأظهر كل م.  ٪( بالتوتر41)  وشعر  االكتئاب،  عن شعورهم بأعراض 

أكثر  ،السلبية  النفسية   األعراض   أقوى   الصحية  األزمة  خالل  هموظائف أن  الدراسة  يقلق   وبينت  ما 

الوباء عن  ناجمة  اقتصادية  أزمة  من  المعاناة  احتمال  هو  وجود اإلسبان  وأيًضا  مرتبطة    ،  عوامل 

عقلية   الوار )مثل    أفضل،بصحة  المعلومات  عن  بالرضا  األزمة    ةد الشعور  والقيام    الصحية،حول 

جيدة  الترفيهية،ة  نشطباأل  بصحة  بأنك  استو   (،والتصور  لتصميم  يمكن  النتائج  هذه  تدخالت خدام 

 في كل من إسبانيا وبلدان أخرى. الجائحة،التعامل مع  نفسية للمساعدة في
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دراسة        النفسية  إ(  Fardin, 2020)فاردين  وهدف  اآلثار  فحص  وارتباطه    (19-لكوفيدلـ)لى 

وفًقا   قو مر   تمت  لذلك،بالقلق.  البيانات  اجعة   ,PubMed, Medline, Elsevier)اإللكترونية  اعد 

Science Direct،)  ذلك في  عام  ابما  منذ  أجريت  التي  الصلة  ذات   وأجريت .  (2007)لدراسات 

أظهرت و .  ت امشاكل نفسية سلبية غير الوفي  الى  ( يؤدي19-)كوفيد الدراسة الحالية لإلشارة إلى أن  

أج التي  للدراسات  أن    ريت مراجعة  العالم  من  أخرى  أجزاء  تسبب 19-)كوفيد في  من في    (  العديد 

فإن زيادة الوعي العام بالمرض وتقديم برامج    لذلك،بما في ذلك زيادة القلق.    للناس،  النفسيةاآلثار  

وسائل اإلعالم   إيجابية في  التوتر  في  تساعد نفسية  أنو   ،السيطرة على  م  يمكن  القلق في تقلل  ن 

 . المجتمع

وس التعرف على الخوف من فير   لىإ  (Mertens et al., 2020)ن  يخر آسة ميرتنز و درا  فت د هو      

)كوفيد   )-(19-كورونا  مارس  في  أجريت  تنبؤية  من  -م( 2020دراسة  الخوف  توقعات  لفهم   ،

تم   حيث  أفضل،  بشكل  كورونا  )إفيروس  اإلنترنت  شبكة  عبر  مسح  )   (N = 439جراء    14بين 

بدأ2020مارس    17و العبع  (، والذي  أيام من إعالن منظمة الصحة  تفشيد ثالثة  فيروس    المية 

فيروس كورونا من خالل ثمانية أسئلة تتعلق بأبعاد . حيث تم تقييم الخوف من  (19-كورونا )كوفيد 

ؤال مفتوح.  سو مختلفة من الخوف )على سبيل المثال، القلق الذاتي، والتجنب، واالهتمام التفضيلي(  

النفسال  عوامل  المتنبئات وتضمن   والضعف  والقلق،  اليقين،  عدم  تحمل  عدم  )أي  الصحي( ي  قلق 

والمالءمة الشخصية )أي الصحة الشخصية، والمخاطر على األحباء،   ،ل اإلعالموالتعرض لوسائ

المخاطر(.   ا  ظهرت أو والتحكم في  أبلغوا عن مجموعة واسعة من  المستجيبين  وف  خالمالدراسة أن 

ة واالجتماعية. انتشار الفيروس، والعواقب االقتصاديل توظيفهم، و مث  المتعلقة بتفشي فيروس كورونا،

االحتفو  بأربعةتم  تحليل    اظ  في  المسبق  االختيار  بعد  كورونا  فيروس  من  بالخوف  تنبئ  مؤشرات 
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المتعدد  هياالنحدار  التعر ،  من  والمزيد  الصحي،  والقلق  اليقين،  عدم  تحمل  عدم  سائل لو ض  : 

 حباء. لألاإلعالم، والمخاطر بالنسبة 

وعالقتها بقلق الموت لدى  رفة استراتيجيات المواجهة  لى معإ(  2020)قريري  هدفت دراسة  كما       

من  ا تكونت  والتي  كورونا،  بفيروس  إصابتهم  في  المركز أ  (8)لمشتبه  في  المتواجدين  من  فراد 

االستشفائية   بالمؤسسة  سعدان )الصحي  بسي  ف  الحكيم  بالجزائروالية  هم  ختيار ام  ت  نوالذي  (،كرة 

وركزت عشوائيً  المص  الدراسة   ا،  نفسية  بفيروس  على  اومد (،  19-)كوفيد اب  على  ى  لتأثير 

للمصاب  واالنفعالية  السلوكية  بين    ،الخصائص  العالقة  على  وقلق    ت استراتيجياوالتعرف  المواجهة 

هة قلق  واجبالفيروس لم  بإصابتهبه  فرد المشتالا  التي يستخدمه  ةاالستراتيجييضا على نوع  أالموت، و 

و  احالموت،  دالة  عالقة  وجود  الدراسة  المبينت  استراتيجيات  بين  لدى صائيا  الموت  وقلق  واجهة 

  ، مراكز الحجر الصحي والتي اختلفت بحسب متغير الجنس في  بإصابتهم المتواجدينفراد المشتبه األ

إناث(    4ي )المجإإناث( من    4)  ل االنفعال بمعدلحو ة  يستخدمن االستراتيجيات المتمركز   فاإلناث 

ا االستراتيجيات  الذكور  يستخدم  بمعد بينما  المشكلة  حول  )لمتمركزة  )   3ل  اجمالي  من   4ذكور( 

 بعاد االستراتيجيات المستخدمة للمواجهة تتباين بحسب متغير الجنس. أكور( وبذلك تكون ذ 

الفتوح )      ة على  رتبالمشكالت النفسية المتالكشف عن    لىإ  (،2020وهدفت دراسة الفقي وأبو 

كورونا فيروس  من19-)كوفيد  المستجد   جائحة  استكشافي لخالل    (  وصفي  عينة  بحث  بلغت دى 

الجامعات الحكومية واألهلية بمصر، وتم استخدام مقياس المشكالت من طالب وطالبات  (  746)

ل  الكواضطرابات ا  ،ب والوساوس القهريةئاكت اال  انتشار  النفسية لدى طلبة  الجامعة، وبينت النتائج

النوم  ،والضجر االجتماعية   ،واضطرابات  )كوفيد   والمخاوف  فيروس  عن  وأن (19-الناتجة   ،

)الضجر( من أكثر المشكالت النفسية انتشارًا لدى الطلبة، كما عانى طلبة الجامعة من المشكالت 
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د فرق دال إحصائيا في المشكالت جو و   النفسية األخرى بدرجة متوسطة، كما أن البحث توصل الى

 زى لمتغير )البيئة(. ر الزمني( وال يوجد فرق يعع، والعمسية عند طلبة الجامعة يعزى لمتغير )النو لنفا

 (PTSD) الدراسات السابقة التي تطرقت الضطراب ضغط ما بعد الصدمة   3.2.2

فة لماذا يعتبر فيروس كورونا معر ، ل(Bridgland et al, 2020هدفت دراسة بريدجالند وآخرين )     

ال19-د )كوفي وقد أجريت  الصادمة.  الضغوطات  من  على (  )  دراسة  قوامها  ،  ( مشاركا1040عينة 

المن الدراسة  استخدمت  من  حيث  وطلب  غربية،  دول  لخمسة  االنترنت  شبكة  عبر  الوصفي  هج 

أن تواجههم في مل  محتالمشاركين أن يشيروا إلى األحداث التي تعرضوا لها بشكل مباشر أو من ال

ذ   ،لالمستقب الك  وغير  أشكال  اإلعالمن  التغطية  مثل  المباشر  غير  عليهم    ؛ ميةلتعرض  وطبق 

  -  ردود الفعل العاطفية العامة(، ومقياس  Checklist-5)  راب ضغط ما بعد الصدمةمقياس اضط

  ، واالكتئاب   ،يماعواألداء النفسي واالجت  ،والرفاهية  ،والعجز  ،والقلق  ،)الغضب   -المثالعلى سبيل  

يهة باضطراب ما بعد  أن المشاركين لديهم أعراض شب   وأظهرت الدراسة(.  هاد وأعراض اإلج  ،والقلق

تحدثالصدمة   لم  مباشر    ،ألحداث  بشكل  المشاركون  تعرض  االتصال  لإلصابة  وعندما  )مثل 

مباشر   غير  بشكل  تعرضوا  أو  سبيل  -للفيروس  بالفيروس(  اإلع  -المثال على  وسائل  (. الم)عبر 

أنه   يكون  تبين  أن  المحتمل  العينة    (٪13.2)من  استجابة  من  ما  ةإيجابيلديهم  بعد   الضطراب 

عاطفية أكثر حدة من االستجابة الصدمية، ولكنها راسة أن االستجابات الالصدمة، كما أظهرت الد 

 تؤدي الى حدوث اضطراب ما بعد الصدمة.  

 نكــا هــدفت إلــى معرفــة إن( kaseda & levine, 2020كاســيدا ولينــين )قــام بهــا دراســة  وفــي     

، لــدى عينــة مــن 19-للنــاجين مــن كوفيــد  امختلفًــ  اتشخيصــيً  ااعتبــارً  يمثــل اضــطراب مــا بعــد الصــدمة

مراجعــة العديــد مــن مجــاالت ب اهتمــت الدراســة حيــث ، فــي الواليــات المتحــدة (19-كوفيــد )نــاجين مــن ال

الزمـة ومتوالمرضـية العصـبية لمرضـى السـارس  ،ةصـبيوالع ،األدبيـات السـابقة مثـل : النتـائج النفسـية
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، وتمييــز أوجــه (19-)كوفيــد ئج العصــبية لــدى النــاجين مــن ومقارنتهــا بالنتــا ،الشــرق األوســط التنفســية

ــة عـــن اضـــطراب  ــية الناتجـ ــبية النفسـ ــة عـــن  ضـــغط القصـــور العصـ ــد الصـــدمة عـــن تلـــك الناتجـ ــا بعـ مـ

ر لـــى تزايـــد خطـــإوتوصـــلت النتــائج  ر،لـــذكة اخـــرى ســالفإصــابات الـــدماغ المكتســـبة فــي األمـــراض األ

ية والسارس عنـد تالزمة الشرق األوسط التنفسما بعد الصدمة لدى الناجين من م  إلصابة باضطراب ا

ضـغط . وبناًء عليه قامت الدراسة بتقديم توصيات لتقييم اضـطراب مـا (19-)كوفيد صابتهم بمرض  إ

 .(19-)كوفيد  بعد الصدمة في أثناء مرض 

د       ( هدفت  Fawaz & Samaha, 2020)  ةاحسمو ها كٌل من فواز  ا مقطعية كمية أجر ة  راسوفي 

مدى تقييم  الال  إلى  اإلجهاد  أعراض  )انتشار  للصدمة  الصحي  PTSSحق  الحجر  أوقات  في   )

 ( من  العينة  تكونت  حيث  اللبنانيين،  المواطنين  بين  كورونا  مدنيً 950لفيروس  لبنانيً (  فترة  اا  في   ،

النتائج  و (،  19-)كوفيد حجر الصحي جراء فيروس  ال  من  أسبوعين وشهر واحد  ن الحجر  أ أظهرت 

رافقه   لبنان  في  بأ ظهور  الصحي  ما  ضغط  اضطراب  األسبعراض  خالل  الصدمة  الثانيعد    ، وع 

 والذي تفاقم في األسبوع الرابع من الحجر الصحي.

من      كل  دراسة  استكش،  (Liang et al., 2020 A)  وآخرين  ليانغ وهدفت  بين القالعاف  إلى  ة 

(،  19-)كوفيد   فشيصينيين نتيجة لتما بعد الصدمة بين المشاركين الاب  االضطراب النفسي واضطر 

  ( 750)وشملت    الصين،في  (،  19-)كوفيد في غضون شهر واحد بعد ظهور  الدراسة    أجريت هذهو 

بين   أعمارهم  تتراوح  أن  ،  عاما  (35و)   (14)مشاركا  إلى  النتائج  ج  (٪12.8) وأشارت    ميع من 

سية على  وآثار الضائقة النف  ،راب ما بعد الصدمة النفسيةاضطلمشاركين الذين يعانون من أعراض  ا

إلى   ـ  إلى حد كبير  ـ لب السلبي. وقد أدى هذاصدمة هو من خالل أسلوب التغاضطرابات ما بعد ال

النفسية الضائقة  بين  المباشر  وهو    ،التأثير  النفسية،  الصدمات  عن  الناجم  ل  يشكما  واالضطراب 

 تخاذ المزيد من التدابير. ة العني اكتشافًا كبيرًا لإلدارات الم
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ج إرشادي جمعي إلى الكشف عن فاعلية برنام   (،2019راسة التميمي وباجس )كذلك هدفت د      

الالجئي  من  عينة  لدى  النفسية  والوحدة  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطراب  أعراض  خفض    ن في 

باألر  الزعتري  و دن(السوريين في )مخيم  إرشا،  برنامج  إلى  استند  جالذي  العالج  باستخد   معيدي  ام 

الى السردي، واللجوء  التجريبي متضمن  التعريضي  االمنهج شبه  لمعرفي   ا في استراتيجيات )العالج 

( شخًصا  30السلوكي(، المستعمل مع الصدمات النفسية المتعددة، حيث تكونت عينة الدراسة من )

باضطراب  تشخيصهم  تم  الذين  مضغ  من  النفسية،  ط  والوحدة  الصدمة  بعد  الووز ا  العينة    ى عت 

التجريبية،  15) للمجموعة  شخًصا  الضاب15و)(  للمجموعة  شخًصا  الدراسي (  العام  من  طة 

دراجات  2019\ 2018) على  والحاصلين  المتيسرة،  العشوائية  العينة  بطريقة  اختيارهم  تم  والذين   ،)

ج وجود تائ دمة والوحدة النفسية، وبينت النالصعد  عالية بعد تطبيق مقياس اضطرابات ضغط ما ب

لدرجة الكلية للمقياس تعزى  بية والمجموعة الضابطة في االتجريفروق دالة إحصائيا، بين المجموعة  

اضطراب   مقياس  مجاالت  جميع  وعلى  التجريبية  المجموعة  لصالح  الجمعي  اإلرشادي  للبرنامج 

وجود  الدراسة  بينت  كما  الصدمة،  بعد  ما  اإلوق  فر   ضغط  للبرنامج  تعزى  احصائيا  دي رشادالة 

بينما أظهرت النتائج عدم    لصالح المجموعة التجريبية،  لنفسيةالجمعي للدرجة الكلية لمقياس الوحدة ا

لمقياس  و  )البعدي(  القياس  على  والضابطة  التجريبية  المجوعتين  بين  احصائيا  دالة  فروق  جود 

الفر  واالبعاد  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اتب  عيةاضطراب  والمستوى  )الجنس،  لمتغيرات  ليمي(.  لتععا 

صدمية، واالستثارة الحسية(  ن ابعاد )استعادة الخبرة الى كل موأيضا وجود فروق دالة إحصائًيا عل

النتائج عدم   للجنس لصالح )االناث(، وأظهرت  بعد الصدمة وفقا  من مقياس اضطراب ضغط ما 

الوحدة   مقياس  في  احصائًيا  دالة  فروق  والتجفسيالنوجود  الضابطة  المجموعتين  بين  على  ريبة  ية 

 التعليمي، والجنس(. لمستوى القياس )البعدي( وفقا لمتغيرات )ا
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لى الكشف عن العالقة بين اضطراب ضغط ما إ( هدفت 2019عز الدين ) قام بها دراسةفي و      

اضطراب ور  لتطتعرضوا لألحداث الصادمة والتي أدت    الذيناألطفال  لدى  (  PTSDبعد الصدمة )

مستو  في  الصدمة  بعد  ال)اى  ما  األطفال  صحة  بين  الفروق  معرفة  وأيضا  )لنفسية(،  ( PTSDفي 

النفسية( الجو)الصحة  لمتغير  تبعًا  العينة من )،  تكونت  الى   ( طفاًل 280نس، حيث  وطفلة وزعوا 

المتأخرةانثى(  131و) ذكًرا  (  149) الطفولة  مرحلة  في  بطريق  ،،  اختيارهم  تم  اوالذين  نة  لعي ة 

بعض  من  في  العشوائية  دمشق،مح  المدارس  ريف  الصادم  افظة  الخبرات  مقياس  تطبيق  ة، وتم 

( مقياس  ومقPTSDوأيضا  ال(،  و ياس  النفسية،  مستوى)أصحة  ارتفاع  النتائج  لدى PTSDظهرت   ،)

ومقياس الصحة    ،(PTSDووجود عالقة دالة احصائيًا بين درجات األطفال على مقياس ) ،األطفال

ن للصدمات  يطفال المتعرضاحصائيًا بين درجات األلة  دراسة وجود فروق دا كما أظهرت الة،  فسيالن

لديهم تطورت  الذين  تطورت أ   واألطفال  الذين  األطفال  لصالح  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  عراض 

لديهم الخبرات الى ضغط ما بعد الصدمة، وأيضا وجود فروق دالة احصائيا في درجات األطفال  

 .ناث ( وفقا لمتغير الجنس ولصالح االPTSD) على مقياس

دراسة        من   (Hansen et al., 2018)وآخرين  هانسن  وهدفت  الفترة  إلى   (2013)خالل 

  تدريبًيا ا  برنامجً   الشركاء،بالتعاون مع    التعذيب،المعهد الدنماركي لمناهضة    هانفذ   (، والتي2016)

صص  لتخمن مراكز تأهيل عالية ا  ًياا عربيً صح  مهنًيا   (44) بين   (NET)   عالج  لبناء القدرات على

األر  في  التعذيب  مجال    ، والسودان  ،ايبيول  ،وتونس  ،والعراق  ،ولبنان  ، ومصر  ،وفلسطين  ،دنفي 

تضمنت جمع بيانات المسترشدين   ،تم إجراء دراسة متعددة المراكز في جميع المراكز  ، حيث وسوريا

  ، سدية الجومؤشرات الصحة النفسية    للتعذيب،  ض تعر وال  والديموغرافية،حول المتغيرات االجتماعية  

الصحة  و  ألعراض  السريري  التقييم  إجراء  التتم  من  الناجين  بين  معالجي العقلية  قبل  من    عذيب 

(NET  )النتائج التي    ، وأظهرت وتمت مقارنة الوسائل  أشهر،ومتابعة لمدة أربعة    وبعده،  قبل العالج
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ب ما بعد طرامل األعراض النفسية الضمتوسط ح  في  ئية ذا داللة إحصا   انخفاضاإليها    تم التوصل

( مع تأثير  1.96  -  2.75( واالكتئاب )1.61  -  2.78( والقلق )1.80إلى    3.20الصدمة )من  

تشير النتائج  و   .أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وتأثير أكبر على النساء من الرجال  أكبر على

 ( ذاتيا  عنها  المبلغ  الصحة  في  تحسن  ) 2.82-3.85إلى  الجسدية  واإلعاقات   )2.90-1.76،)  

ثالثة أشهر كانت مدة العالج    ، وقد (3.44  -  4.44نخفاض في إدراك األلم بعد العالج )لك اوكذ 

الم أشهر.في  ثمانية  إلى  شهر  من  تتراوح  فترة  مع  إلى    توسط  تشير  جديدة  أدلة  الدراسة  هذه  تقدم 

ة  مهمفإن بعض القيود ال  ذلك،ع  ية. ومعربية  في بيئة ثقافللعالج السردي  وجود تأثير إيجابي قوي  

استخال تمنع  استنتاجات  للدراسة  ع  مؤكدة،ص  مجموعة  وهي  وجود  من    كبير  وعدد   ضابطة، دم 

 والمخاطر المحتملة لتحيز المعلومات.  ،المتسربين في بيانات المتابعة

خفض   في  رديلى اختبار فاعلية العالج التعريضي السإ(  2016)  هدفت دراسة الفروخكذلك       

كونت العينة  حيث ت  األردن،ن الالجئين السوريين في  لى عينة مة عالصدم  د ما بعاعراض اضطراب  

وتجريبية، الذين كانت درجاتهم مرتفعة    ،ضابطة  :نقسمت الى مجموعتين متساويتي ( فردًا  30من )

مقياس   ضغط    دافيدسون على  بعالضطراب  من    د ما  تعلي  كالالصدمة،  ومستويات   مية الجنسين 

، ةجلس(  12-8لمجموعة التجريبية في ) تعرض السردي على ابالبرنامج العالج  تلفة. وتم تطبيق  مخ

بالتعريض  الجلسات،  نهاء  إاس بعد  عادة تطبيق المقيإ ثم   النتائج على فعالية برنامج العالج  ودلت 

ضغط   اضطراب  أعراض  خفض  في  بعالسردي  مقياس    د ما  على  للخبرات   (دافيستون )الصدمة 

الدراسة  بينما  ة،  ادمالص تظهر  الجتغي لم  أثًرالم  لدى  ري  التعليمي  د أنس والمستوى  العينة   ا ًً الفراد 

 .وبعده البرنامج العالجي تطبيق قبل  لألداء،احصائيًا 

( إلى تحديد مدى انتشار اضطراب ضغط  Taha et al., 2016)  وآخرينطه  هدفت دراسة  كما       

الالجئ  لدى  الصدمة  بعد  السور يما  بين أعراض ضغط  وإلن،  يي ن  العالقة  دراسة  الصدمة  ما  ى  بعد 
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لو لديهم،   التعرض  نوعيتهأ  صدمةلتقييم كمية  ا   و  مع شدة  تأثير  ألوالعالقة  تقييم  تم  حيث  عراض، 

بعد الصدمة وشدة األ انتشار اضطراب ضغط ما  عراض لدى عينة  الخبرات الصدمية على نسبة 

ما بين    ترةميز( الكائن في شمال العراق للف)دو يم  في مخ   ا سوري  ا( الجئ820عشوائية تكونت من ) 

نيسان و)15) العام )( حزيران م15(  النفسة  (فرد هار )(، وتم استعمال مقياس  2015ن  ، للصدمة 

التعرض وأيضا   مستوى  ولمعرفة  واالجتماعية،  الديموغرافية  المعلومات  لجمع  المقابالت  إجراء  تم 

النتائجللصدمة وبينت  و   اض عر أ لديهم  (  %16.3)أن    ،  الصدمة،  بعد  أما  النتكما  أن    ائجظهرت 

  الذينمن ( %13.6)االضطراب، ومن ت يعانون من الذين تعرضوا لعدد قليل من الصدما (12%)

  من الصدمات   كبيرتعرضوا لعدد    الذينمن  (  %50)وجد أن  و   من الصدمات،  تعرضوا لعدد أكبر

كان أكبر لدى    االضطراب   سبة ن نالدراسة أ  أظهرت كما  لديهم اضطراب ضغط ما بعد الصدمة،  

 االضطراب لها أن شدة أعراض  و   والعاطفي.  ،والعنف الجسدي  االنفصال،دمات  وا لصضعر ت  الذين

 ما عدا الصدمات المتعلقة بالعنف الجنسي.   النفسة،الصدمات  جميععالقة مع 

نامج تجريبي  ر بة  التعرف إلى فاعلي(  Erbes et al., 2014)  وآخريندراسة ٕايربس    وأخيرًا هدفت      

العالج  ب عل  األفراد مع    دي السر استخدام  الصدمة،  بعد  ما  باضطراب  من  المصابين  مجموعة  ى 

مريكا، والذين تم اخضاعهم  أمحاربا في    (11ددهم )امى الناجين من الصدمات، وعالمحاربين القد 

  نن متكو والذي    ،الصدمة لتشخيصهم قبل اخضاعهم لبرنامج تجريبي  د ما بع لى مقياس اضطراب  إ

لجة على  ما قبل المعا  تأثير  أحجامن  أ  النتائج ظهرت  أث  حي،  يالسرد   جلسة من العالج  (11-12)

 ، الصدمة  د ما بععراض اضطراب  أ منهم لم تعد لديهم    ةثالث  أن، و (0.88)   إلى  (0.57)من    النتائج

عد الصدمة ب  د ما بععراض اضطراب  أ ن منهم لديهم انخفاض واضح مهم وملموس في  ي خر وسبعة اَ 

القبلي  النتائج   رنةمقا المقياس  الدراسة  وا  بين  الدراسا  المزيد   راءاج بلبعدي، وأوصت  الخاصة    ت من 

 .ةبديل محتمل للعالجات الحالية الضطراب ما بعد الصدما له ما يبرره كلعالج السردي لمبا
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 تعقيب على الدراسات السابقة  4.2.2

 ( NTسردي )المحور الول: الدراسات التي تناولت العالج ال

ا كبيًرا في  ًً مهناك اهتما، أن -في حدود معرفة الباحث   -سات  درايالحظ من العرض السابق لل     

في   ((NT( في الدراسات األجنبية والعربية، بينما كان االهتمام بالعالج السردي  NTالعالج السردي)

اسات بينما  ( در 3) على  حدود علم الباحث قليلة في الوطن العربي تحديدًا حيث لم يعثر الباحث إال

لباحث أظهرت فاعلية العالج  تي عثر عليها اات أجنبية، وجميع الدراسات الراس(  د 7تبين وجود ) 

( في تخفيف العديد من المشاكل واالضطرابات النفسية وعالجها، أو التمتع بالصحة  NTردي )الس

والرفاه، والضيق النفسي  واجي،  ضا الز النفسية، والمتمثلة في القلق، واالكتئاب، والمنعة النفسية، والر 

 يات، وهي: ويرى الباحث تصنيفها لعدة مستو الحياة، والصراعات، والشره العصبي، وغيرها، ية ونوع

بينت العديد من الدراسات فاعلية العالج السردي، والتي أكدتها  (:  NTأوال: فاعلية العالج السردي )

دراسة   في  كما  النتائج  من  غافيالعديد  دراسة   و   ،(Ghavibazou et al., 2020)   خرين آو بازو  دراسة 

و ودراسة  ،  (Jalali et al., 2019)  وآخرين جاللي   ودراسة   (،Yeganeh et al., 2019)ن  يخر آيغانيه 

( سهرابور    ودراسة    ،(2019العيدة  ،  (Khodayarifard, & Sohrabpour, 2018)خوداياريفارد، 

 .(2017بركات )، ودراسة (2018) الخوالدةودراسة 

تراوحت   تنوعت العينات في العالج ، حيث (:  NTالسردي )ج  ثانيا: العينات المستهدفة في العال

السابق الدراسات  )عينات  والضابطة  التجريبية  كل  238ة  في  العينات  مجموع  من  واناثا  ذكورا   )

( من  المجموعات  أغلب  وتكونت  وأطفال  ورجال  ونساء  طالبات  بينهم  السابقة  ( 30-20الدراسات 

شوائي  ( فردا، قسمت بشكل ع32الدراسة والتي تتكون )ذه  يتوافق مع عينة الباحث في ه  ، وهذافردا

ة العينات من األزواج والزوجات كما في ا وإناثا. وكان اختالف في نوعيإلى ضابطة وتجريبية ذكور 

 Ghavibazou et)   وآخريندراسة غافيبازو  و    (Ghavibazou et al., 2020)   وآخرينغافيبازو  دراسة  
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al., 2020)    ،ف كما  د واألطفال  و (Jalali et al., 2019)  وآخرين جاللي    راسةي  لخفض  ،  طالبات 

العص الشره  دراسة  اضطراب  في  كمان  )بي  دراسة  (2019العيدة  في  كمان  والجئين    الخوالدة ، 

 .  (2017بركات )، والقلق واالكتئاب كما في دراسة  (2018)

ف المستخدمة  الدوات  القيثال:ا:  فاس:  ي  المستعملة  األدوات  تنوعت  القد  طبيعة  ي  بحسب  لقياس 

 ستها. ضطرابات النفسية التي جرى دراامج عليها، وطبيعة المشاكل واالطبيق البرنالعينة المراد ت

 ( 19-المحور ال:اني: الدراسات التي تناولت فيروس )كوفيد

ديث االنتشار، وآثاره  يروس حأن الف ال سيما    19-تنوعت الدراسات التي تناولت فيروس كوفيد      

الجانب األسريعة   على  واالجتماعي،    ثر  والنفسي،  مالصحي،  العديد  بينت  حيث  ن واالقتصادي، 

 ختلفة والتي قام الباحث بتصنيفها على النحو االتي: الدراسات االثار النفسية الم

الصدمة:   بعد  ما  واضطراب  النفسية  ااَلثار  حيث  من  العديد  أوال:  الد بينت  السابقة  راسات  من 

 Zhang)  وآخرين  دراسة تشانغلت في دراسة  اثارا نفسية مختلفة، والتي تمث  وناالمتعلقة بفيروس كور 

et al., 2020)    حيث أكدت نتائجها على تكوين اضطراب ضغط  ما بعد الصدمة بين العاملين في

( وآخرين  لو  دراسة  أكدت  كما  الصحية،  الرعاية  الماسة ال  على ( Luo, et al., 2020مجال  حاجة 

كورونا، وأكدت نتائج دراسة    روسفسية التي تستهدف السكان نتيجة انتشار فيالنللتدخالت العالجية  

والتدخالت (  Rodríguez-Rey et al.,2020)  وآخرينيغيزري  در رو  البرامج  تصميم  ضروة  على 

(  Fardin, 2020)ين ة فارد العالجية النفسية للمساعدة في التعامل مع الجائحة، وأظهرت نتائج دراس

كوروناأ فيروس  للعديد ال  ن  يؤدي  المتم  مستجد  النفسية  المشاكل  الوفيات، من  غير  القلق  في  ثلة 

ارتباط الفيروس بالخوف الشديد، وأكدت    (Mertens et al., 2020)ميرتنز واخرون  هرت دراسة  وأظ

لدى المشتبه في  الموت  بقلق    معرفة استراتيجيات المواجهة وعالقتها  ضرورة(  2020)دراسة قريري  

 .  كوروناوس فير إصابتهم ب 
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السابقة        الدراسات  تتفق  توجوبهذا  مع  كورونا  بفيروس  برنامج  المتعلقة  لتصميم  الباحث  هات 

ي إرشادي للتخفيف من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة نتيجة التعرض للفيروس، أو الخوف  عالج

ألحد األفراد لي  فقدانهم، وكذلك فقدانهم الفعوف من  ، والخعلى المقربين كاألهل واألصدقاء والجيران

طراب ما بعد الصدمة لدى شريحة  فيروس، والذي ساهم في تكوين اضاألعزاء، أو تكرار االصابة بال

 واسعة من الطلبة في المدارس الفلسطينية. 

  تشانغ اسة  ولت در تنوعت العينات التي تناولتها الدراسات السابقة، حيث تنا  ثانيا: من حيث العينة:

Luo ,لو وآخرين )سة  ( عامال في مجال الرعاية الصحية، ودرا642)  (.Zhang et al ,0202)  وآخرين

et al., 2020  دراسة تناولت  التي  من(  162،639)(  ودولة  (17)  مشاركا  رودريغيزري   ،  دراسة 

)(Rodríguez-Rey et al.,2020)  وآخرين تناولت  التي  اسب3055،  في  السكان  من   ودراسةانيا،  ( 

دراسة  االلكترونية، و وعة من األفراد عبر قواعد البيانات  اولت مجمتن  التي  ( Fardin, 2020)ن  فاردي

من خالل دراسة مجموعة كبيرة من االفراد عبر شبكات (  Mertens et al., 2020ن )ي ر خو آميرتنز  

و  )(  2020) قريري  دراسة  االنترنت،  من  الدراسة  عينة  تكونت  افراد  8حيث  في واجديالمت  نم(  ن 

تم اختيارهم   نئر والذيا تشفائية الحكيم سعدان في والية بسكرة بالجز السالمركز الصحي بالمؤسسة ا

( من طالب الجامعات  746(، حيث تكونت العينة من )2020، ودراسة الفقي وأبو الفتوح )عشوائيا

 الحكومية واألهلية بمصر. 

الدراسة اء من المقاييس واألدوات لغرض إجر  ديد ام العجرى استخد ثال:ا: أدوات الدراسة المستخدمة: 

البيانات  المختلفة  وشبكات اال  ،تمثلت في قواعد  المتعلقة    امإلتم نترنت والوسائل  المختلفة  الدراسات 

 . 19-فيروس كورونا كوفيد 
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 ( PTSDالمحور ال:الث: الدراسات التي تناولت اضطراب ضغط ما بعد الصدمة )

كورونا   فيروس  الصدمة:  اضب  وصلتهأوال:  بعد  ما  ضغط  أظهطراب  ارت  لقد  لسابقة  الدراسات 

( أنها تسبب 19-فيروس كورونا )كوفيد جة عن الفيروسات التنفسية وخاصة  النات  باالمراض المتعلقة  

انه  ،  (Bridgland et al, 2020بريدجالند واخرون )اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وهي: دراسة  

يكون   أن  المحتمل  الع  (٪13.2)من  إيجمن  بعد  ينة  ما  الضطراب  نتائج  وصلت  تو .  الصدمةابيا 

صابة باضطراب ما بعد خطر اإل  لى تزايد إ  ( kaseda & levine, 2020دراسة كاسيدا ولينين )دراسة  

-)كوفيد صابتهم بمرض  إوالسارس عند    الصدمة لدى الناجين من متالزمة الشرق األوسط التنفسية

لبتقديم    . وبناًء عليه قامت الدراسة(19 ناء  مة في أثلصد بعد اضغط  اب ما  تقييم اضطر توصيات 

 ,Fawaz & Samaha)  سماحةمقطعية كمية أجرها كٌل من فواز و دراسة  (، وأيضا  19-)كوفيد   مرض 

( في أوقات الحجر  PTSS( هدفت إلى تقييم مدى انتشار أعراض اإلجهاد الالحق للصدمة )2020

ang et Li)  واخرون   ليانغ دراسة كل من. وكذلك  لبنانيينالصحي لفيروس كورونا بين المواطنين ال

al., 2020 A)  ،عالقة عن  كشفت  ما    التي  واضطراب  النفسي  االضطراب  بين  بين  الصدمة  بعد 

 (.19-)كوفيد  ين نتيجة لتفشيالمشاركين الصيني 

الصدمة:    بعد  ما  نفسية الضطراب  برامج عالجية  تناولت  التي  الدراسات  أهمها ثانيا:  من    كان 

ا )لتميدراسة  وباجس  إ2019مي  استندا  حيث  العال لى  (،  باستخدام  جمعي  إرشادي  ج  برنامج 

و التعر  السردي،  الفروخيضي  الى(  2016)  دراسة  استند  التعريضي    والذي  العالج  فاعلية  اختبار 

خفض   في  اضطراب  أ السردي  بععراض  والصدمة   د ما  ٕايربس    .   ,.Erbes et al)  وآخريندراسة 

ب2014 بعنوان  تج(  العالج  ري رنامج  الستخدام  بعد   اد ر فاألمع    السرديبي  ما  باضطراب  المصابين 

 .الصدمة
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لية في التخفيف من  رشادية مختلفة أظهرت نتائجها فاعمما سبق أن هناك برامج عالجية ا  ويظهر

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة.

ب ما بعد  ة باضطراالمتعلق   تنوعت العينات التي تناولتها الدراسات السابقةثال:ا: من حيث العينة:  

، حيث شملت العينة (Bridgland et al, 2020في: دراسة بريدجالند واخرون )لت  الصدمة والتي تمث

 ,.Liang et al)  وآخرين   ليانغشبكة االنترنت لخمسة دول غربية. ودراسة   مشاركا عبر(  1040)  على

2020 A)  ( 750حيث تكونت عينة الدراسة من)  (35و)  (14)رهم بين  تتراوح أعما   صينيا  مشاركا  

( الجئا من الالجئين السورين.  30ن )(، حيث تكونت العينة م 2019وباجس )يمي  تملا. ودراسة  عاما

الدين )و  العينة من)2019دراسة عز  تكونت  ( مبحوثا في محافظة دمشق في سوريا. 280(، حيث 

  ًيا ا عربيً صح  نًياهم  (44نة من )، حيث تكونت العي (Hansen et al., 2018)وآخرين  هانسن  ودراسة  

تأهيل مراكز  مجالعا  من  في  التخصص  األردن  لية  في  ولبنان  ، وفلسطين  ،التعذيب    ، ومصر 

 . وسوريا ،والسودان ،وليبيا ،ونسوت ،والعراق

( كما في دراسة  Checklist-5مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة )رابعا: الدوات والمقاييس:  

  الصدمة   د ما بعط  ضغ   الضطراب   دافيدسون مقياس  ، و (Bridgland et al, 2020بريدجالند وآخرين ) 

بالصحة  ذي أعده برنامج غزة المعني  مقياس الخبرات الصادمة، وال، و (2016)  الفروخكما في دراسة  

( الدين  عز  دراسة  في  كما  والوحدة  2019النفسية  الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطرابات  ومقياس   ،)

في دراسة طه    ماك   ةمقياس هارفرد للصدمة النفس(، و 2019ميمي وباجس )النفسية كما في دارسة الت

 .(Taha et al., 2016)وطيب وسليمان 

 سات السابقة دراسة الحالية من الدراالمحور الرابع: موقع ال

  (NTمن خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بالعالج السردي )     

إ النتائج  استخأشارت  أهمية  خفدالى  في  الحادثة  بعد  ما  مقاربات  مم  النفسية  ض  المشاكل  ستوى 
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لتطبيق برنامج عالجي سردي لتخفيف    فسية، حيث يسعى الباحث في هذه الدراسةالنواالضطرابات  

كوفيد اضط فيروس  من  المتعافين  الطلبة  لدى  الصدمة  بعد  ما  ضغط  محافظة   بمدارس  19-راب 

ليلة، أو ربما من  القاسات النادرة و الدر من    -لم الباحث حدوث ع-سة في   الخليل، وتعتبر هذه الدرا

وس الوطن العربي، السيما ان الفير اضطراب ضغط ما بعد الصدمة في  ت لتناو ي الدراسة األولى الت

 ( في الدراسة الحالية. 19-حديث االنتشار، وحداثة متغير )كوفيد 

لطل      تطرقت  التي  الوحيدة  الدراسة  هي  فيوأيًضا  المدارس  ا  بة  الجائحة  والذين  ظل  لعالمية، 

صل  كل النفسية األخرى، وكانت خالصة ما تو اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، والمشا  من  نون يعا

، والذي استخدم ألول   (PSSI-5ضغط ما بعد الصدمة )  اليه الباحث هو ترجمة مقياس اضطراب 

في   العربي  الوطن  في  الباحث -مرة  علم  بناء    -حدود  إرشاديوكذلك  تقن  برنامج  على  يات  مبني 

الدراسة ندرة استخدام العالج السردي    وما يميز هذهمقاربات ما بعد الحداثة.  من  العالج السردي ض

خصوصا وفلسطين  عموما،  العربي  الوطن  واالخصائيين  في  النفسية  المراكز  سيزود  والذي   ،

وتوفير قلة التكلفة    ا يتميز به منواالكلينيكيين ببرنامج مختلف عن المألوف في العالج النفسي بم

والجهد  و الوقت  ا،  في  اإلنسان  لكرامة  كبيرة  أهمية  كرامته  يعطي  على  والحفاظ  ذاته،  عن  لتعبير 

والثقة بعيدا عن الدور السلطوي للمرشد النفسي أو المعالج  معتقداته، وحرياته، ويعطيه المسؤولية  و 

 قدر على حلها. بمشاكلهم، واألتهم، واألخبر  النفسي التقليدي، بحيث يصبح األفراد مهندسي حيا 

وس، والذي  سية لعالجات نفسية في ظل انتشار الفير لمؤسسات والمدارس والمراكز النفحاجة اا  أيًض 

الصحة على  كبيرا  تهديدا  إجراءات   شكل  كافة  اتخذت  وكذلك  العالم،  سكان  لدى  والعقلية  النفسية 

أثناء الجلسات اإلرشادية   البرنامج ا السالمة واألمان    ليب واتخاذ مساحات وأسا  لعالجي السرديفي 

 آمنة بين أعضاء المجموعة.
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 الث  ال:الفصل 

 الطريقة والجراءات

 راسة لدا يةمنهج 1.3

 مجتمع الدراسة  2.3

 عينة الدراسة  3.3

 الدراسة اتاأد 4.3

 الدراسةتطبيق إجراءات  5.3

 متغيرات الدراسة  6.3

 المعالجة الحصائية 7.3
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 ث :الالفصل ال

 الطريقة والجراءات 

ي  داتيعطي وصفًا مفصاًل ألَ كما    ،ج الدراسة، ومجتمعها وعينتهاصل وصفًا لمنه الفيتضمن هذا      

إ جراءات   أداة  الدراسة وصدقهما وثباتهما، وكذلك  البرنامج وتطبيقه  الدراسةإعداد  والمعالجة   لقياس 

 سة وتحليلها. درااإلحصائية التي استخدمها الباحث في استخالص نتائج ال

 منهجية الدراسة  1.3

المنهج        الباحث  التجريبياستخدم  لطبل  شبه  الدراسةمناسبته  هذه  على    يعتمد   والذي  يعة 

التتبعي   واالختبار  والبعدي  القبلي  القياس  تطبيق  خالل  من  والضابطة  التجريبية  المجموعتين 

تخفيف اضطراب ضغط ما بعد    فيبهدف استقصاء فاعلية العالج السردي    للمجموعة التجريبية،

ة  لمالءموذلك    رس محافظة الخليل،بمدا  19-من كوفيد الطلبة المتعافين  لدى    (PTSD) الصدمة

المنهج شبه التجريبي لمثل هذا النوع من الدراسات. خاصة وأنه يعد أكثر مناهج البحث العلمي  

  ، الذي يعالج المتغير المستقل  لمنهجيعرف بأنه: او   دقة وكفاءة في الوصول الى نتائج موثوق بها.

أكثر    ثم يالحظ النتيجة على واحد أو  سة،ات األخرى ذات العالقة بموضوع الدر ار تغي ويضبط الم 

 (. 1992)عودة وملكاوي،  ت التابعةار ي من المتغ

 من اجراء  القياسات االتية لمجموعتي الدراسة: 

التجريبية: قبلي    المجموعة  اال  –قياس  البرنامج  بعدي  -(NT)رشادي  تطبيق  قياس    -قياس 

 يع. ساب( أ3تتبعي بعد )

   قياس بعدي. –الجة  ال مع  -قياس قبليالمجموعة الضابطة: 
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 وضح التصميم المستخدم في الدراسة: ( ي1رقم )والشكل   

 (: يبين التصميم المستخدم لغرض اجراء الدراسة1شكل رقم )           

O3O2XO1R 

-O2-O1R 

     

 ز الى:ر الرمو تشي حيث وائيا على مجموعتين، راد عينة الدراسة عشزيع أفحيث تم تو 

     (R): الدراسة.  لعينةعشوائي التوزيع ال 

     (O1):  .القياس القبلي 

      (X:)  ،تلقي العالج السردي(NT) 

(O2:) .القياس البعدي 

(O3:)  .القياس التتبعي 

 مجتمع الدراسة  2.3

ج      من  الدراسة  مجتمع  من  الطلبة  ع  يم تكون  محافظة   (19-كوفيد )المتعافين    بمدارس 

والتعالليل  الخ التربية  لوزارة  الفلسطينية،تابعة  ظر   ليم  الجائحوبسبب  الدراسة وف  اقتصرت  ة 

الطلبة حيث بلغ عدد  على طلبة المدارس الثانوية في مديرية جنوب الخليل، ومديرية يطا،  

  وحتى تاريخ   ( طالب، منذ بداية الجائحة1604المتعافين من فيروس كورونا في المديريتين )

( 742الثانوية )  كما بلغ عدد طلبة المرحلة( انثى،  962( ذكرا، و)579منهم )  ،(3/3/2021)

طالبا وطالبة في مديرتي )جنوب الخليل ويطا(، وذلك حسب احصائيات رسمية صادرة عن  

 ( يوضح مجتمع الدراسة. 1.3المديريتين، والجدول )
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  مجتمع الدراسة.يوضح  (1.3جدول )

 المرحلة 

 المديرية 

المرحلة  

 انوية الث

المرحلة  

 االساسية 

 إناث كور ذ المجموع 

 939 512 1451 799 652 جنوب الخليل 

 86 67 153 63 90 يطا

 962 579 1604 862 742 المجموع 

 

 عينة الدراسة 3.3

 لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث عينتين:    

 ستطال يةسة االدراال : عينة1.3.3

ديريــة جنــوب الخليــل، حيــث وممرحلــة الثانويــة فــي مديريــة يطــا، ال اقتصــرت الدراســة علــى طلبــة    

ية بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة تبعــا لطبقــة المديريــة مــن الباحــث باختيــار عينــة اســتطالعقــام 

يطـــا والبـــالغ عـــددهم  يريـــةومد  طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي المـــدارس التابعـــة لمديريـــة جنـــوب الخليـــل

ــ742) ــدد أفـ ــغ عـ ــد بلـ ــتطالعية ) راد (،  وقـ ــة االسـ ــا 223العينـ ــبته )( طالبـ ــا نسـ ــة مـ ــن %30وطالبـ ( مـ

( طالبا من طلبة مديرية يطا. 27( طالبا من مديرية جنوب الخليل، و)196راسة، منهم )تمع الد مج

ــع ) ــيلة الجمــ ــلت حصــ ــات وصــ ــع البيانــ ــة جمــ ــام عمليــ ــد إتمــ ــوث. 201وبعــ ــتب( مبحــ ــا )نعد ماســ ( 3هــ

لتــي تــم إجــراء اســة ااإلحصــائي لكــي تصــبح عينــة الدر يــل بســبب عــدم صــالحيتها للتحل ت اســتبيانا

ا، 198ئي عليهــا )التحليــل اإلحصــا  ( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب 2.3جــدول )ال ويبــين( مبحوثــً

 )الجنس، والصف(.
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 حسب الجنس والص . االستطال ية الدراسةتوزيع عينة  :(2.3)جدول 

 المجموع النسبة المئوية  د عدال المتغير 

 198 49.0 97 ذكر الجنس  

 51.0 101 ان:ى

 198 43.9 87 عشر الحادي  الصف

 56.1 111 شر ال:اني ع

 

 : عينة الدراسة الصلية2.3.3

الحادي عشر والثاني عشر، حيث تم    الصفين( طالبًا من طلبة  32تكونت عينة الدراسة من )    

العين افراد  الاختيار  بناءً ذين  ة  بعد الصدمة  رجاتهم على  د   لىع  يعانون من اضطراب ضغط ما 

ما  ضغط  اضطراب  الصدمة    مقياس  البابعد  ترجمه  الدراسة    ،حث الذي  عينة  على  تطبيقه  وتم 

الحاصلين على الدرجات   الطلبة فقد تم سحب العينة األساسية للدراسة الحالية من    االستطالعية،

  قياس تبين للباحث بعد تطبيق المحيث  ،  بعد الصدمةما  ضغط  اضطراب  المرتفعة على مقياس  

حت بين مرتفعة ومرتفعة  او تر حصلوا على درجات    طالباً (  198من أصل )  طالباً (  81أن هناك )

( حصلوا على درجة مرتفعة جدًا، 6( حصلوا على درجة مرتفعة، و)75جدًا على المقياس منهم )

 (. PSSI-5اب ما بعد الصدمة )اضطر ياس ( يوضح درجات الطلبة على مق3.3والجدول )

 بعد الصدمة.قياس اضطراب ما رجات الطلبة على مضح د ( يو 3.3جدول )

النسبة  العدد  درجة لا المستوى الرقم 

 المئوية

 26.3 52 منخفضة  20- 0بين  1

 32.8 65 متوسطة  40  - 21بين أكثر من  2
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 37.9 75 مرتفعة 60  - 41بين أكثر من  3

 3.0 6 مرتفعة جدا   80 - 61من  أكثر البعد بين 4

 % 100 198 المجموع 

    

حيث استعان الباحث بمجموعة  ساسية،  ًا ليمثلوا عينة الدراسة األ( طالب32وقد اختير من بينهم )

على    واحصل  الذين   الطلبةجل تعبئة المقاييس المطلوبة، ومن ثم تم حصر  أمن المتطوعين من  

  لعينة الباحث، كذلك تم تحديد ا  ترجمهالذي    لصدمة اعد  ا باضطرب معلى مقياس  مرتفعة  درجات  

بالجلسات رغبة    إلرشادي، وااللتزامعلى المشاركة في البرنامج ا المبدئية  ة الطلبة  من خالل موافق

 اضطراب ما بعد الصدمة.في التخلص من  ممنه

درجاته      اعتبرت  األ  م وقد  التطبيق  قبلياً في  قياسًا  وزع  ،ول  مال  عشوائياً   واثم  عتين  جمو ى 

مكونة من    ولىأ  تجريبية  مجموعةموعتين،  ي إلى مجاو لتسبا  همتقسيم   (، وجرى ضابطة وتجريبية)

مبحوث16) بسبب   ،اً (  وذلك  منه،  بالقرب  أو  الفوار  يقيمون في مخيم  الذين  الطلبة  من  وجميعهم 

منه،  رب  القظروف الجائحة حيث وقع االختيار على الطلبة الذين يقيمون في مخيم الفوار، أو ب

اال بالجلسات  االلتزام  بإمكانهم  المناسرشاد والذين  المكان  توفر  بسبب  وذلك  لتطبيق  ية،  ب 

خدمات مخيم الفوار على تخصيص قاعة مناسبة  التفاق مع اللجنة الشعبية لالجلسات، حيث تم ا

  نية لثاالمجموعة او   داخل مقر اللجنة الشعبية الكائن وسط مخيم الفوار من أجل تطبيق الجلسات،

عتين من  وتم التجانس بين المجمو .  م الفوارق مخي ًا من خارج نطا( مبحوث16طة ومكونة من )ضاب

حيث تلقى أفراد المجموعة التجريبية برنامجا قائما  (. دمةغط ما بعد الصدرجة اضطراب ضحيث )

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة. 3.4ويبين الجدول )(. NTعلى العالج السردي )
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 (.، والصف)الجنسحسب الدراسة توزيع عينة  :(4.3)جدول 

 المجموع النسبة المئوية  العدد  غير المت

 32 50.0 16 ضابطة  موعةالمج

 50.0 16 ريبيةجت

 32 62.5 20 ذكر  الجنس  

 37.5 12 ان:ى

 32 65.6 21 الحادي عشر  الصف

 34.4 11 ال:اني عشر 

 

 تكافؤ المجموعة التجريبية والضابطة 

 على ما يلي:   ينة الدراسة بناءً باحث عتار الخا
عمالبا استعان   .1 بفريق  أجحث  من  وذلك  مساعد،  علل  المقاييس  توزيع  في  مساعدته  ى  ل 

 . المديرتين مجتمع الدراسة بكامله في كلتا
تم   .2 حيث  الكلية،  العينة  أفراد  على  توزيعها  قبل  المقاييس  بترقيم  المساعد  العمل  فريق  قام 

أسماء الطلبة  قام  قاييس أثناء التوزيع، ويقابل هذه األر على المم خاصة  تكليفهم بوضع أرقا 
كشف مقابل كل اسم من أسماء يهم، بحيث يكون الرقم في هذا الفي كشف سري خاص لد 

من  المب معاناة  األكثر  الطلبة  على  التعرف  مهمة  الباحث  على  سهل  األمر  وهذا  حوثين، 
 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة.

در  .3 على  مرتفالحصول  الىجة  )  عة  جدًا  الك80  -  41مرتفعة  الدرجة  على  لمقياس  لية  ( 
من اضطراب ضغط ما بعد ة، مما يشير إلى معاناة الطالب بعد الصدم اضطراب ضغط ما

 الصدمة.
عدم انخراط الطالب في برنامج إرشاد جمعي آخر يتعلق بشكل خاص بمشكلة الدراسة، وقد   .4

 بناًء على درجة اضطراب ضغط ما  عشوائياً توزيعا وزعت عينة الدراسة )تجريبية وضابطة(  
 :تية على النحو اآل لصدمبعد ا
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ا .أ من عينة    %(50)طالبًا، وهي تشكل    (16: ضمت هذه المجموعة )لتجريبيةالمجموعة 

( اختيارها،  تم  التي  و)11الدراسة  ذكورا،  إلى 5(  المجموعة  هذه  خضعت  وقد  إناث،   )

لمدة شهر ونيف، كما خضعت   ات(جلس  10)  ، مؤلف من(NT)  تقنيات العالج السردي 

 تبار قبلي وآخر بعدي.ى اخهذه المجموعة إل

%( من عينة  50، وهي تشكل )طالباً   (16ضمت هذه المجموعة ):  الضابطة  المجموعة  .ب 

إناث، ولم تخضع هذه المجموعة إلى أي  (  6، و)ذكور(  10الدراسة التي تم اختيارها، )

 قبلي وآخر بعدي. ى اختبارخضعت إل برنامج أثناء فترة المعالجة، إنما

التأكد        اولغرض  المجمو من  بين  )التجريلتكافؤ  البرناعتين  تطبيق  قبل  والضابطة(،  مج  بية 

المتوسطات   إيجاد  تم  مقياس  العالجي،  على  القبلية  للدرجات  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية 

عة الضابطة،  مو ية والمجالتجريب  بين أفراد المجموعة (PSSI-5) اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

للتأكد من مدى تك بدء تطبيقافؤ  وذلك  الدراسة قبل  الباحث   مجموعتي  البرنامج، حيث استخدم 

 .(5.3كما هو واضح في الجدول رقم ) ،(t-test) ت ارتباخ

الكلية الضطراب ضغط المتوسطات الحسابية    للفروق في  (t-test)  ت  نتائج اختبار  :(5.3)  جدول

 . المجموعة سب متغيرالصدمة حما بعد 
 العدد  المجموعات  األبعاد 

 

وسط  متال

 الحسابي 

 االنحراف 

 ريالمعيا

درجات   قيمة ت 

 الحرية 

الداللة  

 ة اإلحصائي

 إعادة الخبرة 

 

 691. 3.497 13.31 16 ضابطة قبلي 

 

30 

 

.495 

 4.145 12.38 16 تجريبية قبلي 

 475. 1.652 5.94 16 ضابطة قبلي  أعراض التجنب

 

30 

 

.638 

 1.302 5.69 16 تجريبية قبلي 

دراك  ي اإلات ف تغير

 والمزاج 

 0.822- 5.391 16.56 16 ضابطة قبلي 

 

30 

 

.417 

 3.958 17.94 16 تجريبية قبلي 

 368. 30 914. 3.420 14.69 16 ضابطة قبلي  فرط اإلثارة 
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    2.266 13.75 16 تجريبية قبلي

قبلي طة ضاب الدرجة الكلية   16 50.50 7.137 .345 30 .732 

    4.946 49.75 16 تجريبية قبلي 

بين    (α)  ≤0.05إحصائية عند المستوى  عدم وجود فروق ذات داللة    (5.3)  يتضح من الجدول

، المجموعة الضابطة والتجريبية على االختبار القبلي الضطراب ضغط ما بعد الصدمةمتوسطات  

الحسابي   المتوسط  بلغ  ل50.50)الضابطة  للمجوعة  حيث  الحسابي  المتوسط  بلغ  بينما  وعة  لمجم( 

( تبي 49.75التجريبية  كما   )( ت=  قيمة  أن  مستوى  0.345ن  عند   )( الدرجة 0.732الداللة  على   )

لتخفيف   البرنامج العالجي  البدء في  الدراسة متكافئتان قبل  يدل على أن مجموعتي  الكلية. وهذا 

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة.

 الدراسة  اأدات: 4.3

 األداتين التاليتين: خداملتحقيق أهداف الدراسة، تم است     

 .(NT) لعالج السرديا :1.5.4

 .  ( PSSI-5) الصدمةغط ما بعد اضطراب ض: مقياس 2.5.4

 :هاتين الداتينوةيما يلي وص  لكل من 

 -(7قم )ق ر ملح -مشار إليه في   برنامج التجريبي القائم على العالج السردي.ال 1.4.3

رشاد الجماعي مع ت البحث النظري فيما يتعلق باإلدبيااعتمد الباحث في بناء برنامجه على أ      

العالج    باستخدامث قام الباحث بإعداد برنامج  متعارف عليها في بناء البرامج، حيمراعاة األسس ال

التي أعدها والبرامج  الدراسات  العديد من   في  السابقون   الباحثون   السردي من خالل االطالع على 

التي المراجع  وبعض  المجال،  اعتمد  است  هذا  التي  التقنيات  منها  و مدت  البرنامج،  يهدف عليها 

إ اضطراب البرنامج  تخفيف  الصدمة  لى  بعد  ما  و ضغط  األساسية  ،  األعراض  مع    األربعة التعامل 

 الضطراب الضغوط التالية للصدمة:
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 إعادة الخبرة.  .أ

 أعراض التجنب. .ب 

 اج.والمز دراك اإل تغيرات في .ج

 ثارة فرط اإل . د 

ب      الباحث  قام  والمعينات  تحدي وقد  الوسائل  إلى  تال  المختلفةد  الوصول  في  تسهم  أن  يمكن  ي 

  جلستين ( جلسات، بواقع  10البرنامج، والتي تكونت من )  لجلسات تحقيق األهداف. وكذلك التخطيط  

مدة تراوحت  )  أسبوعيًا،  المتوسط  في  وقد 60الجلسة  دقيقة،  إجراء  (  في  تن  تم  البرنامج  قاعة  فيذ 

الل مقر  داخل  الفوار  جنة  مخصصة  مخيم  لخدمات  فلسطينجنالشعبية  في  الخليل  امتد وب  وقد   .

 (. م10/4/2021) وحتى (م6/3/2021شهر ) بدايةمن  ونيف  شهرلبيق البرنامج تط

 جراءات تطبيق البرنامج : إ1.1.4.3

البرنامج على عينة الدراسة        بة الصفين الحادي عشر والثاني عشر  طل  من  ةالمكونتم تطبيق 

منجميعه الفوار  م  مخيم  يقيمون    ،سكان  ا او  اختيار  تم  وقد  المخيم،  من  ضوء  بالقرب  في  لمكان 

ظر  أهمها  عملية  في أسباب  الطلبة  مع  التواصل  وصعوبة  المدارس،  وإغالق  كورونا،  جائحة  وف 

االختيا سبب  يعود  وأيضًا  المدرسية،  اإلرشاد  قاغرف  لوجود  فير  خاصة  الشعبية    عة  اللجنة  مقر 

بجلسات   من منطقة إلى أخرى من أجل االلتحاقوار، وعدم حاجة الطلبة للتنقل  الف  لخدمات مخيم

من مجتمع    ا( مبحوثً 16بتطبيق برنامج الدراسة على عينة مكونة من )البرنامج، حيث قام الباحث  

 .الدراسة المستهدف
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 ج البرنامتطبيق  العوامل التي يسرت :2.1.4.3

قبل .1 من  ال  التعاون  اللجنة  الفوار،  بية  شعإدارة  مخيم  قلخدمات  من  التربية    وزارةبل  وكذلك 

تسهيلها مهمة الباحث في الحصول على إحصائيات الطلبة  ينية والمتمثل في  والتعليم الفلسط 

 . في المديريتين 19-المتعافين من كوفيد 

 نفيذهم للواجبات المنزلية. ، وت ون انقطاعجميعها د  ورغبتهم بحضور الجلسات   الطلبةالتزام  .2

 .19-كوفيد  سهولة الوصول لقوائم المتعافين منن محافظ محافظة الخليل، و مهمة م ل هيتس .3

 ضبط متغيرات العينة التجريبية  :3.1.4.3

 قام الباحث بضبط المتغيرات الخاصة بالعينة التجريبية من حيث: 

 . السردية العالج على ممارس  القائمفراد العينة أبرنامج عالج  .1

  تين بمعدل جلس  في العالج السرديجلسات    (10)لى  وث عبححصل كل م  عدد الجلسات: .2

 أسبوعيًا. 

الجلس .3 جلسة    :العالجيةة  مدة  مدتها    عالجيةكل  الى    (60)حددت  باإلضافة   10)دقيقة، 

  التأكيد ل  لفرد، وذلك من أجاعندما يحتاج إليها    العالج السرديللحديث عن فوائد    دقائق(

 .  فقط الدراسة الحاليةأجل ن أن الهدف عالجي وليس م  الطلبةعلى هؤالء 

بعد الصدمة قبل تطبيق الجلسة   سة كان هناك حديث عن اضطراب ضغط مافي كل جل .4

حيث حددت مدتها بعشرين دقيقة أخرى، ويشتمل الحديث أسباب هذه األعراض    العالجية،

 لمن كانت لديه اإلرادة.  هامل معالتعاة هولوس ،ومضاعفاتها ،ومخاطرها ،وأبعادها

ا .5 تحديد  العالجيةللجلسات  خصص  لمالوقت  تم  الرابعةالس،  السبت، أيام    مساءمن    اعة 

 .قاعة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفوارلتطبيق الجلسات داخل  االربعاءو 
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بالتطبيق: .6 تربوي   الباحث   القائم  مرشد  ويعملمتمرس  وهو  ال  ،  في  اإلرشاد  مدارس  بقسم 

 . التربية والتعليم الفلسطينية لوزارةبعة التا

المقياسيث تمن ح  .7 القب  طبيق  المقياس  تم تطبيق  المفحوصين:  لي على  وتصحيح إجابات 

وكذلك الحال في القياس    ، وذلك من خالل العينة االستطالعية،المجموعتين بنفس الوقت 

 البعدي. 

 صدق البرنامج 4.1.4.3

ين  ن المحكمم  مجموعة على عرضه تم األولية صورته في يالعالج البرنامج جلسات  بناء بعد      

اإل  صصينالمتخ النفسيةفي  والصحة  النفسي  )  -  رشاد  رقم  الرأي  إلبداء وذلك -  (5ملحق 

 اتفق حيث  ،المحكمين نظر بوجهات  الباحث  أخذ  وقد  رشادي،اإل للبرنامج المناسبة والتعديالت 

المحكمين غ  ،البرنامج في الموجودة الجيةالع الجلسات  على معظم  الجلسات  بعض  ير  وحذف 

 أخذ  التي ةالبسيط التعديالت  بعض  إبداء مع  له لجلسات المناسبةا عدد  على وكذلك الضرورية،

 .بها الباحث 

 ( ترجمة الباحثPSSI-5) مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  2.4.3

مراجعة      خالل  في  ل  الباحث   من  والبحث  التربوي  اهألدب  التي  بموضوع  الدراسات  تمت 

الضطراب ضغط ما بعد   مقياساً م يجد وفي حدود علم الباحث ل، لصدمةاضطراب ضغط ما بعد ا

، وكذلك وطبيعة الدراسة الحالية  الحادي عشر والثاني عشروى طلبة الصفين  الصدمة يناسب مست

يصي واإلحصائي  الدليل التشخ عدم وجود مقياس الضطراب ما بعد الصدمة مبني وفق معايير  

النفسيةلال اضطراب    فقام  .(DSM-5)  ضطرابات  مقياس  بترجمة  بعد  الباحث  ما  ضغط 

ملحق  -( إلى اللغة العربية  1خته األصلية ملحق رقم)( من اللغة اإلنجليزية بنسPSSI-5الصدمة)

( إعادة -(2رقم  ثم  ومن  المحكمين،  السادة  على  وعرضه  اللغة  في  متخصصين  خالل  من   ،
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رقم    ملحق-يزية )الترجمة العكسية(  إلى اللغة اإلنجل   -(2ملحق رقم )-اللغة العربية    المقياس من

النسخة األص  -(3) المترجم  النسخة األصلية    ،ليةمرة أخرى دون أن يرى  وبعدها جرى مطابقة 

بالنسخة المعادة من اللغة العربية إلى اإلنجليزية من خالل ما يسمى بصدق )الترجمة العكسية(، 

العربية    مين للتأكد من مناسبته للبيئةاللغة العربية على السادة المحكتم عرض المقياس بومن ثم  

البيئة والثقافة الفلسطينية، حيث تم حذف بعض العبارات واست  تتناسب مع طبيعة  بدالها بعبارات 

من خالل   (PSSI-5للمقياس )  ةالعربية الفلسطينية. وكذلك جرى التأكد من الخصائص السيكومتري

 ينة استكشافية. ع

كما هو مشار اليه    -  ة أبعاد موزعة على ست  ( فقرة24ية من ) قد تكون المقياس في صورته األول و 

  بآرائهم خذ  عرض المقياس على السادة المحكمين من قبل الباحث واألوبعد    ،(1في ملحق رقم )

ة، حيث تم تعديل  ومالءمة فقراته ألغراض الدراس  ،جراء التعديالت على المقياسإواقتراحاتهم تم  

صورته   في  مكونًا  ليصبح  )المقياس  من  موزعة  20النهائية  فقرة  رقم    أبعاد   أربعةعلى  (  ملحق 

معاناة    درجة  عن   تعبر(  دائماً ،  غالباً ،  أحياناً ،  نادراً ،  ابداً )دائل  ب  خمسة   فقرة  كل  ويلي  ،(4)

الصدمة  المبحوث  بعد  ما   البدائل   اهذ   من  أي  يختار  أن  المبحوث   وعلى   ،من اضطراب ضغط 

 (:6.3د في الجدول )بعاد كما هو وراأ  أربعةاس من عليه، وقد خرج الباحث بمقي  نطبقت ي الت

 راسة على فقراتها. عاد الد يبين توزيع أب (6.3)جدول 

عدد  التعريف البعاد الرقم

 الفقرات

و تذكر الحدث الصدمي الذي خبره بصورة اقتحاميه أاستعادة الفرد   إعادة الخبرة  1

ش وانزعاعلى  كوابيس  ترمز  كل  أشياء  رؤية  عند  شديد  تشابه و  أج 

 ن الحادثة ستعاود الوقوع. أالحدث الصدمي والشعور ب

5 
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استجابات تجنبيه لدى الفرد لم تكن موجودة لديه قبل تعرضه  ظهور   أعراض التجنب 2

أنشطة كانت  سواء  أماكن  ،للصدمة  أفكار   ا،وأشخاص  ،أو  أو   ا،أو 

 أحاديث.

2 

دراك  ي اإلتغيرات ف  3

 ج والمزا

ما   للمصاب باضطراب  واإلدراك  لعاموتتمثل في تغيرات في المزاج ا

الصدمة  النوم  بعد  في  صعوبة  التركيز،  فقدان  الشعور مثل:   ،

 بالسلبية، االنعزال عن االخرين. 

7 

ظهور حاالت من االستثارة لدى الفرد لم تكن موجودة قبل تعرضه   فرط اإلثارة  4

مثل بسلوكنوبات    :للصدمة  مصحوبة  وتوتر   ،عدواني  غضب 

النو  في  عادية   ،موصعوبات  غير  جفلة  بالضيق وال  ،وظهور  شعور 

 والحزن والخوف والقلق. 

6 

 20 عالمجمو 

 تصحيح المقياس  1.2.4.3

ويتضمن       نفسه،  يرى  كما  أي  ذاتية،  بطريقة  لنفسه  الشخص  تقدير  في  المقياس  هذا  تضمن 

وزان للفقرات  وأعطيت األ  ،حسب سلم خماسيسلبي الفقرات باالتجاه  وقد بنيت ال( فقرة.  20المقياس ) 

أربع  :  دائماً ،  ثالث درجات :  باً غال،  درجتين:  أحياناً ،  درجة واحدة:  نادراً ،  صفر:  داً اب)  كما هو آت:

 . (. وقد طبق هذا السلم الخماسي على جميع الفقرات درجات 

العينة وتحديد درجة ) أفراد  تقديرات  إلى  الاضطوللتعرف  بعد  صدمة لدى عينة من  راب ضغط ما 

من  الخل  19-كوفيد   المتعافين  محافظة  في يلبمدارس  الوارد  التصحيح  مفتاح  الى  الرجوع  تم   ،)

األجنبية)  –األصلي    المقياس )  –(  pssi-5النسخة  مجموع  بعد 20إن  ما  أعراض  عناصر  من   )

( من  تتراوح  التي  الكلية،  األعراض  درجة  عنه  ينتج  يت80الى    0الصدمة  والذي  درجة،  مع  (  فق 

(DSM-5 ،)(. 7.3جدول )ار إليه في الوذلك كما هو مش 
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 ما بعد الصدمة.(: يوضح طول مفتاح التصحيح لمقياس اضطراب ضغط 7.3ل )جدو 

 الدرجة  المستوى الرقم 

 منخفضة20-0بين 1

 متوسطة21-40 2

مرتفعة41-60 3

مرتفعةجدا 61-80 4

 

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة القياسية لمقياس  الخصائص 2.2.4.3

 ( PSSI-5)  بعد الصدمةاضطراب ضغط ما صدق مقياس : اوالً 

 الصدق الظاهري: 

( محكمًا من  15في الدراسة الحالية بعرضه على ) المقياس بصورته األولية  صدق    تم التأكد من    

،  -(1م )ملحق رق  -بحث العلمي رشاد النفسي والصحة النفسية ومن المهتمين بالالمختصين في اإل

الذي وضعت فيه، ومدى صالحية الفقرات في    فقرة من فقرات المقياس للبعد   مالءمة كلللتأكد من  

ومالءمة    ووضوحها بالنسبة للمبحوث،،ً ومالءمة صياغة كل فقرة لغويا،  لقياسهقياس ما وضعت  

إذا احتاج   أو حذفها  ،و تعديلهاأ  ،إضافة العبارات و   كل فقرة من فقرات المقياس لمستوى المبحوث،

من    ،األمر صوالتي  أكثر  المقياس  تجعل  أن  عام  ،ً دقاشأنها  بشكل  أخرى  مالحظات  أية  ،  وإبداء 

ء المحكمين كان هناك اتفاق بينهم على صالحية المقياس ومقروئيته، باستثناء بعض  وبعد جمع آرا

( الذي  3ق رقم )ليه في ملحإو مشار االفقرات التي تم تعديلها بناء على  مالحظاتهم، وذلك كما ه

 الدراسة بعد التحكيم.يتضمن مقياس 

 :بناءصدق ال

  ى صدق البناء على عّينة التطبيق األول  باحث ال  من أجل التحقق من الصدق للمقياس، استخدم     

بحساب مصفوفة ارتباط  البناء  تم التحقق من صدق  حيث  ،  مبحوثاً (  198المكونة من )  االستطالعية
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الدرجةفقر  مع  األداة  ه  ات  وذلك كما  بعد،  لكل  )الكلية  الجدول  واضح في  والذي7.3و  أن    (  بين 

الكلية لكل بعد دالة إحصائيًا، مما يشير إلى تمتع  جميع قيم معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة  

 .اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، وأنها تشترك معًا في قياس البناءاألداة بصدق 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson correlationبيرسون )ائج معامل االرتباط  نت 8.3جدول 

 مع الدرجة الكلية لكل بعد.  ب ضغط ما بعد الصدمةاضطرا

 

ا: أعراض التجنب  : إعادة الخبرة اولا   ثانيا

الدللة  قيمة ر الفقرات 

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الفقرات 

 اإلحصائية

1 0.861** 0.000 1 0.882** 0.000 

2 0.831** 0.000 2 0.896** 0.000 

3 0.738** 0.000    

4 0.834** 0.000    

5 0.830** 0.000    

ا: تغيرات في الدراك  ا: فرط الثارة  والمزاجثالثا  رابعا

1 0.590** 0.000 1 0.669** 0.000 

2 0.766** 0.000 2 0.696** 0.000 

3 0.688** 0.000 3 0.608** 0.000 

4 0.734** 0.000 4 0.754** 0.000 

5 0.735** 0.000 5 0.596** 0.000 

6 0.677** 0.000 6 0.663** 0.000 

7 0.628** 0.000    

)  تشير      الجدول  الواردة في  الكلية 8.3المعطيات  الدرجة  مع  الفقرات  ارتباط  قيم  جميع  أن   )

بصدق   األداة  تمتع  إلى  يشير  مما  إحصائيًا،  دالة  بعد  تشترك    ،عال  لكل  قياس  وأنها  في  معًا 

ب ما  ضغط  الصدمةاضطراب  المتعا  عد  من  عينة  كوفيد لدى  من  محافظة    19-فين  بمدارس 

 الخليل.
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 (PSSI-5) مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمةثانيًا: ثبات 

تقدير معامل التجانس استخدم الباحث طريقة )كرونباخ  و للمقياس،    الثبات من أجل التحقق من      

األول  (Cronbach Alpha)ا(  ألف التطبيق  عّينة  )  االستطالعية  ى على  من  مبحوثًا،  (  198المكونة 

  : (Consistency)قياس ثبات التجانس الداخلي  قام الباحث باحتساب ثبات األداة عن طريق    حيث 

( والجدول  ومن  الدراسة،  أداة  الفقرات في  بين  االرتباط  قوة  إلى  يشير  الثبات  من  النوع   (9.3وهذا 

 خ ألفا على أبعاد المقياس: معامل الثبات بطريقة كرونبايبين نتائج اختبار 

على أبعاد مقياس اضطراب ضغط    ( يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا9.3ول )جد 

 ما بعد الصدمة. 

 باخ ألفا نكرو عدد الفقرات  البعد  الرقم 

 0.876 5إعادةالخبرة 1

 0.734 2أعراضالتجنب 2

 0.813 7والمزاجتغيراتفياالدراك 3

 0.746 6 ثارةفرطاال 4

 0.926 20 لألبعاد الدرجة الكلية 

    ( الجدول  من  م9.3يتضح  قيمة  أن  بلغت  (  المقياس  ألبعاد  ألفا  كرونباخ  بطريقة  الثبات  عامل 

في  تغيرات  %( على بعد  81%( لبعد أعراض التجنب، وبلغت )73، و)إعادة الخبرة%( لبعد  88)

على الدرجة للكلية    في حين بلغت قيمة معامل الثبات %( لبعد فرط اإلثارة،  75و)  ،االدراك والمزاج

  وهذا يشير إلى أن األداة تمتع بدرجة عالية من الثبات.( 0.93الضطراب ضغط ما بعد الصدمة )

 تطبيق الدراسة : إجراءات 5.3

 تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة:       

مجتم - بحصر  في  القيام  والمتمثل  الدراسة  والثانيالصفين    ةطلب ع  عشر  في    الحادي 

 .الثانوية التابعة لمديرتي جنوب الخليل ويطا مدارسلا
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بعد    البرنامج القائم على العالج السردي، وترجمة مقياس اضطراب ما بعد الصدمةبناء   -

هذ  مثل  في  المستخدمة  األدوات  من  مجموعة  على  الباحث  ومراجعة اطالع  الدراسة    ه 

 . وع البحث األدب التربوي الخاص بموض

 ، منهم خمسة محكًما  (15)الدراسة من خالل عرضهما على    تم التأكد من صدق أداتي -

 عشر قاموا بتحكيم البرنامج فقط، في حين تم تحكيم المقياس من قبل جميع المحكمين.

الدر  - َأداتي  بتطبيق  تسمح  والتي  الفنية  باإلجراءات  خاللالقيام  من  وذلك  الحصول   اسة، 

وتوزيع    ،الطلبةى إحصائيات أعداد  التربية والتعليم؛ وذلك للحصول عل  وزارةعلى موافقة  

الدراسة الفوار من أجل  مر و   ،مقياس  الشعبية لخدمات مخيم  اللجنة  البرنامج اسلة    تطبيق 

 لخليل.وموافقة محافظ محافظة الخليل على الحصول على قوائم الطلبة من تربية جنوب ا

الباحث  - ضغط  ب  قام  اضطراب  مقياس  جميع  توزيع  على  الصدمة  بعد  ين  الصف  طلبةما 

ذوي الدرجات المرتفعة    الطلبةحديد  ، وتم ت المديرتينفي كلتا    الحادي عشر والثاني عشر

، حيث (PSSI-5الذي ترجمه الباحث )  من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  على مقياس

 عشوائية.    وضابطة بطريقة ،يةتم توزيعهم الى مجموعتين تجريب

البرن - السردي  ا  تقنيات الذي يتضمن    اإلرشادي امج  تم إعداد  بعد لعالج  وفق مقاربات ما 

  الحداثة.

البرنامج التجريبي على المجموعة التجريبية والتي تلقت تقنيات العالج السردي    تم تطبيق -

(NT) . 

عد انتهاء  طة في نفس اليوم بتم تطبيق القياس البعدي على المجموعة التجريبية والضاب -

 (.10/04/2021ي السردي وذلك في تاريخ )البرنامج العالج

 (.SPSSحصائي باستخدام برنامج )تفريغ نتائج القياس البعدي، واجراء التحليل اال -
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 متغيرات الدراسة  6.3

   -اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية:     

 المتغيرات المستقلة  1.6.3

 ف(، الجنس، الصNTعالجي )البرنامج ال

 المتغيرات التابعة   2.6.3

 (19-)كوفيد  ئحة كوروناجا خالل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

 الحصائية   المعالجة 7.3

باستخراج  تم      الوصفي  اإلحصاء  استخدام  وتم  للبيانات،  الالزمة  اإلحصائية  المعالجة  ت 

واالنحرا الحسابية،  والمتوسطات  المئوية،  والنسب  أفاألعداد،  لدى  المعيارية  العينة  فات  راد 

دراسة عن طريق االختبار اإلحصائي التحليلي ، وقد فحصت فرضيات الالمقياسعلى    واستجاباتهم 

 Way 3) الثالثياختبار تحليل التغاير لقياس التكافؤ بين المجموعات، و  (t-test) ت  راختبا :االتي

ANCOVA)  المعدلة  ، والمتوسطات الحسابية(Estimated Marginal Means)آيتال  . ومعام(Eta 

Squared،) و ( )ت(  الم(  t-testاختبار  االحتفاظ    Paired Samples Test))  ترابطةللعينات  لقياس 

ألفا(  ،  )التتبعي( )كرونباخ  الباحث  الثبات   (Cronbach Alpha)واستخدم  استخدم  لقياس  ايضا   ،

بيرسون  االرتباط  باستخداممن    للتأكد   (Pearson Correlation)  معامل  وذلك  الحاسوب   الصدق، 

 (. SPSSاعية ) مج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتمباستخدام برنا
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 ئج السؤال الول نتا 1.1.4

 نتائج السؤال ال:اني  1.2.4
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 الفصل الرابع 

 الدراسة  نتائج 1.4

اب ضغط ما بعد تخدام العالج السردي في تخفيف اضطر اس  فاعليةهدفت الدراسة إلى معرفة       

ل المتعافي الصدمة  من  عينة  من  دى  عرض (  19-كوفيد )ن  يلي  وفيما  الخليل،  محافظة  بمدارس 

 وتحليلها بغية التحقق من فرضيات الدراسة. ،م التوصل إليها للنتائج التي ت 

 نتائج السؤال الول 1.1.4

السرديما        العالج  ع  فيفتخفي    فاعلية  لدى  الصدمة  بعد  ما  ضغط  من  اضطراب  ينة 

 ؟ ظة الخليلبمدارس محاف 19-وفيد المتعافين من ك

اخ وتم  صفرية  فرضية  إلى  تحويله  تم  األول  السؤال  عن  الداللةلإلجابة  مستوى  عند   (αتبارها 

≤0.05.) 

إحصائية عند    ال  1.1.1.4 داللة  ذات  فروق  فاعلية (  α)≤0.05المستوى  توجد  متوسطات  في 

 ية()ضابطة / تجريب  ،يقةبعد الصدمة تعزى للطر   عالج السردي في تخفيف اضطراب ضغط ماال

  .والجنس، والص  والتفاعل بينهما

اضـطراب درجـة اج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار الفرضية األولى تم استخر 

تبعــا لمتغيــرات  ظــة الخليــلمحاففــي  19-لــدى الطلبــة المتعــافين مــن كوفيــد ضــغط مــا بعــد الصــدمة 

  (.1.4و واضح في الجدول )، وذلك كما هبينهما والصف والتفاعل ،الجنسو الطريقة، 

اضطراب ضـغط مـا بعـد درجة للفروق في معيارية  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال1.4دولج

 .والصف والتفاعل بينهما ،والجنس ،الصدمة تبعا لمتغيرات الطريقة
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المتوسط  المجموعة  الصف س الجن المتغير

 الحسابي 

نحراف ال

 المعياري 

 العدد 

 إعادة الخبرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحادي   ذكور 

 عشر

 5 5.788 12.00 ضابطة 

 8 1.753 7.75 تجريبية 

 4 3.416 12.50 ضابطة  الثاني عشر 

 3 1.000 5.00 تجريبية 

 9 4.604 12.22 ضابطة  المجموع

 11 2.000 7.000 تجريبية 

الحادي   اناث

 عشر

 5 4.604 13.20 ضابطة 

 3 2.000 8.00 تجريبية 

 2 0.000 15.00 ضابطة  شر الثاني ع

1.4142 6.00 تجريبية 

1 

2 

 7 3.861 13.71 ضابطة  المجموع

 5 1.924 7.20 تجريبية 

الحادي   المجموع

 عشر

 10 4.971 12.60 ضابطة 

 11 1.722 7.82 تجريبية 

 6 2.944 13.33 ضابطة  ي عشر الثان

 5 1.140 5.40 بية تجري

 16 4.225 12.88 ضابطة  لمجموعا

 16 1.914 7.06 تجريبية 

أعراض 

 التجنب 

 

 

 

 

 

 

 

  الحادي ذكور 

 عشر

 5 0.894 4.60 ضابطة 

 8 1.356 3.88 تجريبية 

 4 0.500 6.25 ضابطة  الثاني عشر 

 3 0.000 4.00 تجريبية 

 9 1.118 5.33 ضابطة  وعالمجم

 11 1.136 3.91 تجريبية 

الحادي   اناث

 عشر

 5 2.168 5.80 ضابطة 

 3 0.000 4.00 تجريبية 

 2 0.000 6.00 ضابطة  الثاني عشر 

 2 0.707 1.50 تجريبية 

 7 1.773 5.86 ضابطة  المجموع

 5 1.414 3.00 تجريبية 
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الحادي   المجموع

 عشر

 10 1.687 5.20 ضابطة 

 11 1.136 3.91 تجريبية 

 6 0.408 6.17 ضابطة  الثاني عشر 

 5 1.414 3.00 يبية تجر

 16 1.413 5.56 ضابطة  المجموع

 16 1.258 3.63 تجريبية 

تغيرات في 

دراك اإل

 والمزاج 

 

 

 

 

 

 

الحادي   ذكور 

 عشر

 5 3.847 18.60 ضابطة 

 8 2.387 11.38 تجريبية 

 4 3.000 17.50 ضابطة  ر الثاني عش

 3 2.000 14.00 تجريبية 

 9 3.333 18.11 ضابطة  موعالمج

 11 2.508 12.09 تجريبية 

الحادي   ناثإ

 عشر

 5 4.722 15.60 ضابطة 

 3 3.606 11.00 تجريبية 

 2 0.707 11.50 ضابطة  الثاني عشر 

 2 1.414 11.00 تجريبية 

 7 4.353 14.43 ضابطة  المجموع

 5 2.646 11.00 تجريبية 

الحادي   لمجموعا

 عشر

 10 4.358 17.10 طة ضاب

 11 2.573 11.27 تجريبية 

 6 3.886 15.50 ضابطة  الثاني عشر 

 5 2.280 12.80 يبية تجر

 16 4.131 16.50 ضابطة  المجموع

 16 2.517 11.75 تجريبية 

 ثارة  فرط اإل

 

 

 

 

 

 

الحادي   ذكور 

 عشر

 5 0.894 17.40 ابطة ض

 8 1.959 9.88 تجريبية 

 4 1.915 16.50 ضابطة  شر الثاني ع

 3 1.732 10.00 تجريبية 

 9 1.414 17.00 ضابطة  المجموع

 11 1.814 9.91 ريبية تج

الحادي   اناث

 عشر

 5 2.608 13.40 ضابطة 

 3 0.577 9.67 تجريبية 
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 2 1.414 10.00 ضابطة  الثاني عشر 

 2 2.828 12.00 تجريبية 

 7 2.760 12.43 ضابطة  جموعالم

 5 1.949 10.60 تجريبية 

الحادي   المجموع

 عشر

 10 2.797 15.40 ضابطة 

 11 1.662 9.82 تجريبية 

 6 3.724 14.33 ضابطة  الثاني عشر 

 5 2.168 10.80 تجريبية 

 16 3.098 15.00 ضابطة  المجموع

 16 1.821 10.13 تجريبية 

الدرجة الكلية  

طراب لض

ضغط ما بعد  

 ةالصدم

 

 

 

 

 

 

 

ي  الحاد  ذكور 

 عشر

 5 6.731 52.60 ضابطة 

 8 1.959 32.88 تجريبية 

 4 7.890 52.75 ابطة ض الثاني عشر 

 3 3.000 33.00 تجريبية 

 9 6.782 52.67 ضابطة  المجموع

 11 2.119 32.91 تجريبية 

ي  الحاد  ناثإ

 عشر

 5 3.937 48.00 ضابطة 

 3 2.887 32.67 بية تجري

 2 0.707 42.50 ضابطة  الثاني عشر 

 2 4.950 30.50 تجريبية 

 7 4.198 46.43 ضابطة  المجموع

 5 3.421 31.80 تجريبية 

الحادي   المجموع

 عشر

 10 5.736 50.30 ضابطة 

 11 2.089 32.82 تجريبية 

 6 8.091 49.33 ة ضابط الثاني عشر 

 5 3.536 32.00 تجريبية 

 16 6.465 49.94 بطة ضا المجموع

 16 2.529 32.56 تجريبية 

متوســـطات درجـــات اضـــطراب ضـــغط مـــا بعـــد  فـــي اخـــتالف( وجـــود 1.4يتضـــح مـــن الجـــدول )    

ــد  ــدمة لــــدى عينــــة مــــن المتعــــافين مــــن كوفيــ اخــــتالف بمــــدارس محافظــــة الخليــــل علــــى  19-الصــ
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دالــة إحصــائيا تــم الفــروق بــين المجموعــات ن كانــت هــذه إمعرفــة و ولفحــص الفرضــية  المجموعــة،

فــي الجــدول كمــا هــو وارد  (Way ANCOVA 3) خراج نتــائج اختبــار تحليــل التغــاير الثالثــياســت

(2.4 .) 

ألثــر اســتخدام العــالج  (Way ANCOVA 3) : نتــائج اختبــار تحليــل التغــاير الثالثــي2.4جــدول

 .احباختبار القبلي عامال مصطراب ضغط ما بعد الصدمة باعتبار االالسردي في تخفيف اض

  مجموع  التباين   مصدر  المتغير 

 المربعات 

  درجات 

 الحرية 

  متوسط 

 المربعات 

  ف   قيمة 

 المحسوبة 

  مستوى 

 الدللة 

  معامل 

 ايتا 

  إعادة 

 الخبرة 

 0.641 ** 0.000 41.076 184.175 1 184.175 قبلي 

 0.105 0.114 2.697 12.093 1 12.093 الجنس 

 0.276 ** 0.007 8.749 39.229 1 39.229   الصف 

 0.582 ** 0.000 32.066 143.776 1 143.776 المجموعة 

 0.003 0.782 0.079 0.352 1 0.352 الصف   الجنس* 

 0.050 0.282 1.211 5.431 1 5.431 المجموعة   الجنس* 

 0.053 0.268 1.290 5.786 1 5.786 المجموعة   *   الصف 

 0.001 0.864 0.030 0.134 1 0.134 المجموعة   *الصف*   س الجن 

 4.484 23 103.125 طأ الخ 

 

 

 

 

 

 

 32 3773.000 الكلي   المجموع  

  أعراض 

 التجنب 

 0.304 ** 0.004 10.030 10.970 1 10.970 قبلي 

 0.002 0.821 0.052 0.057 1 0.057 الجنس 

 0.028 0.420 0.674 0.737 1 0.737   الصف 

0.000 21.899 23.951 1 23.951 موعة المج  * *  0.488 

 0.039 0.347 0.924 1.010 1 1.010 الصف   الجنس* 

 0.062 0.229 1.528 1.671 1 1.671 المجموعة   الجنس* 

 0.044 0.312 1.069 1.169 1 1.169 المجموعة   *   لصف ا 

 0.018 0.521 0.424 0.464 1 0.464 المجموعة   *الصف*   الجنس 

 1.094 23 25.155 الخطأ 

 

 

 

 

 

 

 32 759.000 الكلي   المجموع  

  ات تغير 

  في 

  دراك اإل 

ا والمز 

 0.272 ** 0.007 8.601 68.530 1 68.530 قبلي 

 0.086 0.156 2.151 17.135 1 17.135 الجنس 

 0.043 0.319 1.037 8.260 1 8.260   الصف 

 0.446 ** 0.000 18.519 147.543 1 147.543 المجموعة 
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 ج 

 

 0.070 0.201 1.735 13.821 1 13.821 الصف   نس* الج 

 0.001 0.866 0.029 0.233 1 0.233 جموعة الم   الجنس* 

 0.026 0.446 0.602 4.800 1 4.800 المجموعة   *   الصف 

 0.000 0.952 0.004 0.029 1 029. المجموعة   *الصف*   الجنس 

 7.967 23 183.245 الخطأ 

 

 

 

 

 

 

 32 6916.000 الكلي   المجموع  

  فرط 

   ثارة اإل 

 

 

 0.330 ** 0.003 11.324 28.024 1 28.024 قبلي 

 0.039 0.343 0.936 2.317 1 2.317 الجنس 

 0.009 0.644 0.220 0.544 1 0.544   الصف 

 0.613 ** 0.000 36.470 90.252 1 90.252 المجموعة 

 0.004 0.759 0.096 0.238 1 0.238 الصف   الجنس* 

 0.288 ** 0.006 9.299 23.012 1 23.012 المجموعة   الجنس* 

 0.106 0.112 2.731 6.758 1 6.758 المجموعة   *   الصف 

 0.101 0.122 2.577 6.377 1 6.377 المجموعة   *الصف*   الجنس 

 2.475 23 56.917 الخطأ 

 

 

 

 

 

 

 32 5434.000 الكلي   المجموع  

  الدرجة 

 الكلية 

 

 0.474 ** 0.000 20.696 244.632 1 244.632 قبلي 

 0.081 0.168 2.028 23.975 1 23.975 الجنس 

 0.004 0.778 0.081 0.959 1 0.959   صف ال 

 0.868 ** 0.000 151.900 1795.452 1 1795.452 المجموعة 

 0.066 0.214 1.632 19.290 1 19.290 الصف   الجنس* 

 0.001 0.896 0.018 0.207 1 0.207 المجموعة   الجنس* 

 0.020 0.500 0.469 5.540 1 5.540 وعة المجم   *   الصف 

 0.008 0.662 0.196 2.318 1 2.318 موعة المج   *الصف*   الجنس 

 11.820 23 271.860 الخطأ 

 

 

 

 

 

 

 32 57588.000 الكلي   المجموع  

وجـــــــــود فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية عنـــــــــد ( 2.4تظهـــــــــر النتـــــــــائج الـــــــــواردة فـــــــــي الجـــــــــدول )    

اضــطراب ضــغط مــا بعــد ات فاعليــة العــالج الســردي  فــي تخفيــف فــي متوســط(α≤0.05)المســتوى 

علــى الدرجــة الكليــة وبــاقي األبعــاد األخــرى الضــطراب  تجريبيــة( /ابطة دمة تعــزى للطريقــة )ضــالصــ

ضـطراب ضـغط مـا ال علـى الدرجـة الكليـةحيث بلغت قيمـة اإلحصـائي )ف(  ما بعد الصدمة،ضغط  

(، 0.05قــل مــن )أ( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0.000(، عنــد مســتوى داللــة )133.078بعــد الصــدمة )
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 تخفيــفلــذي يحــدد تــأثير المعالجــات التجريبيــة علــى مســتوى ( ا0.853عامــل آيتــا )كمــا بلغــت قيمــة م

، حيـــث تعتبـــر قيمـــة معامـــل آيتـــا مؤشـــرا مناســـبا لتـــأثير المعالجـــة د الصـــدمةاضـــطراب ضـــغط مـــا بعـــ

. ولمعرفـة لصـالح مـن كانـت الفـروق ةالتجريبية على مستوى معالجة اضطراب ضغط ما بعد الصـدم

 (.3.4عدلة في الجدول )توسطات الحسابية المم الباحث باستخراج المقا

للفروق بين المجموعتين   (Estimated Marginal Means)المتوسطات الحسابية المعدلة . 3.4جدول 

 التجريبية والضابطة.

المتوسط  الطريقة  المتغير

 الحسابي المعدل 

الخطأ  

 المعياري 

الفروق بين  

 المجموعات

 4.892 0.573 12.666 ضابطة  الخبرة   إعادة 

 0.625 7.774 تجريبية 

 1.977 0.281 5.618 ضابطة  التجنب   أعراض 

 0.312 3.641 تجريبية 

 4.975 0.775 16.296 ضابطة  والمزاج   دراك اإل   في   تغيرات 

 0.822 11.321 تجريبية 

 3.73 0.422 14.368 ضابطة  ثارة اإل   فرط 

 0.453 10.638 تجريبية 

  بعد   ما   ضغط   لضطراب   لكلية ا   الدرجة 

 الصدمة 

 16.557 0.926 49.375 ضابطة 

 0.984 32.818 تجريبية 

 ( والتــــــي تضــــــمنت المتوســــــطات الحســــــابية المعدلــــــة3.4فــــــي الجــــــدول ) تشــــــير النتــــــائج الــــــواردة    

(Estimated Marginal Means)  والضـابطة أن هنـاك أثـرا ظـاهرًا للفـروق بـين المجمـوعتين التجريبيـة

، فقـــد بلـــغ المتوســـط الطلبـــةالصـــدمة لـــدى اضـــطراب ضـــغط مـــا بعـــد  امج التجريبـــي فـــي تخفيـــفللبرنـــ

( لــــدى أفــــراد 49.393الضــــطراب ضــــغط مــــا بعــــد الصــــدمة ) الحســــابي المعــــدل علــــى الدرجــــة الكليــــة

 التجريبيــةللمجموعــة ، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي المعــدل علــى الدرجــة الكليــة الضــابطة المجموعــة

فــــروق  لصــــالح أفــــراد المجموعــــة ين، وهــــذا يؤكــــد وجــــود بــــين المجمــــوعت( 16.83) ( وبفــــارق 33.310)
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ن هـذا يـدعو إوتبعـا لوجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـ.العالجـيالتجريبية الذين تعرضوا  للبرنـامج 

 .األولىلى رفض الفرضية الصفرية إ

ي متوسـطات فاعليـة فـروق ذات داللـة إحصـائية فـه ال توجـد ( أن2.4يتضح من الجدول )  كذلك     

( ذكــور/ إنــاث ) الجــنس لمتغيــر اضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة تعــزى ج الســردي فــي تخفيــف العــال

بعــاد االخـــرى الضـــطراب ضـــغط مـــا بعــد الصـــدمة، حيـــث بلغـــت قيمـــة الكليـــة وبـــاقي األعلــى الدرجـــة 

ــ2.109اإلحصـــائي )ف( ) ــد مسـ ــة الكليـــة، عنـ ــة )( علـــى الدرجـ ــد  غيـــر ( وهـــي0.160توى داللـ  دالـــة عنـ

.(0.084ل آيتا )كما بلغت قيمة معام (،0.05مستوى اقل من )

ا تظهـــر النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول )      ــ2.4أيضـــً فـــي  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيةه ال توجـــد ( أنـ

حادي ) للصفتخفيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة تعزى  السردي فيمتوسطات فاعلية العالج 

 لصــدمةضــطراب ضــغط مــا بعــد اخــرى البعــاد األبــاقي األ( علــى الدرجــة الكليــة و عشــر/ ثــاني عشــر

( علــى الدرجــة الكليــة، عنــد 0.037، حيــث بلغــت قيمــة اإلحصــائي )ف( )(إعــادة الخبــرةباســتثناء بعــد )

(.0.002(، كمــا بلغــت قيمــة معامــل آيتــا )0.05دالــة عنــد مســتوى ) غيــر ( وهــي0.850مســتوى داللــة )

حســابية الباحــث المتوســطات الاســتخرج  إعــادة الخبــرة(علــى بعــد ) رفــة لصــالح مــن كانــت الفــروق ولمع

 .(4.4كما هو واضح في الجدول )  المعدلة

ــابية المعدلـــة المتوســـطا. 4.4جـــدول       ا  (Estimated Marginal Means)ت الحسـ ــً للفـــروق تبعـ

 لمتغير الصف على بعد اعادة الخبرة.

المتوسط  الصف المتغير

 لحسابي المعدل ا

الخطأ  

 المعياري 

ق بين  الفرو

 المجموعات

  حادي  الخبرة   ة إعاد 

 عشر 

8.747 0.543 -2.947 

 0.740 11.694 عشر   ثاني 
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ــوا      ــائج الـــ ــير النتـــ ــدول )تشـــ ــي الجـــ ــابية المعدلـــــة4.4ردة فـــ ــطات الحســـ ــمنت المتوســـ ــي تضـــ  ( والتـــ

(Estimated Marginal Means)  أن هنـاك  ي عشـر /الثـاني عشـر()الحـاد  طلبـة الصـفينللفروق بين

طلبة الصف الحادي  غط ما بعد الصدمة لدىي في تخفيف اضطراب ضهرًا للبرنامج التجريبأثرا ظا

طلبـة الصـف الحـادي ( لـدى 8.747) بعد اعـادة الخبـرةالمعدل على ، فقد بلغ المتوسط الحسابي عشر

ــر ــة الصـــف الثـــاني، بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي المعـــدل عشـ ( وبفـــارق 11.694)عشـــر  لـــدى طلبـ

الصف الحادي عشر الذين انخفضت طلبة د فروق  لصالح ، وهذا يؤكد وجو الصفينبين  (  -2.947)

 .الصف الثاني عشرلديهم أعراض إعادة الخبرة أكثر من طلبة 

فـــي  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية( أنـــه ال توجـــد 2.4كـــذلك تظهـــر النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول )     

 للتفاعـل بـين غط مـا بعـد الصـدمة تعـزى تخفيـف اضـطراب ضـ  السـردي فـيية العـالج  متوسطات فاعل

لصــدمة، خــرى الضــطراب ضــغط مــا بعــد ابعــاد األ( علــى الدرجــة الكليــة وبــاقي األوالصــف الجــنس)

 ( وهــي0.384( علــى الدرجــة الكليــة، عنــد مســتوى داللــة )0.787حيــث بلغــت قيمــة اإلحصــائي )ف( )

(.0.033كما بلغت قيمة معامل آيتا ) (،0.05دالة عند مستوى ) غير

ا تظهـــر الن      فـــي  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية( أنـــه ال توجـــد 2.4دول )تـــائج الـــواردة فـــي الجـــأيضـــً

 للتفاعـل بـينتخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة تعـزى   السـردي فـيج  متوسطات فاعلية العـال

 رى الضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمةخــبعــاد األ( علــى الدرجــة الكليــة وبــاقي األالجــنس/ المجموعــة)

( علــى الدرجــة الكليــة، عنــد 0.009حصــائي )ف( )، حيــث بلغــت قيمــة اإل(ثــارةفــرط اإلناء بعــد )باســتث

(.0.000(، كمــا بلغــت قيمــة معامــل آيتــا )0.05دالــة عنــد مســتوى ) رغيــ ( وهــي0.927مســتوى داللــة )

ج الباحــث المتوســطات الحســابية اســتخر  علــى بعــد )فــرط اإلثــارة( ولمعرفــة لصــالح مــن كانــت الفــروق 

 ة.المعدل
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للفـــروق تبعـــا  (Estimated Marginal Means)معدلـــة متوســـطات الحســـابية الال. 5.4جـــدول      

 .فرط االثارةعلى بعد مجموعة( للتفاعل بين )الجنس/ ال

المتوسط  المجموعة  الجنس  المتغير

 الحسابي المعدل 

الخطأ  

 المعياري 

الفروق بين  

 المجموعات

815. 0.633 15.771 ضابطة  ذكور  ثارة اإل   فرط   

 0.533 9.961 تجريبية 

 اناث 

 

 1.381 0.758 12.965 ة ضابط 

 0.732 11.314 تجريبية 

 ( والتــــــي تضــــــمنت المتوســــــطات الحســــــابية المعدلــــــة5.4اردة فــــــي الجــــــدول )تشــــــير النتــــــائج الــــــو     

(Estimated Marginal Means) ثارة إلفرط اعلى بعد نس/ المجموعة( للفروق تبعا للتفاعل بين )الج

( 15.771) الـذكور فـي المجموعـة الضـابطةثـارة لـدى فـرط اال  ألعـراض   معـدلأن المتوسط الحسابي ال

المجموعــة ( بــين المجمــوعتين لصــالح 5.81( وبفــارق )9.961)ة التجريبيــة لــدى افــراد المجموعــوكــان 

( وكــان 12.965) لــدى االنــاث الضــابطة ، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي المعــدل للمجموعــة الضــابطة

ــ ــةلـ ــة التجريبيـ ــارق )11.314) دى المجموعـ ــوعتين1.381( وبفـ ــين المجمـ ــي  ( بـ ــروق فـ ــدلل ان الفـ ــا يـ ممـ

فــرط  أعــراض الــذكور، حيــث تظهــر النتــائج انخفــاض ظــاهر فــي لصــالح  المجموعــة التجريبيــة كانــت 

 لدى الذكور في المجموعة التجريبية. اإلثارة 

ــ2.4النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول )أيضـــًا تظهـــر       فـــي  لـــة إحصـــائيةفـــروق ذات داله ال توجـــد ( أنـ

 فاعـل بـينللتطات فاعلية العـالج السـردي فـي تخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة تعـزى متوس

خـرى الضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة، بعـاد األ( علـى الدرجـة الكليـة وبـاقي األالصف والمجموعة)

 وهــي( 0.618مســتوى داللــة ) ( علــى الدرجــة الكليــة، عنــد 0.256)ف( )حيــث بلغــت قيمــة اإلحصــائي 

(.0.011(، كما بلغت قيمة معامل آيتا )0.05توى )دالة عند مس غير
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فـــي  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية( أنـــه ال توجـــد 2.4نتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول )واخيــرًا تظهـــر ال     

 للتفاعـل بـينط مـا بعـد الصـدمة تعـزى تخفيـف اضـطراب ضـغ  السـردي فـيمتوسطات فاعلية العـالج  

خـرى الضـطراب ضـغط مـا بعـد بعـاد األة وبـاقي األ( علـى الدرجـة الكليـةالجنس، والصـف والمجموعـ)

( علــــى الدرجــــة الكليــــة، عنــــد مســــتوى داللــــة 0.571حصــــائي )ف( )الصــــدمة، حيــــث بلغــــت قيمــــة اإل

(.0.024ا )(، كما بلغت قيمة معامل آيت0.05دالة عند مستوى ) غير ( وهي0.458)

 انينتائج السؤال ال: 2.1.4

توسطات فاعليـة العـالج السـردي فـي تخفيـف اضـطراب داللة إحصائية في م  هل توجد فروق ذات

راد المجموعــة التجريبيــة تبعــا لالختبــار البعــدي واختبــار االحتفــا  ضــغط مــا بعــد الصــدمة بــين أفــ

 للمجموعة التجريبية؟)التتبعي( 

الثان السؤال  عن  اختلإلجابة  وتم  صفرية  فرضية  إلى  تحويله  تم  الدالي  مستوى  عند  لة  بارها 

α)≤0.05.) 

 نتائج الفرضية ال:انية 1.2.1.4

المستوى   ال عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  العالج    (α)≤0.05  توجد  فاعلية  متوسطات  في 

تبار السردي في تخفيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بين أفراد المجموعة التجريبية تبعا لالخ

 ية.للمجموعة التجريب ي()التتبع  البعدي واختبار االحتفا 

مدى      زمن  لمعرفة  لمدة  البرنامج  توقف  بعد  السردي،  العالجي  البرنامج  فاعلية  ية  استمرارية 

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة   معينة تمت متابعة أفراد المجموعة التجريبية وطبق عليها مقياس

أس ثالثة  مرور  بعد  أخرى  نمرة  أثر  ولمعرفة  البعدي،  القياس  من  البعد ابيع  االختبار  ي تائج 

التجريبي بللمجموعة  الباحث  قام  المتابعة.  اختبار  على  )  ماستخداة  )ت(  ت  للعينا(  t-testاختبار 
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بين أفراد اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  للفروق في درجة  ،  Paired Samples Test))  المترابطة

 .(6.4اضح في الجدول رقم )كما هو و بار البعدي واختبار المتابعة المجموعة التجريبية على االخت

لتوضـــيح  Paired Samples Test)) للعينـــات المترابطـــة (t-test) ت  ائج اختبـــارنتـــ: .6.4جـــدول 

 تطبيق البرنامج. ءمن انتهاثالثة أسابيع بعد  العالج السرديفاعلية 

المتوسط  األبعاد المجموعات

 الحسابي 

النحراف 

 ري المعيا

درجات   قيمة ت

 الحرية

الدللة 

ائيةاإلحص  

 1.000 1.914 7.06 بعد تطبيق البرنامج الخبرة   إعادة 

 

15 

 

0.333 

 2.112 6.94 اختبار الحتفاظ   

 0.580 15 0.565 1.258 3.63 بعد تطبيق البرنامج التجنب   أعراض 

 1.315 3.56 اختبار الحتفاظ 

  دراك اإل   في   تغيرات 

 والمزاج 

د تطبيق البرنامجبع  11.75 2.517 1.464 

 

15 

 

0.164 

الحتفاظ  اختبار   11.50 2.338 

 0.432 15 0.808 1.821 10.13 بعد تطبيق البرنامج الثارة   فرط 

تبار الحتفاظ اخ  10.00 1.897 

  لضطراب   الكلية   الدرجة 

 الصدمة   بعد   ما   ضغط 

 0.108 15 1.711 2.5290 32.56 بعد تطبيق البرنامج

 3.011 32.00 اختبار الحتفاظ 

( α) ≤0.05وق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى ( عـدم وجـود فـر 6.4ل )يتضح من الجدو     

 (التتبعــــي) التجريبيــــة علــــى االختبــــار البعــــدي واختبــــار االحتفــــاظالمجموعــــة  أداءبــــين متوســــطات 

االختبـــار بعـــد تطبيـــق البرنـــامج ، حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة التجريبيـــة علـــى المعنيـــة

 أن قيمـة( كمـا تبـين 32.00) )التتبعي( الحتفاظلحسابي على اختبار ابينما بلغ المتوسط ا(  32.56)

 ،( على الدرجة الكلية. وهذا يـدل علـى فاعليـة البرنـامج0.108لة )( عند مستوى الدال1.711)ت=  

 برنـامج بعـد ثالثـة أسـابيع علـى المجموعـةوقدرته على التـأثير بـأفراد المجموعـة، فقـد أعيـد تطبيـق ال

 ه ال توجد فروق.نأتبين من خالل ذلك ، و نفسها التجريبية
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج وتفسيرها 

 ائج وتفسيرها مناقشة النت  1.5

 مناقشة السؤال الول وتفسيره   1.1.5

 مناقشة السؤال ال:اني وتفسيره  5.1.2

 التوصيات   2.5

 المقترحات   3.5
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 الخامس الفصل 

 لدراسةمناقشة نتائج ا

ــ      ــاماًل ومفصـــاًل لمناقشـ ــل عرضـــًا كـ ــمن هـــذا الفصـ لـــك لإلجابـــة عـــن ة نتـــائج الدراســـة، وذ يتضـ

 .صحة فرضياتهالتحقق من اتساؤالت الدراسة و 

 مناقشة نتائج الدراسة   1.5

 . مناقشة نتائج السؤال الول1.1.5

فين  من المتعا  اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة   تخفيففي    فاعلية العالج السرديما  

 ؟ بمدارس محافظة الخليل  19-من كوفيد

تم  لإلجابة األول  السؤال  م  عن  عند  اختبارها  وتم  صفرية  فرضيات  إلى  الداللة  تحويله  ستوى 

α)≤.05  0.) 

 نتائج الفرضية الولى 1.1.1.5

عند    ال إحصائية  داللة  ذات  فروق  العالج  (.  α)  ≤0.05المستوى  توجد  فاعلية  متوسطات  في 

والجنس،    تجريبية(  /)ضابطة    ،ضطراب ضغط ما بعد الصدمة تعزى للطريقةفي تخفيف االسردي  

   .والص  والتفاعل بينهما

( وجــــــــود فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد 2.4لــــــــواردة فــــــــي الجــــــــدول )تظهــــــــر النتــــــــائج ا     

( فــي متوســطات فاعليــة العــالج الســردي  فــي تخفيــف اضــطراب ضــغط مــا بعــد α≤0.05المســتوى)

اب خــرى الضــطر بعــاد األألة )ضــابطة / تجريبيــة( علــى الدرجــة الكليــة وبــاقي اعــزى للطريقــالصــدمة ت

ــال ــروق  لصـ ــت الفـ ــدمة، حيـــث كانـ ــد الصـ ــا بعـ ــغط مـ ــوا  ضـ ــذين تعرضـ ــة الـ ــة التجريبيـ ــراد المجموعـ ح أفـ

 للبرنامج العالجي. 
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 (Jalali et al., 2019) دراسة جاللي وَاخرون  :تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما كشفت عنه نتائج     

االكتئــاب والقلــق  فــي تقليــلجمــاعي دي وفوائــد العــالج التقنيــات العــالج الســر والتــي أظهــر فيهــا أهميــة 

 .ذوي اآلباء المسجونينلدى األطفال 

للعـــالج الســـردي فـــي خفـــض أعـــراض اضـــطراب ويعـــزو الباحـــث الســـبب فـــي وجـــود أثـــر واضـــح      

يعتبـر  العـالج السـرديإلـى أن  (19-يد ين من )كوفضغط ما بعد الصدمة لدى طلبة المدارس المتعاف

 Erbes)يـربس ، وهـذا مـا أكـده ااالضطرابات والضغوط النفسية ساليب فاعلية في خفض من أكثر األ

et al., 2014)   االعـالج السـردي يعتبـر نهجًـ الذي أشار إلـى أن يمتلـك القـدرة علـى المسـاعدة  ا عالجيـً

مة، حيــث يتمتــع بمرونــة عاليــة فــي التعامــل مــع ثــار الصــد آ الســريعة والمــوجزة مــع الــذين يعــانون مــن

  .فراد في حياتهم وتغريبها خارج ذواتهمألجهها ااكالت التي يو المش

ــا       ــة االختيـــار وفقـ ــد علـــى امـــتالك حريـ ــا فـــي تعزيـــز دور المسترشـ ــا يميـــز العـــالج الســـردي هنـ ومـ

مـا يزيـد مـن فعاليـة لمسترشـد، ملحاجته، وبالتـالي عـدم وجـود قالـب معـين يمكـن للمرشـد فرضـه علـى ا

الــذي أشــار إلــى أن  أهميــة العــالج الســردي  (2018)الخوالــدة، ا اكــده هــذا النــوع مــن العــالج، وهــذا مــ

تظهــر فــي عــدم وجــود قوالــب جــاهزة للعــالج النفســي، وهــذا يعنــي عــدم فــرض آراء المعــالج الجــاهزة، 

 رادة وفقا التجاهاته.لحرية واإلوعدم استخدام فنية معينة، وبذلك يكون المسترشد قد امتلك ا

اعدة المسترشدين على رواية قصصهم الحياتيـة سلوب القصصي الى مسويسعى المعالج في األ     

ــال وا ــغاء بشـــكل فعـ ــل علـــى اإلصـ ــالج يعمـ ــإن المعـ ــذلك فـ ــم، لـ ــول واقعهـ ــة حـ ــاني مختلفـ لتـــي تحمـــل معـ

لألحـداث التـي تـدور فهـم واع   للقصص السائدة التي يسردها األفراد عن انفسهم؛ وهذا يسـاعدهم علـى

 (.2017في حياتهم )بركات، 
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ة فـي متوسـطات فاعليـة نه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائيأ(  2.4دول )يتضح من الج  كذلك     

العــالج الســردي فــي تخفيــف اضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة تعــزى لمتغيــر الجــنس علــى الدرجــة 

ة، أي أن برنـــامج العـــالج الســـردي بعـــد الصـــدم خـــرى الضـــطراب ضـــغط مـــابعـــاد األالكليـــة وبـــاقي األ

 خر.لصالح أحد الجنسين على اآل اراسة لم يظهر فروقً المستخدم في الد 

ــر       ــم يعثـ ــردي تبعًـــ لـ ــر العـــالج السـ ــي أثـ ــابقة بحثـــت فـ ــات سـ ــى دراسـ ــنسالباحـــث علـ ــر الجـ  ا لمتغيـ

لدراســة مــع نتــائج االتــي اتفقــت  (Yeganehfarzand et al., 2019)فرزنــد وَاخــرون باســتثناء دراســة 

ــة ا ــوع العينـ ــي نـ ــا اختلفـــت فـ ــة، ولكنهـ ــتهدفة، حيـــث الحاليـ ــة أظهـــرت  لمسـ ــائج الدراسـ ــة نتـ العـــالج  فاعليـ

ل نسبة الخوف من العالقة الحميمـة عنـد األزواج، وهـذا يعنـي عـدم وجـود فـروق بـين يالسردي في تقل

 (.NTالذكور واالناث في االستجابة للعالج من خالل فنيات العالج السردي )

تربـوي، أن العــالج والتــراث النظـري وال رى الباحـث مــن خـالل اطالعـه علــى الدراسـات السـابقةويـ     

،  وأنه نهج تعاوني تشاركي يصلح مع جميع الفئـات وجميـع التجـارب السردي فعال مع كال الجنسين

ــدين، أن العالقـــة اإلرشـــادية التـــي تتصـــف بالتعـــاون واالنفتـــاح علـــى خبـــرات المساإلنســـانية. كمـــا  ترشـ

 ن.فروقا في كال الجنسيذلك العالقة النشطة الفعالة من شأنها أال تظهر وك

عن مختلف المقاربات  والتي تتميز    ،في العالج السرديرشادية  العالقة اإلويعود ذلك لطبيعة       

نها عالقة  بأ(.  Madigan & Nylund, 2019; Haugadard, 2016)، حيث وصفها كل من  األخرى 

يصل  ن  أيع فيها المعالج  ت المسترشدين وعالقة نشطة يستط اوانفتاح على خبر وتقبل    ،امتعاون واهتم

 .حياة المسترشد  وتجنب ذوبان المشكلة في ،لحل مع المسترشد 

ويرى الباحث أن فعالية البرنامج وقدرته على التخفيف من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة قد       

الفعال،   ودوره  الباحث  لقدرة  أيضا  ايعزى  وتوجيه  وامتالكه  الجلسات،  تسيير  في  الكافية  لخبرة 

بنالمستر  على  وقدرته  التشدين،  والعالقة  المسترشدين،  وبين  بينه  الثقة  خالل  اء  من  تعزيزها  تم  ي 
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أكده   ما  وهذا  الكبير،  دوره  له  كان  ـ  شك  بال  ـ  وهذا  المتبادل،  )االحترام  في  (  Whiteوايت  الوارد 

وكذلك   وعدم القاء اللوم عليهم.  ،ية احترام المسترشدينأهمذي بين  وال(  Ackerman, 2020أكرمان )

ضع تسمية للمشكلة التي و ردي في  ( ألهمية دور المرشد في العالج السCorey, 2011)  كوريأشار  

المسترشد  منها  كيف    ،يعاني  ومعرفة  المسترشد،  عن  وعزلها  المشكلة  هي  المشكلة  ثرت أوجعل 

ا  ،المشكلة على حياته التخلص من  لمسترشد علومساعدة  ى وضع معاني جديدة لحياته في سبيل 

 ستثناء المشرق من تجربته.  والبحث عن اال ،مشكلةال

الباحث       التقنيات واألساليب الجديدة المتبعة في العالج    ويرى  والتي تمثل    السردي،أهمية هذه 

يستمع متكاماًل   انهجً  أن  المعالج  خالله  من  يستطيع  عن    ،ويساعد   ،وينقب   ،،  المشاكل ويكشف 

عطائهم القدرة  إ و  ،واالدراك بمشاكلهمكثر قدرة على الوعي  ويجعل المسترشدين أ  ،ويفصلها عن ذواتهم

فصل   ذاتهاعلى  حد  في  السبب  هي  المشكلة  تكون  بحيث  حياتهم  عن  القديمة  وليس    ،المشاكل 

شد، بحيث  على المستر و سلطة  أالمسترشد نفسه، وطبيعة العالقة الصادقة والمهنية دون فرض قيود  

مسترشد األمان والحرية للتعبير عن  وهذا يعطي ال  ،الناسمشاكل  بغير العارف    المعالج دورَ   يؤدي

 ضع حد لمعاناته.وو   ،مشاعره

االستماع        في  والمتمثلة  السردي  العالج  في  األخصائي  لمهارات  أن  كوري  بين  ما  وحسب 

فرض   وعدم  المعلومة،  عن  المنقب  ودور  دور الفعال،  العالجي  السلطة  البرنامج  نجاح  في  كبيرا  ا 

 .(Corey, 2011) دمةطراب ضغط ما بعد الصالسردي مع اض

النتائج  يًض أ      تظهر  )ا  الجدول  في  في أ(  2.4الواردة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  نه 

ي متوسطات فاعلية العالج السردي في تخفيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة تعزى للصف )حاد 

ثان    ، د الصدمةى الضطراب ضغط ما بعخر بعاد األوباقي األ  ،ي عشر( على الدرجة الكليةعشر/ 

حيث   الخبرة(،  )إعادة  بعد  بعد  باستثناء  على  فروق  وجود  الصف  إ تبين  طلبة  لصالح  الخبرة  عادة 
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كثر من طلبة الصف الثاني عشر. وقد أعادة الخبرة  إ عراض  أ الحادي عشر الذين انخفضت لديهم  

الثانوية  للضغوط النفسية التي يعانيبعد )إعادة الخبرة(    الفروق في  تعود  نتيجة    منها طلبة  العامة 

والتفكير المستمر وكذلك ظروف الجائحة التي    ،وضغط الدراسة  ،يةاقتراب موعد االختبارات الوزار 

 صابتهم.  إثناء فترة أ تداخلت مع معاناتهم 

فـــي التركيـــز علـــى المسترشـــدين، واعتبـــارهم ره الفعـــال العـــالج الســـردي، ودو هميـــة أل ويعـــزى ذلـــك     

ســردي فــي تنميــة الــذي أشــار إلـى دور العــالج ال (Fleming, 2003)هم، وهــذا مــا أكـده صصــبقخبـراء 

والـــــذي يمـــــنحهم درجـــــة عاليـــــة مـــــن الـــــوعي  ،حيـــــاتهم ومعانـــــاتهمالمسترشـــــدين فـــــي معرفـــــة قصـــــص 

 .يةوتجاربهم الشخص ،دراك بأحداث حياتهمواإل ،واالستبصار

ــيـــرى الباحـــث أن العـــالج الســـردي لـــه اهميتـــه ودوره او       ات العمريـــة علـــى لفعـــال مـــع مختلـــف الفئـ

اسـية، ممـا يعنـي أهميـة الـوعي واالستبصـار، واإلدراك للتجـارب الحيـة اختالف أعمارهم ومـراحلهم الدر 

ة الصـفوف في حياة األفراد. وهذا يعنـي أن العـالج السـردي صـالح للتطبيـق داخـل المـدارس ومـع كافـ

 لدراسية.ا

وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي نـــه ال تأ( 2.4جـــدول )كـــذلك تظهـــر النتـــائج الـــواردة فـــي ال     

ة العـالج السـردي فـي تخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة تعـزى للتفاعـل بـين متوسطات فاعلي

  .الصدمةخرى الضطراب ضغط ما بعد بعاد األ)الجنس والصف( على الدرجة الكلية وباقي األ

ــا      ــدول ) كمـ ــي الجـ ــواردة فـ ــائج الـ ــر النتـ ــروق ذاأ( 2.4تظهـ ــد فـ ــه ال توجـ ــي نـ ــائية فـ ــة إحصـ ت داللـ

سـردي فـي تخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة تعـزى للتفاعـل بـين متوسطات فاعلية العـالج ال

خــرى الضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة بعــاد األ)الجــنس/ المجموعــة( علــى الدرجــة الكليــة وبــاقي األ

ذكور في المجموعة ثارة لصالح الرط اإلثارة(، حي تبين وجود فروق على بعد فعد )فرط اإلباستثناء ب
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ثــارة لــدى الــذكور فــي المجموعــة فــي أعــراض فــرط اإل اظــاهرً  اج انخفاضــً التجريبيــة، حيــث تظهــر النتــائ

 التجريبية.

علـــى  ردي يحصـــلون ويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة الـــى أن جميـــع المسترشـــدين فـــي العـــالج الســـ     

( الــذي Ackerman, 2020) مــانمــا يتفــق مــع رأي أكر  ، وهــذاساســي فــي العــالجأ أوهــو مبــد االحتـرام، 

ــالج ال ــين أن المعـ ــرد بـ ــل فـ ــر  لكـ ــفته  ســـردي ينظـ ــتقاًل  اكيانًـــ بصـ ــدة ،مسـ ــية فريـ ــه جوانـــب  ،وشخصـ ولديـ

 الســردي الجان المسترشــد فــي العــو  ،و عيــب أوال يعتريــه نقــص  ،بغــض النظــر عــن مشــكلته ،يجابيــةإ

 .مشكالته نوعا ما كيدر 

صـلوا المجموعة )التجريبية( العالجية السردية، قد حلفرص للمسترشدين في وبذلك تكون جميع ا     

علـــى نفـــس االهتمـــام واالحتـــرام والتقـــدير ممـــا يجعلهـــم متفـــردين فـــي كيـــانهم الـــذاتي، وهـــذا ال يشـــعرهم 

فـــي تــأثير البرنـــامج العالجــي تبعـــا ختالفــات ا وجـــد ال يبــاالختالف عــن بـــاقي أفــراد المجموعـــة، لــذلك 

 غيري الجنس والصف. للتفاعل بين مت

( والــذي تبــين فيــه اخــتالف لصــالح الــذكور، فــإن 2.4أمــا بالنســبة لبعــد فــرط اإلثــارة فــي جــدول )     

ذلــك قــد يعــود لطبيعــة االنفعــاالت بــين الــذكور واإلنــاث واخــتالف فســيولوجية الرجــل عــن األنثــى فــي 

ر أكثر لصدمات، فنجد أن الذكو المختلفة، وطريقة استجابتهم للواقع والخبرات واالظروف    التعامل مع

 .-حسب رأي الباحث -رض للصدمات والتعامل معها تحماًل وصالبة من اإلناث أثناء التع

نـــــه ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية فـــــي أ( 2.4تظهـــــر النتـــــائج الـــــواردة فـــــي الجـــــدول )و      

تفاعـل بـين ردي فـي تخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة تعـزى للعـالج السـمتوسطات فاعلية ال

موعـــة( علـــى الدرجـــة الكليـــة وبـــاقي )الجـــنس، والصـــف والمج، أو التفاعـــل بـــين موعـــة()الصـــف والمج

 .خرى الضطراب ضغط ما بعد الصدمةبعاد األاأل
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عـــل مـــع عـــا للتفاويعـــزو الباحـــث الســـبب فـــي عـــدم وجـــود فـــروق فـــي فاعليـــة البرنـــامج الســـردي تب     

سـتانديش الـى مـا أشـار اليـه جنس والصف والمجموعـة(  متغيري)الصف والمجموعة( والتفاعل بين )ال

(Standish, 2013)  الواقع مبني اجتماعًيا، مما يعني أن تفاعـل، حيث أن العالج السردي ئفي مباد 

أثر الواقـع باللغـة وبـذلك يتـ ،بهـا الواقـع يعيشـون مع اآلخـرين يـؤثر علـى الطريقـة التـي   هموحوار   االفراد 

دثون لغات مختلفة قد يكـون لـديهم تفسـيرات أن األشخاص الذين يتح ويتواصل عبرها، مما يشير إلى

علــى تنظــيم والواقــع والحفــاظ  الفــرد  تلفــة جــذرًيا لــنفس التجــارب. والقصــة التــي يمكــن فهمهــا تســاعد مخ

ال توجـــد حيــث أنــه فــة، المختل ب التجــار عليــه. وبمعنــى آخــر، تســاعد القصــص والروايــات علـــى فهــم 

 مطلقة.  "حقيقة موضوعية" أو حقيقة 

بين األفراد على حسب الجنس، والصف باحث أهمية هذا المبدأ في عدم وجود اختالف ويرى ال     

ــبعض، ألن  ــها الــ ــن بعضــ ــة عــ ــراد مختلفــ ــاكل األفــ ــة ألن مشــ ــذلك الصــــف والمجموعــ ــة، وكــ والمجموعــ

 طـياليعهم، ويفسـرون التجـارب بطريقـة مختلفـة، وبهـذا حوار بيـناألشخاص يختلفون جذريا في لغة ال

ــ ــي االعـــالج الســـردي أهميـ ــنس فـ ــة، أو الجـ ــات العمريـ ــرة لالختالفـ ــتمع ة كبيـ ــالج يسـ ــة ألن المعـ لمجموعـ

لجميع روايات األفراد بطريقة مختلفة، ويفهم تجاربهم بطريقة مختلفة، وال ينظر لهم على أنهـم حقيقـة 

مما ال يدع  ب فريدة، وبهذا يحصل كل فرد بالمجموعة على فرصةيهم تجار واحدة، بل مختلفون، ولد 

 عة اإلرشادية السردية.ر الجنس، أو الصف على سير العالج في المجمو دور لتأثي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي متوسـطات فاعليـة مناقشة نتائج السؤال ال:اني:    2.1.5

دمة بـين أفـراد المجموعـة التجريبيـة تبعـا بعـد الصـ  العالج السردي في تخفيـف اضـطراب ضـغط مـا

 للمجموعة التجريبية؟ )التتبعي( تفا ر البعدي واختبار االحلالختبا

مستوى  لإلجاب عند  اختبارها  وتم  صفرية  فرضية  إلى  تحويله  تم  الثاني  السؤال  عن  ة 

 (.α)≤0.05الداللة
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 ائية عنــد المســتوى اللــة إحصــتوجــد فــروق ذات د ال مناقشــة نتــائج الفرضــية ال:انيــة: 1.2.1.5

α)≤0.05)  اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة   لعالج السردي فـي تخفيـففي متوسطات فاعلية ا

للمجموعــة  )التتبعــي( وعــة التجريبيــة تبعــا لالختبــار البعــدي واختبــار االحتفــا بــين أفــراد المجم

 التجريبية.

( α) ≤0.05وى نـد المسـت( عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية ع6.4يتضح من الجدول )     

 )التتبعــــي( دي واختبــــار االحتفــــاظبيــــة علــــى االختبــــار البعــــبــــين متوســــطات أداء المجموعــــة التجري

ث بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة التجريبيـــة علـــى االختبـــار بعـــد تطبيـــق البرنـــامج ، حيـــالمعنيـــة

تبـين أن قيمـة ( كمـا 32.00) )التتبعي( ( بينما بلغ المتوسط الحسابي على اختبار االحتفاظ32.56)

ة. وهــذا يــدل علــى فاعليــة البرنــامج ( علــى الدرجــة الكليــ0.108( عنــد مســتوى الداللــة )1.711)ت= 

ى التـأثير بـأفراد المجموعـة، فقـد أعيـد تطبيـق البرنـامج بعـد ثالثـة أسـابيع علـى المجموعـة وقدرته عل

 نه ال توجد فروق.أ، وتبين من خالل ذلك نفسها التجريبية

يتوه      المقارنات  أوالتي  (  2019العيدة )فق مع ما كشفت عنه دراسة  ذا ال  نتائج  البعدية  شارت 

التجريبية إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسين    لدى أفراد المجموعة  فيها  والتتبعية

  البحث عنالبعدي والتتبعي، في مقياس الشره العصبي، وأبعاد مقياس االندفاعية )اإللحاح السلبي،  

)المغامرة، اإللحاح اإليجابي( التي أشارت  2017. ودراسة بركات  إحصائيًا  إلى و (  دالة  جود فروق 

درجات   متوسطات  القلق  بين  مقياس  على  والتتبعي،  البعدي  القياس  في  التجريبية  المجموعة  أفراد 

القلق لتص التتبعي، فقد تراجعت درجات المفحوصات على مقياس  بح أفضل فقط، لصالح القياس 

المقاييس على  بدرجاتهم  مقارنة  دالة  إال  نفسها  بدرجة  البعدي،  القياس  االكتئاب  في  درجات  أن   

(،  Erbes et al., 2014ن )يخر آاختلفت مع دراسة ٕايربس و كما  بدرجة دالة.    تراجعت لترتفع لكن ليس

 ( أشهر. 6( أشهر الى )3بعد )  )التتبعي( معدل االحتفاظفي  اًض اانخف التي بينت 
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حتفاظ )التتبعي(  البعدي واالختبار اال   زو الباحث السبب في عدم وجود فروق بين االختبار ويع    

األثر الواعد لفعالية العالج السردي، وكذلك قد يعود    ى أن ذلك قد يعود لدى المجموعة التجريبية إل

السردي   العالج  برنامج  السرديإلتطبيق  العالج  فنيات  ساعدت    ،لى:   اأوالتي  لمجموعة فراد 

سردي، ومن ثم تفكيك  غة قصص حياتهم بأسلوب  التجريبية في تفسير حياتهم وكتابتها، وكذلك صيا

حياتهم وإعادة شرح مشاكل حياتهم وتجاربهم بشكل أفضل، والتعرف  ووضع معنى ل  ،هذه القصص 

خفيف الت  فيمر الذي ساعد  حياتهم من جديد، األ  ص على مهاراتهم ومعارفهم في إعادة تأليفهم لقص

ستيعابها في داخلهم  شكلة خارج الذات بدل اخراج الم إما ساعدهم على  مأثر الخبرات الصادمة،  من  

على   يكونوا  أ وقدرتهم  القص   يمهندسن  وهدم  معنى    ،القديمة  ص حياتهم،  ذات  بأخرى  واستبدالها 

 عن المشاكل السائدة. بعيداً  ،وهدف

ل        السابقة  للدراسات  الباحث  مراجعة  خالل  أيومن  يجد  السردي    م  بالعالج  تتعلق  دراسات 

-يروس  ، وذلك لحداثة انتشار الف19-س كورونا كوفيد لصدمة نتيجة تفشي فيرو واضطراب ما بعد ا

ال يوجد دراسات تجريبية تطرقت للعالج السردي في تخفيف اضطراب ما    -وبحسب علم الباحث 

 . الجائحةبعد الصدمة خالل تفشي 

 توصيات الدراسة   2.5

 يأتي:  نتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بماال في ضوء    

تطب - في  السرديالّتوسع  العالج  على  القائمة  البرامج  من    ،يق  عدد  أكبر  تشمل  بحيث 

المناطق جميعها،   والتالميذ في  الدراسة كشفت عن وجود المدارس  نتائج هذه  خاصة وأن 

للطر  تعزى  السردي  العالج  برنامج  فاعلية  في  ولصالح    يقةفروق  تجريبية(،  )ضابطة/ 

 المجموعة التجريبية. 
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على غرار   ائحة كوروناتعامل مع الضغوط النفسية الناتجة عن جلل   ة البرامج العالجيةزياد  -

البرنامج ي  مما  ،هذا  من قد  التخفيف  في  عامة،  ساعد  بصورة  اضطراب و   االضطرابات 

مثل شريحة مهمة في ي تالت  الطلبة  فئة  بصورة خاصة، خاصة مع  ضغوط ما بعد الصدمة

 المجتمع. 

س  عالج السردي، وتطبيقه على طلبة المدار الدراسة واالهتمام بالضرورة األخذ بنتائج هذه   -

 من قبل المرشدين، وبصورة دائمة.

دعم منظمات المجتمع المدني وتشجيعها حتى تقوم بدورها في تقديم خدمات الدعم   ةر ضرو  -

 ة المدارس والضغوطات التي يعانون منها.  لبالنفسي والمساندة، وزيادة االهتمام بط

المدا - أكبتزويد  بعدد  الفلسطينية  و رس  المتخصصين،  النفسيين  المرشدين  من  على  ر  العمل 

من أجل زيادة االعتناء بالجانب النفسي   ،الفلسطينية كافةتوفير مرشد نفسي في المدارس  

 للطلبة.

ضرور  - على  والتعليم  التربية  وزارة  في  المسؤولين  إحث  وتقديم  ة  للطلبة،  تشخيصات  جراء 

 ة. الالزمة، والتقييم المستمر، والمتابع زمة، وتقديم العالجات األنشطة واالرشادات الال

متابعة    - في  األسرة  دور  على  التركيز  زيادة  الى  الحكومية  المدارس  في  المرشدين  توجيه 

و  والحماية،  األمن  وإعطائهم  للدعم،  األول  المصدر  تكون  وأن  من  الحأبنائها،  والحنان  ب 

دمة التي تعرضوا لها  مة نتيجة األحداث الصاأجل التقليل من اضطراب ضغط ما بعد الصد 

 اتهم، خاصة فترة الجائحة.وأثرت في مجرى حي

الخطط واالستراتيجيات    - بزيادة أعداد  الفلسطيني  المجتمع  القرار في  ضرورة اهتمام صناع 

النفسية   للصدمات  النفسية  العالجات  كوفيد الت وإدخال  كورونا  فيروس  عن  نتجت    19-ي 

 ية، وتقديم الدعم المستمر لها.مراكز الصحية والتعليم وكذلك االهتمام بال
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الخاصة  ضرورة   - العالجية  االرشادية  البرامج  ببناء  والخاصة،  الحكومية  المؤسسات  اهتمام 

ة  ونيباضطراب ضغط مع بعد الصدمة والمشاكل النفسية األخرى نتيجة االعتداءات الصهي

 الغاشمة على قطاع غزة من الجو والبحر والبر.  

 مقترحات الدراسة  3.5

طار مؤسسي لجميع طلبة المدارس للتعرف  ة إجراء دراسة شاملة وعميقة من خالل إأهمي  .1

إلى درجة أعراض ما بعد الصدمة النفسية لديهم، والعمل على إيجاد برامج ارشادية مناسبة  

 للتعامل معهم. 

دى طلبة  غيرات أخرى لها عالقة بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة لمت  التحقق من وجود  .2

 المدارس. 

 .19-تفشي فيروس كوفيد جسمية الناتجة عن -ة االضطرابات النفسدراس .3

المجتمع   .4 في  الصدمة  بعد  مع  ضغط  اضطراب  مع  للتعامل  متخصصة  مراكز  إنشاء 

 الفلسطيني والعربي. 
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 المصادر والمراجع 

 القران الكريم

 جع باللغة العربية لمراا

خفيف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة إرشاد جماعي مقترح لت (. برنامج2018ابن يزيد، جمال. )

الجامعة األسمرية اإلسالمية،  ،  مجلة الجامعة األسمرية اإلسالميةلطالب الجامعيين،  لدى ا

15 (30  ،)155 -  176  . 

قته بالتوجه نحو الدعاء لدى عينة من  وعال(. اضطراب ما بعد الصدمة  2011أبو شريفة، ميساء. )

 . ، غزة]جستير منشورة، الجامعة اإلسالميةرسالة ما[ي قطاع غزة فزوجات الشهداء 

أثر برنامج إرشادي جمعي في التقليل من القلق واالكتئاب لدى النساء    (. 2017بركات، سلسبيل. )

واألرامل المطلقات  ال  السوريات  كلية  منشورة  ماجستير  الجامعة  دراس]رسالة  العليا،  ات 

 .]الهاشمية

والعبا كفاية،  )د بركة،  أنور.  أح2017سة،  الصدمة:(.  بعد  ما  اضطراب  ذوي  األطفال  دراسة   الم 

 .]إكلينيكية ]رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

( باجس.  ومعالي،  عمار  أعراض (.  2019التميمي،  خفض  في  جمعي  ارشاد  برنامج  فاعلية 

الالجئين    ضغط  اضطراب  من  لعينة  النفسية  والوحدة  الصدمة  بعد  مخيم  اما  في  لسوريين 

جامعة العلوم االسالمية العالمية، كلية الدراسات رسالة دكتوراه منشورة،  [  تري في األردنالزع

 ].العليا

نموذج علمي وعملي في الدراسات التجريبية    -(. العالج النفسي الجنائي 2009الحريري، أحمد. )

 .، لبناندار الفارابيكية، لينياإلك
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نيرة   ودرويش،  قطب  )و حنور،  نيرة.  وعالقته  2019السماحي،  الصدمة  بعد  ما  اضطراب   .)

، 19(4، )مجلة كلية التربية  راض السيكوسوماتية لدى السوريين المقيمين في مصر،باألع

521-546. 

كتئاب لدى عينة من  باال(. اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وعالقته  2012الخواجة، عبد الفتاح. ) 

-414(،  3) 13،  لتربوية والنفسيةمجلة العلوم اقابوس،    طلبة كلية اآلداب بجامعة السلطان

465 . 

أثر العالج السردي في تحسين المنعة النفسية ونوعية الحياة لدى عينة  (.  2018والدة، إبراهيم. )الخ

لدراسات العليا، الجامعة  ية ارسالة ماجستير منشورة. كل[  من الالجئين السوريين في األردن

 ، الزرقاء. ]الهاشمية

سار غالدبا األسدي،  شمائل،  والت2016ة.)،  بالسيطرة  الشعور  "مفهوم  الداعم  (.  للتصميم  حكم 

المسنين"،    -للتعافي رعاية  لدور  الداخلية  الفضاءات  تصميم  في  العراقية  نظرية  المجلة 

 .45  - 30(، 4، )المعمارية ةللهندس

بوة، ترجمة(، مكتبة  ص)محمد ال  ،دليل علمي تكاملي لعالج الصدمة النفسية.  (2019راجا، شيال. )

 .(2012ألنجلو المصرية، )تاريخ النشر االصلي ا

( غديري.  في 2013سعدوني،  دراسات  الصدمة.  بعد  ما  الضغط  اضطراب  تشخيص  دليل   .)

 . 36-13(، 3، )مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلميةالطفولة، 

ورضوا بيتي،  وكوجال،  كونراد،  وريشكه،  ميرفن  مطاعنسموكر،  وبركات،  سامر،   ،(  .2010 .)

، ترجمة وتحرير ادة/ دليل معالجة الصدمة من النوع األولإعادة رسم الصورة وعالج اإلع

 (.2007)سامر رضوان، ترجمة(، دار الكتاب الجامعي، )تاريخ النشر االصلي  
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-15(،  39)  ،النادي األدبي الثقافي بجدةرد في القصة القرآنية،  الس  (. بنية2015سمير، حميد. )

42. 

النفس (.  2020.)حمد مشاهين،   وانعكاساتها  معها،كورونا  التعامل  وأساليب  واالجتماعية  تم    ية 

 . الحياة الجديدة.2021\  يناير22االطالع عليه  

 https://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=4d83ffby81281019Y4d83ffb 

فاعلية برنامج إرشادي جمعي مستند إلى نظرية ألبرت   (.2015الشريف، ميس، والزبون، سليم. )

روبرتس في التدخل في األزمات لعالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة واضطراب نوبات  

 .] ية العالمم ]رسالة دكتوراه منشورة، جامعة العلوم اإلسال فجارات االنالهلع للمتضررين من 

ع  )عامر،  الناصر.  ل2021بد  النفسية  المشكالت   .)( كورونا  المجتمع  COVID-19جائحة  في   )

 . 12 –  1(، 81، )كلية التربية -المجلة التربوية جامعة سوهاج  المصري. 

( زينب.  "وتشكالته" 2018عبيد،  القرآني  القصص  مجلة    قصة  (.  انموذجًا،  السالم  عليه  يوسف 

 .303-288(،  4)25 ،ربية للعلوم اإلنسانية جامعة بابل كلية الت ،العلوم االنسانية

العامة والحرية الشخصية: دراسة  2020العبيدان، هشام. ) بين الصحة  الحجر والعزل الصحي   .)

الكويتي. التشريع  مركز  في  المعمقة،  القانونية  األبحاث  جيل  العلمي  جيل  مجلة  ، البحث 

(39 ،)103 -  132 . 

( رشدي.  عين(2020عرار،  وتوجهات  آراء   " ولقض.  العوامل  بعض  حول  الفلسطينيين  من  ايا  ه 

، المجلة العربية للنشر العلمي(،  19  -النفسية" ذات العالقة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

AJSP ،(19)، 2663-5798 . 

( رازان.  الدين،  ض2019عز  اضطراب  م(.  لدى  غط  النفسية  بالصحة  وعالقته  الصدمة  بعد  ا 

 . 408-377(، 128)1، لة اآلداب . مجمحافظة ريف دمشق ياألطفال ف

https://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=4d83ffby81281019Y4d83ffb
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وف .)عثمان  محمد  الطلبة  (.  2006اء  لدى  الصادمة  التجارب  ضغوط  عن  الناتجة  االضطرابات 

جامعة    ورة،، رسالة ماجستير غير منشالجامعيين في محافظة رام هللا والبيرة واساليب تكيفهم

 القدس فلسطين.  

القصصي في خفض   فاعلية  (.2019العيدة، نور. )  الشره العصبي واالندفاعية    العالج  اضطراب 

 .] ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك رسالة [عينة من المراهقات لدى 

متلئ في الم  أ(. مساهمة تمايز الذات والوجود النفسي  2020فرعون، مهند، والتخاينة، صهيب. )

]رسالة دكتوراه  الالجئين في األردن    د التنبؤ بأعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عن

 .] منشورة، جامعة مؤتة

والتخاينة، صهيب. ) بأعراض   2020فرعون، مهند  الممتلئ وعالقته  النفسي  الوجود  ب(. مستوى 

االردن في  الالجئين  لدى  الصدمة  بعد  ما  التربو   -دراسات .  ضغط  الجامعة ية،  العلوم 

 . 321-302(، 4) 47، عمادة البحث العلمي -االردنية 

وملكا أحمد  )عودة،  فتحي.  العلمي(.  1992وي  البحث  االجتماعية   أساسيات  والعلوم  التربية  ،  في 

 (، مكتبة الكتاني.2)

فاعلية العالج التعريضي السردي في خفض أعراض اضطراب ضغط ما    (.2016الفروخ، سناء. )

ماجستير    رسالة [( على عينة من الالجئين السوريين في األردنP.T.S.Dبعد الصدمة )

 . ] اآلداب والعلوم، جامعة عمان االهلية منشورة، كلية

(. المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا 2020)  الفقي، آمال ومحمد، أبو الفتوح.

وط19-كوفيد المستجد   طالب  من  عينة  لدى  استكشافي  وصفي  بحث  الجامعة  البا:  ت 

 . 1089-1047(، 74ة التربية، )يكل -، جامعة سوهاج  المجلة التربوية بمصر،
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السيرة    –جمة أسلوب السرد القصصي في جنس السيرة الذاتية  (. تر 2017قادري، سمية معزوز. )

  ، ] اطروحة دكتوراه منشورة، جامعة قسنطينة [الذاتية للرئيس األمريكي "باراك أوباما" أنموذجاً 

 ر.جزائال

( المواجهة وعال2020قريري، رشدي.  اق(. استراتيجيات  الموت لدى  بقلق  لمشتبه في إصابتهم  تها 

 . 69-45(، 1)2،  لة العلمية للعلوم التربوية والصحة النفسيةالمجبفيروس كورونا، 

، )د. سامح وديع الخفش، ترجمة(.  النظرية والتطبيق في االرشاد والعالج النفسي(.  2011كوري. )

 .(2009فكر )تاريخ النشر األصلي ر الدا

ون سن  لضغوط الصدمة وعالقتها بذكاء األطفال د (. اضطراب ما بعد ا2010المالكي، فاطمة. )

 .118 –  75(، 12، )، مجلة دراسات تربويةسنوات  5-  4المدرسة من عمر 

 ( سوسن.  هيئة  2011مجيد،  اعضاء  منها  يعاني  التي  الصدمة  بعد  ما  الضغوط  اضطراب   .)

 .339 –  303(،  47) ،، مجلة الفتحدراسة ميدانية-يس في الجامعات العراقيةلتدر ا

)مح اميرة.  م2017مد،  كرب  اضطراب  تأثير  النفسية  (.  االضطرابات  بعض  على  الصدمة  بعد  ا 

السعودية،   العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  سكان  للدراسات لدى  اإلسالمية  الجامعة  مجلة 

 .60 –  34،  4( 25) التربوية والنفسية،

( سهير.  العضل(.  1991المدلل،  االسترخاء  ال  يأثر  على  الذات  الصفيةوتوكيد  رسالة    [مشاركة 

 . ] الجامعة االردنية ماجستير منشورة،

بالدعم النفسي، دراسة على عينة من  (.  2015مراد، وحيدة. ) اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته 

 .، سوريا] منشورة، جامعة دمشق  ستير]رسالة ماج األطفال المهجرين في محافظة دمشق
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العالمي  الصحة  لشةمنظمة  اإلقليمي  المكتب   .( المتوسط.  الصحة  .  ( 2020رق  النفسية  اعتبارات 

كوفيد  فاشية  أثناء  واالجتماعي  النفسي  العالمية19-والدعم  الصحة  منظمة  المكتب .   .

 e/10665/333466lhttps://apps.who.int/iris/handاإلقليمي لشرق المتوسط. 

عن    .(2020ديلي.)  ميل، تكشف  بريطانية  فيروس  دراسة  بعدوى  اإلصابة  "تتبع"  وأعراض  آثار 

أكثر،) أسال  موقع  )(،  RTكورونا،  في  االسترجاع  (، 2021/ 04/ 21  -02:06تم 

https://arabic.rt.com/health/ . 

( غسان،  الحروب (.  1999يعقوب،  النفسي  سيكولوجيا  العالج  ودور  دار  بيروت:  ،  والكوارث 

 الفارابي. 
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 ورته األولية. ( قبل الترجمة بصPSSI-5مقياس اضطراب ما بعد الصدمة) (:1) مملحق رق
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 بعد الترجمة للغة العربية.  (PSSI-5مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة )(: 2ملحق رقم )

 

 

 سات العليا كلية الدرا

 النفسي والتربوي  االرشادبرنامج 

 ة وبعد: تحية طيب

لتربـــوي بعنـــوان )فاعليـــة اإلرشـــاد النفســـي وابـــإجراء دراســـة لنيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي  ث حـــيقـــوم البا 

برنـــامج عالجـــي قصصـــي فـــي تخفيـــف اضـــطراب ضـــغط مـــا بعـــد الصـــدمة لـــدى عينـــة مـــن مصـــابي 

-PSSI)الصدمة مة مقياس اضطراب ضغط ما بعد ، بناء على ذلك قام الباحث بترج(19-كوفيد )

، وذلك من أجل سيةليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفد المبني على معايير ال  (5,2015

 تحقيق الهدف وإجراء الدراسة.

وإبداء رأيكم   ،ونظرًا لما نعهده منكم من خبرة في هذا المجال يرجى تفضلكم باالطالع على الفقرات  

إو   ،بصالحيتها بحاجة  التي  الفقرات  لتعديل  أعاله  بالمفهوم  تعديلعالقتها  بن   ،لى  على  يوالتي  ت 

واإل التشخيصي  الدليل  معايير  لرأيكم  DSM-5)  النفسيةلالضطرابات  حصائي  أساس  بأن  ْلًما  ع   ،)

 أهمية كبرى في إتمام هذا البحث مع الشكر والتقدير والعرفان. 

 الباحث: معتز عبد الناصر جبر دعدرة 
 سم الول: البيانات الولية:الق
        الجنس:   -1
    أنثى ب.                ذكر        أ.       
 : علميالمؤهل ال -2

         فأعلى  ب. بكالوريوس         قل  أثانوية عامة ف أ.       
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 DSM-5 (PSSI-5)نسخة مقابلة لـ  -مقياس أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

PTSD Symptom Scale – Interview Version for DSM-5(PSSI-5)

 دعدرة( رلناصاالباحث )معتز عبد  ترجمة

م (PSSI-5) مقياس  عن  معبارة  منظمة  شبه  من  قابلة  يستخدم    ،اً عنصر   (24) كونة  لتقييم  والذي 

الماضي الشهر  في  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  معايير    ، أعراض  على  بناًء  تشخيصي  قرار  واتخاذ 

التش ن  مبدأ بشاشة الصدمات  ي، والذي  (DSM-5حصائي لالضطرابات النفسية )خيصي واإلالدليل 

عراض  أ ( من  اعرض  20ر تكرار وشدة )ألسئلة في االختبام انتيجة حدث مؤلم، وتقيّ  (Aالمعيار )

كما توجد أربعة عناصر إضافية تسأل عن الضيق   (،DSM-5اضطراب ضغط ما الصدمة بحسب )

  المقياس يعمل  و   عراض ومدتها.وأيضا بداية األ   ،عراض ما بعد الصدمةأ واالستغاثة الناجمين عن  

ت األ ص على  عناصر  نقانيف  خمس  من  مقياس  على  االضطراب عراض  لتكرار  خالل    وشدته  ط 

(،  دائماً أكثر في األسبوع )ف  ( مرات 6( إلى )4و ) (  ابداً )  0والذي يتراوح بين   ،األسبوع ومرات ظهوره

ي تتراوح  الت  ،عراض الكليةاض ما بعد الصدمة ينتج عنه درجة األعر أ ( من عناصر  20إن مجموع )

( درجة80  الى  0من   )،   ( مع  يتفق  وظهورDSM-5والذي  واحد   (،  اقتحامي  شكوى    عرض  أو 

 ( استغاثة أو التدخل السريري العالجي.2و ) أ ،تجنب 

 هل كانت لديك ذكريات مؤلمة غير مرغوب فيها عن الصدمة؟ م:ال: 

 أبدًا  =  0

 نادراً رة في األسبوع أو أقل / = م  1

 أحياناً األسبوع / مرات في  3إلى  2=   2

 غالباً مرات في األسبوع /  5إلى  4=   3

 دائماً في األسبوع / مرات أو أكثر  6=   4
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 القسم ال:اني:

DSM-5 (PSSI-5)نسخة مقابلة لـ  -مقياس أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

  PTSD Symptom Scale – Interview Version for DSM-5(PSSI-5)

 دعدرة( رلناصترجمة الباحث )معتز عبد ا
 

 

 

 

 

ا  نادراا  ابداا  شاشة الصدم الرقم ا  أحيانا ا  غالبا  دائما

1 
هل كانت لديك ذكريات مؤلمة غير مرغوب فيها عن  

 ؟الصدمة

     

      ؟ هل راودتك أحالم سيئة أو كوابيس متعلقة بالصدمة 2

3 
 شعور كما لو كانت الصدمة تحدث هل مررت بتجربة ال

 ؟ مرة أخرى  بالفعل

     

      ؟ اطفيا عند تذكيرك بالصدمةعهل كنت مستاًء   4

5 
جسدية عند تذكيرك بالصدمة  انيت من ردود فعل هل ع

 ؟)مثل التعرق وسرعة ضربات القلب(

     

6 
هودًا لتجنب األفكار أو المشاعر المتعلقة هل كنت تبذل جُ 

 بالصدمة؟ 

     

     و هودًا لتجنب األنشطة أو المواقف أهل كنت تبذل جُ  7

حداث المؤلمة في الوقت الحالي، وكل سؤال من األسئلة يصف ما واألتية تتعلق بالخبرات الصادمة األسئلة اآل

ويرجى اإلجابة   لمة أثرت في صحتك النفسية والجسدية في الشهر الماضي،واجهته من خبرات وأحداث مؤ

 . عليها

=دائما .4=غالبا ،3حيانا ،=أ2ادرا ،=ن1=أبدا ،0ا أنعلم
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ك بالصدمة أو التي تشعر بأنها أكثر ر األماكن التي تذك

 ة منذ الصدمة؟ خطور 

      ؟ هل هناك أجزاء مهمة من الصدمة ال يمكنك تذكرها 8

9 

هل كنت تنظر إلى نفسك أو اآلخرين أو العالم بطريقة  

 ،ثال "ال أستطيع الوثوق بالناس أكثر سلبية )على سبيل الم

 "أنا شخص ضعيف"(؟ )

     

10 

ت نفسك على الصدمة أو على ما حدث بعد مهل تلوم/ لُ 

م على اآلخرين الذين لم يتسببوا  ك؟ هل ألقيت باللو ذل

 بشكل مباشر في وقوع الحادث أو ما حدث بعد ذلك؟

     

11 
هل شعرت بمشاعر سلبية شديدة مثل الخوف أو الرعب  

 ؟ أو الخجل ،أو الذنب  ،و الغضب أ

     

      اعتدت القيام بها؟  تمام باألنشطة التيهل فقدت االه 12

      ال عن اآلخرين؟ أو االنعز  ،نفصالهل شعرت باال  13

      هل تواجه صعوبة بالشعور باإليجابية؟  14

      هل تصرفت بمزيد من االنفعال أو العدوانية؟  15

16 

ن المخاطر أو القيام بأشياء قد تسبب هل قمت بمزيد م

 بتهور، القيادة  ال،ثالمألذى )على سبيل لك أو لآلخرين ا

 (؟ حميرسة الجنس غير الممماالمخدرات، تعاطي 

     

      المثال،هل كنت حذرًا أو متيقًظا بشكل مفرط )على سبيل  17
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 وما إلى ذلك(؟ حولك،التحقق لمعرفة من 

      ؟ شعرت بالذهولأو هل كنت أكثر ثباًتا  18

      ز؟ هل واجهت صعوبة في التركي 19

      ؟ ت صعوبة في النوم أو االستمرار في النومههل واج 20

 

 أي مدى كانت هذه الصعوبات تزعجك؟ إلى . 21
 ___________________________________________________________ 

أو النشطة المهمة    ،أو العمل  ،ية )م:ل العالقاتما تأثير هذه الصعوبات في حياتك اليوم .  22
 رى(؟الخ

_____________ _______________________________________ ___ 
 دائرة واحدة[ ضع ؟ ]بعد الصدمة قت استمرت هذه الصعوبات. كم من الو 23

 شهور  6ب. أكثر من           شهور 6أ. أقل من 
 دائرة واحدة[ضع ات المتعلقة بالصدمات؟ ]. منذ متى وأنت تعاني من هذه الصعوب24

 أكثر من شهر .ب ر               هأ. أقل من ش

 (: PSSI-5أبعاد مقياس )

 ( 1،2،3،4،5لخبرة )الفقرات،عد األول: إعادة االب

 (. 7، 6عراض التجنب )الفقرات، أ البعد الثاني: 

 (.8،9،10،11،12،13،14،البعد الثالث: تغيرات في االدراك والمزاج )الفقرات 

 (.15،16،17،18،19،20)الفقرات،  االستثارةالبعد الرابع: فرط 

 (.22، 21عد الخامس: الضيق واالستغاثة )الفقرات، بال

 (. 24،  23عراض والمدة الزمنية )الفقرات، ظهور األسادس: البعد ال

 (. NTالوصف التفصيلي لجلسات البرنامج العالجي السردي )
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نجليزية مرة  لعكسية للنسخة التي تم ترجمتها اللغة العربية الى اإلصدق الترجمة ا  :(3ملحق رقم )

 (.PSS-5) أخرى.

PTSD Symptom Scale – Interview Version for DSM-5(PSSI-5) 

Translated by the researcher (MUTAZ ABD ALNASER DUDURA) . 

The (PSSI-5) is a semi-structured interview consisting of (24) elements, and it is used to 

evaluate specific symptoms in the (DSM-5) Diagnostic and Statistical Manual of 

Diagnostic and Statistical Data of Mental Disorders (DSM-5), The PSS-I-5 begins with 

a Criterion (A) trauma screen as a result of a traumatic event, The questions assess the 

repetition and severity (20 symptoms) of (PTSD) symptoms, according to the (DSM-5) 

criteria.  Moreover, there are four additional elements that ask about distress and 

mayday caused by (PTSD), as well as the beginning and the duration of symptoms. 

Symptoms are classified on a (5) point scale for repetition and severity ranging from (0) 

(never), from (4) to (6) or more times per  week(always), a total of (20) elements of 

PTSD results in the degree of symptoms, , in addition to the beginning  and the duration 

of symptoms. the sum of (20) elements of symptoms after trauma results in the degree of 

symptoms, ranging from (0 to 80), which works with (DSM-5), In accordance with the 

(DSM-5) Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, post-traumatic 

Disorder Diagnosis requires one symptom of re-experience, 1 avoidance Symptom, and 

(2) clinical intervention or  mayday. 

Example: Have you had unwanted painful memories of the trauma? 

0 = Never 

1 = once a week or less / rarely 

2 = (2) times a week / sometimes 

3 = (4) to 5 times a week / often 

4 = (6) or more times per week / always 

PTSD Symptom Scale – Interview Version for DSM-5(PSSI-5) 

Translated by the researcher (MUTAZ ABD ALNASER DUDURA). 

TRAUMA SCREEN: 

Many people experience an upsetting or traumatic event at some point in their lives, and 

these experiences can occur in any of the following ways: 

1. Face the event directly 

2. Watch the event 
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3. learningthat the event occurred to a close family member or close friend 

4. Experiencing  to frequent or intense traumatic details of the event (such as 

emergency workers collecting human remains). 

Examples of traumatic events include: natural disasters, accidents, sexual assaults, 

physical assaults, fighting, child sexual abuse, torture or life-threatening illness. 

Have you ever faced such an event? 

    Yes           No 

Please briefly describe the most distressing experience for you currently. 

__________________________________________________ 

If you are not sure, briefly describe the experience anyway: 

__________________________________________________ 

Did this event include: 

a. Actual death or threat of death? 

B. Actual serious injury or threatened with injury? 

C. Actual sexual abuse or threat of sexual assault? 

When did the painful event happen to you: 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

always often sometimes rarely Never TRAUMA SCREEN number 

     Have you had unwanted painful memories 

about trauma? 

1 

     have you had bad dreams or nightmares 

related to the trauma? 

2 

     Have you ever felt that the trauma was 

actually happening again? 

3 

     have you been felt uncomfortable when you 4 

The following questions are related to traumatic experiences and traumatic events 

currently, and each of the questions describes what you have experienced in terms of 

traumatic experiences and events that affected your mental and physical health in the 

last month, please answer them. 

 Note that 0 = Never, 1 = rarely, 2 = sometimes, 3 = often, 4 = always. 
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reminded of the trauma? 

 
    Have you suffered physical reactions when 

reminded of the trauma? (Such as sweating 

or rapid heartbeats). 

5 

     Have you been working to avoid feelings or 

ideas connected with trauma? 

6 

 
    Have you been trying to avoid activities, 

situations, or places that remind you of the 

trauma or that feel more dangerous since 

the trauma? 

7 

     Are there any important details of the 

trauma that you are not able to remember? 

8 

 
    Have you been seeing yourself, others or 

the world in negatively way (for example, 

"I can't trust people”, “I’m a weak 

person")? 

9 

 
     have you ever blamed yourself for the 

trauma or for what happened then? have 

you ever blamed others that directly caused 

the event or what happened then? 

10 

 
    Have you ever had severe negative feelings 

such as panic, fear, horror, anger, sin or 

abashment? 

11 

      have you lost concerning by activities you 

usually to do? 

12 

      have you felt detached or isolation from 

others? 

13 

     have you faced challenges of testing 

positive feelings? 

14 

     have you been acting more irritable or 

aggressive? 

15 

     have you been taking more risks or doing 

things that might cause you or others harms 

16 
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(for example, driving quickly and 

recklessly, taking drugs)? 

 
    Have you been overly alert or on-guard (for 

example, Verification to know who is 

around of you )? 

   17 

     Have you been sturdier or more easily 

startled? 

18 

     have you faced difficulty 

concentrating? 

19 

     have you faced  hardly sleeping or 

staying asleep? 

20 

 

21. how much have these difficulties been bothering you? 

_____________________ 

22. What impact do these difficulties have on your daily life (such as 

relationships, work, or other important activities)? 

_____________________ 

23. How long did these difficulties last after the trauma? [Put one 

circle] 

a. Less than (6) months. 

 b. More than (6) months. 

24. How long have you had these trauma-related difficulties? [Put one 

circle] 

a. Less than a month.  

b. more than a month. 

Dimensions of the PSSI-5 scale: 

 The first dimension: re-experience (paragraphs 1,2,3,4,5).  

The second dimension: symptoms of avoidance (paras. 6, 7). 

 The third dimension: changes in perception and mood (paragraphs 

8,9,10,11,12,13,14).  

The fourth dimension: hyperexcitability (paragraphs 15,16,17,18,19,20). 
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 The fifth dimension: distress and INTERFERENCE (paras. 21, 22). 

 The sixth dimension: the appearance of symptoms and the duration of time 

(paragraphs 23, 24). 

 Total points are calculated from the first paragraph to paragraph (20), which 

range from (0) to (80) degrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 . حكيم ( في صورته النهائية بعد الت PSSI-5المقياس ) (: 4ملحق رقم )

 
 جامعة الخليل

 عمادة الدراسات العليا
 ب/ أختي الطالبة: الأخي الط

 ية طيبة وبعد: حت

فاعليـــة ســتير فـــي اإلرشــاد النفســـي والتربــوي بعنـــوان )اســـة لنيــل درجـــة الماجبــإجراء در  يقــوم الباحـــث  

-في تخفيـف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة لـدى الطلبـة المتعـافين مـن )كوفيـد السرديالعالج  

مــع وجهــة  قبمــا يتوافــ المقيــاس ذاهــمنــك التعــاون فــي تعبئــة  نرجــو(. بمــدارس محافظــة الخليــل( 19

 ،العلمـي فقـط، وسـيراعى الحفـاظ علـى سـريتها اسة هـي ألغـراض البحـث نظرك، علمًا بأن بيانات الدر 

 ، شاكرًا لك حسن تعاونك. وال ينشر اسمك نهائياً 

: معتز عبد الناصر جبر دعدرة الباحث  
        عايد محمد الحموز د.  إشراف:

 ولية:ال  القسم الول: البيانات
         الجنس: -1

     أن:ى ب.     ذكر                   أ.       
 :الصف الدراسي -2
  ال:امن        ب. التاسع       ت. العاشر      ث. الحادي عشر      ج. ال:اني عشر      .أ

  الترتيب الميالدي: -3
  الول        ب.  الوسط       ت. الخير. أ 
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قت الحالي، وكل  لمؤلمة في الو ة تتعلق بالخبرات الصادمة، واألحداث اياألسئلة ااَلتل:اني:  سم االق

سؤال من األسئلة يصف ما واجهته من خبرات، وأحداث مؤلمة، أثرت في صحتك النفسية والجسدية  

 . ع األسئلةفي الشهر الماضي، ُيرجى اإلجابة عن جمي

 دائماً  غالباً  اً حيانأ نادراً  أبداً  الخبرة الصادمة  الرقم 

     ؟يهاعنالصدمةلكانتلديكذكرياتمؤلمةغيرمرغوبفه 1

     أوكوابيسمتعلقةبالصدمة؟،هلراودتكأحالمسيئة 2

مرة 3 بالفعل تحدث الصدمة كانت لو كما الشعور بتجربة مررت هل

أخرى؟

     

     ؟صدمةعندماتمتذكيركبالعاطفيا شعرتباالستياءهل 4

)نهلعانيتم 5 بالصدمة تذكيرك فعلجسديةعند التعرقردود مثل

رعةضرباتالقلب(؟وس

     

     أوالمشاعرالمتعلقةبالصدمة؟،لتجنباألفكارهلكنتتبذلُجهودا  6

التي(أواألماكن،المواقفأو،األنشطة)هلكنتتبذلُجهودا لتجنب 7

منذالصدمة؟ةتشعربأنهاأكثرخطورلتيأوا،تذكركبالصدمة

     

     اليمكنكتذكرها؟همةمنالصدمةهلهناكأجزاءم 8

إلى 9 أكثرسلبية،اآلخريننفسك،أوهلكنتتنظر العالمبطريقة ،أو

(؟)الأستطيعالوثوقبالناس،)"أناشخصضعيف"مثال 

     

     بعدذلك؟حدثأوعلىما،علىالصدمةلُمتنفسكهل 10

شديدةه 11 سلبية بمشاعر شعرت الرعب،خوفال)مثال ،ل أو،أو

؟(الغضبأوالذنبأوالخجل

     

     القيامبها؟اعتدتهلفقدتاالهتمامباألنشطةالتي 12

     ين؟هلشعرتباالنفصالأواالنعزالعناآلخر 13

     ي؟يجابأنكشخصإهلتواجهصعوبةبالشعورب 14
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     بمزيدمناالنفعالأوالعدوانية؟هلتصرفت 15

أوالقيامبأشياءقدتسببلكأولآلخرين،مزيدمنالمخاطرهلقمتب 16

(؟التدخين،مثال )قيادةدراجةهوائيةبتهور،األذى

     

حذرا  17 كنت مفرطظا متيقأو،هل مثال بشكل من، لمعرفة )التحقق

لىذلك(؟ماإحولك،و

     

     أوشعرتبالذهول؟كنتأكثرثباتا هل 18

     تصعوبةفيالتركيز؟هلواجه 19

     هلواجهتصعوبةفيالنومأواالستمرارفيالنوم؟ 20
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 الدوات الدراسة. (: أسماء السادة المحكمين5ملحق رقم )

 

 

 

 التخصص  الرتبة العلمية  الجامعة االسم  الرقم

 وي اإلرشاد النفسي والترب أستاذ مساعد  يل لالخ يم سليمان المصري براهإ 1

 اإلرشاد النفسي أستاذ دكتور مؤتة د اللطيف أبو أسعدأحمد عب 2

 عربية ة لغ ماجستير  القدس أكرم محمد الشدفان  3

 ياس وتقويم ق أستاذ مساعد  القدس المفتوحة  خالد كتلو 4

 نفسم العل أستاذ مشارك القدس سهير الصباح 5

 العلوم مناهج وطرق تدريس أستاذ دكتور القدس ن اعفيف حافظ زيد 6

 ماجستير في الترجمة ماجستير  االسالمية اللبنانية  اج حميةغن 7

 قياس وتقويم  أستاذ مساعد  الخليل  سناء توفيق أبو غوش  8

 اإلرشاد النفسي والتربوي  أستاذ دكتور فتوحة القدس الم شاهينأحمد محمد  9

 كلية العلوم التربوية أستاذ دكتور المفتوحة  دسقال عبد الفتاح شاهين محمد 10

 علم النفس التربوي  استاذ مساعد  الخليل  الفتاح عجوة محمد عبد  11

 علم النفس أستاذ مساعد  الخليل  نموره المحمد  12

 اإلرشاد النفسي والتربوي  أستاذ مساعد  مؤتة محمود هارون النعيمات  13

 دمة االجتماعية خال أستاذ مساعد  فتوحة الم القدس مراد الجندي 14

عميد البرنامج  -علم نفس أستاذ دكتور ل الخلي نبيل الجندي  15

 المكثف 
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 (: كتب تسهيل المهمة 6ملحق رقم )
   مركز البحث والتطوير التربوي في وزارة التربيةخطاب موجه من جامعة الخليل ل
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 لموجه.ا والتعليم على الكتاب بية رد مركز البحث والتطوير التربوي وزارة التر 
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 محافظة الخليل حفظه هللا.للسيد محافظ  خطاب موجه من جامعة الخليل
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 خطاب موجه من جامعة الخليل للسيد مدير التربية والتعليم/ جنوب الخليل حفظه هللا.

 
 

 



149 

 

 . د مدير التربية والتعليم/ جنوب الخليل  حفظه هللارد على الكتاب الموجه للسي 
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 ر حفظهم هللا.ات مخيم الفواعة للخليل للسادة اللجنة الشعبية لخدممكتاب موجه من جا
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 الرد على الكتاب الموجة للجنة الشعبية لخدمات مخيم الفوار.
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 ( والتدقيق اللغوي .PSSI-5صدق الترجمة العكسية لمقياس )
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 صورته النهائية: يف   (Narrative therapy[NT]القصصي ) / (  برنامج العالج السردي7ملحق رقم )

 (Narrative therapy[ NT]ي / القصصي )برنامج العالج السرد

 األستاذ الدكتور: ....................................... المحترم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

بإج  الباحث  تخفييقوم  في  السردي  العالج  )فاعلية  بعنوان  دراسة  اضراء  بعف  ما  ضغط   د طراب 

الخليل(، وذلك استكماال لمتطلبات  مدارس محافظة  ب  19-ة لدى الطلبة المتعافين من كوفيد مالصد 

رفق لحضرتكم  أالخليل.  جامعة    فيالحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي /  

األ بصيغته  منكمالبرنامج  نعهده  لما  ونظرا  تتم   ،ولية،  من  توما  به  ف  خبرةعون  ومهنية  ن  إ علمية 

ببال التكرم  منكم  يأمل  آرائكمإاحث  في  ،بداء  مد   ومالحظاتكم  على  البرنامج    ىالحكم  صالحية 

 ( من حيث:NTالعالجي السردي/ القصصي )

  ، بنائها   وهدم  ،مدى مناسبة الجلسات اإلرشادية العالجية في الكشف عن القصص المؤلمة .1
 وتأليف قصة جديدة مشرقة. 

 مج. برناوضوح جلسات ال .2
 السالمة اللغوية. .3
 حذف ما ترونه غير مناسب للبرنامج.  .4

لمالحظاتكوسي القيّ كون  وآرائكم  السردي  األثرمة  م  العالجي  البرنامج  تطوير  في  خراجه إو   ،الفاعل 

من    اتعاونكم، راجي   كم حسن شاكرا لجله،  أوالذي يساعد على تحقيق ما وضع من    ،بالصورة المأمولة

 ير.ن يجزيكم كل الخ أهللا 

 م اواالحتر وافر التقدير 
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 ( NTالبرنامج)

ضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى الطلبة  ي في تخفيف افاعلية العالج السرد

  ( بمدارس محافظة الخليل.19-المتعافين من )كوفيد

 مقدمة  

ــو بر  ــة هـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ ــع فـ ــي المتبـ ــامج العالجـ ــة، البرنـ ــد الحادثـ ــا بعـ ــات مـ ــى نظريـ ــي علـ ــامج مبنـ نـ

ة الذين عالجية للطلبلذي يتضمن تقديم الخدمات اإلرشادية الاالج السردي / القصصي  د العوبالتحدي

(، الذي 19-(، الناتج عن فيروس كورونا )كوفيد PTSDعانوا من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة )

سـئلة باسـتخدام تقنيـّة روايـة القصـص، وتقنيـّة يرتكز على فنيات العالج السردي المتمثلة فـي طـرح ا أل 

صــــص (، لقActive listeningكلة، واالســــتماع بشــــكل منفــــتح )شــــحيــــاة، ووضــــع تســــمية للمخــــط ال

ســــئلة، وهــــدم بنــــاءات المشــــكلة ) (، Externalization and deconstructionالمشـــاركين وطــــرح األ 

يـة تصـنيف المشـكالت علـى شـكل خـرائط وتقن وتغريبها خارج الـذات، فتصـبح المشـكلة هـي المشـكلة،

(Maps ووضــــــع ،)خص، والبحــــــث عــــــن االســــــتثناءات اإليجابيــــــة شــــــالمشــــــكلة علــــــى حيــــــاة ال تــــــأثير

(documenting the evidence 19-( أثناء تعرض الفرد للصدمات النفسية بما فيهـا جائحـة )كوفيـد ،)

عهــا كتابــة قصــص جديــدة مفعمــة وتقنيــة )أســئلة وأســئلة أكثــر( للبحــث عــن النتــائج الفريــدة، والتــي يتب

ايـــات رشـــادي العالجـــي، وتوثيـــق الشـــاهد علـــى رو إلشـــاركين فـــي البرنـــامج اع المباألمـــل والحيـــاة لجميـــ

ين، والقصــص البديلــة التــي جــرى كتابتهــا للبــدء بحيــاة أكثــر وعيــًا وإدراكــًا، والقــدرة علــى حــل المشــارك

ي معنى وهدفا لتفاصيل ما جرى في المشكالت، والفصل بين المشكلة والشخص، وكتابة رسائل تعط

اعدوا أنفسـهم فـي كين ليسـج، وتعتبر بمثابة تشجيع للمشار فهمه أثناء فترة العالأو معنى تم    الجلسات 

 (. 2011) حل المشكالت، كوري 
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مــن خــالل اطــالع الباحــث علــى األدب النظــري، والمتصــل بموضــوع العــالج الســردي / القصصــي، 

طبيقاتهــا التــي ئل، والــدوريات السـابقة وتالمصــادر، والمراجــع، والرسـا ولغـرض بنــاء البرنـامج، أفــاد مـن

ــNTعـــالج )لتطرقـــت  ــل: )الشـــريف والزبـ ــدة، 2015ون، (، مثـ ــدة، 2019(، )العيـ (، 2018(، )الخوالـ

(، 2015Corey( ،)Dislers, 2019( ،)Campbell, 2017 ,)(، 2011(، )كــوري، 2017)بركــات، 

(Fleming, 2003( ،)White & Epston,1990( ،)Standish, 2013 و ) التـــي بنـــي علـــى أساســـها

 لى النحو ااَلتي:عنامج العالجي السردي البر 

 اف والهمية: الهدالمحور الول

 (.NTتقنيات العالج السردي / القصصي ) اسم البرنامج:

وهـي مـن (، Narrative therapy) نظرية العالج السردي / القصصيالنظرية المطبقة في البرنامج: 

ريهــا مايكــل وايــت، ظة، وأبــرز مؤسســيها ومنفــي نظريــات مــا بعــد الحداثــ قاربــات البنائيــة االجتماعيــةم

والتـي تسـعى إلعـادة بنـاء الشخصـية، وتحريهـا مـن القهـر   (،White, Epston, 1992ن )وديفيد إبسـتو 

يديـــة، والقــوى الخارجيــة، وهـــدم بنــاء القصـــص الســائدة، وهـــي نظريــة تعمـــل بعيــدًا عـــن النظريــات التقل

ــة تعاونيـــة ــيـــات المسترشـــدين، وجعل، والتـــي تعبـــر عـــن قصـــص وحكاكونهـــا مقاربـ م أصـــحاب النفـــوذ هـ

ما يجعلهـم يكتشـفون أنفسـهم وعـدم إعطـائهم تشـخيص مـا، وأخيـرًا العمـل علـى واتهم،  والسيطرة على ذ 

مساعدتهم لعزل أنفسهم عن القصـص التـي غـزت نسـيجهم الـذاتي مـن خـالل هـدم قصـص الماضـي، 

(.2011)كوري،  صص بديلة تساعدهم في حياتهموخلق ق

 (NTام للبرنامج )الهدف الع

ج الســردي فــي تخفيـــف اضــطراب ضـــغط مــا بعـــد ليــة العـــالدف البرنــامج هـــو الكشــف عـــن فاعهــإن 

( بمــدارس محافظــة الخليــل، والــذي يمكــن 19-الصــدمة لــدى عينــة مــن الطلبــة المتعــافين مــن )كوفيــد 



156 

 

عامـل دي ذي كفـاءة وفعاليـة فـي التعالجي من خالل أسـلوب إرشـااستخدامه كمنهج نمائي ووقائي، و 

 ات. ممع مثل هذه الصد 

نـامج فـي حداثـة اسـتخدام أسـلوب عالجـي جديـد متمثـل فـي العـالج هميـة البر تكمـن أ أهمية البرنامج:  

ــامج  ــيقوم البرنـ ــة الخليـــل، حيـــث سـ ــم طلبـــة المـــدارس فـــي محافظـ ــتهدفها، وهـ ــة التـــي يسـ الســـردي، والفئـ

 ( وإعــادة الحيــاة،19-د نــاتج عــن فيــروس كورونــا )كوفيــراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة البتخفيــف اضــط

   تهم القديمة واستبدالها بقصة جديدة.م قصة حياواألمل، والتفاؤل من خالل هد 

 وتأتي أهمية البرنامج تحديدًا ةيما يلي:

 Post-Traumatic)المتغيـر الـذي يناقشـه البرنـامج، وهـو اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة  .1

Stress Disorder, PTSD) (.19-وفيد الناتج عن فيروس كورونا )ك 

 لبة المدارس في محافظة الخليل.جي، وهي طسيطبق عليها البرنامج العال يالعينة الت .2

 ( المستخدمة في الدارسة.NTتقنيات العالج السردي ) .3

فعـال للتعامـل تزويد العاملين فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي والعيـادات النفسـية ببرنـامج إرشـادي  .4

ية األخـرى، وتزويــد سـمة، أو المشـكالت النفمـن اضــطراب ضـغط مـا بعـد الصــد  مـع مـن يعـاني

 لفلسطينية بأساليب عالجية جديدة وفاعلة.لعربية واالمكتبة ا

 إجراءات تطبيق البرنامج

ــذين  .1 قيــاس اضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة عنــد طلبــة المــدارس فــي محافظــة الخليــل، وال

 . 19-كورونا كوفيد  تعافوا من فيروس

ل روايـة القصـص، ومـن ثـم الصدمة لديهم، مـن خـال شف الطلبة عن اضطراب ما بعد أن يك .2

 ناء القصص المفعمة باألمل والتفاؤل.وإعادة ب هدمها
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أن يصل المسترشد إلـى الـوعي الكـافي بمشـكالته، ومجريـات حياتـه، وقصصـه السـائدة حتـى  .3

 يستطيع التحكم بها. 

لهــا أكثــر  فــي الــذات، والبحــث عــن بــدائل مؤلمــة والبائســة، والغارقــةالــتخلص مــن القصــص ال .4

 إيجابية. 

 زخم المعاناة والمشكالت، والصدمات النفسية.جابية من ن يجد المسترشد استثناءات إيأ .5

ــا، ممــــا يجعــــل المسترشــــد أكثــــر  .6 ــادة منهــ التعــــرف إلــــى قصــــص الرفــــاق فــــي المجموعــــة واإلفــ

 استبصارا بنفسه واآلخرين. 

ســـائل بـــين أفـــراد ديـــدة، وتـــدوينها مـــن خـــالل الر مسترشـــدين علـــى كتابـــة قصـــص جمســـاعدة ال .7

 عة.و المجم

 الخارجية التي تؤثر على حياة المسترشد. والمشكالت تقليص الفجوة بين الذات  .8

 إكساب المسترشدين مهارات )التنقيب( عن المشكالت في داخلهم، وهدمها، وإعادة تأليفها. .9

نتيجـة ، الـذين عاشـوا تجـارب صـادمة طلبـة مـدارس محافظـة الخليـلالفئة المسـتهدفة فـي البرنـامج:  

فقــد شــخص عزيــز، أو إصــابة أحــد أفــراد لمــة، مثــل كورونــا، ومشــاهدتهم أحــداثا مؤ  إصــابتهم بفيــروس

(، وكــذلك الخــوف مــن أن يفقــد 19-األسـرة، أو األصــدقاء، وتعرضــهم ألعــراض مرعبــة نتيجــة )كوفيــد 

 ( علــىPSSI-5توزيــع المقيــاس )ريبين منــه، وذلــك مــن خــالل الشــخص حياتــه، أو حيــاة ااَلخــرين القــ

( طالبــًا ممــن حصــلوا 32ختيــار )الباحــث باارس محافظــة الخليــل، حيــث قــام د عينــة استكشــافية فــي مــ

ــدمة ــد الصـ ــا بعـ ــغط مـ ــاس اضـــطراب ضـ ــى مقيـ ــائج علـ ــى نتـ ــى  PSSI-5) علـــى أعلـ ــوزيعهم علـ ، وتـ

 فر فيهم الشروط اآلتية: مجموعتين: ضابطة، وتجريبية بشكل عشوائي، والتي تتو 

 (.PTSD)  ما بعد الصدمة طلبة يعانون من اضطراب ضغط  .1

 (.19-يد رونا )كوفطلبة متعافون من فيروس كو  .2
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 طلبة لم يتعرضوا ألي برنامج إرشادي َاخر. .3

 استبعاد الطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية أخرى. .4

( تجريبية  الى مجموعتين:  العينة  ذلك قسمت  متع16وبعد   )( ضابطة  ومتعافية،  متعافي    (16افي 

 ومتعافية. 

 (:  NTت البرنامج )عدد جلسا

اد المجموعــة التجريبيــة، بحــث تكــون الجلســة األولــى جيــة ألفــر ( جلســة عال10ون البرنــامج مــن )كــيت

والثانيـــة بمثابــــة جلســــتين: تعــــارف، ومقابلــــة، وتكــــوين تحــــالف عالجــــي ســــليم بــــين أفــــراد المجموعــــة، 

ــة تطبيـــق  ــيح أهميـ ــه،وتوضـ ــه وآليتـ ــامج وأهدافـ ــد  البرنـ ــع المسترشـ ــد مـ ــذلك التعاقـ ــوانين وكـ ــع قـ ين، ووضـ

يـدور فيهـا، وكـذلك الجلسـة األخيـرة لإلنهـاء ، وتكـون  البـوح عمـاوعة التي تحفظ سريتها، وعـدم مالمج

 ( دقيقة، وتكون الجلسات، عبارة عن جلستين في كل أسبوع.60مدة الجلسة )

 ا في البرنامج: االعتبار التي عمل الباحث من خالله

 ماعي.صوصية الطلبة والنسيج االجتمراعاة خ .1

 (.NTالعالج السردي )ورد فيها وفق المصادر والمراجع التي  ي اتباع أساس نظر  .2

عــدم الخــروج عــن سياســية وزارة التربيــة والتعلــيم وقســم اإلرشــاد والتربيــة الخاصــة فــي مديريــة  .3

 التربية والتعليم.

 دي/ العالجي.اركين في البرنامج اإلرشاالحفاظ على ملفات الطلبة المش .4

تويات كافـــة المســـالتعامـــل مـــع الطلبـــة، ومراعـــاة  اضـــحة ومبســـطة وســـهلة فـــياســـتخدام لغـــة و  .5

 والفروق الفردية.

ــي،  .6 ــدول زمنـ ــع جـ ــنظم، ووضـ ــكل مـ ــا بشـ ــدتها، وتاريخهـ ــادية، ومـ ــات اإلرشـ ــدد الجلسـ ــد عـ تحديـ

 وتوزيعه على جميع األفراد المشاركين.
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 لسردي.ركين في البرنامج العالجي ااحة في نفوس الطلبة المشابث الطمأنينة والر  .7

 والتربوي.د النفسي تور األخالقي والمهني لإلرشاسااللتزام بالد  .8

 التقبل واالحترام لجميع األفراد المشاركين، واإلصغاء لمشكالتهم دون تحيز. .9

 قواعد تطبيق البرنامج

ين، والتعبير م المتبادل، وتقبل ااَلخر جرى االتفاق بين المرشد/ة والمشاركين على االحترا .1

 حو ااَلتي:بحرية على الن

 (.NT)جلسات برنامج العالج السردي بااللتزام  .2

 رام مواعيد الجلسات، وعدم التخلف عنها.احت .3

 التعاقد مع الطلبة على عدم االنسحاب من المجموعة اإلرشادية العالجية. .4

 حديث بطريقة صحيحة.عدم الحديث دون استئذان، ورفع اليد عند طلب ال .5

 ونشاطاته. تزام بتطبيق فنيات البرنامجاالل  .6

 نطاق النسيج االجتماعي. بحرية ضمنخرين في المجموعة، والحديث احترام االَ  .7

 عدم الحديث بألفاظ خارجة عن قواعد اآلداب العامة. .8

 الحديث بشفافية وصراحة. .9

 ئ اإلنسانية.التعامل من خالل التقدير واالحترام، والتقبل وفوق المباد  .10

 مستعملة في البرنامج:الساليب ال

قوم بالتنقيب  ياإلنسانية، و   ب التجربة نه صاحأ لى المسترشد على  إدي  ر المرشد في العالج الس ينظر  

المؤلمة  للقصص  المسترشد  يصل  حتى  مستمر،  بشكل  األسئلة  طرح  خالل  من  المعلومات  عن 

فيها  ،مخططومساعدته على سردتها على شكل    ،المؤثرة في حياته ن يستصبر  أ  وخرائط يستطيع 

نائية داخل اللحظات  ات االستثوالبحث عن البدائل واللحظ  ،هتودراية بمشكل  وعياً   رأكثويكون    ،نفسه
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المعب تجربته  في  القديمة واأل  المشكالت ب  أةالبائسة  القصة  هدم  على  ومساعدته  قصة   ،لم  وتأليف 

 . ( NTالعالجي السردي ) ، ويأتي تفصيل الفنيات في خالصة البرنامجبديلة

 العالجي:  يقوم عليها البرنامج  سس والقواعد الفلسفية التيال

تصميمه لبرنامج العالج السردي، والذي راعى فيه األسس، والمبادئ، كبيرة في  بذل الباحث جهودًا  

والمراجع،   المصادر  في  ذكرت  ما  وفق  الفنيات  تطبيق  في  اإلرشادية،  واألخالقيات  والقواعد 

ام األدوات والوسائل  د تطبيق الجلسات، واستخالمة األفراد وأمنهم أثناء اسات المعتبرة، ومراعاة سوالدر 

تخالمختلف التي  اختالفة  مراعاة  وأيضًا  فعال،  بشكل  البرنامج  تطبيق  ، موسلوكاتهاألفراد    ات دم 

مع، وعمل  واإليمان بالخبرات اإلنسانية المختلفة، وتفرد كل شخص عن غيره من األفراد في المجت

 كما اتفق عليها.  ،نهاء جلسات البرنامجرار بالعملية اإلرشادية إلالمرشد على االستم

التربوية والنفسية، وبذل كل إمكانياته    فيكون هدف البرنامج يراعي األهدا على أن  وحرص الباحث  

واالهتم االجتماعية،  األسس  في  الباحث  واهتم  واألخالقيات.  والقواعد  األسس  هذه  بالفرد  لخدمة  ام 

 ئة من حوله، ويتأثر فيها، لذلكيآلخرين، ويؤثر في الب ثر في اآلخرين، ويتأثر باككائن اجتماعي مؤ 

سلوب العالجي القصصي مناسبا لتحقيق هذا الهدف، ويعتمد العالج السردي على اتجاهات  كان األ

ل المرشد/ة  إجراء  وعند  المستعملة.  التقنيات  من  أكثر  نظره  ووجهة  القصصي  المسترشد،  لعالج 

التجربة اإلنسانية بعيدًا عن    ث يكون العالج من وحيد وصفة جاهزة للعالج، بحيالسردي ال يوج

وذ، والسيطرة على األفراد التي تسبب لهم القلق والنفور، ورفض التقنيات العالجية، وبذلك رض النفف

 يكون العالج أسمى من كونه خطوات عالج مخططة، ومنظمة مسبقًا. 

 (: NTالسردي ) مرشد أو المعالج في العالجمهمة ال

 لسياسي.ديني، وانظر عن نسيجهم االجتماعي، واللكين، واحترامهم بغض اتقبل المشار  -

 احترام العادات والتقاليد السائدة في النسيج االجتماعي للمدرسة والطلبة.  -
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 سطينية.االلتزام بقوانين المدرسة وإجراءاتها، وسياسة وزارة التربية والتعليم الفل -

 اخل المجموعة. حث/ة ومنقب عن المعلومات د يعمل المرشد/ة كبا -

 الجلسات العالجية.ن أثناء المرشد/ة سلطته على المشاركي  ض ال يفر  -

 استخدام تقنية )أسئلة وأسئلة أكثر( للحوار مع المشاركين للحصول على المعلومات. -

 جاد الحلول.أن يكون المرشد/ة نشطًا لتذليل الصعاب أمام المشاركين إلي -

 .تهماوسلوكاعرهم وأفكارهم تمام بالمشاركين من حيث مشالعناية وااله -

 في المجموعة. لمشاركينتقبل حب االستطالع لدى ا -

 أن يقوم المرشد بدور غير العارف بمشكالت المشاركين، ويجعلهم يبحثون عن أنفسهم. -

 ينة بداخلهم. طرح التساؤالت المختلفة لتحفيز المشارك على اكتشاف القصص الدف -

 يرغبون فيها.ركين على صياغة قصص بديلة مساعدة المشا -

 لمشكالت والصعوبات على المشارك.ن آثار اطالع من قبل المرشد/ة للكشف عتحب االس -

 فصل المشكلة عن المشارك، وجعلها خارج الذات من خالل تقنية )تغريب المشكلة(.  -

 المشارك هو الخبير بمشكلته وليس المرشد.  -

 وتشخيصية.  جاع المشكلة ألسباب مرضية عدم إر  -

 فسه.لمشارك نعند المشارك، ويجعلها مهمة ا ت د مسؤولية حل المشكالال يتحمل المرش -

 :(NTالعمل الجماعي في مقاربة العالج السردي )

تعتبر تقنيات العالج السردي، مرنة ويمكن تطبيقها في اإلرشاد الجمعي، والذي تسعى لخلق جمهور 

ح للتطبيــــق فـــي العمــــل ثــــة فـــي حيــــاة الفـــرد، والــــذي يصـــل، ومواكــــب للتطـــورات الحديمســـاند ومســـتمع

 (.P. 205,2011جماعي )كوري، لا
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  رشديزود الم  السردين العالج  أ(،  P. 205 ,2011،  كوري )( الوارد في  2007سليد مونك )"ويرى وين

والتفا   ،ومستعد   ،بمجتمع جاهز لإلنصات واالستماع للتواصل  يفتح    ،علوإيجاد فرصة كبيرة  والذي 

 الواقع". راد بشخصيات جديدة منفويزود األ ،مام حياة مختلفةأالطريق 

 جي الرشادي:نامج العالأساليب تقويم البر 

تمت متابعة البرنامج العالجي القصصي من خالل االلتزام بالمعايير والفنيات المعروفة في مقاربات  

يمان بقدرة الشخص على  يتم في فترة وجيزة، واإل   ما بعد الحداثة، والتي تعتبر أن العالج يجيب أن

خالل التدقيق في التراث  جرى ذلك منتي تعصف بسالمته النفسية، و لجاوز المحن والصعاب اأن يت 

القصصي ) السردي /  العالج  البنائية االجتماعية وباألخص  للمقاربات  (، والذي يركز NTالنظري 

 ،ن خالل التنقيب عنهاعن جوهرهم ومكنوناتهم م  على قصص المشاركين في البرنامج والتي تعبر

فر  الدون  على  المرشد  سلطة  وتقديره  ،سترشد مض  بقدر و   ،واحترامه  القصص الثقة  هدم  على  ته 

اضطراب  مقياس  على  والبعدي  القبلي  القياس  خالل  من  المشاركين  متابعة  جرى  وأيضا  وبنائها، 

 عالية العالج السردي. ضغط ما بعد الصدمة المستعمل في الدراسة للتأكد من ف

 : (NTود البرنامج )حد

ال البرنامج    بشرية:الحدود  السردي/ القصصي على  اطبق  الذين عينة من طللعالجي  المدارس  بة 

المتعافين من    طلبةالمن   (32(، والتي بلغت )PTSDيعانون من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة )

 ظة الخليل.مدارس وزارة التربية والتعليم في محاف ( في19-)كوفيد 

 مخيم الفوار. للجنة الشعبية لخدمات قاعة اطبق البرنامج في  نية:الحدود المكا

  وذلك خالل  ( دقيقة،60) الجلسة ، واستغرقت ات ( جلس10رنامج بمجموع )طبق الب  ة:الحدود الزمني

 م(. 2021/ 2020) من العام الدراسي الثانيالفصل  فترة
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الموضو ية: )  الحدود  البرنامج  المدار (  NTتركز  طلبة  المتعاحول  )كوفيد س  من  في    (19-فين 

 غط ما بعد الصدمةس اضطراب ضعلى درجات مرتفعة على مقيا  االخليل، والذين حصلو   محافظة

(PTSD)  (.19-المستخدم في الدراسة، وذلك بعد تعافيهم من فيروس )كوفيد 

 (: محتوى البرنامج )  المحور ال:اني

اإل في  العملية  الباحث  خبرة  خالل  المدرسيمن  والتربوي واالطالع    ، رشاد  النظري  التراث   ، على 

األسات بعض  منذ واستشارة  النفس  علم  في  المختصين  في  أكاديميين  ة  وأخصائيين  وإكلينيكيين،   ،

األساس   وضع  مدى  السردي،  والعالج  الصدمة  بعد  ما  بعالج اضطراب ضغط  المختصة  المراكز 

 التطبيقي للبرنامج على النحو اآلتي:  

( العداد(:  أواًل  الخمرحلة  العوهي  خطوات  إلعداد  األولى  ) طوة  السردي  جرى  ذوال  (،NTالج  ي 

وأبرزها مقياس اضطراب ضغط ما    ،شملت أدوات التقييم ووسائلهمستهدفة، و تطبقيه على العينة ال

  ، (، وإعداد مراحل تنفيذ البرنامج القائم على تقنيات العالج السردي وتفصيالتهاPTSDبعد الصدمة )

 ومكوناتها.  ،ساليبهاوأ

لذي العالجي ا  من الجلسات األولى للبرنامج  هذه المرحلة تتكون (:  يًا )مرحلة البدء واالستكشافثان

سيقوم بتنفيذه المرشد/ة، والتي تهدف إلجراء تقييم للطلبة من خالل تطبيق مقياس اضطراب ضغط  

القبلي القياس  خالل  من  وذلك  الصدمة،  بعد  مناسب  ،ما  من  البرن والتأكد  لتلقي  المشاركين  امج.  ة 

بناء عالقة  مشاركين، و عالجي اآلمن بين المرشد واللفيه لتكوين التحالف اوتعتبر هذه الجلسة تعار 

واالحترام والتقبل  الثقة  على  مبنية  البرنامج  ،إرشادية  تنفيذ  بعد  المشاركين  توقعات  معرفة   ، وكذلك 

والذي   أهدافه،  ومعرفة  البرنامج  لتطبيق  موالتمهيد  يشكلون  المشاركين  نحو يجعل  إيجابية  شاعر 

 ،ون إلى المشكلة الرئيسةرف المشاركلجلسات اإلرشادية، كذلك يتعاتي ستقوم خالل إجراء  العالقة ال

وأسبابه الصدمة  بعد  ما  ضغط  اضطراب  أهمية    ،وآثاره  ،وهي  وكذلك  منه،  التخفيف  وأساليب 
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ا من  التخفيف  في  السائد  االجتماعي  والنسيج  المرحالقصص  هذه  وشملت  استخدام  ألعراض،  لة 

ال اإلرشاد  الطفنيات  مقابلة  بعقل  لمعروفة في  خالل )االستماع  من  واالبة  والتواصل منفتح،  تصال 

 اللفظي وغير اللفظي، والتقبل، واالحترام، وعدم إلقاء اللوم على المسترشد(.

الج  كساب الطلبة مهارات العوفي هذه الجلسات طبق البرنامج العالجي إلثال:ا:)تطبيق البرنامج(:  

الستماع  م، وكذلك االمؤلمة المتراكمة في داخله  شف والتنقيب عن القصص وآلية الك  ،السردي وطرقه

العالجي البرنامج  في  المشاركين  اآلخرين  منها  ،لقصص  بناءات   ،واإلفادة  هدم  على  ومساعدتهم 

الماض بزخم  المليء  ومحيطهم  الداخلي  نسجيهم  السائدة في  وتراكماته، وكتابة قصص القصص    ي 

بالنور  ،بديلة وتأليفها أعراض   التخفيف منجديدة في حياتهم، وبالتالي    واألمل لتكون إشراقة  تشع 

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لديهم.

)النهاء( التي رابعًا:  العالجي لألهداف  البرنامج  تحقيق  مدى  إلى  التعرف  اإلنهاء  هدفت مرحلة   :

العالج البرنامج  الطلبةحققها  وإعداد  السردي،  الب   ي  جلسات  ألنهاء  العالجي  المشاركين  رنامج 

س اضطراب ضغط ما بعد الصدمة المستعمل تخدام مقياكذلك تطبيق مقياس بعدي باس  ، السردي

في القياس القبلي لمعرفة فاعلية البرنامج في تخفيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة  

 لمعالجة )التجريبية(. الطلبة المشاركين في المجموعة ا

 (NTسردي )خالصة جلسات برنامج العالج ال

 : (1الجلسة )

الجلسة:   التحال  ،التعارفعنوان  العالجيوبناء  العالجي ف  البرنامج  في  المشاركين  مع  والتعاقد   ،  

(NT) . 

 ( دقيقة.60) مدة الجلسة:

 قاعة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفوار.  مكان الجلسة:



165 

 

 الهدف العام:  

ــى  ــة األولـ ــىهـــدفت الجلسـ ــي إلـ ــي القصصـ ــامج العالجـ ــن البرنـ ــ مـ ــي بـ ــالف عالجـ ــة تحـ ــد يإقامـ ن المرشـ

والتأكيد على مبدأ االحتـرام، والتقبـل والتعـاطف، وأيضـًا إلـى   ،والتفاؤل  ي على التعاون والمشاركين مبن

 والية تطبيقيه. ،وأهدافه ،أن يتعرف المشاركون إلى ماهية العالج السردي

 الهدف الخاص:  

 ة والمشاركين أنفسهم.التعارف بين المرشد/ .1

 ر الجمود )الجليد(.نشاطات كس .2

 نظم سير المجموعة في كافة الجلسات.من شأنها أن تع أهداف للمجموعة والتي ضو  .3

 التأكيد على أهمية السرية والخصوصية لجميع أفراد المجموعة. .4

 تزويد المشاركين بمواعيد الجلسات العالجية وأوقاتها. .5

ــى تعقـــام الم .6 ــي البرنـــامجشـــاركون بالعمـــل علـ  ،العالجـــي القصصـــي بئـــة نمـــوذج المشـــاركة فـ

تفاق عليها ما بين المرشد/ة وباقي أفـراد المجموعـة ود التي تم االوقيع على عقد تنفيذ البنتوال

 (.1مرفق رقم )

 الدوات المستعملة في الجلسة:

 ة.شفافة، بالونات ملون(، أوراق ملونة، أقالم ملونة، ورقة التعاقد، ملفات A4أوراق)

 أدوار المرشد في المجموعة: 

ــةن .1 ــد/ة المجموعـ ــان  ،، والخطـــوات واإلجـــراءات  ،قـــت والو  ،مـــن حيـــث المواعيـــد  ،ظـــم المرشـ ومكـ

 اللقاء.

ــوار والمناقشــــة .2 ــيم الحــ ــي أعمــــاق  ،تنظــ ــورة فــ ــن القصــــص المغمــ ــف عــ ــرح األســــئلة للتكشــ وطــ

 المشاركين. 
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 (.NTجية )وعة اإلرشادية العالتهيئة الظروف المناسبة للمشاركين في المجم .3

 المسترشد.معلومات سابقة عن حياة  دون أن يعرف ،معلومات تقمص دور المنقب عن ال .4

 األسئلة واالستماع بطريقة منفتحة لتجارب األعضاء.طرح  .5

 (:Home activityالنشاث المنزلي )

لـــة بشـــكل إعطـــاء المشـــاركين نشـــاط منزلـــي بكتابـــة قصـــة ســـيئة فـــي حياتـــه تحولـــت إلـــى قصـــة جمي

 رشادية العالجية.في نهاية الجلسات اإل بة رأيه بالمجموعة وتوقعاته منهامختصر، وكتا

 ات الجلسة:إجراء

المرشـــــد/ة بمقابلـــــة األفـــــراد المشـــــاركين فـــــي المجموعـــــة اإلرشـــــادية العالجيـــــة فـــــي المكـــــان  قــــام •

 المخصص للمجموعة، والترحيب بهم.

 ام بالموعد.شكر المرشد/ة المشاركين على الحضور وااللتز  •

ذاتيـــة بســـيطة عـــن االســـم  ةالمجموعـــة، وتقـــديم ســـير م بالمرشـــد/ة الـــذي ســـيقوم بالعمـــل بتعـــرفيه  •

 ت التي يمتلكها المرشد/ة وطبيعة البرنامج وأهدافه.والمهنة والصفا

 ،جلوس المشاركين على شكل دائـري حتـى يسـتطيع كـل مشـارك مشـاهدة بـاقي أفـراد المجموعـة •

 اته من المشاركة.وتطلع ،وره للمجموعةوسبب حض ،والتعريف باسمه

ونــة كتــب دام بالونــات ملخاصــة بكســر الجمــود: اســتخلتنفيــذ بعــض النشــاطات ابــدأ المرشــد/ة ب •

عليها كل مشارك في المجموعة صفحة سيئة في نفسه بعد أن روى بشكل مختصر عن أثرهـا 

 في حياته، ومن ثم تفجيرها لتغريبها خارج الذات.

 لعالجية.حول أهمية المجموعات اإلرشادية اجموعة نشرة إرشادية إعطاء كل فرد في الم •

 ية الجماعية.لجلسات اإلرشاد وااللتزام في ا ،لتعاقد اتوزيع ورقة  •

 تعرف األفراد على بعضهم من خالل طرح األسئلة على أفراد المجموعة. •
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 مشاركين. شرح المرشد/ة عن اإلرشاد وأهميته واالستفادة، وتعريف اإلرشاد بصورة علمية لل •

ــزام  • ــا )كمـــا ورد مـــن وز بـــالبرتوكول الصـــحي الخـــاص بفيـــروس كااللتـ رة الصـــحة والتربيـــة اورونـ

 عليم(.والت

 ورسائله، وأنشطته التي شارك فيها. ،ل مشارك ملف خاص به لالحتفاظ بنشاطاتهإعطاء ك •

 وإنهاء الجلسة. ،واالستماع آلراء المشاركين وتطلعاتهم ،عمل تغذية راجعة •

 اللتزام مع المشاركين: ( كتاب التعاقد وا1)مرفق رقم 

 .   .....................اليوم: ..

 ........... الص : ............

 ...................     ا المشاركأن

وااللتزام بالقوانين والشروط التي يضعها مرشد/ة  ،أبدي رغبتي في المشاركة في البرنامج العالجي

 المجموعة: 

 (.NTعالجية )جموعة اإلرشادية الالمشاركة في الم -
 جية. جلسات اإلرشادية العالااللتزام بمواعيد ال -
 وإخبار المرشد/ة مسبقًا. ،رة القصوى جلسات إال للضرو عدم الغياب عن ال -
 وعدم إفشائها. ،الحفاظ على سرية معلومات المشاركين في المجموعة -
 ياتهم. وتقبل آرائهم وخصوص ،احترام كافة المشاركين في المجموعة -
 . والشعور بمعاناتهم ،من المشاركين  عدم السخرية -
 ع اليد للحديث(. لمجموعة )االنضباط ورفاالحفاظ على قوانين  -
 أو المرشد أثناء الحديث. ،عدم مقاطعة المشاركين -
 االلتزام بتنفيذ الفنيات المتعلمة خالل الجلسات اإلرشادية. -
 تنفيذ النشاطات المطلوبة من قبل المرشد/ة.  -
 فراد المجموعة.اون والمشاركة مع أالتع -
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 (: 2الجلسة )

 (19-اركين بجائحة )كوفيد شتعريف المان الجلسة:  عنو 

 ( دقيقة فقط.60) مدة الجلسة:

( بأســـلوب علمـــي بســـيط. ومـــن ثـــم االنتقـــال 19-تعريـــف المشـــاركين بجائحـــة )كوفيـــد الهـــدف العـــام: 

ختصــر فــي م مــن اإلصــابة، بشــكل مأو تعــافيه ،لالســتماع لقصــص أفــراد المجموعــة خــالل الجائحــة

 ة االولى.عة النشاط المنزلي للجلسج(، ومراNTج القصصي )خطوة أولى للتهيئة للعال

 دف الخاص:اله

(، 19-االســـتماع لقصـــص المشـــاركين فـــي المجموعـــة حـــول اصـــابتهم وتعـــافيهم مـــن )كوفيـــد  .1

 ت واألقارب.وانتشاره بين األقران واألسر والعائال ،وأبرز ما عاشوه خالل تفشي المرض 

 والخجل. لتخفيف من حدة التردد وا ،عضاء المجموعة على المشاركةتحفيز أ  .2

لكافيـــة التـــي تخـــص فيروســـات كورونـــا، وكيفيـــة التعامـــل مـــع بالمعلومـــات ا تزويـــد المشـــاركين .3

 الوضع الراهن.

االســــتماع بعقــــل منفــــتح لكــــل قصــــص أفــــراد المجموعــــة المليئــــة بــــاأللم والضــــغوطات خــــالل  .4

 الجائحة.

 عة.و ت المشاركين في المجموالصعاب التي واجه ،أهم العقبات األسئلة للتنقيب عن  طرح .5

ــ .6 ( وكيـــف كانـــت آثارهـــا 19-مـــن فيـــروس كورنـــا )كوفيـــد  راد المتعـــافينروايـــة قصـــة ألحـــد األفـ

 النفسية عليه.

 تلخيص كيف أثرت جائحة كورونا على الحالة النفسية لألفراد المشاركين في المجموعة. .7

 عملة في الجلسة:الدوات المست

 .الطبيبة بثينةقصة  وشورر ب(، A4وملونة، )اوراقز عرض، ورق قالب، كراتين بيضاء جها 
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 ستخدمة: التقنيات الم

المناقشة والحوار، قصة الطبيبة بثينة )قصة إيجابية من وحي الواقع(، طرح األسئلة، االستماع بعقل 

 ب عن القصص المؤلمة.ن بالمعلومات، التنقيمنفتح، التلخيص، التعاون والمشاركة، تزويد المشاركي

 جلسة:إجراءات ال

 م.حضور وااللتزاوشكرهم على ال ،لمشاركينارحب المرشد/ة ب .1
واالسـتماع  ،الحديث عن مجريات اليوم السابق في حياتهم اليومية، وتذكيرهم بالواجـب المنزلـي  .2

 للقصص القصيرة التي طلبت منهم في الجلسة األولى.
ك .3 فيروس  )كوفيد تعريف  مف"  (:19-ورونا  واسعة  ساللة  هي  كورونا  الفيروسات يروسات  ن 

روف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب  ومن المع  ،سانسبب المرض للحيوان واإلنتالتي قد  
البشر أمراض إلى األمراض األشد وخامة    الدى  الشائعة  البرد  تتراوح حدتها من نزالت  تنفسية 

التن التنفسية الحادة الوخيمة )سوالمتال  (،فسية )ميرسمثل متالزمة الشرق األوسط    (،ارسزمة 
 . (WHO, 2020) .("19-كوفيد )ونا الُمكتشف مؤخرًا مرض ر ويسبب فيروس كو 

(، واالستماع لمجريات األحـداث خـالل 19-من ثم االنتقال للحديث عن جائحة كورونا )كوفيد   .4
 بة.سية الناتجة عن اإلصاواآلثار النف ،إصابة المشاركين بالفيروس حتى تعافيهم منه

 ،ه للجائحــةالمرشــد/ة تفاصــيل معايشــت ي التفاصــيل بعــد أن يــرو  تحفيــز المشــاركين للحــديث عــن  .5
لــذي بــدوره يعطــي الحريــة للمشــاركين للمبــادرة بالحــديث عــن مشــاعرهم الكامنــة فــي قصصــهم، وا

 واالستماع لهم بشكل فعال، وبعقل منفتح دون مقاطعة.
عــافيهم مــن ي مــازال األعضــاء يخبرونهــا بعــد تعــن أبــرز المشــكالت التــبــدأ المرشــد/ة بالســؤال   .6

 لوب التنقيب واالستكشاف.ساإلصابة بأ
د/ة حكاية أحد األشخاص الذين عانوا من مشاكل نفسية بعد تعـافيهم مـن فيـروس ثم روى المرش .7

 (.19-كورونا )كوفيد 
جلسـة والقصـص المحكيـة االستماع آلراء المشـاركين بالقصـة، وبعـدها تلخـيص أبـرز مجريـات ال .8

ــاكل النف ــة وأبــــرز المشــ ــا حتــــىخــــالل الجلســ ــة عنهــ ــية الناتجــ ــ ســ ــاركون أكثــــر وعيــ ــبح المشــ ًا أصــ
 التي واجهتهم بعد التعافي من اإلصابة.بالمشكالت 
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وكيـــف حولـــوا قصصـــهم إلـــى نقطـــة  ،مـــن قصـــص األشـــخاص الســـابقين فـــي اإلصـــابة والتعـــافي .9
 إيجابية في حياتهم.

 (.استخدام الرسومات)ة الشخص لوجوه المعبرة عن حالتقييم الجلسة من خالل ا .10
 الحقة.في الجلسة ال طبيبة بثينة للحديث عنهالويد المشاركين بقصة اتز  .11
 التلخيص والتذكير بموعد الجلسة الالحقة واالنهاء. .12
  .19-معفيروسكوفيد قصةالطبيبةبثينة .13

(: 3الجلسة )

 (PTSDة )مفهوم اضطراب ضغط ما بعد الصدمعنوان الجلسة:  

 ( دقيقة فقط.60) جلسة:مدة ال

وكيـف  ،صـدمةطراب ضغط مـا بعـد البصير المشاركين باضتركزت هذه الجلسة على  الهدف العام:  

 ( على مجرى حياتهم.19-أثرت جائحة كورونا )كوفيد 

 الهدف الخاص:

 ،وأبــرز أعراضــه ومخــاطره علــى حيــاة الفــرد  ،تعريــف المشــاركين باضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة

 ها.نلمشكلة التي يعانون ملمجموعة بكافة المعلومات حول طبيعة اوتزويد أفراد ا

 ملة في الجلسة:الدوات المستع

(، أقــالم، ألــوان، فيــديو حــول اضــطراب A4شــور حــول اضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة، أوراق )برو 

 (، الب توب، دفتر مالحظات صغير.LCDضغط ما بعد الصدمة، شاشة عرض )
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 المستعملة:الفنيات  

البتعاد عن اللغة ستماع بعقل منفتح، ا وار، طرح األسئلة، االاألفراد بالمعلومات، المناقشة والح  تزويد 
لدى   معنى  خلق  التشجيع،  والتدعيمي،  اإليجابي  التقييم  للمشاركين،  التشخيص  تتضمن  التي 

 المشاركين، التفاؤل. 
 إجراءات الجلسة:

 في المواعيد والمشاركة الفعالة. ودهم في االلتزاماستقبال المشاركين، والثناء على جه .1
 ية الواثقة(:من خالل )لعبة المش د راء تمارين كسر للجليإج .2

بينما يقود الشخص اآلخر زميله عن طريق  ،  يقتها هي بتكوين ثنائي أحدهما معصوب العينينوطر 
 . اتباع صوته واالستماع إلى توجيهاته

 د الصدمة:تعريف المشاركين باضطراب ضغط ما بع .3

 

 

 

الصد عر  .4 بعد  ما  حول اضطراب ضغط  فيديو  بض  المرشد/ة  قام/ت  فيديو معد  عمة:  رض 

(، وهو عبارة عن تعريف وتوضيح ألبرز المعلومات LDعرض )باستخدام شاشة ال  مسبقاً 

حول اضطراب ضغط ما بعد الصدمة من خالل فنية )التزويد المعلومات(، بدون استخدام  

 ين. لغة الفرض على المشارك

المشار  .5 ضتزويد  اضطراب  حول  مسبقًا  أعدت  بورقة  الصدمةكين  بعد  ما  م اوق  ،غط 

باالطال عليها المشاركون  ا  ،ع  على  وتقسيم  المعلومات  هذه  لتفريغ  قسمين  الي  لمجموعة 

 كرتونة جدارية لعرضها أمام باقي أفراد المجموعة.  

وحياةالمقربينمنه،اتهيهددحيأويشهدحدثا ،ينتجعندمايعيشالفردطمابعدالصدمة:هواضطرابتعريفاضطرابضغ

 ,VandenBos).فوالرعبوالعجزالفردحالةمنالخووالنفسية،ويخبرهديدللحياةوالسالمةالجسديةيكونهناكتو

2015, P. 815.) 
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ا .6 على  تظهر  التي  األعراض  ألبرز  المجموعة  في  المشاركين  باضطراب مناقشة  لمصاب 

 .اركين على التنقيب عنه والتي تساعد المشا ،ط ما بعد الصدمةضغ

ــ .7 بالصــدمات النفســية التــي عايشــوها فــي حيــاتهم مــن  ر وعيــًا واستبصــاراجعــل المشــاركين أكث

 والكشف عنها داخل أفراد المجموعة. ،خالل أسلوب األسئلة وطرحها

أو تجاوزهـا عنـدما  ،هـايمكن التخفيف من  طمأنة المشاركين، وإخبارهم بان الصدمات النفسية .8

 شكل سليم.نتعامل معها ب

راب ضــغط مــا بعـد الصــدمة عبــر ومــات أكثـر حــول اضـطط منزلـي للتــزود بمعلاإعطـاؤهم نشــ .9

 اإلنترنت.

 والحديث عن مشاعرهم واالنهاء.   ،التلخيص واالستماع لمالحظات المشاركين .10

 (: 4الجلسة )

 (Narrative therapyسردي/ القصصي )مدخل الى العالج العنوان الجلسة:  

 دقيقة فقط.( 60) مدة الجلسة:

  م:االهدف الع

 ب اإلرشاد العالجي المستخدم في الجلسات.المجموعة إلى أسلو أن يتعرف أفراد 

 الهدف الخاص.

 .( وأهدافها وأهميتهNTتوضيح مفهوم العالج السردي ) .1
 روايات المشاركين وقصصهم. .2
م مـــن التـــي مـــا زالـــت مـــؤثرة فـــيهم بعـــد تعـــافيهاألعـــراض النفســـية  أبـــرزأن يحـــدد المشـــاركون  .3

 (.19-)كوفيد 
 وات المستعملة:دال

 بروجكتر، البوربوينت، مقاطع الفيديو، أوراق ملونة صغيرة.قالب أقالم، جهاز لوح 
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 الفنيات المستعملة:

التعــــاطف، النقــــاش والحــــوار، التقبــــل، حــــب االســــتطالع واالستكشــــاف، االتصــــال الفعــــال، االحتــــرام، 

 والمشاركين.رسائل بين المعالج لسئلة االستطالعية، ات بعقل منفتح، التلخيص، االنفتاح، األاالنصا

 ت الجلسة:إجراءا

 الترحيب بالمشاركين، وشكرهم على االلتزام. .1

الحديث عن الطقـس واألحـوال الجويـة بالخـارج، ثـم االنتقـال للحـديث عـن أبـرز   كسر الجليد: .2

 ركون في هذه األجواء.تي يفعلها المشااألشياء الجميلة ال

   .(NTلسردي / القصصي )اة المشاركين بالعالج تعريف المرشد/ .3

 

 

 

 

 (، وكيف أثر على حياته 19-دأ المرشد/ة برواية تجربته مع فيروس كورونا )كوفيد وبعدها ب

 

االجتماعيـة  حياتهههوكيفأثرعلى(،19-ية تجربته مع فيروس كورونا )كوفيد وبعدها بدأ المرشد/ة بروا

هم ابق، وإعطــائشــاركين أكثــر تحــررًا مــن الســم.. الــخ، والــذي جعــل الوالنفســية والتعليميــة واالقتصــادية.

، وبعــــدها حــــدد فرصــــة لروايــــة قصصــــهم مــــع الجائحــــة، وكيــــف أثــــرت فــــي حيــــاتهم بشــــكل مختصــــر

اصــة ورق المشــاركون أبــرز المشــاعر الســلبية التــي مــا زلــت مزعجــة فــي قصصــهم، وتــدوينها فــي قص

 ا، ومـن ثـم إعادتهـا للمشـاركهـشـد فـي المجموعـة ليقرأ ملونة صغيرة، وإرسالها على شكل )رسـالة( للمر 

 في ملفه الخاص. ليحتفظ بها

(Narrative therapy[ NT])يالقصص/السرديالعالج
وإعههادةكتابتهههااألحههداث،ياتهمساعدهمعلىإعادةتفسيرحيالتيو،واألزواجأوالعائالتوهوالعالجالنفسيالقصصيلألفراد

فههيالمقههاماألولكائنههاتصههانعةهههمأناألفههرادالسههرديالجيفتههرضالعههو،واياتأوقصصحقيقيةولكنهاتعززالحيههاةإلىر

أنمههاطحيههاتهموالذينيمكنهمإعادةصياغةقصصحياتهممنخاللتعلمتفكيكهامنخاللرؤية،حياتهمللغةهممؤلفوعنىوللم

(.APA, 2015, P 687)لمشاكلالحياةبشكلأفضل.ةالشرح،وإعاداليبهمفيتفسيراحداثالحياةواس

 

 السرديهدافالعالجأ
استخدامبتعبيرلغويهمبوصفدقيقألحداثحياتأنيقومالمعالجبالطلبمنالمسترشدينبتقديمالسرديإنمنأهدافالعالج

راعيهاللكشفعنكلماهوممكنمنخبراتالمسترشد،وهذايعطيالمسترشدالقدرةتحلهاألبوابعلىمصحديث،ممايف

.تكالتمختلفةممايؤديالىتفكيكالقصصالمشبعةبالمشاعلىتكوينأهدافومعانيجديدة،وتبنيأفكارومشاعروسلوك

(Murdock, 2009 ; Cory ,2015.)
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بــل واإلنصــات بعقــل منفــتح لكــل مجريــات الســرد واســتخدم المرشــد/ة تقنيــات التواصــل واالحتــرام والتق

األعراض التي ما زالت تؤثر في كل شخص  القصصي للمشاركين، وطرح األسئلة للتنقيب عن أبرز

 ن المرض.بعد التعافي م

ــام  ــدها قـ ــا جـــرى اوبعـ ــد/ة بتلخـــيص كـــل مـ ــة، لمرشـ ــة الالحقـــة، وموعـــدها، فـــي الجلسـ والتـــذكير بالجلسـ

(، وأن يكتــب كــل شــخص قصــته مــع Home activityي جديــد )والطلــب مــن كــل مشــارك نشــاط منزلــ

 ( وإنهاء الجلسة.19-اإلصابة بفيروس )كوفيد  الصدمات التي عاشها في حياته، وصوال الى

 (:5الجلسة )
 (.خط الحياةية القصص باستخدام تقنية )ارو عنوان الجلسة:  
 ( دقيقة. 60)مدة الجلسة: 

   الهدف العام:
ــاركون قصصـــه ــاعدتهم علـــى الكشـــف عـــن أبـــرز أن يـــروي المشـ ــة خـــط الحيـــاة، ومسـ ــتخدام تقنيـ م باسـ

 (.19-واًل الى فيروس كورونا )كوفيد الصدمات التي اقتحمت حياتهم، وص
 الهدف الخاص.

 دام تقنية )خط الحياة(.خي المرشد/ة قصته باستيرو  .1
 ن قصصهم من خالل خط الحياة.وي المشاركو ير  .2
 اركين.الكشف عن أبرز نقاط الضعف في قصص المش .3
 ، وإبراز المشاكل.19-الحديث عن تجربة المشاركين مع وباء كورونا كوفيد  .4
ــا .5 ــاعدة المشـ ــهممسـ ــارفين بقصصـ ــاتهم، والعـ ــي حيـ ــوا مهندسـ ــدماتهم، ركين علـــى أن يكونـ ، وصـ

 .مومشكالته
 الدوات المستعملة:

 .رغة، أقالم، أوراق، كراتين كبيرة ملونة، لوح قالب، بالونات ملونةال، أكواب فاأحب
 

 الفنيات المستعملة: 
، وعــدم إلقــاء اللــوم، واالتصــال الحــوار والمناقشــة، األســئلة االستكشــافية، الــتفهم، والتعــاطف، والتقبــل

 .بير، التنقيب عن المعلومات خلعب المرشد/ة دور ال واالستماع الفعال، عدم
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 الجلسة:إجراءات 
واب مليئــة بالمــاء ومربوطــة بعــد الترحيــب بالمشــاركين، نفــذ نشــاط لكســر الجمــود باســتخدام أكــ .1

األحبــال، ونقــل  باألحبــال، ويقــوم كــل شخصــين بنقــل األكــواب عــن طريــق اإلمســاك بــأطراف
 خر.الماء لألكواب الفارغة في الطرف االَ 

يرهم كــل مشــارك بقصــته التــي عنــه، وتــذك ســابقة وَاخــر مــا جــرى الحــديث لالتــذكير بالجلســة ا .2
 رواها بشكل مختصر.

(، 19-ن قصته منذ بداية حياته حتى انتشار فيروس كورونـا )كوفيـد بدأ المرشد/ة الحديث ع .3
ت لمؤلمة فـي حياتـه علـى الصـبورة، والوقـف علـى أهـم اللحظـاورسم مجريات أبرز األحداث ا

 حدث مهم(. ر عن وجود ع بجانب كل حدث )إشارة تعبضالسارة والمؤلمة، وي
وراق الملونة الصغيرة، ويكتـب قام المرشد/ة بمد خيط على األرض، وكتابة السنوات على األ .4

رة عند كل سنة فيها حدث عليها السنوات، ويرتبها بشكل متسلسل، ويمشي عليها ويضع إشا
 اية.سار أو مؤلم ويستمر حتى النه

ورق باســتخدام فنيــة )خــط  تابتهــا علــىاركين علــى روايــة قصصــهم، وكشــشــجع المرشــد/ة الم .5
 الحياة(.

 اطف معهم، وعدم القاء أي لوم عليهم.احترام المشاركين، وتقبلهم، والتع .6
بــرز األهــداف وأهميتهــا فــي حيــاة طــرح المرشــد/ة األســئلة المتالحقــة للكشــف والتنقيــب عــن أ .7

 المشارك.
في الملف ق، ووضعها تهم بنفس الطريقة على الور اي المشاركين رسم خط حيالطلب من باق .8

 المخصص.
 هم األحداث في حياته. يقوم كل مشارك بالحديث عن خط حياته بصورة مبسطة أل .9
 من البداية للنهاية. (19-وباء كورونا )كوفيد أن يروي األعضاء تفاصيل تجاربهم الحية مع  .10
عن   .11 للتنقيب  جهده  المرشد/ة  في  بذل  لجعلها  الماضي  المشارك اقصص  ليصبح  لحاضر 

  بها.واعياً 
 وجعل المشارك هو الخبير بنفسه وليس المعالج.   ،األسئلة واالستكشاف طرح .12
 عدم فرض السيطرة والنفوذ على المشارك، وعدم لعب دور الخبير.  .13
ا .14 المرشد/ة في خبرات  بداًل من معرفتها بشكل انغماس  المعلومات    لمشاركين ليحصل على 

 مسبق. 
 القصوى. م كبير للماضي إال للضرورةا عدم إعطاء اهتم .15
 كر كل مشارك أبرز قصة مؤلمة في حياته وكتابتها على بالون. ذ  .16
 شاركون البالونات في الهواء في خطوة أولى لجعل األحداث المؤلمة خارج الذات.نثر الم .17
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 عر المشاركين.لحديث عن مشا .18
أهـم ( وهـو أحـد خـط الحيـاةنيـك )كواية قصصهم باسـتخدام تهدفت الجلسة الى أن يقوم المشاركون بر 

ميــــع أفــــراد (، والــــذي ســــعى/ت المرشــــد/ة مــــن خاللــــه الــــى أن يبــــوح جNTالعــــالج الســــردي )تقنيــــات 

عضــهم، المجموعــة بتجــربتهم مــع الجائحــة علــى شــكل روايــات ســردية، وأن يســتمع الجميــع لتجــارب ب

ًا( يعبــر عــن األزمــة التــي كأن يضــعوا )اســمًا مشــتر  وفــي النهايــة قــام المعــالج بتحفيــز المشــاركين إلــى

كـذلك اإلصـغاء وفي ذلـك تقويـة للنسـيج االجتمـاعي داخـل المجموعـة، و   ،بت لهم المشكلةرافقتهم وسب

ة، بشـــكل فعـــال لقصـــص األعضـــاء واســـتماع المرشـــد/ة لجميـــع القصـــص فـــي المجموعـــة دون مقاطعـــ

 ،ة بطــرح األســئلة/د النهايــة وقــام/ت المرشــ حيــث يــروي األعضــاء تفاصــيل تجــربتهم منــذ البدايــة حتــى

ومنقبًا عـن ( والذي يجعل من المعالج باحثًا NTيسية من تقنيات العالج السردي )عد تقنية رئوالذي ي

خـالل هـذا النـوع المعلومات وأن يتقمص الدور بعيدًا عن المعالج الذي يعرف التفاصيل مسبقًا، ومن 

عيــًا يفهمهــم بشــكل يجعلــه أكثــر و  وأن ،بخبــرات المشــاركينمــن األســئلة يســتطيع المعــالج أن يــنغمس 

 ،دة من تجارب اآلخرينتهم، مما شكل جوًا َامنا الستماع المشاركين لبعضهم البعض واالستفابمشكال

والسـيطرة عليهــا  ،اكتشـافهاوأن يصـبح المشـاركون أكثـر وعيـًا واستبصـارًا بمشـكلتهم حتـى يتمكنـوا مـن 

 ته، أو يعكـرالستكشـاف دون أن يفـرض سـطو اهـوده فـي طـرح األسـئلة و بأنفسهم، وبذل المرشد كـل ج

ومخلفاتها المتراكمـة،  ،مةوالتجارب الصاد  ،صفو المشاركين حتى تخرج كل القصص المليئة باألسى

المجموعــة، وبعــدها قــام  حيــث أن لكــل مشــارك أعراضــه ومشــاعره الخاصــة المختلفــة عــن بــاقي أفــراد 

 هاء.المرشد/ة بتخليص الجلسة واإلن

 (: 6الجلسة )
( وتغريـب Maps( علـى شـكل خـرائط )عد الصـدمةأعراض ما ب)المشكالت  تصنيفن الجلسة: عنوا

 المشكالت خارج الذات.
 ( دقيقة.60) الجلسة: مدة
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 الهداف الخاصة: 
 تصنيف أعراض ما بعد الصدمة على شكل خارطة. .1
 ( على شكل خارطة.19-ثير جائحة )كوفيد وضع تأ .2
 مفيدة. توليد معلومات  .3
 أفراد المجموعة يستمعون لبعضهم. وباقي ،مهمن أن المرشد/ة يسمعهم ويفهإشعار المشاركي .4
 ر المشكلة في الحاضر والمستقبل.أسئلة وأسئلة أكثر، للكشف عن تأثي .5
 تحفيز المشاركين على مواجهة المشكلة بمساعدة المرشد/ة. .6
 المشاركين. ضع حد ألعراض ما بعد الصدمة بعد التعرف إليها من قبلو  .7

 مستعملة: الدوات ال

 الب، صبورة، كراتين.ونة، لوح قأوراق، أقالم مل

 الفنيات المستعملة: 

حفيــز، التنقيــب عــن المشــكالت، التقبــل، الحــوار البنــاء، المناقشــة، التعــرف االســتماع بعقــل منفــتح، الت

ــئ ــكلة، األســــ ــة، فنيــــــات تغريــــــب المشــــــكالت وعز الــــــى المشــــ ــافية، المواجهــــ ــئلة لة االستكشــــ ــا، األســــ لهــــ

 لمرغوبة. لقصص غير اية، االستبصار، فنية هدم ااالستكشاف

 إجراءات الجلسة:

 الترحيب، والشكر على االلتزام. .1
د(، حيث طلـب المرشـد مـن األعضـاء أن 7تمارين التنفس والتأمل لمدة )  جمود:  نشاث كسر .2

 وأن المشكلة قد ذهبت عنهم. ،يتأملوا المستقبل
ى شـكل كين علـى تصـنيف المشـكالت علـلمرشد/ة بمسـاعدة المشـار وفي هذه الجلسة قام/ت ا .3

يعمـل والـذي  ،( على شكل مخطط19-(، ومن ثم وضع تأثير جائحة )كوفيد Mapsط )خرائ
علــــى توليــــد معلومــــات مفيــــدة، والــــذي يســــاعد المشــــاركون علــــى الــــتخلص مــــن لــــوم أنفســــهم 

قصصــهم ويفهمــونهم  بــأن المعــالج وبــاقي األعضــاء يســتمعون لهــم، وينصــتون الــىويشــعرهم 
ية حــــول المشــــكلة، ومــــدى تأثيرهــــا فــــي االستكشــــاف واضــــح، وعنــــدها طرحــــت األســــئلةبشــــكل 

ضـاء علـى مواجهـة المشـكلة بمسـاعدة المرشـد/ة ووضـع الحاضر والمستقبل، وهذا يحفز األع
ته التي رواها علـى شـكل )خارطـة( بشـكل حد لها، والطلب من كل مشارك الوقوف على قص

 مختصر.
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ــذي حســـؤال الم .4 ــن الوقـــت الـ ــاركين عـ ــل )شـ ــك األعـــراض مثـ ــه تلـ ــتعادة الصـــلت فيـ ــات اسـ لحظـ
االنفعــاالت الســريعة، ولكــن  أو ،أو التغيــر فــي المــزاج واإلدراك ،المؤلمــة( أو تجنــب األمــاكن

األعـراض الصـدمية  بعناية وحذر وحرص، والـذي يعتبـر حجـر الزاويـة فـي الوقـوف علـى أهـم
 التي تؤثر على حياة المشاركين.

 ،ير المشكلة على حيـاتهموعيهم بتأثضغط بعد اكتشفاهم أنفسهم و  المشاركون يشعرون بالبداً  .5
شد/ة طمأن المشاركين عن المشكلة هـي السـبب وكأنهم يريدون أن يلوموا أنفسهم، ولكن المر 

دمــة للحــديث عــن فصــل المشــكالت عــن ولــيس هــم المشــكلة، وتجهيــز المشــاركين للجلســة القا
 حياتهم.

البدايـة حتـى  لمجموعـة مـنخ حـدوث المشـكلة لكـل فـرد باهنا ملزمًا بتتبع تـاري وأصبح المرشد  .6
 ظهورها.

 م بناءاتها من خالل:)جعل المشكلة خارج الذات( وهد  تغريب المشكالت .7
 تغريب المشكلة. -
 وليس الشخص. ،جعل المشكلة هي المشكلة -
 صص المؤلمة.هدم بناءات الق -
 جعة وإنهاء الجلسة.وفي نهاية الجلسة قدم المرشد/ة تغذية را .8
 المشكالت. عدم شخصنة عد المرشد/ة المشاركين علىيسا .9
تــذهب المشــكلة تعــود الحيــاة  وعنــدما ،يوضــح المرشــد/ة للمشــاركين أن المشــكلة هــي المشــكلة .10

 لطبيعتها.
 يصبحوا متحررين منها.( عن األشخاص حتى 19-عزل مشكلة فيروس كورونا )كوفيد  .11
 ة المؤلمة. استخدام فنية هدم القصص القديم .12
المشــكلة طــوال حيــاتكم؟ األثــر الــذي  و بقيــت هــذهمــاذا لــ ة ســؤال للمشــاركين:/طــرا المرشــد .13

 .ستتركه هذه المشكلة على مستقبلكم
 عندما جعل المشاركون المشكلة خارج ذواتهم، أصبحوا أكثر وعيًا واستبصارًا بمعاناتهم. .14
 أو إصابة غيرهم. ،ذلكوليس لهم ذنب في  ،تبار أن المرض هو الذي غزا حياتهماع .15
 (.Mapفرد على شكل خارطة ) ني منها كلصنيف أهم األعراض التي يعات .16
 ف.والخجل والضع ،التقليل من شعورهم باللوم .17
 ( في الملف المخصص بالمشاركين.Mapحفظ خارطة الصدمات ) .18

 علــى أن يجعــل المشــاركين يمتلكــون القــدرة علــى هــدم قصصــهمركــز/ت المرشــد/ة  فــي هــذه الجلســة 

م، وبالتـــالي فصـــل المشـــكلة عـــن علـــى حيـــاته والتـــي أثـــرت بشـــكل واضـــح ،لمـــةالمعبـــأة بـــالخبرات المؤ 



179 

 

لمشكلة هي المشكلة، والعمل على تغريب المشكلة، وهـدم ذواتهم، وسعى/ت المرشد/ة إلى أن يجعل ا

اد المجموعــة، ممــا جعلهــم منفصــلين عــن المشــكلة، نفوذهــا وســطوتها فــي كــل قصــة مــن قصــص أفــر 

تصـف باإليجابيـة؛ ممـا صـص جديـدة تيعطيهم القـدرة علـى بنـاء ق وذلك ،صبحت خارج ذواتهموبهذا أ

المشــحونة بالتعســف، وركــام المشــكالت التــي أدت واالبتعــاد عــن القصــص الســابقة  ،يشــعرهم بالكفــاءة

الل تجربتهم مع الجائحة العالمية، وفـي نهايـة إلى ظهور اضطراب ضغط ما بعد الصدمة النفسية خ

 ها واإلنهاء.قام/ت المرشد/ة بتلخيصيالجلسة 

 (: 7الجلسة )
 البحث عن االستثناءات اإليجابية في قصص المشاركين.سة:  عنوان الجل
 ( دقيقة.60) :وقت الجلسة
 أن يبحث المشاركون عن اللحظات السعيدة في زحام مشاكلهم.الهدف العام:  

 الخاص:   الهدف
 لمشكلة على حياته.ان يحدد المشاركون اللحظات التي لم تسيطر ا .1
وتخلصــيهم مــن األثقــال التــي  ،صــًا مـن األمــلن يجــدوا بصيالمشــاركين ومســاندتهم فــي أدعـم  .2

 فرضت عليهم.
وهـــم ينغمســـون بتقنيـــات ترغيـــب المشـــكالت عنـــد  ،ة عـــن اإلشـــراقات الســـعيدةيبحـــث المرشـــد/ .3

 المشاركين.
 راندون( البائسة وكيف تحولت لقصة مشرقة.رواية قصة )ب .4

 ستعملة: الدوات الم
 قالب.، بطاقات صغيرة، اللوح الأوراق، وأقالم

 ات المستخدمة:الفني
يــة القصــص اإليجابيــة، بــث األمــل والتفـــاؤل، االســتماع بعقــل منفــتح، أســئلة واســئلة أكثــر، تقنيـــة روا

 البحث عن االستثناءات.
 إجراءات الجلسة:

بصـوت عــال مـع الصــفة  أن يقــوم كـل شـخص بقــول اسـمهنشــاث كسـر الجمــود )الجليـد(: الترحيـب و 

ة المثاليـة، يمكنـك اسـتدعاء الشـخص بهـذا االسـم لبقيــة ه مـن الناحيــي تبـدأ بـنفس أول حـروف اسـمتـال

 .اسم المتفائل، مراد الشجاعب م:ال:اليوم، 
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ابيــــة فــــي قصــــص أفــــراد ركــــز/ت المرشــــد/ة فــــي هــــذه الجلســــة علــــى البحــــث عــــن االســــتثناءات اإليج

ين للعــودة اســتثنائية لتوجيــه المشــارك تفــاؤل، حيــث طرحــت أســئلةوالتــي تعطــيهم األمــل وال ،المجموعــة

وهــذا النــوع مــن األســئلة  ،مأليــام التــي لــم يكــن للجائحــة وجــود أو لــم تكــن الجائحــة مــؤثرة فــي حيــاتهل

هم المؤلمــة. ومــن ثــم قــائم جعلهــم يبحثــون عــن اللحظــات المشــرقة والتــي ســاعدتهم فــي تغريــب أحــاديث

ن نــب مشــابهة مـــهم فــي أن يتعرفــوا علـــى جوات)برانــدون( والتــي ســـاعد  المرشــد/ة بروايــة قصــة واقعيـــة

ــتبدال ــة وتغريبهـــا واسـ ــة المؤلمـ ــدون( بهـــدم القصـ ــف قـــام )برانـ ــهم وكيـ ــدة، وطلـــب قصصـ ها بقصـــة جديـ

سهم للبحث عما بداخلهم المرشد/ة من المشاركين تلخيص العبرة من قصة براندون وإسقاطها على أنف

 حظـاتهم علـىلـب مـن المشـاركين تسـجيل مالطتشار فيروس كورونـا، ويمن أشياء جميلة أثناء فترة ان

 ويقوم بإنهاء الجلسة.وقراءتها أمام الجميع، وبعدها يستمع المرشد/ة إلى األعضاء  ،ورقة

انه يتعرض لالنتقاد من    وبالتحديد عندما يشعر  ،يروي )براندون( انه يشتاط غضبًا ويشتد صراخه"

باالنأزوجته من غير حق ) دفاعا عن موقفي(، ولكجزعاج، اشتد غضبا، واهاشعر  نني أشعر  مها 

ت األوان، لقد حطمت  ولكن لألسف فا  ،ن الموقف ما حصل وال كانأوأتمنى لو    ،د ذلك بالندمبع

الذات وتصبح    كل شيء. ومن خالل األسئلة ووضع المشكلة على شكل خارجة ستنعزل القصة عن 

سائل؟ بك؟ وكيف استقبلت هذه الر ضالتي تبعثها "ثورة" غ  المشكلة هي المشكلة، مثل: ماهي الرسائل

ك لمتطلبات ثورة  من "تلك الثورة المشحونة بالغضب؟" ما مدى رضاك عن استسالم   ئاقت شيهل حق

  الغضب؟"

 (: 8الجلسة )

 تؤثر على صحة المشاركين النفسية.الحديث عن لحظات الضعف التي كادت أن عنوان الجلسة:  

 قيقة.( د60مدة الجلسة: )
 ادت أن تسيطر عليهم.ضعفهم التي ك يستبصر المشاركون لحظات  أنالهدف العام:  
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 الهدف الخاص:  
 االستبصار بنقاط الضعف. .1
 ي بالمشكلة.الوع .2
 التشجيع على الحديث. .3
 هدم القصص المؤلمة. .4
 كسر مقاومة المشاركين. .5
 التي سيطر فيها المشاركون على المشاعر االقتحامية.معرفة اللحظات   .6

 بشكل غير متواصل. رح األسئلة االستكشافيةط .7

 يدة من قصص المشاركين في الحاضر والمستقبل.عن نتائج فر  البحث  .8

 الدوات المستعملة: 
 األقالم، والورق الملون، الكراتين، البالونات.

 الفنيات المستخدمة:

ئلة االستكشـافية، شاركين، البحث عن نتائج فريدة مـن زكـام المشـكلة، األسـالتشجيع، كسر مقاومة الم

 صال والتواصل.النصات واالت، هدم القصص المؤلمة، الالتقب

 إجراءات الجلسة:

 كتابة الحالة النفسية للمشارك على اللوح القالب.(: الترحيب ونشاث كسر الجمود )الجليد .1

لمشـاركين علـى الحـديث عـن األوقـات التـي كـادت قام/ت المرشد/ة في هذه الجلسة بتشجيع ا .2

ــا ــا الشــ ــه أن19-)كوفيــــد  سئعات واألخبــــار حــــول فيــــرو فيهــ تهم تــــؤثر علــــى صــــح ( وخطورتــ

شـاعر الخـوف، وبـدأ المرشـد/ة النفسية، ولكن استطاعوا أن يتغلبوا ويقاوموا تلك الشائعات وم

ضـاء أثنــاء الجائحــة بطـرح األســئلة التـي تركــز علــى اللحظـات المؤلمــة التـي تعــرض لهــا األع

اع تجنــب، االســتثارة، اســترجلشــعور بــاألمن، العزلــة، امثــل )الخــوف، الغضــب، القلــق، عــدم ال

فـة لألعضـاء المؤلمة الخ..( ومن ثم بدأ بتسليط الضوء على كافـة المشـاعر المختلالذكريات  

ــة  ،أثنـــاء تعرضـــهم للخبـــرات المؤلمـــة ــئلة يتعـــرف المعـــالج علـــى مقاومـ ومـــن خـــالل هـــذه األسـ
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الحصـول و سـتطاعوا التغلـب عليهـا، وكيـف ا ،المشاركين فـي البرنـامج لهـذه اللحظـات القاسـية

الماضـي والحاضـر فقـط، بـل يبحـث المعـالج عـن هـذه النتـائج ال تكـون فـي   على نتائج فريـدة

حيــث بــدأ المعــالج بطــرح األســئلة علــى األعضــاء مثــل )كيــف تســتطيع التغلــب  فــي المســتقبل

قبل، هـــل لـــديك القـــدرة علـــى مواجهـــة ظـــروف مشـــابهة كجائحـــة علـــى هـــذا الخـــوف فـــي المســـت

شـكل مباشـر أم غيـر مباشـر واًء أكانـت بالمعالج بطرح األسئلة س الخ..( ويستمر  19-كوفيد 

لـى حـل المشـكلة، وبنـاء قصـة بديلـة ناجحـة، للحصول على نتائج فريدة مـن نوعهـا تسـاعد ع

كـن يجعـل أسـئلته مـن خـالل سـرد ول ،ويحرص المعالج على أال يطرح األسئلة بشكل مسـتمر

 ص سريع وإنهاء الجلسة.ييقوم المرشد/ة بعمل تلخومن ثم  ،األعضاء لقصصهم

 (: 9الجلسة )

 كتابة قصص جديدة وتأليفها.عنوان الجلسة:  

 .( دقيقة60مدة الجلسة: )

  تشجيع المشاركين على تأليف قصص إيجابية بعد هدم القصص المؤلمة.الهدف العام:  

 ص:  الهدف الخا

 تحفيز المشاركين على كتابة قصة جديدة لحياتهم. .1

 مؤلمة.لتابة قصة بديلة للقصص اك .2

 ناياها األمل والسعادة.ية تحمل في ثكتابة قصص إيجاب .3

 والتحكم بها قبل ذوبانها في الذات. ،تقبلمساعدة المشاركين على مواجهة مشكالت المس .4

 لى أعراضه، وكيف أثر عليهم.تخفيف ضغط ما بعد الصدمة بعد ان تعرف المشاركون ا .5

  ة.مفعمة بالحيا لقصة حزينة تحولت لقصة م، لوح قالب، عرض فيديوأقالالدوات المستخدمة: 
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 الفنيات المستخدمة: 

قصــة جديــدة علــى ورقــة، الســؤال عــن النشــاطات اإليجابيــة التشــجيع، والتواصــل، واالســتماع، كتابــة ال

خطـــط المســــتقبلية للمشــــاركين، تـــأليف القصــــص، ســــرد الجديـــدة فــــي حيــــاة المشـــارك، الســــؤال عــــن ال

 لجديدة. القصص ا

 إجراءات الجلسة:

 تزام والصبر.واالل ،حضورالترحيب والشكر على ال .1
 مناقشة الجلسة السابقة والتذكير بمجرياتها.  .2
رشد/ة في هذه الجلسة الـى مسـاعدة المشـاركين علـى تـأليف قصـص إيجابيـة جديـدة سعى الم .3

ــن اال ــد أن بحـــث عـ ــهمبعـ ــدة فـــي قصصـ ــائج الفريـ ــتثناءات والنتـ ــاعدهم  ،سـ ــي تسـ ــل والتـ ــي حـ فـ
 لمستقبلية.امشكالتهم الحالية و 

ل مسـتقبلية أخـرى، وبالتـالي التخفيـف مـن اضـطراب ضـغط مـا بعـد مواجهة مشاكتجهيزهم ل  .4
ي الحاضــر والمســتقبل، ممــا يجعلهـــم يتخــذون القــرار فــي مواجهــة كافــة األحـــداث الصــدمة فــ

 ( أم أي خبرات صادمة جديدة.19-اء في ظل جائحة )كوفيد المشحونة باأللم سو 
 ري(.)بيان إخبا ديدة أمام الجميع بشكلجسرد المشاركين لقصصهم ال .5
ــاظ علــــى تماســــك قصــــته الجديــــدة .6 ــاة  تعــــاون المرشــــد/ة مــــع المشــــارك فــــي الحفــ ورؤيتــــه للحيــ

 والمستقبل.
ا علـــى حيـــاتهم طلـــب المرشـــد/ة مـــن المشـــاركين إحضـــار اشـــخاص يثقـــون بهـــم ليكونـــوا شـــهود  .7

 الجديدة.
 لتزام بها.سة القادمة، وأهميتها واالإخبار المشاركين بتفاصيل الجل .8
 كل مشارك، وتخليص الجلسة واإلنهاء.ص داخل ملف تدوين القص .9

 :واالخيرة (10الجلسة )

القياس البعـدي وشـكر المشـاركين ( وDocumenting the evidenceتوثيق الشاهد )لجلسة: عنوان ا
 واالنهاء

 ( دقيقة.60) مدة الجلسة:
 الهدف العام:

 شاركين الجديدة.الم ن الشهود الستماع لقصص توفير جمهور م .1
 شكر المشاركين واإلنهاءس البعدي، و القيا .2
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 الهدف الخاص:  
صــــل عليهــــا المشــــاركون فــــي البرنــــامج اإلرشــــادي/ العالجــــي االحتفـــاظ بالمكتســــبات التــــي ح .1

 السردي.
 كتابة الرسائل العالجية. .2
 المشاركين على اإلنجاز. تشجيع .3
 (PSSI-5القياس البعدي على مقياس ) .4

م، ألــوان، مقيــاس اضــطراب ضــغط مــا بعــد بيضــاء، أقــالمغلفــات رســائل، أوراق  ملة:الدوات المســتع
 (.PSSI-5)الصدمة 

 فنية توثيق الشاهد، كتابة الرسائل، التشجيع.: ةتخدمالفنيات المس
 إجراءات الجلسة: 

 الحضور وااللتزام.الترحيب والشكر على  .1

 ليد(.مقطع فيديو مضحك لكسر الجمود )الج .2

 ،لقصـص األعضـاء الجديــدةاص يســتمعون الجلسـة إلــى إيجـاد أشـخ هـذه سـعى المرشـد/ة فــي .3

وأحضـر كـل شـخص معـه صـديق  ،البديلةوالتي تعمل على مساندة المشاركين في قصصهم 

لــى التغيــرات الجديــدة فــي وقــراءة قصــته الجديــدة أمامــه ليشــهد ع ،أو قريــب لحضــور الجلســة

لالســتماع االجتماعيــة المالئمــة  بيئــةلجمــاعي فــي البرنــامج الحيــاة المشــارك، ويشــكل العمــل ا

(. حيث يقـوم عالجيةكتابة الرسائل العضاء، ومن التقنيات المستعملة في توثيق الشاهد )لأل

ين يسـتطيعون المعالج بتوجيه األعضاء إلـى أن يجـدوا جمهـورا مـن الـداعمين والمشـجعين الـذ 

ات ما تم إنجازه كتسبمما يجعلهم يحتفظون بممساندة األعضاء في إنجاح قصصهم الجديدة 

عالجي السـردي، ويعمـل المرشـد علـى تحفيـز األعضـاء لكتابـة رسـائل حـول البرنامج الخالل  

وإعطـاء نشـاط بيتـي جديـد، ،ا دار فـي البرنـامج اإلرشـادي، والحلـول التـي تـم التوصـل اليهـا م

 جيع األعضــاء علــى كتابــةيتمثــل بكتابــة رســالة قصــيرة ألحــد األشــخاص المهمــين وتشــ والــذي
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واللجــوء اليهــا فــي لحظــات  ،رقة فــي المســتقبلكــون ذكــرى مشـئل لبعضــهم الــبعض حتــى ترسـا

 جلسة ومن ثم االنهاء.الضعف، ولخص المرشد/ة ال

مل لجميــع مــا تــم إنهــاء المرشــد/ة للجلســات اإلرشــادية بعــد تقــديم تغذيــة راجعــة، وتلخــيص شــا .4

شـد تهم، وبعـدها يقـوم المر تفاد قـات المشـاركين ومـدى اسـاكتسابه في البرنـامج واالسـتماع لتعلي

ختـامي  ن المشاركين بتقييم الجلسات وشكرهم على التزامهم وصـبرهم ،وعمـل حفـلبالطلب م

لمكافئــة المشــاركين علــى حضــورهم وصــبرهم والتــزامهم ومشــاركتهم وتفــاعلهم، وتلخــيص أهــم 

ن مـختصـر وتوزيـع بروشـور )مـن قبـل المرشـد/ة، وتلخـيص كافـة الجلسـة بشـكل م  ت نجازااإل

(، والطلب من المشـاركين تعبئـة مقيـاس داد الباحثلحياة من إعروس كورونا الى معنى افي

 ( القياس البعدي واالنهاء.PSSI-5الصدمة )اضطراب ضغط ما بعد 

 من فريوس كورونا اىل معنى احلياة 

ياتْك وانَك  ل  حم أنَك المحرُك لتفاصيحظة  األولى لحياتْك أنَّ لَك هدفًا ومعنى ولكْن اعلتأكْد منُذ الل

لعواصف   ود بحٌر وانَت القبطاْن، والبحر مفعٌم باألمل لكنُه ال يخلو مَن اشرعتك. الوجالموجه أل

، ولوال  الموُت لما كاَن للحياة   واالمواْج العاتية ، فلوال تلَك المنغصات  لما عرفَت معًنى لسكون  البحر 

َت موجوٌد ولكنَك نى؛ نعْم أنر  لما كاَن للخير  مع الش  للراحة  معنى، ولوالمعنى، ولوال التعُب لما كانَ 

 مسؤوٌل عْن وجودَك ومسؤوٌل الى أيَن تُبحر. 

 وال  بَد للمصائب  والصعاب  أْن تواجهَك تقاتلها وتقاتلْك تنتصُر عليها وتنتصُر عليْك فال تجزعْ وال 

ظم  وعقل   نْت فأنَت مْن لحم  وعًي كْك ويخلُع فؤادَك، فأتقنْط وال تجعل للخوف  أن يتسلَل الى جْمُجَمت  

، "فإذا اشتكى منَك عضو تداعى له سائُر الجسد  بالسهر  و  والحمى". انفْض عنَك الخوف  نفس  وروح 
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تْل نفسَك بفكرة  وال ُتسجن نفسَك مع االلم  فكار القاتلة  والق  عنَك الهموم، فال تقلق  عنَك األأوانهْض و 

 ية.فسية والجسد أن ُيحطَم مناعتَك الننا(  فرصًة للوباء  )كورو تعط   وال

الشامخ،  وبجسدك المفعمة  ، قاتل بهمتك العالية وبروحكمصاعب الحياةهو كغيره من  :الوباء

استولت  إذامواج، األالرعد وصوت السالسل وهدير  وهزيمالسلبية لها سطوة الرصاصة  القصة

 مى.مثل الد  وتحركك ،لذاتيك اوتوجهك نحو الهال ،عبدكعليك قتلك الهلع، فال تدعها تست

وتقدم نحو   ،ن تجد نفسك وتسمو بها، انزع الفكرة من جوفكأحظه من حياتك تستطيع في كل ل

صيل الصغيرة،  وال تعبث معها التفا تزحزحها الرياح،دي مهمتك بكل ثبات كن كالجبال ال  أالحياة 

 عط  نفسك فرصه للنجاة لكن بدون خوف. أ 

فأعط نفسك اعتبارا في كل ثانية  لحياة لحظه تسرع في إيذاء نفسك فاال تهذه السطور  أا من تقر ي

ن تعيش التشتت  أ لم، فال ترغم نفسك على ن كانت من رحم األتعيشها، والسعادة أنت من يصنعها وإ

  واصنع بيديك ،وتعلم العبر والدروس ،ر قسطا من الهدوءووف ،واستغل وقتك وفراغك والضياع،

وال ترتكب بحق نفسك   ،الفكار القاتلةتوحا أمام اوال تجعل الباب مف  ،وى الحلمل كما تصنع قطعة األ

 تخبط.  جريمة، حدد هدفك وسر نحوه دون 

 السئلة:ل نفسك تلك أاس

أقتل أفكاري  األمل؟ كيفأصنع كيف  مهمتي؟ أؤديكيف  الحياة؟نا موجود؟ ما هدفي من ألماذا 

 ؟ رتي ووطني وعائلتيسأو  يجابيًا، نحو نفسيإون السلبية؟  كيف أك وقصصي 
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 م.2020/2021( للفصل الدراسي NTالقصصي )مني لمواضيع البرنامج العالجي التسلسل الز  

تاريخ 

 الجلسة

رقم   موضوع الجلسة  محتوى الجلسة 

 الجلسة

 يوم السبت 

 /مارس 6 

مبنــي علــى التفــاؤل  تعــاونيعالجــي تحــالف  إقامــة .1

 . لتعاطفواالحترام والتقبل وا

ــرف الم .2 ون علــــــى العــــــالج الســــــردي شــــــاركأن يتعــــ

 ية تطبيقه.وأهدافه وال

 وضع أهداف المجموعة. .3

ــنتوقعـــــــات المشـــــــاركين   .4 عالجـــــــي البرنـــــــامج ال مـــــ

 القصصي.

 التأكيد على سرية المعلومات. .5

 تعبئــــة نمـــــوذج المشـــــاركة فــــي البرنـــــامج العالجـــــي .6

(NT). 

 التعاقد  .7

التعـــــــارف وبنـــــــاء 

التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف 

والتعاقــد  العالجــي

ــاركين  مـــــــع المشـــــ

ــ امج فــــــــــــي البرنــــــــــ

 .(NT) العالجي

الجلسة  

 الولى

 السبت   يوم

 /مارس 6

 

 ( بشـكل19-تعريف المشاركين بجائحة كورونا )كوفيـد 

علمـــــي واالســـــتماع لقصـــــص أعضـــــاء المجموعـــــة مـــــع 

الجائحـــة العالميـــة فـــي خطـــوة أولـــى للعـــالج القصصـــي 

أن يتعـــــــــــــــــــــــــــــــرف 

ــى  ــاركون علـ المشـ

ــد  ــة )كوفيــ -جائحــ

  الجلسة

 ال:انية 
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 (NT.) 19.) 

 ء يوم األربعا

 مارس  /10

 

 

المش يصبح  أكثر  أن  اضطراب  اركون  بمفهوم  وعيًا 

كورونا   جائحة  أثرت  وكيف  الصدمة،  بعد  ما  ضغط 

 ( على مجرى حياتهم.  19-كوفيد )

ن يتعـــــــــــــــــــــــــــــــرف أ

ــارك ــى و المشـ ن علـ

اضــطراب ضــغط 

ــدمة ــد الصـ ــا بعـ  مـ

 سردي.الوالعالج 

الجلسة  

 ال:ال:ة

 يوم السبت 

 / مارس 13

اإلرشــــــاد لوب أفــــــراد المجموعــــــة علــــــى أســــــان يتعــــــرف 

ســات مــن حيــث المفهــوم، خدم فــي الجلالعالجــي المســت

 واألهــــــداف واألهميــــــة، أبــــــرز المشــــــاكل المــــــؤثرة علــــــى

 المشاركين.

 

مدخل الى 

العالج السردي/  

القصصي  

(Narrative

therapy ) 

الجلسة  

 الرابعة

 ربعاء يوم األ

 / مارس 17

 

ــة أ ــاركون بروايـــــة وكتابـــ ــة أن يقـــــوم المشـــ حـــــداث جائحـــ

ووضـع اسـمًا ى تأثيرهـا علـى حيـاتهم ومـد   (19-)كوفيد 

للمشـــــكلة الحاصـــــلة. يبـــــدأ المعـــــالج باإلصـــــغاء الفعـــــال 

 الـى انتشـار الوبــاء، ثـم يبــدأ لقصـص األعضـاء وصــوالً 

ــن المعلومـــات، وأن  ــب عـ ــئلة كباحـــث ومنقـ ــرح األسـ بطـ

ــدور ب ــتقمص الــــ ــذي يعــــــرف يــــ ــن المعــــــالج الــــ عيــــــدا عــــ

ح الفرصـــــة لفهـــــم خبـــــرات التفاصـــــيل مســـــبقًا؛ ممـــــا يتـــــي

روايــــــة القصــــــص 

 تخدام تكنيــــكباســــ

ــاة  خـــــــــــــــط الحيـــــــــــــ

ووضــــــــع تســــــــمية 

للمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلة. 

االســــــتماع بعلــــــق 

منفــــــتح لقصــــــص 

الجلسة  

 الخامسة
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 ينالمشارك ركين.لمشاا

 يوم السبت 

 / مارس 20

 

ــاتهم علــــى شــــكل: ــأثير الجائحــــة فــــي حيــ   وضــــع تــ

 (.Maps). خرائط 1

واستخدام 2 المشكلة  على  الشخص  حياة  وتأثير   .

 األسئلة االستكشافية. 

ي3 ا.  بمساعدة  المعالج  علقوم  هدم  لمشاركين  ى 

عن  وفصلها  المؤلمة  بالخبرات  المعبأة  قصصهم 

 مشكلة هي المشكلة.ذواتهم، فتصبح ال

تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيف 

المشــــكالت علــــى 

شــــــــــــكل خــــــــــــرائط 

(Maps .)

ــب  وتغريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكالت )جعـل 

رج المشــــــــكلة خــــــــا

الـــــــــــذات( وهـــــــــــدم 

 بناءاتها

الجلسة  

 السادسة

 اء يوم األربع 

 / مارس 24

 

قصـص  ستثناءات اإليجابية فياال البحث عن .1

 كين.المشار 

ان يحدد المشاركون اللحظات التي لم تسـيطر  .2

 المشكلة على حياته.

االستثناءات  

اإليجابية لجائحة  

 (.19-)كوفيد 
الجلسة  

 السابعة

 يوم السبت 

 / مارس 27

 

الم كادت  يقوم  التي  األوقات  عن  بالحديث  شاركون 

وخطر    (،19-بار حول فيروس )كوفيد الشائعات واألخ

تؤثر أن  حالتهم  االصابة  تغلبوا   على  ولكن  النفسية، 

الوع والمخاوف.،  والمشاعر  الشائعات  هذه  ي  على 

عن   والبحث  المشاركين  مقاومة  وكسر  واالستبصار 

لحظات الضعف 

وهدم القصص 

مة وأسئلة المؤل

للبحث عن نتائج  

 فريدة. 

الجلسة  

 ال:امنة 
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 نتائج فريدة. 

 م األربعاء يو 

 / مارس 31

 د هـــــدم القصـــــص قصـــــص جديـــــدة إيجابيـــــة بعـــــ أليفتـــــ

القديمـــة مـــن خـــالل النتـــائج الفريـــدة مـــن نوعهـــا وعنـــدها 

ــاركون  ــذ المشـ ــاة وســـط  يتخـ ــتمرار فـــي الحيـ القـــرار باالسـ

 (. 19-األحداث المشحونة بخطر فيروس )كوفيد 

كتابة قصص 

يدة لجميع  جد 

 المشاركين 

الجلسة  

 التاسعة

 يوم السبت 

 ابريل /  3

 

يس .1 أشخاص  األعضاء  تمعو إيجاد  لقصص  ن 

الالجديد  )أعضاء  الرسائل  ة  وكتابة  مجموعة( 

 العالجية.

وعة وعمل  يقوم المرشد/ة بشكر أعضاء المجم .2

المشاركين   لتعليقات  واالستماع  راجعة  تغذية 

 وتقييم البرنامج ومدى االستفادة منه. 

المشاركة  .3 على  األعضاء  لشكر  ختامي  حفل 

 سرية. وااللتزام وال

4. ( بروشور  فوتوزيع  الى من  كورونا  يروس 

 الحياة(.معنى 

بعد  تع .5 ما  ضغط  اضطراب  مقياس  بئة 

( جهودهم  PSSI-5الصدمة  على  وشكرهم   ،)

 وعطائهم والتزامهم بالجلسات اإلرشادية 

توثيق الشاهد  

(Documenting 

the evidence  .)

والقياس   والتقييم

البعدي وشكر 

المشاركين  

الجلسة   واالنهاء 

 اشرة الع

 


