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 :ملخص الدراسة 

يعتبر مفيوم الصدمة النفسية من المفاىيم التي القت اىتمام الكثير من الباحثين في     
مجال عمم النفس والصحة النفسية، وتكمن ىذه األىمية في دراسة ىذا النوع من المواضيع 

. كونو مشكمة خطيرة وواسعة االنتشار، بحيث تمس جميع الفئات العمرية

 PTSDأعراض الـ وتترتب عنياوعادة ما ترتبط الصدمة النفسية بالحادث الصدمي     
والتي يكون من الصعب التحكم فييا، لذلك نجد أن األخصائيين النفسيين في أمس الحاجة 

. إلى إيجاد طريقة لمتخمص من أعراض ما بعد الصدمة

التخفيف من حدة في  EMDRحيث تيدف ىذه الدراسة إلى توضيح مساىمة تقنية الـ    
الصدمات النفسية وبيان مدى فعالية ىاتو التقنية، وتفوقيا عمى التقنيات العالجية السابقة، 

، لكن شأنيا شأن أي تقنية جديدة ىذا إضافة إلى كونيا تقنية حديثة قوبمت بانتقادات كثيرة
م التطرق ، حيث تPTSDالـآثار  مع ذلك سنحاول إثبات فعاليتيا ونجاعتيا في التخفيف من

، PTSDإلى المنيج العيادي باستخدام المقابمة، المالحظة، واختبار دافدسون لمكشف عن الـ
.  EMDRوتطبيق تقنية الـ

سنة  51و 32تتراوح أعمارىم مابين ( أنثى/ذكر)اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى حالتين     

: ولقد كشفت نتائج الدراسة عمى

مما يوضح التخمص من آثار  SUDسمم وVOCسمم  كما بينو، تحسن ممحوظ لمحالتين* 
. الحادث الصدمي ومعالجة األىداف المرجوة

. التنبؤ بنتائج أكثر ايجابية* 

 

 



  ب           
 

Résumé : 

       Le concept de traumatisme psychique peut être  considéré comme 

parmi les concepts qui ont bénéficié d’un grand intérêt de la part des 

professionnels de la santé mentale. Dans la plupart des cas le trauma 

psychique engendre des troubles (PTSD ou ESPT) très difficile à 

gérer, obligeant les professionnels de la santé mental et psychique à 

trouver des approches qui puissent soulager leurs patients souffrant de 

ce trouble . 

      Cette étude vise à montrer la contribution de la thérapie EMDR 

ainsi que son efficacité et supériorité quant à la prise en charge des 

patients souffrant de (PTSD, ESPT) par rapport aux thérapies déjà 

existantes. 

      La thérapie EMDR comme toute thérapie moderne est l’objet de 

beaucoup de critiques de la part de spécialistes, ce qui a d’ailleurs 

motivé notre travail visant à prouver son efficacité dans la prise en 

charge de cette pathologie. 

      Nous avons utilisé dans notre étude, les outils mis à notre 

disposition par la méthodologie clinique comme l’observation, 

l’entretien, le test Davidson pour le diagnostic du PTSD, et enfin la 

technique EMDR. 

     Notre étude se base sur deux cas  male/femelle, âgés entre 32 et 51 

ans.       

Les résultats de l’étude étaient comme suit: 

* Amélioration très nette des 02 cas, comme cela a été objectivé par 

les échelles (SUD) et (VOC) ce qui à pour signification. 

* La disparition des séquelles psychiques de l’événement traumatique. 

* Traitement des cibles visés. 
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 شكر وعرفان
ىذه المذكرة التي تعتبر ثمرة مجيود أربعة  إلتمامالحمد هلل الذي منحنا القدرة والعزيمة 

 سنوات من الدراسة فألف حمد وشكر لممولى عز وجل

األستاذ  وأخص بالذكر ،العملوأتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا 
الذي ساندني ودعمني كثيرا  "كمال إبراىيمالطبيب الدكتور حاج "و  "بموم محمد"  المشرف

 و دعمي من بداية العمل حتى نيايتو، ولم يبخل عمي بمعمومات ونصائح وتوجييات
خراجو في أحسن صورة  ومنحني الثقة الكافية إلتمام ىذا البحث وا 

لو باألجر والعمر المديد وأدعو اهلل القدير  

"عثمان"والزميل  ،"صبيحة" كما أتقدر بالشكر إلى الزميمة   

لى كل من ساعدني من بعيد أو قريب في انجاز ىذا العمل  وا 

 وشكرا
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 :قدمة إشكاليةم/ 1

شتى والتعقيدات في  الضغوطات والتناقضاتر اليوم بعصنعيشو  يالعصر الذيعرف      
منيا ما ىو معتاد ومتوقع ومنيا ما ىو التي فالحياة اليومية مميئة باألحداث ميادين الحياة، 

التي يمر  الفجائية األحداث الضاغطةحيث أن فجائي وغير متوقع، كالصدمات النفسية ، 
 . بيا الفرد تحدث لو صدمة

تمك التجربة الخاصة نحو " ويتفق معظم الباحثين في مجال الصدمة النفسية عمى أنيا 
ىو ذلك النوع من الصدمات التي تيدد , أثرا ويعتبر أكبرىا, الحدث الذي أدى إلى الصدمة

الحياة بالخطر، أو اإلصابات الجسدية، والمفاجآت الخارقة لمعادة التي تجعل اإلنسان في 
األلم , لعجزا, في فخ الوقوع, الخيانة, اإليذاء, اإلبادة, مواجية الخوف من الموت

( (wwwarabiyat.com/magazine/publish/article378.htm"والخسارة

التي من  بمثل األحداث الصدمية و, غير أن ىذا الفرد عندما يواجو ظواىر باثولوجية     
والتي  ESPTوالتي تدوم من شير إلى ثالثة أشير إلى مزمنة  ESAالممكن أن تكون حادة 

 ((wwwarabmedmag.com/genera.قد تدوم سنوات في حالة عدم التكفل بيا 

ىاتو الصدمات وتأثيرىا عمى الفرد من  الناحية النفسية والفيزيولوجية ونظرا لخطورة 
عمى حد سواء فإننا نجد الكثير من العمماء ذىبوا إلى وجوب إحاطة المرضى المتعرضين 

العضوية واألسرية ، ويأتي عمم والنفسية  لصدمات نفسية برعاية خاصة من جميع النواحي
عالجية التي يمكن االعتماد عمييا لمساعدة األشخاص النفس ليوفر العديد من األساليب ال

لما تخمقو ىاتو األخيرة من آثار مختمفة، والتي ال يمكن إزالتيا إال  .المصابين بصدمة نفسية
،ىذا باالستناد عمى تقنية عن طريق تقنيات عالجية فعالة بالتكفل بياتو الفئة من المرضى
نوع من " والتي تعد " EMDR"ـ،أال وىي تقنية الجد حسنةحديثة تساعد في إعطاء نتائج 

، باستعمال حركات العينتعمل عمى االستثارة الحسية التي أنواع العالجات النفسية المبتكرة 
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يحتاج ىذا النوع من وحيث تعمل عمى عالج الصدمات النفسية التي يتعرض ليا الشخص، 
تتراوح  ن مدة الجمسة العالجية حيث أ ،العالج إلى جيد كبير من قبل األخصائي والمنتفع

جمسة عالجية، و يحتاج إلى  12-3مابين الساعة والساعة والنصف، وعدد الجمسات من 
وخبرة من حيث الدقة وأسموب تقديم العالج وتوفر المكان المناسب لمجمسة  ميارة عالية 

 (emdrبحركة العين السريعة العالج/www.trc-pal.org/ar/content). "العالجية

تكون فعالية العالج بحركة العين بالتركيز عمى الحادثة المؤلمة مع تحريك العين، و
تساعد في إفراز مواد ميدئة ومثبطة إلفراز النشاط العصبي، مما  ىذه األخيرةبحيث أن 

وىذا ما دفعنا لالعتماد عمى ىاتو التقنية بدل  .يسمح بعالج المعمومة بطريقة صحيحة
التقنيات السابقة األخرى  التي  تعالج الصدمة النفسية، والتي أثبتت نتائجيا بجدارة وتفوق 

وعميو نمجأ إلى طرح التساؤل .في بحثنا ىذا  هديتأك، وىذا ما نود سابقةت العمى باقي التقنيا
: التالي

؟ في التخفيف من حدة الصدمات النفسية " EMDR"ما مدى مساىمة تقنية الـ _     

: فرضية الدراسة/ 2

 .في التخفيف من حدة الصدمات النفسية "EMDR"تساىم تقنية الـ _     

 :أهداف الدراسة / 3

. محاولة الكشف عن تقنية حديثة في عالج الصدمات النفسية _ 

.  EMDRية تقنية العالج بحركة العين عالمحاولة إثبات مدى ف_ 

. معالجة اآلثار المترتبة عن الصدمة النفسية _ 

 .مساىمة عممية لموضوع الصدمة النفسية _ 

http://www.trc-pal.org/ar/content/العلاج
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: أهمية الدراسة / 4

 .التخفيف من حدة الصدمات النفسيةإلقاء الضوء عمى أحد التقنيات الميمة والحديثة في _ 

. العيادياإلشارة إلى مدى فعالية ىذه التقنية الحديثة في مجال عمم النفس _ 

. اإلسيام في إضافة تقنية عالجية جديدة في الممارسة العيادية_ 

. االستفادة من النتائج المتحصل عمييا من خالل ىذه الدراسة_ 

من خالل ىذه الدراسة لممساىمة في إثراء المكتبة الجزائرية  EMDRالتعرف عمى تقنية الـ_ 
 .والمكتبة العربية

: الدراسة دوافع اختيار موضوع/ 5

لم صدمات النفسية في التخفيف من حدة ال EMDRإن اختيارنا لموضوع مساىمة تقنية الـ
نما كان نتيجة لفت انتباىنا لتقنية حديثة في معالجة الصدمات  يكن من باب الصدفة، وا 

النفسية لدى فئة األشخاص المصدومين، وكذا انتشار ىاتو الصدمات لدى الكثير من الفئات 
: في المجتمع، وما زاد اىتمامنا بيذا الموضوعالمختمفة 

. معرفة تأثير الصدمات النفسية عمى الحالة الصحية والنفسية لألفراد* 

. الرغبة الشخصية في التقرب من ىذه الفئة ومعرفة المزيد عنيا * 

. محاولة تقديم المساعدة من خالل التقنية العالجية التي سنحاول تطبيقيا عمى ىاتو الفئة* 

. لعممي من حيث تناول ىذا الموضوعإشباع الفضول ا *

 

: تحديد مصطمحات الدراسة/ 6
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: الصدمة النفسية: 1.6

ه أو بحيث تيدد حيات،ىي عبارة عن أزمة نفسية شديدة يعجز الفرد عن التكيف معيا
 إما طريقتين أساسيتين ، والتي يمكن أن تتشكل من خاللبالخطر حياة المحيطين بو

والذي من خاللو يشعر  ،عمى الحدث الصدمي بالتعرض المباشر لمفرد،  أو أن يكون شاىدا
 .الفرد بالخوف الشديد، الرعب، االحساس بالعجز التام

 : EMDRتقنية الـ : 2.6

تقنية عالجية تعتمد عمى ترك المريض يستعيد المشاىد المرعبة التي رآىا أو عاشيا مع      
في ذات الوقت من خالل استعادة المشاعر والمخاوف التي تنتابو بسببيا، ويتابع المريض 

، وبسرعة تصاعدية حركة يد المعالج، حيث تعمل ىذه التقنية عمى التخفيف من حركة عينيو
. ية لدى األشخاص المصدومينحدة الصدمات النفس

:  لسابقةالدراسات ا/ 7

غير أن ىذه الدراسات لم  تناولت موضوع الصدمة النفسية، سابقةدراسات  عدةىناك 
وىذا ما نيدف إليو , EMDRتتناول بالشكل الكافي والوافي عالج الصدمة النفسية بتقنية ال

وطريقة عالجيا بالتقنية الحديثة التي  ،في دراستنا ىذه إلى التعرف عمى الصدمة النفسية
مركزين ىنا عمى بعض الدراسات التي , EMDRتعرف بحركة العين السريعة 

وذلك لمعرفة مدى فعالية تقنية  ،ومختمف أنواع عالج الصدمة النفسية  PTSDتناولت
. بين العالجات األخرى EMDRـال

 

 

: عربيةالدراسات ال: 1.7
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حول واقع عالج اضطراب ( الجزائر)بالبميدة : (2013-2012)دراسة نبيمة عتيق / 1
عادة المعالجة بحركا PTSDضغوط ما بعد الصدمة النفسية  ت بتقنية إزالة الحساسية وا 

 SARPبالجزائر، دراسة ميدانية بالجمعية الجزائرية لمبحث السيكولوجي  EMDRالعينين
بدالي إبراىيم، وخمية الصدمات بالبميدة، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تقنية 

من حيث ماىيتيا، روادىا، واألساس النظري الذي تقوم عميو وكيفية تطبيقيا،  EMDRال
أفراد وىم أطباء نفسيين، مستخدمة في ذلك  3 ت ىذه الدراسة عمىومدى فعاليتيا، وقام

أىم النتائج المتحصل عمييا أنيا تعتبر انفتاح الجزائر عمى تقنية المنيج الوصفي، ومن 
دخاليا العيادة النفسية خطوة إيجابية و إنجازا معتبرا خاصة أن ىذه التقنية  EMDRال وا 

ىذا االضطراب الذي تعاني منو الجزائر  PTSDثبتت عمميا فعاليتيا في عالج أعراض 
. كثيرا بسبب توالي األحداث الصدمية عمييا

بحثي الذين ىما  تعتبر أول دراسة تطرقت إلى متغيري موضوعحيث أن ىذه الدراسة 
، وكانت ىذه الدراسة الوصفية بمثابة مقدمة لدراستي EMDRالصدمة النفسية وتقنية 

( 2013عتيق نبيمة، ) .العيادية

وضحايا العنف في  EMDRحول ( الجزائر) بالبميدة  (:2006)دراسة شكالي وبوتبنت / 2
الجزائر مقدمة في إطار مؤتمر عممي دولي بباريس، و أنجزت عمى مستوى خمية الصدمات، 

، فقامت EMDRعرض من خالليا الباحثان نتائج الدراسة لمتعرف عمى أولى تأثيرات تقنية 
موزعين ( سنة 60-30)مريض، أعمارىم تتراوح مابين  25الدراسة عمى عينة مكونة من 

صدمة  17إناث بمين متنوعة، وبأحداث صدمية متنوعة أيضا فيناك  11ذكور و 14بين 
و كان م، و..(عنف زواجي، حوادث المرور)أحداث أخرى  7زلزال،  1متعمقة باإلرىاب، 

 .(جمسات 5-2)، وكانت الجمسات العالجية تتراوح بين(2005-1993)زمن وقوع الصدمة 
(. 143-140، ص2013عتيق نبيمة، )

: الدراسات األجنبية: 2.7
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اىتمت ىذه الدراسة بالنساء ضحايا : ومجموعة بحثه (Edmond)دراسة إدموند / 1
ج الوالع EMDRاالعتداءات الجنسية أثناء الطفولة، وقامت بالمقارنة ما بين العالج بالـ

 .EMDRـالنتيجة الفعالة لصالح تقنية ال السموكي المعرفي، وفي األخير كانت

(Edmond.T ,Rubina 2004 ;14,p p259-272) 

تم في ىذه الدراسة مقارنة مدى فعالية العالج : وفريق بحثه (Ironson)دراسة ايرنسون/ 2
عند األشخاص المصابين بأعراض ما بعد الصدمة، حيث قسم الضحايا إلى  EMDRبالـ

 :فئتين، تمقت كل منيما عالجا مختمفا عن األخرى بحيث

.  EMDRبالـتمقت الفئة األولى عالج * 

. أما الفئة الثانية عولجت بالتعرض المتواصل* 

بأن التحسن لدى الفئتين كان بنفس الدرجة  أشير من العالج 3ثم تم تقييم النتائج بعد 
 (Ironson GI et WILLIAMS.J, 2002 ;58, pp 113-128) .بالنسبة لمعالجين

المقارنة بين العالج قامت ىذه الدراسة عمى : ورفقائه (Lee)دراسة لي / 3
والعالج بالتعرض المستمر عند األشخاص الذين يعانون من أعراض ما بعد EMDRبالـ

 Lee.C and others,2002 ;58, pp).وقد تساوت نتائج الدراسة في العالجين الصدمة

1071-1089) 

وعالجات  EMDRقارنت ىذه الدراسة بين العالج بالـ: ورفقائه (Marcus)دراسة ماركوس/ 4
: أخرى منيا

السموكي المعرفي  العالج -

العالج الجمعي  -

العالج بمضادات االكتئاب _ 
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أشير، وقد تمت تجربة كل ىذه العالجات عمى  3وذلك مع تقييم النتائج بعد 
، وبقيت نتائج المجموعة التي تم األشخاص الذين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة

، بحيث %84شير مع تحسن في األعراض بنسبة  15لمدة  ثابتة EMDRعالجيا بتقنية الـ
. EMDRتفوق كل من العالج السموكي المعرفي والعالج بتقنية الـ

(Marcus.S and others, 1997 ;34, pp 307-315) 

 EMDRالدراسة عمى مقارنة فعالية تقنية الـ انصب اىتمام ىذه: (Power)دراسة باور/ 5
عادة الييكمة المعرفيةبعالج الفي عالج ضحايا ما بعد الصدمة مع  قام الباحثون  .التعرض وا 

، وكانت ىذه الدراسة بثالث تقييمات لممرضى في بداية العالج، وفي نصفو، وعند انتيائوفي 
العالج المعرفي كانت ليم نفس +ئج الدراسة أن العالج بحركة العين والعالج بالتعرض انت

كانت أكثر  EMDRالفعالية في التخمص من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، لكن الـ
عادة  تطمبت وقتا  انوأإدماج الفرد اجتماعيا كما نجاعة في التخمص من ىاتو األعراض وا 

 (Power.k and others, 2002, pp 299-318) .ابقينعالجيا أقل من العالجين الس

والعالج  EMDRتم في ىذه الدراسة المقارنة بين تقنية الـ :(Carlson)دراسة كارلسون/ 6
، حيث أثبتت نتائج الدراسة أشير 3، بإعادة التقييم بعد عند قدماء المحاربين ABAبطريقة 

  .EMDRفعالية تقنية الـ

(Carlson.J and others, 1998 ; 11, pp 3-24) 

عمى العالج  EMDRفي ىذه الدراسة تفوقت تقنية الـ: (Chemtob)دراسة شمتوب/ 7
، وقد أجريت ىذه الدراسة عمى أطفال يعانون من أعراض ما بعد الصدمة ABAبطريقة 

 (ABA,EMDR)، حيث تمت المقارنة بينالعالجين..(زالزل، براكين)جراء كوارث طبيعية 
. أشير من انتياء التكفل 6بعد 
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 EMDRوكانت نتائج ىذه الدراسات جد حسنة لدى الفئات التي تمقت العالج بالـ
المعرفي، العالج بالتعرض  يعالج السموكالمقارنة بالفئات التي تمقت عالجات أخرى مثل 

 Article du prof cyriltarquinio, 2002)).وغيرىا

:  السابقة تعقيب عام عمى الدراسات

 توظيف ىذهقمنا بلموضوع بحثنا،  سابقةالالعربية واألجنبية ىم الدراسات أل نابعد عرض
ا صعوبة في الحصول وجدن وقدنا، تليا عالقة مباشرة قدر المستطاع بدراس ألن الدراسات 

موضوع الصدمة النفسية، طرقت  إلى تحيث  بشكل مباشر،موضوع ال ناولتتعمى دراسات 
والتي تؤثر في الغالب عمى الحالة النفسية والصحية   لياكشفت لنا عن التصور العام و

أن ىناك حاالت أو وضعيات أو باألحرى مواقف متعددة ب حيث أوضحت ىذه الدراساتلمفرد،
 EMDRاتناولت تقنية حديثةكم،ومتنوعة تشكل لدى األفراد بمختمف األعمار صدمات نفسية

ثي من حيث حيث أن ىذه الدراسات تخدم موضوع بح، الصدمةفي عالج اضطراب ما بعد 
والتي تم في  EMDRالـبتقنية  خاص من حيث العالج اىتمت بجانب قدو متغيرات الدراسة،

كما  ،بعضيا مقارنة ىذه التقنية مع تقنيات عالجية أخرى ألعراض اضطراب ما بعد الصدمة
وفي دراسات ، EMDRالـ تقنيةعن أن بعض الدراسات أثبتت فعالية تقنيات عالجية أخرى 

 .مقارنة بتقنيات عالجية أخرى EMDRالـأخرى أثبتت فعالية تقنية 



:اني ـــل الثــــالفص  
ةــيـة النفســدمـالص  

تمهيـد    
تاريخ وتطور مفهوم الصدمة النفسية/ 1  

تعريف الصدمة النفسية/  2 
مفاهيم متداخلة مع الصدمة النفسية/ 3  
اضطراب ما بعد الصدمة /4  
.النظريات المفسرة للصدمة النفسية /5  
مراحل الصدمة النفسية / 6  
.أنواع الصدمة النفسية /7  
أعراض الصدمة النفسية /8  
أنماط الصدمة النفسية/ 9  

تشخيص الصدمة النفسية/ 10  
.عالج الصدمة النفسية/ 11  
خالصة الفصل_   
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 :تمهيد 

تعرض المجتمع الحديث لعدة أشكاؿ مف التغيرات عمى شتى المستكيات نتيجة      
، كالفيضاناتية كالزالزؿ الطبيع الككارث مثؿ الحالي العالـ في القرف  عرفياالتي الحكادث 
 ،ىذه الظكاىر آثار مادية كنفسية الجنسية كاالغتصاب، كقد خمفتاالعتداءات ك الحركب،

فاآلثار النفسية ىي مخمفات الصدمة الناتجة عف معايشة الظكاىر الصادمة كىذا ما 
يعرؼ بالصدمة النفسية، كنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ تسميط الضكء عمى الصدمة 

 . عمكمابكؿ ما يتعمؽ بيا ك ،بمختمؼ تعاريفياالنفسية 

: تاريخ تطور مفهوم الصدمة النفسية  (1

النفسية بمرحمة تاريخية طكيمة حافمة باالنجازات الباىرة كالناجحة الصدمة مر مفيـك      
قبؿ التاريخ، كلعؿ أبرز تمؾ النجاحات ىك ذلؾ النجاح التاريخي  خاصة في مرحمة ما

ىذا " ىيركدكت"لدل  ةالمذككر" ايبيزدكس" الذم أبرز مالحظات أخرل كجديدة مثؿ قصة
. (كمـ عمى أثينا40كىي بمدة تقع عمى بعد )ة ماراتكف الجندم الذم فقد بصره في معرؾ

قبؿ   Cicéronقالذم ألؼ Lucréce De nature rerumجاء كتاب بعد عدة قركف      
حث الناس عمى مكاجية الخكؼ، المكت كاآللية مشخصا  إلىالميالد، ييدؼ ىذا الكتاب 

معايشة األحداث خالؿ ذلؾ اليـك  إلىحالة األحالـ الصدمية التي ترجع طبيعة األحالـ 
مكاضيع أحالمنا ىي في الحقيقة التي شدت انتباىنا أطكؿ مدة كتطمبت منا بذؿ جيد "

. "كفاحنا المعتاد ضد العاصفةنشف معارؾ كنكاجو القتاؿ البحرم كندعـ  ،نفسي في كاقعنا

خاصة في الحركب  ،بعد ذلؾ جاءت الحركب الدينية التي أبرزت األحالـ الصدمية     
كتسجؿ الحركب الدينية  ،1598ك 1562بيف  ما التي جمعت بيف الكاثكليؾ كالبركستانت

حيث أف الممؾ شارؿ العاشر مع  ،عقائدية عمى الصعيد األكركبيصراعات  إطارضمف 
أعدمكا في  الذيف ىذه المجزرة منظمة ضد بركستانت .Saint Barthélemyنياية مجزرة
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ليبمغو  Ambbroise Paréحيث اتصؿ بطبيبو الشخصي ، 1572باريس نياية أكت 
الذم يحدث معي منذ يكميف أك  ما أدرم ما"بتعرضو ألحالـ مضايقة كتثير لديو صدمات 

نو يتييأ لي ككأني أرل إأحس بشيء ما في نفسي كجسدم ككأف عمي الحمى،  إنيثالثة، 
. في يقظتي كفي نكمي أف أجساـ أكلئؾ القتمى ماثمة أمامي كأكاجييـ 

، مشتؽ مف اليكنانية  Traumatismالنفسية الصدمة  مصطمح أف  حيث     
Traumatos  ليدؿ عمى حدكث فعؿ عنيؼ عمى الجسـ يستعمؿ في الجراحة ككاف

كليدؿ أيضا عمى عنؼ مف  غير ذلؾ، إلىبسبب حدث خارجي مثؿ ضربة، جرح، بتر، 
كقد  ،لى الجسـ، التي قد تقصر أك تطكؿأصؿ خارجي، كمف جية أخرل آثار الحدث ع

. بقي ىذا المعنى المزدكج عندما نقؿ إلى الطب العقمي ثـ إلى التحميؿ النفسي

 1884الطبيب النفسي األلماني سنة " ابنيايـ ىرماف"أدخؿ ىذا المصطمح لقد      
"  أمكتأثيرىا ( حكادثاعتداءات، ) ليصؼ األحداث العنيفة التي تؤثر عمى النفس

" . العصابات الصدمية

لقد أدخؿ خالؿ ، ك"العصابات الصدمية"المرجع األساسي في تاريخ" ابنيايـ"يعتبر      
في عمـ النفس المرضي فنشر مرجعو " الصدمة النفسية"مفيـك  19نياية القرف 

، كفي الحقيقة 1888في العصابات الصدمية  أم ”Névroses traumatiques”حكؿ
في  Thomsenمرجع حكؿ نفس المكضكع كتبو بالتعاكف مع زميمو  ىك

ناتجة عف حكادث العمؿ ك  حالة عصاب 42( 1888)في مرجعو" ابنيايـ"يعرض.1884
" . الصدمة السيككلكجية"حكادث السكة الحديدية، كمنيا نشأ مفيـك 

ككذا  ،ىذا المصطمح ليشرح بعض حاالت اليستيريا Charcotكسرعاف ما استعمؿ      
. الذم حكؿ بعمؽ ىذا المفيـك Freudفركيد 
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كآخريف أف سبب الشركع باالنتحار بيف أفراد عينة مؤلفة مف  كأكدت دراسة فكنتانا     
أف االضطرابات النفسية كانت  إلىجنديا مف المشاركيف في حرب الفيتناـ، راجع  1198

. العامؿ الرئيسي كراء حاالت الشركع باالنتحار 

باضطراب ما بعد الصدمة الذم  ةإلى اإلصابف التعرض لمحادث الصادـ يؤدم أك     
كالكاقع أف الفترة مابيف الحرب العالمية األكلى كالحرب  ،الشركع باالنتحار إلىبدكره  يؤدم

االختصاصييف  دعاالعالمية الثانية شيدت مآسي كثيرة عف آثار الحركب كىذا ما 
اعتبار أف االنييارات النفسية لمجنكد األمريكييف في  إلىكالخبراء العسكرييف  اإلكمينيكييف

أعراض االضطراب لدل أكثر مف ثمث الجنكد العائديف، كلعؿ ىذه الفيتناـ أظيرت 
ىي التي بمكرت مفيـك اضطراب  الفيتناـاألعراض النفسية المرضية التي صاحبت حرب 

. الشدة بعد الصدمة 

كلـ يقتصر اىتماـ الباحثيف عمى ناحية الحركب فحسب، بؿ ىناؾ أحداث أخرل       
لضغكط التالية لمصدمة بمثؿ ككارث طبيعية، ساىمت في تطكر البحث في اضطراب ا

.. .كاالغتصابحكادث العنؼ 

 إلىحيث ظيرت في نفس الفترة تقريبا أعراض عند النساء المكاتي تعرضف       
حد كبير أعراض قدماء محاربي الفيتناـ، بالرغـ مف  إلىاالعتداءات الجنسية تشبو 

ق األعراض تتمثؿ في الخكؼ، القمؽ، االختالؼ الكبير بيف نكعية األحداث الصدمية، ىذ
 .تذكر تفاصيؿ الحادث الصدمي  إعادة

 

 

: النفسيةتعريف الصدمة ( 2



    الصدمة النفسية                                            :الفصل الثاني     

 

 

15 

كالتي تعني جرح  ،Traumaمصطمح الصدمة مشتؽ مف الكممة اليكنانية  إف: لغة: 1.2
. الجراحةك طباؿمحدث مف طرؼ العنؼ، كقد استعمؿ ىذا المصطمح في ميداف 

كممة الصدمة في المغة العربية مف مصدر تصادـ، كالتي تعني التقاء عنيؼ  تشتؽ     
 (1986المنجد في المغة العربية، ) .االلتقاءبيف شيئيف، كالصدمة ىي ما يحدث عند ىذا 

مصطمح الصدمة في ميداف عمـ النفس يستعمؿ لمداللة عمى ظاىرة  :اصطالحا :2.2
. قكية ة كاختراؽ ككسر لمنفس عف طريؽ مؤثرات عنيؼ

أنو يعرؼ الصدمة النفسية عمى  معجم مصطمحات التحميل النفسيكما نجد في       
أنيا حدث في حياة الشخص يتحدد بشدتو كبالعجز الذم يجد الشخص فيو نفسو عف 

االستجابة المالئمة حيالو كبما يثيره في التنظيـ النفسي مف اضطراب كآثار دائمة مكلدة 
ة مف الناحية االقتصادية بفيض مف االثارات، تككف مفرطة لممرض، حيث تتصؼ الصدـ

كبالنسبة لكفاءتو في السيطرة عمى ىذه االثارات بالنسبة لطاقة الشخص عمى االحتماؿ 
. نفسيا  رصانياإك

الجياز  إلثارةيطمؽ فركيد اسـ الصدمة النفسية عمى نكع الخبرة المفرطة : تعريف فرويد
النفسي، كفي كقت قصير جدا بحيث ال يستطيع احتماليا فيتداعى ليا باألعراض 

 (316،ص1995عبد المنعم حنفي، ) .العصابية أك الذىانية

كما  ،الصدمة كحدث يسبؽ قميال أك يزامف تككف العرض freud فرويدلقد اعتبر      
األمر  أفيجب أف ال يرتبط بالحدث بحد ذاتو، بؿ  الصدمي الطابعلبث أف اكتشؼ بأف 

 (58،ص2002سمير نوف، فيكتور).نفسية مف الطفكلة لصدمة مؤلمة أك لذكرل إحياءىك 

سيككلكجية الشخصية، كفيو جاء  إلىكىك صاحب كتاب مدخؿ  :ويعرفها وينفرد هوبر
أك ألـ  ،أك خجؿ ،أثر نتيجة رعب أك قمؽ إلىيطمؽ عمى تجربة أدت كالذم اسـ صدمة 

 (.167، ص1995وينفرد هوبر، ) .نفسي
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( : 1994)الجمعية األمريكية لمطب العقمي تعريف

تحدد الجمعية األمريكية لمطب العقمي بدقة في تعريفيا لمصدمة الظركؼ التي      
تنتجيا، كيعبر عف ىذه األخيرة باالختالؿ في التكازف االنفعالي لدل الفرد أك عجز في 

عمى انفعاالتو، كترل أف الصدمة النفسية تحدث عندما يعيش الفرد أك يشاىد أك السيطرة 
أك تيديد بفقداف السالمة  ،أك الجركح الخطيرة ،يكاجو حدثا يتضمف تيديدا فعميا بالمكت

أك  أك باكتشاؼ جثة ،األصدقاء، أك بتدمير سكف ، أك بخطر أحد األقارب أكالجسدية
 .كالرعب كالعجز كفقداف التحكـ ، كتككف استجابتو بالخكؼ جريح

عنيفة  إثارةعمى أنيا ذلؾ األثر الناتج عف  :الصدمة النفسيةDiatkine (1982)يعرف
التكتر الذم تظير في ظركؼ غير مناسبة، فال تككف نفسية الفرد قادرة عمى خفض 

. رصاف عقمي كاؼذا لعدـ قدرة الفرد عمى القياـ بإتنتجو، كه

كاجو مينبغي أف  ذماؿبأنيا تجربة غياب اإلسعافات في أجزاء األنا :Bergeretويعرفها 
، حيث ال يمكف التحكـ داخمي أك خارجي ىا، سكاء كانت مف مصدرمعتبرةتراكـ اإلثارات اؿ

 (Bergeret, 1982, p236).فييا
فجائي يصيب المراكز الحيكية لمجياز العصبي نتيجة تجربة  بأنيا خمؿ :وتعرف أيضا

. العقؿعاطفية بغيضة شديدة الكقع تترؾ أثرا في 

ىيركدكتس األثيني كظير مفيـك الصدمة النفسية منذ العصر اليكناني في حادثة      
الذم أصيب بالعمى كتجارب ابف سينا حكؿ تجربة الحمؿ، كظير مفيـك الصدمة النفسية 

برزت أىكاؿ القتاؿ كضغكطو  إذاؿ الطب النفسي أثناء الحرب العالمية األكلى، في مج
لمحياة في ساحات القتاؿ، كأكؿ كصؼ سريرم ألعراض الصدمة النفسية النفسية الميددة 

 .تب الطب النفسي العسكرم األمريكيجاء في ؾ( صدمة القتاؿ)

( المجمد الثاني عشر في عمم النفس)
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: مع الصدمة النفسية  مفاهيم متداخمة_ ( 3

. األثر الداخمي الناتج عند الشخص بسبب حادث ما إلىتشير  :  traumaالصدمة  *

الخارجي الذم يصيب  الحادث إلى يرتش :traumatisme  النفسية الصدمة *
    . (kaffimam.1993.p456)الشخص

حادث غير اعتيادم فجائي،  :événement traumatique/UEالحدث الصدمي * 
. في مشاىد مريعة في لقاء خاطئ مع المكت

تعرض شديد لمصدمة كبشكؿ مباشر  :névrose traumatiqueالعصاب الصدمي * 
. باستبعاد ضغكط الحياة اليكمية، مف عصاب الحرب كالككارث

  : état de stress post traumatique (ptsd)ما بعد الصدمة  إجهاد *

. الخبرة الصدمية المؤلمة  بإحياءاضطراب الشدة النفسية بعد الصدمة يظير      

حالة مف التكتر الشديد، نتيجة عكامؿ ضاغطة سكاء  :stressالضغط النفسي * 
 .أك عكامؿ داخمية كالصراع النفسي بيئية كالكفاةلمتغيرات 

 (wemerdfnoihlich.1997.p p 452.453) 

 

 

 

: ما بعد الصدمة  إضطراب( 4

:  PTSDتعريف / 1.4
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 " posttraumatic stress disorder"ىي اختصار لعبارة   PTSDكممة 

كقد صنفت ، "اضطراب ما بعد الصدمة" كقد تـ ترجمتيا إلى العربية تحت اسـ     
كىي عبارة عف مجمكعة أعراض كاضطرابات ، DSMVI-Rضمف اضطرابات القمؽ في
 :كالتاليتظير بعد الصدمة، كىي 

، قمة التركيز، الغضب الزائد، المبالغة في اإلرتجاؼ، اليقظة        صعكبة في النـك
. المفرطة، كتككف مرتبطة بأحداث تثير أك ترمز لمصدمة

(B.Dorayel,C-Louzoum, 1997,p.134) 

: المسار والمآل / 2.4

أعراضو، كىذا مف المعركؼ أف ضغط ما بعد الصدمة يأخذ بعض الكقت كي تظير      
الكقت يتفاكت فيقصر في بعض الحاالت إلى أسبكع، كيطكؿ في حاالت أخرل ليصؿ 

ىا تبمغ ذركتيا في أكقات إلى ثالثيف سنة، كتتفاكت شدة األعراض مف كقت آلخر كلكف
النفسي، كقد تبيف في الدراسات التي أجريت عمى الحاالت النمطية مف ضغط ما  الضغط

: بعد الصدمة ما يمي

. مف الحاالت يتـ شفاؤىا تماما   %30 _ 

. يستمركف في المعاناة مف بعض األعراض البسيطة  40%_ 

. يعانكف مف أعراض متكسطة الشدة  20%_ 

. كما ىـ أك يتدىكركف أكثر  % 10في حيف يبقى _ 

: كىناؾ عالمات تشير إلى تكقع المآؿ الجيد، كمنيا

. دث ظيكر األعراض بعد كقت قصير مف كقكع الحا_ 



    الصدمة النفسية                                            :الفصل الثاني     

 

 

19 

( . أقؿ مف ستة أشير)قصر مدة األعراض _ 

. الشخصية قبؿ االضطراب  أداءكفاءة _ 

. كجكد تدعيـ اجتماعي جيد _ 

. عدـ كجكد اضطرابات نفسية أخرل مصاحبة لمحالة _ 

كقد كجد بشكؿ عاـ أف المآؿ قد يصبح أسكأ في حاالت األطفاؿ ككبار السف مقارنة 
. الفئتيف لقدرات المكاجية كميارات التكيؼ بمتكسطي العمر الفتقاد ىاتيف 

  (H.I Kapplan et B.J.Sadock, 1998,p.81.) 

:  النفسيةالنظريات المفسرة لمصدمة ( 5

: جد عدة نظريات تفسر الصدمة النفسية، تجعمنا نتعرؼ عمى عدة أبعاد لياف     

 : نظرية التحميل النفسي :1.5

ىي إثارة مفرطة ناتجة عف حادث " فركيد"ككما قاؿ الصدمة حسب التحميؿ النفسي،      
. عنيؼ يؤدم إلى اضطرابات في استخداـ الطاقة

، كاف يدرس حالة فتاة "Dr Josephbruer"ب .جكزيؼ"حيث أف الطبيب السكيسرم 
. ، أم أنو بدراسة التاريخ كمو ليذه الفتاة أم منذ كانت طفمة(حالة ىستيرية)

، ذكية جّدا، ظيرت عمييا بعض األعراض الفيزيائية (سنة20)فتاة تبمغ مف العمر      
كالعقمية معقدة جّدا، األعراض عمى جنبيا األيسر، كبعض االضطرابات في الرؤية، 

متعصبة، مزاجية، فقداف الشيية كصعكبة في  ،جانب األيمف لرأسيااؿصعكبة عمى 
 ((S.freud,1978,p07. ، ال تستطيع ال الفيـ كال الكالـالشرب، صعكبة في الكالـ
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الماضية في حياة الفرد، حيث في  كانت ترد أسباب العصابات إلى التجارب الصدمية
بادئ األمر ال يمكف الحديث عف الصدمة إال مف خالؿ قابمية التأثير الخاصة بالفرد 

ذا كفرت الشركط المكضكعية مف أجؿ الحديث عف الصدمة بمعناىا الكامؿ  ، كا  المصدـك
: ألنو كحتى تككف لمحدث قيمة صدمية يجب أف تككف ىناؾ

جد فييا الفرد نفسو خالؿ ىذا الحدث الصدمي كما في حالة شركط نفسية خاصة م: أكال
 .التنكيـ المغناطيسي

. ذات معطى نفسي( دىشة+ الذىكؿ)حاالت تشبو التنكيـ  -

قد تككف حالة مف أمر كاقع كظركؼ اجتماعية أك مينية تعيؽ االستجابة المالئمة : ثانيا
. كتسبب لو حصرا

(. اط حادمكاقؼ، مثؿ إحب)ظركؼ ذات معطى خارجي  -

قد تككف ىذه الشركط صراعا نفسيا يمنع الشخص مف إكماؿ التجربة التي كقعت لو : ثالثا
. في شخصيتو الكاعية، أم بشكؿ دفاع

. عدـ إكماؿ التجربة بشكؿ كاع كبعث جزء مف التجربة إلى صراع داخمي -

( 300، ص1987،ج، ب بونتاليسجان البالنش و ) 

 

 

 

: النظرية البيولوجية :2.5
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حاكؿ بعض الباحثيف أف يربطكا اضطراب ما بعد الصدمة بعمؿ الدماغ ك ما يطرأ     
أف  )vanderKhole (1984عميو مف تبديالت كيمياكية كفيزيكلكجية ككظائفية كيرل

 .الجسـ طراب في كظيفة الدماغ ك بعض أعضاءالصدمة تؤدم إلى اض

 :السيكوسوماتي التناول النفسجسدي :3.5 

كأف ، ؤثر في حد ذاتومإلى أف األصؿ الخارجي لمصدمة ال Martin مارتن يشير      
في حيف قد يتسبب عبكر  ،شخص قريب قد ال يككف صدميا عند شخص راشدفقداف 

 Martinك يرل  ،د شخص آخرالغبار عبر أشعة الشمس في إحداث ذكريات صدمية عف
أف الصدمة المبكرة تعتبر بمثابة عنصر مؤدم إلى خمؿ التنظيـ كنقطة بداية األمراض 

تتجاكز  حداث صدميةأإذ أف خمؿ التنظيـ بالكظائؼ النفسية يحدث بسبب  ،نفس الجسدية
رصاف العقمي ىك العمؿ الذم ينجزه الجياز قدرات الفرد عمى اإلرصاف العقمي، فاإل

كسيتخمص ىذا .قؿ إليوفة بقصد السيطرة عمى المثيرات التي تمختمؼاؿالنفسي في السياقات 
قامة صالت تكاصؿ فيما بينيـالعمؿ في مكاممة اإل  .ثارات في النفس كا 

125.1976).(selegman  martin. P 

كعيتيا كليس حسب طبيعة أف الصدمة النفسية تقاس حسب كميتيا كف فكيؤكد مارت       
ف بحيث يرل أف ىذه الكضعية تؤدم إلى تشكيؿ قكتاف متصارعتا ،م أثارىاالحادث الذ

. تخفيؼ مف ىذه اآلثار ك تفريغيااؿ،كالثانية تحاكؿ فيما بينيـ األكلى تثير الصدمة

كما يضيؼ أف مفيـك الصدمة ينحصر فقط عمى الصدمات الخارجية الظاىرة إلى      
إذف فالصدمة  .خرآلمف فرد  إذ يختمؼ بعدىا النفسي ،)كالحداد مثال(أحداث معينة 

تعمؿ عمى عرقمة التنظيـ العاـ عند نقاط كمحاكر التطكر أثناء  المرحمة التطكرية فيي 
 .(désorganisation):تعارض التنظيـ العاـ ك بالتالي تفسده كىذا ما يسمى بػػ

 : (Michel fian) انيتناول ميشال ف :4.5
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حسب التعريؼ (حيث يعتبر الصدمة  (Marty)نظيػرتناكؿ  عف الكثيػرال يختمػؼ      
 حسبالصدمة بنكعية الحدث  كالذم يمكف أف يربط ،ب ضغطا نفسياحدثا يسب )السابؽ

 .الكضعيات التي تسبب الصدمة

 : Rosière Debrayنظرية :5.5

ف الصدمة النفسية الداخمية تحمؿ أفي ىذا الصدد ب  Rosière- Debrayكما تؤكد      
فاألنا بكاسطة كؿ أجزائو يككف مسؤكال عمى  ،أكثر مف الصدمة الخارجية مفعكال صدميا

ىر في الحاالت  النفس ظكىذا ما م، التصدم لمصدمة كفشمو يؤدم إلى إحداث خمؿ
  (Rosière- Debray. P21.1983) .الجسدية

: التغير السموكي :6.5

 كمنيا نجد اإلشراط ،األساسية لمتعمـ اتـيزكافميرد ىذا التيار االضطرابات إلى الـ     
حيث أف مفيـك (Mounier)1960شراط اإلجرائي المذاف عمال بيا كاإل كالسيكياؿ

الصدمة، كىي  استجابةعتبر كمركز لتطكير مالسمكؾ لحالة الضغط ما بعد الصدمة 
: ب عمى ثالث مستكياتاضطراعة التي تثير رد فعؿ كجداني كقمؽ كمالكضعية المر

 .السمككي المستكل -

 .المستكل الفيزيكلكجي -

 .المستكل المعرفي -

نكع الحادث الصادـ، مكانو، طريقة ؿكىذه الكضعية تحتكم عمى عدة متغيرات      
ككف الحادث الصادـ عمى شكؿ إشراط مكعندما تجتمع ىذه األخيرة كميا . إلخ...حدكثو، 
الكالسيكي حسب سكينر يأخذ  شراطكما أف اإل، كؿ مثير يعطي استجابة أم ،كالسيكي

. عتبار التعميـ االبعيف 
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لذم كالذم يركز عمى سمات ك شدة الضغط ا آخر لمصدمة النفسيةكيكجد معنى      
لخمؽ استجابة معينة عمى حساب  )شدة+سمات( كافيا كالذم يككف ،يككف الصدمة

إضافة إلى متغيراتأخرل  )اإلجرائي شراطكاإل، الكالسيكي اإلشراط(النماذج المتعمقة سابقا 
 (.اإلدراكات(.ك نجد منيا المتغيرات البيكلكجيةاستمرار االضطراب  فيتمعب دكر كبير 

(G.Lopez.p93-2002) 

: التيار المعرفي: 7.5

كالذم  ،ترمي ىذه النظرية إلى اإلدراؾ كالمعنى الذم يعطيو الفرد عف الحدث الصادـ     
ت معتقدااؿقيـ كاؿيمس  ما نعني بيذا كؿك ،يتكقؼ عمى نظرة الشخص إلى ذاتو كعالمو

كمما ال شؾ فيو أف الصدمة  ،كالتي تميز الفرد عف غيره كالنماذج المعرفية التي يتبناىا
. تزعزع ىذه البنيات الشخصية

مفيـك البنية المعرفية العرضي كالتي تتركب مف  (FAO et koala)أكجد كؿ مف       
 :انظمة الخكؼ الثالث التالية 

 système cognitive-Affectifالنظاـ المعرفي العاطفي  -

 système physiologiqueالنظاـ الفيزيكلكجي  -

  système comportementalالنظاـ السمككي  -

 ،عمى تحذير الفرد ك اليركب فػػي حالة كجكد خطر الثالث نياتحيث تعمؿ ىذه الب     
. المثيرة  إذ فشؿ فػي إعطاء معنى ليػذا الخطػر تكجو في الكضعيةكلكػػف 

أف الدماغ ىك عبارة عف تجمع مف العقد التي تعالج  1974(chentoule) شنتولكيػرل 
المعمكمات المعمكمات المرتبطة عمى شكؿ شبكة منظمة كمتسمسمة لجمع كتخزيف 

في حالة ؼكتتفاعؿ حسب نكع كدرجة كقكة المثير  ،كالمعارؼ كاالنفعاالت كالسمككيات
تعرض الفرد لصدمة نفسية فاف الحذر كاليقظة نشاط مستمر ككؿ معمكمات جديدة ترفع 
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كتككف نشيطة عند األفراد  ،ارةثالكؼ كالذم يككف في االستالمسؤكؿ عف ميكانيـز الدفاع 
ثـ استعداد الفرد مف كثر تدفؽ استجابات الحذر كاالنتباه المفرط كتا كالمصدكميف نفسي

( 76، ص1999غسان يعقوب،) .لكجكد الخطر

: مراحل الصدمة النفسية ( 6

: نكار مرحمة الصدمة واإل :1.6

كتعتمد فييا يتصرؼ المصاب دكف كعي منو ككأنو لـ يتعرض ألم صدمة نفسية،        
. نكع درجة الصدمة النفسية التي تعرض ليا الفرد عمى حسب المرحمة في العادةىذه 

: مرحمة الغضب  :2.6

الصادـ بالغضب نتيجة تعرضو لتمؾ الخبرة  فييا يشعر الفرد الذم تعرض لمحادثك       
المؤلمة، كيبدأ في لـك ذاتو لما حصؿ لي ىذا ؟ 

( : التضحية)مرحمة المساومة :3.6

فتجعمو يأخذ الكعكد عمى نفسو بأف يقـك بأم شيء  إحباطفييا الفرد في حالة  يككف       
(. صالحا إنساناسكؼ أككف )لمخركج مف تمؾ الخبرة المؤلمة أك استعادة ما فقده 

: مرحمة االكتئاب  :4.6

يبدأ المريض  إذىذه المرحمة يبدأ كقع الصدمة النفسية يأخذ منحى طبيعيا ككاقعيا،        
. بالحزف كيبدم عدـ اىتمامو بكؿ ما يدكر حكلو مف أمكر 

 

 

: مرحمة التقبل  :5.6
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كفييا يبدأ باستيعاب ما حصؿ لو مف صدمات ك تقبؿ األثر النفسي الذم خمفتو        
 .لعالج كالخركج مف الصدمة النفسيةالصدمة النفسية كراءىا، كتعد ىذه المرحمة بداية ا

: الصدمات النفسية أنواع ( 7

: الصدمات األساسية : 1.7

 ،يرتبط ىذا الصنؼ أك النكع األكؿ مف الصدمات بالحالة التي يعيشيا الفرد        
كالمتمثمة في تمؾ الخبرات الغير عادية كالشاذة عف المألكؼ التي تعترضو خالؿ مرحمة 

صدمة أخرل، كأىـ  بحيث تترؾ لو آثارا نفسية جسيمة ال يمكف استحداثيا بأم ،نمكه
: صدمتيف يصادفيما الفرد خالؿ مراحؿ نمكه ىما 

   صدمة الميالد: 

أف مصدر الخطر خالؿ مرحمة الكالدة ىك تأثر الجنيف بقمؽ O.Rank  أوتورانك حسب
أف صدمة الكالدة تعتبر تجربة أكلى لمقمؽ كانت تعميما  Rank رانكأمو كانفعاليا، كيرل 

. كلكنيا مع ذلؾ ال تبدك متكافقة مع الكاقع النفسانيجزئيا كمذىال بشكؿ خاص، 
بطف أمو يحس بكؿ ما تحس بو أمو، ككؿ ىذا يدخؿ في  بأف الجنيف فيرانك كما فسر 

داخمية عمى مستكل  تأثيراتتركيب شخصيتو، فبالنسبة لو كؿ مصدر قمؽ في الكالدة لو 
د العكامؿ األساسية التي الجنيف عف ثدم أمو ىك أح إبعادالجنيف، كذلؾ فاف تفريؽ أك 

. يمكف أف تشكؿ عائقا مستقبميا أماـ ىذا الطفؿ
حيث أف سيغمكند فركيد ربط بيف مفيـك الصدمة كعالقتيا بالرغبة كالذاكرة، بمعنى        

. ضطراب باألنا أف ىناؾ عالقة بيف الصدمة أك ىذا اال
 أممرحمة سابقة مف مراحؿ النمك،  إلىىك خارجي العكدة  كيكرر ىذه العالقة كؿ ما       

أف الجنيف يتأثر بكؿ ما يحيط بو، كذلؾ مف خالؿ أمو، كتبقى ىذه التغيرات ترافقو طكاؿ 
. حياتو
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  صدمة البموغ: 

البمكغ ىك مجمكعة التحكالت النفسية كالعضكية المرتبطة بنضج جنسي، كيمثؿ        
تظير عادة في نمك الجسـ كتطكر  في أف مرحمة المراىقة إلىاالنتقاؿ مف مرحمة الطفكلة 

بحيث  ، %12كيمكف أف يتأخر بنسبة  14_12الخصائص الجنسية، كيظير عادة مف 
يظير نقصاف في االتزاف التطكرم عند الطفؿ العادم، بينما يككف عاديا عند الراشد، كىك 

  .غير منطقية تحاليؿالعقمية كفي  في نقص القدرات التالميذانعكاس نفسي ىاـ يحدث عند 
:  صدمات الحياة : 2.7

ىي تمؾ األحداث كالتجارب التي يمر بيا الفرد في حياتو، بحيث قد تككف بسيطة        
. كقد تككف عنيفة، فيي تشكؿ لو صدمة نفسية 

كما ال ننسى أف ىناؾ صدمات تيدد الحياة كصدمات الحركب كالمجازر كأعماؿ        
، كمف ىنا يمكف تحديد األنكاع التالية ..كالتعذيب كالككارث الطبيعية كاإلرىابالعنؼ 

: لمصدمات
 الصدمة الناتجة عن معايشة الحدث: 

الزالزؿ، )الحكادث المسببة لمصدمة في ىذا النكع حكادث طبيعية مثؿ تككف قد         
بعد سو تؤثر عمى الفرد ك يخفي نؼ ،كىي حكادث خارجة عف نطاؽ الفرد...( الحرائؽ

بحيث يصبح مشكىا بال عمـ أك معرفة في أم كقت خاصة بعد اختفاء  تعرضو ليا
. األشخاص المحبيف لو 

 
 
  صدمة الطفولة: 

الصدمة عند الطفؿ تعني الجرح النرجسي، ىذا الجرح ىك جرح حقيقي يحدث        
نستطيع أف نستنبط بأف أثر الصدمات فيما يخص الجركح الجسدية أك  ، حيثلمطفؿ
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االضطرابات النفسية، كتككف مرتبطة باستذكار متبع بحدث صدمي  إلىنفسية تؤدم اؿ
 .كاف يعايشو الضحية

  صدمة المستقبل أو الصدمة الحضارية: 

الفرد  يضطركما يقكؿ تكفمر، كيحدث ذلؾ عندما  اإلثارةفي  لإلفراطتككف كنتيجة        
لفرد عمى التكيؼ أك التكيفي قدرة االتصرؼ بشكؿ يتجاكز مداه التكيفي، كيقصد بمداه  إلى

يككف ىذا الحدث مؤلما لدل أم فرد مثؿ التيديد الخطير عمى التأقمـ، كليس بشرط أف 
الحياة الشخصية أك الجسد أك عمى الزكجة كاألكالد، أك رؤية جريمة قتؿ أك اعتداء جنسي 

(      924، ص1996حنفي، عبد المنعم )  .أك غيرىا

: النفسيةأعراض الصدمة ( 8

بعد تعرض الفرد لصدمة تظير عميو عدة أعراض متباينة تختمؼ شدتيا ك درجتيا        
كالتي تنعكس عمى عدة جكانب تمس الفرد كنجد الجانب  ،عمى حسب نكعية الصدمة

. مف شانيا أف تؤثر في سير حياة الفرد ،الجسدم، العقميكغيرىا ،النفسي

: االضطرابات الحسية: 1.8

ك العاطفية تعكد إلى منبيات داخمية أك  االنفعاليةىي فائض مف االستجابات        
: الصدميك نجد فييا الحدث  ،ىة بشكؿ مف أشكاؿ الصدمةمخارجية شب

الذم يظير بطريقة سريعة كىك عبارة عف حزف شديد ينتاب الشخص مع  :االكتئاب -أ
لى اليياج نتيجة االنقباضات  ،اإلحساس بالشعكر بالذنب حيث يؤدم ىذا إلى االنطكاء كا 

باإلضافة إلى األسى المكجكد في نشاطات الفرد  ،الحادة كالسريعة المسببة لفقداف األمؿ
. الجامدة
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ك  ،يجف أك يمكتأف حيث يشعر الفرد المصدـك بقمؽ شديد كالخكؼ مف  :الحصر -ب
بتعد الفرد المصدـك عف كؿ المنبيات التي تذكره يعتبر ىذا القمؽ نكع مف أنكاع المخاكؼ في

. بالحادث الصادـ

سبب إيقاؼ نشاط األنا فيصبح المصدـك غير مبالي فال تيمو ال حياتو م :اغالفر -ج
. المستقبمية كال حتى عالقاتو السابقة

بحيث يككف نظرة سمبية عف  ،يسبب لمفرد المصدـك اضطراب ذىني كنفسي :االنهيار -د
. نفسو كيتسبب ىذا في خمكؿ فكره ك تفكيره

الزمو في تنو يشعر بالكحدة ك إاألصدقاء إال كرغـ إحاطة المصدـك بالعائمة  :الوحدة -ه
.  قؼاجميع المك

فيذا يميز رد فعؿ المصدـك اتجاه العائمة كاألصدقاء ككذلؾ نحك  :سرعة االنفعال -و
اج الزائد قد يترافؽ بسمكؾ عنيؼ غير متكقع حي كلك لييؿ أف اااؽ يؽكفي ىذا السي ،مصيره

. ةكافيلـ تكف ىناؾ أسباب 

 :كمف أىميا نجد: اضطرابات الجسدية: 2.8

لك كاف العمؿ بسيطا،  المصدـك باإلعياء كالتعب الدائميف ك حيث يشعر :الطاقة فقدان -أ
. العمؿىذا كميما كاف نكع 

 ،المصدـك تغير جسمي لمشخص سكاء بزيادة الكزف أك نقصانونجد عند  :الشهية فقدان-ب
. )شراىة أك غيابيا(باألكؿ  المباالةكما يظير سمكؾ عدـ 

 

: نجد: اضطرابات سموكية :3.8
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. يعتبر البكاء ك الدمكع التعبير العاـ لمحزف كاأللـ الذم يعيشو المصدـك :البكاء -أ

كما أف نكمو في  رؽ ،أم يعاني مف األدـك النـك حيث ال يستطيع المص :صعوبة النوم -ب
. كثير مف األحياف متذبذب 

عمى ، أك عدـ قدرتو نجد عند المصدـك عدـ القدرة عمى أداء أم عمؿ كاف  :التعب -ج
. ققـك بو كىذا ينعكس مف خالؿ إنتاجمكاصمة العمؿ الذم م

: كأىميا تتجسد في ما يمي :موقف اتجاه ذات المحيط :4.8

 sentiment de culpabilité)الشعور بالذنب (: توبيخ الذاتيال -أ

. يحدث نتيجة الصراع الداخمي بيف الرغبة ك الدفاع الغريزم ك بيف األنا األعمى      

 Mauvaise  estime de soi:سوء التفكير الذاتي -ب

إلى  نجد عند المصدـك إحساس بعدـ القدرة كاالحتقار النفسي كىذا ما يؤدم بو      
لى احتقارىا مما يكقعو في نو يككف نظرية سيئة حكؿ نفسو فيؤدم إأكما  ،اإلحباط ،االنطكاء
  .إحباط

 pessimisme et perte d’espoir: التشاؤم و فقدان األمل-ج 

نتيجة لشعكر الفرد المصدـك باليأس فيفقد اليدؼ مف حياتو كتشاؤمو منيا في األحكاؿ      
يفقد عالقتو مع مكضكعات ك،تعاطفو مع نفسو كمع اآلخريفيفقد نو أكما  ،اآلنية كالمستقبمية

. الحب، كقد يتكصؿ الفرد إلى فكرة حب المكت ك االنتحار

 

 

: كىي كالتالي :اضطرابات معرفية :5.8
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 Troubles de mémoire: اضطرابات في الذاكرة-أ

خاصة المتعمقة حيث يصبح المصدـك غير قادر عمى استرجاع خبرتو ك ذكرياتو      
. كىذا ما يؤثر عمى عمؿ ذاكرتو ،بالحادث الصادـ ألنو بالفعؿ يريد تناسييا

 Troubles d’attention: اضطراب االنتباه-ب

حيث يتميز انتباه المصدـك بتشتت األفكار المحممة باالنفعاالت الشديدة كاألكىاـ      
. كالتخيالت كالكسكاس

: الحادث الصادـ بأشكاؿ مختمفة منياحيث يتكرر : مظاهر التكرار :6.8

 les cauchemars:الكوابيس -أ

يعايش المصدـك بطريقة جد كاضحة صكرة الصدمة عندما يناـ تحت غطاء ككابيس      
ضعؼ نفسو حينيا كيفقد مف خالليا القدرة عمى الكالـ كالحركة تمختمفة كمتنكعة كمفزعة ؼ

. ر خاللو بالتشنجكيظير عمى شكؿ حمـ مخيؼ كمؤلـ كما انو يشع

 Répétitifs:ذكريات التكرار -ب

فمف خالليا يشعر المصدـك باالختناؽ كالضيؽ بسبب صكر الصدمة التي تتضمنيا      
.  تمؾ الذكريات كتحمميا مف خالؿ

: ضطرابات االجتماعيةالا: 7.8

ف المصدـك ،حيث أية كالنفسية كالمعرفية كالسمككيةسبب االضطرابات الجسـم: االنطواء-أ
فقط عمى عالمو الداخمي فيعيش في حالة مف الشمؿ  ليقتضي )بيئتو(العالـ الخارجي  ىمؿم

االجتماعي، لينطكم بيذا عمىنفسو غير مباؿ أك غير قادر عمى تككيف عالقات كالتفاعؿ 
 (57، صعبد المنعم حنفي(.مع الغير
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 Evitement:التجنب-ب

 ،لة التجنب كالتبمدمسأإف جمعية الطب األمريكي قد جمعت في نقطة كاحدة      
باالعتبار أف التمبد ىك حاصؿ الستجابة التجنب،ففي البداية يحاكؿ المصدـك تجنب 

أم إلى كبعد ذلؾ يمتد التجنب  كاألشياء المرتبطة بالحادث الصدمياألفكار كالصكر 
ادث ك لكنيا تدفع بالمريض إلى التفكير أفكار كمشاعر أخرل ال ترتبط مباشرة بالح

 ) 1999، 49غسان يعقوب، ص( .بالحدث

: راض العضويةأع :8.8

التنفس ) ة ضربات القمبمف الدكار،ارتفاع ضغط الدـ، زياد ، نكباتالعرؽ الزائد     
. التبكؿ الالإرادم ،(السريع

 

 

 

 

 

 

 

 

: أنماط الصدمة النفسية ( 9
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تصنيفات الصدمة 
 

وصف الصدمة التصنيف  أنواع

التصنيف األول 
تصنيف 

Loauoreter1991 

 
 

نعني بيا األحداث الفريدة غير المنتظرة  Iالصدمات مف نمط 
أم تظير بداية كاضحة كنياية دقيقة 

...( اعتداء، كارثة، حادث)
 Iعرضية يتطابؽ النمطكجية نظر مف 

: أساسيةمميزات  4مع DSMIV بمعايير 
، تغيرات التكرارية السمككات التجنب،  ،لتكرارا

في إدراؾ الفرد لحياتو لآلخريف كالمستقبؿ 
 .

نعني بيا األحداث التي تككف متكقعة  IIالصدمات مف نمط 
، ىاتو األحداث تؤدم إلى كمتكررة

اإلنكار :استعماؿ ميكانيزمات دفاع مثؿ
مصحكبة عادة كتقمص بالمعتدم كالكبت 

. بعدكانية مكجية نحك الذات 
الصدمات عند األطفاؿ النكع مف نجد ىذا 

ضحايا سكء معاممة كتناذر الناجيف في 
. أحداث كالحرب 

الصدمات مف نمط  
III  

اقترحيا 
selomometHeide 

يتعمؽ بكصؼ األحداث المتعددة الخازية 
أيف يككف كقت طكيؿ كالعنيفة خالؿ 

حاالت ضحايا )مزمنا لمتكتر المكلدالعامؿ 
السرية االعتداءات  الحرب كالتعذيب،

...( كاالستغالؿ الجنسي
الصدمات مف نمط  

IV  اقترحياEjosse 

يعني بيا الصدمات الراىنة كما يميزىا 
عف األنماط األخرل أف ىاتو األحداث 
مستمرة في الحاضر كالمتدخميف في 
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. حاالت الككارث الطبيعية 
 IIIيمكف مكازنتيا مع الصدمات مف نمط الصدمات البسيطة التصنيف الثاني 

Juduth 

Herman 
تعرض .عف.الناتجة.الصدمات.ىيالصدمات المركبة 

الضحية لحادث صدمي يمتاز بطكؿ 
مدتو الزمنية حيث ال يمكنو اإلفالت مف 

كاالستغالؿ .التخريب.لحاالت.الحدث
الجنسي، يمكف مكازنتيا مع صدمات نمط 

III 

مباشرة لمحدث .الضحية.تعرض.بيا.يقصدالمباشرة  الصدماتالتصنيف الثالث 
. الصدمي أك كاف شاىدا عميو 

يقصد بيا األفراد الذيف يعيشكف األحداث 
كمنقذيف، .متداخمة.بصكرة.الصدمية
بعد .ما.األعراض.لدييـ.فتظير

( ضحايا ثانكييف)الصدمية
 

(Ramano.H. Ledessin-Leurren, 2010, p13) 

 :النفسيةتشخيص الصدمة ( 10

: وأعراضها DSM4الصدمة النفسية حسب الدليل التشخيصي اإلحصائي 

 (PTSD) لذم يجعؿ مف الضغط ما بعد الصدمة االجانب الشخصي   DSM4أثبت       

مع المؤشرات الصدمة الضغط ما بعد لكضعية ميددة كيتطابؽ الفردم تفسير ؿكنتائج انفعالية ؿ
 :التالية

: يحمؿ صفتيف عمى األقؿ مف الصفات التاليةالتعرض لحدث صدمي  -أ

. التيديد بالمكت أك الجرح أك الحدة النفسية بالنسبة لمذات أك اآلخريف *
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ىيجاف كاختالؿ  بالعجز أك الرعب،شعكر  شديد، خكؼ االستجابة كانت عمى شكؿ *
. التكازف عند الطفؿ

: يتـ معايشة الحدث عمى شكؿ -ب

.   ذكريات دخيمة *

. كررةأفالـ مت *

*Flache-Bach   .

. ضعؼ شديد *

. فيزيكلكجي ارتجاع *

. كقد تظير الصفتيف األخيرتيف عند التعرض لمنبيات تشبو الحدث أك ترمز لو      

: التجنب يظير في ثالثة عمى األقؿ مف األعراض التالية  -جػ

. تجنب بعض األفكار ك المشاعر ك المناقشات *

. تجنب بعض الكضعيات *

. جزئي لمصدمةنسياف  *

. فقداف النشاط *

. انفصاؿ *

. انفعالي اشتداد *

. أف المستقبؿ مسدكد االعتقاد *
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: عمى األقؿ مف األعراض التالية اثناف -د

. النـك اضطراب *

 بالغض *

. صعكبة التركيز *

. اليقظة الشديدة *

كما كردت في الطبعة األخيرة  PTSDسنقدـ فيما يمي المعايير الكاممة لتشخيص ك     
: التعرض إلى حدث صدمي كأعراض: كالتي تتضمف DSM-IV-R(2004)مف 

 .ذكريات مستحكذة أعراض التجنب، الحذر أك فقداف الحس
ىك تككيف أعراض مميزة بعد  PTSDأىـ مظاىر  DSM-IV-R(2000)حسب       

لحدث يككف فيو  التعرض إلى عامؿ ضاغط صدمي حاد يتضمف تجربة شخصية مباشرة
حدث يتضمف المكت أك إصابة عضك مف العائمة  ا عمىالمكت الفعمي أك التيديد أك شاىد

.  (A1المعيار)
إف  .(A2المعيار )الرعب فاستجابة الفرد يجب أف تتضمف خكفا شديدا، العجز أك      

األعراض المميزة الناتجة عف التعرض لصدمة عنيفة تتضمف المعايشة المستمرة كالممحة 
التجنب المستمر لممنبيات المتعمقة بالصدمة كتبمد في  ،(Bالمعيار )لمحدث الصدمي

كأعراض مستمرة كممحة خاصة بالحرص  ،(Cالمعيار )االستجابات العامة
لعرضية الكاممة متكاجدة خالؿ أكثر مف يجب أف تككف المكحة ا ،(Dالمعيار)الفائؽ
الضطراب معاناة عيادية ذات داللة أك عجز في الكظيفة كأف يككف ؿ، (Eالمعيار)شير

. (Fالمعيار )االجتماعية
يمكف أف يعايش الحدث الصدمي مف جديد بطرؽ متنكعة يككف عادة لدل الشخص      

أك أحالـ مزعجة متكررة أيف يعاد الحدث  (B1 المعيار)ذكريات مستحكذة كمتكررة لمحدث 
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في حاالت نادرة يعيش الفرد حاالت تفكؾ  ،(B2المعيار )أك يككف متصكرا بطريقة مختمفة
تدـك مف بضعة ثكاني إلى ساعات عديدة كحتى أياـ يعايش خالليا الفرد أجزاء مف 

. ( B3المعيار)الحدث، كيسمؾ كأنو يعيش الحدث في المحظة نفسيا 
أك المعايشة الفيزيكلكجية  (B4المعيار)غالبا ما تحدث المعاناة السيككلكجية الحادة      

ئية التي تشبو أك إلى األحداث التفجيرية أك اإليحا عندما يككف الفرد معرضا (B5المعيار)
( . الذكريات السنكية لمحدث الصدمي: مثال)ترمز إلى مظير مف الحدث الصدمي 

كلتجنب  ،(C1المعيار)عمدا لتجنب األفكار، األحاسيس يبذؿ الشخص عمكما مجيكدات
يمكف أف يتضمف  (C2المعيار)النشاطات أك الكضعيات التي تثير ذكريات عف الحدث 

، قد يشكك الفرد مف انخفاض (C3المعيار)ىذا التجنب لما يذكر بالحدث الصدمي النساكة 
، اإلحساس (C4المعيار )معتبر في االىتماـ أك المشاركة في نشاطات كانت ممتعة لو 

أك قد تقؿ لديو القدرة عمى  (C5المعيار)باالنفصاؿ أك بأنو غريب عف الناس اآلخريف
ؿ ب، قد يككف ىناؾ إحساس لدل الفرد بأف المستؽ(C6المعيار)( الحناف كالجنس)الكجداف 
.  (C7المعيار)مسدكد 
بقاء فيو بسبب اؿفقد تتضمف ىذه األعراض الصعكبة في الحمكؿ إلى النـك أك      

 ،(D5المعيار ) كالقفز المبالغ( D1المعيار ) اليقظة الفائقة، (D1المعيار )ككابيس متكررة
أك ضعؼ في التركيز ، (D2معيار )غضباؿ ارة أك نكباتثيتكمـ بعض األفراد عف االست

( 88، ص2012سعدوني غديرة مسعودة،) .(D1المعيار )أك إنياء المياـ
 

: النفسية عالج الصدمة ( 11

: pentothal العالج بالتنويم بواسطة البانتوتال: 11-1
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استخدـ ىذا العالج في الحرب العالمية الثانية كىك مف مركبات      
في الكريد إلحداث التنكيـ تؤخذ عمى شكؿ حقف  ، حيثBarbituratesربيتكراتاالب

إذ يككف المصاب  ،النصفي، أم ما يسمى بالغش التنكيمي في معالجة الصدمة النفسية
في حالة بيف النـك ك اليقظة كفي أثناء ىذه العممية يطمب مف المنـك أف يسترجع ذاكرتو 

حياء الحادثة الراىنة كما رافقيا مف إكؿ تفاصيميا، أم إعادة يصؼ الحادثة الراىنة بك
كتخيالتو كأفكاره  قليا، كتشجيعو عمى تفريغ انفعاالتانفعاالت كمخاكؼ صاحبت التعرض 

الحبيسة بأقسى ما يستطيع، كىذا ما يسمى بالتفريغ االنفعالي تحت تأثير النـك 
كيمجأ إلى  ،لصدمةاربيتكرم، كثبت أف مثؿ ىذا التفريغ يخفؼ إلى حد كبير أعراض االب

. أثناء الحركب إسعافيانكع مف العالج بكصفو عالجا ىذا اؿ

: (IMO)بواسطة تحريك العينين اإلدماج: 11-2

طريقة حديثة في العالج بكاسطة تحريؾ العينيف، تقـك عمى أف المرض النفسي      
المرض النفسي مخزنا  لكمات الراىنة المخزنة، بحيث يككفتمثؿ المعالتي لية اآليعطؿ 

لمرض في شبكة عصبية معينة بمعزؿ عف الشبكات العصبية األخرل، فتحدث أعػػراض ا
إصالح آلية تمثؿ بيتـ  ،كفؽ طريقة معينةض لعينيو بكاسطة تحريؾ المرمك ،النفسي

كتعكد الشبكة العصبية المعزكلة بسرعة ، )التي تستقبؿ بالتغيير الطبي (المعمكمات الراىنة
( 2000، 45محمد حمدي الحجاز، ص) .في األكساط العالجية النفسية

: العالج السموكي: 11-3

السمككي في أف استجابة المريض لذكريات في العالج النظرية  افتراضاتكتتخمص      
الحكادث الصدمية ىي التي تنتج المظاىر األكليػػة الضطرابػات الضغكط التالية لمصدمة، 

مباشر في شكؿ مباشر أك غير بسبب تكمػا افترض أف المالمح الثانكية ليذه االضطرابات ت

كمف ثـ فإف تذكر المريض لمحادث الصدمي ىك بؤرة . فعؿ المرض ليػذه الذكرياتكجكد 
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ذكريات اؿاالىتماـ في المدخؿ السمككي لعػالج ىذا االضطراب، كبالتالي فإف استعادة 
الصدمية، كاستعادة الشخص لمشاعر استجابة كردكد أفعالو إزاء تمؾ األحداث يساعد في 

. ك تأثره بيا حدة تكترهتخفيؼ 

: العالج بالتخيل :11-4

عمى تقديـ تخيؿ الحادث الصدمي الذم كاجو المريض،  تخيؿكيعتمػػد العالج باؿ     
متكرر في الدرجة التي يصبح فييا المنظر الصدمي غير مثيػر بشكؿ كيحدث ذلؾ 

لمستكيات مرتفعة مف القمؽ، ك بالتالي يمكف مساعدة المريض عمى تخيؿ الحدث 
استعادتو أمر غير مقمؽ لممريض،ك يعتمد  يصبح تذكػػره أكالصدمي بصكرة متكػررة حتى 

: ا العالج عمى ما يميذق

. التدريب عمى االسترخاء -

. )المفرح (التدريب عمى التخيؿ السار -

: العالج الجماعي: 11-5

مجمكعة مف  بالتطبيؽ عمىيستخدـ في عالج اضطرابات الضغكط التالية لمصدمة،      
باإلضافة إلى المعالج بطبيعة الحاؿ،  االمرضى الذيف يشترككف في االضطرابات ذاتو

حيث يتحدث كؿ فرد عف الحادث كأثره عميو في حضكر أقرانو كالمعالج النفسي، كفييا 
مميزات مف أىميا أنيـ يتشارككف بعضيـ بعض الخبرات ذاتيا، كيتقاسمكف المشكالت 

جمعية  ،رضا احمد السيد موسى  (.انفعاليا لبعضيـ البعض عينيا، كيقدمكف سندا
 )ستيفيس لمصحة النفسية لوالية سطيف

: خالصة الفصل
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إف مكضكع الصدمة النفسية ليس مكضكعا جديدا بؿ تـ التطرؽ إليو في كثير مف 
بتكضيح المعمكمات المتعمقة بالصدمة  الدراسات، كفي جكانب مختمفة، فبعد ما قمنا

ممنا كلك جزئيا بكؿ ما يخص ىذا المتغير، الذم بات في انتشار ؿالنفسية نككف قد أ
حيث نجد دائما  ال تمحى مدل الحياة، اثارآمستمر، حيث أف الصدمة النفسية تترؾ 

 في نشاطو الفرد تعيؽبحيث خسارة لمكضكع ما بشكؿ مفاجئ كعنيؼ كغير متكقع، 
ما يستدعي البحث عف سبؿ عالجية  كقد تؤدم بو إلى ما ال يحمد عقباه، كعالقاتو بغيره،

كمف بيف العالجات التي سبؽ . فعالة في إزالة أك التخفيؼ مف حدة آثار الصدمة النفسية
عادة المعالجة  التطرؽ إلييا نخص بالذكر تقنية حديثة كفعالة تعمؿ عمى إزالة الحساسية كا 

. سنتطرؽ إلييا في الفصؿ التالي، كالتي EMDRالسريعة  بحركات العيف

 



: ثـــالـل الثــــالفص

 EMDRة الـــــتقني
د ـتمهي  

 EMDRتاريخ ظهور تقنية الـ /1

 EMDRتعريف تقنية الـ /2

 EMDRأهداف ومبادئ تقنية الـ /3

 EMDRـهل شابيرو أول من اكتشفت تقنية ال /4

 EMDRـاألساس النظري لتقنية ال /5

 EMDRـال مراحل ممارسة تقنية /6

 EMDRـاالنتقادات الموجهة لتقنية ال /7

ومقارنتها بالعالجات األخرى  EMDRمدى فعالية تقنية الـ /8

 EMDRـالتي تعترف بفعالية تقنية ال والرسميةالهيئات العممية / 9

 EMDRـحاالت تطبيق ال/ 10

 خالصة الفصل _ 
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: تمييد 
معايشة األحداث المرعبة مثؿ حادث تفجير برجي المركز التجارم العالمي أك  إف       

حا نفسية في ألمانيا، تترؾ لمشيكد جرك ايرفورتحماـ الدـ الذم ارتكبو أحد تالميذ مدرسة 
، كتقكد استعادة المشاىد المرعبة " مابعد الصدمة اضطراب"اسـ خطيرة يطمؽ عمييا 

، كنكبات ؼ كالتعرؽبككابيس مرعبة كاضطراب دائـ كنكبات مف االرتجا إلىإصابةاإلنساف
الخكؼ كغيرىا مف االضطرابات النفسية، كتشكؿ حركة العينيف السريعة الحمقة األساسية مف 

 ،PTSDعالج نفسي جديد يتبناه األطباء األمريكاف لمسيطرة عمى الدماغ كالتحكـ بأعراض 
. كفي ىذا الفصؿ سنفصؿ أكثر في ىذه التقنية العالجية

:  EMDRتاريخ ظيور تقنية الـ /1

 Francineفرانسين شابيرو كضعت ىذا االتجاه االختصاصية النفسية الدكتكرة      

shapiro سبب بـ، كناؿ شيرة عالمية 1987ـ مف جامعة كاليفكرنيا في لكس أنجمكس عا
( %75-70)بعد الصدمة النفسية بنسبة حكالي  ستطباباتو كنجاحو في عالج اضطراب ماإ

ـ 1995الجمعية األمريكية النفسية في آب  المكنيتكرمف الحاالت كفي العدد الصادر عف 
 كسراييؼ إلىالرحمة التي قاـ بيا عالـ النفس العيادم جكفرم كايت مف كاليفكرنيا  إلى أشير

ـ لتدريب المعالجيف النفسانييف الكركات كالمسمميف عمى تقنية نفسية 1995في ديسمبر عاـ 
أكثر  traumaيض المصاب بالصدمة النفسية دقيقة، كال يحتاج المر 90عالجية ال تتجاكز 

جمسات ليشفى مف اضطراب الشدة الذم يعقب التعرض لمصدمات النفسية ( 4_3)مف 
post traumatic stress disorder  كأعراض ىذه االضطرابات الرئيسية ىي الككابيس

، كسيطرة (intrusive thougts)الدخيمة  (OCT)الميمية المخيفة كاألفكار الكسكاسية
، كسرعة الغضب كالييجاف كسكء Flash Backذكريات الصدمة النفسية كصكرىا المخيفة 

التكيؼ الميني، كاالجتماعي كاألسرم، كالسمكؾ المتيكر التركيعي الشديد، كفقداف السيطرة 
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ـ 1970عمى الذات، كمثؿ ىذه األعراض ظيرت لدل الجنكد المقاتميف في حرب الفيتناـ في 
. كغيرىـ

طالبا برنامجو التدريبي الذم طبقو  جوفريكقاـ الدكتكر الحجار باالتصاؿ بالدكتكر      
فيصل )لباحثة شابيركعمى المعالجيف النفسييف في البكسنة المسممة، كالحصكؿ عمى كتاب ا

بمحض الصدفة تقريبا  EMDRػتقنية اؿ اكتشفتكالتي ( 312،ص2005اد،الزر محمد خير
، (01،ص2011وليد خالد عبد الحميد، ) عندما كانت تتنزه في منتزه سينتراؿ بارؾ بنيكيكرؾ

ـ، كتركت زكجيا 1976بمرض السرطاف عاـ  إصابتياب المتعمقةكذىنيا مشغكلة بالمشاكؿ 
 كالتخيؿ المكجو كالعالج التتنكيمي Meditationفف التأمؿ كاتجيت نحك دراسة 

، بينما (316، ص2005، يصل محمد خير الزادف)كالبرمجة المغكية العصبية  إلركسكنيكا
عيناىا تجكالف ىنا كىناؾ الحظت أف تمؾ األفكار قد تغيرت حيث تالشت منيا الشحنة 

استحضارىا صار شيئا  أفاالنفعالية السمبية، فمـ تعد ليا تمؾ الذكريات أم الضيؽ، بؿ 
ات عيناىا ىي سر ىذا التغيير، كبعدىا اقترحت عمى أصدقائيا عاديا، فخطر بباليا أف حرؾ
س الكضعية التي عاشتيا لمتأكد مما تظنو، نؼ إلى إخضاعيـكزمالئيا كبعض المتطكعيف 

اآلف يسبب لو  إلىحيث كانت تطمب مف كؿ كاحد أف يستحضر في ذىنو ذكرل حدث مازاؿ 
، كفي نفس الكقت يتابع بعينيو حركات خريةسأك  ىانةإلضيقا أك انزعاجا مثؿ ذكرل تعرض 

نتائج مذىمة حيث  إلىأصابع يدىا تمكح بيا أمامو كتحركيا يمينا كشماال، كقد كصمت 
ذكرياتيـ المقمقة،  إزاءمف قبؿ  ـتناقص لدل ىؤالء األفراد الضيؽ االنفعالي الذم كاف يراكده

ردا، حيث جربت عمييـ ؼ 70أشير بمغ عدد األفراد الذيف طبقت عمييـ تجاربيا  6كبعد 
/ حركات سريعة، بطيئة/حركات أفقية، عمكدية، مائمة)حركات العينيف بأشكاؿ مختمفة 
أف تختبر فعالية طريقتيا عمى Shapiro ، بعدىا أرادت ...(حركات في مجاؿ كاسع، ضيؽ
، كالذم يدعى بي الفيتناـ القدامىعمى أحد محارEMDRالذكريات الصدمية، فطبقت 

"Doug " .
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فردا،  22ستعرض ىذه الدراسة الحقا، كتمييا أكؿ دراسة مضبكطة طبقت عمى      
أنيا القت  إالـ، كرغـ أىمية ىذه الدراسة 1989ىذه الدراسة اليامة سنة Shapiro كنشرت 

كممة  1991اىتماما ضئيال، كمع ذلؾ استمرت في تجاربيا، كقد أضافت سنة 
« reprocessing » اسـ التقنية لتأكد عمى العنصر المعرفي كعمى  إلىالمعالجة  إعادة

، ككانت EMDRػاؿ إجراءاتعنصر معالجة المعمكمات، كىي عناصر مركزية في 
Shapiro  قد عرضت طريقتيا منذ البداية عمى العالـJ.Wolpe   فأراد أف يتأكد بنفسو
اثر  كأجرل تجربة عمى امرأة تعرضت سابقا لالغتصاب، كتعاني عمى EMDRػبفعالية اؿ
. ـ1991نتائج باىرة بتطبيقو ليذه التقنية، كنشر دراستو سنة  إلى، كتكصؿ PTSDذلؾ مف 

كتقنيتيا اىتماـ العمماء، كتـ نشر  Shapiroكىكذا تغير الكضع تماما كاستقطبت دراسة 
دراسة مضبكطة حكؿ  20، كما نشرت أكثر مف (2007غاية  إلى)حالة  100أكبر مف 

تتفكؽ بطريقة دالة  EMDRـالفقط، كىذا ما يجعؿ البحكث حكؿ  PTSDك EMDRػاؿ
عمى أم مقاربة عالجية نفسية أخرل، أك عمى أم مقاربة عالجية بالعقاقير، بؿ يمكننا القكؿ 

 1980سنة DSM3فمنذ أف أدخؿ  PTSDتعرؼ العمماء أكثر عمى  EMDRػأنو بفضؿ اؿ
دراسات مضبكطة فقط ضمف كؿ  6كانت تكجد  1992غاية  إلى PTSDتشخيص 

فقد تضاعؼ عدد الدراسات حكؿ  EMDR، أما بعد اكتشاؼ PTSDالعالجات النفسية ب
PTSD  صفحة تصؼ فيو  40كتيبا يضـ 1995كعالجاتو، كقد نشرت شابيرك سنة

(  58-56، ص ص2013عتيق نبيمة، ) .بالتفصيؿ التقنية كما تصكرتيا آنذاؾ

تحت تسمية  F.Bonnelمف طرؼ  1995في فرنسا عمـ  كبدأ استعماليا     
Oculaires rapides désensibilisation et restructuration par les 

mouvement.  (،316، ص2005فيصل محمد خير الزراد) 

 

:  EMDRتعريف تقنية الـ/ 2
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ييدؼ إلى إزالة نفسي قصير ( تحميمي، معرفي، سمككي، جشطالتي)إدماجي ىك عالج      
 .يتـ عف طريؽ مراحؿ لدل فرد مصاب بصدمة نفسية ،التحسس العاطفي كالجسدم

ثارة عف طريؽ اإلإدماجي يتـ عالج : "بأنيا EMDR-FRANCEعرفتيا جمعية ك     
كىي تقنية عالجية اكتشفتيا األخصائية النفسانية ( حركات العينيف كغيرىا)ثنائية الجانب 

، حيث (http//www.psychologies.com)1987في مام شابيروفرانسين األمريكية 
. مكانات النفسية كترميـ استعادة الثقة بالنفس، كتيضـ األحداث المؤلمة تسمح بتحريؾ اإل

تعتمد عمى ترؾ المريض يستعيد المشاىد المرعبة التي تقنية بأنيا  الحمزاويكما يعرفيا      
 كالمخاكؼ التي انتابتو بسببيا، كيتابع المريض في ذاتاستعادة المشاعر مع رآىا أك عاشيا 

 ةعمسرككف بسرعة تصاعدية حركة يد المعالج، فيذه الحركة تالكقت مف خالؿ حركة عينيو 
 (pdf،2012حمزاوي،) .متدرجطييا بالنسياف بشكؿ  إلىمما يؤدم 

أف حركات العيف المالحظة فرصة  قالت بأنيا قدمت فرانسين شابيروكما أف الدكتكرة       
الخاصة تتضاءؿ  اإلجياديمكف أف تقمؿ كثافة األفكار المزعجة عندما الحظت ليا تفاعالت 

ياباعندما تقذؼ بعيكنيا ذىابا  كىي تسير في الحديقة، خالؿ العالج يطمب مف العميؿ  كا 
 إصبعأك الحديث عف الذكريات كالمشاعر المؤلمة مع التركيز في نفس الكقت عمى التفكير

التحريؾ لممعالج أك أم شكؿ آخر مف المحفزات الثنائية، كقد تككف ضكء أك 
  (www.helpguide.org.p1).صكت

حدث اؿأف يطمب مف الفرد تخيؿ  :EMDRفتعرؼ تقنية اؿ سعدوني غديرةأما        
، كعميو أف يركز عمى األفكار كاالستجابات الكجدانية كفي نفس الكقت يتبع حركات صدمياؿ

اليسار أك العكس، كفي نياية كؿ جزء أك مشيد  إلىأصابع المعالج السريعة مف اليميف 
يصؼ الفرد بدقة األفكار كردكد الفعؿ االنفعالية، كتتكرر المشاىد التي يتكقؼ فييا الفرد عف 

http://www.helpguide.org.p1/
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كيتمكف مف تبني أفكار مكجبة في نفس الكقت الذم يستمر فيو تخيؿ بالقمؽ،  اإلحساس
 (.141، ص2012سعدوني غديرة مسعودة، ) .المشاىد الصدمية

، كتكتفي بجمسة أك لقصيرةفيذه الطريقة تعتمد عمى حد كبير مف الجمسات العالجية ا      
حسب تقدير الخبير النفسي مارتف  PTSD جمستاف قصيرتاف لمعالجة الحاالت الخفيفة مف

عقب حاالت ؾ، أما المعانكف مف اضطراب مزمف ساؾ مف قسـ العالج النفسي في نيكيكر
                   .جمسة 20نحك  إلىأك االغتصاب الجنسي في الطفكلة فيحتاجكف  اإلساءة

  (PDF،2014حمزاوي،)

 EYE MOVEMENT  DESENSITIZATION AND"ترجمة  إشكالية

REPROCESSING "

: كحسب المراجع التي تناكلت ىذا المكضكع نجد: العربية إلى

REPROCESSING  :

لكنو لـ يكضح " حركة العينيف"اسـ  EMDRأطمؽ عمى تقنية : ترجمة غسان يعقوب_ 1
 .في حركة العينيف التقنيةصر اسـ الترجمة الحرفية كالكاممة السـ التقنية، كلـ يذكر أنو اخت

: كضع ترجمتاف ىما :ترجمة فيصل الزراد_ 2

عادةالحساسية عف طريؽ تحريؾ العينيف  إزالة*  . بناء البنية المعرفية كا 

عادةتحريؾ العينيف الحساسية عف طريؽ  إزالة*  . تركيب البنية المعرفية كا 

أف الكاتب لـ يكف الكحيد الذم قاـ بالترجمة، كىذا أمر ىاـ ألنو مف قكاعد  كما      
: معنييف إلىكالترجمة غير كاضحة تحيمنا . الترجمة االلتزاـ بمصطمح كحيد
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الحساسية تتـ عف طريؽ تحريؾ العينيف،  إزالةيمكننا أف نفيـ مف الترجمة أف  :المعنى األول
بناء البنية  إعادة+ تحريؾ العينيف) ىذا يدؿ عمى أنوكعف طريؽ بناء البنية المعرفية، ؼ

الحساسية، فيذا ال يتماشى مع حقيقة التقنية، فيذه ترجمة قد أخمت بمعنى  إزالة= (المعرفية
. المصطمح األصمي

الحساسية  إزالة) كما يمكننا أيضا أف نفيـ مف الترجمة كذلؾ أف التقنية اسميا :المعنى الثاني
كىذه ىي الترجمة التي مف المحتمؿ ، (بناء البنية المعرفية إعادة(+)عف طريؽ تحريؾ العينيف

 EMDRأف تقنية اؿ إذأنيا تختمؼ ىي األخرل عف معنى التقنية،  إالأف يقصدىا الكاتب، 
بناء البنية المعرفية، ككمتا  إعادةالحساسية كما تعمؿ عمى  إزالةتعمؿ عمى  شابيروحسب 

. العمميتيف تتـ عف طريؽ تحريؾ العينيف

العربية حركة أك حركات، أما استعماؿ  إلىيمكف ترجمتيا MOVEMENT كممة  إف_ 
 .MOVINGالكاتب كممة تحريؾ فيقابميا في االنجميزية 

مرة ) إعادةكتعني : RE: تضـ شقيف أنياREPROCESSING ترجـ الكاتب كممة _ 
(. ثانية

PROCESSING : معالجة  إعادةكتعني معالجة، كبالتالي فيذه الكممة تعني .

 REPROCESSING AND DESENSITIZATION »كما أف اسـ التقنية      

EYE MOVEMENT  »   

ال تحتكم عمى كممة معرفي أك معرفية أك بنية معرفية، كمع ذلؾ قد نتقبؿ أف يترجـ      
البنية المعرفية ألف الترجمة لتمؾ الكممة لف تخؿ  بإعادةREPROCESSING الكاتب 

الفرنسي  (INSERM)بالمعنى المقصكد، كلقد أقر المعيد الكطني لمصحة كالبحكث الطبية 
العصبي االنفعالي بحركات العينيف، كبناء عما تقدـ، نرل أف  اإلدماج: "أنيا  2006سنة 

عادةالحساسية  إزالة:" الترجمة السابقة ىي كالتالي المعالجة عف طريؽ حركات العينيف،  كا 
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جمال ) ".EMDRكنظرا لطكؿ ىذه التسمية يفضؿ أف نمتـز باالختصار لمتقنية 
 (56-4ص ، ص2012تركي،

: EMDRأىداف ومبادئ تقنية الـ/ 3

: األىداف: 1.3

 .حركات أصابع المعالج بإتباعتفكيؾ الذكرل عف االنفعاؿ عف طريؽ حركات العينيف * 
 ( 141، ص2012رة مسعودة، غدي سعدوني)

. كضع شعكر ايجابي بدال مف سمبي * 

. تعديؿ المعتقدات كالسمككات * 

يساعد في تخفيؼ األعراض السريرية بنجاح بمعالجة مككنات الذكريات المخزنة أك * 
 ( 2، ص2011وليد خالد عبد الحميد، )  .الصدمية المساىمة سكاء كانت صغيرة أك كبيرة

: المبادئ: 2.3

عمى مالحظة أف مجرد ذكرل الصدمة ليست كافية بؿ عمى الشخص  EMDRتستند* 
. المصدـك أف يتذكر قمب المشيد

. نكاة الصدمة إلىمطمئف، كلذلؾ يمكف أف يرافؽ الشخص المصدـك  EMDRبركتكككؿ* 

كالعكاطؼ  كاإلدراكاتز عمى المفظ فقط بؿ التصكرات تذكير الشخص المصدـك ال يرؾ* 
(. حركة العينيف)الحكاس  إلىضافة الجسدية، باإل كاألحاسيس
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؟  EMDRىل شابيرو أول من اكتشفت تقنية ال/ 4

 إلىلـ تكف أكؿ مف اكتشؼ الدكر الياـ لحركات العينيف، كقد سبقيا  شابيرويبدك أف      
كزمالئو  (ANTROBUS)في مطمع القرف العشريف، كالعالـ  (VITTOZ.R)ذلؾ العالـ

: في ستينات كسبعينات القرف الماضي، بالتالي كؿ عالـ عمى حده

: روجر زفيتو: 1.4

، ككانت 1886كتحصؿ عمى شيادة الطب في  1863ىك طبيب سكيسرم كلد سنة      
، كقد نشر كتابو الكحيد 1906سنة " االىتزازات الدماغية"عبقريتو تكمف في اكتشافو 

عالج الصعكبات النفسية "كبعنكاف  1911في باريس سنة « BAILLIRE »بمنشكرات 
، لـ يكف فيتكز ينتمي ألم مدرسة، كبعد تخصصو كأخصائي "تأىيؿ التحكـ الدماغي بإعادة

نفسي ذاع صيتو خارج حدكد سكيسرا، في فرنسا، انجمترا، الكاليات المتحدة األمريكية، كتكفي 
. ـ1925في أفريؿ 

عبقريتو في العمؿ عمى اكتشافو تمؾ القدرة الطبيعية لمدماغ  تتمثؿ :أىم ما جاء بو العالم
ثنائية "البشرم عمى استعادة عافيتو، ثـ بحثو عف مفاتيح كؿ ذلؾ كما تحدث فيتكز عف 

أف  إال، حيث كاف يرل أف كؿ شيء يتـ تبادلو داخؿ أدمغتنا "الدماغ البدائي كالشعكرم
التأثيرات المتأخرة لمصدمات العاطفية ىي التي تقطع االتصاؿ بيف الدماغيف، كمف أىـ 
اكتشاؼ لفيتكز ىك االىتزازات الدماغية، حيث أف ىناؾ نمطاف في عمؿ الدماغ، نمط 

 إعادةكتنتج االىتزازات الدماغية عمى اثر عمؿ الدماغ، كما أف ، اإلرساؿاالستقباؿ كنمط 
ظيفتيف ىي قاعدة طريقة فيتكز، ككاف ىذا العالـ يبحث أساسا عف كيفية تأىيؿ ىاتاف الك

تقكيـ االىتزازات الدماغية لمساعدة الدماغ عمى استعادة كظيفتو، فطريقة فيتكز تمثؿ عالجا 
نفسيا حقيقيا ألف مختمؼ التمرينات الجسمية تؤثر عمى عمؿ الدماغ، كالذم بدكره يؤثر في 

. لنفسي حالة تكازنو عمى الجانب ا
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عكؼ ىذا العالـ كزمالؤه عمى دراسة النشاط الحركي لمعينيف : أنتروباس وزمالؤه: 2.4
كأثبتكا في تجارب نسقية أف الحركات التمقائية لمعينيف ترتبط بتغيرات في االنفعاالت كاألفكار 

غير السارة، كما الحظكا أف خصائص حركات العينيف تتعمؽ بطريقة دالة ببعض 
 إيقاؼلمعرفية، كقد أقرىا ىذا العالـ كزمالؤه عمى سبيؿ المثاؿ أف محاكلة االستجابات ا

 إلىسمسمة مف األفكار السمبية أك المسببة لمقمؽ باستعماؿ حركات العينيف يمكنيا أف تؤدم 
مريضاتو خالؿ  إحدل في النشاط المعرفي، كقد سأؿ أنتركباس سمسمة مف التغيرات السريعة

األفكار التي راكدتيا بعدما الحظ سمسمة مف حركات العينيف خالؿ تجربتو عف طبيعة  إجراء
ثكاف، كأخبرتو المريضة أف حركات العينيف كانت تبعا لظيكر أفكار مؤلمة جدا،  1_5مجاؿ 

رتبط بتغيرات في المحتكل المعرفي، فاستنتج العالـ أف حركات العينيف بالطريقة المذككرة ت
دكر  إلىكأنتركباس أف األكؿ انتبو  مف عرضنا ألعماؿ فيتكزكالنتيجة التي نخرج بيا انطالقا 

حركات العينيف في تعديؿ عمؿ الدماغ، كمف ثـ في عالج االضطرابات النفسية، كىذا ما 
. يتماشى مع ما تكصمت لو شابيرك

فاف تجاربيـ تؤكد عمى أف حركات العينيف تتماشى مع  انتروباس وزمالؤهأما العالـ      
لما المحتكل المعرفي كالحالة االنفعالية لمفرد، فحركات العينيف يمكف اعتبارىا مرآة عاكسة 

، 2013عتيق نبيمة، ) .يجكؿ بذىف الفرد مف أفكار، كما يدكر في نفسو مف انفعاالت
 (65-58ص

:  EMDRلتقنية الـ األساس النظري/ 5

 Adaptive informationنموذج المعالجة التكييفية لممعمومات 

Processing model (AIP modal) 

، AIPيتطمب منا استيعاب نمكذج  EMDRالجيد لتقنية  الميـ إف: AIPتعريف : 1.5
، كىك افتراض حكؿ EMDRفيذا األخير يمثؿ األساس النظرم الذم تقـك عميو مقاربة 
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ؿ ح إلىكالكصكؿ ( المعمكمات)الطرؽ التي يمكف أف يستعمميا الدماغ لمعالجة الخبرات 
ىك نمكذج عصبي  AIPالراحة كالفعالية لمفرد، كنمكذج  تكيفي، مما ساىـ في ترسيخ معنى

استعانت بمصطمحات المعمكمات العصبية شابيرو فيزيكلكجي في طبيعتو، كلذلؾ نجد أف 
مرجعية أك داللة أم مصطمحات ليس لدييا ىذه اؿالتي رأت أف استعماؿ  الفيزيكلكجية

ىك أمر ىاـ جدا في التأكيد عمى فكرة أف فعالية كعصبية فيزيكلكجية محددة كدقيقة 
EMDR  ال تقـك عمى صدؽ كصحة النمكذج الفيزيكلكجي المقدـ، ألف فيزيكلكجية الدماغ

عمى أف النمكذج  شابيروت أبسط تؤكد الزالت غير مفيكمة كغير كاضحة بعد، كبكمما
المفسر لفعالية تقنيتيا ال يتمتع بالصدؽ التاـ، كىذا راجع لككنو يقـك عمى معمكمات 

أف ىذا النمكذج ال يتناقض  إالكغير دقيقة، فيزيكلكجية عصبية مرتبطة بالدماغ غير كافية 
أف البحث في مجاؿ  إذحد اآلف حكؿ فيزيكلكجية الدماغ،  إلىالعمـ  إليومع ما تكصؿ 

غير أكيدة كغير كافية، كعميو فاف  إلييا فيزيكلكجية الدماغ مازاؿ ضعيفا كالنتائج المتكصؿ
ىذه الفكرة  شابيروال تتكقؼ عمى صحة النمكذج المفسر، كقد كررت  EMDRفعالية 

 لتفسير التأثيرات العيادية(AIPتقصد نمكذج )قدمت نمكذجا نظريا :" كأكدت عمييا في قكليا
ضية، كجكد آليات خاصة، كصرحت أف النمكذج يبقى مجرد فر إلثباتكليس  EMDRلمػ

  نمكذج  شابيروكالعيادية، كقد استكحت   ل المالحظات المخبريةكىك قابؿ لمتغيير القائـ عؿ

 AIPمف عالميف :

ذا ، كهكاإلثارةالذم يسمـ في أعمالو بأنو يكجد في الدماغ تكازف بيف الكؼ  :العالم بافموف* 
ما في اختالؿ ىذا التكازف  شيءلمدماغ، فاف تسبب العادم  عمؿاؿ عمى المسئكؿالتكازف ىك 

يتماشى كذلؾ مع  كىذا ما" العقدة في الحبؿ"باثكلكجيا عصبية، كىذا ما يشبو نتج عف ذلؾ 
. أفكار فيتكز

حيث يرل حسب نمكذجو أف األعراض الصدمية تمثؿ رد فعؿ  :HOROWITZالعالم * 
 .عدد ضخـ مف المعطيات التي تككنيا الخبرة الصدمية إزاء
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: AIPافتراضات نموذج : 2.5

 3مف اقتصر عمى الحظنا أف المؤلفيف اختمفكا فيما بينيـ في تمؾ االفتراضات، فمنيـ 
أينا أف ندرج العناصر التي اتفؽ تراافتراضات، كلذلؾ  10رآىا تتجاكز عناصر، كمنيـ مف 

، كما ارتأينا أال ندرج تمؾ االفتراضات كيفما كاف شابيروعمييا العمماء، كالتي أكدت عمييا 
كعميو ، AIPبؿ اتبعنا بالترتيب الذم نراه يساعدنا في الفيـ الجيد لنمكذج ( بطريقة عشكائية)

: فاف افتراضات ىذا النمكذج تـ حصرىا فيما يمي

لدل كؿ شخص نظاـ فيزيكلكجي لمعالجة المعمكمات، تتـ مف خاللو معالجة يكجد  _1
حالة تكيفية، فيك نظاـ فطرم  إلى يقكد الخبرات كالمعمكمات الجديدة بصكرة طبيعية، كىذا ما

المربكة نحك االنحالؿ التكيفي كاالندماج النفسي ( المدخالت)يعمؿ عمى تحكيؿ المعمكمات 
. السميـ

الذىف لديو ميؿ طبيعي لمراحة، مثمما لدل الجسـ ميؿ طبيعي نحك الصحة، كذلؾ  _2
كىك مفيـك " التعافي الذاتي النفسي" شابيروكىذا ما تطمؽ عميو  العقمية،/كالصحة النفسية

 إلصابةمستكحى مف فكرة التعافي لدل الجسـ عمى أثر التعرض AIPفطرم في نمكذج 
أف  إذاألحداث المتشابية تقع في السيركرات الذىنية،  جسدية، كيبدك أف ىناؾ سمسمة مف

أك اختؿ AIPتعطؿ نظاـ  فإذامعالجة المعمكمات تميؿ طبيعيا لمتحرؾ نحك الصحة النفسية، 
تـ  إذانالحظ ظيكر استجابات غير تكيفية، لكف  فإنناتكازنو عمى اثر صدمة نفسية مثال 

حؿ  إلىتتـ كيمكف لممعمكمات أف تصؿ التخمص مف ذلؾ التعطؿ في النظاـ فاف المعالجة 
. كننا أف نشبو ذلؾ بيضـ المعمكماتكظيفي كىنا يـ إدماجتكيفي، كيحدث 

كىي تمثؿ أساس األفكار،  AIPتعتبر الشبكات الذكركية العنصر الحيكم في نظاـ  _3
الذكركية كالمشاعر كاالنفعاالت كالسمككيات التي يقـك بيا الفرد في الكقت الحالي، كالشبكات 

عبارة عف نظاـ مترابط مف المعمكمات، كنستطيع أف نشبييا بشبكة مف القنكات التي يتـ عمى 
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مستكاىا تخزيف الذكريات كاألفكار كاالنفعاالت كاألحاسيس الجسدية المترابطة ببعضيا 
حكؿ أقدـ حدث مرتبط بيا، كلذلؾ تتأثر السمككات  البعض، حيث تنتظـ الشبكات الذكركية

. ات الحالية بالسمككات كالخبرات الماضيةكالخبر

ضغكط مستمرة  إلىصدمة أك  إلىمراحؿ النمك الحرجة يتسبب التعرض  إحدلخالؿ  _4
أك بالخبرة المسببة  كبالتالي فاف المعمكمات بالخبرة الصدمية ،AIPفي تعطيؿ نظاـ 

لالرتباؾ يتـ تخزينيا بطريقة غير كظيفية، كتظؿ عمى شكميا األصمي دكف معالجتيا، كىذا 
ما يخمؽ الحقا ردكد أفعاؿ غير كظيفية لدل الفرد عمى اثر تعرضو لمثيرات حالية ليا عالقة 

. بالخبرة الصدمية أك بالحدث األصمي

ف تمظيرات الذكريات القديمة غير إذكركية ؼالشبكات اؿ إلىعندما يقكدنا الحاضر  _5
. الميضكمة تعكد مف جديد

الذكريات الصدمية كما تسيؿ معالجتيا، كبالتالي  إلىالكصكؿ  EMDRإجراءاتتسيؿ  _6
   يعمؿ عمى تنشيط نظاـ   EMDRأف إذذكريات، حؿ تكيفي لتمؾ اؿ إلىالتكصؿ 

.AIP معطال بسبب الصدمة فيستعيد نشاطاتو كيقـك بمعالجة تمؾ المعمكمات بعد أف كاف
. الصدمية المخزنة بطريقة غير تكيفية

التعمـ، التخمص مف الضيؽ : فكائد ىي 3ينتج عف المعالجة التكيفية لممعمكمات  _7
 كىنا نقكؿ أف المعمكمات الصدمية. االنفعالي كالجسدم، كتمكف الفرد مف االستجابة الكظيفية

 (69-25، ص2013عتيق نبيمة، ). حؿ تكيفي إلىقد كصمت 
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 :EMDRـمراحل ممارسة تقنية ال /6

إلى  تقكد ميما تكف االتجاىات النظرية المختمفة التي تحكـ مختمؼ الممارسات العيادية     
كالتي تككف غالبا نتاج خبرات  أف ىناؾ اتفاؽ حكؿ فكرة نشكء عالمات المعاناة الصدمية،

تعتبر عالمات الصدمة النفسية نمكذج يرتكز عميو لمعرفة كمؤلمة حدثت في الماضي، 
كالعالج بحركة العيف يعرؼ  .كاالطالع عمى الظكاىر المرضية الكامنة في ذاكرة المريض

حدث ذا اؿق.تالصدمة النفسية بأنيا أم حدث يككف لو  أثر سمبي مظمـ عمى النفس كالذا
لـ يتـ ىضميا مف طرؼ الجياز  ةلـ يستفاد منو كخبر ذمفي الماضي كاؿ ثحد الذم

 .ؤرؽ حياة المريضالمعرفي الممبي، مما أدل إلى بقائيا عالقة ت

 :بثمانية مراحؿ ىي  EMDRػتمر عممية المعالجة بتقنية اؿك     

:  المرحمة األولى :1.6

: مرحمة تاريخ الحالة وتخطيط العالج

ىي المرحمة األكلى مف العالج يضمف مف خالليا بأف العميؿ قادر عمى تحريؾ عينيو،       
س قدرتو عمى التعامؿ مع الحدث الصادـ الذم ستتـ ساأعمى كأف ىذا العالج مناسب لو 

 المعتادة لتناكؿ العالج النفسي بحيث اإلجراءاتكىذه المرحمة ال تشمؿ فقط  بالعالج، إثارتو
اريخ النفسي كاالجتماعي كالطبي، كذلؾ المعمكمات الخاصة بالعميؿ مف التيمـ المعالج فييا 

قامة،لمتأكد مف طبيعة المرض الذم يعانيو  الحالة  كامتحافعالقة معو، كتحديد أىدافو،  كا 
دفاعات العميؿ كأنماط العالقات، فالمعالج يعد خطة عالجية يحدد مف  العقمية، كتقييـ

ستتـ معالجتيا ثـ تحديد المثيرات الحالية التي تسبب ارتباكا  خالليا جممة مف األىداؼ التي
عتيق ) .تخمؽ ارتباكا لدل المريض أفانفعاليا ثـ تحدد الكضعيات المستقبمية التي مف التكقع 

 (70-69، ص ص 2013نبيمة،
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  كيتـ فييا التطرؽ إلى التاريخ المرضي لمشخص المتألـ بالتفصيؿ، بحيث تيتـ ىذه   
. بالطاقات الداخمية لمفرد المعالج مف صالبة األنا كالجمد المرحمة 

كتحديد محدد ألحداث  EMDRكلكف أيضا تقييـ جاىزية العميؿ لمعالج بطريقة        
 :عمى ما يميالعالج في  ماضي العميؿ كالحاضر ك المستقبؿ المرتقبة سكؼ يككف التركيز

الصدمي بقميؿ كصكال إلى الحالة يطمب المعالج مف العميؿ سرد ما حدث قبؿ الحدث   
أك ( بكاء مثال كال يستطيع التكمـ)الحالية، كفي حالة ما إذا كاف العميؿ في حالة حرجة 

نما يقكؿ لو ..( غثياف، صداع،)معاناة جسدية  قؿ ببساطة ما "ال يصر عمى سرد الكقائع كا 
شكيشا، كىذا لتجنب فالمعالج ال يستجكب كال يمح عمى التعرؼ عمى األحداث األكثر ت" حدث

. إثارة القمؽ لدل المريض في ىذه المرحمة

  .حتى يتجنب بدء العالج قبؿ أكانوالثنائية  المحفزاتالمرحمة ال يقدـ المعالج في ىذه   

ذا كاف مف الممكف تطبيؽ مقياس لقياس اإلجياد ما بعد الصدمة حتى يمكف لممعالج مف  كا 
. تقييـ الفعالية 

:  الثانيةالمرحمة : 2.6

: اإلعداد أو التحضير

تركز ىذه المرحمة عمى بناء عالقة عالجية مع المريض لكي يصبح لو دكر فعاؿ في      
شفاء نفسو، كما يتـ تعميمو أيضا تقنيات االسترخاء كتقنيات التصرؼ باإلجياد النفسي لكي 

سمة في معالجة ، كليذه المرحمة أىمية حاالصدمي ادثالح يتمكف المعالج مف التطرؽ إلى
عمالء ذكم األنا المفكؾ، ألف في حالة معالجة الصدمة مع العمالء الذيف ليس لدييـ المكارد 

الداخمية أك قكة األنا أك الذيف ال يمكنيـ تحديد المشاعر ك أحاسيس الجسـ، فإف استخداـ 
EMDR  ،زعزعة كبركتكككؿ الصدمة دكف إعداد قد يؤدم إلى إثارة الذكريات المؤلمة
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كعميو فاستراتيجيات بديمة تبقى دائما  مشاعر الفشؿ كاإلحباط كالنككص، استثارةالعميؿ، أك 
. لدل العمالء كتطكير االستعدادضركرية لتحقيؽ االستقرار 

 ج قبؿ األكاف،، كربما يترككف العال"فشؿ العالج"العديد مف ىؤالء العمالء اكتسبكا خبرة      
كيشرح لو سيركرات العالج، كما أف المعالج  EMDRلمػ العميؿ يمـز عمى المعالج تحضير

حيث يجد حريتو التامة في التعبير، ب،(http// :www.emdr.prg) ضمف استرخاء العميؿم
، قعات المعقكلة مف العالجكما يشرح لو نكع االضطراب الذم يعاني منو كالصدمة مثال كالتك

كىنا نؤكد عمى أف المريض يطمب منو أف يكتفي . حيث يالحظ المريض محتكيات ذىنية
فقط بمالحظة األفكار كالمشاعر كالصكر التي تمر عمى كعيو، كما يتدرب المريض عمى 

ما يدكر االحتفاظ في ذىنو باألفكار المربكة أثناء تحريؾ العينيف، كما يركز انتباىو عمى 
. بذىنو

: الثالثةالمرحمة : 3.6

: مرحمة التقييم

يتـ فييا التعرؼ عمى الذاكرة المؤلمة كربطيا بصكرتيا الذىنية كبالنظرة السمبية لمذات      
الذم يعبر عف االضطراب المحسكس  SUDالناتجة عنيا، ىنا يقيس المعالج مستعمال سمـ 

مصداقية  VOCكيقيس كذلؾ عمى سمـ  )10إلى  0مف (بو، يحتكم ىذا السمـ عمى درجات 
. )7إلى  1مف (اإلحساس المرغكب فيو، يحتكم ىذا السمـ عمى درجات 

: تحديد ثالثة أشياءفي ىذه المرحمة يطمب المعالج مف العميؿ      

كمف خالؿ ىذا المشيد ستتضح الصكرة المرئية لمصدمة التي : مشيد معيف أك صكرة* 
. كاجيتؾ 

. لي، أنا شخص سيءمثؿ أنا عاجز، أنا ال قيمة : اعتقاد سمبي* 
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. يتحكؿ أنا في خطر إلى أنا آمف اآلف: اعتقاد ايجابي* 

( 72-71، ص ص 2013عتيق نبيمة، )  

سمـ كحدات ة، كيقيـ مدل ضيقو عمى كتككف ىذه األشياء خاصة بالذكرل الصدمي     
ثـ يقيـ مدل صحة  ،(ضيؽشدة اؿ 10إلى  انعداـ االنزعاج 0مف ) SUDاالرتباؾ الذاتي 

إلى كامؿ  1 مصداقية ضعيفةمف ) VOCسمـ مصداقية التغيير  االعتقاد االيجابي عمى
، كأخيرا تستخرج اإلحساسات VOC، (4، ص2011وليد خالد عبد الحميد، )( 7 لصدؽا

الحمؽ، الشعكر بالثقؿ في المعدة،  انقباضالجسدية المرتبطة بالصدمة، مثال ضيؽ الصدر، 
كىي العنصر  الصدمي عناصر اليدؼكمف خالؿ مرحمة التقييـ تـ اإللماـ بمختمؼ 

يقاس عمى  االنفعاليكالعنصر  VOCكالذم تـ قياسو عمى سمـ (مصداقية التغيير)المعرفي
تـ التعرؼ عميو كتحديد Body scan ، كالعنصر الجسدم (درجة االنزعاج) SUDسمـ 

  .مكانو، فالتقييمات تساعد عمى معرفة مدل العالج كتطكره

(73-72، ص ص 2013عتيق نبيمة، )  

: المرحمة الرابعة: 4.6

: مرحمة إزالة الحساسية

قابمة لمكصكؿ إلييا  بعد أف تككف جميع عناصر الخمؿ المكجكدة في الذاكرة الصدمية      
يسمح ( تحريؾ العيف يمينا كيسارا، أصكات أك شيء آخر)كعف طريؽ عممية التحفيز الثنائي 

بحيث تيدؼ إلى معالجة الذكريات المخزنة . إلى ذاكرة سردية عاديةبتحكؿ الذاكرة الصدمية 
ؾ بطريقة غير تكيفية كالكصكؿ بالحدث الصدمي إلى حؿ تكيفي، كمف خالؿ معالجة تؿ

ما بيف شبكة الذكركية غير التكيفية الخاصة بالذكريات الصدمية  اتحادالمعمكمات يحدث 
. كالشبكات الذكركية التكيفية األخرل
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يطمب المعالج مف المريض أف يركز انتباىو عمى المكاد  EMDRػففي جمسة اؿ     
، كالتي تـ تحديدىا في عمى معاناة الذكرل األليمة كما تسببو لو مف انزعاج ك المستيدفة

بكؿ ذلؾ في الذىف  االحتفاظكمف خالؿ  ككذلؾ عمى رغبتو في التغييرالمرحمة السابقة 
، كذلؾ بمتابعة أصبعي (التنبيو الثنائي لمعيف) يطمب مف المريض القياـ بسمسمة مف الحركات

يابا ضمف مجاؿ رؤية إيقاعيةيد المعالج التي تتحرؾ بصكر  المريض  كبشكؿ سريع ذىابا كا 
،حيث تدـك كؿ مرحمة سـ، كيظؿ الرأس في حالة سككف خالؿ تحريؾ العينيف  30كعمى بعد 

ثانية، كيقـك المريض في النياية بتنفس عميؽ في عدة ثكاني،  60إلى  30تنبيو ثنائي مف 
بعد ذلؾ يتكمـ عف ما أحس بو خالؿ فترة التنبيو الثنائي، ثـ يعيد المعالج قياس االنزعاج 

، ثـ يعاد التنبيو الثنائي مرة أخرل  VOCكقياس رغبة التغيير عمى سمـ   SUDلـ عمى س
عتيق ) ة،كىكذا تبدأ عممية المعالجحتى ينخفض اإلحساس المزعج إلى أدنى درجة ممكنة 

المستيدفة مف  ، كتتكاصؿ العممية إلى أف تتكقؼ المكاد الصدمية(73، ص2013نبيمة، 
، كعمى SUDعمى سمـ   0التسبب في أم ارتباؾ، كىذا ما يترجـ الحصكؿ عمى درجة 

المعالج أف يسمح بحدكث انفعاالت مف قبؿ العميؿ خالؿ العممية مع ترؾ المبادرة كالقيادة 
يجب التذكير إلى أف حصة مؿ خالؿ ىذه المرحمة ، كما لممريض، كىذا أىـ أسمكب لمع

 .دقيقة كأقصى حد  90إلى  60ـك مف قد تد EMDRاؿ

: المرحمة الخامسة: 5.6

: مرحمة التثبيت

في ىذه المرحمة تككف مصداقية الرغبة في التغيير قد ارتفعت مشكمة دافع ايجابي يتـ      
ربطو مع ما تبقى مف إحساس مزعج، فتتـ إزالتو بفترات تنبيو أخرل، في ىذه المرحمة يستمر 

، حيث يسأؿ المعالج  7أك  6في التغيير  مصداقية الرغبة العالج حتى تككف درجة
لقد فعمت أفضؿ ما : عندما تفكر في الحدث األصمي، بما تشعر إزاء ىذه الكممات: المريض
، كىكذا يتـ التعزيز كتقكية االعتقاد االيجابي عبر (أك أم اعتقاد ايجابي حدد سابقا) لدم 



 EMDRتقنية الـ                         :                     ل الثالثالفص 

 

 

58 

االعتقاد، كتستمر ىذه العممية كمعالجة لمعالج صحة سمسمة مف اإلثارة ثنائية الجانب كيقيـ ا
 كؿ ما يعيؽ شعكر المريض بأف ذلؾ االعتقاد صادؽ 

لقاء مع كالخطكات السابقة تقاـ مف جديد في كؿ  (.76-73، ص ص 2013عتيق نبيمة،) 
 (/:http://www.emdr.france.org) .باستخداـ صكرة مؤلمة مختمفة المريض

 :المرحمة السادسة: 6.6

: مرحمة المسح الجسدي

ىي اىتماميا بالمعمكمات غير المفظية، كالتي تتضمف  EMDRإف إحدل نقاط قكة      
الركائح كالمذاقات كاألصكات، كما تتضمف إحساسات جسدية أخرل مثؿ التكتر أك التضايؽ، 

الصدمية تمت معالجتيا، كيقـك المريض بمسح ذىني حتى نضمف أف كؿ مظاىر الذكرل 
لكؿ جسده لمتعرؼ عمى أم إحساسات جسدية مربكة ثـ يعالجيا عبر سمسمة مف اإلثارة 

ثنائية الجانب، كتستمر ىذه العممية إلى غاية التخمص مف تمؾ اإلحساسات الجسدية المربكة 
ك ىك تحديد التكتر أ ، كاليدؼ مف ىذه المرحمة(77-76، ص ص 2013عتيق نبيمة، ).

باستخداـ سمسمة مف حركات العيف،  إزالتياعمى  متبقية كالعمؿالمشاعر السمبية التي ال تزاؿ 
يركز المريض مغمضا العينيف عمى ما تبقى مف انزعاج يحس بو في بدنو عمى شكؿ حيث 

... تقمصات عضمية، قمؽ، إحساس باالرتعاش، درجة حرارة الجسـ

إذا أحس المريض بشيء مف ىذا القبيؿ فيجب معاكدة التنبيو الثنائي لمعيف حتى يزكؿ 
 .االنزعاج 

 

 

 

http://www.emdr.france.org/
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: المرحمة السابعة: 7.6

: مرحمة االختتام

ىذه المرحمة تتكرر في نياية كؿ جمسة بغض النظر عف المياـ التي يقـك بيا المريض      
إلى حالة مف التكازف العاطفي كالذىني يجب التأكد مف أف المريض كصؿ مع المعالج، حيث 

ف لـ تنتو المعالجة، كذلؾ بممارسة  قبؿ أف نسمح لو بمغادرة قاعة الفحص، حتى كا 
استراتيجيات التيدئة الذاتية، كيحاكؿ أف يعيد تصرفو بشكؿ صحيح عف طريؽ 

كيخبره بأف المعالجة ستستمر إلى ،(/http//r.france.org :www.end)االسترخاء
خرل، كيطمب مف المريض استعماؿ مذكرات لتدكيف المكاد الجديدة التي ظيرت، جمسات أ

كتقنيات التيدئة التي استعمميا المريض الحتكاء ذلؾ الييجاف، ليتـ التركيز عنيا في 
. الحصص اآلتية

: المرحمة الثامنة: 8.6

: إعادة التقييم مرحمة

لنتائج االيجابية المتحصؿ عمييا في في بداية الجمسة المكالية يتأكد المعالج مف أف ا     
الجمسة السابقة لـ تتعطؿ، حيث يطمب مف المريض إعادة النظر كالتفكير ثانية في اليدؼ 

المحدد خالؿ الجمسة السابقة، كبناء عمى ردكد فعؿ المريض يقـك بتقييـ تأثير العالج كتكييفو 
يد كمعالجة األىداؼ القديمة تبعا لذلؾ، كمف ثـ يكيؼ السيركرة العالجية، فيعمؿ عمى تحد

التي مازالت تحتاج إلى معالجة، أك تحديد أىداؼ جديدة لمعالجتيا، كفي ىذه المرحمة 
كسابقتيا، كليس بالضركرة أف يككف ترتيبيا األخير، لكنيا مرحمة ميمة جدا ألف المعالج 

مكاد سابقة،  يضمف مف خالليا أف المريض لف ينتقؿ إلى معالجة مادة جديدة إال بعد معالجة
 7أك  6كالدرجة  SUDعمى  0يتمظير مثال مف الدرجة كبمكغ المستكل المرغكب كالذم 

، كفي نياية العالج يطمب مف المريض مؿء استمارة تحتكم الذكريات التي VOCعمى سمـ 
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 .تـ التعامؿ معيا خالؿ الجمسات كاألحاسيس المرافقة التي تتبادر إلى ذىنو خارج الجمسات
(Roger solomon, 2000, pp107-120) 

:  EMDRـاالنتقادات الموجية لتقنية ال/ 7

عمى ىذه التقنية العديد مف االنتقادات  انصبEMDR ػمنذ اكتشاؼ شابيرك لتقنية اؿ     
: نجد  أىم االنتقادات الموجية لياكالتساؤالت، كمف 

؟  EMDRدور حركات العينين وما ىو العنصر الفعال في ال: 1.7

لقد شبيت شابيرك استثارة ميكانيـز معالجة المعمكمات في تفعيؿ حركات العينيف بمرحمة      
REM  ،ك  إدماجفالحمـ لو دكر في مف النـك أم تحدث حركات سريعة لمعينيف أثناء الحمـ

الفرد في حياتو الكاقعية، كيبدك أنو عند ظيكر الذكريات المؤلمة ىضـ األحداث التي يعايشيا 
أثناء الحمـ، كظيكر الذكريات المؤلمة تخمؽ تحدث ينيف السريعة فاف حركات العفي األحالـ 
مف الضيؽ  قمؿأف حركات العينيف خالؿ النـك تكىنا تفترض شابيرك  .ضيؽنكعا مف اؿ

 .المصاحب لمخبرة الصدمية

ما ىو العنصر الفعال في حركات العينين؟ _ 

حاكلت مف خالليا فقط  REMبأف فرضية حركات العينيف السريعة  :شابيرو إجابةوكانت 
أف تشرح الدكر الجمي في تحقيؽ تأثيرات عالجية، كىذا ال يحكؿ دكف الفائدة الممكنة 

. لممثيرات األخرل كالمثيرات السمعية أك الممسية

: نفي فعالية حركات العينين_ 

ة أكدت عمى أىمية حركات العينيف المباشركانت الدراسة االفتتاحية قد  :شابيرو إجابةوكانت 
أساسي في العالج، كيمكف تفسير ىذا التأكيؿ الخاطئ لمتقنية عمى أنو راجع لتركيز عنصر ؾ

. الكاتبة عمى التأثير المممكس لمتقنية خالؿ العالج
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: افتراضات في دور حركات العينين_ 

تقديـ افتراض آخر يستكعب دكر حركات  إلىلقد عممت شابيرك كبعض مناصرييا      
كىنا يفترض أف  (SBA)ثنائية الجانب  إثارةالعينيف كالمثيرات األخرل، كتككف في شكؿ 

 (SBA)أف  إذثنائية الجانب يمكنيا أف تسيؿ االتصاؿ ما بيف نصفي الكرة المخية،  اإلثارة
كانب المتعارضة مف الدماغ تثير نصفي الكرة المخية بطريقة متناكبة، ليا عالقة بتنشيط الج

سنة  SIEGELسنة، كلقد أكد عمى النتائج  30منذ   KINSBOURNEتدعمو أعماؿ
النظر يسارا عندما يستحضركف ذكريات متعمقة  إلى إلى أف الناس يميمكفحيث أشار  2002

 FLASHبسيرتيـ الذاتية، كبذلؾ يبدك أف الذكريات الصدمية التي تأتي عمى شكؿ 
BACK ر النشيط، كيبدك مغلساني التنشيط الحاد لنصؼ الكرة المخية األيسر اؿ تعمؿ عمى

أف العناصر الداللية كالكاقعية مف الذاكرة تستدعي النصؼ األيسر مف الكرة المخية، كىكذا 
تنشيط كال نصفي الكرة  إلىتؤدم  اإليقاعيةثنائية الجانب ك  اإلثارةيبيف لنا االفتراض أف 
كيؿ عناصر الذكرل، لتسمح بتشلمختمؼ  اإلدماجتسييؿ عممية  إلىالمخية، مما يؤدم 

.  مسالؾ مشبكية جديدة

: العنصر الفعال من وجية نظر بعض النقاد_ 

االنتباه  إثارةثنائية الجانب، كال  اإلثارةيرل بعض النقاد أف ال حركات العينيف، كال      
التقنية تكمف في جممة العكامؿ غير ، كيعتقدكف أف فعالية ىذه EMDRالثنائي الفعاؿ في اؿ

الخاصة، كتعني العكامؿ التي تدخؿ أثناء العالج التجريبي كليا تأثيرات عرضية في العالج 
: كتؤثر عمى صدؽ النتائج المتحصؿ عمييا، كمف ىذه العكامؿ نذكر

. تكقع المريض التحسف* 

ربة أم اليدؼ المراد فقط عمى المطمكب مف التجأم تركيز االنتباه )الطمب التجريبي * 
(  إليوكالكصكؿ  إثباتو
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(. كىذا يعني غياب المكضكعية) تحمس المعالج التجريبي لطريقتو * 

(. لفكرتو)كالء المعالج التجريبي لطريقتو * 

أف ىناؾ أدلة ضئيمة  إلى( حسب ىؤالء النقاد)كلقد تكصمت نتائج دراسات صارمة * 
: تتعدل EMDR فة عمى أف فعالية مكضع

. تكقعات المريض بالتحسف -

. االنتباه العالجي/ االىتماـ -

. العكامؿ غير الخاصة -

ال تكمف في أم عنصر خاص بيا  EMDRفحسب ىؤالء المعارضيف فاف فعالية      
نماكيميزىا،  . التجارب إجراءتعكد لجممة مف العكامؿ الدخيمة التي لـ يتـ ضبطيا أثناء  كا 

 ؟عممشبو ، وىل ىو عمم أم EMDRساس العممي لتقنية نقد الجانب المنيجي واأل: 2.7

خاصة في )أساس نظرم عممي  إلىيشكؾ بعض العمماء في ككف ىذه التقنية تستند       
 ، كالتي نعني بياعمميةشبو دكف أنيا تخضع لنظرية ، كيعتؽ(السنكات األكلى مف ظيكرىا

–العممية النظرية  أف إذالنظرية المتقدمة عمى أنيا ذات مفاىيـ عممية مع أنيا ليست كذلؾ، 
: تتضمف العناصر التالية -شبو العممية

. القدرة عمى أف تككف صادقة* 

. اختبارىا تجريبيا إمكانية* 

: مف أىـ االنتقادات المكجية لياتو التقنية     

. التجريبيكذلؾ مف خالؿ االستنتاج كالتنبؤ 
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. حركات العينيف ىي الميكانيـز الكظيفي المؤدم لمفعالية العالجية* 

. كمثيرات أخرل تعطي نفس النتائج باإلصبعلقد أثبتت أف النقر : الحجة المناقضة

. الطريقة المتناكبة ىي الفعالة عالجيا* 

ميكانيـز تمؾ الفعالية،  ىك تأثيره، ك ما كؿ، كئلـ يقدـ فعميا الجزء مف العالج المس: االنتقاد
. كىذا يعني غياب الصدؽ التجريبي

. العالج برمتو فعاؿ* 

 .يكجد نقص في الحجج التجريبية، كمف الخطأ تعميـ النتائج: االنتقاد

:  بالعالجات األخرى  EMDR عالقة: 3.7

كاف  إف أنو كمف جية أخرل كانت االنتقادات المكجية ليذه التقنية في نكع ىذا العالج     
 إعادةالتعرض التخيمي لمذكريات الصدمية ىك العنصر الفعاؿ لمذكريات الصدمية، أـ 

ىك عالج مستقؿ بحد ذاتو EMDR أف  إلى معرفية ىي الفعالة، كليذا تكصمكاالمعالجة اؿ
: كليس شكؿ مف أشكاؿ التنكيـ، كقدمكا حججا تثبت ذلؾ منيا

1.3.7 :EMDR والعالج بالتعرض :

ىذا العالج يشبو في األساس العالج بالتعرض، كذلؾ في التعرض لمثيرات قمؽ  إف       
المريض غير مطالب  EMDRاالستجابة المنبكذة، ففي العالج باؿ إطفاءمحدد مف أجؿ 

بالحديث المفصؿ عف خبراتو الصدمية، كالتعرض يككف لفترات متقطعة كمكجزة، ينتقؿ انتباه 
المثيرات الحالية الثنائية، أما العالج بالتعرض يككف المريض ما بيف الذكرل الصدمية ك

ضركرم الحديث جيرا كتفصيال عف الحدث الصدمي مع التعرض لفترات طكيمة كبصكرة 
. مستمرة، كما يككف انتباه المريض مركزا أساسا عمى الخبرة الصدمية
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2.3.7 : EMDRوالتنويم :

: ىناؾ تشابو كبير بيف ىاتيف الطريقتيف، فمف حيث التقنيات المستعممة في كالىما     
الخبرة الصدمية كاؼ لكضع العميؿ في  إلىتثبيت االنتباه عمى المشيد الصدمي، الرجكع 

، ككؿ ..ساعة، الصكت الرتيبؿحالة مختمفة مف الكعي، مع استعماؿ أدكات مختمفة مثؿ ا
.  CHARCOTىا منذ عيد تـ استعماؿ اإلجراءاتىذه 

3.3.7 : EMDRوالتحميل النفسي :

االستبصارات كفيـ الصراعات النفسكدينامية  إلىيؤدم  EMDRػلقد كجد أف الخضكع لؿ     
كما نجد  ،(94-77، ص2013عتيق نبيمة، )ة الجانب مالثنائ اإلثارةكفيـ أصميا مف خالؿ 

خير الزراد، محمد فيصل ) حكادث الطفكلة  إلىأف المرضى الراشديف يعكدكف تمقائيا 
حيث يبدأ بالكشؼ عف مشاعر العجز، فقداف التحكـ، الشعكر بعدـ  ،(319، ص2005

 EMDRالمالئمة التي اكتنفت طفكلتو، ثـ يستبدؿ ذلؾ برؤية جديدة أكثر كاقعية، كما أف 
ا عمؿ التداعي مالحظة محتكيات الذىف بمالحظة األفكار كالمشاعر كالصكر، كىذ إلىيقكد 

. الحر عند فركيد

: العالجات األخرىومقارنتيا بEMDR  ـالمدى فعالية تقنية  /8

في عالج االضطرابات تمت مقارنتيا مع  EMDRمف أجؿ معرفة مدل فعالية      
 :العالجات األخرل، فطبقت عمى مجاالت عديدة مف االضطرابات كمف بينيا
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والتغذية الراجعة الحيوية في عالج المصابين  EMDRدراسة مقارنة بين : 1.8
: عمى اثر الحربPTSDبالـ

، عمى عينة PTSDىذه الدراسة عبارة عف المقارنة بيف فعالية تداخميف عالجييف ؿ      
مرتبط  PTSDفردا مف المحاربيف القدامى كالذيف لدييـ  35مضبكطة عشكائيا، كتتككف مف 

. 10=، فEMDRجمسة  12  :جات التاليةالعال بإحدلبالحرب، تـ عالج ىؤالء 

. 12= ، فجمسة تغذية رجعية حيكية يصحبيا االسترخاء 12

أثير داؿ مباشرة بعد العالج بالمقارنة مع الشركط العالجية األخرل كجد أف ىناؾ ت     
، كىذا بناء عمى عدد مف التقارير EMDRباؿ ع الشركط العالجية األخرل لمقارنة ـبا

. الذاتية، ككذا القياسات السيككمترية المقننة

العالجية استمرت  كبالمقارنة كذلؾ مع التدخالت العالجية األخرل فاف ىذه التأثيرات     
. مكما في الثالثة أشير المكاليةع

والتعرض المطول في عالج ضحايا االغتصاب   EMDRندراسة مقارنة بي: 2.8
: EMDRـبال

بالمقارنة مع عدـ  EMDRقامت ىذه الدراسة بتقييـ مدل فعالية التعرض المطكؿ       
كجد تحسف ، 74= لدل راشدات ضحايا االغتصاب، حيث ف PTSDتمقي العالج في حالة 

. كالذم تـ تقييمو مف خالؿ االكتئاب، التفكؾ، حالة القمؽ PTSDفي 

مقارنة مع  (PE) أك مجمكعة  EMDRمجمكعة  كىذا التحسف داؿ جدا سكاء في     
كالتعرض  EMDRفردا، كال تكجد فركؽ دالة بيف  20=تي عددىا فاؿالمجمكعة الثالثة ك

أشير،  6باشرة أك بعد مركر المطكؿ مف حيث التغيير مف الحالة األكلى أك بعد العالج ـ
. كىذا بناء عمى القياسات التي تمت عمى ساللـ كمية
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. كالتعرض المطكؿ فعاالف كيتساكياف في فعاليتيما EMDRنالحظ في الدراسة أف     

، التدريب عمى EMDRبالتعرض، : عالجيةدراسة مقارنة بين تأثيرات ثالث طرق : 3.8
: PTSDبالذنب المرتبطين بالـاالسترخاء لعالج الغضب، الشعور 

، التدريب عمى  EMDRتسعى ىذه الدراسة لمتحرم عف فعالية التعرض المطكؿ،     
االسترخاء لعالج الغضب، الشعكر بالذنب المرتبطيف بالصدمة، كىذا في سياؽ عالج 

PTSD  .

ج أحد العالجات، كتـ تقييميـ بعد العال إلى 15= خضع المرضى الذيف كاف عددىـ ف     
ينتج عف العالجات الثالث انخفاض داؿ في كؿ : يمي كجد ماأشير  3مباشرة، كبعد 

. قياسات الغضب، الشعكر بالذنب، مع مكاسب استمرت فيما بعد 

ال تكجد فركؽ دالة بيف العالجات، سكاء مف حيث الفعالية أك مف حيث نسبة المرضى      
الذيف أصبح غضبيـ أك شعكرىـ بالذنب أسكأ، كالفرؽ بيف العالجات كاف ضئيال جدا، كما 

خفاض في الغضب كالشعكر أف العالجات الثالث اقترنت باف إلىتكصمت نتيجة الدراسة 
 . بالذنب

:  PTSDفي عالج  TCCوالعالج المعرفي السموكي  EMDRبين دراسة مقارنة : 4.8

بمقارنة بيف عالجيف، حيث شخص   SPENCE & DEVILLE(1999)قاـ      
كتـ تقييـ األعراض مف خالؿ التقارير الذاتية، كاالستبيانات  PTSDالمشارككف بأف لدييـ 

أك  EMDRلمعالج ب  إماالتي يستعمميا العيادم كبعد ذلؾ خضع المشارككف عشكائيا 
الضغكط،  إدارةلمعالج السمككي، كالذم يتضمف التعرض التخيمي المطكؿ، التدريب عمى 

عادة جمسات عالجية، كتـ تسجيؿ العالجات  09البناء المعرفي، تمقي كؿ المشاركيف  كا 
. صكتا كصكرة، ىذا لضماف أمانة كصحة العالج
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. كما تـ تقييـ المشاركيف قبؿ العالج، كبعده مباشرة، ككذا بعد مركر سنة كاحدة      

كىذا مف الناحية  EMDRأظيرت النتائج أف العالج المعرفي السمككي أكثر فعالية مف 
. ، كالعيادية، سكاء بعد العالج مباشرة أك بعد مركر سنة كاحدةاإلحصائية

أف العالج المعرفي يبدك أكثر  إالكرغـ أف العالجيف يتساكياف في التخمص مف الضيؽ      
. تكقعات أكبر في التحسف كفي التغيير إلىمصداقية كيؤدم 

: وعدم تمقي أي عالج لدى أشخاص مصدومين EMDRمقارنة بين العالج ب : 5.8

سنة  54 إلىأشير  3شخصا يتراكح عمر الصدمة لدييـ مف  80في دراسة عمى      
( جمسة/دقيقة 90)جمسات  3، تمقكا عمى األقؿ (حيث تـ تأخير عالج نصؼ ىؤالء األفراد)

نتائج دالة  إلىLSONWI ,BEKER,TINKER(1995 )، تكصؿ EMDRعالج ب
 .PTSD كعياديا مف حيث عالج الذكريات الصدمية ك أعراض إحصائيا

قبؿ  30انخفضت مف  (IES R).الصدمي بالنسبة لمنتائج عمى سمـ تأثير الحدث     
شيرا مف انتياء  30بعد العالج، كظمت ىذه الدرجة عمى حاليا بعد مركر  10 إلىالعالج 
. العالج

أف يتـ عالج النصؼ الثاني مف العينة، كجد أنو لـ يحدث أم تغيير عمى سمـ  كقبؿ     
كبعد عالج كؿ أفراد العينة كجد أف التحسف ، تأثير الحدث، كنفس النتيجة عمى مقياس القمؽ

أفراد  37الدراسة كاف /في بداية العالج. شيرا مف العالج 15فردا بعد مركر  66استمر لدل 
، كقد دلت التحاليؿ مطمكبة لتشخيص االضطرابيير الخمسة اؿمعاالعينة يستكفكف اؿ

أك بنكع الصدمة، أك بأم  PTSDعمى أف التحسف لـ يكف مرتبطا بمعايير  اإلحصائية
نمامتغير يسيؿ تحديده   15كبعد مركر . EMDRالتحسف راجع أساسا لعالج الصدمة ب  كا 

فردا كانكا في البداية تتكفر فييـ  37مف أصؿ  PTSDفقط ظؿ لدييـ  5شيرا كجد أف 
.  PTSDجميع معايير تشخيص 
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كما أف استمرار  PTSDفعاؿ في عالج أعراض  EMDRفيذه الدراسة تؤكد عمى أف      
. شيرا يعتبر داال عمى التحسف 15ذلؾ العالج كاختبار ذلؾ بعد 

والعالج المعرفي السموكي في حالة التعرض  EMDRدراسة مقارنة بين فعالية : 6.8
: لتحرش جنسي

في عالج فتيات تعرضف  CCTك EMDRقامت ىذه الدراسة لممقارنة بيف فعالية     
سنة، كتعرضف  13ك  12تتراكح أعمارىف بيف  إيرانيةلتحرش جنسي، حيث تمقت فتيات 

ع ألحد العالجيف الخضك)  EMDRعالج بالعالج المعرفي السمككي أك  إلىلتحرش جنسي 
كالمشكالت السمككية قبؿ العالج كبعد مركر  PTSDتـ تقييـ أعراض (. كاف عشكائيا

تأثيرات ايجابية كبيرة عمى األعراض  إلىأسبكعيف مف تمقي العالج، كقد أشار كال العالجيف 
المرتبطة بالصدمة، كتأثيرات متكسطة عمى المشكالت السمككية، ككانت كؿ ىذه التأثيرات 

مف خالؿ تقسيـ درجات التغيير عمى  CCTعمى  EMDRػىناؾ تفكؽ لؿ. إحصائيالة دا
أسرع في تحقيؽ تحسنات عالجية مقارنة مع العالج  EMDRعدد الجمسات، ككجد أف 

.  EMDRػالمعرفي السمككي، ، كىذه ىي الخاصية المميزة لؿ

:  PTSDوالتأثيرات السمبية لثالث عالجات ل دراسة مقارنة بين فعالية وسرعة : 7.8

: ، كالتدريب عمى االسترخاءEMDRالعالج بالتعرض، 

مكانيةقامت ىذه الدراسة األمريكية باختبار فعالية كسرعة       تفاقـ أعراض ما بعد  كا 
، أك التدريب EMDRالضغكط التالية لمصدمة عمى اثر الخضكع لمعالج بالتعرض، أك 

: يمي ، كجد ما60= ككاف عدد أفراد العينة ف. عمى االسترخاء

لممريض، كمف  إنياؾال يكجد اختالؼ بيف العالجات الثالث مف حيث أنيا تسبب      
التبمد تفاقـ األعراض، أك مف حيث تأثيراتيا الفعالة عمى أعراض  إلىحيث احتماؿ أف تؤدم 

كالتدريب عمى االسترخاء، كجد أف العالج  EMDR كالتييج العصبي، كبالمقارنة مع
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عادةانخفاض كبير في أعراض التجنب  إلىبالتعرض يؤدم  ، كيميؿ ألف يخمص المعايشة كا 
 EMDRأكبر نسبة مف األشخاص المشاركيف مف أعراض الصدمة بعد تمقي العالج، أما 

. كاالسترخاء فال يختمفاف مف حيث السرعة كالفعالية

كالتدريب عمى  EMDRأف العالج بالتعرض يتفكؽ عمى  إلىىذه الدراسة  تكصمت     
الفعالية كالسرعة كقمة اآلثار السمبية لمتقنية، كلكف ذلؾ ال ينفي أف  حيثاالسترخاء مف 

EMDR ذك فعالية معتبرة .

سارة الناتجة لفي خفض القمق والمشاعر غير ا EMDRحول فعالية  إيرانية دراسة: 8.8
: الزلزالعن خبرة 

في خفض القمؽ المرتبط بالتعرض لمزلزاؿ،  EMDRسعت ىذه الدراسة لتقصي فعالية      
شركط  إماكخضعكا عشكائيا " باـ"شخصا عايشكا ضغطا عمى اثر زلزاؿ  41كلذلؾ تـ انتقاء 

 4 إلىحيث خضعت المجمكعة التجريبية تجريبية أك بقكا ضمف المجمكعة الضابطة،  
ـ استعماؿ برنامج آمف، كأخذت تقييمات قبؿ العالج، كبعده ، حتى تEMDRجمسات 

كقد دلت نتائج المقارنة بيف المجمكعتيف، ككذا المقارنة بيف .مباشرة، كبعد مركر شير كاحد
: الدرجات قبؿ العالج كبعده أف 

EMDR         فعاؿ في خفض القمؽ المرتبط بالزلزاؿ كفي خفض المشاعر السمبية الناتجة
كقد أثبتت النتائج أف التحسف الناتج عف العالج ظؿ عمى حالو بعد مركر . عف خبرة الزلزاؿ

نفس النتائج  إلىفيما بعد عمى المجمكعة الضابطة تكصؿ  EMDRشير، كما أف تطبيؽ 
. لالمتحصؿ عمييا في المجمكعة األكؿ

الناجمة عف  PTSDفعاؿ في خفض القمؽ كأعراض  EMDRتبيف ىذه الدراسة أف      
تجربة الزلزاؿ لكف مدة شير كاحد بعد تمقي العالج غير كافية لمتأكيد عمى استمرارية الفعالية 

. العالجية
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: EMDRباستعمال  PTSDدراسة مضبوطة حول عالج : 9.8

، PTSDسنة كشخص لدييـ 73-18أعمارىـ بيف فردا، تتراكح  67في دراسة عمى      
العالج القائـ عمى العناية المقننة، كتـ تقييـ  إلىأك  EMDRإلى إماخضع ىؤالء عشكائيا 

ىؤالء المشاركيف قبؿ العالج، كبعد ثالث جمسات، كفي نياية العالج، حيث طبؽ عمييـ 
ف بتقييـ المشاركيف كقاـ الباحثيف المحايدم. سمة، كقياسات أخرل-اختبار القمؽ حالة

تحسنا كبيرا كداال،  EMDR ، كقد أظيرت مجمكعة العالج بDSM-IVRباستعماؿ 
، PTSDكىذا عمى مستكل النتائج المرتبطة ب (SC)ككذلؾ سرعة كبيرة مقارنة مع مجمكعة
 EMDRكما كجد أف األفراد الذيف تمقكا العالج ب. كاالكتئاب، كالقمؽ، كاألعراض العامة

مكاعيد عالجية  إلىصاركا يتعاطكف األدكية بكمية أقؿ لعالج أعراضيـ، كما أنيـ احتاجكا 
يظير بفعالية في التخفيؼ مف  EMDR، كىذا يعني أف (SC)أخرل أقؿ مف مجمكعة 

، كمف ايجابيات ىذه الدراسة أنيا لـ تعتمد فقط عمى التقارير الذاتية التي PTSDأعراض 
تمدت عمى اختبارات كساللـ معركفة بصدقيا، كىذا ما يجعؿ ىذه يدلي بيا المرضى، بؿ اع

. حد كبير إلىالدراسة مضبكطة كنتائجيا صادقة 

ذك فعالية معتبرة   EMDR بناء عمى ىذه الدراسات التي تـ عرضيا، يمكننا القكؿ أف     
. كيضاىي العالجات النفسية األخرل المعركفة بقدرتيا كفعاليتيا

، إلييا دد ىذه الدراسات ضئيؿ كال يكفي لمجـز بصحة النتيجة المتكصؿكنظرا ألف ع     
أكبر الييئات العممية العالمية المعركفة بمصداقيتيا، كىي  إحدلارتأينا أف نستشيد برأم 

حيث اعترفت مف خالؿ الدليؿ العممي لعالج   (APA)جمعية الطب النفسي األمريكية
كيمكنو  التدعيمي اإلرشادف عدـ العالج، كمف أفضؿ ـ EMDRاالضطرابات السيكاترية أف 

أف يتشابو في فعاليتو مع العالج المعرفي السمككي، كالتقنيات األخرل القائمة عمى التعرض، 
لمدة طكيمة مثؿ العالجات ثابتة ( EMDRعمى اثر العالج ب)كقد ظمت المكاسب العالجية 

( 100-94، ص2013عتيق نبيمة، ) .األخرل
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في تنمية المدارؾ الحسية الثنائية التي تقـك عمى النمكذج العصبي  EMDRتكمف فعالية  -
كصؿ كحدات معالجة ربط  إعادةحيث تقـك عمى تفعيؿ نصفي الدماغ بالتناكب، لتسييؿ 

 .التي اختمت اتصاالتيا بفعؿ الصدمة( العاطفة، الذاكرة، السمكؾ)المعمكمات 

  :EMDRـبفعالية تقنية ال التي تعترف والرسميةالييئات العممية / 9

كذا كمختمؼ االنتقادات المكجية ليا، ك EMDRبعد استعراضنا لمجدؿ القائـ حكؿ     
أف : ذلؾ الجدؿ بقكلناكفعاليتيا يمكننا أف نحسـ  EMDRمساعي المناصريف لتأكيد تميز

أف فعاليتيا كبيرة في عالج الصدمة، كىناؾ  إالاألساس النظرم ليذه التقنية مازاؿ ضعيفا 
 :كمنيا PTSDكعالج فعاؿ في  EMDRعدة ىيئات كجمعيات عممية اعترفت باؿ

قسـ التكفؿ بقدماء المحاربيف األمريكييف في كزارة الدفاع األمريكية * 
(PENTAGONE)(2004) حيث كضع ،EMDR في أعمى المجمكعات كأكصى بيا
 .لجميع ضحايا الصدمة

( . 2004)الجمعية األمريكية لمطب العقمي * 

( . 2005)المعيد الكطني لمتميز العيادم ببريطانيا * 

.  (OMS)المنظمة العالمية لمصحة * 

.  (HAS)الييئة العميا لمصحة في فرنسا * 

التابع لمجمعية الدكلية لمدراسات حكؿ الضغط " دليؿ الممارسة العالجية الحالية"  *
. PTSDػعمى أنو فعاؿ لؿ EMDRإلىالصدمي، حيث أشار 

. قسـ ايرلندا الشمالية لمصحة *

. لمصحة النفسية اإلسرائيميالمجمس الكطني  *
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.   (INSERM)المعيد الكطني لمصحة كالبحكث الطبية الفرنسي  *

.  (NICE)المعيد الكطني لمجكدة العيادية *

:  EMDRـحاالت تطبيق ال/ 10

مف الحاالت أمر ( %75_70)فعالية ىذه التقنية في عالج الصدمة بنسبة حكالي  إف     
مفركغ منو كمعترؼ بو كلـ يعد محؿ جداؿ أك صراع، كلذلؾ تزايد طمكح المناصريف، 

فكسعكا مجاؿ تطبيقيا عمى اضطرابات نفسية أخرل ككذلؾ عمى مجتمعات خاصة، كلك أف 
. طكيرىا أكثرىذه التجارب مازالت تحتاج لتنقيحيا كت

ذك فعالية معتبرة في التخفيؼ مف اضطرابات القمؽ، اليمع، " EMDR"كجد عدة عمماء أف 
كجد  كما، مف الحديث  La phobie(http//tee.ntnasrtwww :passepo :)ؼاالخك

 http//www.psychologies.com) (أف ىذه التقنية فعالة في عالج اضطرابات نفسية

تطكرت في سياؽ أحداث الحياة المؤلمة، مثؿ عالج حاالت الحداد عمى اثر فقداف شخص 
عتيق ) باإلنسافعزيز، اضطرابات سمككية كالعدكانية لدل المراىقيف، أك الخكافات المرتبطة 

كشؤكف المحاربيف أقساـ الدفاع  جمعية إلى باإلضافة ،(103-101،ص2013نبيمة، 
حاالت : أقرت بفعاليتيا في عالج  (http// :org.www.emdr.france)القدامى
، قمؽ األداء، مشاعر الذنب المعقدة، كاضطرابات الشخصية، كضحايا االغتصاب اإلدماف

، العنؼ ضد األطفاؿ، كيمكننا القكؿ أف آخر ما (2ص ،2011وليد خالد عبدالحميد،)
ا عمى بعض المجتمعات الخاصة تطبيقو إمكانيةىك  EMDRتطكير تقنية  إليوتكصؿ 

كىذا طبعا .في العالج األسرم، كفي الصداع النصفي استعممتاألطفاؿ، األزكاج، كما : مثؿ
. بتكييؼ البركتكككؿ ليتماشى مع تمؾ الفئات كالحاالت الخاصة
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النساء الحكامؿ، أمراض القمب، مشاكؿ : فيي EMDRـأما الحاالت التي ال يطبق فييا ال
االضطرابات الذىانية، الصرع، حاالت االنتحار،  ،( www.helpguide.org)في العيف

 (Gasmanillilaire ,2009,p50).الحاالت العدكانية

 :خالصة

مما ال شؾ فيو أف ىذه التقنية العالجية قد حققت نتائج رائعة في عالج مرضى      
أثبتت ، عف باقي العالجات األخرل بدراسات عممية تجريبية الصدمات النفسية كىي تتميز

ف مستقبؿ ىذه التقنية في عقد القائـ مف الزمف سيككف ال ، فعاليتيا في مثؿ ىذا االضطراب كا 
 العممية ناحيةاؿمف  لتقنيةىـ كيفية عمؿ ىذه اكسيركز عمى ؼ ،محاؿ في البحث

أصبحت تطبؽ عمى بعض  كخاصة أنيا.(physiopathologie)طكلكجية االفيزيكب
حيث أنيا غير مكمفة، كال تتطمب إمكانيات مادية، إضافة إلى االضطرابات النفسية األخرل، 
، كتحقؽ نتائج كال تستغرؽ فترات طكيمة مف الزمف أنيا سريعة كفعالة لدرجة كبيرة

. كاضحة كىذا ما سنحاكؿ إثباتو في الفصؿ التطبيقيك إيجابية

http://www.helpguide.org/
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 :التذكير بالفرضية / 1

. في التخفيف من حدة الصدمات النفسية  EMDRـتساىم تقنية ال _      

: منهج الدراسة/ 2

الحقيقة واإلجابة عن  والكتشافىو الطريقة التي يتبعيا الباحث لدراسة المشكمة  المنيج      
وقد اعتمدنا في ىذه الدراسة الحالية عمى المنيج  .التساؤالت التي يثيرىا موضوع الدراسة 

. لكونو يتالءم مع طبيعة الموضوع اإلكمينيكي

السموك من منظور  إلىطريقة تنظر "  :عمى أنو Mauruce reuchlin يعرفه  إذ      
خاص، فيي تحاول الكشف بكل ثقة وبعيدا عن الذاتية عن كينونة الفرد، والطريقة التي 

معنى لمدلول السموك  إيجاديشعر بيا وسموكاتو، وذلك في موقف ما، كما تبحث عن 
 إزاءدوافعيا وسيرورتيا، وما يجسده الفرد  إظياروالكشف عن أسباب الصراعات النفسية مع 

 ( 23.، ص1990فيصل عباس، ). "صراعات من سموكات لمتخمص منياىذه ال

يتيح البحث في الظواىر بكيفية  اإلكمينيكييتضح من خالل ىذا التعريف أن المنيج      
معمقة والمقصود بذلك محاولة معرفة األسباب الباطنة، بحيث يشكل ىذا الجانب العامل 

. اختيار ىذا المنيج  إلىاألساسي الذي دفعنا 

: أدوات الدراسة / 3

    :وقف اختيارنا عمى  اإلكمينيكياالستقصاء التي يوفرىا المنيج من بين أدوات       

: عياديةالمقابمة ال/ 1.3

نصف الموجية بيدف البحث، ألنيا تسمح بالتعبير  اإلكمينيكيةاعتمدنا عمى المقابمة      
بأكبر قدر من التمقائية عن المشاعر واالنفعاالت، ولممحافظة عمى سير المقابمة نحو اليدف 

 إلىالمحدد من قبل األخصائي النفسي ثم التركيز عمى مجموعة من األسئمة التي تيدف 
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اإلكمينيكية ىي وسيمة فعالة في حصر مواضيع معينة تقتضييا ضروريات البحث ،والمقابمة 
محادثة تتم وجيا لوجو بين العميل واألخصائي :عمى أنيا وتعرف المنيج اإلكمينيكي ، 

حداثغايتيا العمل عمى حل المشكالت التي يواجييا العميل،  اإلكمينيكيالنفسي  التوافق  وا 
لوجية التي قد لديو وتكون وسيمة لجمع المعمومات، كما تطبق بيا بعض المقاييس السيكو

. ، أي أنيا جزء ال يتجزأ من أي اختبار سيكولوجي اإلكمينيكييتطمبيا الموقف 

 (.66، ص2004الهام عبد الرحمان خميل، )  

قد كان اليدف من استخدامنا لممقابمة النصف موجية ىو إقامة عالقة ثقة مع حاالت و      
المطبق، باإلضافة إلى  لالختبار تييؤىمالدراسة حتى يتعرفوا عمى موضوع البحث، وكذلك 

، وذلك لما تتضمنو من  االختبارالتوسع و التفصيل في إجابات الحالة عمى أنيا تسمح لنا ب
.  ، كما تساعدنا في الحصول عمى المعمومات الضروريةاالستجابةحرية 

: المالحظة/ 2.3

يكون جمع البيانات في دراسة الحالة غمبا عمى اثر المالحظة المباشرة، وذلك من خالل      
. حاالت موضوع الدراسة أو من خالل تطبيق االختبارات السيكولوجية في المقابمة 

، والتي ال تتطمب أكثر من اإلكمينيكيوتعتبر المالحظة األداة العممية التي يستخدميا 
جيل السموك النفسي في نفس الوقت الذي تتم فيو المالحظة تقديرات تقريبية، وىي تس

                                        .يكون المالحظ أمام العميل وجيا لوجو المباشرة، حيث 
(65، ص2002زينب محمود شقير ،)     

 أكسفوردوىي من الوسائل المساعدة عمى جمع المعمومات والحقائق، حيث يرى معجم       
ىي مشاىدة صحيحة تسجل الظواىر كما تقع في الطبيعة، وذلك بأخذ : الدقيق أن المالحظة

                                            .أسباب ونتائج العالقة المتبادلة بعين االعتبار
(97، ص1999محمد مزيان، )     
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ىا أداة رئيسية لجمع ولقد اعتمدنا في دراستنا عمى المالحظة المباشرة، باعتبار      
المعمومات أثناء المقابمة، كذلك أثناء تطبيق االختبار، باإلضافة إلى االستعانة بيا في شرح 

. وتفسير بعض السموكات التي تبدييا الحاالت 

 Davidson Trauma Scale-DSM-IV :دافيدسونمقياس / 3.3

بند تماثل الصيغة  17لقياس تأثير الخبرات الصادمة من  يتكون مقياس دافيدسون
ويتم تقسيم بنود المقياس إلى ثالثة مقاييس . التشخيصية الرابعة لمطب النفسي األمريكية

: فرعية ىي

 17،4،3،2،1:بنود ىي 5وتشمل : استعادة الخبرة الصادمة_ 1

 11،10،9،8،7،6،5:بنود ىي 7وتشمل : تجنب الخبرة الصادمة_ 2

 16،15،14،13،12: بنود ىي 5وتشمل : االستثارة _3

، ويكون سؤال (4إلى  0من)نقاط  5ويتم حساب النقاط عمى مقياس مكون من      
 .نقطة 153ويكون مجموع درجات المقياس  .المفحوص عن األعراض في األسبوع المنصرم

(American Psychiatric Association, 1994) 

: ثبات ومصداقية المقياس -

لقد تناولت العديد من الدراسات السابقة مسألة ثبات ومصداقية ىذا المقياس، وكانت       
: عمى النحو التالي
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  :الثبات -1

 :واستخدم في ذلك  Internal consistency: االتساق الداخمي -1-1

 241لمعرفة االتساق الداخمي لممقياس من خالل دراسة تناولت  معامل ألفا كرومباخ* 
، اإلعصار أندرومريض تم أخذىم من مجموعة من ضحايا االغتصاب، ودراسة لضحايا 

. 0.99وكان معامل ألفا 

 215ألفا كرومباخ لمعرفة االتساق الداخمي لممقياس من خالل دراسة تناولت معامل  * 
، والتجزئة النصفية بمغت 0.78في غزة وكان معامل ألفا  سائق إسعاف مقارنة مع موظفين

0.61 

 Test-retestالثبات إعادة تطبيق المقياس  -1-2

لقد تم تطبيق ىذا المقياس عمى مجموعة من األشخاص الذين تم فحصيم من خالل  *
دراسة مجموعة من األشخاص دراسة إكمينيكية في عدة مراكز، وتم إعادة االختبار بعد 

وقيمة الداللة اإلحصائية  0.86أسبوعين وكان معامل االرتباط 
=0.001.(Davidson,1995) 

تم اختبار المقياس عمى عينة من سائقي اإلسعاف، ( 2005)في دراسة أبو ليمة وثابت* 
سائق وتم إعادة االختبار بعد أسبوعين وكان معامل االرتباط  20وكانت العينة مكونة من 

 .0.001=اإلحصائية  وقيمة الداللة 0.86

(Blake.D and other, 1990) 

 Concurrent validity: المصداقية الحالية -2

لقد تم دراسة مصداقية المقياس بمقارنتو بمقياس االضطرابات النفسية الناتجة عن       
شخص من مجموعة من  120، وذلك بأخذ عينة مكونة من لإلكمينيكيينمواقف صادمة 

والمحاربين القدماء، وكانت النتيجة بأن  ودراسة ضحايا إعصار اندرو،ضحايا االغتصاب، 
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من ىؤالء األشخاص تم تشخيصيم كحالة كرب ما بعد الصدمة، حيث كان المتوسط  67
الحسابي لمقياس دافيدسون لكرب ما بعد الصدمة لألشخاص الذين لم تظير عمييم أعراض 

 إحصائية، داللة 9.37= ت) 13.8+/-15.5ىو ( شخص 62)كرب ما بعد الصدمة 
0.0001.) 

(Blanchard.E,B.Hickling and other, 1995)  

 : EMDRتقنية الـ/ 4.3

سبق التطرق إلييا في الفصل الثالث 

 :الدراسة االستطالعية/ 4

من الخطوات الجد ميمة في أي بحث عممي، حيث ييدف  االستطالعيةإن الدراسة      
الظاىرة المراد دراستيا في الواقع بغية اإللمام بكل ما  استكشافالباحث من خالليا إلى 

كما تساعد  يتعمق بالموضوع ، والتقرب منو أكثر، وجمع البيانات األولية حول الموضوع ،
الدراسة االستطالعية في تحديد المنيج العممي األقرب إلى طبيعة الموضوع الذي يرغب 

المستخدمة لجمع البيانات، كما يتم خالل الباحث في دراستو، والتحقق من صالحية األداة 
الدراسة االستطالعية وصف عينة الدراسة وطريقة السحب المالئمة لمدراسة حسب موضوع 
االىتمام والمعطيات الميدانية، كما تساعد في تحديد أكثر ألىداف البحث وتوضيح أكبر 

. إلشكالية الدراسة كما تسمح بالتدقيق في طرح اإلشكالية

وأىم ما تيدف إليو الدراسة االستطالعية لمباحث ىو تصور كيفية إجراء وسير دراستو       
وبحثو آخذا بعين االعتبار كل المعطيات الميدانية، وكذلك جمع كل المعمومات التي تسمح 

 ، كما تسمح بتحديد حاالت البحث،لدراستو مالئمةلو ببناء وسائل جمع البيانات األكثر 
كان  إذ 05/11/2014إلى غاية  01/11/2014الستطالعية بتاريخ حيث بدأت دراستنا ا

كمال  إبراىيمذلك بعد زيارتنا الميدانية لعيادة الدكتور حاج  وبشكل مقصود،  تالحاال اختيار
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لموضوع دراستنا وبالتعاون معو كأخصائي نفسي تم تحديد الحاالت المناسبة  ،بوالية بسكرة
 ،في التخفيف من حدة الصدمات النفسية EMDRنية الـمساىمة تق: نالذي يندرج تحت عنوا

ولم نجد أي صعوبة في اختيار العينة، لكن واجينا صعوبات في الحصول عمى المراجع 
نظرا النعداميا بمكتبة الجامعة، وحصمنا عمى بعض المراجع باألجنبية وقمنا بترجمتيا 

لسابقة في ىذا العالج ألستند ، وقمة الدراسات ا(المراجع األجنبية تأخذ وقت في الترجمة)
 . عمييا في دراستي

 :نتائج الدراسة االستطالعية* 

قمنا بتطبيق مقياس دافيدسون لمكشف عن طبيعة الصدمة، ووجدنا أن الحالتين يعانيان        
ضبط مواعيد المقابالت العالجية ومدة كل جمسة ب وقمنا بعد ذلك، PTSDمن أعراض الـ

 .دقيقة 60و 45ما بين عالجية، والتي تتطمب 

 :الدراسة األساسية/ 5

تم في ىذه الدراسة االعتماد عمى المنيج العيادي المتمثل في دراسة حالة مدعم      
، حيث تم التعرف EMDRبالمالحظة المباشرة، وتقنية عالجية حديثة متمثمة في تقنية الـ

وشرحنا ليم الطريقة العالجية، مع التأكيد ضرورة معيم، ثقة عمى الحاالت وبناء عالقة 
 . االلتزام بمواعيد الجمسات

 :حدود الدراسة/ 1.5

بحي  كمال، إبراىيمبعيادة الدكتور حاج الدراسة الحالية  إجراءتم  :المجال المكاني /أ
 .والية بسكرةالبوخاري 

في التخفيف من  EMDRـبدأت دراستنا لموضوع مساىمة تقنية ال :المجال الزماني/ ب 
 2015-04-18غاية  إلى 2014-11-09 :حدة الصدمات النفسية بتاريخ
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 .سنة 51-32تتراوح أعمارىم بين ( أنثى/ ذكر)اعتمدنا عمى حالتين : المجال البشري/ ج

: حاالت الدراسة/ 6

-32من كال الجنسين ، تتراوح أعمارىم ما بين  حالتيناعتمدنا في ىذه الدراسة عمى      
من صدمة ( 1)حيث تعاني الحالة ، بعد الصدمة ن من أعراض اضطراب ماسنة يعانيا 51

حاالت  اختيارو قد تم فتعاني من صدمة نفسية قوية، ( 2)نفسية متوسطة، أما الحالة 
 .العينة  هاختيار ىذي صعوبات في حيث لم نواجو أ ،صديةبطريقة ق الدراسة



 

:امســـل الخـــالفص  

شة ـليل ومناقــرض وتحـــع   

ةـــج الدراســـنتائ  

 
(ف)عرض وتحليل الحالة األولى / 1  

(ب)عرض وتحليل الحالة الثانية / 2  

مناقشة النتائج على ضوء فرضية الدراسة/  3  
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 (:ف)عرض و تحليل الحالة األولى  :1

: تقديم الحالة  (1.1
             ؼ:  االسم 

                   سنة 51 :السن  

 ذكر: الجنس  

        متزكج    : الحالة المدنية 

 4: عدد األطفال 
 متكسط     : االقتصاديالمستوى 

 سطرابعة متك: المستوى الدراسي 
                     وظفم: المهنة 

 : ملخص المقابلة (2.1

 مؤسسةب مكظؼؾأبناء، يعمؿ  4ػمتزكج كأب ؿسنة،  51بمغ مف العمر م( ؼ)الحالة       
متفيـ كاف جد حيث ، ذا ىنداـ مرتب كنظيؼ" ؼ"، ذك مستكل معيشي متكسط، يبدكتربكية

تعرض ليا مف صدمة نفسية " ؼ"ني ايع .ا معو ككاف حسف المزاجناهفي المقابمة التي أجرم
عممو بكىك  إذ، لخرأ مدينةكاف يعمؿ في الذم ، كانت نتيجة كفاة كالده تاسعةاؿسف كىك في 

كبعد فحصو تبيف أنو يحتضر كمف مستشفى ؿتعرض لحادث كعائي دماغي نقؿ عمى إثره ؿ
كمف  مع العمـ أنو لـ يكف يعاني مف أم مرض في السابؽ، في أقرب اآلجاؿ،الممكف مكتو 

ثـ تـ أخذه إلى منزلو ليراه أكالده قبؿ كفاتو، فمما أكتي بو إلى منزلو بسيارة اإلسعاؼ لـ 
 ابف برفقةالذم كاف " ؼ" البنوإذ نادل  في السيارةيقكمكا بإنزالو منيا، بحيث كاف مستمقيا 

في بقي " ؼ"، أما ابف أخيو فقد ذىب مسرعا لجده، لكف ة كالدهمناداأخيو، فمـ يستجب ؿ
، ىذا نتيجة رؤيتو لكالده في في حالة ذىكؿ كعجز تاـبحيث كاف  مكانو كلـ يحرؾ ساكنا

الصكرة، فانتابو شعكر بالخكؼ كاليمع كلـ يستطع  تمؾكؿ مرة يراه في أل حيث حالة ضعؼ
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في تمؾ  قرآىا المفحكص، كبعد دقائؽ مف رؤيتو ؿكانت تمؾ آخر صكرة كقد ، قالتقرب مف
الصكرة تـ نقمو إلى مستشفى قسنطينة ليمكت ىناؾ، كفي الغد عند زيارة عائمتو لو 

لـ يكف مصدقا لقصة كفاة كالده، نظرا لشدة تعمقو " ؼ"حيث أف  بالمستشفى تمقكا خبر كفاتو،
بحيث لـ تظير لديو  ،تولكفا حيف إدراكو، ما أثر عميو بو، كظنا منو أف كالده ال يمكت
يعاني مف أعراض الصدمة  يكتشؼ في البداية بأنو ـكؿ، 18أعراض الصدمة إال بعد سف اؿ

 لعالج دكائي ثـ سيكاترم، إتباعويعتقد أنو يشكك مف مرض عضكم، كبعد مدة مف كاف  فقد
أنو يعاني مف صدمة قديمة كانت أعراضيا مدفكنة لـ تظير إال بعد البمكغ،  اتضح ثـ نفسي

يتحمؿ التكاجد في المناسبات السارة أك التجمع مع األفراد، كأصبح لديو " ؼ"حيث لـ يعد 
عجز عف رككب أم كسيمة نقؿ، كعجز عف السفر، مما سبب لو معاناة كبيرة لـ يدرؾ 

عمى حياة العميؿ، كالذم  ىذا الحادث بشكؿ كبير فقد أثر، أسبابيا الكامنة كراء صدمة الكفاة
.  أنيا تخرجو مف ىذه الكضعية  اعتقدالتي العالجية لجأ إلى كؿ الطرؽ 

مقابالت  03، حيث اعتمدنا "ؼ"الة بإجراء مجمكعة مف المقابالت مع الح قمناك قد      
لإللماـ بأىـ المعمكمات التي قبؿ بدء العالج، كالتي تطرقنا مف خالليا كانت تشخيصية 

أجرينا عميو  ثـ، أعراض اضطراب ما بعد الصدمة كالتعرؼ عمى مختمؼ "ؼ" حالة تخص
تكسط، أما المقابالت درجة أم ـ 41اختبار دافيدسكف لمكشؼ عف الصدمة، ككانت النتيجة 

.  EMDRمف خالليا إلى العالج بتقنية الػ األخرل تطرقنا
  :تحليل المقابلة للحالة األولى (3.1

يعاني مف  قتبيف أف ،" ؼ" مف خالؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ مكجية مع الحالة     
 تاسعةتعرض ليذه الصدمة عندما كاف في سف اؿكقد ، ما بعد الصدمة اضطرابأعراض 

لدرجة لـ يصدؽ فكرة كفاتو في  كاف شديد التعمؽ بوصرح بأنو عمى إثر كفاة كالده، الذم 
 بعيداكبحيث تعرض لمحادث كىك في عممو  قيتكقع حدكث مكت مفاجئ ؿلـ ذلؾ الكقت، ك 

"  ق عمى حد قكلوئندما ناداه كالده كلـ يستجب لندا، كأكثر ما أثر فيو في ذلؾ الكقت ععنو
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فيا ضميرم  ضرؾ عاد يأنب" كلديو شعكر بالذنب حياؿ ذلؾ في قكلو ،"عيطمي كمارحتمكش
 اضطرابلـ تظير أعراض  ك .كتحيث كاف صغيرا كلـ يكف كاع لمعنى الـ "كي مارحتمكش

انتابتو ألكؿ مرة نكبة ىمع قد ؼ، 18لدل العميؿ إال بعد بمكغو سف الػ كاممة بعد الصدمة ما
 كبضيؽ في الصدرلة نشاطو كشعر باالختناؽ الشديد لـ يستطع مكاص إذشديدة في عممو 

جاتني كي كنت نخدـ تقبضني الخنقة نحس ركحي رح تخرج، كتحكمني " عمى حد قكلو
، كآبةتاب المفحكص ضيؽ في القمب، كمف األعراض التي كانت تف ،"الضيقة كتجيني النكبة

صرح العميؿ بأنو  كما، لعزلةاممؿ، ثقؿ عمى مستكل المعدة، اضطرابات النـك كالشيية، 
مانحبش لعراس كلجنايز كالممات كامؿ، " التجمعات في قكلوينزعج مف المناسبات كيتفادل 

مانحممش الحس كالغاشي، ككي نركب في الطكمكبيؿ كال نجي " كفي قكلو" ككثرة الضجيج
، أيضا الكقت الذم رأل فيو كالده ألكؿ مرة حيث كاف كقت المغرب كالذم يشعره "نسافر

فيو الضيقة كالنكبة كنحس ركحي  ىذاؾ الكقت لي تجيني" بالضيؽ كاالختناؽ عمى حد قكلو
تكضح شدة تأثر المفحكص بحادثة الكفاة كتجنبو لكؿ ما يذكره ، كؿ ىذه المؤشرات "مخنكؽ

السيارة كاليمع كاجتناب الرككب في  ،مف كقت كتحاشي التجمعات الصدمي بتفاصيؿ الحادث
حسبما صرح عف ذلؾ  كتزعجو كثيرا تؤرقوكما تنتابو ككابيس أثناء النـك  ،الشديد مف السفر

 ،"يجكني ياسر كيقمقكني بالزاؼ ساعات انكض مخمكع كساعات انكض نبكي"في قكلو 
يجيني الكالد نتاعي في لمناـ نشكفك " قكلو عمى حدكيتكرر لديو حمـ رؤية كالده كالتحدث إليو 

حيث يعبر عف مشاعر الذنب تجاه كالده ببكاءه  ،"نكض نمقى ركحي نبكيفكنيدر معاه، ك
أثر ىذا الحادث عمى  فقد، ذلؾ مشاعر كلمتخفيؼ مف معاناتو تجاهالحمـ كتعكيض لتمؾ اؿفي 

عمى حالة العميؿ مف حيث ال يستطيع الرككب في أم كسيمة نقؿ أك السفر إلى أم مدينة 
مشكؿ السفر مقمقني ياسر، نحب نديبالسي كي مانككنش خداـ كمانقدرش نخرج " حد قكلو

حتى ىنا في لبالد كال أم مدينة منقدرش نركب كنمشي مشية في طكمكبيؿ  ،حتى لبالصة
بأنو سيتعرض لمنكبة في حاؿ  حيث تنتابو أفكار ،"تاع حتى ربع ساعة منقدرش كال كار
، "ديما نخمـ بمي تجيني النكبة كنتخنؽ"عمى حد قكلو  كسيمة نقؿ مف أجؿ السفر قرككب
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كي نركب في الطاكسي ديما تجيني صكرة الكالد " كلوفي ؽكرؤيتو لكالده عند رككبو السيارة 
بحيث حاكؿ التغمب ، "راقد في ىذيؾ الطاكسي لي جابكه فييا كنحس بمي رح تجيني الخمعة

مف  كلكف لـ يستطع مكاصمة السير ،رككب سيارة مف أجؿ السفر تومحاكؿعمى ىذا المشكؿ ب
حكمتني الخنقة كالضيقة جربت خطرة جيت نركح لمقنطرة مع مشينا شكم " خالؿ قكلو

األمر أف بداية يدرؾ في " ؼ"لـ يكف  ."كمقدرتش نكمؿ حبيت غير نيبط مف السيارة كنريح
، فقد كاف يعتقد أنو في السابؽ تعرض لو أعراض حادث صدمي األعراض التي تنتابو ىي
إذ قاـ بإتباع الكثير مف العالجات الدكائية، مف خالؿ زيارة  ،يعاني مف مرض عضكم

عدة، حيث لـ تعطي أم نتيجة فعالة، ك لجأ بعدىا إلى اختصاصييف في أمراض القمب كالـ
ذلؾ ككنو استفاد مف  ،اختصاصييف في أمراض األعصاب بحيث تابع ىذا العالج لفترة

حظ أم نتائج أثبتت فعاليتيا في أف لـ ياللكف الميدئات التي كاف يصفيا لو الطبيب، ك
كبعدىا لجأ إلى االختصاصي النفسي الذم شخص لو  تخرجو مف الحاؿ التي كاف عمييا، 

تو األعراض عمى تقنية حركة كاعتمد في عالجو ليا ،ما بعد الصدمة اضطرابأعراض 
 ذ صرح بأنيا أكثر تقنية تجاكب، التي أبدت نتائج كاضحة عمى الحالة إEMDR العيف
عمى حد  أظيرت نتائج فعالة عمى حالتوعمى غرار التقنيات العالجية األخرل، حيث ىا مع
لحصص لي درتيـ معاكـ ىكما لي حسيتيـ فادكني كثر، كخففت عميا بنسبة كبيرة " قكلو

عكضتني عمى الدكا  EMDRنقصت الدكا كحسيت الػ أنيكحسيت فييا كايف نتايج، حتى 
، كما أتاحت لو الفرصة "ف العالج الدكائي ىي خير بياسركريحتني ياسر كنحس بينيا كبي

خراج جميع المكبكتات عف طريؽ البكاء مف " قكلو كيظير ذلؾ مف خالؿ في التعبير كا 
لي درتكىالي كبكيت ثما خرجت كمش، كانت عندم حاجة مضغكطة في   األكلىالحصة 

 حالتو تتحسف عمى مامتابعتو لمعالج بياتو التقنية أف  خالؿ ، حيث أحس"صدرم كخرجت
كمع المتابعة في الحصص لخريف حسيت "مف خالؿ قكلو كانت عميو بعد كؿ جمسة عالجية 

، حيث استطاع االستغناء عف "ركحي كؿ مرة نتبدؿ عمى المرة لي قبميا كنزيد نريح فييا كثر
 ما اضطرابذلؾ عمى صحتو مع اختفاء أعراض  يؤثرالدكاء الذم كاف مداكما لو، كلـ يعد 
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كضرؾ راني نمشي بال دكاء كنت ديما "حيث صرح عف ذلؾ في قكلو  بعد الصدمة تدريجيا
، كضرؾ ما عدت نشرب حتى دكا كعادم ماعادتش تجيني األعراض تاع  نمشي بدكا النـك

أظيرت نتائج فعالة في عالج اضطراب ما بعد  EMDRمما يدؿ عمى أف تقنية الػ" قبؿ
 .الصدمة لممفحكص

بعد المقابالت التشخيصية التي قمنا بيا كالحصكؿ عمى األعراض التي تدؿ عمى       
 41، كبتطبيؽ اختبار دافيدسكف لمكشؼ عف الصدمة النفسية تحصمنا عمى نتيجة PTSDالػ

أم يعاني مف  نمط صدمي بتاء صغيرة،) II مف النمط درجة، كالتي تعني صدمة متكسطة
صدمة يعاني مف " ؼ"، كعميو تكصمنا إلى أف الحالة (أعراض الصدمة كلكف ال يعمـ بيا

 أم تجربة سيئة في الطفكلة نستطيع أف"حيث ترل شابيرك أف ( األب)كفاة شخص عزيز 
 . (Chapiro,1995)" صدمة بتاء صغيرة  نعتبرىا

 EMDبتطبيؽ تقنية الػتـ التطرؽ فييا لمعالج  :المقابالت العالجية

:  EMDRتطبيق تقنية الـ )4.1

 22/03/2015إلى غاية  09/11/2014: بدأت بتاريخ كالتي :المقابلة األولى* 

في حالة جد متكترة، كذلؾ " ؼ"دقيقة، ككاف المفحكص 60كانت مدتيا تتراكح بيف      
قمنا بكضع خطة عالجية حددنا حيث ، فو مف تذكر ما حدث لو في السابؽراجع إلى خك

: كىي  (الجزء المؤلـ لمذاكرة الصدمية)لمعالج  مف خالليا فييا األىداؼ التي نسعى

 . (المكت الفجائي لألب)تغيير فكرة عدـ تقبؿ الكفاة _ 

 .كالعجز الناتجيف عف عدـ تمبية نداء الكالد إلغاء فكرة الشعكر بالذنب_ 

 .رككب كسائؿ النقؿتجنب الخكؼ مف السفر كمشكؿ التخمص مف _ 

: خطكات  03كذلؾ في  كما شرحنا لو الطريقة العالجية     
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زمف الحادث، ) أم صكرة الحدث الصدمي بكؿ تفاصيميا: استحضار الصكر الذىنية_ 
(. يتعمؽ بالحادث الصدميالمكاف، األشخاص، كؿ ما 

ككؿ ما يشعر بو مف الشعكر بالعجز ، أم الغضب، البكاء، القمؽ: االنفعاالت كاألحاسيس_ 
التعبير عف جميع أحاسيسو كمشاعره خالؿ العممية  كأف لو الحؽ في حرية ،انزعاج أك انفعاؿ

 .العالجية

 .األبكفاة فكرة عدـ تصديؽ : عندما تعرض لمحادث الصدمياألفكار التي انتابتو _ 

بحيث نطمب مف المفحكص تذكر  ،بعدما قمنا بيذه التجربة أم التحفيز لمدة دقائؽ     
بكؿ تفاصيمو، كمعايشتو المشاعر كالمخاكؼ التي انتابتو بسببو  الحادث الصدمي كاستحضار

تبدأ ببطء كتنتيي )دية بسرعة تصاعحركات اإلصبع كيتابع في ذات الكقت  ،كأنو حدث اآلف
مرات،  03كبعد ذلؾ طمبنا منو أف يتنفس بعمؽ  ،مف اليميف إلى اليسار( إلى حركات سريعة
: لنا  دقائؽ، كبعدىا يصؼ 3ثـ االسترخاء لمدة 

نشفى عميو مف كاف راقد في الطكمكبيؿ كعيطمي كمارحتمكش بقاتمي ": استحضار الصكرة_ 
 ."حرقة في قمبي

صدرم ضاؽ عميا كقمبي " قمب بكاء كضيؽ في الصدر، كخفقاف في اؿ: االنفعاالت_ 
 ."يخبط

: طمبنا منو تقييـ كؿ مف  ثـ         
إلى  0مف ) SUDفقد كاف تقييمو لحالتو عمى سمـ   : SUDل سمـ شدة االنزعاج عؿ* 
 .درجة 7ىك ( 10
كالتي تقيـ  VOCالتغييرمصداقية فكاف تقييمو لدرجة :  VOCمصداقية التغيير عمى سمـ* 
 .درجة 7ىك ( 7إلى  1مف )
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ثـ طمبنا منو مرة أخرل القياس بنفس التجربة األكلى مع تغيير فكرة تكذيب الكفاة بقدر         
ثانية، ثـ نفس عمميات التنفس العميؽ ثـ االسترخاء كتذكيره  20لمدة  اهلل ما شاء فعؿ

: باألىداؼ التي نسعى لمعالجتيا
 .الصكرة األكلى نفسيا: استحضار الصكر_ 
 .ظير عميو قميؿ مف القمؽ كالضيؽ في الصدر : االنفعاالت_ 
حاجة خرجت مني، كانت مضغكطة عميا  حسيت"التعبير عف الشعكر باالرتياح  :األفكار_

 . "كضرؾ خرجت
: تقييميا 

 SUD :05عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 

: ككاف آخر تقييـ EMDRمرات في كؿ حصة عالجية بالػ 3حيث نقـك بنفس العممية         
 SUD :02عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 
بيدؼ معرفة ( Body Scan)لمجسـ كفي آخر الجمسة العالجية نقـك بمسح شامؿ         

: بحيث كاف األعراض العضكية التي قد تظير لدل الحالة بعد العممية العالجية، 
: Body Scanتقييم الـ 

 .انخفاض درجة التكتر كالشعكر باالرتياح * 
 .خفقاف خفيؼ عمى مستكل القمب* 
نياية المقابمة طمبنا منو أف يقـك بعمميات استرخاء كمما شعر بالتكتر أك القمؽ،  كفي        

المكاد الجديدة مع التذكير باألىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا كأننا إلى تدكيف  باإلضافة
. سنكاصؿ الجمسات العالجية في المقابالت التالية

: المقابلة الثانية  



الدراسة نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض                       :الفصؿ الخامس   

 

 

91 

العممية  الخطكات السابقة، كبعد تكرار نفسالحالة بنفس األىداؼ السابقة كنفس  تذكير       
 .ثانية، ثـ طمبنا منو أف يقـك بتنفس عميؽ كاسترخاء 30كانت مدة التحضير 

بتذكر صكرة األب عمى فراش المكت،  كانت نفس الصكرة األكلى: استحضار الصكرة_ 
 .ياؿ ذلؾالذنب حالعجز ككعدـ تمبية نداءه كالشعكر ب

 .قمؽ كتكتر خفيؼ: االنفعاالت_ 
تمكش مازالت مأثرة فيا ىاذم لحكاية ىاذم حاجة ربي بصح كي عيطمي كمارح: األفكار_ 

 .شكم
: ككاف تقييميا 

 SUD :02عمى سمـ * 
 VOC :06عمى سمـ * 
: ثانية  20كبعد إعادة التجربة مرة ثانية لمدة         
 .الكفاة كتغيير النظرة لياأحاكؿ تصديؽ : استحضار الصكرة_ 
 .غيض كانزعاج : االنفعاالت_ 
 .الذنب ب الشعكرنقص في تكرار فكرة كفاة األب مع : األفكار_ 

: ككاف تقييميا 
 SUD :01عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 
 
 

: Body Scanتقييم الـ
 *Négatif Scan. 
 .يظير لدل الحالة أم اضطراب عمى مستكل أم عضك مف أعضاء جسمو لـ *

: المقابلة الثالثة
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إعادة تذكير ما تـ التطرؽ إليو سابقا مع األىداؼ المراد معالجتيا، مع محاكلة تغيير          
فكرة الشعكر بالذنب بأنؾ كنت طفال كلـ تكف تدرؾ معنى المكت كليس لؾ أم ذنب ألنؾ 

 .يتؾ كالدؾ في ذلؾ المشيد كنت خائفا لرؤ
. ثانية، مع تنفس عميؽ كاسترخاء عضمي 30كانت المدة         
 .المكت قدر كقضاء بصح شعكرم بالذنب مازاؿ مسيطر شكم : استحضار الصكرة_ 
 .القميؿ فقط مف االنزعاج: االنفعاالت_ 
 .ك احتماؿ متكسط لتغيير الفكرة تكرار فكرة ضميرم يأنب فيا: األفكار_ 

:  التقييـ
 SUD :10عمى سمـ * 

 VOC :07عمى سمـ  *
: ثانية  20ة لمدة ثانيكبعد معاكدة التجربة مرة         

 . رؤية األب مستمقي كعدـ الذىاب إليو كتمبية نداءه: استحضار الصكرة
، بمعنى عدـ كجكد أم انفعاؿ ظاىر عمى أك االنزعاج ىدكء، كانعداـ التكتر: االنفعاالت

 .الحالة
كمحاكلة  بداية التصديؽ بفكرة الكفاة كالتعايش معيا عمى أساس قضاء كقدر مف اهلل: األفكار

 .التخمص مف فكرة الشعكر بالذنب
: التقييم  
 SUD :0عمى سمـ *   
 VOC :07عمى سمـ *   
: Body Scanتقييم الـ  

 .الشعكر بحالة جيدة كبارتياح ظاىر عمى الحالة* 
 .عضكم أك بأم قمؽ أك انزعاجعدـ الشعكر بأم عرض * 

: ك مف خالؿ ىذه المقابالت العالجية الثالث تـ عالج ىدفيف أساسييف 
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 .التخمص مف فكرة عدـ تقبؿ كفاة األب كالتعايش معيا بشكؿ طبيعي* 
 .التخمص مف فكرة الشعكر بالذنب* 
 .(معالجة اليدؼ الثالث) تدكف المكاد الجديدة التي ظيرت عمى الحالة ثـ 

: المقابلة الرابعة
تجنب رككب السيارة، ) كبالتركيز عمى اليدؼ الثالثإعادة التذكير بالحادث الصدمي،          

اقترحنا عميو التفكير في )  كالتفكير في إمكانية السفر إلى كالية أخرل (كالخكؼ مف السفر
تنفس عميؽ كاسترخاء ، مع ثانية 30، كبعد تكرار نفس العممية لمدة (إلى كالية عنابة السفر

:  عضمي
 .ة األب مستمقي في سيارة اإلسعاؼصكرة رؤم: استحضار الصكرة_ 
 .بداية التكتر، كالتخكؼ مف السفر، مع خفقاف قكم عمى مستكل القمب: االنفعاالت_ 
 .تكرار فكرة تجنب رككب كسيمة النقؿ كالخكؼ مف السفر: األفكار_ 
: التقييم 

 SUD  :05عمى سمـ _ 
 VOC :07عمى سمـ _ 
: ثانية 20كبعد معاكدة التجربة مرة ثانية لمدة         
 .تخيؿ الرككب في سيارة مف أجؿ الذىاب إلى مكاف بعيد : استحضار الصكرة_ 
 .قميؿ مف التكتر، كضيؽ الصدر، كشعكر باالختناؽ: االنفعاالت_ 
 .صعكبة ىضـ فكرة السفر  :األفكار_ 
 

: التقييم
 SUD :02عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 

: Body Scanثم تقييم الـ
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 .خفقاف عمى مستكل القمب* 
 .انقباض خفيؼ عمى مستكل المعدة* 

: المقابلة الخامسة
إعادة التذكير بما تـ التطرؽ إليو سابقا مع األىداؼ المرجكة، مع محاكلة تغيير فكرة         

كالتفكير في  كالسفر،الخكؼ مف السفر كرككب السيارة كمحاكلة االقتناع بفكرة رككب السيارة 
كبأف في السفر متعة كارتياح كأنو ما مف داع لمقمؽ أك التخكؼ مف ذلؾ، ككاف  ذلؾ بايجابية

. ثانية، مع تنفس عميؽ كاسترخاء عضمي  20خالؿ ذلؾ 
 .تخيؿ الحالة نفسو راكبا في سيارة كسكؼ يسافر إلى بمد ما: استحضار الصكرة_ 
 .انخفاض التكتر، كانخفاض في خفقاف القمب: االنفعاالت_ 
 .محاكلة تخيؿ مشيد خاؿ مف الخكؼ كاليمع مف فكرة الرككب في السيارة كالسفر: األفكار_ 

: التقييم
 SUD :01عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 

: ثانية 30كبعد معاكدة التجربة لمرة ثانية لمدة      
 .نفسيا: استحضار الصكرة_ 
  .القميؿ مف التكتر، خفقاف في القمب: االنفعاالت_ 
  .تصريح الحالة بأنو مازاؿ متخكفا قميال مف السفر: األفكار_ 

 
: التقييم 

 SUD :02عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 
: كبعد تكرار العممية لمدة دقيقة كاحدة، كبعد استرخاء كتنفس عميؽ        



الدراسة نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض                       :الفصؿ الخامس   

 

 

95 

االقتناع بفكرة الرككب في السيارة كالسفر إلى أم مكاف يرغب في : استحضار الصكرة_   
 .الذىاب إليو

 .ليس ىناؾ أم انفعاالت أك أم شعكر بالتكتر أك االنزعاج: االنفعاالت_   
 .كالرككب في السيارة دكف أم شعكر بالخكؼ أك اليمع أك االختناؽ محاكلة السفر: األفكار_   
:  التقييم  

 SUD :01عمى سمـ * 
 VOC :07عمى سمـ * 

: Body Scanتقييم الـ

 .ال تكجد أم أعراض جسمية مزعجة * 

 .الشعكر بالراحة كاالطمئناف النفسي* 

: المقابلة السادسة
كانت آخر مقابمة عالجية لنا مع الحالة، بحيث قمنا فييا بتقييـ حالة المفحكص بعد         

إجراء المقابالت الخمس السابقة، لمعرفة الكضعية الحالية لحالتو كلمتحقؽ مف معالجة 
 20في مدة األىداؼ المرجكة، بإعادة تذكيره بالحادث الصدمي مف جديد بكؿ تفاصيمو، 

 .نفس بعمؽ كاالسترخاءثانية، ثـ طمبنا منو الت
 .التفكير بالسفر كرككب السيارة بدكف أم شعكر سمبي تجاه ذلؾ: استحضار الصكرة_   
 .ليس ىناؾ أم انفعاؿ أك انزعاج: االنفعاالت_  
: األفكار_  
عادت لحكاية قصة كفاتت يعني عادت تجيني عادم  _  
، كعجبني الحاؿ لغكفي  سمانة لي فاتت حضرت عرس كلد عمي كرحت في الككرتاج_   

  كماحسيت بكالك
: التقييم  
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 SUD :0عمى سمـ *   
 VOC :07عمى سمـ *   
: Body Scanتقييم الـ  

 .ليس ىناؾ أم أعراض جسمية أك نفسية يشعر بيا المفحكص* 
 .تـ التخمص مف مشكؿ السفر كرككب السيارة* 

: التحليل العام للمقابالت( 5.1
أف  الحظنا EMDRالػ تقنية مف خالؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ مكجية، كتطبيؽ     

 تمثمت في خفقاف عمى مستكلحيث كاضحة جدا، كانت الصدمة اضطراب ما بعد أعراض 
، فقداف الشيية، الشعكر بالذنب، ارتجاع كآبةالقمب، انقباض في المعدة،  ، اضطرابات النـك
االنسحاب مف العالقات االجتماعية كتحاشي التجمع مع األفراد، لصكرة الحدث الصدمي، 

بكثرة أثناء تطبيؽ  ضاذه األعرالحظنا ظيكر قإذ  الشعكر باالختناؽ ك ضيؽ في التنفس،
لذم شكؿ لو ا، كالتي عبرت عف مدل تأثره بالحادث الصدمي EMDRتقنية حركة العيف

ة ىضـ فكرة الكفاة، كالشعكر صعكب أحدثت انقالب كاضح في حياتو كىك نفسية صدمة
كاإلصابة بيمع  السيارة أك أم كسيمة نقؿ أخرل،خكفو الشديد مف رككب الشديد بالذنب، ك 

 .د التفكير في السفر إلى مكاف ماشديد عند مجر
، صعكبة  ما يحاكؿ تخطي ىذا المشكؿ يجدعائقا كبيرا لدل الحالة، بحيث كؿما شكؿ    

، بحيث ينتابو اإلسعاؼىذا نتيجة تذكره لمحادث المؤلـ الذم يرجعو إلى رؤية كالده في سيارة 
ب كؿ ما يذكره بالحادث يحاكؿ تجف "ؼ" فالحالةالشعكر الشديد بالضيؽ كاالنزعاج، 

، كلكف في نياية المطاؼ استنتج أف ىذا ..السيارة، السفر، األشخاص، التجمعات: الصدمي
، فمجأ إلى العالج لمتخمص مف النفسية الحؿ الذم سيخرجو مف مشكمتو التجنب ليس ىك

كالتي  دكائيةاؿ منيا تالعديد مف العالجا تناكؿكاألعراض العضكية التي كانت تظير عميو، 
النفسي الذم كشؼ لو عف كجكد  عالجاؿ إلىفي األخير ، ثـ لجأ نتيجة فعالةلـ تظير 
كالتأكد مف كجكد " ؼ"كبعد تشخيص حالة  .كاضح بشكؿمدفكنة تظير آثارىا نفسية صدمة 
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يعاني مف صدمة نفسية نتيجة كفاة األب، حيث تـ " ؼ"، اتضح أف PTSDػأعراض اؿ
كالتي أظيرت نتائج فعالة في التخفيؼ مف حدة أعراض " ؼ"عمى  EMDRتطبيؽ تقنية الػ

بحيث الحظنا ة، مف خالليا األىداؼ المرجك ، كالتي عالجنالمحالة اضطراب ما بعد الصدمة
مقابالت عالجية أظيرت نتائج متدرجة في كؿ  06كذلؾ بفعؿ " ؼ"جذرم عمى حالة  تغيير

، كترتفع جمسة عالجية، بحيث تنقص شدة األعراض بعد كؿ جمسة كتنخفض درجة االنزعاج
المفحكص بتغيير كاضح عمى حالتو النفسية، كتصريحو درجة مصداقية التغيير، حيث شعر 

بأنو أصبح شخصا آخر كأنو تخمص مف جميع األعراض التي كاف يعاني  ر جمسةفي آخ
كشعر بمتعة  "غكفي"بأنو مؤخرا حضر زفاؼ ابف عمو، كسافر إلى مدينة  كما أخبرنا ،منيا
كلـ تظير لديو أم مف األعراض التي كانت مف قبؿ، كما صرح بأنو أصبح يجتمع  ،كبيرة

د لديو أم حاجز يمنعو مف ذلؾ، فقد تخمص مف كثيرا بأصدقائو كمعارفو كجيرانو، كلـ يع
نستنتج مف خالؿ المقابمة مختمؼ الحكاجز التي كانت تعترضو كتزعجو بدرجة كبيرة، كعميو 

أف لياتو التقنية دكر فعاؿ في ىضـ معظـ األفكار الصدمية  EMDRكتطبيؽ تقنية 
ات نجاعة في ىضـ الذكرمإف لتقنية حركة العيف " :شابيرو كالذكريات األليمة، حيث تقكؿ 

الذم ." ىذا ما تسميو شابيرك العالج التكيفي لممعمكمة ، ك"عف طريؽ االسترخاء الذم تسببو
 "الطبيعي كركنكلكجياؿ ىايعني إدماج المعمكمة الصدمية التي حدثت في الماضي ضمف زمف

يؼ كأنيا ساىمت بشكؿ كبير في التخؼ ،.(يعني ما حدث في الماضي أصبح مف الماضي)
تـ اجتثاث الحدث الصدمي  بحيث" ؼ"مف حدة اضطراب ما بعد الصدمة لدل الحالة 

معاناة الشعكر بالذنب كاقتناعو بفكرة أف ال ذنب لو فيما كقع مف التخمص مف  "ؼ" كتمكف
مشكؿ اليمع كالخكؼ مف مف كذا التخمص ، ككأنو كاف صغيرا كال يعي ما حدث يـك الكفاة

. كرككب السيارة السفر
: نتائج العالج( 6.1
بشكؿ ايجابي لمعممية العالجية، ىذا ما ظير مف خالؿ اليدكء " ؼ" استجابات الحالة_   

. الذم اتسـ بو في الجمسات العالجية
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حيث كصمت )  SUDأظيرت نتائج المقابالت العالجية انخفاض في سمـ االنزعاج _   
. درجة  07إلى  VOC، كارتفاع في سمـ (07بعدما كانت  0إلى 
 .تحقيؽ جميع األىداؼ العالجية المتفؽ عمييا _   
 .التنبؤ بنتائج أكثر ايجابية_   
صية كالعالجية، في ظؿ النتائج التي تحصمنا عمييا مف خالؿ المقابالت التشخيك        

 . ؼ"بالنسبة لػ ىناؾ تطكرات ايجابية كاضحةيمكننا القكؿ بأف 
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 :(ب)عرض و تحميل الحالة الثانية : 2
: تقديم الحالة : 1.2

             ب: االسم  

                سنة    32: السن  

 أنثى: الجنس  

            متزوجة: الحالة المدنية 

 متوسط    : المستوى االقتصادي 

 جامعي :المستوى الدراسي 

: ممخص المقابمة( 2.2 

متزوجة، ذات مستوى جامعي، تعرضت لصدمة  سنة ، 32تبمغ من العمر ( ب)الحالة      
نفسية إثر حادث اعتداء لمحاولة السرقة وذلك عندما كانت ذاىبة ىي وأختيا إلى زفاف أحد 

أقاربيا، حيث استوقفتا سيارة أجرة لتقميما إلى العرس، إذ وىما بالطريق قام بمالحقتيما 
ىا السيارة وقاموا بطرق وافذنبواسطة دراجات نارية، حيث اقتربوا من  لصوصمجموعة من ال

من جراء ىذه الحادثة و حالة ىمع وخوف شديد، " ب"، مما شكل لـبقوة كبيرة بواسطة عصا
بدأت أعراض ما بعد الصدمة في الظيور، بحيث تفاقمت عمييا الحالة بعد أسبوع من 

وقمبت الحادثة، والتي أثرت عمى حياتيا بشكل كبير، وسيطرت عمى حالتيا النفسية كثيرا، 
حينيا أنيا في حالة صدمة، إذ لم تتقبل ذلك بعد " ب"حياتيا رأسا عمى عقب، حيث لم تدرك 

ومن ثم باشرنا معيا العالج لحالتيا، تشخيص األخصائي النفسي  بعدتأكدىا من األمر 
.  ، بعد خضوعيا لعدة عالجات لم تحقق ليا أي نتيجة فعالةEMDRبتقنية الـ

مقابالت  03، حيث اعتمدنا "ب"مجموعة من المقابالت مع الحالة وعميو قمنا بإجراء      
تشخيصية كانت قبل بدء العالج، والتي تطرقنا من خالليا لإللمام بأىم المعمومات التي 
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أعراض اضطراب ما بعد الصدمة التي تظير عمييا،  والتعرف عمى مختمف" ب"تخص حالة 
درجة أي  56صدمة النفسية، وكانت النتيجة أجرينا عمييا اختبار دافيدسون لمكشف عن ال ثم

.  EMDRتطرقنا من خالليا إلى العالج بتقنية الـفقد صدمة قوية، أما المقابالت األخرى 
:  تحميل المقابمة لمحالة الثانية ( 3.2

تبين أنيا تعاني من " ب"النصف موجية مع الحالة  من خالل إجراء المقابمة العيادية     
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، حيث ظير ذلك بشكل واضح من خالل أول مقابمة لنا 

ظيرت عمييا أثناء المقابمة أعراض كثيرة من تعرق ، وشديد في حالة ىياج كانتمعيا، حيث 
ارتعاش ورعب، ال تستطيع وخوف شديد وضيق في التنفس واصفرار الوجو، وكانت في حالة 

الجموس لمدة دقيقة، تتحدث بسرعة شديدة، كل ىذه األعراض كانت تحت تأثير حادثة 
باإلضافة إلى تأثرىا بوفاة والدىا الذي كانت بجانبو طيمة  ،التي وقعت ليا ذلك اليوم االعتداء

بو وتعتبره الفترة األخيرة التي كان يعاني فييا من مرض مزمن، كما كانت شديدة التعمق 
، عمى حد قوليا بيا مصدر الحب واألمان، ذلك لفقدانيا حنان األم واىتماميا

حيث زامنت وفاة والدىا حادثة االعتداء بثالثة أسابيع " فقدت الركيزة تاعي وفقدت الحنان"
ىذا مازاد عميا " ، والتي أثرت عمييا كثيرا زيادة عمى الحادثة األولى ويظير ذلك في قوليافقط
، كما أثرت عمييا فكرة عدم تصديقيا من طرف أفراد عائمتيا حسب "لحادثة تاع السرارقة بعد

، ومن بين األعراض "صدقونيش سيرتو األم نتاعي قسات عميا ياسر دارنا ما" ما صرحت بو
" التي كانت تشعر بيا الحالة خفقان شديد عمى مستوى القمب وصرحت عن ذلك في قوليا

ارتعاش قوي، غثيان، فقدان الوعي  باإلضافة إلى ،"10لحق لـالطونسيون تاع القمب ت
الوشيك، البكاء، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات النوم، فقدان الشيية، اكتئاب، فقدان الطاقة، 
االنطواء والتجنب، لم تكن تستطيع الجموس لفترة طويمة، أو الثبات في مكان واحد، ظيرت 

ع الحادث، حيث خضعت المفحوصة لمكثير من لدييا ىاتو األعراض بعد أسبوع من وقو
خراجياالعالجات التي اعتقدت بنجاعتيا  مما ىي عميو ظنا منيا أنيا تعاني من مرض  وا 
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، حيث تناولت " جربت كمش طب، رقية، شعوذة، بصح ما نفع والو" عضوي عمى حد قوليا
لداخمي، حيث لم العالج الدوائي عند العديد من أطباء القمب، المعدة، األعصاب، الطب ا

العالج العصبي الذي عمل عمى تيدئتيا والتخفيف من  تشعر بأي تحسن واضح عمى غرار
حدة القمق لدييا، والذي شعرت من خاللو بتحسن بسيط لكن باستغنائيا عنو ترجع إلى حالتيا 

أنيا تعاني من عمى حالتيا ليا السابقة، وبعد لجوئيا إلى األخصائي النفسي الذي شخص 
وفسرت تمك  لصدمةض اضطراب ما بعد الصدمة، حيث لم تتقبل مطمقا فكرة تعرضيا أعرا

ماتقبمتياش " األعراض عمى أنيا مرض عضوي وفقط، حيث عبرت عن ذلك في قوليا
، كما "ال حاجة أخرى بصح مش صدمةو خالص، قمت راني صغيرة مييش صدمة، إما سكر

 قوليا عمى حدجد في المناسبات السارة أنيا أصبحت تتجنب التجمع مع األفراد، أو التوا
إلى تجنب  باإلضافة، "نروح لعراس، مانقدر نخرج نحوس مانقدرش نريح مع لعباد، مانقدر"

النشاطات واألماكن واألشخاص وزمن الحادثة وجميع الوضعيات التي تثير ذكريات عن 
العالية، كي وقت القايمة، طاكسي نقل الحضري، " الحادث الصدمي ويظير ذلك في قوليا

كذلك  ،"نشوف موطو،الخبطة تاع الكارو، ومنروحش لمعالية أبدا كرىتيا، ومنروحش وحدي
مما يؤكد شدة تأثر  "وجوه السرارقة ديما يجوني نشوفيم" في قوليا رؤيتيا لوجوه المصوص

تنتابيا كوابيس متكررة حول  كماالحالة بالحادث الصدمي وتجنبيا لكل ما يذكرىا بو، 
تفكر فيو إزاء حالتيا الصدمية، حيث ترى دائما أنيا كانت ما وىو االنتحار، الموت، 

وبعد خضوعيا لجميع العالجات المذكورة سابقا لم ُتَشخص  .ستموت، ستنتحر، سُتجن
أعراض الصدمة لدييا إال من خالل األخصائي النفسي، وبعد التأكد من األعراض 

والتي أفادت المفحوصة أكثر من  EMDRالمصاحبة لمصدمة بدأنا معيا العالج بتقنية الـ
" حت عن ذلك بقوليا، حيث صرEMDRجميع العالجات األخرى التي خضعت ليا قبل الـ

راني نحس روحي تبدلت لدرجة كبيرة عمى لي كنت عمييا، ونحس روحي ريحت نفسيا 
، حيث شعرت الحالة "بفضل العالج لي درتو عندكم ىو لي خالني نولي ىكا وعاوني ياسر

بديت نرتاح " بتحسن كبيرة وبفرق واضح قبل خضوعيا لمعالج بيذه التقنية عمى حد قوليا
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، وأنيا شخص طبيعيكما صرحت بأنيا أصبحت " كأني ىذاوين ولدت جديدة بديت نتحول،
روحي انسانة وليت نحس " تخمصت من جميع الذكريات المزعجة لمحادث الصدمي بقوليا

، عدت رجعتمي ثيقتي بنفسي" ، وقوليا"طبيعية، والحادثة عادت تجيني عادي كي نتفكرىا

، وتخمصت من "completementرتحت  حسيت روحي، وحدينخرج ، نروح لمعراس فرحانة،
الدواء نيائيا ولم يعد يشكل ليا االنقطاع عنو أي مشكل جسمي أو نفسي، حيث أصبحت 
تعيش حياة طبيعية و تفكر في مشاريع مستقبمية كثيرة وتريد تعويض كل ما فاتيا خالل 

. سنوات  4المدة العالجية التي دامت 

نا بيا والحصول عمى األعراض التي تدل عمى بعد المقابالت التشخيصية التي قم     
 56، وبتطبيق اختبار دافيدسون لمكشف عن الصدمة النفسية تحصمنا عمى نتيجة PTSDالـ

أي األحداث الفريدة  نمط صدمي بتاء كبيرة،) I درجة، والتي تعني صدمة قوية من النمط
، (...ثة، حادثاعتداء، كار)غير المنتظرة التي تظير بداية واضحة ونياية دقيقة 

فاالضطرابات الناتجة عن أحداث صدمية قوية وشديدة نستطيع أن نسمييا حدث صدمي "
، وفي ىذه الحالة يمكننا الربط بسيولة بين (Roger solomon ,2000) "بتاء كبيرة

تعاني " ب"األعراض التي يعاني منيا المريض والصدمة األم، وعميو توصمنا إلى أن الحالة 
. نفسية ناتجة من جراء محاولة اعتداء من صدمة 

 

 

 EMDRتم التطرق فييا لمعالج بتطبيق تقنية الـ :المقابالت العالجية

:  EMDRتطبيق تقنية الـ( 4.2

 18/04/2015إلى غاية  17/11/2014: بدأت بتاريخ والتي :المقابمة األولى* 
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دقيقة، حيث أتت المفحوصة في حالة ىياج شديد، وارتعاش وىمع  60كانت مدتيا      
كبير، وبكاء شديد، وتتحدث بسرعة كبيرة لتعبر عن كل ما بداخميا وكل ما تشعر بو من 
خوف وىمع بحيث كان ذلك واضحا عمييا من خالل اصفرار وجييا وشحوبو ومن بريق 

لوس أو الوقوف بشكل مستمر، عينييا، وعدم ثباتيا في مكان واحد بحيث ال تستطيع الج
الجزء المؤلم لمذاكرة ) لعالجوحيث قمنا بوضع خطة عالجية حددنا فييا اليدف الذي نسعى 

: وىو (الصدمية

التخمص من مشكل اليمع بسبب االعتداء وطرق الزجاج بقوة، والتكمم عن الحادثة دون أي  _
. انزعاج أو قمق أو خوف 

: خطوات  03جية والتي تتم خالل حيث شرحنا ليا الطريقة العال    

زمن الحادث، ) أي صورة الحدث الصدمي بكل تفاصيميا :استحضار الصور الذهنية _
(. األشخاص، كل ما يتعمق بالحادث الصدمي المكان، 

من  أي البكاء، القمق، التعرق، خفقان القمب وكل ما تشعر بو :االنفعاالت واألحاسيس_ 
انزعاج أو انفعال وأن ليا الحق في حرية التعبير عن جميع أحاسيسيا ومشاعرىا خالل 

 .العممية العالجية

 .الخوف واليمع من أي صوت قوي :لمحادث الصدمي التي انتابتها عندما تعرضتاألفكار _ 

ذكر و بعدما قمنا بيذه التجربة أي التحفيز لمدة دقائق، بحيث طمبنا من المفحوصة ت     
والمخاوف التي انتابتيا بسببو وأن تتذكر الحادث  رواستحضار المشاعالحادث الصدمي 

بكل تفاصيمو، وكأنو حدث اآلن، وتتابع في ذات الوقت حركات اإلصبع بسرعة  الصدمي
من اليمين إلى اليسار، وبعد ذلك طمبنا ( تبدأ ببطء وتنتيي إلى حركات سريعة)تصاعدية 

: دقائق، وبعدىا تصف لنا  3مرات، ثم تقوم باسترخاء لمدة  03منيا أن تتنفس بعمق 
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 .قاوية في لكارو ونسمع في الطبطيبة مههونشوف في وج: استحضار الصورة_ 

ارتعاش قوي، بكاء بحرقة، وخفقان شديد عمى مستوى القمب، منيش قادرة : االنفعاالت_ 
 .نتنفس

: ثم  طمبنا منيا تقييم كل من      
إلى  0من ) SUDفقد كان تقييميا لحالتيا عمى سمم  : SUDشدة االنزعاج عمى سمم * 
 .(وانفعال شديدحالة ىياج )  درجة 9ىو ( 10
من )والتي تقيم  ،التغييرمصداقية كان تقييميا لدرجة : VOCمصداقية التغيير عمى سمم * 
 .درجة 7ىو ( 7إلى  1

ثم طمبنا منيا مرة أخرى القياس بنفس التجربة األولى مع التفكير في الحادثة بدون      
ثانية، ثم نفس عمميات التنفس العميق ثم االسترخاء وتذكيرىا باليدف  30قمق لمدة  أوخوف 

: الذي نسعى لمعالجتو
 .الصورة األولى نفسيا: استحضار الصور_   
نفس االنفعاالت من قمق وانزعاج وتوتر شديد ونوبات ىمع حادة مع تقمص :  االنفعاالت_   

 .واضح عمى مستوى البطن
 .ا الكارو خمعنينفي الطوموبيل وىو خبط عمي كنا: األفكار_  

 
 

: تقييميا 
 SUD :06عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: وكان آخر تقييم EMDRمرات في كل حصة عالجية بالـ 3حيث نقوم بتكرار نفس العممية 
 SUD :03عمى سمم * 
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 VOC :07عمى سمم * 
نيدئو وينخفض لديو سمم  بحيث ال نترك المريض يخرج في حالة ىياج، إال بعد أن    

 .االنزعاج عن ما كان عميو في المرة األولى من التجربة
بيدف معرفة األعراض ( Body Scan)وفي آخر الجمسة العالجية قمنا بمسح شامل لمجسم 

: العضوية التي قد تظير لدى الحالة بعد العممية العالجية، حيث كان 
: Body Scanتقييم الـ 

 .ارتعاش خفيف * 
 .خفقان خفيف عمى مستوى القمب* 

وفي نياية المقابمة طمبنا منيا أن تقوم بعمميات استرخاء كمما شعرت بالتوتر أو القمق،      
باإلضافة إلى تدوين المواد الجديدة مع التذكير باليدف التي نسعى إلى تحقيقو وأننا سنواصل 

. الجمسات العالجية في المقابالت التالية 
: ةالمقابمة الثاني

تذكير الحالة بنفس األىداف السابقة ونفس الخطوات السابقة، وبعد تكرار نفس العممية      
 .ثانية، ثم طمبنا منيا القيام بتنفس عميق واسترخاء 35كانت مدة التحضير 

 .الخوف واليمع من مشيد المصوص والدراجات النارية: استحضار الصورة_ 
 .رعشة خفيفةقمق وتوتر خفيف، مع : االنفعاالت_ 

، مقدرتش ننسى الوجوه تاعيم تنيعباقيتمي صورة وجيو في الكارو الخبطة لي خل: األفكار_ 
 .ديما ساكنتمي في أفكاري

: وكان تقييميا 
 SUD :02عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: ثانية  20وبعد إعادة التجربة مرة ثانية لمدة      
 .نفس الصورة: استحضار الصورة_ 
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 .توتر ورعشة، وخفقان خفيف عمى مستوى القمب : عاالتاالنف_ 
 .حابة نتينى من المشكل ىذا مقمقني ياسر  : -األفكار_ 

 .سنين وأنا في بيت وحدي 4 -            
: وكان تقييميا 

 SUD :04عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: Body Scanتقييم الـ
 .عمى مستوى المعدة تقمصات *
 .بسيطة عمى مستوى العين اختالجات *

: المقابمة الثالثة
إعادة تذكيرىا بما تم التطرق إليو سابقا مع اليدف المراد عالجو، مع محاولة         

.  التخمص من الخوف واليمع من مشيد المصوص وطرق النافذة بقوة
. ثانية، مع تنفس عميق واسترخاء عضمي 30لمدة 
 .محاولة التخمص من شدة اليمع الناتج عن الحادث الصدمي: استحضار الصورة_ 
 .انخفاض خفقان القمب: االنفعاالت_ 
 .نحاول نخمم فييا بال ما نخاف: األفكار_ 

: التقييم
 SUD :03عمى سمم * 

 VOC :07عمى سمم  *
: ثانية  20وبعد معاودة التجربة مرة ثانية لمدة      

 .راني نشوف فييا كيما صراتمي بعد ومازلت مخموعة منيا شوي: استحضار الصورة
 .ليس ىناك أي ارتعاش: االنفعاالت

 .محاولة التخمص من المشكل المزعج: األفكار
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: التقييم   
 SUD :02عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: Body Scanتقييم الـ
 .عدم وجود أي ارتعاش* 
 .انخفاض درجة التوتر والخوف من الحادث الصدمي* 

: المقابمة الرابعة   
ثانية، مع تنفس  30إعادة التذكير بالحادث الصدمي، وبعد تكرار نفس العممية لمدة         

: عميق واسترخاء عضمي 
 .صورة المصوص وطريقة االعتداء عمييا وىي في السيارة : استحضار الصورة_ 
 .خفقان خفيف عمى مستوى القمب: االنفعاالت_ 
 .ال أستطيع مشاىدة أفالم الرعب أو أي مشيد مخيف: األفكار_ 

: التقييم  
 SUD  :03عمى سمم _ 
 VOC :07عمى سمم _ 
 

: ثانية 20وبعد معاودة التجربة مرة ثانية لمدة      
 .مش ناسية الصورة تاع الحادث : استحضار الصورة_ 
 .جدا عمى مستوى القمبخفقان بسيط : االنفعاالت_ 
 .بديت نحس بمي رح نتخمص من لمشكل ىذا: األفكار_ 

: التقييم  
 SUD :01عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 
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: Body Scanثم تقييم الـ  
 .خفقان خفيف عمى مستوى المعدة*   
 .ارتعاش بسيط عمى مستوى اإلصبع الكبير باليد اليمنى*   

: المقابمة الخامسة
إعادة التذكير بما تم التطرق إليو سابقا مع اليدف العالجي المرجو، مع محاولة       

التخمص من التفكير في الحادثة بنوع من الخوف واليمع، والتفكير فيو بطريقة عادية عمى أنو 
. ، وال يستدعي خوف شديد أصبح من الماضيحادث عادي 

. ثانية، مع تنفس عميق واسترخاء عضمي  20حيث تم ذلك خالل      
 .نفس المشيد الصدمي: استحضار الصورة_ 
 .تقمص عضمي بسيط عمى مستوى البطن: االنفعاالت_ 
 .محاولة تخيل الحادث عمى أنو حادث عادي و خال من الخوف واليمع : األفكار_ 

: التقييم
 SUD :01عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 
 
 

: ثانية 30وبعد معاودة التجربة لمرة ثانية لمدة      
 .الصورة نفسيا التفكير في: استحضار الصورة_ 
 .ال يوجد أي انفعاالت واضحة عمى الحالة: االنفعاالت_    
 .حسيت روحي بديت نتخمص من الخمعة تاع الحادثة: األفكار_    
: التقييم   
 SUD :01عمى سمم *    
 VOC :07عمى سمم *   
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: وبعد تكرار العممية لمدة دقيقة واحدة، وبعد استرخاء وتنفس عميق     
 .نشوف في الحادثة بشكل عادي ماحسيت بوالو: استحضار الصورة_ 
 .ليس ىناك أي شعور بالتوتر أو الخوف: االنفعاالت_ 
 .حسيت روحي بديت نتحسن ياسر ونقصمي الخوف ياسر: األفكار_ 

:  التقييم
 SUD :0م عمى سل* 
 VOC :07عمى سمم * 

: Body Scanتقييم الـ
 .لم يتم تسجيل أي عرض عضوي واضح* 
 .الشعور بالراحة واالطمئنان النفسي* 

 :المقابمة السادسة
، مراد عالجومع اليدف ال بالحادث الصدميإعادة التذكير بتكرار نفس العممية السابقة و     

 .بدون أي انزعاج أو خوف أو ىمع ولة التخمص من التفكير في الحادثمع محا
. ثانية، مع تنفس عميق واسترخاء عضمي  20حيث تم ذلك خالل  

. ثانية، مع تنفس عميق واسترخاء عضمي  20حيث تم ذلك خالل 
وليت كي نتفكر وجوىيم تجيني عادي، بصح واهلل راني سوفريت : استحضار الصورة_    

 .ياسر
 .الخوفانخفاض التوتر و: االنفعاالت_    
 . التفكير بالحادث الصدمي بشكل عادي: األفكار_    

: التقييم
 SUD :01عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: ثانية 30وبعد معاودة التجربة لمرة ثانية لمدة 



الدراسة نتائج ومناقشة وتحميل عرض                       :الخامس الفصل   

 

 

110 

 .نفس الصورة السابقة: استحضار الصورة_   
 .ليس ىناك أي انفعاالت شديدة : االنفعاالت_   
 .نتقمق وال نخمع كي نتفكرىا ماوليتش : األفكار_   

: التقييم
 SUD :0عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: وبعد تكرار العممية لمدة دقيقة واحدة، وبعد استرخاء وتنفس عميق     
 .جاتني عادي: استحضار الصورة_    
ماحسيت حتى حاجة من لي كنت )ليس ىناك أي شعور بالتوتر أو الخوف: االنفعاالت_    

 .(بييم قبلنحس 
 .تقريبا والتمي حاجة عادية وماتستدعيش ىذيك الخمعة كامل لي كنت فييا: األفكار_    
: ةبعالمقابمة السا   

كانت آخر مقابمة عالجية لنا مع الحالة، بحيث قمنا فييا بتقييم حالة المفحوصة بعد      
إجراء المقابالت الخمس السابقة، لمعرفة الوضعية الحالية لحالتيا ولمتحقق من معالجة 

 20اليدف المرجو، بإعادة تذكيرىا بالحادث الصدمي من جديد بكل تفاصيمو، في مدة 
 .تنفس بعمق واالسترخاء العضمي ثانية، ثم طمبنا منيا ال

 .تجيني عاديعادت  لحكاية وليت كي نتفكر: استحضار الصورة_ 
 .ليس ىناك أي انفعال أو انزعاج: االنفعاالت

 .حرت في روحي كيفاه حاجة عادية كيما ىاذي دارتمي صدمة : األفكار
: التقييم

 SUD :0عمى سمم * 
 VOC :07عمى سمم * 

: Body Scanتقييم الـ



الدراسة نتائج ومناقشة وتحميل عرض                       :الخامس الفصل   

 

 

111 

 .ليس ىناك أي أعراض جسمية أو نفسية شعرت بيا الحالة * 
 .تم التخمص من مشكل الخوف من االعتداء ومن طرق الزجاج بقوة* 

وفي نياية الحصة العالجية األخيرة صرحت الحالة بأنيا بعد خضوعيا لمعالج بتقنية      
يا، كما أنيا أصبحت تتحسن أسبوعا بعد أسبوع، وأن تقمصات البطن اختفت كل EMDRالـ

يوم ظنا منيا أنيا حامل، بحيث لم يؤثر ذلك عمى حالتيا  18توقفت عن تناول الدواء لمدة 
النفسية بأي شكل من األشكال، وصرحت بأنيا أصبحت عندما تفكر في الحادثة ال تنزعج 

وال يطرأ عمييا أي من األعراض السابقة وال أي خوف أو ىمع، وتتعامل معيا عمى أنيا 
. ن أصبحت مجرد ذكرى عابرة’عادية مرت بحياتيا والحادثة 

: التحميل العام لممقابالت( 2.5
من خالل إجراء المقابمة العيادية النصف موجية، ومن خالل المالحظة المباشرة،       

الحظنا أن أعراض اضطراب  EMDRوتطبيق اختبار دافيدسون وتطبيق التقنية العالجية 
وىذا ما اتضح من خالل نتائج المقابمة " ب"ما بعد الصدمة كانت واضحة جدا عمى الحالة 

، إذ أن األعراض ظيرت بعد أسبوع من الحادث الصدمي EMDRتطابقا مع نتائج تقنية الـ 
عراض من خالل تجنب األماكن ىذه األ بحيث ظيرتالذي تعرضت لو العميمة، 

، وكل ذكرى أليمة تتعمق بالحادث الصدمي، باإلضافة إلى الكوابيس المتكررة واألشخاص
واألحالم المتعمقة بأفكار انتحارية والتفكير في الموت واالنتحار وتجنب المقاء باألفراد 

عمى  EMDRومحادثتيم، وعدم قدرتيا عمى التحدث بشكل مريح، حيث بعد تطبيق تقنية الـ
لة في التخفيف من حدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، والتي أظيرت نتائج فعا" ب"

" ب"والتي عالجنا من خالليا اليدف المراد عالجو، بحيث الحظنا تغيير جذري عمى حالة 
مقابالت عالجية أظيرت نتائج متدرجة في كل جمسة عالجية، بحيث  سبعوذلك بفعل 

وترتفع أحيانا أخرى،  تنقص شدة األعراض بعد كل جمسة وتنخفض درجة االنزعاج أحيانا
مع ثبات درجة التغيير في كل الجمسات مما يدل عمى قوة إرادة المفحوصة في تغيير 

بتغيير واضح عمى حالتيا النفسية، وكأنيا " ب"حيث شعرت بالوضعية التي كانت عمييا ، 
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خمقت من جديد، حيث أفصحت عن ذلك في آخر جمسة وعبرت عن شدة سعادتيا 
وبأنيا تخمصت من جميع األعراض التي كانت تثير انزعاجيا وقمقيا، بوضعيتيا الجديدة 

وأنيا تخمت عن الدواء، وأصبحت تعيش حياة طبيعية، وتفكر بايجابية نحو المستقبل بحيث 
. لدييا الكثير من المشاريع التي تنوي القيام بيا

ار الصدمية أظيرت نتائج فعالة في ىضم معظم األفك EMDRوعميو نستنتج أن تقنية الـ   
و ساىمت بشكل كبير في التخفيف من حدة اضطراب ما بعد  ،"ب"والذكريات األليمة لمحالة

من التخمص من " ب"بحيث تم اجتثاث الحدث الصدمي وتمكنت " ب"الصدمة لدى الحالة 
الشعور بالخوف واليمع من حادثة االعتداء وَطْرق الزجاج بقوة، واعتبارىا حادثة عادية مرت 

. أصبحت من الماضي عمييا و
: نتائج العالج( 2.6

سنوات، رأت فييا المختصين وغير المختصين،  4دامت " ب"بعد رحمة عالجية لـ        
الرقية، الشعوذة، الطب البديل، الطب العقمي، لكن كل ذلك كان دون جدوى بحيث لم تشعر 

جدارتيا في التي أثبتت  EMDRبأي تحسن دقيق إال بعد خضوعيا لمعالج بتقنية الـ
: كالتالي" ب"نتائج العالج لمحالة التخفيف من حدة أعراض ما بعد الصدمة، حيث كانت 

بشكل ايجابي لمعممية العالجية بحيث استسممت لمعالج بكل ثقة " ب"استجابات الحالة _    
.  وارتياح 

حيث وصمت إلى )  SUDأظيرت نتائج المقابالت العالجية انخفاض في سمم االنزعاج _    
. VOCفي سمم  07، وثبات الدرجة (09بعدما كانت  0
 .تحقيق اليدف العالجي المتفق عميو _    
 .التنبؤ بنتائج أكثر ايجابية_    
في ظل النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل المقابالت التشخيصية والعالجية، يمكننا         

، وتغيير جذري عمى الوضعية "ب"القول بأن ىناك تطورات ايجابية واضحة بالنسبة لـ
. السابقة، والوصول إلى اليدف المحدد في العالج
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:الدراسة ةناقشة النتائج على ضوء فرضيم: 3  

عمى حالتي  EMDRمن خالل تحميمنا لممقابالت النصف موجية وتطبيق تقنية الـ      
وقد ، سنة 32" ب"سنة و 51" ف"حيث  (أنثى/ذكر)الذين ىما من جنسين مختمفين  البحث

تساىم في التخفيف  EMDRانطمقنا في دراستنا ىذه من خالل فرضية مفادىا أن تقنية الـ
لمحالتين نجد أن من خالل النتائج المتحصل عمييا بالنسبة فمن حدة الصدمات النفسية، 

أشير ونصف، والتي تمكنا فييا  4حوالي  اقد استغرقت المدة العالجية لو" ف"لحالة األولىا
جمسة عالجية، وىي مدة قصيرة مقارنة بالمدة 13األىداف المحددة خالل  من عالج جميع
 ،جمسة عالجية 16تم فييا تناول  التيأشير و 5والتي استغرقت حوالي " ب"العالجية لمحالة 

ىذا  .بحيث استغرقنا مدة طويمة في تحقيق اليدف العالجي ليا كونيا تعاني من صدمة قوية
لدييا كانت مرتفعة جدا خالل الجمسات  SUDا أن نسبة الـكم ،ما تبين من خالل النتائج

، (SUD=7)والذي كانت درجة االنزعاج لديو " ف"مقارنة بالحالة ( SUD=9)األولى 
المدة العالجية ومن حيث ىناك اختالف واضح بالنسبة لمجنسين من حيث فنجد أن وعميو 

حسب بعض  PTSDبالـ لإلصابة ، نظرا لكون المرأة أكثر عرضة(SUD)سمم االنزعاج 
يكون تأثير بحيث بحكم تكوينيا وسمات شخصيتيا،  الدراسات النيوروسيكولوجية الحديثة،

ىذا النوع من بالنسبة لممرأة أعمق من الرجل نتيجة انفعاليتيا وحساسيتيا لمضغوط  PTSDالـ
(PTSD (دائما حسب النظريات النيوروسيكولوجية))،  كما أن لممرأة استراتيجيات تكيفية

، بالرغم من استجابتيا لمضغوط الناتجة عن تستجيب لمعالجنوعية تتطمب وقت أطول ل
، حيث ما قورنت بالرجل  إذوال تبقى حبيسة ىذا الرد فعل القوي  ،أسرع من الرجل الصدمة 

، لكن بفارق EMDRجميع األىداف لكال الحالتين عن طريق تقنية الـ تحقيقتم في األخير 
.  زمني يفسر ما سبق عرضو من أسباب ليذه الفروق الجنسية

ايجابية لدى كمتا الحالتين  وجود تطورات المتحصل عميياالنتائج  حيث تبين من خالل      
التخفيف تحقيق األىداف العالجية ومدى فعالية ىاتو التقنية ومساىمتيا بشكل كبير في عمى 



الدراسة نتائج ومناقشة وتحميل عرض                         الفصل الخامس  

 

 

114 

وحسب نتائج الدراسات السابقة فإن ىذه التقنية النفسية لدى الجنسين،  آثار الصدمة من حدة
ىذه  نجاعة، مما يثبت حدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمةة في التخفيف من يفعال ذات

ومساىمتيا الكبيرة في التخفيف من حدة الصدمات النفسية، ويؤكد  إلستراتيجية العالجيةا
التخفيف من حدة الصدمات  تساىم في EMDRالـفرضية البحث التي مفادىا أن تقنية 

المستخدم كبديل لمعالجات أصبح حاليا العالج  EMDRالعالج بالـ"النفسية، حيث أن 
  "والمعترف بو في عمم النفس الصدمي األخرى
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 خاتمة
تنتشر األمراض واالضطرابات النفسية التي تعرقل سير حياة اإلنسان بكثرة، إذ نجد من        

بينيا الصدمة النفسية التي تعد بمثابة مرض العصر الذي يسعى األخصائيين واألطباء 
 .لمتخمص منو، وذلك بإيجاد طرق وتقنيات عالجية عديدةالنفسيين جاىدين 

ومن أحدث التقنيات المعتمد عمييا في عالج اضطراب ما بعد الصدمة نجد تقنية        
التي يسعى من خالليا المعالج إلى التخفيف من حدة الضغط والتوتر الناتجين  EMDRالـ

الميدان، واستعممت في عينة  عن الصدمة، حيث كانت ىذه التقنية بمثابة تجربة لي في
 .بحثي حالتين حيث كانت النتائج جد حسنة

مما ال شك فيو فان ىذه التقنية العالجية قد حققت نتائج رائعة في عالج مرضى و      
الصدمات النفسية وىي تتميز عن باقي العالجات األخرى بدراسات عممية تجريبية، أثبتت 

ن مستقبل ىذه التقنية في عقد القائم من الزمن سيكون فعاليتيا في مثل ىذا االضطراب، و أ
ال محال في البحث ، وسيركز عمى فيم كيفية عمل ىذه الطريقة العممية من الناحية 

وخاصة أنيا أصبحت تطبق عمى بعض ( physiopathologie)ولوجية طالفيزيوبا
 .االضطرابات النفسية األخرى 

 هفي انتظار دراسات معمقة كالماجستير والدكتوراوفي األخير يبقى المجال مفتوحا        
تسمط الضوء عمى جوانب أخرى لمموضوع وبدورىا تحفز عمى زيادة وتنوع البحوث والدراسات 

 . نظرا لقمة الدراسات في ىاتو المواضيع EMDRحول الصدمة النفسية وحول التقنية الحديثة 
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 :التوصيات والمقترحات

ين عمى يمصدومين، ووضع األخصائيين النفسوجوب توفير مراكز خاصة باألشخاص ال* 
، وىذا نظرا لمدور الكبير الذي EMDRالتشخيص والمتابعة النفسية عن طريق تنمية تقنية الـ

. التقنية في التخفيف من حدة الصدمات النفسية والتخمص من أعراضيا المزعجةتمعبو ىذه 

إعطاء فرصة لممصدومين نفسيا ومساعدتيم عمى االندماج االجتماعي الميني داخل * 
. المؤسسات التي يعممون بيا أو يدرسون فييا

عن طريق تنظيم  PTSDتدعيم االىتمامات التكوينية والمينية لدى األفراد المتعرضون لمـ* 
. تربصات ميدانية وتدريبية لتشجيعيم عمى تجاوز تمك المحنة وتطوير مؤىالتيم
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 :محاور المقابمة

تاريخ الصدمة النفسية : األول المحور

متى عممت أنك تعاني من صدمة نفسية ؟  _

كيف اكتشفت أنيا صدمة بالفعل ؟ _ 

من شخص لك حالة الصدمة ؟  _

ما األعراض التي تظير عميك جراء الصدمة ؟  _

متى ظيرت لديك ىذه األعراض أول مرة ؟ _ 

متى كانت آخر مرة أحسست فييا بأعراض الصدمة ؟  _

ما الشيء الذي تعتقد أنو سبب لك ىذه الصدمة ؟  _

كيف كانت ردة فعمك أثناء عممك بأنك تعاني من صدمة نفسية ؟  _

ما أكثر شيء ضايقك ؟  _

ىل حاولت التغمب عمى ىذا المشكل بطريقة ما ؟  _

الذكريات واألحالم : المحور الثاني

ما أكثر شيء يذكرك بالصدمة ؟  _

كيف أثر ىذا الحادث عمى حياتك ؟  _

ما الشيء الذي تعتقد أنو سبب لك ىذه الصدمة ؟  _

ما الصورة المؤثرة في ىذا الحادث بالنسبة إليك ؟  _
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ىل تنتابك كوابيس أثناء النوم ؟  _

ما الحمم المتكرر الذي تراه غالبا ؟  _

ناسبات السارة ؟ كيف تشعر أثناء وجودك في الم _

ىل تذكر الوقت الذي رأيت فيو والدك آلخر مرة ؟  _

 EMDRالتقنيات العالجية التي لجأ إليها المفحوص قبل الـ: المحور الثالث

متى بدأت العممية العالجية ؟  _

من تكفل بك بعد اكتشاف الصدمة ؟ _ 

ما التقنيات العالجية التي اتبعتيا قبل اكتشافك لمصدمة ؟  _

التقنيات العالجية التي اتبعتيا بعد اكتشافك لمصدمة ؟ ما  _

من بين العالجات التي خضعت ليا ما أكثر تقنية عالجية تجاوبت معيا ؟  _

؟  EMDRماذا الحظت بعد خضوعك لمعالج بتقنية الـ  _
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: (ف)حالة ال مع المقابمة كما وردت

 تاريخ الصدمة النفسية: األول المحور

متى عممت أنك تعاني من صدمة نفسية ؟  : س

من  سنين 9، وىي صراتمي من كان في عمريسنة 18كان عندي  1982عرفت في  :ج
وىو مسافر كان في خدمتو كي جاه  (AVC)جاه حادث وعائي دماغي  تاعيتوفى الوالد 
 .، مع انو ماكانش يعاني من أي مرض في السابقالحادث ىذا

كيف اكتشفت أنيا صدمة بالفعل ؟ :  س

ماكنتش عارف المرة األولى كنت نحسب مرض عضوي، ورحت لقداه من اختصاصي : ج
وىو المعدة، ورحت حتى لطبيب األعصاب، ومؤخرا رحت ألخصائي نفسي  تاع القمب، وتاع
 وقالي بمي ممكن األعراض تاعي تكون ناتجة عن صدمة في الطفولة، شخصمي حالتي،

 .بمي راىي عندي صدمة قديمةوشفت بمي مرض تاعي نفسي مش عضوي، واكت

من شخص لك حالة الصدمة ؟ : س

 .شخصمي حالتي بمي عندي صدمة  بعد عدة جمسات كي رحت لبسيكولوق: ج

ما األعراض التي تظير عميك جراء الصدمة ؟ : س

عندي اضطرابات في ، ممل، ثقل عمى مستوى المعدة، كآبة يجيني ضيق في القمب،: ج
، وماناكمش، مانحبش لعراس والجنايز والممات كامل، مايجينيش النوم مانرقدش خالص، النوم

وعيطمي وأنا  صورة تاعو كي كان راقد في الطوموبيل، باقية ديما الوكثرة الضجيج
 .مارحتموش

متى ظيرت لديك ىذه األعراض أول مرة ؟  :س
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جاتني كي كنت نخدم تقبضني الخنقة نحس روحي رح تخرج، وتحكمني الضيقة وتجيني  :ج
 .النوبة وساعات يروحوني مانقدرش

متى كانت آخر مرة أحسست فييا بأعراض الصدمة ؟ : س

وقت المغرب كي رحمت من داري سكنت في الحوزة عندىا عام ونص، جاتني نوبة ىمع : ج
 .ىكاك وروح 7من 

ما الشيء الذي تعتقد أنو سبب لك ىذه الصدمة ؟  :س

وفاة الوالد تاعي، ماكنتش مصدق بمي مابانمي والو من بعد لقيتيا بمي  األولىالمرة : ج
 .الوحيد، ىذا ىو السبب يموت، وكنت متعمق بيو ياسر

كيف كانت ردة فعمك أثناء عممك بأنك تعاني من صدمة نفسية ؟  :س

 و تقبمت حالتي عادي، غير حاس بتأنيب الضمير شوي كي عيطمي الوالد تاعي :ج

 .مارحتموش

ما أكثر شيء ضايقك ؟  :س

مشكل السفر مقمقني ياسر، نحب نديبالسي كي مانكونش خدام ومانقدرش نخرج حتى : ج
منقدرش نركب ونمشي مشية في طوموبيل وال وال أي مدينة حتى ىنا في لبالد  لبالصة

، وكي نركب في ، ديما نخمم بمي تجيني النوبة ونتخنقكارتاع حتى ربع ساعة منقدرش
الطاكسي لي جابوه فييا ونحس بمي رح  الطاكسي ديما تجيني صورة الوالد راقد في ىذيك

 .تجيني الخمعة

 

؟  بطريقة ما مشكلىذا الىل حاولت التغمب عمى  :س
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جربت خطرة جيت نروح لمقنطرة مع مشينا شوي حكمتني الخنقة والضيقة ومقدرتش  إيو: ج
 .نكمل حبيت غير نيبط من السيارة ونريح

الذكريات واألحالم : المحور الثاني

ما أكثر شيء يذكرك بالصدمة ؟ : س

جنايز، ومانحممش الحس والغاشي، وكي نركب كي نكون في الممات عراس وال : ج
 .الطوموبيل وال نجي نسافر 

كيف أثر ىذا الحادث عمى حياتك ؟ : س

عدت شغل عايش وحدي مانختمطش مع  من جية ما نحبش الممات ومانقعدش مع لعباد، :ج
 .نديبالصي نقدرش ما وتاني مشكل تاع السفر مقمقني الناس،

الحادث بالنسبة إليك ؟ ما الصورة المؤثرة في ىذا : س

 وكان باين تعبان ياسر، ومارحتموش، وعيطمي نشفى عميو كي كان راقد في الطوموبيل :ج
، بصح ضرك نروحمو وكنت صغير ماكنتش فاىم لمموت كي شفتو ىكاك خمعت ومحبيتش

 ..عاد يأنب فيا ضميري كي مارحتموش

ىل تنتابك كوابيس أثناء النوم ؟  :س

 .ياسر ويقمقوني بالزاف ساعات انوض مخموع وساعات انوض نبكي يجوني إيو: ج

ما الحمم المتكرر الذي تراه غالبا ؟  :س

 .ننوض نمقى روحي نبكي يجيني الوالد نتاعي في لمنام نشوفو ونيدر معاه، و: ج

كيف تشعر أثناء وجودك في المناسبات السارة ؟  :س
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 .كامل مانحممش نقعد فييا حتى دقيقة فطة، لباليص لي فييا الممات تجيني مانحممش: ج

ىل تذكر الوقت الذي رأيت فيو والدك آلخر مرة؟ : س

إيو كان وقت المغرب نشفى عميو، وىذاك الوقت لي تجيني فيو الضيقة والنوبة ونحس  :ج
 .لدرجة كبيرة روحي مخنوق

 EMDRقبل الـ المفحوص لجأ إليهاالتقنيات العالجية التي : لثالمحور الثا

متى بدأت العممية العالجية ؟  :س

، وزادت 1986سنين وليت نحس بروحي مش مميح بديت نداوي ونجري من  10من  :ج
 .ومن فما بديت نداوي  1998عميا الحالة في 

من تكفل بك بعد اكتشاف الصدمة ؟  :س

 .كي كنت صغير كان خويا متكفل بيا، وكي كبرت راني نجري وحدي :ج

العالجية التي اتبعتيا قبل اكتشافك لمصدمة ؟  ما التقنيات :س

عطاني الطبيب دوا مشيت عميو من فما راحت  تبعت العالج الدوائي عمى المعدة والقمب :ج
تبعت العالج تاع األعصاب كان  زدت، عميا األعراض لي كنت نحس بييا ومبعد رجعتمي

المي  تبعت العالج النفسي ىايظل يمركيمي في الميدئات القاوية، ومضادات االكتئاب، وبعد
 .منو تأكدت من حالتي بمي عندي صدمة

ما التقنيات العالجية التي اتبعتيا بعد اكتشافك لمصدمة ؟  :س

بقيت نتبع في العالج  Psychologueـشخصيالي ل إليبعدما عرفت بمي عندي صدمة  :ج
 .EMDRودارلي تقنية الـ تاعو

بين العالجات التي خضعت ليا ما أكثر تقنية عالجية تجاوبت معيا ؟  من :س
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من لحصص لي درتيم معاكم ىوما لي حسيتيم فادوني كثر، وخففت عميا  EMDRالـ :ج
عوضتني  EMDRنتايج، حتى اني نقصت الدوا وحسيت الـ بنسبة كبيرة وحسيت فييا كاين

، خاطر قبل ىذا الدوائي ىي خير بياسر ريحتني ياسر ونحس بينيا وبين العالج دوا وعمى ال
يبدلي دوا جديد  العالج كنت نشرب في أدوية ياسر وبكمية كبيرة وديما الطبيب السيكاتري

 .مي حاجة ماحكمت

؟  EMDRماذا الحظت بعد خضوعك لمعالج بتقنية الـ :س

، كانت عندي حاجة خرجت كمشثما بكيت  لي درتوىالي و األولىمن الحصة  :ج
مضغوطة في صدري وخرجت، ومع المتابعة في الحصص لخرين حسيت روحي كل مرة 

فييا كثر، وضرك راني نمشي بال دواء كنت ديما نتبدل عمى المرة لي قبميا ونزيد نريح 
تجيني األعراض تاع  نمشي بدوا النوم، وضرك ما عدت نشرب حتى دوا وعادي ماعادتش

 .قبل
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 :(ب)لحالة ا مع المقابمة كما وردت

 تاريخ الصدمة النفسية: األول المحور

 متى عممت أنك تعانين من صدمة نفسية ؟: س

راكبين في في العالية وكنت أنا واختي  السرارقة من نيار لي تخمعت كي لحقونا ىذوك :ج
 الكارواتىتين تاع يجلوجاو عمى  كانو في موطوات، لقايمة فيرايحين لمعرس  لحضاري

بالخمعة من  أنا متتوويفتحو البيبان،  الكاروات يكسرو يخبطو فييم بدبابس،  يحوسو
من وراىا بسمانة ىكاك و، حسيت شغل انفجار في الطاكسي تاع الكارو ىذيك الخبطة

، داوني في ، نقول اني رح نموتطمعتمي ، الطونسيونياسرقمبي عاد يخبط ىبطمي السكر،
كي بديت نجري من طبيب مبعد الميل لمطبيب، المرة لوال ماعرفتش بمي عندي خمعة حتان 

، سمانات ىكاك 3ـوبسيكولوق، وجراتمي ىاذ الحادثة بعد موت بابا ب سيكاتريلطبيب ومن 
 .ومن فما قعدتمي الخمعة

أنيا صدمة بالفعل ؟  اكتشفتكيف :  س

ماعندك والو، زدت رحت  ، األعصاب، يقولوليالقمب، المعدة لمطبة كامل تاعجريت : ج
لقسنطينة ماخميت وين نروح، ودرت الرقية ولجأت حتى لمشعوذة، وماكان والو، غير كي 

 .قالي بمي راىي صدمة فيممي حالتي وباش  psychologueـرحت لل

من شخص لك حالة الصدمة ؟ : س

، من الجمسات عنديلقاىا من األعراض لي  تاعيصدمة ال لي شخصمي لبسيكولوق ىو: ج
 .لي دارىممي
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ما األعراض التي تظير عميك جراء الصدمة ؟ : س

نقدرش ا، تجيني الرعشة، م10القمب تمحق لـ الطونسيون تاع في القمب، الخبطة تجيني: ج
 نتنفس، نحس روحي متشنجة، مانقدرش ناكل ولي ناكميا نردىا، تجيني الدوخة، مانقدرش

نقعد وال نوقف، مانرقدش، مانقدرش نقعد مع لعباد، جاتني حالة اكتئاب قعدت عام ونص 
خممت قداه من مرة في  مانيدر مع حتى واحد وما نجمع مع لعباد، وحديفي بيت وأنا 

وديما نحس روحي  ماناكل، مانخرجوكنت  االنتحار ومبعد وليت نطمب في الموت من ربي،
 .تعبانة وننيج

لديك ىذه األعراض أول مرة ؟  متى ظيرت :س

وتفاقمت عميا  ىذاك وين بديت نحس بييابعد سمانة من صراتمي الخمعة ىذيك،  جاتني :ج
 .ىكاك بعد شير

أنو سبب لك ىذه الصدمة ؟ ينما الشيء الذي تعتقد: س

، وبعدىا زاد ىي أكثر حاجة نحسيا دارتمي الخمعة ىاذي الخمعة تاع السرارقة لي تبعونا: ج
 كنت التية بيوأنا لي  لركيزة تاعي وفقدت الحنان، الخاطرفقدت اياسر أثر فيا موت بابا 

 .ىذا مازاد عميا بعد لحادثة تاع السرارقةوديما معاه، كي كان مريض قبل ما يموت 

من صدمة نفسية ؟  نكيف كانت ردة فعمك أثناء عممك بأنك تعاني: س

وال حاجة أخرى بصح اني صغيرة مييش صدمة، إما سكر ماتقبمتياش خالص، قمت ر: ج
 .مش صدمة

ما أكثر شيء ضايقك ؟ : س

وس، مع لعباد، مانقدر نروح لعراس ما نقدر نخرج نح نقدرش نريحاواحد ما صدقني، وم: ج
 .نحس روحي ديما تعبانة وفاشمة مانقدر ندير والو
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ىل حاولت التغمب عمى ىذا المشكل بطريقة ما ؟  :س

 .بصح مانفع والوطب، رقية، شعوذة، الي نحس رح ينفعني نروحمو، جربت كمش  ايو :ج

ىل تمقيتي الدعم من أفراد عائمتك؟ : س

لي جرات غير اختي بيا،  منحسياش خالص تحبني وال التية لتا بيا، األم نتاعيواحد ما : ج
 .Graveمعايا شوي وقت لي كنت 

الذكريات واألحالم : المحور الثاني

أكثر شيء يذكرك بالصدمة ؟ ما : س

وال كي يقولو العالية، طبطيبة تاع كارو وال أي وقت القايمة، طاكسي نقل حضاري،  :ج
نخرجش وقت اكيما البومب، نشوف موطو تحكمني خمعة، وليت م طبطيبة نسمعيا تخمعني

ومحتمة ياسر  إال إذا كانت حاجة ايرجونكرىتيا، نروح نروحش لمعالية أبدا ا، وم15.30
 .، وجوه السرارقة ديما يجوني نشوفيمنروحش وحديام تانيو

كيف أثر ىذا الحادث عمى حياتك ؟ : س

مانقدرش نيدر، مانقدرش نقعد، مانقدر نتجاوب مع حتى حاجة، وديما قمبي يخبط  :ج
وحسيت  مقمقيني ياسر، لحوايج ومانقدرش نتنفس، وأي خبطة وال طبطيبة تخمعني، ىاذو

قسات عميا ياسر  م نتاعياني كي دارنا ماصدقونيش سيرتو األوت شخصيتي عادت ضعيفة،
 .وقتيا ودارتني ميبولة، غير اختي لي كانت مأمنتني شوي

ما الصورة المؤثرة في ىذا الحادث بالنسبة إليك ؟ : س

 .والخمعة كي تبعونا والموطوات،  مازلت نشفى عمييا لضرك، الخبطة تاع الكارو :ج
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ىل تنتابك كوابيس أثناء النوم ؟  :س

تجيني غير الموت، نشوف الناس لي ماتت، نخمم في االنتحار، مانرقدش نقول ضرك  :ج
 .نموت

غالبا ؟  ينوما الحمم المتكرر الذي تر :س

 .ديما نحمم رح نموت، رح نبص، عندي جن في كرشي: ج

أثناء وجودك في المناسبات السارة ؟  ينكيف تشعر :س

 .نروح لمعرس، مانقدر نجمع مع الناس مانقدر: ج

الوقت الذي رأيت فيو والدك آلخر مرة ؟  ينذكرتىل ت: س

 .ديما معاهكنت ايو نيار لي مات فيو كنت حذاه، و :ج

ىل تذكرين زمن الحادث الصدمي ؟ : س

 . 15.30إيو كان وقت القايمة عمى : ج

 EMDRالتقنيات العالجية التي لجأ إليها المفحوص قبل الـ: المحور الثالث

متى بدأت العممية العالجية ؟  :س

تظيرلي األعراض وحسيت روحي  كي بداتبعدما صراتمي لحكاية ىاذي، وبديت نعالج  :ج
 .  2011مش مميحة، كانت وقت مات بابا في 

من تكفل بك بعد اكتشاف الصدمة ؟  :س

، وكي بيا مالتاوش كانت أختي لوسطانية برك وُأما وخاوتي ُلخرين مش مصدقيني :ج
 .تزوجت راجمي برك لي عاد متكفل بيا وديما يدعم فيا 
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ما التقنيات العالجية التي اتبعتيا قبل اكتشافك لمصدمة ؟  :س

 رحت لطبيب القمب، المعدة، طبيب تاع األعصاب، الطب الداخمي، ودرت رقية وقالولي :ج
 .راىو  راكبك جن

ما التقنيات العالجية التي اتبعتيا بعد اكتشافك لمصدمة ؟  :س

 .، ولمضرك راني معاىاPsychologueـبعد ما شخصيالي ال EMDRتبعت الـ :ج

من بين العالجات التي خضعت ليا ما أكثر تقنية عالجية تجاوبت معيا ؟  :س

ومبعد مالقيت حتى مضادات القمق  ودارليكالمالي األعصاب،  %30كان العيدون  :ج
راني نحس روحي  EMDRىديمي أعصابي برك، ومبعد كي تبعت العالج بالـنتيجة غير ي

تبدلت لدرجة كبيرة عمى لي كنت عمييا، ونحس روحي ريحت نفسيا بفضل العالج لي درتو 
 .عندكم ىو لي خالني نولي ىكا وعاوني ياسر

؟  EMDRلمعالج بتقنية الـ ماذا الحظت بعد خضوعك :س

وليت نحس روحي انسانة بديت نرتاح، بديت نتحول كأني ىذا وين ولدت جديدة،  :ج
طبيعية، والحادثة عادت تجيني عادي كي نتفكرىا، بكري كنت كي نتفكرىا نولي نبكي، 

ثيقتي بنفسي،  ، ورجعتميبصح ضرك العكس نعيط، ونتقمق ياسر، ونحكي فييا وأنا نبكي
حسيت روحي  كمش راحمي، نروح لمعراس، نخرج وحدي، ،انةفرح عدت
راني نتعمم في القاطو،  عندي قداه من مشروع في راسي ضركو،   Completementرتحت
ىم، سنين نعوض 4ىذوك الـ تاعي كنت محبساتو وضرك رجعتو وراني نسوق، حابة البرمي

 .وحبست الدوا وما صرالي والو وراني نحس روحي مميحة بال بيو
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 مقياس دافيدسون لمكشف عن الصدمة النفسية

معظم  دائما
 الوقت

 الرقم عبارات كرب ما بعد الصدمة النفسية أبدا نادرا أحيانا

هل تنتابك صور متكررة وذكريات وأفكار عن الخبرة      
 الصادمة ؟

01 

هل تنتابك أحالما مزعجة وكوابيس عن الخبرة      
 الصادمة ؟

02 

هل تنتابك مشاعر جياشة وفجائية بأن ما حدث لك      
 سوف يحدث مرة أخرى ؟

03 

هل تتضايق عند مشاهدة األشخاص واألماكن التي      
 تذكرك بالخبرة الصادمة ؟

04 

هل تتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرك بالحدث      
 الصادم ؟

05 

هل تتجنب المواقف واألشياء التي تذكرك بالحدث      
 الصادم ؟

06 

هل لديك فقدان لمذاكرة لألحداث الصادمة التي      
 تعرضت لها ؟

07 

هل لديك صعوبة في االستمتاع بالحياة والنشاطات      
 اليومية التي تعودت عميها ؟

08 

هل تشعر بالعزلة بأنك بعيد عن اآلخرين وال تشعر      
 بالحب واالنبساط ؟

09 

االحساس بمشاعر الحزن والحب هل فقدت القدرة عمى      
 وبتبمد االحساس ؟

10 

هل تجد صعوبة في تخيل بأنك ستعيش لفترة طويمة      
نجاب األطفال ؟  لتحقيق أهدافك في العمل، الزواج وا 

11 
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 12 هل لديك صعوبة في النوم أو البقاء نائما ؟     
 13 هل تنتابك نوبات فجائية من التوتر والغضب الشديد ؟     
 14 هل تعاني من صعوبات في التركيز ؟     
هل تشعر بأنك عمى حافة االنهيار، ومن السهل تشتت      

 انتباهك ؟
15 

هل تستثار ألتفه األسباب ودائما تشعر بأنك متحفز      
 ومتوقع األسوأ؟

16 

هل األشياء أو األشخاص الذين يذكرونك بالخبرة      
الصادمة وتجعمك في نوبة من ضيق التنفس، الرعشة، 

 التعرق الغزير، وسرعة في ضربات قمبك ؟

17 

05=، دائما04=، معظم الوقت03=، أحيانا02=، نادرا01=أبدا: مع العمم أن  

: بحيث تكون النتائج  

 صدمة ضعيفة 25%* 

 صدمة متوسطة 50%* 

 صدمة قوية 100%* 
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:لدى الحالة األولى مقياس دافيدسون لمكشف عن الصدمة النفسية  

معظم  دائما
 الوقت

 الرقم عبارات كرب ما بعد الصدمة النفسية أبدا نادرا أحيانا

  x    هل تنتابك صور متكررة وذكريات وأفكار عن الخبرة
 الصادمة ؟

01 

   x   هل تنتابك أحالما مزعجة وكوابيس عن الخبرة
 الصادمة ؟

02 

 x     هل تنتابك مشاعر جياشة وفجائية بأن ما حدث لك
 سوف يحدث مرة أخرى ؟

03 

 x     هل تتضايق عند مشاهدة األشخاص واألماكن التي
 تذكرك بالخبرة الصادمة ؟

04 

 x     هل تتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرك بالحدث
 الصادم ؟

05 

 x     تذكرك بالحدث هل تتجنب المواقف واألشياء التي
 الصادم ؟

06 

    x  هل لديك فقدان لمذاكرة لألحداث الصادمة التي
 تعرضت لها ؟

07 

 x    نشاطات هل لديك صعوبة في االستمتاع بالحياة وال
 اليومية التي تعودت عميها؟

08 

 x     هل تشعر بالعزلة بأنك بعيد عن اآلخرين وال تشعر
 بالحب واالنبساط ؟

09 

 x     هل فقدت القدرة عمى االحساس بمشاعر الحزن
 والحب وبتبمد االحساس ؟

10 

  x    هل تجد صعوبة في تخيل بأنك ستعيش لفترة طويمة
نجاب األطفال ؟  لتحقيق أهدافك في العمل، الزواج وا 

11 
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 x    12 هل لديك صعوبة في النوم أو البقاء نائما ؟ 
 x     التوتر والغضب الشديد ؟هل تنتابك نوبات فجائية من  13 
 x    14 هل تعاني من صعوبات في التركيز ؟ 
 x     هل تشعر بأنك عمى حافة االنهيار، ومن السهل

 تشتت انتباهك ؟
15 

 x     هل تستثار ألتفه األسباب ودائما تشعر بأنك متحفز
 ومتوقع األسوأ؟

16 

 x     هل األشياء أو األشخاص الذين يذكرونك بالخبرة
الصادمة وتجعمك في نوبة من ضيق التنفس، الرعشة، 

 التعرق الغزير، وسرعة في ضربات قمبك ؟

17 

 

لصدمة متوسطة حسب " ف"، مما يعني تعرض % 56كانت نتائج االختبار لمحالة األولى و
 .نتائج اختبار دافيدسون

 صدمة متوسطة 41%* 
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:لدى الحالة الثانية  مقياس دافيدسون لمكشف عن الصدمة النفسية    

معظم  دائما
 الوقت

 عبارات كرب ما بعد الصدمة النفسية أبدا نادرا أحيانا

 

 الرقم

 x     هل تنتابك صور متكررة وذكريات وأفكار عن الخبرة
 الصادمة ؟

01 

x      الصادمة هل تنتابك أحالما مزعجة وكوابيس عن الخبرة
 ؟

02 

 x     هل تنتابك مشاعر جياشة وفجائية بأن ما حدث لك
 سوف يحدث مرة أخرى ؟

03 

 x     هل تتضايق عند مشاهدة األشخاص واألماكن التي
 تذكرك بالخبرة الصادمة ؟

04 

x      هل تتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرك بالحدث
 الصادم ؟

05 

x      واألشياء التي تذكرك بالحدث هل تتجنب المواقف
 الصادم ؟

06 

   x   هل لديك فقدان لمذاكرة لألحداث الصادمة التي تعرضت
 لها ؟

07 

x      هل لديك صعوبة في االستمتاع بالحياة والنشاطات
 اليومية التي تعودت عميها ؟

08 

x      هل تشعر بالعزلة بأنك بعيد عن اآلخرين وال تشعر
 بالحب واالنبساط ؟

09 

    x  هل فقدت القدرة عمى االحساس بمشاعر الحزن والحب
 وبتبمد االحساس ؟

10 

 x     هل تجد صعوبة في تخيل بأنك ستعيش لفترة طويمة
نجاب األطفال ؟  لتحقيق أهدافك في العمل، الزواج وا 

11 
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x     12 هل لديك صعوبة في النوم أو البقاء نائما ؟ 
x      فجائية من التوتر والغضب الشديد ؟هل تنتابك نوبات  13 

 x    14 هل تعاني من صعوبات في التركيز ؟ 
 x     هل تشعر بأنك عمى حافة االنهيار، ومن السهل تشتت

 انتباهك ؟
15 

 x     هل تستثار ألتفه األسباب ودائما تشعر بأنك متحفز
 ومتوقع األسوأ؟

16 

 x     هل األشياء أو األشخاص الذين يذكرونك بالخبرة
الصادمة وتجعمك في نوبة من ضيق التنفس، الرعشة، 

 التعرق الغزير، وسرعة في ضربات قمبك ؟

17 

لصدمة قوية حسب " ب"، مما يعني تعرض % 56كانت نتائج االختبار لمحالة األولى و
 نتائج اختبار دافيدسون

 صدمة قوية 56%* 

 


