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فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى عالج التعريض بالسرد في خفض أعراض اضطراب ضغط ما 
  بعد الصدمة لدى عينة من ضحايا التعذيب

 صابرين توفيق الحاللمة
 *نسيمة داوود .أ. د

 ملخص:
عالج التعريض بالسرد في  مستند إلى فاعلية برنامج سة إلى التحقق منهذه الدراهدفت 

وتكونت عينة  ،بخفض أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من ضحايا التعذي
من ضحايا التعذيب من السوريين والعراقيين الذين يراجعون مؤسسة نور  ( رجالا 02الدراسة من )

أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة،وقد استخدمت  الحسين والمشخصين بأنهم يعانون من
إلى مجموعتين متساويتين تضم كل  اا الباحثة المنهج شبه التجريبي، وتم توزيع أفراد العينة عشوائي

( رجال احداهما ضابطة واألخرى تجريبية وطبق على المجموعتين مقياس اضطراب 51مجموعة )
بق البرنامج العالجي على المجموعة التجريبية ضغط ما بعد الصدمة في قياسين قبلي وبعدي وط

فقط وبعد شهر من انتهاء البرنامج تم تطبيق المقياس على المجموعة التجريبية في قياس 
للمتابعة.أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية 

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ،
التي انخفضت لديها أعراض اإلضطراب واستمرارية التحسن بعد شهر المعالجة، مما يشير إلى 

 فعالية البرنامج العالجي المستخدم. 
  .عالج التعريض بالسرد، اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، ضحايا التعذيب الكلمات المفتاحية:
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The Effectiveness of counseling pogram based on Narrative Exposure 

Therapy in Reducing Symptoms of Posttraumatic Stress Disorders in a 

Sample of Victims of Torture 

Sabreen Tawfek Al-Halalmeh 
*Nasima Dawoud. Prof 

  
Abstract: 

The objective of this study was to achieving effectiveness of counseling 

program based on narrative exposure therapy in reducing symptoms of 

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in a sample of torture. The study 

sample consisted of (30) men victims of torture from Syria and Iraq who 

were suffer of (PTSD) for Noor Al Hussein foundation, the researcher used 

a semi-experimental approach for two groups witch randomly and equally of 

the study sample, (15) men each group, one of the two groups was a control 

and the other is experimental. A (PTSD) scale applied for the experimental 

group only contained two stander (pre & post), a month after the program 

was completed, and the scale was applied to the experimental in a follow-up 

measure. The results also showed significant differenees between the 

experimental and control group on (PTSD) scale in favor of the 

experimental group that had decreased symptoms of the dysfunction, and 

the improvement continues after a month of treatment, which indicates for 

the effectiveness of the applied therapeutic program.  

Keywords: Narrative exposure therapy, posttraumatic stress disorders, 

Victims of torture. 
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 مقدمة ال
 مرن النراس كثيررفقد  إذوالحروب، من الكوارث والمجازر  العالم في الوقت الحاضر عديداا يشهد 
نتيجرة للحرروب والنعاعرات اإلقليميرة واألهليرة كحررب العرراق وسروريا وأحرداث فلسرطين و يرهرا أرواحهم 

أدت  إذالجديرد  من البلردان، ومرا تضرمنته مرن أحرداث العنره واإلرهراب والتعرذيب، وهرذا لريس بالشريء
مرن  عديردإلرى  أدت سربعة وخمسرين مليرون شرخا، والتري مرن إلى وفرا  مرا يقرارب الحربان العالمتيان

 (.Yacoub, 1999من الناجين ) كثيرزال يعاني منها  ماالنفسية واإلجتماعية التي  اآلثارآالالم و 
نفسرية وخصوصرراا مررن المعرضرين للصرردمات ال مررن الحرروب النراجينبونتيجرة لرذلز زاد اإلهتمررام 

منررة المجرراور . آلبعررد إزديرراد أعرردادهم كطررالبي لجرروء للرردول األخرررى كالرردول األجنبيررة والرردول العربيررة ا
 فقرردالجئررين الفررارين مررن أحررداث العنرره المسررتمر  فرري بالدهررم لاألردن مررن المجتمعررات الحاضررنة  ويعررد

لما أشار إليه تقرير المفوضرية  وخاصة من سوريا والعراق، ووفقاا  هملى عدد كبير منإُمنح حق اللجوء 
بأنره (، (United Nations High Commissioner for Refugeesالسرامية لشرؤون الالجئرين 

أله عراقي لردى المفوضرية فري األردن،  (30)قد تم تسجيل حوالي 2016تموز يوليو/ 31حتى تاريخ 
هم فرري المخيمررات، أمررا مررن 20%يعرريح حرروالي  إذكمررا يشررلل السرروريون  البيررة الالجئررين فرري األردن 

 .(UNHCR, 2016) هاالباقون فيعيشون خارج
مرن ضرحايا  هرم ( مرن الالجئرين حرول العرالم10-30%وأشارت اإلحصائيات بأن ما يقارب مرن)

،  بلافة أشلاله من أشد أنواع الصردمات النفسرية التري يعيشرها اإلنسران عنفراا وقسرو  ُيعدالذي التعذيب، 
أكثررر أهميرررة  دالنفسررية تعرر اآلثررارالجسرردي والنفسرري للتعررذيب إال أن  الررر م مررن وجررود الجررانبينوعلررى 

 عديردلكونها تبقى مرع الشرخا لفترر  طويلرة مرن الرعمن، وتكرون لهرا علرى األ لرب ترأثيرات معمنرة فري 
  (.Institute for family health, 2011من مجاالت الحيا  )

ن تعرضروا للتعرذيب والنراجين مرن االضطرابات النفسرية التري ظهررت لردى األفرراد الرذي كثرومن أ
مررررن  كثيررررر رتظهرررر، ونتيجررررة لررررذلز رهرررراب اضررررطراب ضررررغط مررررا بعررررد الصرررردمة أهرررروال الحررررروب واإل

المعالجرات الترري أسررهمت فرري عررالج الصرردمات وخصوصراا لرردى ضررحايا الحررروب والتعررذيب، كررالعالج 
ين والعرررالج المعرفررري السرررلوكي، والعرررالج السرررلوكي كرررالعالج بتقليرررل الحساسرررية عرررن طريرررق حركرررة العررر
يقروم عرالج  إذالعائلي والجماعي وعالج التعرريض بالسررد وهرو مرا سريتم اسرتخدامه فري هرذه الدراسرة، 

ضررغط مررا بعررد  اضررطراب التعررريض بالسرررد علررى تعررريض النرراجي المصرردوم الررذي يعرراني مررن أعررراض
وسررد أهرم  منرةآالتري تعررض لهرا بطريقرة متسلسرلة زمنيراا داخرل بيئرة  ذاتهرا لخبررات الصرادمةل الصدمة
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محطات الذكريات الحعينة والسعيد  البارز  في ذاكرته طويلة المدى مروراا بالتعرذيب والصردمة لتحويرل 
 فاعليتره ، وقرد أثبرت هرذا العرالج لرى ذاكرر  براردإالذاكر  الساخنة التي تقوم بتفعيل األعرراض المرضرية 

 (Schauer, Neuner & Elbert, 2011) .ومناسبته مع ثقافات مختلفة
 مشكلة الدراسة:

ثرهررا األفررراد إمررن الحررروب والنعاعررات شررهد علررى  اا عديررد فرري الفتررر  األخيررر  واجرره الرروطن العربرري
من أحرداث العنره والقترل والتعرذيب، ممرا دفعهرم إلرى اللجروء للردول المجراور  األكثرر أمنراا ومنهرا  اا عديد
مرن األحرداث  كثيرراا واجهروا  ممرن من السوريين والعراقيين الناجين من الحروب كثيرحيث لجأ  األردن،

، والصدمات النفسية في بلدانهم األصلية )كفقدان األهل والمسلن والعمل والتعرض للتعرذيب بأشرلاله(
النفسية كإضطراب ضرغط مرا بعرد  المشلالتاالضطرابات و  بعضسلباا عليهم بظهور  ذلز انعلس إذ

( هردفت Yuksel, 1991راسرة قرام بهرا )ضطرابات،وهذا يتفق مع دو يرها من اال الكتئابالصدمة وا
 .األتررا  إلى التعرف على األعراض اإلكلينيلية واألعرراض المتعامنرة علرى عينرة مرن ضرحايا التعرذيب

ارتفرراع نسرربة أعررراض ضررغط مررا بعررد الصرردمة وظهررور بعررض األعررراض الجسررمية  نتائجهرراوأظهرررت 
سرررانية بتقرررديم اإلسرررعافات النفسرررية كتئررراب، ونتيجرررة لرررذلز أخرررذت الجهرررات المعنيرررة والمنظمرررات اإلنواال

عالج الالبررامج العالجيرة كر بعرضترم اسرتخدام  إذاألولية والدعم والرعاية المتخصصة ألولئز النراجين، 
والعررالج بالرسررم، والعررالج بالموسرريقى، والعررالج الرردوائي لكررن دون تجريبهررا لعررالج  سررلوكي،الالمعرفرري 

فاعليررة برنرامج عررالج التعررريض  إلرىدف الرى التعرررف التعرريض بالسرررد، لرذلز فررإن الدراسرة الحاليررة تهرر
بالسرد في خفض أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى ضحايا التعرذيب السروريين والعرراقيين 

 الموجودين في األردن.

 فرضيات الدراسة:
  ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى(α=0.05)  برررين متوسرررطات درجرررات أفررررراد

 بية والضابطة في القياس البعدي علرى مقيراس ضرغط مرا بعرد الصردمة تعرعى المجموعتين التجري

 للبرنامج العالجي. 
  ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة احصرررائية عنرررد مسرررتوى(α=0.05) متوسرررطات درجرررات أفررررراد  نبررري

المجموعررة التجريبيررة فرري القيرراس البعرردي وقيرراس المتابعررة علررى مقيرراس ضررغط مررا بعررد الصرردمة 
 .تععى للبرنامج العالجي
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 أهمية الدراسة:
  األهمية النظرية:
معلومرات  مبهرم، وتقرديلفرت اإلنتبراه نحرو فئرة ضرحايا التعرذيب وأهميرة اإلعتنراء  مرن خراللتبررز 

بطريقرة تسراعدهم  يهمالجانرب المعرفري لرد نظرية للمرشدين والعاملين في مجرال الصرحة النفسرية واثرراء
الررى فهررم واضررح  بهررم ممررا يررؤدي لررديهم، ضرريةتحليررل األعررراض المر فهررم سرريلولوجية هررذه الفئررة و علررى 

 ضررطراباتعرراض اضررطراب ضرغط مرا بعرد الصردمة و يرهرا مرن االأ يملرن اسرتخدامه فري التقليرل مرن 
لمعيرد مرن الدراسرات تفرتح الدراسرة الحاليرة مجرال  دلهرم، وقرتقديم الخدمات النفسرية الالزمرة و  لهذه الفئة

 في البيئة المحلية. اا في هذا الموضوع خصوص
 همية التطبيقية:األ
 ن فرري مجررال الصررحة النفسرريةلعرراملو ن واو ن النفسرريو لمرشررديملررن أن يسررتفيد مررن الدراسررة الحاليررة ا 

لتطوير برامج عالجية ارشرادية ووقائيرة وتأهيليرة لخدمرة ضرحايا التعرذيب تسرتند الرى هرذا المنحرى 
ب ضرغط مرا التخفير  مرن أعرراض اضرطرا فريالعالجي، بحيث يلون لهذه البررامج فاعليرة كبيرر  

وترردريب هررذه الفئرة علررى كيفيررة مواجهررة معانراتهم النفسررية واإلجتماعيررة الناتجررة عررن  بعرد الصرردمة
 .تجربة التعذيب

  اسررتفاد  المؤسسرررات المعنيرررة بتأهيرررل ضرررحايا التعرررذيب مرررن البررررامج اإلرشرررادية التررري تسرررتخدم فررري
 لتجربة التعذيب. النفسية واالجتماعية اآلثارتدريبهم من أجل مساعدتهم على التخفي  من 

  طبيعرررة معانرررا   إلرررىقررد تفيرررد العررراملين فررري مجرررال حقررروق اإلنسررران والصرررحة النفسرررية فررري التعررررف
 ضحايا التعذيب وطبيعة الخدمات التي يحتاجونها وتقديمها وفق احتياجاتهم.

 هدف الدراسة:
ن مردى عرالج التعرريض بالسررد والتحقرق مر إلرىإعرداد برنرامج مسرتند الدراسة الحالية إلى  هدفت
ذيب يملرن النراجين مرن ضرحايا التعر الصدمة لردىخفض أعراض اضطراب ضغط ما بعد  في فاعليته

 .فاعليتهن مع ضحايا التعذيب كعالج ثبتت استخدامه من قبل العاملي
 التعريفات النظرية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة:

الجسررردي والعقلررري  هرررو تعررررض الشررخا بشرررلل مررنظم وممرررنهج لرر ذى: (Tortureأوال: التعذذذيب  
عترافررات والحصررول اعلررى اإلدالء ب هواالنفعررالي مررن قبررل سررلطة أو جهررة حلوميررة بهرردف ار امرر

  (.World Medical Association, 1975على المعلومات )
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نمرروذج مسررح أجابررة المفحررو  عررن سررؤال مررن نرره إوأل ررراض الدراسررة الحاليررة يعرررف اجرائيرراا بإ
يحردد فيره  إذ  المشور  النفسية داخل معهرد العنايرة بصرحة األسرر  وتقييم أولي للحاالت معتمد في وحد

 مد  اعتقاله.أو   المفحو  أنه تعرض للتعذيب مع ذكر نوع التعذيب الذي تعرض له خالل فتر 
هرو مررور الفررد Posttraumatic Stress Disorder) الصذدمة ضغط مذا بعذد  بثانيا: اضطرا 

د المررألوف تررؤدي برره الررى حالررة مررن عرردم الترروازن بحرردث أو خبررر  سررريعة مفاجئررة تتخطررى حرردو 
يشرررررعر الفررررررد أمامهرررررا برررررالعجع والخسرررررار   إذوتترررررر  ترررررأثيراا عقليررررراا وجسررررردياا ونفسرررررياا واجتماعيررررراا 

(Shaban, 2013.) 
وأل رراض الدراسررة الحاليرة يعرررف اجرائيراا بالدرجررة الترري يحصرل عليهررا المفحرو  علررى مقيرراس  

 المستخدم في هذه الدراسة.( PTSDاضطراب ضغط ما بعد الصدمة )
هررو شررلل مررن أشررلال (: Narrative Exposure Therapyعذذالج التعذذريض بالسذذرد   ثالثذذا :

مررن رسررم خررط الحيررا  وتشررجيع النرراجي علررى سرررد ابتررداء الخيررال  الصررادمة فرريض للخبررر  التعررر 
قصررة حياترره مررع التركيررع علررى تكرررار الحرردث الصررادم وبشررلل مفصررل واعرراد  معايشررته ل فكررار 

المشررراعر والحرررواس واألعرررراض الفسررريولوجية التررري نتجرررت عرررن الحررردث لحرررين خفرررض أعرررراض و 
 (.Schauer, et al., 2011) اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

يطبرق  إذوأل راض الدراسة الحالية يعرف اجرائياا بأنه برنامج قائم على عرالج التعرريض بالسررد 
ضررغط مررا بعررد الصرردمة لرردى ضررحايا  مررن خررالل جلسررات اإلرشرراد الفررردي لتخفيرر  أعررراض اضررطراب

 التعذيب. 
 حدود الدراسة ومحدداتها:

عينرررة مرررن الرجرررال السرررورين والعرررراقيين مرررن ضرررحايا التعرررذيب الرررذين يراجعرررون  بشذذذرية:الحذذذدود ال .5
 مؤسسة نور الحسين، فرع صويلح، وفرع الهاشمي الشمالي والفروع األخرى.

 .0251الفصل الثاني للعام الدراسي  زمانية:الحدود ال .0
إلسرررتقبال حررراالت  ين، فررررع صرررويلح كونررره الفررررع الررررئيسمؤسسرررة نرررور الحسررر مكانيذذذة:الحذذذدود ال .0

 التعذيب. 

وهري مرن معرايير الصردق والثبرات  ومرا تحقرق لهرا : أدا  القيراس المسرتخدمة فيهرامحددات القيذا  .4
 مقياس أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة.
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 اإلطار النظري:
بالسررررد، عرررالج التعرررريض ت التررري تناولتهرررا الدراسرررة والمتمثلرررة بالمتغيررررااإلطرررار النظرررري  يشرررمل
 ضغط ما بعد الصدمة، وذلز على النحو اآلتي: اضطراب

 (Narrative Exposure Therapyأوال: عالج التعريض بالسرد  
من قبل العالم األلماني )فرانز نونر( وهو عالج قصرير المردى  اهو منهجية عالجية تم تطويره

ض الفرررد ل حررداث الصررادمة مررع التكرررار لسرررد الحرردث الصررادم لحررين التخفيرر  مررن يقرروم علررى تعررري
عاطفية مرع التركيرع فيره  مأمعرفية  مأجسدية  مبة لهذا الحدث سواء أكانت حسية أاألعراض المصاح
 .على العمان والملان

 الخطوات األساسية لجلسات عالج التعريض بالسرد:
 تعريض بالسرد.التثقي  النفسي للمسترشد عن عالج ال .5
 بناء خط حيا  المسترشد. .0
مررن الرروالد  وحتررى الحاضرررر  ابتررردءبرردء المسترشررد بسرررد كررل الرررذكريات واألحررداث الترري مررر بهررا  .0

التي مر بها ويلتب المرشد مرا يقولره  سرد خبر  التعذيب واألحداث المؤلمة األخرى بالتركيع على 
 هائية من سير  حياته.المسترشد خالل جلسات السرد حتى الوصول معه الى نسخة ن

 إذفي النهاية يقوم المرشد بقراء  سير  حيا  المسترشد ويقوم كرل مرن المرشرد والمسترشرد بتوقيعهرا  .4
 Schauer, et)اإلنسران مرن المملرن أن تفيرد المسترشرد أل رراض قانونيرة أو إلنتهاكرات حقروق 

al., 2011.) 
 ((Post- Traumatic Stress Disorderثانيا: اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

ارترربط اضررطراب ضررغط مررا بعررد الصرردمة ارتباطرراا كبيررراا باألزمررات والحررروب، وكرران يطلررق عليرره 
بصدمة القصه والمعار  والحروب، وذلز لوصه مجموعة من األعرراض النفسرية التري تظهرر  ماقدي

، والتفكيرررر اإلنفعاليررة  اآلثررار التركيررع، و علررى الفرررد بعررد الكارثررة أو األزمررة، كنوبرررات الغضررب، ونقررا 
 .المستمر بالحدث الصادم

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بأنه مرض نفسي ينتج عندما يتعررض شرخا  تم تعري كما 
أن هرذا الحردث يتخطرى حردود التجربرة اإلنسرانية المألوفرة كرايرة أعمرال القترل  إذما لحدث مرؤلم جرداا، 

تصاب، واإلعتداء علرى أحرد أفرراد والعنه، وأهوال الحروب، والتعرض للتعذيب والعنه الجسدي واإل 
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 ,Yacoub) األسررر ، ويظهررر علررى الشررخا الحقررا أو بشررلل مباشررر عررد  أعررراض نفسررية وجسرردية

1999.) 
قرردم الرردليل التشخيصرري واإلحصررائي ل مررراض النفسررية اسررتناداا إلررى الرابطررة األمريليررة للطررب و 

نَّرره فئرة مررن فئرات اضررطرابات النفسري تعريفراا إلضررطراب ضرغط مررا بعرد الصرردمة علرى النحررو اآلتري:  أ
القلق، الذي يعقب تعرض الفرد لحدث ضا ط نفسي أو جسمي،  ير عرادي فري بعرض األحيران بعرد 

 مباشررر ، وفررري أحيرران أخررررى لرريس قبرررل ثالثررة أشرررهر أو أكثررر مرررن التعرررض للحررردث للحررردثالتعرررض 
(American psychiatric association, 2013.) 

 ل إلضطراب ضغط ما بعد الصدمة كاآلتي:( خمس مراحHorowitz,1986وذكر )
 إذ: هرري مرحلررة تتسررم باإلنفعررال الشررديد والخرروف والصررراف والرررفض للموقرره الصررادم المرحلذذة األولذذى

 تؤدي الى ردود انفعالية سلبية كالتفكز واألعراض الذهانية.
ا يرذكره هي مرحلرة النكرران والتجنرب بحيرث يتجنرب الشرخا كرل مرا يررتبط أو كرل مر المرحلة الثانية:

بالحررردث الصرررادم مرررن مشررراعر وأفكرررار وأمررراكن ومواقررره، وتنررراول الكحرررول والمخررردرات كوسررريلة 
 للسيطر  على القلق والخوف.

: هررري مرحلرررة تترررأرجح برررين النكرررران والتبلرررد واألفكرررار التررري تترافرررق مرررع حالرررة اليرررأس المرحلذذذة الثالثذذذة
 ضطرابات اإلنفعالية.واال

صردمة بحيرث تصربح األفكرار أخره ومرن المملرن التعامرل معهرا مرحلرة العمرل مرع ال المرحلة الرابعة:
 لكن تعداد شد  النكران والتبلد وتظهر استجابات اإلكتئاب والقلق.

لررى إوال يصرل الشرخا  : فري هررذه المرحلرة يحردث التحسرن النسربي فرري اإلسرتجابة،المرحلذة الخامسذة
 ذ تظهر لديه بعض اإلضطرابات المعاجية.إمستوى التحسن بشلل كامل 

 الدراسات السابقة:
عرررض لعرردد مررن الدراسررات السررابقة الترري تناولررت متغيرررات الدراسررة والمتمثلررة بعررالج  يررأتيفيمررا 

 التعريض بالسرد واضطراب ضغط ما بعد الصدمة والمرتبة من األقدم ل حدث:
 إلررى( الررى التعرررف Paker, Paker, Yuksel, 1992هردفت دراسررة برراكر وبرراكر ويوكسرل )

مرن ضررحايا التعرذيب فرري  نررعيالا  042ملونرة  ب ضرغط مررا بعرد  الصرردمة لردى عينررةمسرتويات اضررطرا
مقارنررة بالررذين لررم يتعرضرروا ألعررراض ضررغط مررا بعررد الصرردمة  اا انتشررار  سررجون تركيررا، وأظهرررت النتررائج

 للتعذيب.
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علررى مسررتويات  إلررى ترعرررف(  ,5224Basoglu, et al) وآخرررون دراسررة باسررللو  وهرردفت
مرن ضرحايا التعرذيب فري تركيرا وتألفرت  ة والقلرق واإلكتئراب لردى عينرةاضطراب ضغط ما بعد الصردم

وتوصررلت النتررائج إلررى وجررود  ،آخرررين لررم يررتم تعررذيبهم 11تررم تعررذيبهم و اا سياسرري اا ناشررط 11العينررة مررن 
 لقلق واإلكتئاب.وامستويات مرتفعة من أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

دراسرة Halverson and Stenmark,2010)   )وكما أشارت دراسة قام بها هالفورسين ومار 
عرررالج ( جلسرررة مرررن 02فررري النررررويج، طبرررق علررريهم ) التعرررذيب( مرررن الالجئرررين مرررن ضرررحايا 2)علرررى 

وأظهررت النترائج  .وهاميلتتون لإلكتئاب أعراض اضطراب ما بعد الصدمة يمقياسو   التعريض بالسرد
مرحلرررة  فررريو  واإلكتئررراب بشرررلل ملحررروع فررري أعرررراض اضرررطراب ضرررغط مرررا بعرررد الصررردمةو  اا انخفاضررر

 أشهر من المتابعة.   6المعالجة إلى ما بعد
بررين التغذيررة تجريبيررة بررالجمع  ( دراسررةMorina, etal., 2012خرررون )آكمررا أجرررى مورينررا و 

أللرررم ا جسويسررررا، لعرررالعلرررى عينرررة مرررن الالجئرررين فررري  الراجعرررة البيولوجيرررة وعرررالج التعرررريض بالسررررد
شررهور مررن انتهرراء العررالج،  ثالثررةخررالل  المشرراركينمتابعررة و  الصرردمة،اضررطراب مررا بعررد و  المسررتمر

 .لم وأعراض اضطراب ما بعد الصدمةألاب في الشعوروأظهرت النتائج انخفاضا كبيرا 
ختبررررار آثررررار عررررالج ( هرررردفت الHijazi etal., 2014وتناولررررت دراسررررة الحجررررازي وآخرررررون )

 المصرابين بصردمات نفسرية.المتحرد   ن فري الواليراتالتعريض بالسرد على عينة مرن الالجئرين العرراقيي
الترري لررم تحسررن كبيررر لرردى أولئررز الررذين تلقرروا العررالج بالسرررد مقارنررة بالمجموعررة  الررى النتررائج شررارتوأ

 لديهم أعراض ضغط ما بعد الصدمة واالكتئاب في شهرين.  كما انخفضت، و تخضع للعالج
 تعقيب على الدراسات السابقة:

اتها وأهدافها على انتشار أعراض اضرطراب ضرغط مرا بعرد أكدت الدراسات السابقة في موضوع
ضرررحت الدراسرررات السرررابقة الترررأثير السرررلبي للتعرررذيب علرررى الصرررحة و الصررردمة لررردى ضرررحايا التعرررذيب و 

برأن  Halverson and Stenmark, 2010)النفسية للفرد ، وهذه النتيجة تتفق مع مرا توصرل اليره )
والعقليررة للفرررد خاصررة اإلصررابة بإضررطراب ضررغط مررا التعررذيب لرره آثررار خطيررر  علررى الصررحة  النفسررية 

بعررد الصرردمة واإلكتئرراب، وتبررين مررن خررالل اسررتعراض الدراسررات السررابقة إجماعهررا علررى فاعليررة عررالج 
معظرررم  يبررردو فرررأنالتعرررريض بالسررررد فررري خفرررض أعرررراض اضرررطراب ضرررغط مرررا بعرررد الصررردمة، وكمرررا 

لة الدراسرات العربيرة التري ترم اجرااهرا عرن في هذا المجال دراسات أجنبية وق اجرااهاالدراسات التي تم 
عررالج التعررريض بالسرررد، ومرررا يميررع الدراسررة الحاليرررة عررن الدراسررات السررابقة فررري كونهررا تعررد الدراسرررة 
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تتكرون  إذاألولى في حدود علم الباحثين، واختالفها عن الدراسرات السرابقة فري اسرتهدافها لعينرة جديرد  
 ب  الموجودين في األردن.من مجموعة من الالجئين من ضحايا التعذي

 الدراسة: عينة
ختيار عينرة متيسرر  مرن الرجرال السروريين والعرراقيين مرن ضرحايا التعرذيب الرذين با قامت الباحثة

نمروذج المسرح األولري المعتمرد أيراجعون مؤسسة نور الحسين في فرع صويلح ومشخصرين مرن خرالل 
يعرانون مررن أعرراض اضررطراب ضرغط مررا ن للتعرذيب و و سررر  برأنهم معرضررفري معهرد العنايررة بصرحة األ

( رجرررالا، وتررروزيعهم بطريقرررة عشررروائية إلرررى مجمررروعتين: مجموعرررة 30ترررم اختيرررار ) فقررردبعرررد الصررردمة، 
 ( رجالا من ضحايا التعذيب.51كل مجموعة ) تتضمن اذتجريبية، ضابطة ومجموعة 

 أداة الدراسة:
واألدب النظررررري السررررابق الرجرررروع للدراسررررات عررررد وأل ررررراض الدراسررررة الحاليررررة قامررررت الباحثررررة وب

( لقيرراس Al-Salem, 2014) السررالم باسررتخدام  مقيرراس ضررغط مررا بعررد الصرردمة الررذي قررام بتطررويره
وعمررل هررذا المقيرراس علررى إعطرراء ، أعررراض اضررطراب ضررغط مررا بعررد الصرردمة لرردى ضررحايا التعررذيب

قيرراس مؤشرررات عررن األحررداث الصررادمة الترري تواجرره هررذه الفئررة مررن األشررخا ، وبلرر  عرردد فقرررات الم
فقررر  موزعررة علررى أربعررة أبعرراد وهرري: ُبعررد إعرراد  اختبررار الحرردث الصررادم وعرردد  (00بصررورته األوليررة )

بعررد تغيرررات سررلبية فرري المررعاج و  ( فقرررات1بعررد ردود الفعررل التجنبيررة وعرردد فقراترره )و  ( فقرررات1فقراترره )
 فقرات.( 1  اإلنفعالية المرتفعة وعدد فقراته )اآلثار ( فقرات وبعد 7وعدد فقراته )

 تصحيح المقيا :
( تبعرا PTSDتتحدد اإلستجابة على فقرات مقياس أعراض اضرطراب ضرغط مرا بعرد الصردمة )

(، 0(، و البراا وتأخرذ )4: دائمراا وتأخرذ )اآلتيةليلرت الخماسي، وتعطى بدائل اإلجابة الدرجات  لتدريج
 .(2(، واطالقاا وتأخذ القيمة )5(، ونادراا وتأخذ )0وأحياناا وتأخذ )

 :على النحو اآلتيوقامت الباحثة بالتحقق من مؤشرات الصدق والثبات للمقياس 
  صدق المحتوى: .1

( مررررن المختصررررين وذوي الكفرررراء  العلميرررة فرررري مجررررال اإلرشرررراد 52ترررم عرررررض المقيرررراس علرررى )
طلرب مرنهم  إذالنفسري، والصحة النفسية، وأخصائيين في علم النفس التربوي، وأخصائيين فري القيراس 

مررة الفقرررات ءالترري تنردرج تحتهررا، ومردى مالل بعراد يهررم ومالحظراتهم فرري مردى انتمرراء الفقرررات ابرداء رأ
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ضرح ( يو 5والجردول) صيا ة بعض الفقرراتتم حذف فقرتين وادخال بعض التعديالت على  فقدلغويا، 
 .ذوفةالفقرات المعدلة صيا تها والمح

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة حسب رأي المحكمينالفقرات األصلية وتعديلها او حذفها في مقيا   (1جدول  ال
 الفقرة األصلية التعديل أو الحذف

 ليس لدي القدر  على التعبير عن انفعاالتي ومشاعري  ليس لدي قدر  على التعبير عن انفعاالتي ومشاعري 

 هأواجه مشلالت في الدخول للنوم واإلستمرار في أواجه مشلالت في البدء بالنوم واإلستمرار فيه

 أواجه صعوبة في تأدية األعمال واألنشطة اليومية لدي صعوبة في تأدية األعمال واألنشطة اليومية
 أشهر وكأن الحادثة تتكرر مره أخرى  أشعر وكأن الحادثة تتكرر معي مر  أخرى 

أفعع بشلل مفاجئ عندما اتذكر ما اختبرته من 
 حوادث مرعبة

عند تذكر أعاني من سرعة الجفالن وردود فعل قوية 
 الحدث الصادم

 أعاني من األحالم والكوابيس المععجة المتعلقة بالحدث الصادم اختبر احالماا وكوابيساا ليلية ترتبط بالحادثة المرعبة
 أميل الى اإلنفصال واإلنععال عن اآلخرين أفضل البقاء وحيداا 
 ادمأعاني من عدم المقدر  على تذكر أجعاء من الحدث الص تم حذف الفقر 

 أشعر بالضيق والتوتر عند تذكر الحدث الصادم تم حذف الفقر 

  صدق البناء: .2
( مفحوصرا مرن ضرحايا 02تطبيق المقيراس علرى عينرة مرن خرارج عينرة الدراسرة ملونرة مرن ) تم

 والدرجررة الكليررةمعامررل ارتبررار بيرسررون بررين درجررة الفقررر   وتررم اسررتخراجالتعررذيب والصرردمات النفسررية، 
 ( يبين ذلز.0للمقياس، والجدول ) والدرجة الكليةله وبين درجة الفقر  للبعد المنتمية 

 بالدرجة الكلية للبعد المنتمية له مقيا  اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ( معامالت ارتباط فقرات2الجدول  
  وبالدرجة الكلية على المقيا  ككل

 ة اإلنفعالية المرتفعةاآلثار  ة في المزاجالتغيرات السلبي ردود الفعل التجنبية إعادة اختبار الحدث الصادم

 الرقم
معامل 

االرتباط 
 بالبعد

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 الرقم

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

معامل 
االرتباط 

 بالبعد
 الرقم

معامل 
االرتباط 

 بالبعد

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 الرقم

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 معامل
االرتباط 

 بالبعد

1 **.730 **.672 2 **.825 **.648 3 **.646 **.496 4 **.545 **.500 

5 **.470 .335 7 **.717 **.575 6 *.379 .342 9 **.786 **.780 

10 **.667 *.455 13 **.538 *.448 8 **.679 **.532 12 *.455 *.461 

15 **.746 **.766 18 **.686 **.585 11 **.499 **.512 16 **.815 **.672 

19 .356 .185 22 **.739 *.454 14 **.629 *.418 21 *.425 .188 

      17 .192 .020    

      20 **.686 **.667    

( أن معرررامالت ارتبرررار الفقرررات بالدرجرررة الكليرررة للبعرررد المنتميررة لررره لبعرررد إعررراد  2يبررين الجررردول )
 2.101الفعررل التجنبيررة بررين ) ولبعررد ردود(، 2.722و 2.012)اختبررار الحرردث الصررادم تراوحررت بررين 
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  اآلثررررار ولبعررررد  (،2.212و 2.520)ولبعررررد التغيرررررات السررررلبية فرررري المررررعاج تراوحررررت بررررين  (،2.101و
صررردق البنررراء  وتررردل علرررى(، وهررري قررريم مناسررربة 2.151و 2.401)االنفعاليرررة المرتفعرررة تراوحرررت برررين 

رجررة الكليررة للمقيرراس لبعررد إعرراد  اختبررار الحرردث معررامالت ارتبررار الفقرررات بالد كمررا تراوحررت للمقيرراس.
ولبعررررد  (،2.241و 2.441الفعررررل التجنبيررررة بررررين ) ولبعررررد ردود( 2.742و 2.511بررررين ) مرررراالصررررادم 

برررين  مررااإلنفعاليررة المرتفعررة   اآلثرررار ولبعررد  (،2.227و 2.202)بررين  مرراالتغيرررات السررلبية فرري المرررعاج 
( 57، 52ق البنراء للمقيراس. باسرتثناء الفقررات )صرد وتردل علرى( وهي قيم مناسبة 2.712و 2.511)

( لضرعه ارتبرار الفقرر  57،52ارتباطهما  ير دال احصائيا، وبناء عليه تم حذف الفقرتين )التي جاء 
 ( فقر .02أصبح المقياس بصورته النهائية مؤلفا من )بالبعد وبالدرجة الكلية على المقياس. وبذلز 

 ثبات المقيا :
من ثبات المقياس بتطبيق المقياس على عينة من خرارج عينرة الدراسرة ملونرة  تم القيام بالتحقق

( مفحوصررا مررن ضررحايا التعررذيب والصرردمات النفسرية، و تررم اسررتخراج معامررل الثبررات للفقرررات 02مرن )
بطريقررة االتسرراق الررداخلي باسررتخدام معادلررة كرونبرراف الفررا و الثبررات بطريقررة اإلعرراد  وذلررز مررن خررالل 

إلرتبار برين التطبيرق االول والثراني للمقيراس، وذلرز بفاصرل زمنري مدتره أربعرة عشرر ايجاد معامالت ا
( و تراوحرت معرامالت 2.271جاء معامرل الثبرات للمقيراس كلرل ) فقديوما من اجراء التطبيق األول، 

ترردل علررى هرري قرريم مرتفعررة و مناسرربة و ( و 2.222و  2.201الثبررات ل بعرراد الفرعيررة للمقيرراس بررين ) 
تراوحررررت ( و 2.100ل الثبررررات للمقيرررراس كلررررل ) جرررراء معامرررر إذ ،اس و األبعرررراد الفرعيررررة ثبررررات المقيرررر

تدل علرى ثبرات و هي قيم مناسبة ( و 2.701و  2.411ة للمقياس بين )معامالت الثبات ل بعاد الفرعي
( يبين معرامالت الثبرات المسرتخرجة بطريقرة اإلتسراق الرداخلي باسرتخدام معادلرة 0والجدول )، المقياس
 ف الفا واإلعاد  ألبعاد مقياس ضغط ما بعد الصدمة . كرونبا

االتساق الداخلي  تيبطريق لمقيا  اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ( معامالت الثبات المستخرجة3جدول  
 عادة  باإلباستخدام معادلة كرونباخ الفا و 

 باخ الفامعامل الثبات باستخدام معادلة كرون معامل الثبات بطريقة اإلعادة االبعاد الرقم
 2.145 2.201 اعادة اختبار الحدث الصادم 1

 2.701 2.210 ردود الفعل التجنبية 2

 2.411 2.211 التغيرات السلبية في المزاج 3

 2.141 2.222 ة اإلنفعالية المرتفعةاآلثار  4

 2.100 2.271 المقيا  ككل 5
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الرجرروع لرر دب النظرررري د عرررب الج التعررريض بالسررردة الحاليررة ترررم تطرروير برنررامج عرررسررفرري الدراو 
 :يأتيتمثلت الجلسات اإلرشادية للبرنامج بما ، و ( جلسة فرديرة(11كون من ت والدراسات السابقة

 األدوات وفنيات التدخل المستخدمة أهداف الجلسات العالجية عنوان الجلسة رقم
مدة تطبيق 

 الجلسة

 

 

1 

 
 

الّتمهيد 
والّتعارف وبناء 

 األلفة

بنيرة على الثرقة مهنيرة م بناءعالقة .5
ريرة مقابل األمانة المطلقة مع   المسترشد.والسر

تعري  المسترشد بقواعد الجلسات  .0
اإلرشادية وعوامل النرجاح مثل االلتعام 

ريرة.  بالحضور والسر
توقرعات المسترشد من  إلىالترعرف  .0

 الجلسات اإلرشاديرة.
توقيع المسترشد على مذكر  الموافقة  .4

 .ات اإلرشاديرةعلى المشاركة في الجلس

ر  الموافقة على  التوقيع على مذكر
 العالج اإلرشادي الفردي

 أقالم وورق 
 علس المحتوى / علس المشاعر
 الترعاطه /اإلستيضاح 

 الترلخيا

 دقيقة 22

 

2 

تحديد الخّط 
 القاعديّ 

 تقييم الوضع 
الّنفسّي 

 للمسترشد(

مسترشد )مقياس المقياس القبلير على العمل تقييم أولير للمسترشد وتطبيق  .5
دمة(اضطراب ضغط ما بعد   الصر

 المقياس القبلي
/ علس المشاعر/ أقالم وورق 

/  / اإلستيضاحعلس المحتوى 
 التفسير/ / الترلخياالترعاطه

 دقيقة 22

 
 

3 

 
الّتثقيف 

 الّنفسيّ 

دمةالتثقي  النرفسير للمسترشد حول  .5  اضطراب ضغط ما بعد الصر
ج الترثقي  النرفسير للمسترشد عن عال .0

رد وفاعليته.  الترعريض بالسر

أحجار مختلفة / ورود /حبل
 بطاقات/ األحجام 
 علس المحتوى / علس المشاعر
 الترعاطه/ اإلستيضاح 
 التفسير/ الترلخيا 

 تقديم المعلومات
 العصه الذرهنير الترفسير تقديم الترغذية الرراجعة 

 دقيقة 22

 

4 

 

بناء خّط حياة 
 المسترشد

وكيفيرة  الحيا تعري  المسترشد بخطر  .5
 القيام به.

 بناء خطر الحيا  مع المسترشد. .0

أحجار مختلفة / ورود/ حبل 
 البطاقات/ األحجام 
 علس المحتوى / علس المشاعر
 الترعاطه/ اإلستيضاح 
 التفسير/ الترلخيا 

 تقديم المعلومات
 العصه الذرهنير الترفسير تقديم الترغذية الرراجعة 

 دقيقة 22

 
 

5 

 
جلسة الّسرد 

 ألولىا
 سرد خبرات 

 الّطفولة(
 

يقوم المسترشد بالبدء بسرد األحداث  .5
والخبرات المفرحة والمؤلمة من مرحلة 

 الطفولة.
التركيع خالل سرد المسترشد على  .0

اخنة في مرحلة  الطرفولة واعاد  سردها لحين انخفاض األحداث والبقع السر
 األعراض المصاحبة لها.

إن  صوتي؛تسجيل / قلم وأوراق
 البطاقات/أملن 
 علس المحتوى / علس المشاعر
 / التلخيااإلستيضاح
 المعلومات / تقديمالتعاطه

 تقديم التعذية الراجعة
 / التخيلالتفسير

 دقيقة 22
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6 

جلسة الّسرد 
 الّثانية

 سرد خبرات 
المراهقة 
 والّشباب(

يقوم المسترشد بالبدء بسرد األحداث  .5
ة والخبرات المفرحة والمؤلمة في مرحل

باب.  المراهقة والشر

الترركيع خالل سرد المسترشد على  .0
اخنة في مرحلة  باب واعاد  سردها لحين األحداث والبقع السر المراهقة والشر

 انخفاض األعراض المصاحبة لها.

إن  صوتي؛تسجيل / قلم وأوراق
 البطاقات/ أملن 
 علس المحتوى / علس المشاعر
 / التلخيااإلستيضاح
 لوماتتقديم المع/ التعاطه

 تقديم التعذية الراجعة
 التخيل/ التفسير

 دقيقة 22

 

7 

جلسة الّسرد 
 الّثالثة

 بدء سرد خبرة 
 الّتعذيب(

يقوم المسترشد بالبدء بسرد األحداث  .5
 والخبرات المؤلمة للتعذيب.

التركيع خالل سرد المسترشد لخبر   .0
اخنة،  األعراض  واعاد  سردها لحين انخفاضالترعذيب على الخبرات والبقع السر

 المصاحبة لها.

/ صوتي  / تسجيلقلم وأوراق
 البطاقات
 علس المحتوى /علس المشاعر
 / التلخيااإلستيضاح
 المعلومات / تقديمالتعاطه

 تقديم التعذية الراجعة
 / التخيلالتفسير

 دقيقة 22

 

8 

جلسة الّسرد 
 الرابعة

 متابعة سرد 
 خبرة الّتعذيب(

يقوم المسترشد بمتابعة سرد خبر   .5
 ترعذيب.ال

الترركيع خالل سرد المسترشد لخبر   .0
اخنة  واعاد  سردها لحين انخفاض األعراض الترعذيب على األحداث والبقع السر

 .المصاحبة لها

/ تسجيل صوتي / قلم وأوراق
 البطاقات
 علس المحتوى / علس المشاعر
 / التلخيااإلستيضاح
 تقديم المعلومات/ التعاطه

 تقديم التعذية الراجعة
 / التخيلرالتفسي

 دقيقة 22

 

9 

جلسة الّسرد 
 الخامسة

 متابعة سرد 
 خبرة الّتعذيب(

يقوم المسترشد بمتابعة سرد خبر   .5
 الترعذيب.

الترركيع خالل سرد المسترشد لخبر   .0
اخنة  واعاد  سردها لحين انخفاض األعراض الترعذيب على األحداث والبقع السر

 .المصاحبة لها

/ تسجيل صوتي /  قلم وأوراق
 بطاقاتال
 المحتوى  / علسعلس المشاعر
 التعاطه/ / التلخيااإلستيضاح

تقديم التعذية / تقديم المعلومات
 التخيل/  / التفسيرالراجعة

 دقيقة 22

 

10 

 
جلسة الّسرد 
األخيرة لخبرة 

 الّتعذيب
 

يقوم المسترشد بمتابعة سرد خبر   .5
 الترعذيب.

الترركيع خالل سرد المسترشد لخبر   .0
اخنة الترعذيب على ا واعاد  سردها لحين انخفاض األعراض ألحداث والبقع السر
 .المصاحبة لها

/ تسجيل صوتي / قلم وأوراق
 البطاقات
 علس المحتوى / علس المشاعر
 / التلخيااإلستيضاح
 تقديم المعلومات/ التعاطه

 تقديم التعذية الراجعة
 التخيل/ التفسير

 دقيقة 22

 

11 

 
 

اإلنهاء وإعادة 
 التقييم

ير  الذراتيرة والنرهائيرة لحيا  قراء   .5  المسترشد وتوقيعها.السر

 إعاد  بناء خطر حيا  المسترشد. .0
قياس مستوى الترحسن لدى المسترشد  .0

.  وتطبيق المقياس البرعدير
تقييم البرنامج من قبل المسترشد وابداء  .4

 الترغذية الرراجعة حوله.

المقياس / أحجار /ورود/ حبل
يا  ح / سير تالبطاقا   /البعدي

 المسترشد
 علس المحتوى / علس المشاعر
 / التلخيااإلستيضاح
 تقديم المعلومات/ التعاطه

 تقديم التعذية الراجعة
 التخيل/ التفسير

 دقيقة 22
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 اجراءات الدراسة:
 .مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمةلإعداد أدا  الدراسة بإيجاد دالالت الثبات والصدق  .5
 ق البرنامج العالجي والمقياس من خالل كتاب تسهيل مهمة.الحصول على الموافقة على تطبي .0
 إعداد اإلطار النظري والرجوع للدراسات السابقة ذات العالقة وحصرها. .0
 بناء على اإلطار النظري والدراسات السابقة. تطوير واعداد البرنامج العالجي وتصميم جلساته .4
  لى مجموعة ضابطة واخرى تجريبية.إ اا ( مشاركا عشوائي02توزيع عينة الدراسة الملونة من ) .1
، ومن ثم تطبيق البرنامج ه)القبلية( وتصحيحتين على أفراد المجموع القياس القبلي تطبيق .2

وحتى تاريخ  5/7/0251العالجي على افراد المجموعة التجريبية لمد  ثالثة أشهر من تاريخ 
 لمجموعة.بواقع جلستين فرديتين في األسبوع لكل فرد من أفراد ا 02/2/0251

فراد أعلى  المقياس البعديبعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي تم إعاد  تطبيق  .7
 .52/0251أول أسبوعين من شهر  المجموعتين التجريبية والضابطة خالل

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة المتابعة على أفراد المجموعتين  تم إعاد  تطبيق مقياس .1
وذلز  االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي والقياس البعدي الضابطة والتجريبية بعد شهر من

 55/0251خالل منتصه شهر 
تم تفري  البيانات الخاصة بنتائج مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة القبلي والبعدي  .2

وتحليلها وتفسير النتائج من خالل استخدام  Excelوترميعها وادخالها على برمجية  متابعةوال
 .(SPSSاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية لتحليل البيانات )برنامج الرزمة 

 تصميم الدراسة:
تررم اسررتخدام التصررميم شرربه التجريبرري، حيررث تررم توزيررع العينررة إلررى مجمرروعتين أحررداهما تجريبيررة 
واألخرررى ضررابطة، وتررم تطبيررق عررالج التعررريض بالسرررد علررى المجموعررة التجريبيررة فقررط، وتررم تطبيررق 

)القبلي والبعدي(، وبعد شهر من انتهاء العرالج  الصدمة للمجموعتينما بعد  اضطراب ضغطمقياس 
 مقياس المتابعة على المجموعة التجريبية فقط. تم تطبيقوالتطبيق البعدي 

 التالي:ويملن تلخيا تصميم الدراسة على النحو 
O3 O2 X O1 EG 

 O1 CG ررر O2 ررر

 حيث أن:
EGالمجموعة التجريبية :    CGضابطة.: المجموعة ال 
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O1 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة(لمتغير : القياس القبلي( 
O2 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة(لمتغير : القياس البعدي( 
O3 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة(لمتغير : قياس المتابعة( 

X)المعالجة )برنامج عالج التعريض بالسرد : 
 : ال يوجد معالجة.-

 المعالجة اإلحصائية:
ات الدراسررة تررم إيجرراد المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة ألداء أفررراد وإلختبررار فرضرري

العينرررررة التجريبيرررررة والضرررررابطة علرررررى مقيررررراس اضرررررطراب ضرررررغط مرررررا بعرررررد الصررررردمة، وترررررم اسرررررتخدام 
للتحقررق مررن  t-test( للتحقررق مررن الفرضررية األولررى. وكررذلز تررم اسررتخدام اختبررار ANCOVAاختبررار)

 الفرضية الثانية.
 اسة:نتائج الدر 

 =α) مسذتوى المتعلقة بالفرضذية األولذى: ال توجذد فذروق دات داللذة إحصذائية عنذد  النتائج

بذين متوسذطات درجذات أفذراد المجمذوعتين التجريبيذة والفذابطة فذي القيذا  البعذدي علذذى  (0.05
 للبرنامج العالجي.  مقيا  ضغط ما بعد الصدمة تعزى 

 واالنحرافررات المعياريررة للقيرراسالحسررابية  لإلجابررة عررن هررذه الفرضررية تررم اسررتخراج المتوسررطات
بعرراد مقيررراس ضررغط مررا بعرررد الصرردمة تبعرررا ألالمجمرروعتين التجريبيررة والضرررابطة  والبعرردي برررينالقبلرري 

 يبين هذه المتوسطات: (4)للبرنامج العالجي والجدول 
في  فابطةألفراد المجموعتين التجريبية والالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4الجدول  

 مقيا  ضغط ما بعد الصدمة  علىالبعدي و  القبلي القياسين

 المجموعة االبعاد
 15ن=

 البعدي القبلي

 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط

 458. 1.483 381. 2.839 التجريبية اعاد  اختبار الحدث الصادم

 461. 3.100 456. 3.017 الضابطة

 421. 1.400 485. 3.040 التجريبية ردود الفعل التجنبية

 621. 3.147 658. 2.878 الضابطة

 516. 1.200 262. 2.656 التجريبية تغيرات سلبية في المعاج

 759. 3.011 825. 2.878 الضابطة

 436. 1.36 525. 2.560 التجريبية االنفعالية المرتفعة  اآلثار 

 665. 2.547 649. 2.373 الضابطة
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بررين  واالنحرافررات المعياريررة( وجررود فررروق ظاهريررة فرري المتوسررطات الحسررابية 4يبررين الجرردول )
مقيراس ضرغط مرا بعرد الصردمة  والبعدي البعرادالقبلي  ينالمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس

هررذه الفررروق دالررة  كانررت إذامررا  ولمعرفررة.تبعررا للبرنررامج العالجرري القررائم علررى عررالج التعررريض بالسرررد
( يبرررين هرررذه 1والجرردول ) Multivariate Testاحصررائيا ترررم اجررراء اختبرررار تحليررل التبررراين المتعرردد 

 النتائج.
 مقيا  ضغط ما بعد الصدمةل Multivariate Testالتباين تحليل  (5جدول  ال

 المتغيرات المستقل
 Hotelling'sإحصائي االختبار 

Trace 
 مستوى الداللة قيمة "ف"

 000. 82.676 15.748 لبرنامج العالجيا

( أن قيمة )ف( دالة احصائيا بين متوسطات المجمروعتين التجريبيرة والضرابطة 1يبين الجدول )
مصادر هذه الفروق ترم إجرراء تحليرل التبراين ولمعرفة   على مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة.

غط مررا بعررد الصرردمة والجرردول مقيرراس ضررلعلررى القيرراس البعرردي  (MANCOVA)المتعردد المشررتر  
 :يبين ذلز 2)

ضغط  اضطراب مقيا لعلى القيا   البعدي  MANCOVAتحليل التباين المتعدد المشترك ( 6الجدول 
 ما بعد الصدمة

 األبعاد المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

اعاد  اختبار 
صادم الحدث ال

 قبلي )مشتر (

اعاد  اختبار الحدث 
 الصادم

.645 1 .645 3.643 .068 .132 

 005. 740. 113. 020. 1 020. ردود الفعل التجنبية

 073. 183. 1.880 387. 1 387. تغيرات سلبية في المعاج

 118. 086. 3.214 286. 1 286. االنفعالية المرتفعة  اآلثار 

ردود الفعل 
ي التجنبية قبل
 مشتر 

 018. 516. 435. 077. 1 077. اعاد  اختبار الحدث الصادم

 340. 002. 12.361 2.213 1 2.213 ردود الفعل التجنبية

 046. 294. 1.151 237. 1 237. تغيرات سلبية في المعاج

 000.* 974. 001. 000.* 1 000.* االنفعالية المرتفعة  اآلثار 

تغيرات سلبية 
المعاج في 
 )مشتر ( قبلي

 008. 662. 195. 035. 1 035. اعاد  اختبار الحدث الصادم

 027. 426. 654. 117. 1 117. ردود الفعل التجنبية

 451. 000. 19.712 4.056 1 4.056 تغيرات سلبية في المعاج

 048. 283. 1.204 107. 1 107. االنفعالية المرتفعة  اآلثار 
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 األبعاد المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

  اآلثار 
االنفعالية 
ي المرتفعة قبل
 )مشتر (

 050. 273. 1.258 223. 1 223. اعاد  اختبار الحدث الصادم

 070. 192. 1.802 323. 1 323. ردود الفعل التجنبية

 034. 365. 851. 175. 1 175. تغيرات سلبية في المعاج

 715. 000.* 60.191 5.366 1 5.366 االنفعالية المرتفعة  اآلثار 

البرنامج 
 الجيالع

 773. *000. 81.503 14.430 1 14.430 ار الحدث الصادماعاد  اختب

 810. *000. 102.435 18.341 1 18.341 ردود الفعل التجنبية

 777. *000. 83.434 17.168 1 17.168 تغيرات سلبية في المعاج

 847. *000. 132.666 11.826 1 11.826 االنفعالية المرتفعة  اآلثار 

 الخطأ

    177. 24 4.249 الصادم اعاد  اختبار الحدث

    179. 24 4.297 ردود الفعل التجنبية

    206. 24 4.938 تغيرات سلبية في المعاج

    089. 24 2.139 االنفعالية المرتفعة  اآلثار 

 الكلي

     29 25.510 اعاد  اختبار الحدث الصادم

     29 30.759 ردود الفعل التجنبية

     29 36.416 معاجتغيرات سلبية في ال

  29 19.415 االنفعالية المرتفعة  اآلثار 
   

( و قيمررة 15.120( أن قيمرة  ف  لبعررد اعراد  اختبرار الحرردث الصرادم بلغرت ) 2يبرين الجردول )
( و قيمرة  ف  لبعرد تغيررات سرلبية فري المرعاج بلغرت 520.401 ف  لبعرد ردود الفعرل التجنبيرة بلغرت )

(، وهرررري قرررريم  دالررررة 500.222االنفعاليررررة المرتفعررررة بلغررررت )  اآلثررررارد (،و قيمررررة  ف  لبعرررر10.404)
وجرررد فرررروق ذات داللررة إحصرررائية فرري أبعررراد مقيررراس ت( أي انرره 2.21نرررد مسررتوى الداللرررة )إحصررائيا ع

ضرغط مرا بعرد الصردمة برين المجمروعتين التجريبيررة و الضرابطة علرى القيراس البعردي، و لمعرفرة لمررن 
ألفرراد بعراد مقيراس ضرغط مرا بعرد الصردمة سرطات الحسرابية المعدلرة ألتعود الفروق تم اسرتخراج المتو 

 يبين هذه النتائج: (7)التجريبية و الضابطة والجدولالمجموعتين 
 الحسابية المعدلة ألبعاد مقيا  ضغط ما بعد الصدمة تبعا للبرنامج العالجي ( المتوسطات7جدول  ال

 المعياري  الخطأ المتوسط الحسابي المعدل المجموعة االبعاد

عاد  اختبار ا 
 الحدث الصادم

 117. 1.499 التجريبية

 117. 3.084 الضابطة

ردود الفعل 
 التجنبية

 117. 1.380 التجريبية

 117. 3.167 الضابطة
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 المعياري  الخطأ المتوسط الحسابي المعدل المجموعة االبعاد

تغيرات سلبية 
 في المعاج

 126. 1.241 التجريبية

 126. 2.970 الضابطة

االنفعالية   اآلثار 
 المرتفعة

 083. 1.236 التجريبية

 083. 2.671 الضابطة

( أن المتوسطات الحسابية المعدلة جراءت جميعهرا لصرالح المجموعرة التجريبيرة 7يبين الجدول )
 الصردمة،علرى جميرع أبعراد مقيراس ضرغط مرا بعرد  متوسط المجموعرةبمتوسط حسابي معدل اقل من 

جميرررع أبعررراد  علرررىوالضرررابطة وجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين المجمررروعتين التجريبيرررة تأي انرره 
خفرض ضرغط  أدى إلرىأي أن البرنرامج  التجريبيرة، ولصالح المجموعرةمقياس ضغط ما بعد الصدمة 
عراد  إ لبعرد  (η2) حجرم األثرر ترم حسراب مربرع ايترا ولمعرفة التجريبية.ما بعد الصدمة لدى المجموعة 

عررراد  إ فررري بعرررد ( مرررن التبررراين %77.0وبرررذلز يملرررن القرررول برررأن ) (،2.770)اختبرررار الحررردث الصرررادم 
 والضرابطة يعرعى المجموعتين التجريبية  الصدمة بيناختبار الحدث الصادم من مقياس ضغط ما بعد 

 للبرنامج العالجي.
( مرن %15وبذلز يملن القرول برأن ) (،2.152)ردود الفعل التجنبية لبعد  (η2) ايتاوبل  مربع 

المجمرروعتين التجريبيررة  الصرردمة بررينالتبرراين فرري بعررد ردود الفعررل التجنبيررة مررن مقيرراس ضررغط مررا بعررد 
 للبرنامج العالجي. والضابطة يععى 

وبرررذلز يملرررن القرررول بررررأن  (،2.777)لبعرررد تغيررررات سرررلبية فررري المرررعاج  (η2) وبلررر  مربرررع ايترررا
 الصرردمة بررين( مررن التبرراين فرري بعررد تغيرررات سررلبية فرري المررعاج مررن مقيرراس ضررغط مررا بعررد 77.7%)

 للبرنامج العالجي. والضابطة يععى المجموعتين التجريبية 
أن وبرررذلز يملررررن القرررول برررر (،2.147)االنفعاليرررة المرتفعررررة  اآلثررررارلبعرررد  (η2) ايترررراوبلررر  مربرررع 

 الصرردمة برريناالنفعاليررة المرتفعررة مررن مقيرراس ضررغط مررا بعررد  اآلثررار( مررن التبرراين فرري بعررد 14.7%)
 للبرنامج العالجي. والضابطة يععى المجموعتين التجريبية 

الكلية لمقياس ضغط مرا بعرد الصردمة ترم اسرتخراج المتوسرطات  ق في الدرجةبيان داللة الفرو ول
مررا بعررد الصرردمة بررين المجمرروعتين  والبعرردي لمقيرراسالحسررابية واالنحرافررات المعياريررة للقيرراس القبلرري 

 يبين هذه المتوسطات: (1) لوالضابطة، والجدو التجريبية 
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والفابطة التجريبية  تينرية ما بين أفراد المجموعالمعيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات (8الجدول  
 الكلية لمقيا  ضغط ما بعد الصدمة تبعا للبرنامج العالجي والبعدي للدرجةالقيا  القبلي  على

 العدد المجموعة المقيا 
 البعدي القبلي

 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري 
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري 

ة لمقياس ضغط الدرجة الكلي
 ما بعد الصدمة

 301. 1.347 206. 2.463 15 التجريبية

 414. 2.945 4111. 2.840 15 الضابطة

 888. 2.147 322. 2.801 30 الكلي

بررين  واالنحرافررات المعياريررة( وجررود فررروق ظاهريررة فرري المتوسررطات الحسررابية 1يبررين الجرردول )
ضررغط مررا بعررد  الكليررة لمقيرراس والبعرردي للدرجررةقبلرري المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة علررى القيرراس ال

 (ANCOVA)ولمعرفررة مصررادر هررذه الفررروق تررم إجررراء تحليررل التبرراين االحررادي المشررتر   الصرردمة،
 :( يبين ذلز2على القياس البعدي لمقياس ضغط ما بعد الصدمة والجدول )

 لمقيا   ضغط ما بعد الصدمة يعلى االختبار البعد ANCOVAتحليل التباين االحادي المشترك  (9الجدول 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

 549. *000. 32.870 2.015 1 2.015 ()المشتر القبلي 

 913. *000. 284.356 17.429 1 17.429 البرنامج العالجي

    061. 27 1.655 الخطا

     29 22.870 الكلي

( أن قيمرررررة  ف  للدرجرررررة الكليرررررة لمقيررررراس ضرررررغط مرررررا بعرررررد الصررررردمة بلغرررررت 2يبرررررين الجررررردول )
وجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري الدرجررة الكليررة تأي انرره  إحصررائيا،دالررة  وهرري قيمررة( 014.012)

ولمعرفرة  البعردي،القيراس  والضرابطة علرىالمجمروعتين التجريبيرة  الصردمة برينلمقياس ضغط ما بعرد 
تعود الفرروق ترم اسرتخراج المتوسرطات الحسرابية المعدلرة للدرجرة الكليرة لمقيراس ضرغط مرا  من لحلصا

 يبين هذه النتائج: (52) بعد الصدمة والجدول
 ( المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية لمقيا  ضغط ما بعد الصدمة تبعا للبرنامج العالجي11جدول  ال

 الخطأ المعياري  بي المعدلالمتوسط الحسا المجموعة المقيا 

 ضغط ما بعد الصدمة
 064. 1.379 التجريبية

 064. 2.915 الضابطة

المتوسررررط  مجموعررررة التجريبيررررة اقررررل مررررنلل الحسررررابي المعرررردلط ( أن المتوسرررر52يبررررين الجرررردول )
وجرد فرروق تأي انره  دمة،الصرعلى الدرجة الكلية لمقياس ضغط ما بعد  الحسابي للمجموعة الضابطة

علرى مقيراس ضرغط مرا  الدرجرة الكليرة والضرابطة فريلة إحصرائية برين المجمروعتين التجريبيرة ذات دال
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ضررغط مررا اضررطراب  التجريبيررة. أي أن البرنررامج عمررل علررى خفررض ولصررالح المجموعررة بعررد الصرردمة
للدرجرة الكليرة  (η2) بعد الصدمة لدى المجموعة التجريبية. ولمعرفة حجرم األثرر ترم حسراب مربرع ايترا

( مرن التبراين %25.0إن )( وبرذلز يملرن القرول 2.250) فكانت قيمته ضغط ما بعد الصدمةلمقياس 
للبرنرامج  والضابطة يعرعى المجموعتين التجريبية  الصدمة بينفي الدرجة الكلية لمقياس ضغط ما بعد 

 العالجي القائم على عالج التعريض بالسرد.
ت داللذذذذذذة احصذذذذذذائية عنذذذذذذد النتذذذذذذائج المتعلقذذذذذذة بالفرضذذذذذذية الثانيذذذذذذة: التوجذذذذذذد فذذذذذذروق دا

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فذي القيذا  البعذدي وقيذا   نبي( α=0.05 مستوى 
 المتابعة على مقيا  ضغط ما بعد الصدمة.

واختبررار  واالنحرافررات المعياريررةاسررتخراج المتوسررطات الحسررابية  الفرضررية تررملالجابررة عررن هررذه 
جموعة التجريبية مرن ضرغط مرا بعرد الصردمة البعردي والتتبعري درجات المبين ت( للعينات المترابطة )

 يبين هذه النتائج:  (55والجدول ) العالجي،تععى للبرنامج 
 " لداللة الفروق بين المتوسطات"تواختبارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (11الجدول  

مقيا  ضغط ما بعد الصدمة البعدي  علىالمجموعة التجريبية  أفراد للعينات المترابطة بين درجات
 والتتبعي 

 العدد القيا  االبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

عاد  اختبار الحدث ا 
 الصادم

 1.000 14 000. 458. 1.483 51 البعدي

 438. 1.483 51 متابعةال
 1.000 14 000. 421. 1.400 51 البعدي ردود الفعل التجنبية

 400. 1.400 51 متابعةال

تغيرات سلبية في 
 المعاج

 510. 14 676. 516. 1.200 51 البعدي

 413. 1.167 51 متابعةال

االنفعالية   اآلثار 
 المرتفعة

 *048. 14 2.168 436. 1.360 51 البعدي

 390. 1.267 51 متابعةال

 265. 14 1.160 301. 1.347 51 البعدي الدرجة الكلية للمقياس

 249. 1.313 51 متابعةال

لداللرررة الفرررروق برررين المتوسرررطات علرررى األبعررراد الفرعيرررة وعلرررى ( ان قررريم  ت  2يبرررين الجررردول )
فرروق ذات  كانت  ير دالرة احصرائيا؛ وهرو أنره ال توجرد لمقياس ضغط ما بعد الصدمة الكليةالدرجة 

على ابعاد مقياس ضرغط مرا بعرد الصردمة  قياس المتابعةالقياس البعدي و داللة احصائية بين درجات 
األبعرراد والدرجررة ممررا يعنرري اسررتمرارية ترراثير البرنررامج العالجرري علررى . لمقيرراسالدرجررة الكليررة ل علررىو 

وهرري  (،0.521)االنفعاليررة المرتفعررة بلغررت  اآلثررارويبررين الجرردول أن قيمررة  ت  لبعررد  الكليررة للمقيرراس.
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 ن( برريα=0.05)مسررتوى وجررد فررروق ذات داللررة احصررائية عنررد تأنرره وترردل علررى صررائيا دالررة إح قيمررة
  اآلثررار متوسررطات درجررات أفررراد المجموعررة التجريبيررة فرري القيرراس البعرردي وقيرراس المتابعررة علررى بعررد 

  اإلنفعالية المرتفعرة انخفضرت علرى مقيراس اآلثار رتفعة وبالنظر إلى المتوسطات نجد أن االنفعالية الم
 من التحسن والتأثير اإليجابي للبرنامج. اا معيدأن هنام بعة مما يعني المتا

 مناقشة النتائج والتوصيات:
 :مناقشة للنتائج التي توصلت إليها الدراسة يأتيفي ما 

الفرضية األولى على أنه " ال توجذد فذروق  األولى: نصتمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 
بين متوسطات درجات أفذراد المجمذوعتين التجريبيذة  (α= 0.05) مستوى دات داللة إحصائية عند 

  للبرنامج العالجي. والفابطة في القيا  البعدي على مقيا  ضغط ما بعد الصدمة تعزى 
حيث أشرارت نترائج الدراسرة إلرى أن هنرا  فاعليرة لبرنرامج التعرريض بالسررد فري خفرض أعرراض 

لتجريبيرة والتري تلقرت عرالج التعرريض بالسررد، أفراد المجموعرة ا الصدمة لدىاضطراب ضغط ما بعد 
 وذلز مقارنة مع أفراد المجموعة الضابطة والتي لم تخضع للعالج. 

وتفسررر الباحثررة هررذا التحسررن بررأن برنررامج عررالج التعررريض بالسرررد عمررل علررى إكسرراب ضررحايا 
الخبرات التعرررذيب شرررعورا بالراحرررة واألمررران والتعبيرررر بلرررل حريرررة عرررن مشررراعرهم وأفكرررارهم المرتبطرررة بررر

 .الصادمة التي تعرضوا لها في الوقت الحاضر )هنا واآلن(
فري أن لدى أفراد العينرة اا تفسير انخفاض أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة أيض ويملن

بخبرر  التعرذيب وزادت مرن وعريهم  لمرتبطرةتروترهم او    مخاوفهمحد العالج ساعدهم على التخفي  من
بخبررر  التعررذيب مرررن خررالل تعبيرررهم عنهررا واعرراد  معايشررتها خرررالل واستبصررارهم برراألعراض المرتبطررة 

سرراعد العررالج ضررحايا التعررذيب علررى خفررض االسررتجابة االنفعاليررة لررديهم والترري  العررالج، وكمرراجلسرات 
ملرنهم العرالج مرن تجراوز ذكريرات الماضري ذاتره الوقرت  وفريالصرادم، جت عن استرجاعهم للحدث نت

وهررذه النتيجررة توافقررت مررع مررا توصررلت اليرره  .لررديهم ن لرروم الررذاتوالتقليررل مرر وتطرروير شررعور بالسرريطر 
الترري أظهرررت نتائجهررا انخفرراض بشررلل  Halverson and Stenmark, 2010)دراسررة قررام بهررا )

 Hijaziكمرا توافقرت مرع دراسرة )و ملحوع في أعرراض اضرطراب ضرغط مرا بعرد الصردمة واإلكتئراب، 

etal,2014 رر( الترري توصررلت ى أولئررز الررذين تلقررروا العررالج بالسرررد مقارنرررة لرررد ن كبيرررالررى وجرررود تحسر
 بالمجموعة التي لم تخضع لذلز العالج.
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نصذت علذى انذه " التوجذد فذروق دات داللذة  فقدمناقشة النتائج المرتبطة بالفرضية الثانية: 
( بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فذي القيذا  α = 0.05 مستوى احصائية عند 

 متابعة على مقيا  ضغط ما بعد الصدمة". البعدي وقيا  ال
أشرررارت النتررائج الرررى عررردم وجررود فرررروق ذات داللررة احصرررائية برررين درجررات القيررراس البعررردي  لقررد

علررى أبعرراد مقيرراس ضررغط مررا بعررد الصرردمة والدرجررة الكليررة لمقيرراس ضررغط مررا بعررد  قيرراس المتابعررةو 
فري  واسرتمراريةوقره المعالجرة بعرد ت الصدمة، وهذا يدل على استقرار درجرات ضرغط مرا بعرد الصردمة

التحسررن لرردى أفررراد المجموعررة التجريبيررة والترري  اسررتمرار ويفسرررالتحسررن الررذي ظهررر نتيجررة للمعالجررة، 
وسراعد ضرحايا التعرذيب علرى معرفرة الخبررات  اسرهمخضعت لعالج التعريض بالسرد  في أن العرالج 

ليهم،ومسرراعدتهم مررن خررالل خررط ومعرفررة أثرهررا النفسرري والجسرردي ع هرراوفهم الصررادمة الترري مررروا بهررا
ومشرررراعرهم  وسرررلوكهموسرررردهم المتسلسررررل زمنيرررا لهررررذه األحرررداث الصرررادمة فرررري فهرررم أفكررررارهم   الحيرررا

واحساساتهم الجسدية المرتبطة بخبر  التعذيب التي مروا بها والخبرات الصادمة األخررى التري تعرضروا 
 بها. ة التقليل من التأثيرات السلبية المرتبطو لها خالل خط حياتهم 

أن العررالج وفاعليترره ظهرررت أيضررا مررن خررالل تعررريض أفررراد العينررة للررذكريات والخبرررات كمررا   
النتيجررة مررع  هررذه فرراد تررذكرها وسررردها بمعرفررة نقررار القررو  لررديهم.واتفقت إذاإليجابيررة فرري خررط حيرراتهم 
ج التعرريض عرال( بتطبيرق التغذيرة الراجعرة البيولوجيرة و Morina etal,2012دراسة تجريبية قام بهرا )

 والشرعور براأللم اضطراب ما بعد الصردمة أعراض خفضل في سويسرا بالسرد على عينة من الالجئين
 فرري أعررراض اا كبيرر  اا انخفاضرر نتائجهرا شررارتشررهور مرن انتهرراء العرالج، وأ 0خرالل  المتابعررة، و المسرتمر

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمة والشعور باأللم.
 التوصيات:

 راسة توصي الباحثة بما يلي:في ضوء نتائج هذه الد
النفسررية والمشررلالت  اآلثررارالعمررل علررى ترروفير أخصررائيين نفسرريين واجتمرراعيين مررؤهلين للكشرره عررن  .5

 النفسية التي يملن أن تظهر لدى ضحايا التعذيب.
العمررل علررى تععيررع مفهرروم األمررن النفسرري لرردى النرراجين مررن التعررذيب والتشرربيز مررع المؤسسررات ذات  .0

 مين الوضع اإلقتصادي لهم وتحقيق اإلستقرار اإلجتماعي لهم.العالقة من أجل تأ
معيد من البرامج اإلرشادية والتأهيلية المستند  الى هذا المنحى العالجي كونره يهرتم العمل على بناء  .0

  بتأهيل الناجين من التعذيب.
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 بوصرفهتعرذيب فري مجرال النراجين مرن ال اا بحثير اا معيد من الدراسات التي يملن أن تمثل إمتردادإجراء  .4
 حقه في البحث العلمي. للدراسة لم يعط اا موضوعا خصب
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