
 - 1 - 

لدى تالميذ المرحمة  الذاكرة الصدمية آثارفي التخفيف من   إرشاديبرنامج  تأثير
 االبتدائية
    

 ألنعيميا.د.مهند محمد عبد الستار                                                     
 جامعة ديالى /العراقاألساسية/كمية التربية 

 وأهميتهمشكمة البحث 
 .ذاتها هي المسؤولة عن اعتالل مزاجه األحداثوليست  األحداثعن  ناإلنسافكرة  إن     

 العالج العقالنيي العياطفي عن في نظريته (أليسالبرت  ) من هذا التفسير المعرفي النفسي انطمق
يمكين أن تحليل في محاولة إليجاد تفسيرات يستدل من خاللها عمي  فهيا التيرايرات العميقية التيي 

 أحييييييداااالييييييذين يخبييييييرون  لألفييييييراد النفسييييييية والحياتييييييية وا جتماعيييييييةفييييييي مسييييييتوئ أدا  الوظييييييا   
والتيي يترتيب عميهيا  ،بفعيل البرير أاكانيت بفعيل الطبيعية  اسيوا  (Traumatic Events)ليدمية
هيذ  الفكيرة كانييت ولييدة الفكير الفمسييفي  أنوبييالر ا مين هما.يكم أوالجسيد   أوالنفسيي  األذئوقيوع 

ميييين األريييييا  ولكيييين ميييين ا را  التييييي   يضييييطربون  األفييييراد نإ )بيكييييروسا اليونيييياني حيييييث اعتقييييد
التييي  األحييداثعيين  اإلنسييانالمسييرحي العييالمي فكييرة  األدب جسييدوبيينفس السييياق  يحممونهييا عنهييا(

 هامميييت تكيييون بمعيييزل عييين ميييدلو تها النفسيييية وا جتماعيييية ،ففيييي مسيييرحية أنيمييير بهيييا   يمكييين 
 .سييي ا( أوحسيينا  سيين ولكيين التفكييير يجعييل ذليي  )  يوجييد ريين حسيين أوانييه(ركسييبير )وليا اعتقييد

(Hasford,etal,1984.p:296) عما لماضي رهد اهتماما واسعا بامن القرن  األخيرالعقد  أن إ
 عرضة لتهديداتوما زالت  كانت اإلنسانحياة  أن إذ (Psychological Crisisنفس أ زمات )

امة لمعيان بالر ا من أن إمكانيية النجياة اكبير جعمته يدر  منذ الوهمة األول  أنها حقيقة ما متنوعة
  .الوقوع في الخطر الداهابكاير من إمكانية 

إن اكبر لدمة يمكن أن تواجه اإلنسان خالل مجرئ حياته هي تم  التي تتعمق بالمواجهة مي    
لمفيرد المنظومة المعرفية وا دراكيية  سا ر الموت هذ  المواجهة بتهديدها لحياته تمقي بظاللها عم 

وخلولا ما يتعمق باليذاكرة حييث تتبميور هيذ  األحيداث مي  خبراتهيا وانفعا تهيا لتريكل ميا يعير  
(.فعندما يخوض األفراد تجربة العواط  الممتهبة Traumatic Memoryا ن بالذاكرة اللدمية)
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 راكييةوا د المرعبية مي  المنظومية المعرفيية تجربتيهتليب  عقيولها  يير قيادرة عمي  مطابقية الواقي  ب
لمييذات ، وبالنتيجيية فييان ذكريييات الخبييرة   يمكيين أن تنييدمش ميي  مييدركات الرييخص بييل تبقيي  بعيييدة 

 ومعزولة عن الوعي وعن نطاق السيطرة الذاتية .
اسييتمرارية  إليي اللييادمة يقييود  لألحييداثالتعييرض المييزمن والمسييتمر  أنالدراسييات  أكييدتوقييد      

قبييييييل تيييييذكر الحيييييدث بريييييكل متيييييواتر ومقحيييييا مييييين  بيييييرخرئ أومعايرييييية الحيييييدث الليييييدمي بطريقييييية 
متكررة فضال عن  أحالما أومدركات  أو أفكارا أووضا ط،و البا ما يظهر متضمنا لورا ذهنية 

مقاربية ليبعض جوانيب  أوبالضغط النفسي الرديد الناجا عن التعيرض لماييرات مريابهة  اإلحساس
لتميي  التييي حييدات  ةوجية مرييابهباسييتجابات انفعالييية وفسيييول وربمييا تقتييرن هييذ  .الحييدث اللييدمي 

قيد عيدت فيي  (DSM-IV)لمجمعيية النفسيية األمريكيية  أنوبيالر ا مين   الحيدث الليدمي . أانا 
اضيييطراب اليييذاكرة مييين أهيييا العالميييات الترخيليييية التيييي النسيييخة الرابعييية مييين اليييدليل الترخيليييي 

 هييؤ   أن إ  (.74،ص1002يعتمييدها المختلييون فييي ترييخيص داييار الحييدث أللييدمي )فايييد ،
عم  الذاكرة أو ما يطمق عميه بالذاكرة اللدمية وذاكرة األحداث األخرئ  ةداار اللدم بين  ميزوا

 Post Traumatic Stress(PTSS)عين طرييق حيدوث أعيراض الريدة النفسيية بعيد الليدمة 

Symptoms)    إذ تتلي  األحيداث الليدمية برنهيا األكاير ضيغطا مين الناحيية النفسيية  عمي ،
و البيا ميا تتضيمن إاييارة انفعاليية يخبرهيا الريخص ويعيرييها بريكل مبارير ، كميا تكييون الريخص ، 

 داارها سريعة وانية عم  حياة الفرد ، وعم  العكس من األحداث األخرئ فان األحداث اللدمية 

       (Traumatic events)  تتضمن موتا حقيقيا أو تهدييدا بيالموت وأذئ خطييرين ، أو تهدييدا
، ص 1002، عبييييييد اه).(Horror)رعبييييييا  أو (Helplessness)ية ،أو عجييييييزا لملييييييحة الجسييييييم

 أن (DSM-IV) أيضيييا اليييدليل الترخيليييي الرابييي  لمجمعيييية النفسيييية األمريكييييةجيييا  فيييي و  (257
، والكآبيية دوميياح حييادث اللييدمة عميي  نحييو خيييا ت مزعجيية خييالل النهييار ونيسييتذكر  ينالملييدوم

فييي النييوا ، الجفمييية المفرطيية، تالريي  ا هتمييياا  كالتومريي،والبييرود العييياطفي ، والرييعور بييا نعزال
أريد قيوة تكون  الزا دة بحيثبالهيجان، والعدوانية  فضال عنباألمور التي اعتادوا عم  ممارستها. 

ؤد  إل  اجتنابها ألماكن يتذكرها بالحادث، مما  والظرو  التي األحداثوعنفاح، وعادة ما تايرها 
 البياح ميا لليدمي اعادة ميا تريعل اليذكرئ السينوية لمحيادث ذكريات ، و التم   ومواق  معينة تاير 
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يكييون  ،حيييث المتعييددة برعراضييهتكييون الييذكرئ السيينوية لمحييادث أللييدمي رييرارة هييذا ا ضييطراب، 
بيييين  ريييدتهاتتيييراوح موليييدة نوبيييات  .وسيييهمة التهييييش القميييق والريييديدة،  بالكآبييية والعدوانييييةمليييحوباح 

 ت الحيادة يعياني المليدومون مين سيو  تكيي  فيي العميل، والعالقيات في الحاو ، المعتدلة والحادة
ا جتماعيية، وأنييه قيد يتعييرض إلي  اسييترجاعات لمحييوادث ألليدمية عميي  ريكل لييورة أو ألييوات، 

ويرييييير  (.APA,1994,PP.1أو روا يييي ، أو مريييياعر توهمييييه أن حييييادث اللييييدمة يعييييود اانييييية )
نفسييية وحييدها   تسييبب الضييرر، بييل الكيفييية المختلييون بعمييا اليينفس ألسييرير  إليي  أن اللييدمة ال

يخييافون فيهييا عميي  حييياتها أو عميي    خلولييا تميي  التييي،التييي يتفاعييل بهييا الفييرد المييدر  لملدمة
وعمي  الطريقية  حياة من يحبونها ،فالتجربية ألليدمية تيؤار عمي  الفيرد برمتيه بوليفه كيال متكيامال

ريييا  ، و طريقيية رييعور  بنفسييه وبييا خرين تييذكر األآلييية يييتعما بواسييطتها ، وعم و التييي يفكيير بهييا ،
 (وعم  الطريقة التي يحس بها العالا والتي تتغيير جميعهيا وبريكل عمييق نتيجية لمتجربية ألليدمية

P.2 ،. (Sandra& Bloom,1999   ضيرورة تيذكر التجربية ألليدمية  ايضيا وييرئ المختليون
 حيييث يييتا اسييتدعا ، بة لهييا زمميية المريياعر وا نفعييا ت العنيفيية المليياح ميين أجييل التعامييل ميي  

إليييي  اليييييوعي فمييييين الضييييرور  لضيييييحية الليييييدمة أن يعيييييد اسيييييتذكار التجربييييية،  التجربيييية ألليييييدمية
تعريييي  الفيييرد  إن ،مييين أجيييل تقبيييل التجربييية، والتنفييييس عنهيييا ومعاناتهيييا، والريييعور برلمهيييا وخوفهيييا 

ل عين اضيطراباته مؤلمة هو المسيؤو  أومحزنة  أومخيفة  برنهاالتي يمر بها وولفه لها  لألحداث
 مبدأيننظريته في العالج العقالني العاطفي عم   (أليسالبرت  )أرس لقد نفسها ، األحداثوليس 

رادتييه اإلنسييان) قييدرة مهمييين همييا حتيي  لييو كانييت  تعييديل وضييبط سييموكه وحياتييه المسييتقبمية فييي وا 
 أنايييا ) (لذاتييييةأرادتيييه وقدرتيييه اداخميييية خيييارج  أوالحياتيييية المتسيييببة مييين عواميييل خارجيييية  األحيييداث

ول ؤ ي يمير بهيا ووليفه لهيا برنهيا مخيفية أو محزنية أو مؤلمية وهيو المسيتيال لألحيداثتعري  الفيرد 
السييمو   ييير المنطقييي  أنمقتنعييا ميين  (اليييس)وقييد بييدا  .(عيين اضييطراباته وليييس األحييداث نفسييها

تعزيييز  يسييتمرون فييي األفييرادلييا يعييزز وذليي   ن  إذاالمييتعما فييي وقييت مييا يسييتمر بييالظهور حتيي  
 العيييييالجوان  (225،ص2888وجيييييودت، ومقييييياومتها لمعالج.)عيييييزة إقناعهييييياعييييين طرييييييق  أنفسيييييها

-Innerهيذا الحيديث الييداخمي ) إن أسياسالعقالنيي يقيوا عمي  تعيديل مييا يقوليه الفيرد لنفسيه  عميي  

Talk  ويمكين  واألحداث واألريا (هو العامل الر يس في تركيل استجابات انفعالية نحو المواق،
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ما كي  ينميي تفكيير  العقالنيي عت إذاالفكرية  أويخمص نفسه من معظا تعاسته ا نفعالية  أنلمفرد 
 (227ح،2878درجة)الطيب، أقل  إل 
 منها:  األس مة الماارة في هذا اللددعديد  نع اإلجابة فيويجتهد الباحث في البحث الحالي    
ا تختميي  وتتبيياين بحسييب درجيية تعقيييد فاعمييية الييذاكرة اللييدمية العقمييية منهييا والمتخيميية لييوريهييل 

اليييذاكرة الليييدمية تتيييرار  هيييل لتالمييييذ األحيييداث الليييادمة والخبيييرات المعرفيييية التيييي تعيييرض لهيييا ا
كيي  يمكين التالمييذ    التيي ييدركها ةاللور الذهنيو برسموب معالجة المعمومات المكانية والزمنية 

تماييل الخبيرة الليدمية لتكيون ضيمن  دةإعياتكيفية جدييدة تعميل عمي   تيطوروا فعاليا أن التالميذ
 وأخييرا  عمييها فيي المسيتقبل المنظيور داارهيامين  والتخفيي اسيتيعابها  كيميا ييتا المخطط ا دراكي

مسيياعد  التالميييذ فييي إعييادة تنظيييا مسييارات  إليي  اإلرريياد يييود  التعييرض المتكييرر لمبرنييامش هييل 
 للادمة. ا األحداث إدارةعممية معالجة المعمومات وتطور فاعمية 

عدييييد تعيييرض األطفيييال فيييي العيييراق بريييكل عييياا وفيييي محافظييية دييييال  بريييكل خييياص إلييي   لقيييد    
 المعرفييييةا دراكييية و التييي أاييرت برييكل واضيي  عميي  مجمييل فعالييياتها الحياتييية  الخبييرات اللييدمية

كايير وكانت داار هذ  الخبرات واألعراض الناجمة عنها   تحتاج إلي  جهيد ،وا جتماعية والنفسية
تحسييس الباحييث طبيعييية المرييكمة ميين خييالل مالحظاتييه الخاليية لعينيييات  لتممسييها ومعرفتهييا. وقييد

 اليذ  األميرالتالمييذ.  أميورالبحث والحوارات التي أجراها م  عدد  ير قميل من المعممين وأوليا  
اسييتوجب التلييد  لهييذ  المرييكمة ومحاوليية التقلييي عيين حياياتهييا وأسييبابها بغييية إيجيياد بعييض ميين 

المحياو ت فيي  ئالبحيث الحيالي احيد اإلررياد  المعتميد فيي شيريكل البرنيامالمقترحة التي  الحمول
  هذا المجال.

 البحث  أهداف
 :يرتيما  إل يهد  البحث الحالي 

 قياس انترار الذاكرة اللدمية في محافظ ديال  . -2
اليذاكرة  دايارن فيي التخفيي  مي( العياطفي  -العقالنيي  األسموب)اإلرراد  اار البرنامشتعر   -1

ويتا ذل  من خالل المقارنة بين القيياس القبميي والقيياس  المرحمة ا بتدا ية . اللدمية لدئ تالميذ
 . هوالقياس بعد انتها البرنامش إانا 



 - 5 - 

 الباحث الفرضيات ا تية: وض ولتحقيق هذا الهد  

ذ المرحمية ا بتدا يية ليس هنا  فروق ذات د لة معنوية في قيياس اليذاكرة الليدمية ليدئ تالميي -ا
 .العقالني العاطفي ( األسموب)اإلرراد البرنامش عم  وفق متغير 

ليدئ التالمييذ اليذكور واإلنياث عمي  وفيق متغيير البرنيامش تعر  الفيروق فيي اليذاكرة الليدمية  -ب
 اإلرراد )األسموب العقالني العاطفي (.

لدمية ليدئ تالمييذ المرحمية ا بتدا يية الذاكرة الد لة معنوية في قياس  وليس هنا  تراير ذ -ت 
 .والجنسالبرنامش اإلرراد )األسموب العقالني العاطفي ( لتفاعل كل من متغير  

 حدود البحث 
لمعييياا  فيييي مدينيية بعقوبييية مركيييز محافظيية دييييال  ا بتدا يييةيتحييدد البحيييث الحييالي بتالمييييذ المدرسييية 

 .1020-1008الدراسي 
 :ا تيةلملطمحات يتضمن البحث ا :تحديد الملطمحات

 :Traumatic Memory الذاكرة الصدمية : أوال
 :  (Horowitz, et al ,1988). تعري  هوارتز وجماعته 2
ذاكييرة خاليية تتجميي  فييي أعييراض إعييادة تييذكر لمتجربيية أللييدمية ميين قبيييل األفكييار ا قتحامييية ،  

 Horowitz, et al) ولوجيةا رتجاعية  وردود األفعال الفسيولوجية والسييك توالممحاوالكوابيس ،

,1988,P.78) 
 : (Mc Nally, 1998) . تعري  ما  نيمي2
منظومييية ديناميكيييية لمتجيييارب السيييابقة، وهيييي فيييي األ ميييب األعيييا تتريييو  وتتيييرار بحالييية الريييخص  

 .Mc Nally,1998,P.971)ا نفعالية في وقت التذكر وبرهمية التجربة )
 : (Bassel et al, 2001). تعري  باسل  وجماعته 3.
عييياطفي و فسيييمجي و معرفيييي و ذكييير الفيييرد لمحيييدث الليييادا واسيييتجابته ليييذل  التيييذكر بريييكل حسيييي  

(Bassel,et al 2001,P.23)  
التييي عرضييت تناولييت الييذاكرة اللييدمية ميين جوانييب مختمفيية ، فقييد  اتويييرئ الباحييث أن التعريفيي   

ي حييين يؤكييد )باسييل( عميي  ركييز )مييا  نيمييي( عميي  التييراير ا نفعييالي وأايير  فييي ترييويه الييذاكرة ،فيي
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)هييوارتز( فقييد ركييز عميي  داييار التجربيية  أميياالتفاعييل بييين المنظوميية الحسييية والمعرفييية والفسييمجية ،
اللييادمة . ويييرئ الباحييث أن الييذاكرة اللييدمية هييي ذاكييرة معقييدة وريياممة فييي ترايرهييا وتعتمييد عميي  

 السابقة .  التعار طبيعة اللدمة التي تايرها والتي لا ترر إليها 
 التعري  النظر  لمباحث:

ذاكييرة خاليية تنييتش عيين التعييرض لمحييوادث اللييادمة )القوييية والمفاج يية ( التييي تجعييل الفييرد فييي    
مواجهة م  الموت أو م  نتا جه مما ييؤد  إلي  اسيتمرار معايريته لمتجربية الليادمة بريكل أفكيار 

 ل فسمجية وسيكولوجية.افعاردود يه تاير لداقتحامية 
الييذاكرة اللييدمية المعييد  اسييتبيان ييي : الدرجيية التييي يحلييل عميهييا المسييتجيب عميي  التعرييي  اإلجرا

 في البحث الحالي.
 العقالني العاطفي األسموب: ثانيا 

 2871(Okunتعري  ) -2
المعرفيييية وهيييو عيييالج واقعيييي  –يعتميييد عمييي  مفييياهيا النظريييية السيييموكية  إررييياد عالجيييي  أسيييموب

يستكري  قييا المسترريد وخياراتيه السيموكية ويكري  عيدا تنظيميا مرتبطيا بيالتعما ، ومينظاومنطقي 
 (p:127،2871Okunويفرض عميه مسؤولية الخيارات) أفكار ا نسجاا والتناقض في 

 2872( Jonseتعري ) -1

مين اجيل تحقييق توافيق الفييرد  أليذاتحياجتي ا نتميا  وتقيدير  إريباعمبارير يعتميد  إررياد  أسيموب
  (Jonse,1983,p:223).ألذاتتحقيق  إل وهذا بدور  يؤد  اانيا  ا خرينوم   أو م  نفسه 

 2872(Jamesتعري  ) -2
 إلي  يير العقالنيية  درا هياعم  تعري  وتغيير  األرخاصالمطموب لمساعدة  اإلررادعممية تقديا 

 (James,1983,p:173) عقالنية. درا 

 2880( Coreyتعري  )
رييييباعكا بحييييياتها عميييي  الييييتح األفييييرادمسيييياعدة  إليييي يهييييد   إرريييياد  أسييييموب ر بيييياتها الواقعييييية  وا 

 (Corey,1990,p:452) وحاجاتها النفسية.
 لألسموب العقالني ا نفعالي العاطفي اإلجرا يالتعري   أما
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والفعالييات المنتظمية فيي اسييتراتيجيات الجمسيات المعيدة فيي البرنييامش  ريياطاتنالفهيو مجموعية مين 
 هذا البحث. أل راضالمستخدا  اإلرراد 

 النظري اإلطار
 ( The emotional rational treatmentالعالج العقالني االنفعالي):أوال 

مؤسيييس طريقييية العيييالج العقالنيييي  2822(اليييذ  وليييد عييياا Albert Ellis)ألييييسيعيييد البيييرت     
)السيييمو   يييير المنطقيييي  أن مؤكيييدا2834عييياا  أوا يييلبهيييذا ا تجيييا  فيييي  أبحاايييه أبيييد إذ،ا نفعيييالي 

يستمرون في تعزيز  األفرادلا يعزز وذل   ن  إذاستمر في الظهور حت  المتعما في وقت مبكر ي
ارسيي  حيييث  (225ص،2888، تعييزت وجييود)عيين طريييق اقتناعهييا ومقيياومتها لمعييالج. أنفسييها
حييث اليطم   2882عياا    والتطيور حتيميدار البحيث  كيانعقالنيا عممه اتجاها عالجيا  خالل
مركزا بذل  عم  الترابه بيين التفكيير وا نفعيال والسيمو  العقالني ا نفعالي السموكي  العالجعميه 

واتجاهات   منطقية وان ا ضطراب النفسي يعيد  أفكارإن سموكيات المرض  تنتش عن  ،ومعتقدا
نعيير   أنإ  نفهييا سييموكا مييا عمينييا  أن أردنييا فيياذا ي ،نتيجيية لمتفكييير  ييير العقالنييي و ييير المنطقيي

 .(51ص،1000مد ،مح)ويدر  ويتلر . ديرعر الفر كي  
نظريات التعما المعرفي في وضي  مجموعية مين القواعيد لتريكيل نظريتيه  مفاهيا (اليس)  ظو لقد 

-Inner)       الحييديث الييداخمي أسيياستعييديل مييا يقولييه الفييرد لنفسييه عميي   ميين خيياللفييي العييالج 

talkذا حييداثواأل واألريييا فييي ترييكيل ا سييتجابات ا نفعالييية لممواقيي   ليير يس( وعييد  العامييل ا  وا 
ينمييي تفكييير  العقالنييي فانييه يكييون قييادرا عميي  الييتخمص ميين معظييا مخاوفييه وتعاسييته  أنتعمييا الفييرد 

 ( 227،ص2878وهواجسه.)الطيب،
 نظريته تتحدد بالعوامل د تية:محور  أن (اليس) ويرير

( ويقليييد بهيييا مجموعييية الحيييوادث التيييي Activation eventsالفاعمييية) الحياتيييية األحيييداث -2
حالية انفعاليية مايل  إل ويتحول  ريتبمور التفكيها في مجرئ حياتنا اليومية والتي من خاللها نواجه

 الحزن وا نزعاج أو التوتر...الخ.أو  بالفرحالرعور 
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 واألفكيييار(ويقلييد بهيييا منظوميية ا تجاهيييات Believe systemالمتعقييدات )األفكيييار و  نظيياا -1
  .والتي تضيييفي سيييياقاتها ا نفعاليييية عميييذاتيييهرد والقييييا والقناعيييات التيييي تتريييكل منهيييا رخليييية الفييي

 إيجابا.  أومنظومة األحداث الحياتية سمبا 

 األحييداث( وهييي تماييل النتييا ش ا نفعالييية السييموكية المترتبيية عميي  Consequencesالنتييا ش ) -2
 ( James,1983,p:170) .قبل الفرد نالمدركة م

(بوليييييفها نتيييييا ش انفعاليييييية                    Irrational-Thoughtوطبقيييييا لمنظريييييية فيييييان األفكيييييار الالعقالنيييييية)  
((Emotional-Consequences أحيانيان تنرا عندما يكون هنا  حدث حياتي ضا ط ومفاج 
(Activation events)  تليييحبه أفكيييار ومعتقيييدات  يييير منطقيييية أو مبيييال  فيهيييا عييين الحيييادث

   .المذكور دنفا
البنا  المعرفي عند  إلعادةير وكيفية التفكير منطمقا عاما فكرة عالج محتوئ التفك لقد ركمت     

ذاتهيا هيي المسيؤولة عين  األحيداثوليسيت  األحيداثعين  اإلنسانفكرة  عم  افتراض إن المستررد
 عيييالجعيييالج السيييمو   يييير السيييو  و فيييي  (الييييس)اليييذ  اتبعيييه المنظور  أسييياس .وهواعيييتالل مزاجيييه

 :من خالل الفعاليات د تية المحزنة األفكار
التعديل المعرفي في السمو  ويتا ذل  من خالل معرفة طريقة التفكير والياته عند  إحداث -2    

يييتا تطييوير المفهييوا الجديييد المييراد  أنالعييالج المييراد تحقيقييه بعييد  باتجييا المسترريد وميين اييا توجيهييه 
ركات تحيييوير وتليييحي  الميييد أسييياسيقيييوا تعيييديل البنيييا  المعرفيييي لمفيييرد عمييي   أخيييرئبناؤ .وبكممييية 

واقعيييييا  إدراكييييايييييدر  العييييالا المحيييييط بييييه  أنالخاط يييية والعييييادات السييييمبية كيمييييا يسييييتطي  المستررييييد 
 عم  المنطق والتنظيا العقمي السميا.   اوعقالنيا قا م

التيي يعانيهيا النياس  تالمريكال أنالعيالج المعرفيي  أنلارتعديل ا عتقادات الخاط ة :يرير  -1
 والخطرمن حولها  وا خرين أنفسهابها والكيفية التي يدركون فيها تنجا عن الطريقة التي يفكرون 

نمطييية  وأسيياليبوجييود قواعيد جامييدة  أولمواقيي   يير عقالنييية  إدراكهييافيي التفكييير هنييا ينريا جييرا  
 .واإلدرا   ير قابمة لممرونة  وكمها تركل بدايات خاط ة لمتفكير دليةتض  السمو  عم  مسارات 

 فمن خالله تحدثيمال هد  و اية العالج المعرفي :و ايجابية برفكارلسمبية ا األفكاراستبدال  -2
طراب ضييييأ ن أل ،وحييييد  وتعييييديل المفيييياهيا والتفسيييييرات الرخلييييية وليييييس السييييمو   عممييييية تغيييييير
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جيييز  مييين منظومييية  وهييي إنمييياا نفعيييالي هيييو لييييس حالييية وجدانيييية منعزلييية عييين مكونيييات الرخليييية 
السيييييييموكي اليييييييداخمي )الفكر (حتييييييي  النرييييييياط السيييييييموكي مييييييين النرييييييياط  تبيييييييدأمتكاممييييييية ومتفاعمييييييية 
 (78،ص2887)نلار،.الخارجي)الحركي( 

 التي تقوم عميها نظرية اليس في العالج العقالني األساسيةالمفاهيم 
 منها:األساسية عم  عدد من المفاهيا نظرية اليس في العالج العقالني تقوا   
يكيون عكيس  أنقيا عقالنيا في تفكير  كما يمكن ولديه ا ستعداد  ن يكون منط اإلنسانيولد  -2

 ذل .
تييؤد  العمميييات ا حساسييية وا دراكييية والفكرييية دورهييا فييي ترييكيل سييموكه المنطقييي العقالنييي  -1

 ير المنطقي  ير العقالني فهو يحس اا ينتبه اا يدر  اا يفكير ايا يتلير  أ  يسيم  و وسموكه 
 .السمو  في الموق 

خييالل  نالطفولية ميا الفيرد منيذ مييتعممه أنالعقالنيي يمكين   يير والتفكيير التفكيير العقالنيي إن -2
 .وطبيعة الاقافة التي يتبناها المجتم  الذ  يعيش فيه واألقران األسرة

 إليي العقالنييي والمنطقييي وقييد يفضييي هييذا ر  ي التفكييير أنميياططرابات العاطفييية ميين ألضييتنرييا ا -3
  .نرو  نوع من العلاب في التفكير

نمياالخارجية هي المسؤولة بركل مبارير عين اضيطراباتنا ا نفعاليية  األحداثليست  -4 طريقية  وا 
دراكناتفكيرنا   هي المسؤولة عن ذل  ا ضطراب. اواتجاهاتن وا 

 أوسييي ون  أنهيياعميي   أنفسييهاالجيييدة ويقييدرون  أوالسييي ة  أعمييالهايا و تقيي إليي  األرييخاصيميييل  -5
ن يوا خير  أفعالهاو  أنفسهافي مراعرها نحو ركل كبير بيؤار  وهو ما ،إنجازاتها أساسجيدون عم  

 .أيضا

لدييه  السيمو  أسيباباعيزو  وأسياليب (الليورة التيي ييدر  بهيا الفيرد نفسيه) تتقدير أليذايركل  -6
 .مستقبال العاطفي بملادر ا ضطرا أها احد

عين  أليذات ير المنطقية و ير العقالنية والعواط  السيمبية التيي تهيزا  األفكاريجب مهاجمة  -7
التفكييير والمييدركات والمفيياهيا وا تجاهييات التييي يتبناهييا الفييرد ويييدركها  دلييياتتنظيييا  إعييادةطريييق 
 يلب  التفكير منطقيا وعقالنيا وواقعيا ومنظما. حت 
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( 271،ص 1001( )اللييييييييفار،227ص2888()عييييييييزة وجييييييييودت 20،ص2884)مييييييييال طيييييييياهر،
  (31،ص1001)سفيان،
 ي العاطفيفي العالج العقالن اإلرشادخطوات 

وفييييق نظرييييية العييييالج العقالنييييي ا نفعييييالي  اإلرريييياديةخطييييوات العممييييية  أن إليييي  األدبييييياتترييييير   
 :د تية المراحلالعاطفي ل) اليس( تقوا عم  

  موضييييي  ا نتبيييييا  ة يييييير العقالنييييييحييييييث ييييييتا وضييييي  األفكيييييار  :باألفكيييييار اإلحسييييياسمرحمييييية  -2
تفاعمييه وتوافقييه ميي   في الفييرد وفيييتييؤار  عنيفيية عييادة مييا تكييون محمميية برييحنات انفعاليييةوا هتماا،و 

والهييواجس والمعتقييدات وا تجاهييات والتفضيييالت وعالمييه الخييارجي  باألفكييار ميياالعالمييه الييداخمي م
  .وأقربا  وألدقا  أقرانبالبي ة المحيطة به من  مماال

وان ياتهيا وحيا األفكيارحديث داخمي مطول حيول ماهيية هيذ   إجرا وفيها يتا  :مرحمة التحميل -1
 وسموكه. أفكار عم   األفكارسيطرة هذ  نتيجة ل ،واضطرابيرعر به من تعاسة وخو   ما
تنظييا  إعيادة)كفاح المرريد مين اجيل بيسميه اليس  ما  التركيز عم مرحمة التفنيد: وفيها يتا -2

التنظيييييا ا دراكييييي والييييتخمص ميييين  إعييييادةالمستررييييد( حيييييث يييييدرب المستررييييد عميييي  كيفييييية  إدرا 
 األحيييداثوحيييل كيييل سالسيييل ، يييير العقالنيييية  األفكيييار مدركاتيييه وبيييين بيييين ف  ا رتبييياط،و ريييكمةالم

الزمانية والمكانية التي قامت في ظرو   انفعالية طار ة  ير طبيعية يلل في نهايتها المستررد 
   دقة وعقالنية.أكار بمورة هذ  السالسل وفق نظاا  إلعادةواق  ترتد فيه الحاجة  إل 
تنظيييا  إعييادةيقييوا المستررييد بمسيياعدة المررييد عميي  اكتسيياب فعالييية  التنظيييا : عييادةإمرحميية  -3
لمليييحي   واإلدرا جدييييدة تعتميييد عمييي  المنطيييق واليييوعي العيييالي  دلييييةفكيييار  يييير العقالنيييية وفيييق األ
 ث المحيطة به.احدألل

المنطقي  التفكير دلياتعم  استعمال المستررد  يدرب الفعالية ا دراكية حيث  ترليلمرحمة  -4
 التفكير السابقة. ساليبا  إل الالحقة دون الرجوع  األحداثالسميا في مواجهة 

 :Traumatic memoryالذاكرة ألصدمية  –ثانيا   
 تمهيد :



 - 11 - 

العميقية  بالتيرايراتا هتمياا  إلي الحاجية  تلمكيوارث والليدمات زاد اإلنسيانم  تزايد تعيرض      
وظييييا   النفسييييية والحياتييييية وا جتماعييييية ،لقييييد اهييييتا ال أدا تحلييييل فييييي مسييييتوئ  أنالتييييي يمكيييين 

ميين  األخيييروتحديييدا فييي العقييد (Psychological Crisis) أ زميياتالمرييتغمون فييي عمييا نفييس 
( التيييي نجميييت عييين الكيييوارث Traumatic Eventsالليييادمة) األحيييداثبدراسييية القييرن العريييرين 

 لييناعية ميين أا راكين و يرهيياكانييت طبيعييية كييالز زل والبيي ا( سييوا Whole-Disastersالريياممة)
تنطيييو  فعيييل البرييير كيييالحروب والنزاعيييات المسيييمحة وحميييالت العنييي  وا بيييادة الجماعيييية و يرهيييا، 

 أوالجسييد  أو النفسييي ) األذئ( مقرونيية بوقييوع Trauma)منييذ بييدايتها عميي  حاليية لييدمة األزميية
( في الجوانب Shockاللدمة)و ( Wound)أو اإللابة( والجرح Injury)حي والظما وال (همايكم

تقليير وفقييا لدرجيية  أوة ميين الوقييت تطييول مييدالبنا ييية والوظيفييية لرخلييية الفييرد المتعرض،وذليي  ل
( تمحق Harm-Experienceخبرة مؤلمة) نإذفاللدمة  (162،ص2882ردة اللدمة.)بوجيو،

نتيجية التعيرض لحيدث ليادا يتقياط  تماميا مي   (س)في الينفوالمعنيو  )في الجسيا(الضرر المياد 
 Cognitive) حاليييية مزمنيييية ميييين العجييييز المعرفييييي تلييييحبهات الفييييرد ونظيييياا معتقداته،توقعييييا

Deficient) لمجريات الحدث اللادا. 

(  Pierre Jannet)هيي بيير جاني قيدا إذ 2778عياا  إلي يعود تاريخ دراسة اللدمات النفسية    
ن ليييدمة ن حالييية علييياب ناتجييية عييييدكتيييورا  بعنيييوان الليييدمة النفسيييية ريييرح فيهيييا عرييير  أطروحييية

تجربية العواطي  الريديدة  األفيرادنفسية،وقد فسر جانييه تم  اللدمات بفكرة مفادهيا )عنيدما يخبير 
المعرفيية  أنظمتهياوالمراعر الممتهبة تلب  عقولها  يير قيادرة عمي  مطابقية خبيراتها المرعبية مي  

لمعرفييية ا دراكييية المنظوميية اميي  تنييدمش  أن،وبالتالي فييان هييذ  الخبييرة وانفعا تهييا   يمكيين القا ميية
،وهكيذا يتبميور تكيوين انفعيالي وعياطفي لمفرد حيث تنفلل عن الوعي وعن نطاق السيطرة الذاتية 

 أعيييراضاليييذ  ييينجا عنيييه ظهييور  ،األمييرالمعرفيييية لمفرد نظومييةمالرييديد الخلوليييية بمعييزل عييين 
 .(عميها  حقا اضطراب الضغوط التالية لملدمة أطمق

واللدمة فيال يمكين  ألذاتلتحميل النفسي الذ  ربط بين تطور اة مؤسس نظرياا جا  بعد  فرويد 
 أليييييذاتالطار ييييية التيييييي اعترضيييييت نميييييو  األسيييييباب إلييييي الحيييييديث عييييين علييييياب ميييييا دون الرجيييييوع 

النجيياة ميين موقيي   أو( ميين ا بتعيياد أنييا)ألالمرضييية تخمييق لكييي يييتمكن  األعييراض) وانوتطورهييا.
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ذا، خطييير         أما  محالييية( ور فيييان الخطييير سييييبرزالمرضيييية مييين الظهييي األعيييراضميييا منعيييت هيييذ   وا 
حيد كبيير ا نفعيا ت  إلي ا نفعيا ت الفسييولوجية عنيد اليو دة تريبه  أن إل  فقد أرار  (ن ار  اتو)

القمق الذ   نتعبير ع إ هي  إنالفسيولوجية في نوبات القمق الحادة،وبالتالي فان لرخة الميالد 
معتبيرا هيذ   رعور  با نفلال عن والدته لحظية المييالد. يعانيه الطفل نتيجة اللدمة الناجمة عن

لكييل ا ضييطرابات  ياألساسييلييدر موال (Primal Anxiety)  ولييألالتجربيية بماابيية حاليية القمييق ا
 (213218ص ،ص2872النفسية الالحقة. )كمال ، واألمراض

ن الحييا ت الحييديث عيي أعييادالدراسييات الحديايية والتليينيفات المرضييية جانبييا مهمييا  أفييردتوقييد     
ا سييتجابات الناجميية عيين حييدث بييال  اللييعوبة  أدقاللييدمة وبمعنيي   أانييا المرضييية التييي تحييدث 

 أو األسير أوا  تلياب  أووقيدراتها مين قبييل )خبيرات الخطي  األفيراد يتخط  في ريدته خبيرات 
الناتجة عين هيذ  الليدمات  األعراضالكوارث الطبيعية والحروب الخ(وقد الطم  عم  مجموعة 

أعراض ،المتباينية منهيا األعيراضا اضيطرابات الضيغوط التاليية لمليدمة التيي تضيا حريدا مين اس
تبميد  أعيراض،تليورات انريقاق اليوعي  ،فيي اليقظية أو األحيالا  إعادة معايرية الخبيرات الليدمية

تجنب الرهابي لجمي  أركال المنبهيات المرتبطية بالليدمة مين قرييب ،الا ستجابة لمعالا الخارجي 
ومميا يجيدر        ( 246،ص 1000ديمومية السيمو  ألتجنبيي. )درون بيي  ، وأخييراد ،أو بعيي
 سييما أول ي  اليذين ليديها تياريخ مرضيي  تعرضوا لألحيداث الليادمة بعض الذين أن إليه اإلرارة
 فييانهاوبالتييالي  مليياحبة.الخبييرة اللييدمية ومييا يليياحبها ميين أعييراض  فرييموا فييي تجيياوز، سييابق،

ب الضيييييييغوط ميييييييا بعيييييييد الليييييييدمة  لإلليييييييابة باضيييييييطرا إرييييييياراتماميييييييت بية  اسيييييييتجا اردودطيييييييوروا 
الذ  يعد أخطر اضطراب نفسيي تسيببه الليدمة  (Post traumatic stress disorder)النفسية

 ,Roos ,1997) .الييذاكرة ميين خيالل عييدة أعيراض منهييا اضيطراب النفسيية. ويمكيين ترخيليه 

PP.106-107)حيث بينت دراسة( Ehud,et al) ضيع  اليذاكرة قيد يكيون بماابية  إن 1002عاا
 Ehud,et (PTSD)حماييييية ضييييد ظهييييور أعييييراض اضييييطراب مييييا بعييييد الضييييغوط اللييييدمية 

al.2003,p.28).)(أميييا (Horowitz, et al يييير الطبيعييية  أن إلييي  أريييار فقيييد 2877عييياا 
خاليية أساسيية  ضيطراب ميا بعيد  تمال Traumatic Memory)لمذاكرة اللدمية ) ةا عتيادي

، إعيييادة تيييذكر التجربييية، األفكيييار االتسيييمطية  عدييييدة منهيييا أعيييراضتتمايييل فيييي دمة الضيييغوط اللييي
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 Horowitz ,etمتنوعيية ومتباينيية وسيييكولوجية فسيييولوجية أفعييال، وردود   رتجاعيييةالكوابيس،ا

al,1988,PP.85-92).) 
  دمةمفهوم الص

داث تتضيمن تهدييدا عرفت الجمعية النفسية األمريكيية )الليدمة النفسيية ( برنهيا حيدث أو أحي     
ماييل المعييار  الحربييية  .لمسييالمة الجسييدية لمييذات أو ل خييرين ابييالموت،أو إلييابة بميغيية،أو تهديييد

،والهجييوا العنييي  ،والكييوارث الطبيعييية ، أو الكييوارث التييي يسييببها اإلنسييان.أما عنييد لألطفييال ،فييان 
                    الحيييييييييييوادث الليييييييييييدمية قيييييييييييد تتضيييييييييييمن التجيييييييييييارب الجنسيييييييييييية التيييييييييييي   تتناسيييييييييييب مييييييييييي  العمييييييييييير

.(DSM IV,1994 ,P.424)  طبقا لمفهوا التميايز النفسييوIndividual Differentiation) )
، فميا يريكل ليدمة نفسيية ريديدة يختمي  فيميا بيينها رد فعيل األفيراد تجيا  األحيداث الليادمة فان 

  تيؤار  ها وريدتهابرحيداا الليدمة النفسييةفليدئ فيرد دخير،  د األفراد قيد يمايل موقفياح مؤلمياح لدئ أح
ريييدة وميييدة ومقيييدار  منهييياعمييي  جميييي  النييياس بالطريقييية نفسيييها إذ يعتميييد التيييراير عمييي  عيييد ة عواميييل 

ودرجيية  دعمر الفيير ،إدرا  األفييراد لمحييدث وتقييييمها وتفسيييرها لييه،تعييرض األفييراد لألحييداث اللييادمة
تيييي يتمتييي  بهيييا ال الخبيييرات السيييابقة،واليييوظيفي  ألبنيييا يتماسيييكها درجييية الرخليييية و ه،طبيعة نضيييج
. ( فيييي محييييط الفيييرد المتعيييرض لمليييدمةSocial Supported)اليييدعا ا جتمييياعيا خيييير أ،و الفرد

 ( 11، ص 2884)مكتب اليونيسي  اإلقميمي، 
ميين نييوعين  إليي قسييا نتاللييدمية  لألحييداث  ا سييتجابة أواألفييراد  فعييلردود  إنويييرئ ديرجييرو   

 :هما ردود الفعل الطبيعية 
 يعية: وترمل: ( ردود الفعل الطب2

: وتظهير بعييد وقيوع الحييدث Immediate Reactions الفورييية أو ا نييةردود الفعيل  -أ 
حيث اللادا مباررة، إذ يرعر الفرد باللدمة و الباح ما ينتابه إحساس برن ما حدث ليس حقيقيا، 

 ا نفعياليجمود فضال عن حلول نوع من ال  ير واقعي ما حدثاإلحساس برن و  يرعر بالذهول
دراكيي وسيو   خميط إمين ال مقرونية بحالية ترقب المزيد مين األخطيارة م  توق  و نفعالي اورة االأو 

 (. 2-2، ص 1001ألحداث العادية.  )ديرجرو  ، اتفسير 
 ردود الفعل خالل الساعات واألياا األول : -ب 
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   : مال مختمفةردود النفسية تظهر لدئ الفرد  لملدمة األول  األياا أوالل الساعات خ 

اضطراب الفها  -ي تعيد الذكريات المتعمقة بالحدث تجنب األماكن واألوضاع الت -الخو  والقمق
 الرعور بالحزن - تتعمق بالحدثو التفكير  ذكريات تقتحا - تخيالت وأحالا تدور حول الحدث -

اب وأخرئ تتعمق باضطر  في التركيز ظهور مركالت -ألذات الذنب ولوا اإلحساس ب – والغضب
   (.70، ص 2884جسد . )مكتب اليونيسي  اإلقميمي ، ال اإلنها  - النوا في
 :وترمل ( ردود الفعل المرضية1
مرضية في حالة اسيتمرارها عمي  نفيس السيياق  أفعالردود  إل  المذكورة دنفا األفعال دتتحول ردو  

،حيث رهر إل  وعأسبفترة تتراوح بين  دون حلول نوع من التضاؤل أو ا نخفاض النسبي خالل
أفكييار اقتحامييية  - تتسييا بييالخو  الرييديد خطيييرة تتماييل فييي ظهييور اسييتجابات أعييراض إليي تتحيول 

إعيادة تماييل  - ضطرابات رديدة في النيواا- اإنكار الحاداة وعدا تلديقه - متكررة عن الحاداة
 -  ابييييةا نسيييحاب مييين المجتمييي  وسيييو  التكيييي  وردود فعيييل اكت - الحاداييية وكرنهيييا تحيييدث مجيييدداح 

السيتة  وحينما تسيتمر ردود الفعيل المرضيية هيذ  بيالظهور لميدة تتجياوز.أنماط متنوعة لمقمق الرديد
    .(Chronic Disorder)السيينة فانهييا تعييد أعراضيياح  ضييطراب نفسييي مييزمن  أو رييهرا

(Flaherty & Others, 1991, P.167)ذا الخبيرة ألليدمية وميا  ميا فريل هيؤ   فيي تجياوز وا 
يطيو رون هيذ  اليردود ا سيتجابية )األعيراض( رنها ن ردود فعيل اسيتجابية )أعيراض(، فييلاحبها مي

(Symptoms)  سيييييما أول يييي  الييييذين لييييديها تيييياريخ مرضييييي سييييابق، فيقعييييون عرضيييية لإللييييابة 
، الييذ  يعييد أخطيير اضييطراب نفسييي تسييببه PTSDباضييطراب الضييغوط مييا بعييد اللييدمة النفسييية 

 . (Rees et al, 1997,PP.106-107)اللدمة النفسية 
 نظريات تفسير الصدمات 

 السايكودينامي لمشخصية  المنظور  :أوال
 نظرية التحميل النفسي  -1

دراسيية حاليية فيهييا وبنييا ا عميي  معطيييات التييي اعتبيير 2783عيياا  األوليي وضيي  فرويييد نظريتييه    
 وان بعيييض التجييياربالنفسيييية ، ضمليييدر األميييراالقميييق يعيييد  أنبالهسيييتيريا  ةلفتييياة مريضييي أجراهيييا

وان كانت خافية  هذ  محتويات الالوعيو   تحتمل ، ببساطة النفسية قد كبتت في الالوعي  ألنها
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االايين  ميدةوخالل عم  اإلدرا  إ  أنها ذات قدرة عم  تقرير الكايير مين مظياهر سيموكنا الييومي.
ويرا تحيي فرويييد أجرئ،يونيي  سيينة تخممتهييا معارضيية رييديدة ميين زميميييه فييي المدرسيية التحميمييية ادليير و

القمييق  ااعتبيير فيهيي 2812فييي النظرييية عرفييت فيمييا بعييد بالنظرييية الاانييية عيين القمييق عيياا  أساسيييا
وان جمي  األعراض النفسية ترتي لغيرض هدفها تمكين الفرد من تجنب حالة الخطر، إرارة بماابة

ذا ما منعت هذ  األعيراض واحد هو  مين تمكين )أ نا( من ا بتعاد أو النجاة من موق  خطر، وا 
النفسيييية والسيييمو   يييير  األميييراضفيييي تفسيييير  اعتميييد وقيييدالظهيييور فيييان الخطييير سييييبرز   محالييية. 

التي تتمكن من خاللهيا  الدفاعية الر يسة ا لية( بولفه Repressionالسو  عم  مفهوا الكبت)
 نتييا ش إليي وجودهييا التييي يييؤد  ا عتييرا  ب الخارجييية األحييداثالييدواف  الداخمييية و إنكييار ( ميين أ نييا)

برييكل تمقييا ي يحييدث لخبييرات المؤلميية والمحرجيية والمكروهيية ميين قبييل ليياحبها وان كبييت امؤلميية.
الليراع مكبوتيا  يير ظياهر عمي   إبقيا حيد ميا فيي  إلي سياها ي وي فهيلوخارج نطياق الوعي،وبالتيا

 تمال حال وسطا بين ما أنهامرضية .تتحدد قيمتها الدفاعية في  أعراضبركل  إ  مستوئ الوعي
 األفضيييلبالنتيجييية تريييكل الحيييل ا مايييل والبيييديل األعيييراض ينكر .وهيييي  الفيييرد وبيييين ميييا ير يييب فييييه

 األحيييالاوميييا  (212،ص2872كامنيييا فيييي الالوعي.)كميييال، لتجنيييب ظهيييور الليييراع اليييذ  يبقييي 
 واألحييداثعيين الييذكريات المؤلميية  تعبييير إ المزعجيية واللييور والخيييا ت التييي يتعييرض لهييا الفييرد 

وطبقيا لمبييادئ . واألحيداثيحيدث نسييان لتمي  الخبيرات  أنا الفيرد دون خبرهي أنالسيي ة التيي سيبق 
 إعييادةتسييتنفر جهازهييا الييدفاعي ميين اجييل  أ نيياتفسييير األحييالا اللييدمية ينرييا حينمييا النظرييية فييان 

عادةالحدث اللادا  إنتاج ومحاولية . حت  يسيتعيد المليدوا العنالير الضيا عة لمحيدث إخراجه وا 
 معيان ان الفعاليتياوهات المفاجرةدفاعيا كان معزو  ومعطال بسبب  استرجاع الخو  بولفه نظاما

 (10،ص1005)حب اه، .وعفوية دنيةتركالن محاولة رفا  
تاييار بفعييل بعييض عناليير اللييدمة  إنميياكييل فييورة هسييتيرة  إن إليي التحميييل النفسييي  أدبييياتوترييير 
 العلياب الفيرط تيذكر  أو اإللحاحالذاكرة المفرطة في  أو (Hypermnesieعميه ) أطمقوان ما 
تتحييدد فييي االايية جوانييب الحييدث اللييدمي فييي الييذاكرة،وان ميييزة هييذا ا ضييطراب  ثترييب إليي يرييير 
 هي:
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 فيييي (Fixation) تابييييتالملييياب اليييذكريات ويعييييدها ويكررهيييا نتيجييية لحليييول حالييية  يجتييير -2
التيييي  أوسيييبقتها بيييالظرو  التيييي  أوبالحاداييية نفسيييها  مييياااليييذاكرة وارتباطهيييا وتعمقهيييا بعيييد الليييدمة 

 بعدها. اتحد
ينجا عن ررخ فيي سيياق التياريخ ، فاليذات  أ  )توق  الزمن المنطقي( حدوث انرطار زمني -1

المعمقة بين رقي تاريخها تلب    تفرق ما إذا كانت تنتمي إل  القبيل أو إلي  البعيد .فهيي تعجيز 
اسييتيعاب هيذا الواقيي  عين حيداد الماضييي ومين اييا دفين خسييارة الموضيوع ، وهييي أيضيا عيياجزة عين 

 . ير المقبول عم  مبدأ الفها الجديد لمعالا الذ  لا يعد أبدا كما كان
 وتذكرييية ، سييوا  فييي أعييراض التفيياد  عميي  مسييتوئ الفييرد الييذاتي أ –إن تكرارالحادايية الفييرط  -2

فييي األحييالا ، يرييهد لواقيي   ييير مقبييول ،  ريييب عيين اسييتمرارية وسييياق التيياريخ   وا جتميياعي ، أ
 (.221-207،ص1005حب اه،)ال القسا األكبر من مساحة الوعي.كنه يلر ويتكرر ويمول
 :التفكيك –الصدمة  –نموذج االنفعاالت ا -2

يمجيا  أنالذ  يخبر تجربة لدمية ريديدة يمكين  اإلنسان إن وتتفق نظريات الذاكرة أللدمية إل  
من اجل حمايتها من  ألذاتالدفاع عن  ميكانزماتتعمل بماابة احد  إراديةو   ة  رعوري دلية إل 

اللييدمة وتحيدث عنييدما تكييون الخبيرة اللييدمية قييد فاقيت فييي رييدتها وقوتهيا كييل توقعييات دايار تميي  
مكانياتهالفرد   يحيدث فيهيا إذ بالتفكي  ا لييةعمي  هيذ   عمما  الينفسويطمق  وقدراته في التحمل. وا 

 واإلدرا مميات الخالة بالوعي واليذاكرة وقط  في العالمتكاممة طبيعيا  توق  في وظا   الرعور
 :يرتي ،حيث يتمكن من خاللها من مجاراة التجربة اللدمية عن طريق ما

المهيييددة  ،تليييل فيييي ريييدتها فيييي إدرا  الواقييي  رمظهيييرا مييين مظييياهر التغييييي ريييكلتو  : اإل ميييا  -2
اللدمية م   التجربة إبعاد،من اجل ادوار حياتية سابقة إل ينكص  حيث الوعي إيقا  إل  لمذات

 .في الوقت الراهن األقلعم  انفعا تها الرديدة 
رييحنتها  عيين فلييل التجربيية اللييدمية أوحيييث يييتا قطيي   : الجز ييي( أو)الكمي فقييدان الييذاكرة -1

، ير إن هذا القط    يحلل عند تيذكر أو فلل الذكريات عن الوعي الخاص بها أ  ا نفعالية
 تعادة التجربة  ير السارة م  رحنتها ا نفعالية.استعادة التجربة اللدمية،حيث يتا اس
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وفيهييا يقييوا الفييرد الييذ  يخبيير التجربيية اللييدمية  :األحاسيييس)التبمييد فييي الفقييد الحسييي ا نفعالي -2
وعييادة مييا تعتمييد هييذ  مريياعر  حييول مييا حييدث لييه وفييي نفييس الوقييت تييذكر كييل رييي   (تجميييدب)

بعييياد التجربييية الليييدمية مييين ميييدار الوسييييمة عمييي   .مرييياعر الفيييرد أو ريييعور  بتمييي  التجربييية سيييمخ وا 
 (162،ص2872كمال،(

 المنظور المعرفي  –ثانيا 
 د تية: الر يسة عم  ا فتراضاتفي تفسير ا ضطرابات اللدمية المعرفي  األنموذجيقوا      

والتعامل م  معطياته عم  مسيتوئ اليوعي لفها العالا المحيط به  امهم ادافع اإلنسانلدئ  إن -2
 سير والتحميل. والتف
يسيتفاد منهيا مسيتقبال فيي ،و كان نوعها تظيل فيي الذاكرة أياالتي يمر بها  واألحداثالخبرات  إن-1

وحجييا التهديييدات وا سييتفادة منهييا فييي تحديييد  أو تنظيييا مجريييات حياتييه وتحقيييق حاجاتييه المختمفيية 
قما أو المواجهييية مييي  دفاعيييات نفسيييية قيييادرة عمييي  التييير أنظميييةتواجهيييه اانييييا وتكيييوين  أنالتيييي يمكييين 

 التهديدات المحتممة التي قد يتعرض لها االاا. 
تحييو  مفاج ييا عيين المسييار المييرلو  أو المعنيي   المييذكور انفيياتماييل اللييدمة بالنسييبة لمنمييوذج  -2

الفريل  أسيبابالمعتاد لمحادث. ويمال عجز الفيرد فيي إعيادة البنيا  أو تعيديل الليورة الذهنيية احيد 
 .ث اللدميفي التعامل م  الحاد

إن عمميات الترميز والتخزين واستدعا  ذكرييات الليدمة فيي ظيل الظيرو  ا نفعاليية هيو ميا  -3
 .يؤار عم  طبيعة الذاكرة أللدمية

  .أإلدراكيوعدا توقعه لها يجعمها خبرة  ريبة عن مخططه اأن عدا إدرا  الفرد لملدمة  -4
وليد حالية ريديدة مين عيدا ا تيزان والقميق ت وهي،يياةلمحخبرات مهيددة ة ياللدم حدثا تمال   -5

 إدراكيييهوبيييين ميييا تيييا  فيييي الواقييي  اليييراهن بيييين ميييا ييييرا  الفيييرد ويخبييير  دراكييييالنييياجا عييين التناريييز ا 
 ر  سابقة في الذاكرة. اواستيعابه من خبرات ومع

مييي   الخبيييرات الجدييييدةدميييش  مييين خييياللة يالليييدمالتجربييية مييين دايييار  اليييتخمص يسيييتطي  الفيييرد -6
 .اإلدراكيةمخططاتها 
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تكيون جيز اح مين  أنا عتيادية ،تفريل فيي  ة الفردخارج مدئ خبر  عندما تكون خبرات اللدمة -7
تييرايرات تميي  األحييداث  إنكمييا  .لالضييطرابالييذ  يجعمييه عرضيية  األمييرهييذا المخطييط، ا دراكي.

 .معرضة لمظهور برركال  سموكية مضطربة لب النرط وت الذاكرةستبق  داخل مخزن 
معالجة المعمومات عين الحيادث منفعمية وتحيت عممية  ضطرابات النفسية عندما تكون ا تنرا -8

)عبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد الخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالق، . سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطرة الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذكريات المؤلميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
                                                           ( 20،ص1000

(Miller&Thomas 1995, P.6) (Gelder et al ,1996,p.142).  
 عمومات:معالجة الم ظريةن -1  

ترير هذ  النظرية إل  أن بعض األفيراد اليذين يتعرضيون إلي  ليدمة نفسيية أو حاداية يكونيون    
 ير قادرين عم  تفسيير واسيتيعاب الحاداية بليورة كافيية أو التعاميل مي  ترايراتهيا بليورة فعالية . 

 سيتيعاب المقني  و ن اللدمة تتطمب من األفراد القياا بتغيرات ليا يكونيوا قيد اعتيادوا عميهيا فيان ا
 (.Kaplan & Sadock,1999,P.23لمتجربة يكون لعبا )

ووفقييا لهييذ  النظرييية فييان الفييرد المتعييرض لملييدمة إمييا  أن تييزداد لديييه أعييراض إعييادة اختبييار      
الحدث كالذكريات المحزنة والتسمطية واألحالا والكوابيس أو الحزن الرديد عنيد التعيرض لممواقي  

المرتبطية بالحييدث اللييادا ، أو تيزداد لديييه أعييراض التجنيب )كتجنييب التفكييير  التيي تاييير الييذكريات
بالحدث وتجنب المواق  لتي تاير اليذكريات المؤلمية أو عيدا القيدرة عمي  تيذكر الحيدث )العطرانيي 

 (.27،ص2884،
أن األحييداث اللييادمة  إليي  (Janoff - Bulman)بولمييان  -جييانو   ترييير اإلطيياروفييي ذات 

تنتش عنها حالة من عدا التوازن والتي تتل  بالضغط والقمق الرديدين والناتجية عين عيدا إدرا  
 : ألنهالفرد لملدمة وعدا توقعه لها. فالملاب )المتعرض(   يستطي  أن يستوعب الحدث 

 .معمومة جديدة و ريبة عن المخطط اإلدراكي  بليغة هايدرك -2
 .ألنها تق  خارج نطاق الخبرة اإلنسانية ا عتيادية ربكةخبرة م إنها -1
 في الوض  الراهن. األقلعم     يتوق  حدواها -2
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ألنييه   يجييد مييا يماامهييا فييي الييذاكرة كييي يييتا  لتعامييل ميي  تميي  األحييداثا  يمميي  الفييرد وسييا ل  -3
 التفاعل معها.

 .تم  اللدمة داارلمعالجة  الوسا ل التكيفية اللحية المناسبة يفتقد -4
عادةاستيعاب الخبرة ا دراكية الجديدة  يتمكن الفرد منوعندما    المركبية  أحدااهاتنظيا سالسل  وا 

بالريكل اليذ  يمكين مين  داارهيايتمامهيا ضيمن مخططاتيه ا دراكيية وبالتيالي اسيتيعاب  أنيمكن ليه 
 استعادة توازنه فيؤد  ذل  إل  تخفيض تدريجي لترايرات اللدمة. خالله 

فيييي التعاميييل مييي  اليييذاكرة ألليييدمية   دخيييرا معرفيييي أنموذجيييا( يقيييدا ( Horowitzهيييواريتز أن ييييدب
 Completionأن ا لية األساسيية لمعممييات اإلدراكيية اإلنسيانية هيو )المييل لإلكميال فيه يفترض

Tendency ،)العقل يستمر بمعالجة المعمومات الجديدة المهمة إلي  أن يتغيير الموقي ، أو  وان(
 . (( بحيث تلل هذ  المعمومات إل  درجة التطابقrealityوذج، والواق  )األنم

ولكيييييي يكيييييون الحيييييدث ألليييييدمي، متمييييياالح، ومتكيييييامالح بنجييييياح داخيييييل الخطييييية اإلدراكيييييية الموجيييييودة 
(Existing Schemot فيييان العنالييير النفسيييية لمحيييدث ألليييدمي سيييتبق  فيييي مخيييزن اليييذاكرة ،)

ت لألحيييييداث الليييييدمية عمييييي  كيييييل مسيييييتويات الوظيفييييية النريييييط، وسيييييتاير تماييييييالح فكريييييياح، وتخييييييال
مزعجية انفعاليياح  ةاإلدراكية،والتي تنرن دورياح داخل الرعور تخيالت  يير مسييطر عميهيا، وتسيمطي

 (.Horowitz,1980,PP.246-253عن الحدث أللدمي )
فييي فييان الفييرد إمييا أن تييزداد لديييه أعييراض التجربيية اللييدمية، أو قييد ييينج  ا األنمييوذج وطبقيياح لهييذ

معالجيية اإلكمييال لملييدمة ولييو  إليي  اسييتيعابها والتكييي  لهييا. ولييذل  فييان إلييابة الفييرد، أو عييدا 
إلابته برعراض ا ضطرابات النفسية بعد اللدمة يعتمد عم  موق  الفرد من اللدمة، وطريقة 
إدراكييه لهييا، ومييدئ التمايييل الرخلييي لخبييرة اللييدمة فييي المخطييط اإلدراكييي لييه، فيياذا أدركهييا أنهييا 
جديييدة و ريبيية عيين مخططييه اإلدراكييي، وفرييل فييي أن يجعمهييا جييز اح ميين هييذا المخطييط، ألنهييا تقيي  
خييييارج مييييدئ خبرتييييه ا عتيادييييية، فانييييه قييييد يعجييييز ميييين أن يجييييد الوسييييا ل الكفيميييية لمتعامييييل معهييييا، 

ونظاميييه السيييموكي  وامتلاليييها، فيييان هيييذ  الخبيييرة الجدييييدة كفيمييية بيييرن تهيييدد مخططاتيييه المعرفيييية
يتمكن من استعادة توازنه عنيدما يتمايل تمي  الليدمة داخيل مخططيه اإلدراكيي مين  المعتاد، أو أن

 خيييييييييييييييالل استبلييييييييييييييييار  بالوسيييييييييييييييا ل التكيفييييييييييييييييية الليييييييييييييييحيحة، والمناسييييييييييييييييبة لتمييييييييييييييي  اللييييييييييييييييدمة.
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(Horowitz,1980,PP.246-253)  .وقيييييد افتيييييرض (Horowitz)  أن التجيييييارب العاطفيييييية
منبهيات )كالمنياظر، واألليوات(، و منقورة في الذاكرة ضمن مخطط معرفيي معقيد التنظييا مين ال

 (.18، ص: 2887ا ستجابات )الخفقان الرديد لمقمب( )الكبيسي،
 Post)باضييييييطراب  ( أن األفييييييراد الملييييييابينLitz&Keane,1989ويعتقييييييد ليتييييييز و كييييييين )

Traumatic Stress Disorder(PTSD يعييانون ميين خمييل فييي الرييبكة اإلدراكييية لملييدمة )
(Trauma Network ) ا إل  معالجة الفرد لمعمومات الحدث أللدمي بطريقة خاط ية يؤد  هذو
يييدر  الفييرد المليياب األريييا  المهييددة عميي  نحييو مبييال  فيييه، ويقييوا بتفسييير عييدد ميين األحييداث  إذ

 & Litzالمبهمة عم  أنها تهديد، وعندها يكون من السهل إاارة  ضيبه ويكيون سيموكه  تجنبيياح )

Keane,1989,PP.243-255.) 
 لمذاكرة:الفسيولوجي  نموذجاأل  -اثالث

 Limbicالجهيياز الحييوفي) أجييزا  ؤديييهتالييدور اليير يس الييذ   إليي  األنمييوذجهييذا  ألييحابيرييير 

Systemحييييث باليييذاكرة واليييتعما وا نفعيييا ت الملييياحبة لها. ةتنظييييا كيييل الفعالييييات المتعمقييي ( فيييي
 األوليي  ياتيهييور الاييدميي  ظكييان لمعقييل ا نفعييالي  الر يسييةبقيية لطا نرييو  إن إليي ترييير الدراسييات 
تجوييي   برسييفمهاعلييبية ممتفيية حييول جييذع المييخ ترييبه عماميية لييغيرة  طبقييات ،وهييي عبييارة عيين

عميييييه الجهيييياز  أطمييييقالجييييذع. و ن هييييذا الجييييز  يمتيييي  ويحيييييط بجييييذع المييييخ لييييغير يسييييتقر فيييييه 
الجهاز بمعني  اليدا رة.و  (Limbus( وهو مرتق من الكممة الالتينية )Limbic Systemالحوفي)

الييذ  يييتحكا فينييا حييين  المسييؤول عيين انفعا تنييا وعواطفنييا وهييوهييو (Limbic Systemوفي)الحيي
وهيييو عنيييد  األخيييرئ وسيييا ر العواطييي عمينيييا انفعيييا ت الغضيييب والخيييو  والريييهوة والحيييزن  تسييييطر
. يضييا الجهيياز الحييوفي الييتعما والييذاكرة  إليي تطييورا وفاعمييية بحيييث تخطييت فعالياتييه  أكايير اإلنسييان

 :جز ين علبيين هما
ويعيييد بالمرييياعر  لالحتفييياظ( وهيييو المكيييان المخليييص فيييي الميييخ Amygdale)ألميييوز النتيييو   -2

ن تي( ويبييدو عميي  رييكل لييوز Almondمخييزن الييذاكرة ا نفعالييية واسييمه مرييتق ميين الكمميية اليونانييية)
تتكون مين تراكييب عليبية متداخمية تقي  اعمي  جيذع الميخ بيالقرب مين قاعيدة اليدا رة الحوفيية،وفي 
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كبر  اإلنسانلوزيان واحد في كل من جانبي المخ باتجا  طرفي الجمجمة.وحجمه عند  ندالمخ نتو 
 (26ص2880)دانييل جولمان،ات.يمن حجمه عند بقية الادي

ويعيد   والمعموميات باألرقيااالجز  المخلص لالحتفياظ يمال و :(Hippocampus)دمونقرن  -1
  مركزا لمتفكير العقالني في الذاكرة.

 فيياألولوفييق سييياق ميينظا يعمييالن معييا  دمييونوقييرن  ألمييوز النتييو   أن إليي وذج نمييهييذا ا  ويرييير 
 .الاييياني فانيييه يحيييتفظ بالسيييياق الزمييياني والمكييياني لمحيييدث فيييي اليييذاكرة مييياأ ،يحيييتفظ بيييالعواط 

(Davis,1992,P.461) (Kim & Fanselow,1992,P. 675)  يعميالن  أنهمياوبيالر ا مين
 عمي  دميونقيرن يعميل  إذلكل منهميا اسيتقاللية خالية  أن إ معا في خزن المعمومات في الذاكرة 

باسيترجاع ا نفعيال والعاطفية  ألميوز النتيو  يقيوا  فيي حيين واليذكريات السيابقة استرجاع المعموميات
عيين العقييل المفكيير فييي  ولؤ مسيي دمييونقييرن  إن.ويمكن القييول والييذكريات المعادليية لهييذ  المعمومييات

 .هاعن العقل ا نفعالي فيمسؤول  ألموز النتو   في حينالذاكرة 
 ووفقا لهذا النموذج فان الذاكرة اللدمية تحدث عندما يحليل نيوع مين ا نفلياا بيين النظيامين  

 دمونمن قرن  أعم  ألموز ففي النوبات ا نفعالية تكون قوة تحفيز النتو  ، الرديد التوتر أانا  في
أانيييا   فييي الييذ  ينطميييق (glncocorticods)هرميييون كالنكوكورتيكييودز تركيييزالزيييادة فيييي  بسييبب
 دمييونفييي الوقييت الييذ  ييينخفض فيييه نريياط قييرن  ألمييوز .ويزيييد ميين نريياط النتييو  وا نفعال التييوتر

(LeDoux,1996,P.69-79) (DeKloet,et al.1993,P. 433-455). 
ففي ظل التوتر اللدمي تحفظ وبالتالي فان العقل ا نفعالي يكون طا يا عم  العقل المنطقي.   
ضييمن سييياق زميياني  اهيييجمع إطييارتخييزن دون  حيييث دمييونمميييز ميين قييرن  إسييهااكريات دون الييذ

 ومجز ية مريحونة ومفككيةانفعاليية  ألحيداثتركل نوعا من التجم  التمقا ي ل،ومحددومكاني منظا 
يمكين الرييعور  التيي   األحيداثتجمي  مين وعنيدما ييتا اسيترجاعها تيدر  برييكل .و يير ذات معني 

 ألبنيييا يبنيييا  نيييوع مييين الولييي   إلييي يمجيييا الريييخص  عنيييد ذا  ،مترابطييية ثأحيييدا أنهيييابهيييا عمييي  
 .أجزا يييهتجمييي  ميين خيييالل إعييادة بنييا  الحيييدث اللييدمي  باعييادةانييه يقيييوا  أ الماضييية  لألحييداث
لهيا  ألوليفيالبنيا   إعادةمن خالل  يكون اللدمية التي يتا استرجاعها األحداثجمي   أنويبدو 
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التجربة اللدمية وبين عممية ا سترجاع من خالل البنيا   أحداث،بالر ا من الفالل الزمني بين 
  (Thomas,et al,1995)لمحدث ذاته. ألولفي
وهييو مركييز الييذاكرة  دمييونبرييكل خيياص  ن قييرن  األطفييالالييذاكرة اللييدمية عنييد  أحييداثوتترسييخ 

ة خييزن ممييا يجعييل عممييي ألمييوز العقالنييي المفكيير المنطقييي يكييون  ييير مكتمييل النمييو قياسييا بييالنتو  
نسييتغرب ميين حاليية الطفييل الييذ     أنوعمينييا .فييوق قيمتهييا المنطقيييةتالييذكريات المرييحونة عاطفيييا 

يسييترج  ذكريييات حييدث نعتقييد انييه بسيييط ولكنييه مرييحون با نفعييا ت العاطفييية الرييديدة بالنسييبة لييه 
فيي تريكيل رخليية  األول الذ  اسند وجهة نظر فرويد بخلوص دور السنوات الخمس  ،األمر

كييل  اناياهيياالمختمفيية التييي ميير بهييا والتييي تحمييل فييي  األحييداثذاكييرة تماييل مخييزن  ألنهييا نسيياناإل
 الخبرات والعواط  المرحونة انفعاليا.

تؤديييه  أنياييير تسيياؤ  مهييا يتعمييق بماهييية الييدور الييذ  يمكيين ان هييذا المفهييوا هييو ويعتقييد الكاتييب 
 Effectiveبييالحنين ا نفعييالي ) امجيياز  نطمييق عميييه أنالسييابقة فييي ليييرورة مييا يمكيين  الييذكريات

Warmth)  النيياس رييحنات انفعالييية قوييية وعنيفيية تجييا  اميياكن واحييداث سييابقة كانييت  يختييزنحيييث
الزمان،وقد  أوسوا  ما تعمق بالمكان  األول المتمال بتعمق الناس بالذكريات مالزمة لفترة الطفولة 

والعممييية بالطفوليية وذكرياتهييا وا ميياكن  رييغ  النيياس بمختميي  مريياربها وخمفييياتها الاقافييية وا دبييية
 وتربوا فيها.ا و ا ول  التي نرؤ 

 
 

 :البحث إجراءات
 ( Method) الطريقة
    العينة

( تمميييذ وتمميييذة ميين تالميييذ الليي  الخييامس والسييادس ا بتييدا ي 100تكونييت عينيية البحييث ميين) 
العرييوا ي فييي انتقييا   ا ختييياروقييد تييا اعتميياد   اإلنيياثميين  ا خييرنلييفها ميين الييذكور والنليي  

حييرص الباحييث ميين خاللهييا تحقيييق أقليي  متطمبييات السييالمة و  فيهييا. الدراسييةالمييدارس التييي تمييت 
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( لمتجربيية التييي ميين رييرنها أن تفضييي إليي  تعميييا لييادق لمنتييا ش External Validityالخارجييية)
 .من العينة إل  المجتم 

 عينة التجربة
تمميذ تس  من اإلناث وامانية من  وتمميذة ا( تمميذ26)تكونت عينة التجربة من  وقد             

مميين يعييانون ميين  ( سيينة10.6( سيينة بمتوسييط بميي  ) 10.3-11.6الييذكور تراوحييت أعمييارها بييين )
الذ   اإلرراد الذاكرة اللدمية كما كر  عنها ا ستبيان المقدا لها واخضعوا لجمسات البرنامش 

 20ميدة كيل جمسية  أسبوعيامواعيدها بواق  جمستين و  أماكنهاجمسة حددت  ةي عرر تتكون من اان
 .اانف ةر و ذكمدقيقة ركزت كل واحدة منها عم  ا ستراتيجيات ال

وقييييد حييييرص الباحييييث فييييي إجييييرا  هييييذ  التجربيييية عميييي  تحقيييييق السييييالمة أقليييي  متطمبييييات السييييالمة 
قد ترتر ) ( لمتجربة من خالل استبعاد كل المتغيرات الدخيمة التي Internal Validityالداخمية)

دون عمييا الباحييث أو ر بتييه(م  المتغييير المسييتقل فييي التييراير عميي  المتغييير التيياب  ،ممييا يييؤد  إليي  
ترويه النتا ش وبالتالي   نستطي  أن نعزو التغيرات الحالمة في المتغير التاب )الذاكرة اللدمية( 

الباحييث عميي  إجييرا  إليي  اايير التغيييير المنهجييي لممتغييير المسييتقل)البرنامش( بكييل اقيية وقييد حييرص 
فر النرياط العقميي واسيتبعد الطمبية اليذين   ير بيون فيي المرياركة االتجربة في الليباح لضيمان تيو 

انا  التجربة.او   يعانون من مركالت لحية،فضال عن الحرص عم  توفير أجوا  مناسبة قبل وا 
 
 

 :البحث تاأدا
 :استبيان الذاكرة الصدمية :أوال     

ث فييي قييياس الييذاكرة اللييدمية )المتغييير التيياب (إل  بنييا  اسييتبيان مغمييق اعييد سييع  الباحيي          
ه مييين التالميييذ ومييين أولييييا  لهييذا الغيييرض فييي ضيييو  اسييتبيان مفتيييوح سيييبق لمباحييث أن استفسييير فييي

أها المخاو  واألحداث التيي تعيرض لهيا التالمييذ والتيي يتيذكرونها أو يتحيداون عنهيا  نع األمور
   -أحيانا-دا ما)( عرضا وض  لها االاة بدا ل هي 20يان المغمق من )دا ما ،وقد تكون ا ستب

غييرض اسييتخراج لأبييدا( تييا عرضييها عميي  عينيية ميين األسيياتذة المختلييين فييي التربييية وعمييا اليينفس 
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طبيق  ،اللدق الظاهر  ليألداة حييث حليمت ميوافقتها بعيد أن تيا تعيديل لييا ات بعيض فقراتهيا
 ( تممييذ وتممييذة ،وقيد عييد100السييادس ا بتيدا ي بمغيت )تالمييذ اللي  الخيامس و  عمي  عينية مين

اضييطراب فييي الييذاكرة اللييدمية إذا بمغييت درجتييه فييي ا سييتبيان) وسييط حسييابي  االتمميييذ ذالباحييث 
ميين  يييةتسيي  ميين اإلنيياث وامان ا( تمميييذ26) هييؤ   بميي  عييدد حيييث(.معيييار  واحييد واحييد ا انحييرا 

مكن اعتبارها نسبة انترار إذا ما تا األخذ بنظير وي .%( من عينة البحث(8.5الذكور ركموا نسبة
 ا عتبار إن اختيار عينة البحث كان عروا يا .

 :عالجيالبرنامش الاانيا 
 في البرنامش: د تيةاتب  الباحث ا ستراتيجيات     
حيث يقوا المررد )مساعد لمباحث( بررح الغاية من الجمسيات التيي يقيوا : مناقرة الموضوع  -2

خبييارهاالتييي يعيانون منهيا،  كالتجموعية التالميييذ ،وتريجيعها عمي  التحييدث عين المريبهيا مي  م  وا 
نمييالهييا  االجمسييات ليسييت امتحانييي أن التيييي  األفكييار بريييان درا هييافرلييية لمحييديث معهيييا وسييماع  وا 

فيي الجمسية هيو ريي خياص بهيا لين يطمي  عمييه  رما يدو  أنعم   التركيدتسبب لها المخاو  م  
مرريد  لمبنيات لكيل مدرسية واألخرئ لمبنين اهمااحداختار الباحث مدرستين  احد سوئ المررد ،وقد

 طبقا لمبرنامش المعد لهذا الغرض. الجمسات إدارةدرب عم  كيفية  مساعد

 يير العقالنيية  األفكيارالمررد التالميذ عمي  تحدييد  يرج  :حيث ير العقالنية األفكارتحديد  -1
 .تياحالتي تسبب لها مراعر الضيق وعدا ا ر 

 يير العقالنييية مين قبييل التالمييذ يقييوا المررييد  األفكيياربعيد تحديييد  : يير العقالنييية األفكييارنقيد  -2
مييييين ليييييين   وأكانييييييت حقيقيييييية  إذافيميييييا  التسييييياؤلوتريييييجي  التالمييييييذ عميييييي  ، األفكيييييياربنقيييييد هيييييذ  

د مرحمية تفنيي إلي ،حتي  يليل بهيا   أفكارهاتكون المناقرة منطقية تتناسب م   أن رريطةالخيال،
نكارها األفكارهذ    عم  مستوئ الوعي. وا 

 أفكيار يير العقالنيية بتقيديا  األفكياريقيوا المرريد بعيد تفنييد   يير العقالنيية: األفكياراستبدال  -3 
  أن أليييسجدييدة تمتيياز بالمنطقيية والواقعييية لتريكل معتقييدات جديييدة بالنسيبة لمتالميييذ. طبقيا لنظرييية 

ر سيموكياتها  يير ييغيت يير العقالنيية و  ااعتقياداتهعن  يتخملا يةيتعمموا كيف أنالمسترردين يجب 
 المر وبة.
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الجمسيييات التغذيييية الراجعييية  أانيييا فيييي التغذيييية الراجعييية والتعزييييز ا يجيييابي : يسيييتخدا المرريييد  -4 
المبارييييييرة التلييييييحيحية وا يجابييييييية بهييييييد  اسييييييتاارة الدافعييييييية وضييييييمان ترييييييكيل األفكييييييار الجديييييييدة 

ا يجيابي فقيد اسيتخدا المرريد اسيموب التريجي  المفظيي والمعنيو  لمتالمييذ  التعزيز أماواستمراريتها.
السيييمو  المر يييوب يقيييو  احتماليييية  أووبريييكل مبارييير  ن ارتبييياط التعزييييز با سيييتجابة الليييحيحة 

. وقد اتفق الباحث م  المررد عم  تحديد كمميات أخرئذل  السمو  مرة  أوظهور تم  ا ستجابة 
بييار  اه فييي ( كمييا حييدد مجموعيية ميين الهييدايا   -ممتيياز -أحسيينتماييل ) معينيية لمتعزيييز ا يجييابي

 كنوع من التعزيز الماد  لمتالميذ.
 أوحكا ليادق واابيت عمي  حيدث  إلدارة البرنامش : لما كان التقويا هو عممية يتقويا كفا -5 

 ييةويا كفاظاهرة محددة كان  بد من دراسة مدئ فاعمية البرنامش المعد.وقيد سيع  الباحيث عنيد تقي
من القياس هو القياس القبمي لمتالميذ قبل البد  بالبرنيامش والقيياس  أنواعاالاة  إجرا  إل البرنامش 

البرنامش وتحديدا بعد الجمسة الخامسة لمعرفة درجة تقبيل التالمييذ لمبرنيامش وارتبياط التغييرات  أانا 
والقيياس الااليث  أخيرئليس بمتغيرات و  التغير المنهجي لممتغير المستقلب المتغير التاب الحالمة ب

 اإلرريييادمييي  عينييية مييين المختليييين فيييي عالباحيييث عيييرض البرنيييامش  إنبعيييد انتهيييا  البرنامش.عمميييا 
 التربو  والنفسي  ستخراج اللدق الظاهر  له.

 
 

 (Experimental Design) يالتصميم التجريب
                                                                              ( Within Subject Designاعتمييد الباحييث فييي إجييرا  التجربيية عميي  تلييميا ضييمن األفييراد)

                                               قياسيات مكيررة (Factor Experiment With Repeated Measures) ينمسيتقم ينلمتغيير 
متغيير ديميو رافي وهيو  قالنيي العياطفي (. واألخير)األسموب الع اإلرراد متغير البرنامش  ااحدهم

( ويعيد هييذا التلييميا مين أهييا تليياميا 126، ص2880)دن،  (.إنيياث –)ذكور الجينس بمسييتويين
ضمن األفراد حيث يرتر  كل فرد في أكاير مين ريرط واحيد مين ريروط المعالجيات المختمفية.وتتا 

.ويوفر هيذا البرنيامش (بعيد - أانيا  –ل قبالمقارنة بين أدا  الفرد في كل ررط من الرروط الاالاية)
اإلجيييرا  أقلييي  درجيييات الضيييبط التجريبيييي ألنيييه يسييييطر عمييي  كيييل ميييا يتعميييق بيييالمتغيرات الدخيمييية 
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المختمفية ألن الفيرد فيي تلياميا المعالجيات  رروطفالمقارنة تتا بين درجات نفس المفحوص عبر 
لضييبط والسيييطرة الجيييدة عميي  ضييمن األفييراد يكييون ضييابطا لنفسييه األميير الييذ  يمكيين الباحييث ميين ا

)  .بييييييين التالميييييييذ الفروق الفرديييييييةبييييييجمييييييي  المتغيييييييرات الدخيميييييية وبيييييياألخص المتغيييييييرات المتعمقيييييية 
 ( .128،ص2880دن،

 إجراءات التجربة:

عيدادبعيد اختييار عينيية البحيث      وتحديييد التليميا التجريبيي تييا تطبييق البرنييامش  هوالياتي أدواتييه وا 
مين اإلنيياث  ميييذاتالبالغية سييبعة عرير تممييذا وتمميييذة بواقي  تسي  تم ررياد  عمي  عينيية البرنيامشاإل

ولعل من أها اللعوبات التي واجهيت الباحيث والمسياعديني فيي هيذا الليدد  وسبعة من الذكور.
هو عدا تعاون بعض مدرا  المدارس معها ولعوبة إيجاد األماكن المناسبة لتطبيق البرنامش في 

ات فيييي جمسيييايييالث التالمييييذ عييين  احيييدمييين تغييييب  و ومسييياعد كميييا عيييان  الباحيييث ،الميييدارس هيييذ  
ممييا اسييتوجب إبعيياد  عيين البرنييامش وبالتييالي فقييد بميي  عييدد التالميييذ الييذين خضييعوا فعييال   البرنييامش

 .الجمسات البرنامش اإلرراد  ستة عرر تمميذ

    النتائج:

 يهد  البحث الحالي إل  ما يرتي:
 فظ ديال  .قياس انترار الذاكرة اللدمية في محا -2

فييي محافظيية ديييال  لمعيياا  ا بتدا يييةوتمميييذة فييي المييدارس  ا( تمميييذ70عينيية البحييث ) بميي  عييددها 
مين  أكاير. وقد عد الباحث التممييذ اليذ  تكيون درجتيه عمي  ا سيتبيان  (1020-1008)الدراسي 

طراب اليييييذاكرة الليييييدمية. ضيييييممييييين ليييييديها ا (درجييييية الوسيييييط الحسيييييابيا انحيييييرا  معييييييار  واحيييييد)
 د تية: ألسبابول

عسييكرية لمييدة طويميية بحيييث  أعمييا تعييد المحافظيية ميين المنيياطق السيياخنة والتييي رييهدت  -ا     
عمييي  وجيييه  لألطفييال النفسييية والحياتيييية وا جتماعييييةأدا  الوظيييا    فييييبحواداهيييا وذكرياتهييا  أاييرت

 .التحديد
عبييروا  نالييذي تالميييذبرييكل خيياص ميين ال أخييذتالييواردة فييي ا سييتبيان المغمييق  الفقييرات إن -ب    
أميورها مين  أولييا في الوقت الراهن، فضال عميا ذكير   ن داارهاالتي خبروها ويخبرو  األحداثعن 
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فرت فييه اا سيتبيان تيو  أن إلي . مميا يريير  أعراض تمت تم  األحداث ويعتقدون أنها نجمت عنها
سييموكية موضييوعة ميين عينيية الظيياهرة ال أخييذتالفقييرات الييواردة فيييه  إن إذرييروط لييدق المحتييوئ 

%( مين (8.5وقد ركل عدد التالميذ ممن يعانون من اضطراب الذاكرة الليدمية نسيبة    البحث.
 عم  حد سوا .وا هتماا وهي نسبة انترار عالية تستحق الدراسة والمتابعة  .عينة البحث

العيياطفي ( فييي التخفييي  ميين داييار  -تعيير  عميي  اايير البرنييامش اإلرراد )األسييموب العقالنييي  -1
 الذاكرة اللدمية لدئ تالميذ المرحمة ا بتدا ية . 

تبعييا لفرضييية التجربيية فقييد عولجييت البيانييات إحلييا يا باسييتعمال تحميييل التبيياين ميين الدرجيية و       
 ( (TOW- Factor Experiment With Repeated Measures الاانيية قياسيات متكيررة

   ذل (يوض2وتمميذة. والجدول) ا( تمميذ16لعينة تكونت من )
 
 
 
 
البرنيييامش  تيييرايرلمتعييير  عمييي   )قياسيييات متكيييررة( الاانيييية(تحمييييل التبييياين مييين الدرجييية 2جيييدول)  
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  ( ما يرتي وتبعا لفرضيات هذ  التجربة التي هي:2وقد بينت النتا ش من الجدول )    

ليس هنا  فروق ذات د لة معنوية في قيياس اليذاكرة الليدمية ليدئ تالمييذ المرحمية ا بتدا يية  -ا
 ني العاطفي (.عم  وفق متغير البرنامش اإلرراد )األسموب العقال

وقييد رفضييت هييذ  الفرضييية، إذ ظهيير أن هنييا  فروقييا ذات د ليية معنوييية فييي الييذاكرة اللييدمية    
بعد ( البرنيامش إذ كانيت – أانا  –لدئ تالميذ المرحمة ا بتدا ية   عم  وفق متغير القياس)القبمي 

ة الجدولية عند درجة حريية ( وعند مقارنتها بالقيمة الفا ي5219.5القيمة الفا ية المحسوبة تساو  )
( ظهييييييير أنهيييييييا اكبييييييير مييييييين القيمييييييية الفا يييييييية 3.32(والبالغييييييية ) 0.05( ومسيييييييتوئ د لييييييية ) 17-1)

الييذاكرة اللييدمية لييدئ  داييارالبرنييامش العالجييي اايير فييي التخفييي  ميين  أن إليي الجدولييية.مما يرييير 
 تالميذ المرحمة ا بتدا ية.

لذاكرة اللدمية لدئ تالميذ المرحمية ا بتدا يية ليس هنا  فروق ذات د لة معنوية في قياس ا -1
 (اإلناث -لذكورلجنس )ااعم  وفق متغير 

وقد رفضت هذ  الفرضية، إذ ظهر أن هنا  فروقيا ذات د لية معنويية فيي اليذاكرة الليدمية       
إذ كانيت القيمية الفا يية  .اإلنياث( -ليذكورلجينس )اا التالميذ الذكور واإلناث عم  وفيق متغيير لدئ

( 2-23وعنييييد مقارنتهييييا بالقيميييية الفا ييييية الجدولييييية عنييييد درجيييية حرييييية ) 12.8)المحسيييوبة تسيييياو  )
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( ظهيير أنهييا اكبيير ميين القيميية الفا ييية الجدولييية.مما يرييير 3.32(والبالغيية ) 0.05ومسييتوئ د ليية ) 
 اإلنيياث وللييال  رريياد ا  بالبرنييامشار رميين حيييث التيي واإلنيياثبييين الييذكور  قيياهنييا  فرو  أن إليي 
كما سيكري  استجابة وسجمن درجات اقل في اضطراب الذاكرة مقارنية باليذكور، أحسنتي كن الال

 عنه اختبار نيومان كولز لممقارنات المتعددة.
د لية معنويية فيي قيياس اليذاكرة الليدمية ليدئ تالمييذ المرحمية ا بتدا يية  وليس هنا  تيراير ذ -2

 العقالني العاطفي ( والجنسلتفاعل كل من متغير  البرنامش اإلرراد )األسموب 
د ليية معنوييية لتفاعييل كييل ميين متغييير   اوقييد رفضييت هييذ  الفرضييية ،إذ ظهيير أن هنييا  أاييرا ذ    

إناث(،حيييييث بمغيييت القيميييية الفا يييية المحسييييوبة -إنيييياث(.  والجنس)ذكيييور –البرنيييامش والجنس)ذكيييور
مسييييييتوئ (  و 1-17(،وهييييييي اكبيييييير ميييييين القيميييييية الفا ييييييية الجدولييييييية عنييييييد درجيييييية حرييييييية )10.38)

الييييذاكرة )(،ممييييا يرييييير  ميييي  أن تفاعييييل هييييذين المتغيييييرين يييييؤار فييييي المتغييييير التيييياب  0.05د ليييية)
 .(اللدمية

ترييير أدبيييات تحميييل التبيياين انييه فييي حاليية وجييود فييروق معنوييية بييين المجييامي  التجريبييية يمكيين و 
فيي  (يلمتعر  عمي  الفيروق بيين هيذ  المجيامي Newman Kulesاستخداا اختبار نيومان كولز)

المتغير التاب ،وقيد عميد الباحيث  سيتخداا هيذا ا ختبيار لمتحير  عين د  ت هيذ  الفيروق لمعرفية 
( يوضييي  3والجييدول) الييياالث أا  . قييياسعبيير محييياو ت ال الييذاكرة الليييدميةفيمييا إذا تغيييرت قييييا 

 .ذل 
برنيامش الي لممقارنات المتعيددة لمعرفية ااير  Newman Kules)(اختبار نيومان كولز )4جدول) 

الييييذاكرة  اييييارالتخفييييي  ميييين اإنيييياث(في -والجنس)ذكييييور)األسييييموب العقالنييييي العيييياطفي (  اإلرراد 
 اللدمية لدئ تالميذ المرحمة ا بتدا ية
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 (نستنتش األتي:4من خالل تحميل نتا ش الجدول ) 
بعيييد  سيييجموا درجييية اقيييل فيييي اضيييطراب اليييذاكرة الليييدمية مقارنييية إن التالمييييذ فيييي القيييياس ال -2

 أن إليي ،ممييا يريير  اإلررياد البرنييامش والقيياس قبييل البرنيامش  أانيا بالقيياس اليذ  سييجمو  فيي 
 إحلييا يةا ضييطراب اللييدمي لمذاكرة.وبد ليية  داييارالبرنييامش كييان فيياعال فييي التخفييي  ميين 

اكبييير مييين القييييا الجدوليييية عنيييد مسيييتوئ د لييية كانيييت القييييا الحرجييية لد لييية الفيييروق  إذواضيييحة 
(0.05.) 

وبعييد البرنييامش ممييا يرييير  أانييا درجييات اقييل فييي اضييطراب الييذاكرة اللييدمة فييي  اإلنيياثسييجل  -1
وسجمن درجات اقل في اضيطراب اليذاكرة الليدمية حييث  أكاراستجابتهن لمبرنامش كانت  أن إل 

 (.0.05الجدولية عند مستوئ د لة )كانت القيا الحرجة لد لة الفروق اكبر من القيا 
جميي  المقارنيات  إن إذ ،الذاكرة الليدمية داار اار في التخفي  من  اإلرراد البرنامش  إن - 2 

دالية إحليا يا  ن قيمية الفيرق النياتش  كانيت(6( حتي  الخطيوة )1بين المجامي  بد ا من الخطوة )
عنييي إن هنييا  فروقييا معنوييية بييين المجييامي  وهييذا ي .بينهييا اكبيير ميين القيميية الحرجيية لد ليية الفييروق

الستة في الذاكرة اللدمية  وان ترتيب هذ  المجامي  بحسيب درجية اليذاكرة الليدمية  مين األدني  
 نحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو األعمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياألتي:

الييذاكرة اللييدمية حيييث سييجمن   اييار فعييا ( طييورن تخفيفييا إنيياث –ألبعييد إن مجموعيية)القياس  -أ



 - 31 - 

ذكيييييور( ايييييا  -ألبعيييييد كرة الليييييدمية  تميهيييييا مجموعييييية )القيييييياس درجييييية اقيييييل عمييييي  اسيييييتبيان اليييييذا
ذكيور( ايا مجموعية  -البرنيامش  أانا إناث( اا مجموعة)القياس  -البرنامش  أانا مجموعة)القياس 

 ذكييييييييييور(. -مجموعيييييييييية)القياس قبييييييييييل البرنييييييييييامش وأخيييييييييييرا( إنيييييييييياث -)القييييييييييياس قبييييييييييل البرنييييييييييامش 
 

 
 

 

 
وسييا ل اإلحلييا  التييي تسييتعمل فييي تحميييل  مة متقدميية ميينوسييي( Newman Kulesيعييد اختبييار نيومييان كييولز)ي

البيانات الناتجة من تحميل التباين.إذ يتا ترتيب المجامي  المتعمقة بيالمتغيرات الميؤارة مين األدني  إلي  األعمي  ،ايا 
(مين qتطرح كل مجموعة من المجامي  األخرئ لمعرفة أ  منهما أفضل وبحسب أهدا  البحث.اا تستخرج قيمة)

(فيي qاص با ختبار ضمن درجة حريية الخطوة،وتحسيب القيمية الحرجية مين خيالل حاليل ضيرب قيمية)جدول خ
جييذر حالييل ضييرب)عدد أفييراد العينيية ومتوسييط تربيعييات الخطر(فيياذا كانييت قيميية الفييرق بييين المجييامي  اكبيير ميين 

 ( Winer,1971,P:648القيمة الحرجة المستخرجة دل ذل  عم  معنوية الفرق والعكس لحي .)
 اإلرارة تعني إن المقارنات دالة. يي

 : مناقشة النتائج
اضييطراب الييذاكرة ذات د ليية معنوييية فييي  القييد كرييفت نتييا ش التجربيية األوليي  إن هنييا  فروقيي -2  

)األسييموب العقالنييي اإلرراد البرنييامش عميي  وفييق متغييير  اللييدمية لييدئ تالميييذ المرحميية ا بتدا ييية
ناايياذكييورا  ألبعييد التالميييذ فييي القييياس وأن د( البرنييامش بعيي –أانييا  –العيياطفي (   القييياس )قبييل   وا 

كان فاعال فيي  اإلرراد البرنامش  أن إل الذاكرة اللدمية مما يرير   اارتخفي   أساليبطوروا 
 ( يوض  ذل 2. والركل رقا)ا ضطراب اللدمي داارالتخفي  من 
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 )ق،قبلي(       )ق،أثناء(        )ق،بعد(                                               

 

– أثناا  -)القبلي البرناام (متوسط درجات قياا  الاذاكرة الصادمية  ب ساغ مت يار 1شكل رقم)

 بعد (
 
 
ذات د ليية معنوييية فييي اضييطراب الييذاكرة اللييدمية  ا  فروقييهنييا أن أيضييابينييت نتييا ش التجربيية  -2

بعيييد(  -أانيييا  -القيييياس )قبيييل  الجييينس فييييليييدئ تالمييييذ المرحمييية ا بتدا يييية عمييي  وفيييق متغيييير 
فاعميية مين اليذكور وسيجمن  أكايرتخفي  لمذاكرة الليدمية  أساليبطورن  اإلناثوان البرنامش 

 ( يوض  ذل  1ركل رقا )ستبيان المعد لهذا الغرض وال درجات اقل عم  ا
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 اإلناث                             الذكور                                             

 

 ( إناث -ذكور)جن يا  الذاكرة الصدمية  ب سغ مت ير ال(متوسط درجات ق1شكل رقم)

   استنتاجات البحث  
البرنامش في ضو  التساؤ ت النظرية التي طرحها البحث والفرضيات التي تحرئ عنها في        

 وطبقا لمنتا ش التي خرج بها البحث يمكن  ليا ة ا ستنتاجات د تية: اإلرراد 
رسييييموب معالجيييية المعمومييييات المكانييييية والزمنييييية ب برييييكل مباريييير رارتتييييالييييذاكرة اللييييدمية إن  -2 

 .التي يدركها التالميذ الذهنية واللور
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المتخيمة ليوريا تختمي  وتتبياين و العقمية منها  هابمورة مدركاتفي   الذاكرة اللدمية إن فاعمية -1
 .األفرادوالخبرات المعرفية التي تعرض لها  اللادمة األحداثبحسب درجة تعقيد 

معمومية  أوالحدث اللدمي بولفه خبرة  إدرا يدر  الفرد حالة التنارز المعرفي النارن من  -2
 مما يجعمها ملدر تهديد قابل لمتطور مستقبال. المعرفية األنظومةجديدة  ريبة عن 

تمايييل الخبييرة اللييدمية لتكييون  إعييادةيطييور الفييرد فعاليييات ادراكييية تكيفييية جديييدة تعمييل عميي   -3
 طط ا دراكي حت  يتا استيعابها والتعامل معها.ضمن المخ

يعميييل العقيييل عمييي  تطيييوير اسيييتراتيجيات جدييييدة فيييي معالجييية المعموميييات  يييير المنضيييوية فيييي  -4
تمايمهييا بنجيياح داخييل الخطيية  ضييا طة لكييي يييتا أحييداااوالتييي تييدر  بولييفها  دراكييي ا المخطييط

 ا دراكية بحيث يتطابق الحادث اللدمي المدر  م  الواق .
عميي  الفييرد  داارهيياجديييدة لمتعامييل ميي  الحييدث اللييدمي بمييا يخفيي  ميين  أسيياليبيطييور الفييرد  -5

 عم  الفرد في المستقبل. داارهاالمتنوعة في التقميل من  اإلرراديةوتساعد البرامش 
إعييادة تنظيييا مسييارات مسيياعد  التالميييذ فييي  إليي  اإلرريياد د  التعييرض المتكييرر لمبرنييامش ؤ ييي -6

 اللادمة.  األحداث إدارةلمعمومات وتطور فاعمية عممية معالجة ا
  تعنييي انييه  اإلنسييانرداة االمتسييببة ميين عوامييل خارجييية خارجيية عيين  اإلنسييانية األحييداث إن -7

متعمق في نظاا معتقداتيه  األمر إن ير قادر عم  تعديل وضبط سموكه وحياته المستقبمية طالما 
  .نحوهااته الفعمية التي مر بها واتجاه لألحداثوطبيعة تفسير  

 المصادر
(:عمييييا اليييينفس التجريبييييي، ترجميييية د.خميييييل ألبييييياتي، وزارة التعميييييا العييييالي              2880دن، مييييايرز ) -2

 والبحث العممي، مطاب  دار الحكمة لمطباعة والنرر.       

وليي ، (: اسييتراتيجيات الترييخيص لمييا بعييد األزميية، الحمقيية النقارييية األ 2882بوجيييو، جييون ) -1
 مكتب اإلنما  ا جتماعي، الكويت.

(:العالج المعرفيي وا ضيطرابات ا نفعاليية ، ترجمية عيادل مليطف  ،  1000بي  ، ارون ) -2
 ، دار النهضة العربية لمطباعة والنرر،بيروت .2مراجعة  سان يعقوب ،ط

، دار 2وديية ،ط(: الليدمة النفسيية ، إريكالها العييادة وأبعادهيا الوج1005حب اه ،عدنان ) -3
 الفارابي ، بيروت ، لبنان.
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سمسيييييمة عيييييالا المعرفييييية  ( اليييييذكا  العييييياطفي، ترجمييييية ليمييييي  الجبيييييالي2880دانيييييييل جولميييييان ) -4
 (و الكويت151العدد)

( : ردود الفعييل التييي تعقييب الخبييرات اللييادمة نفسيييا والفقييد، ترجميية 1001ديرجييرو ، اتمييي)  -5
 النرويش. –مات، بير ن وتعريب زهير زكريا، مركز عما نفس األز 

 (المختلر في الرخلية وا رراد النفسي،جامعة تعز،كمية التربية.1001سفيان نبيل ) -6
(ا فكييييار الالعقالنييييية لييييدئ المدرسييييين وعالقتهييييا بييييالجنس 1001اللييييفار،رفا  محمييييد عمييييي:) -7

 اد.ابن ررد،جامعة بغد–والتخلص ومدة الخدمة،رسالة ماجستير  ير منرورة،كمية التربية 
(ا فكيييار الالعقالنيييية ليييدئ عينييية مييين 2878الطيب،محميييد عبيييد الظاهر،محميييد عبيييد العيييال:) -8

طييييييييالب الجامعيييييييية وعالقتهييييييييا بييييييييالجنس والتخلييييييييص ا كاديمي،الجمعييييييييية الملييييييييرية لمدراسييييييييات 
 ،ملر.2النفسية،ج

( : ا ضيييطرابات التاليييية لألحيييداث ألليييدمية دراسييية 1000عبيييد الخيييالق، أحميييد ودخيييرون ) -20
 ، مكتب اإلنما  ا جتماعي، الكويت.2وجية، ط ايبديمول

(: سيييكولوجية الييذاكرة ،قضييايا واتجاهييات حديايية ،سمسييمة  1003، د.محمييد قاسييا ) عبييد اه -22
 عالا المعرفة ،الكويت .

والعييييالج النفسييييي،مكتبة  اإلرريييياد(نظريييييات 2888عزة،سييييعيد حسييييني،جودت عبييييد الهيييياد ) -21
 .األردنالاقافة 

(: عقابيل التعرض لمردا د النفسيية ليدئ طمبية المرحمية 2884د سابط جابر) العطراني، سع -22
اإلعداديييييية مييييين عوا يييييل ضيييييحايا ممجييييير العامريييييية والعوا يييييل لمحيطييييية بيييييه، كميييييية ا داب، الجامعييييية 

 المستنلرية ) رسالة ماجستير  ير منرورة(.
 –أسييييييييييبابها  –ترخيلييييييييييها –(:ا ضييييييييييطرابات السييييييييييموكية 1002فايييييييييييد ،حسييييييييييين عمييييييييييي) -23
 ،مؤسسة طيبة لمنرر والتوزي .2جها،طعال
(: بنا  مقياس  ضطراب ما بعد الضيغوط الليدمية،  2887الكبيسي، ناطق فحل جزاع ) -24

 رسالة ماجستير  ير منرورة، كمية ا داب، الجامعة المستنلرية، بغداد.
 دار واسييييط لمدراسييييات،وعالجها،بغييييداد وأمراضييييها(: اليييينفس انفعا تهييييا 2872كمييييال،عمي ) -25

 .1والنرر والتوزي ،ط
 وتطبيقات دار الراا  القاهرة أسس(العالج المعرفي السموكي 1000محمد،عادل عبد اه ) -26
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( : مسيياعدة الطفييل 2884مكتييب اليونيسييي  اإلقميمييي فييي الرييرق األوسييط ورييمال أفريقيييا ) -27
مرحمية ميا قبيل  الذ  يعاني من الليدمة النفسيية دلييل لمعياممين ا جتمياعيين والليحيين ولمعمميي

(:ا ليييييا 1007، كميييييال محميييييد)فيييييي الخيالنيييييي األردن. ،المدرسييييية، ترجمييييية زهيييييير زكرييييييا، عميييييان
ا جتماعي وعالقتيه باليذاكرة الليدمية وا خفاقيات المعرفيية( اطروحية دكتيورا   يير منريورة ،كميية 

 ا داب جامعة بغداد.
طمبييية الجامعيييات وعالقتهيييا الالعقالنيييية ليييدئ  األفكيييار( 2884ميييال طاهر،ريييوبو عبيييد اه:) -28

دكتييييورا   ييييير منرييييورة،كمية التربية،الجامعيييية  أطروحيييةمعها، لالتعاميييي وأسيييياليببالضيييغوط النفسييييية 
 المستنلرية.

(اتجاهيييات معاليييرة فيييي العيييالج النفسيييي ريييركة المطبوعيييات لمتوزيييي  2887نلار،كرسيييتين) -10
 والنرر،بيروت،لبنان.
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