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مدخل نظري

ية تم ابتكار هذا النموذج بسبب الحاجة الفعل
في الحقل العملي وبسبب غياب هكذا أداة 

للتدخل مع كامل أفراد األسر بحاالت 
.الطوارئ

مدخل لإلسنادات العلمية والنظرية لنموذج
التدخل الوقائي مع األسر بحاالت الطوارئ 

.والصدمات النفسية



مفاهيم علم النفس االجتماعي

راد لقد رأيت أن ما يزيد من التوتر والضيق عند أف
هو قلقهم على بعض وعلى المصير , األسرة

(.1948ليفين، )المشترك 

 ما تكون دائرة األسرة هي األهم ألفرادها غالبا
د تهديظروف بكمعنى كبير للدعم واالحتواء خاصة 

(.1990, هوبفول)



علم النفس العصبي

 Amygdala

 وتفعيل منظومة الطوارئاإلنذار عملية.

دور اللوزة-Amygdala  اإلنذار وتفعيل بعملية

المنظومات العصبية والفيزيولوجية بهدف عمل
(.1984لدوكس، )طوارئ 

 هي كتلة من الخاليا على شكل حبة اللوزاللوزة ،
.للدماغو تقع في عمق الفص الصدغي 



Amygdala      اللوزة





: ينقسم الجهاز العصبي إلى ثالثة أقسام

 الجهاز العصبي المركزي
 والحبل الشوكيالدماغ.
 العصبي المحيطيالجهاز
 األعصاب التي تصل الجهاز العصبي المركزيسلسلة هو
.عضاءجميع األب
 العصبي المستقلالجهاز
اءعضاألعمل وينظم يسيطر العصبي الالإرادي لجهاز ا

الداخلية لإلنسان والحركات المستقلة عن إرادة اإلنسان 
ات كعمليات الهضم وتقلصات المعدة واألمعاء وتنظيم ضرب

، ويتألف من الحشويةالقلب وإفراز الغدد واإلحساسات 
، والجهاز العصبي ( ثيباميالس) الجهاز العصبي الودي 

(.يثمبايالباراس) الالودي





الجهاز العصبي الالإرادي

وديةاالعصاب ال
Sympathetic nervous system

استرخ واهضمالالودي

Parasympathetic

.اعتياديةغير االوضاع بتعمل 1.

يؤدي الى مما , فرز االدرينالينت2.

.زيادة عمل القلب

.زيادة التنفس3.

.زيادة ضغط الدم4.

.عمل جهاز الهضم واالفرازتقليل5.

.عرقت  الزيادة 6.

.االوضاع اعتياديةبتعمل 1.

.افراز االستيل خولين2.

.بيؤدي الى تخفيض عمل القل3.

.انخفاض ضغط الدم4.

زيادة عمل جهاز الهضم 5.

.واالفراز

تحضر الجسم لحالة الراحةتحضر الجسم لحالة الطوارئ





الودية  يبين الجدوُل التالي تأثيَر التنبيهات  
على مختلف األعضاء







تجربة الحرب العالمية الثانية في لندن

 قرب ( 1943)وفرويدبيرلنجهام، بدراسة رأذك  كما
.الوالدين والبقاء في المكان

 يمن بق. مقارنة بين مجموعتين من األطفالبحث
في مكان الحدث ومع والديه ومن نقل لمكان آمن 

.بعيد عن والديه



النفسيةاإلجراء النفسي للصدمة

 ماركساكتشاف اإلجراء النفسي للسيكولوجي
(1988 )Marks.

 ثةالثالامتناع وتجنب بأشكاله -وتفعيل مثيرات.

 Iperarousal - Avoidance



اإلجراء النفسي للصدمة

 ة الصدمياألفعال يبقي ردود التجنب

Avoidance



أساس العالج

العالج

بالتأكيد

المواجهة والتعّرض

Exposure



اإلمام علي بن أبي طالب 

 فإن, خفت شيئا فقع فيه أو عليهإن
أو أصعب من الوقوع فيه, شّدة توقّيه

.عليه

دمةأساس كل التقنيات العالجية للص.



نموذج سولومون للتفريغ النفسي
SALMON, T.S. (1919)

«عصاب الحرب ودروسها»بكتابه 

Proximity–تقرب •

Immediacy–فورية •

Expectancy-توقع •



نموذج المرافقة واالقتياد -إريكسون ميلتون 
MILTON ERIKSON – PACING AND LEADING

“ن من ثم أ, يجب بناء عالقة من الثقة مع الشخص
.”تقوم بشيء من أجله

االرتباط االنفعالي والعاطفي.



تقنيات عالجية للصدمة

التخفيف من تأثير الحدث الصادم.

التعر ض المطول.

 من خالل حركة العينينالتعر ض.

إعادة عيش التجربة الجسدية .

التعرض السردي.



TIR  تقنية

Traumatic Incident Reduction.

 Frank Gerbode, Ph.D.         





PE تقنية

 Prolonged Exposure 

 Prof:essa Barbara Rothbaum.

 Riggs

 Murdock 

 Prof:essa Edna Foa. 



EMDR تقنية

Eye Movement Desensitization Reprocesses

Francine Shapiro Ph.D.



SE تقنية

 Somatic Experiencing 

 Peter Levin, Ph.D.                    



NET  تقنية

 Narrative Exposure Therapy 

 Maggie Schauer

 Frank Neuner

 Thomas Elbert 

 NET                                                              



نظرية العالج النفسي السردي

 بناء قصة–العالج السردي.

( ،2004ماك ليود ) بناء القصة نحو أن تأخذ أهمية
.إيجابيمبنى ذا معنى 

 Narrative Psychotherapy 



REBT نظرية

ار المبادئ األساسية للعالج الذهني وخاصة األفك
أكثر والمعتقدات الخاطئة وضرورة تصحيحها لتصبح

(.1952اليس،)عقالنية وواقعية 

 Rational Emotive Behavior Therapy 

 REBT   



نموذج تدخل أسري بحاالت الطوارئ

                            المرحلة االولىPre-Phase 

                           تدخل نفسي أوليDefusing

                        تربية نفسيةPsychoeducation



التدخل الفع ال –المرحلة الثانية

التدخل الفّعال   –المرحلة الثانيةExposure Intervention Phase

 االختصاصييذهب جميع أفراد األسرة معا برفقة.

 النهايةعلى كل فرد أن يرافق الجميع ويبقى إلى.

 مقاطعةعلى الجميع اإلصغاء لمن يتكلم دون.

و من غير المسموح القول لآلخر ماذا عليه فعله أو عدم فعله حتى ل
.كان من الوالدين

 تمثيل ب( عادة ما يكون أحدهم جاهزا لذلك)في المكان يبدأ أحدهم
.الدقيقةوسرد األحداث بتفاصيلها 

االحتواء يقوم االختصاصي بالتدخل تجاه التذكير وبناء القصة والدعم و
فكار وإعالء والتطبيع وتصحيح األع يشرتوالوالتعاطف والتقوية والثناء 

.لهذا األخير, الوعي الذهني والسلوكي واالنفعالي والجسدي



الفّعالالتدخل –المرحلة الثانية
EXPOSURE INTERVENTION PHASE

" جسدك حكيم أصغ له وأبق معه فهو يعرف ماذا
".يفعل فقط أصغ

" جسدك حكيم أبق معه وأصغ له واشعر ما يدور
تلك الردود حكيمة وتساعدك على, فهو لك, فيه

".أن تستمر ولكن يجب الوقوف واإلصغاء إليه

 فالردود " حكمة الجسد"من المهم إيصال فكرة
.ومفيدةالجسمية ضرورية 



التدخل الفع ال–المرحلة الثانية
EXPOSURE INTERVENTION PHASE

 أجسادهمالكثيرون يخافون مما يدور في  ,
يرفع من مستوى هذا . ذلكفيحاولون الهروب من 

ألنه يفاجئ الواحد منهم وكأنه , قلقهم وخوفهم
إنني خائف من رد ! ماذا يجري؟"يقول لنفسه 

." فعلي

 هو ترك الجسد يكمل ما بدأ به ويوجه األفضل
.انتباهه إليه ويحاول إدراك ما يجري فيه



التدخل الفع ال–المرحلة الثانية
المسار

السير بالمسار:

 حدده الفرد بالسير من نقطة بداية الحدث الذي ييقوم
إلى أن يصل. هو بالضبط وكأنه يعود فعال لما جرى

.مساراأسمي ذلك حيث . نقطة االنتهاء

ث عندما ينتهي األول من مساره يبدأ الثاني فورا حي
إلى نقطة ( كذلك من أنهى)يذهب الجميع معه 

هذا البداية ويكمل االختصاصي معه التدخل إلى نهاية
.وهكذا في جميع المسارات, المسار الثاني





التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

ي في كل تدخل تخفيف للفرد أوال وللمجموعة الت
ففي انتهاء كل مسار , تعيش معه ذلك الحدث
دمية ردود الفعل الصانخفاض بينتظر رؤية تغييرات 

طة بداية بين نقما لقياسا , والفيزيولوجية-النفسية
نرى على األغلب التغيير عند.ونهايتهالمسار 

.  ظاجميع أفراد األسرة حيث يكون هذا التغيير مالح



التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

ضة أو يبدأ الفرد مع لغة متقطعة وبنبرة صوت منخف
,  محمر  وجسده يرتجف مصفر الوجه أو , عالية جدا

ائف وينهي غير متوتر وال خ, فكره غير مرتب, متوترا
.بل وهو هادئ مع فكر مترابط ومنطقي

 لكننا نرى أحدهم وقد أنهى مساره والتدخل معه
تر بل إنه متو, عليه ما بدا على اآلخرينيبدو ولم 
وى أو نفاجأ بمست, نرى انخفاضا بعض الشيء, بعد

!  جري؟توتر أعلى فهنا علينا الوقوف والتفكير بما ي



التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

  ,؟لماذا لم يتم التغيير الذي نرجوه.!

 ؟لم نستطع نحن مساعدتههل.

 مال حيث االحت, كال.! نحن تسب بنا بالضرر له؟هل
بي ن . ةسابقاالكبر ان يكون المنتفع قد مر بصدمات 

الصدمات تتراكم وخاصة أن ( 1988)جيربودلنا 
ال سؤاجيربودوقد استعمل . عندما تكون شبيهة

هل عشت تجارب : "في الغرفة العالجية يقول
.”صدمية سابقة شبيهه؟



التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

 استعمال السؤالأفضل:

"متى شعرت هذا الشعور من قبل؟”  ,

كثيرا ما يقولون ال،  فأقول:

"أعط نفسك الوقت وابق مع هذا",

 ثم أعود لنفس السؤال:

"متى شعرت هذا الشعور من قبل؟”  ,

عندها من الممكن ان يجيب باإليجاب.



التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

ى أنه, في الناصرةالصفافرةتدخل في حي : مثال
عند سؤاله في , الشاب مساره وكان متوترا جدا

نعم عندما سقطت والدتي : المرة الثانية قال
ومتى .”قد ماتت“لنفسيوابيضت عيناها وقلت 

أيضا؟ فقال نعم عندما تم تهديدي مرة وأنا في 
.االبتدائية



التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

جاه هنا يوجه االختصاصي الكلمات إلى المنتفع ت
رفع مستوى وعيه، فقلت له  هذه الحادثة قد 

حت فقد أصب, استحضرت األحداث السابقة الصعبة
س رد فعلك اآلن يأتي مما سبق ولي, كلها متراكمة

علينا أن نعمل معا للخالص, الحدث اآلنيمن فقط 
هذا يستحق منا أن , من ردود الفعل الماضية

".شكرا. نلتقي بعد



التدخل الفّعال–المرحلة الثانية
المسار

 ،من الممكن أن نرى أفرادا إذن  مع نهاية المسار العالجي
على األغلب هؤالء يعانون من , مع ردود فعل صدمية حادة

.اضطراب ضغط ما بعد الصدمة من قبل
فيف نستطيع التنبؤ من سينتهي في نهاية المسار مع تخ

م األول فإنه هو الذي رأيناه في التقيي, بسيط أو عدم تخفيف
ين علينا اكتشاف ذلك لسببين مهم. مع ردود فعل حادة جدا

والثاني أن نحافظ, األول لعالج الشخص وتخفيف معاناته
ند إن التغيير  الذي حصل ع. على ثمار تدخلنا مع المجموعة

ع سوف يتراجع بسبب وجود فرد م, اآلخرين وخاصة األطفال 
م ويعيده, ردود فعل حادة حيث سيظهرها عند كل مثير يذكر
إلى ما كانوا عليه ويدخلهم إلى دائرة الخوف حيث 

.ايةسيدركون أن األمر لم ينته بعد ويعيدهم إلى نقطة البد



الفّعالالتدخل –الثالثةالمرحلة 
المسار

كر يش, ينتهي الجميع عندما : نعود لمكان البداية
االختصاصي المشتركين ثم يتوجهون إلى 

التربيةمرحلة بالذي كانوا فيه ,األولمجلسهم 
,  اموا بهيلخص االختصاصي باقتضاب ما ق. النفسية

ثم يدعوهم إلى التعليق عما جرى من خالل 
!"  "  ماذا كان صعبا؟!" "كيف شعرتم؟"دعوتهم 

كيف !" "كيف شعرت عندما استطعت المواجهة؟
!".تشعر اآلن؟



الفّعالالتدخل –الثالثةالمرحلة 
المسار

يبرز االختصاصي نقاط القوة وأدوات المواجهة  ,
يدفعهم إلى استعمالها مستقبال في مواجهة 

.الصعاب

  ينتهي االختصاصي بالتوقعExpectancy-فيقول :

أنتم قادرون وتستطيعون العودة إلى حياتكم "
أراكم أقوياء وقادرين على ", " اليومية بسرعة

".العودة لحياتكم الطبيعية بسرعة



يكونمن المفضل أن 

•أن يسير جميع أفراد العائلة معا في جميع المسارات  ,
ا لقد عاش قلق. الحادثةحتى لو لم يكن أحدهم موجودا عند 

ففي سماعهم والشعور, ما عليهم وكانت له تجربة وقصة
ويتلقى إجابات على أسئلة , معهم يعيش ما قد عاشوه

هذا ما , كثيرة كانت أو ما زالت قائمة بعد وهي مقلقة له
كذلك سماعهم له عند انتهاء الجميع حيث يطلب, يساعده

س منه أن يمثل ويسرد قصته وفي ذلك مردود لآلخرين بنف
.القدر والنوع

•ي قد نستطيع التدخل مع جميع االشخاص الذين كانوا ف
وذلك لكونه , الحدث، حتى لو كان أحدهم من خارج األسرة

لكننا ال نستطيع التدخل مع , عنصرا من عناصر القصة
وح أن من المنص. عائلتين، حتى لو اجتمعتا في نفس القصة

.يكون التدخل مع كل منهما على حدة



!لماذا التدخل في المكان؟

1) فيعودون كلهم هناك , هناك حدثت الواقعة عندما كانوا معا
كما كان فعال.
2) المكان يذكر أكثر ويسهل استعادة ما حدثهناك.
3) ي وف, المكان الذي  يسيرون فيه، حيث في حركاتهم الذاكرة ومنها التذكيرهو

ولهذا مردود ،Passive to Active From–الحركة انتقال من الخمول إلى الفعل 
.نفسي إيجابي

4) يفتح باب المواجهةهناك.
5) العمل الوقائي من خالل المواجهةهناك.
6) توجد أغلب المثيرات والتي تثير وترفع من مستوى هناك
 التفعيل إلى الحد األعلىIperarousal.

7) في التفعيل العمل نحو التحريكهناك.
8) في التفعيل خير إعادة للتجربةهناك.
9) الحدثالبقاء األطول يقلل من تأثير , البقاءهناك
Desensitization(1956، فولبي.)
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هللا الشافي

اللهم اجعلنا من الذين يقولون
ون خلصفيفعلون ويفعلون في

ي وهللا ولقبلونويخلصون في
التوفيق



نموذج تدخل أسري بحاالت الطوارئ
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