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ملخص الدراسة :هدفت الدراسة الحالية الى قياس مدى فعالية تقنية الحرية النفسية للحد من

اعراض األحداث الصادمة واستخدم الباحثان مقياس دافيتسون ترجمة وتقنين عبد العزيز

ثابت( ، )2005ومقايس  sudsلقياس الشدة النفسية ،وتكونت عنية الدراسة من  6افراد يعانون من
اعراض اضطراب مابعد الصدمة  ،وكانت تساؤالت الدراسة على النحو التالي:

_هل توجد فروق في متوسطات درجات األشخاص الذين يعانون من أعراض األحداث الصادمة
على مقياس الصدمة النفسية بين القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق تقنية الحرية النفسية ؟

 هل توجد فروق في متوسطات درجات عينة الدراسة على مقياس  SUDsمن ( صفر) 10 -بعد تطبيق تقنية الحرية النفسية ؟ وللتعرف على نتائج الدراسة قام الباحثان باستخدام العديد من
األساليب اإلحصائية لمعالجة فروض الدراسة واإلجابة على تساؤالتها ومنها المتوسطات الحسابية

والنسب المئوية واختبار ويلكوكسون الالبارمتري  Wilcoxon,Tللتعرف على داللة هذه الفروق بين
المتوسطات الحسابية,وتوصل الباحثان الى نتائج الدراسة التالية :

_ وجود فروق دالة احصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة في القياس القبلي ومتوسطات
درجاتهم في القياس البعدي عند مستوى داللة ( )0.05على مقياس الصدمة لصالح انخفاض
األعراض المرضية في المقياس البعدي.

 وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس  SUDsفي الجولةاألولى والخامسة عند مستوى داللة ( )0.05حيث انخفض مستوى الشدة النفسية لدى أفراد العينة
خالل خمسة جوالت من تقنية الحرية النفسية بشكل ملحوظ .
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Abstract
The study aimed to measure the EFT effectively to reduce symptoms of
post-traumatic disorder(PSTD) , researchers used Davitsun scale PSTD
Scale according to DSM-4 translation and legalization of Abdul Aziz
Thabet, and suds Scale to measure psychological distress, the study sample
consisted of six veterans and family members were assessing from
symptoms of post-traumatic stress disorder(PSTD), and the questions of the
study as the following:
1. Are there differences in the averages of people who suffer from
symptoms of post-trauma psychological trauma between the two
measurements pre and post measure after EFT application.
2. Are there differences in the averages of the study sample on a scale of
SUDs (zero- 10) after EFT application To get to know the results of the
study, the researchers used several statistical methods to address the
hypothesis of the study and answer its questions, including the averages and
percentages and Pearson correlation coefficient and Spearman correlation
coefficient and coefficient alpha – Cranach , as well as Wilcoxon,Test
Researchers found the results of the study, as follow _There are significant
differences in the mean scores of the experimental group in the pre
measurement and average grades in the post measurement at the level of
)0.05) on the stress for the benefit of reduced symptoms in the post scale
There are significant differences between the mean scores of the
experimental group on SUDs scale in the first and fifth round at the level of
(0.05), where the stress level down to the members of the group during the
five rounds of EFT significantly technique.
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مقدمة الدراسة  :إن حجم الضغوط والمعانة النفسية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي
انعكست عليه سلباً وأحدثت حالة كبيرة من االضطرابات النفسية والمعاناة النفسية بين كافة أقطاب

وشرائح المجتمع الفلسطيني خصوصا في محافظات غزة لما يعانيه من حصار وحروب متتالية

أحدثت ردات فعل قوية من القلق والصدمة وغيرها من االضطرابات النفسية األخرى نتيجة لحالة
الخوف والحرمان والفقدان والدمار الذي يمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني  ،هذا ماأكدته نتائج

دراسات سابقة كما في دراسة أبو هين وآخرون ( )2007أن حوالي ( )% 69قد ظهر لديهم

اضط ارب ما بعد الصدمة ،لذلك كان البد من البحث عن أفضل الطرق التي يمكن ان تقدم مساعدة

نفسية ألبناء شعبنا بشكل فعال وفوري .وتعتبر تقنية الحرية النفسية من التقنيات التي أحدثت ثورة
عظيمة في عالم اإلرشاد والعالج النفسي لما لها من أثر فعال في التحرر من المشاعر واالفكار

السلبية والعديد من اال ضطربات النفسية حيث تعتبر هذه التقنية من التقنيات التي تعطي نتائج مذهلة
مقارنة بالعالج النفسي التقليدي كما أن نتائجها تحقق أرقاماً قياسية عالية مقارنة بالعالج النفسي
التقليدي إضافة لكونها بسيطة التطبيق والتدريب (.ادواردز والعبري )38 ،2007 :ومن هنا كانت
الحاجة الماسة لتعلم تقنية الحرية النفسية والتدريب عليها واحضارها لقطاع غزة وتطبيقها مع العديد

من الحاالت التي تعاني من أعراض الكرب والضغط النفسي وغيرها من االضطرابات النفسية
والجسدية  ،وقد طبقت دراسات عدة على التقنية أفادت بأنه يوجد تغيرات إيجابية للعالج بهذه التقنية
كما في دراسة ( سوينغل و بولوس  (2004: Swingle, , Pulos,حيث تركزت الدراسة على
األفراد الذين تعرضوا لحوادث سير أدت إلى اضطراب مابعد الصدمة لديهم وكانت النتائج ايجابية
في خفض حدة االضطراب لديهم  ،وكذلك دراسة ( روو  ) 2004 : Rooوالتى هدفت الى قياس

اي تغيرات نفسية على مقياس ال  SCLلالعراض المرضية نتيجة المشاركة في جلسات الحرية

النفسية وكانت النتيجة بحدوث تغيرات كبيرة على مقياس ال  SCLلصالح انخفاض االعراض
المرضية لدى افراد الدراسة  .ويقول كاالهان إن الحل لمشكلة المشاعر السلبية في حياتك هو تقنية
عالجية قوية تسمى عالج حقل الفكرة  ،وهي تمثل تقدماً ثورياً في طريقة فهمنا لإلضطرابات النفسية
لمساعدة اآلخرين للتغلب على مخاوفهم والتخلص من الوساوس القهرية  ،وتهدئة غضبهم وحزنهم .

ووفرت لهم التجدد العاطفي بسرعة وأمان  ،دون الحاجة إلى فترات طويلة من العالج النفسي أو
الدوائي  ،ودون مخاطر أو أعراض جانبية (كالهان ،وتوربو )12 ،2009:ويعتبر العالج بحقل

الفكرة هو التقنية األم لتقنية الحرية النفسية  EFTالتي طورها جاري جريج والذي كان تلميذ
كاالهان منذ السنوات األولى النطالق العالج بحقول التفكير  (. TFTتام ليولين والعبري،2007 :
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 ) 26ومن هنا يرى الباحثان أن توفر مثل هذه التقنية في ساحة العالج النفسي يعتبر كنز عظيم
البد من اغتنامه والتثبت به من اجل تقديم خدمة إرشاديه وعالجيه نافعة وفعالة ألبناء شعبنا ،
وخصوصاً أن الباحثان يعمالن بهذه التقنية منذ أكثر من  8سنوات وقد الحظا النتائج الفورية لدى
األشخاص الذين يعانون من اضطراب مابعد الصدمة وغيرها من االضطرابات النفسية بداية بتنفيذ

مشروع الدعم النفسي الذي أشرف عليه حمود العبري(مجلة الحرية النفسية )2009،9:واستم ار اًر لما
بعده بل وحتى عن طريق النتائج التي يحصل عليها المتدربون على هذه التقنية من المرشدين
واألخصائيين .وقد أشار( العبري )2009،9:إلى أن الدراسات أثبتت فعالية التقنية فيما يتراوح ما بين
 % 95 – 80في عالج االضطرابات النفسية .وهذا عند علماء النفس اإلكلينيكيين واألطباء
النفسيين في مجال علم النفس نسبة مستحيلة مما يدعوا للشك في هذه التقنية ولكن الشك والتعجب
اإليجابي الذي يدفعنا لمزيد من البحث عنها وتجريبها وزيادة الدراسات العلمية التي تؤكد أو تنفي
مثل هذه الدراسات السابقة ،كما أنها تتميز بسهولة التطبيق وسرعة الحصول على نتائج دائمة بإذن
هلل تعالى .كذلك تمتاز بسهولة تعلمها واستخدامها من قبل المعالج أو المسترشد على حد سواء كما
الجرة بأن نقول
أ
أن وجود مثل هذه التقنية ضمن خبرات األخصائيين والمرشدين قد تولد لدينا
للمنتفعين من العالج النفسي (أنا أسمعك واستطيع أن أساعدك  -مع تحفظ الباحثان بالطبع على

ذلك العبارة  ) -على عكس جملة العالج التقليدي (سنحاول سويا وال أعدك بتحقيق األهداف).

مشكلة الدراسة:
تحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

ما مدى فعالية تقنية الحرية النفسية في الحد من أعراض ما بعد الصدمة النفسية جراء الحرب على
غزة؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية :

 .1هل توجد فروق في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة الذين يعانون من أعراض األحداث
الصادمة على مقياس الصدمة النفسية بين القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق تقنية الحرية النفسية؟

 .2هل توجد فروق في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس  SUDsمن ( صفر) 10 -
بعد تطبيق تقنية الحرية النفسية؟

 -أهداف الدراسة :
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وتكمن أهداف الدراسة الحالية فيما يلي :
مدى فاعلية تقنية الحرية النفسية قي الحد من األعراض الصادمة جراء العدوان اإلسرائيلي عام 2014
على محافظات غزة.

 أهمية الدراسة :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل:



أن تقنية ال حرية النفسية أصبحت عالج نفسي معتمد من قبل الجمعية األمريكية لعلم النفس عام

 2012بناء على  50تقرير بحثي اثبت النتائج االيجابية لعملية الربت للتخلص من المشاعر
السلبية (.ويكيبيديا (ar.wikipedia.org/wiki/:2015-4


االنتشار الواسع للعالج بتقنية الحريبتقنية الحريةئجها السريعة في المراكز النفسية حول العالم.



تقديم منهجية علمية محكمة تعتبر األولى من نوعها – على حد اطالع الباحثين -في العالم العربي.



التغيرات االيجابية السريعة والفورية في المشاعر السلبية واألعراض النفسية التي حصل عليها

المستفيدين من العالج بتقنية الحرية النفسية قبل هذه الدراسة .


سهولة تعلم التقنية واستخدامها من قبل المعالج أو المسترشد على حد سواء.



تشجيع الباحثين والمعالجين في تقديم دراسات وأبحاث علمية تقيس فعالية العالج بتقنية الحرية
النفسية.



الكفاءة العالية التي أثبتها العالج بتقنية الحرية النفسية بالمقارنة باألساليب العالجية األخرى مثل
العالج المعرفي السلوكي ،وتقنية تسكين حركة العين وغيرها مما أثبتته الدراسات األجنبية السابقة.



توجيهالمكاني:ن والمرشدين النفسيين الستخدام تقنية الحرية النفسية لعالج الصدمات النفسية
والمشاعر السلبية.

 منهج الدراسة:ينتهج الباحثان في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي .

 حدود الدراسة:الحد المكاني  :وهو قطاع غزة.
الحد الزماني :الفترة مابين 2015/2/20م إلى 2015/4/10م
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الحد البشري :عينة ممن يعانون أعراض كرب ما بعد الصدمة ( )PTSDجراء الحرب على قطاع
غزة عام .2014

مصطلحات الدراسة:
تقنية الحرية النفسية:

تقنية الحرية النفسية  Emotional Freedom Techniquesوالتي يرمز لها برمز  EFTعلم
تطبيقي حديث في عمره ،ظهر للعالم عام  1997م ،من ِقبل مؤسسه األمريكي جيري كريغ Gary
نعرف تقنية الحرية النفسية أنها تقنية عالجية تعمل على إزالة المشاعر
 ،Craigكما ويمكننا أن ّ
السلبية .واألساس الذي تقف عليه تقنية الحرية النفسية هو :إن سبب جميع المشاعر السلبية هو

خلل في نظام طاقة الجسم ،مثل الخوف والقلق ،واالكتئاب ،والحزن ،والغضب ،واإلحباط ،والفوبيا،
الرهاب ،وتأنيب الضمير ،وجلد الذات ،والرغبات اإلدمانية ،واآلالم الجسدية.
وّ
( ويكيبيديا .(ar.wikipedia.org/wiki/:2015-4
ويعرف الباحثان تقنية الحرية النفسية إجرائياً:

بأنها تقنية عالجية حديثة تعتمد التربيت على بدايات مسارات الطاقة في الجسم عند اإلتصال
بمشاعر سلبية نرغب بإزالتها ،والتي تم استخدامها مع المستفيدين خالل تطبيق الجلسات العالجية
في هذه الدراسة.
الصدمة النفسية:

يعرف مايكنبوم : Meichenbanm, D (1994):الصدمة بأنها عبارة عن حوادث شديدة أو عنيفة
تعد قوية ومؤذية ومهددة للحياة ،بحيث تحتاج هذه الحوادث إلى مجهود غير عادي لمواجهتها
والتغلب عليها.
اضطراب مابعد الصدمة:

يحدث بعد التعرض
أحد أشكال اضطرابات القلق ،ويمكن أن
َ
اب الكرب ما بعد الصدمة َ
يعد اضطر ُ
تتضمن إلحاق أذى جسدي أو التهديد بإلحاق أذى جسدي .
ألحداث صادمة
َّ
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الدراسات السابقة:
أوالً /الدراسات التي تناولت الحرية النفسية:

نظ اًر لعدم وجود أي من الدراسات السابقة باللغة العربية – على حد اطالع الباحثين – وحسب قول
رائد الحرية النفسية (العبري :اتصال شخصي )2015/4/3 ،اضطر الباحثان أن يقوما بترجمة
بعض الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع الحرية النفسية وفعاليتها:

 دراسة  :)2014): Amy H. Gaesserهدفت الدراسة لمعرفة مستويات القلق من الطالبالموهوبين ،وكذلك فعالية اثنين من التدخالت النفسية وهما العالج المعرفي السلوكي ( )CBTوتقنية
الحرية النفسية ( .)EFTواستخدام الباحث مقياس قلق األطفال والشباب المعدل)RCMAS-2( 2
حيث قام في المرحلة األولى من هذه الدراسة بفحص مستويات القلق في األطفال والشباب
الموهوبين(ن= )153من الطلبة الملتحقين في برامج تعليم الموهوبين الخاصة والعامة في الصفوف
(  )12-6حيث تم اختيار عينة من  63من الذين حصلوا على مستويات عالية من القلق النفسي،
وفي المرحلة الثانية ،تم تقسيم العينة على ثالثة مجموعات مجموعة ضابطه ومجموعتين تجريبيتين
لبرنامج ال(  (CBTو ال) (EFTوذلك للتحقق من فعالية التدخالت النفسية لكل من ()CBT
و( .)EFTوبعد تنفيذ البرنامج تم مقارنة نتائج المجموعات بين المقياس البعدي  RCMAS-2وقد
أظهر المشاركون في العالج بالحرية النفسية ( ) EFTانخفاض كبير في مستويات القلق بالمقارنة
مع المجموعة الضابطة ( ن =  .)P = .005 ،SE = 1.39 ،M = 57.93 ،21كما أظهرت
النتائج أن برنامج ال( ( )CBTن =  )SE = 1.38 ،M = 54.82 ،21ال يختلف كثي ار عن
()EFT
 دراسة :)2014) Jack Rooهدفت الدراسة للتعرف على أثر تقنية الحرية النفسية وفقاًألسلوب (اقتراض المنافع ) وهو إحدى أساليب تقنية الحرية النفسية على مستويات اإلجهاد بين
الجمهور ،وفيما إذا كانت هذه اآلثار التي قد تبرز ستصمد عند اختبارها بعد  6أشهر .وقام
باستخدام أداة القياس المعروف باسم ( (SCL-90-Rخمس مرات لألعضاء المشاركين في ورشة
العمل األولى قبل شهر من بدء ورشة العمل ،و المرة الثانية في بداية ورشة العمل ،و الثالثة في
نهايتها ،و الرابعة بعد شهر من ذلك ،و أخي ارً بعد  6أشهر من نهاية الورشة وأظهرت النتائج وجود
نسبة انخفاض كبيرة في قيم جميع االعتالالت النفسية تصل إلى [ ]p < .0005حسب نتائج اختبار
( ،)SCL-90-Rمنذ االختبار الذي سبق ورشة العمل و حتى االختبار الذي تالها .وعلق Jack
 Rooفي دراسته أن هذه النتيجة تعتبر مذهلة لكن غير مفاجئة لمن يعرف تقنية الحرية النفسية
( .)EFTوعلى نفس القدر من األهمية لوحظ أن نتائج االختبار الذي أجري بعد  6أشهر من
الورشة قد أظهرت أن االنخفاض في مستوى اإلجهاد و الذي تم تسجيله عقب نهاية ورشة العمل
مباشرة مازال صامداً حتى هذه الفترة الطويلة لجميع المشاركين الذين أكملوا هذه الدراسة و الذين
بلغ عددهم  102مشارك .و على الرغم من أن قوة هذه النتائج قد خّفت قليالً إال أنها مع ذلك
تعتبر كبيرة جداً من الناحية اإلحصائية عند مستوى دالله (.)p<.0005
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 دراسة  :)2011( Karatzias; et alتتطرق هذه الدراسة إلى المقارنة األولى التي يتمالتحكم فيها ،مابين إزالة الحساسية بتسكين حركة العين واعادة معالجة المعلومات وبين تقنية الحرية
النفسية ( )EFTالضطراب مابعد الصدمة ،وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  46مشارك ًا
 )EMDR(23و EFT)(23وجرى تقييم قبلي للمشاركين ومن ثم إعادة تقييم بعد ثمانية أسابيع ،كما
تم القيام بعمليتي تقييم عشوائيتين بعد ثالثة أشهر ،وقد أشارت النتائج بشكل عام إلى أن التدخلين
كليهما حققا مكاسب عالجية هامة بعد العالج وعند المتابعة وذلك بعد متساو من الجلسات .ولوحظ
أيضا احجام تأثيرات عالجية متشابهة في مجموعتي العالج.أما فيما يتعلق بالتغيرات اإلكلينيكية
الهامة ،فإد عددا أكبر بقليل من المرضى في مجموعة  EMDRبدا عليهم تغيرات اكلينيكيية جوهرية
بالمقارنة مع مجموعة . EFT

 -دراسة : (2008) Dinter, I.

هــدفت الد ارســة لمســاعدة المحــاربين القــدامى فــي الــتخلص مــن اع ـراض مــا بعــد الصــدمة لــديهم بعــد
الحرب بعد الحرب على فيتنـام .والـذين ال تـزال أعـراض مابعـد الصـدمة تظهـر علـيهم ولـم يتمكنـوا مـن

مســامحة أنفســهم علــى مــا حــدث فــي فيتن ـام  ،حتــى بعــد  40عامــا والعديــد مــن األع ـراض المســتمرة
الكـوابيس المرعبــة ،وقـد توصــل الباحــث الـى وضــع برنـامج لتــدريب للممارســين علـى عــالج الصــدمات
النفســية بواســطة تقنيــة الحريــة النفســية حيــث تمكــن المــدرب بواســطة تقنيــة الحريــة النفســية  EFTمــن

مســاعدة قــدامى المحــاربين عل ــى المســتويات الجس ــدية والعقليــة والعاطفيــة والعالئقيــة .وهــذا البرن ــامج
يوضــح التــأثير التحــولي بعــد اســتخدام (  ) EFTلمســاعدة قــدامى المحــاربين للــتخلص مــن أعـ ـراض
اضطراب ما بعد الصدمة .

 دراسة : (2008) Nicosia, Gهدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر الحرية النفسية على أحد الناجين من انهيار برجي التجارة العالمي

والذي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة( )PTSDالشديدة واستمرت األعراض لعدة سنوات من
العزلة التي فرضها على نفسها وغيرها من األعراض األخرى.
وأظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة أن ــه ت ــم إ ازل ــة األعـ ـراض النفس ــية بش ــكل ت ــام عل ــى كثي ــر م ــن األعـ ـراض
اإلكلينيكية للصدمة مـن جلسـة واحـدة مـن ( )EFTعلـى نتـائج التقيـيم البعـدي مقارنـة مـع تقييمـين قبـل
العالج من مقاييس تقييم الشخصية ويتضح أيضا أن اثني عشرة جلسة من العالج علـى مـدى ثمانيـة

أســابيع أدى إلــى الشــفاء الكامــل تقريب ـاً مــن الصــدمة النفســية والعــودة إلــى العمــل .وأظهــر االختب ــار

التتابعي  PAIبعد ( ) 60يوماً أن عرضاً إكلينيكيا واحد فقط عاد للظهور من جديد.
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ثانياً /الدراسات التي تناولت الصدمة النفسية:

 -دراسة بن العزمية والمحتسب :)2014(:هدفت الدراسة إلى التعرف على نسب انتشار مؤشـرات

االضـطراب النفسـي وعالقتـه بـبعض المتغيـرات لـدى األطفـال وال ارشـدين فـي جنـوب قطـاع غـزة ،وقـد

اعتمـد الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلـي ،وتكـون مجتمـع الد ارسـة مـن األسـر التـي تسـكن المنـاطق
الحدوديـة فـي جنـوب قطـاع غـزة(رفـح ،خـانيونس) ،وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن) ( 1146رب أسـرة

وأطفالهم ،وتم اختيارهم بالطريقة العشـوائية البسـيطة ،فـي الفتـرة مـن أغسـطس حتـى أكتـوبر ، 2009
وقـد اسـتخدم الباحثـان مقيـاس مؤشـرات االضـطراب النفسـي عنـد األطفـال وال ارشـدين :إعـداد البـاحثين
وأهم نتائج التي تم التوصل إليها :.% 44.2. -1نسبة تعرض أرباب األسر لحادث مؤلم قد بلغت
-2نسـبة تلقـى أفـراد العينـة لخدمـة إرشـادية قـد بلغـت-3 %14.7تنتشـر مؤشـ ارت االضـطراب لـدى

األطفـال بنسـب متفاوتـة حيـث ظهـرت النتـائج كالتـالي العـدوان)  ،( 29.1تبـول ال إرادي ) ( 27.7
انطـواء)  ( 11.4عـدم تركيـز)  ( 29.8حركـة ازئـدة ( 29.7قضـم أظـافر)  ( 21.6مـص أبهـام (

)  ،9.2خوف)  ، ( 31.5أحـالم مزعجـة وكـوابيس )  ( 23.6أرق وقلـق وتـوتر )  ( 20.0عنـاد (
) 38.4ضعف تحصيل دراسي)  ( 33.2صعوبات نطق)  ( 17.6فقدان الشهية)  ( 19.1أحالم

اليقظة )  ( 12.0إيذاء الذات )  ( 6.8رفقاء السوء )  ( 4.4نوبات غضب ) 13.7السرقة ( 3.5
)الكـذب)  ،( 8.2التعـب –اآلالم فـي الجسـد)  ( 17.3االعتمـاد ال ازئـد)  ( 11.5تجنـب الحـدث
الصادم )  ( 2.5استرجاع الحدث(( 6.2

 -دراسة (أبو هين وآخرون :)2007:أجريت هـذه الد ارسـة علـى عينـة مكونـة مـن ) (229طفـل

فلسـطيني يعيشـون فـي قطـاع غـزة ،وكـان الهـدف مـن الد ارسـة هـو التعـرف علـى حجـم انتشـار
االضـطرابات النفسـية التـي تلـي تعـرض الطفـل لصـدمة نفسـية أو كمواقـف صـادمة ،وقـد اسـتخدمت

بعـض المقـاييس واألدوات لقيـاس مـدى التعـرض للمواقـف الصـادمة وتـأثير هـذا التعـرض علـى وجـود
أمراض نفسية تلي التعرض للصدمة،وقد بينت النتائج أن حوالي  69 %قد ظهـرت لـديهم اضـطراب

ما بعد الصدمة ،وان حوالي  40 %من األطفال يعـانون مـن أعـراض اكتئابيـة  ،وان حـوالي 95 %
مـن األطفـال لـديهم أعـراض قلـق وتـوتر شـديد  ،وقـد فسـرت هـذه النتـائج وتمـت مناقشـتها وربطهـا بمـا
يتعرض له األطفال فـي الواقـع الخـارجي المعـا

مـن قتـل وتشـريد وتهـديم للمنـازل وأنـواع متعـددة مـن

المواقف الصادمة التي مرت باألطفال الفلسطينيين.
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اإلطار النظري:

(وَقاُلوْا اَلحمد ِ ِ
ور)(فاطر)43 :
ور َش ُك ٌ
لل اهلذ َي أَ ْذ َه َب َعهنا اَل ْح َز َن ِإ هن َرهبَنا َل َغُف ٌ
َ
ْ ُْ ه
وعن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ما وضع من داء في األرض
إال وقد جعل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) الطبراني.
إن هللا سبحانه وتعالى أنزل لنا عالجاً لكل داء ولكن تتفاوت األمم في اكتشاف هذه العالجات

المناسبة واإلستفادة منها فمن عرف عالجاً وجربه انتفع بنتائجه ومن لم يعرف بقي سقيم في آالمه

حتى يمن هللا عليه بالتعرف على هذا العالج أو يبقى في آاللمه إلى أن يعرف عالجاً آخر ،فمن
اإلكتشافات الحديثة في هذا القرن مما يفيد في عالج المشاعر السلبية تقنية الحرية النفسية () EFT
فتحا
وهي أداة عملية للتعامل مع ضغوط الحياة والتحرر من المشاعر السلبية بأنواعها فهي تعتبر ً

من فتوح العالج النفسي وتطوير الذات بسبب النتائج المذهلة التي تقدمها على الصعيدين :النفسي،

والجسدي .لو رجعت بذاكرتك للوراء فأظن أنك ستتفق معي في أننا لم نحصل على تأهيل جيد
خالل مراحل الدراسة توضح لنا كيفية التعامل مع ضغوط وتحديات الحياة المختلفة ،وحين نكبر
ونخرج للحياة نخوض بعض التجارب السلبية واألحداث المؤلمة نصطدم بها وحين تنتهي بكل آالمها

وم ارراتها نكون قد امتلكنا قناعات جديدة عن أنفسنا وعن الحياة بشكل عام ،وهذه القناعات الجديدة

في غالبيتها هي قناعات سلبية تعيقنا عن التقدم وتقيد حرياتنا وتحد من قدراتنا فتمنعنا من االنطالق

قدما في الحياة ،إنها قناعات سامة تجعلنا نرضى بالقليل ونرضخ للواقع المؤلم .نظ ار الن تقنية
ً
الحرية النفسية تشتمل على العديد من األسس والمراجع واألساليب والمفاهيم التي تحتاج لشرح مطول
بالرغم من بساطة وسهولة التقنية لكن ال يسعنا المجال في هذا البحث إلعطاء التقنية حقها في

الشرح المفصل.

تفسير االضطراب وفقا للحرية النفسية :

إن التفسير العلمي لتقنية الحرية النفسية يقوم على فكرة أن سبب جميع المشاعر السلبية هو خلل

في نظام طاقة الجسم في مجال الحرية النفسية التهمنا مسميات االضطرابات أو أنواعها ألنها جميعا

تندرج تحت مظلة المشاعر السلبية والتي سببها األساسي ( خلل ) في نظام طاقة الجسم .ولكي
نتخ لص من تلك المشاعر المزعجة البد أوال أن نصحح الخلل في نظام طاقة الجسم.
( العبري ،)11 :2012،فعندما تظهر فكرة مزعجة في الذهن (  )1فإن ذلك يحدث اضطرًابا وخلالً
في مسارات طاقة الجسم (  )2وسوف ينتج عن ذلك المشاعر السلبية (  .)3ولهذا السبب ذكرنا
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( إن سبب جميع ا لمشاعر السلبية هو خلل في نظام طاقة الجسم) ،فإذا قمنا بإزالة الخلل في الطاقة
فسوف تزول معها المشاعر السلبية .ومثال على ذلك عندما تقوم بالتركيز على موقف سلبي من
الماضي تشعرك تفاصيله بالكدر والضيقة .فعملية تذ ّكر الموقف تخرج الصورة الذهنية للموقف من
العقل الباطن إلى العقل الواعي( ،)1وهذه العملية ينتج عنها خلل في مسارات الطاقة ( )2وهذا

الخلل يسبب المشاعر السلبية والتي تظهر على السطح( .)3لنعالج هذا الموقف ونتخلص من
المشاعر السلبية المرتبطة بهذه التجربة المزعجة سوف نطلب منك أن تركز على الصورة الذهنية

بالربت على النقاط المحددة في التقنية وبعد االنتهاء من التقنية سوف تالحظ
للحدث وأثناء ذلك نقوم َّ

أنك عندما تركز على الموقف من جديد لن تشعر بمشاعر الضيقة أو أي مشاعر أخرى مزعجة

بسبب أن الخلل في مسارات الطاقة قد اختفى وبقيت الصورة الذهنية بال أثر سلبي عليك .فنحن
ٍ
(البعد الطاقي) والذي لم تتطرق له أي مدرسة عالجية غربية كما أن
نتعامل هنا مع ُبعد جديد هو ُ
مناهجنا الحالية في الجامعات تفتقر لهذه المعلومة المهمة والتي لها األثر الواضح على اإلنسان بال
البعد الطاقي منذ ثالثة آالف سنة ويتناول عالجاته وتطبيقاته في
شك .فالطب الصيني يركز على ُ
هذا المجال ،وبسبب حرصهم على دراسة مسارات الطاقة وعالجاته ظهرت نتائج أذهلت العلماء
بالبعد الطاقي( .المرجع السابق.)19 :2012،
الغربيين لعدم خبرتهم السابقة ُ
ولهذا كان اختالف طريقة (  ) EFTعما سواها من الطرق العالجية التقليدية .

 -جذور العلم الذي انبثقت منه تقنية الحرية النفسية:

تندرج تقنية الحرية النفسية تحت تطبيقات العالج بمسارات الطاقة Meridian Energy

 Therapiesوهي تطبيقات عالجية تعود إلى الطب الصيني العريق والتي تضم عالجات كثيرة مثل
اإلبر الصينية والريفكسولجي والشياتسو والعالج بالتدليك والضغط والحجامة .فهذه العالجات

تستهدف تصحيح الخلل في مسارات الطاقة وتستخدم طرق وأدوات مختلفة للهدف نفسه( .كاالهان
وتروبو)2009،12:

نظام الطاقة بالجسم The Body’s energy system

تتمتع أجسامنا بطبيعة كهربائية وأي كتاب فيزياء بسيط يطرح هذا الشيء  .وفي علم التشريح حرك

قدمك عبر السجادة ثم ألمس طرف معدني  .في بعض األحيان ستالحظ الكهربائية الساكنة التي
تنبعث من أطراف أصابعك ؛ ولن يحدث مثل هذا إال إذا كان هناك طبيعة كهربائية لجسمك .
وهناك ثمة دليل آخر على الكهربائية(الطاقة) التي تمر بالجسم أال وهو جهاز قياس كهربية المخ

( ،) EEGوجهاز قياس كهربية القلب .فيسجل جهاز كهربية المخ النشاط الكهربائي للمخ ،أما جهاز
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قياس كهربية القلب فيسجل معدل النشاط الكهربي في القلب .وتستخدم هذه األجهزة لدى األطباء منذ
عشرات السنين وهي نفسها األجهزة التي يمكنك مشاهدتها معلقة لمريض في غرفة اإلنعا  .وعندما
تنطفئ الشاشة وتظهر عالمة التوقف تخبر بموت المريض( .مجلة الحرية النفسية)2007،10،
عرفت الحضارة البشرية عن هذا األمر منذ اآللف السنين،أي قبل ما يقرب من  5000عام مضت.

فقد اكتشف الصينيون نظاماً معقداً لدوائر الطاقة التي تمر خالل الجسم ؛ هذه الدوائر الكهربية أو
مسارات الطاقة  Meridiansهي نقطة المنطلق لتدريبات الصحة في الطب الشرقي ؛ وتمثل قاعدة
طب اإلبر الصينية الحديث  ،والعالج بالضغط أو التدليك ( المساج )  ،وطرق أخرى متنوعة من
األساليب العالجية (.ادواردز ،والعبري)24:
وبالطريقة نفسها تقدم لك تقنية الحرية النفسية الدليل القاطع على مرور الطاقة بجسمك ألنها
ستمنحك األثر الذي يدلك على وجودها بمجرد الربت بالقرب من النقاط النهائية لمسارات الطاقة
بجسمك ؛ فيمكنك أن تشعر بتغير عميق في صحتك النفسية والعضوية؛ وال يمكن لهذا التغييرات

أن تحدث إذا لم يمكن هناك نظام للطاقة في الجسم .تتجه علوم الطب الغربي إلى التركيز على

الطبيعة الكيميائية للجسم البشري ولم تعر االهتمام إلى هذه الطاقة المتدفقة البسيطة قوي َة التأثير
حتى السنوات األخيرة) craig :2004, 17(.
 -أولى تجارب كاالهان :

لم تنل الخلفية العلمية لتقنية الحرية النفسية حظها من التطوير مثل االكتشافات األخرى ؛ وذلك
ألنها لم تخضع للتجارب المعملية ولم تطبق في عالم الواقع ؛ ومع ذلك فقد رسمت ُخطاها في عالم
الواقع ُمغـيـرة مجرى األحداث وهاهنا نعرض القصة منذ البداية  .في حوالي عام 1980م كان

( كاالهان ) يقوم بعالج مريضة تدعى ( ماري )من الخوف المرضي من الماء (فوبياء الماء) كانت
تعاني من صداع متكرر وكوابيس مفزعة تتعلق بخوفها الشديد من الماء كانت تتنقل من معالج إلى

آخر بحثا عن الشفاء دون أي تحسن عضوي حاول كاالهان أن يساعدها بالطرق التقليدية في أول
األمر ولمدة استغرقت سنة ونصف  .ولكنه لم يصل معها إلى مفتاح الشفاء .

وفي يوم من األيام خطى بها أولى الخطوات خارج أسوار الطرق العالجية التقليدية منطلقاً من

الفضول ؛ فقد كان في ذلك الوقت يدرس جهاز الطاقة في الجسم  ،وقرر أن ُيربت بأطراف أصابعه
تحت عينيها  -حيث نهاية مسار الطاقة المسئول عن المعدة  -وقد حثّه على ذلك شكواها من
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بعض األلم في المعدة .ومما أثار دهشته أنها أعلنت على الفور أنها شفيت تماماً من"فوبيا الماء"،
وأنها نزلت بالقرب من حمام السباحة وأخذت تضع الماء على وجهها  .لقد ذهب الخوف بال رجعة

وانتهى الصداع  .لقد ذهبت كل األعراض المؤلمة حتى الكوابيس الليلية ولن تعود ثانية .
نتائج مثل هذه تعتبر نادرة جداً في مجال العالج النفسي  ،لكنها
(كاالهان وتروبو )15 ،2009:إن
َ
طبيعة جداً مع تقنية الحرية النفسية .
نقاط الطاقة في الجسم :

مالحظــة مهمــة :هــذه الجزئيــة كتبــت بــافتراض انــك ق ـرأت مــذكرة الحريــة النفســية و اســتوعبت الطريقــة

األساســية لتطبيــق التقنيــة.ويركز الباحثــان هنــا علــى عــرض الطريقــة المختص ـرة عوضــا عــن الطريقــة
الرئيســية للتقنيــة والتــي يمكــن الرجــوع اليهــا مــن خــالل مــذكرة الحريــة النفســية علمــا انــه اثبــت عمليــا ان
الطريقــة المختص ـرة انهــا تعطــي نتــائج كتلــك التــي تعطيهــا الطريقــة الرئيســية إال فــي بعــض الحــاالت

النادرة )craig : 2004, 26 ( .

الطريقة المختصرة:

فــي البدايــة أتصــل بالموضــوع :حــدد موقــف معــين مــزعج و تــذكر هــذا الموقــف وقــيم مســتوى انزعاجــك

من  0إلى  ( 10عشرة قمة االنزعاج أما صفر فتعني تحرر كامل من المشاعر السلبية)
 )1وضع اإلعداد:
الربت على منطقة الكاراتيه أو تدليك نقطة األلم أثناء ترديد عبارة اإلثبات  3مرات.
بالرغم من أنني أعاني من (يسمي المشكلة) إال أنني أتقبل نفسي تماما وبعمق.
 )2نقاط التسلسل الرئيسية (المختصرة):
الربت باستمرار على النقاط المحددة أثناء التركيز على الموضوع لمدة تقريباً من  10 – 5ثواني عند

كل نقطة .وترديد العبارة التذكرية عن كل نقطة  :هذا ( ...........الموضوع المحدد)

 )1الحاجب  )2جانب العين  )3تحت العين  )4تحت األنف  )5تحت الشفتين  )6تحت عظمة
الترقوة  )7تحت الذراعين  )8ساعد اليد من الداخل  )9ساعد اليد من الخارج "الجهة المقابلة" )10

أعلى الرأس .تقيم الموضوع :قم بتقييم النتائج و حدد مستوى االنزعاج من  0إلى  .10إذا لم يصل
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االنزعاج إلى صفر قم بعمل جوالت تكميلية أخرى على نفس الموضوع واستخدام عبارة اإلثبات
التالية  :بالرغم من أنني الزلت أعاني من  .................إال أنني أتقبل نفسي تماما بعمق.
والعبارة التذكرية  :ما تبقى من هذا (........الموضوع المحدد) أما إذا وصلت إلى صفر فابحث عن
موضوع أخر جديد حتى تتحرر منه أيضاً .إضافة :أنصح بالربت على الجانبين للحصول على
نتائج أفضل(Amy H. Gaesser ,2014, 134) .
إجراءات الدراسة:

يتناول الباحثان وصفاً لمنهج البحث المستخدم ،والخطوات التي اتبعت في اختيار العينة،
وكيفية تصميم األدوات والتحقق من مدى صدقها وثباتها.

منهج الدراسة:

استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي ،وذلك بهدف التعرف على فاعلية تقنية الحرية في الحد من

األعراض الصادمة.

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من األشخاص الذين تعرضوا ألحداث صادمة جراء العدوان اإلسرائيلي عام
 2014على محافظات غزة .

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من عدد )  ( 6أشخاص ممن كانت درجاتهم عالية على مقياس كرب مابعد

الصدمة لدافيتسون ومقياس  SUDSلفحص المشاعر السلبية ممن تعرضوا بشكل مباشر ألحداث

صادمة هددت حياتهم وحياة أسرهم وأقاربهم للخطر و الفقدان أثناء العدوان اإلسرائيلي عام ،2014
وتراوحت أعمارهم مابين  17-15سنة من الذكور ،حيث كان تم تنفيذ جلسات فردية مع كل فرد من
أفراد العينة.

أدوات الدراسة الحالية :
*مقياس كرب ما بعد الصدمة لدافيتسون ترجمة د.عبد العزيز ثابت(.)2005

يتكون المقياس من سبعة عشر فقرة تتعلق بالخبرات الصادمة التي تعرض لها األشخاص سابقاً وكل

عبارة في المقياس ترتبط بالحدث الصادم السابق وأمام كل عبارة خمسة إجابات تبدأ اإلجابة األولى

(أبداً ) والثانية (ناد اًر) والثالثة (أحياناً) والرابعة( غالباً) والخامسة (دائماً) ويضع المبحوث اشارة أمام
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العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره والعبارات كلها صحيحة وبها تدرج يبدأ من النفي المطلق
وينتهي بالتأكيد لهذه المشاعر.وتتراوح درجات المقياس من صفر وحتى  68وهي أعلى الدرجات
ألولئك الذين تعرضوا لخبرات سابقة وصفر لمن لم يتعرض لهذه الخبرة(.ثابت ،وصيدم)2007،12:
* مقابالت شخصية مع العينة .

*مقياس  SUDلقياس المشاعر واألفكار ،وتقييم الوضع العام وهو مقياس بسيط من ()10نقاط
حيث تمثل الدرجة ( )10أسوء ما يمكن ان تشعر به وتشير الدرجة ( ) 0إلى عدم وجود اي أثر
لالنزعاج .
* الجلسات العالجية الفردية باستخدام تقنية الحرية النفسية .

األساليب اإلحصائية:

قام الباحث باستخدام بعض األساليب اإلحصائية لمعالجة فروض الدراسة واإلجابة

على تساؤالتها منها المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار ويلكوكسون الالبارمتري

 Wilcoxon,Tللتعرف على داللة هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية

خطوات الدراسة:

 تم اختيار مجموعة من األفراد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وذالـك باالسـتعانة بم اركـزالــدعم النفســي والصــحة النفســية والمــدارس الحكوميــة وقــد تــم اختيــار(  )25فــرد مــن تلــك الم اركــز وتــم

تطبيــق اختبــار دافيتســون للصــدمة النفســية  ،وتــم اختيــار عينــة مــن  6أف ـراد قــد حصــلوا علــى نتيجــة
ايجابية وفقا لمقياس دافيتسون للصدمة النفسية وتم تطبيق الدراسة الحالية عليهم .

 تــم تطبيــق تقنيــة الحريــة النفســية فــي الفت ـرة الزمنيــة خــالل شــهري فب اريــر ومــارس  2015/علــى أف ـرادالعينــة ،وذلــك بتطبيــق أربــع جلســات عالجيــة لكــل فــرد مــن أف ـراد العينــة علــى حــدة ،اســتخدم خاللهــم
الباحثان تقنية الحرية النفسية على مواقف وخبرات صادمة ،بواقع جلسة أسبوعياً لمـدة  45دقيقـة لكـل
جلسة ،بما في ذلك تعارف وبناء ثقة وجمع معلومات واإلغالق ،حيث تم تقسيم الجلسات إلى:

الجلسة األولـى تعـارف وجمـع معلومـات وتوضـيح للمسـتفيد ماسـيتم العمـل بـه خـالل الجسـات واإلتفـاق
عل ــى الموعــد والقواع ــد ،والجلســة الثانيــة اســتكمال جمــع معلومــات وترتيــب أولويــات المواق ــف األكثــر
صعوبة وتأثي اًر على الفرد ومـن ثـم تحديـد مشـاعر الفـرد مـن (صـفر إلـى عشـرة) حيـث أن عشـرة أعلـى
مشــاعر ســلبية وصــفر اليوجــد مشــاعر ،ثــم تطبيــق الطريقــة المختصـرة مــن تقنيــة الحريــة النفســية علــى
هــذا الموقــف  -كمــا هــو موضــح فــي اإلطــار النظــري -ثــم إعــادة فحــص المشــاعر مــن عش ـرة بشــكل
تقريبي وتحديد درجة المشاعر السلبية المرتبطة بـالموقف الصـادم ،ثـم تطبيـق جولـة تكميليـة باسـتخدام
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تقنيــة الحريــة النفســية مــع اســتبدال عبــارة اإلثبــات مــن (بــالرغم مــن شــعوري بهــذه المشــكلة) ويســمي

مشكلته إلى بالرغم من شعوري بما تبقى من هذه المشكلة مع التركيـز علـى هـذه المشـاعر المصـاحبة
الستحضار المشكلة ،ويستبدل العبـارة التذكيريـة مـن (هـذه المشـكلة) إلـى (مـا تبقـى مـن هـذه المشـكلة)

ويسمي مشكلته ،ثـم يـتم إعـادة تقيـيم المشـكلة مـرة أخـرى وهكـذا مـع تسـجيل الباحثـان لنتيجـة كـل جولـة
كما هو موضح في الجدول رقم ( )3إلى أن يصل مستوى المشاعر السلبية علـى الموقـف إلـى درجـة

(صفر) يكـون المسـتفيد قـد تحـرر مـن المشـاعر السـلبية المرتبطـة بـالموقف الصـادم ،ومـن ثـم اإلنتقـال
إلــى الموقــف الصــادم اآلخــر أو أي مشــاعر مرتبطــة بــنفس الموقــف الصــادم وبــنفس الطريقــة مــع كــل
المواقــف لجميــع أف ـراد العينــة  ،وبهــذا يكــون أف ـراد العينــة قــد تحــرروا مــن جميــع المواقــف والــذكريات
المؤلمة المرتبطة بالحدث الصادم.

وفي الجلسة الثالثة قام الباحثان بالتقييم المبدئي والسؤال عن المشاعر التي تم تطبيق تقنية الحرية
النفسية عليها في الجلسة السابقة والتأكد إذا ماكان المستفيد قد طبقها في المنزل كنشاط منزلي ،ويتم
السؤال عن بعض التصرفات المرتبطة بأعراض األحداث الصادمة ،وعالقتها بنشاطه العام ومدى
التحسن الذي الحظه المستفيد ،ومن ثم يتم تحديد المواقف المتبقية التي تحمل معها مشاعر سلبية

قوية تؤثر سلبياً على حياة المستفيد والزالت أعراضها مستمرة مثل أفكار إقحامية متعلقة بالحدث

الصادم أو تجنب لمكان أو أنشطة مرتبطة بالحدث الصادم ،أو ماشابه من مواقف وذكريات مزعجة،

وتحديد مستوى المشاعر السلبية المرتبطة بهذه المواقف من عشرة وتطبيق التقنية على هذه المواقف
تباعاً مع إعادة تقييم مستوى المشاعر بعد كل جولة ،وفي غالب المواقف يصل مستوى المشاعر
إلى درجة صفر أو قرب من الصفر بعد  5 -3جوالت تطبيقية على نقاط الطاقة في الجسم.

 ثم إعادة اختبار دافيتسون مرة اخرى بعد تطبيق الجوالت والجلسات العالجية وذلك كاختبار بعديالفراد العينة.

نتائج الدراسة:
اإلجابة على السؤال األول:
يــنص السـؤال األول علــى أنــه :هــل توجــد فــرو فــي متوســطات درجــات األف ـراد الــذين يعــانون مــن
أعراض األحداث الصادمة على مقياس الصدمة النفسية بين القياسين القبلـي والبعـدي بعـد تطبيـ

تقنية الحرية النفسية)؟
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جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على متوسطات مقياس
الصدمة النفسية في القياسين القبلي والبعدي (ن=)6
القياس القبلي

الدرجة الكلية

القياس البعدي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

50.833

4.956

28.167

5.947

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق فــي متوســطات درجــات أف ـراد عينــة الد ارســة ف ــي
القياس القبلي ومتوسطات درجاتهم فـي القيـاس البعـدي ،وللتحقـق مـن داللـة الفـروق بـين المتوسـطات
الحســابية بــين عينــة الد ارســة ونفســها علــى مقيــاس الصــدمة النفســية فــي القياســين القبلــي والبعــدي قــام
الباحثــان باســتخدام اختبــار ويلكوكســون الالبــارمتري  Wilcoxon,Tللتعــرف علــى داللــة هــذه الفــروق
بين المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة.

جدول ()2
داللة الفرو بين متوسطات درجات أفراد العينة وقيمة( )Zفي في متوسطات مقياس الصدمة
النفسية في القياسين القبلي والبعدي (ن=)6
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العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

الرتب السالبة

6

3.500

21.000

الرتب الموجبة

0

0.000

0.000

التساوي

0

اإلجمالي

6

القياس

الدرجة
الكلية

بعدي/
تتبعي

قيمة ""Z

2.207

مستوى
الداللة
دالة
إحصائياً

عند 0.05

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــين متوســطات درجــات أف ـراد عينــة
الدراسة على مقياس الصدمة النفسية في القياسين القبلي والبعدي وكانت قيمة " "Zبين القياس القبلـي
والبعــدي ( ،)2.207وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى داللــة ( . )0.05والشــكل التــالي
( )1يوضح ذلك :
شكل ()1
متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي

ويع ــزو الباحث ــان ذل ــك إل ــى ج ــدوى تقني ــة الحري ــة النفس ــية ف ــي الح ــد م ــن أعـ ـراض األح ــداث

الصادمة والتي تعتمد أسلوب الربت على النقاط المحفزة للطاقة داخـل الجسـم وهـي  14مسـار للطاقـة

وذلــك أثنــاء استحضــار المشــكلة والتركيــز عليهــا وعلــى أســبابها والوقــوف عنــد تــداعياتها بــالتزامن مــع
ج ـوالت قصــيرة ومحــدده مــن الربــت علــى تلــك المســارات – كمــا هــو موضــح فــي اإلطــار النظــري.-
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ويتضــح مــن خــالل النتــائج أن تقنيــة الحريــة النفســية قــد اثبــت فاعليتهــا فــي الحــد مــن أع ـراض التــوتر

والقلق النفسي والمشاعر السـلبية المرتبطـة باألحـداث الصـادمة  ،كمـا وتتوافـق هـذه النتيجـة مـع د ارسـة

( )Jack Roo, 2014والتــي اثبــت فعاليــة تقنيــة الحريــة النفســية فــي الحــد مــن اضــطراب مــا بعــد
الصدمة.

اإلجابة على السؤال الثاني:
ينص السؤال الثاني األول على أنه :هل توجد فرو في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة
على مقياس  SUDsمن ( صفر ) 10 -بعد تطبي تقنية الحرية النفسية؟
جدول ()3
سجل درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس المشاعر (  )SUDSمن (صفر )10 -أثناء تطبي
جوالت تقنية الحرية النفسية
األفكار والصور والمشاعر التي تم التعامل

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

معها بتقنية EFT

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

حالة رقم ( )1قصف دراجة نارية بجوار المنزل وعند الرغبة باتصاله قصف المكان مرة أخرى مما أدى إلى إصابته هو

1

أ .صوت الصاروخ في األذن

10

8

3

0

0

ب .الخوف من مكان القصف

8

6

5

4

2

ج .رؤية الرجل وقت القصف وقد قطعت رجله

9

8

6

5

5

الحالة رقم (  )2استشهاد  8أشخاص من أفراد أسرته بما فيهم والدته واثنين من اخوانه والباقي أقارب من الدرجة األولى
ونجاة الحالة من تحت األنقاض
2

10

أ.رؤية أشالء األسرة واألقارب بعد القصف
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7

0

0

0

األفكار والصور والمشاعر التي تم التعامل

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

معها بتقنية EFT

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

ب .صراخ واصوات الناس في المكان

8

4

3

0

0

ج .الخوف من اعادة القصف

9

5

2

0

0

د .أصوات الطائرات الحربية

7

6

2

1

1

ه .أصوات االنفجارات والقصف

8

2

0

0

0

10

10

5

4

1

ز .تخيل مكان القصف واستحضار مشاعره

10

5

2

0

0

ح .سرد القصة حول المشهد

5

5

4

0

0

و .الشعور بالحزن الشديد على فقدان األهل
واألقارب

حالة رقم ( : )3تم قصف اثنين من إخوانه أمام عينيه وهو يمشي معهم مما أدى الستشهادهم فو اًر
10

8

7

5

1

ب .مكان القصف

10

9

4

3

1

ج .منظر المنازل المقصوفة

10

10

4

1

1

د .صوت القصف والصواريخ

9

6

2

0

0

ه .الفزع من قصف منزل مجاور

10

10

7

4

0

أ.

3

مشهد قصف إخوانه

حالة رقم ( )4تم قصف المنزل المالص لبيتهم مما أدى لتشنج والده وقت الحدث
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4

األفكار والصور والمشاعر التي تم التعامل

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

معها بتقنية EFT

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

أ .رؤية منظر الدم بعد القصف

9

8

4

2

2

ب .التوتر عند تذكر أصوات صراخ الجيران

7

5

3

1

1

ج .الخوف واالرتباك عند تذكر قصف المنزل
المجاور
د .الخوف من تشنج األب لحظة القصف

8

6

4

1

1

9

7

6

4

1

حالة رقم ( )5استشهاد أخوه أمام عينه وحمله على الحمالة وهو ينزف دماً

5

رؤية منظر الدم يسيل عن الحمالة

10

8

6

3

1

الحزن على فقدان األخ

10

8

7

4

0

8

8

7

5

4

التأكد من خبر استشهاد أخوه

9

8

6

6

3

الخوف من عودة القصف

7

6

4

0

0

االنزعاج عند تذكر ردة فعل األم أثناء سماعها
خبر استشهاد ابنها

حالة رقم ( : )6قصف المكان الذي كان يجلس فيه بعد تحركه منه بدقائ

واستشهاد جميع جيرانه ممن كانو معه

وأحدهم وجدوا جثته بعد فترة طويلة
6

أفكار اقحامية باستمرار أنه كان ممكن أن
يموت لو بقي مع الشهداء

10
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8

3

0

0

األفكار والصور والمشاعر التي تم التعامل

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

معها بتقنية EFT

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الشعور بالذعر عند الجلوس في مكان الحدث

7

6

4

2

2

تبول الإرادي

8

8

5

3

3

صداع في الرأس

9

5

3

2

2

جدول ()4
حيث قام الباحثان بتجميع درجات كل فرد على حده والجدول التالي( )4يوضح ذلك:
رقم الحالة

الجولة األولى

الجولة الثانية

الجولة الثالثة

الجولة الرابعة

الجولة الخامسة

حالة رقم ()1

27

22

14

9

7

حالة رقم ()2

67

44

18

5

2

حالة رقم ()3

49

43

24

13

3

حالة رقم ()4

33

26

17

8

5

حالة رقم ()5

44

38

30

18

8

حالة رقم ()6

34

27

15

7

7

يتضــح مــن الجــدول ( )4وجــود فــروق فــي متوســطات درجــات أف ـراد عينــة الد ارســة فــي كــل
الجـوالت ،ولكــن اقتصــر الباحثــان اليجــاد الفــروق بــين الجولــة األولــى والجولــة الخامســة ،وللتحقــق مــن
داللة الفروق بين الجولة األولى ونفسها في الجولة الخامسة على مقياس  SUDsفي الجولة األولـى
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والخامسـة قــام الباحثــان باسـتخدام اختبــار ويلكوكســون الالبـارمتري  Wilcoxon,Tللتعــرف علــى داللــة
هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات لعينة الدراسة.
جدول ()5
داللة الفرو بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة وقيمة( )Zفي متوسطات مقياس SUDs
في الجولة األولى والخامسة (ن=)6

العدد

متوسط
الرتب

الرتب السالبة

6

3.500

2.201 21.000

الرتب الموجبة

0

0.000

0.000

التساوي

0

اإلجمالي

6

القياس

الدرجة
الكلية

بعدي/
تتبعي

مجموع
الرتب

مستوى
قيمة ""Z
الداللة
دالة
إحصائياً
عند 0.05

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات عينة الدراسة على
مقياس  SUDsفي الجولة األولى والخامسة وكانت قيمة " "Zبين الجولة األولى والخامسة

( ،)2.201وهذا يدل على وجود فروق دالة عند مستوى داللة ( . )0.05والشكل التالي ( )2يوضح
ذلك :
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شكل ()2
متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة من الجولة األولى حتى الخامسة

ويعــزو الباحث ــان ذل ــك إل ــى ج ــدوى تقني ــة الحريــة النفس ــية ف ــي الح ــد م ــن األفك ــار والمش ــاعر

والصــور الســلبية المرتبطــة بالحــدث الصــادم وتحســين مســتوى المشــاعر واألفكــار والصــور الذهنيــة

بشكل ايجابي واضح من خالل مقياس ( )SUDSالذي يقيس مسـتوى المشـاعر السـلبية ،األمـر الـذي
انعكــس بــدوره علــى الحــد مــن أعـراض مــا بعــد الصــدمة لــدى أفـراد العينـة ،وهــذا يؤكــد فاعليــة اســتخدام

التقنية بشكل قوي وسريع وتتفق هذه النتيجة مع دراسات متعددة مثل دراسة )Nicosia, G. (2008

التي ظهرت من خاللها نتائج إيجابية وتحسن فـوري بعـد جلسـة واحـدة باسـتخدام تقنيـة الحريـة النفسـية

مــع حالــة تعــاني مــن اضــطراب الصــدمة النفســية ،وأن  8جلســات عالجيــة بهــذه التقنيــة كفيلــة بانهــاء

االضطراب تماماً والعودة للعمل والخـروج مـن حالـة العزلـة فـي د ارسـة الحالـة المـذكورة .وكـذلك د ارسـة
) Karatzias, et al (2011في أن استخدام تقنية الحرية النفسية ناجع جداً ويؤتي فاعليـة عاليـة مـع حـاالت
الصــدمة النفســية مقارنــة مــع تقنيــة تســكين حركــة العــين ،وهــذه النتــائج تعطينــا دفعــة أكبــر فــي زيــادة األبحــاث

اإلكلينيكية العربية في هذا المجال.

التعلي على نتائج الدراسة:

لقد أظهرت نتائج الد ارسـة الفعاليـة اإليجابيـة لتقنيـة الحريـة النفسـية التـي تسـتخدم فـي الحـد

مــن المشــاعر الســلبية واإلضــطرابات النفســية ،حيــث أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائياً فــي
متوســطات درجــات األف ـراد علــى أداتــي الد ارســة لصــالح القيــاس البعــدي عنــد مســتوى داللــة (،)0.05
وهذا يدل على قوة هذه التقنية العالجية الحديثة البسيطة في تركيبها وتعلمها ،وتتوافق هذه النتائج مع
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العديــد مــن الد ارســات األجنبيــة الســابقة التــي أكــدت علــى فعاليــة هــذه التقنيــة فــي الحــد مــن اضــطراب

الصدمة النفسـية واإلضـطرابات األخـرى كد ارسـة ) :)Amy H. Gaesser :2014حيـث هـدفت الـى
المقارنـة بــين العـالج المعرفــي الســلوكي والعـالج بتقنيــة الحريــة النفسـية للحــد مــن مسـتويات القلــق لــدى

الطلبـة الموهــوبين ،وأظهــرت نتــائج د ارســته أن العــالج باســتخدام تقنيــة الحريــة النفســية ال تختلــف كثيـ اًر
عــن نتــائج العــالج باســتخدام تقنيــات العــالج المعرفــي الســلوكي ،ويــرى الباحثــان أن هــذه الد ارســة لهــا
أهمية كبيرة حيث اعتمدت مقارنة تقنية الحرية النفسية مـع تقنيـات العـالج المعرفـي السـلوكي حيـث أن

تقنيات العالج المعرفي السلوكي من النظريات األساسية في العالج النفسـي والقـوي وأنـه يبـدي نجاحـاً
فــي عــالج صــدمات النفســية واإلضــطرابات األخــرى ،إال أن تقنيــة الحريــة النفســية بــالرغم مــن جــدتها

وعدم وجودها ضـمن النظريـات النفسـية قـد أثبتـت نجاحـاً ونتائجـاً إيجابيـة بالمقارنـة مـع تقنيـات العـالج
المعرفــي الســلوكي ،كمــا وتوافقـت نتيجــة الد ارســة الحاليــة مــع د ارســة ) Nicosia, G. (2008التــي
ظهرت مـن خاللهـا نتـائج إيجابيـة وتحسـن فـوري بعـد جلسـة واحـدة باسـتخدام تقنيـة الحريـة النفسـية مـع

حالة تعاني مـن اضـطراب الصـدمة النفسـية ،وأن  8جلسـات عالجيـة بهـذه التقنيـة كانـت كفيلـة بانهـاء
االضــطراب تمام ـاً والعــودة للعمــل والخــروج مــن حالــة العزلــة فــي د ارســة الحالــة المــذكورة .وقــد تميــزت
الدراسة الحالية عن هـذه فـي عـدد الجلسـات حيـث طبـق الباحثـان أربـع جلسـات فـي الحـد مـن أعـراض

األحــداث الصــادمة بينمــا طبــق ) Nicosia, G. (2008ثمــان جلســات لعــالج اضــطراب مابعــد
استشفاء تاماً من اضطراب مابعـد الصـدمة بعـد الجلسـات ممـا يـدل
الصدمة حيث أبدت عينة الدراسة
ً
على قوة هذه التقنية في عالج اضطراب مابعد الصـدمة ) (PTSDوهـذا يؤكـد نتيجـة الد ارسـة الحاليـة

للباحثــان فــي أن تقنيــة الحريــة النفســية كــان لهــا المفعــول القــوي فــي مســاعدة المســتفيدين للتشــافي مــن

المشاعر السلبية المرافقة لتذكر األحداث الصادمة التي مروا بها واستمرت معهم أكثر من ستة أشهر

وكانــت معيقــة لحيــاتهم بشــكل كبيــر حســب الشــكوى األساســية ألف ـراد العينــة ،كمــا أيــدت نتــائج الد ارســة
الحاليـة نتــائج د ارسـة) Karatzias, et al (2011والتـي أظهــرت أن اسـتخدام تقنيــة الحريـة النفســية يــؤتي
فاعلية عالية مع حاالت الصدمة النفسية مقارنة مع تقنية تسكين حركة العين ،وهذه النتائج تعطينـا دفعـة أكبـر

في زيادة األبحاث اإلكلينيكية العربية في هذا المجال.

وهـذا يجعــل الباحثــان يشــعران بمســؤولية أكبــر لضــرورة نشــر هــذه التقنيــة واالســتفادة منهــا وتعليمهــا

لكــل مــن يعــاني اضــطرابات نفســية ومشــاعر ســلبية كالمخــاوف المرضــية  ،حيــث أنهــا تــؤتي نتائجهــا

بشــكل س ـريع وفاعــل .وال أدل علــى ذلــك أن أحــد أف ـراد عينــة الد ارســة تــم تحويلهــا مــن أحــد العيــادات
النفسية والتي كانـت تعـاني مـن اضـطراب مابعـد الصـدمة منـذ عـدوان ( )2012وزادت األعـراض بعـد
عــدوان ( )2014وكــان مــن أشــد هــذه األع ـراض صــوت انفجــار الصــاروخ فــي أذن الحالــة ،وأفكــار
إقحاميــة مســتمرة ممــا نــتج عنهــا تــأخر فــي المجــاالت الحياتيــة المختلفــة ،وفــي الجلســة األولــى أخــذت
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األعراض تنخفض وأصوات اإلنفجار في أذنه التي تمثل له خوف دائم ومعاناة شديدة استمرت طـوال

هــذه الفت ـرة ،أخــذت فــي التنــاقص والتالشــي فــي نفــس الجلســة ،وفــي الجلســة الثانيــة كانــت قــد عــادت

بعض المشاعر السلبية المرتبطة بالحدث الصادم ولكن بشكل أقل مـن قبـل وبعـد تطبيـق عـدة جـوالت

من تقنية الحرية النفسية تالشـت تلـك األعـراض تمامـاً  ،وكـذلك مـع بـاقي أفـراد العينـة .كمـا أن المفيـد
في هذه التقنية أن المستفيد يأخذ التقنية معه إلى بيته ويمكنه تطبيقها بكل سهولة كلما شعر بمشـاعر
ســلبية ويــأتي لجلســات العــالج التاليــة وهــو مســتعد تمام ـاً وتلحــظ النتــائج التــي يمكنــك أن تبنــي عليهــا
أهــداف الجلســات األخــرى ،وه ــذا أشــبه بالواجــب المنزل ــي الــذي يكــون ف ــي جلســات العــالج المعرف ــي
الســلوكي ولكــن بشــكل محــدد وعالجــي فــوري وقــت الحاجــة إليــه ،ألنــه فــي كثيــر مــن األحيــان يحضــر
المريض لموعد الجلسة وقد حرر نفسه بنفسه وتماثل للشفاء من جميع المشاعر السلبية.

التوصيات:

وفي ختام هذه الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

 توجيه األخصائيين النفسيين والمرشدين لتعلم التقنية ومن ثم تطبيقها إلزالة المشاعرالسلبية ،وبعض األعراض الجسمية ،وتفعيلها في المجال التربوي.
 عقد الدورات والبرامج التدريبية التي تسهم في إكساب المرشدين واألخصائيين مثل هذهالتقنيات الحديثة ،واستقطاب الممارسين والمدربين الدوليين لنقل الخبرات العالجية المتقدمة
الستخدام تقنية الحرية النفسية بفعالية ،وانشاء مراكز ومؤسسات تهتم بتطبيق الدراسات
والتدريب والترجمة للعالج بمسارات الطاقة والطاقة النفسية ،والعمل على توعية الجمهور
من المضطربين واألسوياء للتحرر من أي مشاعر سلبية ولتطوير ذاتهم باستخدام تقنية
الحرية النفسية ،من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
 إجراء دراسات يتم فيها مقارنة تقنية الحرية النفسية وبين األساليب العالجية األخرى،ومدى استمرار فعالية تقنية الحرية النفسية على المدى البعيد ،السيما في وقت شبه
انعدمت فيه الدراسات العربية في المجال.
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