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عاش اإلنسان منذ بدایة نشأتھ باحثا عن االستقرار واألمان جاریا وراء الراحة التي تعطیھ االتزان، ومنذ تلك األزمان وھو ینشد 
وازدادت مطالبھا وحاجاتـھا فھو یسعى لتحقیق عبء الحیاة عن كاھلھ، ولما ازدادت الحیاة تعقیدا وتوسعت . الطمأنینة لھ وألبنائھ 

ازدادت الضغوط الواقعة علیھ لتلبیة تلك المطالب، وھو ال یستطیع التوقف عن مجاراتـھا ألنھ سیتخلف عن اللحاق بـھا، وھذا ما 
تھا اضطره إلى مواكبة التسارع لتحقیق الرغبات والمطالب، وھذا التسارع زاده مرة أخرى الضغط على النفس وتحمیلھا أكثر من طاق

بغیة اللحاق بموكب التحضر بكل ما یحملھ من قسوة ورخاء، فالحضارة تحمل معھا ریاح التغییر، والتغییر یحمل معھ التبدیل في 
السلوك، ونجد أن الضغوط بكل أنواعھا ھي نتاج التقدم الحضاري المتسارع، فاإلنسان المعاصر أصبح یجد صعوبة كبیرة في 

بات الحضارة، ونتیجة لذلك أصبح یتعرض إلى الكثیر من الضغوط الجسدیة والنفسیة وحتى العقلیة، استیعاب النمو المتسارع لمتطل
وھو ما أدى كذلك إلى الصدمات النفسیة نتیجة ھذه الضغوط، ومن خالل ھذه المداخلة سأحاول أن أستعرض الصدمات النفسیة 

ري الذي أصبح یعاني الكثیر من ھذه المشكلة، والتي أثرت سلبا وآثارھا المتوقعة على الحیاة العملیة وخاصة في مجتمعنا الجزائ
خاصة على مجال األداء في العمل، ومن خالل ھذا المنطق یجب كذلك البحث على وسیلة أو آلیة على األقل للتخفیف منھا، وھذا من 

.والنفسیة خالل معرفة أسبابـھا وعواملھا الحقیقیة وظروف نشأتـھا وكذا آثارھا على الصحة الجسدیة 

تـھدف أساسا ) التي ال یستطیع التحكم بـھا(والالشعوریة ) التي یتحكم بـھا اإلنسان(إن أسالیب التعامل مع الصدمات بنوعیھا الشعوریة 
إلى إحداث التوازن ومحاولة التخفیف من شدة تلك الصدمات لدى الفرد في مجال عملھ، وقد أصبح لزاما علینا كباحثین أن نقف على 

ید أسبابـھا بدقة في مجتمعنا، وھذا أیضا من خالل البحث عن استراتیجیة واقعیة وموضوعیة تبنى على أساسھا الطرق والوسائل تحد
والبرامج والتي تمكن المؤسسة الجزائریة من خالل االعتماد علیھا للوصول على األقل للتخفیف من حدة تلك الصدمات النفسیة على 

لجزائریة، ألن االنعكاس السلبي لھذه الظاھرة لن یكون فقط على الفرد بل سیكون لھ تأثیر عكسي كذلك الفرد العامل في المؤسسة ا
على المؤسسة الجزائریة، وھذا من خالل الخلل الذي سیحدث مثال على مستوى اإلنتاج، وكذلك على مستوى تحقیق أھدافھا بصفة 

اءھا المؤسسة بدرجة كبیرة، ومن ھذا كلھ ومن خالل ھذه المداخلة سأحاول عامة وخاصة فیما یتعلق بحوادث العمل، والتي تتحمل أعب
أن أتطرق إلى دراسة مدى فعالیة النموذج العالجي المعرفي السلوكي في التكفل النفسي باألفراد الذین تعرضوا الى صدمات نفسیة، 

.وكذا اعادة ادماجھم من جدید في حیاتـھم المھنیة 

الجانب النظري: أوال 

ـ ماھیة ومفھوم العالج المعرفي السلوكي1

:أ ـ تمھید 

ویستدل من اسم ھذا النوع من العالج بأنھ محاولة دمج الفنیات المستخدمة في العالج السلوكي مع الجوانب المعرفیة واالنفعالیة 
رفي السلوكي أن مصطلح العالج المعClark and Fairburnیذكر كالرك وفایربرن . للمریض ضمن السیاق االجتماعي 

Cognitive Behavior Therapy وأصبح في وقت قصیر، العالج ]القرن الماضي[ظھر في بدایة الثلث األخیر من ھذا القرن ،
) .1.، ص2000المحارب، ). (trower.p ;caseey .a ;1988.p83. (النفسي الرئیسي في معظم الدول المتقدمة 

:ب ـ نظرة تاریخیة 

منذ القدم إلى أن إدراك اإلنسان لألشیاء ـ ولیس األشیاء نفسھا ـ تلعب دوراً ھاماً في تحدید نوع استجابتھ، وھي تنبھ الفالسفة الیونان 
ال یضطرب الناس من األشیاء '': التي تسم سلوكھ وتصفھ باالضطراب أو السواء، وفي ھذا الصدد یقول الفیلسوف الروماني إیكتیوس 

) .73، 1994إبراھیم، ). (wanigarantne .s;barker.s;1995;p34. ( '' اولكن من اآلراء التي یحملونـھا عنھ

وقد سبقوا بذلك العلماء . وقد أشار العلماء المسلمون للدور الذي یلعبھ التفكیر في توجیھ سلوك اإلنسان وفي سعادتھ وفي شقائھ 
فقد أوضح ابن القیم قدرة األفكارـ إذا لم . المحیطة بھ المحدثین في إبراز أھمیة العوامل المعرفیة في توجیھ استجابات الفرد للظروف

كما أشار الغزالي إلى أن بلوغ . یتم تغییرھا ـ على التحول إلى دوافع ثم سلوك حتى تصبح عادة یحتاج التخلص منھا إلى جھد أكبر
ألخالق المراد اكتسابـھا حتى تصبح عادة، ولم األخالق الجمیلة یتطلب أوالُ تغییر أفكار الفرد عن نفسھ، ثم القیام بالممارسة العملیة ل

یخلو التراث اإلسالمي أیضاً من اإلشارات الواضحة ألثر التفكیر لیس فقط في توجیھ السلوك ولكن أیضاً في الحالة الصحیة للناس، 
) .4.، ص2000المحارب، ). (4:83('' ال تمارضوا فتمرضوا فتموتوا''ویبدو ذلك جلیاُ في القول المأثور 


