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معلومات عن رأعر ماض متل من بعد صدمة نفسس ّي ِة ما
يتعرض الانسان مرة رأو عدّة ّمرات اال العنف الشّ ديد و يتافق ذل بنفس الوقت
تنشأر الصدمة النفسسية عندما ّ
بلشّ عور بتديد الياة.
فعندما يتعلّق ا رلمر بلبقاء عل قيد الياة يعمل دماغنا بشك متلف عن ا رلوض@@اع الطبيعي@@ة ،و يتث ّ@@ل ذل بنظ@@ام
حالت الطوارئ.
يم اللن هو فقط البقاء عل قيد الياة و لتحقيق ذل يقوم الماغ بلبحث عن جيع الامكنت التاحة ل و
ا ّان ما ّ
بذل يتقلص رأداء الماغ ف الناطق الماغ ّية ا رلخرى.
الصدمة النفسسية فا ّان دماغه البشي ل يكن رأن يعود تلقائي إا اال برنمه ا العتيادي .
ااذا ما نا شص ما من حال ّ
اانا يسستغرق ا رلمر وقت إا وذل ّ
السلم ّ
حت يسستوعب الشخص الصدمة النفسسية و يسستطيع رأن
يتطلب ا رلمان و ّ
يتخطاها.
ف هذه ا رلثناء تظهر عل الانسان عل الغالب رأعراض غريبة من الضّ غوط الّت ّمر با فااذا ل يتوفر ل النسان الوقت
الصدمات النف ّسسية ,
تعرض مرار إا و تكرار إا لثل هذه ّ
السلم بعد تربة ّ
الكف و ا رلمن و ّ
الصدمة النفسس ّية رأو ااذ ّ
فسوف تزيد هذه ا رلعراض رأو رأنّا سوف تبقى بشك مسستر .
الصدمات النفسس ّية و ا رلخذ بنصيحة
ففي مثل هذه الالت قد يكون من ال ّيد الصول عل مساعدة من معالي ّ
العالي النفسس ّيي بعي اعتبار .
الرات رأو ف رأمر مار عديدة اال حالت من العنف الشديد ) فقد يكون ذل العنف بسبب
فااذا ما ت ّعرضت ف رأحد ّ
منل داخل العائل رأو رأن يكون الانسان
الرب رأو الهروب من الرب رأو قد يكون ذل عل سبيل الثال عنف ّ
ض ّية عل ااجرام رأو حادث ما رأو من جراء كرثة طبيعية (.
هل ثابخ ات من خلل هذه الالت الّت مررت با وجود رأحد هذه ا رلعراض ليك؟

رأ :
يتكرر ما يشسبها مرار إا و تكرار إا.
* ترون كوابيس ف رأثناء نومك وقد تتكرر هذه الرؤي ف رأحلمك رأو ّ
ان ّنا ل نسستطيع منع ذكريت هذه ّ
الظروف من العودة مرار إا و تكرار إا اال ا رلذهان رأو رؤيتا من خلل الظروف
اليوميّة الت ت ّر بنا سواء كنت رأصوا إت رأو روائ إا و نأرخذها بدي ّ مة فتعيدن اال ذكريت الاض الت تعرفونا من
خلل ا رلحداث.
رأشخاص ألخرون يبونك رأنّك من حي للخر تبدون غائبي عن ميطك ,و ركن اليط الي من حولك ل يعد
حقيقي بلنّسسبة االيك.
اانك ل تتذكّرون بعض الفتات من واقعك  ,فتشعرون بفقدان فتة من الزمن.
ب:
* تتجن ّبون زيرة ا رلماكن الت وقعت فيا ا رلحداث ف الاض.
الصدمة النفسسية ,ا ّما حاضين رأو قريبي من
* تتجنّبون عن قصد التّواصل مع ا رلشخاص الين كنوا ف وضع ّ
الدث.
* تبتعدون عن النّاس وتتجنّبون قدر الامكن احتكك بلنّاس.
* تعزلون رأنفسك عن ّ
ك ا رلصدقاء و ا رلهل.
بلصدمة النّفسس ّية.
* تتجنّبون بك وعي ّالكريت والشاعر الّت ترتبط ّ
*ل ي خعد بسستطاعتك الشّ عور بلواقع من حولك ،ف ّ
يتشك ليك الشّ عور بلدر الّ اخل وبأرنّك ف عال ضباب من
حولك.
* ل تسمحون رلنفسك بلتّفكي ف السستقبل ،حيث رأ ّن هذه ا رلفكر تسبّب لك الاوف ،فأرنت تشون دائ إا
السيّئة رأو سوء ّ
الطالع.
ا رلشسياء ّ

ت:
* عل ّالرغ من رأنّك تبدون من الارج بلنّسسبة ل رلشخاص هادئي نوع إا ما ،ا ّال مأنّك من الّ اخل تكونوا ف ّقة التّوتّر
و اضطراب.
بشك مسس ّ متر ،وخاص إة عند ّ
الظهر و ّالرقبة والوجه.
* تلحظون رأ ّن عضلتك متوتّرة نوع اا ما و م
ّ
تصطك رأسسنانك ببعضها رأثناء النّوم.
*
بشك جيّد.
بعمق و م
* يصبح تنفّسك سطح ّي إا جدّ إا وتشعرون بضيق ّ
الصدر و بأرنّك ل تعودوا قادرين عل التّنفس م
* وتكون ال ّمل العضل ّية ليك دائة التّوتّر ويرتفع معدّ ل ضبت القلب ليك بسسترار.
بلرغ من عدم وجود رأ ّي سبب مرض ف
* وغالب إا ما يكون ليك صداع رأو رأل ما ف رأحد رأعضاء ال ّسم ،وذل ّ
هذا العضو.

د:
* ل يكنك النّوم.
* ول يكنك النّوم بشك متواصل.
* نومك غي هادئ و قليل جد إا ّ
وحت عندما تنامون تستيقظون غي منتعشي وقلقي.
اضطر م
* وتعانون من عدم ّالتكي و من ّ
ابت ف ّالاكرة.
* ل تسستطيعون التّ ّعل بشك جيّد.
* تكون ردّة فعلك عنيفة وعدوان ّية.
* عندك شعور بأرنّك دائي التّوتّر.
* ل يعد بسستطاعتك ال ّسسيطرة عل مشاعرك.

الصدمة النّفسس ّية :حيث رأ ّن ّ
ك البش
جيع هذه ا رلعراض الوصوفة ه ردود فعل طبيع ّية تام إا ل م
انسان عاش حال ّ
تظهر ليم ردود رأفعال من هذا القبيل بظاه مر متلف مة وبلعديد من ا رلعراض الكث ّفة ،وذل عندما ينجون من مثل
م
هذه ّ
لظروف
الظروف ّالرهيبة .ول يوجد هناك سبب للخجل رأو لاخفاء هذه ا رلعراض فهيي ردود فعل طبيع ّية
غي طبيع ّية.
واذا ل تكن ليك امكن ّية لتحقيق اسستقرار لنفسك وتاوز ا رلحداث الّت عشستا فن المكن رأن يتبع ذل
رأعراض رأخرى و عل التّسلسل.

ج:
* رأنت تعاقرون الرة رأو الدّ رات رأو تتناولون مسكّنات ا رلل لتكونوا قادرين عل ت ّمل الياة عل مدار اليوم.
* رأنت تشعرون رأنّك ل تعودوا قادرين عل التّعامل مع الياة اليوميّة.
* تعانون من اكتئاب.
* ل تسستطيعون ف معظم ا رلحيان تذكّر ما ّير و ما ييط بك.
شعور دائ بليأرس وفقدان ا رلمل.
* تعانون من م
* تقومون بايذاء رأنفسك عد إا.
ّ
* تعانون من الشّ
عوربلنب رأو تجلون من رأنفسك ،رلنّك ربّم ل تسستطيعوا حمية رأنفسك و رأن تدافعوا عنا وربّم
ذل رلنّك نوت من وضع م صعب عل خلف اللخرين.
* تقومون بتطوير رأفكر انتحاريّة.

ا رلطفال وا رلولد و اليافعون:
السن ،النّاس من جيع ا رلعمر .من ال ّني ف رح رأ ّمه اال الكبي السن،
ا رلطفال ّالرضّ ع والراهقي والبالغي وكبار ّ
الصدمة النّفسس ّية.
من المكن رأن تظهر عليم هذه ا رلعراض الذكورة سابق إا بعد ّ
م
ّالرجاء رأن تنتبوا اال رأولدك ّ
جسادهن تضع لبنمج
بصدمات نفسس ّية وما تزال رأ
وبلات عندما تصاب رأ ّمهاتم
ّ
الطوارئ ّ
ّ
فالطفل يصل من خلل ا رلم عل الكثي من هرمونت التّوتّر ف داخل رح رأ ّمه .وف رأثناء ذل من
تتطور الكثي من ا رلعراض ّ ،
الصدمة النّفسس ّية.
حت لو كنت هذه ا رلعراض ل تكن موجود إة من قبل ّ
المكن رأن ّ
الصغار يدركوا واقع بيئتم و يوعونه ّ
بتجارب رهيبة
وخاص إة ف رأثناء مروره
م
بك دقّة ّ
وكذل رأيض إا الّرضّ ع و ا رلطفال ّ
ما ،فيصابوا بصدمة نفسسية من جراء ذل .رأو رأن يصابوا بصدم مة نفسس ّي مة و ذل من خلل ارتباط الوثيق ب رلهل
فتتطور ليم رأعراض ماثل .
الصدومي نفيس إا ّ
الضورية لتطوير برنمج طوارئ ّ
معي ل
يتعرض الراهقون ف سن البلوغ اال تربة قاسسية ما فاان الف ّعال ّية ّ
عندما ّ
السابقة.
تدث و بذل تتطور ا رلعراض ّ
عندما تشهدون رأنت رأو رأطفالك واحد إا رأو رأكث من رأحد هذه ا رلحداث العنيفة ،يرج انتباه ال رأطفالك و ابثوا
عن الساعدة ااذا كن ليك واحد إا رأو رأكث من هذه ا رلعراض:
* الكوابيس و الوف من الظلم  ،و عدم اامكنية الاغفاء و النوم و كذل الوف الائ من رأن يدث شيئ إا ما
للوالين و رأ ّهها انفصال  .هذه كّها رأشسياء رهيبة تدث  ،و الطفل يشعر رأنه ل يسستطيع رأن يسستر بدون واليه
ّ ،
فيضطرب ليه التكي و يصعب عليه التّعل و يبدو و ركنه غائب نائي إا عن الوضع الي هو فيه .
* رأل ف ال ّسم بدون رأسسباب عضوية .
*العانة من ضعف اللحظة .
السلوك العدوان .
* ّ
السلوك العادي للمجتع .
* ّ
* التوتر الفرط .
* نوبت الهلع .

* التوقف عن التطور .
* الوقوع ف ا رلناط السلوكية الغي مناسسبة للعمر .
* اللمبالة و ابتعاد عن ا رلصدقاء .
* اليأرس
* الوف من السستقبل .
* الشّ عور ّ
بلنب و العار رلنك ل تسستطيعوا حمية اللبء رأو ا رلشقاء .
* ا رلفكر انتحارية .

ماذا يكنك رأن تفعلوا بأرنفسك لتحسي الوضع ؟
* حاولوا الفاظ عل جدول يوم منتظم  .من الهام رأن تاولوا ااعادة الفاظ عل جدول يوم منتظم واعتناء
بذل.
* ل تذهبوا اال النّوم ف م
وقت متأرخّر من اللّيل وحاولوا التّفكي باياب ّية قبل النّوم.
* انتبوا اال رأن تنالوا ما يكفيك من التّمرين ّالريض ّية ف الهواء ّ
الطلق ،فال ّسد ياول اسستعادة امكن ّية مارسة
ّالريضة من جديد و رأن يد فيا التعة رأيض إا .فن الهام جدّ إا رأن تتخلّص العضلت من توتّرها و تسستعيد استخاؤها
من جديد.
* اسستفيدوا من العروض ّالريض ّية و خاص إة الباز و اليوغا و ّالرقص وستون ذل بأرنفسك رأنّك ف النّ اية
ستشعرون بأرنّك رأفضل بكثي.
للصدمة النّفسس ّية.
تعرضك ّ
* تذكّروا ما ّالي كن يساعدك عل اسستعادة هدوءك وذل قبل ّ
الصدمة وقد كن يروق لك كثي إا .اسستعوا اال
* بامكنك مشاهدة رأحد ا رلفلم و ّالي كنت تشاهدونه من قبل ّ
الوسسيقى والّت لطالا كنت من قبل تخش ِع خرخك بلهدوء وتعيد االيك توازنك.
* اكتبوا قبل ذهابك اال النّوم ك ا رلشسياء الاياب ّية الّت ّمرت بك ف رأثناء النّ ار وقد رأحببتوها كثي إا .اكتبوها مم
وخاص مة ف وضع م قد رأعبك و رأحببتوه.
كنت بسسيطة ف نظرك ّ
* اسستعرضوا واسستعيدوا ف رأذهانك ك ش مء رأتقنتوه ف حياتك ّث اكتبوا ذل وت ّعنوا بلصائص ّ
المية ليك والّت
رأسهمت بنجاحك.
الصدمة النّفسس ّية الّت حدثت لك .ول تتك ّموا ا ّل بلقدر ّالي
ل تدعوا رأحد إا يضغط عليك ويدّثك عن وضع ّ
تريدونه رأنت .واذا كن الدث قد حدث منذ فت مة طويل ،خفيج التّحدث فقط ف ااطار العلج وعل م
نطاق واسع م
حول ما ا
السابقة.
حدث .فا ّان التّكرار الّ ائ لهذه ّالكريت يزيد فقط من حدّ ة هذه ا رلعراض ّ

الاصة بك مرية قدر امكن .قد يكون هناك رائة مع ّين ّة تستسسيغونا كثي إا .فن المكن رأن
* اجعلوا البيئة ّ
عطور رأو زيو إت عطري ّ إة مركّزة.
تنشوا من حولك
مصابيح م
ا
بشك جيّ مد و رأيض إا واهتوا بلتّغذية ال ّ ّيدة.
*التفتوا اال العناية بأرجسادك م
بشك جيّ مد عل
* واذا ما شعرت ف يو مم ما بأرنّك تفقدون رأ رلرض من تت رأقدامك ،فا عليك ا ّل رأن تثبّتوا رأقدامك م
ا رلرض.
بشك جيّ مد و ّ
حب.
* تعاملوا مع رأنفسك م
بك ّ

ااذا كنت باج مة اال مساعدة:
معي ،خ
بك م
التخصصي ّ
يو اجدخ هناك ف رألانيا نظام ص نّي ّ
مرض من
حيث تنالون فيه ك مساعد مة من ا رلط ّباء ّ
التخصصي ب رلمراض النّفسس ّية ولقد درسوا ف هذا الال
ا رلمراض ال ّسديّة .و هناك رأيض إا ا رلط ّباء و العالي و ّ
وتصصوا ولل علينا رأخذه بعي اعتبار.
ّ
الصدمات النّفسس ّية ف النطقة القريبة االيك ،يكنك ّ
بلطبع التّواصل معنا
واذا كنت تتاجون اال عناوين معالي ّ
وسؤالنا عنم .
نن نقدّ م ف مركزن الشورة الناسسبة.
ستساعدك هذه الناقشات عل التّخفيف من حدّة تل ا رلعراض الّت ّمرت .والتّ ّعل كيفيّة التّعامل معها.
وسي ّت ااجراء هذه الشورات بساعدة التجي الشّ فويي و ذل ااذا كنت تعتقدون رأ ّن ماراتك اللّغويّة ما تزال غي
كفية لاجراء هذه الوارات و رأنّك تتاجون ل مع منم.
الصدمة النّفسس ّية.
ل تتدّدوا بلت ّصال بنا ااذا كن ليك رأسسئل حول موضوع الصدمة النّفسس ّية رأو ما يتبع ّ
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