
ال�سدمات النف�سية

الصدمات النفسية 
عندما  �أو  يفزعنا.  �أو  يخيفنا  حلدث  نتعر�ض  عندما  �لنف�سية  لل�سدمة  عر�سة  نكون 
تتعر�ض حياتنا �أو حياة من نحّب للتهديد باخلطر �أو �لتعر�ض للأذى، �أو عندما يُقتل قريب لنا �أو 

�سديق. و�إىل حّد كبري فاإن هذه ردة فعل �إن�سانية طبيعية جتاه حدث غري طبيعّي طر�أ علينا.

�لنف�سية يف م�ساهدة مثل هذه  لل�سدمة  نتعر�ض  �أن  �أننا ميكن  �إىل  �النتباه  �ملهم  ومن 
�حلو�دث ولو مل نكن نحن �ل�سحية، �أو عندما نكون طرف فيها ب�سكل �أو باآخر.

ومن الأمثلة على هذه الأحداث التي ت�سبب ال�سدمات النف�سية ما يلي:

�الأمر��ض �خلطرية �أو �ملميتة كال�رسطانات.	•
�ملظاهر�ت �ل�سيا�سية ومظاهر �الحتجاج، وما قد ير�فقها من �أعمال عنف �أو �سغب.	•
�لنز�عات و�حلروب و�القتتال و�لتدمري.	•
�لكو�رث �لطبيعية كالزالزل و�لفي�سانات وحو�دث �لطائر�ت.	•
حاالت �العتد�ء و�ل�رسب و�ل�رسقة و�الغت�ساب.	•
حو�دث �ل�سري.	•

اإلجهاد النفسي عقب الصدمات

ميكن �أن ن�ساب بحالة ت�سمى �الإجهاد �لنف�سي عقب �ل�سدمات عندما نتعر�ض حلدٍث ما 
ي�سدمنا، وهي عبارة عن ردة فعل نف�سية تت�سف بالتوتر و�لقلق وبالكثري من �الأعر��ض �الخرى 
و�لتي يجب عندما ن�سعر ببع�سها وملدة �أكرث من �سهر بعد �ل�سدمة ندرك باأننا قد نعاين من 

حالة �الإجهاد �لنف�سي، لذ� يجب حماولة جتنب كل ما ميكن �ن يذكرنا بال�سدمة قدر �المكان.
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التعرف على أعراض اإلجهاد 
النفسي عقب الصدمات

ال�سادم . 1  تكرار م�ساهد احلدث 

يف خميلتي واأ�سعر كاأنني اأعي�سه 

الراجعة(  )الذاكرة  جديد  من 

ب�سكل من الأ�سكال التالية:

�ملزعجة حول 	• �لليلية  و�لكو�بي�ض  �الأحلم 
�حلادث �أو ما له علقة به.

�الأرق و�سعوبات �لنوم.	•

و�مل�ساعر 	• �لعو�طف  من  بالكثري  �ل�سعور 
فعل  رد�ت  و�إظ��ه��ار  �حل��ادث  تذكر  عند 
عاطفية �سديدة منها �لبكاء �أو �لغ�سب 

�أو �ل�سعور بالذنب.

�جل�سدية 	• �لعو�ر�ض  من  بالكثري  �ل�سعور 
دقات  ت�سارع  مثل:  �حل��ادث  تذّكر  عند 

�لقلب، �لتعرق، �الرتعا�ض، ...وغريها.

و�لتقلب 	• �ل�سديد  و�لقلق  �الكتئاب 
�ملز�جي.

 منذ احلادث اأنني:. 2
ُ
األحظ 

فقدت �لرغبة يف �لقيام باالأعمال �مل�سلية 	•
و�ملرحة.

من 	• بالكثري  �لقيام  يف  عندي  رغبة  ال 
�الأعمال �لتي �عتدت عليها يف �ملا�سي.

ملدة 	• نائما  �لبقاء  �أو  بالنوم  لدي �سعوبات 
طويلة.

لدي �سعوبة يف �النتباه و�لرتكيز.	•

�أ�سعر ببعدي عن �لنا�ض �الآخرين، وي�سعب 	•
علي ّ �لثقة باأحد.

�لل�سعور، 	• من  وحالة  �خلدر  ببع�ض  �أ�سعر 
�حلّب حتى  �إظهار م�ساعر  في�سعب علّي 

نحو �الأ�سخا�ض �لقريبني مني كثري�.

ل�سدة 	• ومنزعج  �ل�سديد  بالنزق  �أ�سعر 
نوبات �لغ�سب �لتي تاأتيني.

لن 	• وكاأنني  �أجلي  ودن��ّو  بالياأ�ض  �أ�سعر 
�لتخطيط  من  فائدة  فل  طويل،  �أعي�ض 

للم�ستقبل.

�أ�ساب بنوبات من �لذعر و�لقلق �ل�سديدين، 	•
و�أ�سعر ب�رسعة �لتوتر و�النفعال الأي �سوت 

�أو حدث مفاجئ �أمامي.

و�أ�سعر 	• �خلوف  من  متكررة  بحالة  �أ�ساب 
ب�سدة �حلذر و�لتنبه �لد�ئم ملا يدور حويل.
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بعض المشكالت النفسية والطبية التي يمكن االصابة بها بسبب 
الحدث الصادم

�إذ� كنت تعاين من بع�ض هذه �الأعر��ض �ل�سابقة ذكرها، فمن �ملهم ل�سلمتك وحياتك �أن 
تر�جع �أخ�سائيا كطبيبك �أو تتكلم مع �أحد ممن لديه خربة يف �ملجال �ل�سحّي.

الدعم المطلوب للشفاء من اإلجهاد النفسي عقب الصدمات

�أماكن  يف  �أو  �حلّي  يف  �سو�ء  و�جلري�ن  و�الأ�سدقاء  �الأ�رسة  من  �ملقدم  و�لت�سجيع  �لدعم  �إن 
�أن حماولة جتّنب كل ما  �ال�سابة، كما  �أو  �ل�سفاء بعد �حلادث  �لعبادة له قيمة كبرية يف رحلة 
يذّكر باحلادث، مثل �الأفكار �ملتعلقة باحلادث، �أو �حلديث �لذي كان يدور وقت �حلادث �أو �الأ�سخا�ض 

و�الأماكن و�الأعمال �لتي تذكر باحلادث �سي�ساعد يف �رسعة �لتعايف.

 ولكن تبقى هناك حاالت نحتاج فيها لعون خبري �أو �خت�سا�سي طبّي �و نف�سي يف علج 
وم�ساعدة مثل هذه �حلاالت باالإ�سافة لهذ� �لدعم �الجتماعي.

�جل�سدية 	• �الآالم  بع�ض 
و�ل�سد�ع.

��سطر�بات َمِعِدية.	•

��سطر�ب �لنوم.	•

ح�سا�سية جلدية.	•

�ل�سعور  باالكتئاب 	•
و�لنزق و�النفعال.

�لعام 	• بالتعب  �ل�سعور 
وقلة �لطاقة.

زيادة �لرغبة با�ستعمال 	•
�الأدوية و�مل�سكنات .
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وقد أجريت دراسات كثيرة عن أهم طرق المعالجة لحاالت اإلجهاد 
النفسي عقب الصدمات، ومن أهمها الطرق التالية:

املعاجلة النف�سية املعرفية ال�سلوكية:. 1

تعترب هذه طريقة من طرق �الإر�ساد �لنف�سي حيث يتّم �لرتكيز على �ملو��سيع �حلالية يف 
�ملوقف ولي�ض �أحد�ث �ملا�سي �لبعيد كما يجري يف طرق �أخرى للعلج �لنف�سي.

ويف هذه �ملعاجلة �ملعرفية �ل�سلوكية يتّم �لتعرف على �آليات تفكري �ل�سخ�ض �مل�ساب، 
وكيف توؤثر �أفكاره يف عو�طفه وم�ساعره. فقد توجد لديه �آليات غري �سحّية للتفكري ال ت�ساعده 
على �ل�سفاء و�إمنا تعمق م�ساعره �ل�سلبية عن �حلادث �أو �ل�سدمة. ويتّم من خلل هذه �ملعاجلة 
للم�ساب.  منا�سبة  و�أكرث  �إيجابية   �أكرث  باأفكار  وت�ستبدل  �الأفكار،  هذه  مثل  تعديل  �أو  تغيري 
ونتيجة هذ� ت�سبح م�ساعره و�سلوكه �ي�سا �أكرث �إيجابية، مما يعينه على جتاوز حالة �الأ�سى �لتي 

كان يعي�سها.
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2 .  :)EMDR( املعاجلة النف�سية عن طريق حتريك العينني

وتقوم هذه �ملعاجلة على فكرة �أننا عندما ن�ساب ب�سدمة عقب حادث ما فاإننا منّر بهذه 
لها  ي�سمح  فل  �حلادث  هذ�  بذ�كرة  ج�سدنا  يحتفظ  بحيث  ج�سدّي،  ح�سّي  ب�سكل  �لتجربة 

باملغادرة.

�لتجربة  ترتيب  ليعيد  دماغنا  لتثري  للعينني  متكررة  حركات  طريق  عن  �ملعاجلة  وجتري 
�حل�سّية لل�سدمة، وحتويلها لذكريات بعد �أن كانت م�ساعر ح�سّية ج�سدية.

�لتي تفر�ض نف�سها  �لذهنية  توؤثر يف علج �خلياالت و�ل�سور  �أكرث ما  توؤثر  وهذه �ملعاجلة 
فر�سا على م�ساعر �مل�ساب كال�سور �لر�جعة، وكو�بي�ض �لنوم ، وتخفف من �لذكريات �سديدة 

�لقوة. وهي تقوم على بع�ض مبادئ �ملعاجلة �ملعرفية �ل�سلوكية باالإ�سافة لتحريك �لعينني.

وميكن حتت �إ�رس�ف طّبي ��ستعمال بع�ض �الأدوية و�لعقاقري �مل�ساعدة يف علج بع�ض �أعر��ض 
�حل�سول  �ملهم طبعا  ومن  �الكتئاب.  �أو  �لنوم  �ل�سدمات كا�سطر�بات  �لنف�سي عقب  �الإجهاد 

على ��ست�سارة طبية منا�سبة حول �أف�سل طريقة لعلج �أعر��سنا.
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طلب �مل�ساعدة من �خت�سا�سي يف علج �الإجهاد �لنف�سي، و�أخذ �لوقت �لكايف لل�سفاء ودون 	•

��ستعجال �أمر يف غاية �الأهمية.

 �ملحافظة على �ملمار�سات �الإميانية كال�سلة وتلوة �لقر�آن و�لدعاء، وحماولة تخ�سي�ض وقت 	•

منا�سب للتاأمل و�لتدبّر كعامل مهم لل�سعور بر�حة كبرية.

 �لتغذية �ل�سليمة ت�ساعد يف �لتعايف �رسيعا.	•

 �لتمارين �لريا�سية ت�ساهم يف تفريغ �سحنات �لغ�سب ب�رسعة �أكرب. 	•

 مر�جعة طبيب �الأ�رسة و�إخباره باأحو�لنا ت�ساعد يف تخفيف حدة �الإ�سابة.	•

 �إخبار �لنا�ض من حولنا وب�رس�حة مبا نريد منهم  ويف�سل حتديد �سخ�ض �أو عدة �أ�سخا�ض 	•

نرتاح للحديث معهم ب�رس�حة عن م�ساعرنا.

من أقوال وآراء ونصائح بعض المصابين باإلجهاد النفسي حول ما 
وجدوه معينا لهم 
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لتجنبها، وحماولة 	• �ملوؤذية  �ل�سلبية  و�لعو�طف  و�لت�رسفات  �الأفكار  �لتعرف على   حماولة 

تطوير �لعاد�ت �الإيجابية يف �ل�سلوك و�الأفكار و�لعو�طف.

 حماولة جتنب �لظروف و�ملو�قف  �لتي ت�سبب �لكثري من �النزعاج �أو �لتوتر.	•

 حماولة �ال�ستفادة من �لنظم �لطبيعية �ملتوفرة للدعم كاالأ�رسة و�الأ�سدقاء.	•

 كتابة �ملذكر�ت عن تطّور م�ساعرنا وحت�ّسن �أحو�لنا ت�ساعد يف حت�سن �لنف�سية.	•

 قد يكون �لتو��سل مع �لذين كانو� يعانون من �الإجهاد �لنف�سي �سابقا و�لذين متاثلو� لل�سفاء 	•

�ن �أمكن عامل م�ساعد للتعايف.

 �لت�سامح وعدم �لت�سدد كثري� مع �أنف�سنا » و�إن لنف�سك عليك حّقاً ..« �حلديث .	•

 حماولة تقدمي �لدعم للآخرين كما نتقبل نحن م�ساعدة �الآخرين.	•



للمزيد من املعلومات ميكنكم التواصل مع  الهالل األحمر القطري 
بقسم الدعم النفسي االجتماعي.

املرشد في األمراض النفسية واضطرابات السلوك )فيه فصل كامل عن اإلجهاد النفسي ما بعد الصدمات(، 
د. مأمون مبيض، املكتب اإلسالمي، بيروت )الطبعة الثانية 2002(ا

الرعاية النفسية لسجني الرأي. د. مأمون مبيض، املكتب اإلسالمي، بيروت )2007( 
)طبع بالتعاون مع الهالل األحمر القطري(

املراجع:


