
 
 

 

 ماهي الصدمة النفسية واضطرابات التوترمابعد الصدمة؟  

العقل البشري كما نعرفه اليوم استغرق تصميمه ماليين السنين. لقد تأكد التطور من أن العقل البشري هو تصميم من الدرجة األولى.  

 ميزات رائعة للغاية ، خاصة فيما يتعلق بحمايتنا من الخطر!  يمتلك الدماغ

 

دث في أجسامنا ، ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك! مرحبًا بك  الدماغ هو مركز التحكم في كل شيء ، ما نفكر فيه ، ما نشعر به ، ما يح

 أنت!!  ... منفي مركز التحكم في ما يجعلك

 

خبرك بإبقائك على قيد الحياة وحمايتك من الخطر. دماغك ملتزم تماًما  ي عن أهم وظيفة لديه، فس الدماغإذا كان بإمكانك أن تسأل 

عبر ماليين السنين من التطور للتأكد من   طويره ل الجد. تمت برمجة عقلك وت خذ هذه المهمة على محمه يأبالحفاظ على سالمتك. إن 

 أن الحفاظ على سالمتك هو دائًما أولويته األولى! 

 

 كيف يقوم الدماغ بذلك؟ 

عتقد أنك بحاجة إلى الحماية  ي ( إطالق استجابة طارئة عندما 2( مراقبة ما يدور حولك في جميع األوقات ، )1يتم ذلك عن طريق )

 ن الخطر. م

 

 كيف تعمل هذه المراقبة؟ 

  احارًسا وقائًي كساعة في اليوم  24بمراقبة ما يدور حولك على مدار   دائما مشغولةاللوزة هذه هناك جزء من دماغك يسمى "اللوزة". 

 في المنزل.   أو في المدرسة ،  ,، في العمل  صغيراً أو كبيراً يحميك من الخطر أينما كنت ، لياًل ونهاًرا ، نائًما أو مستيقًظا ،  

 

اللوزة  من خالل عينيك وأذنيك وأنفك وحاسة اللمس وحتى كل ما تتذوقه وتتحقق  واردة إليكالمعلومات ال جزء منيتم فحص كل 

 دماغك أي شيء آخر بهذه المعلومات.  يتصرفديد محتمل قبل أن تهأي من وجود الدماغية 

          لديك في أي مرحلة لديها أدنى مخاوف من وجود خطر عليك ، فسوف تنشط االستجابة للطوارئ.  دماغية اللوزة ال أدركت إذا 

كنه سيشمل أيًضا أي تهديدات لكيفية  قد تؤدي أشياء كثيرة إلى حدوث ذلك. قد يتضمن هذا تهديًدا جسديًا على سبيل المثال ... ول

إذا اكتشفت اللوزة الدماغية أي نوع من التهديد المحتمل ، فستتسبب في أن يطلق   شعورك حيال نفسك وصحتك العاطفية. فمثال…. 

 دماغك استجابة طارئة لمنحك أفضل فرصة ممكنة للبقاء في أمان. 

 

 كيف تبدو االستجابة للطوارئ؟ 

، في ظل  المبنية ضمنه، سيتخذ دماغك بسرعة قراًرا بشأن أي من استجابات األمان ماغية لوجود خطر محتملداللوزة ال ارعندما تث 

 هذه الظروف ، سوف يمنحك أفضل فرصة للبقاء في أمان. 

. جميعهم يشعرون بغرابة بعض الشيء. ولكن كل هذه االستجابات تجعلنا  واألمان  يحتوي الدماغ على عدد من استجابات السالمة

شعور الغريب ، من المهم  نتصرف ونفكر ونشعر بطرق تساعد على حمايتنا عندما تكون في خطر شديد. لذلك ، على الرغم من ال

ثير دماغك االستجابة التي يعتقد أن لديها  أدمغتنا لمساعدتنا عندما نحتاج إليها أكثر. سي  تضمنهاطبيعية فعل    أن نتذكر أنها ردود 

 أفضل فرصة للحفاظ على سالمتك عندما تكون تحت التهديد ... 

 

؟ هذه اإلستجابات  فما هي  



 
 

 

هو تجميدك  استجابةلك قد يقرر أن أفضل أو  كر أو الفر, قد يقرر تحفيز الدماغ والجسد على القتال أو الهرب. يُعرف هذا باستجابة ال

قرر أن أفضل خيار ، اعتماًدا على الظروف ، هو مساعدة عقلك وجسمك  ي تتحرك أو تصدر صوتًا )تجميد(. أو قد في الحال حتى ال 

 على التعامل مع التهديد عن طريق فصلك عما يحدث بالفعل )العلم / اإلغماء(. 

 دعونا نلقى نظرة أدق..... 

 الكر أو الفر  

حتى تتمكن من الضرب   بطاقة زائدةفسوف يمأل جسمك بسرعة  ،الكرأو الفر إذا قرر دماغك أنك بحاجة إلى استجابة

 بقوة والركض بسرعة. سوف ينبض قلبك بشكل أسرع ، قد تشعر أنه ينبض في صدرك. 

أخذ المزيد  تفي صدرك. سيجعلك دماغك  بالضرباتللحصول على زيادة في الطاقة ، ينبض قلبك بشكل أسرع. قد تشعر 

بحيث تكون  جسدك دماغ كل عضالتالال بقوة أكبر أو االبتعاد بشكل أسرع. سيشد من األكسجين مما يساعدك على القت

الطاقة التي عادة ما تتم في أشياء أخرى في جسمك سيتم تحويلها للمساعدة في زيادة الطاقة. سيطلق  ف. جاهزة للعمل

يعمل في أفضل حاالته في   دماغك األدرينالين والهرمونات األخرى. كل هذه التغييرات وغيرها تساعد على جعل جسمك

هروب السريع من الخطر ... ال  تك علىمعركة من أجل سالمتك أو لمساعدال  

 

 ماذا يحدث عندما تخطئ اللوزة؟ 

دائًما بشكل صحيح وأحيانًا ستنشط استجابة طارئة كاملة عندما ال تكون في أي خطر على   ستجيبإن اللوزة الدماغية ال ت

 اإلطالق.

 

 ماهي إضطرابات التوتر مابعد الصدمة؟ 

 

مزعًجا أو مخيفًا ، يمكننا أن نشعر باآلثار بعد فترة طويلة من زوال الخطر. نشعر بالتأثيرات في  ,   حدثاً خطيراً عندما نشهد أو نختبر  

الصدمة النفسية. إذا استمر هذا لفترة طويلة ولم يختفي من تلقاء نفسه ، فإنه يسمى  ب عواطفنا وفي أجسادنا وفي أذهاننا. وهذا ما يسمى  

 باضطراب التوترمابعد الصدمة. 

 

 ستساعدك على فهم: هذه النشرة  

 في مواقف خطرة   ستجيب الدماغكيف ي  •

 اضطراب مابعد الصدمة وتطوره  •

 مايمكن فعله تجاهه   •

 

 العقل البشري مبرمج لحمايتنا من الخطر. 

بشكل أفضل عندما نكون في   يحميناللعمل بشكل مختلف ، حتى  مبرمجمخيف للغاية ، فإن دماغنا خطر أو عندما نكون في وضع  

خطر. إذا كنا نعيش في منطقة حرب أو في أي بيئة مخيفة للغاية حيث نشهد / نختبر أحداثًا مروعة ستحاول أدمغتنا حمايتنا من 

 : خالل

 ةاستجابة للحماي  -  نجاة دنا يستجيبون خالل األحداث الخطيرة بطريقة تجعلنا أكثر عرضة للاجسأجعل عقولنا و . 
 



 
 

 

  بتخزين بعض المعلومات )وليس غيرها( حول الحدث في   الدماغ يقوم حيث قة عمل ذاكرتنا خالل حدث خطير. تغيير طري

على   المبنينظام اإلنذار المبكر    - ذاكرتنا حتى يتمكن من اكتشاف "عالمات الخطر" على الفور مرة أخرى في المستقبل  

 التجارب السابقة. 

 

  قصوى / على أهبة االستعداد للخطر حتى بعد مرور الخطر أن تكون أكثر يقًظا وتبقى في حالة تأهب . 

 

 دعونا نتمعن النظر في كل استجابة على حدى : 

 

 إستجابة الحماية: 

 . المواقف الخطيرة يحتوي الدماغ على عدد من استجابات السالمة المختلفة التي سيتم تشغيلها تلقائيًا للمساعدة في حمايتنا في 

هذه زيادة في الطاقة لمساعدتنا على إبعاد أنفسنا وأحبائنا عن الخطر بشكل أسرع أو ، إذا لزم األمر ، خوض    الكر أو الفر : .1

المزيد من الهواء ،    نتنفس أسرع للحصول علىالطاقة في أجسامنا. سوف ينبض قلبنا ، وسوف  معركة أقوى. نشعر بزيادة  

( ، قد تحتاج إلى المرحاض فجأة أو تغييرات جسدية أخرى.  رجفةعضالتنا )أحيانًا هذا يبدو وكأنه ألم أو  تتقلص  وسوف  

بالرعب. لكنها    قد تشعر التغييرات تبدو مروعة.    تدفعنا هذه التغييرات إلى زيادة الطاقة للمساعدة في حماية أنفسنا. هذه 

 . الكر والفر طبيعية تماًما لحماية أنفسنا وأحبائنا. يسمى هذا االرتفاع في الطاقة 

 

إذا كنا في وضع ال نستطيع فيه الفرار أو الفوز في المعركة ، فإن زيادة الطاقة هذه لن تكون ذات فائدة لالستخدام.    :اإلنفصال .2

جسديًا وعاطفيًا    فصلنا الطبيعية وسيقوم ب لم  األ  بخافضات أجسامنا    تمتألنا سيثير استجابة مختلفة تلقائيًا. سوف  لذا ، فإن دماغ

تلك الحالة بشكل كامل )عاطفيًا    المريرة في "إلخراجنا" مما يحدث حتى ال نشعر به كثيًرا. هذا يساعد على حمايتنا من تجربة  

  االّخر أو في حالة تعرضناا كنا محاصرين أو غير قادرين على الفرار أو التغلب على  وجسديًا(. غالبًا ما يحدث هذا الرد إذ

ذى الجسدي أو الجنسي. تبدو هذه االستجابة غريبة للغاية ألن أدمغتنا ربما لم تكن قد حفزت هذه االستجابة فينا من قبل.  لأل

 حمايتنا. ل  دماغهذا في حد ذاته يمكن أن يكون مخيفا. ولكن هذه هي طريقتنا ال

 

للغاية. إنه مشابه    ة مخيفال/    ة خطيرالقف  اموالفعلنا في    ود يقوم الدماغ بتشغيل استجابات الحماية هذه تلقائيًا. ليس لدينا خيار في كيفية رد 

ت  الدماغ البشري    مت برمجةللطريقة التي ليس لدينا خيار في أدمغتنا مما يجعلنا نتنفس. إنها آلية. هذه هي جزء من الطريقة التي 

 لحمايتنا.

 

 تذكر عالمات الخطر / نظام اإلنذار المبكر 

ذلك حتى  الدماغعندما نكون في حدث يومي. يفعل دماغنا للعمل بشكل مختلف في موقف خطير بدالً من  ت برمجة الذاكرة في تم

 نظام إنذار مبكر للحفاظ على سالمتك في المستقبل إذا رأى هذه العالمات مرة أخرى.  يحتوي الدماغ علىيتذكر عالمات الخطر و



 
 

 

 

سدية التي نشعر بها  بدقة شديدة المشاهد واألصوات والروائح واألذواق واألحاسيس الج الدماغسجل ي ختبر شيئًا خطيًرا ، ن عندما 

يقوم بعمل   نكون في خطر, الحياة اليومية ، عندما نكون بأمان ، فإن أدمغتنا ال تفعل ذلك بنفس القدر. عندما لكن في أثناء الحدث. 

عظيم بتخزين هذه األحاسيس في أعماق نظام الذاكرة. هذا لحمايتنا في المستقبل. إذا صادف الدماغ رائحة مماثلة أو طعًما أو صوتًا  

سواء كان   - أو مشهًدا أو إحساًسا يشبه تلك المخزنة في ذاكرتنا ، فسوف يقوم دماغنا تلقائيًا بتشغيل استجابة حماية بسرعة كبيرة 

ضع خطيًرا بالفعل أم ال! يفّضل دماغ اإلنسان بدء استجابة للحماية مبكًرا ويخطئها بدالً من قضاء الوقت في اكتشاف ما يجري  الو

  ,  أوالً. هذا هو السبب ، بعد سنوات من التجربة الصادمة ، قد يبدأ جسمك في التفاعل مع استجابة الحماية كما لو كنت في هذا الموقف 

 . اآلن آمن تماًماعلى الرغم من أنك 

قصة( ما يحدث مثل التواريخ واألوقات واألماكن وترتيب األحداث وما إلى ذلك.  الفي موقف خطير ، ال يركز الدماغ على سياق )

األشياء التي نتذكرها عادة كجزء من أحداث الحياة اليومية ال يتم تسجيلها في ذكرياتنا خالل حدث مرعب. في حالة البقاء على قيد  

ألنه ليس لدينا دائًما فكرة   مؤلم  ة ، ال يضيع الدماغ الطاقة أو الوقت في تذكر هذه التفاصيل بدقة. هذا مربك بالنسبة لنا بعد حدث الحيا

 واضحة ومتماسكة عما حدث. قد يكون من الصعب أيًضا فهم ما حدث ألن أدمغتنا لم تسجل جميع المعلومات. 

، ولكن بعد عدة سنوات إذا شممت شيئًا مشابًها  ربكبعض األحيان بوضوح وهو أمر مي األشياء فيفسر هذا أيًضا سبب صعوبة تذكر  

ربكاً  في وضع مختلف تماًما وآمن ، سيستجيب جسمك وعقلك باستجابة أمان ، على الرغم من أنك آمن. يمكن أن يكون كل هذا م

 ومزعًجا للغاية ويجعلنا نشعر أحيانًا وكأن الحدث يحدث بالفعل مرة أخرى. 

إن تخزين المشاهد واألصوات واألذواق واألحاسيس والروائح أثناء حدث خطير يساعد الدماغ على التعرف عليها وحمايتنا إذا  

صادفت مشاهد أو أصواتًا أو أذواق أو أحاسيس أو روائح مماثلة في المستقبل. إنه يفعل ذلك بشكل جيد لدرجة أنه حتى بعد سنوات ،  

ت منه ، فإنه يعيدك إلى الحدث الخطير  و بالحدث الذي نجدماغك أو تذوقت أو شعرت بشيء يذكر  إذا شممت أو سمعت أو شاهدت

ويثير استجابة للحماية! يقوم دماغنا بذلك بشكل جيد لدرجة أنك قد ال تتمكن حتى من تحديد أي جزء من المعلومات أثار هذه  

 االستجابة بداخلك. سنطلق على هذه "المشغالت" 

 

 متيقظاً للخطر البقاء 

على   - على أهبة االستعداد ، غالبًا لسنوات عديدة  يبقى تنامن خطر شديد ، فإن الجزء من دماغنا المسؤول عن حماي  جونن عندما 

في حالة تأهب قصوى وفي حذر من الخطر. قد تستغرق أدمغتنا وقتًا طويالً  أجسادنا وأدمغتنا الرغم من أننا اآلن في أمان. سيجعل 

، وسرعة  تقلبء والتوقف عن الحرص. ال يحب المخ أن يأخذ أي فرصة مع سالمتنا. هذا هو السبب في أننا قد نشعر باللالسترخا

 االنفعال وخوف دائم على الرغم من أننا اآلن في أمان. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ماهي اضطرابات التوتر مابعد الصدمة: 

العالم. وذلك ألن طالبي   حول  حماية جميع الالجئين وطالبي الإن اضطراب ما بعد الصدمة هو شيء يعانيه ما ال يقل عن نصف 

اللجوء والالجئين كانوا في كثير من األحيان في مواقف خطيرة للغاية وعملت أدمغتهم بجد لحمايتهم بأي ثمن. يحدث اضطراب ما  

يما يلي بعض عالمات اضطراب  بعد الصدمة عندما يكون عقلك وجسمك عالقين في وضع الحماية ، على الرغم من أنك اآلن آمن. ف

 ما بعد الصدمة: 

 . إعادة تجربة الحدث الصادم. إليك بعض األمثلة على كيفية إعادة تجربة الحدث على الرغم من انتهائه: 1

 متكررةأ. كوابيس مرعبة و       

أثناء   يهة بتلك اللتي كانت  شو رائحة شب أمام أعيننا. أو  عرضفيلم ي وكأنه مشهد من ب. رؤية أجزاء من الحدث الصادم        

أو الشعور جسديًا ببعض األشياء التي شعرت بها في / على   طعمة الحدث الصادم ، أو سماع بعض األصوات ، أو تذوق بعض األ 

جسمك أثناء الحدث. هذا أمر محزن ومربك للغاية. إذا كانت لدينا أحداث صادمة مختلفة ، فقد يتم خلط األحاسيس المختلفة من  

 اث المختلفة. األحد

ج. ستطلق عقولنا استجابة حماية عندما نفكر أو نتحدث عما حدث حتى تشعر أجسامنا بالخوف واليقظة. قد ينبض قلبك بسرعة         

الذي  لكر والفر  عضالتك. هذا هو رد فعل افي توتر   و ، وقد تشعر بألم  الزائد الهواء  تحتاج إلى كبيرة ، وقد تشعر بضيق صدرك ، و

النجاة من الحدث في اليوم األول. أو قد تشعر بالغموض أو اإلبعاد عما يدور حولك. هذا هو رد فعل حماية االنفصال   ساعدك على

 الذي ساعدك على النجاة من الحدث. 

 

في الوقت   اإلى الماضي حتى لو كن  ناسحب    يحاول الدماغ قد يبدو األمر وكأن عقلك في مصارعة  بين الماضي والحاضر. س

الحاضر. وسنحاول إخراج الذكريات من رؤوسنا ، ولكن بغض النظر عن كيفية تجنب التفكير أو التحدث عنها ، فإنهم يعودون ،  

مكن أن اآلن ، ي  ينعدنا في هذا الحدث الفظيع على الرغم من أننا آمن  سنشعر بهم في قلوبنا وأجسادنا وكأنناوعندما يفعلون ذلك ،

 يكون هذا مزعًجا ومرهقًا للغاية. 



 
 

 

 

 الدماغ في مصارعة بين الماضي و الحاضر 

 

بعض  . يمكنك القيام بذلك عن طريق التعلم والقيام ب رعة الماضي والحاضرقد يكون من المفيد تعلم مهارات كيفية الفوز بمصا

 . سنتحدث عن هذا في وقت الحق. التمارين للتركيز على الحاضر 

التجنب: عندما يكون لدينا اضطراب ما بعد الصدمة ، سوف نتجنب التفكير والحديث عن الحدث الصادم. قد نتجنب أيًضا   .2

األماكن أو األشخاص أو األشياء أو أي تذكير آخر للحدث. وذلك ألن المشاعر واألحاسيس التي نعيد تجربتها مخيفة  

اليًا. يمكن أن يمنعنا من الحصول على الدعم والمساعدة للتخلص من  ومزعجة للغاية. تجنب أمر مفهوم لكنه ليس حالً مث 

اضطراب ما بعد الصدمة بشكلنهائي وال نتخلص من المشكلة األساسية. تأتي األفكار والمشاعر واألحاسيس والصور مرة  

 أخرى حتى عندما نبذل قصارى جهدنا لتجنب التفكير أو التحدث عما حدث لنا. 

 

 من الخطر  تأهب الج( اليقظة المفرطة و

بأحداث خطيرة للغاية ، لن يأخذ الدماغ أي فرص عندما يتعلق األمر بمراقبة المزيد من الخطر في المستقبل. الجزء من   نمرعندما 

عقلك الذي يتحكم فيما إذا كنت مرتاًحا أو في حالة تأهب قصوى من أجل سالمتك الخاصة سيجعل عقلك وجسدك في حالة حراسة  

. قد نشعر بالخوف بسهولة. يمكننا أن نجد صعوبة في التركيز على ما  لب وعدم االرتياح تقفي جميع األوقات. يمكننا أن نشعر بال

نقوم به أو ارتكاب أخطاء بسيطة ال نرتكبها عادةً. قد نجد صعوبة في النوم ألننا خائفون من الكوابيس وقد نشعر بالخوف الشديد  

 دون سبب حقيقي. 

 

 الصدمة ما يجب أن تعرفه إذا كان لديك اضطراب ما بعد  

 

 . أنت لست وحدك 1

والالجئين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. هذا بسبب األحداث الخطيرة للغاية التي   حمايةما ال يقل عن نصف جميع طالبي ال 

حدثت لهم وألن الطريقة التي صمم بها دماغ اإلنسان لحمايتنا من الخطر. إذا كان لديك اضطراب ما بعد الصدمة ، فهذا ناتج عن 

 يام دماغك بعمله لحمايتك عندما تكون في أشد الحاجة إليه. ق



 
 

 

 

 . أنت لست مجنون! 2

على الرغم من أنها يمكن أن تبدو غريبة للغاية ومزعجة للغاية ، فقد تم تصميم أدمغتنا للذهاب إلى وضع البقاء على قيد الحياة عندما  

هاننا وأجسادنا ردود فعل طبيعية ألحداث مخيفة للغاية. إذا بدأ  نكون في خطر شديد. اضطراب ما بعد الصدمة وكيف نشعر أنه في أذ 

، على الرغم من عدم وجود خطر حقيقي في الواقع ، فهذه في الواقع عالمة على  تهديداً دماغك في االستجابة للسالمة عندما اكتشف 

عج. يمكن أن يجعل عقلك وجسدك  أن دماغك يقوم بعمله لحمايتك أنت وعائلتك. الجانب السلبي هو أن هذا مرهق ومخيف ومز

 يشعران وكأنك ما زلت في هذا الوضع الرهيب والخطير ، على الرغم من كونك آمنًا اآلن. 

 

 . مرن. أنت لست ضعيفا. في الحقيقة أنت قوي للغاية و3

بالنسبة للكثيرين ، فإن الحرب أو األحداث الصادمة األخرى مؤلمة للغاية لدرجة أنهم يعانون من اآلثار غير السارة حتى بعد انتقالهم 

ت من األحداث  و. لقد نج اليجدي إلى مكان جديد أكثر أمانًا. قد نقول ألنفسنا أننا يجب أن نكون أقوى وأن "نتغلب عليها". لكن هذا  

  من أنت ت أيًضا بسبب وجاب دماغك تلقائيًا بطريقة تمنحك أقصى فرصة للبقاء. هذا يظهر مرونة وقوة هائلة. لقد نج الصادمة واست 

 كشخص. هذا يتطلب قوة داخلية كبيرة ومرونة. 

 

 . هل يمكنني إيقاف اضطراب ما بعد الصدمة؟ 5

 نعم.

مرة أخرى وكيف نشعر باألمان مرة أخرى. يمكن ألي  يمكننا أن نتعلم كيف نساعد عقولنا وأجسادنا على الشعور باالسترخاء  

شخص ، حتى األطفال ، تعلم هذه المهارات. هناك أيًضا عدد من العالجات المتاحة التي أثبت العلم أنها تعمل. ستساعد هذه  

دأ تلقائيًا في بدء  يب  ولنالعالجات على تهدئة الدماغ والجسم. وبعبارة أخرى ، لم يعد الدماغ على أهبة االستعداد بنفس القدر ،  

 لحمايتك على الرغم من كونك اآلن آمنًا. نحن نعلم أن هذه العالجات فعالة للغاية. ات األمان استجاب 

 

 

 

هناك العديد من أشكال الدعم المتاحة إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من آثار الحرب الموضحة هنا. يمكن أن  

 ساعدة هو عالمة على قوة كبيرة. تتحسن األمور وتصبح أفضل ، وطلب الم

 

 
اذا كنت تعاني من الصدمة و اضطرابات مابعد الصدمة، وتعتقد انك قد تستفيد من المساعدة المهنية، فمن االفضل اإلتصال أوال"  

 بطبيبك اللذي يمكنه إرشادك إلى الخدمات المتاحة. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


