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  الصدمة النفسیةیف حالیة حول مصطلح تعار و م یهامف :المحاضرة األولى

  مقدمة 

  مكانته كذا إلى عالقة الصدمة النفسیة بعلم النفس العیادي ، اإلشارة تجدر في البدایة

  .و أهمیته بالنسبة لطور الماستر 

أن علم النفس العیادي هو علم یدرس الفرد في وسطه الطبیعي ،و هذا بدراسة  كما نعلم

معمقة النفعاالته،تصوراته و سلوكاته ،أي كل ما یجول في داخله،سواء كان في الحالة 

  .او في مجال االضطرابات النفسیة و العقلیة" السویة"

" عادیة "اهرة نفسیة غیر لهذا تتجلى مكانة الصدمة النفسیة في هذا العلم ،التي تشكل ظ 

نهار كلیا أو جزئیا كل ،قد ت،تهز الجهاز النفسي للفرد،و تعرضه إلى هشاشة قصوى 

  .الدفاعات المحاولة إلعادة النظام و االتزان الداخلي

،و هذا هذا المقیاس في طور الماستر، فهذا یعد من الضروري دراسته  أما بالنسبة إلدراج

  .لألخصائي النفساني و كذا البحوث األكادمیة  لعیادیةلعدة أسباب تخص الممارسة ا

 نذكر أهمها هو التقاء النفساني بهذه الظاهرة في مساره المهني ،و هذا بطریقة مباشرة أوو 

هناك من یتردد على العیادة النفسیة لطلب المساعدة عقب معایشته لحدث غیر مباشرة، ف

انتشار  ال سیما معخطیها لمفرده،صدمي ،و ظهور أعراض غیر معهودة ،ال یستطیع ت

الحروب و النزاعات في العالم ،و كذا كل أشكال العنف الجسدي و المعنوي ،في زمن 

  .التنافس الجیوسیاسي و االقتصادي 

ال تبدو في الوهلة األولى ذات صلة بمعایشة حدث صدمي قد  ألسباب جد من یأتيكما ن

االرتباطات و االتفاقات التي أسفرت عن كان وراء صدمة نفسیة ،تعتبر نواة لشبكة من 



 

أعراض ظاهریة ،هي بمثابة نتیجة تغیرات،تشویهات، و  تحویالت كفیلة عن حجب 

  .الصدمة النفسیة األصلیة

  الصدمة النفسیةهوم مف

أهم التطورات لألبحاث التي أقیمت حول الصدمة النفسیة یمكن تقدیم  بعد التطرق إلى

 .المفهوم المستعمل حالیا

دمة النفسیة هي ظاهرة تحدث في الحیاة النفسیة، تحت وطأة حادث یمكن أن الص

  .یكون صدمي

یعیشه الشخص بذعر، رعب، مع إحساس عدم القدرة في حالة عدم وجود اإلسعاف، یقحم 

دون استعداد، بدون تدخل نظام ) موتنا أو موت اآلخرین(مواجهة حقیقة الموت  كذلك تجربة

 (De Clercq, 1997). حفظ الفرد من االتصال المباغتالمعاني، الذي عادة ما ت

 أن ترصن الحدث الصدمي سوف یخضع الجهاز النفسي لعرقلة یمكن أوال أننجد 

 هلع في الجهاز النفسي هینجر عنفمستحیال  ذلك إذا كانأما عند فرد ما، وفي وقت ما، 

  .الصدمة مسببا

جابة، اإلعدم  ٕانماو  لیست إجابة الجهاز النفسي لوضعیة خاصةوهي بذلك 

فما هو صدمي هو عدم التحضیر النفسي، یترجم عدم وجود إجابة، رغم الجهد، ."عطبها

 (Dayan, 1995, p24)". فیكون استحالة استجابة عملیة

الحدث الصدمي في مظاهره التكراریة، یعاش في الحاضر وال "أما فیما یتعلق بـ

  (Lebigot, 2000, p22)". رهیخضع لتحوالت، ال یجد من یحتضنه، یربطه، ویغی

" كجسم غریب داخلي"فالمشهد الصدمي یجتاح الجهاز النفسي ویلتصق، دون معنى، 

  .حسب فروید

، )شبكة تصورات(سلسلة ذات معنى  إدماجلعدم القدرة على ویتكرر ذلك المشهد  

). أي كرب(، منبع قلق دخیلتظهر في النوم والحیاة النهاریة، تمثل تهدید  أنوحتى قبل 

(De Clercq, 1997) 



 

الهلع هو نهایة اإلحساس بالذات، والقدرة على المقاومة، االستجابة والتفكیر للدفاع ف

  (Laufer, 1995) .عن الذات

للحدث الصدمي أن یؤدي إلى إحساس بالفقدان لمعنى الواقع محدثا حیث أنه یمكن  

 .صدمة إحساس بالغرابة المقلقة، وقت لتفكك انتقالي والذي یعد بذاته

الذي یتمیز بعدم القدرة على " الحلم"فالمشهد یعاش كأنه لیس حقیقي، مثلما نجده في 

 .التفكیر

لیس من النادر أن نجد الضحایا تتهرب من أماكن الحدث بصفة كاملة و 

  .بعیدا، بدون معرفة كیف وصلوا إلى هنا" یستیقظون"و أوتوماتیكیة

فقدان الذاكرة عبر مؤشرات مبنیة : بعدها تبحث الضحایا بیأس عن ذلك الوقت

فاالعتقاد "(Damiani, 1999). نسبیا، كأنه وقت مسروق من تاریخهم، والذي یجب إیجاده

  ،(Van Broeck, 2009, p88)". في عالم عادل وأكید یتالشى ویصبح غیر مناسب

  ". الكلمات، ال توجد تنقص الصدمة هي وقت لصمت داخلي، أین" أن كما

(De Clercq, 1997, p172)الفرد  فیه ي یواجهذلقاء مع الصورة الحقیقیة للموت ال ،إنها

ال  إال أنه أننا سوف نموت یومامعرفتنا ب رغمف، ءفناالعدم االستمراریة و  فقدان االعتقاد في

 .شعوریا لیس هناك تصور للموت

 وهو ما بالتحكم الصدمي أو خصوصیة الصدمة هو عدم السماح للفرد بالتفكیر

لك الشأن بالنسبة حیث یصبح التفكیر مصدر قلق ال یمكن اجتیازه، وكذ صعقیعرف بال

انتظار  التي تبعث إلى الكارثة والجنون فيو تذكر الوضعیات المرعبة المعاشة سابقا ل

  .  مشاهد كمادة سامة تمس الحیاة النفسیةتبقى ال معالجتها من طرف الفكر

(Gosman, 2009) 

الصدمة هي نشاط یخنق الروح، إلغاء " أن إذ إنسانیتهتمس الصدمة الشخص في 

هو  ىلكل ما یتكلم في اإلنسان، هذا الكائن یصبح ضحیة، ما یؤخذ منه هو الحیاة، ما ینف

لیست  أنها إلى إضافة، (De Clercq, 1997, p336)". الحیاة التي تنتقل بین الكائنات



 

عدم إدراك للفراغ و  عنى،فقط اقتحام، تفكك للشعور، هي أیضا إنكار لكل ما له قیمة وم

  .الغریب

عتبر الصدمة كانقطاع لروابط ت): Barrois )1998فحسب المحلل والطبیب العقلي 

الموت، هجوم قلق الفراغ، مساس لوحدة الفرد، توقف : مواجهة الالمعقولو  مع العالم

  (De Clercq et Coll, 1997).للمعنى

لحدث الصدمي باللؤلؤة، المشكلة ا" تشبیهإلى  vidermanلجأ فیه یفي الوقت الذي  

من حبة الرمل، فحبة الرمل، في التحلیل النفسي هو الحدث أو أثره، تنطلق منه تطور 

  " الهوامات، كما یحدث عند إحاطة مجموعة اللؤلؤات حول حبة الرمل

(Janin, 1996, p21)  

في كل غیر رمزیة، لیست مسجلة أو مفقودة، : فإذا بقیت حبة الرمل على حالها یعني

النواة الصدمیة لكل سیاق  انهإالحدث، له دور رئیسي بالنسبة للمحلل، -األحوال، حبة الرمل

  ) 22،صالمرجع نفس( .نفسي

للصورة الصدمیة اتصاالت مع مكان سري، خفي، ممنوع للجهاز  فإن وحسب فروید

لى النفسي، فهي تتصل بإدراكات دون كلمات أو أنها مكبوتة، وهو مكان ممنوع یؤثر ع

مع تجربة " جنة مفقودة"، في نفس الوقت "موضوع مفقود"ره فروید الفرد، كما یصوّ 

قلق یأتي من االقتحام، لكن له "وعند وصف ما یجري داخل الجهاز النفسي، فهناك .الفراغ

درجة صفر وجدان، هذا الفراغ األصلي هو الذي یمیز الصعق فاألشخاص المصدومین 

  (Lebigot, 1997, p94) ". الخ...طلق، فراغ،یتكلمون عن عطب، بیاض، صمت م

فحدة أعراض الصدمة هي وظیفة قدرة الفرد على تسییر زیادة اإلثارة الناجمة عن "

  (Moussa, 2001, p99)".الحادث

  

  



 

  

  

  

  : الفصل ألّول 

  و توضیح طبیعتها الصدمة النفسیة تطور مفهوم تاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  هور علم النفس الصدمةلمحة تاریخیة عن ظ: المحاضرة الثانیة

إنه من الصعب بما كان إعطاء تقدیم شامل و مستوعب لتطور األفكار حول موضوع الصدمة، و ذالك لكون هذه 

فإذا اعتبرناها حدث فإننا نقول أنها وجدت مند القدم مع وجود اإلنسان . األخیرة عبارة عن حدث و لیس مجرد مصطلح

ص " ( ظهرا عند اإلنسان ناریخ الصدمة قدیم كقدم العنف و القلق اللذات" یؤكد أن ) L. Crocq  )2001حیث أن 

الفنیة الخاصة باإلنسان البدائي،  تو ما یدعم أقوالنا هو تلك الدراسات التي تبرز قدمها عن طریق كل اإلنجازا). 23

ار و علوم التاریخ التي تنقل نجد آثار تواجدها كذالك من خالل ما تقدمه لنا علوم اآلث. كالروایات القدیمة و األساطیر

لنا كل ما دار بین الجنس البشري القدیم من حروب و غیرها و كذالك كل ما كان یزعج اإلنسان في صراعاته مع 

  .الطبیعة و مع اآللهة

 فبصفة عامة نقول أنه كّلما تعّلق الصراع بین الحیاة و الموت، بین التواجد و العدم و بین كل ما هو قابل للتفكیر و

  .التصور و بین كل ما هو غیر قابل لذالك تظهر الصدمة

) C. Barrois ،1998( عن العصاب الصدمي كممثل لكل االضطرابات ذات صلة بالصدمة  اأوالئك الذین تحذ تو 

إّن تطور " یقولون أن هذا االضطراب ظهر كواق معاش منذ عصور و أنه یسبق ظهور المصطلح الذي یذل علیه 

التي تجمعه  تقة بالعصاب الصدمي ال یمكن فهمها دون التطرق لذكر تاریخ اإلنسان و مفهومه للعالقااألفكار المتعلّ 

  ).13، ص Ibid" ( مع العالم الخارجي، مع تطّور اللغات و المؤسسات

و لنكون أكثر دّقة في هذا العمل فإننا سنكتفي بالتركیز على تلك اللحظات التي سجلت تطور األفكار حول تاریخ 

  ".الصدمة النفسیة"طور ت

حیث أن بدایة . بهذا الشكل یمكننا القول بأن مصطلح الصدمة النفسیة لم یعرف بدایة تواجده إّال في القرن التاسع عشر

 -Traité médico" تحت عنوان ) 1809( سنة  Pinelهذا القرن شهدت بعض المحاوالت مثل الكتاب الذي أصدره 



 

philosophique sur l’Aliénation mentale " و الذي من خالله ذكر تلك االضطرابات العصابیة التي تحدث

  .عند أفراد الجیش المتقاعدون

  .ما عدا المحاوالت التي كانت لها عالقة بمفهوم الصدمة فإن هذا األخیر لم یعرف ظهوره سوى في نهایة ذالك القرن

: رابات النفسیة الناجمة عن األحداث العنیفة مثلففي أواخر القرن التاسع عشر بدأ األطباء في االهتمام  باالضط

الحروب و مختلف الحوادث كتلك المتعلقة بالسكك الحدیدیة، حیث أصبحت لها نفس األهمیة كاألمراض العضویة 

  .األخرى

و أدخله كوحدة مستقلة في " العصاب الصدمي"مصطلح  H. Oppenheimوضع الطبیب العقلي  1888ففي 

العصابات ( أي " Die Entité Indépendante" ففي كتاب بعنوان . النفس المرضيالتصنیف الخاص بعلم 

، )scheck( الرعب " أطروحته الخاصة بعلم النفس التطّوري التي یركز فیها على   Oppenheimer، قّدم )الصدمیة

ه یحدث و الذي یكون في غایة الشدة بحیث أن) selishe ershütterung( المصاحب  الهتزاز نفسي معین 

  ).29، ص L. Crocq ،2001" ( اضطراب نفسي دائم

حاالت المفحوصین الذین تعّرضوا لحوادث السكك الحدیدیة و الذین ظهرت  Oppenheimerفي هذا الكتاب یقدم 

علیهم اضطرابات فوبیة تتمثل في تلك المظاهر الخاصة كالكوابیس ذات عالقة بالحدث، االضطرابات العاطفیة و 

  .الغ فیه لكل المنبهات الخارجیةالتحسس المب

  :انطالقا من هذا نستنتج مالحظتین هامتین

تكلم عن السبب النفسي، الذي یتمثل في الرعب، في ظهور الصدمة النفسیة،  Oppenheimerلقد ذكرنا آنفا بأن  - 

ظهور  جاءت لتحل ذالك الجدل القدیم الذي یخص Oppenheimerفإن  منشورات "   L. Crocqإذ أنه و حسب 

) 1857(في فرنسا   Duchesneهذا الجدل الذي كان مدعما من طرف . االضطرابات جراء حوادث السكك الحدیدیة

اللذان یرجعان ظهور االضطرابات إلى وجود خلل في الدماغ أو على مستوى ) 1866( في بریطانیا  Erichsenو 



 

) 1879( Rieglerفي بریطانیا، ) 1883( Hebert Pageو ) Russel Reynolds )1869أّما . . . النخاع الشوكي

في فرنسا الذین كانت لهم نظرة مخالفة، حیث أنهم  یلجؤون إلى ) Jean Martin Charcot )1884في ألمانیا و 

الفرضیة االنفعالیة  كسبب ظهور االضطرابات و ذالك لوجود عدم التناسق الواضح بین ما یظهر عادة من خالل 

  ).30ص  Ibid" ( لتي ال تناسب في شدتها الحدث الخارجي  المسبب لهابعض األعراض الشدیدة ا

كوحدة " حول اعتباره العصابات الصدمیة  oppenheimerأّما المالحظة الثانیة فهي تتعّلق بما ذكره، كذالك  - 

  .كاضطراب مستقل" العصابات الصدمیة" لم یكن موافقا على استعمال مصطلح  Charcot، و هذا ألن "مستقلة

"  النوراستینیة"و " الهستیریة"بالنسبة لهذا العالم فإن كل أعراض العصاب الصدمي تعتبر جزءا ال یتجزأ من األعراض 

  ".الهیستیروـ نوراستینیة"بل هي جزء من ذالك الخلیط العرضي المتمثل في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )تابع(لمحة تاریخیة عن ظهور علم النفس الصدمة : المحاضرة الثالثة

الذي كان یعتبر مرجعا  P. Janetجلب مصطلح الصدمة النفسیة اهتمام كّل المختصین، على غرار  1889 في سنة

  .في فهم و شرح االضطرابات الناجمة عن األحداث الصدمیة

شرح كیف  P. Janetحاول " l'Automatisme psychologique" فمن خالل مذكرة الدكتوراه التي تحمل عنوان 

المتعلق بالصدمة عند األشخاص المصدومین،  یتصلب في مكان ما على مستوى   و الشعور أن،  تذكر اإلحساسات

هذا ما یدل علیه ( جسم متطفل الذي یستلهم صورا، أفعاال و حركات أوتوماتیكیة " الشعور، على شكل جسم غریب أو 

النشاطات األكثر تطّورا و األكثر ، و هي نماذج بدائیة للنشاط العقلي، في حین أن الشعور یستعمل الفكر و )العنوان

لم یتمكن من إعادة استحضار األحداث الصدمیة لمفحوصیه إّال  P. Janetحیث أن ). 31، ص Ibid." ( وضوحا

 Charcotبعد إخضاعهم للتنویم المغناطیسي، و الذي نجح من خالله في إزالة األعراض، الشبیهة بتلك التي وصفها 

  .اني منها هؤالء المصابینلدى الهستیریات، التي كان یع

، إذ كان یفترض وجود حدث " Neurotica" بأفكار مشابهة، قبل اكتشافه الهوام و تخلیه على  Freudلقد بدأ 

و نسیان هذا الحدث هو الذي یجعله قابال للتحّول إلى . صدمي خلف المظاهر الهستیریة التي كان یعاني منها مرضاه

، تحت تأثیر التنویم المغناطیسي، على مساعدة مرضاه للرجوع إلى الوراء Freud فقد عمل. تلك األعراض الهستیریة

و بمجرد ما یتذكر المریض هذا الحادث أو مجموعة األحداث التي . و تتبع األحداث حتى یصل إلى الحدث الصدمي

  ).Freudسنتطرق الحقا لتجربة . (شاركت في إحداث االضطراب، یختفي العرض

  : لعشرین جاءت األحداث مسرعة و تطّورت على الشكل اآلتيو مع حلول القرن ا

عن العصاب "  مقدمة في الطب العقلي العیادي" في كتابه  Kreaplinتكّلم ) 1900(في بدایة القرن العشرین 

  .Charcotالصدمي كعرض یحدث في غیاب إصابات جسدیة، فهو مختلف عن الهستیریا التي ذكرها 

  ".هستیریا الحرب"دراسة حالة كانت تعاني من  Bowlbyقّدم  1901في سنة 



 

كوحدة " عصاب الحرب" ، في المؤتمر األلماني للطب الداخلي، مصطلح  Honigmanاقترح  1907في سنة 

  .Oppenheimerنوزوغرافیة مشابهة للعصاب الصدمي الذي ذكره 

بأنه استعمل ) دميالعصاب الص" ( The Traumatic Neuroses" في نص بعنوان  Glynnیوضح  1910في 

مصطلح العصاب الصدمي في معنى ضیق، و هذا بضم النوراستینیا و الهستیریا الناجمة عن الصدمة سواء كانت 

 .C) (و هذا ما یعطینا كل من النوراستینیا، الهستیریا، النوراستینیاـ هیستیریا و الهستیروـ نوراستینیا. (جسدیة أو انفعالیة

Barrois  ،1999 22، ص.(  

" المصحوبة ب " sidération"المظاهر العیادیة مثل تلك المتعّلقة ب  Millanجمع  1914سنة  في

obnubilation " و الهالوس السینیماتوغرافیة تحت اسم "Hypnos des batailles ." هذه المظاهر تنجم عن

  .اإلنهاك الجسدي المرافق للصدمة االنفعالیة

آثار المتفجرات الشدیدة القّوة على " ، في محاضرتین حول Edinو  Mott ،Londتناول كّل من  1916في سنة 

، الفرق بین الصدمة الناجمة عن القذیفة التي تحدث أضرارا و جروحا في النظام العصبي "النظام العصبي المركزي

الوظیفیة و المركزي و اإلصابات التي تلحق بالجهاز العصبي المركزي دون إصابات مرئیة إذ یتعلق األمر بالعصابات 

  .الذهانات

فكرة التدخل في أماكن الحرب، و هذا للقیام بالفرز األولي للصدمات و العالج  Damayeاقترح  1917في سنة 

  .األولي في أماكن الحرب

في المؤتمر الدولي الخامس للتحلیل النفسي النظریة التحلیلیة  Ferencziو  Abrahamیطّور كل من  1918في سنة 

  .یة باإلشارة إلى المعنى الصدمي لألعراض الهستیریةللعصابات الحرب

عن تصنیف االضطرابات " االضطرابات العقلیة و اضطرابات الحرب" في كتابه  Dumesتكلم  1919في سنة 

  :الحربیة حیث أنه فّرق بین التناذرات



 

  .ـ التي تأخذ على حساب الحرب إّال أن الهذیان كان موجود في حالة كمون من قبل الحرب

  .ـ المسبب بطریقة غیر مباشرة من طرف اإلرهاق النفسي و الجسدي

  .ـ المسبب بطریقة مباشرة من طرف الذعر، االنفعاالت أو الهّزات الناتجة عن القصف

للمعنى الصدمي لألحالم المزعجة و اللعب المتكرر كمیكانزم لمواجهة نزوة الموت التي  Freudیعود  1920في سنة 

  .للذةتعمل ما فوق مبدأ ا

وحدة مستقلة ال تخضع لنفس القوانین التي تحكم تلك : أن الصدمة النفسیة تعتبر  Freudیوضح  1938انطالقا من 

  . التي تتعلق بالصراعات الطفولیة و ظاهرة التحویل

واء تخدیر، شّدة الذاكرة االنفعالیة و انط: الذي یتشكل من" التناذر المعتقلین"عن  Targowlaیتحدث  1950في سنة 

  .الشخصیة

حصص العالجات الجماعیة لألشخاص الذین یعانون من اضطرابات صدمیة الناتجة عن  Bionیقترح  1961في سنة 

  .الحرب

  ).P. T. S. D" ( حالة الضغط ما بعد الصدمة" اقترح األمریكیون مصطلح ) 1973ـ 1964( بعد حرب الفیتنام 

قا من المدلول الذي تحمله و ذالك بالرجوع إلى النظرة قراءة للصدمة انطال L. Crocqیقترح  1974في سنة 

و هذا عكس ما كان شائعا حول االقتصار على تفسیر الصدمة انطالقا من المیكانیزمات الممثلة . الفینومینولوجیة

  .التحطیم  للطاقة أي كل ما یخص قدرة الصدمة على

  

  

  



 

  الصدمة عند فروید: المحاضرة الرابعة

 : ة النفسیة في النظریة الفرویدیة بثالث مراحل و هيلقد مر مفهوم الصدم

 :الصدمة عبارة عن حدث خارجي -1

إذ كان األمر . تجربته العلمیة في جّو مليء بالمناقشات النظریة حول األعراض الصدمیة Freudفي أّول األمر بدأ 

ي عبارة عن خلل في الدماغ أو الذین یقولون أن االضطرابات البعد صدمیة ه" العضوین" یتعلق بمناقشات بین تیار 

و آخرون یرجعون ) Walton 1844و  Duchesne 1857  ،Erichsen  1866 ،Putnam( في النخاع الشوكي 

، Reynolds 1869 ،Herbert 1883 ،Riegler 1879( االضطرابات إلى إختالالت نفسیة مثل االنفعال 

Oppenheimer 1888    وCharcot 1884(  .ف بین كّل هؤالء العلماء یدور حول األماكن إذا كان االختال

المتضررة خالل الصدمة أي نوعیة اإلصابة عند الصدمة فإن سبب الصدمة لم یكن یطرح مشكال كبیرا في ذالك الوقت 

  .مثل حوادث السكة الحدیدیة و العنف في الحروب إذ یتعلق األمر بحدث خارجي ذات طبیعة صدمیة

Freud یحضر لعرض شاركوا في مستشفى  كتلمیذ مبتدأ، حیث كان "Salpitriére " لم یكن في وسعه إّال إتباع أقوال

  .أستاذه

یتكّلم عن الصدمة الناجمة عن عامل  Freudففي كتاباته األولى حول الهستیریا و النوراستینیا یمكننا أن نالحظ أن 

سیكبت ) Abreaction( ة عاطفیة فهذا الحدث في غیاب استجاب. قادر على زعزعة استقرار الشخص) حدث(خارجي 

و ینسى، ثم یصعد مرة أخرى إلى السطح كجسم غریب، غیر مفهوم من طرف الشعور، و هذا ما یشرح ظهور 

 .األعراض الهستیریة

لم یعطي للحدث كل األهمیة، بما أنه ال یرى المشكل في الحدث أكثر مما یراه  Freudإّال أنه تجدر بنا المالحظة أن 

بعد شاركوا، أعطى " عندما تقول أن ) F. Brette  )1987و هذا ما تذهب إلیه . وره ثانیة من الداخلفي إعادة ظه



 

Freud  للصدمة دورا محّددا لسبب الهستیریا ، حیث ینتقل المفهوم من الصدمة المادیة إلى الصدمة النفسیة، و هذا

  ).9ص " ( و الذي یوّلد االستثارة" خليكجسم غریب دا" بتركیزه ال على الحدث بل على الذكریات التي تعمل 

 Freud "Etudes surمن خالل نشر . في المرحلة الثانیة ظهرت األفكار المتعلقة بالطبیعة الجنسیة للحدث الصدمي

l’Hystérie " و في رسالة إلى صدیقه . بدأ یلمح لهذا األمر في دراسة الحاالت التي قّدمها 1893سنةFliess  بتاریخ

لقد أدركت بسرعة أن القلق عند العصابین الذین أعالجهم كان في جزء كبیر ناتج عن المشاكل " قول ی 1894جوان 

فحسب هذا المعنى یبقى الحدث دائما خارجي، یمكنه أن یحدث للشخص في سن الرشد ). 80ص  1979" ( الجنسیة

  .إّال أنه ذو طبیعة جنسیة

من خالل تقدیمه  "Esquisse d’une psychologie scientifique "في كتابه  Freudفي المرحلة الثالثة یوضح 

هذا . األمر یتعّلق بذكرى مكبوتة و التي ال تتحّول إلى صدمة إّال بعد مرور الحدث و نسیانه" بأن  Emmaلحالة 

أي  كان یعرف آنذاك بنظریة اإلغراء و هذه هي ما). 366ص " ( الحدث الذي یحدث في مرحلة متأّخرة من البلوغ 

la Neurotica لكي تكون صدمة یجب أن یتوفر بطریقة متناقضة حدتین صدمیین: " التي تخضع للمعادلة التالیة:  

لدى الفرد الغیر الناضج و الذي یجد نفسه في حالة من السلبیة و حالة من ) irruption( الحدث األّول یحدث قطیعة 

  .مرحلة البلوغ و هذا عند ظهور الحدث الثاني هذه الصدمة ال تأخذ معنى و ال أثر إّال من بعد. اآلتحظیر

للحدث األّول الذي عمل الكبت على )  traces mnésiques( الحدث الثاني الذي یأتي إلحیاء اآلثار الذكرویة 

  ).10، ص F. Brette ،1987" ( نسیانه

قبل ( ن وقتین متباعدین و یحدث بی, حسب هذه المعادلة یمكننا استخالص أن الصدمة تجد أصلها في الواقع الخارجي

دون أن ننسى أن الحدث یستوجب وجود ضحیة و ). l’après coup( إذ یخضع لفكرة البعدیة ) و بعد سن البلوغ

  .متعدي في عالقة إغراء و استحواذ

  .الصدمة عبارة عن هوام -2



 

( اجدة في علم األعصاب ات الكالسیكیة المتو ظمن المالح Freudبعد العرض الجد مقنع حول النوروتیكا التي لم تبعد 

Neurosciences(  آنذاك، كما یوضحC. Leguen  في مقدمة كتابC. Janin  "Figures et Destins du 

Traumatisme" لقد تراجع ،Freud  في الشروط التي یضعها " عن كل ما قاله سابقا و ذالك بمالحظاته لجزء مهم

وذالك راجع إلى تطلعهم إلى مواضیع مثالیة . قدرتهم على الزواجالهستیریون العاشقون لتقبل موضوع حبهم أو في عدم 

فالسبب یوجد في عظمة األب الذي باستطاعته النزول إلى . أرى أن هذا یعود إلى تأثیر شخص األب. عدیمة المنال

  ).1897ـ 01ـ 17بتاریخ  Fliessفي رسالة إلى صدیقه " ( مستوى الطفل

إلى البحث عن طبیعة هذا الطموح إلى  Freudیخ التحلیل النفسي هو ما دفع هذا الجزء الذي كان جد مهما في تار 

اكتشاف ما كان ینقص في مشكل الهستیریا، إذ كان عبارة عن منبع جدید من خالله " المثالیة إلى أن توّصل إلى 

 1897ـ 06ـ 04 بتاریخ Fliessإلى  Freudرسالة " ( الهوام الهستیري: أقصد بكالمي. یخرج عامل من صنع اآلشعور

.(  

یبحث عن المیكانزم الالشعوري المسؤول عن الهستیریا، فقد أعاد  Freudنالحظ أنه في نفس الوقت الذي كان فیه 

  .النظر في ممارساته

  ؟)أي اإلغراء من قبل الراشد( فما الذي جعله یحصل على أقوال متعلقة بحدث خارجي من عند مرضاه 

األمر یتعّلق بمحاوالتي لدفع تحلیالتي إلى حّد " س األهمیة حیث یقول أن جزءا آخر له نف Freudهنا یكتشف 

  ).1897ـ 09ـ 21بتاریخ  Fliessفي رسالة إلى " ( الوصول إلى منتهاها

، و هذا بعد "بالهوام"إلى الرجوع عن فكرة الحدث الخارجي و استبداله  Freudإن هذان الجزءان هما اللذان دفعا 

  .یؤمن بالنوروتیكااعترافه بأنه لم یعد 

لم یكن یراه إنجازا  Freudهذه الخطوة كانت وراء میالد التحلیل النفسي، و مع هذا فإنه من المنصف أن نقول بأن 

عن حالته  Freudو یتمثل ذالك من خالل حدیث . آنذاك بل رآه فشال سبب له الكثیر من الحسرة، األلم و خیبة األمل



 

الشهرة األزلیة، الثروة المضمونة، االستقالل "  في رسالة إلى صدیقه یعزي بها نفسه النفسیة أثناء اكتشاف فشله قائال

التام، السفر، الیقین من تجنیب األطفال كّل الهموم و المخاطر التي أرهقت طفولتي، هذا ما كان أملي الجمیل، كّل 

ضاعة ، على القیام باالقتصاد و على و ها أندا مجبرا على البقاء هادئ في و . شيء ارتبط بنجاح أو فشل الهستیریا

إخلعي فستانكي فانكي لم تعودي  Rébecca’ رأیت الهموم تعاود إزعاجي، و هنا یحظرني شيء یتعّلق بأیام طفولتي 

" المهم أن في كلّ هذا الجو من االنهیار التام فقط علم النفس هو الذي یبقى سلیما: تحظرني اللحظة كلمات. ’مخطوبة

  ). 1897ـ 09ـ 21خ رسالة بتاری( 

إنه علم النفس ذالك هو الذي شهد میالد علم التحلیل النفسي، علم النفس ذالك هو الذي شهد میالد عالم، تاریخ و 

  .لقد تحّول إلى علم الهوام. نظریة

  .و تمر الصدمة من اعتبارها حدثا حقیقیا إلى بناء هوامي من طرف الهستیرین

قیقي، إّال أّنه یحّولها إلى وضعیة أّولیة الخاصة بالعالقات األولى للطفل مع أمه و هذا مع احتفاظه بنظریة الحدث الح

  .، المغریة األولى لهFreudالتي تمثل، حسب 

الهستیریة و التي تتعّلق بأشیاء سمعها الطفل  تالهوا ما"لم یستبعد هذا الواقع عندما تحدث عن  Freudفهكذا نجد أن 

 6السن الذي یكتسب فیه الطفل هذه المفاهیم یعود إلى : إنه حدث مدهش. ا إّال الحقافي وقت مبكر و ال یفهم معناه

  ).1897ـ 04ـ 06بتاریخ  Fliessرسالة إلى ..." ( سنوات غابرة 7أو 

  :وفقا لكّل هذا یمكننا أن نقول أن الصدمة تمر بثالث مراحل

  .ـ إنها عبارة عن حدث حقیقي، یقع خالل عالقة الطفل بأمه

  .دخل و یتحّول بعد زمن إلى حقیقة نفسیة على شكل هوامـ لیست

  .ـ ثّم یعاود الخروج مرة ثانیة إذ یتمثل للفكر كأنه عبارة عن حدث خارجي



 

  :الصدمة عبارة عن مشكل اقتصادي) ج

مرة أخرى إلى الكالم عن  Freudإبتداءا من سنوات العشرینات و مع ظهور االعتبارات الخاصة بالحرب، رجع 

و هذا ما یسبب . الصدمیة التي من شأنها مفاجأة األنا الذي یكون في حالة عدم االستعداد لمواجهتها األحداث

  .العصابات الصدمیة

أن یعطي تعریفا للصدمة بالعودة إلى مصطلحین كثیرا ما كانا وراء الصراعات  Freudحاول " ما بعد مبدأ اللذة"ففي 

  :ال وهماالتي غّدت تلك األفكار المتعلقة بالصدمة أ

  .ـ الصدمة عبارة عن استثارة عنیفة تأتي من الخارج و التي تتعدى القدرات الدفاعیة لألنا

  .ـ  و هذا لكونها تأتي في حالة یكون األنا فیها غیر مستعد للمواجهة

 األمر یتعّلق بوضعیة صدمیة و التي تضع جزء من عمل الجهاز النفسي المتواجد في خدمة مبدأ Freudإذا فحسب 

  .اللذة خارج وضیفته المعتادة

قطیعة جزئیة على مستوى حاجز الحمایة، فالمثیرات تأتي من المنطقة المحیطیة لتتدفق " فالصدمة إذا عبارة عن 

و بهذه الطریقة فإن الحیاة النفسیة تستدعي كّل الشحنات الطاقویة الموجودة في . باستمرار نحو الجهاز النفسي المركزي

و لكي یتشّكل مضاد للشحنة یجب أن تكون تلك الشحنة . وار المنطقة التي حدثت فیها القطیعةالعضویة لتكون بج

فإذا كان األمر كذالك فإننا . الطاقویة المستخدمة من طرف الجهاز النفسي تعادل الشحنة التي تسببت في القطیعة

  ).37، ص S. Freud ،1920( " سنشهد إفقار باقي األنظمة النفسیة و بالتالي تدهور كل الوظائف النفسیة

فالصدمة بهذا الشكل أصبحت تعرف بكونها عامال كمیا یتعّلق باالستثارة الخارجیة المتسببة للقطیعة التي تصیب 

  .حاجز مضاد اإلستثارات

   



 

 Ferencziمفهوم الصدمة عند :  خامسةالمحاضرة ال

إنها استنتاجاته و . برى، في تفكیره، لمفهوم الصدمةیعتبر فرنكزي الرجل الذي منح األولویة الك Freudمن بین تالمذة 

مالحظاته حول واقعیة الحدث الصدمي هي التي كانت وراء تلك الضجة الكبیرة التي عرفتها المؤسسة العالمیة للتحلیل 

  .النفسي آنذاك

تظهر هذه . كاعن النروتی Freudلقد وجه فرنكزي انتقاده و هجومه ضّد أب التحلیل النفسي إذ كان یعارض تخلي 

 Confusion de Langues Entre" ( اختالط اللغات بین الراشدین و الطفل" المعارضة في نصه المعروف ب 

les Adultes et l’Enfant ( كما شرح   .حیث عاد فرنكزي للتطرق إلى واقعیة أسباب العصابات. 1932سنة

  .Freudمیكانزم التحّول الهستیري الذي كان وراء خطأ 

إن الحدث التاریخي المتمثل في "  M. Balintا المقال تحوّال كبیرا في عالم التحلیل النفسي، أشار إلیه یمثل هذ

هذه الصدمة كانت عمیقة و (...) و فرنكزي كان بمثابة الصدمة في عالم التحلیل النفسي  Freudاالختالف بین 

 C. Janinهذه الصدمة حسب  إذ كان یمكن تفادي). 16، ص C. Janin ،1996ذكر من طرف " ( مؤلمة

أن الهوا مات العصابیة هي عبارة عن إبداعات هوسیة بحتة، كان بإمكانه أن " بدال أن یقول  Freudلو أن ) 1996(

یكون أكثر صّحة لو قال أن التحلیل النفسي ال یمكنه أن یجزم واقعیة المشاهد اإلغرائیة التي یتكّلم عنها الهستیریون 

  ).15ص " (  أتناء الفحص

لقد تمكن فرنكزي من خالل مقاله من طرح التساؤل حول الممارسة العیادیة و النظریة الفرویدیة، و ذالك من خالل 

  .Freudوصف تحّول الحدث الحقیقي إلى حدث هوامي الذي تكلم عنه 

ى أسر نبیلة و حتى األطفال الذین ینتمون إل" یوضح فرنكزي أن الحدث حقیقي، و هذا بقوله : ففي المرحلة األولى

إذ یتعّلق األمر بأولیاء یبحثون، بطریقة . صارمة هم أكثر عرضة، مما نضن عادة، إلى العنف و االغتصاب  عادات

مرضیة، عن بدائل لرغباتهم الغیر مشبعة، أو أشخاص من البیت الذین یستغلون جهل و براءة األطفال من أجل 



 

مات أطفال أو كذب هستیري تفقد، و لألسف، من صحتها و من  فالفرضیة التي تتكّلم عن هوا. االعتداء علیهم

غالبا ما یتعّلق األمر بإغتصابات حقیقیة لفتیات في مرحلة ما بعد الطفولة األولى، عالقات جنسیة (...) مصداقیتها 

، S. Ferenczi." ( بین نساء ناضجات و أطفال صغار السن و كذالك أفعال جنسیة مفروضة و تحمل طابع الشذوذ

  ).130، ص 1932

هذا . في المرحلة الثانیة قام فرنكزي بشرح میكانزم التحّول الذي یصبح وظیفیا مباشرة بعد ترض الطفل لالغتصاب

  .عندما یباشر الشخص الراشد في اعتدائه الجنسي: األخیر یتشكل عبر سلسلة من المراحل التالیة

مة عنیفة، و هذه االستجابة الفوریة یمكن أن تثبط، نظرا للخوف ـ یستجیب األطفال بالرفض، الكراهیة و التقزز مع مقاو 

  .الشدید، حسب فرنكزي

ـ قّوة و سلطة الراشد تجعل الطفل یشعر بأنه دون دفاع جسدي و فكري، إذ ال تزال شخصیتهم ضعیفة و غیر ناضجة 

و قد یصل األمر . على الكالم و هذا ما یجعل الطفل یفقد القدرة. لكي تتمكن من االحتجاج، و لو على مستوى الفكر

  .به إلى غایة فقدان وعیه

و هذا ما یجعل " یتعّلق األمر بتقمص المعتدي" ـ عندما یصل خوف األطفال إلى حّد ال یحتمل یتدخل میكانزم آخر 

  .الطفل یرضخ إلرادته، یتنبأ و یتفهم رغباته و في األخیر یخضع له خضوعا تاما و ینسى نفسه نهائیا

الذي یختفي من الواقع الخارجي و " إستدخال المعتدي" النوع من التماهي حسب فرنكزي عن طریق میكانزم  ـ یتم هذا

هذا المیكانزم یمكن أن تتمخض عنه تحوّالت إیجابیة أو سلبیة و هذا بالخضوع للسیاقات . یتحّول إلى الواقع النفسي

  .و الحال في األحالماألولیة ولمبدأ اللذة، إذ یتم ذالك بطریقة هلوسیة مثلما ه

فإنه یقوم بإستدخال لرغبة المعتدي إذ یتفهمها و یخضع لها، و " إستدخال المعتدي" ـ عندما یقوم الطفل بعملیة 

و . یستدخل في نفس الوقت كل استجابات المعتدي الناتجة عن تدخل األنا األعلى كالشعور بالذنب و اإلحساس باأللم

  .من حیث نراه بريء و مذنب في نفس الوقت: منشطرهذا ما یجل الطفل یظهر و كأنه 



 

  .ـ و هذا كذالك ما یجعل ثقته في حواسه محّطمة، لكون شخصیته مكونة فقط من األنا األعلى و الهو

في المرحلة الثالثة شرح فرنكزي سیاق ذالك التحّول المرضي موضحا أن صدمة الطفل تدعم بعادات المعتدي الذي 

) األم خاصة(و إن حاول الطفل إخبار والدیه . كن، متجاهال و مشككا في حقیقة وقوع الحدثیظهر و كأنه شیئا لم ی

و تكتفي بتوبیخ ابنها و تحاول جعله یعترف بحماقته، و ) األب أو القریب( فإنها ال ترید أن تخدش في عظمة الرجل 

فیجد هذا األخیر ) Freudلنسبة لهستیریو كما هو الشأن با( في األخیر عندما یجد الطفل نفسه أمام المحلل النفساني 

هذه الوضعیة تعمل، حسب فرنكزي، على إخفاء ما سماه بالنفاق . یتكّلم عن الهوام و ینشغل باحترام الحیاد و المسافة

و هذا ما من شأنه أن یحّول حصص التحلیل النفسي إلى تكرار صدمي جدید بما أنه یعتبر تكرار نفس . المهني

  .نفس استجابة المعتدي بعد االعتداء استجابة األم و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

أسباب ( الصدمة عند المحللین و المختصین الحالین: سادسةلمحاضرة الا

 )الصدمة

  .ناقش أخصائیو الصدمات بإسهاب أسبابه الحقیقیة ، أي ما یسبب االضطرابات النفسیة

  ة دفاعیة لألنا ویثیر اضطرابات عقلیة؟هل هي شدة الحدث، سواء هوامي أم واقع، الذي یفوق أي قدر 

  أم أنها حالة عدم استعداد األنا لمواجهة لتلك األحداث، مهما كان نوعها؟  

 :الجواب على هذین السؤالین یقودنا إلى ذكر ثالثة تیارات مختلفة 

) 2001(وبرتراند ) 1996(، وجانین ) 1976(التیار األول یولي أصحاب هذا التیار مثل مارتي  – 1

  .أهمیة كبیرة جًدا للحالة التي توجد فیها األنا في وقت الحدث

هذه الحالة تجعل الشخص غیر قادر على التعامل مع حدث خارجي ، سواء كان األكثر عنًفا أو األكثر  

  .شیوًعا

شریطة أن یعطل "أنه یمكن تجربة أي حدث حقیقي على أنه صادم ) 1996(بهذا المعنى ، یحدد جانین  

  :یرجع هذا العجز، حسب المؤلف، إلى). 16ص " (دث بشكل كبیر التوازن في الجهاز النفسيهذا الح

إما لمفاجأة الحدث الذي لم یمنح األنا الوقت لالستعداد لمواجهته، و ذالك بإطالق طاقة كافیة للتصدي  - 

 ؛" خیانة لألنا"فهذه ما یسمیه جانین ب .  له

أو إلى كون الغالف ) مثل خلل في التصور و العقلنة(یكلیة إما إلى هشاشة األنا ، بسبب مشكلة ه - 

خضع لسلسلة من األحداث التي أضعفته والتي جعلته هشا جًدا ، بحیث یتمكن اي " الضاد لإلثارة قد 

حدث آخر، مها كانت شدته، من اختراقه و تمزیقه، إذ یصبح ال یستطیع سد االستثارة التي تمر بكل 

  ". لنفسيسهولة إلى داخل الجهاز ا



 

إن فقدان شخص بالغ ألحد أفراد عائلته : " الذي قال قولته الشهیرة ) 1996(كما یمكن أن نذكر مارتي 

یمكن أن تكون اقل صدمة من كون شخص آخر مثال، في یوم من األیام صدمه مرور كمیة من الغبار 

 ).102ص ."(تحت أشعة الشمس

شدة الحدث ال یمكنها الصدمة، بل ما یحدد الصدمة أیًضا ، فإن ) Bergeret )1996أما بالنسبة إلى 

 .هو قدرة الحدث على اإلخالل باقتصاد العمل النفسي

تجربة نقص المساعدة في أجزاء األنا "الصدمة بأنها ) 1996(باإلهتماد على فروید ، یعّرف برجوري  

تجدر اإلشارة في هذا   ).235ص " (التي یجب أن تواجه تراكم االستثارة التي تتجاوز قدرة تحكم األنا

ال یمكن للحدث أن یكون له معنى وتأثیر إال بالرجوع إلى مفهوم النزوة و الكم العاطفي " التعریف إلى أنه 

 ).235. المرجع نفسه ، ص" (الذي تحدته، و إال فإن هذا التعریف للحدث الصدمي ال یكون له معنى

یعتبرون ) Gutton, 2000و  Jeammet, 2002( هذا النوع من التعریف جعل علماء آخرون مثل 

عبارة عن حدث صدمي لكونها صحوة غریزیة كانت كامنة و محتملة و غیر منتظرة من طرف " المراههة"

هذا الظهور الفجائي لعملیة البلوغ یشكل صعود سریع لكمیة عاطفیة هائلة تجعل األنا غیر قادرة . الطفل

  .على التكیف معها

 .أصحاب هذا التیار أهمیة كبیرة لشدة الحدث في تعریف الصدمة یعطي: التیار الثاني -2

من بین المدافعین على هذا الموقف نجد العلماء و الباحثین في مجال المخلفات النفسیة للكوارث الطبیعیة 

  .و العنف الفردي أو الجماعي

دما یكون تهدید حیوي یفاجئ الشخص عن"أن الصدمة تعرف على أساس ) 2004(حیث یفترض لیبیجو 

بالنسبة له لیست حدثًا عادیا من حوادث الحیاة " التهدید الحیوي"إال أن كلمة ). 7ص " (في حالة راحة

  .تتعلق بالموت) مدركة أو محسوسة(الیومیة بل هي حالة 

 :بثالثة أنواع من المواقف) Lebigot )2004وبهذا المعنى ، یستشهد 



 

الحاالت الشائعة لحوادث الطرق ، والعدید من یحدث هذا في . الموت الحقیقي للشخص نفسه - 

  ...االعتداءات المسلحة ، و كذا في حالة الجندي في ساحة المعركة 

  ...موت شخص آخر ، قریب من الشخص المصدوم وأمام عینیه  - 

نستطیع أن نذكر هنا الحاالت الیومیة . فطبیعة الموت بحد ذاتها مرعبة. التواجد أمام موت اآلخرین - 

یعیشها رجال اإلنقاذ الذین یتدخلون في الحوادث الخطیرة كحوادث الطرقات، آو حالة الجنود الذین التي 

  ).7، ص  2004لیبیجو ، "(تتمثل مهمتهم في حمل جثث رفاقهم الذین قتلوا في المعركة 

لًبا یعّرف الباحثون، المختصون في علم اإلحصائیات، الصدمة على انها تجربة عنیفة للغایة ، تشیر غا

وبالتالي فإن الحروب والكوارث . إلى فقدان مفاجئ للذات أو  شخص محبوب أو جزء من أجزاء الجسد

 .الطبیعیة والمذابح واإلبادة الجماعیة واالغتصاب تعتبر تشكل صدمة بامتیاز

 في هذا النوع من الدراسات ، فإن استعداد األنا لمواجهة الحدث و كذا نوعیة العمل النفسي لیس لهما

 . أهمیة كبیرة في حدوث الصدمة

ما یهم هو تصنیف مختلف االضطرابات ما بعد الصدمة التي تظهر عند األشخاص الذین عایشوا هذا 

  .النوع من األحداث الصدمیة العنیفة،  حیث یفترض أنه كل حدث عنیف یشكل صدمة بصفة مؤكدة

مقال حدیث أن األحداث الصادمة الذي یذكر في ) Foa )2000بهذا المعنى ، یمكننا أن نذكر عمل 

  .تمثل عوامل مسببة للصدمة العقلیة)  الكوارث الطبیعیة واالعتداءات والحوادث الخطیرة(المدنیة 

  

 .D. Sباستعمال المعایر التشخیصیة ل Detroitشخص من سكان  2181فإنه قام بتقییم ) Breslau  )1998 أّما

M – IV   .شكیل مخطط وصفي لألحداث الصدمیة التي تتمثل فيو من خالل هذه الدراسة استطاع ت.  

  .ـ یشهد اإلنسان أعمال عنف



 

  .ـ یتعّرض لهجوم مسّلح

  .ـ یكون ضحیة لحادث مرور

  .ـ یتعّرض لكارثة طبیعیة

  ).82، ص M. De Clercq ،2001ذكر من طرف . " ( ـ و في األخیر حضور موت مفاجئ ألحد األقارب

لتیار أنه ال یمكن تعریف الصدمة دون األخذ بعین االعتبار المتغیرین یرى هذا ا:  التیار الثالث – 3

 .السابقین ، وهما شدة الحدث وحالة عدم استعداد األنا

  :األحداث المؤلمة حسب ثالث فئات) Roisin )1995لذلك یصنف 

جسدیة یؤثر هذا النوع من األحداث على السالمة النفسیة ال: األحداث ذات السعة الصادمة الكبیرة - 

على سبیل المثال، النجاة من المذبحة أو التعذیب أو االعتداء . للموضوع بمعنى أنه یمكن أن یسبب موته

  .العنیف

هذا النوع من األحداث ال یعّرض األشخاص بصفة مباشرة : األحداث ذات احتمال صدمي غیر مؤكد  - 

هذا هو الحال، على . یتصورونهمع الموت، ألنها  ذات عالقة به و تجعل األشخاص الذین یعیشونها 

 .سبیل المثال، األشخاص الذین یشهدون، دون من یكونون معنیین بصفة مباشرة، مشاهد العنف والعدوان

أحداث خالیة من القدرات الصدمیة، إال أنها قد تكون صادمة بالنسبة البعض األشخاص الذي یكون  - 

  .لیومیة ، مثل سماع ضجیج طائرةهذه شأن األحداث ا. األنا عندهم هشا أو غیر متأهبا

على الفرق بین حدث صادم جماعي مثل العنف الشامل الذي ) 2002(من هذا المنظور ، تؤكد بوعطة 

عاشته الجزائر في السنوات التسعینات و أحداث العنف الفردیة التي یعیشها األشخاص في حیاتهم 

ث االجتماعیة، أن یستهین بتأثیر الواقع الخارجي ال یمكن للمرء، في حاالت الحرب أو الكوار " إذ . الیومیة

التاریخ الجماعي الذي یشهد انكسارا و یتحول إلى عبارة هن ) األمر هنا یخص... (على تشكیل الصدمة 



 

هذه االزمة . أزمة اجتماعیة في حیاة األشخاص، لیس كأفراد معزولین ، بل كعائالت و مجتمعات بأكملها

 .  عالقات، التحالفات و االنتماءات و القرابةتحدث انهیار على مستوى  ال

هذه . بعبارة أخرى ، یفقد األفراد المصابون بالصدمة عالمات هویتهم ومعتقداتهم ومفاهیم الوالء والتضامن

االغتیاالت الوحشیة، الجثث المحترقة، و (الخسائر المتعددة باإلضافة إلى مختلف أشكال الموت 

معالجتها من قبل الجهاز النفسي كما هو الحال مع الحداد العادي الذي  ال یمكن...) المقطوعة الرأس 

  ).26ص "(یمیز الحیاة البشریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 )الصدمة أصل( الصدمة عند المحللین و المختصین الحالین: سابعةالمحاضرة ال

لحدث الصادم بالنسبة للتحلیل النفسي ، تتعامل العدید من المناقشات النظریة والسریریة مع أصل ا

  .ظهرت من هذه المناقشات ثالث تصورات.  وعالقته بتجربة حقیقیة أو هوامیة

 .التصور األول یؤكد أن الحدث الصادم هو عبارة عن  بناء نفسیة هوامي بحت - 1

نظریة االعتداء "تشیر هذه النظریات إلى الطبیعة الخیالیة للصدمة كما وصفها فروید ، بعد التخلي عن  

  ."الجنسي

أنه في التحلیل ، یمكن أن یكون سبب ) Perron ،1985ذكر من طرف(  Vidermanیعتقد 

الواقع الخارجي لیس له مكان في . االضطرابات مجرد بناء وهمي مشترك بین المحلل النفسي ومریضه

ال یستطیع المریض والمحلل معرفة أي شيء خارج ما یأتي في التحلیل، فهما : "هذا النوع من البناء

التي ال یمكن التحقق من صحتها و إمكانیة وجودها في الواقع إال بشكل " الحقائق النفسیة " عرفان فقطی

انه من العبث االستمرار في السعي وراء التحقق من الصحة  االحدات من خالل محاولة ".  افتراضي

  ). 3ص " (مطابقتها مع الواقع الذي ال یمكن الوصول الیه و ال التأكد منه

، إنها مسألة تصور أو بناء ، في الواقع النفسي ، للحدث الصادم المسئول عن  Vidermanبة لـ بالنس

  .االضطرابات النفسیة

إذ یمیز . التصور الثاني یفترض أن الحدث الصادم یختلف عن الهوام الذي یحدث في الواقع النفسي -2

Bergeret )1996 (ث خارجي و تلك الناتجة عن بوضوح العواقب النفسیة المرضیة الناتجة عن حد

 .حدث هوامي

، خالل نشأة النفس، الحدث الخارجي لیس له نفس تأثیر الحدث الهوامي  في Bergeretفبالنسبة إلى  

  . مصیر البنیة النفسیة



 

األحداث الصادمة ذات طبیعة هوامیة من شأنها أن تساهم في تشكیل بنیة عصابیة أو ذهانیة ذا ما تم 

أما تدخل الحدث الخارجي في اتماء تشكیل الجهاز النفسي لم تأتیر من .  عمریة معینةتثبیتها في مراحل 

  .نوع آخر، حیث یمنع بناء المشهد األودیبي، وبالتالي یمنع الدخول في عصاب طفولي

هذا االنسداد التطوري للنضج العاطفي لألنا في الوقت الذي لم یعد فیه "أن ) Bergeret )1996یقول  

  ) .141ص "" (النواة المشتركة للحاالت الحدیة " سًیا یشكل ما أسمیهتمایًزا جن

إن التصور الذي یرمي الى واقعیة األحداث الصدمیة صار أكثر إتباعا في السنوات األخیرة ، و هذا 

بفضل االهتمام الكبیر الذي یولیه المتخصصون في دراسة العواقب النفسیة الفردیة والجماعیة للحروب 

 . لجماعیة والكوارث الطبیعیةواإلبادة ا

 Crocq ،Sailhan andفي الواقع ، معظم األدبیات الحالیة حول الصدمة ، مثل تلك الخاصة بـ 

Barrois (1983) Crocq ،Lebigot (2004)  ،Bacqué )2005 ( وDelage )2002 ( تتحدث ،

  .عن حقیقة الحدث الصدمي 

ذ یفترض أن أصل الحدث الصدمي یكون في العالم التصور الثالث  یتبنى التصورین األولیین إ -3

 . الخارجي أي واقعي إال أن الجهاز النفسي یقوم باستدخاله و تحویله حسب واقعه الداخلي

أن ) 1996ذكر من طرف جانین ، (، " الماضي المعاد تكوینه"في مداخلة، تحت عنوان Pasche یقول 

. ال یأتي به من هنا أو هناك ، بعد اختراعه له ، ثم إیجادهاإلنسان ، في بدایة حیاته ، یلتقي بالواقع ، "

). 19ص "(هذا الواقع یجذبه، یمتصه، یحرمه، یرهبه، لیس فقط بما یفعل فیه، بل بوجوده كواقع كذالك

  . Vidermanللرد على أصحاب التصور األول على غرار  Pascheكان هذا التدخل من قبل 

  .أولویة للواقع كما هو Pascheمن خالل هذا التدخل ، یعطي 

األوهام (إنها مسألة إعادة بناء ما حدث في الواقع المادي باإلشارة إلى عمل التذكر و التحویل من خالل 

 . التي تتدخل  تشویه الواقع من اجل تجنب األلم الذي قد یحدثه...) والصراعات والدفاعات 



 

 .كأصل لألحداث الصدمیة ) رجيالنفسي والخا(تعترف هذه الرؤیة بالتعایش بین الواقعین 

منتًجا معقًدا "التي یعتبرها  " الحقیقة التاریخیة"،  هذه النظریة من خالال مفهوم ) Green )1990لقد أكد 

إنه بالفعل بناء شخصي ولكنه لیس تعسفیًا . یمزج بین القلیل من الواقع المادي والكثیر من الواقع النفسي

  ).69المرجع نفسه ، ص "(وهره شیًئا حقیقًیا حتى الهذیان یخفي في ج. بالكامل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني

  سیكولوجیة الصدمة النفسیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .األعراض الصدمة النفسیة :ثامنةالمحاضرة ال

هذه االضطرابات . من المهم معرفة نوعیة االضطرابات التي تحدثها الصدمة عندما تخترق الجهاز الدفاعي للشخص

قد تظهر هذه االضطرابات على مستوى األعراض . بإمكانها إحداث تلف في البنیة النفسیة، المعرفیة و حتى العضویة

  . الخارجیة أو على مستوى التوظیف النفسي بما فیه التصورات

  .دراسة األعراض الناتجة عن األزمة - 1

ن یوضحان، و ذالك بالرجوع إلى اللذا) L. Crocq ; M. Sailhan  1983( العدید من المختصین على غرار 

، أن أعراض الصدمة ال یمكنها أن تأخد معناها إّال في العصاب )1945(  Finichelو ) Freud )1920أعمال 

بكیان نوزوغرافي أساسي إذ ال یتمیز عن باقي العصابات من خالل أسبابه " یتعّلق األمر بالنسبة لهما : الصدمي

و إعادة تنظیمه ) كعرض التكرار( كلینیكیة الخاصة، مثل أعراضه المرضیة فحسب بل كذالك من خالل صفاته اإل

  ).3ص " ( الممیز للشخصیة

  :من هنا فإن المراحل التي یمر من خاللها الشخص المصدوم تكون كالتالي

  .مرحلة الكمون -

ولوجي انفعالي و و تتمثل في رد فعل نفسي ـ فسی. تدوم من بضعة ساعات إلى بضعة أیام بعد لحظة التعرض للحدث

  .فهو إذا نافع و بدون آثار. ذالك من أجل التفریغ

هذه المرحلة ضروریة لألنا من أجل تمكنه من إعادة تنظیم و إعادة تشغیل دفاعاته على صیغة عصابیة خاصة، لكن 

  .هذه األخیرة تمیز العصاب الصدمي. هّشة



 

ذهول، حالة غسقیة ـ ( ف على مستوى الشعور نشیر إلى أنه في هذه المرحلة یتعّرض المصاب إلى بعض التل

crépusculaire المیل إلى العزلة العاطفیة، اإلنطواء، في حاالت ( و تغیر في السلوك ) ـ و فقدان القدرة على التوجه

  ).أخرى غبطة متناقضة

  .مرحلة ظهور األعراض الخاصة بالعصاب الصدمي -

  .األنایتعلق األمر أساسا بتناذر التكرار و توقف وظائف 

اإلشارات    تمكن الجهاز النفسي من التحكم في الحدث، و التي تظم" Abréaction" یعتبر بمثابة : تناذر التكرارـ 

  .التالیة

  .الكوابیس. 

  .إثارات حركیة كدلیل على الحمل االنفعالي الشدید. 

  .هوا مات و إجترارات عقلیة. 

  .یمكن جمعها في ما یلي: ـ توقف وظائف األنا

  .وظائف المتعلقة بالحضور الذهني. 

  .الوظائف المتعّلقة بالجنسیة. 

  .الوظائف المتعّلقة بالعملیات العلیا. 

 . األعراض الغیر خاصة - 



 

هي األعراض التي لیست بصلة مباشرة مع العصاب الصدمي، بما أنها تمثل خلل وضیفي خاص بتصنیفات مرضیة 

هذه األخیرة تظهر على الشكل . ضطرابات الخاصة بالعصاب الصدميأخرى، إّال أننا غالبا ما نراها تصاحب اال

  :التالي

  .ـ التجلیات الهستیریة أو ذات الشكل الهستیري

  .ـ سلوكات التجنب الفوبي

  .ـ أفكار حصریة تثبت الفرد عند تصورات معینة

  .ـ  في بعض األحیان إنكار جزء من الحیاة

  .تى االنتحارـ سلوكات عدائیة و إلحاق الضرر بالذات و ح

 .الشخصیة العصابیة الصدمیة  -

إن المختصین في علم النفس الصدمي ال یعرفون العصاب الصدمي كمجموعة من األعراض الخاصة بمرض یظهر 

في حیز زمني محدود ثم یختفي بعد التدخل النفسي أو الكیمیائي الذي یركز على إزالة أعراضه، بل یعتبرونه إعادة 

بنفس الشكل الذي . " هذا التنظیم من شأنه أن یعطي شخصیة عصابیة ـ صدمیة. لمصابتنظیم لشخصیة الفرد ا

" ( تتواجد فیه الشخصیات القلقة، الهستیریة، الفوبیة، الحصریة، نستطیع كذالك تمیز الشخصیة العصابیة ـ الصدمیة

Ibid  4، ص.(  

كة الذهاب و اإلیاب بین تثبیت الفرد عند السمة األساسیة لهذه الشخصیة تكمن في اإلنفاق الشدید للطاقة في حر 

هذه الطاقة المخصصة للحركة المتناقضة . ذكریات الصدمة و الدفاع ضّد خروج اإلثارات التي تحفزها هذه الذكریات

  .تعمل على أن الفرد ال یستطیع أن ینعم بإستتمار الموضوع و بإنشاء عالقات مع اآلخرین



 

ئقي، نقص أو تثبیط في الجنسیة و في الوظائف العقلیة العلیا، و هذا ما یؤدي یتعّلق األمر بنقص في المجال العال

  .نكوصیة طفولیة  بالفرد إلى الدخول في وضعیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .میتاسیكولوجیة الصدمة: تاسعةمحاضرة الال

  .تأثیر الصدمة على التوظیف النفسي - 1

كیف یكون األنا في حالة عدم اإلستعداد عندما یصادف  ،)1920(ما بعد مبدأ اللذة " أن یشرح ، في  Freudحاول 

و من ثّم فالقلق الذي یشّكل إشارة إنذار، من . هذا ما یجعل الظروف العادیة لعمل هذا األخیر مختلة. الحدث الصدمي

ي شأنه أن یشعر األنا بوجود الخطر و یحّفز الجهاز النفسي على تحضیر كمیة من الطاقة تعادل أو تفوق تلك الت

هذا االختالل من شأنه أن .تواجد هذا األخیر یدل على وجود اختالل في وظائف األنا. تحملها اإلستثارة، یعّوض بالفزع

  :یؤثر على الجانب النفسي و النفس ـ جسماني على حّد سوى

المصابین ـ فیما یخّص التأثیر النفسي فإن المختصین في التحلیل النفسي الذین درسوا مآل التوظیف النفسي عند 

كل جهاز نفسي معذب یحاول أن یستجمع قواه من " یوضحون أّن ) A. Potamianou )2001بالصدمة، على غرار 

. أجل إیجاد مخرج یسمح له بسیولة اإلستثارات المزعجة، تلك الناتجة عن الوضعیات التي تتجاوز قدرته على التحمل

تكراریة ضّد التثبیتات الصدمیة، المحاوالت التماهییة المجبرة و یقوم الجهاز النفسي بهذا العمل مستعینا باألحالم ال

الذي یعود فارضا (ألجزاء من الواقع النفسي ) forclusion( المكّلفة، االنشطار و اإلنكار، تقّلص األنا، تنحي أو إزالة 

  ).7ص " ( ، الركود الذي یعادل الحركة)نفسه من الخارج

، اإلنكار و اإلزالة ، كدلیل على استثمار مضاد، یدّل على عدم قدرة الكبت  زلإن ظهور میكانزمات بدائیة مثل الع

  .على تزوید الجهاز النفسي بحلول أكثر نجاعة

لم یهتموا كثیرا بالتقهقر اللیبیدي عندما یصل إلى " ـ أما على مستوى النفس ـ جسماني نالحظ أن المحللین النفسین 

ك الكمیة الطاقویة على المستوى النفسي، التي عندما تتخلى عن المواضیع و درجة انفصاله عن النزوة، أي خروج تل

  ).28، ص  Ibid." ( على األنا فإنها تنحذر إلى الجسم



 

عندما تتجاوز اإلستثارات كل القدرات الدفاعیة لألنا و . إنهم السیكوسوماتیون هم الذین اهتموا بهذا النوع من الحاالت

  .ة إلى أن تصل إلى الجسمتستمر في فك الروابط النفسی

الذي اهتم باإلصابات الجسدیة الناتجة عن ) P. Marty  )1990نستطیع أن نجد هذا الشرح من خالل أعمال 

الممثل " االكتئاب األساسي" هذا األخیر یقول أن سیاق اإلصابة الجسدیة یبدأ مند ظهور ما أسماه ب. الصدمة

  .بتوظیف نفسي خاص

نبدأ بالبحث عن كل التظاهرات السلبیة، التي قلیال )" P. Marty  )1990یقول  " اب األساسياالكتئ" أثنا ظهور هذا 

لم یعد یمثل هذا القلة . الذي یغزو األنا و یخل بنظامه  عادة ما یسبق القلق المنتشر االكتئاب األساسي. ما تبرز

لمنتشر یعبر عن تكرار لحالة بدائیة الذالة على هذا القلق ا. المنتشر إشارة اإلنذار، ألنه أصبح هو اإلنذار بحّد داته

  ).30ص " ( التجاوز

اختفاء وضیفة النظامین المكانیین " إضافة إلى ذالك القلق اآللي و التلقائي الذي یعبر على المعانات النفسیة یظهر 

یعاني األنا من أجل . نبحث، بدون جدوى عن الرغبة ، إّال أننا ال نجد سوى اهتمامات آلیة. Freudاللذان ذكرهما 

  .فهو، في الواقع، مقطوع من مصادره و مهتز. القیام، بطریقة بدیهیة، بوظائف الربط، التوزیع و الدفاع

إن فقدان الوظائف . اختفاء اإلحساسات بالذنب اآلشعوریة تشكل، بال شك، أحد اإلشارات األساسیة لالكتئاب األساسي

. العالقات مع اآلخرین و مع الذات و فقدان االهتمام بالماضي و بالمستقبلاألساسیة لآلشعور تتجلى خاصة في فقدان 

." ( السلوكات الظاهرة و الحالیة  تفرض نفسها  یومیا. فقدان التواصل مع اآلشعور یشّكل قطیعة بین األنا و تاریخه

A. Potamianou  ،2001 30، ص.(  

  .تأثیر الصدمة على التصّورات - 2

إن التصّورات التي تمثل شكل من أشكال العمل . ائف النفسیة نفسها مضطربة و معّطلةأمام الصدمة تجد كل الوظ

أمام الوضعیات التي من شأنها تشكیل خطر على التوازن " النفسي تشهد ، على غرار مثیالتها، اضطرابات كبیرة 



 

، الربط بین )la figurabilité( هذا االضطراب یمس بوظیفة العقلنة التي تظهر من خالل، تهدید الشكلیة . النفسي

، Ibid ،2001." ( العاطفة و التصّورات یظهر ضعیفا، الربط بین تصورات األشیاء و تصورات الكلمات یصبح معطال

  ).10ص 

أحد األشكال المهمة للصدمة یتمثل في كون ذالك المجال أو الحیز الذي " فإن ) C. Janin )1996بالنسبة ل .

الخارجي، الذي من خالله یثم عمل الجهاز النفسي بما فیه التصورات و الهوام،  لواقع یفصل بین الواقع النفسي و ا

 collapsus de la topique" ( التصاق بین األجهزة المشكلة للمكانیة الداخلیة" یضیق إلى درجة إحداث 

interne .(ي تعطیل إنشاء الروابط هذا االلتصاق من شأنه أن یعطل سیولة الحركة ما بین األجهزة المشكلة للنفس، أ

  .و تفكیكها و التحّرك الحر للطاقة، و بالتالي تثبیط التصورات و الهوامات

 le travail" (عمل السلبیة"  A. greenفي هذا المجال و كذالك إلى أعمال  S. Botellaو  Cبرجوعها إلى أعمال 

du négatif ( تقدم لناA. Potamianou  البدائي الذي یتمیز بفقدان الروابط  تشبه الشيء" الصدمة على أنها ...

فال تستقر األشیاء ال في الداخل و ال في : بثغرة مضاعفة على مستوى اإلدراك و على مستوى التصورات

إلى انقطاع التواصل بین اإلدراك و التصور، تاركا المجال إلى فائض طاقوي غیر ) هذه البدائیة مرجعها...(الخارج

تصبح النفس في هذه الحالة ممثلة بعناصر إدراك غیر قادرة (...) س بآثار خالیة من المعنى مستعمل الذي یطبع النف

)." ( أي محتوى تلك العناصر( على التحرك و إزالة تلك الطاقة المكدسة و لو عن طریق التكرار الهلوسي لمحتواها 

  ).7ص 

ضح ماذا یحدث للتصورات أثناء االكتئاب ثم ترجع نفس الكاتبة هذه المرة إلى المدرسة السیكوسوماتیة لكي تو 

إن دینامیكیة الربط تتأثر و تفكك الروابط تمنع اإلستتاراث الناتجة عن اإلدراكات الداخلیة " تقول هذه الكاتبة . األساسي

مل إن اآلثار الذكراویة تبقى تحت تحكم العوا. و الخارجیة من أن تلتحق بشبكة الذكریات المرتبطة بالرغبات الطفولیة

التوظیف النفسي یفقد . اإلدراكیة الحالیة، الغیر محّولة من طرف التصّورات، و هذا ما یغیر معلومات الفرد و إستجاباته



 

الحیاة العملیة و االكتئاب األساسي اللذان تكّلم عنهما . قواه، و هذا ال یتم بدون عواقب على التوازن النفسي الجسدي

P. Marty  السیكوسوماتین یظهران هنا كدلیل على أن الجسم و النفس یبقیا عرضة و العدید من األخصائیین

  ).8ص " ( الفائض الطاقوي الغیر الموصول یمنع تكوین المورفامات الشكلیة. لإلستثارات الغیر المحّولة

و إن هذا التثبیت على اإلدراكات الذي لم یتحّول إلى تصورات هو بمثابة الدلیل القاطع على غیاب عمل الربط 

إلى طرح التساؤل حول طبیعة التصورات التي ) A. Potamianou )2001و هذه الحالة هي التي أدت ب. اإلرصان

هل نحن أمام غیاب تام للتصورات الكالمیة ـ الفكریة الكامنة؟ هل نحن نتعامل مع مجرد نكوص " تمیز الصدمة قائلة 

   ).9ص " (واصل و تداخل بین الشعور و القبل شعور؟ ألثار إدراك التي من خاللها یتم التكرار الهلوسي بدون ت

هذه األخیرة قد تسمح لنا بفهم ما یحدث للتصورات، التي تشكل جانب . لقد جاءت هذه التساؤالت على شكل فرضیات

  .مهم من فرضیتنا، أثناء اإلصابة بالصدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 الطفلالنفسیة عند  الصدمة :العاشرة المحاضرة

  مقدمة

ري التركیز على الصدمة عند الطفل و الراشد، موضحین درجة خطورة تعرض من الضرو  

الطفل لحدث صدمي ،نظرا لعدم نضج جهازه النفسي من جهة ، و األثر العمیق لذلك على 

المدى القصیر ، المتوسط و الطویل ، و الذي بإمكانه توقیف نمو الطفل بصفة عنیفة ، أو 

  .  ازه النفسي مخلفا اضطرابات سیكولوجیة خطیرةیكون كفیل بان یؤدي إلى تصدع في جه

  الطفل النفسیة عند الصدمة

و ال تزال مختلف وظائفه النفسیة و الفیزیولوجیة لم  ،وفي مرحلة نم إن الطفل كائن هش،

  .تكتمل بعد

فتكمن الصعوبة عند الطفل في وجود تظاهرات صدمیة متعددة األشكال،و یصعب الكشف 

سي . (طفل ال یتكلم،مما یقود إلى تفاقم المشكل عنده شیئا فشیئاعن مصدرها إذا كان ال

  )2000زقار،.موسي و ر

فنضج األعضاء الحسیة، الحركیة للطفل، و تطور اللغة یعتبرون كوسیط لما یدرك الطفل "

  (L.Baily, 1997, p140)".من حادث

ا و بمدى أن األثر الصادم مرهون في نفس الوقت بمستوى نضج األن C.Damianiو ترى 

صداه في التنظیم الهوا مي للطفل،إذ كلما كان الطفل صغیرا كلما كان خطر إصابة صورته 

 )  2000زقار،.سي موسي و ر. (الجسدیة و نموه النرجسي اكبر

  :مراحل كبیرة من النمو) Baily )1999یقترح 

  .أین ال یتحكم الطفل في اللغة و المشي: المرحلة األولى

  .ین یتحكم الطفل في اللغة و المشي، لكن یستعمل تفكیر ما قبل شكليأ:المرحلة الثانیة

  .یكتسب الطفل سیاق فكر تجریدي:المرحلة الثالثة



 

 (L.Baily, 1997). في المراهقة:المرحلة الرابعة

  .عند الرضیع تجارب االنفصال و الكارثة الحسیة تعادل تجربة الموت عند الراشد

ألولیاء للحدث الصدمي أساسي ،فرعب الراشد،هي عند األطفال اصغر سنا،استجابة ا

بالنسبة للطفل،إدراك،اضطراب و تهدیم،فالراشد الذي كان یعتقد انه یحمیه قادر و متعقل 

  .،یجد نفسه عاجز بدون موارد

بالعكس، حدث عدیم األهمیة عند الراشد یمكن أن یكون مصدر رعب عند الطفل، أین نجد 

  .اإلدراك متصل بالخیال

طفال اكبر سنا، التحكم التدریجي للفكر التجریدي، یسمح له باالنتقال لفهم أفضل عند األ

  .لمفهوم الموت، قد یكون رسالة الموت للحدث، و التي تدرك من طرف الطفل كصدمة

  .في المراهقة،یصبح للوالدین تدریجیا إمكانیة اقل انعكاس بین الفرد و الحدث الصدمي

  .ل أمام المشهد، قد یحمیه من الصدمةفالمراهق یرجع عادة إلى الخیا

من :فهو قد یكون اقل تأثرا،نظرا لما یورطه الجانب العدواني للمشهد

 . الخ...عنف،أنانیة،مسؤولیة

الطفل المصدوم یصعب علیه عرض :، احد میزات صدمة الطفل أن)Terr)1983و حسب

. الغیر المصدومین مفهوم المستقبل، فلیس له مشاریع للمستقبل، العكس بالنسبة لألطفال

(L.Baily, 1997)  

 .للدفاع ضد التوتر الصدمي،الطفل بعد أسابیع عقب الصدمة یستعمل بعض اآللیات

A.Pynous )1985 (یذكر أربعة:  

الطفل یحاول التخفیف من الطابع المؤلم للواقع بالتخیل أن الحدث وقع :اإلنكار الخیالي*

  .بصفة مختلفة



 

  .الطفل تجنب التفكیر في الحدث،هذا ما یثبط إنتاجه لألفكاریحاول :كف التفكیر التلقائي*

الطفل یحكي بصفة تكراریة، غیر كاملة، مجردة من االنفعاالت، :التثبیت في الصدمة*

  یتعلق األمر

  ).ال یتحدث عن األشیاء في رعب.(بجعلها مقبولة بالتكرار

فالطفل یتجنب مواجهة االهتمام بإمكانیة إعادة معایشة الحدث مستقبال بتخوف هوامي، *

 .، فالتركیز على خطورة كامنة في المستقبل)أو السابقة(الحالیة مخاوفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الصدمة و المراهقة: المحاضرة الحادیة عشر

من خالل النظرة الدینامیكیة النفسیة تعتبر المراهقة سیاق لتحوالت نفسیة خاصة، تمثل " لم نعد بحاجة للتذكیر أنه 

و من خالل النظرة المرضیة النفسیة، فإن أعراض المراهقة، رغم أنها تظهر و كأنها فردیة، إّال . ة للشخصیةمرحلة عابر 

هذا إذا استثنینا تلك . أن فهمها ال یمكن أن یتم إّال من خالل إرجاعها إلى نقطة التقاطع بین النفس، العائلة و المجتمع

هنا یتواجد كل الرهانات المزدوجة الخاصة . نفسیة الداخلیة الطفولیةالتدخالت الضیقة  لشتى المجاالت في المشاهد ال

،  M. Cadoret." ( ربط و فك، االندماج و اإلنفراد، الورث و االكتساب، اإلبداع و التحویل: بالمرور و التحّول

تخضع  هذه التحوالت من شأنها أن تتم في وسط نفسي بحث إّال أن تأثیرها یظهر على عناصر). 731، ص 2001

  )العائلي و االجتماعي( للواقع الجماعي 

ما مصیر تلك التحوّالت في الوضعیات الصدمیة  مثل تلك التي عانت منها الجزائر خالل : فالتساؤل المطروح هو

، J- C. Métrauxذكر من طرف (  Ph. Guttonالسنوات التسعینات؟ أو إذا أردنا أن نعید السؤال الذي طرحه 

الذي یعتبر كإعادة بناء الفرد، هل یمكن ) subjectivation(كیف یمكن أن یتم عمل : " نا نقولمن قبل فإن) 2001

  ). 580ص " ( یومیا و بشكل متواصل؟) subjectivation(ذالك عندما یتعّرض المراهق إلى عمل الضد 

عایشوا الوضعیات الصدمیة،  إن كّل المختصین الذین درسوا و حاولوا فهم ما یحدث للجاز النفسي لدى المراهقین الذین

 .M-R. Moro, C. Lachal et Thو ) 2002( B. Dorey، )2001(و ) M. Cadoret  )1998على غرار 

Bauret )2001( یؤكدون على شدة و تضاعف االضطرابات على مستوى السیاقات المتعّلقة بالهویة و على مستوى ،

  .الدفاعیة لألنا هذه االضطرابات ناتجة عن خلل في البنیة. التماهیات

أهمیة إعادة النظر في الصور التماهییة، " على ) M-R. Moro, C. Lachal, T. Bauret )2001یركز كّل من 

التي تعّقد من عمل بناء ) دفاعات ضّد الصدمة(التماهیات و االنتماءات بإدخال سیاقات االنشطار و شدة الكبت 

  ).471ص " (الشخصیة



 

في شریحة المراهقین، تظهر صعوبات كبیرة في " نفس المختصین یستنتجون أن على مستوى األعراض نجد أن 

و كذالك فإن المراهقین معنیون بصفة (...) التحصیل الدراسي، النعدام القدرة على التركیز و استحضار األفكار 

في البدایة كرد فعل  تظهر هذه العدوانیة). سلوكات معادیة للمجتمع( مباشرة بمشاكل العنف و االضطرابات السلوكیة 

إكتئابات واضحة، . اتجاه العدو و سرعان ما تتحّول إلى المحیط العائلي، داخل الجماعات، كما تتحّول ضد الذات

كحول، ( الشعور بفقدان األمل، انعدام المستقبل، الشعور بالملل و العجز، الهروب، استعمال المواد و العقاقیر 

  ).471ص ." ( رات هي كذالك سلوكات متكررة، السرقة، الشجا...)سجائر، حشیش 

فإن األمر آل یتعّلق بنوع خاص من االضطرابات التي قد تظهر لدى المراهق، ) M. Cadoret )2001أّما بالنسبة ل 

بل یتعّلق األمر بمبالغة في السیاقات المرضیة التي تالحظ عادة عند المراهقین الذین ینتمون إلى مجتمعات أقل عنف 

اكتئاب و إدمان، محاوالت الهلوسة و الدهانات، : ل العیادي یكشف لنا عن هذه الحدود و هذه النقاط المعنیةفالمجا" 

  ).742ص ." ( عنف متعّلق بذهان العظمة و إسقاطات مدّمرة، استنزاف و إجرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

حسب التصنیف اإلحصائي لالضطرابات  الصدمة: المحاضرة الثانیة عشر

  العقلیة

  مقدمة

من التنویه إلى التصنیف الذي قام به الباحثون األمریكیون حول االضطرابات العقلیة  دبال 

، والذین حاولوا توحیده دون الرجوع إلى خلفیة نظریة معینة ، حتى یسهلوا مهمة المهنیین 

  .النفسانیین و األطباء العقلیین ، ربحا للوقت و الجهد

عراض المتعلقة بالصدمة النفسیة فمن خالل هذا التصنیف یمكن استقصاء أهم األ

   . بصفة جلیة 

  التصنیف اإلحصائي لالضطرابات العقلیة 

األولى و الثانیة حول الفزع ،و  لقد كانت هناك العدید من الدراسات أثناء الحرب العالمیة

  .التكفل بعدة حاالت ،صنفت إثرها و اقترح عدة تسمیات لإلشارة لهذه االضطرابات

االجلوسكسونیة،و هستیریا  ض الحرب خاصة في األوساطحیث نجد تسمیة مر 

  .األعراض التحویلیة و تناذر اإلرهاق الحرب الذي یشیر إلى

بانیة مصطلح عصاب اأثناء الحرب الروسیة الی و اقترح الطبیب العقلي األلماني

  .الحرب

،حیث كان المراد هو إعطاء  PTSDبعدها أعطیت تسمیة الضغط ما بعد الصدمة 

، أي تغییر اسم سلعة Rebranding produitید إللغاء اثر المألوف ما نسمیه ب اسم جد

  .معروفة جدا باسم جدید

التي تسمح إعطاء صبغة "العصاب الصدمي"أما الفرنسیون فقد احتفظوا بتسمیة 

   PTSDإكلینیكیة، و هذا أخذا بعین االعتبار األعراض التي ال توجد أو لم تدرج في 

  .عبر الوقت وكذا تطور األعراض



 

لقد كان هذا االختیار أو التغبیر في االسم نتیجة لتغییرات في الممارسة العیادیة 

  .العقلیة و حركة مطالب اجتماعیة 

كان هذا العمل ثمرة جهد لمجموعة من أطباء عقلیین أمریكیین،لتصنیف اضطرابات 

  .Standardisésأن تكون دون نظریة و عقلیة أرادوا

لب االجتماعیة فكانت من طرف ضحایا حرب الفیتنام،و التي أما بالنسبة للمطا

انتهت باالعتراف بهذه التصنیفات لالضطرابات النفسیة لكل المشاكل التي تلت الحرب 

  .لتصبح عالمیة

(Lachal,2010,P10) 

  :PTSDو اآلن سوف نعرض ما جاء فیما یخص الضغط ما بعد الصدمة

ة و التي تتطور بعد التعرض لحادث أو هي مجموعة من األعراض الخاص PTSDحالة  

  .حوادث صدمیة

  :تكون هذه األعراض في أربع حاالت هي

  المعایشة-

  التجنب-

  االضطرابات السلبیة المستمرة في األفكار و المزاج-

  الحركة المفرطة-

أن تشخیص الضغط ما بعد الصدمة الیوضع إال بعد شهر من التعرض لحادث  نشیر إلى

یسمى ضغط ) إلى شهر أیام 3(ة، و إن كان التعرض جدید أو عدة حوادث صدمی

   (Aigu)مزمن

  :معاییر التشخیص

A -و هذا على النحو التعرض إلى الموت،إلصابات خطیرة أو العنف الجسدي العاطفي ،

  :اآلتي

  معایشة مباشرة للحدث الصدمي-1



 

  شاهد لحدث عاشه آخرون-2

  ث صدميتلقي خبر معایشة لفرد من العائلة أو صدیق لحد-3

مثال أعوان الشرطة (معایشة لتعرض متكرر و شدید لتفاصیل مؤلمة لحادث صدمي -4

  )وتدخل الحمایة المدنیة

أو الصور، إال  هذا العنصر ال یتعلق بتلقي خبر عبر اإلعالم، االنترنت،التلفاز، األفالم(

 )في حالة ما إذا كان مرتبط بالعمل

B-التي ظهرت بعده بطة بالحدث الصدمياستحواذیة مرت وجود عرض أو عدة أعراض ،:  

 6عند األطفال البالغ عمرهم (ذكریات مؤلمة ال إرادیة و اجتیاحیة للحدث الصدمي -1

  )سنوات ، یمكن أن یكون لعب تكراري لجانب أو لمواضیع تخص الحدث الصدمي

  وجدان مرتبطان بالحدث الصدمي أو/أحالم متكررة مؤلمة أین نجد محتوى و-2

  )عند األطفال ،یمكن لن یرتبط بأحالم مرعبة دون محتوى مفهوم:مالحظة(

أقصى ما (این یحس الفرد أن الحدث الصدمي یتكرر  Flach back)استجابة تفككیة-3

  )یحدث هو فقدان كلي للشعور بالمحیط الحالي

 لتعرض مستمر لمثیرات داخلیة أو خارجیة تحرض  détresseمعاناة نفسیة شدیدة  -4

  ب من الحدث الصدميأو تشبه جان

  استجابات فیزیولوجیة -5

C-ظهرت بعد هذااألخیر، المتمثل في تجنب مستمر الثارات متعلقة بالحدث الصدمي:  

األحاسیس المؤلمة تبعث إلى الحدث  أو الذكریات،األفكار تجنب أي مجهودات لتفادي-1

  الصدمي

أشخاص (تجنب أي محاولة لتجنب ما یذكر خارجیا بالحدث -2

األحاسیس  أو ،التي تنشط الذكریات ،األفكار)ن،محادثات،نشاطات،أشیاء،وضعیات،أماك

  المؤلمة المرتبطة بالحدث الصدمي



 

D-أو تضاعفت  بدأت التي مرتبطة بالحدث الصدمي، اضطرابات سلبیة لألفكار و المزاج

  بعد الحدث

 ة المفككةراجع إلى فقدان للذاكر (عدم القدرة على التذكر لجانب مهم للحدث الصدمي-1

  )و لیس بعوامل كاإلصابة على الرأس ،الكحول أو المخدرات 

انأ :مثال(االنتظار السلبي الدائم أو المضخم للذات،باآلخرین ،أو بالعالم  أو اإلیمان-2

  )باآلخرین،العالم خطیر أثق سيء،ال یمكن أن

 بالفرد إلىأفكار دائمة و مشوهة ،متعلقة بسبب أو نتائج الحدث الصدمي الذي یؤدي  -3

  تأنیب الذات أو التأنیب

  )أو عار خوف،رعب،غضب، تأنیب:مثال(حالة انفعالیة سلبیة دائمة -4

  االشتراك في نشاطات لها معنى  انخفاض االهتمام أو-5

  إحساس بالعزلة و االبتعاد عن اآلخرین-6

  )نأو الحنا السعادة،اإلشباع:مثال(عدم القدرة على اإلحساس بانفعاالت ایجابیة -7

E -أو تضاعفت بعد هذا  بدأت ،اضطرابات تنشیطیة أو استجابیة متعلقة بالحدث الصدمي

  :األخیر،و هذا كما یلي

  ،)بوجود أو عدم االستفزاز( باالستفزاز، و أزمات غضب سلوك ضد سرعة اإلحساس-1

  .أشیاء أو و بكون بصفة عامة على شكل عدوان لفظي أو جسدي اتجاه أشخاص

  وعدواني ذاتيسلوك غیر حذر أ-2

  الحذر الشدید-3

  االستجابة بالقفز الشدید-4

  مشاكل التركیز-5

  )صعوبات النوم او النوم المفرط أو النوم المتقطع:مثال(اضطرابات النوم-6

F-معیار ( مدة االضطرابE ,D,C,B(أكثر من شهر  



 

G- االضطراب یؤدي إلى معاناة عیادیة معتبرة أو اضطراب لتوظیف متعلق بالمیادین

  االجتماعیة ،المهنیة ، أو میادین أخرى مهمة

H–أدویة، كحول،:مثال ( اضطراب لیس متعلق بآثار فیزیولوجیة اثر تعاطي مادة مخدرة (

  .أو وضعیة طبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الصدمة و االرجاعیة :الثالثة عشر المحاضرة

  مقدمة

علیها من طرف الباحثین، إال  ما نتحدث عن اآلثار السلبیة للصدمة النفسیة و المتفق الباغ

أننا نجد في بعض األحیان أثار ایجابیة تكلم علیها فروید في موسى و التوحید ، و جاء 

بعده باحثون آخرون تعمقوا في المسالة ، ما أسموه باالرجاعیة ، أي االرتداد بعد الصدمة ، 

  .و كذا معایشة المحن بصفة مستمرة و متكررة 

التمكین من فهم التداعیات و التكوینات النفسیة المسؤولة عن  و الهدف من دراستها هو

   .      ظهور هذا السیاق ، و القدرة على توظیف هذه المعارف في المسار العالجي للمصدومین

  االرجاعیةالصدمة و  

تم إدراج هذا المصطلح في محتوى المقیاس نظرا لوجود أثار ایجابیة للصدمة تكلم علیها لقد 

، إلى جانب باحثین آخرون ، و التي یجب أن نتطلع "موسى و التوحید"كتابه فروید في 

  .علیها كنفسانیین لتوظیفها في البعد العالجي للحاالت التي تعاني من صدمة نفسیة

یعود أصله إلى  ،یعتبر مصطلح االرجاعیة مصطلحا حدیثا في العلوم اإلنسانیةف

   »ومة الضغوط واسترجاع بنیته االبتدائیة جسم ما على مقا قدرة «بهالفیزیاء أین یقصد 

(Cyrulnik, 2001, p50)  

تمیل إلى  «أعمال  E. James Anthonyأنجز الطبیب العقلي  1970منذ سنوات 

 relativiser l’importance des facteurs de risqueجعل أهمیة عوامل الخطر نسبیة

ه فكرة أن شخصّیة كل فرد تلعب لقد طّورت دراسات, من خالل دراسة ما یمكن أن یعادلها 

  إن نجاح أعماله أمام المهنیین في مجال الطفولة, دور أساسي في االستجابة لنفس االعتداء

les professionnels d’enfance  یدین به حتما إلى االستعارة التي تخیلها من أجل

لثانیة من الفوالذ في ا, األولى من زجاج ،إنها تلك االستعارة المتعلقة بالدمى الثالث ،تعمیمها

األولى تكسرت دون  ،حین أن الثالثة من البالستیك والتي أخضعت إلى نفس ضربة المطرقة



 

على . الثانیة لم تتعرض ألي ضرر في حین حملت الثالثة ندبة ال تمحى إلى األبد ،رجعة

 مقاومة مطلقة «فإن بعض األطفال یظهرون  E. James Anthonyنحو مماثل بالنسبة لـ 

  (Tisseron, 2007, p18 ). »لصدماتل

 تعریف اإلرجاعیة -1

والذي یعتبر أصل كلمة  « resilireاالرجاعیة هو مصطلح منبثق من الالتینیة 

résiliation وكذاrésilience  وهو مكّون انطالقا من الفعل« salir »  الذي یعني القفز

  .»حو الوراء الذي یشیر إلى حركة ن « préfixe « reإلى الوراء ومن البادئة 

(Tisseron, 2007, p4).  

من هذا المصطلح بحقیقة التراجع من  les anglo-saxonsیحتفظ االنجلوسكسون

أجل القفز بشكل أفضل أمام وضعیات صعبة وعلى العكس من ذلك یحتفظ الفرنسیون بفكرة 

  .(Tisseron, 2007). القفز إلى الوراء بغرض االنفكاك والتخلص من وضعیة صعبة

 ،فعل االرتداد «ن المعنى األكثر تداوال والذي یمكن إعطاؤه لهذا المصطلح یبقى ولك 

القدرة , l’élasticitéإنه یصف أیضا المرونة , فعل العودة إلى الوراء نحو استعادة مكانه

  ,torsion .(Baily, 2006على استعادة شكله أو وضعیته األصلیة بعد ضغط أو التواء 

 p223)  

 « traumatisme »قد رّكز التحلیلیون على مفهوم الصدمة من ناحیة أخرى ف

 De Tycheyوهذا ما أشار إلیه  « l’agent de la résilience »واعتبروه عمیل إرجاعیة

یبدو أنه قد نشأ إجماع لتعریف  «من خالل قوله ) Anaut ,2003المذكور من طرف (

ّیة على الرغم من الصعوبات اإلرجاعیة كقدرة الفرد على بناء ذاته والعیش بطریقة مرض

  .(p34)»والوضعیات الصدمیة التي یمكن أن یجد نفسه في مواجهتها

  :اإلرجاعیة من خالل نمطین من االستجابة أال وهي) Anaut )2003تعّرف 

 .تطّور عادي رغم المخاطر -

 .إصالح الذات بعد الصدمة -



 

دمة مرتبط فإن تعریف الص De Mijollaبالنسبة لمحللین نفسانیین آخرین كـ 

القدرة على تحویل النتائج المؤلمة للصدمة  «أي  Freudكما عّرفه  »اإلعالء «بمصطلح 

  Tisseron, 2007, p11)(.»إلى ثراء داخلي 

على العیش , القدرة على النجاح «اإلرجاعیة هي ) Cyrulnik )1999بالنسبة لـ 

م من التوتر أو المحن التي بطریقة مقبولة اجتماعیا على الرغ, وعلى التطّور بشكل إیجابي

  .»تتضمن عادة خطر جاد لمنفذ سلبي 

تشیر اإلرجاعیة إلى فن التكّیف مع وضعیات وخیمة  «) Anaut )2003حسب 

بتطویر قدرات ذات عالقة مع موارد داخلیة ) الظروف البیولوجیة واالجتماعّیة النفسیة(

سامحة بالجمع بین بناء نفسي ال) المحیط االجتماعي والعاطفي(وخارجیة )  نفسیة-داخل(

نفسي _إنه بمثابة تحلیل محورین خلدا »« l’insertion socialمالئم واالندماج االجتماعي 

  )Delage ،2002(. وعالئقي تفاعلي

الرجوع إلى میكانیزمات دفاعّیة وٕالى  «یتم تحلیل المحور الداخل نفسي من خالل 

  . »ة التحلیلیة على وجه خاصسیرورات اإلخراج التي سبق تعریفها في النظری

 )Scelles ،20012،ص(  

والقدرة على أن یكون ) ذاتي-التوظیف البین(یرتبط تحلیل المحور العالئقي التفاعلي  -

المذكور من طرف ( Cyrulnikحسب  la capacité de socialisationاجتماعیا 

Anaut ,2003 (باألخذ بعین االعتبار العوامل التالیة: 

 .جة مرتفعة من الذكاءأن یكون ذو در  -

 .القدرة على أن یكون مستقال وفّعاال في عالقاته مع المحیط -

 .أن یكون قادرا على إعطاء معنى لقیمته الخاصة -

 .l’empathieأن تكون لدیه قدرة جّیدة على التكّیف العالئقي والتقمص الوجداني  -

 .أن تكون لدیه القدرة على المشاركة والتخطیط -

  .احأن یمتلك معنى المز  -



 

تقدیر ، معنى االستقاللیة «Smith و Wernerعلى العكس من ذلك یذكر كل من 

  .»ذات مرضي وتوّجه اجتماعي ایجابي 

تفرض نفسها ولكن  »شخصیات إرجاعیة «وبالتدریج بدأت فكرة أنه لن یكون هناك 

  :أن سیرورة اإلرجاعیة تتطلب أن یأخذ بعین االعتبار

 )47 ، صTisseron ،2007( .نوع الصدمة -

المحیط البشري والخصوصیة (وظروف حدوث المواجهة مع الحدث الصدمي  -

 ).الفیزیائیة

 عوامل اإلرجاعیة

) 2007(Tisseronو) Delage )2001(،Cyrulnik )2001یؤكد الباحثون مثل 

  :على وجود عّدة عوامل

) Cyrulnik )2001هذه األخیرة تم تلخیصها من طرف : ردیةهناك أوال العوامل الف

المعّرفة من طرف الباحث كقدرة اإلنسان على أن  « tempérament »تسمیة المزاج  تحت

امتالك  ،تمرّده ورفضه ألن یكون مرهون بدور الضحیة السلبي ،یجعل من نفسه محبوبا

  .من اإلنكار ومن المزاح ،mégalomanieجرعة قویة من العظمة 

ینص ....قاءاألصد ،المدرسة ،هناك أیضا عوامل محیطیة مثل العائلة

Friedman) المذكور من طرف Bailly، 2006 ( على وجود ثالث أنواع من السمات التي

هذه المیزات الثالث  ،تمیّیز األطفال المقاومین للتوّتر عن أولئك الذین یتسمون بالهشاشة

  :هي

 ).االعتقادات الشخصي ،الكفاءات المعرفیة ،الزمني (استعدادهم  -

 .الحضور و) توازن ،قاربت ،دفء(الخصائص العائلیة  -

 .استعمال العائلة لدفاعات خارجیة -

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثالث 

  عالجات الصدمة النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  العالج التحلیلي: عشر المحاضرة الرابعة

  مقدمة

نعرض فیما یلي مضمون العالج التحلیلي ، استنادا إلى النظریة التحلیلیة ، و مستعینین 

مع التأكید على التعدیالت التي طرأت علیها عندما یتعلق األمر  بمصطلحاتها و تقنیتها،

بالتكفل بالصدمة النفسیة ، حتى ال نضاعف من معاناة الشخص المصدوم ، ال سیما طول 

فترات الصمت الطویلة التي قد ترجع المریض إلى البیاض النفسي جراء الصدمة ، هذا ما  

  . تحدث علیه فرنزي و اسماه النفاق المهني

  العالج التحلیلي 

نتحدث هنا عن العالجات النفسیة التي ترتكز على مصطلحات ) :"Lebigot)2001یقول 

التحلیل النفسي ، مع العلم أن التحلیل النفسي الخالص نادر بالنسبة للمرضى الذین یعانون 

  Deitzمن عصاب صدمي ، وقد تم نشر بعض العالجات في الوالیات المتحدة من طرف 

)1986( ،Lindy )1985-1986( و في فرنسا من طرف ،Briole )1987(  

(De clerq,M,Lebigot,F,P245)) 2017ع ،.ذكر من طرف شادلي(  

انه عادة ما یدخل المصدوم  Lebigotو في إطار حدیثه عن العالجات السیكودینامیة یرى 

للجوء إلیه في هذا النوع من العالج بعدما یكون قد تلقى عالجات ما بعد أنیة ،حیث یتم ا

حینما ال تمكن المقابالت المركزة على الحادث المصدوم من إعادة بناء الصدمة، و هنا 

یتعین علیه أن یعید زیارة تاریخه و عالمه الهوامي و أن یعبر بالكلمات عما یجعله مشدودا 

أي بعد (لهذه الخبرة المؤلمة و المذهلة ،و تبدأ المعالجة عادة بمناسبة قدوم متالزمة التكرار 

، و بالنسبة للنماذج التطبیقیة للعالج یرى أن )عدة أسابیع ، أشهرأو سنوات من قدوم الحادث

المقابلة تعتبر فترة مخصصة للحدیث عن الحادث، و أیضا عن محتویات أخرى للحیاة 



 

استدعاء الماضي القریب أو البعید ، المشاریع، التعبیر عن المخاوف والهوامات، : النفسیة 

  الخ...م،األخالقیةاألحكا

فالمریض مدعو لقول األشیاء كما تتبادر لذهنه ، و طریقة العمل هذه مستوحاة من مبدأ 

التداعي الحر الفرویدي، و لكنها قد تبتعد أحیانا عن المبدأ في شكله الخالص، حیث یتم 

لظهور مشاعر -و خاصة في بدایة العالج–مثال تجنب فترات الصمت الطویلة ألنها تؤدي 

  (L’activité onirique)لهجر أو حتى المعاناة، باإلضافة لذلك یمكن دمج النشاط الحلمي ا

في محتوى المقابالت ، و هنا یكون المریض مدعو للتعلیق على كل عنصر من عناصر 

أحالمه، و خاصة ما تعلق منها بالتبدیالت التي تتعرض لها كوابیس التكرار، أما عن دور 

إالإن كان المریض (انه علیه أن یكرس نفسه لتقدیم التأویالت  Lebigotالمعالج فقد یرى  

أن یكرس نفسه أیضا للتساؤل، اللتقاط -أي المعالج–، كما علیه )بإمكانه القیام بذلك بنفسه

الجمل المهمة و الكلمات الغامضة، و لتوفیر أوقات للراحة و الفكاهة، فالمعالج هنا حاضر 

  .ة حاضر بطریقة أخوی:جدا و ضمنیا

بطریقة تخطیطیة یمكننا القول أن العناصر التي :"Lebigotو عن أهداف العالج یقول 

  :تجعل العالجات المبكرة غیر كافیة تنقسم إلى نوعین

فسواء یبدي عنف الحادث للشخص أن الموانع األودیبیة عاجزة أو غیر محددة في مواجهة 

ون و بشكل مسبق مسالة العالقة الفضاء الكبیر للعدم الذي یشل الجهاز النفسي، أو تك

باألصول لم تبنى بشكل كافي ، و هذا ینطبق أیضا على الموضوع المفقود، و تكون 

النرجسیة عائقا یمنع الشخص من االنضمام كلیا لخط الدال، و في كلتا الحالتین ینبغي أن 

  ".یرفانابالن"یدخل من جدید في سجل الفقدان لكي یمارس مجددا التأثیر الساحر المرتبط 

(De clercq,M .,Lebigot,F.,2001,P248)) 2017ع،.ذكر من طرف شادلي(  

  



 

  العالج المعرفي السلوكي: عشر الخامسة المحاضرة

  مقدمة

أهم التقنیات التابعة إلى النظریة المعرفیة السلوكیة الخاصة بالتكفل  نعرض سوف فیما یلي

مقارنة بالطریقة الكالسیكیة، لعدم بالمرضى المصابین بالصدمة النفسیة، ما یجب تعدیله 

  .   إمكانیة ذلك و حرصا على عدم مضاعفة معاناة المصدومین

  العالج المعرفي السلوكي

هناك العدید من التقنیات السلوكیة المعرفیة التي تستخدم لعالج اضطراب ضغط ما بعد 

  :الصدمة 

  :الغمر-1

  بدو من خالل تعریض المریض له ،التي یا كما یتخیلیا أو واقع یتم تحریض القلق الشدید إما

  .بالتفجیر الداخلي  یسمیها ستابفل

یر فدرته على ي للموقف الصادم حتى یفقد هذا األخو تستعمل عن طریق التعریض التخیل

  .استثارة قلق شدید،الهدف هو إطفاء القلق من جالل التعرض لمنبهات في ظروف معینة

  ):1985(هناك ثالث مراحل في التطبیق حسب كین 

، هو أمر ضروري و مفید خاصة عندما یتناول مختلف العضالت:التدریب على االسترخاء-

  ة داخل جسمهأین یشعر بالحرارة و الراح

  بعد االسترخاء، یكون قادرا على تخیل مشهد جمیل : التخیل السار-



 

ة ئحنفسه، هنا یجب ان نقوم بوضع ال نركز على الحدث: الصدمة –دث التخیل المؤلم للح-

بالمشاهد و المنبهات المؤلمة التي یجب معالجتها ، و في نهایة كل جلسة یجب العودة إلى 

  .االسترخاء

  :إزالة التخسیس المنهجي-2

تقتصر بتعریض المریض للمنبه المؤلم و لكن بصورة تدریجیةو لیس دفعة واحدة كما هي 

  ) 2017شادلي،ع،(.في الغمر

ثبیط القلق المثار عند المریض بفعل االستجابة المعاكسة و على المستوى الفیزیولوجي یتم ت

االسترخائیة للعضالت،و یكون ذلك بتعریض المریض إلى المنبه االشراطي الذي بدوره یثیر 

  .تكیفیة الاالستجابة ال

تى التناوب بین التعریض االسترخاء ح و یستغرق التعریض عادة عدة ثوان،و یتكرر لیحدث

القلقیة ، فالمنبه االشراطي بهذه الطریقة المتصاعدة یفقد قدرته على یتم إطفاء االستجابة 

إثارة القلق ،و یتم تجزئة الموقف المخیف إلى وحدات موقفیة متصاعدة في إثارتها للخوف ، 

خر في آو ال یتجاوز الفاصل بین و ال یتجاوز الفاصل بین موقف على السلم الهرمي و 

اعتبار أن شدة رأس الهرم الذي فیه ذروة الموقف المثیر بالمائة، ب 10شدة الخوف أكثر من 

بالمائة ، و من ثم یتعامل المریض مع مواقف الخوف  100للخوف المراد إطفاؤه تقدر 

المجزاة بتناوب عملیة التعرض و االسترخاء فال ینتقل من موقف مدرج على السلم الهرمي 

ة التحسس المنهجي و رفع وحدات إلىآخر حتى تصبح شدة الخوف صفرا، و یتم تدریب إزال

المواقف من قبل المریض و المعالج معا،و من ثم یدرب المعالج المریض هذه التقنیة 

  ,بجلسات عالجیة، و یطلب إلیه فیما بعد التدرب علیها بمفرده بعد ان یتقن تطبیقها

  :االستعادة المعرفیة-3

  :یمكن تطبیق االستعادة المعرفیة ضمن شرطین 



 

یقتضي تصحیح السببیةوتوزیع المسؤولیة،فالمریض یعتقد بأنه هو المسؤول :لالشرط األو 

، و هنا یجب توزیع المسؤولیة على )أقرباء،أصدقاء(الوحید عن كل ما حدث من األم لسواه

جنب  إلىاألشخاص المتسببین بما حدث ،و یمكن استخدام طریقة االستعادة المعرفیة جنبا 

  .تهاء من الجلسةمع الغمر و بالتحدید بعد االن

یة في جلسات العالج الفردي ، و بشكل یقتضي استخدام االستعادة المعرف:الشرط الثاني

مستقل بحیث ینكب المعالج على معالجة األفكار الخاطئة عند المریض و المتعلقة بنظرته 

  )2017ع،.شادلي(.إلى نفسه و إلى العالم و المستقبل

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

عالج بخفض حساسیة حركات األعین و ال: عشر السادسة المحاضرة

  و التنویم المغناطیسي (EMDR)اإلعادة

  مقدمة

ننتقل هنا إلى التطرق إلى عالجات لقیت رواجا في اآلونة األخیرة في أوساط الباحثین، لما 

مها من نتائج أنیة فوریة مقارنة بالعالجات األخرى التي تستغرق الوقت و الجهد، من بین 

الحدیثة النشأة و  (EMDR)نیة بخفض حساسیة حركات األعین و اإلعادةهذه التقنیات تق

تنتمي إلى العالجات المعرفیة السلوكیة، و كذا التنویم المغناطیسي الذي ال زال یستعمل لحد 

   . اآلن خاصة مع اضطراب الصدمة النفسیة

  يو التنویم المغناطیس (EMDR)العالج بخفض حساسیة حركات األعین و اإلعادة -1

  :العالج بخفض حساسیة  حركات األعین و اإلعادة -

هي تقنیة شهیرة  و واسعة االستخدام في عالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ، حیث 

  (Francine Shapiro)اكتشفت من طرف فرانسیس شابیرو

  على االفتراضات حول تخزین  (EMDR)و یقومأساس خفض حساسیة العین و اإلعادة

المستثار من خالل dissociationلدماغ ، حیث تتم إزالة التفكك ذكریات الصدمة في ا

 و الدماغ، ) hippocampusتلفیف حصان البحر (الصدمة بین اللوزة و قرین آمون 

  و یعمل التنیه الثنائي المتبادل لنصفي الدماغ من خالل حركات العین و مع التبوؤر المزوج 

Double focusing تتم استثارة نصفي الكرة الدماغیة كلتیهما  لالنتباه ، و هذا یعني انه

بالتبادل من خالل المتابعة البصریة ألصبع المعالج أو النقر على الید الیمنى و الیسرى 

  .للمریض 



 

و في أثناء ذلك یجیب المریض على أسئلة حول المشاعر أو الخبرات فیما یتعلق بالموقف 

  .الصادم

  :التنویم المغناطیسي-2

  Smagaعالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ، و في هذا السیاق یقول یستخدم كتقنیة ل

یمكن أن تستخدم الكثیر من التقنیات التنویمیة في عالج حالة ضغط ما بعد ) :" 2001(

الصدمة ، فالتنویم المغناطیسي یمكن أن یستخدم كعالج تكفلي من اجل السیطرة على القلق 

 یتمكن المریض من تذكر الحادث الصادم ، ، و أیضا من اجل استرجاع الصدمة حینما ال

  ، أو كتقنیة دمجیة (Abréaction)كما قد یستخدم كتقنیة إلحداث االنفراج 

intégrative) (technique من اجل السماح باندمال الجانب التفككي(Cicatrisation  

de l’aspect dissociatif) 

.Lebigot, F.2001, P282)(De clercq, M ) 2017ع،.شادلي ذكر من طرف( 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  العالج الدوائي الضطراب ضغط ما بعد الصدمة: ة عشرالسانع المحاضرة

  مقدمة

  یعد من الضروري التعرف على أهم األدویة التي تستعمل في حاالت الصدمة النفسیة ،

و هذا نظرا لوجود بعض الحاالت التي یصعب مباشرة التكفل النفسي ، فقد یكون في حالة  

  الخ    ...كتئاب، التفككك، الهذیان،األرق،الخوف الشدید، الوسواسهیجان، ا

  العالج الدوائي الضطراب ضغط ما بعد الصدمة

یشكل العالج الدوائي عادة المرحلة األولى في عالج الضغط ما بعد الصدمة ،حیث 

یستهدف هذا العالج أساسا تخفیف أعراض االضطراب، كما یساهم في بناء جسر یسمح 

  .للعالج النفسي بالمرور

و قد حاول الخبراء مؤخرا ترتیب فعالیة األدویة على بعض األعراض،فالمثبطات االنتقائیة 

  (Venlafaxine)والفونالكسین (Néfazodon)الستعادة السیروتونین ، خاصة نیفازودون

  .ینصح بها في المرتبة األولى و ذلك بالنسبة ألغلبیة األعراض الخاصة 

فهي وحدها  (Antidépresseurs tricycliques)اب ثالثیة الحلقات أما مضادات االكتئ

  .تستعمل في المرتبة الثانیة 

  .و فیما یتعلق باألعراض التفككیة لم یوحي الخبراء بأي دواء في المرتبة األولى

بتلخیص نتائج مجموعة من الدراسات التي ) Vaiva)2001و Du crocqلقد قام كل من 

محتملة أو الممكنة لألدویة على أعراض حالة ضغط ما بعد الصدمة أجریت حول الفعالیة ال

  و ذلك حسب أصنافها العالجیة ، و قد عرضا ملخص

  :ا في شكل جدول 



 

  

  المفعول الممكن على
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