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 خدمة المشورة والنضج المسيحي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التعامل مع األزمات والصدمات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مشير سمير.    م                                                                                                            

  ـــــــــــــــــــــ                                                                                                              
 

 .ال توجد حياة بدون أزمات وإنما األزمات تنشىء تغييرًا سواء لألسوأ أو لألفضل * 
ة       *  ياز فى أزم د يسبب أزمة للمريض أو لمن حوله ، أيضا اإلجتياز فى أزمة      اإلجت ان المرض ق يس مرضًا وإن آ ل

 .ليس خطية على الرغم من أن الخطية قد تقود الى أزمات آثيرة 
 

ى       ة ه أزق أو ورطة آبيرة عادة ما تكون قصيرة األمد ولكن تتطلب تصرف عاجل وسريع  : األزم وغالبًا ما تقود . م
ديدة     ذا ما يسمى              األزمات الش نا، وه تادة لحيات بات المع ة والترتي ز األنظم زان فى الحياة إذ ته دم اإلت ة من ع ى حال ال

دة لنحيا بها        بالصدمة  ريقة جدي د ط ُتعرف موسوعة بيكر األزمة التي تؤدي إلى إحداث الصدمة على . ، لتجبرنا أن نج
كن ليس بالضرورة أن تصل آل األزمات ول. شديد ألي شخص يتعرض له /حدث بيئي ُيعبر عن ضغط نفسي حاد: أنها

 : ، فإن ذلك يتوقف على أمرينTraumaباإلنسان إلى مستوى الصدمة 
 . قدرة الشخص على التعامل مع الضغوط-٢   شدة األزمة-١
 
 

 : األزمات الى فئتين أساسيتين من جهة النوع /وتنقسم مثل هذه األحداث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى  * ئة األول والدة والشيخوخة            : الف زواج وال بلوغ وال يعى للحياة ، مثل ال تطور الطب خ  …     ... وهى أزمات ال .   ال
 .وهى أزمات يمكن الترتيب واإلعداد لها مسبقًا آما تحدث إريك إريكسون من قبل 

 

ا الفئة ال    *   وال يمكن الترتيب أو األعداد لها، وإن آان من الممكن Shockingفهى أزمات مفاجئة وصادمة : ثانية وأم
 . التهيئة العامة فى بعض الحاالت

ا فى هذا الموضوع حيث تنقسم الى                   تعامل معه ية ال ى آيف يه وعل ز عل ا سوف نرآ ئة من األزمات هى م ذه الف   وه
 :األنواع اآلتية

د شخص أو شىء ع    -١ واء فى حادثة أو بسبب              فق د س زء من الجس د ج اة أو فق وادث الوف دى اإلنسان، مثل ح ز ل زي
 .مرض

نة        -٢ راض مزم ثل اإلصابة بأم د إستقاللية الشخص، م كر ( العجز أو فق لل أو الس جن أو   ) آالش ى الس أو الدخول ال
 . اقف السياسيةالجيش فى ظروف خاصة آأيضًا الوقوع فى األسر أو الوقوع آرهينة في الحروب أو المو

 .آالسقط أو اإلجهاض أو العقم وعدم القدرة على اإلنجاب أو والدة طفل مشوه  أزمات خاصة بنمو العائلة،-٣
 . أزمات خاصة بالعالقات، مثل الخيانات الزوجية أو الطالق أو الهجر أو مرض شريك الحياة-٤
ية أو لفقدان          -٥ تعرض للفضائح العائل ار اإلجتماعى، مثل ال السمعة، الرسوب فى اإلمتحانات عدم الحصول على  الع

 . وظيفة ، المرض العقلى
 .  تغيرات المجتمع، مثل التهجير أو اإلنتقال من الريف الى الحضر،البطالة وإنخفاض المستوى اإلقتصادى-٦
رائم      -٧ تعرض للج ية ، ال وارث الطبيع وادث ، الك روب ، الح ثل الح اب  واإل (  المآسى م تل واإلغتص تطاف آالق خ

 )والسرقة والتعرض للعنف والتهديد واإلنتحار 
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 : مراحل األزمة 
 ــــــــــــــــــــــ

 
 األزمة                       
                         
 عقب                         المدي                المدي                                          

 زمة                      األزمة مباشرة                  القريب               البعــيدما قبل األ   
                     

 
 الصـــــــــــدمــة                         

 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|                
 

  اإلدراك-الوعي                                           
 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|                                   

 
  التمـــــييز-التعـــــرف                                                        
                                           

 التأقلـــــــــــم                                                                   
                                                       

 
 
د اإلنسان إتزانه وال يعى لما حوله ، آما يفقد القدرة على التذآر الطبيعى فى هذه الفترة بما ال      :  الصدمة  -١ ث يفق حي

ا     م مس ذا الوقت      يمكنك من تقدي يرة له فى ه ة نكوص أى إرتداد الى التصرفات       . عدة آث دث له أيضا حال د يح وق
 .الطفولية فى هذه الفترة والتى قد تستمر الى عدة أيام حسب شدة األزمة ووقع الصدمة على الشخص 

 
ترة التالية للصدمة والتى قد تستمر لعدة أشهر حيث يبدأ الشخص   :   اإلدراك -الوعى    -٢ إستيعاب وإدراك ما وهى الف

عورية مثل اإلنكار أو الخيال أو عزل المشاعر والعقلنة حيث               اع الالش يات الدف ه بعض آل نا تنشط لدي دث وه د ح ق
 فقدان -التبلد العاطفي: وعادة ما يظهر اإلنكار في. تساعد هذه اآلليات الشخص فى الحفاظ على آيانه من اإلنهيار     

وعادة يشعر الشخص فى .  أعراض نفسجسمية- خدر -فقدان ذاآرة آلي أو جزئي  -اإلهتمام باألمور الهامة للفرد 
هذه المرحلة باإلجهاد والضعف العام وتقطع النوم والقلق والكوابيس وقد يكون عدوانى أو ذو ميول إنتحارية ، آما 

 . وهنا يبدأ اإلحتياج الى عالج ما بعد الصدمات . تظهر عليه أيضا بعض األعراض النفسجسمية 
 
تعرف   -٣ يز -ال ى               :   التمي بدأ الشخص ف ث ي رة حي ة مباش امل عقب األزم ام آ ى ع هر ال رحلة من ش ذه الم تد ه وتم

ى الحدث ومن ثم تقبله أو رفضه     تعرف عل فإما أن ينمو ) النفسية ( وفى هذه الفترة قد تبدأ األمراض العصابية . ال
 .مقدم له الشخص أو أن يمرض حسب إستعداده الشخصى وحسب العالج ال

 
تأقــلم    -٤ رحلة من شهرين الى عام آامل عقب األزمة مباشرة ، وفيها يبدأ الشخص فى إتخاذ إتجاه     : ال ذه الم تد ه وتم

د لحياته       ة والتى تكون قد أصبحت           . جدي كل عبورًا لألزم ية تش ريقة إيجاب ة بط تعامل الشخص مع األزم ا أن ي فإم
ون ردو         ية ، أو أن تك زءًا من حياته التال ه سلبية مما يقود حياته الى تطورات سلبية أى أنه لم يعبر األزمة  ج د أفعال

 .أبدًا بل أنه يظل يحيا بها 
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 :PTSD) أعراض ما بعد الصدمة(األعراض الناتجة عن األزمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  إسترجاع الشعور باألزمة من حين آلخر -١
دة                هور أو حتى لسنوات عدي ام أو ش ذا لساعات أو أي دث ه د يح حيث يعانى الشخص من أن نفس المشاعر أو ... ق

 .األفكار التى شعر بها وقت األزمة تتكرر فى الحاضر أيضًا سواء من خالل الوهم أو اإلجترار
 
 :  عدم القدرة على مواجهة أي مواقف مشابهة -٢

بل أو حتى يتجنب الناس أو أى                    ت له من ق تى حدث اة ال ابهة للمأس ب الشخص أى مواقف أو مشاعر مش ث يتجن حي
ره بتلك المأساة     وقد يكون هناك إحساس بالعزلة وفقدان الترآيز ، وعدم القدرة على التعبير أو إظهار . شخص يذآ

تى تعبر عن الحب أو اإلهتمام بالعائلة أو األصدقاء ، أى أنه يفشل فى إظهار     المشاعر الح   ية داخل الشخص وال قيق
 . الحب واإلهتمام بأقرب الناس اليه 

بعض يقف عن التفكير فى المستقبل لدرجة أنه يعتقد أنه لن يعيش طويًال أو يعتقد أن المأساة  سوف تتكرر ثانية               ال
 . وفى الحاالت الشديدة قد يرتكب البعض حاالت إنتحارية .. أخري على وشك الحدوث  أو أن هناك مأساة... 

 
       :           سرعة اإلستثارة -٣

دة نحو الصخب           دي الشخص حساسية زائ تكون ل د ت ل الهمسات في إهتياجه بل وتجعله يقفز من    .     ق د تتسبب أق فق
ال مرعبة       بعض يظل في   . العصبية في ردود أفع ة تيقظ وعدم قدرة علي النوم أو اإلسترخاء مما يصعب  وال  حال

ه مواصلة الحياة الطبيعية في البيت أو العمل حيث تكون ردود األفعال غير طبيعية    آما قد يعاني الشخص من . مع
ى الترآيز والتعرض لألفكار القهرية، أو اإلنفجار من الغضب أو         درة عل زعجة ونقص الق الكوابيس واألحالم الم

 .مما يقوده إلي العزلة والوحدة .. غيظ األمر الذي يؤدي إلي الثورة والعنف في العالقات ال
 
مل   -٤ ري تش يمة    : أعراض أخ دم الق ياع وع عور بالض زع  -الش ق والج ادة القل زن - زي وف - الح اس - الخ  إحس

تعرض للجرح من األخرين         ئاب نفسي حاد أو طبيعي  -بال  - الندم -زي والعار  الشعور بالخجل والخ- حزن - إآت
رارة    ب    -الم د ماتوا       ( اإلحساس بالذن رون ق نما اآلخ يًا بي ازال ح ه م ب ألن  أفعال شاذة وتغيرات في إسلوب -  ) الذن

يم والمعتقدات أيضًا      -الحياة    ية تغير في الق  التطرف نحو اإلعتمادية الشديدة أو اإلستقاللية التامة من جهة - إحتمال
 . جهة إسلوب الحياة السابق لألزمةالعالقات السابقة أو من

 
دية مثل     -٥ يرات جس دد     : تأث المعدة  - صداع  -مرض غير مح  - عرق -إرتعاد / رعشة- ضيق في الصدر  - آالم ب

 .  إحتمال إدمان المخدرات - الشعور بالتعب الدائم أو اإلنفعال وزيادة النشاط -الشعور بأزمة قلبية وشيكة الحدوث 
 
ث       -٦ لوآية م اءات   : لأعراض س ال  -إيم نم عن الفزع والرجفة  ( اإلجف ل ت  عدم -) الُمبالغ( الحذر الشديد -) ردود فع

 . الحديث المفرط-اإلستقرار 
 
 

د الصدمة الـ        ا بع ر أعراض م د تظه   متأخرة، فإن تأخرت إلى فترة تزيد عن الستة أشهر أو إن إستمرت منذ PTSDق
 ".متأخرة"أو " مزمنة "- وغالبًا تصير - تسمي بدايتها لفترة تزيد عن األشهر الستة، فهنا

ا    د في بعض الحاالت التي إستمر فيها التعرض لألزمة ،آم الحدث فترة طويلة أن هذه األعراض قد تحولت إلى رد /ُج
م    ل دائ ترة النازية،                /فع يهود في الف رقة ال ا في حاالت مح ابقة، آم ته النفسية الس نظر عن بني ردبغض ال دى الف ت ل ثاب
 .ما وناجازاآي، حرب فيتنامهيروشي
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 )٤٠-ك ع ص(آشف ألعراض الصدمة 

The Trauma Symptom Checklist (TSC-40)       =================== 
 

 :آم مرة شكوت من األعراض التالية خالل الشهرين الماضيين 
 نًا          آثيرًا           آثيرًا جدًا                                                             أبدًا         أحيا
 ٣                 ٢             ١                                                             صفر         

------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  

 . الصداع -١ 
 . عدم النوم -٢ 
 . فقدان الوزن دون رجيم -٣ 
 . متاعب بالمعدة -٤ 
 . مشاآل جنسية -٥ 
 . الشعور باإلنعزال عن اآلخرين -٦ 
 . ذآريات فجائية مزعجة -٧ 
 . نوم غير مريح -٨ 
 . إنخفاض الرغبة الجنسية -٩ 

 . نوبات قلق -١٠
 . نشاط جنسي زائد -١١
 .دة  شعور بالوح-١٢
 ) .أحالم مزعجة( آوابيس -١٣
 . نوبات سرحان -١٤
 . حزن -١٥
 . دوار ودوخة -١٦
 . شعور بعدم الرضي عن حياتك الجنسية -١٧
 .األعصاب /  صعوبة التحكم في المزاج -١٨
 . اإلستيقاظ مبكرًا وعدم القدرة علي العودة للنوم -١٩
 . بكاء ال يمكن السيطرة عليه -٢٠
 .ال  الخوف من الرج-٢١
 . الشعور بعدم الراحة بعد اإلستيقاظ صباحًا -٢٢
 . عالقة جنسية دون إستمتاع -٢٣
 . صعوبة التعامل مع اآلخرين -٢٤
 . مشاآل في الذاآرة -٢٥
 . رغبة في إيذاء النفس -٢٦
 . الخوف من النساء -٢٧
 .  اإلستيقاظ بمنتصف الليل -٢٨
 .جنس  أفكار أو مشاعر غير جيدة أثناء ممارسة ال-٢٩
 ) .الالمباالة( التيهان وعدم اإلهتمام -٣٠
 ) .وهمية(األحداث غير حقيقية /  الشعور بأن األشياء-٣١
 .  الرغبة في اإلغتسال المتكرر الغير ضروري -٣٢
 . الشعور بالنقص -٣٣
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 .  الشعور بالتوتر في معظم الوقت -٣٤
 .  التشوش فيما يخص المشاعر الجنسية -٣٥
 .يذاء اآلخرين  الرغبة في إ-٣٦
 . الشعور بالذنب -٣٧
 . الشعور بأنك لست دائمًا في جسدك -٣٨
 . ضيق في التنفس -٣٩
 . مشاعر جنسية في أوقات غير مناسبة -٤٠
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 مقاييس فرعية مرآبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٨ - ٣١ - ٢٥ - ١٦ - ١٤ - ٧فصام                 / تفسخ 
 ٣٩ - ٣٤ - ٣٢ - ٢٧ - ٢١ - ١٦ - ١٠ - ٤ - ١       توتر    / قلق 

 ٣٧ - ٣٣ - ٢٦ - ٢٠ - ٩ - ٣ - ٢        إآتئاب
 ٣١ - ٢٩ - ٢٥ - ٢١- ١٣ - ٧ - ٥      صدمة اإليذاء الجنسي

  ٤٠ - ٣٥ - ٢٩ - ٢٣ - ١٧ - ١١ - ٩ - ٥       سيةمشاآل جن
 ٢٨ - ٢٢ - ١٩ - ١٣ - ٨ - ٢       توتر النوم

 
 

 أساليب العالج
************ 

 

 )وهي عملية أساسية البد أن يمر بها أي شخص في العالج(عملية التذآر : أوًال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دد الحياة قد إختبرته يحتاج إلى أن تتعامل معه وأن             -١ دث مفاجئ في الحياة أو موقف يه يرة أو ح  أن أي صدمة آب
 .تفهمه وأن تتقبله

بر الصدمة أوًال وتنكرها مؤقتاً         -٢ ذا يجب أن تخت ل ه  لما قد فقدته أو ثم تغضب لما حدث من أذى وتكتئب.  لكي تفع
 .وأخيرًا تتقبل األمر. لما تشعر به من ضياع، ثم تتفهم لطبيعة التجربة

ذه العملية أثناء األزمة فإن عقلك سوف يضعها جانبًا حتى تتعامل معها حين           -٣ ى الدخول في ه ادرًا عل م تكن ق  إذا ل
 .تكون قادرًا على ذلك، وهذا ما يسمى بالكبت

ادرًا     -٤ ون ق ك، فإن ذهنك سوف يبدأ في تذآيرك بأحداث الصدمة شيئًا فشيئًا بلغته الخاصة     – وعندما تك بل ذل يس ق ول
رموز ( آوابيس معينة / اإلحساس بالبرد، فقدان القدرة على الكالم، أحالم: ، مثلTrigeringآالضغط على الزناد    ) ال

 .مكان ما/ خوف غير منطقي من شئ/ متكررة، نفور
 .نها هلوسة، ولكنها ليست آذلك وهذه الرموز قد تبدو وآأ-٥
ترجم هذه الرموز إلى الذآريات الفعلية فإنك تجد ذهنك يقع في حالة أشبه بالفصام     -٦ فسوف تشعر بمشاعر .  وعندما ُت

 .الصدمة وخصوصًا الرهبة واإلرتعاب، وسوف ترى بوضوح وتسمع بل وتذق وتشم آل ما قد تم آبته
 . ط األزمة بالرغم من أنك تشعر بذلك، لكنك فقط تتذآرها للمرة األولى في هذا الوقت لن تكون فعليًا في وس-٧
ية            -٨ ن تظل في الصدمة ثان ا أنك ل عر، آم ا تش ن تجن آم إذا آانت فوق إستطاعتك على التعامل فإن عقلك سوف .  ل

 .والذي يؤدي إلى اإلنفجار" الحمل الزائد"آبت فوق آبت آخر يسبب ما يسمى بـ . يكبتها من جديد
ا تصير بين يديك لتفعل بها ما تشاء         -٩ ة فإته تجربة آامل تذآر ال إنها لم تعد تتحكم بك ثانية بل أنت المتحكم . وعندما ت

 .بها اآلن
 . عندما تكسر السلطان السحري للكبت فإنك تحرر نفسك من سجن الخوف-١٠
   
 )خصيصًا في حاالت الوفاة(Griefفي التعامل مع الحزن : ثانيًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يجب أن يمر اإلنسان بستة مراحل طبيعية في حزن الفقد حتى يتماثل للشفاء، هذه المراحل هي

 "لو) "التفكير السحري( المساومة -٣   الغضب-٢  اإلنكار/ الصدمة-١
 اإلطالق/الغفران الشفاء و-٦   الحزن-٥    اإلآتئاب-٤
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 :بعض اإلرشادات العملية
ده              -١ د فق ده أو من ق د فق ا ق يقة م يًا حق درك فعل ى أن ي نا يلعب الدور األول على    .   ساعد المستشير عل اإلصغاء ه

األطالق ،  فإحدى الوسائل الناجحة هنا أن يجد المستشير الفرصة ليقص تفاصيل ما قد حدث لشخص محب ومتفهم    
 .  حتى يبدأ فى إستيعاب حقيقة وواقعية الحدث مرارًا وتكرارًا

 
ا أو من فقده               -٢ اه م ه تج ى مشاعره ويعبر عن آالم تعرف عل ى أن ي إن الدموع والتنهدات بل .  ساعد المستشير عل

زء طبيعى ومفيد فى عملية الحزن ، فساعده على إخراجهم بدال من آبتهم         م ج آن مدرآًا . والغضب والصراخ ه
ل   بًال ألن آ هو " بكاًء مع الباآين"إن مبدأ .  شخص له طريقة مختلفة فى التعبير عن حزنه ، فال تحده فى ذلك    ومتق

اندة          تعاطف والمس ى المستشير اإلحساس بال تى تعط ائل التعضيد وال تالمس أيضا    . أفضل وس ون ال د يك أى -ق  ب
 . تعضيد  من أفضل أساليب التعاطف والمساندة وال-صورة من الصور الالئقة إجتماعيًا  

 
ساعده على تحريك مشاعره نحو ما أو ) . أن يعيش األن بما قد حدث( ساعد المستشير على أن يحيا بدون الماضى     -٣

د للحياة             اه جدي دال نحو إتج ده وتوجيهها ب د فق والزيارات هنا لها . الزيارات المتكررة هنا تلعب دورًا هامًا . من ق
لوب فهى يجب أن تكون قصيرة و      فة وإس آثيرة وخصيصًا فى المرحلة التى تلى الصدمة حين يبدأ الشخص فى فلس

زيارات        ى ال دث ويحتاج ال و متبع ، ففى فترة الصدمة ال يتحمل اإلنسان زيارات     . إستيعاب الح ا ه ًا عكس م تمام
ال له                 ا يق مح له بإستيعاب م ة تس ون فى حال ه ال يك ا أن ة آم و اإلستماع  والتعضيد     . طويل زيارات ه دف ال  إن ه

 . والتشجيع والمواساة قبل البدء فى التحدث 
 

ة الروحية المالئمة ، فقراءة بسيطة من الكتاب أو صالة بسيطة خير من عظة طويلة حيث إن      -٤ دم للمستشير الخدم  ق
ى الترآيز             ية عل درة الكاف ة الق ون لدي ى أن يصل حب اآلب الى قلبه بإسلوب    . الشخص المصدوم ال يك ل عل إعم

فى     ساعده على أن يعرف أن الحزن الذى يمر به هو أمر طبيعى لهذه .  الجروح الناجمة عن الحادث بسيط لكى يش
 . الفترة

 
دم العناية الطبية المطلوبة فإن اإلحصائيات تقول أن   -٥ من الناس الذين يتعرضون لحوادث وفاة يحتاجون الى % ٧٥ ق

ر أيضًا مشاآل أو أمراض أصلية آانت موجودة ولكن آما قد يظه. زيارة الطبيب خالل الستة أشهر التالية للحادث  
 . غير ظاهرة ومن ثم بدأت فى الظهور بسبب الضغط النفسى الناشىء من الحادث 

 
ذب عليهم أبدا بشأن الحادث فإن هذا يسبب مشاآل أآثر لألطفال فيما        -٦ اهلهم أو الك ال ال يجب تج ان هناك أطف  إن آ

 . ق وإنما برعاية وإهتمام ال يقل إن لم يزد عنه للشخص البالغ بعد ، ولكن ينبغى التعامل معهم بصد

 
 الكوارث/ فى التعامل مع المآسى : ثالثًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكار نظام للمساعد                 م إب د المآسى ت ناجى من أح دى الشخص ال ار غير الواعى ل ة الصدمة واإلنك ة حال ة      لمواجه

مى     وهو عبارة عن "  Critical incident debriefing -نظام اإلستقصاء المطول للحوادث الحرجة "المتخصصة يس
اعى لمراجعة اإلنطباعات وردود األفعال لألشخاص الناجين من الحادث لتقليل اآلثار النفسية المترتبة على       اء جم لق

 .الحادث
راؤها         ذه الجلسة العالجية يجب إج أو القيام بها بعد يومين أو ثالثة من وقوع الحادثة وليس وقت الحادث      ومثل ه

نفسه وذلك ألن وقت األزمة مباشرة يصعب على المستشير أن يقر بإحتياجه أو يدرك عمق األلم بداخله بل عاده ما   
د األزمة مباشرة          يعى بع ل طب د رد فع ذى يع ر ال نكره ، األم اص مثل وفى حاالت آثيرة يتصرف هؤالء األشخ. ي

ية خاصة فى الفترة األولى لوقوع األزمة حتى يمر بعض الوقت بعده يجتر اإلنسان       زة اآلل ى أو األجه اإلنسان اآلل
ا                   تى إجتاز به ة ال ر الخبرة المؤلم ديد من أث يقة وحزن ش ه من آالم عم ا بداخل ل م ون أساس هذه الجلسة   . آ ويك



www.Arabic-Christian-Counseling.com  -  Cairo, Egypt, Tel: (202) 578-9741

________________________________________________________________________ 
 – ٨ -           ٥٧٨٩٧٤١ :  القاهرة مصرتليفون وفاكس ، ة                                 حقوق الطبع و االستخدام محفوظة لمكتب المشور

انوا من أع          ؤالء الذين يع ط مساعدة ه يس فق ادة فى مشاعرهم لكن مساعدة آل من له عالقة        العالجية ل راض ح
 .بالمأساة لتقليل أى إحتماالت من تزايد حدة األعراض التى يمكن تكونها فيما بعد 

 
 :وهو ما يمكن تحقيقه من خالل 

 .  إعطاء الفرصة لألشخاص لكى يعبروا عن إنطباعاتهم وردود أفعالهم ومشاعرهم قبل وأثناء وبعد الحادثة - أ 
ى إستخراج طرق للتواصل مع الحياة خالل التجارب الصعبة عن طريق تفهم ما حدث ومن خالل          -ب  مساعدتهم عل

 .مشارآة اإلختبارات المختلفة 
 . تقل حدة المشاعر أو التصرفات غير الطبيعية التى تنتاب بعض األشخاص ..  عن طريق المجموعة -ج
 . ات أوتنظيمات أو مصادرإضافية لمساعدة هؤالء األشخاص  العمل على تحريك ودفع أشخاص آخرين أو مجموع-د

روا بأزمة شديدة لكى يكونوا قادرين على مواجهة وتحمل المسئولية عند حدوث         -هـ  ؤالء األشخاص الذين م داد ه  إع
ابهة ثانية ويتم هذا عن طريق تعديل لردود األفعال المختلفة الممكن حدوثها وتجنب غير        أى مواقف أو أزمات مش

 . لطبيعى منها وإعطاء معلومات مالئمة تساهم فى التطلع نحو المستقبل ا
 يمكن إجراء هذه الجلسة بعدة آيفيات

د يحتاج مساعدة من هذا النوع ، أو أن تكون جمعية أى يقوم بها              *  د لشخص واح ا مشير واح وم به ردية أى يق ا ف إم
شرط أن يكون المشير شخص متدرب على إجراء المشير مع مجموعة من األشخاص الذين عبروا بذات األزمة ، ب  

 .مثل هذه الجلسات وهذا النوع الخاص جدا من الحوار
 :  ساعات ، وتحتوى على البنود التالية ٤-٣عادة ما تستغرق هذه الجلسة من * 
  المقدمة -١   
  الحقائق-٢   
  المشاعر -٣   
  المستقبل -٤   
دمة بأنه    *  د الص ا بع اعر م ريف مش ير     : "ا يمكن تع برات غ تازون خ ن يج ية ألشخاص طبيعيي ل الطبيع ردود الفع

 ". طبيعية
نظم المستخدمة فى مساعدة هؤالء الذين عانوا من               *  وى ال يها من أق ارة ال ابق اإلش ذه الجلسات العالجية الس بر ه تعت

 . أزمات ومواقف أليمة 
م         *  و إمداده نها ه دف األساسى م رة بالحا   -اله واء المرتبطين مباش ة بالمأساة      س م عالق ة أو أشخاص له  إمدادهم -دث

ن           ير ع بادل الخبرات والتعب الم وت ى المشارآة والك جيعهم عل ذه الظروف بتش ة ه ى مواجه درة عل العالج والق ب
ة أو بعدها               وباألآثر طبعا فإن هذه . مشاعرهم ولتخفيض أى أعراض محتمل تصاعدها فى آال من وقت األزم

  POST - TRAUMATIC STRESS فى الضغوط الناشئة  بعد الصدمة الجلسة تهدف لتقليل أى تطور
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 دراسة عملية 
 ـــــــــــــــــــ

ير  بلغ         : المستش ذى ي ا ال افر زوجه تزوجة ، س ابة م رأة ش ر   إم ة ما تستغرق يوما     ٣٣من العم ا بسيارته فى رحل  عام
تالى ولكن ذلك لم يحدث أبدا           يوم ال ود بال ان من المفترض أن يع دا، وآ بعد عدة أيام ُوجدت جثته فى سيارته . واح

دا وأنه قد توفى أثر أزمة قلبية       ث ب وبسبب حرارة الجو وُمضى الوقت أخذت جثته فى التحلل سريعا مما جعل . حي
ة الجثمان         األخ دم رؤي بلدته األصلية بعيدا عن المنزل ورغم       . رين ينصحونها بع وتمت مراسيم الدفن والجنازة ب

حضورها للجنازة إال أنها حتى األن وبعد ثالثة أشهر لم يمكنها تصديق األمر وقبوله بل أنها تنتظر رجوعه للمنزل    
 .         ئت لطلب المشورة وهى تبكى وتصرخ طوال الوقت وال تدرى ماذا تفعل لذا فقد لج

 .أآتب تصورك لما سوف تفعله معها خالل أول شهرين من قدومها إليك، مع الشرح والتعليل
 


