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أصبحت الصدمة النفسیة مشكل صحة عمومیة في الكثیر من البلدان، نظرا للكوارث العدیدة التي ما فتئت تظھر، باإلضافة إلى اآلفات 

، تشرح كیفیة مواجھة الفرد Rutterالتي قال بـھا روتیر résilienceفعبارة مقاومة نفسیة أو جلد . االجتماعیة والمشاكل العاطفیة 
.لصعوبات الحیاة بشتى أنواعھا 

بالنسبة للكثیر من الباحثین، فمالحظة الجلد خالل تطور فكرة االنتحار مثال، یسمح بفھم التفاعالت المعقدة التي تؤدي بالفرد لھذا 
ي موقف محنة أو شدة، إذ یعتبر كنابض ألنھ یساعد الفرد على القفز أو االرتداد إزاء إن الجلد ھو القدرة على رد الفعل ف. السلوك 

واألفراد ال یستجیبون بالطریقة نفسھا عند مواجھة أزمة أو وضعیة صعبة، وال تكون عملیة االرتداد بالقوة والشدة . وضعیة صعبة
.لتي تتغیر من فرد آلخر فالجلد عامل محدد للقدرة على مواجھة الوضعیات الصعبة ا. نفسھا 

متى تكون للفرد القدرة على مواجھة الصدمة النفسیة ؟ : بتساؤل مفاده '' جروحیة ـ جلد''لقد جاءت ھذه المداخلة لتوضیح النموذج 
.وماھي العوامل المساعدة على ذلك ؟ 

:ـ تعریف الصدمة النفسیة 1

كما یثیر ھذا الحدث اضطرابا . حدث في الحیاة یتحدد بشدتھ، وبالعجز الذي یلحقھ بالفرد، كما یتحدد باالستجابة المالئمة حیالھ ھي 
إن تعبیر صدمة من التعابیر المستعملة قدیما في الطب والجراحة، وتدل كلمة . وآثارا دائمة في التنظیم النفسي قد تكون مولدة للمرض 

Traumaومن مرادفاتـھا في الفرنسیة . ح في الیونانیةعلى الجرTraumatisme المخصصة على األدق للحدیث عن اآلثار التي
تطلق تسمیة صدمة على تجربة معاشة، تتحمل معھا الحیاة النفسیة ـ وخالل وقت قصیر نسبیا . یتركھا جرح ناتج عن مصدر خارجي 

.الوسائل السویة والمألوفة ینتھي بالفشل ـ زیادة كبیرة جدا من اإلثارة، لدرجة أن إرضائھا ب

1987البالنش وبنتالیس ( وھذا ما ینجر عنھ ـ ال محالة ـ اضطرابات دائمة تعیق قیام الطاقة الحیویة بوظیفتھا حسب سیقموند فروید 
) .301ص 

فالصدمة إذن ھي أي . ت فیھا لقد كانت الصدمة في البدایة توصف كحدث ذاتي من تاریخ الشخص بإمكانھ تحدید الفترة التي حدث
حادث یھاجم الفرد ویخلق تغیرات في الشخصیة أو مرض عضوي إذا لم یتم التحكم فیھ والتعامل معھ بشدة، وقد ینتج عن ذلك سرعة 

لق أما تیفرید ھوبر فیط) . 300ص 1987البالنش وبنتالیس (لذلك تعد كحادث خارجي وغیر متوقع یفجر الكیان اإلنساني . وفعالیة
ص 1995نیفرید ھوبر ( كلمة صدمة نفسیة على كل تجربة أدت إلى أثر حاد نتیجة للرعب أو القلق أو الخجل أو األلم النفسي 

167. (

لماذا ال یتأثر كل الناس الذین : إن للصدمة النفسیة نقطة بدایة واضحة مرتبطة بالحدث الذي ولدھا، لذلك یمكن طرح السؤال القائل 
وعلى ذلك تجد من الناس من یعایش الحدث كحالة خطیرة تـھدد حیاتھ ویتولد لدیھ الضغط النفسي، . حدث الصدمي ؟ عایشوا نفس ال

.لكن یتغلب علیھ في األخیر ویتكیف مع الموقف الجدید، بینما آخرون یغوصون في تلك القصة التي أرعبتھم 

د عنھا، بل إلى الكیفیة التي عایش بـھا الفرد الكارثة مما یجعل منھا لیس مرد ذلك إلى خطورة الكارثة أو لشدة الضغط النفسي المتول
إن المرجعیة النفسیة لھؤالء، من عقیدة وتقالید عائلیة واجتماعیة ومختلف مكتسباتـھم التعلیمیة والثقافیة . صدمة نفسیة دائمة أو عابرة 

.عموما، مكنتھم من التكیف بفضل توظیف معارفھم األساسیة السابقة 

:ـ أنواع الصدمات 2

:أ ـ الصدمات األساسیة 

إنـھا الصدمات التي لھا عالقة بالخبرات المؤلمة أو تلك التي تخرج عن المألوف، والتي تعترض الفرد في نموه، وتكون لھا آثارا 
) .60ص 1986دویدار عبد الفتاح (نفسیة عمیقة ال یمكن أن تحدثھا صدمات أخرى 

:ب ـ صدمة المیالد 

لھذا فصدمة المیالد . یالد حدث تـھتز لھ نفس الطفل ویصیبھا القلق الشدید، ھذا األخیر یصبح أصل قلق الحق وتطبع بھ االنفعالیة الم
ویعتبر فروید صدمة الوالدة وما یصاحبھا من ) . Rank.O 1976 p 10( ھي بمثابة صدمة االنفصال عن األم حسب أوتو رونك 

) .24ص 1994النابلسي محمد أحمد (ادف لضیق الموت، بمثابة أولى تجارب القلق بالنسبة لإلنسان إحساس الولید باالختناق المر

:ج ـ صدمة البلوغ 

كما یأتي بتصرفات یحس . إنـھا تضاھي صدمة المیالد ألن الطفل عند البلوغ یعرف جسمھ تغیرات، ویشعر بمشاعر لم تكن من قبل 
) .125ص1994الحنفي عبد المنعم ( لھا تأثیرات ھائلة على النفس وتظل بقیة العمر على إثرھا أنھ مختلف، وتظھر استجابات

إن الضغط النفسي عقب الصدمة یبدأ من الخوف الشدید لیصل إلى حالة الرعب والذھول، مع سیرورة األعراض النفسیة والجسمیة 
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الة ضمن اضطراب الشدة عقب الصدمة أو ضغوط ما كما قد تمتد على مدى عدة سنوات، تجعلنا نصف الح. رغم مضي شھر علیھا 

.بعد الصدمة أو اإلجھاد ما بعد الصدمة 

:إن الحدیث عن إجھاد ما بعد الصدمة یقتضي الوقوف على مراحلھ الثالث 

:ـ الحدث المرعب

كوارث البیئیة كالحرائق یتجلى في الحوادث األكثر شیوعا مثل كوارث الحروب وحوادث القتل واالغتصاب الجنسي، باإلضافة إلى ال
ھذا ما ینتج عنھ الجرحى والقتلى وفقدان السكن، بالتالي یظھر التشرد واالنقطاع . وغیرھا .. والزالزل والفیضانات والبراكین 

.ضف إلى ذلك انقطاع المدد بمستلزمات الحیاة، فتتولد مشاعر التھدید والخوف الشدید . المفاجئ للتواصل األسري 

:ـ صعق الحواس

إن قوة وشدة المنبھ بصفة فجائیة ھي صعق للحواس، ففي حالة الزلزال فإن فجائیة العوارض المحسوسة وشدتـھا ھي صعق ألعضاء 
الحس المركزي، وذلك على إثر سماع الصوت المدوي كأنھ انفجار قوي وبعید وارتجاج األرض مت تحت األقدام واختالل توازن 

.الوقوف 

:ـ الضغط النفسي 

الضغط النفسي مھمة جدا، فھي التي تـھیج الفرد وتجعلھ في حالة استنفار أمام خطر یھدد حیاتھ، وتتمثل في رد فعل بیولوجي حالة
وفیزیولوجي ونفسي، ینتج عن افرازات شحنات من األدرینالین التي تعطي من الناحیة الفیزیولوجیة تسارع نبضات القلب وانتفاخ في 

.تنفس القصبات الھوائیة وعمق ال

:ـ النموذج جروحیة ـ جلد 3

:Résilienceأ ـ تعریف الجلد 

یعرف نوربیر سیالمي الجلد على أنھ مقاومة الفرد أو الجماعة لعوامل وجودیة صعبة، بالتالي القدرة على العیش والنمو رغم 
ثین، فإن مالحظة الجلد خالل تطور بالنسبة للكثیر من الباح) . Sillamy.N 1999 p 226( الظروف الغیر مالئمة أو الكارثیة 

فالجلد ھو القدرة على رد الفعل في موقف محنة أو شدة، . فكرة االنتحار مثال یسمح بفھم التفاعالت المعقدة التي یؤدى إلى االنتحار
بالطریقة نفسھا عند فاألفراد ال یستجیبون. حیث یمكن اعتباره كنابض ألنھ تساعد الفرد على القفز واالرتداد إزاء الوضعیة الصعبة 

فالبعض یظھر نوع من السھولة في رد فعلھم، أما . مواجھة أزمة أو وضعیة صعبة، وال تكون عملیة االرتداد بنفس القوة والشدة
إن المقاومة النفسیة عامل محدد للقدرة على مواجھة الوضعیات الصعبة التي تتغیر من . البعض اآلخر فیجد صعوبات كبیرة في ذلك 

.فبعض الباحثین یتساءلون عمن لدیھ القدرة على االرتداد وتبعا ألي عوامل ؟ . خرفرد آل

:ب ـ عناصر الجلد 

تتشكل القدرة على مواجھة أي خسارة ھامة على مدى الحیاة، وھي نتیجة تفاعل أربع عناصر

.داخلیة الموجودة ھي شخصیة، تساعد على تطور عوامل الحمایة أو عوامل الخطر حسب الوسائل ال: ـ األولى 

.تعد نمائیة، تحدد قدرة األفراد على بناء عالقات تعلق مع أفراد آخرین مھمین : ـ الثانیة 

.اجتماعیة، یظھر من خاللھا أن بعض األفراد یعانون من وضعیات مرھقة متراكمة أكثر من غیرھم : ـ الثالثة 

بیولوجیة، تحدد تأثر األفراد إزاء بعض مشاكل الصحة العقلیة، حیث إن الكثیر من المراجع التي تناولت المراھقین : الرابعة ـ 
.والشباب الراشدین المنتحرین، تطرقت إلى مدى تأثیر العائلة على الصحة العقلیة 

( ، تجد في عائالتـھم سوابق االنتحار المحقق أظھرت أن األطفال الذین حاولوا االنتحار مثال1996فأبحاث برینت سنة 
Séguin.M et Huan.P 1999 p35. (

:ج ـ الجروحیة وعواملھا 

فمصطلح . تعرف الجروحیة على أنـھا ممیزات حالة فرد معین، تساعد على ارتفاع خطر اإلصابة بمرض ما في وجود عامل مسبب 
، فاألفراد القابلین لالنجراح ) 190ص . المنجد في اللغة العربیة المعاصرة (لجرح انجراحیة في اللغة العربیة یعني حالة ما ھو قابل ل

كما أن بعض األشخاص تجدھم حساسین لمصادر اإلجھاد . ھم األفراد المھیئون وراثیا، بیولوجیا، أو نفسیا لإلصابة بالمرض 
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.غم أنھ معرض لمصادر إجھادیة حادة البسیطة، في مقابل ذلك تجد البعض اآلخر لدیھ القدرة على مسایرة الوسط ر

والتي تنعت الشخص الذي یمكن أن یصاب، المصاب جسدیا أو vulnerableفالقابلیة لالنجراح یقابلھا في اللغة الفرنسیة الصفة 
) .Grand dictionnaire de la langue française p 1170. (ذھنیا، أي الھش 

حیث . مجموعة من العوامل تحدد القدرة على مواجھة الوضعیات الصعبة، وھي عوامل شخصیة، نمائیة، وسطیة وبیولوجیةھناك 
. أنـھا تتدخل في مختلف مراحل الحیاة بواسطة الحمایة، العالج، اإلحاطة العاطفیة، والتي مصدرھا الوسط العائلي واالجتماعي 

ارب صعبة، قد یجدون منافذ لھا ألنـھم عاشوا نجاحات مھمة في حیاتـھم، باإلضافة إلى فبعض األفراد یعیشون أكثر من غیرھم تج
لفھم ظاھرة المقاومة النفسیة ال بد Rutterحسب رویتر . أنـھم وجدوا في محیطھم أفرادا یكنون لھم مشاعر الثقة والثبات والحمایة 

صر المقاومة الفردیة سواء أكانت متینة أو ھشة بواسطة عالقات التعلق بالتالي یمكن تحدید عنا. من األخذ بعین االعتبار سیاق النمو
.التي بناھا الفرد خالل فترة النمو، باإلضافة إلى تراكم الحوادث في حیاتھ ومدى تأثیر المرض العقلي 

: عامل النمو

جتماعي، وأي خلل على صعید ھذه الصالت تعد صالت التعلق من السمات المركزیة التي تحدد العالقات الفردیة وكذا النمو النفسي اال
لقد بینت الدراسات أن فقدان أحد األبوین خالل مرحلة الطفولة یؤدي إلى ارتفاع درجة . یؤدي إلى ارتفاع درجة الجروحیة لالكتئاب 

بالتالي فعدم القدرة على . فنظریة التعلق، تظھر أن نوعیة العالقة األبویة تبشر بنوعیة العالقات مع األقران في المستقبل. الجروحیة 
تكوین صالت عاطفیة مستقرة تغمرھا الحمایة بسبب وضعیة عائلیة مضطربة، یجعل الفرد في وضع ھش منعدم الحمایة، ویخلق لھ 

.صعوبات ال تسمح بتطویر عالقات حمیمة في سن الرشد 

والكثیر من الدراسات التي كانت لكل . عن بعضھا مختلف عالقات التعلق خالل مرحلة النمو غیر مستقلةBowlby.jیعتبر بولبي 
، أكدت George et Solomon 1989، وكذا جورج وسلمون Cohnوكون Bretherthon et al 1989من بریترتون 

ووصلت بعض الدراسات األخرى لكل من أرمسدن وغرینبرغ . فرضیة االنتقال المباشر لنوعیة عالقة التعلق من األب إلى االبن
1987Armsden et Greenberg وكذا كریتندنCrittenden 1994 إلى حد الربط بین نوعیة عالقة التعلق األولى، والكیفیة

.التي یسلك بـھا األفراد فیما بعد، وذلك في عالقاتـھم االجتماعیة ومع أزواجھم 

كما أن . لما كان ھناك تغییرتشرح نظریات التعلق إمكانیات تحول عالقات التعلق كVanljzendoorn 1995فحسب فول زندورن 
نمط التعلق قد یتغیر خالل عملیة النضج، حیث یصبح الفرد قادرا على تنظیم وإدماج المعلومات المعقدة الالزمة لنموه، ھذا ما یؤدي 

راد إن التعلق في حد ذاتھ غیر مستقر لدى األف. Beardsleeإلى حدوث تغیرات في طریقة تصوره لنفسھ ولآلخرین حسب بیردسلي 
لذلك نالحظ أن خطر االنتحار مرتفع لدى المراھقین الذین . الناشئین في ظل أسر منشقة، أین نجد االنفصال متعدد األوجھ واالنتحار 

.یعانون نقصا في االستقرار العائلي 

فتجارب االنفصال . تعد نظریة التعلق مرجعیة ھامة لشرح جروحیة بعض األفراد الذین یعیشون صعوبات التكیف، بسبب فقدان مھم 
والنبذ تضع الفرد في وضعیة منعدمة الحمایة تجعلھ یشك في قیمتھ الذاتیة، وھذا ما یؤدي إلى خلق صعوبات تحول دون الوصول إلى 

كما أن عدم القدرة على اإلحساس باالرتباط الحمیم باآلخرین، یخلق جملة من . بناء صالت تعلق مستقرة یحكمھا طابع الحمایة 
. وعلى ھذا السیاق تؤدي صعوبات التعلق إلى ارتفاع درجة الجروحیة إزاء الحلقات االكتئابیة . ت والشكوك إزاء معنى الحیاةالترددا

Adamsفالجو العائلي یشكل عامل تأثیر مھم یسمح بارتفاع أو انخفاض خطر ظھور السلوكات االنتحاریة لدى الشبان حسب أدمس 
لوضعیات العائلیة التي تتمیز بالعالقات الفوضویة، العنف واالعتداء الجسمي والجنسي، تعاطي حیث تم إحصاء العدید من ا. 1982

.Fareberow 1985الكحول، أو إدمان اآلباء، عدم التوافق العائلي والسلوكات االنتحاریة لدى اآلباء حسب فاربرو 

صعید العاطفي مع اآلباء، یؤثر على اإلحساس أن غیاب التبادالت المھمة على الBrown 1985وعلى نطاق نظري یرى براون 
بتقدیر الذات، حیث إن الحرمان یؤدي إلى فتور في الحیاة االنفعالیة، وھو ما نجده كسمة شخصیة لدى األفراد الذین یعانون من 

في سائر حیاة وترتبط تجارب عدم االستقرار، االنفصال والنبذ مع عالقات التعلق. اضطرابات في الشخصیة وسلوكات اندفاعیة 
) .Séguin.M et Huan.P 1999 p38( إنـھا تسعى إلى تقویة أو إضعاف القدرة على التكیف . الفرد

:عامل المحیط 

لعل تسلسل مجموعة من الظروف الصعبة، تجعل حیاة الطفل في حالة جروحیة یرتفع على إثرھا احتمال الوضعیات المؤلمة، وتؤدي 
ھذه الظروف البد لھا أن تستمر في تأثیرھا لیبقى الفرد . العقلیة وبعدھا إلى سلوكات انتحاریة بدورھا إلى مشاكل تصیب الصحة

.یعاني من حالة جروحیة 

المیل االكتئابي على سبیل النمو المعرفي لألفراد، وكذا 1986سنة Brownلقد شرح مجموعة من الباحثین وعلى رأسھم براون 
إنما یرجع إلى كیفیة . سبة لھم قد ال یكون سبب االكتئاب تراكم حوادث مؤلمة أو حادث واحد فقط فالن. إدراكھم للتعاسة أو الشقاء 
حیث إن الشخص الذي یظن فعال أنھ قد ینتج عن الحادث فشل ذریع ومخیف، قد یكون معرضا لالكتئاب . إدراك الفرد لھذا الحادث 

لذلك . ھذا األخیر قد یجد مخرجا وینجح في مسایرة مشاكلھ . ابرة أكثر من ذلك الذي یرى الحادث من زاویة تعلم أو كوضعیة ع
یالحظ لدى األفراد مجموعة سلوكات تتضاعف على إثرھا الصراعات على المستوى العالئقي خاصة، وتظھر المشاكل المھنیة وكذا 

فالفرد كلما عاش . اإلجھاد الذي یعیشھ وھذا في حال الفرد القابل لالنجراح، والذي یسعى في غالب األحیان لیكون ضحیة. المدرسیة 



[Tapez le titre du document]
ألن ھذه التجارب تخلق إحساسا . خالل طفولتھ تجارب مؤلمة كالفقدان أو إصابات الھجر، كلما كانت لھ صعوبات لتعدیل مسار وجوده

تطع تطویر قدراتھ وعلى ھذا السیاق تتراكم الحواجز في طریق الفرد ألنھ لم یس. بعدم القدرة على تحمل مسؤولیات الحیاة برمتھا 
) .Séguin.M et Huan.P 1999 p38( 1986سنة Harrisالشخصیة، بـھدف التحكم في زمام األمر حسب آریس 

:عامل المرض العقلي 

ال یمكن رد السببیة المرضیة لالكتئاب إلى الجروحیة البیولوجیة فقط أو عامل المزاج، ) 1991(ومعاونوه Mc Guffinحسب غوفن 
، والعوامل النفسیة االجتماعیة حسب براون وآریس 1985سنة Rutterعل عوامل النمو برمتھا كما أشاد روتر إنما إلى تفا

Brown et Harris كما یظھر أن تفاعل العوامل الوراثیة أو النمائیة یؤثر على . ، والتي قد تسبب قابلیة لالنجراح لالكتئاب
ومعاونیھ سنة Bebbingtonد في وضعیات صعبة في الحیاة حسب بیبنغتون السلوكات الشخصیة، بالتالي یرتفع احتمال التواج

1988.

إلى األفراد المغامرین الذین یضعون أنفسھم في وضعیات 1986سنة Harrisوكذا أریس 1988سنة Brownتطرق كل من براون 
في غالب األحیان إشكالیة الفقدان، أو نقطة انطالق ھذه الوضعیات. صعبة تؤھلھم أكثر فأكثر لیكونوا قابلین لالنجراح للمرض 

الرفض والنبذ الخطیر خالل مرحلة الطفولة، حیث یكون الطفل منھمكا في عالقات تعلق ایجابیة، فصعوبات إنشاء عالقات تعلق 
یرة الفرد في ایجابیة قد تتواصل طوال الحیاة، وینتج عنھا عدم رضا متواصل باإلضافة إلى إخفاقات عالئقیة متكررة، تجعل ھذه األخ

.غالب األحیان قابال لالنجراح 

والفراق . إن الجروحیة تقع وسط عناصر مختلفة، فوجود مرض في العائلة یؤدي إلى صعوبات تعیق نمو عالقات تعلق مستقرة 
.المبكر یسمح بتأسیس أرضیة خصبة لتطور األمراض العقلیة في حالة ظھور مشكل ما 

روحیة ـ جلد یشرح قدرة الفرد على مواجھة األحداث المؤلمة، حیث إن القدرة على مقاومة أي فقدان خالصة القول تفید أن نموذج الج
فقابلیة . شخصیة ـ نمائیة ـ اجتماعیة ـ وبیولوجیة : أو صعوبات، تتشكل عموما على مدى الحیاة، وھي نتیجة ألربعة عوامل رئیسیة 

( بالحداد، ھي عبارة عن مجموع العوامل الوراثیة، البیولوجیة، النفسیة، والمحیطة االنجراح النفسیة لفرد ما أمام المشاكل المتعلقة 
Séguin.M et Huan.P 1999 p43. (

:خاتمة 

لعل االنتشار المذھل للكوارث بأنواعھا، باإلضافة إلى مختلف مشاكل الحیاة وعلى رأسھا االجتماعیة، ثم االقتصادیة، والسیاسیة، 
.ئرة الصدمات النفسیة یجعل الفرد یسقط في دا

قد یكون الفرد معرضا لشتى الصدمات . وتختلف ھذه األخیرة باختالف زمرھا، لكن تبقى مخلفاتـھا وآثارھا ھي القاسم المشترك بینھا 
.النفسیة في حیاتھ الملیئة باالھتزازات في عالم الیوم، بینما تتباین كیفیة المواجھة من فرد آلخر 

أثبتت الدراسات أن التنظیم النفسي بكل محدداتھ الوراثیة والبیئیة واالجتماعیة، یلعب دورا مھما في الوقوف ضد المثیرات لقد 
ویأتي النموذج جروحیة ـ جلد لشرح ھذا الطرح، ویبرز قوة االرتداد أمام األزمات وكیفیة التعامل . الخارجیة التي تـھدد العضویة 

.موذج قابلیة التأثر من فرد آلخر، وعمل المقاومة النفسیة التي ترمي إلى إعادة التوازن إلى النظام النفسي كما یظھر ھذا الن. معھا 

إن وصول الباحثین إلى تفسیر طرق مواجھة الصدمات على أساس النموذج جروحیة ـ جلد، یعتبر سندا علمیا بحیث یستدعي األطباء 
.مات عمل النظام النفسي أمام الصدمات والنفسانیین للرجوع إلیھ بغیة فھم میكانیز


