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حالة الضغط النفسي ما بعد الصدمة

تظهر الدراسات اإلحصائية أن معدل انتشار هذا االضطراب يرتاوح 

بني 1 و3 يف املائة من الساكنة العامة، ويعترب العسكريون األكرث 

االعتداءات  ضحايا  عند  االنتشار  معدل  يصل  بينام  له،  تعرضا 

أما  املائة،  يف  و50   30 بني  ترتاوح  نسبة  إىل  االغتيال(  )محاولة 

بالنسبة لضحايا االغتصاب فالنسبة ترتاوح بني 50 و80 يف املائة، 

ونشري إىل أن 38.8 يف املائة من الناجني من زلزال مدينة أكادير 

مصابون بهذا االضطراب، كام أن دراسة وطنية بينت أن نسبة 

انتشاره لدى املغاربة ترتاوح بني 1.6 و2.5 يف املائة.

تتميز األعراض الريرية لحالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة  

بتعاقب مرحلتني رسيريتني:

1. طور الكمون:  ميتد هذا الطور ملدة  متغرية من عدة أيام 
إىل عدة شهور، ويكون غالبا صامتا من الناحية الريرية مبعنى 

أنه ال يكون هناك أعراض ظاهرة، بينام ميكن أن تظهر عىل املريض 

أحيانا بعض األعراض مثل االنطواء عىل الذات والحزن والحرية.

2. الطور السريري:  يتكون هذا الطور من ثالث عنارص 
رسيرية رئيسية وهي كالتايل:

البعث  � متالزمة  من  املريض  يعاين  حيث  التكرار  متالزمة 

واإلحياء للحادث مصدر الصدمة، وهي أعراض جد مميزة لحالة 

الريرية  اللوحة  نواة  وتعترب  الصدمة.  بعد  ما  النفيس  الضغط 

الصدمة، وهي شكل من أشكال  بعد  النفيس ما  الضغط  لحالة 

العود إىل الحالة النفسية التي صاحبت الصدمة. وتتميز بكوابيس 

ترتدد عىل املريض تقوم بإعادة تصوير الحادث، وبذكريات متعلقة 

باجرتار  املريض  يقوم  الذهن وتخرتقه، كام  بالحادث ترتدد عىل 

النفيس  الضغط  يف  له  تسببت  التي  بالصدمة  عالقة  لها  أفكار 

بدون توقف. هذا ويحدث للمريض انطباع يجعله يشعر وكأنه 

يعيش الحادث مرة أخرى، حيث يتذكر املريض مشاهد خاطفة 

يتوهم أنها حقيقية، خصوصا عند وجود مهيجات تستدعي ذلك 

كالضجيج أو الرائحة التي رافقت وقوع الصدمة، أو عند املرور 

بثه يف  إعادة  عند  مثال  أو  الحادث  فيه  وقع  الذي  املكان  قرب 

التلفزيون.. ويؤدي هذا التكرار الذي ينبني عىل إحياء الحادث أو 

الصدمة إىل محنة نفسية وقلق كبريين.

اجتنايب  � سلوك  بتبني  املريض  يقوم  حيث  الدائم  التجنب 

لكل ما يذكره بالحادث أو الصدمة، فهو دائم التجنب للمهيجات 

التي صاحبت الصدمة كاألصوات أو الروائح.. كام يسعى دامئا إىل 

تجنب الوضعيات واألنشطة التي من شأنها أن تبعث الذكريات 

التي  واملشاعر  لألفكار  بالنسبة  اليشء  نفس  بالصدمة.  املتعلقة 

كانت سائدة وقت الصدمة إذ يحاول املريض اجتنابها. كام ميكن 

أن يصري املريض عاجزا متاما عن تذكر جانب مهم من الحادث 

حياته  يف  وتثبيط  نقص  املريض  عىل  ويالحظ  الصدمة.  مصدر 

العاطفية والعالئقية، حيث يشعر املريض أنه أصبح يعيش حياة 

مضببة، وأنه منفصل متاما عن اآلخرين. هذا ويجد صعوبات يف 

التعبري عن عواطفه ومشاعره، أما املشاريع التي كانت متأل حياته 

وينبض بها قلبه فيصري متشامئا ويائسا حيالها.

حالة  � مرىض  عىل  يالحظ  حيث  واالنتباه  التيقظ  فرط 

االنتفاضية  أفعالهم  ردود  أن  الصدمة  بعد  ما  النفيس  الضغط 

مبالغ فيها، وكذا ميلهم إىل الرنفزة وإظهار نوبات من الغضب، 

فهم يف حالة يقظة مفرطة وانتباه دائم. كام يعانون أيضا من 

اضطرابات يف الرتكيز والنوم.

االضطرابات المصاحبة
بعد  ما  النفيس  الضغط  حالة  عديدة  اضطرابات  تصاحب 

الصدمة يف 80 يف املائة من الحاالت، ونذكر من بينها:

ͳ  ،الهلعية الهجمة  املعمم،  القلق  القلقية:  االضطرابات 

االضطرابات الرهابية.

ͳ ͳ.االضطرابات االكتئابية: اتهام الذات، الخجل

ͳ ͳ ،)contracture( )التشنج(  ع  التقفُّ التحولية:  االضطرابات 

الرعاش.

ͳ ͳ.االضطرابات الجنسية: خصوصا بعد االغتصاب

ͳ ͳ.االدمان

ͳ ͳ ،)troubles psychosomatique( االضطرابات النفسعضوية

توهم املرض )املراق(.

التشخيص التفريقي
الصدمة  بعد  ما  النفيس  الضغط  حالة  بني  التفريق  يتطلب 

املعرفة  من  عال  مستوى  األخرى  النفسية  االضطرابات  وبعض 

والتجربة الريرية، وميكن أن يختلط تشخيص هذا االضطراب 

باالضطرابات التالية:

لوضعية  � مناسبة  غري  استجابة  وهي  التكيف:  اضطرابات 

أعقاب  يف  وتظهر  ووجدانية،  سلوكية  متظهرات  مع  ضاغطة 

ستة  أقصاه  أجل  يف  لتختفي  أشهر  ثالثة  حدود  يف  ما  حادث 

العوامل  بكون  أيضا  وتتميز  عابرة.  اضطرابات  إذاً  فهي  أشهر. 

الضاغطة أو استجابة املريض لهذه العوامل أقل حدة.

االضطرابات القلقية:  �

ͳ ͳ :)trouble anxieux généralisé( اضطراب القلق املعمم

يعترب اضطرابا نفسيا من الصنف العصايب، ويتميز أساسا بوجود 

قلق وعدم اطمئنان مبالغ فيهام )انتظار مع خشية( يف ليلة أو 

أكرث من كل ليلتني، وميتد ذلك عىل مدة ال تقل عن ستة أشهر، 

يف  وأحداث  أنشطة  بعدة  عام  بشكل  الالاطمئنان  هذا  يتعلق 

يتحكم  املريض  أن  نالحظ  أن  للمريض. وميكن  اليومية  الحياة 

يف قلقه بشكل صعب ومتعر. وتختلف حالة الضغط النفيس 

الناجم عنها  القلق  بكون  االضطراب  الصدمة عن هذا  بعد  ما 

يتعلق بالحادث مصدر الصدمة.

ͳ ͳ يتعلق  :)Troubles phobiques( الرهابية  االضطرابات 

األمر بخوف غري معقول وغري مربر من يشء أو وضعية ال تشكل 

أي خطر موضوعي. ويختلف القلق يف هذا االضطراب عنه يف 

حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة بكونه ناتجا عن مواجهة 

القلق  وبالتايل  الخوف  ينعدم  بحيث  ونوعية،  محددة  وضعية 

الناجم عنه باختفاء مصدر الخوف.

ͳ ͳ يعرف االضطراب :)Trouble panique( االضطراب الهلعي

الهلعية  بالنوبات  يسمى  ما  أو  الهلع،  بتكرار هجامت  الهلعي 

بشكل  ذلك  ويكون  الشهر،  يف  األقل  عىل  مرات  أربع  الحادة، 

البوادر(  تلقايئ ال ميكن توقعه )غياب عوامل مساعدة وغياب 

التي  الفرتة  يف  أخرى  نوبة  حدوث  من  الخشية  استمرار  مع 

تعرف حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة عىل أنها مجموعة من التمظهرات النوعية التي تظهر بعد التعرض لحادث 

صادم وشديد الوطأة، ويعرف هذا االضطراب يف الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية يف إصداره الرابع مبا ييل:

عيش املريض حادثا كانت خالله سالمته البدنية أو سالمة شخص آخر مهددة، أو كان شاهدا عىل ذلك. �

ردة فعل حيال الصدمة عىل شكل خوف شديد أو جزع. �

كام أن أعراض هذا االضطراب تستمر لشهر عىل األقل، و يكون الحادث مصدرا للصدمة إما لكونه مفاجئا وغري متوقع، أو 

من جراء عنفه وخطورته ككارثة طبيعية )الزلزال مثال( والحروب واالعتداءات اإلرهابية واالغتصاب والحوادث الخطرية.

Etat de stress post traumatique

الطــب النـفـســي

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 
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هذا  يف  القلق  ويختلف  الحقتها.  عن  السابقة  النوبة  تفصل 

االضطراب عنه يف حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة بكونه 

ناتجا عن الخوف من وقوع نوبة هلع جديدة )خوف استباقي( 

وليس لبعث ذكرى صدمة نفسية ماضية.

�  Trouble dépressif( الشديد  االكتئايب  االضطراب 

.)majeur

اضطرابات الشخصية. �

�  trouble de conversion( الهستريي  التحول  اضطراب 

.)hystérique

�  traumatisme( الجمجمية  الصدمة  عضوية:  أمراض 

.)crânien

بعد  ما  النفسي  الضغط  حالة  تطور 
الصدمة

ونالحظ  بدقة  رصده  ميكن  ال  متغري  بشكل  التطور  يحدث 

من   30%( تام  بشكل  االضطراب  تراجع  التالية:  التطورات 

تفاقم  أو  الحاالت(  من   60%( األعراض  استمرار  أو  الحاالت( 

دالة  التالية  العوامل  وتعترب  الحاالت(.  من   10%( االضطرابات 

عىل مآل جيد: 

ͳ ͳ.غياب اضطرابات سابقة

ͳ ͳ.دعم اجتامعي جيد

ͳ ͳ اآلثار وجود  ألن  وذلك  مصاحبة،  عضوية  آثار  غياب 

العضوية تصعب عملية النسيان، وتجعل املريض يف حالة تذكر 

دائم للصدمة.

المضاعفات
ميكن الضطراب حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة أن يكون 

سببا يف عدد من املضاعفات نذكر منها:

االنتحار: ويعترب من املضاعفات املهمة التي ميكن أن تقرتن  �

بحالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة، وتشري الدراسات إىل أن 

خطر االنتحار يف االضطرابات القلقية، مبا فيه االضطراب الذي 

ندرسه اآلن، يضاعف خطره يف مجموع السكان العام 5 إىل 7 

مرات، ونالحظ أن محاوالت االنتحار مرتفعة عند الجنود الذين 

شاركوا يف حروب وشهدوا أحداثا مأساوية  كام أنها مرتفعة أبضا 

عند النساء اللوايت كن ضحية اغتصاب.

الضغط  � حالة  مرىض  من   50% يعاين  حيث  االكتئاب: 

ناتجة  اكتئابية شديدة  الصدمة من اضطرابات  النفيس ما بعد 

عن الصدمة.

إىل  � القلق  ملحاربة  املسكنات  استعامل  يؤدي  اإلدمان: 

االدمان عليها، بينام يفرط أكرث من نصف الرجال املصابني بحالة 

الضغط النفيس يف تناول الكحول مام يؤدي إىل االدمان عليها.

ويؤدي اضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة إىل تحول يف 

أو  مطالبة  أو  اعتامدية  تصبح  أن  الشخصية، حيث ميكن  منط 

اجتامعي  تأثري  االضطراب  هذا  عن  وينتج  اندفاعية،  شخصية 

ومهني مهم، حيث ميكن أن يجد املريض، بعد تعرضه للصدمة، 

صعوبات يف عالقاته مع اآلخرين واضطرابا يف وظيفته الجنسية 

وصعوبات يف وسط عمله.

دراسة تصنيفية
تعتمد املدرسة األمريكية املعايري التالية من أجل تشخيص حالة 

الضغط النفيس ما بعد الصدمة:

النفيس ما بعد  � التاليني يف حالة الضغط  حضور العنرصين 

الصدمة:

ͳ ͳ عاش املريض حادثا كانت خالله سالمته البدنية أو سالمة

شخص آخر مهددة، أو كان شاهدا عىل ذلك.

ͳ ͳ.ردة فعل حيال الصدمة عىل شكل خوف شديد أو جزع

األعراض التالية ملدة ال تقل عن شهر: �

ͳ ͳ.حادث صادم يعاد عيشه بشكل ثابت

ͳ ͳ.تجنب مستمر للمهيجات املرافقة للصدمة

ͳ ͳ.أعراض مستمرة مبثابة ترجمة للتنشيط العصبي النبايت

معاناة نفسية دالة مع تدهور الوظيفة االجتامعية واملهنية. �

كام تعتمد املعايري التالية من أجل توصيف االضطراب:

ͳ ͳ.اضطراب حاد: مدته أقل من ثالثة أشهر

ͳ ͳ.اضطراب مزمن: مدته أكرث من ثالثة أشهر

ͳ ͳ تاريخ أشهر من  بعد ستة  االضطراب  بداية  ظهور مؤجل: 

الصدمة مصدر الضغط.

دراسة سببية
تتفاعل العوامل النفسية والبيولوجية مع الصدمة

1. العوامل االختطارية: هي العوامل التي عند حضورها تزيد 

من خطر اإلصابة مبرض ما. 

بعد  ما  النفيس  الضغط  لحالة  االختطارية  العوامل  وبخصوص 

الصدمة نجد:

عوامل فردية:  �

ͳ ͳ.الجنس األنثوي

ͳ ͳ.وجود سوابق الضطرابات قلقية أو اضطرابات اكتئابية

ͳ ͳ.تجربة صدمة يف املايض

ͳ ͳ.سامت الشخصية: التجنب، الوجدانية السلبية

عوامل مرتبطة بالصدمة: �

ͳ ͳ.نوع الصدمة: اعتداء عىل السالمة الجسدية، االغتصاب

ͳ ͳ.التأثري النفيس املصاحب

ͳ ͳ.فقد أحد األقارب

2. العوامل البيولوجية:

العوامل الجينية: فرضية القابلية الجينية لإلصابة. �

الجوانب العصبية البيولوجية: �

ͳ ͳ النشاط فرط  الوظيفي:  للنظام  الدامئة  للصريورة  تدهور 

.)Noradrinergiques( وفرط الحساسية للنظام النورادرنجي

ͳ ͳ األمامية-الغدة الوطاء-النخامية  املحور  تنظيم  خلل 

 :)l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien( الكظرية

تغري يف االستجابة للضغط.

ͳ ͳ.)hippocampe( نقص نشاط  الحصني

3. العوامل النفسية,

العالج
العالَج  إىل  باإلضافة  ويتضمن  مبكرا،  العالج  يكون  أن  ينبغي 

يف  إليه  اللجوء  فيتم  االستشفاء  أما  بالعقاقري،  العالج  النفيَس 

الحاالت التالية:

ͳ ͳ.)وخامة األعراض )أعراض شديدة الخطورة

ͳ ͳ وجود أو  انتحار  كمحاولة  وشديدة:  كبرية  مضاعفات 

اضطراب اكتئايب شديد.

ͳ ͳ.فشل العالج خارج املستشفى

1. العالج الدوايئ ويعتمد عىل: 

ͳ ͳ 20 قرص )Deroxat( "مضادات االكتئاب مثل "ديروكسات

ملغ قرص أو قرصان يف اليوم أو "إيفيكسور" )Effexor( قرص 

75 إىل 225 ملغ يف اليوم.

ͳ ͳ.مضادات القلق )مسكنات( يف املرحلة األوىل للعالج

2. العالج النفيس: ويعتمد عىل التقيات واألساليب التالية:

ͳ  عالج الدعم النفيس، ذلك أن املساعدة النفسية رضورية يف

إطار القلق املزمن، وذلك عن طريق اإلنصات بإمعان لحديث 

املريض، وتوجيهه بشكل لطيف ثم طأمنته واقرتاح حلول له.

ͳ  العالج املعريف والسلويك، وقد تم إثبات فعالية هذا النوع

والتعريض  البناء  إعادة  تقنيات  عىل  يعتمد  الذي  العالج  من 

املعريف التخييل أو الحقيقي، وتقنيات االسرتخاء وإدارة الضغط.

ͳ  استدعاء عىل  تعتمد  تقنيات  وهي  التنوميية،  التقنيات 

الجانب الغري الواعي أو الالشعوري يف املريض، وتُعتمد من أجل 

عالج القلق.

ͳ  إطار يف  نفسيا  الفرد  تعالج  تقنية  وهي  العائيل،  العالج 

عالقته بأفراد أرسته. وتتم مقاربة املريض يف إطار وحدة عائلية 

وعالئقية متكاملة، وليس بالنظر إليه هو فقط.

ͳ  املعالجون أو  املعالج  يقوم  حيث  مجموعات،  يف  العالج 

النفسيون مبوجب هذه الطريقة بعالج مجموعة مرىض يف نفس 

الوقت عوض العالج الفردي.

ͳ  من املريض  مصاحبة  ينبغي  حيث  االجتامعية،  الرعاية 

طرف الجمعيات التي تقدم له الدعم النفيس واملادي والقانوين.

الوقاية
تتم الوقاية من اضطراب حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة 

عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ͳ  العالج النوعي املبكر، حيث ينبغي تقديم العالج املناسب

يف وقت مبكر لتجنب تطور االضطراب وظهور املضاعفات.

ͳ  ينبغي حيث  النفسية،  الطبية  للمستعجالت  خاليا  خلق 

توفري الرعاية النفسية للمرىض ضحايا الحوادث التي من شأنها 

أن تخلق حالة صدمة وضغط نفيس.

ͳ  بشكل رسيع التدخل  وعدم  اإلبطاء  ألن  الفوري،  التدخل 

من شأنه أن يفاقم الحالة ويزيد من تعقيدها.

ͳ  اإلنصات مع التعاطف أثناء تقديم الرعاية النفسية لضحايا

الحوادث الصادمة.

ͳ  من يحسن  أن  شأنه  من  ذلك  ألن  طبية،  متابعة  اقرتاح 

حالة  يتابع  الذي  الطبيب  ميكن  وأن  للمريض،  النفيس  الوضع 

الشخص الذي تعرض للصدمة أن يقوم باإلجراءات اآلنفة ملنع 

ظهور هذا االضطراب، وأن يرتصد كذلك أعراضه األوىل للتدخل 

يف وقت مبكر.
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