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هنالك الكثير من االهتمام بدراسة اآلثار النفسية للصدمة في مجتمعنا العربي ال بد من االشارة الى بعض الجوانب لهذه  
  .الدراسات

تتطلب استعمال مناهج معاينة و اختيار  شريحة تمثل سكان المنطقة الخاضعة  عمليات المسحان  :أوالً     
تكمن مشكلة المناهج المستعملة في هذه الدراسات بصياغتها الغربية و نادراً ما يتم خضوعها الى  . للدراسة

  .لسكان من مختلف الحضارات  1اختبارات شرعية
  

مفهوم غربي  تماماً مثل مفهوم نوبة الكآبة  2ةاضطراب ما بعد الصدمان فكرة و مفهوم   :اً ـــثاني    
، و ان أعراض االنفصال تختلف تماماً من مجتمع 4كذلك فان هذا المرض هو مرض انفصالي. 3الكبرى

على سبيل . حضاري الى آخر، و تعتمد على تعريف الصدمة في المجتمع، و أثارها، و  الى الكسب النهائي
زء الغربي من أوربا و امريكا تؤدي الى العديد من االعراض النفسية المثال فان حوادث السيارات في الج

هذا ال يعني بان ضحايا . جراء وجود مبدأ التعويض المادي و لكن ترى العكس من ذلك في شرق أوربا
، و لكن المكاسب المادية للعملية المرضية تتفاعل رات هم مراوغين في تضخيم اعراضهمحوادث السيا

  .بصورة غير ارادية في الفرد
  

  :ملة االخيرة الى التمعن في القواعد الرئيسية للبناء الحضاري  لكل مجتمع و هيتقودنا الج :اً ــثالث    
 5عملية االدراك الحسي •

 6والدة المفهوم •

 بعد دمج األدراك الحسي و والمفهوم 7تشكيل المقترح •

 بعد القبول بان المقترحات حقيقة بال شك 8قيام المعتقدات •

 بعد تصنيف المعتقدات تدريجياً من االقوى الى االضعف 9كتابة القيم •

  .و حصر الجهود  للقيام بالواجبات ضمن المجتمع الذي ينتمي اليه الفرد 10ممارسة اإلجراءات  •
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ان التمعن في القواعد األخيرة يوضح لنا لماذا ان فكرة و مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة ال يمكن : رابعاً 
  .عربي باستعمال مناهج غربية بحتة و مقارنته بالمجتمعات الخرىدراسته في المجتمع ال

  
في تفسير اختالف نسبة  مفهوم الحصانة او المرونةتشير بعض اآلراء الى استعمال   :اًــخامس   

على العكس . لقرون من القهر و الدمارالمصابين بأثار بعد الصدمة في العالم العربي و ذلك جزاء تعرضهم 
ان هذا . االصابة باألمراض النفسية11انخفاض عتبة فرد لكدمات متكررة تؤدي الى تماما فان تعرض ال
و المستعار من التجارب المختبرية ألمراض الصرع و ممكن تطبيقه في  12مبدأ االضرامالتفسير يعتمد على 
  .عدة امراض نفسية

  
في التركيب السلوكي و ان تعرض االنسان لتجارب قاسية قد تؤدي أحياناً الى احداث تغيير  :اًـــسادس    

ان التحول الشخصي للفرد .  النفسي و على ضوء ذلك قد تتحول شخصية الفرد مع الوقت الى شخصية جديدة
  .طالما يكون سلبياً، و لكن قد يكون تحوالً ايجابياً حيناً آخر
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 1  Validity 
2 PTSD 
3 Major Depressive Episode 
4 Dissociative Disorder 
5 Percept 
6 Concept 
7  Proposition 
8 Beliefs 
9 Values 
10 Recipe 
11 Threshold 
12 Kindling 
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