
	

	

	الصدمة المتنقلة
مات أو ھل تشاھد أو تدعم أو تقرأ بانتظام عن األفراد الذین یعانون من الصد

	یتعرضون لھا؟
ھل أنت عامل في المجال اإلنساني أو مراسل إخباري أو تعمل في خدمة 

سیكون ھذا المستند نافعًا لك. المعاناة؟األشخاص الذین یقاسون  	
	

قد تتمخض األحداث المسببة للصدمات عن انفعاالت قویة: الخوف، الغضب، االشمئزاز، الخجل. مثل تلك االنفعاالت  
الجیاشة ال تتبدد في الھواء ولكن یمكن مشاركتھا ونقلھا عندما یواجھھا الشخص. إن السماع عن أو مشاھدة ألم شخص 

ھا األلم فینا وفي نھایة األمر قد یبدأ تشكیل تجاربنا الداخلیة.آخر یجعلنا بشكل فطري نفكر في الطریقة التي یؤثر ب
	

	
	
	

إن التطلع إلى أننا قد نغرق في المعاناة والخسارة 
الیومیة دون أن نقاسي تأثیر ذلك تماًما كالتطلع بشكل 
غیر واقعي أنك تستطیع المشي على الماء دون أن 

 تتبلل.
	DR .RACHEL	WISDOM,	TABLE	KITCHENكتاب 

REMEN	

العمال الذین یتعرضون بانتظام إلى صدمات تعرض لھا 
أشخاص آخرون معرضون إلى مقاساة الصدمة المتنقلة 
حیث تنتابھم مشاعر مشابھة لتلك التي عانى منھا 
الشخص أو المجموعة التي تعمل معھا. ال تحدث 
الصدمات المتنقلة لیًال ولكنھا قد تتراكم مع مرور الوقت 

ك. إن إدراك اآلثار السامة للصدمات بسبب طبیعة عمل
وتأثیراتھا النفسیة االجتماعیة المحتملة ھو نقطة البدایة 
لوقایة نفسك منھا باإلضافة إلى احتمالیة مقاومتھا 

	(المرونة المتنقلة).

	
الطوارئ لطالما كانت قطاعات  قطاعات مثل: تطبیق القانون، والمطافئ، وخدمات الضحایا، والخدمات الطبیة في حاالت

إستراتیجیة في مواجھة الصدمات المتنقلة على مدار سنوات عدیدة. وعلى الرغم من ذلك، یقل االعتراف بھا كخطر مھني 
یحدق بالعاملین في الخطوط األمامیة بالمجال اإلنساني، وفرق االتصاالت/الشكاوى والمدافعین عن حقوق اإلنسان. نحتاج 

	قیقة الصدمات المتنقلة ونمنع وقوعھا ونتعامل معھا حتى یتمكن العاملون من النجاة والنجاح.إلى أن ندرك ح
	

	ما الذي یزید مخاطر الصدمة المتنقلة؟
	

	الخبرات السابقة مع الصدمات ومدى تشابھ صدمة ذلك الشخص أو المادة التي تتعامل معھا مع صدمتك أنت. •
	العمل و/أو العیش في عزلة. •
	النفسي الحالي أو إدمان المخدرات.تاریخ المرض  •
	نقص الخبرات في التعامل مع المواد/األحداث المسببة للصدمات. •
	تكرار العمل مع المواد المسببة للصدمات مع قلیل من التباین. •
	نقص إلمامك  أنت شخصیًا أو إلمام مؤسستك بطبیعة المادة المسببة للصدمات. •
	فیھا.المیل نحو إنكار المشاعر الذاتیة أو تال •

	
 	



	

	

	نصائح لألشخاص العاملین مع المواد واألحداث الصعبة
	
	

وجبات مغذیة واشرب كمیة كافیة من الماء. إذا كنت ال تحب أن تطھو وجبة رائعة بنفسك، فاطلب من تناول  •
	اآلخرین الحضور ومشاركة الوجبة معك.

	
تشیر دراسات عدیدة إلى أن العالقات اإلیجابیة ھي عامل الحمایة  مع الناس وال تتحدث دائًما عن العمل.تواصل  •

	لتحقیق الصحة والعافیة الشاملتین. 1رقم 
	

إن  االستراحة ال تقتصر على نیل قسط من الراحة من مزاولة نشاط ما ولكنھا تجدید الطاقة من أجل ما  .استرح •
ور بأھمیة عملك سیبقیك متحفًزا لدى عودتك إلى ھو آت. إن االبتعاد قلیًال وإعادة اكتساب روح الفخر والشع

	العمل.
	

الخاصة بالعمل على المواد الصعبة مثل: تحدید مدة التعرض لھا، تقلیل حجم الشاشة ومستوى القیود أنشيء  •
	الصوت، العمل مع شریك أو فریق، تسمیة الملفات ومعرفة المحتوى الذي ستشاھده.

	
تعمل ممارسة التمارین الریاضیة على تحسین الحالة المزاجیة وقد یكون لھا تأثیر  .مارس التمارین الریاضیة •

كبیر كتأثیر األدویة عندما یتعلق األمر باالكتئاب. عالوة على ذلك، فإن ممارسة التمارین الریاضیة تزید من 
	الطاقة وتحسن الصحة والقدرة على مقاومة الضغوط السلبیة.

	
بھا عندما یحین موعد بُح ت القاسیة التي تنتابك عندما یحین وقت الشعور بھا وواستحضر االنفعاالاستشعر  •

البوح بھا. یتیح لك ذلك الحفاظ على روح التواصل اإلنساني ویحمیك من التفكیر الزائد وتراكم المستویات 
	الخطرة للصدمات.

	
م الرعب، األخبار/وسائل التعرض غیر الضروري للمواد المسببة للصدمات خارج العمل من خالل أفالتجنب  •

	اإلعالم، والمحادثات الملیئة بالتحدیات.
	

	
	
	
	
	

كل شيء سیعود إلى طبیعتھ من جدید إذا 
	انفصلت ذھنیًا لبضع دقائق...

	بما في ذلك أنت نفسك.
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