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 )تروما ( یروح ۀدرباره ضرب یمددکاران: اطالعات یبرا

 :موضوع را به  میا دهیاجتناب شده است. درعوض، کوش یعمداً از به کار بردن واژه ها و اصطالحات تخصص توجه

فرار را پشت سرگذاشته اند، اقدام مناسب را  ایکه جنگ  یهنگام کار با افراد دیتا بتوان میده حیتوض یرتخصصیزبان غ

 "دیکن یرانندگ دیخواه یاگر فقط م د،یبدان اه لیدرباره اتومب دی)مشابه همان عبارت " آنچه با دینجام دها

 

 است؟ یبه چه معن قایدق یروح ۀضرب

 

و  ی"عاد ۀوحشتناک و ترس آور که خارج از حد هر تجرب ،یزندگ ۀکنند دیتهد د،یشد ۀتجرب کی آن: حیتوض یبرا یتالش

 باشد یمتداول" انسان

 خورده گره کنترل دادن دست از و بودن دیگری شخص شفقت   و حمایت تحت   احساس   به درماندگی، احساس به تجربه، این 

 .است

 است دردناک شدیداً  جسمی، یا /و روانی نظر از  

 ی نماصالً  ایو  دیآ یم ادیبه شکل تکه تکه به  ای نیکند، بنابرا یبرخورد م یتجربه به طور متفاوت نیمغز ما با ا 

 نشوند.  ایبشوند  لیتبد یضربه روح کیممکن است به  دادهایهر شخص بخصوص، حوادث و رو یذهن افتیبسته به در

ضربه  کی نیشده شان کشته شده اند، ا رانیدر خانه و نشیکه فقط فکر کرده والد یکودک یمثال، ممکن است برا یبرا

هر شخص بخصوص، حوادث و  یذهن افتیشند بسته به دراگر چند ساعت بعددوباره درکنارش با یحت-باشد  یروح

 کیممکن است به  دادهایرو

 

  یروح یانواع گوناگون ضربه ها یبند میتقس

 دراز مدت و تکرار شونده  ایاتفاق کوتاه مدت و خاص،  کی 

  آن را به وجود آورده اند  یگریاشخاص د ایرخ داده و  یتصادف ایکه  یو شوم مهماتفاق 

 مثل جنگ ،یو گروه یعجم یضربه روح 

 :یمخرب تر ریتأث ،یعیطب یایبا مثالً بال سهیشده اند، در مقا جادیا گریکه مکرراً توسط افراد د یروان یضربه ها توجه 

 /یروح/یشوند، جنگ، تجاوز و خشونت جسم یم دیشد یکه اکثراً منجر به ضربه روح یدارند. تجارب یقربان یبر رو

فرار را پشت سر گذاشته اند،  ایکه جنگ  یاشخاص یکه احتماالً برا ندهست یاتفاقات نهایا  هستند. یدر دوران کودک یجنس

 اتفاق افتاده اند.

 

 نشده اند یکه دچار ضربه روان یدر افراد یبه زندگ جینگرش را

 هستند ریمتقاعد شده اند که شکست ناپذ 

 مهم، قابل درک و قابل کنترل است شانیبرا ایدن 

 نندیب یمهم م خودشان را مثبت و 
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 اند دهید یکه ضربه روان یدر افراد یبه زندگ جینگرش را

 کنند یفرض م ریپذ بیدار و آس حهیجر ندهیخودشان را در آ 

 کنترل است رقابلیدرک و غ رقابلیدشمن، غ شانیبرا ایدن 

 نندیب یارزش م یخودشان را ناقص و ب 

 
 دهد. رییتغ یریرفتار او را به طور چشمگ جهیو درنت ایو دن یزندگتواند نگرش شخص به  یم د،یشد یتجربه ضربه روح :جهینت

 

 گذارد؟ یچگونه بر مغز اثر م یتجربه ضربه روح

زمان وقوع آن و به  بیآن اتفاق را به ترت میتوان یشود. ما م یم رهیدر بخش حافظه "استاندارد" مغز ما ذخ یعاد دادیرو کی

 نی) ."امیکن یبا دوباره فعال کردن احساسات و افکارمان، آن اتفاق را بازشمار میتوان ی.  ممیآور ادیاز خودمان به  یعنوان بخش

 من رخ داد... فالن فکر را کردم و فالن احساس را داشتم..."( یو مکان برا زمان نیاتفاق و آن اتفاق در ا

 ی" ما قطع میوزهایکرده )"ف یفتگکنترل استرس را "دچار آش یمعمول ما برا ییتوانا ک،یزننده و ترومات بیاتفاق آس کی

 بیترت یخاطره ا نیشود.  چن یم رهیمختلف مغز ذخ یقطعه قطعه شده، در بخش ها یشوند)  و خاطره ما از آن ضربه روح

آن اتفاق  حیتوض یممکن است شخص نتواند کلمات مناسب را برا جهیو درنت دهما قطع ش یندارد؛ ارتباط با مرکز گفتار یزمان

 ی"آزاد م یشخص به راحت ۀاز حافظ ییخاص)  قطعات و بخش ها یاحساس ای(مثالً بو  یواقع دادیرو کیدر اثر  یگاه کند. دایپ

کنند،  یها تجربه م لمیگذشته)  ف بهفلش بک (رجوع  یصحنه ها هیرا شب یخاطرات وحشتناک ده،ید بیاشخاص آس یشوند" . گاه

 کابوس. کی هیشب یزیافتندچ  یدارند اتفاق م نجایکه انگار اکنون و ا یطور

 فیضع یاسترس، کارکرد بخش سربروم مغز، به طور جد یبه خاطر هورمون ها میکه استرس دار یزمان 

 (.یریادگیآموختن و  ایو اطالعات،  اتیتجرب یادآوریو  یساز رهیذخ رینظ یفیشود ( به طور مثال، وظا یم

 

غذا، فرار از دست  یمثالً مبارزه برا دن،یجنگ ایفرار  رینظ یجسم یها تکامل بشر که واکنش هیاول یواکنش در دوران ها نیا

به  ازین م،یباش عیسر یلیفرار خ ایکه قادر به مبارزه  نیا یبوده است.  برا دیداشت، قطعا ،... مف یشتریب تیخرس و   اولو

سربروم،  ریواکنش ها تحت تأث نیت، ااس تیکه سربروم به شدت در حال فعال یم. اما هنگامیدار عیسر یرارادیغ ییواکنش ها

به طور همزمان  یمتعدد یکه برنامه ها یوقت وتریمسأله را با کاهش سرعت کامپ نیا میبتوان دی. امروزه شاابندی یکاهش م یتاحد

 یبرا یتیزگذشته، م یکند شدن بخش سربروم مغز در زمان ها ایاست که از کار افتادن  لیدل نی.  به هممیکن سهیفعال هستند، مقا

 بشر بوده است یبقا

که به کل  میریرا در نظر بگ یا دهیچیپ یندهایفرآ میناچار یوقت م،یریبگ یمیتصم میکه بتوان نیا یبرا ،یامروز یایاما در دن

 واکنش اغلب به ضرر ماست  نیکه ا مینیب یدارند تا اقدام مناسب را انجام دهند، م ازیسربروم ن تیظرف

قرار دارند (مانند فرار، خشونت، ترس و وحشت)  دیتحت استرس شد یکه در دوران باردار ید مادراندهن ینشان م قاتیتحق

"مرکز شتریهورمون ها باعث رشد ب نیکنند.  ا یاز هورمون استرس را از راه بندناف به کودک خود منتقل م ییباال زانیم

عمر کودک در  یمابق یز هورمون استرس را احتماال براا یباالتر زانیم کارشود که به طور خود یم نیهورمون استرس" درجن

 عیدچار استرس خواهد شد، به عنوان مثال ترس و وحشت را سر گرانیتر از د عیسر یشخص نیچن جهیکند.  درنت یم دیاو تول
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واکنش  یدتریشد یانفجار یا حالت های یریپذ کیبا تحر ن،یریبا سا سهیدر مقا ایتجربه خواهد کرد و  گرانیتر از د یتر و قو

 نشان خواهد داد.

 

کننده، مثبت و  یریشگیپ یریامن، تأث زبانیکشور م کیاز زنان مهاجر باردار در  ژهیو تیحما قیتوان از طر یم  :یریگ جهینت
 مسأله گذاشت. نیبر ا یفور

 

 یروان یضربه ها /دیبه استرس شد یکیزیو ف یجسم یواکنش ها

 خود" هستند  تیاسترس "در اوج و نها یدش خون و هورمون هاگر ت،یوضع نیمبارزه، در ا ایفرار  .1

 فرار به دست آورد یبرا یشانس دیکه ،"خود را به مردن زدن شا نیا یبرا  یجماد، به اصطالح ،"موش مردگ .2

 ی" درونینیجور "عقب نش کیشوند،  ی"از کار افتاده" و کند م یدرون میحالت"تسل ،یو وادادگ یدش خون ،" واگذار .3

 

دارد فرار کند. گربه او را گرفته و در  یکند و موش سع یم دایرا پ ی. گربه، موشمیریمثال موش و گربه را درنظر بگ دییایب

) یزند  (واکنش موش مردگ یباشد، خود را به مردن م دهید یکه جراحات جد نیدارد.  موش بدون ا یخود نگه م یپنجه ها

 یزیچ نیکوچکتر یکند.  وقت ینم یحرکت چیکنند، و موش همچنان ه یخودشان باز کارعادت را دارند که با ش نی.گربه ها هم ا

 گذارد. یلحظه کوتاه حواس گربه را پرت کند، موش پا به فرار م کی یفقط برا یحت

ونه گ نی" فراهم کنند و ایما "انرژ یکنند تا برا یقدرت خود کار م تیاسترس  بدن ما در نها یها ستمیجنگ، س ایدر زمان فرار 

حد کارکرد خو  نیزده است و قلب، فشار خون و قدرت عضالت در باالتر جانی.  بدن ما همیفرار کن ایمبارزه  میتوان یاست که م

 هستند.

استرس  یکه هورمون ها نی.  با اردیگ ی)  قرار میحرکت یب ایچنانچه نه مبارزه ممکن باشد و نه فرار، بدن در حالت انجماد (

 یرسد.  اگر فرصت یزده به نظر م خی م،یکن یبه بدن نگاه م رونیاز ب ین به شدت فعال هستند، اما وقتهمچنان در درون بد

 داشت میرا خواه زیگر ایمبارزه  تیفراهم شود، ما هنوز ظرف

در  خواهد کرد: مواد مخ رییاسترس ما تغ ستمیواکنش س ابد،یشده اند همچنان ادامه  بیکه باعث رنج و آس یرونیب طیاگر شرا

دچار اشکال  یعضالن ستمیو س افتهیفشار خون و ضربان قلب کاهش  افته،یبه درد کاهش  تیترشح شده در بدن پخش شده، حساس

 کی ،یاریکاهش هوش هیشب یتیکند با وضع یبه ما دست خواهد داد که کمک م یحس یو ب یهوشیاز ب یخواهد شد. کالً حالت

افتند به طور کامل  یدوره اتفاق م نیکه در ا یعی. به هرحال، تمام وقامیاورین دوام برا پشت سر گذاشته و پس از آ دیتجربه شد

 شوند. یآن تجربه، بعداً به خاطر آورده نم ااز اعمال مرتبط ب یاحساسات، افکار و بعض ،یکیزیف ینشده و حالت ها رهیذخ

 :را نشان  یکیزیف یواکنش ها نیا از یانواع خاص ،یممکن است بعدها به طور ناگهان دهید بیاشخاص آس توجه

افت کردن و  ،یپرخاشگر ،یاز اندازه   اختالالت خواب، زودرنج شیب یاریهوش ،یکیزیف یدهند، مثالً دردها

رفتار روبوت مانند، فقدان  ،یریگ هو کنار ینیعقب نش ،یاحساس ای یکیزیف یحس یب یآگاه شیکند شدن، ،) (ب

واکنش ها  نیافراد، قادر به کنترل ا نیدر درک احساسات.  ا یتواننا ،یو فرسودگ یو احساس خستگ یانرژ

 .ستندین
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 دسته  یبرا یشتریداشته باشد) شانس ب یا افتهیبالغ/ رشد  تیشخص ثابت قدم تر و استوارتر باشد ( یهرچه شخص

تروما) به ( یضربه روح ،یمنطق ۀجینت کیتجارب وحشتناک و مقابله با آنها خواهد داشت.  پس به عنوان  یبند

 و شاد به نظر برسند(! الیخ یخصوصاً اگر ب ایاگر و  یسخت است )حت یلیکودکان خ یطور خاص برا

 

 را پشت سر گذاشته اند زیکه جنگ و گر یمحتمل در افراد یضربه روان یتجربه ها

 

 شکنجه ،یکیزیخشونت ف د،یتهد 

  در  ایدر کشور خودشان  یمذهب/یاسیر حوزه سد تکاریتوسط افراد خالفکار و جنا ایخود  ۀجامع ایدر خانواده

 شده باشند دیتهد زبان،یم یکشورها

 یاجبار ی)تجاوز(؛ تن فروش یخشونت جنس 

   فرار ؛ییجا به جا 

 

 مربوط به بمباران ها،  یشاهد بودن/گوش کردن به گزارش ها ؛یریتحت مناقشه و درگ ینواح ای یدر مناطق جنگ یزندگ

 رحمانه بودن یب یاجنگ ها، خشونت، شاهد مرگ ه

    ( بودن )مثل کودکان سرباز(یاجبار ایخالفکار  )اوطلبانه  ایمتجاوز 

 (افتدیهم ممکن است اتفاق ب نجایارتباط ) درا یدگیاز هم پاش یمکرر در محل زندگ راتییتغ 

 ها رها شدن، شود؛ تن یهستند که از آنها مراقبت م یادیبدون همراه ز ا،کودکانیگم شدن درحال حاضر درسراسر دن

 که چطور ادامه بدهند- نیندانستن ا

 خشونت ؛یعیطب یایبال ؛یماریسرما؛ ب ؛یتشنگ ؛یفقر؛ گرسنگ ت؛یاز دست دادن امن 

 یروح یدچار شدن به ضربه ها لیدال نیاز مهم تر یکی یو درماندگ یاست  ناتوان 

  نرفته  یمثال: " اگر دنبال باز یگناه باشد )برا یبکامالً  یاگر قربان یشرم مربوط به اتفاقات وحشتناک، حت ایاحساس گناه

 نرفته بود..."( یکردن من به انبار دایپ یکه خانه مان بمباران شد، پدرم برا یبودم، زمان

 

 روزمره پناهندگان در حال حاضر یزندگ

 مارندیو احتماال ب فیشان، خسته، ضع یزندگ یکنون طیمردم با توجه به فرار و شرا نیا 

 ممکن است مثل روبوت رفتار و عمل کنند/    دیزنده ماندن و دوام آوردن هستند )احساسات با تیکه در وضع ییاز آنجا

 ،( سرکوب شوند روح به نظر برسند یاحساس و ب یب

   خورند، حساس و شکننده اند، به  یضربه م یکنترل کنند، به راحت ای لیتوانند خودشان را تعد یکامالً برعکس:  نم

 افتند یم هیشوند، زود به گر یم شانیپر و جیسرعت گ

   نامناسب، پوشاک، دارو، محل  یدنیآب آشام یکارها دهیچیاز مراحل پ ی:  استرس ناشزبانیبسته به محل اقامت/کشور م

 یخواب ، دولت

 است( نکنند، مهم رییکه مدام تغ ی)داشتن مددکاران قابل اعتماد ستندیکنند که ن یاحساس م ای ستندیمکان امن ن کی 

 و اجبار تیپر از محدود یزندگ طیبرگشت، اغلب اوقات شرا یبرا یشانس چینداشتن ه ،یشخص میحر : 



 

 

Dr. med. Birgit Kracke; Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie; Solingen 

5 

 معموالً  نیو مسؤل سیدر کشور خودشان، پل - یتیامن سیمثال، سرو یدشمن است؟ )برا ایها = آ بهیترس از غر ،یاعتماد

از کشور خودشان آمده باشند ] مثالً  یمتفاوت یها نهیشیو پها  نهیمتجاوز و متخلف بوده اند(؛ ممکن است مترجم ها، از زم

  گانهیمثل ب یزیدر ،[ کشور/ جامعه خودشان طردشده باشد، از چ ییمأمور دولت بوده اند   همجنس گرا

 ایدانند )مترجم ممکن است "سانسور" کند( و ممکن است به خاطر ندانستن زبان  یرا نم زبانیپناهندگان، زبان کشور م 

وحشت زده شده/  آن  یزیشده باشند ست دیتهد زیخصومت آم یبا رفتارها ایرفتارشان، در جامعه مورد تمسخر قرار گرفته 

 را تجربه کرده باشد، مثالً در آلمان

 ییبه خانه برگردند، ترس داشته باشند )جدا ایبه مدرسه رفته  ییکه مجبور باشند تنها نیممکن است کودکان به شدت از ا 

 انواده شان(از خ

 کشند،  یم ادیفر دنیرا که موقع کابوس د گریافراد د ی)مثالً مجبور باشند صداها یگروه یزندگ یدر محل ها یبدخواب

 بشنوند(

 که در کشور خودشان هستند یاقوام و دوستان یبرا یماندگار، مثالً نگران یترس ها 

 یکه از دست داده اند )و تقر یاقوام ً  خود داشته اند( یآشنا یها طیکه در مح یزیهر چ یراب یحس فقدان و دلتنگ با

   بمانم تا بتوانم از  نجایموفق شوم ا دیکنند (:"با یکوچک آن را تجربه م یبچه ها ی)خصوصاً وقت نیبالقوه سنگ تیمسؤل

 "ندیایب نجایبه ا ایکنم که بتوانند در کشورمان بمانند  تیخانواده ام حما

 تجاوز هستند.  اگر نه  ای یسوءاستفاده جنس مهاجران هستند اغلب در معرض خطر  یها که در پناهگاه یکودکان و زنان

.  زنان و کودکان ستندینشده و قابل قفل کردن ن کیمواقع، دوش ها و توالت ها بر اساس جنس تفک یدر بعض یول شهیهم

 د.خوابن یهم م بهیغر یبخوابند که مردها یاز مواقع ناچارند در همان محل یلیدر خ

 مردان تیناچار شده باشند خودشان را تحت "حما زبان،یهنوز در کشور م دیزنان  تنها، ممکن است در زمان فرار و شا "

 آنها قرار دهند( اریکه آن زنان مجبور بودند خودشان را در اخت ییقرار دهند ("عمو"ها

 مردان تیشده باشند خودشان را تحت "حما ناچار زبان،یهنوز در کشور م دیزنان  تنها، ممکن است در زمان فرار و شا "

 آنها قرار دهند( اریکه آن زنان مجبور بودند خودشان را در اخت ییقرار دهند ("عمو"ها

 زنده ماندن و بقا  یاند، احتماالً برا دهیو خشونت رنج د یرحم یداده است از ب رییخود، مردم را تغ یبه خود زیفرار و گر

 " بکنندیراخالقی"غ ایناک وحشت یناچار شده اند کارها

 یروح یغرق در خاطرات ضربه ها ده،ید بیکند؛ افراد آس یکمک م یشتریب یاغلب به ضربه روح یطیشرا نیچن 

 شوند  )فلش بک ها و رجوع به گذشته( ی( مکی)ترومات

 کنند، آن  ینم افراد مطالب را "درک" نیدر حافظه و تمرکز شوند )ا یممکن است باعث اختالالت یاسترس و ضربه روح

 !(دی<< صبور باش  ندیآ یاصالً نم ای دهیرس ریمالقات د یکنند، در قرارها یداده شده فراموش م حیرا که قبالً توض یزیچ

 گاه  هیتوانند تک یدهند، نم قیشان تطب یفرزنددار یها تیتوانند خود را با مسؤل یخورده اند نم یکه ضربه روح ینیوالد

 ایافسرده  ن،یوالد نیاندازد. ا یباعث درد و رنج کودکان شده و آنها را به وحشت م نی!(  و ایهتوج یباشند )خطر ب یامن

پرخاشگر و  ای. در پاسخ، کودکان هم ممکن است ستندیقادر به کنترل آن ن کهدارند  یتهاجم یتوجهند و انفجارها یب

بشوند   ممکن است به خاطر  گرانید تیرضا یاز حد مهرطلب و در جستجو ادهیز ایشده ) اغلب  پسران(  یتهاجم

 کننده بودن کنند رمجالب و سرگ یلیخ ایاز پدرومادرشان و ، ) معموالً دختران( تبرئه آنها، تظاهر به متعادل  تیحما

 

 کیاند اما قطعاً همچنان در  دهید یروح یکرده اند، احتماالً ضربه ها یزندگ زیجنگ و گر طیکه در شرا یکسان :یریگ جهینت
مشکل به آنها  نیاندازد.  به طور قطع، ا یمسأله آنها را مغشوش کرده و اغلب اوقات به وحشت م نیهستند و ا یرعادیغ طیشرا
 نده است.یاز حد فرسا شیزده و اغلب ب بیآس
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  )تروما( یضربه روح یاحتمال میعال

 ایصدا  کیکه دراثر  یند خاطره اهمان صحنه   مان ایزننده )فلش بک ها  بیاتفاق آس کیاز  ییخاطره ها دیتجد 

 یصدا دنیبا شن یشود. مثالً هنگام نهار، مرد یآورده م ادیرجوع به گذشته بخصوص دوباره به  ی،( ها یسروصدا

کند، اما  یم یاست در آلمان زندگ یادیکه مدت ز نیرغم ایاندازد. عل یم زیم ریکند، خودش را ز یکه عبور م ییمایهواپ

واکنش  یدارد تا بتواند مطابق مکان و زمان فعل یادیز یبه دلگرم ازیزده، ن خیرسد  یرد. به نظر مانتظار بمباران دا

محدود و  طیشرادر پناهگاه مهاجران:  یاحتمال یخاطره ها دیاست. تجد منینشان داده و قادر باشد احساس و باور کند که ا

 یریدارند مثالً موقع ورزش، درگ یکه بار عاطف یطیراش ان،یپناهجو ینگهدار یغذا و مکان ها میسروصدا در محل تقس

 مدرسه. اطیدر ح ایو مجادله و 

 نسبت  دیو شد یناگهان جانیاز آن( به شکل افکار، کابوس، فلش بک  )ه ییبخش ها ایو ناگوار ) نیسنگ یخاطره ها دیتجد

کننده  دیبه شکل تهد رهیفرم ت کیکه  دنیب ی)مثالً شخص از گوشه چشم م یشبه توهم ها ،(روح    بیاز آس ییبه بخش ها

 شود(. یم کیبه او نزد یا

 یمرتبط با ضربه روح یاجتناب مداوم از محرک ها 

 یمهم ضربه روح یدر به خاطر آوردن جنبه ها یناتوان 

 احساس ای( تیبرسد )مسخ واقع یرواقعیغ ای افتهی رییشود فضا به نظرش تغ یکه باعث م طینسبت به مح یگانگیاحساس ب 

 (تیرسد )مسخ شخص ینسبت به بدن خود  شخص که نا آشنا به نظر م یگانگیب

 خواهد بود، کاهش  یلیو تحم یشخص اجبار ندهیکه آ نیاحساس ا گران،ید ایدر داشتن احساسات نسبت به خود  یناتوان

 تیاز دست دادن معنو ،یاجتماع یعالقه به زندگ

 از حد و واکنش  شیب یاریاختالالت تمرکز، هوش ،یریپذ کیب، تحر:  اختالالت خوادیاز تنش شد یمتفاوت یحالت ها

 همراه با ترس یها

 یواقع لیپرخاشگرانه بدون دل یانفجارها 

   در تمرکز یاضطراب، اختالالت خواب، ناتوان 

 یآورند، کابوس ها یم ادیدوباره به  ابد،یکه رنج شان کاهش  نیو پرفشار را بدون ا نیسنگ یکودکان اغلب صحنه ها 

 ترسناک یلیخ اتیمکرر با محتو

 یرا به هم م شانیکنند، دندان ها یم سیلرزند، خودشان را خ یکشند، م یم غیکنند، ج یم هیگر یواقع لیکودکان بدون دل 

 زنند یم بیجوند، به خودشان آس یرا م شانیناخن ها ند،یسا
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 تیآمده و به واقع رونیشان ب یروح یضربه ها یگونه به مردم کمک کنم که از فلش بک هاچ
 برگردند؟

 

 است  نیمهم ا یلیخ ۀنکت د،یرا از مهاجران کرده و به آنها کمک برسان تیحما نیشتریکه ب دیچقدر متعهد ستیتوجه: مهم ن

کند اما اکثر مهاجران هنوز  ینم دیآنها را تهد یجد یخطر گری. درست است که ددیشان آگاه باش یفعل یزندگ طیکه از شرا

روشن از  ییو نداشتن دورنما داریناپا طیدر شرا یزندگ یخود ندارند . درط ۀندیاز اقامت و آ یت و قابل اعتمادثاب یدورنما

کرده و در  تیممکن است که شخص احساس امن یآنها انجام داد. درمان تنها هنگام یبرا یتوان کار درمان یشان، نم ندهیآ

دوره  یزننده هستند در ط بیآس یکه حاصل تجربه ها یخاطرات ممکن است احساسات و رایکند ز یزندگ داریپا طیشرا

).درمان ضربه  شان کارکند یو بر رو رفتهیتواند آنها را پذ یمناسب است که شخص م طیدرمان عود کنند و تنها در شرا

 )امن، زمان و درمانگر متخصص دارد طیبه مح ازین یروح یها

که بار خاطرات و احساسات وحشتناک شان را "کنار بگذارند" تا بتوانند در اکنون  میبه مهاجران کمک کن میتوان یحال، م نیبا ا

 .اورندیکرده و دوام ب یو حال زندگ

مثل گروه اورژانس و  دیتوان یزنند، مانند فلش بک ها، م یصدمه م یکه به شدت به قربان یحاد ضربه روح یدرمورد نشانه ها

(درحال  یمنی) پرخطر و دادن ای(روح طیشان خارج کردن شخص از شرا یف اصلکه هد دیعمل کن لیامداد در تصادف اتومب

 حاضر) است.

 

که اکنون چه  دیو از او نپرس دیبه حال خود رها نکن دهید بیرا که آس ی! شخصهستند یاورژانس روح تیفلش بک ها وضع
دوباره  ایبمانند  یت "وحشتناک" فعال باقو احساسا ریکند که تصاو یکار کمک م نیگذارد.  ا یرا دارد پشت سر م یتجربه ا

مجدداً حس عدم کنترل را تجربه خواهد  دهید بیو عجز کند. شخص آس یاندگشخص دوباره احساس درم جهیفعال شوند و درنت
 .ندیبب یروح بیدوباره آس دیو شا یهر حرکت و عمل یبرا یاز ناتوان یکرد، احساس

 

 ژهیو هیتوص

 یبه بدن و مغز وارد م رونیکه از ب یمختلف - یموضوع.  محرک ها/ خواسته ها رییتغ  -مکان  رییتغ -تیموقع رییتغ .1

 یبدهد، کاهش شدت تجربه احساس تیاش اولو یروزمره فعل یو زندگ یشوند شخص به استدالل منطق یشوند، چون باعث م

 بیبشود:  به شخص آس لیقب نیاز ا ییممکن است شامل کارها نیکند.  ا یمغز آسان تر و راحت تر م یآن را برا لیو تعد

زنده شده ترک کند و تالش  شیرا که خاطره تلخش در آنجا دوباره برا یکه بلند شود، محل میکه نشسته است کمک کن یا دهید

 .میجلب کن ستند،یکه وحشتناک و ترس آور ن یگرید لیمساکه توجه او را به  میکن

 دیاو را به اسم صدا کن د،یدان یاگر نامش را م .2

باشد،  یکامالً متفاوت یممکن است در آن لحظه در فضا رایز دیلمس نکن یخورده است را فور یکه ضربه روح یشخص .3

زده اشتباه گرفته، شروع به دفاع از خودش کرده  بیکه قبالً به او آس یکابوس. ممکن است شما را با مجرم کی هیشب یزیچ

 بزند! بیو به شما آس

 دیشود، دور کن یخاطراتش م دیث تجدکه باع یتیشخص را از موقع .4

 دیآرام بخش با او صحبت کن یبا صدا .5

 دیو اعتماد به او بده تیحس امن .6

 (دیده رییمغز را تغ تیفعال ریکه مس نیا ی)برا دیاو را به حرکت وادار .7
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 (دیردهییمغز را تغ تیفعال ریکه مس نیا ی)برا دیبه او بده دنینوش یبرا یزیچ .8

 (دیمراجعه کن لیتخ یها نی)به تمر دیو بده .9

 .دیحواس او را پرت کرده و ذهنش را منحرف کن گر،یموضوع د ای تیفعال کیسپس با  .10

 
 و درحالت تعادل نگه داشتن آنها کمک کنم؟ دهید بیاز افراد آس تیتوانم در حما یچگونه م

 )!دیآن را درک کن دیتا بتوان دیهر رفتار باش ی" برای"واقع لیبه دنبال دل  مهم:(

 

 دیبه وجود آور دهید بیاعتماد را در شخص آسحس 

 نشان بدهدیبی"عج یرفتار یاگر الگوها یحت دیشدن بده رفتهیه او احساس پذ " 

 نشان  یهمدرد د،یصحبت کنند، در سکوت گوش کن دیان اجازه بدهبهش ند،یآ یخاطرات بد دوباره به سراغشان م یوقت

 یدرحال حاضر ثبات درون ایزمان و فضا دارم؟ آ ای(آ  تانیها یی!(،  بسته به توانادیسوأل نکن اتیی(درباره جز دیده

 دیاز آن موضوع منحرف کن اذهنشان ر یبه آرام دیتوان یو مناسب دارم؟) م یکاف

 دیبده یدلگرم د،یآرامش ببخش 

 دیلبخند بزن د،یمهربان باش 

 دیخودتان را پنهان کرده و در درونتان نگه دار ی.  احساسات عاطفدیباش ینیب شیقابل پ ،ینظر احساس. 

 را که گفتم، انجام خواهم داد" ی"کار دیاعتماد و اتکا باش 

   دیکمک و اگر الزم شد قوت قلب بده شنهادیپ 

 رفتن  به  رینکنند ) مثالً مس رییرفت و آمدشان ثابت بوده و مدام تغ یرهایمس که مددکارها، محل اقامت و دیکن یکار

 مدرسه، کالس زبان و ...(

 دیروزانه ثابت و معتبر بگذار یبرنامه ها شانیبرا 

 شان کنترل داشته و حق انتخاب دارند یکه بر زندگ دیاحساس را بده نیآنها ا 

 دیرا به آنها منتقل کن تیحس موفق 

 کند دایتا استرس شان کاهش پ دیاوریبه وجود ب ینیورزش، رقص و حرکات تمر یبرا ییها 

 مانداال،  یبد منحرف کند )مانند رنگ کردن *طرح ها طیکه حواس شان را از شرا دیرا به آنها بده ییپشنهاد کارها

 )دیرا در آنها باال ببر تیداده و سطح خالق تیبه آنها امکان خالق ،یقیساختن موس

 وحشتناک خلق کنند ری( مثبت و ضد  تصاوی)درون ریکه بتوانند تصاو دیبه وجود آور ییفرصت ها 

 یم یزیآنها را رنگ آم ،یسرگرم یچاپ شده هستند که معموالً به عنوان نوع یمانداال طرح ها و نقوش یطرح ها 

 کنند.


