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وكل عام والزمالء النفسانيين العرب بخير، والمنتفعين من تخصصاتنا وعملنا بحال افضل وأفضل 
 ... بإذن اهللا 

سلوب التنشئة قبل الحديث عن األسلوب االصح لنقل وإخبار االخبار السيئة ، أريد اإلشارة إلى أ
والمناعة النفسية المتحصلة في الزمن السابق لألحداث العصيبة ، فمن خالل الخبرة العيادية المتحصلة 
عمليا، ومن خالل القراءات النظرية الكثيرة حول هذه المسألة ، يالحظ ان الدوافع الغريزية المكبوتة 

، أو افساح المجال للتجريب والتعبير في أي الحاجات المقموعة، وطريقة التهديد واللوم وعدم التشجيع
مواقف الحياة المختلفة، هي من أكثر األسباب التي تزيد من وطأة ردة الفعل من جراء السماع بأخبار 
سيئة، ان كانت تتصل بنا مباشرة او أخبار من السوء العام على اشخاص اخرين، او على بالد تحدث 

ونجد أن هناك مقدرة ضعيفة عند بعض األشخاص على .  بها كوارث طبيعية او كوارث بفعل االنسان
التحمل بسبب االنفعاالت السلبية التي تستولي عليهم في هذه الحالة فنجد لديهم حاالت من ردات الفعل 

 .حيث االنسان دائما يتوقع األسوء حين سماعه الخبر السيء .. الشديدة 

النّفسية حول التعامل مع الخبر السيء الذي ال هناك  أمرين أساسيين يتصالن  بنشر ثقافة التّوعية 
احد منا محصن التحصين النهائي لذلك، من كون الحياة اليومية المعاصرة بصورة  عامة محفوفة 
بالمفاجآت، والتغير ات منها االيجابية في مرات كثيرة،  ولكن ايضا يخالها العديد من المفاجآت التي 

 .هي مدعاة للتوتر والقلق واالنهيار 

وقد يؤدي خبر سيء ببعض اآلثار الصدمية القوية كالوقوع في جلطة قلبية، او غياب وعي او 
 قرحة معدية اضافة الى اعراض سيكوسوماتية عديدة ، 

فهناك مشاكل صحية عديدة قد تحصل من جراء تلقي خبر سيء ، وبذلك تكون المسؤولية التّربوية 
الجتماعي في محيط الطفل او أي شخص آخر معنيين والنّفسية لألشخاص ذوي النّضج النّفسي وا

بإخباره خبر السوء، تتمثل في العمل على كيفية ابعاد التأذي المباشر نتيجة إخبار خبرية سيئة ، حيث 
 . قد تكون من نتيجة هذا الخبر اثار تبقى محفورة بالذّاكرة على مر الزمن 

 :يقة صحيحة يعتمد على عاملين أساسيينو تقليل األذى المتحصل من جراء الخبر السيء بطر
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زمالء كل عام وال

النفسانيين العرب بخير، 
والمنتفعين من تخصصاتنا 
وعملنا بحال افضل وأفضل 
بإذن اهللا 
 
 
ان الدوافع الغريزية 
المكبوتة أي الحاجات 
المقموعة، وطريقة التهديد 
واللوم وعدم التشجيع، أو 
افساح المجال للتجريب 
والتعبير في مواقف الحياة 
المختلفة، هي من أكثر 

تزيد من وطأة  األسباب التي
ردة الفعل من جراء السماع 
 بأخبار سيئة

 
 
نجد أن هناك مقدرة 
ضعيفة عند بعض األشخاص 
على التحمل بسبب االنفعاالت 
السلبية التي تستولي عليهم 
في هذه الحالة فنجد لديهم 
حاالت من ردات الفعل 
الشديدة 
 
 
من ردات الفعل 

حيث االنسان .. الشديدة 
ء حين دائما يتوقع األسو

 سماعه الخبر السيء
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 ومحاولتنا توظيفها بما يخدم هذه الغاية التي نحن بصددها 

سية تكون اقل عندما يكون ناقل الخبر شخصا ذكيا فطنا ، وأيضا له مكانة وثقة فالصدمة النّف
كبيرتين عند من يتحمل مسؤولية اخبارهم، ألن في ذلك تحسين وسيطرة اكبر في ردة الفعل السلبية 
عند نقل الخبر السيء ، وذلك بأقل االضرار الممكنة، من خالل مراعاة  مشاعر المتلقي للخبر، وعدم 

 ..  كتفاء برمي الخبر وحسب بغير اكتراث ، ِلم قد يتسبب فيه من ضرر اال

ان التّدرج في نقل الخبر واالبتداء بالتّمهيد له، وتقديم الخبر بشكل أقل إيالماً بداية ثم التّقدم في 
القول، مع العمل على تهدئة حال المتلقي ليصل الى تلقيه كامل الخبر، وهو قادر على حمل عبء هذا 

 .خبر وسطوته بأقل الخسائر ال

كما أن احاطة عملية نقل الخبر السيء بأجواء مريحة وجدانية تساعد المتلقي على الهدوء وتخفف 
من شدة االنفعال المتوقع ،كإشعال شمعة او سماع ترتيلة او آية قرآنية مؤثرة، او ممكن ان يأكل 

بالخبر، ومن ثم يضعهم بسياق مناسب  الشّخص الذي سوف ينقل الخبر السيء مع الجماعة المعنيين
بكلمات مختصرة ان لديه خبر غير جيد، ولكنه يتأسف سلفا لنقله إليهم ، فشدة األثر السيء على 

 .المتلقي تعتمد على رداءة أسلوب المخبر، او ناقل الخبر من حيث األسلوب والمحتوى 

خبار السيئة المفاجئة، أن االعداد الجيد االمر االول  الذي آخاله هاما جدا ، حول ثقافة التحصين لأل
لذلك يكون من خالل التدخل الوقائي والتربية المرنة، والسيما في تنشئة الصغار والبعد عن ثقافة اللوم 

لم في . والتحذير، لتستبدل بثقافة المشاركة والتشجيع والشفافية بتعامالتنا المواقفية المختلفة مع أطفالنا
 .ليل االثار السلبية المرافقة لسماع االخبار السيئةذلك من فائدة جمة بتق

وهناك امر جوهري يتصل بثقافة التواصل الجيد مع المقربين وأمر إخبار هم األخبار السيئة، أجده 
وفق قناعتي يقع ضمن التمكن من مهارات التواصل الجيدة مع كل الظروف، ومع كل األشخاص على 

 .  اختالف أعمارهم ومكانتهم

نقل االخبار السيئة يتوجب علينا أن نكون صادقين وواقعيين، فال نهول األمور وال نبسطها  إذ عند
حتى ال يتم تشويهها، وال نخفي األمور على األشخاص المطلوب اخبارهم الن في ذلك مسؤولية 

 . أخالقية، أي يجب ان ال نضع أنفسنا كأوصياء عليهم بحجة أننا ال نريد ازعاجهم او رحمة بهم 

ان نخبر االمر السيء بالتهيئة الصحيحة من حيث اختبار المكان والزمان المناسبين كأن نختار و
مكان آمن ومريح ومن المحازير اخبار االخبار السيئة لألشخاص، وهم يقودون السيارة أو هم في 

 . أماكن مرتفعة او هم في البحر أو المسبح يسبحون  

لصباح الباكر، وأن ال نوقظ شخص ونخبره خبر سيء، إذ وان نختار وقت مناسب ال ان يكون في ا
 .علينا التمسك بفكرة التمهيد لألمر بكلمات واضحة تتصل بالموضوع الذي نحن بصدده

من المهم ان نربي أطفالنا على الثقة بنا وبأننا معهم نفرح ونتحمل كل األمور : االمر الثاني 
ان ينشئ الطفل على فكرة ان الحياة بأحداثها ليست  الصعبة معهم قدر ما يستطيع االهل ، ومن المهم

سارة دائما ، فهناك في الحياة فرح وبالمقابل هناك ألم، و هناك ربح وهناك خسارة، ال شيء يدوم 

تقليل األذى المتحصل من 
جراء الخبر السيء بطريقة 
صحيحة يعتمد على عاملين 
 :أساسيين

كيفية نقل هذا   -1
الخبر بطريقة متدرجة  متأنية 
 .متناسبة مع ردات الفعل 

المعرفة : الثاني  -2
بطريقة تفكير وقدرة 
الشخص المتلقي على 
 استيعاب الخبر حين سماعه

  
 
الصدمة النفسية تكون 
اقل عندما يكون ناقل الخبر 
شخصا ذكيا فطنا ، وأيضا له 
مكانة وثقة كبيرتين عند 
 من يتحمل مسؤولية اخبارهم

  
 
ان التدرج في نقل الخبر 
واالبتداء بالتمهيد له، وتقديم 
الخبر بشكل أقل إيالماً بداية 
ثم التقدم في القول، مع 
العمل على تهدئة حال 

لمتلقي ليصل الى تلقيه كامل ا
 الخبر

  
 
أن احاطة عملية نقل 
الخبر السيء بأجواء مريحة 
وجدانية تساعد المتلقي على 
الهدوء وتخفف من شدة 
االنفعال المتوقع ،كإشعال 
شمعة او سماع ترتيلة او آية 
 قرآنية مؤثرة

  
 
إذ عند نقل االخبار 
السيئة يتوجب علينا أن 
نكون صادقين وواقعيين، 
فال نهول األمور وال نبسطها 
حتى ال يتم تشويهها، وال نخفي 
األمور على األشخاص 
المطلوب اخبارهم الن في 
 ذلك مسؤولية أخالقية



 .ففي ذلك حكمة .  واألمور الجيدة بالمجمل هي الغالبة 

العواطف، التي هي ان النمو النفسي السليم لإلنسان يتحصل من خالل التبدالت االنفعاالت و 
مصدر غنى للشخصية، و من ال يختبر األلم ال يعرف قيمة الصحة والسعادة، من ال يختبر الفوز ال 

 .يعرف قيمة الرفاه واالكتفاء 

حيث ان الطفل الذي أنشأ على الصراحة وعلى تحمل المسؤوليات سوف يكبر على الثقة بنفسه،  
 .صادفنا خبرات سيئة وبالحياة انها تعطينا خبرات جيدة مثلما ت

وبذلك منطق األطفال يتطور بموضوعية ومرونة، وانهم يعملون ليكونوا قادرين على التكيف 
 .ومواكبة الزمن بتبدالته المختلفة 

بهذه المعطيات تكون التهيئة لبث الخبر السيء، ألجل التخفيف من آثاره عندما البد لنا من ان نتلقاه 
وتماسك بأفضل قدر من المسؤولية واأللم الوجودي الذي يصنعنا كبشر ، حتى نستطيع ان نحمله بقوة 

 . 

و الشحنة النفسية المضادة التي نقوم بها من جراء تلقي االخبار السيئة تتفاوت بين البشر تبعا لشدة 
الحدث، وتبعا لفهمهم الضرر، كما تتوقف على الحالة االنفعالية التي نقف عليها قبل الحدث واالصح 

على طريقة التنشئة والمناعة النفسية المتحصلة نظريا وعمليا كما تمت اإلشارة لذلك قبال في تتوقف 
 .معرض الموضوع  

 :ومن اهم مراحل ردة الفعل حيال الخبر المزعج ما يلي  

يحصل بداية شلل فكري بفقد الشّخص قدرته، وربما التّركيز وقد ينطق لسانه بكالم غير   -
 .ينطق ، وقد يصمت او ال يتفوه بأي كلمة على االطالق  واعي او عدم إحساس بما

 .نكران الخبر من اجل تهدئة النّفس فينفي الخبر الذي سمعه ويشكك في صحته ويرفضه    -

الشّعور بالعجز الكامل امام ما حدث، وتختلط المشاعر من غضب وقهر وتختلط المفاهيم   -
 ..والقيم 

خص ، فيبدأ الشخص بالقبول باألمر الواقع ثم االستسالم حالة التّردد التي يعاني منها الشّ  -
 .للخبر وقبوله ، وأحيانا نفيه ، ومن ثم يبدأ نحو التوجه للتعامل مع الحدث 

يتم اختيار السلوكيات التي سيتم التّعامل معها مع الخبر من قبل المتلقي،  إذ يبدأ بتصور   -
ا سيقوم به، بعد ان يقنع نفسه بكم من التّساؤالت التي الوضع السيء مع الخبر ، ليبدأ بعدها بتصور م

تأتي على فكره ، ويبدأ باالقتناع بفكرة معينة حول ما حدث ولماذا حدث، وهل كان له دور معين بما 
 ..جرى، وهل كان بإمكانه عمل شيء لمنع ذلك، و ما الذي كن يتوجب عليه فعله لمنع ما جرى ؟؟ 

قق من الخيارات، ومن المسار الذي سيسلكه الشّخص، فقد يسير باتجاه المرحلة التالية تكون بالتّح
 .يتطور فيه حاله، ويقرر االنسحاب مما يجري حوله

لتكون أخيرا مرحلة استيعاب الحدث والتّكامل في السلوك، واالنتقال الى مرحلة حياتية أخرى،  من 

  
 
ان نخبر االمر السيء 
بالتهيئة الصحيحة من حيث 
اختبار المكان والزمان 
المناسبين 
  
 
ان نخبر االمر السيء 
بالتهيئة الصحيحة من حيث 

والزمان  اختبار المكان
المناسبين 
  
 
ان نختار وقت مناسب ال 
ان يكون في الصباح الباكر، 
وأن ال نوقظ شخص ونخبره 
 خبر سيء

  
 
من المهم ان نربي 
أطفالنا على الثقة بنا وبأننا 
معهم نفرح ونتحمل كل 
األمور الصعبة معهم قدر ما 
يستطيع االهل 
 
 
من ال يختبر األلم ال يعرف 

، من ال قيمة الصحة والسعادة
يختبر الفوز ال يعرف قيمة 
 .الرفاه واالكتفاء 

  
 
ان نبتعد عن حالة 
اإلدمان على متابعة نشرات 
االخبار حيث ان متابعة 
االخبار المقلقة تصيب جهازنا 
العصبي بالخدر ومرات 
 الغضب او الهيجان

  
 
ان ردة الفعل االنفعالية 
لفقدان الموضوع بصورة 
 طبيعية هي الحزن

  
 



 .خالل االستفادة من التجربة األليمة التي مر بها 

اوت في سرعة تخطي صدمة الخبر السيء، فهناك من األشخاص من يقع تحت وطأة هذا وهناك تف
 .الخبر طيلة العمر

وهناك مالحظة أجد من الضرورة التنويه لها ، لكوننا نعيش في بلدان دوما هي على خط النار من 
المقلقة تصيب عقود، ان نبتعد عن حالة اإلدمان على متابعة نشرات االخبار حيث ان متابعة االخبار 

جهازنا العصبي بالخدر ومرات الغضب او الهيجان، لذا يتطلب منا عند هذه االحاسيس التوقف عن 
متابعة االخبار او عدم اكمال قراءاتها ان كنا نقرأها في صحيفة حتى نصبح اقوى و أكثر مرونة تجاه 

 ....االزمات، باإلضافة الى ضرورة إيجاد اشخاص لتقديم الدعم والمساندة  

ومن النقاط الهامة أيضا في معالجة موضوع ثقافة نقل الخبر السيء ، أن عدم ادراك الموضوع 
الذي يحكم حياتنا ، بالمعنى النّفسي التّحليلي يعادل فقدانه ذاته، إذ ان ردة الفعل االنفعالية لفقدان 

الواقع، ويتطلب ذلك الموضوع بصورة طبيعية هي الحزن، وهذا الحزن الذي يحدث تحت تأثير اختبار 
قطعا من الشخص صاحب المشكلة قطعا للروابط بالموضوع لتتم إجراءات االنسحاب اآلمنة من 

 .الموضوع مصدر الفقد

الشك أن الحزن مؤلم ألنه يجعلنا نقطع العالقات الوجدانية التي تؤدي بنا الى شعور الكدر، ولكن  
 Abreaction((ين ان نفعل تكنيك التّنفيس االنفعاليمما يمكن عمله في مثل هكذا المواقف نحن كنفساني

، فالتنفيس االنفعالي جد مطلوب في مثل هذه األحوال، والذي يتضمن تفريغ وتحليل االنفعاالت 
المكبوتة لدى المتعالج، ومخاوفه وحيله الدفاعية للتخفيف من أثرها في تكوين االضطراب النفسي ومن 

 .ثم تفسيرها ومعرفة دالالتها 

المر الذي يتطلب إيجاد مناخا مناسبا يساعد الشخص المتأذي نفسيا من هول الحدث السيء الذي ا
حل به او تم اخباره به، وذلك تشجيعا له للحديث عن مشكلته الطارئة بدءا ومشاكله السابقة ، ويستخدم 

متصلة بالحدث المعالج عملية التّنفيس االنفعالي، التي هي وسيلة التعبير الحر عن كل المشاعر ال
والهواجس واأللم من جراء الخسارة والضيق المتحصلة من جراء الفقدان سواء لشخص عزيز، او ألية 

 .ميزة من مزايا حياتنا 

والتّنفيس االنفعالي قوامه او غايته هي الوعي، وعي االفراد بمشاعرهم وانفعاالتهم المكبوتة، ليكون 
وعي جديد لألشخاص بأنفسهم وفهمهم لذواتهم ، مما يجعلهم بعد ذلك السبيل لنمو استبصار جديد، أي 

 ..في حال افضل لمواجهة الخسارات والضغوط

ان مواجهة االنسان مع ضعفه وخوفه هو الهدف المركزي لتكنيك التّنفيس االنفعالي، بحيث تزداد 
عنه مفاجآت ثقة االنسان بنفسه مع المواجهة بوجود التّحصين الجيد، ويثق بمن يحمل معه ويخفف 

 .الحياة الصعبة 

ان التّشجيع على الحديث الحر، او ما يسمى التّداعي الحر وفق الفكر النّفسي التّحليلي ، هو حديث 
خال من االنتقاد او التقييم بداية لتأتي ثماره بعد افراغ الطّاقة النّفسية الضاغطة من حمولتها من خالل 

صلة بفهمه لواقع الشّخص المتعثر، لتصبح همومه الضاغطة تأويل المحلل، وكلماته التفسيرية المت
بمثابة وضع الملح على الجرح في استعادة ادماله لهذا الجرح، وتجديد االمل بالشّفاء والتّغلب على 

عمله في مثل  مما يمكن
هكذا المواقف نحن 
كنفسانيين ان نفعل تكنيك 
التنفيس 

 Abreaction((االنفعالي
  
 
يتضمن تفريغ وتحليل 
االنفعاالت المكبوتة لدى 
المتعالج، ومخاوفه وحيله 
الدفاعية للتخفيف من أثرها 
في تكوين االضطراب 
النفسي ومن ثم تفسيرها 
ومعرفة دالالتها 
  
 

لي قوامه التنفيس االنفعا
او غايته هي الوعي، وعي 
االفراد بمشاعرهم 
وانفعاالتهم المكبوتة، ليكون 
بعد ذلك السبيل لنمو 
 استبصار جديد

  
 
ان مواجهة االنسان مع 
ضعفه وخوفه هو الهدف 
المركزي لتكنيك التنفيس 
االنفعالي، بحيث تزداد ثقة 
االنسان بنفسه مع المواجهة 
 بوجود التحصين الجيد

 
 

التشجيع على الحديث ان 
الحر، او ما يسمى التداعي 
الحر وفق الفكر النفسي 
التحليلي ، هو حديث خال من 
االنتقاد او التقييم بداية 
لتأتي ثماره بعد افراغ 
الطّاقة النفسية الضاغطة من 
حمولتها من خالل تأويل 
المحلل، وكلماته التفسيرية 
المتصلة بفهمه لواقع الشخص 
 المتعثر

  
 
محاولة الدفاعات 



 .األلم

و القلق الحاصل وشعور العجز من جراء فقدان مواضيع مهمة في حاالت االحداث الصدمية، يمكن 
من تالقى االخطار الداخلية والخارجية واالخطار الواقعية مع المطالب الغريزية  تفسيرها، بأنها حالة

أي حاجات البقاء ، وبذلك يكون التّهديد كبير بالنسبة لألطفال الذين نجدهم يحولون كل موقف مؤلم 
الصعبة، يقومون باستعادته من خالل ألعابهم، بحيث يتم االنتقال من الحالة السلبية في مواجهة المواقف 

والخسارة المتحصلة الى حالة فعلية كمحاولة للتّغلب على هذه الخبرات القاسية، بعيش الحدث وفق 
المتخيل القريب المستوحى من الواقع، وقد نجد في كثير من  الحاالت خيال مبدع عند األطفال في 

تنشئتهم السابقة لهذه محاوالتهم المتكررة للتكيف مع االحداث واالخبار الغير جيدة، في حال كانت 
األحداث تعتمد الحوار والتربية على االستقاللية بالتدريج ، وكانت هذه التربية متحررة من الخوف 

 .واللوم والعقاب  

فمحاولة الدفاعات التّكيفية ضد االدراكات الحسية الخطرة امر مشترك بين جميع األشخاص كبارا   
عات تبعا للخبرة الحياتية المستقرة لكل منا السابقة للحدث كانوا ام صغارا ، ولكن تختلف هذ الدفا

 .السيء 

ان الشّحنة النفسية المضادة التي نقوم بها تبعا لشدة الخبرات، وتبعا لفهم الضرر المتحصل تتوقف 
على الحالة االنفعالية التي نقف عليها قبل الحدث واالصح تتوقف على طريقة التّنشئة، والمناعة النّفسية 

 .متحصلة في الزمن السابق لألحداث العصيبةال

ومن خالل الخبرة المتحصلة نظريا وعمليا، يالحظ ان الدوافع الغريزية المكبوتة أي الحاجات  
المقموعة، وطريقة التّهديد واللوم وعدم التّشجيع وافساد المجال للتّجريب والتّعبير في مواقف الحياة 

بت الذي هو وراء كل حالة عصبية تبعا لشدته ومحتواه، وتختلف المختلفة هذه الحالة تؤدي الى الك
االعراض العصابية حيث ان الدافع الغريزي المكبوت يمكن ان يستثار ويشحن من جديد نتيجة احداث 

 . متجددة تتصل بموضوع الكبت القديم

يزية والمقصود بالدافع الغريزي هنا حتى تتضح نحصر المفهوم، هو كل دافع يتصل بحاجة غر
الجوع والعطش واالمن والجنس، والخبرات المهددة الستقرار كثيرة من : ذات صلة بحاجات البقاء مثل

تغيير العمل، ومنها مفاجآت تتصل بالصحة ومنها التّغيرات الخارجية التي تفرض علينا، ونقع : مثل
الكثيرة وتبعاتها، وغياب تحت وطأتها السيما في منطقتنا العربية غير المستقرة والمفاجآت السياسية 
 .القانون العادل والمتجدد بصورة عامة عن مواكبته لحاجات ومشاكل المواطنين

فالحروب وعدم االستقرار واآلمان تربة خصبة لألخبار السيئة ، إضافة الى تحكم المزاجية 
تّوعية النّفسية للمسؤولين وغياب التّخطيط والمتابعة الحكيمة، إضافة الى غياب فاقع لبرامج وخطط ال

المدروسة لتتناسب مع ضرورات التّكيف وحفز الطّاقات ليكون الحاصل في الغالب هو االستعاضة  
عنها ببرامج ولقاءات سريعة من هنا، وهناك وتكرر الوجوه  لبعض الشّخصيات في تناول المواضيع 

ي بأخبار وبرامج مدربي النّفسية، للحديث في كل شيء، وازدحام البرامج على امتداد عالمنا العرب
التّنمية البشرية المعتمد على الطرح البعيد عن اية منهج او فهم دقيق للحاجات النفسية المتناسبة مع 
مراحل النمو ، هذه المعرفة الالزمة ألية برنامج توعية نفسية بالتكيف السليم والعمل الوقائي الهادف 

ؤثرات والظروف  تنعكس نتائجه في حياة كل منا لتحفيف األذيات النفسية الطارئة،  فكل هذه الم

التكيفية ضد االدراكات 
الحسية الخطرة امر مشترك 
بين جميع األشخاص كبارا 
كانوا ام صغارا 
  
 
تختلف هذ الدفاعات تبعا 
للخبرة الحياتية المستقرة لكل 
منا السابقة للحدث السيء 
  
 
ان الشحنة النفسية 
المضادة التي نقوم بها تبعا 

م لشدة الخبرات، وتبعا لفه
الضرر المتحصل تتوقف على 
الحالة االنفعالية التي نقف 
عليها قبل الحدث 
  
 
ان الدوافع الغريزية 
المكبوتة أي الحاجات 
المقموعة، وطريقة التهديد 
واللوم وعدم التشجيع وافساد 
المجال للتجريب والتعبير في 
مواقف الحياة المختلفة هذه 
الحالة تؤدي الى الكبت 

كل حالة الذي هو وراء 
 عصبية تبعا لشدته ومحتواه

  
 

الجدير ذكره بأن  
الدوافع الغريزية تستثار 
وتشحن من جديد في 
 :ناحيتين

من الداخل عن   -1
طريق تدعيم مصادر هذا 
 الدافع الداخلية لإلثارة

من الخارج عن   -2
طريق ادراك موضوع نتوق 
 إليه

  
 
ان التعرض المتكرر 
للصدمات يعيق التفكير 

ي، إذ من جراء المسترخ
سماع االخبار السيئة يدخل 



 .بمستوى او بآخر من شدة او ضعف 

 :و الجدير ذكره بأن الدوافع الغريزية تستثار وتشحن من جديد في ناحيتين
 من الداخل عن طريق تدعيم مصادر هذا الدافع الداخلية لإلثارة  - 1
 .من الخارج عن طريق ادراك موضوع نتوق إليه   - 2

ان التّعرض المتكرر للصدمات يعيق التفكير : ارة أخيرة حول موضوعنا  وهي وتبقى إش
المسترخي، إذ من جراء سماع االخبار السيئة يدخل االنسان في مرحلة من التوتر، ومن ثم يواجه ردة 
فعل مفرطة من الخوف،  لكون اعضاؤنا في هذه المواقف تعمل على تحرير هرمونات التوتر مثل 

 ".االدرينالينالكورتيزون و"

وفي حال التعرض لألخبار السيئة بشكل متكرر يمكن ان تصاب الغدة الكظرية باإلرهاق،    
فيشعر االنسان بالتعب صباحا والقلق واالكتئاب نتيجة لذلك، إضافة الى العديد من االعراض األخرى 

  ...  من صداع وتوتر في العضالت وعدم قدرة على تحمل أي ألم 

االنسان في مرحلة من التوتر، 
ومن ثم يواجه ردة فعل 
 مفرطة من الخوف،

  
 
في حال التعرض لألخبار 
السيئة بشكل متكرر يمكن 
ان تصاب الغدة الكظرية 
باإلرهاق،   فيشعر االنسان 
بالتعب صباحا والقلق 
  واالكتئاب نتيجة لذلك

  :إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaChildPsyCult.pdf  

 ***  ***  ***  

 جـائـــــزة الغالـــــــي أحرشـــــــــاو

  2018 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  دعـــوة لتقديـــم الترشحـــات

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf  
 

 ارتباطات ذات صلة

  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 
 

  الفايس بوك   كة العلوم النفسية على ادليل جائزة شب

289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet 
 

 ***  ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  حو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفسن

 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 جر االلكترونيتالم

http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   ***  

 "لشبكة العلوم النفسية العربية  2018الكتاب السنوي " 

  " العطاءعاما من  15منجزات " 
  ) االنجازات كامل  شامل( 

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf   
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaChildPsyCult.pdf
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2

