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املشكلة املنسية :اآلثار النفسية حلوادث املرور
دراسة استعراضية
الملخص _ تمثل حوادث المرور معضلة عصرية ،وتعتبر من

الجسدية وبعض األعراض النفسية الناجمة مباشرة عن الحادث

األحداث المهددة لحياة اإلنسان .وتحاول هذه المراجعة البحثية تناول

الصادم أولوية في الرعاية .لكن البحوث العلمية تؤكد أن بعض

حجم مشكلة حوادث المرور ،واآلثار النفسية المترتبة عليها؛ تلك

من يتعرضون لحوادث الطرق بصورة مباشرة أو حتى من

اآلثار التي قد تخفى على المالحظة العابرة ،لكن قد تكون لها آثار

يشهدونها يمكن أن تظهر لديهم الحقا اضطرابات نفسية قد

مدمرة على حياة اإلنسان مستقبال .كما تحاول هذه الدراسة لفت

تتطور لتصبح أعراضا حادة [ .]0وقد رصدت إحدى الدراسات

االنتباه إلى أهمية تلمس تلك اآلثار ،خاصة في الثقافات التي ال

تدهو ار جوهريا في عافية  well-beingالمصابين سواء كان

تحظى فيها تلك اآلثار بكثير من االهتمام .وقد تطرقت هذه المراجعة

سائقين أو مسافرين ،مع وجود بعض التباينات التي مردها،

البحثية إلى معالجة حوادث المرور كنوع من أحداث الحياة الضاغطة

جزئيا ،اإلحساس بالمسؤولية الشخصية عن الحادث أو مسؤولية

المهددة للحياة (متغير مستقل) وأثرها في اختالل الشعور باألمن

اآلخر ،ومتغير قرابة المصاب من اآلخر [.[2

النفسي لدى الفرد ،وظهور أعراض بعض االضطرابات النفسية

حجم المشكلة

كاضطراب ما بعد الصدمة (متغير تابع) .كما تستعرض الدراسة

نشرت مجلة ڤوكس اإللكترونية (Vox, 2015) ،في

بعض طرق العالج النفسي التي طورها الباحثون للتخفيف من اآلثار
النفسية لحوادث الطرق.

الثاني من يناير الماضي تحقيقا بعنوان "السبب رقم  0في موت

الكلمات المفتاحية :حوادث المرور ،أحداث الحياة الضاغطة ،أحداث

الناس مبكرا ،في كل بلد" ،مرفقا بخريطة توضيحية .وتفردت

مهددة للحياة ،اضطراب ما بعد الصدمة.

السعودية بلون مختلف عن أي بلد في العالم ،يشير إلى أن

 .1المقدمة

السبب رقم واحد في موت الناس مبك ار في السعودية هو

تمثل حوادث المرور معضلة عصرية ،حيث تقضي على

أصابات الطرق .وقد يكفي للتدليل على عمق مشكلة حوادث

أرواح الكثيرين ،وينتج عنها الكثير من اإلصابات والعاهات،

المرور في السعودية ما أشير إليه في إحدى اإلحصائيات من

وتتسبب في تلفيات هائلة للممتلكات العامة والخاصة .وال يعد

أن عدد حوادث المرور المسجلة في مدينة الرياض في عام

من المبالغة القول بأن ضحايا حوادث الطرق تفوق ضحايا

0442ه كانت  021021حادثا؛ ذلك العدد يمثل انخفاضا

الحروب والعمليات اإلرهابية .والمقصود بمصطلح ’حوادث

بنسبة  %01تقريبا عن العام الذي قبله ( 024321حادثا).

المرور‘ في هذه المراجعة البحثية الحوادث الناجمة عن استعمال

ويؤكد بعض الباحثين على أن معظم األمريكيين سيكونون

السيارات على الطرقات.

عرضة لحوادث السيارات في أي مرحلة من حياتهم [ .]4وتشير

وترتبط اآلثار السلبية لحوادث المرور في أذهان الكثيرين

بعض اإلحصاءات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث

بالخسائر المادية واآلالم واإلعاقات الجسدية فقط .أما اآلثار

السيارات ،كما أشار لذلك مرسي [ ،]4يربو على  411ألف

النفسية ،ربما بسبب من خفائها على المالحظة الحسية المباشرة،

شخص سنويا ،كما يتراوح عدد المصابين بين  02-01مليون.

ت إليها ،ويتجاهلها الكثير حتى ممن لهم صلة من
فال ُي ْلتَفَ ُ

وفي الهند وحدها قتل في عام  2112أكثر من  12ألفا وأصيب

الباحثين في العالم الثالث .إن من المنطقي أن تلقى اإلصابات

أكثر من  411ألف جراء حوادث اصطدام السيارات [ .]2وتشير
15

اإلحصاءات إلى أن عدد المصابين في الواليات المتحدة

المرورية بزمن ليس بالقصير أحيانا؟ كيف عالج علماء النفس

األمريكية وحدها يفوق الثالثة ماليين ونصف سنويا [ .]0ومن

هذه المشكلة من الناحية النظرية ،وما الممارسات العالجية التي

المحزن أن  %01من بين هؤالء المصابين هم من األطفال.

استخدموها للتغلب على آثار تلك المشكالت ،وما مدى النجاح

وتشير بعض النشرات إلى أن ما يربو على  411.111طفل

الذي تحقق في ذلك اإلطار.

يتعرضون إلصابات ناجمة عن حوادث الطرق في الواليات

والحوادث المرورية تنتج ،جزئيا ،من مخالفات يرتكبها فرد،

المتحدة وحدها [ .]1وفي الواليات المتحدة األمريكية أيضا يتلقى

ويتأذى بها فرد أو أفراد آخرون .ولعل مما يزيد الوعي بفداحة

ما يربو على مليوني شخص سنويا رعاية في أقسام الطوارئ في

أخطار الحوادث المرورية ويحفز الجهود للتخفيف من ويالتها

المستشفيات نتيجة لحوادث السيارات [ .]3ومما ينبغي تذكره في

هو أن نبحث في آثارها النفسية .وسيركز البحث الذي بين أيدينا

هذا الصدد أن ضحايا الحوادث المرورية في دول العالم النامي

في البداية على مسارين بحثيين رئيسين متعلقين باآلثار السلبية

أكثر بكثير مما في نظيراتها من الدول المتقدمة كما تشير إلى

للحوادث المرورية .المبحث األول في أثر الحوادث المرورية

ذلك نشرة منظمة الصحة العالمية .]1[ ،فعلى سبيل المثال،

على اختالل شعور الفرد باألمن النفسي ،والمبحث الثاني يحاول

ترتفع نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية في األردن بين

تلمس أثر الحوادث المرورية كنوع من أحداث الحياة الضاغطة

األطفال دون سن الرابعة عشرة إلى أكثر من  ،%22ونسبة من

أو األحداث المهددة للحياة ،والتي قد تتطور آثارها النفسية

يتعرضون إلصابات إلى ما يقرب من .[9[ %24

لتؤدي إلى ظهور بعض االضطرابات النفسية مثل اضطراب ما

وتبذل جميع المؤسسات المعنية جهودا مضنية للحد من

بعد الصدمة ،وأثر ذلك كله على صحة اإلنسان النفسية

الحوادث المرورية والحد ،بالتالي ،من آثارها السلبية .ويرى

والعضوية .ويتلو ذلك استقصاء لبعض أساليب العالج النفسي

بعض الباحثين أن هؤالء الضحايا عرضة ألخطار متعاظمة

المتبعة للتخفيف من اآلثار النفسية السلبية لحوادث الطرق.

تتمثل في نواتج سلبية على صحتهم العقلية بسبب تلك الحوادث

 .3الطريقة واإلجرااات

من مثل اضطراب ما بعد الصدمة ،واضطرابات اكتئابية حادة،

سوف تستعرض المراجعة البحثية الحالية عددا من

واضطراب استعمال الكحول والمخدرات [ .]01وتقدر بعض

الدراسات ذات الصلة بحوادث المرور .وقد حدد الباحث ثالثة

الدراسات أن حوالي ربع من يتعرضون لحوادث سير على

محاور يأمل من خالل معالجتها المساهمة في إبراز مشكلة

الطرقات تظهر لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وأنهم

الدراسة ،ورفع الوعي بها .يعالج المحور األول المخالفات

حتى لم ُيشخصوا أو يعالجوا ].[11

المرورية وحوادث المرور في صلتها باختالل الشعور باألمن
النفسي ،وارتفاع نسبة التوترات التي يتعرض لها الفرد .ويركز

 .2مشكلة الدراسة

ال تكاد مشكلة اآلثار النفسية لحوادث الطرق تحظى

المحور الثاني على الدراسات التي عالجت حوادث المرور كنوع

باالنتباه الالزم سواء من المؤسسات الصحية أو من مؤسسات

من أحداث الحياة الضاغطة .أما المحور الثالث فيتعرض

البحث العلمي في عالمنا العربي .والمساهمة المتواضعة التي

للدراسات التي حاولت استقصاء وتفسير العالقة بين حوادث

بين أيدينا تستهدف رفع الوعي بهذه المشكلة .ويمكن تحديد

المرور واضطراب ما بعد الصدمة.

مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية :هل للحوادث

حوادث المرور واختالل الشعور باألمن النفسي

المرورية نتائج سلبية تتعدى الخسائر المادية واإلصابات

تنجم حوادث الطرق لعدد من األسباب ،من بينها حدوث

الجسدية؟ وهل يمكن أن تظهر تلك اآلثار بعد وقوع الحوادث

خلل في المركبة ،أو نتيجة خلل في تصميم الطرق ،أو نتيجة
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للظروف المناخية .كما تنتج حوادث المرور من وقوع قائد

على اإلنسان ذلك الجهد الذي يبذله في توخي الحذر كلما كان

المركبة تحت تأثير التعب واإلجهاد والنوم ،أو تحت تأثير تناول

هناك تفلت من اتباع األنظمة .وكلما زاد التزام أفراد المجتمع

بعض العقاقير أو المواد ،أو حتى المرض كالصرع .لكنها

باألنظمة توفر لإلنسان جهد يمكن استثماره ،وزاد شعوره

تحدث جزئيا على األقل ،من مخالفة بعض قادة المركبات

بالسعادة ،وهذا بدوره ينعكس إيجابيا أيضا على انتاجيته.

ألنظمة المرور .ويمثل الشعور بالنظام واالنتظام في أحداث

إن تأثير ضعف قدرة الفرد على التنبؤ بأحداث بيئته ال

البيئة حاجة إنسانية أساس .فالنظام يعني ،ببساطة ،عدم

تقتصر على زيادة توتره الذي ينعكس سلبا على انتاجيته

عشوائية األحداث ،وبالتالي ،إمكانية التنبؤ بها .وشعور الفرد

وسعادته وقدرته على التفاعل مع بيئته بل قد يتعداه إلى شعور

بانتظام أحداث بيئته يعطيه شعو ار بالتحكم يمكنه من التعامل

الفرد بأن قدراته العقلية ال تساعده على فهم ما يدور حوله في

معها بفعالية .إن اإلنسان لن يحيا سعيدا فاعال في بيئة ال يمكنه

بيئته من أحداث .واذا بلغ الفرد درجة التشكك في قدرته على

التنبؤ بسلوكات مفرداتها [.[02,04

فهم ما يدور حوله زاد توتره ،وزاد شعوره بأن بيئته بيئة عدائية
غير ُمطَ ْمئَِن ٍة .وهذا قد يدفعه إلى االنكفاء على ذاته ،واالبتعاد

ومن المنطقي افتراض ارتباط إيجابي بين الزيادة في عدد
المخالفات المرورية والزيادة في عدد الحوادث .كما أن من

عن التفاعل مع اآلخرين ألن التواصل في مثل هذه الظروف

المعقول عزو خفاء تلك العالقة إما لطريقة جمع البيانات أو

سيكون جهدا مكلفا من الناحية النفسية.

لعدم االنتظام في جمعها نظ ار لعدم إدراك األهمية القصوى

إن من المعقول عزو انخفاض وتيرة التفاعل االجتماعي

لرصد الظواهر كميا .وسواء تصاحبت الزيادة في المخالفات

والتواصل مع اآلخرين ،خاصة في المدن الكبرى ،جزئيا على

المرورية بالزيادة في عدد الحوادث المرورية أو لم تتصاحب،

األقل ،إلى محاولة حماية الذات من التوترات الناجمة عن

فإن هذا ال يغير من جوهر القضية شيئا .إن كثرة المخالفات

الضوضاء واالزدحام كمثيرات منفرة .كما تؤثر على ذلك

والحوادث المرورية تزيد من التوترات النفسية الناجمة عن عدم

التوترات الناجمة عن المخالفات المرورية وعن الخوف من

إحساس الفرد بانتظام األحداث في بيئته ،وهذا ما قد يترتب عليه

حوادث المرور ،وهي تزداد كلما قلت قدرة المرء على التنبؤ

ظهور الكثير من المشكالت النفسية.

بسلوك قادة المركبات األخرى الذي ينجم عن انخفاض وتيرة

وال يقتصر تأثير الحوادث المرورية على زيادة التوترات

اتباع أنظمة المرور .وكلما زادت المخالفات المرورية وحوادث

التي يشعر بها الفرد ،حيث أن الزيادة في التوتر عموما تؤدي

المرور زادت مشاعر القلق والتوتر .هذه الحال تعني بالضرورة

إلى تشتيت انتباه الفرد وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الحوادث

انحسا ار جزئيا للمساندة االجتماعية ،وهذا ينعكس مرة أخرى على

المرورية .وهكذا يستمر تأثير هذه الدائرة من األحداث المتبادلة

تنامي معدالت التوتر والقلق.

التأثير ،ما يؤدي إلى تناقص شعور الفرد باألمن النفسي مع

حوادث المرور كنوع من أحداث الحياة الضاغطة وتأثير ذلك

الزيادة في عدد المخالفات والحوادث المرورية.

على الصحة النفسية

إن اتباع أفراد المجتمع لألنظمة ،سواء كانت إلهية المصدر

يصنف علماء النفس حوادث المرور من بين أحداث الحياة

أو أنشأها اإلنسان نفسه ،يشعر اإلنسان بقدر من األمن النفسي

الضاغطة( ،انظر على سبيل المثالFrommberger et al., ،

يمكنه من العيش في بيئته فاعال متفاعال شاع ار بالسعادة .وذلك

[14], Jeavons, [15]; Langelan & Olf, [16]; Alisic,
Jongmans, van Wesel, & Kleber, [17]; Trickey,
Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell & Field,

بيئته بحيث يكون قاد ار على توقعها .كما يوفر اتباع األنظمة

] .)[18وقد بذلوا جهودا كبيرة لتتبع اآلثار المترتبة على تلك

ناجم ،جزئيا على األقل ،من شعور الفرد بانتظام األحداث في
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األحداث على صحة األفراد النفسية والعقلية والعضوية .ومن

اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية [ ،]22اضطراب ما بعد

المنطقي أن يتباين تأثير حوادث المرور مع درجة الضرر

الصدمة على أنه متالزمة مكونة من ثالث مجموعات من

الناجمة من تلك الحوادث .ولكن مهما كان األثر الناجم عن

المؤشرات واألعراض؛ الشعور بالصدمة بصورة متكررة (تذكر ال

أحداث الحياة الضاغطة محدودا إال أن له آثا ار على الصحة

إرادي لألحداث ،كوابيس) ،خدر انفعالي (يجد المصاب صعوبة

النفسية والعقلية والعضوية للفرد اإلنساني .ويمكن تفهم ذلك

في الشعور بانفعاالت إيجابية) ،وتجنب األنشطة والمثيرات

بالنظر إلى اآلثار اإليجابية ألحداث الحياة السارة مهما كانت

المتصلة بالصدمة ،واستثارة حادة (ردود أفعال رعب مبالغ فيها،

ضئيلة كاالبتسامة .فكما أن لتلك األحداث اإليجابية البسيطة

أرق) .كما يتطلب تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة أن تكون

أثر إيجابي على الحياة النفسية والعقلية والعضوية للفرد ،فكذلك

هذه األعراض ظاهرة قابلة للمالحظة بعد شهر على األقل من

تكون اآلثار السلبية ألحداث الحياة الضاغطة ضارة مهما كانت

التعرض للصدمة ،وأن تؤدي إلى تعطيل أو إعاقة فاعلية

بسيطة .وتزداد تلك اآلثار بزيادة تكرار تلك اإلحداث حتى ولو

المصاب أو تتسبب له في درجة جوهرية من الضيق.
ومن المعلوم أن اضطراب ما بعد الصدمة  PTSDيرتبط

كانت بسيطة [.[02

بتغيرات نفس-بايولوجية [ .]21ففي مواقف الضغوط الحادة

إن الكثير من المشكالت النفسية يمكن أن تنجم عن

أنظمة

الموصالت

العصبية

المتعددة

التعرض لخبرات صادمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

تنشط

كالتعرض لحوادث المرور أو مشاهدتها .كما أن من تعرضوا

 neurotransmitter systemsوالمحاور العصبية  -الغدية

إلعاقات ناجمة عن تعرضهم لحوادث مرورية يمكن أن يعانوا

 neuroendocrine axes [27].وقد ركزت معظم البحوث

من صعوبات جمة في سبيل تكيفهم مع أسلوب حياتهم الجديد.

على منظومتين رئيستين؛ منظومة الكاتيكوالمين( ،وهي عبارة

وقد تتغير شخصياتهم وربما تتصاعد مشاعر التوتر لديهم

عن أمينات أحادية تدخل في تركيب كل من االدرنالين

ويصبحون أكثر قلقا واكتئابا ويميلون إلى العزلة واالنسحاب ،وقد

والنورادرنالين والدوپامين) ،ومحور الوطاء  -الغدة النخامية -

يميلون إلى االعتماد على تناول الكحول أو المخدرات [.[09

الغدة الكظرية hypothalamus – pituitary – adrenal

ويرى الباحثون أن من المناسب أن نشرح للمصابين

 (HPA) axis.وقد وجد أن االستجابات النورادرنيرجية

وعائالتهم أن المشاعر المصاحبة لتعرضهم للخبرات الصادمة

(استجابات الخاليا العصبية المفرزة لألدرنالين) تحدث عقب

ردود أفعال طبيعية ،وأنها قد تتالشى مع الوقت .لكن إذا

حلول الضغوط فورا ،بينما تتأخر استجابات محور الوطاء-الغدة

استمرت لفترة زمنية تجاوزت الشهر ،أو كانت حدتها مقلقة

النخامية-االدرينالين لدقائق ،ولكن بطبيعتها تستمر وتيرتها

بدرجة ملحوظة ،فمن المهم عند ذلك إحالة المصاب للخدمات

بشكل أطول [ .]21وتؤدي الضغوط الحادة إلى تنشيط الموضع

النفسية لعالجه من االضطرابات التي يعاني منها مثل اضطراب

األزرق(  locus coeruleusالموجود في المخ الخلفي أو

القلق الحاد أو اضطراب ما بعد الصدمة [.[21,20,22,24,24

القنطرة ،وتساهم حبيبات الميالنين داخل خالياه العصبية في

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بحوادث المرور

إضفاء اللون األزرق عليه) ،وهي النواة الرئيسة التي تحتوي
على الكاتيكوالمين (وبالذات النوراپينفرين) في الدماغ وفي

اضطراب ما بعد الصدمة Post-Traumatic Stress
) Disorder (PTSDمن االضطرابات النفسية المعقدة والحادة

الجهاز العصبي السمبثاوي (الودي) the sympathetic

التي تتسبب في قدر جوهري من األلم ،وتعطل سير حياة الفرد

) nervous system (SNSمحدثة التغيرات البايولوجية

االجتماعية واإلنتاجية [ .]01ويعرف الدليل التشخيصي

ألعراض الكر أو الفر fight or flight.وتشتمل التأثيرات
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المباشرة وغير المباشرة لهذا التنشيط الناجم عن الخبرة الصادمة

 ،flashbacksحيث يجد األفراد الذين تعرضوا للحادث الصادم

(الضغوط) زيادة في حصيلة الكاتيكوالمين في الدماغ ،والجهاز

أنفسهم يسترجعون سيناريو الحادث ،ويعاودون التفكير فيه،

العصبي المركزي ،إضافة إلى تنشيط نشاط نخاع الغدة الكظرية

ويعيشونه مرة أخرى .وتعد الكوابيس واألحالم المزعجة

 adrenal medulla.ويؤدي نشاط كل من الموضع األزرق

 nightmaresالتي تؤثر على قدرة المصاب على النوم من

والجهاز السمبثاوي ونخاع غدة الكظر إلى زيادة ضربات القلب

األعراض الناجمة عن األحداث الصادمة .كما يمكن أن يعاني

وارتفاع ضغط الدم وتنشيط عمليات األيض ،والتنبه ،وانتشار

المصابون في حوادث المرور من ذكريات معيقة وقلق شديد.

هرمونات النورابينفرون واإلبينفرين .ويقوم الموضع األزرق

كما أن من األعراض التي تميز اضطراب ما بعد الصدمة

(باعتباره مرك از دماغيا كاتيكوالميني  -نوراپينفريني) ،عند

تجنب المصابين للحديث عن خبرتهم ،وتفادي رؤية أو سماع ما

الضغوط الحادة بتنشيط محور الوطاء-الغدة النخامية-الغدة

قد يذكرهم بتلك الخبرة المؤلمة .وقد يجد المصابون أنفسهم

الكظرية بواسطة وصالت عصبية غير مباشرة تصل بينه وبين

يحاولون التهرب من اآلخرين وربما يؤدي إلى انعزالهم أو

الجهاز اللمبي (الحوافي) ووصالت هرمونية عبر الهرمون

شعورهم بالوحدة النفسية .كما يميل األشخاص الذين يتعرضون

 CRHالمفرز من الوطاء .ويقوم هرمون  CRHبتنشيط كل من

لخبرات صادمة إلى أن يعانوا من االكتئاب .وباختصار ،فإن

الهرمون الحافز لقشرة غدة الكظر(  ACTHالمفرز من الغدة

الخبرات الصادمة التي يتعرض لها الكثيرون قد تؤدي بهم

النخامية) وتنشيط هرمون الكورتيزول (المفرز من قشرة غدة

للشعور بأنهم غير قادرين على أن يعيشوا حياة طبيعية .وقد ال

الكظر) وتنشيط محور الوطاء  -الغدة النخامية  -غدة الكظر

تبدأ تلك األعراض وغيرها بالظهور إال بعد أشهر من الحادث

 ،HPAكما يتسبب  CRHفي رفع سقف التنبه واالستثارات

الصادم [ .]1ويمكن أن يمتد تأثير هذه األعراض إلى حياة الفرد

السلوكية .ويعتقد أن االضطرابات النفسية في المزاج والقلق،

االجتماعية إذ قد يصبح متعبا شديد الحساسية .ويمكن أن تتأثر

خصوصاً اضطراب ما بعد الصدمة  PTSDناتج من اختالل

حياته األكاديمية والوظيفية إذا تأثرت قدرته على التركيز.

النظام البيولوجي للضغوط .إضافة إلى ما سبق ،هناك احتمال

(لالطالع على تفاصيل أدق بخصوص األعراض التشخيصية

أن التغيرات الوظيفية وارتجاعات الخاليا المفرزة لألدرنالين

الضطراب ما بعد الصدمة ،والفوارق بين الراشدين واألطفال في

مسؤولة عن االستثارة المفرطة والمعايشة المتكررة ألعراض

تلك األعراض ،والتنقيحات التصنيفية التي مر بها المصطلح

اضطراب ما بعد الصدمة .ويعتقد بأن أعراض اضطرابات

أنظر ]0,02[ .ويبدو أن الوقت ال يزال مبك ار للحكم على مدى

المزاج والقلق ،وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة بالذات ،تنجم

تجانس أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة أخذا بعين االعتبار

عن خلل في نظام االستجابات البايولوجية للضغوط .إضافة إلى

أن الحادث الصادم قد يكون ناجم عن كوارث طبيعية ،أو عن

ما سبق ،هناك احتمال أن التغيرات الوظيفية وارتجاعات الخاليا

معارك حربية ،أو عن أحداث مهددة للحياة كحوادث القطارات

المفرزة لألدرنالين مسؤولة عن االستثارة المفرطة والمعايشة

والسيارات ،أو عن اعتداءات جنسية [.[41
وتقدر المؤسسات الوطنية للصحة العقلية أن أكثر من

المتكررة ألعراض اضطراب ما بعد الصدمة [.[29
والتعرض للصدمات قد ينطوي على مواجهة الموت أو

خمسة ماليين أمريكي ممن يقعون بين  24-01من العمر

تهديد الحياة أو اإلصابات الحادة أو أي تهديد لسالمة الفرد

يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة [ ،]20ومن المتوقع أن

الفيزيقية .ويتمثل اضطراب ما بعد الصدمة المنهك في أفكار

ذلك العدد قد ازداد كثي ار خاصة بعد أحداث  00سبتمبر إذ

االرتجاعات،

أصبح األمريكيون يشعرون بأنهم مستهدفون بدرجة أكبر من ذي

مسيطرة

مرتبطة

بالحادث

الصادم

مثل
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قبل .وفي هذا الصدد تشير دراسة استخدمت أسلوب تحليل

ويشير أحد الكتب إلى أن حوادث السيارات هي السبب

السالسل الزمنية إلى أن حوادث المرور الجسيمة تزداد بعد ما

األول في حدوث اضطرابات ما بعد الصدمة لدى عامة الناس،

يسمى بالهجمات اإلرهابية [ .]40وقد وجدت بعض الدراسات أن

حيث يتعرض أكثر من ثالثة ماليين شخص سنويا إلصابات

مستوى انتشار اضطراب ما بعد الصدمة حوالي  %24عند

ناجمة عن حوادث الطرق [ .]20ويقدر الباحثان أن ما نسبته

تقديره بعد  1 – 4أشهر بعد التعرض لحادث مرور [ .]42وفي

 %42-01من بين من يتعرضون إلصابات ،تظهر لديهم

دراسة أحدث يتبين أن مستويات انتشار اضطراب ما بعد

الحقا أعراض اضطراب ما بعد الصدمة .ويؤكد الباحثان على

الصدمة تتراوح من  %42 – 1لدى من يتعرضون لحوادث سير

أن احتمال ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند النساء

[ .]44وقد يكون مرد ذلك التباين ،جزئيا على األقل ،إلى

( )%01.4أكثر من الضعف مقارنة بالرجال ( .)%2كما وجد

اختالف المقاييس المستخدمة لرصد المشكلة .وقد تابعت إحدى

الباحثان أن الخوف من الموت نتيجة الحادث المروري ودرجة

الدراسات الطولية مجموعة ممن تعرضوا لحوادث مرور وكانت

حدة اإلصابة تزيدان ،بين عوامل أخرى ،من احتمال إصابة

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ال تزال بارزة لديهم بعد سنة

الضحية باضطراب ما بعد الصدمة ،وأن نسبة كبيرة من الناجين

من تعرضهم للحادث ،وقد وجدت أن  %24منهم ال تزال تلك

من حوادث السيارات الذين ظهرت لديهم أعراض اضطراب ما

األعراض بارزة لديهم بعد ثالث سنوات ،بينما لم تتطور أعراض

بعد الصدمة أكثر احتماال ألن يكونوا قد تعرضوا لحوادث

اضطراب ما بعد الصدمة إال عند  2( %2من  )49ممن لم

مرورية أو خبرات صادمة مقارنة بالعينة التي لم تتعرض لمثل

تظهر عليهم أعراض االضطراب في السنة األولى [.[44

تلك الحوادث .كما وجد الباحثان أن عينة الناجين من حوادث

واضطراب ما بعد الصدمة من األبعاد النفسية ذات الصلة

السيارات يعانون من االكتئاب أكثر من العينة الضابطة ،وأن

بحوادث المرور التي أوالها علماء النفس اهتماما كبيرا.

 %24ممن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة يعانون اكتئابا

واألحداث الصادمة تنتج عن تهديد حقيقي أو مدرك لحياة

حادا .وبينما كان ما يقارب  %01من الناجين من حوادث

الشخص أو اآلخرين ،كما تنتج عن إصابته هو أو غيره بجروح

الطرق ممن ظهرت لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

خطيرة أو تعرض كيانه الفيزيقي أو النفسي هو أو اآلخرين

مكتئبين عند وقوع الحادث إال أن ما نسبته  44.2من تلك

لتهديد .واالستجابة النموذجية لمثل هذه المشاعر والمدركات هي

العينة ظهرت لديهم أعراض االكتئاب الحاد بعد وقوع الحادث.

الخوف العميق والشعور بالعجز إزاء تلك األحداث ،وربما ظهور

ويخلص الباحثان إلى أن االضطرابات النفسية ،مثل االكتئاب،

استجابات رعب حقيقي .وقد قدرت مراجعة بحثية ألربع وستين

تجعل ضحايا حوادث الطرق أكثر استعدادا ألن تظهر لديهم

دراسة بحجم عينة كلي كبير (ن =  )42.241تأثير  22عامال

اضطرابات ما بعد الصدمة.

محتمال منذ ار بالخطر  ،potential risk factorsواستخرجت

ومما يؤدي إلى زيادة تفاقم مشكلة اضطراب ما بعد

حجم تأثير يتراوح من المتوسط إلى المرتفع لتسعة منها ،من

الصدمة في ظل الظروف التي تزداد فيها حوادث الطرق

بينها المهددات المدركة للحياة [ .]01ونسبة ال بأس بها من

والمخالفات المرورية ما بينته دراسات عدة من أن هناك عالقة

حوادث المرور مخولة ألن تكتسب خاصية تهديد الحياة .وتقدر

إيجابية بين مستوى التعرض للخبرات الصادمة ومستوى

بعض الدراسات أن ما بين ربع إلى ثلث من يتعرضون لحوادث

اضطراب ما بعد الصدمة [ ،]42,41علما أن تلك الدراسات

السيارات من األطفال في الواليات المتحدة تظهر لديهم أعراض

تشير إلى أن الحاجة ال تزال ماسة لدراسات أخرى أكثر إحكاما

اضطراب ما بعد الصدمة [.[01

من حيث التصميم التجريبي ،وتأخذ في اعتبارها تنوع المتغيرات
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التي قد تسهم في تفاقم تلك المشكلة ،والعوامل التي قد تحد من

ضربات القلب مباشرة بعد دخول المستشفى إال عن حجم تأثير

آثارها السلبية كالدعم االجتماعي والفوارق الثقافية .كما رصدت

صغير .كما لم توجد ارتباطات بين ظهور أعراض ما بعد

دراسة أخرى طولية بعد سنتين من تعرض عينة كبيرة (ن =

الصدمة على المدى الطويل وكل من العمر واالنتماء لجماعات

 )902لحوادث سير متنوعة في فرنسا إفادة أكثر من %24

أقلية والحالة االجتماعية-االقتصادية .ووجدت دراسة أخرى أن

منهم عن عدم استعادة مستوى صحتهم قبل الحادث ،و%42

شدة اإلصابة المبدئية ،والشعور بعدم المسؤولية عن الحادث

عن وجود تأثيرات مستمرة على العمل والدراسة ،وأكثر من

واأللم المستمر لمدة  1أشهر بعد اإلصابة وفقد الذاكرة بعد

 %22بوجود تأثيرات على الحياة األسرية والعاطفية ،وحوالي

الخبرة الصادمة  post-traumatic amnesiaترتبط باضطراب

 %43على الممارسات الخاصة بأوقات الفراغ [.[43

ما بعد الصدمة [ .]49وفي مراجعة أحدث لتسعة وأربعين دراسة

وتشير دراسة أجريت على  202طفال وقعوا ضحية

حول حوادث الطرق تبين أن المنبئات المتسقة بظهور اضطراب

حوادث مرور بمدى عمري  03-2عاما إلى أن  %11من

ما بعد الصدمة الحقا هي اجترار  ruminationالحادث

األطفال و  %14من الوالدين ظهر لديهم عرض واحد على

الصادم ،والتهديد المدرك للحياة ،وانخفاض مستوى الدعم

األقل من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،وأن  %91من

االجتماعي ،والمستويات األعلى من اضطراب القلق الحاد،

عائالت أطفال وقعوا ضحية حوادث مرور تمت دراستها أثر

والمشكالت العضوية المستمرة ،ووجود تاريخ سابق من

عليهم اضطراب ما بعد الصدمة .]1[ ،وفي إحدى الدراسات

المشكالت االنفعالية واضطرابات القلق ،واالنخراط في الدعاوى

قارن الباحثون [ ]41بين فئتين من األطفال بعد مرور ستة

والتعويضات [ .]44ومن المالحظ أن بعض تلك النتائج

أسابيع على حادثة صادمة؛ فئة تعرضوا لحوادث سيارات وأخرى

متناقضة ،وهذا ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات لحل تلك

تعرضوا إلصابات في المنافسات الرياضية .وقد وجد الباحثون

التناقضات .أما لدى الراشدين ،فقد وجدت إحدى الدراسات أن

أن ثلث أطفال الفئة األولى تنطبق عليهم أعراض اضطراب ما

شدة اإلصابة الناجمة عن الحادث كانت المنبئ الرئيس بتأثيرات

بعد الصدمة مقارنة بما نسبته  %4فقط من أفراد الفئة الثانية.

ما بعد الحادث [ .]43كما توصلت دراسة أخرى إلى نتائج

ولم يجد الباحثون عالقة بين نوع اإلصابة وال درجة شدتها من

مشابهة على عينة صغيرة (ن =  )32عاينت المصابين بعد

جهة ،ووجود أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،من جهة

الحادث مباشرة ،وبعد ثالثة أشهر ،وبعد ستة أشهر وبعد اثني

أخرى .وعلى الرغم من أن الفتيات على ما يبدو أكثر احتماال

عشر شه ار [ .]02لقد وجدت أن شدة اإلصابة منبئ قوي على

ألن يتأثرن بالصدمات ،لكن ليس من المستبعد أن يكون بعض

المدى البعيد ،وأن  %33 – 02من التباين في الصدمة يمكن

األطفال عرضة أكثر من غيرهم لإلصابة باالضطراب.

التنبؤ بها .وقد يكون األطفال أكثر تأث ار من الراشدين بسبب

وفي مراجعة بحثية عميقة لعدد من الدراسات الطولية التي

الخبرات المحيطة باإلصابة الصادمة ،كالهلع الذي يبديه

استخدمت عينات من األطفال ،خلص الباحثون إلى أن شدة

المحيطون بالطفل المصاب ،والخبرات التي يعيشها في قسم

التوتر الناجم عن اإلصابة وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة

الطوارئ في المستشفى.

قصيرة المدى واالكتئاب والقلق وأعراض اضطراب ما بعد

وفي دراسة حديثة جدا على  412شخصا أصيبوا في

الصدمة لدى األبوين هي العوامل المنبئة المهمة باضطراب ما

حوادث طرق أفاد المشاركون بوجود مستويات إعاقة ()01.9

بعد الصدمة على المدى الطويل [ .]03ولم تسفر متغيرات النوع

أعلى من المعدل العام ( .)4.0وبرز اضطراب ما بعد الصدمة

وشدة اإلصابة ومدة البقاء في المستشفى وال ارتفاع معدالت

كمتغير معدل للعالقة بين العمر واإلعاقة ،حيث كان التقدم في
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العمر منبئا بمستويات إعاقة أعلى [ .]41كما برز القلق كمتغير

الحياة الضاغطة (منغصات) التي قد تؤدي آثارها التراكمية إلى

معدل للعالقة بين توقع العودة إلى العمل واإلعاقة ،بحيث

اإلضرار بالصحة النفسية والعضوية لإلنسان ،خاصة وأن آثارها

أظهرت مجموعة القلق والتوقعات المنخفضة مستويات إعاقة

التدميرية قد ال تلحظ بسهولة .لكن األهم هو أن فهم ارتباط آثار

أعلى بدرجة دالة.

تلك األحداث ببعض التغيرات والتحوالت التي قد تط أر على حياة
الفرد قد يكون صعبا.

وال يقتصر األذى الناجم عن حوادث المرور على الضحايا
المباشرين ،وانما يتعدى ذلك إلى من يقدمون المساعدة لهم .وقد

ومن النتائج الكارثية لنسبة ال بأس بها من حوادث المرور

رصدت إحدى الدراسات أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى

التأثيرات التي عالجها علماء النفس في إطار ما يسمى

عدد من رجال الشرطة المسعفين .]40[ ،كما أن المتسببين

اضطراب ما بعد الصدمة .ومن المقبول اعتبار بعض حوادث

 perpetratorsفي حوادث المرور ،والذين قد ال يتوقعون

المرور أحداثا مهددة للحياة أو أحداث حياة عصيبة لما تنطوي

بالطبع تعاطفا معهم ،وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة محنتهم،

عليه من إصابات حادة قد تتطور آثارها ما يجعل ظهور

وجد الباحثون أن  %00من العينة المكونة من  212مشاركا

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أم ار محتمال.
ومن المتوقع أن يتلقى المصابون في الحوادث المرورية

تنطبق عليهم خصائص اضطراب ما بعد الصدمة [.[42

نوعا من المساندة االجتماعية من مصادرها الطبيعية كاألقرباء

 .4النتائج ومناقشتها
من خالل استعراض نتائج الدراسات التي عرضت في

واألصدقاء ،وهذا ما قد يخفف من اآلثار السلبية لحوادث

محاور المراجعة البحثية الحالية ،يتبين وجود دالئل قوية على

المرور .ولكن يحسن بنا ،في ذات اإلطار ،تذكر عدة أمور.

أن لمخالفات األنظمة المرورية ولحوادث المرور آثا ار سلبية قوية

أوال ،أنه ليس كل من يتعرض لتلك الحوادث يتلقى الدرجة

على صحة اإلنسان النفسية .ومن أهم تلك اآلثار السلبية

المناسبة من المساندة .ثانيا ،أن عامة الناس قد يجهلون نوع

انخفاض الشعور باألمن النفسي الذي ينجم عن انحسار في قدرة

المساندة االجتماعية المناسبة أو المرغوبة من قبل المصاب.

الفرد على التنبؤ بسلوكات قائدي المركبات األخرى ،والذي

واألمر الثالث ،وهو األهم ،هو أن االختصاصيين المحترفين

ينعكس سلبا على األفراد لشعورهم بأن ما يحدث لهم قد ال يعتمد

لديهم المعرفة الالزمة لرصد المؤشرات أو األعراض التي قد

على ما يفعلونه ،وهذا الشعور هو ما يطلق عليه علماء النفس

تخفى على األشخاص العاديين أو يخفى عليهم تفسيرها ،خاصة

’العجز المتعلم‘Learned [12] helplessness

في ظل ما يتوفر من معرفة من إن الكثير من األعراض الناجمة
عن الحوادث المرورية ال تظهر بعد الحادث مباشرة.

ومما يترتب على تلك المشاعر تنامي التوتر والقلق لدى
الفرد .كما أن من تبعات ذلك انخفاض وتيرة التواصل

والذي يحسن التذكير به هو أن ’الجروح النفسية‘ التي

االجتماعي بين األفراد نتيجة محاولة األفراد تجنب التوترات

تصيب الذين يتعرضون لحوادث المرور قد تالزمهم زمنا طويال

الناجمة عن معايشة تلك الظروف ،وهذا بدوره ينعكس سلبا على
قدرة المرء على التعايش مع الضغوط .والنتيجة المتوقعة لتلك

جدا حتى بعد أن تشفى الجروح الجسدية وتُْن َسى أو تُتََناسى آالم

الخسائر المادية .ولعل ذلك هو السبب في عدم استعادة بعض

التأثيرات السلبية المتبادلة هي استم اررية انحدار جودة الحياة

الرياضيين ،مثال ،لمستويات األداء التي كانوا عليها قبل

بالنسبة لألفراد الذين يتعرضون لمثل تلك الظروف غير المواتية،

تعرضهم إلصابة ما .إن الجروح النفسية ال تقل ضر ار عن

وكثير ما هم.

الجروح الجسدية إن لم تكن آثارها أكثر فداحة .ومما يلفت
النظر أن شركات التأمين في الدول المتقدمة تدفع تعويضات

وحوادث المرور ،مهما كانت بسيطة ،تعتبر من أحداث
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مجزية عن آثار الجروح النفسية الناجمة عن حوادث السيارات.

2

2102

من المسلم به أن االضطرابات النفسية تركيبات معقدة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه المراجعة البحثية الحالية تتبين

ومما ينبني منطقيا على هذا التصور القول بوجود حاجة لتطوير

اآلثار التدميرية لحوادث المرور .لكن تلك اآلثار ال تلقى العناية

استراتيجيات عالجية متنوعة .فليس من الضروري أن تنجح

المالئمة في مجتمعات الدول النامية .وينعكس ذلك بصورة

استراتيجية معينة في معالجة كل االضطرابات النفسية بدرجة

مجحفة في ندرة البحوث العلمية في اآلثار النفسية لحوادث

تفوق غيرها من االستراتيجيات العالجية األخرى .كما أن الفروق

الطرق ،في العالم العربي ،مثال .إن ذلك الجانب الرئيس من

الفردية عامل آخر يحتم على المعالجين اختيار االستراتيجية

المشكلة ال يزال مهمشا بدرجة خطيرة .فالمالحظ أن جل الجهود

العالجية التي تناسب الحالة النفسية بصفة عامة وحالة

التي تحاول معالجة حوادث الطرق تركز على نتائجها الكارثية

المسترشد ،بصفة خاصة .وليس الهدف هنا استقصاء تلك

على الصحة العضوية وعلى الخسائر المادية الناجمة عنها.

الطرق وانما اإلشارة فقط لبعض تلك االستراتيجيات والطرق

والشك أن تلك الجوانب تستحق ما تلقاه من انتباه وعناية .ولكن

العالجية التي أثبتت الدراسات نجاحها في التغلب على

من الضروري في مجتمعات الدول النامية االلتفات لالضطرابات

المشكالت النفسية الناجمة عن التعرض للحوادث المرورية.
والعالج الذهني السلوكي Cognitive Behavioral

النفسية الناجمة عن التعرض لحوادث الطرق ،ومعالجة آثارها،
وما يؤدي إليها .إن كمية األبحاث التي تجرى حول مشكلة

) Therapy (CPTمن األساليب العالجية التي ثبت نجاحها

حوادث الطرق في الدول المتقدمة ،واإلبداع في تصميماتها،

في التغلب على الصعوبات الناجمة عن الخبرات الصادمة

ودقة المعالجات اإلحصائية التي تتبناها تنير الطريق للباحثين

[ .]20,22والعالج الذهني السلوكي عبارة عن مظلة ينضوي

في الدول النامية ،وتوجه انتباههم لما يتعين عليهم معالجته من

تحت لوائها أكثر من طريقة عالجية مثل العالج العقالني

مشكالت .والمراجعة البحثة الحالية مجرد جهد بسيط في سبيل

االنفعالي

توعية الباحثين بالمجاالت البحثية العريضة التي يتعين عليهم

) ،(REBTوعالج السلوك العقالني Rational Behavior

اختبارها.

 ،Therapyوالعالج العقالني الحي

إن فهم اآلثار السلبية لحوادث المرور ،ومحاولة السيطرة

Rational Emotive Behavioral Therapy

Rational Living

 ،Therapyوالعالج الذهني ،Cognitive Therapyوالعالج
الجدلي السلوكي .Dialectic Behavior therapy

عليها في ضوء ما يتوفر لدينا من معرفة يؤدي إلى مساعدة
ضحايا حوادث المرور على فهم نواتج تلك الحوادث وتمكينهم

والعالج الذهني السلوكي نمط نفس-اجتماعي من العالج

من التغلب عليها والتعايش مع آثارها (وهذا في حد ذاته هدف

مبني على التفاعل النشط بين المسترشد والمعالج .كما أنه مبني

نبيل ألنه يحقق لهم مستوى أفضل من جودة الحياة) .لكن ذلك،

على مسلمة مفادها أن السلوك واالنفعاالت غير التكيفية نتاج

من ناحية أخرى ،يعني أيضا تخفيف الضغوط عن المصادر

ألفكار غير تكيفية .وتركز هذه الطريقة على تعديل أفكار الفرد

المالية المستهلكة المخصصة لمواجهة تلك المشكلة .إن ضحايا

ليتم تعديل سلوكه وانفعاالته .فذا النمط من العالج النفسي يؤكد

حوادث المرور الذين ال تتطور لديهم أعراض اضطرابات القلق

على أهمية فيما نفعل ونشعر به ،فما يدور في ذهن الفرد يحدد

الحاد ،أو اضطرابات ما بعد الصدمة يكون استخدامهم للخدمات

نمط االستجابة الصادرة عنه.
بالتعرض  ،Exposure Therapyمن
كما أن العالج
ّ

الصحية أقل تكلفة.
أهم طرق العالج المستخدمة للتخفيف من اآلثار النفسية لحوادث

الطرق التي لها فعالية في التغلب على اآلثار النفسية للحوادث

المرور

المرورية .والعالج بالتعرض هو ما كان يعرف بالعالج بالغمر
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(وفيها ُيقَيَّم ذلك الحادث) ،مرحلة رد الفعل (وفيها تُ ْسّبر مشاعر

الصوري  ،Imaginal Flooding Therapyوالذي يتمثل في
تعريض المسترشد بحذر لصور متكررة متخيلة من مكونات

المشاركين في الجلسة حين وقوع الحادث الصادم وبعده) ،مرحلة

الخبرة الصادمة حتى ال تعود تلك الصور تسبب قلقا حادا

ش الطبيعية االعتيادية لألعراض) ،مرحلة
الع َرض (وفيها تَُناقَ ُ
َ

أما تقنية إزالة الحساسية  Debriefingفهي أشبه ما تكون

التعايش مع النتائج األخرى للحادث الصادم ،والمرحلة األخيرة

باإلسعافات النفسية األولية ،وقد تباينت أراء الباحثين إزاءها.

هي مرحلة العودة أو االنفصال عن الحادث الصادم (وفيها تُقدم

فبينما يؤيد استعمالها بعض الباحثين [ ،]21يرى آخرون أنه ال

مناقشة عامة عن الجلسة وتلخيص عملي لها) .وتتبع هذه

يوجد دليل قوي على أنها ذات نفع في التغلب على الصعوبات

المراحل سواء كانت الجلسة جماعية أو فردية.

التعلم (وفيها يتم اإلعداد للتطورات المستقبلية ،وتوضح طرق

للمسترشد [.[24,44,44

الناشئة من التعرض لصدمات إن لم تكن لها أثار عكسية

وللتأمل  Meditationأهمية كبيرة في التخفيف من اآلثار

[ .]24,42لكن على ما يبدو أن من السابق ألوانه القطع بأن

النفسية والفسيولوجية للخبرات الصادمة .والذي يقابل التأمل في

تقنية إزالة الحساسية غير مفيدة [ .]22والذي يظهر أن الفترة

ثقافتنا اإلسالمية من وجهة نظر الباحث ،هو الذكر والتفكر في

الزمنية التالية مباشرة للتعرض للحادث الصادم ليست الفترة

معاني األحداث .وبحسب مفهوم "اإلحساس بالتماسك Sense of

المثالية للتدخل العالجي ،وقد ال يظهر فيها أثر مميز لهذه

" Coherenceفإن من يستطيعون أن يعطوا معنى للحادث

الطريقة العالجية أكثر مما هو نوع من القصور في طريقة إزالة

الصادم يستطيعون أن يستوعبوا ما حدث ،ويكون لديهم إحساس

الحساسية ،خاصة وأن من المعروف أن هذه الطريقة تتكون من

بالقدرة على إدارة عواقب الحادث ،ويكونون أكثر قدرة على

جلسة واحدة.

التعايش مع الحادث نفسه .وقد وجدت إحدى الدراسات أن

وقد ميز شاليف [ ]22من بين التقنيات التي تصنف تحت

الدرجة الكلية ألحد مقاييس اإلحساس بالتماسك ارتبطت سلبيا

هذا العنوان تقنيتين طُبِّقتا بكثافة أكبر من غيرهما؛ تقنية إزالة

مع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة .]04[ ،كما ارتبط

Mithell’s Critical

االنبساط وتحمل اإلحباط إيجابيا مع درجة اإلحساس بالتماسك.

) ،Incident Stress Debriefing (CISDوالتقنية النفسية

وهذه النتائج ومثيالتها تصب ،جزئيا على األقل ،في صالح

إلزالة الحساسية )Psychological Debriefing (PD

العالج الذهني ،كما تشير إلى أهمية أخذ متغيرات الشخصية

لدايرغروف  ،Dyregrovوهي األحدث بين تقنيات إزالة

وما يحدث داخل دماغ اإلنسان بعين االعتبار سواء عند تطوير

الحساسية.

استراتيجيات الحد منها أو عند تطوير برامج تدريب وتوعية

حساسية األحداث الخطيرة لمتشل

لتالفيها والتخفيف من آثارها ،أو عند تطوير برامج لمساعد

وتعتمد تقنية إزالة الحساسية على مساعدة المسترشد في

ضحاياها.

استدعاء سيناريو الخبرات الصادمة والعيش فيها في محاولة
لتحييد شحنتها االنفعالية حتى تفقد قدرتها على التأثير عليه

 .6التوصيات

سلبيا .وتتكون طريقة إزالة الحساسية في العادة من جلسة واحدة

في ضوء نتائج البحوث العلمية المستعرضة في هذه

قد تتباين في مدتها ،يتشارك فيها المسترشدون ويحاولون أن

المراجعة البحثية المتواضعة ،ينبغي التأكيد على أهمية عدم

يتعلموا من خبراتهم .ويذكر شاليف [ ]22سبع مراحل متعاقبة

أغفال اآلثار النفسية المصاحبة لحوادث الطرق في الدول

لهذه الطريقة هي :المقدمة (وفيها ُي َح َّد ُد هدف الجلسة وقواعدها،

النامية .إن عدم االلتفات إليها سينعكس سلبا على جودة حياة
األفراد الذين يتعرضون لتلك الحوادث ،وهم ،بحسب

مرحلة الحقائق (وفيها يوصف الحادث الصادم) ،ومرحلة التفكير
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اإلحصاءات ،غالبية أفراد المجتمع.
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التدخل العالجي لمنع اآلثار الالحقة األكثر إعاقة لحياتهم.

وعلى الرغم من التشابه الجزئي في اإلحساس باآلالم

واتصاال بالنقطة السابقة ،يرى الباحث أن من الضروري

الجسدية والنفسية للحوادث ،إال أنها مختلفة جدا من حيث

إعادة النظر في اختبارات ترخيص قيادة المركبات لتشمل

إمكانية التحكم فيها .ومن مقتضى ذلك أوال ،عدم إغفال تلك

اختبارات نفسية مثل اختبارات الذكاء ،القدرة على تقدير أو قياس

الفروق ،وثانيا تطوير استراتيجيات مناسبة للتحكم في كال

األبعاد والمسافات ،والتفكير المنطقي ،والقدرة على تركيز االنتباه

النوعين من اآلالم ،وعدم االقتصار على تناول اآلالم الجسدية

لمثيرات متكررة ،وبعض االختبارات الحس-حركية مثل اختبارات

بالمعالجة وتناسي اآلالم النفسية .ومما يزيد من مأساة الشعور

سرعة رد الفعل وزمن الرجع.
كما أن من الضروري االلتفات إلى بعض المتغيرات

باآلالم النفسية أن صلتها بحوادث الطرق غامضة ،خاصة في

النفسية التي قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة الحوادث المرورية من

ظل عدم الوعي بذلك.
إضافة إلى ما سبق ،من الضروري التأكيد على المنهج

مثل ما يسميه علماء النفس ’التفاؤل غير الواقعي‘.]02[ ،

التكاملي عند بحث المشكالت التي يواجهها اإلنسان .إن علماء

ويتمثل التفاؤل غير الواقعي في شعور الفرد بأنه سيكون في

النفس المحدثين أكثر وعيا اليوم بتأثير جوانب الحياة اإلنسانية

المستقبل عرضة ألحداث سلبية أقل ،وألحداث إيجابية أكثر من

على بعضها البعض .فهم ،على سبيل المثال ،ال ينظرون إلى

اآلخرين .ولعل النشر المكثف للمعلومات الواقعية عن الحوادث

المشكالت على أنها إما نفسية أو عضوية .وفي نفس اإلطار

المرورية ،ولطرق الوقاية منها ،ولألفكار المضللة التي قد توجد

الذي يهتم به البحث الحالي وجد الباحثون أن األفراد الذين

لدى بعض األشخاص عن قدرتهم الفائقة على السيطرة على

يعانون من تواترات ناجمة عن الخبرات الصادمة ،ويميلون إلى

األمور في األحوال الطارئة ،والمعلومات المستفادة من بحوث

استرجاع شريط ذكرياتها وتكرار النظر إلى ذواتهم عبر حلقاته

اختبارات السالمة التي تجريها شركات صناعة السيارات ،من

أكثر من غيرهم ،يميلون أيضا إلى امتالك جهاز مناعة ضعيف

العوامل التي قد تساعد على تحييد جزئي ألثر التفاؤل غير

مقارنة باآلخرين .وقد وجد أولئك الباحثون دالئل قوية على أن

الواقعي.

هرمون الكورتيزول ،وهو من بين الهرمونات التي يفرزها الجسم

ودرجة التفاؤل غير الواقعي تكون أعلى لدي صغار السن

نتيجة إلدراك الفرد نفسه في موقف طوارئ ،قد يكون المسؤول

من المراهقين واألحداث ،كما تميز مستعملي المخدرات ،وتمثل

عن اآلثار السلبية المالحظة على القدرة الوظيفية لجهاز المناعة

مظه ار من مظاهر االضطراب النفسي أحيانا .ولعل هذا يفسر،

عند هذه الفئة من الناس .فاسترجاع ذكريات الخبرات الصادمة

جزئيا على األقل ،كثرة تعرض صغار السن وتورطهم في

التي يمر بها الفرد يعني وجود هرمون الكورتيزول في دم

الحوادث المرورية مقارنة بكبار السن.
أخيرا ،يود الباحث أن يشير إلى أهمية التسريع بإدراج مادة

اإلنسان بتركيز أعلى من المعدل الطبيعي مدة زمنية أطول.
ومما يجدر التأكيد عليه في هذا الصدد أن الحاجة ماسة

السالمة المرورية في مناهج الدراسة وجدية األخذ بها للتخفيف

لتطوير مقاييس لتحديد أنماط شخصية األفراد الذين قد يكون من

من ويالت الحوادث المرورية وآثارها المدمرة ماديا ونفسيا خاصة

المحتمل تعرضهم لآلثار السلبية للحوادث المرورية أكثر من

في ظل توفر الدالئل على نجاح بعض التجارب في هذا الصدد،

غيرهم ،وتحديد االستراتيجيات العالجية المتوافقة مع نمط (أو

[.[43

أنماط) شخصياتهم [ .]41وفي بعد ذي صلة يشير بتلر وزمالؤه

الخالصة
قدمت الدراسة الحالية ،التي وظفت أسلوب مراجعة

[ ،]0إلى أن التعيين المبكر لهؤالء األشخاص عامل حاسم يتيح
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THE FORGOTTEN PROBLEM: THE
PSYCHOLOGICAL SEQUELS OF TRAFFIC
ACCIDENTS
RESEARCH REVIEW
HUMOOD H. ALSHARIF
Department of Psychology
King Saud University
Abstract_ Traffic accidents constitute a major problem in the modern world. They are life-threatening events. The
present review tries to present a brief evaluation of the scope of the problem, and their far reaching damaging
effects. It's stressed that this problem is more chronic in the developing societies which makes the damaging
effects worse. The present study treats traffic accidents as stressful-life events (independent variable) which
threaten the individual sense of peace and security, and may result in the appearance of some symptoms of
psychological disorders like Post Traumatic Stress Disorder (dependent variable). Duly, some of the
psychotherapeutic strategies that were developed to tackle the damaging effects of traffic accidents are presented.
Key words: traffic accidents, stressful life events, life-threatening events, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).
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