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تھ ـھای آموزشی تمرکز کافی داشـ در کالس، برای یاد گیری زبان،تعجب می کنم کھ چرا نمی توانم در فنالند
د کھ برعکس حاال بھ نظر می رس. الی ھستم و ھمیشھ داری حافظھ بسیار خوبی بوده امـشخص بزرگس. باشم

 می کنم کھ باید ، تصور در نتیجھ. بھ خاطر بیاورم اصًال روز یاد گرفتھ ام،نمی توانم مطالبی را کھ در طول
 در میزان کالت زندگیـارھا و مشـاطالع دارم کھ فش. فراگیری مطالب روز گذشتھ را دوباره از نو شروع نمایم

سختیھا و نامالیمات بسیاری کشیده ام؛ از . تـ حافظھ و توانائی یادگیری انسان بسیار موثر استمرکز، نیروی
سعی می کنم تا تمام . قبلیم زندانی شده و اتفاقات بسیار ناگواری برایم رخ داده استور متبوعھ ـشجملھ در ک

تعجبم در . این موضوعات را از ذھنم دور کنم، تا بھ این ترتیب بتوانم زندگانی جدیدی را در اینجا شروع نمایم
می برم، پس چرا نمی ر ـ بھ سرامی آحیط م دیگر سختیھای زندگانی گذشتھ را ندارم و دراینجا است کھ حاال کھ

تال بھ نوعی بمم کھ آیا وشمی   نگران دارمبھ تدریج. توانم برای آموزش و یادگیری تمرکز کافی داشتھ باشم
" ی پیریـفراموش " مانندیئمطالبی راجع بھ بیماریھا. بیماری شده ام کھ موجب تضعیف حافظھ می گردد

dementia ایمرھآلز" و" Alzheimer خوانده ام؛ ولی ھیچوقت در فامیل ما چنین بیماریھائی سابقھ نداشتھ 
  ؟کنجھ بھ حافظھ شخصی آسیب برساندـ کھ عواملی مانند شتـ ھسآیا امکان این. تـاس
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  ،پرسش کننده عزیز
وند؛ ـ می شtrauma "اترام " یا بھ عبارت دیگر،ت روحی لطماتی کھ باعث بروز است کھ اتفاقایک واقعیتاین 

  روانی پیدایش انواع عوارض و اختالالتجب مو، ممکن است دیگر خشونت آمیزھایرفتارمانند شکنجھ و 
این . ندز و توانائی یادگیری مشھود می شوکارکرد حافظھ، قدرت تمرک این چنین عوارضی معموًال در .ردندگ

 ممکن  گذشتھات ھولناکاتفاق .ری نیز می گردندنوع تجربیات ناگوار و تلخ باعث بروز عوارض مختلف دیگ
وًال کابوس و خوابھای ممع. د و موجب نگرانی و اضطراب او شوندناست بھ ضمیر ناخود آگاه انسان باز گرد

ھمان اتفاقات احساس حّتی گاھی از اوقات بھ نظر می رسد کھ . وحشتناک ھم مرتب بھ سراغ شخص می آیند
؛ شخصی کھ از اثرات مودیدره نھمانطور کھ خود شما بھ آن اشا. نقش می گیرندگذشتھ دوباره در ذھن انسان 

دت معّذب و مضطرب ـبھ ش آنھا  صحنھ ھای مربوط بھگذشتھ رنج می برد، معموًال از یاد آوری" تراماھای"
مھ را بھ باد بت سعی دارد تا آنھا را بھ خاطر نیاورده، از آنھا صحبتی بھ میان نیاورد و ھـ و بھ ھمین مناس؛شده

خود را بھ یاد " تراماھای"حّتی گاھی اتفاق می افتد کھ شخص نمی تواند وقایع مربوط بھ . فراموشی بسپارد
مصاحبت با . ده تا آنھا را واقعًا از ذھن خود پاک کرده باشدـد کھ موفق شرسبھ نظر می  ھرًاا و ظ؛بیاورد

نسبت و خیال می کند کھ احساس گرم و محبت خود را نزدیکان و حضور در جمع برایش مشکل بھ نظر می آید؛ 
عالوه بر اینھا، . احساس می کند کھ زندگانیش توأم با غم، ناامیدی و سختی است. بھ دیگران از دست داده است

دن قدرت ـکم ش. رود یا مرتب از خواب بپردبممکن دچار مشکالت بیدار خوابی شده، نتواند بھ راحتی بھ خواب 
شخص ممکن است کھ .  بھ آن اشاره کرده اید، از عوارض خیلی معمول بھ شمار می رود ھمتمرکز، کھ شما



ت کھ فکر و خیال بھ سرش بزند کھ کسی او را در ـممکن اس. ودـناراحت و عصبی شبدون ھیچ دلیل عاقالنھ ئی 
 احتمال  باضافھ،.رغبھ ئی از جای خود بپردخیابان دنبال می کند؛ و یا بھ خاطر چیز کوچکی مانند صدای غیرمت

.  شوندظاھر، دردھای مختلف و سردرد نیز ھضما مختلف عوارض جسمی؛ از جملھ سوء ھ انواعمی رود کھ
 ، ھمراه با فراموشیعالئمی نظیر اینھا دچار  بعد از وقوع اتفاقات ناگوار، ھنوزبھ مدتی بیش از یک ماهچنانچھ 
گاھی این عوارض برای البتھ . می باشد" تراما" عصبی ناشی از تکل شما اختالالمی توان گفت کھ مشباشید؛ 
 مجددًا بھ سراغ ،حلھ دیگری از زندگانیدر مردوباره  مدت زمانی،  بعد از گذشتوند؛ ولیـمی شطرف رمدتی ب

  .انسان می آیند

عالئم ھر یک از د کھ اگر بھ خاطر داشتھ باشی.  مشورت نمائیدکھ در مورد این مشـکل، با پزشکیبھتر است 
کل شما فقط منحصر بھ ضعف ـاّما اگر مش. آنرا بھ پزشکتان نیز اطالع دھیدنا است، ـمذکور فوق برایتان آش

 از طریق یک سری تستھای روانشناسی مورد تحقیق و  این مسألھ رات، می توان با تجویز پزشک،ـحافظھ اس
روانشناسی در این است کھ آنھا برای افراد فنالندی طرح شده؛ ولی اشکال بزرگ این تستھای . بررسی قرار داد

ب با ـد، بھ سختی می توان آنھا را مناسـو چنانچھ شخص مورد تحقیق از جامعھ و فرھنگ دیگری آمده باش
 منابع تھا بر اساسـ واژه ھای این تس نحوه بررسی امتیازات و درک.خصوصیات فرھنگی این شخص تغییر داد

با این وجود می توان از نتایج این تستھا اطالعات بیشتری کسب نموده و . ندی طرح ریزی شده اندفنالو مؤاخذ 
  .بھ موضوعاتی نیز پی برد

 چنان امونی ناآشـنا، می تواند مکان بھ جامعھ و فرھنگی بیگانھ و پیرید کھ صرفًا نقلـبھ خاطر داشتھ باش
الت حواس و تضعیف نیروی یادگیری ک چنین اختال موجب بروز یحی بھ انسان وارد کند کھارھای روـفش
 شجدیدزندگانی  تمام حواس انسان در زیر بار سنگینی از موضوعات و مطالب ،در یک چنین شرایطی. وندـش

مخصوصًا برای پناھندگان، کارھا و اموری کھ در مرحلھ اّول انتقال باید بھ انجام برسند، خیلی . قرار می گیرند
. ر راه آنھا قرار می گیردـکل نیز در سـوه بر تمام اینھا، فراگیری یک زبان جدید و مشعال. زیاد می باشند

 سیل عظیم اطالعات و مطالب جدید، حافظھ و قدرت تمرکز ھر انسانی  بنا بر این،پس. ان کھ کامپیوتر نیستـانس
  .ش می آید پیرای افراد پرکار و سریع العمل بیشتر ب،این مسائل و مشکالت. را مختل می کند

ود، آنگاه برای بھبودی آن بھ زمان و ـتشخیص داده ش" تراما"اختالالت عصبی ناشی از  چنانچھ ناراحتی شما
ات گفتگو و ـ جلس، بھ ھمراه دارو ازبرای درمان این اختالالت. صبر و حوصلھ خود شما ھم نیاز خواھد بود

. دـجام این درمان، تقلیل عوارض مذکوز فوق می باشھدف نھائی از ان. دـخواھد شنیز استفاده مشاورت استفاده 
، بنا بر این. دـھود می گردنرکز و حافظھ نیز مشـبھ تدریج، با پیشرفت درمان، آرامش خیال و تقویت نیروی تم

  . مراجعھ بھ مطب پزشک خودتان استاّولین کاری کھ باید بکنید،
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