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 األطفال والصدمة النفسية
Children and Trauma 

 ماهي حاالت الصدمات النفسية في الحياة؟
بالنسبة لألطفال والمراهقين، تتضمن تجارب . تتحدى تجارب الصدمات النفسية في الحياة جهود تعايش الفرد العادية

لجسدية واإلهمال، إنتحار الزمالء أو أفراد الصدمات النفسية أمور أخرى منها اإلعتداءات الجنسية وغيرها من اإلساءات ا
، الحرائق، )مثل الفيضانات، األعاصير، الزوابع وغيرها(األسرة، عض الكالب، الحروق الشديدة، الكوارث الطبيعية 

 .واإلجراءات الطبية
 

ص القناصة، أو مثل اإلختطاف، رصا( يمكن أن تكون حالة من الصدمة النفسية لألطفال مشاهدة أو تجربة جرائم العنف 
آما يمكن لمشاهدة اإلعتداء، اإلغتصاب، . أو حوادث العربيات مثل السيارات وتحطم الطائرات) إطالق الرصاص في المدرسة

 .أو القتل ألحد األبوين صدمة نفسية لألطفال
 

 من األطفال يمرون %43 إلى 14تدل األبحاث على أن . إن العديد من حوادث الحياة تشكل صدمات نفسية شائعة في الطفولة
 .بتجربة واحدة على األقل من الصدمات النفسية في حياتهم

 
 ما هو مدى اإلستجابة مع الصدمة؟

يعتري بعض األطفال والمراهقين تجاربًا مؤقتة من القلق . هنالك مجاًال واسعًا من اإلستجابة ألحداث الصدمات النفسية
 .والخوف ولكنهم يتحسنوا بسرعة

 
من مشاآل بعيدة المدى مثل الخوف، اإلآتئاب، اإلنسحاب النفسي، الغضب، الذآريات المخيفة، تجنب يعاني اآلخرون 

، القلق على أنفسهم وعلى اآلخرين الذين )التصرف وآأن أعمارهم أصغر مما هي عليه(مذآرات األحداث، السلوك الرجعي 
 . فعل فورًا بعد الحادث أو بعد عدة أسابيعيمكن أن تحدث ردود ال. يموتون أو الصابون باأللم، والغضب الشديد

 
آما يمكن . إن األطفال الذين تعرضوا إلى حاالت من الصدمات النفسية يمكن أن يعانوا من صعوبات في النوم أو من الكوابيس

تى ولو لم ينظر أن يتجنبوا األنشطة، األوضاع، األفكار أو المحادثات التي يمكن أن يكون لها عالقة بأحداث الصدمة النفسية، ح
مثًال، يمكن للطفل الذي آان يتناول فطوره من الحبوب والحليب في (إليها الناس اآلخرين على أنها أحاديث لها عالقة بذلك 

 ). صباح يوم الكارثة أن ال يرغب بالحبوب والحليب مرة أخرى
 

مثل، الدوران، أو اإلختباء تحت ( فسية يمكن لهؤالء األطفال أن يلعبوا بشكل يكرروا فيه مشاهد من حاالت الصدمة الن
مثًال، الطفل (يمكن أن يقوموا بإعادة تمثيل بعض مشاهد تجربة الصدمة النفسية في تصرفاتهم ). األشياء بعد التعرض إلعصار

 ).الذي تعرض للنار يمكن أن يولع الحرائق
 

يمكن أن يتجنبوا الذهاب إلى . جدوا معهم في السابقيمكن لهم أن ال يرغبوا بتواجدهم مع الناس اآلخرين بقدر ما آانوا يتوا
يمكن أن ال يرغبوا . المدرسة، يعانوا صعوبات من واجباتهم المدرسية، أو ينتابهم الشعور بعدم قدرتهم على الترآيز واإلنتباه

 . ها في السابقباللعب بنفس القدر السابق، تجنب بعض أنواع اللعب، أو يفقدوا اإلهتمام في أشياء آانوا يستمتعون ب
 

ربما يكونوا حزينين أو يبدو عليهم قلة التعاطف أو الشعور بالذنب ألدائهم أو عدم أدائهم ألعمال تتعلق بتجربة الصدمة 
 . النفسية

 
أن يتعرضوا لحاالت جديدة من الخوف مثل القلق من )  سنوات أو أصغر5من عمر (يمكن لألطفال الصغار في السن 

يمكن أن يقوموا بتصرفات أصغر من عمرهم أو يفقدوا الخبرات التي إآتسبوها . ن األغراب أو الحيواناتاإلنفصال أو الخوف م
 ). مثل دخول الحمام(مسبقًا 

 
، يمكن أن تختلط عليهم ذآريات أحداث الصدمة النفسية عندما ) سنة11 إلى 6(بالنسبة ألطفال المرحلة الدراسية اإلبتدائية 

مثل آالم (يمكنهم أيضًا الشكوى من بعض األعراض الجسدية التي ليس لها أسباب طبية . اآرتهميحاولوا إسترجاعها من ذ
 .أو الرعب بسهولة" مشتتي الفكر"يمكن لهم أن يحدقوا بالفضاء أو يبدو أنهم ). المعدة

 
يمكن أن يتعرضوا لومضات نظرية، سمعية أو جسدية من األحداث، تخطر لهم أفكار وتصورات مكربة ) 18-12(المراهقون 

آما يمكن أن يلجأوا للكحول أو . غير مرغوبة من الحادثة، آما يبدو على تصرفاتهم رد الفعل السريع دون تفكير والعدوانية
 .يشعروا باإلآتئاب أو تراودهم أفكار اإلنتحاريمكن أن . المخدرات آمحاولة لتحسين شعورهم
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ما هي عوامل الخطر للمشاآل المستمرة طويلة المدى؟ 
آالموت، (يتعرض األطفال إلى إحتماالت أآثر من الخطر لتكون عندهم المشاآل إذا آان حادثة الصدمة النفسية شديدة جدًا 

دًا بعد حدوث الصدمة النفسية، أو إذا آان الطفل معرض مباشرة ، وإذا آان والدي الطفل مكتئبين ج)الجراح، مشاهد دموية
 ). مقارنة باإلستماع ألحداث الصدمة بعد حدوثها(للحادثة 

مثل اإلغتصاب ) تسبب بها شخص آخر(باإلضافة إلى ذلك فإن الخطر يزداد في حالة حدوث صدمة نفسية شخصية 
من الحوادث المكربة في الحياة السابقة، أو آان يعاني من مشكلة طبية واإلعتداء، أو إذا تعرض الطفل أو المراهق إلى عدد 

. نفسية من وقت سابق للصدمة

ال يعني أي من عوامل الخطر هذه أن الطفل سيعاني بالتأآيد من المشاآل، ولكن عوامل الخطر تزيد من إحتماالت تطور 
.  للغايةالمشاآل عند الطفل أو المراهق بعد تعرضه لحادثة نفسية مكربة

ماذا يمكن للكبار عمله للمساعدة؟
 أخبر الطفل بأنه من الطبيعي اإلحساس باإلنزعاج عندما يحدث شيء سيء أو مخيف•
 شجع الطفل على التعبير عن مخاوفه وأفكاره، دون إعطاء الرأي•
 إحِم الطفل أو المراهق من التعرض ثانية ألحداث الصدمات النفسية، قدر اإلمكان•
 ظام الحياة العادي قدر اإلمكانإرجع إلى ن•
أعلم موظفي المدرسة عن . يمكن للمدرسة أن تكون بيئة رئيسية في العالج ألنها أهم نظام للحياة عند الطفل•

. ها، إلخ/ها لم تكن غلطته، وأن الكبار سيعتنوا به/ أآد للطفل بأنه. إحتياجات الطفل
إسمح للطفل بالشعور بالحزن أو البكاء•
آإختيار وجبات (ها عن األنشطة اليومية /اإلحساس بالتحكم واإلختيار بتقديم عدة خيارات معقولة لهإعِط الطفل •

 .)الطعام، الثياب، إلخ
، يمكن للكبار المساعدة، والتذآر بأن هذه )تقوم بها في عمر أصغر/أو بدأ بالقيام بأشياء آان يقوم(إذا تراجع الطفل •

.ها/فسية، وأن ال ينتقدوا أعمالهالحالة هي ردة فعل شائعة للصدمة الن

يستطيع الكبار أن يكونوا على أآبر قدر من المساعدة إذا إعتنوا بأنفسهم وطلبوا المساعدة لمصيبتهم النفسية، ألن األطفال 
. والمراهقين يمكن أن يتجاوبوا مع أحاسيس الكبار وردود فعلهم

ولكن يمكن أن يتطلب بعض األطفال اآلخرين . ل هذه المساعدةيشفى معظم األطفال والمراهقين خالل بضعة أسابيع بمث
.المزيد من المساعدة

يمكن للكبار المسؤولين الذين ينتابهم القلق على ردة فعل طفلهم نتيجة صدمة نفسية قوية أن يفكروا بطلب المساعدة لهم من 
 ردود فعل صدمة نفسية أو خلل وظيفي بعد خبير مختص بالصحة العقلية المتدرب على مساعدة األطفال الذين يعانون من

 . تعرضهم لصدمة نفسية

في بعض . يمكن لجلسات العالج أن تكون فردية، جماعية أو أسرية، وتشمل على الحديث، الرسم والكتابة عن الحادثة
. الحاالت يمكن أن تلعب األدوية دورًا مساعدًا

حة العقلية المحلية، الطبيب النفسي في الوالية، هيئة علم النفس أو العمل يمكن أن يساعد طبيب العائلة، رجل الدين، هيئة الص
اإلجتماعي، أو التأمين الصحي على تحويل الفرد إلى إستشاري أو معالج يتمتع بالخبرة في معالجة األطفال المصابين بصدمة 

 . نفسية شديدة

 Internationalلدراسات صدمات الكرب المفاجئة للمزيد من المعلومات عن الصدمة النفسية أو عن الهيئة الدولية 
Society For Traumatic Stress Studies یرجى اإلتصال بـ: 847-686-2234.
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