
 المناھج الدقیقة لعالج الصدمات في المنزل والمدرسة

 الفیدیو األول تقریر: فھم الصدمة

 ما ھي الصدمة ؟  -1
ً جسدی حادة مضطربة مفھوم الصدمة یشیر إلى التعرض لضغوط نفسیة وعصبیة  من شأنھا حدوث ردود فعل  ً ونفسی  ا  .  ا

من األحداث والظروف التي قد تسبب أذى جسدي او نفسي أو االثنان معاّ ، والتي  قد ترجع الصدمة إلى حدث منفرد بذاتھ ، أو مجموعة كاملة 
أو  تشكل خطر واقعي او خفي بعید المدى ، والذي یخلف وراؤه كنتیجة تأثیر سلبي مستدام على صحة الفرد الجسدیة ، االجتماعیة ، العاطفیة ، 

 1متھ الروحیة . * سال
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أثیر تشمل الضغوطات الناتجة عن الصدمة في الطفولة ردود الفعل تجاه حدث واحد مؤلم أو أكثر على مدار حیاتھ . تستمر ردود الفعل ھذه في الت 

الضغط قد یطغى على  ھاء الحدث نفسھ . التعرض لھذا النوع من على حیاة الطفل واألنشطة الیومیة الخاصة بھ وال یزول ھذا التأثیر بزوال أو انت 
 مع المتطلبات واالحتیاجات الیومیة البسیطة . التعامل  قدرة الطفل في

كذلك ولكنھا تتجلى لتكون أكثر وضوحاّ في حالة استمرار الطفل في التعرض لھذه األحداث الصادمة   وأعراضھاطرق االستجابة للصدمة   تتباینقد  
 * .2 
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 الكوارث الطبیعیة .   •
 الجنسي .  االعتداء •
 الجسدي .  االعتداء •
 العنف المنزلي .  •
 المدرسي. العنف  •
 اإلھمال و الحرمان .  •
 الحزن الحاد .  •
 الحوادث .  •
 الجراحیة. العملیات  األمراض أو الطبیة،اإلصابات  •
   أحد الوالدین أو وصي أو حاضن لھ فقدان  •
 التعرض إلى العنف المجتمعي أو اإلرھاب .  •
 

 تصنیفات الصدمة   -4
 النظام.  ناجمة عنصدمات   ومتوالیة،صدمات متتابعة  (معقدة)،صدمات مركبة   مزمنة،صدمات   حادة،صدمات   •
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 3االستجابة للصدمة تتضمن مجموعة مختلفة من ردود األفعال ، المؤشرات أو االعراض ، والتي تشمل : *  •
 فقدان أو زیادة في معدالت الشھیة .  •
 . الغیر مبررالحساسیة المفرطة الغیر مبررة أو الغضب  •
 العنف المدرسي .  •
 أحداث معینة التشبث ب  •
 و المحادثات مع اآلخرین .   یةالمدرس االعمال المشاریع،التركیز على   و مشكالت  اتصعوب  •
 تدھور أو فقدان المھارات .  •
 نقص او زیادة في معدالت النوم و الكوابیس .  •
 التغییر أو نقص حاد في الشعور باألمان . إحداث القلق المفرط ، عدم القدرة على  •
 شتت وانعدام التركیز . ثورات الغضب ، الحساسیة المفرطة في العواطف أو الت  •
 المتخوفة . السلوكیات المدمرة ، الغیر مھذبة ، الحاقدة والمتجھمة ، االنھزامیة ، االنطوائیة أو  •



 أعراض جسدیة متمثلة في الشعور باأللم والوجع .  •
 مشاكل متعلقة ببناء الروابط أو العالقات مع اآلخرین .  •
 .  وارتكاب تصرفات خطیرة بالتبعیةقد یلجأ األطفال القصر إلى المخدرات أو الكحول  •
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، إلى   Kaiser Permanenteتشیر الدراسة المبدئیة لتجارب الطفولة المعاكسة أو السلبیة المعتمدة بواسطة مراكز التحكم في األمراض ومركز 

تتضمن سوء المعاملة في الطفولة و مشاكل مستقبلیة تتعلق بصحة البالغین وسالمتھم   -تقارب العشر تجارب   -لتجارب  تحدید مجموعة من ا
قیاس درجات عبارة عن العدد اإلجمالي للتجارب السلبیة او المعاكسة التي تعرض لھا الطفل وتم اإلبالغ عنھا كمعیار في  .تستخدم ھذه الدراسة م

نفسي والعصبي الحادث خالل مرحلة الطفولة . یتناسب عامل الخطورة طردیا مع معیار التجربة ، كلما ارتفعت قیمة المعیار تقییم مقدار الضغط ال
الزمن ، محاوالت االنتحار ، شراھة التدخین وأمراض  كلما زادت مؤشرات الخطورة على حدوث مشاكل مستقبلیة تشمل إدمان الكحول ، اإلكتئاب 

 من المشاكل الصحیة الخطیرة . الكبد بجانب العدید 
ّ لقد أثبتت ھذه الدراسة   ضعف الحالة الصحیة في مرحلة البلوغ .     االرتباط الوثیق والمباشر بین الصدمات في مرحلة الطفولة و  جوھریا

، األمر الذي  لطبیعیة والسلیمة اعوق االستجابة أو ت ساھم في اطالقھا ، وت   ،تشعل فتیل المشاكل اتجارب الطفولة المعاكسة أھمیة بالغة ألنھتشكل 
 .   في سلوكیات سلبیة  ھایحتم الوصول إلى استیعاب المشاعر وإظھار

 

 ھي: الدراسة  لیھا من خالل التجارب العشر المتعارف ع 

 الجسدي. االعتداء  •
 االعتداء الجنسي .  •
 االعتداء اللفظي .  •
 اإلھمال العاطفي .  •
 احداث أخرى . فقدان األھل في طالق أو إنفصال أو أي  •
 مشاھدة االعتداء على األم .  •
 :  بأفراد األسرة   المعاناة المرتبطة •

 العقلیة. من األمراض یعانون من االكتئاب أو تم تشخیصھم بمرض الذین  -
 أخرى. المدمنون على الكحول أو أي مواد  -
 بالسجن. المدانون  -
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  التعرض للشجار أو و الضغط الناتج عن الصدمة صعوبة في تلبیة احتیاجات المدرسة عند یواجھ األطفال الذین تعرضوا للصدمات أ
 الالمباالة . قد یالحظ المعلمون والطاقم القائم على التدریس انحراف كبیر عن السلوك الطبیعي والمتزن .وقد   أو التجاھل واالضطرار للھروب  

یلجأ بعض األطفال إلى التواري عن األنظار والتصرف بسلوك انطوائي . تختلف وتنفرد استجابة كل طفل للصدمة عن غیره . لذلك فإنھ من  
 البحث عن الحاجة األساسیة والخفیة وراء السلوك حتى یتسنى لھم تحدید احتیاجات الطالب . واجب المعلمون 

 

   “؟ حدث لك    وبناءة "ماذاأعد السؤال بصیغة إیجابیة   “؟،" ما ھي مشكلتك   توجیھ سؤال:بدال من 

 

 األمریكیة. إدارة خدمات إساءة استخدام العقاقیر والصحة العقلیة بالوالیات المتحدة  :1مرجع  •
على الرغم من   الكتئاب،واالناجم عن الصدمة ھو مصطلح شائع للقلق التفاعلي  الضغط الطفل. ملحوظة:   لصدماتالشبكة الوطنیة : 2مرجع  •

 ). DSMأنھ لیس مصطلًحا طبیًا وال یتم تضمینھ في الدلیل التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات العقلیة (
مشكالت  د تحاكي عالمات الصدمة خصائص االكتئاب أو القلق. قد یكون التقییم السریري ضروریًا لتحدید ما إذا كانت ھناك : 3مالحظة   •

 عقلیة أخرى. 
 www.FormedFamiliesForward.org ع على الفیدیو عبر الموقع :  یمكن االطال •

http://www.formedfamiliesforward.org/

