
 فھم تجارب الطفولة المعاكسة
باإلجھاد  اإلصابة  إلى تؤدي  أن  ویمكنھا  الطفولة، مرحلة  في الشخص   تصیب  خطیرة   صدمات  المعاكسة الطفولة  تجارب   تعتبر
أثناء والجسم   بالدماغ  الضرر یلحق   قد  مما سامة  نفسیة  ضغوط   إلى یؤدي قد  المعاكسة  الطفولة  تجارب  الطویل  التعرض . السام

  األطفال مع  سلیمة  بطریقة  اللعب  أو  التعلم  من الطفل  السام اإلجھاد  یمنع  قد . العامة  الصحة  على  ویؤثر   األطفال لدى تطورھم 
 . األمد  طویلة  صحیة  مشاكل  یسبب  أن  ویمكنھ   اآلخرین،

 مما قد اإلجھاد،قلل من تحمل ی
یؤدي إلى سلوكیات مثل 
المشاجرة أو البحث عن  

 المشاكل أو التحدي. 

زید من صعوبة تكوین  ی
الصداقات والحفاظ على  

 العالقات.

زید من ھرمونات التوتر ی
التي تؤثر على قدرة الجسم  

. على مقاومة العدوى  

سبب مشاكل  یقد 
 صحیة دائمة. 

زید من مشاكل التعلم ی 
 والذاكرة.    

 سماعك!   أستطیعال 
 أستطیع الرد علیك! ال 

 أنا فقط أحاول أن أشعر بأمان! 

 قلل من القدرة على ی
االستجابة أو التعلم أو   

مما قد  األشیاء،اكتشاف 
یؤدي إلى مشاكل في  

 المدرسة. 

مكن أن یؤدي  من الم 
التعرض لتجارب الطفولة  

المعاكسة في مرحلة  
 الطفولة إلى زیادة مخاطر: 

 الحمل لدى المراھقات   •
 تعاطي الكحول والمخدرات  •
 الربو •
 االكتئاب •
 أمراض القلب  •
 عنف الشریك الحمیم •
 أمراض الكبد  •
 األمراض المنقولة جنسیا •
 التدخین •
 االنتحار •

 الطفل  رعایة  نظام  في  المشاركة •
 الصدمة الطبیة  •
 الكوارث الطبیعیة والحروب  •
 اإلھمال: العاطفي / الجسدي  •
العنصریة أو التحیز الجنسي أو أي شكل آخر من   •

 أشكال التمییز 
 العنف في المجتمع  •

 الجنسي/   الجسدي/  العاطفي :  التعسف  •
طفل  قبل من /  ضد  العنف /  التنمر  •

 بالغ  أو  شقیق  أو آخر
 التشرد  •
المرض/  المخدرات  تعاطي : األسرة •

 /   المنزلي  العنف /   العقلي 
  الطالق، الوالدین، ھجر /  الحبس 

 الخسارة 

اقلب الصفحة لمعرفة المزید عن المرونة.  بإمكان الوالدین ومقدمي الرعایة المساعدة.   

 تمت مراجعة ھذا المورد من قبل المجلس االستشاري للتعلم التعاوني بشأن تجارب  بدعم من
 الطفولة المعاكسة والتحسین التعاوني لمجتمع المرضى في والیة كالیفورنیا. 

 المعاكسة الطفولة  تجارب

استجابة في وضعیة "من أجل  
 " على قید الحیاة البقاء

یزید الضغط النفسي السام من معدل  
ضربات قلب الطفل، ضغط الدم،  
التنفس، وتوتر العضالت. توقف  

أدمغتھم عن التفكیر. حمایة الذات  
 .ھي أولویتھم

یلي:  ما تشمل  قد المعاكسة الطفولة تجارب

http://www.familyhui.org/
https://www.pacesconnection.com/
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 یوجد فال  الطفولة،  في محنة من عانیت قد كنت إذا أنھ ھي علیھا القضاء علینا یتوجب التي الخرافات أكبر من...واحدة " 
 "  . شيء یمكننا القیام بھ حیال ذلك 
 الطبیبة نادین بورك ھاریس، ماجستیر في الصحة العامة، زمیلة األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال، جراح عام في كالیفورنیا-

افھم، امنع، واستجب 
لتجارب الطفولة المعاكسة.

أخلق  بیئات جسدیة وعاطفیة آمنة.
(المنزل، المدرسة، المجتمع، األنظمة) 

ساعد األطفال في التعرف على  
المشاعر والتعبیر عنھا وإدارتھا.

 ما ھي المرونة؟ 
فإن ذلك یساعد   التحمل،تظھر األبحاث أنھ إذا قام مقدمو الرعایة بتوفیر بیئة آمنة لألطفال وعلموھم كیفیة 

 في التقلیل من آثار تجارب الطفولة المعاكسة.

 كیف تبدو المرونة؟ 
المشكالت، إقامة عالقات سلیمة مع البالغین اآلخرین، وجود آباء ومقدمي رعایة مرنین یعرفون كیفیة حل 

 وبناء عالقات سلیمة مع األطفال. 

 والتربیة:  الترابط بناء عالقات 
البالغون الذین یستمعون ویستجیبون بصبر للطفل بطریقة داعمة ویھتمون باحتیاجات الطفل الجسدیة  

 والعاطفیة.

 بناء العالقات االجتماعیة: 
 صدقاء وجیران وأفراد مجتمع یدعمون األطفال ویساعدونھم ویستمعون إلیھم.امتالك عائلة وأ

 تلبیة االحتیاجات األساسیة: 
الصحیة   الرعایة  على  والحصول  المناسبة  والمالبس  المغذي  والطعام  اآلمن  بالسكن  األطفال  تزوید 

من   كاٍف  قسط  على  األطفال  حصول  ضمان  ممكنًا.  ذلك  یكون  عندما  الجید،  والراحة  والتعلیم  النوم 
 واللعب.

 التعرف على األبوة واألمومة وكیفیة تقدیم الرعایة ونمو األطفال: 
فھم كیف یمكن لمقدمي الرعایة مساعدة األطفال على النمو بطریقة سلیمة، وما الذي یمكن توقعھ من األطفال أثناء 

 نموھم. 

 بناء المھارات االجتماعیة والعاطفیة:
والتعبیر عن مشاعرھم واحتیاجاتھم وإدارة عواطفھممساعدة األطفال على التفاعل بطریقة سلیمة مع اآلخرین 

  والتعافي بعد الفقد واأللم.

 الموارد: 

 مركز الموارد 
 PACEsاألبوة واألمومة مع 

المجتمع واألسرة في منطقة الصحة اإلقلیمیة في سبوكان،  شكر خاص لقسم خدمات 
 واشنطن لتطویر ومشاركة مساھمة الوالدین األصلیین. 

 بدعم من   

 قصة أرقام  
تجارب الطفولة   نسبة

 مرتفعة  المعاكسة

 الوالدین  الخط الوطني لمساعدة 
1-855-4A PARENT

)2736-427-855-1 (
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