
تجارب الطفولة الســلبية

فهم تجارب الطفولة السلبية
تجارب الطفولة السلبية ( تجارب الطفولة السلبية ) ه الصدمات الخطيرة ف مرحلة الطفولة الت يمن أن تسبب 
التوتر العصبي الضار. يمن أن يؤدي التعرض المطول لتجارب الطفولة السلبية إل اإلصابة بالتوتر العصبي الضار 
الذي يمن أن يوقع الضرر بدماغ األطفال وجسمهم النام ويؤثر عل الصحة العامة. قد يعوق التوتر الصعبي الضار 

الطفل من التعلم أو اللعب بطريقة صحية مع األطفال اآلخرين، ويمن أن يسبب مشاكل صحية طويلة األجل.

وقد يقلل من تحمل التوتر 
العصبي مما قد يؤدي إل ظهور 
سلوكيات سيئة مثل الشجار أو 

االنسحاب أو التمرد.

يزيد من صعوبة تكوين 
 صداقات والحفاظ عل

العالقات.
ويزيد كذلك من 
هرمونات التوتر 

العصبي الت تؤثر 
 قدرة الجسم عل عل

مافحة العدوى.

وقد يسبب مشالت 
صحية دائمة.

ويزيد مشالت التعلم 
والذاكرة.

ال يمنن أن أسمعك!
ال يمنن أن أجيبك!

ًا فقط! أحاول أن أبق آمن

 ويقلل من القدرة عل
االستجابة أو التعلم 

أو معرفة األشياء مما 
 ن أن يتسبب فيم
 حدوث مشاكل ف

المدرسة.

يمن أن يزيد التعرض 
 لتجارب الطفولة السلبية ف

مرحلة الطفولة من خطر:
حمل المراهقات

تعاطــ الحول والمخدرات
الربو

االكتئاب
أمراض القلب

العنف ضد الشريك 
الحميم

أمراض البد
األمراض المنقولة 

جنسيا
التدخين
االنتحار

يمن أن تشمل تجارب الطفولة السلبية:

الجنس / البدن / االستغالل: العاطف
التنمر/ العنف عل يد طفل آخر أو شقيق أو 

شخص بالغ
التشرد

األسرة: تعاط المخدرات/ األمراض العقلية/ 
العنف المنزل/ السجن/ الهجر من األبوين أو 

الطالق أو الخسارة

المشاركة ف نظام رعاية الطفل
صدمة طبية

الوارث الطبيعية والحرب
البدن /اإلهمال: العاطف

العنصرية أو التحيز الجنس أو أي 
شل آخر من أشال التمييز

العنف داخل المجتمع

 اســتجابة وضع البقاء عل
قيد الحياة

يزيد التوتر العصبي الضار 
من معدل ضربات القلب لدى 

األطفال وكذلك ضغط الدم 
والتنفس وشد العضالت. كما 

يتعطل دماغهم عن التفكير. 
وحماية النفس تصبح أولوية 

بالنسبة لهم.
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يمن لألبوين ومقدم الرعاية 
المساعدة. انظر ف الخلف 
لتعرف المزيد عن المرونة.



ساعد األطفال عل تحديد المشاعر 
والتعبير عنها والتعامل معها.

قم بتهيئة بيئات جسدية وعاطفية آمنة 
(المنزل والمدرسة والمجتمع واألنظمة).

افهم تجارب الطفولة السلبية وامنعها 
واستجب لها.

"يجد األطفال الذين تعرضوا لتجارب طفولة سلبية ف "المرونة" المالذ اآلمن حيث يوفر 
شخص بالغ بيئة أمنة يشعرون فيها أنهم معروفين، وه بيئة صالحة".

دونا جاكسون ناكازاوا
ن أن تُشفن لسيرتك الذاتية أن تصبح سيرتك البيولوجية وكيف يممؤلف اضطراب الطفولة: كيف يم

ما ه المرونة؟
يبين البحث أنه ف حال توفير مقدمو الرعاية بيئة 

آمنة لألطفال وتعليمهم كيفية التحل بالمرونة، 
فإن ذلك يساعد عل تقليل آثار تجارب الطفولة 

السلبية.

كيف تبدو المرونة؟
وجود اآلباء واألمهات ومقدم الرعاية الذين 

يتحلون بالمرونة ويعرفون كيفية حل المشاكل 
ولديهم عالقات صحية مع البالغين اآلخرين ويبنون 

عالقات صحية مع األطفال.

بناء التعلق وتعزيز العالقات:

البالغون الذين يستمعون ويستجيبون بصبر 
للطفل بطريقة داعمة، وينتبهون الحتياجات الطفل 

الجسدية والعاطفية.

بناء العالقات االجتماعية.
وجود العائلة واألصدقاء والجيران وأفراد 

المجتمع الذين يدعمون األطفال ويساعدونهم 
ويستمعون إليهم.

تلبية االحتياجات األساسية:
توفير السن اآلمن واألطعمة المفيدة والمالبس 

المناسبة لألطفال ومنحهم الرعاية الصحية 
 ان. الحرص علوالتعليم الجيد عند اإلم
حصول األطفال عل قسط كافٍ من النوم 

والراحة واللعب.

تعلــم األبوة واألمومــة وتقديم الرعاية وكيفية 
نمو األطفال:

فهم كيف يمن لمقدم الرعاية مســاعدة 
األطفــال عل النمــو بطريقة صحية وما يمن 

توقعــه من األطفال أثناء نموهم.

بناء المهارات االجتماعية والعاطفية:
مساعدة األطفال عل التفاعل بطريقة صحية 

مع اآلخرين والتحم ف العواطف والتعبير عن 
مشاعرهم واحتياجاتهم والتعاف بعد الخسارة 

واأللم.

المصادر:
تجارب الطفولة السلبية المرتفعة للغاية

(ACEs Connection) اتصال تجارب الطفولة السلبية
مركز المصادر

األبوة واألمومة مع تجارب الطفولة السلبية
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 قسم الخدمات المجتمعية والعائلية ف ر خاص إلش
منطقة سبوكين (واشنطن) الصحية اإلقليمية لوضع 

.ومشاركة دليل الوالدين األصل


