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مركز الصحة النفسية للكوارث

 مساعدة األطفال
والشباب بعد الكارثة

ميكن أن تؤثر الكارثة عىل األطفال والشباب بغض النظر عن مقدار الجهد الذي 

يبذله اآلباء أو مقدمي الرعاية يف محاولة لحاميتهم. 

ميكن أن يكون األطفال والشباب الذين عانوا سابًقا من أحداث مرهقة أو مؤملة للغاية، أو الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو عاطفية أو يف النمو، 

معرضني للخطر بشكل خاص. إذا كان صعب عىل طفلك التعبري عن أفكاره أو مشاعره، أو كان لديه حالة موجودة مسبًقا، أو لديه خربة صدمة سابقة، 

ميكنك أن تحصل عىل   دعم ملساعدة طفلك عىل التأقلم بعد وقوع كارثة. 

آثار الكارثة عىل األطفال والشباب 

بعد الصدمة، غالبًا ما يعاين البالغون من تغريات يف النوم والشهية واملزاج. لكن األطفال والشباب يعربون عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل مختلف عن 

البالغني، لذلك قد يواجهون أيًضا ردود فعل أخرى مثل:

قد يكون الضغط العاطفي الناجم عن كارثة صعًبا عىل األطفال ألنهم:

أقل فهم حول املوقف	 

يشعرون بانهم أقل قدرة عىل التحكم يف األحداث - مبا يف ذلك جهود التعايف	 

لديهم خربة قليلة يف التعامل مع املواقف العصيبة	 

قد ال يتمكنون من التعبري عن مشاعرهم، مثل الخوف أو القلق	 

األطفال األصغر سنا

نوبات الغضب والدموع أو السلوك املعارض	 

فرط النشاط	 

إعادة متثيل اللعب املتكرر	 

التأخر أو فقدان املهارات املكتسبة سابًقا	 

تقارير عن أعراض جسدية: أمل يف البطن، أوجاع وآالم	 

مخاوف جديدة ال ترتبط بالرضورة بالكارثة	 

األطفال األكرب سًنا واملراهقون

وعي مؤخراً حول إمكانية وفاتهم	 

زيادة املخاطرة باإلضافة إىل تعاطي املخدرات والنشاط 	 

الجنيس

ضعف يف األداء األكادميي	 

رصاع مع األرسة واألقران	 

االنسحاب من العائلة واألصدقاء، أو االنسحاب من األنشطة	 

الشعور املفرط باملسؤولية	 

Arabic | العربية
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تسوية

ارشح

طأمن

شجع

دعم الرعاية 

الذاتية

دعم الروتني 

واألسس

اعتني بنفسك

أخرب طفلك أن ردود أفعاله طبيعية، وأنه ال بأس من الشعور بالضيق. ميكنك إخبارهم أنك مستاء أيًضا.	 

 ارشح لطفلك أن األشياء السيئة تحدث أحيانًا، لكنها ال تحدث كثريًا. بأن هذا ليس من املرجح أن يحدث	 

مرة أخرى.  

الحد من التعرض غري الرضوري لوسائل اإلعالم.	 

طمنئ طفلك أن أي يشء حدث أثناء الكارثة أو بعدها مل يكن خطأه، وأنك يف أمان اآلن، وأنك مستعد ملساعدته.	 

شجع طفلك عىل التحدث برصاحة عام كان يشعر به، وحاول الحصول عىل فكرة عن أي مخاوف أو صعوبات يواجه.	 

تأكد من أن طفلك قادر عىل الراحة واالسرتخاء، وأن لديه إمكانية الوصول إىل األشياء التي تساعد عىل ذلك. 	 

ادعم روتيًنا من النوم الكايف واتباع نظام غذايئ صحي ومامرسة التامرين الرياضية بانتظام.	 

 ساعد يف توفري أسس للروتني اليومي بحيث يشعر كل يوم بأنه ميكن التنبؤ به وميكن التحكم فيه قدر اإلمكان.	 

هذا يساعد األطفال والشباب عىل الشعور باألمان والتحكم. 

شجع الروابط االجتامعية واللعب.	 

ستكون يف وضع أفضل ملساعدة طفلك إذا كنت تعتني بنفسك جيًدا، لذلك ال تهمل احتياجاتك الخاصة. 	 

قد تجد أنه من األسهل التحدث إىل طفلك إذا ناقشت تجربتك الخاصة وردود أفعالك مع شخص تثق به.	 

قد تكون النصائح التالية مفيدة، وميكنك تعديلها وفًقا للفئة العمرية لطفلك واحتياجاته الشخصية:

مساعدة األطفال والشباب بعد الكارثة

من املهم مناقشة ما حدث بطريقة ميكن لطفلك فهمها، ثم مساعدته عىل إعادة التكيف. حتى األطفال الصغار 

جًدا الذين ال يفهمون متاًما ما يحدث يعرفون أن هناك شيئًا ما خطأ. لذلك املناقشة معهم ال تقل أهمية عن 

املناقشة مع األطفال األكرب سًنا.   

من املهم أن تكون عىل دراية بالتغيريات يف السلوك واألداء واالستجابة لها، حيث ميكن أن يخربك هذا كثريًا 

عن مستوى الضيق الذي يعاين منه طفلك. يف معظم الحاالت، سيبدأ األطفال والشباب يف الشعور بالتحسن يف 

غضون أسابيع قليلة من وقوع الكارثة. ستصاب أقلية فقط مبشاكل الصحة النفسية مثل االكتئاب أو القلق أو 

.)PTSD( اضطراب ما بعد الصدمة
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معرفة متى تطلب الدعم  

إذا كنت قد جربت بعض االسرتاتيجيات ومل تتحسن األمور بعد ثالثة أو أربعة أسابيع، أو إذا كان طفلك يواجه مشكلة يف التأقلم 

أو التكيف، فتحدث إىل طبيبك أو أخصايئ الصحة النفسية بشأن الحصول عىل مساعدة مهنية. 

 )TF-CBT( هناك عالجات فعالة مصممة خصيًصا لألطفال والشباب. يتضمن العالج السلويك املعريف الذي يركز عىل الصدمات

التعرف عىل ردود الفعل الشائعة لألحداث الصادمة، وتعلم اسرتاتيجيات إدارة القلق، واملساعدة يف العودة إىل األنشطة اليومية. 

عندما يتعلق األمر باألطفال والشباب، فليس كل العالج بالكالم متيل عالجات األطفال األصغر سًنا إىل الرتكيز عىل اللعب ورواية 

القصص ملساعدتهم عىل التعبري عن أنفسهم، وعادة ما يشارك اآلباء إىل حد ما يف عالج أطفالهم. سيقدم املعالجون أيًضا بعض 

الدعم لألرس ملساعدة أطفالهم عىل التأقلم والشعور بالتحسن.

اسأل طبيبك عن اإلحالة وبعض املعلومات حول ما ميكن توقعه من عالج طفلك. 

ملزيد من املعلومات والدعم

-)Recovery after trauma( الشفاء بعد الصدمة 

 دليل لألشخاص الذين يعانون من

 اضطراب ما بعد الصدمة

  ) A Guide for People with 

Posttraumatic Stress Disorder( 

-)Dealing with trauma( التعامل مع الصدمات 

  دليل للشباب الذين عانوا من الصدمة

  ) A guide for young people 

who have  experienced trauma( 

- )Harry and the storm( هاري والعاصفة 

 قصة لألطفال الذين عانوا من الصدمة

  ) A story for children who have  

)experienced trauma

 مساعدة أطفايل بعد الصدمة

- H)Helping my children after trauma(  

)A guide for parents( دليل لآلباء 

 تحدث إىل طبيبك حول مخاوفك، واسأل عن خطة امليديكري للصحة النفسية لطفلك إذا كنت تشعر أنه قد يستفيد من	 

بعض الدعم املهني. 

إذا كان طفلك يعاين من ضائقة حادة، وال ميكنك رؤية طبيبك عىل الفور، ميكنك االتصال بـ Lifeline عىل الرقم: 14  11 13  	 

إذا كان طفلك يف خطر مبارش، ميكنك االتصال بـالرقم: 000.	 
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