
ما املقصود باختصار TF-CBT؟
العالج املعريف السلويك الذي يركز عىل الصدمة 

)TF-CBT( هو عالج لألطفال واملراهقني الذين 

تعرضوا ألحداث عصيبة أو مروعة أثرت عىل 

حياتهم اليومية.

Arabisk



ما املقصود بالصدمة؟

تعرض العديد من األطفال واملراهقني ملوقف أو أكرث كان عصيًبا ومروًعا لدرجة كبرية بحيث ال 
ميكنهم التوقف عن التفكري فيام حدث حتى إذا كان ذلك ضد رغبتهم.

نحن نشري أحيانًا إىل مثل تلك املواقف باسم حدث صدمي. وقد يشمل أحداثًا، مثل العنف أو 
االعتداء الجنيس أو التنمر أو حوادث السيارات. قد يكون كذلك موقًفا مروًعا حدث عرب اإلنرتنت 

أو من خالل وسائل التواصل االجتامعي. يحجم الكثري من األطفال واملراهقني عن إخبار البالغني 
بشأن ما تعرضوا له، إما بسبب صعوبة التحدث بشأنه أو بسبب شعورهم بالذنب أو الخزي.

يتوفر املعالجون يف جميع أنحاء البالد، ممن حصلوا عىل التدريب الالزم ملساعدة األطفال 
واملراهقني الذين تعرضوا لتجارب صدمية. لضامن تقديم املساعدة ملن يحتاج إليها، يتساءل 

املعالجون بشكل روتيني حول ما إذا كان األطفال واملراهقون الذين يقابلونهم قد تعرضوا ألي 
مواقف عصيبة أو مروعة.

ردود الفعل الشائعة بعد األحداث الصدمية )كرب ما 
بعد الصدمة(

• ال تتمكن من التوقف عن التفكري فيام تعرضت له.

• تحاول عدم التحدث عام حدث أو التفكري فيه أو تتجنب األشياء التي قد تذكرك به.

• تراودك الكثري من املشاعر املؤملة املتعلقة مبا حدث، مثل الخوف والغضب والحزن.

• مل تعد تريد القيام باألشياء التي اعتدت القيام بها.

• تشعر بالذنب أو الخزي بشأن ما حدث.

• تخترب نوًما سيًئا وتشعر بعدم الراحة.

• تواجه صعوبة يف الرتكيز.



 

ردود الفعل الشائعة لألحداث الصدمية
من الشائع الشعور باالرتباك أو الخوف عىل حياتك أو العجز أو الرعب أثناء أي حدث صدمي. 
يالحظ بعض األشخاص أنهم يترصفون أو يفكرون أو يشعرون عىل نحو مختلف فيام بعد. ليس 

من املستغرب الشعور باإلجهاد الشديد، والنوم بشكل سيئ، والشعور برسعة الغضب، وأن تراودك 
مشاعر الذنب أو الخزي. قد تؤثر أحيانًا عىل العمل املدريس أو العالقات مع األصدقاء أو العائلة 

)يرجى مراجعة مربع املعلومات املتعلق بردود األفعال الشائعة التي تيل أي حدث صدمي(. هذه 
ردود فعل عادية بعد األحداث غري العادية.

قد تنتهي مثل ردود الفعل هذه لدى البعض من تلقاء نفسها ولكن ذلك ال يحدث مع جميع 
األشخاص. إذا مل تنتهي ردود الفعل من تلقاء نفسها واستمرت لفرتة طويلة بعد الحدث الصدمي، 

.)PTSD( نطلق عليها اسم اضطرابات نفسية الحقة للصدمة

كيفية الحصول عىل املساعدة
إن الهدف من العالج املعريف السلويك الذي يركز عىل الصدمة 

)TF-CBT( هو تقديم املساعدة إىل األطفال واملراهقني الذين 
تعرضوا لحدث صدمي واحد أو أكرث وعانوا من كرب ما بعد 
الصدمة ليتحسن شعورهم. ستتحدث أنت واملعالج املتابع 

لحالتك حول ما حدث وكيف ميكنك فهمه والتفكري فيه.
ستحاول كذلك مساعدة جسمك عىل االسرتخاء والتعرف عىل 

طرق إيجابية للتفكري والشعور، إضافًة إىل اسرتاتيجيات وأنشطة 
جيدة ملساعدتك عىل إدارة ردود فعلك بعد الصدمة. ذكر العديد 
من األطفال واملراهقني أن العالج املعريف السلويك الذي يركز عىل 
الصدمة )TF-CBT( قد ساعدهم عىل الشعور عىل نحو أفضل.

هناك العديد من املعالجني يف جميع أنحاء الرنويج يستخدمون 
عالج TF-CBT وسوف تتمكن من التحدث إىل أحد املعالجني 

القريبني ملكان تواجدك.

إذا أردت التعرف عىل 
املزيد، ميكنك أنت 

وعائلتك القراءة حول 
العالج املعريف السلويك 

الذي يركز عىل الصدمة 
 )TF-CBT( هنا

www.tfcbt.no :




