كيفية تقديم الدعم للطفل بعد أحداث (صدمة) صادمة
المحافظة على الروتين اليومي و التواجد في حياة طفلك
التحدث مع طفلك عن الحادثة
كن على علم بما يقرأه طفلك بالصحيفة او يشاهده على التلفاز و محاولة تنظيم هذه الحاجة اذا
امكن
السماح للمشاعر المختلفة و ردود االفعال

المحافظة على الروتين اليومي و التواجد في حياة طفلك
بعد االحداث الصادمة (الصدمة) قد ٌتزعزع شعور الطفل باالمان .الهاجس االساسً للطفل هو ما اذا كان هو و عائلته فً مأمن من االن و
صاعداٌ .مكنك التعجٌل بعودة الشعور باالمان عن طرٌق طمأنة الطفل بأن االجراءات الٌومٌة الروتٌنٌة سوؾ تستمرٌ :لً ذلك وجبة الطعام
و الروتٌن الٌومً لنوم الطفل كما كان سابقا و مواصلة النشطة وقت الفراغٌ .مكنك ان تخبر طفلك ان الخطر قد انتهى و ان الكبار سوؾ
ٌبذلون قصارى جهدهم لضمان سالمتهم .قضاء الوقت معا واالستمتاع باالنشطة معا ٌجعل الطفل ٌعرؾ بان االحداث الصادمة قد انتهت.
اٌضا قد ٌكون اكثر اهمٌة من ذي قبل بالنسبة للطفل معرفة كٌفٌة االتصال بوالدٌه عندما ال ٌكونوا موجودٌن معه.

التحدث مع طفلك عن الحادثة
ال تخؾ من التحدث مع طفلك حول الحدثٌ .عرؾ األطفال عادة و ٌسمعون و ٌفكرون أكثر بكثٌر مما ٌتوقع الكبار لهم .األطفال فً حاجة
إلى معلومات صادقة عن الحدث الصادم ،التً ٌتم توفٌرها من قبل الكبارٌ .مكنك أن تبدأ من معرفة ما ٌعرفه طفلك بالفعل أو ما قد شهد .انه
المر جٌد التحدث مع الطفل حول ما سمعه من اآلخرٌن عن هذا الحدث .فمن المهم بالنسبة لشخص بالػ ان ٌساعد الطفل على التمٌٌز بٌن
الحقائق واإلشاعات ومنتجات خٌالهم .فهم األطفال وتسائالتهم تتؽٌر مع مجرى الزمن .وبالتالً فمن المهم أن تكون متواجدا للطفل وان تكون
مستعدا للحدٌث وتقدٌم المزٌد من المعلومات عند عودة الطفل للحدٌث عمما حصل.

كن على علم بما يقرأه طفلك بالصحيفة او يشاهده على التلفاز و محاولة تنظيم هذه الحاجة اذا
امكن
بعد الكارثة قد تتفاقم الحاجة عند البالؽٌن لسماع آخر األخبار عما حصل  ,ومع ذلك  ،فقد أظهرت األبحاث أن أنباء ؼٌر متوقعة من
التلفزٌون والصور المخٌفة ٌمكن أن تعٌد التأكٌد للمشاكل ذات الصلةٌ .مكن حصول ارتباك لالطفال الصؽار عند رؤٌة صور الصدمة نفسها
مرارا وتكرارا .وهذا ٌمكن أن ٌؤدي بهم إلى استنتاج أن سلسلة األحداث ال تزال مستمرة.
حتى بالنسبة لألطفال األكبر سنا ،فاِن رؤٌة الكثٌر من األخبار حول هذا الحدث ٌمكن ان ٌكون مؤثراً وٌزٌد الشعور بالعجز والقلق .

السماح للمشاعر المختلفة و ردود االفعال
من المهم أن نتذكر أن ردود فعل األطفال تعتمد على العمر ،والشخصٌة وأسلوب التعامل .ومن المعتاد أن الطفل المتعلق ،ال ٌرٌد أن ٌترك
والدٌه وٌرٌد البقاء على مقربة منهم  .بعض األطفال ٌرٌدون التحدث عن تفاصٌل هذا الحدث ،وبعضهم هادئ وقلق ،بعضهم حزٌن للؽاٌة أو
ؼاضب احٌانا  ،وبعضهم أكثر نشاطا من المعتاد ،والبعض اآلخر ٌرٌد أن ٌستمر وكأن شٌئا استثنائٌا لم ٌحدثٌ .مكن لمزاج الطفل ان

ٌتقلب ،وردود الفعل المختلفة ٌمكن أن تحدث فً أوقات مختلفة .االطفال ؼالبا ما ٌرتبكوا بٌن ما حدث و مشاعرهم الخاصة .لٌس لكل
االطفال ردة فعل فورٌة .ردود األفعال ٌمكن أن تظهر بعد أٌام أو أسابٌع أو حتى شهور .وٌنبؽً احترام طرٌقة الطفل الشخصٌة لمعالجة
األحداث المروعة التً واجهها  .وٌنبؽً معالجة هذا الحدث باالعتماد على جدولة الطفل الداخلٌة .ومع ذلك  ،فإنه من الجدٌر تشجٌع الطفل
على التعبٌر عن مشاعره بأسلوب طبٌعً بالنسبة له و متناسب مع عمره  :من خالل االتحدث اوالكتابة اوالرسم أو اللعب.
إذا كان الطفل ال ٌكؾ عن طلب الشًء نفسه مرارا وتكرارافقد تكون على االرجح مجرد محاولة لفهم األحداث التً هزت عالمه و للتعامل
مع حٌرته .على سبٌل المثال  ،األطفال الصؽار ال ٌفهمون أن الموت نهائً لكنهم قد ٌطرحون األسئلة مرارا وتكرارا ألنهم ٌفترضوا أن كل
شًء سٌعود إلى ما كان علٌه قبل هذا الحدث .انه ألمر جٌد أن تصؽً بتمعن الى الطفل .إذا ظهر أنه ٌلوم نفسه على نحو ما عن الذي لحدث،
فمن المهم شرح الحقائق والحرص على أن ال ٌستمر الطفل فً لوم نفسه.

.

هناك حاجة إلى مساعدة مهنية في كثير من األحيان إذا
ابتعاد الطفل عن األصدقاء و  /أو البالؽٌن
سلوك الطفل وشخصٌته تتؽٌر بشكل ملحوظ
ٌفتقر إلى الدعم االجتماعً
انجازات الطفل المدرسٌة آخذة فً التناقص
الطفل ٌظهر سلوك تجنبً قوي و مستمر أو قمع قوي ومستمر للمشاعر
ان كان للطفل هلوسات أو كالمه ٌفتقر الى الربط
ان كرر الطفل الحدث باستمرار
اذا كان للطفل ردود فعل ناجمة عن الخوؾ
إلقاء اللوم على نفسه بقوة
األسرة والجو العائلً سلبً
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