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بحاالت  باإلضافة لمرورھم . الجسدي، والعاطفي، والنفسيمانھم ألیتبنون سیاسة األولویة عادة  تعرضوا لصدمة  والشباب الذیناألطفال  إن 
على: تحد من قدرات الطفل  قد  الصدمة  مالئمة.  ةاجتماعی طرق ب مشاعرھم  او تعریف  وتحدیداالجتماعیة  اإلشارات والتوجھاتاستیعاب  عجز  
 إنجاز المھام  •
 تنظیم واستیعاب واسترجاع المعلومات  •
   وعدم التشتتالتركیز   •
 االنتباه والعواطف والسلوك التحكم في  •
 إلى أنشطة ومتطلبات جدیدة   ول والمیل التح •
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قد تفتقر    .نفسي الضغط او ال والشباب الذین تعرضوا مسبقا للصدمة عند األطفال  والمقلق   المضطرب البالغون السلوك غالبا ما یالحظ 
 جداً. وأخذ دور ومؤشر ھذه السلوكیات بعین االعتبار لھو امر ملح وضروري  الموقف.مع التناسب منطقیة أو الى الردود الفعل ھذه 

 
 فارق! تشكل استجابتك  السطور؟؟الخفیة بین  االحتیاجات ما ھي  تجنبھ؟الذي یحاول الطفل الحصول علیھ او  ھو األمر ما  استفھام:
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 رعایتھم.بناء عالقة قویة قائمة على الثقة بین الطفل أو الشاب والبالغین القائمین على  االرتباط: •
 معھا.وتعلم كیفیة التعبیر عنھا والتعامل   تمییز العواطف : ضبط النفس •
لمھارات لمساعدتھم على التعامل مع الصدمة  العمل على تدعیم مفھوم المرونة لدى األطفال والشباب عن طریق بناء ا الكفاءة: •

 عنھا. والتغییرات الناتجة 
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تاریخ   مشارك،او غیر   بسلوك تخریبي أو غیر مھذبالممكن ان یستجیب الطفل او الشاب  صعبة، من  وتحوالت عند عرضھا مع مھمات 
    وتنمیتھا.وخلق العقبات في تطور العالقة   والمدرسة، التوقعات في المنزل  تحقیق الصدمة الخاص بالطفل قد یتداخل مع قدرتھ او قدرتھا على 

 
من   توطید اإلحساس باألمان وكذلك منع المخاوف الطفیفة  والمخاوف، شأنھ تسھیل القلق  منواالحترام خلق عالقة قویة مبنیة على الثقة 

 المشاكل: ومنع حدوث  العالقات،تقویة  الروابط،البالغون بإمكانھم القیام بأفعال بسیطة لبناء  السلوك.التحول إلى مشاكل خطیرة في 
 والمحددة. قرارات اإلیجابیة اإل •
 الحوار. اللجوء إلى االستماع بإنصات ومبادلة  •
 والوعود. قوال المصداقیة في األ •
 ولة. ومعقتوقعات وعواقب واضحة   وضع •
 الطفل. إبداء الرحمة في تفھم نقاط القوة والعجز لدى  •
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. یحتاج   كذلك  اإلخفاقات والنجاحات تجربة  من خالل  ضبط النفسممارسة مھارة  التعامل مع تحدیات الحیاة عن طریق یتعلم األطفال 
المساھمة في ھذه   . یستطیع البالغون  ضبط النفسو الفرص لممارسة   والسلوكیات،ضبط العواطف طالب إلى التوجیھ في تعلم كیفیة  ال

 الوقت: مع  ھذه المھارةالعون والدعم في تطویر ید تقدیم  العملیة و 



 االخرین. م مع افعالھم وتأثیرھا على عالقاتھ في الوصول إلى عالقة السبب والنتیجة بیناع واستخدام الرسائل المعبرة والمؤثرة اتب  •
 .التركیز على مفھوم التناسب والعالقة التبادلیة من أجل بناء عالقات وطیدة •
 المساعدة في تعلیم األطفال والشباب كیفیة تحدید مشاعرھم والتحكم في عواطفھم وسلوكیاتھم كذلك.  •
 الحادة.  تأقلم مع الضغط العصبي واالضطرابات تدریبھم على استراتیجیات محددة للتعامل أو ال •
 سلوكیاتھم. ة األطفال والشباب في حل مشكالت  مشارك •
 االستماع إلى أفكارھم وخواطرھم یساعدھم بشكل كبیر على الشعور بالقوة والسلطة   •
 الخاصة أثناء المعاملة المحفزات الشخصیة  االنتباه والحذر من •
مھارة اتخاذ القرار   لالختیار، وبناءزید من الفرص الموم المرونة لدیھم عن طریق عرض تمكین األطفال والشباب من تطویر مفھ •

 أیضا. 
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 السلوك. البحث عن االحتیاجات الخفیة الكامنة خلف  •
ّ یجب ان یكون المنھج الم •  والطمأنینة. باألمان  حساس اإل ویشجع  یعزز متسقاّ،، تبع واضحا
 والضروریة. التركیز على العالقات من األمور الھامة  •
 بھم.  االرتباط بإنصات إلى الطالب یعزز ویقوي االستماع  •
 بھا. ا والتحكم مسمیاتھا الصحیحة یسھم في فھمھب المشاعر والعواطف  تسمیة •

 
 أنھ ( ال یستطیع ) . ھذا الطفلة قد یعني بقولھ فإن الطفل أو ،  أفعل) (لن قول: سلوك الطفل في   ینعكسعندما 
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 .www.FormedFamiliesForward.org االلیكتروني:مقاطع الفیدیو متاحة على الموقع  •
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