مراحل نمو االطفال تؤثر على درجة حزنهم
الطفولة حتى سن عامين:
ان الرضع ليس لديهم شعورا او مفهوما للموت ,لكنهم يتفاعلون مع مشاعر من يرعاهم .سوف ستفاعلون ايضا مع غياب الشخص الذي كان
اساسيا في حياتهم اليومية.
ردود فعل شائعة:
*الهياج والتوتر
* يعبر عن احتجاجه بالبكاء بغضب او بشكل غير معقول
* االرتباط الزائد او االبتعاد المتوتر
* صعوبة في النوم وعدم االرتياح والسلوك المهتز
* عسر الهضم ,مص االصبع او العض
كيفية مساعدة الرضيع الحزين:
حافظ على الروتين اليومي له كالمعتاد قدر االمكان .تقديم الطمانينة الجسدية والدفء من خالل االحضان والمزيد من التقرب .كن صبورا جدا.
دع االخرين يساعدون في المهام المنزلية حتى يتمكن مقدموا الرعاية االساسيون للرضيع من قضاء المزيد من الوقت مع الرضيع.
االطفال الصغر\ مرحلة ما قبل المدرسة :من عمر عامين وحتى خمس سنوات
في هذه االعمار يفتقر االطفال الى االحساس الواضح بالوقت او المستقبل او المدة .هم يعيشون في الغالب في الوقت الحاضر .يلعبون بكلمة
"ذهب" ولكن ال ستوعبون المعنى .على سبيل المثال في الرسوم الكاريكاتورية ,تمون الشخصية ولكنها تعود في المشهد التالي .يميل الطفل في
سن ماقبل المدرسة الى االعتقاد بان الموت يمكن عكسه ويتوقع ان يعود الشخص .يستخدم التكير السحري لشرح ما ال يفهمونه.
ردود الفعل الشائعة:
* سوف يطرح نفس االسئلة مرارا وتكرارا .قد يخبر الغرباء بما حدث .هذه هي الطريقة التي يحاول الطفل فهمها – من خالل اعادة
الكالم واعادة االستماع والتقاط االشارات من ردود البالغين.
* قد يتراجع الطفل الى السلوك الطفلي (فقدان السيطرة على االمعاء او المثانة ,مص االبهام ,التخاطب الطفولي).
* سلوك االلتصاق ,مقاومة االنفصال .وقد ياتي بنوبات غضب او بكاء في اوقات االنفصال.
* قد يشعر بحدوث شيئ عميق ,يلتقط مشاعر البالغين ,ولكن دون فهم ما تعنيه.
* قد يتصرف بمشاعرهم واحساسهم بما حدث ,وارتباكهم في اثناء اللعب.
* قد يعاني من كوابيس او صعوبة في النوم.
* سوف يتحرك ويخرج من الضيق العاطفي ويلعب طبيعيا.
كيفية مساعدة طفل حزين في سن ما قبل المدرسة :
اذكر حقيقة الموت ,اجعل التفسيرات صادقة ومختصرة .تجنب عبارات المواساة .شجع الطفل على طرح االسئلة .دع الطفل يحكي القصة
مرارا وتكرارا .استمر في االجابة عن تفس االسئلة عند تكرارها .اخبر الطفل بما يمكن توقعه .السماح باختيار المشاركة في الطقوس .اذا
اختار الطفل حضور الطقوس ,اشرح تماما ما سيحدث ,وتاكد من تواجد شخص بالغ اخر لتولي امر الطفل اذا كان غير قادر على البقاء في
الغرفة .امسكه اكثر وكن حنونا مع دموعه او ارتباكه .التحلي بالصبر مع السلوكيات العنيفة او "الحوادث" .شجع االطفال في سن ما قبل
المدرسة على رسم الصور او تلوين مشاعرهم .امنح بعض الوقت للتذكر واستعراض الصور واالعتراف بمشاعرهم (باالضافة الى
مشاعرك) .التعاقب او تنتقد الطفل بسبب اللعب او الضحك او االنخراط في السلوك الطبيعي ,او اتهامه بانه اناني او ال يهتم .تابع الصفحة
التالية.
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االطفال في سن المدرسة :من سن ست منوات الى تسع \ عشر سنوات
عند ست او سبع سنوات معظم االطفال يفهمون ان الموت دائم وال رجعة فيه .يبدءاون ايضا في ادراك ان االسخاص الذين يحبونهم يمكن ان
يتوفوا ,بما فيهم انقسهم .قد يعبرون عن الخوف من الموت وقد يخصصون الموت (مثل حاصد االرواح ,مالك الموت) .انهم اكثر قدرة على
استخدام اللغة لمعالجة تجتربتهم وتحديد المشاعر.
ردود االفعال الشائعة:
* نوبات بكاء تتخللها العودة الى االنشطة العادية واللعب.
* قد يشعر بالمسؤولية عن التسبب في الوفاة.
* القلق و االرق و الخوف من المزيد من الخسارة وربما فقدان الحافز.
* صعوبة التركيز في المدرسة ,قد تضعف الذاكرة علي المدى القصير ,نسيان \ فقدان االسياء.
كيفية مساعدة الطفل الحزين في المدرسة:
تشجيع الفن ورواية القصص للتعبير عن مشاعرهم \ وصف تجربتهم .االستجابة الحتياجاتهم دون الحكم عليهم او معاقبتهم .استمع الى مخاوفهم:
طمانهم بشان المخاوف من المزيد من الخسارة (صحة الطفل وافراد االسرة االخرين)  ,اشرح انهم ليسو مسؤولين عن الموت .اجب عن االسئلة.
ال باس ان ال يعرف البالغين جميع االجابات على جميع االسئلة .ساعد الطفل على رؤية العالقة بين مظاهر الحزن وفقدان الشخص العزيز عليه.
تحدث مع المعلمين \ ساعد في ضبط التوقعات اذا كان الطفل يعاني من عبء العمل.
ما قبل المراهقة :من سن العاشرة الى الثالثة عشرة
فترة ما قبل المراهقة هي وقت تقير بدني كبير .يسمح فهم السبب والنتيجة لالطفال في هذه الفئة العمرية بالبدء في فهم كيف ستؤثر هذه الخسارة
على حياتهم .يفهمون ان الموت الى االبد وهم واقعيون حول معنى الموت .قادرون على التحدث عن تجربتهم ومشاعرهم ,لكنهم ال يزالون بحاجة
الى منافذ بدنية /اللعب وممارسة الرياضة) لشغل تفكيرهم بشئ اخر.
ردرد الفعل الشائعة:
* قد يكون لديهم فضول لمعرفة الجوانب الفسيولوجية للوفاة – ما الذي يحدث للجسم وكيف يعتني االطباء \ المهنيين الصحيين
بالمرضى والمحتضرين.
* قد يعاني من اعراض نفسية جسدية (صداع ,برد ,اضرابات في الجهاز الهضمي).
* قد يتقلب بين الحاجة الى دعم االسرة والحاجة الى دعم االقران.
* فد يتحمل مسؤولية غير مناسبة لالشقاء االصغر سنا او ان يحمي االباء المحزونين.
* قد تنخفض الدرجات ,قد يصرف انتباهه ,يستغرق في احالم اليقظة ,يواجه صعوبة في التنافس على المهام.
* قد يكون عدائيا وبعيدا ويلوم االخرين على الخسارة ويستاء من التغييرات في العائلة \ الروتين.
كيفية مساعدة ما قبل المراهقه:
كن رحيما ,اجب عن االسئلة .ال توبيخ على المشاكل في المدرسة ,لكن قدم الدعم .اعطي مساحة للتنفيس عن المشاعر .اجب عن االسئلة او
ساعدهم في العثور على اجابات من االخرين اذا لزم االمر .استمع لهم ,استمع لهم ,استمع لهم .عانقهم اذا كانوا على استعداد .اذا عبروا
عن رغبتهم في االبتعاد الناتج عن القلق .كن صبورا .قدم لهم الطمانينة بشان مخاوفهم .شجعهم على المشاركة في الطقوس \ االنشطة
التذكارية الرسمية وغير الرسمية ,ولكن ال تجبرهم على ذلك .كن متفهما لتقلبات المزاج.
مقتبس من مركز دوحي واالكاديمية االمريكية لفقدان المواد.
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