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 الملخص
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 واألعراض السلوكية والعاطفية والنفسية العالمات•
 
 

 منكيفية التواصل مع ضحايا الصدمات وسوء المعاملة •
  األطفال    
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 مقدمة
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• ً  مستوى وذات متطورة تكيف آلياتِ  يمتلكون الذين البالغون حتى يعاني ما غالبا
 أعقاب في متقدمةال جتماعيةاال تواصلال ومهاراتِ  عاطفيةال قدرةلل إضافة عالٍ    
 .قاسية لصدماتٍ  التعرض   

 
 

 ألن قابلية أكثر فهم ،للصدمة استجابتهم في البالغين عن األطفال يختلف•
 التواصل خالل من ال سلوكهم خالل من لصدمةبا سلبي تأثر عالماتِ  واظهريُ    
 .لفظيال   
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 لماذا يتواصل األطفال المصدومين بشكل مختلف عن البالغين؟
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 أوالطفل  بإيذاء االنتهاكات ضد األطفال تهديداتٍ  اه مرتكبوغالباً ما يوجِّ  - الخوف•
 .أخبروا أي شخص بما حدث إن والدْيهخوته أو إ    

 
 

 الحوادثبأن غالباً ما يشعر ضحايا الصدمات من أي عمر  -اللوم والشعور بالذنب•
 فيما بقيوا أحياء، أو يشعرون بالذنب ألنهم السيئة التي حدثت كانت نتيجة خطأ منهم    
 ).بمصطلح شعور الناجي بالذنبعادة إليه يشار وهو ما (خرون اآل لم ينجُ     

 
 

 وصدمةض األطفال إلساءة معاملة إذا تعرَّ  -السلطة ذويالثقة في األشخاص  غياب•
 .تهديد حتمل أن ينظروا إلى جميع البالغين على أنهم مصدرُ من بالغين، فيُ     
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 كيف ُيعبر األطفال عن الصدمة و الكرب
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 األطفال حتىف. بالصدمة يتأثرَ " أنأصغر من "ال تفترض أن الطفل أو الرضيع •

 يواجهونسنتين، وأشهر 6ن بيالرضع الذين تتراوح أعمارهم هم في نصغار السن، بم    
  .لصدمة التعرضصعوبة في تنظيم سلوكياتهم ومشاعرهم بعد     

 
 ظهورهاالسلوكية للصدمة التي يشيع  االستجابات توضح الشرائح التالية نطاقَ •

 :لدى األطفال    
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 األطفال حتى سنتين من العمر
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 االنسحاب•
 )سلوكيات جيدة أو سيئةب(لفت االنتباه •
 التواصل / الكالميةمهارات الضعف •
  نوبات غضب•
  عدوانية•
  مشكالت في الذاكرة•
 تراجع•
 كوابيس ومشكالت نوم•
  رونهم باألحداثخوف من البالغين الذين يذكّ •
 دون أي سبب بدنيهضمية ضعف شهية، وفقدان وزن، ومشكالت •
  قلقوالحزن، والسهولة االستثارة، •
  بشكل زائدبكاء الصراخ وال•
 )تيقظالفرط (اإلجفال سهولة •
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سنوات 6و 3األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   
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 في المواقف االجتماعية تصرف بشكل تمثيليال•
 االنسحاب•
 لفت االنتباه•
 ضعف تطور المهارات•
 خوف االنفصال عن مقدم الرعاية•
 غياب الثقة بالنفس•
 تعلمال فيمتنامية صعوبات •
  ضعف التحصيل والتقدم التعليمي•
 )دون سبب بدنيفي الصحة اعتالل المنشأ تظهر ك أعراض نفسية (أعراض جسدية •
 ياتالسلوكمن  كوغير ذلفي البول، التحكم تحقيق القدرة على التبول في الفراش بعد •

 .التراجعية    
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 األطفال والمراهقون اآلخرون
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 األعراضمن  كثيراً سنة  12 وسنوات  6األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يبدي •
     ً  .التي أوردناها من قبل لألطفال األصغر سنا

 
 وفي السلوك  مشكالتٌ وملحوظة  تراجعيةٌ  باإلضافة إلى ذلك، تكون هناك سلوكياتٌ •

 .بالذات االعتناء قلةو الدراسيالتحصيل  فضالً عن ضعف األداء و ،التواصل    
 

 كثيرٌ  –سنة  18و 12الذين تتراوح أعمارهم بين  أي اليافعين –ن يالمراهقتشيع لدى •
ً  أشرنا إليهامن السلوكيات التي        وتقلبات ،نسحابالوا ،سلوكمن اضطراب ال – آنفا
 أعلىخطر في ذلك، كما أنهم  عدوانية وغيرِ الحادة أو السريعة، والنزعة المزاج ال    
 ،المسببة لإلدمانالمواد  تعاطي، وللمجتمع  مضادةجنائية و لتورط في أنشطةٍل    
 .المتعمد للذاتواإليذاء     
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 الطفل الذي تعرض النتهاكات جنسية
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 الذيساءة المعاملة والصدمة، فإن الطفل األخرى إلشكال األمثلما هو الحال مع •
ً بالغة في  جنسية يجد صعوبةً  النتهاكاتٍ ض تعرّ       .عما حدثالتعبير لفظيا

 
 جنسية األطفال الذين تعرضوا النتهاكاتٍ طريقة التعبير األكثر احتماالً لدى كون ت•

 .، على اختالف البيئات الثقافيةمن خالل سلوكياتهم هي    
 

 الذيناألطفال  عندكذلك  واردة الحدوث الصدمةالمرتبطة بسلوكيات تكون ال•
 التاليةالسلوكيات مالحظة شيع تباإلضافة إلى ذلك،  .جنسية تعرضوا النتهاكاتٍ     
 :عندهم    
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 المؤشرات السلوكية على االنتهاكات الجنسية

10 

ً جنسيواللعب طابعاً  السلوكُ أن يأخَذ •  .ا
 
 

 .)وضوحاً في مرحلة المراهقة يكون هذا أكثرَ ( لمنضبطغير االجنسي السلوك •
 
 

 غيرواللمس  ،المبالغ فيه التعلقالخوف و بين -التطرف في العالقات مع البالغين •
 .غير مالئم اللغة الجنسية بشكلٍ /واستخدام لغة البالغين ،المالئم    

 
 

 .اللمس المتكرر للمنطقة التناسلية•
 
 

 التناسليةاالنزعاج المفرط عندما يحاول مقدم الرعاية غسل منطقة األعضاء /الخوف•
 )الصغارالرضع واألطفال لدى (للطفل     

 
 

 .في البول التحكمتحقيق القدرة على التبول في الفراش بعد •
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 كيفية مقابلة االطفال الذين تعرضوا لصدمة او سوء معاملة
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 ،نود أننامن رغم وبال. األطفال في أفضل األوقات إلى الطمأنة والصبريحتاج •
 ما حدث، وسببَ  بالغين نهتم باألطفال ونقدرهم، أن نعرفَ  كأشخاٍص اً، غريزي    
 .ولطف شديد حذرٍ األمر ب بعَ االطفل، ينبغي أن نت الكرب لدى    

 
  ما نناقشَ أننا لن ، وبقي األمَر سراً الطفل إلى أننا سنُ  ئنَ مِ طَ ينبغي علينا كذلك أن نُ و•
ً معه حدث       .خصوصيِتههوية الطفل وبحماية  إال مع من يلتزم هو أيضا
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 مقابلة الطفل الذي تعرض النتهاك
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 " هل لمسك الرجل هناك؟"من قبيل  إيحائية أسئلةً  طرحال ت •
 :مفتوحة بدالً من ذلك اطرح على الطفل أسئلةً   

  
 "شخص؟ هل آذاك أيُ "أو  "  شخص؟ هل لمسك أيُ "
 
  :من قبيل إذا كانت إجابة الطفل باإليجاب، تابع األمر بطرح أسئلةٍف
 
 "؟فيه إلى المكان الذي لمسك الرجل هل يمكنك أن تشيرَ "أو " أين لمسك الرجل؟"
 
 «الطفل في فمكالماً "أحياناً ن والمهني ، بالرغم من حسن النية، قد يضعأنه انتبه إلى•
 التيوثِّق األسئلة . تم الحصول عليه دليلأي  من صحةيضعف وهذا أمٌر من شأنه أن     
 .منطقة األعضاء التناسلية :الذي أشار إليه الطفل، مثالً  ، والمكانَ هاطرحت    
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 مقاربات بديلة أثناء المقابلة
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 ُيدعى جداً  شائع أسلوبٌ  ووه( اللعب خالل من حدث ما رَ ظهِ يُ  أن للطفل يمكن•
 استخدامب له حدث ما الطفل ظهرَ يُ  أن يمكن .)Play Therapy باللعب العالج    
ً يشيرَ  أن يمكنو .دميتين      .له حدث ما لبيان الدميتين جسم من أجزاء إلى أيضا

 
 المتأثرين األطفال لدفع كطريقةٍ  Art Therapyبالفن العالج مُ استخدا يشيع كما•

 ،عايشوها التي المروعة التجاربب تأثروا نالذي فاألطفال - التعبير إلى بالحروب    
     ً  .القاتمة األلوان من اً كثير ونستخدمويَ  والنار القتال/للحرب صوراً  يرسمون ما غالبا
     ً  على هلحمل مفيدة ةً قيطر له الصورة تعنيه ما شرح الطفل من الطلب يعد ما وغالبا
 .منفتح بشكل يتكلم أن    
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