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English Title: Please Don’t Go! Separation Anxiety and Children

من فضلك ال تذهب! قلق االنفصال واالطفال
غالًبا ما يكون من الصعب عىل أحد الوالدين أو أحد أفراد األرسة أن يرتك طفًل صغريًا يبيك ويتشبث به. يعاين الطفل من 
قلق االنفصال. قد ال يفهم األطفال متى سيعود أحبائهم. ميكن أن تكون هذه املواقف مزعجة لألحباء الذين يتعني عليهم 

املغادرة - وكذلك للطفل. فيام ييل بعض األشياء التي يجب تذكرها حول قلق االنفصال.

القليل من قلق االنفصال أمر طبيعي.
ميكن أن يكون سلوك الطفل عالمة إيجابية. إنه يُظهر أنه يتعرف عىل أحبائه ويُشكل معهم روابط مهمة. )قد يكون عدم إظهار 

الطفل ألي ضيق عند مغادرة أحد الوالدين أو عدم إظهاره تفضياًل ملقدم رعاية عىل اآلخر سببًا أكرب للقلق.(

مييل اضطراب القلق إىل اتباع منط ميكن التنبؤ به.
غالبًا ما يبدأ الخوف من األشخاص واألماكن غري املألوفة عندما يبلغ الطفل حوايل 8 أشهر من العمر، عىل الرغم من أنه ميكن أن 
يبدأ مبكرًا يف عمر 5 أشهر. يبلغ قلق االنفصال ذروته عادًة بني 10 و18 شهرًا ويتالىش يف عمر سنتني. قد يزداد هذا القلق يف أي 

عمر أو قد يعود عند الطفل األكرب سًنا عندما يكون هناك تغيري يف البيئة أو عند حدوث تغيريات أخرى، مثل والدة طفل جديد يف 
األرسة.

ميكنك املساعدة يف جعل الفراق أسهل لطفلك.
• قرأ له أحد كتب األطفال عن االنفصال.	
• بق معه حتى يتعرف عىل مكان أو شخص جديد.	
• خربه بهدوء أنك تعلم أنه ال يريدك أن تغادر. طأمنه بأنك ستعود.	
• خربه أن والده أو والدته ستعود بعد وقت القيلولة أو يف وقت العشاء، حتى لو كان الطفل ال يستطيع معرفة الوقت. تأكد من 	

االلتزام بكلمتك.
• عه يأخذ بطانيته املُفضلة أو غريها من األشياء »املُحببة« له من أجل الراحة. بعض األطفال يحبون إحدى كنزات األم أو أي 	

ممتلكات مألوفة أخرى ميكنهم االحتفاظ بها حتى عودتك.
• جنب ترك طفلك عندما يشعر بالجوع أو التعب أو املرض.	
• ال تضايقه أو تأنبه أبًدا بسبب مشاعر القلق لديه أو تتسلل بعيًدا دون إخباره عىل اإلطالق.	
• ال تقدم الرشوة له حتى يتوقف عن البكاء.	

ميكن أن يساهم مستوى التوتر لديك يف قلق االنفصال.
قد يؤدي قلقك بشأن ترتيبات رعاية الطفل أو الشعور بالذنب بشأن املغادرة إىل زيادة قلق طفلك. تأكد من اتخاذ الرتتيبات 

الالزمة ملكان رعاية الطفل التي تشعر بالثقة حياله. وتذكر أن قضاء بعض الوقت بعيًدا ميكن أن يكون مفيًدا لكليكام.

يف بعض األحيان، قد يكون األمر أكرث من مجرد قلق االنفصال.
حاول البحث عن مصادر التوتر املحتملة األخرى يف حياة طفلك أو فكر يف ترتيب بديل ملكان رعاية

• للطفل الذي ال يزال يعاين من العزلة يف مكان رعاية الطفل الجديد أو أي مكان آخر ألكرث من أسبوعني، أو	
• للطفل الذي يتوقف عن األكل أو النوم بشكل جيد ويرفض التفاعل مع اآلخرين ويتغري سلوكه بشكل مستمر.	
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