
 حاالت الطوارئ في ن تجاه األطفال ي  دور الوالد  

ّهاّاأَلهاليّاأَلِعزاءأيّ 

نبذ عنّالطوارئّوتوصياتّمنّاالختصاصيينّالنفسيينّالعربّةإليكّم التعاملّمعّاألطفالّحولّّإيضاحيّة كيفيّة
ّحاالتّالطوارئ.فيّ

مهمّتوجيهاألبناءّّوّم راَفَقة نيّ الوالدَّمنّّالتيَّتَتَطلبّ ّباأَلحداثَِّّمليئةّ ّالَيوِمي ةَّّالحياةَّّإنّ  ّاألحداثِّ.ّمنّهمَوَدع 
هوّعاديّ ّوالمواقفِّ غيرّالعاديّمّا علىِّبحدّ ّوالتيَّتخَتِلفّ،ومنهّا َوَوق ِعهّا ّّ،نفسّالبشريةالِتهّا ّبّ َيَتَطلّ ّالذياألمر 

ّّمعها.ّىّلناّالتعاملَّنّ سَّتَّهاّليَّهاّوَفهمَّإدراكَّ

هّ ّوم تعددةّ ّم َتَنِوعةّ ّوصادمةّ ّطاِرئةّ ّه نالكّحاالتّ ّالعاديةِّّغيرِّّالمواقفِِّّمنّبين َّنتيَجةّ ّ،األوج  لحاالتّّفمنها
ّاجتماعية.ّدائيةّ ،ّأوّعَّ،ّأوّأمنيةّ َطبيعيةّ ّكاِرثيةّ 

ا(،ّوقدّي ؤديّلردودّا،ّفسيولوجيّ ا،ّوجدانيّ ا،ّسلوكيّ )فكريّ ّالحياتيةِّّباالستمراريةِّّالشعورَّّي عرقلَّّالطارئَّّالَحدثَّّإنّ 
اليوميةّومدىّتَّّرّ الذيّقدّي ؤث ِّاألمرّّ،فعالَّغيرّاعتياديةأَّ السليمِّلمواَجَهةّهذهعلىّانتظامّحياتنّا نّا ّاألحداث.َّأقل م 

َدرّإلهامّّلّ ويشك ِّّ،تديِّبهّاألبناءق َّيّّاهامّ اّأوليّ ّانموذجّ ّي َمثلونَّاألهلّّالعياديّواألسريّأنّ ّالنفسِّّاّعلمّ َنّمّ يعل ِّ َمص  
ّ ّوالَتَكيّ ِلتعزيز ّالتأقل م ّعلى ّالمهاراتِّّالَسليمِّّفِّق درتهم ّأثبتتّّةِّحدّ ّلمواجهةِّّالم ناسبةِّّواكتساب ّكما األحداث.

فمنّّ،هاّعلىَّأبنائهمأثرّ ّوالصادمةِّّلألحداثّالطارئةِّّاألهلِّّلَكيفيةّم واجهةِّّالطوارئّأنّ ّنفسِّّعلمِّفيّاألبحاثّ
ّاألِفعالّعندهم.ّّر دودِّّةِِّحدّ ّعلىَّتخفيفِّّاّأنّت ساعدَّهَّشأنِّ

ّّمختلفةّ أشكاالّ َّتأخذّ حيثّّ،مكّ علىّأبنائِّّتظهرَّّمنّاألعراضّالتاليةّالتيّمنّالممكنّأنّ ّبعضّ ّيمكنكمّرؤيةّ 
ّهّالمعتادة:سلوكياتِّّضمنَّّالّتندرجّ ّوأّوّغريبةّ أّعاديةّ ّغيرَّّاوأنماطّ 

   ج سدية   أعراض: 

ّدّ الَصّفيّّبثقلّ ّحساس ّإ ّأّقويةّ ّقلبّ ّدقاتِّّوالتنفس،ّفيّّصعوبةّ ّور، ،ّرّ دَّخَّّوباالختناق،ّّحساسّ وإوّسريعة،
ّ.لخّ ،ّوإوّالشراب،ّرجفةّ أفيّبلعّالطعامّّصعوبةّ ّو،ّدورانّ ّوّ،بعدمّالتوازّنّحساسّ وإ،ّتوترّ ّوالفم،ّفيّّجفافّ ّو



   ة(:ي  ف  اط  )ع   وجدانية   أعراض 

س،ّأّ وّاليَّأ األملِّّبخيبةِّّ،ّشعورّ فقدانّالسيطرةب شعورّ ، بالقلقّ،ّشعورّ ينشديدّوخوفّ ّابّ هَّأمل،ّرّ ّ،ّخيبةّ بكاءّ 

ّبتوترّ ّالشعورّ ّ،والصدمةّبالذهولِّّن،ّوالشعورّ األماّوعدمِّّبالعجزِّّالشعورّ ّ،باإلحباطّبالذنب،ّالشعورّ ّالشعورّ 
ّ.بغضبّالشعورّ ّ،نفسيّوضغطّ 

   ُسلوكية   أعراض: 

ّعليه،ّاالنزواء،ّالتعلقّالزائد.ّغيرّمسيطرّ ّالحديث،ّضحكّ ّاألدوية،ّتجنبّ ّالتحرك،ّاستخدامّ فيّّالرغبةّ 

   هنية   أعراض  :ذ 

ّراديّلمضامينّمنّالحادثة.غيَرّإّقسريّ ّدخولّ ّ،األفكارّ ّازدحامّ ّ،علىّالتركيز،ّشرودّ ّالقدرةِّّفقدانّ 

ّالفرديةِّّبسببّالفروقِّّ؛آلخرّ ّمنّشخصّ ّتختلفّ ّالمواجهةِّّوآلياتِّّاألفعالِّّردودَّّنّ أاالعتبارّّبعينِّّعليكمّاألخذَّ
مّهّ تِّمدىّمشاركَّفيّاألوالدّّكماّيختلفّ ّ،لهمّالشخصيةِّّوالتجربةِّّالعمريةِّّاّللمرحلةِّووفقّ ّ،عندّالناسّالطبيعيةِّ

ّهمّمعّالحدث.تّ مّعنّتجربَّهّ وتعبيرِّ

ّعلىّاألهلِّ ّبالطريقةِّم،ّهّ عنّذاتِّّللتعبيرِّّالفرصةَّّوإعطائهمّ إليهم،ّّواإلصغاءِّّاألبناءِّّمشاعرِّّاحترامّ ّمنّهنا
ّلهم.ّالمناسبةِّّوالمريحةِّّالسلميةِّ

ّالشخصيةَّهّ تجربتَّّمّ هِّغيرِّّعنّمشاركةِّّيميلونّلالمتناعِّّالناَسّّأنّ ّهّ ذكرّ ّمنّالجديرِّّو ّالمزعجةِّّمعّاألحداثِّّم
ّالردّ ّهيّالصادمةِّّعنّالتجاربِّّوالتعبيرَّّالمشاركةَّّبأنّ ّتفيدّ ّالمهنيةِّّوالتجاربَّّاألبحاثَّّ،ّمعّالعلمّأنّ والصادمةِّ

ّوصالمّ ّالصحيّ  ّتبيّ ى ّحيث ّأنّ به. ّالنَّّسلبيّ ّمردودّ ّلالمتناعِّّن ّفَّعلى ّسببّ ّس  ّيكون ّمركزيّ والذي ّبتطويرّا ا
ّا.ّتحديدّ ّالصدمةِّّماّبعدَّّضغطِّّاضطرابِّّلىّتكوينِّإفضيّي ّّباالمتناعِّّاالستمرارَّّكماّأنّ ّ،نفسيّحادّ ّاضطرابّ 

اّالعالجّالنفسيّللمصدومينّنفسيّ فيّتقديمّّةِّعَّبَّوالمتّ ّالطارئِّّالحادثِّّلمواجهةِّّالطرقِّّأحدَّّأنّ ّلىإّشارةّ اإلّنودّ 
ّّبأنّتشعرَّّالذاتِّّوتركِّّ،عنهاّتفصيال ّّهاّوالتحدثِّلِّخيّ منّخاللّتَّّ،منّجديدّالتجربةِّّهوّعيش ّ ّالتجربةَّّوتحس 
ّانسجامّ ّفيّ،ّي دخلّالولدَّأوّالكتابةِّّأوّالرسمِّّعنّالذات،ّعنّطريقّالحديثِّّالتعبيرَّّ.ّإنّ أوّإنكارّ ّدونّوقفّ 

ّهِّهّوأحاسيسه.ّكذلكّتفهمّ رِّهّومشاعِّتِّاّللتعبيرّعنّتجربَّهَّحيِ زّ ئمعهّوإعطاّالجلوسِّّفمنّالمهم ِّّ،هعِّوّ منّرَّّئّ ويهد ِّ



مّكّ لتدخلِّّ.ّكماّنضيفّهناّأنّ وقائيةّ ّوتعليماتّ ّواقعيةّ ّهّمعلوماتّ وإعطائِّّ،هّمنّخاللّإشراكهّبماّحصلتِّوطمأنَّ
ّواحتوائِّكّ وتفهمِّ ّألبنائِّكّ م ّمفاعيلَّكّ م ّجي ِّّومردوداتّ ّم ّللنفسّةّ دأخرى ّالمساعدةّ ، ّالتفريغِّّمنها: ّ،النفسيّعلى

ّ،والخوفّ ّمنّالقلقِّّالتقليلِّّوّ،الوجدانيةّالمشاركةِّّوّ،النفسيّالتوازنِّّإعادةِّّوّ،سلبيةّ ّانفعاليةّ ّمنّشحناتّ ّوالتخلصِّ
ّوبالتاليّكلّ ّ،بهمّاهتمّ مّ ّاّغيرَّوهمّليسواّأفرادّ ّمترابطةّ ّكمّمجموعةّ وأنّ ّ،بهمّمهتمّ ّالجميعَّّأنّ ّالرسائلَّّإعطاءِّّو

ّوفيّالمدرسة.ّكمّفيّالبيئةِّعندّأبنائِّّفِّالتكيّ ّمنّإعادةِّّعّ سر ِّذلكّيّ 
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