دور الوالدين تجاه األطفال في حاالت الطوارئ
أيّهاّاألَهاليّاأل ِ
َعزاء ّ
إليكمّنبذةّإيضاحيةّعنّالطوارئّوتوصياتّمنّاالختصاصيينّالنفسيينّالعربّحولّكيفيةّالتعاملّمعّاألطفالّ
فيّحاالتّالطوارئّ .
األحداثّ
ِّ
الديّن م ارَفَقة ّاألبناءّ ّوتوجيههمّ َوَدعمهمّ.منّ
طلبّ ّمنّالو َّ
اليو ِمي َّة ّ َمليئةّ ّباأل ِّ
َّ
إنّ ّ
َحداث ّالتيّتَتَ َ
الحياة ّ َ
اقفّماّهوّعاديّّومنهاّغيرّالعاديّ،والتيّتَ َِ ِ ِ
طلّبّّ
والمو ِّ
هاّوَوق ِعهاّعلىّالنفسّالبشريةّ،األمرّالذيَّيتَ َ
ختلفّبحدّت َ
ىّلناّالتعاملّمعهاّ ّ.
َّ
سنّ
هاّليّتَ َّ
هم َّ
اكهاّوَف َّ
إدر َّ
العادية ّهنالكّحاالتّ ّ ِ
تيجةّ ّلحاالتّ
طارئةّ ّوصادمةّ ّمتََن ِوعةّ ّومتعددةّ ّاألوجهّّ ،
ِّ
غير ّ
اقف ّ ِّ
ِمنّبين ّالمو ِّ
َ
فمنهاّن َ
ِ
ّ،أوّعدائيةّّاجتماعيةّ .
َّ
طبيعيةّّ،أوّأمنيةّ
كارثيةّّ َ

الحياتيةّ(فكريّاّ،سلوكيّاّ،وجدانيّاّ،فسيولوجيّا)ّ،وقدّيؤديّلردودّ
ِّ
يةّ
الشعورّباالستم ارر ِّ
َّ
عرقلّ
ئّي َّ
دثّالطار َّ
الح َّ
إنّّ َ

ِ
اج َهةّهذهّاألحداثّ .
ّ
ؤثرّّ
فعالّغيرّاعتياديةّ،األمرّالذيّقدّي ِّ
أَّ
َ
علىّانتظامّحياتناّاليوميةّومدىّتَأَقلمناّالسليمّلمو َ
ويشكلّّ َمص َدرّإلهامّ
نّنموذجّاّأوليّاّهامّاَّّيقّتديِّبهّاألبناءِّ ّ،
النفسّالعياديّواألسريّأنّّاألهلّي َمثلو َّ
يعلِمَّّناّعلمّّ ِّ
ّ
اجهة ّحدِّّة ّاألحداثّ .كما ّأثبتتّ
ناسبة ّلمو ِّ
ات ّالم ِّ
السليِّم ّواكتساب ّالمهار ِّ
لِتعزيز ّقدرتهم ّعلى ّالتأقلم ّوالتَ َكيّ ِّ
فّ َ
أثرهاّعلىّأَبنائهمّ،فمنّ
الصادمةّ ّ
ِّ
ئةّو
األهلّلألحداثّالطار ِّ
اجهةّ ِّ
لكيفيةّمو ِّ
األبحاثّفيّعلِّمّ ِّ
نفسّالطوارئّأنّّ َ
دودّ ِ
األفعالّعندهمّ ّ.
خفيفّ ِحدِّّةّر ِّ
ساعدّعلىّتَ ِّ
شأن َّهاّأنّت َّ
ِّ

علىّأبنائكّمّ ،حيثّتَأخذّ ّأشكاالّ ّمختلفةّّ
ِّ
تظهر ّ
يمكنكمّرؤيةّ ّبعضّ ّمنّاألعراضّالتاليةّالتيّمنّالممكنّأنّ ّ َّ
سلوكياتهّالمعتادةّ :
ِّ
ضمنّ
غيرّعاديةّّأوّغريبةّّأوّالّتندرجّّ َّ
وأنماطّاّ َّ
 أعراض جسدية:
خَّدرّّ،
دقات ّقلبّ ّقويةّ ّأوّسريعةّ،وإحساسّ ّباالختناقّّ،و َّ
الصدّرّ ّ،وصعوبةّ ّفيّالتنفسّ ّ،و ِّ
إحساسّ ّبثقلّ ّفيّ َّ

ّوجفافّّفيّالفمّ ّ،وتوترّّ،وإحساسّّبعدمّالتوازنّّ ّ،ودورانّّ ّ،وصعوبةّّفيّبلعّالطعامّأوّالشرابّ،رجفةّّ،وإلخّّ .

 أعراض وجدانية (عاطفية):
وّاليأّسّ،
األمل أ َّ
بخيبةّ ِّ
أملّ،رَّهابّّوخوفّّشديدينّ،شعورّّبالقلق ،شعورّ بفقدانّالسيطرةّ،شعورّّ ِّ
ّ
بكاءّّ،خيبةّّ
بالذهول ّوالصدمةّ ،الشعورّ ّبتوترّّ
ِّ
بالعجز ّوعدِّم ّاألمانّ،والشعورّ ّ
ِّ
الشعورّ ّبالذنبّ،الشعورّ ّباإلحباطّ ،الشعورّ ّ

وضغطّّنفسيّ،الشعورّّبغضبّ .
 أعراض ُسلوكية:
الرغبةّّفيّالتحركّ،استخدامّّاألدويةّ،تجنبّّالحديثّ،ضحكّّغيرّمسيطرّّعليهّ،االنزواءّ،التعلقّالزائدّ .
 أعراض ذهنية:
ِ
غيرّإراديّلمضامينّمنّالحادثةّ .
فقدانّّالقدرّةّعلىّالتركيزّ،شرودّّ،ازدحامّّاألفكارّّ،دخولّّقسريّّ َ
الفرديةّ
ِّ
قّ
اجهةّتختلفّّمنّشخصّّآلخرّ؛ّبسببّالفرو ِّ
وآلياتّالمو ِّ
األفعالّ ِّ
ِّ
ردودّ
بعينّاالعتبارّأنّّ َّ
عليكمّاألخَّذّ ِّ

مدىّمشاركِّتهّمّ
َّ
الشخصية ّلهمّ ،كماّيختلفّ ّاألوالدّفيّ
ِّ
بة ّ
ية ّوالتجر ِّ
اّللمرحلة ّالعمر ِّ
ِّ
الطبيعية ّعندّالناسّ ،ووفقّ
ِّ

ِّ
وتعبيرهّمّعنّتجرَّبتّهمّمعّالحدثّ .

يقةّ
عنّذاتهّمّ،بالطر ِّ
ِّ
للتعبير ّ
ِّ
اإلصغاء ّإليهمّ،وإعطائهمّ ّالفرص َّة ّ
ِّ
األبناء ّو
ِّ
مشاعر ّ
ِّ
منّهناّعلىّاألهل ّاحترامّ ّ
ِّ

المناسبةّلهمّ .
ِّ
يحةّ
السلميةّوالمر ِّ
ِّ

عنّمشاركة ّ ِّ
الناس ّيميلون
عجةّ
معّاألحداث ّالمز ِّ
ِّ
غيرِّهمّ ّتجرّبتَهّمّالشخصي َّة ّ
ِّ
ّلالمتناع ّ
ِّ
ذكرهّ ّأنّ ّ َ ّ
منّالجدير ّ ّ
ِّ
ّو
الصادمةّهيّالردّّ
ِّ
عنّالتجاربّ
ِّ
التعبيرّ
المهنيةّتفيدّّبأنّّالمشارك َّةّو َّ
ِّ
التجاربّ
َّ
األبحاثّو
َّ
الصادمةّ،معّالعلمّأنّّ
ِّ
و
ّالنَّفسّ ّوالذي ّيكون ّسببّا ّمركزيّا ّبتطويرّ
لالمتناع ّمردودّ ّسلبيّ ّعلى َّ
ِّ
الصحيّ ّالمّوصى ّبهّ .حيث ّتبيّن ّأنّ ّ

الصدمةّتحديدّاّ ّ.
ِّ
ماّبعدّ
َّ
ضغطّ
ابّ ِّ
لىّتكوينّاضطر ِّ
ِّ
باالمتناعّيّفضيّإ
ِّ
ارّ
اضطرابّّنفسيّحادّّ،كماّأنّّاالستمرَّ
ئّوالمتَّّب َّع ِّةّفيّتقديمّالعالجّالنفسيّللمصدومينّنفسيّاّ
الحادثّالطارِّ
ِّ
اجهةّ
ق ّلمو ِّ
أحدّالطر ِّ
نودّّاإلشارةّّإلىّأنّّ َّ
بأنّتشعرّوتحسّّالتجرب َّةّ
َّ
الذاتّ
وتركّ ِّ
التحدثّعنهاّتفصيالِّّ ّ،
ِّ
منّخاللّتَخيّلِّهاّو
ّ
بةّمنّجديدّ،
هوّعيشّّالتجر ِّ
دخلّالولدّفيّانسجامّّ
َّ
أوّالكتابةّ،ي
ِّ
يقّالحديث ّأوّالرسِّمّ
ِّ
التعبيرّعنّالذاتّ،عنّطر
َّ
دونّوقفّّأوّإنكارّّ.إنّّ

هّومشاعِّرهّوأحاسيسهّ.كذلكّتفهمّ ِّهّ
ِّ
هّحِيّزاّللتعبيرّعنّتجرَّبِّت
ِّ
فمنّالمهمّ
ِّ
عهّ،
منّرّو ِّ
ويهدئّّ َّ
ِّ
الجلوسّمعهّوإعطائ َ

لتدخلِكّمّ
إعطائهّمعلوماتّّواقعيةّّوتعليماتّّوقائيةّّ.كماّنضيفّهناّأنّّ ّ
وطمأنِّتهّمنّخاللّإشراكهّبماّحصلّ،و ِّ
َّ
يغ ّالنفسيّ،
ّجيدةّ ّللنفسّ ،منهاّ :المساعدةّ ّعلى ّالتفر ِّ
ّمفاعيل ّومردوداتّ ّأخرى ِّ
َّ
ّألبنائكّم
ِّ
وتفهمكّم ّواحتوِّائكّم
ِّ

منّالقلقّوالخوفّّ،
ِّ
التقليلّ
المشاركةّالوجدانيةّّ،و ِّ
ِّ
نّالنفسيّّ،و
إعادةّالتوازِّ
التخلصّمنّشحناتّّانفعاليةّّسلبيةّّّ،و ِّ
ِّ
و
اّغير ّمّهتمّا ّبهمّ ،وبالتاليّكلّّ
الجميع ّمهتمّ ّبهمّ ،وأنّكمّمجموعةّ ّمترابطةّ ّوهمّليسواّأفرادّ َّ
َّ
الرسائل ّأنّ ّ
َّ
إعطاء ّ
ّو ِّ
ذلكّيّ ِّ
كمّفيّالبيئةّوفيّالمدرسةّ .
ِّ
ِّ
عندّأبنائ
فّ
منّإعادةّالتكيّ ِّ
ِّ
سرعّّ

نصائح على الصعيد الفردي في حاالت الطوارئ قدر اإلمكان وعلى الرغم من الطارئ:
البرمجةّاليومية.
ِّ
الوقتّو
 .1وجوبّّتنظيِّمّ ِّ
بساعاتّأكلّّمحددةّّ(روتينية).
ِّ
ّ .2االلتزامّّ
 .3النومّّلساعاتّّكافية.
 .4ممارسةّّالرياضة.
وسائلّاالسترخاء.
ِّ
 .5استعمالّّوممارسةّّ
ّومؤثراّبنطاقّالممكن.
ّ
نّفعاالّ
 .6أنّّيكو َّ
ووضعهّفيّمكانّ
ِّ
الشخصّ
ِّ
يّمنّحولهّمنّشأنهّتهدئةّّ
ِّ
اكتسابّمعلوماتّّوفهِّمّماّيجر
ِّ
 .7محاولةّّ
فيهّفهمّّووضوحّّوشعورّّبسيطرةّأكبر.
بإمكانكم التوجه لالستشارة المهنية
يحصل عند ابنكم أنه
ال تنسوا إن شعرتُم بعدم ال ُقدرة على مواجهة ما
ُ
ُ
عند االختصاصي النفسي في المدرسة ،أو المستشار التربوي ،أو التوجه إلى مكتب الشؤون االجتماعية.

المعالج النفسي رزق شلش & د .محمود سعيد

