معهد كنعان الرتبوي النمائي
ػه كتاب انظغار في انظروف انظؼثح مه ورشح انمىارد انؼرتيح  .ششش

دلٌل المنشط /ة
التعامل مع االطفال فً الظروف الصعبة واالزمات

اعداد وتجمٌع :
فرٌق التدرٌب بمعهد كنعان التربوي النمابً
ؼزة – فلسطٌن
 2009م

1

دلٌل حول االطفال فً الظروؾ الصعبة
والنزاعات
اإلشراؾ العام:

عيسى موسى سابا

إعداد وتجمٌع :

زاهر هنية

معهد كنعان التربوي النم ابً

امحد الشريف
بهاء الشطلي
فلسطٌن
مراجعة وتنسٌق:

فادي السلفييت
امحد الشريف

غزة -الرمال -شارع الشهداء

هاتف0097082846511 :
فاكس0097082846501 :
البرٌد االلكترونًcanaan@p-i-s.com :
الصفحة االلكترونٌةwww.canaan.org.ps :

معهد كنعان التربوي النمابً

احملتويات
4

1

9

2

14

3

18

4

20

27
1

27

2

33
36

1

36

2

40

3

42

4

45

1

56

2

58

1

71

2

81

تقذيم :
بعد الهجمة اإلسرابٌلٌة األخٌرة على قطاع ؼزة والتً اودت بحٌاة آالؾ الشهداء
والجرحى خاصة األطفال حٌث راح ضحٌتها من األطفال  430شهٌد و 1855جرٌح وفً
ظل الظروؾ الصعبة جداًا التً ٌعٌشها شعبنا الفلسطٌنً وما لهذه الظروؾ من انعكاسات
سلبٌة على المجتمع عامة وعلى األطفال خاصة وعلى مختلؾ األصعدة "االجتماعٌة والثقافٌة
واالقتصادٌة والصحٌة والتربوٌة والنفسٌة و بخاصة النفسٌة منها" ٌؤتً هذا الكتٌب كمساهمة
من معهد كنعان التربوي النمابً لتقدٌم إطار معرفً

والٌات عمل تساهم فً م ساعدة

المنشطٌن والفاعلٌن فً المجال التربوي االجتماعً مع األطفال للرد على االحتٌاجات اآلنٌة
أطفالن على
ا
واحترام حقوقهم المنتهكة لتجاوز تلك الصعوبات واألزمات الطاربة و م ساعدة
استعادة ولو جزء من حٌاتهم الطبٌعٌة من جدٌد وأن ٌنموا وٌتطورا بشكل سلٌم .
هذا الكتٌب هو عبارة عن مجموعة من األبواب تؽطً جوانب مختلفة فً العمل مع
األطفال فً الظروؾ الصعبة والحروب وانعكاساتها الخطٌرة علٌهم تشمل محتوٌات مفصلة
لتسهٌل الوصول إلى المعرفة المطلوبة.
ٌجدر بنا اإلشارة هنا الى ان هذا الكتٌب من إعداد فرٌق التدرٌب بمعهد كنعان التربوي
النمابً وأن النصوص مختارة بعناٌة من عدة مطبوعات ل ورشة الموارد العربٌة ببٌروت،
وهً مإسسة تعمل على تطوٌر الموارد المبلبمة وبناء القدرات فً مجال الطفولة والشباب.
والتً أٌضا ًا تعتمد فً إصداراتها وأعمالها على مختصٌن وفاعلٌن ومإسسات ومراجع مهنٌة
وعلمٌة.

انثاب األول

" مفاهيم و تؼريفاخ "

 انقسم األول  /قياس انطفم في األزماخ . انقسم انثاوي  /أزمح انحرب " انشذج وانظذمح " . انقسم انثانث  /األطفال في انظروف انضػثح . -انقسم انراتغ  /ما تؼذ األزمح وانظذمح .

مذخم
للصدمة تعرٌفات مرتبطة بالجسم والعقل ،من الناحٌة الفزٌولوجٌة ُتعرّؾ الصدمة
بؤذى جسدي حاد ،مثل الجروح أو الصدم بشكل عنٌؾ .أما من الناحٌة الذهنٌة الصدمة
ُتعرّؾ بتؤثٌر مستدٌم ناجم عن تجربة عاطفٌة م إلمة .
وتنطوي األحدث الصدمٌة على تهدٌد للحٌاة أو إصابات جسدٌة حادة أو فقدان المعٌل
أو خسارة البٌبة المحلٌة .كذلك ،فالصدمة تهدد الفرد على الصعٌد النفسً الفزٌولوجً
والتكامل الشخصً.
تنتج الصدمة من عدة أسباب إما طبٌعٌة أو من صنع اإلنسان .ومنها ،على سبٌل
المثال ،االعتداء والعنؾ ،والكوارث الطبٌعٌة والحروب ،والعملٌات الجراحٌة المتكررة
والحادة ،والحروق ،والتشوه أو اإلعاقة نتٌجة لحادث ما ،وفقدان احد أفراد العابلة أو
الرفاق ،التعرض للعنؾ واإلرهاب ،واالختطاؾ ،والتهجٌر ،واألسر ،والحوادث الكارثٌة.
وقد تكون الصدمة ناتجة عن حادثة واحدة معٌنة أو عدة حوادث متكررة ،أو قد
ًا
طوٌلة وقصٌرة المدى.
تكون مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً طبٌعتها ونتابجها،
فالصدمة النفسٌة هً بلٌّة وألم للضعٌؾ .تكون الضحٌة فٌها ال حول له وتسٌطر علٌه
قوة شاملة من االستسبلم تمنعه من امتبلك الحس بالسٌطرة الذاتٌة ،والتواصل ومعنى
الحٌاة .
وتكون االرتباطات الصدمٌة هً فوق العادة ألنها تتخطى قدراتنا على التكٌؾ ،وتهدد
الحٌاة والتكامل الجسمً ،وتواجهه بؤقصى حاالت الرعب واالستسبلم .إنها كارثٌة .فً
هذه الحاالت ٌستحوذ على الفرد شعور من الخوؾ المسٌطر أو فقدان السٌطرة والتهدٌد
لكٌانه .وٌعود السبب فً ذلك إلى عدم القدرة على اتخاذ اإلجراءات ،والتعرض ألقصى
أنواع العنؾ ومشاهدته .وبغٌاب القدرة على المقاومة أو الهروبٌ ،صبح نظام الفرد فً
الدفاع عن النفس غٌر منظم ومشوشا ًا .ولهذا تظل ردود الفعل إزاء الخطر مختلفة
طوٌل بعد زوال الخطر.
ة
ومعممة وتستمر لفترة
قد ٌستطٌع معظم األطفال الذٌن تعرضوا للصدمة تخطً المحنة ونتابجها بؤنفسهم
أو بمساعدة اآلخرٌن ،أو إنهم ٌمرون بمرحلة قصٌرة صعبة تنعكس على شكل قلق
وذكرٌات مإلمة تزول مع الوقت .أما البعض اآلخر من األطفال فتشكل الصدمة
مشكبلت نفسٌة حادة ومزمنة كالكآبة والقلق المستمر واضطرابات ما بعد الصدمة.

ونكه كيف يستجية األطفال نهظذمح؟
قد ٌعانً الطفل لدى تعرضه ألي شكل من أشكال الصدمة إلى األذى الجسدي أو الضؽط
النفسً .وعند التحدث عن األذى النفسً والخدمات المرافقة له وبالرؼم من أن األطفال ال
ٌمكن عبلجهم كالكبار إال أنهم ٌظهرون أنواعا ًا متعددة من ردود الفعل التً قد تظهر
مباشرة إثر الحادثة أو بعد أٌام أو أشهر .
وقد ساعدت األبحاث فً معرفة
َمن مِن األطفال ٌمكن وضعه فً خانة الخطر انطبلقا من نوع السلوك الذي ٌظهره.
فالمعروؾ أن ردود الفعل الحادة تظهر لدى األطفال الذٌن تواجدوا فً مكان الكارثة ،أو
اختبروا تهدٌدا مباشرا لحٌاتهم أو تعرضوا إلصابة جسدٌة خطرة ،أو سمعوا صراخا
واستغاثة ولم ٌتمكنوا من تقدٌم المساعدة ،أو فقدوا الدعم من جانب الكبار أثناء الكارثة
وشاهدوا ردود فعل الكبار.
فؤثناء الصدمة ،وبعدهاٌ ،عانً الطفل من مشاعر الذعر ،العجز ،والرعب التً تإدي إلى
اضطراب عاطفً حاد ومزمن .المإسسة األمرٌكٌة للطب النفسً وفً دلٌل التشخٌص
وإحصاء االضطرابات النفسٌة تحدد المواصفات والمظاهر المرتبطة بالصدمة والٌؤس
على ثبلثة أنواع :اضطرابات ما بعد الصدمة ،اضطراب الضؽط الحاد ،واضطراب
التكٌؾ .وباختصارٌ ،مكن القول أن هناك ثبلثة عوامل ٌمكن نسبها إلى إمكان وجود
اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال (1 :حدٌة األذى  (2ردود فعل األهل للحادثة أو
الكارثة  (3مدى القرب من الكارثة .وبشكل عام فاألطفال الذٌن عانوا وواجهوا أشد
وأصعب الصدمات هم أنفسهم ٌعكسون اضطرابات ما بعد الصدمة.

لٌس اضطراب ما بعد الصدمة هو الوحٌد الذي ٌعانٌه الطفل اثر الصدمة بل
أمور أخرى مثل القلق ،والٌأس ،ونوبات الغضب المفاجئ ،ومحاوالت
هناك
ٌر
االنتحار ،وفقدان الشعور باألمل ،الشعور بالذنب ،والمشاكل الدراسٌة،
ومشاكل الذاكرة ،ونقص فً االنتباه والتركٌز ،والمشكالت العالئقٌة .ولكن إذا
تم دعم األطفال بالسرعة المالئمة بإمكان معظمهم تخطً المشكلة بسهولة
بٌنما ٌظل هناك عدد بحاجة إلى دعم أكبر ولمدة أطول للشفاء.
وبعد التعرض للحادثة أو الكارثة ٌؤتً التعرؾ إلى معالجة اضطراب ما بعد
الصدمة.

هناك عدة أمور يمكن القٌام بها لمساعدة األطفال الذٌن عانوا من الصدمة مباشرة وفً
األسابٌع التً تلً .ومن المهم معرفة األطفال الذٌن ٌحتاجون التدخل السرٌع والدعم
بسبب الكرب والعواطؾ المتؤثرة .لهذا السبب ،فإن وجود متخصصٌن وباألخص فً

المدارس للتحرك بسرعة لدعم الطفل ،من األمور المهمة أثناء الكوارث .
إن وعً المظاهر واألعراض لما بعد الصدمة  -سواء من قبل األهل أو المربً
ٌساعد على معرفة كٌفٌة التعاطً مع هذه االضطرابات.
وبوجه عام ،فاألطفال الذٌن ٌحصلون على الدعم من الكبار وٌتواجدون بٌن أشخاص
ال ٌظهرون االضطرابات النفسٌة ما بعد الصدم ة ٌ.عكسون بدرجة خفٌفة أعراض ما بعد
الصدمة وبالرؼم من استعمال األطباء بعض األدوٌة لمعالجة عوارض واضطرابات ما
بعد الصدمة إال أن أصحاب االختصاص فً مجال ما بعد الصدمة هم الذٌن بإمكانهم
مساعدة األطفال على تخطً الكارثة .ولقد توصل المسبولون إلى أسالٌب متعددة للتدخل
وتقدٌم الدعم النفسً للطفل إثر الصدمة ،ولكن ال ٌزال هناك الكثٌر من العمل لمساعدة
الطفل وأهله .ولقد لحظ البحث العلمً وجود بعض الفجوات فً ما ٌتعلق بالتدخل من :
نوع ما الدعم الذي ٌمكن تقدٌمه والذي ٌوفر أقصى درجة من الشفاء؟ ما نوع التدخل
الذي ٌناسب كل طفل وكل حالة؟ وكٌؾ بإمكان أنواع التدخل أن تتوجه لتإثر إٌجابا ًا فً
عوامل التطور؟
بالنسبة لمعظم األطفال ،المدرسة هً المكان الذي ٌمكن من خبلله تحدٌد واكتشاؾ
مظاهر الصدمة كاالنسحاب واالنطواء ،والعدوانٌة ،والتؤخر الدراسً ،القلق والوهن .
وبهذا تكون المدرسة المكان الذي بإمكانه تقدٌم الخدمات بعد اكتشاؾ حالة الطفل .تلك
الخدمات التً ٌكون لها تؤثٌر كبٌر على صحة الطفل النفسٌة.

تعرٌفات بحسب المصادر المختلفة
القسم1:

قٌاس الطفل
فً األزمات
ٌعرفون
الباحثون بهذا اإلصدار ّ

األزم ة

هً

نوع من خلخلة التوازن
ٌصبح فٌها الفرد ؼٌر قادر على مواجهة
الضؽوط باستخدام قدراته .
ٌستحوذ علٌه شعور ذاتً بالخطر أو التهدٌد على المستوى الجسمً والعاطفً
ففً حال عدم تمكن الفرد من مواجهة الضؽوط ٌتطور
الوضع إلى أزمة نفسٌة
وفً حاالت عدة ٌنجم عنها ضابقة نفسٌة مستمرة.
أٌضا هناك أسلوب مبنً على ثبلثة أجزاء لتشخٌص األزمة:
 -1شخصٌة الفرد
 -2طبٌعة الحادثة التً نتجت عنها األزمة
 -3ونظام البٌبة الداعمة.

أزمات الحروب .فاألزمات ال تسبب األلم والمعاناة فحسب بل وإنما تشكل أزمات
نفسٌة تمنع الفرد من التنبوء باألحداث وحصول التوازن .فالجهود المبذولة لتخطً األزمة
تعتمد على تؽٌر الحالة ،وإعادة بناء التفكٌر بؤسلوب اٌجابً .
من أسالٌب التدخل المستعملة لمساعدة الفرد:
مواجهة الوضع الضاؼط ،واالستشارة ،وإدارة النزاع ،وتمتٌن المجتمع المحلً،
والعمل الجماعً ،والزٌارات المنزلٌة ،والنشاطات الجماعٌة ،واللعب.

تؼريف األزمح
ٌفٌد مبدأ أساسًّ من نظرٌة التد ّخل فً األزمات أنّ هذه األخٌرة ٌمكن أن تصٌب وهً
تصٌبُ فعبلًا أ ٌّا ًا كان.
ٌر
.وٌح ّدد الباحثون"األزمة "على أ ّنها« إدراك حد ٍث
صعوبة ال
ث أو حالة على أ ّنهما
ُتتح َت َم ل وتتخ ّطى إمكان ٌّات الشخص وآلٌات تأقلمه .وإذا لم ٌحصل الشخص على
المساعدة ،ف ُتٌح َت َمل أن تس ّبب له األزمة خلالًا حاداًا فً الوظائف العاطفٌة والمعرفٌة
والسلوكٌة .
ك ّل شخص ٌختبر الحالة نفسها بشكل مختلؾ ،والعوامل المزاجٌة الممٌِّزة تح ّدد إدراك
الشخص المنفصل للحدث .تذكر] الباحثة [أنّ "األحداث الصدمٌة ٌجب أال ُتٌسلَّم بها كما
رجم إلى معناها الخاص بالنسبة إلى الطفل ".
هً ظاهرٌاًا ،بل ٌجب أن ت َت َ
كذلك ٌشٌر ؼرٌن] الباحثون [إلى أ ّنه "إذا تواجد أشخاص مختلفون فً الحدث نفسه،
فتأثٌر هذا األخٌر سٌكون مختلفا ًا على كل ّ واحد منهم ال ألنّ تجاربهم تختلف فحسب ،بل
أٌضا ًا ألنّ خصائصهم الفردٌة التً تؤ ّثر على العملٌات النفسٌة تختلف فً ما بٌنها .
وهذه العملٌات بدورها تحدث فً بٌئات تعا ٍث
ف مختلفة".
وتنطوي "بٌبة التعافً " على أهمٌة خاصة بالنسبة إلى الطفل فً األزمات نظراًا إلى
اعتماد الطفل على أفراد عابلته وعلى والراشدٌن اآلخرٌن لٌم ّدوه بالدعم واإلرشاد .
بالتالًٌ ،ستند قٌاس الطفل فً األزمات إلى تحلٌل للعوامل الفردٌة المتفاعلة مع مصادر
العابلة ،وشبكة الدعم االجتماعً فً وجه حالة أزمة معٌّنة.

قٌاس األزمة الثالثً
ٌجب قٌاس ثبلثة أنواع مختلفة من المتؽٌّرات المتفاعلة لك ّل أزمة ممٌّزة على حدة:
 . 1طبٌعة حالة األزمة
 . 2خصابص الشخص المزاجٌة
 .3نقاط القوة والضعؾ فً نظام الدعم الخاص بالفرد
ٌصوّ ر الشكل البلحق مقوّ مات هذا القٌاس الثبلثً لؤلزمة ،وٌبرز كٌؾ أنّ تؤثٌر حالة
أزمة معٌّنة ٌتوقّؾ على توازن العوامل الم ّ
إثرة المتفاعلة فً ما بٌن مجموعة المتؽٌّرات
الثبلثة .فً المقابلٌ ،شٌر ك ّتاب آخرون إلى أربعة عوامل أو مجموعة عوامل ّ
تإثر على
ر ّد فعل الشخص على تع ّرضه لش ّدة صدمٌة:
 . 1ظروؾ الصدمة.
 . 2إعادة إحٌاء الصدمة من فترات تطوّ ر سابقة.
 . 3مرحلة التطوّ ر التً تحدث فٌها الصدمة.
 .4اإلطار االجتماعً أثناء الصدمة وبعدها.

فً الواقعٌُ ،عت َبر هذا التصنٌؾ شدٌد الشبه بالنموذج الثبلثً .وتجدر اإلشارة إلى أنّ العامل
الثانً فً النموذج الرباعً ،أي إعادة إحٌاء الصدمة من فترات تطوّ ر سابقةٌ ،إخذ بعٌن
االعتبار فً النموذج الثبلثً عندما ٌت ّم تحلٌل العوامل الفردٌة ،وتجربة الفرد السابقة مع
األزمة .

التمٌٌز بٌن "األزمة "وبٌن "
ردود فعل شدّة ما بعد الصدمة"
ؼالبا ًا ما نشٌر إلى مصطلح« ش ّدة زابدة » عندما نناقش موضوع األزمة .وهذه الش ّدة
الزابدة تسبّب للشخص كربا ًا إذا لم تت ّم م عالجته ،فسٌإ ّدي إلى اضطراب نفسً مثل
اضطراب ش ّدة ما بعد الصدمة  ) PTSD (.فً هذا اإلطارٌُ ،ذكر أنّ « درجة الضٌق التً
ٌسبّبها حدث ما هً العامل األساسً الذي ٌح ِّدد احتمال اإلصابة باضطراب
نفسً.بالتالً ،من المرجّح أن ٌكون اعتما ُد مقاربة خاصة بالتدخل فً األزمات تهدؾ إلى
تخفٌؾ ضٌق األشخاص المصدومٌن ،وتع ّزز استراتٌجٌات التؤقلم لدٌهم ،أدا ًاة مفٌد ًاة فً
الوقاٌة األساسٌة من اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة».

الطفل الشاهِد على العنف الوالدي
"ؼالبا ًا ما تحدث األزمة بشكل أحداث متع ّددة عوضا ًا عن حدث منفرد .وٌشٌر
المصطلح "أزمة " إلى اعتبلل فً حالة مستق ّرة حٌث ٌكون تؤقل ُ ُم الشخص المعتاد ال ٌلبًّ
المبلحظة".
متطلّبات الحالة
َ

القسم2:

أزمة الحرب:
الشِ دّة والصدمة
ٌح ّدد الباحثون خمسة عناصر بٌبٌة تش ّكل مصادر ش ّدة حا ّدة ،ونجدها فً الظروؾ
الصدمٌة التً ٌسبّبها اإلنسان:
 . 1تتعرقل تجربة الحٌاة بؤكملها .فتستبدل هذه الظروؾُ نسٌ َي الحٌاة الطبٌعٌة
بحٌاة أقرب إلى الخٌال ،وؼٌر راسخة فً عناصر الواقع المؤلوفة.
ًا
عدابٌة ،وتش ّكل تهدٌداًا وخطراًا.
 . 2تصبح البٌبة الجدٌدة
 . 3تصبح فرصُ التخلّص من البٌبة المسبّبة للش ّدة ،أو التح ّكم بها محدود ًاة جداًا.
 . 4ال ٌوجد نهاٌة متو َّقعة للتجربة.
ٌ . 5بدو ك ٌّلل من األلم والمعاناة المرتب َطٌن بالتجربة ببل معنى وتفسٌر منطقً.
ال شك فً أنّ أزمة الحرب تش ّكل ش ّدة حادة .ولذلك ال ٌمكن ،فً أثناء الحرب ،إثبات
مفترضا ًا فً الظروؾ السابقة للحرب .فك ُّلل َمن ٌعٌش اإلهمال ،وٌختبر الخسارة
ما كان
َ
ًا
حالة
)كخسارة الوضع الطبٌعً ،والقٌم ،والعمل ،والسلطة ،والروتٌن ،والعابلة ( ٌنشا
تتداخل مع حاجة اإلنسان إلى التوازن وإلى بٌبة ٌمكن التنبّإ بها .
ّ
وتخطٌها فتشمل« تبدٌل الحالة؛ أو تبدٌل معنى الحالة أو
أمّا جهود التؤقلم مع الحالة
«إعادة البناء المعرفً» ؛ أو التح ّكم بؤثر الحالة السلبً ».
ّ
تتخطى الش ّدة قدرة الشخص المعتادة على التؤقلم .فالطرٌقة التً
وتحدث األزمة عندما
ًا
ًا
وظٌفٌة " للحالة ،ولكنها ال تفٌد بمثابة تكٌّؾ
خدمة للذات تكون"
ٌتؤقلم فٌها الشخص
داخلً للشخصٌة .فً الواقعٌ ،سمح" الخ ِْدر العاطفً ،أو تب ّدد الشخصٌة ،أو النكران ،أو
انعزال العاطفة  ".للشخص بؤن ٌضبط استجابته العاطفٌة للمحفّزات الؽامرة .إنّ العاببلت
قد تؽٌّر اعتقاداتها ألنّ « أثر الخسارة الصدمٌة التً ٌسبّبها اإلرهاب هً مدمّرة جداًا إلى
درجة أ ّنها تقضً على بعض األنماط الفكرٌة السابقة" .
وٌدفع تؤثٌر الطاقة النفسٌة بالشخص إلى التجاوب مع أحداث الحرب الصدمٌة من خبلل
التعامل مع الحاجات العملٌة المرتبطة بالبقاء على قٌد الحٌاة .وبالتالً ،قد تحت ّل األدوار
ًا
ًا
ثانوٌة تلً اهتمامات البقاء على قٌد الحٌاة بالنسبة إلى بعض
مرتبة
المعتادة مثل الوالدٌة ،
األشخاص .
وعندما ٌعجز الراشدون عن االضطبلع بدورهم كمق ّدمً رعاٌة أل ّنهم منشؽلون ،أو
مفقودون ،أو متوفّون ،أو محتجزون ،أو مشاركون فً عملٌات قتال ،فإن األطفال
ُتٌضطرون إلى إعطاء معنى لما ال معنى له بدون المساعدة أو شبكة األمان اللتٌن ٌإمّنهما
الراشدون الذٌن ٌرعونهم .هكذا تصبح خسارات الراشدٌن المذكورة أكبر حجما ًا بالنسبة
إلى األطفال الذٌن ٌعتمدون علٌهم لٌُبقوا عال َمهم آمنا ًا ٌسهل التنبّإ به.

نتائج الحرب  :الصدمة
ٌطرح باحثون
تعرٌفٌن للصدمة :التشدٌد على« الش ّدة الناتجة عن الذكرٌات المتعلّقة بتجربة كارثٌة
وخارجة عن المؤلوؾ تقضً على حسّ الشخص بقابلٌّته للتعرّض لؤلذى  »،والتشدٌد
على« الجهد الهابل الذي ٌحتاج إلٌه الشخص لٌتؤقلم مع األحداث".
فً هذا الصدد ،تورد ) فراي  -واوترز  ، 1997( Frey-Woutersوهً ّ
ممثلة لؤلمم
ِ
المتحدةَ ،م َثبلًا معبّراًا على التجربة الكارثٌة« :
ًا
طفلة اهدت عابلتها تتعرّض للقتل ،أو لتحدٌد حجم
ال مجال لقٌاس األثر الذي ٌطال
الوقع العاطفً والنفسً على األطفال من ج ّراء عٌشهم أعواما ًا وهم خابفون من القصؾ،
أو التشوٌه ،أو الموت .
والكثٌر من نزاعات الٌوم ٌدوم طوال مرحلة الطفولة بحٌث أنّ األطفال ٌختبرون
ًا
واصفة
االعتداءات المتع ّددة التراكمٌة من الوالدة إلى بداٌات سنّ الرشد  ».وتواصل
األثر العمٌق الذي ٌطال تطوّ ر األطفال عندما تتعرقل العبلقات األساسٌة والشبكات
االجتماعٌة.
ًا
سلسلة كبٌر ًاة من النتابي السلوكٌة والعاطفٌة أو
تشمل آثار الحرب على األطفال
استراتٌجٌات التؤقلم ُ .تٌعت َبر نشاط الطفل ما قبل الحرب ،وح ّدة تجربة الحرب ،ونظرته إلى
متصلة فً ما بٌنها ّ
ًا
تإثر فً استجابة الطفل على هذه األحداث الصدمٌة .
عناصر
الحرب،
َ
أمّا االستجابة الطبٌعٌة عند معظم األطفال لئلجهاد فتكون« المقاومة أو الهرب  ».إجماالًا،
َتظهر المقاومة فً السلوك العدابً .
العنؾ والجه َد اللذٌن ٌعتمدهما الراشدون لبلوغ السلطة من
وهذه االستجاب ُة الظاهرةُ تشبه
َ
ًا
خبلل العدابٌة الجسدٌة أثناء الحرب .فالتشبّه بالمعتدي ٌكون أحٌانا ًا
وسٌلة للبقاء على قٌد
الحٌاة .أمّا الهرب فعاد ًاة ما ٌنطوي على فصل الذات عن مسبّب الش ّدة عبر الفرار فً
مجمل األحٌان ،إمّا حرفٌاًا ،وإمّا عاطفٌا ًا) عبر االنفصال العاطفً(.
وفقا ًا لتعرٌفات اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمةٌ ،مكن للظروؾ الحادة والقوٌة الخارجة
عن الذات أن تش ّكل عببؤ ًا على نفس الشخص ،وقدرته على التؤقلم .
أ ّما األعراض فتتضمّن فرط الهٌجان ،وإعادة اختبار الصدمة) مثبلًا الذكرٌات الوامضة
التطفّلٌة والكوابٌس( ،والتج ّنب والخِدر .باإلضافة إلى ذلكٌ ،شٌر باحثون إلى أنّ « خسارة
مهارات التطوّ ر المك َت َسبة حدٌثا ًا » لدى األطفال ٌ «...مكن أن توازي عارض الخِدر لدى
الراشدٌن»  ،وأنّ « اللعب المتكرّر عند األطفال الصؽار حٌث ٌت ّم التطرّق إلى مواضٌع
أو مظاهر من الصدمة فً اختبار الحدث الصدمً » ال بد من أن ٌإخذ بعٌن االعتبار فً
قٌاس األطفال الذٌن قد َّ
تشخص إصابتهم على أنها اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة .وفً
هذا اإلطارٌُ ،عرّؾ" اللعب ما بعد الصدمة » على أ ّنه« لعبٌب
ٌبلحظ لدى األطفال الذٌن
َ
تع ّرضوا لصدمة نفسٌة "

وٌجرى تحدٌد

 10خصائص للّعب ما بعد الصدمة:
 .1التكرار القهري.
 .2الربط الالواعً بٌن اللعب وبٌن الحدث الصدمً.
 .3واقعٌة اللعب مع دفاعات بسٌطة فقط.
 .4عدم القدرة على التخلّص من القلق.
 .5النطاق الواسع لألعمار.
تطور اللعب.
 .6فارق الزمن المتبدِّل قبل ّ
 .7القدرة على نقل الصدمة إلى األطفال غٌر المصدومٌن.
 .8نقل العدوى إلى جٌل جدٌد من األطفال.
 .9الخطر.
 .01االستعانة بالخربشة ،والتكلّم ،والطباعة ،والتسجٌل الصوتً
المتكرر.
بمثابة أشكال من اللعب
ّ

ُتعت َبر القابمة أعبله جدٌر ًاة بالمبلحظة بما أنّ اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة لدى األطفال
ؼالبا ًا ما ٌت ّم ُؼضّ النظر عنها ،وبالتالً ال ُتعالي بشكل فعّال .فالحزن ،واالكتباب ،والقلق
هً نتابي تتؤ ّتى عن الصدمة واألسى ،وٌمكن استباقها نظراًا إلى الخسابر التً قد ٌشهدها
الطفل بسبب الحرب .
إال أنّ هذه النتابي قد تست ُر العبلمات الظاهر َة على التجربة الصدمٌة ،أو تكون بنفسها
العبلمات الظاهرة الوحٌدة علٌها ،وقد ٌصعب التعرّؾ إلى األعراض األخرى .لذلك ،فإنّ
ًا
أسبلة تساعدهم فً التعرّؾ إلى
على أخصّابًٌ الصحة النفسٌة أن ٌطرحوا على األطفال
األعراض المرتبطة باضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة .فالمراهقون الذكور مثبلًا الذٌن
ًا
ًا
إجرامٌة ٌجب أن ٌُقاسوا للتؤ ّكد من احتمال إصابتهم بؤعراض الصدمة أو
أنشطة
ٌتعاطون
ٌبلحظ وجود اضطراب السلوك ،واضطراب
اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة .وؼالبا ًا ما
َ
فرط الحركة وتش ّتت االنتباه ،وإساءة استعمال المواد ،ولكن لٌس فً إطار اإلصابة
بالصدمة .وتنطبق هذه الحال عند العمل مع المراهقٌن ،والراشدٌن الشباب القاطنٌن فً مخٌّمات
البلجبٌن ،الذٌن قد ٌتص ّرفون بعدابٌة ،أو ٌكبحون أل َمهم.
أمّا التعافً من الصدمة فٌبدأ مع الشعور باألمان الذي ٌُ َع ّد الشرط المسبق أليّ تد ّخبلت
أخرى ،ذلك أ ّنه ٌساعد الضحٌة على استعادة السًطرة على الذات.

نتائج الحرب :
التك ٌّف ،والصالبة الداخلٌة ،والتأقلم
ٌعرّؾ باحثون "الصالبة الداخلٌة " على أ ّنها "عملٌة التكٌّؾ الناجح على الرؼم من الظروؾ
الخطٌرة أو المه ِّددة ،أو القدرة على هذا التكٌّؾ ،أو نتٌجته" .
وٌنظرون إلى ظاهرة" الصبلبة الداخلٌة »من ثبلث وجهات نظر":
نتابي جٌّدة على الرؼم من وضع شدٌد الخطورة؛ واستدامة المقدرة فً ظ ّل التهدٌد؛ والتعافً من
الصدمة ".
فً الواقع ،تنشا ظروؾ الحرب حاالت كثٌرة ته ّدد قدرة الطفل على التؤقلم والتكٌّؾ عبر سلسلة
النتابي المذكورة أعبله .وتشٌر الدراسات المنشورة عن الخصابص الداخلٌة والدعم االجتماعً
ًا
ًا
اللذٌن ٌساهمان فً الصبلبة الداخلٌة لدى األطفال الذٌن ٌواجهون ظروفا ًا
صدمٌة ،إلى
حٌاتٌة
مجموعة متنوّ عة من العوامل الواقٌة التً تنسجم مع وجهة نظر مبنٌة على نقاط القوى .
فً المقابلٌ ،رى باحثون أنّ تقدٌر الذات ،والفعالٌة الذاتٌة ،والطباع ،والمزاج ،و مركز التح ّكم
الداخلً ،هً عوامل واقٌة تع ّزز الصبلبة الداخلٌة .وٌضاؾُ إلى هذه البلبحة األملُ ،والنشا َط
االستباقً ،والطاق َة .فً هذا الصددٌ ،رى باحثون أنّ عملٌات التطوّ ر التً تحصل داخل الطفل
قبل وقوع أزمة الحرب تستطٌع أن تنشا نتابي للتؤقلم أو توحً بها .على سبٌل المثال ،أبدى
الكثٌر من األطفال القاطنٌن فً مخٌّم البلجبٌن فً كرواتٌا شخصٌّات حسنة التطوّ ر ،وتقدٌراًا
سلٌما ًا للذات .فقد رأوا أن بلدهم هو إلً ٌتضررًا ولٌس أنفسهم .ولم ٌشعروا بؤ ّنهم ؼٌر
محبوبٌن ،أو بؤ ّنهم ال ٌمكن أن ٌكونوا موضع محبة ،بل أحسّوا فحسب بؤ ّنهم ؼٌر محظوظٌن.
وٌش ّدد البعض على أنّ األطفال الذٌن ٌتم ّكنون من عزل أنفسهم عن المصاعب التً ٌعٌشها
الراشدون وٌتسبّبون بها فً عالمهمٌ ،ستطٌعون أن ٌبقوا أنفسهم على مسافة من هذه الشدة،
ًا
خاصة بهم تساعده م على التؤقلم .فضبلًا عن" االبتعاد ألتؤقلمً" ،
وٌنشبون بالتالً« مساحة »
ٌُذكر أنّ الرابط الوالدي السلٌم مع أحد الوالدٌن أو مزوّ د رعاٌة واحد على األقل ،والخبرات
اإلٌجابٌة فً المدرسة ،واألنشطة االجتماعٌة أو الترفٌهٌة ،هً عوامل ٌمكن أن تزٌد من
الصبلبة الداخلٌة لدى األطفال المع ّرضٌن لظروؾ الحٌاة الحرجة .وٌُعتبر« االختبلط الكبٌر
باآلخرٌن ،وأسلوب التؤقلم السلٌم والناشط ،واإلدراك القويّ لقدرة التح ّكم بالمصٌر » هً
مإ ّ
شرات على الصبلبة الداخلٌة .فً الواقعٌ ،صعب على األطفال أن ٌستعٌدوا ح ّسا ًا بالثقة
بالنفس واالستقبللٌة فً ظ ّل الحرب .لذلك تبدأ ه ذه العملٌة بإٌجاد بٌبة آمنة ٌمكن فٌها التنبّإ
باألمور إلى ح ّد ما ،وتتواصل بإخبار القصة أي بالتذ ّكر والحداد .أمّا بالنسبة إلى األطفال
ًا
وسٌلة لدفع األطفال إلى رواٌة
فٌمكن للعملٌة هذه أن ت ّتخذ أشكاالًا كثٌرة .وٌُعت َبر العبلج باللعب،
قصّتهم بصٌؽتهم الخاصة ،واكتساب التم ّكن فً عالمهم .كذلكٌ ،تطلّب تعزٌز الصبلبة الداخلٌة
والتؤقلم التكٌّفً تفاعبلًا معقّداًا ما بٌن حسّ الطفل الذاتً ،ومكانه فً العالم ،ومهاراته ،وصلته
باآلخرٌن ،والدعم االجتماعً .هكذاَ ٌ ،ع ّد الحسّ باألمل واللٌونة فً التكٌّؾ فً مختلؾ
الظروؾ ،من خصابص الكثًر من األطفال الذٌن ٌتم ّتعون بالصبلبة الداخلٌة.

القسم3:

األطفال فً
الظروف الصعبة
ٌعٌش الكثٌر من األطفال فً ظروؾ صعبة من جرَّ اء:
 الكوارث الطبٌعٌة وتأثٌراتها :الجفاؾ ،الفٌضان ،المجاعة ،المرض.
 الحرب ونتائجها :العنؾ ،الهروب ،التهجٌر ،الخسارة ،الجوع ،الخطؾ،
الفقر ،األمراض.
 الكوارث أو المصاعب :الفقر ،البطالة ،السرقة ،السطو ،العنؾ ،الهجرة إلى
المدٌنة ،المرض ،الدعارة ،الؽربة والعزلة.
سر ٌَّة :المجادلة ،العنؾ ،الجرٌمة ،اإلدمان ،السكر ،أمراض اآلباء
 المشاكل األ ُت َ
واألمهات العقلٌة ،االنفصال فً العابلة.
 اإلعاقات العقلٌة والجسدٌة.
آثار الظروف الصعبة ٌمكن أن تشمل:
 احتٌاجات مادٌة ال تجد من ٌلبٌها
 نقص عاطفً وامنً
 تقطع الحٌاة العادٌة

 نقص أو انعدام التجارب والخبرات الجدٌدة
 المسإولٌات ال تناسب األعمار
 افتقاد الثناء والتقدٌر

عدم تلبٌة االحتٌاجات المادٌة:
النقص فً الطعام واالحتٌاجات األساسٌة األخرى :سوء التؽذٌة ٌحرم الطفل من الطاقة
الكافٌة للعب والتعلم.
النقص فً الحنان واألمان:
عندما ٌعٌش الكبار حال القلق بسبب أوضاعهم فإنهم ال ٌعطون أطفالهم االهتمام والعناٌة
الضرورٌٌن .وٌتعرض األطفال للعقاب الجسدي وسوء المعاملة إذا ما أساإوا التصرؾ إنهم
ٌختبرون الضٌاع واالنفصال.
األطفال المهجرون والٌتامى والمشردون ٌفقدون التماسك األُسري وحٌاة المجتمع الذي
ٌزودهم بالحماٌة واألمان.

تق ّطع الحٌاة العادٌة:
عندما تجبر العابلة على االنتقال من منطقتها ،تتعرض القٌم األخبلقٌة والتعالٌم االجتماعٌة
لبلنقطاع وربما ٌستحٌل معها االستمرار فً التربٌة األسرٌة.
تتزعزع المعتقدات الخاصة ب« الصواب والخطأ» .تنمو الشكوك حول العدالة فً المجتمع.
انعدام التجارب الجدٌدة:
ال ٌستطٌع األطفال اللعب أو التركٌز أو التعلُّلم من دون تلبٌة االحتٌاجات األساسٌة .االنقطاع
عن الحٌاة المدرسٌة ٌجعل التجارب والخبرات المكتسبة ؼٌر منتظمة.

عدم توافق المسؤولٌات مع العمر:
ٌضطر األطفال إلى تحمل مسإولٌات كبٌرة فً الحرب وفً الظروؾ الصعبة األخرى.
مثبلًا :أنٌسة 12 ،سنةٌ ،تٌمة األبوٌن .بعد موت أهلها تولت رعاٌة ثبلثة أخوة صؽار وأخت
معاقة أكبر منها.
ٌخسر األطفال طفولتهم وٌتحملون مسإولٌة الكبار ،بٌنما هم ؼٌر جاهزٌن لذلك .مثال أخر :
نور  13سنة .اؼتصبها متحاربون وحملت نتٌجة ذلك وكان علٌها االعتناء بالمولود لوحدها.
النقص فً الثناء والتقدٌر:

إن العٌش مع كل هذه الصعوباتٌ ،جعل من الصعب أن ٌشعر األطفال بؤهمٌتهم وحٌن ال
ٌبلقون الدعم واالهتمام ،تراهم ٌشعرون بؤنَّ المجتمع المحلً والمجتمع ككل ،قد تخلٌا عنهم.

القسم4:

ما بعد األزمة
والصدمة
األزمح ...انظذمح وما تؼذهما
فً وضع مثل وضع الحرب قد ٌشعر اإلنسان مهددا عاجزاًا عن أيّ عمل ،وقد ٌشعر
بفقدان السٌطرة وعدم القدرة على تجنٌد طاقاته الداخلٌّة والخارجٌة للمواجهة ،وفً هذه
الحالة قد تكون لدٌنا ردود فعل مختلفة وقد تإدي إلى تراجع فً ال ّدراسة.
ومن هذه الظواهر نذكر ما ٌلً:








صعوبة تركٌز
صعوبة تذ ُّلكر
صعوبة فً ال ّنوم
نوبات ؼضب
أحبلم مزعجة
أفكار وهلوسات ؼٌر منطقٌّة
االمتناع عن الذهاب إلى المدرسة








االمتناع عن المبادرات
انزواء أو تعلّق زابد
إحباط
مشاعر سلبٌّة تجاه َّ
الذات
خوؾ زابد
شعور باأللم من التذمُّلر وال َّشكوى

وبشكل عام ،فإنَّ الخوؾ والقلق هً مشاعر طبٌعٌّة ترافقها صعوبات ومشاكل أخرى.
لدى ؼالبٌة ال َّناس تزول ردود الفعل هذه بسرعة ولدى البعض منهم قد تستم ّر هذه
المظاهر إلى ما بعد األزمة وتتعمق وٌكثر ظهورها وفً مثل هذه الحالة من الضروري
التوجه إلى عبلج لدى أخصابً نفسً.
هنالك عدة عوامل ّ
تإثر على تعاملنا مع األزمات والصدمات ومنها مدى قربنا للحدث
ومدى ّ
تؤثرنا المباشر به باإلضافة إلى العوامل الذاتٌّة كالوعً الذاتً :لنقاط القوّ ة لدٌنا
وقدرتنا على توظٌفها خبلل الضؽط أو أوقات الصعوبة ،أو الوعً للموارد المتوفرة فً
بٌبتنا وقدرتنا على االستفادة منها أو تجاربنا السابقة وما تركته من أثر ،أو مبنى
وممٌزات شخصٌتنا وعوامل أخرى عدٌدة .مهما اختلفت العوامل فمن المهم توفٌر
الفرص ،لكل من تعرض لتجربة ضاؼطة من أطفال أو راشدٌن ،للتعبٌر عن مشاعرهم
وعن تجاربهم وطرق مواجهتهم لؤلزمات ،ومن الضروريّ أن نعرؾ أن المشاعر
جمٌعها شرعٌّة وأن طرق المواجهة مختلفة من فر ٍدد إلى آخر ،وعلٌنا تقبُّلل كل فرد
بمشاعره وبطرٌقة تعامله مع األزمة .

انثاب انثاوي

"اآلثار وانردود "
انفظم االول /آثار انظروف انظؼثح .
 انقسم األول  /كيف يتفاػم األشخاص مغ انتجارب انظذميح . -انقسم انثاوي  /كيف يمكه أن تؤثر ػهى األطفال وانشثاب .

انفظم انثاوي /ردود فؼم األطفال
 انقسم األول  /األطفال يظهرون مشاػرهم . انقسم انثاوي  /ردود فؼم األطفال إزاء انظروف انظؼثح . انقسم انثانث  /ردود فؼم األطفال انطثيؼيح تجاي انضغىط انىفسيح في زمه انحرب . انقسم انراتغ  /ردود فؼم األطفال ػهى ظروف انضغظ واألزماخ .انمخاطر وانظالتح انذاخهيح .

مذخم /
ٍّق
متلق .وهذه العملٌة لٌست
التواصل – بحكم التعرٌؾ  -هو بعث رسالة من مرسل إلى
واضحة ومباشرة .
قد تصل الرسالة مشوهة أو تذهب فً اتجاه مؽاٌر .وهناك عدة عوامل تؤثر على
الرسالة منها:
اإلصغاء ،والمشاعر ،والتعبٌر اللفظً وغٌر اللفظً.
فً خالل تواصلنا مع اآلخرٌن نرسل ونتسلّم رسابل ،وقد ٌتم تفسٌر الرسالة بمعنى مؽاٌر لما
كان مقصوداًا لها .فالرسالة تتلون بسلوك المتلقً ،والدور الذي نلعبه ،أو موقفنا من
المرسل .
وإذا أردنا أن تصل الرسالة بشكل جٌد علٌنا أن ُنظهر االهتمام بالرسالة وبالشخص المرسلة
إلٌه ،وأن نكون منفتحٌن من دون استعمال السلوك الدفاعً ،وأن نتفهم ما الذي ٌرٌده
المتلقً ،وأن نكون بعٌدٌن كل البعد عن الذاتٌة والرؼبة فً فرض اآلراء والذات.
على المرسل أن ٌتواصل بدون أفكار مسبقة وتوقعات ،بل أن ٌصؽً باهتمام وإٌجابٌة ،وٌُظهر
الثقة واالحترام والتعاطؾ تجاه المتلقً والتؤكٌد على قدراته ،مع االستمرار فً التؤكد من
فهمنا لوضع المتلقً من دون االعتماد على التخمٌنات .فاإلصؽاء لٌس مجرد معرفة
طرٌقة اإلصؽاء ،بل هو توجه وموقؾ تجاه اآلخر مقترن باالحترام والقبول التام .إضافة
إلى هذا كله ،هناك رسابل ؼٌر لفظٌة قد تساهم أٌضا ًا إما بإٌصال الرسالة بطرٌقة سلٌمة
وصحٌحة أو ال .من ذلك :تعابٌر الوجه والعٌون ،وضعٌة الجسم ،أثناء الجلوس،
وحركات الٌدٌن ،والمسافة بٌن المرسل والمتلقً ،والمظهر واللمس واللؽة المستعملة.

كل الرسابل التً نرسلها أو نتسلمها فٌها:
 قسم لفظً . -قسم غٌر لفظً .

وعندما ٌكون التواصل مع الطفل منفتحا ًا وصادقا ًا ٌتوافق المحتوى اللفظً وؼٌر
اللفظً معا ًا وال ٌتعارضان بل ٌرسبلن نفس الرسالة .
نكون إذا صح هذا قد بنٌنا الثقة فً العبلقة بٌن الطفل والمعالي.
أما إذا لم تنشؤ هذه الحالة فقد ٌشعر متلقً الرسالة أن هناك شٌبا ما ؼٌر صادق
وٌتحول إلى الشك بالمرسل ،وٌنشؤ إثر ذلك سوء الفهم والنزاع مما ٌإدي إلى
تعطٌل عملٌة التواصل.
هذا ٌعنً أنه إذا أردنا أن تنجح عملٌة التواصل علٌنا أن ننتبه إلى مواقفنا،
وقٌمنا ،وتحاملنا على اآلخرٌن ،ومشاعرنا الدفٌنة ،وذلك خوفا ًا من انعكاس هذه
األمور على عملٌة التواصل  -السٌما وأن األشخاص الذٌن نتعامل معهم فً
هذه الحالة هم شدٌدي الحساسٌة وٌتعلقون بؤي شًء ٌعتقدون أنه قد ٌساعدهم
فً تخطً محنتهم.

فاألطفال الذٌن عانوا الظروؾ القاسٌة قد نجوا بواسطة أحاسٌسهم ومشاعرهم ،ومن أجل
تخطً المحنة تراهم ٌعتمدون على مدى ثقتهم فً البالػ التً تنشؤ عن طرٌق التواصل
والثقة واالهتمام ألنّ هذه العوامل فً هكذا حالة قد تعنً الحٌاة أو الموت بالنسبة لهم.
بما أن البالػ هو األداة التً علٌه أن ٌستعملها لٌعمل مع األطفال الذٌن تعرضوا للظروؾ
القاسٌة ،علٌه أن ٌنمً هذه المهارة وٌنظم ها وٌهذبها .فهناك أوقات تجعل من الصعب
على البالػ )،وباألخص فً الظروؾ الصعبة (أن ٌعكس الثقة والٌقظة منها الضؽط
واحتراق النفس فً الجهد ،والتفانً ،والتوتر ،والصدمة البدٌلة ،والمتحملة.
فالعمل مع الناجٌن من الصدمة ٌشكل تحدٌا ًا كبٌراًا للعاملٌن فً هذا المجال على الصعٌدٌن
الطبً والنفسً االجتماعً .ومواجهة هذه الصعاب وسماع ما أصاب الناجٌن تتحدى
فلسفتنا ومفهومنا للحٌاة وقد تنعكس على ثقتنا بؤنفسنا وباآلخرٌن.
وإذا كان البالػ ال ٌعً آالمه و جراحاته وال ٌستطٌع التعامل معها فلٌس بإمكانه أن ٌستمع
وٌتواصل مع الناجٌن من الصدمة .من الواضح أنه من أجل أن نكون فعّالٌن وقادرٌن
ومتمكنٌن كمربٌن ،علٌنا االهتمام بؤنفسنا ووعً حاجاتنا وحماٌة وضعنا.
عند ذلك فقط نستطٌع أن نتفرغ للعمل مع اآلخرٌن ونكون السبب الجٌد فً إنقاذهم من
محنتهم.

من مؤشرات اضطرابات ما بعد الصدمة وردود فعل األطفال:











اإلثارة المفرطة والعدوانٌة
نوبات الرعب
القلق المعمم
الكرب واالكتباب
الهلوسات
الحساسٌة المفرطة لبعض
األصوات
فقدان القدرة على التركٌز
المٌل إلى البكاء بسهولة
الشعور بالذنب
السلوك ألنكوصً










صعوبة بإنشاء عبلقات اجتماعٌة
اإلتكالٌة الزابدة
فقدان الشهٌة
آالم الرأس ودقات قلب ؼٌر
منتظمة
آالم فً المعدة
فقدان الوزن
فقدان الطاقة
عدم الرؼبة فً اللعب.

تجاوب األطفال فً الظروف الصعبة :
ٌصبح األطفال أكثر قابلٌة لئلصابة باألذى تحت الضؽوطات التً تنجم عن الحرب .
أثناء الحرب
وٌمكن وضع هذه الضؽوطات تحت بند الخسارة والحرمان والصدمة .ؾ
والهروب قد ٌتعرض الطفل إلى فقدان المنزل والممتلكات والرفاق واألهل واألخوة .
إنما خسارة األهل تعتبر من أكبر الكوارث بالنسبة للطفل .وكذلك الحرمان من تلبٌة
الحاجات األساسٌة من مؤكل ومشرب وملبس ومؤوى .
وأثر هذا الحرمان ٌنعكس على الطفل تبعا ًا للفترة الزمنٌة التً عانى منها الطفل من
الحرمان.
إن اهتزاز األوضاع وعدم وجود األمن والحماٌة ٌزعزعان تؤمٌن بعض الخدمات األساسٌة
كالصحة الوقابٌة وعناصر الشفاء والمناعة والتعلٌم .ونتٌجة للظروؾ الصعبة هذه ٌختبر
الطفل أنواعا ًا من الصدمات كالتعذٌب والقتل والعنؾ واالعتداء والتعرض لئلصابات من
الحرب واأللؽام.
ال تقؾ هذه األمور عند هذا الحد بل تتخطاه إلى ما بعد عملٌة النزوح حٌث ٌبلحظ تفكك
بنى المجتمع وفقدان الروتٌن العابلً .وبسبب قلة الطعام والماء فً مكان اللجوء ،مثبلًا،
ٌتعرض األطفال إلى سوء التؽذٌة و ُتفتقد لدٌهم المناعة فًتعرضون لبعض األمراض
والمشكبلت الصحٌة .
وبحكم فقدان األمان والتحكم باألوضاع والحٌاة تقل قدرة األهل على رقابة أطفالهم مما
ٌحدو باألطفال أنفسهم إلى تحمل بعض المسإولٌات التً ٌقوم بها األهل أو ٌنخرطوا

ببعض األعمال الخطرة .وهكذا وضع ٌإدي إلى االضطراب النفسً والعقلً لدى
األطفال.
إن طبٌعة المإشرات والضؽوط ،والعمر ومرحلة النمو والصفات الفردٌة )الشخصٌة(،
جمٌعها تإثر على كٌفٌة تكٌؾ الطفل مع الظروؾ الصعبة .إن تعرض الطفل المستمر
والحاد الناجم عن الضؽوطات المتعددة ،تقلل من قدرته على مواجهة هذه الضؽوطات .
فكلما كانت التجربة مرٌرة كلما أظهر الطفل اضطرابات عاطفٌة ،وسلوكٌة ،وعقلٌة .
ولفهم وتقدٌر ما إذا كانت ردود فعل الطفل على الظروف الصعبة طبٌعٌة أم ال ،من
المهم معرفة المراحل األساسٌة لنموه.

المراحل األساسٌة لنمو الطفل:
فالطفل من الوالدة إلى ثالث سنوات ٌكون معتمداًا كلٌا ًا على دعم األهل أو المربٌن

الذٌن ٌستشفّون حال الطفل من خبلل ردود أفعاله فقد تظهر لدى الطفل أنماط من البكاء
الحاد ،والتعلق ،ورفض الطعام ،ومشكبلت النوم ،واالنسحاب.
أما فً مرحلة  6 - 3سنوات (وعندما ٌبدأ الطفل بالحركة وضبط التبرز والتبول

وتناول األكل بمفرده وقدرته على الكبلم والكتابة والرسم واالعتماد على ذاكرته( ،تكون
ردود الفعل على الظروف أكثر تطوراًا .
فهنا ال ٌستطٌع الطفل فهم الموت ،بل ٌفسر فقدان والده أو أحد أفراد عابلته على أنه ناتي
عن سلوك قام به هو فٌوجه اللوم لنفسه .فً هذا العمر ،كذلك ٌتبنى الطفل أنواعا ًا م ن السلوك
النكوصً فٌتكلم كاألطفال األصؽر سنا ،وٌبول فً سرٌره ،وٌزٌد من تعلقه بؤهله ،وٌعتمد
على اآلخرٌن فً إطعامه ،وٌعانً من كوابٌس ،وٌجسد مشاهد مخٌفة فً أثناء اللعب.

 فً مرحلة  13 - 6سنة ،وعندما ٌصبح الطفل أقل اعتماداًا على األهل
والخٌال والوهم )وعندما تصبح لدٌه القدرة على فهم األنظمة والقوانٌن
األساسٌة واستعمال المنطق واستٌعاب مفهوم الموت(
تأتً ردود فعل الطفل على شكل:
األسى ،وفقدان الدافعٌة ،واالنسحاب االجتماعً ،كما ٌصبح عدوانٌا ًا
لٌخفً الٌأس واإلرباك ،وٌطغى علٌه الشعور بذنب البقاء على قٌد الحٌاة
عند خسارة أحد أفراد العائلة .كما ٌظهر لدٌه بعض العوارض
الفٌزٌولوجٌة كاضطرابات النوم ،وقلة التركٌز ،والرغبة فً االنتقام،
وسلوكٌات تدمٌر الذات والنزاع مع األهل والرفاق.

إن ردود الفعل العاطفٌة تختلف من طفل إلى طفل فً طبٌعتها وحدّتها .ولكن هناك

بعض التشابه العام فً كًفٌة شعور الطفل عندما ٌتعرض لتهدٌد الحرب أو
الحرب .إن الرد الفعلً والمسٌطر إثر التعرض للحرب هو الخوف على الجمٌع .إن
خوف الطفل من الحرب قد ٌظهر فً مخٌلته على شكل صورة قنبلة تقصف منزله .أو
قد ُتتثار مخٌلته على شكل غٌر منطقً عند سماعه بعض األخبار من التلفاز أو من
البالغٌن ،مما ٌزٌد وٌفاقم خوفه.
كذلك قد ٌستحوذ فقدان السٌطرة على األمور على تفكٌر األطفال وٌشوش تفكٌرهم ،مما
ٌجعلهم ٌرفضون التجاوب مع اآلخرٌنٌ ،رفضون الذهاب إلى المدرسة وٌتعلقون بأهلهم
وألعابهم.
وأكثر ردود الفعل عند األطفال نتٌجة الخوؾ هً الؽضب .وٌنصبّ ؼضب الطفل فً
هذه الحاالت على الرفاق أو الجٌران لعدم قدرته على صب ؼضبه على مسببً المشكلة .
حتى بعض األطفال ٌصبون ؼضبهم على أهلهم الذٌن ٌنضوون تحت لواء الجٌش أو
المقاومة أو أعمال اإلنقاذ ،وٌرفضون التحدث إلٌهم .
وٌعود سبب ذلك إلى أن مفهوم الوطنٌة لدٌهم مفهوم مجرد ال ٌستوعبونه ،بل كل ما
ٌفهمونه هو حقٌقة واقعٌة :خطر انفصالهم عن أهلهم .إن الحرب تقوض الروتٌن الٌومً
للطفل مما ٌطور لدٌه الشعور بعدم األمان و ٌفاقم مستوى الضؽط علٌه والحاجة إلى
إعادة الطمؤنة .واألطفال الذٌن ٌتعرضون للحرب )وباألخص أولبك الذٌن ال يجدون أهلهم
بقربهم( ال ٌعانون أعراض االنفصال فحسب ،بل ٌعانون فقدان الوجوه األلٌفة والمحٌطة
بهم وٌشعرون بالؽٌرة من األطفال الذٌن ٌحاطون بؤهلهم وٌتواجدون معهم.
وقد ٌحصل اإلرباك على صعٌدٌن :
قد ٌظهر على نحو تساإالت عما سٌحصل بعد الهجوم ،وما المخاطر التً ستنجم ومتى
ٌتوقؾ العنؾ؟
الصعٌد الثانً ٌظهر فً عدم مقدرة الطفل التمٌٌز بٌن الواقع والخٌال ،وبٌن العنؾ كنوع
من التسلٌة وبٌن األحداث الحقٌقة التً ُتبث أخبار على شاشة التلفزٌون أو ُتسمع من
البالؽٌن.

القسم1 :

كٌف ٌتفاعل
األشخاص مع
التجارب الصدمٌة
فً حاالت النزاع المسلح ،ؼالبا ًا ما ٌصبح القصؾ ،والقذابؾ ،وإطبلق النار ،والؽارات،
والنهب ،واقتحام المنازل ،واالعتقاالت ،واالحتبلل ،والطرد ،واإلساءة ،والتعذٌب،
واالؼتصاب ،والتشوٌه ،والقتل ،جزءاًا من حٌاة المدنٌٌن الٌومٌة .بالتالً ،تعرِّ ض هذه
ُ
األحداث كبلًا من األطفال والراشدٌن للتجارب الصدمٌة بشكل كبٌر.
وتشوِّ ه التجارب الصدمٌة اعتقا َد األشخاص المتعلّق بحصانتهم الشخصٌة ،واستقرار
حٌاتهم وتوقّعاتها ،وصبلح البشر.
ٌب
ًا
ٌب
منطبعة فً
حسٌة حادةٌب تظ ّل
انطباعات
التجارب الصدمٌ َة
فضبلًا عن ذلكُ ،ترافق هذه
َ
ذاكرة األشخاص إلى األبد.
لكنّ التجارب الصدمٌة ال ّ
تإثر على األشخاص كلّهم بالطرٌقة نفسها .فاآلثار تعتمد على:
 العمر والنضي
 ح ّدة التجارب
 الشخصٌة
 م ّدتها
 التجارب السابقة
 مدى قُرب األشخاص من التعرّض لها
 الدعم االجتماعً
 نظرة األشخاص إلى الحدث ،وتقٌٌمهم
وتفسٌرهم إٌاه

التجارب الصدمٌة هً:
أحداث خارجٌة مفاجئة وغٌر متو َّقعة.
أحداث تخرج على نطاق التجربة اإلنسانٌة الطبٌعٌة.
وتضر بهما .
أحداث ته ِّدد صحة الشخص أو حٌاته ،أو صحة اآلخرٌن أو حٌاتهم،
ّ
تجارب تحدث عندما ٌبدي الشخص ردود فعل مثل الخوف أو العجز أو الرعب الشدٌد.

ردود الفعل القصٌرة والمتوسطة والطوٌلة األمد على التجارب الصدمٌة
صرنا نعرؾ أنّ األشخاص ،خصوصا ًا الراشدٌن منهمٌ ،تفاعلون مع التجارب الصدمٌة
بالطرق التالٌة:
ردود الفعل الفورٌة
 الصدمة
 فقدان اإلحساس بالواقع
 الجمود أو الدفق فً المشاعر

 االنتباه والٌقظة الزابدان
المدركات الخاطبة

َ
 تواصل العادات الروتٌنٌة

أثناء الحدث وبعده مباشر ًاةٌ ،شعر األشخاص بالصدمة ،وؼالبا ًا ما ٌحسّون بؤنّ ما حصل
ؼٌر واقعً .
ٌب
قوٌة .كذلك تراهم ٌعٌشون
فإمّا أنهم ٌشعرون بالجمود فً عواطفهم ،أو تجتاحهم عواطؾ
المزي من األحداث الرهٌبة .
د
خوفا ًا متواصبلًا من أن ٌقع
وبما أ ّنهم ٌتٌقّظون أليّ خطر محتمل بانتباه وجهوزٌة فاب َقٌن فقد ٌسٌبون فهم الحاالت
الطبٌعٌة ،و/أو ٌسٌبون تفسٌرها .لذلك عندما ننظر إلى سلوك هإالء األشخاص ،نجد فً
الؽالب أ ّنهم ٌواصلون عاداتهم الٌومٌة ،ولك ّنهم ٌح ّدون أنفسهم بؤنشطة أبس َط من أنشطتهم
السابقة.
فً ؼضون أٌام قلٌلة ،تظهر ردود الفعل الالحقة الطبٌعٌة .فٌستمر األشخاص فً الشعور
بالقلق والخوؾ ،وٌتفادون بالتالً األماكن والحاالت التً تذ ّكرهم بالتجربة الصدمٌة
تذكٌراًا مباشراًا.
المشوه ،وتخٌّبل ُتهم ،وأحبلمُهم فً تشوٌه نظرتهم إلى العملٌات الحٌاتٌة
وٌستم ّر فهمُهم
َّ
العادٌة .وٌختبرون جمٌعهم تقرٌبا ًا استذكاراًا قوٌا ًا لؤلحداث الرهٌبة.
كذلكٌ ،رى هإالء األشخاص ما حدث مراراًا وتكراراًا ،وؼالبا ًا ما تقتحم ذه َنهم صور،
وأصوات ،وروابح ،ومذاقات منعزلة ،وانطباعات حسٌة أخرى اختبروها أثناء الحدث
الصدمً .وفً الوقت نفسهٌ ،نتابهم حزن وؼضب شدٌدان حٌال الخسارة،
واإلذالل،والعجز .وؼالبا ًا ما ٌرى األشخاص الذٌن تعرّ ضوا لتجارب صدمٌة ٌوبا ًا

ًا
محتملة فً أفعالهم ،وٌلومون أنفسهم على عدم ممارستهم أيّ نشاط ،وعدم
فٌطور الكثٌرون منهم شعوراًا قوٌا ًا بالذنب.
مساعدتهم اآلخرٌن ّ .

وأثناء محاولة هإالء األشخاص الدابمة لٌفهموا التجربة الصدمٌة ،تظهر على ؼالبٌتهم
َ
مشكبلت فً التركٌز فً أنشطتهم الٌومٌة ،وصعوبات فً االسترخاء والنوم وفً البقاء
نابمٌن.

ردود الفعل الالحقة الطبٌعٌة





المخاوؾ والقلق
تج ّنب العوامل المذ ِّكرة بالصدمة
تشوّ ه الفهم ،والتخٌّبلت ،واألحبلم
استذكار الحدث






الحزن والؽضب
الشعور بالذنب ولوم الذات
مشكبلت فً التركٌز
مشكبلت فً النوم

على المدى البعٌدٌ ،صبح األشخاص المصابون بالصدمة الذٌن ال ٌتلقّون المساعدة أش َّد
عرضة لئلصابة باالكتباب أو باضطرابات القلق التً ٌُ َع ّد من اضطرابات شدة ما بعد
الصدمة األكثر شٌوعا ًا من بٌنها.

تشتمل أعراض االكتئاب على ما ٌلً:
 شعور دابم بالحزن أو الفراغ.
 فقدان بارز لبلهتمام باألنشطة العادٌة أو ّ
للذة
القٌام بها.
 نقصان أو زٌادة فً الشهٌة ترافقها خسارة
كبٌرة أو زٌادة كبٌرة فً الوزن
 اضطرابات النوم :األرق ،أو االستٌقاظ
الصباحً المبكر ،أو زٌادة النوم
 تقلقل أو فقدان السرعة.
 فقدان الطاقة وتعب مزمن.

 شعور بالذنب ،وانعدام القٌمة ،والعجز.
 صعوبات فً التفكٌر ،والتركٌز ،وا ّتخاذ
القرارات.
 تفكٌر مت ّكرر فً الموت واالنتحار ،محاوالت
انتحار.

تشتمل أعراض القلق على ما ٌلً:
 خفقان القلب أو تسارع نبضات القلب
 تعرّق
 رجفة
 ضٌق التنفس
 شعور باالختناق
 ألم أو انزعاج فً الصدر
 ؼثٌان أو ألم فً البطن

 شعور بالدوار ،أو فقدان التوازن ،أو الدوخة ،أو
اإلؼماء
 شعور بتب ّدد الشخصٌة أو باالنفصال عن النفس
 خوؾ من فقدان السٌطرة على النفس أو من
اإلصابة بالجنون.
 خدر أو إحساس بالن َمل فً أنحاء من الجسم.
 رعشات أو هبّات حرارة.

متنوعة:
وتأتً اضطرابات القلق بأشكال ّ
 الرهاب ٌ :دفع الرهاب األشخاص إلى الشعور بالرعب ،أو الذعر ،أو الهلع حٌنما
ًا
معٌنة ٌخشونها .وؼالبا ًا ما ٌإدي الرهاب إلى سلوك التج ّنب.
ٌواجهون أشٌاء أو حاالت
األشخاص إلى اختبار قلق ،أو خشٌة ،أو رعب
 اضطراب الهلع ٌ :دفع اضطراب الهلع
َ
متكرّر ،ومفاجا ،وقوي ،ؼالبا ًا ما ٌترافق مع شعور بالهبلك الوشٌك بدون سبب ظاهر .
أ ّما نوبات الهلع فتشتمل على أعراض ّ
مكثفة من القلق علما ًا أنّ المصاب ال ٌستطٌع أن
ُ
الحاالت التً تشبه
ٌتقّع متى سٌصاب بنوبة الهلع .وفً أؼلب األحٌانٌ ،مكن أن تتسبّب
و
الحال َة األولى التً حصلت فٌها نوبة الهلع بمزٌد من نوبات الهلع .أمّا المصابون باضطراب
الهلع الذٌن ال ٌخضعون للعبلج فقد ٌصابون باالكتباب أو ٌمٌلون إلى االنتحار.
 اضطرابات الوسواس القهري :تؤتً اضطرابات الوسواس القهري نتٌجة فشل األشخاص
فً السٌطرة على قلقهم .والوساوس هً أفكار ،أو دَفعات ،أو صور الإرادٌة ومتواصلة
ٌختبرها الشخص بشكل اقتحامً ومزعي .
متكررة) مثل غسل الٌدٌن ،وإصدار األوامر ،والتح ّقق،
تصرفات
أ ّما االضطرابات فهً
ّ
ّ
والسٌطرة(.
أو أفعال عقلٌة )مثل الصالة ،والعدّ ،وتكرار الكلمات بصوت منخفض) ٌشعر الشخص بؤ ّنه
ًا
استجابة لهوس ما ،أو وفقا ًا لقواعد صارمة وضعها لنفسه.
مج َبر على القٌام بها
ٌمكن للوساوس واالضطرابات أن تسبّب لؤلشخاص بمزٌد من اإلجهاد القوي ،وؼالبا ًا ما
تش ّكل عابقا ًا كبٌراًا فً وجه عاداتهم الٌومٌة ،ونشاطهم المهنً أو األكادٌمً ،وأنشطتهم
وعبلقاتهم االجتماعٌة.

اضطرابات ش ّدة ما بعد

الصدمة)( PTSD

اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة هً رد فعل معروؾ وطوٌل األمد ٌؤتً نتٌجة التعرّض
ألحداث مه ِّددة للحٌاة .و ُت َش َّخص اإلصابة باضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة عندما تدوم
األعراض الثبلثة التالٌة أكثر من شهر واحد:

 .1إعادة اختبار الصدمة:
االستذكار المتكرِّ ر ،والدخٌل ،والمجهد للحدث ،الذي ٌتضمّن صوراًا ،أو أفكاراًا ،أومدركات
األحبلم المجهدة والمتكرّرة عن الحدث.التصرّؾ أو الشعور كما لو أنّ الحدث الصدمً ٌتكرّر.ردود الفعل النفسٌة و/أو الفٌزٌولوجٌة القوٌة على التعرّض للعوامل التذكٌرٌة الداخلٌة أوالخارجٌة التً ترمز إلى ناحٌة من نواحً الحدث الصدمً أو تشبهها.
 .2التج ّنب والخدر:
تج ّنبٌب داب ٌبم للمحفّزات المرتبطة بالصدمة ،وتخ ُّلد ٌبر فً التجاوب العام) الذي لم ٌكن ظاهراًا
قبل الصدمة (كما تشٌر إلٌهما هذه األعراض:
 بذل مجهود لتج ّنب األفكار أو المشاعر المرتبطة بالصدمة بذل مجهود لتج ّنب األنشطة واألماكن التً تعٌد الصدمة إلى الذاكرة ،أو لتج ّنباألشخاص الذٌن ٌعٌدونها إلى الذاكرة
 عدم القدرة على تذ ّكر وجه مهم من أوجه الصدمة تراجع ملحوظ فً االهتمام باألنشطة الهامة أو فً المشاركة فٌها شعور باالنفصال أو الؽربة عن اآلخرٌن عاطفة محدودة) مثل عدم القدرة على الشعور بالحب( إحساس بمستقبل ُم َقصَّر أو مبتور) مثل عدم توقّع مزاولة مهنة ما ،أو الزواج ،أوالتم ّتع بمع ّدل حٌاة طبٌعً(.
 .3اإلثارة المتواصلة:
أعراض دابمة لئلثارة المتواصلة) لم تكن ظاهر ًاة قبل الصدمة (كما ٌشٌر إلٌها ك ٌّلل من:
 الصعوبات فً النوم ومواصلة النوم ح ّدة الطبع أو نوبات الؽضب الفجابٌة الصعوبات فً التركٌز فرط التٌقّظ الجفول الزابدفضبلًا عن ذلك ،تعٌق اضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة بشكل خطٌر رفاه األشخاص،
ونشاطهم االجتماعً ،واألكادٌمً ،والمهنً.
وال ٌظهر األشخاص المصابون باضطرابات ش ّدة ما بعد الصدمة بالضرورة األعراض
كلّها المذكورة أعبله .ففً بعض الحاالت ،ال تظهر األعراض إال بعد أشهر أو سنوات.

ردود فعل األطفال
على التجارب الصدمٌة
ُتنتِي التجارب التالٌة ردو َد فعل متشابهة فً فترة ما بعد الصدمة عند األطفال جمٌعِهم
تقرٌبا ًا:
 الموت العنٌؾ ألحد أفراد العابلة أو لشخص مقرّب من الطفل.
شخص مقرّب من الطفل ،أو تعذٌبه ،أو قتله.
 اختبار أعمال عنؾ كتخوٌؾ
ٍد
ّ
الست األولى من الحٌاة.
 االنفصال عن األهل ،خصوصا ًا أثناء السنوات
 النزوح أو الهجرة القصرٌة.
 الوقوع ضحٌة أعمال العنؾ كاالعتقاالت ،واالحتجاز ،والتعذٌب.
 المشاركة فً األعمال العدابٌة مثل القتال وحمل السبلح.
 التعرّض لئلصابات الجسدٌة واإلعاقات.
 الفقر المدقع والحرمان الشدٌد.
 التعرّض للقصؾ أو المعارك.
إجماالًا ،تطابق ردو ُد فعل األطفال على التجارب الصدمٌة ردو َد فعل الراشدٌن المفصَّلة
أعبله.
إذا كان الطفل الصؽٌر مكتببا ًا فهو ٌبدي فقدانا ًا عاما ًا للطاقة وتعبا ًا كما الراشدٌن ،لكنّ
مزاجه ؼالبا ًا ما ٌكون نزقا ًا
ومتقلبلًا أكثر .
ق
أمّا على الصعٌد االجتماعً فٌنسحب الطفل أكثر ،وؼالبا ًا ما قد ٌشتكً من آالم جسدٌة .
ًا
وهو فً أؼلب األحٌان ال ٌكتسب وزنا ًا كافٌا ًا
نسبة إلى نموّ ه الجسدي العام.
كذلك ،ؼالبا ًا ما ٌتراجع األطفال المكتببون فً سنّ المدرسة ،فً تحصٌلهم األكادٌمً
نتٌجة معاناتهم مشاكل فً التركٌز.
ًا
أمّا المراهقون الشباب المكتببون فؽالبا ًا ما ٌعانون النوم الزابد ،وٌبدون بطؤ واضحا ًا أكثر
فً التفكٌر والتصرّؾ .كما قد تشؽلهم أفكار ٌابسة.
عاد ًاة ما ٌظهر األطفال رهاباًا ،ووساوس ،واضطرابات كالراشدٌن .وٌعبّرون عن القلق
فً أؼلب األحٌان من خبلل البكاء ،والنوبات المزاجٌة ،والتعلّق بؤشخاص مقرّبٌن ،أو
البقاء بالقرب منهم ،والخجل فً الحاالت الجدٌدة علٌهم ،واالنسحاب االجتماعً العام بما
فً ذلك إٌقاؾ التواصل مع اآلخرٌن.
فضبلًا عن ذلك ،ؼالبا ًا ما ٌعانً األطفال المصابون بالقلق الشدٌد تراجعا ًا فً األداء
ّ
المعطل.
الم درسً بسبب انتباههم المحدود ،وتركٌزهم
ًا
عرضة للفشل فً تحقٌق
هكذاٌُ ،ع َت َبر األطفال المصابون باالكتباب و/أو اضطراب القلق
مستوٌات النشاط الفكري واالجتماعً المناسبة لعمرهم.

القسم2:

كٌف ٌمكن أن تؤ ّثر الحاالت الطارئة
على األطفال والشباب؟

عاد ًاة ما ٌعتمد األطفال )المتراوحة أعمارهم بٌن  1.5سنة و  7سنوات( الشباب
)المتراوحة أعمارهم بٌن  8سنوات و ً 18ا
سنة (على مق ّدمً الرعاٌة الراشدٌن لٌحموهم
الكبٌرٌن ،أو التهدٌد الكبٌر أو الحاالت المإذٌة المحتملة األخرى .
من الخسارة أو الخوؾ
َ
أمّا أثناء الظروؾ الصعبة وبعدها مثل العنؾ السٌاسً والمجتمعً ،أو الكوارث
الطبٌعٌة ،أو اللجوء ،فٌجد األطفال والشباب أنّ عالمهم خرج عن السٌطرة ،وأ ّنهم ال
ٌستطٌعون اال ّتكال علٌه بعد ذلك.
وقد ٌعتقد الناجون من الشباب أو ٌشعرون بؤ ّنهم مه َّددون ،وؼٌر آمنٌن ،ومعزولون إلى
أقصى ح ّد .وقد ٌشعرون ح ّتى بالٌؤس والؽضب تجاه أنفسهم ،وتجاه الراشدٌن الذٌن
المربكة
ٌُف َت َرض أن ٌحموهم من األذى .لذلك قد تدفع أحٌانا ًا هذه األفكار والمشاعر
ِ
بالناجٌن الشباب إلى أن:
ٌ ثوروا على روتٌنهم الٌومً المعتاد؛
ت َمن هم أصؽر سنا ًا منهم؛
ٌ تصرفوا تص ّرفا ِ
ٌ قلّلوا من احترام أهلهم أو مق ّدمً الرعاٌة
ٌ توقعوا من الراشدٌن أن ٌهتمّوا بهم كما لو
األساسٌٌن أو ٌتجاهلوهم؛
أ ّنهم أصبحوا رضّعا ًا من جدٌد؛
ًا
ٌ جفلوا بش ّدة عند سماعهم أصواتا ًا
ٌ بذلوا ك ّل ما فً وسعهم لٌهتمّوا بؤهلهم كما لو
عالٌة أو
ًا
ًا
أصبح هإالء أطفاالًا؛
عصبٌة شدٌد ًاة فً حركات
مفاجبة؛ ٌظهروا
ًا
أجسامهم وفً تفكٌرهم؛
صعوبة فً االنتباه والتعلّم؛
ٌ عانوا
ًا
ٌ ختبروا الشعور بالخِدر و/أو االكتباب؛
صعوبة كبٌر ًاة فً التكلّم عن الحالة
ٌ واجهوا
ًا
الطاربة أو أي ظرؾ صعب آخر؛
صعوبة فً النوم؛
ٌ عانوا
ٌ مارسوا أنشطة لعب ؼٌر مبلبمة أو خطٌر ًاة
ٌ فقدوا اهتمامهم بالطعام؛
جداًا ،أو ٌظهروا سلوكا ًا اجتماعٌا ًا خطٌراًا؛
ٌ رفضوا أن ٌكونوا برفقة أحد ؼٌر أهلهم أو
ًا
أنشطة تذ ّكرهم بالحالة
ٌ مارسوا ألعابا ًا أو
الراعً األساسً؛
الطاربة أو الظرؾ الصعب؛
ٌ رفضوا الذهاب إلى أيّ مكان بدون أهلهم أو
ٌ ختبروا عوامل مذ ِّكر ًاة بالحالة الطاربة أو
الراعً األساسً؛
الظرؾ الصعب؛
ٌ صبحوا شدٌدي االنفعال عندما ٌُطلَب منهم
ٌ بذلوا ك ّل ما فً وسعهم لٌتج ّنبوا أيّ عوامل
إجراء تؽٌٌرات فً موقعهم أو أنشطتهم؛
مذ ِّكرة بالحالة الطاربة أو الظرؾ الصعب؛
ٌ فقدوا السٌطرة على عواطفهم؛
ّ
ٌ بدوا قلة احترام تجاه أخوتهم ،وأترابهم،
ٌ فقدوا أعصابهم وٌبكوا أو ٌصرخوا بشكل
وأنفسهمٌ ،إذوا حتى أخوتهم،وأترابهم ،وأنفسهم؛
متكرّر؛
 ال ٌفهموا متى ٌمكنهم أن ٌلعبوا مجدداًا أو أن
ٌ تص ّرفوا كما لو أ ّنهم لم ٌعودوا ٌؤبهون
ٌكونوا فرحٌن مجدداًا.
لمستقبلهم؛

قد تربك ردود الفعل هذه كلّها الراشدٌن أحٌانا ًا إال أ ّنها ردود فعل طبٌعً ٌظهرها
الشباب الذٌن ٌحاولون أن ٌفهموا عالما ًا تب ّدل فجؤ ًاة أو ٌخٌفهم باستمرار .وفً أؼلب
األحٌانٌ ،ستفٌد األطفال والناجون الشباب استفاد ًاة كبٌر ًاة من اللعب أو من ممارسة
أنشطة جماعٌة مع أصدقابهم ،خصوصا ًا حٌن ٌقود المجموعات أه ٌبل ٌثقون بهم
إبداعٌة ّ
منظ ًا
ًا
ًا
مة.
وأنشطة
وراشدون آخرون يحملون للشباب أنشطة لعب
كٌف ٌتجاوب األطفال
والمراهقون مع النزاع
والصدمة
ؼالبا ًا ما ٌبدي األطفال الذٌن ٌعٌشون فً حاالت النزاع/الحاالت العنٌفة ،أو الذٌن
ت مباشر ًاة ،وإمّا تلٌه
فعل إمّا إنها تتب ُع الحاال ِ
ٌتع ّرضون لحاالت صدمٌة ،ردو َد ٍد
ًا
ًا
بأسابٌع .فتكون النتٌجة فً أؼلب األحٌان" إصابة عاطفٌة "ٌطوّ ر فٌها الطفل
عاطفٌة قد ّ
ًا
تإثر تؤثٌراًا دابما ًا على رفاهه وقدراته .وتتش ّكل عند بعض
ذكرٌات
ٌب
ٌب
ذكرٌات سٌبة ،ومخاوؾ ،وعواطؾ تدوم
األطفال الذٌن ٌتع ّرضون ألحداث صدمٌة
ًا
زمنٌة قصٌر ًاة .
فتر ًاة
إال أنّ هإالء األطفال ٌتم ّكنون من التعامل مع الصدمة ،والمضًّ قدما ًا فً حٌاتهم
بفضل مساعدة عاببلتهم ودعمها .فً المقابلٌ ،صاب أطفا ٌبل آخرون بآثار صدمٌة
تدوم فترة أطول ،وتطال رفاههم الجسدي ،االجتماعً ،والنفسً ،وتستدعً بالتالً
دعما ًا فً معالجتها .
ًا
صعوبة فً العودة إلى المدرسة واللعب مع
على سبٌل المثالٌ ،واجه بعض األطفال
أصدقابهم ،وٌفقدون اهتمامهم بالحٌاة ،وال ٌقدرون على التفاعل بشكل تا ّم فً بٌبتهم
االجتماعٌة.
إجماالًاٌ ،كون تؤثٌر الحدث الصدمً أكبر كلما كان هذا األخٌر أقرب إلى األطفال
الذٌن تع ّرضوا لصدمة كبٌرة كموت أحد أفراد عابلتهم ،أو إصابتهم بؤذى/إصابة
اآلخرٌن بؤذى ،أو تع ّرضهم للقذابؾ/للقصؾ ،أو تدمٌر منازلهم ،أو سجنهم/سجن
أحد أفراد عابلتهم ،أو أيّ حدث صدمً آخر .
لذلك ،من المرجّح أن ٌُصاب طف ٌبل شاه َد أخاه ٌُق َتل بصدمة أكبر من طفل سمع أنّ
شخصا ًا ما فقد أخاه .ومع ذلكٌُ ،ع َت َبر ك ّل فرد مختلفا ًا بحٌث أنّ التعرّض ؼٌر
المباشر لؤلحداث الصدمٌة) من خبلل التلفاز (ٌمكن أن ّ
ٌإثر أحٌانا ًا على رفاه
الطفل .
أمّا ردود الفعل العاطفٌة المتو َّقعة فتتضمّن الخوؾ ،واالنسحاب ،والؽضب،
واالكتباب ،والقلق ،و/أو المرض الجسدي .وٌمكن معالجة هذه المشكبلت بفعالٌة
عبر التواصل المباشر مع األطفال إثر تع ّرضهم لؤلحداث الصدمٌة ،ومناقشة الحدث
االستماع إلى األطفال ،وتقدٌ َم
معهم ،وتوفٌر نظام دعم دابم لهم .وٌشمل هذا النظام
َ
الدعم الو ّدي لهم فً الصؾ والمنزل ،وتشجٌ َعهم وتقدٌر مشاعرهم وأفكارهم.

أحٌاناًاٌ ،تفاوت تفاعل األطفال مع النزاع/العنف/الصدمة وفقا ًا ألعمارهم:
األطفال فً سنّ الخامسة
عاد ًاة ما ٌظهر األطفال فً سنّ الخامسة وما دون تعلّقا ًا بشخص أو أكثر من أهلهم ،وٌصابون
بخوؾ شدٌد إذا افترقوا عنه أو عنهم .
ولذلك ٌبكون ،وٌئ ّنون ،وٌصرخون ،وٌصبحون كثٌري الحركة ،وٌرتجفون ،و ُتٌبدون تص ّرفات
ومص اإلصبع .
كالتبول الالإرادي ،والخوف من الظالم،
نموهم
ّ
ّ
أظهروها فً مراحل أبكر من ّ
فضبلًا عن ذلكٌ ،راقب األطفال فً هذا العمر أهلهم ومق ّدمً الرعاٌة عن كثب .فإذا أحسّوا أنّ
أهلهم خابفون جداًا و/أو قلقون ،ازدادت درجات خوفهم وقلقهم.
األطفال بٌن  6و 11سنة
فً المقابلٌ ،مٌل األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  6سنوات و  11سنة إلى االنسحاب،
وٌصبحون عدابٌٌن ومزعجٌن ،و/أو ٌفقدون القدرة على التركٌز أو االنتباه .وٌبدو ذلك واضحا ًا
ًا
انتكاسٌة) ٌظهرون تص ّرفات األطفال األصؽر س ّنا ًا منهم( ،وفً أ ّنهم
فً تص ّرفاتهم التً تصبح
ٌعانون مشكبلت فً النوم) كوابٌس ،وعدم قدرة على النوم ،ونوما ًا زابداًا ،وخوفا ًا من الخلود إلى
النوم (.كذلك ،قد ٌصبح األطفال حادّي الطباع ،وسرٌعً الغضب ،و/أو ٌفقدون السٌطرة على
وتصرفاتهم .وقد ٌرفض بعض األطفال أن ٌذهب إلى المدرسة ،وٌرغب فً البقاء
مزاجهم
ّ
فً الم نزل.
باإلضافة إلى ذلك ،كثٌراًا ما ٌبدأ األطفال فً هذه السنّ من التش ّكً من اآلالم الجسدٌة مثل آالم
ُبلحظ أحٌانا ًا أنّ هإالء
الرأس والمعدة ،والتقلّصات العضلٌة التً ال تعود إلى أيّ سبب طبً .وٌ َ
األطفال مكتببون ،أو قلقون ،أو ٌشعرون بالذنب ،أو ٌظهرون خِدراًا عاطفٌا ًا) ؼٌاب أيّ نوع من
العواطؾ(.
ًا
سنة(
المراهقون) بٌن  12و 17
أمّا المراهقون) بٌن  12و ً 17ا
سنة ( فعاد ًاة ما تكون ردود فعلهم على الصدمة أكثر شبها ًا
بردود فعل الراشدٌن .بعبارة أخرى ،قد تنتابهم أفكار وصور متكرّرة عن األحداث الصدمٌة ال
ٌستطٌعون السٌطرة علٌها ،وقد ٌعانون الكوابٌس ،ومشكبلت فً النوم ،وٌفقدون القدرة على
التركٌز واالنتباه .كذلك ،قد ٌعانون فرط االنتباه ،وٌدمنون على األدوٌة للتخفٌف من أعراض
القلق واإلجهاد ،وٌواجهون المشكالت مع عائلتهم /أترابهم ،وٌصبحون غٌر اجتماعٌٌن
اًا
أٌض من أنشطتهم المعتادة ،وٌصابون باالكتباب أو
)سلوك عدائً (مع غٌرهم .وقد ٌنسحبون
القلق الزابد .وال ٌبدي األطفال والمراهقون جمٌعهم إذاًا رد الفعل نفسه على األحداث السلبٌة
والصدمٌة .واألطفال الذٌن تع ّرضوا مراراًا وتكراراًا ألحداث حٌاتٌة صدمٌة ،و/أو الذٌن
ًا
عرضة لئلصابة بمشاكل نفسٌة.
ٌفتقرون إلى الدعم األسري عاد ًاة ما ٌكونون أكثر

القسم1:

األطفال ٌظهرون
مشاعرهم
بعد المرور بتجربة صعبة )،مثل هجوم أو وفاة (ٌشعر الطفل أو الطفلة عادة بردة فعل
عاطفٌة قوٌة ،ثم تخؾ قوتها بمرور الزمن .لكن األطفال ٌختلفون من حٌث مدى تؤثرهم
بالتجارب القاسٌة ومعاناتهم من الشدة والضٌق .إن بعض األطفال أكثر قدرة على التعامل
مع الضٌق من البعض اآلخر .وقد ٌدوم األثر العاطفً المإلم لمدة طوٌلة عند بعض
األطفال ،وخصوصا ًا عند أولبك الذٌن ٌعٌشون أوضاعا صعبة مزمنة.

-1الضٌق والشدة
وٌمكننا أن نفهم عمق الوطؤة واأللم عند األطفال من خبلل:
 مراقبة تصرفاتهم وتعاملهم مع اآلخرٌن
 ما ٌقولونه لنا به عن مشاعرهم.

-2مراقبة األطفال
تسمح مراقبة الطفل أو الطفلة وهً بمفردها أو ضمن مجموعة أن نعرؾ الكثٌر عن
مشاعرها .وعند محادثة الطفل علٌنا أن نبلحظ تعابٌر الوجه ،واللحظات التً تؽرورق
فٌها العٌنان بالدموع والوقفات فً المحادثة ،وهً دالبل عن انزعاج الطفل أو الطفلة من
الموضوع الذي تتحدث عنه.
ونحتاج كذلك إلى مراقبة الطفل أو الطفلة ضمن مجموعة .هنا ٌمكننا أن نرى إن كان لها
أصدقاء ،أو كان هناك من ٌستقوي علٌها ،إن كانت تضرب اآلخرٌن أو تلعب بشكل ب ّناء.
وٌمكن لفترتٌن أو ثبلث من المراقبة القصٌرة ،أن توفر لنا الكثٌر من المعلومات .بدالًا من
القفز فوراًا إلى االستنتاجات .كمثل القول« إن سمٌرة ال تحب األطفال اآلخرٌن» فلنحاول
مراقبة التصرؾ الفعلً للطفل .وقد نجد أن استنتاجاتنا األولٌة كانت ؼٌر صحٌحة .بعد
مراقبة سمٌرة ،قالت أمها بالتب ّنً " :لم أر سمٌرة تلعب أبداًا مع أحد آخر .كانت ترؼب فً
ذلك ،ولكن األطفال اآلخرٌن كانوا ٌدفعونها بعٌداًا عندما كانت تسعى إلى مشاركتهم
اللعب".

فقدان االهتمام والطاقة
ٌستمتع األطفال عادة باللعب ،وهم ٌملكون الطاقة البلزمة لفعل ما ٌرٌدون ،وهم ٌنامون
وٌؤكلون جٌداًا .أما الطفل البابس والقلق أو الخابؾ ،فٌجلس فً مكانه طوال الٌوم وال
ٌظهر اهتماما بعمل أي شًء ،وٌفقد كل طاقته وشهٌته لؤلكل.

ضعف التركٌز وعدم
االستقرار

كثٌراًا ما ٌجد األطفال القلقون أو الذٌن ٌفقدون سعادتهم صعوبة فً التركٌز  .وأحٌاناًا،
عندما ٌكونون شدٌدي التوترٌ ،صبحون كثٌري النشاط والتحرك العشوابًٌ ،ركضون فً
أرجاء المكان وٌستحٌل علٌهم الجلوس بهدوء وٌتصرفون بطرٌقة « حمقاء » وهوجاء.

العدوانٌة والنزعة
التدمٌرٌة
ٌصبح بعض األطفال وبسهولة كبٌرة عدوانٌٌن أو تدمٌرٌٌن عندما ٌمرون بردات فعل
عاطفٌة قوٌة ،وخصوصا ًا األطفال الصؽار .ونظراًا ألنهم ال ٌستطٌعون التعبٌر عن
مشاعرهم بالكلمات فإنهم قد ٌضربون آخرٌن فً العابلة عندما ٌشعرون بالتوتر أو
االنزعاج أو الخوؾ .وٌنسخ أطفال آخرون السلوك العدوانً الذي رأوه حولهم أو ٌفعلون
ذلك ألنهم كانوا ضحاٌا للعنؾ .وٌولّد جرح اإلنسان أو ضربه شعوراًا بالؽضب واإلهانة،
ًا
رؼبة فً االنتقام تإدي إلى مهاجمة اآلخرٌن.
وكثٌراًا ما ٌولّد

اللعب
ٌحب األطفال فً كل أنحاء العالم ال سٌما الصبٌان «،لعبة الحرب  ».وٌزداد شٌوع لعبة
الحرب فً أٌام النزاعات ،وتصبح هذه األلعاب أكثر حدة بعد المرور بتجربة عنؾ
مباشرة .ومن عادة األطفال أن ٌقلّدوا فً لعبهم أشٌاء حصلت لهم أو تعنٌهم .إن تمثٌل هذه
التجارب المخٌفة هو طرٌقة للسٌطرة على المشاعر المرهبة أو المشوشة ،واألطفال الذٌن
ض ُِربوا قد ٌَضربون بدورهم الدمى أو أطفاالًا آخرٌن على سبٌل« اللعب» .عندما ٌلعب
األطفال مشهد العنؾ أو العذاب نفسه مرة بعد مرة ،فإنهم ٌُظهرون بذلك على أنهم لم
ٌتجاوزوا تلك التجربة بعد .وقد ٌشعرون بالراحة إن هم استطاعوا التحدث عما مُّلر بهم.
وقد ٌكون تكرار رسم المشهد نفسه أٌضا ًا طرٌقة الطفل أو الطفلة فً التعبٌر عن أنها ال
تستطًع إبعاد تلك التجربة عن ذهنها.

غٌاب القدرة على اللعب

ٌتؤثر بعض األطفال بالتجارب التً مروا بها إلى درجة ٌصبحون فٌها عاجزٌن كلٌا ًا عن
اللعب ٌ.حتاج هإالء األطفال إلى قدر كبٌر من المواساة وإلى أن نعاملهم معاملة األطفال
األصؽر سناًا ،وإلى شخص كبٌر ٌعتنً بهم بشكل خاص ،وإلى تشجٌع لهم بلطؾ بالػ.

الصداقات
إذا كان الطفل منعزالًا دوما ًا وال ٌلعب أبداًا مع األطفال اآلخرٌن ،أو إذا كان منبوذاًا منهم،
فمإذا ٌمكن أن تكون األسباب؟
أسباب داخل الطفل أو الطفلة
 تكون شدٌدة الخجل أو الحزن أو القلق ،إلى درجة تجعلها ال ترٌد أن تكون مع األطفال
آخرٌن.
سها ألنها ال تثق باألطفال اآلخرٌن وتخاؾ أن ٌمارسوا العنؾ ضدها.
 تنطوي على نؾ
مثبلًا« :ال أرٌد أن ٌكون لً أصدقاء .ألننا قد نتشاجر ،وعندها ٌمكن أن ٌقتلونً».
 تضرب األطفال اآلخرٌن مما ٌجعلهم ٌرفضون اللعب معها.
 تكون كثٌرة الحركة ،أو شدٌدة اإلثارة ،أو« الؽٌرة » إلى درجة تخرب لعب
اآلخرٌن.
 ال تفهم ألعاب أو لؽة األطفال اآلخرٌن فتبتعد عنهم.
أسباب من خارج الطفل أو الطفلة
 قد ٌرفضها األطفال اآلخرون ألنها فقٌرة أو معوقة أو ألنها تؤتً من منطقة أخرى ،أو
ألنها« مختلفة » بطرٌقة ما.

العالقة مع الكبار
األطفال الذٌن عوملوا بعنؾ ال ٌثقون بالكبار ،فهم:
 إما أن ٌحاولوا االبتعاد عنهم،
 أو أنهم ٌصبحون شرٌرٌن عمداًا الختبار ما إذا كان الكبٌر سٌرد علٌهم بعنؾ .أطفال
آخرون فقدوا عاببلتهم ٌلتصقون بالكبار كما لو أنهم ٌخافون من أن ٌهجروا من جدٌد .
بالمقابل ،فإن مثل هإالء األطفال قد ٌترددون بالعكس فً التعلق باآلخرٌن مثل أهلهم
بالتبنً خشٌة أن ٌختفً هإالء أٌضا ًا.

مخاوف
ونتٌجة للتجربة التً م ّر بها قد ٌكون الطفل شدٌد الخوؾ ،فٌخاؾ األصوات العلٌة،
وٌخاؾ تجمعات الرجال ،وخصوصا ًا إذا كانوا بالزي العسكري ..إلخ .وقد ٌمنعه خوفه
الشدٌد حتى من الخروج من البٌت.

الحزن والمٌل إلى الزعل
بعض األطفال الذٌن فقدوا السعادة ٌبدون تعساءٌ ،بكون كثٌراًا وال ٌرٌدون اللعب .فً
حٌن ٌعبر بعضهم اآلخر عن مشاعرهم بسرعة الزعل واالنزعاج.

األعراض الجسدٌة
كثٌراًا ما ترتبط العواطؾ القوٌة باإلحساسات الجسدٌة .وقد نشعر عندما نخاؾ بالبرد
واالرتعاش ،وباأللم فً المعدة .وقد نفقد الشهٌة عند شعورنا بالتوتر أو نصاب بالصداع
واألرق أو تؤتٌنا الكوابٌس أثناء النوم ٌ.مكن أن تإثر العواطؾ على الجسم بطرق عدٌدة،
مثل:
 اضطراب النوم ورإٌة الكوابٌس
 فقدان الشهٌة أو الشراهة فً األكل.
 الشعور بؤوجاع وآالم وأحاسٌس جسدٌة أخرى ،مثل« التشوٌب » أو الشعور
بشدة الحرارة.
 الدوخة ونوبات اإلؼماء.
 الشعور باالختناق أو عدم القدرة على التنفس.
ولكن من ؼٌر المرجح أن ٌكون وراء أعراض جسدٌة كالحمى ونوبات الصرع واإلسهال
والسعال أسباب عاطفٌة.
متى ٌكون الطفل فً حاجة إلى المساعدة ؟
ٌكون الطفل فً حاجة إلى مساعدة إضافٌة إن هو:
 أخبرنا أنه ٌشعر بانزعاج شدٌد مما حصل له أو من وضعه الحالً.
 أظهر مإشرات مستمرة على عاطفة قوٌة عنده مثل أن:
 ٌكون عدوانٌا ًا أو تدمٌرٌا ًا ٌكون قاببلًا للزعل واالنزعاج بسرعة وكثٌر الؽضب. ٌكون مُفرط النشاط وكثٌر الحركة . ٌكون منعزالًا ومنطوٌا ًا على نفسه أو ببل أصدقاء. ٌفتقد الثقة فً اآلخرٌن وشدٌد الخوؾ أو الحزن. تجد صعوبة فً اللعب أو التركٌز.ٌ -تصرؾ كطفل أصؽر من سنه بكثٌر.

القسم2:

ردود فعل األطفال
إزاء الظروف
الصعبة
أكثر ردود الفعل المشتركة بٌن األطفال فً الظروؾ الصعبة هً:
كثرة التفكٌر فً التجارب العنٌفة:
مثال :جمٌلة  8سنوات ،رأت أهلها ٌموتون فً كوخ أحرقه المقاتلون .لم ٌستطٌعوا
الهرب وهً لم تكن قادرة على مساعدتهم .إنها ال تستطٌع نسٌان هذه الصورة المرعبة.
 الشعور بالخوف:
ال تشعر جمٌلة باألمان ،فهً ترٌد أن تبقى بقرب األشخاص الكبار ،وال ترٌد أن تبقى فً
البٌت بمفردها .ترتعب عندما تسمع طلقات نارٌة أو صراخا ًا أو أي ضجة ٌمكن أن
تذ ّكرها بتجارب العنؾ التً مرت بها.
 الشعور باألمان:
ٌشعر األطفال بالحزن نتٌجة تجاربُهم المرٌرة .تراهم ٌتصرفون بؤلم وحزن لفقدان
شخص ٌحبونه أو لفقدان البٌت أو االنتماء.
 الشعور بالمرض واآلالم:
 الخوؾ والحزن ٌمكن أن ٌإثرا فً الجسم وٌإدٌا إلى:
 فقدان الطاقة
 فقدان الشهٌة
 دقات قلب عنٌفة بخاصة عندما ٌخاؾ الطفل
 آالم فً الرأس والجسم
 صعوبة فً النوم:
ٌضطرب النوم أحٌانا ًا عند األطفال بسبب الخوؾ ٌ.ستٌقظون عند أدنى ضجٌي أثناء النوم
أو ٌرون كوابٌس عن التجارب السابقة.
 ضعف التركٌز واالهتمام:
ال ٌستطٌع األطفال أن ٌركزوا أو ٌتعلموا عندما ٌعانون من الخوؾ ٌ.تشتت انتباههم
بسرعة سواء فً البٌت أو المدرسة ،وال ٌهتمون باأللعاب أو األنشطة األخرى.

 الغضب السرٌع:
ٌشعر األطفال بالؽضب الشدٌد وٌفقدون أعصابهم ألبسط األشٌاء ،وال ٌستطٌعون
السٌطرة على أنفسهم.
 عدم االستقرار:
األطفال ؼٌر مستقرٌن وفً حركة دابمة ٌ.رٌدون أن ٌفعلوا كل شًء فً وقت واحد.
 عدم الثقة فً اآلخرٌن:
ال ٌثقون بالكبار تحدٌداًا بما أنهم فشلوا فً حماٌتهم عندما كانوا فً حاجة للحماٌة.
 عدم الثقة فً النفس:
ٌشعر األطفال بؤنه قد تم التخلً عنهم وال ٌملكون الثقة بالنفس ٌ.فقدون األمل فً مستقبل
جٌد.
وبشكل خاص فإن البنات اللواتً ٌتعرضن لبلؼتصاب ٌفقدن الثقة باآلخرٌن.
كل ردود الفعل هذه مشتركة بٌن األطفال فً الظروؾ الصعبة ،وهً تتفاوت بحسب
ظروؾ الطفل .فؤولبك الذٌن ٌنفصلون عن أهلهم أو ٌشهدون موتهم ٌتعرضون لردود
فعل أقوى.

القسم3:

ردود فعل األطفال الطبٌعٌة تجاه
الضغوط النفسٌة فً زمن الحرب
أهمٌة عمر الطفلالعمر عامل مهم ٌنبؽً أن ٌُنظر فٌه على انفراد ،ألن العمر ٌإثر فً الطرٌقة التً ٌفهم
بها الطفل حادثا ًا ما ،والطرٌقة التً ٌبدي بها الطفل رد فعله مع الحادث ،والطرٌقة التً
ٌستوعب فٌها الطفل المساعدة المقدمة له .كما أن اإلنجازات التطورٌة النمابٌة المحددة
لكل فبة عمرٌة ،سواء فً حال مجال المعرفة أم االنفعاالت أم العبلقات االجتماعٌة تإثر
كلها فً رد فعل الطفل تجاه تجربة مُجهدة نفسٌا ًا .وفٌما ٌلً مبلحظات عامة حول كٌفٌة
رد فعل األطفال حسب أعمارهم.
 ردود فعل األطفال الصغار جداًافً أؼلب األحٌان ،ال ٌظهر األطفال الصؽار جداًا ردود فعل واضحة تجاه األحداث
اًا
نفسً ٌعتمد األطفال الصؽار جداًا على الراشدٌن من أجل حماٌتهم وسبلمتهم .
المُجهدة
وٌشعرون بالعجز والسلبٌة عندما تواجههم أوضاع تهدد حٌاتهم .ولذا فإنهم بحاجة إلى
حضور الراشدٌن لكً ٌشعروا باألمان فً حال وجود الخطر .وٌبدو بعض األطفال
مستسلمٌن على إثر حادث ذي ضؽط نفسً وكؤنه لم ٌحدث أبداًا .عٌر أن الصمت ال ٌعنً
أن الحادث لم ٌإثر فً الطفل .والواقع أن األطفال الصؽار سٌعطون لشخص ٌثقون به
تفاصٌل كاملة عن كل حادث مُجهد نفسٌا ًا بعد فترة الحقة من الوقت.
 فً أغلب األحٌان ،تظهر عناصر الحادث ال ُتمجهد نفسٌا ًا فً لعب الطفلستظهر عناصر الحادث فً نشاطات لعب الطفل .فهناك مثبلًا بنت لبنانٌة عمرها4
سنوات ،شاهدت طعن والدها على أٌدي مقاتلً المٌلشٌات .وكانت تكرر ،أثناء لعبها،
طعن لعبتها وإرسالها إلى المستشفى بسرعة .وعملٌات إعادة التمثٌل واللعب ،التً
تنطوي على بعض جوانب وضع مُجهد جداًا من الناحٌة النفسًة ،من األمور الشابعة إلى
أبعد الحدود بٌن األطفال الصؽار .وهً ِّ
تمثل أسلوب الطفل فً محاولة السٌطرة على
تؤثٌر ما حدث عن طرٌق إعادة خلق الوضع من جدٌد المرة تلو األخرى أثناء اللعب.
 ردود الفعل المعتادة فً الفئة العمرٌة  5 - 2سنواتكثٌراًا ما ٌشعر األطفال الصغار جداًا بالخوف الشدٌد على إثر تجارب ُتمجهدة نفسٌا ًا.
بعد حدوث تجربة مُجهدة نفسٌاًاٌ ،شعر األطفال ب َق ْدر كبٌر من الخوؾ من األمور الفعلٌة
فً بٌبتهم و/أو األشٌاء التً ٌتخٌَّلونها .ومن الشابع جداًا بالنسبة لؤلطفال أن ٌُبدوا ردود

فعل قوٌة تجاه كل ما ٌذ ِّكرهم بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بتلك التجربة المُجهدة
نفسٌا ًا .
فاألطفال الذٌن قُصفت بٌوتهم على سبٌل المثال ٌبدون ر َّد فعل قوي جداًا تجاه الرعد أو
أٌة ضوضاء عالٌة ،أو ٌعانون من الخوؾ فً كل مرة ٌكونون وحدهم فً البٌت .
وقد ٌخاؾ األطفال الصؽار جداًا أٌضا ًا من األشٌاء التي ٌتخٌّلونها مثل« الساحرات »
اللواتً ٌزرنهم فً اللٌل أو« األشرار » الذٌن ٌرٌدون إٌذاءهم.

ال ٌدرك األطفال الصغار جداًا مفهوم الوفاة ،وٌتوقعون عودة
الشخص المتو ّفى.
ال ٌدرك األطفال فً هذا العمر مفهوم الوفاة ،وٌعتبرونه مُعادالًا لبلنفصال .وقد ٌعتقدون
أن الوفاة أمر ٌمكن الرجوع عنه ،وٌتوقعون أن ٌعود المتوفى إلٌهم .
أما األطفال الذٌن ٌفقدون أحد والدٌهم فٌنشؤ لدٌهم خوؾ شدٌد بؤن الوالد اآلخر أو أفراد
األسرة األقربٌن اآلخرٌن ربما ٌُقتلون.

ردود الفعل المعتادة فً الفئة العمرٌة
12-6سنة
 ٌستطٌع األطفال الصغار فهم م عنى التجارب ال ُتمجهدة نفسٌا ًاٌستطٌع األطفال الصؽار) من الفبة العمرٌة  12 – 6سنة (االستفادة من مجموعة واسعة
االستجابات المعرفٌة واالنفعالٌة والسلوكٌة للتعامل مع التجارب المُجهدة نفسٌا ًا .إذ
يكتسبون القدرة على استذكار األحداث بؤسلوب منطقً ،وعلى فهم معنى ما حدث لهم.
 ٌستعمل األطفال الصغار التخ ٌّل) التوهّم (واللعب للتعامل مع التجارب ال ُتمجهدة نفسٌا ًاأما فً المجال المعرفً فكثٌراًا ما ٌتعامل األطفال بالتخٌُّلل) بالتوهم (مع التجربة المُجهدة
سٌا ًا) مثل
جداًا من الناحٌة النفسٌة .وكثٌراًا ما ٌتوهمون أنهم منعوا وقوع الحدث المُجهد نؾ
التخٌّل أو التوهم أنهم أنقذوا والدهم من القتل أو أنهم خدعوا المعتدٌن أو المهاجمٌن( ،أو
أن نتٌجة مختلفة حدثت) مثل وجود والدهم خارج البٌت عندما جاء المعتدون أو
المهاجمون ،أو أن والدهم هو الذي قتل هإالء المعتدٌن أو المهاجمٌن بالرصاص (.إن
القدرة على التعامل مع موقؾ مُجهد نفسٌا ًا عن طرٌق التخٌُّلل ،سواء أكان ذلك على شكل

نشاطات اللعب أم إعادة التمثٌل المتقنة ،تزود األطفال بؤسلوب مقاومة مفعول شعورهم
بالعجز .لكن هذا النضوج المعرفً ٌجعل األطفال أٌضا ًا أكثر عرضة لمشاعر اإلحساس
بالذنب ومشاعر تؤنٌب الذات .ألنه عندما ٌستطٌع األطفال تخٌُّلل األسلوب الذي كان
بوسعهم فٌه منع وقوع حادث مُجهد نفسٌا ًا فإنهم قد ٌلومون أنفسهم أٌضا ًا بسبب عدم قٌامهم
بما ٌنبؽً عمله بشكل كاؾ.

ردود فعل األطفال الصغار
 ٌستطٌع األطفال الصغار أن ٌفهموا أن الوفاة حدث نهائً ال سبٌل إلى إبطاله.فً حالة حدوث الوفاةٌ ،درك األطفال الصؽار مفهوم الوفاة بطرٌقة أكثر تق ُّلدما ًا .إنهم
ٌعرفون أن الوفاة نهابٌة وال سبٌل إلى إبطالها .وبخبلؾ األطفال األصْ ؽر منهم سنا ًا فإنهم
ال ٌتوقعون عودة الشخص المتوفّى.
معرضون لألضرار والمخاطر بعد مرورهم فً تجارب مجهدة
 ٌشعر األطفال الصغار بالخوف وبأنهم َّنفسٌا ًا
بعد تجارب مُجهدة جداًا من الناحٌة النفسٌة ٌعانً األطفال من خوؾ شدٌد من محٌطهم
ومن اآلخرٌن .فبعد إصابة جسدٌة خطرة مثبلًا ٌتحطم إحساس األطفال بسبلمتهم
الشخصٌة ،وٌُتركون وقد ساورتهم مشاعر شدٌدة من الشعور بالتعرض للمخاطر
واألضرار والتوقع المستمر بؤن أموراًا سلبٌة قد تحدث لهم.

القسم :4

ردود فعل األطفال على ظروف الضغط واألزمات
ٌعبّر األطفال عن صعوباتهم بطرق مباشرة عن طرٌق الشكوى من الخوؾ ،التوتر،
التضاٌق ،وطرح الّتساإالت بشكل مفرط .وبطرق ؼٌر مباشرة عن طرٌق سلوكٌات
مختلفة وؼٌر مبلبمة للطفل والتً تشٌر إلى وجود مشكلة ٌم ّر بها الطفل ،مثبلًا:
 حركة العضالت قد ٌفقد الطفل بعض التوازن فً حركة العضبلت فتتحول إلى متشنجة أكثر أورخوة .باألجٌال الص ّؽٌرة هذا الخلل قد ٌظهر بكل عام فً حركة عضبلت الفم والتً ّ
تإثر
على الكبلم حٌث تظهر ال ّتؤتؤه والتلعثم عند األطفال.
 سلوكٌات جنسٌة قد تزداد مبلمسة األعضاء الجنسٌة لدى األطفال لوجودهم فً وضع ضؽط ألنهمٌجدون من خبللها تهدبة آنٌة ال تتطلب تنظٌم وتركٌز األفكار أو السلوك.
 السٌطرة على التبول والبراز حٌث أنّ األطفال فً ظروؾ الضّؽط قد ٌحصل لدٌهم إ ّم ا إمساك أوحصار بول من جهة .وإما إسهال أو عدم القدرة على التح ّكم باإلفرازات.
ؾ سلوكٌّات طفولٌّة ؼٌر مبلبمة
 النكوص أو التراجع عودة إلى سلوكٌّات طفولٌّة حٌث ٌسلك الط لالحبي،
للمرحلة العمرٌّة أو التطورٌّة الموجود بها .مثل :مصّ األصبع ،التبوّ ل البل إراديّ َ ،
استعمال لؽة األطفال..،
 األكل التوقؾ أو التقلٌل من األكل وفقدان الشهٌة من جهة أو اإلفراط فً األكل من جهة أخرىوعلى الؽالب الحاجة المتزاٌدة لؤلؼذٌة الحلوة) السكرٌّة( الشوكوالتة ،البسكوٌت.
 مشاكل فً النوم وتنعكس فً خلل بالنوم مثل  :صعوبة فً الخلود فً النوم ،أو تؽٌٌر فً عاداتومكان النوم ،استٌقاظ متكرر إثر كوابٌس ومخاوؾ .أو اإلفراط بالنوم مثل :صعوبة فً
االستٌقاظ صباحاًا ،الشعور بالتعب والنوم فً ساعات النهار لٌس كالمعتاد.
 آالم جسدٌة ؼالبٌة اآلالم التً ٌعبّر عنها األطفال هً آالم بالبطن أو ال ّرأس .وأحٌانا ًا ٌبلّػ األطفالعن آالم فً األطراؾ وممكن أن تكون نابعة من تش ّني العضبلت ال ّنابع من الضّؽط.
 صعوبة باالنفصال االلتصاق باألم أو األهل ،عدم الرّؼبة باالنفصال عنهم ،التصاق بؤؼراضانتقالٌة ،أو أؼراض أخرى ،التعلق بؤؼراض تعطً ّ
الطفل ال ّ
شعور باألمان مثل لعبة ،حرام
قدٌم أو عصا وهناك أطفال ٌتعلقون بثٌاب معٌ ّنة ،أحذٌة أو قبعة لها مفهوم األمان أو ال ّدفاع
عنهم حٌث ٌرفض األطفال خلعها .هناك أطفال ٌقومون باألمور الروتٌنٌة الٌومٌة
بحذافٌرها ظنا ًا منهم أنهم بذلك ٌمنعون حدوث أي أمر مخٌؾ بحٌاتهم.

المخاطر والصالبة
الداخلٌة

ٌختلؾ ك ُّلل طفل عن ؼٌره نظراًا إلى اختبلؾ نوع شخصٌّته ،وقدراته ،وتجاربه .هذا
العامل ّ
َ
أحداث الحٌاة التً تقع من حوله ،وكٌفٌة
ٌإثر بدوره على كٌفٌة تفسٌر الطفل
تجاوبه معها ،وكٌؾ ٌكون تؤثٌر التجارب الجدٌدة علٌه .
لذلك ،من األساسً جداًا ،عندما نعمل مع األطفال ،أن نحاول فهم ك ّل طفل على حدة،
ونصؽً إلى ما ٌقوله ،ونساعده على بناء نقاط قوة داخلٌة تعٌنه فً التعامل مع األحداث
التً ٌواجهها فً حٌاته .فً هذا القسم ،سنتطرّق إلى بعض أنواع المشكبلت التً ٌمكن
أن ٌواجهها األطفال .إال أنّ األه ّم من ذلك هو أ ّننا سنستعرض المهارات والكفاءات التً
ٌمكن أن ٌكتسبها األطفال ،والتً تتٌح لهم التعامل بمزٌد من اإلٌجابٌة مع األحداث السلبٌة
التً تحٌط بهم .فٌكونون أكثر تفاعبلًا ،وٌصبحون أكثر تجاوباًا ،وٌكتسبون قدر ًاة أكبر على
التعامل مع عواطفهم الخاصة ومعرفتهم المكت َسبة.

الخوف والقلق
ٌُبدي بعض األطفال عبلمات خوؾ زابد ،وشعوراًا باالرتعاب أو عدم االرتٌاح أحٌانا ًا فً
ؼٌاب سبب فعلًّ ٌدفعهم إلى الشعور بالخوؾ أو القلق .وعاد ًاة ما ٌعبّر هإالء األطفال
والمراهقون عن شعورهم بالعصبٌة ،والقلق ،والتو ّتر ،والخوؾ ،وٌعجزون عن أن
ٌشرحوا دابما ًا لماذا تنتابهم ه ذه المشاعر .وٌمكن لهذه المشاعر أن تنتاب األطفال
والمراهقٌن فً أثناء تواجدهم فً المنزل ،أو المدرسة ،أو حتى وهم ٌلعبون فً الخارج .
أما تجاوب معظم األطفال/المراهقٌن مع هذه المشاعر السلبٌة فٌتجسّد بالعودة إلى المنزل،
وتقلٌص تفاعلهم مع اآلخرٌن ،وتج ّنب مؽادرة الم نزل لفترة من الوقت .
من المه ّم جداًا إذاًا أن نالحظ ما إذا كان الطفل ٌعانً هذا النوع من االضطرابات.
ًا
صعوبة
وقد نالحظ كذلك أنّ الطفل/المراهق ٌأخذ بالتن ّفس بشكل سرٌع ،وٌعرق ،وٌجد
فً التركٌز على ما ٌقوم به ،وٌع ّبر عن إحساسه بالقلق والخوف .فً الواقع ،من
ت مع ٌّ ًا
الطبًعً أن ٌختبر معظ ُتم األشخاص درجا ٍث
نة من القلق الذي ٌمكن السٌطرة علٌه،
التصرف .
و ُتٌعت َبر فً الكثٌر من الظروف إٌجابٌا ًا أل ّنه ٌساعدنا على
ّ
فؤحٌانا ًا نشعر بالقلق قبل إجراء امتحان مثبلًا ،وهذا القلق ٌساعدنا لندرس أكثر .ولكن،
ؼامرٌن ،ويمنعان تفاعل الطفل/المراهق مع اآلخرٌن،
حٌن ٌصبح القلق والخوؾ
َ
وٌدفعان به إلى الخوؾ من مؽادرة المنزل أو المكان اآلمن ،وٌعرقبلن أنماط حٌاته
الطبٌعٌة ،فبل ب ّد لنا من ا ّتخاذ تدابٌر لمساعدة الطفل/المراهق.
تقضً الخطوة األولى بمساعدة الطفل على الشعور باألمان من خبلل إعبلمه بؤن ثمّة َمن
ٌقؾ إلى جانبه .وتر ّكز الخطوة أٌضا ًا على مساعدة الطفل فً اكتساب معرفة أفضل
لئلشارات التً ٌصدرها جسمه .

ٌمكننا أن ُتنعلّم الطفل
على سبٌل المثالٌ ،مكننا أن ُتنعلّم الطفل الذي ٌبدأ بالت ّنفس بشكل سرٌع حٌن ٌهلع كٌؾ
ًا
ٌؤخذ أنفاسا ًا
عمٌقة ،وكٌؾ ٌسٌطر على تنفسّه .
كذلك ،نستطٌع أن نعلّمه التفكٌر بشكل عقبلنًّ أكثر .فعندما ٌبدأ مثبلًا بالتفكٌر فً أ ّنه
سٌموت أو ٌتعرّض العتداء ،علٌه أن ٌتوقّؾ لبرهة ،وٌراجع حالته .ثم ٌنظر من حوله،
وٌرى ما إذا كان شخص ؼٌره ٌشعر بالقلق ،وٌقول لنفسه« :أنا قلق ومتو ّتر ...لك ّنً
أستطٌع السٌطرة على نفسً .لن ٌصٌبنً مكروه ...هذه المشاعر واألفكار مخٌفة لك ّنها لن
تإذٌنً .أستطٌع السٌطرة علٌها ».
هذه األنواع من مهارات التن ّفس والتمارٌن المعرفٌة ) التفكٌر (تساعد الطفل على أن
سا ًا باألمان الداخلً .وهكذا ،على الطفل أن ٌتعلّم أنّ هذه المشاعر واألحاسٌس
ٌطور ح ّ
ّ
ٌطور المهارات التً تسمح له
مزعجة ولكن ٌمكن السٌطرة علٌها ،وأ ّنه ٌستطٌع أن ّ
بالسٌطرة على حالته.
ًا
 -1نؤخذ أنفاسا ًا
منتظمة من األنؾ ،ونخرجها من الفم :شهٌق 3، 2، 1؛ وزفٌر3. ،2، 1
نؤخذ أنفاسا ًا ؼٌر عمٌقة جداًا ،وؼٌر سرٌعة جداًا .على الطفل إجراء هذا التمرٌن حتى وإن كان
ال ٌعٌش خوفا ًا أو قلقا ًا.
شعرت بالخوؾ أو الخشٌة .هذه األحاسٌس لٌست محب ًا
ُ
 -2نكرّر لنفسنا قابلٌن :ال بؤس إنْ
َّبة
لك ّنً أستطٌع السٌطرة علٌها .لن ٌصٌبنً أيّ مكروه .هكذا ٌع ّزز الطفل َن ْف َسه بتكرار جمل
إٌجابٌة «:أستطٌع السٌطرة على الوضع...أستطٌع النجاح فً هذا».
 -3نكرّر ألنفسنا قابلٌن «:أنا بخٌر ،وأشعر باألمان .أعرؾ أٌن أنا ،و َمن أنا ،وما علًّ فعله.
هذه الطرٌقة تتٌح للطفل أن ٌر ّكز أفكاره على معلومات إٌجابٌة كً ٌبدأ بالخروج من الهلع
والخوؾ اللذٌن ٌسٌطران علٌه.

األطفال الذٌن ٌشعرون بأ ّنهم معزولون ،أو غٌر محم ٌٌّن ،أو مصدومون

ؼالبا ًا ما ٌقول األطفال الذٌن ٌترعرعون فً ظروؾ حٌاتٌة مُجهدة جداًا مثل الحرب،
والنزاع ،واالضطرابات األ ُ َسرٌة الداخلٌة ،واإلهمال أحٌاناًا ،إ ّنهم ٌشعرون بؤ ّنهم ؼٌر
محمٌٌّن ،وخابفٌن ،وببل أصدقاء ،وؼٌر آمنٌن) ٌخشون التواجد مع اآلخرٌن ،أو ال
ٌشعرون بتعلّق بمق ّدم رعاٌة ربٌسً واحد على األق ّل تعلّقا ًا آمنا ًا ( .

ٌمٌل هإالء األطفال كذلك إلى االنطواء على أنفسهم ،وقد ٌرفضون الذهاب إلى
المدرسة/مؽادرة المنزل ،وٌبدون سلوكا ًا انتكاسٌا ًا) أي ٌعودون إلى التبوّ ل البلإرادي ،أو
مصّ اإلصبع ،أو النوبات لمزاجٌة ،أو تص ّرفات أخرى اعتادوا إظهارها أكثر فً
مرحلة أبكر من مراحل تطوّ رهم .وهم ٌصابون أٌضا ًا بؤعراض جسدٌة كالصداع ،وآالم
المعدة ،واآلالم األخرى التً ال تعود إلى سبب عضوي مح َّدد؛ أو ٌصبحون متٌّقظٌن
بشكل زابد ومتو ّترٌن كلّما سمعوا صوتا ًا أو رأوا شٌبا ًا ما فً بٌبتهم.

من المه ّم أن نساعد هؤالء األطفال
)ال بل األطفال كلّهم ( فً:
- 1بناء عالقة متٌنة ومتماسكة مع مقدّم رعاٌة واحد :
فالتعلّق بؤحد الراشدٌن ضروري ،وقد تبٌّن أنّ تؤثٌره قويّ على مدى الصبلبة الداخلٌة التً
ٌتم ّتع بها الطفل) القدرة على التؤقلم مع أحداث الحٌاة( .
ٌتوجب على هذا الراشد أن ُتٌشعِر الطفل بالحماٌة واألمان ،ذلك أنّ الطفل/المراهق
بالتالً،
ّ
عاد ًاة ما ٌلجؤ إلى هذا الشخص لٌنال مواساة فً أوقات المرض ،أو الخوؾ ،أو القلق .إال أنّ
ًا
ًا
األطفال/المراهقٌن الذٌن ٌعٌشون ظروفا ًا
صعبةٌ ،فقدون فً أحٌان كثٌرة نموذج التعلّق
حٌاتٌة
هذا .فبل ب ّد إذاًا أن ٌحصلوا على المساعدة لٌنشبوا رابطا ًا مع شخص آخر قادر على منحهم هذا
الحسّ بالحماٌة واألمان .بالتالً ،هذا األمر سٌساعدهم فً إعادة بناء) بناء ( ثقتهم فً اآلخرٌن .
ال بد من أن ٌعرؾ الطفل أنّ هذا الشخص سٌكون إلى جانبه فً أوقات الضٌق ،وٌحمٌه ،وٌهت ّم
به.
- 2تعزٌز اللحمة االجتماعٌة :
أحٌاناًاٌ ،ضطر األطفال/المراهقون الذٌن ٌتع ّرضون لصدمة فً حٌاتهم إلى االنفصال عن أفراد
من عاببلتهم ،وخسارة منازلهم ،وأصدقابهم ،ومدرستهم .فمن المه ّم أن نساعد األطفال على
إعادة بناء صبلتهم االجتماعٌة .وإنّ أهمٌة االستمرارٌة ،والعبلقات االجتماعٌة ،والتفاعبلت
الهادفة مع اآلخرٌن أساسٌة حتى ٌواصل الطفل نشاطه فً البٌبة االجتماعٌة .لذلكٌ ،قع على
عاتق األهل أن ٌساعدوا الطفل على إعادة بناء عبلقاته مع أترابه ،وٌصطحبوه إلى المدرسة،
وٌجولوا به على بٌبته الجدٌدة ،وٌساعدوه على إنشاء عبلقات مع اآلخرٌن .كذلك ،تستوجب
هذه العملٌة من مق ّدمً الرعاٌة فً بٌبة الطفل أن ٌوفّروا الدع َم له .وهذا شكل آخر من أشكال
الدعم االجتماعً حٌث ٌفهم الطفل أ ّنه ٌستطٌع أن ٌثق باآلخرٌن .فهو ٌنتمً إلى مجموعة
ٌتساعد أفرادها ،وٌحمً أحدهم اآلخر ،وٌهتم به.
 - 3إفهام الطفل أنّ ما حصل لٌس ذنبه :
ففً أحٌان كثٌرةٌ ،ظنّ األطفال /المراهقون أ ّنهم السبب فً األحداث السلبٌة التً وقعت ،ما
ٌدفعهم إلى الشعور بالمسإولٌة والمبلمة .لذلك ،من المه ّم أن ٌتٌح األهل ومق ّدمو الرعاٌة
الفرص َة ألطفالهم لٌعبّروا عن مشاعرهم وأفكارهم فً ما ٌتعلّق بهذه المسابل .وبالتالً ،تقع
على عاتق مق ّدمً الرعاٌة مسإولٌ ُة مساعدة الطفل كً ٌفهم أنّ األحداث التً وقعت لٌست
ذنبه ،وأ ّنه ؼٌر مبلم على ما حصل .

وال ب ّد لنا من أن ُن َطمبن الطفل على هذا النحو مراراًا وتكراراًا ،ذلك أ ّنه بحاجة إلى أن ٌعرؾ
َ
تعزٌز ثقة الطفل بنفسه) حسّ الطفل
أ ّنه فرد محبوب وذو قٌمة .بالتالً ،تستوجب هذه العملٌ ُة
بؤ ّنه قادر على إنجاز عمل ما بنجاح( ،واحترامه لذاته) أي أ ّنه ذو شؤن وقٌمة ،وأ ّنه إنسان
صالح( .
أما ّ تحقٌق ذلك فٌمكن أن ٌت ّم من خبلل تشجٌع الطفل على مبلحظة إنجازاته ،ومساعدته على
تعلّم مهارات جدٌدة) تقدٌم المساعدة فً المنزل ،ومساعدة األطفال اآلخرٌن ،ومساعدة نفسه(،
واإلثناء على نفسه للجهود التً ٌبذلها.
 - 4مساعدة األطفال لٌفهموا ما ٌجري من حولهم :
ًا
ًا
ي
منفتحة وح ّر ًاة تتٌح لؤلطفال/المراهقٌن التعبٌر عن أنفسهم ؾ
مساحة للعب
وتتطلّب هذه العملٌة
جوّ ال ٌشتمل على أيّ تهدٌد لهم .وعلٌنا أٌضا ًا أن نراقب ما ٌقومون به ،ونقٌم حواراًا معهم .
فنصؽً بتمعّن إلى ما ٌقولونه ،ونحاول أن نتجاوب معهم من خبلل مساعدتهم على االندماج
فً مجموعات أخرى من األطفال ،ومشاطرة ؼٌرهم التجارب المشتركة ،وفهم مشاعرهم
وأفكارهم الخاصة .
هكذا ،عندما نتٌح لؤلطفال التكلّم عن ؼضبهم ،وحزنهم ،وأساهم ،ومخاوفهمٌ ،شاركون ؼٌرهم
عبؤهم ،وٌتم ّكنون من البدء بإعادة تنظٌم أفكارهم ،وتفسٌر ما حصل معهم .كذلكٌ ،بدءون بفهم
معنى ما ٌجري فً حٌاتهم لٌتوصّلوا فً النهاٌة إلى" خاتمة "لؤلحداث السلبٌة التً اختبروها
سابقا ًا.

األطفال/المراهقون الغاضبون ،والعنٌفون ،ورافضو السلطة ،ومح ّبو المخاطرة
كما سبق أن ذكرناٌ ،ختلؾ ك ّل طفل عن ؼٌره ،وٌتجاوب بشكل مختلؾ مع الحالة
الحٌاتٌة التً ٌجد نفسه فٌها .

فبعض األطفال ٌصبح

ًا
عدابٌة تجاه ؼٌره من األطفال أو
ؼاضبا ًا وعنٌفا ًا مع اآلخرٌن ،بحٌث أ ّنه قد ٌبدي
الحٌوانات ،أو ٌدمّر ممتلكات اآلخرٌن وأؼراضهم ،أو ٌكذب ،أو ٌسرق ،أو ٌنتهك
القواعد االجتماعٌة فً المنزل ،والمدرسة ،والمجتمع المحلً .فً الواقعٌ ،جد الكثٌر من
االجتماعً
ة
هإالء األطفال أنفسهم فً حاالت ٌفتقرون فٌها إلى السٌطرة ،والمهارات
السلٌمة ،والفهم الكامل لما ٌجري من حولهم .هكذاٌ ،دفع بهم هذا األمر إلى إظهار اندفاع
أعمى ،وإلى رفض التفاعبلت االجتماعٌة ،وإساءة فهم األحداث التً تقع فً حٌاتهم .
فعلى سبٌل المثالٌ ،تعلّم الطفل الذي ٌتعرّض للضرب أو العقاب المستم ّر أنّ الضرب
ًا
لعبة من طفل آخر إذا أراد
مقبول ،فٌلجؤ إلٌه عندما ٌكون ؼاضبا ًا .وقد ٌسرق طفل
الحصول علٌها أل ّنه لم ٌتعلّم المفاوضة ،أو تبادل ألدوار ،أو التعبٌر عن رؼبته فً
الحصول على اللعبة بشكل إٌجابً .
كذلك ،قد ٌشعر بعض المراهقٌن أنّ اآلخرٌن ٌص ّدونهم أل ّنهم ال ٌنتمون إلى مجموعة
معًّنة ،األمر الذي ٌدفع بهم إلى اعتماد العنؾ تجاه اآلخرٌن بدالًا من أن ٌفهموا أ ّنهم ال ب ّد
من أن ٌعملوا لٌصبحوا جزءاًا من مجموعة.

ٌمكننا مساعدة هؤالء األطفال/المراهقٌن من خالل:
 -1إدراكنا أنّ الطفل/المراهق ٌتم ّتع بمهارات وقدرات كامنة إٌجابٌة .فنساعده منذ البداٌة
القوة التً ٌتم ّتع بها أصالًا ،ما ٌع ّزز احترامه لذاته .وهذه مهمّة تستدعً تدعٌما ًا
لٌد ّعم نقاط ّ
إٌجابٌا ًا .على سبٌل المثال ،إذا تكلّم الطفل بلطؾ مع طفل آخر ،نكافبه بابتسامة أو بالتربٌت
على ظهره .وإذا أجاد الطفل القٌام بؤمر ما ،نع ّزز تص ّرفه اإلٌجابً.
 -2وضع حدود للطفل/المراهق .فعلى هذا األخٌر أن ٌعرؾ ما هو مقبول ،وما هو ؼٌر
مقبول ،ولماذا .فً الواقع ،إنّ الكثٌر من األطفال العنٌفٌن ،والؽاضبٌن ،ورافضً السلطة هم
أطفال لم ٌتعلّموا ٌوما ًا« لماذا وُ ضِ َعت القواعد  ».ولهذا السبب ،علٌنا أن نجلس مع الطفل،
ونراجع القواعد ،والهدؾ منها ،وكٌفٌة حماٌتها الطف َل واآلخرٌن ،ومسإولٌة الطفل فً الحرص
على احترام هذه القواعد .ولهذه الؽاٌة أٌضاًاٌ ،جب أن ٌفهم الطفل أن ثمّة حدوداًا مادٌة
ّ
ٌحق له االقتراب من طفل آخر ،وما هً األؼراض التً ٌملكها ،وتلك
واجتماعٌة ...أي كم
التً ٌملكها اآلخرون ،وما هو التصرّؾ المقبول والتصرّؾ ؼٌر المقبول.

ٌمكننا مساعدة هؤالء األطفال/المراهقٌن من خالل:
 -3بالتالً ،تسمح هذه الخطوات للطفل بؤن ٌفهم بشكل طبٌعً م ا ٌحصل عندما ا ُح َت َرم
القواعد ...أي أن ٌفهم النتابي اإلٌجابٌة المتؤتٌة عن ذلك .كذلك ،تتٌح له أن ٌدرك ما
ٌحدث عندما ال ُتح َت َرم القواعد ...أي أن ٌدرك النتابي السلبٌة المتؤتٌة عن ذلك) قد ال
ٌُس َمح له بالمشاركة فً نشاط مفضّل لدٌه ،أو ال ٌحصل على مكافؤة ،أو ال ٌُمنح
ًا
ًا
إضافة إلى ذلك ،ال ب ّد من أن ٌرى الطفل أنّ هذا النوع من التدعٌم ٌنطبق
استراحة ( .
على الجمٌع .فً الواقعٌ ،تعلّم هذا النوع من األطفال أ ّنهم إذا لم ٌحترموا هذه القواعد
ضربون بدورهم
ُضربون .ومع الوقت ٌؤخذون بتجاهل القواعد ،فٌ َ
فسٌ َ
ُضربون ،و ٌَ ِ
األطفال اآلخرٌن .وهكذاٌ ،نطوي جزء من التمارٌن التً نقوم بها مع األطفال على
مساعدتهم لٌفهموا لماذا تع َب َ
ُتر هذه القواعد مفٌد ًاة ،وكٌؾ ٌمكنهم احترامها ،والنتٌجة
اإلٌجابٌة التً ٌستم ّدونها منها.
ًا
 -4تكلٌف األطفال/المراهقٌن بمسؤولٌا ٍث
فرصة ال لتقوٌة
ت مع ٌّنة .فهذا األمر ٌش ّكل
لٌرؼب فً احترام القواعد» أٌضا ًا ٌ.مكننا إذاًا
احترام الطفل لذا َته فحسب ،بل مساعدته«
َ
ِ
أن نطلب من الطفل مساعدتنا فً عمل ما .فنطلب منه مثالً:ا
 أن ٌتأ ّكد من أنّ الجمٌع قد ر ّتبوا أغراضهم قبل المغادرة،
 أو أن ٌساعدنا فً ترتٌب الغرفة،
 أو أن ٌتح ّقق م َّمن أتى أو م َّمن ٌنقص

هذه تمارٌن بسٌطة ج ّداًا ٌمكننا أن نسؤل الطفل القٌام بها .أمّا الرسالة التً تصل الطفل
فهً أ ّننا نثق به ،ونعتبره شخصا ًا قادراًا ،ومنتجاًا ،وذا قٌمة .فً الواقع ،لم ٌعا َمل العدٌد من
األطفال قط بكثٌر من االحترام .فإذا أظهرنا ثقتنا بهم ،واحترامنا لهم ،فسٌبدءون بمبادلتنا
الثقة واالحترام .وفً الوقت عٌنه ،نكون قد علّمنا األطفال المهارات االجتماعٌة ...وتبادل
األدوار ،وتحمّل المسإولٌة ،والتفاعل مع اآلخرٌن بشكل إٌجابً.
 -5من األساسً جداًا أن ٌكون سلوكنا مالئما ًا .فعلى األطفال أن ٌروا اآلخرٌن ٌتص ّرفون
بشكل صحٌح .إذا أردنا مساعدة طفل لٌتعلّم أن ٌكون سلوكه مبلبما ًا اجتماعٌاًا ،فٌجب أن ٌرى
اآلخرٌن فً بًبته ٌتص ّرفون بشكل مبلبم اجتماعٌا ًا .لهذه الؽاٌةٌ ،جدر بنا أن نظهر لهم الطرٌقة
السلٌمة فً التفاعل مع اآلخرٌن ،واالستعانة بالثناء ،وتبادل األدوار ،وسإال اآلخرٌن عن
مشاعرهم وأفكارهم ،ومعاملة اآلخرٌن بلطؾ ،واإلصؽاء إلى اآلخرٌنٌ ،قوم على حل
المشكبلت.
فً هذه المرحلةٌ ،جدر بنا التشدٌد بشكل خاص على الطفل/المراهق كً ٌعرؾ أنّ هذه
ًا
إضافة إلى ذلك ،على مق ّدم الرعاٌة أن ٌظهر للطفل ،من خبلل تفاعبلته
المهارات قابلة للتعلُّلم .
الٌومٌة ،أ ّنه ٌتم ّتع ّ
بحق اإلصؽاء إلٌه ،فٌما تقع على عاتقه مسإولٌ ُة اإلصؽاء إلى اآلخرٌن ،كما
ّ
ٌحق له أن ٌعبّر عن مشاعره وأفكاره بطرٌقة مقبولة ال تإذي اآلخرٌن ،وأن ٌتحمّل ،فً
المقابل ،مسإولٌة اإلصؽاء إلى اآلخرٌن.

ٌمكننا مساعدة هؤالء األطفال/المراهقٌن من خالل:
 - 6عرض مهارات حل ّ المشكالت مع الطفل ،وتشجٌعه على تطوٌر هذه المهارات .وتستند
الخطوة األولى إلى تحدٌد الحاالت التً تطرح مشكبلت ،والمإ ّ
شرات التً تسمح للطفل بؤن
ًا
ًا
مشكلة طرأت .
مشكلة وقعت ،خصوصا ًا أنّ األطفال ال ٌعرفون أحٌانا ًا أنّ
ٌعرؾ أنّ
ًا
على سبٌل المثال ،قد ٌرٌد طفل د ّر ًا
هوابٌة ،فٌؤخذها من طفل آخر .عندبذ ،قد ٌنسحب ه ذا
اجة
األخٌر ببساطة وٌبكً .وهكذا ٌكون الطفل األوّ ل قد حصل على الد ّراجة ،وظنَّ أنّ " المشكلة "
انتهت.هنا علٌنا أن نتد ّخل ،ونشرح للطفل ما جرى ،ثم نفهم المشكلة من وجهة نظر ك ّل
طرؾ .بعد ذلك ،نناقش السبل الممكنة لح ّل المسؤلة ...طالبٌن من الطفل تشارك الد ّراجة،
ووضع فترات زمنٌة تح ّدد الم ّدة التً ٌستطٌع ك ّل طرؾ قٌادة الد ّراجة فٌها ،وتحدٌد وقت َّ
منظم
لك ّل شخص ،إلخ.
 -7إفهام األطفال بأ ّنه ال ضٌر من أن ٌشعروا بالغضب ،ولكن علٌهم أن ٌتعلّموا كٌؾ ٌنفّسون
عن ؼضبهم بطرٌقة مقبولة مثبلًا من خبلل ...ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة ،وركل الكرة،
واالستماع إلى الم وسٌقى ،والتعبٌر عن المشاعر عبر كتابة قصّة أو نظم قصٌدة ،والرسم،
وتخصٌص وقت ٌومٌا ًا للتعبٌر عن الؽضب فً بٌبة سالمة وآمنة .فالرسالة التً ٌجب أن تصل
األطفال هً أ ّننا جمٌعا ًا نشعر بالؽضب ،وٌجدر بنا أن نعرؾ ماذا نفعل بؽضبنا هذا .وبالتالً،
ٌبقى الخٌار األمثل هو أن نحاول اكتشاؾ سبب ؼضبنا ،ونح ّل المشكلة ،ولو لم ٌكن مثل هذا
الخٌار ممكنًا دابما ًا.
 - 8االستعانة بالفن ،والدراما ،والموسٌقى ،واللعب كوسابل لتعلٌم
األطفال المهارات االجتماعٌة .إذا سمحنا لؤلطفال باستعمال الدمى ،فسٌتم ّكنون من تؤلٌؾ
مشاهدهم التمثٌلٌة الخاصة التً تعبّر عمّا ٌرؼبون فٌه ،وكٌفٌة تحقٌق حاجاتهم .
فهذه العملٌة تسهّل على األطفال التفاعل مع بعضهم البعض ،والتعبٌر عن مشاعرهم بواسطة
الدمى ّ .إذاكٌ ،سهل على األطفال أن ٌقولوا لبعضهم بعضا ًا« :ال أرٌد أن تضرب دمٌ ُتك دمٌتً،
فهذا لٌس عمبلًا مس َتح ّبا ًا».
وقد ٌخاؾ بعض األطفال من قول ذلك مباشر ًاة إلى طفل متنمّر ،فٌسهل علٌهم أكثر التعبٌر عنه
بواسطة الدمى .
كذلكٌ ،ستطٌع األطفال االستعانة بالموسٌقى لٌإلّفوا األؼانً معا ًا عن مختلؾ المواضٌع التً
ٌناقشونها .
أمّا اللعب فٌُع َت َبر البٌبة الطبٌعٌة التً ٌتعلّم فٌها الطفل عن المهارات والتفاعبلت االجتماعٌة.
لذلك ،علٌنا أن نراقب األطفال/المراهقٌن فٌما هم ٌلعبون ،ونشجّعهم على اعتماد التص ّرفات
المبلبمة أثناء اللعب وبعده.

إجماالًا ،إذا أردنا مساعدة األطفال/المراهقٌن فعلٌنا أن:
 -1نحرص على أن ٌحصلوا على األقل على مقدّم رعاٌة واحد ثابت ٌكونون قد بنوا معه تعلّقا ًا سالما ًا
ًا
ًا
ًا
وآمنة.
سالمة
عبلقة
وآمنا ًا/
 -2نحرص على أن ٌشعر األطفال/المراهقون بالحماٌة واألمان فً بٌئتهم .لٌست هذه المهمّة بسهلة
على الدوام ،ومع ذلك علٌنا العمل مع الطفل لنقوّ ي حسّه باألمان.
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نساعد األطفال على أن ٌشعروا بأ ّنهم ٌنتم ون إلى مجموعة اجتماعٌة أوسع نطاقا ًا .
فاألطفال/المراهقون ٌحتاجون إلى عبلقات مع األتراب ،ذلك أ ّنهم ٌجب أن ٌتفاعلوا مع
أترابهم ،وٌتعلّم أحدهم من اآلخر ،وأن ٌطوّ روا مهاراتهم االجتماعٌة البلزمة فً حٌاتهم .
ولهذه الؽاٌةٌ ،جدر بنا أن نساعد األطفال على الذهاب إلى المدرسة ،والمشاركة فً األنشطة
المدرسٌة ،والتفاعل مع اآلخرٌن فً مجتمعهم المحلً.

ُ -4تنعلِم األطفال/المراهقٌن بأ ّنهم ٌستطٌعون وضع ثقتهم فً الراشدٌن واألتراب .فهذا أساسً جداًا
ًا
ًا
لؤلطفال الذٌن تع ّرضوا للصدمة ،أو الذٌن اختبروا أحداثا ًا
سلبٌة .لذلكٌ ،جب أن ٌعرؾ
حٌاتٌة
هإالء األطفال أنّ فً بٌبتهم أشخاصا ًا ٌستطٌعون اللجوء إلٌهم فً أوقات الضٌق .كذلكٌ ،جب
أن نإ ّكد لهم أنّ هإالء األشخاص سٌكونون حاضرٌن لمساعدتهم ،وأ ّنهم ٌستطٌعون أن ٌثقوا
فً أ ّنهم سٌمنحونهم الحماٌة واألمان.
 -5نثنً على األطفال/المراهقٌن ،ونق ّدرهم لما هم علٌه .فك ّل شخص ٌتم ّتع بمقدرات ،ونقاط قوّ ة،
وإمكانٌة للتطور أكثر .وحتى ٌطوّ ر األطفال احتراما ًا لذواتهم ،علٌنا أن نر ّكز معهم على هذه
العناصر اإلٌجابٌة .أما الخطوات األولى فً عملٌة بناء احترام الطفل ذا َته ،فتكمن بكل
بساطة فً رؼبتنا فً قضاء وقت معهم ،واإلصؽاء إلٌهم ،واالبتسام لهم ،واألخذ بآرابهم،
واإلثناء علٌهم لعمل أحسنوا القٌام به.
 -6نضع إٌماننا فً األطفال/المراهقٌن ،فندعهم ٌختبرون األشٌاء ،ونشجّعهم ،وندعمهم فً
ممارستهم أنشطتهم .عاد ًاة ما ٌتعلّم األطفال/المراهقون باألفعال ،وفٌما ٌنجح بعضهم منذ
البداٌةٌ ،تطلّب بعضهم اآلخر مزٌداًا من الممارسة والمساعدة .لذلك ،ال ب ّد من أن نمنحهم
الوقت الكافً ،والمساحة والفرصة البلزم َتٌن لٌمارسوا مهاراتهم .وٌجدر بنا أٌضا ًا أن
نشجّعهم حتى عندما ٌحرزون أق ّل قدر من التق ّدم .فٌجب أن نر ّكز على الحسنات ،وال نعاقبهم
إذا لم ٌنجحوا ،األم ر الذي سٌقوّ ي حسّ ثقتهم بؤنفسهم .وٌكفً أن نظهر لهم أ ّننا نإمن بهم،
ونسمح لهم باختبار األشٌاء حتى تصلهم الرسالة المرجوّ ة.

إجماالًا ،إذا أردنا مساعدة األطفال/المراهقٌن فعلٌنا أن:
ّ
تمتعهم بهذه الحقوق
فنفهمهم أ ّنهم ٌتم ّتعون بحقوق ،ولكنّ
 -7نساعد األطفال لٌصبحوا مسئولٌن ِ .
ٌعنً أٌضا ًا أنّ علٌهم واجبات ومسإولٌات حٌال أنفسهم واآلخرٌن .
بالتالً ،علٌنا أن نساعدهم لٌفهموا أنّ هذه المسإولٌات هً :االهتمام باآلخرٌن ،واإلصؽاء
إلى اآلخرٌن ،وترتٌب أؼراضهم بعد استعمالها ،والمشاركة ،والتعاون ،والتعاطؾ مع
اآلخرٌن.
ًا
فرصة لٌتعلّموا ،وٌلعبوا ،وٌستكشفوا حاالت جدٌد ًاة .هذا ما سٌسمح لهم بؤن
 -8نمنح األطفال
ٌصبحوا مم َّكنٌن أكثر ،ذلك أ ّنهم سٌجرّبون مهارات جدٌد ًاة ،وٌكتسبون معارؾ جدٌد ًاة،
وٌكتشفون المزٌد عن أنفسهم وبٌبتهم .
فهذا النوع من البٌبات المنفتحة ٌع ّرضهم لمعلومات جدٌدة ،وأشخاص جدد ،وأشٌاء جدٌدة .
كذلكٌ ،تٌح لهم أن ٌكونوا مبدعٌن) خصوصا ًا إذا شجّعناهم على أفكارهم الجدٌدة ،ولم نطلب
منهم أن ٌفعلوا ما نرٌد منهم أن ٌفعلوا فقط(.
- 9نخ ّطط للغد مع األطفال/المراهقٌن .فنشجّعهم على التفكٌر فً المستقبل ،أي فً أنشطة فترة بعد
الظهر مثبلًا ،أو فً ما سٌقومون به فً الٌوم التالً ،أو فً نهاٌة العام الدراسً ،أو فً
األعوام الخمسة القادمة ٌ.جدر باألطفال /المراهقٌن إذاًا أن ٌف ّكروا فً مستقبلهم .
وعلٌنا أن نكون واقعٌٌّن معهم بدون أن ُن ِح َّدهم .فمن ؼٌر العادل أن نقول لطفل« :ال تف ِّكر فً
ّ
ٌخططوا،
الؽد ،فقد ال ٌؤتً أبداًا» .فالؽد ٌؤتً حتما ًا واألطفال هم هذا الؽد .وبالتالً ،علٌهم أن
وٌف ّكروا فً ما ٌو ّدون القٌام به ،وفً كٌفٌة القٌام به ،وٌضعوا أهدافا ًا ألنفسهم ،وٌبتكروا
ًا
إبداعٌة حتى ٌحقّقوا هذه األهداؾ .وتساعد هذه الطرٌقة األطفال على أن ٌر ّكزوا أكثر
وسابل
على هوٌّتهم ،وما ٌرٌدون أن ٌفعلوه فً المستقبل ،وٌجدوا مكانتهم فً المجتمع اآلن وفً
المستقبل .

ًا
فاألطفال ب ّناإون ومصمّمون ،وكلّما أتحنا لهم فرصا ًا
وحرٌة،
أصبحوا أكثر إبداعا ًا وإنتاجا ًا .

انثاب انثانث

" انتىاطم وانذػم "
 انقسم األول  /انتىاطم مغ األطفال . انقسم انثاوي  /دػم األطفال في أوقاخ األزماخ . -انقسم انثانث  /كيف وتؼامم مغ تىتر األطفال .

القسم1 :

التواصل مع األطفال
م ن فعالٌات كتاب« التواصل مع األطفال » تظهر أهمٌة اللعب والتعبٌر لبلعتقاد أن
هذه األسالٌب تسمح للطفل بالتعبٌر عن مشاعره بطرٌقة آمنة وٌستمتع بها فً نفس الوقت .
من هذه اآللٌات لعبة االدعاء ،والقصص ،رسم الصور ،استخدام الدمى واألقنعة ،الموسٌقى
والرقص ،المسرح والكتابة اإلبداعٌة عن التجارب.
أهمٌة اللعب والتعبٌر
هناك طرق وأشكال مختلفة للتعبٌر تسمح للطفل أن ٌعبِّر عن مشاعره بطرٌقة آمنة ،وفً
نفس الوقت أن ٌستمع وٌشعر باالعتزاز بما ٌُنجز.
لعبة االدعاء
قد ٌلجؤ الطفل إما بمفرده أو مع آخرٌن إلى“ تمثٌل“التجارب المإلمة التً مر بها .وٌنبؽً عدم
منع هذه الطرٌقة العفوٌة فً اللعب ألنها تساعد الطفل على التعامل مع عواطفه وذكرٌاته.
استخدام القصص
إن رواٌة القصص عن شخصٌات تجاوزت صعوبات فً حٌاتها تساعد األطفال على أن
ٌتصوروا أنهم هم أٌضا ًا ٌتجاوزون صعوباتهم .مثبلًا ،إن القصص التً تروي عن حٌوانات
صؽٌرة تحتال على الفٌل أو األسد ،أو عن أناس ٌقومون بؤعمال بطولٌة أو سحرٌّة ،توحً
بؤن الضعٌؾ ظاهرٌا ًا ٌمكنه أٌضا ًا أن ٌنجح ،ونشجع األطفال على أن ٌثقوا بؤنفسهم.
رسم الصور
ٌمكن لؤلطفال أن ٌعبِّروا عن تجاربهم ومشاعرهم التً ال ٌمكنهم التحدث عنها إلى
اآلخرٌن بواسطة الرسوم ٌ.جب أال نمارس أي تؤثٌر على ما ٌرسمه األطفال .قد ال ٌملك
األطفال الذٌن لم ٌمارسوا هذا النشاط الثقة الكافٌة بؤنفسهم فٌسؤلون عما ٌجب أن ٌرسموا أو
ٌنسخون ما رسمه آخرون أو ٌنقلون صورة رأوها فً كتابٌ .ستحسن أن نقترح أوالًا على
األطفال أن ٌرسموا ما ٌشاإون .ثم ٌمكننا أن نقترح فً وقت الحق مواضٌع مثل« مستقبلً
»أو« حلم » أو« عابلتً » أو« الحرب » وذلك لتحفٌز مخٌلة األطفال من دون التؤثٌر
على كٌفٌة تعاملهم مع الفكرة.
وعندما ٌنتهً الطفل من رسم الصورة ٌمكننا أن نطلب منه أن ٌتحدث عنها ،ولكن دون أن
نضؽط علٌه لٌفعل ذلك .فقد ٌكون الرسم بحد ذاته وسٌلة لبلرتٌاح ،أو لفتح الطرٌق أمام
التواصل بواسطة الكبلم .الورق واألقبلم لٌست ضرورٌة ،إذ ٌمكن تكوٌن األشكال بالطٌن
أو رسمها على التراب.
علٌنا بعد ذلك أن نعلق الصورة على الحابط أو أن نحفظها فً مكان أمٌن ،للداللة على
اهتمامنا بما فعله الطفل.

استخدام الدمى واألقنعة
إن انتحال شخصٌة ما أو« لعب » دور شخص آخر ٌسمح لؤلطفال بإٌصال أفكار
ومشاعر ،قد ٌصعب كثٌراًا علٌهم أن ٌعبِّروا عنها لوال ذلك ٌ.مكن أٌضا ًا أن ٌختبا الطفل أو
الطفلة وراء قناع أو دمٌة أو أن تتحدث إلى دمٌة أو قناع ٌستخدمه الشخص الذي ٌساعدها
من دون أن تشعر بؤنها تكشؾ عن مشاعرها مثلما لو كانت تتحدث بطرٌقة مباشرة.
الموسٌقى والرقص
تشكل الموسٌقى والرقص والؽناء وسابل قوٌة لمساعدة من ٌعٌش حال ضٌق عاطفً،
خصوصا ًا إذا كانت األؼانً واأللحان مؤلوفة وترتبط بذكرٌات سعٌدة.
وتساعد الحركات واإلٌقاعات على تخفٌؾ التوتر وتعطً شعوراًا باالرتٌاح .مثل هذا
النشاط الجماعً ٌجعل الطفل ٌشعر باألمان وبالقدرة على التعبٌر عن نفسه من دون حاجة
إلى استخدام الكلمات أو الشعور باإلرباك.
المسرح
إن المشاركة فً تمثٌلٌة مسرحٌة ٌمكن أن تكون مفٌدة أٌضاًا ،ألن األطفال ٌستطٌعون أن
ٌبتدعوا قصة خاصة بهم لتمثٌلها أو أن ٌإلفوا قصة تعبِّر عن شًء ٌهمهم بصفة خاصة .
وٌمكنهم أن ٌستخدموا األقنعة لوضع مسافة بٌنهم وبٌن عواطؾ شخصٌات المسرحٌة.
ٌمكنهم مثبلًا ،أن ٌإلفوا مسرحٌة ٌستمدون أحداثها من تجاربهم ،وأن ٌختبروا نهاٌات للقصة
من أنواع مختلفة ،محزنة أو مفرحة ٌ.مكننا بعد االنتهاء أن نناقش مع األطفال شعورهم
تجاه المسرحٌة وتجاه نهاٌاتها المختلفة.
وبدالًا من تمثٌل المسرحٌةٌ ،مكنك أنت أو األطفال أن تقدموا المسرحٌة بواسطة الدمى .
وبهذه الطرٌقة نتجنب اإلزعاج الذي قد ٌنتي عن التعامل مباشرة مع عواطؾ أشخاص
«حقٌقٌٌن».
الكتابة عن التجارب
بالنسبة لؤلطفال الذٌن ٌستطٌعون الكتابة/ ،تش ّكل كتابة القصص أو األشعار ،أو كتابة
وصؾ لؤلحداث التً مرت بهم ،وسٌلة جٌدة للتعبٌر.
فً كل هذه األنشطة علٌنا أن نترك لؤلطفال حرٌة التعبٌر عن أنفسهم كما ٌرؼبون ،وأن ال
ننتقد تقنٌة أو مستوى ما ٌنتجه األطفال ،ألن هذا ٌضع حاجزاًا أمام التعبٌر الحر عن
مشاعرهم.
مالحظة :جمٌع تقنٌات التنشٌط التً ٌعرفها المنشط تعتبر أنشطة ٌمكن من خاللها الطفل التعبٌر عن نفسه
وللمنشط حرٌة اإلبداع واالبتكار فً النشاط بما ٌراه مناسبا مع األطفال حسب خبرته وتجاربه
فمثال:
لٌس بالضرورة ان تكون كتابة التجارب على ورق بطرٌقة رسمٌة إنما ٌمكن ان ٌكون على
ورق مقطع بأشكال مختلفة كذلك ٌمكن ان تكون الكتابة بالبداٌة على قصاصات صغٌرة مثال
لتشجٌع األطفال على الكتابة..

القسم2:

دعم األطفال فً
أوقات األزمات
عندما ٌم ّر الطفل/ة فً أزمة ،فمن المه ّم أن نؤخذ بعٌن االعتبار أنّ تد ّخلنا هو مسار
مر ّكب .ومن الممكن تقسٌم ه ذا المسار إلى ثبلثة مراحل متداخلة ومترابطة ولٌست
منفصلة .وما تفصٌلها هنا إال ّ لل ّتوضٌح:
ال ّتعبٌر عن المشاعر هو الخطوة األولى من خطوات ال ّتد ّخل السّرٌع وقت
األزمات .لذا من المه ّم توفٌر اإلمكانٌة لل ّتعبٌر عن المشاعر كما هً دون نقاش فبل ٌوجد
ص ّح وخطؤ .مشاعر الفرد هً ذاتٌّة وشخصٌّة ال ٌوجد مشاعر صادقة ،أو ؼٌر صادقة،
المشاعر ال ُتناقش .
فً كثٌر من األحٌان ٌكون ال ّطفل بحاجة إلى التعبٌر عن مشاعره فقط فهو ٌرتاح عندما
ٌجد من ٌصؽً إلٌهٌ ،تقبّل مشاعره وٌفهمه ،األمر الذي ٌساعده أٌضا ًا على استعادة ثقته
ٌنفسه ،وسٌطرته على حٌاته ،وإٌجاد طرق بدٌلة لل ّتعامل مع الصعوبات واألزمات.
عندما ٌبدأ األطفال فً التعبٌر عن مشاعرهم ٌجب إعطاء ال ّ
شرع ٌّة لمثل هذه المشاعر،
وأخذها بمؤخذ الج ّد أيّ احترامها .فبل ٌوجد شعور ؼٌر شرعًّ .وإن عبّر الطفل عن خوفه
فعلٌنا أن نإكد له تفهّمنا لهذا الخوؾ .وإن عبّر ّ
الطفل عن مشاعر الكره أو الحقد فمن
المهم أٌضا ًا تقبّل مثل هذه المشاعر السلبٌة .وفً مرحلة الحقة ٌمكننا العودة لتصحٌح
المعلومات أو لتوضٌح المواقؾ ،لنساهم فً بناء موقؾ إنسانًّ لدى أطفالنا.
األساسً هو دعم ال ّطفل ،اإلصغاء له ،إشعاره باألمان لٌستطٌع أن ٌعبّر عن
دورنا
ّ
مشاعره بشكل حرّ ،دون الخوؾ من تقٌٌمنا السلبً لها أو عدم تقبّلنا ،أو من حكمنا علٌه .
ّ
ونحثه على فتح قلبه والتعبٌر عن مشاعره،
فبل نطلب منه إنكار مشاعره إ ّنما نتفهّمها
مشاركته بمشاعرنا هً إحدى الوسابل التً نفهّمه بها أ ّنه لٌس وحٌداًا ،فنحن أٌضا ًا نشعر
بالؽضب أو الخوؾ أو الحزن مثله تماما ًا .تعبٌر الطفل عن مشاعره والتنفٌس والتفرٌػ
هً أمور أساسٌة فً طرٌقه لل ّتؽلب على األزمة.
هنالك عدة وسابل ٌستطٌع ّ
الطفل أن ٌعبّر من خبللها عن مشاعره وسٌبادر إلٌها بذاته ،إن
توفّرت األجواء المبلبمة ولكن ح ّتى إن لم ٌشاركنا ،فٌمكننا القٌام بفعالٌّات عن طرٌق
اللّعب ،ال ّتمثٌل والقصص تمك ّنه من ال ّتعبٌر ،ال ّتنفٌس وال ّتفرٌػ.

جو داعم
كً ٌستطٌع األطفال ال ّتعبٌر عن مشاعرهم ،علٌنا خلق ّ
جو من األمان والثقةٍ ،ث

وهذا ٌتطلب:
-

 عدم إصدار األحكام أو ال ّنقد أو اللومال ّتقبّل واالحترام.
 تقبّل المشاعر كما هً دون جدال أو مناقشةاإلصؽاء الكامل لجمٌع المشاعر ،واألفكار،
 تفهّمنا لمشاعره وعكسها لهاحترامها وتقبّلها
تشجٌع األطفال على ال ّتعبٌر وإعطاء ال ّ
شرعٌّة  -االهتمام للؽتنا الكبلمٌّة وتعابٌر أجسامنا،
فؤحٌانا ًا ال نعبّر بالكبلم عن عدم تقبّلنا ،لكن قد
لك ّل ما ٌصدر عنهم ،خاصة للمشاعر.
ٌبدو على مبلمحنا أو حركاتنا الضجر أو
ال ّتفهّم وال ّتعاطؾ الوجدانًّ
الضٌّق أو عدم الصّبر.
إظهار االهتمام بك ّل م ا ٌقال

توفٌر المعلومات ،تصحٌحها ،توسٌعها :أحد العوامل األساسٌة التً تساهم فً زيادة الخوؾ وتكرٌسه
هو انعدام المعرفة أو قلّتها ،فكثٌ ٌبر من مخاوفنا تنبثق من أمور أو أشٌاء ؼٌر معروفة لنا
أو ؼٌر مح ّددة ) المجهول( ،وبما أنّ األطفال بصورة عامّة محدودو المعرفة ،فإنّ هذا
ٌزٌد من مخاوفهم.
وظٌفة أساس ٌّة أخرى لألهل فً مثل هذه الظروف هً دعم ال ّطفل بالترتٌب الذهنً:
فقد ٌم ّر األطفال ،فً هذه المرحلة ،بتجارب مخالفة لما تعلّموه أو عرفوه سابقاًا ،ممّا
ٌجعلهم ٌفقدون توازنهم ّ
الذهنًّ  ،وٌبدءون فً البحث وتجمٌع معلومات تساعدهم على
ترتٌب أفكارهم من جدٌد واستعادة توازنهم الذهنًّ .كما وأنّ الطفل ٌفقد توازنه النّفسًّ
نتٌجة خوفه من المجهول ،وعدم دراٌته لما ٌجري حوله .فٌقوم بتجنٌد جمٌع قدراته لفهم
األحداث وإعادة ترتٌب الواقع الذي ٌعٌش فٌهٌ ،قوم الراشد بمهمة أساسٌة فً حٌاة الطفل،
ففً مسار نموّ األطفال ،كثٌراًا ما ٌكون ذلك ال ّراشد رسول الواقع ،وهنا أٌضا ًا من المه ّم
أن ال ننسى ذلك ،فنحن رسل للواقع ،ودعمنا ّ
للطفل لفهم الواقع سٌساعده فً التعامل معه،
وفً تحصٌنه فً ظروؾ صعبة مستقبلٌّة.
ومن المهم اإلجابة عن تساإالت األطفال جمٌعها بصدق وتروٍّق  ،من المه ّم أن نحاور
ّ
الطفل لندعمه فً رإٌة الواقع بشكل نقديّ  ،من المه ّم مشاركة األطفال فً معلومات
إضافٌّة كًّ ٌستطٌعوا فهم الواقع والتعامل معه.
ّ
والذهنًّ لؤلطفال ،كما
فالمعرفة والفهم ،من المتطلبات األساسٌة إلعادة ال ّتوازن النفسًّ
وأنّ مشاركة ّ
الطفل فً فهمنا السٌاسًّ لؤلمور ستساهم فً توسٌع قدراته وبلورة رإٌته
ولٌصبح تعامله مع األمور عقبلنٌا ًا ،ولٌس عاطفٌا ًا فقط .إنّ تزوٌد ّ
الطفل بمعلومات عن
الوضع ال ّراهن وإعطاءه صورة واضحة عمّا ٌجري حوله ٌُساعده على االرتٌاح ،ألن
الؽموض الذي ٌكتنؾ الحدث ٌجعل الطفل مبلببلًا ،حابراًا ،خابفا ًا ولدٌه العدٌد من
التساإالت.

إخفاء المعلوماتٌ ،جعل الطفل ٌبحث عنها بوسابل أخرى ،أو ٌتركها حابراًا ومتخوفا ًا.قد
ٌتساءل بعض األهل عن أنّ هنالك أسبلة عدٌدة لدى األطفال ،وأسبلة محٌّرة ال ٌوجد لدى
األطفال دابما ًا اإلجابات عنها ،فما العمل؟ فً الواقع أنّ المبدأ األساسًّ هو ال ّتعامل مع
أسبلة األطفال بشكل ج ّديّ وصادق ،وظٌفتنا كراشدٌن/ات اإلجابة عن أسبلة ّ
الطفل
بصدق ،وتزوٌده بالحقابق ،ربما نكتفً بؤجزاء من الحقٌقة حسب عمر ّ
الطفل ،ولكن من
المه ّم أال نكذب علٌه ،أو ننقل له صورة عامّة قاتمة ومبهمة ،فكثٌر من المخاوؾ كما
ذكرنا تنتي عن عدم المعرفة .
كما وأنّ األهل أحٌانا ًا ال ٌعرفون اإلجابة الفعل ٌّة ،فٌستطٌعون أن ٌشاركوا الطفل فً
حٌرتهم هذه وباإلمكان البحث سو ًاٌّا عن اإلجابات .وفً حالة استمرار ّ
الطفل فً األسبلة،
فإن ذلك ٌد ّل على خوفه وقلقه ،وقد ال تكون اإلجابة هً المهمّة فً هذه الحالة ،وإنما فهم
مخاوؾ األطفال ومحاولة تهدبتهم وطمؤنتهم.
سع من
مشاركة األطفال في ال ّتعرف على الحقائق حول األحداث بتالؤم مع قدراتهم تو ّ
قدرتهم على التعامل مع مخاوفهم .
من المهم مشاركة األطفال الكبار فً جمع المعلومات مما ٌساعدهم أٌضا فً الخطوة
الثالثة ،أيّ استعادة السٌّطرة دون إؼراقهم بها ،وهنا ٌجب ال ّتمٌٌز بٌن المعطٌات والحقابق
وبٌن األفكار والمشاعر ،فالمشاعر كما ذكرنا شخصٌة ،األفكار أٌضا ًا قد تكون ذاتٌة أما
الحقابق فهً عبارة عن معطٌات ثابتة ،بالنسبة لؤلفكار فمن الممكن إعطاء ّ
الطبلّب
الفرصة للتعبٌر عمّا ٌفكرون ،على أن نعطً الفرصة لل ّتفكٌر المختلؾ ،أيّ أنّ ك ّل طفل/ة
ٌستطٌع أن ٌقول أنا أعتقد ...أنا أف ّكر...
تفعٌل بدٌل واستعادة السٌطرة :بعد التعبٌر عن المشاعر وجمع المعلومات .من المهم أن
نقوم بؤعمال تهدؾ إلى إعادة السٌّطرة ،وذلك من خبلل البحث عن طرق فعلٌّة للمساهمة
فً تؽٌٌر وضعهم ال ّنفسًّ  ،أيّ مساعدتهم فً البحث عن بدابل وعن أمور ٌمكنهم فعلها
ومن شؤنها أن ترٌحهم.
نحن نعلم أنّ لدى األطفال قوى داخلٌّة تساعدهم على ال ّتؤقلم ،فهم ٌساعدون أنفسهم
بؤنفسهم .ولكن مع هذا فهم بحاجة إلى القلٌل من التشجٌع والدعم .القٌام بفعالٌّات
ونشاطات وأعمال هو أحد الوسابل المهمّة ،إعادة السٌطرة على الواقع وإعادة ال ّتوازن
ال ّنفسًّ .
فقٌامنا بؤعمال ترتبط بالحدثٌُ ،ساعدنا على الشعور بؤن ّنا فاعلون وقادرون ،بعكس
شعور الذي ٌمكن أن ٌسٌطر علٌنا ،إذا كانت األزمة مفاجبة وهو ال ّ
ال ّ
شعور بالعجز .
مشاركتنا ألطفالنا بؤعمال عٌنٌّة حول األحداث تسهم فً تؤقلمنا جمٌعاًا؟

فً جمٌع الحاالت علٌنا توفٌر
أجواء بٌت ٌّة داعمة

األمور ال ّتالٌة:

شروط األساسٌّة لدعم ّ
إنّ أحد ال ّ
الطفل فً التعامل مع الظروؾ الضّاؼطة توفّر أجواء
بٌتٌّة داعمة ،وهذه األجواء تتمٌز ب:
تق ّبل ّ
الطفل كما هو ،تقبّل مخاوفه إعطاإها شرعٌة ،تقبّل وتٌرته فً ال ّتعامل مع هذه
لمخاوؾ .فنحن ال نضؽط علٌه إذا لم ٌرؼب فً ال ّتعبٌر ،ولك ّننا ال نمنعه أٌضا ًا من ال ّتعبٌر
إذا حاول ذلك؟ ،وعلٌنا أن نتقبّل مشاعره ،نعطٌها شرعٌّة ،ونوفّر اإلمكانٌّات المختلفة له
لل ّتعبٌر عنها.
إنّ التعبٌر عن المشاعر ،إٌجابٌة كانت أو سلبٌة ،هو قدرة نستطٌع تنمٌتها بواسطة تقبّل
هذه المشاعر.
للطفل ّ
هنالك من ٌحاول تصنٌؾ المشاعر إلى مقبول ومرفوض ،كقولنا ّ
الذكر «الرجل ال
ٌبكً « » ،أنت قوي»  ،وكؤننا نقول له :إنّ شعوره بالخوؾ أو بالحزن أمر مرفوض
وٌعبّر عن ضعفه .إنّ هذه األمور لها تؤثٌر على ّ
الطفل ،فهً تزعزع ثقته بذاته ،م ّم ا
يصعب علٌه العودة إلى التوازن النفسًّ .من ّ
حق ك ّل شخص أن ٌؽضبٌ ،حزن.
المه ّم أن نتقبّلها ونعطٌها ال ّ
شرعٌّة ،بل ونشاركه ونحن أٌضا ًا نؽضب ونحزن ونعبّر عن
ذلك ..إ ّننا مثله ولدٌنا مشاعر مماثلة لما لدٌه.
بالحوار :الحوار فً مثل هذه الحاالت ،كما هو فً الحاالت األخرى وسٌلة جٌّدة
لبل ّتصال ،فنحن نسمع ما لدى الطفل ونتجاوب معه ،نحاوره فً معتقداته نتساءل معه،
ونبحث عن األجوبة أٌضا ًا معه.
الحوار ٌتح ّدث به ال ّ
شخصان/أو األكثر وٌستمع به الواحد إلى اآلخر .فً الحوار احترام
للرأي والرأي اآلخر ،ؼالبا ًا ما ٌحاول األهل أو ال ّراشدون تقدٌم النصح والموعظة ّ
للطفل،
ح ّتى قبل أن ٌستمعوا لما لدٌه ،الحوار سٌساهم فً فهمكم له ،وتقدٌم االقتراحات إذا طلب
منكم ذلك.

أجواء آمنة

ؼالبا ًا ما ٌكون البٌت والعابلة مبلذاًا ّ
للطفل ،فمن المه ّم أن ٌوفّر البٌت ال ّ
شعور باألمان
ّ
والطمؤنٌنة واألمن .ال نعنً األم ن الجسدي فقط بل األمان العاطفًّ أٌضاًاٌ ،جب أن ٌعلم
أ ّنه محبوب مهما فال أو عمل ،إ ّنه محبوب لذاته .من الممكن أن ال ٌستحسن األهل عمبلًا
قام به الطفل ،وقد ٌزعلون منه وٌؽضبون من تصرفاته ولكن علٌهم أال ّ ٌه ّددوا بفقدان
حبّهم له ،فحٌّهم له دابم وؼٌر مرتبط بؤعماله ،وهذا أمر تؤكٌده مه ّم ّ
للطفل .إ ّننا نحبه مهما
حدث ،إ ّننا ال نحبّ عمبلًا معٌنا ًا قام به ،ولك ّننا نحبّه دون شروط ،ودون" إذا أو لكن ".
فلندعمه فً التعبٌر عن مشاعره وؼضبه وفً التنفٌّس عن ذاته وتنمٌة قدراته لمواجهة
المصاعب وال ّتعامل معها ،من أجل ذلك هنالك ع ّدة وسائل أهمّها اللّعب بجمٌع أنواعه.

ومن المه ّم االهتمام بما ٌلً:









ال تضؽط على ّ
الطفل إذا رفض الكبلم.
أعطه شعوراًا باألمان والطمؤنٌنة ،وال تجعله ٌحسّ بالخجل والخوؾ إذا عبّر عن
شعوره.
أعطه شعوراًا أ ّنه لٌس لوحده ،فنحن نشعر معه ولدٌنا مشاعر مماثلة.
ساعده فً القٌام ببعض النشاطات :ال ّرسمّ ،
الطٌن ،األلعاب ،القصص والحكاٌات
لل ّتعبٌر عن مشاعره من خبللها من جهة ،وكًّ تساعده على االنخراط فٌها
واستعادة توازنه ال ّنفسًّ من جهة أخرى.
طمبنه أنّ مشاعره مإقتة ،وأ ّنه ٌستطٌع أن ٌقوم ببعض األعمال التً تساعده على
الخروج من هذه األزمة قوٌا ًاّ.
استخدام بعض ّ
الطقوس فً فترات معٌّنة ،مثبلًا طقس قبل ال ّنوم ،طقس ال ّتحضٌر
لل ّنهار..،
قضاء وقت نوعًّ مع األطفال ومشاركتهم فً الفعالٌّات الٌومٌّة فً البٌت.
ال ّتؤكٌد على أنّ األزمة عابرة وسنمرّها سوٌّة.

آلٌات الدّعم:
ٌقوم األطفال عادة بفعالٌّات طبٌعٌّة ٌطوّ رونها هم لل ّتعامل مع مخاوفهم ومشاعرهم فنراهم
فً أوقات الحرب ٌعٌدون تمثٌلها بؤلعابهم ،أو نسمعهم ٌتباهون بؤنّ الصاروخ الّذي لدٌهم
أسرع بكثٌر من صاروخ الجٌش ،أو أنّ بٌتهم أقوى بٌت... ،جمٌع هذه المواقؾ طبٌعٌّة
وتعكس فهمهم للواقع ومحاولة ال ّتعامل معه .من المه ّم أن نفسح لهم المجال لل ّتعبٌر عنها .
كما وٌمكننا المبادرة لدعمهمٌ .ختلؾ ال ّتعامل مع الخوؾ كما ذكرنا من طفل آلخر ،كما
وٌختلؾ من فبة عمرٌّة ألخرى .من هنا فإ ّننا نحتاج إلى وساببل داعمة متنوعة ومختلفة
لؤلطفال الصّؽار عن الوسابل التً ٌحتاجها الكبار ،اآللٌات التً نعرضها هنا ٌمكننا
استعمالها مع الفبات العمرٌّة المختلفة.
هناك العدٌد من األسالٌب وآلٌات العمل التً ٌمكن بواسطتها مساعدة األطفال فً ال ّتعبٌر
عن مشاعرهم ،وإعانتهم على تجاوز األزمة والسٌطرة على الموقؾ ٌ.مكننا اختٌار أٌّة
بن ًاء على معرفتنا ّ
للطفل/ة أو لمجموعة األطفال ،وللمرحلة العمرٌّة التً
فعالٌّة نقوم بها ا
ٌمرّون بها ،ولقدراتهم ومعتمدٌن أٌضا ًا على إمكانٌّاتنا نحن.
ومن الفعالٌّات المتنوعة التً تندرج هنا ،نذكر :

صة ،رسالة إلى ال ّطفل/ة الجرٌح/ة ...
كتابة رسائل لطفل/ة فً ال ّطرف اآلخر ،شعر ،ق ّ
لمدير ال ّ
جماعً وإرسالها ،نشر
شرطة ،للقادة والمسؤولٌن ،التوقٌع على عرٌضة بشكل
ّ
إبداعات األطفال أو كتاباتهم المختلفة فً الجرائد .
كل هذه الفعالٌات من شؤنها أن تساهم فً إعادة السٌّطرة على هذا الواقع وتوجّه الخوؾ،
بسٌّطرة وتعٌد من توازنه
الؽضب والمشاعر األخرى ،إلى فعالٌات إٌجابٌة تشعره ال
ال ّنفسًّ .
آلٌات الدّعم التً قد ٌستخدمها األهل:
ٌختلؾ تعاملنا مع األطفال باختبلؾ حاجاتهم ،فنحن بشكل عا ّم ندعمهم فً الخطوات المختلفة التً
ٌقومون بها للوصول إلى توازنهم النفسًّ .
بعض آل ٌّات ال ّتعبٌروالمواجهة:

عالم الخٌال والموسٌقى والرقص والرسومات والتمثٌل والقصص ،جمٌعها فعالٌات مهمة تسهم فً
الحاالت الضّاؼطة فً إعادة ال ّتوازن ،وال ّتخلّص من المخاوؾ ،والعودة إلى الطمؤنٌنة .وال تقتصر
أهمٌّة هذه اآللٌات على المرحلة الحرجة التً نم ّر بها ،بل تتع ّداها بكونها حاجة لل ّنموّ  ،فبل تطوّ ر
دون لعب .فاللعب بما ٌوفّره من عمل )نشاط( ،متعة ،إبداع وتعلم ،هو بحاجة أساسٌة من حاجات
ال ّنموّ  ،ولذا فهو مه ّم لذاته ،كما وأنّ اللعب هو وسٌلة وقابٌة وعبلجٌة.
ٌع ّبر األطفال عن مشاعرهم بطرق متنوعة :
الكبلم ،ال ّرسم ،األلعاب ،فإن رأٌتم طفبلًا ّ
ٌمثل مشهد جنازة أو ٌصؾّ ألعابه على شكل جنازة ،ال
تمنعوه ،إ ّنه ٌمثل وٌلعب لٌدرك وٌفهم .إ ّنه ٌعبّر عن تجربته القاسٌة من خبلل اللّعب فٌكرّرها،
ٌطلق النار على ال ّدمى وٌصٌبها بجروح بالؽة ،فٌؤتً اإلسعاؾ لٌنقذ ال ّدمٌة الجرٌحة ..العدٌد من
األطفال ّ
ٌمثلون االشتباكات مع الجنود.
جمٌع هذه األلعاب هً وسابل للتعامل مع الواقع وإن دلّت على شًء ،فهً تد ّل على كون ّ
الطفل
معافى فهو ٌعبّر بطرٌقة صحٌّة عن تؤثره باألحداث.
هنالك من ٌعتقد أنّ ّ
الطفل ال ٌدرك معنى ما ٌحدث حوله من عنؾ وضؽط ،وأ ّنه ال ٌشعر بما
نشعر به ،أو أنه ٌنسى بسرعة .وهنالك من ٌعتقد أنّ مناقشة المواضٌع القاسٌة مع األطفال ،ستزٌد
الحمل علٌهم وكؤ ّننا نذكرهم بؤمور هم فً ؼنى عنها .ولكنّ الحقٌقة أنّ ّ
الطفل بحاجة إلى أن
نشاركه ،وكما قال ال ّ
شاعر فاضل علً:
اسمعونً حٌن أحكً
إ ّننً ٌا ناس طفل
ال تصٌحوا بً :كفاٌة
أصعد ال ّدنٌا
إنّ ما عندي مه ّم
ولً قلب وعقل
كلّه ح ّتى ال ّنهاٌة.
فافهمونً
لو ٌفهم الكبار
أنّ لً شؤنً وأمري
مإذا نقول...
رؼم أ ّنً
باختصار
لم أزل فً فجر
لو ٌفهمون صمتنا
عمري
وما نقوله ببل كبلم..
وٌقول:

اللّعب

ٌعتبر اللّعب والحركة وعنصر الخٌال أدوات العبلج األساسٌّة ال ّناجعة لؤلطفال الّذٌن
ٌمرّون بتجارب صعبة ،إذ ٌساعد اللّعب على استعادة ال ّتوازن وٌستطٌع ّ
الطفل عن طرٌقه
أن ٌحقق مكاسب وإنجازات ،وأن ٌعٌد األمور إلى طبٌعتها ،فمثبلًا :
عندما ٌقوم بتقلٌد دور الجنديّ أو الشرطًّ فهو ٌشعر بالقوّ ة ،فمن خبلل اللّعب ٌكتسب
القّوة والمناعة .وٌمنحه اللّعب ،القدرة على مواجهة الصّعاب ،خاصّة من خبلل األلعاب
التً تحتوي على المؽامرات ،إذ أنّ ّ
الطفل ٌكتسب ثقته بنفسه من المؽامرة وال ّتجربة،
ح ّتى لو كان فٌها بعض المخاطر ،فهو ٌتعرّؾ على قدراته وٌكتسب ثقة بنفسه ،مما
ٌحصّنه وٌزوّ ده بالمناعة الضّرورٌة للتؤقلم.

كم ا وأنّ ال ّتمارٌن الرٌّاضٌّة واأللعاب الحركٌّة تساعده على السٌطرة على جسمه واستعادة
توازنه الجسمًّ  ،مثلما تساعده ألعاب الخٌال على استعادة توازنه النفسً.
ألعاب تهدف إلى
استرجاع القدرة على ال ّتركٌز
ٌفقد الكثٌر من األطفال تركٌزهم بعد تعرضهم ألزمة ،أو مواقؾ مثٌرة للقلق والخوؾ،
من الضروريّ أن نساعدهم على استعادة تركٌزهم عن طرٌق بعض األلعاب ،فك ّل لعبة
تساهم فً تنمٌة ال ّتوازن الحركًّ واالنتباه ٌ-مكن استعمالها ،مثل:
لعبة إصابة الهدف ،ألعاب ال ّتوازن المختلفة ،ألعاب البازل على أنواعها ،ألعاب ال ّذاكرة،
ألعاب ال ّتصنٌف ،ألعاب الحاسوب.
ألعاب تهدف إلى
ال ّتنفٌس
ٌحتاج األطفال إلى فعالٌّات ونشاطات تساعدهم على التنفٌس عن طاقاتهم ،وتشعرهم
بقدرتهم على ال ّتح ّكم والسٌّطرة على الموقؾ ،واأللعاب الحركٌّة المختلفة تساعد فً ذلك،
كما وٌمكننا تحضٌر كٌس م ن الرّمل فً البٌت أو دمٌة نوجّه ّ
الطفل إلٌها عندما ٌؽضب،
ونحاول أن ٌعتاد ّ
الطفل على ال ّتعبٌر عن مشاعر ؼضبه تجاه هذه ال ّدمٌة أو ذلك الكٌس
وكؤنّ كبلًاّ منهما هو الشخص ّ
الذي ؼضب منه ،وبعد أن ٌعبّر عن مشاعره ٌمكن ال ّتحدث
معه ومحاولة فهم أسباب ؼضبه.
استعمال الخٌال
لمساعدة الطفل للتعبٌر عن مشاعرهٌ ،مكننا استعمال األلعاب الخٌالٌة ،فللطفل خٌال واسع
وهو بطبٌعته ٌكثر من هذه األلعاب ،وٌتفاعل معها ومع الشخصٌّات التً ٌقوم بدورها،
ففً عالم الخٌال ال ٌوجد مسموح وممنوع ،فكل شًء جابز وشرعًّ .
عالم الخٌال ٌم ّد الطفل بطاقات نفسٌّة تساعده على تحرٌر مشاعره ،كما وتساعده على
تطوٌر قدراته التعبٌرٌّة والعقلٌّة.
فالطفل الذي ٌم ّر بتجربة صعبةٌ ،صعب علٌه التعبٌر عن مشاعره ،ربّما ال ٌجد الكلمات
للتعبٌر ،ربما ال ٌشعر باألمان وربما ٌمتنع عن ذلك تمشٌا ًا مع توقّعات من حوله.

تمثٌل األدوار
قد ٌكون مفٌداًا ّ
للطفل أن ٌتقمّص دور إحدى ال ّ
شخصٌّات البطولٌّة ،لٌشعر تمثٌل بالقوّ ة
ؾ ما ،ونسند إلٌه دور ّ
الطفل ال ّ
والسٌطرة .فمن الممكن أن نقوم معه بتمثٌل موق ٍد
شجاع.
مثبلًا :أن أقوم بدور الكلب المخٌؾ ،وأن ٌقوم هو بدور ّ
الطفل ال ّ
شجاع .
أو بالعكس أن ٌقوم هو بدور المخٌؾ وأنا أخاؾ منه ،األمر الّذي ٌشعره بقوّ ته .وقد ٌقوم
شرطًّ وأنا أقوم بدور ّ
بدور الجنديّ أو ال ّ
الطفل الخابؾ الذي ٌختبا من أمامه ،وهكذا.
القصص

من المهم جداًا أن نقوم بسرد حكاٌات لؤلطفال تظهر ال ّتعامل مع المشاعر .كٌؾ استطاع
ّ
الطفل ال ّتعامل مع مخاوفه أو مشاعر الؽٌرة ..أو القلق.
وال ّنوع الثانً هو قصص ألطفال خٌالٌٌّنٌ ،قومون بؤعمال خارقة ،مثل :
«جنان ذات الجورب ّ
الطوٌل » أو« عبلء الدٌن»  ،أو« األمٌرة الصّؽٌرة » أو ما شابه
من قصص نسردها على ّ
الطفل ،تساعده على رإٌة نماذج متنوّ عة .

القسم3:

كٌف نتعامل مع
توتر األطفال

ٌظهر األطفال التوتر والقلق بع ّدة طرق:
 صداع ،اضطرابات فً المعدة ،فقدان الشه ٌّة أو األكل بشراهة ،تغ ٌّر عادات ال ّنوم،كوابٌس ،ترطٌب الفراش ،تأتأة..
 مإشرات سلوكٌة أو عاطفٌة :دراسً ،حزن تهرب من المدرسة ،قلق
مزاج متقلب ،غضب ،عدوانٌة ،نكوص ،تراجع
ّ
مرضً.
ّ
فً جمٌع الحاالت علٌنا إظهار الحبّ واالهتمام بالطفل/ة وفً بعضها القلٌل من الرقة
والحنان هً خٌر ترٌاق.
علٌنا أن نبقى متٌقّظٌن لردات فعل أطفالنا ولسلوكٌّاتهم بشكل عا ّم ،وخاصّة عقب حادث
مإلم أو ُم خٌؾ مثل حرب ،مواجهات مسلّحة وفاة شخص قرٌب ،فٌضان وؼٌرها.

عندما تالحظٌ/ن حدوث شًء من المؤشرات أعاله قم/قومً بما ٌلً:
 -1وجّه/ي نفسك لمزاج الطفل :عندما تظهر أعراض جسمٌّة أو عاطفٌّة أو سلوكٌّة كما ذكرنا
خصّص/ي وقتا ًا ّ
للطفل للحدٌث عمّا ٌشؽله/ا ،كًّ نتع ّرؾ على جذور المشكلة ،وذلك عن
أر أصدقاءك،
طرٌق أسبلة مثل« :كٌؾ أخبارك؟ « » ،شو أخبار المدرسة؟»  ،منذ م ّدة لم َ
ما هً أخبارهم؟ أو بإمكانك الحدٌث عن ٌومك والطفل ٌتح ّدث عن ٌومه/ا.
 -2شاهد/ي برامي التلفاز معهم :األخبار تحمل الكثٌر من مشاهد القتل والعنؾ والدمار ،فقد
رأٌنا جمٌعا ًا مشاهد األطفال القتلى فً الحرب األخٌرة وكذلك كٌؾ أنّ المحٌط ابتلع الناس
الذٌن كانوا على ال ّ
شاطا فً التسونامً األخٌر .هذه المشاهد تسبّب صدمات وقلقا ًا شدٌدٌن
للطفل ،حٌث ٌتخوّ ؾ من حدوث أمور كهذه معه .وهنا ال ٌمكننا الوعود بعدم احتمال
حدوث أم ور كهذه فً حٌاتنا ،وإنما ٌمكننا القول أننا سنقوم بك ّل ما بوسعنا كًّ نحمٌك من
أمور كهذه.
وهنا ننتقل للحدٌث عن خطة لضمان أمن ّ
الطفل فً الطرٌق أو فً المدرسة/
الرّوضة :أٌن نختبا ،أيّ طرٌق نسٌر بها وبمن ن ّتصل أو لمن نتوجّه لطلب المساعدة؟ .
أمور كهذه من شؤنها أن تخفؾ من مخاوؾ الطفل/ة وتشعره/ا بالسٌّطرة.

 -3ركز/ي على األمور اإلٌجابٌّة :ال ٌمكننا ضمان حماٌة ّ
الطفل من أٌة صدمة ،فالموت
ٌتربّص بالجمٌع وفً جمٌع العاببلت ،وكذلك الحرابق وحوادث الطرق والحروب أو
األمراض الف ّتاكة .وبدل ذلك ٌمكننا أن نبرز الجوانب اإلٌجابٌة كقولنا ج ّدك توفً ،لكن نحن
أسرة ونستطٌع أن نبقى متماسكٌن كًّ نجتاز هذه المرحلة ،أو الحرب مستم ّرة دعونا نف ّتش
عن أفضل مكان فً البٌت كًّ نحتمً به عند سماع صفّارة اإلنذار.
إلٌن أو ممارسة
وباإلمكان محاولة عمل أشٌاء مشتركة مثل زٌارة أصدقاء أو دعوتهم ا
الرٌّاضة.
 -4األطفال ٌتعلمون عن طرٌق تقلٌدك كٌؾ ٌتعاملون مع ظروؾ ضاؼطة أو صادمة ،فإذا كان
أسلوبك هو تدخٌن سٌجارة أو شرب الكحول أو إطبلق الشتابم ،فلؤلطفال أذنان وعٌنان
تسمعان وترٌان ما تقومٌ/ن به وسٌفعلون ال ّ
شًء نفسه فً أوضاع مشابهة حال ًاٌّا أو مستقببلًا .
لذا علٌنا القٌام بؤمور إٌجابٌّة ،مثل :إؼماض العٌنٌن وال ّتنفس بعمقّ ،
الذهاب فً نزهة أو
مسل فً التلفاز ،القٌام بطقوس
زٌارة أصدقاء ،الحصول على حمّام ساخن ،مشاهدة برنامي
ٍد
استرخاء أو المشاركة بطقوس دٌنٌّة.
 -5منح الشعور ّ
بالثقة :عندما ٌكون األطفال فً جٌل ؼضّ  ،علٌنا حماٌتهم أل ّنهم ال ٌستطٌعون
مواجهة أوضاع صعبة ،وكلّما كبروا علٌنا إفساح الفرصة لهم لمواجهة مشاكلهم بؤقل تد ّخل
م ّنا ،فبل ٌُعقل أن نتدخل فً ك ّل صؽٌرة وكبٌرة ألننا بذلك نح ّد من استقبللٌتهم ونساهم فً
تعمٌق إتكالٌّتهم.
ما ٌجب علٌنا فعله هو أن نبقى متٌقظٌن لكل طلب للمساعدة أو أن نسؤل الطفل/ة مإذا حصل
فً موضوع« كذا » الذي تحدثنا عنه ،ونناقش ال ّتصرؾ الذي قام/ت به أو ردة فعله/ا .
وعندما نجد أنّ الطفل ٌستطٌع التعامل مع الوضع ،ندعه/ا ٌقوم/تقوم به بنفسه/ا ،مع التؤكٌد
على أننا متواجدون للمساعدة عند الحاجة.
األطفال هم أش ّد الفبات العمرٌّة تؤثراًا باألوضاع الناجمة عن الظروؾ الصّعبة كالحروب أو
الصّراعات أو الخبلفات العابلٌّة،أو ؼٌرها.. ،
وٌرجع ذلك إلى قلّة خبرتهم المعرفٌة والحٌاتٌّة ،ومحدودٌّة آلٌّات التكٌّؾ التً ٌمتلكونها،
ناهٌك عن أ ّنهم ٌعٌشون فً عالم من الخٌال الواسع الذي ٌصوّ ر لهم األحداث بصورة أكبر
بكثٌر من حجمها الحقٌقًّ .
تشمل آثار الظروؾ الصّعبة جوانب ع ّدة فً حٌاة الطفلّ ،
تتمثل ؼالبٌتها فً التهدٌد الموجّه
نحو تلبٌة احتٌاجاته الما ّدٌة والنفسٌّة األساسٌّة ،التً تعتمد بشكل مباشر على أفراد أسرته
وال ّراشدٌن من حوله؛ ولذا فإن للبٌبة المتوفرة أهمٌة خاصة فً مساعدته على استعادة
قدرته على التكٌّؾ ،والعودة إلى ال ّنمط الطبٌعًّ .وعلى الرّؼم من أنّ األطفال من مختلؾ
الفبات العمرٌّة ّ
ٌتؤثرون باألوضاع الصعبة ،إال ّ أ ّنه ٌبقى هناك تفاوت كبٌر بٌنهم فً درجة
وكٌفٌّة تؤثرهم بها.

وٌعزي ذلك إلى مجموعة من العوامل ال ّذاتٌة والموضوع ٌّةٌ ،مكن تلخٌصها كالتالً:
ٌ -1لعب إدراك الطفل/ة للحدث الصّعب دوراًا ربٌسٌا ًا فً تحدٌد المعنى الخاصّ والذاتًّ لهذا
الحدث بالنسبة إلٌه ،وهذا ٌعنً أنّ الذٌن ٌشاهدون منهم حدثا ًا معٌّنا ًا ٌتؤثرون به بطرق
مختلفة بحسب المعنى الخاصّ الذي يعطٌه/تعطٌه كل واحد/ة منهم للحدث.
 -2حدة الضؽوط النفسٌة الناجمة عن الظروؾ الصّعبة ،التً تستند إلى حجم ونوع ال ّتؽٌرات
التً تطرأ على حٌاة ّ
الطفل/ة وقدرته/ا على السٌطرة علٌها.
 -3الخصابص ال ّ
شخصٌة للطفل/ة – الذي ٌتعرّض لؤلزمة – تلعب دوراًا مهما ًا فً درجة تؤثره،
وتشمل هذه الخصابص :مرحلة ّ
الطفل العمرٌّة وخبراته المعرفٌّة والتجرٌبٌّة وتوفر ال ّدعم
العابلًّ اإلٌجابًّ أو المعوق.

مإذا ٌحدث لألطفال؟
ٌختبر األطفال وال ّراشدون على ح ّد سواء الحدث الصّادم على شكل ردود أفعال ّ
تإثر
على نواح عدة من حٌاتهم ،ففً المرحلة األولٌة ٌنتاب األفراد شعوراًا بعدم ال ّتصدٌق
والترقب لحدوث ما هو أش ّد سوءاًا ،وتؽلب علٌهم مشاعر الخوؾ والقلق ،والؽضب
والحزن بشكل مكثؾ ،وقد ٌواجهون نوعا ًا من الجمود فً مشاعرهم.
وفً األٌام التالٌة قد ٌعمدون إلى تج ّنب ما ٌذ ّكره م بالصدمة المباشرة ،بٌنما ٌقومون
بمراجعة الحدث بشكل متكرّر .وٌتؤثر) روتٌن (حٌاتهم الٌومًّ فٌشعرون بالتشتت وعدم
القدرة على مزاولة نشاطاتهم الٌومٌة كالسابق .
الذنب ولوم ّ
وقد تصحب هذا الوضع مشاعر ّ
ب فً
الذات ،كما ٌجد معظم األشخاص صعو ة
التركٌز وفً الخلود إلى ال ّنوم ،بٌنما ٌلجؤ البعض اآلخر إلى ال ّنوم المتواصل للهرب من
مواجهة الواقع المإلم ومشاعر العجز .
وباإلضافة إلى ما سبق فإنّ ردود فعل األطفال قد تتمٌّز بما ٌلً :
خوؾ وقلق ،كوابٌس ،نوم متقطع ،عدوانٌة ،عزوؾ عن الطعام أو اإلفراط فٌه ،انخفاض
األداء المدرسًّ تبوّ ل ال إراديّ  ،إمساك أو إسهال ،تعلق واتكالٌّة شدٌدة ،إنطوابٌّة وجمود
فً المشاعر.

كٌف تتعاملٌن مع
طفلك/طفلتك
 -1االنطالق من قناعات بأنّ األطفال ٌعرفون الكثٌر عن األحداث من حولهم.
فاألطفال ٌكتشفون األحداث من خبلل متابعتهم للبرامي التلفزٌونٌة أو من خبلل تواصلهم
مع اآلخرٌن ،ولذلك على الوالدٌن أن ٌقوما بتصحٌح المعلومات ؼٌر الكافٌة أو التً
تنقصها ال ّدقّة وسوء الفهم دون اللجوء إلى تقدٌم أيّ شًء ؼٌر واقعًّ أو ؼٌر حقٌقً.
صعب .
 - 2التواجد قرب األطفال واالستماع إلٌهم ،ألنه أمر
طبٌعً أن ٌتحدثوا عن الحدث ال ّ
ّ
وهنا ٌجب أن ٌستمع الوالدان إلى ما قد ٌفكر فٌه األطفال وٌشعرون به دون إبداء
استخفاؾ أو سخرٌة ٌ.كونا مستعدٌن لئلجابة عن جمٌع أسبلة األطفال حتى وان بدت
ؼرٌبة أو سخٌفة.
 - 3على الوالدٌن أن ٌتشاركا بمشاعرهما مع أطفالهما ،وأن ٌخبراهم بؤنهما ٌشعران أٌضا ًا
بالخوؾ والؽضب من األحداث ،حٌث أنّ ذلك ٌساعد على أن ٌعرفوا أنّ الراشدٌن أٌضا ًا
ٌشعرون بالضٌّق عند التفكٌر فً الحدث الصادم.
وإذا ما أخبرهم الوالدان بمشاعرهما ٌفضِّل إخبارهم حول الطرٌقة الصحٌحة للتعامل مع
هذه المشاعر ،دون أن ٌإ ّدي ذلك إلى زٌارة مشاعر االضطراب عند األطفال.
 -4استخدام وسائل مختلفة لتسهٌل عمل ٌّة تعبٌر األطفال عن مشاعرهم ،وذلك بترك المجال لهم
لكً ٌعبّروا بحرٌّة عما ٌجٌش بداخلهم من مشاعر وأحاسٌس ،ومخاوؾ وأفكار ،وتشجٌعهم
على التعبٌر عن أنفسهم بكل السّبل كالرسم والكتابة واللعب دون تدخل من الكبار بالمواعظ
أو اإلرشادات .
فمقاطعة الطفل الذي ٌعبّر عن مشاعره لها آثارها السّلبٌّة وعدم احترام هذه المشاعر ال
ٌإدي إال ّ إلى مزٌد من اإلحباط واالضطراب.
 -5مساعدة األطفال على ال ّ
شعور باألمن واالطمئنان ،فعندما تحدث األمور المؤساوٌة كالحروب
مثبلًاٌ ،بدأ األطفال بالشعور بالخوؾ من أنّ ما قد ٌحدث فً ساحة الحرب ٌمكن أن ٌحدث
لهم ،لذا فمن المه ّم للوالدٌن أن ٌجعبل األطفال ٌشعرون بؤ ّنهم بمنؤى عن موقع الخطر وأ ّنهم
سوؾ ٌفعلون ما بوسعهم لحماٌتهم.

انثاب انراتغ

" األوشطح وانفؼانياخ "
-

انقسم األول  /االستؼاوح تاألوشطح نمساػذج األطفال وانمراهقيه
ػهى انتأقهم مغ األوضاع انحياتيح.

 -انقسم انثاوي  /آنياخ متؼذدج .

القسم 1:

االستعانة باألنشطة
لمساعدة األطفال/
المراهقٌن على
التأقلم مع األوضاع الحٌاتٌة.
ٌ ستمتع األطفال باللعب فً صنادٌق الرمل التً عاد ًاة ما ٌستعملونها« لٌعٌدوا بناء
التعبٌر عن أنفسهم بالطرٌقة التً ٌختارونها .
»حٌاتهم .فاستعمال الرمل ٌتٌح لؤلطفال
َ
لذلك ،علٌنا أن نراقب ما ٌصنعونه ،وكٌؾ ٌتعاملون مع الرمل ،وكٌؾ ٌتفاعلون مع
ؼٌرهم فً صندوق الرمل.
ٌ ستمتع األطفال عاد ًاة باأللعاب .فاالستعانة بألعاب اللوح) الداما ،والشطرني ،ولعبة
األفعى والسبللم ،إلخ (تسمح لؤلطفال بالتفاعل مع أترابهم فً جوّ اجتماعً ٌ.جدر بنا إذاًا
أن نبلحظ كٌؾ ٌتص ّرفون أثناء اللعب ،أي ما إذا كانوا تنافسٌٌن جداًا ،أو خابفٌن من
الخسارة ،أو ؼٌر قادرٌن على التركٌز.
ًا
ًا
ناجحة لجمع األطفال معا ًا كً ٌبدإوا بالتفاعل مع ؼٌرهم.
وسٌلة
وكذلكُ ،ت َع ّد هذه األلعاب
ٌ ع َت َبر الرسم نشاطا ًا ٌستل ّذ به الكثٌر من األطفال والمراهقٌن .وجدٌر بالذكر أنّ
عملٌة الرسم بح ّد ذاتها ال تقل أهمٌة عن نتٌجتها .لذلك ،علٌنا أن نسمح لؤلطفال بؤن
ٌجهّزوا مكانا ًا خاصا ًا بهم للرسم ،وٌختاروا األلوان ،واألوراق ،والفرشاة )من المه ّم أن
نسمح لهم بصنع القرارات واإلمساك بزمام األمور( .وعندما ٌنجزون الرسمة/اللوحة،
نطلب منهم أن ٌخبرونا عنها .ولكنٌ ،جدر بنا أال نحاول تفسٌر ما نراه على الورقة !ما
علٌنا إال أن نستمع ببساطة إلى األطفال ،ونرى ما ٌرٌدون قوله لنا .وٌجب أن نبلحظ إذا
كانت الرسوم/المواضٌع /المسابل التً عالجوها فً أثناء الرسم تتؽٌّر مع الوقت.
 من المفٌد كذلك استعمال اللوح مع األطفال/المراهقٌن .ففً أؼلب األحٌان ،سٌرؼبون
فً أن ٌس ّجلوا بالرسم أو الكتابة أموراًا ال ٌرٌدون أن ٌحتفظوا بسج ًال ٍد دابما ًا بها .وهكذا،
ٌستطٌعون أن ٌرسموا ،وٌكتبوا ،وٌمحوا ما ٌس ّجلونه متى ٌشاءون .وتوفّر لهم هذه العملٌة
تؽٌٌراًا ٌعبّرون من خبلله عن أفكارهم ومشاعرهم« السرٌّة المخفٌّة » بطرٌقة تنطوي
على تهدٌد أقلّ ،وذلك عوضا ًا عن اللجوء إلى اللوحات ،أو الرسوم ،أو الكتابات الدابمة.

ٌ ستمتع األطفال/المراهقون أٌضا ًا باللعب بالطٌن الذي ُتٌ َع ّد مفٌداًا لهم .وٌشبه استعما ُل
الطٌن استعما َل الرمل واللوح ،ذلك أنّ األطفال ٌستطٌعون أن ٌش ّكلواٌ /كتبواٌ/صوّ روا
أفكارهم وعواطفهم بوسٌلة مإقّتة .وٌمكن لؤلطفال أن ٌصنعوا أشكاالًا بالطٌن ٌعٌدون
قولبتها .
أمّا فوابد االستعانة بالطٌن فتكمن فً العملٌة بح ّد ذاتها بقدر ما تكمن فً النتٌجة .لذلك ،ال
ب ّد لنا من أن نراقب كٌؾ ٌعالي األطفال/المراهقون الطٌن ،أي ما إذا كانوا ٌدقّونه ،أو
ٌضربونه ،أو ٌرمون به ،أو ٌؤكلونه ،إلخ .وعلٌنا أٌضا ًا أن نرى ما ٌصنعون بالطٌن،
ونطلب منهم أن ٌخبرونا عمّا صنعوه .ولكنٌ ،جدر بنا أال نحاول تفسٌر األشكال
المصنوعة ،بل أن نق ّدر نتاج األطفال بطرٌقة إٌجابٌة.
ُ تٌستعان برواٌة القصص فً أنحاء العالم كافة كوسٌلة لنقل أفكارنا ومشاعرنا إلى
اآلخرٌن ٌ.مكننا أن نلجؤ إلى رواٌة القصص فً إطار مجم وعة بؤن نبدأ بجملة واحدة،
ونطلب من األطفال أن ٌضٌؾ ك ٌّلل منهم إلى القصة وهم جالسون فً دابرة .
ٌمكننا أٌضا ًا أن نعطً األطفال  3عناصر مشتركة أو ، 4ونطلب منهم أن ٌستعٌنوا بها
ًا
قصة) سٌارة ،وصبً ،وضجة عالٌة ،وحذاء( .بعدبذ ،نراقب كٌؾ ٌؤتً ك ُّلل طفل
لٌإلّفوا
بفكرة جدٌدة .
ًا
ًا
حقٌقٌة عن أنفسهم) ال داعً ألن
قصة
نستطٌع كذلك أن نشجّع األطفال على أن ٌرووا
نطلب منهم أن ٌح ّددوا حدثا ًا معٌّناًا ،بل ٌجب أن ندعهم ٌختارون ما ٌو ّدون التكلّم عنه (.
بعد ذلكٌ ،مكننا أن نطلب من األطفال و/أو المجموعة التعلٌق على القصّة ،والر ّد علٌها.
يع َت َبر استعمال الدمى) وصنعها (أٌضا ًا من األنشطة الصحٌة لألطفال /المراهقٌن .

ُت
ًا
نٌابة عنهم » كما تقتضٌه
فٌستطٌعون أن ٌصنعوا ُدماهم الخاصة التً« تتكلّم » معهم أو«
الحاجة.
ٌ مكننا كذلك أن نستفٌد أكثر من رواٌة القصص ،ومن الدمى ،فنسمح لؤلطفال
بالتن ّكر ،والتدرّب على القصة ،واختٌار الشخصٌة التً ٌو ّدون تمثٌلها ،وتنظٌم األحداث
بطرٌقة هادفة ،واإلنهاء بخاتمة للقصة .
 هذا األمر ٌدعم أٌضا ًا عمل المجموعة ،ومسإولٌات األطفال/المراهقٌن ،وأدوارهم
الواضحة ،وأهمٌة العمل كفرٌق.

وجو ٌمنحان األطفال:
حسن القٌام بهذه األنشطة فً بٌئة ّ
ٌس َت َ
 -1مسإولٌات تبلبم عمرهم ومستوى نضجهم ،ما ٌسمح لؤلطفال بؤن ٌع ّززوا ثقتهم بؤنفسهم،
وٌساعدوا اآلخرٌن ،وٌظلّوا ناشطٌن ضمن اإلطار المطروح.
 -2تشجٌعا ًا ال لٌتكلّموا عن أنفسهم فحسب ،بل كذلك لٌصؽوا بدورهم إلى اآلخرٌن وما ٌرٌدون
قوله .فوجود اللحمة والمشاركة أساسً فً المجموعة.
ًا
واضحة .إذا أتحنا لؤلطفال المشاركة فً وضع القواعد ،فسوؾ نساعدهم
 -3قواعد وتوجٌهات
فً قبول هذه القواعد واحترامها.
 - 4حسا ًا باألمان .على األطفال/المراهقٌن أن ٌعرفوا أ ّنهم بؤمان ،وبؤن ثمة أشخاصا ًا حاضرون
لمساعدتهم فً حال وقع أيّ طارئ .ومن المه ّم جداًا أن نكون واقعٌٌن مع األطفال ،وأن
نصقلهم.
ال ٌجوز أن ننسى أنّ السماح لألطفال/المراهقٌن بأن ٌستمتعوا بطفولتهم هو الخطوة
األولى فً السماح لهم بأن ٌكبروا وٌنضجوا بشكل طبٌعً .بالتالً ،علٌنا أن ندعهم
ٌكتشفون بٌئتهم ،وٌلعبون ،وٌكونون أطفاالًا .ونستطٌع نحن أٌضا ًا القٌام باألمر نفسه!

توجٌهات التطبٌق
بناء "مهارات التأقلم"
تهدؾ األنشطة المفصّلة فً هذا الدلٌل إلى مساعدة األطفال على أن ٌتعلّموا كٌفٌة التعامل
مع الحاالت الصعبة .فإذا أردنا أن نساعد األطفال على التعامل مع الحاالت
الصعبةٌ ،جب أن نساعدهم ،فً أثناء عملنا معهم ،على:
 بناء عبلقاتهم مع عاببلتهم وأصدقابهم حتى ٌساعدوا اآلخرٌن ،وٌساعدهم
اآلخرون.
 تعلُّلم مهارات اجتماعٌة سلٌمة مثل كٌفٌة التواصل مع اآلخرٌن ،وكٌفٌة احترامهم.
 تعلُّلم كٌفٌة تحدٌد مشاعرهم ،واإلفصاح عنها بشكل صحٌح ،وإدارتها.
 تعلُّلم كٌفٌة ح ّل المشكبلت فً حٌاتهم.
 تعلُّلم كٌفٌة التكٌّؾ مع الحاالت المتؽٌِّرة «:ماذا أفعل إذا»... .
 تعلُّلم كٌفٌة التعامل بؤفضل طرٌقة ممكنة مع الحاالت الصعبة بما فً ذلك الحفاظ
على العادات الطبٌعٌة ،واألنشطة المعتادة قدر اإلمكان.

تشكٌل قدوة لألطفال
ما نقد ُر علٌه نحنٌ ،قد ُر علٌه األطفال من حولنا أٌضا ًا !إذا استطعنا التعامل بشكل جٌّد مع
حالة ما ،فسٌتعلّم األطفال من حولنا مواجهة مثل هذه الحاالت الصعبة بؤفضل طرٌقة ممكنة .
وسٌتعلّمون كٌؾ ٌحقّقون ذلك بمجرّد تقلٌدنا ٌ.مكننا إذاًا أن نكون قدو ًاة لهم .
فاألطفال ٌتعلّمون بفعالٌة أكبر لٌس بالوعظ بل بمراقبة كٌفٌة تعاطً اآلخرٌن مع الحالة.

اقتراحات حول كٌفٌة تشكٌل قدوة حسنة لألطفال:
ٌ جب أن نعمل مع األطفال بصفتنا أعضا ًاء فً فرٌق .فنظهر لؤلطفال كٌؾ ٌتعاونون
مع اآلخرٌن ،وكٌؾ ٌكونون أشخاصا ًا مستع ّدٌن لمساعدة اآلخرٌن واالهتمام بهم.
ٌ جب أن نجٌد التواصل !فبل ب ّد من أن نكون واضحٌن ،وصادقٌن ،ومبالٌن،
ومحترمٌن .وعلٌنا أٌضا ًا أن ننتبه إلى لؽة األطفال الجسدٌة ،ونحاول أن نفهم ماذا
ٌقصدون بكلماتهم وتص ّرفاتهم.
ال،
ٌ جب أن نكون صادقٌن بمشاعرنا .ففً أثناء األنشطة التً نمارسها مع األطؾ
ٌجدر بنا أن نفصح لهم عن مشاعرنا ،ونظهر لهم الطرق اإلٌجابٌة للتعامل مع المشاعر.
ًا
صعوبة ما فً أثناء عملنا مع األطفال ،نتعامل معها على أ ّنها مشكلة
 عندما نواجه
أو تح ٍّدد ٌجب حلّهما .وعلٌنا أن نسعى لدفع األشخاص الذٌن تطالهم المشكلة إلى العمل معا ًا
على محاولة إٌجاد الح ّل األمثل لهذه المشكلة.
مرنٌن وعلى أهبة استعداد ،فنعرؾ ما العمل فً الحاالت الخطٌرة،
ٌ جب أن نكون ِ
ونناقش مع األطفال ما سنفعله .وعلٌنا أن نبقى مستع ّدٌن لتؽٌٌر برنامجنا عند تؽٌّر الحالة .
ًا
بعبارة أخرى ،ال ب ّد من أن نجد خططا ًا
بدٌلة.
ٌ جب أن نستثمر الحالة بأفضل طرٌقة ممكنة .فنر ّكز على ما نستطٌع فعلُه نحن
واألطفال لتحسٌن الوضع .عندما تخرج األمور عن السٌطرة ،نحاول أن نف ّكر فً كٌؾ
ٌمكننا نحن واألطفال التؤثٌر على األشخاص صانعً القرارات .فنستطٌع مثبلًا أن نكتب
رسابل إلى زعماء العالم .كذلكٌ ،جب أن نحاول الضحك واللعب ،والتركٌز على األمور
البسٌطة والمهمّة فً الحٌاة مثل المدرسة والعابلة.

االستعانة بالمواضٌع






ّ
ٌتخطى األطفال تجار َبهم الصعبة ،فمن المفٌد أن نستعٌن بمواضٌع معٌّنة فً
إذا أردنا أن
أثناء ممارسة األنشطة .وتساعد هذه المواضٌع األطفال على أن ٌفهموا ما حدث معهم،
وكٌؾ تم ّكنوا من التؤقلم ،وكٌؾ ٌتعاملون مع المستقبل .إذا أفصحوا عن مخاوفهم فً
حالة ال ٌشعرون فٌها باألمان ،أو تذ ّكروا ببساطة األمور التً تخٌفهم جداًا ،فلن تتحسّن
التعبٌر عن أنفسهم بواسطة الرسم،
حالُهم بل ستزداد سوءاًا .لذلكٌ ،ستطٌع األطفا ُل
َ
َّ
المنظمة ،أو ٌمكن لألطفال ما فوق الثانٌة عشر من العمر
والكتابة ،وتمارٌن الدراما
أن ٌع ّبروا عن أنفسهم فً مجموعات نقاش.
مثبلًا:
متى أشعر باألمان ،و َمن ٌشعرنً باألمان؟
متى أشعر بالخوؾ ،وكٌؾ أتفاعل مع خوفً؟
كٌؾ أساعد اآلخرٌن عندما أكون خابفاًا ،وكٌؾ ٌساعدنً اآلخرون عندما أكون خابفاًا؟
ماذا ٌمكننً أن أفعل فً المستقبل حتى أساعد نفسً على أن أشعر بخوؾ أقلّ؟
كٌؾ ٌستطٌع اآلخرون مساعدتً على أن أشعر بخوؾ أقلّ؟

ٌجب أن نعالج المظاهر التالٌة فً كل ّ مشكلة/موضوع:

 متى أتعامل مع هذه المشكلة بشكل جٌّد؟ ماذا أفعل عندما أشعر بحال جًّدة؟ كٌؾ ٌّإثر هذا األمر
على عابلتً وأصدقابً؟
ّ
 متى أشعر بحال سٌّبة ،وكٌؾ أتفاعل عندما أشعر بحال سٌّبة؟ كٌؾ ٌإثر هذا األمر على عابلتًوأصدقابً؟
 كٌؾ أواجه هذه المشكلة بطرٌقة أفضل فً المستقبل؟ كٌؾ ٌستطٌع اآلخرون مساعدتً علىالتعامل مع هذه المشكلة بطريقة أفضل؟
فً الواقعٌ ،ستند عمل المٌسِّر إلى مساعدة األطفال على أن ٌح ّددوا مشكبل َتهم ومشاعرهم ،وأن ٌجدوا
ًا
طرقا ًا
بسٌطة ٌساعدون بها أنفسهم .فٌجدر بالمٌسِّر أن ٌساعد األطفال على التفكٌر فً مشاعرهم
الخاصة ،وتؤثٌر أفعالهم على اآلخرٌن .أمّا الهدؾ المرجوّ فٌكمن فً مساعدة األطفال على أن ٌشعروا
بحال أفضل وٌحسّنوا عبلقاتهم مع اآلخرٌن .ولهذه الؽاٌةٌ ،جب أن نذ ّكر األطفال على الدوام بالتالً :
«من الطبٌعً أن تنتابنا مشاعر قوٌة .علٌنا أن نقبل مشاعرنا ،ونتعلّم كٌؾ نتعامل معها».
بعض المواضٌع التً ٌمكن العودة إلٌها:
المشاعر السلبٌة:
الؽضب – الوحدة  -الٌؤس  -الخروج عن
السٌطرة

المشاعر اإلٌجابٌة :
السعادة -الشعور بالدعم  -التفاإل -السٌطرة على
النفس

ٌجب أن نتطرّق إلى هذه المواضٌع بشكل مزدوج بحٌث نعالي موضوعا ًا إٌجابٌا ًا بعد أن ننتهً من
معالجة موضوع سلبً كما هو مفصَّل أعبله.

وضع حدود واضحة
ومسئولة
ًا
صعبة أل ّنهم ال ٌعرفون كٌؾ ٌجدر بهم
ؼالبا ًا ما ٌرتبك األطفال الذٌن ٌختبرون حاالت
التصرّؾ .وقد ٌطرحون التساإالت حٌال أمور كانوا ٌعتبرونها تحصٌبلًا حاصبلًا فً
السابق .فٌقولون ألنفسهم مثبلًا« :علًّ أن أكون شخصا ًا مسبوال ومراعٌا ًا لآلخرٌن».
ولذلكٌ ،صبّون أحٌانا ًا ؼضبهم وخوفهم على األشخاص اآلخرٌن من حولهم .لهذا السبب،
ًا
علٌنا أن نضع لؤلطفال توجٌهات وحدوداًا
واضحة ومسبولة فً مثل هذه الحاالت .

خطوات مفٌدة تساعدنا فً وضع الحدود

وتعزٌزها:

 -1وضع القواعد مع المجموعة
وٌقرر معهم ما ٌلً:
ٌجب أن ٌجلس قائد الم جموعة مع األطفال فً بداٌة اللقاء،
ّ
عرض فً أثناء القٌام
ما هً قواعد مجموعتنا؟ ٌجب أن َّ
تدون هذه القواعد على ورقة كبٌرة ،و ُت َ
باألنشطة .
وٌمكن أن تتض ّمن هذه القواعد ما ٌلً :







احترام أعضاء المجموعة بعضهم بعضاًا؛ حٌن ٌتوجّه أحد بالكبلم إلى المجموعة ،على
الجمٌع اإلصؽاء إلٌه .
ٌتوجّه ك ّل شخص بالكبلم إلى المجموعة على حدة؛ ال ٌجوز التع ّدي جسدٌا ًا أو شفهٌا ًا
على أعضاء المجموعة اآلخرٌن .
على ك ّل شخص التكلّم عن نفسه ال عن ؼٌره من أعضاء المجموعة .
ال ٌجوز التكلّم مع أشخاص من خارج المجموعة عن أيّ موضوع خاص ٌنا َقش فً
المجموعة .
إذا أراد شخص مؽادرة المجموعة ،فعلٌه رجا ًاء أن ٌطلب اإلذن بذلك .
إذا شعر أحد بعدم الرضى أو الخوؾ عند انتهاء اللقاء ،علٌه رجا ًاء أن ٌخبر قابد
المجموعة بذلك.

التصرف البسٌط
 -2تجاهُتل سوء
ّ
علٌنا أن نؽضّ النظر ،متى أم َكن ،عن األطفال الذٌن ٌسٌبون التصرّؾ .فؽالبا ًا ما ٌسًء
األطفال التصرّؾ لٌجذبوا االنتباه إلٌهم .
لذلك ،إذا كان التصرّؾ ؼٌر مض ّر باألطفال اآلخرٌن ،أو إذا لم ٌعرقل النشاط بشكل خطٌر،
فالنهي األمثل الذي نتبعه هو تجاهل هذا التصرّؾ.

خطوات مفٌدة تساعدنا فً وضع الحدود وتعزٌزها
التصرف السلٌم
 -3التشجٌع على
ّ
علٌنا أن نبدي اهتماما ًا باألطفال ذوي السلوك الحسن ،فنقول لهم مثبلًا:
" أحسنت"  ،أو" شكراًا على تعاونك الٌوم"  .فمعظمنا ٌستهلك الكثٌر من الوقت فً محاولة
ضبط األطفال الذٌن ٌسٌبون التصرّؾ ،أو توبٌخهم ،متجاهلٌن بذلك األطفال الذٌن ٌعملون
وٌلعبون بهدوء وفعالٌة .وبهذه الطرٌقة ،نبعث برسالة خاطبة إلى األطفال ومفادها التالً :
َ
َ
أحسنت التصرّؾ ،فسٌت ّم تجاهلك»
أسؤت التصرّؾ ،فستنال اهتماما ًا كبٌراًا»  ،أو« إذا
«إذا
ؾ األطفا َل جمٌ َعهم بمسإولٌات .فٌمكننا مثالًا أن نبدأ
ٌجدر بنا أحٌانا ًا أن ننتهز الفرص لنكلِّ َ
بتوكٌل مهمّات صؽٌرة وبسٌطة نسبٌا ًا إلى األطفال المزعجٌن ،أو العنٌفٌن ،أو االنطوابٌٌن.
وإذا أنجز هإالء األطفال هذه المهمّات بشكل فعّال ،أمكننا عندب ٍدذ تكلٌفهم بالمزٌد من
المسإولٌات تدرٌجٌا ًا.
التصرف
 -4اكتشاف أسباب سوء
ّ
أحٌاناًاٌ ،كون الطفل مزعجا ًا أو صعب المراس أل ّنه ٌخاؾ أال ٌحقّق النجاح فً نشاط معٌَّن .فقد
ٌشعر بالضجر أو التعب .على سبٌل المثال ،إذا كان الطفل سلبٌا ًا جداًا حٌال لعبة معٌّنة ،فٌمكننا
أن نسؤله قابلٌن «:ال تبدو متحمّسا ًا جداًا لهذه اللعبة .هل من أمر فٌها ٌشعرك بالقلق»؟.
 -5تدعٌم القواعد بشكل منطقً وثابت
عندما ٌنتهك األطفال القواعد ،علٌنا أن نذ ّكرهم بؤ ّنهم ٌنتهكونها ،ونطلب منهم أن ٌكفّوا عن ذلك
شارحٌن لهم السبب .مثبلًا« :سٌلفً ،هل تذكرٌن أ ّننا ا ّتفقنا على أن ٌصؽً واحدنا لآلخر؟ إذا لم
ٌصػ واحدنا لآلخر ،فلن نستطٌع أن نلعب هذه اللعبة كما ٌجب .أرجوكِ أصؽً إلى محمود».
ِ
إذا استم ّر تصرّؾ الطفل ،فعلى قابد المجموعة أن ٌطلع الطفل على العواقب المتؤتٌة عن
سلوكه .
ًا
ًا
صد
عادلة ،وؼٌر مهٌنة،
وٌجب أن تكون العواقب
ومنطقٌة ال تؤدٌبٌة .على سبٌل المثال ،إذا تق ّ
ُت
طفل الرسم على مكتبه ،فتقضً العاقبة العادلة وغٌر المهٌنة بأن ٌغسل الطفل مكتبه .أمّا
العاقبة التؤدٌبٌة فتوجب على الطفل تنظٌؾ المكاتب كلّها .وجدٌر بالذكر أنّ العواقب التؤدٌبٌة
التصرفات
تدفع باألطفال إلى الشعور باالستٌاء والغضب اللذٌن ٌؤدٌّان إلى مزٌد من
ّ
المزعجة.لذا علٌنا أن نتبع العاقبة العادلة ولٌست التؤدٌبٌة كمنشطٌن تربوٌٌن .
إذا استم ّر الطفل فً انتهاك قاعدة ما بعد أن نذ ّكره بها وبعواقب انتهاكها ،فعلى قابد المجموعة
أن ٌع ّزز« العواقب ال ًا
عادلة » بشكل ثابت وعادل.

اللجوء إلى روح
الدعابة والخٌال
ٌمكن لؤلطفال أن ٌتعلّموا مواجهة مشكبلتهم ومخاوفهم بواسطة روح الدعابة والخٌال .
ونستطٌع اللجوء إلى وسٌلة آمنة ٌختبر األطفال من خبللها مختلؾ أنواع الحلول للمشاكل
ًا
ًا
خٌالٌة كحٌوانهم المفضَّل ،وٌصمّموا مؽامرتهم الخاصة .
شخصٌة
وهً أن ٌتقمّصوا
أما إذا كان بعض األطفال عنٌفا ًا أو منطوٌا ًا على نفسه ،فعلٌنا أن نرشده فً تطوٌر خٌاله .
فنقول للطفل مثبلًا« :اختر حٌوانك المفضَّل الذي تعتبره طٌّبا ًا وقو ٌّا ًا» .كذلكٌ ،مكن لروح
الدعابة أن تساعد األطفال على االستمتاع بوقتهم ،وتعلّم مهارات أساسٌة .
على سبٌل المثالٌ ،مكننا أن نقوم بلعبة أدوار حٌث تتطلّع شخصٌة« السٌد ٌابس » دابما ًا
إلى الجانب المظلم من الحٌاة ،فً حٌن تتطلّع شخصٌة« السٌدة متفابلة» دوما ًا إلى الجانب
المشرق من الحٌاة .
وهكذا ،حٌن نصوّ ر هاتٌن الشخصٌّتٌن على أ ّنهما شدٌدتا الٌؤس والتفاإل ،مهما حصل
معهما ،ونصوّ رهما بشكل فكاهً ،نظهر لؤلطفال أنّ الٌؤس الزابد والتفاإل الزابد
طرٌقتان خاطبتان للنظر إلى العالم.
الحرص على الثبات

إنّ األطفال المصابٌن بالخوؾ أو فرط الحركة ٌشعرون بالطمؤنٌنة بفضل األنماط والثبات
اللذٌن ٌساعدانهم على اإلحساس بؤ ّنهم قادرون على التنبّإ بما سٌحصل معهم ،والسٌطرة
علٌه.

بعض الوسائل التً نحرص بواسطتها على الثبات مع
سه
 ٌجب أن ٌترأّس كل ّ مجموعة القائ ُتد نف ُتطوال م ّدة البرنامج .وفٌما ٌمكن لمٌسّرٌن آخرٌن
أن ٌوجّهوا المجموعة فً أنشطة معٌّنةٌ ،جب أن
ٌبقى القابد مسبوال دابما ًا عن األطفال.
 على كل ّ مجموعة من األطفال أن تبدأ الٌوموتنهٌه مع قائدها فً المكان نفسه )متى أمكن
ذلك( .وفً بداٌة الٌومٌ ،جب أن ٌشرح قابد
المجموعة لؤلطفال ما سٌحصل فً أثناء الٌوم.

األطفال:

 فً بداٌة الٌوم ونهاٌتهٌ ،جدر بالمجموعة أنتجتمع للقٌام بأحد« تمارٌن المجموعة» (العاب
التنشٌط) ٌمكن االستفادة من كتاب "من العاب
التنشٌط التربوٌة " – من إصدارات معهد كنعان
التربوي النمابً).
وعلى الٌوم أن ٌبدأ وٌنتهً باستلقاء أطفال
المجموعة أو جلوسهم بشكل دابرة مواجهٌن
بعضهم بعضا ًا وهم ٌقومون بتمرٌن بسٌط .
وٌجب أن ٌكون المٌسِّر ضمن الدابرة ال داخلها أو
خارجها.

 ٌجب أن نلجأ إلى إٌقاعات بسٌطة فً أثناءاألنشطة.
 ٌجب أن نستعٌن باألصوات والحركات لننتقلمن نشاط إلى آخر .

على سبٌل المثال ،بدالًا من أن ٌرنّ قابد المجموعة
الجرس إلعبلن انتهاء النشاطٌ ،ستطٌع أن ٌش ّكل
إٌقاعا ًا منتظما ًا بالتصفٌق بٌدٌه سرعان ما ٌنض ّم إلٌه
فرص التعبٌر عمّا
األطفال .علٌنا أن نتٌح لؤلطفال
َ
حدث معهم ولكن فً البٌبة األكثر أمانا ًا.

وفً ما ٌلً بعض القواعد العامة:
صتهم
 ال ٌجوز أن نطلب من األطفال رواٌة ق ّإال بعد أن ٌشعروا بالحماٌة واألمان فً
المجموعة .تستؽرق هذه العملٌة عاد ًاة  5أٌام
على األقل ،إال أنّ المٌسِّر هو َمن ٌقرِّ ر متى ٌبدو
األطفال مرتاحٌن.
 قد ٌنزعي األطفال وؼٌرهم عندما ٌسمعونالقصص التً اختبرها أطفال أو أشخاص
آخرون ،إذا رُو ٌَت هذه القصص بالتفصٌل.
 عاد ًاة ،تكون رواٌة القصة عن طرٌق الرسمأو الكتابة ،هً الوسٌلة األكثر أمانا ًا لٌعبّر األطفال
عن أنفسهم .و ُتسمَّى هذه العملٌة« رواٌة القصص
الصامتة» .بهذه الطرٌقةٌ ،عبّر األطفال عمّا
حدث معهم بدون أن ٌضط ّر األطفال اآلخرون
إلى سماع تفاصٌل تجربتهم.

 إذا أص ّر األطفال على رواٌة قصصهم أماماألطفال اآلخرٌن ،فعلٌهم أن ٌرووها بشكل عام
بدون أن ٌخوضوا فً كثٌر من التفاصٌل.
 ٌُ َع ّد تم ثٌل ما حدث مع األطفال أكثر أشكالالتعبٌر خطور ًاة .فبل ٌجوز أن نطلب من األطفال
أن ّ
ٌمثلوا ما حصل معهم .وإذا أرادوا تمثٌل ما
حدث معهم ،فٌجب أن نشجّعهم على التعبٌر عنه
بوسٌلة أخرى ،بواسطة الرسم أو كتابة القصص
مثبلًا.
 على األنشطة التمثٌلٌة أن تكون َّمنظ ًا
مة) أنظر
التعبٌر عن
أعبله (ألنّ التمثٌل الح ّر ٌتٌح لؤلطفال
َ
األمور العنٌفة التً اختبروها بدون أن ٌساعدهم
ّ
تخطً مشاكلهم.
على

التركٌز على مختلف
مظاهر حٌاة الطفل
عندما ٌعٌش األطفال فً حالة صعبة جداًا فهم فً أحٌانًا كثٌرة ال ٌحظون بالعدٌد من
الفرص لٌنشؽلوا باهتمامات األطفال المعتادة.
لذلك ،ال ب ّد من أن تهدؾ األنشطة النفسٌة اجتماعٌة إلى أمر مه ّم جداًا وهو محاولة إعادة
حٌاة األطفال إلى طبٌعتها .وٌقضً األمر بمساعدة األطفال على إقامة عبلقات أفضل مع
عاببلتهم ،والتكلّم عن مدرستهم ،واالستمتاع بوقتهم ،وبناء صداقات جدٌدة ،واالفتخار
باإلنجازات التً ٌحقّقونها.
ًا
إضافة إلى
علٌنا أن نعالي اهتمامات األطفال« الطبٌعٌة » هذه أثناء ممارسة األنشطة،
االهتمامات المتعلّقة بالحالة السٌاسٌة أو األمنٌة .أمّا أساس هذه العملٌة فهو التوازن .فمن
المهم جداًا أن نوازن ،فً أثناء القٌام باألنشطة ،م ا بٌن معالجة المشاكل التً ٌواجهها
األطفال بسبب الحالة السٌاسٌة/األمنٌة ،ومعالجة المظاهر االجتماعٌة األخرى فً حٌاتهم
مثل قضاٌا تعلٌمهم ،وترفٌههم ،وعابلتهم ،وأصدقابهم.
ّ
أمّا عندما نر ّكز على الحالة السٌاسٌة ،فعلٌنا أن نشجّع األطفال على التكلم عن كٌفٌة
تؤثٌرها علٌهم .فؽالبا ًا ما ٌظنّ األطفال أ ّننا نتوقّع منهم أن ٌتكلّموا عن الحالة السٌاسٌة
العامة ،أو ٌخجلون من التعبٌر عن مشاعرهم .فً هذه الحالة ،علٌنا أن نتج ّنب التصارٌح
العامة عن الحالة السٌاسٌة ،ونشجّع األطفال على التكلّم عن مشاعرهم أو أفكارهم .ولكن
ٌجب أال ندفعهم أو نجبرهم أبداًا على التكلّم عن هذه األمورٌ .جدر بالمٌسِّر كذلك أن
ٌشجّع األطفال بذكاء على التفكٌر فً نواح أخرى من حٌاتهم .فإعطاء أمثلة "عادٌة " أو
اجتماعٌة ،مثل  " :أفرح عندما تؤتً أختً لتلعب معً " ٌشجّع األطفال على التفكٌر فً
ًا
أسبلة مثل " :ما هً الهواٌات التً
المفً أٌضا ًا أن نطرح علٌهم
د
نواحً حٌاتهم هذه .من
تساعدك على االسترخاء؟ " .

القسم2:

آلٌات متعددة

لنموهم وتطورهم .فالطفل
ال ّلعب هو حاجة طبٌع ٌّة وأساسٌة عند األطفال وضرور ٌّة
ّ
ٌستكشؾ منذ والدته ما حوله وٌتحسّسه ،وٌعد هذا االستكشاؾ بداٌة ال ّلعب .فمن خبلل
اللّعب ٌتطور الطفل وٌنمو ،تتطور عضبلته الصؽٌرة والكبٌرة وكذلك خٌاله .وبالتالً
تتطور شخصٌته وتصقل.
ٌتعلّم ال ّطفل عن طرٌق اللعبٌ ،ستكشؾ مُحٌطهٌ ،تعلّم عن نفسه ،عن قدراته ،فعن طرٌق
اللعب ٌواجه الطفل مشاعره السّلبٌّة بما فٌها مخاوفه ،ؼضبه وحتى حزنه وكذلك فرحه
وتحمسه.
العفوي إمكانٌة لل ّطفل لفهم تجاربه ،كما وأنّ الطفل الذي تعرض
ٌوفر اللعب المنظم أو
ّ
لؤلزمات فً مراحل عمره األولى ٌحتاج إلى روتٌن ،عبلقات حمٌمة ،بٌبة داعمة ومواد
للعب والفعالٌّات لٌستطٌع ال ّتفاعل معها وال ّتعبٌر من خبلل اللعب بها .فٌُمارس الطفل
بلعبه مثبل دور الكلب الشرس ،أو ذلك الحٌوان المُخٌؾ ،وٌجسد هذه الشخصٌة بك ّل
أبعادها ،فٌشعر بشعورها وٌف ّكر كما تف ّكر وٌتصرّؾ كما تتصرّؾ ،وٌعٌش أدواراًا كثٌرة
حصلت وٌقلّدها أمامه أو ٌتخٌّلها وهو بذلك ٌُعاٌش مشاعر ووضعٌات مختلفة تساعده
للتعرؾ على مشاعره المختلفة بشكل ؼٌر مقٌّد حٌث ٌختار هو من ٌكون وكٌؾ ومتى،
وٌختار السّلوك المبلبم لكل شعور بدون أي ضؽط ،فٌعاش مخاوفه وٌشعر بها لتكون
قرٌبة منه ،مفهومة له ،وعندها سٌستطٌع مواجهتها وال ّتعامل معها .وتتطور قدراته
لل ّتعامل مع مشاعر مختلفة ووضعٌات مشابهة مستقبلٌة.
وهو ٌفعل هذا كله بمتعة وإثارة ،فترى ك ّل حواسّه مج ّندة وفً قمّة التفاعل ،مستعدة
الستقبال والستكشاؾ ك ّل ما هو جدٌد.
ّ
الطفل فً هذه المرحلة ٌحتاج إلى إمكانٌات لل ّتعبٌر الكبلمً وؼٌر الكبلمً ،فمنهم من
سٌعبّر بالرسم ،أو باللّعب ال ّتمثٌلً ،أو باللعب فً المعجونة ،ومنهم من سٌمتنع عن
التعبٌر المباشر .
أٌّا كانت فعالٌّات الطفل من المه ّم أن نعززها ونفسح لها المجال .القصص ،الرسم،
الموسٌقى ،الؽناء ،الرقص ،المسرح ،اللعب التمثٌلًّ كلّها إمكانٌات جٌّدة توفّر فسحة
لل ّتعبٌر ّ
الذاتً ،كما وأنّ الفعالٌات اإلبداعٌة المختلفة ،تعطً فرصة للطفل لل ّتمتع ولل ّتعبٌر
عن مشاعره .
العمل ضمن مجموعة من األطفال ٌم ّكنهم أٌضا ًا من بناء عبلقات وتعلم والمبادرة إلى
فعالٌات ٌرؼبون بها ،ممّا ٌسهم فً إعادة التوازن لحٌاتهم وٌُعٌد الفرح والمرح ،الحبّ
واألمل فً المستقبل ،وهو أمر مهم فً كل األجٌال.

فدورك كم نشط/ة هو إفساح المجال وإتاحة الفرصة ّ
للطفل للعب،
وإنماء وإثراء لعبه بالمثٌرات والمح ّفزات المختلفة التً من شأنها أن
ُتتثٌر اهتمامه وتح ّفز تفكٌره وتكون قرٌبة من عالمه وتخاطبه
بوضعٌاته ونفسٌاته المختلفة .
وبذلك فقد نكون قد قمنا بدورنا المه ّم فً المساه مة فً تطوّ ر الطفل السلٌم نفسٌا ًا
ووجدان ٌّا ًا.
ومن المهم جداًا أن نشاركه اللّعب حتى تصبح تجاربه ش ٌّ َقة ومُثٌرة وتكسبه ثقة بنفسه
وعلٌنا تشجٌعه ودعمه لتعزٌز الرإٌة اإلٌجابٌة لدٌه ،وتحفٌزه لتكرار ال ّتجارب ولتطوٌرها
ولكن مع فسح المجال ألن ٌتفاعل بحرٌّة وأن ٌلعب دون إكراه أو إجبار .الفعالٌّات التً
توفّر إمكانٌّات للتعبٌر واالختٌار تزٌد الثقة بالذات.
ومن المه ّم جدَّا أن نصغً كمنشطٌن /ات إلى حاجات األطفال وإلى تفاعلهم مع الفعالٌات
المختلفة وأن تسمح المجال لمبادراتهم وتتجاوب معها .فمبادرة الطفل تعكس حاجته وإن
أفسحنا المجال للطفل للتعبٌر عن هذه الحاجة والتعامل معها فهو بذلك ٌنفّس وٌفرّغ
وٌتعامل مع هذه الحاجة وٌتعرّؾ وٌطوّ ر قدراته .
كما وأنّ األطفال ٌمكنهم المشاركة فً تقٌٌم الفعالٌّات ،فسإال بسٌط حول مدى تمتعهم فً
فعالٌة معٌنة ستق ّدم لنا صورة عن رؼباتهم ،كما ولعبهم المستقل الذي ٌبادرون إلٌه بذاتهم
ٌوفّر لنا مإشرات مختلفة حول رؼباتهم واحتٌاجاتهم .
أساسً فً فهمهم
لذا فاإلصغاء لألطفال ،لٌس فقط مه ّم فً مثل هذه األوقات ،بل هو
ّ
ٌمر علٌهم.
وإدراك ما ّ
أعزائنا المنشطون والمنشطات،
ؾها مع األطفال فمهما كانت األلعاب
ٌمكنكم القٌام بجمٌع الفعالٌّات واأللعاب التً تعر و
فإ ّنها ستوفّر متعة لؤلطفال .
فلتكن دافعٌتنا فً ال ّتعامل مع الطفل من منطق احترام حقّه فً اللّعب وتوفٌر جمٌع
اإلمكانٌات لتكون عملٌّة لعبه عملٌّة ح ّرة ،ؼنٌّة ،حسٌّة ومعاشة.
وتجدر اإلشارة أنّ الفعالٌات الواردة فً هذا القسم هً فً إطار اقتراحات ٌمكنك إضافة
وتؽٌٌر أيّ تفاصٌل لمبلءمتها للسٌّاق الموجودة به أنت واألطفال.
ولتبلبم قدراتهم ،رؼباتهم ،وحاجاتهم ،فً الوضعٌّة اآلنٌة.
وهذه الفعالٌّات تصلح لؤلجٌال الصّؽٌرة أي من السنة وع ّدة أشهر وح ّتى 8سنوات
وطبعا ًا مع مبلءمتها لمستوى قدرات األطفال:

مإذا ٌقول الوجه؟
الهدف :تعبٌر األطفال عن مشاعرهم عبر إسقاطها على هذا الوجه .نطلب من األطفال
رسم مبلمح لوجه ونتح ّدث معهم عن هذا الوجه وهذه المبلمح وعن مإذا تحكً؟
من المه ّم أن نفسح المجال لؤلطفال أن ٌرسموا ما ٌرٌدون ،أٌنما ٌرٌدون ،أي األنؾ مكان
األذن أو ؼٌرها والحدٌث حول الموضوع مع ّ
الطفل.
قصص الحٌوانات
الهدف :فسح المجال لؤلطفال لل ّتعبٌر عن مشاعرهم عبر إسقاطها على شخص
الحٌوانات.
}نضع صوراًا أو رسومات لحٌوانات ،ونطلب من األطفال بشكل فرديّ أو بمجموعات
صؽٌرة ،اختٌار أحد الحٌوانات وحكاٌة قصّته .لؤلجٌال الصؽٌرة نضع رسمة واحدة أو
اثنٌن ح ّتى ال ٌتشوّ ش األطفال .كما وٌمكن استعمال دمى األصابع أو دمى على شكل
حٌوان أو شخص ،والطلب من األطفال أن ٌحكوا قصّته ،مع تركٌز الم نشط/ة على
المشاعر بسإالها بٌن حدث وآخر ما ٌشعر؟! وٌستطٌعون فعل ما ٌشاءون به) ٌمكن
تمزٌقه ،كعبلته ،القفز علٌه...(.
فعالٌات إبداع ٌّة  -أوراق الجرابد من الفعالٌة السّابقة ٌمكننا لملمتها )جمعها( ووضعها فً وعاء
ماء كبٌر وصنع عجٌنة ورق مع إضافة مادة الصقة) ؼراء أبٌض *(وتشكٌل ما نرٌد
منها ومن ث ّم دهنه عندما ٌجؾّ .
استرخاء  -نضع موسٌقى هادبة ونطلب من األطفال االستلقاء على األرض وإؼماض العٌنٌن
بهدؾ االسترخاء مع مرافقة كبلمٌّة ممكن« أنا اآلن أتنفس من أنفً ،أرٌّح ٌديّ  ،أرٌّح
رجلًّ  ،أنا أشعر أنً ملًء/ة بالطاقة أو بالراحة  ».بعد عدة تجارب فً االسترخاء ٌمكننا
استعمال الخٌال الموجّه عبر الم رافقة الكبلمٌّة للم نشط/ة فتطلب منهم التخٌل أنهم اآلن
ٌذهبون برحلة إلى حدٌقة لٌشمّوا ال ّزهور وٌسمعوا تؽرٌد ّ
الطٌور الخ..،

مثٌلً  -توفٌر وإفساح المجال لؤلطفال للعب ال ّتمثٌلًّ عن طرٌق توفٌر مواد مختلفة
اللّعب ال ّت
ّ
ومتنوعة تحفّز األطفال على الخٌال وتخاطب عالمهم وما ٌمرّون به.
ممكن توفٌر أؼراض مثل :طابرات ،دبابات ،جنود ،أشخاص) أب ،أ ّم ،أطفال( ..،وما
ترونه مناسبا لعالم أطفالكم وما ٌواجهونه.
تمثٌل األدوار  -بعد قصّة معٌّنة أو بعد حدٌث معٌّن حول الموضوع مع األطفالٌ ،مكن أن ٌت ّم
تمثٌل أدوار ،وهو أمر مه ّم جداًا حٌث ٌؤخذ ّ
الطفل دور ال ّ
شًء المخٌؾ أو المزعي،
والهدؾ هو السٌطرة على خوفه وال ّتعامل مع مصدر الخوؾ .
تحث ّ
ّ
الطفل على الخٌال مثل« :أحب أن أتخٌّل « » ،أستطٌع أن
وممكن استعمال قصص
أعمل الكثٌر « » ،لو كنت عصفوراًا « » ،عبقريّ والقلم اللٌّلكًّ  ».وهدؾ هذه القصص
إعطاء ّ
الطفل الفرصة ألن ٌتحرر من القٌود التً تكبّله كمشاعر الخوؾ أو عدم القدرة
على مواجهة صعوبات معٌّنة.
استعمال قصائد
وأشعار لألطفال:

نقترح هنا عددا من األشعار الستعمالها كمح ّفز أو باعث للموضوع وفً األجٌال
الصؽٌرة ٌمكن هذه األشعار كقصة نسردها باالستعانة بالدمى أو دمى األصابع أو دمى
العٌدان.

فاضل علً
فً اللٌّل قبْل أن أنا ْم
رأٌت شٌبا ًا ما فً ُؼرفتً
ٌظ ُّلل ثابتا ًا وال ٌزو ْل
خفت كثٌرا ُ
قُلت هذا اللٌل كم ٌطول
وعندما استٌقظت فً الصباح
ف ّتشت عنه فً خزانتً
وفً زواٌا البٌت ربّما ٌجول

ُ
تبحث عنهُ؟"
"ما ا ّلذي
خ ُ
ِفت أن أقول...
أطلس
َح ُ
لمت أنً من مكان شاهق.
وقعت من ؼٌر وجع،
لكننً شعرت فً صدري
كؤنما قلبً وقع.

حُل ٌبم مُخٌؾٌب جداًا
أحمِله ذكرى:
من ؼٌر عِ ْلمً َنقلونً
إلى مدرسة أخرى.
كنت فً الساحة وحدي
واقفا ًا عنهم بعٌد
فؤشار ال ُك ّل نحوي.
إ ّنه ضًْؾٌب جدٌد.

أمً أتت تسؤلنً:
 هل هناك حاالت معٌّنة تكونٌ/ن فٌها مثل حبٌبات القهوة ،أٌّها وكٌؾ تشعرٌ /ن؟
 ما هو الوضع الذي ترؼبٌ/ن أن تصل/ي إلٌه؟
 مإذا ٌمكنك أن تفعل/ي من أجل ذلك؟
مالحظة :من المه ّم أن نعطى كمنشطٌن/ات شرعٌّة لبلختبلؾ فً طرق المواجهة مع التؤكٌد على أنّ
تطوٌر أسلوب ال ّتفكٌر اإلٌجابً هو أمر مرٌح وٌساعد على تخفٌؾ الضّؽط.

فعال ٌّات مرتبطة
بأمثالنا ال ّ
شعب ٌّة:
ال ّتعامل مع المشاعر:
هناك من ٌإٌد ضرورة ال ّتعبٌر عن مشاعرنا،
خاصّة المإلمة منها ،ومشاركة اآلخرٌن بها .
وٌقولون:
" بوح وأسترٌح "
"اللً بخبً علّته بتقبله "
واتجاه آخر ٌشجّع قمع المشاعر وحبسها وعدم
كشفها أمام اآلخرٌن وٌقولون:
"خلٌها فً القلب تجرح ،وال تطلع ع اللسان
وتفضح".
"ؼلب بستٌرة ،وال ؼلب بفضٌحة".
األسئلة:
 ما رأٌك فً هذه األقوال؟
 أي من االتجاهٌن تإٌّدٌ/ن؟ ولماذا؟
 هل تشاركٌ/ن أحداًا عندما تشعرٌ/ن بضٌق؟
 مإذا تشعرٌ/ن بعد ذلك؟

الخوف:
اقرأ/ي األمثال التالٌة ،ث ّم أجب  /أجٌبً عن
األسبلة الّتً تلٌها:
"الخوؾ بٌقرطل"
ّ
بٌقطع الركب "
"الخوؾ
"الخوؾ بٌحل خرزات الظهر"
"الخوؾ ٌر ّج الجوؾ "
وهناك من ٌقول أٌضا ًا بؤن:
"ش ّدة الفزع بتطٌّر الوجع"
األسئلة:
 ما رأٌك بمضامٌن هذه األمثال؟
 هل حدث لك وشعرت مثل هذا الشعور؟
 كٌؾ حاولت ال ّتعامل مع مخاوفك؟
 هل أنت معتاد/ة أن تتحدث/ي عن
مشاعرك مع اآلخرٌن؟ لماذا« نعم » أو لماذا
"ال ؟"

التجارب القاسٌة
وتأثٌرها

تقول األمثال أٌضا ًا بؤنّ
"من اكتوى بالنار خشً النار "
"اللً بتقرصه الحٌّة ،من الحبل بٌخاؾ ".
أيّ أ ّنه عندما ٌتعرض اإلنسان لتجربة قاسٌة مخٌفة قد ٌعمّم هذه ال ّتجربة وٌصح حذراًا
وخابفا ًا من ك ّل تجربة شبٌهة.
 ما رأٌك فً ذلك؟
 هل حدث لك أمراًا شبٌهاًا؟
 هل ٌحدث مثل هذا التعمٌم؟ ) أفكار سلبٌة ،أفكار ؼٌر منطقٌة ،ربط بٌن
األمور(....
 كٌؾ ٌمكننا أن نتعامل مع مثل هذا األمر فٌما لو حدث لنا؟ ) فحص األفكار
المرتبطة باألمر والبحث عن أفكار بدٌلة(.

مظاهر األزمة
رؼم أنّ الفترة القاسٌّة للحرب انتهت ،إال
أ ّنه قد ترافق البعض م ّنا ح ّتى اآلن أفكاراًا
وهلوسات تثٌر لدٌنا األحبلم المزعجة
واألرق:
وفً هذا تقول األمثال:
"اللًّ بخاؾ من العفرٌت ،بطلع له "
"اللًّ ببال أم حسٌن بتحلم فٌّه باللٌل "

األسئلة:
 هل تعتقدون أنّ فترة الحرب ما زال لها
تؤثٌر لدٌكم؟ مإذا تشعرون؟
 هل هناك من ٌرٌد/ترٌد أن
ٌشاركنا/تشاركنا بؤحبلمه/ا؟

لنا دور
تقول األمثال:
ت قوم معك ،مش نام َ
"ربنا بقول قوم َ
ت
أطعمك".
"ال تدٌر ظهرك للدبابٌر وتقول على هللا
التدبٌر".
واتجاه آخر ٌقول:
"اللًّ بٌجً من هللا منٌح "
"كل واحد بوخذ نصٌبه"

سٌة
فعال ٌّات ح ّ
حرك ٌّة:

األسئلة:
 أي من هذٌن االتجاهٌن تإٌّد ٌ/ن ولماذا ؟
 مإذا كنت تفعلٌ /ن وقت الحرب؟ هل
تجلس ٌ/ن منتظراًا مصٌرك أم تحاول ٌ /ن
االعتماد على قوى أخرى لمساندتك؟
 ما هً اآللٌات الّتً استعملتها لل ّتؽلّب على
مخاوفك ؟
 ما هً القوى الّتً فعّلتها ) داخلٌة أو خارجٌّة (
لمساندتك؟

إحدى مظاهر الخوؾ والفزع فً ّ
الظروؾ الصعّبة هً المظاهر الجسمٌّة ،فتظهر
تش ّنجات العضبلت ،تزداد دقّات القلبٌ ،زداد العرق ،ضٌقة نفس ،ارتجاؾ ،هبوط،
شعور بالدوران وأحٌانا ًا باإلؼماء ،وفً بعض األحٌانٌ ،ظهر تجمّد ،شلل وشعور بعدم
السٌطرة على الجسم.
ّ
فالفعالٌّات الحركٌّة فً ك ّل األجٌال وبالذات باألجٌال الصؽٌرة تحرر الجسد من
الضؽوطات ،و ُتشعر ّ
الطفل بال ّراحة ،و ُتعٌد إلٌه ال ّ
شعور بالسٌطرة على جسده.
الطفل فً هذه ّ
فالحركة من شؤنها أن ُتعالي القضاٌا النفسٌّة الّتً ٌم ّر بها ّ
الظروؾ وهً
عبارة عن وسٌلة لتفرٌػ المشاعر المختلفة وال ّتعامل معها.
فٌما ٌلً اقتراحات لفعالٌّات حسٌّة حركٌّة ٌمكنك عم لها مع أطفالك ومبلءمتها ألجٌال
وقدرات األطفال والظروؾ أو أيّ إطار تربويّ آخر.
ٌمكن القٌام بهذه الفعّالٌات بمصاحبة الموسٌقى أو بدونها حسب ما تروه مناسبا َ.

اقتراحات لفعال ٌّات حس ٌّة حرك ٌّة
 حركات ،تحرٌك الجسم. حركات ه ّز كفّات الٌدٌن ،الذراعٌن ،السّاقٌن كفّات األرجل. حركات دورانٌّة) أي ال ّتحرٌك من جهة إلى أخرى ) :الجسم ،كفّات الٌدٌن ،الرجلٌن ،ال ّرأس. تشبٌك أصابع الٌدٌن مع الضؽط بدرجات مختلفة :الضؽط بلطؾ ،الضؽط بح ّدة وبناءدرجات ضؽط مع األطفال بلطؾ وترتٌبها بتسلسل من اللّطٌؾ إلى الحا ّد.
 تحرٌك األصابع بشكل منفصل ّثم جمٌع األصابع معا ًا .ش ّد األصابع بشكل أن البنصر ٌش ّدالبنصر هكذا .كفّة الٌد الٌمنى تش ّد على الٌسرى وبالعكس .وممكن عمل هذه الفعالٌات بؤزواج
حٌث طفل ٌش ّد بٌده أٌدي طفل آخر بمستوٌات مختلفة ومن ث ّم ٌتبادالن.
 مبلمسة كفّة الٌد بالكفّة األخرى :أصبع بؤصبع ،قاعدة الكؾ بالقاعدة األخرى بؤنواع مختلفةمن المبلمسة -لطٌؾ -قاسً ،ضاؼط...،
 احتكاك الكؾّ بالكؾّ لئلحماء ،ممكن الٌدٌن أو الرجلٌن وممكن تحضٌراًا للفعالٌّة القادمة. مبلمسة كفّات الٌدٌن ألعصاب الجسم المختلفة :الوجه ،الرقبة ،األكتاؾ ،األكواع ،الركبة،السّاقٌن ،كفّات األرجل .مإذا تقول كفّات الٌدٌن لؤلعضاء المختلفة عن طرٌق المبلمسة أو
الضؽط؟
 فتح وإؼبلق قبضة الٌد  -إؼبلق وفتح قبضة الٌد بدرجات مختلفة ممكن بناء سلّم من ()7-1حسب أجٌال األطفال كلّما كانوا أصؽر نقلّل مجال الدرجات .وممكن استعمال هذه الدرجات
بإدراك مستوٌات المشاعر واألحاسٌس.
 حركات للمعانقة ّالذاتٌّة أٌضا حسب درجات .نطلب من األطفال معانقة أنفسهم بدرجات
مختلفة .مثبلًا تقول المربٌّة :أنا بعبط حالً كثٌر كثٌر و ُتشٌر بحركات ٌدٌها إلى طرٌقة العناق
الذاتًّ .
 تدلٌك للجسم مع إصؽاء لحاجاته.مالحظة :فً جمٌع الفعالٌّات ٌمكن استعمال أؼراض مثل :طابات طرٌّة ،بالونات،
منادٌل ،حبال ،خٌطان وؼٌرها.
فرح صغٌر وص ّفارة اإلنذار
احكً فرفش ارسم خربش
زي ما بدّك ما حدا أدك
ّ
إنتً صغٌر إنت كبٌر
بوكرا أحلى شو ما ٌصٌر

ارسم/ي ما ترٌدٌ/ن

"هذه الفعالٌة وما ٌلٌها فً هذا القسم من إعداد األخصابً النفسً عونً

كرٌّم"

فعال ٌّات استرخاء

تن ّفس

الخوؾ ،القلق ،الفزع ،الهلع االنزعاج .األلم والمظاهر األخرى المرافقة لحاالت الضّؽط
والصدمات ترافق عادة بردود فعل جسدٌة كال ّتشني ،سرعة التنفّس ،سرعة دقات القلب
ومظاهر أخرى ،لذا م المه ّم أن نعً ذلك ونع ّزز السٌطرة على هذه المظاهر ،فقدرتنا
على التنفّس ببطء واالسترخاء تساعدنا فً ال ّتخفٌؾ من التؤثٌرات السّلبٌة للضّؽط
والصدمة ،لذا من المه ّم البدء فً جٌل مبكر فً تطوٌر هذه القدرات وذلك من خبلل
تمارٌن االسترخاء وهً مختلفة وعدٌدة منها:

خذ/ي نفسا ًا عمٌقاًا ،شهٌقا ًا من أنفك وزفٌراًا من فمك ،أؼمض/ي عٌنٌك وأنت تخرجٌ/ن من
الفم واشعر/ي كٌؾ أنك بدأت فً االسترخاءُ ،خذ/ي فرصة للحظات وعاود/ي ال ّتنفس
بهذه الطرٌقة ،انتبه/ي إلى نفسك ،تستطٌعٌ/ن تخٌل“ الهدوء وأنت تتنفّسٌ/ن ،تابع/ي
التمرٌن وعٌنٌك مؽمضتان لبعض دقابق.
لندخل الهواء من األنؾ ونخرجه من الف ّم ،نقوم بهذا التمرٌن عدة مرات ،وٌمكننا أٌضا ُ
مرافقته بحركات ٌد مثبلًا عندما ندخل الهواء نحرّك الٌد با ّتجاه الجسم ،وعندما نخرج
الهواء لنحرّك الٌد بعٌداًا عن الجسم.

حركات استرخاء وتشنج:
أؼمض/ي عٌنٌك ور ّكز/ي اهتمامك فً ٌدٌك ،أؼلق/ي كفّة ٌدك الٌسرى على شكل
اًا
تدرٌجً ثم نرخً الٌد
«بوكس » )قبضة ٌد(  .لنحوّ ل كفّة الٌد إلى قبضة ،نش ّد ٌدنا
ونضعها إلى جانب جسمنا.
تشنج واسترخاء الوجه:
لنش ّد عضبلت وجهنا ونرخٌها ،نعمل أشكاال ّ مضحكةٌ .مكننا القٌام بنفس التمرٌن فً
جمٌع أنحاء الجسم .لنش ّد عضبلت الرجل ونرخٌهاٌ .مكنك وبال ّتدرٌي وبعد أن ٌتعود
األطفال على بعض هذه التمارٌن إجراء تمرٌن ٌحوي جمٌع الفعالٌات المذكورة سوٌّة
والوصول إلى استرخاء كامل .فً مثل هذه الحالة من المهم إجراء االسترخاء فً ؼرفة
هادبة وبمساعدة موسٌقى هادبة ٌمكن فً نهاٌة االسترخاء الطلب من األطفال أن ٌتخٌلوا
أشٌاء جمٌلة مثبلًا رحلة إلى البحر..
ٌمكنك استخدام مقطع من قصّة الفؤر سمسم وهً قصة فرٌدرٌكو ،ترجمها شعراًا جلٌل
خزعل ..وتحكً القصة عن فؤر ال ٌشارك فً أعمال الصٌّؾ فهو مشؽول فً جمع
الكلمات واأللوان واإلشاعات ،بٌنما ٌنشؽل جمٌع أبناء جنسه فً جمع األكل للٌالً الشتاء
ّ
الطوٌلة ...وعندما ٌؤتً الشتاء وٌدوم طوٌبلًا ٌتوجه له أصحابه مذكرٌن أٌن األلوان التً
جمعتها والكلمات الخ.

فٌطلب منهم:
«هٌا أؼمضوا عٌونكم
أرسل الشم س لكم.
هل تشعرون اآلن بدفبها وروعة األلوان؟
مإذا عن األلوان سؤلت الفبران فؤجاب:
«أؼمضوا عٌونكم ثانٌة
تذكروا الحقول
وخضرة األوراق واألؼصان
وزرقة السماء
تذكروا سنبلة صفراء
وزهرة حمراء».
وهكذا...

هذا الدلٌل:

معهد كنعان التربوي النمائً

فلسطٌن  -غزة -الرمال -شارع الشهداء

هاتف  ، 00 97082846511 :فاكس:

الجربوي الىهبئً عمى الصفحت االلكجروىٌت الجبلٌت:

00 97082846501

، canaan@p-i-s.com :

البرٌد االلكترونً
www.canaan.org.ps

ٌهكىكن جحهٌل الكجٌببث الصبدرة عو هعهد كىعاو

الصفحة االلكترونٌة

:

www.canaan.org.ps/ppc/bock.htm

