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يتم اللجوء  دوكرائد مجتمعي معترف به، ق.الصغار في حدث الكارثة

وسيعمل الدليل .لطبيب للتكلف بحاجيات المجتمع في مثل هذه الحاالتإلى ا
  .على مساعدة الطبيب على القيام بهذا الدور

ارث ــــــــ
 ا��ــــــــ����1.  

 ي�ــــــــا��� و �ــــا����� �ــــ��

   :حدث اعادة بأنه ةف الكارثرعتُ

   .يشمل تدمير الممتلكات .1

 .ئر في األرواحأو وقوع خسا/ يشمل الضرر و  .2

  . العديد من األسر ترك في محنتهمن السكان ويش اكبير اعدد يصيب .3

��ـــــ� �  

كما في فلسطين،حيث بعاني السكان واألطفال من االعتداءات 
العسكرية الدائمة التي تخلف القتلى والمصدومين،يعرف العالم أيضا أنواعا 

ا  لتصبح محط من الكوارث طبيعية وبشرية تخلف آالف القتلى سنوي
  .اهتمام السلطات الرسمية هناك،وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية

وقع مادي وعاطفي واسع  اللكارثة تركة خطيرة فعال، وله
األطفال قد يشهدون األعراض المتعلقة بالكارثة سواء في البيت .وعريض

إنها عادة ردود فعل طبيعية تجاه وضعية غير .أو في المدرسة
؛وبالتالي من المهم بالنسبة للطبيب التعرف على األثر النفسي قصد طبيعية

  .دعم الطفل واألسرة

 ومعالجة  ميركز هذا الدليل على كيفية استعداد المعتني الصحي، تقيي
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  . ي سبق مباشرة التأثير الفعليذ، الةالكارث تهديد .3

 يشرع الناجون في جردعندما  ،لما بعد الكارثةالمرحلة الفورية  .4
 . األحداث

ن وعمال الطوارئ إلنقاذ والناج تي ينضم خاللهاال ،اإلنقاذمرحلة  .5
 . المتضررين من الكارثة أولئك

   .بها المؤسسات الصحية والحكومية والتأميناتقوم تالمعالجة التي  .6

 و يبدأ ،يعاد بناء الهياكل المادية حيث ،المعافاة-االستردادفترة  .7
  . لمواجهة الموقففي التكيف األسر و فراد األ

ارثـــــــــ�ر ا��ــــــــــــ"!.2  

  (ـــــــ� )'& ا�#%$#ـــــــ�ر ا���ر!ـــــــ"!

اآلثار المترتبة  اعتبارفي فراغ ، من المهم  ونعيشيإذ أن األطفال ال 
  كارثة لل

 المسعف، المجتمع ، األسرة ، الطبيب ،على محيطهم والمساعدين 
في  ةرثاختلف كل كتو. على األطفال ذلكنعكس يأن  وكيف يمكن

 القبلية للكارثة ، وخصائص المجتمع شدتها،  هالنطاقا تبعا آثاره
  . ،األسرة ، والشخصيات الفردية

كارثة على المجتمع في كثير من األحيان على نطاق واسع الآثار تكون 
  :، وتشمل ما يلي 

  .التحتية  اتتدمير البني

  .جود الكهرباء ، الصرف الصحي ومياه الشرب عدم و

مثل الطرق ، الهواتف ، و (التصال المادي مع العالم الخارجي اتدمير 
  .) الجسور

  .صابة اإلو الموتتبديد تماسك المجتمع بسبب 

  .تكرار الاحتمال 

  1ـــــــ�ل وأ.�هـــــــ� )'& ا,+*ـــــــ�ر ا���ر!ـــــــ"!

  .طفللة على األسرة متنوعة ومهمة للغاية لاآلثار المحتملة للكارث

   :التاليةوتشمل األحداث  

  الوفاة أو اإلصابة الجسدية ألفراد األسرة ؛  

  فقدان األسرة أو المسكن أو الممتلكات ؛ 

  ؛ ) مدرسةالتغير ( االنتقال

  فقدان الوظيفة ، 

  أو األسريالخلل الوظيفي 

الجسدية على  أن ينظر في الصدمات المسعف يجب على الطبيب
الطبيب يسمح من المهم أن  ذلك،ومع . الطفل واألسرة قبل اآلثار العاطفية

احتياجاته الخاصة بحيث قد لقريب الطفل باالهتمام ب -كشخص موثوق -
حاالت طوارئ في  -مماثلة( .أفضل التكيف بشكل الطفل على يساعد
ضع يذلك  ، وبعد قناع األكسجين أوال ..قريب الطفل وضعب - طائرةرحلة 

  ). الطفل القناع

  . توجيه القريب لالستشارة النفسيةويمكن أن يشمل ذلك 

رد فعل ،معظم الحاالت يواألسر، فألطفال أن ل نتذكر،المهم أن من 
  نه غالبا ما يكون من األسهل لآلباء أن وأ. حالة غير طبيعيةتجاه  طبيعي 

التجربة كانية تخرج عن إرادة وإمالكوارث التي هي من األحداث التي  
فهي صادمة إلى حد إحداث  نفسي،ر ونظممن و الطبيعية، اإلنسانية
ونشاطه  سابقةته الخبر بغض النظر عن شخص،الشديد على أي  الضغط
 ممزقةقد يكون لها أثر على عشرات اآلالف من الناس  كما أنه.الوظيفي

  .مجتمعات بأسرها

التي يتسبب تلك  لىإالطبيعية حسب األسباب وعادة ما تصنف الكوارث 
 حوادث ومن األمثلة على الكوارث التي يسببها البشر وتشمل .اإلنسانفيها 
، نشر  يران،الن)اتالسفن ، أو السيار،السكك الحديدية ،الجوي ( الجماعي النقل

  . السموم البيئية ، االضطرابات األهلية ، الجريمة  واإلرهاب

 ، األعاصير،ل، الزالزيرمثل األعاص االكوارث الطبيعية تشمل أحداث
   .الصواعق

 اواسع، موصفعلى نطاق  المجتمعي ويمكن أن يكون مصدرا للتدمير
  .على المدى بأنه مأساوي

وفي بعض األحيان تحدث كوارث بسبب مزيج من الطبيعة  
  . الجوية األحواللسوء  نتيجةتحطم طائرة  مثل  والتكنولوجيا،

قد فطبيعية ، الكارثة يه في حال الللقاء اللوم عإلوبما أنه ال يوجد أحد 
بالذنب لعدم اتخاذ  ونشعريونحو ذواتهم الضحايا غضبهم يوجه 

وأمام . هوعقاب" مشيئة اهللا"يعتقدوا أنها أن   االحتياطات الالزمة ، أو يمكن
 على فقد ينزل الضحايا غضبهم عليه،لقاء اللوم عدم وجود احد إل

  . الصحيةالرعاية  م مهنييفيه ن، بم المسعفين

 الضطرابمستويات أعلى بترتبط فهي الكوارث التي يسببها البشر أما 
في  المثال،على سبيل . الكوارث الطبيعيةمن    الالحق للصدمةالشدة 
 لكن.الخطيرة والتشويهصابات هناك القتلى، اإل الجماعي،النقل  كوارث

 من هذا النوع في. لهذا النوع من النقل ارهابيطورون  بعض الناجين
اللوم على فرد أو  ونضعيالكوارث  ، قد يشعر الضحايا بالغضب و

  .ة الحدثيمسؤول يحملونهم مجموعة من الناس الذين

يمكن أن  ،والذيلألطفال واألسر آخر صادم إجهادعامل  أثناء الحرب
تجربة وفاة شخص محبوب وفقدان المنازل والممتلكات  إلى الطفلبؤدي ي

  . تهجير، وال

العديد من المشاكل . أعمال العنف غالباشهد األطفال ي،  أثناء الحرب
ن التغلب عليها ياألطفال والمراهق التي علىالمتعلقة بالحرب  االنفعاالتو

الكوارث الطبيعية والكوارث  أعقابها في ونواجهيمماثلة لتلك التي هي 
  .التي يتسبب فيها اإلنسان

 ولية في االستجابةمساعدة أطباء الرعاية األهو موجه لهذا الدليل 
نواع الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها اإلنسان األكثر أل

أنواع أخرى من الصدمات يمكن أيضا أن يكون لها أثر مماثل . شيوعا
على سبيل المثال ، .  ولكن خارج نطاق هذا الدليل واألسر،على األطفال 

الذين يتعرضون  على األطفال واألطفال األخالقي من ضحايا االعتداء
 .تحديات مماثلة يظهرونلحادث سيارة قد 

ارثـــــــــــ�ا�3 ـــــــــــــ��ا2 

 كماكارثة ، سواء التي يتسبب فيها اإلنسان أو الطبيعية ، كل مراحل 
على  ،يمكن إدراجها األمريكي- نفسيةدرسها المعهد الوطني للصحة ال

  : النحو التالي 

  .قبل الكارثة لما الفرداألسرة و المجتمع،ظروف . 1

من الكارثة الوشيكة التي تقدمها وسائل اإلعالم أو  التحذير .2
  .األرصاد الجوية
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 الشائعة التي يظهرها سلوكياتالتعليم اآلباء واألمهات عن  •
لألسر التي لديها أطفال يحتاجون  توفير اإلحاالت .نواألطفال أو المراهق

 .العقلية إلى خدمات الصحة 

 .التشاور مع المدارس  •

األطفال  لدىإلجهاد لتحديد العالمات النفسية أو البدنية  •
  .المراهقين  و األسر،

طبيب الرعاية الصحية على  أيضا قد يكون مع كل هذه المسؤوليات ، 
هذا . الخسائر والمشاكل الشخصية التعامل معاألولية في المجتمع 

والحاجة لعالج .  ا و ال ينبغي تجاهلهيشكل عبئا مزدوج النزاع/الدور
من الظروف  أقل  في ظروفلوازم و الالمزيد من المرضى بعدد أقل من 

   ماإذا  ذلك،وباإلضافة إلى  .المعتنين سلبا على  عود لعالج قد يالطبيعية ل
البنيات والممارسة  إعادة بناء الكارثة،مكتب الطبيب أو دمر في    تضرر
   .ضرورة يشكل

تحدث مع ال. ل مع وفاة أحد المرضى قد يكون في غاية الصعوبةالتعام
 جماعات الدعم. اكون مفيديمشتركة قد ال همتجاربحول األطباء اآلخرين 

كفيلة أيضا هي أيضا  وأسرهم، الصحية،ألطباء ومقدمي الرعاية ل
  . ي أعقاب الكارثةفمساعدة في التغلب بال

مقدمو  الكارثة، عد وقوعمع إغالق المدارس ب العملية،من الناحية 
كما قد يكون من . إلى مزيد من الرعاية للطفل ونحتاجقد ي لرعايةا

لمهنيين العاملين في مجال الرعاية لمؤقتة  توفير مساكن الضروري
ومع ذلك ينبغي على الطبيب . بناء المجتمع إعادة والمساعدين في مجال

 .نيةتقييم باستمرار التوازن بين المطالب الشخصية والمه

� ــــــوا���;� �ــــــ، ا���89�ــــــا�7 ��6 �راتــــــ)$�ا4  

من فئات محددة على لكوارث ل فريدالوقع الهناك القليل من البحث عن 
ظهر األطفال ثقافية أو عرقية ، ولكن هناك بعض المالحظات التي تُ

أمر مختلفة في المجتمع الثقافية الجماعات القادة االتصال ب. االختالفات
معلومات عن الخدمات المتاحة ال. ضروري في جميع مراحل الكارثة

هذه المعلومات قد يكون .المجتمع  ولهجات كل لغاتها بينبغي توفير
  . وفئات المجتمع المحليمساجد توزيعها عن طريق ال

في  واالطمئنان راحةللكثير لمصدرا ل الدين والعبادات تعتبرألن و
وأسلوب الحياة في بعض  والممتلكات، مواجهة الخسائر في األرواح

نتعاش دائم ال طانشتبقى المساجد ومرشديها في  من المهم أن األحيان،
 بين أطباء ةاإلحالة المتبادل. كارثةالأثناء وبعد وقوع  عواسترداد المجتم
على  لمساعدة األسر ؤهاينبغي إنشاوالمرشدين الدينيين الرعاية األولية 

  .والتكيف. مواجهةال

�ــــــ& ا���ر!ــــــ� )'ــــــ�ل  وا�#�اه �ــــــ3 ا,+*ـــــــــردود 3.�6  

 3ــــــ3 ردود ا�*�ــــــ��ا2

وبعدها مباشرة مع ما يترتب على  ةأثناء الكارث المرحلة األولىحدث ت
بعد  حداد-قلق حاد وحزن" ، حالة من الصدمة ،"ذلك من مشاعر الخوف 

  . ا كانت األسرة سليمةإذ إسعاف اآلخر، أو  فقدانال

لمساعدة أحد يالحظ لدى األطفال  هناك قدر كبير من اإليثار قد
  . األقرباء األصغر سنا

وتشمل . لعدة أسابيع بعد وقوع الكارثة المرحلة الثانية حدثت
من لنمو ومظاهر لإلى المستويات السابقة  كالتراجع الشائعة السلوكيات
تغيير في الشهية ، سلس البول ،  ،سريالتعلق األ العاطفي ، مثل االختالل

  . اإلمساك ، الصداع ، اضطراب النوم والتهيج

، ولكن في بعض األحيان  ألنفسهمالعالج للطفل قبل طلب العالج  وايلتمس 
  .ه ذاتهالعرض أعراض وسيلةأعراض ك  ذوأحد الوالدين طفال سيقدم

ملية توافق عالكارثة هو عامل هام في  اتجاهوالدي للعلم،التوافق ال
، أو تاريخ مرضي نفسينزاعات عائلية  في السابق إذا كان هناك ف. الطفل

. كارثةالالحياة الناتجة عن وقوع  تغيرات عوق التكيف مع يقد  افإن هذ
قد يزيد  أو المخدرات كحولللالوالدين أو استهالك احد العنف المنزلي 

يعتمد بشكل كبير على  فإذا كان األب. األسرة عملية معافاة إعاقةمن بشدة 
فان حل  ،لطفلالحماية ل مفرط ذلك،أو بدال من  من اجل الدعم، طفلال

  . تأخريكارثة قد ال ثارالطفل آل

واالستجابة األسرية . على سلوك الطفل أمر هام أيضا األبرد فعل 
قد يكون اآلباء جد مضطربين . لطفلباستجابة اجيدا مرتبطة كارثة اتجاه ال

  . متاعب الطفلراكهم لإلى حد عدم إد

��ــــــ� ا�<�� ــــــا�$=�39 ــــــــ)ا 

وذلك  ،حياة الطفل أو المراهقفي  التهديد السابقةعوامل  من الهام فهم
إعاقات على سبيل المثال ، قد تكون هناك . ثار الكوارثمن اجل تقييم آل

 .أفراد األسرةأحد الطفل أو  بدنية سابقة أو تاريخ مرضي نفسي لدى

تعاطي الكحول  قد يكون هناك نزوعا متزايدا نحو المختلة، في األسر 
اإلعاقة الجسدية قد المتاخرو النمو أو ذوي طفال األ. أو المخدرات األخرى

مثل (بسبب انقطاع رعايتهم ، فقدان المرافق  إضافيةإلى رعاية  يحتاجون
األطفال  هؤالء. لكارثةتبعا ل أو تدهور حالتهم) المعوقينولوج  مباني 

وكذلك  ،بعد وقوع الكارثة نوعيا لالهتمام هدفا  ونكونيواألسر ينبغي أن 
  .لمرافق والمعدات إتاحة ا، للتأكد من  قبل الكارثي التخطيطفي 

زيد تالمرجح أن فمن ة عقلية أو بدنية ، يصحأية مشاكل  جدتاوإن ت 
ون من هذه األطفال الذين يعان ينبغي أن يحال ها،لذامن تفاقم الكارثة 

  .مساعدة محددةين من اجل  السابق مختصيهم  المشاكل إلى

كارثة أو الذين هم في الطفل في وقت وقوع لديها األسر التي يولد 
مجموعة  قد تكون ،  والتعلق االمومي المراحل األولى من التمريض 

  . أخرى تحتاج إلى عناية خاصة

ر وتقليل يقدمن اجل ت تعليم إضافيو دعم  النفساء إلى قد تحتاج األم
، وكذلك تقديم المساعدة العملية للحصول على  المجهدات اإلضافية أثر

  . واللوازم الحليبالغذاء السليم ، المياه ، 

� ــــــ� ا,و��ــــــ@ ا��)�9ــــــ�ر )'& +��ــــــا?! 

كون أحد المصادر الرئيسية يطبيب الرعاية األولية يمكن أن 
للطفل واألسرة والمجتمع قبل ، أثناء ، وبعد وقوع دعم الللمعلومات و

   :ويمكن إجمالها  فيما يلي. كارثةال

 يلممرضات وفنيلتعليم تقنيات طب األطفال في حاالت الطوارئ  •
مثل ( ،الطوارئ الطبية وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الصحة 

 ..)حاليل فميهم،  يةللطفل ، السوائل الوريد فالتنظي الحفاظات ، مناديل

 وسيارات اإلسعاف ،قسام الطوارئ يأمر بلوازم طب األطفال أل •
  .مالجئ اإلخالء

  .مساعدة األسر على وضع خطط للكوارث •

  .الفرزعملية مساعدة العاملين في المجال الطبي في  •

إلى  ونيحتاج نر من الذييتعامل مع تلك الجروح الطفيفة وتقرال •
 . اءستشفاال

 والدين لل اكون متاحيأن  •
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  .وقتا أطول للتعافي  ونيستغرق -

  . ة للمجتمعو معادي ةعدوانية ، عنيف يات أكثرسلوك يظهرون -

  �تـــــــ�8ا� 

  .باألسى أكثريشعرون  -

  .عن المشاعر  الفظيتعبيرا  أكثر- 

  . أكثر أسئلةيسالون  -

   .مزيد من األفكار المتكررة عن الكارثةلديهم ال -

� ـــــــCن وا�*%��ـــــــAا�  

،  فقداناألطفال والمراهقين  التعامل مع ال علىبعد وقوع الكارثة ، 
أن كما . وفاة أحد أفراد العائلة أو األصدقاءيتمثل في الذي  عظمه ذلكأو

واألسى،  لحزنالطفل لسبب ي وممتلكاتهم سوف والمدرسة،تدمير المنزل 
  . ما هو إال بحث عن معنى يالذ

 تجري علىو الفقدان،على  فعل طبيعية  ردود     والغضب ى،األس
  . كل طفلمع نحو مختلف 

ن قادرون ووالمراهقتمدرس،، واألطفال في سن ال الصغار األطفال 
. قوة على القيام بذلكالتعبير اللفظي على الحزن،ويجب تشجيعهم بعلى 

تراجع ت والحزن عادة ما تكون في ذروتها فور وقوع الكارثة  شدة رد فعل
  . القليلة القادمة األسابيعخالل 

عزيز أو الالمتوفى  ذكرى ميالد، في ذكرى هذا الحدث ، أو  إال أنه
إذا أما . ، ولكن إلى حد أقل للفقدان األعراض المتكررة إلىصديق قد يؤدي ال

فقدان ، أو في حالة بال الشعوركر ني أوكان الطفل  ال يعبر عن مشاعر الحزن 
  . الصحة النفسية المستصوب اإلحالة إلى مهنيفمن لفترات طويلة ، امتد األسى

ردود فعل اتجاه  لمجتمعاوجود أو غياب الدعم العاطفي التي تقدمها األسرة و
  .اأو مؤذي مساعداكون يرد فعل األسرة قد . هو حاسمحزن على الاألطفال 

ي ويمكن ف والخسائر،الصدمات في حاالت الكوارث  وااآلباء أيضا شهد
فقدان  انهياريه مثلوأعراض  واإلنكار، التصديق، أن يظهروا عدمالبداية 
  .المسئولوالسلوك غير  الكحول، نالشهية، إدما فاألرق، ضع الوزن،

إذا كانت األعراض . شهرا 12إلى  6قد تستمر الفجيعة خالل الفترة من 
لعودة إلى مفرطة مع عدم القدرة على ا ال تزال قائمة بعد ذلك ، أو إذا كانت

  . ضروريةالعقلية  الصحة إلحالة إلى مهنيفا، ء الوظيفي ماقبل الكارثةدااأل
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حساس ،اإل، الشعور بذنب الناجي فقدانالغضب من الأحاسيس 
  أيضا الالمباالة ، االكتئاب ، واالنسحاب قد تحدثبالغربة،

ن ، التشاؤم بشأن يخراآل العداء والعنف تجاهاضطرابات أخرى مثل،
.  ليست غير شائعة االضطراب الالحق للصدمةالمستقبل ، و

سابيع استمرارها ألشريطة  العادية،هذه األعراض هي ضمن التوقعات 
الطفل  ج، يحتاما بعد ذلكستمرت المتاعب الطبية إلى إذا ا ولكن فقط،قليلة 

  .لطب النفسي والصحة العقليةا إلى اإلحالة إلى مهني

ة مشاعر قوي له فإن الطفل أو المراهق قد يكون الكارثة،بعد وقوع  
بناء المنزل أو  إعادةخيبة األمل أو السخط إذا حدث تأخير في من 

 ن، لكاألطفال للصدمة على قحالال قد تظهر عالمات اإلجهاد. المدرسة
  .ة حقيقية وواضحةنفسي اتستمر في تطوير اضطرابيسوف منهم  قليلال

� إ)�دة ا���8ء'2��ستغرق عدة سنوات أو قد تو األخيرة،المرحلة  يه 
أفراد األسرة بشكل فعال في  إنها األوقات التي تعمل فيها.عقود من الزمن

لهذه  اكون متاحراقب ويأن ي الطبيبعلى وينبغي  حياتهم،إعادة بناء 
على نحو حدث دائما تال مهم اإلشارة إلى أن هذه المراحل ومن ال. األسر
  . تراجع األطفال واألسرتقد و تراتبي

 � ــــــ<@ ا�ــــــ2<� ــــــ�ل وا�#�اه �ــــــ,+*�ت اـــــــــ.$%��ا

  : يعتمد رد فعل الطفل عموما على العوامل التالية  

 .وقع الكارثةن منطقة قرب مال  •

  .الكارثةبوعي ال •

  .األضرار البدنية التي لحقت به 

  .مقدار العجز 

  .أفراد العائلة أو األصدقاء احد صابة أو وفاة ته إلداشه

  . له لفعليأو الوجود ا لتهديد ل هتصور

  . عيش اليوميال اختاللمدة 

  .فقدان الممتلكات الشخصية واألسرية

  .التمزق األسري  ردود فعل الوالدين ومدى

  . قبل الصدمة ماالطفل حالة 

  .تكرار الاحتمال 

لصدمة ه الذاتي لتصور علىالطفل لحاالت الكوارث   استجابة عتمدت
  . الذهني والبدني بنموه تأثر يي  بدوره ذوال

 فقدان،نتيجة  هي على األطفال التي تظهر خمس الردود األوليةال
  :  عيشيالم وتعطل الروتين للصدمات،التعرض 

   .زيادة االعتماد على الوالدين .1

  .كوابيسرؤية ال .2

 .النمو المتعلقة بالتراجع في االنجازات  .3

 صوت أزيزمثل  بالكارثة، ركّذَمن ما يمخاوف محددة  .4
 - غزة مثال-ات في حالة قصف جويالطائر

  .وإعادة التمثيلللكارثة عن طريق اللعب  عرض بعدي  .5

إذا كانت . وقوع الكارثة حوالي شهر بعد لمدةهذه األعراض عادة ما تستمر  
  .ستشارةاإلحالة إلى اال مناسبمن القد يكون  قائمة،هذه التصرفات ال تزال 

 :Kـــــــ� ;� H'$IJ أA� �G9<@ ا�%8ـــــــ��ر!ا�)'&  �ت ـــــــ.$%��ا4

   ا,و4د
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�Jك ــــــــ�ار ا�<'ــــــــ 

قبل  لصغار األطفا لعب في  تالحظلمتكرر أكثر أنواع السلوك ا
تفاصيل إعادة تمثيل  على  الطفلسيعمل . وقوع الكارثة بعدالمدرسة 
كون تيمكن أن  المثال،على سبيل . كآلية دفاعية للتكيفكارثة للحاسمة  

عن الكارثة الفعلية  ةالكارثة مختلف حوللطفل ا" لعبة"ل النتيجة النهائية
 . أبطااله أو أحد أفراد األسرة نفس يصورأو قد  للطفل،

المتكررة هي الكوابيس المتكررة ، وكثرة األخرى  التصرفات 
هذه . الحدثب اتذكرممع  األسى-سترجاع والشدةاال معمحددة الالصدمات 

اللعب الالحق . قد تكون مخيفة جداو تركيزالتؤثر على  قحامات قداال
-متورطإلى حد كبير  بين أن الطفل ال يزالي إعادة إحياءه للصدمة و

 للطفلهي ضرورة  إعادة التمثيلأو / و  اللعب . مع هذه الكارثةمتداخل 
اللعب هنا ال . أو انخفاض لألسى واضح استمتاع رغم عدم وجود أي

على . يقإعطاء السرور أو تخفيف الض في بالمعنى المعتادينبغي فهمه 
يكون  لعالج يمكن أنااللعب  طمأنة اآلباء أن هذا الرعاية األولية طبيب 

  . عالجيا وقد يساعد على المعافاة

��Nا�Jا�<'ــــــــــ �ك ــــــــــــــ  

التحدث  أعراض قلق االنفصال ، سلس البول ،  مص اإلبهام ، فقد
كتسب ، وزيادة التشبث واألنين ، الخوف من الظالم هي أكثر شيوعا الم

تراجعية معتادة العراض هذه األ. في سن المدرسة و الصغار األطفال لدى
اآلباء واألمهات  طمأنةينبغي . كارثةالعقب وقوع  ااألجل فور ةوقصير
 األكبر سنا األطفال لدى. العقاب والعار  حتى يتم تجنب ه األعراضمن هذ

شكل التنافس مع األشقاء على ية التراجع هذه السلوكياتتخذ توالمراهقين ، 
  .واالعتماد المفرط  ةسابقال المسئولة السلوكيات تراجعلوالدين ، ااهتمام 

وإذا حدث ذلك ، ينبغي إعادة . اعابر اارتباكى غالبا ما يكون الطفل قد عان
ستمرت هذه اإذا . ر الطمأنينة للوالدينيالطبيب توفعلى توجيه الطفل ، وينبغي 

 ألسرة والطفلن األفضل توجيه ااألعراض ألكثر من بضعة أسابيع ، م
، فضال عن  بيتوالروتينية إلى الإن عودة االستقرار و،  هذا .ةيلالستشارة النفس

 . هذه المشكلة بعالجعادة كفيل  ،  وقتمرور ال

   Oـــــــــــــــــا� '

رفض  أو  يجب عدم التقليل. في جميع الفئات العمرية القلق يسود
مناقشة على  فظيللاينبغي تشجيع الطفل والمراهق .القلقتعبير عن ال

انشغاالت   الطفل مرآة وفي كثير من األحيان،. انشغاالتهمو مخاوفهم
 لتمكين استشارات أسريةب ولذلك ، عادة ما يوصى .و األشقاءالوالدين  أ

، وخصوصا  األطفال. بعضهم البعض مشاعرلفهم  اآلباء واألطفال 
الطبيب ،  قد  ما تم إخبارهم بكيفية مالئمة من طرف  ن ، إذاوالمراهق
  . أقل بقلق ونيشعر

P$بـــــــــــــــا4آ� 

اظهر ولكن ، إذا . بعد وقوع الكارثةوشائع  االكتئاب هو شعور عام 
، فإن هناك ما يبرر  النفسي الكتئابل ةستمرا مالطفل أو المراهق أعراض

 أو تاريخ  مرضي سابق لدى اكتئاب إذا كان هناك و.تدخل الطب النفسي
ة بشدة عملية عرقله متزيد من تفاقمقد  ة الكارثفان الطفل أو األسرة ، 

قد انتحارية أو  اأفكارتراودهم قد مراهقين واألقل سنا بعض ال. المعافاة
ما عبر إذا . م، ال سيما إذا توفي قريب له يقومون بحركات انتحارية

، أو  نعزالاالأو ،  يالتفكير  االنتحارأو اليأس ، ،أو عن العجز مراهق
. اإلزامييصير حينئذ تقييم فان ال، ية بعراض  االكتئااألغيرها من 

على  ينبغي. لحزن ، وهو معتاد بعد وقوع الكارثة  لاالكتئاب ليس معادال
الكتئاب ، مثل نقص الشهية ، ل ةلعاما عالماتللالطبيب تنبيه اآلباء 

  . اضطراب النوم ، الحزن المستمر  والتهيج

�Tــــــــــ3 �Aــــــــــ���آ .4Jدة و�تــــــــــــ�   

���Jـــــــــ#U,ــــــــــــ�ط ا���د9ــــــــــ3 ا�   

،  تهمحيا تعطيل هو فيلكارثة على األطفال والمراهقين األقصى  تأثيرال
  ). المجتمع المدرسة  أو،البيت(، الوفاة ، أو تدمير  اإلصابةسواء كان بسبب 

،  قعووهذا يؤدي إلى فقدان الموثوقية ، التماسك  والقدرة على الت
  .جميع األعمارمن األمر الذي يؤثر على األطفال 

األطفال . على الغير المتزايد االعتمادون باألطفال الصغار عادة ما يستجيب
 عالمات ونظهري،  فيهم الذين قبل سن المراهقة نبم الدراسة،في سن 
األقران  اتجاه  العداءإظهار الصدمة ،  حولاللعب وث يالحد عبرالصدمة 
  . في السابق متعةكانت تمنهم التجنب األنشطة التي  واألسرة وأفراد 

االهتمام،  ضاانخف قد يظهرون عالمات االنسحاب،المراهقين  أنكما 
اضطرابات  ومن الشائع جدا حدوث .وانيةارتفاع ضغط الدم والعد التعب،

 االستيقاظ-وحيدين رفض النوم-ت النوم يقتو مقاومة–النوم ، مثل األرق 
انقطاع  المخدرات،ازدياد تعاطي  .مبكر  أو اإلفراط في النومفي وقت 

  .حدث أيضايالمراهقات  الطمث واضطراب سلوك

والحفاظ على جدول زمني لذلك  مدرسين إحداثومن المهم لآلباء وال
النوم ،  اتفي بعض األحيان ، ال سيما مع اضطراب. لألطفال قابل للتوقع

 ضرورة إنشاء روتينإلى أيضا  المرونة ، بل يحتاج اآلباء إلى بعض
جد ، التطمين ، والتهدئة هي  نزليةالمالليل ، الحيوانات  أضواء. يومي
  .كذلك ولكن العقاب ليس مساعد،التعاطف هو . مفيدة

 قد تدعو الحاجة العتبار االستشارةو. ويمكن إعادة االنضباط كالمعتاد
 لطيفة ن مهدئاتمع الطبيب النفسي للطفل لألطفال الذين قد يستفيدون م

 األرقضد  مهدئ المنوم أو ال االضطراب في النهار؛الضيق وضد 
  .في وقت النوم  قد يكون من المستحسن أيضا المستمر

  . شارات مماثلةاستإلى  ونحتاجياآلباء قد  

� ا,)ــ�اض ا�%<�9ـــــ

عادة تالحظ  م الصدر آالم البطن وآال،جسدية مثل الصداع المشاكل ال
وهي  كارثةالال في سن المراهقة خالل األسابيع التي تلت وقوع األطف لدى

ينبغي  الطفل، تتداخل في حياة هذه الشكاوى ما بدأتإذا ف. ةعادة محدود
طبيب وبإمكان . ة النفسيةيلصحلالستشارة االطفل واألسرة من ثم إحالة 
أن يساعد في طمأنة الطفل واألسرة إلى أن هذه الشكاوى  الرعاية األولية

مع حل يتم تناولها  وستُسعالمات مرض خطير ولكن  ليستالجسدية 
  .المناسب  واإلرشادالوقت المناسب 

 �يـــــــــ#$Aا�/ � ــــــــك ا���واUـــــا�<'

ضرب أو العض أو القرص من قبل التخذ شكل تعدائية قد التصرفات ال
إلى جنب مع  جنبا االصطفاف عدمأو الشجار  ؛المدرسةماقبل  األطفال الصغار

  .بل المراهقينواالنحراف والتمرد المفرط من ق صفوف المدرسة؛نظرائهم في 

مقبولة قد العلى السلوكيات غير  توضيح الحدودبالنسبة لألطفال الصغار ،ف
فقدان األسرة  والغضب إزاء االنهيارمع المراهقين ،  ؛ؤدي إلى التغيير المنشودي

قد ) مثل المدرسة أو في الحياة االجتماعية(، الروتينية ، أو تعطيل  المجتمع 
في إعادة بناء المجتمع أو مساعدة صغار  مإشراكه عبر.سوء السلوكيعبر عنه ب

مثل  المجموعات،. منافذ ايجابية لمشاعرهمقد يمنحهم األطفال وكبار السن ، 
 شعريتوجيه المناقشات التي قد تشكل أماكن ل يمكن أن ونوادي المدارس،الكشافة 

في التعبير عن مخاوفهم ومشاعرهم من تياح رن باالووالمراهق يها األطفالف
هذه ستشارة لأن يساعد عن طريق تقديم اال يمكن لهالطبيب . والقلق فقدانال

 .المناقشات عبر تسيير هذه واألندية، أ
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من األعراض المذكورة أعاله ، والتي  ىي عانذلطفل اللمن المهم 
وقف بعد أسابيع قليلة من وقوع الكارثة ، تتوة محدود ة عادة ما تكون ذاتي

الطفل على مواجهة الخسائر  اتنقاط القوة وقدريكشف وإليه   يستمعأن 
  .عل في الماضيكان بفوالمحن كما 

من  طبعا والهدف. ولة وشجاعة الطفل بطة الحظممن المفيد أيضا 
مع الحزن تسهيل العمل والطفل النفسي على  الضغط التخفيف منذلك هو 
  .واألسرةل باالستماع والتعاطف مع الطفل من خال و الحداد

. ن مفيدة في التعبير عن المخاوفأحيانا رسومات الطفل قد تكو
رف على مشاعر مراقبة الطفل في اللعب يمكن أن يكون مفيدا في التع

  . للطفل اعالجيدورا  ؤديييمكن أن اللعب . الطفل

النظام  إلى ونحتاجم يفإنه ذلك،ومع  التكيف ،سهلوا األطفال عموما 
محاولة استئناف لاآلباء واألمهات  توجيهينبغي . تعطل الروتينيةتعندما 

في  مأطول مع أبنائه تقضاء وقفي أسرع وقت ممكن ؛ النشاط الروتيني
إعادة تمثيل الكارثة ، وعدم التدخل في  ع أصغرهمة إيجابية حتى مأنشط

سيعتبر  ، ألن الطفل) اخطر يكن ذلكما لم (اللعب  أو الكالم  من خالل
  . رفضبمثابة ال االقتحام ذلك

إذا ما لوحظ األعراض ألكثر من شهر ، أو هذه  تستمراإذا 
 في بغي النظراالكتئاب ، ين القلق  أو  و ابعد الصدمة  اضطراب ما

  .الصحة النفسية اإلحالة إلى مهني

 ي التي تخصه اإلحالةالحاالت األخرى التي قد تحتاج إلى مثل هذا 
ذوي  ذين لديهم تاريخ مرضي سابق أو صدمات،األطفال أو األسر ال

  .خطرة سلوكياتذوي أو  التصورات االنتحارية،

�8 JـــــــــــA*ـــــــــــ�ت ا� 
  

رثة الكا منأو المراهق  لتضرر الطفيعة لتقييم مدى أفضل طريقة سر
  عن ماضي مباشر هو التاريخ استفسار

    :يليتحديدا إزاء ما  الطفل

  .التغيرات في أنماط النوم •

 .وانعدام الحافز  ال مبالي سلوك •

  .)...عض  البول،سلس (تراجعية  ياتسلوك  •

تعلقا  أكثر(تغيرات في العالقات مع أفراد األسرة أو األقران  •
 .) الاعزانأو  اا أو انسحابداعتماو

  .المدرسية النتائجفي تغيرات  •

 .مخاوف وقلق •

-مؤشراتإلى التقييم السريري ، يمكن للطبيب استخدام  باإلضافة

 يةتقييم ما إذا كان الطفل يعاني من مشاكل سلوكاألكاديمية لالفرز  مقاييس
 نالمدرسون، المرشدوها يقوم بالمقاييس عادة ما  وهذه .الحقة للصدمة

  :وهناك مثاالن. ن واألطباءواالجتماعي

The Child Behavior Cheklist for4-to 18year old 

The Pediatric Emotional Scale –PEDS- 

حيث  تم اختبارها منالتقرير الذاتي التي  مقاييسهناك أيضا العديد من 
  :طفال ، مثل ما يلي األ لدىما بعد الصدمة  تقييم اضطرابات على تهاقدرمدى 

  حداث األ وقعمقياس  • 

رـــــــــــا��� U[ـــــــــــــ���@   

، ولكن األطفال  لوم على الذات ، ليس هناك من ةبعد الكارث
لكون على قيد الحياة أو  ون لكونهم مذنبون أنهم والمراهقين قد يشعر

على  ينقادرغير  ملكونهبالذنب  ونكما قد يشعر. أسرهم ومنازلهم سليمة
لم تكن  ات لكونهاالسلط يضعون الالئمة على اآلباء أوالمساعدة ، أو 

صغار األطفال قد . ماتخاذ االحتياطات الالزمة لحمايتهلم تقم ب مستعدة 
عن  مسئولينإلى الشعور بأنهم  المؤدي، " التفكير السحري" ون من عاني

  ". سيئة" أشياء ألنهم فعلواهذه الكارثة 

نة الطفل أو طمأعبر طبيب التخفيف من الشعور بالذنب ال وبإمكان
تم إنجازه إلعادة شيء سي ا ، و أن كلخطؤهكن تلم المراهق أن الكارثة 

  .الحياة إلى طبيعتها

توجيه اللوم  يأتي بنتائج عكسية ، أن  الطفل إلى  تعليمات كما يصدر 
و . شيء هم في كلالمجتمعات هو األإعادة بناء حياتهم ، األسر  و أن و

ولكن ال ينبغي  ،ألسرةول لطفللوالدعم  ايضا منح االرتياح على الطبيب
  . على الفور ةإيجابياستجابة وقع 

� ـــــــــــ� ا����ـــــــــــ�� ���اب ـــــــــــا\�  

األطفال والبالغين بعد التعرض  لدىما بعد الصدمة يالحظ اضطراب 
، ولكن ليس جميع األطفال  ربطبيعية أو ح لحدث صادم مثل وقوع كارثة

هم قليل منالعدد ال. أعراض اضطرابات ما بعد الصدمةجميع  ونظهري
لديهم بداية  تأخرقد يلبعض اقد يكون .يعانون االضطراب الكامل

اضطرابات القلق  يعانيفي حين أن البعض اآلخر قد االضطراب،
خالل األعراض فقط يظهرون بعض األطفال . االكتئاب  أو في السلوك،

   .ية لما بعد الكارثةفورالالفترة 

الطفل  إظهارعند  ما بعد الصدمة ضطرابالتشخيص يوصف 
رئيسية مستمرة منذ  أصنافمعايير محددة إضافية في ثالث  مع  عراضأل

  :من شهر  أكثر

 كوابيس عبرللحدث من خالل اللعب أو  اختباركرر تاقتحامية ، و .1
 مع أحداث  تشبه أو ترمز باألسى الشعورأو   ياسترجاع صدمأو  خاصة

  . الصدمةإلى 

م االستجابة اعدالن عام نقص بالحدث أو ذكرلما ي تجنب الروتينيال .2
  .القصير المستقبلبأو الشعور  االهتمامات على سبيل المثال ، تقلص، 

،ضعف التهيج ،زيادة اإلثارة العامة ، مثل اضطرابات النوم  .3
  .تراجعنفور  والالالتركيز ، وزيادة رد فعل 

5 .�TJـــــــــــــ��ـــــــــــــ�ت )�  

 الطفلأن  ،هيي طفل في الكارثةألفي االعتبار ها أخذيجب أهم نقطة 
من خالل العمل معا ، وذلك  وا على المعافاة الذاتيةالعائلة يمكن أن يساعدو

 .ثةمختص نفساني للتكيف مع التبعات النفسية االجتماعية للكار بمساعدة من
  . فقدانالصدمة و النتيجة  عانوا من اإلجهاد ونطبيعي عادة أطفالهناك 

الطفل تصور  .فظيالللطفل على انفراد مع ا الحديث على األخصائي
 اآلباء ، عن تصورات في كثير من األحيان كثيرا حدث يختلفا لم

  . درسيناألوصياء أو الم

طفال واألسر جميع األ إلىسعى بنشاط يأن  على المتدخل النفساني
االستماع إلى األطفال ، والخدمات المتاحة ،  ةعرفبموالسماح لهم  المعنية،
 أيضاوهذا يساعد . دعموأحزانهم مع ال تطبيع مخاوفهمعلى  العملوبالتالي 

 .ليس غير طبيعي  همأطفالونه ويعانأن ما  إدراكاآلباء واألمهات على 
 . أطفالهممتاعب  وندركقد ال ي ملدرجة أنه ينمنزعججد بعض اآلباء 
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للطالب   االستشارة النفسيةبرامج  إنشاءوباإلضافة إلى ذلك ، يمكن 
مع طبيب الرعاية متبادلة  شراكةإطار أو األسر التي في المدارس في 

كون المدرسة قاعدة لنشر المعلومات المكتوبة على تكما يمكن أن . األولية
في كتابة أو تقديم اإلرشاد  ا فيطبيب مفيدقد يكون ال. اآلباء والطالب

على  نفسي، استشاري كما يمكن اللجوء إليه لغرض. تنظيم هذه المعلومات
  . والحزن مع الطالب والعاملين بالمدارس الوفاةللبحث في  المثال،سبيل 

  `م ـــــــ3 ا^)ـــــــو.��

حالة  عن وسائل اإلعالم  أن تكون فعالة في توعية الرأي العامليمكن 
 .كيفية الحصول على خدمات الطوارئ على سبيل المثال ،  ؛وقوع كارثة 

وعالوة . العامة اتإعالنات الخدمتصميم في مساعدة لوقد يرغب الطبيب ل
الكتابة أو الحديث عن آثار   طبيب الرعاية األوليةمن  قد يطلب ذلك،على 

  .التلفزيونفي اإلذاعة أو الكوارث النفسية واالجتماعية لألطفال 

 هاتفية قد يساعد الطبيب أيضا في حاالت الكوارث وإنشاء خطوط
كما قد يتدخل الطبيب . الطبيب وتوفير التوجيه ةشاركلم سبيل آخر ساخنة،

في حال بث إعالمي غير مناسب ألطفال واألسر لرفع الروح المعنوية ل
  . وقوع الكارثة ومحبط عن

� ـــــــ'��ت ا�#Aـــــــ�4ت ا�#%$#�ـــــــوآ  

مختلف منظمات التدخل لفائدة  طبيب الرعاية األولية قد يطلب من 
صحة النفسية العن للتحدث   المساجدإلغاثة ، أو لالمجتمع المحلي 

بوصفه . لكارثة على األطفال والمراهقينالنفسية االجتماعية ل ثار واآل
رغب في العمل بشكل وثيق مع يممارس قد ال للمعلومات،مصدرا 

األطفال واألسر حليين لتبادل المعلومات لمساعدة الم لمرشدين الدينيينا
  .فقدانعلى مواجهة الحزن وال

6���  3ـــــــــــ�ود ا�$��ــــــــــــ2� ــــــــــ

اإلحالة للعالج النفسي  تتملفترات طويلة ،  األعراض ستمرعندما ت
 تخفيضإزالة أو  الهدف من العالج هو. ترتيبال هذافي  والجماعيالفردي 

 .والعودة إلى نموها كما في السابقشخصية الطفل نمو االضطرابات في 
اآلباء وأفراد األسرة يجب إشراك . لحصول على تطوير وتنمية مسارهاوا

  . جد هامالتدخل المبكر فيما يبقى  اآلخرين 

   �ــــA'( ا�#ـــــــ� ا�#%$#ـــــ� ���رآــــــ;9�G: �دةـــــــا����رج ـــــ�. 7

ارث ــــــــ@ �'�ــــــــ$Yها�  

مساعدة المجتمع في  ي فيثمة مهمة هامة لطبيب الرعاية األولية ه
وهذه البرامج هي أكثر . برنامج التأهب للكوارث قبل وقوع الكارثة تنفيذ 
 سواء كثر عرضة للكوارثاألفي األماكن الحساسة التي هي إلحاحا

،أو البشرية )األعاصير،الزالزل( األمريكيةيا الطبيعية ، مثل والية كاليفورن
  ..مثل قطاع غزة المهدد بالعدوان الدائم من طرف الجيش اإلسرائيلي

مساعدة المجتمعات المحلية في التحضير لكارثة قد تشمل توفير 
العروض في المدرسة ، تقديم مع المدارس  درسيالتوجيه االستباقي لم

تشمل مواقع المالجئ هذه . نتظمة الم الصحية خالل الزيارات واآلباء
التي ومناقشة األعراض اإلسعافات األولية ،  إرشاداتمحلية ، مراجعة ال

بوصفه عضوا في اللجنة . الطفل أو المراهق بعد وقوع الكارثة صيبقد ت
في تحديد واتخاذ  ةساعدالممارس الم بعلى الطبي،  يةالمجتمع الطبية

في المالجئ ،  لألطفالالطبية الالزمة  الترتيبات الالزمة لتوفير المعدات
  .الطوارئ في المستشفيات  سيارات اإلسعاف وغرف

  �ارس ـــــــــــــــا�#دور 

 بعد وقوع الكارثة ، المدارس هي الموقع الطبيعي لرصد سلوك -

   الفعل رد الئحة • 

  ألطفالالالحق للصدمة لدى ا االضطراب جرد• 

9�AJـــــــــ�N�Aا� �ـــــــــــ��تـــــــــــــ�ت و ا�$` 

الطفل واألسرة ، حالة تقييم في دور طبيب الرعاية األولية يتمثل 
 يصدر أن على الطبيب وينبغي. الدعم النفسي والطمأنينة لهموتوفير 
. ية المطافالطفل في نها ةساعدمعامة ألسرة من شأنها  توصيات

م الدعم وتشجيع ظ على شمل األسرة ، تقدياحفالاألهداف الرئيسية هي 
  . االتصاالت العائلية

  . أيضا مهمة هي و أقران الطفل أصدقاءدعم  تعزيز

إلى الحياة  عودةد على أهمية إنشاء روتينية يكالتوالطبيب  على يجب
عبر  الوالدين ةساعدللطبيب م يمكن. وضعها الطبيعي إلى أقصى حد ممكن

 لصغار والمراهقينمنزلية لأفراد األسرة ، مثل األعمال الإلى  المهام  دإسنا
المنزلية  وتخصيص المدرسية الواجبات  على أداء، مساعدة األطفال 

الزيارات  من عديد لا. ، الكالم ووقت النوم اللعبأوقات الوجبات العادية ، 
  .مع األسرة الطفلارتباط قد تكون ضرورية لتقييم القدرة على التكيف و

6���  3ـــــــــــ�$���ود اــــــــــــ2� ــــــــــ

اإلحالة للعالج النفسي الفردي  تتملفترات طويلة ،  األعراض ستمرعندما ت
 تخفيضالهدف من العالج هو إزالة أو . ترتيبالهذا في  والجماعي

  .والعودة إلى نموها كما في السابقشخصية الطفل نمو االضطرابات في 

 ء وأفراداآلبايجب إشراك . لحصول على تطوير وتنمية مسارهاوا
  . جد هامالتدخل المبكر فيما يبقى األسرة اآلخرين 

  �ـــــ( ا�#A'ــــ� ا�#%$#ــــ� ���رآــــ;9�G: @ــــا����@ ـــــ�رج ��$ـــ�. 6

ارثــــــــــ@ �'�ـــــــــ$Yها�    

مساعدة المجتمع في  ي فيثمة مهمة هامة لطبيب الرعاية األولية ه
وهذه البرامج هي أكثر . رث قبل وقوع الكارثةبرنامج التأهب للكواتنفيذ 
 سواء كثر عرضة للكوارثاألفي األماكن الحساسة التي هي  إلحاحا

،أو البشرية )األعاصير،الزالزل( األمريكيةالطبيعية ، مثل والية كاليفورنيا 
  ..مثل قطاع غزة المهدد بالعدوان الدائم من طرف الجيش اإلسرائيلي

لية في التحضير لكارثة قد تشمل توفير مساعدة المجتمعات المح
العروض في المدرسة ، تقديم مع المدارس  درسيالتوجيه االستباقي لم

تشمل مواقع المالجئ هذه .  المنتظمة الصحية خالل الزيارات واآلباء
اإلسعافات األولية ، ومناقشة األعراض  إرشاداتمحلية ، مراجعة ال

بوصفه عضوا في . وقوع الكارثة الطفل أو المراهق بعد صيبالتي قد ت
في تحديد  ةساعدالممارس الم بعلى الطبي،  يةالمجتمع اللجنة الطبية

في  لألطفالواتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير المعدات الطبية الالزمة 
  .الطوارئ في المستشفيات  المالجئ ، سيارات اإلسعاف وغرف

  �ارس ـــــــــــا�#دور 

لمدارس هي الموقع الطبيعي لرصد سلوك بعد وقوع الكارثة ، ا
ر في أعقاب عندما تستخدم حتى في وقت مبكن،بل األطفال و المراهقي

 وموظفوالتعاون بين األطباء . ألسرإليواء اغالبا كمالجئ مؤقتة  المدارس
موظفي قد يرغب الطبيب في العمل مع . المدارس في غاية األهمية

 الكارثة،ع من الطالب بعد وقوع توقيحول ما  تلبلورة معلوما المدارس
و يساعد في وضع قائمة  الخطورة،لفحص مشكالت بالغة مقاييس قدم يو
تالميذ ما بعد الكارثة لمن األنشطة  ةمجموع ضعتوقد و. مصادر اإلحالةل

 .األطفال على التكيف االبتدائية لمساعدةالمدارس 
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�א��دא����������������א����و�و�������������������������و�א����������������.�.�.�������������ز�� �

 

   كل من أ و ب .ج

  عالهال شيء من المذكور أ .د

2. '2�����و6� بــ�J eــ� �2ــ� ا���ر!ـ H��$أ ا,.� وا,�6اد �6 ا�� :

  .مرحلة الخطر  .أ

  .المعافاة/ب مرحلة االسترداد 

  .مرحلة اإلنقاذ  .ج

  .فترات اإلنذار  .د

�ارث ــــــــ�ر ا��ـــــــــ� "!ـــــــــ  

3  .3��� �!fJ �; �$ا� �� ا,ه#�gوا���� �(���� )'&  ا,2�اث ا�8$#
3#�J �  : ا,+*�ل أ!�8ء و��� و;ع ا���ر!

  أ فقد  منزل األسرة 

  تغيير المدرسة/ ب انتقال السكن

  االضطراب األسري  .ج

  د كل ما سبق 

� �g�89 أن �9ن . 4�\�� ��>*U Oا�ا,+*�ل وأ�6اد ا,.�ة �<
   .��� ا���ر!� __________ه��6 ل

  التوعية . أ

  فقط  ليس خدمات غير طارئة  .ب

   كل من أ و ب .ج

  أيا من فوق  .د

�%�ل  .5  �6 ��'���� و;ع ا���ر!�، h� ��#9+��ء وا�#=���8 ا���
�J?�� ون�أن 9<�) �� ا�8*<�Aا��:  

  تواجدهم لآلباء-أ

  ب التشاور مع المدارس 

   كل من أ و ب .س

  مساعدة في وضع الخطط المتعلقة بالكوارث  .د

�ــــــــ� )'& ا���ر!ــــــــــ�ل وا�#�اه �ــــــــــ3 ا4+*ــــــــردود �6   

6.  3#�J �$3 ا��  :رد 3�6 +*3 )'& ا���ر!� �9$#� )'& ا��ا

  الوعي بالكارثة  . أ

 التصور أو التهديد الفعلي في الحياة   . ب

 الطفل قبل وقوع الكارثة  وضعية  . ت

 احتمال التكرار.د  . ث

 كل ما سبق   . ج

  سبق عدا واو جيم  كل ما  . ح

 
 

ر في أعقاب عندما تستخدم حتى في وقت مبكن،بل هقياألطفال و المرا
 وموظفوالتعاون بين األطباء . ألسرإليواء اغالبا كمالجئ مؤقتة  المدارس

موظفي قد يرغب الطبيب في العمل مع . المدارس في غاية األهمية
 الكارثة،توقع من الطالب بعد وقوع يحول ما  تلبلورة معلوما المدارس

و يساعد في وضع قائمة  الخطورة،كالت بالغة لفحص مشمقاييس قدم يو
تالميذ ما بعد الكارثة لمن األنشطة  ةمجموع ضعتوقد و. مصادر اإلحالةل

  .األطفال على التكيف االبتدائية لمساعدةالمدارس 

للطالب   االستشارة النفسيةبرامج  إنشاءوباإلضافة إلى ذلك ، يمكن  
مع طبيب الرعاية متبادلة  شراكةإطار أو األسر التي في المدارس في 

كون المدرسة قاعدة لنشر المعلومات المكتوبة على تكما يمكن أن . األولية
في كتابة أو تقديم اإلرشاد  ا فيقد يكون الطبيب مفيد. اآلباء والطالب

على  نفسي، استشاري كما يمكن اللجوء إليه لغرض. تنظيم هذه المعلومات
  . حزن مع الطالب والعاملين بالمدارسوال الوفاةللبحث في  المثال،سبيل 

  `م ـــــــــــــــ3 ا^)ـــــــــو.��

حالة  عنوسائل اإلعالم  أن تكون فعالة في توعية الرأي العام ليمكن 
. كيفية الحصول على خدمات الطوارئ على سبيل المثال ،  ؛وقوع كارثة 

. امةالع اتإعالنات الخدم تصميم في مساعدة لوقد يرغب الطبيب ل
الكتابة أو الحديث  طبيب الرعاية األوليةمن  قد يطلب ذلك،وعالوة على 

  .التلفزيونجتماعية لألطفال في اإلذاعة أو عن آثار الكوارث النفسية واال

 هاتفية قد يساعد الطبيب أيضا في حاالت الكوارث وإنشاء خطوط 
الطبيب  كما قد يتدخل. الطبيب وتوفير التوجيهةشاركلم سبيل آخر ساخنة،

في حال بث إعالمي غير مناسب ألطفال واألسر لرفع الروح المعنوية ل
  . وقوع الكارثة ومحبط عن

� ــــــــــــ�ت ا�#A'�ــــــــــــ�4ت ا�#%$#�ــــــــــــوآ 

مختلف منظمات التدخل لفائدة  طبيب الرعاية األولية قد يطلب من 
صحة النفسية العن لتحدث ل  المساجدإلغاثة  ، أو ل المجتمع المحلي 

بوصفه . لكارثة على األطفال والمراهقينالنفسية االجتماعية ل ثار واآل
رغب في العمل بشكل وثيق مع يممارس قد ال  للمعلومات،مصدرا 

األطفال واألسر المعلومات لمساعدة المحليين لتبادل  المرشدين الدينيين
 .فقدانعلى مواجهة الحزن وال

A'��ــــــــــــا�$�:O1ــــــــــــ  �تــــــــــــ�ر �'#�'

   :أهداف  المحاضرة

   .معرفة المزيد عن خصائص وآثار الكوارث .1

لكي تصبح أكثر إلماما بردود فعل األطفال والمراهقين إزاء  .2
  .حاالت الكوارث وبالتوصيات للتعامل معها

للحصول على معلومات عن مشاركة المجتمع المحلي في أوقات  .3
  . الموارد المحتملة في بيئة الكوارثالكوارث و

 
'P.,ــــــــا � 
ارثـــــــــــــ$
 ا��ــــــــــــ����   

�9ت أ)'& �� ـــ� �J�Jــ� ا���ـــارث ا�$� 9<��=ـــا��. 1$>#�  i
 ��� أآ�7 �  :إN=�د �� ��� ا���

  الطالق  .أ

 الكارثة الطيعية .ب
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�א��دא����������������א����و�و�������������������������و�א����������������.�.�.�������������ز�� �

 

13.�����6�  ا�$��3 ا�#��� و���رآ �9�AJ �6 ��ا?��ء ه� )ا�3 ه�
�   .ا��`ج ا�8*<� �'�*3 �6 أ) �ب و;ع آ�ر!

  صحيح  . أ

  خطأ   . ب

   ...��رج ا�#�$@

ن ا�#�ارس ����U ��رزا �$ �19 ��ا�j ا4.$��رة  ا�$� .14�J 9#�� أن
� ا�8*<�� وAل ا���%� �6 ��'�  ..: I$>J�م �=�رات ا�#=���8 ا���

  مدراء المدارس. أ

  الرعاية األولية  يمقدم.ب

  السياسيين .ج

  د كل ما سبق 

ن �*��ة ���3 ��ص ;�3 و���  .15�J ارد ا,��ى ا�$� 9#�� �'#%$#( أنا�#
� ، و !�n )`م ، وا�o8##�ت ا�#%$#��� وN#�)�ت ̂ا   ا��ارث،�J#3 و.��3 ̂ا

  المساجد .أ

  مجموعات الناخبين  .ب

  المنظمات الدينية األخرى .ج

  ج  و كل من أ. د

A'�  �ــــ��و���ل ا�#ـــ�( ا,+* �يــــ3 ا�<�9ـــا��# �دئــــ��:O2ـــــــ

  درسينوالم خاصة للوالدين، المعتنين، إرشادات

1. �IJ 49ـــــ�Aا� ��   1ـــــ�ث ا,��ـــــe )�  ا�Aـــــ& 

بل قد .،لن يفيد شيئاسيهأو تنا في األمر األطفال بعدم التفكير أن تأمر 
  .البعيدأكثر صعوبة في المدى  لطفليجعل معافاة ا

ووفر  األسئلة، نجب عأ الطفل،استمع إلى  المناقشة،جنب تال ت 
في كثير من األحيان تفسيرات لفظية  قد ال يكون لدينا .اح والدعمتيراال

أو المبالغة في الموضوع  عدم تحاشي الحديث فيجيدة ، ولكن االستماع و
تأثير إيجابي له  حاسما و ذا يعتبر،كل هلطفلرد الفعل، ومن ثم تطمين ا

   مدة طويلةليدوم 

2 .=qـــــا=o#� ـــــ�  ا��7ـــــ��A$1ـــــ�ت وا�    

رعايتهم أن القائمين على  واعلمي لألطفال أنبالنسبة  من المهم بما كان
  .يتحكمون في األمور

أن األشخاص الذين المصابين أن يحسوا ومن المخيف لألطفال  
  .وقلقين نمنظمين، مشوشيغير  هم أنفسهم،تيقومون برعاي

 يكون المعتنون باألطفال معكريولكن عندما  الكمال،توقع  مكنناال ي 
و أن  لماذا، الطفل على الفهم ةساعدمببساطة  اقلقين؛ ليحاولوالمزاج أو 

   ردود الفعل هذه طبيعية وسوف تمر

ا.�ـــــ� را)�ــــآر. 3�  . �قــــ�ر ا�<�ــــ( ا)$�ـــــ�-وودودا �ـــــ�، 

 نالعدوان، يعانونفسية من جراء الصدمات الن بوألطفال المصابا
  .الخوف والهجر ،األلم االرتباك، مشاعر

 تطمينات اللمسية أمورغيرها من الحضن األطفال الصغار أو تقبيلهم و
  .في غاية األهمية

ع ا�K8% و . 7U ن )'& أ.�س�J �; �أو  /ا4.$%���ت )'& ا���ر!
� ب  '�$�  ا4+*�ل __________

  السن. أ

 الذكاء .ب
 االعرق .ج
  أيا من فوق .د

�Tـــــــــــ3 �Aــــــــ���آJدة و�تــــــــــــ�   

8 . 3�AJ ����#�ض   __________إ�& إK�.�2  ا����وى ا�%<�9
   .أو ا4\��اب ا�1N�8 )� ا4\��اب ا���+*�

  أ كاذبة 

  غير طبيعية . ب

  بدنية  . ج

  كل ما سبق  . د

��Tت  . 9J @U�N &إ� �=$%���� �g�89 �$ا�#��آ3 ا,��ى ا� v��
3#�J �=J�(�>#�:  

  سلوك يتسم بالتحدي  /العدوانية  .أ

  تراجعية .ب سلوكيات

  القلق ،االكتئاب ، والشعور بالذنب  ..ج

  د كل ما سبق 

�  )8� ا.$#�ار ا,)�اض ,آ�7  .10�
 ا\��اب �� ��� ا���I�9
3#�� x=� و�J �$، ا��ا2:  

  صدمة معينة أو استرجاع الكوابيس .  أ

  الشعور بمستقبل مقصر.ب

   كل من أ و ب .ج

  تزايد القدرة على التركيز   ..د

�TJــــــــــ��ـــــــــــــ�ت )�   

11. ���J �g�89%�( ا?��ء وا,�=�ت �6 ��Aو�� �8P$.4ف ;�ر ��$�د 
�<�)�ة  ____ 3Nأ �� ��#� z;�6 أ;�ب و��( ا���ر! 3�   .ا,+*�ل،�'$��

  الروتينية. أ

  اإلنفاق .ب

   كل من أ و ب ..ج

  الشجار .د

12.  �� Oا��*3 أو ا�#�اه �!YJ ى�� 1�� $� �Nر���8ت ا�*�ز ا�# J
 3#�J 4 �  :ا���ر!

  التقييم السريري  . أ

  رسمية ج.مقاييس الطبية.ب 

  مقاييس التقييم الذاتي. ج

 كاملة .اختبارات طبية . د
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  1 ــــر ���$�Aــــv ا���ــــ�رات و��ــــ3 ��ــــا��* iــــأ) .8

 ونملكيال  إنهم طفال المصدومين،وخاصة األ األطفال، عندما يحس
  .المزيد من األعراض ظهورمتوقعا يكون سوف  الوضع،السيطرة على 

من عناصر التحكم في أي نشاط  اخيار أو بعضال األطفال ما أعطيإذا 
 تياحا،راو امنأيشعرون بأنهم أكثر  مفإنه الكبار،التفاعل مع  خاللأو 

والتفكير والتصرف بطريقة أكثر  اإلحساس،على  ينقادر ونوسيكون
  .انضج

 اعمل على صياغة االمتثال،طفل صعوبة في يالخظ على عندما 
يمكنك  -لك الخيار-"م   باعتبارها خيارا بالنسبة له -المراد-نتيجةال

 ه صياغةمرة أخرى ، هذ .."االختيار منك أو يمكنك طلبتما اختيار 
ويمكن أن  بالسيطرة عطيه بعض اإلحساستللتفاعل مع الطفل  ةبسيط

 بالتاليبعدم التحكم وساعد في نزع فتيل الحاالت التي يشعر فيها الطفل ت
   .القلق

. 9 U9ــــإذا آ��� zــــ'P.ــــ| أ ، �  �ة ــــ@ ا�#<�)ــــ+'ا

إال أن تعطيك إطارا واسعا  ةموجزالهذه المبادئ التوجيهية ال يمكن ل
كلما زادت  قوة؛المعرفة  .للعمل مع األطفال المصابين بصدمات نفسية

دعم و والتوجيهات الأفضل قدمت  و أكثر، لاطفاأل فهمت امعلوماتك، كلم
 .التي يحتاجونها

  �تـــــــــــــــ�ل وا����ـــــــــــا,+*

OA'� .�'#�ر.�� �#<�)�ة ا,+*�ل )'& ا�$��H وا�#���6ةإر�xدات :3

  األول الجزء -

  في الفصل الدراسي  غزة حرب/إقامة ذكرى للكارثة

  الثاني الجزء -

 التعبير على األطفال لمساعدة أخرى وسائل :التحدث يكفي ال عندما
  الكارثة عقب مشاعرهم عن

  الثالث الجزء -

  ثةالكار عن الحديث على األطفال لمساعدة أسئلة 

  إقامة ذكرى للكارثة  :األول الجزء -

  �ـــــــ3 ا��را.ـــــــــ� ا�*�ــــــــ6

ترمي هذه اإلرشادات مساعدة األطفال على التمكن من المعافاة السليمة 
قصف ..العدوان-الحرب-للكارثة ..الشهرية/عبر تحفيزها بالذكرى السنوية

  ..لبناية رمزية

 ..لجة القضايا المتعلقة بالكارثةتفيد األنشطة المقترحة في توقع ومعا
ويمكن تكييفها و استخدامها في أي وقت من اليوم األول بعد وقوع 

   .الكارثة، لسنة واحدة أو لسنوات بعد وقوعها

تسبب  ذكرى الكارثة لكثير من الناس معاودة التفكير ،اإلحساسات  
شهر ورؤية األحداث التي وقعت وقت الهجمات في األيام واألسابيع واأل

   .التي أعقبت ذلك

ثم هناك سيل الصور عبر وسال اإلعالم بالمناسبة وبدون مناسبة، 
تعمل هذه  و. فضال عن توقعات تكرار الهجمات العدوانية في المستقبل

   .التغطية على  تنشيط مشاعر الناس في جميع أنحاء البالد

  .هيلإلطفل عندما  يسعى واألفضل تقديم ذلك ل

عبر انتزاعهم -ر ، حاول أال تقاطع الطفل وعلى الجانب اآلخ
  .قوم بهايفي اللعب الحر أو غيرها من األنشطة التي  - وحملهم

4 .;�UـــJرا�o$Uك و+�9 $ـــ|  �'<'ـــ{ ا  . �ط �( ا��*3ـــ| �`�GUـــ

  النظام مخالفة في حالة واضحة ونتائج 'قواعد’هناك تأكد من أن 

خاصة سلفا النتائج ال انهمأنت والطفل يف يكماتأكد من أن كل 
  لمتوافقة و غير المتوافقةالسلوكيات ل

  عند تطبيق النتائج ثابتان ك 

استخدام  .األسبابتوضيح للفهم و المرونة في استخدام النتائجاستعمل 

   تجنب العقاب الجسدي .التعزيز اإليجابي والمكافآت

  ا�$Aــــــ�ث �( ا��*ــــــ3 .5

 يعرف أكثرالطفل  كلما كان  .حسب سنه المعلومات المناسبة  قدم
يه من األسهل عل كلما الكبار،لماذا وكيف يعمل عالم  أين، ،ا، ماذنحول، م

  .إعطاء معنى له

األطفال المصابين بصدمات  يجعالن المجهول أمران وتنبؤ الوال 

وسوف  .المزيد من األعراضظهرون ينفسية أكثر قلقا ، وخوفا ، وبالتالي 
يعانون  ، أكثر عدوانية و اندفاعيين،منزعجين حركيا، نشاطاأكثر  ونكوني

  . مشاكل النوم والمزاج

 إنما يخمنون، وال) الكبارومعهم (األطفال  واقعية،دون معلومات 
 الحاالت،في معظم  .يحلون اللغز بشكل كامل قصد الفهم وتقديم التفسير

نقل ل .ذاتها الحقيقة ثر تخويفا وإزعاجا منأك هي الطفل خياالتمخاوف و

ال  وإن كنت أنت نفسك.عاطفيا ةكون صعبتحتى عندما  --للطفل الحقيقة 
على ساعد الطفل يلصدق واالنفتاح سوف ا .للطفل هاقل الجواب،تعرف 

   تطوير الثقة

  �ت ــــــــــ@  )`�ــــــــ@ )� آ7ـــــــرا;. 6

  ،توالسلوكيافي اللعب والرسم  المثال،على سبيل :إعادة التمثيل 

اليقظة في أحالم  االستغراق، االنسحاب المثال،على سبيل :التحاشي 
 مثل القلق: الفسيولوجيالنشاط المفرط  و.األطفال اآلخرين وتجنب

  .يالسلوك االندفاعوومشاكل النوم ، 

بعض مزيج من  يظهر عليهمجميع األطفال المصابين بصدمات نفسية 
هم العديد من .حق للصدمةفي مرحلة االضطراب الحاد الالهذه األعراض 

عندما  .الصدميهذه األعراض لعدة سنوات بعد ذلك الحدث  يظهرون
تذكر  صل لهيكون الطفل قد ح أنمن المرجح فهذه األعراض ،  ترى

تكون  طمأنة الطفل وان لتجربة أو التفكير حاوللحدث ، سواء من خالل ال
قد تتعاظم  راضهذه األع .السلوكية ةالنفسي الطفل مشاكل  ا معمتسامح

أفضل شي يمكنك القيام به  .في بعض األحيان دون سبب واضح وتتضاءل
-يومية طبية–التي تالحظها هو الحفاظ على سجل للسلوكيات والعواطف 

   وحاول تسجيل نمط السلوك

  3 ــــــــــــ� ا��*ــــــــــ9�#2 7 .

 .فالاألطتزعج أو تعيد صدم  قطع أو وقف األنشطة التي سجل إذا ما
زيادة في األعراض التي تحدث للطفل في وضع معين أو  ما سجلت إذا و

بعد التعرض لبعض األفالم ، واألنشطة ، وما إلى ذلك ، تجنب هذه 
إعادة هيكلة ، أو الحد من األنشطة التي تسبب تصاعد حاول  .األنشطة

  .المصدوميناألطفال  لدىاألعراض 
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ي يجب تذكره في حال وقوع عدوان جديد ما هو األمر المهم الذ -
  .في المستقبل

  .إقامة جداريه  تصور مشاعر األطفال وخبراتهم بشأن األحداث •

إصدار كتيب من رسوم وردود فعل الفصول الدراسية حول هذه  •
  .الذكرى

تمرين صياغة جمل ختامية؛ يطلب من األطفال إما قول أو كتابة  •
  :إجابات ألسئلة من قبيل

لي،أقسى أمر إزاء أحداث الحرب  بالنسبة -
  ._______________________:كان

: بالنسبة لي ، أفضل شيء نجم عن أحداث الحرب كان -
_______________________  

  .__________________________، كنت  الحرب قبل وقوع  

  .________________________خالل الحرب ،كنت  -

  ._____________________منذ وقوع الحرب ، وأنا  -

 اآلن أشعر  -

  .__________________أسوأ ما حدث لي كان   -

 .________________أفضل ما حدث لي كان  -

9ــــــــــ�ارس ا^)�اد9ــــــــــا�#.3U�7وا� ��ــــــــــ  

 عملية طريقة بالفصول،كون المجموعات مشاريع للمراهقين، بالنسبة
 المتعلقة القضايا حول جماعي حس نميةت على واعمل األقران، بين للربط

 تحققت التي اإليجابية الخطوات على األنشطة تركز أن ينبغي  .بالحرب
 لمناقشات التالية المواضيع تكييف يمكن .الشفاء عملية في اآلن حتى

   : والمشاريع ، المقاالت ، الفصول

     .الحرب ألحداث الخ االقتصادية، العاطفية، النفسية الضغوط •

    .الحرب هذه شهداء •

     . الشفاء في المدني والمجتمع الفرد،األسرة دور •

    . البلد حروب تاريخ •

 وسبل الحرب خطر عن الناجمة المستمرة النفسية  الضغوط •
    .لها التصدي

 التوجيهية المبادئ بعض هناك األنشطة، هذه في تالمذتك تشرك وأنت
  :االعتبار في أخذها عليك العامة

    .العاطفية التغييرات من اوف،وغيرهابالمفقودين،المخ االعتراف •

 الذكرى عند الفعل وردود ،المشاعر األفكار أن إلى تطمينال •
     .مزعجة تكون قد أنها من الرغم على ، طبيعية

 طريقة توجد ال أنه اخبرهم.باألمان الشعور على التالميذ ساعد •
    .المساهمات كل تُحترم سوف انه و األنشطة، بهذه للقيام خطأ أو صحيحة

 خالل المعافاة عملية في بالفعل المحرز التقدم على لتركيزا •
  .تالمذتك مع التحدث

لعلك كمدرس،ربما شاهدت مجموعة واسعة من ردود فعل  األطفال 
يمكن لالستجابات أن تظهر أو أن تُنشط عن  .األحداث منذ وقوع الكارثة

  .طريق الذكريات، الصور، والمخاوف خالل الذكرى 

سية تكون ردود الفعل مالحظة عبر زيادة مستويات في الفصول الدرا
 .النشاط، أو تناقص االهتمام، مشاكل سلوكية، بل وزيادة العزلة واالنسحاب

البعض اآلخر قد تكون   .بعض األطفال قد ال يظهرون ردود الفعل مالحظة
   .ردود فعلهم الفتة و مستمرة من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع

ل الطفل تبعا لتجارب الطفل وأسرته أثناء وقوع ستختلف درجة ردة فع
حتى األسر التي لم تفقد احد أقاربها تتأثر من نواح أخرى ، مثل   .الكارثة

االنهيار المالي أو النفسي، فقدان عزيز مؤخرا،أو التعرض لصدمات 
نفسية،إضافة إلى عوامل أخرى متصلة بالحياة الفردية وتجربة الطفل تؤثر 

   .الفعل أيضا على ردود

على ما تم  من المفيد تشجيع النشاطات التي تركز على  النجاة،
كتابة قصة أو عمل فني لألطفال يمكن  .اكتسابه أو تعلمه منذ وقوع الكارثة

أن يساعد األطفال على المقارنة بين ردود الفعل األولية على الكارثة مع 
   .ما هم عليه اآلن

كوارث هو أيضا مفيد انجاز  خطط طوارئ مدرسية لمواجهة ال
الحفاظ على التركيز المتفائل على المستقبل يمكن أن يساعد على تطبيع .

   .ردود الفعل

األنشطة الواردة أدناه قد تكون مفيدة في معالجة قضايا الشفاء لدى 
وال :"االحتفال بالذكرى، مع االفتتاح دائما بآيات دالة من القرآن الكريم

وآيات " اهللا أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقونتحسبن الذين قتلوا في سبيل 
  .أخرى، مع تالوتها بترتيل رائع

1.'2��   �لــــــ�ض ا,+*ــــــ� ور9ــــــ3 ا�#�ر.�ــــــ� ;�ـــــــ

أناشيد  تنشد لتصنع قبعات ،توزع الحلويات والمشروبات ،  •
  .لالحتفال بالذكرى

ن ، بعد أحداث اطلب من األطفال رسم صورة ألنفسهم وأسرهم اآل •
  .شجعهم، ولكن دون إرغامهم على المناقشة وتبادل المشاعر.الحرب

اطلب من كل طفل أن يحكي قصة عن كيفية تأثره و أسرته  •
 .احترم صمت األطفال الذين ال يجدون راحة في الحديث .باألحداث

لتلعب ألعاب،تؤدى حركات جماعية على إيقاع موسيقى لزلزلة  •
  .المشاعر المخيفة

� ـــــ� ا�4$�ا��ـــــا�#�ر..2  

اطو ورقة  في النصف،على جانب واحد من الورقة ، اطلب من  •
على الجانب اآلخر من الورقة ، أطلب منهم رسم  .األطفال في يوم الحدث

  .صورة ألنفسهم وأسرهم  اآلن

نطلب من األطفال تكوين قائمة باألشخاص الذين يساعدونهم  •
  .التحدث معهم حول األحداث على الشعور باالرتياح لدى 

  :نطلب من األطفال أن يكتبوا أو يصفوا للفصل  •

  .التغيرات التي مروا بها ،أنفسهم واسرهم  -

  .ما تعلموه من األحداث عن أنفسهم ، عن أسرهم  و عن المدرسة - 

كيف يشعرون ، وكيف يعتقدون أن أسرهم تشعر بعد مرور  -
 ةيوما،شهورا أو سن أربعين-وقت على الحدث
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  .التذكارية الصور أخذ -

 أن لهم يمكن انه األطفال طمأن .األنشطة هذه عن التعبير بكامل اسمح
 أن لألطفال أكد .األدنى الحد في المراقبة مارس  .يشاءون كيف يرسموا

 كان إذا الفنية واألعمال الكتابة تعرض ال .أحكام أو فيها تنقيط ال إبداعاتهم
 مكن األنشطة، هذه من االنتهاء عند .اآلخرين مع اسمهاتق يريد ال الطفل

 تساعد أن يمكن المناقشة. بذلك يرغبون كانوا إذا عنها التحدث من األطفال
 يعد والذي الحرب،/بالكارثة المتصلة والمشاعر التجارب من االنتهاء على

 االستماع في  آخرون أطفال يجد قد فيما  .الشفاء عملية في هامة خطوة
  .السلبية المعاناة مع للقطع وسيلتهم أقرانهم إلى

 المكان وهو -- دراسي فصل كل في 8T�وق ا;$�ا�2ت إنشاء ويمكن
 من للمدرس وانشغاالت تساؤالت مالحظات، وضع لألطفال يمكن الذي
 يجب كمدرس، .األوقات جميع في متاحا الصندوق اجعل .المعالجة أجل

  .بآخر أو بشكل انشغال كل معالجة

��ت ���;�ت أو .%3 على فصلك يتوفر أن يجب  لتثقيف �'#�'
 متاح مكان في السجل هذا يكون أن أيضا يجب .الحرب عن أكثر األطفال
  .إليه معلومات إضافة على األطفال تشجيع ..للتالميذ

 ابتكارك، من أخرى وإضافة التقنيات هذه بعض استخدام خالل من 
 الصدمات من التعافي على فالاألط مساعدة في هام بدور تقوم أن يمكنك
  .الحرب بحدث الصلة ذات

 أكثر مشاكل عن كشفت النشاطات هذه كانت إذا فيما الحذر مع
 نفساني من المساعدة حينئذ تطلب ،-الطفل مشاعر أو سلوكيات - خطورة
    .العقلية الصحة أخصائي أو مدرسي

  الثالث الجزء

 �� �#<�)�ة ا,+*�ل )'& ا�A�e9 )� ا���ر!'P.ب/أ�Aا�   

 لهم بالنسبة الصعب فمن .بقوة األطفال تضرب والحروب الكوارث
 السيطرة أو بها التنبؤ يمكن ال التي حياتهم في أحداث وجود وتقبل فهم

 "ترويض" لنا يمكن ال الكبار نحن أننا ذلك، من األسوأ ولعل .عليها
   .أخرى مرة الحدوث من منعها أو لها، حل إيجاد الكارثة،

 في هاما دورا تلعب أن تستطيع ، دراسي فصل سمدر وبصفتك
 التي التقنية هذه وإحدى .الكارثة بوقوع المتأثرين األطفال  شفاء عملية
 مساعدتهم في هو والشفاء التكيف على األطفال لمساعدة استخدامها يمكنك
 التقنية هذه وتعمل .عنها والتحدث والتجارب المشاعر عن التعبير على

 أكثر إلى تحتاج التي "منتهية-مفتوحة" أسئلة استخدام عند وجه أفضل على
 يمكنك تؤدي التي الهامة األسئلة من العديد هناك "ال" أو"نعم" ب إجابة من

   : مثل ، الكالم على األطفال لتشجيع استخدامها

  الكارثة؟ وقعت عندما تفعل كنت وماذا كنت أين •

  ذلك؟ حدث عندما فيه فكرت ما أول كان ماذا •

  الكارثة؟ وقوع بعد / خالل حولك من الناس من غيرك فعل ماذا •

  قتل؟ أو تعرفه ممن احد أصيب هل •

  بالكارثة؟ تحلم أو حلمت هل  •

  الكارثة؟ منذ يختلف الذي الشيء ما •

  الكارثة؟ وقوع منذ  مختلف بشكل تفعل ماذا •

  اآلن؟ تشعر كيف •

   قبل؟ من القاسية األوقات في تتصرف كنت كيف •

 عملية في مساويا ليس الجميع بأن وعي على الطالب جعل •
     .سليم أمر وهذا الشفاء،

 الحرب بعد والعمل الحياة بمواصلة طالبك لدى شعور تعزيز •
 مواقف في الحرب أحداث من تعلمه تم ما مع تكييف على وتشجيعهم

    .األخرى الحياة

 التي الفعل وردود والمشاعر األفكار لطمس متفائل نهج استخدام •
     .الذكرى تيحهات أن يمكن

  الثاني الجزء

و.��3 أ��ى �#<�)�ة ا,+*�ل )'& ا�$����  :)8��� 4 �9*� ا�$A�ث
�   �2ب Cnة/)� ���)�ه1 ) @ ا���ر!

 تجاربهم عن الحديث عبر للشفاء يتماثلون األطفال من العديد أن حين في
 بعض في .يفيد ال األطفال بعض عند الحديث الكارثة، أعقاب في ومشاعرهم

 أو ، مناسب وغير مريح غير صراحة التحدث ، المثال سبيل على ، قافاتالث
 المشاعر عن العالج،التحدث حيث أسر في تربوا األطفال بعض .مهذب حتى
 ببساطة يفضلون آخرون أطفال .ممارس حتى أو محتمل، غير ممكن، غير
 بشأن مخاوفهم ، شخصيتهم طبيعة بسبب وذلك ، علنا مشاعرهم مناقشة عدم

   ذاتها العملية في الثقة انعدام أو ، خصوصيةال

 وتثقيفهم إعالمهم عليك ، المعافاة عملية خالل من األطفال لمساعدة
 الخط في الفلسطيني بقدر تذكيرهم .تهديدا اقل آثارها لجعل الحرب حول

  .والتحمل الصبر على واألجر الشهادة للمواجهة،بشرف األمامي

 عن للتعبير الكالم غير أخرى عديدة وسائل هناك أن إلى نشير
 نحو على الطفل على تُعرض أن ينبغي أدناه المبينة االقتراحات .المشاعر
   :إلزامية كأنشطة وليس خيارات،

  .عيشها أو قصة حكي على األطفال لمساعدة الدمى استخدام •

  .اإلغاثة و اإلنقاذ بجهود المتعلقة األطفال كتب من قصص قراءة •

 على األطفال تشجيع بصمت،  للتحدث  كوسيلة الرسم إدخال •
 .الحرب مع يربطونها التي واألنشطة األماكن األشخاص، رسم

 .له كغالف صور ورسم جماعي كتاب تأليف •

 .بالكارثة اتصال في األدوار تمثيل أو لعبة، أو بمسرحية القيام  •
  .الحرب خالل المسعفين بدور القيام في  لألطفال مالبس توفير

 للمجالت، صور األطفال، صور لصق .الملصقات إنشاء •
 يفتخرون  األطفال اجعل .رئيسي موضوع حول أجزاء اصنع مقاالت،
 .بالرموز غني مجلة،وعمل أفضل:بانجازهم

 العمل تشجع الجداريات.  "الجماعية القصة" تحكي جدارية رسم •
 .الفردي الفن من أكثر بأمان يشعرون األطفال بعض أن كما .الجماعي

 : داريةالج صنع عند •

     .اليومية الحياة في.. الصلوات،الدعوات،القرآن و الدين دور اعتبار - 

 المتعلقة والحدود ، شخصي-والبين كمدرس،اعتبرالتفاعل  -
     .الشخصي بالفضاء

    .جدا القليل  إال ترسم أن عليك يتعين ، كمدرس -

    .رسمه يجب ما لك لقول لألطفال اسمح -

    .راسيالد الفصل في  شرف مكان الجدارية إعطاء  -

    .يوم كل إليها واإلضافة  رؤيتها لألطفال يمكن حيث مكان في علقها - 
  .مفتوحا مشروعا اجعلها  -
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 وهكذا، .دتعوعود وتهذه الصور سوف و .مختلف السيناريوهات'  الطفل
)  إذا كان  يشعر باألمان ، وبدعم من حوله من الكبار(يسأل الطفل سوف 

  .عزيزقريبه ال عن الموت وتفاصيل وفاة 

 أمرا ماإذا كنت ال تعرف  .وقائع واضحة وصادقة للطفل ردد بمهل
ا الفقدان، تساءل أيضا عن طبيعة الوفاة أو تفاصيل محددة في هذأو ربما ت

لطفل ا دع ممكنة،استكشاف تفسيرات  على ساعد الطفل .لطفلمع ا ثتحد
علينا  نئة اهللا، وامشي قأن عليه  أن يتقبل أحيانا األمور كما هي، وف يفهم

جنة عرضها :ذكره بالمقام الكبير في الحياة األخرى. جميعا التسليم بالقدر
  .السموات واالرض

ذكر محاسن وأمور إيجابية للمفقود من خالل  العملية،هذه  حاول خالل
   .المحادثة أثناءذكريات وصور 

4.�� ا��9�#P*2<@ ا� �� وا�$*<��ات ا��8#.�g'ام ا��I$.ا.   

 زمنيةالفترة الفي  .جدا قيت واللغة المستخدمة في هذه العملية هامتوال
لتلقي المعلومات  استعدادافإن الطفل سيكون أقل  التي تلي الوفاة مباشرة ،

كون يس الطفل فإن الحدث،بعيدا عن هذا  مضى الوقتما لك .ومعالجتها
لية وخالل هذه العم .أكثرفهم  أكثر،استيعاب  أكثر،على معالجة  اقادر

 بما انه سيستمع مرارا – اختبار إلعادة ستبقى للطفل فرص الطويلة،
  .وتكرارا وفي أوقات مختلفة إلى ما يذكره بذلك

ناضج  معالجة فهم ل إعادةيسهتفرصة لستسنح ال  البعيد،المدى  وعلى
   .هذا الفقدانل

  . لموتعن األطفال في أعمار مختلفة مفاهيم مختلفة جدا ل

حاول أال  .لموتالسليم ل التقدير من قليلربما لهم  دااألطفال الصغار ج
ليس من المستغرب أن  هذان،رتبط يعندما  .النوم والموت تربط بين

 يخشون ذهاب ويصبحون .من النوم ونيخاف ذئحين يصبح األطفال
 الطفل لما يعتقدالفهم من لحصول على بعض ااول ح .النوم إلى محبوبيهم

كلما  .الخ...الموت هل هناك مخاوف من اآلخرة، ة، ولحيان الموتع
األسهل بالنسبة لك  كلما كان من الموت،ن فهم الطفل لمفهوم عرفت ع

  .التواصل مع الطفل بطريقة مجدية

2ل .�@ ا��6ة ا,+*�ل.�)� .5 ~+�Iا� O�8#8@ ا�%J &'(.  

األطفال الصغار افتراضات زائفة عن  ينشئفي كثير من األحيان 
ومما يؤسف له أن هذه االفتراضات يمكن أن  .لكبرىأسباب األحداث ا

بما في ذلك وفاة  --هذا الحدث افتراض كونهم هم المخطئون حول تشمل 
-أن العالقة السببية واضحة  ونالكبار غالبا ما يفترض .محبوبالشخص ال
خالل مظاهرة ضد الرصاص  إطالق سيارة،موت في حادث ال -

  أن السهل جدا أن يعتقد لطفل، منلدى ا ..الموت في حريق االحتالل،

أو  ذاهبا إلحضار حاجيات ابنه،توفي في حادث سيارة ألنه كان  باهأ -
  .سائقالبسبب جنون 

من المفروض أن يتوجه إلي قتل شقيقي كان  إطالق الرصاص و-
  !أنا المذنب األني كنت بجنبه، لذ

  .اهللا لعائلتي معاقبةقد يكون الحريق  -

صحح  .الطفل لدى السببيةبطور اإلحساس استكشف ت. اكن واضح 
مع مرور الوقت ، فإن . لدى الطفل طورا يتكاذبا منطق أيتما رلووضح ك

 فهم ، وعلى الرغم منالعلى  تهقدرترتبط بمواجهة التكيف والقدرة الطفل على 
نا تقديم يمكنخارج نطاق فهم الطفل، بعض عناصر الموت والمأساة تبدو  أن
لحكمة - ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعالى األشياء  بعض -- طفل لر ليفست

  .-- الشهادة خير تفسير مقدرنا أن نكون في المواجهة، ومفهو.يعلمها هو

 أخرى؟ مرة ذلك حدث ما إذا مختلفة بطريقة تفعله سوف ما •

 اعترف .اآلراء مختلف شجع ، والتحدث باالنفتاح األطفال يبدأ حيثو
 ، توجيهي بدور قم  .جدا طبيعي  به ونيشعر ما بأن بمشاعرهم،طمأنهم

   .المناقشات على السيطرة محاولة من بدال

 وقد .والخجولين الضعيفة اللغوية المهارات ذوي لألطفال فرصة أعط
 تهيئة ينبغي  .األطفال لهؤالء الثنائي بنظام العمل تشجيع المفيد من يكون
    .والمشاعر الخبرات وتبادل بالراحة  معها يشعروا أن يمكن أجواء

 الشعور على األطفال مساعدة  هو العملية هذه من الهدف أن تذكر
 الطالب من أي على الشديد االضطراب عالمات  أية ظهرت إذا .بالتحسن

   .العقلية الصحة أخصائي أو مدرسي نفساني  مع التشاور يجب ،

OA'�  1ـــــــــــــــــــ�و ذو9=ـــــــــ�6;  �لــــــا,+* :4

  مساعدةلبادئ األساسية لالم

  على تجاوز الحداد 

إلى  ىمبادئ توجيهية عامة للمعتنين باألطفال، ويسع هذا الدليليقدم 
فهم مجموعة معقدة من ردود فعل الطفل على بذات الصلة  طرح مسائل

   .الموت كنتيجة لصدمة فقدال

وفاة ، فإن هذه المعلومات قد تكون العلى صدمة الدليل في حين ركز 
الذين يعملون ويعيشون  راشدينيدة لألسر ،  والمدرسين وغيرهم من المف

  .أو الحداد لفقد احد ذويه الحزن يمر بمرحلةمع أي طفل 

1. �IJ 4ـــ�   1ــــــــ�ث ا,��ــــــــ�  ا�Aــــــــe )ــــــــ� ا�A�9ــــ& 

قد  بل.أو تناسيه لن يفيد شيئا في األمر األطفال بعدم التفكير أن تأمر
  .البعيدأكثر صعوبة في المدى  يجعل معافاة الطفل

ووفر  األسئلة، نجب عأ الطفل،استمع إلى  المناقشة،جنب تال ت 
في كثير من األحيان تفسيرات لفظية  قد ال يكون لدينا .اح والدعمتيراال

أو المبالغة في الموضوع  عدم تحاشي الحديث فيجيدة ، ولكن االستماع و
تأثير إيجابي له  حاسما و ،كل هذا يعتبرلطفلتطيمن ا رد الفعل، ومن ثم

   .مدة طويلةليدوم 

   �ـــــــــــوا\Aو �ــــــــــ�، �A$*8ـــــــــ�Tد;� ــــــــآ .2

تفصيل في حين ليست هناك حاجة ل .وفاةالاألطفال الحقائق بشأن  أعط
روعة وهذه غالبا ما تكون م .مهمةالتفاصيل إعطاء ال ينبغيفقط ،  موسع

قد  خيال الطفلحيث أن  –طفل لمعلومات واقعية ل إعطاءولكن من المهم 
وغالبا ما يتصور هذه التفاصيل مشوهة  .تعطتفاصيل لم  'ملء’يعمل على 

ويمكن أن تتداخل مع  الفعلية،وغير دقيقة وأكثر ترويعا من التفاصيل 
  .عملية الشفاء على المدى الطويل

3. �J اد ـأن�ن )'& ا.$�8#�K*U ���ارا و��Jاراا� �;� 3�T�*$.  

عندما' يسمعونك 'تشير إلى أنهم ال  أشياءسمع من الطفل ت أنتوقع ي 
المترتبة  أن المضاعفات،  دهى من هذااأل .مرة األولىتحدث معهم في ال

استجابة الطفل لموت  .ةساحقأن تكون للطفل يمكن  بالنسبة  على الموت
لطفل فعل ا ردودلتكون مماثلة  حبةاأل من مخت أو غيرهأأخ أو  أحد،

 العاطفي،الذهول :وسوف يشمل هذا  .صادمةاألحداث ال تجاهخرى األ
الخوف  واإلحباط،غضب من ال مظاهر عرضية التراجع، التجنب، الحزن،

  .تشويشوالالعجز  ،)المستقبل(من المجهول 

سيكون للطفل تذكر عاطفي متكرر و اجتاحي للعزيز المفقود وحول 
   رالموت، سيتصوالطفل هناك صورة واضحة عن تكن لدى إذا لم  .وفاته
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هؤالء  :كن ودودا،  اتسامحكن مبالصبر ، ىتحلكن شديد االنتباه،
  .ة دائمةستمرمعاناتهم م، و وذوا كثيراد أنا قأطفال

9. 9 ��ع )8�\   .ا��*J 4���7  3$%8@ ا�#

 حوالي الكبارعلى  رى،األخمماثلة لمبادئ التعامل مع الصدمات 
ولكن تجنب  ،الحديث عندما يرغب األطفال في يكونوا متواجدينالطفل أن 

  .ذلك يرغبون في عملية جس النبض عندما ال

الرد على  ذلك يعني -- الرد على سؤال واحد  مجرد هذا قد يعنيو 
ال  ."؟شاهدت مقتل أخيكباأللم عندما  تهل شعر"–صعب للغاية  ؤالس
ك الحصول على جواب سليم أن محاولتفي منتصف  حدثستغرب أن يت

على  لقد كانوا غير قادرين .يتصرفون دون اهتمامللعب و يعود األطفال
  .وها بطريقة متكيفةتجنبفعاطفية الحدة التحمل مستوى 

. عاطفيا على الكبار من حولهمقاس  األطفال إذا كان الموضوع  سيدرك
 مواصلةتجنب المواضيع العاطفية أو بسواء  -- الكبار  إرضاءالطفل سيحاول 

قياس بنفسك الشعور بعدم الحاول .لكباريحسون أنها تحقق رغبة ل المواضيع التي
أن يشعر ومما يبعث على االطمئنان . مباشرة مع الطفل ذلك االرتياح وتناول

  .في الوضع اابق متحكم. العاطفية متاعبهمليسوا وحدهم في أنهم  لاألطفا

8� ،�ــ، �2\�8ــ�ا، را)�ــ� �2\ـــآ .10P#2<ــو)8 �ــ� �ــoـ� ا��.   

 .ا وعند حسن الظن، داعم اعمل ما في وسعك لتكون حاضرا،ودودا
 الرعايةب يشعرون إنهم .الطفل أسهل عكل هذه األمور تجعل العمل م

 وصادم واألشقاء وغيرهم من األحباء مؤلم الوالدين،فقدان ف .كثرأ أمانوب
سيكون للطفل .ر حياة هؤالء األطفال إلى األبديتغيى يعمل علو للغاية،

 كل عيد  .أحبتهم فقدانمن معاناة وإعادة معاناة - رحلة طويلة في الحياة
الموت وشبح  معها الفقدان، جلبتس –ة يكل مناسبة عائل   --  وعطلة

الحاضنون ن و،المعالج درسونالم المعتنون،  .لهذا الطفل المفقود عزيزال
  .هذه الرحلة أكثر سهولة كل بإمكانهم جعل

  .�ثــ3 �#� 2ـــــ�ل �6 )��1 ا��*ــــــــ�ر وا,+*ــــــــ`غ ا���ـــــإ� .11

وعند  الطفل،أصدقاء  ووالدي نيشاريستواال للمدرسين، اسمح
 .ه الطفلمعمعرفة بعض من األلم الذي يعيش بالطفل  أقران االقتضاء،

من  قدر ال باس به منحبالطفل  لألشخاص في حياةيسمح هذا قد أحيانا 
أن  يمكن .المعافاة من شأنها تمهيد طريق التي رعايةالأو التفهم أو  حملالت

الفؤاد عند  يقاسيقليلي التحمل و لناس في كثير من األحيان يكون بعض ا
تتردد  ، العندما ترى أن هذا هو الذي يحدث .نيحزألم طفل التعامل مع 

  .لمعنيين بكل حكمة وتعقلمن التدخل وتهذيب األشخاص ا

12. ;Jـــــــ%J   )ــــــــــ�رب 2<�ـــــــ�n �6ــــــ�Y��ــــــــ�   

غالبا  ) والكبار(األطفال سيختبر ،  فقدانلى مدى ستة أشهر بعد الع
سمع أنه الطفل  عتقدقد ي  .غير عادية ية سمعية أو لمس،بصرية  أحاسيس

صورته أو  -- من الناس  افي حشد هآأو يعتقد انه رالفقيد صوت الشخص 
في وقت النوم أو عند االستيقاظ ،  .العيننافذة من زاوية المنعكسة على 

للوالدين، قد تكون مزعجة  و .الخاطئة هي أكثر شيوعا دراكاتهذه اال
ايجابيا لدى غالبا ما تفسر ' رؤىال'هذه  ؛طمأنة الطفل .لطفلول نالمعتني
أنه ما زال  --  ن كل شيء على ما يرامأقول لي ينه عاد لإ" – الطفل
بالنسبة للطفل ، وليس هناك من سبب  اهذا يمكن أن يكون مهمو ."معي

،ففي ديننا،األموات يحسون بارواحهمو، يؤلمهم لتقويض هذه المشاعر
  .نواحنا وعويلنا عليهم كما اخبر بذلك الرسول الكريم عليه السالم

ة هستيريالتجسيدات ال هذه  ة غالبا ما يتم تسمي في الطب النفسي،
أعراض االتصال لوحظ تفاقم لكذا إذا  .ةالبصري ةالسمعي اتهلوسبال
  .النفسي الصحة النفسية أو الطبيبفي  متمرس ب

  @ــــــ�ون ���]Uــــــــ� �� ��9ــــــن ���nــــــ�ل ا�N�8ـــا,+* .6

شعر يما  أفراد األسرة غالبا موت أو مقتلالطفل على قيد الحياة عند 
   .ا ومجتاحاكون مدمرييمكن أن اعتقاد  هذاو .بالذنب

مرتبطا طفل يكون في أحيان كثيرة به اليشعر الذي الذنب  مدى
  .عن الحدثافتراضات زائفة  تنمو فيها وتستمر الدرجة التيب

أو  مبدأ هام في هذه العملية هو أن األطفال ال يعرفون كيف يعبرون
 ريعبتك بالذنب،الشعور  .ريقة الكباربنفس طبالذنب الشعور  يتحدثون عن

السلوكيات والعواطف  مالحظا بشكل أفضل في قد يكون األطفال، لدى
ومن المرجح أن الطفل ال يكون  .والتدمير الذاتي بالكره الذاتيالتي تتعلق 

الناجي يتصل اتصاال  لدىهذا الشعور بالذنب  وضيح أنقادرا على الت
   .ةالمدمر ياتالسلوك ى،األذى النفسي أوبإحساسه بالالجدووثيقا 

 أو المقتل الموت شعور عظيم بالذنب لدىسيكون األطفال الناجون 
كان -كان يمكن أن أكون هناك-لماذا ليس أنا―.ألحد أقاربهم المفاجئ

 بوفق تنويعات مختلفة، لتص األفكار وستكرر هذه-ينبغي أن أكون هناك
 المعتنون باألطفال، ما استطاعا إذو .بالذنب جميعها غالبا في الشعور

الكامنة المتصاعدة األفكار  من هذهن التقليل ون والمدرسوالمعالج
  .سوف تكون معافاة الطفل ميسرة ذوالمدمرة، حينئ

   .�ادــــــــــCن وا�Aـــــــــ� ا�AـــــــC ��ـــــــــا�$#�� .7

فية، ة، المعرردود الفعل العاطفي من لمجموعةطابع الحزن هو  -
هناك مجموعة من  .وفاة عزيز تالحظ بعد التي ةوالجسدي ةيالسلوك

  :االستجابات الطبيعية والتي تشمل

، ن، الحز- غصة-القلق، الغضب، اجتياح من لاإلنكار، الذهو 
  الخوف، االرتباك،

   الشهية،وفقدان  ،المعدةمتاعب  النوم،صعوبة في  

بأن –ئة عابرة بصرية خاط -سمعيةادراكات   ةهستيريتجسيدات 
   -الطفل رأى العزيز المتوفي

  .المحتملة األعراضوغيرها من 

نشاهدها في مرحلة هذه األعراض مشابهة لتلك التي غالبا ما و 
   .بعد الصدمة االضطراب الحاد ما

ويشمل  .حدث الوفاةرد على ك ةرسمي- فهو عملية مرتبةحداد أما ال -
هذه و .وهلم جرا الحداد،ثوب  ،االحتفال الجنازات، التذكاري،نصب الذلك 

جدا في تنظيم وتركيز رد فعل الحزن في  ةمفيد يةطقوسالشبه الطريقة 
ومن المهم تمكين األطفال من المشاركة في  .بعد الموتلما  ةفوريالفترة ال

ك انه هو أن ،الحداد للمعافاة منوثمة عنصر رئيسي  .هذه العملية مراحل
بدال من  .الصدمةفي كيفية معاناة  تحكمال'من لشخص اكن يمطريقة لت

طريقة طفل بيمكن لل الموت، مرددا ألفكار مجتاحة حول الجلوس وحده
 تحكم فيدرجة الف .فاةالو التركيز على حدث الفقيد دونذكر متحكم فيها ت

مدى الطابع التدميري مهم جدا في تحديد  الصادم التعامل مع الحدث
  .لحدث  مع مرور الوقتل

8. Aن ــا�C���+ــ�ار ردود �6ـا.$# –� ــAن ��<ـ3 ا�Cآ]�ـ zـ|:   

على الصدمات  الحاد الفعل وجود ردإلى أن استمرار  شكلنفس الب
إذا  .استمرار رد فعل الحزن ك، كذليمكن أن تدل على مشاكل كبيرة

 هذه أشهر أو إذا كانت 6األعراض المذكورة أعاله إلى ما بعد  تاستمر
فإنها  النشاط الوظيفي للطفل،نب من جوانب األعراض تتداخل مع أي جا

 .بهذا  المعالج اخبرإذا كان الطفل في العالج ،  .تحتاج إلى معالجة
تغيرات في  أية تغير ، راقبقد في المدرسة  الطفل ءكان أداما إذا  اكتشف

 ..نشطة األهتمام بلالفقدان  أيأنماط اللعب ،
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