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كتيب تعليمي لألهل واملحترفني 

د. بيتر بيتي، طبيب نفسي لألطفال 

 نعيش تجارب مختلفة مع اختالف مراحل حياتنا. كل ما نراه، نسمعه و نشعر به يتم استقباله،
 تنظيمه وتخزينه في دماغنا على شكل ذكريات. يحتوي دماغنا على ماليني الذكريات التي تؤثر في

 أفكارنا، مشاعرنا وأفعالنا. بعضها جميل وسعيد فنرغب في أن نتذكرها. بعضها سيئ ومزعج ونريد
 نسيانه. لسوء الحظ كلما كانت الذكريات أكثر سوءاَ، كلما كان من الصعب نسيانها. في الواقع

 فهذه الذكريات السيئة قد تجعلنا نشعر بالخوف أو الحزن أو الغضب حتى في األوقات التي يكون
 فيها كل شيء على ما يرام. وهذا ما يحدث مع األطفال أيضاَ. كلما كان الطفل أصغر سناَ، كلما

 أثرت فيه الذكريات أكثر. بالنسبة لألطفال الذين تعرضوا ملواقف عالية الخطورة أو تغيرات مفاجئة أو
 فقدان بيوتهم أو عائالتهم، فإنهم قد يشعرون بالقلق والخوف والحزن والغضب حتى بعد أشهر
 عديدة من الحدث. وبالتالي فمن املهم أن نفهم أن تصرف الطفل، تفكيره وصحته تتأثر بشدة

 باألحداث التي تم تخزينها في الدماغ سابقاً. بإمكاننا القول أن هؤالء األطفال يعانون من ذكريات
 ال يتحملون تذكرها واليستطيعون نسيانها. هذه الذكريات نسميها "الذكريات املسببة للرض

ً  النفسي". وأحياناً ال نجد طريقاً آخر ملساعدة هؤالء األطفال على الشعور باألمان والسعادة مجددا
  ."إال من خالل معرفتنا بأنهم يعانون من "الرض النفسي

 كيف أعرف أن ابني او ابنتي يعاني من الرض النفسي؟

--------------------------------------------------------------- 

 نحن نعلم أن أثر الذكريات املسببة للرض  النفسي يظهر من خالل التصرفات والسلوك. علينا سواء
 .كأهل أو خبراء أن نعير انتباهاً خاصاً لألطفال الذين يمكن تقسيمهم إلى املجموعات التالية

الطفل المضطرب 

 هذا الطفل غير قادر على الوقوف بهدوء، يتشتت انتباهه بسهولة، كثير النسيان، كثير الشرود، ينفعل

 بسهولة, لديه ردة فعل عنيفة عند أي محاولة لفرض الحدود عليه، يبدو مبتهجاً بشكل غير طبيعي.
 يلعب بطريقة مكررة وعنيفة، موضوع اللعب يدور حول السلطة والسيطرة، يتكلم بسرعة، يتمتع



 بشعور كاذب بالسلطة، يحب فرض سيطرته على محيطه وخاصة األطفال اآلخرين، وهو غالباً
 .صبي

الطفل السلبي 

 هذا الطفل يبدو صامتاً وهادئاً بشكل غير طبيعي، يبدو كالالمرئي، يتجنب باقي األطفال والبالغني،
 يعزل نفسه عن املجتمع، ال تبدو عليه البهجة، ال يبدي اهتماماً بشيء، المبالي، نظرته فارغة، غالباً
 مطيع، ال يلعب أو يلعب بدون خيال، ليس خالقاً، ال يعرف التصرف في مواقف بسيطة، تغلب هذه

 .الحالة عند البنات

الطفل المضطرب/السلبي 

 نالحظ عند هذا الطفل تقلبات سريعة في املزاج والدافع، قد يضحك ويبكي في نفس الوقت، يتذبذب
 سلوكه االجتماعي بني املندمج و املنعزل، يرفض ويتعلق في نفس الوقت، لديه صفات كال الطفل

 .املضطرب والطفل السلبي

الطفل صاحب المشاكل الصحیة والتعلیمیة 

 قد يعاني الطفل من مشاكل في النوم، كوابيس، فقدان الذاكرة، صعوبة في التركيز، فقدان املهارات
 املكتسبة سابقاً، تجنب بعض الناس واملواقف، تكرار توارد الذكريات السيئة واملشاهد املخيفة،

 انعدام الثقة بالنفس، التبول الليلي، مص اإلبهام، مشاكل في الهضم، فقدان الوزن، الصداع، آالم
 ...البطن، التعب املزمن وغيرها

   كيف أستطيع أن أساعد الطفل املصاب بالرض النفسي؟

 في البداية علينا أن نفهم بماذا نشعر تجاه طفلنا. إذا كان الطفل يظهر عالمات "الطفل املضطرب"
 فقد نشعر باإلحباط واالنزعاج واإلنهاك من ضرورة إيالئه االهتمام ووضع الحدود له بشكل مستمر.
 إذا كان من مجموعة "الطفل السلبي"، قد نشعر بالغضب والتعب من الحاجة إلعطائه الدافع بشكل

 .مستمر. إذا كانت تنطبق عليه مواصفات كال املجموعتني، قد نشعر بالحيرة والقلق



 :في جميع األحوال من املهم أن نعرف أن هذا الطفل

 لیس مشاغبًا -

 لیس كسوًال -

 لیس عاقًا -

 لیس مدلًال -

 كما قلنا سابقاً، هذا الطفل غالباً ما يعاني من "الرض النفسي"، ومعنى ذلك أن الشعور بالغضب
 تجاهه أو عدم الصبر عليه وإجباره على األمور لن ينفعنا. بل على العكس، قد يجعل األمور أكثر

ً  .سوءا

 ماذا بإمكاننا إذاً أن نفعله ملساعدته على تجاوز الرض النفسي؟ النقاط العشر التالية قد تعطينا
 :الفكرة حول طرق تقديم املساعدة لطفلنا املصاب بالرض

 .أوالً: علینا أن نخبر الطفل أننا ال نلومھ على أفعالھ ألنھا نتائج أحاسیسھ، ذكریاتھ ومخیلتھ التي قد ال یدركھا 

 ثانیا: علینا أن نجد الوقت للجلوس معھ ومساعدتھ على معرفة أحاسیسھ وذكریاتھ وخیاالتھ. ھذا "الوقت
 الخاص" یجب أن یكون بالفعل مخصصاً لھ لوحده، دون وجود أطفال آخرین. من الجید إذا تمكننا من

 تخصیص ھذا الوقت لھ یومیا بانتظام و في نفس الوقت من النھار حتى إذا لم یتجاوز نصف الساعة أو أقل.
 في المواقف اإلشكالیة علینا تھدئة الطفل بضمھ لصدرنا بحنان والتحدث معھ مع التعلیق على ما نعتقد أنھ قد

 .یشعر بھ

 ثالثاً: نشجع الطفل على التعبیر عن مشاعره وخیاالتھ بقدر اإلمكان عن طریق اللعب الخالق، الرسم، الرقص
 أو سرد القصص الخیالیة. الحدیث عن المشاعر والصور التي تخطر على بالھ قد یساعده على أن یفھم أن

 .أفعالھ ھي نتیجة ما یشعر بھ، وما یشعر بھ ھو نتیجة ما مر بھ من أحداث في الماضي

 رابعاً: األطفال الصغار غالباً ما یختبرون المشاعر من خالل األحاسیس الجسدیة. المالمسة اللطیفة أو
 الحضن المليء بالحنان قد یجعلھم یھدأون من ناحیة، ویفھمون ما یشعرون بھ من ناحیة أخرى. من األسھل

 لالطفال التعبیر عن مشاعرھم عبر اللعب باأللعاب والدمى، ألن الدمى تتصرف كما یریدون ویتمنون.
 بإمكاننا أیضاً استخدام الدمى لتسمیة أمنیاتھم ومخاوفھم الدفینة. الرسم الخالق والرسم باألصابع أیضاً من

 .ضمن الفعالیات التي تساعد األطفال على التقلیل من التوتر وإظھار ما یعتمل في أعماقھم

 :خامسا: المشاعر األھم عند األطفال المصابین بالرض النفسي ھي

 الحزن على فقدان شيء أو شخص -



 ...الخوف من فقدان أحد أفراد العائلة، من البقاء وحیداً، من اإلصابة باألذى، من الحزن، من المستقبل -

 الغضب تجاه من قاموا بأذیة عائلتھم، أجبروھم على مغادرة بیتھم، من الذین ال یھتمون بمصیرھم وال -
 ...یقومون بحمایتھم

 الشعور بالعجز وفقدان السیطرة على حیاتھم -

 الشعور بالذنب لعدم تمتعھم بالقوة الكافیة إلنقاذ عائلتھم  ولحمایة أفراد العائلة األصغر سناً، الشعور بالذنب -
 ...لغضبھم من أھلھم أو إغضابھم وعصیان أھلھم، لجعل أھلھم یشعرون بالحزن والغضب

 ...الشعور بالذل لكونھم فقراء، مشردین، ال یذھبون للمدرسة، لفقدانھم عائلتھم -

 كلما استمعنا إلى طفلنا علینا محاولة أن نعرف أي من ھذه المشاعر ھو األكثر تسبباً بالمعاناة لدیھ. التحدث
 عن ھذه المشاعر بشكل صریح وبال خوف مفید جداً. لیست المشاعر ھي الخطیرة، بل األفعال التي قد تنتج

 .عنھا

 سادساً: مساعدة األطفال على فھم مشاعرھم قد تتم ببساطة عبر الحدیث عن قصصھم و عن قصصنا نحن.
 علینا أن نتذكر أن األطفال قد یملكون الكثیر من األسئلة التي ال یتجرأون على طرحھا. نستطیع أن نتكھن
 أسئلتھم بحیث أننا نساعدھم على إیجاد األجوبة وبالتالي الشعور باألمان. یتمكن األطفال من استیعاب
 .مشاعرھم حین یرون أننا ال نخاف منھا. بالطبع أحیاناً ال یكون األمر ممكناً حتى بالنسبة لنا نحن

 سابعا: علینا أن نحاول تخیل أسوأ األحاسیس والمخاوف عند أطفالنا. الكثیر من مشاعرھم ھو نتیجة أنھم ال
 یفھمون ماذا حدث لھم في الماضي وما قد یحدث في المستقبل. تفكیرھم بالمستقبل غالباً یقتصر على المستقبل
 القریب. ما یھتمون بھ ھو ما سیحدث في األیام واألسابیع المقبلة. إذا كنا ال نعرف ماذا سیحدث في المستقبل
 البعید فعلینا على األقل أن نعطیھم معلومات واضحة حول المستقبل القریب وأن نؤكد لھم أنھم لن یفقدونا ولن

 .یفرقنا أي شيء

 ثامناً: علینا أن نفكر كیف نجعل طفلنا یشعر بالكفاءة، كیف نعید لھ الشعور بالسیطرة على األمور. یحب
 األطفال أن یمارسوا ما یبرعون فیھ. علینا أن ندعمھم ونمدحھم على فعل ما یحبون. بالمدیح وإظھار االھتمام

 .المستمر نمنح أطفالنا الدافع لیطوروا مھاراتھم التي تجعلھم فخورین بأنفسھم

 تاسعاً: علینا أال نھمل حاجاتنا وأن نعرف حدود قدرتنا على التحمل. في بعض األحیان نحتاج لمن یشاركنا
 مشاعرنا ومخاوفنا. من المھم أن نجد مثل ھذا الشخص. قد یكون أحد أفراد العائلة أو خبیراً نثق بھ. بالرغم
 من صعوبة بناء الثقة علینا أن نبذل ما في وسعنا لیس ألجلنا فقط بل من أجل أطفالنا أیضاً. لكن تذكروا! ال

 .یحتاج األطفال أن نكون مثالیین أو أقویاء بشكل مطلق, یكفي أن نكون أقوى منھم

 عاشراً: إذا استمرت مشاكل طفلنا علینا أال نتردد في طلب المساعدة من خبیر نفسي یستطیع معالجة الرض
 .النفسي عبر العالج المتخصص. من المفید استشارة خبیر في علم النفس عند األطفال

 كیف أستطیع أن أساعد طفلي في التعامل مع الحزن؟



---------------------------------------------- 

 مساعدة الطفل المصاب بالرض النفسي غالباً ما تتضمن مساعدتھ على التعامل مع المشاعر المتعلقة بفقدان
 األشیاء واألشخاص. التعامل مع الفقدان یتضمن التعامل مع الحزن. من غیرالتعامل مع الحزن ال نتمكن من

 .تجاوز األزمات والبدء من جدید

 عندما نفقد شیئاً أو شخصاً مھماً فإننا في البدایة نتفاجأ. ال نستطیع أن نستوعب أن ھذا الشخص الذي كان
 جزءاً من حیاتنا قد اختفى فجأة ولن یرجع أبداً. فكرة الفقدان قد تكون مؤلمة لدرجة أننا ال نقدر على التفكیر
 بھا. نحاول أن نحمي أنفسنا بالتظاھر أن ھذا األمر لم یحدث. ھذا اإلنكار یساعدنا على تھیئة أنفسنا على أن

 حیاتنا ومستقبلنا لن یعود كما كان. بعضنا یمكث في حالة اإلنكار لفترة طویلة. قد یحدث ھذا مع األطفال ألنھم
 أضعف من أن یواجھوا الواقع األلیم من دون مساعدتنا.  یلجأ بعض الطفال لتخیالت أنھم أبطال خارقون أو
 ملوك عظماء یحكمون العالم وال یحتاجون لشيء أو ألحد. ھذا النوع من اإلنكار واللجوء للمخیلة یجعلھم

ً  معرضین لألذى في حال أي تغیرات قد تطرأ على حیاتھم.  ألن التغییر یحمل معھ دائماً الفقدان. ولكنھ أیضا
 .فرصة الكتساب شيء جدید. نحن من یفھم ذلك ولیس األطفال

 الخطوة األولى لمساعدة طفلنا على تجاوز حالة اإلنكار ھو االعتراف بھذا الفقدان ألنفسنا. لكن كیف نستطیع
 .فعل ذلك من دون أن نشعر باأللم واألسى الشدیدین؟ ال نستطیع. سیكون األمر في غایة الصعوبة

 لكنك سوف تتجاوز ذلك، فقد مررت بتجارب أكثر صعوبة وأغلب الظن أنك لن تتعرض لخسائر كبیرة مرة
 أخرى. ثق بنفسك! ال تخف من الحزن، فھو أمر طبیعي وسوف یتحسن حالك مع الوقت. االعتراف

 بمشاعرك وإظھارھا دون خجل سیساعد ابنك أو ابنتك أن یتغلبوا على الفقدان. بإمكانك أن تخبرھم أنھ من
 الطبیعي أن یشعروا بالحزن إذا وقع أمر حزین. عندما یرون أنھ یمكن تقبل الحزن وتجاوزه، فإنھم یبدأون

 .بالتعامل معھ وبإمكانكم جمیعاً أن تشعروا تدریجیاً بالراحة والحریة

 :التوصیات النھائیة

  لیس من الضروري أن تكون مثالیاً -

 علیك أال تلوم نفسك على ما مرت بھ عائلتك وأطفالك -

 أنت تقوم بعمل شدید الصعوبة في ظروف شدیدة الصعوبة -

 تستحق التقدیر من جمیع األھالي في العالم -

 شكراً
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