
التعامل مع األطفال
) وقت األزمات (

مقدمة 

العنف  من  جو  يف   - الأ�سف  -مع  العامل  اأنحاء  معظم  يف  الأطفال  من  كثري  ينمو 
والإرهاب والنزاعات الع�سكرية. ول �سك اأن تدور يف اأذهانهم الكثري من الأ�سئلة امللحة حول 
لهذه  وميكن  منها.  الإن�سان  وموقف  النزاعات  واأ�سباب  احلروب  مثل  نواجهها  التي  الأزمات 
الأ�سئلة والأفكار اأن توؤثر كثرياً على منو الأطفال وفهمهم لأنف�سهم ولغريهم وللعامل من 
حولهم. ول غرابة اأن ي�ساأل الأطفال يف وقت احلروب اأ�سئلة معقدة و�سعبة، ويتعقد املوقف 
اأكرث يف هذا الوقت اإذ تعج و�سائل الإعالم �سباح م�ساء باأخبار هذه النزاعات واحلروب، مع نقل 
ال�سور الفورية، والأ�سح اأن و�سائل الإعالم هذه تنقلنا واأبناءنا اإىل موقع احلدث اأو النفجار اأو 

القتل.

ال�سارة  التاأثريات  واملربني هو كيفية حماية �سغارهم من  الآباء واملعلمني  ومما يقلق 
لكل هذه الأحداث، فنجد الآباء ي�ساألون عن الطريقة املثلى للتعامل مع الأبناء وال�سغار يف 

هذه الظروف ال�سعبة، وعن املعلومات التي يفيد اإطالعهم عليها.
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تفاعل األوالد مع الحروب والنزاعات

ب�سبب  لها،  املرافقة  وال�سور  والنزاعات  احلروب  لأخبار  ال�سغار  اأفعال  ردود  تختلف 
التي مر بها يف حياته، وعالقته مبن  والتجارب  عوامل كثرية مثل عمر الطفل و�سخ�سيته 
حوله كالوالدين وغريهما. واأكرث ما يزعج الأطفال ال�سغار قبل املرحلة املدر�سية هي املناظر 

املرعبة واملوؤملة وكذلك اأ�سوات الدوّي والنفجارات.

ولي�س ُم�ستغرباً اأن يخلط اأطفال هذه ال�سن بني احلقيقة وبني خيالتهم، ويف تقديرهم 
حلجم الأخطار والأذى الذي قد يلحق بهم اأو بغريهم. ومن ال�سهل اأن ت�سيطر م�ساعر اخلوف 
والقلق على هوؤلء الأطفال، في�سعب عليهم اإدراك حقيقة الأمر، واإبعاد الأفكار املخيفة عن 

اأذهانهم. 

اأنه ي�سعب  اإل  التفريق بني احلقيقة واخليال،  وبينما ميكن لأطفال املرحلة املدر�سية 
عليهم يف بع�س الأوقات الف�سل بينهما، فقد يخلط الطفل بني م�سهد من فيلم خميف 
وبني منظر من مناظر الأخبار، مما يدفعه اإىل املبالغة يف حقيقة الأخبار. وقد ل ينتبه الطفل 
تتكرر من جديد.  اأنها  يدرك  ول  يعاد عر�سها مرات ومرات،  الإخبارية  امل�ساهد  اأن بع�س  اإىل 
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وب�سبب و�سوح ال�سور املنقولة فقد ي�سعر الطفل اأن احلدث قريب منه كثرياً، ورمبا يف ال�سارع 
الذي ي�سكنه.

بالنقا�سات  اهتماماً  اأكرث  فنجدهم  الثانوية  و�سباب  الإعدادية  املرحلة  اأطفال  اأما 
املتعلقة بحالة الأزمة احلالية.

احلدث،  مع  تفاعله  يف  كذلك  توؤثر  اأن  املزاجية  وطبيعته  الطفل  ل�سخ�سية  وميكن 
يحرك  بالتايل  النف�سية،  طبيعتهم  ب�سبب  والقلق  للخوف  عر�سة  اأكرث  الأطفال  فبع�س 

عندهم اخلرب اخلِطر م�ساعر اخلوف وال�سطراب.

الواقعة  الأزمات  مع  عالقتهم  طبيعة  يف  كذلك  يتفاوتون  الأطفال  اأن  نن�سى  ل  و 
وخا�سة احلرب اأو النزاع، فقد يكون لبع�سهم اأقارب اأو اأنا�س من نف�س اجلن�سية اأو الهوية اأو 
الديانة لهم تدخل مبا�رش يف احلرب اأو القتال الدائر، ول �سك اأن هوؤلء الأطفال اأكرث عر�سة 
باأمورهم  القتال  اأو  احلرب  اأخبار  ربط  اإىل  الكبار  الأطفال  مييل  وقد  الدائرة.  بالأحداث  للتاأثر 

وظروفهم ال�سخ�سية وكاأنها تتعلق بهم مبا�رشة.

ومن اأكرث ما ي�سغل ذهن الأطفال ال�سغار 
هو اخلوف من الفرتاق عن الوالدين، ومفهوم اخلري 
الطفل  ي�ساأل  وقد  العقاب.  من  واخلوف  وال�رش، 
�سيء،  اأو  ح�سن  �سلوكه  كان  اإذا  فيما  ال�سغري 
معتقداً اأن احلرب قد وقعت على الأطفال الذين 
مع  �سلوكهم  اأن  ب�سبب  الأخبار  يف  ي�ساهدهم 
عقاب  فاحلرب  لذلك  ح�سناً،  يكن  مل  والديهم 

لهم!
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يعمدون  فقد  واملبادئ  والأخالق  ال�سيا�سة  بق�سايا  الكبار  الأبناء  اهتمام  وب�سبب 
احلكومات  طبيعة  ويف  العامة،  والأخالقية  الفل�سفية  الق�سايا  يف  والتفكري  التاأمل  اإىل 
وال�سيا�سات واخلدمة الع�سكرية. ومن الأطفال من ياأخذ املوقف املعاك�س في�سبح غري مبال 
مبا يرى اأو ي�سمع من اأخبار القتتال اوالدمار. وقد يكون ذلك ب�سبب كرثة املعلومات وال�سور 
األعاب  انت�سار  وب�سبب  اخلدر.  ب�سئ من ح�ّس  ي�سيبهم  مما  تعر�س على هوؤلء  التي  والأخبار 
احلا�سوب الإلكرتونية وغريها فقد ل ي�سعر الطفل اأنه اأمام مناظر حقيقية و�سحايا ودماء 

وقتلى.

كيفية التعرف على أفكار ومشاعر األبناء وقت األزمات...

ذهن  يف  يدور  ما  معرفة  ال�سهل  من  يكون  ل  قد 

اأخبار  �سدمة  تاأثري  حتت  يكونوا  عندما  الأطفال 

احلديث عن  الطفل يف  يرتدد  وقد  اأو مزعجة،  �سديدة 

مدى  اإىل  انتبه  قد  يكون  ل  قد  اأنه  خا�سة  خماوفه، 

تاأثري الأخبار عليه.

فقد  الأهل،  توقعات  يخالف  وب�سكل  متعددة  مبخاوف  ي�سعروا  اأن  لالأطفال  ميكن  و 

من  يخاف  اأو  مثال،  تنفجر  حافلة  الأخبار  يف  راأى  اأن  بعد  احلافلة  ركوب  من  الطفل  يخاف 

اإىل  اأن يتنبهوا  اأن �ساهد مدر�سة تتعر�س للق�سف.  وميكن لالآباء  اإىل املدر�سة بعد  الذهاب 
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املوؤ�رشات التي توحي بكيفية تعامل الطفل مع مثل هذه الأحداث والأخبار. ولي�س بال�رشورة 

اأن يكون لعب الأطفال لألعاب القتال واحلروب موؤ�رشاً اإىل م�سكلة نف�سية عندهم، فهذا اأمر 

طبيعي عند ال�سغار، وقد يزداد هذا النوع من اللعب وقت احلروب، فيحاول الأطفال حماكاة 

ما ي�ساهدونه، اأو القيام باأعمال النتقام، معتقدين باأنهم ي�ساهمون يف حل بع�س النزاعات 

التي يرونها اأمامهم. 

ومن المؤشرات القوية لتأثر األطفال بالحرب والقتال:

• من 	 مرحلة  وجتاوزه يف  منا  قد  كان  �سلوك طفويل  اإىل  نكو�سه  اأو  الطفل  تراجع 
وم�س  الالاإرادي،  والتبول  منفرداً،  النوم  من  اخلوف  مثال  ال�سابقة،  عمره  مراحل 

الإ�سبع وغريها من ت�رشفات متّيز من هم اأ�سغر منه �سناً.      

• التعلق الزائد باأحد والديه اأو كليهما، وقلقه اإذا ابتعد عنهما ولو لوقت ق�سري.	
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• النطواء ال�سديد الذي ل ين�سجم مع طبيعة نف�سيته ال�سابقة.	

• ا�سطراب النوم والكوابي�س الليلية.	

• التعلق الو�سوا�سي القهري باأمور احلرب كتكرار الأ�سئلة املتعلقة بهذه احلرب.	

• اخلوف من اأمور مل يكن يخافها من قبل كالظلمة والليل.	

• على 	 والعتداء  ال�رشب  من  العدواين  ال�سلوك 
الأ�سقاء اأو غريهم. 

كيفية التحدث مع األبناء عن الحروب واألزمات األخرى...

ثمة معتقد خاطئ عند النا�س مفاده اأن احلديث عن احلرب اأو القتال اأو اأي اأزمة اأخرى مع 
الأطفال من �ساأنه اأن يزيد لديهم املخاوف والقلق، ولكن العك�س هو ال�سحيح، واإن كان 

الأمر يتوقف وحلد كبري على طريقة احلديث واحلوار معهم. والأخطر من احلديث املبا�رش 
وال�رشيح هو اأن يحتفظ الطفل مبخاوفه اخلا�سة التي ل يتحدث عنها مع غريه.
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وكما هو احلال مع املوا�سيع الأخرى يف احلياة، يجب النتباه للمراحل العمرية املختلفة 
وملرحلة منو الطفل و مدى فهمه وا�ستيعابه لالأمور. وبالرغم من اأن الأطفال ال�سغار وحتى 
الذين يف الرابعة اأو اخلام�سة من العمر ميكن اأن يدركوا طبيعة اأعمال العنف، اإل اأنه لي�س 
بال�رشورة اأن يعرف كلهم كيفية احلديث عما ي�سغلهم ويقلقهم، ولذلك فقد يحتاج الأهل 
اأحياناً اأن يبدوؤوا هم باحلديث مع اأبنائهم عن م�ساعرهم اجتاه هذه الأحداث، مما ي�سهل على 

الأطفال النفتاح واحلديث عما بداخلهم اأي�ساً.

وميكن اأن يبداأ الوالدان ب�سوؤال الطفل عما ميكن اأن يكون قد �سمع من اأخبار، اأو عن 
راأيه فيما يجري من اأحداث. وعلى الأهل اأن مي�سكوا اأنف�سهم عن حماولت اإلقاء املحا�رشات 
ما  بالهم، فقد تكون غري  ت�سغل  التي  املهمة  الأمور  على  اأولً  يتعرفوا  الأطفال حتى  على 

يتوقعه الأهل.

اجلميع  ي�ساهد  عندما  مثالً  ومنها  الطبيعية  الظروف  بع�س  من  ال�ستفادة  وميكن 
اأو عند  اأو عندما حتدث بع�س الأمور كظهور املناق�سات على �سا�سة التلفاز،  ن�رشة الأخبار، 

جمع التربعات ل�سالح �سحايا تلك الأزمات.

يف  بالعواطف  امل�سحونة  املوا�سيع  هذه  يف  النقا�س  يكون  اأن  الطبيعي  من  ولي�س 
جل�سة واحدة، ولكن ل بد من زيارة املو�سوع كلما دعت احلاجة. وقد ت�ستجد بني احلني والآخر 

ق�سايا وتفا�سيل جديدة ت�ستدعي احلديث جمدداً.

وميكن لالأهل حماولة التو�سع يف فتح موا�سيع اأخرى وثيقة ال�سلة مبا يجري كموا�سيع 
ملعلومات  التعر�س  احلالت  بع�س  الأمر يف  يتطلب  وقد  احلياة.  والالعنف يف  وال�سالم  العدل 
اأو  التاريخية،  املعلومات  اأو بع�س  الواقعة،  بالأزمة  لها �سلة  جغرافية عن منطقة معينة 
احلديث عن ثقافة وتقاليد جمموعات من النا�س اأو ال�سعوب اأو الدول. ول باأ�س من حماولة ربط 
مو�سوع حّل النزاعات الدولية مثال بحّل النزاعات املحلية يف البلد الذي يعي�س فيه الطفل، 
بطريقة  اخلالفات  وكيف ميكنهم حّل هذه  الأطفال،  بني  تن�ساأ  التي  الب�سيطة  اخلالفات  اأو 

�سلمية.
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وعلى الأهل احرتام رغبة الطفل اإن مل يُرد احلديث يف املو�سوع يف بع�س الأوقات عندما 
لالأمر. وعلى الأبوين النتباه لبع�س املوؤ�رشات الكالمية وغري الكالمية التي  ل يكون مرتاحاً 

ترافق حديث الأطفال، ومنها:

• تعبريات وجه الطفل.	
• حركات ج�سم الطفل وما يحاول التعبري عنه.	

• �سلوك الطفل يف اللعب.	

• طبقة �سوت الطفل. 	

• الطفل 	 ي�ستعملها  التي  والكلمات  التعابري 
للتعبري عما يف نف�سه.

يف  واأ�سهل  انت�ساراً  اأكرث  اأ�سبحت  والأخبار  املعلومات  اأن  الآن  النا�س  معظم  يدرك 

اأو  ال�سبكة اللكرتونية  اأو  التلفاز  من  والكبار �سواءً  واأنها متاحة لل�سغار  احل�سول عليها، 

ال�سحف واملجالت وغريها، ويجب النتباه هنا اإىل نوعية وكمية الأخبار التي يتلقاها الأطفال 

وخا�سة ال�سغار منهم، فاإنه ل يُن�سح اأن يطلع الأطفال على كثري من هذه الأخبار اأو على 

ونوعيتها،  الأخبار  هذه  كمية  من  احلّد  الأهل  يحتاج  وقد  الأحداث.  من  املخيفة  امل�ساهد 
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ا�ستيعاب هذه  اأبنائهم على  الأهل  ي�ساعد  اأن  املهم  قليل.  بعد  املو�سوع  اإىل هذا  و�سناأتي 

من  ومتكنهم  وجد،  اإن  لديهم  الفهم  �سوء  وت�سحيح  احلقائق  لإدراك  وفهمها  املعلومات 

اخلروج منها مبا يعطيهم الأمل يف امل�ستقبل. ولبد من التعر�س مل�ساعر الأطفال بالن�سبة 

لهذه الأخبار اأو الأحداث، ولي�س جمرد الهتمام باجلانب الفكري اأو املعريف. ول نن�سى اأن مثل 

هذه املوا�سيع تتيح فر�سة طبيعية ليتحدث الوالدان عن نظرتهما وراأيهما يف اأمور متعددة 

اأو  والكراهية،  الت�سامح  اأو  واملو�سوعية،  الع�سبية  اأو  والظلم،  باملو�سوع كالعدل  مرتبطة 

العنف والالعنف، اأو املواقف النمطية عند النا�س، وغريها من اأمور احلياة.

اأنها  على  اآراءهم  الأهل  يقدم  اأن  دون  واملنفتح،  ال�رشيح  باحلوار  التحلي  املفيد  ومن 

حقائق مطلقة. ويجب اأن يتيح احلوار فر�سة لختالف الآراء والتعبري عنها. واإن اإ�سعار الطفل 

بخطاأ اأفكاره اأو م�ساعره قد يدفعه لين�سحب من احلوار والنقا�س، اأو قد يجعله ي�سعر باأنه 

طفل �سيء اأو اأنه ل يح�سن الت�رشف.

نصائح بسيطة ومهمة في جلسة الحديث مع أبنائك

• ا�ستمع وا�ستمع، وا�ستمع من جديد ملا يقوله اأبنائك.	

• الرد 	 اأظهر احرتامك لبنائك حتى ولو مل توافقهم على ما يقولون، حيث ميكن 
على اأحدهم بالقول: "اأنا اأحرتم راأيك هذا".

• حاول قدر الإمكان النظر يف عيني طفلك اأثناء احلوار.	

• ت�سّيد الظروف املنا�سبة ل�رشح بع�س الأفكار الأ�سا�سية.	

• قل احلقيقة.	

• يتعلم الأبناء مبراقبة الآخرين، فكن قدوة ح�سنة لهم.	

• اق�س مع اأبنائك وقتاً م�سرتكاً وحراً من دون قيود اأوتعليمات.	
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• اأظهر اأنك مهتم حقا باأبنائك.	

• حاول األ تنتقد اأي اأحد من اأبنائك. 	

• اأعط اأبنائك كل انتباهك وتركيزك.	

• تذكر اأنك تتحاور مع اأبنائك بالكلمات والتعابري واحلركات جميعاً.	

• ذكر كل اأبنائك باأن لهم مكاناً خا�ساً عندك.	

• �سجع ابنائك على احلديث عن م�ساعرهم، مثل اأن تقول لبنك: "يبدو اأنك منزعج، 	
حدثني عما ي�سغلك".

• �سارك اأبنائك اأفكارك ومعتقداتك، كاأن تقول لهم: "اأنا اأ�سعر.. اأنا اأرى..".	

كيف يمكن أن تطمئن أبنائك؟

من املفيد جداً اأن يظهر الأهل للطفل باأنهم يدركون م�ساعره، وعليهم جتنب التقليل 
اأو غريه قد ي�سعر الطفل باحلرج. ومن �ساأن  من قيمة هذه امل�ساعر، فاإن هذا، مثل النتقاد 

احلديث عن العواطف وامل�ساعر اأن يخفف من �سعور الطفل بالقلق واخلوف.

وميكن للوالدين تطمني الطفل بتقدمي معلومات وحقائق عما هو متوفر حلماية النا�س 
ومنهم الأطفال، كوجود رجال ال�رشطة والأمن، ومن خالل ما ميكن اأن يقوم به الطفل يف حال 
خوفه كحديثه مع اأحد الكبار كوالديه. وليحاول الأبوان جتنب و�سع الحتمالت والفرتا�سات 

اأمام الطفل، والأف�سل منها هو تقدمي املعلومات احلقيقية، ولكن الب�سيطة والوا�سحة.

ومن الأمور املهمة اإدخال الطماأنينة اإىل نف�س الطفل والأ�رشة جميعاً عن طريق احلفاظ 
قدر الإمكان على داأب الأ�رشة يف تفا�سيل حياتها اليومية، فهذا مما يعيد �سيئاً من ال�سعور 
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الأعمال  اأداء  يف  الأ�رشة  اأفراد  ا�سرتاك  طريق  عن  هذا  ويتم  احلا�سلة،  لالأزمة  ال�سابق  بالأمن 
اليومية الب�سيطة كتناول وجبات الطعام، والنوم امل�سرتك، والذهاب اإىل املدر�سة، وغريها... 
فكل هذه الأعمال تعطي الطفل �سعوراً باأن العامل من حوله ي�سري ب�سكل طبيعي كاملعتاد.

واإذا كان اأحد اأفراد اأ�رشة الطفل اأو قريب له يف نف�س املنطقة التي حدثت فيها الأزمة 
من حرب اأو غريها، فاإن ذلك قد يعر�سه اإىل املزيد من القلق واخلوف. ومما يفيد هذا الطفل هو 
معرفة معلومات حقيقية عن هذا القريب وظروف حياته. ويف�سل اأن يت�سل الطفل بقريبه 
بالهاتف اأو باملرا�سلة اإن اأمكن ذلك ليزيد اطمئنانه. ول �سك اأن مما يعني دوماً هو التقاء املرء 
وحديثه مع الذين يعي�سون ظروفاً مثل ظروفه، فهذا يخفف عن اجلميع من خالل امل�ساركة 

باملعلومات والتجربة وامل�ساعر.

بالأمن  ي�سعرون  حولهم  من  الكبار  يروا  اأن  اأي�سا  لالأطفال  املطمئنة  الأمور  ومن 
والطمئنان، ومن خالل تلقي الدعم النف�سي واملوؤازرة من قبل هوؤلء الكبار. ل �سك اأن هذه 
فر�سة منا�سبة ل�رشح مفهوم التوكل على اهلل مع اتخاذ الأ�سباب، واأن ال�سعور بالأمان ياأتي 

من اليقني باأنه "لن ي�سيبنا اإل ما كتب اهلل لنا".
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نصائح عامة تتعلق بحالة الحرب أو أي أزمة أخرى

• من نعم اهلل تعاىل اأنه و�سع يف الأطفال قدرة عالية على حتمل ال�سدمات، فبالرغم من 	
اإ�سابتهم بالنزعاج ال�سديد وقت الأزمات اإل اأنهم قادرون مع الزمن، ومع فر�س التعبري 
عن م�ساعرهم، على العودة اإىل احلياة الطبيعية ب�سكل اأ�رشع منا نحن الكبار. وقد ل 
معلومات  اأكرث  يفيدهم  واإمنا  بالأ�سئلة،  مليئة  جل�سات طويلة  من  الأطفال  ي�ستفيد 

ب�سيطة مبا�رشة ووا�سحة على ت�ساوؤلتهم، واأن يُ�ستمع اإليهم اإذا رغبوا بالكالم.

• يجب عدم الإ�رشاع يف افرتا�س ما ميكن اأن يكون قد فهمه الأطفال من الأحداث، وعدم 	
الفرتا�س باأن م�ساعرهم اأ�سد من م�ساعرنا نحن الكبار. فردود فعل الأطفال لالأحداث 
و�سخ�سياتهم،  الأحداث،  من  وقربهم  اأعمارهم،  بح�سب  �سابقاً  ذكرنا  كما  تختلف 
واخلطاب.  احلوار  اأ�رشهم يف  واأ�سلوب  الأحداث،  قد �سمعوه عن  وما  احلياة،  وجتاربهم يف 
وقلة امل�ساعر التي قد تظهر على الطفل ل تعني بال�رشورة اأنه يخفي حقيقة م�ساعره.

• �سوؤاله قبل 	 اأن نفهم متاماً  اأف�سل ما يعني الطفل عندما يطرح �سوؤال علينا هو  من 
الطفل.  اأو فكرة يحملها  اإىل م�ساعر معينة  اأحياناً  ال�سوؤال  ي�سري  وقد  الإجابة عليه. 
والأمثل اأن نتفهم الدوافع التي تقف وراء �سوؤاله، وخا�سة عندما يكون ال�سوؤال �سعباً. 
"اأخربين مب  اأو  "وما الذي يجعلك تفكر يف هذا؟"  اأن ن�ساأل الطفل مثالً:  وميكننا عندها 
عندها  �سن�ستطيع  ال�سوؤال  مغزى  نعرف  وعندما  ال�سوؤال!"  هذا  لتطرح  تفكر  كنت 

تقدمي الإجابة الفعالة واملر�سية بالن�سبة له.

• ي�سعرون 	 الأهل  جتعل  وقد  عنها،  الإجابة  اأحد  ي�ستطيع  ل  اأ�سئلة  الأطفال  يطرح  قد 
بالإجابات  اإذا مل يجابون  بالأمان  ي�سعروا  لن  الأطفال  لأن  ويقلقون  والنزعاج،  بالرتباك 
املبا�رش  للحديث  الكبار،  نحن  مثلنا  واملراهقني،  الأطفال  يرتاح  ما  وعادة  املنا�سبة. 
لك عن  اأبحث  اأن  "�ساأحاول  اأو  اأدري!"  "ل  له:  نقول  باأن  مثال  الرد  يف�سل  لذا  وال�رشيح، 

جواب".

• يجب اأن ل نرتدد يف حزمنا لالأمور عندما ن�سعر باحلاجة للحزم، فقد يكون اأحيانا هو اخليار 	
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التي يتكرر  املوؤثرة  اأوقات متابعتنا لن�رشة الأخبار وال�سور  الأن�سب، كالتقليل مثال من 
عر�سها على التلفاز.

• اإىل تغيري نظامها احلياتي املعتاد لبع�س الوقت، لذلك يجب 	 اأحيانا  قد ت�سطر الأ�رشة 
من  �سيء  اإدخال  ذلك  يف  ملا  املعتادة،  طبيعتها  اإىل  احلياة  هذه  منط  اإعادة  على  احلر�س 

الطمئنان اإىل حياة الأ�رشة والأطفال، كما ذكرنا �سابقاً.

ترشيد التعامل مع وسائل اإلعالم

تكرث يف هذه الأيام الن�رشات الإخبارية والبث الإعالمي وقت الأزمات، فهي على مدار 
ال�ساعة. وت�سبب الكثري من هذه املعلومات وال�سور املرافقة النزعاج والأمل للكبار، فمن باب 
اأن توؤثر يف ال�سغار. وقد تزداد ح�سا�سية بع�سهم ملثل هذه املعلومات وال�سور. وميكن  اأوىل 
له  يتعر�س  ما  مبتابعة  الإعالم  لو�سائل  ال�سلبية  التاأثريات  من  احلّد  واملربني  واملعلمني  لالآباء 

ال�سغار من هذه الو�سائل. 

والإر�س�دات الت�لية قد تعني يف احلّد من تلك الت�أثريات ال�سلبية:

• ل تفرت�ض اأن الأطف�ل ل يعرفون م� يجري من اأحداث	

اأحداث، فكثري  يدور من  ما  الأطفال  يالحظ  األ  الع�رش  يف هذا  تقريباً  امل�ستحيل  من 
منهم يرون وي�سمعون اأكرث مما نتوقع،  ومن هنا تاأتي اأهمية �سوؤالهم عما راأوه اأو �سمعوه،  

وعن م�ساعرهم حول هذه الأحداث.
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• تنبه اإىل عالم�ت اإ�س�بة الأطف�ل ب�لقلق	

بع�س الأطفال اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالقلق من غريهم عندما يتابعون ن�رشات الأخبار، 
اأنف�سهم  اإذا كانوا هم  اأعمارهم ومزاجهم. ويزداد احتمال تعر�سهم للقلق  وذلك بح�سب 
واأ�رش  اأقرباء  لهم  اإذا كان  اأو  اأو غريها،  اأو عنف  ال�سابق، كحرب  الأذى يف  اأو  للعدوان  �سحايا 
تعي�س يف نف�س املنطقة التي حدثت فيها الأزمة، اأو اإذا كان لهم اأقرباء يف اجلي�س اأو خدمات 

الإ�سعاف اأو ما ي�سابه.

• انتبه مل� ي�س�هده الأطف�ل	

الربامج  بع�س  يف  املزعجة  واملعلومات  املوؤثرة  ال�سور  من  الأطفال  حماية  حاول 
املعرو�سة. وحاول األ ترتكب اخلطاأ الذي ترتكبه بع�س الأ�رش عندما يبقون التلفاز اأو املذياع 
يعمل طوال الوقت، حتى ولو مل يكن اأحد ي�ساهد اأو ي�ستمع، وجتنب متابعة بع�س م�ساهد 

التدمري والعدوان التي تكررها و�سائل الإعالم مرات ومرات.

• �س�عد اأبن�ئك الكب�ر على حتليل بع�ض امل�س�هد الإخب�رية	

فهذه فر�سة منا�سبة ليتعلم الأبناء كيفية عمل و�سائل الإعالم، فيمكنك م�ساهدة 
بع�س الن�رشات الإخبارية مع الأبناء الكبار ثم احلديث عنها وحتليلها، وا�رشح لهم كيف اأن 
وامل�ساهدين،  الزبائن  الأكرب من  العدد  اإىل ك�سب  القائمني عليه ي�سعون  واأن  الإعالم مهنة، 
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ولذلك ي�ستعملون و�سائل متعددة توؤثر يف الإخراج الفني لهذا الإعالم.

• و�سع دائرة املعلوم�ت	

التلفاز  وال�سبكة اللكرتونية  تاأتيك بالأخبار بني  التي  اأن تنوع و�سائل الإعالم  حاول 
كتب  اإىل  الرجوع  اإىل  اأحياناً  حتتاج  ورمبا  للمعلومات،  احليادية  بع�س  ي�سمن  مما  وال�سحف، 

التاريخ واأطل�س اخلرائط.

• اأكد على مبداأ العدل واحرتام احلي�ة	

ا�رشح لأبنائك كيف تثري بع�س الأخبار يف الإن�سان الكثري من عواطف وم�ساعر القلق 
واخلوف والغ�سب، واأنها قد تكون موجهة اإىل جمموعة من النا�س اأو اإىل بلد ما. ونبههم اإىل 
املواقف النمطية التي يتخذها النا�س، وكيف اأن هذه املواقف هي جمرد تب�سيط كبري لأمور 
متعددة، وكيف اأنها قد تكون خطرة و�سارة، وا�رشح لهم كيف اأن العدل وال�سالم اأف�سل من 

احلقد والنتقام والعدوان.

• اأكد على الإيج�بي�ت التي ميكن اأن تن�س�أ عن الأزمة	

اأنها ت�سبب عواطف احلزن وم�ساعر املوا�ساة  اأن الأزمات ل �سك  ا�رشح لأبنائك كيف 
مع ال�سحايا واأ�رشهم، واأن كل هذا ين�سئ بني النا�س م�ساعر التعاطف والت�سامن والتكافل.

• ا�ستحث العزمية لدى الأطف�ل عو�س�ً عن ال�سعور ب�لعجز	

نطاق  يف  اإيجابي  عمل  اأداء  على  الأطفال  حث 
الأزمة الواقعة كاحلرب اأو النزاع اأو غريها، كجمع التربعات 
الكبار  نحن  ولنا  لهم،  اأنفع  فهذا  احلوار،  ندوات  وح�سور 
اأي�سا، من جمرد التعاطف وال�سعور بالإحباط والعجز عن 

تقدمي ما ينفع. 
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مؤلف الكتيب
  الدكتور / م�أمون مبي�ض

"العوين"، ع�سو  الجتماعي  التاأهيل  –مركز  الربامج  اإدارة  النف�سي، مدير  الطب  ا�ست�ساري 
اململكة   – بلفا�ست  يف  امللكة  جامعة  يف  حما�رش  القطري،  الأحمر  –الهالل  النف�سي  الدعم  جلنة 

املتحدة.
يعمل د. ماأمون يف املعاجلات النف�سية وال�سلوكية منذ اأكرث من ع�رشين �سنة، وله خربة وا�سعة 
يف تقدمي الدعم النف�سي وقت الأزمات، وخا�سة  بعد احلروب والكوارث، حيث زار مناطق منكوبة عديدة 
مثل ال�سفة الغربية وغزة يف فل�سطني، وك�سمري بعد زلزال 2005، ولبنان بعد الهجوم ال�رشائيلي 

2006، وخميم نهر البارد يف لبنان عام 2007، وتون�س وباك�ستان ، وغريها...

ويدعو د. ماأمون دائما اإىل �رشورة الهتمام بتقدمي اخلدمات الطبية والنف�سية لكل اإن�سان حرم 

حريته، وله مقالت ودرا�سات نف�سية عديدة ومن�سورة يف املجالت املتخ�س�سة، كما له العديد من 

الكتب واملطبوعات، منها:
• ال�سدمات النف�سية والإجهاد النف�سي عقب ال�سدمات.	
• دور الإميان يف عالج الإجهاد النف�سي عقب ال�سدمات.	
• املر�سد يف الأمرا�س النف�سية وا�سطرابات ال�سلوك.	
• دليل تربية الآباء يف تربية الأولد.	
• اأولدنا من الطفولة اإىل ال�سباب.	
• هوية الطفل.	
• التفاهم يف احلياة الزوجية.	
• الذكاء العاطفي وال�سحة العاطفية.	
• العقل فوق العاطفة )ترجمة(.	
• معني الآباء يف الرتبية اجلن�سية لالأبناء.	

للتوا�سل اأو ال�ستف�سار:
 Mobayed@hotmail.com  :الربيد اللكرتوين

 www.mmobayed.com  :املوقع اللكرتوين
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