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مقدمه

فعلردودتظھرالضغطحاالتفي
،مختلفةطرقفيتكوناألطفاللدى

عنالتخفیفالوالدينستطیعي
ةحالفيالقصیرالمدىعلىمھأطفال
الضغطلحاالتمتكررةفعلردودتطور
.الحالیةالظروففي



بردودقائمةسأوردالنشرةھذهفي
,الضغطحاالتفيلألطفالممیزةفعل

قبلمنالمحتملةالردلطرقوإرشادات
.الوالدين

أوواحدةمنييعانطفلكمأنحالةفي
ةفترلمدةالممیزةالتصرفاتمنأكثر

أصبحتاالشاراتھذهأنأومتواصلة،
رةاستشاالىالتوجهينصحخطورةأكثر

.مھنیة



یاء فعل األطفال في حاالت الضغط ونصائح لردود اولردود 
األمور على المدى القصیر

ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلمؤشرال

التمسك 
بالوالدين  

وطلب 
القرب منھم

بشكل 
متكرر

رفض أن يترك 
وحده، رفض 
الذھاب الى 
,  الحمام لوحده
رفض الذھاب 

ت مكان بالبیي إل
لوحده

;أعیدوا للطفل األمان
كونوا مع الطفل أكبر

تحدثوا ; قدر ممكن
; معه حتى تھدئه

حافظوا على اطار 
.حیاة اعتیادية

امتنعوا عن تعبیر
;  الغضب واالزدراء
شجعوا الطفل 

لیقول وداعا ولكن 
ال تدخلوا معه في 

.صراع



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلمؤشرال

مشاكل 
تناول 

الطعام

فقدان 
;  الشھیة

;  القيء
,  البصق
عدم 

المقدرة 
على البلع

حافظوا على اطار 
أوقات تناول الطعام 

وعادات تناول الطعام 
اتخافوال ; الصحیحة

سلیم طفل 
سیطلب تناول 
.الطعام بنفسه

ال تجبروا الطفل 
على تناول الطعام

.تضغطوهوال



لال يفضل العميفضل العمللالتفصیمؤشرال

مشاكل 
في 

عادات 
النظافة

الى العودة 
سلوك 
; طفولي

والترطیب 
عدم 

الى الذھاب 
.الحمام

مع تحدثوا 
الطفل من أجل 

ا ساعدو; تھدئته
الطفل للحفاظ 

على أوقات 
.مغادرة ثابتة

 ال تغضبوا 
تدخلوا في وال 

األمر ; مواجھة
د فقط سوف يزي

.من التوتر



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلمؤشرال

 الخوف من 
اللیل 

وصعوبات 
النوم

 الخوف من 
;الذھاب للنوم

الخوف من 
الصحوة 

وكوابیس 
الخوف; اللیل

من البقاء 
لوحده في 

.الظالم

 حافظوا على 
;  عادات نوم ثابتة

تحدثوا مع الطفل
.على مخاوفه

 عندما يخاف 
الطفل، كونوا مع 

الطفل بجانب 
في ولیسسريره
حاولوا ; سريره

عدم اعطاء األدوية 
ء المنومة، وانما بنا

على نصیحة 
.الطبیب



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلمؤشرال

 االعتداء 
والضرب 
العنیف

 االعتداء 
الجسدي تجاه 

أبناء العائلة 
; واخرين

د االعتداء والعنا
ھدفھا التغلب(

على الشعور 
).بالعجز

 تحدثوا مع الطفل 
وشجعوه على التعبیر

عن نفسه، من المھم 
جعل الطفل يفھم بأن 

ھناك حد لطلباته 
اسمحوا . وعدوانه

للطفل أن يعبر عن 
مخاوفه وغضبه، من 

خالل الرسم واللعب أو 
سرد القصص أو 

.الحديث

 أوقفوا الطفل 
الغاضب واعملوا 

على تطمینه 
بشدة، ولیس 

بالعدوان والصراخ 
,والعصبیة



لال يفضل العميفضل العمللالتفصیمؤشرال

 النشاط 
الزائد

 المجادلة، 
الطالقة 

ھدفھا (
التغلب 

على 
الشعور 

)بالعجز

واعملوا ستمعواا
على تھدئة 

ا النشاط المفرط، اذ
كان ذلك ممكنا من 

خالل اعطاء أي 
وظیفة أو مھمة، 

اعملوا على وضع 
.حدود بحذر

ال تتجادلوا مع 
ي الطفل، ال ينبغ

القول له بأنه ال
حاجة للشعور 
.كما ھو يشعر



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلالمؤشر

 صعوبة 
زفي الترك

 صعوبة تركیز
االنتباه في 

موضوع واحد، 
االرتباك، 

الملل، عدم 
معرفة ما يعمل

.وبماذا يلعب

 أعطوا الطفل 
مھمات قصیرة، 

بسیطة وواضحة،
من أجل اعادته 

التوازنببطء الى 
.السابق

 ال تغضبوا وال 
.تمارسوا الضغط



ال يفضل يفضل العملالتفصیلمؤشرال
العمل

/   االكتئاب
ةالالمباال

 السكوت، حزن 
متواصل، البطء 

في النشاط، 
، فقدان للشھیة

التعبیر عن 
الفراغ، نظرة 

.حیرة

 ايالء االھتمام، 
انشاء لمسة 

ة شخصیة، الدبلج
ا والحديث، اقترحو

تقديم الطعام 
السائل 

.والساخن

شفقةتبدوا ال
.غضبأو مفرطة 



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلمؤشرال

فعل رد 
جسدي 

/ قاس
أوجاع 
جسدية

 محاولة االنفصال
عن المحیط، 
صداع شديد، 

أوجاع في 
البطن، الشعور 

بالشلل في 
أقسام الجسم 
ام المختلفة، انعد

الثقة بشكل 
.كبیر

االھتمام، اعملوافواث ك
على توفیر مكان مريح

ومنعزل، استشیروا 
شخص مھني في 

.مجال الصحة النفسیة

 ال تلوموا الطفل وال 
كل "تعطیه وعد بأن 

شيء سیكون على 
، عدم اعطاء "ما يرام

الدواء بدون وصفة 
.طبیة



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیلمؤشرال

الذعر

محاوالت 
الھروب، فقدان
الحكم، الجري 

خارج البیت  
باتجاه غیر 

حدد وغیر م
.مخطط

 حاولوا ايقاف الطفل
بحزم وفقط اذا لم 
يكن ھناك مناص 

القوة، استخدموا 
أعطوا تعلیمات 

بسیطة وواضحة من
أجل اعادته تدريجیا

.الى التوازن

تسكبواتضربوا، ال ال
موا الماء، ال تختفوا، ال تقی

تجمعات، ال تعطوا للطفل
.أدوية بدون وصفة طبیة



ال يفضل العمليفضل العملالتفصیللمؤشرا

أعراض 
أخرى

 مص االصبع، 
ممارسة 

مفرطة للعادة 
ة السرية، تأتأ

.وتشنجات

 في حالة التأتأة 
والتشنجات استشیروا

متخصص في مجال 
ا حاولو. الصحة النفسیة

التھدئة بما في ذلك 
التشغیل، التحويل، 
أنشطة جسمانیة 

.ممتعة

 ال تخافوا من الظاھرة، 
.ال تھددوا وال تعاقبوا


	ردود فعل الأطفال في حالات الضغط وكيفية التعامل معها ��
	مقدمه
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

