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إهداء اىل أبي
هذه أبيات من شعر أبي قد كتبها منذ وقت طويل ..أهديها له.

ابيات متفرقة:

«دنيا ثقيلة تلد الشقا ما يل
«يا عاشق الدنيا ال تستهن هبا
« يا حبذالوعلماملرء ابنه علمايستعني به
«يا صيد صيدك بارع اصطدت
«سادات ان ساد السالم بالدنا

على محلها صربا وال جلدا»
رب جاد منها مل يستفعا»
عندمايكونالعيشبالعلمواالدب»
من مل تصطده السباع الكواسر»
كتبنا امسك بالياقوت والذهب»
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يقول سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم:
«من ال يَرحم ال يُرحم»
«كل مولود يولد على الفطرة ،فابواه يهودانه او ينصرانه او ميجسانه».
«مروا أوالدكم بالصالة إذا بلغوا سبع ،واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر وفرقوا بينهم يف
املضاجع».
يقول (يانوش كوبيتشك) احد احلكماء :
« إن الولد ليس عامل صغري وإمنا عامل كامل متكامل ،ليس إنسان يف مستقبل آت وإمنا
إنسان منذ االن يف احلاضر».
يقول عامل النفس فيجوتسكي:
«إذااردناأننعلمالطفلمصطلحات...عليناأننعلمةممايعلم...واالكانهذاتذكر
وليستعليم».
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أهدي كتابي إىل:

ابي وامي ،زوجيت ،وأبنائي :امحد ،علي ،رنده وعالءالدين

إهداء خاص:

إىل والدي احملرتم السيد عبد العزيز حممد سلمان القشاعلة الذي ساعدني دائما وأعزني

بنصائحه وإرشاداته ،والذي منّى لدي حب الكتابة والعطاء الشكر اجلزيل.

وشكرللسيدةخضرهالصانعاملستشارةالرتبويةواملرشدةالرتبويةيفالكليةاالكادمييةللرتبية
(احفا) و السيد رياض ابو عابد االخصائي النفسي ومدير قسم اخلدمات النفسية يف حورة
واالستاذ سليمان الزبارقه على مراجعتهم للكتاب واجراء التعديالت عليه.

إىل مجيع الزمالء واألصدقاء وكل من كان له دور من قريب أو من بعيد يف إخراج هذا

الكتاب إىل حيز الوجود ،لكم مين جزيل الشكر والعرفإن.

املؤلف
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
(قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم )
(سورة البقرة ،آية )32
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مقدمة
احلمد هلل الذي مل يُستفتح بافضل من امسه كالم ،احلمد هلل الذي جعل احلمد مستحق احلمد
حىت ال انقطاع ،وموجب الشكر باقصى ما استطاع .احلمد هلل املبني اي َد ُه ،املتني كيده .احلمد
هلل معز احلق وناصره ومذل الباطل وقاصره .احلمد هلل الذي اقل نعمه تستغرق اكثر الشكر.
والصالة والسالم على سيدنا حممد ،سليل اكرم نبعة ،وقريع اشرف بقعة .حممد نيب اهلل وصفوته
وخريته من بريته مؤكد دعوته بالتأييد .خرية اهلل من خلقه .وحجته يف ارضه ،واهلادي اىل حقه،
اما بعد:
يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز « :وقل اعملوا فسريى اللَّه عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون
إِلىَ عامل الغيب والشهادة فينبئكم مباكنتم تعملون»(سورة التوبة ،آية .)105
ان خري الكالم ما قل ودل ،وان االجياز يف الكالم مع حفظ املعاين هلو ادعى واسلم .واين وبعون
اهلل موجز يف املقدمة ما استطعت .لقد ُخلق االنسان وهو يسعى يف الدنيا اىل نيل االفضل
واالحسن ،وهو بطبعه مييل اىل السعادة والبحث عنها .وقد جعلنا اهلل تعاىل يف احسن تقومي،
ويريد اهلل لنا دائماً ان نكون يف افضل حال ،صورًة وعقالً .وقد بدأ اهلل كالمه فيها يف القرآن
الكرمي بكلمة اقرأ .فالقراءة سر الوجود ،واساس كل منو وتطور .واالمة اليت ال تقرأ ال تفقه شيئاً
وال تعلم عن نفسها وال خلقها شيء .والعلم يرينا ابدع صور خلق االنسان ،لقول اهلل تعاىل:
«ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني  ،مث جعلناه نطفة يف قرار مكني ،مث خلقنا النطفة
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر
فتبارك اهلل أحسن اخلالقني» (املؤمنون ،أيات .)12-14
« هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم
مث لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوىف من قبل ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم تعقلون»( .غافر أيه
.)67
« اهلل الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة
خيلق ما يشاء وهو العليم القدير»( الروم أيه .)54
يصف ّ
جل جالله يف آياته الكرمية ،خلق اإلنسان وعملية منوه ،وأصله الذي هو من تراب.
جعل اهلل سبحانه وتعاىل عملية خلق االنسان متسلسلة .فكان نطفة فعلقه مث أصبح طف ً
ال
ّ
ال ضعيفاً متك ً
ال قوياً بعد أنكان طف ً
يفكر ويشعر ويتأثر ويتعلم وينمو مث اصبح رج ً
ال معتمداً،
ال ضعيفاً متك ً
مث عاد ليصبح شيخاًكه ً
ال كما كان أول أمره.
يقول سيد قطب ( ،)1992يف كتابه «يف ظالل القرآن» بصدد هذه االيات« :انه ضعف
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البنية اجلسدية املمثل يف تلك اخللية الصغرية الدقيقة اليت ينشأ منها اجلنني .مث يف اجلنني وأطواره
وهو فيهاكلها واهن ضعيف .مث يف الطفل والصيب حىت يصل اىل سن الفتوة وضالعة التكوين.
فالشيخوخة احندار اىل الطفولة بكل ظواهرها .وقد يصاحبها احندار نفسي ناشئ من ضعف
اإلرادة حىت ليهفو الشيخ أحياناكما يهفو الطفل ،وال جيد من إرادته عاصما .هذه األطوار اليت
ال يفلت منها أحد من أبناء الفناء ،واليت ال تتخلف مرة فيمن ميتد به العمر ،وال تبطئ مرة فال
جتيء يف موعدها املضروب .إن هذه األطوار اليت تتعاور تلك اخلليقة البشرية لتشهد بأهنا يف
قبضة مدبرة ،ختلق ما تشاء ،وتقدر ما تشاء ،وترسم لكل خملوق اجله وأحواله وأطواره  ،وفق
علم وثيق وتقدير دقيق « :خيلق ما يشاء وهو العليم القدير» (الروم اية . »)54
هذه صور بديعة من صور خلق االنسان ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي .والقرآن هو كتاب
اهلل املنزل على نبيه حممد ابن عبد اهلل خري االن��ام وال��ذي ال ينطق اال باحلق .فدعا االنسان
اىل السعي وراء العلم ،البحث والدراسة ،ألن احلياة كما خلقها اهلل حتتاج اىل اجلهد الكبري
لفهمها والعيش فيها بافضل الطرق .لقد سعت الكثري من العلوم اىل تطوير البشرية ،كالطب،
الفلك ،الفيزياء ،الكيمياء والعلوم االنسانية .واهتم علماء النفس والسلوك يفكثري من احباثهم
بالطفولة وامهيتها ،فبحث العلماء العالقة بني االستعدادات العصبية والفكرية واخلربات البيئية
يف تطور املعرفة ومنوها لدى االطفال ومنو قدراهتم على النطق ومنوكافة النشاطات املعرفية .وقد
فند علماء النفس مراحل الطفولة اىل مراحل خمتلفه ومرتابطه ،وتتميز كل مرحلة مبا خيصها من
مظاهر سلوكية .فمن العلماء مث ً
ال من أستند يف تصنيفه إىل االهتمامات الغالبة لدى الطفل:
مرحلة الطفولة املبكرة وهي اليت تتسم باالنصراف للنشاط اللعيب ،مرحلة الدراسة الواعية ،وهي
اليت يظهر فيها امليل إىل العمل جبانب النشاط اللعيب .وآخرون ذهبوا اىل شرح املراحل على
ضوء العالقات االجتماعية بني الطفل واحمليط :مرحلة الصلة االجتماعية غري املعينة ،حيث
يكون التمييز بني األف �راد غري ثابت وضعيف ،مرحلة التطور االجتماعي ،وتتميز باندماج
الطفل يف اجلماعة ،املرحلة الواقعية ،وفيها ضعف النزعة الذاتية لدى الطفل ،ويأخذ الطفل
باالهتمام بالعامل اخلارجي .ومن املظاهر اهلامة يف فرتة الطفولة ،القدرة على اكتساب أساليب
التوافق الصحيح مع احمليط ،وتلقي اخلربات واملهارات املختلفة ،وتكوين العادات االنفصالية حنو
اآلخرين .والطفل حيتاج إىل إمكانيات بيئية جيدة وجو اجتماعي حسن التنظيم ومليء باخلربة
واملواقف احلسنة .لألسرة ودور احلضانة ورياض األطفال دور كبري يف هذا اجملال ،وينبغي ان
تراعيها .يرى علماء النفس ،ان أي تفكري مستقبلي لبناء شخصية متكاملة ومتعددة اجلوانب
تنطلق أساساً من املراحل األوىل يف عمر الطفل.
طفلي مشكلجي
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يف هذا الكتاب الذي نضعه بني ايديكم سنهتم وبعون اهلل بسلوك االطفال ،وهو يقوم على
التوعية يف هذا اجملال ويهدف اىل مساعدة الوالدين واملربني على التعامل الصحيح واالمثل مع
االطفال .ونرى أنه وبعون اهلل سيكون كتاباً هاماً يف جمتمعنا العريب الذي حيتاج اىل مثل هذه
املواضيع ،هذا واهلل املوفق.
«ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا
ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فإنصرنا على القوم
الكافرين»(البقرة ،االية  .)286صدق اهلل العظيم

بديع عبد العزيز القشاعلة
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جماالت منو الطفل ّ
وتطوره
تتميز مرحلة الطفولة املبكرة بالسرعة يف النمو والتطور .ال ينمو الطفل جسدياً فقط ،بل يصاحب
النمو اجلسدي تطور يف اجملال االجتماعي ،اللغوي ،املعريف ،احلسي ،اجلنسي واالنفعايل .ولكل
جمال من هذه اجملاالت ما مييزه وفقاً للمرحلة العمرية.
التطور اجلسدي واحلركي:
ي�ول��د الوليد البشري وم�ع��ه ك��م ه��ائ��ل م��ن ال�غ�رائ��ز احلركية االول �ي��ة وال�ت�ي تساعده على البقاء
واالستمرارية .هذه الغرائز االولية ميتلكها كافة االطفال ويطلق عليها اسم «االنعكاسات»،
ميكن ان نستعرض امهها:
•انعكاس اغالق العني :هذا االنعكاس يبدأ منذ والدة الطفل وخروجه اىل احلياة .نرى ذلك
عرض الوليد للضوء او حينما نُ َص ِّفق بالقرب من رأسه (ريتا مرهج.)2001 ،
جلياً حينما نُ ّ
هذا السوك االنعِكاسي جعله اهلل تعاىل حلماية الطفل من األذى الذي قد يصيبه.
•انعكاس حركة القبض باليد :ويتضح ذلك جلياً عندما نضع اصبعنا يف يد الرضيع ،فإن يده
تنكمش حول اصبعنا .هذا الفعل يسمى انعكاس «املسك» وهو عبارة عن حالة غريزية
قد تكون اساساً للحركات العضلية الدقيقة يف املستقبل.
•انعكاس بابنسكي :ويظهر عندما نقوم بلمس قدم الطفل من االسفل (من االظافر حىت
الكاحل) حيث ان اصابع قدميه تنفتح اىل اخلارج مث تعود لتنكمش .هذا االنعكاس يزول
بني الشهر الثامن والعام االول (ريتا مرهج .)2001 ،وقد يكون هذا االنعكاس اساساً
لعملية املشي يف املستقبل.
•انعكاس الرأس حنو مصدر اللمس :ويكون واضحاً عندما نقوم بلمس وجه الطفل يف جه ٍة
معين ٍة قُرب الفم  ،فإن رأس الطفل يدير حنو مصدر اللمس .وهذا االنعكاس يكون يف
االسابيع الثالث االوىل من حياة الوليد .يساعد هذا االنعكاس يف العثور على حلمة الثدي
للرضاعة (ريتا مرهج.)2001 ،
•انعكاس االمتصاص :يعترب انعكاس االمتصاص من اهم االفعال االنعكاسية املولودة واليت
تساعد الوليد على امتصاص احلليب من ثدي امه .
•انعكاس «مورو» :يظهر هذا االنعكاس يف حالتني :االوىل عندما منسك الوليد من كلتا
يديه وهو مستلق على الفراش مث نرفعه قلي ً
ال ونرتكه يسقط فجأه على الفراش فنجده قد فتح
ساعديه ومدمها اىل االمام وكأنه يريد تفادي السقوط .احلاله الثانية ،عندما يكون الطفل
مستلقياً يف فراشه ،حندث ارجتاجاً للسرير ،عندئذ يبسط الوليد ساعديه بشكل متساو اىل
طفلي مشكلجي
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كال اجلانبني ملدة ثانية واحدة مث يقوم بثنيهما اىل االعلى واىل االمام ويفتح اصابعه(ريتا
مرهج.)2001 ،
•انعكاس املشي:ويظهر ذلك عندما حنمل الوليد ،من حتت ابطيه ،جنده حيرك قدميه وكأنه
حياول املشي .هذا االنعكاس ،هو االساس لتعلم املشي يف مراحل متقدمة من النمو.
•االنعكاس الرقيب :وتشري اىل ذلك ريتا مرهج بقوهلا « :وذلك يتبني عندما نُدير رأس الوليد
اىل جانب معني وهو مستلق على ظهره ،يتخذ الوليد وضعية املقاتل وهي انبساط الساعد
والساق يف حماذاة الوجه ،وانقباض الساعد والساق يف حماذاة قفا الرأس .ان هذا االنعكاس
يزول يف حدود العام االول» (ريتا مرهج.)2001 ،
ان الوليد البشري مير خالل هذه الفرتة بالعديد من التغريات اجلسدية مثل ،الطول والوزن،
وتغريات يف اكتساب املهارات احلركية .فيبدأ الوليد حىت ثالثة شهور بالقدرة على االنقالب
اىل االمام واىل اخللف ،مث يف جيل اربعة اىل مخسة شهور يسند ثقله على ساقيه ،ويف جيل ما
يقارب الستة شهور يبدأ باجللوس من دون سند ،مث بعد ذلك يستطيع الوقوف باالستناد اىل
االثاث وميشي ممسكاً باالثاث ،ويف جيل ما يقارب السنة يقف ويبدأ املشي مبفرده .لالجنازات
احلركية لدى الوليد خالل السنتني االوليتني من حياته امهية كربى يف تطور قدرات اخرى ،مثل
املهارات االجتماعية والكفاءات الفكرية والنطق (ريتا مرهج.)2001 ،
التطوراحلسي:
يعترب اجلهاز احلسي اساساً للمهارات املعرفية .واملقصود باجلهاز احلسي ،احل�واس اخلمس:
اللمس ،التذوق ،الشم ،البصر والسمع .سنلقي قلي ً
ال من الضوء على هذا املوضوع ،حىت
نتمكن من فهمه بصورة اوضح:
•حاسةاللمس :تعترب حاسة اللمس من احلواس اهلامة واليت هلا تأثريكبري على النمو اجلسدي.
الكثري من االحباث تشري اىل أن االطفال الذين حيصلون على التدليك اللطيف يومياً لعدة
مرات ،يساعد هذا االمر يف زيادة الوزن .إن حاسة اللمس متطورة جداً لدى االطفال
عند الوالدة .كما وتشري االحباث اىل ان الوليد ميتلك حاسة االمل.
•حاسةالتذوق :تشري الدراسات اىل أن املولود البشري ،يولد وهو حيمل اإلحساس بالذوق.
وهو بطبيعته حيب احللو ويتجنب املاحل او املر.
•حاسةالشم :حاسة الشم تعترب اق��ل ت�ط��وراً عند االن�س��ان مم��ا ه��ي عند احل�ي�وان .وتشري
الدراسات اىل وجود تفضيل غريزي لبعض الروائح .والطفل حيب الروائح الطيبة ،كرائحة
الفواكه ويتجنب الروائح الكريهه.
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•حاسةالبصر :تعترب حاسة البصر من اقل احلواس نضجاً عند الوالده .وذلك الن املراكز
البصرية يف الدماغ والعني نفسها تستمر يف النمو حىت بعد الوالدة.
•حاسةالسمع :حاسة السمع تكون متطورة جداً لدى املولود منذ البداية .وتشري العديد
من الدراسات اىل ان املولود يدير رأسه حنو مصدر الصوت .وجنده ايضاً يبحث بعينيه عن
مصدر الصوت.

تطوراللغة:

اليك هذا اجل��دول ال��ذي يبني كيف يسري النمو اللغوي وفقاً للعمر ،منذ ال �والدة حىت جيل

سنتني( ،حممد امساعيل:)1989 ،
الزمن

منو اللغة

 12اسبوعاً

يبتسم ملن يتحدث اليه .وخيرج اصوات مناغاة.

 16اسبوعاً

يدير رأسه استجابة لالصوات البشرية.

 20اسبوعاً

خيرج اصوات مناغاة تشبه احلروف املتحركة والساكنة.

 6شهور

تتحول املناغاة اىل لعب كالمي يشبه االصوات ذات املقطع الواحد.

 8شهور

زيادة يف تكرار املقاطع مثل (دا،تا،با ) خاصة االحرف السنية.

 10شهور

يبدأ بتمييز الكثري من كلمات البالغة.

 12شهراً

اجلملة الكلمة ،اي يقول كلمة يقصد هبا مجلة .ينطق ماما ،بابا ،دادا.

عام ونصف

تتكون لديه الثروة اللغوية .وينطق بكثري من الكلمات املفردة.

التطوراملعريف:

يف ه��ذه الفرتة تنمو الكثري من امل�ه��ارات املعرفية ل��دى الوليد ،وق��د اطلق بياجيه على هذه
املرحلة ,املرحلة احلس-حركية وال�تي يستخدم فيها الوليد حواسه وحركته للتعرف على البيئة
احمليطة به .ويرتبط النمو املعريف بالظروف البيئية املؤدية اىل االستثارة احلسية واالستثارة االنفعالية
االجتماعية ،فكلما توفرت الظروف اليت تؤدي اىل هذا وذاك كلما ساعد ذلك على حتسني
النمو املعريف (حممد امساعيل.)1989 ،
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هذا اجلدول يبني التطور الذهين (مرهج:)2001 ،
السن

التطور املعريف

شهران

ال يدرك ان االشياء هلا وجود ،يكتشف يديه.

 4شهور

يتنبأ بوقت الطعام ،وقت النوم.

 6شهور

يبتسم لنفسه يف املرآة ،حيدق باهتمام يف االشياء املثرية ،ينتبه اىل التفاصيل الصغرية.

 8شهور

ينتبه اىل حركة االشياء ويتبعها بنظره ،يفهم ويستجيب لبعض الكلمات.

 10شهور

يبحث عن االشياء املخبأه ،يربط بني االحداث.

 12شهراً

تتطور الذاكره ،يظهر حب االستطالع ،يفهم الكلمات املألوفة.

 14شهراً

يشري باالصبع اىل االشياء عندما يطلب ،يستمتع برؤية الصور ،يفهم كلمات كثرية
يف حميطه.

عام
ونصف

يفهم العالقات السببية بني االحداث ،يزداد تطور الذاكرة ،يفهم ويليب كثري من
الطلبات السهلة ،يعرف نفسه يف املرآة.

التطورالعاطفي واالجتماعي:
مير االطفال بتنشئة اجتماعية تؤهلهم للتعامل مع ظ��روف احلياة بصورة صحيحة ،ومما مييز
االنسان عن غريه من الكائنات احلية ،هو تواجده يف وسط انساين واكتسابه املهارات االجتماعية
والعاطفية.
هذا اجلدول يبني التطور العاطفي االجتماعي (مرهج:)2001 ،
السن

التطور العاطفي االجتماعي

شهران

يبتسم لآلخرين ،جيفل من االصوات املفاجئة.

 4شهور

يصغي باهتمام اىل االصوات احمليطة.

 6شهور

يضحك عالياً ،يلعب ،ينظر اىل املتحدث.

 8شهور

حيدث تناغاماً يف صوته ،اشارة اىل املتعة والسرور.

 10شهور

يستجيب اىل امسه ،تظهر املخاوف االوىل ،خياف الغرباء ،يبدأ التعلق الشديد بامه.

 12شهراً

يقوم باشارة «باي باي».

 14شهراً

يقلد بعض االصوات ،يلعب مبفرده ويفضل اللعب مع امه ،يطلب االشياء دون
بكاء ،تظهر عليه عالمات اخلجل.

عام ونصف

يزداد خوفه من الغرباء ،يشري اىل عينه وانفه وفمه.

ان التعرف على جماالت النمو املختلفة يعطينا القدرة على فهم السلوك بصورة اوضح وادق،
االمر الذي ميكننا من مساعدة االطفال بشكل سليم وصحيح.
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فهم الطفل وادراكه
إن عملية التفكري لدى األطفال ،عملية معقدة ومركبة .والنمو املعريف ليس متساو لدى مجيع
االطفال ،وهو مرتبط بالبيئة اليت ينمو فيها الطفل وباختالفات شاسعة بني الثقافات املتنوعة.
وعملية التفكري ختتلف من جمتمع آلخر .مع هذا فإن االطفال يشرتكون يف النمو البيولوجي
وتكوين الدماغ وال��ذي خلقه اهلل تعاىل .واننا لنفرتض ان مجيع االطفال متشاهبون يف هذه
اجلزئية ،مع اختالفات بيئاهتم وجمتمعاهتم.
استطاع علماء النفس ،اثبات أن الطفل مير مبراحل فهم وإدراك متفاوتة ترتبط بنضجه البيولوجي.
وقد تطرقت العديد من االحباث اىل فهم كيفيه تعلم األطفال املثريات احمليطة هبم فتمكنوا من
الربط بني إدراك الطفل للمحيط ،وبني عمره الزمين .وكذلك جند أنه قد متت األشارة إىل هذه
الفكرة ،يف حديث رسول اهلل حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،حينما ربط إدراك الطفل وفهمه
حمليطه بالعمر الزمين .ففي حديثه صلى اهلل عليه وسلم يقول :عن عمر بن شعيب ،عن أبيه،
عن جده رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :مروا أوالدكم بالصالة إذا
بلغوا سبعاً ،واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً وفرقوا بينهم يف املضاجع»  .رواه امحد وأبو داود
واحلاكم ،وقيل :صحيح على شرط مسلم.
حيدد الرسول الكرمي عليه الصالة السالم ،فرتات زمنيه للتعامل مع الطفل ويربط لنا العمر الزمين
مع النمو املعريف ،فقوله« :مروا أوالدكم بالصالة إذا بلغوا سبعاً» حتديد للزمن وللوقت املناسب
الذي يستطيع فيه الطفل فهم األمور وإدراكها.
ولكي نفهم هذا احلديث بعمق ،علينا فهم مراحل منو الطفل األوىل ،فمرحلة الرضاعة تتميز
مبا يسمى «التقليد» اذ يقوم الطفل بتقليد حركات وأفعال الكبار مما يؤدي إىل بداية تعلمه،
ويعترب التقليد مستوى جديداً من مستويات النشاط العقلي واملعريف .ففي بداية السنة الثانية يبدأ
الطفل باكتشاف احمليط والتعرف عليه عن قرب ،كما وينمو عنده «االبتكار» ،فيبتكر أشياء
جديدة غري مألوفة ،وليس فقط جمرد التكرار عن طريق الصدفةكماكان يف املراحل األسبق وإمنا
يبدأ بنفسه اكتشاف املوضوعات احمليطة به .وبذلك يرى الطفل نفسه كمؤثر ،وهو يتمسك
مبفاهيم معينة للسبب والنتيجة .وكل هذا يتبني لنا حينما نرى طفلنا قد زادت حركته وزادت
ضجته ولعبه أوكما نقول حنن «ختريبه للبيت» .إن هذا يدل على مدى منو الطفل من الناحية
العقلية واملعرفية .ويف منتصف السنة الثانية يبدأ األطفال مبا يسمى «بدايات التفكري» ،إذ أهنم
جيربون أفعاالً معينة يف عقوهلم قبل أن جيربوها يف احلقيقة .وهذا ما يسميه العلماء (االختبارات
العقلية) ،هنا علينا أن نشري إىل أن شكل التفكري لدى األطفال يف العامني األولني عادة ما
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يكون حمدوداً للغاية حيث انه يتعامل فقط حسب مبدأ هنا واآلن .فهو يعيش يف عامله اخلاص
به وال يستطيع أن يتعرف على عاملنا الفكري والعقلي ،وال يفهم سوى ما يريده هو .هذا ما
يسمى( ،التفكري املتمركز حول الذات) أو (التمركز الذايت).
كما ويقول علماء النفس ان األطفال الصغار يتعلمون على أفضل حنو من األنشطة العيانية،
وحني حناول أن ننقل املعرفة عن طريق اللفظ فإن النتيجةكثرياً ما تكون فهما سطحياً ،لكوهنم
مل يتوصلوا بعد اىل مرحلة اخلروج من (التفكري املتمركز حول الذات) .استطاع العلماء الربط بني
النمو املعريف لدى الطفل وبني النمو الزمين .وتبدأ يف هناية السنة الثانية مرحلة عقلية جديدة
تسمى «املرحلة قبل اإلجرائية» وهي تايت مباشرة بعد املرحلة «احلس حركية» .ففي بداية هذه
املرحلة جند أن األطفال يبدأون باستخدام اللغة وتنميتهاكما ينمون استخدام اإلشارات والرموز.
ومن املعروف أن اللغة هي دليل على النمو العقلي لدى األطفال ،فبواسطتها حيل مشاكل
أكثر تعقيدا وتركيباً .ويف هذه املرحلة يبدأ عندهم مبدأ ثبات األشياء وبقائها دون أن يروها
امامهم .يف هذه املرحلة حبث العلماء العمليات العقلية لدى األطفال ،فوضعوا بعض املهام
العقلية وعرضوها عليهم ،ورأواكيف ميكنهم التوصل إىل احلل .نقدم مثاالً على ذلككما جاء
يف أحباث (بياجيه):
عرض على طفل كأسني كبريتني واسعتني من املاء ،مملوءتني بارتفاع متساوٍ ،وكأس ثالثة طويلة
وفارغة .وبعد أن عرضها على الطفل ،سأله:كيف يرى املاء يف الكأسني األولني ،فقال الطفل:
إن املاء متساوٍ ،ولكنه بعد أن سكب إحدى الكأسني يف الكأس الطويلة الفارغة على مرأى
من الطفل ،وسأله :أين توجد كمية املاء أكثر ؟ فأشار الطفل إىل الكأس الطويلة .هنا يشري
(بياجيه) إىل أن الطفل فقد احلكم بالثبات والبقاء من الناحية الكمية ،أما الطفل الذي يفهم
أن اختالف احلجم قد ال يؤثر على الكم فقد وصل إىل درجة من التفكري الذي يتغلب فيه
على اإلدراك .إن إدراك الطفل يف هذه املرحلة لألشياء مييل إىل أن يكون مقيدا بالسمات
السائدة أو اخلصائص الغالبة على الشكل املثري ،ومع ازدي��اد العمر للطفل ونضج القدرات
اإلدراكية نرى أن إدراكه يتحرر من اعتماده املبكر على اخلصائص املهيمنة والسائدة ،بالتايل
جنده يستطيع التعامل مع الشكل وينظمه بصورة كلية عامة ،وهذا تفسري ميكن أن يالحظ
يف الطريقة اليت يؤدي هبا الطفل عدد من املهام اإلدراكية املختلفة .وبشكل عام فإن معظم
األطفال الذين هم ما قبل السادسة أو السابعة ال يفطنون إىل مبدأ الثبات وبقاء األشياء .من
هذا املنطلق يقول «بياجيه» :إن طفل ما قبل املدرسة تنقصه اإلمكانية والقدرة على التفكري
بشكل منطقي .وم��ن االستنتاجات ال�تي استنتجها «بياجيه» ،هي (التفكري املتمركز حول
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الذات) ،فالطفل الذي مل يصل إىل السابعة من عمره تسيطر عليه صفة (التمركز حول الذات)
يف التفكري والكالم والسلوك .فقد الحظ أن األطفال عادة ما يتكلمون مع أنفسهم أكثر مما
يفعلونه مع بعضهم البعض .وكالمهم عادة ما يكون مرتبطاً بالفعل وال يكون مبثابة جمهود يبذله
الطفل هلدف االتصال.
نأيت مبثال على ه��ذا ،قصة لطفلني يف الثالثة من عمرمها يلعبان سويا وقد دار بينهما هذا
احلديث:
أمحد :اشرتت يل أمي هذا القميص اجلديد
علي :هذه السيارة ! ملاذا ال تعمل ؟
مثال آخر على (التفكري املتمركز حول الذات):
امحد وعلي طفالن ،امحد يف السابعة من عمره وعلي يف الثالثة .اراد الطفالن أن يشرتي كل
منهما هدية ألمه يف عيد ميالدها ،اشرتى امحد نظارة مجيلة واشرتى علي لعبه «سيّاره» .لو
نظرنا هنا لوجدنا ان هدية امحد ألمه مالئمة وميكن لألم استخدامها واالستفادة منها اما هدية
علي فهي ليست مالئمة جليل األم كذلك لن تستفيد األم منها كثرياً .هذا االمر حدث لكون
امحد يقرتب من اخلروج من صيغة (التفكري املتمركز حول الذات) وهو ميتلك نوعاً ما ،القدرة
على االهتمام بوجهة نظر اآلخرين .اما علي فلم يزل تفكريه متمركزاً حول ذاته ،لذا ظن ان ما
يهمه ال بد ان يهم اآلخرين .لقد أطلق (بياجيه) على هذا النوع من احلديث (الكالم املتمركز
حول الذات) ،وذلك نتيجة (التفكري املتمركز حول الذات) أيضاً والذي تتصف به هذه املرحلة
الزمنية.
ميكن القول أن األطفال حينما يتواجدون مع بعضهم البعض فإن نسبة عالية منكالمهم موجه
ألنفسهم .لذلك جند أن الطفل حينما يتكلم يستخدم الصيّغ التالية :أنا أعمل ،أنا أرسم ،أنا
آكل ،أنا ألعب ،أنا اضحك.
ويشري (بياجيه) إىل أن الطفل الصغري ال ميكنه فهم وجهة نظر الشخص االخر عندما خيتلف
معه .إن تفكري الطفل الصغري له نظامه اخلاص به ،فنحن ال نستطيع فهم الطفل بشكل كلي
وذل��ك لعدم قدرتنا على االرت��داد إىل من��اذج فكرية ذاتية .وهي تلك النماذج اليت متيز تفكري
الصغار .لذلك قد يساء فهمنا لسلوك الصغار وذلك الختالف نظرة األطفال للعامل احمليط مما
هي لدى البالغني .فنجد أن الطفل الصغري قد يتأثر ويُصدم حينما ال يستطيع أن يشارك دميته
يف ردود فعلها .وذلك العتقاده أن دميته جزء من نفسه .ومن السمات اليت متيز تفكري الطفل
يف هذه املرحلة ،هي مسة اإلحيائية أو األرواحية ،ومعناها نسب احلياة لألشياء غري احلية .أو أن
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يعتقد بان لكل شيء يف الطبيعة روحاً أو نفساً،كأن يظن أن دميته تشعر باألمل والربدكما يشعر
هو بذلك .أي أن األشياء تشعر وجتد ما يشعر به هو ،وهذا يظهر جلياً يف حديث الطفلني:
امحد :ملاذا أنت ممسك بساعدك ؟
علي :ألن اصبعي تؤملين !
امحد :هل تؤملك كثرياً ؟
علي :نعم أهنا تؤملين ،أال تشعر هبا ؟!
وهناك حديث بني بياجيه وطفل يف هذه املرحلة (حممد امساعيل:)1989 ،
بياجيه :هل تتحرك الشمس ؟
الطفل :نعم عندما يسري الواحد منا فإن الشمس تتبعه .وعندما يدور تدور معه ،اال تتبعك
انت ايضاً ؟
بياجيه :ملاذا تتحرك الشمس ؟
الطفل :عندما ميشي احد تذهب هي ايضاً..
بياجيه  :ملاذا تذهب ؟
الطفل :لكي تسمع ما نقول...
بياجيه :هل هي حية ؟
الطفل :طبعاً واال لمَِ تتبعتنا ولمَِ انارت .
ونتيجة لذلك فإن األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة ،ليس لديهم مبدأ الثبات الكمي والعددي
بصورة واضحة ،فهم يعتقدون أن احلياة واملوت شيء واحد ،فطفل الثالثة والرابعة ال يفهم املوت
وال يعين له هذا أن احلياة تنتهي ،وذلك يعود إىل أن الطفل يظن احلياة صفة ثابتة ودائمة
لألشياء مثل صالبتها أو ألواهنا.
ونورد هنا حديث يدور بني احد املعلمني وطفل يف الثالثة والنصف من عمره:
الطفل :ملاذا يُدفن األموات حتت األرض ؟
املعلم :أين تعتقد بأهنم جيب أن يدفنوا ؟
الطفل  :من املمكن وضعهم يف النفاية!
املعلم :ملاذا ميكن وضعهم يف النفاية ؟
الطفل :من السهل عليهم أن خيرجوا...
وعندما يقرتب الطفل من سن السادسة أو السابعة  ،يبدأ يف تكوين مفهوم أن املوت هو هناية
احلياة باملعىن املادي أو الفسيولوجي .ان العمليات الفكرية والعقلية لدى األطفال تنمو مع منوهم
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الزمين ،ومن الصعب تعليم األطفال مهارات جسمية وعقلية دون النضج البيولوجي .لذا يقول
رسول االسالم حممد صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه الشريف« :مروا الصيب بالصالة إذا بلغ
سبعاً».
ويكمل النيب الكرمي حممد عليه الصالة والسالم« :اضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا» ويعود أيضا
ليحدد الفرتة الزمنية اليت يستطيع فيها الطفل تلقي العقاب وفهم معناه .ومصطلح «الضرب»
يف احلديث يساوي مصطلح «العقاب» ،الذي يهدف إىل ال��ردع وتقومي السلوك ،وذلك ما
يطلق عليه كبار علماء النفس باسم «العقاب» ضمن نظرية واسعة يف السيكولوجية يطلق
عليها نظرية «الثواب و العقاب» .لفهم هذه املرحلة علينا التعرف على املرحلة الزمنية ما بني
التاسعة و االثنيت عشر سنة واليت يطلق عليها مرحلة« :الطفولة املتأخرة» ويطلق عليها أيضا اسم
مرحلة «قبيل املراهقة» .يف هذه املرحلة يصبح سلوك الطفل أكثر جدية ،ومييز هذه املرحلة تعلم
املهارات الالزمة لشؤون احلياة ،وتعلم املعايري اخللقية والقيم واالستعداد لتحمل املسؤولية وضبط
االنفعاالت ،وهذا يكون إعداداً ملرحلة املراهقة .ويعترب علماء النفس أن هذه املرحلة هي من
انسب املراحل لعملية التنشئة االجتماعيه،كما ويالحظ أيضا منو الضمري والرقابة الذاتية على
السلوك .ويف هذه املرحلة يستمر التفكري اجملرد يف النمو ،ويستطيع الطفل أن يقوم بالتفسريات
بدرجة أفضل من قبل ،كما ويستطيع أن يالحظ الفروق الفردية .ويزداد مدى اإلنتباه وتزداد
القدرة على الرتكيز وتتطور الذاكرة ويصبح مبقدوره التذكر عن طريق الفهم .ويثبت اخلرباء أن
الطفل حباجة إىل تقبل السلطة ألنه حيتاج إليها ،فسلوكه وتصرفاته ما زالت غري ناضجة وخرباته
فجة ،وال بد لنا أن نراعي حزمنا مع أطفالنا وان تكون معاملتنا حنونة وهي حازمة .كما وعلينا
أن نراعي أيضا نقطة هامة جدا ،واليت شدد عليها اخلرباء يف الصحة النفسية ،أال وهي عدم
استخدام العقاب مبفرده كوسيلة للتعليم وإمنا جيب أن يكون هناك أيضا الثواب ،فالعقاب
ال يعلم سوى ما هو ممنوع اما الثواب فيعزز من السلوكيات املرغوبة .ولكي نفهم هذا بصورة
أوضح علينا أن نتطرق لقانون الثواب والعقاب يف علم السلوك .لقد اهتم علماء النفس بقضية
الثواب والعقاب ،واجريت حبوث عدة يف هذا اجملال وقد وجد ان الثواب أقوى وأبقى أثراً من
العقاب يف عملية التعلم وان املدح اقوي أثرا من الذم بوجه عام .وذلك يعين انه إذا ارتكب طفل
ذنباً ما ،وعاقبناه جيب علينا أن نثيبه عندما يقوم جبهد أو عمل طيب .أي أن العملية تداولية
وال تقتصر على العقاب أو الثواب .وقد اكد ثورندايك ،عامل النفس ،أن اثر اجلزاء (ثواب او
عقاب) يبلغ أقصاه حني يعقب السلوك مباشرة ،ولكن أثره يضعف كلما طالت الفرتة بينه
وبني السلوك .وحىت يكون اجلزاء مثمراً وله نتيجة جيب أن يكون عاج ً
ال ومباشراً ،أي حينما
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يقوم الطفل بعمل جيد نثيبه مباشرة لفظياًكان أم عملياً ،وان أذنب علينا أن نعاقبه مباشرة حىت
يكون اجل�زاء مثمر .إن العقاب املعتدل املعقول مدعاة يف كثري من األحيان إىل أخذ احليطة
واحلذر وجتنب األخطاء .أما العقاب اجلسدي والذي جيرح كربياء الطفل أو الذي يأخذ شكل
التوبيخ العلين فهو ذو نتائج سلبية ودون جدوى ،بل ويزيد من األض�رار النفسية كالكراهية،
الشعور بالنقص ،فقدان الثقة بالنفس ،اخلجل والشعور بالذنب .والعقاب الشديد يعيق العملية
التعليمة وال يساعد على تقدمها .وحينما قال حممد عليه الصالة والسالم« :واضربوهم عليها إذا
بلغوا عشرا» ،كان يقصد الضرب اخلفيف املعتدل الذي اليصل اىل الشدة اليت تؤثر سلباً على
سلوكه ،بل هتدف اىل تعديله ،كما وان استخدام الضرب اخلفيف كعقاب يف فرتات متباعدة
يعطي نتيجهكبرية يف تعديل السلوك املراد تعديله ،لذا من املفضل استخدامه يف فرتات متباعدة
وفقط حني نرى انه ال بد منه مع احلذر الشديد ،وقد أمر رسول اهلل بذلك فقط حينما يصل
الطفل إىل سن العاشرة وليس قبل ذلك ،وال جيوز لك ضرب طفلك قبل بلوغه العاشرة ،وذلك
الن مجيع العمليات العقلية واملعرفية تكون قد تطورت أكثر وان املبىن اجلسدي أصبح أكثر
حتمالً .ومبا أن هذه املرحلة العمرية واليت تسمى «قبيل املراهقة» هي مرحلة مهمة ،والفرتة اليت
تأيت بعدها هي املراهقة ،واملراهقة فرتة حرجة يف حياة اإلنسان إذ يشري إىل ذلك عامل النفس
(اريكسون) ،بقوله ،التغيري اجلوهري يف مرحلة املراهقة هو اإلحساس باهلوية فإن تكتلت عليه
املشاكل حيدث عنده ما يسمى بتشتت الدور ،أي ال يعرف ماذا يريد وإىل أين يسعى .لكن
إذا متكن املراهق من التوفيق بني األدوار املختلفة واملتنوعة ،والقدرات والقيم ،وكان بإمكانه إدراك
استمراريتها يف املاضي واملستقبل فإن إحساس اهلوية لن يفسح اجملال لظهور تشتت الدور .لذا
فإن حماولة أعداد الطفل وتعليمه بشيء من السلطة يعطي الطفل اإلحساس باملسؤولية وان احلياة
ليست فوضى ،وإمنا هناك ما جيب فعله وهناك ما علينا االبتعاد عنه .هذا األمر يؤدي إىل إعداد
الطفل ملرحلة املراهقة وهي املرحلة اليت يبدأ فيها بالتقرب إىل عامل الراشدين والشعور باملسؤولية
وتوسع أبواب احلياة عليه ودخول عامل اكرب وأوسع ،لذلككان عليه أن يعلم ،أن احلياة ليست
كلها ثواب وإمنا فيها شيء من العقاب ،إن حنن متادينا يف الالمباالة وعدم االكرتاث.
أما اجلزء األخري من احلديث وهو «فرقوا بينهم يف املضاجع» هنا يشار اىل عدة جماالت يف
حياة الطفل ،اجملال العقلي ،املعريف واجلنسي .ان تطور النمو اجلنسي يف هذه الفرتة من العمر
واليت يطلق عليها اسم مرحلة ما قبل البلوغ اجلنسي ،وتعد حتوالً من حالة الكمون اجلنسي إىل
حالة النشاط اجلنسي ،والذي يبدأ مع مرحلة البلوغ .ومبا أن هذه املرحلة هي مرحلة انتقالية
وحتولية ،فعلى اإلباء أن يع ّدوا أطفاهلم الستقبال البلوغ وذلك ببعض املعلومات والتوجيهات.
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فعندما يصل األطفال إىل سن العاشرة واحلادية عشرة جند أن لديهم حب استطالع شديد
عن النواحي التشرحيية اجلنسية والفسيولوجية واحلمل والوالدة واألمراض التناسلية .من املالحظ،
أن ميلهم إىل األمور اجلنسية يف هذه املرحلة يزداد ،وما مييز هذه الفرتة هو امليل إىل األمور
اجلنسية والتعرف عليها والعبث هبا وهذا جعله اهلل تعاىل ليكون متهيدا ملرحلة البلوغ واليت ميكن
أن حتدث فيها عملية الزواج .كما وأن اإلنتباه يف هذه املرحلة يزداد وتزداد دقته ،األمر الذي
يساعده على إدراك االختالف بني األشياء وإدراك الشبه بينها أيضاً .نتيجة هلذا فإنه يستطيع
ان يقدم تفسرياً بسيطاً لألمور ،وهذه صورة راقية من التفكريمل نكن نلحظها يف املراحل السابقة
من النمو.

***
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دوافع السلوك
تشري الدراسات العديدة يف علم النفس ،إىل انه ال يوجد سلوك دون دافع حيركه ويوجهه ،وقد
ال يعي االنسان دوافعه .والدافع هو حالة داخلية ،جسمية أو نفسية ،تثري السلوك يف ظروف
معينة ،وتواصله حىت ينتهي اىل غاية معينة .وللدافع معان كثرية يف اللغة العربية منها :احلاجة،
احلافز ،الباعث ،امليل ،النزعة ،الرغبة ،العاطفة ،االجتاه ،الغرض ،القصد ،النية ،اإلرادة .والدافع
عبارة عن حالة ال نالحظها مباشرة بل نستنتجها من االجتاه العام للسلوك الصادر عنه .ودوافع
اإلنسان كثرية ،مثل :اجلوع ،العطش ،اخلوف ،الغضب ،احلب ،الكراهية ،احلاجة اىل األمن
واحلاجة اىل التقدير االجتماعي .ومنها أيضا الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور بالقلق
وما حيمله الفرد من عقد نفسية خمتلفة.
ويشري علم النفس اىل نوعني من الدوافع:
•الدوافع الشعورية ،واليت يفطن الفرد اىل وجودها ،كالرغبة يف الذهاب اىل مكان ما ،او
الرغبة يف شراء حاجة معينة.
• الدوافع الالشعورية ،حيث ال يفطن اإلنسان اىل وجودها ،كالدافع الذي حيمل اإلنسان
على نسيان موعد هام.
يقول العلماء« :إن الدافع عبارة عن قوة حمركة موجهة يشري اىل هدف أو غاية معينة وتأيت أمهية
الدوافع يفكوهنا أساس التعلم واكتساب اخلربة،كما وإهنا األساس يف اتصال الفرد بالعامل احمليط
به .شخصية الفرد يف جزء منها على األق��ل ،تقوم على أساس تنظيم الدوافع ،وعلى أساس
الطريقة اليت تعلم الفرد أن يشبع هبا دوافعه».
للتوضيح نبني العالقة بني هذا املصطلح وبني معىن املصطلحات اليت تستخدم لوصف حاالت
الدافعية ،ومن هذه املصطلحات واليت ذكرناها اعاله  ،واليت تعترب كمرادفة للفظ دافع ،إال أن
علماء السلوك مييزون بينها ،وهي يف النهاية تأخذ املعىن العام والشامل للدافع:
•املثري ،هو املسبب يف السلوك عن طريق املستقبالت احلسية.
•احلافز ،وهو الدافع الفطري الذي يوجه سلوك اإلنسان.
•احلاجة ،وهي الشعور باإلحتياج والعوز.
•امليل ،هو الدافع عندما يُثار يف اجملال االجتماعي ،كامليل اىل االجتماع باآلخرين.
•النزعة ،وهي امليل عندما يتضح يف شعور اإلنسان وإدراكه.
•الرغبة ،وهي النزعة عندما تكون أكثر وضوحاً يف سلوك الفرد وشعوره.
•العاطفة ،وهي النزعة عندما تقوى وتستقر بفعل الشحنة االنفعالية ،كالعاطفة اليت يكوهنا
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الطفل حنو أمه.
•الباعث ،وهو املثري اخلارجي.
•اهلدف ،وهو الغاية اليت يتجه إليها السلوك الذي يثريه الدافع.
إمجاالً فإن الدوافع هى املسئولة عن سلوك اإلنسان وال ميكننا القول إن السلوك يصدر عبثاً،
بل ال بد من وجود دافع وراءه.
موضوع الدوافع من أهم مواضيع علم النفس القدمي واملعاصر .ومن النظريات اليت حتدثت عن
الدوافع ،نظرية «ماسلو» واليت فيها قام بتقسيم الدوافع االنسانية اىل مخسة دوافع اساسية او
حاجات ،تسري وفقاً لتدرج ونظام ثابت من القاعدة اىل القمة :احلاجات الفيزيولوجية ،احلاجة
إىل االمن ،احلاجة إىل احلب واالنتماء ،احلاجة إىل التقدير ،احلاجة إىل حتقيق الذات.
كما وفسرت الشريعة اإلسالمية نظرية الدوافع بقول رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم:
«إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى».
البيئة واثرها يف السلوك
إن االنسان اجتماعي بطبعه،كما اشار اىل ذلك ابن خلدون يفكتاباته .وهو ال يعيش يف فراغ
وعزلة ،بل يتأثر من البيئة ويؤثر فيها .وجنده منذ الوالدة يكون عالقاته االجتماعية ،كما يشري
عامل النفس «اريكسون» ،يف نظريته (النمو االجتماعي) فيقول ان الطفل بتواصله مع بيئته يبين
شخصيته وكيانه ،واملرحلة االوىل من حياته (السنة االوىل) ،يبين فيها الثقة مقابل الشك ،فكلما
كانت عالقته بالبيئة سليمة ومبنية على احلب واحلنان واشباع احلاجات ،يكتسب الثقة بالنفس
وباآلخرين ،واذاكانت عالقته مع بيئته سلبية فيصبح انساناً دون ثقة يف نفسه ويف اآلخرين ،ويف
كثري من االحيان يساوره الشك يف مسارات حياته املختلفة.
لقد اشارت العديد من الدراسات النفسية ،اىل امهية العالقة بني الطفل والبيئة اخلارجية ومدى
تاثريها على سلوكه .ه��ذه العالقة تلعب دوراً كبرياً يف تكوين وبناء شخصيته ،كما وتشري
االحباث ،اىل ان الطفل عندما يولد يكون كالورقة البيضاء ،وهو ال ميتلك اال الغرائز االولية،
اليت متكنه من االستمرارية .مث مع مرور الزمن ومن خالل التنشئة االجتماعية ،يستطيع ان ّ
يطور
سلوكه ويهذبه ،فيكتسب مهارات عقلية وحركية مل يكن ميلكها سابقاً .وقد اظهرت االحباث
السلوكية ،ان االطفال يولدون وليس يف حوزهتم شيء من املعرفة سوى الغرائز االولية واليت
تسمى «اإلنعكاسات» .والوليد البشري يف حالة ميكن وصفها باجلهل التام .ولكن سرعان
ما يكتسب معلومات عن نفسه وقدراته وميوله وعامله وطبيعته وقواعده ،وهو ال ميلك مفاهيم
الصواب واخلطأ ،ومن خالل التنشئة اإلجتماعية واالسرية يكتسب هذه املفاهيم ،اليت تعطيه
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القدرة على التعامل مع احلياة .ويكتسب الطفل القيم والعادات والثقافة من خالل ما ينجزه من
اعمال وبتفاعله مع البيئة ،فيؤثر فيها ويتأثر هبا.
كما أسلفنا ،يولد الطفل البشري وهو ميتلك جمموعة من اخلصائص االنعكاسية واليت متكنه من
البقاء وهناك ثالثة اشكال من هذا السلوك ،وهي:
•السلوك العشوائي ،والذي يصدر عن الوليد،كاحلركات اجلسدية والعضلية بشكل عشوائي
وتلقائي دون ربطه مع مثري حمدد.
•االفعال املنعكسة ،وهي عبارة عن حترك عضالت الوليد بطريقه آلية وبال ارادة .وهي
احلركات اليت ليس هلا هدف ،وتساعد الطفل على التكيُّف مع البيئة اخلارجية.
•االستجابات املتخصصة ،وه��ذه االستجابات تالحظ عند الوليد يف االي��ام االوىل من
حياته ،وهي ما يصدر عن الطفل دون تعلم ،وتساعده على احلفاظ على حياته.
كلما كرب الطفل ،كلما اكتسب وتعلم من حميطه ،فيتحول الوليد البشري من طفل رضيع
يعتمد اعتمادا كلياً على احمليط ،اىل عضو يف جمتمع ،يساهم يف بنائه وتطوره.
من الطبيعي أن يكتسب الطفل ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه ،وهذا النمو ال حيدث بشكل
تلقائي او عبثي ،وإمنا يتكونكنتيجة لوجود الطفل يف وسط انساين اجتماعي له ثقافته ،وبدوهنا
يبقى على مستوى اقرب اىل مستوى احليوان .نشري اىل ما ذُكر يف التاريخ البشري من قصة
االطفال الذين ُوج��دوا يف الغابات ،والذين حرموا من اخل�برات االنسانية والثقافية ،ومل ميروا
مبرحلة التنشئة االجتماعية ،وجد أن سلوكهم اقرب اىل سلوك احليوان ،وقد اطلق على مثل هذه
احلاالت «االنسان املتوحش».
قد تبني ان ه �ؤالء االط�ف��ال الذين عاشوا يف الغابات مجيعهم بُكم ،وي�س�يرون على اربع،
وحواسهم تتماثل مع حواس احليوانات .هذا يشري اىل امهية التنشئة االجتماعية ،واليت تعطي
االنسان القدرة على ان اكتساب مهارات تساعده يف التكيُّف مع البيئة .لقد جادلت الفلسفة
القدمية واحلديثة يف اث��ر اجلينات والبيئة على السلوك االنساين واحتدم ج��دل معقد يف هذا
املضمار ،متخض عن فكرة ان الوراثة والبيئة معاً تؤثران على سلوك االنسان.
ونشري اىل قول النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الشأن:
روى البخاري عن ايب هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :كل
مولود يولد على الفطرة ،فابواه يهودانه او ينصرانه او ميجسانه» ،هذا احلديث ،يضع امامنا
نظرية عميقة يف مفهوم التنشئة االجتماعية واالسرية ،فالطفل يولد مع كم كبري من الصفات
اجلينيه املوروثة واليت حتدد مساته وسلوكه ،مث يأيت دور الظروف البيئية اليت تطور وتعدل هذه
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الصفات .ان بيئة الطفل تبدأ اوالً بالوالدين مث تتسع لتشمل العائلة مث االصدقاء مث املدرسة مث
احلياة الواسعة .ولكل فئة من هذ الفئات تأثريها على بناء شخصيتة .وكلما كانت هذه البيئة
سليمة وخالية من االضراركان بناء شخصية الطفل سليماً وصحيحاً.
املشاكل التي حتيط بنا
إن مشاكلنا حنن الكبار هلا تأثري كبري على نفسية اطفالنا .ومشاكلنا خمتلفة ومتنوعة .واملتفق
عليه أهنا تولد الضغط النفسي عند اجلميع وليس فقط عند األطفال ،ولكننا عادة هنتم بأنفسنا
وننسى األطفال وكأنه مل يصبهم أي شيء وال نلقي هلم باالً .ولكنهم يعانون وحيتاجون منا
االلتفات اليهم .ان املشاكل اليت حتدث يف االس��رة او يف احل��ارة او احلي ت��ؤدي اىل الضغط
النفسي .حاالت الضغط النفسي قد تواجه الكبار منا والصغار هي احلاالت اليت قد هتدد
امن وكيان الفرد وقد يشعر الفرد فيها بان حياته أو حياة من حوله مهددة بعدم االستقرار وعدم
الراحة واألمان ،ويؤثر هذا يف حالته النفسية مما قد يشوش سلوكه .ومن األمثلة على حاالت
الطوارئ اليت تسبب حاالت الضغط النفسي :مقتل احد الوالدين ،معركة بني عائلتني ،ثأر،
حرب ،ك�وارث طبيعية ،مشاكل صعبه بني الوالدين ،وجود احد الوالدين يف حاالت نفسية
صعبه .ان األوضاع آنفة الذكر توثر على سلوك الطفل باألشكال التالية:
•إن وج��ود األط�ف��ال يف ح��االت وأوض��اع صعبه كاليت ذك��رت قد تغرس يف نفس الطفل
إحساسا بان احلياة ليست آمنة وأهنا خميفه فإحساس االب بالضغط النفسي واخلوف
والقلق لوجوده يف حاله صعبه (كان يكون حام ً
ال ساطوراً أو مسدساً أو عصاً ويركض
الهثاً يف شجاركبري) يزيد هذا من خوف الطفل وحيمله ما ال طاقه له به من اإلحساس
املؤمل.
•إن صيغه التفكري لدى الطفل يف مرحلة طفولته األوىل تكون تفكري متمركزحول الذات،
ولكون مصطلحات الزمان واملكان ليست نامية بعد بصوره كامله ،فقد يكون إحساسه
باخلوف والقلق وعدم األم��ان أكثر ألنه قد يظن أهنا أشياء أبديه .علينا ان نعلم ان رد
فعل اإلباء يف احلاالت الصعبة مهم جداً إذ عليهم إال يظهروا مشاعرهم بالقلق واخلوف
واالضطراب بالشكل املفرط أمام أطفاهلم.
•قد حيدث خلط لدى الطفل بني الواقع واخليال .ان الطفل الصغري قد خيلط بني الواقع
واخليال ،الن صيغة تفكريه ما زالت غري نامية بشكل ٍ
كاف ،وبالتدريج يتعلمون ان اخليال
ليس واقعاً .فإذاكانت الظروف صعبه قد ال نتوقعها حنن الكبار ،فما بالك بالطفل الصغري
الذي قد ال يستطيع ان مييز بني الواقع واخليال .هنا خيتلط خياله بواقعه وقد يكون خياله
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واسعاً ويبدى له أشياء خميفه قد توثر على منوه النفسي.
•قد حيدث خلط لدى الطفل بني اخلري والشر .ان ميزة التفريق بني اجليد والسيئ اخلري والشر
هي ميزة مهمة لدى الطفلكي يستطيع التأقلم مع ظروف احلياة والواقع وهى مهمة أيضا
لنموه النفسي واالجتماعي ،ولكن حينما ينقلب حادث سعيد إىل حادث حزين كأن
يكون عرس يطلق فيه النار فيصاب شخص فيتحول الفرح إىل ترح ،فهذا الشئ يقلب
املوازين لدى الطفل ،فال يدري كيف مييز بني اخلري والشر ،إذ يف أسرع من ملح البصر يف
واقعنا قد يتحول شئ سعيد إىل حزين وبكاء ،كما وأن األب العاقل الذي كثريا ما يكلم
ابنه عن اخلري والصرب والتحمل ،جنده قد فقد أعصابه ومحل سيفه او ساطوره او عصاه
واخذ يركض مع عائلته إىل حيث ال يدري .هذا من شأنه أن يدخل الطفل ،الذي يرى
والده املثال األعلى بالنسبة له ،يف متاهة من الصعب اخلروج منها.
•تغيري مدى التعلق باألهل .قد حيدث لألطفال الصغار ان حياولوا التقرب واالتصال بأحد
الوالدين يف حالة حدوث أمر صعب ،وهذا يظهر يف كوهنم ميتنعون عن االنفصال عنهم
فال يذهبون إىل املدرسة وال ينامون وحدهم وتراهم يسريون خلف أهلهم كظلهم.
•تغيري يف السلوك اجلسدي .كلما كان الطفل صغرياًكان رد فعله جسدياً (كالضرب ،أو
استعمال األيدي واألقدام) ،فإذا تعرض حلادث صعب قد يظهر عليه سلوك غري طبيعي،
كاالرتداد إىل سلوك طفويل جداً ،كالتبول الالإرادي ،أو مص األصبع ،أو غريه .وقد يزيد
من سلوكه العدواين .وقد يتمثل رد الفعل اجلسدي يف األمور التالية:
1 .1صعوبة يف احلركة ،قد حتدث مشاكل يف عضالت الطفل نتيجة شدة الضغط النفسي .هذا
يظهر يف التأثري سلبياً على مشيه ووقوفه ،وكذلك يف حركة اللسان ،فقد تظهر التأتأة.
2 .2مشاكل يف األكل ،فقدان الشهية ،فقدان التذوق لألكل ،التقيؤ الشديد ،واحياناً حيدث
األكل املفرط.
3 .3مشاكل يف النوم ،صعوبة يف النوم ،عدم النوم أو نوم زائد ،أو قد يصحو الطفل مبكراً وال
يرغب يف العودة إىل النوم.
ماذا علينا ان نفعل ؟
ميكن القيام باألمور التالية:
•يف احلاالت الصعبة جيب على االهل ان يعلموا ،ان عليهم إخفاء مشاعر القلق واخلوف
والغضب عن الطفل وذلك بان يبحثوا ألنفسهم عن مصادر تقويه وتشجيع نفسي وذايت،
وكلما حاولوا إظهار املشكلة بأهنا ليست صعبة وميكن حلها والتغلب عليها ،أمام الطفل،
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كان ذلك مساعداً لعدم ظهور الضغط النفسي عند طفلهم.
•احملافظة على منط احلياة العادي ،يف حالة وجود مشكلة أو حادث أو حالة صعبة ،على
األهل احملاولة يف السري على نفس منط احلياة السابق ،كي ال يشعروا أطفاهلم بان هناك
شئ قد تغري.
•التفسري ملا حيدث و إعطاء املعلومات ،عند حدوث أمر صعب أو مشكلة أو حادثة قد
تكثر أسئلة الطفل ،وعلينا يف هذه احلالة ان نزوده باملعلومات وحسب مستواه ومبا يالئمه،
وذلك بان نكون صادقني وأمينني يف إعطائه املعلومات وجيب توخي احلذر كي ال خنيفه.
•االمتناع عن إظهار كل شئ له ،هناك أشياء قد ال تفيد الطفل ،لذا علينا أن ال نعلمه
بصورة مفصلة بل بصورة عامة وجتنب كل األمور اليت ميكن جتنبها.
•إعطاء احلق للطفل يف التعبري عن مشاعره ،علينا أن نعطي احلق والشرعية للطفل يف التعبري
عن مشاعره لفظيا أو بواسطة األلعاب والرسم ،ومن املهم جداً أن نصغي له وأن نتعاطف
معه نشعره بأننا راغبون يف االستماع اليه.
•التشجيع املعنوي والتهدئة ،واعين هبذا أن نشعر الطفل باألمان واحلنان ،وأن نوفر له كل
عاطفة قد تساعده على التغلب على مشاعره املؤملة.
مجيع هذه االمور دون شك هامة جداً وعلينا اإلنتباه هلا قدر املستطاع.

***
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اثر معاملة الوالدين على الطفل
تعترب عالقة الطفل بوالديه من أقوى العالقات الربطية يف حياة الطفل .فهو منذ مولده ال جيد
يف جماله احليايت سوى الوالدين الذين يرعيانه ويربيانه .ومن هنا فإن العالقة بني الطرفني هلا
االثر الكبري يف حياة الطفل املستقبلية فهي اليت تبين شخصيته وتنمي عقله ومعرفته وسلوكه
وعالقته مع اجملتمع ،وهذا ما أثبته اخلرباء يف علم النفس املعاصر .لذا على الوالدين جتنب بعض
االساليب واالمناط الضارة يف تعاملهم مع طفلهم .فمن هذه االساليب:
•الرتبية املتسلطة الساحقة ،هذه الرتبية ال تقيم وزن��ا آلراء الولد وميوله وحاجاته ،ومتنعه
من التعبري عن رغباته وأفكاره وال تعطيه اجملال للمبادرة الشخصية  ،بل تفرض عليه إرادة
الوالدين ال غري .فالولد وكما يقول علماء النفس،كائن تابع حيققون من خالله مشاريعهم
الذاتية ،انه ليس طفال صغريا أو طفلة صغرية ،وإمنا هو كائن جيب برجمته ليصبح ما قرروا
هم ان يكون .يصف احمللل النفسي الربيطاين جاك دومينيان احنراف هذا النمط الرتبوي
وبني ما ينتجه من عدم ثقة بالنفس ويقول« :ان احد أخطار هذا النوع من الرتبية هو ان
ال يعرتف باستقالل الولد الذايت  ،فيؤدي إىل عدم الثقة بالنفس لديه  ..وهكذا يرتعرعكثري
من الناس يف اخلجل وعدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على اإلحساس هبويتهم اخلاصة،
منقادين خلف اآلخرين خدومون جدا ومطيعون ولكنهم حييون داخليا يف عامل من الفراغ
وع��دم التوافق مع أنفسهم»( ،ب�ن��ديل .)1987ان الرتبية السلطوية ،تعرض الطفل ألن
يصبح يف املستقبل راشداً خجوالً تنقصه القدرة على تأكيد الذات وخيشى االنطالق يف
احلياة ويهاب كل حماولة إلجياد شيء جديد.
•اإلس�ت�ه�زاء بالولد واالستخفاف ب�ق��درات��ه .إن االس�ت�ه�زاء بالولد واالستخفاف بقدراته
وإش�ع��اره ب��أن معظم اجن��ازات��ه ال قيمة هلا وان ال خري يرجى منه « أن��ت صغري ال تفهم
شيئاً!!» من شأنه ان يثري التمرد وحيطم الثقة بالنفس وي��ؤدي بالتايل إىل اخلجل .هنا
نريد ان ن��ورد مثاال من حياتنا الواقعية كي نوضح الفكرة :أم متأل صحناً من الفواكه،
فتسأهلا ابنتها الصغرية« :أمي ،هل استطيع ان أساعدك؟» فتجيب األم« :انك صغرية
جداً ،ال تستطيعني مساعديت» ،فحاولت الصغرية مصرة على املساعدة ،فاستجابت هلا
األم وقالت« :حسنا!! إذا كنت قادرة فامحلي هذا الصحن !!» فتتقدم الطفلة خبطوات
بطيئة و إذا هبا تصطدم بالكرسي وتسقط على األرض .فتصيح هبا األم« :انت غبية،
أال تستطيعني ان تفعلي شيئا بسيطاً؟» .من هذا املثال البسيط نرى ان األم منذ البداية
أبدت عدم ثقتها يف الطفلة ،وهو أمر يؤدي إىل إضعاف القدرة على التصرف بإحكام،
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وهذا أدى إىل ارتكاهبا اخلطأ باصطدامها بالكرسي مث السقوط .فاألم أشعرت الطفلة من
البداية بعدم قدرهتا على املساعدة ،ولو أهنا منحتها الثقة لكانت ساعدهتا على السلوك
بدقة اكرب ،مما يؤدي إىل دعم ثقتها بنفسها .ويقول احد اخلرباء يف الصحة النفسية ان
الوالدين أحيانا يغرقون أبنائهم يف أخطائهم ،بدل من ان يوحوا إليهم بأهنم إمنا هم اكرب
من أخطائهم ويساعدوهم على االستفادة من تلك األخطاء( ،بنديل.)1987،
•االحتضان امل�ف��رط ،ان احتضان الطفل امل�ف��رط واملبالغة يف القلق عليه ،ي��أس��ره ويكبله
ويعطل ل��دي��ه روح امل �ب��ادرة واألق� ��دام وينشئ ع�ن��ده قلقا ح�ي��ال احل �ي��اة ،ي�ك��ون انعكاسا
وامتدادا لقلق والديه عليه .ولسان حاله يقول :طاملا ان الكبار خائفون فباألحرى ينبغي
يل أنا أيضا ان أخاف ،ويؤدي هذا إىل إضعاف الثقة بالنفس وبالتايل يدفعه إىل اخلجل،
(بنديل.)1987,
•طموح الوالدين املفرط بالنسبة لولدمها ،من أسباب اخلجل عند الطفل ،طموح الوالدين
املفرط بالنسبة إليه ،فقد يطلبان منه ان يصبح بارعاً يف كل أم��ر يقوم ب��ه ألهنما برعا
يف حياهتما الشخصية ،ويتصوران ان يكون هو مثلهما ،أو نتيجة إصابتهما خبيبة أمل
أو فشل ،ويسعيان إىل التعويض .فيحاول الولد املسكني ان يتجاوب مع ما ينتظره منه
الوالدان ،وذلك ألنه يريد ان يكسب عطفهما ورضامها( ،بنديل .)1987,ولكنه يشعر
أن ذلك ليس بيده ( ان يكون حسب ظن والديه ) ،فيعرتيه نتيجة لذلك يأس واخنفاض
يف ثقته بنفسه وبإمكانياته ،وهذا يؤدي به إىل االنتحاء جانبا واالنطواء على نفسه ويبتعد
عن أي مبادرة خوفا من الفشل ،وسرعان ما ميتد هذا املوقف إىل سائر جماالت حياته
وعالقاته .وال ننسى طبعا رغبة األهل يف التباهي بابنهم أمام الناس ،فال تفوهتم فرصة
إال وايستغلوهنا إلب�راز مواهبه ومعلوماته أمام معارفهم ،وذلك دون إقامة أي وزن لرغبة
الولد الذاتية ودون أي اعتبار لتهيبه املثول أمام أناس ال يعرفهم وال يألفهم .نتيجة هلذا
األمر قد ينشأ عند الولد نفور من اجملتمع وخشية من مواجهته.
•االهتمام املفرط لدى األهل برأي الناس ،جند كثرياً من األهايل يقولون ألبنائهم حمذرين
«اح��ذروا وانتبهوا ! فماذا يقول الناس عنكم لو تصرفتم هكذا !»  ،فالوالدان يتخذان
ابنهم وسيلة لتحقيق رغبة عندهم ،وهي أن ميدحهم الناس ،ولكنهم ال ينتبهون إىل أهنم
بأسلوهبم هذا يضعفون ق��درة ابنهم على املواجهة واإلستقالل ،لذا فإن اخلجول يشعر
باستمرار أنه معرضا لنظرة الغري( ،بنديل.)1987,
•قلة صرب األهل على الولد الناتج من إفراط نشاطهم .قد يكون األهل مغالني يف نشاطهم
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حبيث ينتظرون من الولد ان يكون على شاكلتهم ،غري مكرتثني بأنه كائن متميز وان
من حقه أن تكون له مساته الذاتية اخل��اص��ة .لذلك جتدهم يطلبون منه أن ينجز كل
شيء بسرعة ،وقد يكون الولد عاجزاً عن ذلك إما بسبب عدم اكتمال منوه أو بسبب
مزاجه اخلاص ،فيصطدم آنذاك بنفاذ صربهم الذي قد يدفعهم إىل ان يأخذوا بعصبية
على عاتقهم العمل الذي كان ولدهم مقدما عليه ،وان حيولوا دون تنفيذه له بوسائله
اخلاصة .وهذا يؤدي إىل ان ينقاد الطفل إىل الفتور واخلجل( ،بنديل.)1987
•عدم االهتمام الكايف من قبل األهل مبا يريد الولد أن يعرب هلم عنه .إن عدم االهتمام
الكايف من قبل األهل مبا يريد الولد أن يعرب هلم عنه من أسئلة وأخبار وأفكار واقرتاحات
ومشاريع ،ومبا يرغب يف ان يرويه هلم من مشاهدات أو أخبار حصلت له أو فلم شاهده
أو قصة مسعها أو نكتة تعلمها ،أو اجنازاته من الرسومات واألشغال اليدوية وغريها ،قد
تؤدي إىل نشوء اخلجل وإضعاف روح املبادرة لديه( ،بنديل.)1987
هكذا نرى أن العالقة بني الوالدين والطفل مهمة ج��داً ،فإن كانت اجيابية كان هلا بالطبع
التأثري اإلجي��ايب على كيان الطفل املستقبلي وشخصيته ونفسيته ،وإن كانت العالقة سيئة
وسلبية ،فقد يكون التأثري سلبياً والنتائج سلبية.
معاملة الطفل واثرها على سلوكه
إن النزعة اىل احلب واحملبة ،هي من اهم احلاجات النفسية واالنفعالية اليت حيتاجها االطفال.
فالطفل يسعى اىل ان يشعر انه حمب وحمبوب .وهذا الشعور املتبادل بينه وبني ابويه واخوته
مهم جداً لصحته النفسية ولشخصيته .مييل االطفال اىل أن يكونوا حمبوبني ومرغوبني لدى
اآلخ�ري��ن ،ويسعون ألن ينتموا جلماعة وبيئة اجتماعية صديقة ،فاحلنان حاجة ماسة هلم،
والطفل الذي ال يشبع هذه احلاجة يعاين مما يسمى باملصطلحات النفسية «اجلوع العاطفي»
وال��ذي له بالغ االث��ر على تكوينه النفسي ،فقد يتحول اىل ع��دواين او منحرف سلوكيا او
منطوٍ.
إن حمبة الوالدين البنائهما هي امر هام  ،وعلى االهل ان يظهروا الطفاهلم هذا احلب دون
تفرقة بينهم .وعليهم ان يظهروا حمبتهم لفظياً كأن يقولوا  « :أنا احبك» «انت اعز انسان
عندي» ..اخل .إن الطفل حيرص على ارضاء من حوله مبا جيلب له السرور ويكسبه
حبهم وت�ق��دي��ره��م وترحيبهم  ،وحي ��اول أن ي�ك��ون م��وض��ع تقدير وق�ب��ول واع�ت �راف ،وتلعب
عملية التنشئة االجتماعية دورا هاماً يف اشباع هذه احلاجة .لذلك على اآلباء مراعاة املساواة
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يف التعامل مع االطفال وذلك ما اكده الكثري من اخلرباء يف علم السلوك.
يرى االسالم بعض النقاط للتعامل الصحيح مع االطفال ،فقد قال النيب الكرمي حممد (صلى
اهلل عليه وسلم) يف حديثه الشريف:
روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما ان اباه اتى به رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقال :اين حنلت ابين هذا – اي اعطيته  -غالما كان يل .فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم « :اكل ولدك حنلته مثل هذا؟» فقال  :ال  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
« فارجعه» ويف رواية :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :افعلت هذا بولدككلهم؟» قال:
ال ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :اتقوا اهلل واعدلوا يف اوالدكم» .ان ظاهرة املفاضلة
بني االوالد هلا تاثري سليب عليهم ،ألهنا تولد احلسد والكراهية ،وتسبب اخلوف واخلجل ،وتؤدي
اىل كثري من املشاكل السلوكية.كما وان تصرفات االباء وسلوكهم حنو اطفاهلم قد يزيد من
التوتر لدى االطفال  ،فقد يؤدي البعض اىل البلبلة لدى الطفل وذلك يتضح عندما ميسك
الوالد طفله بني يديه مث يبعده عنه فجأة دون سابق انذار ألنه «مبلل» او «متسخ» او عندما
يصرخ احد الوالدين يف وجه الطفل ألنه احدث ضجة او فوضى ويلومه كثريا على ما يفعل
من اخطاء .كل هذا قد يشعر الطفل بالرتدد يف كل ما يفعل .وكما هو معروف ان الطفل ال
يستطيع ان ينظر من وجهة نظر اآلخرين اذ ان تفكريه متمركزا حول ذاته ،وال يستطيع ان يتفهم
وجهة نظر والديه فيما يقولونه له بصورة كاملة .ونتيجة هلذا االمر قد حيدث خلل يف العالقة
بني الطرفني ،واجياد جو من التوتر واالحباط .ان للطفل عامله اخلاص به وحنن حباجة اىل ان
نعامله باللني واحلنان والعطف  ،ال بالصراخ واالوامر والنواهي .ألنه دون جدوى ال يفهم ما
نرمي اليه متاما ،بل قد تكون النتيجة عكسية ،ومن املؤكد ان اجلو العام الذي يسود عملية احلياة
االجتماعية للطفل هو الذي يؤدي اىل السلوك السوي او الالسوي.
ومن وجهة نظر االسالم فقد حث على معاملة االطفال باحملبة واملودة ألهنم حباجة اىل ذلك
وخاصة من ابويهم.
ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،احلسن
واحلسني ابين علي رضي اهلل عنهم  ،وعنده االقرع بن حابس التميمي ،فقال االقرع :ان يل
عشرة ما قبلت منهم احدا قط.
فنظر ال�ي��ه رس ��ول اهلل (ص�ل��ى اهلل عليه وس �ل��م) مث ق ��ال« :م ��ن ال يَ��رح��م ال يُ��رح ��م» .ويف
الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :جاء اعرايب اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقال :انكم تقبلون الصبيان ،وما نقبلهم!
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فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :أوأملك إن نزع اهلل الرمحة من قلبك؟!»
هنا نرى أن االس�لام حيث على التعامل مع االطفال باللني وأن نبتعد عن التعنيف والقسوة
واملعاملة الفظة يف تعليمهم االش�ي��اء ،فاالسلوب املبين على االذالل والعنف واملنع والكف
واصدار األوامر والنواهي يعرض الطفل اىل الوان شىت من الصراعات املصحوبة بشعور غامض
من القلق وعدم الثقة واخلجل والشك ،وهذه االمور من احملتمل ان تستفحل تدرجييا اىل أن
تصبح خطراً يهدد الطفل وكيانه.
روى احلارث والطيالسي والبيهقي ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
« علموا وال تعنفوا فإن املعلم خري من املعنف».
نلخص بعض االرشادات اليت تساعدنا على التعامل مع الطفل ،واليت قد جتنبه الشعور باخلجل
او تنمية هذه الصفة (مرهج:)2001 ،
•جيب أن نكون حذرين عندما نتكلم مع الطفل وذلك بتجنبنا العبارات احملبطه ،على سبيل
املثال «كم انت بطيء»« ،أوف! انك تتعبين»« ،هذا سهل! ملاذا ال تستطيع ان تقوم به ؟».
•علينا أن نعرب عن احرتامنا آلراءه .وأن نستمع لقصصه وملتطلباته .وأن نبتعد قدر االمكان
عن التجاهل.
•جيب االبتعاد قدر االمكان عن مقارنته باخوته او بأي احد آخر.
•علينا أن نالئم بني قدراته وتوقعاتنا منه.
•علينا أن يكون هاك توافق بني اسلوب االم واالب يف الرتبية.
•إن العدل يف حمبة االطفال امر واجب ،وله األثر النفسي والسلوكي على االطفال وعلى
العالقة بينهم ،لذا وجب على الوالدين االهتمام هبذا األم��ر ،وعليهم اظهار العدل يف
سلوكهم وقوهلم ويف كل شيء.

***
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مفهوم الذات واثره على السلوك
يتكون مفهوم الذات من االدراك��ات والقيم واألحكام .واليت مبجموعها تعترب مصدرا للخربة
والسلوك .ونتيجة معرفة الفرد للخربات ذات القيمة املوجبة وذات القيمة السالبة فإنه يدرك
جوانب ذاته املوجبة وجوانبها السالبة .وهذا ما يسمى بتقدير الذات أو مفهوم الذات.
وعندما تتعارض اخلربات اليت يتعرض هلا الطفل مع فكرته عن ذاته أو مع دافعه اىل التقدير
املوجب للذات فإنه يقع فريسة للصراع ،مما يسبب له القلق والتوتر .وقد يتحول القلق تدرجييا
اىل صورة من مشاكل السلوك وخاصة اخنفاض الثقة بالنفس.
ان وجود حالة من التوافق والوئام واالنسجام بني االنسان وذاته يعين التمتع بالصحة النفسية
والعقلية أو التمتع حبالة من التكييف اجليد.
ويف جمتمعاتنا العربية املسلمة ال بد ملن يريد السعى اىل التوافق مع ذاته ان ختلو نفسه من اخلبث
والكربياء والفحش والضغائن واحلقد واحلسد والغرية واالنتقام ،فهذه مشاعر سلبية تبدد سالم
االنسان مع ذاته ،وإذا فقد االنسان سالمه مع ذاته سقط يف صراعات نفسية ذاتية قد متزقه من
الناحية النفسية ،وقد تؤدي إىل االضطرابات النفسية املختلفة واليت تصبح حياة االنسان معها
جحيم .وهنا يعلمنا رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم أمهية السالم مع الذات واالبتعاد عما
يساهم يف صراعنا مع انفسنا فيقول:
« ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه ذرة من كرب» ،ويقول أيضا « :أحب ألخيك املؤمن ما
حتب لنفسك».
يكون الفرد شخصية سوية جيب ان يتوفر فيه ما يلي:
يقول علماء النفس حىت ّ
•أنه يعمل من اجل خري االنسانية ،ولكنه يقبل يف الوقت ذات��ه أكثر الناس كيفما هم،
وكذلك أكثر املواقف كما جيدها يف واقعها ،وخاصة حني تكون أمورا بسيطة.
•أنه يشعر بنفسه طرفاً يف مجاعه ،وهو حيصل على الرضا يف احلياة من خالل إسهامه يف
خدمة اآلخرين أكثر مما حيصل عليه من خالل مكاسب شخصية.
•أن يكون على وعي بعالقته مع الوجود.
•أن يكون عنده مقداراً معقوالً من الثقة بالنفس ،أي انه يعرف قدراته وحدوده ويستطيع
بذلك مواجهة احلياة بنجاح.
•أن يكون يف شخصيته تكامل وانسجام.
•أنه يواجه املشاكل واقعياً.
•أن تكون له نظرة اجيابية اىل األمام واىل املستقبل .
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ويقول علماء نفس آخرون امثال «ووملان» انه من األشياء األساسية يف الصحة النفسية للفرد
هي العالقة بني طاقات الشخص واجن��ازات��ه .واملقصود هو ،ما حيتمل ان يوجد من تفاوت
بني ما يستطيع الفرد القيام به وما يقوم به وينجزه فعلياً .لذا فإنه من بني أهم اإلشارات على
وجود اضطراب نفسي هو عدم متكن الفرد من جعل طاقاته اجلسدية والنفسية أمرا ً واقعياً
حبيث تعمل يف كامل ح��دود ما تستطيعه .ويذكر «ش�ن��اي��درز» تسع نقاط يعتربها املعايري
األساسية للصحة النفسية نذكر من أمهها :
•املفهوم السليم حول الذات.
•وعي الذات املناسب.
•العالقة املناسبة مع الدافع.
ويف دراس��ات اخرى عرفت فيها الصحة النفسية واملرض النفسي ،مت حتديد عدة نقاط جيب
ان تتوفر يف الشخصية كي تكون سليمة  ،من أمهها ذكر:
•اإلستقالل الذايت.
•املوقف املناسب مع الذات.
تلخيصاً لذلك فإن مفهوم الذات هو أساس الصحة النفسية للفرد والشخصية السوية .لذلك
على االنسان ان يبين مفهوما اجيابياً عن ذات��ه كي يتمكن من التكيف مع احمليط .هذا ما
توصل إليه اخلرباء النفسيون بعد جهد كبري من األحباث واملراجعات والتجارب  ،ان السلوك
السوي أو السلوك املضطرب يتعلق مبدى فهم الفرد لذاته  ،ومن توصل اىل فهم ذاته فقد فاز
برمحة اهلل ،حيث جينبه اهلل تعاىل االضطرابات واملشاكل يف السلوك والنفس .من استطاع
أن يعرف ذات��ه وق��درات��ه وإمكانياته ب�ص��ورة صحيحة واستطاع أن ي �وازن ب�ين ه��ذه القدرات
وب�ين ما يتطلع إليه ،فإنه يصل اىل رمح��ة اهلل تعاىل من كل ضر «رح��م اهلل ام��رءاً ع��رف قدر
نفسه».

***
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إستخدام العقاب واثره على السلوك
لإلجابة على هذا السؤال ،اطرح حديثاً شريفاً من احاديث حممد رسول االسالم (صلى اهلل
عليه وسلم) ،والذي يتكلم يف موضوع العقاب:
عن عمر بن شعيب ،عن أبيه،عن جده رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وس�ل��م « :م��روا أوالدك ��م بالصالة إذا بلغوا سبعا ،واض�رب��وه��م عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا
بنيهم يف املضاجع» .رواه امحد وأبو داود واحلاكم ،وقيل :صحيح على شرط مسلم.
إن عملية تعديل السلوك االنساين حتتاج اىل تعزيز اجلوانب املرغوبة ،ويف الوقت ذات��ه عدم
تعزيز اجلوانب الغري مرغوبة .ان عملية العقاب كلما قلت ،كلما زاد مفعوهلا واثرها يف عملية
هتذيب السلوك .والعقاب بصورة عامة يعلم الطفل ما هو ممنوع ،وال يعلمه ماذا يفعل ،لذا
وجب علينا دائما تقدمي الشرح والتفسري السباب العقاب واعطاء البدائل السلوكية املرغوبة
وتعزيزها.
وعندما نتحدث عن قول رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « ..اضربوهم »..فإن املقصود
هنا الضرب اخلفيف والذي يهدف إىل الردع وتقومي السلوك.
إن يف قوله ،عليه الصالة وال�س�لام ..« :اضربوهم عليها إذا بلغوا ع�ش�راً »...حتديد للفرتة
الزمنية اليت قد تكون مناسبة كي يتلقي فيها الطفل العقاب وفهم معناه ،وبالتايل فإن اثره
على تعديل السلوك يكون كبري .ولفهم ه��ذه املرحلة علينا التعرف على املرحلة الزمنية ما
بني  9اىل  12سنة واليت يطلق عليها مرحلة « :الطفولة املتأخرة» أو يطلق عليها أيضا اسم
مرحلة « قبيل املراهقة».
يف ه��ذه املرحلة يصبح سلوك الطفل أكثر جدية ،ومييز ه��ذه املرحلة تعلم امل�ه��ارات الالزمة
لشؤون احلياة ،وتعلم املعايري اخللقية والقيم واالستعداد لتحمل املسؤولية وضبط االنفعاالت،
وهذا يكون إعداداً ملرحلة املراهقة .ويعترب علماء النفس ان هذه املرحلة هي من انسب املراحل
لعملية التطبيع االجتماعي،كما ويالحظ أيضا منو الضمري والرقابة الذاتية على السلوك .ويف
هذه املرحلة يستمر التفكري اجملرد يف النمو ويستطيع ان يقوم بالتفسريات بدرجة أفضل من
قبل ،كما ويستطيع ان يالحظ الفروق الفردية .كما ويزداد مدى اإلنتباه وتزداد القدرة على
الرتكيز وتتطور ال��ذاك��رة ويصبح مب�ق��دوره التذكر عن طريق الفهم .ويثبت اخلب�راء ان الطفل
حباجة إىل تقبل السلطة ألن��ه حيتاج إليها ،فسلوكه وتصرفاته ما زال��ت غري ناضجة وخرباته
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فجة ،وال بد لنا أن نراعي حزمنا مع أطفالنا وان تكون معاملتنا حنونة وه��ي حازمة .كما
وعلينا ان نراعي أيضا نقطة هامة جداً ،واليت شدد عليها اخلرباء يف الصحة النفسية ،أال وهي
عدم استخدام العقاب مبفرده كوسيلة للتعليم وإمنا جيب أن يكون هناك أيضا الثواب ،وكي
نفهم هذا بصورة أوضح علينا ان نتطرق لقانون الثواب والعقاب يف علم السلوك .لقد اهتم
مجع كبري من علماء النفس بقضية الثواب والعقاب وكانت هناك عدة حبوث جتريبية يف هذا
املوضوع وكانت النتيجة كااليت :ان الثواب أقوى وأبقى أثراً من العقاب يف عملية التعلم وان
املدح اقوي أثراً من الذم بوجه عام .وذلك يعين أنه إذا ارتكب طفل ذنباً ما ،وعاقبناه  ،جيب
علينا ان نثيبه عندما يقوم جبهد أو عمل طيب .أي ان العملية تداولية وال تقتصر على العقاب
أو الثواب .وقد توصل العامل النفسي الشهري ثورندايك وغريه إىل ان اثر اجل�زاء – ثواباً كان
أم عقاباً – يبلغ أقصاه حني يعقب السلوك مباشرة ،ولكن أثره يضعف كلما طالت الفرتة بينه
وبني السلوك .ولكي يكون اجلزاء ذا نتيجة جيب أن يكون عاج ً
ال ومباشراً ،أي حينما يقوم
الطفل بعمل جيد نثيبه مباشرة لفظياًكان أم عملياً ،وان أذنب علينا ان نعاقبه مباشرة حىت
يكون اجلزاء مثمراً .إن العقاب املعتدل املعقول مدعاة يف كثري من األحيان إىل أخذ احليطة
واحل��ذر وجتنب األخطاء .أما العقاب اجلسدي القاسي وال��ذي جيرح كربياء الطفل أو الذي
يأخذ شكل التوبيخ العلين فهو ذو نتائج سلبية ودون فائدة ،بل ويزيد من األض�رار النفسية
كالكراهية ،والشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس واخلجل وهو ممنوع دون شك .كما وان
العقاب الشديد يعيق العملية التعليمة بدالً من املساعدة عليها .لذلك حينما قال حممد عليه
الصالة وال�س�لام« :واضربوهم عليها إذا بلغوا ع�ش�را» ،ك��ان يقصد العقاب املعتدل الذي
اليصل اىل الشدة اليت تؤثر سلباً على سلوكه بل هتدف اىل تعديله،كما وان استخدام الضرب
اخلفيف كعقاب يف فرتات متباعدة يعطي نتيجه كبرية يف تعديل السلوك املراد تعديله .لذا من
املفضل استخدامه يف فرتات متباعدة وفقط حني نرى انه ال بد منه مع احلذر الشديد  ،وقد
أمر رسول اهلل بذلك فقط حينما يصل الطفل إىل سن العاشرة وليس قبل ذلك ،أي ال جيوز
لك ضرب طفلك قبل بلوغه العاشرة  ،وذلك الن مجيع العمليات العقلية واملعرفية تكون قد
تطورت أكثر وان املبىن اجلسدي أصبح أكثر حتمالً .ومبا أن هذه املرحلة العمرية واليت تسمى
«قبيل املراهقة» هي مرحلة مهمة ،إذ ان الفرتة اليت تأيت بعدها هي املراهقة ،واملراهقة فرتة
حرجة يف حياة االن�س��ان إذ يقول السيكولوجي الشهري (اريكسون) ،إن التغيري اجلوهري
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يف مرحلة املراهقة هو اإلحساس باهلوية ف��إن تكتلت عليه املشاكل حي��دث عنده ما يسمى
بتشتت ال��دور ،أي ال يعرف ماذا يريد وإىل أين يسعى .لكن إذا متكن املراهق من التوفيق
بني األدوار املختلفة واملتنوعة ،والقدرات والقيم ،وكان بإمكانه إدراك استمراريتها يف املاضي
واملستقبل فإن إحساس اهلوية لن يفسح اجمل��ال لظهور تشتت ال��دور .لذا فإن حماولة أعداد
الطفل وتعليمه بشيء من السلطة يعطي الطفل اإلحساس باملسؤولية وأن احلياة ليست فوضى
وإمنا هناك ما جيب فعله وهناك ما جيب االبتعاد عنه .هذا األمر يؤدي إىل إعداد الطفل ملرحلة
املراهقة وهي املرحلة اليت يبدأ فيها بالتقرب إىل عامل الراشدين والشعور باملسؤولية وتوسع
أبواب احلياة امامه ودخول عامل اكرب وأوسع ،لذلك كان جيب عليه أن يعلم إن احلياة ليست
كلها ثواب وإمنا هناك شيء من العقاب ،إن حنن متادينا يف الالمباالة وعدم االكرتاث.

***
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معايري السلوك
لوحظ ان االباء جيدون صعوبة يف التعرف على سلوك اطفاهلم ،والقدرة على التمييز بني السلوك
الطبيعي وبني السلوك غري الطبيعي وخاصة يف الطفولة املبكرة .ولوحظ هذا االمر ايضاً لدى
بعض االشخاص الذين يتعاملون مع االطفالكاملربني ،املعلمني ،معلمات البستان واملختصني
يف امليادين العالجيه وغريهم .ومن الصعب احياناً اجلزم بكون السلوك طبيعي او شاذ يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وذلك لكون الطفل ال يزال يف طور النمو .اال ان التعرف على بعض املعايري
واحملكات اليت تقارن سلوك الطفل املراد تشخيصه بسلوك االطفال يف الفئة العمرية ذاهتا قد
يعطينا بعض الراحة النفسية والثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع السلوك .سنعرض بعض
املعايري اليت قد تعيننا على فهم سلوك الطفل .هذه املعايري كالتايل (روطر:)1975،
•مدى مالءمة سلوك الطفل جليله وجلنسه .بشكل عام فإن السلوك الطبيعي هو ذلك السلوك
الذي يالئم ويوافق جيل الطفل وجنسه .على سبيل املثال نذكر( :التبول الالارادي) ،يعترب
طبيعي يف جيل الثانيه ،ولكنه ال يعترب كذلك يف جيل العاشرة .فإن كان السلوك مالئماً
للعمر فهذا ام��ر طبيعي ال يستدعي القلق ،وق��د يتخلص منه الطفل خ�لال تقدمه يف
السن.
•التغيرّ املفاجئ يف السلوك .جيب التعرف اوالً على السلوك الذي يقوم به الطفل ،هل هو
مسة من مساته ؟ او سلوك جديد ومفاجئ مل يكن من قبل ؟ على سبيل املثال :اذا كان
الطفل معروفاً هبدوئه ،مث حتول فجأة اىل طفل عنيف وخمّ��رب فإن هذا االم��ر حيتاج اىل
اإلستشارة وفهم ما الذي ادى اىل التغيري ،أو حىت أنكان الطفل عنيفاً بطبعه ،وفجأه تغري
ليصبح هادئ جدا ،فإن هذا يثري التساؤالت .وهنا دائماً نسأل السؤال التايل :كيف كان
قبل وكيف هو االن ؟
•مدى شدة وخطورة السلوك .أن السلوك الذي قد يسبب االذى للطفل وللمحيطني به،
حيتاج اىل التدخل الفوري ،مثالً :عندما يغضب الطفل ،هل يكتفي بالبكاء؟ ام أنه يضرب
وخيرب .فردود الفعل جيب أن تكون طبيعية وفقاً للموقف ،اذ
رأسه يف احلائط او ّ
يكسر ّ
حيق للطفل ان يعرب عن مشاعره بالطرق الشرعية واملقبولة ،ولكن السلوك املؤذي للنفس
ولآلخرين حيتاج اىل اإلستشارة والعالج.
•استمرارية السلوك .جيب فحص مدى استمرارية السلوك ،فمن الطبيعي أن خياف الطفل،
وهذا اخلوف قد يستمر من عدة أيام اىل اسابيع قليلة ،واملخاوف امر طبيعي يف الطفولة،
ولكن اذا استمرت املخاوف اىل اشهر او اكثر فإن االمر ليس طبيعياً وحيتاج اإلستشارة.
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•هل تعيق املشكلة احلياة اليومية؟ جيب اإلنتباه اىل مدى اعاقة املشكلة لسلوك الطفل
اليومي ،على سبيل املثال :هل قلق االنفصال عن االهل ،والذي قد حيدث عندما يدخل
الطفل الروضة ،يؤدي اىل مشاكل سلوكية اخرى كاالنطواء ،مشاكل يف النوم ،مشاكل يف
االكل او مشاكل جسمانية .فاذا كان كذلك وجبت اإلستشارة.
هذه املعايري تعطينا القدرة على فهم وتقدير سلوك الطفل اليومي وبالتايل تساعدنا على التعامل
معه بشكل صحيح.
املشاكل السلوكية
هناك الكثري من العوامل اليت تؤثر على سلوك الطفل .واليت قد تكون سبباً يف ظهور مشكلة
سلوكية معينة :الطفل منذ والدته جيلب معه اىل احلياة ما يسمى «امل�زاج» ،والذي يعترب من
العوامل املؤثرة و ّ
املشكلة لسلوك االطفال .املزاج ،هو عبارة عن جمموعة مسات وصفات مولودة،
وال�تي تشكل سلوك الطفل ومتيزه عن غ�يره .يؤثر امل�زاج يف عالقة الطفل باحمليط االجتماعي
الذي يتعامل معه .فنجد االطفال ذوي املزاج «املريح» يتعاملون بسهوله مع حميطهم ويتقبلون
التغيريات بسهوله ،وهم حمبوبون بصورة عامه ،وسلوكهم اجي��ايب جتاه اآلخرين .أما االطفال
ذوو املزاج «الصعب» فنجد تعاملهم مع احمليط االجتماعي صعباً ،وهم ال يتقبلون التغيريات
بسهوله ،ويف كثري من االحيان تظهر لديهم ثورات غضب .نوع آخر من املزاج ،هو «بطيئوو
السخونه» وهم يشبهون ذوي املزاج «الصعب» وحيتاجون اىل الوقتكي يتأقلموا مع االوضاع
اجلديده .وجندهم سلبيني يف تعاملهم مع اآلخرين.
•عوامل بيئيه :ان معظم املشاكل االنفعالية اليت يعاين منها االطفال تنبع من مشاكل داخل
االس��رة ،وال�تي تؤثر سلباً على عالقة الطفل بوالديه .ان االطفال بصورة عامة يتعلقون
بوالديهم بشده ،لذا فإن اثر مشاكل الوالدين ،تظهر على صورة مشاكل يف سلوك االطفال
وتصرفاهتم .من املشاكل االسرية نذكر على سبيل املثال :الفقر ،الطالق واالنفصال ،عدم
وجود احد الوالدين بصورة ثابته ،حاالت موت ،مرض احد الوالدين .هذه االمور هلا بالغ
االثر على سلوك االطفال.
•اع��اق��ات يف النمو :إن النمو العاطفي يعترب جزئاً من عملية النمو العام كذلك النمو
اجلسمي ،احلركي ،املعريف ،اللغوي وغريها .ان العوامل الصحية اجلسمية تؤثر على مسار
النمو العام للطفل وتؤثر على منوه العاطفي وبالتايل على سلوكه .نذكر امثله على ذلك:
الوالدة املبكرة ،أن الطفل الذي يولد قبل موعد والدته يكون غري ناضج ويتمييز عادة بعدم
اهلدوء والبكاء.كذلك فقد يعاين من مشاكل يف االكل والنوم .هذه االمور تثقل كاهل
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الوالدين ،مما قد يشعرهم باالحباط ،فالطفل يبكي وال يسكت واالب واالم ال يستطيعان
فعل شئ .ومن االمثله ايضاً ،مشاكل اإلنتباه والرتكيز واحلركة الزائدة ،واعاقات مولوده
كالشلل الدماغي واالعاقة البصرية ،السمعية واالعاقات العقلية .هذا االعاقات تصاحبها
مشاكل سلوكية.
إن عملية التعرف على املشاكل السلوكية لدى االطفال حتتاج منا اىل معرفة
التايل:
•معرفة مراحل النمو الطبيعية يف الطفولة املبكرة ،مع املقارنه باجليل واجلنس.
•معرفة االس��رة ال�تي يعيش فيها الطفل ،معلومات عن حالة االس��ره امل��ادي��ة واالجتماعية
وغريها.
•معرفة االطار الرتبوي الذي يتعلم فيه الطفل.
•معرفة ثقافة اجملتمع اليت ولد فيها الطفل ،وما هي السلوكيات املقبولة يف هذه الثقافه وما
هي السلوكيات غري املقبولة.
إن فهم هذه االمور يعطينا القدرة على التعامل مع املشاكل السلوكية املختلفة بشكل صحيح
وناجح ،وحماولة عالجها بعون اهلل.

***
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طفلي إنطوائي

ٌ
أم تتساءل:
إبني انطوائي  ...حيب العزلة  ...يكره أن يلعب مع اآلخرين ...تقول يل
معلمة البستان انه غري اجتماعي وخيجل كثريا ...ال ادري ماذا افعل ...هل هذه
مشكلة  ...كيف أحلها ؟
_____________________________________________
اجلواب:
قد يتميز بعض األطفال باالنطوائية .وجند أهنم قد يولدون مع ميول انطوائية ،كما أشار بعض
علماء النفس يف دراساهتم حول الشخصية ،إىل أن األطفال يولدون عل شكلني ،الشكل
األول ،الذين مييلون إىل االنطوائية ،والشكل الثاين ،الذين مييلون إىل االنبساطية .إال أن الظروف
البيئية تلعب دوراً يف حتسني أو تقليص العالقات االجتماعية والقدرة على التكيف االجتماعي.
لالنطوائية عدة أسباب ،نذكر منها ما جاء يف كتاب نبيلة شورجبي:)2003( ،
•قسوة األب ،إن األب الذي يتميز بالقسوة والعدوانية يف بيته ،فإنه دون شك قد يسبب
االنطوائية ألبنائه ألنه ال يسمح هلم بالتعبري املستقل عن الذات.كما وينمي لديهم خماوف
كثرية غري واضحة .ويشعر هؤالء األطفال بأهنم جيب أن يكونوا مستعدين دائما للدفاع
عن أنفسهم ضد العنف نتيجة الشجار الدائم بني الوالدين ،مما يدفعهم إىل االنطواء (نبيلة
شورجبي.)2003 ،
•خماوف األم ،مما ال شك فيه أن الطفل يتأثر تأثريا بالغا مبخاوف وهواجس أمه وقلقها الزائد
عليه .وكأن لسان حاهلا يقول أن احلياة خميفة لذلك فإنا خائفة وقلقة عليك ،وبالتايل عليك
أنت أن ختاف وتنطوي .وجند يف غالب األحيان أن قلق األم الزائد يكون يف حاالت االبن
الوحيد يف العائلة أو االبن املريض ،وذلك يف حماولة منها لتحميه .إال أن نتائج هذا األمر
تكون سلبية يف العادة ( الشورجبي.)2003 ،
•عدم االختالط باألطفال اآلخرين ،إن عدم االختالط مع األطفال اآلخرين يؤدي إىل
ظهور االنطوائية لدى الطفل .وجند أن بعض األمهات نتيجة خوفها الزائد على الطفل،
متنعه من االختالط مع أطفال آخرين ،وذلك كي ال يتعلم سلوكيات سلبية منهم .هذا
األمر جيد إال انه جيب أن توفر للطفل بيئة اجتماعية بديلة ،حىت ال يصبح الطفل وحيد
دون عالقات اجتماعية (نبيلة شورجبي.)2003 ،
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•هتديد الطفل باستمرار ،إن استخدام طريقة هتديد الطفل كلما اخطأ أو فعل أم�را غري
صواب ،كأن نقول له إذا فعلت كذا سوف أحجزك يف الغرفة ،هذا األمر يثري قلق الطفل
ويزيد من خوفه مما يضعف ثقته بنفسه فيلجأ إىل االنطواء.
التعامل مع هذا السلوك:
كي نساعد الطفل على أن ال يكون انطوائياً جيب أن نراعي األمور التالية:
•جتنب القسوة يف التعامل مع الطفل.
•جتنب الشجارات أمام الطفل.
•إخفاء القلق الزائد على الطفل.
•إتاحة وتوفري بيئة اجتماعية للطفل.
إن اإلنتباه إىل ما ذكر من نقاط يسمح لنا مبساعدة اطفالنا يف تكوين شخصية سليمة ميكنها
التعامل الصحيح مع احلياة.

***
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طفلي صحبته سيئة

ٌ
أم تتساءل:
طفلي يلعب مع اطفال سلوكهم سيء  ...يشتمون  ...يسبون  ...ماذا افعل ؟ هو
يقلدهم  ..يسب مثلهم  ...كيف اتعامل مع هذه املشكلة ؟ ماذا افعل ؟
_____________________________________________
اجلواب:
الصداقة أمر هام يف حياة االنسان ،وخاصة األطفال .فلألطفال يوجد نوعيات خمتلفة من
األصدقاء ،منهم اجليد ومنهم السيء .تشري االدله أن تقليد األوالد ألبناء جيلهم جيد واجيايب
ويساعد على تشكيل السلوك.كما ان الطابع األخالقي للولد يتكون يف الطفولة االوىل .ليس
دائماً يصبح األوالد سيئني على أيدي أصحاب غري مرغوبني .وذلك اذا وجدت االسرة الداعمة
واالجيابية .عندما مير األوالد مبشكله او ضائقة جيب على الوالدين اختاذ إجراء فوري ملعاجلتها
وعدم االنتظار.
قد يقلد االطفال اوالد آخرين لالسباب التالية:
•املتعه واالثاره.
•تشابه جماالت اهتمام خاصة.
•مكانة وهيبة.
•احتياج مؤقت.
•عدم الثقة بالنفس.
هذا االمر قد يكسب الطفل بعض انواع السلوك غري املرغوب .لذا فإن دور االهل هو املساعدة
وذلك بالطرق التالية:
•اعرف اصدقاء طفلك :اشعروا أطفالكم بأن أصدقائهم مرغوبون يف بيتكم .جيب بذل
كل جهد للقاء أصدقائه والتعارف معهم ومع والديهم .إعطاء األوالد قضاء وقت طيب
يف البيت يقلل اخلوف بالنسبة خلروجهم لطلب االهتمام واالثاره يف أماكن أخرى .وأيضا
بواسطة قضاء وقت مع األصدقاء ،تستطيعوا أن تتعرفوا عليهم وعلى قيمهم.
•وفروا ألوالدكم نوعيات أصدقاء :ساعدوا أوالدكم ليكونوا مع أصدقاءكثر ،وخمتلفني .حبيل
معينه ،مثل بعثهم ملخيم صيفي ،تبادل زيارات مع أوالد األصدقاء أو األقارب.
•مارسوا انضباط معقول :على الوالدين شرح قراراهتم وطلباهتم حبكمه ومنطق .مثل والد
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منطقي ّ
يفكر بعكس الوالد املتعجرف املتسلط الذي يستغل طرق تعسفية واستغالليه.
ماذا نفعل يف حال اكتسب طفلنا سلوكا غري مرغوب من اصحابه:
•النقد اللطيف وغري اجلارح ،عادة بالنسبة للولد يف جيل العشره ،فإن النقد املباشر لصديقه
يقابل بتح ٍد قد يكون عنيف .استعمال النقد غري املباشر مع الصغار هو أجدى .ميكننا
أن نعطي مالحظه للولد،كل مره تتجول أنت و«فالن» تدخل ملشكله .أو مثال صديقك
يفكر بنفسه ،وال ّ
بصوره عامه ّ
يفكر يف احتياجاتك وال حىت فيك .او مث ً
ال نأيت بالولد
ونقول له أنتكل مره تكون مع فالن تدخل يف مشكله .ما هو برأيك احلل؟ بعض األوالد
أحيانا يعطيك احلل اجليد.
•شجع ولدك على أن يوسع من آفاقه ،وعالقاته ،واهتماماته ،وتوسيع صداقاته.
•افحص احتياجات ابنك .قرر أي من احتياجاته ولدك تعطيه الصداقه السيئة .حاول
إجيادها ووفرها له بطريقة اجيابية.
•ثق بابنك ،اشعره انك تثق به.
•قو العالقات بينك وبني ابنك .اعمل جبهد حىت تكون هناك عالقة وثيقة بينك وبني
أبنائك.
•عزز العالقات مع اآلخرين الطيبني .ضع خطوات لتقليل صلة أبنائك مع أصدقاء سيئني،
نظم أوضاع يكون ابنائك بصله مع أوالد آخرين قيمهم مقبولة لديك.
•نظم استشاره .حاول تنظيم مع إنسان كبري حيبه الطفل وقريب إليه ،واجعله يتحدث معه
ويقرتح إرشاده مبا خيص األصدقاء غري املرغوبني .من جهة أخرى معلم ،مستشار ،قريب
كموجه.
عائله وغريهم من الذين ميكنهم أن ينجحوا بفتح صله جديدة ويعمل ّ
•االهتمام بوضع برنامج يوم مستقر يف البيت ،وفيه ساعة ثابتة لوجبة العشاء ،زمن حمدد
وغري متغري .الذي حيد من املغامرات البعيدة عن البيت .ومن املهم ايضا إثراء فراغ الولد
بأشغال خمتلفة نافعة.
هذه االمور تساعدنا يف تفادي اضرار الصحبة السيئة اليت قد يقع فيها اطفالنا واليت قد تؤثر
سلباً على منط سلوكهم وتصرفاهتم.
***
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طفلي خياف من الغرباء

ٌ
أم تتساءل:
طفلي خياف من االشخاص الغرباء  ..عندما يراهم يبكي ويصرخ  ..ال يريد أن
حيملوه  ..هل هذا شيء طبيعي ؟ وملاذا ؟
_____________________________________________
اجلواب:
يتضايق معظم األطفال بني الشهرين اخلامس والثامن من اقرتاب الشخص الغريب منهم ويعرب
عن ضيقه بالعبوس أو الصراخ والبكاء .هذا السلوك طبيعي جلميع األطفال ،وهو دليل على
منو عقلي سليم .يبلغ قلق الطفل من الغريب ذروت��ه يف هناية السنة األوىل مث يبدأ بالتقلص
وذلك عندما ال جيد الرضيع يف الغريب ما يستدعي خوفه .بعض األطفال يتخطى قلق الغريب
بسرعة.
من املفيد للوالدين أن يتعرفا على هذا السلوك حىت يتمكنا من التعامل معه بالصورة الصحيحة،
وأن يدربا الطفل على اخلطوات اليت تساعد على التغلب عليه.
يقول حممد امساعيل يف كتاباته حول هذه الظاهرة « :تشري دراس��ات عديده يف تفسري هذه
الظاهرة اىل ما يسمى (مبدأ التعارض) ،فعندما يبلغ الطفل الشهر اخلامس يبدأ يف التعرف على
وجه امه وابيه ،وعندما خيترب وجه غري مألوف لديه فإنه يكتشف االختالف .هذا التعارض يف
ذاته يثري خوف الطفل» (حممد امساعيل.)1989 ،
إن ظهور هذا السلوك يعتمد على األمور التالية :
•مدى الثقة واالمان اللذان اكتسبهما الطفل من عالقته باالم.
•املوقف الذي يتعرض فيه الطفل للغريب ،هل املكان مألوف لديه؟ هلكانت االم موجودة؟
فعادة يكون اخلوف من الغرباء اقل يف بيت الطفل.
•تعامل الغريب مع الطفل ،هل توجه بصورة فجائية؟ ام بصورة تدرجيية ؟
•شكل الغريب.للشكل اخلارجي للشخص اثر يف خماوف االطفال.
كلماكانت العالقة بني الطفل واالم اكثر امناً ،كلماكان سلوك اخلوف من الغرباء اقل (حممد
امساعيل.)1989 ،
***
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طفلي خياف من االبتعاد عني

ٌ
أم تتساءل:
طفلي ال حيب أن نبتعد عنه  ..يبكي كثريا ،واحيانا يصرخ عندما نرتكه عند احد..
ال ادري ماذا افعل ..هل هذا طبيعي؟ انا ال استطيع أن ابقى معه كل الوقت ..
_____________________________________________
اجلواب:
يعترب هذا السلوك سلوكاً طبيعياً مير به مجيع األطفال ،وهو مرحلة من مراحل النمو العقلي واملعريف.
إن األطفال ال حيبون االبتعاد عن أهلهم ،فاالبتعاد عنهم قد خييفهم ويشعرهم بعدم األمان .إن
النمو العقلي يعطي الطفل القدرة على التمييز بني االشخاص ،فيستطيع معرفة الغرباء ،األمر
الذي جيعلهم يتعلقون باهلهم وخاصة االب واالم .يشمل سلوك التعلق ،احلب واالتكالية على
حد سواء ،اذ حيب األطفال جلب انتباه االهل للتقرب منهم وينزعجون من االبتعاد عنهم.
تبني من الدراسات املختلفة ان تعلق الرضيع بالكبري يظهر يف الشهر السادس أو الثامن ويركز
الرضيع تعلقه بشخص واحد أوالً  ،وهو أكثر األشخاص استجابة للرمزية االجتماعية للرضيع،
وعادة يكون هذا الشخص األم نفسها .وسرعان ما ينتقل التعلق ليشمل آخرين يف عامل الطفل.
وتتسع دائ��رة األشخاص املتعلق هبم مع العمر ،فتشمل أق��ارب األس��رة .كما وتقتصر وظيفة
التعلق قبل الشهر الثامن على تأمني العناية العضوية واإلثارة االجتماعية مث ميتد التعلق إىل كل
من حيقق تلك الوظيفة .غري ان التعلق يأخذ بعد الشهر الثامن صيغة االتكال العاطفي والدائم
على االخر ويتمثل بظاهريت «القلق من الغريب» و «قلق االنفصال» .ان سلوك التعلق يساعد
الطفل على اكتساب مهارات اجتماعية (اسعد ابراهيم.)1977،1998،
يقول الدكتور ميخائيل اسعد يف يف بعض كتاباته  « :مييل أغلب الرضع ،وبعد ان يتضح
قلقهم من الغريب ،إىل ان خيافوا البعد عن والديهم أو عن اآلخرين الذين سبق هلم ان تعلقوا
هبم ،ويبلغ قلق االنفصال ذروته بني األشهر الثالث عشر والثامن عشر من العمر حيث يبدأ
بالزوال هو االخر .ويعرب األطفال عن قلق االنفصال باإلضافة إىل الصراخ والعبوس ،بالتعلق
بالراشد عندما حياول ترك املكان إىل آخر ،وذلك لقدرة الطفل على املشي واحلركة يف تلك
السن» (اسعد ابراهيم.)1977،
وجد بعض الباحثني ،إن ابن السنة ال حيتمل غياب أمه عنه لعدد من الدقائق ،فرتاه يصرخ،
ويركض إىل الباب ،ويتجول يف الغرفة كما لو أنه يبحث عنها ،ويفقد كل اهتمام باللعب ،
طفلي مشكلجي

56

ويهدأ الصغرية برجوع أمه ،ويتعلق هبا ،ويقاوم أية حركة إلبعادها عنه .يكمل اسعد إبراهيم يف
كتاباته حول هذا السلوك ..« :هناك ايضاً دراسات اجريت على احليوانات اظهرت سلوك
التعلق ،اذ أبدت القردة ردود فعل على فصلها عن أمهاهتا ،مشاهبة لردود فعل أطفال البشر .وقد
لوحظ ان حرمان القردة من االحتكاك بأمهاهتا يدفعها إىل الصراخ ،والقفز ،والتطلع الغاضب،
كما لوحظ ان مثل ذلك السلوك ينقلب بعد ثالثة أسابيع من احلجز إىل ضرب من اليأس
واخلمول وفقدان االهتمام ومل ختتلف ردود فعل أطفال البشر ،الذين عزلوا عن أمهاهتم ألسباب
ترجع إىل شروط حياهتم ،عن االحتجاج الذي أبداه أطفال القردة إال يف متردهم لدى عودة
األمهات إذ مل يعمد أطفال البشر إىل مالقاة األم العائدة حبنان بعد فصل جتاوز األسبوع.
يقابل الطفل البشري أمه العائدةكما لو انه ال يعرفها ،أيكما لو أهناكانت غريبة عنه ،فيصرخ
ويبتعد عنها ان هي حاولت التقرب منه»(اسعد ابراهيم.)1998،1977،
ميكن إمجال قلق االنفصال فيما يلي (حممد امساعيل :)1989
•ان الفرتة من جيل ستة اشهر اىل هناية السنة الثانية من حياة الطفل تعترب فرتة شديدة
احلساسية من حيث انفصال احلاضن عنه.
•كلما كان التعلق آمناً بني الطفل واحلاضن كلما ساعد على ان يتعلم الطفل تدرجيياً ان
احلاضن حىت وان غاب فإنه سيعود.
•كلما اق��ام الطفل عالقات عاطفية مع وج��وه اخ��رى يف االس��رة غري احلاضن ف��إن ذلك
يساعده على االنفتاح على اشكال متنوعة من الرعاية مما يعوضه عن غياب احلاضن.
•يشتد قلق االنفصال عندما يكون الطفل مريضاً او عندما يكون يف مكان غري مألوف.
•يتحدد قلق االنفصال بطول املدة اليت يغيبها احلاضن.
إن التعامل مع الطفل يف هذه الفرتة له حساسيته ودقته .لذا فإن القراءة يف هذا اجملال هامة،
هذا واهلل ويل التوفيق.
***
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طفلي اندفاعي

ٌ
أم تتساءل:
إن طفلي يفعل الكثري من االمور دون تفكري ...وبسرعة ...وهو خيطئ كثريا...
رغم أني دائما اقول له فكر قبل أن تتصرف ..ولكنه ال يصرب بل يندفع يف سلوكه
واجاباته ..ماذا افعل ؟
_____________________________________________
اجلواب:
كون االطفال يتصرفون بصورة متعجلة وبشكل فجائي ودون تفكري هذا هو معىن االندفاعية
بشكل عام  .هؤالء االطفال ال ّ
يفكرون يف نتيجة افعاهلم ،رغم اهنم قد يكونوا اطفال اذكياء
وق��ادري��ن على التصرف بصورة سليمة .ان االط�ف��ال االندفاعيني يف حالة قيامهم باالجابة
عن االسئلة ،جييبون بسرعة دون بذل اي طاقة للتفكري وع��ادة تكون ردود افعاهلم متسرعة
وخاطئة .هؤالء االطفال ال يستطيعون مقاومة املثريات واحملفزات .ونتيجة عدم قدرهتم على
كبح مجاح انفسهم فإن سلوكهم يصدر دون اي ختطيط .ان االندفاعية تكثر يف االطفال
دون جيل الثامنة .يف كثري من احل��االت تكون االندفاعية اساساً للسلوك العدواين .إن هذه
الفئة من االطفال ينعتهم ابناء جيلهم باالطفال «املدللني» الذين يريدون أن تنفذ رغباهتم
دائماً .إن القدرة على ضبط الرغبات والدوافع ،امر هام لنمو الطفل النفسي والسلوكي لذا
فإن مساعدة هؤالء االطفال على التعامل مع هذه املشكلة امر هام.
ميكننا مساعدة هؤالء االطفال بالطرق التالية :
إن الكثري من االهايل الذين يرون سلوك طفلهم االندفاعي ال يعلمون ان طفلهم قد يكون
ال يعرف كيف يتعامل مع املوقف الذي تعرض له .لذا فإن االهل يستطيعون ان يعلموه
بعض االمور االساسية اليت قد تساعدة يف التعامل مع املواقف املختلفة واليت قد تقلل من
االندفاعية .ومن هذه االمور:
•تعليمهم حل املشاكل اليت تواجههم.
• تعليمهم إياه كيف ّ
يفكر ،وذلك مع اعطاءه االمثلة « إذا ضربت االطفال ،سوف
يغضبون منك» « ،ما الذي تتوقعه عندما تشوش على اآلخرين ؟» املقصود هو ان
نعلمه ماذا يفعل يف املواقف املختلفة مع اعطائه البدائل.
•تعليمهم التحاور مع ال��ذات .تعترب هذه الطريقة من الطرق اليت تساعد االطفال على
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اإلنضباط والصرب ،فنستطيع أن نعلم الطفل ان يقول« :انا استطيع ان انتظر دوري»« ،من
االفضل أن انتظر وافكر قبل أن افعل شيئاً» ،هبذه الطريقة ميكننا أن نعلم الطفل كيف
يتحكم يف سلوكه.
•اعطائهم اهلدايا والتعزيزات يف حال استطاعوا أن يضبطوا سلوكهم.
إن سلوك اإلندفاعية لدى االطفال من السلوكيات اليت يصعب التعامل معها ،وعلى الوالدين
أن يصربوا وأن يكونوا مثاالً حيتذى به.

***
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طفلي خياف

ٌ
أم تتساءل:
..بدأ طفلي خياف  ..إنه خياف من كل شيء  ..ال استطيع تركه لوحده  ..يبكي
ويصرخ  ..هذا يقلقني  ..ملاذا خياف االطفال ؟ ماذا افعل ؟
_____________________________________________
اجلواب:
إن ظاهرة اخلوف لدى األطفال ظاهرة سلوكية منتشرة كثرياً ،وهي تثري قلق الوالدين ،إذ أهنا
ليست كغريها من الظواهر السلوكية ،واليت يتعلق تغيريها بسلوك الوالدين .ان عالقة الوالدين
بتغيري املخاوف لدى األطفال عالقة ضعيفة .فكثري من النظريات النفسية تثبت ان منو السلوك
لدى األطفال مرتبط بعالقة وثيقة مع سلوك األهل ،ولكن حينما نتحدث عن شعور بعدم
واألمان واإلحساس بالقلق ،فإن قدرة األهل على املساعدة تقل ،ولكن ال يزال هلم دور يف
معاجلة هذا االمر.
ما هو اخلوف؟
سؤالكثرياً ما نسأله ،فمن منا مل جيرب اإلحساس باخلوف أو اإلحساس بالقلق الذي تصحبه
مظاهر فسيولوجية،كدقات القلب السريعة ،وتقلص العضالت ،وآالم يف البطن ،وتنفس ثقيل،
تعرق ،وتشويش يف الرؤية وغريها .ومن منا مل مير بتجربة من القلق
وجفاف الفم ،وإسهال ،و ُّ
اليت تصحبها ظواهر نفسيةكقلة الرتكيز ،وقلة الراحة ،وفقدان الشهية ،وشعور بعدم القدرة على
فعل شيء .إن اخلوف شيء طبيعي من الدرجة األوىل وذلك حينما يتعرض الفرد خلطر ما يهدد
كيانه وأمانه .كاخلوف من الدخول يف احلرب أو املشي وسط الوحوش ،او اخلوف من املواد
السامه ..إخل .ولكن هناك مشاعر من اخلوف ليست مطابقة للواقع وليست واقعية ،كاخلوف
من أشياء عادية ال خيافها الناس ،مثل :اخلوف من الرعد أو الربق ،اخلوف من اإلبرة ،اخلوف
من الصعود باملصعد الكهربائي أو اخلوف من الذهاب إىل املدرسة ،او اخلوف الشديد من
الصراصري .هذا اخلوف يطلق عليه «فوبيا» ،والفوبيا عبارة عن اخلوف من أشياء عادية ال
خيافها الناس.
كيف ينمو اخلوف لدى األطفال؟
إن خماوف األطفال هي رد فعل على أشياء واقعية قد تسبب هلم الضرر واألذى .فمصادر
اخل��وف ل��دى األط�ف��ال يف م�راح��ل عمرهم األوىل معروفة وت�ك��ون على األغ�ل��ب اخل��وف من
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اإلص��اب��ة ب ��األذى اجل�س�م��اين ،فالطفل منذ م�ول��ده خي��اف م��ن ال�س�ق��وط ،والضجة الشديدة،
وال �ض��وء ال�ش��دي��د ،وم��ن ح��رك��ة غ�ير متوقعه وغ�يره��ا مم��ا ق��د يسبب ل��ه االذى .إن ك�ث�يراً من
خماوف األطفال ختتفي مع تقدم عمرهم الزمين ،مثل «اخلوف من الغرباء» ،فهو يبدأ من
جيل  7-8أشهر وذلك عندما يبدأون بالتمييز بني املألوف والغريب ألول مرة ولكن هذا
اخلوف خيتفي عندما يصل الطفل إىل جيل سنة تقريباً .يف عمر سنتني تقريبا كل انفصال عن
الوالدين ،حىت وإن ك��ان لفرتة قصرية وحم��دودة ،يصاحبه كثري من الشعور باخلوف والقلق.
فنرى الطفل خياف الذهاب إىل النوم ،ويفضل اللعب يف البيت ،كذلك إذا ذهب مع أمه
إىل مكان ما ،جنده متمسكاً بثياب أمه خمافة ان ترتكه .هذه املخاوف قد تكرب وتزداد وذلك
حينما مير الطفل بتجارب عديدة من االنفصال العنيف ،مثل :الطفل الذي يرتكه أبواه عند
اجداده ليذهبا يف رحلة ما ،دون جتهيز الطفل هلذا االمر.
بصورة عامه يبدأ الطفل بعد ثالث سنوات بتغيري يف نوع املخاوف .فاخلوف يصبح أكثر خيالياً
املكونات اليت هلا عالقة
ويتعلق خبيال الطفل .لذا فهو يدخل يف جمال واسع حيتوي علىكثري من ّ
بتهديده وهتديد أمنه .فيبدأ الطفل اخلوف من الظالم ،فيتخيل أشياء غري موجودة ( كالغول،
والعفريت و األشباح واالرواح ...إخل ) وال�تي تظهر يف الظالم حسب قصص األمهات أو
اجلدات .ففي الليل قد خييل له أصوات خميفة أو خييل له ان الشباك يتحرك ،أو ان يد الباب
تتحرك .فالطفل ميلك خياالً واسعاً وصيغة التفكري الرمزي والتجريدي اليت تبدأ بالنمو لديه
كلما تقدم يف العمر تؤدي إىل منو خماوف جديدة مل يعهدها من قبل ،كاخلوف من املوت
أو هناية العامل  ،والن هذه املخاوف غري حمسوسة فقد يربطها بأشياء حمسوسة كاملستشفى أو
املرض أو سيارة إسعاف أو الصيدلية والدواء وهذا يؤدي إىل عرقلة منوه النفسي والتشويش على
مسار حياته اليومي.
من الصعب ربط املخاوف لدى األطفال جبيل معني ،فمخاوف االطفال خمتلفة متاماً كما هم
خمتلفون بطبيعتهم ولكل طفل خماوفه اخلاصة به .وعملياً فإن كثرياً من احملفزات واألشياء يف
الطبيعة قد تكون مصدرا للخوف.
مىت ميكن ان ننتبه إىل خماوف االطفال ؟
عندما ميتنع الطفل عن القيام بأعمال يومية عادية،كاللعب يف ساحة البيت ،ومشاهدة التلفاز،
والذهاب إىل األصدقاء ،وعندما يظهر عدم الرتكيز يف التعليم أو عدم اهلدوء يف الليل أو عندما
ميتنع عن استعمال أغراضه اليوميةكذلك عندما ميتنع عن الطعام.
هذه االمور تشري اىل دالئل قلق لدى األطفال من خماوف معينة تعيق سلوكهم اليومي.
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إن عدم جناح الطفل يف التغلب على خماوفه شيء سليب ويؤثر على وعيه عن نفسه وفكرته
عن ذاته ،لسان حاله يقول« :انا غري ناجح»« ،انا أكره نفسي»« ،انا أمحق» وباملقابل فإن
الطفل الذي يستطيع التغلب على خماوفه يأخذ فكرة جيدة وإجيابية عن نفسه.
يف املراحل األوىل من منو املخاوف يستطيع األهل التدخل وتقدمي املساعدة األولية فيستطيعون
أن ي�ط��ردوا أس�ب��اب ه��ذه امل �خ��اوف .ولكن إذا كانت امل�خ��اوف لفرتة طويلة وآخ��ذة بالنمو
والتوسع فال نكتفي مبساعدة األهل فقط وإمنا جيب التوجه إىل خمتص واإلستشارة.
هل ميكن منع تطور املخاوف ؟!
نعم ،نستطيع ان مننع تطور املخاوف لدى األطفال ،ولكي نوضح هذه النقطة ،سنذكر مثاالً
ال ان رج ً
واقعياً للتوضيح ،فلنتخيل مث ً
ال مظلياً قد قفز من الطائرة وقد تعطل فتح مظلته ولكنه
وصل األرض بسالمة بعد فتح مظلته يف اللحظة األخرية .ان هذا املظلي قد مر بتجربة صعبة
جداً وهو يتأرجح بني السماء واألرض .يف هذه احلالة أُمر املظلي ان يصعد فوراً إىل الطائرة مرة
أخرى وان يقفز مع مظلته ،فصعد املظلي وقفز من الطائرة وفتح مظلته وكان نزوله ناجحاً.
هنا استطاع املظلي أن مينع تطور املخاوف وذلك ألنه مل يعط الفرصة لذهنه وعقله وخياله ان
يكرر ويعمم هذه التجربة يف نفسه فلو تُرك لبدأ يكرر التجربة يف عقله ويقول « :ماذا سيحدث
لو ان املظلة مل تفتح؟ يا اهلي ماذا سيحدث يل لو أن املظلة بقيت معطلة حىت سقطت على
األرض؟ ساحتطم ..كنت سأموت ..ال شك اين كنت سأموت ابشع ميته» .وهكذا تبدأ
خماوفه تتطور ،فالزمن هو عامل مهم يف تطور اخلوف ومن��وه ،إذ لو تركنا املظلي بعد جتربته
القاسية لزمن ما ،فلن يعود ليقفز من الطائرة مرة أخرى من شدة خوفه أو حىت لن يصعد لطائرة
يف حياته .مثال آخر :طفل سقط من أرجوحة ،فسقوطه جتربة صعبة بالنسبة له .هنا جيب أن
حيمل الطفل ويوضع يف األرجوحة ليكمل اللعب ،هذه العملية متنع تطور اخلوف لديه وتعميمه
على أشياء أخرى .وكأن لسان حاله يقول « :لقد فشلت مرة ،ولكين جنحت اآلن».
من هذا املنطلق علينا أن نفهم أن الزمن بعد جتربة صعبة وقاسية هو عامل مهم يف تطور ومنو
اخلوف .وكلما عاجلنا الفشل بتجربة ناجحة فوراً ،كان هذا عامل مساعد يف تالشي اخلوف.

***
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طفلي خجول

ٌ
اب يتساءل:
طفلي خجول جدا ال يريد أن يلعب مع االطفال اآلخرين  ..احاول ان ادجمه مع
الناس ولكنه خيجل ويرفض  ..واحيانا يتغري لونه وحيمر  ...كيف يل ان اساعده
على ان ال يكون خجول ..
_____________________________________________
اجلواب:
أوالً ،ال بد لنا أن نعلم أن اخلجل قد مييز العديد من األطفال .وقد اشارت الدراسات العديدة
اىل العالقة الوثيقة بني اخلجل والرتبية .فعلى اآلب��اء ان يعيا ان األسلوب املبين على إشباع
حاجات االطفال املختلفة من حنان وانتماء وتقدير وتشجيع الرغبة لديهم يف اإلستقالل
والتحرر ،هو ال��ذي يساعد على منو الشخصية السوية .ام��ا األس�ل��وب املبين على اإلذالل
واحلرمان واملنع والكف وإصدار األوامر والنواهي ،فال شك انه خاطئ ويعرض الطفل إىل ألوان
شىت من الصراعات املستمرة ،املصحوبة بشعور غامض من القلق وعدم الثقة واخلجل ،وقد
تستفحل تدرجيياً إىل ان تصبح خطراً يهدد شخصية الطفل وكيانه التعيس.
يقول «الفرد ادلر» احد املختصني يف علم النفس« :ان اخلجل يعين التنحي وانعدام إرادة
مكون لشخصية الطفل السليمة هو
االنضمام إىل اآلخرين .كما يقول اريكسون ،ان أول ّ
اإلحساس بالثقة ويظهر يف السنة األوىل من حياته ويتوقف هذا الشعور على عالقة الطفل
بوالديه وم��دى إش�ب��اع حاجاته .وخ�لال السنة الثانية م��ن حياة الطفل يبدأ من��و اإلحساس
باإلستقالل ويعتمد هذا اإلحساس على اإلحساس السابق ،فإن مل يتوفر هذا فلن يتوفر ذاك.
فيجب ان يكون االهل حذرين يف تربيتهم لطفلهم وإعطائه احلنان ال�لازم وإشباع حاجاته
النفسية واجلسدية .وقد تعاين طفله معينه من ذلك الشعور املؤمل بأهنا ولدت بنتاً بدل الصيب
الذي كان منتظر أو مرغوباً فيه ،األمر الذي يشعرها بالرفض والنبذ ،فيغور رأسها بني كتفيها،
ولو كان مبقدورها لتضاءلت إىل حد االختفاء حتت األرض لذلك جيب ان نعامل األطفال
على حد سواء ،وان نشعرهم بالرغبة فيهم داخل إطار األسرة ،فإن اخلجل الناتج عن سوء الرتبيه
تلك الناهية واالمرة املتسلطة ،تثقل الطفل بشعور اليم بالنقص ،يستقر فيه ومينعه من التعبري عن
نفسه ومن املطالبة حبقه ،ومن دعم رأيه حىت إذا كان يعرف أنه على صواب».
أشار (اريكسون) اىل ذلك بوضوح يف مراحل النمو النفسي االجتماعي اليت قسمها وفق عالقة
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الطفل ببيئته احمليطة ،وهذه املراحل هيكااليت:
•الثقة مقابل عدم الثقة (منذ الوالدة حىت سنة ونصف).
•اإلستقاللية مقابل الشعور بالشك واخلجل (سنة ونصف اىل ثالث سنوات).
•املبادرة مقابل الشعور بالذنب ( 3سنوات إىل  6سنوات ).
•االجتهاد مقابل الشعور بالنقص (  6سنوات إىل  12سنة).
•حتديد اهلوية مقابل تشتت الدور ( 12سنة إىل  18سنة ).
•التآلف مقابل العزلة ( سنوات العشرين ).
•االنتاج مقابل اجلمود (جيل الوالدية ).
•الرضى عن الذات مقابل الشعور باليأس (جيل الشيخوخة).
هذه املراحل هامة لكوهنا تقوم على بناء الشخصية السوية لدى الطفل .وميكن الرجوع اىل
املصادر العلمية للتوسع يف هذه املادة.
ميكن إمجال العوامل التي تؤدي اىل اخلجل فيما يلي :
•الوراثة :يرى بعض الباحثني ،أن مبىن الدماغ لألطفال اخلجولني له دور يف ذلك .فالعامل
الوراثي باإلضافة إىل البيئة احمليطة له أثره ،كذلك فإن االضطرابات االنفعالية والعاطفية
واحلاالت النفسية اليت تعاين منها األم خالل مرحلة احلمل ،قد تؤثر على منو الطفل ،وجتهزه
لظهور حالة اخلجل لديه يف مستقبل حياته.
•طريقة تعامل الوالدين مع الطفل ،مث ً
ال قلق االم الزائد ،فهي بذلك قد متنعه من املبادرة
وتشعره بالرتدد واخلجل .فهو ال يستمتع باللعب أو اجلري ،ألنه يتوقع يف كل حلظة أن
يُصاب بأذى فيفضل البقاء جبانب أمه منطويًا.
•املشاكل الزوجية ،يقول دكتور امحد عزت راجح يفكتابه اصول علم النفس« :ان الشجار
بني الوالدين ام��ام الطفل يفقد الطفل شعوره باألمن خوف على مصريه ،او خشية ان
يتحول عدوان احدمها عليه ،او ألنه قد يظن انه سبب الشجار ،او ألن كل خصام البد
أن ينتهي بغالب ومغلوب ،وسواء كان املغلوب اباه او امه فكل منهما اشد من الطفل
واقوى .وحيدثنا علماء النفس أن اخلصام عامل بالغ االثر يف نشأة كثري من االضطرابات
النفسية» (راجح .)1970 ،
•اثارة اإلحساس بالغرية من اطفال آخرين.
•استخدام العقاب القاسي.
•مشكالت اخرى :كأن يكون مصاباًبعيب َخلقي ،أو مرض مزمن ،أو اضطراب يف النطق.
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اما بالنسبة لعالمات اخلجل لدى االطفال فيمكن امجاهلا يف بعض التعابري العينيه ،حيث يكون
لديه نفور من إقامة االتصال بالنظر ،فهو يعمل كل ما يف وسعه كي ال يالحظ فيتوارى عن
األنظار ،واالمحرار الذي يكسو وجهه ورطوبة يديه عندما يصافح اآلخرين.
لذلك من الواجب على األهل رعاية أطفاهلم واحلذر يف تربيتهم وحماولة تنمية اإلستقالل فيهم
وذلك بالتشجيع وتنمية روح املبادرة والتقليل من األوامر والنواهي الزائدة عند حدها.

***
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طفلي يبكي كثريا

ٌ
ام تتساءل:
طفلي كثري البكاء  ...يبكي يف كل حني  ...حاولت معه مجيع الوسائل ولكنه ال
يتوقف عن البكاء  ...إنه يفقدني اعصابي  ...ال ادري ماذا افعل  ...كيف
يل أن اتعامل مع هذه املشكلة ...
_____________________________________________
اجلواب:
يف البداية علينا أن نعلم أن البكاء أمر طبيعي وليس مشكلة .يعترب البكاء من اول مراحل منو
اللغة ل��دى االن�س��ان .وه��و اول وسيلة يعرب هبا الطفل عن نفسه ،حاجاته ،شعوره ورغباته.
ويف بعض االحيان يعرب البكاء عن الشعور بالعجز وعدم القدرة على احلصول على حاجاته
بواسطة االساليب التعبريية االخرىكالكالم أو تعابري الوجهة.
للبكاء اسباب عديدة نذكر منها:
•احلاجات الفيزيولوجية االوليةكاجلوع والعطش
•الشعور باالمل
•م �زاج الطفل .هناك بعض األط�ف��ال ي�ول��دون مب �زاج صعب وه��م يكثرون ال�ب�ك��اء ،وجند
أطفاالً آخرين يولدون مبزاج سهل وهم قليلو البكاء.
•الشعور بالوحدة ،يف حاالت انفصال احد الوالدين عن الطفل.
•الشعور بعدم القدرة على احلصول على ما يرغبون.
•قد يبكي الطفل جللب اإلنتباه.
التعامل مع هذا السلوك:
للتعامل السليم مع هذا السلوك ،والتقليل من بكاء الطفل ،ميكننا القيام باألمور التالية:
•توفري احلاجات االولية للطفل.
•اعطاء الطفل الشعور باالمان والطمأنينة.
•تدريب الطفل على االعتماد على الذات.
•السماح للطفل بالتعبري عن رغباته وحاجاته باساليب اخرى غري البكاء.
إن ما ذكر من نقاط حول موضوع البكاء عند األطفال ،هو جزء من كثري من النقاط ميكن
التوسع فيها من مراجع عديدةو إال اهنا هامة جداً وجيب اإلنتباه إليها.
***
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طفلي يغضب كثريا

ٌ
ام تتساءل:
طفلي كثري الغضب ...إنه يرفس بقدمية ويصرخ  ...وذلك عندما ال نلبي له
طلبا ...انه يريد كل شيء ...عندما ارفض طلبه يصرخ بصوت عال ويتمرغ على
االرض  ...ال استطيع حتمل هذا السلوك  ...انه يثري غضبي أيضا واعاقبه يف كثري
من االحيان  ...واحيانا اخرى البي طلبه واستسلم ...ماذا افعل؟
_____________________________________________
اجلواب:
يكثر سلوك الغضب بني األطفال .والغضب يعترب سلوك تعبريي ،يعرب فيه الطفل عن عدم
احلصول على رغباته أو حاجاته .كما ويعرب الطفل عن غضبه مبظاهر عدة ،منها  :الصراخ،
البكاء ،لطم الوجه ،ركل االرض ،التمرغ على االرض ،التمرد والعناد (شورجبي.)2003 ،
إن سلوك الغضب يعترب سلوكاً طبيعياً إن مل يزد عن حده .فمن الطبيعي أن يغضب الطفل وان
يعرب عن ضيقه وعدم رضاه.
مظاهر الغضب عند األطفال:
نستطيع أن نشري إىل مظهرين رئيسيني من مظاهر الغضب عند األطفال وفقاً للجيل (شورجبي،
: )2003
جيل ما قبل اخلامسة
من مظاهر الغضب عند األطفال يف هذا اجليل:
•ضرب اآلخرين ،ضرب باليدين  ،لطم الوجه
•القفز والرفس
•االلقاء باجلسد على االرض
•يصاحب هذه املظاهر يف العادة البكاء والصراخ.
جيل السادسة حىت التاسعة
وتكون مظاهر الغضب يف هذا اجليل:
•اهلياج والعناد.
•امللل واالكتئاب واخلمول.
•الشكوى.
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•التعب السريع.
ملاذا يغضب الطفل؟
يعود غضب األطفال إىل اسباب عديدة ،نذكر منها ما أشارت إليه د.نبيلة شورجبي ()2003
يفكتاهبا «املشكالت النفسية لألطفال»:
•شخصية الطفل ،بعض األطفال يولدون مع شخصية صعبة ومبزاج صعب ،وهم يغضبون
بسرعة ويكثرون العناد .أما األطفال الذين يولدون مع م�زاج سهل فهم قليلو الغضب
ويسهل التعامل معهم.
•التقليد ،قد يقلد الطفل اباه أو امه أو اخوته.
•العجز عن احلصول على الطلب أو الرغبة.
•الفشل الدراسي.
•االوامر والنواهي ،اليت ال تنتبه إىل قدرات الطفل.
•التدليل املفرط.
•الرتبية املتساهلة للغاية مع الطفل ،واليت ال تعلّم الطفل احلدود يف سلوكه وما هو مسموح
وما هو ممنوع.
•قد يغضب الطفل جللب انتباه اآلخرين.
أسباب غضب األطفال:
نذكر منها :
•اخلالفات االسرية.
•التعامل مع الطفل بعصبية ونقد.
•تعدد السلطات اليت تتعامل مع الطفل ،واليت تربك الطفل ،كأن يتحكم يف سلوكه االب
واالم ،اجلد واجلدة ،العم ..
•عدم ثبات سلوك الوالدين جتاه الطفل ،كأن يتعامل االب بشكل وتتعامل االم بشكل
خمتلف.
•احلماية املفرطة والتدليل الزائد.
•عدم اهتمام الوالدين بالطفل.
األصحاء.
•حالة الطفل الصحية .فاالطفال االصحاء اقل غضباً من األطفال غري
ّ
التعامل مع غضب األطفال:
ملعاجلة نوبات الغضب لدى األطفال علينا اتباع االيت (شورجبي:)2003،
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•جتنب فرض القيود والطلبات اليت تفوق قدرته.
•تعليم الطفل منذ الصغر التحكم يف نفسه وغضبه.
•أن نكون قدوة حسنه.
•احلزم واهلدوء يف التعامل مع غضب الطفل .فال بد للطفل أن يعرف أنه ال فائدة من هذا
السلوك.
•بناء حوار بيننا وبني الطفل ،وايصال فكرة عدم الرضا عن سلوك الغضب مع التفهم لشعور
الطفل.
إن التعامل السليم مع غضب األطفال يساعدنا يف بناء شخصية سليمة وصحيحة لدى
الطفل.

***
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طفلي عنيد

ٌ
ام تتساءل:
طفلي يعاندني ...ال يسمع كالمي  ...يف اغلب االحيان يفعل عكس ما اطلب
منه  ...هو عنيد جدا  ...لقد تعاملت معه بكل الوسائل دون جدوى  ...بصراحة
عاقبته  ...ومل جيد نفعا ...انه يوترني ويغضبني ...ماذا افعل ؟
_____________________________________________
اجلواب:
يعترب العناد من السلوكيات اليت يعرب من خالهلا الطفل عن حاجاته ورغباته .والعناد هو من
املواقف اليت يعارض فيها الطفل موقف ورغبة والديه ،ويرفض اخلضوع واالنصياع ألوامرهم
ونواهيهم .ويف حاالت العناد حياول الطفل أن يؤكد ذاته ورغبته ويف كثري من االحيان يأخذ
العناد شكال من اشكال العدوانية والعنف(.نبيلة الشورجبي .)2002،2003 ،ان من يعرف
سلوك العناد هم الوالدين ،وهم يعرفونه وفقا لوجهة نظرهم هم ،وبصورة عامة جندهم مييلون إىل
السيطرة على الطفل .واملعادلة هي أن املسيطر هو الذي يقيّم سلوك املسيطر عليه.
إن سلوك العناد يف العادة يظهر عند الطفل يف السنة الثانية ،ويشتد يف سنوات الثالثة والرابعة،
وهو يعترب حالة طبيعية متيز مرحلة ما قبل املدرسة .أن التصرف غري احلكيم يف هذه املرحلة قد
يؤدي إىل استمراريته إىل جيل املدرسة أيضا (نبيلة الشورجبي.)2002،2003 ،
ميكن النظر إىل عناد األطفال على أنه يظهر على شكلني:
•الشكل األول  :العناد االجيايب ،وتكون فيه معارضة الطفل ألوامر ونواهي والديه بصورة
صرحية وظاهرة ،كالغضب والوقاحة واجلدل ،وكذلك قد يتخذ اشكاالً من املعارضة غري
املباشرة كأن ال يقوم بالعمل على اكمل وجه ،ببطيء وهت��اون ،ويف بعض االحيان ينفذ
الطلب بصورة خاطئة .وبالتايل فهو ينجح يف خمالفة والديه بصورة غري مباشرة( .نبيلة
الشورجبي.)2002،2003 ،
•الشكل الثاين :العناد السليب ،وهو عندما يتخذ العناد صورة من صور الالمبالة والتهرب
من تنفيذ املطلوب .وذلك خوفاً من املواجهة ،فهو يتهاون يف تنفيذ األمر إىل حد النسيان
احياناً.
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ان العناد رغم كونه سلوك مزعج للوالدين إال أنه مهم يف فرتة الطفولة املبكرة .وخاصة إذا كان
تصرف الوالدين جتاهه صحيح .ومن اجيابيات العناد يف هذه الفرتة:
•يؤكد على شخصية الطفل واستقالهلا.
•من خالله خيترب الطفل قدراته النامية،كالسيطرة ،الثقة بالنفس ،التأثري ،الشجاعة واكتساب
االرادة.
اسباب العناد:
تعود اسباب العناد إىل عدة عوامل نذكر منها:
•امهال الوالدين للطفل ،فيكون عناد الطفل جللب اهتمامهم له.
•شعور الطفل بأنه غري مرغوب فيه ،هذا األمر يثري عدوانية الطفل ،مما يؤدي إىل العناد،
كصورة من صور االنتقام.
•شعور الطفل بأنه غري مستقل يف بعض القرارات ،فمن الطبيعي أن يقوم الطفل يف بعض
احلاالت بافعال وفقاً الرادته ،فإذا شعر بأنه ال يستطيع نتيجة سيطرة االهل ،فقد يتحول
إىل العناد.
•قد تكون اوامر الوالدين مسيئة للطفل ،األمر الذي يولد رغبة ىل الطفل يف التمرد عليها.
العالج:
•امتناع الوالدين عن االفراط يف االوامر والنواهي.
•فرض النواهي واالوامر يف حاالت الضرورة فقط.
•فهم قدرات الطفل وفقاً جليله وان ال نحُ ّمله ماال طاقة له به.
•مراعاة حاجات ورغبات الطفل املشروعة.
•اعطاء الفرصة للطفل بان يتعلم من أخطائه.
•بناء جسر من احلوار بني الوالدين والطفل.
إن سلوك العناد عند األطفال ،يعترب من السلوكيات اليت جيد االهل صعوبة يف التعامل معها،
لذا فإن اإلنتباه إىل النقاط اليت ذكرت تساعد يف التعامل الصحيح وتسهل من تعديل هذا
السلوك.
***
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طفلي عنيف

ٌ
ام تتساءل:
طفلي بدأ يضرب  ...يضرب االطفال اآلخرين  ..يضرب اخوته  ..إنه
عنيف جدا ..ال ادري ماذا افعل ..هل اعاقبه ؟  ..ماذا افعل ..انا خائفة...
_____________________________________________
اجلواب:
يعترب العنف ظاهرة منتشرة يف كافة أرج��اء ال�ع��امل ،وه��ي ال تقتصر على ع��رق او ل��ون ،بل
جندها يف خمتلف الشعوب واالم ��م .وق��د يظهر العنف يف البيت ،يف امل��درس��ة ،يف الشارع
أو العمل .وللعنف أسباب نفسية واجتماعية .يطلق على العنف يف علم النفس مصطلح
«العدوان» ،وال��ذي يعرفه اخل�براء النفسيون ،على انه إي��ذاء الغري أو ال��ذات أو ما يرمز إليها،
وميكن ان ن �راه يف أش�ك��ال ك�ث�يرة ،كالعنف اجل�س��دي والعنف اللفظي وامل�ع�ن��وي كالتوبيخ
والشتم والعنف اجلنسي.
وللعنف ايضاً أشكال أخ��رى غري مباشرة كإسراف الوالد يف مطالبه وأوام��ره ونواهيه ،أو
عصيان الطفل أوامر والديه ،أو تضييق املعلم على طالبه بإفراطه يف النقد والتهديد .ان قيام
الطفل بسلوك عنيف ،يؤدي إىل تفريغ طاقة هائلة من الكبت واليت ان بقيت يف داخله حتما
ستؤدي إىل عدم االستقرار النفسي .ان اإلحباط أو الفشل يعتربان من االسباب الرئيسية
للعنف .كما وأن ال�ظ��روف االجتماعية تلعب دوراً ك�ب�يراً يف ظهور العنف ،كالضغوطات
االجتماعية ،واليت تؤدي إىل الشعور باإلحباط ،األمر الذي يولد طاقة هائلة يف داخل الفرد،
واليت خترج على شكل سلوك عنيف.
ومن العوامل املؤدية اىل العنف بكل أنواعه :
طبيعة اجملتمع السلطوي:
وذلك يتمثل يف السلطة األبوية .إذ أن األطفال الذين ينشأون يف جمتمع سلطوي .كسلطة
احد الوالدين او األخ األكرب او املعلم .فإهنم يستخدمون العنف اجلسدي أو اللفظي العتقادهم
أهنا الطريقة املثلى يف الرتبية .ونتيجة هلذه السلطة وشعور الطفل بأنه موجود يف جو سلطوي
يكون الطفل فكرة حول العنف على أنه طريقة سليمة ومباحة .وحسب النظرية االجتماعية
النفسية ف��إن اإلنسان عندما يتواجد يف جمتمع يعترب العنف سلوكاً ممكناً ومسموحاً ومتفق
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عليه فإنه يتبع ذلك ويسري يف حياته على نفس النمط.
العدوان املزاح أو احملول:
ف��األب حينما يتعامل مع طفله بطريقة عنيفة ،ي��ؤدي ه��ذا إىل إحباطه فتصدر عنه طاقة
ع��دوان�ي��ة وال�ت�ي ال يستطيع أن يفرغها حن��و امل�ص��در وذل ��ك لكونه األب ،فيحول أو يزيح
العدوان حنو األصغر منه أو األضعف منه .وهبذا ينتقل العنف والعدوان تدرجيياً من األكرب
إىل األصغر.
العوامل الشخصية:
يقول اخلرباء يف الصحة النفسية ان األب أو األم أو شخص آخر إذا كان عنيفاً فإنه يصب
ع��دوان��ه على اآلخ�ري��ن ألسباب وأحباطات شخصية ال يستطيع ان يعلن عنها .فيجد يف
اآلخرين وخاصة األصغر واألضعف مصدرا للتنفيس واألم��ان ،فيعتدي س�و ًاء كان جسديا
أو لفظيا.
الشعور بالنقص:
ان الشعور بالنقص ي��ؤدي بالطفل إىل العدوان وذل��ك ليلفت انتباه اآلخرين مما يشعره
ب��ذات��ه ووج � ��وده .وهب ��ذا ي��وج��ه ت��رك�ي��ز اآلخ �ري��ن م��ن غ�ي�ره إل �ي��ه ،وي�ت��م تعلم ال�ع�ن��ف ع��ن طريق
التعلم اإلج�رائ��ي ،أي انه من احملتمل ان يقوم احد أف �راد العائلة بسلوك عنيف ( كأن يقوم
أخ بضرب أخته مثالً) وعندها يلقى ه��ذا األس�ل��وب تعزيزاً من األه��ل وال��ذي��ن يعربون عن
ارتياحهم لتصرف األخ الكبري ،ومع التكرار فإن هذا األخ يتعلم السلوك الذي يلقى تعزيزاً
من اآلخرين.
ويعود العنف ايضا اىل:
•عنف يعود اىل شخصية الطفل مثالً :الشعور املتزايد باالحباط،ضعف الثقة بالذات ،طبيعة
مرحلة البلوغ واملراهقة.
•عنف يعود أىل اسباب اس�ري��ة :التفكك االسري ،التدليل ال�زائ��د من الوالدين ،القسوة
الزائدة من الوالدين.
•عنف يعود إىل جمموعة الرفاق :رفاق السوء.
•عنف يعود إىل املعلمني :غياب القدوة احلسنة ،عدم اإلهتمام مبشكالت التالميذ ،غياب
التوجيه واإلرشاد من قبل املعلمني.
•عنف يعود اىل املدرسة :كل ما يتعلق باملدرسة ،م��دي��ر ،معلمني ومعلمات ،وطرق
التعامل مع التالميذ.
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•عنف يعود اىل طبيعة اجملتمع :كل ما هو عنيف يف اجملتمع.
•انتشار افالم العنف.
هذا حتليل لبعض أطراف السلوك العدواين أو العنف املنتشر يف اجملتمعات ،ولكي نعاجل هذه
الظاهرة علينا مجيعاً كمربني أن نتعرف على العوامل املؤدية اىل العنف وبالتايل االبتعاد عنها
قدر املستطاع ،االمر الذي سيساعدنا وبعون اهلل على التقليل من هذه الظاهرة .كما وجيب
االبتعاد عن السلوك العنيف س�واء كان يف البيت أو املدرسة أو العمل أو الشارع وخاصة
أمام األطفال ألهنم يتعلمون ذلك عن طريق التقليد.
كما وأن اللعب الذي يقوم به األطفال هو طريقة جيدة لتخليصهم من الطاقة العدوانية املكبوتة
لديهم ،لذلك علينا أن نشجعهم على ذلك.

***
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طفلي غيور

ٌ
ام تتساءل:
طفلي يغار من اخيه ..كذلك من االطفال اآلخرين  ..ال ادري ملاذا ..انا اوفر له كل
شيء  ..هل هذه الغرية طبيعية؟ وماذا افعل؟
____________________________________________
اجلواب:
يعترب سلوك الغرية عند األطفال سلوك طبيعي ومييز فرتة الطفولة وعلى األهل أن يتقبلوه ،فهو
يفيد الطفل يف حتفيزه على التقدم والتفوق ،ولكن زيادة الغرية قد حتدث الكثري من املشاكل،
فالغرية قد تؤدي إىل السلوك العدواين والعنيف .وعندما تتحول هذه الظاهرة إىل عادة لدى
الطفل وتظهر بصورة مستمرة حينها تتحول إىل مشكلة سلوكية وجب حلها.
اسباب الغرية:
•احلرمان من العطف واحلنان من الوالدين إىل األبناء.
•املقارنة اهلدامة بني األخوة او األطفال بشكل عام سواء كانت بالكالم أم بالسلوك.
•املشاجرات املستمرة بني الوالدين.
•خوف الطفل إذا فقد بعض احتياجاته األساسيةكاحلب والعطف واحلنان.
•ظهور طفل جديد يف العائلة.
•ضعف الثقة بالنفس .ضعف الثقة بني الطفل ومن حوله يساعد على ظهور الغرية.
•الشعور بالنقص من شأنه أن يساعد على نشوء هذه الظاهرة.
أشكال ومظاهر الغرية عند األطفال:
هناك الكثري من املظاهر واألشكال السلوكية اليت تدل على الغرية ،وقد ختتلف من طفل إىل
آخر ،كسلوك التحطيم والتكسري وإتالف األشياء ،الصمت ،قضم األظافر ،مص األصابع،
التبول الالإرادي.
وبشكل عامكل سلوك ارتدادي إىل فرتات عمرية اقل قد يكون مؤش ارً على وجود الغرية .تزداد الغرية
يف االسر الصغرية اليت يرتكز فيها االهتمام بالطفل من طرف الوالدين فقط ،يف حني تقل يف االسر
الكبرية اليت جيد الطفل فيها من يعوضه عن اهتمام االبوينكاالخوة الكبار ،االخوال ،االعمام .وتقل
ايضاً مظاهر الغرية اذا زاد الفارق الزمين بني املولودين حبيث ينظر الطفل االكرب اىل نفسهكواحد من
افراد االسرة الذين يشرتكون يف رعاية املولود ( .حممد عماد الدين امساعيل.) 1989،
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التعامل الصحيح مع هذا السلوك:

علينا أن نعلم أننا ال نستطيع أن مننع ظهور الغرية عند الطفل ،ألنه أمر طبيعي ولكن ميكننا أن
نساعد طفلنا على ختطي هذه الظاهرة بسالم ،وذلك باتباع األمور التالية:
•علينا أوال معرفة سبب الغرية حىت نتمكن من معاجلته أوال .ففي حالة قدوم طفل جديد يف
العائلة على الوالدين أن ميهدا الستقباله ،وان حيببا املولود اجلديد للطفل بشىت الطرق ،حىت
إذا ما جاء املولود اجلديد شعر الطفل انه شئ حمبب إىل نفسه وليس منافسا له.
•على الوالدين التقليل من إظهار حمبتهما للمولود اجلديد أمام الطفل.
•على الوالدين أن ميتنعا عن كثرة مدح بعض األبناء أمام إخواهنم وجيب اعتبار كل طفل
شخصية مستقلة.
•على الوالدين املساواة بني مجيع ابنائهم.
•جيب االمتناع عن اإلفراط يف تدليله الطفل املريض إذا وجد يف األسرة ،كي ال تظهر الغرية
لدى اآلخرين
•جيب مراعاة الفروق الفردية بني األخوة مهما تكن وعدم القيام باملقارنات الفردية اليت تؤدي
إىل الغرية.
•على األهل أن يزيدوا من ثقة الطفل بنفسه وأن يساعدوه على التخفيف من اإلحساس
بالنقص.

***
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طفلي يتمرد ّ
علي

ٌ
اب يتساءل:
إن طفلي ال يطيعني  ...وكأنه ال يسمعني  ..يفعل عكس ما اريد  ..انه يعاندني ..
ملاذا يفعل هذا بي ؟ إن هذا االمر يزعجني  ...اريده أن حيرتمني  ...ماذا افعل ؟
____________________________________________
اجلواب:
يف كثري من األحيان جند ان السؤال ال��ذي حيري األه��ل ويشغل باهلم هو :كيف استطيع ان
اعلّم ابين ان يطيعين وان يفعل ما أريد ؟ مع العلم ان الكثري من الدراسات تشري إىل ان معظم
األطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية يعانون يف األساس من هذه املشكلة «التمرد على
الوالدين».
املقصود بطاعة الوالدين ،هو ان يستجيب الطفل ألمر والده وان يقوم به كما يريده الوالد .ان
أغلبية األطفال يستجيبون ألوامر وطلبات وتوجيهات األهل ،وجند ان الدرس األصعب الذي
جيب على األطفال ان يتعلموه هو فعل الشئ أو األمر أو التوجيه حىت وان كان ال يتماشى
وفق هواهم .إن ظاهرة التمرد على األهل كما امسيها أو عدم طاعة الوالدين تصل إىل ذروهتا
يف عمر السنتني والذي يطلق عليه علماء النفس اسم «جيل السنتني املريع» ،ان الكثري من
سلوكيات التمرد أو عدم الطاعة يف هذا اجليل قد تكون صحية وسليمة لنمو الطفل النفسي
ومنو شخصيته ،وعلى األهل أن ال يعتربوا رفض الطفل لطلبهم أو لتوجيههم هو أمر شخصي
وبأهنم ال يستطيعون تربية أطفال أو أن الطفل يعمد إىل إغضاهبم بل هذا السلوك هو سلوك
طبيعي لنمو الطفل ،إال إذاكان األمر بشكل مفرط وزائد ،حينها ميكن أن نقول ان هذه الظاهرة
أخذت شك ً
ال من أشكال املشكلة اليت جيب السعي يف حلها .
هناك ثالثة انواع من التمرد على األهل لدى األطفال:
•السلوك السليب ،وفيه يتباطأ الطفل يف تنفيذ األمر أو الطلب ،كالدلع أو املماطلة .
•التمرد الواضح « ال أريد !» ،ويستخدم األطفل يف هذه احلالة الصراخ أو البكاء كي ال
ينفذ الطلب.
•يظهر التمرد أو ع��دم الطاعة يف ك��ون الطفل يقوم متاماً بعكس ما يطلب منه ،هبدف
إغضاب األهل .كأن يطلب منه السكوت فنجده عمداً يرفع صوته أو يصرخ.
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أسباب هذه الظاهرة:
•الكثري من األطفال الذين يعانون من هذه الظاهرة ،يوجد لديهم آباء ال يستطيعون ان
يقولوا هلم « ال».
•بعض االباء قد يثقلون باألوامر والنواهي على كاهل الطفل مما يسبب التمرد وحماولة عدم
الطاعة.
•قد يكون االختالف بني األب وإالم يف أسلوب الرتبية مسبباً يف نشوء هذه الظاهرة.
•قد يرتك بعض االباء «وظيفة األبوة» النشغاله يف مشاكله اخلاصة كالديون أو الضغوط
اخلارجية األخرى.
•قد يعاين بعض األطفال من بعض األمراض اليت تصعب على الطفل عملية الطاعة.
التعامل مع هذا السلوك:
•بناء عالقة طيبة وودية مع الطفل.
•على األهل أن يستجيبوا وأن يستمعوا ملا يطلبه أطفاهلم،كي حيصلوا على طاعتهم.
•ال تكونوا ديكتاتوريني .أي ال تستخدموا فقط األوامر والنواهي وإمنا استخدموا أسلوب
احملاورة واالقرتاحات.
•كن مثاالً طيباً للطفل يف كل ما تريد ان تنقله له.
•توضيح القوانني ،أي االبتعاد عن التذبذب يف املعاملة،فإن قلت «ال» فإىل النهاية ويف أي
وقت وان قلت «نعم» فأيضا إىل النهاية ويف أي وقت كان .
•التشجيع واإلطراء.
•شرح أسباب أوامرنا وطلباتنا وتوجيهاتنا.
•ال تفرطوا يف الطلبات.
هذه االمور قد تساعدنا يف التعامل بشكل صحيح وسليم مع األطفال.

***
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طفلي يقضم اظافره

ٌ
ام تتساءل:
طفلي يقضم اظافره ..رغم أني اوصيه أن اليفعل  ..وقد حاولت منعه  ..وضعت
على يده مادة ّ
مرة  ..كي ال يقرتب منها ..ولكن هذا االمر مل يساعده ..هذا االمر
يزعجني  ..ماذا افعل ؟
____________________________________________
اجلواب:
ظاهرة قضم األظافر هي عادة من العادات اليت قد يكتسبها الطفل يف الطفولة املبكرة وهي
ظاهرة سلوكية من الدرجة األوىل ،وتعترب سلوكا عدوانياً تدمريياً .وكثرياً ما يغلب على األطفال
الذين يقومون هبذه العادة النشاط الزائد والثورة ،وهي تدل على انفعال الغضب أو الشعور
باحلرج (نبيلة الشورجبي.)2003،
كثري من الدراسات تشري إىل ان هذه الظاهرة تزداد يف اوساط األطفال ،وهي أكثر انتشاراً يف
اوساط االناث منها يف اوساط الذكور .هذه االمور دون شك تثري قلق االهل ،وهم حباجة اىل
املساعدة والتعرف علىكيفية التعامل معها .الكثري من األطفال يسرفون يف قضم أظافرهم حىت
تصبح أصابعهم ذات مظهر غري مجيل وتصاب بااللتهابات وأحياناً تصل إىل نزول الدم .معظم
من يعانون من هذه الظاهرة ال يستطيعون مقاومة هذه العادة .فتستمر مع تقدم أعمارهم.
فنرى مثالً ،يف وسط طالب اجلامعات واملوظفني من يعاين من هذه العادة .وهؤالء يعانون من
مشاكل اجتماعية كاالحراج واخلجل يف كثري من املناسبات وال حيبون ان يرى الناس منظر
أظافرهم ،وقد يظهرون قلقني ومتوترين.
رغم أهنا ع��ادة منتشرة بشكل واس��ع إال أهنا تعترب من العادات اليت يصعب التخلص منها
بصورة جذرية ،وكثرياً ما يعترب مرد هذا إىل كون «قاضمي األظافر» حساسون لالنتقادات
االجتماعية .فهم بواسطة قضم أظافرهم قد يشعرون باألمان .هذا الشيء يقلل من إمكانية
التخلص من هذه العادة .ولكن كلما كان العالج مبكراً ،كان من السهل التخلص منها.
فعلى الوالدين أن يساعدا طفلهما يف التخلص من هذه العادة املكتسبة حينما يالحظا عليه
ذلك ،قبل فوات األوان وقبل أن تتمكن منه.
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ما هي األسباب التي تؤدي إىل هذه الظاهرة ؟
•كثري ممن يعانون من هذه الظاهرة يقومون هباكطريقة للتخلص من توتر زائد أو عصبية أو
قلق.بعضهم قد يعتاد على هذا الشيء نتيجة رؤيتهم آلخرين يقومون هبذه العادة.
•آخرون قد يبدأون بقضم أظافرهم بعد ان يُكسر احدها ،أو ال يتحمل احدهم منظر أظفره
وهو مكسور فيبدأ بقضمهكي يصححه فيعتاد على ذلك.
•عدم القدرة على التكيف مع البيئة بسبب املعاملة السيئة (نبيلة الشورجبي.)2003،
•كثرة اخلالفات يف االسرة.
•الضغوط وخاصة ضغوط االمتحانات.
مهما كان املصدر فإن هذه العادة قد تثبت لزمن طويل ج��داً حىت بعد ان خيتفي السبب
الرئيسي.
طرق الوقاية :
•على األهل أن حيافظوا دائماً على تقليم أظافر أبنائهم ،وذلك ألن معظم األطفال قد
يبدأون بقضم أظافرهمكبديل لتقليم األظافر .فإذاكانت أظافر الطفل مقلّمة بشكل دائم
فإنه ال يوجد سبب كي يبدأ الطفل هبذه العادة.
•الطفل الذي تتوفر له أشياءكثرية تشغلهكالرياضة ،والرسم ،واألشغال ،والكتابة ،والكمبيوتر،
وغريها ،قد يساعده هذا على التخفيف من نسبة ظهور هذه العادة.
التعامل مع هذا السلوك:
إن معاملة الطفل الذي يعاين من هذه الظاهرة بالنواهي واألوامر والعنف والصراخ والسخرية،
واليت يظن األهل أهنم هبذا يستطيعون ان يبعدوه عنها ،جندهم على العكس يزيدون من تكرارها
ومتكنها من الطفل .على األه��ل ان يتكلموا مع ابنهم عن سلبيات هذه العاده (مثل منظر
األصابع البشع وغري الالئق اجتماعياً) .وتقوية دافع التخلص لدى الولد من هذه العادة.
لكي يستطيع األهل مساعدة ابنهم على التخلص من مثل هذه العادات وخاصة يف السن
املبكرة عليهم ان ال يثريوا ضجة حوهلا وان ال يذكروا الطفل هبا أينما كانوا .وعليهم ان ال
يدخلوا يف توترات وقلق بسببها أمامهم ،بل عليهم ان يراقبوا اطفاهلم من بعيد وان ال يشعروهم
بأهنم بسبب هذه العادة يريون قلقهم وخوفهم .باالضافة اىل األمور التالية:
•طريقة التسجيل ،إذ على من يريد ان يتخلص من هذه العادة ،أن جيعل له قائمة ويسجل
عدد املرات اليت قد يقضم فيها أظافره يف اليوم وان يتعلم كيف يراقب نفسه .كما وعليه
أن يسجل العمل الذي كان يقوم به أثناء قضم أظافره .هبذه الطريقة يستطيع أن حيصي
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األعمال اليت قد تساعده على قضم أظافره وبالتايل قد يقلل منها ويبتعد عنهاكي يتمكن
من السيطرة على نفسه .ان الكثري من األحباث النفسية تقول إن تسجيل تكرار أي سلوك
سليب يساعد على التغلب عليه .إذا كان الطفل صغرياً وال يستطيع ان يقوم بذلك فعلى
األهل ان يقوموا بذلك بدالً منه وان يراقبوه على ان يعلموه مبا يفعالن.
•اجلوائز ،بإمكاننا االنتقال إىل هذه املرحلة بعد النجاح يف املرحلة األوىل ،إذ ميكن ان
حنصر عدد املرات اليت يكرر فيها الطفل العادة يف اليوم ،فيستطيع األهل ان حيددوا عددا
أدىن من املرات يف اليوم ،على سبيل املثال مخس مرات ،إذا متكن الطفل من النجاح يف
الوصول إىل هذا العدد يف اليوم ،حيصل على جائزة بسيطة يومية ،وكذلك ميكن ان جنعل
جائزة شهريةكالذهاب إىل حديقة احليوان أو املالهي أو الربكة،كما ميكن استخدام طريقة
النقاط ،فكلما حصل الطفل على مزيد من النقاط ،حصل على جائزة أفضل ،وحيدد على
سبيل املثال  25نقطة إذا متكن من ختفيض عدد مرات تكرار هذه العادة يف اليوم إىل
مخس مرات فقط ،وهكذا نقلل من العدد حىت نستطيع التخلص منها.
•املدح واالطراء ،باإلضافة إىل اجلوائز املادية علينا ان ال ننسى اجلوائز املعنوية ،واليت هلا تأثري
كبري جداً،كالتشجيع واملدح واإلطراء.
•كما وأنه ال بد من التذكري بان استخدام دهون مرة أو ادوات ما ،ملنع الطفل من االقرتاب
من اظافره ال جيدي وال يفيد وخاصة يف الطفولة ،ألنه سوف حيول املشكلة من عادة
سلوكية إىل حالة نفسية يصعب اخلروج منها .أما يف مرحلة البلوغ حيث يفهم الطفل أن
هذه هي الطريقة ملساعدته وليست عقاباً له حيث أهنا قد جتدي نفعاً.

***
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طفلي ميص اصبعه

ٌ
ام تتساءل:
طفلي ميص ابهامه  ...ال ادري ملاذا ؟ هل هذا االمر سليم ؟ اخاف أن يعتاد على
مص اصبعه  ...كيف اساعده على ترك هذه العادة ؟
____________________________________________
اجلواب:
يكتسب الطفل هذه العادة يف الطفولة املبكرة ،وع��ادة ميص إصبع اإلهب��ام ،ويفسر علماء
السلوك هذه الظاهرة على إهنا منوذج لغريزة سلوكية .يقوم معظم األطفال مبص أصابعهم لفرتة
معينة مث يقلعون عنها تلقائياً ودون أي تدخل ،لذلك فإن هذا السلوك يعترب طبيعياً وليس حباجة
إىل تدخل ،إال يف حالة استمرار الطفل مبص إصبعه إىل ما بعد سن اخلامسة والنصف .تعود
عادة مص األصابع إىل االكتفاء أو اإلشباع العاطفي الذي حيصل عليه الطفل من ممارستها،
ويعترب الكثري من اخلرباء ان األطفال يستعملون اإلصبع كأداة او وسيلة للراحة والتغلب على
التوترات والضغوط النفسية واجلسدية ،فاألطفال الرضع يستعملون هذه العادة للتغلب على
غريزة اجلوع .من هذا املنطلق علينا ان نطعم الطفل يف أوقات حمددة ودقيقة وعلينا ان ال نشعره
باجلوع ،فإذا شعر الطفل باجلوع نتيجة تأخر موعد رضاعته قد يلجأ إىل مص اصبعه ليشبع
غريزته وبالتايل قد متتد إىل مراحل عمرية متقدمة أكثر .ليس هلذه العادة أي تأثري سليب على منو
األسنان الدائمة ،ولكن إذا استمر إىل ما بعد السادسة فقد تسبب أضراراً .من املعتاد أن يرتك
األطفال هذه العادة تلقائياً دون تدخل ،إال يف حالة وجود توتر نفسي ،والتوتر النفسي عند
الطفل قد ينبع من وجود جو مشحون وغري هادئ يف األسرة .ان هذه العادة قد تسبب القلق
والتوتر لدى األهل وهذا أيضاً بدوره قد يساعد على استمراريتها لذا على األهل جتاهل هذا
األمر حىت سن اخلامسة وليس عليهم التدخل بأي شكل من األشكال اليت هتدف إىل املنع
قسراً .فقد جند بعض االباء يستهزئون من أطفاهلم أو يعاقبوهنم أو يلجأون إىل أساليب بدائية
مثل وضع مادة ذات طعم مر أو فلفل على إصبعه ،أو قد يربط إصبعه بقطعة قماش وغريها
من األمور اليت تؤدي إىل تأخر الطفل يف اإلقالع عنها وكذلك تتسبب له يف مشاكل سلوكية
وعاطفية اخرى.
مظاهر مص االصبع عند الطفل:
إن هذه العادة قد تظهر من االيام األوىل من والدة الطفل ،كما وقد تستمر حىت اخلامسة من
العمر .وتعترب عادية وطبيعية يف الشهور األوىل وتشتد يف حاالت اجلوع أو النوم .تقل هذه
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العادة ما بعد جيل الثالثة (نبيلة الشورجبي.)2003،
اسباب مص االصبع:
•قد تكون بسبب عدم اشباع حاجات نفسية ونقص احلنان والعطف،كذلك عدم حصول
الطفل على الرضاعة الطبيعية بصورةكافية.
•قد تكون بسبب كثرة املشاكل واخلالفات الزوجية ،كنوع من اإلحساس بعدم االنتماء يف
االسرة.
•عدم التعامل بشكل متسا ٍو مع االبناء.
•العقاب والقسوة.
•الشعور باالحباط والفشل،كالفشل يف الدراسة.
مظاهر سلوكية ترافق عادة مص االصبع:
•عدم الثقة.
•عدم الرتكيز.
•العزلة.
•اخلجل.
التعامل مع هذا السلوك:
يف حال استمرار الطفل مبص إصبعه إىل ما بعد اخلامسة والنصف فيمكننا ان نقوم باألمور
التالية :
•التعزيز عن طريق اعطاء اجلوائز ،تشجيع الطفل على اإلقالع عن هذه العادة كأن حيددوا
ع��ددا أدىن من امل �رات اليت ميص الطفل فيها إصبعه يف اليوم ،على سبيل املثال مخس
مرات ،إذا متكن الطفل من النجاح يف الوصول إىل هذا العدد يف اليوم ،حيصل على
جائزة بسيطة يومية ،وكذلك ميكن ان جنعل جائزة شهرية كالذهاب إىل حديقة احليوان
أو املالهي أو الربكة ،كما ميكن استخدام طريقة النقاط ،فكلما حصل الطفل على مزيد
من النقاط ،حصل على جائزة أفضل ،وحيدد على سبيل املثال  20نقطة إذا متكن من
ختفيض عدد مرات تكرار هذه العادة يف اليوم إىل مخس مرات فقط ،وهكذا نقلل من
العدد حىت نستطيع التخلص منها .باإلضافة إىل اجلوائز املادية علينا أن ال ننسى اجلوائز
املعنوية ،واليت هلا تأثري كبري جدا ،كالتشجيع واملدح واإلطراء.
•التشجيع واالطراء املعنوي.
•األطفال قادرون على فهم ما نشرحه هلم حول هذه العادة وإهنا قد تؤثر على شكل أسناهنم
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األمامية وعلى مظهرهمكأطفال.
•حتسني عالقة الطفل بوالديه واخوته يف االسرة.
•تفعيل الطفل بنشاط حيبه ،حىت يبتعد الطفل عن هذه العادة.
•عدم احراج الطفل بذكر هذه العادة امام زمالئه.
هبذه الطرق ميكن أن نساعد ابننا على التخلص من هذه االمور اليت قد تسبب له اإلحراج يف
كربه واليت قد يصعب التخلص منها.

***
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طفلي يأكل الرتاب واألشياء الغريبة

ٌ
ام تتساءل:
لقد رأيت طفلي يأكل الرتاب ..ما هذا الشيء ؟ انه يأكل كل ما يصل اىل يده..
هذا االمر يقلقني  ..ماذا افعل ؟
____________________________________________
اجلواب:
إن املرحلة االوىل من منو االطفال (امليالد-سنتني) تسمى املرحلة «احلس-حركية» .لذا فإن
االطفال يتعرفون على البيئة احمليطة هبم من خالل حواسهم .وهم يضعون كل ما يصل اىل
يدهم يف فمهم .هذه املشكلة قد جتعلهم يدخلون اشياء خمتلفة اىل امعائهم ،قد تكون خطرة،
تؤدي اىل انسداد االمعاء ،االمساك او االسهال .هنا تكون املسئولية على عاتق الوالدين،
وذل��ك مبراقبة االطفال وابعاد االشياء من االرض .ان هذه املشكلة تبدأ بالتقلص يف السنة
الثانية اىل ان ختتفي يف هنايتها .احياناً جند بعض االطفال يستمرون يف اكل االشياء الغريبة
كالصابون والبالستيك والرتاب اخل.
االسباب :
إن االسباب غري واضحة ،وعلى الوالدين البحث عن السبب ،الذي قد يكون:
•حماولة جذب اإلنتباه.
•سوء التغذية.
•اعاقة عقلية.
التعامل مع هذا السلوك:
•ال شك أن املسئولية تقع على عاتق الوالدين يف حل هذه املشكلة ،وذل��ك من خالل
معرفة السبب وازالته ،وايضاً عالج الضرر الناتج عن ذلك ،وعلى الوالدين:
•إبعاد املواد السامة واخلطرة عن الطفل.
•أعطاء الطفل احلب واحلنان من خالل القول والعمل.
•أظهار األحاسيس اخلاصة حنو الطفل كأنه شيء كبري ومهم.
•االبتعاد عن التوبيخ والضرب فهي أساليب عقيمة وغري جمدية.
•معرفة الضغوط النفسية اليت يواجهها الطفل.
•عالج فقر الدم وسوء التغذية.
إن عالج مثل هذه األم��ور يف كثري من االحيان يكون وقائياً ،ودره��م وقاية خري من قنطار
عالج.
***
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طفلي يضرب رأسه يف احلائط

ٌ
ام تتساءل:
إن طفلي عندما يغضب يضرب رأسه يف احلائط  ..لقد حاولت منعه ولكنه ما
زال يفعل  ..هذا االمر خييفني كثريا  ...ملاذا يفعل ذلك  ..بقية اطفايل ال يفعلون
ذلك  ..ماذا افعل ؟
____________________________________________
اجلواب:
عندما يقوم احد االطفال بضرب رأسه يف احلائط ،فإن هذا السلوك يقلقنا ويثري تساؤلنا ،ملاذا
يقوم الطفل بذلك ؟
يقول احد الوالدين ،عندما كنت ارى طفلي يضرب رأسه يف احلائط او االرض ،كنت اشعر
باخلوف وال ادري ماذا افعل!!
إن ه��ذا السلوك حي��دث احيانا كنتيجة لعدم الشعور ب��االم��ان ،او قد يكون للضغط على
الوالدين ،وذلك لتنفيذ رغباهتم .وعندما يالحظ الطفل أن سلوكه يثري قلق والديه فإنه يتعلم
كيف يسيطر عليهم ،ويعزز ذلك ،بأن يليب االهل حاجته اليقاف سلوكه .كثري من االطفال
يستغلون ه��ذا الضعف لتلبية رغباهتم .ويستمرون يف ض��رب رؤوس�ه��م .وه��م بذلك يرغبون
بأن يكونوا مركز اإلنتباه.
التعامل مع هذا السلوك
•جيب مراقبة الطفل عن بعد .فإن بدأ الطفل بضرب رأسه ،ألننا رفضنا تلبية حاجته ،علينا
ايقافه دون تلبية حاجته.
•كذلك جيب أن نقول له إن هذا الفعل ال يرضينا وإنه سلوك سيء ولن نليب حاجته اذا
كرر السلوك.
•علينا عدم الرتكيز على هذا االمر بل امهاله.
إن هذا السلوك ع��ادة ينتهي يف جيل الثالثة .ويعتمد هذا السلوك اعتماداً كبرياً على كيفية
تعاملنا م��ع اطفالنا منذ ال�ب��داي��ة .وه��و يقع حت��ت م��وض��وع بناء ح��دود سلوكية للطفل .على
االطفال أن يتعلموا بصورة صحيحة كيف يطلبوا االشياء وأهن��م ال حيصلون على حاجاهتم
بالطرق غري املرغوبة ،بل على العكس اذا كان سلوكهم صحيحاً وسليماً متكنوا من احلصول
على حاجاهتم.
***
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طفلي يسرق

ٌ
ام تتساءل:
إن سلوك طفلي يقلقني ،لقد رأيته يسرق لعبة من عند جرياننا ،لقد صدمت
من هذا السلوك ...ماذا افعل ؟ ملاذا يقوم طفلي بهذا االمر؟
____________________________________________
اجلواب:
حىت جيل ست سنوات ،ال نعترب اخ��ذ الطفل شيئاً حيبه «سرقة» مبعناها السليب ،فمعظم
االطفال يأخذون غالباً ما يريدون عندما يرونه (مرهج .)2001 ،ان معىن السرقة هو ان،
حيصل الطفل على شيء ليس له ،وذلك بتقدير البالغ .وكي يتعلم الطفل ان أخذ ما ليس له
يعترب سرقة  ،علينا ان خنربه ان هذا األمر هو شيء سيء ويثري غضبنا .ان حوادث السرقة تنتشر
كثرياً يف الطفولة ،وخاصة يف سن اخلامسة حىت الثامنة .مث بعد ذلك تبدأ باالخنفاض تدرجيياً إىل
ان ختتفي .اوالً يبدأ الطفل بالسرقه يف البيت ومن اعضاء االسرة وخاصة االم ومن مث اجلريان،
فاملدرسة ،فالشارع اىل ان تطال االمكنة العامة (مرهج.)2001 ،
يقوم الطفل باستهالك الشيء املسروق فوراً ،ويف بعض االحيان خيبئه وبذلك قد يعيش حالة
من القلق والتوتر وخوف من ان يكشف .وجند بعض االوالد يسرقون اشياء يبقوهنا ظاهرة امام
اجلميع وكاهنم يرغبون بأن يكشف امرهم .ومن االوالد الذين يسرقون االشياء مث يوزعوهنا او
يتلفوهنا (مرهج.)2001 ،
اما بالنسبة لالشياء املسروقة فقد تكون اشياء تافهه يف بادئ االمركالطعام وااللعاب الصغرية،
مث تصبح ذات قيمة كاملال او اشياء يريدها الطفل او حىت اجملوهرات ونذكر ايضا ان السرقة
احياناً فقط تكون من اجل السرقة ال غري .ان منو الضمري لدى األطفال هو منو بطيء ،وهو
ينمو مع النمو العمري أي مع تقدم الطفل يف السن ،إذ من املعروف ان الطفل يف بداية
طفولته حىت سن السابعة يتميز بالتفكري املتمركز حول الذات .ان ظاهرة السرقة لدى األطفال
أمر يثري قلق األهل ،ويرى االهل ان السرقة هي عمل إجرامي وحرام وسلوك غري سوي ،وهذا
األمر يزيد من قلقهم وتوترهم .كما وان هذه الظاهرة تسبب األحراج أمام الناس .ان كثري من
األحباث تشري إىل ان األهل ميكنهم منع هذه الظاهرة عن طريق استخدام بعض الطرق ،وذلك
بدون تدخل خارجي ،أما إذا استمرت هذه الظاهرة بصورة متتابعة بعد جيل العاشرة فذلك
يتطلب تدخ ً
ال خارجياً من خمتصني.
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أسباب ظاهرة السرقة عند األطفال :
يسرق االطفال ألسباب متعددة وخمتلفة ،فهم صغار السن قد ال يفهمون معىن السرقة ومعىن
امللكية .وهل��ذه الفئة من األط�ف��ال يصعب التمييز بني السرقة واالس�ت�ع��ارة ،هل��ذا قد يسرقون
لألسباب التالية:
•قد يعاين بعض األطفال من نقص شديد يف حياته  ،وبذلك قد تكون السرقة هي طريقة
للتعويض عنها( ،قد يعاين الطفل من نقص يف حب الوالدين وعاطفتهم ،نقص يف اإلنتباه،
نقص يف الدفء واحلنان) ،ومن الطبيعي أحيانا ان جند أطفاالً قد بدأوا السرقة بعد ترك
أو موت احد الوالدين .من املهم هنا ان نذكر ان كثري من الشباب اجملرم والذين اعتادوا
على أفعال السرقة ،قد جاءوا من بيوت متتلئ باملشاكل واإلجرام ،وتعرضوا لطرق تربية غري
سليمة ،ويف بعض األحيان جند هذه البيوت مليئة باإلمهال.
•امهال السلوك من قبل االهل يؤدي اىل ان يشعر الولد وكأنه معذور يف سلوكه هذا ،اوكأنه
مسموح له ان يسرق.
•قد يتعود الطفل على السرقة نتيجة التشجيع الغري مقصود الذي يتلقاه من احد والديه،
فقد يعرب بعض األهايل عن رضاهم وفخرهم وسعادهتم عندما يأيت طفلهم بشيء من عند
اجلريان أو بشيء ال يعرفون مصدره ،وهذا األمر من شانه ان يزيد من تكرار السرقة.
•قد يسرق الطفل نتيجة رؤيته أباه ،أو صديقه أو أخاه يقوم بالسرقة ،لذا قد يقلده أو يأخذه
كقدوة ومنوذج.
•قد يتخذ بعض األطفال السرقة كطريقة لتقوية ثقته بنفسه وتقديره لذاته .فهو يعرض ما
سرقه على أصدقائه كي يثبت لآلخرين مدى قدرته على فعل األشياء ،على أنه قوي
وقادر .وكثري من األطفال قد يثريهم تعجب اآلخرين ومدى انبهارهم.
•قد يسرق األطفال بسبب اخنفاض مستوى املعيشة واحلياة لديه.
•قد تكون السرقة عالمة على وجود ضغط وتوتر داخلي لدى االطفال .مثل اكتئاب ،غرية
لوجود طفل جديد ،أو غضب .
•الطفل السارق بصورة عامة ال يثق باآلخرين ،واليتمكن من اقامة عالقات محيمة مع الغري
لذا قد نراه يسرق من اجل كسب اصدقاء «شراء صداقات» .ويف اغلب االحيان يكون
طفل غري سعيد ،ومنعزل ،وعالقته مع اهله غري مستقرة (مرهج.)2001 ،
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طرق الوقاية:
•تعليم األطفال القيم والعادات االجتماعية السليمة ،وتوضيح أنه ليس علينا اخذ ما هو
ليس لنا ،وبالطرق الودية.
•تعليم األطفال تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ،وماذا يقول يف السرقة والسارق ،وذلك
بإعطاء األمثلة املالئمة للجيل ،واالبتعاد عن اإلفراط يف الشرح.
•تطوير عالقات محيمة بينك وبني الطفل .
•إشباع حاجات الطفل العاطفية وامل��ادي��ة ،كاحلنان وال��ديفء وكذلك األل�ع��اب واملالبس
والطعام.
•مراقبة الطفل عن كثب كي نستطيع ان نعدل من سلوكه.
•جيب على األهل أن يكونوا مثال طيب ألبنائهم.
التعامل مع هذا السلوك:
•يف حالة ظهور هذه الظاهرة على األهل التدخل بسرعة ،وعليهم ختصيص الوقت الكايف
والالزم للجلوس مع طفلهمكي يوضحوا له األمر ويعدلوا من سلوكه.كما وعلى اآلباء ان
يأمروا أطفاهلم بإعادة ما حصلوا عليه دون حق ،وأن يظهروا هلم ان هذا األمر يسيئهم.
ومن املهم ان يعوض االهل طفلهم عن الشيء الذي سرقه.
•وعلى األهل التفاهم مع اطفاهلم واحلديث معهمكأن نسأهلم ملاذا اخذوا هذا الشيء ،رغم
ان هذا السؤال ،قد ال يستطيع األطفال اإلجابة عنه ،ولكن على األهل أن حياولوا فهم
األسباب حىت يتمكنوا من حل املشكلة.
•ومن التدابري املناسبة اليت تساعدنا ايضاً على مواجهة السرقة عند االطفال ،افهامهم ان
السرقة غري مسموحة وغري مقبولة  ،وعندما نكتشف أن الطفل سرق شيئاً جيب التصرف
بصرامة وكما ذكرنا سابقاً جيب أن يعرفوا من أين أتى الولد بالشئ وافهامه أنه جيب ان يعيده
اىل صاحبه .كما وجيب احلذر من اذالل الطفل وتسميته «اللص».
•بعد اعادة الشيء املسروق من االفضل عدم فتح املوضوع ثانية.
•مراقبة سلوك الطفل بعد حادثة السرقة ( مرهج.)2001 ،
هذا حتليل بسيط لظاهرة السرقة لدى األطفال والذي نتمىن من اهلل أن يساعدنا يف التقليص
منها إىل حد االختفاء.
***
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طفلي يكذب

ٌ
أب يتساءل:
لقد كذب علي طفلي ،ان هذا شيء رهيب !! ملاذا يكذب ؟! ما الذي سبب
ذلك ؟! اني ال اعرف ماذا افعل ؟! ازداد كذبه علي .ال يقول يل احلقيقة .فماذا
افعل ؟!
____________________________________________
اجلواب:
إن حب االستطالع لدى االطفال الصغار حاد ج��داً ،فهم يريدون معرفة معىن كل شيء
يتعرفون اليه ،ويكون خياهلم غين جداً ويربطونكل شيء بانفسم «التمركز حول الذات» وجند
ذلك عندما يسمع الطفل قصة عن السفينة على سبيل املثال ،فإنه يسأل فوراً مىت سريكب يف
السفينة ،لذا فإن الطفل ابن الرابعة عندما يسرد قصة من خياله فهذا اليعين أنه يكذب ،فهو ال
يعرف اين ينتهي الواقع واين يبدأ اخليال ،كما وأن دائرة اخليال يف الطفولة املبكرة اكرب من دائرة
الواقع (مرهج.)2001 ،
املولود البشري يولد على الفطرة ،وهو ال يعلم من دهاليز احلياة وممراهتا شيئ ،وهو منذ مولده
ناصع البياض نقي ونظيف من كل الشذرات احلياتية اليت قد يطلب منه أن يتعرف عليها أو
حىت أن يتعامل معها .والطفل حينما يولد يكونكالورقة الفارغة ليس عليها حرف من الكتابة،
واحلياة كفيلة بان متألها بشىت األحرف والكلمات واجلمل .ان التنشئة االجتماعية تعلم الوليد
البشري الصدق واألمانة تدرجيياً وتعلمه أيضا كيفية التعامل مع البيئة واحمليط ،وهذا إذا كانت
البيئة نفسها تراعي قواعد الصدق واألمانة يف أقواهلا وأفعاهلا ،أما إذا نشأ الطفل يف بيئة ال
تراعي اي شئ من الصدق والصراحة وتتعامل مع احلياة بطرق ملفوفة وملتوية ويكثر فيها
الكذب وعدم قول احلق والظن والتشكك ،حينها ال بد ان يتعلم الطفل نفس هذه االجتاهات
السلوكية يف التعامل مع البيئة ،فالطفل اذا كان يتمتع باخليال اخلصب والقدرة اللغوية يسهل
عليه الكذب ،وهذا تقليد ملن هم حوله ،الذين ينتحلون املعاذير الواهية الستخدامهم الكذب
ويدربون الطفل على ذلك ،فنجد األب الذي ينصح طفله بعدم الكذب ،فيقول له يف بعض
األحيان« :قل ملن يريدين اين غري موجود» ،والطفل يراه ماث ً
ال أمام عينيه وكأنه يقول له هكذا
هي احلياة مسموح لنا ،أما لك فممنوع .وعلى هذا األساس فإن الكذب هو صفة أو سلوك
مكتسب ،يكتسبه الطفل عن طريق البيئة وليست صفة فطرية مولودة معه أو موروثة.
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إن للكذب بواعث وأسبابكثرية ،ولكي نعاجل الكذب نفسه عند الطفل علينا ان نبحث عن
السبب والباعث املؤدي اليه.
انواع الكذب التي قد يستخدمها األطفال:
•الكذب اخليايل
حيث أن األطفال يف سن ما بني الرابعة واخلامسة يلجئون إىل اختالق القصص و
احلكايات الكاذبة ،وهذا أمر طبيعي ،إذ ان األطفال يف مثل هذا اجليل حيبون ويستمتعون
باحلكايات واختالق القصص من اجل املتعة ،فهم جيهلون الفرق بني احلقيقة واخليال.
•الكذب من اجل الدفاع عن النفس
بعض األطفال الكبار واملراهقني يستخدمون الكذب من اجل محاية انفسهم ومن اجل جتنب
فعل شئ معني او اهلروب من حتمل املسئولية ،ويف هذه احلالة على االباء ان يتحدثوا معهم
حول أمهية الصدق واألمانة والثقة.
•الكذب االجتماعي
قد يكتشف املراهق ان هناك نوع من الكذب ميكن استخدامه ،كأن ال يصدق زميله حينما
يسأله على سبيل املثال عن تسرحيته ،فيقول له أهنا مجيلة فقط مراعاة لشعوره وهي ليست
كذلك ،وذل��ك جتنبا جل��رح مشاعره .او قد يكذب بعض املراهقني ليحموا أمورهم اخلاصة
او إلشعار انفسهم باإلستقاللية عن األه��ل ،كأن ال يفصح عن أمر ذهابه إىل مكان بعيد
كالبحر او ما شابه.
•كذب املبالغة
ق��د يستخدم بعض األط �ف��ال الكبار ال�ك��ذب وه��م يعلمون ال�ف��رق ب�ين ال�ص��دق والكذب،
ولكنهم يعمدون اىل سرد احلكايات الطويلة الكاذبة اليت تبدو وكأهنا حقيقية ،وذلك ألهنم
يتلقون قدراكبريا من املتعة واإلنتباه والتشجيع أثناء سردهم القصص.
•الكذب االنتقامي
قد يستخدم بعض األطفال الكذب إللقاء اللوم على شخص آخر بسبب الكراهية له او
ألنه يغار منه ،وهذا الكذب وفق الدراسات النفسية من اشد انواع الكذب على الصحة
النفسية ،ألنه كذب متعمداً وهو حيتاج اىل طاقة من التفكري والتدبري املسبق إلحلاق األذى
باآلخرين.
•الكذب الوظيفي
هذا النوع من الكذب شبيه بكذب الكبار .هدفه كسب امتياز معني او منفعة معينه ،مثل
الكذب حول العالمات املدرسية (مرهج .)2001
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•الكذب التعويضي
وهو ايضاً مينح الطفل امتياز معني ولكن هذا االمتياز هو اعطاء صورة ذاتيه افضل بالنسبه
ل��ه ،على سبيل املثال ،عندما خي�ترع الولد عائلة اغ�نى او امج��ل او بطوالت رياضية او حياة
خغرامية مثرية (مرهج.)2001 ،
•الكذب العنادي
«ويلجأ الطفل إىل هذا النوع من الكذب لتحدي السلطة ،سواء يف البيت أو املدرسة ،عندما
يشعر ان هذه السلطة شديدة الرقابة وقاسية  ،قليلة احلنو يف تعاملها معه ،فيلجأ إىل العناد،
وه��و عندما مي��ارس ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ك��ذب فإنه يشعر بنوع م��ن ال �س��رور ،ويصف الدكتور
القوصي حالة تبول ال إرادي لطفل تتصف أمه باجلفاف الشديد ،فقد كانت تطلب منه ان
ال يشرب املاء قبل النوم ،لكنه رغبة منه يف العناد كأن يذهب إىل احلمام بدعوى غسل يديه
ووجهه ،لكنه كان يشرب كمية من املاء دون أن تتمكن أمه من مالحظة ذلك مما يسبب له
التبول الالإرادي يف املنام ليالً»)http://www.gulfkids.com( .
•الكذب املرضي املزمن
«وه��ذا النوع من الكذب جن��ده ل��دى العديد من األشخاص الذين اع�ت��ادوا على الكذب،
ومل يعاجلوا بأسلوب إجيايب وسريع ،فتأصلت لديهم هذه العادة حبيث يصبح الدافع للكذب
الش�ع��وري�اً وخ��ارج �اً ع��ن إرادهت � ��م ،وأص�ب�ح��ت ج ��زءاً م��ن حياهتم وجن��ده��ا دوم ��ا يف تصرفاهتم
وأق�واهل��م ،وه��م يدعون أم��وراً ال أس��اس هلا من الصح  ،ومي��ارس��ون الكذب يف كل تصرفاهتم
وأعماهلم ،وهذه هي اخطر درج��ات الكذب ،واشدها ض��رراً ،وعالجها ليس باألمر السهل
ويتطلب م�ن��ا ج �ه��وداً م�ت�واص�ل��ة وم�ت��اب�ع��ة مستمرة http://www.gulfkids.( ».
)com
التعامل مع هذا السلوك:
للتعامل الصحيح مع هذه الظاهرة جيب االهنمام مبا يلي:
لآلباء دور هام يف عالج هذه الظاهرة  ،اذ جيب عليهم أن يكرسوا الوقت الكايف ملناقشة هذا
املوضوع مع أبنائهم وإجراء نقاش صريح معهم حول األمور التالية:
•الفرق بني الصدق والكذب.
•أمهية األمانة والثقة بني الناس.
•ماذا نفعل بدل الكذب.
•التعرف على نوع الكذب وسببه حىت نتمكن من عالج السبب.
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•على االباء أن يكونوا قدوة طيبة وحسنة ألطفاهلم.
•عدم عقاب الطفل على كل خطأ يرتكبه ،كان يتأخر عند عودته من املدرسة أو أن يزور
صديق له أو أن يقوم بأمر دون علم والديه  ،فإن هذا من شأنه أن جيربه على الكذب هروباً
من العقاب  .وليكنكالمك مبين على التوجيه والنصيحة.
• أن حنكي ألطفالنا القصص اجلميلة عن الصدق واألمانة والثقة بني الناس.
• أن يكون لنا دور يف اختيار أصدقاء طفلنا.
• عدم حتقري الطفل وجعله يشعر كأنه جمرم.
• ال ننادي الطفل بالكاذب.
• على الطفل أن يعلم انك حترتمه ألنه قال لك احلقيقة .
• جيب ان يعلم الطفل أنه سيفقد ثقة اآلخرين به اذا استمر يف الكذب.
• جيب أن يعلم الطفل أنك تريد االستماع اىل احلقيقة بكل بساطه.
حىت جيل الست سنوات ،ال داعي للقلق حيال هذا االمر ،طاملا كان الطفل سعيد يف اسرته،
واجتماعي ولديه اصدقاء ،وال يتصرف بغرابة يف البيت ويف املدرسة .اما اذا استمرت ممارسة
السرقة اىل ما بعد السادسة ،فيتوجب علينا التدخل ملعرفة السبب احلقيقي من وراء هذا السلوك
(مرهج.)2001 ،

***
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طفلي ال يتكلم بوضوح

ٌ
ام تتساءل:
طفلي ال يتكلم جيدا ...احيانا خيلط بني احلروف او حىت يبدل حروف ..هذا
االمر يقلقني ..اجد صعوبة يف التعامل معه ..اريد أن اساعده  ...كيف ؟؟
____________________________________________
اجلواب:
للغة امهيةكبرية يف حياة االنسان فهي وسيلته للتواصل مع اآلخرين وبناء العالقات االجتماعية
وهي ايضاً اداة تعمل على مساعدته يف التفكري .االنسان يعرب عن نفسه بواسطة اللغة ،لذا فإن
اي خلل فيها ينعكس سلباً على منوه االجتماعي التواصلي واالنفعايل.
تقسم اللغة اىل مظهرين اساسيني ،اللغة اللفظية واللغة غري الفظية.
تتعدد مظاهر االضطرابات اللغوية تبعاً لتعدد اسباهبا فبعضها يتعلق بالنطق والقدرة على اصدار
االص �وات ،وبعضها يتعلق بالكالم وتنظيمه وطالقته ،وبعضها االخ��ر يتعلق باللغة وفهمها
واكتساهبا (الروسان.)2001 ،
اشكال اضطرابات اللغة:
•اضطرابات النطق ،وهي ما يتعلق بنطق احلروف.
•اضطرابات الصوت ،وهي ما يتعلق بشدة او حدة او اخنفاض الصوت.
•اضطرابات الكالم ،وهي ما يتعلق مببىن وطالقة الكالم.
•اضطرابت ذات منشأ عصيب ،وهي االضطرابات اليت يكون مصدرها خلل عصيب.
يشري بعض الباحثني اىل املشاكل اللغوية التالية:
•احلذف :يقوم فيه الطفل حبذف حرف واحد او اكثر من الكلمة مثل كلمة «ياره» بدل
«خياره» اوكلمة «بيخ» بدل «طبيخ» .وتعترب ظاهرة حذف احلروف امر طبيعي ومقبول
حىت سن دخول املدرسة (الروسان.)2007 ،
•االبدال  :يقوم الطفل بابدال حرف بآخر من حروف الكلمة مثل «تلب» بدل «كلب»
اوكلمة «النب» بدل «ارنب» .وتعترب ظاهرة ابدال احلروف امر طبيعي ومقبول حىت سن
دخول املدرسة (الروسان.)2007 ،
•االض��اف��ة :يقوم الطفل باضافة ح��رف جديد اىل ح��روف الكلمة .وتعترب ظاهرة اضافة
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احلروف امر طبيعي ومقبول حىت سن دخول املدرسة (الروسان.)2007 ،
•التشوية :ويقصد بذلك ان ينطق الطفلكلمة ما بطريقة مألوفة يف اجملتمع وهي تدل على
كلمة اخرى مثل كلمة «بو» بدل «ماء» .وتعترب ظاهرة التشويه امر طبيعي ومقبول حىت
سن دخول املدرسة (الروسان.)2007 ،
اضطرابات اخرى يف اللغة :
•التأتأة :وفيها يكرر الطفل احلرف االول من الكلمة أو مقطع صويت عدة مرات.
•السرعة الزائدة يف الكالم اىل درجة صعوبة فهم ما يقول.
•التوقف اثناء الكالم ،ويقف الطفل عن الكالم بعد كلمة او مجلة لفرتة غري عادية ،وكأنه
انتهى منكالمه.
هذه االضطرابات من شأهنا أن تؤثر سلبا على عالقات الطفل االجتماعية .لذا فإن معرفتنا
للمراحل اليت مير هبا التطور اللغوىي مهمة ،ومعرفتنا للجيل الزمين الذي يكتسب فيه الطفل اللغة
مبختلف درجاهتا يساعدنا على التعامل مع مشاكل اللغة بصورة صحيحة.
إن عملية معاجلة املشاكل اللغوية حتتاج منا الوعي الكايف و استشارة خمتصني يف هذا اجملال،
ومن هؤالء املختصني نذكر ( :طبيب اطفال خمتص يف النمو ،اخصائي نفسي خمتص يف النمو،
اخصائي عيوبكالم).
وهبذه الطريقة ميكننا مساعدة طفلنا بالشكل الصحيح.

***
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هناك من يتحرش بطفلي

ٌ
ام تتساءل:
إني اشك أن احدا يؤذي طفلي او يتحرش به ..اشعر أن سلوكه تغري ..ال ادري
ما به ..اسأله كثريا فال جيبني  ..يفضل الصمت  ..لكنه ليس كسابق عهده ..ماذا
افعل؟ كيف اعاجل االمر ؟
___________________________________________
اجلواب:
لكي نفهم ما معىن اذى االطفال او التحرش هبم علينا اوالً ان جنيب على اسئلة مثل :ما هو
االذى او التحرش وما املقصود به؟ وما هي انواعه؟ وكيف يتم؟ واسئلة اخرى مهمة يف هذا
املضمار.
االجابة عن هذه االسئلة تكمن يف مدى فهمنا لعملية أذى األطفال والتحرش هبم وكل ما
يتعلق هبذا االمر .وهناك بعض النقاط اليت علينا فهمها أوالً مث نستطيع فيما بعد التعرف على
املعىن العام والشامل ألذى االطفال والتحرش هبم ،من هذه النقاط:
اإليذاء او التحرش بالطفل:
ان معىن األذى او التحرش ،هوكل سلوك عدواين جتاه الطفل ،إما من قبل والديه أو احد أفراد
العائلة أو أي إنسان بالغ ،واليت قد تسبب األذى الشديد له (جسمي ،نفسي ،جنسي ).
من هم الذين قد يؤذون الطفل:
قد جند من بينهم :األه��ل ،أقرباء العائلة ،اجلي�ران ،البائعني ،أن��اس مسؤولني عن الطفل،
أشخاص غرباء.
مميزات الشخص املؤذي او املتحرش:
قد يكون نفسه قد تعرض لألذى او التحرش ،شخص ذو مفهوم ذات منخفض ،شخص قد
يكون منبوذ اجتماعياً ،شخص عصيب املزاج ،شخص حازم وذو سلطة ويريد السيطرة على
الطفل ،شخص مريض نفسي أو عقلي ،شخص مدمن خمدرات أوكحول ،شخص يستعمل
الطفلكوسيلة للتنفيس عن مشاكله ومهومه.
املواقف التي قد جتعل الكبري يؤذي الطفل ويتحرش به:
وظيفة األبوة ،فهي مسئولية ثقيلة يصعب حتملها ،وقد جتعل بعض األشخاص يف ضغط وتوتر
دائم ،الغضب الشديد ،اإلحباط ،املشاكل العائلية ،املشاكل االقتصادية ،املرض.
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تأثري األذى او التحرش على النمو السلوكي والنفسي لدى الطفل:
•كثري من األطفال الذين يتعرضون لألذى قد يصبحون آباء مؤذين ألطفاهلم سو ًاء كان
جسدياً او نفسياً او جنسياً.
•قد يسبب األذى أضرار نفسية وعاطفية ،واليت قد تؤثر على سلوك الطفل.
•أذى جسماين قد يعرض الطفل لعاهات جسمية.
•قد يرى بعض األطفال أن األذى الذي يتعرضون له ،هو بسبب خطأ ارتكبوه ،وهذا
يولد لديهم شعور بالذنب الذي بدوره قد يصاحبهم مدى احلياة ،وقد يؤثر على منوهم
النفسي.
•قد يتسبب األذى بتوجه الطفل يف املستقبل إىل أن �واع من السلوك غري امل��رغ��وب فيها
كاملخدرات أو الدعارة أو االنتحار.
يقسم األذى او التحرش إىل ثالثة أنواع ،وهي:
األذى اجلسماين او التحرش اجلسماين ،األذى النفسي ،والذي يضم أيضا اإلمهال او التحرش
النفسي ،األذى اجلنسي او التحرش اجلنسي.
األذى او التحرش اجلسمي:
األذى اجلسماين او التحرش اجلسماين هو كل فعل أو عمل يؤدي إىل ضرر جسماين ،مثال
على ذلك :احل��روق ،الضرب باأليدي (الصفع) أو باألقدام (الركل) أو بأداة معينة ،العض،
اخلنقّ ،
يل عضو من أعضاء اجلسم.
عالمات تظهر على من تعرض لألذى او التحرش اجلسماني:
عالمات خارجية:
• كدمات ورضات ،حروق ،إصابات يف الوجه ،إشارات عض ،كسور ،فلوق.
عالمات سلوكية:
• عدم الطاعة (طاعة مشوشة) ،طفل مشاغب ،اخلوف الشديد من إقامة عالقات مع
الكبار ،حساسية كبرية جتاه طفل آخر يعاين من األذى ،عدوان وعنف ،اخلوف الشديد
من األهل ،االمتناع عن إقامة عالقات مع نفس اجليل ،سلوك مدمركالتكسري او التدمري،
أذى النفس ،ضرب الرأس يف احلائط ،كالم عنيف او بذيء.
•إن الصغار الذين يتعرضون لألذى اجلسمي مييلون عادة إىل إظهار نقص يف الثقة بالنفس
وسلوك دفاعي ،مثل :اشاحة الطفل بيده مدافعاً عن نفسه حينما يقرتب منه الكبري ،وقد
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يستسلم الطفل بسرعة آلراء غريه وال يتمسك برأيه وبطلبه  ،مييلون إىل البكاء  ،يظهرون
السكوت الزائد  ،وبطئ يف رد الفعل ،االنطواء واالنغالق على النفس.
األذى النفسي او التحرش النفسي:
ان األذى النفسي يؤدي إىل ضرر شديد متاماً كاألذى اجلسمي ونكاد نقول اشد.
عالمات االذى النفسي:
مشاكل يف الكالم كالتأتأه ،صعوبات يف احلركة ،تصور مشوه للجسم ،قد يبدو اك�بر من
جيله ،العالمات السلوكية ،سلوك غري اجتماعي وخترييب ،العناد ،املخاوف املختلفة ،العنف،
السلوك غري املالئم للجيل ،حم��اوالت االنتحار خاصة يف جيل املراهقة ،تصور ذايت مشوه
واإلمهال ،املقصود باالمهال هو فشل الوالدان أو املسئول عن الطفل يف تلبية حاجات الطفل
األساسية بشكل متواصل .واحلاجات األساسية هي  :اللباس الكايف ،اإليواء ،النظافة ،الرتبية
اجليدة ،العالج الصحي.كما وان عدم االهتمام العاطفي وعدم احلنان يعترب كإمهال عاطفي
ونفسي.
العالمات السلوكية لإلهمال:
وص��ول الطفل إىل املدرسة أو الروضة أو احلضانة مبالبس متسخة أو مبعثرة بشكل دائم،
معاناة الطفل من مشاكل يف التغذية ،كثرة الغيابات أو النوم يف الصف ،قد يشكو الطفل من
عدم االهتمام به ،وجود الطفل يف حالة صحية صعبة ،سرقة الغذاء من زمالئه أو كثرة الطلب
منهم ،قد يذكر الطفل الرغبة يف املوت أو حماولة االنتحار.
األذى اجلنسي او التحرش اجلنسي:
هو كل عالقة بني كبري وصغري واليت يتم فيها استغالل الطفل حلاجات جنسية لدى الكبري.
العالمات التي قد تدل على األذى اجلنسي او التحرش اجلنسي:
العالمات خارجية ،صعوبات يف املشي أو اجللوس لدى الطفل ،أمراض جنسية ،قد يشكو
احد األطفال من تعرضه ملثل هذه األشياء.
ال�ع�لام��ات السلوكية ،تغيري مفاجئ يف السلوك ،االن�ط�واء واالن�غ�لاق على النفس ،تشتت
الذهن وعدم اإلنتباه ،تصرفات غري مالئمة للجيل ،سلوك جنسي غريب لدى الطفل ،معرفة
الطفل عن أمور جنسية كثرية ،صعوبات يف العالقات االجتماعية ،مشاكل سلوكية ،العنف،
مشاكل يف عملية األكل.
إن عملية أذى األطفال او التحرش هبم يعاقب عليها القانون .وعلى كل انسان يعرف او
يشك أو يالحظ أن هناك طف ً
ال يتعرض ألذى او حترش من قبل شخص ما ،أن يبلغ املسؤولني
واال وجب عليه عقاب القانون.
***
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طفلي حيب اللعب كثريا

ٌ
ام تتساءل:
طفلي يلعب كثريا ...حيب اللعب مع االطفال اآلخرين  ...احيانا
امنعه من اللعب  ..ال اريد ان يضيع وقته يف اللعب  ...عندما امنعه يبكي
ويصرخ ...ال ادري ،هل ما افعله صحيح ؟
____________________________________________
اجلواب:
يعرف اللعب يف علم النفس على أنه سلوك يقوم به األطفال ال يقصد من ورائه هدف أو غاية.
واللعب يعترب من أهم الوسائل لدى الطفل للتعرف على احمليط اإلنساين .وهو من الوسائل
اهلامة اليت يعرب فيها الطفل عن نفسه وعما خيتلج يف أعماقه.
للعب أمهيةكبرية يف تقومي السلوك وتعديله وبناء الشخصية ،وله عدة مراحل وفق اخلرباء ،حيث
تسري قدماً بقدم مع جيل الطفل.
اشكال اللعب عند االطفال:
•مرحلة الرضاعة حىت سن الثالثة يكون اللعب فرديا استجابة حلاجة الطفل فقط.
•من سن ثالث اىل اربع سنوات يكون لعب الطفل موجه اىل نفسه ،ويف بعض األحيان مع
اآلخرين وال يوجد أثر للمنافسة أو التعاون.
يكون الطفل
•بعد سن الرابعة يسمى ما يقوم به من لعب باللعب اإليهامي .ومع تقدم السن ّ
أصدقاء اللعب ،حيث يعتربون كمجتمع لعب عن طريقه يتعلم الطفل بعض العادات
االجتماعيةكمراعاة األدوار واحرتام أفكار اآلخرين.
نظريات تفسر اللعب:
•نظرية الطاقة الزائدة :حيث ينظر اىل اللعب على أنه تنفيس للطاقة الزائدة عند الفرد ال
غري.
•النظرية الغريزية :إذ أن بعض الغرائز ال تظهر دفعة واحدة وإمنا بالتدريج ،لذلك يكون التعبري
عنها بواسطة اللعب ،والذي يتيح الفرصة لتهذيب وممارسة األنشطة الغريزية الضرورية ،وقد
قال (جروس) إن الغريزة بعيدة النظر تعمل حساب املستقبل فتعلم الطفل عن طريق اللعب
أن يعد نفسه
•نظرية جتديد النشاط باللعب :إذ ينظر اىل اللعب على أنه وسيلة لتجديد النشاط حني
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يشعر الفرد بالتعب من العمل .كما وأن للعب أمهية نفسية كبرية إذ يطلق الطاقة العصبية
واليت إن مل تطلق جتعل الطفل يف حالة توتر وهتيّج .ويساعد اللعب كذلك على إشباع
حاجات الطفل النفسية،كحاجته اىل التملك ،حيث ميتلك لعبة ويشعر بأن هناك أجزاء
من حميطه يستطيع أن يسيطر عليها .وت��رى اخلبرية النفسية (م��اري بوال سكي) أنه من
األفضل أن نزود الطفل ب��أدوات كثرية وغري حمدودة ليلعب هبا حىت ننمي لديه االبتكار
واخليال  ،األمر الذي يساعد على منو الذكاء لديه .ويعترب اللعبكذلك سلوك استطالعي
واكتشايف لدى األطفال.
تؤكد الدراسات النفسية ،على أن اللعب يعد من الوسائل اليت تساعد على تطور الطفل ومنوه
السليم وتكوين شخصيته .هلذا من املهم أن ال يغفل الوالدين عن هذا اجلانب ألن الطفل حباجة
ألن يعرب عن ذاته من خالل اللعب وان يطور مهاراته العقلية واالجتماعية .إن القليل من اإلباء
ما يدقق يف اختيار اللعبة لطفله ،رغم أنه لكل بنية جسمية وقدرات عقلية ومهارات حركية ما
يناسبها من اللعب .إن الطفل مبدئيا يرغب يف اللعبة اليت ميكن أن يصنع منها مواقف حياتيه:
يهددها ،يكلمها ،يعاتبها.
وظائف اللعب:
للعب عدة وظائف ميكن امجاهلا فيما يلي ( حممد عماد الدين امساعيل:) 1989 ،
•اللعب يهيئ للطفل فرصة فريدة للتحرر من الواقع امللئ بااللتزامات والقيود واألحباط
والقواعد واألوامر والنواهي.
•عن طريق اللعب يكتسب الطفل الكثري من املهارات احلركية وخاصة املهارات احلركية
الدقيقة.
•يكتسب الطفل بواسطة اللعب معارف جديدة.
•يساعد اللعب االطفال على التخلص ولو مؤقتاً من الصراعات اليت يعانون منها ،وكذلك
خيفف اللعب من حاالت القلق والتوتر اليت تصيب االطفال.
ولذلك كلما أثارت اللعبة خيال الطفل زاد تفاعله معها وسعادته هبا .ويؤكد اخلرباء يف علم
السلوك أن اللعبة اليت يصنعها الطفل بنفسه هي اليت تنمي قدراته وتشبع رغباته ،فعلى سبيل
املثال :املكعبات ميكن للطفل أن يصنع منها أشكال هندسية ومباين وجسور وبيوت ،وكل
ما ميكن أن يتصوره ذهنه ،وهي بذلك تكسبه الرضا والسعادة وترفع من ثقته بنفسه .ويقول
بعض اخلرباء إن بناء الطفل لربج من املكعبات هو تعليم ملبادئ الرياضيات،كما أن حديثه مع
اللعبة هو تعلم ملهارات اللغة .ومن اجلدير بالذكر أن هناك اختالف بني اختيار اللعبة للذكر
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أو لألنثى ،فالذكر غالبا ما يفضل اللعب اليت ترمز إىل القوةكاملسدسات والدبابات والطائرات
والقطارات ،أما األنثى فتفضل الدمى والعرائس ،إال أن هناك قاسم مشرتك بني اإلناث والذكور،
وهو أهنم يفضلون أن يتولوا قيادة اللعبة بأنفسهم بال تدخل من الوالدين الذين عليهم أن حيرتما
هذه الرغبة وأن يكون تدخلهما بغرض املساعدة عند اللزوم ليس أكثر.كما وختتلف اللعبة
فالر ّضع تناسبهم العاب الطيور ،واألطواق امللونة ،واحليوانات
املناسبة باختالف عمر الطفلُّ ،
املصنوعة من القطن ،واللعب اليت تعوم يف املاء ،فهي تسهل مهمة األم أثناء محام الطفل ،اما
أطفال الثالثة أو الرابعة من العمر فتناسبهم لعب مثل اهلاتف الذي يرن ،العاب خياليةكالعرائس
والدمى واملكعبات واألل�ع��اب الرتكيبة ،ال�تي تثري خياهلم يصممها الطفل بنفسه .يقف كثري
من علماء النفس ضد العاب املسدسات واملدافع والطائرات وغريها من العاب احلرب ولكن
الدراسات أثبتت أن الطفل ابن بيئته وان الواقع هو الذي يدفعه ملثل هذه األلعاب.
من اجلدير بالذكر أن فوائد اللعب يف حياة الطفل تتجلى يف أن اللعب يشكل له طريقته اخلاصة
اليت متكنه وتساعده على اكتشاف العامل والناس الذين حييطون به واكتشاف عدة أشياء يف
نفسه ،ويعترب اللعب وسيلة ناجعة جدا يف حتقيق توازنه اجلسمي والنفسي.
لقد كان دور اإلسالم هام يف هذه النقطة ،إذ شجع على إعطاء الفرصة للطفل بان يلعب،
والسماح له بأن ميارس مجيع نشاطات اللعب .فقد اهتم اإلسالم هبذه املسألة لكوهنا مهمة يف
تنمية الطفل وتقوميه وتربيته ،فنجد الكثري من أحاديث حممد صلى اهلل عليه وسلم واليت حتث
على السماح لألطفال مبمارسة اللعب دون الوقوف ضدهم .فعن عبد اهلل بن احلارث رضي اهلل
يصف عبد اهلل وعبيد اهلل بين العباس رضي اهلل
عنه قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُ
عنهم مث يقول« :من سبق إيل فله كذا وكذا» ،قال :فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره
فيقبلهم ويلتزمهم .يف هذا املشهد الرائع من مشاهد الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا
أن اللعب مع األطفال أمر له أمهية وليس أمر عبث ،إذ يكسبه املهارات الالزمة له وحلياته.
ومل يعارض أبدا اإلسالم احلنيف اللعب مع الصغار ألن اللعب نشاط هام يف حياة الطفولة.
وروى الطرباين عن جابر رضي اهلل عنه قال :دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فدعينا
اىل الطعام فإذا احلسني رضي اهلل عنه يلعب يف الطريق مع الصبيان .فأسرع النيب صلى اهلل
عليه وسلم أمام القوم مث بسط يده فجعل يفر هاهنا وهاهنا فيضاحكه الرسول صلى اهلل عليه
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وسلم حىت أخذه فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى بني رأسه وأذنه  ،مث عانقه وقبله مث قال:
أحب اهلل من أحبه ،واحلسن واحلسني سبطان من األسباط».
«حسني مين وأنا منه !! ّ
إن هذه املشاهد اجلميلة يف حياة الرسول الكرمي تدل على املوقف االجيايب لرسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم جتاه مداعبة األطفال وإعطائهم الفرصة ليمرحوا ويلعبوا ،كما وأنه على املسلم أن
يبادر يف مداعبة األطفال واللعب معهم ،والسماح هلم مبزاولة النشاط اللعيب الذي يعترب عالقة
اجتماعية ذات فائدة كبرية يف تقومي وبناء شخصيتهم .وعلى الوالدين االهتمام هبذا اجلانب
وذلك لبناء اسس سليمة يف جوانب شخصية الطفل املختلفة.

***
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اطفايل يتشاجرون

ٌ
ام تتساءل:
اطفايل يتشاجرون  ..كل يوم  ..كل ساعة  ...لدي ابنان الفارق بينهما سنتان..
دائما يف عراك  ..لقد مللت من هذه االفعال  ...ماذا افعل ؟
____________________________________________
اجلواب:
إن كل من لديه أطفال أو حىت إخوة صغار يالحظ اهنم يف كثري من األوقات يتشاجرون فيما
بينهم ،وخاصة األطفال الذين ينمون ويكربون معاً يف نفس البيئة ونفس اجليل ،وقد تؤرق هذه
الظاهرة الكثري من األهايل واملربني.
إن ظاهرة الشجار بني اإلخوة نابعة من نوع من العدائية وشيء من الغرية اليت قد تكون بينهم.
وعندما يكون يف العائلة ولد أو أكثر ،حيصل عادة جو من املشاحنات والشجارات والنقاشات
احلادة ،ان هذه الظاهرة بالطبع تسبب احلرج والضيق للوالدين ،ويظنون ان هناك مشكلة ما ،ال
بد من حلها وهي قد تسبب هلم القلق والتوتر.
البد لألبوين ان يعلما ان مثل هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وهي تعترب مرحلة من النمو
الطبيعي لدى األطفال ،وكلما تقدم األطفال يف السن حتولت هذه الشجارات من استعمال
األيدي والعنف اجلسدي إىل املشاجرات اللفظية وعادة ينمي األطفال اإلخوة بينهم نوع من
العاطفة والدفئ واحلنان األمر الذي يؤدي إىل التغلب على هذه الظاهرة دون حدوث أضرار.
من هذا املنطلق تعترب ظاهرة الشجار بني األخوة أمر طبيعي ال خوف منه.
الكثري من الدراسات تشري إىل ان االطفال مييلون إىل زيادة املنافسة واملشاحنة مع تقدم العمر.
هلذا عليك ان تتوقع من أبنائك يف جيل الثامنة ان حيدثوا شجارات ومشاحنات اكرب منها
عندما كانوا يف الرابعة ،وكذلك أبناء الثانية عشرة قد يصبحوا أكثر تنافساً من أبناء الثامنة .ان
التجارب تثبت ان اغلب املشاحنات حتدث بني اإلخوة القريبني يف اجليل ( ،فرق سنة أو سنتان
)،كما وتزداد بني اإلخوة الذين هم من نفس اجلنس .فإن االبن األكرب عادة يشعر بان األصغر
قد جاء ليكون مكانه ،لذا قد حتدث بينهم املشاحنات .رغم ان الشجار بني اإلخوة األطفال
هو أمر غري مرغوب فيه إال أن له كثري من الفوائد اليت تلعب دورا مهماً يف منو الشخصية لدى
األطفال على سبيل املثال :تعلمهم كيف يدافعون عن انفسهم ،وتعلمهم التمسك حبقوقهم
وآرائهم ،والتعبري عن الذات واملشاعر .ولكن على األهل أن يعلموا أن للشجار بني اإلخوة
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حدود ،وعليهم التدخل إذا دعت احلاجة.
يتشاجر االخوة لالسباب التالية:
•عدم التطابق رغم القرابة.
•االختالف يف اجليل والشخصية وجماالت االهتمام.
•الشعور بامللل واحلاجة اىل انتباه الغري هلم .وتدخالت االهل تعطيهم هذا اإلنتباه.
•ان األطفال متعلقني بآبائهم كثريا  ،وه��م حباجة إىل احل��ب واإلنتباه وإشباع حاجاهتم
العاطفية  ،لذا ليس من السهل أن يشاركهم غريهم يف هذا األمر.
•وجود بعض اخلالفات الطبيعية ،واليت حتدث نتيجة وجودهم يف مكان واحد ملدة طويلة.
• التمييز بني اإلخوة من قبل األهل قد يساعد على ظهور هذه الظاهرة.
•الطفل ال��ذي حيمل غضب يف نفسه جتاه احد والديه قد خيرج هذا الغضب جتاه أخاه
األصغر.
•قد يهمل بعض األهل ابنهم األكرب سهواً دون قصد نتيجة وصول االبن األصغر ،فيساهم
هذا يف نشوء هذه الظاهرة.
• التفاوت يف الذكاء والدراسة بني اإلخ��وة قد يكون سبب يف نشوء املنافسة واملشاحنة
بينهم.
الوقاية:
على اآلباء أن ينتبهوا إىل األمور التالية  ،كي يتجنبوا ظهور مثل هذه الظاهرة:
•علينا ان حنب أطفالنا مجيعاً بالتساوي ونظهر هلم هذا الشيء ونشعرهم بذلك ،وأهنم مجيعا
مقبولون لدينا كما هم ،وكل واحد منهم كما هو عليه.
•اإلمتناع عن املقارنة بينهم  .وهذا يتضمن االمور التالية:
1 .1اإلمتناع عن استعمال األلفاظ الطيبة واحلنونة مع ابن دون اآلخرين.
2 .2قد جيد بعض االباء سهولة وتفاهم مع بعض أبنائهم دون اآلخرين ،فعليهم ان ال يظهروا
هذا األمر.
3 .3اإلمتناع عن التعامل مع احد األبناء دون اآلخرين وكأنه طفل مدلل.
4 .4إلمتناع عن السخرية من بعض األبناء .
5 .5اإلمتناع عن قضاء اغلب الوقت مع ابن دون اآلخرين.
6 .6اإلمتناع عن اللعب والضحك مع ابن دون اآلخرين.
7 .7اإلمتناع عن إعطاء مصروف ونقود البن دون اآلخرين.
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8 .8حتضري االبن األكرب لقدوم الطفل األصغر قبل مولده .
9 .9جعل الفرتة بني طفل وآخر يف الوالدة  3سنوات على األقل.
التعامل مع هذا السلوك:
•جتاهلوا الشجار بني اإلخوة الصغار يف حالكانوا متساويني من الناحية اجلسدية والصحية،
مع املراقبة من بعيد وذلك حىت ال يضر احدهم االخر.
•ضعوا انفسكم يف دور القاضي احملايد وامسعوا الطرفني إىل النهاية ،وحاولوا إعطاء احللول
املرضية للطرفني.
•إعطوا الفرصة للتعبري عن مشاعر الغضب مباشرة كل جتاه االخر ،وذلك كي ال حيبس
هذا الغضب أو احلقد الذي قد يتسبب يف مشاكل سلوكيه يف املستقبل ،ولكن علينا احلذر
من ان ال يضر احدهم االخر.
•حلوا املشاكل ودياً ،شجع أبناءك على حل مشاكلهم وشجاراهتم ودياً ،وعلمهم ذلك.
•اقرتحوا عليهم التشاجر يف مكان آخر ،أو يف غرفة اخرى.
•اقرتحوا على املشتكي منهم االبتعاد عن املشاكل.
•استخدموا طريقة التشجيع وإعطاء اجلوائز ،قولوا ألبنائكم على سبيل املثال :إن لعبتم اليوم
دون مشاجرة سوف تكون لكم مفاجئة سارة.
•ضعوا قوانني واضحة ،عليك أن توضح ألبنائك قوانني واضحة بأن ليس عليهم أن يضر
احدهم االخ��ر جسمانياً أو أن يستهزئ به لفظياً ،ألن هذا األم��ر يغضبك ج��داً ،ولن
تسامح فيه.
•التفريق ،ان استمر أبناؤك يف الشجار واملشاحنات ،عليك أن حتاول التفريق بينهم يف كل
ما يفعلوه من أمور.

***
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والدان يتساءالن:

يقلقني أن طفلي قد كرب

لقد كرب طفلنا واصبح مراهقا  ...يصعب التعامل معه  ..يريد أن يفعل ما

يفكر به ...حناول أن نراقبه كي ال يفعل امورا ال نرغب فيها  ...إن وضعه
ّ
اليوم يقلقنا ..له جمموعة اصحاب ال نعرفهم  ...ال ندري ماذا نقول له وكيف؟
____________________________________________
اجلواب:
إن األوالد يف جيل ما قبل املراهقة يعتربون يف حالة من النضوج ،حبيث يستطيعون معرفة الكثري
عن عامل البالغني  ،ولكنهم مع هذا ال يزالون صغاراً ليّنني حبيث نستطيع مساعدهتم يف تقبل
إرشاداتنا وتوجيهاتنا.
قد تكون فرتة ما قبل املراهقة من انسب مراحل العمر لتتحدث فيها إىل ابنك عن خماطر
االنزالق يف مشاكل املراهقة ودهاليزهاكالعنف مث ً
ال أو االحنراف السلوكيكالتدخني والكحول
واملخدرات وسلوكيات سلبية أخرى ال ترغب فيها .يف هذا اجليل ميكنك ان حتصن ابنك من
االحنراف السلوكي واالجنراف وراء شهوات املراهقة.
اليك بعض اخلطوات اليت بواسطتها تستطيع مضاعفة جهودك يف سبيل تزويد ابنك بأدوات
وط��رق يستطيع معها ان ي�واج��ه البلبلة النفسية واألزم ��ات ال�تي ق��د تعرتض طريقه يف جيل
املراهقة:
اخلطوة األوىل
ال تتحفظ يف ان تتحدث إىل ابنك عن خمتلف االحنرافات السلوكية .من اخلطأ ان تظن ان
ابنك ال يعرف شيئاً عن خمتلف االحنرافات السلوكية كالكحول واملخدرات والتدخني واجلنس
وغريها .حىت وان كنت مل تتحدث معه بنفسك حول هذه املواضيع ،فهو يستطيع ان يعرف
الكثري عنها من خالل وسائل اإلعالم ومصادر أخرى متناول اليد .فإنت ان بادرت بالتحدث
عن ه��ذه األم��ور مع ابنك فسوف جتد ان لديه الكثري من املغالطات واخل�راف��ات اخلياالت
وس��وء الفهم حول هذه األم��ور لسبب أو آلخ��ر .هناك الكثري من األفكار املغلوطة العالقة
يف إذهان الشباب حول هذه األمور وعلى االباء ان حيسنوا صنعاً مع أبناءهم بتناوهلم هذه
اخلرافات باملناقشة والتفنيد .ومن احملبذ إجراء حوار حر بني االباء واألبناء ،من خالله يستطيعون
استخالص احلقائق الصحيحة.
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اخلطوة الثانية
تعلم كيف حتسن اإلص�غ��اء إىل اب�ن��ك .إن األب�ن��اء ع��ادة حيبون التحدث إىل آبائهم ،وال
سيما أولئك االباء الذين حيسنون اإلصغاء إىل أبنائهم ،وعادة تكون املواضيع حول خمتلف
السلوكيات ،كالتدخني واملخدرات واخلمور والعنف والصح واخلطأ وغريها من األمور اليت قد
حتّري الولد .ان أسلوب االهل وأجوبتهم  ،كثرياً ما متنع األبناء من التحدث بانفتاح والتعبري عن
املشاعر اليت جتول يف صدورهم ،ومن هذه األجوبة اليت قد متنع االنسياب يف التعبري عن املشاعر
وكشف ما يف الصدور:
1 .1أجوبة اإلدانة وإصدار األحكام.
2 .2حماولة إعطاء االنطباع وكأنك دائما انسان مصيب يف كل آرائه وحكيم يف كل أفعاله أو
انك على حق يف كل التصرفات.
3 .3حماولة إعطاء االنطباع وكان القضايا بالنسبة لك كلها سهلة احللول كلها متيسرة وأنك
الناصح الذي توجد لديه مجيع األجوبة.
4 .4أجوبة يستشف منها االنتقاد أو االهانة.
5 .5أجوبة اللوم والتقريع.
اخلطوة الثالثة
ساعد ابنك يف تقبل ذاته والشعور بسعادة معها .تشري الكثري من الدراسات العلمية إىل انه
هناك عالقة بني التصور الذايت للفرد وبني اإلقبال على السلوكيات املنحرفة .فاألفراد ذوو التصور
الذايت العايل ،يكونون عادة قادرين على الوقوف أمام اإلغ�راءات والشهوات السلوكية ،على
العكس من األشخاص ذوي التصور الذايت املتدين الذين يضعفون امام الشهوات واالغرائات.
واليك بعض الطرق اليت تقوي مفهوم الذات لدى األبناء:
1 .1املديح واإلطراء البنك يف حاالت االجناز وحىت على اجلهود واحملاولة.
2 .2ساعد ابنك على ان يضع نصب عينيه أهداف واقعية قابلة للتحقيق.
3 .3ال تقارن بني جهود ابنك وجهود اآلخرين.
4 .4ال توجه انتقاداً لشخصية ابنك بل الفعالة.
5 .5امنح ابنك اإلحساس باملسؤولية.
6 .6دع ابنك يشعر بأنك حتبه.
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اخلطوة الرابعة
ساعد ابنك يف تعزيز إحساسه بالتقدير ال��ذايت اإلجي��ايب .حيث أن االبناء يف جيل ما قبل
املراهقة ميتازون بقدره عالية على التمييز بني الصواب واخلطأ ،وكذلك هلم القدرة على اختاذ
ق�رارات تعتمد على معايري جيدوهنا مناسبة .وعلى االب��اء ان يعززوا من إحساسهم بالتقدير
الذايت اإلجيايب ،فبذلك مينحوهنم الشجاعة الختاذ قرارات مبنية على حقائق موضوعية ومقاييس
منطقية دون االجن�راف وراء الضغوط االجتماعية اليت قد متارس عليهم .لذا عليك ان تعلم
ابنك األمور التالية :
1 .1علم ابنك ان يقدر نفسه كفرد مستقل.
2 .2ناقش ابنك يف مفهوم الصداقه.
3 .3امنح ابنك الدعم والتشجيع لتمنحه اجلرأة على أن يقول (ال).
اخلطوة اخلامسة
ع�ّي�نّ ح��دود فاصلة بني املسموح واملمنوع بالنسبة البنك وب�ين الوسائل ال�تي من شأهنا أن
تساعده يف عدم جتاوز املسموح .الكثري من الدراسات واالحباث العلمية يف جمال السلوك تشري
إىل ان األبناء وخاصة يف جيل ما قبل املراهقة يفضلون النظام واالنضباط يف حياهتم ،فهم
يبدون أكثر حتم ً
ال للمسؤولية عندما يعني هلم االباء حدود واضحة وفاصلة .وعلى االباء ان
يبصروا أبناءهم بالنتائج املرتتبة على تصرفاهتم احملددة .ناقش ابنك قبل اقدامة على عمل ما،
يف توقعاتك منه وكيف ميكن ان يتعرض يفكل حالة وحالة وما هي النتائج املنطقية املرتتبة على
هذا التصرف أو ذاك.
اخلطوة السادسة
بادر إىل تشجيع ابنك للمحافظة على صحته البدنية وتنمية إبداعه وتقوية أمور دينه ،شجع
ابنك على االخنراط يف النشاطات واحللقات املعلمية مثل :الرياضة  ،الفنون  ،اهلوايات وكذلك
تعلم الدين وقراءة القرءان وحفظه .ولكن كن حذراً ان متارس عليه الضغوط ألن يكون متفوقاً
يف هذه احللقات أو منتصراً يف املباريات مثالً .هذه األمور تصرفه عن ممارسة السلوك السليب،
شارك ابنك يف بعض املهمات والفعاليات.
إن ما ذُكر يف هذا املضمار يساعدك على حتسني االتصال بينك وبني ابنك وبالتايل يساعده
على عدم اخلوض يف أمور ومسائل قد تؤدي إىل املشاكل السلوكية واالحنراف السلوكي.
***
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اصبح طفلي مشكلجي بعد أن تطلقت

أم ٌ تتساءل:
هل يؤثر الطالق على طفلي ؟ كيف ؟ ماذا افعل يف حالة طالقي  ..هل ميكن
أن استمر يف حياتي ؟ كيف أتعامل مع هذا احلدث؟
____________________________________________

اجلواب:
تعترب ظاهرة الطالق من الظواهر املنتشرة يف اجملتمعات املختلفة ،فقد ارتفعت نسبة الطالق يف
العامل ويف وسطنا العريب نسبياً ،وتشري كثري من اإلحصائيات اىل نسبة الطالق تزداد مع مرور
الزمن.
وللطالق أسباب ع ّدة ،قد تكون هلا عالقة باملبىن الثقايف للمجتمعات املختلفة .إذ ان نسبة
الطالق ختتلف من جمتمع إىل آخ��ر كذلك أسبابه ونتائجه ،فأسبابه هلا عالقة بالتغيريات
احلاصلة يف اجملتمعات ،وحىت نكون أكثر وضوحاً سنلقي الضوء على بعض األسباب اليت قد
تكون مباشرة أو غري مباشرة يف حدوث عملية الطالق.
اسباب الطالق:
•الناحية االجتماعية
التغيري من حيث النظرة االجتماعية للطالق واعتباره كبديل وح��ل .إذ ان الكثري من
الناس أصبحوا ينظرون إىل الطالق على ان��ه حل لكثري من األزم ��ات العائلية ،ويعتربونه
بدي ً
ال للوضع املوجود .فاجملتمعات احلديثة الغربية خاصة تنظر إىل الطالق على انه املالذ
االمن من التوترات العائلية .فنرى الزوجني ينفصالن بسهولة نسبياً إذا ما واجها مشاكل ال
يستطيعان حلها.
•االبتعاد عن الدين
لطاملا اعتُرب الدين عام ً
ال أساسياً يف عدم حدوث الطالق فالديانات السماوية حتث على
ان الطالق غري مرغوب فيه .وجند ان اإلسالم مل يشجع على الطالق إال يف حاالت صعبة
جداً وقليلة ،فأبغض احلالل عند اهلل الطالق ،وكذلك الديانات األخرى املسيحية واليهودية
حاولت منع الطالق .ومبا ان الناس قد ابتعدوا عن الدين وأخذوا يتعاملون مع احلياة بصورة
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مادية ،أصبح دور الدين يف منع الطالق يف تراجع.
•خروج املرأة إىل العمل

إن خ��روج امل�رأة للعمل أدى إىل التأثري على وظيفة امل�رأة ونظرهتا لنفسها وبأهنا تستطيع أن
تعيل نفسها بنفسها .فقد أدى تقدم اجملتمعات إىل تغيريات ك�ث�يرة ،منها دور امل �رأة يف
اجملتمع .فقد أصبحت امل �رأة خت��رج إىل العمل مما أث��ر على دوره��ا ك��أم وكربة منزل وكزوجة،
فأصبحت املرأة مستقلة من الناحية املادية وأصبحت تعلم أهنا تستطيع أن تستقل اقتصادياً.
هذه التغيريات جمتمعة سهلت من عملية الطالق والتفكري فيه واختاذهكبديل وحل.
•االنانية
زيادة االنانية وحماولة الفرد احلصول على إرضاء نفسه وعدم التضحية يف سبيل االخر.
•فرتة الزواج طويلة
ال��زواج هو عالقة طويلة امل��دى ،مما يصعب على الفرد التغاضي عن املشاكل واملتاعب اليت
تتكرر .إن ك�ث��رة املشاكل وال�ت�وت�رات يف العائلة ،جتعل ال ��زوج أو ال��زوج��ة ينظر إىل احلياة
الزوجية على أهنا ليست لفرتة معينة هلا هناية األم��ر ال��ذي يؤثر سلباً على معنوياهتم ،إذ ان
التوترات والصراعات ستصاحبه إىل آخر حياته ،من هذا املنطلق قد ّ
يفكر الزوج أو الزوجة
يف االنفصال كي يرتاح.
•قلة عدد االطفال
النظرة إىل كثرة األط�ف��ال تغريت فأصبحت العائلة تكتفي بالقليل منهم ،مم��ا سهل عملية
االنفصال.
للطالق نتائج كثرية وعلى األغلب تكون سلبية ،إذ أنه بعد الطالق تأيت مرحلة جديدة مل
يعدها الزوج أو الزوجة ،وهي التأقلم والتعايش مع احلياة اجلديدة والوضع العائلي اجلديد.
فأغلب ح��االت الطالق تكون بعد فرتة طويلة من ال��زواج احملبط والصراعات داخ��ل العائلة
بني الزوجني ،مما يؤدي هذا إىل الرغبة يف االنفصال من هذه اإلرتباط والعالقة املتعبة نفسياً
واقتصادياً وحماولة اإلفالت والتخلص من العالقة غري السليمة بني الطرفني.
الطالق أزمة أم نقطة حتول؟
يعترب الطالق من األح��داث األكثر صعوبة يف احلياة ،وه��و ح��دث غري خمطط له يف احلياة
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وبدون زمن حمدد أو برنامج حمدد ،وليس له أي طقوس اجتماعية تدعمه أو تربره .حاالت
الطالق ت��ؤدي إىل ص �راع داخ��ل الفرد وص �راع بني الرغبات وإح�س��اس بالبلبلة االنفعالية،
وحماولة التأقلم والتعايش مع الضغوط النفسية ومنط احلياة اجلديد .رغم هذا ،هناك من يقول
ان الطالق ميكنه أن يكون نقطة حتول تبقى فيها العالقة العائلية متواصلة ولكن ذات معىن
خمتلف ،كما وميكن اعتباره كفرصة للتغيري والبدء من جديد حبياة أكثر جناحاً ،وأق��ل توتراً
وصراعاً.
وجهات نظر تفسر عملية الطالق:
•وجهة النظر القانونية اليت تنظر إىل حقوق الطرفني من الناحية القانونية.
•وجهة النظر االقتصادية واليت تنظر إىل إمكانية تعايش الزوجني مع الظروف االقتصادية
اجلديدة.
•وجهة النظر االجتماعية اليت تنظر إىل مدى التأقلم مع منط احلياة اجلديد.
•وجهة النظر النفسية اليت تنظر إىل مدى التغلب على الضغوط النفسية.
تتميز عملية الطالق باملراحل التالية:
مرحلة ما قبل الطالق وبعده فوريا
ومدهتا تستمر من عدة أشهر إىل سنة ،وتتميز هذه املرحلة بضغوط نفسية قوية ،ويصاحب
ال �ف��رد يف ه��ذه ال �ف�ترة ش�ع��ور بالبلبلة النفسية واخل� ��ذالن وش �ع��ور ب��ال�ت�ن��ازل ع��ن مسؤوليات
سابقة.
املرحلة الوسطية
وه��ي ال�تي ت��أيت بعد الطالق واالنفصال ،وتستمر إىل ع��دة سنوات  ،ففي ه��ذه املرحلة
تنشأ وظائف جديدة يف العائلة  ،وتتكون عالقة جديدة يف منط احلياة والعالقة بني األبوين
واألوالد.
مرحلة االستقرار
وفيها يبدأ االستقرار يف مبىن العائلة اجلديد والتأقلم مع التغريات اجلديدة.
أثر الطالق على األطفال
يعترب الطالق من األحداث الصعبة يف احلياة ويعترب نقطة حتول تؤثر يفكثري من األحيان على
حياة األطفال وعلى منوهم النفسي واملعريف والسلوكي .فمعظم األطفال ال يقبلون طالق
الوالدين ،حىت وإن كان الوالدان يف صراع دائم إمام أعينهم ،إال يف حاالت العنف الشديد
فإنهّ م مييلون إىل انفصال الوالدين.
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إن نظرة الطفل لوالده الذي اختار الطالق تكون سلبية ،فهو ينظر أليه على أنه تنازل عنه
وال يريده ،ويضحي به من اجل مصلحته ،وأحياناً يعترب األوالد هذا الوالد أو الوالدة كمن
يرفضهم وال يقبلهم.
هؤالء األوالد يعيشون حياة نفسية مليئة بالغضب واإلحباط مع عدم القدرة على فعل شيء
ومع الشعور باحلزن الشديد واالالم.
تؤدي عملية الطالق يف كثري من احلاالت اىل التفكك االسري ومبا أن األسرة هي أساس ونواة
بناء اجملتمعات فإنكان بناؤها سليماً كانت اجملتمعات سليمة .ولألسرة دور هام يف تطور ومنو
يكونون اجملتمع ،وسالمة اجملتمع تكمن يف سالمة األفراد.
اجملتمعات إذ اهنا تفرز األفراد الذين ّ
تتكون األسرة من زوج وزوجة يف بادئ األمر مث تكرب لتحوي أطفاالً .واألسرة تتثاقل بكثري
من املسؤوليات واملهام املنوطة بالزوج والزوجة ،فبعد ان تبدأ احلياة الزوجية بالسعادة والفرح
تنتقل تدرجيياً إىل حياة جدية وشاقة ومملة ،فتحدث الكثري من املشاكل والصعوبات ،اليت قد
تتخطاها كثري من األسر إال ان بعضها تفشل وذلك ألسباب عديدة وقد تصل إىل التفكك
األسري األمر الذي ينتج عنه مشاكل كبرية تؤثر على النمو النفسي السليم ألفرادها  .ان عامل
االجتماع «لوك» يقول ،ان األسرة قد متر يف مراحل متتابعة ومتسلسلة من املشاكل والتعقيدات
إىل ان تصل إىل االنفصال والتفكك ،ففي البداية حتدث الصعوبات واملشاكل بني أفراد األسرة
(الزوج والزوجة) مث يتحول ذلك إىل صراعات نفسية داخلية فيعرب عنها بتعبري خارجي ،مث تكون
حماوالت اإلصالح ،فتتعقد األمور فيهجر الزوج زوجته مث يشار ألول مرة إىل الطالق وبعدها
تبدأ املطالبة به فيحدث الطالق يف النهاية وتصل األسرة إىل التفكك.
إن الطالق هو تفكك األسرة بكاملها وانتهاء للحياة الزوجية بصورة هنائية ودائمة .هذا األمر
يرتك آثاراً سلبية على سلوك األطفال.
اثر الطالق على سلوك الطفل:
•تنشأ لدى الطفل الكثري من الصراعات الداخلية ،فقد حيمل عدوانية جتاه والديه  ،وباقي
أفراد اجملتمع .
•قد ينتقل الطفل من مقر األس��رة املتفككة ليعيش غريباً مع أبيه أو أم��ه ،فيواجه بذلك
صعوبات يف التكيُّف وقد يتسبب له ذلك يف اضطراب نفسي.
•يتحمل الطفلكاالباء متاما ،عبء التفكري الدائم يف مشكلة االنفصال.
•يقوم الطفل باملقارنات الدائمة بني أسرته املتفككة واحلياة األسرية اليت يعيش فيها باقي
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األط�ف��ال مما يولّد لديه الشعور بالدونية وع��دم الثقة بالنفس ،وق��د يتحول إىل عدواين
باألخص مع أطفال األسر السليمة.
•األطفال ال يدركون عادة ما هي األهداف من وراء الصراعات بني أبويهم ،وقد يستخدم
يعرض الطفل إىل الكثري
هو كأداة من قبل األبوين لتحقيق النصر ،كل على االخر .وهذا ّ
من االضطرابات واالهتزازات يف الشخصية.
مبا أن األس��رة هي بناء اجملتمع ،وهي اللبنة األوىل يف بناء اجملتمعات لذا كان على االنسان
أن حيافظ على بناء األسرة وعلى متاسكها .فبتماسكها تقوى اجملتمعات وبتفككها تتفكك
اجملتمعات.
تقع املسؤولية على عاتق الوالدين يف هذا املوضوع ،وهي حبق مسؤولية ثقيلة ،ولكن وبعون
اهلل معاً يستطيعان السري قدماً بتماسك وقوة  ،فاألسرة املتماسكة تفرز أشخاص متماسكني
وقادرين على أن يديروا دفة احلياة السليمة ويقودوها اىل بر األمان والسالم.

***
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طفلي اليكتب وال يقرأ

ٌ
أم تتساءل:
طفلي يتعلم يف الصف الثالث االبتدائي  ...حىت يومنا هذا ال يعرف القراءة
والكتابة جيدا  ...يعاني من مشاكل يف احلساب  ..رغم أني اساعده دائما  ...إنه
ينسى ما أعلمه ....ال ادري ماذا افعل ..
____________________________________________
اجلواب:
يف الواقع هناك العديد من األحباث والدراسات اليت عملت على تعريف العسر التعليمي ،ومن
أشهرها احلالة اليت يظهر صاحبها مشكلة أو أكثر يف اجلوانب التالية:
•القدرة على استخدام اللغة أو فهمها.
•القدرة على اإلصغاء والتفكري والكالم.
•القراءة أو الكتابة.
• العمليات احلسابية البسيطة.
وقد تكون هذه املظاهر جمتمعة وقد تظهر منفردة .وقد يكون لدى الطفل مشكلة يف اثنتني أو
ثالث مما ذكر ،وذلك بسبب اضطراب وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي .فالعسر التعليمي يعين
وجود مشكلة يف التحصيل األكادميي (الدراسي) ،يف مواد القراءة ،الكتابة أو احلساب .وغالبًا
يسبق ذلك مؤشرات ،مثل صعوبات يف تعلم اللغة الشفوية (احملكية) ،فيظهر الطفل تأخراً يف
اكتساب اللغة ،وعلى االغلب يكون ذلك مصحوباً مبشاكل نطقية ،وينتج ذلك عن صعوبات
يف التعامل مع الرموز ،حيث أن اللغة هي جمموعة من الرموز املتفق عليها بني متحدثي اللغة
واليت يستخدمها املتحدث أو الكاتب لنقل رسالة (معلومة أو شعور أو حاجة) إىل املستقبِل،
فيحلل هذا املستقبِل هذه الرموز ،ويفهم املراد مما مسعه أو قرأه .ويعاين ذوو العسر التعليمي من
تباين شديد بني املستوى الفعلي (التعليمي) واملستوى املتوقع املأمول الوصول إليه .فنجد أن
بعض التالميذ من املفرتض حسب قدراهتم ونسبة ذكائهم اليت قد تكون عادية أو فوق العادية
ان يصلوا إىل الصف الرابع أو اخلامس االبتدائي يف حني أن مستواهم التعليمي قد يبقى يف
الصف األول ومل يصلوا إىل مستوى بقية التالميذ.
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ويتميز الطالب الذي يعاني من العسر التعليمي بـ :
•وجود فارق سنتني على األقل ،بني حتصيله التعليمي وبني املتوقع منه.
•وجود فارق بني حتصيله التعليمي وبني قدراته العقلية.
إن الطالب الذي يعاين من العسر التعليمي ،ال يعاين من إعاقة عقلية أو حسية (مسعية أو
بصرية) أو يعاين حرماناً ثقافياً ،بيئياً أو اضطراباً انفعالياً ،عاطفياً .بل هو طفل ذكي وال يعاين
من خلل عقلي .انه يعاين اضطراباً وظيفياً يف النشاطات النفسية األساسية اليت تشمل اإلنتباه
واإلدراك وتكوين املفهوم والتذكر وحل املشكالت احلسابية( ،عبد الرمحن السويد.)2006،
كل هذا ن�راه يف عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة واحلساب وما يرتتب عليه س�واء يف
املدرسة االبتدائية أو فيما بعد من قصور يف تعلم املواد الدراسية املختلفة لذلك يالحظ االباء
واملعلمون ان هذا الطفل ال يصل إىل نفس املستوى التعليمي الذي يصل إليه زمالؤه من نفس
السن على الرغم مما لديه من قدرات عقلية ونسبة ذكاء متوسطة أو فوق املتوسطة .ويعتقد ان
ذلك يرجع إىل صعوبات يف عمليات اإلدراك نتيجة خلل بسيط يف أداء الدماغ لوظيفته .
ان األشخاص ذوي العسر التعليمي يعانون من صعوبات يف :اللغة ،استيعاب احلواس ،التنسيق
بني احلواس ،التفكري ،اإلملام بالزمان واملكان ،السلوك ،املهارات املكتسبة ( ،القراءة ،الكتابة،
اإلم�لاء ،التعبري الكتايب) ،التكييف االجتماعي والعاطفي ،وج��ود صعوبات عند الطفل يف
مسك القلم واستخدام اليدين يف أداء مهارات مثل :التمزيق ،القص ،التلوين والرسم ،مهارات
الرواية ،مشاكل عند الطفل يف اكتساب األصوات الكالمية أو حذف أو زيادة أحرف أثناء
الكالم.
باإلضافة إىل هذه األمور قد يعاين األطفال ذوي العسر التعليمي من مشاكل يف الرتكيز واإلنتباه
ميكن تلخيصها فيما يلي:
•صعوبة إمتام نشاط معني وإكماله حىت النهاية.
•صعوبة املثابرة والتحمل لوقت مستمر (غري متقطع).
•سهولة التشتت أو الشرود ،أي ما نسميه (السرحان).
•صعوبة تذكر ما يُطلب منه (ذاكرته قصرية املدى) .تضييع األشياء ونسياهنا.
•قلة التنظيم.
•االنتقال من نشاط آلخر دون إكمال األول.
•عند تعلم الكتابة مييل الطفل للمسح (احملو) باستمرار.
طفلي مشكلجي

115

انواع صعوبات التعلم :
•صعوبات تعلم منائية :وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات املسئولة عن التوافق
ال��دراس��ي للطالب وتوافقه الشخصي واالجتماعي واملهين وتشمل صعوبات (اإلنتباه،
اإلدراك ،التفكري ،التذكر ،حل املشكلة) ومن املالحظ أن اإلنتباه هو اوىل خطوات التعلم
وبدونه ال حيدث االدراك وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها يف النهاية التعلم وما يرتتب
على االضطراب يف احدى تلك العمليات من اخنفاض مستوى التلميذ يف املواد الدراسية
املرتبطة بالقراءة والكتابة وغريها.
•صعوبات تعلم أكادميية :وهي تشمل صعوبات القراءة والكتابة واحلساب وهي نتيجة
وحمصلة لصعوبات التعلم.
هناك مخسة حمكات ميكن بها حتديد صعوبات التعلم والتعرف عليها وهي:
حمك التباعد:
ويقصد به تباعد املستوى التحصيلي للطالب يف مادة عن املستوى املتوقع منه حسب حالته
وله مظهران:
1 .1التفاوت بني القدرات العقلية للطالب واملستوى التحصيلي.
2 .2تفاوت مظاهر النمو التحصيلي للطالب يف املقررات او املواد الدراسية .فقد يكون متفوقاً
يف الرياضيات عاديا يف اللغات ويعاين صعوبات تعلم يف العلوم او الدراسات االجتماعية
وقد يكون التفاوت يف التحصيل بني اجزاء مقرر دراسي واحد ففي اللغة العربية مثال قد
يكون طلق اللسان يف القراءة جيدا يف التعبري ولكنه يعاين صعوبات يف استيعاب دروس
النحو او حفظ النصوص االدبية.
حمك االستبعاد
حيث يستبعد عند التشخيص وحتديد فئة صعوبات التعلم احلاالت االتية :التخلف العقلي،
االع��اق��ات احلسية ،املكفوفني ،ضعاف البصر ،الصم ،ضعاف السمع ،ذوو االضطرابات
االنفعالية الشديدة مثل االندفاعية والنشاط الزائد (ح��االت نقص فرص التعلم او احلرمان
الثقايف).
حمك الرتبية اخلاصة
ويرتبط باحملك السابق ومفاده أن ذوي صعوبات التعلم ال تصلح هلم طرق التدريس املتبعة مع
التالميذ العاديني فضال عن عدم صالحية الطرق املتبعة مع املعاقني وإمنا يتعني توفري لون من
الرتبية اخلاصة من حيث (التشخيص والتصنيف والتعليم) خيتلف عن الفئات السابقة.
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حمك املشكالت املرتبطة بالنضوج
حيث جند معدالت النمو ختتلف من طفل آلخر مما يؤدي اىل صعوبة هتيئته لعمليات التعلم
كما هو معروف أن االطفال الذكور يتقدم منوهم مبعدل ابطأ من االناث مما جيعلهم يف حوايل
اخلامسة او السادسة غري مستعدين او مهيئني من الناحية االدراكية لتعلم التمييز بني احلروف
اهلجائية قراءة وكتابة مما يعيق تعلمهم اللغة ومن مث يتعني تقدمي برامج تربوية تصحح قصور النمو
الذي يعيق عمليات التعلم سواء كان هذا القصور يرجع لعوامل وراثية او تكوينية او بيئية ومن
مث يعكس هذا احملك الفروق الفردية بني اجلنسية يف القدرة على التحصيل.
حمك العالمات الفيزيولوجية:
حيث ميكن االستدالل على صعوبات التعلم من خالل التلف العضوي البسيط يف املخ الذي
ميكن فحصه من خالل رسام الدماغ الكهربائي وينعكس االضطراب البسيط يف وظائف الدماغ
يف االضطرابات االدراكية (البصري والسمعي واملكاين ،النشاط الزائد واالضطرابات العقلية،
صعوبة االداء الوظيفي)( .حممد علي عبدالعزيز -القسم التعليمي -بشبكة اخلليج).
ويقول د .عبد الرمحن السويد يف مقال نشر له بعنوان «ما هي صعوبات التعلم»«:ليست
املشاكل الدراسية هي الوحيدة ،بل ان العديد من املظاهر السلوكية أيضاً تظهر لدى هؤالء
األطفال ،بسبب عدم التعامل معهم بشكل صحيح مثل العدوان اللفظي واجلسدي ،االنسحاب
واالنطواء ،مصاحبة رفاق السوء واالحنراف ،فرغم أن املشكلة تبدو بسيطة ،إال أن عدم النجاح
ِّ
مبكرا قد ينذر مبشاكل حقيقية».
يف تداركها وحلها ً
من هذا املنطلق علينا مراعاة ه�ؤالء األطفال وت��دارك هذه املشكلة يف السنوات املبكرة من
حياهتمكي نتمكن من تفهم الطفل ومساعدته يف التغلب على مشكلته ،وهنا يكمن دور املعلم
واملريب يف املدرسة والذي من واجبه أن يعلم ماهية العسر التعليمي حىت يتمكن من تشخيص
الطفل مبكراً وتوجيهه إىل املختصني ملساعدته على كيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت ويف
بناء خطة تعليمية تالئم احتياجات الطفل اخلاصة وأذكر هنا على وجه التحديد األخصائي
النفسي يف املدرسة.
***
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طفلي كثري احلركة وال يركز

ٌ
أم تتساءل:
إن طفلي يتحرك كثريا ...ال جيلس يف مكان واحد ...يف املدرسة ،تشكو املدرسة من
حركته الزائدة ..حىت أنه يف البيت  ...ال يستمر يف لعبة معينه  ...ينتقل من لعبة
اىل لعبة يف وقت قصري  ..ال ادري ماذا افعل...
____________________________________________
اجلواب:
إن «احلركة الزائدة» ،حالة منتشرة بني األطفال،كما وأن نسبتها يف ازدياد .إن «احلركة الزائدة»
قد يالحظها األهل يف البيت ،إذ جيدون فرقاً شاسعاً بني طفلهم وبني بقية إخوته من حيث
احلركة ،وقد تالحظ هذه احلالة أيضا يف رياض األطفال ويف املدارس خاصة يف بداية التعليم.
وهي وب��دون شك تقلق األه��ايل بشكل كبري ،وجند أن األهل يسعون اىل حل هذه املشكلة
وخاصة يف امل��درس��ة ،ألهن��م يعلمون أن مثل ه��ذه املشكلة قد تعيق عملية التعلم .فالعملية
التعليمية حتتاج إىل قدرات كافية من اإلنتباه والرتكيز .والطفل «كثري احلركة» عادة ما جند لديه
صعوبات يف جمال اإلنتباه والرتكيز.
إن اسباب «احلركة الزائدة» لدى األطفال ،قد تكون اضطراب وظيفي يف عملية منو القدرة على
السيطرة والتحكم يف الذات ،يف مراكز الدماغ .وتتصف هذه الفئة من االطفال بقصر املدة
الزمنية لدرجة انتباههم ،وال يستطيعون أن يستمروا يف نشاط معني أو لعبة معينة إىل النهاية،
وأحياناً يبدون وكأهنم ال يسمعون حينما نتحدث إليهم ،وعادة ما ينسون حاجياهتم أو ينسون
أين وضعوا أقالمهم أوكتبهم ،وجندهم أيضا يعانون من صعوبات يف النظام والتنظيم.كما واهنم
ال يستطيعون ان يثبتوا يف مكاهنم أو مقاعدهم للمدة املطلوبة ،ونراهم عادة يتسلقون االثاث
ويركضون يف كل مكان وزاوية يف املنزل ،السوق ،الشارع واملدرسة ،ويصفهم الناس بأهنم ال
يهدأون ،وهم مزعجون.
ويتصفكذلك هؤالء األطفال باالندفاعية وردود الفعل السريعة وعادة تكون خاطئة .وجييبون
على األسئلة قبل االنتهاء من السؤال وال يستطيعون أن ينتظروا دورهم.
ان نسبة اإلصابة يف األوالد وفقاً لالحصائيات أكثر من البنات ومن اجلدير بالذكر ان هذه
املشكلة هلا تأثري على تطور الطفل ودرجة حتصيله العلمي .فالكثري من الدراسات أشارت إىل
أن نسبةكبرية منهم يعانون من العسر التعليمي.
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األسباب:
•السبب األساسي غري معروف ،ولكن الوراثة عامل مهم ،حيث أظهرت األحباث األخرية
على التوائم أن نسبة الوراثة تصل إىل  80%وهى نسبة عالية جداً.
•إصابات اجلهاز العصيب املركزي قبل أو أثناء الوالدة.
•نقص األوكسجني خالل الوالدة أو يف مرحلة الطفولة.
•الوالدة املبكرة ،والوالدة العسرة.
•إصابات الدماغ بسبب التهابات أو مسوم.
•تناول األدوية أثناء احلمل ،دون استشارة طبيب.
•خلل يف وظائف الدماغ الكيميائية.
كيف نساعد هؤالء األطفال؟
املدرسة واملعلم:
وظيفة املعلم ،تكمن يف التشخيص املبكر ،إذ أن املعلم هو يستطيع أن يالحظ هذه املشكلة
لكونه يقضي وقتاً كافياً معه يف الصف كما وأنه يستطيع أن يالحظ املشاكل األساسية اليت
يعاين منها التلميذ وخاصة يف الصفوف األوىل .لذا كان على املعلم أن يفهم ماذا تعين حالة
«احلركة ال�زائ��دة» لدى األطفال وذل��ك ملساعدة التلميذ وتوجيهه إىل املختصني وبناء خطة
تعليمية تالئم احتياجاته وكذلك توعية األهل.
العالج السلوكي:
يقوم به األخصائي النفسي يف املدرسة ،بالتعاون مع املعلم واألهل ،حيث يوضع برنامج خاص
للطفل ،ينفذ يف البيت بالتعاون مع األهل ،وىف املدرسة .ويعتمد على نظام تعزيز السلوك اجليد،
وهو فعال إذا نُفذ بطريقة صحيحة.
األدوية:
وهذا يكون بتدخل الطبيب (طبيب األعصاب) ،وهو الذي يقرر نوع الدواء وكميته ،وهناك
بعض األدوي��ة الفعالة ونذكر على سبيل املثال (الريتالني) وغريها من األدوي��ة اليت تعاجل هذه
احلالة ،وقد ثبت أهنا تقلل من احلركة الزائدة وترفع األداء العقلي وتزيد من قوة الرتكيز.
هذا باختصار وشرح موجز عن حالة «احلركة الزائدة» لدى األطفال ،واليت وحبق وجب التعرف
عليها وفهمها حىت نتمكن من مساعدةكل من يعاين منها.
***
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طفلي يكره املدرسة

ٌ
ام تتساءل:
ال ادري ملاذا يكره طفلي معلمته ؟ رغم أني اشجعه واحثه على التعليم ..اعطيه كل
شيء حيتاجه ،ولكنه ما زال يكره املدرسة  ...ملاذا ؟
____________________________________________
اجلواب:
لألسف الشديد جند الكثري من اطفالنا ال يرغبون يف الذهاب اىل املدرسة ولو شاورهتم يف األمر
ملا ذهبوا ،حيث أن هذه الكراهية العنيفة بني الطفل واملدرسة تعود اىل عدة عوامل ،واليت تؤثر
على شخصية الطفل وتقبله للمدرسة واملعلم .فاملدرسة قيود وقوانني وواجبات ومن الطبيعي أن
ال يتقبلها الطفل بسهولة إذ أن املدرسة ال تعطي الطفل احتياجاته اليت يهتم المرها وخاصة يف
اجملتمعات الفقرية .فاملدرسة بالنسبة هلم ثقيلة وتزيد من احباطاهتم وفشلهم يف احلياة .
عوامل كراهية املدرسة :
قد يكون السبب يف عدم رغبة الطفل يف الذهاب اىل املدرسة هو سلوك االهايل ،والذي هو
بالطبع غري مقصود ،اذ جند أهنم يتصرفون مع ابنائهم على هذا النحو:
•توقعات االهل الكبرية التي ال تتفق مع قدرات الطفل
إذ يطلبون منه دائما ان يكون االفضل ويتوقعون منه ذلك ،هذا األمر يولد لديه املخاوف
ينمون كراهية لتعلم القراءة وعدم الرغبة
من الفشل وقد اثبتت الدراسات الكثرية أن االطفال ّ
فيها نتيجة لضغوطاتكثرية من قبل االهل.
•اخنفاض كبري يف تقدير اآلباء الطفاهلم،
كثري من االهايل خيطئون إذ يعطون ابناءهم تقييماً منخفضاً ،وال يتوقعون منهم النجاح ،هذا
األم��ر يساعد على نشوء كراهية وع��دم الرغبة يف التعلم واملدرسة وكذلك القيام بالكثري من
األشياء نتيجة توقعات االهل املسبقة بفشلهم وعدم قدرهتم على النجاح.
•عدم األهتمام بوضع الطفل
إذ أن الكثري من اآلباء ينغمسون يف اعماهلم وال يهتمون بأبنائهم وتعليمهم ومدرستهم ،االمر
الذي يولد لدى الطفل عدم االهتمام المر التعليم واملدرسة.
•التسامح الزائد عن حده
هنالك البعض من االهايل يسمحون البناءهم بأن يفعلوا ما حيلو هلم بقصد أن يعطوههم ما
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حرموا منه يف طفولتهم او بأن يكونوا آباء جيدين ،نتيجة هلذا االمر ال يتعلم االطفال احلدود
والقوانني ،وبالتايل يفعلون ما يريدون وقد يرفض الذهاب اىل املدرسة واليت هي يف االساس
قوانني وحدود وقيود .
•مشاكل وصراعات عائلية
إن املشاكل العائلية وخاصة بني االبوين قد تشغل الطفل عن التفكري يف التعليم واملدرسة.
•االحتضان املفرط
األمر الذي ينمي لدى الطفل عدم الثقة بالنفس وعدم اإلستقاللية مما يزيد من احباطاته يف
املدرسة وبالتايل عدم رغبته يف الذهاب اىل املدرسة.
•تقييم ذاتي منخفض
اذا قيّم الطفل ذاته بالشكل السليب ،أي ان يشعر بأنه ال يستطيع القيام بكثري من االمور اليت
يستطيع القيام هبا غريه من االطفال وان ليس له قيمة يف عائلته وبيئته هذا االمر يولد لديه عدم
الرغبة يف التعلم واملدرسة.
•مشاكل يف النمو
إذا عاىن الطفل من مشاكل يف النمو كالبطئ او احلركة الزائدة او غريها من مشاكل النمو،
قد يزيد هذا من مشاكل الطفل التعليمية وبالتايل يزيد من احتماالت فشله واحباطاته فيكره
املدرسة والذهاب اليها.
من ناحية اخرى فإن عالقة التلميذ باملعلم ،هي عالقة هامة وديناميكية .لقد اشار الكثري من
الدارسني يف العلوم الرتبوية والنفسية اىل دور املعلم اهلام يف حياة التلميذ .وقد وجدت بعض
الدراسات أن التالميذ بصورة عامة ال يرغبون يف املدرسة وذلك لالسباب التالية:
• امللل.
• الغضب.
• اخلوف.
ه��ذه العوامل الثالثة ت��ؤدي اىل اخنفاض دافعية التعلم لديهم وع��دم رغبتهم يف الذهاب اىل
املدرسة.كما واشارت دراسات اخرى ،اىل أنه يف حالة عدم اظهار االحرتام للتالميذ ،فإن هذا
يؤدي اىل ظهور مشاعر الدونية واخلذالن ،وكراهية املدرسة واملعلم.
قامت بعض ال��دراس��ات بشرح ما معىن االحت�رام ال��ذي على املعلم أن يوجهه للتلميذ ،وقد
اقرتحت على املعلمني أن يتعاملوا مع التلميذ كإنسان مستقل وأن حيرتموا رأيه ووج��وده وأن
يبتعدوا عن ايذائه باي شكل من االشكال.
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باحثون آخرون اقرتحوا على املعلمني والتالميذ أن يعيشوا يف دائرة واحدة ،مع بعضهم البعض،
ينموا يف املدرسة فكرة وجود االختالفات بني
يف عامل ملئ باالحرتام املتبادل.كذلك عليهم أن ّ
االفراد واعطاء الشرعية لذلك .يقول «جاكسون» ،ان كون التالميذ يف املدرسة شاؤوا ذلك ام
ابوا ،فإن هذا االمر شبيه اما بالسجناء او باملرضى املقيمني يف املستشفى ،وبالتايل فإن العالقة
بني املعلمني والتالميذ مبنية على هذا االساس وهي عالقة جربية .هذا االمر او هذه الفكرة،
اوحت لكثري من الدارسني والباحثني بالبحث عن املعلم اجليد يف اعني التالميذ .وقد خلصت
بعض هذه الدراسات (من هو املعلم اجليد؟) ،ووجدت أنه هو ذلك املعلم الذي يعلّم بصورة
ينوع يف االساليب .ووجد ايضاً،
جيدة ،وباساليب واضحه ،وهو املعلم املساعد ،الذي يشرح و ّ
أن التالميذ احبوا املعلم السمح  ،الذي يداعبهم ،الذي يعاملهمكصديق ،ذلك املعلم املتفاهم
واملتفهم ملشاعرهم وآرائهم .وقد اشار «ب��ك» ،اىل املعلم اجليد وال��ذي ميتلك مخس خصال
وقدرات ،وهي:
•شخصية حنونه ،صديقة ،داعمة.
•القدرة على التواصل بصورة واضحة وعادلة.
•القدرة على رفع الدافعية لدى التالميذ للتعليم.
•القدرة على االصغاء للتالميذ.
•القدرة على التجديد والتغيري يف اساليب التدريس.
املعلم املثايل يف عني التلميذ ،هو ذلك املعلم الذي حيب مهنته ،ويعمل برغبة واهتمام ،يعرف
جيداً املادة ،يساعد ويهتم وميلك الثقة بالنفس.
تلخيصاً هلذه الدراسات ،فإن عالقة املعلم بالتالميذ هي عالقة هامة جداً ،وهلا دوركبري يف بناء
شخصية الطالب ومتكينه من النجاح.
نتيجة العتقادي الشديد بدور املعلم اهلام ،فإين اود أن القي الضوء على عالقة املعلم مع التلميذ
يف جمتمعنا ،وكيف يدرك التلميذ صورة املعلم .اعتقد أن التلميذ يدرك املعلم بصورة غري اجيابيه،
ولعل هذا قد يكون غري صحيح يف بعض االحيان ،اال أنه وجد أن الكثري من التالميذ يف
جمتمعنا يرون أن صورة املعلم «مه ِد َده» ،هذا االمر ادى اىل خلل يف عملية التعلم وتراجع يف
مستوى التحصيل وذلك دون شك ،باالضافة لعوامل اخرى .من هنا سوف اعرض مقابلة مع
تلميذ ,اجرهتا مستشارة تربوية زميلة ومرشدة تربوية  ،وارجو أن نستخلص العرب من هذا احلديث
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وهو كما ورد:
عالء الدين جيلس خارج الصف.
المستشارة  :جتلس خارج الصف ،ولديك درس اآلن ،ما االمر؟
عالء الدين :لقد طردين املعلم من الدرس.
المستشارة :ملاذا؟
عالء الدين :لقد تكلمت مع صديقي الذي بقريب ،لذلك اخرجين .
المستشارة :هل حاولت التوجه اىل املريب او املدير؟
عالء الدين :ال اريد ...سوف يعاقبونين ...املعلم قال يل اذهب واسرتح يف الظل.
المستشارة  :هل انت سعيد ألنك خارج الصف؟
عالء الدين  :نعم
المستشارة  :ملاذا ؟
عالء الدين :ألين ال اتعلم يف الصف.
المستشارة :ملاذ ؟ اال حتب التعلم يف الصف ؟
عالء الدين :نعم  ...ال احب التعلم يف الصف
المستشارة  :ما هو السيء يف التعليم؟ هل هو املوضوع ؟ املعلم ؟ االصدقاء ؟ ماذا بالضبط ؟
عالء الدين :املادة اليت يدرسوهنا صعبة ...املعلمون يكتبون على اللوح وحنن ننسخ....
المستشارة  :هل تفهم ما يكتب على اللوح ؟
عالء الدين  :ليس كله  ...فقط نصفه .
المستشارة :إن مل تفهم الدرس  ...ماذا تفعل ؟
عالء الدين :اقوم بسؤال اصدقائي  ...واسأل املعلم ...لكن غالباً املعلم يكتب يف االوراق
وال جييب ..هو جيلس وحنن ننسخ عن اللوح وبعد ذلك خيرجنا واحداً تلو اآلخر حلل التمارين
على اللوح ..
المستشارة :اي من تصرفات املعلمني يضايقك ؟
عالء الدين  :انا ال احب عندما يسبونين او يضربونين اما اصدقائي  ..فهم يضحكون وانا
اغضب واكره املعلم .وبعد ذلك يف االسرتاحة اضرب من ضحك علي.
المستشارة  :يف مثل هذه احلاالت ملن يتوجه التالميذ ؟
عالء الدين :للمدير او النائب ..
المستشارة  :وماذا يفعل هؤالء ؟
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عالء الدين :إما أن يضرهبم املدير مجيعاً ...او يص ّفنا يف طابور والنائب هو الذي يضربنا
المستشارة :ما هي املواضيع اليت حتبها وتلك اليت ال حتبها؟
عالء الدين :يف اللغة العربية انا متوسط ..يف االجنليزي اكره املعلمة ..فهي تضرب وتصرخ..
المستشارة :اذا قالوا لك إن هناك مئة معلم جديد ،فأي منهم ختتار ليعلموك ،وكيف ختتارهم؟
وما هي االسئلة اليت تسأهلم اياها كي ختتارهم؟
عالء الدين :اسأهلمكيف يعلّمون؟
المستشارة :وماذا ايضاً؟
عالء الدين :اذا ضرب تلميذ صديقه ،جيب أن ال يسكت املعلم  ...جيب أن يضربه ...
المستشارة  :هل توافق بأن يعلمك معلم يضرب ؟
عالء الدين :نعم
املستشارة  :ملاذا؟
عالء الدين :ألنه اذا ضربت التلميذ  ..فإن هذا حيل املشاكل يف املدرسة..
المستشارة :لو طلب منك أن تبين خطة لتحسني املدرسة ،فماذا تقرتح ؟
عالءالدين :أنظم الصفوف ...اضع صور ..بالونات  ...خنرج يف رحالت وجوالت كباقي
املدارس ..نصنع العاباً مجيلة  ..واضع ايضا «حنفية» ماء جديدة جبانب كل صف..
المستشارة  :هل حتب املدرسة ؟
عالء الدين :نص نص ..
المستشارة :اذا قالوا لك بأنك تستطيع أن ت��أيت للمدرسة مىت شئت  ..وأن تذهب مىت
شئت ..فماذا تفعل ؟
عالء الدين :آيت احياناً واحياناً ال ...
المستشارة  :كم يوماً تايت يف االسبوع ؟
عالء الدين :ثالثة ايام ..
المستشارة  :وماذا تفعل يف الباقي ؟
عالء الدين :اذهب مع ايب وارافقه اىل اي مكان  ..فهو حيب أن اكون جبانبه..
المستشارة  :يف ساعات الصباح  ..وانت يف طريقك للمدرسه  ..مباذا تفكر ؟
عالء الدين :افكر يف املعلم  ..اقول لنفسي ياليتين اغيب ...افضل يل ...
هناية اللقاء ....
بعد أن اوردت هذه املقابله اليت حتتوي على كثري مما حيتاج التفكر فيه واعادة النظر .ارجو ان
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ينتبه املعلم اىل الكثري من النقاط يف عالقته بالتلميذ ،وعليه ان يعلم ان وظيفته هامة جداً يف
تنمية العملية التعليمية ورفع دافعية التعليم لدى التالميذ.
طرق الوقاية :
هناك الكثري من الطرق اليت إذا استخدمها االباء استطاعوا أن يساعدوا الطفل على حمبة املدرسة
والذهاب اليها:
•تقبلوا اطفالكمكما هم وشجعوهم.
•ضعوا امام اطفالكم اهداف واقعية وممكنة.
•التشجيع واعطاء اجلوائز على التعلم والتحصيل الدراسي.
•اهتمام الوالدين بالتعليم.
•ضع مكتبة متواضعة يف بيتك حىت يراها اطفالك.
•اسرد الطفالك قصصاًكل ليلة ،هبدف ترغيبهم يف املدرسة والتعلم.
•زر املدرسة واسأل عن اطفالك.
•اهتم بصعوبات اطفالك يف املدرسة.
•اتفق انت وزوجك على خطة موحدة يف الرتبية.
•ال تقارن بني اطفالك.
•ال جتعل النجاح يف املدرسة هو مقياس حبك الطفالك.
إن دور املعلم يف اجن��اح العملية التعليمية ،هو دور اساسي .وال ابالغ حينما اق��ول أن املعلم
يستطيع أن يرفع من مستوى النظام التعليمي القائم ،كما وأنه من الناحية االخرى قد يتسبب
يف تدهور احلالة التعليمة برمتها.

***
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التلفاز علم طفلي عادات سيئة

ٌ
ام تتساءل:
طفلي يشاهد التلفاز كثريا  ..حيب افالم الكرتون  ..وكذلك افالم الكراتيه ..انا
ال اريد أن يتعلم العنف  ..احاول ان امنعه من مشاهة هذه االفالم  ..ولكنه يبكي
ويغضب  ..ماذا افعل ؟ لقد تعلم اشياء كثريه ال احبها ...وهو يرى مشاهد عنيفة
وخميفة  ...كيف اسيطر على هذا األمر..
____________________________________________
اجلواب:
إن التلفاز جهاز عظيم ،ويدل على قوة وقدرة اهلل عز وجل الذي أعطى االنسان هذه العبقرية
كي يتمكن من صناعته .واليوم ويف هذا العصر املتسارع ،جند ان جهاز التلفاز ينتشر بصورة
كبرية جداً يف اجملتمعات ،وأمام هذا اجلهاز جيلس األطفال ،وهم يقضون معظم وقتهم أمامه
دون ان ميلّوا.
إن األطفال يتعلمون الكثري من خالل هذا اجلهاز ،وخاصة ما خيص األدوار االجتماعية
واالجتاهات والسلوك .وهو سالح ذو حدين ،احدمها اجيايب واالخر سليب ،وهنا جيب احلذر،
فقد يتعلم األطفال سلوكيات كثريه سلبية مما يشاهدوه ،مما يؤثر عليهم بشكل كبري ويغري من
سلوكهم االجتماعي جتاه اآلخرين.
أشارت العديد من الدراسات يف علم النفس اىل وجود عالقة قوية بني ما يفعله االطفال وبني ما
قد يشاهدوه .وقد اشار اىل ذلك عامل النفس «باندوره» يف احباثه ويف نظريته التعلم االجتماعي
وهو يقول أن االطفال يتعلمون السلوك االجتماعي عن طريق تقليد ما يروه .هناك عدة عوامل
جتعل الطفل يتأثر بالعنف مثال عن طريق التلفاز .فاألطفال حىت سن العاشرة يفتقرون إىل
القدرات اإلدراكية للفهم التام للقصة أو املسلسل أو الفلم .فكما هو معروف فإن التلفاز يعرض
صوراً معقدة من الواقع ،تكون فرصة للفهم املغلوط من قبل األطفال .وقد دلت األحباث على
أن فهم الطفل لفيلم ما ،هو فهم عشوائي وحمدود وغري مكتمل ،ألن الطفل ينتبه ويتذكر أجزاء
من القصة غري اليت يهتم هبا الكبار وغري اليت تشكل اجلزء األساسي من القصة .إن ما يثري
الطفل هو الذي يشد اهتمامه وبالتايل يتذكره ،ولكن مع تقدمه يف اجليل فإن قدرته على الرتكيز
تزداد ويتجاهل غري املهم ،وهذا حيدث متأخراً.
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إن األطفال ال يذكرون متاما االيت:
•انفعاالت األشخاص يف املشاهد املهمة .
•املشاهد اليت تربز األسباب اليت أدت إىل العنف .
•نتائج العنف.
وهكذا فإن الطفل حىت وإن فهم مضمون املشهد الواحد فإنه يفشل يف الربط بني املشاهد
املختلفة ،واليت حتكي معلومات مهمة عن القصة .انه ال يفهم على سبيل املثال :ملاذاكان البطل
طيب يف البداية مث فجأه يتحول اىل شخص عنيف ومقاتل.
كذلك فإن الطفل ال يتذكر وال ينتبه وال يستغل املعلومات اليت قُدمت له يف الفيلم ،وذلك
من اجل تكوين فكرة شاملة عن القصة وأسباب العنف ونتائجه.
مثال على ذلك :لو خلطت مشاهد قصة معينة ( عصابة قتلت ابن البطل ،ينتقم البطل بقتل
العصابة ،يقوم البوليس مبطاردة البطل وقتله) ،فإن النتيجة هي من دون شك اكتساب العنف.
لقد دلت األحباث كما اشرنا مسبقاً على ان مشاهد العنف يف التلفاز واألفالم قابلة ألن تدفع
إىل تقليد العنف والعدوان لدى األطفال ،طبعا االمر ال يقتصر على سلوك العنف فقط بل
سلوكيات سلبيه اخرى قد يكتسبها الطفل من التلفزيون نتيجه تعرضه هلا.
وال ننسى أن نقول أن هلذا اجلهاز العظيم اجيابيات كبريه يف تطوير وتنمية شخصية الطفل
وجماالهتا املختلفهكاجملال العقلي واالجتماعي والعاطفي.
من هذا املنطلق على اآلباء مراقبة الربامج اليت يشاهدوها اطفاهلم.

***
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طفلي خياف من املوت

ٌ
اب يتساءل:
كيف يفهم طفلي معىن املوت  ..فهو كثريا ما يسألني  ..كيف ميوت
الناس ..اين يذهبون  ..هل يعودون  ...انا حائر  ..ال ادري كيف اجيب ..
هل اقول احلقيقة ام اكذب عليه ؟ هل يؤثر ذلك عليه ؟
____________________________________________
اجلواب:
كثريا ما يتعرض االطفال اىل حاالت من املوت واليت يقفوا امامها حائرين ال يدرون ما معناها.
وجند ان االطفال خيلطون بني الواقع واخليال يف فهم معىن ان ميوت احد .ان هذا اخللط قد
يؤدي اىل ارباك نفسي وسلوكي لديه .فاملوت حق ،وهو شئ طبيعي ،وليس لنا سيطرة عليه
وال نعلم مىت سنموت وكيف ،يقول تعاىل « :إن اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما
يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهلل عليم
خبري»(سورة لقمان .)34
كما وال نستطيع اهلروب منه أو املالذ إىل شئ حيمينا منه لقوله تعاىل «:أينما تكونوا يدرككم
املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اهلل وإن تصبهم سيئة
يقولوا هذه من عندك قلكل من عند اهلل فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا» (النساء،
.)78
مفهوم املوت والطفل
هناك ثالث حاالت من املوت ميكن أن تواجه الطفل ،واملقصود باحلاالت اليت يتعرض فيها
الطفل إىل مفهوم املوت ،وهي:
موضوع املوت بشكل عام.
فقد يشغل الطفل موضوع املوت وإن مل يصبه أو يصب احد أقربائه ،وهنا تدور يف رأسه أفكار
وأسئلة وختبطات حول معىن املوت .إن انشغاله هذا ينبع منكونه يسمع أشياءكثرية هلا عالقة
باملوت مثل األحداث يف األخبار ،الثأر ،احلوادث ،موت حيوان وغريه.
نظرة الطفل للموت كنتيجة التعرض له
وإن مل يكن بصورة مباشرة ،كموت أيب صديقه ،موت احد أبناء صفه ،موت جاره ،موت
شخص معروف لدى وال��ده وغ�يره .يف هذه احلالة وباإلضافة إىل ختبطاته وأسئلته املتعلقة
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بظاهرة املوت تنشأ لديه انفعاالت شديدة وبلبله عنيفةكونه يعرف امليت وال يعلمكيف يتعامل
مع عدم وجوده.
نظرة الطفل للموت نتيجة لتعرضه حلالة موت بشكل مباشر.
يف حالة فقدانه احد أفراد عائلته ( أب ،أم ،أخ ،أخت) ،ويف هذه احلالة يتعرض الطفل لصدمة
شديدة قد تؤدي إىل مشاكل نفسيه مستقبليه .إذا مل يكن هناك من يساعده يف التعامل
مع هذه احلالة.
وعلى الرغم من ان رد الفعل النفسي والعاطفي لدى الطفل هو كرد فعل الكبار ،إال ان الكبار
مييلون إىل عدم االك�تراث هبذه النقطة وال حياولون مساعدة الطفل يف التعامل والتعايش مع
هذه احلالة .فهم ال يعرتفون يف غالب األحيان حباجات الطفل العاطفية ،وال يسمحون له بأن
حيزن بطريقته اخلاصة على من فقده من أقربائه .ان هذا السلوك ليس فقط سلوك االهل ،وإمنا
أيضا سلوك أشخاص مهنيني مثل :املعلمني ،املعلمات يف البستان ،االخصائيني االجتماعيني
وغريهم والذين هم أصحاب مهن تساعد الطفل على التعامل مع حاالت املوت .عندما يطلب
منهم تفسري سلوكهم يفسرون سلوكهم بأنه طفل صغري ،ومنهم من يقول ان األطفال صغار
ال يستطيعون ان يتعاملوا مع حاالت صعبه كاملوت ،هلذا علينا منعهم من االنشغال فيه ،كي
نبعد عنهم احلزن ،ولكي ال يصابوا بسوء من الناحية النفسية وآخرون يقولون انه طفل صغري
ال يفهم معىن معقد مثل املوت .ولكن جيب أن نعلم أن الطفل هو متاماً مثلنا حنن الكبار وقد
يعاين مثلنا وقد ال يفهم مثلنا و ّ
يفكر مثلنا ولكن بعامله اخلاص ،وعلينا التعامل معه ومع عامله
وان نعطيه حق اإلنتباه واالستيعاب.
ينظر الطفل إىل املوت من زاويتني خمتلفتني:
•من الناحية العقلية:
ما هو املوت؟ ما هي العالقة بني احلياة واملوت؟ هل يفقد امليت مجيع حواسه وصفاته احلية؟
هل سيعود امليت يوما ما؟ ملاذا يتم دفن امليت؟ ملاذا ميوتون؟ ماذا يشعرون يف داخل القرب؟
•من الناحية النفسية:
كيف يشعرون حينما ميوت قريب؟ ماذا يشعرون حينما يشيّعون امليت إىل املقربة؟ من هو
املذنب يف املوت؟
على البالغني مساعدة الصغار يف التعايش مع حاالت املوت يف كلتا احلالتني ،عليهم مساعدة
الطفل يف فهم املوت بصورة صحيحة وعليهم ان يساعدوه يف التعبري عن إحساسه وعواطفه
يف حالة املوت بصورة طبيعية .ان الناحيتني العقلية والنفسية متممتني الواحدة لألخرى ،فإذا
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سمُ ح للطفل بالتعبري عن إحساسه جتاه املوت واإلجابة على تساؤالته عن املوت ،وإشباع حب
االستطالع لديه عن حاالت املوت وشرح ماهية املوت بصورة تالؤمه وخاصة يف حاالت اليت
يكون فيها الطفل هادئاً وحمب للمعرفة ،هذا يعطيه حتصينا قد ينفعه إذا تعرض حلالة موت ما،
وهذا متاماكما تعطي اجلسم حقنة تطعيم ضد مرض معني .فأنت بشرحك لطفلك وبالسماح
له مبعرفة ماهية املوت فإنك تعطيه تطعيماكي يستطيع التعامل مع مثل هذه احلاالت.
بعض النقاط التي جتمل مفهوم املوت بالنسبة للطفل (:)christopher G.، 2001
•لالطفال حىت جيل السادسة ال يعين النهاية.
•يثري قلق االطفال ما بني السادسة والثامنة.
•يبدأ االطفال بتكوين مفهوم صحيح عن املوت يف جيل ما بني الثامنة والثانية عشرة.
•االطفال ما فوق السادسة قد يستفيدوا من تواجدهم يف جنازة لفهم معىن املوت.
هذا واهلل ويل التوفيق.

***
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قالوا يل :طفلك متخلف عقلي

ٌ
ام تتساءل:
ما هو املقصود بالتخلف العقلي ؟ امسع عنه كثريا  ...لكني ال ادري ماذا
يعني ...من هو املتخلف غقلي  ...كيف يتصف؟
____________________________________________
اجلواب:
إن االعاقة العقلية هي حالة انسانية معقدة وقد مت التطرق اليها منذ العصور القدمية مبختلف
االجتاهات واآلراء وكانت حماوالت عالجية متنوعة بتنوع اجملتمعات .لقد عرفت االعاقة العقلية
منذ  2500سنة (حايه عميناداف.)2006 ،
إن املعاقني عقلياً حيتاجون يف حياهتم اىل الرعاية وذلك يف الكثري من اجملاالت احلياتية اليومية.
هذا االمر ال خيتلف من جمتمع اىل آخر.
لقد تعددت التعاريف حول مفهوم االعاقة العقلية وذلك لكونه مفهوم معقد يصعب حتديده.
قام الدارسون بتحديد وتعريف االعاقة العقلية وفقاً الجتاهاهتم العلمية:
• التعريف الطبي لالعاقة العقلية:
وال��ذي ينظر اليها من حيث االصابات الوراثية واجلينية واملرضية وكذلك يشري اىل املظاهر
اخلارجية لالعاقة العقلية (متالزمات).
• التعريف السيكومرتي :
الذي ينظر اىل االعاقة العقلية من حيث درجة الذكاء وفقاً الختبارات الذكاء املتنوعة.
•التعريف االجتماعي :
والذي يشري اىل مدى تكيف املعاق عقلياً اجتماعياً.
• التعريف الرتبوي:
الذي يتطرق اىل القدرة على اكتساب املهارات االكادميية (فاروق الروسان.)2001 ،
قامت دراسات كثريه ( ،)1969بتعريف االعاقة العقلية على أهنا عدم القدرة على التكييف
سلوكياً واجتماعياً نتيجة قصور يف القدرات العقلية .ويهتم هذا التعريف بتشخيص االعاقة
العقلية وفق العديد من اجلوانب مثل :اجملال التطوري ،القدرة العقلية ،السلوك التكيفي ،احلاجة
اىل العالج والتفرقة بني االعاقة العقلية واملرض النفسي.
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اختالفات حول تعريف مفهوم التخلف العقلي
ال شك أن التعريف اخلاطئ أو املبهم ملفهوم التخلف العقلي يؤثر على الدراسة الصحيحة هلذه
الفئة من األطفالكما ويؤثر على التشخيص الفارق الصحيح (روبنشتني.)1989 ،
إن املفهوم اخلاطئ للتخلف العقلي قد يؤدي إىل بناء خطط عالجية غري سليمة وسيكون من
العسري اختاذ قرارات صائبة خبصوص األطر الرتبوية املالئمة هلذه الفئة من األطفال.
من هذا املنطلق فإن عملية التدقيق يف تعريف مفهوم اإلعاقة العقليةكانت عملية هامة وقد اهتم
هبا مجع كبري من علماء النفس واألطباء الدارسني يف هذا اجملال.
إن اإلصابة الدماغية عند الطفل هي السبب األساسي يف التخلف العقلي .إال انه ليست كل
إصابة دماغية تؤدي إىل التخلف العقلي (روبنشتني.)1989،
إن أشهر تعريف ملفهوم التخلف العقلي ميكن أن جنمله يف االيت :الطفل املتخلف عقلي ،هو
ذلك الطفل الذي اختل نشاطه العقلي املعريف بصورة ثابتة ،نتيجة إصابة عضوية دماغية وعصبية
(عامود.)1989،
يتطلب القيام باألمور التالية:
إن تشخيص اإلعاقة العقلية ّ
يتم فيه حتديد نسبة الذكاء.
•الفحص
النفسي حيث ّ
ّ
اسي.
•التحصيل
األكادميي والتق ّدم الدر ّ
ّ
املعملي.
•الفحص الطبيّّ و ّ
العصيب و ّ
االجتماعي.
•البحث
ّ
من هنا جيب على الوالدين واملربّني املبادرة بالتشخيص ّ
املبكر حلاالت اإلعاقة العقليّة حتىّ ميكن
اتخّ اذ اإلجراءات الالزمة ملساعدهتم (زهران.)1977 ،
هناك درجات للتخلف العقلي وهي:
1 .1اإلعاقة العقلية اخلفيفة.
2 .2اإلعاقة العقلية املتوسطة.
3 .3اإلعاقة العقلية الشديدة.
4 .4اإلعاقة العقلية العميقة.
يوجد عامالن هامان يف حتديد االعاقات:
•عامل الزمن الذي حتدث فيه االعاقة .إن معظم اعاقات النمو حتدث يف فرتات احلمل او
يف الفرتات االوىل بعد امليالد.
•درجة االعاقة ومدى تأثريها على النشاطات املعرفية.
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مساعدة االطفال ذوي االعاقة العقلية:
إن املساعدة السيكولوجية لالطفال ذوي االعاقة العقلية تعترب هامة جدا يف عصرنا احلايل وهي
جزئ ال يتجزأ من منظومة التصحيح والتعديل السلوكي ،وحتتاج اىل أن نأخذ باحلسبان االمور
التالية:
•شكل االعاقة ونوعها.
•درجة الذكاء.
•اخلصائص االنفعالية والعاطفية.
ترتكز املساعدة السيكولوجية لذوي االعاقة العقلية على اجلوانب التالية:
•توصيات ألطر تربوية وتعليمية مالئمة.
•توصيات لربامج واساليب تعليمية وتربوية مالئمة.
•توصيات للمراهقني بأطر مهنية مالئمة.
•حتديد جاهزية الطفل للمدرسة وللتعليم ومعرفة اسباب التاخر الدراسي.
•بناء برنامج عالجي سلوكي تصحيحي.
إن املساعدة السيكولوجية ليست حصراً على االخصائيني النفسيني بل يساهم فيها ايضا
ع��دد كبري من املختصني مثل :االطباء النفسيني ،اطباء االع�ص��اب ،العاملني االجتماعيني
واملعلمني.
اشكال املساعدة السيكولوجية للمعاقني عقليا:
•الشكل الرتبوي
الذي يبىن على مساعدة ودعم االهل يف تعاملهم مع اطفاهلم .وبناء اخلطط والربامج الرتبوية
املشرتكة.
•الشكل التشخيصي
وال��ذي يقوم على عملية تشخيص االط�ف��ال واج �راء حتليل شامل ع��ن وضعهم ،ويتضمن
التشخيص عدة اخصائيني ،تربويني ،اطباء ونفسيني.
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•الشكل االجتماعي
والذي يقوم على مساعدة العائالت اجتماعيا كعملية التعارف بني العائالت اليت هلا اطفال
ذوي احتياجات خ��اص��ة ،تعريفهم باجلمعيات للحصول على امل�س��اع��دة وام ��ور على هذا
النحو.
•الشكل الطبي
ويتضمن املساعدة الطبية بكل اشكاهلا.
•الشكل النفسي
ويتضمن املساعدة النفسية والسلوكية ،كتعديل السلوك والصحة النفسية لالطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة.
إن فهم هذه األمور قد يساعدنا على التعامل مع حالة اإلعاقة العقليه بشكل افضل .هذا واهلل
ويل التوفيق.

***
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طفلي مشلول منذ والدته

احد اآلباء يتساءل:
لقد مسعت كثريا عن الشلل الدماغي ...لكني ال اعرف ما هو ..ماذا يعني؟
من هم هؤالء االطفال؟ كيف نتعرف عليهم؟ هل نستطيع معاجلتهم؟
____________________________________________
اجلواب:
إن «الشلل الدماغي» هو عبارة عن اضطراب حركي يرتبط بالتلف الدماغي .وتظهر صور هذا
االضطراب على شكل شلل أو ضعف أو عدم توازن يف احلركة ،ويطلق اسم «الشلل الدماغي»
على احلاالت اليت حيدث فيها التلف الدماغي من الوالدة أو يف املراحل العمرية املبكرة جداً،
أما إذا حدث التلف يف مرحلة الرضاعة فما فوق فاحلالة ال تعترب شلل دماغي رغم أن الطفل
قد يظهر نفس اخلصائص اجلسمية والسلوكية اليت يظهرها األطفال الذين يعانون من «الشلل
الدماغي» .كما وأن «الشلل الدماغي» ليس معدياً ،وليس قابل للشفاء ،فهو أنه حالة تالزم
االنسان حىت املمات ،إال أن التلف الدماغي املسئول عن الشلل ال ي��زداد .واألطفال ذوي
«الشلل الدماغي» حباجة إىل رعاية وعالج مبكر حىت ال تتدهور حالتهم مع مرور الوقت.
أش��ارت ال��دراس��ات إىل أن نسبة عالية من ح��االت «الشلل الدماغي» تعاين من التخلف
العقلي ،وذل��ك لكون األسباب ال�تي ت��ؤدي إىل «الشلل الدماغي» هي نفسها ال�تي تسبب
«التخلف العقلي» .وهذا يعين أنه ليسكل حاالت «الشلل الدماغي» تعاين من ختلف عقلي
ألن العالقة بني اإلصابة اجلسمية ومستوى الذكاء ليست عالقة ترابط بشكل دائم.
قد تكون العوامل االتية سبب يف حدوث الشلل الدماغي:
•تعرض اجلنني لإلشعاعات.
• تعرض اجلنني للعدوى الفريوسية أو البكتريية.
• االستعمال السيئ لالدويه ،سوء تغذية األم احلامل.
•الوالدة العسرة.
• سن األم عند احلمل.
• التدخني أثناء احلمل.
• نقص منو اجلنني.
• اإلدمان على الكحول واملخدرات.
•سوء تغذية الطفل بعد الوالدة.
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• التهاب املخ.
•أمراض الطفولة العادية.
•أمراض الغدد.
• احلوادث.
من الصعب حتديد مستوى الذكاء يف ح��االت «الشلل الدماغي» بسبب صعوبات النطق
وضعف القدرة على التعبري الكالمي .فقد يبني لنا احد االختبارات العقلية ان الطفل املصاب
«بالشلل الدماغي» يعاين من ختلف عقلي وهو ليس كذلك ،ولكن وضعه اجلسمي أدى إىل
عدم متكنه من اكتساب الكثري من املهارات واالنشطة املعرفية .وقد أظهرت الكثري من األحباث
ان األطفال الذين يعانون من «الشلل الدماغي» قد يعانون من ضعف مسعي أو بصري،
اضطرابات يف الكالم واللغة ،نوبات من الصرع ،إعاقة إدراكية وسلوكية .ومن اجلدير بالذكر ان
هؤالء األطفال خيتلفون الواحد عن االخر.
تصنيفات عدة للشلل الدماغي:
•الشلل الدماغي البسيط:
والذي يعاين فيه الطفل من مشكالت حمدودة وال تتطلب تدخال طبياً.
•الشلل الدماغي املتوسط:
وال��ذي تتطور فيه امل�ه��ارات احلركية ل��دى الطفل يف هناية األم��ر مع أن��ه قد حيتاج إىل أدوات
مساندة للحركة وللعناية بالذات.
•الشلل الدماغي الشديد:
وال��ذي حتد فيه اإلعاقة احلركية من مقدرة الطفل على العناية بنفسه وحت��ول دون متكنه من
الكالم بطريقة طبيعية ومن احلركة املستقلة حبيث أنه يتطلب عالجا مكثفا ومتواصال.
كما ويصنف «الشلل الدماغي» وفقا لألطراف املصابة ،فيسمى شلال نصفياً إذا اقتصرت
ال سفليا ًإذا كان الشلل يف األطراف السفلية ،وشل ً
اإلصابة على احد جانيب اجلسم ،وشل ً
ال
رباعياً عندما تكون األطراف األربعة مصابة بالشلل.
إن األطفال املصابني «بالشلل الدماغي» يتعلمون يف اطر تربوية خاصة وفق لنوع الشلل
ووفقاً الحتياجاهتم اخلاصة.
***
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طفلي غريب ،له عينان ضيقتان(،منغويل)

ٌ
أب يتساءل:
قال يل االطباء أن طفلي يعاني من عرض (داون) ...منغويل  ..ماذا يعني ؟ هل هذا
شيء خطري؟ هل له عالج ؟ كيف اساعد طفلي ؟ كيف اتعامل معه ؟
____________________________________________
اجلواب:
قام الطبيب «داون» قبل ما يزيد على املائة عام بالكشف عن والدة اطفال هلم صفات مميزة
من امهها االعني املائلة ،والرأس املستدير الصغري احلجم نسبياً ،واأليدي القصرية ،وبعض املالمح
اخلاصة .وقد وجد ان هؤالء االطفال يظهرون بطئ يف منوهم احلركي والذي يتطور بالتايل اىل
صورة من التخلف العقلي.
لذا فقد أطلق اسم «داون» على هذه احلالة واملعروفة باسم «املنغويل» .وهي تسبب حوايل
 10%من حاالت التخلف العقلي الشديد واملتوسط ،وتشري الدراسات إىل ان عرض داون
حيدث بنسبة  ،1000:1أي طفل واحد يف كل ألف والدة .وتزداد هذه النسبة حبسب عمر
األم عند احلمل ،وجند ان احتمال اجناب طفل يعاين من حالة داون تزداد إذاكان سن األم اكرب
من  35سنة ،أو إذا كان سبق هلا اجناب طفل يعاين من مثل هذه احلالة.
بعض املعلومات العامة عن عرض (داون):
سبب هذه احلالة ،هو خلل يف الكروموزومات ،تسبب درجات متفاوتة من التخلف يف النمو
اجلسماين والعقلي والعضلي.
حتتوي كل خلية من خاليا اجسام هؤالء االطفال على  47كروموزوم بدالً من .46
ه��ذه احلالة حت��دث يف مجيع احن��اء العامل ،ليست هلا عالقة بثقافة ما او ع��رق ما او مستوى
املعيشة.
إن سبب هذه احلالة يكمن يف حدوث طفرة اثناء انقسام اخللية بعد حدوث االخصاب وال
يكون سببه اي عمل قامت به االم او مل تقم به اثناء احلمل.
هذه الفئة من االطفال لديهم االحتياجات النفسية والعاطفية متاماكما هي لدى االصحاء.
وفقاً للدراسات فإن ثلث هؤالء االطفال لديهم عيب خلقي يف القلب ،وبعضهم لديه عيوب
يف اجلهاز التنفسي واهلضمي ،واغلب هذه العيوب ميكن اصالحها.
هذه الفئة من االطفال لديهم استعداد اكثر من االطفال العاديني لالصابة بااللتهابات وال سيما
التهابات الصدر واجلهاز التنفسي.
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غالبية هؤالء االطفال يكون التخلف العقلي لديهم ختلف طفيف او متوسط.
العناية املستمرة والتعليم املناسب امر مهم جدا هلؤالء ،حىت يستطيعوا أن يعيشوا حياة طبيعية
يف اجملتمع.
من أعراض داون:
•صغر حجم مججمة الرأس.
•الشعر اخلفيف.
•العينان اللوزيتان.
•اجلفون مسيكة اجللد.
•االنف صغري وأفطس.
•الشفتان رقيقتان.
•األذنان صغريتان
•اجللد مسيك وجاف.
•اليدان والقدمان قصريتان وعريضتان.
•إصبع اخلنصر مييل إىل الداخل.
•وجود خطوط عريضة وعميقة كثرية يف كف القدم.
قد يالحظ لديهم ايضا (كما أشار عبد الرمحن سويد:)2006 ،
•ارختاء (ليونة) يف العضالت مقارنة باألطفال العاديني .يف العادة يتحسن االرختاء مع تقدم
العمر ،مع أهنا ال ختتفي بشكل كامل.
•وزن الطفل عند الوالدة اقل من املعدل الطبيعي كذلك الشأن بالنسبة لطول القامة وحميط
الرأس.كما أن الطفل يزيد وزنه ببطء خاصة إذا صاحبها صعوبات ومشاكل يف التغذية
و الرضاعة.
•يف كثري من األحيان يكون اجتاه طرف العني اخلارجي إىل أعلى وفتحة العينني صغريتان.
كما يكثر وجود زائدة جلدية رقيقة تغطي جزء من زاوية العني القريبة من األنف .وقد
تعطي إحساس بأن لدى الطفل حول ،ولكن هذا احلول يف كثري من األحيان حوال كاذبا
بسبب وجود هذه الزائدة اجللدية.
•قد يكون اجلزء اخللفي من الرأس مسطحاً وبذلك تضيق استدارة الرأس ،فيصبح الرأس على
شكل مربع أكثر منه إىل دائرة.
ه��ذه األع �راض اجلسدية اخلارجية ال تؤثر على الطفل إطالقا بل هي عالمات تساعد يف
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التشخيص ال أكثر و ال اقل .كما أن مجيع األطفال العاديني بشكل عام خمتلفون عن بعضهم
البعض.كذلك األمر بالنسبة ألطفال متالزمة داون .وهذا يعين أنه يف بعض األحيان يسهل
التعرف على الطفل الذي لديه متالزمة داون بعد الوالدة مباشرة .ولكن يف بعض األوقات قد
يكون األمر صعب .وقد حيتاج الطبيب االنتظار إىل أن تظهر نتائج فحص الكروموسومات قبل
تأكيد احلالة .ولكن الطبيب الذي لديه خربة يفكثري من األحيان يستطيع أن جيزم بالتشخيص
حىت يف الطفل الذي أعراض خفيفة أو غري واضحة.
تصرفات هذه الفئة كتصرفات االطفال العاديني متاماً ولديهم االحتياجات النفسية والعاطفية
وحيتاجون اىل العناية اخلاصةكاحلب واالهتمام ذاته .لكن منو القدرة العقلية لديهم تكون اكثر
بطئاً مما هي عليه لدى الطفل العادي ،ما يسبب له ختلف عقلي يرتاوح بني البسيط واملتوسط
كما يكون هناك بطء يف منو القدرات العضليه والتأخر يف نطق الكالم ،ويف الغالب يبدأون
املشي بعد  18شهرا.
ومن مميزات طفل «داون» ،أنه ،يتأخر يف التسنني ،املشي ،النطق والتحكم يف عملية اإلخراج
( التبول والتربز) .وتشري الدراسات إىل أن حاالت «عرض داون» تعاين من تأخر يف النمو
احلركي ،وضعف يف التآزر العضلي ويف النمو اجلسمي واجلنسي،كما ويصابون بأمراض القلب
والتهاب الرئتني ( مرسي.)1996 ،

***
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طفلي ال يتواصل معي

أم تتساءل:
طفلي اليتواصل معي ...قالوا يل إنه توحدي ...إنه اليتواصل معنا  ..الينظر الينا
عندما نكلمه  ..وكأنه ال يسمع  ...منغلق على نفسه ..ال يتكلم حىت يومنا هذا وعمره
سنتني ونصف ...عندما نلعب معه ال يشاركنا اللعب  ..ماذا افعل؟
____________________________________________
اجلواب:
إن مصطلح «التوحد» هي كلمة مرتمجة عن اليونانية ( ،)autismوتعين العزلة او االنعزال،
و«التوحد» ليس معناه االنطوائية فحسب ،بل هو حالة مرضية ،تظهر مع مشاكل سلوكية
وتكيفية ،متباينة من شخص اىل آخر (عبد اهلل الصيب.)2002 ،
يعترب «التوحد» اضطراب معقد يف تطور ومنو الطفل يف السنوات الثالث االوىل وذلك قد
يكون نتيجة خلل يف الدماغ واجلملة العصبية .ان «التوحد» ،هو إعاقة قليلة الوجود ،إال
أهن��ا ازدادت يف االون��ة األخ�ي�رة .وه��ي إعاقة تتعلق بالنمو ،وع��ادة ما تظهر خ�لال السنوات
الثالث األوىل من حياة الوليد ،وال حدود عرقية أو اجتماعية هلا ،وليس لدخل العائلة ومنط
عيشها أو مستواها التعليمي أي تأثري عليها .وتشري األحباث إىل أهنا تنتج بسبب اضطراب
يف اجلهاز العصيب امل��رك��زي ،مما يؤثر على وظائف ال��دم��اغ ،وتنتشر ه��ذه اإلعاقة بني الذكور
أكثر منها بني االناث ،و«التوحد» عبارة عن جمموعة من األعراض املختلفة اليت تظهر عند
الطفل املصاب ،وتشري اإلحصائيات احلديثة إىل ان نسبة اإلصابة بالتوحد يف ازدي��اد مقارنة
مع االضطرابات العقلية األخرىكالصرع والشلل الدماغي والتخلف العقلي.
إن مميزات «التوحد» االساسية هي عدم القدرة على التواصل االجتماعي مع اآلخرين .كما
ويتميز باالفعال التكرارية والنمطية .وميكن تلخيص عالمات التوحد االساسية يف ثالث نقاط
(عبد اهلل الصيب:)2002 ،
•اضطراب التواصل مع اجملتمع لغوياً وغري لغوي.
•اضطراب التفاعل االجتماعي.
التخيل.
•اضطراب القدرة االبداعية والقدرة على ّ
إن الطفل املتوحد ،قد يولد سليماً  ،ويف كثري من االحيان ال تكون هناك مشاكل خالل
احلمل او ال�والدة .وتشري الدراسات ايضاً اىل أن هؤالء االطفال يكونون يف العادة وسيمني
(عبد اهلل الصيب.)2002 ،
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تبدأ اع�راض «التوحد» بالظهور فيما يقارب جيل الثانية او الثالثة .وتكون تغيريات سلوكية
مثل :الصمت ال�ت��ام او ال�ص�راخ املستمر ون��ادر م��ا تظهر االع �راض م��ن ال �والدة او بعد سن
اخلامسة.
من االعراض املنشرة يف حاالت التوحد:
•الرتابة ،عدم القدرة على االبتكار  ،وجند ان لعب الطفل التوحدي يكون على صورة
تكرار السلوك.
•جيد الطفل التوحدي صعوبات كبرية يف التعامل مع التغيري ،واذا حاولنا تغيري شيء ما
يقوم به  ،فإنه يغضب ويثور.
•ما مييز الطفل التوحدي ،العزلة االجتماعية  ،وه��و يرفض التعامل والتفاعل مع اسرته
واجملتمع.
•ال حيب اللعب مع اقرانه.
•قد يكون خام ً
ال بصورة تامة او حركياً بصورة مستمرة.
•يتجاهل اآلخرين ،وال يرد عليهم ،وكثري من االشخاص قد يعتربونه ال يسمع.
•قد يكون صامتاً بصورة تامة او باكياً باستمرار.
•تطور اللغة بطيء أو انعدام تطورها.
•التواصل عن طريق اإلشارات بدل الكلمات.
•يقضي وقتاً اقل مع اآلخرين.
•استجابة اقل لإلشارات االجتماعيةكاالبتسام أو النظر بالعني.
•حساسية أكثر من املعتاد أو اقل من املعتاد للمس.
•اقل حساسية لألمل ،للنظر ،للسمع ،للشم.
•نقص يف اللعب اخليايل واالبتكاري.
•ال يقلد حركات اآلخرين.
•حركه أكثر أو اقل من املعتاد.
•وجود نوبات سلوكيه (كأن يضرب رأسه يف احلائط ،أو يعض).
•نقص يف تقدير األمور.
•اإلصرار على الشيء (كاالحتفاظ بشيء ،أو فكره أو عمل).
•قد يظهر سلوكا عدوانيا أو عنيفا.
يلقى األف �راد التوحديون ع��اد ًة صعوبات يف التواصل الكالمي وغريالكالمي ،ويف التفاعل
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االجتماعي ويف ن�ش��اط��ات التسلية او ال�ل�ع��ب .كما ق��د يشكون م��ن حساسية يف إحدى
حواسهم اخلمسة :البصر ،السمع ،اللمس ،الشم أو الذوق.
إن الكشف املبكر عن «التوحد» يشكل حجر الزاوية لعالج ّفعال ،ونشري إىل أن منو الطفل
يكون طبيعي يف ثلث حاالت التوحد حىت األشهر أالثين عشر أو الثمانية عشر األوىل ،يف حني
يُظهر األطفال التوحديون يف احلاالت الباقية ضعف سلوكي نوعاً ما يتمثّل يف االنزواء أو تفادي
النظر إىل الغري والالمبااله حيال من يعتين هبم .وبعد هذه السن ،يفقد األطفال التوحديون معامل
النطق ويصبحون بعيدين عن اجملتمع.
إن عملية تشخيص «التوحد» ،هي عملية معقدة وحتتاج إىل طاقم من املختصني،كي يتمكنوا
من إعطاء التشخيص الدقيق والفارق ،ويضم هذا الطاقم كل من :أخصائي أعصاب ،طبيب
نفسي ،أخصائي نفسي كلينيكي ،طبيب أطفال خمتص يف النمو ،أخصائي عالج النطق،
أخصائي عالج مهين وأخصائيني آخرين مما لديهم معرفة جيدة بالتوحد.
أسباب التوحد:
اما بالنسبة السباب «التوحد» ،فحىت يومنا هذا مل يتم الكشف عن اسباب واضحة ودقيقة.
ومل تشري الدراسات اليت اجريت يف هذا اجمل��ال اىل دور واض��ح للوراثة .ما زال��ت الفيزيولوجيا
للتوحد غري واضحة .ففي  10%إىل  30%من احل��االت ،يُعزى ه��ذا امل��رض إىل
املرضيّة ّ
عوامل بيولوجية بدون ان يقتصر عليها .وتشمل هذه العوامل :ح�وادث ما قبل ال�والدة مثل
عدوى احلصبة األملانية داخل الرحم والتصلّب احلديب ،أضف إىل ذلك حوادث ما بعد الوالدة
تشوهات دماغيةكاستسقاء الرأس ،ونادر
كاحلاالت غري املعاجلة مثل التهاب الدماغ البسيط و ّ
«التوحد» .من ناحية أخرى
األورام الدماغية .وقد يكون لعامل الوراثة دور يف اإلصابة مبرض ّ
أظهرت البحوث البيولوجية العصبية ،ان اخللل يف الرتكيب أو نقص يف الناقالت العصبية مها
من العوامل األساسية اليت تؤدي إىل حدوث التوحد .وقد مت اكتشاف بعض التشوهات اخللقية
بواسطة البحوث املعتمدة على صور الرنني املغنطيسي ودراسات التشريح ،وتبعاً لصور الرنني
تنسج أجزاء الدودة املخيخية ،وتدقق جذع الدماغ.
املغنطيسي متثلت هذه التشوهات يف نقص ّ
ان «التوحد» كما ذكرنا اعاله ،قد يصيب البيض والسود ،االغنياء ،والفقراء وليس له عالقة
بالثقافة او العرق .ان نسبة التوحد تصل اىل  4-3حاالت لكل عشرة االف والده .ويصيب
الذكور ثالثة اضعاف اصابة االناث (عبد اهلل الصيب.)2002 ،
إن الطفل «التوحدي» يعاين من مشاكل كبرية يف اللغة والتخاطب ،باالضافة اىل مشاكل
سلوكية مثل عدم مشاركة االطفال اآلخرين باللعب،كما واهنم بسهولة ينفعلون ويغضبون وذلك عندما
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يتدخل االخرون يف ترتيب اغراضهم او اخذ شيء خاص هبم (عبد اهلل الصيب.)2002 ،
ختتلف حاالت التوحد من طفل اىل آخر ،فقد جند أن بعض احلاالت يكون فيها االطفال
نشطني وخمربني ،ويف حاالت اخرى يتميزون باالنطوائية والسكون.كما وأن املشاكل السلوكية
لديهم ختتلف يف شدهتا من الشديدة اىل اخلفيفة ،واحيانا يكونون مؤذين النفسهم ولغريهم
(عبد اهلل الصيب.)2002 ،
هذه حملة خمتصرة عن «التوحد» .التعرف على احلالة يف أوهلا تساعدكثرياً على تقدمي املساعدة
املناسبة هلا.

***
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طفلي ال يشعر باالمل

ٌ
ام تتساءل:
ابني منذ مولده ال يشعر باالمل  ...هذا األمر يقلقني  ...مل اعرف هذا إال بعد
الفحوصات الطبية  ...لقد كانت درجات حرارته مرتفعة  ...وهو ال يتعرق  ...بعد
الفحص قالوا يل إن طفلك يعاني من مرض عدم اإلحساس باالمل  ...لقد اخافني
هذا األمر  ...ماذا افعل ؟
____________________________________________
اجلواب:
ايتها األم عليك أن تعلمي أن هناك العديد مثل هذه احلاالت وانت لست وحدك.
إن االوص��اف اليت ذكرهتا األم يف سؤاهلا قد تكون تشخيص حالة يطلق عليها اسم متالزمة
غياب حس األمل اخللقي مع غياب التعرق ،ويرمز اليها بـ (.)CIPA
السبب ال��ذي ي��ؤدي إىل ه��ذه احل��ال��ة ،ه��و خلل عصيب يف تفسري إح�س��اس األمل و احلرارة
ال�واردان إىل الدماغ ،و يف اجلهاز العصيب الذايت خالل الفرتة اجلنينيه ملركز األمل يف الدماغ و
قد يكون اخللل يف األعصاب ال �واردة للدماغ حيث أهنا ال تنقل إحساس األمل حسب نوع
احلالة ،و أيضاً ميكنه أن يكون يف منطقة أسفل الدماغ يف مركز تفسري األمل ،كنتيجة ال يصبح
الدماغ قادراً علي تفسري إحساس األمل ،و ال يطلق اإلشارة الالزمة لنهايات األعصاب ،فال
يشعر الطفل باألمل مع بقاء تشريح اجلهاز العصيب طبيعياً عند هؤالء األطفال.
التعامل مع هذه احلالة:
إن التعامل مع مثل هذه احلاالت هو تعامل وقائي ،لذا جيب اإلنتباه إىل النقاط التالية:
•جتنب احلروق و السقوط و الكسور.
•االبتعاد عن كل ما هو حار لتجنب احلروق.
•االبتعاد عن خطر الكهرباء.
•عدم تعريض الطفل جلو حار ،وجيب اعطاؤه سوائل بكميات كبرية.
•تبليله باملاء يف ساعات احلر.
•عدم اإلفراط يف استخدام األسنان لغري مضغ الطعام لتجنب فقدها.
•تعليم الطفل ما هي عالمات اجلروح وااللتهاب وغريها من عالمات الضرر اجلسدي.
•تعليم الطفل مضغ الطعام بشكل هادئ لكي ال يعض لسانه.
هذا واهلل ويل التوفيق
***
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هذا

واهلل ويل التوفيق

مت حبمد اهلل العزيز احلكيم
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دكتوربديع عبد العزيز القشاعلة
•اخصائي نفسي.
•حماضر يف الكلية االكادميية للرتبية على اسم
«كي» بئر السبع  -النقب.
مؤلف كتب:
• جوله يف علم النفس.
• زوايا اسالمية من وجهة نظر سيكولوجية.
• السائر يف الدرب.

