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  الطفولة مشاكل وحلول 
  

  أمساء بنت أمحد البحيصي
  

  



 ٢

  :مقدمة 

  
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا معلم البشرية رسول اهلداية وناصـح             

  :األمة وبعد
  

نعلم ما للطفولة من أمهية يف تكوين بدايات شخصية اإلنسان، وماهلا من تأثري يف              
هم مراحل النمو النفسي للشخص فهـي  بقية أيام حياته ، ولذلك فالطفولة هي أ     

احلجر األساس لتكوين شخصية الطفل وإذا مت بناءه بصورة صحيحة وسليمة نتج            
ومن هذا املنطلق   .عنها شخص مثايل يستطيع مواجهة صعوبات احلياة بكل ثبات        

كانت مناقشيت لبعض مشاكل الطفولة وأسباا وسبل الوقاية منها وعالجها حال          
ت على العادات اليت تنتشر عادة يف املـدارس، كالـسرقة           حدوثها، ولقد ركز  

  .والغرية والكذب، واخلوف، واإلنطواء والعزلة ، واخلجل والقلق
  .وكذلك التبول الالإرادي وأخرياً مشكلة مص اإلام 

وقد الحظت أنه يف أغلب األحيان يتم التعامل مع هذه املشاكل بطريقة خاطئـة         
ة تؤثر سلبياً على شخصية الطفل، وتظهر نتائجهـا         من قبل اآلباء، وهذه املعامل    

  .السلبية يف مراحل متأخرة من عمره
وقد حتريت أجنع طرق العالج هلذه املشاكل وأصحها، واليت ميكننا من خالهلـا             
حل املشاكل دون التأثري سلبياً على نفسية الطفل، مث أردفت لذلك خامتة ومن مث              

  املراجع مث الفهارس
  وفقين خلري القول والعمل، إنه ويل ذلك والقادر عليهواهللا أسأل أن ي

  
  الباحثة
 أمساء أمحد البحيصي



 ٣

  السرقة

  

 وعليـه   ميلكه، السرقة هي حماولة ملك شيء يشعر الطفل أنه ال           :السرقةمفهوم  
أن أخذ شيء ما يتطلب إذناً معيناً ألخذه، و إال أعترب  جيب على الطفل أن يعرف      

  .سرقة
لدينا حنن الكبار نعرف أبعاده وأسبابه وأضراره، وحنكـم     والسرقة مفهوم واضح    
  . ونستطيع حتاشي أن نكون الضحيةالصحيح،على من يقوم به احلكم 

 وأضرارها على اتمع ونظرة الدين و   أما الطفل فإنه ال يدرك متاماً مفهوم السرقة       
  .القانون واألخالق إليها

وهو ما يـدعوه األهـل      طفال  والسرقة تقلق األهل أكثر من غريها يف سلوك األ        
 ففي كـل عـام      بذلك،بسلوك ارمني، وبالتايل فإم يظهرون اهتماما كبرياً        

      . طفل إىل اإلصالحية بسبب السرقة٢٥٠٠٠يذهب حوايل 
ويتعلم األطفال أن السرقة عمل خاطيء إذا وصف اآلباء واألمهات هذا العمـل             

يف ممارسته، بذلك يبدأ مفهوم السرقة      وعاقبوا أطفاهلم يف حال االستمرار      باخلطأ  
  .بالتبلور لدى الطفل

  

  :السرقةأسباب 

  

إن األطفال يسرقون لعدة أسباب وهو يدركون أن ما يأخذونه يعـود لغريهـم              
  :منهاوهناك عدة أسباب للسرقة 

ميكن أن يوجد لدى األطفال نقص ما يف بعض األشياء وبـذلك             .١
من األطفال تؤثر علـيهم     يضطر للسرقة لتعويض ذلك النقص، والبعض       

 أو كان الوالد   متوىف، البيئة اليت يعيشون ا وخاصة إذا كان أحد الوالدين        



 ٤

مدمن على الكحول أو أن تكون البيئة نفسها فقرية وهذه عناصر تساعد            
 .الطفل على أن يسرق لزيادة شعوره بالنقص يف مثل هذه الظروف

رقة شيء ما وذا شعور بعض األهل بالسعادة عندما يقوم ابنهم بس   .٢
 .يشعر الطفل بالسعادة ويستمر يف عمله

بعض األطفال يقومون بعملية السرقة إلثبات أم األقوى خصوصاً          .٣
ولعلهم يتنافسون يف ذلك، وبعضهم يشعر مبتعة هـذا         أمام رفقاء السوء،    

 .العمل

 الوالـد أو    سناً،قد يسرق الطفل رغبة يف تقليد من هم أكرب منه            .٤
 .ممن يؤثرون عليه حياتهاألخ أو غريهم 

األطفال من الطبقات الدنيا يسرقون لتعويض ما ينقصهم بـسبب           .٥
 أو حيصلون علـى مـا يريـدون،         ا،فقرهم لعدم وجود نقود يشترون      

يقومون بسرقة ما مينعه األهل عنهم وهم يشعرون باحتياجهم له          فاألطفال  
 .فإم يعملون على أخذه دون علم األهل

قة أخراج كبت يشعر به الطفل بسبب ضغط        دافع السر قد يكون    .٦
معني، ولذا يقوم بالسرقة طلباً للحصول على الراحة، وقد يكون سـبب            

 .الكبت إحباط أو طفل جديد

  

  :طرق الوقاية

  

 على األهل أن يعلموا األطفال القـيم والعـادات اجليـدة،            :القيمتعليم   .١
وليس لفـرد   واالهتمام بذلك قدر اإلمكان، وتوعيتهم أن احلياة للجميع         

 وحثهم على احملافظة على ممتلكات اآلخرين، حىت يف حال عـدم            معني،



 ٥

وجودهم، نشوء الطفل يف جو يتسم باألخالق والقيم احلميدة يؤدي إىل           
 . هلذه املعايريالطفلتبين 

جيب أن يكون هناك مصروف ثابت للطفل ـ يستطيع أن يشتري به ما   .٢
صروف صغرياً، ولو كـان     هذا امل  حىت لو كان     فعالً،يشعر أنه حيتاج إليه     

بعد املدرسة، جيب أن يـشعر الطفـل بأنـه          مقابل عمل يؤديه يف املرتل      
 .سيحصل على النقود من والديه إذا احتاج هلا فعالً

عدم ترك أشياء ميكن أن تغري الطفل وتشجعه للقيام بالسرقة مثل النقود             .٣
 .بتسهيل السرقة باعتراضهموغريها من الوسائل اليت تساهم 

تنمية وبناء عالقات وثيقة بني األهل واألبناء، عالقات يـسودها احلـب             .٤
والتفاهم وحرية التعبري حىت يستطيع الطفل أن يطلب ما حيتاج إليه مـن             

 .والديه دون تردد أو خوف

اإلشراف املباشر على الطفل باإلضافة إىل تعليمهم القيم واالهتمـام مبـا             .٥
ومراقبة مباشرة حىت ال يقوم الطفل      إشراف  حيتاجونه فاألطفال حباجة إىل     

 لـسهولة املعاجلـة   ومعاجلتها،بالسرقة وإن قام ا تتم معرفتها من البداية    
 .حينها

ليكن الوالدين ومن يكربون الطفل سناً هم املثل األعلى للطفل مبعاملتـه             .٦
بأمانه وإخالص وصدق، مما يعلم الطفل احملافظة على أشـياءه وأشـياء            

 .اآلخرين

طفال حق امللكية حىت يشعرون حبقهم يف ملكية األشـياء الـيت            تعليم األ  .٧
ختصهم فقط، وتعلمهم كيف يردون األشياء إىل أصحاا إذا اسـتعاروها           

 .منهم وبإذم

  
 



 ٦

  :العالج

 عند حدوث سلوك السرقة جيب على األهل البحث عن :بعضويةالتصرف  .١
 داخـل   اخلطأ واألسباب اليت دعت إىل ذلك السلوك سواء كان ذلك من          

 .ى سرعةصالبيت أو من خارجه والتصرف بأق

جيب أن يفعل األهل ما يرونه يف صاحل أطفاهلم وذلك          : السلوك الصحيح  .٢
ما سرقه إىل الشخص الـذي       وذلك بأن يعيد     وتأين،مبعاجلة األمر بروية    

أخذه منه مع االعتذار منه ودفع مثنه إذا كان الطفل قد صرف واستهلك             
  .سرقهما 

معاجلة األمر وجماته جبدية سيؤدي إىل احلل الـصحيح         : كلةمواجهة املش  .٣
وذلك خلطورة املوقف أو السلوك وذلك يتطلب معرفة السبب وراء سلوك 
الطفل هذا املسلك الغري مناسب ووضعه يف مكان الشخص الذي سـرقه            

 .وشعوره إذا تعرض هو لذلكوسؤاله عن ردة فعله 

طفل بذلك وما هي دوافعه وذلك قد       جيب علينا أن نفهم ملاذا قام ال      :الفهم .٤
يكون مرجعه إىل احلرمان االقتصادي بسبب نقص مادي يشعر به الطفل           
أو ملنافسه زمالؤه ممن ميلكون النقود، وقد يكون السبب احلرمان العاطفي           
وذلك لشعور الطفل باحلرمان من احلنان واالهتمام ممن هم حوله، وقـد            

، االستعارةقة وما الفرق بينها وبني      يكون لعدم إدراك الطفل ملفهوم السر     
الفهم الصحيح للسبب يترتب عليه استنتاج احلل املناسب، فـإذا          وبالتايل  

نقود وإفهامه بـأن     من   كان الدافع اقتصادي يتم تزويد الطفل مبا حيتاجه       
 بـه   االهتماميطلب ما حيتاجه، أما إن كان احلرمان عاطفياً فيجب إظهار           

كايف معه وقد يكون لعدم اإلدراك وهنا جيـب         وحباجاته وقضاء الوقت ال   
االستعارة، وشـرح   ة وما الفرق بينها وبني      التوضيح للطفل ما تعين السرق    



 ٧

القواعد اليت حتكم امللكية له بأسلوب بسيط وجتنب العقاب حىت ال يترتب       
 .عليه الكذب

 بعصبية وجيب أن ال تعترب السرقة       عند حدوث السرقة جيب عدم التصرف      .٥
 وال جيب أن تعترب أا مصيبة حلت باألسرة، بل جيب           لطفل،افشل لدى   

 وحلها وإحسان   اعتبارها حالة خاصة جيب التعامل معها ومعرفة أسباا،       
طريقة عالجها، ولكن دون املبالغة يف العالج، وأن ال تكون هناك مبالغة            

 لدى  السيئيف وصف السرقة، واملهم يف هذه احلالة أن خنفف من الشعور            
حبيث جنعله يشعر بأننا متفهمون لوضعه متاماً، وأن ال توجه مـة            الطفل  

 .السرقة للطفل مباشرة

فاهلم كالسرقة والغش، ومراقبـة      على األهل مراقبة سلوكيات أط     :املراقبة .٦
أنفسهم ألم النموذج ألبنائهم وعلـيهم مراقبـة سـلوكيام وألفـاظهم            

ق كما جيب أن يشرح له      وخصوصاً األلفاظ اليت يلقبون ا الطفل حني يسر       
حني يقعون يف مشكلة فإم حباجـة       أمهية التعبري، ومعرفة األهل أن األطفال       

 .إىل مساعدة وتفهم الكبار ومناقشتهم دوء

  
جيب أن ال يصاب اآلباء بصدمة نتيجة سرقة ابنهم وأن ال يأخذوا يف الدفاع عنه               

دفاع أهله عنه بل الواجب     حىت ال يتطور األمر ويبدأ الطفل بالكذاب توافقاً مع          
  .أن يتعاونوا من أجل حل هذه املشكلة

  
  



 ٨

  الغيـرة

 الكثري من املشاكل النفسية عند األطفال ويقصد بـذلك          يف العامل املشترك    هي 
 إحباطه وتعرضـه   يف قد تكون سبباً     واليت تكون مدمرة للطفل     اليتالغرية املرضية   

 . للكثري من املشاكل النفسية

وجيـب أن   .. .كاحلبأحد املشاعر الطبيعية املوجودة عند اإلنسان        والغرية       
فالقليل مـن   .. .بنموها نفس الوقت    يفتقبلها األسرة كحقيقة واقعة وال تسمع       

 احليـاة،  ولكن الكثري منها يفسد      التفوق، حافز على    فهي اإلنسان،الغرية يفيد   
االرتباك واالنزواء   وما السلوك العدائى واألنانية و     بالغ،ويصيب الشخصية بضرر    

 وال خيلو تصرف طفل من إظهـار        .األطفالإال أثراً من آثار الغرية على سلوك        
وهذا ال يسبب إشكاال إذا فهمنا املوقف وعاجلنـاه         .... الغرية بني احلني واحلني   

  . عالجاً سليماً

ا لألسرة، أما إذا أصبحت الغرية عادة من عادات السلوك وتظهر بصورة مست               
 والسيما حني يكون التعبري عنها بطرق متعددة والغرية من أهـم            شكلة،متصبح  

 أو إىل نزوعه للعدوان والتخريب    بنفسه، تؤدى إىل ضعف ثقة الطفل       اليتالعوامل  
  . والغضب

 حاالت كثرية مثل ميالد طفل جديد لألسرة ،         يف والغرية شعور مؤمل يظهر          
 احلصول يفباته ، وجناح طفل آخر  احلصول على رغيفأو شعور الطفل خبيبة أمل 

  . على تلك الرغبات ، أو الشعور بالنقص الناتج عن اإلخفاق والفشل

 جيمع بني حب التملـك والـشعور        مركب، والواقع أن انفعال الغرية انفعال         
 وقد يصاحب الشعور بالغرية إحساس الشخص بالغضب من نفـسه           بالغضب،



 ٩

 وقـد   .حتقيقهـا  مل يستطع هو     اليترم  ومن إخوانه الذين متكنوا من حتقيق مآ      
يصحب الغرية كثري من مظاهر أخرى كـالثورة أو التـشهري أو املـضايقة أو               

 تـصحب   الـيت  وقد يصاحبها مظاهر تشبه تلك       والعصيان،التخريب أو العناد    
 حالة كبته ، كالالمباالة أو الـشعور باخلجـل ، أو شـدة              يفانفعال الغضب   

  .  الكالميفز ، أو فقد الشهية أو فقد الرغبة احلساسية أو اإلحساس بالعج

  : الغرية واحلسد

 فهمـا ال يعنيـان      متبادلة، ومع أن هاتني الكلمتني تستخدمان غالبا بصورة            
 فاحلسد هو أمر بسيط مييل نـسبياً إىل التطلـع إىل            اإلطالق، نفسه على    الشيء

د الطفل صديقه علـى      فقد حيس  غريه، يتمىن فيه املرء أن ميتلك ما ميلكه         اخلارج،
  . دراجته وحتسد الفتاة املراهقة صديقتها على طلعتها البهية

 األخـر،  ميلكه الشخص    يءش احلصول على    يف ليست الرغبة    هي فالغرية          
 فإذا كان ذلك    ... ما يءش أن ينتاب املرء القلق بسبب عدم حصوله على          هيبل  

ال يعود فقط إىل كونه يريـد   فذلك الدراجة، ميلك  الذيالطفل يغار من صديقه     
 رمزاً لنوع   ...دراجة كتلك لنفسه بل وإىل شعوره بأن تلك الدراجة توفر احلب          

من احلب والطمأنينة اللذين يتمتع ما الطفل األخر بينما هو حمروم منهما، وإذا             
كانت تلك الفتاة تغار من صديقتها تلك ذات الطلعة البهية فيعود ذلـك إىل أن               

 اللذين يتمتع ما املراهق     الذايتديقة ميثل الشعور بالسعادة والقبول      قوام هذه الص  
  .  حرمت منه تلك الفتاةواليت

 فالغرية تدور إذا حول عدم القدرة على أن مننح اآلخرين حبنـا وحيبنـا                      
 تدور حول الشعور بعدم الطمأنينة والقلق       فهي وبالتايل الكفاية،اآلخرون مبا فيه    

  . القائمة مع األشخاص الذين يهمنا أمرهمجتاه العالقة 



 ١٠

 الطفولة املبكرة تعترب شيئاً طبيعيا حيث يتصف صـغار األطفـال            يف والغرية      
 دون مباالة   حاجام، إشباع   يف لرغبتهم   الظهور،باألنانية وحب التملك وحب     

 ٤ – ٣ وقمة الشعور بالغرية حتدث فيما بـني         اخلارجية، أو بالظروف    بغريهم،
  .  وتكثر نسبتها بني البنات عنها بني البننيسنوات،

 والشعور بالغرية أمر خطري يؤثر على حياة الفرد ويسبب له صراعات نفـسية                
 مبظـاهر   واالجتمـاعي،  الشخصي وهى متثل خطراً دامها على توافقه        متعددة،

 أو مص األصابع أو قضم األظافر، أو الرغبة         الالإراديسلوكية خمتلفة منها التبول     
 أو التظـاهر بـاملرض، أو       الطرق، وجلب عطفهم بشىت     اآلخرين، شد انتباه    يف

  .  أو مبظاهر العدوان السافروالقلق،اخلوف 

   -:اآليتولعالج الغرية أو للوقاية من آثارها السلبية جيب عمل 

  . التعرف على األسباب وعالجها •
  .  األسرة واملدرسة وبني الزمالءيفإشعار الطفل بقيمته ومكانته  •
  .  حب اآلخرينيفتعويد الطفل على أن يشاركه غريه  •
تعليم الطفل على أن احلياة أخذ وعطاء منذ الصغر وأنه جيب على اإلنسان        •

  . أن حيترم حقوق اآلخرين
  . تعويد الطفل على املنافسة الشريفة بروح رياضية جتاه اآلخرين •
  . عنده نفس الطفل وختفيف حدة الشعور بالنقص أو العجز يفبعث الثقة  •
 دون متيز أو تفـضيل      والعدل،توفري العالقات القائمة على أساس املساواة        •

 فال حتيز وال امتيازات بل      قدراته، مهما كان جنسه أو سنه أو        آخر،على  
  معاملة على قدم املساواة 



 ١١

 حبيث يعمل على حتقيـق      اهلزمية، وتقبل   التفوق،تعويد الطفل على تقبل      •
 بالصورة  عليه،دون غرية من تفوق اآلخرين       املناسب،النجاح ببذل اجلهد    

  .  تدفعه لفقد الثقة بنفسهاليت
 ومشاطرا الوجدانيـة،   اجلماعة، على احترام وتقدير     األناينتعويد الطفل    •

  .  اللعب وفيما ميلكه من أدواتيفومشاركة األطفال 
 فـال جيـوز     الطفل،جيب على اآلباء احلزم فيما يتعلق مبشاعر الغرية لدى           •

 إغفـال   ينبغـي  كما أنه ال     املشاعر، القلق واالهتمام الزائد بتلك      إظهار
  .  وال تظهر عليه مشاعر الغرية مطلقاًينفعل، ال الذيالطفل 

 حالة والدة طفل جديد ال جيوز إمهال الطفل الكبري وإعطاء الـصغري             يف •
 وهو ال   حاجته، فال يعط املولود من العناية إال بقدر         يلزمه،عناية أكثر مما    

 يضايق الطفل األكرب عادة كثرة محـل املولـود          والذي الكثري،تاج إىل   حي
وواجب اآلباء .  يضر املولود أكثر مما يفيدهالذي اجلسميوكثرة االلتصاق 

كذلك أن يهيئوا الطفل إىل حادث الوالدة مع مراعاة فطامـه وجـدانياً             
 كـان   ذيالتدرجيياً بقدر اإلمكان، فال حيرم حرماناً مفاجئاً من االمتياز          

  . يتمتع به
جيب على اآلباء واألمهات أن يقلعوا عن املقارنة الصرحية واعتبار كـل              •

  . طفل شخصية مستقلة هلا استعداداا ومزاياها اخلاصة ا
تنمية اهلوايات املختلفة بني األخوة كاملوسيقى والتصوير ومجع الطوابـع           •

 ناحيته، يف كل   وبذلك يتفوق ..... والقراءة وألعاب الكمبيوتر وغري ذلك    
  . ويصبح تقيمه وتقديره بال مقارنة مع اآلخرين

 املعاملـة تـؤدى إىل      يف التفرقة   واالاملريض، املعاملة بني االبن     يفاملساواة   •
 يفشعور األوالد بالغرور وتنمو عند البنات غرية تكبت وتظهر أعراضها           



 ١٢

غري  مستقبل حيان مثل كراهية الرجال وعدم الثقة م و         يفصور أخرى   
  . ذلك من املظاهر الضارة حليان

عدم إغداق امتيازات كثرية على الطفل املريض ، فأن هذا يثري الغرية بني              •
 متىن وكراهية الطفل املريض أو غري       يفاألخوة األصحاء ، وتبدو مظاهرها      

  ذلك من مظاهر الغرية الظاهرة أو املستترة 



 ١٣

  الكذب

  

 بـدافع التـهرب مـن    خاطيء،بأسلوب عادة ترتبط غالباً بالسرقة إذا عوجلت   
  .العقاب الذي ميكن أن يقع

  

  : مفهومه

غري حقيقي وقد يعود إىل الغش لكـسب        ميكن تعريف الكذب بأنه قول شيء       
  .شيء ما أو للتخلص من أشياء غري سارة
اآلباء يشجعون الصدق كشيء جوهري     األطفال يكذبون عند احلاجة ويف العادة       

ن عندما يكذب الطفل، واألطفال جيدون صعوبة       وضروري يف السلوك، ويغضبو   
يف التميز بني الوهم واحلقيقة، وذلك خالل املرحلة االبتدائية، ولذا مييلـون إىل             

 أحياناً لكي يتجنبوا العقاب، أو       األطفال الكذب  قاملبالغة، ويف سن املدرسة خيتل    
طفال لكي تفوقوا على اآلخرين أو لكي يتصرفوا مثل اآلخرين، حيث خيتلف األ           

  .يف مستوى فهم الصدق
  

  :ولقد ميز باجيه مراحل اعتقاد الطفل للكذب إىل ثالثة مراحل

 . يعتقد الشيء أن الكذب خطأ ألنه شيء سيعاقب عليه:األوىلاملرحلة  •

 يبدو الكذب كشيء خطأ يف حد ذاته وسوف يبقى ولو           :الثانيةاملرحلة   •
 بعد زوال العقاب

كس على االحتـرام املتبـادل واحملبـة        الكذب خطأ ينع  :  املرحلة الثالثة  •
 د.املتبادلة

  
  



 ١٤

  :إليهادة أشكال مضاف الكذب عند األطفال يأخذ ع

 .القلب البسيط للحقيقة أو التغيري البسيط .١

 يبالغ أو يغالط الطفل والده بشدة:املبالغة .٢

 .حدث بشيء مل يقم به كأن يت: التلفيق  .٣

 .يحيتكلم بشيء جزء منه صحيح وجزء غري صح: احملادثة  .٤

 .بأن يوقع اللوم على غريه فيما فعله هو: شكاية خاطئة  .٥

  

  :أسباب الكذب 

اهلروب من النتائج غري السارة يف الـسلوك، كعـدم          : الدفاع الشخصي    .١
 .املوافقة مع اآلباء أو العقاب

للذكريات املؤملة أو املشاعر خاصة الـيت ال يعـرف          : اإلنكار أو الرفض   .٢
 .كيف يتصرف أو يتعامل معها

 .أي تقليد الكبار واختاذهم كنماذج:ليدالتق .٣

 .وذلك لكي حيصل على اإلعجاب واالهتمام :التفاخر  .٤

 .لكي يتعرف على الفرق بني احلقيقة واخليال: فحص احلقيقة .٥

 .واحلماية من األطفال اآلخرين: احلصول على األمن  .٦

 .تصرف بعداوة تامة جتاه اآلخرين:  العداوة .٧

 .ت للحصول على شيء للذا:االكتساب .٨

عندما نكرر ونردد على مسامع الطفل أنه كاذب فسوف         : التخيل النفسي  .٩
 .يصدق ذلك من كثرة الترديد

اآلباء قد يظهرون أحياناً عدم الثقة مبا ينطق به أبناءهم          : عدم الثقة  .١٠
  .وإن كان صدقاً، لذا يفضل الطفل أن يكذب أحياناً ليكسب الثقة

  



 ١٥

  :الكذبالوقاية من 

 أن يشهدوا ضد أنفسهم، أو أن يطلب منـهم          أن ال يطلب من األطفال     .١
االعتراف بأخطائهم، وبدالً من ذلك جيب مجع احلقائق مـن مـصادر            
أخرى، ووضع القرارات بناًء على هذه احلقائق، ويف حال إذناب الطفـل         

 .جتنب العقاب، وجيب مد يد العون للطفل

 .تأسيس مستوى للصدق وتشكيل قدوة للطفل .٢

ن الصدق يتم التبيني فيها أن الكذب شيء غري         مناقشة احلكمة واملغزى م    .٣
 .حمبب وكذلك السرقة واخلداع

االبتعاد عن استعمال العقاب الذي يبدو أن الطفل يعفى منه لو دافع عن              .٤
نفسه بأسلوب الكذب، ألن األطفال سوف يكذبون حىت يوفروا علـى           

 .أنفسهم إهانات الكبار

  

  :طرق العالج

تعلم بواسطة التجربة بتوضيح أن الكذب       مساعدة األطفال على ال    :العقاب .١
 كما جيب أن يبني له أن الـصدق أفـضل       به،ري ناجح ويعمل اإلضرار     غ

 ساحمه إذا قال احلقيقة وعاقبه عقاباً مناسـباً إذا غـري            العقاب،ويقلل من   
 .احلقيقة

 ال جيب التغاضي عن كذب األطفال وجيب        :الصدقتعليم األطفال قيمة     .٢
 . قصص توضح هلم قيمة الصدقحثهم على الصدق بقراءة

جيب العمل على إجياد األمور اليت جعلـت        : البحث عن أسباب الكذب    .٣
 وفيما يلي األسباب الرئيسية     املستقبل،الطفل يكذب ليتم تفادي ذلك يف       

 :لكذب األطفال



 ١٦

لكي حيصلوا على الثناء، واحلل إعطاء الطفل الثنـاء واالهتمـام            .١
 يشعر الطفـل بإشـباع هـذه        لألشياء اجليدة اليت يفعلها وحينها    

  .احلاجة
 احلل وضع عقاب مناسب للكذب وتقدمي حوافز        :العقابتفادي   .٢

 .للصدق واألمانة

 يقلد األطفال اآلباء يف سلوكيام، إن كانوا ال يـصدقون           :التقليد .٣
 أن يكون األبوان مثاالً للصدق      :واحللفبالتايل لن يصدق الطفل،     

 .واألمانة وعدم الكذب

ألطفال كثرياً لتفادي العقـاب املترتـب علـى         يكذب ا : اخلوف .٤
الضعف الدراسي وعلى اآلباء معرفة قدرة أبنائهم وتعليمهم الصدق 

 .يف ذلك

لكي حيصل على أشياء ميتلكها لنفـسه، واحلـل أن تـساعده يف              .٥
 .اكتشاف طرق أخرى تساعده على احلصول على ما يريد

ـ         .٦ يت يقـوم ـا     الشعور بعدم أمهية أعماله أمام األعمال الباهرة ال
 ورفـع ثقتـه     وضعفه،اآلخرون، واحلل يكمن يف مناقشة خوفه       

 .بنفسه

 واحلل ميكن يف تقوية هذا الوازع :الطفلضعف الوازع الديين لدى  .٧
 .الديين لديه وتبيني نظرة اإلسالم للكذب

  



 ١٧

  ند الطفلمشكلة االنزواء واالنطواء ع
  

قة بني الوالدين ببعضهما    إن جذور هذه املشكلة هي البيت، من حيث نوعية العال         
البعض، ونوعية العالقة بني الوالدين واألبناء، كما أن نوعيـة عالقـة األسـرة              
باألقرباء واجلريان من الناحية العاطفية تؤثر تأثرياً كبرياً سلباً وإجيابـاً يف عمليـة              

 وللفروق الفردية من حيث التكوين اجلسدي والنفـسي         االنبساط،االنطواء أو   
ا رافق حياة الطفل من ظروف حميطة خاصة، كل ذلك حيدد أيـضاً             والعقلي وم 

 فكلما كان الطفل ذو تكوين جسمي       املنبسطة أو املنطوية  مالمح شخصية الطفل    
خاليـة مـن    سليم وقوي ومنو عقلي سليم و صحيح وكلما كانت حياة الطفل            

 ظروف غري طبيعية وكانت عالقة األبوين ببعضها ببعض وبأفراد األسرة جيـدة           
وكانت عالقة األسرة باجلوار واألقرباء طبيعية و منتظمة كان الطفل أقـرب إىل             

ومثل هذا الطفل غالباً ما يكون طبيعياً يف املدرسـة،          ،  االنطواء منه إىل    االنبساط
 أما املدرسة،ماعي يف األسرة واجلريء ال ميكن أن يكون انطوائياً يف فالطفل االجت

مهيأ أكثر من غريه لالنطواء، حيث أن وجود        هو  الذي ترىب تربية منعزلة ف    الطفل  
مدرسة أو مدرس شديد أو خميف الشكل أو التصرفات جيعل الطفـل يـنكمش      

 ة اجتماعية مع زمالؤه وخاصة إذا كانت الظروف احمليطويبتعد عن إقامة عالقات
االنطواء سفر الوالد وبقاء البيـت      بالطفل ظروف متوترة وقد يكون السبب يف        

كما أن وقوع أحداث خميفة جداً جيعل الطفل يـصاب           اجتماعية   دون عالقات 
  . عن كل شيء واالنسحاب إىل الذاتاالنكماشبردة فعل قد تصل إىل درجة 

  

  :االنزواءعالج مشكلة 

  .إدخال الطفل يف جمموعات متعددة النشاطات ومتعددة الفعاليات
 ودمج الطفل   تشجيع الطفل إلنشاء صداقات وبذل اجلهود لتوفري جو من املرح         

  .وتشجيعه على النقاش



 ١٨

   اخلوف

  

  :مفهومه

إن املخـاوف مكتـسبة أو      ما،اخلوف عاطفة قوية غري حمببة سببها إدراك خطر         
مثل اخلوف من األصوات العالية أو فقـدان        تعليمية ، لكن هناك خماوف غريزية       

إن اخلوف الشديد يكون على شكل ذعر شـديد،         التوازن أو احلركة املفاجئة،     
ما الكراهية واالمشئزاز تسمى خوفاً ، أما املخاوف غـري املعقولـة تـسمى              بين

باملخاوف املرضية،إن املخاوف املرضية عند األطفال تتضمن الظـالم والعزلـة           
واألصوات العالية، املرض و الوحوش، احليوانات غري املؤذية، األماكن املرتفعة،           

امل معروفـة يف خمـاوف      املواصالت، وسائل النقل، الغرباء، وهناك ثالث عو      
  :األطفال

 . اخلطفاحلروب،اجلروح اجلسدية،  .١

 وهـذه  واملـوت، ، الظـالم  ث الطبيعية، العواصف واالضطرابات احلواد .٢
 .املخاوف تقل تدرجيياً مع تقدم العمر

خماوف نفسية، مثل الضيق واالمتحانات واألخطاء واحلوادث االجتماعية         .٣
 .واملدرسة والنقد

  

   :األسباب

 أو جـرح    نفسي،ضيق   حيدث القلق عندما يكون هناك       :ملؤملةااخلربات   .١
جسدي ناتج عن خوف يشعر به األطفال بالعجز، وبعدم القدرة علـى            
التكيف مع احلوادث والنتيجة هي بقاء اخلوف الذي يكون شديداً ويدوم           
فترة طويلة من الوقت، هناك مواقف تستشري هذا النوع من املخـاوف،            

 . غامضة وجمهولةاألخرىبينما املواقف واضحة ومعروفة، بعضها 



 ١٩

 يغضب األطفال من سوء معاملة األهل، ومن الـشعور          :الغضب إسقاط .٢
إيذاء الكبار، إن هذه الرغبة غري مرغوبـة        لغضب يصبح لديهم رغبة يف      با

وحمرمة، لذلك يسقطها على الكبار، إن إسقاط الغضب أم طبيعي ولكن           
 طبيعيـاً،  فيه أو طويل األمد لـيس         املبالغ اإلسقاط واملضايقة أو    اإلزعاج

 .بعض األطفال واملراهقون مل يتعلموا تقبل غضبهم أو التعامل معه

ف ميكن أن تستعمل كوسائل للتأثري أو       إن املخاو : السيطرة على اآلخرين   .٣
خائفاً الوسيلة الوحيدة واألقوى    السيطرة على اآلخرين، أحياناً أن تكون       

ـ  مباشرة الطفل لتكون له خماوف     وهذا النمط يعزز     االنتباهجللب    و، وه
وهو حيصل على اإلشباع عن طريق اخلوف،      يتقبلون الطفل    اآلخرينجيعل  

مثاله اخلوف من املدرسة، فالطفل يظهر خوفه من املدرسة حىت ال يذهب            
علـى  والبقاء يف البيت، وإذا كان الوالدان يكافئان الطفـل       إىل املدرسة،   

جعل الطفل يشعر أن اجللوس يف البيـت        اجللوس يف البيت األمر الذي سي     
بالنسبة له وبالتايل جيعل اخلوف مطيه له للـسيطرة         جتربة مستمرة وممتعة    

 .على اآلخرين وقد يتحول هذا اخلوف إىل عادة

عندما يكون األطفال متعبني أو مرضى فإم        :النفسيالضعف اجلسمي أو     .٤
حالة جسمية مرهقة   إذا كانوا يف    سيميلون غالباً للجوء إىل اخلوف خاصة       

وإذا كان فترة هذا املرض طويلة، إن هذه احلالة من املـرض تقـود إىل               
مشاعر مؤملة وتكون املكيانزمات النفسية الوقائية عند الطفـل ال تعمـل            

 املفاهيم السالبة عن الـذات    ذوي  بشكل مناسب، وبالتايل فإن األطفال      
ن على التكيف   والذين يعانون من ضعف جسدي يشعرون بأم غري قادري        

 .مع اخلطر احلقيقي أو املتخيل

 إن النقد املتزايد رمبا يقود األطفال إىل الشعور بـاخلوف،           :والتوبيخالنقد   .٥
يشعر األطفال بأم ال ميكن أن يعملوا شيئاً بشكل صـحيح، ويـربرون           



 ٢٠

ك فإم خيافون، ولذا فإن التوبيخ املستمر       ذلك بأم يتوقعون النقد ولذل    
يقود إىل اخلوف والقلق، وسوف يعم الطفل شعوراً عامـاً          على األخطاء   

باخلوف، وبالتايل فإن األطفال الذين ينتقدون علـى نـشاطام وعلـى         
 .تطفلهم رمبا يصبحون خائفني أو خجولني

إن الصراحة والقسوة تنتج أطفاالً خائفني أو خيـافون         : اإلعتمادية والقوة  .٦
لشرطة، وإن توقعـات اآلبـاء      من السلطة، إم خيافون من املعلمني أو ا       

،  عن اخلوف عند األطفال    واملسئولةاخليالية هي أيضاً من األسباب القوية       
وعن فشلهم، حيث أن اآلباء الذين يتوقعون من أطفاهلم التمام يف مجيـع             
األعمال غالباً يتكون عن أطفاهلم اخلـوف، وال يـستطيعون أن سـلبوا     

م بأي جتربة أو حماولة خوفـاً       حاجات اآلباء، ويصبحون خائفني من القيا     
 .من الفشل

إن املعارك الطويلة األمد بني الوالدين أو بني األخوة أو          : صراعات األسرة  .٧
بني اآلباء واألطفال ختلق جواً متوتراً وحتفز مشاعر عدم األمان، وبالتـايل         

خماوف الطفولة حىت جمـرد     يشعر األطفال بعدم املقدرة على التعامل مع        
 . أو املادية اليت ختيف األطفالاالجتماعيةل مناقشة املشاك

  

  :الوقايةطرق 

فمرحلة الطفولة هي أنسب املراحل إلعداد      : اإلعداد للتكيف مع املشكلة    .١
األطفال للتكيف مع أي نوع من املشاكل اخلاصة، وجيب أن يكون هناك            

 .من طرف الوالدين كم كبري من التفسريات والتطمينات ألطفاهلم

 الطفل علـى     وذلك حىت يعتاد   :خميفة والتدرجيي ملواقف    التعريض املبكر  .٢
مواجهة مواقف مشاة بعد ذلك تقع فجأة وسيـساعد ذلـك يف منـع            

 .حدوث خماوف عميقة لدى األطفال



 ٢١

  عندما يعيش األطفال يف جو هـاديء       :االهتماماتالتعبري واملشاركة يف     .٣
بـأن  حيث تناقش فيه املشاعر ويشارك فيها األطفال يـتعلم األطفـال            

حـدث يف   ات واملخاوف شيء مقبول، ومـن املناسـب أن يت         االهتمام
 الكبـار أن    اهتمامات حقيقية أو خماوف خياف منها األطفال ويعتـرف        

 .عندهم خماوف من أشياء معينة وأن كل إنسان خياف يف وقت معني

 بالراحة وشعورهم باخلوف    اآلباءشعور  إن عدم   : اهلدوء واللياقة والتفاؤل   .٤
ل مباشرة ويعلمهم اخلوف مثال ذلك املوت، فإن مل يستطع          يفزع األطفا 

اآلباء حل خوفهم اخلاص م فإن األطفال يتعلمون وبسرعة اخلوف مـن    
أن يسمع الطفل عبارات دأ من روعه وحتثه أن         املوت ويكون من اجليد     

يتمتع بوقته وأن يكون جاهزاً عندما يأيت املـوت، وإفهامـه أن املـوت              
 مفـاهيم دينيـة بـسيطة       وهو شبيه بالوالدة ومناقشة   سيتعرض له الكل    

 .كوسائل لشرح املوت

  

  : العالج

إن اهلدف هـو مـساعدة األطفـال        : إزالة احلساسية واحلالة املعاكسة    .١
أقل حـساسية وبطيئـوا   احلساسني جداً واألطفال اخلائفني، حىت يكونوا       

االستجابة االت حساسيتهم، والقاعـدة تقـول أن األطفـال تقـل            
 .اسيتهم للخوف عندما يرتبط هذا الشيء املخيف مع أي شيء سارحس

ميكن استعمال األفالم للتقليل من خمـاوف الطفـل         : مشاهدة النموذج  .٢
وتعويده على مشاهدة مواقف أكثر إخافة وميكن أن يرى الطفل مواقف            

 .حتفزه على الشيء

ون  إن التدريب ميكن األطفال أن يشعروا بالراحة عندما يكـرر          :التدريب .٣
 . يعيدون مواقف خميفة نوعاً ماأو



 ٢٢

وذلك بامتداح كل خطوة شجاعة يقدم عليها الطفل        : مكافأة الشجاعة    .٤
وتقدمي اجلوائز له ، وكون الطفل يتمكن من حتمل جزء من موقف خييفه             

 .فيجب مكافأته عليه

بأن يقال للطفـل أن الـتفكري يف        : التفكري بإجيابية والتحدث مع النفس       .٥
علهم أكثر خوفاً وأما التفكري بإجيابية تعود إىل مشاعر أهدأ          أشياء خميفة جي  

 .أشجعوإىل سلوكيات 

إن معظم خماوف األطفال مكتسبة وفقاً لنظرية التعلم الشرطي أو الـتعلم            * 
باالقتران والتقليد، فاخلوف استجابة مشتقة من األمل، فطفل هـذه املرحلـة            
يتمتع بقدرة عجيبة على التوحد بني الوالدين يف استجابام االنفعالية املتصلة           

 ليساعدهم ذلك يف ختطي      ملخاوف أبنائهم  اآلباءباخلوف وعليه جيب مراعاة     
   .العديد من خماوفهم

  



 ٢٣

  القلق

  

 الذاتيـة،  هو خوف من اهول واهول بالنسبة للطفل هو دوافعه           :مفهومه_ 
إخل، فإن السلوك الناتج عن هذه الدوافع .....الدافع للعدوان والرغبات واإلتكالية  

لتعبري عنها ولكن   يواجه يف األعم األغلب بالعقاب والتحرمي، فال يستطيع الطفل ا         
ليس معىن ذلك أن هذه الدوافع قد ماتت، بل تظل موجـودة وتظـل قابلـة                

اخلوف مما سيلقاه من عقاب     لالستثارة، ويف حالة استثارا يبدي الطفل مشاعر        
  .هل مصدر هذا اخلوفولكنه جي

  

  :الرئيسيةأسباب القلق 

ـ       : االفتقار إىل األمن   .١ د الطفـل   وهو انعدام الشعور الداخلي بـاألمن عن
 .وكذلك فإن الشكوك تعترب مصدر خطر

 إن عدم الثبات يف معاملة الطفل سواء أكان املعلم يف املدرسة     :الثباتعدم   .٢
الثبات يف املعاملة يكونان سـبباًَ      أم األب يف البيت واللذان يتصفان بعدم        

 .أخر يف القلق عنده

طفاهلم وغـري   وهي توقعات اآلباء لإلجنازات الكاملة أل     : املثالية/ الكمال .٣
عندهم، وذلك بـسبب عـدم      الناقصة تشكل مصدر من مصادر القلق       

 .استطاعتهم القيام بالعمل املطلوب منهم بشكل تام

 ال تكون هنـاك حـدود       يشعر األطفال بأم غري آمنني عندما     : اإلمهال .٤
 .واضحة وحمدودة فهم يفتقرون إىل توجيه سلوكيام

 يـشعرون   الراشدين لألطفال جيعلهم  إن النقد املوجه من الكبار و     : النقد .٥
بالقلق والتوتر، وإن التحدث عنهم وعن سـريم يقـودهم إىل القلـق             



 ٢٤

الشديد، خاصة إذا عرف األطفال أن اآلخرين يقومون بعملية نقد هلم أو            
 .حماكمتهم بطريقة ما

 كما لو كانوا كباراً، غري      بعض الكبار يثقون باألطفال   : ثقة الكبار الزائدة   .٦
 . نضج األطفال قبل األوان يكون سبباً يف زيادة القلق عندهمحاسبني أن

يشعر األطفال أم قد أخطئوا عندما يعتقدون أم قد ارتكبـوا           : الذنب .٧
 .أخطاء أو تصرفوا تصرفاً غري الئق

ألم يراقبون آبائهم   غالباً ما يكون األطفال قلقني كآبائهم،       :تقليد اآلباء  .٨
 .وتر واهتماموهم يتعاملون مع املواقف بكل ت

إن اإلحباط الكثري يسبب الغضب والقلق، إذ أن األطفال : اإلحباط املتزايد .٩
ال يستطيعون التعبري عن الغضب بسبب اعتمادهم على الراشدين، ولذلك          
فإم يعانون من قلق مرتفع، وينبع اإلحباط كذلك من شعورهم بأم غري       

وا جيـداً يف املدرسـة،   قادرين على الوصول إىل أهدافهم أو أم مل يعمل        
باإلضافة إىل لوم األطفال وانتقادهم على تصرفام الغبية قد يزيـد مـن             

 .اإلحباط لديهم

  

  :طرق الوقاية

ال ميكن أن يكون األطفال قلقني ومسترخني يف        : االسترخاءتعليم األطفال    .١
 وإرخاءآن واحد، فيجب أن يتعلم األطفال االسترخاء وأخذ نفس عميق           

 .عضالته

و ذلك بأن يفكـر الطفـل       :  القلق خدام استراتيجيات عديدة لقمع   است .٢
 وهذا يساعده على إرخاء عضالته املتوترة، وهذا        ومفرحة،مبشاهد هادئة   

 أن يكون ضمن التدريب على االسترخاء، باإلضافة إىل التركيز على           جيب



 ٢٥

مشكلة واحدة بأن خيتار الطفل ناحية من نواحي اهتماماته وحياول حلها،           
 .ان ذلك ممكناً ومواجهة مشكالته كل واحدة يف وقت معنيإذا ك

وذلك ميكـن بإشـراك الطفـل يف        :  للتعبري عن مشاعره   تشجيع الطفل  .٣
مناقشات األسرة، وتكون املشاركة حرة حبيث يتاح هلم أن يعربوا عن أي            

 .مشاعر لديهم مثل الغضب أو اإلحباط

 املـساعدة  يف حال أن يكون القلـق طـويالً فـإن      : الطرق املتخصصة    .٤
 املتخصصة جيب البحث عنها إذا مل تنفع طرق اآلباء يف القضاء على القلق            

 لتقليـل   ياملغناطيـس ومن هذه الطرق الذي يستخدمها املعاجلون التنومي        
 .احلساسية املتزايدة

  



 ٢٦

  األنانية

  

 مبـصاحل   االهتماماألطفال األنانيون هم من يهتمون بأنفسهم أو مبصاحلهم دون          
 أن نظرة األنانيني تقتصر على حاجام اخلاصة واهتمام الطفـل           اآلخرين، حيث 

  . مركز على نفسه فقط وهذا ما مييزه عن بقية األطفال العادينياألناين
إن مفهوم األطفال األنانيون عن أنفسهم مفهوم غري وضح، ونظرام لآلخـرين            

ام مع هي نظرة سالبة، حيث ينقصهم االنتماء للجماعة وجيدون صعوبة يف عالق      
  .األطفال اآلخرين ومع األقران

  

  :أسباب األنانية

املخاوف العديدة عند األطفال تسبب األنانية عنـدهم مثـل          : اخلوف   .١
جيدون يشعرون بالغـضب    ، وهم عادة    االبتذالخماوف البخل، الرفض،    

والفزع، وبالتايل مييلون إىل األنانية،ويصبحون مهتمني فقـط بـسعادم          
ولذلك حياولون دائماً جتنب األذى من اآلخـرين،        وسالمتهم الشخصية،   

 بـاآلخرين، وال    االهتمـام ولذلك ال يعرضون أنفسهم ولو نـسبياً إىل         
نواع التغيري يف حيام ، ودائماًَ يسودهم شـعور         يظهرون أي نوع من أ    

بالقلق والتهيج وهم يرون األشياء من خالل أعينهم فقـط ويفـسرون            
ة، هم متمركزين حول النفس ونكـدين       وجهات نظر اآلخرين بأا خمجل    

 .ومتقليب األطوار

بعض األطفال حياولون إبعاد أطفاهلم عن أيـة مواقـف          : الدالل أو الدلع   .٢
على إشـباع   مزعجة، ويقدمون ألطفاهلم احلماية الزائدة، وحيرصون على        

كل ما حيتاجه أطفاهلم، لذا ينشأ أطفاهلم وهن غري قادرين على تنمية قوة             
 .تطوير ذوام وهذا يقودهم إىل األنانيةاالحتمال أو 



 ٢٧

عدم التقيد باالتفاقـات    (  عدم الوعي االجتماعي املناسب،      :النضجعدم   .٣
يستطيعون حتمل اإلحبـاط    إن األطفال الذين ال     ) وعدم حتمل املسئولية    

ويريدون الشيء الذي يريدونه عندما يريدونـه، هـؤالء األطفـال ال            
هم غري قادرين على حتمل املـسئولية       يستطيعون احملافظة على كلمتهم و    

 اإلعاقـة،   :منـها وهناك أسباب متنع األطفال من الوصول إىل النـضج          
 .صعوبات اللغة، اضطرابات يف النمو

  

  : طرق الوقاية

وهو أن جتعل للطفل قيمة وأن يشعر بأنه حمبوب و          : تشجيع تقبل النفس   .١
ألمان يصبح عنـده    توفري األمان هلم، فإن توافرت للطفل القيمة واحملبة وا        

 .استعداد لإلهتمام مبصاحل اآلخرين

حقق سعادة اآلخرين حتقق سعادتك     : " تعليم األطفال االهتمام باآلخرين    .٢
إن إظهار االهتمام بأطفالك وباآلخرين ميثل منوذجاً رئيساً يعتربها الطفل    " 

 .قدوة، بعكس أن يكون األبوان أنانيان

 يشعر  فال على األطفال الضعفاء   فتسلط األط  :التسلطتربيتهم على بغض     .٣
اآلخرين باألسى والفشل واحلزن، لذا على الوالدين تربية األطفال علـى           

 .عدم التسلط وحثهم على احترام اجلميع

وهي طريقة طبيعية لتعلـيم األطفـال       : تعويد الطفل على حتمل املسئولية     .٤
 ألليفة،ا وعناية بعض احليوانات     االهتماماالهتمام باآلخرين مثال تعليمهم     

 .على حتملهم املسئوليةفإن قيام األطفال باألعمال اخلفيفة هي داللة 

  
  
  



 ٢٨

  :طرق العالج

حيث أن لألباء دور كبري يف ذلك،       : تعليم االحترام بواسطة لعب الدور       .١
، وتظهر سـلوك    بسردهم قصص فيها قيم واضحة حتث على عدم األنانية        

 .االهتمام باآلخرين على أنه السلوك الصحيح

وذلك بـشكر   :  ومناقشة وتعزيز النتائج اإلجيابية لالهتمام باآلخرين      شرح .٢
األطفال على أي سلوك يظهر فيه احتراماً حنو اآلخرين، وشرح نتائج هذا            

 .الفعل يف النفوس

فلو كان الطفل أنانياً ، جيـب       : شرح ومناقشة التأثريات السلبية لألنانية       .٣
املواقف األنانية وسلبيتها، مما    على األب أن يناقشه بطريقة لطيفة، ومناقشة        

 .حيفز الطفل أن يبتعد عن سلوك األنانية

فيجب تعليم األطفال أن يكون     : مناقشة وعي األطفال وخربام السابقة       .٤
متفتحي العقول وقابلني للنقاش، وأن يكونوا أقل خشونة يف التعامل مـع            

 .غريهمالقضايا واملشاكل، واظهار االهتمام م وب

  



 ٢٩

  جلاخل

  

 إن األطفال اخلجولني دائما يتجنبون اآلخرين وهم دائمـاً يف           :فهوم اخلجل   م
خوف وعدم ثقة ومهزومني، مترددين يتجنبون املواقف وينكمشون من األلفة أو           
اإلتصال بغريهم، وهم جيدون صعوبة يف اإلشتراك مع اآلخـرين، وشـعورهم            

تهربون من املواقـف    املسيطر عليهم عدم الراحة والقلق، وهم دائماً متملمون وي        
  .االجتماعية

واخلفوف من التقييم السالب عندهم غالباً مـا يكـون مـصحوباً بالـسلوك              
تمع، ولكنهم  ال يشاركون يف املدرسة، أو يف ا      االجتماعي غري املتكيف، وهم     

ليسوا كذلك يف البيت ، واملشكلة تكون أخطر إن كان هؤالء األطفال خجولني             
  .يف البيت أيضاً 

  

  :ب اخلجلأسبا

والذين يشعرون بقلـة األمـن مـن األطفـال ال           : الشعور بعدم األمن     .١
يستطيعون املغامرة، ألن الثقة تنقصهم ، وكذلك اإلعتماد على الـنفس،           
وهم مغمورون مسبقاً بعد الشعور باألمن وباإلبتعاد عن املربكات، فـال           

ات يعرفون ما يدور حوهلم بسبب موقفهم اخلائف، وال ميارسون املهـار          
االجتماعية ويزداد خجلهم بسبب قلة التـدريب واحلاجـة إىل التغذيـة     

 .الراجعة من اآلخرين

حيث أن األطفال الذين تغمرهم احلماية الزائـدة مـن          : احلماية الزائدة  .٢
الوالدين يصبحون غري نشيطني وال يعتمدون على أنفسهم وذلك بسبب          

، ال يتعاملون   بأنفسهمالفرص احملدودة لديهم للمغامرة كوم قليلو الثقة        



 ٣٠

مع بيئتهم أو مع اآلخرين، ولذلك يتولد الشعور باخلجل واخلوف مـن            
 .اآلخرين

فيشعر هذا   يظهر بعض اآلباء قلة اهتمام بأطفاهلم        :واإلمهالعدم االهتمام    .٣
 اإلعتماديـة النقص العام األطفال بالدونية والنقص، ويشجع على وجود         

 خجولـة، فـة   ئولد شخـصية خا    إن عدم االهتمام باألطفال ي     عندهم،
 .باالهتمامويشعرون حينئذ أم غري جديرين 

 فإن انتقد اآلباء عالنية أطفاهلم يساعد علـى تولـد اخلـوف يف              :النقد .٤
ألم يتلقون إشارات سالبة من الراشـدين، فيـصبحوا غـري           ، نفوسهم

متأكدين وخجولني، وبعض اآلباء يعتقد أن النقد هو األسلوب األمثـل           
 .د هي طفل خجولايألبناء، لكن النتيجة للنقد املتزلتربية ا

لسخرية ينطوون علـى    يتعرضون للمضايقة وا   الذين   فاألطفال :املضايقة .٥
أنفسهم خجولني، وأصحاب احلساسية املفرطة جتـاه النقـد يرتبكـون           
وخيجلون لو تعرضوا لسوء معاملة من إخوام األكرب سناً، والشيء األكرب           

 . بالعامل اخلارجياالتصالاولتهم خطورة هو نقد الطفل حمل

فأسلوب التناقض وعدم الثبات يف معاملة الطفـل وتربيتـه          : عدم الثبات  .٦
 وقد يكونا   أحياناً،يساعد على اخلجل، فقد يكون الوالدان حازمني جداً         

 ويف هـذه     يصبح األطفال غري آمنني    والنتيجةمتساهلني يف أوقات أخرى     
  .املدرسة اخلجل يف البيت وميصيبهاللحظة 

وقت أن يهدد اآلباء األطفال، وينفذون ديدام أحيانـاً ، وال           : التهديد .٧
يصبح لدى األطفال رد فعل علـى التهديـدات         ينفذوا آحياناً أخرى،    

 .املستمرة باخلجل كوسيلة لتجنب إمكانية حدوث هذه التهديدات

أن حىت ال يتقبلها الطفل كصفة الزمة لـه وحيـاول           : أن يلقب باخلجل     .٨
 .يربهن أنه كذلك، حبيث يصري التحدث السليب مع النفس شيئاً مألوفاً 



 ٣١

هناك أطفال يبدون خجولني منـذ والدـم،        : املزاج واإلعاقة اجلسدية   .٩
وبذلك يكون اخلجل وراثياً ، كما أن بعض األطفال يكونون مـزعجني            
واآلخرين هادئني،  وهذا النمط قد يستمر سنني من حياته، واإلعاقـات            

منها ماله عالقة بصعوبات التعلم أو مشاكل سدية غالباً تسبب اخلجل و   اجل
 .اللغة اليت تؤدي إىل إنسحاب الطفل اجتماعياً 

واآلباء اخلجولون غالباً يكون لـديهم أطفـال        : النموذج األبوي  .١٠
خجولني، فريغب الطفل أن يعيش أسلوب حياة اخلجل كما يرى والديه،           

 .واتصاالم باتمع قليلة جداً

  :طرق الوقاية

 إن زيارة الناس الذين عندهم أطفال يف نفس العمـر           :واملكافأةالتشجيع   .١
شيء مفيد ونافع، وإن كان الطفل خجوالً فمن املفيد أن يذهب رحالت            
مع أطفال متفتحني، وجيب على األبوين أن يشجعا طفليهـا أن يكـون             

 .اجتماعياً

 منـدحهم إن كـانوا       جيب أن نشجع األطفال وأن     :بالنفستشجيع الثقة    .٢
 ذلك جيب أن عواثقني بأنفسهم، وذلك عندما يتصرفون بطريقة طبيعية وم    

يتعلموا انه ليس من الضروري أن ينسجموا مع كل شخص، كما أنه ال             
 .جيب أن تقدم محاية زائدة للطفل

 يقدم التدريب املبكر بـشكل      أنحيب  : تشجيع السيادة ومهارات النمو    .٣
 ميوهلم إشباعموعات يستطيعون من خالهلا فردي لألطفال وعلى شكل جم
 .وجتعلهم يتفاعلون مع اآلخرين

 فاحلب واالنتباه ال يفسدان األطفال كما جيب أن         :ومتقبالًقدم جواً دافئاً     .٤
 .وأن حنترم استقالليتهمال، :بقولوأن نسمح هلم نستمع إليهم، 

  



 ٣٢

  :طرق العالج

لموا أن املواقـف    فباستطاعة األطفال أن يتع   : إضعاف احلساسية للخجل   .١
االجتماعية ال يلزم بالضرورة أن تكون خميفة، ميكن أن يهدأهم الوالـدان            

 يتخيلـوا   أن وهلم   تدرجيياً،عند املواقف فبذلك يصبحون أكثر اجتماعياً       
كيف يقومون بسلوك اجتماعي كانوا خيافونه يف الـسابق مث دجمهـم يف             

 .مواقف حقيقة، وبالتايل سيقل خجلهم

فيجب أن يسألوا بصراحة عما يريدون وكيـف        : الذاتتشجيع توكيد    .٢
 . وارتباكهم من اجل التعبري عن أنفسهمميكن هلم التغلب على خوفهم

وذلك عندما يشترك األطفـال     : تدريب الطفل على املهارات االجتماعية     .٣
يف تدريبات مجاعية، فإن بعض احملادثات والتفاعالت حتدث بالطبع، وال          

عة، وذا ميكن للطفل أن يعرب عن رأيه أمـام          بد من وجود قائد للمجمو    
 : إىل اخلطوات التاليةاالجتماعيتقسيم التدريب ، وميكن أن ناآلخري

التـدريب الـسلوكي             _ الراجعـة       جــ            التغذية   _  ب  التعليم  .  أ
  التمثيل ولعب الدور_ د
لطفـل أن    فإن أحد املظاهر املدمرة ل     :النفستشجيع التحدث اإلجيايب مع     . ٤

يعتقد يف ذاته وشخصيته اخلجل، ويأكد لنفسه أنه خجـول وال يـستطيع             
 جيب أن نعلم األطفال بأن اخلجل هو سلوك يقوم به           ا، لذ االتصال باآلخرين 

األطفال والناس وهو ليس مالزماً فيهم، وأنه ميكن مقاومته بالتدرب علـى            
ابيـة وحتـسني    سلوكيات جديدة، تؤدي إىل إمكانية زيادة االجتاهات اإلجي       

  االتصال مع اآلخرين
  



 ٣٣

  التأتأة التلعثم و

  

  :مفهومه
أو عملية عدم خروج الكـالم      لتأتأة هي الكالم بشكل متقطع غري اختياري،      ا

من الفم وهي اضطراب يف اإليقاع الصويت ويتكلم األطفال املتلعثمون بشكل           
ن عندما  منطلق أمام أصدقائهم، أو عندما يكونون لوحدهم، إال أم يتلعثمو         

  .يكونون مع اآلخرين و خاصة األشخاص ذوي السلطة
من املتلعثمني يف الصغر ال يستمرون يف ذلـك عنـد        % ٨٠وعلى الرغم أن    

 متعلقة بالشخصية مثل اخلجـل  الكرب، إال أن كثرياً منهم تتطور لديه مشاكل       
  . ذلك عن خربام السابقةج، وينت عدم الثقة بالنفسأو
  

  :األسباب

 طبيعيـة ممكنـة، هـي أسـباب         أسـباب هنـاك   : ةأسباب نفسي  .١
سيكومسومانية، أي أسباب ناجتة عن اجلسد والنفس معـاً، وذلـك           

 . الصوتإنتاجبسبب تأثري النفسية على ميكاثيلية 

 فكثري من اآلباء واألمهات ال يدركون تطـور الطفـل           :األهلضغط   .٢
 وتطور النطق ليده، فيجربون أطفاهلم على النطق والتكلم قبـل اآلن          

فينتج عن ذلك توتر الطفل مما يؤدي إىل التلعثم، وعند نعت الطفـل             
 .بالتلعثم من قبل الوالدين، تصبح هذه الصفة مالزمة له

إن مواقف الضغط املختلفـة كالـشجارات       : ردة الفعل على الضغط    .٣
العائلية املتواصلة تكون جمهدة للطفل، وقد يتلعثم األطفال أصـحاب          

 للـضغط هـي     األخرىو حزنوا، واملصادر     أ اكتئبواالنطق السليم إن    
 . وعدم االستعداد والشعور بالتعب اجلسدي الشديداإلجهاد



 ٣٤

يفترض الكثري أن لدى األشخاص الذين يعـانون        : التعبري عن الصراع   .٤
من التلعثم مشاعر قوية ال يستطيعون التعبري عنها بسبب بعض العوامل           

م ، ورغـم وجـود      االجتماعية، أو ردة فعل احمليطني السلبية جتاهه      
األحباث العلمية القليلة واليت تدعم هذه الفرضيات إال أن الكثري مـن            
املتخصصني يرون أن هذه هي األسباب احلقيقية، وأن التخلص مـن           

 .الصراع يؤدي إىل التخلص من التلعثم

  

  : طرق الوقاية

بشرط أن ال جنرب الطفل على أن       : تعليم وتقوية عملية النطق عن األطفال      .١
األطفال على إصدار األصوات وتطـوير       جيب أن نشجع     ل عنوة، ب  ينطق

 .الكلمات بطريقة مرحية

بطريقة مرحة يساعد الطفل على الشعور      : تشجيع املالئمة وتقليل التوتر      .٢
 .بالثقة بني اآلخرين وأن يتعلم كيف يتصرف مع اآلخرين

  :العالج

 ونطق  وذلك بتشجيع األطفال على ختفيض صوم     : نبين طريقة متخصصة   .١
األحرف بطريقة بطيئة نوعاً ما باإلضافة إىل الشهيق والزفري قبـل كـل             

 .كلمة

وذلك بأن جنعل الطفل أقل قلقاً فإن ذلك يساعدهم         : التخفيف من التوتر   .٢
 . بالكالم يف مواقف ال يتعرضون فيها للتوترالبدءعلى 

فعند تعليمهم الكالم جيب أن نضيف أي نشاط جمهـد،          : ختفيف الضغط  .٣
 ال ينتقل   ، حىت طمئن الوالدان وال يتوتران حال فشل الطفل بالنطق       وأن ي 

 .التوتر من الوالدين للطفل



 ٣٥

وباملقابل أن ال تكون هناك مكافـأة       : املكافأة على النطق السليم السريع     .٤
حيرص الطفل على حتصيل املكافـأة بـالنطق        على النطق املتلعثم وبالتايل     

 .الصحيح

 ازدياد حالة الطفل سوءاً عند الطفـل،        وذلك يف حالة  : التقييم املتخصص  .٥
 . ومعاجلي النطق من األطباءاالختصاصفإنه جيب مراجعة أهل 

  
  



 ٣٦

  التبول الالإرادي

  

  : مفهومه

ال يعترب التبول يف الفراش من حني آلخر معضلة يف حد ذاته، فاملتبولون يفعلـون              
  :لتبولذلك عدة مرات يف األسبوع أو يف كل ليلة أحياناً ، وهناك نوعان ل

( تمر منذ الوالدة ، والتبول املتقطع الذي حيدث يف فترات متقطعـة             التبول املس 
، وأكثر احلـاالت مـن النـوع األول         ) ثالثة أشهر مث انقطاع مث ثالثة أخرى        

  ).املستمر(
طفال يتبولـون يف    وهي منتشرة بني األوالد أكثر منها ما بني البنات، وبعض األ          

   انشغلوا يف أمر ماالنهار خاصة إذا يجوا أن
للعـب أو   والذين يتبولون أثناء اهللا جيب أن يؤخذوا إىل املرحاض قبل خروجهم            

اللعب على مقربة من املرتل، وتنبيه الوالدان لطفلهما أن يدخل املرتل ويـذهب             
  .للمرحاض

  

  : األسباب

إن األسباب الكامنة وراء التبول يف الفراش لدى الطفل الذي انقطع عنه التبـول              
  :ترة جيدة مث عادف

 .أن تكون عنده أزمة عاطفية أو توتر ، مثل اجناب طفل جديد يف األسرة .١

 املرض .٢

 .اإلنتقال إىل بيت جديد .٣

 فهو  أما السبب الغالب يف حاالت األطفال الذين ال ينقطعون ابدأ عن هذه احلالة            
ب وهذه الـسب عدم النضوج وعدم النمو الكايف مليكانيكية السيطرة على املثانة   : 

يكون وراثياً ، ويعتقد أخرون أن هنالك سبب آخـر، وهـو سـوء أوضـاع           



 ٣٧

املراحيض،وهناك أسباب عضوية مثل العدوى يف القناة البولية، وهنا جيب عرضه           
على الطبيب املختص ولسوء احلظ حىت بعد معاجلة الطفل فإنه عادة ال ينقطع عن 

  .تلك العادة
  

  :طرق الوقاية

أو ام املرحاض جيب جتنب القـسوة الـشديدة         عند تدريب الطفل على استخد    
 ألن ذلك جيعله حيس بالذنب وأنه أقل من غريه،          التوبيخ أو اشعار الطفل باخلزي    

  .فيتولد لديه شعور بالقلق فال يتعلم أن يسيطر على املثانة
وجيب أن يتخلص الطفل أوالً من عادة التبول اراً ، مث يتخلص من هذه املشكلة          

  .ليالً 
باء واألمهات عدم الضغط على الطفل يف موضوع التبول قبل نضوجه           وعلى اآل 

 ويصعب عليه التحكم يف مثانته وجتاهـل        العقلي، فقد يفقده ذلك الثقة بالنفس     
اآلباء لألمر خيلص الطفل من عادته هذه عند بلوغة سن السابعة من عمره مثلما              

  .يعتقد بعض العلماء
تبول على الفراش، مما يقلـق الطفـل        ولكن ينفعل ويضطرب معظم اآلباء من ال      

  .ويثبط من مهته فتسوء حالته
  

  :العالج

بالنقد عند التبول يف الفراش أو اـامهم وتوعـدهم          إن مهامجة اآلباء الطفاهلم     
بالعقوبة، وإبداء البعض اآلخر بروداً عاطفيأ حنو الطفل واالبتعاد عنه كل هـذه             

  .األشياء تؤثر عكسياً يف هذه احلالة
ن ينظر األبوان هلذا النقص دوء وواقعية وطمأنه الطفل أن سـيتخلص            فيجب أ 

  .من هذه العادة السيئة ألن الطفل القلق اخلجل يصعب السري به إىل اخلالص



 ٣٨

وميكن من خالل هذه الطريقـة حتقيـق   : تقليل كمية السوائل قبل النوم       .١
، بعض النجاح، وأيضاً الطلب من الطفل التبول قبل الذهاب إىل فراشـه           

وقد جتدي بعض العقاقري نفعاً لتخفف من التبول يف الفراش، لكن عنـد             
 .التوقف عن العالج يعود األمر إىل سابق عهده

" اجلافـة " اصنع لوحة جنوم لطفلك، ودعه يسجل الليايل        : لوحة النجوم  .٢
بأن يعطي جنوماً ذهبية لليايل اجلافة، وأن يكايفء األبوان         " املبللة"واألخرى  

الليايل املبللة، فاملكافأة تـضع أمـام     لليايل اجلافة ويتجاهالن    الطفل على ا  
 فيتقدم حنو األمام وهذه اللوحـات أثبتـت         هالطفل هدفاً يسعى لتحقيق   

 .جدواها

إذا اختفت هذه العادة عن الطفل فتـرة مث عـادت،           : اإلقالل من التوتر   .٣
 يكون هنـاك طـاريء      أنفينبغي للوالدين أن يبحثا عن السبب، فال بد         

 إىل االنتقال، مثل والدة طفل جديد يف األسرة، أو ب العودة إىل التبولسب
عائلي أو غياب ألحد الوالدين، وعنـدها يعمـل    أو خصام جديد،بيت  

 .الوالدان على تقليل أثر هذا الطاريء ويعطون الطفل املزيد من االهتمام

والتحدث معه ألن ذلك يـسعده، فينـام   : اجللوس مع الطفل وقت النوم    .٤
ترخياً، وحيس مبحبتك له ودعمك له، ومن املستحسن أن تقضي مـع            مس

طفلك وقتاً من النهار على انفراد لتكشف عن خبايا نفـسه وصـراعاته             
 .النفسية

بعض اآلباء يبدلون الشراشف بعد تبول الطفل ويقومون بغسل         : العفوية   .٥
كل شيء، وهذا نتيجية منطقية وال جيوز أن يوبخ الطفـل أثنـاء هـذه              

ية، كما مينع الطفل من تناول السوائل بعد السادسة مساًء إىل أن متر             العمل
 ليلة جافة، وقد جنح هذا ألن الطعام والشراب قـد يكونـا أحـد               ١٤

 . املسئولة عن التبولاألسباب



 ٣٩

معظم املتبولني يف فراشهم ال يستطيعون االحتفاظ ببوهلم يف         : ختزين البول  .٦
ختزان كميات من البول يومـاً      مثانتهم، وهكذا فإن تدريب الطفل على ا      

بعد يوم، وحياول الطفل أن حيتفظ بالبول يف مثانتـه إىل آقـصى حـد               
سم فـإن   ٤٠٠ إىل   ٣٥٠يستطيعه وعندما يستطيع الطفل أن خيتزن من        

مثانته مما يقلـل    أن الطفل أصبح قادراً على السيطرة على        ذلك يدل على    
زول البول وإطالقـه    فرصة تبوله يف الفراش، إن مترين الطفل على وقف ن         
عضلة صـمام املثانـة     أثناء تبوله يف النهار عدة مرات يساعد على تقوية          

 .وجيب أن يتم هذا التمرين حتت رعاية اهتمام الوالدين

األوىل هي معرفة الساعة    هذا األسلوب تكون اخلطوة     : اإليقاظ أثناء النوم   .٧
نبـه علـى    اليت يتبول فيها الطفل يتمكن من خالل ذلك توقيت ساعة امل          

، الساعة احملددة وعندما ترن الساعة يستيقظ الطفل ويتبول يف املرحـاض          
وبعد سبع ليال متواليات يقلل الزمن إىل أن يتعود الطفـل الـذهاب إىل              

 .املرحاض دون جرس ليلة بعد ليلة

ذكر املختصون أن أسلوب اجلـرس والوسـادة   : طريقة اجلرس والوسادة  .٨
ال واإلجراء هو عبارة عـن وسـادة        أعطى نتائج جيدة يف معظم األخو     

خاصة توضع على الفراش وعندما تبتل يف الليل تغلق دائرة كهربيـة يف             
 مما يوقظ الطفل ويوقـف التبـول        داخلها ويرن جرس ويضيء مصباح    

 .ومبجرد تدريب الطفل على التحكم باملثانة ترفع الوسائد واجلرس

  



 ٤٠

  اإلام 

  

  :مفهومه 

 فمه تنغلق عليه الشفتان وتتلو ذلك حركات مص من عندما يوجل الطفل إامه يف
 ويف الغالب ما حتك      عادة إىل أسفل   رالشفتني والوجنتني واللسان ويكون اإلظفا    

كاألذن أو الشعر أو شيئاً آخـر كالغطـاء           جزًء من اجلسم   األخرىيد الطفل   
 مص اإلصبع بني أبناء السنة والسنتني فـإن هـذه العـادة             وبالرغم من انتشار  

 تستمر عندهم هذه العادة إىل      محل تدرجيياً مع منو الطفل وقلة من األطفال       ستض
سن املراهقة والشباب ويكون عدد البنات يتجاوز عدد األوالد بـني ماصـي             

  .أصابعهم
  

  :األسباب

امليل القوي للمص عند الصغار وهناك أدلة على أن بعض األجنة متـص              .١
 .أصابعها وهي يف الرحم 

 .لدفء والرضا و املتعة عند مص األصبعاإلحساس بالسعادة وا .٢

 .املص ممارسته متنح الطفل الراحة واإلسترخاء .٣

  
يف الطفل والذي   ) الثدي الكاذب   ( يعرف مجيع الناس األثر املهديء للمصاصة       

يلجأ إىل مص األصبع عندما خياف أو جيوع أو ينعسـ وأو عندما تكون حاجة              
لوك تلقائياً مع منو الطفل وعند تعرفه       ملمارسة متعة ما وبالتدريج يتوقف هذا الس      

  .على مصادر بديلة للشعور باألمن واملتعة
  .واألطفال الذين ميصون إصبعهم أقل قلقاًَ وأقل اضطراباً عاطفياً من غريهم

  



 ٤١

  :أثار مص األصبع

ظل أطباء األسنان حيذرون من النتائج السيئة اليت يتركها مص اإلام على عظام             
  . وصعوبة املضغ والتنفس وتشوه الوجه نفسهالفك وتشوه األسنان

الفم يف إمكانية خلق املـشاكل يف        ومدة املص وشدته ووضع      لعمر الطف ويؤثر  
وعلى وعلى األسنان األمامية      احللق األسنان واملص يؤدي إىل ضغط على سقف      

 إىل الربوز إىل اخلـارج والـسفلية إىل         األمامية التحتية مما يدفع األسنان العلوية     
  .اخل فيضيق سقف احللقالد

لن تكون هناك أثار سيئة يف العادة لو انتهى املص قبل ظهور األسنان الدائمـة،               
فعندما يتوقف املص قبل سن اخلامسة وظهور األسنان الدائمة فإن تشوه األطباق            

يصلح نفسه بنفسه، ولكم يزداد اخلطر إذا استمرت عمليـة          ) األسنان واحللق ( 
اث عدم توازن دائم يف عضالت       اللبنية ويؤدي إىل إحد    املص بعد سقوط األسنان   

  .الفك، فيتشوه الفك طوال مدة منو الطفل
واملاص ألصبعه أثناء هذه العملية يكون أقالً ميالً األستجابة حىت أنه ال يستجيب             
لنداء السائل لو ناده بامسه ذلك ألن الطفل أثناء املص ينقطع عن العامل اخلارجي              

، حىت أن التكلم معه ال جيدي وتزداد هذه احلالة عندما يسخر            ويغرق يف األحالم  
  .منهم أطفال آخرون خاصة إذا كانوا أصغر سناً منهم

  : طرق الوقاية 

وهذه تستخدم كبديل نـاجح، وعـادة يقلـع         : إعطاء مصاصة كبديل     .١
األطفال عنها ببلوغهم سن الثالثة، ولكن ذلك ال حيدث يف حالة اإلام،            

، حيث أنه يعتقد أا قد تصحح        أقل منه يف حالة اإلام     ويؤدي إىل تشوه  
 .تشوه اإلنغالق عند األطفال

فال حيدث األبوان ضجة يف حالة مص الطفل إلامه وهو صغري : التسامح  .٢
 .دون الرابعة، ألنه عادة يقلع عنها بعد هذا السن



 ٤٢

 عـن   البحـث كلما شعر الطفل باألمان قلت حاجيته إىل        : توفري األمان    .٣
إامه ألن أي مصدر للتوتر جيعل الطفل يبحث عن األمـن           راحة مبص   ال

 وبالتايل توفري جو من الراحة واألمان يساعد        والذي قد يكون مبص إامه    
 .يف الوقاية من هذه العادة

إذا كان الطفل ميص إامه فور انتهائه من الرضـاعة          : إطالة مدة الرضاعة   .٤
 إطالة فترة الرضاعة وتأخري     فيستحسن إطالة مدة الرضاعة ويتضمن ذلك     

 .الطعام

  

  :العالج

ذلك لألطفال دون سن السادسة، ألن معظمهم يقلعون عـن          : التجاهل .١
هذه العادة تلقائياً وألن املبالغة يف مكافحة هذه العادة تزيـد يف تعقيـد              
املشكلة وتضخمها، وعلى ذلك فإن من األفضل إختاذ موقف متـسامح           

 غري مهمة، وأظهر حبك لـه والتفـاهم         حىت يشعر الطفل أن املص قضية     
الواسع، وخفف من توتره، وال تلجأ إىل إجراءات تأديبية عنيفة حـىت ال             

 .يؤثر ذلك على نفسية الطفل

من املفيد أن يعلم الطفل خماطر هذه العادة، ويطلع على النتـائج           : التوجيه .٢
 .السلبية هلا، فيطلب من والديه التعاون معه للتخلص منها

لقد أثبت الثواب جدواه، سواء أكان مدحياً أم هـدايا          : لعقابالثواب وا  .٣
تقدم للطفل، وتعترب املأكوالت بديالً عن املص وهي نوع من الفطام عنه،            
فيستحب مكافأة الطفل كلما وجد اصبعه جافاً، وتعديد أشكال الثواب،          
باإلضافة إىل جدوى وجود عقوبة بسيطة لكل مرة يضبط فيها الطفل وهو 

امه، كحرمانه من بعض احللوى أو إغالق التلفاز مثالً ميص إ. 

  :وهناك أساليب أخرى يفضل أن تقترن بإجراء الثواب والعقاب منها 



 ٤٣

 تذكري الطفل بوقف املص كلما قام بذلك: التذكري  •

 حرمان الطفل من شيء مفضل لديه: احلرمان •

 وذلك بأن يعلم الطفل أن يقوم بأعمال أخرى       : االستجابة املنافسة  •
 بنفس اليد عندما يشعر حباجته للمص

وهي من أجنح السبل إليقاف املـص وهـو   : أجهزة تركب على األسنان   .٤
  .جهاز يوضع على سقف احللق فيمنع تالمس اإلام مع سقف احللق

  



 ٤٤

  اخلــــامتة

  
ذا أكون قد انتهيت من حبثي املتواضع وكلي أمل أن أكون وفقت من خالله 

يواجهها أطفالنا يف طاً عن بعض مشاكل الطفولة واليت بتقدمي تصور ولو كان بسي
مراحل طفولتهم، مقدمة لكل مشكلة على حدة، وكذلك تصور للوقاية منها 

  وعالجها حال حدوثها
  

  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

  

  

  



 ٤٥

  املراجــــع 
  
  

  حممد الربمياوي. يف علم نفس منو الطفل              د. ١ •
  جية الطفولة واملراهقة       شيفروسلمانسيكولو. ٢ •
  كيف تقوهلا ألطفالك. ٣ •
 سيكولوجية الطفولة. ٤ •
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