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نهــــر متــعــــــدد ... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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د. وفقي حامد �أبو علي

الرتبية  اأ�سول  يف  الفل�سفة  دكتوراه  على  حا�سل  م�سر،  مواليد  من    

الدويل  الإمن��اء  مبكتب  وخبرًيا  باحًثا  يعمل  مب�سر،  دمياط  جامعة  من 

والتدريب. لال�ست�سارات 

للموؤ�س�سات  الإداري��ة  »التنمية  موؤلفاته:  ومن  عزير،  علمي  اإنتاج  له    

الإدارة  و»مبادئ  املعا�سرة«،  والجتاهات  املتغريات  �سوء  يف  التعليمية 

يف  وتنميتها  اأ�س�سها  التعليمية:  و»الإدارة  الإ����س���الم«،  يف  ال��رتب��وي��ة 

الأبحاث  من  العديد  اإىل  اإ�سافة  احلديثة«،  الإداري��ة  الجتاهات  �سوء 

والدولية. العربية  بالدوريات  والدرا�سات 
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

يناير 2014 م / �سفر 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات: 2013/166

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 452

ردمك:   978-99966-54-14-5
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ت�صدير

وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

اأجمعني... و�سحبه  اآله 

الدرا�سات  من  العديد  لإجناز  خ�سبة  مرحلة  املبكرة  الطفولة  تعترب 

ال��ن��م��و يف جميع  اأن��ه��ا م��رح��ل��ة  ال��ن��ظ��ري��ة وامل��ي��دان��ي��ة، ذل��ك  والأب���ح���اث 

كما  واملتطلبات،  العنا�سر  من  العديد  اإىل  احلاجة  ومرحلة  امل�ستويات، 

وال�سلوكية. واحلركية  النف�سية  امل�سكالت  من  العديد  لن�سوء  بيئة  اأنها 

تلك  خمتلف  اإث���ارة  اإىل  علي  اأب���و  ح��ام��د  وف��ق��ي  ال��ب��اح��ث  �سعى  وق��د 

امل��و���س��وع��ات يف ت��رك��ي��ز واإي���ج���از، م��ع ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن امل��الح��ظ��ات 

لالآباء  وعمليا  معرفيا  دليال  يكون  لأن  الكتاب  توؤهل  التي  والتجارب 

ومعطيات  ون�سائح  توجيهات  يقدم  اإر�ساديا  دليال  واملعلمني،  واملربني 

ت�ست�سحب  املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  ح�سنة  اإدارة  اأجل  من  دقيقة  علمية 

اإن�سان  اإخ��راج  اإىل  تهدف  التي  الرا�سدة  الإ�سالمية  القيم  روح  معها 

و�سلوكيا. نف�سيا  متوازن 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

ورج��الت  والأم��ه��ات  الآب��اء  اإىل  الكتاب  ه��ذا  تقدم  اأن  الكويت،  بدولة 

اأن  وجل  عز  املوىل  داعية  الكرام...،  القراء  وجمهور  والتعليم  الرتبية 

موؤلفه خري اجلزاء.  به، ويجزي  ينفع 

          اإنه �سميع جميب.
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العظيم،   الكون  هذا  يف  الإن�سانية  احلياة  حمور  الطفولة  مرحلة  تعد 

احلياة  مراحل  اأعلى  هي  بل  احلياة،  مراحل  من  مهمة  مرحلة  هي  اإذ 

اأ�سا�سية  مرحلة  فهي  هنا  ومن  اخلا�ص.  وعاملها  وانطالقتها  برباءتها 

خاللها  من  التي  القنطرة  لأنها  بها،  الهتمام  واملربني  الآباء  على  يجب 

نف�سه، ولأن  اإىل العتماد على  الآخرين  الطفل من العتماد على   ينتقل 

م�ستقباًل.   تطوره  وعلى  الطفل  على  خطرية  تكون  قد  انعكا�ساتها 

اأه��م  ف  ت��ع��رُّ يجب  �سليمًا،  من��وُا  املرحلة  ه��ذه  يف  الطفل  ينمو  ولكي 

الرتبوية  بالطرق  اإ�سباعها  وكيفية  الطفل،  لدى  وحاجاته  النمو  مطالب 

هذه  تاأدية  يف  عنها  البعد  ينبغي  التي  الأم��ور  تعّرف  وكذلك  ال�سليمة، 

املطالب ؛ والتي تتطلب من الآباء واملربني تاأمني كل ما يرغب فيه الطفل 

لطبيعة  الفهم  من  مزيد  تعّرف  لذلك  ويلزم  وحنان.  وعطف  حب  من 

واملدر�سة.  البيت  يف  الأطفال  مع  التعامل  من  لنتمكن  الطفولة  مرحلة 

غري  ال�سلوكيات  بع�ص  الأط��ف��ال  عند  يظهر  ق��د  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ويف 

لأنهم  نظرا  الآخرين،  مع  التوافق  ل�سوء  تعر�سهم  قد  والتي  املرغوبة، 

اأنهم             كما  املرغوبة،  وغ��ري  املرغوبة  ال�سلوكيات  معرفة  ي�ستطيعون  ل 

اإىل  توؤدي  �سلبية  م�ساعر  من  بداخلهم  ما  و�سف  اأو  معرفة  ي�ستطيعون  ل 

امل�سكالت  يف  تتمظهر  ال�سلبية  امل�ساعر  فهذه  ال�سوية؛  غري  ت�سرفاتهم 

الطفل  منو  تعوق  التي  امل�سكالت  تناول  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن    . النف�سية 

املجتمع  على  بل  فح�سب،  الطفل  على  تعود  ل  اآث��اره��ا  اأن  اإذ  وتقدمه، 

ومعاجلتها  وطرق  اأ�سبابها  ومعرفة  الطفولة  م�سكالت  فمواجهة  اأي�سًا، 

اأكدت  اأن  بعد  تعتني به جميع املجتمعات على اختالف نظمها،  اأمر مهم 

اإمنا  الرا�سدين   عند  والعقلية  النف�سية  الأمرا�ص  م�سدر  اأن  الأبحاث 

النف�سية  ال�سطرابات  بع�ص  واأن  الطفولة،  اأثناء  نف�سية  �سدمات  هي 

الطفولة.  يف  نف�سية  لأعرا�ص  امتداد  الرا�سدين  عند 
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ومنها  الطفولة،  خ�سائ�ص  اإىل  يعود  ما  منها  الطفولة  وم�سكالت 

على  العمل  يجب  ال��ذي  النف�سي  النحراف  األ��وان  من  لون  عن  ينم  ما 

يدفعنا  الأمر  وهذا  الطفل.  �سخ�سية  من  جزءًا  ي�سبح  اأن  قبل  تفاديه 

اأدت  التي  العوامل  وحت��دي��د  امل�سكالت،  ه��ذه  ع��ن  املبكر  الك�سف  اإىل 

بالطرق  حلها  على  والعمل  منها،  يعانون  من  وم�ساعدة  وجودها،  اإىل 

تنجم  اإنها  اإذ  حالة،  كل  لظروف  ووفقًا  لها،  املالئمة  العلمية  املو�سوعية 

وعوامل  ومدر�سية،  واجتماعية،  بيئية،  ع��وام��ل  ع��ن  الأوىل  بالدرجة 

اإل  ب�سيطة،  بدرجات  تبداأ  امل�سكالت  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير  نف�سية؛ 

بطريقة  لها  الت�سدي  اأو  املنا�سب،  الوقت  يف  تداركها  وعدم  اإهمالها  اأن 

تزمن  ورمبا  تركيبًا،  وت��زداد  فتتطور  اأمرها،  تفاقم  اإىل  ي��وؤدي  خاطئة 

مر�سية. اأ�سكال  اإىل  وتتحول 

من  املو�سوع  بهذا  املتعلقة  امل�سكالت  لتعالج  الكتاب  مادة  جاءت  وقد 

امل�سكالت، عر�ص مفهوم  وكان منهجنا يف معاجلة هذه  املختلفة  نواحيه 

اإليها،  واأدت  التي  والأ�سباب  اأعرا�سها، ومظاهرها،  اأهم  وبيان  امل�سكلة، 

عالجها.       وكيفية  امل�سكلة  على  التغلب  اأ�ساليب  اأهم  بيان  مع 

ن�ساأل اهلل العلى القدير اأن نكون قد وفقنا يف تاأليف مادة هذا الكتاب، 

 . للجمهور  الفائدة  فيه  تكون  اأن  وناأمل 

ال�سبيل ،،، اإىل �سواء  واهلل املوفق وهو الهادي 
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الف�صل الأول

 مظاهر النمو  لدى الطفل

 يف مرحلة الطفولة املبكرة
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ال��درا���س��ات  حقل  يف  املهمة  امل��ح��اور  اأح��د  الطفولة  م��و���س��وع  اأ���س��ب��ح 

من  العديد  ا�ستخدام  يتم  ذلك  ولأج��ل  العامل،  يف  والنف�سية  الرتبوية 

تعرف  ت�ستهدف  التي  العلمية،  املنهجية  البحثية  والأ�ساليب  الطرق 

التي  وامل�سكالت  املعوقات  ور�سد  تنمو،  وكيف  واإمكاناته،  الطفل  قدرات 

لو�سع  ال�سطرابات؛  من  خالية  �سوية،  ن�ساأة  ين�ساأ  وجتعله  منوه،  تعيق 

ال��ق��درات  تلك  يف  ق�سور  اأي  على  التغلب  على  تعني  التي  الت�سورات 

بها. والنهو�ص  تنميتها  وحماولة  والإمكانات، 

وت�سعى الأمم الناه�سة اإىل التو�سع يف هذا املجال، لأجل تن�سئة اأجيال 

ال�سلوك  عمليات  وتر�سد  والنف�سية،  الجتماعية  الأ�سقام  من  �سليمة 

على  والرتكيز  الهتمام  كان  هنا  ومن  املتعددة.  املواقف  يف  الجتماعي 

عرب  وتت�سح  والإمكانات  القدرات  فيها  تت�سكل  التي  الطفولة  مرحلة 

املختلفة.  النمو  مظاهر 

�سمنية  مراحل  جمموعة  اإىل  ع��ام  ب�سكل  الطفولة  مرحلة  وتنق�سم 

املبكرة،  الطفولة  مرحلة  منها  العامة،  املرحلة  تلك  داخ��ل  مرتابطة 

موؤثرًا  دورا  املبكرة  الطفولة  مرحلة  ومتار�ص  املتاأخرة،  الطفولة  ومرحلة 

تعترب  املرحلة  تلك  يف  النمو  مظاهر  اإن  اإذ  عام،  ب�سكل  الفرد  حياة  يف 

توؤثر  فاإنها  احللقات  هذه  اإحدى  تراخت  اإذا  احللقات،  مرتابطة  �سل�سلة 

بيئته،  مع  الطفل  توا�سل  وتعوق  الأخرى،  النمو  مظاهر  باقي  على  �سلبيا 

الفطرية  واإمكاناته  قدراته  الطفل  ينّمي  خالله  من  الذي  التوا�سل  هذا 

املجتمع  وتكيفه مع  توا�سله  زيادة  ت�ساعده على  ويكت�سب مهارات جديدة 

.)39 املحيط به )اأبو زيد،2011، 

النمو:  مفهوم   -

نحو  بالفرد  ت�سعى  التغريات  من  متكاملة  متتابعة  �سل�سلة  هو  النمو 

تلخي�سهما   ميكن  رئي�سان  مظهران  وللنمو  وا�ستمراره.  الن�سج  اكتمال 
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وال��وزن  وال�سكل  احلجم  يف  بالنمو  يخت�ص  ال��ذي  التكويني  اجلانب  يف 

التطورات  يعطي  مما  للج�سم،  والرتفاع  والعر�ص  الطول  لنمو  نتيجة 

واجلانب  املختلفة،  الأع�ساء  لنمو  تبعا  للفرد  العام  املظهر  يف  النمائية 

والعقلية  اجل�����س��م��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف  يف  ال��ن��م��و  ب��ب��ي��ان  امل��رت��ب��ط  ال��وظ��ي��ف��ي 

نطاق  لت�ساع  تبعا  الطفل  حياة  يف  احلادث  التطور  لت�ساير  والجتماعية 

واملو�سوي،2011،20(. )الكناين  به  املحيطة  البيئية  الظروف  وتغري  بيئته 

املبكرة: الطفولة   النمو يف مرحلة  - مظاهر 

املرحلة يف: تلك  النمو يف  تتمثل مظاهر 

اجل�سمي  النمو   -

الوالدان  يهتم  التي  الطفل  ل��دى  النمو  مظاهر  من  مظهر  اأول  وه��و 

واأهمية  ومتيزا  و�سوحا  الأك��ر  لأنها  تطورها،  ومتابعة  مبالحظتها، 

النمو يف مالمح  اأهم مظاهر هذا  وتتمثل  وتقدم عمره،  الطفل  على منو 

اأهمها زيادة الطول والوزن واحلجم. )اأبو زيد،2011،40( عديدة من 

بني  وزنه  يرتاوح  الولدة  حديث  فالطفل  اجل�سمي:  بالنمو  يتعلق  فيما 

2.500 اإىل 4.600 كجم ويكون يف املتو�سط 3.400 كجم. و يرتاوح طوله 

من  راأ�سه  يرتاوح حميط  وكذلك   . �سم   50 �سم مبتو�سط   55 اإىل   45 بني 

اأن  لوحظ  وق��د  35���س��م،  املتو�سط  يف  ويكون  �سم   37.2 اإىل  �سم   32.6

اجل�سمي  النمو  ويحدث  الغالب.  يف  الأنثى  من  حجمًا  اأكرب  يكون  الذكر 

الطفل  منو  �سرعة  تقل  ثم  احلياة،  من  الأوىل  الفرتة  يف  �سريعًا  للطفل 

اأن منو هيكل اجل�سم  �سنوات يالحظ   )6 اإىل  الفرتة )2  بعد ذلك. ففي 

متكاملة  غري  تكون  والعظام  الأوليني،  ال�سنتني  يف  منوه  من  اأبطاأ  يكون 

وتنمو  الطفل،  وقوع  حالة  يف  ك�سرها  متنع  التي  بالليونة  وتتميز  التكل�ص 

ال�سغرية. الع�سالت  من  اأكرب  بدرجة  الكبرية  الع�سالت 
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وكيًفا  كًما  الت�سريحي  التغري  املرحلة  هذه  يف  اجل�سمي  النمو  ويت�سمن 

الظهور،  يف  الأ�سنان  ت�ستمر  حيث  ون�سيًجا،  وو�سًعا  و�سكاًل  وحجًما 

الدائمة  الأ�سنان  لتظهر  ت�ساقطها  ويبداأ  املوؤقتة  الأ�سنان  عدد  ويكتمل 

الدائمة(، وينمو  الأ�سنان  اثنتان من  اأو  ال�ساد�سة واحدة  )تظهر يف �سن 

الرا�سد،  راأ�ص  حجم  مثل  اإىل  املرحلة  هذه  نهاية  يف  بطيًئا  منًوا  الراأ�ص 

ويتاأثر  متو�سطة،  بدرجة  اجل��ذع  وينمو  �سريًعا،  من��ًوا  الأط��راف  وتنمو 

الطول  يكون  الثالثة  ال�سنة  نهاية  الطفل، ويف  لدى  النمو  باإمكانية  الطول 

– 6 �سم   7 –  8 –  9 ن�سبًيا مبعدل  . ثم يزداد متباطًئا  90 �سم  حوايل 

 .6 ،5  ،4 ،3 خالل ال�سنوات 

وفقدان  العظام  وا�ستطالة  اجلذع  منو  يربزه  الطول  منو  اأن  ويالحظ 

مبعدل  الوزن  ويزداد  الر�ساعة،  مرحلة  يف  مالحًظا  كان  الذي  ال�سحم 

العظمي،  الهيكلي  النمو  عن  اأم��ا  ال�سنة؛  يف  تقريًبا  واح��د  ج��رام  كيلو 

من  اأكرب  قدر  ويبداأ  الن�سوج،  من  العظمية  الطفل  اأجهزة  حظ  فيزداد 

الهيكل  ويظل  عظام،  اإىل  تتحول  للطفل  العظمي  الهيكل  يف  الغ�ساريف 

العظمي يف هذه املرحلة غري نا�سج، وتزداد عظام اجل�سم حجًما وعدًدا 

البنات،  من  طفيفة  بدرجة  وزًنا  اأقل  البنون  ويكون  النمو،  مع  و�سالبة 

اأكر حًظا من  � بينما تكون البنات  واأكر حًظا منهن يف الن�سيج الع�سلي 

ال�سحمية. الأن�سجة  يف  البنني 

بع�ص  يفقدون  الولدة  حديثي  الأطفال  اأن  جند  بالوزن:  يتعلق  وفيما 

عند  اأوزانهم  ي�سرتجعون  ثم  العمر  من  الأوىل  اأي��ام  الع�سرة  يف  ال��وزن 

اليوم العا�سر بعد الولدة )3 كجم( . ولوحظ اأن الطفل يت�ساعف  وزنه 

كجم(.وي�سبح   6( العمر  من  اخلام�ص  ال�سهر  بداية  يف  ال��ولدة  عند 

)9كجم(،  الأوىل  ال�سنة  انتهاء  عند  ال��ولدة  وزن  اأ�سعاف  ثالثة  وزنه 
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معادلة  وهناك  )12كجم(.  الثانية  ال�سنة  انتهاء  عند  اأ�سعاف  اأربعة  ثم 

هي:  الطفل  وزن  حل�ساب  ت�ستخدم 

6 �سنوات  : 1 من 
9  + بال�سهر  العمر 

2

8 + )2   من 7 : 12 �سنة= )العمر بال�سنوات – 

50�سم،   وفيما يتعلق بالطول : يكون طول الطفل حديث الولدة  حوايل 

ما  ثم  احلياة  من  الأوىل  الفرتة  يف  �سريعة  زي��ادة  اأي�سًا  الطول  ويزيد 

 50 اأن الطفل يكت�سب زيادة  اأن تقل هذه الزيادة فيا بعد.ويالحظ  يلبث 

يكت�سب  الثانية  ال�سنة  ويف  75�سم.  في�سبح  الأوىل  ال�سنة  % من طوله يف 

عند  الولدة  بعد  طوله  يت�ساعف  ثم   . �سم   82.5 في�سبح   ،% حوايل25 

ثالثة  مقاربًا  طوله  ي�سبح  ثم  100�سم.  في�سبح  الرابعة  ال�سنة  انتهاء 

وميكن  150�سم.  حوايل  في�سبح  ع�سر  الثاين  عامه  انتهاء  عند  اأ�سعاف 

 12 اإىل   2 من  عمر  يف  الطفل  طول  حل�ساب  التالية  القاعدة  ا�ستخدام 

77 �سم  + )6 – بال�سنوات  �سنة حيث يكون الطول =)العمر 

بع�سها:  مع  تنا�سقها  ومدى  اجل�سمية  الطفل  اأبعاد  بن�سب  يتعلق  وفيما 

الطول  من   %  25 اإىل   الطفل  راأ�ص  طول  ي�سل  الولدة  عند  اأنه  يالحظ 

الكلي للج�سم وتكون ال�ّسرة هي نقطة الو�سط بني قيمة الراأ�ص والكعوب. 

الراأ�ص  في�سبح  الراأ�ص  من  اأكر  الأط��راف  منو  �سرعة  تكون  ذلك  بعد 

اأ�سغر ن�سبيًا عما كان اإذا قوِرن بالذراعني والأطراف التي تزداد �سرعة 

 . البلوغ  عند  الو�سط  نقطة  هي  العانة  عظمة  فت�سبح  ذلك  بعد  منوها 

اأو  الوراثية  الأ�سباب  لبع�ص  تبعًا  القيا�ص  املتو�سطات يف  تلك  وقد تختلف 

)160-157  ،2010 املجيد،  املر�سية. )عبد 

اجل�سمي  النمو  مقدار  بني  التمييز  ميكن  املرحلة  نهاية  يف  وعموما، 
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لدى كل من الذكور الإناث، اإذ يكون الذكور اأطول واأثقل قليال يف الوزن 

من الإناث يف نف�ص العمر )اأبو زيد،2011، 40(.

الف�سيولوجي:  النمو   -2

فاجل�سم  اجل�سمي،  بالنمو  وثيًقا  ارتباًطا  النمو  هذا  مظاهر  وترتبط 

فتلك  تديره،  التي  احليوية  الأجهزة  من  خالية  وعظامًا  ع�سالت  لي�ص 

اجل�سم  اأجهزة  اإن  حيث  للنمو،  خمتلفة  ومظاهر  مبراحل  متر  الأجهزة 

اإذ ي�سل  يف هذه املرحلة ت�سهد منوًا ملحوظًا، وخا�سة اجلهاز الع�سبي، 

مخ  حجم  من    %  90 حوايل  اإىل  املرحلة  نهاية  يف  الطفل  مخ  منو  حجم 

الإخ��راج،  عملية  �سبط  من  الطفل  يتمكن  املرحلة  هذه  ويف   . الرا�سد 

على الرغم من اأنه يكون يف الن�سف الأول من هذه املرحلة حمتاجًا اإىل 

.)41 زيد،2011،  الكبار)اأبو  ِقبل  الإخراج من  بعملية  تذكريه 

ال��ولدة  عند  اأن��ه  جند   : القلب  ون�ساط  الطفل  بتنف�ص  يتعلق  وفيما 

�سنوات  اأربع  وعند   . الدقيقة  40 يف   :  30 بني  يكون  التنف�ص  مرات  عدد 

25 يف الدقيقة و 16 عند البلوغ. اأما �سربات القلب : فتكون  ينخف�ص اإىل 

 100 يكون  �سنوات   4 وعند   . الدقيقة  يف   130 اإىل   120 من  ال��ولدة  عند 

يكون   : الدم  ل�سغط  .وبالن�سبة  البلوغ  عند   80 اإىل  تنخف�ص  الدقيقة  يف 

�سنوات   10 عند   65/100 اإىل  تدريجًيا  يرتفع   60/80 يكون  الولدة  عند 

.)160 ،2010 عند البلوغ . )عبد املجيد،  و80/120 

الأفعال  من  جمموعة  هناك  اأن  يالحظ  الع�سبي:  بالنمو  يتعلق  وفيما 

بطريقة  الوليد  ع�سالت  تتحرك  حيث  الطفل،  بها  يقوم  التي  املنعك�سة 

وهي  احلركية  بالنعكا�سات  احلركات  هذه  مثل  وت�سمى  لاإرادي��ة  اآلية 

دلياًل  النعكا�سات  هذه  �سحة  وتعد   . احلياة  على  املحافظة  يف  ت�ساعد 

يكون  اأن  املرجح  من  اأن��ه  ذلك  الع�سبي؛  للجهاز  ال�سليم  الن�سج  على 

املبهر  لل�سوء  عينه  يغم�ص  مل  اإذا  مطمئنة  غري  �سحية  حالة  يف  الوليد 
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الولدة. اأيام من  ب�سعة  بعد  مثاًل  بالدبو�ص  ال�سك  اأو  باللم�ص  يتاأثر  اأو 

من  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  املتخ�س�سة:  لال�ستجابات  وبالن�سبة 

يوجد  »الع�سوائية«،  اأو  »التلقائية«  ال�ستجابات  جانب  اإىل  ال�ستجابات 

من  الأوىل  الأيام  يف  الطفل  على  يالحظ  اإذ  ال�ستجابات،  من  اآخر  نوع 

احلركة  اأو  اليد  راح��ة  يف  يو�سع  ما  �سيء  على  بالقب�ص  قيامه  حياته 

)161  ،2010 املجيد،  مثاًل. )عبد  للرقبة  املفاجئة 

النمو احلركي:    -3

حيث  الأول��ني،  العامني  يف  احلركي  النمو  زي��ادة  الطفل  على  يالحظ 

الأ�سياء،  على  للقب�ص  واأج��ه��زة  ك���اأدوات  والأي���دي  الأذرع  تدريب  يتم 

)امل�سي(،  املختلفة  باأ�سكاله  والنتقال  التحرك  على  القدرة  واكت�ساب 

مهّمًا  موؤ�سرًا  الطفل  حركة  وتعد  القامة،  لنت�ساب  للو�سول  �سعيه  مع 

املحيطة  البيئة  مع  التوا�سل احلركي  على  تعينه  التي  على منو ع�سالته، 

ودار  املنزل،  يف  تتمثل  التي  بيئته  يكت�سف  التوا�سل  هذا  خالل  ومن  به، 

ويكت�سف  بينهم،  ويتجول  اإليهم،  فيذهب  حوله،  من  والنا�ص  احل�سانة، 

ويتعلم  ويكت�سب  ؛  فيهم  املوجودة  والأ�سياء  املتغريات  و�ستى  خباياهم، 

مفاهيم جديدة... كما يتعرف على معاين الأ�سياء ووظائفها فتنمو لغته 

ال�ستقبالية.

قد  احلركية  امل��ه��ارات  تكون  ال��راب��ع��ة،  ال�سنة  نهاية  الطفل  وببلوغ 

يزيد                        ل  ال��ذي  الثالثة  طفل  خ��الف  على  وا���س��ح،  ب�سكل  لديه  ازدادت 

اأعلى.  يف قدرته عن جمرد القفز اإىل 

لديهم  يكون  الأطفال  اأن  املرحلة  هذه  يف  احلركي  النمو  مظاهر  ومن 

الثالثة ميكنهم  باأنف�سهم، ويف �سن  القدرة على ارتداء مالب�سهم وخلعها 

وال�سعود  اللعب  اأن�سطة  الأر�ص، وممار�سة  امل�سي بطريقة م�ستقيمة على 

�سن  ويف  الدراجات.  وركوب  املتزحلقة  الأل��واح  اأو  الكتل  على  والهبوط 
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�سلوكه  يف  يظهر  ما  وهو  بالوزن،  الإح�سا�ص  الطفل  لدى  يكون  اخلام�سة 

وحينما  وتف�سيال.  متايزا  اأكر  الدقيقة  حركاته  تكون  حيث  احلركي، 

اليدين  بني  التاآزر  من  كاِف  قدر  لديه  يكون  ال�ساد�سة  اإىل  الطفل  ي�سل 

مبا  الدقيقة  الع�سالت  على  ال�سيطرة  على  ال��ق��درة  ولديه  والعينني، 

)الكناين  الذي ميار�سه.  الن�ساط  احلقيقية يف  املهارة  اإظهار  من  ميكنه 

)31-30  ،2011 واملو�سوي، 

والتح�سن؛  والتنوع  بال�سدة  املرحلة  ه��ذه  يف  احلركي  النمو  ويتميز 

بحيث يعتمد الطفل يف بداية املرحلة على الع�سالت الكبرية، وبالتدريج 

ويف  ب�سرعة،  واحلركة  والقفز  امل�سي  مثل  حركاته  على  الطفل  ي�سيطر 

يف  وي��ب��داأ  الدقيقة،  ع�سالته  على  ال�سيطرة  يف  ي��ب��داأ  املرحلة  نهاية 

ر�سم  يف  وتتمثل  بالتدريج  الكتابة  يف  احلركية  امل��ه��ارات  ا�ستخدام 

كتابة  ثم  راأ�سيا،  اأو  اأفقيا  امل�ستقيمة  اخلطوط  ثم  الع�سوائية  اخلطوط 

احلروف )اأبو زيد،2011، 42(.

وب�سفة عامة، يالحظ يف مرحلة الطفولة من )2 اإىل 6( �سنوات: اأنه 

الت�سلق،  امل�سي،  مثل  الأ�سا�سية،  احلركية  املهارات  الطفل  لدى  تتطور 

احلركية  امل��ه��ارات  ه��ذه   بكل  ويقوم  اللقف،  ال��رم��ي،  ال��وث��ب،  اجل��ري، 

ال�سقل  من  القليل  اإىل  اإل  حتتاج  ل  التوافق  من  بدرجة  الأ�سا�سية، 

وتكون  والن�ساط،  للحركة  جامع  تعط�ص  الطفل  لدى  وي�سبح  والإتقان، 

حركته  من  معني  لهدف  ي�سعى  ل  اإذ  هادفة،  غري  الطفل  حركات  معظم 

با�ستمرار مزاولته  يتميز  اأن طفل هذه املرحلة ل  الأحيان، كما  اأغلب  يف 

وجيزة  ملدة  والرتكيز  لآخر  ن�ساط  من  النتقال  بل  طويلة،  ملدة  ن�ساًطا 

حيث  امل�ستمر،  احلركي  الن�ساط  مرحلة  املرحلة  ه��ذه  وتعترب   . فقط 

غري  وتكون  والتنوع،  ال�ستجابة  و�سرعة  بال�سدة  الطفل  حركات  متتاز 

احل�سي  ال��ت��اآزر  ويتح�سن  وي��زداد  املرحلة،  اأول  يف  متزنة  اأو  من�سجمة 
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الدراجة  رك��وب  مثل  جديدة  حركية  مهارة  الطفل  ويكت�سب  احلركي 

)180  ،2010 . )عبد املجيد،  املاهرة  اليدوية  والقيام باحلركات 

االجتماعي:  النمو   -4

عدة  عليه  تبدو  اإذ  املرحلة،  هذه  يف  للطفل  الجتماعي  النمو  ي��زداد 

يبداأ  اأن  فبمجرد  ال�سابقة،  النمو  مراحل  يف  موجودة  تكن  مل  مظاهر 

بع�سهم،  مع  متزايدا  وقتا  يق�سون  جندهم  اجلماعي  اللعب  الأطفال 

يف  وكذلك  اأكر  اأو  اأطفال  ثالثة  من  جماعات  يف  اللعب  يبداأون  وكذلك 

الطفل  يق�سيه  الذي  الوقت  يتزايد  اخلام�ص  العام  حلول  وعند  اأزواج. 

لالأطفال  املت�سع  الجتماعي  التفاعل  خالل  ومن  زمالئه.  مع  اللعب  يف 

بينهم  فيما  التمييز  على  القدرة  لديهم  يكون  الرو�سة   يف  زمالئهم  مع 

اأطفاًل  اأن هناك  يدركون  بينهم، حيث  الفردية  الفروق  من خالل متييز 

له  والبع�ص  منهم،  اأ�سجع  والبع�ص  منهم،  اأ�سغر  واآخرين  منهم،  اأكرب 

وهكذا. اأبي�ص،  لونه  الآخر  والبع�ص  اأ�سمر  لون 

ينتمون  الأطفال  اأن  تدريجيا  يكت�سفون  املدر�سة  قبل  ما  اأطفال  اأن  كما 

من  خمتلفة  اأع���داد  وذات  خمتلفة،  اجتماعية  م��راك��ز  ذات  اأ���س��ر  اإىل 

.)32،  2011 واملو�سوي،  الأطفال)الكناين 

النمو الجتماعي يف هذه املرحلة،  وب�سفة عامة يالحظ تعدد مظاهر 

يف:  تتمثل  التي 

العدد.  باللعب اجلماعي يف جماعات حمدودة  الطفل  ترحيب   -

الكبار  حددها  التي  املعاين  وتقبل  الجتماعية  الظروف  مع  التوافق   -

 . الكبار  �سلوك  مع  وتوافقه  ال�سلوك  وتعديل  الجتماعية  للمواقف 

يف  زمالئه  مع  �سداقات  وتكوين  الجتماعية  الطفل  عالقات  ات�ساع   -

 .)43 زيد،2011،  الرو�سة)اأبو 
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للطفل  العاطفي  النمو  يكون  ون�سف،  عامني  اإىل  عامني  عمر  ويف 

وغالبا        ال�ستقالل،  يف  ن�سبية  زي��ادة  يظهر  ورمبا  ذات��ه،  حول  متمركزًا 

العديد  لدى  يظهر  واأحيانا  لالأمان،  حاجته  لي�سبع  اأبويه  وراء  ي�سرع  ما 

يطمئنه.         مل��ن  ويحتاج  ال��ظ��الم  م��ن  ب��اخل��وف  الإح�����س��ا���ص  الأط��ف��ال  م��ن 

يلعب  اأن  يجب  اإذ  الجتماعية،  الناحية  من  به  للعناية  الطفل  ويحتاج 

من  تواجده  حالة  يف  الطفل  �سلوك  ومالحظة  اآخرين،  اأطفال  بجانب 

حينما  ال��ع��دواين  ال�سلوك  ب��وادر  عليه  يظهر  فقد  الآخ��ري��ن،  الأط��ف��ال 

ي�سبح  الأطفال  العديد من  اأن  لوحظ  فقد  الرفاق،  هوؤلء  ب�سحبة  يلعب 

وحينما  بع�سهم.  اأو  اأقرانه  �سعر  ي�سد  ورمبا  الآخرين؛  للعب  مغت�سبًا 

يبلغ عامه الثالث، يالحظ على الطفل ا�ستمراره يف اإظهار اإح�سا�ص قوي 

وتزداد  لها،  بديل  مقابل  منه  يطلبها  ملن  لعبته  يعطي  ولكنه  بامللكية، 

رغبته يف اللعب بالقرب ومع الأطفال الآخرين، غري اأنه ي�ستمر يف اإظهار 

مع  بالختباء  ي�ستمتع  وقد  الآخرين،  مع  اللعب  عند  العدوانية  الأعمال 

الكبري  هذا  اأن  اأ�سا�ص  على  الكبار  مع  اللعب  يحب  اأنه  بجانب  الآخرين، 

)194 ،2010 يف مثل �سنه. )عبد املجيد، 

احل�سي:   النمو   -5

الطفل  يتمتع  حيث  الطفل،  لدى  احل�سي  النمو  يظهر  املرحلة  هذه  يف 

على  ويعتمد  ب��ه،  املحيطة  البيئة  يف  املختلفة  املتغريات  مع  بالتعامل 

من  املختلفة  الأ���س��ي��اء  وروؤي���ة  ب��ه  املحيطة  البيئة  اكت�ساف  يف  حوا�سه 

املختلفة  خ�سائ�سها  حيث  من  بينها  والتفرقة  عليها  والتعرف  حوله، 

املختلفة،  م�سادرها  وبني  بينها  مييز  اأن  وي�ستطيع  واللون،  ال�سكل  مثل 

من  املختلفة  حوا�سه  ي�ستخدم  وبذلك  طعمها،  ويتذوق  مبلم�سها،  وي�سعر 

�سمع وب�سر و�سم وتذوق يف التعرف على خ�سائ�ص الأ�سياء ويعرب عنها 

املختلفة.  والكلمات  بالألفاظ 
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متحرك  �سوء  تتبع  �ساعتان  عمره  مولود  ي�ستطيع  لالإب�سار،  وبالن�سبة 

لكنه           املبهر،  ال�سوء  اأم��ام  عينيه  ويغلق  لل�سوء  ال�سديدة  حل�سا�سيته 

ل ي�ستطيع اأن يركز ب�سره على �سيء مرئي، كما اأنه ل ي�ستطيع اأن يركز 

ال�سيء  كان  اإذا  فقط  ذلك  يفعل  فهو  مًعا  بعينيه  املتحركة  املرئيات  على 

يكون  العينني ل  الع�سلي بني  التاآزر  لأن  ؛ وذلك  اأمام عينيه  ثابًتا  املرئي 

الولدة.  بعد عند  اكتمل  قد 

ال�سمعي  جهازه  يكون  الولدة  عند  الطفل  اأن  جند  لل�سمع،  وبالن�سبة 

تام النمو، ولكن مع ذلك تكون املراكز ال�سمعية باملخ غري تامة بعد، ويف 

الأ�سبوعني الأولني يكون ال�سمع �سعيًفا، ثم تزداد قوة ال�سمع بعد ذلك .

ويدير  وجهه  يالم�ص  باإ�سبع  يح�ص  الوليد  اأن  جند  اللم�ص،  حيث  ومن 

اأنه         ولو  احل��رارة  بدرجة  الوليد  يح�ص  كذلك  بفمه  منه  ليقرتب  راأ�سه 

ل مييز بني احلار والبارد.

وميكن  للوليد،  هامة  حية  ق��درة  تكون  فاإنها  بالتذوق،  يتعلق  وفيما 

اأخرى  �سيدة  ثدي  ورائحة  اأمه  ثدي  رائحة  بني  مييز  اأن  املولود  للطفل 

بعد  اأمه  ج�سد  مع  املولود  تالم�ص  مدة  زادت  كلما  القدرة  هذه  وت��زداد 

)163  ،2010 الولدة مبا�سرة. )عبد املجيد، 

العقلي:  النمو   -6

من امليالد حتى �سن العامني ي�ستطيع الطفل القيام ببع�ص ال�ستجابات 

مثل التذكر . وتنمو قدرته على التخيل الذي ميار�ص دوًرا هاًما يف حياة 

اللغة،  تعلم  الطفل  ي�ستطيع  الثاين  العام  بداية  يف  بينما  العقلية،  الطفل 

املعاين  بني  والتميز  والتفكري  العقلي  النمو  يف  كربى  اأهمية  له  هذا  و 

النواحي  من  اللغة  تعترب  حيث  للطفل،  الفكرية  العمليات  عن  والتعبري 

ي�سل  وحينما  بالآخرين.  الت�سال  بها  ي�ستطيع  التي  الهامة  الجتماعية 
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�سريعة،  بدرجة  العقلي  النمو  يزيد  �سنوات   )6-2( �سن  اإىل  الطفل 

ومن  الإخ���وة؛  ب��ني  ال��غ��رية  وتظهر  ال��ت��ذك��ر،  على  الطفل  ق��درة  وت���زداد 

يغ�سب  ما  ف�سرعان  املتقلب،  باملزاج  الطفل  يتميز  النفعالية  الناحية  

ب�ستى  نحوهم  الآخ��ري��ن  انتباه  ج��ذب  يحاولون  والأط��ف��ال  يبت�سم،  اأو 

.)178  ،2010 املجيد،  الطرق)عبد 

املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف  للطفل  العقلي  للنمو  مظاهر  عدة  وهناك 

يف: تتمثل 

املختلفة مثل مفهوم  املفاهيم  بداية  املرحلة هي  املفاهيم وهذه  تكوين   -

� العدد(.  � املكان  )الزمن 

وي�ستطيع  املح�سو�سة  العملية  العالقات  الطفل  يدرك  حيث  الذكاء:   -

من  الكثري  فهم  على  الطفل  قدرة  تزداد  كذلك  حمدود،  ب�سكل  التعميم 

التعلم عن طريق املحاولة واخلطاأ.  الب�سيطة وكذا قدرته على  املعلومات 

نهاية هذه املرحلة.  النتباه يف  الطفل على  النتباه: حيث تزداد قدرة   -

للعبارات  املبا�سر  ال��ت��ذك��ر  على  الطفل  ق��درة  تنمو  حيث  ال��ت��ذك��ر:   -

املفهومة. 

اأو اخليايل فالطفل  باللعب الإيهامي  التخيل: حيث تتميز هذه املرحلة   -

اأدوار الكبار وخا�سة الأم والأب.  ميثل 

املعريف يف هذه  والنمو  اللغوي  النمو  بني  موؤثر  وثيق  ارتباط  يوجد  كما 

للنمو  ع��دة  مظاهر  هناك  اإن  حيث  الطفل،  حياة  من  املهمة  املرحلة 

وهي:  للطفل  املعريف  بالنمو  ترتبط  اللغوي 

اآخر.  اإمكان دللة �سئ على �سئ  للرمز وهي  الدللية  الوظيفة  - ظهور 

املعريف.  م�ستواه  اللغوية يف حدود  الرموز  الطفل  ي�ستخدم   -
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ولكن  ال���ذات  ح��ول  متمركزًا  الطفل  ك��الم  ي��ك��ون  املرحلة  ب��داي��ة  يف   -

الآخ��ري��ن                              م��ع  ح���وار  اإىل  ال���ذات  م��ع  احل���وار  يتحول  اخلام�سة  �سن  يف 

)اأبو زيد،2011، 45(. 

االنفعايل: النمو 

وتكون انفعالت الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة مرتكزه حول الذات 

ال�سعور  بالنف�ص،  بالثقة  ال�سعور  بالذنب،  الإح�سا�ص  )اخل��ج��ل،  مثل 

حوله،  من  ويف  فيه،  �سلبيا  الطفل  انفعالت  توؤثر  وبالتايل  بالنق�ص( 

معه  التعامل  ي�ستطيعون  ول  والديه،  على  ال�سديدة  انفعالته  توؤثر  حيث 

بق�سوة  معه  يتعاملون  اأو  معه  التعامل  يتجنبوا  اأن  فاإما  املنا�سب،  بال�سكل 

النفعالت  لهذه  جتنبا  متطلباته  ك��ل  تلبية  اإىل  يلجاأون  وق��د  زائ���دة، 

املزعجة، مما يجعل الطفل ي�ستغل انفعالته، حتى ي�سل اإىل كل ما يريد 

التوا�سل  خالل  من  اجلديدة  واملعاين  املفاهيم  اكت�ساب  ح�ساب  على 

فيما  عليه  توؤثر  �سلبية  �سلوكيات  يتعلم  قد  اأنه  كما  بيئته،  مع  الإيجابي 

تلك  مع  يتعاملوا  اأن  الوالدين  وعلى  وغريها،  والعناد  العدوان  مثل  بعد، 

والهدوء.  الرتوي  ب�سيء من  النفعالت 

تكون  حيث  الرا�سد،  البالغ  انفعالت  عن  الطفل  انفعالت  وتختلف 

التي  بال�سرعة  وتنتهي  ب�سرعة  تبداأ  امل��دى  ق�سرية  الطفل  انفعالت 

ت�ستقر  ل  ومتعددة،  وخمتلفة  كثرية  انفعالت  الطفل  تنتاب  و  بها،  بداأت 

وتكون  يبكي،  ما  �سرعان  ثم  ي�سحك  ما  �سرعان  فهو  واح��د،  لون  على 

النفعالية  ثورته  اأن مييز يف  ي�ستطيع  �سدتها، حيث ل  انفعالته حادة يف 

املرحلة  هذه  يف  النفعالت  وتختلف  املهمة.  والأمور  التافهة  الأمور  بني 

بني الذكور والإناث، حيث اإن الإناث يعانني من اخلوف اأكر من الذكور، 

 .)46 الإناث)اأبو زيد،2011،  اأكر عدوانية من  الذكور  بينما يكون 

تلبية  وع��دم  احل��اج��ات،  معه  زادت  ال��ن��م��و،  يف  الطفل  ت��ق��دم  وكلما 
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جند  ما  ون��ادرًا  النف�سية،  امل�سكالت  ظهور  على  يعمل  احلاجات  ه��ذه 

دون  التوافق  �سوء  اأ�سكال  من  فقط  واحد  �سكل  ولديه  م�سطربًا  طفاًل 

م�سحوبة  م�سكالت  الطفل  لدى  جند  ما  فكثريًا  اأخرى،  اأعرا�ص  وجود 

بالن�سبة  الأمر  نف�ص  احلاد.  ال�سطراب  درجة  اإىل  بعد  ت�سل  باأخرى مل 

اأية م�سكلة لدى اأي طفل اأن هناك عامال  لالأ�سباب، فنادرًا ما نقول عن 

من  العديد  هناك  اأن  الواقع  لكن  امل�سكلة،  هذه  عن  امل�سوؤول  هو  واحدا 

مبو�سوع  عالقة  ذات  م�سكلة  اإح��داث  يف  ت�سهم  التي  املتنوعة  العوامل 

143(. وهذا ما �سنحاول   ،2011 املتاأخرة )الكناين واملو�سوي،  الطفولة 

التالية. ال�سفحات  يف  درا�سته 
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والعقلية  اجل�سمية  الأ�سا�سية  احتياجاته  ل��ه  ب�سري  كائن  الطفل 

التن�سئة  عملية  وترتكز  اإغفالها،  ميكن  ل  التي  والجتماعية  والنفعالية 

واأ���س��ال��ي��ب  لطريقة  وت��ب��ع��ا  احل��اج��ات،  ه��ذه  اإ���س��ب��اع  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة 

احلاجات  واإ�سباع  اعتاللها؛  اأو  الطفل  �سخ�سية  ا�ستواء  يكون  الإ�سباع 

لالإن�سان  يحقق  الذي  التكيف  �سروط  من  اأ�سا�سي  �سرط  الإن�سان  لدى 

النف�سي.  والتزان  ال�ستقرار 

ويق�سد باحلاجة ال�سعور بالحتياج اأو العوز اإىل �سيء ما، بحيث يدفع 

هذا ال�سعور الكائن احلي اإىل احل�سول على ما يفتقد اإليه. اأما احلاجة 

حتقيقها  اإىل  احلي  الكائن  يهدف  طبيعية  رغبة  بها  فيق�سد  النف�سية 

)ال�سوربجي،  احل��ي��اة  يف  والن��ت��ظ��ام  النف�سي  ال��ت��وازن  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا 

 .)2003،73

دورًا  الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  ومتار�ص  الطفل،  حاجات  وتتعدد 

واأهم هذه احلاجات هي: اإ�سباعها،  مهمًا يف 

اجل�سمي النمو  حاجات  اأوال: 

ال�سليم؛  احلركي  ومنوه  الطفل،  لبقاء  الأ�سا�سية  احلاجات  من  وهي 

وت�سمل:

1- احلاجة اإىل الغذاء: 

التي  بالطاقة  يزود ج�سمه  اإذ  الطفل،  مهمًا يف منو  دورًا  الغذاء  يوؤدي 

نف�سيًا،  اأم  عقليًا  اأم  حركيًا،  اأكان  �سواء  بن�ساطه،  للقيام  اإليها  يحتاج 

ويعمل  بنائها،  واإع��ادة  التالفة  اخلاليا  باإ�سالح  اأي�سًا  الغذاء  ويقوم 

الأمرا�ص  بع�ص  �سد  اجل�سم  مناعة  وزيادة  جديدة،  خاليا  تكوين  على 

2011، 45(. وبالتايل، فالغذاء يوؤدي  ووقايته منها )الكناين واملو�سوي، 

بنيانه.  �سالمة  على  ويعمل  ج�سديا،  الطفل  منو  اإىل 
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ولي�ص هناك �سك يف اأن الر�ساعة تعد امل�سدر الرئي�ص لتغذية الطفل، 

وتعد  املختلفة.  ن�ساطاته  وممار�سة  حليويته،  الالزمة  بالطاقة  واإمداده 

احلاجات  اأوىل  للطفل  توفر  التي  الأداة  مبثابة  الطبيعية  الر�ساعة 

يتطلب  بالثقة  الوليد  فاإح�سا�ص  والطماأنينة؛  بالأمن  وال�سعور  النف�سية 

عدم  اأو  اخل��وف  جتربة  من  الأدن���ى  واحل��د  اجل�سمية  بالراحة  �سعورا 

ال�سناعية،  الر�ساعة  على  الطبيعية  الر�ساعة  ل  تف�سّ هذا  ويف  التاأكد. 

على  وت�ساعد  التغذية،  مواقف  يف  املمتعة  اجلوانب  من  ت�ساعف  لأنها 

لالأم فر�سة ممتازة حلمل  تتاح  وفيها  والطفل،  الأم  الرتباط بني  تقوية 

الطفل، اأقرب ما يكون اإليها، وبذلك متنحه م�ساعر ال�سند وال�سرتخاء، 

اأهمية  تقت�سر  97(، حيث ل  والراحة )قناوي،2008،  اللم�سي،  والتنبيه 

اأي�سًا  تت�سمن  بل  فح�سب،  بالطعام  الطفل  مد  جمرد  على  الر�ساعة 

علماء  ين�سح  ولذلك  واحلنان،  والعطف  بالطماأنينة  �سعوره  �سرورة 

الأم  حتمل  اأن  بالزجاجة  اأطفالهن  ير�سعن  الالتي  الأم��ه��ات  النف�ص 

حتى  الطبيعة،  الر�ساعة  يف  احلال  هو  كما  �سدره  اإىل  وت�سمه  طفلها، 

واحد،  فرد  العملية  بهذه  يقوم  واأن  وحرارتها.  بحنانها  الطفل  ي�سعر 

ال�ستقرار  من  نوع  هناك  يكون  حتى  بها  القيام  يف  الأي��دي  تتبدل  فال 

.)http://vb.n4hr.com( وال�ستمرار 

اإيجاد  يف  ي�سهم  وتدليله  الر�سيع  تناول  اأن  اإىل  »ريبل«  ذهبت  وقد 

لاللت�ساق  فطرية  حاجة  هناك  واأن  والطفل،  الأم  بني  ايجابي  تعلق 

النمو  على  تعينه  اللت�ساق  هذا  فر�ص  لطفلها  تتيح  التي  والأم  ب��الأم، 

بيولوجية  اأ���س��رار  اإىل  ت��وؤدي  ق��د  ال�سليمة  غ��ري  الأم��وم��ة  واإن  ال�سليم؛ 

يف  والطماأنينة  بالثقة  ال�سعور  من  للطفل  يتوافر  فما   . بالر�سيع  ونف�سية 

طبيعة  فاإن  كذلك  وبالآخرين.  بنف�سه  ثقته  لزيادة  يهيئه  الأوىل  اأيامه 

بالثقة  الإح�سا�ص  اإر�ساء  يف  الأ�سا�ص  هي  ت�سبح  الجتماعية  الت�سالت 

وحني  طفلها،  الأم  بها  حتمل  التي  الطريقة  خالل  من  الطفل،  نف�ص  يف 
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التي  وبالطريقة  بابت�سامتها،  وي�ستمتع  بدفئها،  في�سعر  اإليها  ت�سمه 

والعطاء  الأخذ  تبادل  على  النفعالية  اخلربة  تتوقف  كما  بها.  تناجيه 

حيال  الأم  من  الأف��ع��ال  بهذه  تت�سل  التي  والأم��ان  ال�سرتخاء  ودرج��ة 

ميكن  مثيبة  غري  خربة  الأوىل  التغذية  خربة  كانت  فاإذا  طفلها؛  اإر�ساع 

قد  املتوترة  القلقة  ف��الأم   : نف�سه  يف  ال�سك  يثري  مما  ب��الأمل  ترتبط  اأن 

بانعدام  الطفل  �سعور  اإىل  ت��وؤدي  �سليمة،  غري  بطريقة  بطفلها  مت�سك 

الراحة. والأم التي مل تكن تريد لنف�سها طفال، قد تكره ما تنطوي عليه 

لديها،  مرغوب  غري  وي�سبح  وم�ساعفات،  م�سقة  من  بالطفل  العناية 

وغالبا    الطفل،  ومعاملة  تناول   يف  الكراهية  هذه  تظهر  فقد  هنا  ومن 

ينتقل ذلك  والغلظة، وقد  الطفل مت�سمة  باخل�سونة  املعاملة مع  تكون  ما 

فيتم  كلية  العملية  على  ينعك�ص  وقد  الر�ساعة،  عملية  اأثناء  املعاملة  اإىل 

من  كثري  يف  الإ�سباع  على  الطفل  يح�سل  اأن  قبل  الإر�ساع  عملية  اإيقاف 

اأن يقدم له الغذاء  اأن يرتك الطفل للبكاء لفرتة طويلة قبل  اأو  الأحيان، 

 .)99 )قناوي،2008، 

وب�سفة عامة، فاحلاجة اإىل لغذاء تعد من اأهم احلاجات الف�سيولوجية 

كثريًا  اإك�سابه  عن  ف�ساًل  اجل�سمي،  الطفل  لنمو  ال�سرورية  اجل�سمية 

احلاجة  هذه  اإ�سباع  واإّن  حياته،  يف  املهمة  والأن�سطة  ال�سلوكيات  من 

النف�سية  ال�سحة  لتحقيق  ال�سروريات  اأهم  من  وفعالة  ناجحة  بطريقة 

املتكاملة؛  ال�سخ�سية  وتكوين  والثقة  بالأمان  واإ�سعاره  للطفل  ال�سوية 

�سكل  يف  الطفل  على  ينعك�ص  قد  اإ�سباعها  يف  اخلطاأ  اأو  التق�سري  واإن 

بعد. فيما  و�سلوكية  نف�سية  م�سكالت 

الف�سالت: والتخل�ص من  االإخراج  اإىل  2- احلاجة 

اجل�سمية  احل��اج��ات  م��ن  وت���ربز،  ت��ب��ول  م��ن  الإخ����راج،  اإىل  احل��اج��ة 

الطفل  منو  يف  كبريا  تاأثريا  توؤثر  فهي  الإن�سان.  حلياة  املهمة  الع�سوية 
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من  التخل�ص  على  وتدريبه  الطفل  تعليم  اأ�سلوب  خالل  ومن  اجل�سمي، 

�سحية  وع��ادات  �سلوكية  اأ�ساليب  ويكت�سب  �سخ�سيته،  تتكون  ف�سالته 

حياته. طوال  ل�سلوكه  وموجهة  موؤثرة  تظل 

وعادة يلجاأ الطفل يف ال�سهور املبكرة الأوىل اإىل اأن يفرغ ف�سالته عن 

طريق فعل منعك�ص ل اإرادي، ب�سبب اأن اجلهاز الع�سبي الع�سلي الالزم 

الطفل.   لدى  اكتمل منوه  قد  يكون  الإرادية ل  لل�سيطرة 

يكون  اأن  الإخ��راج،ي��ج��ب  عملية  يف  التحكم  الطفل  ي�ستطيع  وحتى 

قدرة  اكت�سب  قد  ويكون  بذلك،  اخلا�ص  الإناء  على  اجللو�ص  على  قادرًا 

عن  التعبري  على  قادرا  يكون  واأن  لذلك،  الالزم  الكايف  الفعلي  التحكم 

اأن  ي�ستطيع  وبذلك  منه.  يطلب  ما  يفهم  واأن  معينة،  بطريقة  حاجته 

على  قادرا  كونه  �سرورة  عن  ف�سال  اآلية،  بطريقة  ولي�ص  بذكاء  يتجاوب 

بالطمئنان  نحوها  وي�سعر  برعايته  تقوم  من  مع  ثابتة  عالقة  تكوين 

املديح  يفهم  اأن  ي�ستطيع  وبذلك  ر�ساها،  ك�سب  على  قادرا  يكون  حتى 

الثقافات  كانت  واإن   ،)105 )ق��ن��اوي،2008،  ناجحة  حماولة  اأي  عند 

على  الطفل  تعويد  يف  فيها  تبداأ  التي  )ال�سن(  يف  بينها  فيما  تختلف 

اإل  ذلك.  حتقيق  يف  فيها  تبداأ  التي  الطريقة  ويف  معدته  حركة  �سبط 

الطفل  ت��دري��ب  ال�سهل  م��ن  اأن��ه  اإىل  اأ���س��ارت  ال��درا���س��ات  م��ن  ك��ث��ريًا  اأن 

يف  الطفل  ي��ك��ون  حيث  ون�����س��ف(  )�سنة  �سن  قبل  معدته  �سبط  على 

رغبات  وفهم  رغباته  عن  والتعبري  والكالم  امل�سي  تعلم  قد  ال�سن  هذا 

ذلك.                                                                                  على  لتدريبه  مواتيا  الوقت  يكون  وحينئذ  وبالإ�سارة  باللغة  الكبار 

)http://vb.n4hr.com(، وخالل القيام بعملية التحكم يف الإخراج 

و�سبطها يجب اأن تراعي الأم اأو معلمة الرو�سة تعويد الطفل على عملية 

الإخراج دون اإحداث اأمل نف�سي، مع اإك�ساب الطفل العادات وال�سلوكيات 

على  تدريبه  اأثناء  ال�سحية  والعادات  والنظافة  النظام  مثل  املرغوبة 

.)46  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  الف�سالت  من  التخل�ص 
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3- احلاجة اإىل النوم والراحة:

اجلوهرية  البيولوجية  احل��اج��ات  م��ن  وال��راح��ة  ال��ن��وم  اإىل  احل��اج��ة 

الرو�سة،  مرحلة  يف  �سريعًا  يكون  الطفل  فنمو  الطفل؛  لنمو  الالزمة 

ولبد  وبنائها،  الأن�سجة  هدم  عملية  يف  كبريًا  جمهودًا  منه  وي�ستنفذ 

واملو�سوي،  )الكناين  النوم  طريق  عن  املجهود  هذا  تعوي�ص  من  للطفل 

احلاجات  اأهم  من  والراحة  النوم  اإىل  احلاجة  تعد  ولذا   .)46  ،2011

خالل  ومن  اإمكاناته،  تفتح  على  ت�ساعد  والتي  اجل�سمي،  الطفل  لنمو 

اأو املربية بهذه احلاجة وب�ساعات نوم الطفل، ومبكان نومه  اهتمام الأم 

�سغره  من  تك�سبه  فاإنها  النوم،  وال�سحيحة  ال�سحية  العادات  وبتعويده 

وال�ستمتاع  ال�سحية،  والعادات  والنظافة  النظام  عادات  فيه  وتغر�ص 

وعدم  بالنف�ص  والثقة  ال�ستقالل  فيه  تغر�ص  واجلمال،كما  بالثقافة 

خوف  دون  واملباداأة  الإقدام  على  قادرًا  ال�سخ�سية  قوي  في�سب  اخلوف 

ينبغي على  فاإنه  والراحة،  النوم  اإىل  الطفل  ُت�سبع حاجة  . ولكي  اأو هيبة 

اأن يكون مكان نوم الطفل من�سقا نظيفا هادئا  اأن تراعي  اأو املربية  الأم 

ال�سروط  فيه  تتوافر  واأن  ال�سرر،  اأو  ال�سو�ساء  عن  الإمكان  قدر  بعيدا 

واأل  الطلق،  والهواء  ال�سم�ص  تدخله  التهوية  جيد  يكون  ب��اأن  ال�سحية 

ح��رارة  درج��ة  تكون  واأن  هوائية،  لتيارات  نومه  اأثناء  الطفل  يتعر�ص 

.)113 )قناوي،2008،  معتدلة  الغرفة 

والن�ساط واحلركة:  اللعب  اإىل  4- احلاجة 

الروح  ورفع  النفعايل،  التنفي�ص  تنمية اجل�سم، ويف  للعب دور مهم يف 

املعنوية؛ وهي من الأمور املهمة للنمو العقلي والنفعايل والجتماعي لدى 

�سلوك  ومبثابة  تلقائيا،  املبكرة  الطفولة  فرتة  يف  اللعب  ويكون  الطفل، 

حرفته  اللعب  يعترب  والطفل  م�سبق،  تخطيط  غ��اي��ة،اأو  ب��دون  به  يقوم 

احلاجة  هذه  اإ�سباع  اأجل  من  الأمر  يتطلب  هنا  ومن  الرئي�ص،  عمله  اأو 



36

)ال�سوربجي،2003،90(.  للعب  مكان  واإف�ساح  للعب،  فراغ  وقت  اإتاحة 

ويف  حوله  من  للعامل  تفهمه  يف  الطفل  و�سائل  اأهم  من  اللعب  ويعترب 

الطفل  حياة  من  الأوىل  ال�سنوات  يف  اللعب  وي�سمى  نف�سه.  عن  تعبريه 

تظهر  وهنا  اللعب،  اأ�سدقاء  الطفل  يّكون  بالتدريج  الإيهامي،  باللعب 

يلتزم  وفيها  اللعب،  اأ�سول  الطفل  يتعرف  اإذ  له،  الجتماعية  الأهمية 

التعاون  روح  وتظهر  لأفكارهم،  واح��رتام��ه  الآخ��ري��ن،  اأدوار  مب��راع��اة 

مع  والذكر  الإن��اث،  مع  باللعب  الأنثى  وتبداأ  جديدة،  �سداقات  ويكّون 

ذلك  وي�ساعد  كذكر،  ودوره  كاأنثى،  دورها  تاأكيد  من  يزيد  الذكور، مما 

.)48  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  اجلن�سي  التنميط  عملية  يف 

املهمة  احل��اج��ات  م��ن  تعد  واحل��رك��ة  والن�ساط  اللعب  اإىل  واحل��اج��ة 

احلاجة  تلك  اخل�سو�ص،  وج��ه  على  الطفولة  مرحلة  يف  الطفل  ل��دى 

يف  ال�سارة  النتائج  له  وجتلب  للطفل  لذة  على  اإ�سباعها  يف  تنطوي  التي 

هذه  بكثري  تفوق  الطويل  امل��دى  يف  له  قيمتها  ولكن  املبا�سر،  احلا�سر 

  .)113 )قناوي،2008،  الظاهرة  القيمة 

الطفل  لنمو  مهمة  فوائد  على  واللعب  احلركة  اإىل  احلاجة  وتنطوي 

واحلركة  اللعب  يفيد  حيث  والجتماعي،  والنفعايل  والعقلي  اجل�سمي 

احل�سا�سية الباطنة ممثلة يف اأع�ساء احل�ص من حيث الع�سالت اأو الأوتار 

اجل�سم،وهو  لأع�ساء  الوظيفية  بالريا�سة  ي�سمى  ما  واملفا�سل،وهذا 

والن�ساط  واحل��رك��ة  وللعب  الطفل.  نف�ص  يف  والرت��ي��اح  الر�سا  يبعث 

وحرارة  وذوق  عينني  من  احل�ص  اأع�ساء  ريا�سة  عن  تن�ساأ  ج�سمية  اآثار 

اأن  احل�سّية،كما  والإدراكّية  وال�سمّية  ال�سمعّية  ال�ستقبال  واأجهزة  ومل�ص 

بالأفكار  التالعب  اإىل  بالأ�سياء  اللعب  من  تاأتي  التي  الذهنّية  للنتائج 

واإدراك العالقات ما ُي�سهم يف النمو العقلي والذهني للطفل، واأن اللعب 

واملعرفة  لال�ستطالع  الطفل  حاجة  ت�سبع  املوجهة  واحلركة  والن�ساط 
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مبا  الإن�سانية  �سخ�سيته  بناء  يف  وت�ساعد  به،  املحيط  للعامل  والفهم 

حاجته  وت�سبع  واملباداأة،  وامل�ساركة  الإق��دام  روح  تنمية  من  اإليه  توؤدي 

حياة  م�ستقبل  يف  اأهميته  له  وذلك  ال��ذات.   عن  والتعبري  الإجن��از  اإىل 

يف  الطفل  اإف��ادة  على  اأقدر  الآخرين  الأطفال  مع  اللعب  اإن  ،ثم  الطفل 

اأنه  اللعب من  اأهمية  تاأتي  114(، كما  منوه الجتماعي  )قناوي،2008، 

ن�ساطًا  يعد  كما  الطفل،  حياة  يف  الإحباط  ملواقف  وعالجًا  خمرجا  ُيَعد 

الع�سلي،  النمو  للطفل، ويفيد يف  النمو الجتماعي  تعوي�سيًا، وي�ساعد يف 

متوترًا                                                                                                                     الطفل  جتعل  ت�سرف  مل  اإن  ال��ت��ي  الع�سبية  ال��ط��اق��ة  ويطلق 

ميتلك  حيث  التملك؛  اإىل  الطفل  حاجة  اإ�سباع  يف  يفيد  كما  متهيجًا،  اأو 

عليها،  ي�سيطر  اأن  ي�ستطيع  بيئته  من  اأج��زاء  هناك  ب��اأن  وي�سعر  ُلَعَبُه 

وهكذا. 

اللعب  اإىل  حاجته  اإ�سباع  على  الطفل  م�ساعدة  الوالدين  على  وينبغي 

من  املربية  اأو  لالأم  ميكن  واملعرفة،حيث  ال�ستطالع  يف  الرغبة  وتنمية 

يلعب  التي  اللعب  اأن تغري  للطفل  ال�سهور الأوىل  الن�ساط احلر يف  خالل 

وتعّرف  والإدراك  التمييز  لتعّوده  لأخرى  فرتة  من  اإليها  ينظر  اأو  بها، 

اإ�سباع حاجة الطفل اإىل اللعب  اللعب املختلفة واأ�سكالها واألوانها. كذلك 

دائبة  حاجة  يف  الطفل  كان  عنده،فاإذا  وامل��ب��اداأة  الإق��دام  روح  وتنمية 

روح  فيه  يغر�سوا  اأن  واملربني  الآباء  على  فيجب  واحلركة،  الن�ساط  اإىل 

الأم  لدى  يكون  اأن  ينبغي  لكن  ال�سغر.  منذ  واملباداأة  والإقدام  امل�ساركة 

عليه  تختلط  ل  حتى  اأمامه،  ت�سعها  التي  اللعب  من  تكر  باأل  القتناع 

ثالث  اأو  لعبتني  بو�سع  الكتفاء  يح�سن  بل  التمييز،  عن  ويعجز  الأم��ور 

حاجة  اإ�سباع  ب��اأن  الأم  ولتعلم  بينها.  التمييز  عن  يعجز  ل  حتى  فقط 

والنجاح  الإجناز  اإىل  الطفل  حاجة  تنمية  على  تعمل  اللعب  اإىل  الطفل 

.)120 )قناوي،2008، 
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وعلى العموم فاإنه ينبغي اأن يكون لدى الأ�سرة القتناع باأن اللعب لي�ص 

له. بالن�سبة  مهمة  تربوية  عملية  اإنه  بل  فقط،  للطفل  ترفيهية  عملية 

للطفل: العقلي  النمو  حاجات  ثانيا: 

�سنذكر  العقلي،  بالنمو  اخلا�سة  الطفل  حاجات  من  جمموعة  هناك 

املوالية: الفقرات  يف  منها  بع�سا 

املعرفة والفهم:  اإىل  1- احلاجة 

التي  خ��ربات��ه  ط��ري��ق  ع��ن  م��ع��ارف��ه  وتنمو  معلوماته  الطفل  يكت�سب 

حوا�سه  طريق  ع��ن  اأو  لع�سالته،  ا�ستعماله  نتيجة  بنف�سه  يكت�سبها 

اإلقاء  على  الطفل  ي��داأب  كما  للمعرفة،  اأب��واب��ًا  تعترب  التي  املختلفة، 

ويالحظ  عليها،  فورية  باإجابة  مطالبًا  منّوعة  مو�سوعات  حول  اأ�سئلة 

البتدائية،  املرحلة  تالميذ  من  اأكر  اأ�سئلة  ي�ساألون  الرو�سة  اأطفال  اأن 

يكون  لكي  الرو�سة  لأط��ف��ال  اأك��ر  حرية  اإت��اح��ة  ينبغي  اأن��ه  يعني  وه��ذا 

اأن  الرو�سة  عن  امل�سوؤولني  على  ويجب  اأ�سئلتهم.  طرح  يف  تلقائية  هناك 

اأكر للمعلومات لهوؤلء الأطفال، مثل املجالت، والأفالم  يوفروا م�سادر 

.)57 واملو�سوي،2011،  التعليمية)الكناين 

واال�ستطالع: البحث  اإىل  2-احلاجة 

يف  منه  ورغبة  وال�ستطالع،  والبحث  املعرفة  اإىل  حلاجته  اإ�سباع  هي 

حلياته،  الأ�سا�سية  واملهارات  املعارف  واكت�ساب  حوله  ملا  معنى  وجود 

ويزداد  تقريبًا،  ال�سابع  ال�سهر  منذ  الطفل  عند  ال�ستطالع  حب  وينمو 

م��ع ت��ق��دم��ه يف ال��ع��م��ر، وي��ب��دو ذل��ك يف حم���اولت ال��ط��ف��ل لخ��ت��ب��ار كل                    

على  يقب�ص  اأن  يحاول  الطفل  نالحظ  ما  فكثريا  يديه،  حتت  يقع  ما 

بعينيه  الأ�سياء  اإىل  يتطلع  ن��راه  ما  وكثريا  ويتفح�سها،  بيديه  اأ�سياء 

كل  على  يتعرف  اأن  ال�سلوك  بهذا  يحاول  الطفل  اأن  والواقع  ويتتبعها. 
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وميكن  114(؛  )قناوي2008،  يختربه  اأن  ويحاول  بيئته  يف  جديد  �سيء 

الطفل  عند  وال�ستطالع  البحث  اإىل  احلاجة  ت�ستغل  اأن  الرو�سة  ملعلمة 

األوان  ا�ستك�ساف  يف  رغبته  توجه  واأن  واملعريف،  العقلي  منوه  اأجل  من 

ي�سمع  ترتكه  واأن  ال�ستف�سار،  على  ت�سجعه  واأن  الثقافة،  من  متعددة 

اإلخ، دون  ويختربها...  ويركبها  لعبه،  ويفك  ويح�ص  وي�سم  ويتذوق  ويرى 

ولعب  الطفل  اأدوات  يف  البيئة  خامات  اأ�ستخدام  �سرورة  عن  نغفل  اأن 

58(؛ ولذا يجب:  ،2011 )الكناين واملو�سوي، 

اإىل  الطفل  اأن�سطة  توجيه  خالل  من  الطفل،  اأمام  املثريات  تنويع  )اأ( 

والعرائ�ص،  الّلعب،  مثل  له  واملتوافرة  ي�ستخدمها  التي  والأدوات  املواد 

التعليمية،  الألعاب  و�سال�سل  الأر�سية،  والكرات  واخلرائط،  والكتب، 

املختلفة. املهن  واأدوات 

نزهات  يف  الطفل  ا�سطحاب  خ��الل  من  الطفل،  بيئة  تو�سيع  )ب( 

املتاحف  اأو  احليوان  حديقة  اأو  مثاًل،  ال�ساطئ  اإىل  ورح��الت،  وج��ولت 

والآثار. 

ولعبه. الطفل  اأدوات  البيئة يف  ا�ستخدام خامات  )ج( 

والزخرفة،  والر�سم،  الت�سوير  مثل  الطفل،  ه��واي��ات  ت�سجيع  )د( 

.)130  -125 والعزف)قناوي،2008، 

العقلية: والقدرات  املهارات  تنمية  اإىل  3- احلاجة 

حوا�سه،  ت�ستثري  ال��ت��ي  وامل��واق��ف  ب��اخل��ربات  الفر�ص  اإت��اح��ة  وتعني 

يتناولها،  التي  واملواقف  للمثريات  والإدراك  النتباه  دقة  على  وتعويده 

وال�سمعية  الب�سرية  الذهنية  ال�سور  ا�سرتجاع  على  الطفل  قدرة  وتنمية 

حا�سره،  اإىل  ما�سيه  من  به  م��رت  التي  الأخ��رى  ال�سور  من  وغريها 
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باإ�سباع  ويرتبط  املختلفة.  باأنواعه  ال�سليم  التفكري  على  تعويده  وكذلك 

اللغوية، وذلك عن طريق   املهارات  الطفل  اكت�ساب  تلك احلاجة �سرورة 

ومناق�سته  اأحاديث،  من  عليه  يعر�ص  مبا  الهتمام  على  الطفل  تدريب 

احلديث،  يف  الطالقة  وتعويده  العلمية،  واحلقائق  املفاهيم  اإىل  للو�سول 

 .)58  ،2011 وامل��و���س��وي،  )الكناين  تخويف  دون  اأخطائه  وت�سحيح 

وتزويده  تعلمه  يف  اليومية  م�سكالته  ا�ستغالل  خالل  من  ذلك  وميكن 

العقلية  مهاراته  وتنمية  العقلي  من��وه  على  ت�ساعد  متعددة،  بخربات 

اأن  ميكن  الإدراك:  طريق   فعن  والتفكري.  والّتذكر  الإدراك  جمال  يف 

وتنقل  �سوئية  اإح�سا�سات  احل�سية:  اخلاليا  بوا�سطة  الفرد  اإىل  تنقل 

ال�سمع،  طريق  ع��ن  وتنقل  �سوتية،  واإح�سا�سات  الب�سر،  طريق  ع��ن 

واإح�سا�سات  الو�سطى،  الأذن  طريق  عن  وتنقل  توازنية،  واإح�سا�سات 

يف  املنت�سرة  الع�سبية  اخل��الي��ا  اأط���رف  طريق  ع��ن  وتنقل  كيميائية، 

احلرارية  والإح�سا�سات  وال�سغط،  اللم�ص  والأنف،واإح�سا�سات  الفم 

وبالتايل  الع�سالت.  يف  الأع�ساب  اأطراف  طريق  عن  وتنقل  والع�سلية، 

مزود  هو  ما  طريق  عن  الكائن  بها  يقوم  طبيعة  عملية  هو  ف���الإدراك 

فهي  عقلية  كعملية  التذكر  بعملية  يتعلق  وفيما  فطرية.  اإمكانات  من  به 

خمتلفة  عالقات  بينهما  وتقيم  باملا�سي  احلا�سر  ت�سل  ارتباطية  عملية 

اأما التفكري: فهو كل �سلوك عقلي  ترقى بالن�ساط املعريف والعقلي للفرد. 

اأن  الرمزية،مبعنى  والعمليات  الذهنية،  ال�سور  اأي  الأفكار،  ي�ستخدم 

التفكري متثُّل ذهني وتاأمل عقلي لأنه يتناول الأ�سياء والأحداث املتذكرة 

اأو املتخيلة بل املتوهمة حتى اأثناء غيابها، ويتميز بحل امل�سكالت ذهنيا، 

والأفعال  الأفكار  اأو املوجود من  املعاين بطريقة تتجاوز احلا�سر  وتناول 

.)135-133 )قناوي،2008، 
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اللغوية: املهارة  اكت�ساب  اإىل  4- احلاجة 

يف  اأ�سا�سية  نظريات  وهناك  ثابتة،  منو  مراحل  للغة  اأن  املعروف  من 

معاجلتها  يف  تهتم  التي   : التعلم  نظرية  اأهمها   من  اللغوي،  النمو  تف�سر 

اأ�سحاب  وي��رى  وامل��خ��رج��ات،  امل��دخ��الت  ب��ني  بالعالقة  ال��ل��غ��وي  للنمو 

واأن  التعزيز،  مبداأ  فهم  خالل  من  ياأتي  اللغوي  النمو  اأن  املدخل  هذا 

ال�ستجابات الإجرائية التي يليها تعزيز ت�ستمر، واأن التي ل يليها تعزيز 

.)107  ،2011 تتال�سى )جميل، 

والأ�سرة الغنية بثقافتها ت�ساعد على منو مفردات الطفل اللغوية وتكون 

اأن  كما  ثقافيا،  الفقرية  الأ�سرة  من  اأكر  والأفعال  الكلمات  من  ح�سيلة 

وباألفاظ  �سريعة  خاطفة  ب�سورة  طفلهما  مع  يتكلمان  اللذين  الوالدين 

كذلك  منا�سبة،  عامة  مفردات  اأو  مركبة  جماًل  م�ستخدمني  غام�سة 

الوقت  نف�ص  يف  الطفل  على  لغوي  نظام  من  اأكر  تفر�ص  التي  الأ�سرة 

الأ�سباب قد  الأجنبية كل هذه  واللغة  العربية  اللغة  ب�سورة متزامنة مثل 

توؤدي اإىل تاأخر منو اللغة والكالم عند الطفل)اأبو زيد،2011، 55:56(. 

وتعترب حاجة الطفل اإىل اكت�ساب املهارة اللغوية من احلاجات الرئي�سية 

البحوث  اأثبتت  فقد  العقلي،  بالنمو  تتعلق  التي  الطفولة  مرحلة  يف 

ارتباطا  يرتبط  ال�سليم  التفكري  اأن  العقلي  بالنمو  اخلا�سة  ال�سيكولوجية 

عن  التعبري  يف  للغة  الطفل  ا�ستخدام  ويح�سن  اللغوي،  بالنمو  وثيقا 

وت�سع  املجردة،  واملفاهيم  احل�سية  املفاهيم  تكوين  ت�سهل  اأفكاره،فاللغة 

اللغوية  املهارة  اكت�ساب  ويتم  ونتائجها.  املثريات  للتعميمات  احل��دود 

اأحاديث،  من  عليه  يعر�ص  مبا  الهتمام  على  الطفل  تدريب  طريق  عن 

النطالق  وتعويده  العلمية،  واحلقائق  املفاهيم  اإىل  للو�سول  ومناق�سته 

باأدب  الهتمام  تخويف، ف�سال عن  دون  اأخطائه  وت�سحيح  يف احلديث، 

.)138 )قناوي،2008،  الطفل 
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للطفل.  النف�سية  احلاجات  ثالثا: 

اأهمها: ومن  متعددة،  وهذه احلاجات 

1- احلاجة اإىل احلب والعطف:  

حياة  على  تاأثريها  لها  يكون  التي  املهمة  النف�سية  احلاجات  من  احلب 

واحلب  املبكرة.  الطفولة  مرحلة  يف  مااأ�سبعت  اإذا  امل�ستقبلية  الطفل 

والعتزاز  معه،  وجتاوبهم  به  املحيطني  ر�سا  الطفل  قبول  به:  يق�سد 

له  تغفر  التي  ال�سماحة  من  بنوع  اإليه  والنظر  و�سخ�سيته،  بكينونته 

ومرغوب  حمبوب،  باأنه  الطفل  ي�سعر  بحيث  ح�سناته،  وتزكي  اأخطاءه، 

من  الأطفال  يحتاج  حيث  وي��وؤازره؛  وي�سانده  يحميه  ظهرا  له  واأن  فيه؛ 

الناحية النفعالية – اأول ما يحتاجون – اإىل ال�سعور بالأمان العاطفي، 

اأنهم حمبوبون كاأفراد ومرغوب فيهم، واأنهم مو�سع حب واإعزاز  مبعنى 

الآخرين.

الف�سل  ي�سعب  عن�سرين  من  والعطف  احلب  اإىل  احلاجة  وتتكون 

الآخ��ري��ن،  م��ن  واحل��ب  ال��ود  تلقي  يف  الرغبة  يف  الأول  يرتكز  بينهما: 

احلب«  »مو�سوع  ال�سخ�ص  مع  املادي  اللت�ساق  اإىل  احلاجة  تعني  والتي 

الثاين  ويتمثل  والتقبيل.  الحت�سان  �سورة  يتخذ  الت�ساقًا  اأما(  اأو  )اأبا 

من  والتاأييد  واملعونة  واحلماية  امل�ساعدة  على  احل�سول  يف  الرغبة  يف 

)ال�سوربجي،  يحبها  التي  اجلماعة  من  الطفل،اأو  يحبه  الذي  ال�سخ�ص 

 .)74-2003،73

اإن  حيث  ب��الأم��ان:  ال�سعور  اإىل  الطفل  حاجة  احلاجة  بهذه  وترتبط 

فيهم  مرغوب  باأنهم  ي�سعرون  الأطفال  يجعل  العاطفي  بالأمان  ال�سعور 

وحمبوبون، اأي اأنهم يحتاجون اإىل بع�ص الدفء واحلنان اإذا كان عليهم 

للمجموعة،  فعال  ينتمون  باأنهم  ال�سعور  اإىل  يحتاجون  يتعلموا،اإنهم  اأن 

مذنبون  كاأنهم  ي�سعرون  وهم  يتغيبون،  عندما  تفتقدهم  املجموعة  واأن 
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اإىل  يحتاجون  اإنهم  لهم.  عقابا  املكان  يغادروا  اأن  منهم  يطلب  عندما 

التقليل من م�ساعر الذنب واخلوف، وتقوية م�ساعرهم لالإجناز والأداء، 

ال�سدر  وا�سعي  لهم،  وي�ستجيبون  ي�سغون  مربني  اإىل  يحتاجون  اإنهم 

اأنف�سهم  فهم  على  ي�ساعدونهم  مربني  تنتهي،  ل  التي  اأ�سئلتهم  اأم��ام 

ارتباطا  احلب  اإىل  احلاجة  ترتبط  كما  فيه.  يعي�سون  الذي  العامل  وفهم 

الأطفال  حياة  يف  كالهما  يختلف  ولكن  النتماء،  اإىل  باحلاجة  وثيقا 

بالعالقات  وثيقا  ارتباطا  واحلنان  احلب  اإىل  احلاجة  وترتبط  ال�سغار، 

هناك  تبدو  العا�سرة  بداية  احلياة،ومع  من  الأوىل  ال�سنوات  الأ�سرية يف 

يتحقق  ل  وعندما  الآخ��ري��ن،  من  احلنان  وه��ذا  احل��ب  ه��ذا  اإىل  حاجة 

اأما احلاجة اإىل النتماء فرتتبط  ذلك تزداد ن�سبة ال�سذوذ يف ال�سلوك، 

بالعالقة احلرة مع اأقران ال�سن بالقبول كع�سو م�ساو يف اجلماعة، وهنا 

العميق  والدفء  واحلنان  احلب  ن�سبيا  يعو�ص  الناجح  النتماء  اأن  جند 

.)151 )قناوي،2008، 

م�ساعر  تقبل  ال��رو���س��ة  معلمات  على  يجب  احل��اج��ة  ه��ذه  ولإ���س��ب��اع 

اأطفالهن،  �سلوك  الإمكان  بقدر  متقبالت  ودودات  تكون  واأن  الأطفال، 

منازلهم،  يف  احلب  يفتقدون  الذين  الأطفال  بظروف  املعلمة  تهتم  واأن 

املر�ص،  ف��رتات  يف  وخا�سة  الطفل  بغياب  خا�سًا  اهتمامًا  تظهر  واأن 

بع�ص  وهناك   ،)50  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  ا�سمه  جتاهل  وع��دم 

احلب  تهديد  ع��دم  ل�سمان  املربون  عنها  يبتعد  اأن  يجب  التي  الأم��ور 

الأطفال،كما  �ساأن  من  واملربون  الآب��اء  يقلل  األ  اأهمها:  من  واحلنان  

اإىل  ي�ساورهم.  ما  كثريا  الذي  بالعجز  ي�سعروا  اأن  لهم  يتيحوا  األ  يجب 

جانب تقبل م�ساعر الأطفال، يجب األ يظن الآباء واملربون اأنهم ل �ساأن 

واحلنان  الدفء  اإظهار  يخ�سوا  واأل  لأطفالهم،  العاطفية  باحلياة  لهم 

الطفل  ل�سن  منا�سب  ذلك  اأن  من  يتاأكدوا  اأن  يجب  معهم،  عالقتهم  يف 

ويتجنبوا  اأطفالهم،  من  واملربون  الآباء  يقرتب  اأن  يجب  كما  وللموقف. 
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م�ساعدة  م��ن  ليتمكنوا  عنهم،  متاما  منف�سلني  كاأ�سخا�ص  التفكري 

اأن يفرطوا  اإىل احلب واحلنان، ول يجب  الوفاء بحاجتهم  الأطفال على 

التغيريات  نحو  الهتمام  عدم  من  ق��درا  يبدوا  واأن  اأطفالهم،  نقد  يف 

التي حتدث يف وزن اجل�سم بالن�سبة للطفل الذي افتقد احلب واحلنان، 

الطفل  ل�سم  جتاهل  اأي  الإمكان  بقدر  واملربون  الآباء  يتجنب  اأن  ويجب 

اأنف�سهم كلية عن حياة الأطفال،  األ يعزل الآباء واملربون  وكنيته، ويجب 

اأنها  لالأطفال  توحي  باأعمال  لآخ��ر  وقت  من  يقوموا  اأن  املمكن  من  بل 

واملربني  الآباء  على  يجب  اأنه  عنه  ف�سال  اخلا�سة،  حياتهم  من  ت�سحية 

تهمهم،  ل  اخلا�سة  م�ساكلهم  باأن  النطباع  الأطفال  اإعطاء  يتجنبوا  اأن 

مواقف  يف  التدخل  ع��دم  يجب  اأن��ه  فكرة  الإم��ك��ان  بقدر  يتجنبوا  واأن 

 .)157 املنزلية)قناوي،2008،  الأطفال 

هو  لي�ص  يريده  �سئ  كل  الطفل  اإعطاء  اأن  الوالدين  يعلم  اأن  وينبغي 

اإ�سعاره  هو  الطفل  ل�سعادة  عامل  اأهم  ولكن  الطفل،  ل�سعادة  املقيا�ص 

حيث  يكفي،  ل  وحده  واحلب  العائلي.  وال��دفء  والأم��ان  وامل��ودة  باحلب 

املنزلية  امل�ساكل  خا�سة  به  املحيط  العائلي  باجلو  كثريًا  يتاأثر  الطفل  اإن 

يوؤثر  قد  الأبوين  اأحد  غياب  اإن  اإذ  والطالق،  الأبوين  بني  والختالفات 

والتوتر  الدائم  باحلزن  في�ساب  للطفل،  النف�سية  احلالة  على  كثريا 

الأخري  هذا  ويحاول  اأبويه،  اأحد  مع  يعي�ص  كان  اإذا  وخا�سة  والعدوانية، 

متوترا  الطفل  في�سبح  الطفل،  ذهن  يف  الأخر  الطرف  �سورة  ي�سوه  اأن 

يكره كل من حوله.  عدوانيا 

املرغوبة  ال�سلوكيات  على  الطفل  ي�سجعوا  اأن  الأه��ل  من  واملطلوب 

عدم  اإىل  ت��وؤدي  الت�سجيعية  الكلمات  ه��ذه  اإن  حيث  حمببة،  بكلمات 

للمجتمع  وحبه  بنف�سه،  ثقته  وتر�ّسخ  الطفل،  عند  �سلوكية  م�ساكل  وجود 

ت�سجيع  يف  فالإفراط   . واأف�سل  اأف�سل  يكون  اأن  وحماولته  به،  املحيط 

الثقة  بها ومنحه مزيدا من  التي يقوم  ال�سغرية  الأعمال  الطفل وتقدير 
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مزيد  واإىل  �سلوكي،  م�ستوى  اأعلى  اإىل  الطفل  و�سول  اإىل  يوؤدي  والعطف 

املحيط  للمجتمع  وال�ستجابة  بالذات،  والإح�سا�ص  بالنف�ص  الثقة  من 

هنا  ومن  حوله)التون�سي،2011،154(؛  من  كل  على  واإقباله  وحبه  به 

والتن�سئة  ال�سليمة  الرتبية  و�سيلة  هما  واحلنان  احلب  اإن  القول  ميكننا 

لالأطفال.  ال�سوية  ال�سلوكية 

اإىل االنتماء:  2- احلاجة 

اأقوى احلاجات النف�سية الطبيعية، حيث  اإىل النتماء من  تعد احلاجة 

واإن  معينة،  اأو جماعة  اأ�سرة  اإىل  بانتمائه  متدفق  �سعور  ذا  الطفل  جتعل 

النف�سي  للنمو  الأ�سا�سية  احلاجات  من  الأ���س��رة  جماعة  اإىل  النتماء 

حياته.  من  الأوىل  ال�سنوات  وخا�سة يف  للطفل،  والجتماعي 

فرد  باأنه  ي�سعر  اأن  اإىل  حاجته  يف  الطفل  عند  ذل��ك  مظاهر  وتبدو 

ويعطي،  ياأخذ  اأن  اإىل  تدفعه  م�سرتكة  م�سالح  بهم  تربطه  جماعة  يف 

تخلقها  التي  الألفة  اأن  ويبدو  وامل�ساعدة،  منهم احلماية  يلتم�ص  اأن  واإىل 

تنتقل  ثم  ال�سغري،  املجتمع  لهذا  ولء  اإىل  تنقلب  الأ�سرة  داخل  املحبة 

مل  اأن��ه  الطفل  ي�سعر  عندما  احل��اج��ة  ه��ذه  وت��ب��دو  اأخ���رى،  جماعة  اإىل 

يجب  لذا  �سداقتهم،  تهمه  الذين  مع  كافية  �سداقات  تكوين  يف  ينجح 

للعالقات  كنتيجة  العاطفي،  الأم��ن  اإىل  حاجته  اأوًل  للطفل  ن�سبع  اأن 

طيبون  اأنا�ص  باأنهم  حوله  من  يف  ي�سعر  واأن  واملعلمة،  الأم  مع  الدافئة 

اجلماعي  العمل  فر�ص  والرو�سة  الأ�سرة  له  تتيح  واأن  ويحبونه،  يحبهم 

يف  احلاجة  هذه  وتتجلى   .)51  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  والتعاوين 

املرة  تنبذه  اجلماعة  باأن  فاإح�سا�سه  الطفل،  بها  يت�سرف  التي  الطريقة 

اجلماعي.  الن�ساط  هام�ص  على  البقاء  ُيوؤْثر  يجعله  الأخرى  بعد 

وتنمو هذه احلاجة مع الطفل من ال�سهور الأوىل، فالألفة التي تخلقها 

تنتقل  ثم  ال�سغري،  املجتمع  لهذا  ولء  اإىل  تنقلب  الأ�سرة  داخل  املحبة 
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اإ�سباع  الطفل  فيها  يجد  التي  الأخرى،  للجماعات  النتماء  اإىل  احلاجة 

ينتمي  جماعة  اأول  هي  الأ�سرة  اإن  حيث  العاطفي؛  الأم��ن  اإىل  حاجته 

طوال  ت�ساحبه  وتظل  باإ�سمه،  ا�سمها  يقرتن  التي  فهي  الفرد،  اإليها 

هذا  دائ��رة  تت�سع  بعد،ثم  فيما  عنها  ا�ستقل  واإن  حياته،حتى  مراحل 

الرفاق  عديدة،كجماعة  اأخ��رى  جماعات  اإىل  الطفل  النتماء،فينتمي 

تت�سع  الطفل  منو  ا�ستمرار  مع  اإن��ه  اإذ  املدر�سة.  وجماعة  والأ���س��دق��اء 

بع�ص  تفّهم  على  ق��ادرًا  ويكون  فيها،  يتحرك  التي  الجتماعية  دائرته 

يزداد  العمر  به  تقدم  فكلما  والتناف�ص،  كالتعاون  الجتماعية  املعاين 

اأي�سا  ينتمي  اأنه  يرى  اأبويه  مع  املتبادل  وبالتفاعل  ر�سوخًا،  ال�سعور  هذا 

تتاح  وقد  الوالدين،  اأ�سدقاء  اإىل  اأو  واأخواله  كاأعمامه  اآخرين  اآباء  اإىل 

للطفل فر�ص لالحتكاك بالأطفال الآخرين من اأقرباء واأ�سدقاء، ونتيجة 

املجموعات  يتقبل  ،فاإنه  واأم��ه  الطفل  بني  احلانية  الدافئة  للعالقات 

نحو  ودودًا  يكون  كيف  يتعلم  بالثقة،ثم  يت�سم  تقباًل  الأخرى  الإن�سانية 

الآخرين.

ومعلمني  اآباء  من  للمربني  ميكن  التي   الأداءات  من  جمموعة  وهناك 

مطلوب،  واأنه  فيه  مرغوب  باأنه  الطفل  اإ�سعار  اأجل  من  بها  يقوموا  اأن 

الطفل  تغيب  اإذا  ذل��ك:  وم��ن  الن��ت��م��اء،  اإىل  حاجته  اإ�سباع  يتم  وهنا 

بافتقاده،  طفله  ي�سعر  اأن  املعلم  على  يجب  املدر�سة،  عن  يومني  اأو  يوما 

الف�سل  اأطفال  بع�ص  يجعل  اأو  تليفونيا  به   الت�سال  اأو  عنه  بال�سوؤال 

املعلم  يكون  اأن  باملجموعة ميكن  التحق طفل جديد  واإذا  بذلك.  يقومون 

الآخرين،  لالأطفال  وتقدميه  اجلديد  الوافد  باإر�ساد  يقوم  اأك��رب،  اأخ��ا 

الطفل  ي�سعر  ث��م  وم��ن  غريبا،  لي�ص  ب��اأن��ه  اإح�سا�سه  على  وم�ساعدته 

ي�سعر  الف�سل. وباملثل  اإىل جماعة  اأن ينتمي  بالرغبة يف  باعتباره لذاته، 

يبدءون  والأطفال  الف�سل،  يف  حرية  وج��دوا  ما  اإذا  بالنتماء  الأطفال 

القواعد  بع�ص  و�سع  ي�ساركوا يف  اأن  ا�ستطاعوا  اإذا  بالنتماء،  الإح�سا�ص 
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ي��وؤدون  الأط��ف��ال  م��ن  قليال  ع��ددا  يجعل  ول  ال�سف،  ب���اإدارة  اخلا�سة 

األ  يجب  وما  يفعلوه  اأن  يجب  مبا  اإخبارهم  ميكن  ثم  ومن  كله،  العمل 

الت�سرفات  بع�ص  عن  املربون  يبتعد  اأن  يجب  ذات��ه  الوقت  يف  يفعلوه. 

ي�سكو  األ  املعلم  اإذ يجب على  بالنتماء:  الطفل  اإ�سعار  ت�ساعد يف  ل  التي 

اأفراد  بع�ص  اإليها  مييل  التي  الطريقة  من  اأو  املجموعة،  من  يتذمر  اأو 

يجعلوا  األ  املعلمني  على  يجب  بل  املجموعة.  مكانة  اإف�ساد  اإىل  املجموعة 

واأل  ب��امل��رح،  فيها  ي�سمح  ل  العمل،  على  قا�سرة  حجرة  الف�سل  م��ن 

اأن يدخله �سيء من املرح  يجعلوا جو الف�سل يف جد وكد متوا�سلني دون 

)قناوي،2008،165(.

االجتماعي:  والتقدير  النجاح  اإىل  3- احلاجة 

له  واأنه  ويتقبلونه،  يقدرونه  الوالدين  باأن  ي�سعر  اأن  اإىل  الطفل  يحتاج 

مكانته يف الأ�سرة، وترتبط حاجة الطفل اإىل النجاح مبيله اإىل اأن يحوز 

تقدير املحيطني به ور�ساهم، واحلاجة اإىل التقدير الجتماعي هي التي 

الآخرين،  من  واحرتام  واعتبار  تقدير  مو�سع  يكون  اأن  اإىل  الفرد  تدفع 

اأ�سا�ص  وه��ي  ال�سهرة،  يف  ورغبته  وغ��روره  الفرد  طموح  اأ�سا�ص  وه��ي 

حاجة  اإ�سباع  على  نعمل  اأن  ويجب   ،Self – Respect الذات  احرتام 

�سحيحة)ال�سوربجي،  تربوية  اأ�س�ص  على  والنجاح  التقدير  اإىل  الطفل 

اإعجاب وفخر  باأنه مو�سع  ي�سعر  اأن  اإىل  82(. فالطفل يف حاجة   ،2003

يف  الطفل  رغبة  يف  احلاجة  هذه  وتظهر  ومعلميه.  واإخوته  واأبيه  لأم��ه 

حوله. ملن  طاقته  قدر  على  ب�سيطة  بخدمات  القيام 

اإن احلاجة اإىل تقدير الذات واحرتامها ت�سري اإىل الرغبة يف احل�سول 

وتعترب هذه  ال�سلطة،  واأ�سحاب  الأقران  العالية عند  واملكانة  املركز  على 

اإىل  الطفل  حاجة  واإ�سباع  لتثبيت  بالن�سبة  بالغة  اأهمية  ذات  احلاجة 

واملو�سوي،2011،53(. )الكناين  والنجاح  الإجناز 
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تنظر  النا�ص  واأن  تقديرًا،  تلقى  ل  اأفكاره  باأن  الطفل  ي�سعر  وعندما 

اإليه وكاأنه غري مهم، بل ويرتكون لديه النطباع باأنه اأ�سغر من اأن يوؤخذ 

تقديره،  ال�سعب  من  يكون  الذاتية  بقيمته  اإح�سا�سه  ف��اإن  بالعتبار، 

املنا�سب.  املكان  اإىل من يحرتمه يف  وي�سبح يف حاجة 

والإح�����س��ا���ص  والح����رتام  التقدير  اإىل  الطفل  ح��اج��ة  حتقيق  ولأج���ل 

واأل  بالقوة،  والنواهي  الأوام��ر  الطفل  على  يفر�ص  األ  يجب  بالقبول، 

ال�سخرية  اأو  للتهكم  عر�سة  يكون  واأل  اأ�سرته،  اأف��راد  بني  مهانًا  يكون 

احلاجة  هذه  من  احلرمان  اأن  والواقع  احرتامه؛  بفقدان  ت�سعره  التي 

وك��رام��ت��ه  �سخ�سيته  م��ق��وم��ات  م��ن  للكثري  ال��ط��ف��ل  ف��ق��دان  اإىل  ي���وؤدي 

النف�سي.  منوه  على  توؤثر  التي  والإحباط  ال�سغوط  من  ليعاين  وكيانه، 

الأطفال  باإعطاء  احلاجة  هذه  اإ�سباع  ميكن  كما  )حفني،1999،27(. 

يكون  التي  واخلربات  املواقف  وتوفري  عملهم،  لتقييم  املنا�سبة  الفر�ص 

تقييم  الرو�سة  معلمة  تتجنب  واأن  امل�سوؤولية،  من  مزيدًا  الأطفال  فيها 

هناك  لأن  للمعلومات،  واكت�سابه  تعلمه  مدى  اأ�سا�ص  على  فقط  الطفل 

تبادر  واأن  لذاته،  بتقديره  الطفل  فيها  ي�سعر  اأن  ميكن  اأخرى  جمالت 

الطفل  ينجزها  التي  واخل���ربات  امل��واق��ف  يف  عليه  والثناء  مدحه  اإىل 

واملو�سوي،2011،54(. )الكناين 

4- احلاجة اإىل االجناز:

والإف�ساح  نف�سه  عن  التعبري  اإىل  الطفل  ميل  يف  احلاجة  هذه  تظهر 

ويقدمه  فيه  ي�سرتك  ما  وكل  واألعابه،  واأعماله  كالمه  يف  �سخ�سيته  عن 

اإىل  اأي�سا  وت�سري  واإمكاناته،  قدراته  ح��دود  يف  لالآخرين  خدمات  من 

بال�سيطرة  له  ت�سمح  الذي  احلد  اإىل  مهاراته  تنمو  اأن  يف  الطفل  رغبة 

ويرى  اأعمال  من  به  يكلف  ما  اأداء  يف  ينجح  واأن  بيئته،  جوانب  على 

املدح  على  للح�سول  بذلك  الطفل  ويقوم  اأم��ام��ه،  ماثلة  عمله  نتيجة 
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الطفل  ي�سعر  بالإجناز  الإح�سا�ص  الأعمال. ومن خالل  بتلك  والعرتاف 

البيئة  على  التاأثري  وبا�ستطاعته  اأه��داف،  له  م�ستقل  ك�سخ�ص  بنف�سه 

به. املحيطة 

الأوليني  ال�سنتني  يف  الطفل  حياة  يف  الظهور  يف  احلاجة  هذه  وتبداأ 

امل��ت��اأين  بنائه  ويف  ومي�����س��ي،  يقف  اأن  يف  اجل��اه��دة  الطفل  مب��ح��اولت 

نف�سه  بتغذية  يقوم  اأن  على  اإ�سراره  ومن  اخل�سب،  مكعبات  من  لالأبراج 

.)166 )قناوي،2008، 

ل  واأن  متكرر،  لف�سل  الطفل  نعّر�ص  األ  يجب  احلاجة  ه��ذه  ولإ�سباع 

على  والتعرف  اأدائه،  ل�سوء  الطفل  تربيرات  من  واملعلمات  الآباء  ي�سخر 

تتنوع  اأن  يجب  ول��ذل��ك  تنا�سبها،  التي  الفر�ص  لإت��اح��ة  ورغباته  ميول 

بني  املالءمة  على  املعلومات  الرو�سة، وحتر�ص  العمل يف  اأن�سطة وخربات 

لأن  وذل��ك  منه،  املطلوبة  والواجبات  وا�ستعداداته  طفل  كل  خ�سائ�ص 

يف  الطفل  من  املطلوبة  الواجبات  تكون  عندما  يتبلور  بالإجناز  اإح�سا�سه 

.)55  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  قدراته  م�ستوى 

والتي  يفعلوها،  اأن  واملربني  لالآباء  التي ميكن  الأ�سياء  هناك كثري من 

الآب��اء  يكر  األ  منها  الإجن���از،  اإىل  حاجتهم  ي�سبعون  الأط��ف��ال  جتعل 

الآب��اء  يكون  اأن  ويجب  الطفل،  تربيرات  على  التعليقات  من  واملربون 

واملربون حذرين يف منح املكافاآت، بل اأن ي�ساألوه عن الأ�سباب التي اأدت 

فيما  الآخرين  ي�ساعد  اأن  الطفل  من  يطلب  واأن  الإج��ادة،  هذه  اإىل  به 

البع�ص،  بع�سهم  من  كثريا  يتعلموا  اأن  ي�ستطيعون  فالأطفال  يوؤدونه: 

منهم  يطلب  عندما  بالإجناز  الإح�سا�ص  على  يح�سلون  ما  غالبا  لأنهم 

ذاته  الف�سل يف حد  اأن  يدرك  الطفل  يجعلوا  واأن  اآخر،  �سخ�ص  م�ساعدة 

مظهر من مظاهر التعلم، واأن اخلطاأ نف�سه من املحتمل األ يتكرر. وهنا 

يجب  كما  للكمال،  م�ستهدفني  ولي�سوا  واقعيون  املربني  اأن  الأطفال  يتعلم 
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يف  فالأطفال  وا�ستعداداته،  طفل  كل  خ�سائ�ص  يتفهموا  اأن  املربني  على 

للقراءة،  ا�ستعداد  على  بع�سهم  يكون  النمو  م�ستويات  من  م�ستوى  اأي 

باأن�سطة  للقيام  ا�ستعداد  على  وبع�سهم  كذلك،  لي�سوا  الآخر  والبع�ص 

لالأن�سطة  ا�ستعداد  وبع�سهم على  لي�سوا كذلك،  الآخر  والبع�ص  جماعية، 

يتكون  بالإجناز  اإح�سا�سا  اإن  كذلك،  لي�سوا  وبع�سهم  بامل�ساركة  التعليمية 

م�ستوى  يف  اأي  عملها  ميكنه  الطفل  من  املطلوبة  الواجبات  تكون  عندما 

قدراته. 

ي�سعر الطفل  املربون حتى ل  اأن يتجنبها  اأ�سياء يجب  املقابل هناك  يف 

يتجنبوا  اأن  ذل��ك،  من  الإجن��از  على  ال��ق��درة  وع��دم  والنق�ص  بالف�سل 

يحذروا  اأن  اأي  بالنق�ص،  الطفل  اإ�سعار  اأو  يبع�سهم،  الأطفال  مقارنة 

ل  اأن��ه  اأو  يهتم،  ل  اأن��ه  اأو  �سيئا،  يفعل  اأن  يحاول  ل  باأنه  للطفل  القول 

يبايل مبا يجري، واأل ي�سع املربون واجبات ت�ستوجب دائما اأق�سى جهد 

مع  دائما،  التوتر  ي�سبب  الذي  بال�سراع  اإح�سا�سا  يعطيه  مما  للطفل، 

ل  حتى  عليه،  غام�سة  تبدو  قد  مبهام  تكليفه  اأو  الطفل،  انتقاد  عدم 

 .)175 –  172 بالف�سل )قناوي2008،  الطفل  ي�سعر 

ال�سلطة(:  )تقبل  ال�سابطة  وال�سلطة  احلرية  اإىل  احلاجة   -5

يكون  والطفل  ال�سلبية،  على  اأجربناه  اإذا  اإل  �سلبيًا  كائنًا  لي�ص  الطفل 

حرية  تكون  ثم  ذلك،ومن  على  امل�ساعد  املناخ  وجد  كلما  وفعاًل  اإيجابيًا 

الأطفال.  اأثناء منو  م�سروعا  اأمرا  الفعل وحرية اخلطاأ 

واإت��اح��ة  نف�سه،  على  لالعتماد  الطفل  تهيئة  ب��احل��ري��ة:  واملق�سود 

لأن  الن�سباط،  من  اإط��ار  داخ��ل  ذل��ك  كل  لالختيار،  اأم��ام��ه  الفر�سة 

وهو  ال�سابطة(.  )ال�سلطة  ال�سبط  اإىل  احلرية  بجانب  يحتاج  الطفل 

يف  والتحكم  الن�سباط  على  يتدرب  اأن  اإىل  حاجة  يف  الأوىل  ن�ساأته  يف 

على  ين�ساأ  حتى  واجبات؛  من  عليه  وما  حقوق  من  ماله  �سلوكه،ليعرف 
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علم باأن له حقوقًا توؤدى له فيجب اأن يوؤدى ما عليه من واجبات،واإ�سباع 

يرتبط  حيث  الكبار،  اإر�ساء  اإىل  احلاجة  باإ�سباع  يرتبط  احلاجة  هذه 

)ال�سوربجي،  الأ�سرة  يف  ال�سائدة  لل�سلطة  الطفل  بخ�سوع  الكبار  اإر�ساء 

بكثري  وجهله  و�سعفه  الطفل  خ��ربة  لنق�ص  ون��ظ��رًا   .)85-2003،84

فاإنه  حوله،  ممن  عنه  مر�سيًا  مقبوًل  يكون  اأن  يف  ولرغبته  الأمور،  من 

ل�سلوكه،  ومعلميه  والديه  قبول  مدى  من  يتاأكد  اأن  اإىل  بحاجته  ي�سعر 

ويالحظ اأنه اإذا تنازل الكبار عن �سلطاتهم تنازًل تامًا فاإن ذلك ي�سعره 

بالرتباك والقلق وال�سياع، وهذا يعني اأنه يف حاجة خالل منوه ون�ساطه 

بالرقابة والإر�ساد، وتر�سم له احلدود، وتبني  ت�سعره  اإىل �سلطة �سابطة 

فيه.  املرغوب  ال�سلوك  عن  حاد  اأنه  لو  يحدث  وماذا  عمله،  يراد  ما  له 

الأ�ساليب  تكون  اأن  يجب  فاعلية،  اأك��ر  ال�سابطة  ال�سلطة  تكون  ولكي 

متذبذبة. غري  اأو  ثابتة  مت�سقة  تنفيذها  يف  املتبعة 

مع  اللني  م��ن  خ��ري  املتاأرجحة  غ��ري  الثابتة  ال�سدة  اأن  مالحظة  م��ع 

معقول،  عطف  مع  وثبات  حزم  هناك  يكون  اأن  املف�سل  ومن  التذبذب، 

وكذلك فاإن تقدير الطفل لقيم ال�سلوك يتم ب�سرعة ويف الجتاه ال�سحيح، 

وهذا ي�ساعد على �سرعة الو�سول اإىل احلكم اخللقي ال�سحيح وال�سلوك 

.)57  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  فيه  املرغوب  الجتماعي 

ال�سعور بالذنب: التحرر  من  اإىل  6- احلاجة 

ا�ستك�ساف  يف  العمر  م��ن  الأوىل  ال�سنة  يف  الأط��ف��ال  م��ن  كثري  ي��ب��داأ 

حتملها  التي  بالثقة  ذلك  ويتعلمون  فيه،  يعي�سون  الذي  والعامل  بيئتهم 

يتقدم  وعندما  وال��دي��ه��م..  م��ع  املا�سي  يف  لهم  كانت  التي  العالقات 

بكثري  الحتكاك  اإىل  ال�ستك�سافية  العملية  هذه  حتملهم  العمر،  بهم 

املواقف  هذه  يواجهون  وعندما  فيه،  يعي�سون  الذي  العامل  مظاهر  من 

غري  �سابقة  وخربة  كافية  غري  معرفة  من  اأ�سا�ص  على  معها  يتفاعلون 

ا�ستخدام  يتعلق ب�سوء  اأمثلة ذلك: ما  الآباء. ومن  كافية، وهنا يواجههم 
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الإح�سا�ص  بعد  كون  قد  يكون  ل  ال�سغري  فالطفل  املمتلكات،  اإتالف  اأو 

اأو  نقودًا  ياأخذ  عندما  فهو  بك«،  اخلا�ص   « و  بي«  »اخلا�ص  ملعنى  الكايف 

له  ي�سببون  قد  حوله  من  النا�ص  فاإن  اآخر،  ل�سخ�ص  مملوكا  ماديا  �سيئا 

اخلا�سة  امللكية  يعّودوه  مل  اأنهم  مع  عظيمًا،  اإثما  اإرتكب  باأنه  ال�سعور 

اأنف�سهم  واحرتامها من قبل. ويف مثل هذه الظروف يجد بع�ص الأطفال 

ما  يفهمون  ل  اأنف�سهم  الآب��اء  لأن  بالذنب  عميق  �سعور  اإىل  مدفوعني 

باأنه  الطفل  ي�سعر  تكرارها  اأو  الظروف  هذه  بني  اجلمع  ومع  يفعلونه، 

غريهما،  اأو  كوالديه  نف�سه  بالقدر  طيبا  لي�ص  وباأنه  مبكانته،  جدير  غري 

والنهيار.  بال�سعة  وي�سعر  لنف�سه  احرتامه  فقدان  يف  ويبداأ 

مل�ساعدة  واملربون  الآباء  بها  يقوم  اأن  التي يجب  الأ�سا�سيات  اأهم  ومن 

م�ساعدة  هو  بالذنب:  العميق  الإح�سا�ص  من  التحرر  على  �سغارهم 

يرتكب  اإن�سان  كل  واأن  كامل،  اإن�سان  يوجد  ل  اأنه  اإدراك  على  الأطفال 

الأطفال  اأخطاء  واأن  اأدرك ذلك،  دام  ما  يكرر اخلطاأ  األ  املهم  اأخطاء، 

معقد،  عامل  يف  ينمو  �سخ�ص  اأي  من  متوقعة  تكون  التي  تلك  عادة  هي 

اخل��ربات  نتيجة  جزئيا  ه��و  »ال�سمري«  اأن  اإدراك  على  وم�ساعدتهم 

واإدراك  املا�سي،  يف  تعلمناها  التي  الأ�سياء  بع�ص  ميثل  واأنه  ال�سابقة، 

عدة  لل�سخ�ص  كانت  اإذا  فقط:  كذلك  يكون  اإمن��ا  ال�سيئ  ال�سمري  اأن 

جهل:  عن  اختيارنا  كان  اإذا  اأما  منها:  ال�سيئ  اختيار  وتعمد  اختيارات 

الأخالقية  القيم  ولي�ست  اخلطاأ  هو  اجلهل  باأن  نعرتف  اأن  علينا  فيجب 

الذين  الأطفال  من  قربا  اأكر  الكبار  يكون  اأن  ويجب  ال�سيئة،  النيات  اأو 

متاأهبني  يكونوا  اأن  على  ي�ساعدوهم  واأن  بالذنب،  اإح�سا�ص  لديهم  يتولد 

اجليدة  الأعمال  على  منا�سبة  كل  يف  ميتدحوهم  واأن  التايل،  للموقف 

لأن  النهائية،  النتيجة  ملجرد  لي�ست  املدح  اأن  التاأكد  مع  بها،  قاموا  التي 

اإىل  يعودون  اأنهم  لدرجة  امل��دح  يف  �سديدة  رغبة  لديهم  يولد  قد  ذلك 

من�سبة  املكافاآت  واأن  املدح،  هذا  على  للح�سول  ملتوية  اأفعال  ارتكاب 
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اإح�سا�ص  لديه  ال��ذي  الطفل  اأن  مالحظة  مع  الإجن��از.  اإج���راءات  على 

لي�ص  الأقل  اأو على  لي�ص جيدا،  باأنه  وي�سعر  نف�سه،  يلوم  بالذنب كثريا ما 

امل�ساعر  هذه  عن  يف�سح  وعندما  الكتئاب،  اإىل  ومييل  الآخرين  بدرجة 

يجب على الآباء واملعلمني اأن ي�سغوا لهذه التف�سريات، ويحتفظوا بها يف 

موفق  باأنه  فيها  ي�سعر  خربات  على  يح�سل  اأن  يريد  فالطفل  ذاكرتهم، 

الآباء  ومهمة  ذلك  على  يطمئن  اأن  يريد  اإنه  الآخرين،  مثل  قيمته  وله 

هذه  ويالحظ  ينجح  اأن  فيها  ي�ستطيع  مواقف  يوجدوا  اأن  هي  واملربني 

نف�سه.  عن  طيبة  باأ�سياء  يخربوه  واأن  الأ�سياء، 

اأن  وامل��رب��ني  ل��الآب��اء  ميكن  كثرية  اأ�سياء  هناك  الآخ��ر،  اجلانب  على 

بالذنب،  العميق  ال�سعور  من  التحرر  على  الطفل  لي�ساعدوا  يتجنبوها 

مو�سوعية،  اأكر  يكونوا  واأن  هادئني،  واملر�سدون  الآباء  يكون  اأن  منها 

الأدل��ة،  لديهم  تتجمع  اأن  قبل  الطفل  على  يحكمون  ول  ر�سانة،  واأك��ر 

فهو                    منه  اأك��ر  الطفل  ي��ري��ده  م��ا  يعرفون  اأن��ه��م  يفرت�ص  اأن  يجب  ول 

الآباء  يتغا�سى  واأل  منه،  اأكر  م�ساعره  يعرفون  اأنهم  اأو  زال �سغريا،  ما 

يقولوا  ول  ومعناه  ال�سمري  عن  للكالم  املتاحة  الفر�ص  عن  املربون  اأو 

اإذللهم                   يجب  اجلاهلني  الأطفال  واإن  اللوم،  ي�ستحق  اجلهل  اإن  دائما 

اجلهل  حمور  يكون  اأن  يجب  خا�سة  ب�سفة  املدر�سة  ويف  اإحراجهم،  اأو 

مهما. هدفا 

املعلومات  واإح��الل  اجلهل  مناطق  اكت�ساف  املدر�سة  وظائف  من  اإن 

اإذا  الطفل  وجه  يف  واملربون  الآباء  ي�سرخ  األ  ويجب  حملها،  ال�سحيحة 

هرب من املدر�سة، اأو لبتعاده عن املنزل، ول يجب اأن ي�سّفهوه ك�سخ�ص 

تعنيفه  ي�سبه  ذلك  اإن  بالتزاماته،  الوفاء  اأو  عمله  نتائج  حتمل  يخاف 

ولن  ال�سجاعة،  اإىل  يحتاج  فالطفل  فيها،  له  دخل  ل  اأنه  ي�سعر  لأ�سباب 

.)193-192 )قناوي،2008،  بالتقريع  عليها  يح�سل 
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والطماأنينة:  االأمن  اإىل  7- احلاجة 

ال�سخ�سية،  بقيمته  امل��رء  �سعور  ه��و  ال�سيكولوجي،  مبعناه  الأم���ن، 

يف  الطفل  لدى  ين�ساأ  �سعور  وهو  بنف�سه،  وثقته  و�سعه  اإىل  واطمئنانه 

من  ول�سيما  والت�سجيع،  التقدير  من  كافية  ن�سبة  على  ح�سوله  اأعقاب 

يحتاج  ملحة  حاجة  هي  الأمن  اإىل  واحلاجة   . معلميه  اأو  والديه  جانب 

بالأمن  والإح�سا�ص  حوله.  الكبار  كل  ومن  واأبيه  اأمه  من  الطفل  اإليها 

يولد  املجتمع،الذي  يف  مكانًا  له  باأن  الطفل  �سعور  من  الطفولة  يف  يتاأكد 

م�ستقرة،كما  عالقات  حت�سنه،ت�سودها  واأ���س��رة  ي��اأوي��ه،  بيت  ول��ه  فيه 

من  يجد  مير�ص  حينما  باأنه  الطفل  اإح�سا�ص  من  بالأمن  ال�سعور  يتولد 

بالربودة  ي�سعر  وحينما  الطعام،  له  يوفر  من  يجد  يجوع  وحينما  يرعاه، 

م�ستوى  م��ن  اأع��ل��ى  م�سكلة  ي��واج��ه  وحينما  الك�ساء،  ل��ه  يوفر  م��ن  يجد 

اكت�ساب  على  ويعينه  عليها،  والتغلب  حلها  يف  ي�ساعده  من  يجد  اإدراكه 

 .)86  ،2003 اخلربة)ال�سوربجي، 

التي  النف�سية  اأقوى احلاجات  والطماأنينة من  الأمن  اإىل  وتعد احلاجة 

ويغدقون  يتقبلونه  به  باأن من يحيطون  ي�سعر  اأن  ويعني  الطفل،  يحتاجها 

الوجداين  النمو  حاجات  اأهم  من  وهي  والرعاية،  واحلنان  احلب  عليه 

لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، وكلما كان الطفل �سغريًا ا�ستدت 

واملو�سوي،  )الكناين  و�سعفًا  عجزًا  اأكر  يكون  حيث  الأمن؛  اإىل  حاجته 

طفولته  ف��رتة  ط��وال  يحتاج  الطفل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  49(؛   ،2011

النف�سي،  بال�ستقرار  ي�سعره  ذلك  والطماأنينة،لأن  بالأمن  ال�سعور  اإىل 

كيانه،  يف  وال�ستقرار  التهديد  بعدم  الدائم  �سعوره  ذلك  على  ويرتتب 

يف  الطفل  �سعور  اإىل  يوؤدي  احلاجة  هذه  اإ�سباع  من  واحلرمان  وو�سعه. 

�سراعات  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبل  من  وباخلوف  ال�ستقرار  بعدم  امل�ستقبل 

)حفني،1999،27(.  لذلك  كنتيجة  دائمة  نف�سية 
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يف:  وتتمثل  بالأمن  الإح�سا�ص  الطفل  فقدان  اإىل  توؤدي  عوامل  وهناك 

وتفككها،وانقالب  ال�سخ�سية  ت�سدع  عن  الأول  امل�سوؤول  وهو  القلق:   -1

ال�سوية.  املعايري  عن  ال�سلوك 

ال�ست�سالم  اإىل  اأو  انحرافهم  اإىل  هذا  وي��وؤدي  والإه��م��ال:  النبذ   -2

من  به  يكلفون  فيما  الذهني  الرتكيز  ي�ستطيعون  جبناء،ل  في�سريوا 

الأمر  الإهمال،  من  بنوع  اأطفالهم  والأمهات  الآباء  يعامل  وقد  اأعمال؛ 

لالأخطار.  تعر�سهم  اإىل  يوؤدي  الذي 

اإح�سا�سه  الطفل  تفقد  التي  الأ�سياء  من  وهي  وال�سخرية:  النقد   -3

بنف�سه.  الثقة  يفقد  الطفل  جتعل  حيث  والطماأنينة،  النف�سي  بالأمن 

على  ق��ادر  غري  الطفل  جتعل  املفرطة  فاحلماية  احلماية:  ف��رط   -4

اأكر  الندماج مع الأطفال الآخرين ب�سهولة، وهوؤلء معر�سون للحوادث 

    .)89  ،87  ،2003 من غريهم من الأطفال )ال�سوربجي، 

8- احلاجة اإىل التحرر من اخلوف:

بهذه  ي�سعر  حي  كائن  وكل  طبيعية،  انفعالية  حالة  اخلوف  م�سكلة  اإن 

طبيعيا  اخلوف  كان  فكلما  درجات،  وللخوف  املواقف،  بع�ص  يف  امل�سكلة 

كان الإن�سان �سويا يتمتع ب�سحة جيدة، وي�ستطيع ال�سيطرة على خماوفه 

يجعل  ل  حلد  كبرية  درجاتها  وكانت  امل�سكلة  تفاقمت  اإذا  لكن  بعقله، 

يعاين  �سوف  احلالة  هذه  يف  الفرد  فاإن  عادية،  بت�سرفات  يقوم  الفرد 

.)354  ،2010 املجيد،  النف�سي )عبد  املر�ص  من 

واملقبول  امل��ع��ق��ول  اخل��وف  وه��ذا  ال��ط��ف��ل،  ي��خ��اف  اأن  طبيعي  و���س��يء 

املخاطر  عن  بنف�سه  والبعد  ذاته  حفظ  على  ي�ساعده  لأنه  للطفل  مهم 

�سديدًا  خوفًا  الطفل  فيخاف  حدوده  يتعدى  قد  اخلوف  ولكن  واملهالك، 

النوع  وهذا  اخلوف،  هذا  كل  فيه  تثري  اأن  يجب  ل  مواقف  اأو  اأ�سياء  من 
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من اخلوف يعترب غري مقبول لأنه يبدد طاقة الطفل ويعوقه عن الرتكيز 

خم��اوف  اإىل  ذل��ك  بعد  ويتحول  احل��ي��اة،  على  والإق��ب��ال  اجلهد  وب��ذل 

.)187  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين، 

ر من اخلوف، ومبرور الوقت يتوقع ذلك  اأن يتعلم التحرُّ والطفل يجب 

�سخ�سا  ي�سبح  الطفل  ف��اإن   : ذل��ك  يتحقق  وعندما  ل��ه،  حقا  وي�سبح 

يف  �سخ�سيته  ا�ستخدام  وي�ستطيع  لذاته،  احرتاما  واأكر  ا�ستقالل  اأكر 

متجردا  ذاته  حد  يف  �سخ�سا  يكون  اأن  ويف  حوله،  من  العامل  ا�ستك�ساف 

ال�سيطرة  كانت  اإذا  ولكن  اخل��وف.  يولدها  التي  وال�سكوك  القلق  من 

حاجة  فاإن  باخلوف،  كبري  حد  اإىل  متاأثرة  وتوجيهه  الطفل  �سلوك  على 

اأن  ي�ستطيع  ول  اأخرى،  مرة  تهديدا  تواجه  الداخلي  الأمان  اإىل  الطفل 

القلق  وينعك�ص  نف�سه،  من  واثق  ك�سخ�ص  اأو  م�ستقلة  ك�سخ�سية  يعمل 

وكثريا   . فيها  ال�سلوك غري مرغوب  اأمناط من  يولده اخلوف على  الذي 

الأ�سباح  التجريدية:  الظواهر  م��ن  اخل��وف  الأط��ف��ال  ه��وؤلء  يبدي  م��ا 

كل  تتملكهم  الذين  والأطفال  وال�سيطان.  الأ�سرار  والرجال  والعفاريت 

ويكون  بع�سبية.  للت�سرف  معر�سون  عديدة  اأ�سياء  من  املخاوف  هذه 

على  �سيء  تاأثري  ذا  يكون  وقد  متزن،  غري  طفاًل  املخاوف  كثري  الطفل 

الآخرين.  �سلوك 

للتقليل  يفعلوها  اأن  واملربني  لالآباء  ميكن  التي  الأم��ور  بع�ص  وهناك 

على  وتكرارا  مرارا  يوؤكدوا  اأن  ذلك:  ومن  باخلوف،  الأطفال  �سعور  من 

عميقا  �سعورا  ت�سبب  ل  اليومية  احلياة  يف  ال�سائعة  الأخطاء  بع�ص  اأن 

الأطفال  يعلموا  اأن  عليهم  كما  بذكاء،  تواجه  اأن  يجب  ولكن  باخلوف، 

اأن  واملربني  الآب��اء  وعلى  يفزعوهم،  األ  على  الأم��ور  بع�ص  من  احل��ذر 

الأطفال،  �سلوك  لتغري  كو�سيلة  وال�سرب  والتهديد،  ال�سباب،  يتجنبوا 

وبذلك  امل�ستطاع،  بقدر  الأطفال  نحو  عدوانيتهم  تقليل  يحاولوا  واأن 

وعلى  خوفًا.  واأق��ل  للتعلم  وا�ستعدادا  ا�سرتخاء  اأك��ر  الأطفال  ي�سبح 
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اأن ي�ساعدوهم على  األ يهزاأوا من تلك املخاوف بل يجب  الآباء واملربني 

واأن  يقولونه،  مبا  والهتمام  لهم  التقدير  يظهروا  واأن  عنها،  التنفي�ص 

فالأطفال  املخاوف،  هذه  عن  للتعبري  بادرة  اأول  اإزاء  متعاطفني  يكونوا 

وعندما  داخلهم.  يف  �سديد  �سغط  هناك  كان  اإذا  اإل  عنها  يعربوا  لن 

وكذلك  �سخرية،  دون  بجدية  يقابلوها  اأن  املربني  ذلك،فعلى  يحدث 

خماوف  لديهم  الذين  الأطفال  م�ساكل  حل  واملربني  الآب��اء  على  ينبغي 

بع�ص  لديهم  كانت  اإذا  الأطفال  على  يقرتحوا  ملحة،باأن  وا�سطرابات 

اأن يذكروها.  التي يرغبون يف  املخاوف 

ويجب على املعلم يف املدر�سة اأن يقلل اأي�سا من املخاوف، عندما يحاول 

املنهج  يت�سمنه  مما  اخلوف  جتلب  التي  الأ�سياء  بع�ص  درا�سة  الأطفال 

الأمرا�ص،  بع�ص  اأو  املرور  حركة  اأو  اجلراثيم  اأو  كالعوا�سف  الدرا�سي 

لهم.  بالن�سبة  ومهمة  واقعية  الأطفال  تكون خماوف  اإلخ، حتى 

حتى  الأم��ور  بع�ص  يتجنبوا،  اأن  واملربني  الآب��اء  على  يجب  املقابل  يف 

من  باخلوف،  ال�سعور  من  التحرر  على  الأطفال  م�ساعدة  من  يتمكنوا 

ذلك: اأن يعلموا اأن الهدف يف حد ذاته مكافاأة، واأل يبعث الآباء واملربون 

لهم  يرووا  ول  اليومية،  احلياة  اأحداث  ب�ساأن  الأطفال  قلوب  يف  اخلوف 

اأطفال  عن  ق�س�سًا  عليهم  يق�سوا  ول  الدموية،  احل���وادث  تفا�سيل 

اأو املواد. ول يحاولوا  معنيني اآذوا اأنف�سهم نتيجة تناولهم بع�ص الأدوات 

اخلوف،  ملجرد  اأ�سياء  يتجنبون  اأو  اأ�سياء  يفعلون  الأطفال  يجعلوا  اأن 

ما  موقف  يف  ذكائهم  ا�ستخدام  اأن  اإدراك  على  ي�ساعدوهم  اأن  ويجب 

لإخافة  العادية  والأحداث غري  املواقف  ت�ستغل  واأل  لهم،  اأف�سل عون  هو 

يف  منهم  لكل  يحدث  اأن  ميكن  ذلك  باأن  النطباع  نعطيهم  اأو  الأطفال، 

واأن  اأمل،  لوجود  اخل��وف  اأو  ال��دم  ملنظر  فزعا  نظهر  اأن  اأو  حلظة،  اأي 

م�ساعدته.  على  ونعمل  منه  ال�سكوى  ونتقبل  امل�ساب،  ب��اآلم  نعرتف 

اأحيانا  يخيفهم  ذلك  لأن  والتناف�ص،  التباري  على  الأطفال  يجربوا  واأل 

 .)205  -197 )قناوي2008، 
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اإ�سباع احلاجات لدى الإن�سان ب�سكل عام، والطفل  وب�سفة عامة، فاإن 

يحقق  ال��ذي  التكيف  ���س��روط  م��ن  اأ�سا�سيا  �سرطا  ُيعد  خ��ا���ص،  ب�سكل 

حتقيقه  يتم  الذي  النجاح  وبقدر  النف�سي،  والتزان  ال�ستقرار  لالإن�سان 

النجاح يف منو  يكون قدر  لإ�سباع هذه احلاجات  املنا�سب  توفري اجلو  يف 

واإ�سباع  املنا�سبة  الأجواء  توفري  فعدم  بالعك�ص،  والعك�ص  نف�سيا،  الطفل 

نف�سية  م�سكالت  م��ن  ي��ع��اين  وه��و  ين�ساأ  الطفل  جتعل  احل��اج��ات  ه��ذه 

�سيتم  املنطلق  هذا  ومن  وامل�ستقبلي.  الآين  �سلوكه  على  تنعك�ص  وانفعالية 

مرحلة  يف  الطفل  يعانيها  التي  وال�سلوكية  النف�سية  امل�سكالت  درا�سة 

مطالب  تلبية  يف  للق�سور  مبا�سرة  نتيجة  تكون  قد  املبكرة،التي  الطفولة 

اإىل  تعود  لأ�سباب  تكون  وقد  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  وحاجاته يف  النمو 

من  غريها  اأو  بالطفل،  املحيطة  البيئية  الظروف  اإىل  اأو  نف�سه،  الطفل 

الأ�سباب.
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الف�صل الثالث

 الطفل وم�صكالته الإنفعالية

 وال�صلوكية

59



60



61

الطفولة: امل�سكلة  يف جمال  مفهوم 

يف  الكلي  اأو  الن�سبي  النق�ص  باأنها  الطفولة  جمال  يف  امل�سكلة  تعرف 

معينة  عمرية  مرحلة  تتطلبها  التي  الأ�سا�سية  احلاجات  بع�ص  اإ�سباع 

على  وق��درت��ه  الطفل،  �سخ�سية  على  يوؤثر  مما  الطفولة،  مراحل  من 

التعامل ال�سليم مع احلياة الجتماعية املحيطة به )عبد العال واآخرون، 

�سعوبات  عن  عبارة  هي  الطفولة  م�سكالت  ف��اإن  وعليه   .)1993،323

متكرر،  ب�سكل  الأط��ف��ال  بع�ص  تواجه  اجتماعية  اأو  نف�سية  اأو  ج�سمية 

والديهم  وتوجيهات  باإر�سادات  اأو  باأنف�سهم  عليها  التغلب  ميكنهم  ول 

اأو  الجتماعي  اأو  النف�سي  منوهم  ويعاق  توافقهم  في�سوء  ومدر�سيهم 

اأو غري مقبول اجتماعيا،  ل�سنهم  �سلوكا غري منا�سبا  وي�سلكون  اجل�سمي، 

وتقل فاعليتهم يف املواقف الجتماعية، وت�سعف قابليتهم للتعلم والتعليم 

يف  متخ�س�سني  اأي��دي  على  خا�سة  رعاية  اإىل  ويحتاجون  والكت�ساب، 

.)33  ،2012 )ال�سربيني،  منها  يعانون  التي  ال�سعوبات  جمالت 

م�سكلة؟ الطفل  �سلوك  نعترب  متى 

جمموعة  حتقيق  املختلفة  الطفولة  مراحل  يف  ال�سليم  النمو  يتطلب 

اأن  غري  الباب؛  هذا  من  الثاين  الف�سل  يف  عر�سها  �سبق  احلاجات،  من 

التحديات  اأو  املعيقات  من  مبجموعة  يواجه  قد  احلاجات  تلك  حتقيق 

املحيطة  البيئة  تفر�سها  بخ�سائ�ص  تتعلق  اأو  ذاته،  بالطفل  ترتبط  التي 

مبعناها الوا�سع، وكذلك اأمناط التن�سئة الجتماعية والتطبيع الجتماعي 

معه  يتعّر�ص  قد  مما  ذلك،  يف  املتبعة  والأ�ساليب  واملدر�سة،  الأ�سرة  يف 

وغريها.  وال�سلوكية،  النف�سية  امل�سكالت  من  ملجموعة  الطفل 

هذه امل�سكالت قد يلحظها الوالدان، حينما يجدون تغريا ما يف �سلوك 

اأو  )الأ�سرة(  الداخلية  بيئته  الطفل يف  تكيف  وينعك�ص يف عدم  طفلهما، 



62

ال�سطرابات  اأو  النف�سية  امل�سكالت  فتلك  )املجتمع(.  اخلارجية  البيئة 

اأكر  اأو  جانب  يف  الطفل  ت�سرفات  ان�سجام  عدم  اإىل  ت�سري  ال�سلوكية، 

يف  الطفل  اإخ��ف��اق  على  دليل  وه��ي  الجتماعية،  بيئته  يف  امل��األ��وف  من 

فرد  من  امل�سكالت  هذه  وتختلف   . منه  املتوقع  للتفاعل  �سوابط  اإحراز 

اإىل اآخر، وتختلف عند الفرد من موقف اإىل اآخر؛ وكما نعرف فالأطفال 

وخرباتهم.  معارفهم  بتغري  �سلوكهم  يتغري 

اأو  ج�سمية  اإما  تكون  قد  عوامل  لعدة  تبعا  الأطفال  م�سكالت  وتتعدد 

ح�سب  الطفولة  يف  امل�سكالت  تتنوع  كما  مدر�سية،  اأو  اأ�سرية  اأو  نف�سية 

تفاعلت  التي  الأ���س��ب��اب  م��ن  جمموعة  لها  م�سكلة  وك��ل  النمو،  مرحلة 

ومن  الطفل،  ل��دى  ظهورها  اإىل  بالتايل  واأدت  بع�سها،  مع  وتداخلت 

للم�سكلة.  كم�سبب  منها  اأي  وحتديد  الأ�سباب  هذه  بني  الف�سل  ال�سعب 

اأ�سبابها،  واأه��م  امل�سكالت،  هذه  عن  بالتف�سيل  للحديث  نعود  و�سوف 

هذه  معاجلة  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  للوالدين  ميكن  وكيف  واإفرازاتها، 

الكتاب. الثالث من هذا  الباب  امل�سكالت، يف 

تقريبًا  الأطفال  كل  اأن  ي��رون  العلماء  بع�ص  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

الطفل  نعد  األ  علينا  كان  ولذا  ال�سلوكية،  امل�سكالت  بع�ص  عنهم  ي�سدر 

بينه  حدتها  اأو  ال�ستجابات  كرة  حالت  اإذا  اإل  م�سكالت  ذا  اأو  ع�سابيًا 

ي�ستمتع  اأن  وبني  بينه  اأو حالت  نحو مر�سي،  على  وظائفه  يوؤدي  اأن  وبني 

النا�ص. من  غريه  مع  ال�سوي  الجتماعي  بالتفاعل 

االنفعالية: امل�سكالت   -

تكيفي  غري  �سلوك  على  تنطوي  م�سكالت  هي  النفعالية  امل�سكالت 

ومن  املحيطة.  البيئة  مع  التعامل  عن  يحجم  وجتعله  الطفل،  منه  يعاين 

الآتية: امل�سكالت  اأهمها 
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اخلوف: م�سكلة   )1(

قبل  ما  اأطفال  منها  يعاين  التي  امل�سكالت  اأك��رب  من  اخل��وف  م�سكلة 

 ، لديهم  ال�سلوكية  امل�سكالت  اأغلب  يف  رئي�سًا  عاماًل  ُتعد  بل  املدر�سة، 

والأمهات. الآباء  تقلق  الأطفال ظاهرة  اأ�سبحت خماوف  حتى 

اخلوف: مفهوم 

وب��دين،  نف�سي،  انفعال  ي�ساحبها  وجدانية،  �سعورية  حالة  اخل��وف 

وقد  باخلطر،  اإح�سا�سه  يف  خارجي  موؤثر  يت�سبب  عندما  الطفل  ينتاب 

من  واح��دًا  اخلوف  انفعال  وُيعد  الطفل،  داخل  من  املوؤ�سر  هذا  ينبعث 

وهو  الإن�����س��ان،  ل��دى  وبقائها  ال��ذات  على  احل��ف��اظ  ميكانيزمات  اأه��م 

الأخ��رى  الكائنات  ل��دى  اأي�سا  واحل��ي��اة  البقاء  على  للحفاظ  وظيفة 

   .)159 )ال�سربيني،2012، 

ويظهر  احلية،  الكائنات  كل  بها  ت�سعر  طبيعية  انفعالية  حالة  واخلوف 

 ، الهلع  اإىل  واحلذر  احليطة  بني  تتفاوت  وبدرجات  متعددة  اأ�سكال  يف 

احلدود  يف  اخل��وف  درج��ة  كانت  وكلما  الهروب  ورمب��ا  والرعب  والفزع 

 . انفعاله  يف  التحكم  وميكنه  �سويا  الإن�سان  كان  املتطرقة  غري  املعقولة 

اأ�سكال  ياأخذ  واأ�سبح  ذلك،  جتاوز  اإذا  اأما   )355  ،2010 املجيد،  )عبد 

الوقوع  وكثري  متكررًا،  و�سار  والرعب  الهلع  اإىل  ت�سل  الدرجات  متعددة 

فعالية  ت�سل  قد  مر�سية  حالة  ميثل  وهنا  ���س��اذًا،  يكون  منا�سبة،  لأي��ة 

اأن  كما   ،)142 )ال�سوربجي،2003،  ومتا�سكه  اإرادت��ه  وتفقده  الإن�سان 

ويغلب  للغاية،  نادر  وهو  عادي  غري  اأمر  ما  �سخ�ص  يف  اخلوف  انعدام 

املعقول  الطبيعي  اخلوف  اإن  القول  وميكن  الإدراك.  قلة  �سببه  يكون  اأن 

وخا�سة  الفرد،  ب�سخ�سية  فهو �سار  وما عدا ذلك  الفرد،  ل�سالمة  مفيد 

.)22، 2005 ب  )�سليمان،  و�سلوكه  الطفل 
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اخلوف: اأ�سكال 

اإىل:  تق�سيم اخلوف  ميكن 

عند  �سيوعا  الأكر  وهو  الواقعي  اخلوف  وي�سمى  الطبيعي  اخلوف   -

يخاف  حني  العادية  حياته  يف  اإن�سان  كل  يح�سها  حالة  وهو  الأطفال،  

احلياة  على  للمحافظة  �سروريا  �سلوكا  الفرد  وي�سلك  يخيف،  ممن 

حقيقي  اأو  مو�سوعي  خ��وف  هو  ال��ع��ادي  فاخلوف  »ال��ه��رب«.  يف  يتمثل 

حقيقي  خطر  وج��ود  عن  ناجتًا  يكون  اخل��وف  وه��ذا  حقيقي(.  )خطر 

ملواجهة  اجل�سم  تهيئ  تكيفيه  ا�ستجابة  ومي��ث��ل  املحيطة،  البيئة  يف 

امل��خ��اوف  م��ن  ال��ن��وع  وه���ذا   .)356  ،2010 امل��ج��ي��د،  )ع��ب��د  الأخ��ط��ار 

الطبيعية.  املو�سوعات  هذه  على  وتعرفه  الطفل  بنمو  يزول  ما  �سرعان 

)ال�سوربجي،2003،144(

انفعالية  ا�ستجابة  Phobia: وهو ميثل  املر�سي )الرهاب(  - اخلوف 

اأو  ومتكررا  فيه  مبالغًا  �ساذًا  ويكون خوفًا  �سديدة من مثري غري خميف. 

اخلوف  يكون  وقد  �سنه،  مثل  يف  عادة  الأطفال  يخيف  ل  مما  دائم  �سبه 

املر�سية  واملخاوف   )9 ج،  بدون  )ب��دران،  وهميا.  اأو  حمدد  غري  عاما 

دائرة  يف  اأ�سبحت  لأنها  اأ�سبابها  الفرد  يعرف  ل  غام�سة  خماوف  هي 

اأو  منها  التخل�ص  ميكن  ول  واقعي،  اأ�سا�ص  اإىل  ت�ستند  ول  الال�سعور، 

مثري  ملوقف  الفرد  يتعر�ص  عندما  اأعرا�سها  فتظهر  عليها،  ال�سيطرة 

�سبيه باملوقف الذي مر به فيبدو عليه التوتر وال�سطراب دون اأن يدري 

العفاريت  اأو  املوت  من  املر�سي  اخلوف  ذلك  ومثال  اخلوف،  هذا  �سبب 

واملدر�سة مثال.  اأو اخلوف من احليوانات   .)145 )ال�سوربجي،2003، 

اأنه خوف م�ستمر، ومتطرف ذو طبيعة  واأهم ما مييز اخلوف املر�سي 

فهو فكرة  توقعا م�ستمرا ملوقف خميف.  اأي�سا  يت�سمن  وقد  غري معقولة، 

يعرف  ال�سخ�ص  اإن  اإذ  منطقية،  وغري  ملحة  الفكرة  وه��ذه  مت�سلطة، 
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لي�ص  املوقف  هذا  اأو  املو�سوع  هذا  اأن  ال�سعورية،  الناحية  من  متاما، 

الرهاب )اخلوف  ويعترب  �سلوك قهري،  الفكرة  واأن هذه  بخطر حقيقي، 

النف�سيون  الأطباء  يدخلها  والتي  الع�سابية،  الأمرا�ص  من  املر�سي( 

الو�ساو�ص.  مع  جنب  اإىل  جنبا  القلق  اأم��را���ص  قائمة  يف  الأمريكيون 

)87 )جميل،2011، 

اأعرا�ص اخلوف:  -

عادة يكون اخلوف م�سحوبا بال�سراخ والبكاء، اأو ال�سياح امل�سحوب 

ي�ساحبه  وقد  الكالم،  وا�سطراب  بالعرق،  م�سحوبا  يكون  وقد  برع�سة، 

بالآخرين  وعالقاته  ال�سخ�سية،  منو  على  يوؤثر  وهو  ال��الاإرادي؛  التبول 

للخوف  الف�سيولوجية  املظاهر  من  وكثري    .)145 )ال�سوربجي،2003، 

و�سرعة  القلب  �سربات  وزي��ادة  الع�سالت  يف  تاأثريات  �سكل  يف  تظهر 

والرعب  اخلوف  اأثناء  تطراأ  التي  الأعرا�ص  اأهم  ومن  الدموية،  الدورة 

بالدم، ظهور  املواد املوجودة  ن�سب  اأو املظاهر امل�ساحبة هي تغريات يف 

الأط��راف  وب��رودة  الوجه،  و�سحوب  الأط��راف  اأو  الأج�سام  على  العرق 

ي��وؤدي  مما  واحلنجرة  الفم  وجفاف  وال��دوخ��ة،  بالق�سعريرة  وال�سعور 

الوعي  فقدان  بقرب  وال�سعور   ، الكالم  اإخ��راج  يف  كبرية  �سعوبة  اإىل 

مثل  خارجية  ف�سيولوجية  اأعرا�ص  وهناك   . اإغماء  حالة  يف  الدخول  اأو 

والقلق  بال�سيق  ال�سعور  وت�سمل  نف�سية  ومظاهر  الدم،  يف  ال�سكر  ارتفاع 

مع  التكيف  وعدم  والفيزيائي  والجتماعي  النف�سي  املوقف  من  والهروب 

)355  ،2010 الآخرين، )عبد املجيد، 

االأطفال: اأ�سباب اخلوف عند   -

اأبرزها:  كثرية  اأ�سباب  الأطفال  عند  للخوف 

والل�سو�ص  والأ�سباح  باجلن  لرتباطه  الظالم  من  الوهمي  اخلوف   -

90% من الأطفال م�سابون بهذا النوع من اخلوف.  واإن 
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املخيفة.  الأمور  والأحاديث عن  بالعدوى  ينتقل اخلوف  - قد 

لذاته. تقديره  وعدم  الطفل  على عقاب  القائمة  الرتبية اخلاطئة   -

خماوف  من  فكثري  اخلوف،  على  املبنية  الرتبية  اأ�ساليب  ممار�سة   -

طريق  عن  ذلك  ويحدث  به،  املحيطني  والكبار  الآب��اء  �سنع  من  الطفل 

ت�سمل  والتي  واإرهابه  الطفل  تخويف  يف  الآباء  ي�ستخدمها  التي  القوائم 

جهل    عن  الآب��اء  ي�ستخدمها  والتي  اإلخ،   ... والع�سكري  والفاأر  الطبيب 

م�ستقباًل.  الطفل  نف�سية  على  املدمر  تاأثريها  يعرفون  ول 

الطفل  يفقد  ال��ذي  اللوم  يف  والإف��راط  وال�سخرية  الزائد  التهكم   -

الوقوع يف  يخ�سى  مقدام  منه طفال خوافا غري  ذلك  فيجعل  بنف�سه  ثقته 

. والقا�سية  الالذعة  بال�سخرية  اخلطاأ  هذا  ارتباط  نتيجة  اخلطاأ 

له،  يتعر�ص  الذي  املثري  املفاجاأة، فالطفل يخاف من فجائية و�سدة   -

الطفل  يجعل  ومفاجئ  جديد  باأمر  الإتيان  اأو  قوي  �سوت  اأي  فاإحداث 

باخلوف. ي�سعر 

تلقاها  التي  ال�سارة  غري  اخل��ربات  اإىل  باأ�سبابه  اخل��وف  يعود  قد   -

الطفل يف املدر�سة وما تزال عالقة يف ذهنه. 

م�ساهدة  اأو  ال��ن��وم  قبل  لالأطفال  ��ك��ى  حُتَ التي  املخيفة  الق�س�ص   -

خوفهم. ل�سدة  مبفردهم  النوم  يرف�سون  يجعلهم  مما  املزعجة  الأفالم 

وت�سطرب  الأمن  بعدم  الطفل  في�سعر  والأم  كالأب  الكبار  ت�ساجر   -

الع�سبي. وال�سطراب  اخلوف  حالت  عنه  ين�سا  مما  بوالديه  ثقته 

 . لتاأديبه  كو�سيلة  الطفل  خوف  ا�ستغالل 

وراء  يجري  كلبًا  الطفُل  ي�ساهد  اأن  مثل  موؤملة،  بخربة  الطفل  مرور   -

اآخر. طفٍل 
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بالقلق واخلوف على من فيه. - امتالء اجلو املنزيل 

- تخويف الأطفال من اأ�سخا�ص اأو اأ�سياء معينة لإجبارهم على القيام 

باأعمال معينة اأو الكف عن اأخرى اأو من اأجل حفظ النظام داخل البيت.

اخلوف  يف  دورا  الوجدانية  وامل�ساركة  والإي��ح��اء  التقليد  ميار�ص   -

واملدر�سني.  الآباء  عن  ي�سدر  عندما  خا�سة 

خربات  تكوين  اإىل  يوؤدي  مما  للطفل  واملدر�سني  الآباء  معاملة  �سوء   -

كاأداة  باملدر�ص  تخويفهم  يدعم ذلك  واملدر�ص، ومما  املدر�سة  موؤملة عن 

والعقاب. لل�سلطة 

الأمان.  يولد �سعورا باخلوف وعدم  الطفل  - �سرب 

والج��ت��م��اع��ي��ة                     النف�سية  امل��واق��ف  م��ن  ال��ف��رد  ي��ه��دد  خ��ط��ر  وج���ود   -

توؤثر على �سخ�سية  التي  ال�سلوك  الأمناط يف  بع�ص  ووجود  الفيزيائية  اأو 

 )355  ،2010 اإزالة بع�ص المتيازات . )عبد املجيد،  الطفل وتوؤدي اإىل 

)2011،179 واملو�سوي،  92( )الكناين،  )جميل،2011، 

االأطفال:  -توقي حدوث م�سكلة اخلوف لدى 

بالإ�سافة           امل�سكلة،  اأ�سباب  جتنب  على  اخل��وف  من  الوقاية  ترتكز 

م�ساعره  ع��ن  التعبري  ح��ري��ة  واإع��ط��ائ��ه  ب��الأم��ن  الطفل  اإح�����س��ا���ص  اإىل 

م�ساعره  عن  الإف�ساح  على  القدرة  عدم  له  ي�سبب  اخلوف  لأن  ال�سلبية، 

ولوقاية  به.  املحيطة  اخلارجية  البيئة  مثريات  جتاه  اخلا�سة  واأحا�سي�سه 

التايل:  باِتّباع  ين�سح  باخلوف  ال�سعور  من  الطفل 

 . وال�ستقرار  بالهدوء  يت�سف  الذي  العائلي  توفري اجلو   -

الطفل  يفقد  فهذا  الرتبية،  يف  والوعيد  التهديد  اأ�سلوب  جتنب   -

بالأمن. ال�سعور 
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املخيفة  وال���رواي���ات  ك��امل��اآمت  م��ث��ريات اخل���وف  ع��ن  ال��ط��ف��ل  اإب��ع��اد   -

 . املفزعة  وامل�ساهد 

اأي  يف  والفزع  الهلع  من  خاليا  وهادئا  متزنًا  الآباء  �سلوك  يكون  اأن   -

 . اأ�سابه مكروه  اأو  الطفل  اإذا مر�ص  املواقف خ�سو�سا  موقف من 

اأمكن  كلما  الطفل  يف  النف�ص  على  والعتماد  ال�ستقالل  روح  دعم   -

والحرتام  بالتقدير  اإ�سعاره  مع  النف�ص  الثقة يف  تكوين  على  ي�ساعد  مما 

اأقرانه .  اأو  اإخوته  والإقالع عن عادة املقارنة بينه وبني 

بالأمن  لي�سعر  واملحبة  العاطفي  ال��دفء  من  بجو  الطفل  اإحاطة   -

فيها  ما  يجهل  غابة  دخل  الذي  كالإن�سان  ال�سغري  فالطفل  والطماأنينة 

احلياة  مواقف  مع  يتعامل  حتى  م�ساعدته  علينا  يجب  ولذلك  ويخ�ساها 

دون خوف اأو رهبة. 

اأن  يرعاه  من  على  فيتعني  يزعجه،  اأو  يخيفه  ما  الطفل  �سادف  اإن   -

ت�سبح  ثم  النف�ص  يف  املخاوف  يدفن  فالن�سيان  ن�سيانه،  على  ي�ساعده  ل 

مع  يتفاهم  اأن  الراعي  على  لذا  النف�سي  وال�سطراب  للقلق  م�سدرا 

الطفل ويو�سح له الأمور مبا يجعله يهون على نف�سه ول يبالغ يف اخلوف 

)بدران، بدون ج، 67(.

�سخ�سية  تنمية  يف  البناء  اخلوف  انفعال  الآب��اء  ي�ستعمل  اأن  يجب   -

فن�ساعده  تخويف  ودون  مبالغة  دون  والواجب  النظام  وتعويده  الطفل 

حياته  يف  وال��ن��ج��اح  التكيف  وع��ل��ى  نف�سه  على  املحافظة  على  ب��ذل��ك 

الجتماعية.  عالقاته  ويف  والعملية  الدرا�سية 

يف  ارتبطت  التي  املواقف  مواجهة  على  الطفل  م�ساعدة  الآباء  على   -

اأو غريها، وذلك  اأو الكالب  بانفعال اخلوف كاخلوف من القطط  ذهنه 

بل يجب  نقده.  اأو  اأو زجره  ق�سرا عنه،  �سديدا  بت�سجيعه دون دفعه دفعا 



69

ميتنع  اأن  اإىل  املوقف  يف  خطورة  ل  اأن  له  ونو�سح  احلقائق،  نلقنه  اأن 

واأمه  باأبيه  ثقته  على  واعتمادا  نف�سه  من  بدافع  ال�سوي  ال�سلوك  وي�سلك 

ومن حوله من الأهل. 

اإدراكهم  من  وتقريبها  الأطفال  لدى  للخوف  الغريبة  ال�ستثارة  منع   -

ندعه  اأن  ميكننا  مثال  القطة  يخاف  الذي  فالطفل  �سارة،  باأمور  وربطها 

البيت.  يف  يربيها 

جتابهنا             ال��ت��ي  امل�سكالت  حل��ل  العنف  اأ�ساليب  ا�ستخدام  جتنب   -

يف تربية الأبناء)بدران، بدون ج، 69(.

- التغلب على التوتر: اإذ يجب اأن نعلم الأطفال ونوؤكد لهم اأن امل�ساكل 

م�سائل  والتعامل معها  وحلها  واأن مواجهتها  اأمر طبيعي،  يف هذه احلياة 

اأ�سا�سية. و  �سرورية 

عليهم  ي�سهل  حتى  بيئتهم  على  الأطفال  نعرف  باأن  مطالبون  واإننا   -

تواجههم. قد  التي  وامل�سكالت  ال�سعاب  وتخطي  معها،  التاأقلم 

لهم،  وال�ستقرار  الأمن  وتوفري  معهم،  والتعاطف  واملوؤازرة:  الدعم   -

واحرتامهم واإعطاوؤهم احلرية التامة للتعبري عن م�سكالتهم وخماوفهم 

ت�ساهم يف  اأمور  اآرائهم وتقديرها.. كلها  النقا�ص، و�سماع  واإ�سراكهم يف 

الأطفال. ثقة  رفع 

الكالب  روؤي���ة  الأط��ف��ال  فتعويد  املخيفة،  امل��واق��ف  الطفل  تعويد   -

اخلوف. من  حت�سنه  قد  مثال  وامل�ست�سفيات  والقطط 

ي�سجع  الأطفال يف جو هادئ  اإن عي�ص  امل�سكالت،  التعبري احلر عن   -

امل�ساركة  ويقوي  ومناق�ستها،  امل�سكالت  ويوؤيد عر�ص  التعبري،  على حرية 

�سيء  اخلوف  اأن  ويتعلمون  ي�سعرون  ال�سغار  ويجعل  لديهم،  الإيجابية 

عليه.  والتغلب  اإزالته  ميكن  طبيعي 
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مع  وتعاملهم  بالأطفال  املحيطني  وتفاوؤل  ثقة  اإن  والتفاوؤل:  الهدوء   -

خوف  لأن  اإيجابية،  نتائج  يعطي  وحكمة  واتزان  بهدوء  اخلوف  م�سكلة 

اأكر  امل�سكلة  ويجعل  �سوءا  الأم��ر  يزيد  اأبنائهم  على  وهلعهم  الآب���اء 

روعهم  من  والتخفيف  ال�سغار  طماأنة  يجب  ثم  ومن  وتفاقما،  تعقيدا 

)�سليمان،  املختلفة  اخلوف  ملواقف  و�سجاعة  بثقة  الت�سدي  وتعليمهم 

2005 ب ،116-114(.

اأي  يف  الفزع  من  وخاليا  وهادئا  متزنا  الآباء  �سلوك  يكون  اأن  يجب   -

املواقف.  موقف من 

والثبات  بالهدوء  يت�سف  الذي  العائلي  اجلو  للطفل  نوفر  اأن  يجب   -

بنف�سه. الطفل  ثقة  يزعزع  العائلي  ال�سطراب  لأن 

تنمو  اأن  من  النفعالت  مننع  باأن  الأطفال  عن  اخلوف  اإبعاد  علينا   -

اأو �سبب منا�سب، حتى  اأن يكون لها مثري �سحيح  منوا ل نظام فيه، دون 

نبذه. اأو  املجتمع  �سخط  اأو  الطفل من اخلطر اجل�سيم  نحفظ 

الطفل  ل��دى  النف�ص  على  والع��ت��م��اد  ال�ستقالل  روح  تربية  يجب   -

اإ�سعاره  مع  النف�ص  يف  الثقة  تكوين  على  ي�ساعد  مما  ذلك،  اأمكن  كلما 

بالتقدير وعدم ال�سخرية منه لأي �سبب كان، والبتعاد عن املقارنة بينه 

لالجتهاد. اإثارة حما�سة  بق�سد  اأقرانه  اأو  اإخوته  وبني 

املثرية  وال��رواي��ات  كاملاأمت  اخل��وف  مثريات  عن  الطفل  اإبعاد  يجب   -

لنفعال اخلوف، وحمايته من احلكايات واخلرافات ال�سائدة يف املجتمع 

2005 ب، 117-116(. )�سليمان، 

- عالج م�سكلة اخلوف: 

تبقى  لكن  واأنواعه،  اخلوف،  اأ�سباب  باختالف  العالج  نوع  يختلف   -
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هناك بع�ص الإر�سادات العالجية العامة ال�ساحلة ملعظم حالت اخلوف 

منها:  املتنوعة، 

بوا�سطة  النف�سي  املعالج  بوا�سطة  املخاوف  معاجلة  تتم  اأن  ميكن   -

ومناق�ستها  اخلوف  يف  ت�سببت  التي  املوؤملة  اخلربات  وا�ستح�سار  التحليل 

الطفل. مع 

�سرورة  من  هناك  كان  واإن  الأطفال  تخويف  بعدم  الآب��اء  ين�سح   -

اأو حمددا وبطريقة هادئة ومتزنة دون اعتماد  للتحذير فليكن خمت�سرا 

وغري  املعممة  التهديدات  هي  التهديدات  هذه  واأ�سواأ  والوعيد  التهديد 

بالأمان.  الطفل  �سعور  على  توؤثر  فهي  املحددة 

منهم  نطلب  اأن  ل  �سراحة  خماوفهم  عن  يعربون  الأطفال  فليرتك   -

يلغيها ول يحل امل�سكلة فالأف�سل  اأن يكفوا عن احلديث فيها لأن ذلك ل 

الأه��ل          يتمكن  حتى  النور  اإىل  جلية  لتظهر  عنها  الأط��ف��ال  يتحدث  اأن 

بالطبيب  ال�ستعانة  اأو  والإقناع  ال�سرح  اإزالتها عن طريق  من  املربون  اأو 

اإىل ذلك. اإن احتاج الأمر  النف�سي 

حماية  من  وتخلي�سه  تدريجيا  ذات��ه  على  العتماد  الطفل  تعويد   -

والرعاية  العطف  من  فالإكثار  املخاوف،  باإزالة  يتعلق  ما  خا�سة  له  الأم 

والحتقار  النبذ  ف��اإن  كذلك  نفعها  م��ن  اأك��ر  �سررها  جتعل  ال��زائ��دة 

العقل  ونق�ص  باجلنب  واتهامه  الطفل  مبخاوف  وال�ستخفاف  والتهديد 

عن  مبخاوفه  يتم�سك  يجعله  كله  ذلك  قا�سية..  �سفات  من  �سابه  وما 

الالوعي.  كبتها يف  طريق 

لئال  التهديد  تنفيذ  اأو  مظلمة  غرفة  يف  بحب�سه  الطفل  تهديد  عدم   -

-108  ،1994 )�سحيمي،  الظالم.  عن  الطفل  مبفهوم  الق�سا�ص  يرتبط 

 .)111
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الآتية: امل�سارات  العالج عرب  يتم  اأن  وميكن 

وو�سع  للم�سكلة  الأول حتليلي  ويكون يف اجتاهني:  النف�سي،  العالج   -1

املتمثل يف  ال�سلوك  لتعديل  �سلوكي  والثاين  ال�سلوك  لتعديل  خطة عالجية 

والتفاهم  امل�ستقبل،  يف  وتقليلها  للخوف  الظاهرة  ال�ستجابات  حتديد 

على  الطفل  وت��دري��ب  املخيف  ال�سيء  وح��ول  امل�سكلة  ح��ول  الطفل  م��ع 

اخلوف.  م�سادر  مواجهة 

ظهور  اإىل  توؤدي  التي  البيئة  املظاهر  باإزالة  وذلك  البيئي:  العالج   -2

واملمار�سة  ب��اخل��ربة  وت��زوي��ده  الطفل  من��و  وم��راق��ب��ة  اخل��وف  ا�ستجابة 

الطفل  واإبعاد  اخل��وف  م�سادر  عن  والك�سف  الوالدين  �سلوك  وات��زان 

 . املكافاأة  وتقدمي  اجليد  النموذج  ومراقبة  عنها، 

مع  املنا�سبة  والعقاقري  املهدئات  باإعطاء  وذل��ك  الطبي:  العالج   -3

.)357  ،2010 الحتياط الالزم يف هذا العالج. )عبد  املجيد، 

الناجحة يف عالج اخلوف من مثل:  الأ�ساليب  اعتماد  كما ميكن 

مباهية  اجلهل  ع��ن  الناجمة  امل��خ��اوف  ملواجهة  وذل��ك  التوعية:   -1

الطفل  اإف��ه��ام  يجب  حيث  وامل�سبب:  ال�سبب  ع��الق��ات  وب��ي��ان  ال�سيء، 

مبجرد بلوغه �سن 5 – 6 �سنوات اأن لكل حدث اأ�سا�سًا ول يحدث اأي اأمر 

يقوم  الوجود  عامل  يف  لالإن�سان  يحدث  ما  واأن  �سبب  وبدن  تلقائي  ب�سكل 

على قاعدة ول يحدث اخلوف ما مل ينطلق من �سبب معني. 

للقدر  ال�ست�سالم  حالة  من  ال�ستفادة  ميكن  للقدر:  ال�ست�سالم   -2

قوله  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  قدمه  ما  وه��ذا  ال�سعورية  احلالة  ه��ذه  لإزال��ة 

گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڇ  ت��ع��اىل: 

اإفهام  على  الرتكيز  يكون  الإط��ار  هذا  ويف  گڇ.  گ  
الإن�سان اأن اخلوف ل يغري من الواقع �سيئا لذا يجب ال�ستعداد ملواجهة 

عليه.  والتغلب  الأمر 
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3- التعزيز الديني: ميار�ص عن�سر الإميان والدين دورا مهما يف وقع 

فالإميان  املتدينني  غري  حتى  به  يقر  اأمر  وهذا  الإن�سان  عند  املخاوف 

والأمل.  الطماأنينة  على  يبعث  اأن  �ساأنه  من  باخلالق 

 . يتحا�ساه  بعمل  القيام  على  الإن�سان  وت�سجيع  حتفيز   : التحفيز   -4

الطفل  نف�ص  يف  الروحية  وال��ق��وة  التفاوؤل  زرع  وال��ق��وة:  التفاوؤل   -5

البدنية.  القوة  وتعزيز 

على  الرتكيز  خالله  من  يتم  اآخر  اأ�سلوب  وهو  والعرب:  الق�س�ص   -6

دون  اأنف�سهم  من  والواثقني  املتعلقني  والأ�سخا�ص  ال�سجعان  ق�س�ص 

تتم  وبذلك  الق�س�سي،  العر�ص  اأثناء  نف�سه  الإن�سان  خوف  اإىل  التطرق 

من  الكايف  القدر  ميلك  ل  ال��ذي  الطفل  لدى  املعاك�سة  الأر�سية  تقوية 

التجارب. 

يتكلم  اأن  مبعنى  نف�سه،  تلقني  على  الإن�سان  ت�سجيع  يجب  الإيحاء:   -7

 . ال�ستدلل  طريق  عن  ويقنعها  لها  بالدليل  ياأتي  اأن  ويحاول  نف�سه  مع 

يفكر  واأنه  �سيء  من  يخاف  ل  �سجاع  باأنه  نف�سه  الطفل  يلقن  اأن  ولبد 

ويفكر يف احلل.  اأ�سا�ص  له  لي�ص  ما  ويبعد عنه  ويتعقل 

األ  ذهنيا  الإن�سان  اإقناع  حماولة  طريق  عن  امل�ساألة:  ا�ست�سغار   -8

مهما.  منه  يخاف  الذي  ال�سيء  يعترب 

9- نتيجة العالقات: وجود الإن�سان يف و�سط اجتماعي كبري من �ساأنه 

يظهر خماوفه.  اأن 

اللجوء                                                                                                                       ال�سروري  من  ي�سبح  احلالت  بع�ص  يف  الطبي:  العالج   -10

احل��الت  ه��ذه  بني  وم��ن  ال�سعور  ه��ذا  من  للتخل�ص  الطبي  العالج  اإىل 

)بدران،بدون  �سريرة.  بانفعالت  امل�سحوبة  واملخاوف  الع�سبي  اخلوف 

ج، 72- 74(



74

اخلوف  فيه  نعالج  ال��ذي  الوقت  يف  اأننا  اإىل  الإ���س��ارة  من  لب��د  وهنا 

تعترب  اأم��ور  من  املتوازن  اخل��وف  فيه  نربي  اأن  علينا  مر�سية  كظاهرة 

اهلل  من  اخلوف  على  فرنبيه  ومواقفه  ت�سرفاته  بع�ص  ل�سبط  �سرورية 

تعاىل ومراقبته وعلى اخلوف من العقاب واخلوف من الف�سل والأخطار 

ومنتجة.  وهذه خماوف حمفزة  تهدد حياته،  التي 

اخلجل: م�سكلة   )2(

�سنًا  بلوغهم  من  بالرغم  اأبنائهم،  خجل  من  الآب��اء  من  كثري  ي�سكو 

عليهم فيه اأن يكونوا اجتماعيني ويقوموا فيه باأدوار اإيجابية يف حياتهم. 

الطفل  اإبعاد  يف  الأهل  مبالغة  نتيجة  الأطفال  عند  اخلجل  بداية  وتتكون 

النزواء  �سعورية  ل  ب�سورة  الطفل  فيعتاد  وزجره،  املواقف  مواجهة  عن 

له  تتاح  ل  ال��ذي  والطفل  الآخ��ري��ن.  مع  والتوا�سل  التفاعل  من  واحل��د 

الالزمة  الجتماعية  امل��ه��ارات  يكت�سب  ل  الجتماعي  التفاعل  فر�ص 

خارج  بالأفراد  عالقته  يف  الثقة  �سعيف  وي�سبح  الآخرين،  مع  للتعامل 

بالن�سحاب  الجتماعي  ال�سلوك  عن  الناجت  القلق  يتجنب  ولذلك  منزله، 

.)65 املواقف )جميل،2011،  تلك  من 

- مفهوم اخلجل:

الآخرين،  مع  يكون  عندما  الفرد  ينتاب  »غريب«  �سعور  هو  اخلجل 

الآخ��ري��ن،  مالقاة  عن  وجتافيه  وان��ط��واوؤه  الولد  انكما�ص  يكون  حيث 

قبولهم  عدم  من  اأو  النا�ص  مواجهة  من  الزائد  اخلوف  �سعور  عن  ناجتًا 

اأن��ه  اأو  داخ��ل��ي  اجتماعي  لقلق  ع��ر���ص  وه��و   .)21 )���س��ل��ي��م��ان،2012، 

)الكناين  وال��رتدد  واحلياء  بالتحفظ  �ساحبه  يت�سم  خ�سوعي  �سلوك 

الجتماعي.  اخلوف  اأ�سكال  اأحد  هو  واخلجل:   )185 واملو�سوي،2011، 

ا���س��ط��راب   hyper shyness ال�����س��دي��د  اخل��ج��ل  ح��ال��ة  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ق 

مما  �سخ�سية  مواقف  ب�سبب  الكبت  اأو  بال�سيق  ال�سعور  وهو  التجنب. 
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العملية  اأو  ال�سخ�سية  اأه�����داف��ه  حتقيق  متابعة  ع��ن  ال�سخ�ص  يثبط 

 .)21 )�سليمان،2012، 

الهروب  يف  ورغبة  ال�سديد  بال�سيق  �سعورًا  للطفل  اخلجل  وُي��ح��ِدث 

اخلجل  ويعترب  للنظر.  لف��ت  مو�سوع  يف  يكون  ل  حتى  وحيدًا  والبقاء 

الأوىل من عمر  ال�سنة  اأوىل مظاهره غالبا يف  من طبيعة الأطفال وتبداأ 

الطفل حيث يدير وجهه اأو يغم�ص عينيه اأو يغطي وجهه بكفيه اإن حتدث 

عندما  باخلجل  الطفل  ي�سعر  الثالثة  ال�سنة  ويف   . اإليه  غريب  اإن�سان 

طوال  جانبها  اإىل  اأو  اأمه  حجر  يف  هادئًا  فيجل�ص  غريبة  دار  اإىل  يذهب 

ما  عنه  فيقال  هم�سا،  لأمه  يهم�ص  فاإنه  حتدث  واإن  كالم،  بدون  الوقت 

 .)15 �ساء اهلل كم هو هادئ )بدران، بدون د، 

مع  ال�سليمة  الطفل  لعالقات  معوقًا  اأ�سبح  حده  عن  زاد  اإذا  واخلجل 

الطفل  �سخ�سية  تت�سف  ما  وعادة  ن�ساطه  تقيد  اإىل  يوؤدي  الآخرين مما 

نف�سه  وي�سغل  الغري  براأي  كثريًا  ويهتم  ال�سديدة  باحل�سا�سية  اخلجول 

النطواء؛  اإىل  يوؤدي  الأطفال  عند  فاخلجل  ولذا  عنه،  النا�ص  يقول  مبا 

الن�سحاب  اإىل  بهم  اأدى  الأطفال  عند  اخلجل  زاد  كلما  اأنه  يعني  وذلك 

انعزاليتهم  زادت  وكلما  وحدهم  البقاء  وتف�سيل  الآخرين  عن  والبتعاد 

والنعزايل.  النف�سي  الكتئاب  اإىل  ثم  ومن  بالنبذ،  �سعور  اإىل  بهم  اأدت 

واخلجل �سلوك اجتماعي غري مقبول يلجْا اإليه الطفل كو�سيلة للهرب من 

واملعلمون من  الآباء  يعده  ولذا  وتعرت�ص طريقه،  تواجهه  التي  امل�ساعب 

واملو�سوي،  )الكناين  الأبناء  ي�سادفها  التي  اخلطرية  ال�سلوكية  امل�ساكل 

.)185، 2011

- اخلجل واحلياء:

التزام  هو  واحلياء  قبيح،  كل  وترك  مليح،  كل  على  يبعث  ُخُلٌق  احلياء 

يف  ومطلوبة  بل  �سرورية،  �سفة  وهو  الإ�سالم.  واآداب  الف�سيلة  مناهج 
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بخري،  اإل  ياأتي  ل  فاحلياء  احلديث،  املجتمع  يف  يعي�ص  ال��ذي  الإن�سان 

اآثار  اأهم  ومن  الإ�سالم.  واآداب  الف�سيلة  منهاج  الإن�سان  التزام  فيه  اإذ 

وتتوافق  منه  تنزعج  ول   ، اإليه  تطمئن  النف�ص  اأن   : النف�ص  على  احلياء 

ويعد   . �سياع حقوق  اأو  تفويت م�سالح  عليه  يرتتب  ول  داخلها.  معه من 

املتطرفة  ال�سورة  ه��و  اخل��ج��ل:  بينما  للخجل،  مباعدة  �سفة  احل��ي��اء 

ي�سعر  موقف  يقابله  عندما  باخلجل  الفرد  وي�سعر  للحياء،  واملذمومة 

.)23  ،2012 )�سليمان،  ب�سبب خطاأه  بالذنب  فيه 

ومن هنا فهناك فرق كبري بني اخلجل واحلياء، فالإن�سان الذي يتمتع 

اإىل  النا�ص  �سعور  ويراعي  النا�ص،  من  وحمبوب  رائع  اإن�سان  هو  باحلياء 

اخلجول. بعك�ص  جيد،  ومتحدث  م�ستمع  وهو  حد،  اأبعد 

واالنطواء: اخلجل 

اخلجل  اأن  ي��رون  حيث  والن��ط��واء،  اخلجل  بني  النف�ص  علماء  مييز 

على  وبناء  بعد اخلجل؛  ما  مرحلة  النطواء  اأو  لالنطواء،  �سابقة  مرحلة 

ذلك فاإن م�سكلة النطواء اأكرب يف حجمها من م�سكلة اخلجل، فاخلجول 

لكنه  اأقاربه  وبع�ص  اإخوته  مع  التفاعل  على  القدرة  لديه  يكون  اأن  ميكن 

لكن   .)25،  2012 الآخرين )�سليمان،  الجتماعي مع  تفاعله  �سعيف يف 

هناك عالقة تبادلية بني اخلجل والنطواء، فاخلجل تزيده �سفتان هما 

اأخرى،  نف�سه من جهة  وعزة  وكربياوؤه  بنف�سه من جهة،  الفرد  ثقة  عدم 

واإذا زادت حدة اخلجل وقوته عند الطفل بحيث ي�ستع�سى عليه م�ساركة 

والن�سحاب  والنطواء  النعزال  اإىل  به  اأدى  اأن�سطتهم،  اجلماعة  اأفراد 

فبقاء  الطفل،  لدى  اخلجل  يدعم  النطواء  اأن  كما  اجلماعة،  هذه  من 

بنف�سه  ثقته  وعدم  خجله،  من  يزيد  الآخرين  عن  منعزل  وحيدًا  الطفل 

.)186، 2011 واملو�سوي،  )الكناين 
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االجتماعية(  )الفوبيا  االجتماعي  واخلوف  اخلجل 

الجتماعية(  )الفوبيا  الجتماعي  واخل��وف  اخلجل  بني  الخ��ت��الف 

هناك  اإن  حيث  ال��ن��وع،  يف  اختالفًا  منه  اأك��ر  ال��درج��ة  يف  اختالف  هو 

امل�ساحبة  والنف�سية  اجل�سمية  الأعرا�ص  يف  كبريين  وت�سابها  تداخاًل 

نفرق  دقيق  حمك  اإيجاد  ال�سعب  من  اأن��ه  وم��ع  كليهما،  لال�سطرابني 

اإذا  اجتماعيًا  خوفًا  امل�سكلة  اعتبار  املمكن  فمن  بينهما،  اأ�سا�سه  على 

اليومية.  حياته  ممار�سة  على  الفرد  قدرة  من  كبري  ب�سكل  تقلل  كانت 

لي�سوا  اخلجولون  فالأ�سخا�ص  عامة  وب�سفة   ،)24  ،2012 )�سليمان، 

الجتماعي. باخلوف  م�سابني  بال�سرورة 

اخلجل:  اأ�سكال 

اإىل: اخلجل  ت�سنيف  ميكن 

العمل  على  القدرة  مع  ولكن  للعزلة  ميل  اأي  النطوائي:  اخلجل  )اأ( 

لذلك ال�سخ�ص  ا�سطر  اإذا  مع اجلماعة  بكفاءة وجناح 

نتيجة  املجتمع  اأف��راد  مع  الفرد  تكيف  ع��دم  من  الناجت  اخلجل  )ب( 

بال�سخ�ص  ي��وؤدي  اخلجل  وه��ذا  الآخ��ري��ن،  مع  واجهته  التي  الإح��ب��اط��ات 

وجتنب  الآخرين  م�ساحبة  يف  رغبته  بني  النف�سي  لل�سراع  التعر�ص  اإىل 

الأ�سكال تظهر يف: 2011 ،186(. وهذه  واملو�سوي،  اإحباطاتهم )الكناين 

من  نفور  �سكل  الأع��م  يف  اخلجل  ياأخذ  الآخرين:  خمالطة  خجل   -1

حديث  اأو  حم��اورات  يف  الدخول  جتنب  اأو  وامتناع  الأق��ارب  اأو  الزمالء 

وجودهم. اأماكن  عن  البتعاد  وتعمد 

وعدم  بال�سمت  اللتزام  اخلجول  الطفل  يحبذ  احلديث:  خجل   -2

اإعالن  اأو  الرف�ص  اأو  القبول  على  اإجاباته  وتقت�سر  غريه  مع  التحدث 

من  اإىل  الغالب  يف  ينظر  ول  فيها،  ي�ساأل  التي  ل��الأم��ور  املعرفة  ع��دم 
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يحدثه، ورمبا اأبدى الن�سغال عندما يوجه له الكالم، اأو زائغ النظرات، 

علم  على  يكون  اأن��ه  من  بالرغم  ربطه،  اأو  يقول،  ما  تن�سيق  يح�سن  ل 

وال�سعف.  التلعثم  هو  عليه  الغالب  اأن  اإل  ال��رد،  على  وق��ادرًا  يدور  مبا 

املو�سوعات  بع�ص  عن  احلديث  اأثناء  يخجل  من  الأطفال  من  وهناك 

الزواج. مثل 

مع  باحلديث  الطفل  يكتفي  نادرة  حالت  ويف  الجتماعات:  خج�ل   -3

امل�ساركة  عن  ويبتعد  املدر�سة  اأو  احل�سانة  زمالء  وبع�ص  الأ�سرة  اأفراد 

اأن�سطة ريا�سية. اأو  اأو رحالت  اأي اجتماعات  يف 

جديدا                  ث��وب��ا  ي��رت��دي  عندما  الطفل  يخجل  ك��اأن  امل��ظ��ه��ر:  خجل   -4

الأ�سياء  بع�ص  اأك��ل  اأو  العامة  املطاعم  يف  الأك���ل  اأو  البحر  لبا�ص  اأو 

ت�سفيفه،      طريقة  يغري  اأو  �سعره  يق�ص  حينما  اأو  ال�سارع  يف  الب�سيطة 

بحقيبة جديدة. ياأتي  اأو عندما  الكبار،  م�سهد من  على  اللعب  اأو 

حوار  يبداأ  حينما  الأطفال  بع�ص  يخجل  الكبار:  مع  التفاعل  خجل   -5

من  اأ�سياء  الطفل  يبتاع  عندما  اأو  املدر�سة  مدير  اأو  املدر�سني  وبني  بينه 

اإبالغ بع�ص  اأو عند  اأو والدته  اأو عندما ي�ستقبل اأ�سدقاء والده  البائعني، 

الوالدين. اأحد  بناء على طلب  للكبار  الأمور 

من  الأطفال  من  هناك  املنا�سبات:  اأو  الحتفالت  ح�سور  خجل   -6

ويكون  النجاح،  حفالت  اأو  امليالد  اأعياد  اأو  الأف��راد  ح�سور  من  يخجل 

فيها  النخراط  وعدم  املنا�سب  هذه  مواقع  عن  والبتعاد  العزلة  تف�سيل 

-149 ،2012 68؛ ال�سربيني،   ،2011 خري مبادرة بالن�سبة له. )جميل، 

)36 ،2012 150؛ �سليمان، 

اخلجل:  اأ�سباب 

اأهمها فيما يلي: اإذ ميكن حتديد  اأ�سباب اخلجل عند الأطفال،  تتعدد 
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عند  اخلجل  �سدة  يف  كبريا  دورا  الوراثة  متار�ص  حيث  الوراثة:   )1(

الأطفال، فاجلينات الوراثية لها تاأثري كبري على خجل الطفل من عدمه 

اأن ن�سبة ب�سيطة من  النف�ص  25(. و يرى بع�ص علماء  )بدران، بدون د، 

الأطفال يولدون ولديهم ميل وا�ستعداد لأْن يكونوا خجولني ب�سورة غري 

.)65 )جميل،2011،  طبيعية 

)2( خماوف الأم الزائدة: فاحلماية الزائدة على احلد جتعلها ت�سعر 

نف�ص  متالأ  ق�سد  دون  ومن  حلظة  كل  يف  ل��الأذى  �سيتعر�ص  طفلها  باأن 

الطفل باأن هناك مئات من الأ�سياء غري املرئية يف املجتمع ت�سكل خطرا 

عليه ومن ثم ي�سعر الطفل باخلوف، ويرى اأن املكان الوحيد الذي ميكن 

الطفل  هذا  ومثل  اأمه.  جوار  اإىل  وهو  والطمئنان  بالأمان  فيه  ي�سعر  اأن 

اأي  فعل  حماولة  عن  بعيدا  خجول  منطويا  ويظل  دائما،  باخلوف  ي�سعر 

�سئ خوفًا من اإ�سابته باأي اأذى. )بدران، بدون د، 26( 

يتعلمون  الأطفال  اإن  حيث  اخلجولة،  الوالدية  النماذج  تقليد   )3(

ال�سلوك اخلجول من والديهم عندما ي�ساهدون هذه ال�ستجابة اخلجولة 

الوالدين. قبل  اليومية من  مواقف احلياة  من 

وال�سعور  ال��ث��ق��ة،  ف��ان��ع��دام  الأط���ف���ال:  وخ��ج��ل  النق�ص  م��رك��ب   )4(

اأهم  من  تعترب  لأبنائهم،  الآباء  تقبل  وعدم  الكفاءة،  وعدم  بالنق�ص، 

النوع  ه��ذا  وظ��ه��ور  الجتماعي،  التجنب  اإىل  ت��وؤدي  ق��د  التي  العوامل 

نتيجة  النق�ص  م�ساعر  من  الأطفال  بع�ص  معاناة  وتكون  ال�سلوك،  من 

نتيجة  النق�ص  م�ساعر  تعود  وق��د  ب��ارزة.  عاهات  اأو  ج�سمية  نواق�ص 

يعود  وق��د  بالزمالء،  مقارنة  يرتديها  التي  الثياب  م�ستوى  انخفا�ص 

اأنه  من  �سغره  منذ  نف�سه  عن  الطفل  ي�سمعه  ما  اإىل  بالنق�ص  ال�سعور 

)151  ،2011 )ال�سربيني،  ال�سكل  دميم 

و�سرعة  احل�سا�سية،  �سدة  واملتمثلة يف  املح�سة،  النف�سية  العوامل   )5(
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النفعال واملغالة يف احلفاظ على الكرامة، ويتولد اخلجل بفعل العوامل 

عنيفة  مفاجئة  داخلية  لتفجريات  الإن�����س��ان  يخ�سع  عندما  النف�سية 

وي�سطرب  اخلارجية،  وحركاته  النف�سي  جهازه  معها  ي�سطرب  متعاقبة 

التكيف  النف�سي لالإن�سان حتى يعجز حتت وطاأة ال�سطراب عن  الهدوء 

الفعل  رد  ه��و  اخلجل  فيكون  الأو���س��اع،  اأو  امل��واق��ف،  م��ع  وال�سرت�سال 

املواجهة.  عن  البديل 

ين�ساأ  التي  البيئات  جميع  تولدها  اأ�سباب  وهي  البيئية،  العوامل   )6(

بدل  اخلجل  على  حتفزه  بحيث  وجمتمع،  ومدر�سة  بيت  من  الطفل  فيها 

النهاية  يف  ترتجم  والتي  فيها  يعي�ص  التي  اجلماعة  و�سط  الندماج  من 

.  )42  ،2012 املهارات الجتماعية )�سليمان،  تكوين  اإىل �سعفه يف 

الوالدين  جانب  من  ال�سحيحة  غري  الوالدية  املعاملة  اأ�ساليب   )7(

اأهم  من  يعد  لطفلهما  الوالدين  جانب  من  املفرط  فالتدليل  للطفل: 

عدم  امل��ف��رط  التدليل  مظاهر  وم��ن  ال�����س��دي��د.  الطفل  خجل  اأ���س��ب��اب 

اأو عندما يت�سلق املن�سدة  اأثاث املنزل  حما�سبة الأم لولدها حينما يف�سد 

اأو عندما ي�سود اجلدار بقلمه )بدران، بدون د، 26(. 

على  واحلر�ص  ال��زائ��دة،  احلماية  على  تقوم  التي  الرتبية  واأ�ساليب 

الطفل  من  وال�سخرية  امل�ستمر،  والتعنيف  الزائدة،  الق�سوة  اأو  الطفل، 

طريقته  اأو  واأ�سئلته  اأ�سلوبه  من  اإخوته  �سخرية  اأو  وزمالئه،  اإخوته  اأمام 

يف احلديث، مع اإعرا�ص والديه عن الإ�سغاء اإليه حيث ل مكان لل�سغار 

لال�ستماع  ول جمال  ال�سديد،  الأ�سف  مع  الكبار يف جمتمعنا  يف جمال�ص 

يجعل  ذلك  كل  واملوؤجلة.  القلقة  اأ�سئلتهم  اأو  اآرائهم  اأو  اأ�سواتهم  اإىل 

ويتجنب  وينطوي  بنف�سه  ثقته  تنعدم  وبالتايل  بالنق�ص،  ي�سعر  الطفل 

واملراهقة. الطفولة  املر�ص يف  وتظهر دلئل هذا  النا�ص، 

خماوف  الزوجية  اخل��الف��ات  ت�سبب  ال��زوج��ني:  بني  اخل��الف��ات   )8(



81

وقد  نف�سيته،  على  يوؤثر  مما  بالأمان  ي�سعر  ل  وجتعله  للطفل،  غام�سة 

اإىل النطواء ويلوذ باخلجل. ي�سل يف هذه احلالة 

اأقرانه  اأحد  وبني  بينه  باملقارنة  وذلك  الطفل:  لدى  الغرية  اإثارة   )9(

اأو اأ�سقائه، اإذا كان متفوقا يف اأي جانب من اجلوانب وذلك مبدحه على 

الطفل  ي�سعر  قد  مما  الآخرين  اأمام  وخا�سة  ت�سرفه   ح�سن  اأو  ذكائه 

.)42  ،2012 باخلجل )�سليمان،  ال�سديد  �سعوره  اإىل  ويوؤدي  بالإحباط 

اخلجولني  الأطفال  بع�ص  يوجد  الجتماعية:  املهارات  فقدان   )10(

وقد  اجتماعية،  عالقات  تكوين  على  القدرة  لديهم  لي�ص  اأنهم  ب�سبب 

تكوين  على  اأطفالهم  بتعويد  الوالدين  اهتمام  ع��دم  اإىل  ذل��ك  يرجع 

.)66 الآخرين )جميل،2011،  مع  اجتماعية  عالقات 

حت�سيله  وانخفا�ص  درا�سيا  الطفل  تاأخر  اإن  الدرا�سي:  التاأخر   )11(

توؤدي  التي  الأ�سا�سية  الأمور  من  �سنه  مثل  يف  هم  مبن  مقارنة  الدرا�سي 

يف  اأق��ران��ه  م��ن  اأق��ل  ب��اأن��ه  ي�سعر  اإن��ه  حيث  الآخ��ري��ن،  ع��ن  البتعاد  اإىل 

.)151  ،2011 )ال�سربيني،  امل�ستوى 

ب��الأم��ن  ي�سعر  ل  ال���ذي  الطفل  اإن  ب��الأم��ن:  ال�سعور  اف��ت��ق��اد   )12(

واإما  ال�سديد،  لقلقه  اإم��ا  غريه  مع  الختالط  اإىل  مييل  ل  والطماأنينة 

بتذكريه  له  مهددون  نظره  يف  فهم  منهم،  وخوفه  بالغري  الثقة  لفقده 

بخجله، وقد يخاف من تقدمهم له. وهذه امل�ساعر قد تنتابه من خ�سيته 

.)66 )جميل،2011،  و�سخريتهم  الكبار  نقد 

عنها  ين�ساأ  التي  الهامة  الأ�سباب  من  القلق  يعد  حيث  القلق:   )13(

درجة  خف�ص  بغر�ص  احلالة  هذه  يف  الن�سحاب  ويكون  اخلجل  �سلوك 

الطفل. لدى  القلق  عن  الناجمة  التوتر 

انت�سار اخلجل بني  )14( جن�ص الطفل قد يزيد من خجله حيث يزيد 
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للبنت  بالن�سبة  العادي  اخلجل  لأن  وذلك  الذكور  بني  ينت�سر  عما  الإناث 

 .)188،  2011 واملو�سوي،  )الكناين  قيمة يف جمتمعنا  يعترب 

اخلجل  اأعرا�ص 

اخلجل غري الطبيعي �ساأنه �ساأن اأي �سغط نف�سي اآخر يوؤدي اإىل ظهور 

هي:  تق�سيمات  ثالثة  حتت  تندرج  اأعرا�ص  جمموعة 

ج�سدية:  اأعرا�ص   -

يف  وجفاف  الوجه،  وتورد  واحمرار  قوية،  قلب  ودقات  النب�ص،  زيادة 

الفم واحللق، وم�ساكل واآلم يف املعدة. اإ�سافة اإىل الرجتاف والرتعا�ص 

والكفني.  اليدين  الزائدين يف  والعرق  والرطوبة  الالاإرادي، 

�سلوكية:  اأعرا�ص   -

�سئ  لأي  دائما  والنظر  الغرباء،  بح�سور  والكالم  التحدث  قلة  مثل 

اأو الأفراد غري املعروفني له،  عدا من يتحدث معه، وجتنب لقاء الغرباء 

ال�سديد يف  اأول، والرتدد  للبدء باحلديث  وم�ساعر �سيق عند ال�سطرار 

القدرة على  الآخرين، وعدم  اجتماعية مع  اأو  لأداء مهام فردية  التطوع 

ال�سديد  بالإحراج  وال�سعور  الجتماعية  املنا�سبات  يف  والتكلم  احلديث 

بذلك.  تكليفه  اإذا مت 

انفعالية: اأعرا�ص   -

بعيًدا  البقاء  وحماولة  الأم��ان  وعدم  واحلرج  بالنق�ص،  ال�سعور  مثل 

�سليمان،  67؛   ،2011 جميل،  40؛   :  39 د،  بدون  الأ�سواء)بدران،  عن 

)51 - 49 ،2012

االأطفال: عــالج اخلجل عند   -

)69 الآتي: )جميل،2011،  تتلخ�ص طرق معاجلة اخلجل يف 
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وقدراته،  بنف�سه  ثقته  زي��ادة  على  وتدريبه  اخلجول  الفرد  تعليم   -

املجتمع. يف  كفرد  وباأهميته 

الآخرين. مع  التعامل  واملنطقي يف  ال�سليم  التفكري  اأمناط  تعليم   -

- تدريبه على تويل زمام املبادرة يف م�ساعدة نف�سه على التخل�ص من 

اأو من  به  اأن يقوم  اأداء �سيء معني يجب  الإقدام على  اخلجل من خالل 

لأنه خجول.  يفعله  ل  ولكنه  به  القيام  ال�سروري 

تدريجيا  الطفل  تعري�ص  خالل  من  اخلجل  اأ�سباب  واإزالة  مواجهة   -

اأو  بالتمثيل  ُي�سمى  م��ا  خ��الل  م��ن  وذل��ك  اإيجابية  اجتماعية  خل��ربات 

دور  بتمثيل  بالتظاهر  املري�ص  يقوم  بحيث  وامل��واق��ف  الأدوار  تقم�ص 

مع  بالت�سال  التظاهر  مثل  للطفل  الإح��راج  ت�سبب  مواقف  يف  اإيجابي 

والتمثيل  التظاهر  يتحول  الوقت  ومبرور  معهم،  حديث  وبدء  الآخرين 

 )41 العادية.)بدران، بدون د،  الواقعية  اإىل �سلوك يف احلياة 

ياأتي: ما  الأطفال  عند  م�سكلة اخلجل  على  التغلب  اأ�ساليب  اأهم  ومن 

حتديد مواقف اخلجل: لبد من التفكري يف املواقف التي ت�سبب اخلجل 

عادية                                                  املواقف  هذه  وجعل  اأغلبهم  فيها  يقع  اأن  ويحتمل  الأطفال  عند 

ومفاجئة. غريبة  ولي�ست  وم�سوقة  بل 

لتعليم  حاجة  هناك  ال���راأي:  واإب���داء  النف�ص  عن  التعبري  ت�سجيع   -

ودون  وبحرية  �سيء  اإىل  يحتاجون  عندما  ب�سراحة  التحدث  الأطفال 

املفيد جدا تقدمي  اأو العرتا�ص، ومن  للرف�ص  ال�سجاعة  وامتالك  خوف 

جتارب  خالل  ومن  اللعب  طريق  عن  الآخرين  اإىل  اخلجولني  الأطفال 

والفرح. ال�سرور  على  تبعث  اجتماعية 

ثم  )منا�سبات(،  حية  مواقف  يف  الجتماعي  ال�سلوك  على  التدريب 
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يف  يفعله  �سوف  وما  معه  تفاعل  وفيما  �ساهد  فيما  نظره  وجهة  معرفة 

اأخرى. منا�سبات  يف  اإدخاله  ثم  القادمة  املنا�سبات 

طريق  عن  بناوؤها  ميكن  ل  بنف�سه  الطفل  ثقة  اإن  بالنف�ص،  الثقة  دعم 

اإنقاذه باأ�سرع ما ميكن يف املواقف العادية  اأو  اأغلب الأ�سياء للطفل  عمل 

بتْدليله. اأو  الب�سيطة 

من  ينبع  لنف�سه  الطفل  احرتام  اإن  العزلة:  وعدم  الهوايات  ت�سجيع   -

تعويد  على  كبرية  اأهمية  وهناك  اأجن��ز،  مبا  والزهو  اإمكاناته  حتقيق 

متاح  هو  مبا  وتوجيههم  هواياتهم  ممار�سة  يف  ال�ستمرار  على  الطفل 

اإمكانات. من 

فيه  للنقد،  هدفا  اخلجول  الطفل  جعل  اإن  النقد،  توجيه  حتا�سي   -

للومه  الغيظ من الطفل اخلجول فال داعي  ا�ستد  للم�سكلة، ومهما  تعقيد 

�سلوكه  يف  الإيجابية  النقاط  التما�ص  بل  مبفرده،  حتى  اأو  الآخرين  اأمام 

-153  ،2012 )ال�سربيني،  خجله.  من  يخرج  كي  الكايف  الوقت  ومنحه 

.)154

ال�سعادة  للطفل  ي��وف��ر  ال��ذي  الج��ت��م��اع��ي  التعليم  اأ���س��ل��وب  ات��ب��اع   -

بنف�سه.  ثقته  لتنمية  املنا�سبة  والفر�ص 

على  احلفاظ  مثل  لأعمارهم  منا�سبة  م�سوؤوليات  الأطفال  حتميل   -

اإمكاناتهم.  بح�سب  ال�سغار  اإخوتهم  ورعاية  اأ�سيائهم  ترتيب 

العقاب  اأ�ساليب  من  ب��دًل  واملكافاأة  الت�سجيع  اأ�ساليب  ا�ستخدام   -

والإهمال. والق�سوة 

حالة  يف  وخا�سة  احلركة  اأو  اللعب  اأثناء  الطفل  من  ال�سخرية  عدم   -

بها.  يقوم  التي  اأو احلركة  للعمل  اإتقانه  عدم 
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الآخرين  مع  الجتماعية  الأطفال  عالقات  يف  الزائد  التدخل  عدم   -

واملو�سوي،  )الكناين  الأطفال  على  �سرر  العالقات  تلك  يف  يكن  مل  اإن 

.)188، 2011

االنطواء: )3(  م�سكلة 

االنطواء:  مفهوم 

النطواء هو حماولة لالبتعاد عن النا�ص وجتنب الجتماعات والجتاه 

وال�سائعة  املهمة  امل�ساكل  اأح��د  وه��و  الداخلي.  بالعامل  الهتمام  نحو 

الر�سا  وع��دم  ال�سامت  الحتجاج  يف  ويتمثل  الأط��ف��ال،  من  كثري  لدى 

وق��درات��ه  ومب��ه��ارات��ه  بنف�سه  الطفل  ثقة  ب��ع��دم  امل��رت��ب��ط  النف�ص،  ع��ن 

  .)420 )عفيفي،1994، 

يعتمدون  خجولون  باأنهم  يت�سمون  اأنف�سهم  على  املنطوون  والأطفال 

يواجهون  كيف  يعرفون  ل  بهم،  ويلت�سقون  والديهم  على  كامال  اعتمادا 

.)131 )ال�سوربجي،2003،  منفردين  احلياة 

مقدمًا،  التخطيط  اإىل  مييل  هادئًا  �سخ�سًا  املنطوي  يكون  الغالب  ويف 

ينفعل  ل  اأنه  كما  لل�سبط؛  م�ساعره  الإثارة، تخ�سع  غري مندفع، ل يحب 

)1999 .)حفني،  نف�سه  على  ويعتمد  ب�سهولة، 

يف  طويلة  لفرتة  �ساكنًا  يجل�ص  باأنه  املنطوي  الطفل  على  ويالحظ 

الزمالء  من  غريه  ي�سارك  ل  الكالم،  قليل  وهو  الرو�سة  يف  اأو  املنزل 

كبرية  لدرجة  حم��دودة  الجتماعية  عالقته  ف��اإن  ثم  وم��ن  اأن�سطتهم، 

ويق�سي الكثري من وقته يف اأحالم اليقظة . وعلى الرغم من ذلك يكون 

ي�سبب  ل  لأنه  واملعلمني،  الوالدين  من  وحمبوبًا  مقبوًل  املنطوي  الطفل 

ل�سنوات  بل  لأ�سهر  املنطوي  الطفل  يرتك  ما  كثريًا  لذلك  متاعب،  لهم 

النطواء يخفي يف طياته  اأن هذا  الرغم من  توجيه، على  اأو  دون رعاية 
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اأكر  عالج  اإىل  حاجة  يف  هو  ما  النف�سية  وال�سطرابات  امل�سكالت  من 

)الكناين،  �سلوكه..  على  م�ساكله  تظهر  ال��ذي  ال��ع��دواين  الطفل  م��ن 

)2011،189 واملو�سوي، 

املنطوي: الطفل  �سمات 

ُيالحظ  اإذ  اجل�سمية،  ال�سفات  من  مبجموعة  املنطوي  الطفل  يتميز 

ي�سري  الأر���ص،  يلم�ص  اأن  يخاف  وكاأنه  متمهال،  متهيبا  مي�سي  اأنه  عليه 

ما  اإذا  امل���ارة.  وج��وه  يف  احلملقة  على  ي��ج��روؤ  ل  منخف�ستان  وع��ي��ن��اه 

ي�ستجمع                يتحدث  اأن  قبل  خل�سة،  املتحدث  خلف  نف�سه  ي�سع  فاإنه  جل�ص 

وكاأنه              يجل�ص  ترقبه،  العيون  اأن  �سعر  اإذا  يهرب  اأول،  يقوله  اأن  يريد  ما 

ل ي�سغل حيزا من املكان، واإذا ما حتدث فب�سوت منخف�ص؛ ويف احلالت 

ومطالب  ج�سده  مطالب  اأهمل  قد  الفرد  جند  النطواء  من  املتطرفة 

فيه.  يعي�ص  الذي  املجتمع 

حتليل  اإىل  مييل  املنطوي  اأن  جند  العقلية،  بال�سفات  يتعلق  وفيما 

تفكريه  ويت�سف  والدقائق،  ال�سغائر  يف  التفكري  وُيْكِر  ونقدها  نف�سه 

التاأمل  فيكر  ذاته  على  العقل  ينعك�ص  فقد  املو�سوعية،  وعدم  بالذاتية، 

اخليال  اإىل  ومييل  واآم��ال��ه،  واآلم��ه  واإح�سا�ساته  م�ساعره  ويف  ذات��ه  يف 

التي  اليقظة  اأح��الم  عليه  وت�ستويل  الأوه���ام،  يف  وال�ستغراق  اجلانح 

الواقع؛   عامل  يف  حتقيقها  عن  يعجز  التي  وتطلعاته  اآماله  فيها  يحقق 

يف  والتقدم  النجاح  ويحرز  ال��روة  ويجمع  وينت�سر  يحارب  جتده  ولذا 

ذاتي نظري.  فاملنطوي مثايل رمزي،  عامله اخليايل... 

العزلة  ُيوؤِْثر  املنطوي  جند  فاإننا  النفعالية،  ال�سفات  حيث  من  اأما 

واحل�سا�سية  واخلجل  التهيب  اإىل  ومييل  الن��ف��راد  ويحب  والعتكاف 

قبل  يعمل  فيما  كثريا  فيفكر  ال��رتدد  عليه  يغلب  ما  وغالبا  املفرطة، 

فات..  ما  على  والتح�سر  الندم  كثري  واحل��رية،  الرتباك  كثري  يبداأ  اأن 
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يف  �سكاك  �سخ�سيا...  ماأخذا  �سيء  كل  ياأخذ  والإهانة..  للنقد  ح�سا�ص 

عواطفه  يكبت  لنف�سه،  باأ�سراره  يحتفظ  كتوم  ودوافعهم،  النا�ص  نيات 

اأن  كما  فيه  النا�ص  يظنه  ما  كثريا  وي�سغله  نف�سه...  يحدث  وانفعالته، 

بال�سلبية.  يت�سف  املنطوي  فعل  رد 

الداخلية  الذاتية  ال�سرورة  هي  عنده  ال�سيادة  ف��ذات  املنطوي  اأم��ا 

ب�سهولة  ب�سهولة ل يعقد �سداقات  وانفعالته  الباطنية ول تظهر عواطفه 

ولكن اإذا عقده فتت�سف بالعمق والولء والإخال�ص والوفاء، اأما املنطوي 

امليتافيزيقية.   الأ�سئلة  راأ�سه  يف  جتول  حامل  �سويف  فهو 

لديه  اأن  املنطوي  على  يالحظ  الجتماعية:  بال�سفات  يتعلق  وفيما 

العزلة  ُيوؤِْثر  اإنه  اإذ  الأ�سدقاء،  دائرة  وت�سييق  العزلة  يف  �سديدة  رغبة 

و�سط  يف  وال�سياع  بالعزلة  وي�سعر  العمل،  على  والفكر  الختالط،  على 

املجتمعات الكبرية، ويدفعه ح�سه املفرط اإىل اخلوف من اأن يكون مثارا 

وناقدًا،  موؤدبًا  ال�سمري  حي  يكون  اأن  اإىل  ومييل  وال�سخرية،  لل�سحك 

اأقل من  ويحرز جناحا  ُيهمل  فاإنه  وعلى ذلك  مواهبه،  يظهر  ل  ثم  ومن 

يدين  ما  غالبا  فاإنه  املجتمع  يف  انخراطه  عدم  وب�سبب  املنب�سط.  زميله 

بلون �ساذ من العقائد، وعلى الرغم من عدم متتعه بالربيق الجتماعي، 

)العي�سوي،  العمق.  تت�سم  قلتها،  على  �سداقاته،  فاإن  اإليه،  �سعيه  وعدم 

)129-125 ،1993

االأطفال: االنطواء عند  اأ�سباب   -

هناك جمموعة من الأ�سباب تقف وراء م�سكلة النطواء عند الأطفال، 

: منها

به  يقوم  ال��ذي  ال�سامت  الحتجاج  من  نوعا  الن��ط��واء  يكون  قد   -1

موقف معني.  وغ�سبه من  ر�ساه  لعدم  اإظهارًا  الطفل 
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فالطفل  الف�سل،  مرارة  يتجنب  حتى  النطواء  اإىل  الطفل  يلجاأ  قد   -2

الذي مر بخربات ف�سل يف اأدائه لبع�ص اخلربات ويف عالقاته الجتماعية 

وي�سعره  نف�سيًا  يوؤمله  مما  هربا  النطواء  اإىل  يلجاأ  بالرو�سة  زمالئه  مع 

.)2011،189 واملو�سوي،  )الكناين،  بالنق�ص 

اأي �سلوك وراء انطواء  3- رمبا تكون ق�سوة الأب وعقوبته للطفل على 

الطفل. 

4- خماوف الأم، حيث يتاأثر الطفل مبخاوف الأم وقلقها الزائد عليه 

حتميه،  اأنها  منها  ظنا  اجلديدة،  التجارب  يخو�ص  اأن  يخ�سى  فتجعله 

لكن مثل هذا الطفل قد ي�سعر باخلوف، ول ي�ستطيع اأن يقوم باأداء �سيء 

اأي �سيء خوفا من  حمدد مبفرده، فيظل منطويا بعيدا عن حماولة فعل 

بالأذى.  اإ�سابته 

الأم على  فاأحيانا ي�سل خوف  الآخرين،  بالأطفال  5- عدم الختالط 

الأطفال  مع  واللعب  الخ��ت��الط  من  منعه  اإىل  ت��وؤدي  درج��ة  اإىل  طفلها 

ي�سبح  وهنا  �سلبية،  �سلوكيات  اأو  األفاظ  تعلُّم  من  عليه  خوفا  الآخرين 

الأطفال  مع  لعبة  اأي  يف  الندماج  ويخ�سى  العزلة  يف�سل  منطويا  طفال 

الآخرين. 

الذي  التهديد  الطفل  ي�سمع  فحينما  للطفل،  امل�ستمر  التهديد   -6

منهم  ظنا  الوالدان  عنه  ير�سى  ل  فعال  اأتى  كلما  باإ�سراف  اإليه  يوجه 

نف�ص  يف  يثريه  ما  طريق  عن  امل��رج��وة  النتيجة  اإىل  ي��وؤدي  التهديد  اأن 

باخلوف  الطفل  نف�ص  متتلئ  املواقف  هذه  مثل  ففي  خوف،  من  الطفل 

الأمان  بعدم  لإح�سا�سه  النطواء  اإىل  يلجاأ  وبالتايل  والقلق،  والنزعاج 

  .)133-131 )ال�سوربجي،2003، 

الكبار، وقد  وتقليد  وراثي  ا�ستعداد  اإىل  يكون النطواء راجعا  7- وقد 
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متار�ص  وقد  الذات،  مفهوم  وتدين  بالنف�ص  الثقة  فقد  عن   ناجتًا  يكون 

ال�سعور  له  ُت�سبب  اإذ  الطفل،  انطواء  يف  ب��ارزا  دورًا  اجل�سدية  الإعاقة 

عن  الإمكانيات  اأو  القدرات  بع�ص  تنق�سه  قد  اأنه  من  واخلجل  بالعزلة 

 .)32  ،1999 غريه من العاديني )حفني، 

االنطواء: م�سكلة  - عالج 

اإتاحة  خالل  من  النطواء  مل�سكلة  الطفل  تعر�ص  من  الوقاية  ميكن 

الجتماعية  والتن�سئة  ب��الآخ��ري��ن،  لالختالط  الطفل  اأم���ام  الفر�سة 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س�����ص م��ن احل���ب واحل��ن��ان وال��ع��ط��ف، وع���دم ال��ل��ج��وء                            

توفري  يجب  ذلك  �سبيل  ويف  النقد.  اأو  ال�سخرية  اأو  اللوم  اأو  العقاب  اإىل 

 ،221  ،1990 جو عائلي هادئ وت�سجيع الطفل على الختالط. )�سكري، 

 )222

ينبغي:  الأطفال  عند  النطواء  م�سكلة  ولعالج 

الوالدين،  �سواء  الطفل،  تربية  اأم��ر  على  القائمني  لدى  يكون  اأن   -

املنزلية  للظروف  دقيق  وفهم  وب�سرية  خربة  غريهم،  اأو  املعلمني،  اأو 

العوامل  اإىل  الو�سول  بهدف  وذلك  الطفل،  فيها  يعي�ص  التي  واملدر�سية 

الطفل.  لنطواء  امل�سببة 

انطوائه  من  الطفل  نخرج  لكي  واملنزلية  املدر�سية  الظروف  - حت�سني 

مع  اجتماعية  عالقات  يف  يدخل  لكي  للطفل  الفر�ص  نتيح  ب��اأن  وذل��ك 

الأطفال. غريه من 

الأطفال  يجعل  ذلك  لأن  وامل�ساحنات،  معاملتهم  يف  الق�سوة  جتنب   -

النطواء.  ويف�سلون  بالآخرين  الختالط  يخ�سون  قلقني 

الفر�سة  واإتاحة  الطفل،  على  ولهفتهم  الزائد  الآب��اء  قلق  اإخفاء   -

وثقه.  بهدوء  توؤذيه  التي  املواقف  بع�ص  ومواجهة  النف�ص،  على  لالعتماد 
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يلتقي  حيث  له  منا�سبة  اجتماعية  حياة  للطفل  تتيح  اأن  الأم  على   -

واأن  واإن�سانيته،  بوجوده  ال�سعور  له  �سداقتهم  من  ويكت�سب  جيله  باأبناء 

من  ويقيه  والنطالق،  والثقة  بال�سعادة  الإح�سا�ص  على  ي�ساعده  ذلك 

)133 والنزواء واخلوف )ال�سوربجي،2003،  النطواء 

الأ�سرة  زوار  مقابلة  على  املنطوي  طفلهم  ي�سجعوا  اأن  الآب��اء  على   -

اإليهم.  والتحدث  و�سيوفها 

وذل��ك  الجتماعية  طفلهم  ع��الق��ات  دائ���رة  م��ن  الآب���اء  يو�سع  اأن   -

والجتماعية.  الريا�سية  الأندية  يف  اإ�سراكه  مبحاولة 

الرحالت  يف  ال�سرتاك  على  الفر�سة  �سنحت  كلما  الطفل  ت�سجيع   -

 . الطفل  اإليه  ينتمي  الذي  النادي  اأو  الرو�سة  تنظمها  التي 

اأو ا�سطرابات يف  اإذا كان انطواء الطفل ب�سبب وجود عيوب خلقية   -

يتجاهلوا  واأن  منه،  ي�سخروا  األ  الآباء  واجب  من  فاإن  وغريها،  الكالم 

اإ�سعاف ثقة  اأمامه، وذلك حتى ل ي�سهموا يف  هذه العيوب ول يناق�سوها 

 .)190  :  2011،189 واملو�سوي،  )الكناين،  بنف�سه  الطفل 

الغيــرة: م�سكلة   )4(

الغرية مفهوم   

واحلقد  والغ�سب  ك��اخل��وف  املختلفة  الن��ف��ع��الت  م��ن  مزيج  ال��غ��رية 

ويحاول  الطفل،  يعي�سه  انفعال  وهي   . التملك  وحب  بالنق�ص  وال�سعور 

اأن تدل على هذا  يف بع�ص الأحيان اإخفاء املظاهر اخلارجية التي ميكن 

ويكون  ال�سن،  يف  املتقاربني  الأطفال  بني  اأكرب  بن�سبة  وجندها  ال�سعور، 

يحدث      وقد  بعده،  ياأتون  الذين  الأطفال  من  غرية  اأكر  الكبري  الطفل 

اأن َيِغري الطفل ال�سغري من الطفل الكبري، وذلك يف احلالت التي مييل 

اأكر  يكون  الذي  الأ�سغر،  باأخيه  الكبري  الطفل  مقارنة  اإىل  الآباء  فيها 

.)155 اأو طاعة )ال�سوربجي،2003،  اأو اجتهادا  منه ذكاء 
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ميكن  مل  اإذ  اإخفاءها  ويحاول  ال�سخ�ص  بها  ي�سعر  انفعالية  حالة  وهي 

ال�ستدلل عليها اإل من خالل اأمناط �سلوكية معينة، وتاأتي نتيجة اخليبة 

اإن�سان  اإليه  الو�سول  معنوي( جنح يف  اأو  اإىل غر�ص )مادي  الو�سول  يف 

.)20 2012 ب،  اآخر فتتوجه هذه الغرية نحو ذلك ال�سخ�ص )�سليمان، 

نف�سه           من  غيظ  �سورة  يف  الفرد  بها  ي�سعر  انفعالية  حالة  وال��غ��رية 

متلك  ح��ب  م��ن  م��رك��ب  انفعال  وه��ي  اأح��ده��م،  اأو  ب��ه  املحيطني  م��ن  اأو 

ب�سبب وجود عائق مت�سور حال دون حتقيق غاية مهمة  بالغ�سب  و�سعور 

بتغريات  م�سحوبَا  العائق  هذا  يكون  وغالبا   .)55  ،2012 )ال�سربيني، 

فقدان  عند  ع��ادة  الطفل  بها  ي�سعر  وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  ف�سيولوجية 

المتيازات التي كان يح�سل عليها اأو عند ظهور مولود جديد يف الأ�سرة 

والإخفاق  الف�سل  املدر�سة يف حني كان حظه  اآخر يف  اأو عند جناح طفل 

.)72 )جميل،2011، 

منت�سرة  ظاهرة  فهي  غريها،  دون  جمموعة  على  الغرية  تقت�سر  ول 

على  النا�ص  كل  اأن  النف�ص  علماء  يوؤكد  حيث  الأر���ص،  �سعوب  جميع  يف 

بني  والجتهاد  التناف�ص  قام  ما  ذلك  فلول  الغرية،  من  �سئيل  ولو  حظ 

طبيعي  اأمر  والغرية  كمية،  م�سكلة  امل�سكلة  ولكن  واجلماعات.  الأف��راد 

يتطرف  ما  اأنه كثريا  كلهم، غري  نقل  اإن مل  الأطفال  ومنت�سر بني معظم 

اأ�سباب �سقاء  �سببا من  ال�سخ�سية، وقد يكون  النفعال ويطغى على  هذا 

احلد  عن  الغرية  انفعال  زاد  اإذا  الجتماعي  توافقه  دون  ويحول  الطفل 

.)23 2012 ب،  والتعا�سة)�سليمان،  ال�سقاء  عوامل  من  فتكون  املاألوف 

البّناء،  التناف�ص  اإىل  ت��وؤدي  اإيجابية  ظاهرة  الغرية  تعد  هنا،  وم��ن 

ويطّور  نف�سه  من  يح�ّسن  الغيور  فالطفل  م�ستحب،  اأمر  العادية  والغرية 

الغرية  فهي  للطفل  بالن�سبة  م�سكلة  متثل  ال��ت��ي  ال��غ��رية  اأم��ا  �سلوكه، 

عالجها  ي�سبح  عقدة  اإىل  حتولت  منت  اإذا  التي  امل��دم��رة،  ال�سديدة 
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التجربة،  توؤثر فيها  للمنطق ول  للعقل ول  التي ل ت�سغي  م�ستحيال، وهي 

الغ�سب  ونوبات  والتخريب  واحلقد  الكراهية  اإىل  الطفل  تدفع  حيث 

والنكو�ص  بالنف�ص  الثقة  الالاإرادي وفقدان  والتبول  العدوانية  والنزعات 

والنطواء، وقد تتطرف الغرية فتطغى على �سخ�سيته وتوؤدي اإىل �سعوبة 

�سديدة يف توافق الطفل مع اأفراد بيته الذي يعي�ص فيه. والغرية موجودة 

اخلطورة،  بالغ  تاأثري  ذات  الكبار  عند  اأنها  بيد  والكبار؛  ال�سغار  عند 

اأو  اجلرائم،  ارتكاب  يف  �سببا  وتكون  الب�سرية،  الغرية  تعمي  ما  فكثريا 

الأ�سرية. احلياة  بواقع  اأحيانا  تع�سف 

الأوىل  ال�����س��ن��وات  يف  تن�ساأ  ال��غ��رية  اأن  ع��ن  ال��درا���س��ات  ك�سفت  وق��د 

واملعنوية  املادية  امتيازاته  بع�ص  ب��اأن  الطفل  ي�سعر  عندما  للطفولة، 

بداأت تت�ساءل، وتتحول اإىل طفل اآخر، فيبداأ ال�سعور بالقلق، والكراهية 

ويلجاأ              الن��ت��ق��ام،  اإىل  ومي��ي��ل  لأم���ه،  الكراهية  ب��ه��ذه  يتجه  وق��د  لبيئته 

البكاء،  اإىل  فيعمد  اإليه،  الأن��ظ��ار  ج��ذب  لإع��ادة  معينة  �سلوكيات  اإىل 

اأكر  هم  كثرية  بامتيازات  يتمتعون  والذين  باملر�ص.  التظاهر  على  اأو 

لآخر  اأو  ل�سبب  المتيازات  هذه  من  ق�سما  لأن  للغرية،  عر�سة  الأطفال 

معر�سا  �ساحبها  يجعل  مما  �ستزول،  املعينة  الظروف  لتغري  ونتيجة 

للغرية، وي�ساب بها عادة الأطفال الذين بولغ يف تدليلهم من قبل الأهل 

.)32 2012 ب،  )�سليمان، 

– انفعاًل  اخلام�سة  وال�سنة  العمر  من  الأوىل  ال�سنة  بني  الغرية  وتعد 

– بني جميع الأطفال، ولكن يف بع�ص الأحيان يطغى هذا النفعال  �سويا 

الغرية  اأن  كما  للفرد.  النف�سي  التوافق  على  يوؤثر  مما  ال�سخ�سية  على 

عند الأطفال  لي�ست – كما يعتقد البع�ص – مر�سا، بل هي اأمل داخلي، 

النا�ص  وك��ل  وال�سيطرة،  الفوز  بغية  حقيقية  مناف�سة  نتيجة  ومعاناة 

الأفراد  بني  التناف�ص  مت  ما  ذلك  ولول  الغرية،  من  �سئيل  ولو  حظ  على 

م�سدر  اأ�سبح  ماألوف  هو  عما  الغرية  حد  زاد  اإذا  ولكن  واجلماعات، 

.)56  ،2012 )ال�سربيني،  وتعا�سة  �سقاء 
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بتاتا،  الغرية  مظاهر  عليهم  تظهر  ل  الأطفال  من  بع�سًا  جند  وقد 

وهو  وعيهم،  ل  يف  ذل��ك  يكبتون  رمب��ا  لأن��ه��م  بالرعاية  اأج���در  ف��ه��وؤلء 

ومنحهم  بهم  الهتمام  يجب  لذلك  �سعورية؛  ل  بطرق  حمالة  ل  �سيظهر 

يف  واملبالغة  الأولد  ببع�ص  املتكررة  الإ�سادة  فاإن  كذلك  الكايف.  العطف 

ذلك من قبل الأهل، يجعل الغرية تدب يف قلوب الأخوة الباقني، فالأهل 

بني  �سليمة  عاطفي  ت��وازن  عملية  اإح��داث  اإىل  مدعوون  احلالة  هذه  يف 

الإخوة حفاظا على ح�ص توافقهم الأ�سري والجتماعي و�سالمة �سحتهم 

 .)136   ،1994 النف�سية  )�سحيمي، 

واإذا كانت الغرية من امل�ساعر الطبيعية املوجودة عند الإن�سان، كاحلب 

بنموها،  ن�سمح  األ  ينبغي  ولكن  واقعة،  كحقيقة  نتقبلها  اأن  وجب  والأمل، 

وجود  يفرت�سوا  اأن  الآباء  وعلى  قاتل.  منها  والكثري  منها حافز،  فالقليل 

الغرية  كانت  لو  حتى  الأمان،  جانب  يف  يكونوا  حتى  اأطفالهم  يف  الغرية 

كاأن  عديدة،  واأقنعة  وج��وه  لها  يكون  قد  ولكن  املجردة،  للعني  ظاهرة 

 ،1994 )الف�سل،  للخالف   جتنب  اأو  خ�سوع  اأو  تناف�ص  �سكل  يف  تظهر 

.)121

 )4–3( بني  فيما  بالغرية  ال�سعور  اأن  الدرا�سات  اإحدى  اأظهرت  وقد 

نحو  نزوعا  اأكر  الأنثى  اأن  كما  البنني،  يف  منه  اأكر  البنات  يف  �سنوات 

من  اأعلى  مثلها  بنت  من  البنت  غرية  اأن  نالحظ  اإذ  الذكر،  من  الغرية 

غريتها من الولد، وغرية الولد من ولد مثله اأعلى من غريته من البنت. 

�سببها  للغرية  ال�ستعداد  يف  والإناث  الذكور  بني  الفروق  اأن  يعني  وهذا 

ظروف  اإىل  تعود  وهي  فطرية،  عوامل  منها  اأكر  واأ�سرية  ثقافية  عوامل 

طبيعة  اإىل  ذلك  يرجع  ورمبا  واملدر�سة.  البيت  يف  الجتماعية  التن�سئة 

وممار�ساتها  الأنثى  دور  يف  للتباين  ورمب��ا  والبدين،  النف�سي  التكوين 

.)58  ،2012 )ال�سربيني،  وم�سوؤولياتها 
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النف�سية،  الطفل  اأ�سرار �سيئة ب�سحة  اإىل  الغرية  توؤدي  وب�سفة عامة، 

عن  عاجزا  نف�سه  الطفل  يظن  وق��د   والق�سور،  بالعجز  �سعوره  منها: 

اأحزانه  يختزن  وقد  بالنف�ص،  الثقة  من  يتطلب جانبا  موقف  اأي  مواجهة 

تعمل  باأجمعها  الدنيا  باأن  الظن  اإىل  �سعوره  به  يوؤدي  حتى  فيها،  ويبالغ 

اأ�سكال  اإىل  راجعا  العائلية  العالقات  �سوء  يكون  ما  كثريا  بل  �سده، 

2012 ب، 40(. الغرية التي ن�ساأت بني اأفرادها منذ البداية. )�سليمان، 

الغرية: اأ�سكال   -

الغرية:  نوعان من  هناك 

اأواًل: غرية الطفل من اإخوته : وتظهر غرية الإخوة بع�سهم من بع�ص 

غرية  و  حديثًا،  املولود  اأخيه  من  الطفل  غرية  خمتلفة:  اأ�سكال  ثالثة  يف 

بع�ص  الولد  من  البنت  وغرية  �سنًا،  يكربونه  الذين  اإخوته  من  الطفل 

ثقافية  لأ�سباب  البنت،  على  الولد  تف�سيل  فكرة  فيها  ت�سود  التي  الأ�سر 

 .)61  ،2012 واقت�سادية)ال�سربيني،  واجتماعية 

: غرية الطفل من رفاقه: ويظهر هذا النوع من الغرية عند تدخل  ثانياً

الأبوين يف �سوؤون اأطفالهم وخا�سة عندما يق�سون اأوقاتهم يف باللعب اأو 

من  اأبنائهم  حماية  �سوى  احلال  هذا  يف  الأبوين  ق�سد  ولي�ص  الدرا�سة، 

ي�سعر  فاإنه  رفاقه،  يت�ساوى يف ذلك مع  ل  اأنه  الطفل  واإذا لحظ  الأذى، 

 .)220  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  بالغرية جتاههم 

الغرية: مظاهر 

الأطفال  جند  حيث  �سلوكياتهم،  على  الأطفال  عند  الغرية  تنعك�ص 

التخريب،  اأو  ال�سب،  اأو  ال�سرب،  اأ�ساليب  اإىل ممار�سة  ميالني  الغيورين 

مظاهرها  من  اأن  كما  ؛  كثرية  اأحيان  يف  يحدث  ملا  النقد،  اأو  الثورة،  اأو 

الأكل  الإ�سراب عن  اأو  النزواء،  اأو  التهجم  اأو  ال�سمت،  اإىل  امليل  اأي�سا 
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اأ�سباب للتكدير والهم والنكد؛ وهناك مظاهر ف�سيولوجية  اأو البحث عن 

الوجه،  وا�سفرار  ال�سهية  فقدان   : منها  الأطفال  عن�د  للغرية  وج�سمية 

اإىل  الأمر  تطور  ورمبا  بالتعب،  ال�سعور  و�سكوى  وال�سداع  الوزن  ونق�ص 

حتول التوتر الن�سبي اإىل توتر ف�سيولوجي يتمثل يف القيء وال�سطرابات 

.)44 2012 ب،  املعوية )�سليمان، 

النف�سية  الدفاعية  الغرية يف ممار�سة جمموعة من احليل  تنعك�ص  كما 

عقلي  م�ستوى  اإىل  ويرتد  النكو�ص،  اإىل  يلجاأ  حيث  الطفل،  قبل  من 

املفرت�ص  من  طفولية  اأكر  النمو  من  مرحلة  اإىل  ويعود  �سابق،  و�سلوكي 

اأو  »الر�ساعة«  مثال  الغيور  الولد  فيطلب  جتاوزها،  قد  الطفل  يكون  اأن 

التي  اللغة  ل�ستخدام  يعود  اأو  ثيابه،  فيبلل  ال��الاإرادي  بالتبول  ي�ساب 

اأ�سوة  بنف�سها  اأن تطعمه  اأمه  ويفر�ص على  يوم كان طفال،  يعتمدها  كان 

اأن  ويحاول  الأ�سياء  بع�ص  الأ�سغر يف  اأخاه  يقلد  واأحيانا  الأ�سغر،  باأخيه 

�سليمان،  ؛    62  ،2012 )ال�سربيني،  والديه  انتباه  ليجذب  دوره  يتقم�ص 

2012 ب، 45(.

من  فقده  مِلَا  التعوي�ص  حيلة  اإىل  باللجوء  غريته  عن  الطفل  يعرب  وقد 

حب اأو ثقة من اأبويه، ويظهر ذلك من خالل تبوله غري الإرادي اأو اإظهار 

عن  امتناعه  اأو  الأحيان،  بع�ص  يف  التمار�ص  اأو  معينة  اأ�سياء  من  تخوفه 

ال�سحة، مما  و�سعف يف  الوزن  نق�ص يف  اإىل  يوؤدي  الطعام، مما  تناول 

اإىل حد كبري. يقلق الأهل 

الغرية  اأ�سباب  ملالحظة  يغار،  حينما  للطفل  النتباه  ال�سروري  ومن 

ع�سبي  طفاًل  ك��ان  ما  اإذا  الطفل،  منط  وتعرف  معاجلتها؛  وحم��اول��ة 

الوالدين  على  احلالتني  كلتا  ويف  وديعا.  اأو  الأع�ساب،  متوتر  اأو  املزاج 

مواجهة هذه املواقف بحر�ص �سديد حيث ل يتم توبيخ الأطفال و�ستمهم 

الظاهرة  من  خطرا  اأ�سد  املكبوتة  الغرية  اإن  حيث  جارحة،  بعبارات 

.)371  ،2010 )عبد املجيد، 
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االأطفال: على  الغرية  انعكا�سات   -

يف  تت�سبب  اأنها  الأطفال  على  للغرية  ال�سلبية  النعكا�سات  اأه��م  من 

بالآخرين،  وعالقته  للطفل  النف�سية  احلياة  يف  خفية  �سراعات  وجود 

وعدم  واملهانة  بالذلة  وال�سعور  الر�سا،  وعدم  ال�سخط  عليه  يغلب  حيث 

احلياة  عن  والعزلة  والنطواء  بالنق�ص  ال�سعور  وكذلك  بالنف�ص،  الثقة 

باأ�سكالها املختلفة من م�ساجرات ونوبات غ�سب  الجتماعية، والعدوانية 

والتي  طفولية،  ملراحل  والرت��داد  والنكو�ص  لالأوامر،  وع�سيان  وعناد 

والإ�سراب  الأك��ل،  وقلة  ال��الاإرادي،  التبول  منها  اأ�سكال  عدة  يف  تظهر 

ينتج  ما  الغرية  اآثار  اأهم  ومن   .)118  ،1993 )العي�سوي،  الطعام  عن 

�سرقتها  اأو  الآخرين  باأغرا�ص  العبث  يف  تتمثل  �سلبية  اأ�ساليب  من  عنها 

وتدمريها، والعتداء اجل�سدي على الآخرين بال�سرب، والإزعاج واإلقاء 

يكرب  حينما  وخا�سة  بالآخرين،  والإيقاع  والو�ساية  والتج�س�ص  ال�ستائم، 

.)43 2012 ب،  العا�سرة )�سليمان،  ويزيد عمره عن  الطفل 

يف  الغيورين  الأطفال  من  كثري  على  الغرية  انعكا�سات  اأه��م  وترتكز 

ظهور:

ما  هو  الغرية  اأن��واع  واأ�سد  والكفاءة،  ال��ذات  نحو  النق�ص  م�ساعر   -

بالنق�ص. ال�سعور  عن  ين�سا 

التالية.  العمرية  املراحل  الكتئاب يف   -

الالاإرادي،  والتبول  العدوان،  ال�سلوكية مثل:  - عدد من ال�سطرابات 

الأظافر. وق�سم  والكذب  وال�سرقة، 

اأن الطفل الذي لديه انفعال الغرية   - �سوء التوافق الجتماعي خا�سة 

يعتقد اأن ما ميتلكه الآخرون لي�ص من حقهم، ولذلك جند اأنه ل ي�سرتيح 

مع  ناجحة  اجتماعية  عالقات  اإقامة  يف  يوفق  ول  غ��ريه،  لنجاح  كثريا 

 )62،  2012 )ال�سربيني،  الآخرين 
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الغرية  اأ�سباب 

اأمور منها:  لعدة  الغرية  ترجع 

- الق�سوة ال�سديدة يف العقاب الذي يتبعه بع�ص الآباء يف التفرقة بني 

.)370  ،2010 اأو كرة املديح والإطراء)عبد املجيد،  الأطفال 

اأو امل��راك��ز  اإه����دار ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ومت��ت��ع غ��ريه ب��امل��زاي��ا الأخ����رى   -

الجتماعية. 

ال��زم��الء  م��ن  الن��ت��ق��ام  ي��ح��اول  وق��د  ال��درا���س��ة،  الطفل يف  ر���س��وب   -

)العي�سوي،  عنهم   ال�سائعات  واإذاعة  التهم  ل�سق  طريق  عن  الناجحني 

.)119، 1993

الأخوة.  بني  الوالدين  قبل  من  التع�سفية  املفا�سلة   -

التق�سري.  اأو  بال�سعف  الطفل  �سعور   -

تولدت  بالأنانية  الإح�سا�ص  زاد  كلما  اإذ  بالأنانية  الغرية  ارتباط   -

.)  1994 )�سحيمي،  وت�سخمت  الغرية 

اأكر منه.  اأو من يتمتع مبزايا  اأف�سل منه  - النتقام ممن هو 

الآخرين.  قوة  اإزاء  بال�سعف  و�سعوره  بالإعاقة  الإ�سابة   -

بالرو�سة،  له  تقدم  التي  ا�ستيعاب اخلربات  على  الطفل  قدرة  - عدم 

يتفوقون عليه يف ذلك.  الأطفال  بينما يرى غريه من 

- اإعطاء بع�ص الأطفال يف الأ�سرة ميزات دون وجه حق قد تثري غريه 

الذي  اأخيها  من  البنت  تغار  عندما  ه��ذا  ويحدث  الآخ��ري��ن،  الأط��ف��ال 

يحظى باهتمام كبري من جانب الوالدين بدون وجه حق ملجرد اأنه ذكر. 

تثري  اأن  �ساأنها  من  املعلمون  اأو  ال��وال��دان  يجريها  التي  املقارنات   -

الطفل.  نف�ص  الغرية يف 
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بالن�سبة  غريته  تثري  ما  عادة  الطفل  نف�ص  يف  النق�ص  �سعور  اإثارة   -

عنه.  وامتيازهم  تفوقهم  يف  يعتقد  الذين  لالأطفال 

ي��رغ��ب��ون ف��ي��ه )ال��ك��ن��اين  ب����اأن الآخ����ري����ن ل  ال��ط��ف��ل  اإح�����س��ا���ص   -

 .)192 : 191 واملو�سوي،2011، 

عناية  م��ن  ق��در  اأك��رب  ح��ي��ازة  يف  راغ��ب��ا  جتعله  التي  الطفل  اأنانية   -

.)73 )جميل،2011،  الوالدين. 

بالنف�ص. الثقة  �سعف   -

الأبناء  اإ�سابة بع�ص  اإذ يرتتب عليه  الأبناء.  املعاملة بني  التمييز يف   -

بينهم.  فيما  الغرية  ثم  ومن  بع�سًا،  بع�سهم  على  والتعايل  بالغرور 

الطفل  عند  الغرية  تظهر   : ج�سديا  املعاقني  الأطفال  عند  الغرية   -

�سليمة.  بنية  من  اإخوته  به  يتمتع  باحلرمان مما  ي�سعر  لأنه  املعاق، 

يف  ال�سبب  هو  الأط��ف��ال  مع  التعامل  يف  الوالدين  جهل  يكون  وق��د   -

اأمه توجه عنايتها  تكري�ص الغرية، وخا�سة عندما يفاجاأ هذا الطفل باأن 

الأمر  يزيد  مما  والقلق  الهم  فينتابه  وتهمله،  منه  الأ�سغر  اأخيه  اإىل 

خطورة.

حياة  اأ�سا�سي يف  وب�سكل  دورها  تلعب  التي  الغرية  اأ�سباب  اأهم  ومن   -

حتدث  كانت  اإذا  وخا�سة  الأبوين  بني  والتوترات  النزاعات  تلك  الطفل 

 56، 2012 ب  )�سليمان،  حياتهم.  على  �سلبا  ينعك�ص  الأطفال مما  اأمام 

) 60 -

غرية  على  توؤثر  التي  القت�سادية  العوامل  من  جمموعة  وهناك   -

لها  اهلل  قدر  وقد  حم��دد،  اقت�سادي  م�ستوى  اأ�سرة  لكل  حيث  الطفل: 

اأ�سرة  العائلة عن  نف�ص  اأ�سرة داخل  اأو ذاك، ورمبا متيزت  امل�ستوى  هذا 
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اأبنائها  على  البخل  �سديدة  اأو  القت�سادي  امل�ستوى  منخف�سة  اأخ��رى 

املتميزة  الأخ��رى  الأ���س��ر  اأب��ن��اء  اإىل  ينظرون  الأب��ن��اء  ه��وؤلء  يجعل  مما 

هذه  على  مثلهم  احل�سول  يف  ��ًنّ  مَتَ كلها  بعني  واألعابهم  وممتلكاتهم 

تكافوؤ  عدم  عوامل  على  الغرية  بذور  تفتح  هنا  ومن  واملميزات،  الألعاب 

.)66 –  63 ،2012 الأ�سر يف الإغداق على الأطفال )ال�سربيني، 

الغرية: م�سكلة  - عالج 

مت  ف��اإذا  عالجها،  يف  الأوىل  اخلطوة  الطفل  م�سكلة  ت�سخي�ص  يعترب 

وتطورها  ن�ساأتها  واأ�سباب  عوامل  ومعرفة  م�ستواها،  و�سبط  حتديدها 

اأنواع  الأطفال  لدى  الغرية  م�سكلة  عالج  يف  وي�ستخدم  عالجها.  اأمكن 

منها: العالج  من 

1- العالج الطبي : ويهدف اإىل عالج الأ�سباب اجل�سمية الف�سيولوجية 

اإىل  احلاجة  لكن  الطفل.  مب�سكلة  عالقة  لها  يكون  قد  التي  والبيولوجية 

ترجع  اأ�سبابها  معظم  لأن  الغرية،  عالج  يف  كبرية  لي�ست  الطبي  العالج 

ج�سمية.  عوامل  منها  اأكر  واجتماعية  نف�سية  عوامل  اإىل 

ي�سرف  اأو  بها  يقوم  منظمة  جهود  به  ويق�سد  النف�سي:  العالج   -2

الطفل على  اإىل م�ساعدة  وتهدف  نف�سي،  اأخ�سائي  اأو  نف�ص  عليها طبيب 

من  والتخل�ص  مب�سكلته،  عالقة  لها  التي  النف�سية  العوامل  من  التخل�ص 

املبا�سرة  توافقه  اأ�ساليب  وتعديل  وقلقه،  واإحباطاته  و�سراعاته  توتراته 

نف�سه  عن  الطفل  مفهوم  حت�سني  على  املعالج  يعمل  كما  املبا�سرة،  وغري 

البيئة من حوله.  نف�سه ويف  يثق يف  الآخرين، حتى  وعن 

3- العالج الرتبوي: )م�سوؤوليات املدر�ص نحو الطفل �ساحب امل�سكلة(. 

لدى  الغرية  وللتقليل من حدة  �سعيد،  الغيور عموما هو طفل غري  الطفل 

اأبنائهم على حب الآخرين، وتعويد الطفل  الأطفال، على الأمهات تربية 
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�سغره،  منذ  الطفل  يطلبه  ما  كل  تلبية  وعدم  جماعات  يف  اجللو�ص  على 

�سبب  اأن  فيعتقد  الأهل  بالتايل ظروف على  فتمر  يف�سدُه،  اإن ذلك  حيث 

بالغرية  فيبداأ  اأخاه،  يدعى  الذي  املولود  يطلب هو ذلك  ملا  تلبيتهم  عدم 

املولود  هذا  ل�ستقبال  الطفل  ُيهياأ  اأن  لبد  لذلك  لإيذائه،  به  يوؤدي  وقد 

الهتمام  اإبداء  عدم  وحماولة  به،  العناية  يف  الأم  ت�سركه  واأن  اجلديد، 

قد  الهتمام  اأن  ي�سعر  ل  حتى  اأخيه،  ح�سرة  يف  اجلديد  بالطفل  الكبري 

.)371  ،2010 حتول لأخيه الأ�سغر  )عبد املجيد، 

اأقل  اأخرى  م�ساعر  اإىل  الغرية  حتويل  على  الطفل  ن�ساعد  اأن  وميكننا 

اأن خماوفه من مناف�سيه  الطفل  نفعا، وذلك عندما يدرك  واأكر  اإيالما 

وي�ساعده  �سخ�سيته  يقوي  اجلديد  الإدراك  ذلك  فاإن  �سحيحة،  لي�ست 

واملدر�سة.  البيت  يف  املقبلة  حياته  يف  املناف�سة  مواقف  مواجهة  على 

2012 ب، 134( )�سليمان، 

الآتية: العتبارات  اأخذ  يتطلب  والأمر 

النجاح  على  ن�سجعه  واأن  بنف�سه  ثقته  الطفل  اإك�ساب  نحاول  اأن   -

اآخر. �سينجح يف عمل  يف�سل يف عمل ما  اأنه عندما  له  ونو�سح 

نواحي  واإظهار  اإخوته  اأو  باأ�سدقائه  مقارنته  اأو  عقابه  نتجنب  اأن   -

وعجزه. �سعفه 

الف�سل  اأن  له  وتو�سح  ال�سريفة،  املناف�سة  حب  فيه  تزرع  اأن  يجب   -

النجاح. اإىل  يقود  الف�سل قد  اإن  بل  نهاية املطاف  لي�ص هو 

وقيمته  باأهميته  وحت�سي�سه  الأ�سرة  من  مقبول  باأنه  الطفل  اإ�سعار   -

معه.  التعامل  وح�سن 

الأكرب  توبيخ  عادة   وهي  الأمور  اأولياء  بع�ص  يرتكبها  عادة  هناك   -

هذا  مثل  اإن  الأ�سغر،  اأخيه  جتاه  جانبه  من  بالغرية  �سعور  ظهر  كلما 
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واإح�سا�سه  وغريته  الطفل  خم��اوف  يثري  ما  غالبا  والتاأنيب  الأ�سلوب 

عنه. والديه  تخلي  باإمكانية 

ابنهما  على  ظهرت  التي  ال��غ��رية  م��ن  خوفهما  يف  ال��وال��دان  يبالغ   -

يقت�سي  ��ا  مِمّ وغ��رية  غلظة  اأك��ر  جتعله  اإ�سافية  امتيازات  فيمنحانه 

املعاملة. يف  والت�ساق  العتدال 

�سعوره  اإىل  يوؤدي  العنف  ا�ستخدام  فاإن  الطفل ج�سديا  معاقبة  - عدم 

النتقام. يف  رغبته  ي�سبب  كما  بالإحباط 

الفردية  الأن��ان��ي��ة  جتنب  على  ال�سغر  منذ  الطفل  تعويد  يجب   -

 .)76-75 الذات )جميل،2011،  والتمركز حول 

يتعلق  فالأمر  اأبنائهما  م�ساجرات  يف  الوالدين  بتدخل  يتعلق  فيما   -

اقتتال  اإىل  امل�ساجرة  حتولت  ف��اإذا  وعنفها،  امل�ساجرات  هذه  بطبيعة 

يعود  وعندما  فورا،  القتتال  يوقفا  اأن  الوالدين  فعلى  واأخيه،  الأخ  بني 

اأحداث  يف  والتحقيق  الإر�سادات  تبداأ  النفو�ص،  واإىل  املنزل  اإىل  الهدوء 

الوالدين  تدخل  عدم  يجب  وهنا   .)70  ،2012 )ال�سربيني،  املو�سوع  

عجز  اإذا  اإل  باأنف�سهم  م�ساكلهم  يحلون  وتركهم  اأبنائهما  م�ساجرات  يف 

الوالدين.  تدخل  ي�ستلزم  املوقف  وكان  امل�ساجرات  الأبناء عن حل هذه 

اإعطاء  وعدم  الإناث،  ح�ساب  على  بالذكور  الزائد  الهتمام  جتنب   -

الذكور امتيازات، لأن ذلك يثري الغرية يف نفو�ص البنات، وين�سئ �سعورا 

والديها. الأقل حظا عند  اأو  الأ�سعف  باأنها 

ب�سبب  الآخر  ح�ساب  على  اأحدهم  ومدح  الأبناء  بني  املقارنة  جتنب   -

يف  اأو  ال�سلوك  اأو  املدر�سي  التفوق  يف  اأو  اخللقية  الهيئة  يف  الختالف 

اجلن�ص.

- عدم املبالغة يف توجيه املزيد من الرعاية للمولود اجلديد، واإهمال 
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الطفل الأكرب فامل�ساألة م�ساألة متوازنة واإعطاء كل طفل حقه من الرعاية 

2012 ب، 140(. والهتمام  )�سليمان، 

ال��ذك��اء                   اأو  ال��و���س��ام��ة  ب�سبب  الأط��ف��ال  معاملة  يف  ال��ت��ف��رق��ة  ع��دم   -

الن�ساط.  اأو 

اإخوته  ومدح  الآخرين  اأمام  عيوبه  وذكر  الطفل  من  ال�سخرية  عدم   -

واحلقد.  بالكراهية  ال�سعور  لديه  �سيولد  ذلك  لأن 

املالب�ص  كاإغداق  مر�سه  ب�سبب  لطفل  امتيازات خا�سة  اإعطاء  - عدم 

واللعب.  والنقود 

النا�ص. ولغريه من  له  للجميع،  مت�سع  فيها  احلياة  اأن  للطفل  نو�سح   -

)الكناين،  ولدًا  اأو  بنتًا  كان  �سواء  باأنه حمبوب  دائما  الطفل  اإ�سعار   -

.)194  :193 : 192  ،2011 واملو�سوي، 

- امل�ساواة بني الإخوة وح�سن املعاملة وعدم التدليل الزائد )�سحيمي، 

.)141 ،1994

- عند حماولة الطفل الأكرب تقليد الطفل الأ�سغر، فال مانع من تلبية 

يف  رغبته  ويوؤجج  اأك��ر،  ي�سدمه  ذلك  لأن  بق�سوة  �سده  وع��دم  رغباته 

كطفل.  والت�سرف  النكو�ص، 

العنف  ا�ستخدام  اإن  اإذ  الغرية،  اجل�سدي يف عالج  للعقاب  مكان  ل   -

يوؤدي اإىل �سعور بالإحباط، كما ي�سبب رغبة يف النتقام من خالل اإزاحة 

حالة  ي�سبب  �سلوك  اأي  من  متناق�سة  مواقف  اتخاذ  اأن  كما  العدوانية، 

الطفل.  تفكري  يف  الت�سو�ص  من 

ال�سرورية  التنبيهات  اأو  الإر����س���ادات  ن��وج��ه  اأن  امل�ستح�سن  م��ن   -

طفل  بكل  الخ��ت��الء  من  مانع  ول  اإخ��وت��ه  اأم��ام  ل  ح��دة،  على  طفل  لكل 
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اخللوة  هذه  ملثل  ثابت  موعد  حتديد  دون  ذلك،  املوقف  يتطلب  عندما 

.)70 –  69 ،2012 )ال�سربيني، 

الغ�سب: م�سكلة    )5(

الأطفال،  عند  ال�سائعة  النفعالية  املظاهر  من  الغ�سب  نوبات  تعد 

عند  وطبيعي  عام  �سيء  النوبات  هذه  اأن  النف�سّيون  الأطباء  يوؤكد  حيث 

والغ�سب  فيها؛  يعي�سون  التي  الثقافة  عن  النظر  بغ�ص  الأطفال،  جميع 

على  وتبعثه  والإب����اء  احل��م��ي��ة  روح  الإن�����س��ان  يف  تبعث  م��ه��م��ة،  غ��ري��زة 

كالدفاع  العليا،  ومثله  الرفيعة،  اأهدافه  �سبيل  يف  والفداء،  الت�سحية 

عن العقيدة، و�سيانة الأرواح والأموال والكرامات، ومتى جترد الإن�سان 

الغ�سب  هذا  ولكن  وال�ستعباد،  لالأهواء  عر�سة  �سار  الغريزة  هذه  من 

ويعترب  وال�سرع،  العقل  �سوابط  و�سمن  هلل  دام  ما  حممودا  غ�سبا  يعترب 

مذموما اإذا اأفرط فيه الإن�سان وخرج عن ال�سوابط ال�سرعية. ومن هنا 

َفَمْن  اآثاره،  من جهة  اإل  ول ميدح  يذم  ل  الإن�سان،  فالغ�سب غريزي يف 

ت�سرفا  وت�سرف  فثار  غ�سب  َوْمن  ُم��ِدَح،  وغيظه  غ�سبه  وكظم  غ�سب 

ت�سرف.  م��ن  منه  وق��ع  م��ا  بقدر  مذموما  ك��ان  الغ�سب  نتيجة  �سائنا 

)19 اأ،  )�سليمان،2010 

ال�سنوات  البكاء والنفجارات النفعالية �سلوكًا عاديًا يف  وتعترب نوبات 

غ�سبه،                         ع��ن  ال��ط��ف��ل  تعبري  ط��ري��ق��ة  لأن��ه��ا  وذل���ك  ال��ع��م��ر،  م��ن  الأوىل 

ال�سلوك  م��ن  ك��ن��وع  تظهر  ال��ن��وب��ات  ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا  ذل��ك  يف  ���س��رر  ول 

هذه  تعترب  ول  املبكرة،  املرحلة  هذه  يف  لآخر  حني  من  القوي  النفعايل 

ومتكررة  ج��دا،  عنيفة  تكون  حينما  اإل  مر�سية  �سبغة  ذات  النوبات 

وعندما   ،)94 )جميل،2011،  ن�سبيا  طويلة  فرتة  وناأخذ  زائ��د  ب�سكل 

الطفل  اأو حينما يعرب  املوقف،  يتنا�سب مع  الطفل �سديدًا ل  يكون غ�سب 

وعدم  ال�سديدة،  والثورة  بالأرجل،  والرف�ص  بال�سراخ،  هذا  غ�سبه  عن 
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الطفل  الأعرا�ص  هذه  تالزم  وعندما  انفعالته،  يف  التحكم  على  القدرة 

وقد  توافقه  ل�سوء  اأعرا�سا  تكون  فاإنها  عنيفة  وب�سورة  متقدمة  ل�سن 

 ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  الكرب.  يف  النف�سي  املر�ص  باأعرا�ص  تنبئ 

الفئة  وهذه  والكاآبة،  العبو�ص  اإذا غ�سبوا لزمهم  الأطفال  وبع�ص   )170

يبقى  غ�سبهم  لأن  النف�سية!!  �سحتهم  لختالل  يتعر�سون  الأطفال  من 

قد  �سكل هواج�ص مر�سية  على  ويبقى  تعبري،  اأو  ثورة  دون  مكبوت  ب�سكل 

ال�سلوكية. والنحرافات  وال�سيق  لالنطواء  تدفعه 

لها  ولي�ص  ال�سلوك،  ب�سوء  الأطفال  عند  الغ�سب  لنوبات  عالقة  ول 

فنوبة  املفهوم.  باملعنى  امل��زاج  ا�سطراب  م��ع  العالقة  م��ن  القليل  اإل 

اأمل  خيبة  عن  ينتج  عاطفي  انفجار  عن  عبارة  هي  احلقيقية  الغ�سب 

نف�سه.  يف  الطفل  حتكم  نطاق  خارج  ال�سورة  بهذه  وهي  للطفل  عارمة 

)جميل،2011،94(

الغ�سب  مفهوم 

عمال  اأو  قول  وثورته  الإن�سان  هياج  على  تبعث  نف�سية،  حالة  الغ�سب 

.)18 اأ،  الآثام )�سليمان،2010  وراأ�ص  ال�سر  وهو مفتاح 

من  الإن�سان  به  ي�سعر  ملا  متاما  عادية  اإن�سانية  ا�ستجابة  والغ�سب 

بطريقة  الب�سري  اجل�سم  ي�ستعد  حيث  مهاجمة،  اأو  اإحباط  اأو  تهديد 

والداخلية،  اخلارجية  العوامل  هذه  من  دماغي  فعل  لرد  اأوتوماتيكية 

الأدرينالني  اإفراز  يزداد  كما  التنف�ص،  َوُي�َسرُع  القلب  �سربات  يزيد  مما 

عليه  يطلق  الذي  ال�سعور  من  وهذا جزء  التوتر،  يزداد  وهكذا  الدم،  يف 

له  املقابل  يف  ولكنه  الزائد  ال�سغط  يخرج  منفذا  يعد  ال��ذي  الغ�سب 

)26 اأ،  اإدارته. )�سليمان،2010  الإن�سان  اأح�سن  اإذا  فوائد �سخمة 

الر�سا.  والنفعال هو �سد  الر�سا،  اأو عدم  وال�سخط  الغيظ  يعني  وهو 

التوتر  تت�سمن  ذات��ي��ه  اأحا�سي�ص  م��ن  ترتكب  عاطفية  حالة  فهو  ول��ذا 
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دم  غليان  تنتج عن  اأ،19(  )�سليمان،2010  والغيظ.  والإثارة  والنزعاج 

اأو النتقام ممن وقع منه الأذى.  القلب طلبا لدفع الأذى 

فالغ�سب  البع�ص،  يراها  كما  ال�سمعة،  �سيئة  عاطفة  لي�ص  والغ�سب 

على  يغ�سب  ل  الذي  الطفل  لأن  اإ�سراف،  فيه  يكن  مل  اإذا  طبيعيا  يكون 

اأو غبيا، لأن الطفل  اأن يكون طفال بليدا  الإطالق غري طبيعي، بل ميكن 

الطبيعي لبد واأن يظهر بوادر لفر�ص اإرادته، وع�سيان الوالدين اأحيانًا 

.)114 )ال�سوربجي،2003،  عليه  الغ�سب  ويظهر ذلك يف حالت 

ال�سهل  من  اإنه  اإذ  الأطفال،  بني  �سيوعًا  النفعالت  اأكر  الغ�سب  ويعد 

حتركاته؛  ُتعّلق  اأو  الطفل  رغبات  ُتعّلق  عندما  خا�سة  عندهم،  ا�ستثارته 

ي�ستطيع  اأو مواجهة م�سكلة ل  لعائق  تعّر�ص  الطفل كلما  حيث يظهر عند 

ينتج  بالغ�سب  فال�سعور  وهكذا   .)114 )ال�سوربجي،2003،  اجتيازها 

حركي  تعبري  �سكل  يف  ويظهر  ق��وي،  بحما�ص  تظهر  عاطفية  اإث��ارة  عن 

وال�سيطرة  �سبطه  الأحيان  بع�ص  يف  ي�سعب  عدواين  مبيل  اأو  لفظي  اأو 

 .)31 اأ،  )�سليمان،2010  عليه. 

ياأخذ  الأوىل  ال�سنة  ففي  مظاهر،  بعدة  الأطفال  عند  الغ�سب  ويت�سم 

وحينما  الأر�ص،  على  والرمتاء  ال�سراخ  مثل  موجه  ن�ساطًا غري  الغ�سب 

يف  يتمثل  الغ�سب  اأن  جند  عمره،  من  الرابعة  اإىل  لي�سل  الطفل  يكرب 

اإىل  الطفل  و�سل  ما  اإذا  حتى  وال��ق��ذف،  والتهديد  اللفظي  الحتجاج 

ال�سلبية  باملقاومة  غ�سبه  عن  الطفل  يعرب  عمره  من  والعا�سرة   التا�سعة 

الألفاظ. ببع�ص  التمتمة  مع  والثورة 

االأطفال:  عند  الغ�سب  اأ�سباب   -

الطفل  الثاين من عمر  العام  بداية  النفعايل مع  الغ�سب  نوبات  تظهر 

الذين  الأطفال  وتكر يف  بعد ذلك،  معه  ت�ستمر  وقد  املدر�سة  �سن  وحتى 

 ،2011 )التون�سي،  الذكاء،  من  قدر  مع  واحليوية  بالن�ساط  يتميزون 
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من  جمموعة  اإىل  الأط��ف��ال  ل��دى  الغ�سب  يرجع  عامة  وب�سفة   ،)171

اأهمها: الأ�سباب 

بل  اللني  الهادئ  الطفل  عن  الغ�سب  ي�سدر  ل  اإذ  الطفل:  �سخ�سية   -

احلركة.  كثري  العنيد  الن�سيط  الطفل  عن 

اأو اإخوته اإذا ما كانوا كثريي  اأبويه  - تقليد النماذج: فقد يقلد الطفل 

الغ�سب. 

- غ�سب الطفل: ب�سبب اإعاقة حركته اأو ب�سبب الغرية اأو ب�سبب عقوبة 

ي�ستحقها.  ل  باأنه  ي�سعر  اأنه  عليه يف حني  وقعت 

كالذهاب  معني  نظام  باتباع  مبطالبته  اأو  درا�سته:  يف  الطفل  ف�سل   -

معينة                            م��واع��ي��د  يف  ط��ع��ام��ه  وت��ن��اول  حم���ددة  م��واع��ي��د  يف  ف��را���س��ه  اإىل 

اأو  وج��ه��ه،  غ�سل  اأو  الأطعمة  م��ن  معينة  اأن���واع  ت��ن��اول  يف  معار�سته  اأو 

وجذب  الآخرين  نظر  لفت  يف  رغبته  اأو  معني  ن�ساط  ممار�سة  من  منعه 

انتباههم. 

الأطفال يف  الغ�سب يحدث عند  اأن  الطفل: مع  - �سعف م�ستوى ذكاء 

ذكاوؤهم  يكون  عند من  اأكر حدوثا  اأنه  اإل  الذكاء  من  كانوا  م�ستوى  اأي 

لأنهم            اأو  ي�ستطيعون  ل  ما  ف��وق  منهم  يتوقع  لأن��ه  وذل��ك  الو�سط  دون 

حريتهم.  حدود  يفهمون  ل 

يعرف  ل  عندئذ  فالطفل  وتدليله:  بالطفل  العتناء  يف  املبالغة   -

ويطلق غ�سبه.  يحتد  فاإنه  املقاومة  اإىل  تعر�ست  ما  واإذ  لرغباته  حدودا 

معقولة  غري  اأ�سياء  على  فالإ�سرار  املعاملة:  يف  وال�سرامة  ال�سدة   -

للروتني  البن  اإخ�ساع  وكذلك  الفورية،  الطاعة  وطلب  للطفل  بالن�سبة 

حمدد،  وقت  يف  لينام  الفرا�ص  اإىل  بذهابه  مثال  يت�سل  والذي  اليومي 

هذه  والتبول.  للتربز  مفيدة  عادات  اأو  معني،  باأ�سلوب  الطعام  تناول  اأو 

الطفل احلاد وغ�سبه.  بكاء  الأمور كثريا ما جتلب 
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اأو  من�سجم  الأبوين غري  �سلوك  كان  ما  فاإذا  الأبوين:  ان�سجام  عدم   -

َينعِك�ُص �سلبا على نف�سية الطفل  غري م�ستقر على قاعدة ثابتة. فاإن ذلك 

 .)116-115 )ال�سوربجي،2003،  و�سلوكه. 

يلفت  ب�سكل  البكاء  نوبات  يف  الطفل  ينفجر  فقد   : النتباه  لفت   -

الذي  اجلديد  املولود  من  بدًل  الأ�سرة  انتباه  مركز  نف�سه  ليجعل  النتباه 

�سديدة.  منه غرية  يغار 

متكررة  برد  بنزلت  اإ�سابته  مثل  للطفل  ال�سحية  احلالة  �سعف   -

و�سوء  النوم  وا�سطرابات  الأم��را���ص  من  وغريها  اللوزتني  التهاب  اأو 

التغذية. 

�سوؤونه،  يف  الزائد  التدخل  اأو  طاقته  فوق  باأعمال  الطفل  تكليف   -

.)172- 170،  2011 واملو�سوي،  بفر�ص قيود عليه. )الكناين 

الغ�سب: م�سكلة  عالج  اأ�ساليب   -

اأح�سن  من  الطفل  لدى  الغ�سب  بنوبات  الهتمام  وعدم  الإهمال  يعد 

العنف  وا�ستعمال  وال�سرب  ال�سراخ  واأما  النوبات،  تلك  لعالج  ال�سبل 

ا�ستعال  النار  تزيد  فكلها  ذلك...  �سابه  وما  ال�سواب  وفقدان  والتوبيخ 

يجب  ولذا   .)121 )ال�سوربجي،2003،  ا�ستفحاًل  النوبات  هذه  وتزيد 

مو�سوع  حول  الطفل  مع  حوار  يف  يتدخلوا  ول  يغ�سبوا  األ  الوالدين  على 

الطفل  يتوقف  وحينما  تامة.  ب�سورة  ال�سراخ  جتاهل  يجب  بل  �سراخه، 

عن ال�سراخ يجب اغتنام الفر�سة واإعطائه الهتمام الكايف بالإح�سا�ص 

.)99  ،2011 بالر�سا عنه لأنه ل ي�سرخ )جميل، 

ملواجهة  اتباعها  ينبغي  التي  العالج  اأ�ساليب  من  جمموعة  هناك  لكن 

اأهمها: من  الأطفال،  عند  الغ�سب  م�سكلة 

النف�سية  حاجاته  اإ�سباع  للطفل  يحقق  ال��ذي  الآم��ن  اجل��و  توفري   -

�سوي.  باأ�سلوب  وذاته  وجوده  واإثبات 
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النوبات  اإىل  اأدت  التي  الدوافع  على  والتعرف  الطفل  فهم  �سرورة   -

النفعالية. 

- عدم انفعال الأم اأثناء نوبة الغ�سب عند الطفل، بل عليها اأن حتافظ 

يف  والقدوة  النموذج  لأنها  تغ�سب،  اأو  تثور  اأو  تنفعل  فال  هدوئها،  على 

ذلك. 

الطفل،  رغبات  بع�ص  حتقيق  �سبيل  يف  كثريًا  الأم  تقف  األ  يجب   -

جميع  له  نلبي  اأن  ذلك  معنى  ولي�ص  غ�سبه،  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  ذلك  لأن 

ال�سوية.  ال�سخ�سية  بناء  يف  يفيد  ال�سعور  هذا  من  فقليل  رغباته 

اأو العجز  اأو اإظهاره مبظهر ال�سخرية  - اأن يقلل الآباء من نقد الطفل 

من  اع��رتاف  هذا  ففي  ال�سيوف،  اأم��ام  اأو  اآخ��ر  طفل  اأم��ام  وخ�سو�سًا 

الوالدين له، فكثري من الأمهات يرددون  الآباء ب�سيطرة الطفل وخ�سوع 

�سلوك  �سبط  ا�ستطاعتهن  يف  يعد  مل  واأنه  اأطفالهن،  اأمام  العجز  اإظهار 

غ�سبه  بنوبات  مت�سكا  اأك��ر  الطفل  يجعل  ه��ذا  اأن  ول�سك  اأطفالهن، 

والديه. يف  وحتكمه  ت�سلطه  على  ليبقى 

على  التاأثري  ي�ستطيع  اأنه  يعتقد  الطفل  جتعل  التي  املواقف  جتنب   -

الغ�سب.  نوبات  غريه عن طريق 

بحذر،          غ�سبه  ن��وب��ات  م��ع  بالطفل  املحيطون  الكبار  يتعامل  اأن   -

مبا  العقاب  اإن  حيث  العقاب،  اأ�سلوب  عن  الإمكان  بقدر  يبتعدوا  واأن 

الطفل  اإرغ��ام  يف  ينجح  فقد  موؤكده،  غري  نتائجه  تكون  اأمل  من  ي�سببه 

ال�سيئة املراد التخل�ص منها، وقد ل ينجح، وهو  على الإقالع عن العادة 

لرغبات  الر�سوخ  عدم  وكذلك  ذاتها،  امل�سكلة  يعالج  ل  عر�سي،  عالج 

انفجاره النفعايل  بتلبية رغباته مبجرد  الطفل  الطفل، وذلك لأن �سعور 

لديه.  ال�سلوك  النوع من  وُيثبت هذا  يدعم  قد 
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انفعالته  عن  منا�سبًا  تعبريًا  يعرب  كيف  تعلم  يف  الطفل  م�ساعدة   -

فالرتبية النفعالية تفيد الطفل ل يف كبت انفعالته ولكن يف التوافق مع 

من  مقبول  باأ�سلوب  انفعالته  عن  التعبري  ويف  لالنفعال،  املثرية  املواقف 

.)172  ،2011 واملو�سوي،  النفعالية)الكناين  الناحية 

وعدم  الطفل،  حركة  تعوق  التي  القيود  فر�ص  جتنب  الآب��اء  على   -

ملواقف  تعري�سه  اأو  اإث��ارت��ه  اأو  طاقته،  ف��وق  ب��واج��ب��ات  الطفل  تكليف 

 . الإحباط واحلرمان 

التي  الجتاهات  بغر�ص  �سغره  منذ  النف�ص  �سبط  على  الطفل  تعويد   -

الغ�سب.  عن  ميتنع  جتعله 

- موقف الآباء احلازم والهادئ جتاه غ�سب الطفل واإ�سراره وعناده، 

الغ�سب  اأ�سلوب  ا�ستخدام  من  ج��دوى  ل  اأن��ه  الطفل  ي�سعر  اأن  فالبد 

.)120-119 )ال�سوربجي،2003،  مطالبه  على  للح�سول 

القلق: م�سكلة    )6(

القلق: مفهوم 

يف  اأ�سا�سي  عامل  وهو  الإجهاد،  عن  الناجتة  النفعالت  اأح��د  القلق 

الإن�سان  عند  يحدث  عام  فعل  رد  وهو  النف�سية،  ال�سطرابات  خمتلف 

وقد  امل�ستقبل،  يف  يح�سل  �سوف  موؤذيا  �سيئا  باأن  للتوقع  ا�ستجابة  ويكون 

2010، 361(، ويعد  يكون هذا الأذى نف�سيا اأو فيزيولوجيا)عبد املجيد، 

الذي  الغام�ص  واخلوف  الرتقب  من  حالة  النف�سية  الناحية  من  القلق 

ال�سيق  من  كثريا  له  وي�سبب  مب�ساعره  وي�ستبد  الإن�سان  تفكري  ي�سيب 

 .)9 والأمل )بدران، بدون ب، 

عمر  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل  يف  الت�سكل  يف  ت��ب��داأ  نف�سية  حالة  والقلق 

الطفل  بني  العالقة  كانت  اإذا  الطفولة  مرحلة  يف  وخا�سة  الإن�����س��ان، 
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يف  والعاطفة  باحلب  ي�سعر  ل  ال��ذي  فالطفل  م�ستقرة،  غ��ري  ووال��دي��ه 

وبالتايل  لوالديه  والكراهية  القلق  بذور  بداخله  تنمو  الأوىل،  �سنواته 

ي�سعر بالعداء نحو الآخرين ويتوقع ال�سر وال�سرر من كل اإن�سان . ويكون 

اإظهار الغ�سب والكراهية  الطفل يف تلك املرحلة العمرية غري قادر على 

ذلك  بعد  لتظهر  كامنة  امل�ساعر  تلك  فتبقى  عليهما،  يعتمد  لأنه  لوالديه 

قلق مر�سي. �سكل  يف 

اأ�سياء  من  والتوج�ص  باخلوف  يت�سم  انفعال  اأن��ه  على  القلق  ويعرف 

اأحيانًا  اأو جمهول، ويكون من املقبول  مرتقبة تنطوي على تهديد حقيقي 

اأن نقلق للتحفز الن�سط ومواجهة اخلطر، لكن كثريا من املواقف املثرية 

امل�سدر)بدران،  متوهمًا وجمهول  بل  فيها اخلطر حقيقيًا  يكون  ل  للقلق 

.)13 بدون ب، 

الإثارة لالإن�سان ب�سفة  العوامل املحفزة ومن عوامل  القلق من  ويعترب 

وفرتة  وحدته  القلق  �سدة  وت��زداد  كبريا(  اأو  طفال  ك��ان  )�سواء  عامة 

ي�ستدعي  الأمر  فاإن  الو�سع،  تفاقم  حال  ويف  لآخر،  �سخ�ص  من  القلق 

 ،2011 املتخ�س�ص)التون�سي،  النف�سي  والطبيب  واملدر�سة  البيت  تدخل 

.)188

القلق ومظاهره: اأعرا�ص   -

القدرة  وعدم  الأمان،  بعدم  ال�سعور  النف�سي:  القلق  اأعرا�ص  اأهم  من 

واخلوف  احل�سا�سية،  و�سدة  والتوتر  الرتكيز(.  )�سعف  الرتكيز  على 

مثل  الع�سوية  الأمرا�ص  متاثل  مر�سية  اأعرا�ص  ظهور  مع  املجهول،  من 

وال�سعور  الفم  وجفاف  وال��دوار  وال�سداع  والإ�سهال  والقيء  الغثيان 

. )190- 189  ،2011 اأقل جمهود )التون�سي،  ال�سديد من  بالإجهاد 

حيث  واحلزن،  القلق  بني  ارتباط  يوجد  اأنه  القلق،  مظاهر  اأهم  ومن 

ينتج  فعل  رد  هو  القلق  لأن  وحمبطًا  ومكتئبًا  حزينًا  القلق  الإن�سان  يبدو 
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عن اخلوف من فقدان عاطفة ما )بدران، بدون ب،9(؛ وترتكز مظاهر 

الآتي:  الأطفال يف  عند  النف�سي  القلق 

القلق �سهولة  الو�سائل �سيوعا يف تعبري الطفل عن  اأكر  البكاء: من  اأ- 

عن  الطفل  ويعرب   . ينتظر  مما  اأطول  فرتة  فيه  وي�ستمر  وكرته،  البكاء 

اأمه،  وجود  من  بدل  غريب  �سخ�ص  مع  نف�سه  يجد  عندما  بالبكاء  قلقه 

الغياب  بني  التمييز  ي�ستطيع  ل  الطفل  لأن  تلقائيا،  التعبري  هذا  وينجم 

الدائم. والفقدان  املوؤقت 

دون  دائم احلركة  القلق  فالطفل  ال�ستقرار:  وعدم  ب- كرة احلركة 

اأن يكون لهذه احلركة هدف وا�سح كما هو يف ن�ساط الطفولة عادة . 

كما  للطعام  الطفل  �سهية  تقل  حيث   : الطعام  تناول  ا�سطراب  ج- 

يرجع  ل  بقيء  اأي�سا  ي�ساب  وقد  بالإم�ساك  في�ساب  ه�سمه  ي�سطرب 

عليها  يغلب  التي  النف�سية  الطفل  حالة  �سببه  ويكون  ع�سوي،  �سبب  اإىل 

القلق. 

الأطفال  كعادة  عميقا  نوما  ينام  القلق  فالطفل   : النوم  ا�سطراب  د- 

وهذه  الليلي«،  »الكابو�ص  فزع  نوبات  تنتابه  واأحيانا  احلركة  كثري  ولكنه 

لها  جتد  اأن  حتاول  التي  للطفل  النف�سي  القلق  مظاهر  من  تعترب  كلها 

النوم.  اأثناء  خمرجا يف 

املرتع�سة  الأيدي  يف  النف�سي  القلق  يظهر  حيث  ج�سمية:  اأعرا�ص  ه�- 

وق�سم  الأ���س��اب��ع  م�ص  ع��ادة  ا���س��ت��م��رار  ويف  ب��ال��ع��رق،  املبتلة  ال��ب��ادرة 

الأظافر. 

طبيعي،  غري  هدوء  اإىل  القلق  يدفع  قد  الطفل:  �سلوك  ا�سطراب  و- 

مهموم  وكاأنه  ويبدو  الن���زواء،  اإىل  ومييل  اللعب  عن  الطفل  في�سرب 

غري  احلركة  كثري  يكون  لأن  القلق  يدفعه  وقد  باحلياة،  م�ستمتع  وغري 
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قلقه،  فيزداد  للعقاب  يعر�سه  ت�سرفاته، مما  الأخطاء يف  كثري  م�ستقر، 

 .)140 )ال�سوربجي،2003،  وا�سطرابه 

والإ�سهال  الزائد،  التعّرق  القلق  الطفل  على  يالحظ  ذلك،  عن  ف�ساًل 

بالدوخة،  وال�سعور  والغثيان  الغ�سب،  و�سرعة  والرنفزة  التبول،  وكرة 

والع�سبية  الع�سلي  بالتوتر  وال�سعور  الرتكيز،  على  القدرة  فقدان  مع 

والن�ساط  اليدين،  يف  والرطوبة  بالربودة  ال�سعور  وكذلك  الوا�سحة، 

الزائد وعدم القدرة على التزام الهدوء، وال�سعور بتعب واإجهاد وزيادة 

بلع  يف  �سعوبة  مع  الفم  يف  جفاف  ذلك  وب�ساحب  القلب،  دق��ات  عدد 

الطعام اأو ال�سراب  )بدران، بدون ب، 16(. 

االأطفال: عند  النف�سي  القلق  اأ�سباب   -

�سيوعًا:  الأطفال  قلق  اأ�سباب  اأكر 

1- ال�����س��راع ال��ق��ائ��م ب��ني ال��غ��رائ��ز وال��رغ��ب��ات وامل��ي��ولت وامل��خ��اوف 

والتوقعات...

لتهديد  با�ستمرار  �سماعه  عند  وذل��ك  للطفل  امل�ستمر  2-التهديد 

ير�سون عنه.  ل  والديه  باأن  الطفل  ي�سعر  والديه حيث 

والعنف،  والق�سوة  واخلطر  اخل��وف  ملواقف  الطفل  تعر�ص  3-تكرار 

�سخ�سيته.  مكونات  من  واخلوف  القلق  في�سبح 

نتيجة  للطفل  القلق  ينتقل  حيث  بالقلق  ال��وال��دي��ن  اأح��د  4-اإ���س��اب��ة 

امل�سطرب.  لت�سرفهم 

م�ساعدة  دون  كالف�سل  احلياة  يف  ل�سعوبات  الطفل  تعر�ص  5-تكرار 

الأخرين.

6-ال�سراع النف�سي حيث يوجد موقفان متعار�سان ل ميكن حتقيقهما 

يف وقت واحد. 
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حاجاته  اإ�سباع  من  الطفل  متنع  التي  الإعاقة  اأي  الإحباط  7-عوامل 

 ،2003 ال�سوربجي،  176؛   :  175،  2011 واملو�سوي،  )الكناين  ودوافعه. 

)139

القلق: - عالج 

ميكن عالج القلق من خالل اتباع جمموعة من اأ�ساليب العالج التالية:

البيئية  العوامل  تعديل  اإىل  العالج  هذا  يهدف  حيث  البيئي:  العالج   -

الأ�سرة  واإر�ساد  الأ�سرية،  امل�سكالت  حل  مثل  املري�ص،  على  توؤثر  التي 

ال�سفاء.  على  املري�ص  ي�ساعد  مما  �سلوكها  اأمناط  تغيري  اإىل 

ا�ستعمال  الأحيان  بع�ص  ال�سروري يف  يكون من  قد   : الطبي  العالج   -

الأدوية  بع�ص  اأو  ال�سغرى  باملطمئنات  امل�سماة  الطبية  العقاقري  بع�ص 

اأو  للطعام  ال�سهية  وفقدان  الأرق  مثل  للقلق  امل�ساحبة  الأعرا�ص  لعالج 

 ،2010 املجيد،  )عبد  الدم  �سغط  وارتفاع  القيء  اأو  املعدة  ا�سطرابات 

 .)364 -363

يف  الطفل  دخ��ول  جتنب  حماولة  بالطفل  واملحيطني  الوالدين  وعلى 

امل�سائل والق�سايا التي تثري لديه القلق، وال�سعي اإىل وقايته من الدخول 

النف�سي. القلق  من  معاناة  يف 

بالأمن  وال�سعور  وال��رع��اي��ة  واله��ت��م��ام  املحبة  توفري  على  العمل   -

والقلق.  املخاوف  على  الق�ساء  الأ�سا�ص يف  هو  الذي  والطمئنان 

- منح الأطفال احلب واحلماية دون اإفراط اأو تفريط كي يكون لديهم 

اأنف�سهم.  على  لالعتماد  الفر�سة 

باأنف�سهم يواجهوا م�سكالت  اأن يثقوا  - العمل على ت�سجيع الأبناء على 

وواقعية.  ب�سجاعة  احلياة 

املواقف  من  بهم  يحيط  ما  فهم  على  اأطفالهم  م�ساعدة  على  العمل   -
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لقلة  معها  التكيف  ع��ن  يعجزون  م��ا  وك��ث��ريا  ح��ال،  منهم  تتطلب  التي 

 .)141 )ال�سوربجي،2003،  باحلياة  خربتهم 

)7(  م�سكلة  االكتئاب:

االكتئاب: مفهوم   -

الظروف  عن  ناجت  وامل�ستمر،  ال�سديد  احلزن  من  حالة  هو  الكتئاب 

تعريف  وح�سب   .)46  ،1989 )الطيب،  ال��ف��رد  بها  مي��ر  التي  الأليمة 

املعهد الأمريكي لل�سحة العقلية : فاإن الكتئاب عبارة عن خلل يف �سائر 

لنف�سه  الإن�سان  ويوؤثر على نظرة  واملزاج  والأفكار  ي�سمل اجل�سم  اجل�سم 

املري�ص  يفقد  بحيث  اأح��داث  من  يحدث  وم��ا  اأ�سخا�ص  من  حوله  ومل��ا 

وكاأنه  امل�ساب  ال�سخ�ص  يبدو  اإذ  والعاطفي؛  والنف�سي  اجل�سدي  اتزانه 

نتيجة  وجهه  ق�سمات  على  وا�سحة  والكاآبة  الدائم،  احلداد  من  حالة  يف 

حلزنه،  احلقيقي  امل�سدر  املري�ص  يعي  ل  وقد  الأليمة،  املحزنة  ظروفه 

منها،            ال�سفاء  يف  له  اأم��ل  ل  فاتكة  باأمرا�ص  م�ساب  اأن��ه  يتخيل  وق��د 

ميثل  والكتئاب   . الغفران  اأو  املغفرة  يف  له  اأمل  ل  خطيئة  ارتكب  اأنه  اأو 

فقدان  اأو  اأمل  خيبة  اأو  عالقة  يف  كالف�سل  موؤملة  حادثة  تثريها  ا�ستجابة 

اإن�سان غاٍل )بدران، بدون ب ،15(.  اأو وفاة  �سيء مهم كالعمل 

كذلك  بها،  ميرون  ظروف  ب�سبب  الكبار  ي�سيب  الكتئاب  اأن  وال�سائع 

اأمر  للمراأة يف فرتة احلمل وهذا  الذي يحدث  اأي�سا عن الكتئاب  ن�سمع 

ي�سيب  الكتئاب  اأن  اأي�سا  ن�سمع  اأن  الطبيعي  غري  من  ولكن  طبيعي، 

اأن الكتئاب يحدث لالأطفال، والكتئاب  اإىل  الواقع ي�سري  الأطفال، لكن 

ال�سغار  الأطفال  الظهور بني  �سائع  وهو  النا�ص  �سيوعا بني  اأكر  النف�سي 

�سحية  بوعكة  يح�سون  باأنهم  �سكواهم  خ��الل  م��ن  نلم�سه  اأن  وميكن 

املكتئبون  ال�سغار  والأطفال  وا�سحة.  مر�سية  اأعرا�ص  اأو  اأ�سباب  بدون 

لرغباتهم  الوالدين  تلبية  لعدم  عيونهم  يف  والدموع  ينامون  ما  غالبا 
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وه��ذا   .)135 )ال�����س��ورب��ج��ي،2003،  الكبار  رغ��ب��ات  م��ع  تتعار�ص  التي 

�سيئًا  اأث��رًا  يرتك  اأنه  كما  الوالدين،  نفو�ص  يف  �سديدًا  قلقًا  يثري  الأم��ر 

حياة  يف  اآثاره  يرتك  وكذلك  احلياة،  مدى  ُيرافقه  الطفل  �سخ�سية  يف 

واملر�ص  الكتئاب  بني  نفرق  اأن  يجب  لذلك  ونتيجة  واملجتمع،  الأ�سرة 

فاإن  وامل�سكنات،  بالدواء  يعالج  الأخري  كان  فاإن  الأطفال،  عند  الع�سوي 

فهذا  الأدوية؛  بتلك اجلرعات من  ي�سعب عالجه  الكتئاب-  -اأي  الأول 

الأمر هو نتيجة تراكمات و�سغوطات كثرية يتعر�ص لها الطفل يف حياته 

.)29 مبراحلها املختلفة  )بدران، بدون ب، 

من  مرحلة  اأي  يف  حتدث  قد  التي  النف�سية  امل�سكالت  من  والكتئاب 

 15 اأنه قد يظهر قبل �سن  اأو�سحت الدرا�سات  مراحل منو الطفل، حيث 

برئا�سة  وا�سنطن  باحثون يف جامعة  بها  قام  درا�سة  اأظهرت  ولقد  �سنة، 

عادة  يكونون  الكتئابي  بالهو�ص  امل�سابني  الأطفال  اأكر  اأن  جيلر  بربرا 

كما  البلوغ،  �سن  ي�سل  مل  ن�سفهم  واأن  بقليل،  اأكر  اأو  العا�سرة  �سن  يف 

الدرا�سة  وج��دت  كما  �سنوات،   )10  –  7( �سن  بني  هم  منهم   %43 اأن 

له  يخ�سع  مما  مماثل  لعالج  يخ�سعون  بالكتئاب  امل�سابني  ن�سف  اأن 

 .)29 ب،  بدون  )بدران،  املزاجية  التقلبات  من  يعانون  الذين  البالغون 

الإن��اث  عند  اأك��ر  معدله  اأن  اإل  والإن��اث  الذكور  عند  الكتئاب  ويظهر 

.)31 ،1980 ،Fantana D(

االكتئاب: اأ�سباب 

تاأثري  لها  ويكون  معا،  وتتفاعل  ببع�سها  مرتبطة  عوامل  عدة  توجد 

اأهمها:  الكتئاب  وقوع  مبا�سر يف 

- العوامل الوراثية: حيث اأو�سحت الدرا�سات النف�سية اأن لها دورا يف 

اإ�سابة  لزوم  بالطبع  هذا  يعني  ول  النا�ص.  بع�ص  لدى  الكتئاب  حدوث 

بالكتئاب،  م�سابا  اإخوته  اأو  والديه  اأح��د  كان  اإذا  باكتئاب  ال�سخ�ص 
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لظهور  ال�سخ�ص  ه��ذا  ل��دى  ال��وراث��ي  ال�ستعداد  على  ه��ذا  ي��دل  واإمن��ا 

اأحد م�ساب  اأكر ا�ستعدادا من غريه ممن لي�ص يف عائلته  املر�ص، واأنه 

.)18 باملر�ص  )بدران، بدون ب، 

درا���س��ات  خ��الل  م��ن  ات�سح  فقد  احل��ي��وي��ة:  الكيميائية  ال��ع��وام��ل   -

 – �سريوتونني  م��ادة   : مثل  الع�سبية  النواقل  من  ع��ددًا  اأن  م�ستفي�سة 

هذا  وي��وؤي��د  ال��دم��اغ،  يف  امل��راك��ز  بع�ص  يف  تركيزها  يقل  ن��ورادرن��ال��ني 

عن  الكيميائية  التغريات  ه��ذه  ت�سحيح  يتلو  ال��ذي  الوا�سح  التح�سن 

الع�سبية  النواقل  اتزان  تعيد  والتي  لالكتئاب،  امل�سادة  الأدوية  طريق 

.)18 يف الدماغ )بدران، بدون ب، 

ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��وج��د   : والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�سية  ال��ع��وام��ل   -

ال�سغر  يف  احلرمان  منها:  بالكتئاب  املرتبطة  والنف�سية  الجتماعية 

متتابعة  اأو  نف�سية م�ستمرة  ووجود �سغوط  الأبوية واحلنان،  العاطفة  من 

ووجود  الوالدين،  بني  �سقاق  ووجود  لل�سخ�ص،  كبرية  م�سكلة  حدوث  اأو 

والدقة  الزائدة،  املثالية   : مثل  ال�سخ�ص  لدى  لالكتئاب  مهيئة  �سفات 

الأبوين،  اأحد  مر�ص  وكذلك  والآخرين،  النف�ص  مع  التعامل  ال�سديدة يف 

اأو  وفاة اأحد الأبوين، اأو الطالق واملعاملة ال�سيئة با�ستمرار والعنف �سد 

الأطفال، اأو  اأي حدث مفزع للطفل يوؤثر على حالته النف�سية )التون�سي، 

.)187 ،2011

النفعايل  التوتر  مثل  خارجية،  بيئية  عوامل  اإىل  الكتئاب  يرجع  كما 

املبالغ  وال�سغط  الأل��ي��م��ة،  واخل���ربات  امل��ح��زن��ة  ال��ظ��روف  ع��ن  ال��ن��اجت 

الآخ��ري��ن  الأط��ف��ال  م��ن  الأذى  م��ن  واخل��وف  للتفوق،  ال��درا���س��ة  يف  فيه 

ال�سعور  و  الأم��ل،  وخيبة  الإحباط  كذلك     .)135 )ال�سوربجي،2003، 

ا�سطرابات  مثل  الف�سيولوجية  ال�سطرابات  وبع�ص  والتوتر،  بالعجز 

 .)516   514 ،2010 الغدة الدرقية )زهران، 
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اإىل: الكتئاب  ت�سنيف  وميكن 

بالذنب  وال�سعور  القلق  عن  ينجم  اكتئاب  وهو  الع�سبي:  الكتئاب   -

والكبت، وهو ميتد اإىل فرتة اأطول من فرتة احلداد واحلزن العادية.

حلادثة  ا�ستجابة  عن  ناجتا  يكون  ل  اكتئاب  وهو  الذهني:  الكتئاب   -

حمزنة ميكن حتديدها اأو التعرف عليها بالفعل، فهو يحدث دون اأن تقع 

واحلركي  احليوي  الن�ساط  يف  بهبوط  ويح�ص  قريبة،  اأو  مبا�سرة  حادثة 

اإىل  به  ت�سل  وقد  املتكرر،  والبكاء  وال�سطهاد  والأرق  ال�سهية  وفقدان 

الأعرا�ص.  من  وغريها  النتحار 

عنيفة  ل�سدمة  ق��وي  فعل  رد  عن  عبارة  وه��و  التفاعلى:  الكتئاب   -

املروعة.  ال�سدائد  اأو  اأو احلروب  للكوارث  نتيجة  تكون  ما  موؤثرة وغالبا 

حالة  وه��ي  خطورة  الكتئاب  اأن��واع  اأ�سد  وه��و  الكتئابي:  ال��ذه��ول   -

يتحدث  ول  الفرا�ص  فيها  يلزم  بدائية  طفولة  مرحلة  اإىل  بالفرد  نكو�ص 

اأبدا ول ي�سارك يف �سيء ول ياأكل ول ي�سرب اإل اأن يطعمه اأحد. 

 . ولي�ست عار�سة  اكتئاب دائم  - الكتئاب املزمن: وهو حالة من 

وال�سعور  البتهاج  من  خمتلفة  ب��دورات  ويتميز  الكتئابي:  الهو�ص   -

مير  ث��م  الهو�ص،  ي�سمى  وال��ذي  امل��األ��وف  ع��ن  اخل��ارج  ال�سديد  بالفرح 

التغري  يكون  وقد  �سديد،  اكتئاب  فيها يف  يكون  معاك�سة  بدورات  املري�ص 

.)22 يف املزاج تدريجيا )بدران، بدون ب ،21- 

االكتئاب: اأعرا�ص   -

مر�ص  اأع��را���ص  ب��اأن  املر�سي  النف�ص  وعلماء  الأط��ب��اء  معظم  اأجمع 

يف:  تتمثل  الكتئاب 

وقلة  واجلن�سي،  اجل�سماين  الن�ساط  وقلة  والن�سيان،  الرتكيز  قلة 

اأي �سيء، والنطواء  النوم والراحة، والرغبة يف عمل  اإىل  اأو امليل  النوم 
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الإف��راط  اأو  الطعام  اإىل  ال�سهية  وقلة  ال�سلبي،  التفكري  وكرة  والعزلة 

بالذنب،  وال�سعور  اأ�سود،  مبنظار  الأمور  اإىل  والنظر  والت�ساوؤم  الأكل  يف 

واأف��ك��ار  �سمعية  ه��الو���ص  اإىل  واإ���س��اف��ة  ال�سمري  وت��اأن��ي��ب  النف�ص  ول��وم 

الطاقة  وقلة   ،)24 ب،  بدون  )ب��دران،  النتحار  حماولة  اأو  ا�سطهادية 

امل�ستمر  واحل��زن  ال�سديدة،  والع�سبية  التوتر  وزي��ادة  التعب  و�سرعة 

ب�سبب احلالة  املر�سية  الأعرا�ص  بع�ص  وال�سكوى من  البكاء  والرغبة يف 

بالأن�سطة  الهتمام  وعدم  املعدة(  واآلم  ال�سداع  ال�سيئة)مثل  النف�سية 

المتحان،  يف  والر�سوب  املدر�سة  من  امل�ستمر  والغياب  يحبها  كان  التي 

بالنظافة  الهتمام  وعدم  النف�ص وحتقريها،  ولوم  بالنف�ص  الثقة  و�سعف 

العنف  اإىل  وامل��ي��ل  وال��ع��دوان��ي��ة  وامللب�ص،  املظهر  واإه��م��ال  ال�سخ�سية 

ورف�ص  واملوؤثرات،  الأ�سباب  اأقل  من  الغ�سب  �سرعة  عن  ناهيك  ال�سديد 

)التون�سي،  اجلماعية  الأن�سطة  يف  الن��دم��اج  اأو  الآخ��ري��ن  مع  التعاون 

.)188 -187 ،2011

االكتئاب:  الوقاية من   -

الأ�ساليب  جمموع  اتباع  خالل  من  الكتئاب  حدوث  من  الوقاية  ميكن 

التالية:

اأن توفر الأ�سرة للطفل املناخ الهادئ الذي ي�سعر فيه باحلب  - ينبغي 

النجاح.  ولذة  واحلنان  والتقدير  والحرتام 

مليء  مكان  كاأنها  املدر�سة  يرى  املنبوذ  فالطفل  الطفل،  نبذ  جتنب   -

يف   بعد  فيما  احلب  اإعطاء  الطفل  ي�ستطيع  ل  ولهذا  والكراهية  بالعداء 

بالكراهية  الطفل  واإح�سا�ص  يعطيه  ل  ال�سيء  فاقد  لأن  حياته  م�ستقبل 

املختلفة  �سوره  يف  النحراف  واإىل  للمجتمع  مناه�ص  �سلوك  اإىل  يوؤدي 

ذلك  وتغيري  الإح�سا�ص  هذا  تعديل  النف�سي  العالج  اأه��داف  اأهم  ومن 

 .)137-136 )ال�سوربجي،2003،  ال�سلوك 



119

الكتئاب.  له  ي�سبب  ما  ومناق�سة  الطفل  مواجهة   -

ال�سلبية.  م�ساعره  عن  الإف�ساح  على  وت�سجيعه  بالطفل  الهتمام   -

واحلب.  بالأمان  الطفل  اإ�سعار 

تناول  من  لبد  الف�سيولوجية  الأ�سباب  يف  اأو  اخلطرية  احلالت  يف   -

العقاقري.  اأو  الأدوية  بع�ص 

- ال��ل��ع��ب م���ع ال��ط��ف��ل وه����ذا م���ن ���س��اأن��ه اإ����س���ع���ار ال��ط��ف��ل ب��امل��رح 

)مهلر،1997،7(.
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�ل�صلوكية �مل�صكالت 

امل�سكالت ال�سلوكية: هي ا�سطرابات يف ال�سلوك تنطوي على ما ي�سبب 

ممتلكاتهم.  اأو  اأنف�سهم  يف  �سرر  اأو  �سيق  اأو  اأذى  من  لالآخرين  معاناة 

الأطفال: لدى  اأهمها  ومن 

)1(  م�سكلة  الكذب: 

ببع�ص  وثيقا  ات�سال  املت�سلة  امل�سكالت  م��ن  ال��ك��ذب  العلماء  يعد 

اأخ��رى  م�سكالت  طياتها  يف  حتمل  م�سكلة  فهي  الأخ���رى،  امل�سكالت 

عديدة، مثل اخلوف والقلق والعدوانية، اإذ يكون الغر�ص الأ�سا�سي منها 

النف�ص. وهكذا فالكذب غالبا ل يحدث وحده، ولكن يكون يف  هو حماية 

اإطار اأكرب من النحرافات ال�سلوكية التي تعرب عن خلل نف�سي، اإذ يكون 

التوازن  واإع��ادة  التكيف  اإما  ت�ستهدف  دفاعية،  انفعالية  حالة  الكذب 

كما  الطفولة،  خليال  تنفي�ص  و�سيلة  واإما  التربير،  حالة  يف  كما  النف�سي، 

يف  الكذب  ي�ستغل  وقد   .)50 )جميل،2011،  الإيهامي  اللعب  حالة  يف 

النظر  ميكن  ولذلك  الأمانة،  وعدم  والأخطاء،  الذنوب  لتغطية  العادة 

الكذب  ففي  احلقائق،  و�سف  يف  لالأمانة  انعداما  باعتباره  الكذب  اإىل 

لعدم  النية  توفر  الكذب  يف  ويالحظ  للواقع،  مطابقًا  القول  يكون  ل 

والت�سليل. املطابقة 

هما:  للكذب  املراهق  اأو  الطفل  يهيئان  رئي�سان  ا�ستعدادان  وهناك 

الكذب  �سلوك  وُيعترب  ون�ساطه،  اخليال  وخ�سوبة  ولباقته،  الل�سان  قدرة 

اإنه  بل  ك��اذب��ا،  اأو  �سادقا  يولد  ل  فالطفل  املكت�سبة،  ال�سلوكيات  من 

والطفل  فيه؛  يعي�ص  الذي  املجتمع  من  وال�سفات  العادات  هذه  يكت�سب 

فالذي  والكذب،  ال�سدق  بني  يفرق  اأن  ي�ستطيع  جمتمعه  يف  ن�ساأته  من 

بكل  عليه  ويعتاد  الكذب،  عليه  ي�سهل  ن�ساأته  منذ  ال�سدق  �سفة  يتعود  ل 

.)349  ،2010 املجيد،  به )عبد  تلت�سق  عادة  فت�سبح  �سهولة 
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الكذب:  - مفهوم 

ابتداع       اأو  الكالم،  حتريف  اأو  احلقيقة،  قول  عدم  تعمد  هو  الكذب: 

يوؤدي  �سوي  غري  �سلوك  وهو  حدث،  ما  نقل  يف  املبالغة  مع  يحدث  مل  ما 

يكت�سبه  مكت�سب  �سلوك  وه��و  الجتماعية،  امل�سكالت  من  العديد  اإىل 

.)19  ،2012 )ال�سربيني،  به  املحيطني  الطفل من 

احلقيقة                 خمالفة  ه��دف��ه  خ��اط��ئ  �سلوك  يف  ي��رتك��ز  ف��ال��ك��ذب  وه��ك��ذا 

اأو اإخفاوؤها لغر�ص ما، اأو ابتداع ما مل يحدث، من خالل حتريف الكالم 

قبل،  من  الواقعة  للحقيقة  تغيري  اإن��ه  اأي  ح��دث.  ما  نقل  يف  املبالغة  اأو 

ت�سليل  بق�سد  احلقيقة،   تلك  قول  عدم  يف  التعمد  طريق  عن  ويكون 

الأ�سباب،  من  �سبب  لأي  الغري  عن  احلقيقة  اإخفاء  اأو  وخداعه  الغري 

مل  ما  تفاديه  املمكن  من  ك��ان  ال��ذي  ال�سرر،  الغري  على  يقع  وبالتايل 

القائل.   من  ال�سلوك  هذا  يحدث 

امل�سكالت  من  عديد  اإىل  ي��وؤدي  �سوي  غري  اجتماعي  �سلوك  والكذب 

يتعمد  والكاذب  اخليانة؛  وحتري  ال�سدق،  احرتام  كعدم  الجتماعية، 

يف  هو  كما  اجلرمية،  حتى  اأو  والذنب،  الأخطاء  لتغطية  ال�سلوك  ذلك 

الكذب  ويرتبط  العقاب،  من  التخل�ص  اأو  اجلانحني،  الأح��داث  حالة 

بال�سرقة والغ�ص،  فخلف كل منهما يكمن عدم الأمانة، نظرا لأن الكذب 

واأفراده،  املجتمع  حقوق  يف  اأمانة  عدم  وال�سرقة  القول،  يف  اأمانة  عدم 

 .)350  ،2010 اأو فعل  )عبد املجيد،  والغ�ص تزييف للواقع من قول 

الكذب:  اأ�سكال   -

اأهمها: من  عدة،  اأ�سكال  للكذب 

والت�سلية  اللعب  اأن��واع  من  نوع  وهو  الإيهامي:  اأو  اخليايل  الكذب   -1

بالن�سبة للطفل، حيث يوجد عند بع�ص الأطفال �سعة يف اخليال تدفعهم 
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يف  ويكر  ال��واق��ع،  من  منها  اأي��ا  ين�سج  ل  وق�س�ص  مواقف  ابتداع  اإىل 

بهاء  العمر. )اإ�سماعيل،1986،237،  الرابعة واخلام�سة من  املرحلة بني 

  334 – 322.p.p ، 1997 ، siegal &Peterson الدين، 1990، 24، و

)50 2000، 14؛ جميل،2011،  و زكي، 

ع��ن غري  اأح��ي��ان��ا  ال��ك��ذب  اإىل  ال��ط��ف��ل  ي��ل��ج��اأ   : الل��ت��ب��ا���ص  ك���ذب   -2

على  ذاك��رت��ه  ت�ساعده  ول  احلقيقة  عليه  تلتب�ص  حينما  وذل��ك  ق�سد، 

يتنا�سب  مبا  الآخر  البع�ص  وي�سيف  بع�سها  فيحذف  التفا�سيل،  �سرد 

.)41،  2012 )ال�سربيني،  العقلية  واإمكاناته 

يزولن  وهما  الربيء  بالكذب  ي�سميان  الكذب  من  ال�سابقان  والنوعان 

بني  التمييز  ميكنه  م�ستوى  اإىل  وي�سل  الطفل  يكرب  عندما  تلقائيا 

 .)51 )جميل،2011،  واخليال  احلقيقة 

ليعو�ص  الطفل  يكذب  وفيه  التفاخر:  وك��ذب  الأدع��ائ��ي  ال��ك��ذب   -3

متوهما،  اأو  حقيقيا  النق�ص  هذا  كان  �سواء  منه  يعاين  بالنق�ص  �سعورا 

من  اأقل  اأنهم  فيها  ي�سعرون  مواقف  يف  وجدوا  اإذا  الأطفال  اإليه  ويلجاأ 

الآخرين حظوة اأو مكانة اأو تفوقا، في�سعرون بالنق�ص، وهنا يلجاأون اإىل 

موا�سعهم  يف  باملبالغة  وذلك  الآخرين،  اأمام  الذات  بتفخيم  التعوي�ص 

اأو يعانون بهدف تعزيز املكانة ورفعها  اأو ينتمون  احلقيقية، فيما ميلكون 

.)42 ،2012 و�سط الأقران، اأو بهدف الرغبة يف ال�سيطرة )ال�سربيني، 

الذين  الأطفال  اإل  الكذب  من  النوع  هذا  يقرتف  ل  عامة،  وب�سفة 

اإما بالقول كمن يدعي  يعانون من �سعور دفني بالنق�ص، ويتم هذا النوع 

بالفعل   اأو  فعل،  كرد  باملجتمع  مرموقة  اجتماعية  �سخ�سية  اإىل  انتماءه 

مري�سا. لي�ص  وهو  املر�ص  يدعي  كمن 

اأ�سكال  اأو  اأن��واع  اأك��ر  من  وه��و  )النتفاعي(:  الدفاعي  الكذب   -4

خوفا  اإليه  يلجاأ  اإذ   )42،  2011 الأطفال)ال�سربيني،  بني  �سيوعا  الكذب 
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يجب  وهنا  ح��رج،  موقف  من  تخل�سا  اأو  عقاب  من  عليه  يوقع  قد  مما 

�سغارهم  مع  بالتحدث  للكذب  الفردية  على هذه احلالت  الآباء  يرد  اأن 

.)51 والثقة )جميل،2011،  الأمانة  و  ال�سدق  اأهمية  حول 

مقلدا  النوع  هذا  اإىل  الطفل  يلجاأ  )املحاكاة(:  بالتقليد  الكذب   -5

تعامالتهم  بع�ص  يف  ال�سلوك  ه��ذا  يتخذون  ال��ذي��ن  م��ن  ب��ه  املحيطني 

.)42،  2012 )ال�سربيني، 

ي�ستطيع  اأن��ه  ي��رى  حينما  اأحيانا  الطفل  وميار�سه  ال��ل��ذة:  ك��ذب   -6

مقاومة  اأو  املواقف  بع�ص  يف  واإيقاعه  الكبري  ال�سخ�ص  على  الأمور  خلط 

�سعورية.  بطريقة  ميار�ص  الكذب  من  النوع  وه��ذا  ال�سارمة،  �سلطته 

 .)42 )ال�سربيني،2012، 

ليتهم  واملراهق  الطفل  اإليه  ويلجاأ  )النتقامي(:  الكيدي  الكذب   -7

 ،2010 املجيد،  )عبد  الغري  عقاب  عليها  يتوقف  كاذبة  باتهامات  غريه 

لإح�سا�سه  حوله،  من  ي�سايق  حتى  الكذب  اإىل  الطفل  يلجاأ  وقد   ،)351

الآخرين  نتيجة ح�سول  عليه  ت�سيطر  التي  بالغرية  ل�سعوره  اأو  اأنه مظلوم 

هو  الكذب  من  النوع  وه��ذا   ،)42  ،2012 )ال�سربيني،  امتيازات  على 

املجتمع  كيان  وعلى  النف�سية،  ال�سحة  على  خطرا  الكذب  اأن��واع  اأك��ر 

ومبادئه. وقيمه  ومثله 

حقيقية            غري  اأع���ذارا  الطفل  ينتحل  وفيه  �سلبي:  ع��دواين  ك��ذب   -8

اأو مبالغا فيها ليظل �سلبيا عندما يطلب منه عمل �سيء اأو حتقيق هدف. 

رغم  حوله  من  اهتمام  الطفل  يفتقد  حينما  النتباه:  جذب  كذب   -9

ال�سادق  غري  ال�سلوك  اإىل  يلجاأ  فقد  ال�سوية،  اأو  ال�سادقة  �سلوكياته 

.)52 والنتباه )جميل،2011،  الهتمام  ينال  حتى 

بطريقة                    ال��ك��ذب  اإىل  ال�سغري  ي��ل��ج��اأ  وف��ي��ه  امل��ر���س��ي:  ال��ك��ذب   -10
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الكذب  النوع من  يلح هذا  وقد  اإرادته،  �سعورية، ويف نطاق خارج عن  ل 

حتى  كذلك  ويظل  املتاأخرة،  الطفولة  مرحلة  يف  الأط��ف��ال  بع�ص  على 

الذي  املتقن  املتعمد  الكذب  اإىل  الطفل  يلجاأ  اأو  والر�سد،  بل  املراهقة 

اأو  ال�سرقة  مثل  اأخ��رى  م�سكالت  املت�سمن  ال�سلوك  با�سطراب  يرتبط 

.)43  ،2012 )ال�سربيني،  املدر�سة  الهروب من 

تركيبي  اأو  هاج�سي  ميل  وهو  )الطارئ(  املفرط  الظريف  الكذب   -11

يف  الكذب  على  �ساحبه  يحمل  واجل�سمي  النف�سي  املرء  تكوين  �سميم  يف 

.)351  ،2010 ظل ظروف معينة )عبد املجيد، 

ي�ستند  الذي  اجلمايل  الكذب  من  نوع  هناك  اجلمايل:  الكذب   -12

هو                  ال��ك��ذب  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  الطفولة،  م��راح��ل  يف  اخل��ي��ال  بقايا  على 

للوطن  والغناء  احلكام  ومدح  املحبوب  و�سف  يف  ال�سعراء  ي�ستخدمه  ما 

.)43، 2012 وما اإىل ذلك )ال�سربيني، 

الكذب  اأو  النف�سية،  العقدة  كذب  البع�ص  وي�سميه  الكذب:  هو�ص   -13

نف�سي،  ا�سطراب  اإىل  ي�سري  عر�ص  الكذب  وهو�ص  والال�سعوري،  املزمن 

اأنها وقعت  واأحداث وهمية يدعي  باختالق ق�س�ص  الفرد  ولع  ويتمثل يف 

املزمن  الكذب  وعالج   ،)52 )جميل،2011،  حقيقة  به  مرت  اأو  بالفعل، 

 .)351  ،2010 املجيد،  النف�سي )عبد  العالج  اإىل  يحتاج  الال�سعوري 

14- الكذب العنادي )الأناين(: اإذ يتحدى فيه الطفل ال�سلطة ويخالف 

الكذب  من  النوع  بهذا  الطفل  ويقوم  حقيقية.  غري  لأ�سباب  الأوام���ر 

النوع  هذا  ويرتبط  يحبه،  لزميل  نفعا  ليمنع  اأو  لنف�سه،  م�سلحة  لتحقيق 

التي  القدوة  اأو  النموذج  ونوع  الطفل،  عند  اخللقي  النمو  بدرجة  اأي�سا 

.)52 الوالدين )جميل،2011،  املتمثلة يف  اأمامه خا�سة  متاحة  كانت 

الذين  به  للمحيطني  تقليدا  الطفل  اإليه  ويلجاأ   : بالعدوى  الكذب   -15

.)351  ،2010 يتخذون من الكذب اأ�سلوبًا لهم يف حياتهم )عبد املجيد، 
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الكذب:  اأ�سباب   -

لدى  ال��ك��ذب  م�سكلة  وراء  تقف  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ن  جمموعة  ه��ن��اك 

اأهمها: من  الأطفال، 

عند  ل��ل��ك��ب��ار  ال�����س��غ��ري  م�����س��اه��دة  اإن  ح��ي��ث  الأ���س��ري��ة:  ال��ع��وام��ل   -1

امل�سادر  من  ُتعد  اليومية  تعامالتهم  يف  الكذب  اأ�سلوب  ممار�ستهم 

لديه.  ودعمه  ال�سلوك  ذلك  الفعالة يف ممار�سة 

على  املرتتبة  العقوبة  تكون  عندما   : العقوبة  من  الهرب  عامل   -2

ثم  ومن  العاطفي،  ال�سند  بفقد  الطفل  لكيان  مهددة  احلقيقي  الفعل 

الأمن، يكون املالذ هو الكذب. 

تربيرات  كالهما  اأو  الوالدين  اأحد  يرت�سي  مثلما  التعزيز:  عامل   -3

الطفل لبع�ص املواقف والأخطاء وهم يعلمون اأنها كذب اأو يدفعونه لقول 

العقاب.  املدر�سة حتى ل يقع عليه  اأو  املدر�ص  اأمام  الكذب 

الطفل  خيال  �سعة  اأي  اخل�سب،  خياله  نتيجة  الطفل  كذب  يحدث   -4

واخليال  احلقيقة  بني  التمييز  على  القدرة  وعدم  اخليايل(،  )الكذب 

اخلام�سة. ال�سنة  دون 

5- يحدث كذب الطفل لأنه ل ميكنه التمييز عادة بني ما يراه حقيقة 

ي�سمع  ما  فكثريًا  اللتبا�سي(  )الكذب  خميلته  يف  وا�سحًا  يدركه  وما 

وكاأنها  عنها  يتحدث  التايل  اليوم  يف  جنده  ثم  خرافية،  حكاية  الطفل 

بالفعل. وقعت 

مركز  نف�سه  ليجعل  وامل��ف��اخ��رة،  امل��ب��اه��اة  بهدف  الطفل  يكذب   -6

وتعظيم.  اإعجاب 

�سيئ  اأو  مظلوم  م�سطهد  اأو  مري�ص،  اأنه  ويدعي  الطفل  يكذب  قد   -7

. والرعاية  العطف  اأكرب ق�سط ممكن من  ليح�سل على  احلظ وذلك 
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8- يكذب الطفل لرغبته يف حتقيق غر�ص �سخ�سي )الكذب الغر�سي( 

واأي�سرها. الطرق  باأق�سر 

يثري  مما  الأب��ن��اء  بني  املعاملة  يف  التفرقة  نتيجة  الطفل  يكذب   -9

كذبا  التهم  اإل�ساق  اإىل  الغيور  الطفل  ويدفع  بينهم  والكراهية  الغرية 

انتقاميًا.  كذبًا  فيكون  بالهتمام  املحظي  بالطفل 

10- يكذب الطفل بدافع العناد ويف ذلك يكذب ملجرد ال�سرور النا�سئ 

وقليلة  وال�سغط  الرقابة  اإذا كانت �سديدة  ال�سلطة، خ�سو�سًا  من حتدي 

. العطف 

الأبناء  معاقبة  يف  الأ�سرية  ال�سلطة  ق�سوة  نتيجة  الطفل  يكذب   -11

ال�سديد. العقاب  اتقاء  الكذب  اإىل  الطفل  يدفع  مما 

13- عدم ال�سعور بالأمان نتيجة تهديد الطفل اأو فقد ال�سند العاطفي 

اإىل  الطفل  يدفع  مم��ا  بينهما  اأو  الأب��وي��ن  م��ع  العالقة  و���س��وء  الأب���وي، 

واللعب.  كالنقود  لالأمن  ترمز  التي  الأ�سياء  بع�ص  على  للح�سول  الكذب 

– 214؛  45؛ الكناين، واملو�سوي، 2011،212   -44 ،2012 )ال�سربيني، 

 )352 : 351  ،2010 عبد املجيد، 

الكذب:  م�سكلة  على  التغلب  اأ�ساليب   -

ينبغي: الأطفال  لدى  الكذب  م�سكلة  على  التغلب  لأجل 

ال�سدق يف  واأن  العيوب،  لي�ص من  باخلطاأ  العرتاف  اأن  فكرة  - دعم 

قول الأحداث كما وقعت يوؤدي اإىل جتاوز العقاب.

يف  حتى  ال�سادقة،  ال�سلوكيات  ممار�سة  يف  احل�سنة  القدوة  توافر   -

واحلقائق  التاريخ  مادة  مثل  الدرا�سية  املناهج  يف  مت�سمنة  اأ�سياء  �سرد 

املجتمعات. بع�ص  عن 
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الكذاب  على  يقع  وما  الكذب،  نتائج  تربز  لالأطفال  ق�س�ص  توفري   -

ق�س�سا  لأطفالنا  نق�ص  اأن  ينبغي  والآخرة،كما  الدنيا  يف  عقاب  من 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سحابة  كق�س�ص  ال��ق��دوة،  تعطي 

الق�س�ص. هذه  مبثل  غني  العربي  واأدبنا 

- البعد عن حتقري الطفل، لأن ذلك يخف�ص من مفهومه لذاته، ودعم 

ودعمها. التفوق  مواطن  واإظهار  لديه،  بالنف�ص  الثقة 

الأ�سباب.  لأتفه  تاأنيبه  اأو  الطفل  ال�سخرية من  البعد عن   -

�سيعطيه  فذلك  املواقف،  بع�ص  يف  �سدقه  على  الطفل  اإثابة  يجب   -

واحرتامنا  كالمه   يف  بثقتنا  واإ�سعاره  دائما  �سادقا  يكون  اأن  اإىل  دافعا 

له. وتقديرنا 

- يجب اأن يكون لنا دور يف اختيار اأ�سدقاء اأطفالنا من خالل معرفتنا 

ال�سوء قد يدفع ب�ساحبه  اأنهم على خلق كرمي، ف�سديق  باأهلهم ومعرفة 

اإىل ت�سرفات كثرية مرفو�سة. واإمنا  الكذب فقط  اإىل  لي�ص 

- توفري جو املحبة وال�سعور بالأمن للطفل حتى ل تتولد لديه الكراهية 

النتقامي. للكذب  تدفعه  التي 

من  العقاب  من  اخل��وف  لأن  ال�سديد  العقاب  الطفل  عقاب  جتنب   -

الكذب. اإىل  الطفل  ُتلجئ  التي  الدوافع  اأهم 

الكذب  اإىل  تلجئ  ل  بحيث  للطفل  الجتماعية  الأدوار  تو�سيح   -

احلدود  يعرف  واأن  الآخرين،  م�ساعدة  النية  بح�سن  فيه  يحاول  الذي 

والواجبات. للحقوق  ال�سحيحة 

وذلك  الطفل،  معاملة  يف  اأ�ساليبهم  واملعلمون  الوالدان  يراجع  اأن   -

 . والت�سلط  والتفرقة  الأمل  واإثارة  الق�سوة  اأ�ساليب  يتجنبوا  باأن 

- اأن يقدم الوالدان واملعلمون املثل والقدوة يف ال�سدق وجتنب الكذب 
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فيها  يلجاأ  بيئة  يف  عا�ص  اإذا  الطفل  اإىل  الكذب  عدوى  تنتقل  ما  فكثريًا 

البع�ص.  بع�سهم  مع  اليومي  تعاملهم  يف  الكذب  ا�ستخدام  اإىل  الكبار 

اأن نقلل من املخاوف التي قد تدفع الطفل اإىل الكذب.   -

اأن  دون  بكذبه  الإف��الت  فر�سة  الكاذب  الطفل  يعطى  اأن  ي�سح  ل   -

وهذا  بال�سرور،  الطفل  ت�سعر  بالكذب  الإف��الت  يف  النجاح  لأن  نك�سفه 

اأخرى.  مرة  واقرتافه  تثبيته  على  يعمل 

- اإن تتجنب املعلم تكليف الطفل باأعمال ل تتنا�سب مع قدراته حتى ل 

بالعجز.  ال�سعور  من  للتخل�ص  دفاعية  حيل  ا�ستعمال  اإىل  ي�سطر 

- اأن حتر�ص الرو�سة والأ�سرة على اأن يكون هناك تقارب بني م�ستوى 

واأ�سدقائه.  بالف�سل  وزمالئه   ).... واقت�ساديًا،  )عقليا  الطفل 

فكرة  ودع���م  ال��ك��ذب  �سلوك  لتعديل  مقبولة  و�سيلة  ال��ع��ق��اب  اإن   -

القول  يف  ال�سدق  بل  عيبا،  لي�ص  الع��رتاف  فهذا  باخلطاأ،  الع��رتاف 

التمادي يف اخلطاأ.  اأف�سل من 

الأ�سرية  القيود  من  والتقليل  الأطفال،  بني  احلب  توزيع  يف  العدالة   -

والأوامر والنواهي والق�سوة يف العقاب البدين وتنمية الثقة بالنف�ص، مع 

جميل،2011،  353؛   ،2010 املجيد،  )عبد  الوالدين  بني  العالقة  ح�سن 

.)46 ،2012 2011،  214 : 215؛ ال�سربيني،  54؛ الكناين، واملو�سوي، 

العدوان: )2( م�سكلة   

والأ�سخا�ص،  الأ�سياء  نحو  تتجه  الأطفال،  نفو�ص  يف  نزعة  العدوانية 

اندفاعًا          ال��ع��دوان  اإىل  يندفع  ال��ع��دواين  والطفل  ال��ذات،  نحو  واأحيانًا 

ال�سريع  والتعب  القوية  النفعال  اآثار  عليه  ويظهر  مقاومته،  ي�ستطيع  ل 

.)205  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين  العنيف  والإنهاك 
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العدوان:  تعريف 

ويهدف  الذات،  اأو  املو�سوع  جتاه  بالعداء  يت�سم  فعل  كل  هو  العدوان 

اإيذاء  املعتدي  به  يق�سد  �سلوك  فهو  الأذى.  اأو  ال�سرر  اأو  التدمري  اإىل 

ولكن  عدوانيًا  يولد  ل  الإن�سان  لأن  متعلم  �سلوك  وهو  الآخ�ر.  ال�سخ�ص 

نتيجة  املحاكاة  خالل  من  ال�سلوك  هذا  تك�سبه  التي  هي  املحيطة  البيئة 

الطفل  اإن  حيث   )1996،14  ،.Lyons، R.K( الجتماعي،  للتعلم 

بالعدوان  تكون  قد  متعددة،  بطرق  املختلفة  للمواقف  ال�ستجابة  يتعلم 

البيئة  وطبيعة  الأ�سرة  داخل  العالقات  نوعية  اإىل  يرجع  وهذا  القتل؛  اأو 

 .)365  ،2010 املجيد،  فيها )عبد  املوؤثرة  والعوامل 

خفيًا  يكون  وقد  �سريحة،  �سورة  يف  الأطفال  عند  العدوان  يظهر  وقد 

بالألفاظ  التعبري  للت�ساجر،اأو  امليل  اأو  الطاعة،  عدم  مثل  اأ�سكاًل  ياأخذ 

املتناوبة،اأو  الغ�سب  ث��ورات  اأو  الأ�سياء،  حتطيم  اأو  والإه��ان��ة،  كال�سب 

)زك��ي،  الآخ��ري��ن  لالأطفال  املكايدة  ،اأو  الكذب  ،اأو  املنفردة  ال�سرقة 

13( وهو من امل�سكالت النف�سية ومظهر لها، يظهر عند الأطفال   ،2000

املختلفة.  منوهم  مراحل  يف 

العدواين بكرة احلركة والالمبالة مبا �سوف  وغالبا ما يتميز الطفل 

امل�ساركة  وامل�ساك�سة وعدم  الأخر،  اإثارة  والرغبة يف  للغري،  اأو  له  يحدث 

.)45 والنفعال )جميل،2011،  التاأثري  و�سرعة  التعاون  اأو 

لدى  ال�سلوك  هذا  يتجلى  حيث  العدوانية،  مظاهر  اأب�سط  العناد  ويعد 

وذويه،  والديه  قبل  من  والتوجيهات  والأوامر  الطلبات  رف�ص  يف  الطفل 

لت�سادم  نتيجة  وامل�ساجرة  العتداء  ياأتي  والتمرد،  بالعناد  واإحلاقا 

�سيء  العراك  اأو  ال�سجار  اأن  وم��ع  الأط��ف��ال.  عند  متناق�ستني  رغبتني 

ا�ستجابة لإحباط  اأنه عبارة عن  اإل  طبيعي م�سرتك يف جمتمع الأطفال، 

ما  وغالبا  اآخر،  طفل  على  لل�سيطرة  جاحمة  رغبة  اأو  الطفل  له  تعر�ص 
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 .)88   ،1994 ال�سن )�سحيمي،  يجري بني طفلني متقاربني يف 

مظاهر  اأهم  من  امل�ساجرة   يف  وال�سرتاك  والثورة  الغ�سب  يعد  كما 

نف�سية  ا�سطراب  على  اأي�سا  الطبيعي  غري  ال�سلوك  هذا  ويدل  العدوان، 

دقيقة  درا�سة  حالته  ودرا���س��ة  به  العناية  �سرورة  اإىل  ويدعو  الطفل، 

�سليما  الطفل  ليكون  تالفيها  على  والعمل  امل�سكلة  هذه  اأ�سباب  ملعرفة 

.)15  ،2008 )�سليمان،  نف�سيا 

عمر  من  املبكرة  امل��راح��ل  يف  وال��ع��دوان  العنف  ا�ستجابات  وترتبط 

يف  وحت��دث  ع��ام��ة،  وبيئية  وثقافية  واأ���س��ري��ة  بيولوجية  بعوامل  الطفل 

هذه  �سبط  واإن  وال�سارع،  واملدر�سة  والأ�سرة  كالبيت  خمتلفة  مواقف 

اأن  عليهم  اإن  حيث  لالأطفال  بالن�سبة  مهمة  تربوية  ق�سية  ال�ستجابات 

التي  واملنا�سبات  عنها  والتعبري  انفعالتهم،  يف  التحكم  كيفية  يتعلموا 

.)16  ،2008 )�سليمان،  مقبولة  فيها غري  تكون 

حتى  منها،  لبد  نف�سية  ك�سرورة  العدوانية  اإىل  ينظر  العلماء  وبع�ص 

جتاه  العدوان  مظاهر  بع�ص  يظهر  اأن  اإىل  حاجة  يف  فهو  ال�سوي  الطفل 

فالبد  اأح��د  مع  حياته  يف  يت�ساجر  مل  ال��ذي  والطفل  وال�سغار،  الكبار 

نف�سره  ما  وبع�ص  غ��ريه،  مع  وات�سالت  عالقات  اإقامة  عن  عاجز  اأن��ه 

بالعدوانية يف �سلوك الأطفال قد  ل يكون كذلك. 

يف  العدوانية  النزعات  فيه  تبداأ  ال��ذي  العمر  حتديد  ال�سعب  وم��ن 

اإن م�سكلة العدوانية من امل�سكالت التي تتطور  اإذ  الظهور عند الأطفال، 

الطفل يف عمر)2-3 �سنوات(  اإنها تظهر لدى  الفرد،حيث  وت�ستمر لدى 

يف �سورة ت�ساجر مع لعبة مثاًل اأو مع هدف اآخر حمبط له، وي�سمى هذا 

ال�سلوك  يتطور هذا  ثم  الظاهري،  الو�سيلي  بالعدوان  العدوان  من  النوع 

كال�سب  اللفظي  العدوان  يف  ممثلة  لالأ�سخا�ص  املوجهة  العدائية  فتزداد 

وهو  ...ال��خ،  الع�ص  اأو  ال�سرب  يف  املتمثل  البدين  والعدوان  والإهانة، 
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يف  الأطفال  لدى  يظهر  النوع  وهذا  النتقامي.  الثاأري  العدوان  نوع  من 

مع  ال�سلوك  هذا  ي�ستمر  ثم  البتدائية)6-4(،  املدر�سة  قبل  ما  عمر 

امل�ستقبل  يف  اإجراميًا  �سلوكًا  ي�سبح  وقد  ويتطور،  العدوانيني  الأطفال 

واآخ��رون  )ب��ول  جمتمعهم  نحو  اأو  واأولده���م  اأزواج��ه��م  نحو  يوجهونه 

 .)467.p،1990،paul

املنبئة  العوامل  من  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف  العدوان  م�سكلة  وتعد 

بع�ص  اأن  كما  الالحقة،  التعليم  �سنوات  يف  الدرا�سي  التوافق  ب�سوء 

الأفعال العدوانية قد تتفاقم وتوؤدي اإىل نتائج �سارة باملجتمع فيما بعد، 

اإذ يعد ال�سلوك العدواين مبثابة اجلانب الأكرب حتكما يف انفعالت الفرد 

يوؤدي  وقد  النفعايل،  منوه  يعوق  عليه  ال�سيطرة  وع��دم  عامة،  ب�سفة 

جمتمعاتنا  له  تتعر�ص  ما  ذلك  على  دليل  واأكرب  نف�سية.  �سراعات  اإىل 

تطالعنا  وما  الأطفال.  من  كبرية  ن�سبة  �سلوك  يف  �سريع  تغري  من  حاليا 

حوادث  عن  الإع��الم  بو�سائل  ون�سمعه  ن�ساهده  وما  يوميا  ال�سحف  به 

اهتمام  لفت  مما  التالميذ،   بع�ص  بها  يقوم  والتي  املدار�ص،  يف  العنف 

النف�ص.  وعلم  الرتبية  يف  املخت�سني 

االأطفال: العدوان لدى  اأ�سكال   -

1- العدوان اللفظي: عندما يبداأ الطفل الكالم فقد يظهر عليه بع�ص 

اأو يرتبط ال�سلوك  مظاهر العدوان التي تظهر يف �سورة �سياح اأو كالم، 

بالألقاب  وامل��ن��اب��ذة  وال�ستم  ال�سباب  مثل  ال��ب��ذيء  ال��ق��ول  م��ع  العنيف 

بالعيوب. الآخرين  وو�سف 

الأطفال  بع�ص  ي�ستخدم  حيث  )الإ���س��اري(:  التعبريي  الع�دوان   -2

احلركات  بع�ص  اأو  الب�ساق  ا�ستخدام  اأو  الل�سان  اإخراج  مثل  الإ�سارات 

يف الوجه وغري ذلك.

اأج�سامهم  الأطفال قوة  ي�ستغل بع�ص  اإذ  العنيف باجل�سد:  العدوان   -3
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والب�سق  بالأرجل  الرف�ص  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية.  �سرب  يف  و�سخامتها 

الأنفا�ص.  الأر�ص واجلذب وكتم  الرمي على  و  والع�ص 

يف  عابرة  حالة  يكون  ما  غالبا  وهو  واملناف�سة:  اخل��الف  ع��دوان   -4

الغرية  اأو  املناف�سة  اأو  اللعب  اأثناء  يف  اخل��الف  نتيجة  الأطفال  �سلوك 

تنتهي  ما  وعادة  الجتماعية  املواقف  وبع�ص  الدرا�سة  اأثناء  والتحدي يف 

ين�سى  ما  و�سرعان  الطفلني،  بني  والتباعد  باخل�سام  ال��ع��دوان  نوبة 

اإىل  الأطفال  ويعود  والت�ساحن  اخلالف  ويذوب  عنه  يعتذر  اأو  املو�سوع 

اللعب. 

ال�سخ�ص  اإىل  مبا�سرة   الطفل  من  املوجه  وهو  املبا�سر:  العدوان   -5

اللفظية  التعبريات  اأو  القوة اجل�سمية  با�ستخدام  م�سدر الإحباط وذلك 

وغريها.

6- العدوان غري املبا�سر: وذلك عندما يف�سل الطفل يف توجيه العدوان 

الإح�سا�ص  نتيجة  اأو  العقاب  من  خوفا  الأ�سلي  م�سدره  اإىل  مبا�سرة 

– خادم(  )�سديق  اآخر  �سيء  اأو  اآخر  �سخ�ص  اإىل  فيحوله  الندية  بعدم 

الأ�سلي. بامل�سدر  �سلة  تربطه 

بالذات  �سخ�ص  اإيذاء  م�ستهدفا  الطفل  يوجهه  الفردي:  العدوان   -7

اأو كبريًا مثل اخلادمة وغريها. اأو غريه  اأخيه  اأو  طفال كان ك�سديقه 

ال�سائعة  العدوان  اأن��واع  من  وهو  اجلماعي:  اأو  اجلمعي  العدوان   -8

منهم يف ع�سابة �سد طفل غريب،  ياأتلف جمموعة  الأطفال، حيث  عند 

�سخ�ص  من  اأك��ر  اأو  �سخ�ص  �سد  ال��ع��دوان  ه��ذا  الأط��ف��ال  يوجه  حيث 

منهمكني  الأطفال  من  جمموعة  من  يقرتب  ال��ذي  القريب  الطفل  مثل 

�سابق  اتفاق  دون  ذل��ك  ويكون  ا�ستبعاده  يف  رغبتهم  عند  ما  عمل  يف 

اأو  ممتلكاتهم  اأو  الكبار  اإىل  اجلمعي  العدوان  يوجه  واأحيانا  بينهم.  

عليه  وينهال  املق�سود  الكبري  �سورة  الأطفال  اأحد  ميثل  وقد  اأدواتهم. 
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�سعيفا  طفال  الأطفال  من  جمموعة  جتد  وحينما  عقابا  الأطفال  باقي 

لعدوانيته. فري�سة  تاأخذه 

الأطفال امل�سطربني  العدوانية عند بع�ص  اإن  الذات:  العدوان نحو   -9

�سلوكيا قد توجه نحو الذات وتهدف اإىل اإيذاء النف�ص واإيقاع ال�سرر بها 

اأو  اأ�سكال خمتلفة مثل متزيق الطفل ملالب�سه  اإيذاء النف�ص  وتتخذ �سورة 

اأو جرح اجل�سم بالأظافر  اأو ال�سرير ...  اأو �سرب الراأ�ص باحلائط  كتبه 

اأو ع�ص الأ�سابع اأو حرق اأجزاء من اجل�سم، اأو كيها بالنار اأو بال�سجائر. 

االأطفال    لدى  العدوان  اأ�سباب 

التي  الأ�سباب  من  جمموعة  وجود  اإىل  الأدبيات  من  العديد  اأ�سارت 

اأهمها: الطفل، من  لدى  العدواين  ال�سلوك  ت�سهم يف ظهور 

بدرجاتها  العدوانية  النزعة  اإن  حيث  طبيعية:  فطرية  اأ�سباب   -1

ال�سجار.     يبداأ  الأطفال  يوجد  وحيث  الأطفال  موجودة يف جميع  املختلفة 

العدوان  ال�سلوك  يظهر  حيث  ال�سلطة:  من  التخل�ص  يف  الرغبة   -2

عند الطفل عندما تلح عليه الرغبة يف التخل�ص من �سغوط الكبار عليه 

والتي حتول يف كثري من الأحيان دون حتقيق رغباته.

اللهو  و�سائل  من  الطفل  فحرمان  واحل��رم��ان:  بالف�سل  ال�سعور   -3

عدواين. منهج  وانتهاج  والع�سيان  التمرد  اإىل  ويدفعه  يغ�سبه  واللعب 

املدلل  الطفل  على  تظهر  فقد  الزائدة:  واحلماية  ال�سديد  احلب   -4

وتلبية  الطاعة  لغة  �سوى  يعرف  ل  فهو  غريه،  من  اأكر  العدوان  م�ساعر 

عليه. تظهر  العدواين  ال�سلوك  مظاهر  فاإن  وبالتايل  رغباته 

يكون  النبذ  و  الثقة  وعدم  الأمان  بعدم  الطفل  �سعور  اإن  الأ�س��رة:   -5

»�سريز«  وي�سري  العدوانية،  ال�سلوكيات  بع�ص  الأطفال  اأتباع  يف  اأثر  له 

ك��ان  م��ا  اإذا  ع��دوان��ي��ا  ي��ك��ون  ل  غ��ال��ب��ا  ال��ط��ف��ل  اأن  اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
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ممار�سته،                               يجب  ل  اأو  فيه،  مرغوب  غري  اأمرا  العدوان  يعتربان  الأبوان 

اأما »باندور« فريى اأن الأطفال الذين يعاقبون على عدوانيتهم يف املنزل 

اأخرى. اأماكن  يكونون عدوانيني يف 

الإهانة  اأو  بالذنب  ال�سعور  اأو  الثقة  وع��دم  الأم��ان  بعدم  ال�سعور   -6

والتوبيخ. 

بها  ي�سعر  انفعالية  حالة  الغ�سب  ميثل  اإذ  بالغ�سب:  الطفل  �سعور   -7

الهدف  نحو  بالجتاه  الغ�سب  ه��ذا  عن  منهم  البع�ص  فيعرب  الأط��ف��ال 

بع�ص  اإتالف  مثل  عديدة،  مظاهر  ال�سورة  هذه  وتاأخذ  عليه  والعتداء 

اأو غري ذلك. راأ�سه  اأو �سرب  ال�سعر  ب�سد  نف�سه  اأو معاقبة  به،  ما يحيط 

ال�سلوك  اأن  العلماء  ي��رى  ال��ن��م��وذج:  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ع��دوان  تعلم   -8

عن  العدواين  ال�سلوك  يتعلمون  فالأطفال  اأغلبه.  يف  متعلم  العدواين 

واأ�سدقائهم.  ومدر�سيهم  والديهم  عند  العدوان  مناذج  مالحظة  طريق 

من  يكافاأ  غريه  لحظ  اإذا  العدواين  ال�سلوك  يتعلم  اأن  للطفل  وميكن 

ال�سلوك.  بهذا  قيامه  بعد  اأ�سرته  اأفراد 

وظاهرة  الت�ساهل  بني  ارت��ب��اط  هناك  الأط��ف��ال:  ع��دوان  جتاهل   -9

العدوان  لظاهرة  وجتاهلهم  املعلمني  اأو  الوالدين  ت�ساهل  فاإن  العدوان، 

الأطفال.  عند  م�ستواه  من  يرفع 

10- الغرية: نتيجة لعدم راحة الطفل من جناح غريه من الأطفال فاإن 

عليه،  وا�سحة  تبدو  بالنف�ص  الثقة  وانخفا�ص  واخلوف  القلق  متغريات 

مع  الت�ساجر  اأو  النزواء  نحو  الطفل  فيتجه  ال�سديدة،  الغرية  له  وت�سبب 

بهم. الت�سهري  اأو  الآخرين  الأطفال 

العقلي  اأو  اجل�سمي  بالنق�ص  الطفل  �سعور  اإن  بالنق�ص:  ال�سعور   -11

اأو خلل يف  اأو التح�سيل الدرا�سي املخف�ص  اأو عيوب يف النطق  من عاهة 
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لظهور  منطلقا  له  بالن�سبة  ميثل  حوله  من  الأطفال  بقية  عن  احلوا�ص 

عنده.  والعدوانية  الغرية  م�ساعر 

باجتذاب  الأط��ف��ال  بع�ص  يقوم  قد  النتباه:  ج��ذب  يف  الرغبة   -12

العدوانية  وممار�سة  الكبار  اأمام  قوتهم  باإبراز  وذلك  الآخرين  انتباه 

الآخرين. �سد 

ت�سيب  التي  املهمة  الإحباط  نتائج  اإحدى  اإن  الإحباط:  ا�ستمرار   -13

فرتة  والإحباط  الف�سل  وا�ستمرار  العدوان،  ممار�سة  هي  الأطفال  بع�ص 

�سوية  �سلوكية غري  العمر عادة  مع  ي�سبح  العدوان  اأن  يعني  اأطول  زمنية 

عنده.

اأو  اأ�سرته  قبل  من  ج�سديا  الطفل  عقاب  اإن   : اجل�سدي  العقاب   -14

�سيء  القوة  واإبراز  العدوان  �سلوك  اأن  ذاكرته  يف  يدعم  اآخر  طرف  اأي 

يف  يكونون  الذين  الآخرين  �سد  العدوان  �سلوك  فيمار�ص  به،  م�سموح 

ج�سديا.  منه  اأ�سعف  الغالب 

الجتاهات  اإزاء  الوالدين  قبل  من  واملكافاأة  ال�سديد  الت�سامح   -15

على  الأطفال  من  كوفئ  فمن  وينميها،  يزيدها  اأن  �ساأنه  من  العدوانية 

وا�ستكان. )�سليمان،  واإن عوقب كف  العدوانية منهجا  اتخذ من  عدوانه 

 2011 واملو�سوي،  الكناين  و   48-46 جميل،2011،  و    85-82  ،2008

،205 - 207 و  �سحيمي، 1994،  173 : 174 و  حفني، 1999، 37 و عبد 

.)179  ،2011 2010،  368، و التون�سي،  املجيد، 

العدوان:   �سلوك  االأطفال من ممار�سة  وقاية  كيفية   -

مو�سوع  يف  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل  بع�ص  اإىل  الأه���ل  يتنبه  اأن  يح�سن 

اأبرزها:  وهذه  امل�ساجرة، 

العمل  هذا  كان  �سواء  والنافع  املفيد،  بالعمل  الطفل  وقت  اإم��الء   -

الرذيلة(  اأم  البطالة  اأو ممار�سة هواية  )لأن  درا�سيا 
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بالعطف واحلنان واحلب.  املنزل مليئا  اأن يكون جو   -

الوالدان ودية وب�سوت هادئ.  بها  يتخاطب  التي  اللهجة  تكون  اأن   -

والغرية.  للح�سد  منعا  اآخر  على  تف�سيل طفل  - عدم 

قبل  من  الأطفال  من  بواحد  وال�ستخفاف  ال�سخرية  عن  البتعاد   -

واإخوته.  والديه 

اأعمالهم  يف  التدخل  وعدم  اخلا�سة  الأطفال  ملكية  على  املحافظة   -

عليها. اإرغامهم  اأو 

- على الأهل األ يبدوا قلقهم وتربمهم من احلياة والو�سع الجتماعي 

ال�سوداوية  ال�سور  ر�سم  من  يكروا  واأن  اأطفالهم،  اأمام  والقت�سادي 

  ،1994 الأطفال)�سحيمي،  على  �سلبا  ينعك�ص  ذل��ك  لأن  الت�ساوؤمية 

 .)91:92

االأطفال عند  العدوان  م�سكلة  عالج 

الب�سرية  العنا�سر  اأك��ر  هم  عام  بوجه  ال�سغري  الن�صء  اأو  الأطفال 

غري  �سلوكًا  �ساهد  اأو  �سغره  يف  الطفل  تعلم  فاإذا  الظاهرة،  بهذه  تاأثرًا 

حياته.  يف  اأمناط  من  يتبعه  وفيما  بعد،  فيما  بال�سلب  عليه  يوؤثر  حميد 

الذي  اجل�سدي  اأو  ال�سفهي  العتداء  عدم  الطفل  يتعلم  اأن  لبد  وهنا 

الأ�سخا�ص. كافة  مع  اليومية  تعامالتنا  على  وي�سيطر  ي�سود 

الأ�سرة  يف  ال�سليمة  الجتماعية  التن�سئة  بعملية  الهتمام  وينبغي 

الآتي: واملدر�سة  والإعالم والعمل وامل�سجد والرفاق.. وذلك من خالل 

الأط��ف��ال  تن�سئة  يف  اخل��اط��ئ��ة  والجت���اه���ات  امل��م��ار���س��ات  جت��ن��ب   -

الأبناء  تربية  يف  والإه��م��ال  الت�سيب  من  مزيجا  اأن  تظهر  فالدرا�سات 

جدا  عدوانيني  اأطفال  ينتج  اأن  ميكن  الآباء  لدى  العدوانية  والجتاهات 

الطفل  يعطي  ل  العدوانية  الجتاهات  ذو  والأب  الن�سباط،  و�سعيفي 
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العطف اأو الفهم اأو التو�سيح كما اأنه مييل اإىل ا�ستخدام العقاب البدين 

الطفل. لدى  والعنف  العدوانية  اإىل  يوؤدي  الأبوي  النهج  وا�ستمرار هذا 

م�ساهدة  خ���الل  م��ن  للعنف  ال��ت��ع��ر���ص  م��ن  الإق����الل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -

لتعلم  ك��اأداة  الأف��الم  ق��وة  ال��درا���س��ات  نتائج  اأظ��ه��رت  فقد  التليفزيون 

من  الأطفال  لدى  التليفزيون  م�ساهدة  عادات  اأن  كما  والعدوان.  العنف 

العدوان لديهم خالل فرتة  �سلوك  اأثرت على  �سنوات قد   10 اإىل   8 عمر 

املتاأخرة..  املراهقة  مرحلة 

اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري  حيث  بال�سعادة  ال�سعور  تنمية  على  العمل   -

)ال�سعادة(  الإيجابية  العاطفة  خربات  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�ص  اأن 

الآخرين  ونحو  اأنف�سهم  نحو  عدوانيني  وغري  لطيفني  يكونوا  لأن  مييلون 

متعددة. بطرق 

من  الكثري  يتعلم  الطفل  لأن  الزوجية،  النزاعات  جتنب  على  العمل   -

يجب  ولهذا  وتقليدهما  اأبويه  مالحظة  طريق  عن  الجتماعي  �سلوكه 

من  عالية  درجات  اإىل  يتعر�سون  ل  الأطفال  اأن  من  التاأكد  الأبوين  على 

بينهما. والعدوان  وال�سراع  اجلدال 

وذلك  البدائل،  من  وغريه  اجل�سمي  للن�ساط  جمال  الطفل  اإعطاء   -

يتم  بحيث  اخلارجي  واللعب  واحلركة  والريا�سة  التدريب  خ��الل  من 

والطاقة. التوتر  ت�سريف 

معهم  اآبائهم  وجود  اإىل  غالبا  الأطفال  يحتاج  حيث  الآب��اء  تواجد   -

اأطول فرتة ممكنة، لأن الأطفال ي�سبحون اأكر هدوءا عندما يكون اأحد 

منهم. قريبا  الأبوين 

لالأفراد  واأ�سرية  واجتماعية  نف�سية  ا�ست�سارات  تقدمي  ���س��رورة   -

اأ�ساليب  وجتنب  العنف،  فيها  ينت�سر  التي  الأ���س��ر  اإىل  ينتمون  الذين 
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العنيف  ال�سلوك  باحتمال  املبكر  والتنبوؤ  اخلاطئة،  الجتماعية  التن�سئة 

واله��ت��م��ام  الأف����راد  عند  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وتنمية  وال��ع��دواين 

العنيف  ال�سلوك  ملنع  الكبار  واإ�سراف  البدنية(  )الريا�سة  بالريا�سة 

.)202-199  ،2008 الطفل)�سليمان،  عند 

مواجهة  على  الطفل  وم�ساعدة  العدوانية،  النماذج  م��ن  احل��د   -9

ال�سلوك  وتعزيز  والقبول،  بالدفء  الطفل  واإ�سعار  الإحباطية  املواقف 

اإثابة  طريق  عن  للطفل  ال��ع��دواين  ال�سلوك  �سبط  خ��الل  من  ال��ه��ادئ، 

الطفل  ا�ستجابات  جتاهل  اأو  الطفل  من  ي�سدر  عندما  املرغوب  ال�سلوك 

مع  الأطفال،  من  العدوانيني  مع  املوؤملة  الأ�ساليب  عن  والبعد  العدوانية، 

.)50-48 العدوان )جميل،2011،  عليه  وقع  الذي  بال�سخ�ص  الهتمام 

اأجل  العدواين حتت املراقبة من  ال�سلوك  10- ينبغي و�سع الطفل ذي 

حدوثه،  ت�سبق  التي  الظروف  ودرا�سة  ودوافعه.  ال�سلوك  اأ�سباب  حتديد 

املهيئة  الظروف  من  التخل�ص  يكون  فقد  ال�سلوك،  ه��ذا  ن��وع  وحتديد 

املطلوب.  هو احلل  ال�سلوك  والدافعة حلدوث 

واملدر�سة  ال��وال��دي��ن  على  ينبغي  الإر����س���ادات  م��ن  جمموعة  وه��ن��اك 

العدوان لدى الطفل واحلد  بها ملواجهة �سلوك  العمل  بالطفل  واملحيطني 

منه:

من  التي  ال�سليمة  الجتماعية  الت�سال  و�سائل  على  الطفل  تدريب   -1

 . الآخرين  اإيذاء  اأهدافه دون  الأ�سدقاء، وحتقيق  �ساأنها زيادة 

الأخالقي  الوازع  واإيقاظ  الغ�سب  على  ي�سيطر  كيف  الطفل  تعليم   -2

عمره.  ح�سب  لديه  والديني 

بني  ال�سجار  حدوث  وجتنب  واخلطاأ  ال�سواب  معنى  الطفل  تعليم   -3

يبداأ.  اأن  الأطفال قبل 
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قبل  من  لديه  العاطفية  اجلرعة  وتقوية  ب��الأم��ان  الطفل  اإ�سعار   -4

الوالدين. 

نزوعهم  على  ذلك  ينعك�ص  ل  حتى  بق�سوة  الأطفال  معاملة  جتنب   -5

للعدوانية.

�سوف  الأنظار  جلذب  يفعله  ما  اأن  وتفهيمه  الطفل  اإقناع  حماولة   -6

)التون�سي،  يحبها  كثرية  اأ�سياء  يحرمه من  وقد  نتيجة عك�سية  اإىل  يوؤدي 

 .)180 ،2011

ب�سفة  وجوده  واإثبات  والنف�سية  اجل�سمية  الطفل  حاجات  اإ�سباع   -7

خا�سة. 

حتديد  اأو  واأن�سطته  الطفل  حرية  يف  التدخل  من  الإك��ث��ار  ع��دم   -8

العمياء.  الطاعة  على  اإرغامه  اأو  حركته 

اإمكانياته وميوله . 9- �سغل وقت فراغ الطفل مبا ينفعه ومبا يتفق مع 

على  وال�سيطرة  والتناف�سي  اجلماعي  العمل  على  الطفل  تدريب   -10

 . العدوانية  النزعات 

11- ا�ستنفاذ الطاقة املكبوتة لدى الطفل العدواين يف اأعمال واأن�سطة 

واملو�سوي،  العدوان)الكناين  يف  والرغبة  بالغ�سب  الإح�سا�ص  عن  ت�سغله 

.)207، 2011

العناد: م�سكلة   )3(

واملربني  الآباء  تواجه  التي  ال�سلوكية  امل�ساكل  اأهم  من  العناد  م�سكلة 

تاأزم  العناد عن  �سلوك  يك�سف  الطفولة، حيث  يومية يف مرحلة  وب�سورة 

اإىل  بوالديه  عالقته  على  يوؤثر  عناَدُه  اإن  اإذ  بوالديه،  الطفل  عالقة  يف 

تعلم  يتمناه  ما  كل  الوالدين  ينال من  اأن  اعتاد  الذي  فالطفل  كبري،  حد 

برغبات  يهتم  ل  واأن  رغباته،  وعلى  ذات��ه  على  كله  اهتمامه  يركز  اأن 
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عليه  يفوتون  فاإنهم  هذا،  ومبوقفهم  وحاجاتهم.  ومطالبهم  الآخرين 

الرغبات  جتاه  بها  ي�سعر  التي  الإحباطات  احتمال  على  التمر�ص  فر�سة 

�سوف  ولأنه  بدائمني،  لي�سوا  لأنهم  الأبد  اإىل  له  تتوفر  اأن  ميكن  ل  التي 

مطالبه،  اأم��ام  للر�سوخ  م�ستعدا  اأح��دًا  فيها  يجد  لن  اأو�ساعا  يواجه 

الوجود  حتديات  مواجهة  عن  عاجزا  في�سبح  ن��زوات��ه،  اإىل  والنقياد 

 .)130 )ال�سوربجي،2003، 

قرب  الأطفال  بع�ص  لدى  مكانه  ياأخذ  قد  العناد  اأن  من  الرغم  وعلى 

املراهقة.  اإىل �سن  اأنه قد يالزمهم  اإل  اأعمارهم  الثالثة من 

لفرتة  حتدث  التي  ال�سائعة  ال�سلوك  ا�سطرابات  من  العناد  ويعترب 

���س��ل��وك الطفل  ث��اب��ت��ة يف  ي��ك��ون من��ط��ًا م��ت��وا���س��اًل و���س��ف��ة  وج��ي��زة، وق��د 

لتحقيق  الطفل  اإليها  يلجاأ  موؤقتة  و�سيلة  العناد  يكون  وقد  و�سخ�سيته، 

اإليه.  يهدف  ما  يتخلى عنه عندما يحقق  ثم  هدف معني، 

النزعات  من  ويعترب  الإن���اث،  من  اأك��ر  ال��ذك��ور  بني  العناد  وينت�سر 

رغ��ب��ات  ت�����س��ادم  وه��و ح�سيلة  الأط���ف���ال،  ل��دى  ال��ت��م��ردي��ة  ال��ع��دوان��ي��ة 

واملو�سوي،  )الكناين  واأوام��ره��م.  الكبار  ونواهي  ال�سغري  وطموحات 

)209 ،2011

العناد: تعريف 

وتاأكيد  الوالدين،  خمالفة  اإىل  الطفل  ن��زع  عن  يعرب  �سلوك  العناد 

اإنه  ونواهيهم،  واأوام��ره��م  ورغباتهم  مواقفهم  مع  تتنافى  له  مواقف 

ويتخذ  الوالدين،  جتاه  عدوانيا  طابعا  ما  حد  اإىل  يحمل  للذات  تاأكيد 

.)122 )ال�سوربجي،2003،  لإرادتهم   املعار�سة  �سكل 

الطفل،  عمر  من  وجيزة  لفرتة  يحدث  �سائع  �سلوكي  ا�سطراب  وهو 

الأطفال. عند  العدوانية  النزعات  �سمن  وي�سنف 
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ج��دًا  ق��وي��ًا  العناد  �سلوك  اأو  العناد  �سفة  تكون  الأح��ي��ان  بع�ص  ويف 

لنوع من ا�سطرابات  بدرجة غري طبيعية، ويعترب يف هذه احلالة جذورًا 

العدوانية،  ال�سلبية  بال�سخ�سية  ي�سمى  ما  وهو  الكبار،  عند  ال�سخ�سية 

غالبا  ال��ع��دوان��ي��ة  بال�سلبية  �سخ�سياتهم  تو�سف  ال��ذي��ن  فالبالغون 

 Disorder ال��ع��ن��اد  ا���س��ط��راب��ات  اأ���س��ح��اب  ���س��غ��ره��م  يف  ي��ك��ون��ون  م��ا 

 Oppositional ال�سارد  العناد  ا�سطرابات  اأ�سحاب  اأو   Oppositional

)17 2005 اأ،  Defiant Disorder )�سليمان، 

ويتخذ العن�اد اأ�سكال عدة، منها: عناد الت�سميم والإرادة الذي يظهر 

مرة  ف�سل  فاإذا  ُلَعِبِه،  اإ�سالح  على  اإ�سرار  لديه  الذي  الطفل  لدى  مثاًل 

ذلك  يف  ي�ستخدم  وقد  حماولته،  تكرار  على  ي�سر  اإ�سالحها  يف  �سابقة 

يجب  والإرادة  الت�سميم  من  نوعًا  العناد  يكون  وهنا  متعددة،  و�سائل 

ي�سر  عندما  يظهر  للوعي:  املفتقد  والعناد   . ودعمه  ت�سجعيه  على  العمل 

الطفل على �سراء لعبة �سارة به، اأو اأكل اأ�سياء معينة رغم مر�سه، وبرغم 

الطفل  يعاين  قد  النف�ص:  مع  والعناد  ذلك.  ب�سرر  اإقناعه  اأبيه  حماولة 

منه  وطلبت  اأمه  من  الغيظ  عليه  �سيطر  فاإذا  الآخرين،  يعاند  كما  نف�سه 

الأم يف حماولة  تبداأ  وحينما  وهو جائع،  يرف�ص  قد  فاإنه  الطعام،  تناول 

يف  وهو  جوعه؛  رغم  اإ�سرارًا،  يزداد  وموقفه  راأيه  عن  بالعدول  اإقناعه 

�سلوكي:  كا�سطراب  العناد  اأما  باجلوع.  نف�سه  يعّذب  باأنه  يدرك  ذلك 

و�سفة  را�سخ  ومنط  متوا�سلة  كو�سيلة  العناد  الطفل  يعتاد  حينما  فيظهر 

�سلوك  ا�سطراب يف  اإىل  يوؤدي  قد  الو�سع  فاإن هذا  ال�سخ�سية،  ثابتة يف 

وامل�ساك�سة  املعاك�سة  اإىل  النزعة  ب�سبب  واأف��ك��اره،  وعواطفه  الطفل 

ا�ست�سارات  اإىل  احلالة  هذه  يف  الطفل  ويحتاج  الآخرين،  مع  والت�ساد 

الإ�سابات  بع�ص  اإن  الف�سيولوجي:  العناد  واأخ��ريا  املتخ�س�سني.  من 

الطفل  يظهر  اأن  ميكن  العقلي  التخلف  اأنواع  بع�ص  مثل  للدماغ  الع�سوية 

 .)210 :209 معها يف مظهر املعاند ال�سلبي  )الكناين واملو�سوي،2011، 
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االأطفال:  عند  العناد  اأ�سباب 

التالية:   الأ�سباب  اإىل  العناد  العلماء  اأرجع 

1- اقتناع الكبار الذي ل يتنا�سب مع الواقع: هناك كثري من الأمناط 

من  حتد  مما  الطفل  على  الأب���وان  يفر�سها  التي  والأوام���ر  ال�سلوكية 

ما. �سرر  عنها  ينجم  وقد  وحركته،  ن�ساطه 

2- اأحالم اليقظة: قد يحدث العناد نتيجة غياب اإمكانية التفرقة بني 

براأي  للتم�سك  مدفوعًا  نف�سه  الطفل  ويجد  الطفل،  لدى  واخليال  الواقع 

الطفل  بني  ال�سدام  يجعل  مما  الآخ��ري��ن  ب��اآراء  مهتم  وغ��ري  موقف  اأو 

الطفل.  لدى  العناد  �سلوك  يدعم  وهذا  اأمرًا حتميًا  والكبري 

راأيه  على  والإ�سرار  الت�سميم  اإىل  الطفل  يلجاأ  بالكبار:  الت�سبه   -3

ينفذ  اأو  �سيئا  الطفل  يفعل  اأن  على  ي�سممان  عندما  واأمه  باأبيه  مت�سبها 

ت�سرفهما.  ب�سبب  اإقناعه  دون  اأمرًا 

النمو  �سن  مبراحل  مير  الطفل  اإن  ذات��ه:  تاأكيد  يف  الطفل  رغبة   -4

ف��اإن  ف��ي��ه،  املبالغ  غ��ري  العناد  ع��الم��ات  عليه  ت��ب��دو  وحينما  النف�سي، 

الطفل  يكت�سف  وفيها  النمو  مراحل  من  طبيعية  مرحلة  اإىل  ي�سري  ذلك 

واإرادة،  قوة  اأكر  وي�سبح  الآخرين  على  التاأثري  يف  وقدراته  اإمكاناته 

املطالب.  لتحقيق  ال�سوية  بالطرق  لي�سا  والتحدي  العناد  اأن  فيتعلم 

كثورة  فيه  مبالغا  العناد  يظهر  قد  العتمادية:  �سد  فعل  ردود   -5

اأو  املربية  الزائد على  العتماد  اأو  الأم  الزائد على  العتماد  ودفاع �سد 

اخلادمة. 

بنق�ص  و�سعوره  الطفل  معاناة  اإن  بالعجز:  ال�سعور  �سد  فعل  رد   -6

اإىل  تدفعه  م�ستمرة  اإعاقات  اأو  ل�سدمات  مواجهته  اإىل  ي��وؤدي  خرباته 

والق�سور.  بالعجز  ال�سعور  �سد  كدفاع  العناد 
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نتيجة  ورغباته  الطفل  مطالب  حتقيق  اإن  العناد:  �سلوك  تعزيز   -7

له  الأمثل  الأ�سلوب  وي�سبح  لديه  العناد  �سلوك  تدعم  العناد  ممار�سته 

ورغباته.  اأغرا�سه  حتقيق  يف 

8- البعد عن املرونة يف املعاملة: يبحث الطفل عن احلب واحلنان من 

حوله بعيدا عن اللغة اجلافة ومن دون اإ�سدار الأوامر، اأو التدخل الذي 

اللينة ب�سلوكياته ب�سفة دائمة وم�ستمرة،  التوجيهات  اأن متتزج  مينع من 

من  امل�ستمر  التدخل  مواقف  من  للتخل�ص  للعناد  الطفل  يلجاأ  ثم  ومن 

والكبار من حوله. الآباء  قبل 

الذي  والق�سوة  اللني  بني  املتاأرجح  الأ�سلوب   : املعاملة  التذبذب يف   -9

احل��رية،         من  دوام��ة  يف  يحيى  الطفل  يجعل  وامل��رب��ون،  ال��وال��دان  يتبعه 

يجب،  ل  وم��ا  عليه  يجب  ما  بني  التمييز  على  ال��ق��درة  من  يتمكن  فال 

)عبد  والرف�ص  العناد  حالة  هذا  النف�سي  ال�ستقرار  عدم  عن  فينجم 

واملو�سوي،2011،  الكناين  ؛   54  -49، اأ   2005 �سليمان،  1986؛  املوؤمن، 

.)78- 76 ،2012 210 : 211؛ ال�سربيني، 

وللوقاية من حدوث م�سكلة العناد لدى الطفل، ينبغي  اأن ُيربَّى الطفل 

والنف�سية،  اجل�سمية  حلاجاته  تلبية  فيها  نظامية،  تربية  البداية  منذ 

الإقالع عما  التعود �سعب  اإيجاد عادات �سيئة، فالطفل �سريع  ولكن دون 

اأف�سل طريقة للتعامل مع العناد ومنعه،  تعود عليه. والرتبية الفعالة هي 

مع  التعامل  عند  املبداأ  على  الثبات  هي  الرتبية  قواعد  من  قاعدة  فاأول 

على  م�سبقا  الزوجني  بني  التفاق  يتم  اأن  لبد  اأن��ه  يعني  هذا  الطفل، 

اإذا  يفعالن  وماذا  لطفلهما  به  م�سموح  غري  هو  وما  به،  م�سموح  هو  ما 

له مب�ساحة من احلرية  ال�سماح  له، مع  املو�سوعة  تعدى طفلهما احلدود 

راأي،  تكوين  ي�ستطيع  اأنه  الطفل  يعلم  لكي  به  اخلا�سة  القرارات  لتخاذ 

يف  هاما  جانبا  ميثل  وذل��ك  به  خا�سة  ق��رارات  اتخاذ  على  ق��ادر  واأن��ه 

 .)83 )جميل،2011،  �سخ�سيته  تكوين 
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االأطفال: العناد لدى  - عالج م�سكلة 

احلكيم  واملربي  للتمرد،  املمهد  الطريق  هو  العناد  اأن  املعروف  من 

اإىل  يبادر  بل  مت��رد،  اإىل  طفله  عناد  يتحول  األ  على  يحر�ص  ال��ذي  هو 

عالج  وميكن  عليه،  للق�ساء  ال�سبل  اأجنح  واإيجاد  العناد  هذا  امت�سا�ص 

التايل: النحو  على  بناء  ذلك 

دون  احليلولة  على  ت�ساعد  الأ�ساليب  من  عدد  هناك  التمرد:  قبل   -

مثل: التمرد،  حدوث 

الأوىل،  ال�سدمات  يف  يكون  اإمن��ا  ال�سرب  اأن  ال��وال��دي��ن  اإدراك   -1

اأن تظهر  م��ن��ذ  الأخ����رى  ب��ع��د  واح����دة  امل�����س��ك��الت  ع��ل��ى ح��ل  ف��ي��ع��م��الن 

ال�سعوبات.

باملودة،  احل�ساب  ت�سفية  مع  العناد،  وتراكم  الأمور  تعقيد  عدم   -2

الق�سوة. اإىل  اللجوء  دون 

3- مكافاأة الطفل على اإح�سانه... وتذكريه به با�ستمرار، حتى يحر�ص 

م�ستقبال. نف�سها  بالطريقة  الت�سرف  على 

من  واث��ق��ة  حمببة  ب�سيغة  ومقدمة  معقولة  مطالبهم  تكون  اأن   -4

الإجابة.

5- اأن يبتعدا عن احلدة وال�سدة... ويحذرا من تقدمي طلبات متعددة 

امل�ستحيلة. اأو  الغام�سة  الطلبات  يتجنبا  اأن  عليهما  كما  واحد..  وقت  يف 

6- اأن يوؤلف الأبوان جبهة تربوية واحدة، من اأجل �سالم الأ�سرة، واإن 

.)76-75 اأ،   2005 اأراوؤهما. )�سليمان،  اختلفت 

باأقرانه. اأو مقارنته  باأنه عنيد  الطفل  7- جتنب و�سف 

طلبات  اإل��ق��اء  اأث��ن��اء  منه  الرف�ص  بتوقع  القبلي  الإي��ح��اء  جتنب   -8
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والعناد. ال�ستجابة  لعدم  الطريق  اأمامه  يفتح  ذلك  لأن  عليه،  الوالدين 

املعاملة  دفء  اإىل  واللجوء  الطاعة،  على  الطفل  اإرغام  عن  البعد   -9

عنه  ال��ط��رف  نغ�ص  اأن  ميكن  الب�سيط  فالعناد  امل��واق��ف،  يف  وامل��رون��ة 

ياأتي  لن  رغبته  حتقيق  اأن  دام  ما  الطفل  هذا  يريد  ملا  فيه  ون�ستجيب 

املقبولة. الرغبة يف احلدود  ب�سرر وما دامت هذه 

من  العناد  موقف  ظهور  عند  املوؤجل  غري  املقنع  الدافئ  احلوار   -10

اأنه  الطفل  ي�سعر  لحق  وقت  اإىل  احلوار  اإرجاء  لأنَّ  املفيدة.  الأ�ساليب 

اإىل  يدفعه  مما  النت�سار  بزهو  وي�سعر  حق،  وجه  دون  املعركة  ربح  قد 

العناد  اأن  قاعدة  على  يعتمد  اأن  ويجب  ومكابرته،  عناده  �سلوك  تكرار 

من الطفل ل يقاوم بعناد من الكبار بل بحوار دافئ عاجل )ال�سربيني، 

 .)81-78 ،2012

بالآتي: فعليهم  بالفعل يف ت�سرف طفلهم،   التمرد قد ظهر  كان  واإذا 

العناد  ويطفئا  النار،  حتا�سر  كما  العناد  م�ساوئ  يحا�سرا  اأن   -1

باملاء. النار  تطفاأ  كما  املتمرد 

الأم�ور  اإ�سعال  يف  اإل  يفيدان  ل  وال�سخط  الغ�سب  اأن  يدركا  اأن   -2

وتفاقمها.

ب�سلوك  ولكن  املتمرد،  ا�سرت�ساء  طريق  عن  ل  اجلهد  يبذل  اأن   -3

التمرد. اأ�سباب  لكت�ساف  ال�سوؤال  �سبل 

مهما  ولدهما  يظل  لأنه  حمبوبا  يظل  اأنه  املتمرد  للطفل  يوؤكدا  اأن   -4

لالإ�سالح فح�سب. يحتاج  الذي  هو  �سلوكه  واأن  الظروف،  �ساءت 

ن�سابها. اإىل  الأمور  اإعادة  بالإمكان  باأنه  الطفل  ي�سعران   -5

ت�سرفاته  على  يحكم  وحاكما  حكما  املتمرد  الطفل  من  يجعال  اأن   -6

 .)77-76 اأ،   2005 )�سليمان،  بنف�سه 
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ال�سرقة: م�سكلة   )4(

يجمع  ال��ذي  فالطفل  للوالدين،  كبرية  �سدمة  الطفل  �سرقة  متثل 

اأنه  املوؤكد  من  خفي  مكان  يف  ويخبئها  بها  ويحتفظ  الآخرين  ممتلكات 

نف�سية. م�ساكل  من  يعاين 

يح�سل  قد  الرابعة،  �سن  وحتى  الطفل  حياة  من  الأوىل  ال�سنوات  ويف 

بح�سن  ذلك  يفعل  ولكنه  للغري،  مملوكة  تخ�سه  ل  اأ�سياء  على  الطفل 

واخلربي  العقلي  الن�سج  يحقق  مل  الطفل  لأن  ع��ادة  ذلك  ويجهل  نية، 

الغري،  ملك  هو  وما  له،  ملك  هو  ما  بني  مييز  يجعله  الذي  والجتماعي، 

من  واملطلوب  كثريًا،  يزعجنا  األ  يجب  احلالة  هذه  يف  الطفل  و�سلوك 

الكبار املحيطني بالطفل اأن يو�سحوا للطفل ما هو ملك له، وما هو ملك 

اإزعاجًا كبريًا  ي�سبب  ال�سرقة ك�سلوك وم�سكل �ساذ عادة ما  لغريه، ولكن 

)2011،201 واملو�سوي،  )الكناين  الطفل.  مع  يتعاملون  الذين  لكل 

ال�سرقة مفهوم 

ال�سرقة هي رغبة الطفل يف ال�ستحواذ على �سيء من حقوق الآخرين 

املراد  ال�سيء  مالك  با�ستغفال  واأحيانا  منه،  وباإرادة  حق،  فيه  له  لي�ص 

بيئته،  الطفل من  يكت�سبها  التي  ال�سلوكيات  ت�سليله. وهي  من  اأو  �سرقته 

اأي اإن الأمر عبارة عن �سلوك اجتماعي ميكن اكت�سابه عن طريق التعلم 

.)47  ،2012 )ال�سربيني، 

 8–4( العمرية  الفرتة  يف  وا�سح  �سلوكي  كا�سطراب  ال�سرقة  وتبداأ 

�سنة(،   15 –  10( عمر  يف  جنوحًا  لي�سبح  الأمر  يتطور  وقد  �سنوات(، 

  )47  ،2011 )ال�سربيني،  املتاأخرة.  املراهقة  حتى  احلال  ي�ستمر  وقد 

املنزل  من  ب�سيطة  اأ�سياء  ب�سرقة  يبداأون  �سلوكيا  امل�سطربون  والأطفال 

يوؤكل  �سيئا  امل�سروقات  تكون  ما  وغالبًا  الأق��الم  اأو  النقود  اأو  كالطعام 

للتخل�ص منه، ومن الأمور ال�سائعة جلوء ال�سارق لإخفاء ما �سرق بحيث 
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يف  ال�سارق  الطفل  يبداأ  ما  وغالبا  اإثباته،  اأو  اإليه  التهام  توجيه  ي�سعب 

ال�سرقة  تقرتن  وهنا  اهلل..  با�سم  واحللف  تام..  بنكران  املواجهة  حالة 

من  ويعلن عن ظلم  بالبكاء  ويبداأ  اتهامه  فكرة  الطفل  وي�ستنكر  بالكذب 

.)201 واملو�سوي،2011،  )الكناين  بذلك  اتهمه 

النف�سي  النمو  فرتات  خالل  ال�سرقة  �سلوك  ميار�ص  الطفل  وي�ستمر 

�سلوكا  اأو  واآخ��ر،  حني  بني  به  يقوم  مدبرا  فعال  اأو  عمال  اإم��ا  والبدين، 

التمتع  ب��ه��دف  ي��وم  ك��ل  تقريبا  ممار�سته  تتم  الن�ساط  م��ن  م�ستمرا 

غالبا  ال�سارق  والطفل  والعقوبة.   النك�ساف  وتفادي  امل�سروق  بال�سيء 

ما يكون جمهول الهوية ب�سبب ما يقوم به من حماولت ت�سرت على نف�سه              

اأو ال�سلب الذي ميار�سه الأطفال الأقوياء  وما يفعله، وتختلف عن النهب 

والزهو  الفخر  اأنف�سهم مع  الآخرين كا�سفني عن  الأطفال  الكبار على  اأو 

 .)47  ،2011 )ال�سربيني،  يفعلون.  مبا 

ال�سرقة:  اأ�سكال   -

اأهمها: ومن  الأمناط،  العديد من  ال�سرقة يف  اأ�سكال  تتنوع 

اإىل �سرقة الأ�سياء عقابا  1- ال�سرقة الكيدية : بع�ص الأطفال يلجاأون 

الهلع  امل�سروق  ال�سخ�ص  هذا  ي�سيب  حتى  مثلهم  لأطفال  اأو  للكبار  اإما 

الآخرين. اأو دوافع عدوانية جتاه  نتيجة وجود كراهية  والفزع، وذلك 

ال�سرقة،  من  نوعا  مار�سوا  الأطفال  فاأغلب  التملك:  حب  �سرقة   -2

على  لال�ستحواذ  النزوع  مع  بداأت  حاجة  اإ�سباع  على  ينطوي  الأمر  لأن 

الأوىل. النف�سي  النمو  مراحل  العاطفة يف  من  م�ستوى 

لي�ص  هنا  ال�سرقة  داف��ع  وال�ستطالع:  للمغامرة  كحب  ال�سرقة   -3

وقد  املغامرة،  وروح  واملخاطرة  ال�ستطالع  حب  ولكن  واحلرمان  اجلوع 

يتذوقه. الطفل طعاما مل يره من قبل، ومل  ي�سرق 
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حالة  من  ج��زءا  ال�سرقة  تكون  فقد  نف�سي:  كا�سطراب  ال�سرقة   -4

ا�سطراب  ب�سكل  وتظهر  الطفل،  منها  يعاين  مر�سية  ذهانية  اأو  نف�سية 

مر�سية  �سراعات  عن  ناجت  العميقة،  النف�سية  دوافعه  له  مثري،  �سلوكي 

النف�سي. بالتحليل  اإل  معرفتها  ميكن  ل  الطفل،  نف�ص  يف  �ساذة 

ميل  لإ�سباع  ال�سرقة  اإىل  الطفل  يلجاأ  قد  الذات:  لتحقيق  ال�سرقة   -5

ي�سرق  كالذي  اأف�سل  ب�سورة  ظهرت  اأو  �سعيدا  نف�سه  فيها  يرى  رغبة  اأو 

الأطفال،  من  غريه  مثل  الأفراد  عن  ليحكي  ال�سينما  اإىل  للذهاب  نقودا 

الدرا�سي خلف حماولة  اأ�سحابه، ورمبا كان ف�سله  اأو لريكب دراجة مثل 

الأطفال. من  غريه  على  ماديا  بالظهور  تعوي�سه 

تعوي�سا  ال�سرقة  اإىل  الطفل  يلجاأ  قد  احلرمان:  نتيجة  ال�سرقة   -6

اأو      منه  حمروم  هو  ما  �سرقة  اإىل  يلجاأ  فقد   .. يقا�سيه  الذي  للحرمان 

-49  ،2012 )ال�سربيني،  منه  حرم  ما  على  احل�سول  على  ي�ساعده  ما 

.)50

ال�سرقة:  اأ�سباب   -

الأ�سباب،  م��ن  جمموعة  الأط��ف��ال  ل��دى  ال�سرقة  م�سكلة  وراء  تقف   

اأهمها:

بع�ص  ياأخذ  قد  �سنوات  الثالث  ذو  فالطفل  امللكية:  مبعنى  اجلهل   -1

األعاب  ياأخذ  اأن��ه  كما  ال�سرقة،  معنى  يعرف  ل  حيث  عالنية،  الأ�سياء 

ملكه.  اأنها  مدعيا  غريه 

فتعجبه،  لعبة  الطفل  ي�ساهد  الأح��ي��ان  بع�ص  يف  التملك:  ح��ب   -2

مبلكيتها  ليتلذذ  اخلفية  طريق  عن  ب�سرقتها  فيقوم  منها،  حمروم  وهو 

)جميل،2011،56(.

يقا�سيه، حيث  الذي  ليعو�ص احلرمان  الطفل  ي�سرق  3- احلرمان: قد 
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يلجاأ الطفل اإىل �سرقة �سيء حمروم منه ولي�ص يف اإمكانه احل�سول عليه  

 .)203  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين 

متطلبات  لتوفري  ي�سرق  الذي  كالطفل  معينة:  هوية  اأو  ميل  اإ�سباع   -4

دراجة  ركوب  اأو  الطوابع،  جمع  اأو  كالت�سوير  معينة  لهواية  ممار�سته 

متاحة.  اأ�سرته  اإمكانيات  تكن  اإذا مل  وخا�سة 

من  الن��ت��ق��ام  يف  رغ��ب��ة  الطفل  ي�سرق  ق��د  الن��ت��ق��ام:  يف  ال��رغ��ب��ة   -5

الآخرين، فالطفل الذي ي�سرق من والده قد تكون لديه كراهية وعدوانية 

انتقامية. عملية  اأنها  على  بال�سرقة  فيقوم  والده،  �سد 

الق�سوة  مثل  اخلاطئة:  ال��وال��دي��ة  املعاملة  اأ�ساليب  بع�ص  ات��ب��اع   -6

ت�سهم  ال��زائ��د  وال��ت��دل��ي��ل  امل��ت��ط��رف  وال��ع��ق��اب  ال��وال��دي��ة  امل��ع��ام��ل��ة  يف 

تعويد  ع��دم  ذل��ك  راف���ق  اإذا  خ��ا���س��ة  ال�����س��رق��ة،  اإىل  ال��ط��ف��ل  جل��وء  يف 

الآخرين،                                                         الأط��ف��ال  وخ�سو�سيات  ممتلكاته  بني  التفرقة  على  الطفل 

ي�سدر  قد  وال��وال��دان  50(؛   ،2011 )ال�سربيني،  ملكيته  حترتم  مل  اأو 

فمثال  ق�سد،  دون  الطفل  ل��دى  ال�سرقة  �سلوك  تعزز  �سلوكيات  منهم 

الطفل  بها  يقوم  التي  الت�سرفات  بع�ص  عن  الطرف  الوالدان  يغ�ص  قد 

مربر  ل  هنات  كالهما  اأو  الوالدين  اأحد  يعتربها  ما  وع��ادة  املنزل،  يف 

الأمر  تفاقم  اإىل  يوؤدي  وذلك  الأمر،  باإخفاء  الأم  تقوم  وقد  لت�سخمها، 

)جميل،2011،57(. م�ستقباًل 

7- اجلماعة املرجعية واأ�سدقاء ال�سوء: اإن وجود الطفل و�سط جماعة 

على  يحافظ  اأو  يح�سل  حتى  لأوامرها  ينقاد  جتعله  قد  ال�سرقة  متار�ص 

فيها.  مكانته 

بالف�سائل:   والتميز  الدونية  م�ساعر  وتعوي�ص  بالنق�ص  ال�سعور   -8

تدفع الطفل اإىل حماولة التعوي�ص وتاأكيد الذات، وقد تكون رغبة الطفل 

منه  يقللون  الذين  الأقران  و�سط  املركز  على  لأجل احل�سول  ال�سرقة  يف 

  .)51  -50  ،2012 )ال�سربيني، 
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يف  كبريا  دورا  الإعالم  و�سائل  متار�ص  املتطرفة:  الإعالم  و�سائل   -9

اأحداث  على  بع�سها  برتكيز  وذلك  و�سلوكياته،  الطفل  وج��دان  ت�سكيل 

ال�سارق  واإظهار  كخدع  متار�ص  التي  والأ�ساليب  ال�سرقات  على  تنطوي 

لتعزيز  فر�سة  تكون  الإعالمية  الو�سيلة  فاإن  وهنا  املقدام،  البطل  ب�سفة 

هذا  كف  اأو  اإطفاء  يف  فر�ستها  من  ب��دل  الطفل  ل��دى  ودعمه  ال�سلوك 

لديه.  ال�سلوك 

ب�سبب  الطفل  ي�سرق  قد  العقلي:  اأو  النف�سي  باملر�ص  الإ�سابة   -10

العقلي  التخلف  من  يعاين  كونه  ب�سبب  اأو  عقلي  اأو  نف�سي  مر�ص  وجود 

منه  اأكرب  اأولد  �سيطرة  الوقوع حتت  �سهل  يجعله  الذكاء مما  وانخفا�ص 

. ال�سرقة  نحو  يوجهونه  قد 

ي�سعر  حيث  �سعورية  ل  نوبات  �سكل  يف  يكون  وقد  ال�سرقة:  هو�ص   -11

وقد  اقرتافها،  عند  واإ�سباع  ال�سرقة  ارتكاب  قبل  �سديد  بتوتر  ال�سخ�ص 

يتم لدى غري املحتاجني تعبريا عن افتقادهم للحب واحلنان يف الطفولة 

�سعوري.  ل  ب�سكل  يتم  وهو 

ممتلكاته  من  �سيئا  الطفل  يفقد  عندما  العقاب:  من  اخل��وف   -12

اإىل  الطفل  هذا  في�سطر  يعاقبه  ف�سوف  يح�سرها  مل  اإذا  والده  فيهدده 

.) 59  -58 اأحد زمالئه )جميل،2011،  �سرقة بديل عنها من 

الطفل  فيلجاأ  لل�سرقة  مبا�سر  �سببا غري  الغرية  تكون  قد   : الغرية   -14

احل�سول  هو  ي�ستطيع  ول  غريه  يقتنيها  التي  الأ�سياء  بع�ص  �سرقة  اإىل 

 .)52  ،2012 )ال�سربيني،  منه  الغرية  ب�سبب  عليها 

ان�سراف  نتيجة  الطفل  على  ي�ستويل  الذي  الغ�سب  عن  التنفي�ص   -15

. انتباههما  للفت  عنه  والديه 

نوعا  ذلك  ويعترب  املخطئ،  الطفل  حما�سبة  عن  الأ�سرة  تغا�سي   -16
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املنزل  اإط��ار  خ��ارج  اإىل  ال�سرقة  ام��ت��داد  على  ال�سمني  الت�سجيع  م��ن 

)76  ،1994 والأ�سرة )�سحيمي، 

امل�سكلة:  على  التغلب  اأ�ساليب   -

واملحيطني  الوالدين  ال�سرقة، على  �سلوك  الإقدام على  الطفل من  ملنع 

�سلبي  تكوين اجتاه  ت�ساعد يف  التي  الأ�ساليب  اتباع جمموعة من  بالطفل 

تب�سري  على  وتعمل  الأمانة،  نحو  اإيجابي  اجتاه  واإحداث  ال�سرقة،  نحو 

مراعاتها،  ال��واج��ب  الجتماعية  والتقاليد  الأخ���الق  بقواعد  الطفل 

حق  وتخويله  خا�سة  اأدوات  من  ميلك  فيما  الطفل  حقوق  اح��رتام  مع 

الأ�ساليب: الت�سرف يف ذلك، ومن هذه 

الأم��ر  ك��ان  ول��و  حتى  التهاون  وع��دم  ال�سرقة  فعل  عن  الطفل  ردع   -

قدرة  تقدم  مع  خطرية  اأم��ور  اإىل  تتطور  ال�سغرية  الأم��ور  لأن  �سغريا، 

�سائن  بعمل  قام  باأنه  اإذلل  بال  الطفل  اإ�سعار  ووج��وب  العقلية  الطفل 

لفعلته هذه. واأن من حوله غا�سبون  واقرتف خطاأ كبريًا، 

الأ�سياء  بع�ص  وتوفري  الآخرين  ملكية  اح��رتام  على  الطفل  تعويد   -

اخلا�سة  بامللكية  الإح�سا�ص  لتنمية  وذل��ك  �سخ�سيا،  هو  تخ�سه  التي 

باحرتام  وذلك  الآخرين،  ممتلكات  على  املحافظة  ثم  ومن  واحرتامها، 

الكبار ملمتلكات ال�سغري وعدم العتداء عليها )ال�سربيني، 2012،53(. 

ولعبه،  وماأكله  ملب�سه  يف  خ�سو�سياته  ممار�سة  على  الطفل  تدريب   -

اأو اجل�سع. اإىل احلد الذي ل ي�سل اإىل الأنانية 

فهي  املجتمع  وعلى  الفرد  على  واأ�سرارها  ال�سرقة  م�ساوئ  تو�سيح   -

والتقاليد  الأخالق  بقواعد  الطفل  وتب�سري  اجتماعي،  وذنب  ديني  جرم 

 .)205  :  204  ،2011 الجتماعية )الكناين، واملو�سوي، 
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ال�سرقة:  - عالج 

ال�سليمة  الرتبوية  الو�سائل  على  تقوم  ال�سرقة  مل�سكلة  العالجات  معظم 

اأبرزها:  ومن  املدرو�سة، 

معاجلة  بل  �سارقا،  �سبط  ما  اإذا  رفاقه  اأم��ام  به  الت�سهري  ع��دم   -

حقيقيا.  �سارقا  منه  ن�سنع  ل  حتى  واتزان  وبهدوء  حدة  على  م�سكلته 

الطفل.  نف�ص  والأخالقية يف  الدينية  القيم  زرع   -

- اختيار الق�س�ص والأفالم الرتبوية الهادفة التي تنمي قيمة الأمانة 

ممتلكاتهم.  على  واملحافظة  الآخرين  حقوق  وتقدير  الطفل،  لدى 

عند  ال�سرقة  عادة  تكون  قبل  لأموالهم  الوالدين  مراقبة  �سرورة   -

الطفل عمال باملثل ال�سعبي املعروف »املال ال�سائب يعلم النا�ص احلرام«. 

تهكما  ولو  )ل�ص-�سارق(  الل�سو�سية  ب�سفات  الطفل  و�سف  عدم   -

النت�سار.  من  نوعًا  فيه  اأن  �سيما  ول  اإليه  في�سعى  اللقب  ي�ست�سيغ  فقد 

اإعطاء م�سروف اجليب لالأطفال بني احلني والآخر ومراقبة كيفية   -

مراقبة.  بعملية  نقوم  باأننا  اإِ�سعارهم  دون  عفوية،  بطريقة  اإنفاقهم 

اأو يف المتحانات.  اليومية  الغ�ص يف احلياة  الطفل على عدم  تعويد   -

واإل  الفراغ  مللء  النافعة  الهوايات  واإيجاد  ال�سوء  رفقة  عن  البتعاد   -

فاإن هذا الفراغ ميالأ من قبل رفقة ال�سوء )�سحيمي، 1994،  76 – 78، 

.)38  ،1999 حفني، 
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العادات: ا�سطرابات   

وقد  الطفولة،  حياة  يف  ب��ارزة  م�سكالت  ال��ع��ادات  ا�سطرابات  متثل 

وذويهم. لالأطفال  وج�سد�سة  نف�سية  متاعب  ت�سبب 

منها:  الع�سبية،  الأزمات  من  العديد  ت�سمل  ال�سطرابات  وهذه 

االأ�سابع: )1(  م�سكلة م�ص 

يزالون  ل  الذين  لالأطفال  الطبيعية  املظاهر  من  الأ�سابع  م�ص  يعترب 

هو  العادة  هذه  وقوع  على  ي�ساعد  مما  ولعله  الفمية.  املرحلة  يعي�سون 

مبجرد  اأو  اأم��ه،  رحم  يف  جنينا  كان  منذ  مار�سها  يكون  قد  الطفل  اأن 

الطفل  العادة متتع  فهذه  وقت لحق،  عليها يف  يعتاد  من  ومنهم  ولدته، 

م�ساألة  وهي  الذاتية،  الت�سلية  من  نوعا  فيها  ويجد  اإياها،  ممار�سته  يف 

امل�ص عند اجلوع  وت�ستد رغبته يف  الأوىل من عمره،  ال�سهور  طبيعية يف 

ياأخذ  ل  الطفل  اأن  على  دليال  العادة  ه��ذه  تكون  وق��د  وال��ن��وم،  والتعب 

هذه  �سبب  ملعرفة  الأطفال  مالحظة  يجب  لذلك  احلليب،  من  كفايته 

.)358  ،2010 الظاهرة )عبد املجيد، 

على  دلل��ة  وفيها  موجهة،  ع�سبية  حركة  تعد  الأ�سابع  م�ص  وع��ادة 

الظاهرة  وتبقى  الرتكيز ملدة طويلة،  القدرة على  ال�ستقرار وعدم  عدم 

املاألوف ت�سبح  اإذا جتاوزت هذا احلد  عادية يف الطفولة املبكرة، لكنها 

الأطفال  منع  اأن  مالحظة  مع  عالجها،  يف  النظر  يجب  مر�سية  حالة 

ول  م��ربر،  غري  تدخاًل  يعترب  اأيديهم  رب��ط  طريق  عن  ق�سرية  بطريقة 

هذه  عن  تدريجيا  لالإقالع  واإر�ساده  الطفل  مراقبة  ويف�سل  منه  جدوى 

.)118  ،1994 العادات )�سحيمي، 

الأ�سابع:  م�ص  م�سكلة  اأ�سباب   -

جمموعة  هناك  اأن  اإىل  املو�سوع  بهذا  املعنية  الدرا�سات  اأ�سارت  وقد 
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منها:  العادة  لهذه  اللجوء  اإىل  بالطفل  توؤدي  الأ�سباب  من 

يجدون  لأنهم  الأ�سابع  م�ص  اإىل  يلجاأون  الأطفال  والراحة:  املتعة   -1

وال��راح��ة  ب��ال��دفء  ال�سعور  ع��ن  ف�سال  ممار�ستها،  يف  ومتعة  �سعادة 

وال�سرتخاء.

نتيجة  ال��ع��ادة  لهذه  الأط��ف��ال  بع�ص  يلجاأ  حيث  التغذية:  نظام   -2

على  ال��غ��ذاء  تقدمي  اأو  ك��اف  غ��ذاء  توفر  وع��دم  الطعام،  من  احل��رم��ان 

فرتة  ط��ول  حتمل  على  الطفل  اإمكانات  تفوق  ن�سبيا  متباعدة  ف��رتات 

اجلوع.

احلنان  اإىل  الطفل  فافتقار  النف�سية:  احل��اج��ات  اإ���س��ب��اع  ع��دم   -3

التي  الطبيعية  الر�ساعة  من  كاف  قدر  على  احل�سول  عدم  اأو  والعطف 

وف�سيولوجيا. نف�سيا  الأمن  م�ساعر  متنحه 

تلك  اإىل  الطفل  يرجع  فحينما  والعناء:  ال�سيق  ب��اأوق��ات  امل��رور   -4

اأن يكون قد تخلى عنها، فاإن ذلك يدل على  العادة بعد �سنوات من بعد 

ي�سعر  عندما  ذلك  ويحدث  الفمية،  املرحلة  اإىل  الرجوع  اأي  النكو�ص، 

مثاًل. الأم  بالنف�سال عن  باأنه مهدد  الطفل 

5- التنفي�ص عن الطاقة الزائدة: يلجاأ بع�ص الأطفال اإىل هذه العادة 

ن�ساط  باأي  ال�ستغال  يف  ورغبة  مفرغة  غري  طاقة  من  لديهم  ملا  نتيجة 

يقطع امللل خا�سة اإذا منع الطفل من اللعب مع اأقرانه ال�سغار اأو رف�ص 

رفاقه. قبل  من 

6- ق�سر فرتة الر�ساعة: يلجاأ بع�ص الأطفال اإىل م�ص اأ�سابعهم بعد 

الأم  كفاية حليب  نتيجة ق�سرها، وعدم  املبا�سرة  الر�ساعة  النتهاء من 

باجلوع.  الطفل  و�سعور  �سناعي  بحليب  ال�ستعانة  دون 

7- ال�سعور باللذة، ففي كثري من الأحيان يبداأ هذا ال�سلوك يف مرحلة 
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عند  احل�سية  بالإثارة  اأو  بالراحة  ي�سعر  حيث  الطفل  حياة  من  مبكرة 

)�سليمان،  ال�سناعية.  امل�سا�سة  توفره  التي  بتلك  �سبيهة  لإبهامه  م�سه 

359 ؛ جميل،2011، 24(.   ،2010 85- 86؛ عبد املجيد،   ،2007

الأ�سابع:  مل�ص  امل�ساحبة  ال�سلبية  النف�سية  ال�سفات  ومن 

ان�سحابية  �سلبية  و�سيلة  وهو  واخلجل،  والنكما�ص  العزلة  اإىل  امليل   -

م�ساكله.  الطفل  بها  يواجه 

املرء على حقوقه  اأو يف ح�سول  قلة اجلراأة الجتماعية يف احلديث   -

عليها. وحمافظته 

ال�سرحان  ي�ساحبها  قد  والتي  الظاهرة  هذه  من  النا�ص  ا�سمئزاز   -

.)89-88  ،2007 )�سليمان، 

به.  املحيطني  القبول من  بعدم  ال�سعور   -

التاأخر الدرا�سي.  اإىل  - عدم القدرة على الرتكيز، الأمر الذي يوؤدي 

الآخ��ري��ن  مواجهة  على  ال��ق��درة  وع��دم  احل�سا�سية  و���س��دة  اخلجل   -

.)157 )ال�سوربجي،2003، 

االأ�سابع:  م�سكلة م�ص  - عالج 

يتم عالج هذه امل�سكلة من خالل معرفة الأوقات التي يقوم فيها الطفل 

البدائل  درا�سة  مع  بذلك.  القيام  قبل  يفعل  ماذا  ومعرفة  اإبهامه  مب�ص 

ال�سروري  ومن  العادة،  هذه  من  للتخل�ص  للطفل  توافرها  ينبغي  التي 

م�ص  اإىل  يدفعه  قد  والذي  الطفل،  توتر  �سبب  حتديد  الأهل  يحاول  اأن 

ومالحظة  البيت،  يف  �سلوكه  مبراقبة  بل  مب�ساءلته،  يكون  ول  اإبهامه، 

للمر�سد  بد  فال  املدر�سة  يف  اأما  اإبهامه.  م�ص  من  تزيد  التي  احلوادث 

باأ�ساتذته،  اأو  بزمالئه  الطفل  عالقة  ملعرفة  الطفل  مراقبة  من  النف�سي 

ويلعب  ي�سارك  حتى  للطفل  الجتماعية  املهارات  وتعليم  بتوفري  وذلك 
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جمع  من  النتهاء  وبعد  وال�ستقرار.  بالأمن  ي�سعر  وبالتايل  الأطفال  مع 

الأ�سباب،  ه��ذه  اأث��ر  من  التخل�ص  يجب  الأ�سباب،  ومعرفة  املعلومات 

العالج،  عملية  يف  الطفل  اإ�سراك  على  العمل  يجب  ذلك  ينجح  مل  فاإن 

عن  ناجتا  ولي�ص  الذاتية  الإثارة  عن  ناجتا  ال�سلوك  ا�ستمرار  يكون  فقد 

املجيد،  )عبد  الآخرين  دون  الطفل  به  يحظى  الذي  والهتمام  التعزيز 

.)360 ،2010

الإجراءات، منها: اتباع جمموعة من  العالج من خالل  وميكن 

- احلديث مع الطفل وبيان هذه العادة ال�سيئة له اإذا كان �سنه ي�سمح 

بالفهم.

- اإعطاء الطفل مزيدًا من النتباه والهتمام وحماولة �سرف انتباهه 

الق�س�ص     كقراءة  الأن�سطة.  من  الكثري  يف  باإ�سراكه  امل�ص  عملية  عن 

اللعب. اأو 

هذه  عن  معه  احلديث  يجب  �سنوات   5 عمره  الطفل  يكون  عندما   -

ال�سيئة. واآثارها  العادة 

قطعة  اأو  ل�سق  ب�سريط  اإبهامه  لف  اأو  الطفل  يد  على  قفاز  و�سع   -

حتى          لتذكريه  ولكن  عقابا  لي�ست  الأ�سياء  ه��ذه  ب��اأن  القول  مع  قما�ص 

.)130  ،2007 اإ�سبعه )�سليمان،  ل مي�ص 

بقوة. اأو زجره  اأ�سبعه وجتنب عقابه  الطفل عندما مي�ص  توجيه   -

- م���ك���اف���اأة ال���ط���ف���ل وت���ع���زي���زه ع���ن���دم���ا ي���ك���ف ع���ن ه����ذه ال���ع���ادة 

)جميل،2011،25(.

فمه  يف  يده  و�سع  وبني  بينه  يحول  له  حمبب  بن�ساط  الطفل  �سغل   -  

والهواية.  الإنتاج  بلذة  و�سعوره 

ورعايته   له  الهتمام  وتوجيه  اللعب  يف  زمالئه  مع  الطفل  اإ�سراك   -

 .)158 )ال�سوربجي،2003، 
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فراغ  فر�سة  له  ترتك  ول  الطفل  انتباه  ت�سد  اهتمامات  عن  البحث   -

.)219  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين،  اأ�سابعه  مل�ص 

اإىل  تقريبها  من  الطفل  ياأنف  حتى  الأ�سابع  على  كريهة  مادة  و�سع   -

 .)121  ،1994 امل�ص )�سحيمي،  فيقلع عن  فمه 

امل�سغ  على  التدريب  فر�ص  من  الكثري  للطفل  نتيح  اأن  املفيد  وم��ن 

اللبان  كم�سغ  بالفم  املت�سل  الن�ساط  على  الأطفال  وت�سجيع  والق�سم 

.)128  ،2007 )�سليمان، 

االأظافر: ق�سم  م�سكلة   )2(

الأط��ف��ال  ب��ني  ال�����س��ائ��ع��ة  ال���ع���ادات  م��ن  الأظ���اف���ر  ق�سم  ع���ادة  تعترب 

يف  نف�سية  الأ�سباب  تكون  وقد  الأ�سابع،  م�ص  �ساأن  �ساأنها  واملراهقني، 

�سلوك  اأنه  على  اإليه  ينظر  الأ�سابع  م�ص  كان  اإذا  لكن  الأحيان،  معظم 

عدوانيا  �سلوكا  اعتباره  ميكن  الأظافر  ق�سم  ف��اإن  ا�ست�سالمي،  �سلبي 

تدمرييًا، اإذ اإنها تعرب، �سمنيًا، عن العدوان املكبوت والتكيف الوجداين 

اإذ  اأو القلق.  واأغلب الأطفال الذين يقر�سون اأظافرهم قلقون،  ال�سيىء 

بالتوتر. �سعوره  حدة  من  ليخفف  اأظافره  عادة  الطفل  يق�سم 

اإىل  يوؤدي  ل  الذي  الزائد  الن�ساط  اأ�ساليب  من  الأظافر  ق�سم  ويعد 

يبعد  بحيث  والقوة،  بال�سدة  يتميز  �سلبي  �سلوك  وهو  اإيجابية،  نتيجة 

وعدم  اليقظة  واأح��الم  ال�سرحان  على  وي�ساعده  ال��واق��ع  عن  �ساحبه 

على  توؤثر  ج�سمية  وم�ساعفات  اآث��ار  اإىل  وي��وؤدي  الرتكيز،  على  القدرة 

النف�سية(  وال�سدائد  القلق  )دليل  امل�سكلة  تعد  هنا  ومن  العامة،  ال�سحة 

قدراته.  تتحدى  �سعوبات  الطفل  يواجه  عندما  خا�سة 

الثامنة  )بني  ويكر  )الثالثة(  �سن  قبل  الأظافر  ق�سم  حدوث  ويندر 

قرب  الأطفال  عند  وا�سحة  امل�سكلة  تظهر  اإذ  العمر،  من  والعا�سرة( 
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اإىل �سن  العمر وت�ستمر لفرتات متقدمة قد ت�سل  الرابعة واخلام�سة من 

.)22 )جميل،2011،  الع�سرين. 

االأظافر:  ق�سم  اأ�سباب   -

الدرا�سات،  من  جمموعة  حددتها  التي  الأ�سباب  من  جمموعة  هناك 

اأهمها:  من 

يف  رغبة  الأظافر  بق�سم  الطفل  يقوم  حيث  النفعايل،  التوافق  -�سوء 

املتكررة  ممار�سته  نتيجة  العادة  تلك  تثبيت  ويحدث  الوالدين،  اإزعاج 

الأهل مت�سورا يف ذلك عقابا لهم. اإزعاج  امللحة يف  ورغبته 

النف�سي. ال�سراع  الناجت عن  القلق  دفاعية خلف�ص  حيلة  اإنه   -

ل�سلوك  وحماكاة  كتقليد  الأظافر  ق�سم  عادة  الأطفال  ميار�ص  -قد 

.)22 العادة )جميل،2011،  الذين ميار�سون هذه  والكبار  الآباء 

- عدم القدرة على التكيف مع البيئة ل�سوء املعاملة )ال�سوربجي،2003، 

 )158

-قد يكون ق�سم الأظافر �سلوكًا عدوانيًا مرتدًا اإىل الذات لعدم قدرة 

الآخرين.  على  العتداء  على  الطفل 

-  قد يكون طاقة زائدة غري م�ستغلة لدى الطفل ينف�ص عنها بالن�سغال 

وال�سجر.  امللل  من  للتخل�ص  العادة  بهذه 

�سكال  ال�سلوكية  العادة  هذه  تعترب  حيث  نف�سية،  لأ�سباب  يكون  -وقد 

�سيء  عن  للتعبري  الطفل  اإليه  يلجاأ  الذي  النفعايل  التنفي�ص  اأ�سكال  من 

�سعور  مثل   .)77  ،2007 )�سليمان،  لفظا  عنه  التعبري  ي�ستطيع  ل  داخلي 

وال�سعور  �سيئة،  من��اذج  وتقليد  واحل��رم��ان،  الإه��م��ال  من  بنوع  الطفل 

درا�سي عال. اإىل حت�سيل  الو�سول  على  قدرته  لعدم  بالعجز 
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الذين  ال��ك��ب��ار  تقليد  اإىل  الأط��ف��ال  مييل  حيث  البيئية:  -ال��ع��وام��ل 

كذلك  منهم،  العادة  هذه  فيكت�سبون  اأظافرهم،  يق�سمون  ي�ساهدونهم 

فاإن �سعور الطفل املعاق بالإحباط النا�سئ عن عجزه يف الو�سول مل�ستوى 

من  وحرمانه  اإخوته،  بها  يتمتع  مميزات  من  وحرمانه  اأقرانه  ق��درات 

هذه  ن�سوء  يف  ت�سهم  بيئية  عوامل  كلها  الآخرين،  من  والتقبل  التقدير 

فيها  يق�سي  التي  الأماكن  نتيجة  بالتعا�سة  �سعوره  اإىل  اإ�سافة  العادة، 

.)75  ،2007 )�سليمان،  واملنزل  كاملدر�سة  وقته  معظم 

االأظافر:   ق�سم  م�سكلة  عالج 

ينبغي: الأظافر،  ق�سم  م�سكلة  لعالج 

املوجودة  ال�سغوط  والبحث يف  ال�سلوك،  اأو  العادة  اأ�سباب هذه  فهم   -

عنها. التعبري  على  مل�ساعدته  الطفل  حياة  يف 

والتي  تقلقه  التي  املخاوف  هذه  عن  للتعبري  الفر�سة  الطفل  اإعطاء   -

الأظافر. وراء ق�سم  الكامنة  الأ�سباب  تكون هي  قد 

تربية  يف  الفعالة  الو�سيلة  لي�ص  العقاب  اإن  الطفل:  معاقبة  جتنب   -

اأن حتظى البيئة التي يعي�ص فيها الطفل بالبدائل  الطفل فمن ال�سروري 

اأظافره.  بق�سم  القيام  عن  الطفل  تلهي  التي 

با�ستمرار. الطفل  اأظافر  ق�ص   -

ق�سم  اإىل  باحلاجة  �سعر  كلما  مناف�سة:  ا�ستجابة  الطفل  تعليم   -

بقوة  يديه  قب�ستي  وي�سم  جانبيه  عن  ذراعيه  ميد  بان  وذلك  اأظافره، 

واليد. الذراع  بالتوتر يف  ي�سعر  حتى 

با�ستمرار. الطفل  اأيدي  اإ�سغال   -

- مراقبة �سلوك الطفل ملعرفة الأوقات التي يقوم فيها بق�سم اأظافره.
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الذهبية  النجوم  نظام  اتباع  ميكن  للطفل:  الإيجابي  ال�سلوك  تعزيز   -

كل  يف  جنمة  باإل�ساق  الطفل  يقوم  حيث  جدول.  �سكل  على  تكون  والتي 

من  جيد  عدد  هناك  ي�سبح  وعندما  اأظافره،  بق�سم  فيه  يقوم  ل  يوم 

)�سليمان،  الطفل  نف�ص  اإىل  حمببة  جائزة  اأو  بهدية  ت�ستبدل  النجوم 

.)120-114 ،2007

- تعليم الطفل ال�سرتخاء الع�سلي التام الذي يهدف اإىل زيادة قدرة 

الع�سبية. �سبط  على  الطفل  اأو  ال�سخ�ص  اأو  املري�ص 

النظافة  ع��ن  امل��ع��ربة  ال�سلوكية  ال��ع��ادات  ممار�سة  على  احل��ر���ص   -

ت�سرف.  اأو  فعل  كل  يف  بقيمتها  والتم�سك 

بهذه  يقومون  الذين  التالميذ  ي�سغل  اأن  املدر�سة  يف  املعلم  على   -

يف  بهم  وال�ستعانة  الف�سل  داخ��ل  حركية  باأعمال  يكلفهم  ب��اأن  العادة 

الفر�سة  يعطيهم  ل  حتى  والكرا�سات  الكتب  وت��وزي��ع  ال�سبورة  م�سح 

القا�سي  التعامل  ه��ذا  اأظ��اف��ره��م  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  باأنف�سهم  ل��الإن��ف��راد 

 .)160-159 )ال�سوربجي،2003، 

وتوفري  الطفل  ل�ستعدادات  املالئمة  والأن�سطة  الهوايات  توفري   -

اإب���دال  ب��ه��دف  الأن�����س��ط��ة وذل���ك  مل��زاول��ة  ال��الزم��ة  الأدوات واخل��ام��ات 

فيها.  مرغوب  باأن�سطة  الع�سبية  احلركات 

عن  للتعبري  الفر�ص  واإتاحة  اخل��وف،  م�ساعر  من  الطفل  تخلي�ص   -

وبالآخرين  بالنف�ص  والثقة  ب��الأم��ان  الطفل  واإ���س��ع��اِرِه  امل�ساعر،  ه��ذه 

.)23 )جميل،2011، 

الالاإرادي: التبول  )3(  م�سكلة 

الطفولة،  مرحلة  يف  �سيوعًا  ال�سطرابات  اأكر  من  الالاإرادي   التبول 

ي�ستطيع  فال  مثانته،  على  ال�سيطرة  على  الطفل  قدرة  عدم  يف  ويظهر 
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نومهم  اأثناء  الأطفال  من  كثري  يتبول  حيث  البول،  ان�سياب  يف  التحكم 

لياًل يف �سن نتوقع فيه منهم اأن يكونوا قادرين على التحكم يف جهازهم 

واإن  اآخر،  اإىل  البويل من طفل  �سن �سبط اجلهاز  ويختلف  البويل، هذا 

تقريبا.  الثالثة  �سن  يقع يف  ال�سن  كان هذا 

الالاإرادي التبول  تعريف 

يعرف  حيث  التبول،  على  ال�سيطرة  عدم  من  حالة  ال��الاإرادي  التبول 

ليال  اإراديا،  ل  البول  ان�سكاب  باأنه حالة  التبول  ا�سطراب  النف�ص  علماء 

3- 4 �سنوات، وهو  اأو نهارا، اأو ليال ونهارا معا، لدى طفل جتاوز عمره  

يكون هناك �سبب ع�سوي خلف  اأن  التحكم دون  يتوقع عنده  الذي  ال�سن 

ذلك.  على اأن يتكرر ذلك ملرتني يف الأ�سبوع، اأو على الأقل ثالث مرات 

  .)93  ،2012 )ال�سربيني،  �سهريا 

تظهر  الليل  يف  يتبولون  ممن   %25 حوايل  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 

يتبولون                                                                                                                          الذين  الأطفال  ن�سبة  واأن  اأي�سا،  النهار  امل�سكلة يف  عندهم هذه 

ل اإراديا تتناق�ص تدريجيا مع تقدمهم يف العمر )�سليمان، 2005ج،16(.

ال�سغار يف  لدى  فهو موجود  كبرية،  يعد ظاهرة  ل  الالاإرادي  والتبول 

م�سكلة  ال��الاإرادي  التبول  حالت  تعترب  ول  واملجتمعات،  الأ�سر  معظم 

قبل  اأي  املبكرة  الطفولة  يف  حدثت  ما  اإذا  الباحثني،  بع�ص  يذكر  كما 

حالة  تعترب  ال�سن حيث  هذا  بعد  ما  اإىل  ا�ستمرت  اإذا  اإل  �سنوات،  ثالث 

كبري  ب�سكل  عر�سة  يكون  العمر  من  الرابعة  الطفل  بلوغ  وقبل  مر�سية. 

ولكن  ذلك،  على  ال�سيطرة  ي�ستطيع  ل  اأنه  ذلك  الليلي،  التبول  مل�سكلة 

فما  اخلام�ص  العام  بلوغه  عند  الليلي  بالتبول  م�سابًا  الطفل  ي�سبح 

وخا�سة  الطفل  اأجهزة  ن�سج  اكتمال  عدم  هو  الرئي�سي  وال�سبب  فوق، 

 ،2010 املجيد،  )عبد  ذلك  عن  امل�سوؤولني  والع�سبي  الع�سلي  اجلهازين 

.)375 -374
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يعانون من هذه  اأن من  اإىل  املو�سوع  الدرا�سات يف هذا  وت�سري معظم 

النفعايل،  وبال�سطراب  النفعايل  الن�سج  بعدم  يت�سفون  امل�سكلة 

كثريا  الكبار  ففي  ال�سغار،  عند  عنها  الكبار  عند  اأ�سبابها  ويختلف 

لديهم  فمن   %62 اأن  وجد  فمثال  ع�سابية،  حلالت  م�ساحبة  تكون  ما 

التبول  حالت  من   %27 واإن  الالاإرادي،  التبول  من  يعانون  نومي  جتوال 

.)23 2005 ج،  الالاإرادي لديهم جتوال نومي )�سليمان، 

الالاإرادي  التبول  اأ�سكال 

ومنها:  الالاإرادي  التبول  اأ�سكال  تتعدد 

من  يتمكن  ل  الطفل  ولدة  فمنذ  املولد:  منذ  ال���الاإرادي  التبول   -1

الع�سوي.  الن�سج  من  مرحلة  اإىل  الو�سول  لعدم  رمب��ا  التبول،  �سبط 

يف  تقريبا   %86 ن�سبة  ت�سل  حيث  الأطفال  بني  انت�سارا  اأكر  النوع  وهذا 

دور  الرتبوي  اأو  النف�سي  وللعامل  الالاإرادي،  التبول  بني حالت  املتو�سط 

الع�سوي. بالعامل  مقارنة  النوع  هذا  ظهور  يف  �سئيل 

2- التبول الالاإرادي النتكا�سي )املوؤقت(، ويف هذا النوع جند الطفل 

جيد  ب�سكل  التبول  عملية  يف  التحكم  اإىل  عمره  من  مرحلة  يف  ي�سل 

للتبول  يعود  بعدها  ثم  مثال،  �سنة  اأو  اأ�سهر  �ستة  رمبا  لفرتة  وذلك  جدا 

هذا  يف  الكبري  دورها  املحيطة  والبيئية  الأ�سرية  وللظروف  ال��الاإرادي. 

على  ويطلق  الطفل.  نف�سية  على  اآثارها  الظروف  هذه  ترتك  حيث  النوع 

اإرادي ثانوي.  هذا النوع تبول ل 

الذين  الأطفال  على  الت�سمية  هذه  تطلق  الليلي:  الالاإرادي  التبول   -3

اأنهم  يحلمون  النوع  الأطفال من هذا  واأغلب  الليل،  اإراديا يف  ل  يتبولون 

مياه  دورة  داخل  باأنه  اأحدهم  يحلم  ورمبا  بحر  اأو  �سباحي  حو�ص  و�سط 

بوقت  الأطفال  ي�سعر  ول  ذلك،  وغري  عادية  بطريقة  التبول  ميار�سون 

هذه  فقط  ي��ت��ذك��رون  ولكنهم  احل���الت  ه��ذه  معظم  يف  التبول  ح��دوث 

الأحداث. 
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على  الت�سمية  ه��ذه  وتطلق  ال��ن��ه��اري:  الليلي  ال����الاإرادي  التبول   -4

حالت  ن�سبة  وت�سل  والنهار،  الليل  يف  اإراديا  ل  يتبولون  الذين  الأطفال 

هذا النوع اإىل ما يقرب من ثلث حالت التبول الالاإرادي.

5- التبول الالاإرادي العر�سي املزمن: ويظهر يف تكرار حالت التبول 

الالاإرادي ب�سكل غري ماألوف لدى الطفل، ورمبا بعد ف�سل اأنواع اأو طرق 

ال�سلوكي. والإر�سادي  والنف�سي  الدوائي  العالج 

الأطفال  بع�ص  لدى  ويحدث   : لالأحداث  املرافق  الالاإرادي  التبول   -6

الطفل  وجود  بدون  الأب  �سفر  اأو  المتحانات  مثل  منا�سبات حمددة،  يف 

الأ�سغر. اأخيه  بعيد ميالد  الحتفال  اأو  معه 

7- التبول الالاإرادي غري املنتظم: وي�سميه البع�ص املتباعد اأو املبعر، 

وهو حالت نادرة، وفيه يتبول الطفل على نف�سه ليلة ورمبا يختفي الأمر 

ملدة �سهر ثم يعود تبوله ل اإراديا ليلة اأخرى ثم ل يظهر عليه مرة اأخرى 

الليلة  اأو  اليوم  باأحداث  النوع  هذا  ويرتبط  وهكذا،  اأ�سهر  ثالثة  بعد  اإل 

الالاإرادي. التبول  فيها حالة  التي حدثت 

الأنثوي. البويل  ال�سل�ص   -8

اأو  ذكورا  كبار  اأو  اأطفال  لبع�ص  مثانات  هناك  الن�سيطة:  املثانة   -9

منه.)ال�سربيني،  �سريعا  وتخل�سا  واح��رتازا  للبول  اإدرارا  اأك��ر  اإناثا 

.)35-32 2005 ج،  2012، 96-99 ؛  �سليمان، 

منها  يعاين  التي  النف�سية  الآث��ار  من  جمموعة  له  ال��الاإرادي  والتبول 

والعار  واخل��زي  الكتئاب  من  بنوع  امل�ساب  ي�سعر  ما  فغالبا  الطفل، 

والنق�ص جتاه الآخرين ول �سيما جتاه من هم اأ�سغر منه �سنا من اإخوته 

خمالطة  وع��دم  الن��زواء  اإىل  ينزع  وه��و  املرحلة،  ه��ذه  جت��اوزوا  الذين 

الذين ي�سخرون منه، فيثور  اأولئك  بالنقمة على  ي�سعر  الزوار، وكثريا ما 
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ويكون   .)117  ،1994 )�سحيمي،  الإي��ذاء  اإىل  اأحيانا  عامدًا  وبع�سبية 

الثقة  منها عدم  ال�سطراب  بهذا  امل�ساب  الطفل  على  انعكا�سات  لذلك 

اإىل  الطفل  ومييل  والذنب،  واخلجل  والقلق،  باخلوف  وال�سعور  والياأ�ص 

كان  اإن  امل�سكلة، خا�سة  فيها  لأي ظروف حتدث  املنزل جتنبا  البقاء يف 

الأن�سطة،  يف  ال���س��رتاك  يتجنب  جن��ده  وهنا  ن��ه��ارا،  ال���الإرادي  التبول 

انخفا�ص  لديه  فيكون  املدر�سة،  اإىل  الذهاب  يقاوم  اأو  اأحيانا  ويرف�ص 

الكالم  ا�سطرابات  الطفل من  يعاين  ما  وكثريا  الدرا�سي،  التح�سيل  يف 

مثل اللجلجة، وقد يلجاأ اإىل ق�سم الأظافر اأو م�ص الأ�سابع )ال�سربيني، 

.)95 ،2012

كما  الوالدين،  نف�سية  يف  �سيئا  اأثرا  يرتك  الطفل  تبول  اأن  واملالحظ 

اإذا  وخا�سة  بوالديه،  الطفل  عالقة  على  الالاإرادي  التبول  م�سكلة  توؤثر 

قبل  املثانة  يتحكم يف ع�سالت  اأن  الطفل  على  وتفر�ص  قلقة،  الأم  كانت 

ف�سيولوجيا. اأو  العمل ع�سويا  قادرا على ذلك  يكون  اأن 

الالاإرادي:  التبول  اأ�سباب ظاهرة   -

واحد فقط،  اإىل عامل  الالاإرادي  التبول  اإرجاع حالة  ال�سهل  لي�ص من 

والجتماعية  والنف�سية  الف�سيولوجية  العوامل  من  جمموعة  هناك  لكن 

اإىل  املو�سوع  بهذا  املتعلقة  والأدبيات  الدرا�سات  اأ�سارت  حيث  وغريها. 

ومنها: الالاإرادي  للتبول  متعددة  اأ�سباب  وجود 

والع�سوية:   الف�سيولوجية  اجل�سمية  االأ�سباب   -1  

من  جمموعة  من  يعاين  من  منهم  امل�سكلة  هذه  لديهم  الذين  الأطفال 

احلادة  الأنيميا  اأو  العام  ال�سعف  حتدث  التي  الف�سيولوجية  الأ�سباب 

وقد  بالتبول  اخلا�سة  الع�سالت  على  ال�سيطرة  �سعف  اإىل  يوؤدي  والذي 

 105  ،1993 ترجع اإىل �سعف اأو اأمرا�ص يف اجلهاز البويل  )القريطي، 

الع�سوية: الأ�سباب  اأهم  ومن   .)106  –
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. املثانة  التهابات يف  البويل: مثل  اأمرا�ص اجلهاز   -

مبر�ص  الطفل  اإ�سابة  اأو  احلالبني،  اأو  الكلي  يف  التهابات  وج��ود   -

ل  بتبول  الأح��ي��ان  بع�ص  يف  م�سحوبًا  يكون  ال��ذي  ال�سرع  و  ال�سكري، 

)195  ،2011 اإرادي )الكناين واملو�سوي، 

وفقد  الع�سلي،  بالإنهاك  وال�سعور  للج�سم  العامة  احلالة  �سعف   -

.)375  ،2010 املجيد،  الفيتامينات يف اجل�سم )عبد  ونق�ص  الدم، 

يواجهون  ال��ذي  الأط��ف��ال  معظم  يعترب  حيث  املثانة:  حجم  �سغر   -

�سغرية،  متانتهم  تكون  ما  غالبا  والليل  النهار  اأثناء  با�ستمرار  التبول 

العادي.  واأقل من احلجم 

البويل،  اجلهاز  يف  ع�سوي  خلل  وج��ود  مثل  الت�سريحية،  العيوب   -

البول. وجمرى 

لالأع�ساب               ال��ك��ايف  الن�سج  ع��دم  اأي�����س��ا  الع�سوية  الأ���س��ب��اب  م��ن   -

ج،   2005 )�سليمان،  املثانة  جدار  يف  الالاإرادية  الع�سبية  ال�سعريات  اأو 

  .)54

والعجزية،  القطنية  الفقرات  منو  اكتمال  عدم  اأو  ت�سوهات  وجود   -

فقدان  مثل  وما حوله،   الفقري  العمود  اأذى  اأو  ال�سوكي،  النخاع  تلف  اأو 

معينة.  اأجزاء  عند  الفقري  العمود  التحام 

- وجود تهيجات املنطقة التنا�سلية: مثل التهاب فتحة البول اخلارجية 

ال�سرج وتتجول يف هذه  اأو وجود ديدان تخرج من فتحة  ال�سرج  اأو فتحة 

املنطقة.

اإىل  اأحيانا  العام  ال�سعف  يوؤدي  اإذ  الفيتامينات،  ونق�ص  الدم  فقر   -

الهرمون  م�ستوى  انخفا�ص  اأو  املثانة،  ع�سالت  على  ال�سيطرة  ع��دم 

.)100  ،2012 البول )ال�سربيني،  لإدرار  امل�ساد 
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 ANT DIURTIC نق�ص يف هرمون  وجود  اأخرى  درا�سات  اأظهرت   -

البول  عملية  يف  يتحكم  الهرمون  وه��ذا  الليل  ف��رتة  يف   HORMONE

2005 ج ،49(. )�سليمان، 

الوراثية: االأ�سباب   -2

اأحد  كان  امل�سكلة  هذه  يواجهون  الذين  معظم  اأن  الدرا�سات  ك�سفت 

الأطفال  من   %75 اأن  تبني  وبالإح�ساء  ال�سغر،  يف  منها  يعاين  والديهم 

امل�سكلة  من  يعانون  كانوا  واأمهات  لآباء  اأطفال  هم  ليال  يتبولون  الذين 

.)70 2005 ج،  ذاتها )�سليمان، 

املجهول:  والعامل  الطبيعية  العوامل   -3

ومنها  ال��الاإرادي،  التبول  ت�سبب  التي  الطبيعية  العوامل  بع�ص  هناك 

 )X( العامل  ه��ذا،  ال�ستعداد  عامل  على  اأطلق  وقد  املجهول،  العامل 

�سخ�ص  من  ويختلف  معروف،  غري  باجل�سم  مو�سعه  لأن  املجهول،  اأو 

�ساحب  رمب��ا  البويل،  اجلهاز  يف   )X( العامل  تركز  ك��ان  ف��اإذا  لآخ��ر، 

الالاإرادي. بالتبول  اخلا�سة  امل�سكالت  اأو  النف�سية  ال�سطرابات 

الطعام:  تاأثري   -4

ياأكلونه،  ال��ذي  الطعام  م��ن  الأط��ف��ال  �سحة  على  كبري  ت��اأث��ري  هناك 

يتناول  عندما  اأنه  نالحظ  حيث  ليال،  ليتبول  الطفل  على  بالتايل  ويوؤثر 

نالحظ  وكذلك  الليل،  اأثناء  تبوله  يخف  الطعام  من  معينا  نوعا  الطفل 

اأن بع�ص الأطعمة يزيد من التبول وي�سعف قدرته على منع هذا التبول، 

من  حذفها  من  ليتمكن  الأطعمة  هذه  يالحظن  اأن  الأمهات  على  فيجب 

 .)55 ج،   2005 )�سليمان،  امل�ساء  عند  وخا�سة  الغذائي  الطفل  نظام 

اأي�سا �سرب كمية كبرية من  الالاإرادي  التبول  اإىل  املوؤدية  الأ�سباب  ومن 

اأثناء  بالبول  املثانة  امتالء  �سرعة  اإىل  توؤدي  حيث  النوم،  قبل  ال�سوائل 

.)102  ،2012 )ال�سربيني،  الليل 
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الرتبوية:  االجتماعية  االأ�سباب   -5

اإىل حد كبري  الطفل م�سوؤولة  يعي�ص فيها  التي  البيئة الجتماعية  تعترب 

وغريهم  واملدر�سني  الوالدين  فاأخطاء  ال��الاإرادي،  التبول  م�سكلة  عن 

بع�ص  تاأخر  اإىل  توؤدي  التي  الأطفال هي  املهمني يف حياة  الرا�سدين  من 

تاأثري  اإىل  ت��وؤدي  التي  وه��ي  املثانة،  عمليات  يف  التحكم  عن  الأط��ف��ال 

)�سليمان،  ال��الاإرادي  التبول  ت�سبب  التي  واجل�سمية  النف�سية  العوامل 

بعدم  الطفل  �سعور  اأي�سا:  الجتماعية  الأ�سباب  ومن    .)55 ج،   2005

مثل  الجتماعية،  التن�سئة  اأ�ساليب  لبع�ص  الوالدين  وات��ب��اع  الأم���ان، 

مثل  عليها،  يعتد  الطفل جتربة جديدة مل  والت�سلط، عند خو�ص  الق�سوة 

دخول املدر�سة اأو دخول المتحانات، واخلوف من الظالم اأو من التهديد 

احلرمان  منها  عديدة  لأ�سباب  بالإحباط  الطفل  و�سعور  العقاب،  اأو 

الإخراج،             عملية  على  التدريب  يف  فيه  املبالغ  والهتمام  الوالدين،  من 

من  واحلرمان،  وال�سرب  الق�سوة  اأ�سلوب  اتباع  اأو  والنظافة  التبول  اأو 

.)18 التبول )جميل،2011،  التحكم يف عملية  الطفل  يتعلم  اأن  اأجل 

النف�سية:  االأ�سباب   -6

اأ�سارت العديد من الأدبيات يف هذا املجال اإىل تعدد الأ�سباب النف�سية 

 : منها  الالاإرادي  التبول  مل�سكلة 

-خوف الطفل : مثل اخلوف من الكائنات اخليالية املرتبطة بالظالم، 

واملوتى. واجلثث  بع�ص احليوانات  واخلوف من 

مكبوت  غ�سب  عن  مبا�سر  غري  تعبريا  ال��الاإرادي  التبول  يكون  -قد 

هذا  عن  وللتنفي�ص  منهما  لالنتقام  وكو�سيلة  الوالدين  جتاه  �سعوري  ل 

)376  ،2010 املجيد،  الغ�سب )عبد 

يرتد  حيث  النكو�ص،  �سور  من  �سورة  ال��الاإرادي  التبول  يكون  قد   -
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�سعادة  اأك��ر  له  بالن�سبة  كانت  �سابقة  منو  مرحلة  اإىل  �سلوكيًا  الطفل 

منه. يغار  مولود جديد  لالأ�سرة  ياأتي  وخا�سة عندما  اأمنًا  واأكر 

حدوث  على  امل�ساعدة  الأ�سباب  من  جمموعة  هناك  ذلك،  عن  ف�سال 

منها:  الظاهرة،  هذه 

التبول. على  للتمرين  الكاملة  الفر�سة  اإتاحة  -عدم 

ي�سجع  ل  مما  الأ�سفل  ال��دور  يف  اأو  املنزل  خ��ارج  املياه  دورة  -وج��ود 

تبداأ معه عادة  الباردة حيث  ال�ستاء  ليايل  اإليها يف  الذهاب  الطفل على 

الالاإرادي. التبول 

عميقًا  نومًا  ينامون  الأطفال  بع�ص  اأن  لوحظ  حيث  العميق  -النوم 

اأثناء نومهم ولكن هذا ال�سبب يكون يف حالت نادرة )الكناين  فيتبولون 

 .)195  ،2011 واملو�سوي، 

الالاإرادي   التبول  م�سكلة  عالج 

تت�سف  اأن  وهي  مهمة  اإىل حقيقة  تنتبه  اأن  الأ�سرة  على  يجب  بداية.. 

اإن بع�ص  امل�سكلة، حيث  بالهدوء وال�سكينة وال�سرب عند تعاملها مع هذه 

اآخر على  نوع  ي�سبب �سغطًا من  العالج، مما  ي�ستعجلون  الآباء والأمهات 

الطفل، في�ستمر فرتة اأطول يف التبول الالاإرادي، ويجب على الأ�سرة اأن 

فاأي ت�سرف من  العملية،  اإزاء هذه  يكون ح�سا�سا جدا  الطفل  اأن  تتيقن 

التعامل مع امل�سكلة  املحيطني بالطفل ي�سبب له حرج �سديد وانتكا�سة يف 

.)18 بدل من عالجها )جميل،2011، 

تربيته،  طريقة  على  ذل��ك  يف  يتوقف  الطبيعي  الطفل  اأن  وامل��ع��روف 

التبول  التغلب على رغبة  والن�سف ميكنهم  ال�سنة  �سن  اأطفال يف  فهناك 

ال�سنة  اأوائل  حتى  الأطفال  بع�ص  عند  ذلك  يتاأخر  قد  ولكن  الليل؛  طول 

على  عر�سه  وج��ب  ال�سن  ه��ذا  بعد  الطفل  تبول  ا�ستمر  ف��اإذا  الثالثة، 
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على  الطفل على اجللو�ص  يتوقف على مترين  الأمر  اأن  والواقع  الطبيب، 

ال�سهور الأوىل من عمره.  وبذلك يدرك  مبولته يف مواعيد حمددة منذ 

عليها. باجللو�ص  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  التبول  اأن  الطفل 

يف  التبول  عادة  واأبطلوا  اأنف�سهم،  �سبط  من  متكنوا  اأطفال  وهناك 

.)35 2005 ج،  واحدة )�سليمان،  �سنة  والنهار وعمرهم  الليل 

اإن عالج التبول الالاإرادي لدى الطفل يتم عرب جمموعة من امل�سارات 

الع�سوية،  الأ���س��ب��اب  ع��الج  يتم  حيث  وال��ط��ب،  الع�سوي  ال��ع��الج  ه��ي: 

والعالج النف�سي، اأي عالج الأ�سباب النف�سية امل�سببة للتبول، ومن خالل 

الإيحاء، حيث جتل�ص الأم والأب بجوار الطفل امل�ساب بتلك العادة عند 

لعدم  اإيحائية  نومه جمال  قبل  يكرر  وجعله  امل�ساء  فرا�سه يف  اإىل  ذهابه 

يكون  اأن  ويراعى  ال�سباح(  يف  نظيفا  �سريري  �سيكون  )مثال:  التبول 

له  نو�سح  اأن  يجب  كما  الطفل،  لإدراك  منا�سبا  الإيحائي  احلديث  هذا 

يجب  جناحه  حالة  ويف  العادة،  هذه  على  تغلبه  اإىل  تدعو  التي  الأ�سباب 

املجيد،  )عبد  ال�سلوكي  العالج  اإىل  اإ�سافة  وكذلك  له،  مكافاأة  تقدمي 

.)376 ،2010

وه��ذا  اأول،  امل�سكلة  ت�سخي�ص  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ن��اج��ع  ال��ع��الج  وي��ب��داأ 

من  وال��ت��ح��ق��ق  ال��ط��ب��ي��ب،  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  ع��ر���ص  ي�ستدعي  الت�سخي�ص 

اأن  الأذه���ان  يف  يكون  اأن  ويجب  وظيفي،  اأم  ع�سوي  ال���س��ط��راب  اأن 

الطفل  بلل  يجعل  الذي  ال��الاإرادي  التبول  يخلف  الع�سوي  ال�سطراب 

غالبا  الوظيفي  ال�سطراب  بينما  يقظته،  حالت  يف  اأي�سا  يحدث  لثيابه 

73(. وبعد  2005 ج،  ما يجعل الطفل يبلل ثيابه وفرا�سه ليال )�سليمان، 

من  للتاأكد  وذلك  طبي،  فح�سي  اإجراء  يجب  الت�سخي�ص،  عملية  اإجراء 

اأو  البول،  تركيب  خلل  اأو  للطفل،  مهيجة  واأ�سباب  التهابات  وجود  عدم 

ذلك  وغري   .. الأنف  حلمية  ت�سخم  وجود  عدم  و  بالرباز،  ديدان  وجود 
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وجود  عدم  من  التاأكد  وبعد  ذكرها.  �سبق  التي  الع�سوية  الأ�سباب  من 

للحالة  النف�سية  الأ�سباب  يف  النف�سي  الطبيب  ينظر  مر�سية،  اأ�سباب 

املثانة  تغلق  التي  العا�سرة  الع�سلة  ا�ستخدام  على  الطفل  تدريب  مع 

2011، 196(. وبطبيعة احلال اإذا جاءت الإجراءات  البولية )التون�سي، 

الطبيعية كا�سفة عن وجود علة ع�سوية فاإن الأمر ل يعقبه خطوات تالية 

الطبي.  العالج  ف�سل  بعد  اإل 

العوامل  اأحد  تكون  اأن  يحتمل  التي  اجل�سمانية  احلالة  عالج  ويجب 

حا�سما  عالجا  ال��الاإرادي  التبول  اإىل  توؤدي  التي  امل�ساعدة  اأو  الأ�سلية 

عند بدء ظهورها.  ومن اجلائز اأن ي�ستمر التبول حتى بعد عالج العامل 

العادات  العادة. وبعد ذلك، يتعني العمل على اكت�ساب  اجل�سماين بحكم 

النوم. اأثناء  البول  على  للتغلب  الالزمة 

الطفل  تخلي�ص  يكون بهدف  الذي  الرتبوي،  النف�سي  العالج  - وهناك 

من م�ساعر الغرية اأو القلق وخف�ص م�ستوى انفعال اخلوف ورفع م�ستوى 

توجيه  اأي�سا  الرتبوي  النف�سي  العالج  من  الهدف  ويكون  بالنف�ص،  الثقة 

عن  بالبعد  الطفل  معاملة  وكيفية  النف�سي  العالج  خطوات  اإىل  الآب��اء 

مدة  اأط��ول  نف�سه  �سبط  على  الطفل  تعويد  وتغيري  التهديد  اأو  الق�سوة 

�سببا  وكانت  الآباء  مار�سها  التي  ال�سحيحة  العادات غري  وتغيري  ممكنة 

اأو  الطفل  اإذلل  عدم  اأي�سا  ويجب  الطفل،  لدى  ال��الاإرادي  التبول  يف 

الطفل  ي�سعر  واأن  الغ�سب،  �سديدة  بطريقة  معاملته  اأو  وتوبيخه  �سربه 

يتوقف  الأم��ر  جناح  واأن  ال��الاإرادي،  التبول  معاجلة  وب�ساطة  ب�سرورة 

الطبيب  اأو  النف�سي  الأخ�سائي  ا�ست�سارة  �سرورة  مع  �سخ�سيا،  عليه 

بع�ص  تبدو  وحينما  ماألوفة،  غري  ب�سورة  املعاناة  تبدو  حينما  النف�سي 

وجتنب  اخل��زي  م��ث��ل:  اإرادي����ا  ل  تبوله  نتيجة  الطفل  على  امل��وؤ���س��رات 

مقارنة  وعدم  الأقارب،  لدى  املبيت  اأو  املع�سكرات  اأو  للرحالت  الذهاب 

التقزز  اإظهار  وعدم  التبول.  عملية  يف  يتحكمون  الذين  باإخوته  الطفل 
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من الطفل الذي لديه تبول ل اإرادي، وتدريب الطفل يف حالت النكو�ص 

والعودة اإىل التبول الالاإرادي مرة اأخرى بعد فرتة من العالج وال�سفاء، 

تبعث  والتي  الأم  تقدمها  اأن  ميكن  التي  الإيحاءات  بع�ص  ا�ستخدام  و 

مع  العادة،  التخل�ص من هذه  اإمكانيته يف  ويف  نف�سه  الطفل يف  ثقة  على 

اأو  اأن فرَا�سُه غري مبلل يف ال�سبح. ويجب تنبيه الأم  اإذا ات�سح  مكافاأته 

املربية يف املنزل واملعلم يف املدر�سة األ يلجاأوا اإىل اأي عقاب ج�سماين اأو 

فاإن ذلك يزيد حالته �سوءا.  الطفل،  تبول  اإذا  اأدبي  تقريع 

حت�سني  نحو  الأ�سرة  تتوجه  اأن  ينبغي  الإر�سادي،  العالج  م�سار  ويف   -

اإىل  اأدى  الذي  النف�سي  ال�سغط  من  يتحرر  حتى  للطفل  النف�سية  البيئة 

امل�سكلة،  تلك  ظهور 

الظروف  تهيئة  ميكن  البيئي:  اأو  الجتماعي  العالج  م�سار  وع��رب   -

التن�سئة  اأ�ساليب  عن  والبتعاد  للطفل،  �سليم  لنمو  والأ�سرية  البيئية 

خالل  من  وغريها  املعاملة  يف  واملفا�سلة  والنبذ  كاحلرمان  ال�سوية  غري 

والتوتر  بالتربم  املر�سية  للحالت  مقابلتهم  عدم  اإىل  الوالدين  توجيه 

العالج،  �سعبة  ويجعلها  امل�سكلة  يعمق  قد  مما  ال�سديدة  والنفعالت 

التوتر  عن  الطفل  لإبعاد  الأ�سرية  البيئة  يف  الهادئة  الأج��واء  وتهيئة 

2005ج،82(. )�سليمان، 

التي  الطرق  من  وه��و  ال�سلوكي،  العالج  اأ�سلوب  اتباع  ميكن  كما   -

التخل�ص  فكرة  على  وتعتمد  ال��الاإرادي  التبول  حالت  مع  جناحها  ثبت 

طبقا  عنها  عو�سا  �سحيحة  عادات  وبناء  ال�سحيحة  غري  العادات  من 

Conditioning، حيث مت ت�سميم جهاز يحدث �سوتا،  لفكرة ال�سرتاط 

النوم  عمق  تخفيف  اإىل  ي��وؤدي  لياًل  ال��الاإرادي  بالتبول  الطفل  هم  اإذا 

الطفل  ويقفز  املثانة  فتنقب�ص  الع�سبي  اجلهاز  ويتوتر  الطفل،  واإيقاظ 

اإىل احلمام. 
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والتغذية:  االأكل  ا�سطرابات   )4(

من  وتغذيته  الطفل  اأك��ل  ونظم  باأ�ساليب  املتعلقة  امل�سكالت  تعترب 

من  العديد  نتائج  ك�سفت  حيث  الوالدين،  تواجه  التي  امل�سكالت  اأه��م 

يوؤثر  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  املتبع  التغذية  �سلوك  اأن  عن  الدرا�سات 

قلة  واإن  وم�ستقبله،  الطفل يف حا�سره  �سخ�سية  من  النواحي  بع�ص  على 

لدى  ونف�سية  ف�سيولوجية  جوانب  على  تنعك�ص  فيها  الإفراط  اأو  التغذية 

)245 )ال�سربيني،2012،  الطفل. 

اإىل  الأط��ف��ال  م�سكالت  م��ن  ك��ث��ريًا  النف�سية  ال�سحة  علماء  وي��ع��زو 

الغذاء.  يف  اتباعها  الواجب  العادات  على  الطفل  تدريب  ا�سطرابات 

اأن  الجتماعية  التن�سئة  بعملية  اخلا�سة  البحوث  نتائج  اأو�سحت  حيث 

يوؤثر  الر�ساعة  مرحلة  يف  الطفل  مع  الأم  تتبعه  ال��ذي  التغذية  نظام 

لالمت�سا�ص  الكافية  الفر�سة  اإتاحة  وعدم  ون�ساطه،  الطفل  حركة  يف 

ي�سر  املتاأخر  والفطام  الأ�سابع،  م�ص  اإىل  ي��وؤدي  الر�ساعة  ف��رتة  يف 

يف  تنح�سر  ل  الطفل  تغذية  م�سكالت  فاإن  هنا  ومن  الطفل.  ب�سخ�سية 

م�سكالت  هي  بل  فح�سب،  النفعايل  باجلانب  و�سلته  اله�سمي  جهازه 

.)33 )جميل،2011،  متعددة 

يلي: ما  الأطفال  التغذية عند  وم�سكالت  الأكل  ا�سطرابات  اأهم  ومن 

ال�سهية:  فقدان   -

منها  وم��ت��ع��ددة،  خمتلفة  ���س��ور  يف  ال�سهية  ف��ق��دان  م�سكلة  وتظهر 

اأغلب  عن  العزوف  اأو  منه،  والتاأفف  الطعام  تناول  يف  الرغبة  انعدام 

يف  الطعام  الطفل  ي�سع  حيث  تناوله،  يف  البطء  الأقل  اأوعلى  الأ�سناف، 

فمه فرتة طويلة ول مي�سغه اأو يبلعه. وتنت�سر هذه احلالة يف الأ�سر ذات 

الذكور  من  اأكر  الإناث  وت�سيب  العايل،  والقت�سادي  الثقايف  امل�ستوى 

.)246 )ال�سربيني،2012، 
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املوؤقت  ويرجع  الدائم؛  اأو  املوؤقت،  النوع  من  ال�سهية  فقدان  يكون  وقد 

اأو ال�سطرابات املعوية  منه اإىل عوامل طارئة مثل تغري حرارة اجل�سم، 

اأم��ا  والك��ت��ئ��اب.  واحل��زن  كالغ�سب  النف�سية  احل��الت  اأو  واله�سمية، 

ب�سكل  املاأكولت  جلميع  بالن�سبة  فيكون  والدائم  العام  ال�سهية  فقدان 

امل�سكلة )جميل،2011،  التغذية دورا مهما يف هذه  نوعية  عام، ومتار�ص 

 .)34

ال�سهية:  فقدان  اأ�سباب   -

: الأ�سباب منها  اإىل جمموعة من  الأطفال  ال�سهية عند  يرجع فقدان 

التهاب  اأو  الفم  اأمرا�ص  من  الطفل  معاناة  مثل  ج�سمية:  اأ�سباب   -

اله�سم.  و�سوء  الإم�ساك  اأو  الت�سنني،  اأو  اللوزتني 

فقدان  اأو  واحل��زن،  والغ�سب  والقلق  اخلوف  مثل  نف�سية:  اأ�سباب   -

اأو انف�ساله  ال�سعور بالأمن، مثلما جند يف فقدان الطفل لأحد الوالدين 

.)248 )ال�سربيني،2012،  اأحدهما  عن 

والوحدة،  بالتعا�سة  الطفل  ب�سعور  مرتبطًا  ال�سهية  فقدان  يكون  قد   -

ون���زاع���ه امل�����س��ت��م��ر م��ع اإخ���وت���ه، وك��ذل��ك ال��ك��ب��ت واحل���رم���ان، وغ��ال��ب��ا                          

القيء  تت�ساحب هذه مع عوار�ص  ما 

على  فالإحلاح  منه،  خا�ص  نوع  اأو  الطعام  تناول  على  الطفل  اإرغام   -

. الأطعمة  اأ�سناف  باقي  ابتعادا عن  يزيده  تناوله 

- تناول بع�ص احللوى قبل الطعام اأو تناول ماأكولت بني وجبة واأخرى 

 .)374  ،2008 )عكا�سة، 

واأوامر  املائدة،  �سلوك  باآداب  يتعلق  فيما  وخا�سة  القا�سي  ال�سبط   -

بالطعام.. اللتزام 
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نفوره  عن  للتعبري  �سعورية  ل  دفاعية  حيلة  الطعام  رف�ص  يكون  قد   -

الأ�سرية.  الظروف  بع�ص  من 

يف  لرتباطه  الأطعمة  من  الأ�سناف  بع�ص  كراهية  ال�سبب  يكون  قد   -

)�سحيمي،  ال�سرطي  املنعك�ص  �سارة عن طريق  غري  بحادثة  الطفل  ذهن 

 .)124 : 123 ،1994

ال�سهية: فقدان  عالج 

الأ�ساليب،  من  جمموعة  اتباع  خالل  من  ال�سهية  فقدان  عالج  ميكن 

اأهمها: 

الطعام.  وجبات  تنظيم   -

من  خاليا  بهيجا  الطعام  اإىل  اجللو�ص  عند  العائلة  جو  يكون  اأن   -

 . امل�ساكل 

م�سوقة.  بطريقة  الأطعمة  تقدمي   -

تناول  يف  الأدن��ى  فاحلد  كافيا،  وقتا  الطعام  مائدة  اإىل  اجللو�ص   -

الوجبة يجب اأن يرتاوح بني )20 – 30 ( دقيقة .   

التنظيم  هذا  اختل  واإذا  تدريجية:  بطريقة  الأطعمة  تناول  تنظيم   -

معروف. اأمر  وهذا  الأكل  كمية  وقلت  ال�سهية  ا�سطربت 

اإذا مل ياأكل.  - عدم تهديد الطفل 

- يف حال ا�ستح�سان الطفل ل�سنف من الطعام ل يجب الإ�سادة كثريا 

هناك  لأن  ؟  ل  اأم  اأحبه  كان  اإذا  عما  الطفل  ب�سوؤال  ول  ال�سنف  بهذا 

هذا  حظ  القبول  من  حظها  يكون  ل  قد  التايل  اليوم  يف  اأخرى  اأ�سنافا 

القبول.  وعدم  الرف�ص  فتلقى  ال�سنف، 

يف  معاملتهم  ويعامل  كالكبار  املائدة  اإىل  الطفل  يجل�ص  اأن  يجب   -
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للرا�سدين            بالتقليد  اإي��ح��اء  تك�سبه  هنا  وامل�ساركة  الأ���س��ن��اف،  تقدمي 

الأ�سرة كاملنبوذ فهذا  اأفراد  باقي  اأن ينفرد ب�سحنه بعيدا عن  ول يجب 

اإىل  ال�سهية  تفقده  التي  النفعالية  ال�سطرابات  لديه  يولد  اأن  �ساأنه  من 

 .)125  -123  ،1994 الطعام )�سحيمي، 

ا�سطرابات  تكن  اإن مل  املعاناة  اأ�سباب  للك�سف عن  الطبي  الفح�ص   -

الع�سبي. اأو اجلهاز  الغدد  يف وظائف 

يطلق  ما  لإجراء  الالزمة  وال�سروط  الغذائية  للثقافة  برامج  توجيه   -

الغذائي. الرجيم  اأو  احلمية  عليه 

يف  الريا�سة  وممار�سة  الوجبات،  لتقدمي  مواعيد  حتديد  اأهمية   -

اأماكن جمددة الهواء. اأو لعب الأطفال يف  الهواء الطلق 

- الك�سف عن املتغريات التي اأفقدت الطفل عادته الطبعية يف الغذاء.

حالت  يف  وبخا�سة  اآمنة  ورعاية  نف�سية  حالة  اإىل  توؤدي  بيئة  توفري   -

ملرحلة،  تلك  جتاوز  على  الطفل  ومعاونة  اأحدهما،  اأو  الوالدين  فقدان 

الأخ�سائي. ا�ست�سارة  ويف�سل 

الطفل. اأطعمة  لتقدمي  ملونة  اأطباق  اأو  ملونة  اأكواب  ا�ستخدام   -

ت�ساعد  التي  الأدوية  بع�ص  ا�ستخدام  اإمكانية  يف  الطبيب  ا�ست�سارة   -

الطعام. على  الطفل  اإقبال  على 

اإ�سراكه يف  اأو  الأكل وعر�سه على الطفل قبل موعده بدقائق،  تنويع   -

.)250-249 )ال�سربيني،2012،  املائدة  اإعداد 

يتناول طعامه مع جمموعة من  الطفل تزداد عندما  اأن �سهية   ل �سك 

عندما  �سهيته  ت�سطرب  حني  يف  احل�سانة،  دور  اأو  املنزل  يف  الأطفال 

من  عالية  درج��ة  على  اأبوين  وج��ود  يف  ل�سيما  مبفرده،  طعامه  يتناول 

الطعام. تناوله  اأثناء  الطفل  يراقبان  القلق، 
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2- االإفراط يف االأكل )ال�سره(.

ذاته،  الوقت  يف  والوالدين  للطفل  م�سكلة  وميثل  ال�سهية  فقد  كان  اإذا 

وهي  اأي�سا،  بالأكل  تتعلق  اأخرى  م�سكلة  هناك  جند  الآخر  اجلانب  فعلى 

النهم  حالة  متثل  اإذ  الأطفال؛  بع�ص  لدى  املاأكولت  تناول  يف  الإف��راط 

من  كثريًا  له  ت�سبب  حيث  للطفل  م�سكلة  املعتاد  اأو  الطبيعي  فوق  والأكل 

عما  ف�ساًل  والمت�سا�ص،  اله�سم  عملية  ت�ساحب  التي  ال�سديدة  الآلم 

اأكر  الإناث  وت�سيب هذه احلالة   . والبدانة  الوزن  زيادة  ينتج عنها من 

)ال�سربيني،2012،  املراهقة  ف��رتة  يف  حدوثًا  اأك��ر  وه��ي  ال��ذك��ور،  من 

.)250

ال�سره: اأ�سباب   -

التي  الع�سبي،  ال�سره  اإىل  راجعًا  الأطعمة  تناول  الإفراط يف  يكون  قد 

تتحدد موؤ�سراته يف تناول الأكل يف فرتات متقاربة من الزمن كل �ساعتني 

تقريبا، وال�سعور بنق�ص القدرة على التحكم يف تناول هذا الأكل الزائد. 

تناول  زيادة  نحو  اجتاهه  على  للطفل  ال�سيئة  ال�سحية  احلالة  توؤثر  كما 

اأو الديدان، وقد يكون راجعًا اإىل  الأطعمة، كالإ�سابة با�سطراب ُغَددي 

عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  ثقافية  اجتماعية  معايري  جود  اأو  الغري،  تقليد 

ف�ساًل  املجتمعات.  بع�ص  يف  الإناث  بع�ص  لدى  وبخا�سة  اجل�سم،  �سكل 

والدية  �سلوكية  وقواعد  �سوابط  وجود  عدم  هناك  يكون  قد  ذلك،  عن 

الأبناء  تعويد  الأكل( وعدم  ونظم  قواعد  الأ�سرة )خا�سة  حمددة داخل 

يف  ي�سهم  اأ�سرية  م�سكالت  ووجود  الأكل،  لتناول  ال�سليمة  العادات  على 

.)252 )ال�سربيني،2012،  الع�سبي  ال�سره  م�سكلة 

ال�سره  على  التغلب  اأ�ساليب   -

ميكن التغلب على م�سكلة ال�سره يف تناول الأطعمة لدى بع�ص الأطفال  

منها: الأ�ساليب،  من  جمموعة  باتباع 



179

الطبيب. وا�ست�سارة  للطفل.  الطبي  الفح�ص   -

- البحث عن عوامل ال�سطراب يف احلالة الغذائية عند الخت�سا�سي 

لنف�سي. ا

الطبيعي  الأكل  ل�سلوك  التعزيز  اأو  الدعم  طريق  عن  ال�سلوك  تعديل   -

ال�سره. �سلوك  واإطفاء 

منتظمة. الطعام يف جداول  تناول  تنظيم   -

اتباع  يف  الأول  ال�سبب  تكون  ما  غالبا  الأ�سرية  امل�ساكل  باأن  العلم  مع 

لأنهم  �سهيتهم،  على  ال�سيطرة  وفقدهم  �سيئة  غذائية  اأنظمة  ال�سغار 

ي�سعرون  ل  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن  كما  م���الذًا،  الطعام  ك��رة  يف  ي��ج��دون 

بال�سعف  �سعورًا  الأك��ر  الفئة  هم  املنزل  داخ��ل  والهتمام  بالتقدير 

العالقات  �سعف  اأن  كما   ،)253 بالنف�ص)ال�سربيني،2012،  الثقة  وعدم 

الأطفال  لإقبال  �سببًا  تكون  الأ�سرية  امل�سكالت  وانت�سار  الجتماعية، 

تزويد  والأمهات  الآباء  يحاول  اإذ  الطعام،  من  اأكرب  كميات  التهام  على 

لالأطفال،  اجلاهزة  الوجبات  وا�ستقدام  الأطعمة،  من  بالعديد  الأطفال 

العاطفي             احل��رم��ان  ع��ن  التعوي�ص  م��ن  ن��وع  فيه  ذل��ك  اأن  اعتبار  على 

الجتماعية،  امل�سكالت  من  العديد  ب�سبب  افتقده  الذي  الجتماعي  اأو 

الوالدين.  انف�سال بني  فيها  التي يحدث  خا�سة يف احلالت 

والفعالة  املوؤثرة  العوامل  من  يعد  التلفزيوين  الإدم��ان  اأن  عن  ف�ساًل 

اأن  الآن  الغالب  اإذ  الأطعمة،  من  كبرية  كميات  للتهام  الأطفال  دفع  يف 

اأيديهم  وبني  طويلة،  لفرتات  ال�سا�سة  اأمام  يقيمون  الأطفال  من  العديد 

اإح�سا�ص  دون  فيلتهمونها  الع�سائر،  اأو  الغازية  امل�سروبات  من  كثري 

الأطعمة،  تناول  يف  مفرطون  وهم  بامل�ساهدة  ين�سغلون  حيث  بال�سبع، 

اأوزانهم ب�سكل كبري، ويزيد من م�سكلتهم، خا�سة مع  وهذا ي�ساعف من 
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العالية التي متتاز بها  قلة حركتهم و�سعف ت�سريف ال�سعرات احلرارية 

عليها. الأطفال  يدمن  التي  اجلاهزة  الوجبات  من  العديد 

بالغثيان: وال�سعور  القيء   )3(

هو  والقيء  الأطفال،  لدى  والتغذية  الأكل  ا�سطرابات  من  القيء  يعد 

وت�سيب  الفم،  خ��ارج  اإىل   الفم  اإىل  الأمعاء  من  الطعام  ترجيع  حالة 

كالقيء  وعار�سًا  احلدوث  متكرر  يكون  وقد  الأعمار.  جميع  يف  الأطفال 

تناول  على  الطفل  اإرغام  اإىل  القيء  يعود  وقد  معينة،  مبنا�سبة  املرتبط 

اأو تذكر بع�ص  التقزز من نوع معني من الطعام،  اأو  طعام ل يرغب فيه، 

 .)257 )ال�سربيني،2012،  التناول  عند  عنه  ال�سيئة  الأقوال  اأو  الآراء 

قد  اأو  الأكل،  على  الإرغام  �سد  دفاعية  كو�سيلة  الطفل  ي�ستعمله  ورمبا 

من  مزيدًا  واإعطائه  الأ�سرة  انتباه  جذب  يف  الطفل  رغبة  نتيجة  يكون 

.)35 احلب واحلنان )جميل،2011، 

القيء: م�سكلة  على  التغلب  اأ�ساليب  اأهم  ومن 

م�ساعدة. بغري  الطعام  تناول  على  الطفل  ت�سجيع   -

مثله،  ال�سغار  بع�ص  مع  طعامه  بع�ص  لتناول  فر�سة  الطفل  اإعطاء   -

احلالة. تتكرر  عندما  وبخا�سة 

امل�ساحنات. بعيدا عن  منزيل  تهيئة جو   -

- يف حالة الأطفال الأكرب �سنا، ميكن ا�ست�سارتهم بني حني واآخر فيما 

اأو يف  القادم  الأ�سبوع  اأو يف  الغد  الأ�سرة من طعام يف  تتناوله  اأن  ميكن 

الرحلة.

اأنواعه  بع�ص  اأو  الطعام،  نحو  ال�سلبية  الكبار  اجتاهات  اإظهار  عدم   -

)257 )ال�سربيني،2012،  الأطفال.  اأمام 
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وال�شمنة:    البدانة   )4(

للبدانة  موؤ�سر  هي  اجل�سم  يف  ال�سحوم  من  زائ��دة  كميات  وج��ود  اإن 

ونف�سية  وج�سمية  �سحية  م�سكلة  البدانة  ومتثل  الأفراد،  عند  وال�سمنة 

10% من الأطفال يف  5% اإىل  واجتماعية خطرية، ل �سيما واأن ن�سبة من 

حوايل  ن�سبة  واأن  ال�سمنة  اأو  البدانة  من  يعانون  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة 

الن�سبة  هذه  وت�سل  نف�سها،  امل�سكلة  من  يعانون  �سنة   12  –  6 من   %27

20% يف مرحلة املراهقة. اإىل 

و�سمنة الطفولة تتميز بكرة عدد اخلاليا البدنية التي ت�ستمر حتى بعد 

البلوغ اأو مدى احلياة يف كثري من احلالت، اإذا مل يتم اتباع نظام غذائي 

�سحي. وتعترب �سمنة الطفولة اأكر �سعوبة ب�سبب هذه الزيادة يف الن�سيج 

الذهني على ح�ساب كل من ت�سخم اخللية وعدد اخلاليا الدهنية؛ وكلما 

واللعب،  بالريا�سة  لال�ستمتاع  الفر�سة  اأمامه  ت�ساءلت  الطفل  وزن  زاد 

على  ج�سمه  يف  اختزانها  ميكنه  التي  الطاقة  وازدادت  حركته،  وتقل�ست 

�سكل دهون. والطفل البدين ل ي�ستطيع اأن ي�سرتك يف الألعاب مع الرفقاء 

التهكم  اإىل  زمالءه  يدعو  مما  اجلماعة  عن  خارج  باأنه  في�سعر  ب�سهولة، 

والتعا�سة  بالوحدة  بع�سهم  ي�سعر  اأن  ذلك  نتيجة  وتكون  به،  وال�ستهزاء 

اأغلبهم عاديني وانب�ساطيني.   واإن كان  الر�سا  وعدم 

الآتية:  النواحي  الطفل يف  البدانة على  تاأثري  اإجمال  وميكن 

مثل:  اجل�سمية  الأعرا�ص  اأ- 

ع�سلي. مبجهود  القيام  عند  خ�سو�سا  التنف�ص  �سيق   -

اأثناء  - امليل اإىل النوم والت�سخري وتوقف التنف�ص فرتات ق�سرية جدا 

اأحيانا. النوم 

والكعبني(. والقدم  )الركبتني  املفا�سل  اآلم   -
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والفطريات  بامليكروبات  الإ�سابات  ب�سبب  متكررة  جلدية  التهابات   -

اجللد. ثنايات  بني  اجللدية 

وت�سخم  املرارية  احلو�سلة  واأمرا�ص  اله�سمي  اجلهاز  ا�سطرابات   -

املزمن. والإم�ساك  والنتفاخ  اله�سم  ع�سر  يف  يت�سبب  مما  الكبد 

طور  اإىل  ال�سغريات  البنات  تكرب  حينما  اخل�سوبة  تقل  اأحيانا   -

ال�سماء. الغدد  ا�سطراب  ب�سبب  البدينات  ال�سيدات 

بالأرجل. متكررة  اأحيانا حتدث جلطات   -

ال�سكر. الإ�سابة مبر�ص  تزداد خطورة عامل   -

الر�سد.  اجلن�سية يف  القدرة  �سعف  احتمالية  زيادة   -

مثل: الجتماعية  الأعرا�ص  ب- 

البع�ص. لدى  النف�سية  بالوحدة  وال�سعور  والعزلة  النطواء   -

اأو قلتها لدى بع�ص امل�سابني بالبدانة. - تقل�ص العالقات الجتماعية 

الآخرين. من  وال�سخرية  لالإهانة  التعر�ص   -

الجتماعية. املنا�سبات  جتنب   -

مثل: النف�سية  الأعرا�ص  ج�- 

اأحيانا. بالنق�ص  وال�سعور  الذات  تقدير  انخفا�ص   -

الزائد على اجل�سم. القلق   -

- عدم الر�سا عن الذات.

اجل�سم. �سورة  ا�سطراب  معاناة   -

- الإح�سا�ص بالعتمادية الزائدة لدى كثري منهم. )ال�سربيني،2012، 

)261
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االأطفال: لدى  ال�سمنة  حدوث  اأ�سباب 

اأهمها: العوامل  اإىل جمموعة من  الأطفال  �سمنة  ترجع  وقد 

اأنه عندما ل يكون الأبوان بدينني  اأكدت الدرا�سات  اأ- الوراثة : حيث 

اأحد  كان  واإذا  بدينا،  الطفل  ي�سبح  اأن  فقط   %2 احتمال  هناك  يكون 

بدينا.  الطفل  اأن ي�سبح  – 50% يف   40 الحتمال  بدينا، ي�سبح  الأبوين 

من   %80 اإىل  ي�سل  احتمال  هناك  ف��اإن  بدينا،  الأب��وي��ن  كال  ك��ان  واإذا 

بدينا. الطفل  اأن ي�سبح  احلالت يف 

تتمثل يف: التي  النف�سية  العوامل   - ب 

الجتماعية. العالقات  يف  والف�سل  النف�سية،  بالوحدة  ال�سعور   -

الر�سا عنها.  وعدم  الذات  تقدير  انخفا�ص   -

الغذائية:  الع�ادات   - ج 

الأطعمة. تناول كميات كبرية من   -

الريا�سة. النتظام يف ممار�سة  والن�ساط وعدم  قلة احلركة   -

الغازية،  )املياه  الوجبات  بني  مفيدة  غري  واأ�سربة  اأطعمة  تناول   -

)261 )ال�سربيني،2012،   ) ال�سريعة..  واملاأكولت  ال�سيكولته 

االأبناء: �سمنة  من  التقليل  اأو  للتغلب  املواجهة  اأ�ساليب   -

اأ- يجب اأن يكون الوالدان قدوة لالأبناء . ولذلك ينبغي على الآباء اأن 

البدانة. وجتنب  للن�ساط  مناذج  يكونوا 

الدهون. واللحوم اخلالية من  والفواكه  تناول اخل�سروات  ب- يجب 

ج- تناول الع�سري والفواكه الطازجة ولي�ص ال�سراب املَُحلَّى اأو الفواكه 

كثيفة. �سوائل  يف  املعلبة 



184

وجتنب  املمتع،  الأ�سري  للتفاعل  فرتات  الطعام  تناول  اأوقات  جعل  د- 

والنتقادات.  بالتوتر  تعكريها 

خالل  من  الأطفال  عند  التغذية  م�سكالت  عالج  ميكن  عامة  وب�سفة 

وذلك  والأ�سرية،  والجتماعية  الطبية  النواحي  من  متكامل  نظام  اتباع 

عرب:

الطبيب. وا�ست�سارة  للطفل  الطبي  الفح�ص   -1

2- البحث عن عوامل ال�سطراب يف احلالة الغذائية عند الأخ�سائي 

احلالة  على  انعك�ست  التي  املحيطة  ال��ظ��روف  حتليل  بهدف  النف�سي 

للطفل. النف�سية 

طريق  عن  ال�سلوك  تعديل  يجب  الأكل،  يف  ال�سره  حلالة  بالن�سبة   -3

ال�سره. �سلوك  واإطفاء  الطبيعي  الأكل  ل�سلوك  التعزيز  اأو  الدعم 

اإذا  الطبيب  مراجعة  يجب  الأطفال  عند  القيء  مل�سكلة  بالن�سبة   -4

ظهرت احلالة يف �سورة متكررة اأكر من مرة )جميل،2011، 37-36(.

النوم: ا�سطرابات   )5(

وخ��الل  م��ي��الده  منذ  الطفل  حياة  يف  مهمة  بيولوجية  حاجة  ال��ن��وم 

يف  واحليوية  الأ�سا�سية  الأم��ور  من  والنوم  عمره،  من  الأوىل  ال�سنوات 

ي�ستطيع  حتى  ون�ساطه،  بطاقته  احتفاظه  اأجل  من  وذلك  الطفل،  حياة 

التي ي�ستلزمها ما يجري من منو هائل يف بدنه وعقله،  مواجهة املطالب 

بالنوم  يتاأثر  وحيويته  بن�ساطه  والحتفاظ  والعقلي  البدين  الطفل  فنمو 

.)25 )جميل،2011،  للطفل  الكايف 

العلماء  بع�ص  اإن  التغذية، حتى  اإىل  النوم كحاجته  اإىل  الطفل  وحاجة 

ال�سريعة  النماء  لعملية  وت�سهيل  غذاء،  ذاته  بحد  هو  النوم  اأن  يعتربون 

التي مير بها الطفل يف مراحله الأوىل، وتقل حاجة الطفل اإىل النوم مع 
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تزايد منوه وتقدمه يف مراحل العمر، وميار�ص املكان والزمان والرطوبة 

وعمقها  ال��ن��وم  ���س��اع��ات  م��دى  يف  دورا  ع��ام  ب�سكل  وامل��ن��اخ  وال����دفء 

 .)128  ،1994 )�سحيمي، 

النوم  قلة  ومن مظاهر  ويقل،  الطفل  نوم  ي�سطرب  كثرية،  اأحيان  ويف 

الرتكيز،  على  ال��ق��درة  و�سعف  والك�سل  الغ�سب  ون��وب��ات  النقبا�ص، 

وان��ع��دام ال���س��ت��ق��رار، وف��ق��دان ال��ت��وازن احل��رك��ي، وازدي����اد احل��الت 

التي ل ينامون فيها نوما كافيا، وم�ص  الأيام  الع�سبية لدى الأطفال يف 

بع�سًا  اأن  يالحظ  ولذا    .)25 )جميل،2011،  الأظافر  وقر�ص  الأ�سابع 

من م�سكالت الأطفال ترجع اإىل قلة النوم اأو �سوء انتظامه فالطفل الذي 

اأو التفكري تفكريًا  ل ينام العدد الكايف من ال�ساعات ل ي�ستطيع الرتكيز 

يعاين من حالت  وقد  احل�سا�سية،  �سديد  ال�ستثارة  �سهل  وي�سبح  �سليمًا 

اإىل  الرابعة  الطفل يف �سن  التوازن احلركي، ويحتاج  اأو فقدان  انقبا�ص 

   .)157 12 �ساعة من النوم  )الكناين واملو�سوي،2011، 

منها:  عدة:،  اأ�سكال  النوم  ا�سطرابات  وتتخذ 

الذهاب  الأطفال  بع�ص  يقاوم  حيث  النوم:  اإىل  الذهاب  مقاومة   -1

دون  الأطفال  عند  ال�سلوك  هذا  ويظهر  والإث���ارة،  القلق  ب�سبب  للنوم 

العمرين  ب��ني  للنوم  الطفل  مقاومة  ح��دوث  ذروة  وتبلغ  الثالثة،  �سن 

وحده  والبقاء  والديه  عن  البتعاد  فيها  الطفل  يرف�ص  حيث   )6  –  4(

 .)26 )جميل،2011، 

2- الأرق: وهو عدم القدرة على احل�سول على النوم الكايف، وقد ياأخذ 

الأرق اأحد ثالثة اأ�سكال اأو الأ�سكال الثالثة معًا: �سعوبة البدء يف النوم، 

وقد  ال�سباح.  يف  جدًا  املبكر  وال�ستيقاظ  النوم،  يف  ال�ستمرار  و�سعوبة 

حتدث حالت الأرق لأطفال عاديني نتيجة ل�سغوط نف�سية اأو توتر و�سعور 

وجداين،  ل�سطراب  نتيجة  يكون  اأو  ج�سدي،  اإرهاق  اأو  والأمل  بال�سيق 
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الرغبات  الأرق:  اأ�سباب  اأه��م  ومن  النوم.  مكان  لتغيري  يكون  واأحيانا 

وم�سايقة  بالذنب،  وال�سعور  اخلطاأ،  يف  الوقوع  من  واخل��وف  املكبوتة، 

اأو مر�ص نف�سي،  اأو �سراع داخلي  اأو املدر�سة،  زمالء الطفل يف الرو�سة 

الغالب  يف  تكون  الأرق  نوبات  ومعظم  معينة.  مب�ساكل  الفرد  ان�سغال  اأو 

هذا  ا�ستد  اإذا  ولكن  الأ�سباب؛  اأو  املوؤثرات  بزوال  زوالها  وميكن  عابرة 

وعقلية. نف�سية  باأمرا�ص  لالإ�سابة  ُعر�سًة  ال�سخ�ص  يكون  فقد  الأرق 

من  النوم  اأثناء  يتكلمون  الأطفال  من  فكثري  النوم:  اأثناء  احلديث   -3

يت�سمن  اأو  كلمات  بب�سع  التمتمة  على  ذل��ك  يقت�سر  وق��د  لآخ��ر،  وق��ت 

ال�سابق.  اليوم  ون�ساطات  اأفكار  تعك�ص  متييزها،  ميكن  وا�سحة  مقاطع 

وحتدث  متييزها  ميكن  ل  قليلة  بكلمات  النوم  اأثناء  الكالم  يكون  وعادة 

.)28 �سنتني)جميل،2011،  بعد  العمرية  الفرتة  يف 

النوم: اأثناء  امل�سي   -4

واملق�سود  النوم،  من  الإكثار  يف  امل�سكلة  تلك  وتتمثل  النوم:  5-اإفراط 

وعدم  النهار  اأثناء  بكرة  النوم  هو  النوم(  )اإدم��ان  النوم  من  بالإكثار 

.)160  ،2011 واملو�سوي،  )الكناين،  الليل  اأثناء  النوم  �ساعات  تناق�ص 

6- الكوابي�ص والأحالم املزعجة والفزع الليلي: ففي الأحالم املزعجة 

يف  ي�ستمر  وقد  خائفًا،  اأو  منفعال  نومه  من  الطفل  ي�ستيقظ  )الكابو�ص( 

به  تام مبا يحيط  بعدها على وعي  الطفل  يكون  لفرتة  النفعال واخلوف 

ي�ستيقظ  ول  النوم،  اأثناء  حتدث  فاإنها  الفزع  نوبات  اأما  اأ�سخا�ص.  من 

الذهن،  �سارد  الطفل  جند  الليلي  الفزع  نوبات  حالة  ويف  بعدها.  الطفل 

ويتعلق  هدف  دون  ويجري  الأر���ص  على  يقفز  وقد  فرا�سة،  يف  جال�سًا 

ي�سيح  اأو  النجدة  طالبًا  ي�سرخ  وقد  طريقه،  يف  الأ�سخا�ص  اأو  بالأ�سياء 

ال�ستيقاظ  ي�سبق  فقد  الكوابي�ص  حالة  يف  اأم��ا  مفهومة،  غري  بكلمات 

فقط.  التاأوهات  بع�ص 
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النهار،  اأثناء  نوم  بنوبات  تتميز  : وهي حالة  النهارية  النوم  نوبات   -7

تبداأ  وقد  قلياًل،  اأك��ر  اأو  �ساعة،  ورب��ع  قليلة  دقائق  بني  مدتها  ت��رتاوح 

خالل  احلالة  وتنام  مقاومته،  ميكنه  ل  والإج��ه��اد،  بالنعا�ص  ب�سعوره 

نومها  لقطع  ال�سيق  تظهر  واأحيانًا  اإيقاظها،  وي�سهل  نومًا طبيعيًا،  النوبة 

.)161-2011،159 واملو�سوي،  )الكناين، 

النوم:  ا�سطراب  م�سكلة  اأ�سباب 

من  اجل�سمية  حالته  على  الإن�سان  عند  النوم  �ساعات  ع��دد  يتوقف 

التي  الظروف  وكذلك  النف�سية،  وحالته  والتغذية،  العامة  ال�سحة  حيث 

يلي: ما  اإىل  النوم  م�سكلة  اأ�سباب  تق�سيم  الفرد، وميكن  فيها  ينام 

للنف�ص،  انقطاع موؤقت  نتيجة  النوم  اأثناء  اأ�سباب ع�سوية )الختناق   -

ال�سدرية(.  الذبحة  نوبات  �سداع، 

الإف��راط  اأو  الإم�ساك  اأو  اله�سم  �سوء  يف  ومتثل  مر�سية:  اأ�سباب   -

الر�ساعة  انتظام  وعدم  واحلميات  املغ�ص  وكذلك  النوم،  قبل  الأكل  يف 

يف  هم  الذين  لالأطفال  الغذاء  انتظام  وعدم  الر�سع  لالأطفال  بالن�سبة 

 .)128  ، اأكرب )�سحيمي، 1994  عمر 

العامة. الأ�سرة  وحالة  النوم،  باأجواء غرفة  تتعلق  بيئية  اأ�سباب   -

ويقظة  وال��ه��م��وم  وال��ت��وت��ر  ال��زائ��د  بالقلق  ترتبط  نف�سية  اأ���س��ب��اب   -

الوقوع يف اخلطاأ.  واخلوف من  املكبوتة  والرغبات  ال�سمري 

اجل�سدي.  والإرهاق  والتوتر  النف�سية  ال�سغوط   -

عالقة  وتربطه  التغيري  يحب  ل  الأطفال  فبع�ص  النوم  مكان  تغري   -

 . وغرفته  ب�سريره  قوية 

اأو مدر�سية.  اأ�سرية  اإما  الأم ووجود م�سكلة  - احلرمان من 
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- الرغبات املكبوتة اأو ال�سعور بالذنب اأو اخلوف من الوقوع يف اخلطاأ 

والتفكري يف ذلك. 

نومه  قبل  للطفل  ال��وال��دان  يك�سبها  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة  امل��م��ار���س��ات   -

كهدهدته.

املخيفة.  لالأفالم  م�ساهدته  اأو  املرعبة  للق�س�ص  الطفل  �سماع   -

- اإرغام الطفل على النوم وتخويفه اإن مل ينم باحليوانات اأو الوحو�ص 

اأو نومه يف غرفة مظلمة.

حالة  من  النتقال  على  الطفل  قدرة  عدم  ومنها  انفعالية:  اأ�سباب   -

اليقظة اإىل حالة النوم اإل مب�ساعدة خارجية كاأن حتمله الأم على كتفها 

لكي  اأو  كمداعبته،  ب�سيطة  لأ�سباب  النوم  اأثناء  الطفل  واإقالق  تهزه.  اأو 

اأو  اللعب  اأو  كالأكل  النوم  عند  الطفل  طلبات  ك��رة  اأو  ال�سيوف  ي��راه 

.)31 )جميل،2011،  التدليل 

النوم:  - عالج م�سكالت 

اأن تتوافر، منها: اأجل نوم هادئ، هناك عدة �سروط يجب  من 

الوثري.  والفرا�ص  الهادئ  تاأمني اجلو   -

تعديلها )�سحيمي،  الت�ساهل يف  للنوم، ل يجب  ثابتة  - حتديد مواعيد 

:  127(. وهناك بع�ص الإر�سادات ال�سرورية لكي نتجنب   126  ،1994

النوم  م�سكالت 

يخلف  مبكرا  بالنوم  فالتهديد  العقاب،  من  نوعا  النوم  جعل  جتنب   -

الطفل. لدى  �سلبية  م�ساعر 

الطفل موقفا طبيعيا هادئا. نوم  الأم نحو  اأن يكون موقف   -

من  ولي�ص  م�سرورا  هادئا  فيكون  نومه،  قبل  الطفل  حالة  مراعاة   -
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اإىل النوم، بل يح�سن  اإر�ساله  احلكم مفاجاأة الطفل مبنعه من اللعب ثم 

لذلك. كافية  مهلة  واإعطاوؤه  الطفل  اإنذار 

عليه. الطفل  يعتاد  للنوم حتى  بنظام معني  اللتزام   -

�سرير م�ستقل. النوم يف  الطفل  يتعود  اأن  - احلر�ص على 

يبدو  كان  اإذا  النوم  اإىل  الذهاب  قبل  دافئا  حماما  الطفل  اإعطاء   -

متوترا.

الق�سة  تكون  واأن  النوم،  قبل  لطفلها  ق�سة  قراءة  على  الأم  حر�ص   -

بحيث  واخلوف  الإث��ارة  عن  البعد  كل  وبعيدة  هادئة،  واأحداثها  خفيفة 

للنوم. ال�ست�سالم  على  ت�ساعد 

جتنب  اأماكن  يف  وال�سرير  الأثاث  و�سع  اإن  الواعي:  الغرفة  ترتيب   -

خيال  ترتك  ل  لأنها  جدا  مفيدة  ال�ستائر  حترك  اأو  ظالل  روؤي��ة  الطفل 

تخفيه. ما  مع  ين�ساب  الطفل 

ا�سطرابات  من  الوقاية  اأ�ساليب  اأف�سل  والتهديد:  اللوم  عن  البعد   -

والنقد               اللوم  توجيه  عن  والبعد  ال��ود،  من  املزيد  الطفل  منح  النوم، 

وال�سخرية. ال�ستهزاء  اأو 

ويجب  ليال،  الأبوين  ال�سرير  اإىل  الذهاب  على  الطفل  تعويد  عدم   -

البداية. منذ  الأمر  هذا  يف  ب�سراحة  والبدء  ال�ستقاللية  تعليمه 

على  اأو  غرفته  يف  الطفل  يحبها  التي  الأ�سياء  و�سع  على  احلر�ص   -

بالأمان. ت�سعره  الأ�سياء  فهذه  �سريره 

اإذا  ال��ن��وم  ملوا�سلة  اأو  ال��ن��وم  على  لإج��ب��اره  الطفل  تخويف  ع��دم   -

ليال. ا�ستيقظ 

من  وخ��ال��ي��ة  وه��ادئ��ة  مريحة  ال��ن��وم  قبل  ���س��اع��ات  ت��ك��ون  اأن  يجب   -

الأ�سرة. داخل  اأو  الطفل  مع  وال�سجار  النفعالت 
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- يجب اأن يرتك �سوٌء خفيف يف الغرفة، واأن يرتك باب غرفة الطفل 

-31 )جميل،2011،  منه  قريب  باأنك  الطفل  تطمئن  اأن  ويجب  مفتوحا 

.)33

ويقظته  نومه  ل�ساعات  دقيق  برنامج  بو�سع  الطفل  وقت  تنظيم   -  

للنوم.  ا�ستعدادا  اأكر  ويجعله  الأرق  م�سكلة  يبعده عن  وذلك 

وهواياته  لعبه  ي�ستعد لالنتهاء من  نومه كي  قبل موعد  الطفل  تنبيه   -

منا�سب.  بوقت  النوم  موعد  قبل 

الطفل احلب واحلنان.  ومنح  والتهديد  اللوم  البعد عن   -

النوم .  - ال�سرتخاء قبل 

 ،2011 واملو�سوي،  )الكناين،  ب�ساعات  النوم  قبل  باعتدال  الأك��ل   -

.)162 :161

والكالم: النطق  ا�سطرابات   )6(

والكالم  اللغة  وتعترب  الإن�سان،  بني  بني  التخاطب  و�سيلة  هي  اللغة 

الجتماعي.  التوافق  عملية  على  الفرد  ت�ساعد  مهمة  ات�سال  و�سيلة 

.)103  ،2011 )جميل، 

التوا�سل  بق�سد  الفرد  عن  ي�سدر  مكت�سب  اجتماعي  ن�ساط  والنطق 

ي�سارك  مركبة  ع�سبية  توافقات  فيها  تدخل  النطق  وعملية  الغري،  مع 

الأع�ساب  على  بالتايل  ي�سيطر  ال��ذي  باملخ  ال��ك��الم  مركز  اأدائ��ه��ا  يف 

عملية  يف  ي�سارك  كما  ال�سوت،  لإخراج  الالزمة  الع�سالت  حترك  التي 

والفم  واحلنجرة  ال�سوتية  والأوتار  احلاجز،  واحلجاب  الرئتان  النطق 

التي  العوامل  وال�سفتان، وهناك جمموعة من  والل�سان  الأنفي  والتجويف 

النطق. عملية  على  توؤثر 

املختلفة  النطق  اأع�ساء  بني  احلركي  التوافق  يف  الخ��ت��الل  ونتيجة 
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الذي  املخ  يف  الكالم  مراكز  اأن  املعروف  ومن  النطق،   �سعوبات  حتدث 

واحلنجرة  بالرئتني  املتمثلة  ال�سوتية  واملنظومة  الأع�ساب  على  ي�سيطر 

فكره  يف  يجول  عما  التعبري  من  الفرد  متكن  التي  هي  والل�سان  والفم 

القدرة  عدم  على  موؤ�سرا  الكالم  ا�سطرابات  وتكون   . الكالم  بوا�سطة 

التنا�سق  يف  امل�سكالت  نتيجة  �سليمة  ب�سورة  اللغة  اأ�سوات  اإ�سدار  على 

الكفاءة  يف  الفقر  اأو  احل��روف،  اأ���س��وات  خم��ارج  يف  عيب  اأو  الع�سلي، 

.)35 اأو خلل ع�سوي )اأبو زيد،2011،  ال�سوتية 

بني  ال�سائعة  امل�سكالت  من  والكالم  النطق  عيوب  م�سكالت  وتعترب 

والع�سوية  النف�سية  العوامل  من  كثري  فيها  وت�سهم  الأط��ف��ال،  �سغار 

والعالج،  الت�سخي�ص  �سعوبة  عوامل  من  ذل��ك  يكون  ورمب��ا  والبيئية، 

لل�سخرية  الطفل  تعر�ص  نتيجة   والكالم  النطق  عيوب  اآثار  حدة  وتزداد 

بالنق�ص  وال�سعور  اجل���ريان...(  الأ�سدقاء،  )الأق���ارب،  الآخرين  من 

من  امل�ساب  حرمان  و  والنجاح،  ال��زواج  فر�ص  من  وحرمانه  واخلجل 

انتقامي  فعل  كرد  الغ�سب  وكذلك ظهور  املرغوبة،  املهنية  الفر�ص  بع�ص 

اإىل:  الكالم  تق�سيم عيوب  منه.  وميكن  الآخرين  �سخرية  على 

الكالم:  التعبريية يف  العيوب  اأواًل: 

اللغوية،  القدرة  وفقدان  التعبري  على  القدرة  بفقد  تت�سل  التي  وهي 

وتنتج  الأطفال.  بني  منت�سرة  لي�ست  وهي  والكالم،  احلروف،  وا�ستعمال 

بالإفيزيا  ُتعرف  التي  وهي  املركزي؛  الع�سبي  اجلهاز  يف  لإ�سابات  تبعا 

اأو احلب�سة.  Aphasia، حيث يعرفها البع�ص باأنها فقدان القدرة اللغوية 

العيوب  جمموعة  يت�سمن  الأ�سل  يوناين  ا�سطالح  هي  »اإفيزيا«  وكلمة 

عدم  اأو  الكتابة،  اأو  بالكالم،  التعبري  على  ال��ق��درة  بفقد  تت�سل  التي 

لبع�ص  الأ�سماء  اإيجاد  اأو  بها،  املنطوق  الكلمات  معنى  فهم  على  القدرة 

الأ�سياء واملرئيات، اأو مراعاة القواعد النحوية التي ت�ستعمل يف احلديث 

الكتابة. اأو 
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اإىل: الإفيزيا  وتنق�سم 

بالكالم  التعبري  على  القدرة  فقدان  تعني  التي  احلركية:  الإفيزيا   -1

. القدرة على الكالم  الكتابة، ويف هذه احلالة يفقد امل�ساب  اأو 

2- الإفيزيا احل�سية : وهي فقدان القدرة على فهم الكلمات املنطوقة 

العمى  حالة  ففي  اللفظي،  والعمى  ال�سمعي  العمى  وت�سمل  واملكتوبة 

دللتها  واإعطاوؤها  الأ�سوات  متييز  املري�ص  الطفل  على  يتعذر  ال�سمعي 

كالمه  فيخرج  ال�ساكنة،  احلروف  وخ�سو�سًا  واآخر  حرف  بني  فيخلط 

بالعمى  امل�ساب  اأن  من  الرغم  على  هذا  متداخاًل،  م�سطربًا  غام�سًا 

فتعرت�ص  اللفظي  العمى  ح��الت  يف  اأم��ا  ع��ادي��ة،  �سمعية  بقدرة  يتمتع 

فهمه  من  الرغم  )على  ال�سحيحة  القراءة  يف  �سعوبة  املري�ص  الطفل 

واملو�سوي،  )الكناين،  والإبدال  القلب  من  بكثري  فيتميز كالمه  يقراأ(  ملا 

2011،163  - 164( ومن اأهم العيوب التعبريية يف الكالم، ما يلي:

اللجلجة: )اأ(  

اأو تقطع يف نطق الكلمات وتوقف يف  وهي م�سكلة كالمية، تعني ترديد 

اأو حروفها الأوىل،  اأو التعبري وال�سعوبة يف لفظ بدايات الكلمات  اللفظ 

 ،2011 )جميل،  احل��روف.  فتنقطع  بها  الإط��ال��ة  حماولة  اأو  بالتوقف 

.)114

خمتلف  يف  والكبار  الأطفال  بني  ال�سائعة  العيوب  من  اللجلجة  وتعترب 

الذين  الآباء  ب�سبب  اإل  الأبناء  املجتمعات، ول ت�سبح عر�سا مزمنا عند 

تزداد  وامل�ساألة  اأبناءهم،  اإزاء كل �سغرية ت�سيب  ال�سديد  القلق  يعي�سون 

فينعك�ص  والقلق  بالتوتر  الظاهرة  لهذه  الوالدان  ا�ستجاب  ما  اإذا  تعقيدا 

انعكا�ص  هي  اللجلجة  اأن  النف�سيون  املحللون  ويرى   . الطفل  على  قلقهما 

عيوب  اأكر  وهي  بوالديه.  بعالقته  تت�سل  الطفل  لدى  انفعالية  لتوترات 

النطق �سيوعًا يف �سن الثالثة واخلام�سة، اأثناء اكت�ساب الطفل الكالم اأو 
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وبني  بينه  املناف�سة  حيث  املدر�سة،  دخوله  عند  ال�سابعة  اأو  ال�ساد�سة  يف 

التحدث مع  واملراهقة، وخا�سة عند  البلوغ  �سن  تبداأ يف  واأحيانًا  زمالئه 

 .)174 )ال�سوربجي،2003،  الآخر  اجلن�ص 

َعَر�ٌص  اإّنها  اإذ  نف�سي:  م�سدر  اأو  منبع  لها  اللجلجة  حالت  ومعظم 

اإدراك  اأو  اخلوف  حالة  من  وين�ساأ  الجتماعي  التكيف  �سوء  اأعرا�ص  من 

الذات الزائدة اأو اليقظة الذاتية اأو اللوم الذاتي، ومن ال�سعور بالنق�ص 

)العي�سوي،  ال��وال��دي  الإِ���س��راف  يف  الإ���س��راف  اأو  بالتهديد  وال�سعور 

.)157 -1993،154

اللجلجة:  اأ�سباب   -

ميكن  العوامل،  من  جمموعة  الأطفال  عند  اللجلجة  م�سكلة  وراء  تقف 

اإىل: ت�سنيفها 

تتمثل يف: )1( عوامل ع�سوية: 

يف  وارتباك  املخ،  اإ�سابة  مثل  ف�سيولوجية،  با�سطرابات  الإ�سابة   -

املخ. ن�سفي  بني  الكالم  مناطق  توزيع 

والبناء  الهدم  الكيميائية يف اجل�سم، ويق�سد بها عمليات  التغريات   -

املتلجلجني. لدى  للدم  الكيميائي  بالرتكيب  اخلا�سة 

الوراثي. الع�سبي  ال�ستعداد   -

املتلجلجني  اأن  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  حيث  ال�سمعي  الإدراك  ان��ح��راف   -

العادي. ال�سخ�ص  عن  الثانية  من  جزء  بتاأخري  كالمهم  ي�سمعون 

تتمثل يف:  : بيئية  نف�سية  )2( عوامل 

بالنق�ص. والإح�سا�ص  بالأمن،  ال�سعور  والتوتر وعدم  والقلق  - اخلوف 
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الأ�سرة. داخل  م�ستمرة  وم�سكالت  نزاعات  وجود   -

يف  الإح��ب��اط  اأو  ال��رع��ب  اأو  واخل���وف  ال��درا���س��ة  يف  الطفل  اإخ��ف��اق   -

المتحانات.

يتقن  اأن  قبل  واح��د  وقت  يف  متعددة  لغات  تعلم  يف  الطفل  اإقحام   -

الأم. لغته 

فيها. تقليدهم  الطفل  يحاول  الكبار  لدى  النطق  - وجود عيوب يف 

�سخرية  من  ذلك  ي�سحب  وما  الكالم  اأو  القراءة  يف  الطفل  تعر   -

زمالئه.

الطفل  به  يتعلق  �سخ�ص  موت  ب�سبب  ال�سديدة  النفعالية  ال�سدمات   -

 )56  ،1994 ؛ �سحيمي،   116  ،2011 تعلقا �سديدا )جميل، 

اللجلجة:   م�سكلة  على  التغلب  اأ�ساليب   -

اجلانب  هما   : جانبني  على  الرتكيز  اللجلجة  ظاهرة  عالج  عند  يجب 

واجلانب  املنا�سبة،  العقاقري  ا�ستخدام  خالله  من  ميكن  الذي  الطبي 

الكالمية.  التدريبات  على  ي�ستمل  والذي  الجتماعي،  النف�سي 

غالبا  وهو  امل�سكلة،  لهذه  العالجات  اأنواع  اأف�سل  النف�سي  العالج  ويعد 

على  التدريب  اإع��ادة  يف  املتمثل  الكالمي،  بالعالج  م�سحوبا  يكون  ما 

العتماد  يجب  ول  والتعبريات،  الألفاظ،  ا�ستعمالت  واأ�سول  الكالم، 

والأ�ساليب  تاآزر جميع اجلهود  العالج، فالبد من  على طريقة واحدة يف 

امل�سكلة،  هذه  عالج  يف  كبريا  دورا  الأ�سرة  متار�ص  وهنا  الغاية.  لهذه 

وتدريبه على  له،  الوالدين  ورعاية  والطماأنينة،  بالأمن  الطفل  فاإح�سا�ص 

واحلنان  والعطف  باحلب،  وال�سعور  النف�ص،  على  والعتماد  ال�ستقالل، 

الطفل.   عند  اللجلجة  من  التخل�ص  على  ذلك  ي�ساعد  الأ�سرة،  داخ��ل 

طريق  عن  يتم  اأن  يجب  الأطفال،  �سغار  عند  اللجلجة  عالج  فاإن  ولذا 
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هذه  وتتمثل  الطفل.  مع  التعامل  كيفية  على  وتدريبهم  الوالدين،  اإر�ساد 

الإر�سادات يف:

نف�سية،  )ع�����س��وي��ة،  اللجلجة  اأ���س��ب��اب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ���س��رورة   -1

اجتماعية(.

اللفظي. ق�سوره  مظاهر  وجتاهل  الطفل  كالم  ت�سجيع   -2

لطريقة كالمه. الطفل  انتباه  3- عدم جذب 

متلجلج. باأنه  الطفل  و�سف  جتنب   -4

للتفاعل الجتماعي مع الآخرين مع احلر�ص  اإف�ساح املجال للطفل   -5

حديثة. من  وال�سخرية  التهكم  عدم  على 

الكالمية. ال�ستجابة  �سرعة  على  الطفل  اإرغام  جتنب   -6

التخاطب. �سعوبات  عالج  تقنيات  بع�ص  ا�ستخدام   -7

مفهوم. مب�سط  باأ�سلوب  الطفل  8-خماطبة 

اأعمار متجان�سة  اأطفال من  اإ�سراك الطفل يف ن�ساطات عديدة مع   -9

الآباء. قلق  بعيدا عن  اللعب  اأن�سطة  مثل 

�سليمة. مب�سطة  بلغة  للقراءة  يوميا  الوقت  من  جزء  تخ�سي�ص   -10

اأن  على  وحتفيزه  ال�سيقة  ال�سور  من  عدد  على  الطفل  اإط��الع   -11

-116  ،2011 ال�سور)جميل،  هذه  له  تعني  عما  اخلا�سة  بطريقته  يعرب 

.)117

التهتهة:  )ب( 

والتعبري،  اللفظ  يف  وتوقف  الكلمات،  نطق  يف  تقطع  اأو  ترديد  هي 

بالتوقف               الأوىل،  ح��روف��ه��ا  اأو  الكلمات  ب��داي��ات  لفظ  يف  وال�سعوبة 
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ت�سنجي  ب�سكل  الكلمة  نطق  اأو  احلروف،  فتنقطع  بها  الإطالة  حماولة  اأو 

بني  انقطاع  يحدث  وق��د  باللفظ،  والتكرار  ال��رتدد  ويحدث  اإرادي،  ل 

وتبدو  غام�سة.  ورمبا  متناثرة  الألفاظ  فتخرج  ق�سرية  فرتة  الكلمات 

مكابدته  رغ��م  الإط���الق  على  ���س��وت  اأي  اإ���س��دار  ع��ن  الطفل  عجز  يف 

اللفظي                                          املقطع  اأو  احل��رف  نطق  بداية  يف  ذل��ك  ويالحظ  وجماهدته، 

تقّطعات  عنه  ينجم  مم��ا  خا�سة،  امل�����س��ددة  الكلمات  ويف  الكلمة،  اأو 

بالن�سبة  �سيما  ل  ال��زائ��دة،  ال�سوتية  الإط��ال��ة  يف  تظهر  وق��د  كالمية. 

 .)209 )ال�سربيني،2012،  ال�ساكنة  للحروف 

تقريبا،  الطفل  الثاين من عمر  العام  امل�سكلة يف منت�سف  وتظهر هذه 

�سغرية               وج��م��ال  قليلة  كلمات  ي�ستعمل  ك��ان  العمر  ه��ذا  قبل  فالطفل 

ل حتتاج اإىل ا�ستعمال التفكري، وبعد ذلك يبداأ يف ا�ستعمال جمل طويلة 

العثور  حماول  مرات  عدة  نف�سها  اجلملة  ويكرر  نف�سه،  عن  يعرب  حتى 

ب�سكل  تظهر  وهي   . بداخله  عما  التعبري  اإىل  توؤدي  منا�سبة  كلمات  على 

الطفل  بجانب  الأم  اأن عدم وجود  وقد وجد  الذكور؛  الأطفال  لدى  اأكر 

�سعور  اإىل  يوؤدي  كبرية  عاطفية  جرعات  اإعطائه  وعدم  له،  واحت�سانها 

.)184  ،2011 )التون�سي،  امل�سكلة   وتفاهم  بالأمل  الطفل 

التهتهة:  اأ�سباب   -

هناك جمموعة من الأ�سباب التي تقف وراء ظهور هذه امل�سكلة، منها:

اجلهاز  تقا�سيم  اخ��ت��الف  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الع�سوية:  الأ���س��ب��اب   -1

بني  الكالم  توزيع  يف  وارتباك  املخ،  ن�سفي  وخا�سة  املركزي،  الع�سبي 

ا�ستماع  ميكانيكية  يف  خلل  اإىل  يعود  ال�سبب  باأن  يعتقد  كما  املخ،  ن�سفي 

الإن�سان  ي�سمعها  التي  بال�سرعة  �سوته  ي�سمع  ل  فهو  ل�سوته،  الإن�سان 

ال�سيء.   بع�ص  متاأخرا  �سوته  ي�سمع  بل  العادي، 
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2- الأ�سباب النف�سية: اإذ اإن بع�ص الأطفال تظهر عليهم هذه الظاهرة 

النف�سية  احلالة  تاأثري  على  يدل  وهذا  النف�سي؛  ال�سيق  اأو  الغ�سب،  عند 

الذي  القهري  الو�سوا�ص  الأ�سباب  هذه  ومن  الظاهرة.  هذه  حدوث  على 

. والقلق  للتوتر  واملولدة  املحيطة  والظروف  بالفرد،  يلم 

الثالث  اأو  الثاين  عامه  بعد  ثبت  طفل  من  فكم  البيئية:  الأ�سباب   -3

حوله  من  لأن  املراهقة،  حتى  ورمبا  �سنوات،  لعدة  الطفلي  نطقه  على 

)التون�سي،  والأ�ساليب.  الكلمات  تلك  ا�ستخدام  على  و�سجعوه  ذللوه 

)213 ال�سربيني،2012،  18؛   ،2011

التهتهة:  م�سكلة  عالج   -

ق�سرية،  ف��رتة  خ��الل  امل�سكلة  ه��ذه  عندهم  تختفي  الأط��ف��ال  معظم 

وعلى  �ستزول،  امل�سكلة  هذه  اأن  يف  الثقة  لديهم  يكون  اأن  الوالدين  وعلى 

تفاديا  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  الطفل  يقوله  ما  كل  ت�سحيح  حت��اول  األ  الأم 

الطفل،  ا�سطراب  �سبب  معرفة  حماولة  يجب  ولكن  امل�سكلة،  لتفاقم 

وحل كل م�ساكله، واأن تكون الأم قريبة من الطفل، مع جتنب دفع الطفل 

الأطفال.  مع  اللعب  على  وت�سجيعه  الفرتة،  هذه  خالل  بالإكراه  للكالم 

 .)185  ،2011 )التون�سي، 

الآتية: الأ�ساليب  باتباع  امل�سكلة  هذه  مواجهة  وميكن 

با�ستخدام  املو�سيقى  اأو  الإيقاع  البطيء مع  للكالم  الطفل  ا�ستخدام   -

مو�سيقية. اآلة  اأو  اليدين 

- ا�ستخدام بع�ص تقنيات عالج �سعوبات التخاطب التي ت�ستخدم من 

الهواء. تيار  بتقنية  ي�سمى  ما  ومنها  اأخ�سائي،  قبل 

اإثر  ال�سطراب  كان  اإذا  للطفل،  النف�سي  الو�سع  حت�سني  حماولة   -

الأخ�سائي. با�ست�سارة  وذلك  نف�سية،  �سدمة 
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النف�سية  احل��الت  لعالج  ت�ستخدم  احلديثة  العقاقري  بع�ص  هناك   -

الطفل. لدى  الكالم  تهتهة  اختفاء  على  اآثارها  تنعك�ص 

التفاعل  واإتاحة فر�ص  املنا�سط اجلماعية،  للطفل يف  املجال  اإف�ساح   -

خجل. دون  اجلماعة  و�سط  الكالم  على  الطفل  وت�سجيع  الجتماعي، 

حالة  يف  هو  كان  اإذا  ال�ستجابة،  �سرعة  على  الطفل  اإرغ��ام  عدم   -

ي�سرخ  كان  اإذا  ال�سمت  على  اإرغامه  اأو  نف�سي،  توتر  خوف  اأو  ف��زع، 

.)216-215 )ال�سربيني،2012، 

املتعمد: البكم  )ج( 

ال��ك��الم،  ع��ن  ال��ت��وق��ف  اأو  ال��ك��الم،  ع��دم  الأط��ف��ال  بع�ص  تعمد  وه��و 

على  الإج��اب��ة  وع��دم  ح��وار،  لأي  ال�ستجابة  وع��دم  ال�سمت،  وتف�سيل 

والإرادة                                                     احلرية  مطلق  وله  الوعي  كامل  اأنه  من  الرغم  على  �سوؤال،  اأي 

ميتنع  التي  هي  التباكم  من  ال�سديدة  واحلالت   .)36 زيد،2011،  )اأبو 

عن  المتناع  ظاهرة  متتد  وقد  �سخ�ص.  اأي  مع  الكالم  عن  فيها  الطفل 

والنظر  والنتباه  البت�سام  ت�سمل  وا�سعة  �سلبية  مواجهة  اإىل  الكالم 

وال�سراب.  الطعام  واأحيانا  بل  لالآخرين، 

الأوىل، وهو  بالدرجة  املتعمد ا�سطراب نف�سي  البكم  اأن  العلماء  ويرى 

لإح�سا�ِسه  نتيجة  تكون  وقد  الطفل،  لدى  نف�سية  �سراعات  على  موؤ�سر 

يف  ال�سحيح  التعبري  عن  املحتمل  عجزه  حول  ال�سديد  بالقلق  املتزايد 

مكان ت�ستد فيه وطاأة خربة نف�سية اأو �سغط نف�سي كاملدر�سة اأو احل�سانة.  

ا�سطرابات  وكذلك  املدر�سة،  اأو  الرو�سة  من  اخل��وف  ح��الت  اأن  كما 

 .)207 تلك احلالة )ال�سربيني،2012،  تكون خلف  اأن  الأمعاء، ميكن 

الرهاب:  )د( بكم 

الطفل  ينتاب  ال��ذي  ال�سديد  والذعر  اخل��وف  من  حالة  هي  الرهاب 

حتى  الإث��ارة،  مع  متنا�سب  اأو  معقول  غري  ولكنه  وا�سحا،  يبدو  ل�سبب 
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اأمرا  الطفل  حول  واحليوانات  الأ�سياء  بع�ص  اأو  النا�ص  وج��ود  ي�سبح 

مع  الطفل  وي�سبح   )217 )ال�سربيني،2012،  واخل��وف.  للذعر  مثريا 

تعر�ص  ذلك  يف  ال�سبب  يكون  وقد  الكالم،  على  قادر  غري  احلالة  هذه 

 .)118  ،2011 الطفل ملوقف عنيف )جميل، 

ع�سيب              مل��وق��ف  التعر�ص  اإىل  ال��ره��اب  بكم  �سبب  العلماء  وي��رج��ع 

من  اخلوف  هو  احلل  ويكون  حوله،  من  مع  فيه  يت�سالح  اأن  ي�ستطيع  ل 

منه.  والرهبة  املوقف  مواجهة 

ال�سبب  ع��الج  يتطلب  ال��ك��الم  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وع���الج 

الأن�سطة  الدمج يف جمموعات وحتبيذ  الرهاب، مثل  الرئي�سي وهو حالة 

التعامل،   يف  الإيجابي  الطفل  �سلوك  وتعزيز  و�سغار  كبار  مع  اجلماعية 

الخ��ت��الط  على  الطفل  ت�سجيع  وحم��اول��ة  )ال�����س��رب��ي��ن��ي،2012،217( 

.)118  ،2011 الآخرين )جميل،  بالأطفال 

اله�ستريي:  البكم  )هـ( 

حتويل  ع�ساب  وه��ي  الع�سابية،  النف�سية  احل���الت  م��ن  اله�سرتيا 

– حركية(  )ح�سية  ج�سمية  اأعرا�ص  اإىل  املزمنة  النفعالت  فيه  تتحول 

واإن  الطفولة،  مرحلة  يف  حت��دث  م��ا  ون���ادرا   ،)118  ،2011 )جميل، 

معاناتها  الطفلة عن  فيه  وتعرب  الأطفال غالبا،  الإناث من  فلدى  ظهرت 

بطريقة                                                                             بدنية  اأع��را���ص  �سورة  يف  النف�سية  �سراعاتها  اأو  الداخلية، 

ل �سعورية، لتجاوز مواقف اأو ظروفا مثرية للخوف اأو يف حالت ال�سغوط 

عن  الطفل  ميتنع  البكم  من  احلالة  هذه  ويف  التع�سيب.  اأو  ال�سديدة 

عن  التوقف  هذا  ي�ساحب  الغالب  ويف  نهائيا،  ال�سمت  وينتابه  الكالم 

عدم  اأو  ال��روؤي��ة  بعدم  كالإح�سا�ص  اأخ��رى  ه�ستريية  اأع��را���ص  التحدث 

الأطراف.  اأحد  انعدام حركة  اأو  ال�سمع 

الداخلي  النف�سي  املناخ  ت��اأزم  اإىل  اله�ستريي  البكم  اأ�سباب  وترجع 
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مواجهة  على  ق��دراِت��ِه  و�سعف  النف�سي،  لل�سغط  وتعر�سه  للطفل، 

الأه��ل  تهديدات  تواجه  التي  للو�سائل  وافتقادِه  العاطفية.  ال�سغوط 

من  ���س��راوة  اأك��ر  الطفل  بكم  على  الأه���ل  قلق  وي��ك��ون  ي��رع��اه.  م��ن  اأو 

ل�ساحله. الأمور  حت�سم  حتى  يتمادى  ويجعله  مب�سكلته  الطفل  اهتمام 

.)219  ،2012 )ال�سربيني، 

على  لإرغامه  للطفل  الفر�سة  اإتاحة  يجب  امل�سكلة،  هذه  على  وللتغلب 

الت�سنع  اأو  التحايل  اأو  بالكذب  علنا  اتهامه  وعدم  بكمه،  عن  التخلي 

خا�سة  عناية  اأو  مفرط  بتدليل  معه  التعامل  يجب  ل  كما  التمار�ص،  اأو 

على  القلق  اأو  واخلوف  والفزع  الهلع  من  بجو  الطفل  اإحاطة  وعدم  به، 

النف�سي  البناء  يف  عميقة  نف�سية  اأ�سرار  اإىل  يوؤدي  قد  ذلك  لأن  حالته، 

له. مع عر�ص الطفل على متخ�س�ص يف جمال العالج والإر�ساد النف�سي 

)118  ،2011 )جميل، 

اللثغة: )و( 

�سوت،           نطق  يف  �سعوبة  اإىل  ت��وؤدي  التي  الكالم  اأم��را���ص  اإح��دى  هي 

35(؛  زيد،2011،  )اأبو  مكان �سوت  اإبدال �سوت  اأو  الأ�سوات،  بع�ص  اأو 

يف  �سعف  اأو  الأب��ج��دي��ة،  احل��روف  بع�ص  لفظ  �سعوبة  الطفل  يجد  اإذ 

غريها  من  تاأثرا  اأ�سد  احلروف  بع�ص  وهناك  احل��روف؛  بع�ص  خمارج 

اأهمها )الراء(، ورمبا يلفظ بع�ص الأطفال حرف  النطق، من  يف عيوب 

)الثاء(.  كحرف  )ال�سني( 

اللثغة:  اأ�سباب   -

وتعود اأ�سباب اللثغة اإىل �سعف املهارة يف حتريك الل�سان عند ارتفاعه 

يف  ال�سائعة  الأخطاء  من  كثري  وتداول  الفم،  �سقف  من  قريبا  اأعلى  اإىل 

املجتمع.  يف  الدراجة  اللغة 

الأ�ساليب،  من  جمموعة  اتباع  خالل  من  امل�سكلة  هذه  مواجهة  وميكن 
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متمر�ص،  مدرب  باإ�سراف  النطق  على  الطفل  بتدريب  يتعلق  فيما  خا�سة 

للنطق  الطفل  خاللها  ي�ستمع  ال��ت��ي  الت�سجيل  اأج��ه��زة  ا�ستخدام  م��ع 

.)218 )ال�سربيني،2012،217-  ال�سحيح 

الذهاين:  الكالم  ا�سطراب  )ز( 

مفاجئ،          ح��اد  ذه��ان  اإىل  ت��وؤدي  ب��اأم��را���ص  الأط��ف��ال  م��ن  قلة  ي�ساب 

يف  لي�ص  واختالف  ا�سطراب  من  عندها  الطفل  يعاين  مزمن،  ذهان  اأو 

مري�سا  ي�سبح  حينما  والطفل  العقلي،  والنمو  بل  فقط،  النف�سي  التوازن 

يفقد  واأحيانا   ،)2003 )ال�سوربجي،  ماألوف  غري  كالما  يتكلم  قد  عقليا 

معرفة  من  اكت�سبه  ما  فيتال�سى  بالتدريج،  اللفظي  التعبري  على  القدرة 

ب�سبب  مطلق  �سمت  اإىل  به  الأم��ر  ينتهي  ورمب��ا  ال��ك��الم،  للغة  واأ���س��ول 

ا�ستخدام  اإىل  بالطفل  يوؤدي  العتالل  وهذا  والتعبري،  الفهم  عن  عجزه 

البكاء  واأحيانا  الراأ�ص  اأو  الأيدي  اإ�سارات  مثل  للتفاهم،  اأخرى  و�سائل 

اأ�سكال  العقلي  للمر�ص  نتيجة  الكالم  ا�سطراب  يتخذ  وقد  ال�سراخ،  اأو 

وقد  هدف.  اأو  توقف  ودون  واحد  مقطع  اأو  واحدة  كلمة  كرتديد  اأخرى 

الوجه         اأو  الكّفني  اأو  باليدين  غريبة  وح��رك��ات  اأو���س��اع  ذل��ك  ي�ساحب 

.)220 والأنف )ال�سربيني،2012،  الفم  اأو 

الأ�ساليب  من  جمموعة  اتباع  خالل  من  امل�سكلة  على  التغلب  وميكن 

تاأرجح م�ساعر  اأخ�سائي يف هذا املجال، للحد من  العالجية، با�ست�سارة 

باإ�ساباتهم  ترتبط  التي  اأحا�سي�سهم،  وف��وران  وا�سطراب  الأط��ف��ال، 

الذهان  اأو  املفاجئ،  الذهان  ح��الت  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأمرا�ص  ببع�ص 

ال��ت��وازن  واع��ت��الل  ال���س��ط��راب  م��ن  يعاين  الطفل  جتعل  التي  امل��زم��ن، 

الكالم. اأمرا�ص  �سكل  يف  ينعك�ص  الذي  العقلي،  والنمو  النف�سي، 

)ن(  اخلنة )اخلنخنة(:

هي ت�سخيم بع�ص الكلمات عند النطق بها، مما يق�سي على و�سوحها 

من  يعاين  كاأنه  كالمه،  اأثناء  الطفل  ويبدو  ت�سويهها،  يف  �سببا  يكون  اأو 
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منها  املتحرك  الكالمية  لالأ�سوات  اإحداثه  �سعوبة  وتظهر  دائم،  زكام 

وال�ساكن. 

التهاب  اأو  �سق(  اأو  )فجوة  احللق  ت�سوه  وج��ود  اإىل  اخلنة  تعود  وقد 

فجوة  حت��دث  فقد  وانتفاخهما،  اللوزتني  التهاب  اأو  الأنفية،  اجليوب 

�سقف احللق نتيجة تعر�ص اجلنني يف الأ�سهر الأوىل من عمره اإىل عدم 

احللق.  منها  يتكون  التي  الأن�سجة  التئام 

من  العالجية،  الأ�ساليب  من  عدد  باتباع  اخلنة  على  التغلب  وميكن 

ال�سبب ع�سويا  كان  اإذا  ما  ملعرفة  على متخ�س�ص  الطفل  اأهمها: عر�ص 

ي�سعها  خطة  وفق  الكالم  على  الطفل  وتدريب  ومعاجلته،  وت�سخي�سه 

جراحية  عمليات  اإج��راء  �سرورة  مع  الكالم،  �سعوبات  يف  املتخ�س�ص 

النطق  على  الطفل  تدريب  معه  يتي�سر   مما  احللق،  فجوة  ل�سد  مبكرة 

.)221 )ال�سربيني،2012،  ال�سليم 

النطق:  عيوب  ثانيا: 

عادة حتدث عيوب النطق يف احلروف املتحركة اأو يف احلروف ال�ساكنة 

اأو يف جتمعات من احلروف ال�ساكنة كذلك، كذلك ال�سطراب يف بع�ص 

عيوب  وتعترب  الكلمة،  من  مو�سع  اأي  يف  الأ���س��وات  جميع  اأو  الأ���س��وات 

تكون  ثم  �سيوعا، ومن  الكالم  ا�سطرابات  اأ�سكال  اأكر  الآن  النطق حتى 

نواجهها  اأن  ميكن  التي  النطق  ا�سطرابات  حالت  من  العظمى  الغالبية 

يف الف�سول الدرا�سية اأو يف املراكز العالجية )ال�سربيني،2012، 222(.

اأ�سكال هي: اأربعة  النطق يف  وتتمثل عيوب 

غري  �سوت  اإ���س��دار  يتم  وعليه  ب��اآخ��ر،  ح��رف  اإب���دال  ه��و  الإب���دال:   -

فيه.  املرغوب  ال�سوت  من  بدل  منا�سب 

ال�سوت  التحريف: وهو نطق احلروف بطريقة خاطئة. فقد ي�سدر   -

غري  املكان  من  ياأتي  الهواء  لأن  نظرا  خافت،  ب�سكل  خا�سة،  بطريقة 
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النطق.  اأثناء  ال�سحيح  الو�سع  يكون يف  ل  الل�سان  لأن  اأو  ال�سحيح، 

- احلذف: هو حذف حرف من حروف الكلمة، ومتيل هذه العيوب اإىل 

مما  اأكر  الكلمة  نهاية  يف  تقع  التي  ال�ساكنة  احلروف  نطق  يف  الظهور 

اأو يف و�سطها. الكلمة  بداية  ال�ساكنة يف  تظهر يف احلروف 

- الإ�سافة : هي اإ�سافة حرف زائد على حروف الكلمة بعد كل مقطع. 

وبالتايل يكون زيادة �سوت ما اأو مقطع ما اإىل النطق ال�سحيح )جميل، 

)223 111 ؛ ال�سربيني،2012،   ،2011

النطق:  عيوب  اأ�سباب 

هناك جمموعة من الأ�سباب التي تعمل على ظهور عيوب النطق منها:

ت�سوهات  ووج��ود  الأ�سنان  اإ�سابة  يف  ترتكز   : الع�سوية  الأ�سباب   -1

تطابق  يتعذر  بحيث  الداخل  اإىل  ال�سفلي  الفك  وان�سحاب  فيها،  وا�سحة 

وامليم،  كالباء  ال�سفوية  نطق احلروف  ا�سطراب يف  اإىل  يوؤدي  ال�سفتني، 

ب�سقف احللق. وجود فجوة  اإىل  النطقية  العيوب  ترجع  وقد 

بنطق  يتميزون  الذين  الإخوة  اأو  الآباء  اإن  حيث  النف�سية:  2-الأ�سباب 

لدى  ويكون  للتقليد،  �سيئة  من��اذج  يعتربون  الكالم  ب�سرعة  اأو  معيب 

اللغة،  اأ�سوات  بني  التمييز  على  القدرة  �سعف  العيوب  بهذه  امل�سابني 

تعود  وقد  الإبدال،  اإىل  ُيوؤدي  مما  خمارجها،  تت�سابه  التي  تلك  وخا�سة 

لتباع  ورمب��ا  الطفل،  ل��دى  النفعايل  الن�سج  ع��دم  اإىل  النطق  عيوب 

والعتماد  الزائدة  احلماية  مثل  الوالدية  املعاملة  يف  خاطئة  اأ�ساليب 

 .)165:  164  ،2011 واملو�سوي،  الوالدين )الكناين،  الكلي على 

ال�سوتية  العيوب  ثالثاً: 

الأط��ف��ال،  ل��دى  الكالم  بني  قليلة  ن�سبة  ال�سائعة  العيوب  ه��ذه  متثل 

اإلخ،   .. ورنته  و�سدته  نعومته  حيث  من  ال�سوت  ا�سطرابات  يف  وترتدد 

وحدوثًا:  انت�سارًا  العيوب  اأكر  ومن 
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لالأ�سوات  ال�سوتي  الرنني  يف  ا�سطراب  هو  )اخلمخمة(:  اخلنف   -1

ال�ساكنة واملتحركة، حيث يخرج الهواء حمماًل برنني زائد بدل من كونه 

فمّيًا كما هو يف النطق ال�سحيح، والطفل الأخنف يجد �سعوبة يف جميع 

يعاين  وكاأنه  يتكلم،  وهو  ال�ساكنة،  اأو  منها  املتحركة  الكالمية  الأ�سوات 

ب�سهولة.  ولذلك ميكن مالحظته  دائم،  زكام  من 

فقدان  اأو  توافق  عدم  اأو  بطء  اأو  �سعف  نتيجة  وتن�ساأ  احلب�سة:   -2

اللفظي  التوا�سل  وا�سطراب يف  وهي خلل  النطق،  اأع�ساء  الإح�سا�ص يف 

ع�سبية.  اإ�سابة  عن  ناجت 

اللغة،  منو  اكتمال  بعد  يحدث  مكت�سب  لغوي  ا�سطراب  هو  العي:   -3

م�سحوبًا  يكون  وق��د  والكتابة،  وال��ق��راءة  والتعبري  الفهم  على  وي��وؤث��ر 

.)3 زيد،2011،  )اأبو  والب�سر  ال�سمع  با�سطراب يف 

ال�سمعي  اجلهاز  يف  كخلل  ع�سوية  عوامل  اإىل  العيوب  هذه  ترجع  وقد 

باجلهاز  املت�سلة  الأخ��رى  الأم��را���ص  بع�ص  وج��ود  اإىل  اأو  الكالمي  اأو 

اأنفية،  اإىل  وجود زائدة  اأ�سباب اخلمخمة  الع�سبي املركزي، وقد ترجع 

تنتج  احللق  �سقف  يف  )فجوة  �سق  وجود  اأو  الأنفية،  اجليوب  التهاب  اأو 

 ،2011 من عدم اكتمال التئام الأن�سجة يف احللق عند الطفولة )جميل، 

اأو  ال�سوت احلاد  يعرب  وقد  نف�سية،  اأ�سباب  اإىل  ترجع  قد  112(. كذلك 

�سلبته  جماعة  على  ال�سيطرة  يف  اأو  العدوان  يف  الطفل  رغبة  عن  الأنفي 

.)2011،166 واملو�سوي،  )الكناين،  بالأمان  ال�سعور 

اأي نوع من هذه الأنواع عيوب النطق باأي درجة من  اأن يحدث  وميكن 

الطفل  كالم  يت�سمن  اأن  ميكن  كذلك  الأمناط،  من  منط  وباأي  التكرار، 

العيوب،  يت�سمن جمموعة من هذه  اأو قد  النطق،  عيبا واحدا من عيوب 

من  وتتغري  ثابتة  غري  تكون  ما  كثريا  الأطفال  عند  النطق  عيوب  اإن  اإذ 

ال�سوت  ينطق  قد  الطفل  فاإن  ذلك،  كل  على  عالوة  اأخرى.  اإىل  مرحلة 
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اأو  يبدل  اأو  يحذف  لكنه  املواقف،  اأو  الأوقات  بع�ص  يف  �سحيحا  الواحد 

)ال�سربيني،2012،  اأخ��رى  مواقف  اأو  اأوق��ات  يف  ال�سوت  نف�ص  يحرف 

.)224

املراكز  اختالل  اإىل  الكالم  وتع�ّسر  النطق  عيوب  ترجع  عامة  وب�سفة 

التفكري.                                                                                                                   و���س��رع��ة  ال��ت��ع��ب��ري  ���س��ه��ول��ة  ب��ني  ال��ت��واف��ق  و���س��ع��ف  الع�سبية، 

اأما العالج فيقت�سي اإجراء الفحو�سات الالزمة من قبل طبيب الأع�ساب 

الأع�ساب)�سحيمي،  بهذه  اخلا�سة  التدريبات  طريق  عن  العالج  لإعطاء 

.)54 ،1994
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واملراجع امل�سادر  الئحة 

العربية: املراجع 

- اأبو زيد، نبيلة اأمني )2011(: ا�سطرابات النطق والكالم، القاهرة، 

. الكتب  عامل 

املجتمع  م��راآة  الأطفال   :)1986( الدين  عماد  حممد  اإ�سماعيل،   -

عامل  �سل�سلة  التكوينية،  �سنواته  يف  للطفل  الجتماعي  النف�سي  النمو 

والآداب.  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  الكويت،   ،99 العدد  املعرفة، 

- ا�سكناين، اأحمد غلوم؛ والدوري، �سعاد معروف )2012(: ا�سطراب 

الكويت. التوحد، 

الأجنلو  القاهرة، مكتبة  النمو،  نف�ص  الأ�سول، عادل )1982(: علم   -

امل�سرية.

من  تتخل�ص  ك��ي��ف  ب(:  )ب����دون،  اأح��م��د  ح�����س��ن  ع��م��رو  ب����دران،   -

الذهبية الدار  القاهرة،  الكتئاب؟، 

- بدران، عمرو ح�سن اأحمد )بدون، ج(: كيف تتخل�ص من اخلوف؟، 

الذهبية. الدار  القاهرة، 

- بدران، عمرو ح�سن اأحمد )بدون، د(: كيف تتخل�ص من اخلجل ؟، 

الذهبية. الدار  القاهرة، 

؟،  القلق  من  تتخل�ص  كيف  اأ(:  )بدون،  اأحمد  ح�سن  عمرو  بدران،   -

الذهبية الدار  القاهرة، 

تنمية  اإىل  ال��وال��دي��ن  دليل   :)1990( كامل  ح�سني  ال��دي��ن،  بهاء   -

للطفولة   القومي  املجل�ص  القاهرة،  املدر�سة،  قبل  ما  مرحلة  يف  الطفل 

 . الكتب  والتعلىم، قطاع  الرتبية  وزارة  والأمومة، 
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يف  واملعلمني  الآب��اء  دليل   :)1983( اأحمد  حممد  �سعدية  ب��ه��ادر،   -

مطابع  ال��ك��وي��ت،  وامل��راه��ق��ني،  ل��الأط��ف��ال  اليومية  امل�سكالت  م��واج��ه��ة 

الر�سالة.

القاهرة،  النمو،  نف�ص  علم   :)1994( اأحمد  حممد  �سعدية  بهادر،   -

ال�سعودية. املوؤ�س�سة 

وال�سلوكية  ال�سحية  امل�ساكل   :)2011( موفق  حممد  التون�سي،   -

العربي. الفكر  دار  القاهرة،  البلوغ،  اإىل  امل�سي  لالأطفال من 

معجم   :)1993( الدين  عالء  وكفايف،  احلميد  عبد  جابر  جابر،   -

العربية. النه�سة  دار  القاهرة،  ج6،  النف�سي،  والطب  النف�ص  علم 

،الإ�سكندرية،   واملجتمع  النحراف   :)1990( حممد  �سامية  جابر،   -

اجلامعية. املعرفة  دار 

وذوي  العاديني  الأط��ف��ال  م�سكالت   :)2011( ط��ه   �سمية  جميل،   -

. الكتب  عامل  القاهرة،  وعالجهما،  اخلا�سة  الحتياجات 

امل��ج��ت��م��ع،  وم�����س��ك��الت  ال��رتب��ي��ة  ت(:  )د.  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ح��ج��اج،   -

اجلمهورية. مطبعة  الإ�سكندرية، 

امل�سكالت  لبع�ص  درا�سة   :)1999( احلميد  عبد  اأنور  حفني،غادة   -

التعامل  يف  الجتماعي  الأخ�����س��ائ��ي  ودور  الإع��اق��ة  لأط��ف��ال  النف�سية 

النف�سية  ال��درا���س��ات  ق�����س��م  م��ن�����س��ورة،  م��اج�����س��ت��ريغ��ري  م��ع��ه��ا،ر���س��ال��ة 

�سم�ص   عني  جامعة  للطفولة،  العلىا  الدرا�سات  والجتماعية،معهد 

مكتبة  القاهرة،  املجتمع،  درا�سة   :)1990( م�سطفى  اخل�ساب،   -

امل�سرية. الأجنلو 

التوحدي،  الطفل  �سيكولوجية   :)2005( اأح��م��د  حممد  خ��ط��اب،   -

التدخل   – اأ�سبابها   – ت�سخي�سها   – اأعرا�سها   – ت�سنيفها  تعريفها- 
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والتوزيع. للن�سر  الثقافة  دار  الأردن،  عمان،  العالجي، 

الإع��اق��ة   :)2010( �سكري  رب��ي��ع  و���س��الم��ة،  ال�سيد  ول��ي��د  خليفة،   -

والن�سر. الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  الإ�سكندرية،  )التوحد(،  الغام�سة 

الطفل  معاملة  اإ���س��اءة  ال��ع��زي��ز)1994(:  عبد  ال�سيد  ال��رف��اع��ي،   -

غري  ماج�ستري  ر�سالة  لالأطفال،  النف�سية  امل�سكالت  ببع�ص  وعالقتها 

�سم�ص. عني  جامعة  للطفولة،  العلىا  الدرا�سات  معهد  من�سورة، 

امل�سكالت  لبع�ص  درا���س��ة   :)2000( حممد  عمر  و�سيمة  زك���ي،   -

املنيا يف  املدر�سة البتدائية مبدينة  اأطفال مرحلة ما قبل  ال�سلوكية لدى 

الندفاع. الرتوي،  املغايرة،  امل�سايرة،  اخللقي،  احلكم  متغريات  �سوء 

املنيا. جامعة  الرتبية،  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة 

ط6،  النف�سي،  والعالج  النف�سية  ال�سحة   :)2010( حامد  زهران،   -

الكتب. عامل  القاهرة، 

الأطفال،  عند  العناد  م�سكلة  اأ(:  حممد.)2005،  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة، 

عند  الالاإرادي  التبول  م�سكلة  ج(:  حممد.)2005،  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة،  عالجها،  اأ�سبابها،  طبيعتها،  الأطفال: 

الأطفال،  عند  اخلوف  م�سكلة  ب(:  حممد.)2005،  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة، 

وق�سم  الأ�سابع  م�ص  م�سكلتا  حم��م��د.)2007(:  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة،  والعالج،  الوقاية  الأ�سرار،  الأ�سباب،  الأظافر: 

لدى  وال��ع��دوان  العنف  م�سكلة  حم��م��د.)2008(:  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة،  وال�سباب،  الأطفال 
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اأ���س��راره،  اأ���س��ب��اب��ه،  الغ�سب:  حم���م���د.)2010(:  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة،  العالج،  الوقاية، 

لدى  الجتماعي  اخلجل  م�سكلة  اأ(:  حممد.)2012  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة،  والكبار،  واملراهقني  ال�سغار 

واملناف�سة  التفوق  بني  الغرية  ب(:  حممد.)2012  �سناء  �سليمان،   -

الكتب. عامل  القاهرة،  والأنانية،  والعداء 

 . د  ترجمة  للولد،  النف�سي  التحليل   :)1986( فيكتور  نوف،  �سمري   -

والتوزيع.  والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  بريوت،  �ساهني،  فوؤاد 

- �ستا، ال�سيد على )1999(: النحراف الجتماعي الأمناط والتكلفة، 

الإ�سعاع. مكتبة  الإ�سكندرية، 

كيف   .... الأط���ف���ال  م�����س��اك��ل  اأي�������وب)1994(:  حم��م��د  �سحيمي،   -

الفكر  دار  عالجها،  و�سبل  الطفولية  والنحرافات  امل�سكالت  نفهمهما؟ 

بريوت.  اللبناين، 

الأط��ف��ال،  عند  النف�سية  امل�سكالت   :)2012( زكريا  ال�سربيني،   -

العربي. الفكر  دار  القاهرة، 

و�سبل  الطفل  تن�سئة   :)2006( ي�سرية  و�سادق،  زكريا؛  ال�سربيني،   -

العربي. الفكر  دار  القاهرة،  م�سكالته،  ومواجهة  معاملته  يف  الوالدين 

مطبعة  القاهرة،  والطبيب،  وطفلي  اأنا   :)1990( اإبراهيم  �سكري،   -

ال�سحفيني. مدينة 

القاهرة،  الإر�سادية،  العملية   :)1996( حمرو�ص  حممد  ال�سناوي،   -

والن�سر. للطباعة  غريب  دار 

لالأطفال:  النف�سية  امل�سكالت   :)2003( عبا�ص  نبيلة  ال�سوربجي،   -
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العربية. النه�سة  دار  القاهرة،  الأوىل،  الطبعة  عالجها،   � اأ�سبابها 

؟  اأفعل  ماذا  يخاف  طفلي   :)1988( الظاهر  عبد  حممد  الطيب،   -

ط1، القاهرة، دار الندوة.

يف  الجتماعية  اخلدمة  واآخرون)1993(:  حممد  هدى  العال،  عبد   -

للطباعة. ال�سعيد  دار  القاهرة،  والطفولة،  الأ�سرة  جمال 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

   �صل�صلـــة  اإ�صــــدارات



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



.19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي 

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد  ملهم ال�صعراء

                                       اأ. طلل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

. 38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ. د. مو�صى العرباين      

د.نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد       



72- التاكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      






