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  من  تحتاج  وهي  أوالدنا،   حياة  في  مهمة  مرحلة  الطفولة
 في  الطفل  يقع  وعندما  الجهد،   وبذل  المتابعة  األهل
  فإن   إرادي،الل   التبول  أو  السرقة  أو  كالكذب  ما  مشكلة
  أو  قلق   شكل  في  األهل  على  بآخر  أو  بشكل  ينعكس  هذا

 . الطفل منها يعاني التي المشكلة تجاه   خوف،

 

 الفصل األول: مدخل إلى مشكالت الطفولة 
شخصية      بناء  في  األساس  هي  الطفولة  مرحلة 

نفسية   مشكالت  الطفلة  تواجه  الحال  وبطبيعة  اإلنسان، 

أمرين،   على  العمل  يجب  وهنا  الطفولة،  مرحلة  خالل 

الطرق   وإيجاد  المشكلة،  دوافع  عن  البحث  وهما: 

المش هذه  على  للتغلب  ذلك والوسائل  وقبل  جب  ي  كلة، 

ونفسية اجتماعية  لكل ظروف  أن  مختلفة،  حالة    مراعاة 

وأن لكل طفل شخصية مختلفة عن اآلخر، وأن ما يصلح  

 لعالج أحدهم قد ال يصلح لآلخر.

 الفرق بين المشكلة والمرض النفسي 

النفسي،      والمرض  النفسية  المشكلة  بين  اآلباء  يخطئ 

عارضة   بأنها  تتميز  المشكلة  إذا  لكن  تزول  ما  سرعان 

عولجت بالطريقة الصحيحة، وفي حالة المشكلة النفسية  

حالة  في  أما  غيره،  عن  مختلف  بأنه  الطفل  يشعر 

نفسياً   عالجاً  تحتاج  مزمنة  حالة  فهو  النفسي،  المرض 

مكثفاً على أيدي مختصين، كما أن اطفل في هذه الحالة  

 ال يدرك مرضه ويتصرف على أنه طفل عادي تماماً.

 طاء اآلباء في مواجهة مشكالت األبناء أخ

يخطئ األهل عندما يظنون أن المشكلة عارضة وأنها    

هذه   إعطاء  أن  يظنون  حيث  الوقت،  بمرور  ستزول 

على   مثالً  ويضربون  اإلسراف،  من  نوع  حقها  المشكلة 

بمشكلة   تنتهي ذلك  التي  الكالم عند األطفال،  اضطراب 

الغالب،   في  الكالم  جهاز  يزبنضج  هذه  أو  أن  عمون 

المشكالت التي تصيب أطفالهم قدر محتوم، وال مهرب  

 من هذه المشكلة وال حل لها، فيستسلمون لها. 

 النفسية  الطفل  ومشكالت الوالدين  سلوك بين العالقة

  وهذا   ألبنائهم،   تربيتهم   في  اآلباء   أساليب   تختلف    
 : تجاهاتاال  هذه  ومن الوالدية، تجاهاتباال يسمى
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  طفلهم  حياة   على  الوالدين  يسيطر  وهنا:  التسلط  اتجاه  ❖

 وتكون  الشخصية،  ضعيف  الطفل  فينشأ  مفرطة،  بزيادة 

 . نفسية بمرض لإلصابة  أكبر قابلية عنده 

  يريد  ما  بكل  الوالدين  يقوم   وهنا:  الزائدة   الحماية  اتجاه  ❖

  ويشعر  بنفس،   الثقة  ضعيف  فينشأ  الطفل،  ويحتاج

 . والفشل باإلحباط

  وال  ثواب   فل  الطفل  إهمال  يتم:  واإلهمال  النبذ  اتجاه  ❖

ً  مضطرباً،  الطفل فينشأ عقاب،  . نتقام واال  للعدوان مندفعا

  الطفل،   معاملة  في  الوالدان  يتراخى  حيث:  التدليل  اتجاه  ❖

ً   أكان  سواءً   يريد  ما  ويمنحانه   تكالياً، ا  فينشأ  ال،  أم   متاحا

  التبول:  مثل  ضطرابات،ا  تصيبه  مشكلة  في  يقع  وعندما

 . األظافر وقضم  ادي إر الل

  والنفسي  البدني   العقاب  الوالدين  يستخدم :  القسوة  اتجاه  ❖

ً   بكثرة،   الطفل  فينشأ  الطفل،   يصلح  هذا   أن  منهما  ظنا

 . محيطه في الكبار  تجاه  بالكراهية ويشعر خائفاً، متردداً 

  الطفل  عليه  يثاب  فما:  ضطراباال  أو  التذبذب   اتجاه  ❖

  وال   متناقضاً،  الطفل  فينشأ  الغد،  في  عليه  يعاقب  قد   اليوم 

 . والخطأ  الصواب بين التمييز يستطيع

  بين   فتنشأ  األبناء،  بين  التفرقة  فيه  ويتم :  التميز  اتجاه  ❖

 . نتقام اال وحب والكراهية،  الغيرة  األطفال

  المنهج  اتباع واألصح صحيحة،  غير تجاهاتاال  هذه  كل
  الوالدين   على  يتوجب  حيث  األطفال،   معاملة  في   النبوي
  طبيعته  وتفهم   ،وعطف  رحمة  بكل  الطفل  معاملة
 . نموه أساس ألنها ورغباته حاجاته وإشباع النفسية،

 نفسيا   الطفل نمو في البيئة أثر

  في  نشأ  فإذا  الطفل،  عند  النفسي  النمو  في  أثرها  للبيئة   
  نشأ  وإذا   عليه،  األمر  هذا  أثر   ظهر   متزنة،  سوية  بيئة
  ويخزن  عليه  األمر  هذا  أثر  مضطربة،  بيئة  في

ً   ويظهر  األثر،  هذا   اللشعور   عداء   شكل  في  الحقا
  هذا  وسبب  له،   واستسلم   خضوع   شكل  في  أو  للمجتمع، 
  اتفاق   عدم   أو  واللين،  الشدة   بين  التذبذب  هو  األمر

 . الطفل لتربية محدد لوبسأ  على الوالدين
 كيف تعرف أن طفلك في مشكلة

ال      الغالب  من في  يعانون  أبناءهم  أن  اآلباء  يعرف 

معرفة  عليهم  يتوجب  ذلك  وليعرفوا  نفسية،  مشكالت 

غير   الطفل  أن  وجد  حال  وفي  العادي،  الطفل  سمات 

وجب   تنقصه،  كلها  أو  السمات  هذه  بعض  وأن  عادي، 

 عرضه على مختص لفحصه، ومن هذه السمات: 

 نفعاليا  اأوال : طفلك ناضج  

ع ويسعد  يضحك  الطفل  أن  األمر  ونرى  يقتضي  ندما 

هذا   ويصاحب  الحزن،  مواطن  في  يحزن  ونجده  ذلك، 

لوقت طويل، فهذا   استمر األمر  الحزن عبوس، لكن لو 

كتئاب، وهذا الطفل أيضاً يقيم  ايعني أن الطفل يعاني من  

 عالقات جيدة وودية مع أقرانه ومع أهله.

 ثانيا: طفلك قادر على التعامل مع الناس 

يتعامل الطفل  كان  مع   إذا  وسهولة،  بيسر  أقرانه  مع 

متوافق   الحالة  هذه  في  فهو  وشخصيته،  بدوره  احتفاظه 

 مع اآلخرين. 

 ثالثا : طفلك يحب اآلخرين 

ألن   جيدة،  عالمة  فهذه  حوله  من  يحب  الطفل  كان  إذا 

يكره   الطفل  كان  وإذا  لنفسه،  حب  الوقت  ذات  في  لديه 

سبب  لمعرفة  محيطه  في  البحث  ينبغي  حوله  من 

 المشكلة. 

التي   المشكالت  على  يتغلب  أن  يستطيع  طفلك  رابعا : 

 تقابله 

يكون الطفل سوياً عندما يحاول حل مشكلة وقعت له، أو  

أو   يستشيرهم  أو  والديه  مساعدة  هم  ييطلب  من  ستشير 

األهل   وتشجيع  بتعليم  ينمو  األمر  وهذا  سناً،  منه  أكبر 

 للطفل، وتنفيره من البكاء والجزع.

 

 ت النفسية الفصل الثاني: المشكال 
 

 الكذب 

القول      مطابقة  وعدم  الحقيقة،  مخالفة  هو  الكذب  إن 

الطفل   يتعلمها  مكتسبة  صفة  وهو  تامة،  مطابقة  للواقع 

ال به،  ممن  خلقية، ألنه  حيطين  ينطوي على رذائل  وهو 

حثنا   وقد  والخيانة،  والسرقة  الغش  تغطية  في  يستغل 

ورغ   الكذب،  نقيض  هو  الذي  الصدق  على  بنا  الرسول 

كان   ولو  الكذب  عن  ونهانا  هالكنا،  فيه  كان  ولو  فيه 

يكذبون   القدوة عندما  مسألة  اآلباء  ويغفل  مازحاً،  المرء 

بغير   أو  بعذر  سواء  أطفالهم،  الكذب  أمام  ويأخذ  عذر، 

 عند الطفل أشكاالً ومظاهر عديدة منها:

 يكذب الطفل عناداً وتحدياً لوالديه اللذان يعاقبانه بشدة.  ❖

يحطم   ❖ الذي  القاسي  العقاب  من  هرباً  الطفل  يكذب 

 شخصيته. 

نه، فيتهمه  ميكذب الطفل على أخيه األصغر ألنه يغار   ❖

 بكسر الزجاج أو إتلف أدوات المنزل. 

على أقرانه لشعوره بالنقص، فيدعي مثلً  يكذب الطفل   ❖

 أن لديه ألعاباً كثيرة وجميلة.

بقصد  ❖ مازحاً  أصدقائه  مع  الطفل  المسامرة    يكذب 

 والفكاهة.

اعترافه  على  الطفل  يعاقبون  عندما  األهل  ويخطئ 

 أو خطئه، ومن انواع الكذب عند الطفل: بكذبه،  

الطفل ونضجه،    وهو الذي يزول بنمو  الكذب العارض: ❖

 مرتبطاً بظروف الطفل، ويمكن علجه.  د يكونوق

قوم بقصها  حيث يتخيل الطفل أحداثاً وي  الكذب الخيالي: ❖

ألن   بالكذب،  الطفل  اتهام  يمكن  وال  واقع،  أنها  على 

بالتمييز له  تسمح  ومن    قدراته ال  والخيال،  الحقيقة  بين 

هنا نستدل أن الطفل يحب القصص، وأنه صاحب خيال  
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القراءة   في  مستقبلً  موهبته  تنمية  ويمكن  خصب، 

 والكتابة والتأليف. 

اال ❖ ب  باسي:لت الكذب  الطفل  يفرق  والخيال،  فل  الواقع  ين 

قصة   يسمع  يقو  وأوعندما  حلماً،  في    ميرى  بسردها 

تقدم   مع  الكذب  هذا  ويتلشى  واقع،  أنها  على  التالي 

 الطفل بالسن.  

اال ❖ يدعي    دعائي:الكذب  فقد  أسباب،  عدة  الكذب  ولهذا 

كثيرة،   ألعاباً  يملك  أنه  فيزعم  بالنقص،  لشعوره  الطفل 

تعددة، وقد يكذب هرباً من العقاب إذا كانت  او مواهب م 

إلى   الذهاب  يود  ال  ألنه  يكذب  أو  قاسية،  أسرته 

 المدرسة، أو ليستدر عطف من حوله.

فيكذب الطفل للوصول إلى    األناني:  الكذب الغرضي أو ❖

مآرب ذاتية، فمثلً يدعي أن المدرسة طلبت منه شراء  

عب  شيء ما، ثم يأخذ المال ويشتري ما يرغب به من ل

 أو حلوى.  

اال  ❖ والكراهية:قنت كذب  في    ام  غيره  على  الطفل  فيكذب 

 أمر يترتب عليه عقاب، ألنه يغار من ذاك الطفل. 

الوقائي: ❖ من    الكذب  خائف  ألنه  للكذب  الطفل  فيضطر 

سبق   ألنه  يكذب  وقد  القاسية،  والمعاملة  العقاب، 

 واعترف بخطئه ثم عوقب عليه.

العنادي: ❖ ل  أوينش  الكذب  التحدي  أو  عن  األسرة  سلطة 

مشكلته    المدرسة، في  تناقشه  وال  الطفل  تعاقب  التي 

 جتماعية أو الدراسية. اال

التقليد:  ❖ ألنهما   كذب  لوالديه،  تقليداً  الطفل  يكذب  فقد 

 قدوته. 

 أساليب الوقاية وطرق العالج 

لذا   الكذب،  إلى  األطفال  دفعت  التي  األسباب  تعددت 

هذه   على  الطفل  مساعدة  إلى يتوجب  استناداً  المشكلة 

الكذب، وعلى  إلى  دفعته  التي  األسباب  وإلى  شخصيته، 

 اآلباء محاولة فعل اآلتي: 

التقليل من استخدام أسلوب الوعظ، ومعرفة هل الكذب  ❖

 عارض أم ال، والبحث عن دوافع الكذب. 

مساعدة الطفل على التفريق بين الواقع والخيال إذا كان   ❖

وترغيبه بالصدق دون إكراه إذا كان تحت سن الرابعة،  

 فوق الخامسة. 

منه،   ❖ السخرية  وعدم  بالحنان،  بالعطف  الطفل  إشعار 

 وعلج المشكلة في ضوء الظروف المحيطة.

الصدق   ❖ على  وحثه  النفسية،  الطفل  حاجات  إشباع 

 وتشجيعه عليه. 

 أن يكون الوالدان قدوة في الصدق.  ❖

بح الكذب من  كما يستطيع الوالدين بيان أهمية الصدق وق

نصوص القرآن والسنة، وبطريقة سهلة ومبسطة تناسب  

 عقلية الطفل الصغير وطريقة تفكيره. 

 

 السرقة

يملكه،   ال  لشيء  الطفل  امتالك  محاولة  هي  السرقة  إن 

يأخذ   وعندما  إذنهم،  وبغير  أصحابه  عيون  عن  بعيداً 

يعد   ال  فهذا  الخامسة،  سن  وهو تحت  له  ليس  ما  الطفل 

وال  سرقة؛ ألن   عقلياً  ال  ينضج  لم  فال  االطفل  جتماعياً، 

كان  إذا  أم  الخاصة،  والملكية  العامة  الملكية  بين  يميز 

فوق الخامسة فهذا سلوك مرضي يحتاج إلى عالج، أما  

ضطراب  اإذا استمر لسن العاشرة فهذا يدل على وجود  

 نفعالي، ويتوجب عالجه عند مختصين. ا

 أسباب السرقة

كية الخاصة، كما أنه ال يعلم أن  جهل الطفل بمعنى المل ❖

 ستيلء على أشياء اآلخرين أمر يحاسب عليه.اال

قد تكون السرقة تعبيراً رمزياً لغياب الحب األبوي، أو  ❖

 لفقدان االهتمام. 

 قد تكون السرقة بسبب الفقر والعوز والحرمان.  ❖

كتئاب  قد تكون السرقة علمة على التوتر الداخلي، كاال ❖

 أو الغيرة. 

 الطفل الذي يعيش في جو أسري متقلب.  قد يسرق ❖

قد يسرق األطفال الذين ينشؤون في األحياء المتصدعة   ❖

 قتصادياً، وتهتز فيها القيم. اجتماعياً وا

حماية   ❖ على  الزائد  األهل  حرص  بسبب  الطفل  يسرق 

األشياء، فيسرقها من باب الفضول، فإذا عوقب يسرقها 

 نتقام. من باب اال

 ها التقليد لوالديه أو ألقرانه. قد تكون سرقة الطفل منشؤ ❖

اإلسراف في عقوبة الطفل عندما يسرق دون النظر إلى   ❖

 الحالة النفسية والظروف التي دفعته لذلك. 

 أساليب الوقاية وطرق العالج 

يستطيع   ❖ حتى  والدينية،  األخلقية  القيم  الطفل  تعليم 

 التفريق بين الحلل والحرام. 

 المتعددة. إشباع حاجات الطفل  ❖

األصدقاء   ❖ من  الطفل  محيط  على  المباشر  اإلشراف 

 واألقران بطريقة ودية مع الطفل ودون تسلط. 

ممتلكاته  ❖ حفظ  وكيفية  وواجباته،  حقوقه  الطفل  تعليم 

 وممتلكات اآلخرين. 

وبين   ❖ بينه  الثقة  وتعزيز  الطفل،  نفس  في  الثقة  بث 

 والديه؛ حتى يبوح لهم بأسراره. 

الطفل   ❖ إليها  مواجهة  يعود  ال  حتى  بمشكلته؛  وتبصيره 

 مرة أخرى. 
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كل   ❖ دراسة  ينبغي  المدرسة  في  سرقات  عدة  حدثت  إذا 

 ة. حالة على حد

نفوس   ❖ في  األمانة  قيمة  غرس  المعلمين  على  ينبغي 

 منه هذا السلوك.  األطفال، وإثابة من يصدر

تركز ❖ األمانة    أن  قصص  نشر  على  اإلعلم  وسائل 

 اقضها.والفضيلة، والكف عن نشر ما ين

ذلك إلى  ال  باإلضافة  حرمة  بيان  مسكله  بشكل    يسررقة 

أفضلية   وبيان  والسنة،  القرآن  ضوء  في  وذلك  للطفل، 

مكانة  وترفع  عليها،  تحث  قصص  سرد  مع  األمانة 

 فاعلها.

 

 العدوان
سلوك بالناس،    وهو  والضرر  األذى  إلحاق  إلى  يؤدي 

كالتشاجر جسدياً  يكون  واللكم  وقد  نفسياً  والضرب  أو   ،

غير   األلقاب  وإطالق  واإلهانة  والتحقير  كالشتم 

 ويكون بين األطفال على ثالثة أنواع: المستحبة، 

اال .1 عن  الناتج  ضد  العدوان  الطفل  يدافع  وفيه  ستفزاز: 

 عدوان من أقرانه. 

على   .2 بالعدوان  الطفل  يقوم  حيث  التلقائي:  العدوان 

 اظتهم. أقرانه، للسيطرة عليهم أو إلغ

يغضب   .3 فعندما  الغضب:  نوبات  أو  المتفجر  العدوان 

هذا   ويكون  البيت،  في  األشياء  بتحطيم  يقوم  الطفل 

 الطفل أسرع هيجاناً، وأقل ذكاُء من أقرانه. 

 أسباب العدوان لدى األطفال 

تلبية  ❖ من  وتمنعه  الطفل  أمام  تقف  التي  العوائق 

 حتياجاته، أو الوصول إلى هدفه.ا

 بالرفاق واإلخوة والوالدين. قتداء اال ❖

غياب األب لفترات طويلة، وثورة األوالد الذكور على  ❖

 سلطة األم، وهم يرون العنف من الرجولة. 

 العدوان. وبعض الثقافات التي تمجد العنف  ❖

 الطرق المتبعة في عالج العدوان 

 . البحث عن أسباب المشكلة والدوافع إلى العدوان ❖

 إشباع حاجات بديلة. التخلص من العدوان عن طريق  ❖

أو   ❖ األطفال،  أمام  عدوانية  نماذج  عرض  تجنب 

 تعريضهم لمواقف عدوانية من الكبار المحيطين بهم. 

أن نعلم الطفل الهدي اإلسلمي المتمثل بالعفو والصفح،   ❖

 ومقابلة اإلساءة باإلحسان. 

 نوبات الغضب 
وهي صورة عنيفة من الغضب، تظهر في شكل غضب  

وتكسير لألشياء، وتدحرج على األرض  شديد وهيجان،  

مع الصراخ والشتم، وتكون ما بين سن الثانية والرابعة،  

 . 12إلى5وتقل من سن 

 مظاهر الغضب 

ودفع   .1 والثورة  بالصراخ  مصحوب  إيجابي  أسلوب 

 األبواب. 

زلة، واإلضراب  عنطواء والأسلوب سلبي مصحوب باال .2

 عن الطعام والكلم. 

 أسباب نوبات الغضب 

الغضب  كان  إذا   ❖ سريع  كلهما  أو  الوالدين  أحد 

 نفعال ألتفه األسباب. واال

بمنعه  ❖ فيقوم  الطفل،  وتسلطه على  الوالدين  أحد  استبداد 

 مما يحب. 

شعور الطفل بأنه منبوذ ومرفوض، وأنه ال يلقى قبوالً   ❖

 من والديه. 

التنفيس عن  تقييد حري   ❖ أو في  الحر،  اللعب  الطفل في  ة 

 رغباته ومشاعره. 

ال ❖ على  مرض  قدرته  من  يضعف  جسمي  بمرض  طفل 

 السيطرة على نفسه. 

 أساليب الوقاية وطرق العالج 

وكظم   ❖ النفس،  في ضبط  محيطه  من  للطفل  قدوة  تقديم 

 الغيظ. 

 عدم السخرية من الطفل، وعدم إظهاره بمظهر العاجز.  ❖

لمجرد  اال ❖ الطاعة  على  الطفل  إجبار  أسلوب  عن  بتعاد 

 الطاعة.

الطفل في اللعب والرياضة، وحثه على  ستغلل طاقات  ا ❖

 تنظيم وقته. 

 عدم مناقشة سلوك الطفل مع اآلخرين على مسمع منه.  ❖

غضب   ❖ بنوبات  الطفل  غضب  نوبات  مع  التعامل  عدم 

ستسلم لنوبات الطفل وإعطائه ما يريد  مثلها، وعدم اال

 وهو في تلك الحال. 

ال ❖ الطفل  بالكلم  تعليم  غضبه  عن  والمناقشة،  تعبير 

أو تفريغ الغضب عن طريق    للوصول إلى حل مقبول، 

 غتسال أو الوضوء.اال

 هدي اإلسالم في معالجة الغضب

 تغيير الحالة التي يكون عليها الغضبان.  .1

 اإلسراع بالوضوء في حالة الغضب.  .2

 السكوت في حالة الغضب.  .3

 التعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.  .4
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 تخريب ال
مرحلتي   بعد  ويأتي  وتدميرها،  األشياء  إتالف  وهو 

 الغضب والعدوان، ويكون مدفوعاً بعدة أسباب: 

 يخرب الطفل من غير قصد بسبب براءته ورعونته. ❖

 ستطلع والفضول الزائد لدى الطفل. حب اال  ❖

  ونزعاته  ميوله  بسبب  التخريب،  عامداً   الطفل  يخرب ❖

 . العدوانية

 التخريب  أسباب

  مكبوتة،   نفعاليا  بعوامل  التخريب  إلى  الطفل  يندفع  ❖

  كالتبول  ضطرابات،ا  شكل  في   الطفل  على  وتظهر

 . األظافر وقضم  إرادي الل

  وهذا  النخامية،  أو  الدرقية  الغدة   إفرازات  في  ختللا ❖

 .للطفل  والعقلي الجسمي  النشاط في خلل يسبب

  بالنبذ  إحساسه  أو  والدي،   بإهمال  الطفل  إحساس  ❖

 . والرفض

  سخط   حالة  بسبب  أو  األبوين،  من  نتقام اال   في  الرغبة ❖

 . الطفل فيها يمر عامة

 العالج  وطرق الوقاية  أساليب

ً  الطفل  جعلت  التي األسباب فهم  ❖  . ومعالجتها مخربا

  مناسب  بشكل  الغضب  عن  التنفيس   على  الطفل  مساعدة ❖

 . ضار وغير

  تخريبي،  سلوك  منه  بدر   كلما   المخرب  الطفل  مواجهة ❖

 :منها متعددة بأساليب وذلك

 .بهدوء التخريبي الطفل  سلوك وقف .1

 . التخريب عن بالتوقف  للطفل لفظي أمر  إصدار .2

  يدفع   بأن  وذلك  عمله،  بقيمة  الشعور  على  الطفل  مساعدة  .3

 ً  .بإزالته  يقوم  أو  الضرر،  عن تعويضا

 

 الخوف
  خطر،  وجود  عند  اإلنسان  بها  يشعر  نفعاليةا  حالة  وهو
  أمر  وهو  الخطر،  مصدر  عن   فيبتعد  حادثة،   حدوث  أو

  حفظ  على  به  ليستعين  اإلنسان؛  في  هللا  أوجده   فطري
 يتعلمه  خوف  ومنه  غريزي،  هو  ما  الخوف  ومن  حياته، 
 . معينة مواقف من اإلنسان
 المخاوف  أنواع

  الخوف   يرتبط   حيث:  حقيقية  موضوعية  مخاوف .1

  والحشرات  الزالزل،   من  كالخوف  معين،  بموضوع

 . الضارة 

  مرضية،   مخاوف  وتسمى:  حقيقية  غير  وهمية  مخاوف .2

  نفسية،   ضطراباتا   وسببها  الشخص،   حياة  تهدد  ال  وهي

 . األليفة الحيوانات من الخوف ومنها

 .بحواسه  المخاوف هذه  الطفل يدرك حيث: يحس   خوف .3

  حقيقته،  إدراك  الطفل  يستطيع  وال:  يالحس    غير   الخوف .4

 .والعفاريت الموت، من كالخوف

 المخاوف  أسباب

 من   مع  الوجدانية  المشاركة  طريق  عن  الخوف  ينشأ ❖

 .حوله

  جتماعية،اال  التنشئة   لسلبيات  نتيجة   الخوف   ينشأ  ❖

 . خطأ أي  عند الطفل  وتخويف

  والشجار  المشاكل  تسودها  أجواء  في  الطفل   ينشأ  عندما ❖

 . الكبار بين

 . والضحك التسلية أجل من الطفل بتخويف الوالدين قيام  ❖

 لها  يتعرض  التي  النفسية  الصدمات  بسبب  الخوف  ينشأ  ❖

 .عمره  من طويلة لفترات وتمتد الطفل،

ً   الضعيف  الطفل  عند  تنشأ ❖  من  خوفه  بسبب  جسميا

 . العجز

 والعالج  الوقاية  أساليب

ً   اآلباء  يكون  أن ❖   وأال  ستقرار،واال  الهدوء  في  نموذجا

 . أطفالهم   أمام  مخاوفهم  يظهروا

  التعاطف   خلل  من  الطفل،  نفس  في  األمن  شعور  غرس ❖

 .ومشاعره  أفكاره  وفهم  معه

  المشاكل،  أنواع  كافة  مع  للتعامل  وتهيئته  الطفل  مساعدة  ❖

 . األلعاب خلل من والقلق، التوتر ومواقف

  المخيفة  المواقف  مواجهة  على  وتدريبه  الطفل  مساعدة  ❖

 . تدريجي بشكل

ً   الطفل تخويف  عدم  ❖  . النوم  قبل  خصوصا

 التي  الخوف  حوادث  تجاوز  على  الطفل  مساعدة ❖

 . لها يتعرض

ً  الطفل، نمو طبيعة مراعاة  ❖  . الطفولة مرحلة وخصوصا

  بالقدر  والتسليم   باهلل  اإليمان  على  الطفل  نربي  أن ❖

 .والقضاء

ً   أطفالنا  على  نقص  أن ❖   وهم   السحابة  شجاعة  من  قصصا

 . أطفال

  األطفال   تفقد   التي  الزائدة   الحماية  أساليب   عن  بتعاد اال ❖

 . واستقلليتهم  شخصيتهم 

 .الطفل من الزائد الكمال توقع  عدم  ❖

  تصرفات   منه  بدرت  إذا  الطفل   عقاب  في  المبالغة  عدم  ❖

 .خاطئة
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 بالنفس  الثقة ضعف
  وعدم   والخجل،  والتردد  الفتور،   من  الطفل  هذا  يعاني
 به   يقوم   عمل  بأن  ويشعر  ستقلل،اال  على  القدرة 
 .نافع  وغير عاجز، بأنه نفسه  ويصف خاطئ،
 بالنفس  الثقة  ضعف أسباب

  أدنى  بأنه  يشعر  يجعله  مرض،  أو  بإعاقة  الطفل  إصابة ❖

 .األصحاء  األطفال من مستوى

 .وأقرانه الطفل  بين المقارنات الكبار أو الوالدين  عقد ❖

 .مناسبة وبغير بمناسبة الطفل   بشؤون المستمر  التدخل ❖

 العالج   وطرق الوقاية أسباب
  اإلعاقة،  صاحب  الطفل  على  الزائد   العطف  إظهار  عدم  ❖

 .إعاقته إلى انتباهه يلفت  هذا ألن

  المقارنات  وتجنب  األطفال،  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  ❖

 . األطفال بين

 وإنجازاته  الماضية  الطفل  إنجازات  بين  المقارنة ❖

 . الحالية

  بأنه  يشعر  تجعله  للطفل،  الحرية  من  مساحة  ترك ❖

 . مستقل

  الطفل   شخصية  في  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز ❖

 . عليها وتشجيعه

  بخبرات  تزويده   خلل  من  للطفل  المعنوية  الروح  رفع ❖

  الهوايات  نوادي  في  إشراكه  خلل  من  وبناءة،   هادفة

 التطوعية   األعمال  في  والمشاركة  الرياضة،  وممارسة

 . طاقته قدر على

 األبناء  يأخذ  حيث  المعكوس،  الدور  طريقة  استخدام ❖

 . واحد ليوم األبناء مكان واآلباء اآلباء، مكان

 بعض   في  كالكبار  ومعاملته  بمكانته  الطفل  إشعار ❖

 .ومحادثته عليه، السلم  كرد الجوانب

 الخجل
 الخجول الطفل مميزات

 . العزلة  وإيثار نطواءواال بالنفس الثقة وعدم التردد ❖

  الحواس  في  ضطراباتا   من  الخجول  الطفل  يعاني ❖

 . الكلم  في بالتأتأة   يصاب  وقد والذاكرة، والنطق

 .جتماعيةاال العلقات من الخجول الطفل يهرب ❖

 الخجل أسباب
 األمان  يملك  ال  فهو  األمن،  رمشاع  إلى  الطفل  افتقار ❖

 . اآلخرين مع ليتواصل الكافي

 . للطفل الزائدة  الحماية ❖

 .دائمة  بصورة  والديه من والتوبيخ للنقد  الطفل تعرض ❖

 

 العالج  وطرق الوقاية  أساليب
 عدم تعريض الطفل للحماية الزائدة أو للقسوة الزائدة.  ❖

محاولة اآلباء معرفة األسباب وراء خجل الطفل، وعدم   ❖

 تعييره بخجله. 

 ما يريد بجرأة، ودون خوف. تشجيع الطفل على طلب  ❖

 عدم دفع الطفل للقيام بأعمال تفوق إمكانياته وقدراته.  ❖

الصغر على مخالطة اآلخرين وكسب  تعويد الطفل منذ   ❖

ابن   يصطحب  الخطاب  بن  عمر  كان  وقد  صداقتهم، 

 عباس معه في مجالسه رغم حداثة سنه. 

 القلق 
اال بعدم  الشعور  من  حالة  واال وهو  ضطراب  رتياح، 

خبرة   عن  الناتج  يعاني  ا والتوتر  سارة،  غير  نفعالية 

الطفل منها عند شعوره بالخوف، وتظهر أعراض القلق  

بكاء، وفقدان شهية، واضطرابات نوم، وغثيان    في شكل

 وكثرة تبول. 

 أنواع القلق 
الواقعي:  .1 أو  الموضوعي  نفعالية غير  اوهو خبرة    القلق 

عليه،   خطر  أنها  ويشعر  الطفل،  بيئة  مصدرها  سارة 

 فيقلق وهو موجود عند الكبار والصغار. 

العصابي: .2 مص   هو  القلق  مرضية  بخوف  ححالة  وبة 

مصدر له  ليس  لإلصابة  محدد  غامض  البداية  زهو   ،

 ضطربات النفسية. باال

األخلقي:ال .3 اإلنسان    قلق  خوف  من  تحدي  وينشأ  من 

 مصدر هذا القلق.  القيم السائدة، والضمير هو

 أسباب القلق 
 انعدام األمن والتقلب في معاملة الطفل.  ❖

 التسيب واللمباالة في تربية األطفال. ❖

 يتعرض لها الطفل. عتراضات التي  نتقادات واالكثرة اال  ❖

 إسراف اآلباء في توقعهم للكمال الزائد من الطفل.  ❖

لتفكيرهم   ❖ بالذنب  الشعور  بسبب  القلق  الطفل  ينتاب 

 بأفكار سيئة، وتوقع العقاب على ذلك. 

ينتج القلق عن تقليد الطفل لوالديه في قلقهم الزائد على  ❖

 أتفه األمور.

دما ال  ينتج نتيجة اإلحباط الزائد الذي يصيب الطفل عن  ❖

 يستطيع تحقيق أهدافه. 

 أساليب الوقاية وطرق العالج 
التي   ❖ المشكلت  وحل  فهم  على  الطفل  قدرات  تنمية 

 تواجهه. 

 مساعدة الطفل على الشعور باألمن والثقة بالذات.  ❖

المعقدة   ❖ األمور  عن  تخيلتهم  فهم  على  الطفل  مساعدة 

 كالموت، وتبسيط األمور لهم. 
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على   ❖ األطفال  وفهم  اال مساعدة  بمشكلتهم،  ستبصار 

 األسباب الحقيقية لها.

 فعاالتهم. انمساعدة األطفال على التعبير عن  ❖

باهلل،   ❖ اليقين  والسنة  الكتاب  ضوء  في  الطفل  نعلم  أن 

 وعدم الخوف والقلق. 

صالحة  ❖ أم  من  مكون  للطفل،  صالح  أسري  جو  توفير 

 وأب صالح. 

 الغيرة
حالة   مظاهاهي  ولها  الفرد،  داخل  خارجية  نفعالية  ر 

مؤلم  شعور  وهي  الداخلية،  المشاعر  على  منها  نستدل 

من   يرد  ما  على  حصوله  عدم  نتيجة  للطفل،  بالنسبة 

أو حب   ألعاب  من  مركب  شعور  وهي  واهتمام،  حب 

بالغيرة،   الطفل  يعترف  بالغضب، وال  والشعور  التملك، 

 ألن فيها اعتراف بالنقص، والخيبة. 

 مظاهر الغيرة 
 نوبات الغضب.  ❖

 نزواء، والميل إلى الصمت. م واالالميل إلى التجه   ❖

 ضعف الشهية، وقلة األكل، ونقص الوزن.  ❖

كالتخريب   أخرى:  مشكالت  الغيرة  على  ويترتب 

 إرادي، والعدوان. والغضب والخوف والتبول الال 

 أسباب الغيرة 
 فتور العناية به بسبب مجيء طفل جديد.  ❖

 الموازنة الصريحة أو الضمنية بين اإلخوة.  ❖

توفيقاً  يغا ❖ منه  أكثر  كان  إذا  إخوته  أحد  من  الطفل  ر 

 وحظاً.

تنشأ الغيرة عندما يتعلق الطفل بأبيه أوأمه تعلقاً شديداُ،   ❖

 فيغار إذا انشغل عنه. 

 أساليب الوقاية وطرق العالج 
الطفل على ❖ الصغر، حتى ال    تعويد  منذ  والعطاء  األخذ 

 يغار عندما يشارك اآلخرين ما يملك. 

 يفرح لآلخرين وأن يشاركهم نجاحاتهم.  تعويد الطفل أن ❖

حساب   ❖ على  طفل  تفضيل  وعدم  األبناء،  بين  العدل 

 اآلخر. 

 

 إراديالتبول الال
وهو تكرار نزول البول عند طفل في سن الرابعة فأكثر،  

شعور  المشكلة  هذه  ويصاحب  للبول،  منه  قصد  دون 

بالخجل والضيق، وقد تضعف ثقته بنفسه، ويواجه اآلباء  

أكثر عند  هذه   المشكلة  فتتعقد  العقوبات،  بأقسى  المشكلة 

 الطفل. 

 

 إرادي الالأسباب التبول  
عضوي،   .1 بمرض  الطفل  كإصابة  عضوية:  أسباب 

او   صغرها،  أو  المثانة  مجرى اكضعف  في  لتهابات 

 البول، أو بسبب نزالت البرد أو البلهارسيا. 

انتباه   .2 لجذب  نومه  أثناء  الطفل  يتبول  قد  نفسية:  أسباب 

صور  واهتم من  صورة  التبول  يكون  أو  والديه،  ام 

إلى   الطفل  يعود  حيث  الجيد،  غير  التوافقي  السلوك 

حالة  بسبب  أو  بالسعادة،  فيها  يشعر  كان  نمو  مرحلة 

أم   طبيعية  أكانت  سواء  الطفل  على  تسطير  خوف 

 مرضية. 

األبناء،   .3 على  الضغط  كثرة  في  ويتمثل  أسرية:  أسباب 

البدنية والنفس العقوبات  ية لهم، أو بسبب ذهاب  وتوجيه 

 الطفل إلى المدرسة دون تهيئة سابقة. 

 أساليب الوقاية وطرق العالج 
 إعطاء الطفل مزيد من الثقة بنفسه ليتغلب على مشكلته. ❖

الفحوصات   ❖ وإجراء  للطفل،  اللزم  الجسمي  الفحص 

 والتحليلت اللزمة له.

 إشعار الطفل بأهميته في األسرة.  ❖

 المتبعة لهذه المشكلة ما يلي:ومن الطرق العلمية 

   إلى ليذهب  ساعتين  او  بساعة  نومه  بعد  الطفل  إيقاظ 

 دورة المياه، وبعد مدة يعتاد على الذهاب بنفسه. 

   طريقة الجلوس والوسادة: حيث هناك دارة تغلق عندما

فيستيقظ   يرن جرس  تغلق  وعندما  سريره،  الطفل  يبلل 

 الطفل. 

  تعليق نجوم ع النجوم: حيث يتم  كل   يف  لى لوحةلوحة 

 يوم ال يبلل فيه الطفل فراشه.
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