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 .غدًا جمتنعيا يف متنٔزٌّ أفزاًدا سٔصبخٌْ الْٔو مشكلة ميجلٌْ الذًٓ األطفال أٌ 

 .كجرية صعبة صفات فَٔه سيجد املبدعني طفْلة درسيا لْ

 ّسَْلة مشاعزٍه حدة تفشزِ ٍذا مً جزًءا ّمبدعة، ّاسعة مبخٔلة األطفال ٍؤالء ٓتنٔز

 أكجز ّٓصبخٌْ ّالقلب العقل صفات حيكنْا أٌ ببشاطة ميكيَه حْهله مً بالبٔئة تأثزٍه

 .العادٓني أقزاىَه مً تفزًدا

 ٓتابع كى فزصة إىل حيتاج األقل على ّلكيُ عظًٔنا شخًصا سٔصبح صعب طفل كل لٔص

 .فزصتُ ّٓأخذ ّأحالمُ مؤٍالتُ
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 األم إلى...األب إلى

 وحدك لست أنت

 

 

 أٌّي إال التكٗف حيألُٕ أٌّي ٔزغي.. املساع صعيب أطفاهلي وع عدٖدٚ وشاكن اآلباء ٖٕاجْ

.. ٔالعجص بالغضب االحطاع بالرٌب، االحطاع ٔميألِي الكفاءٚ ٔعدً باحلريٚ ٖشعسُٔ وا غالًبا

 .شٔجٗٛ وشاكن ٖطبب مما وكتئبني وسِكني، ٖكٌٕٕ وا ٔغالًبا

 طفمك؟ جمئ وٍر حٗاتك تغريت ِن

  متألك؟ اليت املشاعس ِٜ وا

 الصعب لمطمٕك ميألك، الرٙ الدٔاوٛ احطاع شاد كاُ كمىا صعًبا طفمك ضمٕك كاُ كمىا

 تتمكٜ خازجْ، أٔ البٗت يف أحطَ ٖكُٕ ال الطمٕك لرلك فعمك ٔزد عمٗك الصدوٛ فعن لطفمك

 حًكا ٔحٗد إٌك تشعس.. الطفن ضمٕك ٔحيسجك الكفاءٚ ٔعدً بالرٌب تشعس الالشعٛ، التعمٗكات

 ...... .الصعب الطمٕك ذلك وٕاجّٛ يف

  ..ٔحدك لطت إٌك تركس

 .بمدك يف وشكمتك ٌفظ وَ تعاٌ٘ أضسٚ والٖني أزبعٛ أٔ ثالثٛ األقن عمٜ ٍِاك

  ..أفضن حٗاتك لتجعن ٌفطك وع الطفن ذلك وع تتعاون كٗف تتعمي أُ حتتاجْ وا كن

 ..املطتكبن يف وشاعسٓ يف وشاكن وَ ٖعاٌ٘ لَ طفمك أُ تتأكد ٔكٜ

 .كمّا ٔعائمتك شٔاجك حتى٘ كٜ

 أؤوَ ٔأٌا.. وعْ تعاومك طسٖكٛ وَ ٔتغري طفمك تفّي كٗف تتعمي عٍدوا كمْ ذلك ٔضتفعن

  ..األطفاه بتفسد بكٕٚ

 البد -غسٖبٛ أٔ بطٗطٛ كاٌت وّىا- ٔأفكازٓ وشاعسٓ لدْٖ إٌطاُ فّٕ صعًبا طفمك كاُ وّىا

  ..الٕالداُ حيددِا اليت ٔوبادئْ قٗىْ لدْٖ البٗت أُ أعسف ٔأٌا.. احرتاوّا وَ
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 ٔالتفّي باملعسفٛ.. أٌت فعمتْ خطأ عَ ٌاجًتا لٗظ لمطفن املصاج٘ الطبع أُ اعتبازك يف ضع

 .ٔكٕالد ككائد دٔزك برلك وؤكًدا طفمك وع التعاون يف خبرًيا ضتصبح

  ..ٔخالًقا وبتًّجا ممتًعا، ضٗصبح كٗف ٔضتٍدِش قدزاتْ ٖعسف كٜ فسصٛ طفمك ضتعط٘

 .صعًبا طفاًل قباًل كاُ الرٙ الطفن ذلك ......



 

 

 الباب األول

 

 

 املزاجي للطفل الطبع
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 المزاجي؟ الطبع هو ما

 

 ٚبني بٝٓ٘ اخلًط جيب ٫ٚ" ٖٛ ملاذا" ٚيٝظ" ٖٛ نٝف" إداب١ إْ٘.. ب٘ ْٛيد طبٝعٞ ضًٛى ٖٛ ايطبع

 مل إذا ٚيهٔ" س٣ًٛ؟ ٜأخر مل إٕ ٖهرا ٜتصسف ملاذا" ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ ٫ ايط٪اٍ إٕ.. ايدٚافع

 ْٛب١ ضٝجري ٌٖ ًٜٚح؟ ض٦ٝٔ ٌٖ ضٝصسخ؟ ٌٖ" زضاٙ؟ عدّ عٔ ضٝعرب فهٝف س٣ًٛ ٜأخر

 غطب؟

 ت٪ثس إٔ املُهٔ َٔ نٛايد ٚتصسفاتو ايب١٦ٝ، عٔ ْتاز ٚيٝظ ب٘ َٛيٛد ايطًٛنٞ ايطابع ٖرا

 .ا٭ضاع َٔ تٛددٙ ٫ ٚيهٓٗا ٚتػريٙ يًطفٌ املصادٞ ايطبع ع٢ً

 

 :ناٯتٞ خصاٍ تطع َٔ َصٜر عٔ عباز٠ ٖٚٛ اخلاص َصاد٘ يدٜ٘ طفٌ نٌ

 .َبهس٠ ضٔ َٔ ًٍَٛ  أٚ ْػٝط ٖٛ ٌٖ عاّ  بػهٌ :ايٓػاط َطت٣ٛ .1

 دًٝدا؟ تسنٝصٙ  ع٢ً حيافظ ٌٖ....  اْتباٖ٘ تػتٝت ايطٌٗ َٔ ٌٖ: ايتػتت .2

 ضعٝد؟ سصٜٔ؟ طفٌ صاخب؟ طفٌ ٖٛ ٌٖ: احلد٠ .3

 ٚاحلُاّ؟ ٚايّٓٛ ا٭نٌ يف ٚأضايٝب٘ ضًٛن٘ تٛقع ميهٔ َد٣ أٟ إىل: ايٓظاّ .4

 ْصف٘ َا ٖٚٛ)  بدأٙ؟ َا يٝٓٗٞ ط١ًٜٛ يفرت٠ جيًظ إٔ ٜطتطٝع ٌٖ: ايجبات .5

 بايطًيب( ْصف٘ َا)  غ٦ًٝا ٜسٜد عٓدَا ا٫حلاح نجري – ًٍَٛ – عٓٝد ٖٛ باإلجيابٞ(...ٌٖ

 ايطٛضا٤ – ايبصس١ٜ امل٪ثسات َع ايطفٌ ٜتفاعٌ نٝف: احلط١ٝ يًُ٪ثسات اضتذات٘ َد٣ .6

 ًَُٚظ ايٓطٝر – املراقات – ايداف٧ اجلٛ – ا٭مل – ايسٚا٥ح – ا٭يٛإ – ايطاطع١ ا٭ْٛاز –

 إشعاد٘؟ ايطٌٗ َٔ ٌٖ َطاٜكت٘؟ ايطٌٗ َٔ ٌٖ...  ٬بظامل

 ٭غداص... اجلدٜد٠ يٮَانٔ...  اجلدٜد٠ يٮغٝا٤ ايفعٌ زد ٖٛ َا: ا٫ْطشاب/ا٫قرتاب .7

 ي٘؟ َأيٛف٘ ٚايػري اجلدٜد٠ يٮطع١ُ –اجلدٜد٠ ي٬ًُبظ.... اجلدد

 .ٚايتػٝري ا٫ْتكاٍ َع ايطفٌ ٜتعاٌَ نٝف: ايتهٝف .8

 اجلد؟ أّ ايفها١ٖ إىل ميٌٝ ٌٖ يًطفٌ؟ ا٭ضاضٞ ايطبع ٖٛ َا: املصاز .9
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 ٚ دًدا ضٌٗ بني َا تكطُٝ٘ ممهٔ طفٌ ٭٣ املصادٞ فايطبع ايتطع ايطباع تًو ْفِٗ عٓدَا

 .دًدا صعب

 نًُا ٚبايتايٞ فٝ٘ ايتشهِ صعب نًُا ْػاط٘ شاد نًُا ايطفٌ، ْػاط ذيو ع٢ً َجا٫ً خر

 .تسبٝت٘ صعٛب١ شادت ايصعب١ طباع٘ شادت

 

 

 ايطباع صعب ايطفٌ

 :نايتايٞ تكُٝٝ٘ ميهٔ طفٌ أ٣ عا١َ بطسٜك١

 صعب ضٌٗ ايطبع

 نجري قًٌٝ َطت٣ٛ ايٓػاط

 نجري قًٌٝ ايتػتت

 َستفع١ َٓدفط١ احلد٠

 ٌَُٗ َٓظِ ايٓظاّ

 نجري ٫ ٜٛدد ا٫حلاح

 عاي١ٝ ٫ تٛدد احلطاض١ٝ

 ٫ ٜكرتب ٜكرتب اإلقباٍ/اإلدباز

 ض٧ دٝد ايتهٝف

 ضًيب إجيابٞ املصاز

 

 إىل تكطُٝ٘ ميهٔ طفٌ أ٣ فإٕ يًعا١ً٥ ايطًٛى ذيو ميجًٗا اييت املػه١ً ملد٣ تبًعا ٚبايتايٞ

 :ايتايٞ

 :ايصعب١ ايطباع بعض يدٜ٘ ٚيهٔ ضٌٗ طفٌ عاد٠ً.1

 َٚباد٨ ايتشهِ َٗازات بعض تعًِ إىل حيتادٕٛ ٚيهٔ ايطفٌ َع َتعاٜػٕٛ اٯبا٤ إٕ     

 .ايتٗرٜب

 :صعب طفٌ.2

 .نًٗا ا٭ضس٠ ع٢ً ٚغايًبا ا٭ّ ع٢ً ضػط ٖٚٓاى ايرتب١ٝ صعب ايطفٌ      
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 :دًدا صعب طفٌ.3

 .ايصعٛبات َٔ ٜعاْٝإ ٚايعا١ً٥ ايطفٌ َٔ ن٬ً      

 

 :َطتشٌٝ طفٌ.4

 .ايطفٌ يريو ٚصف أسطٔ ايًفظ ٖرا" ا٭َٗات قاتٌ"     

 

 

 !!!!!طبٝعٞ؟ طفٌ نً٘ ذيو بعد ٖٛ ٌٖ

 ٌٖ ٯخس سني َٔ تطا٤يت أْو ف٬بد صعًبا طف٬ً يدٜو نإ يٛ

 طبٝعٞ؟ طفٌ ٖٛ 

 رلتًفٕٛ ايبػس نٌ.. َا ملسض ٚاضح تػدٝص إعطا٤ َٔ ٫بد  يرا...  طبٝعٞ غري أْ٘ زأٜت يٛ

 .ايطبٝعٞ ايٓطام يف نًٗا تكع ايبػسٟ ايطًٛى يف ا٫خت٬فات َٔ ٚاضع ْطام ٖٚٓاى

 ٜٓتٗٞ، ست٢ أدا٥٘ يف ضرينص أسدِٖ ايٛادب، ٭دا٤ َٚتشفصٕٚ أذنٝا٤ أطفاٍ ث٬ث١:  َجاٍ خر

 تسدد بدٕٚ ضٝبدأ ايجايح ٜٓتٗٞ، ست٢ ٜتٛقف ئ ٜبدأ إٕ َا ٚيهٔ ايبد٤ يف صعٛب١ ضٝذد ايجاْٞ

 ايج٬ث١ ٖ٪٤٫ َٔ أسد يٝظ.. املٓتصف يف َسات عد٠ ٜٚتٛقف ايرتنٝص صعب ضٝهٕٛ ٚيهٔ

 .ايبػسٟ ايطًٛى يف طبٝع١ٝ اخت٬فات ٖرٙ ببطاط١ ٚيهٔ.. اٯخس َٔ طبٝع١ٝ أنجس

 عػس٠ ٖٓاى إٔ أثبتت دزاض١ إٕ بٌ أطفاهلِ، َع اٯبا٤ ٜٛادٗٗا اييت ايصعٛبات َكداز تتدٌٝ ئ إْو

 ايٓػاط شٜاد٠ اضطساب َٔ ٜعإْٛ َٔ بِٝٓٗ سلتطب إٔ دٕٚ طفٌ َا١٥ نٌ بني صعبني أطفاٍ

 َٔ% 22 إٔ ْتٝذ١ إىل بريو فٓصٌ آخسٕٚ عػس٠ إيِٝٗ ضٓطٝف سطبٓاِٖ فًٛ  ا٫ْتباٙ، ٚق١ً

 .تسبٝتِٗ يف َػانٌ ذِٖٚٚ ٚجيد ايصعب ايطفٌ طباع يدِٜٗ ضٓٛات 6 ضٔ حتت ا٭طفاٍ
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 ايطفٌ؟ يف ايصعب ايطبع ٜطبب ايرٟ َا

 ذٖٔ يف ايػايب ايتفطري ٜهٕٛ َا غايًبا ٖرا إٔ زغِ ٜطتفصى ن٢ صعًبا ٜهٕٛ ٫ طفًو إٕ

 .ايطًٛى يريو آخس ضبًبا جيدٕٚ ٫ ِٖٚ خاص١ً اٯبا٤

 

 ابٓتٗا ناْت إٕ تعسف ٫ ٭ْٗا ايعػا٤ تعد ٢ٖٚ ي١ًٝ نٌ ايػدٜد بايكًل تػعس ناْت ٚايد٠

ًٓا اشدادت نًُا إعدادٙ يف أنرب دًٗدا بريت نًُا ٚناْت.. ٫ أّ ضتتٓاٚي٘  ابٓتٗا إٔ ٜكٝ

 . ضرتفط٘

 املٓتظ١ُ غري ايػ١ٝٗ ٖرٙ ي١ًٝ، نٌ رلتًف١ ضاع١ عٓد جتٛع ناْت ابٓتٗا إٔ ايفهس٠ نٌ

 ٫ فكط ٚيهٓٗا أَٗا َطاٜك١ تسٜد ٫ إْٗا ي١ًٝ، نٌ ايعػا٤ ع٢ً جتًظ ٫ أْٗا يف ضبًبا ناْت

 .َطا٤ًا ايجا١َٓ ايطاع١ باجلٛع تػعس

ًُا تٓتٗٞ ٚاييت اي١َٝٛٝ يًُعسن١ ْٚتٝذ١ ًُا ضٝظٌ ا٭ّ داْب َٔ ايسغ٠ٛ أٚ بايتٗدٜد إَا دا٥  دا٥

 .تسٜدٙ َا يتأخر ايطف١ً ٜد يف ض٬ًسا ا٭نٌ عدّ

ًٝا، ًْٛعا ا٭طفاٍ ٖ٪٤٫ ضًٛى ٜأخر َا غايًبا  ايتفاعٌ َٔ ايٓٛع ٖرا ا٭با٤، ضًٛى ٚنريو منط

 .ايطفٌ يد٣ ايطًٛى َٔ ايٓٛع ٖرا ٜصٜد قد ايطًيب

 

 :آخس َجا٫ً يٓأخر

ًَا ٜبدٟ ٫ عاد٠ً ٭ْ٘ ا٭ب ٚافل دزاد١، غسا٤ يف زغبت٘ أبد٣ صػري طفٌ  ي٘ اغرت٣ غ٧، بأ٣ إٖتُا

 ا٭ب اٖتاز.. ٜرنس اْفعاٍ أ٣ بدٕٚ غسفت٘ إىل ايٛيد أخرٖا ي٘ قدَٗا عٓدَا.. ٚددٖا دزاد١ أغ٢ً

 ايطفٌ مسع ٚعٓدَا" عٓٗا ي٘ ٭حبح  ذل٬ت أزبع إىل ذٖبت إٔ بعد بٞ؟ ٖرا ٜفعٌ نٝف" بػد٠

 يٛيدٙ ايطًيب املصاز ٬ٜسظ مل ا٭ب إٕ.. ٜٚصسخ ٜبهٞ ٚأخر ا٭زض ع٢ً ايدزاد١ ز٢َ ٚايدٙ صساخ

 .ايفسس١ َٔ ايكفص آخس طفٌ عٓد ٜطاٟٚ ٚيدٙ عٓد ايفسس١ عٔ بطٝط تعبري أ٣ ٚإٕ

 

 حبري٠ إىل سذًسا تسَٞ نأْو ذلٝط٘ يف( ايجٛز٠ َٛدات) َجٌ غ٦ًٝا ٜصٓع ايصعب ايطفٌ إٕ

 باقٞ ثِ ايعا١ً٥ باقٞ ثِ ٚايدت٘ ع٢ً أ٫ًٚ ٜ٪ثس ب٘ احملٝطني ع٢ً ايطفٌ فعٌ زد ٚقع إٕ.. ضان١ٓ

 .ايتأثري قٌ نًُا ايدا٥س٠ اتطعت نًُا ٚبايطبع ٚا٭صدقا٤ اجلريإ َٔ احملٝط
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 فعٌ زدٚد يف إيٝ٘ ٜعٛد ايتأثري ذيو إٕ ترنس ٚيهٔ بِٗ حيٝط َٔ ع٢ً ايتأثري ذيو فكط ٚيٝظ

 اجملدٟ، غري ايتٗرٜب ا٭بٓا٤، ع٢ً ضًطتِٗ اٯبا٤ ٜفكد ٚايػطب، بايرْب تػعس ا٭ّ.... ب٘ احملٝطني

 بٗا تتأثس َفسغ١ سًك١.. ايطًط١ صساعات ٜٚصٜد ايطفٌ يد٣ املعاْد ايطًٛى ٜصٜد ذيو نٌ

 .أًٜطا ٚايطفٌ بأنًُٗا ايعا١ً٥

 

  

 

 ايطفٌ؟ ع٢ً نً٘ ذيو ٜ٪ثس نٝف

 ايتعًل نجري ٜصبح قد( أخس٣) ثا١ْٜٛ َػانٌ ايطفٌ يد٣ ضتتٛيد املتصاٜد ا٫ستهاى ْتٝذ١

 ٜصبح قد احلطاض١ٝ، غدٜد٠ َػاعسٙ تصبح ٚقد َطتُس٠، نٛابٝظ َٔ ٜعاْٞ قد ٚاخلٛف،

 .ايتديٌٝ ٜفطدٙ أٚ ايػطب َطتُس

 ٜتصسف إْ٘ ايداخ١ًٝ، بصٛزت٘ تتعًل داخ١ًٝ َػانٌ َٔ ضٝعاْٞ ايطفٌ ذيو إٔ أًٜطا ٜٚكًكٓا

ًُا ضٝكٍٛ ْفط٘، ٜهسٙ ٚنأْ٘  َٓتصس، خيسز ن٢ غ٧ أ٣ ٜفعٌ زمبا آخس ٚطفٌ" ض٧ أْا" دا٥

 عٓد ميٮٙ ايطٝل فإٕ صػري خطأ أ٣ عٓد إسباط٘، ايطٌٗ َٔ.. ٜهرب قد أٚ ا٭يعاب يف ٜػؼ قد

 .ي٘ ٜتعسض َعٛم أ٣

 يطفٌ َصاز ٜٚتشطٔ ا٫ضرتخا٤ يف املٓصٍ دٛ ٜبدأ ايطًٛى ٖرا يف ايتشهِ اٯبا٤ ٜتعًِ عٓدَا

 ..املفسغ١ ايدا٥س٠ تًو َٔ خيسز عٓدَا

 سلاٍٚ َا بايتأنٝد ٖٚرا أعُل ٜصبح ايطفٌ تأثري فإٕ املفسغ١ ايدا٥س٠ تًو اضتُست إٕ ذيو َٚع

 .ايطفٌ غدص١ٝ ع٢ً ضًًبا ضت٪ثس اييت املطتكب١ًٝ املػانٌ ْتذٓب إٔ.. حتٓب٘

 

 ايطفٌ ملصاز ددٜد٠ ز١ٜ٩

 عايٞ ٚايطفٌ يًطفٌ، ا٭ضاضٞ يًُصاز أبعاد 9 َٔ ٚاسد ٖٛ ايٓػاط َطت٣ٛ إٔ اعتبازى يف ضع

 يف عٓدُٖصعٛبات َػتت، فِٗ.. أخس٣ ْٛاسٞ يف أخس٣ صعٛبات يدٜ٘ ٜهٕٛ ايٓػاط

 قاب١ًٝ َع ايصٛت عايٞ ايعٓف، غدٜد عٓٝد، ٚا٫ْتكاٍ، ايتػٝري يف َػانٌ يدٜ٘ ايتهٝف،

 ٚا٭ضٛا٤ ايعاي١ٝ يٮصٛات احلطاض١ٝ غدٜد َٓتظ١ُ، غري غٗٝت٘ ٚا٫ْفعاٍ، ي٬ضتجاز٠ عاي١ٝ

 . اضتجازت٘ ايطٌٗ َٚٔ ايطاطع١
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 .ْػاط عايٞ فكط ٚيٝظ صعب طبع ذٟٚ أطفاٍ أِْٗ زلد ضبل فُُا

 

 اجلدٜد٠، ايٓاع ، اجلدٜد٠ املٛاقف َٔ تٓطشب َا عاد٠ً ْٚصف ضٓٛات ث٬خ ذات طف١ً :َجاٍ

 ايطبٝب إىل تأخرٖا فعٓدَا..َهإ أ٣ إىل أخرٖا يف صعٛب١ جتد أَٗا إٔ يدزد١ اجلدٜد٠، ا٭غٝا٤

 إٔ خطأ يًطبٝب ميهٔ ٚاسد٠ شٜاز٠ ع٢ً ٚبٓا٤ًا فًٛزا، ٚترتادع تٓطشب ايطف١ً فإٕ ايٓفطٞ

 .ٚاسد٠ شٜاز٠ ع٢ً بٓا٤ًا تػدًٝصا ٜعطٞ ئ اجلٝد ايطبٝب ٚيهٔ قًك١، ايطف١ً تًو ٜطُٞ

 

 ٜػاٖد ايطفٌ نإ ا٫ستفاٍ ّٜٛ يف..  شًَٝ٘ سفٌ إىل دعٛت٘ متت طفٌ  :آخس َجاٍ يٓس٣ 

 نإ.. ٬َبط٘ بازتدا٤ ٜكّٛ يه٢ مبكاطعت٘ أخطأت ا٭ّ ٚيهٔ َٓتب٘ ٖٚٛ بٗد٤ٚ ايهستٕٛ

ًَا َٓػًُطا ًٝا ايصساخ يف ايطفٌ ٜٚبدأ ايصساع ٜتصاعد.. إشعاز ٜسٜد ٫ٚ متا  ا٭ّ ٚحتاًٜ٘ عاي

 أنجس بايساس١ فٝٗا ٜػعس ٭ْ٘ قدمي١ ٬َبظ إزتدا٤ ع٢ً ٜصس ٚيهٓ٘ اجلدٜد٠ امل٬بظ ي٘ ٚجتًب

 ع٢ً جتربٙ ٚعٓدَا ،(تأثس ضسع١) باحله١ تصٝب٘ اجلدٜد٠ امل٬بظ بُٝٓا ،(تهٝف صعٛب١)

 حيني ٚعٓدَا ايكدِٜ، سرا٩ٙ بإزتدا٤ ي٘ ٚتطُح ا٭ّ ترتادع غطب ْٚٛب١ طٌٜٛ صساع بعد ازتدا٥ٗا

 .ا٫ْفذاز ٚغو ٚع٢ً ايطٝل َٔ عاي١ٝ ساي١ يف ا٫ثٓني ٜهٕٛ املٓصٍ َػادز٠ ٚقت

 ٜٚصٜد ا٭صٛات تتصاعد.. ًٜعبٕٛ ا٭طفاٍ َٔ نبرًيا عدًدا جيدإ احلفٌ إىل ٜص٬ٕ عٓدَا

 أَ٘ ٚت٬سظ ٚايطٛضا٤ ا٭ضٛا٤ بٛاضط١ اْفعاي٘ ٜٚصٜد أنجس َػتًتا ايطفٌ ٜٚصبح ايٓػاط

 احلطاض١ٝ شٜاد٠ ٬ْسظ. )احل٣ًٛ تٓاٍٚ ٚقت يف بٗد٤ٚ ضٝذًظ أْ٘ تأٌَ ٚيهٓٗا اخلطس ع٬َات

 (.ا٫ضتجاز٠ ٚضٗٛي١ ٚا٭ضٛا٤ يٮصٛات

 ايًعب نٌ ٚميطو ايتذٍٛ يف ٜٚطتُس اجلًٛع ٖٛ ٜسفض احل٣ًٛ يتٓاٍٚ ا٭طفاٍ جيًظ ٚعٓدَا

 ٚتطتُس(.. املٓتظ١ُ غري ا٭نٌ عادات) دا٥ًعا يٝظ أْ٘ أَ٘ ٚخيرب ٜدٙ يف ٚاهلداٜا ٚايهتب

 عًٝ٘ صعًبا جيعٌ تهٝف٘ ض٤ٛ) نجرًيا ٖٚد٤ٚٙ اضتكسازٙ فرتات تدّٚ ٫ٚ إلقٓاع٘  ا٭ّ ذلا٫ٚت

 (.سٛي٘ َٔ ايٓػاط تػٝري ٜتكبٌ إٔ

 سل ع٢ً ا٭طفاٍ طبٝب إٔ َعتكد٠ بعًٝدا ٚتأخرٙ ايصازخ املتًٟٛ طفًٗا ا٭ّ تًتكط ايٓٗا١ٜ ٚيف

ًَا رلط٦ًا ا٭عصاب ٚطبٝب  .ْػاط٘ شٜاد٠ ع٢ً املٛدٛدٜٔ اٯبا٤ َعظِ إتفل ٚقد ٚخاص١ً متا

 ٖرا يطًٛى احملدد٠ ا٭فعاٍ َٔ دلُٛع١ أْٗا زلد بايتشًٌٝ ايتصسفات تًو ْتٓاٍٚ عٓدَا ٚيهٔ

 ايٛاضش١ ا٫دتُاع١ٝ ايصف١ ٭ْ٘ فكط ٜربش إْ٘( ايٓػاط شٜاد٠) ٚاسد٠ صف١ فكط ٚيٝظ ايطفٌ

 .ا٭طفاٍ َٔ دلُٛع١ ٚضط يف ٜربش جتعً٘ ٚاييت ايتشدٜد يف ا٭ضٌٗ ايصف١ نريو ٢ٖٚ ٚاملس١ٝ٥
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 ست٢ أٚ املٓتظِ غري اإلٜكاع أٚ اخلازد١ٝ بامل٪ثسات ايتأثس ضٗٛي١ َصطًح ٜعسف غدص فهِ

 يًطفٌ؟ ٤ٞايط ايتهٝف

 

 إٔ ْتعًِ ٚسني نجري٠ يعٛاٌَ خيطع ايطفٌ تصسف إٕ ٚاضًشا، ا٭َس ٜهٕٛ إٔ جيب اٯٕ

ًَا ْٚفِٗ عًٝٗا ْطٝطس  نٝف ضٓتعًِ عٓدٖا املساع صعب نطفٌ ْتكبً٘ ٚإٔ ايطفٌ طباع متا

 .َع٘ ْتعاٜؼ

 

 :أضاض١ٝ َباد٨ عد٠ ترنس ايصعب يطفًو بسْاَر يعٌُ تطتعد سني

 ايصعٛب١ دزد١ ٢ٖ فُا..... "ْطيب َصطًح ٖٛ صعب َصطًح." 

 ٍضٛا٤ نًِٗ يٝطٛا املساع صعيب ا٭طفا. 

 صعٛبت٘ دزد١ ع٢ً فكط يٝظ تعتُد ضٛف طفًو َع يتتعاٌَ حتتادٗا اييت ايتػٝري دزد١ 

 .نًٗا ايعا١ً٥ ع٢ً( املدَس٠ ايدا٥س٠) ايصعٛب١ تًو تأثري ع٢ً ٚيهٔ



 

 

 الباب الثاني

 

 حياة يف يوم

 عهيد طفل 
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 صعب طفل حياة في يوم

 

 املساع ؾعب يطفٌ األَج١ً بعض يٓس٣ 

 ايطفٌ؟ ذيو تعسف ٌٖ .1

ًُا ايبكا٤ يف أًٜضا ٚؾعٛب١ ايّٓٛ يف ايدخٍٛ يف ؾعٛب١ ٚيدٜ٘ ابين ٚيد  ذٖاب٘ ستاٚي١ ٚناْت.. ْا٥

ًٝا ايّٓٛ إىل  بايسغِ طفٛيت٘ فرت٠ خالٍ ايؿعٛب١ تًو َع٘ ٚاضتُست.. سا١َٝ َػادس٠ عٔ عباز٠ َٜٛ

 تٓتٗٞ َا غايًبا ٚيهٔ اذتٝٛاْات، أيعاب َٔ نبري ٚعدد َطا٥ٞ ض٤ٛ بإبكا٤ املتعدد٠ احملاٚالت َٔ

 ٚايدت٘ تطتطًِ دًدا َتأخًسا ايٛقت ٜهٕٛ ٚعٓدَا ايًٌٝ، خالٍ ٚايدٜ٘ فساؽ إىل َسات عد٠ برٖاب٘

 ًَعا اضتطاعتُٗا عدّ َع ذيو بطبب ٚايدٙ َعٗا ٜتػادس َا ٚغايًبا ايفساؽ إىل بايؿعٛد ي٘ ٚتطُح

 .ايطًٛى ذيو ع٢ً ايطٝطس٠

ًُا ي٘ ايؿشٞ ايطعاّ إعداد يف ايتٓٛع َٔ فبايسغِ ايطعاّ تٓاٍٚ يف َػانٌ أًٜضا يدٜ٘ ناْت  دا٥

 ..(ٜعذب٘ ال ألْ٘) ٜسفض٘ َا

 مبفسدٙ، ٚقت قضا٤ حيب ٚال داد األٚقات أغًب يف ٚيهٔ ايسضِ َٖٛب١ يدٜ٘ َسًسا، طفاًل نإ

 .ًَعا ٚايدٜ٘ ستاٚزات أثٓا٤ أٚ اهلاتف يف ايهالّ أثٓا٤ ٚايدت٘ ٜكاطع

 تعسف إْٗا أدً٘، َٔ ٚايرْب باألضف تػعس غايًبا ف٢ٗ َع٘ تتػادس ٚايدت٘ تهٕٛ ال ايرٟ ايٛقت يف

 إىل ايرٖاب عٔ إٜكاف٘ ٚايدٙ أٚ ٢ٖ ساٚيت نًُا ٚيهٔ َع٘ ؾسا١َ أنجس تهٕٛ إٔ جيب إْٗا

 ذٚ ايطفٌ ذيو ٜٓدسط ايٛدبات ٚتٓاٍٚ ايطعاّ َا٥د٠ ع٢ً بادتًٛع إقٓاع٘ ستاٚي١ أٚ سذستُٗا

 .ايػضب َٔ ممتد٠ عاي١ٝ ْٛب١ يف ضٓٛات األزبع

ًُا ٚتٓتٗٞ  ايّٓٛ، غسف١ يف بعصيتُٗا ست٢ ذيو ضبٌٝ يف َضشٝني داْبِٗ َٔ باالضتطالّ دا٥

 ؾاز ايطفٌ ذيو إٔ ٜػعسٕٚ إِْٗ ايعا١ً٥، ع٢ً نبرًيا ضػًطا ذيو أؾبح َا ضسعإ ٚيهٔ

ًُا  .َع٘ ايتعاٌَ نٝف١ٝ سٍٛ دا٥ِ خالف ٚيف بايعا١ً٥ َتشه
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ًُا  ..فٝ٘ ٜتشهِ األؾػس أخاٙ ٚإٔ ٚايدٜ٘ َٔ إٖتُاّ أ٣ ٜالقٞ ال إْ٘ األنرب أخاٙ ٜػهٛ َا دا٥

 ٚتػتهٞ ابٓٗا تسب١ٝ يف ٖهرا أخطأت نٝف تدزٟ ال ٚايٓعاف١ ايٓعاّ يف دًدا ايدقٝك١ ٚايدت٘

 درب حتاٍٚ قد املطتُس٠، دٗٛدٖا َٔ بايسغِ ْعاَ٘ املٓصٍ فكد ٜصسف، إٔ قبٌ َػ٢ ايطفٌ ذيو إٔ

 دايًطا ايبكا٤ ٜطتطٝع ٚال ضسًٜعا ميٌ َا غايًبا ٚيهٓ٘ ايهستٕٛ َػاٖد٠ أٚ نتاب أل٣ اْتباٖ٘

 .ط١ًٜٛ َد٠

ًُا  بٗا أٚ ؾاخب١ ب١٦ٝ يف نإ إذا بطٗٛي١ ٜجاز َا غايًبا بها٥٘، أٚ غضب٘ يف َستفع ؾٛت٘ دا٥

 .األضٛام أٚ ناحملالت باٖس٠ أضٛا٤

ًٝا ٜهٕٛ َا غايًبا  جتد َا نايعاد٠ ٚاييت يٛايدت٘ االسساز بريو َطبًبا اآلخسٜٔ األطفاٍ َع عدٚاْ

 .إيٝٗا" ٜطتُع ال" ألْ٘ ايطًٛى ذيو ع٢ً ايطٝطس٠ يف ؾعٛب١

 ايفساؽ يف ٚضع٘ حياٚيٕٛ عٓدَا ايّٓٛ ٚقت ٜهٕٛ َا ٚغايًبا ايّٓٛ َٔ نجري إىل حيتاز  ال إْ٘

 .مبفسدُٖا يٛايدٜ٘ دًدا قًٝاًل ٚقًتا تازنًا ؾعًبا

 ايطٝطس٠ ٚؾعٛب١ ْػاط٘ شٜاد٠ بطبب" املػانٌ َطبب" يكب املعًُات عًٝ٘ تطًل اذتضا١ْ يف

 اضتدداّ إَها١ْٝ ٚطسح ايهالّ ذيو ع٢ً ٚافل األطفاٍ طبٝب ع٢ً عسض٘ ٚعٓد عًٝ٘،

 .األد١ٜٚ

 ١ًَُٗ؟ ٢ٖ ٌٖ.. عا١ًَ اَسأ٠ نْٛٗا بطبب ابٓٗا ساي١ ٌٖٚ ٚقًك١ سا٥س٠ ٚايدت٘ ٚباألخـ عا٥ًت٘

 تكؿري؟ ٖٓاى ٌٖ

 ايكًل َٔ ْٛب١ تداُٖٗا ايّٝٛ سادث١ عٔ هلا يتشهٞ األطفاٍ دًٝط١ أٚ املع١ًُ نًُتٗا ٚنًُا

 .ٜضشو َا ْٚادًزا َهت٦ًبا غايًبا ٚأؾبح ض٧ طفٌ أْ٘ قٓاع١ يدٜ٘ ؾازت ايطفٌ ٚإٔ خاؾ١ً

 

 ٚقت ايفساؽ إىل ٚترٖب ضذ١ دٕٚ بأيعابٗا تًعب ض١ًٗ طف١ً ناْت دًدا، مج١ًٝ أخس٣ طف١ً .2

 .ايدزاض١ يف دٝد ٚإجناشٖا األؾدقا٤ َٔ ايعدٜد يدٜٗا َػانٌ، دٕٚ ايّٓٛ

 ..أخس٣ سها١ٜ تطُع ٚايدتٗا َع حتدثت إٕ ٚيهٔ َجاي١ٝ طف١ً تبدٚ

 تًبظ إٔ تسٜد ال إْٗا تكسز عٓدَا ٚيهٔ دًدا ستبٛب١ طف١ً إْٗا.. فٝٗا املػه١ً َا أعسف ال إْٞ"

 َٔ غاٖدت َٔ أنجس إْٗا.. زأٜٗا تػري أدعًٗا إٔ اضتطٝع فال غ٦ًٝا تفعٌ أٚ غ٦ًٝا تأنٌ أٚ غ٦ًٝا

 أضطٛا١ْ نأْٗا ٚتًح ضتًح زأٜٞ ع٢ً أؾُِ إٔ ساٚيت ٚيٛ.. بسأٜٗا تػبًجا أٚ عٓاًدا األطفاٍ

 .تسٜدٙ َا إىل تؿٌ ست٢ ايتعب تعسف ال َػسٚخ١
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ًٜا يٝظ غ٦ًٝا تًبظ إٔ تسفض إْٗا ًٜا، أٚ ٚزد  تسفض َستفع١، بٝاق١ َالبظ تًبظ إٔ تسفض قسَص

 .تسٜدِٖ ال فكط إْٗا تدزٟ ال ٚملاذا؟.. ادتٛازب

 تازن١.. األيٛإ َٔ غسٜب١ تهٜٛٓات َع دًدا ستدٚد٠ املالبظ يف خٝازاتٗا تهٕٛ يريو ْٚتٝذ١

 ..إزتدا٤ٖا تسفض اييت املالبظ َٔ ْٗا٥ٞ ال عدد َع  ٚايدتٗا

 ستدٚد٠ أطع١ُ تتٓاٍٚ إٔ إال تسفض إْٗا ايطعاّ، ع٢ً ايػ٧ ْفظ تطبل ايطف١ً تًو ست٢ إٔ بٌ

ًَا تتٓاٍٚ دتعًٗا ادتٗٛد ٚنٌ.. نسِٜ األٜظ ادتًٝٞ، املكًٝات، َجٌ دًدا ًٜا) طعا  تًبظ أٚ( عاد

 .داْبٗا َٔ ٚايؿساخ بادتداٍ تٓتٗٞ َا ٚغايًبا فاغ١ً ناْت يًُدزض١ طبٝع١ٝ َالبظ

 إٕ.. ًَُطٗا أٚ يْٛٗا أٚ زا٥شتٗا تضاٜكٗا ال َالبظ اختٝاز ستاٚي١ طٜٛاًل ٚقًتا َعٗا ٚايدتٗا ٚتكضٞ

ًَا عٓاًدا تصداد ٢ٖٚ.. ادتٕٓٛ إىل ٚايدتٗا ضتكٛد( احملبٛب١) ايطف١ً تًو  .ّٜٛ بعد ٜٛ

 

.. هلا طًب أ٣ زفض أبًدا ٚايدتٗا تطتطٝع ال(....  املٓصٍ ز٥ٝط١) إْٗا ٚايدٖا ٜؿفٗا أخس٣ طف١ً .3

 .أَاَٗا مبٔ تتالعب نٝف تعسف ٚعٓٝد٠ َس١ْ غري طف١ً إْٗا أًٜضا ٜٚؿفٗا

 

 َٓٗا ٜٚطًب ايطًٛى ذيو ع٢ً تػذعٗا إْٗا ٜػعس ٖٚٛ بٛايدتٗا باذتاح ٚتتعًل ٚتؿسخ تبهٞ

 َا إىل ايطف١ً يتؿٌ األسٝإ َٔ نجري يف أْ٘ ٜدزٟ ٚال.. يتتٛقف َٓاضب١( عًك١) تعطٝٗا إٔ

 ايطٝطس٠ ميهٔ ال ط١ًٜٛ غضب ْٛب١ بإثاز٠( ايطسٜل يف) ايعًٔ يف ٚايدتٗا ُتشسز قد فإْٗا تسٜدٙ

 َعني ْػاط عٔ ايتٛقف ست٢ إٕ بٌ.. عٓٗا تتٛقف ن٢ تسٜدٙ َا إىل ايسضٛخ إىل ٚتضطس عًٝٗا

 .مبعسن١ ٜتِ إٔ البد ايًعب عٔ ايتٛقف أٚ ايػدا٤ تٓاٍٚ إىل يًرٖاب ايهستٕٛ َػاٖد٠ َجٌ

 يف تهٕٛ ال ٚعٓدَا ايسفض، تكبٌ ٚئ تأخرٙ ست٢ االذتاح عٔ تهف ئ فإْٗا غ٦ًٝا أزادت يٛ

ًُا فإْٗا ٚايدتٗا َع َعسن١  .ٚخا٥ف١ بٗا َتػبج١ دا٥

.. املطايب مجٝع هلا ٚتًيب فتطتطًِ املطتُس٠ املعازى َٔ أزٖكت قد ٚايدتٗا تهٕٛ ايعٗري٠ ٚع٢ً

 ٚال ضعٝف١ إْٗا تػعس أَٗا إٕ.. اآلخس أخٝٗا تٌُٗ إْٗا تػعس أْٗا ست٢ ٚايدتٗا ٚقت مجٝع تأخر ٢ٖ

 .آخس ساًل جتد ال ٚيهٓٗا تسبٝتٗا جتٝد

 ذات طف١ً إٔ نٝف ختٌٝ ٜطتطٝع ال ٚٚايدٖا نربت َُٗا ايفتا٠ تًو ساي١ يف حتطٔ ٜٛدد ال

 .ايطبب ٢ٖ ٚايدتٗا إٔ ٜٚعتكد املػانٌ تًو نٌ يف تتطبب إٔ تطتطٝع ضٓٛات ثالخ
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 ؾعب طفٌ سٝا٠ يف ًَٜٛا يٓعاؾس

   :دًدا ؾعب طفٌ سٝا٠ يف ٚاسد ّٜٛ قؿ١ ٖرٙ

 َٓتع١ُ َٛاعٝد أبًدا ي٘ ٜهٔ مل إطعاَ٘، ستاٚالتٗا َع املتاعب بدأت.. ثاْٞ نأخ ايطفٌ ٖرا ٚيد

ًُا ٜـبدٚ ٚنإ  َٓ٘ ٜٚطتٝكغ ٚقؿري َضطسب َْٛ٘.... إزضاؤٙ ٜٚؿعب ٚغاضًبا َتضاًٜكا دا٥

 ٜعسفإ ال أبٜٛ٘ ٚأؾبح ايصٜاد٠ يف املػانٌ تًو ٚاضتُست عاي١ٝ ؾسخات ذيو ٜٚؿشب بطٗٛي١

 .املسٜح ايّٓٛ طعِ

  ..ايبها٤ عٔ ٜتٛقف ال ٘إْ

 ايبها٤ يف ايطفٌ ٚاضتُس اْكضت غٗٛز ٚيهٔ َع١ٜٛ ٚاضطسابات َػـ،  األطفاٍ طبٝب قاٍ

 .ايط٧ ٚاملصاز املتكطع ٚايّٓٛ

 .املعٝػ١ غسف١ يف ْا٥ِ ٖٚٛ ايًٝايٞ أضٛأ ٜكضٞ ٚاألب ١ٚعؿبٝ َٓٗه١ األّ أؾبشت

 مل ايٓؿا٥ح تًو إٔ خاؾ١ً ٚعادص٠ نف٤ غري أْٗا األّ َعٗا غعست ٚاييت بايٓؿا٥ح ادتد٠ أغسقتٗا

 شٜاد٠ يف ضاِٖ مما خاط٧ حنٛ ع٢ً بريو تكّٛ زمبا أْٗا ادتد٠ فعًكت ايطفٌ َع ْفًعا جتد

 .ض١٦ٝ أّ أْٗا غعٛزٖا

 عٔ ارتازز ايؿازخ ايطفٌ بريو تأثست قد نًٗا ايعا١ً٥ إٔ ٚاضًشا أؾبح أغٗس 6 ضٔ ٚعٓد

 .ايطٝطس٠

ًُا ايصٚد١ ٜعاْٞ، ايصٚز ٚبدأ ٜٗدأ يٝذعً٘ َع٘ غ٧ أ٣ ٜفًح مل  َعٗا ايؿرب ْافر ٚايصٚز َتعب١ دا٥

 .ايطفٌ سٍٛ َعازنِٗ َٚععِ

ًٝا ٚدًٚدا طفاًل نإ إٔ فبعد ايتػري، يف تؿسفات٘ بدأت األنرب االبٔ ست٢  بايًعب ٜطتُتع ٚزاض

 أْ٘ األبٛإ السغ ثِ.. ب٘ املطتُس اٖتُاَِٗ َٚٔ بهاؤٙ َٔ أخٝ٘، َٔ َٚتضاًٜكا قًًكا أنجس أؾبح

ًُا ٜٚطًب ٚسًٝدا ايًعب ٜٚسفض بأَ٘ تعًًكا أنجس أؾبح  .ٚادبات٘ يف َطاعد٠ دا٥
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 املٓصٍ يف يًسعب َؿدًزا أؾبح ألْ٘ أنجس األَٛز تعكدت املػ٢ يف ايؿػري ايطفٌ بدأ إٕ َٚا

 .َتعًُدا إلٜرا٥ٗا غ٧ أ٣ ٜفعٌ ٚسؼ ٚنأْ٘ فٝ٘ تفهس األّ ٚأؾبشت

ًُا فٗٛ ايطفٌ ٖرا سٍٛ ٜدٚز نً٘ املٓصٍ أؾبح ايجايج١ ضٔ ٚعٓد  أبًدا غ٧ أ٣ الٜطُع ٚ َتٗٝر دا٥

ًُا ايطًط١ ع٢ً املتهسز ايدا٥ِ ٚايؿساع  .غضب بٓٛب١ ٜٓتٗٞ َا دا٥

 

ًُا  فكط ٜتابع ايٓٗاز، طٛاٍ ازتداٖا اييت املالبظ يف ٜٓاّ إٔ ٚميهٔ ادتدٜد٠، املالبظ  ٜسفض دا٥

 .ايكٓا٠ تػٝري ست٢ أٚ ددٜد٠ اقرتاسات أ٣ ٜٚسفض ٚاملػاَسات باذتسن١ تتعًل اييت ايهستٕٛ أفالّ

 

 ددٜد٠ ملعسن١ َٚتأٖب١ َتعب١ تطتٝكغ فإْٗا ايؿباح يف عاد٠ً ٜهٕٛ يألّ ايّٝٛ أٚقات أؾعب

ًٝا،  فٛض٢ ساي١ يف فٗٛ ايؿػري أَا. بٗا ايٓعاّ َٔ ْٛع أ٣ ٚضع يف فػًت ٚاييت غسفت٘ إىل ترٖب َٜٛ

 .دا١ُ٥

 

 ضٝضٝع أْ٘ تعًِ ايرٟ ايٛقت إىل حتتاز ٚيهٓٗا ْا٥ِ ٖٚٛ إال اهلد٤ٚ تعسف ال ألْٗا إٜكاظ٘ يف ترتدد

 .يًشضا١ْ االضتعداد قبٌ املعسن١ يف

 .بًعب٘ يًٝعب ايطسٜس َٔ قفص ذيو َٔ ٚبداًل ٚدٗ٘ يػطٌ اذتُاّ إىل ايرٖاب َٓ٘ ٚطًبت أٜكعت٘

 ايكُٝـ تسفع يه٢ األنُاّ دربت فسفض، ٜستدٜٗا اييت تًو َٔ بداًل ْعٝف١ َالبظ ي٘ أخسدت

 اٖتُاٖا األّ تٛيٞ َسات عد٠ اذترا٤ أغسط١ ٚفو زبط ٚبعد بعًٝدا، ذزاعٝ٘ ٚغد فؿسخ زأض٘ فٛم

.. ي٘ الُٖاهلا بايرْب ٜػعسٖا مما مبفسدٙ َالبط٘ ٚازتدٟ اضتٝكغ قد ٜهٕٛ ايرٟ أخٝ٘ إىل

 أْ٘ ٚزغِ بتؿسفات٘ ادتًط١ األؾػس االبٔ ٜدَس َا غايًبا اإلفطاز يتٓاٍٚ مجًٝعا جيًطٕٛ ٚعٓدَا

ًُا ٜٚؿس بطعاَ٘ بايًعب ايٛقت ٜكضٞ أْ٘ إال دا٥ًعا ٜهٕٛ  ٜتٓاٍٚ ايرٟ ايطبل ْفظ ع٢ً دا٥

 .طفٛيت٘ َٓر ايطعاّ فٝ٘

 اذتضا١ْ مبالبظ األزض ع٢ً جيًظ ٖٚٛ املالعل دزز أفسغ قد ٚددت٘ ثا١ْٝ عٓ٘ ايتفتت إٔ ٚبعد

 .ٚغتُٗا ايبها٤ يف ايطفٌ ٜٚبدأ ٚايػضب ٚايتٛتس ايؿساخ يف فتبدأ
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 اذتضا١ْ إىل دخٛي٘ فٛز يهٔ ايطٝاز٠ َٔ ْصٚي٘ فٛز ايؿساخ يف ٜبدأ اذتضا١ْ إىل ٚؾٛهلِ ٚعٓد

 .يعبِٗ يف األطفاٍ باقٞ َع ٜٓدَر

 

 ضٛف اْفعٌ يٛ ألْ٘ ٜساقبْٛ٘ َا غايًبا َدزضٝ٘ ٚيهٔ ايٓػٝط ايًعب حيب اذتضا١ْ داخٌ يف

 .َطتجاًزا ٜؿبح عٓدَا ايتٛقف ميهٓ٘ ال سٝح األطفاٍ باقٞ ٜضسب

ًُا ٜسفض ًٓا ادتًٛع ايطابٛز، يف ايٛقٛف يًكٛاْني، االْؿٝاع دا٥  زغٛت٘ ساٚيٛا أٚ أؾسٚا َُٗا ضان

 .األّ إىل ايػها٣ٚ ٚتتٛايٞ َعاقبت٘، أٚ

 عدّ يف ايطبب ٢ٖ أْٗا يألّ األب بًّٛ املػه١ً ٚتصٜد.. األقٌ ع٢ً نٛازخ ضت١ بدٕٚ ّٜٛ ميس ٚال

 تؿسف أٍٚ عٓد تؿسف٘ ٜٚهٕٛ األَس ضٝتٛىل أْ٘ ٚخيربٖا ايٛضع ع٢ً ايطٝطس٠ ع٢ً قدزتٗا

 األزض ع٢ً ازمت٢ أْ٘ إال ايٛيد َٔ نإ فُا بعٓف ٚضسب٘ ايٛايد اَطه٘ إٔ ايطفٌ ب٘ قاّ عؿيب

 .غدٜد ؾساخ يف

 .املا٥د٠ ع٢ً طبك٘ فكًب ايطعاّ ٜعذب٘ مل ايعػا٤ يتٓاٍٚ ٚقاّ ؾُت ست٢ جتاًٖٛٙ

 ايهستٕٛ األب أطفأ عػس٠ اذتاد١ٜ يف.. املطا٤ محاّ اعطاؤٙ بعد ايّٓٛ إىل ٜأخرٙ إٔ األب ٚقسز

 اذتُاّ إىل غؿًبا زفع٘ عٓدَا األب ٜٚعض ٜسفظ ٚأخر ايؿساخ يف بدأ ٚفًٛزا ايّٓٛ َٛعد سإ: ٚقسز

 .األب ٚبني بٝٓ٘ ايؿساخ ٚتبادٍ ايػضب ْٛب١ ٚتطتُس

 عٓ٘ ايتػاضٞ فٝكسز بعد اذتُاّ ٜأخر ٚمل ؾباًسا ايٛاسد٠ إْٗا ٜٚٓدٖؼ ايطاع١ إىل األب ٜٓعس

 ايفساؽ ع٢ً فريَٝ٘ َالبط٘ تػٝري ايطفٌ فريفض ايّٓٛ َالبظ يريتدٟ ٜؿسخ الشاٍ ٖٚٛ ٚحيًُ٘

 .ٚايعساى ايؿساخ ٖرا نٌ بعد تٓفد مل طاقت٘ إٕ َطتػسًبا َع٘ ٜتعازى ٖٚٛ

 

ًَا األب ٚدًظ بٓطًْٛ٘ ْصع يف إال ٜٓذح مل ايٓٗا١ٜ ٚيف  يف ٚفػٌ حتُُٝ٘ يف فػٌ ٚقد َٗصٚ

 .ايّٓٛ َالبظ إيباض٘

 األب فٝكٍٛ ايهستٕٛ َػاٖد٠ ٜسٜد إْ٘ زتدًدا ٚايؿساخ ايعٌٜٛ بدأ ايٓٛز يٝطف٧ ٜدٙ َد ٚسني

ًٓا" َتعًبا  "قًٝاًل سذستو يف بًعبو ايعب تٓاّ ال سط

ًٝا ذيو نٌ َع أَ٘ تتعاٌَ نٝف ٜتدٌٝ ال ٖٚٛ ٜؤمل٘ ظٗسٙ َتعًبا، اذتذس٠ خازز ٚجيًظ َٜٛ. 
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 ايٓػاط، غدٜد ؾعب، طفٌ إْ٘.. عا٥الت عد٠ جتازب ع٢ً َبين ًَدـ ٢ٖ ايطفٌ ٖرا عا١ً٥

 املٛاقف ٜٚسفض اذتطاض١ٝ غدٜد َٓتع١ُ عادات ي٘ يٝطت َػتت، ايتهٝف، ض٧ عٓٝف، عٓٝد،

 .ادتدٜد٠

 

 ايعا١ً٥ ٚأؾبشت ٚاضش١ سًٍٛ ٜفتكدإ ايٛايدٜٔ نال.. أش١َ يف َػه١ً، يف عا١ً٥ ٖرٙ إٕ

 .َصاد٘ تكًبات زمح١ ٚحتت ٚاسد غدـ فًو يف تدٚز نًٗا



 

 

 الباب الثالث

 الطفل يبدو كيف 

 املراحل يف الصعب

 املختلفة؟
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 الصعب الطفل يبدو كيف

 المختلفة؟ المراحل في 

 

 يف تعٗس ٫ ايصفات بعض ٖٓاى ايعُس١ٜ، املسذ١ً باخت٬ف ايصعب َٚصاج٘ ايطفٌ تعبري خيتًف

 :ذيو ع٢ً ا٭َج١ً بعض ًٜٞ ٚفُٝا.. ايعُس تكدّ نًُا تصٜد ٚأخس٣ ايطفٛي١

 :شٗس 21 ذت٢ ا٭طفاٍ 

 ايتٛتس اإلزٖام، ميٝصٖا املسذ١ً ٖرٙ ٚيهٔ ٚايطفٌ ا٭ّ بني ايك٠ٛ يصساعات بعد ايٛقت حئ مل

 نإ ٚإٕ خاص١ً ايطفٌ يف خطأ ش٦ًٝا ٖٓاى إٔ اٯبا٤ ٜشعس قد.. ايعا٥ًٞ ايطػط ٚبعض ايصٚجٞ،

 .ا٭طفاٍ طبٝب غريت َُٗا ايسابع ايشٗس بٓٗا١ٜ ٜٓتٗٞ ٫( املػص) بطبب املطتُس ايبها٤

 ِٜٗذت٢) عٓٝف طفٌ ايبها٤، نجريٟ احلسن١، نجريٟ ايٓشاط، َٔ عاٍ َطت٣ٛ يد 

 (.ايسذِ يف ٚجٛدٙ أثٓا٤

 ايسٚتني يف تػٝري ٭٣ ايتهٝف صعب. 

 ،جدد أشداص جدٜد٠، أَانٔ جدٜد، طعاّ ٭٣ ايتكبٌ صعب اْطٛا٤. 

 َصعخ طفٌ ايصساخ، نجري احلد٠، شدٜد. 

 احلطاض١ٝ شدٜد طفٌ امل٬بظ، ا٭ضٛا٤، ايطٛضا٤، اخلازج١ٝ، بامل٪ثسات ايتأثس شدٜد. 

 ضعٝد غري طفٌ ايبها٤، نجري ايترَس، نجري ضًيب، َصاد. 

 ٚا٭ّ ّْٛ ب٬ ايط١ًٜٛ ٚايًٝايٞ املطتُس ايبها٤ ٖٛ املسذ١ً تًو َٔ اٯبا٤ ٜترنسٙ َا غايًبا 

 ".أبًدا ٜطهت ٫ إْ٘" طفًٗا عٔ تكٍٛ َا غايًبا اييت

 :شٗس 84 إىل شٗس 21 َٔ ا٭طفاٍ

 َٔ مبسذ١ً ايط١ٓ تًو يف ا٭طفاٍ ميس.. ايسٖٝب١ ايجا١ْٝ ايط١ٓ يف اٯٕ إْ٘ صعٛب١، ايطفٌ ٜصداد

 شدص١ٝ تهٕٛ بدا١ٜ بطبب ذيو ٜٚهٕٛ ايصعٛب١، شدٜد َعِٗ ايتعاٌَ ٜٚصبح ايعٓاد

 . ايطفٌ
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ًٜا ٚايدت٘، عٔ با٫ْفصاٍ ا٭ٚىل حما٫ٚت٘ تبدأ  ايطفٌ َع ٚيهٔ املسذ١ً بتًو طفٌ نٌ ميس ْعس

 َٔ ايطًب١ٝ ايفعٌ بسدٚد ٚتصٜد بٌ تٓتٗٞ ٫ َطتُس٠ صعٛب١ ٚيهٔ َسذ١ً يٝطت إْٗا ايصعب

 .ايصٚجٞ ٚايشحاز املطتُس ايعا٥ًٞ ٚايطػط ايٛايدٜٔ

 

 :ضٓٛات ايج٬ث طفٌ

 ضد حمصٔ املٓصٍ ٜصبح َا ٚغايًبا احلسن١، َطتُس ايٓشاط، شدٜد ٜٚصبح ايطفٌ ذسن١ تصداد

 ايطًٛى ٖٚرا.. اذتحاشٙ جًدا ٚصعب ايتٗٛز شدٜد حيدث٘، ايرٟ املطتُس ايدَاز بطبب ا٭طفاٍ

 .أقساْ٘ َع ضًٛن٘ ٚيف إيٝ٘ ٜرٖب َهإ نٌ يف ٬ٜذغ

 ا٭طفاٍ بني جًدا شا٥ع ٖرا.. يٛايدٜ٘ أبًدا ٜطتُع ٫ إْ٘ ٜبدٚ.. ايرتنٝص يف صعٛب١ يدٜ٘ :ايتشتت-

 عٔ عاجص ٚنأْ٘ ٜبدٚ ايطفٌ ذيو.. شدٜد٠ فايدزج١..  ايدزج١ ع٢ً ايه٬ّ ٖٓا ٚيهٔ

 .ٚاإلُٖاٍ ايٓطٝإ نجري ايرتنٝص،

 أشٝا٤ ع٢ً ٜعتاد عٓدَا حمدد٠، ٍَٝٛ ٚيدٜ٘ عٓٝد، طفٌ إْ٘ :ايتهٝف ٚصعٛب١ ايطًيب ايتٛاجد-

ًَا ٜسفض إْ٘ َج٬ً ا٭َانٔ، تػٝري يف صعٛب١ ٚيدٜ٘ تػٝريٖا ٜصعب َع١ٓٝ  ٬َبط٘ تػٝري متا

 .بفطٝر١ إ٫ َػادزتٗا ٜسفض إيٝٗا ايرٖاب ٚبعد احلدٜك١ إىل يًرٖاب

ًَا بايطسٜك١ ٜسٜد َا ع٢ً حيصٌ ذت٢( ٚايصٕ) ا٫حلاح يف ٜطتُس فإْ٘ ش٦ًٝا ٜسٜد ٚعٓدَا  اييت متا

 .ٜسٜدٖا

 ملد٠ ضٝطتُس ايطفٌ ذيو فإٕ َج٬ً اإلجيابٞ، جاْب٘ ي٘ ٜهٕٛ قد با٭شٝا٤ ٚايتُطو ا٫صساز ٖرا 

 ضٌٗ طفٌ فُٔ.. اٯبا٤ ذري٠ ٜفطس قد ٖٚرا ا٭يعاب أٚ ا٭يػاش َجٌ حيبٗا اييت ا٭شٝا٤ أدا٤ يف ط١ًٜٛ

 (.َعني ْشاط حيب عٓدَا) ٚا٫صساز ايتُطو شدٜد طفٌ إىل( ايٓشاط حيب ٫ عٓدَا) ايتشتت

 ٜٚهٕٛ.. ا٭طفاٍ جلًٝط١ اجلدٜد٠، يٮَانٔ يًػسبا٤، يًطفٌ فعٌ زد أٍٚ ٖٛ املبدأٟ ايرتاجع-

 مت يٛ بها٤ أٚ غطب ْٛب١ يف ٜدخٌ ٚقد ايه٬ّ ٚزفض با٭ّ ايشدٜد ايتعًل ٖٛ املعتاد ايطًٛى

 .إجبازٙ

 .ٚجٛدٙ يف أبًدا ٖاد٨ ٜهٕٛ ٫ ايبٝت ٚايجٛز٠، ايبها٤ ايطرو، يف :احلد٠ شد٠-
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 حمدد٠، ّْٛ أٚقات فسض ٫ميهٔ تطتُس، ٚايّٓٛ ا٭نٌ يف ايطفٛي١ َشانٌ :ايٓعاّ عدّ-

 عادات.. َعتاد أًٜطا ا٭بٜٛٔ ضسٜس يف ايّٓٛ َعتاًدا، أًَسا ٜصبح َسات عد٠ ايًٌٝ أثٓا٤ ا٫ضتٝكاظ

 ..صعًبا أًَسا احلُاّ اضتعُاٍ ع٢ً تدزٜب٘ جتعٌ بايتايٞ ٚاييت ايػسٜب١ ا٭نٌ

 امل٬بظ َٔ ْٛع ٜسفض قد َعتاًدا، أًَسا امل٬بظ ع٢ً املعازى جيعٌ مما احلد٠ ٚشدٜد ايتأثس ضٌٗ-

ًُا ذرا٩ٙ زباط ًَُط٘، ٜهسٙ ٭ْ٘ .. فٝ٘  َتػري ش٧ ٖٓاى ٭ٕ ايطعاّ ٜسفض قد َفهٛى، دا٥

 فكط ايداخ١ًٝ امل٬بظ ٜستدٟ أٚ باحلس ٜشعس ْ٘٭ ايربٚد٠ شدٜد ايشتا٤ يف َعطف إزتدا٤ ٜسفض

 .املصدمح١ ا٭َانٔ يف اضتجازت٘ ايطٌٗ َٔ.. املٓصٍ يف

 .نجري٠ إٖتُاَات ٚيدٜ٘ اعتٝادٟ غري ايرنا٤ شدٜد طفٌ ٚيهٓ٘

 اْطباع ٜٚعطٞ ايطعاد٠ عٔ ٜعرب َا ْادًزا.. نجرًيا ٜبتطِ ٫ جدٟ ا٭ٚقات، أغًٞ يف ضًيب َصاج٘

 .ضعٝد غري طفٌ أْ٘

 ٚايبها٤ ايػطب ْٛبات َعتاد٠، ايك٠ٛ صساعات عٓٝد، إْ٘ يًطفٌ ا٭ّ ٚصف ٜهٕٛ َا غايًبا

ًٝا  .ايعا١َ ا٭َانٔ يف ضًٛن٘ حيسجٗا َا ٚغايًبا َٜٛ

 

 :ضٓٛات 6 إىل 8 َٔ ايطفٌ

 أصعب ٜصبح ٚيهٓ٘ ايتعاٌَ، يف ضٗٛي١ أنجس ضٝصبح ضٓٛات 4 ايـ طفٌ إٔ اٯبا٤ ٜتٛقع

 ايطفٌ ٜصبح.. ايعا١ً٥ يف املسٖك١ ايع٬قات ع٢ً ٚضًٛذا أنجس املفسغ١ ايدا٥س٠ ٚتصبح..  ٚأصعب

 أنجس ايٓفط١ٝ َشانً٘ ٚتصبح َتصاٜد٠ زعا١ٜ ٜٚتطًب ٚاحلاًذا ٚشه٣ٛ ترًَسا أنجس

 ..ٚضًٛذا

 ضٌٗ ايٓشاط، نجري ايطفٌ إٕ.. ا٭بٜٛٔ ْفظ يف ايكًل َٔ جدًٜدا ًْٛعا احلطا١ْ دخٛي٘ ٜٚصزع

ًٓا، ايبكا٤ يف َشه١ً يدٜ٘ ايتشتت  اْدفاع٘ إٕ ايصف، يف ايٛقٛف يف اإلٖتُاّ، إبدا٤ يف ضان

 .اٯخسٜٔ ا٭طفاٍ َٚع املدزضني َع َشانٌ ٜطببإ فٝ٘ ايترهِ ٚصعٛب١

 ٚيف املشازن١ يف صعٛب١ َٔ أًٜطا ٜعإْٛ ايتهٝف، صعٛب١ َٔ ٜعإْٛ ايرٜٔ ا٭طفاٍ إٕ

 امل٬بظ إزتدا٤ يف ايصعٛب١.. املشازن١ زافطني ٚقتِٗ َععِ ٜكطٕٛ ٚقد ا٭ْشط١، يف ا٫شرتاى

 إجياب١ٝ تًو احلطا١ْ جتسب١ تهٕٛ ٚقد.. ا٭طفاٍ باقٞ عٔ خمتًًفا جتعً٘ قد َٓٗا َع١ٓٝ أْٛاع أٚ

 .ايبٝت عٔ املدزض١ يف أضٌٗ َعِٗ ايتعاٌَ ٜهٕٛ ٚقد ا٭طفاٍ يبعض بايٓطب١



 

 

 الرابعالباب 

 مأساة 

 النشاط زيادة 
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 النشاط فائقو مأساة

 

  

 ايٓؾاط فا٥ل... ايظا٥ز ايٓؾاط

 نجض٠ َٔ ايه١ًُ تًو ايٓؾاط، فا٥ل أٚ ايٓؾاط طا٥ز طفًو إٔ نجرًيا مسعت إْو البز

 طفٌ ٖٓاى.. ي٘ رصدات ٚعز٠ يًٓؾاط َكٝاؼ ٖٓاى.. اذتكٝكٞ ايعًُٞ َعٓاٖا فكزت اعتعُاهلا

 إٔ ٜعضفٛا إٔ يآلبا٤ البز ٚيهٔ.. ٚاسز مبهإ ادتًٛؼ ٜغتطٝع ال إْ٘ ٜبزٚ ٚآخض ايٓؾاط قًٌٝ

 .أخض٣ عٛاٌَ بعز٠ اصتبطت يٛ إال نُضض تؾدٝضٗا ميهٔ ال ٚسزٖا ايٓؾاط رصد١

 ٚعا٥ٌ عز٠ ٖٓاى فإٕ ايٓؾاط فا٥ل صعب طفٌ أٚ صعب، طفٌ ايتغ١ُٝ، عٔ ايٓعض ٚبػض

 املؾانٌ تؾدٝط ٚجيب.. املؾهالت سٟٚ األطفاٍ َٔ ايعزٜز َع اعتدزاَٗا ميهٔ عًٛن١ٝ

.. ايتعًِ صعٛبات اذتضن١ٝ، املؾهالت ايًػ١، تأخض: َجٌ األطفاٍ ٖؤال٤ َع ْضاٖا قز اييت األخض٣

  .خاظ ٚإٖتُاّ أرم تؾدٝط إىل حنتاز فإْٓا ٖٓا

 

 ايٛايزٜٔ َأعا٠

 ٚيٛ ،"ابين؟ َؾه١ً ٢ٖ َا" يغؤاٍ إداب١ عٔ ايٛايزٜٔ حبح َٔ ٜٓبع املؾه١ً َٔ نبري دظ٤

 إٔ ٜعًُٛا إٔ هلِ َضحيًا ٜهٕٛ فكز ايطفٌ بغًٛى ايتشهِ يف صعٛب١ جيزإ األبٛإ نإ

ًٝا يٝػ) طفًِٗ  طبٝعٞ طفًِٗ إٕ ايطبٝب هلِ قاٍ فًٛ املغ٦ٛي١ٝ، عِٓٗ ٜضفع ٖشا ألٕ...( طبٝع

 َٔ ٚاالْغشاب يًٓفػ ايضثا٤ َٔ ٜٚا٥ػ عادظ َٛقف إىل بِٗ ٜؤرٟ فٗشا َع٘ ٜتهٝفٛا إٔ ٚعًِٝٗ

 ...املغاعز٠ َٔ ْٛع أ٣ عٔ ايبشح

 :املتدضضني آصا٤ ٚختتًف

 فضط اعطضاب" أْ٘ ع٢ً ٜٚؾدض٘ َظرسِ َهتب يف ايطفٌ ٜض٣ األطفاٍ فطبٝب 

 ".اإلْتباٙ ٚق١ً ايٓؾاط

 ٚأعض١ٜ عاطف١ٝ َؾانٌ ٜعهػ ايظا٥ز ْؾاط٘ إٔ ٜشنض قز ايٓفغٞ ايطبٝب. 
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 ايطفٌ يف َؾه١ً التٛدز أْ٘ َهتب٘ يف ٖار٨ اْتعاص بعز األعضاب طبٝب ٜكضص ٚقز. 

 ٚتشنض" ايٓؾاط فا٥ل" يكب عًٝ٘ ُتطًل َٓعِ غري فضٌ يف تؾاٖزٙ اييت اذتغا١ْ َزصع١ 

 .ايتعًِ يف َع٘ صعٛب١ جتز أْٗا بٛعٛح

 ٚاسز تؾدٝط عٌ ٜتفكٕٛ ال غايًبا اجملاٍ ْفػ يف اإلخضا٥ٝني ست٢. 

 

 تع١ًُٝٝ اعطضابات َٔ عزٜز٠ أْٛاًعا ٜغِ" ايٓؾاط طا٥ز" أٚ"  ايٓؾاط فا٥ل" َضًح  أصبح

 .ايطفٌ عًٛى ع٤ٛ العتبعار طٓني ي٘ نًفغ ٚأًٜغا ٚعًٛن١ٝ،

 يغًٛى ٚصف ٚيهٔ تؾدٝط ٜهٕٛ إٔ جيب ال سات٘ سز يف ايٓؾاط طٜار٠ إٔ تعكًٝزا األنجض

 .املعتار َٔ أنجض ايطفٌ سضن١ إٔ إىل ٜؾري ستزر

 احملٝط١ ايب١٦ٝ ع٢ً اعتُاًرا ٚايعايٞ املتٛعط بني ْؾاط٘ ٜرتاٚح قز شتتًف١ أٚقات يف فايطفٌ

 .َع٘ بٗا ايتعاٌَ ٜتِ اييت ٚايطضٜك١ ايطفٌ َٚظاز ايٓٗاص َٔ ٚايٛقت

ًُا، قًًكا ٜبزٚ َٓفعٌ، ايضٛت، عايٞ.. عٓٛات مخػ سٚ طفٌ ٖٓاى: َجاٍ ْغضب ٚيتٛعٝح   را٥

 عٝارت٘ ٚايطبٝب.. َهاْ٘ يف بٗز٤ٚ ادتًٛؼ ٜغتطٝع ال فٗٛ ايٓؾاط فا٥ل طبٝب٘ ٜغُٝ٘

 ايطبٝب فٝ٘ ٜضاٙ ايشٟ ايٛقت ٜأتٞ ٚسني آخضٜٔ أطفاٍ َع األيعاب ببعض ٜٓؾػٌ فٓذزٙ َظرمح١

 .ايغُه١ َجٌ ٜت٣ًٛ دزًا َغتجاًصا أصبح قز ايطفٌ ٜهٕٛ

 إٔ تعتكز ف٢ٗ املٓظٍ يف َٗشًبا ٜهٕٛ ملاسا تفِٗ ال ٚاألّ ايٓؾاط فا٥ل طفٌ أْ٘ عٝكٍٛ ايطبٝب

 .األٚقات نٌ يف نشيو أْ٘ املفضٚض َٔ ايٓؾاط فا٥ل ايطفٌ

 َؾانٌ أ٣ َٔ تعاْٞ أْٗا ٜبزٚ ال ارتؾ١ٓ، األيعاب فكط حتب عٓٛات 6 سات طف١ً: آخض َجاٍ

 ف٢ٗ ايتعًُٝات، اتباع تضفض أْٗا األّ خيربٕٚ املزصعني نٌ.. املزصع١ يف عزا فُٝا عًٛن١ٝ

 تغضب نُا ايًعب أٚقات يف دًزا َٓفع١ً ٚتهٕٛ اآلخضٜٔ، ٚتزفع ايطابٛص يف ايٛقٛف تضفض

 .اآلخضٜٔ األطفاٍ ٚتضفػ

 

 يجالث١ ايضابع١ ايطف١ً إْٗا األّ ٚتضتبو.. ايٓفغٞ ايطبٝب إىل أخشٖا األّ ع٢ً املزصعٕٛ ٜٚكرتح

 ٖٛ َا يهٔ ٖار١٥ أٚ َطٝع١ بٓت يٝغت أْٗا صشٝح.. ايٓؾاط فا٥ك١ أْٗا أبًزا عًٝٗا ٜبز ٚمل أٚالر

 ايغػط يف تغتُض املزصع١ ٚيهٔ َؾه١ً تض٣ ال فاألّ آلخض ْؾاط َٔ تتشضى إٔ يف ارتطأ

 ..عًٝٗا
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ًٝا اعتباصٙ ميهٔ َعني يغًٛى ٚاعح َجاٍ ٖشا ًٝا ٚغري طبٝع  ع٢ً اعتُاًرا ايٛقت ْفػ يف طبٝع

 َا َالَح َٔ نجرًيا أخفت قز بٓني 4 َٔ أعض٠ يف ايطف١ً ٚدٛر إٕ.... ايطفٌ إىل ٚايٓعض٠ املهإ

 االْفعاٍ ٚطٜار٠ ايرتنٝظ بك١ً ايغُاح َٔ نبري٠ َغاس١ ،"ايٓؾاط فا٥ل طفٌ" ْغُٝ٘

 ٚنأْٗا عتبزٚ فإْٗا َٚٓع١ُ ٖار١٥ عا١ً٥ يف ْؾأت قز ناْت يٛ َا بعهػ ٚايؾذاص ٚاالْزفاع

 .ًَتٗب اصبع

 

 سني َٔ غغب ْٛبات يف ٜزخٌ ٚيهٓ٘ ايٓؾاط َتٛعط عار٠ً عٓٛات، 4 عُضٙ طفٌ: آخض َجاٍ

 ..سشا٤ يؾضا٤ أَ٘ تأخشٙ.. آلخض

ًٝا ايطفٌ ٜضبح َظرسِ احملٌ  َضات، عز٠ َكعزٙ ٜٚػارص.. االْتعاص طاٍ نًُا عًٝكا ٜٚظرار عضب

 يعب١ جيشب عٓزَا االْفذاص حيزخ ٚقز غغب٘ ٜٚظرار اآلخضٜٔ املؾرتٜٔ ٜٚظعر املهإ يف ًٜف

 ..األصض ع٢ً ٜٚغكط فٝزفع٘ اعتعارتٗا حياٍٚ ايشٟ آخض طفٌ

 .اإلسضاز غا١ٜ يف ٢ٖٚ احملٌ خاصز أَ٘ جتشب٘ ٚأخرًيا

 

 االْتعاص َٓ٘ ُطًب قز ٚيهٓ٘ ايٓؾاط يفا٥ل تعضٜف أ٣ حتت ٜٓزصز ال ايطفٌ ٖشا عًٛى إٕ

 .املٌُ ايٓعاّ ٖشا حتت طٜٛاًل

 

 األَج١ً؟ ٖشٙ َٔ ْغتدًط َاسا

 ألٕ.. خطأ األسٝإ أغًب يف ٜٛعع املضطًح ٖٚشا".. ايٓؾاط فا٥ل" َؾه١ً تٛعح ١األَجً ٖشٙ

 ايطبٝعٞ ايغًٛى بني ايفاصٌ ارتط ألٕ َض١ْٚ أنجض ٚصف ع٢ً ٜعتُز ايطفٌ ْؾاط َغت٣ٛ

 .ٚاعح غري ايطبٝعٞ ٚغري

 

 أخض٣ بطضٜك١ أٚ عايٞ أٚ َٓدفض صعب، أٚ عٌٗ قٝاؼ ع٢ً ٜهٕٛ إٔ جيب ايٓؾاط ٚصف فإٕ

 .ايٛقت طٛاٍ ايٓؾاط فا٥ل طفٌ ٜٛدز ال

 ناجملاْني فٝٗا ٜهْٕٛٛ بغاع١ ميضٕٚ األطفاٍ َٔ نجري ايٓٗاص، َٔ ايٛقت ٜؤثض قز 

 .َغتشٌٝ فٝٗا عًٛنِٗ ٜٚضبح

 ايغًٛى ع٢ً أًٜغا ٜؤثض قز َعني غشا٥ٞ يٓعاّ ايتعضض أٚ ادتٛع. 
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 َٝعار فات يٛ ايطفٌ ٜبزٚ نٝف أّ أ٣ اعأٍ.. ايطفٌ عًٝ٘ حيضٌ ايشٟ ايّٓٛ َكزاص َْ٘ٛ. 

 عًٓٝفا ٜضبح إٔ ميهٔ ايتٗزٜز أٚ بايكًل ٜؾعض طفٌ أ٣. 

 ٜضعب املظرمح١ ٚايفضٍٛ املزصعني ٚق١ً ايتع١ًُٝٝ املٛاصر ْكط َٔ املزاصؼ عٔ ْعضف٘ َا ظٌ ٚيف

ُٜشهِ األطفاٍ عًٛى ع٢ً ايغٝطض٠  صف١ أْٗا ْعضف إٔ جيب ٚيشيو ايٓؾاط فا٥كٛ أِْٗ عًِٝٗ ٚ

 .ايٛقت طٛاٍ ايطفٌ ع٢ً ُتطًل إٔ ميهٔ ال

 

 

 ؟”ايٓؾاط فا٥ل“ ٖٛ ٌٖ ٚيهٔ

 ي٘، َع٢ٓ ال عًيب بهالّ جيٝبٕٛ هلِ بايٓغب١ ايٓؾاط فا٥ل َضطًح ٜعين َاسا اآلبا٤ أعأٍ عٓزَا

   ايتعًِ ع٢ً قارص غري"  "َٓتب٘ غري"  "قًل"  "ادتُاعٞ غري"  "َؾٛش" ًٜٝٗا ايؾا٥ع١ اإلداب١ ٢ٖ" َزَض"

 ".ع٧ ببغاط١"

 ٚتٓٛع املتدضط اجملاٍ يف ايٓؾاط فا٥ل تؾدٝط ع٢ً اإلتفام فكزإ ٜعهػ االعطضاب ٖشا

 ٢ٖٚ املتدضط األربٞ اجملاٍ يف ايٓؾاط فا٥ل َضطًح َع تتزاخٌ جيعًٗا املغتدز١َ املضطًشات

 – ايتعًِ صعٛبات – ايٓؾاط فضط َٚتالط١َ املذ ٚظا٥ف يف بغٝط ٚخًٌ عغٟٛ َضض تؾٌُ

 .. اإلْتباٙ ٚق١ً ايٓؾاط فضط  إعطضاب – ايكضا٠٤ صعٛبات – املذ يف بغٝط تًف

 

 ٚق١ً ايٓؾاط فضط  إعطضاب ٖٚٛ األخري املضطًح ٖشا ع٢ً َعتارٜٔ أصبشٛا املتدضضني ٚألٕ

 يف إيٝ٘ ايضدٛع ميهٓو" اإلْتباٙ ٚق١ً ايٓؾاط فضط  إعطضاب" بعٓٛإ خاًصا باًبا ي٘ أفضرْا اإلْتباٙ

 املٛقع
*
  . 

 

 ايتؾدٝط َؾانٌ

 َٔ َتٓٛع١ فُذُٛعات املزصع١، قبٌ َا أطفاٍ يف َؾه١ً ايٓؾاط فا٥ل تؾدٝط إٕ

  ايٓفػ عًُا٤ – األعضاب أطبا٤ – ايٓفغٝني األطبا٤ – املعًُني – األطفاٍ أطبا٤ َجٌ املتدضضني

 bibnafsany.com/child_ADHD.htmlhttp://www.ta  يلاتلا طبارلا ىلإ عجرا  *

http://www.tabibnafsany.com/child_ADHD.html
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 ٖشا يتشزٜز عزٜز٠ َضطًشات اعتدزَٛا املدتًف١ االعتكارات سٟٚ َٔ ٚاملعادتني ايرتبٜٕٛٛ 

 .أخض٣ ْاس١ٝ َٔ ارتطري٠ االعطضابات ٚعٔ ْاس١ٝ َٔ ايطبٝعٞ عٔ ٚيتُٝٝظٙ االعطضاب

ًَا بغًٝطا أصبح االْتباٙ ق١ً ملتالط١َ ايتؾدٝضٞ املكٝاؼ أٚ ٚاملؤؽض ًٝا َٚفٗٛ  فٗشا سيو َٚع ْغب

ًَا ي٘ َتعضعٕٛ ألِْٗ ٖٚشا َٚزصعٝ٘ ايطفٌ ٚايزٟ ٜكزَ٘ ايشٟ ايٛصف ع٢ً ٜعتُز  ٜٛدز ٚال متا

 .ايٓؾاط طٜار٠ يكٝاؼ باصاخت

 اعتربٚا ايكزمي١ ايزصاعات بعض ففٞ.. األخض٣ ايبالر يف ايٓؾاط يفضط شتتًف١ ْعض ٚدٗات ٚتٛدز

 اذتاي١ٝ ايتكزٜضات أَا ايٓؾاط فا٥كٞ املزصع١ عٔ يف األطفاٍ نٌ َٔ% 01 إىل% 01 بني َا

ًَا أنجض َؤؽضات ع٢ً املعتُز٠  .ايضػاص األطفاٍ َٔ% 5 إىل% 3 بني َا ترتاٚح سظ

 عٓز ايؾزٜز ايتشفغ إىل ٜتذ٘ اجملتُع طب زتاٍ يف خاص١ً ارترب٠ سٟٚ املتدضضني بني ٚاالجتاٙ

 ٜتبعْٛٗا طضٜك١ هلِ نُذُٛع١ املتدضضني ٚيهٔ بايتأنٝز إجيابٞ أَض ٖٚشا ايتؾدٝط

 .ايضػاص األطفاٍ عٓز ايٓؾاط فضط َا١ٖٝ ع٢ً ٜٛافكٛا إٔ قبٌ

 إٔ أعتكز فأْا ٚٚاعع١، عضٜغ١ ايطبٝعٝني ايعارٜني األؽداظ يف ْعضٟ ٚد١ٗ إٔ عضفت ٚنُا

 َع تعاًَٞ يف سشصٟ ٜتظاٜز يشيو ٚايعارٟ ايطبٝعٞ املز٣ سزٚر بني تكع ايغًٛى مناسز َز٣

 .ايضػاص األطفاٍ يف االعطضاب تؾدٝط

 تضف نضف١ ببغاط١ إيٝٗا تٓعض بإٔ إسزاٖا: بطضٜكتني تغتدزّ" ايٓؾاط فا٥ل" ن١ًُ إٕ

 َع٢ٓ حيٌُ ئ طٜار٠ عاطف١ٝ ْربات بزٕٚ ايطضٜك١ ٖشٙ اعتدزَت إسا.. ايؾدط ْؾاط سزٚر

 أَض إىل ٜؾري ٖشا نتؾدٝط املضطًح هلشا ايؾا٥ع ٚاالعتعُاٍ عاٍ، ْؾاط َغت٣ٛ ع٣ٛ خاظ

 .بؾز٠ َتعاصع١ ْعض ٚدٗات إىل ٜكٛرْا ٚفًٛصا طبٝعٞ غري

 

  

 تؾدٝط؟ إىل حنتاز َت٢

 ٚتضضفات٘ َهإ يف ادتًٛؼ ٜغتطٝع ٚال ٖار٥ًا ٜعٌ إٔ ميهٓ٘ ال ايشٟ ايٓؾاط فا٥ل ايطفٌ إٕ

 َٓزفع، ٜٚظعر، ٜكاطع.. ايتعًُٝات ٜتبع ٚال ٚاالْتباٙ ايرتنٝظ يف َؾانٌ ٚيزٜ٘ عؾٛا١ٝ٥

 أْ٘ ع٢ً ُٜؾدط إٔ ٚميهٔ نف٤ طيب تكِٝٝ إىل حيتاز ايطفٌ ٖشا.. بغٗٛي١ ايغٝطض٠ ٜفكز

 ع٢ً األخضا٥ٝني ست٢ ادتُاع صعٛب١ َٔ بايضغِ االْتباٙ، ٚق١ً ايٓؾاط فضط اعطضاب َٔ ٜعاْٞ

 .ايتؾدٝط ٖشا َجٌ
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 العطضاب ٚنُٝٝا٥ٞ بٝٛيٛدٞ أعاؼ ٚدٛر تؤنز اييت األحباخ َٔ ايعزٜز ٚدٛر َٔ ٚبايضغِ

 :َٓٗا عٛاٌَ عز٠ صاسب٘ يٛ إال َضض أْ٘ ع٢ً ٚاسز ريٌٝ ٜٛدز ال يهٔ االْتباٙ ٚق١ً ايٓؾاط فضط

 ٚايٛالر٠ اذتٌُ يف  تافعاغملاٚ ايتعكٝزات َٔ تاصٜذ. 

 ايًػٟٛ ايتطٛص يف تأخض. 

 (.املزصع١ عٔ يف) ايزصاعٞ ايتأخض 

 ٌبايتأقًِ خاص١ َؾان. 

 ايالإصار١ٜ ايتٗت١ٗ. 

 دٝز، َزصؼ يًتًعجِ، عالز يػٟٛ، ٚعالز َٓاعب١ بطضٜك١ تكِٝٝ إىل حيتاز ايطفٌ ٖشا َجٌ

 .ٚعا٥ٌ غضف١ أٚ خاظ فضٌ

 نفا٤تٗا أثبتت قز األر١ٜٚ إٕ. ايٛسٝز اذتٌ ٖٛ ٜهٔ مل ٚإٕ ايطيب ايعالز مبشاٚي١ أًٜغا ٜٚٛصٞ

 .سٌ آخض األر١ٜٚ تهٕٛ إٔ فٝذب سيو قبٌ أَا املزصع١ عٔ يف آ١َٓ ٚنْٛٗا

 إؽضاف حتت ًَعا ْؾاطِٗ ٜٓغكٛا ٚإٔ ايٛقت ْفػ يف األخضا٥ٝني َٔ ايعزٜز خزَات إىل حنتاز قز

 .ايٓفغٞ ايطبٝب

 َؾانٌ َٔ نجري ٜٛادٕٗٛ ايشٜٔ األطفاٍ َٔ نجري فإٕ حتفغ، ٖٓا يزٜٓا ٜهٕٛ إٔ ٚالبز

 ع٢ً ٜضٓفٛا إٔ جيب ٚال يًتٛدٝ٘ فكط ٚحيتادٕٛ شتتًف١ بضٛص٠ َعًَٛاتِٗ تتكزّ صمبا ايتعًِ

 .تعًِ صعٛبات يزِٜٗ إٔ

 



 

 

 اس الباب اخل

 العنيد الطفل تأثري 

 األسرة على 
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 ـائليةعــــ ـــواقبعــ

 األسرة على العنيد الطفل تأثير

 

  

 يٮّ؟ وزخ َاسا

 املٛاد١ٗ ٖشٙ إىل تغتذٝب ْفغٗا ػز ٚاييت ا٭ّ ٖٛ عار٠ً بايطفٌ ٜعتين ايشٟ ا٭عاعٞ ايؾدص إٕ

 .ايضرٚر تًو نٌ يزٜٗٔ ا٭َٗات نٌ ٚيٝغت عزٜز٠، بطضم

 ٚتتغ٢ً طفًٗا بصشب١ تغتُتع اٯٕ أْٗا ضُٓٗا َٔ ايهآب١ يتًو كفف١ نجري٠ عٛاٌَ تٛدز

 :٢ٖ ايؾا٥ع١ ا٭ّ صرٚر َععِ ٚيهٔ بٛدٛرٙ،

 صرٚر تهٕٛ إٔ تغتطٝع ٫ٚ طفًٗا ٜفعٌ َاسا تفِٗ ٫ ببغاط١ أْٗا تكٍٛ اييت ا٭ّ ٖشٙ: ا٫ْظعاز.1

ًُا تتػري اعتذابتٗا فإٕ يفعً٘ َغتُض٠ فعٌ  نبرًيا رًٚصا تًعب ٚايتٛقعات  ايطفٌ، عًٛى َع را٥

 .تتٛقع٘ ٫ َا ػز ٭ْٗا ايٛايزٜٔ، اْظعاز يف ا٫عٗاّ يف

 أٚ ا٭ب٠ٛ ٚظٝف١ إٕ املغتُض٠، ٚايكٝار٠ ايتٛدٝ٘ إىل وتاز ا٭طفاٍ ٖ٪٤٫ َٔ بعض :ايتعب.2

 تبًعا دًزا قزًٚرا َْٛو ٜهٕٛ سني َتعًبا تهٕٛ ايطفٛي١ بزا١ٜ فُٓش..  دًزا َضٖك١ ا٭١ََٛ

 ..ٚايّٓٛ ايتػش١ٜ ملؾانٌ

ًٝا  ؼطري – تٓعٝف٘ – نجرًيا َتابعت٘ يف ايطفٌ ٚتضب١ٝ تٛدٝ٘ يف َبايًػا تهٕٛ إٔ ميهٔ ثاْ

 َ٪نز ٖٚشا عًٛن٘ تػٝري يف ْتٝذ١ بزٕٚ ٚيهٔ َغتُض إٖتُاّ ايطفٌ إعطا٤ خاص١، ٚدبات

 .دًزا َتعب
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 ٜهْٕٛٛ َا غايًبا املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ َع بغٗٛي١ ٜتهٝفٔ ٫ اي٬تٞ ا٭َٗات إٕ :ايػطب.3

 . ا٭ّ تطع٘ ايشٟ ايفعاٍ غري ايٓعاّ ْتٝذ١ ٜأتٞ ايؾزٜز ايػطب فٗشا غطب٢،

 ايطفٌ يف ايتشهِ ميهٓٗا ٫ ف٢ٗ ٚبايعذظ ايهفا٠٤ بعزّ ا٭ّ تؾعض: ايهفا٠٤ عزّ.4

 .ع٧ ٚضع يف ْفغٗا ػز ٚبأَٗا ا٭خضٜات ا٭َٗات َع ْفغٗا ٚمبكاص١ْ

 بايشْب َتظاٜز اسغاؼ ٜٛدز ايهفا٠٤ بعزّ ا٭ّ ٫سغاؼ َباؽض٠ نٓتٝذ١ :بايشْب ا٫سغاؼ.5

 ا٭طبا٤ طضٜل عٔ يًٛايزٜٔ تكاٍ اييت ا٭ؽٝا٤ ق١ُ ع٢ً فٗشا ايطفٌ َؾانٌ عبب يهْٛٗا

 ..طٚدٗا ٚعا١ً٥ ٚعا٥ًتٗا ٚطٚدٗا ا٭خضٜات ٚا٭َٗات ٚاملزصعني

 ا٫سغاؼ ٖشا عٓزِٖ ٜتطاعف ايصعب ايطفٌ ٚايز٣ ٚيهٔ ا٫سغاؼ سيو اٯبا٤ ٜعضف :اؿضز.6 

 ا٭َانٔ يف عار٠ً ٚوزخ راخًٞ اسغاؼ بايشْب ا٫سغاؼ أَا خاصدٞ، ا٫سغاؼ ٖٚشا َض٠ أيف

 أَٓا٤ اؾضعْٛات، املؾرتٜٔ، املتذض، َٛظفٞ ا٭خضٜات، ا٭َٗات ْعضات ا٭ّ ت٬سغ عٓزَا ايعا١َ

 يعزّ سيو َٔ ٚأنجض ايغ٧ فٌايط يغًٛى اٯخضٜٔ ٚاملؾاٖزٜٔ ا٭ٚتٛبٝػ، عا٥كٞ املهتب١،

 .ايطفٌ يف ايتشهِ ع٢ً قزصتٗا

 ّٜٛ بعز خاص١ً فرتات، ع٢ً با٫نت٦اب ٜؾعضٕ املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ أَٗات َععِ: ا٫نت٦اب.7

 َٔ عتعاْٞ ا٭ّ ٖشٙ فإٕ ضػًطا عًٝٗا تؾهٌ ب٦ٝتٗا عٛاٌَ بعض ناْت ٚإسا.. ع٧ أعبٛع أٚ

 َضتبط١ أعضاض فُٛع١ ب٘ َتعًل َضض ٚيهٔ عُٝض ع٧ َظاز فضر يٝػ ٖٚشا فعًٞ انت٦اب

 املغتُض ايٓفػ ْكز ايٓؾاط، َغت٣ٛ انفاض ايرتنٝظ، ق١ً ايّٓٛ، يف َؾانٌ ايؾ١ٝٗ،) ب٘

 تًو َٔ ٜعاْٞ ؽدص ٚأ٣ ٜعاجل إٔ ميهٔ ا٫نت٦اب ٖٚشا( يًُغتكبٌ َتؾا١ُ٥ ْٚعض٠

 .املغاعز٠ عٔ ٜبشح إٔ هب ا٭عضاض

 ٖ٪٤٫ َع أ٫ٚرٖٔ ًٜعب إٔ ٜضرٕ ٫ ٭ْٗٔ ٜتذٓبٓٗا ا٭خضٜات إٔ ا٭َٗات َٔ نجري تؾعض :ايعظي١.8

 ٜطضب أٚ بغٗٛي١ ٜغتجاص أٚ ْؾط ايطفٌ نإ إسا خاص١ً وزخ ٖٚشا املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ

ًَا ٚسٝز٠ أْٗا ا٭ّ تؾعض صػري فتُع يف تعٝؿ ايعا١ً٥ ناْت إسا  ٚخاص١ اٯخضٜٔ ا٭طفاٍ  . متا

 سيو ٜفعٌ ملاسا.. "املكٗٛصات ا٭َٗات ٖ٪٤٫ ع٢ً ايػايب ايطبع ٖٛ ٖشا: ضش١ٝ بهْٛٗا ا٫سغاؼ.9

 اؾاْب ٖٛ ايطفٌ ٜٚصبح.. دْٓٛٞ إثاص٠ ٜضٜز إْ٘ َتعًُزا، سيو ٜفعٌ إْ٘ ٜهضٖين؟ ملاسا بٞ؟

 .أْت ؽعٛصى نٝف١ٝ يف ٜتشهِ إْ٘ ايع٬ق١، يف املغٝطض

 ظٗز تعًُني فأِْت  ثك٬ًٝ مح٬ً ؼًُني نٓت يٛ نُا تؾعضٜٔ :بايضض٢ ا٫سغاؼ فكزإ. 01

 فٝغتػضم ي٘ ايػزا٤ ؼطري أٚ ٬َبغ٘ إصتزا٤ يف طفًو َغاعز٠ َجٌ ا٭َٛص أبغط ٭را٤ نبري

 َغتُض٠ بصٛص٠ َطًٛب فٛدٛرى إللاطٙ، رقا٥ل ا٭خضٜات ا٭َٗات َٔ تأخش أَٛص ٭را٤ عاعات َٓو
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 َفضٚض اؾٗز ٖشا فهٌ َٓو، ٜٗضب با٭١ََٛ بايضض٢ ا٫سغاؼ َٔ نجري أٚ قًٌٝ قزص ٚيهٔ

 .وزخ ٫ ٖشا ٚيهٔ عًٝ٘ يتشصًٞ ايهجري ٜٛدز إٔ

 تػٝري ع٢ً قزصتٗٔ بعزّ ٜؾعضٕ املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ أَٗات إٕ: فذ يف قبٛؼ بأْو ايؾعٛص.00

 ٜعاْني َا ٜفِٗ أسز ٫ أْ٘ ٜؾعضٕ إْٗٔ تضبٝت٘، ٚصعب ٜغتذٝب ٫ بطفٌ ًَتصكات فٗٔ قزصِٖ،

 أَٓٝات يزٜٗٔ تتصٛص مما أنجض ا٭َٗات تًو َٔ ٚنجري أنتافٗٔ ع٢ً ٜكع اؿٌُ َٚععِ َٓ٘

 .املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ ٖ٪٤٫ َٔ املٓظٍ َٔ باهلضٚب ٚؽ٬ٝت

 َٔ َظٜز تبشيني.... َٚؾانً٘ طفًو صعٛبات يف ٚا٫ْػُاؼ: اؿز عٔ ايظا٥ز ا٫ْػُاؼ.02

 .أّ يهْٛو اـاص١ بصضاعاتو ص١ً هلا ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ايظا٥ز٠ اؿُا١ٜ ٖشٙ... اؿُا١ٜ

 

 طف١ً، فضر ٚيهٓٗا َٚغتك١ً ْاضذ١ أْٗا املفرتض ٫َضأ٠ فٝٗا َبايًػا عتهٕٛ املؾاعض ٖشٙ

 ايطفٌ ٜفعً٘ َا إٔ إىل باإلضاف١ فٝ٘، َبايًػا عٝهٕٛ ابٓٗا يتشُٞ ا٫ستٝاز ٖشا هلا فبايٓغب١

 .طفً٘ ٖٛ ايعزٚ ٚإٔ قاصض أْ٘ ؽعًٛصا ايٛايز إعطا٤ يف ٜغِٗ ّٜٛ نٌ

 ملاسا...طفًو عٔ ؽ٧ نٌ تتعًِ إٔ ٖٛ ايضٖٝب١ ايزا٥ض٠ تًو يف ايتفاع٬ت ٖشٙ يكطع ٚاؿٌ

 ٚتتعًِ ايعاق١ً ٚايغًط١ اإلراص٠ أعايٝب ع٢ً تتزصب سيو ٚبعز ايطضٜك١ بٗشٙ ابٓو ٜتصضف

 ٥رايٓتا بعض تتذٓب إٔ بإَهاْو ٜهٕٛ ٚعٛف بهفا٠٤ ا٭طفاٍ هل٪٤٫ ٚايز تهٕٛ نٝف

 .َٓهُا يهٌ ٚامل٪مل١ ايغ١٦ٝ

 

  

 ايعا٬َت ا٭َٗات

 عٛا٤ بايشْب اإلسغاؼ َٔ نجري ٜٛادٗٔ ايصعبني ا٭طفاٍ سٚات ايعا٬َت ا٭َٗات إٕ عاّ بٛد٘

 َؾاعض عز٠ يزٜٗا ٜهٕٛ صػري طفٌ ٚعٓزٖا ايعٌُ إىل تعٛر اييت ٚا٭ّ ، ٫ أّ عا٬َت أناْٛا

  ايصعب ايطفٌ ٖشا ٚايز٠ ْاس١ٝ َٔ َعٗا ايتعاٌَ ٚصعب فٝٗا َبايػا تهٕٛ املؾاعض ٖٚشٙ كتًط١

 املٓظٍ َزٜض٠ َع ايتهٝف ايبز١ًٜ؛ ايضعا١ٜ ْٛع١ٝ ٢ٖ ايعا١ًَ يٮّ بايٓغب١ ايض٥ٝغ١ٝ ايكط١ٝ

 .دًزا ٖاّ ؽ٧ ٖٚشا ايٓٗاص أثٓا٤ ايضعا١ٜ إَها١ْٝ أٚ.. ا٭طفاٍ ٚدًٝغ١
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ًُا ايطفٌ يضعا١ٜ أخشت٘ ايشٟ ايؾدص نإ إسا  املؾه١ً عتشٌ َع٘ ايتٛاصٌ ايغٌٗ َٚٔ َتفاٖ

.. يًطفٌ تكب٬ً أنجض عٝهٕٛ دًٝزا نإ إسا ايضعا١ٜ عٔ املغ٦ٍٛ فايؾدص دٝز٠، بصٛص٠

 غري تهٕٛ إٔ ميهٔ َٓتع١ُ ا٭طفاٍ دًٝغ١ أٚ ايٓٗاص أثٓا٤ بايطفٌ ٜعتين ايشٟ ايؾدص فُج٬ً

 ايصٛت عايٞ بايطفٌ تٗتِ ٫ٚ ايّٓٛ أٚقات أًٜطا أٚ املٓتع١ُ غري ايطعاّ أٚقات غصٛص َٓظعذ١

 أنجض ْؾاط عٓزٙ ايؾدص ٖشا ٜهٕٛ صمبا ا٭ؽٝا٤، تًو تطاٜكٗا ايطفٌ ٚايز٠ ٚبُٝٓا ايعٓٝف

 إهاب١ٝ أنجض تهٕٛ ايطفٌ ػاٙ فُؾاعضى املؾانٌ تًو َع ٜتهٝف يه٢ َٚٛضٛع١ٝ

 .عٓ٘ بعًٝزا ّٜٛ بعز املٓظٍ إىل تضدعني عٓزَا

 

 سيو َٔ بايػري٠ ا٭ّ ؽعضت إسا ايضعا١ٜ عٔ املغ٦ٍٛ ٚايؾدص ا٭ّ بني املؾانٌ تبزأ سيو َٚع

 إٔ املغ٦ٍٛ ايؾدص ٜضٜز ٫ٚ.. رٚصٖا أرا٤ يف قًٗا عٝشٌ ايؾدص ٖشا إٔ تؾعض ف٢ٗ ايؾدص

 إٕ ايصعب، ايطفٌ َع تتطاعف املؾانٌ ٖٚشٙ بطضٜكت٘ ا٭َٛص ٜزٜض فٗٛ ؽدص أ٣ ٜتزخٌ

ًَا تكِٝ إٔ ميهٔ املٓظٍ َزٜض٠  ناْت فإسا بايػري٠، تؾعض ا٭ّ هعٌ ٖٚشا ايطفٌ َع يًتعاٌَ ْعا

 بغٗٛي١ ايٛقت اٯخض ايؾدص ٜكطٞ ملاسا سيو، ٜغتطٝع فُٔ طفًٗا َع ايتعاٌَ ميهٓٗا ٫ ا٭ّ

 .تٓتكص ايطفٌ َع عًطتٗا إٔ ؽعضت إسا با٫عتٝا٤ املٓظٍ َزٜض٠ ٚتؾعض َع٘؟

 

 

 َٔ بعًطا ٜٓكٌ إٔ ايؾدص هلشا ميهٔ بُٝٓا ايؾدص ٖشا َع تتٓافػ بأْٗا تؾعض إٔ يٮّ ميهٔ

 .عًٛن٘ ٜغ٤ٛ إٔ ميهٔ ا٫ْفصاٍ بٗشا ايطفٌ ؽعض ٚإسا يًطفٌ ا٭ّ اعتٝا٤

 ايصعب ايطفٌ َع ٜتهٝفٛا إٔ ميهٔ ايضعا١ٜ عٔ املغ٦ٛيني ا٭ؽداص مجٝع يٝػ ٚيهٔ

 ميهٓ٘ ٫ ايؾدص ٖشا نإ ٚإسا دًٝزا ايبزٌٜ ٖشا ٜهٔ مل فإسا ايطٌٜٛ، ايٛقت خ٬ٍ خاص١ً

 ٭٣ ميهٔ ٫ عٝح صعب طفًو عًٛى ٜهٕٛ سني أٚ يطفًو املغتُض٠ ايفضر١ٜ ايضعا١ٜ تكزِٜ

 تأدٌٝ أٚ يفرت٠ عًُو عٔ ايتدًٞ ٖٚٛ با٥ػ خٝاص تتدشٟ إٔ ٫بز عٓز٥ٍش َع٘ ٜتعاٌَ إٔ ؽدص

 ايطفٌ ٖشا َٔ اعتٝا٤ًا أنجض ا٭ّ هعٌ َا اقتصار١ٜ،ٖٚشا صعٛب١ ٜؾهٌ ٖٚشا يًعٌُ ايضدٛع

 .ايٛسٝز اؿٌ ٖٛ ٖشا ٜهٕٛ ا٭سٛاٍ بعض يف ٚيهٔ املؾه١ً
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 :ايظٚدني ايع٬ق١ ع٢ً ايطفٌ تأثري

 طٚد١ٝ َؾانٌ تٛدز ٌٖٚ ايطفٌ صعٛب١ َز٣ ع٢ً ٜعتُز ٖٚشا  نبري سز إىل ٜتأثض ايظٚاز

 :ايتفاع٬ت َٔ أْٛاع أصبع١ ْض٣ َا ٚغايًبا أخض٣

  :َُبعز أْ٘ ا٭ب اسغاؼ  .0

ًٛا ٚيٝػ ٌَُٗ اْ٘ ٜؾعض ا٭ب ػعٌ ٚا٭ّ ايطفٌ ع٬قات بعض ٚنجاف١ تعكٝز إٕ  نا٬ًَ عط

 ايصضاع َؾاٖز بعض عٝؾاٖز َج٬ً أداطت٘ ّٜٛ يف املٓظٍ يف ا٭ب ٜبك٢ ٚعٓزَا ايعا١ً٥، ٖشٙ يف

 نٌ َٔ أنٕٛ أٜٔ" ْفغ٘ ا٭ب يٝغأٍ ٜتزخٌ إٔ ميهٔ ٫ أْ٘ ا٭ب ٚهز... ٚايطفٌ ا٭ّ بني

 ٖشا؟

 

 ا٭ّ؟ تفعٌ َاسا ٜتغا٤ٍ ا٭ب   .2

 ػعًٝ٘ إٔ تغتطٝعني أ٫ ضضٚصٟ، ٖشا نٌ ٌٖ" ا٭ب ٜغأٍ ملاسا تتدٌٝ إٔ ايصعب َٔ يٝػ

ًُا ٜتٛادز ٫ ٭ْ٘ ٖٚشا" ايطٛضا٤؟ ٖشٙ نٌ بزٕٚ ٬َبغ٘ ٜضتزٟ  ايهاٌَ ايتطٛص يري٣ سٛهلُا را٥

 .ٚايطفٌ ا٭ّ تؾٌُ اييت ايتصضفات َٔ ايُٓاسز هلشٙ

 ايٛقت ٖشا نٌ ا٭ّ تكطٞ ملاسا ٜفِٗ ٫ ايشٟ ا٭ب إٕ اؿكٝك١ ٚيف دزٚاٖا عٔ ٜتغا٤ٍ ٖٛ ٚيشيو

 َغا٤ًا  ٜضدع سني َزًَضا ببغاط١ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ؽعضٖا ٚمتؾٝط ايصباح يف ابٓتٗا إيباؼ يف

ًُا صاًَتا ا٭نرب ٚايطفٌ قرتم ٚايعؾا٤ ٜصضخ طفً٘ يٝذز  َا ايػاضب١ ايظٚد١ ٜٚغأٍ َٚتذٗ

 .ايصعٛب١ بٗشٙ ا٭َض يٝهٕٛ تفعًٝٓ٘ ايشٟ َا ايطفٌ؟ ٖشا َع تتعاًَٞ إٔ تغتطٝعني أ٫ ا٭َض

 

 :يٮب طاق١ أ٣ عٓزٖا يٝػ ا٭ّ .3

 ٚعزّ ٚتطضف٘ تعاعت٘ ايطفٌ، غطب ْٛبات تٗز١٥ يف عاعات أصبع صمبا ا٭ّ قطت٘ ناٌَ ّٜٛ بعز

 طفًٗا تضاقب ٢ٖ بُٝٓا بػامل٬ غغٌٝ – ايتغٛم – املٓظٍ بأعُاٍ تكّٛ ثِ ايطعاّ غصٛص صضاٙ

 ٫ٚ َْٛٗا قبٌ يٓفغٗا ق١ًًٝ رقا٥ل تضٜز ٢ٖٚ. ايّٓٛ ٚقت ٚرصاَا ايعؾا٤ ناصث١ سيو ٜٚتبع املتعب

 .نظٚدني هلُا ٚقت أ٣ ٜٛدز ٫ ٚتكضًٜبا ايظٚدإ ٜتباعز ٜٛدز فًشيو يظٚدٗا ؽ٧ يزٜٗا ٜبك٢
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ًٝا ايصضاع عزّ َٔ ا٭ّ غري٠  .4  :ٚايطفٌ ا٭ب بني ْغب

  ايصضاع يف َٓػُغني يٝهْٛٛا ايٛقت َٔ نجري ٜٛدز ايّٝٛ طٛاٍ ايطفٌ َع َٛدٛر٠ ا٭ّ ٭ٕ

 ايصعب ايطفٌ َع املؾانٌ ٜٛاد٘ ايشٟ ٖٛ ايضعا١ٜ عٔ املغ٦ٍٛ ايؾدص ٜهٕٛ ملاسا ٜفغض ٖٚشا

 يشيو ا٭سزاخ، تًو َععِ يف ٜتٛادز ٫ دًزا أقٌ بصٛص٠ ٜهٕٛ املٓظٍ يف ا٭ب تٛادز ٭ٕ يهٔ

  ..أعٌٗ تهٕٛ ايطفٌ َع قت٘ع٬ فإٕ

 ٫ أطٚادٗٔ إٔ ايظٚدات َٔ نجري تؾعض ايظٚز َٔ ايزعِ ٚفكزإ املؾانٌ ٖشٙ نٌ ْٚتٝذ١

 .املأطم ٖشا يف َعٗٔ ٜتعاطفٕٛ ست٢ أٚ ظٛاصٖٔ ٜكفٕٛ

 

 ٚايضعا١ٜ ايػطب َٔ املدتًط١ املؾاعض َٔ نجري يزٜٗٔ ا٭َٗات َٔ نجري إٔ لز إٔ املجري َٚٔ

ًَا ٜعصضٖا ايطفٌ ٖشا إٔ ا٭ّ تؾعض ْاس١ٝ فُٔ ايصعب، ايطفٌ ٖشا ػاٙ فٝٗا املبايؼ ٚاؿُا١ٜ  متا

 نٌ عبب ٭ْ٘ ايطفٌ ٜٚٗادِ ايظٚز ٜػطب عٓزَا سيو َٚع يظٚدٗا تعطٝ٘ َا ٖٓاى يٝػ ٚأْ٘

 ايظٚاز نإ إسا ٖٚهشا اؿاٍ يف طفًٗا ٚؼُٞ ايزفاع ٚضع ايظٚد١ تتدش ايظٚد١ٝ املؾانٌ تًو

 ميهٔ ٖشا َجٌ فطفٌ أعٛأ، عٝهٕٛ ايٛضع ٖشا فإٕ ايطفٌ ٬َٝر قبٌ ايطػٛط بعض ٜٛاد٘

 .اهلؿ ايظٚاز ٖشا يف ايؾضخ ٖشا ٜٛعع إٔ

 

 ا٭ؽكا٤ 

ًُا فِٗ ايصعب ايطفٌ ٖشا أؽكا٤ ٜٛادٗٗا اييت ايصعٛب١ َز٣ ؽٌٝ  اإلٖتُاّ ٖشا َٔ َغتا٥ني را٥

 ا٭ؽكا٤ َٔ ٚنجري ايعا١ً٥، يف َهإ هلِ يٝػ ٚبأْ٘ باإلُٖاٍ ٜٚؾعضٕٚ ايطفٌ ٖشا ٜتًكاٙ ايشٟ

 ٖشا بهٌ َٚٓؾػًني قًكني ٜٚهْٕٛٛ املؾه١ً ايطفٌ ٖشا غصٛص ايكًل َٔ مبظٜز ٜعربٕٚ

 إعا٠٤ يف ا٭ؽكا٤ بعض ٜبزأ عارٍ ْصٝب ع٢ً وصًٛا ٚيه٢ ايغًيب، ٚايتصضف ايبها٤

 املجايٝني ا٭طفاٍ ٖ٪٤٫ َع املؾانٌ ٚتطفٛا. َجايٝني أطفا٫ً اٯخض ايبعض ٜصبح بُٝٓا ايتصضف

 .ايغطح ع٢ً بعز فُٝا

 

 َٔ بايهجري ٜٚطايبِٖٛ ا٭ؽكا٤ َٔ ايهجري ٜتٛقعٕٛ املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ ٖ٪٤٫ ٚايزٟ إٕ

 ايطفٌ أٚ ايهبري نابين ايغٌٗ ايطفٌ عٔ أَٗات َٔ أمسع َا ٚغايًبا ٚايٓطر ا٫عتك٬ي١ٝ

 ٜتهًِ ايٓكٝض ٚع٢ً. عٓٛات عت أٚ مخػ سٚ ابٔ تكصز ا٭ّ إٔ سني يف ايعا١ً٥ يف ايٓاضر

ًٝا طف٬ً نإ يٛ نُا ايصعب ايطفٌ عٔ ايٛايزإ  .ايجا١َٓ أٚ ايغابع١ يف ٖٛ بُٝٓا صضع
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 ايٛايزٜٔ ع٢ً ت٪ثض قز أخض٣ ضػٛط

 ع٢ً ٜ٪ثض بزٚصٙ ٖٚشا صعب طفٌ ٚدٛر ع٤ًٛا ٜٚظٜزٖا ايعا١ً٥ ع٢ً ت٪ثض إٔ ميهٔ أخض٣ أؽٝا٤

 :تؾٌُ ايعٛاٌَ ٖٚشٙ ايطفٌ َع ايٛايزٜٔ تعاٌَ

 

 :املبهض ايظٚاز .0

 تغا٫٩ت َجاص ٜهٕٛ دًزا صػرئٜ ايظٚدإ ٜهٕٛ عٓزَا خاص١ً ايظٚاز لاح تٛقعات إٕ

 فكزإ قبٛؼ، بأْو ٚايؾعٛص املاي١ٝ املؾانٌ صعب، طفٌ ب٫ٛر٠ أعٛأ تصبح بُٝٓٗا ٚاملؾانٌ

 ٖشا يف املؾاصن١ ا٭طضاف إٔ ٚطاملا فع٬ً يتعٝؿ ايفضص١ عٓزى ناْت سيو قبٌ ا٫عتك٬ي١ٝ،

ًَا ْاضذ١ غري ايظٚاز  ايظٚاز ْضفض ٫ مٔ ٚيشيو.. ايٓاضذني نايهباص دًٝزا ٜتهٝفٛا ئ متا

 ٚاٯبا٤ َغتكض عٌُ عٓزٙ ايظٚز ْاضذني، ايظٚدني ٜهٕٛ إٔ ٫بز ٚيهٔ مبشٙ بٌ املبهض

 .ٚايزعِ ايٓصٝش١ ٜكزَٕٛ

 

 :ؽدص١ٝ َؾه٬ت .2

 إٔ ميهٔ ايغٝطض٠ ؼت ٚناْت ايطفٌ ف٧ قبٌ َٛدٛر٠ ناْت اييت املدزصات إرَإ َؾه١ً

 .ف٦ٝ٘ بعز أخض٣ َض٠ تؾتعٌ

 ٚضعٗا ع٢ً ايظٚد١ ٚسب رعِ ٜغاعز َا فػايًبا املدزصات إرَإ َؾه١ً يزٜ٘ ايظٚز نإ إسا 

 اإلٖتُاّ ْفػ ايظٚد١ تعطٞ إٔ املغتشٌٝ َٔ عٝهٕٛ صعب طفٌ ٚدٛر َع أَا ايغٝطض٠ ؼت

 ايطضٜل عٔ وٝز صمبا رعُٗا ٜفكز عٓزَا يشيو ايغابك١، ا٭ٚقات يف وزخ نإ نُا يظٚدٗا

 طفٌ تضب١ٝ ضػط ؼت ايعار٠ تًو إىل تضدع قز املدزصات تزَٔ اييت ايظٚد١ إٔ ايٛاضح َٚٔ ايغٟٛ،

 يًُدزصات ٜعٛر عٛف آد٬ً أٚ فعاد٬ً َز١َٓ أٚ َزَٔ َٔ بايظٚاز َطًًكا ْٓصح ٫ ٚيشيو.. صعب

 .َزَٔ نْٛ٘ جملضر إ٫ عبب أ٣ بزٕٚ ٜعٛر ٚصمبا عا١ًٝ٥ أٚ َار١ٜ ضػٛط ٚدٛر عٓز خصًٛصا

 إٔ ميهٔ ؽفٞ قز ٚيهٓ٘ ايكًل أٚ نا٫نت٦اب عابك١ َؾه١ً َٔ عا٢ْ ايشٟ ايٛايز إٕ

 .َع٘ ٜٚتهٝف ٜتعاٜؿ إٔ ميهٔ ٫ ايطػط إٕ ايصعب، ايطفٌ ٖشا ٚصٍٛ بعز ٜٓتهػ
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 أَإ يف ٚطٚادِٗ تأثًضا أقٌ ايهباص ػعٌ ٚايظٚد١ٝ ايؾدص١ٝ املؾانٌ إٕ ايعهػ ع٢ً

 تضدع ٫ٚ سًٗا ؼاٍٚ إٔ تأنز قزٚر٠ املؾانٌ ٖشٙ ناْت ٚإسا دًٝزا، ا٭بٟٛ رٚصِٖ ٜٚ٪رٕٚ

 .ايطفٌ طبع صعٛب١ إىل ايعا١ً٥ يف وزخ ؽ٧ نٌ

 

 :ايظٚد١ أٚ ايظٚز أٌٖ َع َؾانٌ .3

 وبٕٛ ٫ ٚايظٚد١ ايظٚز فأٌٖ ايظٚد١ أٚ ايظٚز تكبٌ عزّ يف َؾه٬ت تٛدز ايعا٬٥ت بعض يف

 َٚع ٜٓغشب، ايظٚاز هلشا رعُِٗ ٭ٕ ايظٚاز يف ؽضًخا وزخ ٖٚشا ايظٚد١ أٚ ايظٚز ٜغتشغٕٓٛ أٚ

 َٔ احملبٛبني غري ايظٚد١ أٚ يًظٚز أنجض ْكز أٚ يّٛ هًب إٔ ميهٔ ايصعب ايطفٌ ٖشا ٚدٛر

 تعٝؾإ ايعا٥ًتإ ناْت إسا خاص١ً ايظٚاز هلشا سكٝك١ٝ َؾانٌ ىًل ٖٚشا محات٘ أٚ  محاتٗا

ًٝا قضٜب َهإ يف  .ْغب

 

 :ايٛظٝف١ٝ أٚ املاي١ٝ ايطػٛط .4

 ٜصبح أنجض ضػًٛطا ايصعب ايطفٌ ٜطٝف ٚعٓزَا طٚاز أ٣ يف ا٭عاع١ٝ ا٭َٛص أسز ٖٛ املاٍ

 َجٌ صعب١ طبٝع١ سات ٚظٝف١ يف ٜهٕٛ سني ايظٚز داْب َٔ ايظٚدني، ؼٌُ َٔ أنرب ايطػط

 نجرًيا ٜكًل أٚ ٯخض َهإ َٔ بعا٥ًت٘ ٜٓتكٌ أٚ ط١ًٜٛ يغاعات ٜعٌُ ٕأ هب ايشٟ ايظٚز

 .صعب طفٌ ب٘ َٓظٍ يف ٜتأت٢ ٫ ٖٚشا ٖار٨ َٓظيٞ دٛ إىل وتاز أٚ ايٛظٝفٞ َغتكبً٘ غصٛص

 عبع١ تعٌُ ْفغٗا ػز خاص١ َتطًبات هلا ٚظٝف١ يف تعٌُ اييت ٚخاص١ ايعا١ًَ ا٭ّ عٔ َٚاسا

 .ا٭عبٛع يف يٝاٍ ٚعبع أٜاّ

 ."فًٝتظٚز ايبا٠٤ َٓهِ اعتطاع َٔ" بكاعز٠ ا٫يتظاّ َٔ ٫بز ٚيشيو

 أ٣ ٜٛادٕٗٛ أِْٗ ٜبزٚ ٫ ايشٜٔ إىل ٜصٌ قز بٌ فكط بطػٛط ميضٕٚ َٔ ع٢ً ا٭َض  ٜكتصض ٫ ٚقز

ًُا عٓزُٖا ٚاؿٝا٠ ؽ٧ نٌ عٓزُٖا ايًشٜٔ ايظٚدني يف فهض.. َؾانٌ  ممتع١، َجري٠ را٥

 ايطفٌ ٚصٍٛ ست٢ سٝاتُٗا ٢ٖ ٖشٙ يًؾذض٠ بغٝط١ بٗظ٠ تكع ايغ١ًٗ اصٚايجُ َضض١ٝ ْاسذ١

 .َزًَضا ضػًطا ٜغبب ايظٚاز ٖشا ملجٌ صعب طفٌ فٛصٍٛ

 ؽ٧ ٖشا إٔ" ا٫سغاؼ َٔ ٜٚهرب ٜطدِ ايعا١ً٥ َٔ املضنظ ايفعٌ ٚصر ٚايًّٛ بايشْب ا٫سغاؼ إٕ

 ."ؽ٧ نٌ رَض قز ٚأْ٘ قبٌ َٔ وزخ مل
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 املُتز٠ ايهبري٠ ايعا١ً٥

 اؿفٝز ٚع١َ٬ بصش١ ايعار٣ ا٫ٖتُاّ إٕ ، فٝ٘ َبايؼ ايًّٛ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ املُتز٠ ايعا١ً٥ ف٢

 صبٝتو عٓزَا" "  ؟ َع٘ خطأ تفعٌ َاسا: "   اؾز٠ فتكٍٛ ايصعب ايطفٌ َع املعكٛي١ سزٚرٙ ٜتذاٚط

 بعض ٭ٕ تعكًٝزا اإلْطباع ٖشا ٜظرار عزٜز٠ َٚضات"   خطًأ ؽ٦ًٝا تفعٌ صمبا أبًزا سيو وزخ مل

 أعًٛب ٜعُل ٖٚشا ايٛايزٜٔ َع ٜفعًٕٛ نُا اؾزات َع بغ٤ٛ ٜتصضفٕٛ ٫ املضاؼ صعيب ا٭طفاٍ

 . "عًٝ٘ تكػ ٫" "فٝ٘ تصضخ٢ ٫" ،" َع٢ دٝز ْ٘: " اؾز٠ تكٍٛ ايًّٛ

 آبا٤ ع٢ً دًزا ق٣ٛ ٜهٕٛ ايٛايزٜٔ َٔ ايٓكز ػاٙ بايشْب ٚاإلسغاؼ ايهفا٠٤ بعزّ ا٫سغاؼ إٕ

 هزٕٚ ٭ِْٗ صعبني ايٓؾٝطني ا٭طفاٍ ا٭دزار هز ا٭َض يف ْفهض ٚسني ، ايصعب ايطفٌ

 ا٭دزار ٜكزَ٘ ايش٣ يًزعِ ايعار٣ ا٭عًٛب فإٕ اؿايتني نًتا ٚف٢ بِٗ ا٭عتٓا٤ ف٢ صعٛب١

 . ايعا١ً٥ ع١َ٬ ع٢ً ت٪ثض اـغاص٠ ٖٚشٙ ٜٚكٌ ٜتآنٌ إٔ ميهٔ

 أفطٌ، سيو نإ نًُا  يًزعِ ق١ٜٛ ْعِ عز٠ ايعا١ً٥ يز٣ نإ نًُا أْ٘ ايٛاضح َٚٔ

 يٝػ أْ٘"  ايبعٝزٜٔ ايعا١ً٥ أعطا٤ بني وزخ إٔ ميهٔ ايطفٌ ٚدٛر ع٢ً ايًّٛ ٚإيكا٤ ٚؼزٜز

 مساسِٗ ع٢ً بايشْب ٚا٭ّ ا٭ب ٜؾعض َا ٚغايًبا ايؾا٥ع، ايكٍٛ ٖٛ ٖٚشا"   ايعا١ً٥ ف٢ َٓا أسز َجٌ

 سٝاتٗا صٚتني ، غشا٤ٖا ، عًٛنٗا نٌ تضادع خصًٝصا ٚا٭ّ  يًعا١ً٥ ايغ١٦ٝ اؾٝٓات تًو بزخٍٛ

 َجٌٝ ي٘ يٝػ ايش٣ املدتًف ايطفٌ ٖشا َجٌ يًٛدٛر يتدضز فٝ٘ أخطأت َاسا ، اؿٌُ أثٓا٤ ْؾاطٗا ،

 . ايعا١ً٥ ف٢

 

 ٖشا ٚدٛر ٜغبب ايش٣ ٚايطػط ٚايزِٜٗ َع سظٜٔ با٥ػ صضاع ف٢ ٜزخًٕٛ ايهباص َٔ ٚنجري

 . ايغطح ع٢ً تطفٛ ايصضاعات ٖشٙ َجٌ هعٌ ايصعب ايطفٌ



 

 

 الباب السادس

  لديك هل 

 عنيد؟ طفل



51 
 

 

 

 

 عنيد؟ طفل لديك هل

 

 

 :ايتاي١ٝ األع١ً٦ عٔ اإلداب١ َٔ البز عٓٝز طفًو إ تكٍٛ يهٞ

 : بايعا١ً٥ تتعًل أع١ً٦

 :ايتايٞ املكٝاؼ باعتدزاّ َٓٗا ناًل يف عا١َ بطضٜك١ رصد١ بإعطا٤ قِ

 ؽز٠ املؾه١ً ايزصد١

 ال تٛدز َؾه١ً صفض 

 َؾه١ً َتٛعط١ 1

 َؾه١ً أنٝز٠ 2

 َؾه١ً ؽزٜز٠ 3

 

 ٌٖ جتز طفًو صعًبا يف تضبٝت٘؟   .1

 ٌٖ جتز صعٛب١ يف فِٗ عًٛى طفًو؟   .2

ًُا تتؾادض َع طفًو؟   .3  ٌٖ را٥

 بايشْب( ٚإْو غري نف٤ يتهٕٛ ٚايًزا؟ –بايتكصري  –ٌٖ تؾعض )بايٓكص    .4

 ايطفٌ؟ٌٖ طٚادو أٚ حٝاتو ايعا١ًٝ٥ تتأثض بشيو    .5
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 ثِ قِ بعٌُ دزٍٚ نتايٞ رع٢ً عبٌٝ املجاٍد:      

 َغًغٌ ايعٓصض ؽز٠ املؾه١ً ايزصد١

 ؽزٜز٠َؾه١ً  3
ٌٖ جتز طفًو صعًبا يف 

 تضبٝت٘
1 

 َؾه١ً أنٝز٠ 2
ٌٖ جتز صعٛب١ يف فِٗ 

 عًٛى طفًو
2 

....... .......... 
ًُا تتؾادض َع  ٌٖ را٥

 طفًو
3 

 4 ٌٖ تؾعض بايٓكص .......... .......

....... .......... 

ٌٖ طٚادو أٚ حٝاتو 

ايعا١ًٝ٥ تتأثض بشيو 

 ايطفٌ
5 

أمجع ايزصدات 

 ايغابك١
 املــــــذُــــــــــٛع

 

 أع١ً٦ تتعًل بايطفٌ:

َظاج طفًو )تتٓاٍٚ تهٜٛٓ٘ األعاعٞ(.. قِ إٕ ايتكغُٝات ايتاي١ٝ تتٓاٍٚ َٓاطل صعب١ َٔ 

 بإعطا٤ رصد١ يطفًو بطضٜك١ عا١َ يف ناًل َٓٗا باعتدزاّ املكٝاؼ ايتايٞ:

 ؽز٠ املؾه١ً ايزصد١

 ال تٛدز َؾه١ً صفض 

 َؾه١ً َتٛعط١ 1

 َؾه١ً أنٝز٠ 2

 َؾه١ً ؽزٜز٠ 3

  

 َغت٣ٛ ايٓؾاط:

ًٓا  –نجري احلضن١  ًُا يف حضن١ َغتُض٠  –ًٍَٛ  –ال جيًػ عان  –نجري املؾانٌ  –را٥

ٜفكز ايغٝطض٠  –َتٗٛص  –را٥ِ اهلٝاج  –َٔ ايغٌٗ إثاصت٘  –دض٣ قبٌ إٔ ميؾٞ  –ٜصٝبو بايتعب 

ًٝا  –   ٜهضٙ إٔ حيتذظ يف َهإ. –ممهٔ إٔ ٜهٕٛ عزٚاْ
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 :ايتؾتت

الٜضاى يف  –ال ٜغتُع  –يزٜ٘ َؾه١ً يف ايرتنٝظ ٚإبزا٤ اإلٖتُاّ خاص١ً يٛ نإ غري َٗتِ 

 ٜٓغٞ ايتعًُٝات. –غايًبا َا ٜٓدضط يف أحالّ ايٝكظ١  –جماٍ بصضٙ 

ًُا َضتفع بػض ايٓظض نإ َهت٦ًبا أٚ غاضًبا أٚ ععًٝزا. حز٠ ايصٛت:  را٥

 عزّ االْتظاّ )ايعؾٛا١ٝ٥(:

 –يف صضاع را٥ِ ٚقت ايٛدبات ٚٚقت ايّٓٛ  –طٝع َعضف١ َت٢ عٝتعب أٚ جيٛع ال تغت –غري َتٛقع 

ًُا يٝاًل   يزٜ٘ أٜاّ دٝز٠ ٚأٜاّ ع١٦ٝ بزٕٚ عبب ٚاضذ. –َتػري املظاج  –ٜغتٝكظ را٥

 ايتٛادز ايغًيب:

قز  –ال ٜرتادع  –ال ٜٝأؼ  –را٥ِ ايتفاٚض ع٢ً َا ٜضٜزٙ  –را٥ِ ايتشَض  –را٥ِ االحلاح  –عٓٝز 

 يف ْٛبات غضب ط١ًٜٛ. ٜٓدضط

 عٗٛي١ االعتجاص٠:

ًٝا  ًٜا ٚيٝػ ْفغ يزٜ٘ احغاؼ دٝز باأليٛإ، بايض٤ٛ، باألؽهاٍ، مبًُػ األؽٝا٤،  –حغاؼ دغز

 األصٛات، ايتشٚم، ايضٚا٥ذ، رصد١ احلضاص٠ )يٝػ بايضضٚص٠ مجٝع تًو األؽٝا٤(.

البز إٔ ٜهٕٛ َظٗضٙ خالم.. ٚيزٜ٘ ٍَٝٛ غري اعتٝار١ٜ ٚقز تهٕٛ حمضد١ يف بعض األحٛاٍ، 

ًْا َا ٜهٕٛ إصتزا٤ املالبػ َؾه١ً، صعب اإلصضا٤ يف األنٌ.. تضاٜك٘ أٚ  َهتٌُ ٚأحٝا

تجريٙ األضٛا٤ ايغاطع١، األدٛا٤ ايصاخب١، ٜضفض إٔ ًٜبػ َالبػ ثك١ًٝ حت٢ عٓزَا ٜهٕٛ 

 اجلٛ باصًرا.

 االْغخاب )االْعظاٍ( املبزأٟ: 

الحيب املٛاقف اجلزٜز٠، ٜرتادع أٚ ٜتُغو بٛايزٜ٘ أٚ  خذٍٛ َٚتخفظ َع ايٓاؼ اييت ال ٜعضفٗا،

 بايبها٤ ٚقز ٜٓدضط يف ْٛب١ غصب يٛ أدرب ع٢ً ايتكزّ.

 صعٛب١ ايتهٝف:

يزٜ٘ صعٛب١ يف االْتكاي١ٝ ٚتػٝري ايٓؾاط أٚ ايضٚتني، غري َضٕ، َٗتِ دًزا بايٓفاصٌٝ ٜٚالحظ 

العتػٓا٤ عٓٗا، يزٜ٘ َؾه١ً يف ايتػريات ايطفٝف١، ميٌٝ يًتعٛر ع٢ً األؽٝا٤ ٚال ٜغتطٝع ا

 ايتعٛر ع٢ً األؽٝا٤ غري املال١ُ٥ ٜٚطًب األؽٝا٤ ْفغٗا )املالبػ ٚاألنٌ( باعتُضاص.
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 املظاج ايغًيب:

 غايًبا دار أٚ ع٧ املظاج، ال ٜبزٟ ععارت٘ ٚغايًبا َكطب ايٛد٘.

  

 ثِ قِ بعٌُ دزٍٚ نتايٞ رع٢ً عبٌٝ املجاٍد:

 َغًغٌ ايعٓصض ؽز٠ املؾه١ً ايزصد١

 1 َغت٣ٛ ايٓؾاط َؾه١ً َتٛعط١ 1

 2 ايتؾتت َؾه١ً أنٝز٠ 2

 3 حز٠ ايصٛت .......... .......

 4 عزّ االْتظاّ )ايعؾٛا١ٝ٥( .......... .......

 5 ايتٛادز ايغًيب :اإلحلاح .......... .......

 6 عٗٛي١ االعتجاص٠ .......... .......

 7 املبزأٟ  االْغخاب  .......... .......

 8 صعٛب١ ايتهٝف .......... .......

 9 املظاج ايغًيب .......... .......

أمجع ايزصدات 

 ايغابك١
 املــــــذُــــــــــٛع

  

 

 َا ايشٟ ٜعٓٝ٘ سيو ايتكِٝٝ؟

 ايعا١ً٥   ايطفٌ ايٓتٝذ١

    1ــــ  0 +  5ـــ  3  بعض ايصعٛب١

 3ــــ  2 + 12ــــ  6 طفٌ َؾه١ً )عٓٝز(

 أٚ أنجض 5ـــ  4 + رصد١ أٚ أنجض 13 طفٌ ؽزٜز ايصعٛب١
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 اْـــــــتبـ٘.يهٔ ...

إٕ أٍٚ طضٜك١ حنهِ بٗا ع٢ً ايطفٌ صعب املظاج ٖٛ إٔ تغأٍ ْفغو ٌٖ تًو ايغًٛنٝات 

َٛدٛر٠ َٓش عٔ َبهض.. ٚنُا ْاقؾٓا ًَعا فإٕ ايطباع ايصعب١ تظٗض يف عُض َبهض ٢ٖٚ دظ٤ 

 َٔ ايطفٌ أنجض َٔ نْٛٗا صر فعٌ يؾ٧ خاصدٞ.

 ٚيشيو فإٕ ايطفٌ ال ٜعترب َظاد٘ صعًبا يٛ: 

 ؽٗض، فضمبا ٜهٕٛ يف َضح١ً ايغٓتني ايضٖٝب١. 30إىل  24.يٛ أصبذ صعًبا بعز عٔ 1

.يٛ تػري عًٛن٘ َؤخًضا نضر فعٌ ألحزاخ َع١ٓٝ َجٌ اْفصاٍ أٚ طالم، ٚالر٠ أخ دزٜز، 2

 االْتكاٍ إىل َز١ٜٓ دزٜز٠، إصابت٘ مبضض َعني، َؾانٌ َع صفكا٥٘ يف املزصع١.

َضض ْفغٞ َعضٚف ٚقاّ بايتؾدٝص طبٝب َتدصص.. َجاًل  .أٚ يٛ ناْت عًٛنٝات٘ دظ٤ًا 3َٔ

حٝح ٜهٕٛ ايطفٌ َفتكًزا ملٗاصات ايتٛاصٌ ٖٚٓاى تأخض ؽزٜز يف تطٛص ايًػ١، ايتٛحز َضض 

ْتٝذ١ حارخ أٚ َضض أٚ أ٣ َضض آخض عضٟٛ أٚ ْفغٞ يٝػ فكط ٜالحظ٘ اآلبا٤ بٌ أ٣  إصاب١ باملذ

 طبٝب أطفاٍ ٜضاٙ.
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 برنامج

 "من أجل طفلك العنيد"

 

إْ فوطفٞ ذهم اهربُاًخ أْ أ٠ أبّ٘ٙ ٙطتطٚعا تعدٙى اجتآاتٌٔا ٗضو٘كٌٔا ًّ خالي تعوٍ 

طسٙقٞ جدٙدٝ.. إُم تطتطٚع أْ تفٍٔ طبع طفوم اهصعب ٗتبدأ يف تعدٙى ًا حيدث ًعٕ ًٗع 

عا٢وتم ٗباهتدزٙخ ضتصبح خبرًيا يف طبع طفوم ٗضو٘كٕ، ٗهّ تصبح أضرًيا ملػاعسن، ٗألْ 

اخلبري ٙطتطٚع اهتعاًى ًع أ٠ ًػلوٞ ضتصبح أُت أًٙضا كرهم خبرًيا يف اهتعاًى ًع 

املػاكى ٗضتصبح أكجس ًسُٗٞ ٗأكجس تقباًل ٗأكجس ضوطٞ بطسٙقٞ إجيابٚٞ.. ضتتعوٍ ًبادئ 

 وم.ٗٗضا٢ى اهتعاًى ًع طف

 

 

 

 امللُ٘ات األضاضٚٞ يف اهربُاًخ:

 اهتقٍٚٚ: حتدٙد ًآٚٞ املػلوٞ: .1

ضتدزع طفوم  إْ اجلص١ األٗي ًّ اهربُاًخ ٙؤٓوم ك٘اهد أْ تتفٍٔ امل٘قف ب٘ض٘ح أكرب،

ٗتسكص عوٟ ًطا٢ى عا٢وٚٞ ٓاًٞ ًجى زد فعى األب ٗاألَ هوطفى، اهت٘جٕٚ ٗاهِظاَ ٗضٚعطٚم ٓرا 

 تتدرٖ بػأْ طفوماهتقٍٚٚ أضاًضا هقساز 

 

 .اضرتجاع ضوطتم اهِاضحٞ:2

أْ تطتعٚد ًلاُم اهطبٚعٛ كقا٢د هوعا٢وٞ.. إُم حتتاد إىل طسق ت٘كٚد هطوطتم 

 كقا٢د..



60 
 

ًٙا ملا تعتقدٖ ض١٘ ضو٘ن  ضتتعوٍ أْ تفلس يف اهطبع ٗتتعاًى ًع اهطو٘ن بداًل ًّ أْ تِفعى غسٙص

 ُتٚحٞ. ضتتعوٍ: ًّ اهطفى.. ضتحد أُم تعاقب أقى ٗعِدًا تفعى ضتحد

 .فض االغتبان ٗاهرتاجع 

 .ًٙا يف ً٘قفم  أْ تصبح ذٚاد

 .أْ تفلس ٗتساجع امل٘قف قبى أْ تسد 

 .أْ تفٍٔ أخرًيا ضو٘ن طفوم اهػسٙب ٗتسبطٕ بطبعٕ اهصعب 

 ."أْ تبدي ً٘قفم "ملاذا ٙفعى ٓرا بٛ؟" إىل " كٚف أفٍٔ ٓرا اهطو٘ن؟ 

 

 .تقِٚات اهطٚطسٝ:3

عِدًا تطتعٚد أُت ٗشٗجتم ًلاُلٌا اهطبٚعٛ يف اهبٚت كٌطٚطسّٙ عوٟ اه٘ضع اهعا٢وٛ 

ضتتٌلّ ًّ ًصد عدٝ تقِٚات هوطٚطسٝ ًع أضو٘بم األبٜ٘ ٗاهرٜ ضٚردد اهصساعات ٗاملػاكى 

 ٗاألض٣وٞ اهيت ٙجريٓا طفوم اهعِٚد.

ا ًع طفى ال ٙطتطٚع ٗعِدًا اضتعٌى توم اهصفٞ فأُا ال أقصد بٔا عقاًبا بى أقصد بٔا تعاطًف

اهطٚطسٝ عوٟ ُفطٕ. اهسضاهٞ اهيت ضِ٘صؤا هوطفى ٟٓ "أُا أفٌٔم" هّ تطتطٚع حت٘ٙى طفوم إىل 

طفى ضٔى ٗهلّ تعسفم عوٟ طباعٕ ٗتعوٌم كٚف تتعاًى ًعٕ ضٚحعى األٙاَ ٗاهوٚاهٛ 

 اهعا٢وٚٞ أقى ضػًطا ٗت٘تًسا.

 

 :اُت يف ًػلوٞ مماثوٞ.اإلزغاد اهعا٢وٛ ٗتبادي اهِصا٢ح ًع عا٢الت أخس٠ ك4

ٙطبب اهطفى اهعِٚد اهعدٙد ًّ املػاكى يف اجل٘ اهعا٢وٛ.. ٓرا اهربُاًخ ٙ٘فس تقِٚات اهتعاًى ًع 

 توم املػاكى ٗاهطٚطسٝ عوٚٔا.

املػلوٞ ضٚعطٚم اهربُاًخ غعً٘زا إُم هطت ٗذًٚدا ٗهطت غسًٙبا ٗأْ ِٓان آخسْٗ ًسٗا بِفظ  

ًًا أْ تِقى ُفظ اهتحسبٞ إىل أُاع آخسّٙ ٙعاُْ٘.  ٗاضتطاع٘ا اهتػوب عوٚٔا.. ٗضٚأتٛ دٗزن ٙ٘
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 الخطوة األولى

 نهارلا عضولا ــييمتقـــــ

 

 مخط١ أٜاّ يدزاض١ املٛقف

اعطٞ تًو ايػا١ٜ مخط١ أٜاّ َٔ سٝاتو ٚضٝؿبض ٖدفو خالٍ تًو األٜاّ ٖٛ إٔ تتعسف ع٢ً طبع 

أسدُٖا ع٢ً اآلخس يف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚضتٓعس أًٜطا إىل ْفطو طفًو ٚضًٛن٘ ٚنٝف ٜؤثس 

 ٚزدٚد فعًو جتاٙ طفًو ٚايٛضع ايعا٥ًٞ ايعاّ.

 ْٚٓؿشو خالٍ تًو األٜاّ إٔ:

 تستبط بأ٣ َٛاعٝد ادتُاع١ٝٚادعٌ َٜٛو أضٌٗ َا ٜهٕٛ..ال 1

ا تػعسإ ب٘ ٚساٚال إٔ جتدا إدابات تعرب عُ اقطٝا ًَعا نأبٜٛٔ أطٍٛ ٚقت ممهٔ يف ايٓكاؽ. 2

ًٜا.  ضٛ

تطاعد ايهتاب١ ع٢ً تٛضٝض األفهاز ضذال يف دفرت خاص إدابتهُا عٔ األض١ً٦ ايتاي١ٝ: .3

 ٚأًٜطا تعترب ٚض١ًٝ ْادش١ دًدا يف قٝاع ايتكدّ يف اذتاي١.

ادعٌ ايعكٛب١ سامس١ ٚأقؿس َا تهٕٛ ايتٛقف عٔ أ٣ عكٛب١ شا٥د٠ ٚغري زتد١ٜ طَِٗ دًدا ص: .4

 ٚايؿساخ ٚايطسب ٚأْت تكّٛ بدزاض١ املٛقف.ٚتٛقف عٔ ايتٗدٜد 

  

 أ.قِٝ ايطًٛى ايػدؿٞ يطفًو

فُٝا ًٜٞ قا١ُ٥ بايطًٛنٝات اييت تطبب َػانٌ يًعا١ً٥ ٚأًٜطا ايهٝف١ٝ اييت ٜعرب بٗا األٌٖ 

عٔ ٖرٙ املػانٌ.. اضتعٌُ تًو ايتكطُٝات نإزغاد يو يًٛؾف ايرٟ تعرب فٝ٘ عٔ طفًو 

 ٚتهتب٘ يف دفرتى..
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  أ٣ َٔ ٖرٙ األٚؾاف ٜعرب عٔ طفًو؟

 تعبريات اآلبا٤ ايطًٛى

 ٜفعٌ نٌ َا ٜسٜدٙ. َتشدٟ

 ٜتذاٌٖ َا أقٛي٘.

ًَا عهظ َا أقٛي٘.  ٜفعٌ متا

 ٜسفض إٔ ٜطتُع. َكاّٚ

 ٜسفض اتباع ايتٛدٝٗات.

 مياطٌ.

ًُا أعراز.  جيد دا٥

 ال ٜطتُع. غري َٓتب٘

 ٜتذاٌٖ نالَٞ.

 ٜٓدسط يف أسالّ ايٝكع١.

 ال ٜكبٌ ايسفض. عٓٝد

 إزادت٘ ق١ٜٛ دًدا.

 غدٜد االْطٛا٤. خذٍٛ

 ٜتعًل بجٝابٞ.

ُٜدفٞ ٚدٗ٘. ًُا   دا٥

 ٜرتادع.

 غدٜد اإلٖتُاّ بايتفاؾٌٝ. دقٝل

 ٜسٜد أغٝا٤ َع١ٓٝ فكط.

 ؾعب اإلزضا٤.

 ٜٓتب٘ ألغٝا٤ ؾػري٠ الٜٗتِ بٗا غريٙ.
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 دا٥ِ ايػه٣ٛ. َتُٓس

 دا٥ِ ادتداٍ.

 ال ٜسض٢ أبًدا.

ًُا يف ستادثات ايهباز. َكاطع  ٜتدخٌ دا٥

 الٜدعين أحتدخ يف اهلاتف.

 ٜكتشِ خؿٛؾٝاتٞ. َتطفٌ

 ٜدخٌ إىل سذستٓا.

 ٜػتِ نجرًيا. نالَ٘ غاضب

 ٜطًل األيكاب ست٢ ع٢ً ايهباز.

 ٜؿسخ.

 زٖٝب ع٢ً املا٥د٠. أخالق٘ ض١٦ٝ

ًُا ٜسد ع٢ً يف ايهالّ.  دا٥

 ٜأخر أيعاب األطفاٍ االخسٜٔ.

 ٚقض.

 ال ٜػازى اآلخسٜٔ أٚ أخٛت٘ أيعاب٘. أْاْٞ

 نٌ ٖرا ًَهٞ.

ًُا َتٗٝر. ضًٛى داَض  دا٥

 َٔ ايطٌٗ إثازت٘.

 خيًل فٛض٢.

ممهٔ إٔ ٜهٕٛ َدًَسا ٜٚسَٞ ٜٚهطس 

 األغٝا٤.

 ٜفكد ايطٝطس٠. َتٗٛز

 يدٜ٘ ْٛبات َٔ ايػطب ع٢ً أغٝا٤ ؾػري٠.

 ال ٜطتطٝع إٜكاف ْفط٘ أٚ اْدفاعات٘.
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 ختتًف يف اذتد٠ ٚايصَٔ. ْٛبات ايػطب

 ٜدفع اآلخسٜٔ عٔ طسٜك٘. عدٚاْٞ

ٜطسب ٜٚسنٌ ٜٚعض األطفاٍ اآلخسٜٔ 

ًْا ايهباز.  ٚأسٝا

  

  

 بني ضًٛى ايطفٌ ٚاملٛاقف ٚاألٚضاع قسٕ إب.ارتط٠ٛ ايتاي١ٝ: 

إٔ تكسٕ بني ضًٛى ايطفٌ ٚاملٛاقف ٚاألٚضاع َٔ األَٛز اهلا١َ دًدا ألْ٘ ٜبني إٔ ْفظ ايطًٛى 

ميهٔ إٔ حيدخ يف َٓاطل شتتًف١. َجاًل ايطفٌ املكاّٚ ْس٣ ذيو عٓدَا ٜكّٛ بازتدا٤ َالبط٘ 

ٓاٍٚ ايػرا٤ )بتذاٌٖ َالسعاتو عٔ ضًٛى )باملُاط١ً( أٚ يف املدزض١ )بإجياد األعراز( أٚ عٓد ت

 املا٥د٠(.

 ضع يف قا٥ُتو أ١ٜ َٛاقف أخس٣ تٓطبل ع٢ً سايتو َجاًل:  

 األْػط١ ايعا١ًٝ٥ االضتٝكاظ يف ايؿباح

 ايتفاعٌ َع أخٛت٘. إزتدا٤ املالبظ

 ايتفاعٌ َع أؾدقا٥٘ ٚأقساْ٘. تٓاٍٚ ايٛدبات

 ايتفاعٌ َع ارتاد١َ. ايرٖاب إىل ايّٓٛ

 املدزض١ ٚاملدزضني. أيعاب ايهُبٝٛتس

 األَانٔ ايعا١َ. ايًعب

  

  

 ز.قِٝ ايطبع املصادٞ يطفًو

 تعًُو ايتعاٌَ َع طفًو =  ْؿف املعسن١                           

ايطًٛى املػه١ً.. ٚضتتعًِ السًكا إْو عٓدَا عًٝو إٔ تتعسف ع٢ً أَصد١ طفًو اييت ختًل 

 تعسف يف أ٣ َصاز طفًو األٕ ضتتعًِ نٝف تٛاد٘ ايطًٛى بداًل َٔ إٔ تعاقب٘.
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 ايطباع ايؿعب١

غدٜد ايٓػاط، ال ٜطتكس مبهإ، ًٍَٛ، يف سسن١ َطتُس٠،  .َطت٣ٛ عايٞ َٔ ايٓػاط:1

ٙ، َتٗٛز، فاقد ايطٝطس٠، عدٚاْٞ، جيعًو َتعًبا، دس٣ قبٌ إٔ ميػٞ، َٔ ايطٌٗ إثازت٘ ٚاضتفصاش

 الٜتشٌُ إٔ ٜعٌ مبهإ ٚاسد.

يدٜ٘ َػه١ً يف ايرتنٝص ٚإبدا٤ اإلٖتُاّ، ال ٜطتُع، غازم يف أسالّ ايٝكع١،  .ايتػتت:2

 ٜٓط٢ ايتعًُٝات

 ؾٛت٘ عايٞ بػض ايٓعس نإ غاضًبا أٚ ضعًٝدا..غدٜد اذتد٠: 3

ٚ ٜتعب، يف ؾساع َطتُس سٍٛ تٓاٍٚ غري َتٛقع، ال ميهٔ َعسف١ َت٢ ضٝذٛع أ .فٛضٟٛ:4

ايطعاّ ٚايرٖاب إىل ايفساؽ، ٜطتٝكغ يف َٓتؿف ايًٌٝ، َتػري املصاز، يدٜ٘ أٜاّ دٝد٠ ٚأٜاّ ض١٦ٝ 

 بدٕٚ ضبب ٚاضض.

عٓٝد، ال ٜتٛقف عٔ االذتاح، ال ٜتٛقف عٔ ايترَس أٚ ايتفاٚض يٛ نإ ٜسٜد  .ايتٛادد ايطًيب:5

 ؾٍٛ إيٝ٘ أٚ اقٓاع٘، قد ٜدخٌ يف ْٛبات غطب ط١ًٜٛ.غ٦ًٝا، ال ًٜني، ال ٜٝأع، ؾعب ايٛ

ًٝا، غدٜد االسطاع باأليٛإ ٚاألضٛا٤ .ضٗٛي١ ايتأثس باملؤثسات: 6 ًٜا ٚيٝظ ْفط "سطاع" دطد

 ٚاملًُظ ٚاألؾٛات ٚايسٚا٥ض ٚدزد١ اذتساز٠ )يٝظ بايطسٚز٠ مجٝع تًو األغٝا٤(.

سفِٗ، الحيب املٛاقف ادتدٜد٠، ٜرتادع أٚ خذٍٛ َٚٓطٟٛ َع ايٓاع ايرٜٔ ال ٜع.ايرتادع املبد٥ٞ: 7

 حيتر بايبها٤ أٚ ايتُطو مبالبظ ٚايدٜ٘، ٚقد ٜدخٌ يف ْٛب١ غطب يٛ ُأدرب ع٢ً ايتكدّ.

يدٜ٘ ؾعٛب١ يف ايتػٝري ٚاالْتكاٍ يف األْػط١ أٚ ايسٚتني املعتاد، غري َسٕ، .ؾعٛب١ ايتهٝف: 8

ا٤ َع١ٓٝ نأْٛاع َٔ األطع١ُ ٚاملالبظ دقٝل دًدا، ٜالسغ ايتػٝريات ايطفٝف١، ٜعتاد ع٢ً أغٝ

 ٜٚسفض تػٝريٖا.

ُٜعٗس ايطعاد٠،  ٜؿعب إزضاؤٙ..َصاز ضًيب: 9  ددٟ أٚ َتكًب املصاز، ال 
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 تايٞياَا ضبل يف ددٍٚ ن  ٚميهٓو تطذٌٝ

 ؾعب١ َتٛضط١ َػهًت٘ بطٝط١  

       َطت٣ٛ ايٓػاط

       ايتػتت

       اذتد٠

       ايٓعاّ

       ايٛدٛد ايطًيب

       املؤثسات

       االقباٍ ٚايرتادع

       ايتهٝف

       املصاز

  

 د.ضذٌ ايعالق١ بني املصاز ٚايطًٛى

َصاد١ٝ َع١ٓٝ فإٕ ذيو ايطًٛى ٜؿبض فًٛزا أقٌ إذا اضتطعت إزداع ضًٛى َعني يطفًو إىل ساي١ 

 إثاز٠ يًدٖػ١.

اذٖب اآلٕ إىل ضًٛنٝات طفًو ٚاملٛاقف اييت سدثت فٝٗا ٚاضأٍ ْفطو ٌٖ اضتطٝع ايسبط بني 

أَاّ  ذيو ايطًٛى َٚصاز طفًٞ.. ٚيف نٌ َس٠ تس٣ ايسابط )بني املصاز ٚايطًٛى( ضع عال١َ 

طتُس ممهٔ إٔ ْسدع٘ بٛضٛح إىل ؾعٛب١ يف ايتهٝف، ذيو ايطًٛى، َجاٍ ع٢ً ذيو ايترَس امل

 أٚ يٓطسب َجاٍ آخس يًتٛضٝض:

ضًٛنٗا املكاّٚ ايعٓٝد غايًبا َا ٜعٗس أثٓا٤ إزتدا٤ املالبظ. إْٗا تؿس ع٢ً   طف١ً ذات أزبع ضٓٛات؛ 

رب إزتدا٤ ضسٚاٍ قدِٜ ٚال تػريٙ، ال حتب إزتدا٤ َالبظ َع١ٓٝ تكٍٛ أْٗا تػعسٖا بايطٝل.. ٖرا ٜع

عٔ ؾعٛب١ يف ايتهٝف )ايتٛادد ايطًيب + سطاض١ٝ غدٜد٠ يًُؤثسات اييت تطببٗا املالبظ هلا(. 

ضًٛنٗا األْاْٞ ٚايرٟ ٜعٗس يف إؾسازٖا ع٢ً  َػهالتٗا أثٓا٤ ايّٓٛ ْتٝذ١ يَٓٛٗا املتكطع.
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زؤ١ٜ بسازتٗا فكط ميهٔ إزداع٘ إىل ايتٛادد ايطًيب ٚؾعٛب١ ايتهٝف فإْٗا تٓػُظ فُٝا 

ارتذٌ ايرٟ ٜعٗس يف تعًكٗا مبالبظ ٚايدتٗا ٚزفطٗا ايتعاٌَ َع  ٚال ميهٓٗا تػٝريٙ.  تفعً٘

 ايػسبا٤ ميهٔ إزداع٘ إىل ايرتادع املبدأٟ َع سطاضٝتٗا ايػدٜد٠ يًُؤثسات.

  

 ٖـ. قِٝ تأثري طفًو ع٢ً األضس٠:

أزٜدى اآلٕ إٔ  ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاقب اييت حتدخ ْتٝذ١ تأثس ايعا١ً٥ بطًٛى ايطفٌ املػه١ً..

تٓعس إىل عا٥ًتو ٚتس٣ نٝف تأثست بطًٛى طفًو ْٚاقؼ املٛضٛع َطٛاًل ٚاضًعا يف اعتبازى 

 ٚدٗات ْعس اآلخسٜٔ َٔ سٝح:

 .تأثري ايطًٛى ع٢ً األّ:1

 –اْهازٖا يٛدٛد َػه١ً  –عدّ ايهفا٠٤  –االسطاع بايعصي١  –اذتري٠  –َٔ ْاس١ٝ االزٖام 

 اسطاضٗا بايرْب أٚ ايػطب.

 تأثري ايطًٛى ع٢ً األب:.2 

ٌَُ َٔ عالق١ األّ باالبٔ  َُٗ ٌٖ  –ٌٖ تػعس إٔ شٚدتو تؤدٟ ٚظٝف١ ض١٦ٝ نأّ  –ٌٖ تػعس أْو 

 َسٖل. –َرْب  –أْت غاضب 

 تأثري ايطًٛى ع٢ً األخ٠ٛ:.3

ًُا أفطٌ َٓ٘؟ ٌٖ ٜكَٕٛٛ بأفعاٍ ض١٦ٝ  ٌٖ تكازٕ بني طفًو املػه١ً ٚإخٛت٘ ٚجتدِٖ دا٥

ًْا يًفت االْ  تباٙ؟ ٌٖ ٜػعسٕٚ باإلُٖاٍ؟ ٌٖ جتدِٖ َٓعصيني؟أسٝا

 نٝف تأثس ايصٚاز؟.4

ٌٖ أؾبشتُا تكطٝإ ٚقًتا أقٌ ًَعا؟ ٌٖ تتػادسإ ًَعا نجرًيا سٍٛ ضًٛى ايطفٌ؟ ٌٖ تػعسإ 

 إٔ عالقتهُا تتدٖٛز؟

 نٝف تأثست ايعا١ً٥ املُتد٠؟.5

ًُا َا تٓتٗٞ ايًكا٤ات إخٛتو.. ٌٖ تٓتكدى عا٥ًتو  –محٜٛو  –أبٜٛو  ع٢ً ضًٛى طفًو؟ ٌٖ دا٥

 ايعا١ًٝ٥ ْٗا١ٜ ض١٦ٝ؟ ٌٖ غايًبا َا تتػادس َع ٚايدتو ٚمحاتو ع٢ً طسٜك١ تسب١ٝ طفًو؟
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 ٌٖ تتدٖٛز املػانٌ األخس٣ أٚ تعٗس َػانٌ ددٜد٠؟.6

 ظٗٛز االنت٦اب ع٢ً أسد األبٜٛٔ. –َػانٌ َاد١ٜ  –اضتعُاٍ املددزات 

 بإيكا٤ ايًّٛ ع٢ً ايطسف اآلخس أٚ إٖا١ْ ايطسف اآلخس أٚ فتض ْصاعات زتدًدا. زدا٤ًا ال تبدأ ايٓكاؽ

 .عٛاقب ايطًٛى ع٢ً ايطفٌ ْفط7٘

زأٜت نٝف أثست ضًٛنٝات ايطفٌ ع٢ً ايعا١ً٥ ٚضرت٣ اآلٕ نٝف تؤثس تًو ايطًٛنٝات 

 ع٢ً ايطفٌ ْفط٘.. اضأٍ ْفطو تًو األض١ً٦ عٔ طفًو..

 ٌٖ ٜبدٚ غاضًبا باضتُساز؟ .1

 ٌٖ ٜتعًل بو باضتُساز؟ .2

ًُا خا٥ف؟ .3  ٌٖ ٖٛ دا٥

 ٌٖ ٜعاْٞ َٔ أسالّ ٚنٛابٝظ ض١٦ٝ؟ .4

 ٌٖ ٖٛ سطاع ٚضٌٗ املطاٜك١؟ .5

 ٌٖ ٖٛ ال حيب ْفط٘؟ .6

 ٌٖ ٜكٍٛ أغٝا٤ َجٌ "أْا ض٧"؟ .7

  

  

ًٝا ٌٖ ٜب طفًو .....قِٝ طسٜكتو يف تٗر ٚ  ؟تٗرٜبو ناف

ايتٗرٜب غري اجملدٟ ٖٛ ٚاسد َٔ أنرب َػهالت األضس٠ َع ايطفٌ ايعٓٝد.. ساٍٚ اإلداب١ عٔ 

األض١ً٦ ايتاي١ٝ.. نٌ إداب١ بٓعِ يف ايتكِٝٝ ايتايٞ تدٍ ع٢ً طسٜك١ غري َؤثس٠ ٚع٢ً اسباطات 

أْت غري َططس إٔ تعٝػٗا بعد اآلٕ..ٚتأند إٔ ايفا٥د٠ تهٕٛ يف عكٛب١ أقٌ ٚيٝظ أنجس 

 ع..نُا تتٛق

 جتد ْفطو ثا٥ًسا ٚتؿسخ نجرًيا؟ ٌٖ 

 تعاٌَ طفًو بٓد١ٜ.. إذا ضسبو تطسب٘ أْت أًٜطا؟ ٌٖ 
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 تعاقب طفًو أنجس مما تسٜد؟ ٌٖ 

 ًُا َا تكٍٛ )ال( يطفًو؟  ٌٖ دا٥

 جتد ْفطو َططًسا يتهساز َا تكٛي٘ طٛاٍ ايٛقت؟ ٌٖ 

 أْت يف َعسن١ َطتُس٠ َع طفًو؟ ٌٖ 

 ًُا َا جتد ْفطو تربز أفعايو يطفًو؟  ٌٖ دا٥

 ًُا َا تتفاٚض َع طفًو؟  ٌٖ دا٥

 ًُا َا تٓتصع َٓ٘ ٚعًدا أْ٘ ئ ٜفعٌ ذيو َس٠ أخس٣؟  ٌٖ دا٥

 تٗددٙ بأغٝا٤ ال تٟٓٛ تٓفٝرٖا؟ ٌٖ 

 زد فعًو أنرب َٔ ارتطأ ايرٟ فعً٘؟ ٌٖ 

 ختتًف أْت ٚشٚدتو ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايطفٌ؟ ٌٖ 

  ًْا َا  جتد ؾعٛب١ يف ايتعاٌَ ٚايسد ع٢ً ايطفٌ؟ٌٖ أسٝا

 جتد طفًو أنجس ْفًٛذا َٓو؟ ٌٖ 

 جتد إْو نًُا عاقبت ايطفٌ أنجس نًُا اشداد عٓاًدا؟ ٌٖ 

 تًض عًٝ٘ طٛاٍ ايٛقت؟ ٌٖ 

 ًُا تػري زأٜو يف طسٜك١ ايعكاب؟  ٌٖ دا٥

 ًُا َا تطتطًِ ي٘؟  ٌٖ دا٥

 . .فهس يف طسم تتعاٌَ بٗا َع طفًو ناْت زتد١ٜ فعاًل اآلٕٚ

  فعًت غ٦ًٝا َٔ قبٌ ٚيٛ بعف١ٜٛ ٚنٓت َٓدًٖػا الضتذاب١ طفًو؟ ٌٖ 

  ٖٓاى عكٛب١ َع١ٓٝ جتدٖا أنجس تأثرًيا َع طفًو؟ ٌٖ 

 ضذٌ صتاساتو َع ايطفٌ ٚضتبتهس َع ايٛقت سًٛاًل عبكس١ٜ ملػهالتو َع طفًو.
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 ٟ. ضذٌ قا١ُ٥ ايطًٛى غري املكبٍٛ

أسد األضباب ايس٥ٝط١ٝ يًتكِٜٛ غري اجملدٟ إٔ األبٜٛٔ قد ٚؾال إىل دزد١ َٔ اإلزٖام ٚايجٛز٠ َٔ 

 ضًٛى ايطفٌ جيعًُٗا ٜطتذٝبا بعٓف إىل أ٣ غ٧ ٜفعً٘ ايطفٌ.

قا١ُ٥ أخري٠ جيب إٔ تتعًِ ضبط ايٓفظ.. ٚملطاعدتو إٔ ٜهٕٛ زد فعًو أقٌ سد٠ ضتتاز إىل 

ٌٌ   ٜعدٖا نٌ َٔ األب ٚاألّ سد٠ بايطًٛنٝات غري املكبٛي١ اييت جيدٖا األب ٚاألّ ٚادًبا  ع٢ًن

 عًُٝٗا تكٛميٗا ٚتػٝريٖا.

ٚبعد إٔ تهتب قا٥ُتو ٚتتأند أْٗا نًٗا ذات أ١ُٖٝ ادًظ َع شٚدتو ٚزادعا َا نتبتُاٙ 

ٚساٚال ايٛؾٍٛ إىل قا١ُ٥ ٚاسد٠ ذات أ١ُٖٝ يهُا ًَعا. ساٍٚ ايرتنٝص ع٢ً َا ٜطاٜكو فعاًل ٚال 

 يطهٛت عًٝ٘ ٚضع٘ يف تًو ايكا١ُ٥.ميهٔ ا

 بعض ايٓكاط اييت جتعًو أنجس تسنًٝصا:

.ال ترنس أ٣ أضباب أٚ دٚافع؛ فكط ضًٛنٝات.. زنص ع٢ً سكٝك١ إٔ طفًو "ئ ٜػري َالبط٘" 1

 ٚيٝظ ع٢ً أْ٘ "ئ ٜػري َالبط٘ بطبب أْ٘ ٜسٜد فكط تٓفٝر زأٜ٘".

ْٛ٘ ٜطاٜكو فكط... ٌٖ ٜجريى أنجس أْ٘ .ٌٖ تعترب تػٝري ٖرا ايطًٛى ٖاّ؟ ال تسنص ع٢ً ن2

 ٜطبب نجرًيا َٔ ايطٛضا٤ ٖٚٛ ًٜعب بأيعاب٘ أّ أْ٘ ٜطسب إخٛت٘ أًٜطا بتًو األيعاب؟

 .ٌٖ ايتؿسف ٜطاٜل األبٜٛٔ ًَعا؟3

ًٜا يف تكسٜس ايطًٛنٝات ٚ التهتبٗا ٚطفًو ظٛازى بٌ 4 .ٌٖ أْت َٛضٛعٞ؟ نٔ سٝاد

 ٖاد٥ًا فٝ٘ يف سذس٠ بال أ٣ َكاطعات.انتبٗا يف ٚقت تهٕٛ 

 .إىل أ٣ َد٣ ٖرا ايطًٛى َؤثس يف ايدزد١؟ ٌٖ حيدخ نٌ ي١ًٝ أّ َٔ سني آلخس؟5

 .التكًل ع٢ً تأثريات ايطًٛى ع٢ً املطتكبٌ "َاذا ضٝشدخ يٛ نرب ٚناْت تًو أخالق٘؟.6

ًُا تػٝري َٚسادع١ ٚإضاف١ أ٣ ضًٛى إىل ايال٥ش١ تبًعا  يتػريات املٛقف. ٚترنس أْو تطتطٝع دا٥
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 اْعس إىل قا١ُ٥ أبٜٛٔ يدُٜٗا طفٌ َػه١ً:

 قا١ُ٥ األب قا١ُ٥ األّ

 ٜٞأنٌ ايهجري َٔ ايطعاّ غري ايؿش 

 .ٜٜٔعض األطفاٍ اآلخس 

 .٘ال ٜتبادٍ أيعاب 

 .ٜدخٌ يف ْٛبات غطب ط١ًٜٛ 

 .ٜهطس األغٝا٤ عٔ عُد 

 .ٜسفض إزتدا٤ غ٦ًٝا ددًٜدا 

 املا٥د٠ ض١٦ٝ دًدا.  ضًٛنٝات٘ ع٢ً 

 .ِٜؿسخ بعٓف عٓدَا ٜطتش 

 .ٕال ميهٔ أخرٙ إىل أ٣ َها 

 .ٙالبد إٔ ٜٓفر َا ٜسٜد 

 .ًُا يف َصاز ض٧  دا٥

 .ال ٜكدز اهلداٜا 

 .ًُٜٜ٘ظ أ٣ غ٧ بٝد 

 .ٞال ٜطتُع يٓؿا٥ش 

 .ٜتؿسف بط٤ٛ َع ايػسبا٤ 

 .ٜأتٞ إىل فساغٓا يٝاًل 

 .ٜبهٞ نجرًيا 

 .ٜٜٔعض األطفاٍ اآلخس 

 .يدٜ٘ ْٛبات غطب 

  ٜكطٞ ٚقًتا طٜٛاًل يف َػاٖد٠ 

 .ايهستٕٛ أٚ أيعاب ايهُبٝٛتس 

ثِ قاَا بتبادٍ األفهاز سٍٛ قا٥ُتُٝٗا ٚأْتٗٝا إىل قا١ُ٥ ٚاسد٠ َػرتن١ بايطًٛنٝات اييت 

 ٜسغبإ سًكا يف تػٝريٖا.

 أْت اتعسف:  ......اآلٕ

 .ْٛع ايطًٛى ايرٟ ٜطاٜكو 

 .أٜٔ َٚت٢ حيدخ ذيو ايطًٛى 

 .املصاز املؿاسب يريو ايطًٛى 

 .ْٛع ايتأثري ايرٟ حيدث٘ ذيو ايطًٛى ع٢ً ايعا١ً٥ 

 .٘تأثري ايطًٛى ع٢ً ايطفٌ ْفط 

 .إٔ ايتٗرٜب ايرٟ تطتعًُ٘ َع٘ غري زتد٢ٜ 

 .ٙايطًٛى غري املكبٍٛ ٚ ايرٟ البد َٔ تػٝري 

 تعًُت نٌ ذيو ٚاآلٕ ضتتعًِ نٝف١ٝ تػٝريٙ.
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 الخطوة الثانية

 استعادة السلطة األبوية

 

 ايرتب١ٝ اييت تؿٝز سًكا:

 إقتٓاع ايٛايزٜٔ بايتدًٞ عٔ ايطضٜك١ ايكزمي١ يف ايرتب١ٝ.-

 ؾضض ايغًط١ ا٭ب١ٜٛ يف ايبٝت بايطضٜك١ ايكزمي١ غري زتز١ٜ.-

 طضٜك١ قٍٛ.. ٫ .. نجرًيا ....غري زتز١ٜ.-

 ٍٛ يف فضاعات َع ايطؿٌ .....غري زتزٟ.ايزخ-

 ايٓظٍٚ إىل َغت٣ٛ ايطؿٌ يف ايتؿهري ٚايغًٛى .....غري زتزٟ.-

 ايهجري َٔ ايقضاخ ٚايتٗزٜز .......غري زتزٟ. -

اهلزف ٖٓا ٖٛ تعًُٝو طضٜك١ دزٜز٠ يًرتب١ٝ تهٕٛ ساط١َ ٫ٚ تغتًٗو ٚقتو ٚدٗزى ٚغري 

 َ٪س١ٜ يٓؿغ١ٝ ايطؿٌ.

ًٜا سًكا.. عتذز أْو تعاقب أقٌ  ٚيهٔ َا تؿعً٘ ٜهٕٛ زتز

  

 ا٭ؾعاٍ احملغٛب١

 ٢ٖ ايكضاصات املتعزر٠ اييت ٜقٌ إيٝٗا اٯبا٤ َٔ سٝح ايكٛاْني، ايضٚتني، ايتٛقعات ٚايٓتا٥ر.

  جيب إٔ ْتؾاصى َع ايطؿٌ يف َٓاقؾات ٖار١٥ بعًٝزا عٔ أ٣ َؾاسٓات.

 صرٚر ا٭ؾعاٍ
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 ٢ٖ َٛاقـ حتزخ صًرا ع٢ً ؾعٌ َعني رٕٚ تضتٝب َغبل يؿعٌ غري َتٛقع َجاٍ ع٢ً سيو ايعكٛب١.

ٚعٓغتعٌُ يف طضٜك١ ايرتب١ٝ اجملز١ٜ نٌ املعًَٛات اييت مجعتٗا عٔ طؿًو خ٬ٍ ارتُغ١ أٜاّ 

 ايغابك١.

 أ١ُٖٝ ايكٛاعز

ايتٛقعات، ٚايٓتا٥ر تأنز َٔ إب٬ؽ طؿًو بٗا. نجرًيا عٓزَا تق٬ إىل تعضٜـ ٚامح يًكٛاعز، 

 َا ْؿرتض إٔ أطؿايٓا ٜعًُٕٛ َا ْتٛقع٘ َِٓٗ ٚيهٔ سيو غري فشٝح.

٫ تبًػ٘ مبا تضٜزٙ يف دٛ َٔ ايقضاخ ٚايتٗزٜز بٌ جيب إٔ ٜهٕٛ سيو يف دٛ َط٦ُٔ، ٖار٨.. 

زتو يف َؾه١ً صَٝو اخربٙ مبا تضٜزٙ َٚا تتٛقع٘ بقزاق١ ٚيهٔ عظّ "يكز تٓاقؾت َع ٚاي

ٚايكاعز٠ ادتزٜز٠ ايّٝٛ إٕ سيو غري َغُٛح ب٘ يف َٓظيٓا ، ساٍٚ دٗزى إٔ تغاعزْا إٕ مل   يًطعاّ

 تغتطع ايغٝطض٠ ع٢ً ْؿغو ؾغٓنطض إىل دعًو تتٓاٍٚ ايطعاّ مبؿضرى يف املطبذ".

ِ عٔ إٔ ا٭طؿاٍ ايقػاص َُٗا ناْت رصد١ فعٛبتِٗ ٜؿنًٕٛ بك٠ٛ إٔ ٜضمٛا آبا٥ٗ :شنض دٝزًات

 ٜتعاصنٛا َعِٗ باعتُضاص.

جيب إٔ ْتكضب إيِٝٗ بطضٜك١ تٓاعبِٗ ٚعٓزَا ْؾعض َِٓٗ باعتذاب١ جيب إٔ ْؾعضِٖ باصتاطاتِٗ 

ٚإٔ ٦ِْٓٗٗ ع٢ً زتٗٛرِٖ.. يٝغت املبايػ١ َطًٛب١ ٚيهٔ إٔ تؾعضٙ عب أْو ٫سعت أْ٘ بشٍ 

 زتًٗٛرا ٚأْو ؾدٛص ب٘.

 

 َا ٢ٖ ايكٛاعز اييت جيب ٚمعٗا؟

ايكٛاعز َٔ عا١ً٥ ٭خض٣.. يٝغت ٖٓاى طضٜك١ فشٝش١ ٚسٝز٠ تقًح يهٌ  ختتًـ

عا١ً٥،ٚيهٔ تشنض قاعز٠ "َبزأ ارتقٛف١ٝ" .. نٛايز َٔ أقٌ سكٛقو إٔ تتُهٔ َٔ رخٍٛ 

سذض٠ َْٛو ٚاذتُاّ ٚتهٕٛ ٚسزى عٓزَا تػًل ايباب.. ٚباملجٌ ؾإْو )َع َضاعا٠ عُض ايطؿٌ( 

إٔ تهٕٛ َٛدًٛرا عٓزَا ٜكّٛ باعتدزاّ اذتُاّ َج٬ً.. جيب إٔ تضاعٞ خقٛف١ٝ طؿًو ٫ٚ جيب 

 إ٫ إسا ْار٣ ٖٛ عًٝو.
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 ايؾهٌ ٚايٓعاّ

 ايؾهٌ

 ٖٛ داْب ٖاّ دًزا َٔ ايتٗشٜب امل٪ثض. ٜٚتعًل ٜٚعطٞ بعًزا ٚامًشا ٚفضحيًا يًتٛقعات.

٫ ايطؿٌ ايقعب ٫ دزاٍ ٜتشغٔ عًٛن٘ إسا عضف َا املتٛقع َٓ٘ ٖٚشا بؿضض إٔ تًو ايتٛقعات 

 تتػري باعتُضاص.

ًَا َجٌ ٚقت ايّٓٛ، ٚقت ايطعاّ،  نجري َٔ ا٭سزاخ اي١َٝٛٝ ميهٔ إعطا٩ٖا ؽه٬ً أنجض ْعا

ًْا باملؾاعض  ٚاذتُاّ ٚأؽٝا٤ أخض٣.. يف نٌ َض٠ خيضز ؾٝٗا املٛقـ عٔ ايغٝطض٠ ٜٚقبح َؾشٛ

قؾ١ عتغتطٝع ايغٝطض٠ عًٝ٘ باعطا٩ٙ بعض ايٓعاّ ٚجيب عًٝو إخباص طؿًو َٔ خ٬ٍ َٓا

 ٖار١٥ َٚزبض٠ عُا تضٜزٙ.

 ايٓعاّ خيتًـ عٔ ايضٚتني؛    

 ايٓعاّ

ًٜا.. ٚباملجٌ اذتظّ ٚطٝب١ ايكًب ٫ ٜتعاصمإ.. تغتطٝع إٔ تقض  ايٓعاّ ٚ املض١ْٚ جيب إٔ ٜغريا عٛ

إٔ ٜضتزٟ طؿًو ٬َبغ٘ يًشٖاب يًُزصع١ يف ٚقت ستزر نٌ ّٜٛ ٚيهٔ رع٘ خيتاص ٬َبغ٘ 

ا٭يٛإ.. تغتطٝع إٔ تطايب مبٛعز ستزر يًّٓٛ خ٬ٍ ا٭عبٛع ٚيهٔ  ست٢ ٚيٛ مل ٜعذبو اختٝاص

ًْا خ٬ٍ عط١ً ْٗا١ٜ ا٭عبٛع.  نٔ َض

 ايضٚتني

ٖٛ تتابع َتٛقع ٭سزاخ َع١ٓٝ حتزخ بٓؿػ ايطضٜك١ يف نٌ ّٜٛ.. َُٗا نإ ايطؿٌ فعًبا ؾإْ٘ 

 ١ إجياب١ٝ..ٜغتطٝع إٔ ٜتعاٜؿ َع صٚتني َعني.. إْٗا ؾضف١ إٔ تغتػٌ اذتاح طؿًو بطضٜك

إٕ ايطابع املظادٞ يطؿ١ً جيعًٗا تغتُض يف طًب ؽ٧ نأعطٛا١ْ َؾضٚخ١، أٚ جيعًٗا تٓدضط 

يف أرا٤ ؽ٧ تضٜزٙ يغاعات عٝغاعزى عٓزَا جتعًٗا تعتار ع٢ً ْعاّ َعني.. ٜٚقبح سيو ايٓعاّ 

 عار٠ دٝز٠.

ٚؾُٝا ًٜٞ بعض يف نجري َٔ املٓاطٍ أِٖ ْعاَني جيب ٚمعُٗا ٖٛ ْعاّ يًقباح ْٚعاّ يًُغا٤ 

 أَج١ً ايضٚتني:
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 يف املغا٤ يف ايقباح

 ْؾاط عا٥ًٞ ا٫عتٝكاظ

 َؾاٖز٠ ايهضتٕٛ ايشٖاب يًشُاّ

 ايشٖاب يًشُاّ إصتزا٤ امل٬بػ

 ايتػٝري يًّٓٛ ايؿطٛص

 قضا٠٤ قق١ َؾاٖز٠ ايهضتٕٛ

 ايشٖاب يًّٓٛ ايشٖاب يًُزصع١

  

املض١ْٚ َغُٛح بٗا يف ايغاعات اييت عتشزخ بٗا تًو ا٭سزاخ ٚنِ َٔ ايٛقت ايشٟ عٓكنٝ٘ يف 

مماصعتٗا..ٚيهٔ تتابع ا٭سزاخ جيب احملاؾع١ عًٝ٘.. تغتطٝع إٔ جتعٌ طؿًو ٜؾاصى يف ٚمع 

 تتابع ا٭سزاخ، اعط ايطؿٌ رصد١ َٔ ايتشهِ ٚاملؾاصن١.

ذتا٥ط، ادعًٗا مج١ًٝ ١٦ًَٝ بايقٛص ٚا٭يٛإ، ٚعٓزَا تتؿل ع٢ً قا١ُ٥ سته١ُ عًكٗا ع٢ً ا

ادعًٗا يعب١ ٚادعٌ ايطؿٌ ٜؾاصى ؾٝٗا ثِ اختاص ّٜٛ َٔ أٜاّ ا٭عبٛع يتبزأ يف ايعٌُ بٗا.. ٫ 

ًٝا ٚيهٔ ابزأ ؾٝٗا نًٗا َٔ بزا١ٜ ايّٝٛ، ٫ٚبز إٔ تهٕٛ َٛدًٛرا يإلؽضاف ع٢ً  تبزأٖا تزصجي

 ٜؿعً٘ ٚسزٙ. تٓؿٝش ايطؿٌ يًضٚتني، ٚيهٔ بعز سيو ادعً٘

 تشنض إْ٘ ْعاّ يًطؿٌ ٚيٝػ يو.. ٚجيب ع٢ً اٯبا٤ املغاعز٠ يف َٓع ا٭َٗات َٔ ايتزخٌ.

  

 املهاؾآت املدطط هلا )احملغٛب١(

نجري َٔ اٯبا٤ ٜضٕٚ أِْٗ حيتادٕٛ إىل عكٛبات أنجض قغ٠ٛ ملٛاد١ٗ ايغًٛى ايغ٧ املتهضص َٔ 

 غًٛى رٕٚ َعاقب١ ايطؿٌ؟داْب ايطؿٌ، ٚيهٔ ٌٖ ٖٓاى طضٜك١ يتشغني سيو اي

 

 نٝـ جتعٌ ايطؿٌ ٜغتُع إيٝو؟ نٝـ جتعً٘ ًٜتظّ بكٛاعز املٓظٍ؟ 

يٛ تضادعت ٚساٚيت ايٓعض إىل املٛقـ مبٛمٛع١ٝ عتذز أْو تتعاٌَ َع طؿًو بأعًٛب َٓتكز 

ٚعًيب.. َُٚٗا ساٚيت إف٬ح ايٛمع ؾإْ٘ ٫ ٜتشغٔ.. ؾًُاسا ٫ ْػري ايٛمع ايشٟ ْتعاٌَ ب٘ َع 

 ْٚتذ٘ إىل َٛقـ أنجض إجياب١ٝ جتاٙ َا ٜؿعً٘ ايطؿٌ. املٛقـ،
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ٚيهٔ يٛ عأيتين َاسا إسا نإ طؿًٞ ٫ ٜؿعٌ ٫ٚ ٜقٓع أ٣ ؽ٧ إجيابٞ؟ إسٕ رعٓا ْعضض ع٢ً 

 ايطؿٌ ستؿظات يًغًٛى اإلجيابٞ..

 ٚيهٔ ٌٖ ٖشٙ تعترب صؽ٠ٛ؟

تدًك َٔ اذتاس٘، إٕ ٫.. ٖٓاى ؾضم بني ايضؽ٠ٛ ٚ املهاؾأ٠؛ ايضؽ٠ٛ ٢ٖ َا ٜكزَ٘ ا٭ب يًطؿٌ يً

ا٭ب حتت مػط َٔ عًٛى ايطؿٌ ٜكٍٛ "يٛ ؾكط تٛقؿت عٔ ايقضاخ عأؽرتٟ يو رصاد١" إْ٘ صر 

ؾعٌ ؾٛصٟ دتٛ عاطؿٞ َؾشٕٛ.. ٚنًُا تهضص عٝعًِ سيو ايطؿٌ املزيٌ إْ٘ جيب إٔ ٜأخش 

 ؽ٦ًٝا قبٌ إٔ ٜؿعٌ أ٣ ؽ٧؟

  

 َبار٨ ْعاّ املهاؾآت

 نْٛٗا صر ؾعٌ ملٛقـ.. املهاؾآت ٫بز َٔ ايتدطٝط هلا بز٫ً َٔ 

  طضٜك١ صر ؾعٌ ايٛايز ٫بز إٔ تهٕٛ ستاٜز٠ ٚيٝغت عاطؿ١ٝ ٫ٚ جيب إٔ تؿعٌ أ٣ ؽ٧

 يتتدًك َٔ إذتاح طؿًو.

 .ًًُ٘ا بعز ايؿعٌ ٚيٝػ قب  ُتعط٢ املهاؾأ٠ را٥

  ٘املهاؾأ٠ تهٕٛ َٔ أدٌ عًٛى ستزر، ٫ تهاؾ٧ ايطؿٌ قط ٭ْ٘ طٝب أٚ ٭ٕ َظاد

 سغٔ.

 .املهاؾأ٠ ْؿغٗا جيب إٔ تهٕٛ ستزر٠ بز٫ً َٔ ٚعز َبِٗ مبؿادأ٠ نبري٠ 

  

 َهاؾأ٠ ع٢ً ايضٚتني... ْعاّ ايٓذّٛ

 أ(ايطضٜك١ ا٭ٚىل:

o .ًَ٘ا تضٜز تطبٝك    اخرت ْعا

o .قضص َع طؿًو خطٛات ايٓعاّ ٚ ٫ تكّٛ بتػٝريٙ ٚسزى   

o .ّفُِ َع ايطؿٌ يٛس١ دشاب١ يٮْؾط١ اييت ٜتنُٓٗا ايٓعا 

o  ايطؿٌ أْ٘ يف نٌ َض٠ ٜهٌُ ؾٝٗا ايٓعاّ عٝهغب صت١ُ أٚ اعتٝهض َٔ اخرب

 اختٝاصٙ.
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o  ٚيف نٌ َض٠ تهتٌُ مخغ١ صتّٛ )أٚ أ٣ صقِ تكضصاْ٘ ًَعا( عٝشقٌ ع٢ً دا٥ظ٠

 )تكضصإ ًَعا َا ٢ٖ(.

o  َٔتأنًزا أْ٘ ادعًٗا يعب١ ٚ ٫ تتغضع يف ايتٛقعات.. ٚأَا إٔ ٜهتغب صت١ُ أٚ ٫.. ن

ٜؿِٗ َا تضٜزٙ َٓ٘ ٚتشنض أًٜنا إٔ ايعكٛب١ ايٛسٝز٠ يف سيو ايٓعاّ ٖٛ سضَاْ٘ َٔ ايٓذ١ُ 

 ٚقٌ "قزص اهلل َٚا ؽا٤ ؾعٌ" ساٍٚ زتزًرا يف ايػز.

o  ٚن٬ُسع١ أخري٠ ايطؿٌ ايقعب تغتطٝع ايٛفٍٛ إيٝ٘ عٔ طضٜل َهاؾأ٠ ايغًٛى

 ادتٝز أنجض َٔ َعاقب١ ايغًٛى ايغ٧.

 ايجا١ْٝ:ب( ايطضٜك١ 

 ًٝا أٚ نُا تض٣ َع   انتب ًٜا أٚ تٓاطي قا١ُ٥ حتٟٛ نٌ َا حيب ايطؿٌ َضتب١ تقاعز

ًٝا نٌ ؽ٧ دزٜز تهتؾـ إٔ ايطؿٌ  ٬َسع١ أْٗا قا١ُ٥ َؿتٛس١ ٜناف إيٝٗا َٜٛ

 حيب٘.

 :تجُني َا حيب٘ ايطؿٌ بايٓذّٛ.. َج٬ً 

o  = ٕٛصتّٛ. 5َؾاٖز٠ ايهضت 

o  = صت١ُ. 55 صس١ً َع املزصع١ 

o ٜصت١ُ. 02 ز٠ = يعب١ دز 

o  = ٞصتُتني. نٝػ ؽٝبغ 

o  = صتّٛ. 3 بانٛ ؽٝه٫ٛت١ 

o  = صتّٛ. 6 صس١ً بايكطاص 

o  = صتّٛ. 02 َز١ٜٓ ا٭يعاب 

o  = صت١ُ. 55 صس١ً يًؾاط٧ 

o  = ٘صتّٛ. 8 طٜاص٠ فزٜك 

o  = ٍصت١ُ. 02 ارتضٚز يًػزا٤ خاصز املٓظ 

o  = ٍصتّٛ. 8 رع٠ٛ فزٜك٘ يًُٓظ 
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o  = صتّٛ. 5 أيعاب ايهُبٝٛتض 

  عٌُ قٛا٥ِ حتٟٛ نٌ قا١ُ٥ َٓٗا اعِ ايؾ٧ املضار اذتقٍٛ عًٝ٘ ٚعزر ايٓذّٛ املطًٛب١

ُٚتعًل ٖشٙ ايكٛا٥ِ يف َهإ ٚامح يف املٓظٍ.. َج٬ً ع٢ً ايج٬د١، باب اذتُاّ، ر٫ٚب 

 ايطؿٌ أٚ باب غضؾت٘.

 

 

 

 

 

 

 

  ٌايتأنز ايتاّ َٔ ؾِٗ ايطؿٌ يًطضٜك١ بتهضاصٖا عز٠ َضات ع٢ً أؽٝا٤ بغٝط١ حيق

ُٜشضّ َٓٗا ثِ ْبزأ بتٓؿٝشٖا يف سٝات٘ نًٗا.  عًٝٗا أٚ 

   تٛمع صت١ُ يف قا١ُ٥ َٔ ايكٛا٥ِ اييت عٓز ايكٝاّ بغًٛى دٝز أٚ اإلق٬ع عٔ عًٛى ع٧

 بٓؿغ٘، ٚعٓز تهضاص ايغًٛى ادتٝز تٛمع صت١ُ أخض٣ ٖٚهشا... ايطؿٌحيزرٖا 
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  املهاؾأٙ عزر ايٓذّٛ  َا مت اذتقٍٛ عًٝ٘

 

  صس١ً َع املزصع١  51

  بانٛ ؽٝه٫ٛت١  3  

  أيعاب ايهُبٝٛتض   1  

  

  َز١ٜٓ ا٭يعاب  02

................  .........  .............  

...............  ........  .............  

 .ُٜعط٢ ايطؿٌ املهاؾأ٠ بزٕٚ تأخري  عٓز إمتاّ عزر ايٓذّٛ املطًٛب١ ملهاؾأ٠ َع١ٓٝ 

  ِعٓز اصتهاب ايطؿٌ ملدايؿ١ أٚ ايكٝاّ بغًٛى ع٧ ُتششف صت١ُ َٔ قا١ُ٥ َٔ ايكٛا٥

حيل يًطؿٌ إٔ ٜعرتض أٚ ٜكرتح سشف ايٓذ١ُ َٔ قا١ُ٥ ٚتضى خيتاصٖا أسز ايٛايزٜٔ ٫ٚ 

 أخض٣.

  جيب ايقرب عٓز عزّ إتباع ايطؿٌ يًتعًُٝات ٚطٖزٙ يف أ٣ َهاؾأ٠ ٚايعٓار سٝح إٔ سيو

ًُا يف أٍٚ ا٭َض ٚيهٓ٘ يف ايٓٗا١ٜ عٛف ٜٓٗاص أَاّ ثبات ايٛايزٜٔ يف تٓؿٝش  ٖٛ َا حيزخ را٥

تأدٌٝ ارتط١ أٚ ايتٓاطٍ بإعطا٤ املهاؾأ٠ ٖشٙ املض٠، ارتط١ ٚاذتظّ بعزّ إعطا٤ صؽاٟٚ أٚ 

ٚيٛ إْٗاصت ا٭ّ أٚ إْٗاص ا٭ب ٚؾكزٚا ا٭ٌَ بأْ٘ طؿٌ عٓٝز ٚفعب َٚؾانػ ٚٚفـ 

ارتط١ ايغًٛن١ٝ بأْٗا غري سات ؾا٥ز٠ عٝهغب ايطؿٌ املعضن١ ْٚبزأ َٔ ايقؿض.. 

 ٚيشيو ٫بز َٔ املجابض٠ ٚا٫ْتعاص أٜاّ أٚ أعابٝع أٚ ست٢ ؽٗٛص.

  ُٜغعـ ٚايؿضف١ عٛف عٓزَا ٫ ٜهؿٞ عزر ايٓذّٛ إلعطا٤ َهاؾأ٠ َع١ٓٝ ٚايٛقت ٫ 

تؿٛت ع٢ً ايطؿٌ... يف ايشٖاب يضس١ً َع املزصع١ َج٬ً أٚ ارتضٚز َع ايٛايز ٚبك١ٝ ا٭عض٠ 

يًشٖاب يًذز٠ أٚ يؾضا٤ سشا٤ ايعٝز ادتزٜز... ؾ٬ َاْع َٔ إعطا٤ تهًٝؿات يًطؿٌ 

 –زص إمايف َجٌ )تضتٝب ا٭سش١ٜ يف َهاْٗا ٚإماؾ١ صت١ُ يًشقٍٛ ع٢ً ايٓذّٛ َٔ َق

 –تٓعٝـ اذتُاّ ٚ تضتٝب٘ ٚإماؾ١ صت١ُ  –تضتٝب سذض٠ أخت٘ ايقػري٠ ٚإماؾ١ صت١ُ 

غغٌٝ بعض ا٭طبام يف اذتٛض بعز ٚمع نضعٞ فػري يًٛقٛف عًٝ٘ يف املطبذ 

 ٖٚهشا.. 
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 صرٚر ايؿعٌ امل٪ثض٠

إسا ؽعض طؿًو إْو َغٝطض ع٢ً ايٛمع ؾإٕ استٝادو . ايعكٛب١ ٢ٖ داْب ٚاسز ؾكط َٔ ايرتب١ٝ.

 ..يًعكٛب١ عٝهٕٛ أقٌ ٚعٝهٕٛ أنجض تأثرًيا

ايعكٛب١ ٢ٖ تأنٝز ٚامح ٚفاصّ إٔ عًٛى ايطؿٌ غري َكبٍٛ ٚإٔ سيو ايغًٛى نإ ميهٔ 

ايتشهِ ؾٝ٘ َٔ داْب ايطؿٌ.. جيب اخباص ايطؿٌ َغبًكا ٚيف ٚمع ٖار٨ إٔ سيو ايغًٛى ئ 

 سيو املٓظٍ.. ٚأْا أعتكز إٔ ايعكٛب١ تهٕٛ أنجض تأثرًيا عٓزَا تهٕٛ َٛمٛع١ٝ ُٜكبٌ أبًزا يف

 ٚسٝار١ٜ ٜٚهٕٛ ايٛايز ؾٝٗا َغٝطًضا ع٢ً َؾاعضٙ.

  

 اذتٝار١ٜ.. تؿهري ٚيٝغت َؾاعض :اْتب٘         

o  قبٌ إٔ تغتطٝع إٔ تتعاٌَ َع عًٛى طؿًو بهؿا٠٤ ٫بز إٔ تتب٢ٓ ٚد١ٗ ْعض

َٛمٛع١ٝ أعاعٗا اذتٝار١ٜ.. يشيو نًُا أعا٤ طؿًو ايتقضف ٫ تغتذب بعاطؿ١ٝ أٚ 

ًٜا )٫ تٓؿعٌ  ٫ تٓغشب( تشنض إٔ ٜأتٞ صر ؾعًو َٔ ايعكٌ  –٫ تنضب  –٫تغب  –غضٜظ

 ٚيٝػ ايكًب.

o  ًٝا " ٫تكٌ ملاسا ًٜا قزص املغتطاع.. ٫جتعٌ املٛمٛع ؽدق تضادع.. ارصؼ املٛقـ ٚنٔ سٝار

ٞ" ٖشا جيعٌ َؾاعضى تتشهِ ؾٝو ٚتقبح غري قارص ع٢ً اذتهِ ع٢ً ٜؿعٌ ٖشا ب

 املٛمٛع.

o .٘صنظ ع٢ً عًٛى طؿًو ٚيٝػ أٖزاؾ٘ أٚ َظاد 

o  ،أْت حتاٍٚ ايتشهِ يف اْؿعا٫تو ايػضٜظ١ٜ َٔ أدٌ طؿًو ٚيشيو تٛقـ.. تضادع ق٬ًًٝ

اَتٓع عٔ )٫( ايؿٛص١ٜ، ايتٗزٜزات، اسغاعو أْو مش١ٝ، ساٍٚ إٔ تؿقٌ َؾاعضى 

 ٚتغتبزهلا بغًٛى َزصؼ ٜعاجل َؾه١ً.. عًٛى باصر َتشؿغ ع٢ً قزص اعتطاعتو.

  

 اعأٍ ْؿغو: ٌٖ ٖٛ َظاز؟

تشنض إٔ ايطؿٌ ٫ٜغتطٝع ايغٝطض٠ ع٢ً ْؿغ٘.. ساٍٚ ايتعضف ع٢ً تًو املٛاقـ اييت ٫ ميهٔ 

أنجض  ايغٝطض٠ عًٝٗا.. ٚيٛ اعتطعت ايتعضف ع٢ً ايق١ً بني تًو املٛاقـ ٚاملظاز عتقبح ؾًٛصا

 تعاطًؿا..
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طؿًو ٜعاْٞ َٔ ْٛب١ غنب.. اعأٍ ْؿغو َا ايشٟ ٜػنب٘.. ٌٖ ٢ٖ قطع١ َٔ امل٬بػ؟ َتذض 

َظرسِ؟ ٌٖ رخًت طؿًتو يف ْٛب١ غنب عٓزَا طًبت َٓٗا تػٝري ٬َبغٗا ايزاخ١ًٝ؟ ٌٖ ٫ حتب 

 سيو ايًٕٛ؟ ًَُػ ايجٝاب؟

باذتذض٠ ْٚارٜت٘ يًػزا٤أًٜنا اعح يف املضس١ً ا٫ْتكاي١ٝ َج٬ً: نإ طؿًو ًٜعب 

ؾاعتذاب بٓٛب١ غنب.. تضادع خط٠ٛ ٚساٍٚ إٔ تؿهض ؾُٝا اعتجاصٙ.. تػري يف ايضٚتني،  

 تػري يف ايٓؾاط، تشنض.. نجض٠ اعتعذاٍ ايطؿٌ قز جيعً٘ عًٓٝزا.

  

 ايعكٛب١ صَظ١ٜ

 َٔ خربتٞ أص٣ إٔ َز٣ ٚرصد١ ايعكٛب١ يٝػ بأ١ُٖٝ ايٛقت ايشٟ تغتػضق٘ ايعكٛب١.

٥ل ٜكنٝٗا ايطؿٌ ٚسزٙ يف غضؾت٘ تؿعٌ َؿعٍٛ ايغتني رقٝك١، ٚيٓهٔ ٚاقعٝني إْ٘ مخغ١ رقا

ًٝا إٔ ْطًب َٓ٘ قنا٤ نٌ سيو ايٛقت ٚسزٙ.. إٕ عًطتو ٫ متػ عٓزَا تهٕٛ  يٝػ َٓطك

ًٜا.. ٚيشيو  ايعكٛب١ خؿٝؿ١.. إٕ سكٝك١ أْو قضصت عكاًبا ٚباؽضت تٓؿٝشٙ ٖٛ َا جيعً٘ زتز

َُٗزر ٚيٝػ َع٢ٓ سيو إٔ ُتدٝـ  نكاعز٠ ادعٌ ايعكاب َعك٫ًٛ ٚتشنض إٔ تهٕٛ دزٟ ٚ 

 ايطؿٌ بٌ إٔ ت٪نز دز١ٜ َٛقؿو ٚتقُُٝو.

 نٔ ٚامًشا بؾإٔ ايكإْٛ ٚايعٛاقب 

يكز اتؿكت أْت ٚطٚدتو ع٢ً بعض ايكٛاْني ا٭عاع١ٝ ٚؽضستٗا ي٘ بغٗٛي١ َٚٛمٛع١ٝ.. "ٖشا 

إٔ تنضب أ٣ أسز ٚيٛ ؾعًت سيو  قإْٛ دزٜز يف املٓظٍ.. َٓش ٖشٙ ايًشع١ أْت غري َغُٛح يو

ؾغتهٕٛ عكٛبتو إٔ تشٖب إىل سذضتو ٚسًٝزا" يف املض٠ ا٭ٚىل اييت ٜنضب ؾٝٗا أخت٘ سنضٙ 

بايكإْٛ يٛ ؾعًٗا ثا١ًْٝ ٫بز إٔ تتقضف بهؿا٠٤ ٚعضع١ ٚتٓؿش ايعكٛب١ اييت اقرتستٗا..ٚيهٓو ٫ 

ب أيؿاظ َجٌ "ٚيز ع٧، ؾتا٠ ع١٦ٝ" تضٜز إٔ تؾعضٙ أْ٘ ب٬ ق١ُٝ ؾكط ٭ْ٘ أعا٤ ايتقضف ساٍٚ جتٓ

 إٕ ايضعاي١ اييت تضٜزٖا إٔ تقٌ "إْو ئ تٛاؾل ع٢ً تقضف َجٌ ٖشا".

  

 نـــٝـ أعــــــاقب؟

ًُا نٔ شتتقًضا يف تؿغرياتو "يكز ؾعًت ٖشا ٖٚٛ غري َغُٛح ب٘ ٚعكٛبتو  نٔ شتتقًضا:.5 را٥

 ٫ تكٌ أنجض َٔ ٖشا ٚ ٫ تبايؼ يف ايتؿغريات.  اٯتٞ..."
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ًٜا دًزا يف ْعضُٖا ست٢ أُْٗا  .٫ تؿاٚض:0 َؾه١ً ٚايز٣ ايطؿٌ ايقعب إٔ ايطؿٌ أفبح قٛ

ٜؾعضإ أُْٗا ٜتعا٬َٕ َع ؽدك بايؼ آخض حيتادإ إٔ ٜؿغضا ي٘ نٌ أؾعاهلُا ٚ تقضؾاتُٗا، 

ٚيهٔ ايكاعز٠ َع ايطؿٌ ايقعب " أ٫ تؿاٚض" أْت تنع ايكٛاْني ٚيٛ عأيو ايطؿٌ عٔ ايغبب 

َجاٍ يًتٛمٝح: تضؾض ابٓتو ا٭نٌ ٚتًؿع٘ َٔ ؾُٗا ٚأْت  ٚيٓنضبْٞ أصٜز سيو" ، ؾأخربٙ "٭

قضصت إٔ ٖشا عًٛى غري َكبٍٛ. اخربٟ ابٓتو قبٌ ايػزا٤ أْٗا عتذًػ يف غضؾتٗا يٛ يؿعت ايطعاّ.. 

 يٛ ؾعًت سيو َض٠ اعطٗا إْشاًصا ٚاسًزا ؾكط  ٚيٛ ؾعًت٘ ثا١ًْٝ ٫ جتضٟ سيو اذتٛاص:

 ىل غضؾتو.اسٖيب إ   ا٭ّ:

 َاَا .. مل أققز سيو يكز ٚقع َين. ا٭ب١ٓ:

 يكز عٓٝت َا قًت٘ سًكا.   ا٭ّ:

 ٚيهٔ ٜا َاَا أْا ٫ أعضف نٝـ أبًع تًو ايكطع١ َٔ ايًشِ، إْٗا تًتقل بأعٓاْٞ. ا٭ب١ٓ:

 أْا أخربتو إٔ تشٖيب إىل غضؾتو اٯٕ.   ا٭ّ:

 خ٬ل ٜا َاَا ئ أؾعًٗا ثا١ًْٝ. ا٭ب١ٓ:

 عبري...  ا٭ّ: 

  ٌٖ أعتطٝع ايشٖاب إىل غضؾ١ ادتًٛؼ؟ ا٭ب١ٓ:

 ٖشا املؾٗز جيب تػٝريٙ إىل اٯتٞ:        

ًٓا عبري يكز أْشصتو َض٠ ٚؾعًتٗا ثا١ًْٝ اسٖيب إىل غضؾتو رتُػ رقا٥ل. ا٭ّ:   سغ

 َاَا َٔ ؾنًو مل أققز َا ؾعًت٘.ا٭ب١ٓ:

 اسٖيب إىل غضؾتو بزٕٚ ْكاـ. ا٭ّ: 

 ملاسا؟ا٭ب١ٓ:

 ٭ْٞ أقٍٛ ٖشا. ّ: ا٭

٫ تتدٌٝ ايقٛص٠ ايزميٛقضاط١ٝ يًعا١ً٥ اييت حتٟٛ طؿ٬ً فعًبا ئ ميهٔ تهٜٛٓٗا إ٫ بعز ٚمع 

أعػ رٜهتاتٛص١ٜ ٚيٝػ رميٛقضاط١ٝ.. يٝػ يًطؿٌ فًٛتا يف تكضٜض َا١ٖٝ ايعكٛب١. تشنض 

 ثا١ًْٝ أْت ٫ تضٜز إٔ تهٕٛ طاغ١ٝ ٚيهٓو تضٜز إٔ تهٕٛ قا٥ًزا َ٪ثًضا.
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ًَا: .ن3ٔ بز٫ً َٔ إٔ تقضخ يف طؿًو، تزصب ع٢ً فٛت ايتٗزٜز، فٛت ٜعين أْو سًكا  ساط

 تكقز َا تكٍٛ، َع طؿٌ فػري ْرب٠ ايقٛت عًٝٗا عاٌَ نبري.

٫ حتاٍٚ ٬َطؿ١ طؿًو ٚنأْو ٫ تعين َا تكٍٛ "٫ ٜا سبٝبيت إْٓا ٫ ضتب إٔ تضمسٞ با٭يٛإ 

يو.. َٛاؾك١ ٜا سبٝبيت اصمسٞ ع٢ً قطع١ ٚصم املض٠ ع٢ً اذتا٥ط.. ا٭طؿاٍ ادتٝزٕٚ ٫ ٜؿعًٕٛ س

بز٫ً َٔ سيو نْٛٞ ساط١َ "أْا ٫ أصٜزى َطًًكا إٔ تضمسٞ ع٢ً اذتا٥ط أٚ ع٢ً   ايكار١َ ٚاصٜٗا يٞ"

 أ٣ ؽ٧ إ٫ نضاع١ تًٜٛٓو، ٌٖ تؿُٗني َا أقٍٛ؟"

ًٝا أًٜنا باعتدزاَو يًهًُات.4 ًَا "يكز سإ َٛعز َْٛٓا" حتٌُ صعاي١ شت ...نٔ ٚاع تًؿ١ متا

 عٔ "يكز سإ َٛعز َْٛو".

ايطؿٌ عٝدتربى يٝتأنز أْو تكقز سًكا َا تكٍٛ، عٓزٖا ٜهٕٛ  ٫ ُتهجض َٔ ايتششٜضات:.5

َٔ املِٗ دًزا إٔ تٓؿش ن٬َو ٫ٚ تعطٝ٘ تٗزٜزات َتهضص٠ بزٕٚ إٔ تٓؿش َا قًت٘.. حتشٜض ٚاسز 

 ٜهؿٞ ٚيهٔ بعز سيو اؾعٌ.

ًٝا:6 ًْا سٝاٍ صرٚر أؾعايو يف َٛقـ َعني..  .نٔ عًُ تعتُز ايعكٛب١ ع٢ً َكزاص ارتطأ.. نٔ َض

جيب إٔ تعطٞ ْؿغو ؾرت٠ يًتؿهري ٚاإلبزاع ؾُٝا ميهٔ إٔ تؿعً٘ َع طؿًو.. ٚتشنض أًٜنا 

أْو جيب إٔ تنع ايعُض يف ا٫عتباص.. إْو ئ تضعٌ طؿ٬ً يف ايجا١ْٝ إىل سذضت٘ ٭ْ٘ ئ ٜؿِٗ ٚئ 

ٚيهٔ سيو ايطؿٌ عٝؿِٗ إٕ سضَت٘ َٔ َؾاٖز٠ عامل مسغِ أٚ ايهضتٕٛ أٚ َٔ ٜبك٢ ؾٝٗا.. 

 سًٛاٙ املؿن١ً أٚ يعبت٘ املؿن١ً.

قز تنطض إىل ا٫بتهاص، ؾإٕ طؿ٬ً ٜغ٧ ايتقضف يف عٛم جتاصٟ ئ تغتطٝع إٔ تضعً٘ إىل 

٘ ا٭ٜػ سذضت٘ ٚقز ٫ تضٜز تأدٌٝ ايعكاب ست٢ ايعٛر٠ إىل املٓظٍ.. قز ختربٙ أْو ئ تؾرتٟ ي

 نضِٜ ٭ْ٘ أعا٤ ايتقضف.

تشنض إٔ ٖزف ايرتب١ٝ ايقشٝش١ ٖٛ دعٌ ايطؿٌ ٜطٝعو.. طضٜكت٘ أٚ   نٔ أسارٟ ايتؿهري:.7

ًَا.. قز حيتاز إٔ حياؾغ ع٢ً نضاَت٘ ؾ٬ ختًط ٖشا َع عزّ  َٛقؿ٘ ٖٚٛ ٜؿعٌ ٖشا يٝػ ٖا

أْ٘ َعاقب ٚعًٝ٘ ايطاع١ ؾإٕ صعاي١ ايعكاب قز ٚفًت.. ؾُج٬ً عٓزَا ٜعقاى طؿًو ؾتدربٙ ب

ايشٖاب إىل غضؾت٘ أٚ ادتًٛؼ ع٢ً نضعٞ ايعكاب أٚ ع٢ً عذار٠ ايعكاب ؾرير قا٬ً٥ "٫ ُٜٗين أْا 

 ٫ أصٜز ادتًٛؼ َعو ع٢ً أ٣ ساٍ" ٚجيضٟ إىل غضؾت٘، جتاٌٖ ٖشا ٚؾهض أْو ْؿشت َا تضٜزٙ.
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 ٚعا٥ٌ ايعكاب

عًطتو ؾًٔ حتتاز إ٫ إىل طضٜك١ أٚ ايعكاب ٖٛ ٚع١ًٝ َٔ إظٗاص ايغًط١ ا٭ب١ٜٛ.. عٓزَا تهتٌُ 

اثٓتني.. َجٌ اصعاٍ ايطؿٌ إىل غضؾت٘ أٚ عشب اَتٝاط َٓ٘.. ٚتشنض ثا١ًْٝ إٔ ْرب٠ ايقٛت ٚاملٛقـ 

ًٓا.  اذتاطّ يف َٓت٢ٗ ا٭١ُٖٝ با٭خك َع ا٭طؿاٍ ا٭فػض ع

نجري َٔ اٯبا٤ ٜغأيٕٛ عٔ ايعكاب ادتغزٟ.. ٫ أعتكز إٔ ٖٓاى َؾه١ً َع ٚايز َتشهِ 

َٚغٝطض ع٢ً َؾاعضٙ َٚٔ سني ٯخض ٜعطٞ طؿً٘ مضب١ ع٢ً امل٪خض٠.. قز ٜقؿٞ ٖشا ادتٛ 

 ٜٚٓٗٞ املٛقـ عضًٜعا..

يٛ ناْت أؾعايو ساط١َ ٚشتتقض٠ ٚدظ٤ َٔ ْعاّ تضبٟٛ ؾ٢ٗ سًكا يٝغت عكاب١ٝ.. إٕ أصرت 

 اذتكٝك١ إْو تعطٞ طؿًو اختٝاصات ٚجتعً٘ ٜتشٌُ ايعٛاقب..

َج٬ً بعز تكضٜض ْعاّ ايّٓٛ ؾإٕ طؿًتو سات ا٭صبع عٓٛات تغتُض يف تضى غضؾتٗا.. أخربٖا إٔ يزٜٗا 

اختٝاص إَا ايبكا٤ يف سذضتٗا ٚايباب َؿتٛح أٚ َػًل ٚيهٔ ٫ ٜٛدز اختٝاص آخض. أْشصٖا َض٠ إٕ 

ل ايباب َٔ خضدت َٔ غضؾتٗا ايجا١ْٝ امضبٗا ع٢ً َ٪خضتٗا رٕٚ ن٬ّ ٚاسٖب بٗا إىل غضؾتٗا ٚاغً

ارتاصز رقٝكتني )أٚ سغب عُض ايطؿٌ(.. عٓزَا تؿتح ايباب خاطبٗا ظز١ٜ قا٬ً٥: "إٕ أَو ٚ أبٝو 

ناْا ٜكقزإ َا ٜك٫ْٛ٘.. يزٜو ْؿػ ا٫ختٝاص ٚرعٝٓا ضتاٍٚ َض٠ أخض٣".. قز حتتاز إىل تهضاص 

 ز.سيو عز٠ َضات ٚيهٔ إٕ ؾعًت٘ بطضٜك١ ٚر١ٜ ٚساط١َ ؾإٕ استُا٫ت ايٓذاح تظٜ

ٖشٙ املبار٨ يف ايرتب١ٝ ايؿعاي١ ت٪رٟ إىل ْتٝذ١ َع أ٣ طؿٌ.. َع ايتزصب املغتُض عتتشغٔ أعايٝبو 

يف َبزأ طٝب ٚساطّ تغتعًُ٘ َع طؿًو.. َٛقـ ساطّ َع إعا٠٤ ايغًٛى َٚضٕ َع املناٜكات 

ًٛا  ايبغٝط١، ٚفزٜل دًزا إىل داْب طؿًو ٚٚامح دًزا َع َٔ بٝزٙ ايغًط١. عتذز إٔ ٖٓاى د

دزًٜزا َٔ ايغٝطض٠ انتغبت٘ َع طؿًو.. ٖٚشٙ ؾكط ْقـ اذتها١ٜ ايٓقـ اٯخض عتتعًُ٘ 

 ٫سًكا َع ايغًٛنٝات ارتاصد١ عٔ عٝطض٠ طؿًو ايٓاجت١ عٔ َظاد٘ ايغ٧.

  

 ايتؿِٗ اإلجيابٞ يًُظاز

إٕ تؿِٗ ايغًط١ ا٭ب١ٜٛ ٫ ٜهؿٞ ٚسزٙ ٚيهٔ جيب اعتعُاي٘ َع عزر َٔ ٚعا٥ٌ ايتشهِ اييت 

 ٢ً تؿُٗو ادتزٜز ملظاز طؿًو.تعتُز ع

ٚايتشهِ خيتًـ عٔ ايعكٛب١ يف نْٛ٘ ٜغتعٌُ بٛاعط١ ايٛايز سني ٜؾعض إٔ نٕٛ ايطؿٌ 

فعًبا يٝػ خطأ ايطؿٌ، ٜٚأتٞ ٖشا ايتؿِٗ سني ٜكّٛ ايٛايز بايضبط بني عًٛى ايطؿٌ ٚ املظاز 

ٖك١ َجٌ ارتٛف املغبب ي٘، نشيو ايتشهِ ٜ٪رٟ إىل اإلق٬ٍ َٔ ايعزٜز َٔ ايغًٛنٝات املض
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ايظا٥ز.. ٜٚهٕٛ املظاز يف تًو اذتاي١ أنجض تعاطًؿا ٚخيتًـ عٔ ساي١ ايٛايز ايغابك١ ٚاييت ناْت 

 أنجض قغ٠ٛ ٚمتٌٝ أنجض إىل ا٫ْنباط ٚايعكٛب١.

 ايتشهِ عباص٠ عٔ قغُني:

 : ٖٛ اعتذاب١ ذتزخ َعني ٜتطًب صر ؾعٌ ؾٛصٟ.ا٭ٍٚ

 غبًكا ملٓع أٚ تكًٌٝ ايغًٛى ايقعب يًطؿٌ.أؾعاٍ أخض٣ ْكّٛ بايتدطٝط هلا َ :ايجاْٞ

 إعار٠ تغ١ُٝ ايغًٛى = تؿِٗ طؿًو                                        

 

أفبشت اٯٕ يزٜو ؾهض٠ َبغط١ عٔ ايغًٛنٝات املدتًؿ١ يطؿًو ٚاملظاز املغبب هلا.. أٍٚ ٖشٙ 

". ٖشا ايًؿغ َكقٛر ب٘ ايتعضف ع٢ً املظاز املغبب يًغًٛى إعار٠ ايتغ١ُٝارتطٛات ٖٛ "

 ِ َؾاصنت٘ إَا َع ايطؿٌ أٚ اعتعُاي٘ يتػٝري َٛقؿو جتاٙ ايطؿٌ..اعطا٩ٙ إعِ َعني، ث  ثِ

 إْو تكٍٛ صعاي١ يًطؿٌ "أْا أؾِٗ َا متض ب٘".

ًَا؟ ٭ٕ أ٣ تػٝري ٫بز إٔ ٜأتٞ َٔ نْٛو َتعاطًؿا َع طؿًو ايقعب..  ٚملاسا ٖشا ٖا

ا ٚيهٔ اعط ٖشا فعب دًزا يف ايبزا١ٜ ٭ٕ ايٛمع َتؿذض بٝٓهُا َٓش ؾرت٠ ٚئ حتكل ايٓذاح ؾًٛص

 ْؿغو ٚقًتا..

ًُا يًغًٛى عتذز إٔ َضات ثٛصتو ع٢ً طؿًو أفبشت أقٌ، عتذز ْؿغو تٓغ٢  إٕ أعطٝت َغ

ًْا ٚيهٔ َضات ايٓذاح أفبشت أنجض.  أسٝا

ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ا٭َج١ً عٔ املغُٝات، ٚتشنض نٔ ٚامًشا ٚبغًٝط ٖٚار٥ًا.. ْرب٠ فٛتو ٖا١َ 

 دًزا ٭ْٗا قز تؿنشو:

 املغ٢ُ ادتزٜز ايغًٛى

 إْو نجري اذتضن١ ايّٝٛ. َغت٣ٛ ْؾاط عايٞ

 ٫ تغتطٝع ادتًٛؼ ٖار٥ًا.

 إْو َتٗٝر ايّٝٛ.
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 أدزى جتز فعٛب١ يف ا٫ْتباٙ. ايتؾتت

 فٛتو عاٍ دًزا ٚيهٔ ملاسا ٫ حتاٍٚ ايتشزخ بقٛت َٓدؿض. اذتز٠

 أعضف أْو ٫ تؾعض بادتٛع اٯٕ أٚ ايضغب١ يف ايّٓٛ. ا٫مطضاب

 أْا أعضف أْ٘ َٔ ايقعب عًٝو إٔ تتد٢ً عٔ ؽ٧ تضٜزٙ. ا٫ذتاح ايغًيب

 أْا أعضف أْو تؾعض باذتضاص٠ ست٢ عٓزَا ٫ ٜؾعض بٗا َٔ سٛيو. عٗٛي١ ايتأثض

 أعضف أْو مل تتعٛر ع٢ً سيو املًُػ بعز. ا٫ْغشاب املبز٥ٞ

 أعضف إٔ بعض ايضٚا٥ح تبزٚ يو غضٜب١.

أعضف أْو تأخش ٚقًتا يتتعضف ع٢ً ا٭َانٔ ادتزٜز٠ / ا٭ؽدال 

 ادتزر.

 أعضف أْ٘ فعب عًٝو إٔ تتػري. فعٛب١ ايتهٝـ

 ٫ تبزأ يف ا٫ْػ٬م ساٍٚ إٔ تٓؿتح ع٢ً ايعامل سٛيو.

 ايتعضف عًٝ٘ ٖٛ َٔ أدًو أْت. املظاز ايغًيب

أْ٘ ٜغاعزى ع٢ً أ٫ تؾعض بايػنب َٔ طؿًو را٥ِ ايػنب 

ٚايؾه٣ٛ.. يف املٛاقـ ادتزٜز٠ "جيب إٔ تكٌ يٓؿغو إٕ 

 ايطؿٌ ٫ سْب ي٘ ؾُٝا حيزخ".
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 تعلم تقنيات السيطرة

 في المواقف المختلفة 

  

 ايطًٛى اهلا٥ر

ًْا عٔ ايطٝطس٠، ٜتطٛز  عاد٠ً َا ٜهٕٛ ايطفٌ فا٥ل ايٓػاط َتٗٝر ايطًٛى ٚقد خيسز أسٝا

 املٛقف ضسًٜعا ٚيريو ٜهٕٛ أضاع ايتدخٌ ٖٛ ايتدخٌ املبهس، ٫ٚبد إٔ:

 .إٔ تًُح أَازات اـطس 

 .ؼٝد َٛقفو 

  ًًُا  يًطًٛى.ُتعطٞ َط

 .ٌثِ تتدخ 

ايعٓؿس ا٭ضاضٞ يف ايتعاٌَ َع ايطفٌ املفسط ايٓػاط، املتٗٛز بػض ايٓعس نٓت ٚايًدا أٚ َدزًضا 

 ٖٛ إٔ تتعسف ع٢ً ايٓكط١ اييت ٫ ٜٓبػٞ ػاٚشٖا عٓد ايطفٌ قبٌ إٔ خيسز ايطًٛى عٔ ايطٝطس٠.

اقب١ ايطفٌ يف ايعدٜد عاد٠ً ٜهٕٛ ا٫ْتكاٍ ضسًٜعا ٫ٚ ميهٔ ايتكاط٘ بطٗٛي١ ٚيريو جيب َس

 َٔ املٛاقف اييت تٗٝر فٝٗا يٓس٣ تطٛز املٛقف يه٢ تكسز َت٢ تتدخٌ.

 .ايتٗدأ٠ 1

٢ٖ تك١ٝٓ تطتعًُٗا عٓدَا ػد طفًو ع٢ً ٚغو اهلٝاز.. نٔ قاًٜدا ٚسافغ ع٢ً إتؿاٍ 

ًٜا امحً٘  مح٬ً َٔ ايعٝٓني ٚقٌ يًطفٌ "أْو غدٜد ايػكب.. خر ٚقًتا يتٗدأ ق٬ًًٝ" ٚيٛ نإ قسٚز

املهإ َٚع ايٛقت ضتؿبح خبرًيا يف ايتكاط ايتػريات ا٭ٚىل يف ايطًٛى.. ميهٓو إٔ تعطٝ٘ 

 إْراًزا "يكد أؾبح ؾٛتو َستفًعا، اٖدأ ق٬ًًٝ أٚ ضأقطس إٔ أَٓعو َٔ ا٫ضتُساز يف ايًعب".

 ٫بد إٔ ٜهٕٛ يدٜو بعض ايٛضا٥ٌ اييت تطتعًُٗا يتٗد١٥ طفًو:

o تاًبا خاًؾا أٚ تطذ٬ًٝ تطُعاْ٘ ًَعا.َع طفٌ ؾػري قد ٜهٕٛ ن 

o ."َع طفٌ ؾػري قد ٜهٕٛ فسد "تعاٍ ٚادًظ ع٢ً قد٢َ ق٬ًًٝ 
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o  َِٗععِ ا٭طفاٍ نجريٟ ايٓػاط حيبٕٛ ايًعب يف املٝاٙ.. قعِٗ يف سٛض َٝاٙ ٚدع

ًُا يٝظ فكط عٓدَا تسٜد تٗد٥تِٗ ٚيهٔ أًٜكا عٓدَا تسٜد  ًٜٕٗٛ ق٬ًًٝ "ٖرا ٜٓفع دا٥

 يٓفطو".ْؿف ضاع١ 

o يتطتعًُ٘ يف ضاع١ ايكسٚز٠.  بسْافِٗ املفكٌ يف بساَر ايهُبٝٛتس قد ٜٓفع 

o  يٛ نإ طفًو ٜطتُتع بٛدب١ خفٝف١ َع١ٓٝ نا٭ٜظ نسِٜ أٚ فان١ٗ َع١ٓٝ قد

ٜهٕٛ اعطا٩ٙ إٜاٖا ٚض١ًٝ تٗد١٥ زا٥ع١.. َُٗا ناْت طسٜكتو يف تٗدأ٠ طفًو ٫ 

ض٧.ٚإذا نإ طفًو قد تعؿب نجرًيا يف تفهس فٝٗا أبدًا ع٢ً أْٗا زغ٠ٛ ع٢ً ضًٛى 

ًٜا َٔ املٛقف.. اخسد٘ إىل "َٓطك١ ايتٗدأ٠"  ايٛقت ايرٟ تدخًت فٝ٘ ببطاط١ اخسد٘ دطد

َٓطك١ بطٝط١ َٔ ايبٝت ٫ تطتعًُٗا نعكاب ٚيهٔ نتٗدأ٠ يًػكب قبٌ إٔ ٜتفاقِ 

 ٚساٍٚ إٔ تبك٢ ؾدًٜكا ٚطًٝبا.

  

 إط٬م ايبداز.2

 ْطُٝٗا "إط٬م ايبداز". قد ؼتاز إىل طسٜك١ َعانط١

إٕ طف٬ً نجري ايٓػاط قد جئ إذا ٚدد ْفط٘ قبًٛضا يف غك١ ؾػري٠ أٚ يف ّٜٛ ممطس.. ضتذد 

أْ٘ خيرتع نٌ املػانٌ يف دقا٥ل... ٖٓا أًٜكا أخربٙ "أْا أعسف أْو تػعس باملًٌ ٚايكًل  ٚاخرت 

جيسٟ أٚ يف بٗٛ املٓصيد..  ْػاًطا ٜطُح يًطفٌ إٔ ٜؿسف فٝ٘ طاقت٘.. اذٖب إىل اؿدٜك١ ٚدع٘

 نٔ ؾدًٜكا ي٘ ٚأْت تكٍٛ "أْا أعسف أْو ضتذٔ يٛ دًطت نجرًيا دعٓا ْتشسى".

 ٚقٌ تًو ايهًُات يطفًو "ايتٗدأ٠ ٚإط٬م ايبداز" ضٝتعٛد عًِٝٗ ٚضٝعسف َا املكؿٛد َٓٗا.

 

 ايتًٌُُ

َع ا٭طفاٍ نجريٟ ايٓػاط قًًٝٞ ايرتنٝص عاٌَ ايٛقت غدٜد ا٭١ُٖٝ بايرات يف املدزض١ َع 

ايٛادب، جيب إ ٜطأٍ ايٛايد أٚ املدزع نِ ٜطتطٝع إٔ جيًظ يٝٓذص َا ٜعًُ٘.. إْو تطتطٝع إٔ 

تس٣ ايطفٌ ٚقد بدأ يف ايتًٌُُ, يف فكدإ ايرتنٝص، ٫ٜطتطٝع اؾًٛع ع٢ً ايهسضٞ أٚ 

يفكا٤، ٜٗسؽ يف زأض٘، ًٜعب بايكًِ ٚايهساض١ )عاٜص أغسب، عاٜص آنٌ، عاٜص أدخٌ حيدم يف ا

اؿُاّ.. طب أطفٞ ايٓٛز، طب أفتح ايباب، أزد ع٢ً ايتًٝفٕٛ(.. ٖرا ٖٛ ضًٛى سًِ ايٝكع١ ٖٚٛ 

 Time out"ايٛقت املطتكطع"    اضتعٌُ طسٜك١ ٜ٪ند إٔ َطت٣ٛ ايطاق١ عٓد ايطفٌ قد ازتفع.. 
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 تكطعايٛقت املط.3

اخربٙ "أْا أعًِ أْو ٫ تططٝع اؾًٛع أنجس" ٚامسح ي٘ ٜأخر زاس١ قؿري٠ ٚادعً٘ ٜفعٌ غ٦ًٝا 

 خيسز تًو ايطاق١ املهبٛت١.

خ٬ٍ ا٭ْػط١ َجٌ ايٛادب أٚ تٓاٍٚ ايٛدبات يٛ نٓت تس٣ إٔ ايطفٌ ميهٓ٘ ايطٝطس٠ ع٢ً 

دقا٥ل، امسح ي٘ إٔ ٜرتى ْفط٘ عػس دقا٥ل فكط ثِ ٜبدأ يف ايطسسإ دع٘ ٜأخر زاس١ نٌ عػس 

 املا٥د٠، ٜتذٍٛ ق٬ًًٝ ثِ ٜعٛد.. ٖرا ٖاّ دًدا.

ٖٓاى غ٦ٝإ ٫بد َٔ ترنسُٖا َع ايطفٌ ايكًٛم غدٜد ايٓػاط ٚايتٗٛز.. قد ٫ تهٕٛ أْت 

َٛدًٛدا عٓدَا ٜتفاقِ ضًٛى ايطفٌ إىل ساي١ خازد١ عٔ ايطٝطس٠.. ٫ ٜٛدد َا ميهٔ فعً٘ يف 

فا٥د٠ َٔ َعاقب١ ايطفٌ ع٢ً ضًٛى أْت مل تػٗدٙ ٚغايًبا مل ٜطتطع  تًو املٛاقف ٫ٚ ٜٛدد أ٣

 ايطفٌ ايتشهِ فٝ٘.

ًْا ٜتعُد ا٭طفاٍ "بػض ايٓعس ناْٛا ؾعيب املصاز أّ ٫" إضا٠٤ ايتؿسف أٚ ايعدٚا١ْٝ ٚيف ٖرٙ  أسٝا

اؿاي١ ٜهٕٛ ايطًٛى َكؿًٛدا ٚجيب إٔ ٜتعاٌَ ايٛايد َع ٖرٙ اؿاي١ بؿسا١َ ٖٚٓا بايتأنٝد 

 تؿح ايعكٛب١.

 

 ايتعاٌَ َع ايتػٝري

ًٜا ٚأْت تطُٝ٘.. عٓدَا تسٜد ايتػٝري  َس٠ أخس٣ ضتبشح عٔ املصاز املؿاسب يًطًٛى.. نٔ سٝاد

فإٕ غايًبا أٍٚ َا ْسٜد تػٝريٙ ٖٛ ايتهٝف ايطًيب ٚايرتادع املبدأٟ.. ٚضتهٕٛ ٚض١ًٝ ايتػٝري ٢ٖ 

اؾدٜد" ٚإْ٘ َِٗ دًدا يو إٔ تفسم بني إٔ  "ا٫ضتعداد ٚإعطا٤ ايفسؾ١ يًطفٌ يًتعٛد ع٢ً املٛقف

 ُتأٖب ايطفٌ يًتػٝري ٚبني املبايػ١ يف ؼرٜسٙ..

عباز٠ ٚاسد٠   إٕ ا٭َٗات ايكًك١ ؼكس طفًٗا يًُٛقف اؾدٜد بتهساز خٛفٗا َٔ ضًٛى ايطفٌ..

 َٔ ا٭ّ ضتهفٞ.. َج٬ً "ضترٖب إىل شٜاز٠ أسد قسٜباتٞ ٖرا املطا٤، أعسف إٔ ٖرا َٛقف ددٜد

 بايٓطب١ إيٝو، يٛ أزدت ايبكا٤ ظاْيب ست٢ تتعٛد عًٝ٘ ف٬ بأع" ٖٚٛ َا ْطُٝ٘ "ٚقت ايتعٛد".

 ٚقت ايتعٛد: .4

ٚقت ٜككٝ٘ طفًو ظاْبو يف ايٛاقف اؾدٜدٙ ع٢ً نٞ ٜتعٛد ع٢ً نٌ َا ٖٛ غسٜب 

بايٓطب١ ي٘.... ٖاّ دًدا بايٓطب١ إيٝو نُا ٖٛ ٖاّ بايٓطب١ يطفًو.... َعسفتو إٔ طفًو ٜرتادع 

أَاّ املٛاقف اؾدٜد٠ ضٝطاعدى ع٢ً ايػعٛز با٫ضرتخا٤ أنجس َع عدّ ايكػط عًٝ٘ ٚضٝعسف 
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ملطاعدت٘ ٚضٝهٕٛ أنجس غذاع١. ميهٓ٘ ايبكا٤ ظٛازى ٚيهٔ ٫ يصّٚ إٔ ايطفٌ أْو َٛدٛد 

 جيًظ ع٢ً قدَٝو.

إٕ َبدأ َطاعد٠ ٖ٪٤٫ ا٭طفاٍ اـذٛيني املتشفعني يف ايتكدّ غطٛاتِٗ اـاؾ١ هلٛ ٖاّ دًدا 

يًُدزضني أًٜكا.. فإٕ ٖرا ايطفٌ قد حيتاز إىل أضابٝع أٚ غٗٛز ط١ًٜٛ قبٌ إٔ ٜطتطٝع 

 فاع١ًٝ يف ايفؿٌ.املػازن١ ب

٫ ؽًط ٖرا بايكًل ٚ ٫ تعتربٖا َػه١ً ْفط١ٝ.. بهٌ ايٛضا٥ٌ غذع ايطفٌ ع٢ً إٔ ٜػازى 

ٚيهٔ ٫ تكػط عًٝ٘ ٚساٍٚ أ٫ تٓعس إىل خذً٘ ع٢ً أْ٘ اْعهاع ضًيب ع٢ً قدزتو 

نُدزع.. إٕ ا٭طفاٍ ؾعيب ايتهٝف ٜهٕٛ أدا٤ِٖ أفكٌ يٛ قٌٝ هلِ باختؿاز ع٢ً تستٝب 

 َج٬ً: ضٓرٖب إىل ددتو با٭تٛبٝظ ايّٝٛ. ا٭سداخ..

 

 .ضاع١ ايتػٝري:5

ُٜطًل عًٝ٘  ضاع١ ايتػٝري" ميهٔ اضتعُاي٘ "غ٧ أضاضٞ ٜطاعد ا٭طفاٍ ؾعيب ايتهٝف 

يٮطفاٍ َٔ ضٓتني ْٚؿف ٚأنرب، إْٗا ضاع١ تعٌُ بايبطاز١ٜ ٚهلا أزقاّ "زق١ُٝ".. ٖرٙ ايطاع١ 

تهٕٛ َع ايطفٌ ٚجيب إٔ ٜكسْٗا يف ذٖٓ٘ نٛض١ًٝ ملطاعدت٘ ع٢ً ايتػٝري.. إْٗا ضاعت٘.. قع 

ايتػٝري َٔ ْػاط إىل آخس.. عًٝٗا بٛضرتات ١ًَْٛ بامس٘ ٚأخربٙ إٔ تًو ايطاع١ ضتطاعدٙ ع٢ً 

 ٚتطاعدٙ ع٢ً إٔ ٜٓٗٞ َا ٜفعً٘ قبٌ إٔ ٜبدأ يف ْػاط ددٜد.  . 

اْػُظ فٝ٘ يًرٖاب َعو إىل اـازز، يرا  َج٬ً قد جيد طفًو ؾعٛب١ يف إٔ ٜرتى ايٓػاط ايرٟ

ابدأ يف اضتعُاٍ تًو ايطاع١ نٌ َس٠ ضٝشدخ فٝٗا تػٝرًيا نبرًيا "٫ تطتعًُٗا يػ٧ آخس إْٗا 

 اع١ ايتػٝري".ض

َجاٍ: ذٖبت أْت ٚطفٌ إىل ايٓادٟ ْٚصٍ محاّ ايطباس١ ٚطفًو حيب ايًعب فٝ٘.. ٚحيب طسطػ١ 

املٝاٙ.. عٓدَا تٓادٜ٘ خازًدا ن٢ ٜتٓاٍٚ ايػدا٤ فٝكاّٚ، ٚغايًبا َا ٜٓتٗٞ ذيو مبعسن١ أٚ ْٛب١ 

ع١ اٯٕ غكب.. ٚيهٔ بطاع١ ايتػٝري ضترٖب إىل طفًو ٚتعطٝ٘ ايطاع١ٚتكٍٛ ي٘ "إٔ ايطا

 ٫بد إٔ ْسدع يًُٓصٍ يتٓاٍٚ ايػدا٤". 23:26عٓدَا ٜتػري ايسقِ إىل  23:21

ا٭طفاٍ ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ ؾعٛب١ يف ايتهٝف ٜهسٖٕٛ املفادآت ٫ٚبد َٔ اعطا٩ِٖ فسؾ١ 

 يتكبٌ ايتػٝري يف ٚقت قدد.. 
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سٚز يًتطٛم"  اضتعٌُ ايطاع١ يهٌ ايتػريات ايهبري٠ "اقرتاب َٛعد ايّٓٛ، ٚقت املدزض١، اـ

ٚيهٔ ٫ تبايؼ فُجٌ نٌ غ٧ ضتفكد ضاع١ ايتػٝري َؿداقٝتٗا يٛ اضتعًُتٗا عػسٜٔ َس٠ يف 

 ايّٝٛ.

  

 غري املتٛقع

حيري اٯبا٤ ضًٛى ا٭طفاٍ ايفٛقٟٛ ٚؾعٛب١ تٛقع٘ ٚخاؾ١ً َٓطكت٢ ا٭نٌ ٚايّٓٛ. إْ٘ غدٜد 

 أٚقات٘. ايؿعٛب١ إٔ تتعاٌَ َع طفٌ يٝظ دا٥ًعا ٚ ٫ ٜسٜد ايّٓٛ يف أغًب

ايطبع املصادٞ ٖٛ عدّ ا٫ْتعاّ ٚاملفتاح أٚ إٔ تفسم بني ٚقت ايفساؽ َٔ ٚقت ايّٓٛ ٚتفسق١ ٚقت 

 املا٥د٠ عٔ ٚقت ا٭نٌ.

تطتطٝع إٔ ػرب ايطفٌ ع٢ً ايرٖاب إىل ايفساؽ يف ٚقت قدد ٚيهٓو ٫ تطتطٝع إدبازٙ ع٢ً 

ٜرٖب إىل ايفساؽ.. اطف٧ نٌ  ٚعٓدَا حيني ٚقت ايّٓٛ ادعٌ ايطفٌق٤ٛ يًٝٞ ايّٓٛ.. اغرت 

ٚيهٔ ٫ ٚامسح ي٘ بأخر يعب١ ؾػري٠ أٚ نتاب إىل ايفساؽ ا٭قٛا٤ َا عدا ذيو ايك٤ٛ ايؿػري 

 تطُح ي٘ أبًدا مبػادز٠ ايفساؽ ٖرا ٖٛ ٚقت ايّٓٛ.

فسف لاسو ضتهٕٛ أنرب يٛ نإ ٚقت ذٖاب٘ إىل ايفساؽ دص٤ َٔ زٚتني ثابت نُا أٚقشٓا 

 َٔ قبٌ.

عب١ أٚ نتاب جيب إٔ ٜهٕٛ اَتٝاش خاف ٚ إٔ تٛقح يًطفٌ أْ٘ ضٝشسّ َٓ٘ إٕ قاّ ايطُاح ي٘ بً

َٔ فساغ٘.. يٛ ٚددت إٔ طفًو عادص عٔ ايبكا٤ ٚسدٙ يف غسفت٘ زغِ ٚدٛد ق٤ٛ فسمبا ٜهٕٛ َا 

 تتعاٌَ َع٘ ٖٛ اـٛف ٚيٝظ ايتشدٟ ٚضٓتعًِ نٝف ْطاعدٙ ع٢ً ايتػًب ع٢ً كاٚف٘.

إدباز طفٌ غري دا٥ع ع٢ً ا٭نٌ ٚيهٔ اؾس ع٢ً بكا٩ٙ ع٢ً ٚبٓفظ املٓطل إْو ٫ تطتطٝع 

 املا٥د٠ بُٝٓا ايعا١ً٥ تتٓاٍٚ ايػدا٤.

يٛ أسظ ايطفٌ باؾٛع بني ايٛدبات اعطٝ٘ غ٦ًٝا ٜأنً٘ ٚيهٔ ساٚيٞ اؿفاظ ع٢ً تٛاشٕ ٖرٙ 

ايٛدبات اـفٝف١ ٚجيب أ٫ تتعد٣ ضاْدٜٚتؼ أٚ نٛب َٔ اؿطا٤ أٚ فان١ٗ ٚيهٔ ٫ تكعٞ 

 ٚدب١ نا١ًَ يف ٖرٙ ا٭ٚقات.أبًدا 

 ٚتطتطٝعني أًٜكا تكطِٝ ٚدبت٘ ا٭ضاض١ٝ إىل أدصا٤.

" اَٮٟ ي٘ طبل بكطع َٔ ايًشِ ايبازد، ايبطاطظ، اؾدي، ايطبل املفكٌٖٚٓاى طسٜك١ فعاي١ دًدا "

 اؾصز، ايفان١ٗ )أٚ َا غاب٘( ٚاخربٜ٘ إٔ ٖرا ٖٛ طبك٘ ٚميهٓ٘ تٓاٍٚ َٓ٘ َا ٜسٜد ٚقتُا ٜسٜد.
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فاٍ ايفٛقٜٛني ٜهْٕٛٛ أًٜكا عسق١ يتكًبات املصاز.. تعًُٞ إٔ تتذاًٖٞ ٖرا ف٬ ٜٛدد َا ا٭ط

ميهٓو عًُ٘ يف ٖرا ا٭َس إ٫ إٔ تكٛيٞ يٓفطو "إْ٘ طفٌ ؾعب ٖٚرا أَس خازز عٔ ضٝطست٘".. ٚ 

٫ تأخرٟ أبًدا تًو ايتكًبات بؿٛز٠ غدؿ١ٝ ٚضتذدٜٔ إٔ تًو ايتكًبات ؽف نًُا ؼطٔ 

 ًٞ.ايٛقع ايعا٥

  

 إْ٘  ٫ ٜٓتب٘ إىل ن٬َٞ

غه٣ٛ عا١َ َٔ نجري َٔ اٯبا٤ ٢ٖٚ عاد٠ً تػري إىل إٔ ايطفٌ عٓٝد َٚتشدٟ.. ٚيهٔ غايًبا َا 

ٜهٕٛ ايطبع املصادٞ ٖٓا ٖٛ "ضٗٛي١ ايتػتت" َٔ اـطأ إذٕ إٔ ْفهس "إْ٘ ٫ ٜطتُع إيٞ بكؿد 

يتػتت ٜٚعاْٞ ؾعٛب١ يف ٭ْ٘ ٫ ٜٗتِ به٬َٞ" َٔ ا٭فكٌ إٔ تفهس فٝ٘ ع٢ً أْ٘ ضٌٗ ا

 ايرتنٝص.

، اْصٍ إىل َطت٣ٛ ع٢ٓٝ اؿفاظ ع٢ً ايتٛاؾٌ ايبؿسٟايطسٜك١ ا٭ضاض١ٝ ٖٓا ملعاؾ١ ذيو ٖٛ 

طفًو قبٌ إٔ ؽربٙ مبا تسٜد. اقرتح تًو ايٛضا٥ٌ ع٢ً َدزضٝ٘ ٚجيب أًٜكا أ٫ جيًظ يف امل٪خس٠ 

ًُا يف َكد١َ ايفؿٌ ٫ٚ ظاْب ايباب أٚ ايػباى ست٢ ٫ ٜتػتت اْتباٖ٘ ٚ سٝح تطتطٝع  بٌ دا٥

 املع١ًُ اؿفاظ ع٢ً ا٫تؿاٍ ايبؿسٟ َع٘.

 

 ايطفٌ ايصْإ )نجري ا٫ؿاح(

ٜدخٌ آبا٤ ايطفٌ )ايصْإ( يف دا٥س٠ َػًك١ قاٚيني إٜكاف ذيو ايطًٛى دٕٚ إٔ ٜدزنٛا َا ٖٛ 

ا٫ؿاح ايطبع ايرٟ ٜعٓٝ٘ ذيو ايطًٛى، إٕ ايطبع ايػعٛزٟ يريو ايطفٌ ايتعظ نجري 

ًُا َا ٜبدٚ ٖ٪٤٫ ا٭طفاٍ دادٜٔ ْٚادًزا َا ٜعٗسٕٚ اؿُاض١  ٚايػه٣ٛ ٖٛ املصاز ايطًيب. ٚدا٥

 ٚغايًبا َا ٜهْٕٛٛ غدٜدٚا ا٫زتباط بآبا٥ِٗ.

َصاد٘ ايطًيب، ٚ املصاز ايط٧ دص٤ َٔ تهٜٛٔ ذيو ايطفٌ، تعسف عًٝ٘ ٚػاًٖ٘ قدز ذيو 

عًو ملصاد٘ ايطًيب َبايًػا فٝ٘، ٚعٓدَا ٜتشطٔ ٚضٝطاعدى ٖرا ع٢ً أ٫ ٜهٕٛ زد ف اضتطاعتو

 اؾٛ ايعاّ ايعا٥ًٞ ضٝتشطٔ َصاز طفًو.
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 ضًٛى )أْا ٫ أسب ٖرا(

ٖرا ايطًٛى غايًبا ٜؿاسب ايطبع املصادٞ "ضٗٛي١ ايتأثس بامل٪ثسات" إْ٘ غدٜد اؿطاض١ٝ يًًُُظ، 

ِ عايكني يف ايدا٥س٠ املفسغ١ ٭ٕ ايطعِ، اؿساز٠، ا٭قٛا٤، ا٭يٛإ.. غايًبا َا جيد ا٭ٌٖ أْفطٗ

 أطفاهلِ َؿسٜٔ ع٢ً أغٝا٤ بعٝٓٗا ٜٚسفكٕٛ نٌ غ٧ آخس.

ٚدص٤ نبري َٓٗا إدزاى إٔ ايطفٌ ٫ ٜعاْدى ٚيهٓ٘  تط١ُٝ ايػعٛز ٖا١َ دًدايف ٖرٙ املٓطك١ 

سًكا َتكاٜل، ٫ تتشداٙ، تعسف عًٝ٘ ٚخاطب٘ "أْا أعًِ إٔ ا٭ؾٛات ايعاي١ٝ تكاٜكو"، "أعسف إٔ 

 اؿرا٤ اؾدٜد ٜبدٚ يو غري َسٜح"، "ٌٖ ٜبدٚ يو طعِ ا٭نٌ غسًٜبا"، "أعسف أْو تػعس باؿساز٠".

عدّ زفض طبع "اؿطاض١ٝ ايػدٜد٠" ٚيهٔ َعا١ًَ ايطًٛى املؿاسب ي٘ ع٢ً ايطسٜك١ ٖٓا ٢ٖ 

٫ تتشد٣ طفًو ٖٓاى َٓاطل أخس٣ أنجس أ١ُٖٝ متازع فٝٗا  .أْ٘ َبايؼ فٝ٘ ٚغري َٓطكٞ.

 أب أٚ أّ.ضًطتو ن

َج٬ً امل٬بظ ايداخ١ًٝ إٕ ناْت غري َسحي١ يطفًو ضبًبا َٓاضًبا يًُعسن١؟ يٛ نإ يْٛٗا 

أبٝض أٚ أشزم.. إْ٘ ٫ حيب ا٭سر١ٜ بسباط ٜٚفكٌ اي٬ؾل ٌٖ َٔ ايكسٚزٟ إٔ أغرتٟ سرا٤ًا 

 بسباط؟

تشدٜ٘ ب٬ دد٣ٚ ٚباملجٌ يف َطأي١ ايطعاّ.. ضتذد إٔ طفًو ٫ ٜأنٌ إ٫ أغٝا٤ َع١ٓٝ فكط.. ٫ ت

 إ٫ يٛ نإ َا ٜأنً٘ غري َػرٟ.

٫ تتٛزطٞ يف ػٓيب ؾساعات ايك٠ٛ فكط بتكدِٜ اختٝازات. عك١ُٝ ٫ٚ تدخًٞ َع٘ يف ْكاغات 

قد ت٪دٟ إَا ؿري٠ ايطفٌ أٚ ٭خرٙ قساز غري َكبٍٛ َٓو أضأي١ َفتٛس١ "َاذا تسٜد يإلفطاز؟" ٭ْٗا 

 خيتاز بُٝٓٗا.يريو فا٭أَٔ إٔ تعسقٞ عًٝ٘ اقرتاسني 

ٚايؿاخب١، ذات ا٭قٛا٤ ايطاطع١، ٜٚعٗس ٖرا يف   بعض ا٭طفاٍ تٛتسِٖ ا٭َانٔ املصدمح١

نجس٠ ترَسِٖ "أْا ٫ أسب ٖرا" إٕ ٖرا ٜعهظ ايطبع ايطًٛنٞ ٚاملصادٞ ي٬ْطشاب املبدأٟ 

ٚؾعٛب١ ايتهٝف خاؾ١ً يٛ ؾاسب ٖرا َصاز ضًيب ض٧ ٚتهٕٛ ايطسٜك١ ٖٓا ٢ٖ "ايتعسض 

َٔ أدٌ طف١ً تطتذٝب   ٞ يٮغٝا٤ اؾدٜد٠" ٚإعطا٤ ٚقت ناف  يًتعٛد عًٝٗا. َج٬ً:ايتدزجي

ًْا ددًٜدا.. اتسنٝ٘ َعًًكا يف ايد٫ٚب يّٝٛ أٚ  بطسٜك١ ض١٦ٝ يٮغٝا٤ اؾدٜد٠ ٚاغرتٜت هلا فطتا

 َٜٛني ثِ اخسدٝ٘ ٚاتسنٝ٘ َعًًكا خازًدا ّٜٛ أٚ َٜٛني، ثِ بعد ذيو اقرتح عًٝٗا ػسبت٘.

تعسف ع٢ً طبعٗا املصادٞ أفكٌ َٔ إٔ ؼاٍٚ إدبازٖا عًٝ٘ ٚاْتكادٖا يسفكٗا، إْو ٫ تسٜد ٖرا اي

 إٔ ػعٌ ايطف١ً تػعس أْٗا ض١٦ٝ فكط ٭ْٗا ٫ تسٜد ػسبت٘.
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 ايتعاٌَ َع ْٛبات ايػكب

 َا ٖٛ تعسٜف ْٛب١ ايػكب؟

يف اؿا٥ط أٚ  يٝظ فكط أ٣ ضًٛى خازز عٔ ْطام املأيٛف، ٚيٝظ فكط عٓدَا ٜكسب ايطفٌ زأض٘

 ٜهطس غ٦ًٝا.. إٕ ايتعسٜف أٚضع َٔ ذيو

إْ٘ أ٣ َٛقف ٜبدٟ فٝ٘ ايطفٌ اْفذاز َٔ ايػكب، ايبها٤، ايؿساخ، ٚيعً٘ َٔ ا٭فكٌ إٔ ْطًل 

 ".ْٛبات ا٫ْفذازعًٝ٘ "

 جيب تكطِٝ تًو ايٓٛبات إىل قطُني: 

 Manipulativeْٛبات ايػكب ايت٬عب١ٝ  .1

 Tempermentalْٛبات ايػكب املصاد١ٝ  .2

يف ْٛبات ايػكب ايت٬عب١ٝ فإٕ يًطفٌ ٖدف حياٍٚ ؼكٝك٘ ٚيهٔ بطسٜك١ خاط١٦.. ٚيهٔ يف 

مل ٜطًب ايطفٌ غ٤ٞ ٚيٝظ ي٘ ٖدف قدد ٚيهٔ ببطاط١ مت ايتعدٟ   ْٛبات ايػكب املصاد١ٝ

ع٢ً سدٚدٙ املصاد١ٝ اـاؾ١ فأثاز ْٛب١ غكب.. َج٬ً: طفٌ ٜعاْٞ َٔ ؾعٛب١ يف ايتهٝف عٓدَا 

فذأ٠ تػٝري ايٓػاط ٚعٌُ غ٧ آخس أٚ ايطفٌ غدٜد ايٓػاط عٓدَا تطًب َٓ٘ اؾًٛع  تطًب َٓ٘

ًٓا يفرت٠ ط١ًٜٛ بعباز٠ أخس٣ إْ٘ ٫ ٜطتطٝع ايتشهِ يف ْفط٘.....ٖرا َا ْطُٝ٘ ْٛب١  ضان

 ايػكب املصاد١ٝ.

 

 نٝف ْفسم بُٝٓٗا؟

يف ايت٬عب١ٝ فإْٗا ْٛب١ ايػكب املصاد١ٝ أنجس سد٠، سًكا خيسز ايٛقع عٔ ايطٝطس٠.. بُٝٓا 

عهِ طبٝعتٗا أقٌ سد٠ ٚأنجس ؽطًٝطا ٚهلا ٖدف ٚاقح ٚإٕ ناْت اؿكٝك١ أُْٗا قد تبدٚإ 

 َتػابٗتني يف بعض ا٭سٝإ ٚقد ت٪دٟ إسداُٖا إىل ا٭خس٣.

 َاذا تفعٌ َع ايٓٛب١ ايت٬عب١ٝ؟

  ًٛ٫ تطتطًِ أبًدا إ٫ يٛ نإ زفكو املبدأٟ غري َربز، ف

َٓطكٞ فػري َٛقفو ٚيهٔ يف ا٭سٛاٍ انتػفت إْ٘ غري 

ا٭خس٣ ٫بد إٔ تبعح بسضاي١ يًطفٌ إٕ ْٛبات ايػكب غري 

 فد١ٜ.
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  ًَا.. ٫ تتعاطف ًٜا ٚؾاز ٫بد إٔ ٜهٕٛ َٛقفو أَاّ ايطفٌ قٛ

َع٘ أثٓا٤ ْٛب١ ايػكب... ٫ تكٌ "أْا سصٜٔ ٭ْو َتكاٜل 

ٚتبهٞ ضتأخر اؿ٣ًٛ ٫سًكا" ٚيهٔ قٌ "ئ تأخر تًو اؿ٣ًٛ 

 اٯٕ ضٝطس ع٢ً ذيو ايطًٛى سا٫ً".

  ّٛغايًبا َا ٜهٕٛ اإلهلا٤ طسٜك١ ْاسذ١ دًدا، إْ٘ ٜعين إٔ تك

بطسٜك١ ع١ًُٝ بأخر عكً٘ بعًٝدا عٔ َطبب ايٓٛب١ ٖٚرا 

 خيتًف عٔ ا٫ضتط٬ّ.

  إبعاد ايطفٌ َٓاضب أًٜكا تطتطٝع إٔ تكٍٛ يًطفٌ "اذٖب إىل

 عٔ املٛقف.سذستو ست٢ تٗدأ" بٌ ٚابعد ْفطو أْت أًٜكا 

  ٔايتذاٌٖ ايتاّ ٚض١ًٝ ْاسذ١ دًدا يٛ مل تطتطع إبعاد ْفطو ع

 املٛقف، ساٍٚ إٔ تبدٚ غري َٗتِ ٚا٭ِٖ أ٫ تتفاٚض َع٘.

  ٘ٚيهٔ يٛ بدأ ايطفٌ بإٜرا٤ ْفط٘ خ٬ٍ ايٓٛب١ بإٔ خيبط زأض

 يف ا٭زض جيب إٔ تتدخٌ.

  .ٚاملجابس٠ ٢ٖ املفتاح ايطشسٟ يًتشهِ يف تًو ايٓٛبات 

 

 ا تفعٌ َع ْٛبات ايػكب املصاد١ٝ؟َاذ

  يف أثٓا٤ تًو ايٓٛبات ٫ ترتى طفًو، قع ذزاعٝو سٛي٘ يٛ مسح يو أٚ فكط

ًٓا ي٘.. نٔ ٖاد٥ًا ٚقٌ ي٘ "أْا  ٫ ترتى ايػسف١ فإٕ ٚدٛدى ضٝهٕٛ َط٦ُ

أعًِ أْو َتكاٜل ٚيهٔ نٌ غ٧ ضٝهٕٛ ع٢ً َا ٜساّ" ٚعٓدَا ٜٗدأ 

 ٜٚسٜد اؾًٛع مبفسدٙ اسرتّ زغبت٘.

  ّٛي١ سٍٛ َا ٜكاٜك٘ إ٫ يٛ أزاد ٖٛ اؿدٜح ٫ تدخٌ َع٘ يف َٓاقػات َط

 ٚفكط عٓد اْتٗا٤ ايٓٛب١.

 .ساٍٚ اإلهلا٤ إذا اضتطعت 

  قد تكطس إىل ا٫ْتعاز خت٢ اْتٗا٤ ايٓٛب١.. يٛ اضتطعت ايتعسف ع٢ً ضبب

ايٓٛب١ فشاٍٚ إؾ٬س٘ َا اضتطعت. فُج٬ً يٛ نإ ايطبب أْٗا أدربت ع٢ً 

ًَا إزتدا٤  فطتإ ؾٛيف ٚ ٫ تسٜد ذيو فاْصع٘ عٓٗا فًٛزا ٖرا يٝظ اضتط٬

 ٚيهٓو ٚايد َتفِٗ أدزنت ايطبب اؿكٝكٞ يًٓٛب١ ٚؼاٍٚ إؾ٬س٘.

  

 ضًٛى ا٭ضري

ايطفٌ املجابس ايرٟ ٜسفض ا٫ضتط٬ّ، ايطفٌ ايرٟ جيد ؾعٛب١ يف ايتهٝف ٚ ٫ ٜطتطٝع ؼٌُ 

ايتػٝري، ايطفٌ غدٜد اؿطاض١ٝ ايرٟ ميٌٝ إىل أغٝا٤ َع١ٓٝ ٚ ٫ ٜطتطٝع تػٝريٖا، نٌ ٖ٪٤٫ 

ميًٕٝٛ إىل ا٫ْػُاع يف طكظ َعني أ٣ قاٚي١ يتػٝريٙ ٜدخًِٗ ٚ أًِٖٗ يف َعسن١. 
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يطفٌ "أَٞ ازبطٞ يٞ اؿرا٤" تسبط٘ ا٭ّ "٫ ٜا أَٞ ٖرا قٝل دًدا" تسبط٘ ا٭ّ ثا١ًْٝ  "٫ ٜكٍٛ ا  َجاٍ:

 ٜا أَٞ ٖرا َ٪مل دًدا" ازبطٝ٘ ثا١ًْٝ.

أضري   تٛقف إٕ تدفع املٛقف إىل دزد١ ددٜد٠ َٔ ايؿعٛب١ ست٢ تؿبح؛ ايطسٜك١ ٖٓا ض١ًٗ دًدا

أنجس ٚنًُا اغته٢ أؾبشت أضري ٫ سٌ ي٘ ٚنًُا ساٚيت إٔ تسقٝ٘ اضتشاٍ املٛقف  َٛقف

 يًُٛقف ٚيهٔ ٖرٙ ايدا٥س٠ املػًك١ ٫بد إٔ تٓهطس.

ٚيهٔ نٝف تتعسف عًٝٗا  يتهطسٖا.. قسٚزٟ عٓد ْكط١ َع١ٓٝ إٔ تعسف إٔ تًو املٓاقػ١ ب٬ 

دد٣ٚ.. اخرب طفًو قبٌ إٔ تسبط ي٘ اؿرا٤ "أْا أعسف إْو َتكاٜل َٔ اؿرا٤ ٚيهٔ زبطٞ إٜاٙ 

تسحيو ضأساٍٚ َستني فكط ٚإٕ ظًًت غري َستاح إَا ضتػريٙ أٚ ضتكطس إىل إزتدا٤ َس٠ بعد َس٠ ئ 

 غ٧ آخس.

جيب إٔ تدزى إٔ ايطفٌ أًٜكا أضري ٚ ٫ ِٜٗ إٕ نإ َا ُٜٗ٘ ٖٛ اؿؿٍٛ ع٢ً اؿ٣ًٛ أٚ زغبت٘ 

جيب يف ايطٗس أٚ غريٖا.. املِٗ أْ٘ أضري. قٌ ي٘ عصّ "يكد طًبت ذيو ث٬خ َسات بايفعٌ، ئ تأخرٙ ٚ

إٔ تتٛقف فًٛزا" ٚغايًبا ٜتٛقفٕٛ ٭ْو نٓت َباغًسا ٚٚادٗت اإلؿاح ايطًيب ٚيف ا٭سٛاٍ ا٭خس٣ اييت 

ًَا.. اذٖب إىل سذستو يٛ اضتًصّ ا٭َس  ئ ٜتٛقف فٝٗا اخربٙ ببطاط١ إٔ املٓاقػ١ اْتٗت ٚػاًٖ٘ متا

عًٝ٘ إٔ ٜرتادع عٓ٘ ٚيهٓ٘  ٚاغًل ايباب ٚفُٝا بعد اخربٙ أْو تعسف أْ٘ إذا أزاد غ٦ًٝا فإْ٘ ؾعب

٫بد إٔ ٜعسف عٓدَا تكٍٛ ا٭ّ أٚ ا٭ب )٫( فإُْٗا سًكا ٜعٓٝإ َا ٜك٫ٕٛ ٚجيب عًٝ٘ إٔ ٜتكبٌ 

 ٖرا.

 

 ضاعد ْفطو بٓفطو....نٝف ْعًِ ايطفٌ َٗازات ايتعاٌَ َع املٛاقف املدتًف١؟

ًٗا إيٝو نٛايد، نُدزع، نبايؼ ذٚ تأثري نبري ع٢ً ايطفٌ  ست٢ اٯٕ نإ نٌ غ٧ َٛد

يتعًُٝو نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايطفٌ ايؿعب بطسٜك١ إجياب١ٝ ٚبٓا٠٤.. ٚيهٔ َاذا عٔ ايطفٌ 

 ْفط٘؟ ٌٖ ٖٓاى ٚضا٥ٌ يتعًُٝ٘ )ٖٛ( طسم أفكٌ يًتهٝف ٚيًتشهِ يف ضًٛن٘ َٚػاعسٙ؟

يدزد١ نبري٠ ٖرا ٜعتُد ع٢ً ضٔ ايطفٌ، ذنا٥٘، ٚدزد١ ْكٛد٘.. ٚفُٝا ًٜٞ بعض ايطسم 

 عُاهلا َع طفٌ نبري:اييت ميهٔ اضت

 ايطفٌ اـبري.1

ًٝا َا ٖٛ املصاز.. ٖٚرا بايطبع حيتاز إىل  َٔ ضٔ اـاَط١ َٚا أنرب ميهٔ تعًِٝ ايطفٌ تدزجي

ٖاد١٥.. جيب إٔ ؽاطب٘ ع٢ً أْ٘ غدـ بايؼ ٚإٕ ايتعبري عٔ   دًطات كطط هلا ٫ٚبد إ نٕٛ

 ٖرٙ اؾًطات اخبازٙ إٔ غ٦ًٝا َا خطأ فٝ٘.املػاعس ٖٛ دص٤ َٔ عًُٝ٘ ايٓكٛز ٚيٝظ ايػسض أبًدا َٔ 
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o  َٔ ًْا إىل ساي١ ميهٓو َج٬ً َطاعدت٘ إٔ ٜس٣ أْ٘ غدٜد اؿُاع ٚيهٔ ٖرا ٜ٪دٟ أسٝا

 اهلٝاز.

o  ؾفات َجٌ ا٫ؿاح، اـذٌ، اؿطاض١ٝ، ايفٛق١ٜٛ، ضٗٛي١ ايتأثس )با٭ؾٛات َج٬ً( نًٗا

ى باضتك٬ي٘ نػدـ ي٘ ؾفات ميهٔ تفطريٖا يف دًط١ ؾداق١، َعرًبا فٝٗا عٔ فدس

 َػاعسٙ ايػدؿ١ٝ ٚزدٚد فعً٘ ٚآزا٤ٙ.

o  .ًْا تهٕٛ زدٚد أفعاي٘ َبايًػا فٝٗا ٚإْو تسٜد َطاعدت٘ يف ايتشهِ فٝٗا اخربٙ إْ٘ أسٝا

فُج٬ً عًُ٘ إٔ ٜتعسف ع٢ً َػاعسٙ ٚعٓدَا ٜؿبح َتٛتًسا ٜطتطٝع إٔ ٜطًب َٔ املع١ًُ 

ل ٜطتطٝع إٔ ٜأخر ْفًطا عًُٝكا ٜٚعد فرت٠ زاس١ قؿري٠.. عٓدَا ٜهٕٛ سصٜٔ أٚ َتكاٜ

 ببط٤ َٔ ٚاسد إىل عػس٠.

o  ٍٚعٓدَا جيد ْفط٘ أضري زغب١ َع١ٓٝ ٚنسز طًب٘ أنجس َٔ َس٠ عًٝ٘ إٔ ٜتٛقف ٚحيا

 ايتفهري يف غ٧ آخس.

o .عٓدَا ٜتٛتس يف َٛقف ددٜد ٜطتطٝع إٔ ٜٓتعس ق٬ًًٝ ست٢ جيد ْفط٘ أنجس زاس١ 

يتشهِ بايٓفظ ٜهٕٛ زا٥ًعا ز١ٜ٩ ذيو ايفدس باإللاش عٓدَا حيكل ا٭طفاٍ ذيو ايكدز َٔ ا

 ايرٟ سككٛٙ.

 .ايطفٌ ايكا٥د2

عٓدَا ٜهٕٛ يد٣ طفًو َػه١ً َع١ٓٝ يف ايطًٛى تطتطٝع َطاعدت٘ ع٢ً إشاس١ تًو ايعجس٠ 

َٔ طسٜك٘ بإٔ تكع٘ يف َٛقع ا٭ضتاذ ٚاملعًِ.. عٓدَا تفعٌ ذيو فإْو ػعٌ طفًو ٜدزى أْ٘ 

ٝطس٠ ع٢ً ا٭َٛز. تطتطٝع َج٬ً إٔ تػرتٟ يطفًتو عسٚض١ ٚيٛ نإ املتشهِ ٜٚطتطٝع ايط

يدٜٗا َػه١ً يف َٛاد١ٗ املٛاقف اؾدٜد٠ تطتطٝع إٔ تطًب َٓٗا إٔ تعًِ ايعسٚض١ نٝف 

تتهٝف َع املٛاقف اؾدٜد٠.. ٚتطتطٝع إٔ ؼكس هلا ضاع١ ٚتطًب َٓٗا إٔ تعًِ ايعسٚض١ ق١ُٝ 

َػه١ً يف ايعض ٚايطف١ً نأّ جيب إٔ تعًُٗا أ٫ تعض،  ايٛقت.. أٚ ؽربٖا إٔ ايعسٚض١ يدٜٗا

ميهٓٗا إٔ تؿشبٗا إىل ايطٛم أٚ إىل سف٬ت ايعا١ً٥ ٭ٕ ايعسٚض١ ٫ تعًِ نٝف تتعٛد ع٢ً 

 ا٭َانٔ اؾدٜد٠..

ٖرٙ ايطسٜك١ متهٓٗا َٔ ايتػًب ع٢ً بعض املداٚف.. عٓدَا تعًِ ايعسٚض١ نٝف تهٕٛ 

 س كاٚفٗا.أغذع فإْٗا بدٚزٖا تتعًِ نٝف تكٗ
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 .ايسفٝل ايػذاع 3

خٛف ا٭طفاٍ ؾعب قد ٜعٗس بٛقٛح ٚقت ايّٓٛ ٚقد ٜؿبشٕٛ غدٜدٚ ا٫يتؿام بأبِٜٛٗ 

 ٜٚسفكٕٛ ايرٖاب يًّٓٛ يف أضستِٗ أٚ ٜؿسٕٚ إٔ تبك٢ أَٗاتِٗ ظٛازِٖ.

ميهٔ َعاؾ١ ذيو بإعطا٤ ايطفٌ د١َٝ ع٢ً غهٌ سٝٛإ َفرتع ٚاخبازٙ "ٖرا ٖٛ دبو 

ايػذاع، تٓٝٓو ايػذاع" ضٝبك٢ إىل دٛازى نٝف تػعس باـٛف ٖٚٛ َعو ٫ ايػذاع "أضدى 

خياف؟ ٫ داٍع يًدٛف ٚاتسى أَو ترٖب ؿذستٗا، ضٝطاعد ذيو ع٢ً عدّ ايػعٛز باـٛف عٓدَا ٫ 

تهٕٛ ا٭ّ َٛدٛد٠، جيب إٔ تهٕٛ ايد١َٝ ددٜد٠ ٚكؿؿ١ يريو ايػسض ٚضٝطاعدٙ ٖرا 

 ع٢ً ايتػًب ع٢ً كاٚف ايّٓٛ.

  

 د فعٌ اـبري.. ٚقع نٌ املعًَٛات ًَعاز

ًٝا يف عا١ً٥ بٗا  نٝف ٜطتذٝب ا٭بٛإ بطسٜك١ َرتابط١ فعاي١ يًُٛاقف املعكد٠ اييت تطسأ َٜٛ

 طفٌ ؾعب.

ضتتعًِ اٯٕ نٝف تكع نٌ املعًَٛات عٔ ايتٗرٜب اييت عسفتٗا َع ٚضا٥ٌ ايتشهِ يتتعًِ 

 طسم ددٜد٠ يًتعاٌَ َع طفًو.

تعتُد ع٢ً ضًطتو نكا٥د ْاقر.. ٚميهٔ تكطُٝٗا إىل ضًط١ً َٔ ٖرٙ ايطسم اؾدٜد٠ 

 اـطٛات.

، َع تهساز املُازض١ ٚتصاٜد ثكتو يف ٫ تتٛقع ايٓذاح َٔ أٍٚ َس٠جيب إٔ تهٕٛ ؾبًٛزا ٚ 

ضًطتو ا٭ب١ٜٛ ئ تأخر تًو ايع١ًُٝ َٓو ض٣ٛ بكع ثٛإ، ضتؿبح ع١ًُٝ تًكا١ٝ٥ بايٓطب١ 

إيٝو.. يٛ اضتطعت تػٝري زدٚد فعًو ع٢ً َداز عد٠ أضابٝع فإٕ ٖرا زا٥ع.. إٕ ضًط١ً اـطٛات يف 

 :٭٣ ضًٛى ؾعب ضًيب أٚ بػٝض ٜبدأ باٯتٞ زد ايفعٌ اـبري

يٛ نٓت ٫  جيب إٔ تكِٝ ْفطو ٚسايتو اير١ٖٝٓ،ٌٖ أضتطٝع ايتعاٌَ َع ذيو اٯٕ؟    .2

 .ايجا١ْٝ  تطتطٝع ايتعاٌَ ابتعد فًٛزا.. يٛ تطتطع اْتكٌ إىل اـط٠ٛ 

ِٝد َػاعسى ٚأبدأ يف ايتفهري. نٔ ايكا٥د:   .3  تسادع ق٬ًًٝ، س

 عسفٓاٖا ًَعا.َٔ قا١ُ٥ ايطًٛنٝات اييت  سدد ْٛع ايطًٛى   .4
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ساٍٚ َعسف١ ايطبع املصادٞ خًف ايطًٛى يُٝهٓو ايتؿسف بد٫ً : تعسف ع٢ً ايطبع املصادٞ   .5

 َٔ َعاقب١ طفًو دٕٚ دد٣ٚ.

إٕ نإ ايطًٛى ٫ ٜعهظ أ٣ طبع َصادٞ ٚزا٤ٙ.. ٌٖ ا٭َس ٖاّ دًدا يتأخر  ٌٖ ُٖا َتفكإ؟   .6

 ٚقف١.. إٕ مل ٜهٔ ػاًٖ٘ ٚابتعد عٔ املٛقف.

 إٕ مل ٜهٔ طبع َصادٞ اضتذب عصّ ٚقسز ايعكاب املٓاضب.  ايعكاب املٓاضب:   .7

ًٝا...8 اضتعٌُ املٓطل ٚايعكٌ.. يٛ أثاز طفًو ْٛب١ غكب يف َهإ عاّ ضازع بإخساد٘  نٔ عًُ

 إىل َٓطك١ أٖدأ.. املٓطل ٚتفتشو نٛايد ي٘ دٚز نبري يف ايطٝطس٠ ع٢ً املٛقف.

نإٔ ٜرتى ٜدى ٚجيسٟ يف َٓتؿف  :خطرًيا..اضتددّ غسا٥صى ٚتؿسفيٛ نإ املٛقف  .9

 ايطسٜل .

 

ٚفُٝا ًٜٞ مناذز َٔ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ يعا٬٥ت يدٜٗا طفٌ ؾعب ٚنٌ َٓٗا ًٜٝ٘ زد ايفعٌ 

 ايتًكا٥ٞ يتؿسف ايطفٌ ثِ خط١ ط١ًٜٛ املد٣ يًتعاٌَ َع َٛاقف مماث١ً:

 .ايعا١ً٥ ا٭ٚىل:ملاذا ٫ ٜعذبٗا غ٧؟1

ضٓٛات( َٗرب  7ايٛايدإ ا٭طفاٍ إىل عسض عسا٥ظ ا٭طفاٍ باملدزض١.. ايطفٌ ا٭نرب )أخر 

ًْا َتعًك١ نجرًيا بٛايدٜٗا.. إْٗا ٫ ؼب  5َٚٓطًل، ايطف١ً ايؿػس٣ ) ضٓٛات( داد٠، خذٛي١ ٚأسٝا

عسٚض أٚ أف٬ّ ا٭طفاٍ يهٓٗا ؼب نجرًيا عسٚض ايعسا٥ظ ٚعٓدَا ٜكسز ا٭ب ايرٖاب إىل يريو 

سض ايرٟ ؼب٘ فإْٗا تبهٞ ٚتتعًل بأَٗا ٚتسفض ايرٖاب، ٚيف أثٓا٤ ايعسض تسفض اؾًٛع ايع

ع٢ً نسضٝٗا ٚتؿس ع٢ً اؾًٛع يف سذس ٚايدتٗا.. ٚعٓدَا تطهت أخرًيا ٜٚبدأ ايعسض فإْٗا 

تبهٞ ٚتؿسخ ست٢ إٔ أَٗا تؿٝح بٗا غاقب١ "َاذا بو إِْٗ عسا٥طو املفك١ً؟" تكٍٛ ايطف١ً "٫ 

ُٜذرب ا٭ٌٖ ع٢ً َػادز٠ ايعسض عا٥دٜٔ يًُٓصٍ أِْٗ أنرب"  ْٚتٝذ١ يبها٤ ايطف١ً املطتُس 

 َكتٓعني أِْٗ أخفكٛا ثا١ًْٝ يف اضعادٖا فإٕ طفًتِٗ ٫ ٜعذبٗا غ٧.

 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟

زد ايفعٌ نإ ٫بد إٔ ٜهٕٛ كتًفًًا َٔ بدا١ٜ تعًكٗا بأَٗا ٚزفكٗا ايرٖاب.. ثِ عٓدَا بدأ 

 َػاٖدتٗا ايعسض.. ايبها٤ عٓد

 ٌٖ تهسز ذيو َٔ قبٌ؟ إْٗا طف١ً خذٛي١، نجري٠ ايػه٣ٛ بايرات يف ا٭َانٔ ايعا١َ.



102 
 

ٌٖ ايطبع املصادٞ َتدخٌ؟ بايتأنٝد.. زفكٗا يٮغٝا٤ اؾدٜد٠ ٚا٫ْطشاب املبدأٟ، إْٗا ض١ًٗ 

س كتًف ا٫ضتجاز٠ ٚظٗس ذيو بٛقٛح أثٓا٤ ايعسض.. ؾعٛب١ ايتهٝف ظٗست عٓدَا قايت إٕ ايطا٥

 أْ٘ أنرب.. ددٜتٗا ٚغهٛاٖا ٜعهطإ َصادٗا ايطًيب..

إذٕ يٛ أدزى ايٛايدإ ذيو فإْٗا ؼتاز إىل ايطُأ١ْ.. تأخر ا٭ّ ايطف١ً بني ذزاعٝٗا، تكُٗا ٚتكٍٛ 

"أْا أعسف إٕ نٌ ذيو ددٜد بايٓطب١ إيٝو ٚأْت مل تتعٛدٟ ع٢ً ايطا٥س بريو اؿذِ ٚيهٔ ٫ 

 ايٛقت".ؽايف ضتتعٛدٜٔ عًٝ٘ َع 

تطتطٝع تػذٝع ايطف١ً إٔ تأخر حملات خاطف١ إىل ايد١َٝ ٚإٕ فػٌ ذيو ٚايطف١ً ٫ تصاٍ 

َتكاٜك١ فًترٖب بٗا إىل آخس ؾف يف  َهإ ايعسض ، ضتتػذع ع٢ً املػاٖد٠ عٓدَا تهٕٛ 

 املطاف١ أنرب.

 اـط١ املطبك١

تفعٌ غ٦ًٝا ددًٜدا غًدا.. َع طفٌ نٗرا ٫بد إٔ تطتعد َٔ ايّٝٛ ايطابل.. اخربٖا إٔ ايعا١ً٥ ض

ًْا ٚقد ٜبدٕٚ  اخربٖا أْٗا ضرت٣ سٝٛاْاتٗا املفك١ً ع٢ً ايطبٝع١ ٚيهٔ أنرب، أنجس أيٛا

كتًفني.. ٚيف ّٜٛ ايعسض اذٖب َبهًسا ٚاقكٞ ٚقًتا أطٍٛ باـازز ست٢ تتعٛد ع٢ً املهإ 

 اؾدٜد..

ٚحيتٜٛٗا يٛ استادت ٜٚرٖب جيب إٔ ٜٓاقؼ ا٭بٛإ اـط١ َطبًكا، ٜكسزإ َٔ ضٝذًظ ظٛازٖا 

 بٗا بعًٝدا يٛ أزادت.

  

 .٫ أسد ٜفٛش.. نًٓا خاضسٕٚ.2

ضٓٛات، يف ّٜٛ تهتػف ا٭ّ إٔ سًٝب  7أغٗس ٚطفٌ ض٧ املصاز عٓدٙ  7ٖرٙ أّ يدٜٗا طفٌ عُسٙ 

 ا٭طفاٍ قد ْفد ٚؼتاز إىل ايرٖاب إىل املتذس يػسا٤ بعض َٓ٘ قبٌ إٔ ٜطتٝكغ ايسقٝع.

٭نرب ايرٖاب َعٗا ٚيهٓ٘ ٜسفض تسى يعب٘، فتدربٙ أْٗا ضترٖب َطسع١ تطًب َٔ ايطفٌ ا

ٚضتػًل عًٝ٘ ايباب ٚيٝطت ٖرٙ ٢ٖ املس٠ ا٭ٚىل ٚيهٔ ايطفٌ ٜؿسخ زافًض ذٖابٗا.. إذٕ اذٖب 

َعٞ .. ٜسفض ؾازًخا أًٜكا َٛقًعا أخٝ٘ ايسقٝع ايرٟ ٜبهٞ ٖٛ أًٜكا ٚا٭ّ ٜا٥ط١ "اْعس َا ايرٟ 

و إْ٘ دا٥ع ٚ ٫ ٜٛدد يدي ي٘ إْ٘ خط٪ى" مما ٜ٪دٟ إىل شٜاد٠ ايؿساخ ٜٚجري فعًت٘، يكد أٜكعت أخٝ

ًٝا نٌ ايًعب ع٢ً ا٭زض.  ايطفٌ ا٭نرب ْٛب١ غكب زاَ
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 َاذا ٜفعٌ ايٛايد اـبري؟

زد ايفعٌ: جيب إٔ تهٕٛ ا٭ّ سٝاد١ٜ ٚؼدد ضًٛى ايطفٌ.. إْ٘ ضًٛى َكاّٚ عٓٝد.. ايطبع 

 ٚضسع١ ايتػٝري َٔ ايًعب إىل اـسٚز َسفٛق١ بايٓطب١ ي٘.املصادٞ ٖٓا ٖٛ ؾعٛب١ ايتهٝف 

يكد ضأيت٘ ا٭ّ إٔ خيتاز بني اـسٚز َعٗا أٚ اؾًٛع باملٓصٍ ٚسًٝدا ٚن٬ُٖا َسفٛض بايٓطب١ ي٘.. 

ناْت ا٭ّ تطتطٝع إٔ تكٍٛ ي٘ "اسكس يعبو َعو إىل ايطٝاز٠" فإٕ مل ٜفعٌ ذيو ٌٖ تطتطٝع إٔ 

ٜتٓاٍٚ عؿري تفاح أٚ شبادٟ؟ ع٢ً ا٭قٌ ست٢ تطتطٝع طُأ١ْ  ت٪دٌ ايًدي، إٔ ػعٌ ايسقٝع

 ايطفٌ ا٭نرب.

 اـط١ املطبك١:

 ٖرا طفٌ عٓٝد، ؾعب ايتهٝف ٚجيب ػٗٝصٙ قبٌ ا٫ْتكاٍ َٔ َٛقف ٯخس. 

ميهٔ اضتعُاٍ ضاع١ ايتػٝري.. اخربٟ طفًو يف خ٬ٍ مخط١ دقا٥ل ضٓرٖب إىل املتذس ٚبعد 

 ٚيعبو.عػس٠ دقا٥ل ضتعٛد إىل سذستو 

 

 .ضسٜس َٔ ٖرا؟3

ضٓٛات  4يعد٠ أضباب اضتُس ذيو ايطفٌ يف ايرٖاب إىل ضسٜس ٚايدٜ٘ يٝٓاّ َعُٗا.. ٚعٓد عُس 

 ْٚؿف أؾبح ٜسفض ايرٖاب يًّٓٛ يف أ٣ َهإ آخس.

بدأت املػه١ً َٓر طفٛيت٘ عٓدَا نإ ٜطتٝكغ عد٠ َسات خ٬ٍ ايًٌٝ ٜٚرٖب إىل فساؽ 

أَ٘ َكتٛي١ َٔ ّٜٛ طٌٜٛ ٚؾساعات آخسٖا ٜهٕٛ مبشاٚي١  ٚايدٜ٘ ٚتهسز ذيو نجرًيا، تهٕٛ

إقٓاع٘ بايرٖاب إىل ضسٜسٙ يًّٓٛ.. ٚتؿبح ايًٝايٞ عباز٠ عٔ يعب١ ا٭ضس٠ املتبادي١.. َس٠ عٓدى َٚس٠ 

 عٓدٟ.. ٚتتعكد ا٭َٛز عٓدَا ٜكٍٛ أْ٘ خا٥ف َٔ ايع٬ّ ٚا٭س٬ّ ايط١٦ٝ.

املٓاقػات اؾد١ٜ بني ا٭بٜٛٔ يف قاٚي١ ؿٌ املػه١ً.. ٚبعد فرت٠ تٝأع ا٭ّ ٚتبدأ ضًط١ً َٔ 

ٜسفض ا٭ب ّْٛ ايطفٌ َعُٗا ٚتًني ا٭ّ أَاّ خٛف ايطفٌ فٝرٖب ا٭ب غاقَبا يًّٓٛ ع٢ً أزٜه١ 

 خازز ايػسف١.

 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟

 إْ٘ يٝظ زد فعٌ ي١ًًٝ ٚاسد٠.. إْ٘ حيتاز إىل خط١ قه١ُ ٜٚهُٔ سٌ املػه١ً يف تفُٗو

 هلا.
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اضأٍ ْفطو عٔ دٚزى يف تهٜٛٔ تًو ايعاد٠ اي١ًًٝٝ يد٣ ايطفٌ.. ٌٖ ٜأتٞ إىل فساغو ٭ْ٘ 

 خا٥ف أّ أؾبح ٜطتددّ تًو ايه١ًُ ي٬ٝعبو بٗا؟ ٌٖ ؽًط ٚقت ايرٖاب يًفساؽ بٛقت ايّٓٛ؟

إٕ ايطفٌ غري املٓتعِ ٫ ميهٔ إدبازٙ ع٢ً ايرٖاب يًّٓٛ ٚيهٔ املٛاعٝد املٓتع١ُ يًرٖاب 

 اؽ ٫بد َٔ اؿفاظ عًٝٗا..يًفس

ايطفٌ اـا٥ف ميهٔ إٔ ٜطاعدٙ )ايسفٝل ايػذاع(.. اعط ايطفٌ د١َٝ "ايدب ايػذاع" أٚ أ٣ 

سٝٛإ آخس يٝػذع٘ أثٓا٤ ايًٌٝ ٚميهٔ اضتدداّ ايعسٚض١ يف طسٜك١ ايطفٌ ايكا٥د سٝح ٜطًب 

 َٔ ايطفٌ َطاعد٠ ايعسٚض١ ع٢ً ايّٓٛ نُا ضٝفعٌ ا٭ب ٚا٭ّ.

ايطفٌ َػه١ً ا٫ضتٝكاظ عد٠ َسات خ٬ٍ ايًٌٝ، ط٦ُٓ٘ ٚيهٔ جيب ايرٖاب ب٘ يٛ نإ يد٣ 

ًَا ٚكتؿًسا..  إىل سذست٘، نٔ ساش

 ٚيٛ نإ ايطفٌ خا٥ًفا ابل َع٘ ق٬ًًٝ ست٢ ٜط٦ُٔ ٚيهٔ ٫ تِٓ ظٛازٙ.

 

 .ؾعب اإلزقا٤ يف ايطعا4ّ

 نُععِ ا٭َٗات فإْٗا ؼب إعداد ايطعاّ ٚ خاؾ١ً ايٛدبات املػر١ٜ..

ًِ َػه١ً ايؿعٛب١ يف تٓاٍٚ ايطعاّ.. إْ٘ ْادًزا َا ٜكٍٛ أْ٘  5ٚيهٔ ابٓٗا )  ضٓٛات( يدٜ٘ دا٥

دا٥ع ٫ٚ حيب ايتػٝري يف ٚدبات٘، نًُا ذام غ٦ًٝا ددًٜدا مل ٜعذب٘، إْٗا قًك١ ٭ْٗا تػعس إٔ 

ًْا ٚبايتايٞ فإٕ ايؿساعات بُٝٓٗا أبد١ٜ ٢ٖ َٔ داْب ؼاٍٚ إدبازٙ أٚ إقٓاع٘   غرا٥٘ يٝظ َتٛاش

قاًٜت٘ يٮنٌ ٖٚٛ طٛاٍ ايّٝٛ ٜعربٗا مبا ٜأنً٘ )ددي، س٣ًٛ، َكسَػات، بطاطظ( ًٜٚح   أٚ

ًٜٚح ست٢ ٜأخر َا ٜسٜدٙ ٚعٓدَا تعطٝ٘ َا ٜسٜد فإْ٘ ٜفكد إٖتُاَ٘ ب٘ ٜٚرتن٘ بعد قك١ُ 

 ٚاسد٠.. ؾساعات َطتُس٠ ع٢ً ا٭نٌ ٫ تٓتٗٞ.

 َاذا ٜفعٌ ايٛايد اـبري؟

 عني، جيب ايرتادع ٚدزاض١ ايٛقع يٛقع خط١ قه٫:١ُ ٜٛدد زد فعٌ َ

ٖٓاى طبع َصادٞ ٚاقح خًف ضًٛى ايطفٌ.. طباع٘ غري املٓتع١ُ ػعٌ َٔ ايؿعب عًٝ٘ إٔ 

ٜػعس باؾٛع يف أٚقات َٓتع١ُ، يدٜ٘ ؾعٛب١ يف ايتهٝف، إْ٘ ٫ حيب تػٝري ا٭نٌ أٚ طسٜك١ 

َرام َععِ ا٭نٌ ٜٚػتهٞ )طعُ٘  إعدادٙ، يدٜ٘ سطاض١ٝ عاي١ٝ يًُ٪ثسات ست٢ أْ٘ ٫ حيب

 نجري ايتٛابٌ(. –ساز  –غسٜب 

ًٝا أّ ٭ْ٘ ٫ ٜتٓاٍٚ طعاَٗا؟ ًَا ؾش  جيب أًٜكا إٔ تكِٝ ا٭ّ ْفطٗا ٌٖ ٢ٖ قًك١ ٭ْ٘ ٫ ٜتٓاٍٚ طعا
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ؾش١ ايطفٌ ميهٔ تكُٝٝٗا عٔ طسٜل طبٝب ا٭طفاٍ، ضٝكسز إٕ ناْت ؾشت٘ ع٢ً َا ٜساّ أّ 

..٫ 

ايٛدب١ فإٕ ايطفٌ جيب إٔ جيًظ ع٢ً املا٥د٠ َع باقٞ ايعا١ً٥ ست٢ إٕ مل  عٓدَا ٜأتٞ ٚقت تٓاٍٚ

ًُا ؼكري أطبام غ١ٝٗ ي٘ عٓدَا جيٛع.  ٜهٔ دا٥ًعا ٚتطتطٝع ا٭ّ دا٥

 ٚجيب إٔ ٜساعٞ أخ٬ق٘ عٓد اؾًٛع ع٢ً املا٥د٠ ست٢ ٚإٕ نإ ٫ ٜأنٌ.

٤.. ٫ ػعًٗا َػه١ً ٚيهٔ جيب أًٜكا إٔ تكع سدًٚدا، إْ٘ ٜسٜد ٖاَبٛزدس ع٢ً ايػدا٤ ٚايعػا

 يٛ أزاد س٣ًٛ دٕٚ تٓاٍٚ عػا٩ٙ قٌ )٫( عصّ.

 

 .يف ايطسٜل5

ضٓٛات(  7ٖرٙ ا٭ّ تطتعٌُ ايطٝاز٠ يككا٤ َععِ َػاٜٚسٖا.. ايطفٌ ا٭نرب ٚيد يطٝف َ٪دب )

ضٓٛات( طفٌ غدٜد ايٓػاط، عٓٝد، َتٗٛز، َطتشٌٝ إٔ  5ٚيهٔ ايسعب ٜأتٞ َٔ أخٝ٘ ا٭ؾػس )

ًٓا ٜٚسبط سصاّ ا٭َإ يف ايطٝاز٠، يف ٖرا ايّٝٛ نإ غاقًبا َٔ ٚايدت٘ ٭ْٗا قاطعت  جيًظ ضان

ٚاضتُس ٜبهٞ ٜٚؿسخ َٔ املكعد اـًفٞ َععِ ايطسٜل.. ناْت ا٭ّ ؼاٍٚ ايرتنٝص   يعب٘

ع٢ً ايكٝاد٠ ٚتؿسخ َٔ سني ٯخس "اضهت" ٜٚصداد ٖٝاز ايٛيد ٚميطو أسد يعب٘ ٜٚكسب بٗا أخٝ٘ 

 يف أثٓا٤ املعسن١ تطري إسد٣ ايًعب ٚتكسب زأع ا٭ّ.ٜٚتػادسا ًَعا ٚ

 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟

زد ايفعٌ: أٍٚ َا جيب عًُ٘ يف ايطٝاز٠ ٖٛ ايبشح عٔ ا٭َإ.. جيب إٜكاف ايطٝاز٠ ع٢ً داْب 

ايطسٜل.. اٖدأٟ أ٫ًٚ ٚفهسٟ إٕ ٖرا ضًٛى ٖا٥ر.. ٌٖ ٜدخٌ فٝ٘ طبع َصادٞ؟ طبًعا يكد أخرت 

 ٓػاط َٔ ٚقع اؿس١ٜ ٚا٫ْط٬م إىل ٚقع قٝل قهّٛ.طفًو غدٜد اي

اسكسٟ طفًو إىل املكعد ا٭َاَٞ ٚسافعٞ ع٢ً إتؿاٍ ايعني ٚساٚيٞ تٗد٥ت٘ "أْا أعسف إْو 

َتكاٜل ٭ْو تسنت أيعابو، نإ ذيو ضسًٜعا ثِ ٚددت ْفطو قبًٛضا يف ايطٝاز٠ ٚيهٓٓا 

 س١ً ايباق١ٝ.ضسعإ َا ضٓؿٌ" ٚاتسنٞ طفًو ظٛازى خ٬ٍ َطاف١ ايس

 اـط١ املطبك١:

َٔ ايٛاقح إٔ بعض ايتشكري نإ ميهٓ٘ َطاعد٠ ا٭ّ.. ضاع١ ايتػٝري قد تطاعد، ؼرٜس 

َطبل بٛقت َػادز٠ اؿدٜك١، ٚقع ايطفٌ ظٛازى َع بعض ا٭يعاب اٯ١َٓ ٚايباقٞ يف غٓط١ 
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أغٝا٩ٙ املفك١ً، ايطٝاز٠، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َعو غٓط١ يًطٛاز٨ َٔ أدٌ ايسس٬ت ايط١ًٜٛ بٗا 

 ٚدب١ خفٝف١، عؿري أٚ أ٣ غ٧ آخس قد ًٜٗٞ طفٌ قًل أٚ نجري ايٓػاط.

إٕ نإ طفًو َتًٗٝذا ساٚيٞ تٗد٥ت٘ قبٌ ايسس١ً ٚنًُا طايت ايسس١ً ساٚيٞ تكطُٝٗا ع٢ً 

 أدصا٤.

 

 .أضتاذ ْٛبات ايػكب6

طفًٗا ٜبدٚ ضًٛن٘ يف ّٜٛ غتا٤ غدٜد ايربٚد٠ تٓعس ا٭ّ خازز ايٓافر٠، إْٗا أضري٠ فهس٠ إٕ 

ٜكرتب َٔ اؾٕٓٛ بطبب املهح يف املٓصٍ طٛاٍ ايٓٗاز، ٚيهٔ اؾٛ عاؾف ٢ٖٚ غري ٚاثك١ َٔ 

 إَها١ْٝ ْصٚهلا َع٘ إىل أ٣ َهإ.

ترٖب إيٝ٘ ٚتكٍٛ ي٘ "اضتعد ضٓدسز" ٚػسٙ يًٝبظ ٚيف ا٭ثٓا٤ تهًُ٘ ست٢ ٜٗدأ ق٬ًًٝ.. ٚعٓدَا 

د ٖرا" ؼكس ي٘ ٚاسًدا آخس "٫ ٜا أَٞ ٖرا يٝظ َسحيًا" ٚتعٌ ؼكس ي٘ اؿرا٤ ٜكٍٛ "٫ ٜا أَٞ ٫ أزٜ

تسٚح ٚػ٧ ٖٚٛ ٜعرتض ٚايٓتٝذ١ أْ٘ ٜؿسخ ٢ٖٚ ػًظ ع٢ً ا٭زض َتعب١ تسٜح ظٗسٖا 

َتطا١ً٥ َاذا تفعٌ اٯٕ؟ ٜسفض إزتدا٤ َعطف ايػتا٤ يف ْٛب١ غكب أخس٣.. أَ٘ تؿس ٚتسغُ٘ 

 إىل اؿدٜك١ ٜؿسخ زافًكا ايدخٍٛ ٚبدأت ايٓاع ع٢ً إزتدا٥٘ ٚػسٙ خازز املٓصٍ.. ٚعٓدَا ٜؿ٬

تتذُع ٚتٓعس.. ْفد ؾرب ا٭ّ ٚؼاٍٚ دسٙ بعٓف إىل داخٌ اؿدٜك١ ٚفٛز إٔ ٜدخٌ ٜٓطًل ٫عًبا 

َع ا٭طفاٍ اٯخسٜٔ ٚتٓٗاز ا٭ّ دايط١ ع٢ً َكعد باؿدٜك١.. ٚبعد فرت٠ ٜأتٞ إيٝٗا طايًبا عسبت٘ 

.. ٜكٍٛ "ٚيهين أزٜد عسبيت اذٖيب ٚآتٝين بٗا" ٜٚٓطًل يف ْٛب١ ايهبري٠ فتكٍٛ ي٘ ا٭ّ إْٗا باملٓصٍ

 غكب ددٜد٠.

 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟

 زد ايفعٌ:

 ٖرا ايطفٌ يدٜ٘ ْٛعإ َٔ ْٛبات ايػكب.. ْٛب١ َصاد١ٝ ٚأخس٣ ت٬عب١ٝ.. 

 تعٗس املصاد١ٝ يف أثٓا٤ إزتدا٤ ٬َبط٘ ٚايت٬عب١ٝ عٓدَا ٜسٜد عسبت٘ اٯٕ ٚ إ٫....

ٕ ا٭ّ ٫ تطتطٝع ايتفسٜل بُٝٓٗا ف٢ٗ تعاًَ٘ ْفظ املعا١ًَ.. بُٝٓا يف املصاد١ٝ ؼتاز إىل ٚ٭

 نجري َٔ املطاْد٠ ٚايتفِٗ، ٚجيب يف ايت٬عب١ٝ أ٫َ تطتطًِ ٚؼاٍٚ ػاًٖ٘.
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يٛ اضتُست ْٛب١ غكب٘ يف اؿدٜك١ خرٜ٘ إىل املٓصٍ ٚنريو ْٛب١ إزتدا٤ امل٬بظ نإ جيب 

ع َٔ ذيو.. عٓد َدخٌ اؿدٜك١ ٜعٗس طبع٘ املصادٞ )ا٫ْطشاب املبدأٟ( ايطٝطس٠ عًٝٗا أضس

 ٚنإ جيب عًٝٗا إعطا٩ٙ بعض ايٛقت.

 اـط١ املطبك١

نإ أٍٚ غ٧ جيب إٔ تفعً٘ تًو ا٭ّ ٖٛ ايتدطٝط إىل اـسٚز، إٕ أفعاهلا نًٗا ٫ تأتٞ بٓا٤ًا 

يٝأع.. إْٗا تفرتض أْ٘ ٜعاْدٖا ع٢ً خط١ ٚبايتايٞ عٓدَا تكابٌ با٫عرتاض ٜ٪دٟ ٖرا بٗا إىل ا

 عٔ قؿد.. جيب إٔ تهٕٛ سٝاد١ٜ.

 ٌٖ ضٝفٝدٙ ايرٖاب إىل اؿدٜك١؟

 ٫ جيب ا٫ضتذاب١ يسغبت٘ يف ا٫عرتاض ع٢ً ْٛع َعني َٔ امل٬بظ أنجس َٔ َستني.

 ضاع١ ايتػٝري ضتطاعدٙ يف تػٝري ا٭ْػط١.

يٛ نإ بازًدا سًكا ضريغب يف  يٛ نإ اؾٛ بازًدا ٖٚٛ ٜسفض إزتدا٤ َعطف٘ ادعًٝ٘ حيًُ٘

 إزتدا٥٘. ٚ ٫ تٓطٞ سطاض١ٝ امل٪ثسات إْ٘ ٜتكبٌ ايربد ٚاؿساز٠ بطسٜك١ كتًف١.

عٓدَا ترٖبإ إىل َهإ ست٢ ٚإٕ نإ َأيًٛفا ٚٚادِٗت ا٫ْطشاب املبدأٟ اخربٜ٘ أْو تفُٗني 

 ٚإْو ظٛازٙ ست٢ ٜتعٛد عًٝ٘.

 

 .إْو تطتشكني زاس١ اي7ّٛٝ

ايعا١ً٥ طفًتِٗ ذات اـُظ ضٓٛات دًدا بسغِ إٔ َطت٣ٛ ْػاطٗا ٜهٕٛ غايًبا أنجس ؼب تًو 

َٔ باقٞ ا٭طفاٍ.. ميهٔ إٔ تهٕٛ َتٗٛز٠، ؾٛتٗا عايٞ، سطاض١ دًدا يًتػٝري.. عٓدَا ٜأخراْٗا 

إىل أَانٔ تهٕٛ اؿسن١ فٝٗا قدٚد٠ َجٌ املطاعِ فإُْٗا خيتازإ ا٭َانٔ اييت بٗا زنٔ 

 يًعب ا٭طفاٍ.

إ٫ أْٗا بعد فرت٠ ٚدٝص٠ ٜؿبح ضًٛنٗا َتًٗٝذا ٚخازًدا عٔ ايطٝطس٠.. إْٗا تبدأ يف دفع ا٭طفاٍ 

اٯخسٜٔ فتتدخٌ أَٗا ٚتأخرٖا بعٓف يتذًظ ع٢ً ايهسضٞ ٚيهٔ ايطف١ً َجاز٠ دًدا عٝح ٫ 

تطتطٝع اؾًٛع.. تكًب َػسٚبٗا ٚتسَٞ ايبطاطظ ع٢ً ا٭زض ٚتسفض تٓاٍٚ ايطعاّ.. يكد 

 ط١ ػُٝع ا٭ضس٠ ع٢ً ايػدا٤.. فٝطتطًِ ا٭بٛإ ٜٚرتناْٗا يًعب.فػًت خ
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 َاذا ٜفعٌ ايٛايد اـبري؟

 زد ايفعٌ:

عٓدَا تػعس ا٭ّ إٔ ضًٛى طفًتٗا قد أؾبح خازًدا عٔ ايطٝطس٠ نإ جيب إٔ تأخرٖا بعًٝدا 

 ٚػعًٗا تٗدأ ق٬ًًٝ، َج٬ً يف ايعسب١ أٚ يف اؿُاّ بعًٝدا عٔ ا٭طفاٍ..

سٝاد١ٜ، اذٖيب إىل طفًتو، ابعدٜٗا عٔ َهإ ايًعب.. اْعسٟ إىل عٝٓٝٗا ٚاخربٜٗا "إْو نْٛٞ 

 نجري٠ اهلٝاز" ٚجيب أ٫ تعٛد أبًدا إ٫ بعد إٔ تٗدأ.

عٓد اؾًٛع ع٢ً املكعد يفرت٠ ضٛف تبدٚ قًك١ ٚتتًٌُُ يف دًطتٗا امسشٛا هلا بايٓصٍٚ ٚايتذٍٛ 

 ق٬ًًٝ.

 ٜهٕٛ يدٜٓا سظ ايتٛقٝت املٓاضب. طفٌ َجٌ ٖرٙ ايطف١ً ٖاّ دًدا إٔ

 اـط١ املطبك١: 

 اضتدداّ فرتات ايتٗدأ٠ َٔ سني ٯخس ٚجيب إٔ تتعًِ تٛقٝت ايتدخٌ املٓاضب.

 ساٍٚ أ٫ تأخرٖا إىل أَانٔ تٛادد أٚ ػُع ايهباز سٝح ضٝشسدو ضًٛنٗا.

 زتب هلا بساَر زٜاق١ٝ .

 

 .ٖرا يٝظ عد٫ً:8

ًُا ع٢ً ٚد٘  5ضٓٛات ٚأخت٘ عُسٖا  8طفٌ عُسٙ  ضٓٛات، ٜعتكد أْ٘ ٜعٝؼ يف أنجس ايبٝٛت ظً

ًُا ع٢ً َا تسٜدٙ، إْٗا ٫ ُتعاقب أبًدا ٚتفعٌ أغٝا٤ يٝطت َطُٛح  ا٭زض ٭ٕ أخت٘ املدي١ً ؼؿٌ دا٥

ًُا تؿسخ ٚتسٜد أيعاب٘  ي٘ بفعًٗا، إْٗا تكسب٘ ٚتط٧ إيٝ٘ ٚيٝظ َطُٛح ي٘ بايسد، إْٗا عٓٝف١ ٚدا٥

 َا تسٜدٙ.ٚتعٌ تًح ست٢ ؼؿٌ ع٢ً 

ٖرا ايطفٌ يدٜ٘ يعب١ قطاز حيافغ عًٝٗا دًدا.. ٚأزادت ايطف١ً اؿؿٍٛ عًٝٗا فدخًت غسفت٘ دٕٚ 

إٔ ٜعسف ٚخطفت إسد٣ عسبات ايكطاز ؾازخ١ "إْ٘ يٞ" ٚساٍٚ أخٖٛا أخرٖا َٓٗا دٕٚ فا٥د٠ فتفكد 

ع٢ً  ايطف١ً ايطٝطس٠ ع٢ً ْفطٗا ٚتسَٝ٘ بعسب١ ايكطاز فتدبط٘ يف زأض٘ فٝؿسخ ٜٚكسبٗا

 زأضٗا.. تدخٌ أَُٗا فتذد ا٫ثٓإ ٜبهٝإ ٚيهٔ ٭ٕ ايطف١ً أنجس ؾساًخا تأخر ا٭ّ داْبٗا.

ًُا تفكًٝٓٗا ع٢ًّ، ٖرا يٝظ عد٫ً"  ٜجٛز ا٫بٔ غكًبا "أْت دا٥
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ٚعٓدَا ٜعٛد ا٭ب يف املطا٤ ٜٚطُع َا سدخ ٜٓفذس يف شٚدت٘ "أْت تكَٛني بإفطادٖا" ٚتهٕٛ 

 ٤.َػادس٠ بُٝٓٗا خ٬ٍ ايعػا

 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟ 

 زد ايفعٌ:

ًُا ٫ٚ ؼاٚيٞ َعسف١ َٔ  عٓدَا تأتٞ يف ْؿف َػادس٠ بني ا٭بٓا٤ ف٬ ؼاٚيٞ إٔ تهْٛٞ سه

 امل٬ّ.. فكط فسقٞ بُٝٓٗا ٚتعاًَٞ َع ايطًٛى.. تهًُٞ َع اهلاد٨ ٚا٭نرب 

يطت غاقب١ َٓ٘ ثِ سٛيٞ "أْا أعسف أْ٘ قطازى ٚيهٔ دعين أتعاٌَ َع أختو أ٫ًٚ" ط٦ُٓٝ٘ أْو 

 إٖتُاَو إىل طفًتو اـازد١ عٔ ايطٝطس٠، إْٗا تجري ْٛب١ غكب.

ساٚيٞ ؼٌٜٛ إٖتُاَٗا إىل يعب١ أخس٣ ٫ٚ ؼاٚيٞ َعسف١ أُٜٗا املرْب ٫ٚ تعاقيب أُٜٗا إٕ مل 

 تػاٖدٟ املعسن١ َٔ ايبدا١ٜ..

 اـط١ املطبك١:

 أ٫ٚدى ٖرا ضٝطاعدى نجرًيا.اعجٞ عٔ ايٓكط١ اييت بعدٖا حيدخ ا٫ْفذاز بني 

يف ٖرٙ اؿاي١ ايطف١ً ايؿػس٣ )ايؿعب١( ٫بد َٔ ٚقف١ ساش١َ َعٗا "يٝظ َطًُٛسا هلا بايًعب بًعب 

 أخٝٗا دٕٚ َٛافك١ أٚ إٔ تدخٌ سذست٘ )إٕ ٚددت( َاداّ ايباب َػًًكا"

 

 .إْٞ ٫ أزٜد ايرٖاب إىل املدزض9١

ًْا خذٍٛ ٚؿٛح.. عٓدَا ٜػعس بايكًل ٜعض ضٓٛات( طفٌ ْػٝط ٚيهٓ٘  7ٖرا ايطفٌ ) أسٝا

ع٢ً أظفازٙ.. غدٜد ايتعًل بٛايدت٘.. قك٢ مثا١ْٝ أضابٝع يف َعطهس ؾٝفٞ بعد زفض َبدأٟ 

ٚاضتُتع دًدا بايتذسب١ ٚاشدادت ثكت٘ بٓفط٘ ٚاعتكدت ٚايدت٘ أْ٘ ضٝعٛد َسًٖكا ٚقد اضتٓصف 

 اّ فكط.طاقت٘ نًٗا باملعطهس ٚضٝعٛد طف٬ً َطًٝعا ٜأنٌ ٜٚٓ

ٚيهٔ ع٢ً ايعهظ فإْ٘ عاد غدٜد املًٌ، َتػري املصاز ٚأًٜكا عاد إيٝ٘ طبع٘ ايًشٛح، غدٜد 

 ايتعًل، أؾبح ٜسفض اـسٚز بدٕٚ ٚايدت٘، إْٗا تػعس أْ٘ ظًٗا ايؿػري.

إٕ يدٜٗا قا١ُ٥ با٭غٝا٤ ايٞ تسٜد عًُٗا قبٌ بد٤ ايدزاض١ ٚيهٔ يهٌ ْػاط َعسن١ نرب٣ 

احمل٬ت، ٜسفض قـ غعسٙ ؾازًخا، إْ٘ ست٢ ٜسفض ايًعب َع طفٌ اؾريإ إْ٘ ٜسفض ايرٖاب إىل 

 ٚايرٟ نإ أقسب أؾدقا٥٘.



110 
 

ًُا، إْ٘ ٜسفض تسنٗا تسسٌ، ٚتكطس إىل اؾًٛع َع٘  ٚبايطبع نإ أٍٚ أضبٛع يف املدزض١ دشٝ

 يف ايفؿٌ ٜٚؿبح ثا٥سًا إذا ساٚيت ايسسٌٝ.

يفساؽ ٚإزتدا٤ ٬َبط٘، ٜػهٛ َٔ ٚدع يف ا٭ضبٛع ايجاْٞ أضٛأ.. إْ٘ ٜسفض ا٫ضتٝكاظ َٔ ا

 َعدت٘ ٫ٚبد إٔ ػسٙ إىل املدزض١.

 إْ٘ اٯٕ ٜتعًل بٗا أنجس أثٓا٤ ايًٌٝ أًٜكا ٭ْ٘ خا٥ف َٔ ايّٓٛ مبفسدٙ.

يف ايٓٗا١ٜ زفكت املع١ًُ بكا٤ ا٭ّ يف ايفؿٌ، أثاز ايطفٌ ْٛب١ غكب يهٔ املع١ًُ زفكت 

 ايرتادع.

 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟

 :زد ايفعٌ

ًٝا أّ ٫.. يف  ًٝا عٔ َعسف١ ٌٖ زفض ايطفٌ ايرٖاب إىل املدزض١ ٜػطٞ طبًعا َصاد ٫بد إٔ ٜهٕٛ َبٓ

ٖرٙ اؿاي١ ْعِ ٖٓاى تسادع َبدأٟ ٚؾعٛب١ تهٝف ٚيهٔ يٝظ ٖرا ٖٛ اؿاٍ فكط، إْ٘ طفٌ 

 قًل ٖٚٛ ٜسٜٓا ساي١ تط٢ُ )قًل ا٫ْفؿاٍ( ٖٚٛ ٜطبب ي٘ زفض املدزض١.

ساش١َ ٚدعٝ٘ ٚاذٖيب.. ٫ تٓاقػٞ ٫ٚ تػسسٞ.. نًُا ناْت أفعايو ٚاقش١  جيب إٔ تهْٛٞ

 نًُا ضٌٗ تكبً٘ هلا.

 اـط١ املطبك١:

 جيب ٚقع عد٠ عٛاٌَ يف ا٫عتباز:

جيب ع٢ً ا٭َٗات َعسف١ ايفرتات ا٫ْتكاي١ٝ يف سٝا٠ أطفاهلٔ ٚتأثريٖا عًِٝٗ.. بني املدزض١ 

 ات.ٚا٭داش٠ َععِ ا٭َٗات ٜػعسٕ أْٗٔ أضري

ملاذا فرت٠ ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ اييت ؾادفٗا ٖرا ايطفٌ يف املعطهس تًتٗا فرت٠ تكٗكس؟ ٖرا غا٥ع دًدا 

يف ا٭طفاٍ ؾعيب ايطباع ٚيٝظ سً٘ أبًدا دفع٘ مٛ ا٫ضتك٬ي١ٝ ٚيهٔ بإعطا٥٘ أضاًضا ؾًًبا 

 يٮَإ.

أ٫ ٜكًل ٚاَهجٞ َع٘ َج٬ً يٛ أبد٣ طفًو خٛف٘ َٔ ذٖاب٘ إىل اؿدٜك١ مبفسدٙ ط٦ُٓٝ٘ ٚاخربٜ٘ 

أٍٚ َس٠ ْؿف ضاع١ ثِ اذٖيب ٚيف املس٠ ايجا١ْٝ ادًطٞ ع٢ً َكعد يف اؿدٜك١ ٚدعٝ٘ ٜساِى، ضٛف 

ت٬سعني أْ٘ نٌ دقٝك١ أٚ دقٝكتني ضٛف ٜٓعس إيٝو يٝط٦ُٔ إىل ٚدٛدى ٚبايتدزٜر ضٛف 

دقٝك١ ثِ  26اد١َ ٜٓػػٌ بايًعب َع أقساْ٘ ٜٚكٌ ْعسٙ إيٝو... اْطشيب بط٦ًٝا ٚاْتعسٟ املس٠ ايك

 دقا٥ل ٖٚهرا.. . 6دقا٥ل ثِ  21
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خ٬ٍ تًو ا٭ٚقات ا٫ْتكاي١ٝ نْٛٞ ٚدٚد٠ َٚطاْد٠ ي٘ ٫ٚ تٓتكدٟ ضًٛن٘ ست٢ حيكل بعض 

 اإلتصإ.

٫ تدخًٞ يف ْكاغات َطٛي١ عٔ كاٚف٘، دعٝ٘ ٜعرب عُا ٜكًك٘ ٚيهٔ ٫ تطأيٝ٘ َط٫ًٛ عٓٗا 

يٛسٛؽ ٚايًؿٛف( أ١ُٖٝ أنرب يف عكً٘.. ط٦ُٓٝ٘ ٭ْو يٛ فعًت ضتعطٞ كاٚف ١ُٖٝٚ )َجٌ ا

 بكٛيو "إٕ َاَا ٚبابا حيباْو دًدا ٚئ ٜدعا غ٦ًٝا ض٦ًٝا حيدخ يو".

اعدٟ طفًو يًرٖاب يًُدزض١ باؿدٜح عٓٗا ست٢ تبدٚ َأيٛف١ بايٓطب١ ي٘ بدٕٚ َٓاقػات َطٛي١ 

بدا١ٜ ايدزاض١ بؿٛز٠ عٓٗا أًٜكا.. خرٜ٘  ٚاذٖيب إىل املدزض١، دعٝ٘ ٜتفسز ع٢ً ايفؿٍٛ قبٌ 

 ٖاد١٥، تًكا١ٝ٥.. ٫ٚ تبايػٞ.

ايسٚتني ايؿباسٞ ٜطاعد يف تٓعِٝ ٚقت ايدزاض١ ٚيهٔ ابدأٜ٘ قبٌ بدا١ٜ ايدزاض١ بأضبٛع ع٢ً 

 ا٭قٌ.

عٓدَا ٜهٕٛ طفًو ذٚ اـُظ أٚ ضت ضٓٛات غدٜد ايتعًل بو ساٚيٞ تستٝب إٔ ٜطتكبً٘ أسد 

سازع ا٭َٔ، َدزع، أٚ َػسف١.. ٫ تبكٞ َع٘ بداخٌ  آخس ع٢ً باب املدزض١ يٝأخرٙ يًداخٌ َجٌ

ًٝا بايتدزٜر(.  املدزض١ )إٕ نإ أؾػس َٔ ذيو ميهٓو ايبكا٤ فرت٠ قؿري٠ تكٌ َٜٛ

 

 .زعب ايفؿ11ٌ

ضٓٛات( نإ قًل أَٗا نبرًيا.. ناْت طف١ً  5عٓدَا دخًت تًو ايطف١ً اؿكا١ْ ٭ٍٚ َس٠ )

إثازتٗا، ؼب ايكٝاد٠ ٚ ٫ ؼب ايتػٝري ٚعسف أبٛاٖا إٔ أسطٔ َجٌ ايؿبٝإ، عٓٝف١ دًدا، َٔ ايطٌٗ 

 ٚض١ًٝ يًتعاٌَ َعٗا ٖٛ ايسٚتني املعسٚف..

بعد سٛايٞ غٗس بدأت تؿٌ ٭َٗا مجٝع أْٛاع ايػها٣ٚ ٚايسضا٥ٌ ٚاملهاملات َٔ املدزضني.. إْٗا 

غِ أْٗا مل تهٔ تكسب، إْٗا تعض، إْٗا تسَٞ ا٭يعاب، تسفض املػازن١ يف ا٭يعاب اؾُاع١ٝ بس

 بتًو ايؿعٛب١ يف املٓصٍ.

يهٔ بعد ذيو بدأت أَٗا تٛاد٘ ؾعٛب١ َعٗا يف املٓصٍ أًٜكا.. إْٗا َتكًب١ املصاز ٚؾعب ايتشهِ 

فٝٗا ٚأخرًيا أبًػتٗا اؿكا١ْ إْٗا تدَس دٛ ايفؿٌ ٚ ٫ ميهٔ إٔ تعٛد قبٌ إٔ تتعًِ ايطًٛى 

 اؾٝد.
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 َاذا ضٝفعٌ ايٛايد اـبري؟

 ايفعٌ:زد 

٫ غ٧ فٛزٟ.. ابكٗا يف املٓصٍ يعد٠ أٜاّ ست٢ تعسف َا ايرٟ حيدخ ٚاخربٟ طفًتو بريو "إْو 

 ضتبكني يف املٓصٍ يبعض ايٛقت ٚنٌ غ٧ ضٝؿبح أفكٌ".

٫ تعاقيب ايطف١ً ٫ٚ تطتذٛبٝٗا عُا سدخ.. اذٖيب إىل املدزض١ ٚقابًٞ املدزضني يبشح أفكٌ ٚضا٥ٌ 

 ايطف١ً إْٗا ض١٦ٝ.ايتؿسف.. ٫ دد٣ٚ َٔ إغعاز 

 :اـط١ املطبك١ 

 ٖرٙ طف١ً يدٜٗا َػه١ً َع ا٫ْتكا٫ت.. َع تػٝري زٚتني املٓصٍ ٚتكبٌ زٚتني ددٜد يف املدزض١.

َطت٣ٛ ْػاط عايٞ، ضٗٛي١ ايتػتت أَسٜٔ َٔ املِٗ دًدا ٬َسعتُٗا فٝٗا عٓد ايرٖاب يًُدزض١، ٫ 

١ٝ ايتؿسف َع طفًتو ٚيهٔ أًٜكا ٫ تعترزٟ تٓتكدٟ املدزض١ ٫ٚ املدزضني زمبا ٫ ٜعسفٕٛ نٝف

 عٔ ضًٛى طفًتو.

تكسبٞ َِٓٗ بأضًٛب بٓا٤ "إْٞ أزٜد َػازن١ بعض املعًَٛات اييت ضاعدتين يف املٓصٍ َعٗا.. إٕ 

ابٓيت يدٜٗا ؾعٛب١ يف ا٫ْتكاٍ ٚايتػٝري، عٓدَا تهٕٛ سٛهلا فُٛع١ نبري٠ َٔ ا٭طفاٍ 

ا ست٢ أعسف َت٢ ٚؾًت ملطت٣ٛ عاٍ َٔ اإلثاز٠ فآخرٖا بعًٝدا تطتجاز بطٗٛي١ ٚيريو جيب إٔ أزاقبٗ

ست٢ تٗدأ ق٬ًًٝ.. ٚعٓدَا أزٜدٖا إٔ تطتُع إىل فإْٞ أدعًٗا ػًظ قسبٞ ٚاْعس يف عٝٓٝٗا ٖرا 

 ٜطاعدٖا ع٢ً ايرتنٝص".

 ضٝ٪دٟ ٖرا إىل تٛاؾٌ دٝد بٝٓهِ.

١ ايطبع املصادٞ يًطفٌ.. ٖرٙ ا٭َج١ً تٛقح إٔ نٌ ٚضا٥ٌ ايتدخٌ اييت ذنسْاٖا ؼتاز ملعسف

ًٝا ٚضتتدًً٘ فرتات ؾعب١ يهُا ًَعا.  ايتكدّ َع طفًو ايؿعب ضٝهٕٛ تدزجي

نْٛٛا ؾبٛزٜٔ ٚجيب إٔ ُتسٟ طفًو نِ ؼب٘ ٚتعًِ إٔ متدس٘ ع٢ً ؾفات٘ اؾٝد٠ ٚإٔ 

تطتُتع ظًطت٘ ٚضتذد َع ايٛقت إٔ ايدا٥س٠ املفسغ١ قد مت إس٬هلا بٛؾ١ً َٔ اإلعذاب ٚاإلسرتاّ 

 ٝٓو ٚ بني طفًو.ب
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 الخطوة الرابعة

 التعاون مع عائالت أخرى.... مجموعات المساندة 

  

 دلُٛعات املطاْدة

نجري َٔ األَٗات ٚاآلباء ٜػعسٕٚ باملطاعدة اإلجيابٝة اييت حككتٗا دلُٛعات املطاْدة يف 

 حٝاتِٗ.

ًَا حتى أتٝت إىل اجملُٛعة، مل أنٔ أعتكد إٔ ٖٓاى أحًدا ٜػعس مبا أغعس  ب٘.. "نٓت ٚحًٝدا متا

 يكد تٛقفت عٔ يّٛ ْفطٞ ٚاحطاضٞ بايرْب، يكد ٚجدت َٔ ٜفُٗين".

تطتطٝع إٔ تتخٌٝ احطاع ايساحة ٚأْت تػعس إْو أخرًيا قد ٚجدت َٔ عاْى َجًو ٚجنح يف املسٚز 

 َٔ تًو ايتجسبة ٚنٝف حنج َٚا ٖى ايتكٓٝات اييت اضتخدَٗا.

رٜٔ ٜعإْٛ َٔ طفٌ صعب ٖى ٚقد تهٕٛ أْت دلُٛعة، ٚأحطٔ طسٜكة جتُع بٗا اآلباء اي

بتٛشٜع إعالْات ٚأضئًة َعٝٓة عًى نٌ احلطاْات ٚاملدزاع االبتدائٝة يف َدٜٓتو، اضأٍ عٔ 

َػانٌ يف ايرتبٝة، يف ايّٓٛ، َػانٌ َع ْٛبات ايػطب، ايٓػاط ايصائد، ٚاطًب َٔ األٌٖ 

 االتصاٍ بو إَا عٔ طسٜل اهلاتف أٚ ايربٜد االيهرتْٚٞ.

باإلتصاٍ بو اخربٙ عٔ ايػسض َٔ اجملُٛعة ٖٚٛ َػازنة األمل ٚاخلربة يف ٚعٓدَا ٜكّٛ أحد 

تسبٝة طفٌ صعب ٚأًٜطا تٛفري ْصائح ٚطسم جدٜدة ٚإجابات عٔ طسٜل تفاِٖ َػرتى 

 ألطفايهِ.

ٚأنجس َا ٜكٛي٘ اآلباء يف تًو اجملُٛعات "إٕ أبػع املػاعس اييت اختربتٗا َع طفًٞ ايصعب نإ 

 فكط َٔ أعاْٞ ٖرا األمل".احطاع ايعصية..إْين 

 املطاْدة ٚايتفِٗ اييت جيدٖا يف دلُٛعة املطاْدة ٖى اهلدف ايسئٝطٞ َٓٗا.

َٚدزضني   ٚعٓدَا تهرب دلُٛعتو تطتطٝع إٔ تكّٛ خبدَة يًُجتُع ٚتدعٛ أضاترة

ًُا َطًًٛبا ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٖرا  َٚتخصصني يبعض اجتُاعاتهِ ٜٚهٕٛ تبادٍ اخلربات دائ

 ضٝة.بطسٜكة دبًَٛا
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إٕ َا تعًُت٘ َٔ ٖرا ايربْاَج ٖٛ "ايرتبٝة ايفعاية" ٚنٝف تهٝف ْفطو ٚطفًو ٚايعائًة.. 

ٚيهٔ َفاِٖٝ ذيو ايربْاَج ميهٔ إٔ تتٛضع فٝٗا، تبدٍ، تػري بأى طسٜكة تالئِ احتٝاجاتو 

 ٚميهٓو عٓدٖا ايٛصٍٛ ألبعد َدى َع طفًو ٚعائًتو.

 

 ْصائح إلدازة دلُٛعة َطاْدة

احلاجص يف أٍٚ جًطة ابدأ بتعسٜف ْفطو، تهًِ عٔ طفًو، عائًتو، .حتى تهطس 1

َػاعسى، ثِ اطًب َٔ األٖايٞ تعسٜف أْفطِٗ ٚإٔ ٜتهًُٛا عٔ املٛقف اخلاص ٚآَاهلِ َٔ تًو 

 اجملُٛعة.

.اْصح اآلباء اآلخسٜٔ بدزاضة بسْاَج ايطفٌ ايعٓٝد.. ايصعب حتى ٜتهٕٛ يدى اجملُٛعة تفاِٖ 2

 َػرتى.

جٛد ٚقت يف بداٜة نٌ جًطة ٜطتطٝع فٝٗا اآلباء ٚاألَٗات ايهالّ عٔ َػانًِٗ .البد َٔ 3ٚ

احلايٝة، حٝح إٔ تًو املػاعس قد متٓعِٗ َٔ االضتفادة َٔ َٛضٛع اجلًطة إٕ مل ٜتِ ايتٓفٝظ 

 عٓٗا.

.حافظ عًى اجلٛ ٖادًئا، تطتطٝع تكدِٜ ايػاى أٚ ايكٗٛة يف ايبداٜة، ٚال تػعس إْو جيب إٔ 4

 قٛاعد صازَة فُُٗا نإ َا ضٝكٛي٘ أى أب ضتجد صداٙ عٓد اآلباء اآلخسٜٔ. حتافظ عًى

 .نكائد يًُجُٛعة غازى مبػاعسى عٔ طفًو قبٌ إٔ تتٛقع إٔ ٜفعٌ اآلخسٕٚ ذيو.5

ًُا إٔ تهٕٛ املػازنة يألشٚاج ٚإٕ ناْت ٖرٙ يٝطت قاعدة ٚيهٔ األَٗات غايًبا َا 6 .حاٍٚ دائ

تًو املطئٛيٝة ٚإِْٗ ال ٜكدزٕٚ صعٛبة املػهًة، ٚقد ٜفٝد أًٜطا ٜػعسٕ إٔ اآلباء قد تسنٛا هلِ 

 إٔ حتطس جًٝطة األطفاٍ إٕ ٚجدت.

 .اعِط زقِ ٖاتف خاص جلُٝع أعطاء اجملُٛعة ٚغجعِٗ عًى تبادٍ املهاملات.7

ًٝا يػٗس أٚ غٗسٜٔ ثِ دع ايكساز يًُجُٛعة بػإٔ ْظاّ ايًكاء.8  .حاٍٚ إٔ ٜهٕٛ ايًكاء أضبٛع

  

 



 

 

 الباب الثامن

 التعايش مع 

 طفل السنة األوىل
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 التعايش مع طفل السنة األولى

 السنة الصعبة

 

 نٝف ميهٔ يػ٧ بٗرا اذتذِ إٔ ٜهٕٛ بٗرٙ ايضعٛب١؟

ٜطأٍ ايٛايدإ أْفطُٗا ذيو ايطؤاٍ، إْٗا طف١ً ذات مخط١ غٗٛز.. عٓدَا ٚيدت نإ صساخٗا ٜٗص 

ايػسف١، ناْت طف١ً صاخب١ ذات َصاز ض٧.. ساٚيٛا نٌ غ٧ إلزعا٥ٗا..يهٔ نٌ غ٧ ساٚالٙ 

ألُْٗا ال ٜعًُإ َا ارتطأ ايرٟ نإ جيعًٗا تبهٞ أنجس ٚبضٛت أع٢ً.. ناْا با٥طني 

 ٜفعالْ٘ ٚنٝف ٜضًشاْ٘.

عٓد ضت١ أغٗس ناْت طف١ً ْػٝط١ أنجس بهجري مما زأٚٙ يف أ٣ طفٌ آخس.. ٚعٓدَا بدأت 

ايصسف ضبب ٖرا قًًكا أنجس َٔ ايطعاد٠ ٚشادت املػه١ً عٓدَا بدأت ايفطاّ.. صساخ ٚيفغ نٌ 

 غ٧ يف فُٗا.

ٕ سطاب عدد ايطاعات اييت ٜطتطٝعإ إٔ ٜٓاَاٖا بطالّ َٓر زت٧ بٓٗا١ٜ ايط١ٓ األٚىل ساٍٚ األبٛا

 ٖرٙ ايطف١ً.

ال ٜٛدد اْتعاّ يف عدد ضاعات َعني قد تٓاّ طٛاٍ ايًٌٝ َٚستني بايٓٗاز ٚايّٝٛ ايتايٞ ال تهٌُ 

 مخظ ضاعات خالٍ ايّٝٛ بأنًُ٘ ٚايّٝٛ ايجايح قد ال تٓاّ َطًًكا ثِ تٓاّ خالٍ ايٓٗاز ايرٟ ًٜٝ٘.

تٓاٍٚ ايطعاّ ٚاإلخساز غري َتٛقع١ إطالًقا.. تٓاٚيت ٖرٙ ايطف١ً نٌ أد١ٜٚ املػط ٚيهٔ  َٛاعٝد

 ٖرا املػط املصعّٛ مل خيتف بعد ثالث١ أٚ أزبع١ أغٗس نُا ٖٛ َعتاد.

 ٌٖ تعسفت ع٢ً طفًو يف أ٣ َٔ األَج١ً ايطابك١؟

 ٜد، صعٛب١ تٛقع تضسفات٘.َٔ سٝح املصاز ايطًيب، ضٗٛي١ ايتأثس، ايٓػاط ايصا٥د، زفض ايطعاّ ادتد

 إٕ األطفاٍ ٜٛيدٕٚ شتتًفني ٖرٙ سكٝك١ ٚايطباع املصاد١ٝ تبدٚ ٚاعش١ َٔ ذيو ايعُس املبهس.

  

 ٌٖ ذيو ايطفٌ ايسعٝع فعاًل صعب؟

عاد٠ً َا صتد زعًٝعا ٜبهٞ دٕٚ ضبب َعسٚف َٚٔ ٚقت آلخس ٜهٕٛ َتٛتًسا َٚتغاًٜكا.. ٜكاٍ إٕ 

 غايًبا تهٕٛ تًو إغاز٠ إىل طفٌ ذٚ َصاز صعب.عٓدٙ َػط.. يهٔ 
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ٚيهٔ ألٕ ايطفٌ يف تًو ايطٔ ال ٜطتطٝع ايتعبري عٔ ْفط٘ البد َٔ ايتأند َٔ عدّ ٚدٛد 

َػه١ً أخس٣ َجٌ منٛ األضٓإ أٚ اإلصاب١ بدٚز بسد قبٌ إٔ ْكٍٛ إٕ طباع٘ ايضعب١ ٢ٖ بطبب 

 ازد١ٝ.عدّ االْتعاّ يف ايعادات أٚ ضٗٛي١ ايتأثس بايب١٦ٝ ارت

ٚقد تهٕٛ أًٜغا طباع٘ ايضعب١ هلا عالق١ باذتطاض١ٝ يبعض األطع١ُ خاص١ً يٛ بدا أْف٘ أمحس 

ًٓا.. يٛ نإ يدٜ٘ طفح دًدٟ ع٢ً ايٛد٘ ٚخًف األذٕ، يٛ يدٜ٘ ْٛبات َٔ ايك٧ أٚ اإلضٗاٍ  ٚستتك

 البد َٔ َٓاقػتٗا َع طبٝب األطفاٍ.

ايبها٤ َطتُس، ٚال ٜهتطب ايٛشٕ املتٛقع  ٚأخرًيا يٛ نإ عٝل ايطفٌ خازًدا عٔ ايطٝطس٠،

 يألطفاٍ يف ضٓ٘ ٚايُٓٛ ال ٜطري نُا ٖٛ َتٛقع فٗٓاى غ٦ًٝا َا خطأ ٚ حيتاز إىل تدخٌ خبري.

  

 َا ٖٛ ايطبع املصادٞ يطفًو؟

َٔ املفٝد إٔ تسضِ ايطبع املصادٞ يطفًو ذٚ االثٓا عػس غًٗسا ٚخاص١ً يٛ أند عًٝو طبٝب األطفاٍ 

 ٚصشت٘ دٝد٠. إٕ طفًو طبٝعٞ

 نٝف تتعسف ع٢ً ارتضاٍ ايضعب١ يطفًو؟

إٕ أِٖ ارتضاٍ اييت تبدٚ ٚاعش١ يف ايعاّ األٍٚ ٢ٖ اإلٜكاع غري املٓتعِ، ايٓػاط ايصا٥د، املصاز 

ايطًيب، اذتد٠ ايصا٥د٠، ضٗٛي١ ايتأثس.. ٚبعد ذيو ٜعٗس االْطشاب املبدأٟ ٚصعٛب١ ايتهٝف... 

 ُٗا يف ذيو ايطٔ املبهس.االذتاح ٚايتػتت َٔ ايضعب َالسعت

 ٚإيٝو نٝف تعٗس تًو ايطباع املصاد١ٝ:

ضتذد إٔ األّ يف أثٓا٤ فرت٠ اذتٌُ تػتهٞ بهجس٠ ايسنٌ، َتًٌُُ يف املٗد،  .ايٓػاط ايصا٥د:1

ًُا ٜصٜح ايبطا١ْٝ بعًٝدا، ٜتشسى بهجس٠ يدزد١ إٔ إيباض٘ أٚ تػٝري اذتفاض ي٘ ع١ًُٝ صعب١  دا٥

 اضتُساز يتفادٟ اذتٛادخ.دًدا، البد َٔ َساقبت٘ ب

ٍٍ عٓد اذتصٕ ٜٚضسخ عٓدَا ٜفسح.: .اذتد٠ ايصا٥د2٠  ٜبهٞ بضٛت عا

ٚظا٥ف٘ ادتطد١ٜ ٚايبٝٛيٛد١ٝ غري َٓتع١ُ ٚصعب١ ايتٛقع، َٔ ايضعب تٓعِٝ  .عػٛا٥ٞ:3

األنٌ ٚايّٓٛ، ٜطتٝكغ باضتُساز أثٓا٤ ايًٌٝ، سسن١ األَعا٤ غري َٓتع١ُ ٜٚبدٚ ٚنإٔ يٝظ 

 يٛد١ٝ داخ١ًٝ نهٌ ايبػس.يدٜ٘ ضاع١ بٝٛ
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َٔ ايطٌٗ إثازت٘، ٜٓصعر بطٗٛي١ ٜٚتفاعٌ بضٛز٠ َبايؼ فٝٗا  .ضٗٛي١ ايتأثس باملؤثسات ارتازد١ٝ:4

 يًغ٤ٛ، ايًُظ، ايضٛت، ملًُظ املالبظ، ملرام األطع١ُ، ٚسطاع دًدا يًشفاض املبًٌ.

عٓد أٍٚ محاّ، أٚ عسب١  ٜبضل ايطعاّ ادتدٜد صًًبا أٚ ضا٥اًل، ٜعرتض بػد٠ :.ايرتادع املبدأ5ٟ

 يعب١ ددٜد٠ أٚ غسبا٤.  ددٜد٠ أٚ

ال حيب تػٝري ايطًٛى ٚال ايعادات، ٜعرتض بايضساخ أٚ ايبها٤ ٜٚأخر ٚقًتا .صعٛب١ ايتهٝف: 6

 طٜٛاًل يف ايتعٛد ع٢ً ايٓاع أٚ األَانٔ ادتدٜد٠.

 عاد٠ً يٝظ طفاًل ضعًٝدا، باضتُساز ٦ٜٔ، ٜٓٛح، ٜبهٞ. .املصاز ايطًيب:7

 

 
 

  

 

 

 

 

 ايضعٛب١َطت٣ٛ  طفًو

 غدٜد َتٛضط قًٌٝ

       َطت٣ٛ ايٓػاط

       اذتد٠

       ايعػٛا١ٝ٥

       االضتجاز٠

       االقرتاب / االبتعاد

       ايتهٝف

       املصاز
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 نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع طفًو

ٖٓاى بعض ايٛضا٥ٌ اييت ضتذعٌ ايتعاٌَ َع طفًو أضٌٗ، ٚإٕ نٓت ضتشتاز إىل املالسع١ 

 اي١َٝٛٝ يطباع طفًو ست٢ ُتهٝف تًو ايٛضا٥ٌ َع٘.

 .ايعػٛا١ٝ٥: ايطفٌ غري املتٛقع1

ٌ عاد٠ تٓتعِ ايطاع١ ايبٝٛيٛد١ٝ يألطفاٍ عٓد األضبٛع ايطادع أٚ ايجأَ ٚيهٔ عٓد ايطف

 ايعػٛا٥ٞ ال حيدخ ٖرا..

ٚيريو جيب إٔ تهٕٛ أْت ضاعت٘.. البد ع٢ً قدز اضتطاعتو إٔ ختًل زٚتني يألنٌ ٚايّٓٛ 

ست٢ يٛ قاّٚ طفًو ذيو ايٓعاّ البد إٔ تطتُس ع٢ً ادتدٍٚ بسفل ٚيٛ ست٢ رتُظ أٚ عػس دقا٥ل 

 يف نٌ َس٠.

 نٝف تغع ذيو ايٓعاّ؟

 أٚاًل البد إٔ تتذٓب غ٦ٝني:

o .ّٛٓإٔ تطتطًِ يعػٛا١ٝ٥ طفًو فال تضس ع٢ً َٛاعٝد َع١ٓٝ يألنٌ أٚ اي 

o .اإلصساز ايرٟ ال ًٜني ع٢ً َٝعاد ستدد ال ٜتػري 

 نالُٖا َضريٙ ايفػٌ ٚضٝؤدٟ إىل إسباطو أْت ٚطفًو.

خالٍ ايٓٗاز: ساٍٚ إٔ ٜهٕٛ ايٓعاّ ايرٟ تغع٘ أقسب َا ٜهٕٛ إىل طباع طفًو.. ضذٌ طباع 

يّٓٛ يف نساض١ خالٍ أضبٛع ست٢ تعطٞ ْفطو عالَات متػٞ عًٝٗا. طفًو يف األنٌ ٚا

ًُا دا٥ع ست٢ يٛ نإ طٛاٍ ايٓٗاز عػٛا٥ٞ يف  َجاًل: طفًو ٜطتٝكغ يف ايضباح ٜٚهٕٛ دا٥

ٚدبات٘.. ال جيب إٔ تفٛتو ٖرٙ املالسع١ ٚجيب إٔ تهٕٛ ٖرٙ اسد٣ ايٓكاط اهلا١َ يف ادتدٍٚ، أٚ 

قًٝاًل خالٍ ايٓٗاز، ٚيهٓ٘ ٜطتٝكغ يف ٚقت شتتًف نٌ  تكسز َجاًل إٕ طفًو حيب إٔ ٜٓاّ

ّٜٛ.. تطتطٝع إٔ تٛقع٘ نٌ صباح يف ايطابع١ صباًسا ٚجتعً٘ ٜٓاّ قًٝاًل يف ايطاع١ اذتاد١ٜ 

 عػس.. ابتهس يف ادتدٍٚ ٚساٍٚ ايجبات عًٝ٘.

 طبًعا ئ تتذاٌٖ طفًو إٕ نإ ٜضسخ يف املٗد، ٚيهٔ ال ترٖب إيٝ٘ بطسع١ ٚحتًُ٘ إٕ نإ

ذيو بني ايٛدبات أٚ يف ايٛقت املفرتض َٓ٘ إٔ ٜستاح فٝ٘.. اعط٘ ٚقت يه٢ ٜٗدأ قًٝاًل ٚحتٌُ 

 أْت صساخ٘ قًٝاًل.

 ٜطتطٝع األطفاٍ إٔ ٜٗدأٚا أْفطِٗ أنجس مما ْتدٌٝ بهجري.
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ظًٗسا، ٚايسابع١ َطا٤ًا  12فُجاًل إذا قسزت إٔ تغع ْعاّ يتٓاٍٚ ايٛدبات يف ايتاضع١ صباًسا، 

 ٖٚهرا..

  ايتاضع١ صباًسا ساٚيت إطعاَ٘ فبه٢ نجرًيا ٚبضل ايطعاّ، ساٍٚ رتُظ أٚ عػس دقا٥ل.يف

 يف ايعاغس٠ ٚايٓضف صباًسا.. إْ٘ ٜضسخ ٚدا٥ع، َاذا تفعٌ؟

ٌٖ متتٓع عٔ إطعاَ٘ ست٢ ايجا١ْٝ عػس ظًٗسا أٚ تطتطًِ ٚتطعُ٘؟ َا جيب فعً٘ ٖٛ إٔ تطعُ٘ 

 ايجا١ْٝ عػس ظًٗسا. قدًزا ع٦ٝاًل ست٢ ٜأنٌ ايٛدب١ األضاض١ٝ يف

عٓد ايًٌٝ: سٌ َػانٌ ايّٓٛ أصعب بهجري َٔ اعطساب َٛاعٝد األنٌ، جيب اذتد َٔ فرتات 

 ايكًٝٛي١ يف ايٓٗاز إٕ نإ ايطفٌ ٜعاْٞ َٔ اعطساب ايّٓٛ يٝاًل، إْو تسٜد دعً٘ أنجس تعًبا.

 ٚفُٝا ًٜٞ بعض االقرتاسات األخس٣ ذتٌ َػانٌ ايّٓٛ:

o ضتٝكاظ إٕ متًٌُ أثٓا٤ ايّٓٛ يٝاًل عٓدَا تدخٌ إىل سذست٘، ال ال تطاعد ايطفٌ ع٢ً اال

 تػعٌ األعٛا٤، تأند إٕ ال غ٧ ٜط٤ٛٙ ٚاسسظ ع٢ً بكاؤٙ يف فساغ٘ ٚاذٖب.

o  ًٝا، إٕ نٓت غري قادز ع٢ً تٗدأت٘، ٚيف َٛادٗتو اآلٕ طفاًل ًْا جيب إٔ تهٕٛ عًُ أسٝا

ٚيهٔ اسداٖا فكط، ثِ اثبت  صازًخا، اخرت طسٜك١ يتٗدأت٘، إطعاَ٘، محً٘، ايطري ب٘،

 ع٢ً ٖرٙ ايطسٜك١ يٓفظ ايٛقت ثِ اعدٙ إىل فساغ٘.

o  يٛ اضتُس طفًو يف رتبط١ َٛاعٝد ايّٓٛ طٛاٍ ايط١ٓ األٚىل، إذٕ عع خط١ إٔ تتهٝف

 َع ٖرا.. جيب إٔ تتبادٍ ٚشٚدتو االضتٝكاظ.

o  زد أْت َط٦ٍٛ عٔ ٚعع خط١ يتٓعِٝ عػٛا١ٝ٥ طفًو بداًل َٔ إٔ تهٕٛ نٌ أفعايو

ًُا َٚتٛقًعا ٚال تدع عػٛا١ٝ٥ طفًو تكًب َٓصيو  فعٌ فكط يتًو ايعػٛا١ٝ٥.. نٔ َٓع

ًٝا.  بأنًُ٘ يٝهٕٛ عػٛا٥

o  ٌيٛ ساٚيت مجٝع ٖرٙ ايطسم ٚال ٜصاٍ طفًو عادًصا عٔ ارتغٛع يٓعاّ َعني ٚال حيض

ًٝا خبرًي ًٝا( إذٕ جيب اضتػاز٠ طبًٝبا ْفط ا ع٢ً قدز ناٍف َٔ ايّٓٛ )أقٌ َٔ ضاعتني َٜٛ

يف َػانٌ ايّٓٛ يد٣ األطفاٍ يٝضف ي٘ دٚا٤ًا خفًٝفا، ٜعطٞ يف دسعات َٓع١ُ ق١ًًٝ 

 خالٍ ايّٝٛ ٜٚطاعدى ع٢ً خًل ْعاّ ي٘.
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 .اذتد٠.. ايطفٌ املصعر:2

 إْو ال تطتطٝع عٌُ غ٧ سٝاٍ طفًو ذٚ ايضٛت ايعايٞ.

ًٝا دًدا(: إٔ تبطٔ سذس٠ طفًو بايبطاْٝات، بايطذاد  بعض االقرتاسات )ٖٚٓا جيب إٔ تهٕٛ عًُ

ست٢ ٜعصٍ ايضٛت، نتاَات يألذٕ، ٚال تكًل ضتعٌ تطُع صٛت بهاؤٙ، ٚيهٓ٘ ئ ٜهٕٛ 

 بٓفظ اذتد٠.

 

 .. ايطفٌ غري ضعٝد:ايطًيب.املصاز 3

ًٓا ال ٜفعٌ ٖرا.. إْو ال إْٓا ْػاٖد األطفاٍ اآلخسٜٔ ٜغشهٕٛ، ٜبتطُٕٛ، ٚيهٔ طف

 تطتطٝع تػٝري َصاز طفًو األضاضٞ ٚيهٔ ذنس ْفطو "إْ٘ ال ٜطتطٝع تػٝريٙ".

ٖٚرا ال ٜعين إْ٘ غري ضعٝد، اعسف إٔ املصاز ايطًيب ال ٜعهظ أ٣ َػه١ً خالف تهٜٛٓ٘ 

 األضاضٞ ٚضٝكٌ بهاؤٙ عٓدَا ٜهتطب ٚض١ًٝ أخس٣ يًتعبري عٔ ْفط٘.

 

 تأثس:.ايطفٌ اذتطاع.. ضسٜع اي4

إْ٘ ٜبهٞ عٓد أقٌ صٛت: صٛت اهلاتف، صٛت غًل ايباب، عٓدَا حيًُ٘ أسد، عٓدَا متٌٝ 

 ع٢ً فساغ٘، عٓدَا تضدز أصٛات يتغشه٘.. إْ٘ طفٌ ٜكفص عٓد أقٌ صٛت.

أسطٔ طسٜك١ يًتعاٌَ َع٘ ٖٛ تكًٌٝ املؤثسات يف ب٦ٝت٘، ال تطتعٌُ األعٛا٤ ايطاطع١ ٚال األيٛإ 

اخب١، ٖرٙ األغٝا٤ قد ُتطعد أطفااًل آخسٜٔ ٚيهٓٗا تغاٜل طفًو ايضازخ١ ٚال ايًعب ايض

اذتطاع، ٚقد حتتاز إٔ جتعٌ سذست٘ عاشي١ يًضٛت قدز اضتطاعتو؛ إٕ نٓت تطهٔ يف ب١٦ٝ 

صاخب١ ٚإٔ تغع ع٢ً شداز ْافرت٘ ضتاز٠ نجٝف١ حتذب عٓ٘ ايغ٤ٛ، إٕ ايبطاط١ ٢ٖ َفتاح 

 ذيو ايطفٌ.

 بعض االقرتاسات األخس٣:

o َع٘ قبٌ َٛعد ايّٓٛ، قِ بهٌ غ٧ تعسف٘ يتٗدأت٘ َجٌ: محاّ قبٌ ايّٓٛ  ال تًعب– 

 ٜٚهٕٛ آخس غ٧ تفعً٘ قبٌ إٔ ٜٓاّ.

o  دسب نٌ غ٧، صٛت قسإٓ نسِٜ، صٛت اذتُاّ، صٛت اذتضإ، صٛت خسٜس املا٤، صٛت

 ايبشس، ٚعٓدَا تضٌ يػ٧ ٜٗدأٙ اثبت عًٝ٘ يف ٚقت ايّٓٛ ٚٚقت ايكًٝٛي١.
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o ًْا ٖاد١٥، أصٛاًتا خافت١، ًَُظ ْاعِ.اخرت ايًعب بعٓا١ٜ، اخ  رت أيٛا

o  ًُا َا ٜبدٚ تعًٝطا يف ٚقت ٖؤال٤ األطفاٍ ٜهْٕٛٛ سطاضني ملًُظ ايجٝاب أًٜغا، إْ٘ دا٥

تػٝري املالبظ، ٜٚهٕٛ أضعد َا ٜهٕٛ يف يباع داخًٞ ٚسفاض فكط، ٚجيب اختٝازٖا 

 %.111طبٝع١ٝ ٚقط١ٝٓ 

o  ٕٛغدٜدٚ اذتطاض١ٝ أًٜغا ملرام األطع١ُ، عٓد إدخاٍ األطع١ُ ايضًب١ جيب إٔ ٜه

ذيو بايتدزٜر. ٚأًٜغا دزد١ سساز٠ األنٌ املكدّ، يٛ نإ ٜسفض شداد١ ايًدي يعٌ ٖرا 

ألٕ دزد١ اذتساز٠ غري َٓاضب١، دسبٝٗا بأغهاٍ َتعدد٠ ست٢ ٜكبٌ ع٢ً ٚعع َعني ثِ 

ع٢ً َا٤ اذتُاّ ٚايرٟ قد ٜهٕٛ ضبب صساخ٘ ٚقت اثبيت عًٝ٘، ٜٚٓطبل ْفظ ايهالّ 

 اذتُاّ.

 .ايطفٌ نجري ايٓػاط:5

َاْع ايطكٛط يف َٗد ايطفٌ غدٜد األ١ُٖٝ، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َستفًعا ألٕ ٖرا ايطفٌ ضٝبدأ يف 

 ايتطًل أضسع مما تتٛقع.

ا خالٍ َْٛ٘ ضتذدٙ ٜسنٌ األغط١ٝ ٜٚتشسى يف نٌ أضتا٤ ايفساش، إٕ نإ دٛ املٓصٍ بازًد

ساٍٚ إٔ تجكٌ ثٝاب٘، ٚجيب َالسع١ ٖؤال٤ األطفاٍ بعٓا١ٜ ع٢ً َا٥د٠ تػٝري اذتفاض ٚع٢ً 

 ايطسٜس ٚيف اذتُاّ.

 ًَشٛظ١ ٖا١َ:

عٓد اإلزعاع ترنسٟ إٔ ايطفٌ ذٚ ايطبع املصادٞ ايضعب ضٝهٕٛ صعًبا أًٜغا أثٓا٤ اإلزعاع، 

 سفغو.ٚقد جيعًٕٛ تًو ايع١ًُٝ بايػ١ ايضعٛب١.. ترنسٟ إٔ ايطفٌ ال ٜ

 

 .ايطفٌ ذٚ ايرتادع املبدأٟ ٚصعٛب١ ايتهٝف:6

قد ٜسفض ٖرا ايطفٌ مجٝع أْٛاع ايطعاّ عٓدَا تكدّ إيٝ٘ أٍٚ َس٠، ٖرا ايسفض املبدأٟ ال ٜعين أبًدا 

إْ٘ ضٝطتُس يف زفغ٘ يتًو األطع١ُ.. اضتُسٟ يف إدخاٍ األطع١ُ بايتدزٜر.. ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً 

غسا٤ى يعب١ ددٜد٠ ي٘ إٔ ُتسٜ٘ إٜاٖا َٔ ع٢ً َطاف١ أٚاًل قبٌ  مجٝع ايتذازب ادتدٜد٠، ساٚيٞ عٓد

إٔ تكسبٝٗا إىل ذزاعٝ٘ أٚ فساغ٘، إٕ شداد١ ايًدي اييت ع٢ً غهٌ يعب١ قد ُتدٝف٘ بداًل َٔ إٔ 

تفسس٘، ضتذدٜٔ إٔ أ٣ تػري يف ايسٚتني ٜػغب٘، ٚبايسغِ إٔ نجري َٔ األطفاٍ ٜبدإٔٚ فُٝا 

ضٔ مثا١ْٝ أٚ تطع١ غٗٛز ٖرا ايطفٌ ٜعٗس قًك٘ َبهًسا ٜٚطتُس  ْطُٝ٘ "ايكًل َٔ ايػسبا٤" عٓد

أطٍٛ َٔ املعتاد، ٚنًُا أَهٔ ساٚيٛا حترٜس األصدقا٤ ٚايػسبا٤ أال ٜكرتبٛا َٔ ايطفٌ بطسع١ ٚال 
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ّٕ ست٢ غدًضا َأيًٛفا ي٘ َع أ٣ تػٝري يف َالست٘ َجٌ ْعاز٠ مشظ أٚ ذت١ٝ  حياٚيٕٛ محً٘ فًٛزا بٌ إ

 عس أَ٘ قد حتدخ اْفعااًل.أٚ تػٝري تطسحي١ غ

تفُٗو ملصاز طفًو ٜطاعدى ع٢ً بٓا٤ أضاع يًُطتكبٌ، قد ٜهٕٛ طفًو َسًٖكا يِو يف 

 نجري َٔ األسٛاٍ ٚيهٔ ساٚيٞ إٔ تعًٞ سطاض١ يتعبريٙ عٔ َػاعسٙ.

عالق١ ق١ٜٛ َع طبٝب األطفاٍ قد تطاعدى أًٜغا ع٢ً ايتػًب ع٢ً ايهجري َٔ املػانٌ 

 اي١َٝٛٝ.

ًدا ضًٛى طفًو بضٛز٠ غدض١ٝ، إْ٘ ال ٜعين أبًدا إْو أّ ض١٦ٝ ٚضٝطاعدى ع٢ً تبين ال تأخرٟ أب

أضًٛب ستاٜد ستب ٚضتتذٓيب ايدا٥س٠ املفسغ١ َٔ ايرْب ٚاالسباط ٚايػغب يو ٚيطفًو ٚيًعا١ً٥ 

 نًٗا.

 



 

 

 تاسعالباب ال

 متى تلجأ

  ؟إىل متخصص 
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 متى تحتاج إلى

 مساعدة متخصصة؟ 

 

 قز حتتاج إىل اعتؾاص٠ ايطبٝب ايٓفغٞ يف أحز املٛاقف اآلتٝ٘:

يٛ نٓت تؾعض إْو ال تغتطٝع ايٛصٍٛ إىل طفًو ايعٓٝز ايصعب صغِ ذلاٚيتو تطبٝل  .1

 ايربْاَج.

 يٛ اعتُض طفًو يف ٚقٛع٘ يف املؾانٌ صغِ حتغٔ ايعالقات بٝٓهُا. .2

 نعا١ً٥، أٚ نظٚجني صغِ تطبٝل ايربْاَج. يٛ اعتُضت املؾانٌ نفضر، .3

يٛ ناْت املؾانٌ ايعا١ًٝ٥ أٚ ايظٚج١ٝ ال تتعًل بايطفٌ ايصعب ٚتًو املؾانٌ متٓعو  .4

 َٔ َغاعز٠ ايطفٌ.

ٚعٓزَا تكضص احلصٍٛ ع٢ً َغاعز٠ َتدصص١ البز َٔ تكِٝٝ ناٌَ يًُٛقف ايعا٥ًٞ عٔ طضٜل 

فاٍ ٚايعا٥الت ٚنشيو يزٜ٘ خرب٠ يف ؽدص نف٤ َٚتدصص ٚيزٜ٘ خرب٠ يف ايتعاٌَ َع األط

 َبزأ ايطباع املظاج١ٝ يألطفاٍ.

فُجاًل يٛ سٖبت إىل طبٝب ْفغٞ ٜعتكز نجرًيا يف ايتخًٌٝ ايٓفغٞ ٜٚض٣ إٔ األطفاٍ تؤثض عًِٝٗ 

دلُٛع١ رٚافع الٚاع١ٝ قز ٜٓصخو ظًغات ط١ًٜٛ َٔ ايتخًٌٝ ايٓفغٞ ٚايشٟ قز ٜضض ايطفٌ 

َٔ األطبا٤ ٜعٝؿ يف اخلٝاٍ ٚايِٖٛ.. ابتعز عٓ٘ فكز اْتٗت صالح١ٝ  أنجض مما ٜٓفع٘.. ٖشا ايٓٛع

اعتعُاٍ ٖؤال٤ األطبا٤.. جيب إٔ ٜهٕٛ ايرتنٝظ ع٢ً اإلصؽار األبٟٛ ايشٟ ٜغاعز ع٢ً ايتفاِٖ 

 َع ايطفٌ ٚيٝػ حتًًٝ٘.

أٚ قز ٜض٣ آخض إٔ ايعٝب ٖٛ يف قزصتو نأّ ٜٚٓصخو أْت إٔ ُتعاجلٞ ٜٚرتى ايتعاٌَ َع ايطفٌ 

 ٖٛ أعاؼ املؾه١ً.. صاجعٞ ْفغو صمبا تهٕٛ املؾه١ً تعٓٝو أْت أًٜضا.ٚ

أٚ قز ٜض٣ آخض إٔ ايعا١ً٥ ٢ٖ أعاؼ املضض ٚايطفٌ ٖٛ دلضر عاصض ٚقز ٜطًب عالج ايعا١ً٥ 

 بأنًُٗا.
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ٚقز ٜض٣ آخض إٔ املؾه١ً ٢ٖ ْؾاط طا٥ز ٜٚطًب إعطا٤ ايطفٌ رٚا٤ًا، قز ٜغاعز ٖشا َع َغت٣ٛ 

هٔ ٚاضعني يف االعتباص إٔ ٖٓاى ٚعا٥ٌ أخض٣ ١َُٗ ٚفعاي١ ملغاعز٠ ايٓؾاط ٚايرتنٝظ ٚي

 ايطفٌ.

إسٕ أ٣ ٚع١ًٝ عالج تتجاٌٖ ايطباع املظاج١ٝ يًطفٌ ئ تهٕٛ سات تأثري فعاٍ ع٢ً املز٣ ايبعٝز، 

ٚتشنض رٚصى ندبري يف طباع طفًو إْو أْت َٔ تزصى َا ٖٛ اهلزف ايشٟ تضٜز ايٛصٍٛ إيٝ٘ 

 جيابٞ بٝٓو ٚبني املعاجل.ٚسيو عٔ طضٜل تفاعٌ إ

  

 َت٢ حيتاج ايطفٌ إىل عالج فضرٟ؟

َت٢ ْكٍٛ إٔ طباع ايطفٌ عتتخغٔ َع ايٛقت؟ َٚت٢ ْكٍٛ إٔ سيو ايطفٌ حيتاج إىل َغاعز٠ 

 َتدصص١؟

إٕ أعضاض َجٌ اخلٛف، ايتعًل، االحلاح، األحالّ ايغ١٦ٝ، عٗٛي١ ايتأثض نًٗا أعضاض تشٖب 

إٕ اعتُضت تًو األعضاض أٚ ناْت ؽزٜز٠ يف رصجتٗا أٚ اعتُض بتطبٝل سيو ايربْاَج.. ٚيهٔ 

ايطفٌ يف صفض املزصع١ أٚ نإ عًٛن٘ عزٚاْٞ أٚ يزٜ٘ َؾانٌ يف عالقات٘ باألطفاٍ 

اآلخضٜٔ أٚ يف صٛصت٘ أَاّ ْفغ٘ َجٌ إٔ ٜكٍٛ "أْا ع٧، أْا أنضٙ ْفغٞ" قز تهٕٛ ٖشٙ إؽاص٠ 

 ٖا١َ إىل احتٝاج٘ يًُغاعز٠.

رٖا اعتجابت٘ َٚز٣ تأثري تًو املؾانٌ عًٝ٘.. َٚٔ اخلرب٠ ٜغتفٝز األطفاٍ َٔ َٚز٠ ايعالج حتز

 َز٠ عالج قصري٠ أنجض َٔ َز٠ ط١ًٜٛ ٖٚشا بفضض إٔ اجلٛ ايعا٥ًٞ َغتكض.

  

 ْكاط ٖا١َ عٓز األطفاٍ فا٥كٞ ايٓؾاط؛ املغاعز٠ املتدصص١ حتتاجٗا يف تًو املٓاطل:

 .صعٛبات ايتعًِ:1

بني َغت٣ٛ ايشنا٤ ٚبني ايتخصٌٝ ايزصاعٞ ٜتِ تؾدٝص صعٛبات  إسا نإ ٖٓاى فضم ٚاضح

ايتعًِ.. ايهؾف املبهض ع٢ً األطفاٍ قبٌ عٔ املزصع١ ٜغاعز ع٢ً ايتزخٌ املبهض ٚبايتايٞ 

حيصٌ ايطفٌ ع٢ً َغاعز٠ َهجف١ َجٌ: حجض٠ َٛاصر، أٚ فصٍٛ خاص١، أٚ حت٢ َزصع١ خاص١ 

 يصعٛبات ايتعًِ.
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 الج ايزٚا٥ٞ:.املؾانٌ ايغًٛن١ٝ ٚايع2

ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ األطفاٍ بػض ايٓعض فا٥كٞ ايٓؾاط أّ ال تتخغٔ بايتٓاٍٚ ايغًِٝ.. ٚيهٔ 

 ٌٖ حيغٔ ايعالج َٔ ايغًٛنٝات عٓز األطفاٍ؟

ٖشٙ َٓطك١ ال تظاٍ حتت ايٓظاع.. ٖٓاى عزٜز َٔ املتدصصني ايشٜٔ ٜضفضٕٛ اعتعُاٍ تًو 

أصبح طا٥ًزا عٔ احلاج١ إيٝٗا، إَا بغبب إٔ ايتؾدٝص خاط٧ األر١ٜٚ َع األطفاٍ قا٥ًني إٕ ٚصفٗا 

أٚ بغبب عٝٛب يف ْعاّ ايتعًِٝ ٚإْٓا ْكِٝ األطفاٍ ع٢ً حغاب ؽدص بايؼ َزصؼ نإ أٚ ٚايز 

نغٍٛ ال ٜضٜز بشٍ دلٗٛر  ٚن٢ زلعٌ حٝات٘ أنجض عٗٛي١. إٕ ايعالج ايزٚا٥ٞ ٜغاعز ع٢ً 

ع٢ً ايتهٝف ايزصاعٞ ٚاالجتُاعٞ ٚيهٔ ال  تٗزأ٠ ايغًٛى املزَض ٚحيغٔ ايرتنٝظ ٜٚغاعز

 جيب اعتباصٙ احلٌ ايغٌٗ أل٣ َؾه١ً.

بضأٜٞ إْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ جظ٤ًا َٔ خط١ َهجف١ يف ايتعاٌَ َع ايطفٌ ايصعب يف املزصع١ أٚ 

 ايبٝت.

ٚجيب عزّ اعتدزاّ ايزٚا٤ َع ايعالج ايغًٛنٞ َع أطفاٍ حتت عٔ مخػ عٓٛات، ٚميهٔ 

إضطضاب ات َع طفٌ جيُع األخصا٥ٕٝٛ ع٢ً تؾدٝص٘.. طفٌ عٓزٙ "اعتعُاي٘ فٛم مخػ عٓٛ

" ٚيهٔ َع ٚضع٘ يف فصٌ َٓاعب ي٘ ٚتٛفري ايتكٓٝات ايالط١َ يًتعاٌَ فضط ايٓؾاط ٚق١ً االْتباٙ

 عًٛن٘ املتٗٛص ٚاجلاَح. َع

يٛ نإ اجلٛ ايعا٥ًٞ َتأطّ قز ٜهٕٛ ايعالج ايزٚا٥ٞ املؤقت َغاعًزا ع٢ً تٗزأ٠ اجلٛ ٚتٗٝأ٠ اآلبا٤ 

 ٚاملعًُني يٛضع خط١ َٓاعب١ يًتعاٌَ، ٚعٓزَا تتخغٔ األَٛص ْغتطٝع تٛقٝف٘.

 

 .ايتداطب: 3

عٔ عٓتني أٚ يٛ نكاعز٠ عا١َ اخضع طفًو يتكِٝٝ َتدصص يٛ مل ٜغتدزّ مجٌ عٓز 

أحغغت إٔ يػت٘ َتأخض٠ عٔ عٓ٘ أٚ يٛ أحغغت إْ٘ ال ٜفِٗ جًٝزا أٚ ٜتفاِٖ جًٝزا أٚ يٛ أحغغت 

 مبؾه١ً يف رلاصج األيفاظ.

يٛ نإ ٖٓاى تاصٜذ َضضٞ يٓٛبات صضع أٚ أ٣ َؾه١ً يف املذ اعتعٔ بأخصا٥ٞ يف األَضاض 

 ايعصب١ٝ.
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 .أَضاض احلغاع١ٝ:4

األيٛإ ايصٓاع١ٝ، املًْٛات، املعارٕ ٚاألَالح، حت٢ ايغهض ايظا٥ز نًٗا أؽٝا٤ إضافات األطع١ُ،  

َٛضع ؽو إْٗا تغبب َؾانٌ عًٛن١ٝ يز٣ األطفاٍ.. ٚصغِ أْ٘ يٝغت ٖٓاى قضا٥ٔ ع٢ً ٚجٛر 

أطع١ُ َع١ٓٝ ُتخغٔ عًٛى األطفاٍ ٚيهٔ ٖٓاى ايعزٜز َٔ أَضاض احلغاع١ٝ اييت قز تعٗض 

ٝز ٖؤال٤ األطفاٍ ٚجب١ َتٛاط١ْ َع ايبعز عٔ ايعاٌَ املؤرٟ إىل ناضطضابات عًٛن١ٝ، ٚقز ٜف

 احلغاع١ٝ.

 بصٛص٠ عا١َ ايػشا٤ املتٛاطٕ َطًٛب حٝح أْ٘ أعاؼ أ٣ ْعاّ َٓاعٞ جٝز.

  

 َت٢ حتتاج ايعا١ً٥ إىل عالج؟

يٛ ٚجزت إٔ صغِ اعتدزاَو ايربْاَج ٚحتغٔ عالقاتو بطفًو ال تظاٍ ٖٓاى صضاعات خطري٠ 

ٚ أحزنُا ٜعاْٞ َٔ قًل َظَٔ أٚ انت٦اب، أٚ َؾانٌ يف ايؾدص١ٝ ئ  بٝٓهِ نظٚجني

 ٜغتطٝع سيو ايؾدص تطبٝل ايربْاَج حت٢ صغِ اقتٓاع٘ ب٘.

ًٜا حت٢  يٛ ناْت املؾه١ً يف ايتفاعالت بني أفضار ايعا١ً٥ فعالج ايعا١ً٥ نًٗا ٜصبح ضضٚص

 ج١ٝ.ْغتطٝع ايرتنٝظ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايطفٌ ايصعب ٚتفِٗ طباع٘ املظا

 



 

 

 لعاشرالباب ا

 العامل

  من وراء الطفل 
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 ما وراء الطفل.. 

 العائلة والعالم

 

 

كاُ تزكٗشٌا فٗىا وضٜ عمٜ رد فعمك لمطفن ٔالبد أٌك اآلُ قد أصبرت خبرًيا يف وشاد طفمك 

 ٔتعىن جبدٖٛ إلرصاٞ صمطتك األبٕٖٛ.

أصبرت تضتطٗع التٕقع ٔالتقبن ٔالتعاون وع الضمٕك املزتبط باملشاد.. ٔالبد أُ طفمك قد أصبح 

 أصّن تعاواًل وعك ٔاصتطعت أٌت ِٕٔ اخلزٔد وَ الداٟزٚ املغمقٛ.

 ٔلكَ التغٗري يف عالقتك بطفمك البد أُ ٖضري ًٖدا بٗد وع تغريات أخزٝ..

ن وٍك إىل باق٘ العاٟمٛ ٔالعامل بأكىمْ وَ تذكز التأثري الصعب لطفمك الصعب ٔالذٙ اٌتق

 ذٕلك.

اآلُ تضتطٗع أُ تأون يف تأثري جدٖد أفضن ٖضببْ صمٕكْ اجلدٖد.. إُ ِذا ٔقت تكٗف جدٖد 

لمعاٟمٛ ٔأًٖضا إُ تٕجْٗ إِتىاوك إىل عٍاصز رٟٗضٗٛ يف ب٠ٗٛ طفمك صٗقٕٙ ٖٔؤكد تطٕرٓ 

 املضتىز.

 ب٘.. ٔلكَ أٔاًل جيب أُ ٌٍاقش تٕقعاتك.ٔصٍٍاقش وًعا كٗف ٌشحع ِذا التطٕر اإلجيا

ال تٍشعخ لٕ بعد فرتٚ وَ التقدً اإلجياب٘ تزاجع طفمك إىل بعًضا وَ صمٕكْ القدٖي، إُ العجزات 

 طبٗعٗٛ جًدا يف تطٕر ٔمنٕ أٝ طفن ٔباألخص يف الطفن الصعب.

 ابقٛ".ِذا ٖشكن صعٕبٛ يف التقبن عٍد بعض اآلباٞ "لقد كاُ جًٗدا جًدا يف الفرتٚ الض

ًٗا، فرتٜ يف أكجز األطفاه طبٗعٗٛ فإٌٍا ٌالذظ صمٕكًا ص٠ًٗا يف  ذأه أُ تكُٕ وٕضٕع

 أٔقات التغٗري أٔ الضغط ٔوع الطفن الصعب فإُ تمك العجزات قد حتدث ألشٗاٞ أقن ٔضًٕذا.
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تٕقع أًٖضا أُ التقدً يف وٍطقٛ وعٍٗٛ قد ٖضبق أٔ ٖتأخز عَ وٍطقٛ أخزٝ.. قد جتد خطاب 

وعمىتْ يف احلضاٌٛ تجين عمٜ الترضَ يف صمٕكٗاتْ ٔيف الٕقت ٌفضْ جتدٓ ال ٖشاه شكز وَ 

 ٖجري وعارك وع أخْٗ باملٍشه.

ٔالبد أًٖضا وَ احلذر وَ املبالغٛ يف إشعار طفمك أٌْ راٟع باملبالغٛ مبدح إجناساتْ الصغريٚ.. ِذٓ 

ٔتٕقعات ٖشعز إٌْ لٗط املبالغٛ صزعاُ وا صرتتد عمٗك صمًبا ٔقد تشكن ضغًطا عمٜ الطفن 

 كف٠ًا هلا، بن ٔقد تضبب تدًِٕرا يف صمٕكْ.

طبًعا البد أُ تقدر أُ طفمك حيأه أُ ٖكُٕ أفضن ٔاشعزٓ إٌك صعٗد بْ ٔلكَ وجاًل ال تقٗي 

ذفن كبري لتقدً بضٗط يف درجات املدرصٛ، أٔ ًٖٕ سٖارٚ بدُٔ وشاكن جلدتْ، إُ أذضَ 

 بتقبمك ٔذٗادٖتك يف التعاون وعْ.وكافأٚ لطفمك ِٕ أُ ٖشعز باصتىزار 

 الطفن ٔاألصزٚ

 الطفن ٔاملدرصٛ

 الطفن ٔاألواكَ العاوٛ

 ْالطفن ٔالتعاون وع رفاق

 الطفن ٔاجلرياُ

 الطفن ٔطبٗب األطفاه
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 االسرة

 

 تك١ٜٛ ايعا١ً٥:

عٓدَا تطبكني ٖرا ايربْاَر ضتذدٜٔ إٔ اُْٗانو ايطًيب بطؿًو ايصعب قد قٌ نجرًيا 

 ٚضتطتطٝعني إٔ جتددٟ ايعالقات ايعا١ًٝ٥ سٝح ضتذدٜٔ إٔ يدٜو ٚقت ؾساؽ أنجس بهجري.

قد ٜػعسٕٚ باألضـ هلرا، قد ٜػعسٕٚ باإلُٖاٍ، قد ٜصبشٕٛ دٝدٜٔ بصٛز٠ َبايؼ ؾٝٗا،   األخ٠ٛ:

 ٚقد ٜط٦ٕٝٛ ايتصسف ؾكط يًؿت االْتباٙ.

ٚغايًبا ٜهٕٛ يؿرت٠ َؤقت١ ذتادتِٗ إىل َصٜد َٔ اإلٖتُاّ، ٚذنتاز ٖرا إىل ايجبات يف ايسعا١ٜ 

 ٚإزضا٤ ضًط١ األبٜٛٔ نُا تعًُٓا ضابًكا.

ًْا أنجس مما ٜطٝل،  ٚقد حنتاز إىل َطاعد٠ َٔ األخ األنرب، ٚدنب إٔ ْعسف إْٓا حنًُ٘ أسٝا

صشٝح إْ٘ ٜأخر َٓو   ؾٝذب إٔ تعرتف بدٚزٙ ٚتطًب َطاعدت٘ يف ايتعاٌَ َع أخٝ٘ ايصعب..

ًَا أنرب ٚيهٔ قٌ ألخٝ٘ "إْٓا اآلٕ بصدد إسداخ تػٝري، يكد تعًُٓا أغٝا٤ًا ددٜد٠  إٖتُا

 ضتُهٓٓا َٔ ايتعاٌَ َع٘"

اغسح ي٘ بعض ايٛضا٥ٌ اييت ضتطتعًُٗا َع٘ َجٌ ْعاّ "ضاع١ ايتػٝري" أٚ "ْعاّ ايٓذّٛ".. اخربٙ إٕ 

 ٖرٙ أضايٝب ددٜد٠ َٚؤثس٠.

ٚقد ٜطأيين أبٛإ ٚملاذا خنربٙ بتًو األغٝا٤ اييت ال تعٓٝ٘ ٚاييت قد تًؿت اْتباٖ٘ إىل أغٝا٤ مج١ًٝ 

 شتصص١ ؾكط ألخٝ٘..

تطاعدْا ع٢ً ايتعاٌَ َع أخٝ٘ ايصعب ٚيٝطت حملابات٘ أنجس.. اخرب طؿًو إٕ تًو األغٝا٤ ض

ٚيهٔ أًٜضا ابدأ يف ختصٝص بعض األْػط١ يريو ايطؿٌ ؾكط.. غدا٤ بارتازز، ؾطش١ 

 ٚسدنُا..

أًٜضا اخربٙ إٔ أ٣ ْٛع َٔ إضا٠٤ ايتصسف َٔ قبٌ أخٝ٘ ئ متس دٕٚ عكاب.. ٚعٓدَا ْطُح ي٘ 

ٌ ؾإٕ ٖرا دص٤ َٔ خط١ يتٓعِٝ عادت٘ ايػرا١ٝ٥ ٚدعٌ بادتًٛع ع٢ً َا٥د٠ ايطعاّ دٕٚ إٔ ٜأن

 دٛ ايعا١ً٥ أنجس ٖد٤ًٚا.
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ٚإذا ؾعًت أ١ٜ تػٝريات ددٜد٠ اطًع عًٝٗا األخ األنرب ٚن١ُٝ املعًَٛات تعتُد بايطبع ع٢ً 

 عُس ايطؿٌ.

إٕ ايطؿٌ ايرٟ ٜؿسط يف املجاي١ٝ بدٚز َبايؼ ؾٝ٘ ٚإٕ نإ يف ٖرا زاس١ يو بعد ايتعاٌَ َع أخٝ٘ 

 ايصعب ًٜعب دٚز نبؼ ؾدا٤.. ٚيف اإلؾساط يف يعب ٖرا ايدٚز ضسز بايؼ ؾُٝا بعد.

ٚيريو بعد إٔ متهٓت َٔ ايتعاٌَ َع طؿًو ايصعب ٚٚضعت تػٝريات ٚقٛاعد ددٜد٠ باملٓصٍ 

تهًِ َع طؿًو اآلخس عٔ َػاعسٙ: "أْا أعسف أْو قًل ٚإْو حتاٍٚ داًٖدا إٔ ٜهٕٛ ضًٛنو 

ًٜا.. ٚيهٔ ميهٓو اآلٕ  إٔ تًذأ إىِل يف أ٣ ٚقت تهٕٛ َتضاًٜكا ؾٝ٘". دد

غذع٘ ع٢ً إٔ ٜعرب عٔ َػاعسٙ، ٚإذا متسد أٚ أضا٤ ايتصسف يف أسد املٛاقـ َجٌ أ٣ طؿٌ ال تبايؼ 

 يف ايكًل ٚال يف زد ايؿعٌ.

  

 َاذا عٓهُا نصٚدني؟ ٚقت يًُتع١:

باستٝاداتهُا ٚخاص١ً إٔ ايصٚاز قد يكد سإ ايٛقت يالْتباٙ إىل عالقتهُا ايصٚد١ٝ.. ٚيإلٖتُاّ 

 تعسض يهجري َٔ ايضػط يف ايؿرت٠ األخري٠.

البد َٔ تستٝب ٚقت يهُا ؾكط.. اضتعٔ بؿسد َٔ ايعا١ً٥ .. ابدآ يف ارتسٚز ثا١ًْٝ ًَعا.. ادعٛ 

 األقازب إىل املٓصٍ أٚ اذٖبا يف ْص١ٖ قصري٠ يف عط١ً ْٗا١ٜ األضبٛع.

 بٌ ايرٖاب ٚيهٔ ال متاطٌ ٚخاص١ً يف أثٓا٤ ايٛداع..ٚالبد َٔ إٔ ُتشِضس طؿًو يريو ق

غايًبا َا ٌُٜٗ آبا٤ األطؿاٍ ايصعبني استٝاداتِٗ ٖٚرا يٝظ دًٝدا أل٣ أسد ست٢ يًطؿٌ ٚيريو ابدأ 

 يف اإلٖتُاّ بٓؿطو أنجس َٔ ذيو.

 .األّ بايرات البد إٔ تٛضع آؾاقٗا.. قد تأخر نٛزع دزاضٞ أٚ تتابع ٖٛا١ٜ أٚ ست٢ تعٛد يًعٌُ

شتايؿ١   ٚالبد أًٜضا َٔ تٓعِٝ أٚقات خسٚدات َباس١ يًعا١ً٥ يف عطالت ْٗا١ٜ األضبٛع ال ٜػٛبٗا

غسع١ٝ.. ٖٓاى أَانٔ َجاي١ٝ يألطؿاٍ ايٓػطني ٚايصاخبني دٕٚ إشعاز أسد آخس.. اذتدا٥ل، 

 ايبشس، سدٜك١ اذتٝٛاْات.
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 أيعاب ايهُبٝٛتس

يف ايطٝطس٠ ع٢ً ايطؿٌ ايصعب، بٌ  تطتطٝع إدخاٍ أيعاب ايهُبٝٛتس نٛض١ًٝ َطاعد٠

ًْا "ادتًٝط١ اإليهرت١ْٝٚ".. يف ايبدا١ٜ دنب إٔ ٜضع اآلبا٤ آزا٤ِٖ َٚعتكداتِٗ عٔ  ٜٚط٢ُ أسٝا

َػاٖد٠ أيعاب ايهُبٝٛتس داًْبا َع عدّ ايطُاح بأ٣ غ٧ غري َباح، ٚاضتعٔ بأ٣ غ٧ قد 

تس يف بعض األسٝإ ٜطاعدى ع٢ً ايطٝطس٠ ع٢ً طؿًو ايصعب.. ٚقد تهٕٛ أيعاب ايهُبٝٛ

 ايٛض١ًٝ ايٛسٝد٠ يتٗدأ٠ طؿٌ َتٗٝر أٚ ٚض١ًٝ ملٓح األّ بعض ذتعات ايطالّ اييت حتتادٗا يٓؿطٗا..

اضتعُاٍ أيعاب ايهُبٝٛتس َجايٞ ٚيهٔ بايطبع اإلؾساط يف أيعاب ايهُبٝٛتس ٜصبح صعًبا يف 

دأ يف ٚضع عهط٘ بعد ذيو ٚيريو نًُا متهٓت أنجس َٔ ايتعاٌَ َع طؿًو البد إٔ تب

ضاعات ستدد٠ َٔ أيعاب ايهُبٝٛتس ٚال تػعس بايرْب إٕ قًًت ٚقت َػاٖدت٘ يربازت٘ املؿض١ً 

 ٚيهٔ أًٜضا ادعً٘ دص٤ًا َٔ ايسٚتني ايَٝٛٞ صباًسا أٚ َطا٤ًا.

ٚبدٕٚ اختٝاز ملا ٜٓؿع يف ايدْٝا ٚايدٜٔ خطأ نبري، يٛ  زقٝب أٚ سطٝببدٕٚ  َػاٖد٠ ايتًٝؿصٜٕٛ

َػاٖد٠ ايتًٝؿصٜٕٛ دنب ٚضع ضاعات ستدد٠ يًُػاٖد٠، ٚإٔ ٜهٕٛ َا  أصست ايعا١ً٥ ع٢ً

ُٜػاٖد َباح: أؾالّ نستٕٛ ال تبعد ايطؿٌ عٔ َعتكدات ٚضًٛنٝات دٜٓ٘، أؾالّ تع١ًُٝٝ، 

 ع١ًُٝ، سٝٛاْات، سػسات، طٝٛز.

     

 ادتد ٚادتد٠

 ٌَ َع طؿًو.إىل أ٣ دزد١ تطتطٝع إدخاٍ أبٜٛو أٚ محٜٛو يف ٖرا ايٓعاّ ادتدٜد يف ايتعا

 ٖرا ٜعتُد ع٢ً غ٦ٝني: َسْٚتِٗ ٚاضتعدادِٖ يًتؿِٗ..ٚأًٜضا ع٢ً َكداز ايعالق١ اييت تسبطهِ.

ْاقؼ ٚضا٥ٌ ايطٝطس٠ َعِٗ ٚزنص ع٢ً ايطبع املصادٞ يًطؿٌ.. تٓاقؼ َعِٗ ؾُٝا تعًُت٘ ست٢ 

 ٜصبح ٖٓاى ًْٛعا َٔ ايجبات يف ايتعاٌَ َع ايطؿٌ.

ٚغري َسٕ يف ايرتب١ٝ اضأٍ ْؿطو عٔ اضتذاب١ ايطؿٌ ٚزد  ٚيهٔ يٛ نإ يًذدٜٔ أضًٛب صازّ

ؾعً٘ يريو األضًٛب، يٛ تكبً٘ يف إطاز سبِٗ ي٘ ؾتذاٌٖ املٛقـ ٚال تتدخٌ ؾٝ٘ ٚيهٔ ؾكط طايبِٗ 

 أال ٜٓتكدٚى أَاَ٘ أٚ ٜكًًٛا َٔ ضًطتو عًٝ٘.
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 ايتعاٌَ َع ايضػط ٚايتػٝري

ُػانٌ اييت تطبب ايضػط ٚايتٛتس يف إٕ ايطؿٌ ايصعب بايرات يدٜ٘ َكٝاع سطاع دًدا يً

 ايعا١ً٥ ؾكد ٜٓتهظ َؤقًتا يف تًو األٚقات.

البد إٔ تتعسف ع٢ً تًو املٛاقـ اييت قد تطبب يو َػانٌ َع طؿًو، بعض ٖرٙ املٛاقـ قد  

ًٝا.. ؾُجاًل: َٛاضِ األعٝاد، اإلداشات ايهرب٣، ًٝا ٚاآلخس ضًب إداشات املدزض١،  ٜهٕٛ إدناب

ايسسالت، طؿٌ ددٜد يف ايعا١ً٥، أٍٚ أٜاّ أٚ أضابٝع باملدزض١، َدزض١   املعطهس ايصٝؿٞ،

طالم األّ   ؾكدإ ٚظٝؿ١ أٚ صعٛب١ َاي١ٝ، عٛد٠ األّ يًعٌُ، َسض ايطؿٌ،  ددٜد٠، تػٝري املٓصٍ،

يف ٖرٙ األٚقات ال تبدأ أ٣ غ٧ ددٜد أٚ   َسض يف ايعا١ً٥، ٚؾا٠ غدص َكسب يًطؿٌ؛ ٚاألب، 

ايكٛاْني.. ساٍٚ إٔ جتعٌ زٚتني ايّٝٛ نُا ٖٛ َأيًٛؾا بطًٝطا قدز اضتطاعتو تتكٝد دٕٚ َس١ْٚ ب

 ٚإذا غعست برتادع طؿًو ؾعد ثا١ًْٝ يتطبٝل ٚضا٥ٌ ايتشهِ.

ؾُجاًل: طؿ١ً ذات مخظ ضٓٛات ناْت تطري بٓذاح ع٢ً زٚتني صباسٞ َٚطا٥ٞ دٕٚ اذتاد١ إىل 

ب١.. استاز ٚايدٜٗا يف ايطبب ثِ أدزنا إٔ ْعاّ ايٓذّٛ، ٚؾذأ٠ عادت إىل طسٜكتٗا ايعػٛا١ٝ٥ ايصع

ايعا١ً٥ بٗا عدد َٔ ايتػٝريات ٚايصساعات، ؾاألب َجاًل قد تسى ٚظٝؿت٘ ألخس٣ ٚمل ٜعذب ذيو 

ايتػٝري ايصٚد١ ٚنإ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املٓاقػات ٚارتالؾات سٍٛ ٖرا املٛضٛع، ٚزغِ إٔ َععِ 

 غعست بايضػط املتصاٜد يف ايعا١ً٥. تًو ايصساعات ناْت بعًٝدا عٔ مساع ايطؿ١ً ٚيهٓٗا

ؾٛز إدزاى ايٛايدٜٔ ذيو دنب تؿطري األَس يًطؿ١ً بصٛز٠ بطٝط١ َع ايعٛد٠ إىل ْعاّ ايٓذّٛ ست٢ 

 تٓتعِ ايعالقات ثا١ًْٝ.

بعض األطؿاٍ صعيب املصاز ٜهْٕٛٛ سطاضني أنجس َٔ غريِٖ يعالقتهُا نصٚدني ٚ 

 يًتػٝريات يف ستٝطِٗ.

األسداخ اإلدناب١ٝ َجٌ ايسسالت ٚاألعٝاد ٚايعطالت البد َٔ تستٝبٗا َٚٓاقػتٗا ٚقد ٜتؿاعٌ 

 ايطؿٌ َع نٌ ذيو اذتُاع بايتدٖٛز ٚايتػٝري يألضٛأ.

اضتعُاٍ ٚضا٥ٌ ايتشهِ َٔ ٚيهٔ ساٍٚ االضتُساز قد إَهاْو ع٢ً ايسٚتني ايَٝٛٞ، ٚاعد 

ددٜد يٛ استذت إيٝٗا َجٌ: ضاع١ ايتػٝري ٚغريٖا . ٚسِضس طؿًو دًٝدا يًُٛاقـ ادتدٜد٠، عسؾ٘ 

 ع٢ً ددٚيو يًطؿس ٚارتط١ املٛضٛع١ يًعط١ً.

ٚقد حتدخ االْتهاض١ املؤقت١ عاد٠ً بإٔ ٜصبح أنجس خًٛؾا ٚتعًًكا بو، ٜتػري ْعاّ َْٛ٘، أٚ ٜط٧ 

ٚال تٓتهظ أْت أًٜضا ٚساؾغ ع٢ً أضًٛب َتعاطـ ستاٜد، ساٍٚ تٛؾري قاعد٠ ايتصسف. ال تكًل 

 آ١َٓ يًطؿٌ عٓدَا ميس بٛقت صعب ٚغايًبا َا ضتهٕٛ تًو االْتهاض١ َؤقت١.
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 ايطالم ٚايصٚاز ايجاْٞ

ايٓعاّ ادتدٜد يًعا١ً٥ نإٔ ٜسبٞ األطؿاٍ ٚايد ٚسٝد أٚ شٚز أب أٚ أّ قد أصبح أنجس غًٝٛعا 

 اآلٕ..

ٓعس إىل ايطبع املصادٞ يًطؿٌ؛ ايجبات ٖٛ َؿتاح ايتعاٌَ َع ايطؿٌ ايصعب، يٛ تعاٌَ نٌ ٖٓا باي

 ايهباز املُٗني يف سٝا٠ ايطؿٌ َع٘ بٓؿظ ايطسٜك١ اييت ْاقػٓاٖا ضُٝس خالٍ تًو األش١َ.

قد ٜهٕٛ ٖرا صعًبا دًدا يف بعض ساالت ايطالم ألْ٘ ذنتاز إىل إتصاٍ عكالْٞ ٜهٕٛ صعًبا 

ادتٛ املػشٕٛ، ٚيهٔ البد َٔ احملاٚي١ بأؾضٌ َا تطتطٝع إٔ تؿصٌ َػاعسى  دًدا يف ٖرا

 ايػدص١ٝ جتاٙ طًٝكو عٔ عالقتو َع طؿًو.

عٓدَا ٜصٚز ايطؿٌ األب خالٍ ايعطالت أٚ يف ْٗا١ٜ األضبٛع البد إٔ ذناؾغ األب َا أَهٔ ع٢ً 

 االْتكاّ َٔ ايطسف اآلخس( .زٚتني ايطؿٌ املعتاد )ٚال داعٞ دتعٌ ايطؿٌ ضش١ٝ ايعٓاد ٚايسغب١ يف 

أِٖ َا دنب ترنسٙ إْو يٛ نٓت ٚايد٠ عا١ًَ البد َٔ ايتدقٝل يف اختٝازى يًساعٞ ايبدٌٜ  

 ايطًٛى ايطٝب(. –األخالم  –)ايدٜٔ 

يف ايعا٥الت اييت حتتٟٛ ع٢ً شٚد١ أب أٚ شٚز أّ البد إٔ ٜػازنا َعصا يف ايربْاَر ٚنريو 

 زنتِٗ يف َعسؾ١ طباع األخ املصاد١ٝ.األخ٠ٛ ْصـ األغكا٤ البد َٔ َػا

َالسع١ ٖا١َ: ايطؿٌ ايصعب قد ٜػهٌ ضػًطا ع٢ً ايصٚاز ٚيهٔ ْادًزا َا نإ ضبًبا ٚسًٝدا 

يكساز االْؿصاٍ.. ٚيريو ساٍٚ أال ختسز غضبو ع٢ً طؿًو ٚجتٓب اإلغاز٠ أٚ ايتًُٝح بأ٣ ٚض١ًٝ 

 إْ٘ نإ ضبًبا ؾُٝا سدخ أٚ يف إْٗٝاز ايصٚاز.
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 المدرسة

ُٖعسف باضي  أٔه عامل ٖعسفْ الطفن خازد املٍصه ِٕ عامل املدزضٛ ٔاملدزضني ٔشوالْٟ.. ٍِٔاك وا 

تٍاغي بني الٕالد ٔالطفن ِٜٔ "تٍاغي املعمي ٔالطفن" أٔ "تٍاغي املدزع ٔالتمىٗر" كىا أُ ٍِاك 

 عالقٛ ِاوٛ جًدا لتطٕزٓ املطتىس..

وتٜ جيب أُ ٖبدأ الطفن الرِاب إىل املدزضٛ؟ يف صبتىعٍا اسبدٖث ٍِاك تأكٗد عمٜ أِىٗٛ 

التعمٗي املبكس ٔلكَ إىل أٝ ودٝ ٖكُٕ )وبكًسا( وكبٕاًل. أعتكد أُ ذلك الكساز ٖعتىد إىل 

أغحع األِن عمٜ التحسبٛ ٔاملسٌٔٛ.. لٕ كٍت ال تدزٙ إُ كاُ دزجٛ كبريٚ عمٜ ذلك الطفن، أٌا 

الطفن وطتعًدا لمىدزضٛ بعد أً ال ابعثْ ٔكَ عمٜ اضتعداد لتػٗري زأٖك إُ زأٖت الٕضع ال 

 ٖتكدً بطّٕلٛ بدُٔ إعطاٞ ٌفطك أٔ طفمك إذطاع الفػن.

 اختٗاز املدزضٛ

( ودزضٛ يف وٍطكتك ٔلكَ املدزضٛ اليت اختٗاز األٔضاع املٍاضبٛ لطفمك ال تعين بالضسٔزٚ )أذطَ

 تميب اذتٗاجاتْ ٔذبافغ عمٜ اتؿاه وفتٕح وعك كٕالد.

 ًٛ ًٖا كاُ األوس اٌعس إىل اختٗازاتك وكازٌ ًٚ وا ٖكُٕ االختٗاز ضبدٔد يف املٍاطل الؿػريٚ، أ عاد

 باذتٗاجات طفمك ٔطباعْ.

ٌعاًوا ٔلكَ أًٖضا وطاذٛ فىثاًل طفن كثري الٍػاط يف ٔضع وثال٘ حيتاد إىل ودزضٛ تٕفس 

لمحسٝ ٔالمعب حبسٖٛ، اضأه أض٠مٛ وثن: الٍعاً الٕٗو٘ لمىدزضٛ، وا ِٜ عدد الطاعات املدؿؿٛ 

 لمسٖاضٛ؟ ِمٜ خيتاز األطفاه السٖاضٛ اليت ٖفضمٌّٕا؟

يف اجملىن أٌت ذبتاد إىل ودزضٛ قسٖبٛ، ٌعاوّا جيىع بني االذتٕاٞ ٔالٍعاً ٔاملسٌٔٛ ٔتطتطٗع أُ 

 ؿٗٛ طفمك.تٍى٘ غد

إُ طفمك لٗظ وػكمٛ تتٕضن إىل املدزضٛ أُ ٖكبمٕٓ ٔلكَ فسد ذٔ غدؿٗٛ وطتكمٛ ٔحيتاد 

 إىل أذطَ وا ميكَ تكدميْ.



142 
 

لٗظ لدٖك اختٗاز كبري يف املدزضني ٔلكَ ابدأ ٌكاؽ ذٕه أذطَ وا تسٖدٓ لطفمك، كَ 

ًٗا فإٌك ال تسٖد أُ ٖكُٕ طفمك وّىاًل ٔلكَ أًٖضا  ال تسٖدٓ أُ ٖكُٕ ؾسحيًا ٔلكَ دبمٕواض

 ضبٕز اإلِتىاً الطميب ٔغري اجملدٙ.

لٕ كٍت تعسف إذدٝ املعمىات ٔتعسف أُ لدّٖا أضمٕب وسُ ٔوتكبن اضأه يف املدزضٛ لٕ كاُ وَ 

 املىكَ ٌكن ابٍك إىل فؿمّا.

بعض األطفاه الؿعيب املصاد ٖؿبح أداِٞي أفضن يف فؿن ؾػري ذٗث اإلِتىاً املٕجْ لمفسد 

 أكرب.

الطفن املػاكظ"  –الطفن الؿعب  –ع وَ إعطاٞ اضي املٕقع ٔاضي الربٌاوخ "الطفن العٍٗد ٔال واٌ

لمىدزضٛ ٔلكن املدزضني لعن اهلل ضبراٌْ ٔتعاىل حيفغ ٔلدك ٔتكُٕ ضبًبا يف خدوٛ باق٘ 

 تالوٗر املدزضٛ.

 

 تٍاغي املدزع ٔالتمىٗر

املدزضٛ ٔلكَ ِرٓ لٗطت عىمٗٛ زأٖت أُ بعض األطفاه ؾعيب املصاد ٖكُٕ أداِٞي أفضن يف 

تمكاٟٗٛ. ٖكض٘ املدزضُٕ ٔقًتا طٕٖاًل وع التالوٗر، ٔوفًّٕ التكبن ٔالتٍاغي خيتمف وَ وعمي آلخس 

 ٔأًٖضا خربٚ املعمي ٔغدؿٗتْ تمعب دًٔزا ِاًوا يف عىمٗٛ التٍاغي.

َ أداٞ لْ وع فىثاًل: املعمىات وثن األوّات قد ٖكَ ورتاخٗات أٔ وسٌات، الطفن الؿعب حيكل أذط

املعمىٛ اليت ذبكل التٕاشُ بني الٍعاً ٔالتكبن، التٕشاشُ بني إعطاٞ الطفن ذسٖٛ التعبري ٔاإلؾساز 

 عمٜ االٌتعاً عمٜ قٕاٌني وعٍٗٛ.. ٔتؿبح ٍِاك وػكمٛ إُ عحصت املعمىٛ عَ ِرا الٍعاً.

ٔالكٕاٌني.. إُ  فىثاًل ٍِاك وعمىٛ غدٖدٚ الؿالبٛ ٔتؿس عمٜ أُ ٖتبع التالوٗر مجٗع األٔاوس

 طفاًل غدٖد الٍػاط ؾعب التكٗف ضٗحد ؾعٕبٛ غدٖدٚ يف التفاِي وع تمك املعمىٛ.

ٔأًٖضا عمٜ ازباٌب اآلخس وعمىٛ لٗظ لدّٖا ٌعاً وعني ٔلٗطت لدّٖا قٕاعد ٔقٕاٌني وعٍٗٛ ٖطري 

ًٗا جًدا عمٜ الطفن الؿعب.  عمّٗا فؿمّا قد ٖكُٕ أًٖضا ضمب

عدً وعسفتّا وا ميكَ تٕقعْ ميكَ أُ ٖصٖد وَ ِٗاد ذلك الطفن.. عدً ٔجٕد ٌعاً وتٕقع ٖصٖد 

 .)تٕضن إلّٗا أُ تكسأ بسٌاوخ الطفن العٍٗد( وَ ضٗاع طفن لدْٖ ؾعٕبٛ يف التكٗف
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إُ وعمىٛ جٗدٚ ضتعط٘ طفن لدْٖ ؾعٕبٛ يف التكٗف ٔقًتا لالٌتكاه بني ٌػاط ٔآخس.. 

ا ضّن التػتت ضٗرتاد إىل ٔقًتا لّٗدأ فْٗ وَ ذني آلخس )ضتطتفٗد أًٖضا ٔضتػعس أُ طفاًل ٌػًٗط

 وَ بسٌاوخ الطفن العٍٗد(.

ًٛ ضٗكُٕ أداٞٓ  ِرا الٍٕع وَ التكبن اسبىٗد لدْٖ ٔقع إجياب٘ جًدا عمٜ طفمك الؿعب ٔعاو

 أفضن يف املدزضٛ.

املػكمٛ فْٗ ٔاذرز تركس أٌك أٌت اشببري يف أوٕز طفمك، ٔضح ٌكاط قٕٚ طفمك ٔأًٖضا وٍاطل 

وَ املعمىٛ اليت تأخر وٕقًفا فًعا ٔتٕجْ إلٗك اٌتكادات وثن "واذا تعسف أٌت؟" ٔ "إٌك لَ تعمىين 

 ٔظٗفيت".

أًٖضا خاله الطٍٛ ضتتمكٜ الكثري وَ املالذعات ذٕه ضمٕك طفمك ٔقد ٖتي اضتدعاؤك أًٖضا.. 

 ٍِاك وػكمٛ.

ًٗا إٌّا غمطٛ الطفن، جيب عمٜ املعمىٛ أُ تطتطٗع التعاون يف العدٖد  ٔلكَ ال تفرتض تمكاٟ

وَ املٕاقف بدُٔ إعالوك.. ٔإُ مل حيدث ِرا فإُ ٍِاك غمطٛ يف ٌعاً الفؿن ٔاملدزضٛ كىا وع 

 طفمك.

ٔقد زأٍٖا كثرًيا وَ املٕاقف ُأطمل فّٗا عمٜ طفن طبٗع٘ متاًوا إٌْ فاٟل الٍػاط أٔ أٌْ وػكمٛ 

إٌْ كاُ فكط يف األٖدٙ اشبطأ أٔ املعمىٛ اشبطأ )ِٜٔ  أٔ أٌْ ؾعب التعاون بٍٗىا يف اسبكٗكٛ

وػكمٛ صبتىع ٔٔطَ ٔضع الػدـ غري املٍاضب، غري املؤِن ٔغري األوني يف املكاُ املٍاضب 

ٔوػكمٛ أفساد ٖمّثُٕ ٔزاٞ لكىٛ العٗؼ ٔال ٖعٍّٗي وَ ٖكع ذبت أزجمّي فٗدٔضٕٓ ّٖٔسضٕٓ.. 

ٍُٖط٘ ٔالدٖاُ ال ميٕت "افعن ٔوثمّي األعمٜ "أٌا ٔبعدٙ الطٕفاُ" ٌٔطٕا أ ُ الرب ال ٖبمٜ ٔالرٌب ال 

 وا غ٠ت كىا تدَٖ تداُ". 

 زفض املدزضٛ

كثري وَ األطفاه الؿػاز ٖسفضُٕ االٌفؿاه عَ أوّاتّي لمرِاب لمىدزضٛ ٔتصداد ِرٓ الؿعٕبٛ 

 وع الطفن الؿعب ٔذلك بطبب االٌطراب املبدأٙ ٔأًٖضا ألٌْ أكثس قمًكا..

بٕع األٔه يف الدزاضٛ ؾعًبا جًدا عمٜ الكثري وَ األطفاه ٖٔصداد املٕقف ٔلرلك  ٖكُٕ األض

 تعكًٗدا لٕ كاٌت األً ِٜ أًٖضا وَ الٍٕع الكمل، قد ٖتٕلد ٍِا زفض املدزضٛ.

وع طفن يف ضَ اسبضاٌٛ وَ املكبٕه البكاٞ وعْ قمٗاًل ٔالعىن ذٕه االٌطراب التدزجي٘ ذطب 

ٜ الطفن ٔاٌدواجْ وع فؿمْ ٔيف املٍصه ضاعدٓ بكساٞٚ دزجٛ اٌدواجْ يف اسبضاٌٛ.. تتبع خط

 الكؿـ عَ اسبٕٗاٌات الػحاعٛ أٔ إذضاز زفٗل غحاع لْ.
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يف املدزضٛ االبتداٟٗٛ جيب أُ تػحع داخمْ فكسٚ "إٌْ ٍٖتى٘ لمىدزضٛ" البد أُ ٖرِب ٔالبد أُ 

ُ طفمك وَ الٍٕع ٖكُٕ الٕداع طبتؿًسا ٔذاًدا.. ٔغالًبا ٖكُٕ الطفن خبري فٕز ذِابك.. لٕ كا

 املتعمل اشباٟف وَ تسكك لْ البد أُ تدبس ألذد آخس أُ ٖأخرٓ وٍك لٗرتكك تػادز املدزضٛ.

ًٌا ٖطتٗكغ الطفن ٖٔػكٕ أٌْ وسٖض جًدا ٔال ٖطتطٗع الرِاب، قد ٖػكٕ وَ املػـ أٔ  أذٗا

تبطٛ الػثٗاُ أٔ الؿداع أٔ شٖادٚ ضسبات الكمب أٔ ضٗل يف التٍفظ )ٔتكُٕ ِرٓ األعساض وس

داًٟىا مبٗعاد املدزضٛ، بعد املٗعاد أٔ بعد وػادزٚ ضٗازٚ املدزضٛ ضٕف ربتف٘ األعساض فًٕزا( قد 

ًٚ لٗظ عالوٛ عمٜ املسض ٔلكٍْ عالوٛ عمٜ الكمل. ًٗا ٔلكٍْ عاد  ٖبدٔ األمل ذكٗك

زضٛ وَ اهلاً جًدا أُ دبعمْ ٖرِب لمىدزضٛ ٔأٌت ربربٓ إُ كاُ ال ٖصاه وسًٖضا باملدزضٛ فإُ املد

 ضتعٗدٓ إىل البٗت أٔ ضريآ طبٗب املدزضٛ.

 جيب أال تفعمّا  بعض األغٗاٞ

  "ال تطأه أض٠مٛ كثريٚ عَ املدزضٛ، لٕ عاد طفمك وَ املدزضٛ ٔضألتْ "كٗف ٖٕوك؟

 ملدزضٛ أً ال.فأجاب "خبري" ال تطأه أكثس وَ ذلك ٔال تطألْ صبدًدا إُ كاُ طفاًل جًٗدا يف ا

  ال تكمل إُ أبدٝ الطفن أٝ عالوٛ تدِٕز يف الطمٕك ذتٜ لٕ كاُ ضمٕكْ جًٗدا يف

املدزضٛ، قد ٖتدِٕز يف املٍصه.. إٌّا فرتٚ ِاوٛ جًدا يف ذٗاٚ الطفن، ٔفس لْ ب٠ٗٛ آوٍٛ باملٍصه 

 ٔضٗكُٕ خبري.

 ىل وطاعدٚ إُ اتبعت كن ِرٓ التعمٗىات ٔال ٖصاه طفمك ٖسفض املدزضٛ زمبا ذبتاد إ

 وتدؿـ.
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 الطفل والتعامل 

 مع زمالئه ورفاقه

 َاذا حيدث بني ايطفٌ ٚشَال٤ ايًعب؟ بعض األطفاٍ ع٢ً َا ٜساّ ٚاآلخسٜٔ َشه١ً.

 ايطفٌ ايٓشط غري املٓتظِ، املطتجاز، اهلا٥خ زمبا ٜٛاج٘ َشهالت..

إِْٗ ٜٛاجٕٗٛ َشانٌ يف ايترهِ يف زدٚد أفعاهلِ ايفٛز١ٜ ٚخيطفٕٛ أيعاب األطفاٍ اآلخسٜٔ، 

ٚإذا ناْٛا ٜعإْٛ َٔ ض٤ٛ ايتهٝف ئ ٜتشازنٛا َع اآلخسٜٔ بطٗٛي١ ٖٚرا ٜؤدٟ إىل ايتصسف 

ايعٓٝف ٚايضسب ٚذت٢ ايعض ٖٚرٙ إذد٣ األشٝا٤ احملص١ْ ألٕ األّ جتد إٔ ايعض تصسف بدا٥ٞ 

عدٚاْٞ، ٚأَٗات ٖؤال٤ األطفاٍ ٜصبرٔ ذلسجات جًدا ٚاألَٗات األخسٜات زمبا ٜكاطعٔ ذيو 

 ايطفٌ.

طفٌ ايرٟ عٓدٙ اْطراب طبٝعٞ زمبا ٜظٌ ع٢ً ذدٚد اجملُٛع١ ملد٠ ط١ًٜٛ ٚفُٝا بعد إذ ٚاي

ٚجد ش٧ زمبا ٜتعًل بٓشاط َا ٜٚتحاٌٖ باقٞ األطفاٍ، ٚايطف١ً اييت تعاْٞ َٔ ضعف يف 

ًُا َا تستدٟ ْفظ ايكُٝص أٚ تسفض إزتدا٤ املالبظ ايشت١ٜٛ  اضتكباٍ املؤثسات احلط١ٝ اييت دا٥

 إٔ ٜضاٜكٗا شَال٤ٖا.ايداف١٦ ميهٔ 

ميهٔ إٔ تهٕٛ أفضٌ ألٕ ايطفٌ  ”One to One“إٕ األيعاب اييت حتتاد إىل شخصني 

ًَا ٚايطفٌ اخلحٍٛ ئ تضاٜك٘ أٚ تٗددٙ تًو ايًعب١ ٚيهٔ املشازن١ بايدٚز  ايٓشط ئ ٜطتجاز متا

 َاشايت ضتطبب َشانٌ.

 

 شَال٤ املدزض١

ًَا هلرٙ املٓطك١ يٛ نإ ضًٛى طفًو ٜطبب ي٘ صعٛب١ يف صٓع  أصدقا٤ جيب إٔ تٛيٞ إٖتُا

 أًٜضا.. ٚنًُا حتطٓت عالقتهِ يف املٓصٍ ٚاملدزض١ نًُا حتطٓت عالقات٘ َع شَال٥٘ أًٜضا.

 إٕ نْٛ٘ طفاًل صعًبا جيعً٘ َتفسًدا يف شخصٝت٘ ٚإٕ ايصداق١ غايًبا ٢ٖ َطأي١ ذٚم.  ٚترنس
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 االختالط يف دلُٛعات نبري٠.بعض األطفاٍ ٜفضًٕٛ صدٜل َكسب أٚ اثٓني ٚال حيبٕٛ 

ال تكًل إٕ عسضت عًٝ٘ صداق١ طفٌ آخس ٚزفض ٖٛ ذيو "أْا ال أزٜد ايًعب َع٘" اعتربٖا َطأي١ 

 تفضٌٝ شخصٞ ٚيٝظ اْطراب اجتُاعٞ.

 



147 
 

 

 

 

 األماكن العامة

  

 احملاٍ ايهرب٣ ٚاألضٛام

تٛجد أَانٔ صعب١ بايٓطب١ يًطفٌ ايٓػٝط ٚاملٓدفع ايفاقد يًرتنٝص ٖٚٛ ٜسٜد إٔ جيسٟ 

ًُٜٚظ نٌ غئ، ٖرٙ ايسغب١ باإلضاف١ إىل ٖرا املهإ املصدذِ ايصاخب املًئ باملجريات ميهٔ 

ًٝا. ٖؤال٤ األطفاٍ حياٚيٕٛ جرب  نٌ غئ يف َد٣ ايبصس، إِْٗ إٔ جيعٌ ٖرا ايطفٌ ُٖح

 ٜتهًُٕٛ غايًبا عٔ األغٝا٤ اييت ٜسٜدٕٚ غسا٤ٖا ٜٚتبع ذيو ْٛب١ َٔ ايػطب أٚ ايسفض.

 

ٖرا ايتٓاقض َع ايطفٌ ايرٟ ٜٛجد يف َٛاقف جدٜد٠ إذا ُأخر إىل حمٌ َصدذِ قبٌ إٔ ٜهٕٛ 

اقف ادتدٜد٠ ختٌٝ َطتعًدا حتدث ايٓٛب١ ألضباب عدٜد٠، إذا نإ ايطفٌ عا١ًَ غري َستاح َع املٛ

ٖٚرا املػٗد ٜتطدِ   نٝف ضٝبدٚ ي٘ ٖرا احملٌ، فكبٌ نٌ غئ املداخٌ املصدمح١ بايٓاع

 باألضٛا٤ ايطاطع١ ٚتداخٌ األيٛإ ٚاألقُػ١ ٚخمتًف ايطًع ٜٚافطات اإلعالْات..

 

ٚيف عط١ً ْٗا١ٜ األضبٛع عٓدَا ٜهٕٛ احملٌ َصدمحًا جًدا ٜصبح ايٓاع إضاف١ إىل ٖرا االختالط 

ٚاالزتباى يف غا١ٜ اإلثاز٠ ٚاذتطاض١ٝ، ذني ٜستبط نٌ ذيو بإٖتُاّ ايٓاع ذني ٜسٕٚ طفاًل 

تعًٝطا َستبهًا ٜطأيٕٛ َا األَس "َا ي٘" أٚ ٜعسضٕٛ عًٝ٘ نعه١ أٚ قطع١ ذ٣ًٛ ٚجتد طفًو 

 يف ايٓٗا١ٜ َتعًًكا بو ٜٚصسخ.

صعب١ ارتطري٠، ٚيهٔ ٚذني تس٣ املهإ َٔ خالٍ عٕٝٛ طفًو زمبا ٜطاعدى ع٢ً فِٗ ذايت٘ اي

َاذا عٔ ذايتو أْت؟ فكبٌ نٌ غئ عا٥ًتو جيب إٔ ُتٗدئ ايطفٌ داخٌ احملٌ ٚاملػٗد ايٓاتخ عٔ 

 ذيو ايطفٌ املػتت، شا٥د ايٓػاط، ايعٓٝف أٚ ذيو ايطفٌ املٓطرب ايبا٥ظ ٜهٕٛ حمسد جًدا.
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طفًو ٜطبب يو ايهجري َٔ األَٗات ٚاآلبا٤ ٜصربِٗ أطفاٍ ضٌٗ قٝادتِٗ ٚايترهِ فِٝٗ بُٝٓا 

 َػٗد َؤضف أَاّ ادتُٝع.

 

ٜٚظٌ طفًو ٜكاّٚ ٜٚسفض حماٚيتو يتٗد٥ت٘ أٚ ذت٢ ٜكبٌ األغٝا٤ اذت٠ًٛ اييت تكدّ ي٘ يٝٗدأ 

ِٕٛ اضتٓتاًجا عٔ نفا٤تو نٛايد، َا  ٚضتػعس إٔ نٌ غدص يف املتحس حيًُل فٝو، ٜٚه

ال ميهٓ٘ ايترهِ يف طفً٘ أٚ  ْٛع ٖؤال٤ اآلبا٤ أٚ األَٗات؟ ٚأْت تتدٌٝ ايٓاع ٜكٛيٕٛ عٓو أْ٘

 ٜكٛيٕٛ "ايٓاع َٔ ٖرا ايٓٛع ال جيب إٔ ٜطُح هلِ بايتطٛم يف احملاٍ ايهبري٠".

 ٚاألضٛأ َٔ ذيو إٔ بعض األغداص ٜكٛيٕٛ فعاًل ٖرٙ األغٝا٤ بصٛت عاٍ أٚ ٜكدَٕٛ يو ايٓصا٥ح.

 

 املطاعِ

ًَا إٔ   ايٓاعٖٚٓا ال ٜٛجد ممس يه٢ ختتبئ فٝ٘ فأْت ٖٓا يف َهإ َفتٛح ًَٝئ ب ٚتدزى متا

 طفًو زمبا ٜدَس نٌ ذيو..

 

إٕ ايٛايدٜٔ يطفٌ غري َٓتظِ يف عادات٘ جيدٕٚ األنٌ خازد املٓصٍ أَس جسئ جًدا.. ختٌٝ ٚجب١ يف 

 َطعِ حيدث أثٓا٤ٖا أ٣ َٔ األغٝا٤ األت١ٝ:

طفًو ئ ٜدخٌ إىل املطعِ أبًدا ذت٢ إذا ذٖبت ملطعِ ب٘ عسبات أطفاٍ صػري٠، 

ٜأنٌ ٜٚكٍٛ أْ٘ يٝظ جا٥ًعا، ال ميهٓ٘ إٔ ٜكسز َاذا ٜسٜد إٔ ٜأنٌ، ٜسفض إٔ 

ٜعرتض ع٢ً َٓظس ايبٝتصا املسبع١ ألْ٘ َعتاد ع٢ً ايػسا٥ح املجًج١، ٜسفض ادتًٛع يف 

ٚإذا تصاعد  نسضٝ٘ ٜٚتحٍٛ يف أزجا٤ املطعِ، ٜسَٞ طعاَ٘ أٚ ٜكًب َػسٚب٘،

ًَا يدزج١ أْو املٛقف ٜسفظ املطٝف١ أٚ تٓتاب٘ ْٛب١ غطب، ٜٚطئ طف ًو ايتصسف متا

 تبدأ يف ايصساخ يف املطعِ ٚأْت َدزى إٔ نٌ غدص حيًُل فٝو.

 

َعظِ األغٝا٤ اييت جيدٖا َعظِ األطفاٍ زا٥ع١ َٚجري٠ ميهٔ إٔ تطاٜل ٖرا ايطفٌ ايصعب 

ٚيهٔ طاملا تسٜد إٔ ٜػازى طفًو يف عامل األطفاٍ فأْت تطتُس يف احملاٚي١ يتحد األغٝا٤ اييت 

 بٗا ٖٚرا ضٝهٕٛ اَترإ حمبط. ٜطتُتع
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 املالعب

إذا أذب اطفًو ايٓػط املًعب فايٓتٝح١ ضتهٕٛ أفطٌ.. فإذا  جس٣ ايطفٌ بعٓف ٖٓاى ٜٚٓفظ 

عٔ بعض ايطاق١ ٖرا ضٝهٕٛ َكبٛاًل ٚيهٓ٘ ٜبدأ يف ايعساى َع األطفاٍ اآلخسٜٔ ع٢ً أيعابِٗ 

ٚايسفظ ٚز٢َ ايسَاٍ، إٕ ايطفٌ فا٥ل أٚ ْػاطِٗ.. ٚ إٕ فكدإ ايطٝطس٠ ٚايترهِ ضٝحًب ايطسب 

ايٓػاط ٚاملٓفعٌ ميهٔ إٔ خيطف األيعاب َٔ األطفاٍ اآلخسٜٔ ٜٚسفض ايتدًٞ عٓٗا، أَا ايطفٌ 

ًُا ٚيدٜ٘ ضعف يف اضتكباٍ املؤثسات اذتط١ٝ زمبا ٜبهٞ أٚ تصٝب٘ ْٛب١   ايرٟ ٜهٕٛ َٓطح

ًَا عٓد٥ٍر ا  يسجٛع يًُٓصٍ.عٓد أخرٙ يًًُعب، ٚأخرًيا ٜعتاد عًٝ٘ ٜٚسفض متا

 

ًَا َجٌ تصسفات ذيو ايطفٌ ايرٟ  إٕ أَٗات ٖؤال٤ األطفاٍ جيدٕ إٔ َجٌ ٖرٙ ايتصسفات حمسج١ متا

 جيسٟ بعٓف ُٖٚح١ٝ.

 

 

 مجاعات ايًعب ٚاذتطا١ْ

إٕ نجري َٔ أَٗات األطفاٍ صعيب املساع جيدٕ إٔ ٖؤال٤ األطفاٍ حيطٕٓٛ ايتصسف عٓدَا 

منٛذد ايدا٥س٠ ايػسٜس٠ َع املدزع َجاًل فإذا الذظت إٔ تهٕٛ األَٗات بعًٝدا عِٓٗ ٚذيو يػٝاب 

طفًو أذطٔ ضًٛنًا يف املدزض١ ٖرا ٖٛ ايتفطري ٚنُا تعًِ إٔ املػانٌ تبدأ عٓدَا ٜصٌ إىل 

 ايبٝت.

إٕ تهٝف ايطفٌ ايصعب َع اذتطا١ْ ٜعتُد ع٢ً نٝف إٔ َٛقف املدزض١ ٜؤثس ع٢ً طباعِٗ 

٠ يٓٛع١ٝ ايػدص١ٝ اييت ٜتهٕٛ فٝٗا ايطفٌ.. بعض َٚصاجِٗ ٖٚرا ٜعتُد ع٢ً األمسا٤ احملدد

 األطفاٍ يٝظ عٓدِٖ َػانٌ ٚاآلخسٜٔ ٜعإْٛ َٔ أْٛاع خمتًف١ َٔ املػانٌ.

 

 ادتريإ

ًُا َا حياٍٚ ايٛايدإ إخفا٤ تصسفات ايطفٌ ايصعب ايػسٜب١ ٚغري املف١َٛٗ، ٚيهٔ ادتريإ  دا٥

ضٛف ٜساقبٕٛ عادات٘ ايػسٜب١، إٕ ايطفٌ زمبا ٜستدٟ ْفظ املالبظ ألٜاّ أٚ ٜستدٟ َالبظ صٝف١ٝ 

 يف عص ايػتا٤.
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ٜساقبٕٛ طبعِٗ، زمبا جيدٕٚ ايٛايدٜٔ ٜطُرٕٛ ٜطُع ادتريإ صسخات األطفاٍ ايعٓٝفني ٚزمبا 

بٗرٙ ايتصسفات ايػسٜب١ ٖٚرا جيعٌ ايعا١ً٥ نًٗا تبدٚ غاذ٠ ٚايٛايدإ ٜصبرإ يف ذري٠ ألُْٗا ال 

ًٝا..  ميهُٓٗا تفطري تصسف ايطفٌ بعكال١ْٝ إىل األغداص اآلخسٜٔ ايرٜٔ ٜالذظْٛٗا َٜٛ

 عيب املساع.إٕ ضًٛى ادتريإ ْكط١ َؤمل١ يهٌ آبا٤ األطفاٍ ص
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 طبيب األطفال

إُ أٔه طبٗب قابمتْ وع زضٗعك الصعب ِٕ طبٗب األطفاه فبعد إلغاٞ تشدٗص املغص أٔ 

ًٚ وا ٖتٕقف املغص عٍد  شّٕز فٗكٕه الطبٗب ِرا طفن طبٗع٘  4أٔ  3اإلضطسابات املعٕٖٛ فعاد

 متاًوا جيب أُ تتعمى٘ كٗف تتعاٖشني وعْ.

فبعض األطباٞ ال ٖفّىُٕ متاًوا وفًّٕ "الطبع املصاج٘ لمطفن" ٔغري وتدصصني يف ِرٓ املطاحٛ أٔ 

 اجملاه فّي ال ٖعسفُٕ أٝ ش١ شٖادٚ لكٜ ٖكٕلٕٓ لِك.

فّي ٖسُٔ أُ الطفن طبٗع٘ ٔال ٖسُٔ أٝ أضباب لطمٕكْ.. ٔيف احلكٗكٛ فٗىا عدا الطفن فاٟل 

ٍك وط٠ٕه عَ عالقٛ الطفن بالطبٗب أًٖطا فاألوّات الٍشاط ال ٖسٝ الطبٗب ضمٕك الطفن ٔلك

غالًبا وا خيفَ وَ احلكي عمَّٗ وَ طبٗب األطفاه فَّ ال ٖسدُ أُ ٖبدُٔ ض٠ٗات ٔلرلك ال 

ٖكَ صسحيات ٔصادقات خبصٕص ضمٕك الطفن كىا ٍٖبغ٘ أُ ٖكَ، ٔإذا مل ٖتىكَ 

ن فإٌْ ضٗطتٍتج أٌك أٌت الطبٗب وَ أُ ٖسٝ بٍفطْ ِرا الطمٕك ٔأٌت ال تصفٍْٗ لْ بالتفصٗ

 املشكمٛ.

ٔإذا تكبن الطبٗب ٔصفك ٔتكمي وعك عَ ضمٕك طفمك الصعب املٕلٕد بْ فعٍدٍٟر ِٕ ٖعسف 

ش١ عَ الطبع ٔضٗكُٕ قادًزا عمٜ تكدٖي ٌصٗخٛ بٍاٞٚ، ٔإذا مل ٖفّي ذلك زمبا ٖطتٍتج أُ 

 الطفن ٖتفاعن وع وٕقف أضسٙ ض٘ٞ.

ملشغٕه حتٜ ذلك الطبٗب الرٙ ٖفّي وطألٛ الطبع وشكمٛ أخسٝ بالٍطبٛ لطبٗب األطفاه ا

املصاج٘ ٖفتكد الٕقت فإذا مل تطتطع األً أُ تأخر وٗعاد خاص بّا فمَ ٖطتطٗع الطبٗب أٔ األً أُ 

  ٍٖاقشا متاًوا ضمٕك الطفن ٔواذا جيب فعمْ.. 

فاه" ِٔرا إُ طبٗب األطفاه املثال٘ البد أُ ٖكُٕ لدْٖ إِتىاً مبا ٖطى٘ "عمي الطمٕك عٍد األط

ٖعين إٌْ البد أُ ٖكُٕ لدْٖ اضتعداد لمكالً يف وٕاضٗع أخسٝ خبالف صخٛ الطفن اجلطدٖٛ.. 

 البد أُ ٖكُٕ لدْٖ وعسفٛ مبٕاضٗع وثن الطبع املصاج٘ ٔالطمٕك الٍاتج عَ الطبع املصاج٘ الط١.

ًٗا ٔلكَ اإلتصاه اجلٗد بٍٗكىا ِ اً جًدا.. ِرا بالطبع حيتاج وٍْ أُ خيصص لكىا ٔقًتا إضاف

ٔإُ كاُ ِرا غري وتٕافًسا حأه أُ حتطَ عالقتك بْ ٔإُ شعست أُ التٕاصن بٍٗكىا وفكٕد 

 ازضن لْ بالربٖد عٍٕاُ املٕقع ٔاقرتح عمْٗ قساٞٚ بسٌاوج الطفن العٍٗد أٔ فكس يف تغٗري الطبٗب.



 

 

 

 اذا حيملم

  املستقبل لطفلي؟ 
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 ماذا يحمل المستقبل لطفلي؟

 

ال ٜٛدد ٚايد ال ٜكًل أٚ ٜتطا٤ٍ عٔ َطتكبٌ طفً٘.. ٚإٕ نإ ٖرا ايطفٌ صعًبا فإْ٘ ٜكًل 

 "نٝف ضٝهٕٛ عٓدَا ٜهرب؟ ٌٖٚ ضتهٕٛ سٝات٘ ضعٝد٠؟"

ْهسع أْفطٓا إىل حتطني ايّٝٛ ٚضٓشاٍٚ ٚعٓدَا ْطتُع إىل شتاٚف األٌٖ ْكرتح عًِٝٗ إٔ 

 ايتفهري يف املطتكبٌ عٓدَا تطري األَٛز بطٗٛي١ أنجس يف املٓصٍ.

 

 شتاٚف اآلبا٤

 عٓدَا خيربْٞ اآلبا٤ مبداٚفِٗ سٝاٍ أبٓا٥ِٗ فإْٗا غايًبا تهٕٛ:

o  .ًُا ٖهرا.. اْٗا َػه١ً  ضٝعٌ دا٥

o صدقا٤.ئ ٜهٕٛ يدٜ٘ أ٣ أ 

o .ًُا يدٜ٘ ْٛبات غطب  ضٝعٌ دا٥

o .ًُا ٖا٥ًذا  ضٝصبح دا٥

o .ئ ٜطتطٝع ايٓذاح يف املدزض١ 

o .ْٕٛضٝكع يف َػانٌ َع ايكا 

o .ضٝهٕٛ غري ضعٝد 

o .ضٝهٕٛ يدٜ٘ َػه١ً َع املددزات 

o .ضٝهٕٛ أْاْٞ، عٓٝد، ٚقح، صعب اإلزضا٤ 

 نجس ٚأنجس يف املطتكبٌ.أ٣ إٔ شتاٚفِٗ تدٚز سٍٛ صٛزت٘ اآلٕ ٚخٛفِٗ إٔ تصٜد تًو ايصعٛب١ أ

ٚعٓدَا تبدأ ايصٛز٠ يف ايتشطٔ ٜكٌ ايكًل ٚيهٔ َٔ سني آلخس تأتِٝٗ غهٛى ٚشتاٚف 

 َطتُس٠ فُاذا ٜهُٔ ٚزا٤ ذيو؟
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يدِٜٗ قًل إٔ ايطسز ايرٟ سدخ يطفًِٗ بٛاضطتِٗ ٖٛ ضسز  -ٚقد تهٕٛ أْت َِٓٗ-نجري َٔ اآلبا٤ 

أبًدا تعٜٛض أخطا٤ِٖ ايطابك١ ٚخاص١ً َع َا ٜكسأْٚ٘ عٔ تأثري دا٥ِ، ئ ٜهٕٛ يف إَهاِْٗ 

ايطٓٛات األٚىل يف ايعُس يف سٝا٠ اإلْطإ ٚنٝف تعاٌَ طفًو ٖٚٛ صػري، فٗٓاى تأنٝد 

نبري ع٢ً دٚز اآلبا٤ ٚخباص١ً األّ يف تػهٌٝ ضًٛى ايطفٌ ٚنًُات َجٌ "ايسفض، اذتُا١ٜ 

 املفسط١" صازت يف قاَٛع أ٣ أب.

٠ تدٚز سٍٛ ايسضاع١ ايصٓاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ، تٛقٝت ايتدزٜب ع٢ً ايتشهِ يف خالفات نبري

 اإلخساز، حتفٝص األطفاٍ ٚت١ُٝٓ قدزاتِٗ، متط١ٝ ايٛقت ايهايف َعِٗ.

 

 َا ٖٛ تأثري ٖرا نً٘؟

نجري َٓا ٜعتكدٕٚ ألِْٗ أضا٤ٚا تسب١ٝ أبٓا٥ِٗ عٓدَا ناْٛا صػاًزا ضٝؤثس ٖرا ع٢ً سٝاتِٗ 

ًَا.بأنًُٗا ٖٚرا يٝظ صش  ًٝشا متا

إٕ األخطا٤ األٚىل اييت ٜفعًٗا اآلبا٤ َٔ املُهٔ إصالسٗا ٚال ٜٛدد َا ٜط٢ُ خطأ ال ميهٔ 

إصالس٘.. إٕ األطفاٍ ٜتُتعٕٛ بكدز نبري َٔ املس١ْٚ، ٚايتطٛز ع١ًُٝ َطتُس٠. غدص١ٝ ايطفٌ 

ضتذد إٔ تطتُس يف ايُٓٛ طٛاٍ ضٓٛات عُسٙ، فإْو يٛ أخرت ْعس٠ إىل ايٛزا٤ إىل سٝاتو أْت 

غدصٝتو تأثست بايعدٜد َٔ ايتذازب خالٍ سٝاتو نًٗا.. إْٓا نًٓا ْطٝف إىل خًفٝاتٓا 

 ٚطباعٓا املصاد١ٝ نًُا تكدَٓا يف اذتٝا٠.

ٚيف دزاض١ زا٥د٠ سٍٛ تأثري ايطباع املصاد١ٝ ع٢ً سٝا٠ ايطفٌ ٚصًت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايعدٜد َٔ 

ضٓٛات، ٚع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ  6فكط عٓد أٍٚ  ايٓتا٥ر َٓٗا إٔ تطٛز ايطفٌ ٜطتُس ٚال ٜتٛقف

ايطباع املصاد١ٝ يًطفٌ ٚاييت تطتُس َع٘ طٛاٍ سٝات٘ فأْٗا تكٌ ٚتكٌ نًُا شاد تفاعً٘ َع اذتٝا٠ 

 ْٚطذت غدصٝت٘.

 –ايرتادع املبدأٟ  –ايعػٛا١ٝ٥  –ٚقد إٖتُت ايدزاض١ خبُط١ طباع َصاد١ٝ )صعٛب١ ايتهٝف 

 اذتد٠(. –املصاز ايطًيب 

ُٚدد يدِٜٗ اضتعداًدا نبرًيا يًتطبب يف املػانٌ إٕ مل ٜتِ ايتعاٌَ َعِٗ دًٝدا ٖؤال ٤ األطفاٍ 

 ٚيهٔ َع ايتٓاٍٚ ادتٝد ٚاإلزغاد األضسٟ أصبح األطفاٍ أفطٌ ٚاضتُسٚا نريو.

ٚٚددت ايدزاض١ أًٜطا إٔ ايصساع املطتُس بني األبٜٛٔ َُٗا نإ ضبب٘ ٜؤدٟ إىل استُاي١ٝ أنرب 

 ألطفاٍ صعبني ناْٛا أّ ال.ذتدٚخ َػانٌ ي
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طفًيت َجاٍ دٝد ع٢ً ايطفٌ ايصعب ٚخاص١ً يف ضٓٛاتٗا األٚىل.. يدٜٗا اْطشاب َبدأٟ، أّ تكٍٛ: 

ايسا٥ش١..  –األمل  –ايطعِ  –سد٠ يف ايتعاٌَ، عػٛا١ٝ٥، صعب١ ايتهٝف، ضٗٛي١ ايتأثس باملًُظ 

. َصٜر غسٜب َٔ ايصفات ايطًب١ٝ ْػاطٗا يٝظ شا٥ًدا عٔ اذتد دًدا، تطتطٝع ايرتنٝص إٕ أزادت.

ٚاإلجياب١ٝ، ٚأدخًت ايعا١ً٥ يف ذيو املصٜر ٚايدا٥س٠ ايطًب١ٝ. ضًٛنٗا املػه١ً نإ ٜتًدص 

يف ْٛبات ايػطب، اضطساب ايّٓٛ، ض٤ٛ ايتصسف يف األَانٔ ايعا١َ، صساعات ع٢ً إزتدا٤ املالبظ، 

 ايتعًل ٚاالذتاح ٚارتٛف.

ًُا ٚدٛدٖا يف املدزض١ أضٌٗ َٔ ايبٝت.. ٚنٛايدٜٗا ازتهبٓا َعٗا نجري َٔ األخطا٤  نإ دا٥

 ٚيهٓٓا ساٚيٓا داٖدٜٔ َعٗا ٚتعًُٓا َٔ ايتذسب١ ٚساٚيٓا إصالح األخطا٤.

ايّٝٛ إْٗا طف١ً دراب١، تًكا١ٝ٥، َتفتش١ ٚضعٝد٠، ذات غعب١ٝ يف املدزض١ ٚيف ايٓادٟ ايصٝفٞ.. 

ًُا آزا٤ٖا ْافر٠ ٚصا٥ب١، يدٜٗا غدص١ٝ عًُٗا ايدزاضٞ مم تاش، يدٜٗا خٝاٍ َبدع ٚخالم، ٚدا٥

 َتفسد٠، ثابت١ ع٢ً آزا٤ٖا ست٢ يٛ اعرتض اآلخسٕٚ.

َاذا ٜبك٢ إذٕ َٔ طباعٗا ايصعب١؟ ال تصاٍ يدٜٗا سد٠ يف ايتعاٌَ ٚيهٓٗا تعًُت ايتعبري عٔ 

ًْا تفًت َٓ ٗا بعض األيفاظ ٚايطًٛنٝات َجٌ مجٝع َػاعسٖا بداًل َٔ املبايػ١ يف تصسفاتٗا.. أسٝا

املساٖكني ٚيهٓٗا عا١ًَ حتت ايطٝطس٠.. ال تصاٍ تعاْٞ صعٛب١ يف األَانٔ غري املأيٛف١ أٚ عٓد 

تػٝري ايسٚتني، اآلٕ َصادٗا عاد٠ً َبتٗر ٚضعٝد ٚيهٓ٘ ال ٜصاٍ َتكًب.. ال ٜصاٍ يدٜٗا اإلصساز 

 ايػدٜد ع٢ً األغٝا٤ اييت تسٜدٖا.

ًُا أسططت إٔ يدٜٗا يف اجملٌُ بٝ ُٓا ٢ٖ تهرب مل أغعس أبًدا أْٗا طف١ً غري طبٝع١ٝ ٚيهٔ دا٥

 صفات شتتًف١ عٔ اآلخسٜٔ متٝصٖا عِٓٗ بصٛز٠ إجياب١ٝ.

 إْٗا سًكا غدص ممٝص ٚتعًُت إٔ أسرتّ اْفسادٖا ٚمتٝصٖا.

  

 نٝف ضٝهٕٛ طفًٞ؟

إدزاى تفسد طفًو ْٚكاط زأٜت إٔ بايتطبٝل ايٓادح يًربْاَر ضتػعس بساس١ َبد١ٝ٥ متهٓو َٔ 

 قٛت٘.. ئ تصبح فكط أنجس صرًبا عًٝ٘ ٚيهٔ أًٜطا ضتطتُتع بٛقتو َع٘.

عٓدَا تػعس بتًو ايطعاد٠ يف قطا٤ ٚقتو َع٘ اعسف عٓدٖا أْو قد طبكت ايربْاَر بٓذاح.. إٕ 

 عالق١ األب باالبٔ قد ٚصًت إىل أسطٔ أغهاهلا ٚضتكٛدٙ إىل ايتُٝص نفسد.

زغِ صعٛب١ ايتٓبؤ ٚيهين  يٞ املصٜد عٔ املطتكبٌ نٝف ضٝهٕٛ؟ٌٖ ميهٓو إٔ تكٍٛ 

  ضأغازى َعو َا زأٜت٘..
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 ٖٓاى عاد٠ً ثالث١ طسم ستت١ًُ:

 ضٝصبح ايطفٌ َجٌ األطفاٍ اآلخسٜٔ.. طفٌ عادٟ.   .1

قد حتدخ َع٘ َػانٌ ٖٚٛ ٜهرب ٚيف املساٖك١ ٚغايًبا حيدخ ٖرا َع األطفاٍ ايرٜٔ مل تتِ   .2

 جياد طسٜك١ يًتعاٌَ.. مما ٜٓتر عٓ٘ تفاعٌ ضًيب ٚدا٥س٠ َفسغ١.ايطٝطس٠ عًِٝٗ ٚإ

ايطفٌ ايرٟ طبكٓا َع٘ ايربْاَر بٓذاح ٖٚٓاى تٓاغِ بني ايٛايدٜٔ مما ْتر عٓ٘ أسطٔ تفاعٌ    .3

ايٛايد باالبٔ ٚبايتايٞ صفات إجياب١ٝ َجٌ: اإلبداع ٚايتفسد ٚايتعاطف ضٝهٕٛ غدًصا َتًُٝصا 

 ٚيدٜ٘ صفات ايكا٥د.

تشطٔ طباع٘ املصاد١ٝ َع ايٛقت ٚيهٔ ال تتٛقع ضشًسا، ضٝتشطٔ ايتهٝف ٚضٝطتطٝع ضت 

ايطفٌ تكبٌ ايتػٝري ٚيهٓ٘ ضٝأخر ٚقًتا أطٍٛ إلْٗا٤ َا ٜفعً٘.. ضٝصبح يدٜ٘ ًْٛعا َٔ ايتٓعِٝ 

 ايداخًٞ ٚايرٟ ضٝشٌ َػه١ً ايعػٛا١ٝ٥.

  

ٚصفات أخس٣ ميهٔ تٛدٝٗٗا سد٠ ايطباع صف١ َٔ ايصفات اييت جيب تكبًٗا يصعٛب١ تػٝريٖا، 

 يتصبح أنجس إجياب١ٝ َٚع ايٓطر قد تؤدٟ إىل ايتفسد يف امل١ٓٗ اييت خيتازٖا.. فُجاُل:

ايٓػاط ايصا٥د: ايطاق١ ايعاي١ٝ ٚاذتسن١ املطتُس٠ ميهٔ تٛدٝٗٗا إىل زتاٍ ايسٜاض١.. يف    .1

 ايتذاز٠ أٚ املبٝعات.. يف ٖرٙ األعُاٍ ايطاق١ ايصا٥د٠ ٢ٖ أضاع ايٓذاح.األعُاٍ ايتٓافط١ٝ َجٌ 

ايتػتت: ايطفٌ ايرٟ ٜٓتكٌ بطسع١ َٔ ْػاط آلخس قد ٜصبح غاًبا ذٚ إٖتُاَات َتعدد٠ ٚذٚ    .2

قدز٠ ع٢ً ايتٓكٌ بِٝٓٗ بطسع١ ٚبهفا٠٤.. ٚيف ْفظ ايٛقت ضٝتعًِ نٝف خيتاز أٚيٜٛات٘ 

 ايٛصٍٛ يًٗدف.ٜٚصس عًٝٗا ست٢ 

االذتاح ٚصعٛب١ ايتهٝف: ايطفٌ ايرٟ ٜصس ٜٚسفض ايتػٝري قد ٜٓتٗٞ ب٘ إىل زتاٍ حيب٘    .3

سٝح املدا١َٚ ٚاإلصساز ٚااليتصاّ ايعُٝل جملاٍ َعني َجٌ ايبشح ٚايدزاض١، ايعًُا٤ ٚاملبدعني غايًبا 

 اسد٠ أٚ زتاٍ ٚاسد.َا تهٕٛ يدِٜٗ تًو ايصف١ االذتاح ٚاإلصساز ايرٟ ال ًٜني ع٢ً فهس٠ ٚ

ايرتادع املبدأٟ: ايطفٌ ارتذٍٛ ايرٟ ٜرتادع عٔ املٛاد١ٗ ٜٚسفض األغٝا٤ ادتدٜد٠ قد ٜصبح    .4

َفهًسا أٚ ستًاًل يًُٛاقف ٚاألغداص.. إْ٘ ٜأخر ايٛقت ٜٚعطٞ اإلٖتُاّ قبٌ إٔ ًٜتصّ َع أسد.. 

َع ايٛقت ضٝتعًِ ايتػًب ضٝهٕٛ َطتًُعا دًٝدا ٚئ ٜهٕٛ َٔ ايطٌٗ خداع٘ ألْ٘ سرز بطبع٘ ٚ

 ع٢ً حتفع٘.
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سد٠ ايتعاٌَ: ايطفٌ ذٚ ايصٛت ايعايٞ ٚايرٟ ميٌٝ إىل املبايػ١ ٚايدزاَا يف ٚصف َػاعسٙ قد    .5

 ٜطتعٌُ تًو ايصف١ سٝح ٜتأيل ٚدٛدٙ ٚسٜٝٛت٘ ٜٚبٗس َٔ ٜطُع٘. 

ِ دٚزات٘ َٔ ايعػٛا١ٝ٥: ايطفٌ ايرٟ ٜسفض إٔ ٜأنٌ ٜٚٓاّ ظدٍٚ ضٝتعًِ بايتدزٜر إٔ ٜٓع   .6

ًُا َٓتًذا دًدا يف َٗٔ تتطًب ضاعات عٌُ غسٜب١  ادتٛع ٚايتعب.. ٚنػدص ْاضر ضتذدٙ دا٥

ٚعػٛا١ٝ٥ نُربزتٞ ايهُبٝٛتس ٚايهَتاب ٚايصشفٝني.. نًِٗ ٜصدٖسٕٚ يف بساَر عٌُ 

 غسٜب١ ال قاعد٠ هلا أنجس َٔ أقساِْٗ ايرٜٔ ٜتبعٕٛ ايسٚتني.

ترٚم، ايًُظ، األصٛات ميهٔ اضتعُاهلا يف أغٝا٤ نجري٠ اذتطاض١ٝ املفسط١: سطاض١ٝ اي   .7

إِْٗ َتُٝصٕٚ نطاٖٞ َجاًل ٜكدّ أمجٌ املراقات ٖٚؤال٤ ايرٜٔ يدِٜٗ سطاض١ٝ نبري٠ يأليٛإ قد 

 ٜبدع يف زتاٍ ايتصُِٝ ٚخاص١ً ذتطاضٝت٘ ملًُظ األقُػ١ ٚتٓاغِ األيٛإ.

حتتاز إىل دد١ٜ أص١ًٝ يف ايػدص، َعٗس املصاز ايطًيب: احملاَا٠، ايتدزٜظ، ايطب ٢ٖ َٗٔ    .8

 داد ٚقٛز.

ٖرا يٝظ تٓبًؤا بامل١ٓٗ اييت قد ٜتدرٖا طفًو ٚيهٔ ألزٜو إٔ ايصفات ايطًب١ٝ قد تصبح فُٝا 

 بعد َطاعد٠ ي٘ يف إختاذ امل١ٓٗ اييت خيتازٖا.

 

 سًِ املطتكبٌ يألغداص املتُٝصٕٚ

ًَا إٔ األطفاٍ ايرٜٔ ميجًٕٛ َػه١ً ايٝٛ  ّ ضٝصبشٕٛ أفساًدا َتُٝصٕٚ يف زتتُعٓا.أْا أؤَٔ متا

 يٛ دزضٓا طفٛي١ املبدعني ارتالقني يف تازخيٓا أْا ٚاثل إْٓا ضٓذد فِٝٗ صفات صعب١ نجري٠.

ٜتُٝص ٖؤال٤ األطفاٍ مبد١ًٝ ٚاضع١ َٚبدع١، دص٤ًا َٔ ٖرا تفطسٙ سد٠ َػاعسِٖ ٚضٗٛي١ تأثسِٖ 

يعكٌ ٚايكًب ٜٚصبشٕٛ أنجس تفسًدا بايب١٦ٝ َٔ سٛهلِ ميهِٓٗ ببطاط١ إٔ حيهُٛا صفات ا

 َٔ أقساِْٗ ايعادٜني.

ًُا ٚيهٓ٘ ع٢ً األقٌ حيتاز إىل فسص١ ن٢ ٜتابع  يٝظ نٌ طفٌ صعب ضٝصبح غدًصا ععٝ

 َؤٖالت٘ ٚأسالَ٘ ٜٚأخر فسصت٘.

ًَا أنجس  اسرتّ طفًو، تعسف ع٢ً ْكاط قٛت٘ ٚقدزات٘ ٚترنس إْ٘ فسد َتُٝص قد حيكل ٜٛ

 أسالَو مجًٛسا.

 



 

 

 

  خامتة
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 خاتمة

  ...وبعد

 :تركس تمك احلقائق األساسية                 

 أن األطفاه صعيب املساض هي أطفاه طبيعيون:.1

باملخ، قد تكون قد مسعت تعميًقا ون أحد األقازب إنوي ال يعانون ون أية وظكمة نفشية أو خمن 

أو اآلباء اآلخسين "إنى يعاني ون وظكمة" وقد تكون أنت نفشك قمًقا ون ذلك فدعنا نتفق عمى 

 خيتمف عن تعبري )طفن غري طبيعي(.  طئ.. )انى طفن صعب املساض... انى طفن عنيد( وهرا

 .إنوي كرلك بشبب تسكيبة وزاثية:2 

لك املزاج وليص بشبب خطأ ازتكبى أحد الوالدين، إنى ليص خطأك ولكنى ليص خطأ لقد ولدوا بر

 الطفن أيًضا، فإنى مل يطمب أن يولد هكرا.

 .تسبية طفن صعب املساض ليشت أوسًا سواًل:3

كمىا تقبمت تمك احلقيقة أسسع كمىا متكنت ون التعاون والتكيف وعوا.. فمو تقبمتى  

 بنجاح أكرب وعى وستصبح تنظئتى عندها أسون كجرًيا. وفوىت تقمبات وزاجى ستتعاون

 .ليشوا مجيًعا سواء:4

إن الصوزة ختتمف ون طفن آلخس تبًعا ملنطقة الصعوبة يف وزاجى، فىن طفن لديى بعض املناطق 

 الصعبة إىل طفن طديد الصعوبة وحتى طفن وشتخين يف التعاون وعى.

ن بن وحتى خالقون لو تعاومنا وعوي جيًدا ونر وتخىشو قد يصبخون إجيابيون،.هؤالء األطفاه 5

 الطفولة.
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