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مقّدمة

مع  يعمل  اأو  يعتني  اأو  يربّي  �صخ�ض  الأي  موّجه  الكتاب  هذا  اإّن 

ال�صباب  اأو  االأ�صاتذة  اأو  الّراعين  اأو  االأهل،  من  كان  �صواء  االأطفال؛ 

االأغلب،  في  االأهل  ي�صتهدف  اأنه  كما  المجال،  هذا  في  العاملين 

�صًا لهم ق�صمًا اإ�صافية في النهاية حول المحافظة على االأبّوة. مخ�صّ

بطفلكم  اال�صتمتاع  على  م�صاعدتكم  هو  االأ�صا�صي  والهدف 

لنمّوه  الطبيعّية  المراحل  خالل  �صلوكه  فهم  وعلى  كاأهل،  ودوركم 

وفترة المدر�صة االبتدائّية، وعلى التعامل مع م�صكالت �صلوكه.  فاإن 

ا�صتطعت فهم �صلوك طفلك، �صتكون حينها في موقع اأف�صل للتعامل 

مع االأو�صاع ال�صعبة ب�صكل فّعال.

فقط  اأردت  اأّنك  اأو  طفلك،  مع  التعامل  في  �صعوبة  وجدت  واإن 

يمكن  التي  اال�صتراتيجيات  من  كثير  فهناك  معه،  عالقتك  تح�صين 

التي  الحلول  بع�ض  الكتاب  ويقّدم هذا  الغاية.  ت�صاعدك في هذه  اأن 

باإمكانك اأن تجّربها بنف�صك، اإذ اإنها قد ت�صاعدك على اتخاذ قرار في 

ما اإن كنت بحاجة اإلى م�صاعدة اخت�صا�صي، واأين تجده.

لت�صنيف  �صحيحة«  »طريقة  وجود  عدم  تذّكر  المهم  من  وهنا 

وتركيبة  طفلك  يعرف  اأحد  وال  االأطفال.  عند  ال�صلوكّية  الم�صكالت 

االأفكار المطروحة في هذا  اأف�صل منك، وقد ال تكون جميع  عائلتك 

الكتاب منا�صبة، اأو عملّية، اأو مرتبطة بو�صعك ب�صكل خا�ض، وبالتالي 

جديدة  اأفكار  اإلى  يوؤدي  قد  طفلك  لم�صكالت  االأف�صل  الفهم  فاإّن 

واأف�صل واإلى حلول تنا�صب حالتك.
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لهذه  يمكن  كيف  االأبّوة  على  بالحفاظ  الخا�ض  الق�صم  وي�صف 

ويناق�ض  الطفل.  على  االأهل  مزاج  وتاأثير  مجهدة،  تكون  اأن  المهّمة 

بعدها م�صكالت عالقات البالغين واالكتئاب، ليقّدم الن�صيحة حينها 

ب�صاأن كيفية التعاون مع هاتين الم�صكلتين.



3

مقدمة

النقاط الأ�سا�سية

مع  � للتعامل  اأف�صل  موقع  في  �صي�صعك  طفلك  �صلوك  فهم  اإن 

الو�صع

في  � ت�صاعدك  اأن  يمكن  التي  اال�صتراتيجيات  من  كثير  هناك 

حال وجدت �صعوبة في التعامل مع طفلك

ال توجد اأي »طريقة �صحيحة« للتعامل مع م�صكالت ال�صلوك،  �

فكل حالة تعّد فريدة وبحاجة اإلى تف�صير

يمكن  � التي  الن�صيحة  وتقديم  الم�صاعدة  م�صادر  تتنّوع 

االعتماد عليها
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 النمّو والسلوك
 الطبيعّيان

 

الم�سكالت الطبيعّية

نمّوه،  مع  الطفل  �صلوك  تغّير  كيفّية  عن  فكرة  اأخذ  المفيد  من 

وقد  تقلق.  اأن  عليك  ينبغي  ومتى  طبيعي  هو  ما  تمييز  ت�صتطيع  كي 

تكون اأنواع كثيرة من ال�صلوك الطبيعي مريبة، فيما يمكن اأن تختلف 

الطفل  ل�صلوك  وفقًا  اأكثر منها  لمزاجك  وفقًا  لها  تحّملك  م�صتويات 

نف�صه.

وقد ي�صاعدك الفهم الجّيد لل�صلوك ال�صعب الطبيعي للطفل على 

باأم�ّض الحاجة  الرّد بطريقة منا�صبة واأكثر دّقة في الوقت الذي هو 

اإليك.

 الختالف بين الأطفال  

ة، فقد يختلف  يتغّير االأطفال جميعهم وينمون بطريقتهم الخا�صّ

اأقرانه، لكن م�صاألة اعتباره طبيعيًا �صتعتمد على توقعات  طفلك عن 

في  الدرا�صة،  على  المنكّبون  يتعّر�ض  قد  وبالتالي،  به.  المحيطين 

في  عاليًا  رون  يقدَّ اأنهم  حين  في  للم�صايقة  االأكاديمّية،  غير  البيئة 

من  اأكثر  القدم  بكرة  المهتّم  الطفل  اإلى  ُينظر  وقد  المثقفة.  البيئة 
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في  ن�صيط  غير  كان  واإن  حتى  المحلي،  المجتمع  في  كبطل  العمل، 

درا�صته، اإال اأنه �صيعتبر فا�صاًل في المدر�صة اأو بنظر العائلة.

ل طفلك  ويمكن اأن ي�صّكل تغيير البيئة حاًل، اإن كان ال يجري تحمُّ

لكونه مختلفًا. و�صيرجع لك االأمر، باأن ت�صّجعه على اأن يفتخر بقدراته، 

وتوا�صل الثناء عليه عند قيامه باأي اإنجازات، �صواء كانت تتعّلق بكرة 

القدم اأو بالريا�صيات.

اختالف الثقافات

قد يختلف ما ُيمكن اعتباره »طبيعيًا«، لي�ض فقط من طفل اإلى اآخر، 

بل من عائلة اإلى اأخرى اأو ثقافة اإلى اأخرى. فاإن كان طفلك من ثقافة 

اأو خلفية مختلفة عن اأقرانه، �صيعاني من قّلة في تحّمله، وذلك بب�صاطة 

ب�صبب هذا االختالف. وقد يعتبر في بع�ض الثقافات والعائالت �صلوك 

ُيقبل لالإناث، ويمكن  اأنه ال  لل�صبيان، في حين  معّين طبيعيًا ومقبواًل 

اأن ي�صّجع ال�صبّي على اأن يكون »مفتول الع�صالت«، وعنيفًا، وم�صيطرًا، 

فيما ُيتوّقع من البنت اأن تكون مذعنة وحنونة ومطيعة.
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واأ�صبحت  االإثنيات،  ومتعددة  تنقاًل،  اأكثر  حاليًا  العائالت  باتت 

احتمال  زاد  حين  في  اأقل،  دعم  ب�صبكة  مرتبطة  تكون  اأن  اإمكانية 

عند  خ�صو�صًا  ال�ّصياق،  هذا  وفي  الثقافات.  الختالفات  تعّر�صها 

اأقرانه  عن  مختلفًا  طفلك  يكون  قد  جديدة،  منطقة  اإلى  انتقالك 

نف�صه م�صابهًا لجميع  �صيريد  بالتاأكيد  اإنه  اإذ  نتيجة ذلك،  فيت�صايق 

�صيعتمد  الحالة،  هذه  وفي  مختلفًا.  لكونه  و�صيهاجمهم  االآخرين، 

االأمر عليك باأن ت�صّجعه على اأن يفتخر بمن هو وما هو عليه.

معالم تطّور الطفل الطبيعية

من المفيد اأن تواظب على مراقبة معالم تطّور طفلك )مثل تعّلمه 

وقت مبكر.  لديه في  اأي م�صكالت  التقاط  تتمّكن من  الم�صي(، كي 

وفي حال القلق ب�صاأن تطّوره، اطلب اال�صت�صارة من خبير �صحي و/

اأو من معّلمة.

وينبغي االإ�صارة هنا اإلى اأن االأطفال الذين يعانون من م�صكالت 

في التطّور غالبًا ما يكونون اأكثر عر�صة للم�صكالت ال�صلوكية.

ما تبحث عنه في التطور الجتماعي الطبيعي

تعّد االأمور التالية كّلها اأ�صباب للجوء اإلى خبير �صحي اأو ممر�ض 

اأو طبيب عام:

• وجود اأّي نق�ض في المهارات اأو اللغة في اأي عمر كان.	

• باإيماءات )مثل االإ�صارة باالإ�صبع(، 	 القيام  اأو  عدم الخرخرة 

في �صن 12 �صهرًا

• عدم النطق باأي كلمات وحيدة، في �صن 18 �صهرًا	

• عدم النطق بكلمتين تلقائيًا )من دون تردادهما وراءنا(، في 	

�صن 24 �صهرًا
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اللجوء  ت�ستدعي  التي  )الأ�سباب(  لة  ال�سّ ذات  الأعرا�ص 

اإلى خبير �سحي

في �صن الثانية اإلى الثالثة وما فوق:

• م�صكالت التوا�صل اللغوّية، اأو غير اللفظية )مثل قلة التب�ّصم اأو 	

ردة الفعل االجتماعية، اأو غيابهما تمامًا(

• م�صاركة 	 فقدان  اأو  نق�ض  مثل  االجتماعية،  المهارات  �صعف 

الطفل لالآخرين ا�صتمتاعهم

• �صعف اللعب الذي يعتمد على الخيال	

• فقدان االهتمام باالآخرين »يعي�ض الطفل في عالمه الخا�ض«.	

• فقدان اأو �صعف التوا�صل بالعين	

• ردات فعل �صديدة وعدوانية تجاه االآخرين	

• ال�صعور 	 اإلى  يوؤدي  ما  التغيير  التعامل مع  �صالبة و�صعوبة في 

بالكرب

• ال�صوء 	 مثل  المثيرات،  تجاه  التح�ّص�ض  في  نق�ض  اأو  زيادة 

وال�صوت واللم�ض والتذّوق

• ت�صرفات غريبة اأو غير عادّية، مثل خفق اليدين	

الم�صكالت  كون  الجن�صي  التطّور  على  الكتاب  هذا  ي�صتمل  وال 

الجن�صية لي�صت �صائعة في هذه الفئة العمرّية، لكن �صيجري التطّرق 

له ب�صكل موجز تحت عنوان »م�صكالت ال�صلوك ال�صائعة« في ال�صفحة 

.42

الأنماط ال�سلوكية النموذجية والم�سكالت

الأطفال )في عمر �سنة(

بداية، يعتمد االأطفال ب�صكل كّلي عليك في تلبية حاجياتهم كّلها. 

ح�ّصا�صة،  بطريقة  له  ا�صتجابتك  لدى  اأكبر  بفرح  طفلك  و�صي�صعر 

من  التاأكد  يت�صّمن  وهذا  اال�صطراب.  وقت  في  تهدئته  اأمكنك  واإن 

بل  بال�صبع(،  وي�صعر  ونظيفًا،  )دافئًا،  بدنيًا  فقط  لي�ض  مرتاح،  اأنه 
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اأي�صًا عاطفيًا، اإذ يحتاج االأطفال اإلى الراحة والطماأنينة واال�صتقرار 

يرام.  ما  على  لي�صوا  باأنهم  ي�صعرون  عندما  وخ�صو�صًا  العاطفي، 

ويمكنك توفير ذلك عن طريق احت�صان الطفل، والتكّلم معه ب�صوت 

في  للتم�صي  باإخراجه  ا�صطراباته  عن  واإلهاءه  له  الغناء  اأو  لطيف 

المحيط وم�صاهدة االأ�صياء الممتعة. 

ويحتاج االأطفال اإلى الم�صتوى ال�صحيح من التحفيز، فال ينبغي 

اأن يكون كثيرًا جدًا، بل كافيًا لجعلهم يدر�صون. ويمكن تطبيق هذا 

بمراقبتهم واال�صتماع اإليهم والتما�ض االإ�صارات على ردة فعلهم.

ع على اأن  وتزداد االأدّلة المنبثقة عن الدرا�صات المتعّلقة بالر�صّ

تنبئ  اأن  يمكن  نف�صه  والطفل  بالطفل،  المعتني  بين  التفاعل  اأنماط 

بالمطالب  اأطفالهم  يغرقون  الذين  فاالأهل  الحق.  عمر  في  ب�صلوكه 

باأن عليهم اأن يت�صرفوا بطريقة معّينة، اأو يتحدثون عنهم، اأو يفعلون 

ردة  على  الموؤ�صرات  مراقبة  دون  ف�صولية من  بطريقة  لهم  االأ�صياء 

فعلهم، هم اأكثر عر�صة الأن يكون لديهم اأطفال يتجّنبون االإر�صادات 

التركيز  في  م�صكالت  من  ويعانون  حياتهم،  في  الحقًا  اأهلهم  من 

وال�ّصلوك.

طفلهم  فيراقبون  ح�ّصا�صة،  فعلهم  ردة  تكون  الذين  االأهل  اأما 

ويتحاورون معه بلطف وبطريقة تنا�صبه، يكّونون على االأرجح بذلك 

اأ�ص�ض ال�صلوك االجتماعي االإيجابي عند الطفل. في حين اأن االهتمام 

�صتحدث  فاإنك  وبالتالي  الحياة،  ليواجه  �صيبنيه  بحاجياته  المبكر 

فارقًا كبيرًا بقيامك بذلك.

الرتباط بالأ�سخا�ص

االأ�صخا�ض  مع  عميقًا  ارتباطًا  الوقت،  مدى  على  االأطفال  يبني 

االأ�صا�صيين الذين يهتمون برعايتهم، لكنهم ي�صتفيدون كذلك ب�صكل 

االأجداد  مثل  اآخرين،  اأ�صخا�ض  مع  جّيدة  عالقات  بناء  من  كبير 

االآخرين  الرعاية  مقدمي  اإلى  اإ�صافة  واالأ�صدقاء،  القريبة  والعائلة 
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والذين يتفقون معهم وقد يرتبطون بهم اأي�صًا ب�صّدة.

وتعتبر نوعية الرعاية التي يتلقاها الطفل اأهم من م�صاألة اأن يكون 

ال�صخ�ض المعتني هو من االأقرباء. ومع تجاوب ال�صخ�صية االأ�صا�صية 

التي يرتبط بها الطفل، وثقة االأخير حينها باأنه �صُيقابل بالمثل من 

قبل هذه ال�صخ�صية، فاإنه حينها �صينمو بقّوة. لكن، اإن وجدك الطفل 

ترف�صه في اأغلب االأوقات التي يحتاج فيها اإليِك اأو وجدك غير قادر 

�صيطّور عندها  ي�صتمتع،  تجعله  الأن  منهك جدًا  انك  اأو  تهدئته  على 

وااللت�صاق  ال�صديد،  بالقلق  هذا  و�صُيظهر  معك،  اآمن  غير  ارتباطًا 

بك )يريدك قريبًا منه كل الوقت(، واإظهار االنزعاج بداًل من الفرح 

وعدم  اال�صتقاللّية  واإظهار  تجّنبك  حتى  اأو  غياب،  بعد  روؤيتك  عند 

الحاجة اإليِك.

واإن لم تكن اأنت ال�صخ�صية االأ�صا�صية المعتنية بالطفل، ف�صيكون 

ل ال�صخ�ض الراعي اأو الجّدة عليك.  من ال�صعب عليك اأن تجده يف�صّ

اأما اإن كان عليك العمل، فطالما اأن طفلك يح�صل على رعاية جّيدة 

نهارًا، فيما تم�صي اأنت معه بع�ض الوقت المفيد يوميًا، فاإنه �صي�صبح 

اأي�صًا مرتبطًا بك، و�صي�صتفيد على االأمد الطويل من الدور النموذجي 

الذي تقّدمه كاأب اأو اأم عاملة.

النف�سال

عند  يزالون موجودين،  ال  االأ�صخا�ض  باأن  بداية  الطفل  يفهم  ال 

عدم ح�صورهم في المكان. وعندما يعي الطفل باأنه �صخ�ض منف�صل 

لن  واأنك  عنه،  االنف�صال  باإمكانك  اأنه  اأي�صًا  حينها  �صيتعّلم  عنك، 

تكون دائمًا اإلى جانبه عندما يريدك. �صينزعج على االأرجح عندما 

الطبيعي لطفلك  اأنك هجرته، ومن  ويظّن  ل�صت عائدًا،  اأنك  يعرف 

اأن يريدك بالقرب منه ويبكي عند تركه، لكنه مع تلّقيه عناية دقيقة 

دائمة، �صيتخّل�ض من هذا بمرور الوقت.

الثابتين،  الرعاية  مقدمي  من  قليل  عدد  اإلى  االأطفال  ويحتاج 

اإلى  ال�صتة  �صن  وفي  وحيدين.  يتركوا  لن  باأنهم  يتعّلموا  اأن  وعليهم 

ويوا�صلون  الغرباء،  من  بالحذر  االأطفال  يبداأ  قد  اأ�صهر،  �صبعة 
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الت�صّرف بهذه الطريقة حتى عمر 16 �صهرًا. و�صيريدون دائمًا البقاء 

بقربك ل�صنوات، لكن هذه الحاجة ت�صبح اأقل حّدة مع بلوغهم �صن 

الثالثة اأو الرابعة.

البكاء

بداية، ي�صّكل البكاء الطريقة الوحيدة للطفل للتعبير عن اأي انزعاج 

ي�صعر به، وهو ما يفعله االأطفال جميعًا. لكن �صوت البكاء قد يكون 

واال�صتياء  بالغ�صب  االأم  اأو  االأب  ي�صعر  اأن  ويمكن  وب�صعًا،  مزعجًا 

والبوؤ�ض. لكن، ال يمكن »تدليل« الطفل في هذا ال�صن وهو �صغير جدًا 

لوقف  اإذًا  الوحيدة  والطريقة  المناورة،  اأ�صلوب  معه  ُي�صتخدم  لكي 

البكاء هي اإ�صباع حاجته. وهنا ينبغي االإ�صارة اإلى اأنه اإن لم يتوقف 

الطفل عن البكاء، فهو الأنه ي�صعر ب�صيء لي�ض على ما يرام، ومهّمتك 

فعليك  واإاّل  الو�صع،  وتح�صين  ال�صبب  اكت�صاف  به هي  كمعتٍن  حينها 

االإدراك باأنك لم تقدر على ذلك، وقد تحتاج اإلى م�صاعدة �صخ�ض 

اآخر.

اأمي!
ماذا لو انزعَجت 

كثيرا؟ كيف 

�ستت�سّرف من دوني؟
الح�سانة
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وعندما يبكي طفلك، كّل ما يمكنك فعله هو و�صع الئحة من االأ�صباب 

المحتملة والحلول ب�صكل منهجّي، ومراقبة رّدات فعله واال�صتماع اإليه 

بدّقة. وبهذه الطريقة �صتعّلم من تمييز نوع من البكاء عن اآخر، فعلى 

�صبيل المثال �صتبداأ بالتمييز بين بكاء التعب وبكاء االألم.

ويبداأ البكاء نتيجة االإ�صابة بالمغ�ض، عادة في االأ�صبوع الثاني اأو 

الثالث بعد الوالدة، ويمكن اأن يكون مزعجًا لك وللطفل. فقد يبكي 

الطفل ب�صكل فادح وال ينام لياًل وقد يثني ركبتيه نحو �صدره، لكنه 

اأن ي�صاعد ما ُيعرف بـ »ماء  بين النوبات يبدو فرحًا وجّيدًا. ويمكن 

غريب« في هذه الحالة، فيريح ويهّدئ طفلك، لكن في بع�ض االأحيان 

فقد يبدو باأن ال عزاء للطفل.

م�صكلة  من  يتخّل�صون  عادة  االأطفال  اأن  هو  المفرح،  والخبر 

اأن  هو  اأمامك  والتحدّي  الرابع.  اأو  الثالث  ال�صهر  ببلوغهم  المغ�ض 

ت�صبر طوال هذه الفترة!

ويجدر الذكر هنا، اأنه لي�ض باالإمكان دائمًا اإيجاد طريقة الإيقاف 

بكاء الطفل، وبالتالي عليك اأن ال تلقي باللوم على نف�صك اأو تظن اأنك 
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فاالأطفال،  كثيرًا.  يبكي  والدة، في حال كان طفلك  اأو  كوالد  ف�صلت 

بنمط  بع�صهم  ويتمّتع  مهم.  وطبعهم  اأ�صخا�ض  هم  الرا�صدون،  كما 

نوم واأكل منتظم، كما يعتادون ب�صهولة على االأو�صاع الجديدة ويبدون 

متقلبًا  يكون  االآخر  البع�ض  اأن  حين  في  االأوقات،  اأغلب  في  را�صين 

اأكثر وينزعج من التغييرات الب�صيطة في روتينه.

وُيعّد بع�ض االأطفال بطبيعتهم اأكثر �صعوبة من االآخرين مهما فعلت 

لهم، في حين اأن اآخرين قد يعانون من المر�ض، وهذا غالبًا يتطّلب 

التعامل مع  اأجل  يتناوبون من  الذين  الهادئين  االأ�صخا�ض  عددًا من 

متطلبات هوؤالء االأطفال. واإن كان طفلك ال يتوقف عن البكاء، عندها 

اطلب الم�صاعدة اأو الم�صورة من دون االنتظار اإلى حين نفاذ �صبرك.

اإلحاق  من  يخافون  بحيث  النف�صي  باالإجهاد  االأهل  بع�ض  وي�صعر 

اإلى  الو�صول  قبل  ولهذا،  ذلك.  البع�ض  يفعل  وقد  بطفلهم،  االأذى 

هذه المرحلة، اطلب الم�صاعدة عند الحاجة من العائلة اأو االأ�صدقاء 

هيئات  اأو  االجتماعية  الخدمات  موؤ�ص�صة  اأو  االجتماعية،  �صبكتك  اأو 

اأخرى، فالحاجة اإلى الم�صاعدة وطلبها هي الطريقة االأف�صل الإدارة 

ال�صغوطات وال�صعور بالثقة كاأهل.

الأ�سباب ال�سائعة لبكاء الطفل

• الجوع	

• التعب	

• الريح	

• المغ�ض	

• بزوغ االأ�صنان	

• االإ�صابة بعدوى، مثل ال�ّصعال والزكام واأوجاع االأذن	

• التح�ّص�ض تجاه حليب البقر	
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الطفل الدارج )في بداية م�سيه( ومرحلة ما قبل الدخول 

اإلى المدر�سة )1-5 �سنوات(

اإلى المدر�صة،  اأن يكون االأطفال في عمر ما قبل الدخول  يمكن 

ممتعين، لكّنهم قد يكونون اأي�صًا متطّلبين جدًا ومنِهكين. فال يحب 

يريد  فهو  به،  يعتنون  الذين  االأ�صخا�ض  عن  االبتعاد  الدارج  الطفل 

ويظهر  المقاطعة  ودائم  وفو�صوي  ومتهّور  ون�صيط  واأناني  االهتمام 

القليل من االحترام وعنيد ويغّير راأيه ب�صكل متكرر، وح�ّصا�ض تجاه 

اأهله لكنه  اال�صطراب واالإثارة وال�صغط، وكثير االأ�صئلة، وقد يربك 

في الوقت عينه يت�صّرف كالمالك مع االآخرين.

اأي�صًا،  مثيرة  العمرية  المرحلة  هذه  باأن  التذّكر  ينبغي  وهنا 

وي�صبحون  اأكثر  بمنطق  التفكير  ويتعلمون  بدنيًا،  ينمون  فاالأطفال 

محيطهم،  متزايد  ب�صكل  ي�صتك�صفون  وهم  اجتماعيًا.  اأكثر  واثقين 

االجتماعي،  والفاعل  بيئتهم،  مع  والتفاعل  بالم�صاهدة  ويتعّلمون 

واللعب. وليح�صل هذا، يحتاج االأطفال في هذا ال�صن اإلى كثير من 

وا�سح اأنها ل تقدر 

على �سبط

 طفلها!

عفريت �سغير!

يا له من 

طفل 

محبوب!

ل تعرف ن�سفه 

الآخر!
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المحّفزات، مثل:

• غير 	 تكون  اأن  ينبغي  التي  لعمرهم،  المنا�صبة  واالألعاب  الكتب 

تكون  اأن  يمكن  والمالعق  والمقالي  فالقدور  الثمن،  باهظة 

االألعاب  من  اإثارة  اأكثر  العمر،  من  الثانية  في  لطفل  بالن�صبة 

الم�صّممة التي ت�صدر بن�صخ محدودة.

• الفئات 	 مختلف  من  النا�ض  مع  الوا�صع  االجتماعي  التوا�صل 

عالقات  لتطوير  والت�صجيع  والّدعم  المجال  وجود  مع  العمرّية، 

مر�صية متبادلة.

• التعّر�ض لفر�ض وخبرات جديدة وممتعة بطريقة يمكن لالأطفال 	

التعامل معها مثل: التوا�صل مع الحيوانات، والمو�صيقى، والماء، 

والطبيعة، والر�صومات، والحفالت... اإلخ.

عيد ميالد
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ما يمكن توقعه من طفلك في �سن الثانية

• و�صعوبة 	 بالن�صاط  العمر  من  الثانية  في  االأطفال  كل  يتمّيز 

التزام الهدوء )وهذا يخف بن�صبة 40  % في �صن الرابعة«.

95 % منهم يريدون اهتمامًا متوا�صاًل.	•

80 % منهم ينتحبون وي�صتكون.	•

ويظهرون 	• ويتخا�صمون  يت�صاجرون  منهم   %  90 اإلى   %  70

ع�صيانًا.

70 % اإلى 80 % منهم يعانون من نوبات غ�صب مزاجّية.	•

70 % منهم يرّددون الكالم وراء االآخرين با�صتهزاء.	•

70 % منهم يلّوثون ويبللون �صراويلهم نهارًا.	•

60 % اإلى 80 % منهم �صريعو البكاء.	•

50 % اإلى 70 % منهم يقاومون الخلود اإلى النوم لياًل.	•

• ن�صفهم ي�صتيقظون لياًل.	

• ن�صفهم ي�صتكون ب�صاأن الطعام.	

اأو 	• االأ�صغر  �صقيقهم  من  يغارون  منهم   %  60 اإلى   %  40

يوؤذونه.

40 % منهم يرف�صون الجلو�ض على المرحا�ض اأو النونّية.	•

اللعب بين الحقيقة والخيال

ينمون  التي  البيئة  ي�صّكل  فهو  اللعب،  طريق  عن  االأطفال  يتعّلم 

اأن  الثالثة  �صن  في  وينبغي  واأكاديميًا.  وبدنيًا  اجتماعيًا  عبرها 

الطريقة  وبهذه  )تخّيليًا(.  »اإيهاميًا«  ح�ّصًا  كامل  ب�صكل  يطّوروا 

يتعلمون ا�صتخدام خيالهم واإبداعهم، وكذلك فهم التجارب اليومية 

وال�صدمات المحتملة مثل الذهاب اإلى الطبيب اأو االنتقال اإلى منزل 

اآخر. وي�صمح اللعب االإيهامي للطفل باأن يمّثل دور »الرئي�ض«، وي�صتعيد 

ال�صيطرة في عالم يكون عادة فيه قليل ال�صيطرة ن�صبيًا، ما ي�صاعده 

على التعامل مع االأو�صاع المجهدة.
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ب�صكل  اأوالدهم، غالبًا  اللعب مع  الذين يحاولون  االأهل  وي�صيطر 

غير مق�صود، على اللعبة وي�صعون جميع القواعد، وي�صّددون اأحيانًا 

قد  المبادئ  هذه  لكن  »الحقيقة«،  مبادئ  مع  اللعبة  تتوافق  اأن  على 

تكون غير حقيقية بالن�صبة اإلى الطفل، وي�صاب اأغلب االأطفال نتيجة 

اإن  وبالتالي،  الو�صع.  هذا  في  وي�صت�صلمون  ب�صرعة  باالإحباط  ذلك 

كنت قادر على دعم طفلك في اللعب، عن طريق المراقبة واالنتباه 

المناف�صة،  اأو  الن�صيحة  تقديم  اأو  �صيطرة  اأي  دون  ومن  والتقدير، 

فقط  لي�ض  ذلك،  �صاأن  ومن  ذكاءه.  يريك  اأن  في  بالفخر  ف�صي�صعر 

ت�صجيعه على التعّلم، بل اأي�صًا على بناء ثقته بنف�صه وتعزيز عالقته 

ب�صكل  ال�صيطرة  على  طفلك  م�صاعدة  اللعب  خالل  وباإمكانك  بك. 

في  معك  وتوافقًا  تعاونًا  اأكثر  و�صي�صبح  الخيالي،  عالمه  على  اأكبر 

عالم الواقع.

تقدم  مع  والخيال  الحقيقة  بين  التمييز  على  القدرة  وتتطّور 

الطفل في العمر. فقد يواجه �صعوبة في تذّكر االأجزاء التي ح�صلت 

من  كثيرًا  فاإن  وكذلك،  اللعبة.  من  جزءًا  كانت  واأيها  الواقع،  في 
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االأطفال في �صن الثالثة اإلى الخام�صة يكون لديهم �صديق خيالي، اإال 

اأن هذا ُيعد طبيعيًا و�صيمّر مع الوقت.

واأثناء لعب طفلك، ال ينبغي عليك دائمًا اأن ت�صاركه عن كثب في 

ذلك. وبالرغم من اأنه �صينجح مع انتباهك غير الم�صتت له، اإال اأنه 

�صي�صتفيد اأي�صًا من التعليقات الداعمة له اإن كنت تعمل اإلى جانبه. 

تقّدمهم  نراقب  اأن  دائمًا  يريدون  االأطفال  اأن  اإلى  هنا،  وي�صار 

واإنجازاتهم، وبالتالي يمكن لكلماتنا اأن تكون قوية جدًا، لذلك ينبغي 

التوقف والتفكير بما �صنقول وبنبرة �صوتنا قبل التكّلم. كما اأن الثناء 

يوؤثر في الطفل كثيرًا في ما يخ�ض بناء وتطوير عالقة اإيجابية معه، 

وجعله مطيعًا.

ال�ستك�ساف والختبار

يتمّكن  اأن  اأجل  التحفيز من  اإلى كثير من  الدارج  الطفل  يحتاج 

من التعّلم والتطّور، وتدفعه ح�صريته اإلى اأماكن اأقل اأمانًا، مثل داخل 

الخزانة اأو االأ�صالك المفكوكة، اأو الزجاجات الجميلة المظهر، حتى 

واإن كان يملك الكثير من االألعاب المثيرة. وال يعتبر هذا �صقاء، بل 

ل�سُت �سّيئاً في هذا، �سحيح يا ولدي؟   

    هذا رائع!

ما الجدوى من 

محاولتي؟ لن اأكون جّيداً 

مثله! لقد ا�ست�سلمت!
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ح له ما هو م�صموح وما هو غير م�صموح.  ح�صرية، خ�صو�صًا اإن لم يو�صّ

وقد ال يرّد بع�ض االأطفال ال�صغار علينا عند منعهم عن لم�ض �صيء 

بع�ض  تح�صين  عبر  علينا  اأ�صهل  االأمور  جعل  باإمكاننا  وبالتالي  ما، 

االأماكن كي ال يتمكنوا من اجتيازها اأي جعلها اآمنة لالأطفال، فن�صعر 

نحن بالراحة حينها وي�صتطيعون هم اال�صتك�صاف باأمان.

وينجزوا  م�صتقلين  لي�صبحوا  مبكرة  �صن  منذ  االأطفال  وي�صعى 

االأمور باأنف�صهم. وهم يتعّلمون عبر التجارب المتكررة، اإذ قد ي�صتمتع 

طفلك في �صن الثانية برمي االأ�صياء من على كر�صّيه العالي مّرة بعد 

اإليه در�صًا في  اأنت في كّل مرة، وي�صّكل هذا بالن�صبة  لتلّمها  اأخرى، 

ال�صبب والنتيجة، كما ي�صاعده على تعّلم التفكير المنطقي. وال يعّد 

ذلك �صقاء، بل ا�صتك�صافًا طبيعيًا، لكن رغم هذا فقد تجده اأنت نوعًا 

من االإزعاج. 

ماذا يعني جعل المنزل اآمناً للطفل؟

لجعل المنزل مكانًا اآمنًا من ح�صرية االأطفال، في �صبيل منع وقوع 

الحوادث ومن اأجل راحة بال المعتنين:

• اإلى االأماكن غير 	 الو�صول  �صع حواجز كي ال ي�صتطيع الطفل 

االآمنة

• تخّل�ض من االأدوات القابلة للك�صر والخطيرة	

• ال�صيارات/ 	 اأبواب  النوافذ/  الثالجات/  الخزائن/  اأغلق 

خزائن االأدوية/ واالأماكن االأخرى غير االآمنة  باأقفال خا�صة.

• �صع الحواجز على مداخل ال�صاللم	

• �صع كل االأ�صياء غير االآمنة بعيدًا عن متناول االأطفال.	

• غِط كل االأ�صالك الكهربائية والمقاب�ض	

• االأدوات 	 هذه  جميع  تبيع  التجارية  المحال  بع�ض  اأن  يذكر 

ويمكن اأن تقّدم لك الن�صيحة
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من  لكن  الن�صاطات،  هذه  مثل  تحّمل  على  االأهل  قدرة  وتختلف 

المنا�صب تمامًا و�صع حدود لها ليتعلم الطفل باأن هذا ال�ّصلوك غير 

واأمكنة  اأوقات  تحديد  مثاًل  فباإمكانك  الموا�صع.  بع�ض  في  مقبول 

معّينة لهذه اللعبة، وتلهي الطفل بن�صاط اآخر عند االكتفاء من اللعبة.

االأغاني  اأو  االألعاب  تكرار  االأعمار  جميع  من  االأطفال  ويحّب 

لة لديهم، لكن هذه الحاجة بتكرار االأمور تبداأ باالختفاء مع  المف�صّ

انتهاء �صن ما قبل المدر�صة.

الفهم

يحتاج االأطفال اإلى تف�صير االأمور لهم وفقًا لم�صتواهم في الفهم. 

مدرو�صة  الطفل  بها  يكّلف  مهمة  اأي  اأن  من  التحّقق  المهم  ومن 

ومنا�صبة ل�صن نمّوه الحالي، ومن اأنه يفهم ما تنتظره منه. وغالبًا، 

بكل  الواقع  في  يكون  الطفل  قبل  من  طاعة  عدم  باأنه  يبدو  ما  فاإن 

ب�صاطة �صوء فهم. لكن، ينبغي االإ�صارة هنا اإلى اأن تكرار االأمر نف�صه 

اإليه هو  بل ما تحتاج  الحالة،  نفعًا في هذه  اأعلى لن يجدي  ب�صوت 

تجربة اأ�صلوب اآخر.

وال بّد من االإ�صارة هنا، اإلى اأن االأطفال يظنون دائمًا باأننا نعني 

تهديدًا  وهددناهم  �صبرنا  فقدنا  فاإن  وبالتالي  نقول،  ما  بال�صبط 

�صيتذكرون  فاإنهم  االأطفال،  لرعاية  دار  اإلى  اأخذهم  مثل  فارغًا، 

هذا وي�صّدقونه، حتى واإن لم يكن لدينا مثل هذه النّية وقد ال يكون 

غار فهم وا�صح لالختالف بين ال�صائب والخطاأ.  لدى االأطفال ال�صّ

ال�صراخ  ا�صتخدام  اأّن  اإال  ذلك،  تعليمهم  �صرورة  رغم  وبالتالي، 

ومعاقبتهم على ت�صّرف �صيئ من دون تف�صير وا�صح لالأمر، من �صاأنه 

فقط اأن يحّيرهم ويزعجهم.

التعّلق الزائد بالأهل

من  لي�ض  باالأهل،  زائد  ب�صكل  الّدارجين  االأطفال  اأغلب  يتعّلق 

اأجل م�صايقتهم، بل الإظهار مدى حّبهم وحاجتهم اإليهم. والت�صّرف 

بهذه الطريقة هو مفيد في الواقع، اإذ اإن االأطفال في هذه المرحلة 
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للبيئة المحيطة الأنهم ال  اإلى المراقبة خالل ا�صتك�صافهم  يحتاجون 

كل  مراقبة  دائمًا  عليك  وبالتالي  موؤٍذ،  هو  وما  اآمن  هو  ما  يعرفون 

حالة  تخّف  اأن  ينبغي  لكن،  حوادث.  اأي  لح�صول  منعًا  خطواتهم 

التعّلق هذه عند االأطفال مع دخولهم الح�صانة، مع تعّلمهم التمييز 

باأنف�صهم بين ما هو اآمن وغير اآمن.

الناعمة  باأغطيتهم  اأو  المحبوبة  باألعابهم  االأطفال  يتعّلق  وقد 

على  حبًا  االأكثر  ال�صخ�ض  غياب  عند  لتريحهم  في�صتخدمونها 

وفريدة  ك�صخ�ض  هي  الطفل،  نظر  وجهة  من  االأ�صياء  فهذه  قلبهم. 

الطفل  بها  يتعلق  لعبة  ا�صتبدال  اقترحت  وفي حال  االأ�صخا�ض،  كما 

قد تلَفت، باأخرى جديدة، لن يكون االأمر �صهاًل. واإن �صاعت اللعبة، 

�صتكوَن بحاجة اإلى تعوي�ض الطفل عن النق�ض، بداًل من القول له اإنه 

�صخيف.

اأنت تغ�سبيني 

كثيراً!

هي ل تحّبني.
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االأو�صاع  من  الدارجون  االأطفال  يخاف  اأن  الطبيعي  ومن 

الجديدة، لكن تعّلق الطفل الزائد بك قد يكون مرتبطًا بعدم وجودك 

اأو  الم�صت�صفى،  اإلى  الدخول  ب�صبب  رّبما  العاطفي معه،  اأو  الج�صدي 

اإمكانية  من  �صيقلق  وهو  االكتئاب.  اأو  الطويلة  العمل  �صاعات  ب�صبب 

الحالة،  هذه  وفي  ذلك.  نتيجة  بك  تعّلقًا  اأكثر  في�صبح  تتركه،  اأن 

اأن  راخ عليه ب�صبب ت�صّرفه بهذه الطريقة من �صاأنه فقط  فاإن ال�صّ

االأرجح،  على  مثمرة  �صتكون  التي  الطريقة  اأما   ، �صوءًا  االأمر  يزيد 

توطيد  على  تعمل  كنت  اإن  تتركه،  ولن  تحّبه  باأنك  له  توؤكد  اأن  فهي 

العالقة معه، وتنظم له وقتًا اأكثر يق�صيه مع �صديق اأو قريب تثق به. 

منتظم،  ب�صكل  معًا  لكما  وقت  تخ�صي�ض  يعود،  اأن  اأي�صًا  يمكن  كما 

بالفائدة عليه، كتالوة ق�صة �صريعة قبل النوم على �صبيل المثال.
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لتجّنب نوبات الغ�سب 

• اأو 	 جائع  اأو  متعب  وغير  جّيدًا  مرتاح  طفلك  اأن  من  تاأكد 

عط�صان.

• حاول اأن تحافظ له دائمًا على روتين مريح ومتوّقع خ�صو�صًا 	

في االأوقات المجهدة نف�صيًا.

• ا�صرح له �صلفًا القواعد بو�صوح واجعلها �صهلة ومالئمة.	

• اآمنة 	 وبم�صاحة  متنوعة  باأن�صطة  ي�صتمتع  ن�صيطًا  دائمًا  اجعله 

لّلعب واالنتباه والثناء.

• خّطط لتجّنب الم�صكالت، فُخذ على �صبيل المثال، كمّية كافية 	

واأ�صياء  ال�صغيرة  والمفاجاآت  واالألعاب  وال�صراب  الطعام  من 

للت�صلية، خالل القيام برحلة طويلة.

• احتفظ دائمًا بقليل من »المفاجاآت الخا�صة« للت�صلية في اأيام 	

المطر اأو االأوقات الممّلة، مثل ر�صومات الوجه، والطبا�صير.

• تجّنب االإثارة المفرطة.	

• الغازية، 	 الم�صروبات  من  الكبيرة  كمّيات  تناول  جّنبه 

كميات  على  تحتوي  التي  واالأطعمة  وال�صوكوال  والحلويات، 

كبيرة من المواد الم�صافة.

• ال تتوّقع منه اأكثر من مقدرته، اأي ال تتوّقع على �صبيل المثال 	

منه ت�صارك األعابه مع االآخرين وو�صع الحدود.

• اإن اأ�صبح الطفل �صريع الغ�صب رغم هذا، فعليك اأواًل اكت�صاف 	

مالحظة  وثانيًا  المنا�صب،  الحل  واإيجاد  ا�صطرابه  �صبب 

االأ�صقاء  اأحد  عند  اأو  عليه،  والثناء  عنده  الجّيد  ال�صلوك 

و�صرف االنتباه عنه.

• ال�صمك 	 من  الكثير  على  يحتوي  متوازنًا  �صحيًا  غذاء  اأعطه 

)هناك دليل على اأن زيوت ال�صمك مهّمة للنمو الطبيعي(.
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نوبات الغ�سب و»عمر ال�سنتين الفظيع«

العالم  يكون  اأن  وجوب  الثانية،  �صن  حوالى  في  االأطفال،  يرى 

مكانًا م�صّممًا لتلبية حاجياتهم الخا�صة فورًا. واإن لم يح�صلوا على 

اإنهم �صي�صرخون وي�صيحون  ما يريدون، ف�صي�صبه االأمر الكارثة، اإذ 

ذلك،  اأبدًا  ي�صتحّق  ال  اأنه  اأنت  تعتبره  ما  على  فادح  ب�صكل  ويبكون 

بمرحلة  يعرف  ما  في  االأطفال  دخول  عند  خ�صو�صًا  هذا  ويح�صل 

نتيجة  االأطفال  بع�ض  تنف�ض  ينقطع  وقد  الفظيعتين«.  »ال�صنتين 

اإلى درجة قد تنتهي بازرقاقهم  االإحباط في نوبة الغ�صب ال�صديدة، 

اأو فقدانهم للوعي قبل اأن يتعافوا فورًا. ومن المهم هنا معرفة اأن هذا 

وقد  الدارجين،  االأطفال  ال�صعب هو طبيعي عند  ال�صلوك  النوع من 

تكون االإ�صابة بثالث نوبات من الغ�صب في اليوم »روتينًا«، على الرغم 

من اأنك قد تحتاج اإلى طلب الم�صاعدة اإن اأ�صبح حب�ض الَنَف�ض �صديدًا.

ماذا تفعل عند اإ�سابة الطفل بنوبة غ�سب؟ 

• حاول �صرف انتباهه، قبل اأن ت�صبح النوبة اأكثر �صوءًا.	

• االأ�صياء 	 ال�صرورة،  اقت�صت  اإن  اأواًل،  عنه  واأبِعد  اأمكن  اإن  تجاهله 

غير االآمنة.

• اأعِط كل االنتباه، والثناء و/اأو المكافاأة )قطعة من الب�صكويت على 	

�صبيل المثال( ل�صقيقه ب�صبب اللعب بهدوء! على اأمل اأن يّتبع الطفل 

الطريقة نف�صها بعد قليل.

• اأخذ 	 عندها  باإمكانك  البكاء،  عن  تتوقف  »عندما  اإنذارًا:  اأعِطه 

اللعبة«.

• حافظ على �صرامتك، وال ت�صت�صلم في �صبيل الو�صول اإلى ال�ّصالم.	

• من 	 الطفل  يخرج  كي  الوقت«،  »نفاذ  م�صاألة  ا�صتخدام  يمكنك 

ليعود  ال�صّيء  المزاج  اأو  اال�صطراب  الخارج  في  تاركًا  الغرفة، 

ويدخل من دونهما. ويمكن مكافاأته على هذا في حال اإتمامه.

• اإن ح�صلت النوبة في مكان عام، مثل ال�صوبرماركت، اترك المكان 	

)مع طفلك بالتاأكيد!(، في حال �صعورك بالف�صيحة. عليك ال�صعور 

بال�صيطرة على الو�صع.
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ت�صارك االأ�صياء

ينبغي معرفة اأن االأطفال في عامهم االأول اأو الثاني، ال يفهمون 

الفرق بين كلمتي »لي« و»لك«، فمبداأ الم�صاركة غريب بالن�صبة اإليهم 

وهم يريدون الح�صول على كل �صيء الأنف�صهم، بحيث من الم�صتحيل 

اأن ت�صرح لطفل في هذا ال�صّن مزايا الم�صاركة. وبالتالي، ال تتوقعها 

منه اأبدًا بل عّلمه اإّياها مع الوقت. 

ومع تقّدم الطفل في ال�ّصن، واإلهائه والثناء على �صلوكه المنا�صب، 

�صيتعّلم االنتظار تدريجيًا والتداور مع االآخرين.

الم�سكالت بين الإخوان والأخوات

ال يحّب االأطفال الدارجون اأخواتهم اأو اإخوانهم ال�صغار دائمًا، 

بل ي�صعرون باأنهم تحت ال�صغط للت�صّرف على هذا النحو. واإن �صعر 

م�صاعرهم  ف�صتكون  ال�صغيرات،  و�صقيقاتهم  اأ�صقائهم  بحب  هوؤالء 

بل هذه لي!هذه لي!

من يريد قطعة من الب�سكويت؟
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وُيهجرون.  الجديد  المولود  مكانهم  يحّل  اأن  من  بالخوف  ممزوجة 

وقد توؤدي بهم هذه المخاوف اإلى اإلحاق االأذى بالمولود، ولهذا ينبغي 

وجعل  وحدهما،  نف�صها  الغرفة  في  دارج  طفل  مع  اأبدًا  تركه  عدم 

االأخير ي�صعر دائمًا باأنه ممّيز ومرغوب به مع وجود اأخيه اأو اأخته.

�صيختبر  االأكبر،  الطفل  اأمام  ال�صغير  الطفل  احت�صان  وعند 

االأخير م�صاعر �صبيهة لغيرة حبيب خانه حبيبه. وهو لن يتمّكن من 

اأو التعبير عنه بو�صوح، وبالتالي فاإّن االإ�صرار على �صوؤاله  فهم هذا 

اأخته  اأو  الأخيه  اأذّيته  �صبب  اأو  القلق  اأو  باالنزعاج  �صعوره  �صبب  عن 

ال�صغيرين، �صيزيد الو�صع �صوءًا، خ�صو�صًا اإن كنت تظّن اأنك �صبور 

واأنه هو ال�صعب فقط. و�صينفي الطفل على االأرجح اقترافه اأي �صيء 

ر�صالة  اإلى  بحاجة  الحالة  بهذه  وهو  للمهاجمة،  تعّر�صه  حال  في 

من  بكثير  �صعرت  حال  وفي  ال�ّصلوك.  هذا  رف�صك  تظهر  وا�صحة 

االنزعاج اإلى حد عدم القدرة على ال�صيطرة على انفعالك، باإمكانك 

عندها اإخراجه من الغرفة اإلى مكان اآمن، اإلى حين اأن تهداآ.

وغير  المقبول  ال�صلوك  بهدوء  طفلك  تعّلم  اأن  عليك  واأخيرًا، 

المقبول، وفي الوقت عينه، اإظهار مدى حّبك له، في حين اأن اإعطاءه 

ما يكفي من الّدعم والثناء واالحت�صان واالهتمام االإيجابي �صيوؤّكد له 

باأنه ممّيز بالن�صبة اإليِك كما كان دائمًا. اأما نفاذ ال�صبر وال�صراخ 

�صيكون من �صاأنه فقط اأن يزيد الو�صع �صوءًا.

عالقات الأقران ببع�سهم

المدر�صة،  اإلى  الدخول  قبل  ما  �صن  في  االأطفال  تقّدم  مع 

�صي�صعرون بال�صعادة في اللعب مع بع�صهم وي�صتمتعون بال�صداقة في 

ما بينهم، لكن من دون اأن نتوّقع منهم م�صاركة اأ�صيائهم مع بع�صهم. 

اأو  محتمل  كتهديد  اأقرانه  اإلى  الطفل  ينظر  ال�صّن،  هذا  وفي 

مناف�صين له، لكنه تدريجيًا �صيبداأ بالتفاعل معهم عندما يقارب �صّنه 

مجموعة.  على  واحدًا  �صديقًا  ل  �صيف�صّ اأنه  اإال  الثالثة،  اأو  ال�صنتين 

فاالأطفال ال�صغار يجدون االأو�صاع االجتماعية مع كثير من االأطفال، 

�صيتعلمون  بالمجتمع،  ثقتهم  ازدياد  مع  لكن  للخوف.  مثيرة  عادة، 
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ال�صعور باالأمان بين المجموعات االأكبر، في حين ينبغي االنتباه هنا 

اأن ال جدوى من دفع الطفل اإلى اللعب مع اأّي كان اأو االن�صمام اإلى 

حفلة ما، اإلى حين �صعوره باال�صتعداد لذلك.   

وفي هذه االأوقات المجهدة نف�صيًا، ي�صعر الطفل اأكثر بالقلق، وبالتالي 

فاإن الجلو�ض معه والم�صاهدة، قد يبدو لك ت�صييعًا للوقت، لكنه في 

اإلى الطفل هو طريقة لال�صتعداد لالن�صمام واللعب  الواقع بالن�صبة 

من  اأطول  فترة  بعد  هذا  االأطفال  بع�ض  يتعّلم  وقد  المجموعة.  مع 

غيرهم، فُكن �صبورًا وداعمًا.

م�ساعدة الطفل على التعامل مع المولود الجديد

قبل الولدة

• اأخبر الطفل في اأ�صرع وقت ممكن ب�صاأن المولود الجديد.	

• اأ�صرك طفلك بالتخطيط.	

• اقراأ له ق�ص�صًا عن االأطفال ت�صرح االإيجابيات وال�صلبيات.	

اأثناء فترة الولدة

• ة.	 تاأّكد من اأن طفلك يتلّقى عناية جّيدة وخا�صّ

بعد الولدة

• اأ�صرك طفلك ما اأمكن، بدور االأخ اأو االأخت الكبيرة.	

• عّلمه كيفية الم�صاعدة.	

• اثِن على كل اإيجابية يبديها تجاه المولود )قل له »اأنت اأف�صل 	

اأخ كبير في العالم«(.

• وجود 	 دون  من  منتظم،  ب�صكل  به  للعناية  وقتًا  له  �ض  خ�صّ

المولود.

• االأمور 	 بع�ض  في  و�صاركه  واالن�صغال،  الن�صاط  دائم  اجعله 

اأي�صًا.

• اأن 	 له  واأّكد  والعناية،  والحنان  الحب  من  يكفي  ما  امنحه 

المولود الجديد لن يحّل مكانه اأبدًا. قل له مثاًل »اأنت اأف�صل 

»جيني« في العالم- المولود ممّيز لكنه لي�ض حبيبي »جيني«.
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التدريب على ا�ستخدام النونّية

يبداأ االأطفال على تعّلم ال�صيطرة على مبوالتهم بعد عمر ال�صنتين. 

وقد ي�صتغرق بع�ض االأطفال مّدة اأطول للتعّلم على ا�صتخدام النونّية، 

االأمر  اأعطيت  واإن  االإناث.  من  اأكثر  الذكور  عند  المّدة  تطول  فيما 

الوقت الكافي و�صبرت، مع تقديم الكثير من الثناء والّدعم للطفل، 

ق�ص�صًا  تبيع  المكتبات  بع�ض  اأن  يذكر  مهّمتك.  في  �صتنجح  فاإّنك 

ال  لكن،  العملّية.  في  ت�صاعد  اأن  يمكن  والدمى،  بالنونّية  عالقة  لها 

داعي للعجلة، فمن االأف�صل البدء قبيل الدخول اإلى مرحلة الح�صانة، 

اأكثر.  يف عندما يكون »اأ�صفلهم« مك�صوفًا  اأ�صهر ال�صّ وخ�صو�صًا في 

اأو  التبّول  الطفل على  وت�صجيع  الحديقة  النونّية في  و�صع  وباإمكانك 

التغّوط فيها، مع تقديم المكافاآت والنجوم له لدعمه، لكن ال تدفعه 

اإلى القيام ذلك اإن لم يكن جاهزًا، فهو �صينّفذه في الوقت المنا�صب. 

ال�صفحات  بالتبّول واالت�صاخ في  المتعلقة  االأق�صام  اأي�صًا في  )انظر 

50اإلى 53(.

ي�صار هنا، اإلى اأنه ينبغي ا�صت�صارة خبير �صحي اأو طبيب في حال 

لم يتعّلم الطفل ا�صتخدام النونّية قبل تخّطي �صّن الرابعة.

ن�سائح مفيدة للتعليم على ا�ستخدام النونّية

• المتعّلقة 	 واالألعاب  الكتب  فيه  ممتعًا  مكانًا  الحّمام  اجعل 

تطلق  نونّية  ا�صتح�صار  ويمكنك  المثال،  �صبيل  على  بالنونّية 

نغمات مو�صيقّية عند تبّول الطفل!

• يعّلم 	 اأن  النونّية  على  الجلو�ض  اأثناء  البالونات  لنفخ  يمكن 

الطفل كيفّية »الّدفع«.

• يمكن للحّمامات اأن ت�صّكل اأماكن مخيفة للطفل، وبالتالي ابَق معه 	

اإلى حين �صعوره باالأمان، ولم�صاعدته على التنظيف بعد االنتهاء.

• اأن ت�صاعد حفا�صات االأطفال المتمّغطة التي باالإمكان 	 يمكن 

اأن  يريدون  الذين  الدارجين  االأطفال  االأ�صفل،  اإلى  �صحبها 

ي�صبحوا م�صتقّلين.
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�سعوبة اإر�ساء الطفل بالأكل ورف�سه تناوله

يّت�صف بع�ض االأطفال ب�صعوبة اإر�صائهم في ما يتعّلق باالأكل، في 

حين اأن اإمكانية تناولهم اأي �صيء غير معتاد يمكن اأن تكون مزعجة 

اأو�صع  تناولهم مجموعة  االإ�صرار على  اإما على  جدًا لهم. وقد تعمد 

لهم  وت�صمح  وم�صطربون  قلقون  باأنهم  فهم  اأو  الغذاء،  من  تنوعًا 

بتناول ما يريدون، وهذه بالطبع الطريقة االأ�صهل لالأهل. وفي بع�ض 

االأحيان، عندما يكون الطفل م�صتكيًا ب�صاأن الطعام في يوم محّدد، 

فذلك قد يكون ب�صبب بع�ض اال�صطراب غير المرتبط بهذه الم�صاألة 

بالذات، والذي يحتاج اإلى المعالجة قبل محاولة حل م�صاألة االأكل.

وفي حال كنت تقّدم للطفل خيارات اأكل مغرية و�صحّية بانتظام، 

وتثني عليه وتكافئه على تذوّقها )من دون اأن تعطي االأمر كثيرًا من 

الكافي،  الغذاء  ياأخذ  باأّنه  االأرجح حينها  االأهمّية(، ف�صت�صمن على 

على عك�ض اإن كنت تدخل معه في معارك على الطعام، اإذ من �صاأن 

ذلك فقط اأن يزيد الو�صع �صوءًا.

لي�ض  اأنه  له، في حين  تقدمه  الذي  الطعام  يرق لطفلك  لم  واإن 

الأنه  تقلق  فال  بديل،  �صيء  الإعداد  الالزم  المال  اأو  الوقت  اأمامك 

باإمكانك  الحالة  بالجوع. وفي هذه  ي�صعر  �صياأكل عندما  النهاية  في 

االإ�صرار على موقفك، باأن هذا ما هو متوفر االآن وال بديل عنه اأبدًا، 

باأي  القبول  يمكن  وبعدها  الطفل.  مع  نقا�ض  في  الدخول  دون  من 

رقائق  اأو  بال�صوكوال  الطعام  ا�صتبدال  رف�ض  مع  يطرحها،  خيارات 

ال�ّصماح  باإمكانك  المعرو�ض،  الطعام  بع�ض  تناول  واإن  البطاط�ض. 

له حينها باأخذ بع�ض من ال�صوكوال.  وبالنتيجة، ينبغي عليك اختيار 

القواعد المهّمة وعدم الحياد عنها اأبدًا.

يبقى  الغذائي  طفلك  نظام  باأن  وجدت  اأو  بالقلق  �صعرت  واإن 

وقد  مخت�ض.  �صخ�ض  من  اال�صت�صارة  طلب  حينها  عليك  محدودًا، 

يحتاج الخبير ال�صحي اأو الطبيب العام اإلى فح�ض نمو الطفل، واإن 

كان هناك �صبب بدني وراء م�صكلة االأكل عنده.
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�سّن المرحلة الدرا�سية البتدائية

ي�صبح االأطفال، عندما يبلغون �صّن المرحلة الدرا�صّية االبتدائّية، 

وباالأن�صطة  باأقرانهم  اهتمامًا  واأكثر  اأنانّية،  واأقّل  ا�صتقاللّية،  اأكثر 

قد  اإنهم  اإذ  للتعّلم،  لها  حدود  ال  حاجة  ولديهم  المنزل.  خارج 

ال�صلوك طبيعيًا  اأ�صئلة متوا�صلة. ويعتبر هذا  الغاية،  ي�صاألونك، لهذه 

االإجابة عن   تمّكنت من  اإن  اأنك  الإزعاجك، في حين  اأبدًا  يهدف  وال 

هذه االأ�صئلة بطريقة معقولة ونظرت اإلى االأمر كجزء طبيعي من تطّور 

اأنك قد ت�صبح م�صابًا بحما�صة  اإزعاجًا، حتى  اأقل  طفلك، ف�صتجده 

طفلك وح�صريته.

لـ »ال�صبب والنتائج«،  ال�صّن، �صيزداد فهمه  ومع تقّدم الطفل في 

اأن طفلك  لذلك هو  ال�صلبي  الجانب  لكن  والخطاأ.  ال�صواب  ومبادئ 

�صابقًا  قلته  بما  االلتزام  منك  ينتظر  قد  �صنوات   8 العمر  من  البالغ 

بط )»لكنك َوعدَت!«(، مع وقوفه عند مبداأ اأن »كلمتك ينبغي اأن  بال�صّ

تبقى كما هي مهما تكن الم�صاألة«.

»ال�صواب  بـ  ارم   ال�صّ التزامك  من  بالتاأّكد  الطفل  و�صين�صغل 

وبالتالي،  ذلك.  منه  تنتظر  باأنك  جيدًا  له  اأو�صحت  اإن  والخطاأ«، 

هو  ف�صيكون  ال�ّصبب،  كان  مهما  الوعد،  تنفيذ  على  تقدر  ال  كنت  اإن 

من  �صيكون  بهذا،  اإقرارك  حين  واإلى  »المخطئ«.  واأنت  »ال�صائب« 

ال�صعب التعامل معه. لكن طفلك في �صن الـ 11 �صنة �صي�صبح قادرًا 

اأكبر، ويفهم باأّنك بكل ب�صاطة عند نفاذ المال  على التفكير بمرونة 

منك ب�صكل غير متوّقع، لن ت�صتري له الدراجة التي كنت قد وعدته 

بها.
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عليك اختيار القواعد المهّمة وااللتزام بها

القلق وال�سطرابات

يمكن للقلق واال�صطراب اأن يوؤديا اإلى �صلوك �صعب عند الطفل، 

رف�ض  اأو  الخجل  اأو  باالأهل  التعّلق  اأو  التذّمر  اأو  البكاء  في ذلك  بما 

االإجهاد  يوؤّدي  اأن  يمكن  كما  المدر�صة.  اأو  الحفالت  اإلى  الذهاب 

االأمور  ب�صاأن  عائالتهم  يخبرون  ال  الذين  االأطفال  عند  النف�صي 

كثير  ي�صاب  فقد  االآالم.  مثل  بدنية  اأعرا�ض  اإلى  لقلقهم،  المثيرة 

من االأطفال، على �صبيل المثال، بوجع في البطن، عند قلقهم ب�صاأن 

الكت�صاف  الكافي  الوقت  اأخذ  فاإن  وغالبًا،  المدر�صة.  اإلى  الذهاب 

ومعلمته،  طفلك  مع  التحدث  عبر  بالمدر�صة،  المتعلقة  الم�صكلة 

المعاملة  �صوء  بين  تتراوح  اأن  يمكن  التي  للم�صكلة  حل  اإلى  �صيوؤدي 

وال�صعوبات في اإنجاز الوظائف المدر�صية. وفي حال كانت الم�صكلة 

يتعّر�ض  اأو  بالغباء  الطفل  ي�صعر  بحيث  المدر�صية،  بالوظائف  تتعلق 
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مو�صع  تقييم  حينها  ال�صروري  من  ما،  �صيئًا  فهمه  لعدم  لالنتقاد 

على  والثناء  له  الكافي  الدرا�صي  الّدعم  وتقديم  بال�صبط،  الم�صكلة 

ويخفف  بنف�صه  ثقته  يزيد  اأن  �صاأن ذلك  فمن  يحرزه،  الذي  التقّدم 

من ا�صطرابه.

االأطفال،  عند  اال�صطرابي  ال�صلوك  �صيوع  من  الرغم  وعلى 

كذلك  بّد  فال  وحازم،  دقيق  ب�صكل  المعالجة  عند  تح�ّصنه  و�صرورة 

من منع اإ�صابة الطفل بالقلق اأو االكتئاب المتوا�صل )راجع »الحاالت 

هاتين  اأخذ  عليك  وينبغي   .)74 ال�صفحة  في  والنف�صية«  الطبّية 

الدائم  طفلك  لحزن  محتملين  ك�صببين  االعتبار  بعين  الم�صكلتين 

اأو قلقه اأو عدم قدرته على الت�صّرف با�صتقاللية في المدر�صة على 

الرغم من تدّخلك.

وقد ي�صعر االأطفال الذين يعانون من هاتين الم�صكلتين، بالملل 

والياأ�ض واالنزعاج، فالقلق المزمن يمكن اأن يتجّلى بنوبات من الهلع، 

اأو بال�صلوك القهري اأو المتهّور، اأو بالّرهاب.

وتعتبر هذه الحاالت قابلة للمعالجة وال ينبغي اإغفالها، وبالتالي 

اإن �صعرت بالقلق ال تتردد في عر�ض طفلك على الطبيب.

فهم  تحاول  اأن  المهم  من  م�صطربين،  االأطفال  كان  واإن 

بها،  يتقدمون  خطوات  اأ�صغر  على  والثناء  وت�صجيعهم،  م�صاعرهم، 

من اأجل زيادة ثقتهم بالنف�ض، بداًل من انتقادهم على ف�صلهم.

ويمكن للمعلمات واالأهل الذين يهتمون باأخذ الوقت الكافي لفهم 

الطفل ودعمه، اأن يحدثوا فارقًا.

الأ�سدقاء

مدى  على  مختلفة  �صداقات  االأطفال  يعقد  اأن  الطبيعي  من 

الوقت، ويتخّلون عن بع�صها اأي�صَا، ويعتبر عملية تعّلم �صرورية لهم 

مهتمين  وغير  وحيدين  االأطفال  بع�ض  يبدو  وقد  نموهم.  رحلة  في 

بعقد �صداقات، لكن االأمر االأكثر  �صيوعًا هو اأن يريد الطفل اأ�صدقاء، 

اإلى اأنه يواجه �صعوبة في تكوين هذه العالقات.

كطفل،  االإيجابية  العالقات  على  الحفاظ  على  القدرة  وترتبط 
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ب�صكل وثيق بنتائج اإيجابية في �صن الر�صد، في ما يتعّلق ببناء عالقات 

جّيدة في المنزل والعمل. وعليك ال�صعور بالقلق اإن لم يتمكن طفلك 

من بناء اأي عالقة �صداقة اأبدًا.

وينبغي عليك اأن تكون داعمًا ومتفهمًا مع الطفل، لكن في الوقت 

عينه يجب تعليمه كيفية حل م�صكالته وحده وقت ال�صرورة. ويمكنك 

على  ومكافاأته  المنزل،  اإلى  اآخرين  اأطفال  بدعوة  �صداقاته  تحفيز 

�صلوكه الجّيد، وموا�صلة العمل على عالقات عائلية اإيجابّية. فعالقات 

اأ�صا�صها  على  الطفل  �صيبني  التي  القاعدة  هي  المنزل  في  الطفل 

�صلوكه االجتماعي في اأي مكان اآخر.
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النقاط الأ�سا�سية

لكن  � الخا�صة،  وب�صرعتهم  ب�صكل مختلف  االأطفال  ينمو جميع 

اأغلبهم يمّرون في النهاية بمراحل التطّور نف�صها.

يعتمد االأطفال اأواًل ب�صكل كامل على االآخرين، واأغلبهم يمّرون  �

في مرحلة ما بفترة ال يريدون خاللها االبتعاد عن المعتنين 

بهم.

يمكن اأن يكون االأطفال الدارجون، وفي عمر ما قبل الدخول  �

اإلى المدر�صة، متطلبين في وقت تطويرهم لال�صتقاللية والثقة 

االجتماعية.

اهتمامًا  � اأكثر  المدر�صة  قبل  ما  �صن  في  االأطفال  ي�صبح 

باالأطفال االآخرين وبالعالم حولهم.

وثيقة  � لتطوير عالقات  المفتاح  الح�ّصا�صة  االأبّوة  تعتبر عالقة 

وموثوقة مع الطفل في اأي عمر كان.

وباإمكان  � والتاأثير،  القوة  هائلة من  بكمية  ووالدة  كوالد  تتمتع 

هذه القّوة اأن ت�صاعد على خلق مرونة عند الطفل، مهما كان 

و�صعك وعمره.
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الصعب عند األطفال

عب كحّجة لتلّقي الم�ساعدة ال�سلوك ال�سّ

على  للح�صول  النف�صي،  باالإجهاد  �صعوره  عند  طفلك  �صيحاول 

الت�صّبه  مثل  معّينة،  بطرق  الت�صّرف  عبر  اإليها  يحتاج  التي  الّراحة 

اأنه ال يفعل ذلك عن وعي.  الرغم من  �صنًا، على  اأقل منه  بمن هم 

عادة  لالهتمام«،  الم�صتقطب  »ال�صلوك  من  النوع  هذا  وي�صتهدفك 

�صخ�صيًا، كما قد ي�صتهدف اأي �صخ�ض راٍع اآخر يعتبره الطفل »موّفر 

للراحة«. وهو ال يفعل ذلك اأبدًا الإغاظتك.

طفلك  عند  غالبًا  يكون  »ال�صيء«  ال�ّصلوك  باأن  تالحظ  وعندما 

حّجة لتلّقي الم�صاعدة، فاإنك على االأرجح �صترّد بطريقة بّناءة. وعلى 

اإال  اأو غير مقبول،  �صلوك مقبول  اأي  تعليمه  اإلى  الحاجة  الرغم من 

العالقة  تح�ّصن  لن  للم�صاعدة،  حّجة  غالبًا  هو  ما  على  المعاقبة  اأن 

بينك وبين طفلك. فكّلما زاد فهمك لما يفّكر وي�صعر به طفلك، زادت 

تربيتك،  اإلى  باإيجابية  في�صتجيب  مفهوم  باأّنه  �صعوره  اأرجحّية  معه 

متجاوب  )ورا�صد(  طفل  اإلى  التطّور  على  مبا�صرة  �صي�صاعده  ما 

يمكن  قيمة  االأمور  اأكثر  من  المنا�صب  االهتمام  ويعتبر  واجتماعي. 

اإعطاوؤها للطفل.
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ما الذي يجعل الأ�سياء تنحو بالتجاه الخاطئ؟

من  تعاني  عائلتك  كانت  حال  في  تظهر  اأن  لل�صعوبات  يمكن 

ال�صغط النف�صي، كما على �صبيل المثال، عند وجود م�صكالت زوجّية 

اأو مادّية، اأو وجود حالة مر�ض، اأو وفاة في العائلة.

ويمكن لتغيير الظروف اأن يكون له تاأثير م�صابه، مثل االنتقال اإلى 

منزل جديد، اأو والدة اأخ جديد، اأو عند انتقال الطفل اإلى مرحلة نمو 

جديدة. وفي جميع هذا االأوقات يمكن للجو المنزلي اأن يتغّير، وقد 

على  قدرتك  اأّن  حين  في  تطلبًا،  واأكثر  م�صطربين  االأطفال  ي�صبح 

القلق  من  منهك  باأّنك  وت�صعر  انزعاجًا  اأكثر  وت�صبح  تقل،  التحّمل 

ب�صاأن قلة وجودك مع طفلك مقارنة بال�ّصابق، وقّلة قدرتك على الرّد 

باإيجابية على حاجياته.

تتمّثل  فيما  اأهلهم،  مزاج  تجاه  جدًا  ح�ّصا�صين  االأطفال  ويعتبر 

الو�صع �صوءًا.  التي قد تزيد  ال�صلوكية  بالم�صكالت  رّدة فعلهم غالبًا 

وت�صبح العالقة بينك وبين طفلك متوترة، وقبل معرفة ذلك، �صيكون 
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كالكما قد دخل في حلقة مفرغة من الحزن، وتزيد الم�صافة والبعد 

بينكما اأكثر فاأكثر. ويت�صبب هذا االأ�صلوب غير الم�صاعد بمزيد من 

االإجهاد النف�صي، بحيث اأنه يتوا�صل حتى عند زوال ال�صبب االأ�صا�صي 

له. واإن كنت ال تدرك بح�صول هذا، فمن ال�ّصهل اأن تدخل في عادة 

االنتقاد واللوم، وهذا بحّد ذاته يمكن اأن ي�صّكل م�صكلة للعائلة برّمتها.

الحلقات المفرغة

موقفك

يعتقد كثير من االأهل المجَهدين نف�صيًا اأو المعتنين بالطفل باأنه 

وفي  الم�صكالت.  جميع  �صبب  هو  ذلك  واأن  ا�صتثنائي،  ب�صكل  �صعب 

للطفل ويرّدون  ال�صيء  ال�ّصلوك  االأهل جميع  الحالة قد يالحظ  هذه 

عليه ب�صكل �صلبي، ما يجعله بب�صاطة يت�صّرف ب�صكل اأ�صواأ.

موقف طفلك

اأكثر  ورّبما  تواجدًا،  اأقل  باأنك  الوقت،  هذا  في  الطفل،  يالحظ 

ذلك  على  بداية  ويرّد  تحّبه.  تعد  لم  باأّنك  بالتفكير  فيبداأ  انتقادًا، 

اأو  راخ  ال�صّ ا�صتخدمت  واإن  المتطّلب.  �صلوكه  فيزيد  مقلق  ب�صكل 

التعليقات االنتقادية، ف�صيوؤكد له ذلك باأّنك ال تحّبه و�صتكون النتيجة 

»ا�صتقطابًا  اأكثر  اأو  »�صوءًا«  اأكثر  �صلوك  اتباع  االأرجح،  بالتالي، على 

لالهتمام«.

لون ال�صلبي منه على عدم  ويحتاج االأطفال اإلى االهتمام، ويف�صّ

وجوده اأبدًا. واإن كانوا يح�صلون على اهتمام فوري ومطّول، واإن ب�صكل 

�صلبي، عندما يلفتون االنتباه اإليهم، ويتعّر�صون للتجاهل عندما يكون 

�صلوكهم جّيدًا، ف�صيوا�صلون حينها �صلوك لفت االنتباه. وتعتبر هذه 

الطريقة فعالة جدًا في تعليم الطفل على الت�صّرف ال�صيء. وفي حال 

باأّنهم  النهاية مقتنعين  توا�صلت هذه الحلقة، �صي�صبح االأطفال في 

الذي  االهتمام  ا�صتقطاب  باإمكانهم  وباأنه  محبوبين  وغير  �صيئون 

يحتاجون اإليه فقط عن طريقة موا�صلة الت�صّرف ال�صيء. وبنظرهم، 

فاإن كل ما يفعلونه لي�ض �صائبًا، وعندما يحاولون اأن يكونوا جّيدين، ال 
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يلحظهم االأهل الذين يعّلقون فقط على ال�صلوك ال�صيء، وبالتالي يرى 

االأطفال باأنهم لن يخ�صروا �صيئًا في حال موا�صلتهم هذا ال�صلوك.

الأطفال »�سعبو الِمرا�ص«

يمكن اأن يعتبر بع�ض االأهل اأطفالهم �صعبي الِمرا�ض ب�صكل بارز، 

مزاج  االأطفال  فلبع�ض  االعتبار.  هذا  وراء  تكمن  اأ�صباب  وهناك 

»عدم  وجود  حال  في  اأي�صًا  م�صكلة  تن�صاأ  وقد  االآخرين.  من  اأ�صعب 

توافق« بين االأهل وطفلهم، كاالختالف في المزاج والتطّلعات، فعلى 

�صبيل المثال �صينزعج االأهل الذين يفتخرون جدًا بمنزلهم ويعتنون 

االأطفال  )اأغلب  والفو�صوي  المنّظم  غير  طفلهم  من  بالترتيب، 

ال�صغار يكونون كذلك!(.

اآخر لحظة، قد  االأ�صياء في  ال�صل�صين والذين يرّتبون  االأهل  اأما 

التغيير  مع  جّيدًا  يتعامل  ال  طفل  مع  التعامل  عب  ال�صّ من  يجدون 

منتظم.   روتين  واإلى  النظام  اإلى  يحتاج  والذي  الجديدة،  واالأو�صاع 

وقد ي�صاب طفل كهذا بم�صاكل �صلوكية في هذا الو�صع.

اأنت ل�ست معقوًل اأبداً! 

تثير غ�سبي!
ما الذي اأخطئ به؟ 

ل بّد اأنني

 اأ�سواأ  اأم 

في العالم!



38

�سلوك الأطفال

ما هذه 

الفو�سى!!

لَم اأزعج نف�سي 

واأحاول اأن اأكون 

جيداً، ما دمت على 

اأّي حال �ساأوؤّنب؟ 

اأكره اأهلي!
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اأي�صًا اأن طفلك قد يكون مختلفًا جدًا عنك في ما يخ�ّض  تذّكر 

المواهب واالهتمامات. فاإن كانت عائلتك على �صبيل المثال، ريا�صّية 

له  يكون  قد  لكن  فا�صاًل،  لي�ض  فهو  كذلك،  لي�ض  طفلك  بينما  جدًا، 

يحتاج  هو  وبالتالي  القراءة.  اأو  المو�صيقى  مثل  مختلفة،  اهتمامات 

اإلى الت�صجيع على ما هو جّيد فيه بداًل من رف�صه ب�صبب ما ال يمكنه 

فعله. وينمو كثير من االأطفال ويرافقهم ال�صعور بالف�صل في تحقيق 

ما يتوقعه اأهلهم منهم. لكن ينبغي االإ�صارة هنا اإلى اأن طفلك �صيكون 

اأكثر ثقة بنف�صه اإن جرى تقديره على ما هو عليه. 

اأنه �صعب  وقد يكون لدى الطفل م�صكلة تكمن وراء ظهوره على 

الِمرا�ض، وقد تكون الم�صكلة اأي �صيء بدءًا من م�صكلة المزاجّية حتى 

الم�صكلة الطبّية اأو �صعوبة التعّلم )راجع »الحاالت الطبّية والنف�صية« 

في ال�صفحة 74(.
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وتظهر االأبحاث الحالّية اأن قرابة ن�صف �صلوك االأطفال مرتبط 

البيئية  بالعوامل  فيتاأّثر  الباقي  اأما  بالوراثة(،  )اأي  الجينية  بالبنية 

)مثل العالقة مع االأهل والو�صع المنزلي(.

ماذا فعلت لأ�ستحّق ابناً كهذا؟ 

اإنه ميوؤو�ص منه!
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النقاط الأ�سا�سية

رفون غالبًا ب�صكل �صيء  � يحتاج االأطفال اإلى االهتمام وهم يت�صّ

للح�صول على الراحة التي يحتاجون اإليها من االأهل.

ال�ّصلوك  � باأن  بالطفل  والمعتنون  االأهل  يفهم  اأن  المهم  من 

»ال�صيء« عند الطفل هو دائمًا حّجة للح�صول على الم�صاعدة.

يمكن لل�صلوك ال�صيء اأن يتطّور اإلى حلقة مفرغة، واإن رّد االأهل  �

على ال�ّصلوك ال�صيء فقط بداًل من ال�ّصلوك الجّيد، ف�صيوا�صل 

الّطفل �صلوكه الم�صتقطب لالهتمام.

ب�صبب  � االآخرين،  من  �صعوبة  اأكثر  يكونون  االأطفال  بع�ض  اإن 

الوراثة.
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السلوك الّشائعة

م�ساكل النوم

ينام بع�ض االأطفال ب�صكل اأف�صل من غيرهم. وهم، كما البالغين، 

لديهم تنوع كبير في كمّية النوم التي يحتاجون اإليها. ويعاني قرابة 

االأكثر  اأن  حين  في  النوم،  في  ملحوظة  م�صكالت  من  االأطفال  ربع 

عر�صة لها، هم الذين يعانون من �صعوبات في التعّلم اأو حاالت نف�صّية 

مثل ق�صور االنتباه وفرط الحركة.

وترهق  اأخرى،  �صلوكية  ب�صعوبات  النوم  قّلة  ت�صاهم  اأن  ويمكن 

جميع اأفراد العائلة، وتوّتر العالقات، في حين اأن كثيرًا من العائالت 

تتقّبل هذه الم�صكالت المتعلقة بالنوم كجزء طبيعي من الحياة من 

دون االإدراك بمدى م�صاهمتها في الم�صكالت ال�صلوكّية. 

ولح�صن الحظ، فاإّن اأغلب م�صكالت النوم �صهلة المعالجة ن�صبيًا.

الأطفال والأطفال الدارجون

خالل ال�صنة االأولى من عمر طفلك، �صتعاني من تقّطع متكرر في 

اأي�صًا  اإذ من ال�صروري لك  النوم، لكن باإمكانك تنظيم وقت نومك 

اأن تاأخذ ق�صطًا وافيًا منه ل�صمان تمّكنك من التعامل مع الطفل. وفي 

به  لالهتمام  اأحدًا  ت�صتدعي  اأن  ينام، حاول  اأن  الطفل  يرد  لم  حال 

اأثناء نومك. وقد يعتاد بع�ض االأهل على الخلود اإلى النوم مع اأطفالهم 

فيغّنون لهم ل�صاعات كي يناموا لينتهي بهم االأمر منهكين ب�صبب عدم 

اأخذ ما يكفي من النوم الأنف�صهم.
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وينام البع�ض مع الطفل لياًل وهذا يعّد جيدًا في بع�ض المجتمعات. وقد 

الذي  الوقت  �صياأتي  النهاية  في  اأنه  اإال  الجدد،  للمواليد  منا�صبًا  يكون 

ة.  الخا�صّ نومك  غرفة  في  الخ�صو�صية  اإلى  بالحاجة  رّبما  فيه  ت�صعر 

اإلى  والمفتاح لتحقيق ذلك، هو االإدراك باإمكانية تعليم الطفل الخلود 

النوم من دون تدّخلك. ويمكن القيام بذلك باأخذه اإلى �صريره م�صتيقظًا، 

وفي حال عدم الو�صول للهدف، تعمل تدريجيًا على اإطالة الفترة التي 

تتركه فيها وحده، مع االطمئنان عليه كما يلزم بين فينة واأخرى.

كم من الوقت يحتاج طفلك اإلى النوم؟

تعتبر االأرقام التالية متو�ّصطة، وبالتالي هناك تفاوت طبيعي. فال 

تقلق اإن اختلفت عادة النوم عند طفلك عن هذه االأرقام، طالما 

اأنه يتمتع ب�صحة �صليمة وبال�صعادة.

• 	 16 اإلى  عادة  حمله،  لفترة  المتمم  الجديد  المولود  يحتاج 

�صاعة من النوم كمعّدل يومي.

• اإن كان طفلك ينام لمّدة اأطول، وي�صعب اإيقاظه، عليك حينها 	

ا�صت�صارة طبيبك.

• اأو 	 �صاعتين  لمدة  منها  كل  يوميًا،  مرتين  قيلولة  اأخذ  يعتبر 

�صاعتين ون�صف ال�صاعة، اأمرًا معتادًا في �صن ال�صتة اأ�صهر.

• اإلى 	 القيلوالت  عدد  عادة  ينخف�ض  ال�صنة،  يقارب  عمر  وفي 

واحدة فقط في اليوم.

• بطريقة 	 النهار  خالل  بع�صهما  عن  القيلولتين  ف�صل  ينبغي 

تتنا�صب مع الوقت الذي تريد فيه اأن يخلد الطفل للنوم لياًل، 

ي�صعر  كي  الليلي  النوم  وقت  بعيدتين عن  تكونا  اأن  ينبغي  اأي 

الطفل بالتعب الكافي لكي ينام، واأاّل تكونا باكرتين جدًا لئاّل 

ي�صعر بالتعب ال�صديد الحقًا.

13 �صاعة للطفل في عمر ال�صنتين.	•

11 �صاعة في عمر الخام�صة.	•

10 �صاعات في عمر التا�صعة.	•
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ا�ستراتيجيات ت�ساعدك على تنويم طفلك

يمكن اأن ت�صاعدك اال�صتراتيجيات التالية على اأن تحدث فارقًا كبيرًا 

في ما يخ�ض تنويم طفلك.

تنويم الطفل

• حاول الحفاظ على روتين منتظم كي يتعّلم طفلك متى يحين وقت 	

النوم.

• تحّقق من اأن طفلك مرتاح، ونظيف، ودافئ، و�صبعان. ويعني تناول 	

كمية كافية من الطعام لياًل، قلة فترات اال�صتيقاظ ب�صبب الجوع 

الحقًا. وتاأكد اأي�صًا من اأن الطفل مغطى جّيدًا.

• متعب، 	 غير  كان  واإن  على ظهره،  م�صتلقيًا  مهده،  في  الطفل  �صع 

المو�صيقى  �صّغل  اأو  بها،  ليت�صلى  المهد  فوق  متحّركة  لعبة  عّلق 

لي�صغي اإليها وي�صعر بالنعا�ض. وعلى الطفل اأن يتعّلم اإر�صاء نف�صه 

لت�صلية  الوقت وحده  اأن يترك بع�ض  اأي�صًا  المهم  من دونك، ومن 

نف�صه لفترات ق�صيرة، وعند �صعوره بالملل �صيبكي، اأما عند �صعوره 

بالتعب، ف�صينام في النهاية وحده.
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ا�ستراتيجيات ت�ساعدك على تنويم طفلك

• قد ي�صعر بع�ض االأطفال االأ�صغر �صنًا باالأمان اأكثر اإن جرى لّفهم 	

ب�صكل مريح بغطاء، ومن �صاأن هذا اأن يفعل العجائب عند االأطفال 

الباكين.

• اإن بكى الطفل من دون انقطاع، اأو ا�صتيقظ في الليل باكيًا، ف�صيكون 	

عليك رّبما اأن تتفّقده اإن كان على ما يرام وتنويمه. وينبغي تجّنب 

عب اإعادة  االحت�صان الطويل في هذا الوقت الأنه �صيكون من ال�صّ

اأن يبعث بر�صالة  اأي�صًا  �صاأن ذلك  اإلى مهده، ومن  الطفل مجددًا 

له باأّنك غير متاأكد من اأنه �صيكون على ما يرام وحده. وقد يكون 

المدة  تدريجيًا  طّول  وبعدها  الإ�صكاته،  مرات  عدة  تفّقده  عليك 

الفا�صلة بين زيارة واأخرى، ف�صيعرف الطفل نهاية اأنه من االأ�صهل 

عليه النوم بداًل من البكاء لفترات طويلة.

تنويم الطفل الّدارج

• حّدد وقتًا روتينيًا للنوم مع جدول عملي يو�صل اإليه ويجعل الطفل 	

اأخذ الطفل للم�صي خارجًا،  منهكًا. والروتين المثالي قد يت�صّمن 

ة له، قبل  وبعدها اإطعامه، وغ�صله، وو�صعه في ال�صرير، وقراءة ق�صّ

مغادرة الغرفة واإطفاء االأ�صواء.

• فائدة 	 بال�صيارة  اأو  نزهة م�صيًا  الطفل في  يكون الإخراج  اأن  يمكن 

جّمة، اإن كنت يائ�صًا.

• اأو�صح له باأنك �صتكافئه في اليوم التالي، على بقائه في ال�صرير، 	

وال ت�صت�صلم لحيله الرامية للبقاء م�صتيقظًا.

• في 	 �صعهم  اأقل،  نوم  اإلى  يحتاجون  الذين  االأطفال  اإلى  وبالن�صبة 

ال�صرير في وقت متاأخر اأكثر، ودعهم م�صتيقظين مع اإبقاء االأ�صواء 

واأطفئ  النوم  اإلى  يخلدون  اجعلهم  وبعدها  قلياًل.  ليلعبوا  منيرة 

االأ�صواء حتى واإن لم يكونوا يريدون النوم، فهم بحاجة اإلى تعّلم 

البقاء في ال�صرير هادئين. وقد ي�صاعد �صماع المو�صيقى كثيرًا في 

هذه الحالة. 

• في 	 اإال  االأطفال،  عند  النوم  لتحفيز  االأدوية  با�صتخدام  يو�صى  ال 

حال و�صفها من قبل الطبيب.
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ويحتاج الطفل اإلى تعّلم االنف�صال عنك، فكلما اأطلت فترة البقاء 

على قرب منه، زادت عملية االنف�صال �صعوبة.

يتعلق بم�صاعدة الطفل  ة في ما  واإن كنت تواجه م�صكالت خا�صّ

بم�صكالت  الخا�صة  العيادات  من  اال�صتفادة  فباإمكانك  النوم،  على 

اأو الخبير ال�صحي من  العام  الم�صاعدة من طبيبك  اأو طلب  النوم، 

اأجل الح�صول على مزيد من المعلومات المفيدة.

الأطفال  عند  والروتين  النوم  بوقت  المتعلقة  القواعد 

ال�سغار

بنوعية  ويتاأثر  عنك،  الطفل  انف�صال  وقت  النوم،  وقت  يعتبر 

الم�صتقر  �صعوبة في ذلك، فقد  الطفل غير  ويجد  بينكما.  العالقة 

معك  يم�صيه  الذي  الوقت  اإطالة  ويريد  النهار  طوال  افتقدك  يكون 

بطلب قراءة الق�ص�ض له اأو الدخول اإلى الحمام اأو طلب ال�صرب. اأما 

اأنت ف�صتكون ناجحًا جدًا اإن و�صعت قواعد وا�صحة بالن�صبة اإلى وقت 

نوم الطفل وحّددت موعدًا تلتزم به.

الطفل  ي�صتيقظ  لئاّل  باكرًا جدًا،  النوم  اأن ال يكون وقت  وينبغي 

اأخرى فاإن التعب الزائد يمكن  اأي�صًا �صباحًا. من ناحية  باكرًا جدًا 

اأن يعيق نومه لياًل. وقد يريد الطفل ال�صهر لوقت اأطول اإن خاف من 

الظالم اأو �صعر بالغيرة من اأن المولود االأ�صغر منه اأو �صقيقه االأكبر 

�صيبقيان معك.

�صبيل  فعلى  والحدود.  القواعد  و�صع  بالتالي  ال�صروري  ومن 

غرفته،  في  بهدوء  لعب  اإن  باأنه  وا�صحة  توجيهات  اأعِطه  المثال، 

ة بعد اإطعام اأخيه ال�صغير، واإاّل فاإنك �صتطفئ  �صتاأتي وتقراأ له ق�صّ

االأنوار ولن تق�ّض عليه اأي رواية. 

وعليك اأن ت�صّر على موقفك وال تجعله ينتظر طوياًل. وال تن�صى 

دائمًا احت�صانه قبل اإطفاء االأ�صواء والنوم.

جدًا،  باكرًا  ا�صتيقظ  اأو  النوم  من  الطفل  يتمّكن  لم  حال  وفي 

االأ�صرة  اإيقاظ  من  بداًل  غرفته  في  بهدوء  اللعب  يتعّلم  اأن  فباإمكانه 

برّمتها. 
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ُي�صار اإلى اأن جميع ما اأوردناه �صابقًا، ياأتي �صمن �صياق الثقافة 

اأمام االأهل الأخذ قيلولة نهارًا.  البريطانية ال�صائدة، حيث ال فر�صة 

للثقافات والعادات االأخرى، وبالتالي  اأبدًا  وقد ال يكون هذا منا�صبًا 

فاإن كنت تاأخذ ب�صكل تقليدي  قيلولة في منت�صف النهار ، اأو لديك 

عادة اأخرى تنا�صبك، فال ت�صعر باأن ما تفعله خاطئ.

اأطفال المدر�سة

يجد االأطفال الذين تتغّير �صاعات نومهم وا�صتيقاظهم المعتادة، 

على  المدر�صية  العطل  اأيام  في  كما  النوم،  في  اأكبر  �صعوبة  غالبًا 

�صبيل المثال، اإذ ينامون متاأخرين عن المعتاد وي�صتيقظون الحقًا.

من  يتمّكن  ولم  النوم،  وقت  في  بالنعا�ض  الطفل  ي�صعر  لم  واإن 

النوم لياًل، ف�صيرف�ض الذهاب اإلى �صريره. كما يمكن اأن يعاني من 

ما  نهارًا،  بالنعا�ض  ي�صعر  وبالتالي  �صباحًا،  اال�صتيقاظ  في  �صعوبة 

وقت  في  باإيقاظه  تبداأ  اأن  فهو  الحل  اأما  ومنزعجًا.  مزاجيًا  يجعله 

اأبكر قلياًل كل �صباح، وجعل وقت النوم اأبكر اأي�صًا، بما في ذلك في 

اأيام العطالت.

ومن المفيد االإ�صارة هنا اإلى اأن الريا�صة البدنية المنتظمة في 

النهار يمكن اأن ت�صاعد في جعل الطفل ي�صعر بالنعا�ض م�صاء.

الأ�سباب الطبّية لقّلة النوم

ي�صتيقظ بع�ض االأطفال ب�صكل متكرر لياًل اأو في وقت مبّكر جدًا 

�صباحًا، خ�صو�صًا اإن كانوا يعانون من اإجهاد نف�صي اأو اكتئاب اأو قلق. 

وتندر الم�صكالت الطبّية الكامنة وراء ذلك، على الرغم من اأن بع�ض 

االأطفال الذين يعانون من ت�صخم في اللوزتين اأو اللحمية يمكن اأن 

اإلى  يوؤدي  قد  ما  لياًل،  الهوائية  للمجاري  متقّطع  بان�صداد  ي�صعروا 

ا�صتيقاظ متكرر و�صوء في نوعية النوم. كما يمكن لهذه الم�صكالت اأن 

تت�صبب بم�صاعفات بدنية ونف�صية، مثل الت�صبب بال�صخير اأو اإ�صدار 

وو�صعيات  المريح،  غير  والنوم  لياًل،  اأخرى  وخناق  لهاث  اأ�صوات 

حال  وفي  االأداء.  في  تراجع  مع  نهارًا  والنوم  العادية،  غير  النوم 

�صعرت بالقلق من اأن هذا �صي�صّكل م�صكلة لطفلك، ا�صت�صر الطبيب.
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عادات النوم الجّيد

ت�صتمل هذه العادات على طرق تعّزز نمط ال�صلوك الجّيد. ويمكن 

وال  النوم.  م�صكالت  لحل  كافيًا  المبادئ  بهذه  التقّيد  يكون  اأن 

تنطبق كل من هذه النقاط على الجميع بالت�صاوي.

الروتين

• اأن يهدف الروتين الم�صائي والمتعّلق بوقت النوم عند 	 ينبغي 

طفلك، اإلى الراحة والنوم.

• ينبغي المحافظة على روتين الطفل المذكور، على ما هو عليه 	

في اأيام االأ�صبوع والعطل االأ�صبوعية.

• بع�صها 	 عن  منف�صلة  ال�صغير  طفلك  قيلوالت  اأن  من  تاأّكد 

ب�صكل جّيد، ولي�صت طويلة جدًا )بحيث ال يتوقع اأن ينام الطفل 

لمدة اأطول مما يحتاج ب�صكل مجمل(.

البيئة الج�سدّية

• بالعقوبة 	 ولي�ض  والدالل،  بالدفء  النوم  اأن يرتبط وقت  يجب 

على  كعقاب،  �صريره  اإلى  طفلك  تر�صل  فال  واال�صطراب. 

الرغم اأن البقاء م�صتيقظًا لمدة اأطول قلياًل يمكن اأن ي�صتخدم 

كنوع من المكافاأة.

• ينبغي اأن تكون غرفة النوم هادئة، ومظلمة، ومريحة، وماألوفة، 	

في حين ينبغي ربط ال�صرير بم�صاألة النوم، ولي�ض اللعب.

• اال�صطراب 	 جّنبه  لياًل،  اال�صتراحة  على  الطفل  ولم�صاعدة 

واالإثارة خالل ال�صاعات ال�صابقة للنوم.
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عادات النوم الجّيد )تابع(

• واإن 	 بالتعب، حتى  ينبغي و�صع الطفل في �صريره عند �صعوره 

كان ذلك قبل وقت نومه المعتاد، فال تنتظر اإلى حين و�صوله 

لدرجة مفرطة من التعب.

• وحدهم، 	 النوم  في  الغرق  من  التمّكن  االأطفال  على  ينبغي 

اأو  للمو�صيقى  اال�صتماع  بع�صهم  يجد  وقد  وجودك.  دون  من 

الق�ص�ض الم�صّجلة م�صاعدًا.

الأكل وال�سرب وو�سع حد للقلق

• ال تعِط الطفل طعامًا اأو �صرابًا لياًل، فعليه اأن يتعّلم باأن ياأكل 	

في  اال�صتيقاظ  وعند  النوم،  وقت  وقبل  الطعام،  اأوقات  في 

�صباح اليوم التالي.

• تجّنب اإعطاءه الوجبات الغذائية الثقيلة اأو كثيرًا من ال�صوائل 	

قبل وقت النوم. كما ال ينبغي اأن يخلد الطفل للنوم جائعًا.

• �صّمة 	 اأو  الماء،  من  اآخر  »بكوب  المتكررة  لطلباته  تذعن  ال 

اإن من  اإذ  المواجهة،  اإلخ«، لتجّنب  اأخرى...  ة  اأو ق�صّ اأخرى، 

�صاأن ذلك اأن يزيد الم�صكلة �صوءًا. وتاأّكد من اأن هذه القواعد 

مّتبعة من جميع الرا�صدين المرتبطين بعملية تنويم الطفل.

• مثل 	 منّبهات  على  تحتوي  التي  الم�صروبات  اإعطاءه  تجّنب 

وقت  قبل  والكاكاو(،  والكوال  وال�صاي  )كالقهوة،  الكافيين 

النوم، وحّد من تناولهم لها خالل النهار.

)هذه المعلومات مقتب�صة من مقال حول ا�صطرابات النوم للباحث 

جي. �صتورز )1996(، مجّلة »جورنال اأوف �صايلد �صايكولوجي اأند 

�صايكايتري«، المجّلد 37، ال�صفحات 907 - 925(.
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ال�سلوك الليلي الم�سطرب

ردة  تكون  اأن  يمكن  التي  الكوابي�ض،  على  ال�صلوك  هذا  ي�صتمل 

اأو  مثاًل(،  رعب  فيلم  م�صاهدة  )بعد  نف�صي  اإجهاد  على  موؤّقتة  فعل 

على �صدمة اأكثر خطورة. ويختلف الّرعب الليلي عن الكوابي�ض، وهو 

وال  ينتهي وحده  اأنه  االأطفال، غير  المراقبة بحذر عند  اإلى  بحاجة 

ي�صّكل �صببًا للقلق.  فما يح�صل عادة، هو اأن الطفل يبدو م�صتيقظًا 

ومذعورًا من محيطه الذي يرى فيه مخلوقات مخيفة )مثل النحل، 

اإلخ(. وقد ي�صرخ ويبكي وي�صربها بعنف  والحيوانات، والوحو�ض... 

التالي في�صتيقظ الطفل من دون  اأما في اليوم  بيديه الإبعادها عنه. 

اأن يتذكر اأبدًا ما ح�صل. وبالتالي ال داعي الإيقاظه اأبدًا خالل هذه 

ابَق  بل  ح�صل،  ما  كّليًا  �صين�صى  الأنه  الواقع،  له  ت�صرح  واأن  الفترة 

اإلى جانبه وحافظ عليه واح�صنه اإلى حين اأن يغرق مجددًا بالنوم. 

وفي حال توا�صلت الم�صكلة، يمكنك محاولة اإيقاظ الطفل قبيل بدء 

النوبة، لمنع حدوثها.

الذي  النوم،  اأثناء  الم�صي  على  االأخرى  الم�صكالت  ت�صتمل  وقد 

على  الحواجز  و�صع  مثل  اآمنًا،  المنزل  بجعل  معه  التعامل  يمكن 

ال�صاللم، واإعادة الطفل اإلى �صريره.

التبّول الليلي 

يتوقف بع�ض االأطفال في �صن الخام�صة اإلى ال�صابعة، عن التبّول 

المراهقة.  �صن  اإلى  ي�صتمّرون  قد  البع�ض  لكن  ال�صرير،  في  لياًل 

لياًل  االبتدائية،  الدرا�صة  اأطفال في مرحلة   6 بين كل  ويتبّول واحد 

في اأ�صّرتهم اأحيانًا، منهم 1 بين كل 3 يتبّولون اأي�صًا مّرة في ثيابهم 

نهارًا.

وينبغي على االأهل القلق في حال بقيت ابنتهم اإلى ما بعد عمر 

ال�صرير،  في  لياًل  يتبّوالن  �صنوات   7 عمر  في  ابنهم  اأو  �صنوات،   6

فال�صبي يتاأخر قلياًل بالن�صوج مقارنة بالفتاة. كما ينبغي القلق اإن 

عاد الطفل للتبّول غير االإرادي بعد تعّلمه عدم القيام بذلك.

يوجد  الذين  االأطفال  بع�ض  فعند  اأ�صباب.  عدة  الليلي  وللتبّول 
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لديهم تاريخ عائلي مرتبط بهذه الم�صكلة، قد يكون ال�ّصبب تاأّخر في 

ن�صج ال�صيطرة على المثانة، ويمكن اأن تتوا�صل هذه الحالة اإلى �صن 

المراهقة. في حين تحتاج بع�ض االأ�صباب البدنية االأخرى، من بينها 

الذين  االأطفال  قرابة ن�صف  )الموجودة عند  البولي  الجهاز  عدوى 

يتبّولون في ثيابهم نهارًا(، اإلى التخّل�ض منها والمعالجة اإن اقت�صت 

ال�صرورة.

اأو  جدًا  متَعبين  كانوا  اإن  الليلي  للتبّول  اأكثر  االأطفال  ويتعّر�ض 

اإلى  الخلود  قبل  يتبّولوا  ولم  م�صاء  ال�صوائل  من  كبيرة  كمية  تناولوا 

النف�صي،  باالإجهاد  الحاالت،  اأغلب  الليلي في  التبّول  النوم. ويرتبط 

في  التبّول  عادة  من  �صابقًا  تخّل�ض  قد  كان  طفل  عند  وخ�صو�صًا 

االإ�صابة بفاجعة  المثال، بعد  اللبا�ض؛ فقد يح�صل هذا، على �صبيل 

اأو لدى تغيير في المدر�صة اأو في الظروف العائلية )بعد والدة �صقيق 

مثاًل(.

وتتعّر�ض االإناث اأكثر للتبّول النهاري في اللبا�ض، وقد يكون ذلك 

االأمر  ن�صيان  اأو  المدر�صة،  حمام  اإلى  الدخول  من  بالقلق  مرتبطًا 

اإلى حين الو�صول اإلى درجة ال يمكن التحّكم فيها بالمبولة، اأو عند 

حك اأو القهقهة. ال�صّ

وال يعتبر التبّول في اللبا�ض �صلوكًا �صّيئًا، وبالتالي ال ينبغي عليك 

لوم طفلك على ذلك الأنه غير قادر على ال�صيطرة على نف�صه، ولي�ض 

من �صاأن التاأنيب في هذه الحالة اإال اأن يزيد االأمر �صوءًا.

وباإمكانك القيام بعدة اأمور:

• تاأّكد من دخول طفلك ب�صكل منتظم اإلى الحّمام، وخ�صو�صًا قبل 	

النوم، وتوقف عن اإعطائه الم�صروبات قبل �صاعة من وقت النوم. 

وقد ت�صاعدك �صاعة التنبيه في هذا ال�صياق، كما يمكن اأن تحتاج 

بداية اإلى  اأخذ طفلك بنف�صك اإلى الحمام.

• حاول معرفة اأي �صعوبات اأو اإحراج يواجهه الطفل في حمامات 	

المدر�صة، في حال �صعرت بقلقه ب�صاأن ذلك.

• اأح�صر لوحة لل�صق النجوم عليها كنوع من المكافاأة، اأو اثِن على 	
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طفلك وكافئه على دخوله المنتظم اإلى الحّمام، اأو عدم تبّوله في 

لبا�صه، اأو في الفرا�ض.

• عدم 	 حال  وفي  طفلك.  يواجه  قلق  اأو  نف�صي  اإجهاد  الأي  انتبه 

المقدرة على حل الم�صكالت العاطفية الكامنة وراء ذلك، فقد 

يحتاج طبيبك العام اأو الخبير ال�صحي اإلى اإحالته اإلى مخت�ض 

ناجحة،  الخطوة  تكون هذه  والعائلة. وعادة ما  االأطفال  ب�صوؤون 

فال ت�صعر بالياأ�ض.

• راجع طبيبك العام للتخّل�ض من العدوى والم�صكالت الج�صدّية.	

• ا�صتخدام 	 عن  ال�صحي  الخبير  اأو  العام  طبيبك  من  ا�صتف�صر 

الطفل  بدء  فور  ترّن  فهي  الليلي،  بالتبّول  الخا�صة  المنّبهات 

لياًل  اال�صتيقاظ  على  تدّربه  وبالتالي  الفرا�ض،  في  بالتبّول 

المراكز  بع�ض  من  عليها  الح�صول  وباالإمكان  التبّول،  قبيل 

�صة بمعالجة م�صكلة التبّول الليلي. المتخ�صّ

• ما 	 دواء  الطفل  تناول  اإمكانية  ب�صاأن  العام  طبيبك  مع  ابحث 

لق�صاء  الذهاب  اأو  �صديق  عند  النوم  اأراد  اإن  ق�صيرة،  لفترات 

عطلة من دون التعّر�ض الأي اإحراج. ويعمل هذا النوع من االأدوية 

على كبح ال�صعور بالتبّول، لكن ال ين�صح بتناولها لفترات طويلة 

الأنها قد توؤّثر في �صبط المثانة.

• �صّهل االأمور عليك، عبر ا�صتخدام اأغطية م�صادة للمياه، و�صريعة 	

الجفاف، وما اإلى ذلك.

�سل�ص البراز

�صل�ض البراز هو عدم قدرة الطفل على ا�صتخدام الحّمام للتخّل�ض 

من كميات البراز الموجودة في الم�صتقيم، ويعتبر غير طبيعي لدى 

االأطفال في �صن يزيد عن 4 اأعوام. وقد يتبّرز الطفل في ثيابه، اأو في 

زوايا المنزل، اأو يلطخ الحيطان. وت�صيب هذه الحالة طفاًل من بين 

كل 100 طفل، وهي اأكثر �صيوعًا عند الذكور.

قط  يتعلموا  لم  االأطفال  فبع�ض  كثيرة،  اأ�صباب  البراز  ول�صل�ض 

عملية التبّرز الطبيعية، رّبما ب�صبب تاأخر في النمو )عجز في القدرة 
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على التعّلم(، اأو في بع�ض الحاالت ب�صبب المعاناة من اإهمال االأهل 

اأو �صوء في المعاملة.

ويعاني بع�ض االأطفال من اإم�صاك �صديد، ما يت�صبب ببراز �صلب 

وموؤلم. وبالتالي يتجّنب الطفل الدخول اإلى الحّمام ب�صبب خوفه من 

الوجع، فيتجّمع البراز، مت�صببًا بان�صداد كبير للم�صتقيم. ويت�صّرب في 

هذه الحالة بع�ض البراز ال�صائل، فيلّطخ الثياب الداخلية. وال يكون 

اإلى  يحتاج  قد  االحتمال  هذا  لكن  طبيًا،  عادة  الم�صكلة  هذه  �صبب 

فح�ض من قبل الطبيب.

وقد يعاني الطفل من م�صكلة �صل�ض التبّرز اإن كان يواجه ا�صطرابًا 

اأن تاأخذ هذا في عين االعتبار كتف�صير ممكن، في  عاطفيًا. فعليك 

حال كان طفلك قبل قادرًا على التحّكم بعملية البراز وال يعاني من 

االإم�صاك، وخ�صو�صًا اإن كان ال�صلوك الجديد يتخلله تلطيخ بالبراز.

بهذه  اإ�صابته  حال  في  لالنتقاد  الطفل  تعّر�ض  ال  اأن  وعليك 

يعاني  كان  حال  وفي  لومه.  ينبغي  وال  منزعجًا،  كنت  مهما  الحالة، 

وال�صوائل،  واالألياف،  الفاكهة  من  الكثير  تناوله  فاإن  االإم�صاك،  من 

يجب  ذلك،  على  ومكافاأته  عليه  الثناء  مع  بانتظام  الحّمام  ودخوله 

ملّينًا  له  ي�صف  اأن  اإلى  العام  طبيبك  يحتاج  وقد  فارقًا.  يحدث  اأن 

اأو عالج  اإلى تحاميل  اإن كان االإم�صاك حادًا، فقد يحتاج  اأو  للبراز، 

في الم�صت�صفى.

ويمكن اأن تكون لوائح ل�صق النجوم كمكافاأة لالأطفال، م�صاعدة 

في  التبّرز  اأثناء  االألم  من  يخافون  لمن  ة  ق�صّ قراءة  اأن  كما  جدًا. 

اأثناء  البالونات  نفخ  �صي�صاعدهم  فيما  اأي�صًا،  يفيد  قد  الحّمام، 

طفلك  كان  واإن  واال�صتراحة.  ال�صّد  في  المرحا�ض  على  الجلو�ض 

مجهدًا نف�صيًا وم�صطربًا، يجب حينها تحديد ال�ّصبب ومعالجته.

فاإن  النمو،  في  تاأخر  من  يعانون  الذين  االأطفال  اإلى  وبالن�صبة 

لالأطفال  تمامًا  م�صابهة  تكتيكات  من  ذكره  �صلف  لما  ا�صتجابتهم 

العاديين، لكنهم ياأخذون وقتًا اأطول لتظهر الفعالّية، ورّبما يحتاجون 

اإلى م�صاعدة من اخت�صا�صي.

وباإمكان طبيبك العام اأو الخبير ال�صحّي اأن يحيالك اإلى مركز خا�ض 

بمعالجة �صل�ض البراز عند االأطفال، في حال وجوده في منطقتك.
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الم�سكالت المرتبطة بالمدر�سة

التنّمر

وترغب  المدر�صة،  في  للتنّمر  يتعّر�ض  طفلك  باأن  تكت�صف  قد 

الملعب،  للتنّمر  في  التعّر�ض  وُتعتبر حماية طفلك من  التدّخل.  في 

اأ�صخا�ض  اأي  اأو  االأ�صاتذة  من  الواقعّية  غير  الطلبات  من  وكذلك 

اآخرين - جزءًا من دورك، كوالد اأو والدة.

و�صيكبر طفلك يومًا ويتخّلى عن حاجته اإلى حمايتك التي ينبغي 

�صعوره  عند  الخا�صة  حلوله  باإيجاد  فتدعمه  مفرطة،  تكون  ال  اأن 

اإليه  اأن تن�صت  بب�صاطة  باال�صتعداد لذلك. ومع ن�صجه، قد يريدك 

وفي  وحده.  يجّرب  اأن  قبل  ما  و�صع  مع  التعامل  يريد  كيف  وت�صمع 

الم�صكالت  هذه  مثل  معالجة  م�صاألة  في  يتقّدم  فقد  الحقة،  مرحلة 

بنف�صه من دون اأن يخبرك م�صبقًا.

المدر�صة،  في  للتنّمر  طفلهم  تعّر�ض  على  االأهل  بع�ض  يرّد  وقد 

على  وي�صرخون  المدر�صة،  اإلى  فيهرعون  والف�صيحة،  بالغ�صب 
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اأن  يعتبرون  اآخرون، فقد  واأما  باالإحراج لطفلهم.  النا�ض، مت�صببين 

ال  فهم  وبالتالي  نمّوه،  فترة  في  طبيعي  اأمر  للتنّمر  طفلهم  تعّر�ض 

يتدّخلون حتى واإن تغّلب االأمر على طفلهم. وقد ال يعرف بع�ض االأهل 

بهم فال  يثق  ال  الأنه  ال�صّيئة  المعاملة  لهذه  ابنهم  تعّر�ض  ب�صاأن  اأبدًا 

يخبرهم عن ذلك، رّبما ظّنًا منه باأنهم �صيعتبرونه �صاذجًا اإن �صكا.

طفلك  بو�صع  اأكثر  علمك  زاد  كّلما  اأّنه  اإلى  هنا،  االإ�صارة  وينبغي 

وحاجاته، كان ذلك اأف�صل. 

اأغلب المدار�ض �صيا�صة م�صادة للتنّمر، يمكنك االّطالع  وتعتمد 

عليها، فتعلمك بطرق ممكنة الإحراز تقّدم في هذا المجال.

اأن  عليك  بل  تهاجمه،  فال  يتنّمر،  من  هو  طفلك  كان  اإن  اأما 

وتحديد  نظره،  وجهة  من  ح�صل  قد  عّما  للحديث  هادئًا  وقتًا  تجد 

الم�صكالت  اإلى دعمك في معالجة  يحتاج  وقد  بذلك.  للقيام  دافعه 

باأن هذا  لتف�صير �صارم  وكذلك  الخيار،  اإلى هذا  للجوء  دفعته  التي 

ال�ّصلوك مرفو�ض وينبغي عدم تكراره. و�صتحتاج اإلى دعمه في تقديم 

االعتذار وت�صحيح الو�صع مع ال�صحّية، مع وجود خّطة وا�صحة لمنع 

تكرار االأمر.

الم�سكالت ال�سلوكية في المدر�سة

المرحلة  في  االأطفال  بين  �صيوعًا  اأقل  ال�صلوكية  الم�صكالت  تَعد 

المدر�صية االبتدائّية، لكن ينبغي االإ�صراع في حال وجودها، لمعالجتها 

كثير  ويمار�ض،  للطفل.   الدرا�صي  االأداء  كامل  في  لتاأثيرها  تفاديًا 

من االأطفال الذين يعانون من م�صكالت اأكاديمّية اأو اجتماعية، دور 

المهّرج اأو ي�صيئون الت�صّرف في ال�صف، بداًل من االإقرار باأن لديهم 

م�صكلة  وال�ّصعي لطلب الم�صاعدة.

ب�صكل  متاأّكد  غير  وهو  ما،  م�صكلة  من  يعاني  طفلك  كان  واإن 

كاٍف كي يطلب الم�صاعدة، اأو اإنه لي�ض على علم بم�صكلته اأبدًا، فهو 

�صيتعّر�ض حتى من اأف�صل االأ�صاتذة للتركيز على �صلوكه ال�صيء اأكثر 

من ال�ّصلوك الجّيد، الأّن من �صاأن مثل هذا ال�صلوك اأن يحدث فو�صى 

داخل ال�صف. وي�صاهم هذا ال�صبب جزئيًا في الرابط بين �صعوبات 
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التعّلم والم�صكالت ال�صلوكية. ويمكن ل�صعوبات اأخرى، مثل م�صكالت 

بناء ال�صداقات، اأو التعامل مع المتنّمرين، اأو التكّيف مع التغييرات 

المزعجة مثل فقدان �صخ�ض عزيز، اأن توؤدي اإلى م�صكالت �صلوكية 

في المدر�صة. وبالنتيجة قد تنظر المعلمة اإلى طفلك اأنه »موؤّثر �صلبي« 

اأو »مثير للم�صاكل«، اأو تعتقد باأنك اأم اأو اأب غير موؤهّلين، بينما قد 

ت�صعر اأنت باأنها مخطئة الأنها لم تدرك �صعوبات طفلك. وفي بع�ض 

االأحيان، عندما ُيالم االأهل اأو المعّلمة، ي�صبحون في موقع المدافع 

م�صاهمة  لهم  يكون  قد  باأنه  االإقرار  على  قادرين  وغير  النف�ض  عن 

يلوم االأهل  اأن  ال�صائع، فهو  ال�صيناريو االآخر  اأما  في م�صكلة الطفل. 

والمعلمون الطفل �صّيء ال�صلوك، ويعاقبونه بداًل من اأن يحاولوا حل 

الم�صكلة. وهنا ينبغي الت�صديد على اأهمّية تعاون االأهل مع المدر�صة 

وت�صارك الم�صكالت بطريقة بعيدة عن اللوم.
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اإعداد دفتر لتدوين المالحظات عن �سلوك طفلك

النقاط التي ينبغي اأن يت�صمنها:

• ماذا ح�صل؟	

• اأين ح�صل؟	

• متى ح�صل؟	

• ما الظروف التي اأدت اإلى وقوع الحادثة؟	

• من كان هناك؟	

 كيف يمكنني معرفة اإن كانت الم�سكالت ال�سلوكية مرتبطة 

بالمدر�سة اأو الطفل اأو المنزل؟

اإن المفتاح المهم لمعرفة طبيعة الم�صكلة ال�صلوكية عند الطفل 

المدر�صة  اأو  المنزل  في  �صيء  ب�صكل  يت�صّرف  كان  اإن  مالحظة  هو 

المنزل  داخل  عادة  تكون  الم�صكلة  هذه  لكن  معًا.  المكانين  في  اأو 

ت�صاهم  كانت  اإن  معرفة  ال�صعب  من  يجعل  ما  معًا،  والمدر�صة 

تجد  وقد  مدى.  اأي  واإلى  ال�صلوك،  هذا  في  المدر�صة  �صغوطات 

الم�صكالت  ظهور  عند  المالحظات  لتدوين  دفتر  اإعداد  ال�صهل  من 

ال�صلوكية لدى الطفل، والنظر في اأمور محّددة مثيرة لهذا ال�ّصلوك. 

ومن المهم معرفة اإن كان هناك عالقة بين ال�صغوطات االأكاديمية 

تتمكن  وقد  ال�صلوكية.  والم�صكالت  المدر�صة،  في  اأخرى  مطالب  اأو 

واأ�صاتذته عن وقت بدء اال�صطراب  ب�صوؤال طفلك  من تحقيق هذا، 

المتعلق ب�صغوطات المدر�صة، وما هي ال�صغوطات التي يجدها طفلك 

االأكثر �صعوبة. واإن كانت الم�صكالت بالن�صبة اإلى الطفل في المنزل 

جّيدة،  نتيجة  على  للح�صول  االأف�صل  فالخيار  عندها  والمدر�صة، 

اإجراء تغييرات في المكانين.

 ما هي الأ�سباب الكامنة وراء هذه الم�سكالت؟

تت�صمن اأ�صباب الم�صكالت ال�صلوكية في المدر�صة:

• التحّر�ض 	 ذلك  في  بما  نوعه،  كان  مهما  واال�صتغالل  التنّمر 

الجن�صي )داخل اأو خارج المدر�صة(.



58

�سلوك الأطفال

• اإلى 	 اأو االأ�صاتذة، التي توؤدي  التوقعات غير الواقعية )من االأهل 

التمّرد(.

• )مثل 	 الثقافة  اأو  العائلة  اأو  االأقران،  الأحد  ال�صلبية  التاأثيرات 

اأمر  المجهد  العمل  باأن  الدرا�صة  زمالء  بين  ال�صائدة  النظرة 

»�صاذ«(.

• العالقة ال�صعيفة مع المعلمة، والملل.	

• اأو 	 التعّلم،  في  �صعوبة  من  المعاناة  اأو  �صحّية،  بم�صكلة  االإ�صابة 

)انظر  الحركة  وفرط  االنتباه  ق�صور  مثل  اأخرى  م�صكالت  من 

الحقًا(.

 وفي حال عدم القدرة على اإيجاد �صبب الم�صكلة وحلها ينبغي حينها 

اأن يقيَّم و�صع الطفل من قبل اخت�صا�صي، واإال فاإن الم�صكلة التي لم يجِر 

اإلى مزيد من  اإلى »�صلوك م�صاغب«، ما قد يوؤدي  ت�صخي�صها �صتتطّور 

الم�صكالت ال�صلوكية والف�صل الدرا�صي. ويمكن لالأ�صاتذة والمربين في 

التربوي والمراكز  النف�ض  التعليمية وعلماء  الرعاية  المدر�صة ومكاتب 

ما  في  الم�صاعدة  تقديم  العامين  واالأطباء  العائلة  ب�صوؤون  ة  المخت�صّ

يخ�ض الم�صكالت المتعلقة بالمنزل. وبما اأن المدر�صة باإمكانها غالبًا 

اأن تدعم فقط االأ�صخا�ض الذين يعانون من اأ�صواأ الم�صكالت التعليمية، 

فاإنك قد ترغب في الح�صول على تقييم م�صتقل لو�صع الطفل الكت�صاف 

ة )اأنظر الحقًا(. �صعوبات التعّلم الخا�صّ

منها  والخوف  )رف�سها  المدر�سة  اإلى  الذهاب  تجّنب 

والتغّيب عنها(

ي�صّكل االبتعاد عن المدر�صة لفترة طويلة م�صكلة جدّية الأي طفل 

وعائلته، فال يتاأثر �صلبُا تح�صيله االأكاديمي فح�صب، في هذه الحالة، 

بل تطّوره االجتماعي اأي�صًا، ويكون لهذا تداعيات على المدى البعيد 

مع  التكّيف  يمكنه  ال  الذي  فالطفل  را�صدًا.  لي�صبح  الطفل  نمو  مع 

ثقته  وتقل  الحياة  في  اأمامه  تتفتح  التي  الفر�ض  تقل  المدر�صة  بيئة 

تت�صمن  اإذًا،  االأف�صل  والحلول  للبطالة.  اأكثر عر�صة  بالنف�ض ويكون 

عادة �صراكة بين المنزل والمدر�صة واأحيانًا مع هيئات داعمة اأخرى.
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وي�صكل القلق اأ�صا�ض االأنواع الرئي�صية من حاالت تجنب الذهاب 

يمكن  كما  المدر�صة،  ورف�ض  المدر�صة  رهاب  مثل  المدر�صة،  اإلى 

التغّيب  الم�صكلة، كما هو في حاالت  اأ�صا�صًا لهذه  التحّدي  ي�صّكل  اأن 

عن المدر�صة. وت�صيع حاالت التغّيب عن المدر�صة لدى االنتقال من 

لمناق�صتها  نتعّر�ض  ولن  الثانوية،  اإلى  االبتدائية  الدرا�صة  مرحلة 

اًل هنا. مف�صّ

الراأ�ض  اأوجاع  مثل  بدنية،  اأعرا�ض  من  يعاني  اأن  للطفل  ويمكن 

والبطن والمر�ض والذهاب المتكرر اإلى الحمام ب�صبب القلق. وتظهر 

هذه االأعرا�ض عادة فقط في اأيام االأ�صبوع الدرا�صية وعند ال�صباح 

حين ينبغي عليه الذهاب اإلى المدر�صة. وقد تثير الم�صاكل العائلية 

الطفل  كان  اإن  خ�صو�صًا  الم�صكالت،  هذه  المزعجة  االأحداث  اأو 

ح�صا�صًا. واإن ا�صتكى طفلك من المر�ض في اأيام المدر�صة ولي�ض في 

عطالت نهاية االأ�صبوع، فيجدر عندها التفكير في هذا ك�صبب ممكن 

واكت�صاف م�صاعره ب�صاأن المنزل والمدر�صة.

ماذا لو لم ت�ستطع الت�سّرف من 

دوني؟

اأمي، اأ�سعر بوجع في بطني. حقاً اأنا 

موجوعة!
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عر�ص لحالت رف�ص المدر�سة

• ترتبط اأغلبها بالقلق- الخوف من االبتعاد عن االأهل	

• اأعرا�ض عاطفية وبدنية اأخرى	

• تاريخ عائلي من االكتئاب والقلق	

• فرط اهتمام من قبل االأهل	

• طفل يجهد ويكون ح�صنًا في المدر�صة	

• عائلة �صغير، اأو طفل هو االأ�صغر في المنزل	

رهاب المدر�صة

يمكن للطفل اأن يخاف من الذهاب اإلى المدر�صة، مثل اأّي نوع من 

الّرهاب اأو الخوف، وال�صبب يكون عادة وجود م�صكلة مثل التنّمر اأو 

�صعوبات اأكاديمّية. وبالتالي فاإن تحديد ال�ّصبب ومعالجته يحّل عادة 

الم�صكلة فورًا، وخ�صو�صًا اإن جرى تحديدها في وقت مبكر.

رف�ض المدر�صة

غالبًا  يرتبط  المدر�صة  رف�ض  فاإن  المدر�صة،  رهاب  عك�ض  على 

تتعّلق  بهواج�ض  ارتباطه  من  اأكثر  االأهل،  عن  االنف�صال  من  بالقلق 

بالمدر�صة. ويرجع قلق االنف�صال اإلى الخوف من االبتعاد عن االأهل. 

ويمكن اأن ينطبق قلق االنف�صال، على خوف االأهل من االنف�صال عن 

الولد، بال�صبط كما على خوف الطفل من االنف�صال عن الوالدين، 

فعادة تغّذى هذه المخاوف من الطرفين بع�صها.

وفي حالة رف�ض الطفل للمدر�صة، يكون قلقًا ب�صاأن االنف�صال عن 

اأنه يوجد عادة  المدر�صة، رغم  الخوف من  ب�صبب  اأكثر منه  االأهل، 

قلق  اإن  المدر�صة  اإلى  الذهاب  يرف�ض  فقد  الحالتين.  من  عنا�صر 

ب�صاأنه اأهله، رّبما الأنه يدرك اأن اأحديهما اأو كليهما مكتئبًا اأو مجهدًا 

نف�صيًا. وقد يقلق ب�صاأن تركهم وحيدين في هذا الو�صع. ويظن االأهل 

غالبًا اأنه باإمكانهم تخبئة هذه الم�صاعر عن اأطفالهم، لكن االأخيرين 

يرون اأكثر مما نظن. 

فاإن  اأم،  اأو  كاأب  ماأزقك  على  تنطبق  ال�صورة  هذه  كانت  واإن 



61

م�صكالت ال�صلوك ال�ّصائعة

لكنك  بطفلك،  تحّكمًا  االأكثر  الطريقة  تبدو  قد  المنزلّية  الدرو�ض 

في  الت�صّرف  على  قادر  غير  باأنه  اعتقاده  للطفل  عبرها  �صتوؤكد 

المدر�صة من دونك، وباأن ابتعاده عن المنزل غير اآمن. كما من �صاأن 

ذلك اأن يجعل ا�صتقالليته الحقًا في الحياة �صعبة.

اإلى  �صريعًا  الطفل  اإعادة  هو  االأف�صل  العالج  فاإن  هنا،  من 

االأمر  كان  مبكرة،  عودته  كانت  وكلما  واأهله.  دعمه  مع  المدر�صة، 

و�صيحتاج  المنزل.  خارج  الطفل  تكّيف  اإمكانية  لك  وبرهن  اأف�صل، 

اإلى كثير من الت�صجيع االإيجابي والّدعم، ورّبما �صيحتاج اأي�صًا اإلى اأن 

يوؤخذ من قبل را�صد هادئ، اإلى المدر�صة يوميًا في البداية.

ي�صار اإلى اأن من �صاأن  تاأنيب الطفل لزعمه المر�ض، اأو ال�صراخ 

حال  وفي  قلقه.  يزيد  اأن  المدر�صة  اإلى  الذهاب  عدم  ب�صبب  عليه 

كانت م�صتويات االإجهاد النف�صي لديك تزيد من الم�صكلة، فباإمكانك 

اال�صتفادة من الم�صاعدة الخا�صة لك )راجع » اإلى اأين اأذهب لتلقي 

الم�صاعدة؟« في ال�صفحة 153(.

وي�صّكل مخت�صو الرعاية التعليمية ومن�ّصقو الحاجات الخا�صة في 

المدر�صة، االأ�صخا�ض االأمثل ال�صت�صارتهم وطلب الدعم منهم.

التغّيب عن المدر�صة

تعتبر هذه الم�صكلة اجتماعية وتعليمية وقانونية اأكثر من اأنها طبّية، 

المظهر  القلق  ي�صّكل  اأو�صع. وال  �صلوكية  وهي عادة جزء من م�صكلة 

ورهاب  المدر�صة  اإلى  الذهب  رف�ض  حاالت  في  كما  لها  االأ�صا�صي 

المدر�صة. واأما الحل االأف�صل لها فهو بو�صع حدود �صارمة ومعالجة 

م�صكلة ال�ّصلوك االأو�صع عند الطفل.
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الم�سكالت ال�ّسلوكية الأخرى

ال�سغب/ ال�سلوك ال�سيء

ال�ّصرقة

رغبتهم  مقاومة  في  �صعوبة  االأحيان  بع�ض  في  االأطفال  يواجه 

في اأخذ ما يريدون، هذا حتى واإن �صعروا باأنهم يقترفون خطاأ. وقد 

يح�صل هذا االأمر مّرة واحدة، اإذ يظن الطفل باأن النا�ض لن يّهمهم 

اأو لن يالحظوا، واأن حاجته اأكبر. لكن غالبًا، ي�صعر الطفل بالحرمان 

من الحب اأو الممتلكات المادّية مقارنة باأقرانه اأو اأ�صقائه، حيث يقنع 

نف�صه وقت ال�ّصرقة باأنه ي�صتحق ما ياأخذ ويحتاج اإليه، رّبما للتعوي�ض 

عن بع�ض الظلم.

الذين يرزحون تحت �صغط كبير،  االأطفال  ال�ّصرقة عند  وت�صيع 

ي�صعرون  وتجعلهم  يعرفونها  التي  الوحيدة  الطريقة  تكون  قد  فهي 

باأنهم اأف�صل، وخ�صو�صًا اإن كانوا يح�ّصون باأن الرا�صدين المحيطين 

بهم ال يفهمونهم وال يقّدرونهم. وفي حال تعّر�صهم لل�صراخ من قبل 
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االأ�صخا�ض الرا�صدين اأنف�صهم، ب�صبب ال�صرقة، فاإن هذا �صيوؤّكد لهم 

اعتقادهم باأنهم غير محبوبين وي�صاء فهمهم، ما قد يوؤدي اإلى مزيد 

من ال�ّصرقة.

واإن اكت�صفت باأن لجوء طفلك لل�صرقة هو حّجة ال�صتقطاب الحب 

االأرجح  على  �صتجد  عندها  جانبًا،  انفعالك  وو�صعت  واالهتمام، 

حاًل، على الرغم من اأنه �صيكون عليك موا�صلة و�صع حدود �صارمة 

ووا�صحة وم�صاعدة الطفل على تعّلم التفريق بين ال�صواب والخطاأ.

العدوانّية

بالعدوانّية.  رّدهم  يكون  قد  بالتهديد،  االأطفال  ي�صعر  عندما   

الخيارات  اإليهم  بالن�صبة  يكون  قد  القر�ض  اأو  الق�صم  اأو  فال�صرب 

في  �صعوبات  من  يعانون  الذين  االأطفال  ويكون  المتوّفرة.  الوحيدة 

التعّلم اأكثر عر�صة للعدوانّية، الأنهم ال يقدرون على تنفيذ المطالب 

وال  االآخرون،  يريده  ما  يفهمون  ال  غالبًا  وهم  منهم،  تطلب  التي 

يمتلكون المهارات الكالمية اأو االجتماعية الالزمة للرّد باأي طريقة 

اأخرى.

وقد ي�صعر االأطفال الذين ينمون في بيئة ي�صوبها العنف والعدائية، 

بقلة االأمان وكثرة التهديد فيتعلمون الدفاع عن اأنف�صهم، بالطريقة 

والعنف.  راخ  بال�صّ اأي  حولهم،  الرا�صدون  ي�صتخدمها  التي  نف�صها 

قبل  ما  عمر  في  االأطفال  عند  غالبًا  العدوانية  الفعل  ردات  وتظهر 

الدخول اإلى المدر�صة، كما قد تظهر اأو تعود اإلى الظهور عند االأطفال 

في �صن اأكبر، خ�صو�صًا اإن كانوا يعانون من اإجهاد نف�صي.

تجنيبه  عندها  حاول  العدوانية،  اإلى  يميل  طفلك  كان  واإن 

تطوير  في  وقتك  وخذ  بالتهديد.  فيها  ي�صعر  الأو�صاع  التعّر�ض 

عالقتك به، وتعليمه كيفية حل الم�صكالت بطرق بديلة، مثل تعليمه 

قبل  والتفكير  والتوقف  للتوتر،  تعّر�صه  وقت  ومعرفة  االأدوار،  تناوب 

الت�صّرف، والعد اإلى الع�صرة اأو االبتعاد عن الم�صكلة، وكيفية فر�ض 

حقوقه على االآخرين بداًل من اللجوء اإلى العدوانية.

محاوالتك  جميع  رغم  العدواني،  ت�صّرفه  طفلك  وا�صل  واإن 
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هذه، فهو قد يكون م�صابًا بم�صكلة فيزيائية )مثل ا�صطراب ق�صور 

ذلك،  في  ت�صاهم   ،)85 ال�صفحة  راجع  الحركة،  وفرط  االنتباه 

لتحويله  العام  الطبيب  ا�صت�صارة  طلب  الجدير  من  �صيكون  وبالتالي 

اإلى اخت�صا�صي.

ا�صطراب التحّدي المعار�ض

يمر اأغلب االأطفال باأوقات يكون فيها �صلوكهم م�صطربًا يتخلله 

اأو  اأ�صهر  العناد ونوبات الغ�صب. لكن عندما تمتد هذه الحالة لعدة 

التحّدي  »ا�صطراب  بـ  الطفل م�صابًا  يكون  تكون حادة، فعندها قد 

المعار�ض«. ويمكن اأن ت�صيب الحالة االأطفال الدارجين واالأكبر �صنًا.

وعدواني  اجتماعي  غير  ب�صلوك  الم�صكلة  ارتبطت  حال  وفي 

اأو رمي االأ�صياء  اأو ال�صتم  اأو الركل  وفو�صوي متوا�صل، ومع ال�صرب 

يكون حينها  االآخرين، فقد  اأذية  اأو  الخداع  اأو  ال�صرقة  اأو  الكذب  اأو 

وقد  الم�صلك«.  »ا�صطراب  تدعى  اأخطر  بحالة  م�صابًا  الطفل 

اأو  الحيوانات  تجاه  بوح�صّية  اأي�صًا  بها  الم�صابين  االأطفال  يت�صّرف 

يت�صّببون بال�صجارات.

ا�صطراب الم�صلك 

يعاني االأطفال الم�صابين با�صطراب الم�صلك، غالبًا من �صعف 

في  �صعوبة  يواجهون  وقد  االجتماعي،  تكّيفهم  ويقل  بالنف�ض،  الثقة 

في  ويدخلون  والمدر�صة،  المنزل  في  وا�صطرابًا  ال�صداقات،  بناء 

حلقة مفرغة من ال�صعي للفت االنتباه باتباع ال�صلوك ال�صيء.

وت�صيب هذه الحالة قرابة 4 % من االأطفال، وهي اأكثر انت�صارًا 

في المدن الداخلّية.

فيه  ت�صاهم  بل  اال�صطراب،  لهذا  واحد  �صبب  عادة  يوجد  وال 

الوراثية،  العدوانّية  اأو  ال�صعب  المزاج  تت�صّمن  قد  عديدة  عوامل 

والعي�ض في بيئة عدائّية يقل فيها المدح. وقد يكون الطفل عانى من 

نزاع  اأو  عدوانّية،  اأو  و/  االأهل  من  نف�صي  )اإجهاد  عائلّية  م�صكالت 

اأو من حوادث  اأخرى(،  اأو م�صكلة عقلية  اكتئاب  اأو  اأو عنف زوجي، 

�صلبية في حياته )موت، اأو طالق، اأو ر�صوب... اإلخ(، اأو من م�صاكل 
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والم�صروبات  المواد  تعاطي  اأو  جانحين،  اأ�صدقاء  )مجموعة  بيئّية 

الممنوعة(، اأو من تحر�ض جن�صي اأو عنف ج�صدي، اأو من �صعوبات 

في التعّلم، اأو من ق�صور االنتباه وفرط الحركة، اأو من االكتئاب.

ونادرًا ما تتوا�صل هذه الم�صكلة مدى الحياة، موؤدية اإلى الجنوح 

في �صن المراهقة والجريمة في �صن الر�صد. ويّتجه ن�صف المراهقين 

الم�صابين ا�صطراب الم�صلك نحو االإجرام في �صن الّر�صد، في حين 

اأنه �صيكون باإمكان الن�صف االآخر العي�ض حياة طبيعية.

كما  جدًا،  مبكرًا  لي�ض  الوقت  اأن  اإلى  هنا،  االإ�صارة  من  بّد  وال 

اأنه لي�ض متاأخرًا جدًا لكي تبداأ بتح�صين عالقتك مع طفلك )راجع 

لالطالع   109 ال�صفحة  في  ال�صلوكية«  للم�صكالت  الحلول  »اإيجاد 

على كيفية تح�صين الو�صع(. وتوّفر مختلف الهيئات الّدعم في هذا 

المجال بما في ذلك طبيبك العام، والهيئات االجتماعية والتطوعّية، 

ومجموعات اأخرى. 

تقّدم  اأن  العائلة،  ب�صوؤون  المتخ�ص�صة  للمراكز  يمكن  كما 

الم�صاعدة في هذا المجال للعائالت ال�صاّبة.

ال�سّلوك الم�سطرب/ القلق

الخوف والقلق

�صي�صّر طفلك، اإن كان قلقًا، على القيام باالأمور بطريقة معّينة، 

وقد ين�صحب من االأو�صاع الجديدة وغير المعتادة، بما في ذلك تلك 

التي يوجد فيها النا�ض. وقد تعيق هذه الحالة، الطريق اأمامه الإن�صاء 

�صداقات وتاأ�صي�ض حياة اجتماعية.

اأن تعمل تدريجيًا  ال�صروري عندها  واإن كان طفلك كذلك، من 

على تعر�صيه الأو�صاع اجتماعية �صهلة، ومرافقته بالدعم والت�صجيع 

اإلى  ذلك  على  تعمل  اأن  للمدر�صة  يمكن  كما  والمكافاآت.  والمدح 

جانبك، اإن ناق�صت االأمر مع معلمة الطفل. وفي بع�ض االأحيان يمكن 

كوحدة  معًا  طفالن  يعمل  بحيث  »زمالة«،  نظام  المدر�صة  ت�صع  اأن 

واحدة يتمكنا من خاللها مراقبة وم�صاعدة بع�صهما. كما يمكن اأن 
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تنظم المدر�صة مجموعات اجتماعية باإمكان طفلك االن�صمام اإليها 

�صرط اأن تكون مرتبطة بن�صاط ي�صتهويه. ويمكن كذلك، اأن يعّزز تعّلم 

هواية جديدة، ثقة الطفل بنف�صه، ويقلل من قلقه.

واإن عانى طفلك من القلق، �صتحتاج اإلى م�صاعدته على التخل�ض 

من هذه الحالة عبر و�صع مهّمات �صهلة توؤدي به نحو االتّجاه ال�صحي، 

اإتمام هذه المهمات بنجاح. وتذّكر اأن هذا القلق قد  ومكافاأته عند 

يكون �صببه حدث ما في حياة الطفل اأو ا�صطرابات اأخرى تحتاج اإلى 

المعالجة ب�صكل منف�صل.

اندفاعهم  تكت�صف  فقد  بالو�صوا�ض،  االأطفال  بع�ض  وي�صاب 

الق�صري على غ�صل اليدين  اأو فح�ض اأمور ب�صكل متكرر. وفي حال 

ملحوظ  ب�صكل  ويتدخل  الطبيعّية  الطفل  حياة  يعيق  القلق  هذا  كان 

طلب  ينبغي  عندها  الم�صكلة،  توا�صلت  اإن  وخ�صو�صًا  اأن�صطته،  في 

مركز  اإلى  التحويل  اإلى  الطفل  يحتاج  قد  اإذ  اخت�صا�صي،  م�صاعدة 

طب نف�صي، اأو اإلى عامل في مجال ال�صحة العقلية لالأطفال من اأجل 

تقييم الحالة.

من ناحية اأخرى، قد يعاني بع�ض االأطفال من خوف طبيعي من 

بع�ض الحيوانات اأو الح�صرات اإلى حّد كبير، فيرف�صون الخروج من 

المنزل لئاّل يواجهوا مثل هذه المخلوقات، اأو ترهبهم االأفكار. وقد 

يحتاج هذا النوع من الّرهاب اأو الخوف اإلى عالج محترف، وعليك 

اأن تخبر طبيبك العام في هذا ال�صاأن.

النكو�ض اأو عدم ت�صّرف الطفل بما يتنا�صب مع عمره 

بطرق  نف�صيًا،  مجهدين  اأو  قلقين  يكونوا  عندما  االأطفال،  يرّد 

مختلفة كثيرة. فياأمل بع�ض االأطفال في ما لو كانوا ال يزالون اأ�صغر 

�صبيل  وعلى  �صابقًا.  يتلقونه  كانوا  الذي  االهتمام  يتلقوا  كي  عمرًا 

المثال، قد يخ�صر الطفل بع�ض المهارات، فيتبّول في ثيابه وي�صاب 

ب�صل�ض البراز بعد اأن كان قد تخّل�ض من الحفا�ض بالكامل.

بل  وعي،  عن  ُيفعل  وال  م�صاغبة،  اأبدًا  النكو�ض  هذا  يعتبر  وال 

�صببه القلق. وقد ي�صدر الطفل �صوت بكاء طفل اأ�صغر عند اإ�صابته 
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باالإجهاد النف�صي اأو االنزعاج، من دون اأن يعلم بذلك قبل اأن ت�صير 

اإليه. 

قبل  ما  �صن  في  االأطفال  بين  اأكبر  ب�صكل  الحالة  هذه  وت�صيع 

خ�صو�صًا  االأكبر،  االأطفال  عند  اأي�صًا  تح�صل  قد  لكنها  المدر�صة، 

�صلوك  فهو  الو�صوا�صي  ال�صّلوك  واأما  نف�صي.  باإجهاد  اإ�صابتهم  عند 

مثاًل  ويت�صّمن  النف�صي،  لالإجهاد  التعّر�ض  عند  ي�صوء  اأي�صًا  �صائع 

الذي  القهري  ال�صلوك  ي�صوء  قد  كما  الّر�صيف،  �صقوق  على  الم�صي 

يت�صمن مثاًل، لم�ض كّل ال�ّصور اأثناء الم�صي بالقرب من �صياج. حتى 

اإ�صابتهم  اأي�صًا من الت�صرفات المذكورة عند  اأن الرا�صدين يعانون 

باالإجهاد!

و�صيكون الّدعم والت�صجيع والعطف، مع الم�صاعدة والمكافاأة على 

�صلوك اأكثر قبواًل، كّلها اأكثر فعالية من التاأنيب.
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الأوجاع والآلم غير المبّررة

يمكن للحزن العاطفي اأن يترجم اأوجاعًا بدنية واآالمًا، خ�صو�صًا 

التحدث  في  �صعوبة  من  يعانون  الذين  اأو  ال�صغار،  االأطفال  عند 

لديهم  الذين  االأطفال  اأي�صًا عند  وقد يح�صل هذا  عن م�صاعرهم. 

رّبما  فهم  وبالتالي  بدنّية،  اأعرا�ض  من  يعانون  اأقارب  اأو  اأ�صدقاء 

يتعّر�صون اأكثر للمر�ض اأو يقلقون اأكثر ب�صاأنه.

قبل  المعدة  في  االنزعاج  �صعور  على  الرا�صدين  اأغلب  ويعتاد 

لي�ض مختلفًا عن  ، وهو  اأو الختبارات مماثلة  الخ�صوع لالمتحانات  

المدر�صة.  اإلى  الذهاب  من  القلق  الطفل  منه  ي�صتكي  الذي  الوجع 

ال  وهم  متالعبين،  يكونوا  الأن  واعين  االأطفال  يكون  ما  ونادرًا 

اأن  يمكن  ال�ّصلوك  هذا  لكن  »العر�ض«.  لمجّرد  االأعرا�ض  ي�صّخمون 

يتطّور اإلى عادة كطريقة ال�صتقطاب االهتمام.

وفي حال رّديت على االألم، واعتبرته عر�صًا لحالة طبّية، وجعلت 

خا�ض،  باهتمام  واأوليته  المدر�صة،  عن  ويغيب  البيت  يلزم  الطفل 

�صيحاول  وبعدها  للقلق.  ا�صت�صالمه  على  يكافاأ  نف�صه  عندها  �صيجد 

في  القلق  مع  التعامل  على  ي�صاعده  لن  مما  ال�صلوك،  تكرير  الطفل 

المدر�صة. وفي حال، قمت على �صبيل المثال، باإجباره على الذهاب 

اإلى المدر�صة من دون مناق�صة االأمر معه، فحينها ال تكون تعالج قلق 

الطفل بطريقة دقيقة، ما قد يزيد االأمر �صوءًا.

و�صيوؤدي ال�صراخ على الطفل به اإلى التفكير باأنه لي�ض محبوبًا اأو 

مو�صع ثقة، ما يجعل م�صاعره، وبالتالي االألم، يزيد �صوءًا، ويدهور 

عالقتكما.

اإلى  ُي�صّدق،  لم  باأنه  �صعوره  عند  الطفل  يعمد  االأرجح،  وعلى 

ت�صخيم االأعرا�ض للتاأكد من اأنه ُي�صتمع اإليه. وقد ينجر اإلى الكذب 

اإليه.  لال�صتماع  الوحيدة  الطريقة  باأنها  �صعر  اإن  االأعرا�ض  ب�صاأن 

الحقًا،  بم�صكالت  يت�صبب  قد  فاإنه  ال�صلوك،  هذا  توا�صل  حال  وفي 

ولم  باأعرا�ض مر�ض حقيقي،  الطفل  اأ�صيب  اإن  المثال،  �صبيل  فعلى 

ت�صّدقه، فقد ال يتلقى العالج الالزم.
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التخّل�ض  على  لم�صاعدته  مع طفلهم  التعاون  اإلى  االأهل  ويحتاج 

من القلق اأو االنزعاج، فا�صتمع اإلى �صكاويه المتعلقة باالآالم، وناق�ض 

معه القلق الكامن وراءها، وبعدها �صاعده على التفكير في الخيارات 

المتاحة لمكافحة المعالجة الم�صكلة وحّلها.

وينبغي اأن ت�صاهم م�صاعدتك للطفل الإيجاد طرق اأخرى للتعبير 

عن االنزعاج - عبر الكالم، اأو الر�صم اأو اللعب، مع معالجة م�صدر 

االإجهاد النف�صي مبا�صرة في الوقت نف�صه - في اإزالة االأعرا�ض عند 

الطفل. ويمكنك باتباع هذا النهج تجّنب اللوم، وتعزيز عالقة الثقة 

مع طفلك وتعليمه كيفية التغّلب على م�صاعر القلق القوّية.

وفي هذه الحالة يمكن اأن ي�صاعدك بهذه المهّمة، �صديق اأو قريب 

موثوق، لكن قد تحتاج اإلي اخت�صا�صي من خارج العائلة اإن توا�صلت 

اإلى مربٍّ في  العام،  اللجوء عن طريق طبيبك  الم�صكلة. فباإمكانك 

مخت�ض  فريق  اأو  التربوية،  الرعاية  مجال  في  عامل  اأو  المدر�صة، 

ب�صحة االأطفال العقلية.

الت�سّرفات الغريبة

اإلى بع�ض الت�صّرفات الغريبة للفت االنتباه  يلجاأ بع�ض االأطفال 

مثل   - العادّية  غير  الت�صرفات  هذه  تكون  اأن  يمكن  لكن  لهم. 

اأو  غريبة،  بحركات  القيام  اأو  ال�صتم،  اأو  المنا�صب،  غير  ال�صحك 

اللعب النمطي، اأو النظر المبا�صر غير العادي في عيون االآخرين اأو 

تفادي هذه النظرات، اإ�صافة اإلى ال�صلوك االجتماعي غير المنا�صب 

الحاالت،  اأغلب  وفي  مخفي.  ا�صطراب  من  وجزءًا  اإرادّية،  غير   -

يمكن تف�صير هذا ال�ّصلوك بب�صاطة بالنظر في حالة طفلك وم�صتوى 

تطّوره. لكن في حال عدم القدرة على تف�صير هذا ال�صلوك، اأو توا�صل 

الحالة، اأو ت�صّرف الطفل باختالف كبير عن االأطفال االآخرين في 

عمره، ينبغي طلب الم�صورة الطبّية. فهو قد يحتاج اإلى تقييم حالته، 

اأو الخلل الكروموزومي   اأ�صباب �صمنّية، مثل التوّحد  ال�صتبعاد وجود 

)راجع  »الحاالت الطبّية والنف�صّية«، في ال�صفحة 74(.
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االإدمان على المواد والم�صروبات  الممنوعة

يمكن لالإدمان على المواد والم�صروبات الممنوعة اأي�صًا اأن ي�صّكل 

مع  عام  ب�صكل  ال�ّصلوك  هذا  ويزول  الغريب.  لل�صلوك  �صائعًا  �صببًا 

زوال اآثار المادة المتعاطاة.  ويعتبر تعاطي مواد االإدمان غير معتاد 

بين االأطفال في المرحلة الدرا�صية االبتدائية، لكنه يتزايد ويرتبط 

بالتدخين في �صن مبكرة. 

من  يعانون  الذين  االأطفال  بين  اأكثر  االإدمان  هذا  وي�صيع 

ا�صطرابات وم�صاكل �صلوكية، وخ�صو�صًا اإن كانوا جزءًا من مجموعة 

جانحة من االأ�صدقاء. 

الطفل،  �صخ�صية  في  بتغيير  �صّكك،  حال  في  تنظر  اأن  وعليك 

وفقدان مبالغ من المال، وظهور �صلوك غير معتاد عنده. ويمكن اأن 

تلقى م�صاعدة ملحوظة من الهيئات الموجودة بكثرة والمتخ�ص�صة 

بمجال الم�صاعدة في ما يخ�ض �صوء ا�صتخدام المواد.

ها ها هييي هييي!
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ال�سلوك الجن�سي

يعتبر �صائعًا وطبيعيًا، ازدياد اهتمام االأطفال، اأوال ً بـ »الموؤخرات، 

نحو  تقّدمهم  مع  عامة  وبالجن�صانية  والبراز«،  والتبّول،  والق�صبان، 

المرحلة الدرا�صية الثانوية.

وكاأطفال دارجين، قد يختلط الذكور واالإناث معًا، من دون تمييز، 

االنف�صال،  اإلى  يميلون  االبتدائية،  المرحلة  بلوغ  مع  عادة  لكنهم 

ليعودوا وي�صبحوا مجددًا مهتمين ببع�صهم مع اقترابهم من مرحلة 

الدرا�صة الثانوية.

اأي  وجود  عدم  اإلى  االإ�صارة  ينبغي  ال�صياق،  هذا  في  اأنه  اإال 

الذين  ال�صبيان  اأو  الم�صترجالت  بالفتيات  يتعّلق  ما  في  »خطاأ« 

يف�صلون البقاء مع االإناث، فهذا جزء من التنّوع الطبيعي، وبالتالي 

ينبغي اأن ال تقلق اإن كان طفلك مختلفًا. غير اأن االأمر الوحيد الذي 

ي�صتوجب القلق هو اإن اأبدى طفلك انزعاجه المتزايد ب�صاأن »جن�صه 

)فعلى  كبير  ب�صكل  االآخر  للجن�ض  الم�صابه  ت�صّرفه  وازداد  الخطاأ«، 

�صبيل المثال قد ي�صر ال�صبيان با�صتمرار على ارتداء الف�صاتين، اأو 

ا�صتخدام حّمامات الفتيات في المدر�صة(. 

الهوية الجن�صية ب�صّدة، لكنها تحتاج غالبًا، في  وتندر م�صكالت 

وقت مبكر، اإلى دعِم متخ�ص�ض في هذا المجال. 

»اللعب  ال�صبيان،  عند  خ�صو�صًا  فعليًا،  ال�صائع  من  اأنه  ورغم 

بق�صبانهم«، مع خلع الحفا�ض، ولعب دور »االأطباء والممر�صين« عند 

االأطفال ب�صكل عام، من اأجل ا�صتك�صاف اأج�صامهم بدافع الح�صرية، 

�صلوك  اإظهار  االبتدائية  المرحلة  في  لهم  الطبيعي  غير  من  اأنه  اإال 

جن�صي علني، مثل اال�صتمناء في �صبيل االإثارة الجن�صية، اأو التفاعل 

الت�صّرف،  من  النوع  هذا  ويعتبر  االآخرين.  االأطفال  مع  الجن�صي 

اإلى  التعّر�ض  على  موؤ�صرًا  توا�صله،  اأو  تكرره  حال  في  وخ�صو�صًا 

تعتبر   ال  اأن  عليك  لكن  وا�صحة.  جن�صية  مادة  اأو  تحّر�ض  اأو  �صدمة 

تلقائيًا اأن طفلك قد تعّر�ض للتحّر�ض، فقد بات �صائعًا ب�صكل متزايد 

والمواقع  والفيديوهات،  المجالت،  نحو  طريقهم  االأطفال  يجد  اأن 
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االإلكترونية االإباحية، وبالتالي على الرا�صدين اأن يزيدوا تيّقظهم في 

�صبيل حماية اأطفالهم من التعّر�ض غير المنا�صب للمواد الجن�صية. 

واإن ظهر لدى طفلك �صلوك جن�صي، ال تغ�صب اأو تدينه، بل ا�صرح 

له ب�صاأن م�صاوئ هذا ال�ّصلوك و�صع حدودًا لذلك. وتحّقق منه ومن 

المحيطين به بدّقة عن �صبب ال�ّصلوك المذكور. 

ويمكن غالبًا التخّل�ض من ال�صبب الكامن وراء هذا ال�صلوك، بقليل 

من ال�صرر، لكن في حال تعّر�ض طفلك للتحّر�ض، وخ�صو�صًا لفترة 

ت�صرفات  عنده  و�صتظهر  اإخبارك،  من  بالخوف  ي�صعر  قد  طويلة، 

اأو  االجتماعي،  االنعزال  اأو  ال�صيء،  المزاج  مثل  كربه،  تبّين  اأخرى 

اأذية النف�ض، اأو م�صكالت �صلوكية اأخرى.

يجب  وبالتالي  لالأطفال  جدًا  م�صرًا  الجن�صي  التحّر�ض  ويعتبر 

من  تحميه  اأن  هي  الحالة،  هذه  في  االأولى  ومهّمتك  فورًا.  وقفه 

التعّر�ض لمزيد من التحّر�ض اإن ا�صتبهت بذلك، ويمكنك اللجوء اإلى 

عدد من الهيئات التي باإمكانها اأن تقّدم لك الم�صورة في هذا ال�صاأن.

لال�صتماع  مع طفلك  توجد عاطفيًا  اأن  فهي  التالية  الخطوة  اأما 

اإليه، من دون اإ�صدار االأحكام، وتقديم الدعم الالزم. و�صتحتاج على 

االأرجح اأنت نف�صك اإلى الدعم من اأجل اأن تتمكن من حل الم�صكلة، 

خ�صو�صًا اإن كان التحّر�ض ي�صدر من قبل فرد في العائلة، كما هي 

الحالة غالبًا. واأ�صواأ ما يمكن فعله هو التظاهر بعدم وقوع اأي �صيء، 

منك،  طفلك  اإليه  يحتاج  الذي  الّدعم  يعيق  اأن  ذلك  �صاأن  من  الأن 

جانبه  اإلى  وجودك  عبر  باإمكانك  بينما  النتائج،  اأ�صواأ  اإلى  ويوؤدي 

ودعمه اإحداث فارق كبير.
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النقاط الأ�سا�سية

لعمرهم،  � �صلوكية مختلفة، وفقًا  االأطفال من م�صكالت  يعاني 

ويمكن اأن ي�صبحوا عدائيين عند تعّر�صهم لالإجهاد النف�صي.

يعتبر االأطفال ال�صغار اأكثر عر�صة لم�صكالت النوم، اأو التبّول  �

الليلي، اأو �صل�ض البراز.

قد يتعّر�ض اأطفال المدر�صة للتنّمر )اأو ينّمرون هم على اأطفال  �

اآخرين(، اأو يواجهون م�صكالت اأخرى في المدر�صة مثل رف�ض 

�صكل  اأن يظهر على  يمكن  ما  الخوف منها،  اأو  اإليها  الذهاب 

قلق واأعرا�ض ج�صدّية.

والعدوانية،  � ال�ّصرقة،  االأخرى  ال�صلوك  م�صكالت  تت�صمن 

والتغّيب عن المدر�صة.

يمكن اأن تنتج الت�صرفات الغريبة عن �صوء ا�صتخدام المواد،  �

م�صاعدة  اإلى  يحتاج  �صمني  ا�صطراب  من  جزءًا  تكون  اأو 

ة. مخت�صّ

يمكن تجّنب كثير من هذه الم�صكالت ال�صلوكية اأو معالجتها،  �

خ�صو�صًا اإن اكت�صفت في وقت مبكر.
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يت�صّرف االأطفال في جميع االأعمار، ب�صكل �صيء من وقت الآخر، 

االأ�صغر  االأطفال  وعند  االألم.  اأو  بالتعب  ي�صعرون  وخ�صو�صًا عندما 

�صنًا، قد يكون هذا الت�صّرف بب�صاطة، ناتج عن �صيء غير خطير مثل 

ة كامنة وراء  بزوغ االأ�صنان اأو األم في االأذن. لكن، قد تكون حالة خا�صّ

ا�صتمرار هذا ال�ّصلوك. 

باتت حاالت كثيرة، مثل االكتئاب، وق�صور االنتباه وفرط الحركة، 

اأكثر �صيوعًا مما كان يعتقد �صابقًا، كما اأن ت�صخي�ض مر�ض التوّحد، 

اأف�صل،  �صار  فهمه  كون  �صيوعًا،  اأكثر  بات  نادرة،  حالة  يعتبر  الذي 

�صلوكية  م�صكالت  اإلى  الب�صيطة  الحاالت  في  حتى  يوؤدي  اأن  ويمكن 

حاّدة لم تكن تعتبر �صّيئة.

ينبغي  توؤّثر في �صلوكه،  يعاني من حالة �صمنّية  الطفل  واإن كان 

تحديدها ومعالجتها في اأقرب وقت ممكن، من اأجل منع ن�صوء �صلوك 

والموارد  الم�صاعدة  لتلقي  االأف�صل  الفر�صة  الطفل  واإعطاء  �صيء، 

التي يحتاج اإليها. وبهذه الطريقة، لن ت�صيء ال�صعوبات التي يعانيها 

الطفل، بفعل االإحباط الناتج عن فقدان الّدعم والفهم. 

و�صيتم التطّرق في هذا الق�صم من الكتاب اإلى الحاالت االأ�صا�صّية 

والتركيز  االبتدائّية،  الدرا�صة  مرحلة  في  االأطفال  منها  يعاني  التي 
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المبكر  االكت�صاف  من  تنتفع  التي  للعالج  القابلة  الم�صكالت  على 

والتدّخل لحّلها.

الم�سكالت البدنّية ك�سبب لل�سعوبات ال�سلوكّية 

نق�ص ال�ّسمع

عندما يبدو اأن طفلك يتجاهلك حين تطلب منه �صيئًا، خ�صو�صًا 

الإجراء  الطبيب  زيارة  ينبغي  عندها  قريبة،  لي�صت  م�صافة  على  من 

العمرّية،  فئاتهم  بجميع  االأطفال  جميع  اإن  اإذ  ل�صمعه،  فح�ض 

ب�صبب  ال�صلوكية  للم�صكالت  معر�صون  منهم،  ال�صغار  وخ�صو�صًا 

�صعف ال�ّصمع. وتت�صّمن االأ�صباب ال�صائعة، عدوى االأذن المتكررة، اأو 

مغّية )حيث يتجّمع �صائل ال�صق في االأذن الو�صطى، موؤثرًا  االأذن ال�صّ

في انتقال ال�صوت(.

ال  باأنه  فيبدو  له،  ُيقال  ما  الطفل  ي�صمع  ال  الحاالت  هذه  وفي 

ال�ّصمع  م�صكالت  اأغلب  وتعّد  عليه.  راخ  ال�صّ اإلى حين  اإليك،  ي�صتمع 

قابلة للعالج، لكن ينبغي تحديدها في وقت مبكر، الأن �صعف ال�ّصمع 

الم�صتمر يمكن اأن يوؤّثر في تطّور النطق واالأداء المدر�صي للطفل.

�سعف النظر

اإن كان طفلك ال يرى االأ�صياء التي يراها الباقون اأو يتعب ب�صرعة 

عند القراءة، عليك حينها اإخ�صاعه لفح�ض نظر. وتت�صمن م�صكالت 

الب�صر عند االأطفال، �صعوبات في الروؤية عن بعد، اأو عن قرب، وهي 

قد توؤدي اإلى اإجهاد العين، واأوجاع في الراأ�ض، وتعب �صريع، وتجّنب 

اأن يلحظ اأحد باأن  للعمل، وم�صكالت مع االأهل والمعلمين، من دون 

الطفل بحاجة فقط اإلى نّظارات.

عدم تحّمل الأطعمة والح�سا�سّية �سّدها

تت�صببان  قد  تحّمله  عدم  اأو  الطعام،  �صّد  الح�صا�صّية  اأن  رغم 

اأحيانًا بم�صكالت �صلوكّية عند االأطفال، لكن هذه الحالة نادرة جدًا. 

القهوة  مثل  المنّبهة،  تلك  بينها  االأطفال،  االأطعمة  بع�ض  تثير  فقد 
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تحّمله،  وعدم  الطعام،  �سد  الح�سا�سية  بين  الختالف 

ومقته

مقت الطعام

ال ت�صّجل ردة فعل ج�صدّية على الطعام، في هذه الحالة. ويكره 

الطفل الغذاء، مثل البروكلي. 

عدم تحّمل الطعام

التنبيه.  فرط  مثل  الطعام،  على  ج�صدّية  فعل  رّدة  للطفل  يكون 

و�صتلحظ م�صكالت �صلوكية اأو اأوجاع راأ�ض عند تناوله للغذاء، مثل الكوال.

الح�سا�سّية �سد الطعام

الجهاز  فيفرط  الطعام.  على  ج�صدّية  فعل  رّدة  للطفل  يكون 

المناعي في ردة فعله مت�صببًا بحّكة اأو طفح جلدي اأو م�صكالت في 

التنف�ض. ويمكن اأن تكون االأعرا�ض حادة جدًا، حتى اأنها قد ت�صل 

لدرجة تهدد الحياة، كما في حاالت التح�ص�ض من المك�ّصرات.
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وال�صاي والكوال في حال تناولها ب�صكل زائد، كما اأن لبع�ض الملّونات 

للغذاء  ملّونة  مادة  وهو  التارتازين،  )خ�صو�صًا  الحافظة  والمواد 

توجد في بع�ض الحلويات والم�صروبات(، التاأثير نف�صه.

عندها  باإمكانه  طفلك،  يزعج  معّينًا  طعامًا  باأن  ظننت  واإن 

تجّنبه، كونه �صيظل باإمكانه تناول غذاء �صحّي متنّوع ومتوازن. لكن، 

ينبغي اأن ال تخ�صعه لنظام غذائي تقييدي ب�صّدة )مثل عدم اإطعامه 

اخت�صا�صي  اأو  الطبيب  رعاية  تحت  اإال  كّلها(،  الحليب  منتجات 

التغذية المتخ�ص�ض بالح�صا�صّية �صّد االأطعمة.

ت�صاعد  قد  ال�صمك  زيوت  اأن  على  االأدلة  بع�ض  وجود  اإلى  ي�صار 

االأطفال الذين يعانون من م�صكالت �صلوكّية، وال دليل اأبدًا على اأنها 

االأطفال  عند  خ�صو�صًا  تجربتها،  مفيدًا  يكون  قد  وبالتالي  م�صّرة، 

الم�صابين با�صطرابات ع�صبية �صلوكية نمائية. 

ال�سطرابات الع�سبية ال�سلوكية النمائية

ال�صعوبات  من  مجموعة  ومعرفة  فهم  الحالي  وقتنا  في  زاد 

المتعلقة بنمو االأطفال، والتي غالبًا ما تتجّمع مع بع�صها موؤدّية اإلى 

وتت�صّمن  ومعالجتها.  تحديدها  عدم  حال  في  �صلوكية،  م�صكالت 

القراءة  ع�صر  مثل،  الخا�صة  التعّلم  �صعوبات  ال�صعوبات،  هذه 

وتاأخر  )الدي�صبراك�صيا(،  الحركي  التاآزر  و�صعوبة  )الدي�صلك�صيا(،  

االنتباه  ق�صور  ا�صطراب  مثل،  اال�صطرابات  اإلى  اإ�صافة  النطق، 

وفرط الحركة، وا�صطراب الطيف التوّحدي، وا�صطرابات نمو نادرة 

اأخرى، والتي تعتبر جميعها اأكثر �صيوعًا عند الذكور من االإناث.

اأو  ك�صولين  االأطفال  هوؤالء  من  كثير  �صابقًا،  يعتبر  وكان، 

في  تمثيلهم  وتكّرر  المدر�صة،  من  الكثيرون  طرد  وقد  م�صاغبين، 

�صنوات  بعد  ب�صبب عدوانّيتهم وهجومّيتهم  غالبًا  الجنائي،  الق�صاء 

من التاأنيب من دون معرفة ال�صبب.

وُيعّد هوؤالء االأطفال اأكثر عر�صة اأي�صًا لخطر االإ�صابة بم�صاعفات 

نف�صية، خ�صو�صًا اإن لم يعالجوا )مثل االكتئاب والقلق(.

وباتت هذه الحاالت حاليًا، �صهلة التحديد والعالج، بحيث غالبًا 
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والف�صل  بداًل من اال�صطراب  �صليمة طبيعّية،  الطفل حياة  يعي�ض  ما 

والياأ�ض له ولعائلته.

يعانون  الذين  االأطفال  ُتفتقد هذه اال�صطرابات عند  اأن  ويمكن 

توا�صلت  اأو  �صاذًا  طفلك  كان  فاإن  وبالتالي  �صلوكية،  م�صكالت  من 

المدر�صة،  تدّخل  و/اأو  االأهل  رعاية  رغم  ال�صلوك  م�صكالت  عنده 

ينبغي حينها عر�صه على اخت�صا�صي.

ا�سطرابات العّرات )اللزمات(

العّرات هي حركات اأو اأ�صوات غير اإرادّية تتكرر مرارًا، لكن يمكن 

كبحها موؤقتًا. ويعاني قرابة 10 % من االأطفال من هذه اال�صطرابات 

الم�صتمرة في مرحلة معّينة )مثل فتح العينين واإغما�صهما على نحو 

قد  لكنها  النف�صي(،  باالإجهاد  مرتبط  غالبًا  هذا  ويكون  اإرادي،  ال 

تتوا�صل عند البع�ض، وتكون عند عدد نادر )خم�صة باالألف( جزءًا 

من متالزمة »توريت«، وهي ا�صطراب معّقد جدًا ي�صتمل على عرات 

ع�صبية  وم�صكالت  القهري،  الو�صوا�ض  واأعرا�ض  ولفظّية،  حركّية 

�صلوكية نمائية اأخرى.

ا�سطراب الو�سوا�ص القهري

النمائية،  ال�صلوكية  الع�صبية  اال�صطرابات  من  اآخر  نوع  هو 

القهرّية  واالأفعال  والعدوى(  النظافة  ب�صاأن  )كما  بالو�صاو�ض  يتمّيز 

)مثل غ�صل اليدين(، وقد يرتبط بالقلق واالكتئاب و�صعوبات التعّلم 

الخا�صة.

كانت مقلقة،  اإن  االأعرا�ض، وخ�صو�صًا  ا�صتمّرت هذه  وفي حال 

فاإنه ينبغي اإحالة الطفل عن طريق الطبيب العام، اإلى اخت�صا�صي 

اأطفال.
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�سعوبات التعّلم

اإن �صعوبات التعّلم ال تعتبر نوعًا من المر�ض العقلي وال ا�صطرابًا 

نف�صيًا، لكنها تزيد من خطر االإ�صابة بهما. وينطبق هذا اأي�صًا، عند 

رع اأو اعتالاًل ح�صيًا )مثل  وجود م�صاعفة اإ�صافية مثل التوّحد اأو ال�صّ

مم(، اأو ا�صطرابًا في الّنطق.  العمى اأو ال�صّ

ويحتاج االأطفال الذين يعانون من هذه ال�صعوبات اإلى دعم اأكبر 

اأو  الّدعم،  من االأطفال االآخرين. وفي حال عدم ح�صوله على هذا 

على  �صلوكه  �صيتدهور  عندها  اإمكانياته،  من  اأكثر  الطفل  من  ُيتوّقع 

االأرجح.

�سعوبات التعّلم العاّمة

اأو  كانت �صعوبات التعّلم العامة تدعى �صابقًا »باالإعاقة العقلّية« 

بينها  من  اأخرى  عبارات  حاليًا  ت�صتخدم  وباتت  العقلي«.  »التخّلف 

عند  العامة  التعّلم  �صعوبات  اأو  النمائي،  التطّور  في  العام  التاأخر 

االأطفال في �صن المدر�صة. وت�صير كلمة »العام« اإلى االعتالالت كاّفة 

ة. التي ت�صيب كل مجاالت التعّلم، عدا المجاالت المف�صولة الخا�صّ

ويعاني الطفل الم�صاب بهذه االعتالالت عادة من بطء في النمو، 

الختبارات  وفقًا  االآخرين،  االأطفال  من  اأكاديميًا  ذكاء  اأقل  ويكون 

النمو والذكاء الموحدة. 

ي�صتخدم  الذي  الموّحد  القيا�ض   )IQ( الذكاء  حا�صل  ويعتبر 

لتقييم الذكاء. 

وقد يعاني الطفل من اإعاقة ج�صدّية اأي�صًا، كما في حالة ال�صلل 

الوالدة،  منذ  تالفًا  للطفل  الع�صبي  الجهاز  يكون  حيث  الدماغي 

الحركة  في  الحّدة  متنّوعة  بم�صكالت  المثال  �صبيل  على  يت�صّبب  ما 

والذكاء.

وتتراوح �صعوبات التعّلم بين الخفيفة )حا�صل ذكاء من 70 اإلى 

الطبيعي  المعّدل  ويعتبر  اأقل(.  اأو   40 ذكاء  )حا�صل  والحاّدة   )80

لحا�صل الذكاء 100 ± 10، وقد ي�صّجل ال�صخ�ض الذكي حا�صل ذكاء 

ي�صل اإلى 150.



80

�سلوك الأطفال

تت�صمن  فهي  التعّلم  �صعوبات  اأ�صباب  اإلى  بالن�صبة  اأما 

 x اال�صطرابات الوراثية )مثل متالزمة داون اأو متالزمة كروموزوم

التعّر�ض  اأو   العدوى  اأو  اله�ض، وكالهما ا�صطرابات كروموزومّية(، 

اأو  الدماغي،  ال�صلل  حالة  في  كما  اأثنائها  اأو  الوالدة  قبل  الإ�صابات 

لجروح في الراأ�ض.

ن�صف  يعرف عند  ال  االإ�صابة  �صبب  اأن  اإلى  االإ�صارة  ينبغي  لكن 

حاالت �صعوبات التعّلم.

العامة،  التعّلم  �صعوبات  حاالت  ت�صخي�ض  يخ�ض  ما  وفي 

الرغم  على  الح�صانة،  اإلى  الدخول  قبل  مبكرًا،  تح�صل  فجميعها 

الدرا�صية  المرحلة  حين  اإلى  ُتالَحظ  ال  قد  االأخف  الحاالت  اأن  من 

تاأخر  مالحظة  من  يتمكن  اأن  العام  الطبيب  على  وينبغي  الثانوية. 

اإلى فريق مخت�ض بالنمو عند االأطفال قادر  النمو واإحالتك بالتالي 

اإلى  الطفل  و�صيحتاج  الم�صكلة.  وراء  كامنة  اأّي حالة  ت�صخي�ض  على 

�صة، اأو م�صاعدة اإ�صافية في مدر�صة عادّية، اإ�صافة  مدر�صة متخ�صّ

اإلى تقييم ومراقبة منتظمة.

اأو  النف�صي  االإجهاد  اأو  القلق  اأو  بالّذنب  االأهل  ي�صعر  ما  وعادة 

االكتئاب اأو االإرهاق عندما يعاني طفلهم من �صعوبة في التعّلم. وقد 

تنتقل هذه الم�صاعر اإلى اأطفالهم االآخرين، ويمكن اأن تت�صرر كامل 

العائلة التي غالبًا ما تحتاج اإلى التظاهر باأن كل �صيء على ما يرام، 

اأن ي�صع الجميع  اأن العك�ض �صحيح، وهذا بحّد ذاته يمكن  في حين 

تحت كثير من ال�صغط. ومن المهم بالتالي اإيجاد التوازن ال�صحيح 

بين اأن يكون لديك �صلوك اإيجابي وتقّر بم�صاعر االنزعاج، واأن تكون 

تعي�ض قدر  اأن  باأكملها من  العائلة  تتمكن  لكي  واقعية  اأهداف  لديك 

الم�صتطاع حياة طبيعية وممتعة.

ة �سعوبات التعّلم الخا�سّ

الرغم  على  خا�صة،  تعّلم  �صعوبة  لديهم  الذين  االأطفال  يعاني 

الكتابة  مثل  اأكثر  اأو  مهّمة  اإتمام  �صعوبة  من  الطبيعي،  ذكائهم  من 

الطفل  لعمر  المتوّقع  بالم�صتوى  مقارنة  الح�صاب،  اأو  القراءة  اأو 
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وذكائه وتعليمه. وغالبًا ما يف�صل هوؤالء االأطفال اأكاديميًا، ب�صبب هذه 

ة رغم ذكائهم الطبيعي. الم�صكلة الخا�صّ

ت�صيع  وهي  العائالت،  في  هذه  الخا�صة  التعلم  �صعوبات  وتوجد 

بالغي  اأن يكون هوؤالء االأطفال  االإناث. ويمكن  الذكور من  اأكثر عند 

هي  والنتيجة  المدر�صة.  في  االأ�صاتذة  اإليهم  ينتبه  ال  وغالبًا  الرقة، 

�صعبي  اأو  نا�صجين،  غير  اأو  ك�صولين  �صُيعتبرون  االأطفال  هوؤالء  اأن 

المرا�ض، اأو غير مندفعين، وقد يكون اأداوؤهم الدرا�صي فا�صاًل. وهم 

اأو  بلهاء  اأنف�صهم  ويعتبرون  بالنف�ض،  الثقة  يكونون �صعيفي  غالبًا ما 

غليظين في حين ال يكون هذا �صحيحًا. واإن كانوا اأذكياء، �صيعرفون 

تمامًا ما ال يمكنهم فعله، ما يت�صبب لهم باالإحباط ال�صديد و�صعف 

المعنويات، وخ�صو�صًا اإن تعّر�صوا للم�صايقة من اأطفال اآخرين، اأو 

وّبخوا من قبل را�صدين غير متعاطفين.

�صلوكية.  م�صكالت  اإلى  الخا�صة  التعلم  �صعوبات  غالبًا  وتوؤدي 

تعلم  م�صكلة  من  يعاني  الذي  الطفل  ي�صاب  االأحيان،  بع�ض  وفي 

في  لف�صله  واالنزعاج،  باالإحباط  مكت�صفة،  غير  خفيفة  خا�صة 

تحقيق التوقعات العالية منه، اأكثر من طفل يعاني من �صعوبة تعّلم 

عامة، حيث تظهر الم�صكلة بو�صوح على االأخير ويخفف من االأمور 

المتوقعة منه.

دعم المدر�صة

تتنوع طرق تعامل المدار�ض مع �صعوبات التعلم الخا�صة، فالبع�ض 

الم�صاعد  النهج  ويتزايد هذا  تلقائيًا،  اإ�صافية ودعمًا  يقّدم م�صاعدة 

باتت  الجامعات حاليًا  اأن  الحاالت )كما  اإلى هذه  التعّرف  تزايد  مع 

واأما  الخا�صة(.  االحتياجات  ذوي  للطالب  اإ�صافية  م�صاعدة  تقّدم 

مدار�ض اأخرى، فقد تنفي وجود م�صكلة، وت�صرف النظر عنها اإن كانت 

خفيفة، معتبرة اأن الطفل �صيتخّل�ض منها، ملقية اللوم على االأهل في 

ما يخ�ض اأي �صلوك �صيء، اأو معتبرة اأنهم م�صابون بمر�ض ع�صبي 

في حال لفتوا االنتباه اإلى م�صكلة طفلهم. ويوؤمل باأن يتم التخّل�ض من 

هذا ال�ّصلوك مع الوقت والمزيد من المعرفة ب�صاأن هذه الم�صكالت.
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يعتبر بع�ض االأ�صاتذة، في حال وجود م�صكلة �صلوكية عند الطفل، 

اأنها ال�صبب في م�صكالت التعّلم، ولي�ض العك�ض. لكن في الواقع، فاإن 

العالقة يمكن اأن تكون غالبًا في االتجاهين. وفي الواقع فاإن الف�صل 

اإن لم ُتالَحظ حاجاته االإ�صافية  التعليمي هو لي�ض خطاأ من الطفل 

م�صكلة حقيقية  االأمر  ي�صكل هذا  وقد  اإ�صافية.  م�صاعدة  يتلقَّ  لم  اأو 

فمن  للم�صاعدة،  موارد  وجود  عدم  حال  في  والعائالت  للمدر�صة 

م�صكالت  من  يعانون  الذين  االأطفال  المدار�ض  ت�صاعد  اأن  الممكن 

حادة، في حين اأن اآخرين قد ال يتلقوا الم�صاعدة التي يحتاجون اإليها.

ويمكن لعدم تطابق التوّقعات المنتظرة من الطفل، اأن يوؤدي اإلى 

للمنهج،  الطفل  تلقي  اإمكانية  اإثبات  المدر�صة  على  ف�صيكون  نزاع، 

وبالتالي  طفلهم.  قدرة  تعظيم  يريدون  ما  غالبًا  االأهل  اأن  حين  في 

مثمر  ب�صكل  معًا  العمل  على  التفاهم  والمدر�صة  لالأهل  المهم  من 

للغ�صب  الطفل  تعري�ض  من  بداًل  المتوّفرة،  الموارد  �صمن  وخاّلق 

واالختالفات بينهم.

ع�سر القراءة )تاأخر القراءة التنموي المحّدد(

اإن كان طفلك ذكي، لكن اأداءه �صعيف، قد يكون يعاني من ع�صر 

القراءة، ما يعني اأن لديه �صعوبة فيها.

)الذي  الحركي،  التاآزر  ب�صعوبة  عادة  القراءة  ع�صر  ويرتبط 

يتداخل مع ع�صر القراءة- انظر في ال�صفحة 83(، وب�صعف تحديد 

االتجاهات، والتاأخر في النطق، وتاريخ العائلة المتعّلق با�صطرابات 

القراءة اأو النطق اأو اللغة، التنموية. وقد يعاني طفلك من �صعوبات 

كونه  الر�صد رغم  �صن  اإلى  فيها  �صيئًا  يبقى  اأن  ويمكن  التهجئة،  في 

اأو  الب�صرّية  الذاكرة  في  �صعف  من  يعاني  قد  اأنه  كما  جدًا.  ذكيًا 

ال�صمعية اأو كليهما، ما يجعل من ال�صعب عليه تعّلم القراءة والتهجئة. 

اأ�صتاذ  قبل  من  الختبار  الطفل  اإخ�صاع  يمكن  الم�صكلة،  والكت�صاف 

خا�ض بالحاجات الخا�صة، اأو من قبل متخ�ص�ض في علم النف�ض.

�صت الحالة، �صيحتاج الطفل اإلى م�صاعدة اإ�صافية  وفي حال �صخِّ

التوّقعات  من  والتخفيف  الم�صكلة،  فهم  �صاأن  فمن  المدر�صة،  في 



83

الحاالت الطبّية والنف�صّية

وال�صغط، وتقديم الدعم االإ�صافي )مثل ا�صتخدام الحا�صوب، وتلقي 

م�صاعدة  جميعها  تكون  اأن  االمتحان(،  وقت  وزيادة  خا�ض،  تعليم 

جدًا.

وغالبًا ما ُيحدث اكت�صاف الم�صكلة ومعالجتها، تح�صينات وا�صحة 

في ال�صلوك.

�سعوبة تعّلم الريا�سيات )الد�سكلكوليا(

كما  جدًا،  محّددة  تكون  وقد  بالريا�صيات.  خا�صة  �صعوبة  هذه 

على �صبيل المثال، عدم القدرة تعلم جدول ال�صرب. وتنطبق المبادئ 

االأ�صا�صية لع�صر القراءة على هذه الحالة اأي�صًا.

�سعوبة التاآزر الحركي )الدي�سبراك�سيا(

الحركي  التنا�صق  با�صطراب  اأي�صًا  الدي�صبراك�صيا  تعرف 

اإذ  ال�صائعة،  التنموية  اال�صطرابات  اأكثر  من  واحدة  وهي  النمائي، 

اأغلبهم من ذوي  % من االأطفال في عمر المدر�صة،   6 اأنها ت�صيب 

الذكاء الطبيعي. وهي ت�صمل م�صكالت التنا�صق المتعلقة بالمهارات 

وكذلك  الكتابة،  اأو  الحذاء  ربط  �صعوبة  مثل  الدقيقة،  الحركية 

ممار�صة  في  ال�صعوبة  مثل  الج�صيمة،  الحركية  بالمهارات  المتعلقة 

الريا�صات التي تعتمد على فريق، و�صكب الم�صروبات.

الفهم  في  �صعوبة  من  الحالة  هذه  في  الطفل  يعاني  ما  وغالبًا 

ثالثي  والمكان  والم�صهد،  االتجاه،  اإدراك  ذلك  في  بما  االإب�صاري، 

االأبعاد. وقد ي�صطرب ب�صاأن �صل�صلة من االأ�صياء، وي�صبح غير منّظم، 

وغالبًا ما ين�صى االأ�صياء.

وال يقدر بع�ض االأطفال على التعامل مع اأكثر من توجيه واحد اأو 

اثنين في الوقت نف�صه، وقد يعانون من �صعف في فهم الم�صافات بين 

االأ�صخا�ض، اإذ اإنهم قد يقتربون ج�صديًا كثيرًا من االأ�صخا�ض من دون 

اإدراكهم اأنهم يفعلون ذلك. 

ويتعب  عمله  في  بطيئًا  غالبًا  الم�صكلة،  بهذه  الم�صاب  ويكون 
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في  �صديدة  �صعوبة  ويجد  الكتابة.  مهمات  في  خ�صو�صًا  ب�صهولة، 

كان  كلما  و�صل،  واأين  ال�صفحة  مكان  ي�صّيع  الأنه  اللوح  عن  الن�صخ 

عليه اأن ينظر اإلى اللوح ومن ثم اإلى الورقة. و�صرعان ما يفقد االأمل 

بالنجاح وي�صت�صلم، خ�صو�صًا اإن طلب منه وقف الك�صل، وال�ّصرعة في 

قلقًا جدًا  اأن يجعله  �صاأن هذا  اإذ من  اأكثر،  بترتيب  والكتابة  العمل، 

وقليل الثقة بالنف�ض.

المّطلعين  االخت�صا�صيين  اأغلب  فاإن  الت�صخي�ض،  اإلى  وبالن�صبة 

على الحالة، لديهم خبرة في ت�صخي�صها الذي اأ�صبح حاليًا معروفًا 

ب�صكل اأو�صع، والذي ي�صتخدم الحكم على الحالة عياديًا، واختبارات 

التنا�صق الحركي الموّحدة.

ولدى ت�صخي�ض الحالة، يمكن القيام بكثير من االأمور للم�صاعدة 

على معالجتها مثل:

• اأمكن 	 واإن  ال�صفي،  للواجب  اإ�صافيًا  وقتًا  الطفل  اإعطاء 

لالمتحانات اأي�صًا.

• تمكينه من العمل على اأوراق جاهزة مطبوعة بداًل من النقل عن 	

اللوح.

• الثناء على ما يمكنه فعله بداًل من انتقاده على ما لي�ض باإمكانه 	

اإنجازه.

• على 	 وم�صاعدته  اأمكن،  متى  الحا�صوب  با�صتخدام  له  ال�ّصماح 

الطباعة با�صتخدام لوحة المفاتيح.

• دعه يكتب على �صطح مائل، فمن �صاأن هذا اأن يخفف من ال�صغط 	

ات خا�صة  على القلم، وتاأمين اأقالم ر�صا�ض �صهلة الم�صك ومق�صّ

اإن اقت�صت الحاجة.

يحدثا  اأن  الوظيفي  وللعالج  للطفل  االإ�صافية  للم�صاعدة  ويمكن 

ال�صلوك عند الطفل غالبًا لدى  فارقًا كبيرًا، فقد تتح�ّصن م�صكالت 

تلّقيه الم�صاعدة.
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�سعوبات اللغة والتوا�سل

ل�صعوبات اللغة اأ�صكال واأ�صباب كثيرة. فقد يجد بع�ض االأطفال 

�صعوبة في فهم الكالم )الم�صكالت التقّبلية(، في حين يجد اآخرون 

بع�ض حاالت  وفي  لفظها.  اأو  الكلمات  اإيجاد  اأو  الكالم،  في  �صعوبة 

ياأخذون  اللغة، ي�صيء االأطفال فهم ما يقال، فهم مثاًل  ا�صطرابات 

الكالم بحرفّيته، على �صبيل المثال عندما يقال »�صاأكون هنا خالل 

دقيقتين«، �صينزعج الطفل اإن اأخذ االأمر اأكثر من دقيقتين بال�صبط. 

ال�ّصبب،  فهم  دون  من  دائمًا  طفلك  تزعج  نف�صك  وجدت  حال  وفي 

فهذه الم�صكلة التي قد تكمن وراء ذلك.

مثل  اأخرى  حاالت  مع  والتوا�صل  اللغة  �صعوبات  ترتبط  وقد 

ال�صفحة  )راجع  والتوّحد   ،)83 ال�صفحة  )راجع  الدي�صبراك�صيا 

99(، وتت�صبب بم�صكالت �صلوكية.

اأن  اإمكانية  ب�صبب  عادة  والتعّلم  ال�صلوك  م�صكالت  وتح�صل 

جدًا  محبطون  اللغة  ا�صطرابات  من  يعانون  الذين  االأطفال  ي�صبح 

اأذكياء ولم ُتلحظ  اإن كانوا  لعدم قدرتهم على التوا�صل، وخ�صو�صًا 

م�صكلتهم. 

والّدعم  ة  الخا�صّ الم�صاعدة  وتح�صين  الم�صكلة  تحديد  ويعتبر 

)مثل عالج الكالم واللغة( مهم.

ق�سور النتباه وفرط الحركة

ال�صيطرة  عن  خارج  اأو  �صّيء  ب�صكل  االأطفال  من  كثير  يت�صّرف 

االن�صباط  لقواعد  اأغلبهم  وي�صتجيب  االأهل.  ي�صبطهم  ال  عندما 

عب ال�صيطرة  الوا�صحة والمتنا�صقة )انظر الحقًا(، لكن يبقى من ال�صّ

ارم والتربية الممتازة.  على البع�ض، حتى واإن ا�صتخدم التاأديب ال�صّ

وعلى االأرجح فاإن هوؤالء االأطفال يكونون م�صابين با�صطراب ق�صور 

بريطانيا،  في  به،  االعتراف  يتزايد  الذي  الحركة  وفرط  االنتباه 

ك�صبب لم�صكالت ال�صلوك الحادة. 

في  الت�صخي�ض  قليل  قريب،  وقت  اإلى  اال�صطراب،  هذا  وبقي 

بريطانيا، مقارنة بالواليات المتحدة، اإذ اإن ا�صطراب ق�صور االنتباه 
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ُي�صّخ�ض ويعالج طبيًا في اأميركا حتى في حاالت عدم وجود عن�صر 

فرط الحركة، وعدم تف�صي االأعرا�ض )انظر في المعايير الحقًا(.

وفي بريطانيا، ال يتلقى اأغلب االأطفال الم�صابين بق�صور االنتباه 

العالج باالأدوية، رغم اأن هذا االأمر يخ�صع للتغيير في ظل ما تظهره 

ق�صور  حاالت  عالج  في  لالأدوية  فعالية  من  االأميركية  التجارب 

االنتباه، وكذلك ق�صور االنتباه المقرون بفرط الحركة.

ويعاني قرابة 1 % من االأطفال من ق�صور االنتباه وفرط الحركة 

الحاد، مقابل 5 % يعانون من حاالت اأقل حّدة. وتتجّلى هذه الحالة 

بين  اأكبر  ب�صكل  وتنت�صر  المدر�صة،  اإلى  الذهاب  قبل  ما  �صن  منذ 

الذكور )5 ذكور مقابل كل اأنثى (، في حين اأنه من المهم اكت�صافها 

تفاديًا كي ال ي�صار اإلى الطفل الم�صاب على اأنه »م�صاغب«.

لمرحلة  يتو�صلون  قد  االأطفال  اأغلب  اأن  اإلى  هنا  االإ�صارة  ينبغي 

العي�ض حياة طبيعية في حال تلقيهم العالج المنا�صب.

ما هي اأعرا�ص ا�سطراب ق�سور النتباه وفرط الحركة؟

عليه  تظهر  اأن  ينبغي  الطفل،  عند  الحالة  ت�صخي�ض  اأجل  من 

االأو�صاع.  الم�صي، وفي كل  بداية  �صن  ب�صكل ملحوظ منذ  االأعرا�ض 

وتت�صمن هذه االأعرا�ض:

فرط الحركة

ي�صكن  اأو  يهداأ  اأن  من  الحركة  بفرط  الم�صاب  للطفل  يمكن  ال 

الأي فترة من الوقت، وحتى اإن جل�ض فهو �صيتحّرك ويتململ اأو يحدث 

�صّجة. ويظهر هذا ب�صكل ملحوظ في اأوقات الطعام اأو في المدر�صة، 

حين يجل�ض اأقرانه بهدوء وياأكلون اأو يعملون. وحتى في وقت اللعب، 

للحوادث الأنه  يتعّر�ض  الثابت. وقد  ن�صاطه  الم�صاب  الطفل  يوا�صل 

الباقين، رّبما ب�صبب  اأكثر من  على االأرجح �صيت�صّلق ويرك�ض ويقفز 

الحما�صة،  فهو  للحالة،  االإيجابي  الجانب  اأما  التن�صيق.  �صعوبات 

والطاقة، وعدم التعب، والتي يمكن اأن تعّد مّدخرًا ثمينًا حقيقيًا.
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اأما عند االإناث، فتكون الحالة اأقل حّدة وتتجّلى بكثرة الكالم اأو 

التفاهة.

�صعف التركيز/ الت�صتت

من  االنتباه،  وت�صتت  الحركة  بفرط  الم�صابين  االأطفال  يعاني 

ق�صر في مدى انتباههم، وهم ال يقدرون على التركيز الأي فترة من 

�صنًا. فيجدون  تقّدمهم  يتح�ّصن مع  الو�صع قد  اأن هذا  الوقت، رغم 

اإلى  فيميلون  ال�ّصبب،  لهذا  خ�صو�صًا،  المدر�صة  اأعمال  في  �صعوبة 

التح�صيل المتدني للعلم، رغم ذكائهم الكبير غالبًا. ويقطع ت�صتت 

نظرهم انتباههم، وقد ال يتمكنون من القيام بمهمة واحدة الأكثر من 

وبالتالي  ال�صيء،  منت�صف  في  يفعلون  ما  ين�صون  وهم  دقائق.  ب�صع 

كتبهم  اأن  حتى  الآخر،  ت�صتت  من  هدف  غير  من  ينتقلون  يبدون 

ب�صرعة،  والمنجزة  المكتملة  غير  باالأعمال  مليئة  �صتكون  المدر�صية 

وبالفو�صى، وعدم التنظيم.
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ويبدو هوؤالء االأطفال اأنهم ال ي�صتمعون لما يقوله االآخرون لهم، ما 

قد يثير غ�صب الرا�صدين حولهم.

االندفاع

فورًا  الحركة  وفرط  االنتباه  بق�صور  الم�صابين  االأطفال  يندفع 

كما  مخاطر،  هذا  على  ينطوي  وقد  تفكير،  دون  من  االأ�صياء  نحو 

غرباء  مع  يتكلمون  وقد  الحقًا.  عليها  يندمون  اأمور  لقول  يندفعون 

)رغم معرفة اأن ذلك غير م�صموح(، ويطلقون االإجابات في ال�صف 

من دون اأخذ دورهم، ويرك�صون ب�صكل طائ�ض في ال�صارع، اأو يت�صلقون 

الحواجز الخطيرة.

لكنهم  خاطئ،  يفعلونه  ما  باأن  االأطفال  هوؤالء  يعرف  ما  وغالبًا 

دائمًا  اأنف�صهم  يعر�صون  فهم  وبالتالي  اأواًل،  يفكروا  باأن  يتذكرون  ال 

لخيبات االأمل رغم نواياهم الح�صنة، وهذا يحبط المحيطين بهم.
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ما هو �سبب الإ�سابة بق�سور النتباه وفرط الحركة؟

االنتباه  �صبط  في  توؤثر  دماغية  م�صكلة  عن  الحالة  هذه  تنتج 

غير  الدقيقة  طبيعته  زالت  وما  الن�صاط.  وم�صتويات  والتركيز 

معروفة، رغم اأن الف�صو�ض االأمامية التي تحتوي على مادة كيميائية 

تدعى بالدوبامين، تبدو هي االأجزاء الدماغية المعنّية. وتعمل هذه 

لم  حال  وفي  واالندفاع.  الت�صتت  اإ�صارات  كبح  على  عادة  المنطقة 

فيقومون  المذكورة  االإ�صارات  كبح  االأطفال  باإمكان  يكون  ال  تعمل، 

باّتباعها.

وتنت�صر هذه الحالة في العائالت، و يعّد 80 % منها وراثيًا. وقد 

االأطفال  عند  المعاملة  و�صوء  واالإهمال  االجتماعي  الحرمان  يبدو 

اإ�صافة اإلى القلق ال�صديد، كا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، 

والحاالت  اال�صطراب  فهذا  بع�صها،  من  تمييزها  المهم  ومن 
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المذكورة قد تتواجد مع بع�صها غالبًا، وبالتالي ينبغي الف�صل بينها.

مثل،  االأطعمة  اإلى  الم�صافة  المواد  بع�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 

 -  297 الحافظة  والمواد  والتارترازين،   ،)E100-150( الملونات 

اأعرا�ض ق�صور  اأن تزيد  200، وم�صروبات الكوال، وال�صوكوال، يمكن 

اأو تت�صبب باأعرا�ض مماثلة عند بع�ض  االنتباه وفرط الحركة �صوءًا، 

االأطفال، لكن ال دليل على اأنها تت�صبب بالحالة عينها.

كيفية ت�سخي�ص الحالة

وفرط  االنتباه  ق�صور  ال�صطراب  وا�صح  اختبار  هناك  لي�ض 

في  ت�صاعد  اأن  يمكن  التي  اال�صتبيانات  بع�ض  وجود  رغم  الحركة، 

ال  لكنه  المعايير،  التالية  ال�صفحة  في  الجدول  ويلّخ�ض  اكت�صافه. 

يفتر�ض تلقائيًا اإ�صابة طفلك بالحالة في حال �صّجل نتيجة موجبة. 

ويمكن  الدارجين،  االأطفال  عند  طبيعية  تعتبر  االأعرا�ض  اأن  وبما 

في  خبير  الت�صخي�ض  يجري  اأن  فينبغي  اأخرى،  الأ�صباب  تظهر  اأن 

اأن  وينبغي  االأطفال.  عند  والطبّية  النف�صية  اأو  النمائية،  الم�صكالت 

يتمكن طبيبك العام من اإحالتك اإلى عيادة متخ�ص�صة.

ما هو مدى خطورة الحالة؟

يمكن ال�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة اأن يكون له تاأثير 

مدمر على حياة الطفل في حال عدم معالجته، اإذ اإنه يبقى غالبًا في 

ا�صطراب ويعاني من �صعوبات في المدر�صة والمنزل ومع االأ�صدقاء، 

ما يوؤثر في ثقته بنف�صه ودافعه للنجاح في الحياة. و�صيكون لهذا تاأثير 

�صلبي على العائلة برّمتها، وفي المدر�صة. كما اأنه قد يت�صبب ب�صعف 

في االأداء القيادي لل�صيارة الحقًا، ويوؤدي في بع�ض الحاالت الحادة 

اإلى جنوح واإدمان على المخدرات.

لكن، في حال معالجة هذا اال�صطراب، يمكن اأن تكون النتيجة 

ممتازة، اإذ اإن قرابة ن�صف االأطفال الم�صابين يتخل�صون في النهاية 

ي�صّجلون تح�صنًا ملحوظًا مع  اآخرين قد  اأن  االأعرا�ض، في حين  من 

التقدم في ال�صن.
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وفرط  النتباه  لق�سور  البريطانية  الت�سخي�ص  معايير 

الحركة

م�سكالت النتباه

 6 عن  تقل  ال  لمدة  المذكورة،  النقاط  من  اأكثر  اأو   6 وجود 

اأ�صهر، بغ�ض النظر عن العمر وم�صتوى النمو:

• �صعف االنتباه للتفا�صيل/ اأخطاء طائ�صة	

• يف�صل الطفل غالبًا في االنتباه	

• يبدو غالبًا ال ي�صتمع	

• يف�صل في اإتمام االأ�صياء لنهاياتها	

• يعاني �صوء في تنظيم المهام	

• يتفادى غالبًا المهام التي تتطّلب جهدًا عقليًا متوا�صاًل	

• يفقد دائمًا اأ�صياءه	

• يت�صتت غالبًا باأي محّفزات خارجية	

• ين�صى غالبًا	

م�سكالت فرط الحركة

• وجود 3 على االأقل من النقاط التالية:	

• يتململ غالبًا اأثناء الجلو�ض	

• يترك مكانه في ال�صف في الوقت الذي ينبغي فيه اأن يلزمه	

• يرك�ض بكثافة اأو يت�صّلق على االأ�صياء ب�صكل غير منا�صب	

• يحدث غالبًا �صّجة، ويعاني من �صعوبة في التزام ال�صمت	

• يعاني من ن�صاط مفرط دائم ال يغّيره طلب اأو و�صع معّين	

الندفاع

• وجود واحدة على االأقل من النقاط التالية:	

• يجيب غالبًا عن االأ�صئلة من دون تفكير	

• ال يلتزم بدور اأو ال يقدر على االنتظار بطابور	

• يقاِطع غالبًا	

• يتحدث غالبًا كثيرًا	
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وقد يعاني الرا�صدين الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة، 

من �صعوبة في التركيز والجلو�ض من دون حركة.

بناء  و�صعوبة  االإجرامي،  ال�صلوك  اأو  الجنوح  اإلى  بالن�صبة  اأما 

اإن عولجت  كثيرًا  فيقل ظهورها  دمان،  االإ مواد  تعاطي  و  العالقات، 

الحالة في وقت مبكر. ويعي�ض اأغلب االأ�صخا�ض حياة طبيعّية تقريبًا 

مع العالج.

عالج الحالة

تكون  والمدر�صة،  المنزل  في  وفهمها  الحالة  اإلى  التعّرف  بعد 

العالجات االأ�صا�صية كالتالي:

• باالأدوية	

• العالج ال�صلوكي: 	

      - العمل مع الطفل في المنزل والمدر�صة

      - تدريب االأهل في مجموعات اأو وحدهم

      - العمل العائلي

• التوا�صل مع المدر�صة	

• معالجة الم�صكالت االأخرى والم�صاعفات	

مراكز  �صملت  اأميركية  درا�صة   ،1999 العام  في  اأظهرت  وقد 

عديدة، ب�صكل ال لب�ض فيه اأن اأف�صل عالج ال�صطراب ق�صور االنتباه 

هو  معار�ض،  �صلوك  رافقه  حال  في  وخ�صو�صًا  الحركة،  وفرط 

ا�صتخدام الدواء المنا�صب. وفي بريطانيا، كان ُيلجاأ للدواء، تاريخيًا، 

كخيار اأخير، خ�صو�صًا واأن العائالت ال تتحّم�ض لمعالة اأطفالها بهذه 

ال�صلوكية  المعالجة  اأن  اأظهرت  االأميركية  الدرا�صة  لكن  الطريقة. 

اإال عند االأطفال الذين يعانون  وحدها هي على االأرجح غير فعالة، 

وجود  دون  من  القلق  واأعرا�ض  الحركة  وفرط  االنتباه  ق�صور  من 

�صلوك معار�ض، اإذ اإنه في الحالة االأخيرة تكون االأدوية اأقل م�صاعدة.

وعلى االأرجح، فاإن االأطفال مع تلقيهم العالج الدوائي �صيتجاوبون 

يرافق  الذين  عند  كبيرًا  فارقًا  يحدث  قد  ما  ال�صلوكي،  العالج  مع 

ال�صلوك المعار�ض حالتهم.
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اإلى  ويعتبر المزج بين العالجين غالبًا اأف�صل في االأمد البعيد. 

الم�صكالت االأخرى مهمًا  المدر�صة وعالج  التوا�صل مع  ذلك، يعتبر 

دائمًا.

واأظهرت االأدلة اأن قدرة االأهل على تفادي لوم الطفل وانتقاده، 

نتيجة  الإحراز  مهمًا  ي�صكالن عن�صرًا  له  المدر�صة  دعم  اإلى  اإ�صافة 

اإيجابية في العالج.

العالج بالأدوية

المنّبهات

رغم اأن العالج باالأدوية وحده قد ال ي�صّكل الحل لكل الم�صكالت، 

اأن  يمكن  )ريتالين(،  الميثيلفينيديت  مثل  المنّبهة،  االأدوية  اأن  اإال 

تح�ّصن ب�صكل دراماتيكي االأعرا�ض عند  قرابة 90 % من االأطفال، 

وهي ت�صّكل اأكثر نوع فعال من العالجات الدوائية في اأغلب الحاالت.

الع�صبية  المو�صالت  بتحفيز م�صتقبالت  الميثيلفينيديت  ويعمل 

والتركيز  االنتباه  في  مبا�صرة  يوؤثر  ما  الدوبامين،  مثل  الدماغ،  في 

بالتوقف  لطفلك  عمليًا  ي�صمح  وهذا  الحركة.  وفرط  واالندفاع 

والتفكير، ربما الأول مرة في حياته، كما اأنه يمّكنه من الهدوء والعي�ض 

تعزيز  ومن  واجتماعية،  تعليمية  مهارات  وبناء  اأكثر،  طبيعية  حياة 

ثقته بنف�صه وا�صتعاد االأمل.
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ال�ستراتيجيات التي يمكن لالأهل والأ�ساتذة اّتباعها لتغيير 

ال�سلوك عند الم�سابين بق�سور النتباه وفرط الحركة

• اأ�سلوب التربية	

كن �صارمًا ومتما�صكًا، لكن في الوقت نف�صه حنونًا وم�صيدًا )راجع 

»اإيجاد الحلول للم�صكالت ال�صلوكية« في ال�صفحة 109(.

• تجّنب اللوم والنتقاد	

يمكن اأن يثير �صلوك معين غ�صبك، لكن ال تدع هذا يف�صد عالقتك 

�صارمة  حدود  بو�صع  ال�صلوك  من  التخّل�ض  على  �صاعده  بل  بالطفل، 

وعواقب، بداًل من الدخول في جدال معه.

• مجموعة دعم االأهل	

لتلقي  منطقتك  في  الخا�صة  االأهل  دعم  مجموعة  مع  توا�صل 

الم�صاعدة والن�صيحة.

• تخفيف الت�ستت	

اأبِق بيئته المحيطة مرّتبة

�صع اأمامه مهمات واقعية

اإتمام  اأن يفعل في حال عدم  ذّكره بهدوء لكن ب�صرامة بما عليه 

المهام

• زيادة الهيكلة والروتين	

يت�صّرف االأطفال الم�صابين بالحالة ب�صكل اأف�صل اإن كان لديهم 

خطة عمل وا�صحة واإ�صراف دائم وردة فعل.

حافظ على الحدود ال�صارمة والقواعد الثابتة.

• توفير المراقبة من قبل را�سد	

للوقوع  �صهل  ب�صكل  الحالة  بهذه  الم�صابين  االأطفال  يتعر�ض 

في  يتجولون  تدعهم  وال  دائمًا،  مراقبتهم  ينبغي  وبالتالي  بالم�صاكل، 

الطريق وحدهم من دون مراقبة.

• طلب المهمات الق�سيرة ومراجعتها المتكررة	

ق�ّصم المهمة الطويلة اإلى مهمات ق�صيرة، وراجعها ب�صكل متكرر للتاأكد 

من اأن العمل يتّجه في االتجاه المطلوب. ويمكن في هذه الحالة اأن ت�صاعدك 

جدًا قوائم المراجعة، وال�صاعات المنّبهة، ودفاتر تدوين المالحظات.
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لتغيير  اّتباعها  التي يمكن لالأهل والأ�ساتذة  ال�ستراتيجيات 

ال�سلوك عند الم�سابين بق�سور النتباه وفرط الحركة )تابع(

• �ساعد الطفل على تركيز انتباهه	

1 - التوا�سل

• تاأكد من اأن طفلك يوليك االنتباه الكامل اأثناء الطلب منه القيام 	

االنتباه.  م�صّتت  غير  اأنه  من  وتاأّكد  لوجه  وجهًا  حّدثه  ما:  ب�صيء 

وقد تحتاج الإم�صاك راأ�صه اأو كتفه بهدوء لتحقيق ذلك. وال تعطيه 

لن  وقتك، فهو  تهدر  تكون  انك قد  اإذ  الغرفة،  تعليمات من خارج 

ي�صمعك.

• توا�صل معه ب�صكل ب�صيط جدًا وموجز وب�صوت ثابت، مثل »اأح�صر 	

الحليب من المطبخ، من ف�صلك«، بداًل من »روبرت، اأوقف اللعب 

اأح�صره  تعال،  الطاولة.  ورّتب  الحليب  اأح�صر  المطبخ.  باأدوات 

اأن لديك ح�صة  تن�َض  اأ�صرع! ال  المدر�صة.  تاأخرت عن  لقد  معك، 

ريا�صة اليوم، و�صروالك الق�صير معّلق على الحبل«. فالطفل على 

االأرجح �صين�صى ماذا يفعل بعد كل هذه التوجيهات.

• تاأّكد من اأنه فهم ما تريده اأن يفعل، بالطلب منه اأن يكّرر ما طلبته، 	

قبل اأن يذهب الإتمامه.

• اأخرى. قل 	 اإنجاز مهمة  اأن تطلب منه  تابعه، واثِن عليه فورًا قبل 

له مثاًل »اأح�صنت عماًل. واالآن، �صّب القليل، من ف�صلك، في هذه 

لعبة  اإلى  تحّولها  اأن  اأي�صًا  وباإمكانك  واالآن...«.  رائع!  االأكواب. 

وتحدد وقتًا لذلك، اإن كان لي�ض اأمامك مت�صع من الوقت.

2 - التوّقف والتفكير

عّلم طفلك التوّقف والتفكير، وذّكره بهذا دائمًا.

3 - محادثة النف�ص

اطلب منه محاولة التكلم مع نف�صه، لم�صاعدته على التركيز. اجعله 

اأ�صئلته، من اأجل م�صاعدته على التركيز على  ي�صاأل نف�صه ويجيب عن 

المهمة الموجودة بين يديه. لي�صاأل مثاًل، »اأين اأنا؟ اأين علي اأن اأكون؟ 

في  االآن  اأنا  ح�صنًا،  المطبخ.  في  اأكون  اأن  وعلّي  التلفاز  غرفة  في  اأنا 

البراد.  من  الحليب  اإخراج  علّي  نعم!  اأفعل؟  اأن  علّي  ماذا  المطبخ. 

ح�صنًا، وهذا هو الحليب. ماذا ينبغي اأن اأفعل به؟« وما اإلى ذلك.
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االآثار الجانبية

ماليين   5 من  اأكثر  الفائتة  االأربعين  ال�صنوات  مدى  على  عولج 

تاأثيرات �صاّرة. وقد  اأي  ت�صجيل  المنّبهة، من دون  باالأدوية  �صخ�ض 

اآثار  % ممن تناولوا العالج على مدى ق�صير من   10 اإلى   5 اأ�صيب 

جانبية تم التخل�ض منها عند وقف تناول الدواء، وت�صمنت بطاأ في 

النمو، وفقدان ال�صهّية على الطعام، و�صعفًا في زيادة الوزن، و�صعوبة 

في النوم ووجعًا في الراأ�ض واأحالم اليقظة وا�صطراب العّرات. 

وتعتبر هذه االآثار قليلة عادة، ويمكن دائمًا اإيقاف الدواء اإن لم 

ينا�صب طفلك، ولهذا ينبغي با�صتمرار قيا�ض طول الطفل ووزنه.

 االإدمان والترخي�ض

اإن هذا الدواء غير قابل على االإدمان عليه، وهو يعمل ب�صكل اأف�صل 

مع التربية الم�صتمّرة. وهو غير مرّخ�ض له ل�صن ما دون ال�صاد�صة، 

ويعطى بو�صفة طبّية فقط، الأنه باالإمكان ترويجه ب�صكل غير �صرعي 

ب�صبب تاأثيره المنّبه التناق�صي عند الرا�صدين، وخ�صو�صًا في حال 

تغييره كيميائيًا.

الميثيلفينيديت  با�صتخدام  العالج  اأن  موؤخرًا  البحث  واأظهر 

الذي  الم�صروعة،  غير  االأدوية  على  االإدمان  من  يحمي  اأن  يمكن 

ي�صّكل م�صاعفة �صائعة ال�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة غير 

المعاَلج.

و�صف دواء الميثيلفينيديت

من  التاأّكد  اأجل  من  اأ�صابيع  لب�صعة  الدواء  هذا  غالبًا  ُيختبر 

منتظمة.  فحو�صات  تتخللها  اأطول  لمدة  للطفل  و�صفه  قبل  فائدته، 

وقد يحتاج االأطفال اإلى اأخذ الدواء ل�صنوات، وفي بع�ض االأحيان حتى 

�صن الر�صد. واأحيانًا، قد ي�صتخدم الدواء في مراحل لل�صماح للطفل 

لتحقيق درجة علمية واجتماعية، في حين ال ياأخذه في اأوقات العطل.

تح�صيرات جديدة للدواء

المفعول  بطيئة  كم�صتح�صرات  حاليًا  الميثيلفينيديت  يتوّفر 

توؤخذ في جرعة واحدة فقط يوميًا، لتفادي التعّر�ض الإحراج تناول 
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 Concerta« االأقرا�ض في المدر�صة. وال يمكن االإدمان على اأقرا�ض

XL« الم�صاعفة المفعول ب�صبب تركيبتها بطيئة المفعول.

على  الدواء  على  تحتوي  التي   »Equasim XL« اأقرا�ض  وهناك 

�صكل م�صحوق، لتنا�صب االأطفال الذين ال يمكنهم بلع االأقرا�ض.

ت�صبه  الذي  )�صتراتيرا(  االأتوموك�صيتين  دواء  بات  جدًا،  وحديثًا 

تركيبته تركيبة م�صادات االكتئاب، متوفرًا. وعلى عك�ض الميثيلفينيديت، 

 24 مدة  فعاليته  وتتوا�صل  مراقبًا،  دواء  لي�ض  فهو  منّبه،  غير  وكونه 

اأكثر من  للميثيلفينيديت، لكنه ي�صتغرق  12 �صاعة نهارًا  �صاعة، مقابل 

اإلى  بالن�صبة  فعالية  اأقل  رّبما  وهو  فّعالة.  م�صتويات  اإلى  للو�صول  �صهر 

الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب  المتعلقة  الحادة  االأعرا�ض 

اإال اأنه ينا�صب غالبًا المراهقين الذين يحتاجون اإلى تجنب الت�صرفات 

االآثار  وتجعل  الليل.  في  اأكثر  درا�صة  اإلى  بالخطر،  المحفوفة  المتهّورة 

الجانبية المختلفة لهذا الدواء، تناوله ينا�صب البع�ض اأكثر من غيرهم.

المجموعات الم�ساعدة لالأهل

الم�صابين  االأطفال  اأهل  ب�صكل خا�ض  المجموعات  ت�صاعد هذه 

بم�صكالت  المقرون  الحركة  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب 

اإلى  المعار�صة وال�صلوك، الأن هوؤالء االأطفال ب�صكل خا�ض يحتاجون 

باتجاه  �صينجذبون  دونها  من  اإنهم  اإذ  وثابتة،  وحنونة  تربية حازمة 

على  المجموعات  هذه  قبل  من  التركيز  ويجري  بم�صكالت.  الوقوع 

دعم االأهل في بناء عالقة اأقوى بينهم وبين طفلهم. وقد يكون كثير 

من االأهل، حتى واإن �صاركوا �صابقًا في مجموعة للم�صاعدة، قد تخّلوا 

ي�صتمعون   ال  اأنهم  يبدو  االأخيرين  الأن  اأوالدهم  تاأديب  محاولة  عن 

المنا�صب  للدواء  الطفل  تناول  وعند  االأحوال.  من  حال  باأي  اإليهم 

وبالتالي  والتعّلم،  والتفكير،  والتوقف،  اال�صتماع،  من  �صيتمكن  فاإنه 

ي�صتجيب اإلى ما لم يكن ي�صتجيب له �صابقًا.

وباالعتماد على مجموعات م�صاعدة االأهل العالمّية، يوجد حاليًا 

�صة لتقديم الم�صاعدة الأهل االأطفال  مزيد من المجموعات المتخ�صّ

الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة في بع�ض المناطق.
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مقارنة الدواء الجديد، اأوتوموك�سيتين، مع المنّبهات

فة اأوتوموك�سيتينالمنّبهاتال�سّ

)ميثيلفينيديت نوع الدواء منّبه 

اأو ديك�صامفيتامين(

)تركيبته  منّبه  غير 

و�صبيهة  لالكتئاب  م�صادة 

بالبروزاك(

مادة غير مراقبةماّدة مراقبةالو�صع القانوني

خالل مّدة بدء المفعول فعاليتها  تبداأ 

30 دقيقة
)�صريعة  �صاعات   4

المفعول(

)بطيئة  �صاعة   12-8
المفعول(

لتعطي  اأ�صابيع  ت�صتغرق 

فعالّية

بينها  من   - �صاعة   24
وبعد  الفجر  �صاعات 

الظهر

وتغطية  التنا�صب 

االأعرا�ض

فترة  فقط  تغطي 

�صاعات المدر�صة

ما  تغطية  يمكنها  ال 

قد  اأو  م�صاء   8 بعد 

تت�صبب باالأرق

متاأخرة  فترة  اأي�صًا  تغطي 

من الليل )للمراهقين مثاًل(

قد  �صاعة   24 فترة  تغطي 

ت�صاعد على النوم

فعالية اأقل قّوةفعالية اأقوىالفعالية

الجرعة الجرعة  �صبط  يمكن 

عدم  )مثل  بمرونة 

تناولها في العطالت(

ثابتة  جرعة  اإلى  تحتاج 

يوميًا

االآثار الجانبية 

االأ�صا�صية

ال�صهّية وخ�صارة الوزن

يمكن اأن تعّكر المزاج 

عند البع�ض

اأو  رع  ال�صّ تزيد  قد 

ا�صطراب العّرات �صوءًا 

)تحتاج اإلى المراقبة(

الّنعا�ض

ال�صهّية وخ�صارة الوزن

يمكن اأن تجعل المراهقين 

المزاجيين يانعين، لكن 

قلياًل من اأفكار االنتحار 

قد �صّجلت.

)يجب  الدم  �صغط  ترفع 

فح�صه ب�صكل منتظم(

ت�صّمم كبدي )نادر جدًا(
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اأين يمكنني تلّقي الم�ساعدة؟

�صيكون عليك اأن ُتحال من قبل طبيبك العام اإلى طبيب اأطفال 

�ض اأو اإلى »خدمة ال�صّحة العقلية للطفل والمراهق« الإخ�صاعه  متخ�صّ

الخدمة  هذه  خارج  االأطباء  لبع�ض  يكون  وقد  والعالج.  للت�صخي�ض 

لكنهم  الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور  ا�صطراب  في  اأحيانًا  الخبرة 

الحاالت  في  االأدوية  تتخطى  التي  االأو�صع  العالجات  يقّدمون  ال  قد 

االأكثر تعقيدًا.

خا�صة  دعم  اأجهزة  طريق  عن  اأي�صًا  الالزم  الدعم  يتوّفر 

بالمر�ض، تدير مجموعات دعم االأهل في اأغلب المناطق والمدار�ض 

االأجهزة  ورّبما  واال�صت�صارة(،  التربويين  النف�ض  علماء  )توّفر 

االجتماعية )للدعم العائلي اأو الن�صيحة المالية اأو الدعم المالي، اأو 

لة(. لدعم رعاية االأطفال اإن كانت ذات ال�صّ

كما يوجد الكثير من الكتب المفيدة جدًا التي ت�صاعدك في ما 

الحركة، و�صتعطيك »خدمة  االنتباه وفرط  يخ�ض ا�صطراب ق�صور 

لة منها.  ال�صّحة العقلية للطفل والمراهق« الئحة بالكتب المف�صّ

لة التوّحد وال�سطرابات ذات ال�سّ

»ا�صطرابات  بـ  اأي�صًا  لة  ال�صّ ذات  واال�صطرابات  التوّحد  يعرف 

نادرة  حالة  يعتبر  التوّحد  مر�ض  وكان   .)ASDs( التوّحد«  طيف 

ال�صنوات  في  لكن،  طفل(.   1000 كل  في  واحد  من  اأقل  )ي�صيب 

القليلة االأخيرة، �صّجلت زيادة في ت�صخي�ض هذه الحالة بمعّدل اأربع 

مرات، وذلك ب�صكل كبير ب�صبب زيادة معرفتنا بها وتحديدنا االأف�صل 

لها، ليزيد الرقم اإلى 6 بين كل 1000 طفل. 

ويرتبط التوّحد الحاد غالبًا ب�صعوبة عامة في التعّلم وبال�صّرع. 

العام«،  النمائي  »اال�صطراب  وهو  الحالة  لهذه  اآخر  ا�صم  وي�صتخدم 

رغم اأن هذا اال�صم قد ي�صتخدم اأي�صًا لنطاق اأو�صع من االأطفال الذين 

يعانون من م�صكالت م�صابهة، لكن ال تتوافق مع كل معايير التوّحد.

وقد تتراوح حالة التوّحد بين الخفيفة والحادة، مع تنّوع م�صتويات 

عادة  يبداأ  دماغي.  تنموي  ا�صطراب  وهو  النطق.  و�صعوبات  التعّلم 
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من  االكت�صاف  �صعبة  �صاذة  م�صكالت  مع  �صنوات،  الثالث  عمر  في 

يبدون  لكنهم  الحاد،  بالتوّحد  االأطفال م�صابين  يكون  وقد  الوالدة. 

عادة طبيعيين، ما يمكن اأن يكون �صعبًا جدًا على االأهل في االأماكن 

العامة، حيث �صيعتبر الناظرين اإليهم، وهم يت�صّرفون ب�صوء وب�صكل 

خاطئ، اأن اأهاليهم غير موؤّهلين للتربية اأو م�صيئين للمعاملة.

»متالزمة  هي  الخفيفة  التوّحد  لحاالت  االأخرى  واالأ�صماء 

اأ�صبرجر« )من دون تاأخر في النطق(، و»متالزمة كانر« حيث يجد 

االآخرين،  مع  التعامل  في  �صعوبة  الطبيعي  الذكاء  ذوو  االأطفال 

ويبدون �صاذين، ومختلفين، وفي بع�ض االأحيان خرقاء.

بلقاح  مرتبط  التوّحد  باأن  تفيد  تقارير  وجود  من  الرغم  وعلى 

هذا  اإلى  المكّثفة  االأبحاث  اأن  اإال  والحميراء،  والنكاف  الح�صبة 

و�صع  في  يكون طفلك  فقد  وبالتالي  الفكرة،  تدعم هذه  لم  الحين، 

اأكثر اأمانًا اإن تلّقى اللقاح، كون هذه االأمرا�ض قد تكون خطيرة جدًا.

وبالن�صبة اإلى اختبارات التوّحد، فال وجود لها بعد بحيث يعتمد 

اأعرا�ض  ب�صاأن  جدًا  لة  مف�صّ اأ�صئلة  الخبير  طرح  على  الت�صخي�ض 

من  تقارير  وتلّقي  والدته،  وقت  منذ  ذلك،  اإلى  وما  و�صلوكه  الطفل 

معالجي  من  الن�صيحة  وتلّقي  مبا�صرة،  الطفل  ومراقبة  المدر�صة، 

النطق واللغة والمعالجين المحترفين.

م�سكالت التفاعل الجتماعي

يكون االأطفال الم�صابين بالتوّحد غالبًا خرقاء ومنعزلين. فهم 

وغير  المحدودة  اهتماماتهم  ولهم  الخا�ض،  عالمهم  في  يعي�صون 

اأغلب  يجريها  التي  االجتماعية  بالحوارات  يقومون  وال  المعتادة. 

يفهمون  وال  العيون،  اإلى  النظر  غالبًا  ويتفادون  العاديين،  النا�ض 

ما  غالبًا  ي�صتنبطون  وال  الوجه،  تعابير  اأو  اللفظية  غير  االإيماءات 

االأحيان  اأغلب  في  يفتقدون  فهم  ولهذا،  االآخرون.  وي�صعره  به  يفكر 

للتعاطف، ويردون ب�صكل غير منا�صب على تعّر�ض �صخ�ض لالأذى، اأو 

يطلقون تعليقات �صاذجة ومحرجة. وقد تكون طريقة تعاملهم ر�صمية 

جدًا وي�صهل انزعاجهم من دون اأي �صبب مفهوم. وهم ال يميلون اإلى 
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غير  يكونوا  اأن  يمكن  وبالتالي  الطبيعيين،  كاالأطفال  باالأهل  التعّلق 

م�صتجيبين لدرجة عالية.

م�سكالت التوا�سل

التكّلم،  اأن يكون غير قادر على  يمكن للطفل الم�صاب بالتوّحد 

لكن، قد يكون نطق بع�ض ذوي الحاالت الخفيفة غريبًا اأو متكّلفًا، مع 

اإ�صافة كلمات غير عادّية اأو ن�صخ وتكرار كلمات بطريقة غريبة. وقد 

اأي�صًا.  بحرفية  وا�صتخدامها  بحرفّيتها،  اللغة  اأخذ  اإلى  الطفل  يميل 

تكمل  ولم  الحليب«  واأح�صر  »اذهب  له  قلت  اإن  المثال  �صبيل  فعلى 

معه  �صياأخذه  الطفل  الأن  االأبد  اإلى  �صتنتظر  اإياه«، عندها  »واعطني 

اإلى حيث ذهب. وي�صارع اأطفال التوّحد اأي�صًا ال�صتخدام االإيماء غير 

اللفظي من اأجل التوا�صل مع االآخرين )مثاًل هم ال ي�صيرون اإلى ما 

يريدون باإ�صبعهم، بل يذهبون فورًا اللتقاطه(.

 الحركات المتكررة والنمطّية وال�سالبة

نف�صها  االأ�صياء  بالتوّحد  الم�صابون  االأطفال  يكّرر  ما  غالبًا 

بطريقة معّينة طوال الوقت، وال ي�صتطيعون التعامل مع التغيير. وقد 

يوؤدي بهم االنحراف عن الروتين اإلى ال�صعور بقلق كبير، وا�صطراب، 

هذا،  فهم  ويمكن  للتعاون.  رف�ض  اأو  �صديد  وتقهقر  غ�صب،  ونوبات 

باأنها طريقة ي�صتخدمها الطفل من اأجل الحفاظ على اإح�صا�ض بعدم 

التغيير وباال�صتقرار في عالم ال يفهمه.

وقد يطّور الطفل الم�صاب، حركات وت�صرفات متكررة مثل لعبة 

اليدين  رفرفة  اأو  مرارًا،  الكتاب  �صفحات  وقلب  ال�صفائح،  تطيير 

ب�صكل متكرر عند االإثارة. ويكون الم�صابون بالتوّحد غالبًا ح�صا�صين 

لهم  يت�صبب  قد  ما  وال�ّصمع،  والذوق  وال�صم  اللم�ض  تجاه  زائد  ب�صكل 

على  االأمر  هذا  ويعتمد  لتهدئتهم،  ُي�صتخدم  اأو  ال�صريع،  باالنزعاج 

مدى تح�ّص�صهم.

وال يمكن لهوؤالء االأطفال اأن يلعبوا األعابًا خيالّية، وهم يميلون اإلى 

�صّف األعابهم والنظر اإليها من زاوية مختلفة، اأو يديرونها اأو ي�صمونها 
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يظهرون  وقد  الواقع«.  تقليد  »لعبة  بها  اللعب  من  بداًل  يلم�صونها  اأو 

اأو القطارات، وقد  ال�صيارات  باأ�صياء مثل  غالبًا اهتمامًا ا�صتحواذيًا 

يبدون مواهب ا�صتثنائية رغم �صعوبة التعلم العامة لديهم.

م�ساعدة الطفل الم�ساب بالتوّحد

يقدرون  ال  غالبًا  فهم  خا�صة،  بميزات  االأطفال  هوؤالء  يتمّتع 

اأن  اأو اهتمامات خا�صة، ويمكن  يتمتعون بمواهب  الكذب. وقد  على 

اأ�صرع،  ب�صكل  االآخرون  منها  �صيمّل  التي  المهمات،  بهذه  يتم�صكوا 

التي  المهمة  على  والمثابرة  الزائد  التركيز  على  قدرتهم  ب�صبب 

ال�صخ�ض  االأطوار،  غريب  االأ�صتاذ  �صخ�صية  وتج�ّصد  ت�صحرهم. 

الم�صاب بمتالزمة اأ�صبرجر ، ب�صكل كبير.

من  فريق  اإلى  عادة  بالتوحد  الم�صابين  االأطفال  ويحتاج 

طبيبك  م�صاورة  وينبغي  المنا�صب.  الدعم  لتلقي  االخت�صا�صيين 

العام من اأجل اإحالتك اإلى طبيب اأطفال و/اأو اإلى معالج نف�صي في 

المبكر  التدخل  ُيحدث  فقد  بالحالة.  طفلك  باإ�صابة  ا�صتبهت  حال 

لالخت�صا�صي والمخطط التعليمي الدقيق، اإلى جانب النهج الكامل 

للهيكلية والروتين في المدر�صة، فارقًا كبيرًا.

منهك  اأمر  بالتوّحد،  م�صاب  لطفل  والدة  اأو  والدًا  تكون  اأن 

ومتطّلب، فيما قد تتاأثر في بع�ض االأحيان العالقة بين االأهل والطفل 

نف�صها  بالطريقة  عاطفة  الطفل  هذا  يظهر  ال  وغالبًا،  حاد.  ب�صكل 

لالأهل،  خيبة  ي�صكل  اأن  يمكن  ما  االآخرون،  االأطفال  يظهرها  التي 

فيحبطون اأو يكتئبون اأو ين�صحبون، وي�صبحون عن غير ق�صد »غير 

موجودين عاطفيًا« مع الطفل الذي يحتاج اإلى هذا النوع من االهتمام 

اأكثر من االآخرين.

ال�صحيح،  والدعم  للحالة  الدقيق  الت�صخي�ض  ي�صكّل  اأن  ويمكن 

طفاًل  لك  باأن  تفّهم  من  هذا  مّكنك  اإن  خ�صو�صًا  كبيرًا،  فارقًا 

معاقًا. كما يمكن للمالحظات المطروحة في ال�صفحتين 94 و95 اأن 

ت�صاعدك.
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ولمزيد من النقا�ض في هذا المو�صوع يمكنك االّطالع على كتاب 

وع�صر  والتوّحد،  الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور  ا�صطرابات  »فهم 

القراءة، و�صعوبة التاآزر الحركي« من �صل�صلة »كتاب طبيب العائلة«.

للتوّحد غير طبية،  المتوفرة  العالجات  اأن كل  الرغم من  وعلى 

واالإجراءات  االأهل،  دعم  مجموعات  بها  تعود  التي  الفائدة  ورغم 

ة  اإحدى المراكز المخت�صّ ال�صلوكية، ودعم المدر�صة، فقد وجد في 

بق�صور  اأي�صًا  م�صابون  الحاالت  من  تقريبًا   %  75 اأن  بالتوّحد، 

االنتباه وفرط الحركة الذي ي�صتجيب للعالج الدوائي.

ويجب اأي�صًا تحديد حاالت اأخرى قد ت�صاحب التوحد، ومعالجتها 

رع(.  )مثل ال�صّ

هناك  بالعالج،  المتعلقة  االإجراءات  جميع  ا�صتنفاذ  ولدى 

مثل  الّذهان،  م�صادات  من  قليلة  جرعات  باأن  حاليًا  يظهر  دليل 

الري�صبريدون، يمكن اأن تخفف ب�صكل كبير من حّدة الم�صاعر والقلق 

والعنف التي ف�صلت اإجراءات اأخرى من تخفيفها، واأن تح�ّصن ب�صكل 

من  طبّية  و�صفة  اإلى  االأدوية  هذه  وتحتاج  الحياة.  نوعية  ملحوظ 

االإ�صابة  لال�صتخدام في حاالت  كونها مرّخ�صة  العام،  قبل طبيبك 

باالأمرا�ض النف�صية الحادة، مثل الّذهان، ولي�ض للتوّحد.

الكتئاب

من  �صلوكية  بم�صكالت  الم�صابين  االأطفال  اأغلب  يعاني  ال 

االكتئاب، رغم اأن الحالتين قد تجتمعان اأحيانًا.

وينت�صر االكتئاب بين قرابة 5 % من االأطفال في �صن المدر�صة، 

حّد  على  واالإناث  الذكور  ي�صيب  وهو  المراهقين،  من   %  8 وبين 

�صواء، مع زيادة اإ�صابات الفتيات اأكثر من ال�صبيان في �صن البلوغ.

و�صرعة  مزاجّية،  اإلى  يوؤدي  وقد  االكتئاب،  ُيالحظ  ال  وعادة، 

غ�صب، و�صلوك �صعب، فيعتبر ب�صكل خاطئ، �صلوكًا �صلبيًا. وفي هذه 

الحالة فاإن التاأنيب على ال�صلوك ال�صيء من �صاأنه فقط اأن يزيد الو�صع 

�صوءًا . وبالتالي من المهم النظر في اإمكانية االإ�صابة باالكتئاب، في 

حال بات الطفل �صعب المرا�ض بعد اأن كان �صابقًا عاديًا.
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اإلى  باالكتئاب  الم�صابين  االأطفال  من   %  10 فقط  وُيحال 

اخت�صا�صي للمعالجة، رغم اأن الحالة قابلة للعالج. وغالبًا ما تكون 

االأعرا�ض غام�صة، وتظهر تدريجيًا، ما يجعلها عر�صة لعدم االنتباه. 

وهي تت�صّمن، �صوء المزاج، وفقدان اال�صتمتاع )وغالبًا يعّبر عن ذلك 

بالملل(، و�صعف الطاقة )ال�صعور بالتعب دائمًا(، و�صرعة الغ�صب، 

وقلة النوم. كما يمكن اأن يظهر القلق على الطفل اأي�صًا، اإ�صافة اإلى 

اأفكار االنتحار واأذّية النف�ض اأحيانًا. 

وعن  العادّية،  اأن�صطتهم  عن  المكتئبون  االأطفال  ويتخّلى 

وقد  واالنعزال.  والمزاجّية،  ال�صكوت،  اإلى  ويميلون  اأ�صدقائهم، 

تعلقًا  اأكثر  وي�صبحون  االأوجاع،  من  �صنًا  االأ�صغر  االأطفال  ي�صتكي 

باالأهل و�صرعة في االنفعال، واأكثر بكاء، اأو ي�صبحون جبناء وقلقين.

ولالكتئاب اأ�صباب كثيرة، لكنها عادة مزيج من العوامل الوراثية 

في  ال�صلبية  والحوادث  العائلة  في  االكتئاب  تاريخ  )مثل  والبيئية 

الحياة(.

حال  في  له  ودعمك  العاطفية،  طفلك  حالة  معرفة  وتعتبر 

اال�صتباه باكتئابه، اأمرًا مهمًا. تحّدث اإليه، وحاول تحديد المثيرات 

ل�صوء  التعّر�ض  مثل  الحالة،  وراء  الكامنة  المزمنة  الم�صكالت  اأو 

التعامل معه. وفي حال علمك  ت�صاعده في  اأن  الذي يمكن  المعاملة 

اأطلب  بنف�صك،  معالجتها  على  مقدرتك  وعدم  ال�صعوبات،  بهذه 

الم�صاعدة.  وقد ينزعج الطفل من اأ�صئلتك، فال تعرف �صبب اكتئابه، 

موجود  باأنك  واالإ�صارة  اإليه  باال�صتماع  تدعمه  اأن  باإمكانك  لكن 

اأن�صطة يحّبها  اأبدًا، والبحث عن  للم�صاعدة. وينبغي عدم المجادلة 

فيه  ويكثر  ال�صغط  فيه  يقل  زمني  جدول  وو�صع  غيرها،  من  اأكثر 

المرح والثناء والمكافاأة.

حينها  عليك  اأ�صابيع،  ب�صع  من  الأكثر  مكتئبًا  طفلك  بدا  واإن 

ا�صت�صارة طبيبك العام الإحالتك اإلى اخت�صا�صي من »خدمة ال�صّحة 

العقلية للطفل والمراهق«. 

للعالج  النف�صية )خ�صو�صًا  للعالجات  االأطفال غالبًا  وي�صتجيب 
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المعرفي ال�صلوكي الذي يتوفر عبر االإنترنت للمراهقين والرا�صدين(، 

وقد تفيده في بع�ض االأحيان اأي�صًا االأدوية الم�صادة لالكتئاب.

المو�صوع، يمكنك قراءة كتاب  التفا�صيل حول هذه  ولمزيد من 

»فهم االكتئاب« من �صل�صلة »كتاب طبيب العائلة«.

القلق

يجب لحاالت القلق الحادة )راجع ال�صفحة 56(، ونوبات الهلع، 

والرهاب الحاد، وال�صلوك القهري و/ اأو الو�صوا�صي، اأن تعر�ض على 

اخت�صا�صي من »خدمة ال�صّحة العقلية للطفل والمراهق«.

ومن غير المرّجح عادة اأن يت�صبب القلق بم�صكالت نف�صية، اإال في 

حال كان الطفل متوّحدًا ويتجّنب التغيير. مع ذلك، يمكن اأن تظهر 

االأو�صاع  بالقلق في  لها عالقة  االأطفال  بع�ض  ت�صرفات �صعبة عند 

التالية.

قلق االنف�صال

المدر�صة  اإلى  اأو  �صريرهم  اإلى  الذهاب  االأطفال  بع�ض  يرف�ض 

بعد  الحالة  هذه  تح�صل  وقد  اأهلهم.  عن  االنف�صال  من  خوفًا 

ب�صدمة  االإ�صابة  اأو  عزيز(،  وفاة  بعد  )مثاًل  ما  لخ�صارة  التعّر�ض 

)مثل التعّر�ض ل�صوء معاملة اأو تنّمر(، اأو عند االأطفال ذوي المزاج 

القلق، اأو الذين لديهم عالقة غير اآمنة مع اأهلهم )عند تعر�ض االأهل 

لالكتئاب �صابقًا على �صبيل المثال(، اأو المر�صى ج�صديًا.

بالغ�صب  الحالة  هذه  على  الرّد  اأن  اإلى  هنا،  االإ�صارة  وينبغي 

والجداالت تجعل الطفل ي�صعر باأنه غير محبوب ما يزيد قلقه ب�صاأن 

العالقة مع االأهل، ويزيد �صلوكه �صوءًا، وقد يدخل في حلقة مفرغة.

اأما الحل، فهو و�صع حدود وا�صحة لوقت النوم، وتخ�صي�ض وقت 

ينفرد فيه كل من الوالدين مع الولد، وتقديم التطمينات له، وال�صماح 

التي باالإمكان  التي تقلقه والم�صكالت  االأمور  بالك�صف عن جميع  له 

بينكما  التوا�صل  المزيد من محاوالت وقف  معالجتها معًا، وتجاهل 

ومكافاأته عند  امتداح طفلك  �صاأن  ومن  الم�صائل.  مناق�صة  دون  من 
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اأو اإلى المدر�صة من دون هرج ومرج، اأن ي�صاعد  الذهاب اإلى النوم 

في تح�صين هذا الو�صع الذي يتم التخل�ض منه عادة.

وقد يعاني بع�ض االأطفال من �صدمة بعد وقوع حادث اأو التعّر�ض 

ل�صوء معاملة، وي�صابون با�صطراب ال�صدة بعد ال�صدمة الذي يحدث 

مفرطي  اأو  خائفين،  اأو  دامعين،  في�صبحون  اأي�صًا.  الرا�صدين  عند 

هلع.  بنوبات  ي�صابون  اأو  الغ�صب،  �صريعي  اأو  منعزلين،  اأو  التيقظ، 

االأهل،  عن  االنف�صال  قلق  ومن  والكوابي�ض  االأرق  من  يعانون  وقد 

هذه  وجميع  اليقظة.  في  ما�صية  اأحداث  وا�صترجاع  الليلي،  والتبّول 

االأعرا�ض قد ُينظر اإليها على اأنها �صلوك �صعب ومتطّلب في حال لم 

ُيفهم �صببها، وخ�صو�صًا اإن كان االأهل اأي�صًا م�صابين بها ويعانون من 

االأعرا�ض نف�صها.

ة باكرًا، الأن هذه  من المهم في هذه الحالة، طلب م�صاعدة مخت�صّ

االأعرا�ض قابلة للعالج عن طريق العالجات ال�صلوكية والحوارية، واإن 

اقت�صت الحاجة باالأدوية، و�صتكون النتيجة اأف�صل عند اكت�صافها في 

وقت مبكر.

ا�سطرابات الأكل

بات  حال  وفي  طفلك.  مع  الطعام  ب�صاأن  معارك  في  تدخل  ال 

اإ�صابته  الإمكانية  عندها  فانتبه  عنيدًا  اأو  �صعبًا  االأكل  تجاه  �صلوكه 

�صلوك  اأو  الغذائي  النظام  اأن  واإن الحظت  االأكل.  ا�صطرابات  باأحد 

م�صاعدة  طلب  حينها  ينبغي  حياته،  اأ�صلوب  في  يوؤثران  عنده  االأكل 

اخت�صا�صي الأّن التدّخل المبكر في هذه الحاالت مرتبط بالح�صول 

على نتائج اأف�صل.

ويعتبر »القهم الع�صابي«، اأو فقدان ال�صهّية )anorexia(، اأحد 

ال�صمنة،  من  خوفًا  اأكله  الطفل  فيها  يحّد  التي  اال�صطرابات  هذه 

»النُّهام  اأي�صًا  وهناك  ج�صمه.  منظر  ويت�صّوه  وزنه  من  فيخ�صر 

بنوبات  يّت�صف  الذي   )bulimia( المر�صي  ال�ّصره  اأو  الُع�صابي« 

متواترة من االإفراط في الطعام، ويتبعها التقّيوؤ.

في  اكت�صافهما  ينبغي  اأنه  اإال  الحالتين،  لكلتا  العالجات  وتتوفر 
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االأ�صرّية،  العالجات  غالبًا  ت�صاعد  وقد  االأطفال.  عند  مبكر  وقت 

الفردي  العمل  يكون  بحيث  �صنًا  االأ�صغر  االأطفال  عند  وخ�صو�صًا 

معهم اأ�صعب.

النقاط الأ�سا�سية

يتعّر�ض الطفل و/ اأو العائلة للوم ب�صكل غير منا�صب، في حال  �

عدم مالحظة الم�صكالت.

يعتبر كثير من االأطفال غالبًا ب�صكل خاطئ »م�صاغبين«. �

م�صكلة طبّية،  � االأطفال  عند  »ال�صيء«  ال�صلوك  �صبب  يكون  قد 

مثل �صعف ال�ّصمع اأو النظر اأو مر�ض مزمن.

با�صطرابات ع�صبية  � لالأطفال  ال�صيء  ال�صلوك  ارتباط  يمكن 

وفرط  االنتباه  ق�صور  ا�صطراب  مثل،  كامنة  نمائية  �صلوكية 

ال�صطرابات  اأو  ت�صخي�صه،  يجِر  لم  الذي  التوّحد  اأو  الحركة 

المزاج، مثل االكتئاب والقلق اللذين ي�صتجيبان للعالج في حال 

ك�صفهما مبكرًا.

اأكثر �صيوعًا في  � بات ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة 

لالأدوية  جّيد  ب�صكل  ي�صتجيب  وهو  حاليًا،  المتحدة  المملكة 

والعالجات والتدّخالت االأخرى.

االأنواع  � لكن  ال�صلوكية،  للم�صكالت  نادر  �صبب  هو  التوّحد 

الخفيفة منه �صهلة المالحظة وت�صتجيب جيدًا لكل التدّخالت 

من قبل المدر�صة.
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تقترن اال�صطرابات الع�صبية ال�صلوكية النمائية الكامنة غالبًا  �

باالكتئاب الذي يزيدها تعقيدًا.

يزيد االنتقاد واللوم اأغلب الحاالت �صوءًا. �

ُيح�ّصن الثناء والّدعم والتربية الحازمة والثابتة، التوا�صل بين  �

االأهل والطفل وي�صاعد التعامل بينهما ب�صكل اأف�صل.

من  � ت�صتفيد  االأقل،  على  اأو  للعالج،  قابلة  الحاالت  اأغلب 

مالحظتها وفهمها.

االإ�صابة  � للوقاية من  والعالج مهمين  المبكر  االكت�صاف  يعتبر 

بالم�صكالت ال�صلوكية، ويوؤديان اإلى اأف�صل النتائج.
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 إيجاد الحلول
للمشكالت السلوكية

اإدراك معاني �سلوك الطفل

كيف تفهم ما يجري

اإن فهم �صلوك طفلك هو غالبًا مفتاح اإيجاد الحل. فاإذا اعتبرت 

اإلى  اإلى اأن الطفل يحتاج  اأن معظم الم�صكالت ال�صلوكية هي موؤ�صر 

م�صاعدة وانتباه )ما الذي يريده؟( بدل اعتبارها هجومًا ي�صتهدفك 

)اإنه يتعّمد ذلك من اأجل اإفقادي �صوابي!(، تكون بذلك قد اقتربت 

اأكثر من العثور على االأجوبة.

ومن بين الطرق االأ�صا�صية الإدراك ال�صبب الكامن وراء الم�صكلة 

منظوره  من  االأمور  وروؤية  طفلك  مكان  نف�صك  و�صع  محاولة  هو 

الخا�ض. ولكي تفهم الم�صكلة اأكثر، ا�صتعر�ض حياة طفلك حتى هذه 

اللحظة، مع تحديد االأحداث الحياتية االأ�صا�صية في مختلف المراحل 

ذلك  في  بما  الطفل،  على  خلفتها  التي  االآثار  في  والتفكير  العمرية 

المثيرات االأكثر حداثة للم�صكالت.

ومن خالل طرح اأ�صئلة معينة، باإمكانك اأن تحاول فهم ما الذي 

يرمي اإليه طفلك ب�صلوكه، واأن تحدد االأ�صباب المحتملة والم�صكالت 

اأواًل، واأن تعّين الم�صكلة  اإلى العالج  الكامنة االأخرى التي قد تحتاج 

التي ينبغي التركيز عليها، بحيث ت�صتطيع تحديد ما عليك فعله. وقد 
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ت�صّرف  وراء  االأ�صباب  لفهم  المفاتيح  بع�ض  التالية  االأ�صئلة  تقدم 

اأن تكون مفيدة  االأ�صئلة  المرجح لهذه  النحو. ومن  طفلك على هذا 

في حال عملت عليها مع فرد من اأفراد االأ�صرة اأو �صديق مقّرب، على 

الرغم من اأنك قد ت�صل اإلى بع�ض االأجوبة بنف�صك.

طرح  في  اآخر  �صخ�ض  مع  الم�صكلة  عن  حديثك  ي�صاهم  وقد 

وجهات نظر مختلفة وفتح اآفاق جديدة تتعلق بالم�صكالت، خ�صو�صًا 

مالحظات  االأ�صرة  في  الأفراد  يكون  فقد  عاجز.  باأنك  �صعرت  اإن 

مفيدة ربما تكون غافاًل عنها، كما اأن االأ�صخا�ض الحياديين غالبًا ما 

يلتفتون اإلى م�صائل تعجزون عن مالحظتها اأنتم كاأ�صرة ب�صبب �صدة 

القرب منها اأو التحيز ال�صلبي في المواقف.   

ومن ناحية اأخرى، من المهم االإ�صارة اإلى اأنه في بع�ض االأحيان 

ومع بع�ض الم�صكالت، من غير الممكن، وحتى من غير ال�صروري اأن 

تعتمد  العالجات  بع�ض  فاإن  اإذًا،  الحل.  الإيجاد  طفلك  �صلوك  تفهم 

على اإيجاد الحلول من دون التنقيب عن الم�صكالت.

المختلفة بطريقة  الحلول  يكون كل ما هو مطلوب تجربة  وربما 

منهجية كما تفعل مع الطفل الباكي، على الرغم من اأن فهم ال�صلوك 

يمكن، في اأغلب االأحيان، اأن ي�صاعد على الو�صول اإلى ال�صبب الكامن 

وراء الم�صكلة.

اأ�سئلة مفيدة لفهم الم�سكالت ال�سلوكية

ما الم�سكلة؟

• ما هي الم�صكلة؟	

• م�صكلة من هي؟	

• من هو ال�صخ�ض االأكثر تكّدرًا من هذه الم�صكلة؟	

• م�صكلة 	 هي  اأم  االأولى،  بالدرجة  الطفل  مع  هي  الم�صكلة  هل 

�صخ�ض اآخر؟

وعلى �صبيل المثال، قد تظن االأم الُمجهدة نف�صيًا اأن الطفل هو 

»الم�صكلة« بما اأن الجميع متاأثر به، غير اأن هذه االأ�صئلة قد ت�صاعدها 

على اإدراك اأن »االإجهاد النف�صي« مرتبط بها في االأغلب، واأنها ومن 
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دون ق�صد تزيد الم�صكلة �صوءًا بالتفاعل �صلبًا مع ولدها. فقد تكون 

هي ال�صخ�ض الذي يحتاج اإلى دعم اإ�صافي.

�سمات الم�سكلة

اإذا تعلقت الم�صكلة بالطفل في المقام االأول:

• هل ال�صلوك طبيعي بالن�صبة اإلى هذه المرحلة النمائية؟	

• هل هذه الم�صكلة ت�صيب طفلك وحده؟	

• في 	 اأم  المدر�صة،  في  المنزل،  في   – ال�صلوك  هذا  يتجلى  اأين 

كليهما؟

• فيه 	 تقع  الذي  الوقت  في  محدد  �صخ�ض  مع  طفلك  يكون  هل 

الم�صكلة )اأو ربما ال يكون مع �صخ�ض محدد(؟

• تكون 	 ال  عندما  يحدث  هل  مثاًل،  ال�صلوك:  ذلك  يتجلى  متى 

ب�صحبة الطفل، في موا�صع جديدة، اأو في وقت محدد من اليوم؟

• الليلة 	 في  النوم  في  كنق�ض  تمييزها  يمكن  مثيرات  ثمة  هل 

ال�صابقة، جوع، اأو ما يذّكر بحادثة محزنة؟

• ما الذي يزيد ال�صلوك �صوءًا، وما الذي يمكن اأن يح�ّصنه؟	

تاريخ الم�سكلة

• متى بداأت م�صكلة ال�صلوك ال�صيء؟	

• ما الذي حدث وت�صّبب ببدء الم�صكلة؟	

• مثاًل، 	 فيها؟  النظر  يمكن  التي  نطاقًا  االأو�صع  الم�صائل  هي  ما 

هل وقعت اأي اأحداث بارزة في حياة الطفل، خ�صائر، اأو تغيرات 

في الظروف ح�صلت حديثًا؟ هل حدثت اأي تغيرات على �صعيد 

في  اآخرين  اأفراد  اأي  اأو  اأنت  تختبر  هل  المدر�صة؟  اأو  االأ�صرة 

اأخرى  اأ�صرية  توترات  ثمة  العادة؟ هل  اأكثر من  اإجهادًا  االأ�صرة 

تحدث؟ هل يمكن اأن يكون طفلك يالحظ ما يجري؟ هل تحدثت 

حال  في  بذلك؟  القيام  المفيد  من  هل  يجري؟  عما  طفلك  مع 

لم يكن كذلك، هل من المفيد اأن يقوم بذلك �صخ�ض من خارج 

بالم�صكلة،  �صلة  الم�صائل  هذه  من  الأي  كان  حال  وفي  االأ�صرة؟ 
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فمن االأجدى تركيز طاقاتك على حل هذه ال�صعوبات بداًل من 

تركيزها على �صلوك الطفل.   

• هل تعّر�ض اأي فرد من اأفراد االأ�صرة لم�صكالت مماثلة من قبل؟ 	

م�صكلة  ثمة  كان  هل  حلها؟  في  �صاعد  الذي  ما  نعم،  حال  في 

�صحية كامنة؟

عوامل ال�سعف

بدئها  قبل  �صابق  وقت  اأي  في  للم�صكلة  معّر�صًا  طفلك  كان  هل 

)مثاًل، هل هو مختلف ب�صكل بارز عن اأترابه باأي �صكل من االأ�صكال 

يعاني من �صعوبات في التعلم اأو من اأمرا�ض فيزيائية اأو اأنه  – هل 
معزول اجتماعيًا(؟

ا�ستراتيجيات الأبوة الإيجابية- هل يتم تطبيقها؟

• هل تولي انتباهًا ل�صلوك طفلك ال�صيء وتتجاهل �صلوكه الح�صن؟ 	

ال�صيء عند  ال�صلوك  تجاهل  على  احر�ض  االأمر كذلك،  كان  اإن 

االإمكان واأِعر اهتمامًا لل�صلوك الح�صن.

• هل اأنت و�صريكك متوافقان على المقاربات التي �صيتم تجربتها؟ 	

هل تعمالن معًا اأو �صد بع�صكما البع�ض؟ كونا من�صجمين.

• هل جّربت اأي حلول؟ هل كنت من�صجمًا مع ما جّربته؟ ال تركن 	

اإلى اال�صت�صالم ب�صرعة. 

• هل تبقى ردة فعلك على �صلوك طفلك ثابتة ب�صرف النظر عن 	

فعالية من  اأكثر  اأ�صلوبك  فيها  يكون  اأوقات  مزاجك؟ هل هناك 

اأ�صلوبك  يكون  التي  االأوقات  يختلف في  الذي  ما  اأخرى؟  اأوقات 

فيها اأكثر فعالية؟ هل باإمكانك توفير ظروف مماثلة في اأوقات 

الوا�صحة  والتعلميات  الثناء،  االن�صجام،  الثبات،  تواترًا؟  اأكثر 

تفيد اأكثر من العدائية والمالمة. انتبه لردات فعلك تجاه طفلك. 

اإبَق ثابتًا واإيجابيًا ب�صرف النظر عن مزاجك.

• اأم 	 اإيجابية  هي  هل  طفلك؟  اإزاء  وم�صاعرك  اأفكارك  هي  ما 

محاولتك  عن  ماذا  اأف�صل؟  والدًا  تجعلك  اأفكار  اأي  �صلبية؟ 
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تتعار�ض  التي  االأوقات  في  الم�صاِعدة  االأفكار  وتذّكر  مالحظة 

لنف�صك مذّكرات  اأكتب  اأبّوتك.  الم�صاِعدة مع  االأفكار غير  فيها 

عن االأفكار الناجحة.

نتائج اإيجابية غير متوقعة وحلول ممكنة 

ح�صل  اإن  يحدث؟  ولم  ال�صلوك  هذا  توقعت  ما  وقت  هناك  هل 

ذلك، ما الذي كان مختلفًا عندها؟ هل باإمكانك اأن تعيد اإيجاد ذلك 

االختالف، وفي حال نعم، ما ال�صبيل اإلى ذلك؟ هل هناك نموذجًا 

معينًا لالأوقات التي ال يظهر فيها ال�صلوك ال�صيء؟ هل يمكن تعلم من 

اأن تكون هناك ا�صتثناءات لل�صلوك  اأن ي�صاِعد؟ ال بّد  ذلك ما يمكن 

اإيجابي من  مناخ  اإيجاد  اأجل  من  بتطبيقها  وقم  منها  تعّلم  ال�صيء. 

جديد.

الدعم الأ�سري

• وفهمهم 	 اإليهم،  باال�صتماع  االأ�صخا�ض  دعم  جميعًا  باإمكاننا 

عن  عو�صًا  عليهم  والثناء  فيزيائيًا،  م�صاعدتهم  اأو  عاطفيًا، 

انتقادهم. اعتنوا ببع�صكم البع�ض وكونوا اأقل انتقادًا.

• باأي طريقة من 	 للدعم  باأنه فاقد  االأ�صرة  اأحد ما في  ي�صعر  هل 

بذلك  ي�صعر  من  طريقة؟  وباأي  فمن؟  ذلك،  �صّح  اإن  الطرق؟ 

عن  عو�صًا  بع�صًا.  بع�صكم  ادعموا  مجددًا،  االأولى؟  بالدرجة 

النقد، ما الذي يمكنك فعله للم�صاعدة؟
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كيف تحتفظ بمفكرة يومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك

الزمن  لفترة من  �صلوك طفلك  تدوين  المجدي  يكون من  قد 

با�صتخدام مفكرة يومية.  

اإذا اأردت الح�صول على �صورة اأكثر اكتمااًل، باإمكانك تدوين 

اإلى  باالإ�صافة  منف�صلة  اأعمدة  في  المعلومات  من  اأنواع  ثالثة 

�ض للمكان والزمان.  عامود مخ�صّ

�سوابق ال�سلوك )اأ(

هي االأحداث التي اأف�صت اإلى ذلك ال�صلوك.

اإن كانت لديك اأي فكرة حول ما الذي يراود طفلك من اأفكار 

وم�صاعر في ذلك الوقت، من المفيد تدوينها )يمكنك �صوؤاله عن 

ذلك بعد الحادثة(.

ال�سلوك )ب(

ماذا فعل طفلك؟

كم دام ذلك؟

ما كان مدى حدة ذلك )من 10(؟

العواقب )ج(

ماذا حدث عقب ذلك؟

ماذا فعلت؟

ما كان اأثر ذلك؟
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• هل ت�صعرون باأن الجميع يلقى اآذانًا �صاغية؟ اأم اأنكم تحتاجون 	

هو  هذا  كان  اإن  بع�صكم؟  اإلى  لال�صتماع  الوقت  من  مزيد  اإلى 

الحال، هل يمكن اأن يتحقق ذلك ب�صكل اآمن من دون انتقاد؟ هل 

من المفيد اأن تجد وقتًا لمحادثات ثنائية خا�صة بين فردين في 

االأ�صرة؟ جد وقتًا الإجراء محادثات يمكنكم فيها بحق اال�صتماع 

اإلى بع�صكم وفهمكم بع�صكم.

• هل يمكن اأن يفيد تقديم مزيد من الدعم من اأي نوع كان؟ اإن 	

اإفادة؟ من  اأن يكون االأكثر  اأي نوع من الدعم يمكن  �صح ذلك، 

هو ال�صخ�ض االأف�صل لتقديم هذا الدعم وكيف؟ ما هي الخطوة 

االأولى تجاه تحقيق ذلك؟ اح�صل على الدعم الذي تحتاج اإليه؟

• التفكير الجانبي 	 التفكير على نطاق وا�صع وباأ�صلوب  من المفيد 

الإيجاد البدائل في حال لم يكن الدعم الذي تظن اأنك بحاجة اإليه 

متاحًا. على �صبيل المثال، اإن لم يتوفر معّلم لذوي االحتياجات 

االت�صال  باإمكانك  ابنك، هل  اأجل معالجة م�صكلة  الخا�صة من 

هناك  كان  اإذا  عما  المر�صدين  و�صوؤال  المحلية  التدريب  بكلية 

الخا�صة،  االحتياجات  مجال  في  للتدريب  يخ�صعون  طالب 

وقادرين على تقديم بع�ض الدعم كجزء من الخبرة التي يمكن 

اكت�صابها في مجال عملهم؟ ا�صتخدم جميع موارد مجتمعك، بما 

يتعدى حدود اأ�صرتك المبا�صرة عند ال�صرورة.    

الحتفاظ بمفكرة يومية

التي  والم�صاعر  المعلومات  من  المزيد  لمعرفة  احتجت  اإذا 

تجهلها، قد يكون من المفيد االحتفاظ بمفكرة يومية ومراقبة �صلوك 

عليك،   .)115-114 ال�صفحتين  )راجع  الزمن  من  لفترة  طفلك 

ال�صيء،  ال�صلوك  اإلى  باالإ�صافة  الجيد  ال�صلوك  تدوين  خ�صو�صًا، 

كل  وحّدة  اليوم؟(  في  اأو  ال�صاعة  في  مرة  )كم  تواتر  تقييم  وعليك 

حدث اأي�صًا )العالمات من 10(. 
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك

ا�صتخدم هذا المثال لمراقبة م�صاعر الغيرة بين �صقيق واأخته 

االأ�صغر.

ال�سبت �سباحاً

ال�سوابق

الطعام.  نتناول  كنا 

مّر  قد  ماك�ض  كان 

على  وكنا  ع�صيب  بيوم 

جاين  اأمرنا.  من  عجلة 

تغني  كانت  )�صقيقته( 

لنف�صها.

ال�سلوك

بركل  ماك�ض  قام 

�صقيقته )10/5(

العواقب

وجهه  في  �صرخنا 

اتهَمنا  جاين.  ووا�صينا 

�صفها  اإلى  ننحاز  باأننا 

بنوبة  اأ�صيب  ثم  ومن 

�صاعة  لن�صف  غ�صب 

 )10/8(
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك )تابع(

ال�سبت م�ساًء

ال�سوابق

لماك�ض  ق�صة  قراأت 

وتبادلنا الحديث

ال�سلوك

لعب ماك�ض مع جاين 

بلطف مدة ن�صف �صاعة

العواقب

معًا  عليهما  اأثنينا 

بلطف  �صويًا  لعبا  الأنهما 

وكانا م�صرورين
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك )تابع(

الأحد �سباحاً

ال�سوابق

يقوم  ماك�ض  كان 

التي  المنزلية  بفرو�صه 

كانت  �صعبة.  يعتبرها 

جاين تغني

ال�سلوك

بركل  ماك�ض  قام 

جاين )10/5(

العواقب

اأن  بهدوء  اأخبرناه 

الذهاب  اأو  عليه االعتذار 

جاين  تلقت  غرفته.  اإلى 

منها  وُطِلب  الموا�صاة 

اللعب بهدوء
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك )تابع(

الأحد م�ساًء

ال�سوابق

ماك�ض  على  عر�صنا 

فرو�صه  في  الم�صاعدة 

نذهب  اأن  على  المنزلية، 

جميعًا بعدها اإلى المنتزه

ال�سلوك

فرو�صه  ماك�ض  اأنجز 

المنزلية طوعًا

العواقب 

اإلى  جميعًا  ذهبنا 

المنتزه كما وعدنا
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك )تابع(

المالحظات/الم�ساهدات

• توؤدي حاالت االإجهاد النف�صي العالي اإلى م�صكالت – يت�صبب 	

هي  هل  جاين؟  تغني  لماذا  �صجار.  بوقوع  غالبًا  جاين  غناء 

مجهدة نف�صية اأي�صًا؟

• هل هي ُمدركة لما تقوم به؟	

• فقدان اأع�صابك يجعل نوبات الغ�صب اأ�صواأ.	

• من المفيد ر�صم الحدود بهدوء قبل اأن يزداد ا�صتياء الجميع.	

• الحظت اأن ماك�ض يكون هادئًا قبل فقدانه الأع�صابه.	

• من الناجع الثناء على ال�صلوك الح�صن والمكافاأة عليه.	

الخطة

• �صنحاول الح�صول على الم�صاعدة من العائلة، االأقارب االأكبر 	

في ال�صن، اأو جلي�صة االأطفال في اأثناء ا�صتراحة تناول ال�صاي 

في ليالي االن�صغال، واإال القيام باإعداد الطعام في وقت مبكر 

من اليوم اأو تح�صير وجبة �صهلة. 

• لقاء 	 المكافاآت  تقديم  عن  االأطفال  مع  محادثة  �صنجري 

التعامل بلطف مع بع�صهم – على اأن يتم التوافق على ذلك مع 

ال�صريك. �صنقوم باإثابة االأطفال والثناء عليهم مقابل تبادلهم 

المعاملة اللطيفة.

• �صن�صاأل جاين اإن كانت قد الحظت هدوء ماك�ض قبل العا�صفة، 	

واإن كانت قد الحظت ارتباطًا بين غنائها وقيامه بركلها.

• �صنطلب منها اأن تقلل من ال�صجة التي ت�صدرها اأثناء تناولنا 	

الطعام واأثناء محاولته اإنجاز درو�صه.

• لـ»جلو�صه 	 عليه  و�صنثني  ماك�ض  لهدوء  االنتباه  اإيالء  �صنحاول 

بهدوء« قبل فقدانه اأع�صابه. وهذا �صيذّكر جاين بعدم الغناء 

اأي�صًا.
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بال�صلوك  تتعلق  نوبة  اأي  اليومية مكان وزمان  حّدد في مفكرتك 

الجيد ب�صكل خا�ض اأو ال�صيء. ويمكن اأن تكون التقييمات مفيدة في 

مراقبة اأي تغيرات في ال�صلوك اإذا جّربت اأي حلول ممكنة، كما يمكنها 

اأن ت�صاعدك على تمييز النوبات الخفيفة عن تلك الحادة. ت�صتطيع 

اأن تطلب من اأ�صخا�ض اآخرين كالمعلمين اأو االأقارب الم�صاهمة في 

هذا التمرين، ومن ثم المقارنة بين المالحظات.

في حال لم ياأِت تحديد الم�صكالت ال�صلوكية في المفكرة اليومية 

باأي نتيجة، يمكنك اأن تجّرب المفكرة اليومية الخا�صة بـ»اللحظات 

الم�صرقة« كبديل. )انظر ال�صفحة 124(.

تقّبل واقع اأنك ل تعرف

بالطريقة  طفلك  ت�صرف  اأ�صباب  فهم  دائمًا  الممكن  غير  من 

االأمور  تجعل  قد  ال�صبب،  معرفة  على  اأ�صررت  اإذا  بها.  يقوم  التي 

يريد  بما  لفظًا  التعبير  يكون عاجزًا عن  قد  الأن طفلك  �صوءًا،  اأكثر 

قوله اأو قد يكون بب�صاطة قا�صرًا عن اإدراك ما يريده. اأحيانًا، لي�ض 

هناك جواب عن ال�صوؤال »لماذا؟«، وذلك الأن ثمة الكثير من العوامل 

ال�صغيرة، بحيث ال يمكن اأن يكون واحد منها فقط هو »ال�صبب«.   

يزال  ال  النحو،  هذا  على  طفلك  �صلوك  �صبب  تعرف  لم  ولو  حتى 

باإمكانك تحديد ما الذي يمكن اأن يكون م�صاعدًا والعمل على اإيجاد 

الحلول.

ا�ستراتيجية حل الم�سكالت

�صابقًا،  المذكورة  االأ�صئلة  لبع�ض  االأجوبة  على  تح�صل  اأن  ما 

قد  اأحيانًا،  موجودة.  م�صكالت  الأي  الحلول  باإيجاد  تبداأ  اأن  يمكنك 

يتوقف،  اأن  يمكن  للتنّمر  فالتعر�ض  ن�صبيًاً،  ب�صيطة  الم�صكلة  تكون 

اإ�صافيًا  عونًا  تقديم  يمكن  كما  ُيعالج،  اأن  يمكن  الج�صدي  والمر�ض 

تعاني من  اأو  نف�صيًا  منهك  فلعلك  التعلم.  في  �صعوبات  اأي  لمعالجة 

اإجهاد نف�صي مفرط.

اإذا �صعرت اأنك غارق في االأفكار والم�صاعر ال�صلبية، ربما قد تكون 

بحاجة اإلى اأن تحظى با�صتراحة لكي تهداأ وترّوح عن نف�صك، اأو اأن 

تح�صل على الم�صاعدة لمواجهة بع�ض االأفكار ال�صلبية. اإن لم ينجح 
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واإ�صابتك  الو�صع  مع  التكيف  عن  عجزك  ب�صبب  يكون  فقد  ذلك، 

اأن  اإال  بعيد.  حد  اإلى  �صائع  وهذا  ذلك.  تعي  اأن  دون  من  باالكتئاب 

الم�صاعدة التي قد ُتحِدث كل الفرق متوفرة.

رتب الم�سكالت في �سلم لالأولويات

اإن كان هناك الكثير من الم�صكالت التي ت�صِعرك باأنك مرتبك 

ترتب  قائمة  ت�صع  اأن  ربما  المفيد  فاإنه من  تبداأ،  اأين  وال تدري من 

فيها الم�صكالت من االأكثر اإزعاجًا اإلى االأقل اإزعاجًا. وي�صاعد هذا 

غالبًا على اإي�صاح اأفكارك. ال تعالجها جميعها في وقت واحد. حدد 

الم�صكلة اأو الم�صكلتين اللتين �صتبداأ بالعمل عليهما، وابداأ بالم�صكالت 

االأ�صهل للتغيير. فهذا وحده قد يعزز ثقتك بنف�صك. �صع خطة النتقاء 

الم�صكالت المتبقية الواحدة تلو االأخرى. و�صع وتيرة لتحركك وكافئ 

نف�صك بعد كل خطوة من خالل الح�صول على ا�صتراحة اأو قليل من 

المرح.

اإلى تلك الم�صكالت التي ال ت�صتطيع حلها، فاإما اأن تقرر التعاي�ض 

التي  الم�صكالت  اإلى  وبالن�صبة  االإمكان.  عند  منها  الهرب  اأو  معها 

لدى  اأو  لديك  ال�صعف  تفّهم  على  كقدرتك  منها،  الهرب  يمكنك  ال 

طفلك، فاإن اأخذ الوقت لمناق�صة اأثرها عليك قد ي�صاعد على تاأقلمك 

معها. كما اأن اللقاء مع اأ�صخا�ض اآخرين يعانون من الم�صكلة نف�صها 

العي�ض مع الم�صكلة بداًل  اإلى تعلم  اأي�صًا. ربما قد تحتاج  قد ي�صاعد 

من محاربتها.

اإيجاد الحلول  

نتمكن  اإلى درجة ال  الم�صكلة علينا  ت�صتحوذ  االأحيان،  بع�ض  في 

المنطقية  المقاربات  ا�صتخدام  عند  اأو�صع  بمنظور  روؤيتها  من  فيها 

كتلك التي �صبقت، وينتهي بنا الحال اإلى و�صع اأ�صواأ. فلي�ض دائمًا حل 

الم�صكالت المعقدة وال�صعبة معقد و�صعب كذلك.

اإنتِق الم�صكلة االأ�صواأ التي ُتعجزك. تخيل اأنك �صحوت في �صباح 

اأحد االأيام على معجزة؛ لقد اختفت م�صكلتك. كيف تبرر اختفاءها؟ 

دون  من  الحياة  تبدو  كيف  فيها  تو�صح  �صورة  ر�صم  باإمكانك  هل 
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اإلى  بالن�صبة  �صيختلف  كان  الذي  ما  �صتفعل؟  كنت  ماذا  الم�صكلة؟ 

�صتبدو  كانت  كيف  اإليك؟  بالن�صبة  �صيختلف  كان  الذي  ما  طفلك؟ 

عالقاتك؟ ما التعليقات التي كان االآباء االآخرون اأو المعلمون �صيدلون 

بها؟

اأي�صًا.  طفلك  مع  التمرين  من  الجزء  هذا  تطبق  اأن  وباإمكانك 

اأخبره باأن يتخيل اأنه يقوم برحلة في اآلة الزمن، م�صافرًا اإلى زمن ما 

في الم�صتقبل حيث تكون الم�صكلة قد اختفت. اأطلب منه اأن ي�صف 

بالتفا�صيل كيف كنتم �صتبدون كاأ�صرة، وما الذي كنتم �صتفعلونه.

هنا  تتحقق  �صورتيكما  عنا�صر  �صتجعالن  هو  اأو  اأنت  كنت  كيف 

واالآن؟ مثاًل، عندما توِجد وقتًا اأوفر الإجراء محادثات ثنائية، ا�صاأل 

طفلك ال�صوؤال نف�صه.

م و�صفًا لوقت، واإن كان  حاول اأن توِجد ا�صتثناءات للم�صكلة، وقِدّ

ق�صيرًا )لحظة م�صرقة(، تكون فيه الم�صكلة غير موجودة.

هذه.  الم�صرقة  اللحظات  من  ممكن  قدر  اأكبر  ُتظهر  اأن  حاول 

و�صتدرك حينها اأن بع�صًا من »المعجزة« قد تحقق فعاًل. هل الحظت 

ره؟ ما الذي يطيل في عمر هذه اللحظات، وما الذي يق�صّ

مفكرة  كتابة  يمكنك  ذلك،  تحديد  على  الم�صاعدة  اأجل  ومن 

يومية خا�صة بـ»اللحظات الم�صرقة« مع طفلك، بحيث تقومان �صوية 

تقييمًا  ُت�صّمن  اأن  اأي�صًا  باإمكانك  الح�صنة.  �صلوكياته  جميع  بتدوين 

من 10 لما يطراأ من تح�صنات على ال�صلوك. ويمكن اأن يتم ربط ذلك 

اإ�صافة  يمكنك  وتذكارات رمزية.  ُمل�صقات  يتاألف من  ثواب  بنظام 

ال�صور اأو التذكارات من اأجل اإعداد كتاب �صاهد على اأجمل االأوقات 

 - معًا  لكما  م�صجعًا  يكون  اأن  هذا  �صاأن  ومن  �صوية.  ع�صتماها  التي 

وثيقة لكل لحظاتكما الم�صرقة. خذ وقتًا لمراجعة الكتاب �صوية كل 

يوم ، بم�صاركة اأفراد اآخرين في االأ�صرة.

تمييز الإيجابي

ما  االإيجابي،  التغيير  مع  تاآلفًا  اأكثر  اأ�صبحت  اأن  وبعد  االآن، 



125

اإيجاد الحلول للم�صكالت ال�صلوكّية

بّد  ال  االأخيرين؟  االأ�صبوعين  في  التي الحظتها  االإيجابية  التغييرات 

ال  التح�صنات؟  ا�صتطلعت  هل  ولكن  ال�صيئة،  االأحداث  الحظت  اأنك 

بّد اأن بع�ض االأمور قد تح�ّصنت، حتى لو اأن اأمورًا اأخرى قد ازدادت 

لزيادة  تفعله  اأن  يمكن  الذي  ما  ممكنًا؟  حدوثها  كان  كيف  �صوءًا. 

اإمكانية حدوثها ب�صكل اأكثر تواترًا؟ 

هل اأنت ُمدرك لدورك في اإحداث هذه التح�صينات؟ معظم االآباء 

يخفقون في مالحظة التح�صينات، وحتى في حال وجدوها، يعتبرون 

اأنهم  ي�صعرون عادًة  اأنهم  بما  اآخرين،  بف�صل  التغييرات تحققت  اأن 

اأن  اإن نظرت من كثب، �صتالحظ  اأمام الم�صكالت. ولكن،  عاجزون 

االأوقات التي ت�صرف فيها طفلك ب�صكل اأف�صل متزامنة مع االأوقات 

اأو�صح،  حدودًا  فيها  ر�صمت  اإ�صافيًا،  وقتًا  الطفل  فيها  منحت  التي 

كنت اأكثر ان�صجامًا، وتراجع معدل �صراخك... اإلخ.

• ما االختالف الذي الحظه طفلك فيك؟	

• ما الذي يتغّير فيك في اللحظات الم�صرقة؟	

ي�صبح  طفلك،  �صلوك  على  تمتلكه  الذي  التاأثير  تدرك  اإن  ما 

با�صتطاعتك اإيجاد االأوقات التي ت�صبط فيها نف�صك. ويقّدم المقطع 

اًل عن ممار�صات الوالدين القادرة على اإحداث  التالي تف�صيرًا مف�صّ

في  لديك  التي الحظتها  الممار�صات  مع  متطابقة  اأنها  بّد  وال  فرق. 

االأوقات الجيدة.

ن�سائح عملية للوالدين

تجنبا النتقاد واللوم

غالبًا  هّدامتان  قوتان  واللوم  االإنتقاد  فاإن  مناق�صته،  جرت  كما 

تفادي  ومفتاح  والتعا�صة.  ال�صعوبات  من  مزيد  اإلى  �صوى  توؤديان  ال 

تقوال  اأن  من  فبداًل  الطفل.  على  ال  ال�صلوك،  على  الحكم  هو  ذلك 

»اأنت �صيء«، من المجدي اأكثر اأن تقوال »اإن ال�صرب �صيء«. فباإمكان 

اأن  يمكنه  ال  ولكن  ال�صرب،  م�صكلة  حيال  ما  باأمر  يقوم  اأن  الطفل 

ي�صبح �صخ�صًا مختلفًا.
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ن�سائح عملية للوالدين

»ها  يقولون  النا�ض  يراه  فعندما  للمتاعب.  م�صدرًا  �صام  ُيعتبر 

�صام  من  ت�صدر  المتاعب  جميع  اأن  يعتبرون  المتاعب«.  اأتت  قد 

ما يجعل  النا�ض. وهذا  الإزعاج  بذلك  القيام  يتعمد  واأنه  باإرادته، 

النا�ض يت�صادمون مع �صام، ويجعل �صام يت�صادم مع النا�ض.

المجال  واإف�صاح  والمتاعب،  �صام  بين  الف�صل  باإمكاننا  ولكن، 

للتخل�ض  �صوية  العمل  كيفية  حول  والديه  اإلى  يتحدث  لكي  ل�صام 

�صوءًا،  الم�صكلة  يزيد  الذي  يمكنهم معًا تحديد ما  المتاعب.  من 

وما الذي ي�صاعد على حلها، بحيث يتمكنون جميعًا من العمل معًا 

خا�صة  بمفكرة  باالحتفاظ  مثاًل،  الم�صكلة،  حدة  من  للتخفيف 

و»القب�ض  معًا  الم�صكلة«  عن  »التحّري  بـ  اأو  الم�صرقة،  باللحظات 

عليها متلب�صة«.

بن�صاطات  �صام  ي�صترك  اأن  المثال  �صبيل  على  الحلول  تت�صمن  قد 

تتراجع  والديه،  مع  اأكثر  يلهو  المتاعب،  عن  بعيدًا  يبقى  كي  منظمة 

مرات ال�صراخ في وجهه، ويح�صل على مكافاآت مقابل �صلوكه الح�صن.

متاعب
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ن�سائح عملية للوالدين

عن  والمالمة  االنتقاد  ُيق�صي  اأن  يمكن  التفّهم  من  النوع  فهذا 

االأو�صاع ال�صعبة، وي�صاعد االأ�صرة على اإيجاد حلول جديدة.  

 ان�سرف

 ان�سرف

متاعب
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ا�ستخدم »الـ« ال�سحرية

بداًل  الـم�صكلة،  ال�صيء،  الـ�صلوك  الـطباع،  الـمتاعب،  تحدث عن 

ت�صخ�صن  التي  المخاطبة،  اأ�صلوب  في  »اأنت«  كلمة  ا�صتخدام  من 

لما  القول  معًا؟ عو�صًا عن  الـمتاعب  معالجة  يمكننا  االأمور. )كيف 

فعلـت ذلك؟(. 

التعامل مع الم�سكالت ال�سلوكية

من  الوقاية  في  الفعالة  اال�صتراتيجيات  من  العديد  هناك 

والعالقات  ال�صلوك  تح�صين  وفي  واإدارتها،  ال�صلوكية  الم�صكالت 

لدى  اأنه  على  جيدًا  مدرو�ض  دليل  وهناك  االأ�صر.  �صمن  االإيجابية 

الوالدين والمعلمين قدرة على �صوغ ال�صلوك الح�صن عند االأطفال، 

التالي.  المقطع  في  رة  المف�صَّ ال�صلوكية  اال�صتراتيجيات  با�صتخدام 

واالأخبار الجيدة هي اأنه بتغيير �صلوككم كاأهل، حتى واإن كان طفلكم 

يعاني من م�صكلة طبية كـ»ا�صطراب نق�ض االنتباه مع وفرط الحركة«  

)راجع �ض 85(، باإمكانكم التاأثير بقوة على �صلوكه وتقديره لذاته.

وكلما بداأت باكرًا، كان ذلك اأف�صل: فهذه الممار�صات تكون اأكثر 

وتوا�صل  عمر طفلك  من  مبكرة  �صن  في  بتطبيقها  تبداأ  اإفادة حين 

العمل بها ب�صكل دائم طوال �صنوات الطفولة والمراهقة. لن تح�صل 

على نجاح فوري، فال تياأ�ض اإذا لم تنجح تجربتك االأولى اأو اإذا �صاءت 

على  اأ�صبوعين  لمدة  المثابرة  عليك  بالتح�صن.  تبداأ  اأن  قبل  االأمور 

عليك  تنجح،  لم  واإن  حتى  مختلفة.  مقاربة  اإلى  االنتقال  قبل  االأقل 

اال�صتمرار في تقييم �صلوك طفلك، وربما الحديث عنه مع ال�صريك 

اأو �صديق موثوق، التفكير باحتماالت جديدة واختبار ا�صتراتيجيات 

مختلفة. اإذا اأح�ص�صت باأنك عاجز، ال ت�صت�صلم – اطلب الم�صاعدة. 

تتوفر اليوم العديد من المجموعات الخا�صة بالوالدين التي تعلمك 

كيفية تطبيق هذه اال�صتراتيجيات، وت�صمح لك بمناق�صة نماذج حّية 

حقيقية وبم�صاركة تجربتك.
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كيف ت�سجع وتطور ال�سلوك الح�سن

اإبِن عالقة اإيجابية     

اإن بناء عالقتك بطفلك اأ�صبه بو�صع مال في الم�صرف. ف�صيكون 

باإمكانك اأن ت�صحب المال بطلب اأمور من طفلك، طالما اأنت م�صتمر 

اإلى  وال�صراخ  العدائية،  االنتقاد،  و�صيوؤدي  االأموال.  اإيداع  في 

اأي عائدات.  الح�صول على  الم�صرفي من دون  الح�صاب  ا�صتنزاف 

االعتماد  يمكن  ما  هناك  يكون  لن  الم�صرفي،  الح�صاب  اأفِرغ  واإذا 

عليه، وبالتالي لن يتعاون طفلك. 

هناك العديد من ال�صبل لبناء عالقة اإيجابية مع طفلك. فاللعب 

له دور اأ�صا�صي في تطور الطفل، ومن المهم اأن تلعب مع طفلك من 

حول  يتمحور  الذي  المنتظم  اللعب  خالل  فمن  القيادة.  تولي  دون 

الطفل، �صت�صع اإيداعات في الح�صاب الم�صرفي في كل مرة. اأما اإذا 

كان الحال مع طفل اأكبر في ال�صن، فاإن توفير وقت خا�ض لكما مرة اأو 

مرتين في االأ�صبوع يمكن اأن يعود عليك باأرباح كبيرة، طالما ي�صتند 

ذلك اإلى وجودك بجانب طفلك من اأجل تلبية احتياجاته واأمنياته، 

عو�صًا عن اإ�صباع تلك الخا�صة بك. اح�صال على وقت للمرح معًا.

يحتاج طفلك اإلى الكثير من المديح من اأجل تعزيز تقديره لذاته 

وتمكينه من الت�صديق باأنه اإن�صان جيد وكفوؤ. ففي كل مرة تثني عليه، 

اأنت تعزز ح�صابك الم�صرفي. ومن اأجل التاأكد من اأن طفلك يتعلم 

ماهية ال�صلوك الجيد، عليك اأن تكون ُمحددًا في ما يتعلق بال�صلوك 

الذي تقوم بالثناء عليه من اأجله )مثاًل، »نظفت الطاولة من دون اأن 

يطلب اأحد منك ذلك، وتذكرت اأن تعيد الثياب اإلى مكانها. اأح�صنت 

�صنعًا! اأنت تقدم الم�صاعدة حقًا!«(.

عّبر عن فرحك ج�صديًا وكالميًا على حد �صواء - عناق اأو تربيت 

على الراأ�ض من �صاأنه اأن يترك اأثرًا اأقوى بكثير من الكلمات. وعادة 

ما يربط االأهل العناق والقبالت باالأطفال ال�صغار فح�صب، غير اأن 

االأطفال الكبار اأي�صًا بحاجة اإلى اللم�ض الج�صماني لكي ي�صعروا باأنهم 

محبوبون ومرغوب فيهم )ولكن لي�ض اأمام االأ�صدقاء!(. فاالإيماءات 

العاطفية تحدث فرقًا كبيرًا.  
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ن�سائح لبناء تقدير الذات عند الطفل

• اإبداأ في مرحلة مبكرة من عمره	

• الحظ ال�صلوك الح�صن	

• رّكز انتباهك على ما ي�صتطيع طفلك فعله، ولي�ض على ما ال ي�صتطيع 	

• هائلة 	 قدرات  لكل طفل  ولكن  المثالي،  للطفل  وجود  ال  باأن  تذكر 

غير م�صتغلة

• تذكر باأن لطفلك عطايا ومواهب فريدة، حتى واإن لم تتمكن من 	

روؤيتها في الوقت الحا�صر

• قدم الثناء ب�صكل منتظم ومحدد	

• جد وقتًا خا�صًا لق�صائه معًا	

• اأظهر عاطفتك	

• تذكر: العناق والدغدغة يمكن اأن يخلفا اأثرًا كبيرًا	

• ا�صحك كلما �صنحت الفر�صة	

• تجنب العدائية والمالمة	

• ار�صم حدودًا وا�صحة	

• �صع اأهدافًاَ قابلة للتحقق	

• اأعِط اأوامر وا�صحة	

• اأِثب ال�صلوك الح�صن	

• األِهم وحّفز	

• ا�صتمع اإلى طفلك	

• عامله بلطف	

• كن من�صجمًا	

• تذكر اأنك المثال االأعلى لطفلك:	

اآمن بنف�صك

اإعتِن بنف�صك

توقف وفكر

• كن اإيجابيًا	

• ت�صاطرا االأوقات الجميلة معًا	

• اإلعبا وامرحا	

• احتفال باإنجازاته واإنجازاتك معًا	
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جدول النجمات البياني الخا�ض بعائلة روبن�صون

التاريخ:                       �صهر تموز/يوليو

باقي اأيام ال�صهر1234567891011�صارة )9 �صنوات(

√√√√√√√√غرفة مرتبة

√√√√√√√√القدوم اإىل املنزل يف الوقت املنا�صب

√√√√√امل�صاعدة يف غ�صل االأطباق

√اإفراغ النفايات

√√√عدم الت�صاجر

√√√√√√اإجناز الفرو�ض املنزلية

√√√√√√√√اجللو�ض بهدوء على طاولة الع�صاء

553355544املجموع

المفتاح 

ع�صرون عالمة √ = نجمة ف�صية 

اأربعون عالمة √ = نجمة ذهبية

عّلم الطفل ال�صلوك الح�صن

اأولي طفلك انتباهًا اإيجابيًا بداًل من االنتباه ال�صلبي. على �صبيل 

�صائب  ب�صكل  يفعله طفلك  ما  على  وتعلق  تالحظ  اأن  حاول  المثال، 

لديه م�صكالت  كانت  اإذا  ب�صكل خاطئ، خ�صو�صًا،  يفعله  ما  ال على 

نحو  وعلى  ويف�صلون،  االنتباه،  اإلى  يحتاجون  االأطفال  �صلوكية. 

ي�صتنزف  هذا  ولكّن  االنتباه.  انعدام  على  ال�صلبي  االنتباه  مفاجئ، 

الح�صاب. 

عّزز �صلوك طفلك الح�صن باإعطائه المكافاآت والثناء عليه. فهذا 

في  حتى  ال�صيء،  ال�صلوك  تجاهل  العقوبات.  من  بكثير  فعالية  اأكثر 

حاالت االختبار، على الرغم من اأنه قد يجب عليك و�صع حدود في 

الحاالت الخطرة، واأن تكون وا�صحًا ومن�صجمًا مع ما تتوقعه.

جداول النجمات البيانية واأنظمة الثواب غالبًا مع توؤتي نتائجها، 

حتى مع االأطفال الكبار. اأعّد نظامًا ي�صتهوي طفلك. يحتاج االأطفال 

اأما  الُمل�صقات.  مثل  ووا�صح  عملي،  فوري،  ثواب  اإلى  ال�صغار 

االأطفال االأكبر �صنًا، فباإمكانهم جني النقاط للح�صول على غر�ض 
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االختيارية  هي  المكافاآت  اأف�صل  وبع�ض  نزهة.  على  اأو  فيه  يرغبون 

اأو مع �صريكك، نزهات مميزة،  – كالح�صول على وقت مميز معك 
اإ�صافي ال�صتخدام  اأو وقت  النوم  اإ�صافية وقت  الح�صول على ق�صة 

الكمبيوتر اأو م�صاهدة التلفاز. اأربط ال�صلوك الجيد بالمكافاأة )مثاًل، 

ال�صحون،  تغ�صل  لو �صمحت. عندما  ال�صحون،  بغ�صل  تقوم  اأن  »اأوّد 

يمكنك عندها الح�صول على ق�صة«(.

كافئ على ال�سلوك الح�سن

• االأطفال ال�صغار يحتاجون اإلى مكافاآت فورية ملمو�صة	

• قّدم المكافاأة بما يتنا�صب مع ال�صن	

• تجاهل ال�صلوك ال�صيء	

• ار�صم الحدود	

• طلبًا 	 طفلك  لمطالب  ت�صت�صلم  )عندما  للر�صاوى  تن�صاع  ال 

لل�صالم(

اأر�صم الحدود

العي�ض �صمنها.  اأن يعرفوا الحدود ويتعلموا  اإلى  يحتاج االأطفال 

عليك اأن تعّلم طفلك ما هو �صائب وما هو خاطئ، االآمن وغير االآمن، 

متوافق  وا�صحة  عواقب  هناك  يكون  واأن  الم�صموح  وغير  الم�صموح 

عليها م�صبقًا لل�صلوك ال�صيء.

كن وا�صحًا

عندما تخبر طفلك بما يتعين عليه فعله، عليك اأن تكون موجزًا 

ووا�صحًا، واأن تطلب طلبًا واحدًا في كل مرة. فل�صت وا�صحًا عندما 

ت�صرخ وتقول »توقف عن كونك �صقيًا«، ولكن اأن تقول ب�صوت هادئ 

ومهذبًا  اإيجابيًا  كن  فعالية.  اأكثر  هو  بهدوء«  اإجل�ض  �صمحت  »لو 

اأعِط طفلك  لي�صتجيب.  وقتًا  واأعِط طفلك  واقعيًا في طلباتك،  وكن 

اأن  قبل  للعب  اإ�صافية  دقائق  خم�ض  اإنذارات قبل االأوامر – »لديك 

يحين وقت التنظيف«.  
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القواعد

• كن وا�صحًا ب�صاأن قوانين المنزل وتاأكد من اأنها وا�صحة اأي�صًا 	

بالن�صبة اإلى باقي اأفراد االأ�صرة باأجمعهم

• تاأكد من اأن الرا�صدين موافقون عليها، واأنهم من�صجمون لجهة 	

االإثابة على االمتثال لها

• وكن 	 قوانين فح�صب،  ب�صعة  بل  القوانين،  الكثير من  ت�صع  ال 

م�صاهدة  ممنوع  مثاًل،  اأهمية؛  االأقل  القوانين  اإزاء  مت�صاهاًل 

التلفاز قبل اإنجاز الفرو�ض المنزلية، ولكن ال باأ�ض في اأن يجد 

طفلك مخباأ له تحت طاولة الع�صاء، طالما اأنه قد تم تنظيفها، 

في اأم�صيات االأحد

• كن م�صتعدًا لمناق�صة القوانين مع االأطفال الكبار وا�صتمع لما 	

يعتبرونه مهمًا

• القوانين، 	 انتهاك  عواقب  ب�صاأن  م�صبق  توافق  اإلى  تو�صل 

واحر�ض على اأن الجميع، بما فيهم جلي�صة االأطفال واالأجداد، 

اأحد  يبيت  »حين  مثاًل:  لتنفيذها.  وم�صتعدون  يعلمونها 

االأ�صدقاء عندك، اإذا لم تكونا هادئين بعد ال�صاعة العا�صرة، 

�صيتم ف�صلكما في غرفتين اأو ا�صطحاب ال�صديق اإلى منزله«.    

• مهم 	 هو  ما  بين  التمييز  المهم  من  القوانين،  اإي�صاح  اأجل  ومن 

وما هو اأقل اأهمية، اإذ ال ت�صبح كلمة »ال« مالزمة لك على الدوام

في حال عدم تعاون طفلك

ترفع  اأن  قبل  والهدوء  للتفكير  ا�صتراحة  اأع�صابك. خذ  تفقد  ال 

�صوتك. قد تحتاج اإلى اأن ت�صرخ، ولكن تاأكد من اأنك تعرف ال�صبب 

وراء �صرورة ذلك في تلك الحالة. مثاًل، اإذا كان طفلك على و�صك 

اأنك فقدت  اإلى  اإ�صارة  عادة  ال�صراخ  يكون  الطريق،  ليعبر  الرك�ض 

اأع�صابك. فقد يكون كافيًا اأن تتجاهل �صلوك طفلك ال�صيء اإذا كان 

اإذا كنت تثني على ال�صلوك الح�صن فور توقف  في ماأمن، خ�صو�صًا 

ال�صلوك ال�صيء. 
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هّيئ  العجائب.  ي�صنع  قد  االإلهاء  �صنًا،  االأ�صغر  االأطفال  مع 

على  للح�صول  ينتحب  طفلك  كان  اإذا  مثاًل،  بدياًل.  بّناًء  ن�صاطًا 

الحلوى، اأح�صر ق�صته اأو لعبته المف�صلة، واجذب انتباهه لها عو�صًا 

عن الحلوى.

�صع خطة لما �صتفعله في حال االنتهاك ال�صريح للقوانين المتفق 

عليها م�صبقًا. اتفق على العواقب مع طفلك واتبعها. با�صر في تنفيذ 

اإ�صارة على الغ�صب، واحر�ض  اأي  اإظهار  �صحب االمتيازات من دون 

تمامًا على اأن الطفل يفهم ما تفعله وال�صبب وراءه.  

ع األعابك  اأعِطه اإنذارًا جليًا قبل تطبيق العواقب: مثاًل، »اإذا لم ت�صَ

جانبًا في غ�صون خم�ض دقائق، �صيحدث كذا«، واحر�ض على اأن تكون 

وكن  تافهة،  تهديدات  ت�صتخدم  ال  »الجريمة«.  مع  متنا�صبة  العواقب 

ثابتًا دائمًا.

تاأكد من اأن طفلك يفهم ما الخطاأ الذي ارتكبه وما الذي تتوقع 

منه اأن يفعله عو�صًا عن ذلك. حاول اأن تعّبر اأن كالمك ب�صكل اإيجابي 

ولي�ض �صلبي )»عندما تنظف، �صتح�صل على وقت للمرح«، بداًل من 

قولك »اإذا لم تنظف، �صُتر�صل اإلى غرفتك«(.

في حال احتدم الو�صع، يمكن لال�صتراحة اأن تكون مفيدة جدًا، 

اإلى غرفة  ابنك  اأن تر�صل  باإمكانك  بالهدوء.  للجميع  ت�صمح  اإنها  اإذ 

اأخرى، مع تعليمات باأن يخرج منها عندما ي�صبح م�صتعدًا لالعتذار 

بع�ض  �صحب  يمكنك  ذلك،  حدوث  حين  واإلى  االأمور.  واإ�صالح 

اأن  المالئم  غير  من  ال�صغار،  االأطفال  اإلى  وبالن�صبة  االمتيازات. 

تفعل ذلك لفترات طويلة، فبحكم القاعدة المعتِمدة على التجربة، 

تتجاوز �صعف  الغرفة هي دقائق ال  الإبقائهم في  الُمثلى  الفترة  فاإن 

�صنّي اأعمارهم. ويمكن تطبيق المقاربة التي نوق�صت �صابقًا والخا�صة 

باأن  لطفلك  تقل  ال  االإ�صتراحة.  وقت  اأثناء  المالمة  من  بالحد 

ين�صرف فح�صب – �صي�صعر باأنه مرفو�ض. قل له اأن يذهب اإلى غرفة 

اأخرى ويعود عندما ي�صبح قادرًا على ترك »المتاعب« خلفه. فبهذه 

الطريقة، �صيفهم الر�صالة باأنك تريد التخل�ض من المتاعب، ولي�ض 

منه.



135

اإيجاد الحلول للم�صكالت ال�صلوكّية

ا�صتعد ال�صيطرة       

ما  اأف�صل  فاإن  ال�صيطرة،  تفقد  باأنك  وت�صعر  اأزمة  في  كنت  اإن 

يمكنك فعله هو طلب الم�صاعدة، اإذ اإنه في اأغلب االأحيان قد ي�صتطيع 

وُيخرج  يتدخل  اأن  داِعم  اأو �صديق  االأ�صرة،  اأفراد  اأحد  اأو  ال�صريك، 

ومنح  ا�صتراحة  باأخذ  لك  ال�صماح  عبر  الو�صع  من  التوتر  عن�صر 

غير  كليكما  باأن  وطفلك  اأنت  وتذكيرك  لطفلك  االإيجابي  االنتباه 

مالم.   

نف�صك.  مع  االأمر  عن  تتحدث  اأن  جدًا  المفيد  من  يكون  وقد 

ب�صع  اآخذ  اأن  علّي  ربما  اأم.  وال�صَّ بالغ�صب  اأ�صعر  اأنا  اإذًا  »ح�صنًا، 

�صاأفعله  ما  ب�صاأن  قراري  اآخذ  بعدها  ومن  اأواًل،  لال�صترخاء  دقائق 

جميع  طبيعي.  هذا  فح�صب.  يختبرني  اإنه  م�صتعدًا.  اأ�صبحت  متى 

�صاأفعل  اأبقى هادئ.  اأن  االآباء يخ�صون لالختبار هكذا. مهمتي هي 

هذا اأواًل واآخذ وقتي. �صاأر�صم خطة واألتزم بها. باإمكاني فعل ذلك«. 

ذّكر نف�صك باأن لديك عدد من الخيارات الناجحة، وحدد ما الذي 

�صتجّربه تاليًا.

بو�صوح  له  وقدمها  والعواقب،  الخيارات  على  طفلك  عّرف 

وهدوء. »اأريدك اأن تبقى هادئًا في ال�صرير حتى تغفو. اإذا خلدت اإلى 

النوم بهدوء، يمكنك اأن ت�صاهد برنامجك التلفزيوني المف�صل غدًا. 

ومقابل كل �صجة اإ�صافية الليلة، �صتخ�صر 10 دقائق من برنامجك. 

طابت ليلتك«. وبعد ذلك، ال تخ�ض في اأي محادثات، بل اأثِن عليه فور 

انق�صاء دقائق قليلة على بقائه هادئًا، وذّكره باأنه �صي�صاهد برنامجه 

المف�صل غدًا. وباإمكانك فعل ذلك اأي�صًا بالتحّدث ب�صوت عاٍل اإلى 

متاأثر  باأنك  واإخباره  طفلك،  �صمع  مرمى  �صمن  موجود  �صخ�ض، 

اإيجابًا بخلوده اإلى النوم مبا�صرة وتاأكيد اأنه �صيح�صل على مكافاأته. 

المخ�ص�ض  وقته  من  االقتطاع  �صيتم  كم  اأعلمه  �صجة،  اأثار  واإذا 

لم�صاهدة التلفاز في فترات زمنية منتظمة، وعند ال�صرورة، افر�ض 

عقوبات اأق�صى. ال تقع في �صرك الحجج.

تحّدى اأي اأفكار �صلبية قد تراودك. »اأنا والد يائ�ض، اإنه ولد �صيء، 
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عندما ترى اأن الم�سكالت تفوق طاقتك

في كل االأحوال، حاول اأن تبقى هادئًا واأن تفكر بما يحدث.

• بماذا ت�صعر؟	

• لماذا ينتابك هذا ال�صعور؟	

• هل تحتاج اإلى الراحة فح�صب؟	

• هل اأنت م�صتاء من االأوالد حقًا، اأم اأن هناك اأمرًا اآخر يجعلك 	

ت�صعر بالبوؤ�ض؟ اإذا كان االأمر كذلك، خذ قرارًا بتجنيبهم هذا 

االأمر وبطلب الم�صاعدة لمعالجته بعيدًا عنهم.

• يحتاج 	 ربما  �صّح ذلك،  اإن  ال�صراخ؟  في  مباراة  هل خ�صتما 

كالكما اإلى ا�صتراحة.

• ال�صلوك 	 وتتجاهل  ال�صيء  ال�صلوك  اإلى  انتباهك  تولي  هل 

الح�صن؟

• ما الذي يمكن اأن يحدث اإذا تجاهلت هذا الطفل وان�صرفت 	

لتثني على اأخيه اأو اأخته لت�صرفه/ها ب�صكل ح�صن؟

• بموقف طفلك: »كيف يرى ذلك؟ هل هو م�صتاء 	 نف�صك  ذّكر 

من اأمر اآخر؟ هل ا�صتمعت اإليه؟

• ذّكر نف�صك باأوقات عالجت فيها مواقف م�صابهة. هل يمكن اأن 	

ينجح ذلك االآن؟

• واجه بع�صًا من اعتقاداتك المعرِقلة، مثال، اأنت ل�صت فا�صاًل 	

نمّر  فكلنا  اأع�صابك.  وفقدت  ع�صيب  بيوم  مررت  اإذا  كوالد 

باأوقات كهذه.

• خذ وقتًا لتهداأ- احت�ِض كوبًا من ال�صاي، اإم�ِض في الخارج لوقت 	

ق�صير اأو ا�صمتع اإلى المو�صيقى.

• ذكر نف�صك بقدراتك.	

• بع�ض 	 ا�صتعادة  من  تتمكن  بحيث  بها،  والتزم  خطة  اأر�صم 

ال�صيطرة.
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اإنه يفعل ذلك الإزعاجي عن عمد، على هذا المعّدل، �صيكبر وي�صبح 

وح�صًا!«. فبداًل من اإلقاء اللوم عليه وعلى نف�صك، تحدى هذه االأفكار 

وولدك  نف�صك  بت�صّور  منها،  اأف�صل  باأفكار  وا�صتبدلها  بالم�صاِعدة 

بال�صورة التي ترغب في اأن تكونا عليها.

»قد ال اأكون مثاليًا، ولكن ال اأحد كذلك. اأحتاج اإلى اأن اأكون جيدًا 

ب�صكل كاٍف فح�صب«.

على  اأ�صيطر  كي  ا�صتراحة  اأخذت  اإذا  اأف�صل  بهذا  »�صاأقوم 

اأع�صابي، واأبقى هادئًا«.

»جميع االأطفال يحتاجون اإلى معرفة الحدود، وكلهم يتخطونها«.

»اإنه لي�ض �صيئًا. اإذا علمته ما هي الحدود بو�صوح، �صيتعلم كيف 

يت�صرف ب�صكل اأف�صل«.

»ال بّد اأن يختبرني اأواًل«.

»اأنا واثق من اأنه اإذا ناق�صنا االأمر بهدوء، �صنتو�صل اإلى حل ما.«

وبذلك،  اإليها،  احتجت  اإذا  الم�صاعدة  على  الح�صول  »اأ�صتطيع 

�صن�صل اإلى حيث نريد«.

تبداأ  اأن  قبل  �صوءًا  تزداد  اأن  يمكن  االأمور  باأن  نف�صك  ذّكر 

ثالثة  اأو  �صهرين  بعد  يبداأ  المقاربة  هذه  مفعول  ولكن  بالتح�صن، 

اأ�صهر، اأو ربما قبل ذلك اإذا كنت مواظبًا على الدوام.

المقاربات الوقائية

تطور  منع  يمكنك  ال�صيء،  ال�صلوك  اإلى  ميااًل  طفلك  كان  اإذا 

و�صع  بعد  لالختبار  وم�صتعدًا  وثابتًا  وا�صحًا  كن  اإ�صافية.  م�صكالت 

اإلى طفلك، �صاعده واأ�صِد الن�صائح  الحدود. وقبل كل ذلك، ا�صتمع 

ا�صتبق  وم�صتوى فهمه.  احتياجاته  واحترم  يطلبها منك  اإليه عندما 

الح�صن  ال�صلوك  لقاء  المكافاآت  اأعّد  �صلفًا.  الحلول  وِجد  الم�صكالت 

بهدوء  لعبت  »اإذا  مثاًل،  م�صغواًل:  فيها  تكون  قد  التي  االأوقات  خالل 

لي�صت  هذه  للمرح«.  وقت  على  �صتح�صل  الهاتف،  على  تكلمي  اأثناء 

ر�صوة، بل مكافاأة م�صتحقة عن جدارة اأعددتها في وقت م�صبق. واأما 
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كونا من�سجمين عند التعامل مع طفليكما

اأمي، هل اأ�ستطيع 

م�ساهدة اأفالم الكرتون؟

ل!

اأبي، هل اأ�ستطيع 

م�ساهدة اأفالم الكرتون؟

نعم!
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الح�صول  �صبيل  في  طفلك  لمطالب  ت�صت�صتلم  عندما  فهي  الر�صوة، 

ال�صيء.  ال�صلوك  اإال في تعزيز  االأمر الذي لن ي�صاهم  ال�صالم،  على 

الجوالة،  والهواتف  الفيديو،  األعاب  على  الح�صول  لطفلك  يحق  ال 

و�صائل  من  وغيرها  هذه  على  ح�صل  فاإذا  تلقائي.  ب�صكل  وغيرها 

الت�صلية، اإحر�ض على اأن يكون قد اكت�صبها مقابل �صلوكه الجيد، واأن 

يخ�صع ا�صتخدامها للمراقبة، بحيث يتوقف على طريقة ال�صلوك. 

عالقات  لتطوير  وقتًا  خذ  للراحة.  وقتًا  واأعطها  بنف�صك  اإعتِن 

داعمة مع �صريكك، االأ�صدقاء واالأ�صرة.

االن�صجام بين الوالدين مهم. اإذا قلت »ال« وقال �صريكك »نعم«، 

اإ�صراره حتى ح�صوله على مبتغاه. عندما  �صيرتبك طفلك و�صيزيد 

ال ي�صغي االأطفال اأو يع�صون االأوامر، ال يكون ذلك في االأغلب الأنهم 

ما  الح�صول على  قادرون عادة على  اأنهم  تعلموا  الأنهم  بل  اأ�صقياء، 

يريدون اإذا ما اأ�صروا عليه ب�صكل كاٍف. 

والجدال  التذمر،  النحيب،  على  طفلك  لتدريب  طريقة  فاأف�صل 

اأو على اأن يكون عدائيًا هي اال�صت�صالم بين الحين واالآخر اإلى هذا 

ال�صلوك. فهذا يعلمه  االإ�صرار ب�صكل اأكبر حتى. وعلى الرغم من اأن 

هذا �صعب اإلى حد بعيد، اإال اأن الحزم من البداية �صيجعل الم�صتقبل 

اأ�صهل لكم جميعًا.

اإنف�سال الوالدين اأو الطالق

انف�صال الزوجين يزداد �صيوعًا وهو مزعج للجميع. فقد يح�ّض 

االأمان،  عدم  الرف�ض،  الخذالن،  بالخ�صارة،  كبير  ب�صعور  االأطفال 

الغ�صب، والذنب، خ�صو�صًا اإذا ظنوا اأن �صلوكهم ال�صعب �صاهم في 

هذا الو�صع. 
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التعامل مع م�سكالت طفلك ال�سلوكية    

امل�سكلة ال�سلوكية

م�سكلة من هي؟

هل هي م�صكلتك اأو اأن �صخ�صًا اآخر )كقريب مت�صدد( ي�صتكي من 

طفلك ب�صكل غري منطقي؟

حتدث مع طفلك واأ�صخا�ض اآخرين، 

احتفظ مبفكرة يومية، ا�صتبعد 

امل�صكالت الطبية

م�سكلة حدثت حديثاً

تعامل مع اأية م�صكلة كامنة، مثاًل التعر�ض 

للتنّمر يف املدر�صة، م�صكالت طبية 

�صائعة... اإلخ.

�صكوى غري منطقية

هل اأنا اأعلم ملاذا يت�سرف طفلي على هذا النحو؟

جّرب اتباع ا�صرتاتيجيات اإدارة ال�صلوك، مثاًل، جدول النجمات البياين

م�سكلة قائمة منذ زمن

ال تلم نف�صك اأو طفلك - احتدا معًا ملحاربة »املتاعب«

جّرب اتباع ا�صرتاتيجيات اإدارة ال�صلوك، )مثاًل، جدول النجمات البياين(

جرب مقاربة هذا بانتظام مع تلقي دعم من ال�صريك، �صديق ما اأو جمموعة ما

فكر يف االلتحاق مبجموعة حملية خا�صة بالوالدين اأو مبجموعة داعمة اأخرى

اإذا ا�ستمرت امل�سكلة، ا�ستّدت، اأو اأ�سبحت مقلقة جداً

ا�صت�صر طبيبك العام، الزائرة ال�صحية، املمر�صة املدر�صية اأو املعلمة  

اأطلب اإحالتك اإىل اخت�صا�صي عند ال�صرورة، مثاُل، »خدمة ال�صحة النف�صية لالأطفال 

واملراهقني«

�صكوى منطقية

م�صكلة �صخ�ض اآخر

تعامل مع ال�صخ�ض امل�صتكي

دافع عن نف�صك وعن طفلك

جّرب ا�صرتاتيجيات امل�صاعدة الذاتية

فكر يف روؤية طبيبك العام للح�صول 

على م�صاعدة لنف�صك

م�صكلتك

جمهد نف�صيًا، مكتئب، اأو منهك؟

اأعِط نف�صك فر�صة وم�صاحة للتفكري 

حتدث مع �صريكك، اأ�صدقائك، واأ�صرتك

اأعد خطة للن�صاطات املمتعة

اإح�صل على امل�صاعدة لنف�صك

ل نعم
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الوالدان  ا�صتخدم  اإذا  كبير  حد  اإلى  �صوءًا  الو�صع  هذا  ويزداد 

الطفل  من  طلبا  علنًا،  بع�صهما  انتقدا  بينهما،  كو�صطاء  االأطفال 

اأو ا�صتخدما عاطفة  اأحدهما،  انتقاد  اأو  اأحدهما  اإلى �صف  االنحياز 

بهما  االعتناء  الطفل  من  توقعا  اأو  بع�صهما،  �صد  ك�صالح  الطفل 

)بدعم الوالد اأثناء فترة انزعاجه، وربما ال�صعور بالعجز عن التعبير 

عن م�صاعره الخا�صة في حال كانت تزعج الوالد كثيرًا(.

اأو  المنف�صلين  الوالدين  اأحد  يحاول  قد  االأحيان،  بع�ض  في 

الت�صلية.  وو�صائل  بالهدايا  باإغراقه  طفله  عاطفة  �صراء  المطلقين 

وهذا يجعل من الم�صتحيل بالن�صبة اإلى الوالد االآخر اأن يتدّبر االأمر، 

يوؤذي  اأنه  كما  �صعب،  مالي  و�صع  في  هي  اأو  هو  كان  اإذا  خ�صو�صًا 

مثل  في  تمّر  كنت  اإذا  المناف�صة.  العاجز عن  بالوالد  الطفل  عالقة 

هذا الو�صع، تذّكر باأن طفلك يحتاج اإلى كليكما، اإذًا، هذه المقاربة 

�صت�صّر في النهاية بطفلك، ولي�ض ب�صريكك ال�صابق.

على اأي حال، معظم االأطفال يدركون حقيقة الر�صوة. فال�صراع 

وباأنهم  ق�صمين،  اإلى  منق�صمون  باأنهم  ُي�صعرهم  الوالدين  بين 

ُمجبرون على االنحياز اإلى اأحد الطرفين، وفي النهاية يحول بينهم 

اإليها من كال  اللذين يحتاجون  وبين ح�صولهم على الحب واالنتباه 

الوالدين. فانعدام االن�صجام يف�صي غالبًا اإلى م�صكالت �صلوكية. 

اأن  يرون  البلد  هذا  اأطفال  ن�صف  حوالى  اأن  من  الرغم  وعلى 

بعيد.  حد  اإلى  جيدًا  يتاأقلمون  معظمهم  اأن  اإال  منف�صلون،  اأهلهم 

فهكذا �صيكون الحال على االأرجح عندما ي�صتمر الوالدان بالعمل معًا 

واقع  عن  النظر  ب�صرف  الأطفالهما،  ومن�صجمة  محّبة  بيئة  لتاأمين 

اأنهما ما عادا يحبان بع�صهما. فحدوث ذلك ممكن ويوؤتي ثماره.

الو�صع،  هذا  اختبرت  حال  في  قا�صيًا،  االنف�صال  كان  ومهما 

يمكنك  لطفلك،  االأف�صل  تحقق  اأن  هو  االأول  هدفك  كان  وطالما 

الو�صول اإلى ذلك من خالل:

• اأن تكون �صريحًا، وتتحدث مع طفلك وتجيبه عن اأ�صئلته	

• اأن تطمئن طفلك	
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• اأن تخبره اأن كليكما ما زلتما تحبانه وتهتمان به	

• على الرغم من اأخذ اآرائه بعين االعتبار، ما زلتما كوالدين من 	

يتخذ القرارات معًا

• اأن تعتمد على الترتيبات الخا�صة بك لروؤية طفلك	

• اأن ت�صتمر كما العادة قدر االإمكان، من ناحية االن�صغال والروتين    	

• اأن تح�صل على م�صاعدة خارجية، كالو�صاطة، في حال لم ت�صتطع 	

و�صريكك ال�صابق التوافق على ق�صايا رعاية الطفل

• االأ�صرة 	 خارج  محايد  �صخ�ض  مع  بالتحدث  لطفلك  ت�صمح  اأن 

يمكنه الوثوق به
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النقاط الأ�سا�سية

اإذا غاب الت�صخي�ض، قد يالم الطفل و/اأو االأ�صرة بغير حق �

طفلك  � �صلوك  وراء  ال�صبب  اإدراك  االأغلب  في  المفيد  من 

ال�صيء، وذلك ممكن بم�صاعدة �صديق مقّرب اأو اأحد المعلمين

من �صاأن االحتفاظ بمفكرة يومية اأن يكون م�صاِعدًا باالإ�صافة  �

اإلى مراقبة �صلوك الطفل على مدى فترة من الزمن

اأف�صل بين ال�صخ�ض وال�صلوك ال�صيء �

ما اأن ي�صبح لديك فكرة عن ال�صبب، ي�صبح باإمكانك تجربة  �

بع�ض الحلول، كاتباع ا�صتراتيجيات الم�صاعدة الذاتية الموجزة 

اأعاله

من المهم بناء عالقة اإيجابية مع طفلك وتعزيز تقديره لذاته.  �

كما اأنك بحاجة اإلى اأن تعّلم طفلك ال�صلوك الجيد، واأن ت�صع 

حدودًا واقعية واأن تكون ثابتًا

اأنه  � من  الرغم  على  واللوم،  االنتقاد  تجنب  دائمًا  المفيد  من 

يجب اأن تكون حازمًا ب�صاأن ر�صم الحدود في ما يتعلق بال�صلوك

اأ�صلوب  � في  »الـ«  وا�صتخدم  الم�صرقة  اللحظات  عن  اإبحث 

المخاطبة واأ�صركه في محاولة اإيجاد الحلول معًا

اإح�صل على الم�صاعدة في حال لم تنجح �

اإيجابيًا كبيرًا باعتبارك  � اأثرًا  اأن تخلف  باأنك قادر على  تذكر 

والدًا – يمكنك اإحداث فرق؛ لم يفت االأوان 
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في  توؤثر  قد  عوامل  جميعها  ومزاجك،  �صلوكك،  حياتك،  و�صع 

حياتي  و�صع  ب�صبب  ربما  �صيء،  مزاج  في  كنت  اإذا  طفلك.  �صلوك 

�صعب، ف�صتكون على االأرجح �صريع الغ�صب عند التعاطي مع طفلك، 

و�صتفكر به ب�صكل �صلبي، مبتدئًا بذلك نمطًا من التفاعالت ال�صلبية، 

وعواطفك  احتياجاتك  مع  التعامل  المهم  ومن  والعدائية.  االنتقاد 

اأن ت�صعر  الخا�صة، وكذلك مع تلك الخا�صة بطفلك، بحيث يمكنك 

تطّور  واأن  طفلك،  مع  اال�صتمتاع  على  بقدرة  تحظى  واأن  بالتح�صن، 

عالقة جيدة واآمنة معه.

اإدراك الذات

من المهم جدًا اأن تدرك ذاتك؛ وهذا يعني اأن تكون على ات�صال مع 

اأمنياتك، عواطفك، واعتقاداتك العميقة. فهذا �صيمكنك من تحقيق 

التوازن ال�صحيح بين اإعطاء ما ت�صتطيع اإعطاءه والح�صول على ما 

تحتاج اإلى الح�صول عليه. وغالبًا ما ي�صع الوالدان احتياجاتهما في 

اإلى  اهتمامها  كل  يعيرا  لم  اإذا  بالذنب  وي�صعران  االأخيرة،  المرتبة 

طفلك،  على  غ�صبك  و�صببت  ع�صيب  بيوم  مررت  واإذا  اأطفالهما. 

ف�صي�صتجيب ب�صلوك �صيء، االأمر الذي �صيزيد يومك الع�صيب �صوءًا. 

ولكن، اإن ا�صتطعت التوقف والتفكير في يومك ال�صيء، تهدئة نف�صك 
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بالح�صول على خم�ض دقائق من الراحة )كالم�صي، الجلو�ض وارت�صاف 

اأو  اال�صتحمام،  مجلة،  ت�صفح  الب�صكويت،  تناول  ال�صاي،  من  كوب 

ب�صكل  طفلك  طلبات  اإلى  اال�صتجابة  ثم  ومن  ب�صديق(،  االت�صال 

اإيجابي، فقد تجد اأنه �صيبادلك االإيجابية التي قد تحيل حينها يومك 

ال�صيء اإلى يوم جيد. وبعدها، �صي�صبح جو البيت اأف�صل.       

اأ�سِغ اإلى نف�سك

اإلى  خا�ض،  وب�صكل  عقلك،  واإلى  ج�صدك،  اإلى  االإ�صغاء  عليك 

وقتًا  تاأخذ  اأن  عليك  اأن  كما  حقًا،  فعله  تريد  ما  لتدرك  عواطفك 

للت�صرف  �صبيل  اأف�صل  اإلى  اإر�صادك  ي�صاعد على  قد  للتفكير. فهذا 

و�صيعينك على تحقيق التوازن بال�صكل ال�صحيح. فكلما ا�صتمعت اأكثر 

اإلى ما تحتاج اإليه حقًا، ازددت �صعادة واإيجابية واأ�صبحت اأكثر ثقة 

بالنف�ض ومرونة. 

الأفكار اأو الم�ساعر ال�سلبية

و�صع  في  كنت  اإذا  مثاًل،  دائمًا،  �صيئة  ال�صلبية  الم�صاعر  لي�صت 

تتعر�ض فيه دومًا لالأذى وتتعجب من ال�صبب وراء �صعورك باالإنهاك 

والياأ�ض على الدوام، ربما عليك االبتعاد عن االألم، عو�صًا عن خداع 

نف�صك بالقول »�صتتح�صن االأمور«.

حد  اإلى  و�صاّرة  مدّمرة  تكون  اأن  ال�صلبية  للم�صاعر  يمكن  ولكن 

بعيد ما لم تبقها تحت ال�صيطرة. فقد توؤدي اإلى اأفكار �صلبية وغير 

الجدوى،  عديم  اأو  الحيلة  قليل  باأنك  مقتنعًا  ت�صبح  وقد  م�صاعدة. 

وتتفادى مواجهة الحياة ب�صبب القلق والخوف من الف�صل اأو قد ت�صعر 

كاأنك »تنهار« فعاًل تحت ال�صغط.   

اإذا كنت تعتقد اأنك والد مقيت الأطفال فظيعين، لن تجد مغزى 

من محاولتك اأن تكون والدًا جيدًا، و�صتح�صل على ر�صا ق�صير االأمد 

وبهذه  ذلك«.  ا�صتحقوا  الذين  »الوحو�ض  وجه  في  ال�صراخ  جراء 

الطريقة، يمكن لالعتقادات ال�صلبية اأن ت�صبح نبوءات تحقق ذاتها 

بذاتها.
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اأفكار واعتقادات. فهي  ال�صلبية هي مجرد  االأفكار واالعتقادات 

ال تمثل حقيقة ما اأنت عليه فعاًل. فحقيقة ما اأنت عليه واالإثبات على 

قاومت  فاإذا  تظنه.  ما  في  ال  الواقع،  في  تفعله  ما  في  يكمنان  ذلك 

وحاربت هذه االعتقادات ال�صلبية واخترت اأن توؤمن بنف�صك، يمكنك 

بالنتيجة اأن تغير �صلوكك، لت�صبح كما تف�صل اأن تكون. يمكنك اإلهاء 

نف�صك عن االأفكار ال�صلبية بالقيام باأمر اإيجابي كممار�صة تمرين ما 

اأو مهاتفة �صديق ما. 

اإذا وجدت �صعوبة في التكيف اأو في االإيمان بنف�صك، قد يكون من 

المفيد التكلم مع من يمكن ائتمانه على اأ�صرارك واأفكارك وم�صاعرك 

وم�صكالتك وعالقاتك في الما�صي والحا�صر. واإذا ا�صتطعت تحديد 

�صعوبات بارزة ال يمكنك معالجتها ب�صهولة، فهناك وكاالت طوعية، 

م�صت�صارون، طبيبك العام، ووكاالت مهنية اأخرى تعتبر م�صادر قّيمة 

لتقديم العون.                 

التفكير الإيجابي

اإن تذكير نف�صك باالأمور االإيجابية الموجودة في حياتك، والتي 

ت�صعر باالمتنان لها، دائمًا ما يفيد في تح�صين حالتك النف�صية. ومن 

اأجل محاربة االأفكار والم�صاعر ال�صلبية )غير الم�صاعدة(، باإمكانك 

اأجل  من  )الم�صاعدة(  االإيجابية  االأفكار  من  بقائمة  االحتفاظ 

المريحة،  واالأقوال  االأفكار  تكرار  اأو  الغناء  يمكنك  بها.  ا�صتبدالها 

ا�صتبدال عبارة »ال اأ�صتطيع القيام بذلك«، بعبارات »اأ�صتطيع القيام 

بذلك لدى ح�صولي على الم�صاعدة المنا�صبة، في الوقت المنا�صب«، 

»�صاأكون على ما يرام«، »جميع االأمور ت�صير بخير، بح�صب الخطة«، 

واٍف من  اإلى غايتي«، »هناك ق�صط  �صاأ�صل  المحاولة،  »اإذا وا�صلت 

في  عليه  �صاأح�صل  با�صتمرار،  طلبته  واإذا  الخارج،  في  الم�صاعدة 

الوقت المنا�صب«.

تذّكرك  حولك  من  ب�صرية  بمنّبهات  االحتفاظ  يمكنك  كما 

بملف  احتفظ  ال�صعيدة،  االأوقات  في  الُتقطت  �صورًا  عّلق  بنجاحك، 

ي�صم جميع ال�صهادات عن اإنجازاتك اأو بمفكرة يومية عن نجاحاتك 



147

ا�صتمرارّية االأبّوة

لديك  المف�صلة  االأقوال  عن  المنزل  اأرجاء  في  مالحظات  واأل�صق 

التي ت�صعرك بالراحة. تخيل اأنك و�صلت اإلى حيث تريد. تخيل جميع 

حدة.  على  خطوة  كل  وت�صّور  الطريق  هذا  في  ال�صغيرة  الخطوات 

اأبقها واقعية. يمكنك تطبيق ذلك اأثناء قيامك بن�صاطاتك اليومية. 

فهذا �صي�صاعدك على االإيمان بنف�صك.

الكتئاب

االكتئاب �صائع جدًا، خ�صو�صًا بين الن�صاء اللواتي لديهن اأطفااًل 

�صغارًا، وهو ي�صيب واحدة من بين اأربعة ن�صاء خالل فترة حياتهن. 

طال  اإذا  خ�صو�صًا  االأمومي،  االكتئاب  اأن  على  متزايد  اأدلة  وهناك 

اأمده، يترافق مع �صعوبات �صلوكية لدى االأطفال.

ما م�سّبباته؟

في اأغلب االأحيان، تكون االإجهادات النف�صية ال�صلبية واالأحداث 

الحياتية، كفقدان اأحد االأقارب المقّربين، �صببًا لالكتئاب. وت�صاب 

االأطفال. ومن  اإنجابهن  بعد  الوالدة  بعد  ما  باكتئاب  االأمهات  بع�ض 

اإذا  معه،  تاريخ  الأ�صرتك  كان  اإذا  باالكتئاب  ت�صاب  اأن  المرجح 

تعر�صت لفقدان اأ�صخا�ض في الما�صي -خ�صو�صًا اإذا فقدت والدتك 

في طفولتك - اأو اإذا كنت تعاني من اإجهاد نف�صي كبير. اإذًا، يمكن 

باأن  االأبحاث  وتفتر�ض  واالكتئاب،  باال�صتنزاف  ي�صعرا  اأن  للوالدين 

والدًا  ال�صخ�ض  كان  حال  في  كبيرًا  يكون  باالكتئاب  االإ�صابة  خطر 

لثالثة اأطفال اأو اأكثر دون �صن الخام�صة، في حين يفتقر اإلى وظيفة 

كان يح�صل على دعم  اإذا  المنزل، خ�صو�صًا  االأجر خارج  مدفوعة 

قليل من الغير.      

كيف اأعلم اأنني مكتئب؟

من  يكون  وقد  اآخر،  اإلى  �صخ�ض  من  االكتئاب  اأعرا�ض  تتفاوت 

اإذا  باالكتئاب  م�صابًا  تكون  اأن  المرجح  فمن  تحديدها.  ال�صعوبة 

اأح�ص�صت باال�صتنزاف واالإنهاك على الدوام اإلى حد اأن معظم االأمور 
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تبدو وكاأنها اأعباء �صخمة. كما قد تختبر نومًا متقطعًا، ت�صتيقظ مع 

�صعور بفقدان الطاقة، تعاني من مزاج �صيء - خ�صو�صًا في فترات 

ال�صباح - وال ت�صتمتع اأو تطلع اإلى اأمور لطالما اأفرحتك و/اأو تراودك 

عن نف�صك اأفكار �صلبية وناقدة دائمًا، كال�صعور باأنك عبء على من 

حولك.

كما قد تجعلك اأعرا�ض القلق مترددًا اأي�صًا، اإذ يمكن لالكتئاب 

الجدوى.  باأنك عاجز وعديم  ي�صّوه منظومة اعتقاداتك ويقنعك  اأن 

كما اأن هناك اأعرا�ض اأخرى ت�صتمل على االنتحاب، �صرعة الغ�صب، 

وقلة التركيز. واإذا كنت تعاني دائمًا من تقدير متدٍن للذات واأعرا�ض 

اأ�صكال  مماثلة، فقد تكون م�صابًا باالكتئاب الجزئي، وهو �صكل من 

االكتئاب الذي هو اأقل حدة، ولكنه مزمن، والذي قد ي�صبح معقدًا 

بفعل االإكتئاب – ما ي�صمى بـ »االكتئاب الم�صاعف«.

اإذاً ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟    

التفكير  هو  فهذا   - فا�صاًل  نف�صك  تعتبر  اأو  نف�صك  تلم  ال  اأواًل، 

النموذجي لالكتئاب الذي يمنعك من الح�صول على الم�صاعدة. واإذا 

الم�صورة من طبيبك  باإمكانك طلب  باالكتئاب،  اأنك م�صاب  ظننت 

عليك  لي�ض  بالفائدة  �صيعود  عالج  فاأي  ال�صحية.  الزائرة  اأو  العام 

فح�صب، بل على اأطفالك اأي�صًا الذين يتاأثرون ب�صكل حاد بمزاجك. 

و�صتزيد احتماالت اأن يعمد اأطفالك اإلى لفت االنتباه وتطوير ال�صلوك 

ال�صيء اإذا اأح�ّصوا باأنك اأنت ل�صت اأنت.

وتتركز  قليلة.  الجانبية  واآثارها  جدًا  فعالة  االكتئاب  عالجات 

ال�صلوكي  »العالج  اأو  االكتئاب  م�صادات  على  الرئي�صية  العالجات 

ت�صببت  التي  الم�صكالت  يحل  لن  منهما  اأيًا  اأن  غير  المعرفي«. 

مع  التعامل  من  �صيمكنانك  ولكنهما  االأول،  المقام  في  باالكتئاب 

�صبب  تحديد  ا�صتطعت  فكلما  فعالية.  اأكثر  ب�صكل  النف�صي  االإجهاد 

اأن  المرجح  ومن  اأف�صل.  ذلك  كان  معه،  وتعاملت  النف�صي  االإجهاد 

تبقى مكتئبًا اإذا لم تجد ال�صبل لتح�صين و�صعك. 

على  ي�صاعدك  بالمحادثة  هو عالج  المعرفي«  ال�صلوكي  »العالج 
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»اإعادة �صحن بطارياتك« بممار�صة ن�صاطات اإ�صافية ممتعة في وقت 

فراغك، زيادة م�صتويات ن�صاطك ومواجهة االأفكار غير الم�صاعدة. 

اأو  النف�صاني،  المعالج  النف�صي،  الطبيب  النف�صي،  للعالم  ويمكن 

ال�صلوكي  العالج  لك  يقدم  اأن  النف�صية  ال�صحة  اأي عامل في مجال 

المعرفي، ولكن هذا يتطلب اال�صتفادة من اأوقات منتظمة واالإلتزام 

بالعالج. 

)فلوك�صتين(  كالـ»بروزاك«  االكتئاب  م�صادات  ا�صتخدام  يعتبر 

االإدمان.  ت�صبب  ال  اأنها  اإال  الجانبية،  االآثار  ببع�ض  ت�صببها  مع  اآمنًا 

م�صاد  بح�صب  تتفاوت  ولكنها  عادة،  وعابرة  خفيفة  الجانبية  االآثار 

يمكنك  بحيث  الخيارات  من  وا�صع  مجال  يتوفر  واليوم،  االكتئاب. 

للمواظبة  م�صتعدًا  كنت  اإذا  ينا�صبك،  الذي  االكتئاب  م�صاد  اإيجاد 

على العالج لفترة من الزمن. كما اأن باإمكان طبيبك العام اأن ي�صف 

�صانت جون«،  »نبتة  اأن  على  متزايدة  اأدلة  وهناك  االأدوية.  هذه  لك 

وهي عالج باالأع�صاب، فعالة بقدر م�صاد االكتئاب، وهي بديل �صائع 

ُي�صتخدم في األمانيا. ولكن، ال ينبغي تناول »نبتة �صانت جون« من دون 

م�صورة طبية، خ�صو�صًا اإذا كنت تاأخذ اأي دواء اآخر اأو تعاني من و�صع 

طبي مزمن، الأن هذه النبتة تحتوي على نف�ض مكّونات الـ»بروزاك«، 

ولكن بجرعات غير محددة الكمية، وقد تتفاعل على نحو �صيء مع 

االأع�صاب  باإمكانك معرفة ما يو�صع في خلطات  ولي�ض  اأخرى.  مواد 

مع  الحال  كما  والتنظيم  للرقابة  خا�صعة  غير  اأنها  بما  بال�صبط، 

اإ�صراف  يكون تحت  اأن  االأف�صل  االأدوية. فمهما كان ما تختاره، من 

�صخ�ض على دراية باالأدوية، بحيث تكون متيّقنًا من تناولها بح�صب 

الجرعة ال�صحيحة.           

الغ�سب

اإن ال�صعور بالغ�صب من وقت اإلى اآخر عندما ال ت�صير االأمور كما 

ي�صتحوذ  الدائم قد  الغ�صب  اأن  اأمر عادي. غير  لها هو  هو مخطط 

الذين  االأ�صخا�ض  فبع�ض  لالكتئاب.  م�صابهة  بطريقة  حياتك  على 

ال�صعبة  اأوقاتهم  في  ي�صعرون  حياتهم،  في  قا�صية  لمعاملة  تعر�صوا 
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الدوام  على  الغا�صبون  االأ�صخا�ض  يواجه  كما  والظلم.  بالغ�صب 

�صعوبة في اال�صترخاء واال�صتمتاع باالأمور، وال ي�صعرون بتح�صن غالبًا 

اإال بعد فقدان اأع�صابهم. فهذا قد ي�صاعد على االأمد الق�صير، ولكن 

على المدى البعيد، قد يوؤدي ذلك اإلى م�صكالت في العالقات، وقوع 

العنف.  وزيادة  الزوجية،  الخالفات  زيادة  الخالفات،  من  المزيد 

تباعًا، يف�صي ذلك اإلى م�صكالت �صلوكية لدى االأطفال، اإذ اإنك تقّدم 

كهذا.  �صلوك  ن�صخ  يتعلمون  الذين  لالأطفال  �صلبي  اأعلى  مثاًل  بذلك 

كما قد يوؤدي هذا االأمر اإلى عملية تربية غير من�صجمة وقا�صية التي 

يمكن اأن تترافق اأي�صًا مع تعر�ض الطفل لمزيد من االإنتهاك.

بالغ�صب  الوقت  الذين ي�صعرون معظم  االأ�صخا�ض  اأن بع�ض  كما 

ق�صير  ارتياحًا  لهم  توفر  الممنوعة  الم�صروبات  اأن  يجدون  ال�صديد 

م�صكالت  اإلى  يوؤدي  ما  االإدمان،  اإلى  يوؤدي  قد  ذلك  اأن  اإال  االأمد، 

�صاأن  من  اأن  اإلى  باالإ�صافة  االأ�صرة.  وانهيار  والعالقات  العمل  في 

تجعل  واأن  العنيف،  لل�صلوك  العنان  تطلق  اأن  الممنوعة  الم�صروبات 

االأ�صخا�ض اأكثر اكتئابًا على المدى البعيد.

اإدارة الغ�سب

اإذا وجدت اأنك تغ�صب ب�صكل منتظم، فهناك العديد من ال�صبل 

يثير  الذي  ما  لمعرفة  وقتك  اأخذت  فاإذا  اأع�صابك.  على  لل�صيطرة 

يكون  قد  الذي  المبا�صر  الم�صّبب   بخالف  حقًا  وا�صتياءك  غ�صبك 

اأن مجرد  ال�صير، فقد تجد  اأمرًا �صخيفًا كاأن تكون عالقًا في زحمة 

الحديث عن االأمر �صي�صاعدك. اأحيانًا، ُيخفي الغ�صب م�صاعر ا�صتياء 

هذه  اإخراج  اإعادة  يكون  فقد  بعيد.  زمٍن  منذ  مدفونة  كانت  اأخرى 

الم�صاعر موؤلمًا، ولكنه مفيدًا كذلك، اإذ قد يكون من الممكن القيام 

باأمر بنّاء حيال الو�صع الذي يثير ا�صتياءك. على �صبيل المثال، اإذا 

كان والداك قا�صيين اأو متع�ّصفين وت�صعر بالغ�صب حيال هذا االأمر، 

فقد تجد اأنك تكبت ذلك، فقط لكي تفرغ م�صاعر الغ�صب هذه على 

من حولك، ما يوؤدي اإلى مزيد من العالقات العدائية مع المقربين 

منك، وبذلك تزداد م�صاعرك الغا�صبة تاأججًا. وفي هذه الحالة، قد 
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يكون من المفيد اأن تلجاأ اإلى العالج النف�صي، اال�صت�صارات، الو�صاطة 

النف�صية، اأو العمل الروحاني. 

با�صتخدام الطاقة ب�صكل  الغ�صب  ُينف�صون عن  بع�ض االأ�صخا�ض 

الكثير من  اأو ممار�صة  باتجاه م�صاريع خالقة،  المزاح، حرفه  بّناء، 

التمارين. 

ظروفًا  تجد  اأن  االأف�صل  فمن  ال�صيطرة،  عن  الو�صع  خرج  واإذا 

اأخرى، ت�صتطيع اأن يكون لك فيها تاأثيرًا اأكبر. على �صبيل المثال، اإذا 

الكبيرة،  الرغم من جهودك  ترقية في عملك على  لم تح�صل على 

اأو ابتكار متنف�ّصًا خالقًا  اإيجاد وظيفة مختلفة،  ربما يكون باإمكانك 

تكون  اأن  يمكن  كما  الحيلة.  بقلة  ي�صعرك  و�صع  في  البقاء  من  بداًل 

للغاية،  مفيدان  ال�صديد  النف�صي  االإجهاد  وتجنب  التمارين  ممار�صة 

الأنهما �صيجعالنك ت�صعر بتح�صن  اإزاء نف�صك وباأنك اأكثر قدرة على 

طلب  اإلى  تحتاج  وقد  بالغ�صب.  ت�صعرك  ال  التي  باالأمور  اال�صتمتاع 

الم�صاعدة من طبيبك العام اإذا لم تاأِت هذه اال�صتراتيجيات بنتائج. 
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النقاط الأ�سا�سية

�صلوكك ومزاجك يوؤثران في �صلوك طفلك �

االكتئاب قابل للعالج وهو لي�ض عالمة على الف�صل �

اإكتئاب الوالدين قد يوؤدي اإلى م�صكالت �صلوكية وعاطفية لدى  �

االأطفال

اإذا �صعرت باالكتئاب، من المهم اأن تبحث عن الم�صاعدة واأن  �

تعتني بنف�صك

االكتئاب عند الوالدين قد يدّمر العالقات االأ�صرية، ويوؤثر في  �

�صلوك االأطفال ويجب اأن يبقى تحت ال�صيطرة

الم�صروبات الممنوعة تزيد االأمور �صوءًا �

اأنت المثال االأعلى الأوالدك وهم �صيتعلمون �صلوكك �

االعتناء بنف�صك �صيجعلك اإن�صانًا اأ�صعد ووالدًا اأف�صل    �
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باإمكان االأ�صخا�ض الذين تثق بهم والذين يعرفون طفلك اإعطاءك 

فكرة عما هو طبيعي وما هو غير ذلك، وخ�صو�صًا المعلمين واالآباء 

اأن طفلك  اإلى  اإذا طماأنك النا�ض  االآخرون من ذوي الخبرة. ولكن، 

بخير ولكنك ما زلت غير متاأكد من ذلك، يمكنك طلب اإحالتك اإلى 

اأحد الخبراء من اأجل اإبداء راأيه في الم�صاألة.

الم�سكالت المتعلقة بالمدر�سة

اإذا كانت الم�صكلة تتعلق بالمدر�صة، فاإن مدر�صة طفلك �صتتخذ 

اإجراء يمكنك اتباعه للح�صول على الم�صاعدة. فعليك، اأواًل، اأن تطلع 

ينجح  لم  واإن  معه.  عليها  العمل  وتحاول  الم�صكلة  معلم طفلك على 

التعليمية الخا�صة  اإ�صراك من�ّصق االحتياجات  ذلك، يمكنك عندها 

اأن يقدم خبرته لالإفادة وي�صتنبط خطة  في المدر�صة، والذي يجب 

تعليمية منا�صبة. 

الخا�صة  التعليمية  لالحتياجات  من�صق  هناك  يكون  اأن  يجب 

اأو لم تلح في االأفق، يمكن  في جميع المدار�ض. فاإذا ف�صلت الخطة 

للمدر�صة اأن ترتب موعدًا لمقابلة خبير اأو عالم نف�ض تعليمي خارج 

المدر�صة لروؤية طفلك. كما يمكنك طلب ذلك �صخ�صيًا من ال�صلطات 

البلدية  دار  في  عادة  الموجودة  التعليمية،  المكاتب  عبر  التعليمية، 

الخا�صة ببلدتك. وعالم النف�ض التعليمي هو عالم نف�ض خ�صع لتدريب 
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يخ�ّض  ما  في  كبيرة  خبرة  لديه  فهو  التعليم.  مهنة  ومار�ض  كمعلم 

ال�صعوبات التعليمية والم�صكالت ال�صلوكية المتعلقة بالمدر�صة، ولكنه 

قد يتمتع بخبرة قليلة في ما يخ�ّض الم�صكالت ال�صريرية/الطبية. 

كما يجب اأن تكون المدار�ض قادرة على اإبقائك على ات�صال مع 

اإلى  الذهاب  يرف�ض  كان طفلك  حال  في  التعليمية  ال�صوؤون  موظفي 

المدر�صة. واإذا لم ُير�صك تجاوب المدر�صة، فهناك مر�صدون لالأهل 

ي�صتطيعون  وهم  البلديات،  دور  معظم  في  التعليمية  المكاتب  في 

تقديم الم�صورة والدعم.

ال�سطرابات الكامنة

اإذا ا�صتبهت باأن طفلك يعاني واحدًا من اال�صطرابات ال�صلوكية 

المحّددة والمف�ّصرة في هذا الكتاب )راجع ال�صفحتين 107-74(، 

اأو  المدر�صة،  ممر�صة  طفلك،  معلم  مع  اأواًل  مناق�صتها  فباإمكانك 

الزائرة ال�صحية. يمكنك الطلب من طبيبك العام اأو طبيب المدر�صة 

يمكن  والذي  النف�صية،  ال�صحية  الرعاية  اإلى فريق  اأن يحيل طفلك 

يعمل  وغالبًا،  معينة.  جمعية  في  اأو  الم�صت�صفى  في  يكون  اأن  لمقّره 

النف�صي،  الطب  ممر�صات  النف�صيون،  االأطباء  النف�صيون،  العلماء 

عمال ال�صحة النف�صيون، والمعالجون معًا ب�صورة وثيقة �صمن فريق 

واحد. وهم �صيقومون باإحالتك اإلى ع�صو الفريق الذي يمتلك المهارة 

التي تتنا�صب على اأف�صل وجه مع حاجاتك.    

الأطفال ذوي الحتياجات الخا�سة

�صبيل  على  مرتبطة،  خا�صة  احتياجات  ذا  طفلك  كان  اإذا 

المثال، بعجز ي�صببه ا�صطراب متعلق بالج�صد، بالتعليم، بالتوا�صل، 

بالعاطفة، اأو بال�صلوك، فهو �صيحتاج اإلى الم�صاعدة من فريق خبراء 

اإلى جانب والديه. وقد يكون من ال�صروري اإ�صراك وكاالت مختلفة، 

خا�ض  ترخي�ض  طلب  على  لم�صاعدتك  االجتماعية  كالخدمات 

بالعجز، ووكاالت طوعية متخ�ص�صة بو�صع طفلك، �صحته، وتعليمه.
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م�ساعدة ال�سلطات التعليمية المحلية

تربية طفلك  لي�ض في  ا�صتباقيًا،  تكون  اأن  اإلى  كوالد  تحتاج   قد 

بل  الكتاب،  هذا  في  �صابقًا  تف�صيره  تم  كما  فح�صب،  اإيجابي  ب�صكل 

اأي�صًا في ت�صجيع الوكاالت لمنحك الم�صاعدة التي تحتاج اإليها. فما 

اإن تتعرف اإلى احتياجات طفلك، حتى يترتب على ال�صلطات التعليمية 

المحلية التزام قانوني بتلبية احتياجات الطفل االأ�صا�صية اإذا كان في 

مدر�صة ر�صمية. )لن يكون الحال كذلك اإذا كان طفلك في مدر�صة 

م�صتقلة(. 

على  الم�صاعدة  في  دورًا  المحلية  التعليمية  ال�صلطات  وتمار�ض 

تقييم االحتياجات التعليمية الخا�صة بطفلك وو�صع خطة عمل لتلك 

الح�صول  بطلب  الحق  لديك  وكوالد،  تلبيتها.  اأجل  من  االحتياجات 

�صرح  على  وبالح�صول  تعليمي،  نف�ض  عالم  قبل  من  تقييم  على 

للخطة التعليمية الفردية، وبالم�صاهمة بالخطط الم�صتقبلية لطفلك 

وبا�صتئناف القرارات التي ال توافق عليها.   

وبالن�صبة اإلى االأطفال الذين يعانون من م�صكالت اأكثر حدة، فقد 

الخا�صة،  االحتياجات  عن  كامل  تقرير  اإعداد  حد  اإلى  االأمر  ي�صل 

والذي يجب اأن يت�صمن جميع التو�صيات التي تقّدم بها جميع الخبراء 

الذين تدخلوا في حالة الطفل.

ويمكن لالأهل اأن يطلبوا تقريرًا في حال �صعروا باأنه لم يتم تلبية 

الخا�صة  االحتياجات  معظم  اأن  غير  الخا�صة،  طفلهم  احتياجات 

واأن  خ�صو�صًا  ذلك،  اإلى  الحاجة  دون  من  تلبى  اأن  يمكن  لالأطفال 

الجميع ي�صعر بالتح�صن عند التعرف اإلى اأولئك االأطفال وم�صاعدتهم.

في  باإمكانه  المتاح  الداعم  الفريق  من  االإيجابي  الموقف  فهذا 

قبيل  من  الو�صائل  كانت  واإن  حتى  كافيًا،  فرقًا  ُيحدث  اأن  االأغلب 

التعليم االإ�صافي، والم�صاهمة المتخ�ص�صة اأو الحاجة اإلى الحوا�صيب 

التجهيزات غير كافية. وقد تختلف وجهة نظرك في  اأو غيرها من 

ما يتعلق بما هو كاٍف عن وجهات نظر ال�صلطات التعليمية المحلية. 

فالمدار�ض ملزمة بتقديم الدعم لكي يتمكن طفلك من اال�صتفادة من 

المناهج الدرا�صية، غير اأنها عادة ال تمتلك التمويل الكافي لتو�صيع 

اإمكانات الطفل اإلى الحد االأق�صى، وهو ما قد ترغب في ح�صوله. 
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ولكن، من المهم اأن ال ي�صكل هذا االختالف عائقًا في طريق العمل 

معًا من اأجل الطفل.         

وكالت الدعم والموؤ�س�سات الخيرية

من  الخا�صة  الخيرية  والموؤ�ص�صات  الدعم  وكاالت  تتمكن  قد 

بالحد  التو�صية  لناحية  ابنك  بو�صع  يتعلق  ما  في  الم�صاعدة  تقديم 

تتوقع الح�صول عليها،  اأن  التي يمكن  االأ�صا�صية  الرعاية  االأدنى من 

وبالموؤ�ص�صات التعليمية التي يمكن اأن تقدمها، باالإ�صافة اإلى اإ�صداء 

الن�صيحة لك حول الطريقة الف�صلى للح�صول على مزيد من العون.    

الم�سكالت الجتماعية

الدعم  اإلى  الحاجة  هي  الرئي�صية  م�صكلتك  اأن  تظن  كنت  اإذا 

اأم بم�صكالت �صكنية،  الطفل،  اأم متعلق برعاية  اأكان ماديًا،  )�صواء 

الطفل(،  رعاية  حول  الو�صائية  بالنزاعات  اأم  المنزلي،  بالعنف  اأم 

من  فعالة  م�صاعدة  على  الح�صول  من  االأرجح  على  ف�صتتمكن 

في  قانوني  دور  االجتماعية«  ولـ»الخدمات  االجتماعية«.  »الخدمات 

دورًا  تمار�ض  اأنها  كما  االنتهاك،  اأ�صكال  جميع  من  االأطفال  حماية 

هامًا في منع انهيار الو�صع المنزلي. فهي قادرة على تقديم خدمات 

واأ�صكال رعاية ال يمكن لجهات اأخرى تقديمها. يمكنك الح�صول على 

رقم الهاتف الخا�ض بالخدمات المحلية الخا�صة بمنطقتك من دليل 

الهاتف. 

اإذا انتابك قلق من اأنك ربما قد توؤذي طفلك ب�صكل جدي، اأو في 

حال خرج طفلك عن ال�صيطرة وما عدت قادرًا على التكّيف اأو كنت 

تواجه اأزمة عائلية، فاإن »الخدمات االجتماعية« هي مالذك االأف�صل. 

فالكثير من االأهل ال يطلبون الم�صاعدة اإال عندما يفوت االأوان، خوفًا 

هو  لي�ض  هذا  اأن  غير  اإرادتهم.  رغم  للرعاية  اأطفالهم  اإخ�صاع  من 

الم�صاعدة،  طلب  من  اأنت  كنت  اإذا  االجتماعية«.  »الخدمات  هدف 

توجه  اأن  ولي�ض  الم�صاعدة،  لك  تقدم  اأن  الخدمات  هذه  فمهمة 

االنتقاد. فـ»الخدمات االجتماعية« موجودة لكي ت�صاعدك على تلبية 

احتياجات ابنك. وفي حال كنت وحيدًا، وال تتلقى اأي دعم، فباإمكانها 

والمعلومات  المحلي  بالدعم  تزويدك  عبر  النجاة،  حبل  تكون  اأن 
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االإ�صكان،  المحلية،  الطوعية  الوكاالت  الطفل،  برعاية  المتعلقة 

االإعانات المالية، والتعليم للرا�صدين، وغيرها من الخدمات. 

لن تح�صل على الم�صاعدة اإال اإذا طلبتها. والطلب هو عالمة على 

القوة، ال الف�صل.

 المخالفات المتعلقة بال�سلوك وتعاطي

المواد والم�سروبات الممنوعة

بال�صباب  خا�صًا  فريقًا  )البريطانية(  الحكومة  اأن�صاأت  حديثًا، 

يمكن  الذي  المحلي،  المجل�ض  قبل  من  يدار  عادة  وهو  المخالفين، 

اأن ترجع اإليه من تلقاء نف�صك. كما تتوفر فرقًا متخ�ص�صة بحاالت 

كيفية  ا�صتف�صار حول  التقدم بطلب  ولكن عليك  المخدرات،  تعاطي 

الو�صول اإليها في منطقتك.  

م�سادر الدعم

الأ�سري والمجتمعي

اأطفال  اأهالي  الجيران،  االأ�صدقاء،  االأقارب،  على  وت�صتمل 

اآخرين من مدر�صة طفلك اأو من المجموعة التي يلعب معها، رجال 

ويمكن تجنيد  بهم.  اإلى اخت�صا�صيي رعاية مو�صى  باالإ�صافة  دين، 

ال�صخ�صيين  المعارف  اأو عن طريق  المحلية  الثانوية  من  مراهقين 

في  الذروة«  »�صاعة  خالل  الدعم  تقديم  اأو  االأطفال،  لمجال�صة 

و�صيكون  للفتيات.  �ض  المخ�صّ ال�صاي«  ارت�صاف  كـ»وقت  المنزل، 

هوؤالء المراهقون حري�صين على اكت�صاب نقود اإ�صافية وفقًا لل�صعر 

الذي ت�صتطيع تكّبده، كما اأن ذلك �صيمنحك الحرية لتخ�صي�ض بع�ض 

الوقت لنف�صك. اأعر انتباهًا اإلى المالحظات المعرو�صة في المراكز 

القيام  في  ترغب  قد  التي  الن�صاطات  ب�صاأن  والريا�صية  المجتمعية 

معقولة  تمارين  الترفيه  مراكز  توفر  قد  ا�صتراحتك.  وقتك  في  بها 

اأو   ، النف�صية  الو�صاطة  اليوغا،  التكلفة، و�صائل لال�صترخاء، تمارين 

غيرها من الجل�صات الممتعة والمثيرة لالهتمام.

م�سادر المعلومات

كان  اإن  االإنترنت  ت�صفح  اأو  المحلية  للمكتبة  �صريعة  بزيارة  قم 
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قد  كما  ممتازة.  اإلكترونية  ومواقع  من�صورات  هناك  متوفرًا.  ذلك 

اأرقام  من  مفيدة  نخبة  بمنطقتك  الخا�ض  الهاتف  دليل  يت�صمن 

الموارد المجتمعية. على �صبيل المثال، �صتت�صمن اأرقام دور الح�صانة 

المحلية، المدار�ض، المرافق الخا�صة بتعليم الرا�صدين وباال�صتجمام، 

الوكاالت التي تقدم خدمات الرعاية باالأطفال – كالمربيات، جل�صاء 

االأطفال، اأو وكاالت الرعاية المتوفرة في منطقتك. كما �صيتم توفير 

كما  االجتماعية«.  و»الخدمات  المحلية  ال�صحية  المراكز  اأرقام 

باالحتياجات  ُتعنى  محلية  مجالت  ت�صدر  المناطق  من  العديد  اأن 

الخا�صة  وتر�صد اإلى م�صادر الم�صاعدة المتوفرة في منطقتك.    

تعليم الرا�سدين

تقدم الكلية المحلية لتعليم الرا�صدين العديد من الدرو�ض التي 

البوذي«.  »التاأمل  اإلى  دون عدائية  باإيجابية من  التفكير  تندرج من 

كما قد تكون الدرو�ض المتعلقة باالأبوة، الرعاية بالطفل، احتياجات 

كذلك.  مفيدة  البديل  الطب  اأو  اال�صترخاء،  الخا�صة،  التعليم 

باإمكانك االت�صال بالكلية المحلية، كلية الفنون التطبيقية، الجامعة 

تكون  قد  كما  متاح.  هو  ما  معرفة  اأجل  من  المفتوحة«  »الجامعة  اأو 

المكتبة واالإنترنت اأي�صًا م�صدران مفيدان للح�صول على الدرو�ض. 

اأماكن العمل

ال�صحف،  بيع  محالت  ال�صحية،  االأغذية  محالت  ت�صع  قد 

وال�صيدليات مالحظات على نوافذها ب�صاأن الموارد المحلية المتوفرة 

في مجتمعك. وقد يقوم اأ�صحاب العمل بتوفير الدعم لفريق عملهم 

في حال كنت تعمل. اإ�صاأل عن مراكز ال�صحة المهنية في عملك. 

مجموعات دعم الأهل

قد تتوفر هذه المجموعات في منطقتك، وقد تتمكن من العثور 

المحلية،  المكتبة  طفلك،  مدر�صة  طريق  عن  ب�صاأنها  معلومات  على 

اأو  االجتماعية«  »الخدمات  ال�صحية،  الزائرة  المحلية،  ال�صحف 

ال�صبكات التي تقدم الدعم لالأهل الذين يعاني اأطفالهم من اأو�صاع 

قيمة  ذات  تكون  اأن  بالوالدين  الخا�صة  للمجموعات  ويمكن  خا�صة. 
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عالية جدًا اأيًا يكن ال�صبب وراء الم�صكالت ال�صلوكية لطفلك. 

ال�سلطة التعليمية

ويكون مقرها عادة في دار البلدية الخا�صة ببلدتك. وينبغي على 

ال�صلطة التعليمية اأن توفر مراكز خا�صة باالأطفال ذوي االحتياجات 

للمدار�ض  التابعين  التعليمية  ال�صوؤون  موظفو  يتمكن  وقد  الخا�صة. 

من تقديم الم�صاعدة في ما يتعلق بالم�صكالت المرتبطة بالمدر�صة، 

كما يمكن لعلماء النف�ض التعليميين اأن يفعلوا ذلك، على الرغم من 

فاإن  اإليك،  وبالن�صبة  �صعبًا.  يكون  قد  منهم  واحد  اإلى  الو�صول  اأن 

معلم طفلك هو مالذك االأول. باالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صم كل مدر�صة 

ممر�صة ومن�صق لالحتياجات التعليمية الخا�صة، وهما قادران على 

تقديم الم�صاعدة في حال كان لديك مخاوف ب�صاأن طفلك. وغالبًا ما 

يكون مر�صدو االأهل متوفرين من اأجل اإر�صادك اإلى النظام التعليمي 

في دار البلدية. 

التدري�ص الخ�سو�سي

اأن  المحلية  التعليمية  لل�صلطات  يمكن  ما  بين  للفجوة  كنتيجة 

الخ�صو�صي  التدري�ض  اأن  تجد  قد  لطفلك،  تريده  ما  وبين  تمنحه 

على  قادرًا  كنت  حال  في  الطفل،  احتياجات  تلبية  اأجل  من  مفيد 

بالتن�صيق  وجه  اأف�صل  على  االأمر  هذا  اإتمام  ويمكن  تكاليفه.  تكبد 

في  المعلمون  ويقدم  هذا  العمل.  تكرار  يتم  ال  بحيث  المدر�صة،  مع 

المدار�ض الدرو�ض الخ�صو�صية في بع�ض االأحيان، ويكون من االأ�صهل 

عادة اأن يتم تن�صيق العمل مع المدر�صة اإذا كان المعلم الخ�صو�صي 

الجامعات  طالب  يكون  قد  ذلك،  عن  وكبديل  اأي�صًا.  هناك  يعمل 

قد  اأنه  غير  فائدة،  ذوي  اإ�صافية  نقود  عن  الباحثون  الثانويات  اأو 

اأ�صخا�ض مدّربين في مجال االحتياجات  ال�صروري وجود  يكون من 

الخ�صو�صيون  المعلمون  ي�صتطع  لم  حال  في  الخا�صة  التعليمية 

العاديون تقديم الم�صاعدة. ومن االأف�صل اأن يكون ال�صخ�ض المدرب 

لم  اإن  ولكن  طفلك،  مدر�صة  من  الخا�صة  االحتياجات  مجال  في 
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يكن كذلك، يمكن اأن تحاول االت�صال بكلية تعليم الرا�صدين وطلب 

بمعلم  يو�صي  لكي  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  يعلم  الذي  ال�صخ�ض 

خ�صو�صي محلي، اأو باأحد تالمذته الذي ي�صعى الكت�صاب الخبرة )قد 

يكون هذا اأقل تكلفة(. 

الخدمات الجتماعية

التوظيف،  مراكز  االجتماعية،  الرعاية  مكاتب  على  هذه  ت�صتمل 

لدى  )يوجد  االأطفال  وجلي�صات  واالأ�صر،  باالأهل  الخا�صة  المراكز 

»الخدمات االجتماعية« �صجل بهوؤالء(. يجب اأن يكون بمقدورك الح�صول 

على الم�صورة المالية، وكذلك الدعم االأ�صري، في اأوقات االأزمات.

الوكالت الطوعية

للدعم.  متنوعة  م�صادر  تقدم  اأن  الطوعية  للوكاالت  يمكن 

»الجمعية  غرار  )على  المحلية  الخيرية  الموؤ�ص�صات  تت�صمن  وهي 

الدينية  الخيرية  الموؤ�ص�صات  من  وغيرها  لالأطفال«  الكاثوليكية 

وكاالت  االأهل،  دعم  مجموعات  الخيرية(،  »برناردو«  وموؤ�ص�صات 

»الجمعية  وتقدم  بالن�صاء.  الخا�صة  والمالجئ  والمراكز  التبني، 

المعر�صين  لالأطفال  الدعم  االأطفال«  �صد  الق�صوة  لمنع  الوطنية 

المعّدة  الطوعية  الوكاالت  من  العديد  وهناك  نوع.  اأي  من  للق�صوة 

في  متوفر  هو  ما  لمعرفة  اال�صتف�صار  وعليك  خا�صة.  حاالت  لدعم 

منطقتك، اإذ قد يتفاوت الو�صع بين المناطق. 

الخدمة ال�سحية

يعتبر الطبيب العام عادة المالذ االأول، ولكن قد يكون باإمكانك 

الو�صول اإلى الممر�صات والزائرات ال�صحيات ب�صكل مبا�صر، بح�صب 

ما هو معتاد في منطقتك. ويمكن للزائرات ال�صحيات والممر�صات 

خبرة  لديها  ال�صحية  فالزائرة  للمعلومات.  غنيًا  م�صدرًا  يكّن  اأن 

وا�صعة في التعامل مع الر�صع واالأطفال الذين لم يبداأوا بالذهاب اإلى 

باإمكان طبيبك  الوالدة.  بعد  ما  باكتئاب  الم�صابات  ومع  المدر�صة، 
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اأو طفلك  اأنت  اأو يحيلك  اأن يقدم الدعم لك ب�صورة مبا�صرة  العام 

�صحي  فريق  اأو  نف�صي،  طبيب  عيادي،  نف�ض  عالم  ا�صت�صاري،  اإلى 

يحيلك  اأن  النف�صي  للطبيب  ويمكن  الم�صكلة.  بح�صب طبيعة  نف�صي، 

اإلى خدمات عالجية نف�صية متخ�ص�صة عند ال�صرورة.     

الموؤ�س�سات ال�سحية الخا�سة

للرعاية  محدودة  موارد  �صوى  هناك  لي�ض  المناطق،  بع�ض  في 

بال�صحية  الرعاية  موارد  فاإن  وكذلك  النف�صية،  الطفل  ب�صحة 

للرا�صدين تختلف بين منطقة واأخرى. فهذا يتفاوت كثيرًا  النف�صية 

في اأنحاء البالد، مع وجود موارد في لندن والجنوب اأف�صل من تلك 

المحلية،  الموارد  تتوفر  لم  فاإذا  عام.  ب�صكل  ال�صمال  في  الموجودة 

اأو كنت غير را�ٍض عما تقدمه  انتظار طويلة،  اأو توجد هناك قائمة 

»الخدمات ال�صحية الوطنية« المحلية، با�صتطاعتك اال�صتف�صار عن 

خدمات  يقدم  كان  اإذا  عما  وال�صوؤال  خا�ض  م�صت�صفى  اأقرب  مكان 

�صحية نف�صية لالأطفال. وهناك بع�ض المراكز المتخ�ص�صة بحاالت 

معينة كموؤ�ص�صات �صكن داخلي متخ�ص�صة بحاالت »فقد ال�صهية« في 

لندن، ومركز متخ�ص�ض بتقييم حاالت »�صعوبة التاآزر الحركي« في 

نيوبورت. 

في حال لم يكن هناك م�صاٍف محلية خا�صة، فاإن »جمعية االإدخار 

والخا�صة«  العامة  و«ال�صراكات   )BUPA( البريطانية«  المتحدة 

لالأطفال،  المعتمدين  النف�صيين  باالأطباء  قائمة  لديهما   )PPP(

وباإمكانك طلب اإحالتك اإلى اخت�صا�صي محلي من خاللهما. 

وهذا يمكن زيارة علماء نف�ض خ�صو�صيين للح�صول على التقييم 

وعلى العمل العيادي في بع�ض االأحيان، كما يمكن للمراكز الخا�صة 

بـ»�صعوبة التاآزر الحركي« اأن توفر ذلك. 

اأن تكون م�صمونًا كي تتم معاينتك في  اإلى  وقد ال تكون بحاجة 

العالج.  تكاليف  ت�صديد  على  قادر  اأنك  طالما  خا�صة،  موؤ�ص�صات 

و�صتتفاوت االأ�صعار وفقًا للحاجة ولالخت�صا�صي المق�صود. 
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الطب البديل

المتنوعة  العالجات  من  وغيره  ال�صمولي  بالطب  العالج 

والمقاربات المختلفة قد يكون مفيدًا لبع�ض االأ�صخا�ض، غير اأن هذا 

النوع من العالجات ال يخ�صع للتقييم العلمي. على �صبيل المثال، بع�ض 

االأ�صخا�ض يّدعون باأن العالج بالعطور يفيد في ما يتعلق بـ»ا�صطراب 

نق�ض االنتباه مع فرط الحركة« ، وباأن »الوخز باالإبر« يفيد في عالج 

اكتئاب الرا�صدين، غير اأنه ما من درا�صات الإثبات هذه االدعاءات. 

ت�صّبب  اأن  يمكن  ال�صينية  االأع�صاب  باأن  تفيد  تقارير  هناك  ولكن 

الف�صل الكبدي والكلوي. اإذًا، فاإن بع�ض هذه العالجات ال يكون خاليًا 

من االأخطار دائمًا. وهناك العديد من االدعاءات غير المثبتة على 

يجب  الذي  االأمر  االأمرا�ض،  بع�ض  من  ال�صفاء  في  معجزات  تحقق 

اأن تحتر�ض منه، خ�صو�صًا بالن�صبة اإلى الحاالت التي ال يوجد عالج 

معروف لها. ا�صرف اأموالك بحذر. 

اإذا قررت اأن تجّرب الطب البديل، اأخبر طبيبك العام عما تنوي 

اأنت  تتناولها  التي  االأدوية  بجميع  دراية  على  المعالجين  واأبِق  فعله 

وطفلك. وعليك اأن تقّيم ما اإذا كانت الم�صاعدة المقّدمة تحدث فرقًا 

اأم ال. ومن االأف�صل اأن يتم اإر�صادك لروؤية طبيب معتمد لديه �صمعة 

جيدة، وُيف�صل اأن يكون اأحدًا مو�صى به �صخ�صيًا. كما يمكنك طلب 

روؤية موؤهالت ال�صخ�ض وطلب التحدث مع زبائن �صابقين. 

اإطار عمل الخدمة الوطنية لالأطفال وال�سباب

حديثًا  ن�صرها  تم  التي  الوطنية«  الخدمة  عمل  »اإطار  وثيقة 

اأف�صل  جودة  ذات  موحدة  رعاية  لتقديم  عمل  اإطار  عن  عبارة  هي 

لالأطفال عبر جميع الوكاالت. وهذا �صيوؤدي في النهاية اإلى خدمات 

اإن�صافًا عبر البالد. ويمكنك زيارة الموقع االإلكتروني  اأف�صل واأكثر 

اأو ابحث عبر غوغل( للح�صول على   www.dh.gov.uk )ابداأ من 

�صرح حول كيفية عمل هذا النظام.    
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النقاط الأ�سا�سية

اأو  � بنف�صك  ال�صلوكية  طفلك  م�صكالت  عالج  ت�صتطع  لم  اإذا 

�صعرت باالكتئاب، اإ�صَع للح�صول على الم�صاعدة

في  � بما  الم�صادر،  من  العديد  خالل  من  متوفرة  الم�صاعدة 

االإجتماعية«،  »الخدمات  العام،  طبيبك  ابنك،  مدر�صة  ذلك 

مجموعات الدعم، واالأ�صرة واالأ�صدقاء.

من  � لمزيد  اأخرى  وموارد  الكتب،  االإلكترونية،  المواقع  راجع 

المعلومات، ولكن عليك التنبه من اأنه لي�صت جميع المعلومات 

كبير  كمٌّ  وهناك  بال�صدقّية.  تتمتع  االإنترنت  على  الموجودة 

اأن هناك  قبل، كما  اأكثر من ذي  للعامة  المعلومات متاح  من 

م�صادر ممتازة توفر الم�صورة والمعلومات 

طلب الم�صاعدة هو عمل ينّم عن قوة، ال عن �صعف. فال تنتظر �
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كل طفل هو طفل مميز يتمتع باإمكانات غير م�صتغلة ال نهاية لها. 

ومهمة رعاية االأطفال وم�صاعدتهم على التطور هي واحدة من اأكثر 

المهمات اإثابة في الحياة. وفي الواقع، باإمكان االأهل والمعلمين اأن 

يحدثوا فرقًا في حياة االأطفال، كل يوم. معظم اأ�صكال ال�صلوك لها 

اأطفالنا  فهمنا  اإذا  دائمًا.  متوفر  والدعم  فهمها،  يمكن  اأو  م�صببات 

وقدمنا الدعم لهم، بتحديد اأية م�صكلة في وقت مبكر، فبا�صتطاعتنا 

م�صاعدتهم على اأن يحيوا حياة �صحية و�صعيدة. 
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على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  المتعلقة  االأ�صئلة  ق�صيرة من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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تفا�سيل الرعاية ال�سحية للمري�ص

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 
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جراحات/  اأمرا�ص/   - �سابقاً  ملحوظة  �سحّية  م�ساكل 

فحو�سات/ عالجات

العمر حينهاال�صنةال�صهرالم�صكلة



179

�صفحاتك

مواعيد الرعاية ال�سحية

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 
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الوقت: 

الهاتف: 
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العالج )العالجات( الحالية المو�سوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 
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اأدوية اأخرى/ متممات غذائية تتناولها من دون و�سفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 
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الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب
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مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



معلومات وخيارات و�سحة اأف�سل

الكتب المتوفرة من هذه ال�سل�سلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

داء االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�سة ماليين ن�سخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




