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مظاهر النمو والتطور خالل مرحلة المهد
النمو الجسمً فً مرحلة المهد
أوالً  :مظاهر النمو الفسٌولوجً :
 - 1نمو المعدة :حجم معدة الطفل المهد صؽٌرة ،لهذا فهو ٌشعر بالجوع بسرعة مما ٌتطلب توفٌر الؽذاء له
بفترات مناسبة .
 - 2نمو الجهاز العصبًٌ :نمو الجهاز العصبً بسرعة كبٌرة فٌصبح حجم المخ فً نهاٌة هذه المرحلة حوالً
ثبلثة أرباع وزنه عند الراشد فنرى زٌادة التحكم بالحركات اإلرادٌة ٌوما ً بعد ٌوم.
 - 3نمو الجهاز التنفسًٌ :زداد حجم وسعة القصبة الهوابٌة والربتٌن.
 - 4عملٌة اإلخراج :نظراً لقدرة طفل هذه المرحلة على ضبط عملٌة التبرز قبل قدرته على ضبط عملٌة
التبول فإنه ٌجب تعوٌد الطفل استخدام الوعاء الخاص لذلك فً منتصؾ عامه الثانً.
 - 5النومٌ :بلحظ كثرة نوم الطفل فً بداٌة هذه المرحلة ومن ثم ٌتناقص تدرٌجٌا ً.

ثانٌا ً  :مظاهر النمو العضوي :
ٌ - 1زداد نمو الهٌكل العظمً وزٌادة الطول و الوزن.
 - 2قدرة فً عملٌة التحكم بالعضبلت الكبٌرة.
ٌ - 3نمو الجذع واألطراؾ بمعدل أسرع من نمو الرأس.
ٌ - 4بدأ ظهور األسنان فً الشهر السادس ،وتسمى األسنان اللبنٌة المإقتة وعددها .20
ٌ - 5ظهر الذكور أكبر حجما ً وأثقل وزنا ً وأطول قلٌبلً من اإلناث.

النمو الحركً :
 - 1تؤخذ عضبلت الطفل فً النمو ابتداء من الشهر الثالث .
 - 2تنتقل السٌطرة تدرٌجٌا ً إلى الجزء السفلً من الجسم .
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النمو الحسً :
حاسة البصر :
 - 1تكتمل لدٌه قدرة التركٌز على التفصٌبلت الدقٌقة .
 - 2تدرٌجٌا ً ٌنشؤ التوافق بٌن استخدام العٌنٌن والٌدٌن .

حاسة السمع :
واالستجابلها بٌن الشهر الثانً والرابع.
ة
 - 1تنمو لدٌه القدرة على تمٌٌز النؽمات الصوتٌة

النمو اللغوي :
 -1االستعداد للكبلم فطري ،بٌنما تكون طرٌقة هذا الكبلم أي اللؽة مكتسبة.
 -2الصٌحة األولى التً ٌنطق بها الطفل وقت والدته هً نتٌجة آلٌة ألول عملٌة شهٌق.
 -3فً الشهر الثامن ٌقول كلمة بابا أو ماما  ،وال ٌتعدى قدرة الطفل الكبلمٌة خمس كلمات عندما ٌكمل السنة
األولى من عمره .

تطور اللغة عند الطفل
المدة

المرحلة
الكلمة الواحدة :ذات مقطع واحد أو أكثر.

من بداٌة الشهر  13إلى نهاٌة الشهر 18

الكلمتٌنٌ :ستعمل األسماء بكثرة ،وٌنقصه

من الشهر  18حتى الشهر 27

استعمال الحروؾ واألفعال والضمابر.
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العوامل التً تؤثر فً النمو اللغوي :
العمر الزمنً :هناك عبلقة مطرودة بٌن ال عمر الزمنً ونضج الجهاز الكبلمً ،والنضج العقلً والتحصٌل
اللؽوي.
الصحة العامة :توجد عبلقة إٌجابٌة بٌن نشاط الطفل والنمو الكبلمً.
الجنس  :أثبتت الدراسات أن النمو اللؽوي عند البنات ٌكون أسرع منه عند البنٌن.
الذكاء :هناك عبلقة واضحة بٌن الذكاء والقدرة اللؽوٌة.
البٌئة  :هناك عبلقة إٌجابٌة بٌن المركز االقتصادي واالجتماعً لؤلسرة التً ٌنشؤ فً الطفل ونموه اللؽوي .

النمو االنفعالً واالجتماعً للطفل فً مرحلة المهد:
النمو االنفعالً  :تتمٌز انفعاالت الطفل فً سن المهد بقوتها وحدتها وٌظهر الؽضب بوضوح عندما ٌشعر بعدم
الراحة البدنٌة أو وجود عوابق فً سبٌل تحقٌق حاجاته أو تدخل الكبار فً شإونه وتتضح انفعاالت معنٌة أخرى
مثل االرتٌاح والحنان والزهو كما تظهر الؽٌرة فً سلوك الطفل فً هذه المرحلة خاصة عندما ٌشاركه أحد فً
محبة والدٌه.
وٌكون عبلقات
النمو االجتماعً  :الطفل خبلل النصؾ األول من العام ا ألول ٌستجٌب اجتماعٌا ً للمحٌطٌن به
ِ
اجتماعٌة مع الكبار أكثر من الصؽار وبازدٌاد اتساع بٌبته فً السنة الثانٌة وتبدأ عبلقاته االجتماعٌة مع األطفال
اآلخرٌن وقد أظهرت الدراسات أن النمو االنفعالً واالجتماعً السلٌمٌن للطفل ٌرتبطان بمدى توافر العبلقة غ ٌر
المضطربة أو المتقطعة بٌن الطفل وأمه خبلل السنة األولى من عمره  .فقد وجد أن األطفال الذٌن ٌحرمون من
الحب ورعاٌة األم لمدة طوٌلة قبل سن ثبلث سنوات عرضة ألن ٌعانوا من تؤخر فً نموهم الجسمً والحركً
ومن نقص فً القدرة على اكتساب المهارات اللؽوٌة وفً التكٌؾ مع البٌبة وٌتؤثر النمو االجتماعً للطفل بالجو
األسري العام والعبلقات االجتماعٌة داخل األسرة وخارجها .
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تغذٌة الطفل خالل مرحلة المهد ( من المٌالد حتى السنتٌن )
الرضاعة الطبٌعٌة :
حلٌب األم هو الؽذاء الطبٌعً للرضٌع وٌوضع الطفل على ثدي أمه لٌستفٌد من نزول ال

سرسوب ( لبن

المسمار أو اللبؤ أو الكلستروم) وهو عبارة عن سابل لبنً مابل لبلصفرار ؼنً بالمواد الؽذابٌة والسرسوب له
فوائد عدة منها :
أ ٌ -عتبر مادة مؽذٌة سهلة الهضم تبلبم معدة الطفل فً أٌامه األولى .
ب ٌ -نبه األفعال االنعكاسٌة لؤلمعاء  ،بذلك ٌساعدها على التخلص مما تحوٌه من فضبلت.
جٌ -كتسب الرضٌع عن طرٌق السرسوب بعض األجسام المضادة لؤلمراض.
د -إرضاع المولود للسرسوب ٌشجعه على الرضاعة .

الصفات الطبٌعٌة والتركٌب الكٌمٌائً لحلٌب األم :
انً البلكت ألبومٌن
البروتٌن  :تبلػ نسبته حوالً  % 1,5-1وٌتكون البروتٌن من جزبٌن  ،األول هم الكازٌٌن والث
وٌبلبم حلٌب األم معدة الطفل الرضٌع أكثر من ؼٌره حٌث أن نسبة الكازٌن

( البروتٌن ) فً حلٌب األم %40

بٌنما فً حلٌب البقر . %80
الدهون ٌ :حصل الرضٌع على حوالً نصؾ الطاقة البلزمة له من الدهن من حلٌب األم والذي ٌمتص بسهولة فً
جسم الرضٌع نظراً ألنه ٌحتوي على أنزٌم اللٌبٌر الذي ٌساعد على الهضم واالمتصاص .
السكر ٌ :حتوي حلٌب األم على سكر البلكتوز الثنابً التركٌب كما ٌنفرد حلٌب األم باحتوابه على سكر نادر
ٌساعد على نمو بكتٌرٌا التخمر تجعل الوسط فً أمعاء الرضٌع أكثر حموضة مما ٌفسر قلة تعرض الرضٌع الذ ي
ٌتؽذى على حلٌب األم اللتهابات األمعاء الحادة واإلسهال المتكررة .
األمالح المعدنٌة ٌ :حتوي حلٌب األم :
أ  -أمبلح الكالسٌوم – بوتاسٌوم – الفوسفات – الكلورٌد والكربونات بنسب تكفً حاجة الرضٌع .
ب -كمٌات قلٌلة من الٌود والفلور  ،ولكنها تفً باحتٌاجات الرضٌع منها .
ج -كمٌات قلٌلة جداً من الحدٌد والنحاس وهما ضرورٌان لتكوٌن الدم لذلك ٌجب االهتمام بإضافة الحدٌد
بطرٌقة أو بؤخرى فٌما بعد الشهر الثالث .
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الفٌتامٌنات ٌ :حتوي الحلٌب على جمٌع الفٌتامٌنات :
أ  -فٌتامٌن أ .
ب -مجموعة فٌتامٌن ب الركب.
ج -فٌتامٌن د وٌمكن االستزادة منه بتعرٌض الطفل ألشعة الشمس فوق البنفسجٌة.
د -فٌتامٌن ج تقل نسبته فً حلٌب األم لذلك ٌجب إعطاء الرضٌع عصٌر البرتقال أو الطماطم المخفؾ

من

الشهر الرابع.
الماء ٌ :حتوي حلٌب األم على نسبة من الماء( من . )%88:85

كٌف تتأكد األم أن حلٌبها كاف ومشبع لطفلها :
 - 1تظهر عبلمات الصحة الجٌدة على الرضٌع .
 - 2لهفته على ثدي األم مع الشهٌة الجٌدة والمداومة على الرضاعة.
 - 3زٌادة الوزن الطبٌعٌة للرضٌع .
ٌ - 4نام الطفل بعد كل رضعة نوما ً هادبا ً لمدة  4-3ساعات .

الرضاعة البدٌلة ( الصناعٌة ):
تعرٌفها :هً تؽذٌة الرضٌع عن طرٌق استخدام الحلٌب الصناعً المصنع من حلٌب الحٌوانات ( خاصة حلٌب
األبقار) واستخدام الزجاجات الخاصة باإلرضاع.
 -1الحلٌب المجفف ( المسحوق):
األمهات ٌفضلن استخدامه فً تغذٌة أطفالهن لما به من مزاٌا منها أنه :
 - 1أسهل فً الحفظ ،والخزن والنقل.
ٌ - 2مكن للشركات المصنعة أن تضٌؾ إلٌه الفٌتامٌنات وكذ

لك عنصر الحدٌد وبعض المعادن

األخرى.
 - 3تعدد أنواعه واختبلؾ نسب العناصر به ٌعطً فرصة الختٌار األنسب للطفل
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أنواع الحلٌب المجفف ( المسحوق):
 - 1الحلٌب المشابه لحلٌب األم.
 - 2الحلٌب المنزوع عنه الدهن ( خالً الدسم ) وٌستعمل فً حاالت خاصة مثل الرضٌع فً فترة النقاهة من
اإلسهال أو الرضٌع الذي ال ٌتحمل نسبة من الدهن فً الحلٌب.
 - 3الحلٌب نصؾ الدسم  :للرضٌع أقل من  6شهور .
 - 4الحلٌب كامل الدسم :وهذا ٌناسب عمر الرضٌع فٌما فوق  6شهور.
 - 5الحلٌب المحمض :وهذا ٌحضر بطرٌقتٌن:
أ  -إضافة حامض إلى الحلٌب.
ب -تخثٌر الحلٌب االعتٌادي ببكتٌرٌا التخثر  ،وهذا الحلٌب ٌفضل استعماله فً كثٌر من الحاالت مثل :
 حالة الرضٌع المصاب باضطراب الهضم خاصة حاالت اإلسهال.
 حاالت اإلصابة بؤكزٌما الطفل ( نوع من أنواع الحساسٌة) .
ٌ ناسب األطفال الذٌن ٌعانون من كثرة القًء.
ٌ ناسب استخدامه فً الجو الحار.
 - 6الحلٌب الالحلٌب ( الحلٌب النباتً)  :وهذا النوع ٌستخلص من بعض المواد النباتٌة ( مثل فول الصوٌا )
وله كفاءة تؽذوٌة حسنة وٌستعمل فً تؽذٌة الرضٌع الذي لدٌه حساسٌة من الحلٌب البقري العادي أو
بعض حاالت األكزٌما أو بعد الشفاء من اإلسهال .
-7

أنواع أخرى من الحلٌب ( .مثل حلٌب الماعز) .

الرضاعة المختلطة  :الرضاعة المختلطة نوعان :
 - 1الرضاعة المكتملة  :تلجؤ لها األم فً حالة قلة إفراز حلٌب الثدي وفٌها تتم تكملة الرضاعة الطبٌعٌة
باستخدام القنٌنة .
 - 2الرضاعة اإلبدالٌة ٌ :تم حذؾ رضعة طبٌعٌة من رضعات الثدي حذفاًًَ نهابٌا ً وإعطاء الطفل فً
موعدها رضعة صناعٌة من القنٌنة بدالً منها وهذه الطرٌقة تفٌد جداً فً حالة المرأة العاملة .
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مقارنة بٌن الرضاعة الطبٌعٌة والرضاعة الصناعٌة

رضاعة طبٌعٌة

رضاعة صناعٌة

اقتصادٌة و المصدر معروؾ ( األم).

تكلفة مادٌة ومٌزانٌة خاصة لشراء الحلٌب.

توفر الوقت و الجهد فبل تحتاج إلعداد.

تحتاج لتحضٌر خاص فً تعقٌم الزجاجات ثم
إعداد الرضعات.

حلٌب األم مناسب للرضٌع فً تركٌبه الكٌمٌابً

حلٌب األبقار ٌختلؾ فً صفاته وٌجري علٌها

ودرجة حرارته وصفاته الطبٌعٌة.

تعدٌبلت لتناسب األطفال ،ولكنها لٌست مناسبة لكل
طفل.

تدعم العبلقة النفسٌة بٌن األم والرضٌع وتعد األم

تعتمد على الشخص الذي ٌقوم باإلرضاع وتعكس

لممارسة األمومة.

حالته النفسٌة.

حلٌب األم معقم وجاهز عند الحاجة إال فً حالة

مصادر التلوث متعددة ،ولذا تكثر حاالت النزالت

مرضها.

المعوٌة والحساسٌة الؽذابٌة.

كمٌة الحلٌب التً ٌرضعها الطفل لحجم معدته.

عادة ما ٌرضع كمٌات زابدة عن الحاجة مما ٌإدي
إلى زٌادة الوزن ؼٌر المناسب وتكوٌن النسٌج
الشحمً.

صدر األم وحجم الحلمة مناسبان لئلرضاع مما ٌنمً

الحلمات المصنوعة من المطاط قد تكون ؼٌر

حواس الطفل فً االتجاه السلٌم.

مناسبة وتإدي إلى تشوهات الفك  ،مما ٌإثر على
شكل األسنان فٌما بعد.
ٌمكن تؽذٌة الرضٌع فً أي مكان بدون الحاجة إلى

تحتاج لمكان ووقت خاصٌن من األم.

األم.
ٌكتسب الطفل األجسام المضادة التً تؽنٌه من
األمراض.
تمنع من اإلصابة بمرض سرطان الثدي.
تساعد الرضاعة الطبٌعٌة على عودة الرحم إلى
حجمه ووضعه الطبٌعً.
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فطام الطفل:
تعرٌفه :هو تحوٌل الطفل تدرٌجٌا ً من رضاعة الثدي أو القنٌنة إلى طعام آخر ؼٌر الحلٌب ،مع استخدام وسٌلة
أخرى فً التؽذٌة ؼٌر الرضاعة واالمتصاص.
موعدهٌ :بدأ الفطام عادة منذ الشهر الرابع من عمر الطفل.

القواعد األساسٌة للفطام :
 - 1تجنب بدء الفطام فً حالة مرض الطفل.
 - 2تجنب بدء الفطام خبلل أشهر الصٌؾ والحر الشدٌد.
ٌ - 3كون الفطام تدرٌجٌا ً .
ٌ - 4بدأ باألؼذٌة البسٌطة مثل العصابر الطازجة  ،ثم الحبوب المطحونة ثم التدرج فً إضافة الفاكهة
والخضروات الطازجة والمسلوقة والمهروسة  ،ثم إضافة األؼذٌة البروتٌنٌة .
ٌ - 5بدأ بؽذاء واحد فقط حتى ٌتعوده الطفل وتتم مبلحظة تؤثٌراته الجانبٌة قبل االنتقال للؽذاء التالً .
 - 6مراعاة أن تكون كمٌة الؽذاء من النوع الواحد الذي ٌعطً للطفل صؽٌرة ثم التدرج فً زٌادتها.
 - 7عدم إجبار الطفل على تناول نوع من الطعام.
ٌ - 8جب استخدام األؼذٌة الطازجة .
 - 9تعوٌد الطفل استخدام الملعقة و الكوب.
ٌ -10فضل إطعام الطفل بمفرده خاصة فً وجود أطفال قد ٌإثرون على تكوٌن عاداته الؽذابٌة

مشاكل الفطام :
أ  -اإلسهال.
ب -تجمع الؽازات مع حدوث المؽص وسببها ٌعود إلى كثرة تناول الطفل للمواد النشوٌة والسكرٌة .
بها إعطاء الطفل بعض األطعمة المسببة للحساسٌة مثل ( الموز
ج -ظهور بعض أنواع الطفح الجلدي وسب
والبٌض والطماطم والبرتقال ).
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السلبٌات التً تحدث فً أثناء فترة الفطام :
 - 1إصرار األم على تناول الطفل نوعا ً معٌنا ً من الطعام بل وإجباره علٌه.
 - 2التوتر فً الجو العام أثناء تناول الطعام أو الجلوس للمابدة.
 - 3عدم محبة بعض أفراد العابلة لبعض أصناؾ الطعام حٌث ٌنعكس ذلك على الطفل.
 - 4افتقار الطعام لجاذبٌة المظهر .
 - 5عدم التنوٌع فً أصناؾ الطعام المقدمة .

أنواع وكمٌات اإلضافات الغذائٌة التكمٌلٌة فً وجبات الرضٌع حتى السنتٌن
عمر الرضٌع

اإلضافات الغذائٌة التكمٌلٌة لرضاعة الحلٌب

 3-2شهور

عصٌر البرتقال الطازج المخفؾ

 4-3شهور

حبوب ناعمة ( مهلبٌة ) مطبوخة ومطحونة.
فاكهة مهروسة مثل الموز.
فاكهة مسلوقة ومهروسة.

 9-5شهور

خضراوات مطبوخة جٌداً ومهروسة

 9-7شهور

صفار البٌض مسلوق ومهروس جٌداً

 10-9شهور

اللحوم البٌضاء  ،األسماك ؼٌر الدهنٌة  ،الكبد  ،مطبوخة
جٌداً ومهروسة وقد تضاؾ إلى الخضراوات

 12-10شهراً

وجبات مخلوطة من الخضروات واللحوم واألسماك والكبد
األؼذٌة الصلبة مثل البسكوٌت ،الخبز ،الفاكهة الطازجة .

 18-12شهراً

العصابر الطبٌعٌة  ،الفاكهة  ،الخضراوات وجمٌع أنواع
الحبوب وم نتجاتها واألطعمة البروتٌنٌة مثل اللحوم والدجاج
واألسماك والكبد.

 24-18شهراً

عادة ما ٌصل الطفل فً تلك المرحلة إلى تناول جمٌع
األؼذٌة الشابعة على مابدة الطعام

10

مــشكالت مــرحلة المهــد
بعض هذه المشكالت خالل هذه المرحلة و منها:

 -1النوم :
النوم ضروري لصحة الطفل ونموه البدنً والنفسً فً هذه المرحلة وٌجب على الطفل اكتساب عادات النوم
الصحٌة المناسبة وتعوٌده إٌاها حتً ال تتعرض حالته االنفعالٌة لبلضطراب  ،وٌجب االنتباه إلى أن تكوٌن عادة
النوم ال تؤتً بؤسلوب القسر أو العقاب بل عن طرٌق التشجٌع والثواب .ومن األسالٌب التً تساعد الطفل على
التهٌإ للنوم ارتباطها بنشاط معٌن ٌوحً بانتهاء النشاط الٌومً واالستعداد للفراش ومنها التالً :
 - 1مساعدة الطفل على التبول.
 - 2تنظٌؾ الجسم و األسنان.
 - 3ارتداء مبلبس النوم.
 - 4الدخول فً الفراش .
وبتكرار هذه العملٌات عند اقتراب موعد النوم بثبات واس تمرار ٌكون الطفل تدرٌجٌا عادة التهٌبة النفسٌة
للنوم.
أن أسلوب النوم عند الطفل الرضٌع ٌختلؾ اختبلفا كبٌرا عن الكبار وعدم تفهم ذلك قد ٌسبب إزعاجا لؤلم
ومن أبرز هذه االختبلفات استٌقاظ الطفل من نومه أثناء اللٌل وهذا أمر عادي حتى لو تكرر مرتٌن أو ثبلث
مرات وأن أؼلب األطفال ٌمٌلون إلً االستٌقاظ بسبب أنهم ٌكونون فً حاجة لبلتصال العاطفً أي بحاجة
لوجود األم بجانبهم وقد ٌحدث االستٌقاظ بسبب قضاء الطفل فترة طوٌلة من النوم أثناء النهار  ،وتختلؾ
طرٌقة النوم من طفل آلخر بناء على مدي حاجة كل جسم للنوم ففً األسابٌع األولً ٌنام الطفل من ()22-20
ساعة ٌومٌا .
ومن مظاهر النوم السلٌم وضع الطفل فً الفراش على بطنه مع إدارة رأسه جانبا حتى ٌستطٌع أن ٌحصل

على أكبر كمٌة من الهواء وال ٌوضع على ظهره لفترات طوٌلة.
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ومن أسباب اضطراب النوم عند الطفل :
 - 1الجوع .
 - 2المرض البدنً .
 - 3االضطراب العاطفً .
 - 4البلل .
 - 5الضوضاء والضوء الشدٌد.
 - 6عدم تحدٌد وقت محدد للنوم.
 - 7وجود ما ٌقلقه من حشرات أو ؼٌرها.

وعلى األم اتباع عدة أمور لتجنب مشاكل النوم عند الطفل مثل :
 عدم تؤخٌر موعد العشاء .
 أخذ حمام قبل موعد النوم.
 اتباع طرٌقة تنظٌم النوم أثناء اللٌل .
 عدم اإلكثار من األؼطٌة على الطفل .
 عدم لؾ المهاد بشدة على جسم الطفل.
 عدم تعوٌد الطفل الهز أثناء النوم.

 -2اإلخراج :
تكون عملٌة اإلخراج فً بداٌتها ال إرادٌة ال ٌستطٌع الطفل التحكم بها أو بنتابجها ومع تطور نمو الطفل
الفسٌولوجً والجسمً وتؽٌر نوعٌة ا ألطعمة التً ٌتناو لها تؤخذ هذه العملٌة طابع التوتر والصراع والقلق
الشدٌد لدى الوالدٌن وبما أن عملٌة التدرٌب على اإلخراج عادة تسبق نمو القدرة اللفظٌة لدى الطفل ألن نتابجها
وانعكاساتها على استجابة الوالدٌن قد تدفعهم إلى تبنً أسالٌب عقابٌه حادة مع الطفل  ،والذي بدوره ٌثٌر أنواعا
عدٌدة من االنفعاالت الشدٌدة لد ى الطفل مثل الؽضب والعناد واإلحباط والخوؾ  ،فالتشدد فً معاملة الطفل فً
سنواته األولى قد ٌعطل عملٌة التعلٌم فً هذا األمر بدال من أن ٌساعد على تقدمها  .وٌإخذ بعٌن االعتبار أن
قدرة الطفل علً اإلخراج والتحكم فً عملٌة التبرز والتبول تتوقؾ علً عالمٌن:
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أوال :النضجٌ :نبؽً أن ٌصل جهاز اإلفراز لدي الطفل درجة من النضج تساعده ع لى التحكم فً هاتٌن
العملٌتٌن.
ثانٌا :التدرٌبٌ :جب تدرٌب الطفل على ضبط هذه العملٌة منذ األسبوع الثامن من عمره.

التبرز الطبٌعً:
ٌكون بعد الرضاعة تقريبا أو بمعدل ثمانً مرات ٌومٌا وذلك خبلل األشهر األولً من عمر الطفل ثم تنتظم
لتصبح من  5- 3مرات.

التبول :
تكمل قدرة الطفل على ضبط هذه العملٌة والتحكم بها فً وقت متؤخر عن عملٌة التبرز فؤن كان التدرٌب على
عملٌة التبرز ٌبدأ من األسبوع الثامن ( إي من الشهر الثانً  .فؤن التدرٌب على عملٌة التبول ٌكون فً الشهر
الثامن من عمره وٌكون ذلك بتدرٌبه على الوعاء الخاص فً فترات منظمه كل ساعتٌن قبل وبعد النوم أو
تناول الطعام أو عند الخروج لقضاء بعض الوقت بعٌدا عن المنزل .وفً حالة ما تؤخر تحكم الطفل فً عملٌة
ي األسباب والتً قد تكون واحدة مما ٌؤتً :
التبول ٌجب البحث ؾ
 - 1أمراض الجهاز البولً .
 - 2االلتهابات فً فتحة البول الخارجٌة .
 - 3عدم مباالة األم بمراقبة الطفل والعمل على أن تضعه فً األوقات المناسبة لتعوٌده التبول.
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 -3البكاء :
ه و الوسٌلة الوحٌدة التً ٌعبر بها الطفل الصؽٌر ع

ن عدم ارتٌاحه الجسدي أو العاطفً  ،وتتمكن معظم

األمهات من معرفة األسباب المإدٌة إلً بكاء وٌستجبن إلً حاجاته :
أ – الجوع :وهو من األكثر األسباب شٌوعا لبكاء األطفال.
ب – درجة حرارة الجو والرطوبة ٌ :جب على األم أن تتؤكد من درجة حرارة الؽرفة بؤن تكون مناسبة بٌن
( 32-31درجة مبوٌة)  ،وعلٌها تخفٌؾ مبلبس رضٌعها إذا كان الجو حارا  ،أو تزٌدها إذا كان الجو باردا.
جـ ترك الطفل دون تحمله أمه على ذراعٌها وفً أحضانها.
د – األلم :هو سبب قوي لبكاء الطفل.
هـ التغٌرات المفاجئة العنٌفة  :كالضوضاء وازدٌاد شدة اإلضاءة أو الحركة العنٌفة مما ٌإدي إلً اضطراب
الطفل فجؤة وإصابة بنوبة من البكاء .
و -الفزع و الخوف واإلحساس بعدم األمان.

 -4التسنٌن :
ٌبدأ فً سن الستة شهور تقرٌبا ظهور أولى األسنان وهما القاطعان األمامٌان السفلًان ٌ ،كون للطفل فً
عمر عام تقرٌبا عدد ستة أسنان  ،وهذه األ سنان تسمً باألسنان اللبنٌة وٌبلػ عددها عشرٌن سنا وتبقً بصفة
مإقتة إذ ٌتم استبدالها فٌما بعد بؤسنان دابمة وذلك ببلوغ الطفل عامة السادس .
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والتسنٌن عملٌة طبٌعٌة  ،ولكنه قد ٌصاحبها أعراض مزعجة مثل :
 - 1ارتفاع بسٌط بدرجة الحرارة .
 - 2حدوث إسهال خفٌؾ.
ٌ - 3بدو على الطفل الضٌق وعدم االرتٌاح بسبب األلم الذي ٌنبعث من اللثة فً أثناء ظهور األسنان.
 -4رفض الطفل تناول الطعام.
ٌ -5مٌل الطفل للتوتر والصراخ.
ٌ -6شعر الطفل بحرقة وأكبلن فً اللثة .
ولكنه ال مانع فً الحاالت الشدٌدة من:
 - 1إعطاء دواء خافض للحرارة ومسكن لؤللم.
 - 2دهان اللثة بسابل ملطؾ لتسكٌن األلم .
 - 3إعطاء الطفل شٌبا مناسبا لعضة (قطعة مطاط خاص أو قطعة من البسكوٌت
واكبلن اللثة.

وللوقاٌة من تسوس األسنان :
 - 1اإلقبلل من تناول الطفل للمواد السكرٌة.
 - 2عدم إرضاع الطفل أثناء اللٌل.
 - 3العناٌة بتنظٌؾ األسنان.
 - 4شرب كمٌة من الماء بعد تناول الرضعة أو كل وجبة طعام .
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) حتى ٌخفؾ من حرقة

مرحلة الطفولة المبكرة من  6-2سنوات
 مظاهر النمو فً مرحلة الطفولة المبكرة من  6-2سنوات:من أهم مظاهر النمو فً هذه المرحلة ما ٌلً:
أ  -النمو الجسمً والحركً ٌ :ستمر نمو الطفل فً هذه الم رحلة بمعدل ٌقل نوعا ً ما عن نموه فً مرحلة المهد
والتً تتمٌز بالنمو السرٌع  ،فٌزٌد وزنه وطوله وتزداد العظام صبلبة وتقوى العضبلت وتشهد نهاٌة المرحلة
حدثٌن مهمٌن لطفل هذه المرحلة  :األول هو تبدٌل األسنان اللبنٌة باألسنان الدابمة  ،والثانً نمو الرأس لٌصل
إلى حج م رأس البالػ تقرٌبا ً كما تتمٌز نشاط الطفل الحركً بالسرعة والقوة والدقة والحٌوٌة المستمرة كما
ٌستطٌع القٌام باألنشطة التً تتطلب استخدام عضبلته الكبٌرة وتزداد قدرته على التوازن الحسً والحركً من
خبلل السٌطرة على عضبلته الصؽٌرة أو الدقٌقة  ،وكذلك التنسٌق بٌن حواسه وأطرافه .

ومن أجل ضمان نمو جسمً وحركً سلٌم ٌجب على األم:
 مساعدة الطفل على تكوٌن عادات نوم سلٌمة ،فهو ٌحتاج إلى فترات نوم ما بٌن  12-11ساعة.
 إكسابه عادات ؼذابٌة سلٌمة حٌث ٌتم تدرٌبه على مواعٌد ؼذاء ثابتة.
 توفٌر ألعاب تتناسب ونموه الحركً والعضلً.
 عرضه على األطباء واالختصاصٌن فً حالة تعرضه لخلل سواء عضوي أو وظٌفً.

-2النمو العقلًٌ :تصؾ طفل هذه المرحلة بضعؾ االنتباه وكثرة التساإل نتٌجة لزٌادة نشاطه الحركً فمن خبلل
حبه لبلستطبلع والفضول والتجرٌب واالستكشاؾ ٌنمً الطفل مهاراته العقلٌة وخبراته المعرفٌة .وٌبدأ طفل هذه
المرحلة بإدراك األشكال والحروؾ الهجابٌة والزمن والمسافات والوزن واألعداد ،كما ٌتمٌز طفل هذه المرحلة
بالقدرة على التخٌل الذي ٌحب ممارسته ،وٌتضح فً اللعب اإلٌهامً أو الخٌالً وتقلٌد أدوار الكبار.
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 -3النمو اللغوي :تساعده خبراته ونشاطه الحركً كما أسلفنا على اكتساب خبرات لؽوٌة كثٌرة وٌتمٌز التعبٌر
اللؽوي لطفل هذه المرحلة بالتالً:
أ  -زٌادة كبٌرة فً المفردات ٌواكبها استخدام الصفات والقواعد اللؽوٌة البسٌطة.
ب ٌ-تبادل الحدٌث مع الكبار وٌدرك العبلقة بٌن شٌبٌن فً السنة الرابعة من العمر
جٌ -عرؾ معانً األرقام واألشكال الهندسٌة والزمان فً السادسة من العمر.
-4النمو االنفعالً  :تتمٌز انفعاالت الطفل فً هذه المرحلة بالحدة والتقلب نتٌجة ازدٌاد القٌود التً تفرض على
سلوكه ونشاطه وحركته وتدخل الكبار الدابم فً الحد من نشاطه وحركته والؽضب كسلوك عدوانً والمخاوؾ
كسلوك سلبً انسحابً لدى الطفل وتنشؤ لدٌه الؽٌرة إذا ما تحول حب والدٌه إلى طفل آخر .

بعض اإلرشادات التً من شأنها تحسٌن فاعلٌة وتأثٌر األسلوب التأدٌبً المتبع من الوالدٌن :
 - 1التوقٌت :كلما كان هناك تباعد زمنً أو تؤخر بٌن الفعل وما ٌراد تطبٌقه من عقاب أو تعزٌز كلما قل تؤثٌر
التؤدٌب على الطفل.
 - 2القسوةٌ :جب على القابم على رعاٌة الطفل تحاشً أسالٌب التؤدٌب المتطرفة مثل القسوة أو اللٌن والتساهل.
 - 3الثباتٌ :كون التؤدٌب ثابتا ً عندما ٌطبق فً أي وقت وكل مرة ٌحدث فٌها السلوك المعٌن.
اعبلً ومإثراً إال عند قٌام القابم على رعاٌة
 - 4العقاب التخوٌفً  :لن ٌكون العقاب والترهٌبً أو التخوٌفً ؾ
الطفل بالتطبٌق الفعلً للتخوٌؾ أو الترهٌب .
 - 5التفسٌر المنطقً المصاحبٌ :كون التؤدٌب مإثراً عندما ٌتوافر سبب منطقً لسلوك الطفل.
 - 6هدف التأدٌبٌ :جب أن ٌكون واضحا ً لدى اآلباء أن هدؾ التؤدٌب هو سلوك الطفل ولٌس الطفل ذاته.
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-5النمو االجتماعً :وٌمكن تحدٌد صفات مظاهر النمو االجتماعً لطفل هذه المرحلة على النحو التالً:

أ  -تكوٌن الصداقاتٌ :بدأ الطفل فً تكوٌن الصداقات مع األطفال اآلخرٌن ٌمٌل مٌبلً
شدٌداً إلى اللعب االنفرادي ،وٌمٌز لعبه فً هذه المرحلة باللعب اإلٌهامً أو الخٌا لً.
ب -الزعامة :تبدأ فً السنة الثالثة ثم تؤخذ فً االنحدار واالختفاء مع الزمن.
ج -المكانة االجتماعٌةٌ :حاول الطفل جذب انتباه وإعجاب واهتمام من ٌحٌطون به.
د -العدوان والمشاجرة :تظهر بعض مظاهر السلوك العدوانً مع األصدقاء أو اإلخوان.
هـ  -المنافسة :تبدأ فً سن الثالثة وتصل ذروتها فً سن الخامسة والسادسة.
و -العناد :وٌبدو على شكل ثورة على سلطة الوالدٌن وعصٌان ألوامرهم.
ز -األنانٌة .
ح -النمو الخلقً :ترجع فً مجملها إلى الطرٌقة التً ٌتبعها الوالدان معه أما بالنسبة إلى
المفاهٌم الدٌنٌة فبل ٌدرك الطفل جوانبها المعنوٌة.
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المشكالت السلوكٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة من
 6-2سنوات
تتعدد مشكبلت األطفال فً أنواعها ومظاهرها ،وتتفاوت فً حدتها وطبٌعتها من طفل إلً آخر بناء على الظروؾ
الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة المحٌطة ببٌبة الطفل.
ومن أكثر المشكالت شٌوعا فً هذه المرحلة ما ٌلً :
أوال  :مشكلة التبول الالإرادي :
ٌقصد بالتبول البلإرادي عدم قدرة الطفل على التحكم فً ضبط مثانته وجهازه البولً وتبوله على نفسه ال إرادٌا
لٌبل أو نهارا أو لٌبل ونهارا معا  ،والتبول البلإرادي ٌعتبر من أكثر االضطرابات شٌوعا بٌن ا ألطفال السنة الثالثة
والرابعة  ،وهناك عدة أنواع من التبول البلإرادي  ،إال التبول البلإرادي اللٌلً ٌعد من أكثرها شٌوعا خبلل هذه
المرحلة .
األسباب :هناك عاملٌن أساسٌٌن لهذا االضطراب هما:
أ – العامل البدنً البٌولوجً :
 مرض الطفل .
 ضعؾ عضبلت المثانة .
 التهابات مجري البول.
 اضطراب الجهاز العصبً وحساسٌته.
 الضعؾ الجسمً العام (الهزال).
 زٌادة ما ٌشربه الطفل من السوابل قبل النوم.
فً معظم األحٌان تزول حاالت التبول الالإرادي إذا ما عولج الطفل من هذه األعراض.
ب – العامل النفسً :
ٌرجع السبب فً هذا العامل إلً :
 معاناة الطفل مشاعر القلق والخوؾ.
 عدم الشعور بؤمان واالطمبنان.
 شعوره بالؽٌرة .
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 القسوة فً معاملة الطفل .
 كثرة شجار الوالدٌن وصراعهما أمامه.
 التفرقة بٌنه وبٌن إخوته وإخوانه.
 خوؾ الطفل من المجتمع المدرسً .
وتزول حاالت التبول الالإرادي إذا ما عولج الطفل من هذه األعراض النفسٌة.
مع ضرورة تعلم الوالدٌن والمدرسٌن إتباع اإلرشادات التالٌة فً التعامل مع الطفل:
 فحص الطفل طبٌا لمعرفة أسباب التبول البلإرادي لدٌه .
 عرض الطفل على اختصاصً نفسً فً حالة عدم وجود خلل وظٌفً فً مجاري البول.
عقاب.
ه
 تجنب إطبلق النعوت والصفات على الطفل أو
 مساعدة وتشجٌعه على التخلص من هذه الحالة .
 مراعاة مواعٌد تبوله بانتظام وتشجٌعه على ذلك .
 منعه من شرب السوابل قبل النوم.
 إبعاده عن مشاهدة األفبلم والصور المخٌفة.
 تدفبة الطفل جٌدا أثناء النوم.
ثانٌا الغٌرة:
وهً انفعال مركب من حب التملك والؽضب والشعور بالنقص.
األسباب -:
 - 1المقارنة والتمٌٌز بٌن األبناء وتفضٌل طفل على آخر.
 - 2والدة طفل جدٌد فً األسرة.
 - 3خلق جو من المنافسة الشدٌدة بٌن األبناء .
 - 4القسوة أو اإلهمال فً المعاملة.
 - 5التدلٌل الزابد وعدم تعوٌد الطفل على االحترام ملكٌة اآلخرٌن.
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وللتغلب على الغٌرة عند الطفل ننصح األمهات بالتالً:
 عدم تدلٌل الطفل وتلبٌة جمٌع رؼباته.
 تهٌبة الطفل لتقبل المولود الجدٌد .
 تجنب المقارنة بٌن األبناء وتفضٌل طفل على اآلخر.
 تجنب القسوة أو النبذ أو اإلهمال كؤسلوب تؤدٌبً.
 توزٌع العطؾ بٌن األبناء .
 تشجٌع األبناء على تنمٌة الثقة بالنفس  ،ومساعدتهم على معرفة مكانتهم فً األسرة .

ثالثا – مشكالت النطق والكالم -:
وتعنً عدم قدرة الطفل على النطق والكالم السلٌم ،وٌمكننا تلخٌص مراحل االكتساب اللغوي لد ى
األطفال كما ٌلً:
 - 1صرخة المٌبلد تعتبر أول استخدام للحبال الصوتٌة.
 - 2األصوات التً ٌطلقها الطفل فً أشهره األولى قد ال تعنً لنا شٌبا ،أنما هً محاوالت تعوٌد وضبط
إٌقاع األصوات وإخراجها عند الطفل ،مما ٌستوجب تشجٌعها وتعزٌزها.
 - 3األحرؾ األولى التً ٌنطقها الطفل هً حروؾ حلقٌة أ  ..غ . ..
 - 4األحرؾ البلحقة التً ٌنطقها الطفل هً حروؾ شفٌة (الشفتٌن) مثل ب  ..م
 - 5بعدها ٌبدأ بجمع الحروؾ الحلقٌة والشفٌة الستخراج كلماته األولً وهكذا .
ٌ - 6فهم الطفل الكلمات أكثر مما ٌنطق بها حتى ٌتم تسخٌرها فٌما بعد إلخراج الكبلم والنطق.

وعملٌة النطق تتداخل فٌها عملٌة توافق عصبً مركب ٌ ،شارك فً أدابها مركز الكبلم فً المخ والربتان
والحجاب الحاجز فً تنظٌم اندفاع الهواء الذي ٌضؽط على الحبال الصوتٌة وٌتحرك اللسان والشفتان فً تؽٌٌر
أوضاعهما لتنوٌع نؽمات األصوات وأي اختبلل فً هذا التوافق بٌن األجزاء السابقة ٌإدي إلً صعوبات النطق
والكبلم عند األطفال  ،والتً ترجع إما لعوامل نفسٌة أو عضوٌة أو إلً التقلٌد .
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هناك العدٌد من مشكبلت النطق والكبلم نكتفً باستعراض بعضا من أسبابها وطرق الوقاٌة منها .

األسباب :
 -1األسباب عضوٌة :
 خلل فً أجزاء الجهاز العصبً .
 خلل فً استماع الطفل لصوته.
 ارتباك فً بدء الكبلم.
 عدم انتظام األسنان .
 تشوهات فً سقؾ الحلق أو الفك أو الشفاه.
 التهاب الجٌوب األنفٌة .
 التهاب اللوزتٌن وانتفاخهما.
 اضطراب الؽدة الدرقٌة.

 -2أسباب نفسٌة:
 قلق وخوؾ وارتباك فً استخراج مقاطع الكلمات بصورة طبٌعٌة.
 مواقؾ اإلحباط التً ٌتعرض لها الطفل.
 تعرضه لضؽوط نفسٌة من الوالدٌن وضعؾ قدراته على مواجهتها .
 تعرضه لحوادث مثل حوادث السٌارات أو الحرابق.
 مشكبلت أسرٌة مثل انفصال الطفل عن أمه أو طبلق الوالدٌن.
 -3أسباب بٌئٌة :
 تدلٌل وتشجٌع الطفل على نطقه الطفو لً.
 حرمان الطفل من محاوالت االكتساب اللؽوي الطبٌعٌة.
 قلق الوالدٌن الزابد على اضطراب اللؽة عند الطفل.
 تقلٌده لآلخرٌن .
 االعتماد فً تربٌة الطفل على الخدم .
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أسالٌب العالج:
 عرض الطفل على مختصٌن لمعرفة سبب االضطراب وتشخٌصه وعبلجه.
 تدرٌب الطفل على اتباع خطة العبلج وتشجٌعه على ذلك .
 عدم السخرٌة والضحك على طرٌقة كبلم الطفل.
 تدرٌب الطفل على النطق السلٌم وتمٌز بٌنه وبٌن النطق ؼٌر السلٌم.
 عدم اتهام الطفل بالكذب أو التصنع.
 عدم تدلٌل الطفل المفرط أو تقدٌم عناٌة خاصة له.
 عدم إحاطة الطفل بجو من الهلع والخوؾ والقلق على حالته .
 تحسٌن الوضع النفسً للطفل وإعادة ثقته بنفسه .
 االبتعاد عن أسلوب التعامل القاسً مع الطفل .
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مرحلة الطفولة المتأخرة من  12-6سنة
مظاهر النمو فً مرحلة الطفولة المتأخرة من  12-6سنة:
تعرف هذه المرحلة بمرحلة االبتدائٌة وٌنتقل من مرحلة الخٌال إلى مرحلة الواقعٌة وتزٌد استقاللٌته الفردٌة
واعتماده على نفسه.

ومن أهم جوانب النمو فً هذه المرحلة ما ٌلً:
 - 1النمو الجسمً  :تعتبر هذه المرحلة بصفة عامة مرحلة القوة والصحة الجسمٌة والنشاط الحركً
وتتؽٌر مبلمح الطفل العامة وتؤخذ صفة االستدامة وٌعانً األطفال من مشكبلت األسنان المستدٌمة
وٌتمٌز لعب األطفال الذكور بالنشاط الزابد والقوة والحٌوٌة وت تجه اإلناث إلى ألعاب متخصصة
تتطلب تنظٌم الحركات التعبٌرٌة الدقٌقة مثل الرقص والتمثٌل .

 - 2النمو العقلً واللغوي  :أحد أهم معالم النمو العقلً فً هذه المرحلة قدرة الطفل على الحفظ
والتذكر  ،والتً تساعده على التفكٌر الواقعً بدالً من التفكٌر الخٌالً الذي ٌتمٌز به أطفال المرحلة
السابقة  ،كما ٌإهله ذلك أٌضا ً للتفكٌر الناقد وٌدفعه لحب االستطبلع واكتساب الخبرات الواقعٌة
وٌتمٌز نمو الطفل اللؽوي بالقدرة على التعبٌر اللفظً .

 - 3النمو االنفعالً  :تتمٌز هذه المرحلة بالهدوء واالستقرار االنفعالً كما تقل مواقؾ الخوؾ العامة
وتزداد مخاوؾ الفشل فً األداء كما ٌجد المتعة فً اللعب التنافسً مع أصدقابه .

 - 4النمو االجتماعً  :من خبلل اتساع عبلقات الطفل االجتماعٌة فً هذه المرحلة ٌزداد اتصاله
اندماجه باآلخرٌن  ،وٌبدأ مٌله للوالء للمجموعة والتعاون مع أفرادها وتتكون لدٌه المبادئ الخلقٌة
كالصدق واألمانة واالنتماء.
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المشكالت السلوكٌة فً مرحلة الطفولة المتأخرة
 12 – 6سنة
أوال  :الكذب :
وهو سلوك مكتسب ٌتعمد الطفل من خبلله تجنب قول الحقٌقة أو تحرٌؾ الكبلم أو االبتداع والمبالؽة فٌما لم
ٌحدث .فالكذب ٌعتبر عرضا ظاهرٌا ٌزول بزوال أسبابه ،وقد ٌكون عرضا مرضٌا إذا تكرر كذب الطفل وأصبح
عادة لدٌه .وقد ٌكذب األطفال لجذب االنتباه أو بهدؾ إدخال السرور فً نفس السامع أو إشباع مٌوله للسٌطرة
والقوة وتؤكٌد الذات  ،أو للحصول على مكاسب مادٌة  ،أو هروبا من العقاب  .وعادة ٌرتبط الكذب بالسرقة والؽش
 ،الن الكذب عدم أمانة فً القول  ،والسرقة عدم أمانة لحقوق اآلخرٌن والمجتمع والؽش تزٌٌؾ للواقع من قول أو
فعل وللكذب عدة أشكال وأنماط تختلؾ فً طبٌعتها والهدؾ من ورابها :

األسباب :
هناك عدة عوامل مسببه للكذب منها -:
 -1عوامل أسرٌة.
 عدم وجود القدوة الحسنة فً بٌبة الطفل.
 تقلٌد الطفل لسلوك الكذب فً تعامل الوالدٌن.
 التفكك والصراع األسري.
 القسوة والحرمان فً معاملة األبناء والتفرقة فٌما بٌنهم.
 اإلهمال أو التدلٌل المفرط من الوالدٌن.
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 -2عوامل نفسٌة:
 رؼبة الطفل فً تحقٌق مكانة اجتماعٌة .
 تضخٌم الذات أمام اآلخرٌن .
 الرؼبة فً السٌطرة أو االهتمام والعطؾ.
 إخفاء جوانب النقص.
 التخلص من المواقؾ الحرجة أو الهروب من العقاب.
 تقلٌد كذب اآلخرٌن.
 إخفاء مشاعر الؽٌرة.

أسالٌب عالج الكذب:
 االبتعاد عن أسلوب العقاب لتعدٌل سلوك الكذب .
 تشجٌع االعتراؾ بالخطؤ عند الطفل .
 توفٌر القدوة الحسنة فً بٌبته .
 توفٌر القصص والكتب التً تإكد على الممارسات الصحٌحة .
 مساعدة الطفل على التفرٌق بٌن الحقٌقة والخٌال.
 عدم التفرقة فً معاملة األطفال.
 البعد عن التحقٌر والسخرٌة من سلوك الطفل .
 مراجعة المختصٌن النفسٌٌن فً حالة الكذب المرضً.
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ثانٌا  :الخوف :
وهو حالة شعورٌة ٌصاحبها انفعال نفسً وبدنً بسبب مإثر خارجً ٌشعر الطفل من خبلله بالخطر.

األسباب :
 - 1فقدان األمن األسرى.
 - 2تقلٌد اآلخرٌن.
 - 3األحبلم والكوابٌس.
 - 4الخبرات المإلمة فً حٌاته .
 - 5اقتران مثٌر الخوؾ مع حدث مفاجا.

أسالٌب عالج الخوف :
 - 1االبتعاد عن عقاب الطفل وإجباره على التعامل مع مثٌر الخوؾ .
 - 2عدم السخرٌة من الطفل.
 - 3عدم تخوٌؾ الطفل كؤسلوب عقابً.
 - 4عدم إظهار مخاوؾ الكبار أمام الطفل.
 - 5التفاهم مع الطفل حول مثٌر الخوؾ.
 - 6تدرٌب الطفل على مواجهة مصادر خوفه.
 - 7إبعاد الطفل عن مثٌرات الخوؾ
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ثالثا  :السرقة :
ناجمة عن حب التملك وامتداد لمصالحة الذاتٌة نتٌجة عدم وضوح مبدأ الملكٌة لدٌه وعدم اكتسابه له من
الوالدٌن.

أسباب السرقة:
 - 1عدم وضوح مبدأ الملكٌة لدي الطفل.
 - 2عدم تدرٌبه على احترام ملكٌة الؽٌر .
 - 3السرقة بهدؾ الهروب من العقاب (كٌدي).
 - 4بهدؾ المؽامرة وحب االستطبلع.
 - 5بدوافع نفسٌة وبٌبٌة كالحرمان ورفاق السوء.
 - 6نتٌجة شعور الطفل بالنقص وتعوٌض مشاعر الدونٌة.
 - 7ردة فعل عدوانٌة تجاه األهل والزمبلء.

أسالٌب العالج :
 - 1االهتمام بالتربٌة الدٌنٌة وتعمٌق الوازع الدٌنً لدي الطفل.
 - 2تربٌة الطفل وتدرٌبه على احترام حقوق الؽٌر.
 - 3كثرة األبناء ٌجب أن ال تكون سببا فً إهمالهم.
 - 4عدم التطرؾ فً الحماٌة الزابدة للطفل .
 - 5تدرٌب الطفل على تحمل المسإولٌة من خبلل تعلٌمه مبدأ إعطاء المعلومات ولٌس التعلٌمات .
 - 6ردع الطفل عن سلوك السرقة وعدم التهاون فً األمر .
 - 7مساعدة الطفل على اختٌار زمبلبه عن طرٌق اإلقناع ولٌس الفرض.
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رابعا  :العدوان :
العدوان سلوك مكتسب ٌقصد به قٌام الفرد بالهجوم البدنً أو اللفظً نحو شخص أو شا ما  ،وهناك
جملة من المظاهر المتمثلة بالسلوك العدوانً لدي الطلبة فً البٌبة المدرسٌة نذكر منها ما ٌلً :
 - 1السخرٌة واستعمال ألفاظ بذٌبة داخل قاعات الدرس .
 - 2مقاطعة المعلمٌن وإزعاجهم وعدم احترامهم.
 - 3العناد والتحدي للنظم والقوانٌن المدرسٌة.
 - 4تخرٌب أثاث وجدران المدرسة والفصل ومقاعد الدراسة ودورات المٌاه.
 - 5اإلهمال المتعمد لنصابح وتعلٌمات المدرس والهٌبة اإلدارٌة فٌها.
 - 6االعتداء والعراك مع الطلبة اآلخرٌن.
 - 7تخرٌب ممتلكات اآلخرٌن سواء طلبة أو مدرسٌن أو هٌبة إدارٌة فً المدرسة.
وهناك أشكال عدٌدة ومتداخلة للسلوك نذكر منها على سبٌل المثال:
لعدوان اللفظً  -العدوان البدنً – وعدوان المنافسة – والعدوان المباشر وؼٌر المباشر – والعدوان الفردي
والجامعً – والعدوان العشوابً – والعدوان الموجه نحو الذات .
أسباب العدوان:
 - 1الرؼبة فً التخلص من السلطة نتٌجة وضع قٌود صارمة تحد من حرٌة الطفل.
 - 2الشعور بالفشل وإلحباط والحرمان.
 - 3التدلٌل والحماٌة الزابدة.
 - 4الؽٌرة وتفضٌل طفل على آخر.
 - 5الشعور بعدم األمان النفسً والنقص.
 - 6الرؼبة فً جذب االنتباه.
 - 7التقلٌد والرفقة السٌبة.
 - 8االعتماد بان العدوان سلوك عبلجً للمشكبلت.

29

أسالٌب عالج مشكلة العدوان:
 - 1تدرٌب الطفل على مواقؾ اإلحباط وكٌفٌة مواجهتها.
 - 2تنمٌة ثقة الطفل فً نفسه .
 - 3االبتعاد عن العقاب البدنً كؤسلوب تؤدٌبً .
 - 4تعزٌز وتشجٌع السلوك البلعدوانً لدي الطفل .
 - 5مساعدته على تصرٌؾ طاقاته فً أعمال مفٌدة .
 - 6توفٌر بٌبة صالحة فً المنزل تثٌر فً نفسه االعتزاز والفخر.

خامسا  :ضعف الثقة بالنفس :
الثقة بالنفس جزء أساسً من مطالب النمو النفسً واالجتماعً.
األسباب :
 - 1االعتماد الزابد على اآلخرٌن .
 - 2الشعور بالنقص نتٌجة إعاقة بدنٌة نفسٌة اجتماعٌة أو مادٌة .
 - 3مقارنته باألطفال اآلخرٌن وإبراز ضعفه أمامهم.
 - 4التدلٌل الزابد والحماٌة المفرطة للطفل.
 - 5تفضٌل أحد األخوة علٌه.

أسالٌب العالج:
 - 1مساعدة الطفل على تخطً جوانب نقصه.
 - 2تشجٌعه على تنمٌة ثقته بنفسه أن كان بسبب اإلعاقة.
 - 3االبتعاد عن أسالٌب التؤدٌب المتطرفة مثل التدلٌل الزابد أو اإلهمال والرفض.
 - 4تشجٌع محاوالت الطفل ومبادراته وعدم إبراز جوانب النقص فٌه.
 - 5عدم التفرقة بٌن األنباء بسبب الشكل أو البنٌة أو القدرة العقلٌة.
 - 6الحذر فً وضع توقعات تفوق قدرات الطفل.
 - 7تشجٌع الطفل علً المشاركة واالندماج فً جمعٌات وأنشطة تإكد علً المنافسة وإبداء الرأي  ،وتتطلب
أعماال تناسب مستوي قدراته .

30

أهمٌة اللعب فً حٌاة األطفال
أهمٌة اللعب فً حٌاة األطفال :
 - 1نمو الجسم وتطوره .
ٌ - 2ساعد على توسٌع مداركه .
ٌ - 3بعث فٌه الحٌوٌة والنشاط.
ٌ - 4نمً اللعب جوانب أساسٌة فً تكوٌن شخصٌته.
ٌ - 5نمً روح الجماعة والقٌادة.

أنواع اللعب:
 - 1اللعب االنفراديٌ :فضل الطفل حتى سن الثانٌة من العمر اللعب منفرداً.
 - 2اللعب االستكشافً :فً بداٌة مرحلة الحبو ٌبدأ الطفل فً الدخول بمرحلة االستكشاؾ فً اللعب وبعد السنتٌن
والنصؾ إلى ثبلث سنوات ٌزٌد االستكشاؾ وٌساعد على ذلك الحركة واالنتقال من مكان إلى آخر.
 - 3اللعب اإلنشابً :عندما ٌبلػ الثالثة من عمره ٌكون الطفل قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج وٌتجه فً
لعبه إلى محاولة عمل شًء ما بسٌط إال أنه ٌدخل على نفسه البهجة وٌمنحه اإلحساس بالرضا.
 - 4اللعب التمثٌلً :من خبلل اللعب التمثٌلً ٌحاول الطفل إضفاء الواقعٌة على لعبه وجعلها تمثل أشخاصا ً أو
أشٌاء حقٌقة لما ٌراه حوله وٌفضل طفل األربع سنوات اللعب الخٌالً التمثٌلً.

شروط اختٌار اللعب :
 - 1تكون مناسبة لسنه وجنسه ونضجه وقدرته على استعمالها واالستفادة منها.
 - 2أال تسبب له أذى بؤن تكون خالٌة من الحواؾ المدببة.
 - 3تكون ألوانها ثابتة وؼٌر محتوٌة على مادة الرصاص السامة.
 - 4تفضل األلعاب المصنوعة من مادة الببلستٌك لؤلطفال صؽار السن.
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كتب وقصص األطفال
شروط اختٌار قصص وكتب األطفال :
 - 1مناسبة لسنهم وجنسهم.
 - 2تحتوي على قٌم أخبلقٌة ودٌنٌة وإرشادات سلوكٌة واجتماعٌة.
 - 3بها معلومات بسٌطة وأمثلة تحفزهم لطلب المعرفة.
 - 4تساعد على تنمٌة محصولهم اللؽوي .
ٌ - 5جب مراعاة أن تكون القصة فً مستوى أدراك الطفل لؽة وموضوعا ً.
 - 6تحتوي على صور ملونة.
ٌ - 7فضل أن تكون أحرفها كبٌرة وواضحة.
 - 8أن تكون القصص ذات نهاٌات سعٌدة.
 - 9البعد عن القصص التً تثٌر الخوؾ أو القلق.
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مرحلتا البلوغ والمراهقة  18-12سنة
مظاهر النمو فً مرحلتً البلوغ والمراهقة  18-12سنة:
تعتبر المراهقة فترة انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج .
النمو الجسمً :
المراهقة مرحلة نمابٌة سرٌعة تشمل جمًع مكونات الجسم الفسٌولوجٌة ( نمو األجهزة الداخلٌة ) والعضوٌة ( نمو
األعضاء الخارجٌة )  .وتتفاوت أعمار دخول الجنسٌن فً مرحلة المراهقة  ،حٌث إن اإلناث عادة ٌسبقون الذكور
فً بلوؼها .

مظاهر النمو الفسٌولوجً ( األجهزة الداخلٌة ) :
أ  -نمو المعدةٌ :تسع حجمها وتزداد قدرتها على هضم المواد الؽذابٌة وتحوٌلها إلى
عناصرها األولٌة.
ب -نمو القلبٌ :تسع حجمه وتزداد قدرته على مد خبلٌا الجسم بما ٌلزمها من الطاقة
المناسبة.
ت -نمو الؽدد الجنسٌة :تنمو الؽدد التناسلٌة عند الذكر واألنثى.
ث -الؽدة النخامٌة  :وهً الؽدة الملكة لقدرتها على التؤثًر على بقٌة الؽدد وهً بذلك
مسإولة عن نواتج الؽدد وكمٌاتها .
ج  -الؽدد الصماء ٌ :طرأ أثناء هذه المرحلة تطور فً النمو واإلفرازات  ،فتضمر
الؽدة الصنوبرٌة والتٌموسٌة ( ؼدد الطفولة ) .
ح  -الؽدة الدرقٌةٌ :زداد إفرازها فً بدء المراهقة ثم تعود إلى حالتها الطبٌعٌة.

النمو العضوي ( األعضاء الخارجٌة ) :
 - 1نمو سرٌع فً الهٌكل العظمً .
 - 2سرعة النمو الفسٌولوجً ( الداخلً) تإثر تأثٌراً مباشراً على النمو العضوي
( الخارجً) .
 - 3تؽٌر نبرة الصوت وخشونته عند الذكور ،ونعومته ورقته عند اإلناث.
 - 4ظهور الشعر فً أماكن مختلفة من الجسم .
 - 5بروز المظاهر البدنٌة الممٌزة للجنسٌن .
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النمو العقلًٌ :نمو الذكاء وهو القدرة العقلٌة الفطرٌة المعرفٌة العامة نمواً مطرداً حتى الثانٌة عشرة من العمر ،
ثم ٌتعثر قلٌبلً فً أوابل فترة المراهقة نظراً لحالة االضطراب النفسً السابدة فً هذه المرحلة .
عاالت المراهق وتتنوع وفٌما ٌلً بعض مظاهر النمو االنفعالً:
النمو االنفعالً  :تكثر انؾ
ٌ -1تحول انفعال المراهق من االنفعال الموحد أو البسٌط ( الموقؾ الواحد ) إلى االنفعال المركب أو المعقد.
 -2انفعاالت الطفولة مثٌراتها مادٌة محسوسة ،بٌنما تكون فً المراهقة مادٌة ومعنوٌة ،أو مادٌة معنو ٌة فً آن
واحد .
 -3انفعاالت الطفولة محدودة ،بٌنما انفعاالت المراهقة كثٌرة ومتشبعة وحادة.
ٌ - 5برز انفعال حب الذات كؤهم انفعال لهذه المرحلة .

بعض الصفات االنفعالٌة لدى المراهق :
 - 1شدة الحساسٌة .
 - 2الٌؤس والقلق و الكآبة.
 - 3التمرد و العصٌان.
 - 4التهور .
النمو االجتماعًٌ :تؤثر النمو االجتماعً السوي فً المراهقة بالتنشبة االجتماعٌة من جهة وبالنضج من جهة
أخرى.

خصائص النمو االجتماعً للمراهقٌن :
 - 1المٌل إلى الجنس اآلخر .
 - 2الثقة وتؤكٌد الذات .
 - 3الخضوع لجماعة األقران .
ٌ - 4درك العبلقات القابمة بٌنه وبٌن األفراد اآلخرٌن.
 - 5اتساع دابرة التفاعل االجتماعً.
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النمو الجنسً للمراهق:
تعد المراهقة فترة تؽٌرات سرٌعة ومتمٌزة  ،فالتؽٌرات الفسٌولوجٌة العضوٌة تعم كل أجزاء الجسم نتٌجة
اإلفرازات الهرمونٌة المرتبطة بالنضج  ،والتً تتعلق إلى حد كبٌر بالنمو الجنسً

مشكالت مرحلة المراهقة وأسالٌب رعاٌتها
المشكالت الجنسٌـة:
األسباب :
 - 1من خبلل استكشاؾ الطفل ألعضاء جسمه ٌتوصل الشعور باللذة عن لمس أعضابه التناسلٌة.
ٌ - 2لجؤ األطفال إلً العادة السرٌة عندما ٌشعرون بالحرمان أو اإلهمال أو عدم الرضا
 - 3ارتباط الحٌض عند الفتاة بؤوهام ؼٌر صحٌحة.
 - 4المظاهر النفسٌة التً تصاحب الح ٌض كالصداع الشدٌد واآلالم البدنٌة .تمثل عدم شعور الفتاة باألمان
النفسً والرضا لبلنتقال من مرحلة الطفولة إلً األنوثة الكاملة.
 - 5إحجام األم التحدث مع الفتاة عن أمور الحٌض وما ٌرتبط به من تؽٌرات.
أسالٌب العالج :
 - 1فتح الحوار الناضج مع المراهق فً كل ما ٌتصل بالجنس بقصد التوجٌه السلٌم .
 - 2تؽٌٌر نظرة المراهق إلً األمور الجنسٌة بالطرق الموضوعٌة السلٌمة علمٌا.
 - 3التفهم والصراحة واالبتعاد عن األلفاظ المبتذلة حٌن التطرق لهذه األمور.
 - 4البحث عن أسباب العادة السرٌة خاصة فٌما ٌتعلق بالحرمان أو اإلهمال أم عدم الرضا.
 - 5تثقٌؾ الفتاة عن أمور الحٌض وما ٌرتبط به من تؽٌرات من قبل األم.
 - 6مساعدة الفتاة على تفهم التطور الطبٌعً لؤلنثى ودورها فً عملٌة التزاوج والتكاثر.
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إثبات الذات -:
المقصود به الطرٌقة التً ٌري بها الفرد نفسه وقدرته على التمٌٌز بٌن الخٌر والشر .
األسباب :
 - 1شعور المراهق بؤنه لم ٌعد طفبل  ،ولكنه ال ٌتاح له الكبلم أو ابتداء الرأي .
 - 2الحماٌة الزابدة والتدلٌل أو النبذ والقسوة فً معاملته.
 - 3سرعة تقلباته النفسٌة والمزاجٌة.
 - 4سعٌه للحصول على االعتراؾ بشخصٌته ومكانته فً األسرة .
 - 5بحث المراهق عن مركز بٌن جماعته وأصدقابه،
أسالٌب العالج:
 - 1عدم التطرؾ فً معاملة المراهق أو المراهقة.
 - 2محاولة تفهم تقلبات المراهق النفسٌة والمزاجٌة.
 - 3إتاحة الفرصة بالمشاركة برأٌه واتجاهاته.
 - 4إعطاإه جزءا من المسإولٌة ومحاسبته علٌها .
 - 5مساعدته على تخطً مشاعر الخوؾ والحٌرة والشك فً قدراته.
 - 6إشعار المراهق بؤنه مرؼوب فٌه اجتماعٌا حتى تتوفر له الطمؤنٌنة النفسٌة.

الصراع بٌن األجٌال
األسباب :
 - 1سلبٌة مإثرات الفوارق العمرٌة بٌن الوالدٌن واألبناء .
 - 2ؼٌرة الوالدٌن أو أحدهما من خصابص وممٌزات مراهقة األبناء.
 - 3استرجاع المشكبلت والصراعات التً واجهها اآلباء فً أثناء فترة مراهقتهم.
 - 4إسقاط اآلباء جوانب الفشل فً حل صراعاتهم على األبناء المراهقٌن .
 - 5إدراك المراهق لنواحً القوة والضعؾ والفشل المتعلقة بالوالدٌن ،وهذا التقٌٌم الموضوعً ٌعد تهدٌدا
للوالدٌن.
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أسالٌب العالج:
- 1الفارق العمري بٌن الوالدٌن واألبناء ٌجب أن ال ٌكون سببا فً هدم العبلقة مع المراهق
ٌ- 2جب أن تكون األسرة سكنا ٌركن إلٌه المراهق فً بحثه عن ذاته.
- 3تؤكٌد دور األسرة وقوانٌنها ودور المراهق ومسإولٌته فً الحفاظ علٌها .
- 4تؤكٌد على دور القدوة الصالحة فً بٌبته المحٌطة.
- 5تخلص الوالدٌن من ؼٌرتهم المكبوتة تجاه خصابص مراهقة األبناء.
- 6االبتعاد عن الربط السلبً بٌن جٌل اآلباء وجٌل األبناء.
- 7فتح قنوات االتصال البناء واحترام الرأي المعاكس بٌن اآلباء واألبناء.

نظرة المراهق لنفسه :
وعً المراهق وتقبله لذاته الجسمٌة تعد عنصرا هاما فً ثبات سلوكه واستقرار أمنه النفسً  ،وفً الوقت نفسه
نجد أن تكوٌن صورة مرؼوبة

وثابتة للذات الجسمٌة عملٌة طوٌلة وربما تكون ؼٌر سارة تستؽرق مرحلة

المراهقة وتمتد إلً مرحلة الرشد  ،ومن النادر قبول المراهق لذاته الجسمٌة  ،حٌث تعد الجاذبٌة الجسمٌة معٌارا
أساسٌا للقبول االجتماعً  ،مما ٌزٌد فً صعوبة تقبله لذاته الجسمٌة  ،وتؤكٌد شعوره بؤن ه

ناك خطؤ ما  ،فً

طوله أو فً وزنه أو فً بشرته أو فً شعره أو فً درجة نضجه  ،أو فً جوانب أخري من العٌوب الذاتٌة  ،التً
تصبح محور اهتمامه  ،وتإدي فً كثٌر من األحٌان إلً رفضه لذاته

 .إضافة إلً أن هناك عبلقة هامة بٌن

التكٌؾ والتوافق النفسً  ،وبٌن مفاهٌم المراهق عن ذاته وخاصة المظهر ،والتً تدفعه فً كثٌر من المواقؾ لتبنً
بعض االنحرافات السلوكٌة تعرضا لتلك المشاعر .
األسباب :
 - 1سرعة تؽٌرات النمو الجسمً فً هذه المرحلة .
 - 2تؤثٌر التؽٌرات الجسمٌة وعدم الثبات على سلوك المراهق .
 - 3المٌل نحو االنطواء ومظاهر القلق عند المراهق.
 - 4نقص خبرات المراهق بدوره االجتماعً.
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أسالٌب العالج:
ٌ - 1رتبط تقبل المراهق لصورته الجسمٌة بمدي صحته النفسٌة.
 - 2طمؤنه المراهق من أنه سٌصل إلً تقبل ذاته الجسمٌة واتجاهاته إٌجابٌة نحوها .
 - 3التؤكٌد على سمات الشخصٌة والذكاء أكثر أهمٌة من الجاذبٌة الجسمٌة .
 - 4قبول محاوالت المراهق لتقبل ذاته الجسمٌة بصدر رحب.
 - 5مساعدته على التكٌؾ والتوافق النفسً مع نفسه.
 - 6مساعدته على اكتساب خبرات تإهله لدورة االجتماعً وقبوله لآلخرٌن .

مشكلة تأثٌر األقران:
ٌرتبط المرهق فً هذه المرحلة برباط قوي  ،أساسه اإلخبلص والوالء لمجموعة األقران  ،أو

كما ٌطلق عٌها

البعض الشلة  ،فهو ٌختار من ٌرٌد من األصدقاء بنفسه وٌرفض أي تدخل من والدٌه فً ذلك االختٌار  ،وكثٌرا ما
ٌخطًء المراهق باختٌار شلته  .بعد خبرته وتعامله معهم فٌجد أن الكثٌرٌن منهم ؼٌر جدٌرٌن بصداقته  ،وهنا
ٌنشب النزاع بٌنه وبٌنهم .
األسباب :
 - 1تطرؾ أسالٌب معاملة الوالدٌن للمراهق .
 - 2شعور المراهق بعدم التقدٌر من اآلخرٌن .
 - 3اضطراب شخصٌة المراهق ووهن صحته النفسٌة.
 - 4عدم تكٌؾ وتوافق المراهق مع معاٌٌر البٌبة المحٌطة.
 - 5خروج المراهق على السلطة الضابطة .
 - 6عدم تفهم الوالدٌن لمتطلبات مرحلة المراهقة.
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أسالٌب العالج :
 - 1االبتعاد عن أسالٌب المعاملة المتطرفة .
 - 2االبتعاد عن استخدام الرفض والنبذ أو اإلقبلل من قدرة وتحقٌره.
 - 3مساعدة المراهق فً توافقه مع نفسه وتكٌفه مع اآلخرٌن.
 - 4محاولة تفهم جوانب الضعؾ فً صحته النفسٌة ووضع الحلول المناسبة لها.
 - 5والء المراهق لؤلقران ال يعنً بالضرورة خروجه على المعاٌٌر والنظم االجتماعٌة.
 - 6التؤكٌد على دور القدوة فً حٌاة المراهق.

الجنوح فً المراهقة :
الجنوح هً درجة شدٌدة أو منحرفة من السلوك العدوانً والصفات الشاذة.

األسباب :
 - 1التفكك األسري وكثرة المشاحنات والصراع داخل المنزل.
 - 2شعور المراه ق بالرفض والحرمان نتٌجة فقدانه األمن النفسً .
 - 3عدم توافق المرهق النفسً وتكٌفه مع بٌبته المحٌطة.
 - 4ضعؾ قدرة المرهق العقلٌة وفشله الدراسً المتكرر.
 - 5اإلعاقة أو العاهة البدنٌة الواضحة على المراهق .
 - 6وهن حالته الصحٌة نتٌجة قلقه االنفعالً.

أسالٌب العالج:
 - 1إشباع الحاجات النفسٌة األساسٌة ،مثل الحب والحنان واالبتعاد عن التطرؾ فً المعاملة
 - 2مساعدة المراهق على التوافق النفسً وتكٌفه مع اآلخرٌن.
 - 3توفٌر اللقاءات االجتماعٌة المناسبة للمساهمة فً تعدٌل سلوكه والمشاركة فً األنشطة النافعة .
 - 4مساعدته على تكوٌن قٌم ومثل أخبلفٌة سلٌمة.
 - 5منحة الثقة فً نفسه وتنمٌة روح المسإولٌة لدٌه .
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مشكلة الكحول والمخدرات:
الكحول والمخدرات وتعاطٌهما تعد من أخطر مشكبلت العصر تسببه من تدمٌر للفرد بدنٌا ونفسٌا واجتماعٌا
وأخبلقٌا واقتصادٌا.
تعرف الكحولٌات والمخدرات بالتالً:
 - 1تعرٌف علمً :الكحول والمخدرات مادة كٌماوٌة تسبب النعاس والنوم أو ؼٌاب الوعً
المصحوب بتسكٌن األلم.
 - 2تعرٌف قانونً :الكحولٌات والمخدرات مجموعة من المواد تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبً وٌحظر
تداولها أو تصنٌعها إال ألعراض ٌحددها القانون وتشمل الكحولٌات بؤنواعها  ،األفٌون ومشتقاته والحشٌش
وعقاقٌر الهلوسة والكوكاٌٌن والمنشطات .
وٌرتبط معها كذلك اإلدمان والذي ٌعرؾ بؤنه حالة نفسٌة وأحٌانا عضوٌة تنتج عن تفاعل الفرد مع الكحول أو
العقار  ،ومن خصابصها استجابات وسلوكٌات مختلفة تشمل الرؼبة الملحة فً تعاطً المخدر بصورة متواصلة
أو أدوٌة وذلك لتجنب اآلثار النفسٌة المزعجة الناتجة عن عدم تناوله وقد ٌدمن المتعاطً أكثر من مادة واحدة
والتً تدفع المدمن للقٌام بالتالً:
 - 1البحث عن المخدرات والحصول علٌه بؤٌة وسٌلة .
 - 2زٌارة الجرعة بصورة تدرٌجٌة نتٌجة تعود الجسم على المخدر .
 - 3ظهور أعراض نفسٌة وبدنٌة ممٌزة لكل مخدر عند االمتناع عنه فجؤة .
ومن خالل إدمان المتعاطً على المخدر بصورة مستمرة أو دورٌة تظهر علٌه مظاهر عدة من بٌنها التالً:
 -1االعتماد النفسً :وهً حالة تسبب الشعور باالرتٌاح وتولد الدافع النفسً لتناول المخدر لتحقٌق اللذة
وتجنب مشاعر القلق .
 - 3االعتماد العضوي  :وهً حالة تكٌؾ وتعود الجسم على المادة المخدرة بحٌث تظهر على
المتعاطً اضطرابات نفسٌة وعضوٌة شدٌدة عند انقطاعه عن تناول المخدر .
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الخصائص السلوكٌة لمدمن الكحول أو المخدرات :
 - 1خصابص بدنٌة  :التشنج البدنً  ،ارتفاع درجة حرارة الجسم سرعة التنفس فقدان الوزن االسترخاء الدوخة .
 - 2الخصابص النفسٌة  :التدهور العقلً  ،الهبلوس خاصة هلوسة القدرة والعظمة األوهام  ،فقدان اإلحساس
بالوقت والمكان خلل الحواس تقلب االنفعاالت األرق  ،عدم القدرة على التحكم  ،محاولة االنتحار .
 - 3الخصابص االجتماعٌة  :السلوكٌات الجانحة والتخرٌب  ،تكوين العصابات العدوانٌة تدهور عبلقات الفرد
االجتماعٌة والمهنٌة التفكك األسري السرقة تعرضه للحوادث والجرابم .
األسباب :
 - 1التفكك األسري والمشاحنات والصراع.
 - 2عدم تحمل الوالدٌن مسإولٌات األبوة واألمومة تجاه األبناء .
 - 3التطرؾ فً أسالٌب تنشبة الوالدٌن .
 - 4عدم إشباع الحاجات األساسٌة للمراهق .
 - 5تعاطً الوالدٌن أو أحدهما الكحولٌات أو المخدرات.
 - 6ؼٌاب الوالدٌن أو أحدهما المستمر وإهمال األبناء.
 - 7التهاون فً انضمام األبناء إلً جماعات منحرفة .
 - 8ؼٌاب دور المدرسة فً تقدٌم اإلرشاد النفسً السلٌم والمعلومات حول مضار الكحولٌات
والمخدرات على األبناء.
 - 9فقدان دور المدرس كقدرة لؤلبناء من خبلل االختٌار العشوابً للهٌبة التدرٌسٌة .
- 10نقص التوعٌة اإلعبلمٌة بمخاطر الكحول والمخدرات من والمخدرات من مإسسات الدولة.
- 11ضعؾ التشرٌعات القانونٌة فً الدولة لمحاربة هذه اآلفات االجتماعٌة
- 12تساهل الجهاز األمنً فً الدولة مع المهربٌن والمروجٌن لهذه المواد الهدامة.
- 13عدم توفٌر مصحات عبلجٌة ذات كفاءة متطورة لتجنب تؤثٌر المدمنٌن على اآلخرٌن.
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أسالٌب العالج:
 - 1األسرة :
 توفٌر جو أسري هادئ وخال من المشاحنات والصراع.
 تحمل الوالدٌن مسإولٌات األبوة واألمومة تجاه األبناء .
 عدم التطرؾ فً أسالٌب التنشبة من الوالدٌن .
 إشباع الحاجات األساسٌة للمراهق .
 االبتعاد عن تعاطً الوالدٌن أو إحداهما الكحولٌات أو المخدرات.
 عدم ؼٌاب الوالدٌن أو أحدهما المستمر وإهمال األبناء.
 عدم التعاون فً انضمام األبناء إلً جماعات منحرفة.
 -2المدرسة :
 مساهمة ا لمدرسة فً الوقاٌة من المخدرات عن طرٌق تقدٌم اإلرشاد النفسً السلٌم والمعلومات الدقٌقة
حول مضار الكحولٌات والمخدرات على األبناء.
 تؤكٌد دور المدرس كقدوة لؤلبناء من خبلل االختٌار االنتقابً المتمٌز للهٌبة التدرٌسٌة.
 -3الدولة :
 التوعٌة اإلعبلمٌة الجادة بمخاطر الكحول والمخدرات من مإسسات الدولة.
 وضع تشرٌعات قانونٌة صارمة لمحاربة هذه اآلفات االجتماعٌة.
 عدم تساهل الجهاز األمنً مع المهربٌن والمروجٌن لهذه المواد الهدامة.
 توفٌر مصحات عبلجٌة ذات كفاءة متطورة.
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مشكلة شغل وقت الفراغ :
أهمٌة تنظٌم وقت الفراغ ٌعد متنفسا إلشباع رؼبات المراهقٌن وانفعاالتهم وقدراتهم وهواٌاتهم اإلبداعٌة بما ٌساهم
فً تنمٌة شخصٌاتهم واستؽبلل طاقاتهم المختلفة وال ٌمكننا بحال من األحوال النظر إلى هذه المشكلة على أنها
مشكلة من صنع المراهق.
األسباب :
 - 1حجر المجتمعات على استثمار طاقات المراهقٌن.
 - 2عدم توظٌؾ طاقات المراهقٌن بما ٌفٌدهم وٌفٌد المجتمع .
 - 3عدم معرفة المراهق بؤهمٌة وقت الفراغ.
 - 4ضعؾ التوجٌه واإلرشاد المنزلً والمدرسً فً كٌفٌة استثمار المراهق لوقته.
 - 5شعور المراهق بؤنه عدٌم الفابدة أو مشاؼب مما ٌعزز الشعور بالنقص لدٌه.
 - 6تؤثٌر األقران والصحبة السٌبة فً شؽل وقت الفراغ بما ال ٌفٌد.
أسالٌب العالج :
 - 1التركٌز على أهمٌة وقت الفراغ اجتماعٌا من أجل اكتساب المراهق اتجاهات إٌجابٌة نحوه.
 - 2التوجٌه ولئلرشاد المنزلً والمدرسً الجاد فً كٌفٌة استثمار المراهق لوقته.
 - 3فتح قنوات اتصال بٌن مإسسات العمل الخاصة والعا مة وبٌن المدارس الثانوٌة لتنظٌم عمل المراهقٌن فً
الصٌؾ واستثمار قدراتهم.
 - 4إتاحة الفرصة للمراهق لبلنضمام إلً مإسسات أو جمعٌات تستثٌر إبداعاته وتعزز تحمله المسإولٌة مما
ٌجلب له االعتبار والتقدٌر االجتماعً .
شؽل وقت الفراغ ٌشبع حاجات جسمٌه واجتماعٌه وعقلٌه وان
المرهق مزٌدا من الثقة والتقدٌر لنفسه لما فٌه خٌر مجتمعه.
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فعالٌه وحركٌه واهتمام المجتمع به ٌكسب

األضرار والحوادث التً ٌتعرض لها الطفل خالل مراحل الطفولة السابقة
تعرٌف الحادث :هو حدث مفاجا ؼٌر متوقع ،محزنٌ ،نتج عنه ضرر ٌصٌب اإلنسان فً جسده أو عقله.

العالقة بٌن عمر الطفل ونوع الحادث :
أوالً  :ابتداء من الشهر الخامس من عمر الطفل قد ٌبتلع مادة سامة أو مسماراً أو أزراراً ٌسبب له االختناق .
ثانٌا ً  :ابتداء من السنة األولى من العمر للطفل تقلٌد الكبار فً التقاط وتناول الحبوب التً أمامه وٌبتلع بعضا ً منها
فٌسبب لنفسه خطراً بالؽا ً .
ثالثا ً  :ابتداء من السنة الثانٌة من العمر ٌمكن للطفل أن ٌمشً  ،وأن ٌصعد على كرسً فٌعرض نفسه للسقوط .
رابعا ً  :عند بلوغ السنة الثالثة من عمر الطفل ٌبحث فً الخزابن وٌفتح قنٌنة دواء أو أي سوابل أخرى سامة ،
وٌتناول منها ما ٌظنه شرابا ً .
اً
خامس  :ابتداء من السنة الرابعة من عمره ٌستطٌع الطفل أن ٌؽادر البٌت وٌعرض نفسه لشتى أنواع حوادث
السٌر.

أنواع الحوادث
- 1االختناق
كٌف ٌمكن المساعدة قبل اللجوء للطبٌب ؟
إذا ازرق وجه الطفل وظهرت علٌه عالمات االختناق على وضع األم أن تتصرف كاآلتً:
أ  -وضع الطفل على ركبتًها ورأسه متجه نحو األسفل .
ب -ضربه ضربات خفٌفة على ظهره وبٌن كتفٌه لمساعدته على التنفس وإلخراج أي شًء عالق فً بلعومه.
ج -تشجٌعه على التنفس.
د -علٌها أن تدفعه إلى السعال بقوة.
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- 2الحروق :
أسباب الحروق:
أ  -حروق ناتجة عن حب األوالد الكتشاؾ النار .
ب  -حروق ناتجة عن مصباح كهربابً أو مكواة كهربابٌة.
ج -حروق ناتجة عن زٌت مؽلً أو شاي أو قهوة.
د -حروق ناتجة عن عبث األوالد بعلب الكبرٌت.
هـ  -حروق ناتجة عن التٌار الكهربابً .
و -حروق ناتجة عن بعض المواد الكٌمٌابٌة والبترولٌة.
أنواع الحروق :
أ  -حروق التٌار الكهربائً والصدمة الكهربائٌة:
وهً أخطر أنواع الحروق على اإلطبلق ألن نتابجها تكون ؼٌر منظورة وتسبب فً بعض الحاالت توقؾ
القلب المفاجا .

ومن اإلسعافات األولٌة فً هذا المجال التالً:
 اإلسراع فوراً بقطع التٌار الكهربابً .
 استخدام عصا خشبٌة أو ببلستٌكٌة إلبعاد الطفل عن مصدر التٌار الكهربابً.

ب-حروق السوائل الساخنة:
إن هذه الحروق تنتج عن الماء الساخن أو وزٌت الطبخ .
وعلى األم أن تتقٌد بالتعلٌمات التالٌة:
 نزع الثٌاب المبتلة فوراً عن جسم الطفل بدون نزع الثٌاب الملتصقة بالجلد.
 نزع حذاء الطفل وجواربه قبل أن ٌتورم العضو المصاب.
 وضع ثلج على م كان الحرق أو ؼسله بالماء البارد لمدة ربع ساعة على األقل .
 عدم لؾ أو تؽطٌة المكان المحروق بل إبقاءه معرضا ً للهواء الطلق.
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ج -حروق المواد الكٌمٌائٌة:
هذا النوع سببه األحماض ومواد التنظٌف واألصباغ ومواد التلوٌن والتلمٌع وغٌرها:
 خلع مبلبس الطفل عن المكان المصاب ووضع المنطقة المحترقة تحت الماء البارد لمدة عشر دقابق.
 إذا كانت اإلصابة فً العٌن ٌجب صب الماء النقً على العٌن المصابة.
 إعادة ؼسل العٌن مرات عدٌدة ثم تؽطٌتها بقطعة قماش نظٌفة لحماٌتها.
 نقل المصاب إلى قسم الطوارئ.

- 3التسمم :
ب -التسمم فً البٌت.
ت -التسمم خارج البًت.

أنواع التسمم:
أ  -التسمم بالدواء :أسالٌب الوقاٌة :
 - 1االحتفاظ بصٌدلٌة داخل البٌت محكمة اإلقفال توضع فٌها جمٌع األدوٌة .
 - 2عدم ترك الطفل ٌتناول الدواء بمفرده أو تركه ٌلهو بعلبة الدواء.
 - 3استخدام األدوٌة المحفوظة فً أنبوب ال ٌستطٌع فتحه.
 - 4عدم نقل الدواء من لعبته األصلٌة إلى علبة أخرى.

ب-التسمم بالمواد الغذائٌة الفاسدة  :لكن هناك إجراءات ال بد من معرفتها فً حاالت التسمم الغذائً نذكر
منها :
 معرفة نوع الطعام الذي تناوله الطفل وأدى إلى تسممه . تقدٌم السوابل للطفل بكمٌة كبٌرة مع قلٌل من الملح أو السكر. تجنب األدوٌة التً تمنع التقٌإ. إخضاع الطفل لنظام ؼذابً وفقا ً لنوع التسمم الذي تعرض له. -تجنب إعطاء محالٌل خاصة إال بموافقة الطبٌب المعالج.
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ج -التسمم بالمواد الكٌماوٌة :
وفً حالة تعرض الطفل للتسمم الكٌماوي ٌجب على األم التقٌد بالتعلٌمات التالٌة :
 - 1نزع ثٌاب الطفل المبللة بالمواد الكٌماوٌة للحد من استنشاق المزٌد منها.
 - 2إعطاء الطفل كوبا ً من الحلٌب أو ساببلً ممزوجا ً بالزٌت.
 - 3عرض الطفل على أقرب مركز صحً .

د-التسمم العارض غٌر معروف األسباب :

على األم إتباع ما ٌلً لحٌن اللجوء إلى الطبٌب:
 - 1مساعدة الطفل على التقٌإ إلخراج السم الذي ابتلعه .
 - 2معرفة الشًء الذي كان ٌلهو به قبل اإلصابة.
 - 3االحتفاظ بالمواد التً توجد بالقرب من مكان التسمم لمساعدة الطبٌب على معرفة نوع التسمم.
 - 4إعطاء الطفل البٌض النٌا ،وتناوله محلول ملحً لتخفٌؾ آثار التسمم.

- 4لسعة الحشرات:
وهً ال تستدعً القلق ولكن ٌجب اعتبار الحالة الطاربة إذا أحدثت اللسعة حساسٌة .
وعلى األم فً هذه الحالة إتباع التعلٌمات التالٌة:
خ  -وضع بعض نقاط ممزوجا ً ببعض بٌكربونات الصودا على مكان اللسعة .
د  -نقل الطفل إلى الطبٌب المختص ،وخاصة إذا ظهرت علٌه عبلمات الحساسٌة.
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-5الغرق :
الطفل معرض للؽرق فً القلٌل من الماء كالحمام مثبلً ،لذلك ٌنبؽً عدم تركه وحٌداً فً أماكن السباحة.
اإلسعافات األولٌة فً حالة الؽرق :
أ  -على األم أن ال تحاول إنقاذ طفلها الؽرٌق إن كانت ال تجٌد السباحة.
ب -التؤكد من نبض القلب مباشرة قبل عملٌة التنفس االصطناعً.
ج -حمل الطفل ورأسه نحو األسفل ورجبله نحو األعلى.
د -مباشرة عملٌة التنفس االصطناعً من الفم إلى فم الطفل فور خروجه من الماء.
هـ  -عدم إٌقاؾ عملٌة التهوٌة من فم إلى فم قبل وصول اإلسعاؾ .
و -لؾ الطفل باألؼطٌة الجافة خاصة إذا كانت ثٌابه مبللة تجنبا ً لهبوط حرارته .
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األســــــــرة
مفهوم األسرة:
األسرة هً نظام اجتماعً دابم ٌتكون منة المجتمع وتتكون من أشخاص لهم رابطة تارٌخٌة وتربطهم ببعض صلة
الزواج والدم وتضم الوالدٌن و األبناء.

نشأة األسرة وتطوٌرها:
أوال :المرحلة األولً ( القدٌمة أو البدابٌة )
نطاق األسرة كان خاضعا لتصرفات كبٌر العابلة.
ثانٌا :المرحلة الثانٌة ( وتسمى بالمرحلة الفلسفٌة )
وفٌها تعرض الفبلسفة ألهمٌة األسرة فً النظام االجتماعً وكٌان األسرة فً هذه المرحلة مكون من الوالدٌن
واألبناء وفبة أخرى تعد من ضمن األسرة وهم العبٌد.
ثالثا :المرحلة الثالثة ( وهً األسرة الحدٌثة )
وفً هذه المرحلة صار لكل فرد فً األسرة وظٌفة ومركزا اجتماعٌا بعد أن كان األب هو القاضً والحاكم
والمدٌر االقتصادي لؤلسرة.

األسرة قدٌما وحدٌثا :
أوال :األسرة قدٌما:
وتعرؾ باألسرة " الممتدة " وتتؤلؾ من رب األسرة وأبنابه وأحفاده وزوجته وزوجات وابنابه ٌقٌمون جمٌعا فً
م نزل واحد  ،وفً الماضً كانت األسرة الممتدة قد شكلت النمط السابد فً المجتمع الكوٌتً فبل اكتشاؾ النفط.
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ثانٌا :األسرة الحدٌثة:
وتعرؾ باألسرة " النواة " وتتكون من الزوج والزوجة واألبناء ؼٌر المتزوجٌن وهً أساسا سمة تمٌز المجتمعات
الصناعٌة ،ومن سمات األسرة الحدٌثة اآلتً:
 تعاون الزوجٌن فً تربٌة األطفال ودفع المصروفات المادٌة والقٌام باألعباء المنزلٌة.
 انتشار روح الدٌمقراطٌة فً األسرة.
 ازدٌاد اعتماد األسرة علً األجهزة الحدٌثة.
 تمٌل األسرة الحدٌثة إلً التقلٌل من عدد األبناء وذلك الن وقت الزوجٌن محدود ودرجة تعلًمهما تدفعهم إلً
االهتمام بتربٌة األبناء ولٌس بعددهم.
 نجد أن األسرة " النواة " تشكل النمط السابد حالٌا فً المجتمع الكوٌتً.

مقومات األسرة الناجحة
أوجد هللا سبحانه وتعالى فً الوالدٌن نحو ابنابهما وفً األبناء نحو آبابهم كفٌلة بان تجعل من األسرة خلٌة
اجتماعٌة مترابطة وسعٌدة .
 تضامن افراد األسرة وتعاطفهم وتعاونهم .
 توافر عبلقات اجتماعٌة سلٌمة بٌن افراد األسرة .
 توافر دخل مناسب لؤلسرة.
 سبلمة افراد األسرة جمٌعهم من األمراض .
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ومن أهم األسس التً تساهم فً بناء أسرة ناجحة هً :
أوال :قبل الزواج:
 - 1التعارؾ السلٌم بٌن الطرفٌن من خبلل الجو العابلً .
 - 2قدرة كل من الطرفٌن علً التكٌؾ العام وتقبل وجهة نظر الطرؾ األخر.
 - 3تقارب السن بٌن الطرفٌن والحد األقصى للفرق فً العمر  (.أكدت الدراسات الحدٌثة علً أن التعلٌم قد أدي
إلً ارتفاع سن الزواج فً كثٌر من الدول كما )
 - 4موافقة األهل وحسن العبلقة بٌن األسرتٌن .
 - 5التزام كل من الطرفٌن باألمور الدٌنٌة والعادات االجتماعٌة.
 - 6أهمٌة االستفسار عن التارٌخ األسري من حٌث الخبلفات العابلٌة –تعدد الزوجات – الطبلق.
 - 7ضرورة االلتزام بؤجراء الفحص الطبً من قبل مكاتب فحص راؼب الزواج.
ثانٌا – بعد الزواج:
 - 1أسلوب التعامل الذي ٌجب أن ٌسود بٌن الزوجٌن.
 - 2أهمٌة مراعاة الحقوق والواجبات العابلٌة وضرورة االلتزام باحترامها.
أ  -األب :ال ٌقتصر دور األب علً إشباع الحاجات المادٌة لؤلسرة بل علٌة أٌضا إشباع الحاجات االجتماعٌة
والنفسٌة للصؽار.
ب -األم :أن األم ذات الشخصٌة الهادبة المتزنة الناضجة انفعالٌا،تكون قادرة على خلق جو من األمان النفسً
لٌعٌش فٌه أفراد أسرتها .
ت -األبناء ٌ :جب أن ٌتاح لؤلبناء حرٌة التعبٌر عن مشاعرهم مع وجود ضوابط هذه الحرٌة .
 - 3مسإولٌة اإلنفاق علً األسرة .
 - 4التفاهم علً أهمٌة اإلنجاب (الوقت المناسب – العدد المناسب )
 - 5أهمٌة المشاركة فً الهواٌات والتقرٌب بٌنهما.
 - 6العبلقة مع األبناء وأسلوب تنشبتهم ورعاٌتهم اجتماعٌا ونفسٌا وثقافٌا.
 - 7قدرة كل من الطرفٌن علً التفكٌر العلمً فً حل المشكبلت.
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عالقة الطفل بوالدٌه
دور االباء فً األسرة وأثرة فً نمو شخصٌة الطفل :
أن األسرة تقوم بعملٌة التنشبة الشخصٌة للطفل منذ سن المهد.
فالوالدٌن هما اللذان ٌزودان الطفل بالرصٌد األول من أسالٌب السلوك االجتماعٌة ،حٌث ٌتعلم فً أثناء تفاعله مع
اآلخرٌن القٌم والمعاٌٌر االجتماعٌة والشخصٌة من الثقافة التً نشؤ فٌها .
ومن ذلك كله ٌتمثل دور اآلباء فً اآلتً:
أوال :تنشبة الطفل اجتماعٌا بحٌث ٌستطٌع فٌها بعد أن ٌجد نوعا من التوافق والتالؾ مع اآلخرٌن من جهة ومع
مطالب المجتمع والثقافة التً ٌعٌش فٌها من جهة أخرى.
ثانٌا :أن ٌستطٌع الفرد االعتماد علً نفسه وٌعود نفسه علً حل مشكبلته بنفسه.
ثالثا :تكون بعض المفاهٌم والقٌم الدٌنٌة والخلقٌة لدى الطفل.
رابعا  :تحقٌق األمن النفسً والصحً لؤلطفال لكً ٌعٌش األطفال منذ الصؽر فً بٌبة خالٌة من المشكبلت
النفسٌة واالضطرابات األسرٌة .

أوال – عالقة التقبل والنبذ :
أ  -عالقة التقبل  :هو مقدار ما ٌظهره األبوان من حب وحنان نحو طفلٌهما وهما أمران هامان لنموه السلٌم بل
شرط ضروري لتنشبته اجتماعٌة سلٌمة ٌ ،زٌد من التزامه بقواعد المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وٌقلل من
المشكبلت السلوكٌة التً قد تظهر عندما ٌنبذه األبوان .
النب :الطفل المنبوذ هو الطفل الذي ال ٌتوافر له الرعاٌة المناسبة من الوالدٌن أو الحماٌة والعطؾ،
ب -عالقة ذ
وبالتالً فان هذا الطفل ٌمتص بدورة مثل هذه المشاعر الضارة وٌنقلعا فً تعامله فً حٌاته المستقبلٌة.
ٌإدي هذا االتجاه من الوالدٌن إلً تهدٌد مشاعر األمن لدي الطفل وٌهدم لدٌة تقدٌره لذاته وٌشعر بالعجز
والفشل ٌ ،خلق العدٌد من المشكبلت النفسٌة للطفل .
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ثانٌا -عالقة التشدد والتسامح :
وٌقصد بها مقدار التسامح الذي ٌتعامل به الوالدٌن مع سلوك طفلهما و وقد أظهرت الدراسات أن الصؽار الذٌن
تسمح بٌوتهم بحرٌة معقولة ٌكونون بارعٌن واسعً الحٌلة متعاونٌنٌ ،عتمدون علً أنفسهم وأكثر تكٌفا مع
المواقؾ االجتماعٌة المختلفة.
أما اآلباء واألمهات المتشددون فهم الذٌن ٌقسون علً أطفالهم وٌحبطون رؼباتهم فً العمل المستقبل  ،مما ٌولد
عند الطفل مشاعر النقص والضعؾ كما ٌإدي تقٌٌد حرٌة الطفل والتشدد معه إلً تكوٌن طفل خجول ومتردد .
اآلثار التً تنتج عن هذه العالقة وتؤثر فً شخصٌة الطفل :
إن اتجاهات الوالدٌن المتشددة ٌنتج عنها أطفال خاضعون  ،وٌمكن القول إن التشدد الممزوج بالحب والتسامح من
جهة الوالدٌن ٌإدي إلً تنشبة اجتماعٌة صحٌة .
ثالثا – عالقة الحماٌة والتدلٌل الزائد :
تتمثل فً زٌادة مدة الحماٌة المفرطة والتدلٌل للطفل من جانب الوالدٌن لمدة زمنٌة قد تتعدى مرحلة الطفولة.

اآلثار التً تنتج عن هذه العالقة وتأثٌرها فً شخصٌة الطفل:
إن التدلٌل والحماٌة الزابدة للطفل ٌنمٌان لدٌه صفة االتكالٌة واالعتماد الزابد علً اآلخرٌن وانعدام التركٌز
وانخفاض مستوى الطموح وعدم القدرة علً التحكم فً انفعاالت ورفض المسإولٌة .
وقد أثبتت الدراسات إن كثٌرا من حاالت انحراؾ الشباب ترجع إلً أسلوب الحماٌة والتدلٌل.
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بعض الظواهر غٌر المرغوبة فً المجتمع
الظاهرة :
وٌقصد بكلمة الظاهرة انتشار سلوك معٌن بٌن مجموعة من أفراد المجتمع سواء سلوكا سلبٌا أو إٌجابٌا.

ومن أهم العوامل التً ساعدت على انتشار بعض الظواهر ؼٌر المرؼوب بها فً المجتمع.
أوال :انتشار األقمار الصناعٌة واستقبالها دون رقابة.
أصبح اإلعبلم إدارة من أهم أدوات تشكٌل المجتمع اإلنسانً وسلوكه والتحكم فً أخبلقه وفلسفة حٌاته ،هذا وقد
ظهرت مإخرا سلبٌات اجتماعٌة نتٌجة انتشار األقمار الصناعٌة والبث الفضابً واستقبالها فً المنازل دون رقابة
وفً ؼٌاب دور األسرة فً التربٌة.
ثانٌا  :انشغال الوالدٌن بأمور الحٌاة وإهمال العناٌة باألسرة :
انشؽال الوالدٌن بؤمور الحٌاة قد ٌخلق مشاكل فً األسرة فؽٌاب األب أو سفره لمدة طوٌلة وانشؽال األم بالحٌاة
العملٌة والمسإولٌات المنزلٌة وكذلك شإونها الخاصة ٌقلل فرص الرقابة الذاتٌة على األوالد فؤن لم تتوافر لدٌهم
الصحة النفسٌة والتربٌة الجٌدة منذ نشؤتهم ٌصبح لدٌهم االستعداد للتؤثر بالمإثرات الخارجٌة .

دراسة بعض الظواهر غٌر المرغوب فٌها:
أوال :ظاهرة انتشار العمالة المنزلٌة:
وٌقصد بالعمالة المنزلٌة األفراد الذٌن ٌقومون بؤعباء داخل المنزل فً وظابؾ مختلفة مثل:
 - 1المربٌة .
 - 2الشؽالة أو ( القابمة باألعمال المنزلٌة ).
 - 3الطباخ أو الطباخة.
 - 4السابق .
 - 5المزارع .

54

الشروط الواجب توافرها :
 -1الدٌانـــة :
حٌث ٌفضل أن تكون دٌانة هذه العاملة هً اإلسبلم وخاصة المربٌة لقٌامها بتربٌة األطفال والتؤثٌر علٌهم .
 -2المستوي التعلٌمً:
ٌجب اختٌار المربٌات من ذوات الكفاءة والمإهبلت التً تعطً كل ما ٌتطلبه عمل المربٌة.
 -3اللغــــة :
إن االعتماد على مربٌة ؼٌر عربٌة ال تتقن اللؽة أنها ال تستطٌع أن تساعد الطفل على النمو اللؽوي الصحٌح.
 -4الناحٌة الصحٌة:
من الضروري إجراء الفحص الطبً للعمالة المنزلٌة لضمان خلوهم من األمراض المعدٌة واألمراض البٌبٌة .
 -5الســــن :
ٌفضل أن ٌكونوا فً سن العطاء حٌث ال ٌفضل أن تكون المربٌة صؽٌرة السن بل ٌفضل أن تكون أما ولها خبرة
فً تربٌة الطفل.
 - 6الخبرة السابقة:
أن ٌكون لها خبرة سابقة فً مجال العمل الذي استقدمت من أجله.
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حقوق وواجبات العمالة المنزلٌة :
 - 1حقوق العم الة المنزلٌة:
أ  -حسن معاملة أفراد األسرة لهم.
ب-تقدٌم الرعاٌة الصحٌة.
ج -تحدٌد األعمال التً تقوم بها كل فبة العمالة المنزلٌة.
د – االلتزام بدفع أجور العمالة المنزلٌة فً موعدها .
 -2واجبات العمالة المنزلٌة:
أ – مراعاة االلتزام بالعادات والتقالٌد والقٌم الدٌنٌة اإلسبلمٌة.
ب -احترام أفراد األسرة  :معاملة أفراد األسرة باحترام ألنهم

ٌعٌشون معهم والتكامل بٌنهم

مستمر معظم الوقت بالتالً فإن االحترام مطلوب.
ج – القٌام باألعمال المنزلٌة .
د – المحافظة على ممتلكات األسرة ومراعاة ترشٌد االستهبلك.
االلتزام باألمن والسالمة فً المنزل :
ٌجب علٌهم االلتزام بشروط األمن والسبلمة المتبعة عموما فً األسرة .
أثر اعتماد األسرة بصورة كبٌرة علً العمالة المنزلٌة فً رعاٌة وتنشبة
والضٌاع بسبب إهمال الوالدٌن.
 عدم االرتباط القوي بؤحد الوالدٌن أو كلٌهما. توزٌع الوالء بٌن المربٌة والوالدٌن. تضارب أسالٌب التنشبة االجتماعٌة . التؤثٌر بقٌم اجتماعٌة وأنماط سلوك مؽاٌرة للمجتمع . التعرض ألسالٌب تربٌة خاطبة ( التدلٌل وتساهل أو شدة والقسوة ). إعاقة النمو اللؽوي الطبٌعً واكتساب معلومات خاطبة .56

األطفال شعور األبناء باالؼتراب

ثانٌا – ظاهرة العنؾ والخروج عن السلطة:
العوامل التً تإدي إلً حدوث هذه الظاهرة خاصة بٌن الشباب منها ما ٌلً :
 الفراغ عند الشباب . الصحبة السٌبة. التفكك األسري. اإلعالم وتؤثٌره السلبً. البٌبة المحٌطة باإلنسان . -الحالة االقتصادٌة.

ثالثا  :ظاهرة التدخٌن والمخدرات :
تعتبر ظاهرة التدخٌن والمخدرات من أخطر الظواهر التً تنتشر فً كثٌر من المجتمعات فً هذا العصر وخاصة
بٌن الشباب وتسبب هذه الظاهرة كثٌرا من األضرار مثل:
أ  -األضرار الصحٌة.
 إصابة الجهاز التنفسً باألمراض وخاصة السرطان فً حالة التدخٌن لمدد طوٌلة التؤثٌر علً الجهاز العصبً. اضطراب وظابؾ الجسم. حدوث تشوهات خلقٌة وعقلٌة لجنٌن األم. الؽٌبوبة التً قد تإدي إلى الوفاة .ب – األضرار االجتماعٌة:
 انتشار الجرابم كالقتل والسرقة بٌن األفراد المتعاطٌن للمخدرات .
 فقد القدرة على التركٌز .
 انتشار حاالت الطبلق واالنتحار واالؼتصاب فً المجتمع.
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ج  :األضرار االقتصادٌة :
ٌإدي التدخٌن وتعاطً المخدرات إلى :
 استهبلك األموال وضٌاع موارد األسرة واإلفبلس.
 الكسل والخمول وبالتالً قلة اإلنتاج مما ٌإدي إلى خسابر اقتصادٌة للدولة .
 من أسباب تفشً هذه الظاهرة فً المجتمعات ما ٌلً:
 – 1حب االستطبلع والفضول عند الشباب.
 – 2وفرة المال لدى الشباب مع وقت الفراغ الطوٌل.
 – 3المشاكل األسرٌة وضعؾ الرقابة من قبل الوالدٌن.
السٌا ورفاق السوء.
ة
 – 4الصحبة
 – 5السفر إلً الخارج والتؤثٌر بالعادات السٌبة فً الدول األجنبٌة .
 – 6استخدام المواد المخدرة للعبلج استخدام سٌبا.
 – 7االعتقاد الخاطا بؤن التدخٌن والمخدرات تزٌل الشعور بالقلق واالكتباب والملل.
 – 8وجود فبة معٌنة من العمالة األجنبٌة قد ٌستؽلها البعض فً تهرٌب المخدرات
داخل هذه المجتمعات مما ٌساعد علً انتشارها.
 – 9العوامل السٌاسٌة قد تساهم فً انتشار ظاهرة المخدرات .
 – 10ضعؾ الوازع الدٌنً لدى الشباب .
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كٌفٌة عالج مثل هذه الظواهر:
 – 1ملء وقت الفراغ بما ٌفٌد المجتمع الشباب.
 – 2تكثٌؾ البرامج اإلعبلمٌة لزٌادة التوعٌة بخطورة ظاهرة التدخٌن والمخدرات.
 – 3زٌادة وعً األسرة بالدور الهام الذي تقوم به لرعاٌة األبناء.
 – 4وضع القوانٌن الصارمة وتطبٌقها علً المجتمع حفاظا علً المجتمع ككل.
 – 5تشدٌد الرقابة على منافذ الببلد .
 – 6زٌادة االهتمام بالوعً الدٌنً للشباب .
 – 7المشاركة الشعبٌة فً وضع الحلول.
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المراجع
 - 1كتاب المرحلة الثانوٌة مقرر  ( . 27نظام المقررات )
 - 2كتاب المرحلة الثانوٌة مقرر  ( . 37نظام المقررات )
 - 3محمد زلزلة  .موسوعة صحة الطفل – مإسسة دار الكتب الثقافٌة – الكوٌت
 - 4أطفالنا – الحاالت الطاربة واإلسعافات األولٌة .

*****
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