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 تقديم

من البديهي أن التغري اهلائل يف كل اجملاالت التقنية والبيئية 

واالجتماعية واالتصاالت واملواصالت واألجهزة والتجهيزات يف آخر 

كان ال بد أن يواكبة تغري مواٍز يف بيئة التعليم وأساليبه،  مائة عام

أن ذلك مل حيدث، ولألسف فإن معظم التجارب التعليمية احلالية غري 

مستمرة يف اإلعتماد على األساليب التقليدية مبعزل عن بيئتها 

احلاضنة واليت كانت تساعد يف كثري من األوقات على تفريغ 

الطاقات وصقل اخلربات، فلم يعد لدينا حارة لنلعب ونلهو ونكون 

ساعات باجللوس أمام الشاشات، الصداقات، وإستبدلنا اجلري ل

  ."استخدام األجهزة "الذكيةوتركنا ألعابنا احلركية ِلُندِمن 

ال نريد أن نتحسر على "زمن الطيبني" فلكل زمان دولة ورجال، 

 بنائنا نهيئ ألومن املفيد أن ننظر حولنا لنواكب العصر ومستجداته و

يف االعتمادية املطلقة  منغرقه أن لدبيئة تربوية وتعليمية مناسبة، ب

علينا أواًل، ثم على تقنيات معاصرة أتيحت لنا وأسأنا تقديرنا يف 

مواجهة املشكالت وتبسيط القدرة على  وننمي لديهم، إستخدامها

م، وتوجيه الفكري وإبراز مواهبه ممبستواه والنهوض التحديات،

 .تهم اإلجيابية لإلبداعاطاق

ه الشخصية املميزة، واستعادة وكي نساهم يف إعادة التوازن هلذ

النهوض مبستواها الفكري واألخالقي، وحتسني أدائها يف التحصيل 

مبا يتناسب مع قدراتها العلمي، ومساعدتها على القيام بدورها 

 .تعرف عليهمن، وجب أواًل أن اخلالقة

 املؤلف الدكتور سامي مصطفى السقا
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 قبل البداية

، ومراحل تطورها البشريةالفهم احلقيقي لطبيعة النفس 

والعوامل اليت تساهم يف إثارة وتكرار أو إطفاء السلوك، إضافة إىل 

أهمية فهم طبيعة اجملتمع الذي ينتمي إليه، فما هو مقبول يف جمتمع 

معني قد ال يكون مقبواًل يف جمتمع آخر، كل ذلك هو املنطلق دائًما 

يح السبل الوقائية يف فهم سلوك األفراد، وهذا الفهم يساعد يف توض

من خالل التعامل املناسبة للحد من اآلثار السلبية اليت ميكن أن تنتج 

 مع ذوي فرط احلركة وتشتت اإلنتباه.

اتفقت معظم الفلسفات والنظريات الرتبوية يف املاضي  وقد

أن القيم الفطرية اليت جبل اإلنسان عليها هي أهم على واحلاضر، 

 .رتبيةالالذي تقوم عليه  األساسي ابطعد الض، وتمتطلبات اجملتمع

ال نريد من هذا اجلهد توجيه اللوم ألحد على التقصري أو جلد 

 سوء السلوك وإهدار الطاقات. الذات، وال إجياد املربر ألحد على

أعمق لطبيعة هؤالء األطفال واملراهقني حقيقيًا بل نريد فهمًا 

قدراتهم ، والتعرف على وحتى من وصل منهم إىل سن الرشد

ليتسنى لنا التعامل معهم كما ينبغي وندعمهم مبا  وإحتياجاتهم،

تغيري الصورة النمطية و ،نستطيع لنصل بهم ومعهم إىل أعلى الدرجات

 السلبية عنهم إىل ما يستحقونة من نظرة جمتمعية إجيابية.
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 مقدمة

 ففيها منوه، احلمر همأ الطفل عمر من األوىل تشكل السنوات

 ة املختلفة،النمائي هاراتامل تتطورالشخصية السلوكية، وتتشكل 

فرتة املهمة وتدخلوا بشكل ال  هذه نيالوالدان واملختص استثمر ما وإذا

من بناء شخصية قيمية  يتمكنونس همنإف اجيابي يف وقت مبكر،

 األطفال املختلفة بصورة أفضل ومدة أقصر.  قدراتمتوازنة، وتطوير 

تفاقم املشكالت لدى األطفال كما ميكنهم احلد من 

 ،فرط احلركة وتشتت االنتباهواألطفال ذوي  ،املعرضني للخطر

واحلد من تبعاتها السلبية من خالل استخدام برامج التدخل املبكر 

املطورة هلذه الغاية، فالتدخل املبكر ال يساعد يف تطوير قدرات 

هم أفضل الطفل ومهاراته املختلفة فحسب، بل ميّكن الوالدين من ف

 . ، وبناء عالقة إجيابية ومتوازنة معهملنمو أطفاهلم

على أسس علمية تراعي بيئة األطفال  ًامبنيوقد جاء هذا الربنامج 

وضع إىل ، إضافة اإلسالمية وثقافتهمالعربي تمع اجملاملستهدفني يف 

فادة من هذه الربامج ستبرامج لتدريب األسر واملختصني على كيفية اإل

ووضع اخلطط العالجية الفردية املناسبة لكل والتقويم  يف التقييم

 ما تقتضيه حالته.  طفل حسب

مبا يعاجل الشكوى املتزايدة من ضعف املهارات األساسية للتعلم و

واليت تعتمد بشكل كبري على ضبط سلوك األطفال يف بيئتهم 

 اإلجتماعية باملنزل أو البيئة التعليمية باملدرسة على حد سواء.
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ذوي يف هذا اجلهد املتواضع حناول أن نسرب أغوار عقول أبنائنا 

، يستغل مجيع ًاتكاملي ًامنهجلنبين فرط احلركة وتشتت االنتباه، 

قدرات الطفل وإمكاناته بشكل يكمل بعضها اآلخر، ويدعم كل 

، تنمي تلقائية، مبسطة، وسلسةفطرية، منها قصور اآلخر، بطريقة 

 .املهارات وتعزز القيم

لتالئم التطور الطبيعي لألطفال حبيث  نرتقي بأساليبنا الرتبويةو

بعض، تشكل سلسلة مرتابطة من املهارات التكاملية مع بعضها ال

  على عدة عناصرأهمها: إعتمادًالبناء شخصية متوازنة، 

 الواعي املربي، بفهمه اجليد وتطبيقه احملرتف. 

 باستمتاع قه ومشاركتهالطفل، برغبته وتشو. 

 .القيم، بتطبيقاتها وقواعدها السلوكية 

  وحداثتهااألنشطة، بتنوعها ومواءمتها. 

 .البيئة، بواقعيتها وسالمتها وفعاليتها 

 

 أهمها: الرتبيةيف إطار ضوابط للتحقق من جودة إسرتاتيجيات 

 بني اجلميع اإلثارة والتشويق والتفاعل. 

 .ممارسة عمليات التفكري املتعددة 

 والواقعية ة واملرح واملتعةالتوازن بني اجلدي. 

 واالبتكار املتجدد اإلستثمار األمثل ملواهب األطفال. 

 .التنسيق والتكامل بني األنشطة 
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 عامة: تعريفات

، تؤدي إىل ظهور اجلســـدأحد أعضـــاء غري تصـــيب تحالة املرض:  -

ــادة ــة من األعراض غري املعتــ ــة و جمموعــ ــة يف البنيــ  وأالمنطيــ

ــيــةالوظيفــة مؤقتــة أو مزمنــة دائمــة   ، وترتاوح بني عرضـــــــــــــــــــــــ

 "كاالنفلونزا والسكري".

اإلضــــــــــــــطراب: خلل يف التكوين اجليين للجهاز العصــــــــــــــ      -

ــلوكي الوظيفي، ويؤثر  املركزي، يؤدي إىل تغري يف األداء الســــ

على املســـــــتقبالت احلســـــــية وردود األفعال بدرجات متفاوتة بني 

ة األفراد " كالتشــــــتت وصــــــعوبات التعلم األكادميية أو النمائي 

 وفرط احلركة واالندفاعية".

تؤدي إىل احلد من قدرات الدماغ     حالة بدنية أو عقلية،       اإلعاقة:    -

أو احلواس االســــــــتقاللية والعجز الوظيفي أو اهليكلي كليًا أو 

 جزئيًا، "كالتخلف العقلي والصمم، والشلل الدماغي، والعمى".

ًا السلوك: هو كل فعل أو لفظ أو تفكري يقوم به اإلنسان ظاهر    -

 كان أم غري ظاهر. 

مع من التعامل إعطاء كل ســـلوك حقة التوســـط يف هو   :التوازن -

 إختالف الزمان واملكان واألشخاص.ب مراعاة الفروق الفردية

التفكري و القيم الفطرة: هي الســـــــــــــــــواء واإلعتدال والتوازن يف -

 والكالم والفعل.

ســــلوك يتبعه الفرد لإلبقاء على مكتســــباته من   مقاومة التغيري: -

الســلوك الســل ، ويأتي عادة عند ةاولة التغيري حتى وإن كان 

 لألفضل إلبقاء الوضع على ما هو عليه.
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ــحيحة   - ــاليب الرتبوية الصــ مقاومة املقاومة: الثبات على إتباع األســ

لتعديل الســلوك حتى وإن أدى ذلك إىل زيادة حدة وشــدة الســلوك   

 مؤقتًا ليدرك الطفل أن مقاومته لن تأتي بنتيجة. السيئ

ــتمتع بها الطفل عند حدوث   - ــبب أو النتيجة اليت يسـ املثري: هو السـ

 السلوك املستهدف.

استخدام   ب اإلطفاء: العمل على إختفاء السلوك السل  املستهدف     -

 أساليب تربوية.

ــم   - ــوية: هي إحتياجات اجلسـ ــية  الفطرية احلاجات العضـ ــاسـ األسـ

مباشـــــرة اليت ال ميكن التحكم بها، وجيب إشـــــباعها بطريقة 

 متوازنة كاألكل والنوم واحلاجة الستخدام املرحاض.و

ــية: هي إحتياجات  - من احلب واحلنان  الطفلاحلاجات النفســـــــــــــ

بطريقة غري مباشــــــرة من  واألمن والتقبل، واليت جيب إشــــــباعها

 خالل إشعار الطفل بالتوازن العاطفي.

امج: هو إســـــرتاتيجيات تربوية لبناء وتعديل ســـــلوك األطفال الربن -

 وبناء القيم املتوازنة.
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 الكشف املبكر

إجراء تقويم موجز على جمموعة من املؤشرات الشائعة 

الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه من خالل مسح أولي معد 

على األطفال األكثر إحتمالية باإلصابة هلذا الغرض، بهدف التعرف 

باالضطراب، يعترب هو اخلطوة األهم اليت تسبق التشخيص العلمي 

 املتخصص لتحديد درجة ونوع االضطراب إن وجد.

من احلدة  يع األطفال بدرجة واحدةمجأداءون ال يتوقع أن يكو

بني الوالدين أو كما ال يتوقع أن تتطابق اآلراء ، عند تطبيق املؤشر

على نفس يف رؤيتهم للطفل املعلمني أو حتى بعض الراشدين من اإلخوة 

على بداية الطريق الصحيح  وضعه وما نقوم به "هو فقط" ،املؤشر

مع ضرورة للتعامل العلمي مع تلك املؤشرات،  واملعلم وتوجيه األسرة

 . بالتشخيص املناسواللجوء إىل اجلهة املختصة لتقديم املساعدة 

تبعة يف هذا الربنامج تعتمد بدرجة كبرية األساليب املوحيث أن 

على متكن ومحاسة املربني للتطبيق العملي للمحتوى العلمي املقدم، 

كساب املهارات صممنا جمموعة من ورش العمل التطبيقية إلفقد 

من مسئوليات جسيمة والعمل  باملربنيالالزمة ملواكبة ما هو مناط 

 .يف هذا اجلانب املستمر على تطوير قدراتهم الرتبوية والعلمية

يتم الذي  األولي ن هذا األسلوب من التقييمونؤكد على أ

غراض إصدار وليس أل الكشف املبكرهو ألغراض  إستخدامه

 .النظرة األولية ال توجب احلكم على الطفلأن مثل هذه و احلكم،
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 إضطراب فرط احلركة وتشتت اإلنتباه:تعريف 

وظائف  ، سلوكي ناتج عن خلل يف بنية واضطراب عصهو 

 . الدماغ، يؤثر على السلوك واألفكار والعواطف

درجة غري طبيعية من النشاط احلركي  وميكن وصفه بأنه

يف أكثر من مكان  ظاهرة ومستمرةالزائد وضعف الرتكيز تكون 

، وليس فقط يف موقع واحد، وتعترب والسوق يف البيت و املدرسة مثاًل

هذه النقطة مهمة جدًا يف احلكم على املشكلة، حيث تفرقها عن 

، وهي ناجتة عن مشكالت وظيفية تؤثر مشكالت سلوكية أخرى

على املستوى التعليمي للطالب، مع أن معدل ذكاءه طبيعي أو فوق 

ه أقل قدرة من أناخلاطئ بعتقاده تؤثر سلبا على الطفل الالطبيعي، و

غريه وهذا غالبا ما يكون شعور احمليطني به إذا مل يكونوا مدركني 

 .وأبعادها احلقيقية حلقيقة املشكلة

يف بيئات فاألطفال الذين يظهرون احلماس والنشاط احلركي 

ةددة وال يظهرونها يف بيئات أخرى، يكون عادة للبيئة تأثري مؤقت 

ي، ومن ذلك النشاط غري املعتاد على ظهور املؤشرات وهذا أمر طبيع

من بعض األطفال عند إجتماعهم بأقرانهم يف املالهي واأللعاب املائية 

وكذلك األطفال ن البيئات احملفزة للنشاط احلركي، وغريها م

الذين يظهرون درجة عالية من التشتت واالندفاعية يف بيئة املدرسة، 

امًا بالقوانني أو ولكنهم يكونون يف املنزل أكثر إنضباطية وإلتز

 العكس، فيكون للبيئة األثر املباشر يف احلكم على السلوك.
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 :إنتشاره

تعتمد الدراسات اخلاصة بتحديد نسبة إنتشار اإلضطراب على 

العديد من املعايري اخلاضعة للدراسة ومن أهمها تأثريه على مهارات 

على  التعلم النمائية واإلدراكية واألكادميية، إضافة إىل تأثريه

العالقات االجتماعية  والتأثري السلوكي، ومن هنا فإن أهم الدراسات 

إىل  20اليت إهتمت بهذا اجلانب قد حددت نسب إنتشار ترتاوح بني %

من أفراد اجملتمع وخاصة يف الفئة العمرية من امليالد وحتى سن  30%

املراهقة، حيث يظهر بوضوح تأثري وجود االضطراب على النواحي 

، بدرات متفاوتة موزعة على املنحنى املعياري القياسي رةاملذكو

للسلوك من درجات بسيطة ومنخفضة ال تكاد تظهر وجود 

 .االضطراب، إىل درجات عالية تظهر االضطراب بشكل حاد

ويقع معظم املصابني بهذا االضطراف يف الفئة املتوسطة واليت 

تظهر نتائجها على شكل تذبذب يف املستوى التعليمي بني املواد 

املختلفة ويف أوقات وأوضاع خمتلفة، حيث يلجأ معظم املصابني 

باالضطراب إىل اسرتاتيجيات بديلة للتعلم يطورونها بأنفسهم من خالل 

يف إجياد حلول تصل إىل حد اإلبداع، يف  ذكاءات فطرية تساعدهم

" التعلم حال مل يقعوا فريسة املقوالت السلبية اليت تتكرر حوهلم بأن 

" ال أستطيع أن أتعلم " أو أو " لست متعلمًا جيدًا " وأنين مثري للضجر " 

 ."مهما فعلت " لن أتذكر ما أتعلمهأو " ال أستطيع فهم هذا املوضوع " 

احلقيقي للنقلة النوعية والقفزات اليت حيققها وهنا يأتي الفهم 

ذوي اإلضطراب بتسخري طاقاتهم وفق قدراتهم احلقيقية عند 

 التشخيص وتقديم التدخل املناسب هلم.
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 :كيف نراهم وكيف يروننا؟

األطفال الذين يعانون من فرط النشاط احلركي ليسوا 

أو وفوضويني، وعصبيني، وعنيفني، وخمربني بأطفال مشاغبني، 

كما يعتقد الكثريون،  ، دائمي املقاطعة، مستفزينعدميي الرتبية

السلوك لكنهم أطفال لديهم مشكلة حقيقية هلا تأثري سيء على تطور 

 .االجتماعية والعالقات ذكاءالقدرات ووال

هؤالء األطفال صعوبات كثرية باإلضافة إىل  ُأَسرويواجه 

، فهم متهمني من قبل همكبري الذي يبذلونه يف التعامل معاجملهود ال

ضغط نفسي يسبب اجلميع بعدم قدرتهم على الرتبية، وهذا حبد ذاته 

ولكن بدون ، الطفل يف التعامل معاضافى، فينتج عن ذلك قسوة 

، كما يؤدي إىل فهم تراكمي خاطيء عن سلوك الطفل فائدة

 .واالعتقاد بأنه ال ميكن له حتسني أداؤه بشكل أفضل مما هو عليه

احلركة والصعوبة يف ضبطها مثل النشاط احلركي  فزيادة

الزائد وسرعة احلركة أو حتريكه ملا حوله بشكل منظم أو 

عشوائي، أو الصعوبة يف الرتكيز والبقاء على املهمة مثل اإلنتقال من 

نشاط إىل آخر قبل إمتامه أو الرتكيز يف تفاصيل غري مهمة لعملية 

كري بالعواقب مثل اللعب العنيف لتعلم، أو السلوك املتهور دون التفا

مع األقران والقفز للنتائج، أو الرغبة يف عدم االلتزام بالقواعد 

والتعليمات، كلها من أشكال أو أنواع االضطراب، وظهور أحدها 

يؤكد وجود العلمي املنصف أو بعضها أو كلها من خالل التقييم 

 اإلضطراب.
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 :ظهوره

الشديد يف الظهور من تبدأ مؤشرات فرط احلركة  عادة ما

الشهر اخلامس من احلمل حيث يظهر اجلنني حركة فوق املعتادة 

تظهر بعض أعراض فرط احلركة وتشتت اإلنتباه و داخل الرحم،

قبل يف مرحلة الطفولة املبكرة و معظم األطفال املصابنيعلى اجللية 

 كثري من األطفال يكونوا يف فرتةالال بد أن منيز بأن و ،سن املدرسة

من فرتات حياتهم مشاغبني ودرجة حركتهم زائدة بعض الشيء أو 

وكثري من املدارس لديها أطفال  ،درجة انتباههم ضعيفة نوعا ما

اخلربة يعانون من هذه املشكلة، لكن قلة من املعلمني لديهم 

املعلومات الكافية عن كيفية التعامل مع الطفل الذي يعاني من مثل و

 هذه احلالة.

رورة إستبعاد وجود أمراض أو إعاقات حسية كما نؤكد ض

قد يكون هلا تأثري سل  على السلوك، وقد تظهر على أنها مؤشرات 

فعلى سبيل لوجود االضطراب ولكنها يف احلقيقة ليست كذلك، 

املثال: فإن وجود ضعف بصر أو إحنراف مصاحب قد يؤدي إىل عدم 

سلوكًا مشابهًا رغبة الطفل يف الرتكيز يف الصور والكلمات ويظهر 

 للطفل املتشتت يف االنتقال ببصره بعيدًا عن موضوع التعلم.

إختبارات وفحوصات وجود  ما يوجب االهتمام جدًا مبعرفة 

فريق متعدد عن طريق  ىَرْجُتوسلوكية، إجرائية وإحصائية طبية 

، ألن األعراض تتداخل مع اعراض مشكالت نفسية التخصصات

 وسلوكية أخرى كثرية.
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 ابه:أسب

من ذوي  %90أثبتت معظم الدراسات العلمية بأن حوالي 

الوالدين اإلضطراب قد أصيبوا به من خالل الوراثة املباشرة من أحد 

أو أصوهلما، وقد تظهر املؤشرات على الطفل على أشكال متعددة 

ودرجات متفاوتة، قد ختتلف عما كانت تظهر على الوالدين مثاًل، 

 إختالف البيئة وطبيعة التكوين.وذلك لعدة أسباب أهمها 

أما السبب الثاني يف ظهور االضطراب فيعزى إىل طبيعة الغذاء 

وخاصة يف مرحلة السنتني األول من عمر الطفل فقد أثبتت العديد من 

الدراسات تأثري الزيادة املفرطة يف السكريات واملواد احلافظة وامللونة 

العصبية املسؤولة عن االضطراب والزيوت املهدرجة يف إثارة املراكز 

 وخاصة عند األطفال الذين لديهم إستعداد جيين لذلك.

وتضيق دائرة األسباب لنصل إىل عدد ةدود من احلاالت 

الذين ميكن أن يصابوا باالضطراب بعد حوادث عرضية وخاصة تلك 

اليت يصاب بها األطفال كالسقوط على الرأس من إرتفاع عالي أو 

 وهي حاالت قليلة جدًا.نتيجة حلادث سيارة مثاًل، إصطدام الرأس 

وتتأثر درجة وحدة االضطراب كذلك بالبيئة اليت يكون فيها 

املصاب فهناك بيئات ةفزة على احلركة والتشتت والسلوك 

اإلندفاعي، ومن أمثلة ذلك أنواع اإلضاءة واملشتتات البصرية واليت قد 

تتات السمعية واليت قد تصل تصل إىل حد التلوث البصري، وأنواع املش

الروائح النفاذة، واألجواء غري إىل حد التلوث السمعي، وكذلك 

املعتدلة يف احلرارة والرطوبة، وغريها من األمور اليت تزيد من حدة 

 االضطراب لدى الطفل.
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 أعراضه وأنواعه:

 ينقسم االضطراب إىل ثالثة أنواع رئيسية تظهر على شكل:

 .  فرط احلركة:1

مثل النشاط الزائد ، ة يف احلركة وصعوبة يف ضبطهازياد

 . وسرعة احلركة أو حتريكه ملا حوله بشكل منظم أو عشوائي

ر املصابني بهذا النوع حركة سريعة يف كل ظِهوعادة ما ُي

 االجتاهات، وال يستطيعون البقاء يف مقاعدهم لفرتة طويلة.

 

 .  تشتت االنتباه:2

مثل اإلنتقال من ، على املهمةالصعوبة يف الرتكيز والبقاء 

 .أو الرتكيز يف تفاصيل غري مهمة للتعلم، نشاط إىل آخر قبل إمتامه

وعادة ما يفقد املصابون بهذا النوع أغراضهم الشخصية 

وال يستطيعون وينسون التعليمات بسرعة كبرية، وأدواتهم املدرسية، 

 رود طوياًل.االستمرار يف اللعب حتى إنهاء اللعبة، ويالحظ عليهم الش

 

 .  اإلندفاعية:3

مثل اللعب العنيف مع ، سلوك متهور دون التفكري بالعواقب

أو الرغبة يف عدم االلتزام بالقواعد ، األقران والقفز للنتائج

 ، ويراها البعض خليط بني النوعني األولني.والتعليمات

ر املصابون بهذا النوع االستعجال الدائم يف كل ظِهوعادة ما ُي

األمور فيجيبون على السؤال قبل إكتماله، وال يقدرون املخاطر اليت 

 تدور حوهلم، وال يستطيعون االلتزام بدورهم يف أي نشاط.
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 آثاره ونتائجه على التعلم:

 من أهم اآلثار اليت تظهر على ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه 

هو ما و، هو تذبذب أداؤهم املعريف بني الضعيف جدًا والرائع جدًا

عند بدرجات متفاوتة  االضطرابوجود فيصفه البعض باملزاجية، 

 ،الشخصيةؤثر تأثريًا مباشرًا على تطور مهارات الطفل ياألطفال 

الثالثة أضعاف عن يكون أكثر عرضة للحوادث بنسبة تتجاوز و

مع اإلجتماعية تكوين العالقات سريعني يف أقرانه، كما أنهم 

 قدها كذلك.، وهم سريعني يف فاآلخرين

 

ويني، وفوضمشاغبني، كما يظهر األثر يف سلوكهم على أنهم 

كما  وعصبيني، وعنيفني، وخمربني، ودائمي املقاطعة، ومستفزين

 ، وهذا الفهم غري حقيقي كما أوردنا سابقًا.يعتقد الكثريون

 

 اتدرجويظهر أكرب األثر على املصابني باالضطراب يف 

العلمي، فكثري من األحباث اثبتت ان نسبة كبرية منهم  محتصيله

النمائية واإلدراكية واألكادميية  يعانون من صعوبات يف التعلم

 .وحيتاجون إىل برنامج دعم

 

  وتكون هذه الصعوبات على أحد األشكال التالية:

: وتتمثل يف تأخر املهارات احلركية . الصعوبات النمائية1

وتأخر )املعرفية والسلوكية(، تأخر املهارات )الدقيقة والكبرية(، و

 .(ةواالجتماعي ة)اللغوي ةصــالياملهارات االت
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مهارات االدراك . الصعوبات اإلدراكية: وتتمثل يف ضعف 2

املنظمة والعشوائية،  الذاكرة السمعية القصرية): وأهمها السمعي

ومهارات االستقبال السمعي، ومهارات التحليل السمعي، ومهارات 

وكذلك الضعف يف مهارات اإلدراك البصري الوعي السمعي(، 

، ومهارات الذاكرة البصرية القصرية املنظمة والعشوائية) وأهمها:

 التآزر البصري احلركي، ومهارات التكامل والتحليل البصري(.

 

مهارات القراءة  ضعفوبات األكادميية: وتتمثل يف . الصع3

اهلجاء، والكلمات اجملازية، وطالقة القراءة، وفهم ) وأهمها:

اإلمالء، وطالقة )الكتابة وأهمها: هارات م وضعف(، النصوص

 احلساب وأهمها:مهارات وضعف (، الكتابة، ومناذج الكتابة

 .(احلسابيةالعمليات الرياضية، وطالقة احلساب، والتطبيقات )

 

إختبارات وقياسات إجرائية مقننة وجود ونعيد التأكيد على 

تطبق بشكل خاص على األطفال الذين حصلوا على درجات ، ودقيقة

عالية يف مسوحات الكشف املبكر عن اإلضطراب، وتأثرياته 

األكادميية على القراءة والكتابة واحلساب، للتعرف على 

واحلصول على تصور مثالي عن أنواع املشكالت النامجة وأبعادها 

 .التدخل اليت حيتاج هلا الطفل، ونقطة اإلنطالق املناسبة لكل حالة
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 التشخيص ودراسة احلالة:

بعد الكشف عن وجود مؤشرات ذات داللة على وجود 

االضطراب من خالل مالحظة املعلمني أو أولياء األمور فال بد من 

ات واالختبارات واملقاييس لتقييم إخضاع احلالة لسلسلة من اإلجراء

أدائها، والتأكد من وجود اإلضطراب ونوعه وحتديد درجته وتأثريه 

على السلوك والعالقات والتعلم من قبل جمموعة من املختصني، ومن 

 تلك اإلجراءات على سبيل املثال:

. دراسة احلالة والتاريخ الصحي للحالة والعائلة للتأكد من 1

أو إعاقات حسية قد تكون هي السبب يف ظهور عدم وجود أمراض 

، وتشمل التعرف على آراء احمليطني املؤشرات كما ذكرنا سابقًا

 باحلالة حول سلوكه وعالقاته االجتماعية.

. إجراء اإلختبارات واملقاييس املقننة جلميع املهارات النمائية، 2 

ك وكذلالذكاء غري اللفظي، و والرتكيز والذاكرة، واإلدراكية،

من قبل فريق االختبارات األكادميية إذا كان الطفل بعمر املدرسة، 

  .متعدد التخصصات

. إجراء الفحوصات الطبية التخصصية، حتت إشراف 3

، للتأكد من حاجة احلالة للتدخل الدوائي إستشاري أعصاب أطفال

املساعد على ضبط احلركة وزيادة الرتكيز، والتأكد من عدم 

 تتعارض مع التأثريات الدوائية املستخدمة. وجود موانع صحية قد
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 التدخل املبكر
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 التدخل املبكر:

 وعالجية يصمم خصيصًاوتأهيلية هو نظام خدمات تربوية 

الذين ما قبل املدرسة أو املرحلة اإلبتدائية األولية، لألطفال يف مرحلة 

ومنهم ذوي فرط احلركة  لديهم حاجات خاصة غري عادية،يكتشف 

 نتباه واالندفاعية.وتشتت اال

وينقسم التدخل املناسب لألطفال ذوي فرط احلركة وتشتت 

 إىل ثالثة ةاور: نتباهالا

املختص  اإلستشاري ميكن للطبيب.  التدخل الدوائي: حيث 1

وصف بعض األدوية الفعالة اليت تساعد الطفل على اهلدوء  "فقط"

وتزيد الرتكيز، بناء على حاجته احلقيقية وختفيف فرط احلركة 

ال  وتلك األدويةوجبرعات تتناسب مع عمره ووزنه وحدة مشكلته، 

ن يكون االهل أختلو من بعض االعراض اجلانبية والتى حنب دائما 

أو فقدان الرغبة يف  على علم بها كاالرق، وفقدان الشهية، والعصبية

قتة تنتهي بعد عدة أيام املشاركة اجلماعية، وكل هذه األعراض مؤ

كما أن هناك بعض األعراض اليت أو تقل إىل حدها األدنى املقبول، 

ال حتدث باستمرار مثل الصداع، أو الدوخة، أو الغثيان، أو امحرار 

فى اجللد، وميكن للطبيب املختص إعطاء النصائح املناسبة للتعامل 

ا مل خيضع حسب احلالة، وعادة ال ينصح بإستخدام األدوية م معها

 .الطفل لربنامج عالج سلوكي موازي حتى حيقق الفائدة املرجوة
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ألخصائي التغذية تصميم ميكن : حيث الغذائي.  التدخل 2

برنامج غذائي خاص للحالة يراعى فيه اإلحتياجات األساسية للنمو 

والرتكيز على وجود الربوتينات والفيتامينات واملعادن األساسية، مع 

عتبار التخفيف قدر املستطاع من الكربوهيدرات األخذ بعني اال

لألطفال ينصح بتجنب العديد من املثريات الغذائية والسكريات، و

 وتشتت االنتباه،  ومن أهمها: فرط احلركة الذين يعانون من

 عة والوجبات املشبعة بالزيوت املهدرجة املأكوالت السري

حتتوي هي و ، ورقائق البطاطس املقلية، والسجقكالربجر

 .ودهون متحولة على سعرات حرارية فارغة،

 يف األطعمة احملفوظة  االصطناعيةوامللونة  افظةاحلواد امل

مثل األسبارتام  االصطناعيةواملنكهات احملليات واملعلبات، و

 .والسكرالوز والسكرين

  األغذية العالية احملتوى من الفينوالت مثل الزبيب واخلوخ

والقرنفل واملخلالت والكاري  والفراولة والتوت واملشمش

 .احلار واخلردل والكركم والبابريكا

 ألطعمة واملنتجات عالية السليسيالت مثل األسربين وبعض ا

أنواع معجون األسنان وغسول الفم وأدوية السعال والعلكة 

 .والفواكه اجملففة

 

بكميات كافية  مع التأكيد املطلق على أهمية شرب املاء

 تتناسب مع وزن الطفل ومتغريات درجة احلرارة والرطوبة يف اجلو.
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يف بعض الربامج املساعدة ويشمل : السلوكي.  التدخل 3.

من ذين يعانون بعض االطفال الَّإليها قد حيتاج التعليمية اخلاصة اليت 

له عالقة ا النوع من املساعدة ليس مشاكل وصعوبات يف التعلم )وهذ

رتاتيجيات التعليم سيف تغيري أساليب وإ ويتلخصالذكاء(  بدرجة

من بعض احلصص  ااملستخدمة معهم حيث ميكن أن يستفيدو

 .النمائية صعوبات التعلمذوي االسبوعية املخصصة ل

برنامج خاص للطفل  ويرتكز هذا النوع من التدخل على تصميم

ستهدفة بالدعم أو بالتعاون مع األسرة واملدرسة لتحديد السلوكيات امل

، وفى املدرسة بالتعاون األسرةبالتعاون مع املنزل ينفذ فى اإلطفاء، و

ويعتمد على إسرتاتيجيات بناء  ، أو األخصائي االجتماعي، مع املعلم

 ذا نفذ بطريقة صحيحة.إ جدًاوتعديل السلوك وهو فعال 

كما أن للمدرسة التاثري الفعال فى مساعدة الطفل، فدراية 

بهذا املوضوع مهمة جدًا، وتكمن مهارته وابداعه واملختصني  املعلم

ري مسار هذا الطفل الذى يواجه صعوبات يومتيزه عن االخرين فى تغ

خمتلفة إىل املسار الصحيح، فهو االساس فى خطة العالج، وبتعاونه 

وتفهمه خلطة العالج السلوكى وتنفيذها بإحرتافية ميكن أن نستغنى 

 . الدوائي التدخلعن 

وفيما يلي إستعراض ألهم اخلطوات اليت جيب أن تتخذ عند 

 إعداد برنامج التدخل السلوكي للطفل:
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 حتديد السلوك املستهدف.

ن عملية التمييز بني السلوك السوى والسلوك فإبصفة عامة 

 :تشمل التعرف على غري السوي

 

 كمية السلوك:

وهو عدد املرات التى حيدث فيها السلوك  وتعنى تكرار السلوك

ولكن عدد منهم فى فرتة زمنية معينة. فمعظم األطفال يتشاجرون 

أيديهم ولكن  ونكذلك معظم الناس يغسل يتشاجر بشكل متكرر،

مثل فى و م بذلك بشكل متكرر فى ساعة واحدة،منهم يقوقليل عدد 

 عدل حدوثها.بسبب م غري سويةهذه احلالة نقول أن هذه السلوكيات 

 

 التكرار

8                 

6                 

4                 

2                 

   14  13  12  11  10  9  8  7  6   5   4   3   2   1 الوقت

  سلوكنيجدول تكرارى يبني تسجيل تكرار حدوث )

 (دقيقة 14فرتة زمنية مقدارها خالل 
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 :مدة حدوث السلوك

إذا إحنرف من حيث مدته )كان قصريًا  سوييعترب السلوك غري 

نعترب السلوك  ناأو طوياًل عن املألوف(. فكل األطفال يبكون ولكن

 اليوم.عادى إذا بكى الطفل عدة ساعات يف  غري

 

 :شدة السلوك

ما أن إإذا كانت شدته غري عادية )  غري سوييعترب السلوك 

جدًا(. فاألطفال بشكل عام اليتحدثون يكون ضعيفًا جدًا أو قويًا 

 اآلخروالبعض  غري طبيعي(  بصوت عال ولكن بعضهم يهمس )سلوك

، )سلوك غري طبيعي(وهذا أيضًا يكون كالمه على شكل صراخ 

 .عند البدء يف ةاولة التغيري سوءًاما يزداد السلوك  وغالبًا
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 :معايري متييز السلوك

السلوك السوي وغري السوي ولكنها املعايري التى متيز بني  هي

تعترب  الذى نعيش فيه وال واملكان نسبية حيددها اجملتمع والزمان

 ًاميكن أن تعطينا مؤشر بل ،معايري دقيقة ميكن اإلعتماد عليها

تلك  ومن .للبدء يف عالج السلوك أو تركهنستطيع اإلنطالق منه 

 :املعايري

  :املعيار اإلجتماعي. 1

يدة وعاداته اخلاصة التى حتدد بدورها ماهو لكل جمتمع تقال

يف ذلك اجملتمع دون غريه من اجملتمعات، أو  هو غري مقبول مقبول وما

يف هذا املكان دون غريه من األماكن، أو يف هذا الوقت دون غريه 

 .من األوقات، أو مع أشخاص دون غريهم من األشخاص

  الندرة اإلحصائية:. 2

غري طبيعي إذا إحنرف بشكل ملحوظ عن  الطفليقال أن سلوك 

)مايفعله معظم الناس( على سبيل املثال إذا  املعياري املتوسط احلسابي

كان أداء الطفل أقل من املتوسط بشكل ملحوظ يقال أن أداءه غري 

 .متأخرعادى ويوصف الطفل بأنه 

  املعيار الذاتي:. 3

حكم الفرد على نفسه. فإذا كان راضيًا عن نفسه فليس  يعين

عن سلوكه فإن لديه مشكلة  لديه مشكلة أما إذا كان غري راٍض

معظم  ولعل أهم نواقص هذا املعيار أن  ولذلك فهو حباجة إىل معاجلة.

 .همن يسلكون السلوك اخلاطئ يربرون لألنفسهم ما يفعلون

 



 ةفرط احلركة وتشتت اإلنتباه واإلندفاعي

29     

 

 :وقياسه حتديد السلوك املستهدف

للبدء يف إجراءات تعديل السلوك البد من املرور يف مجيع 

اخلطوات آنفة الذكر ومن ثم وضع خطة عمل للوصول إىل النتيجة 

 املرضية تعتمد على:

 :حتديد السلوك

املراد العمل على تعديله وتعريفه  حتديد السلوك غري السوي

)وهى عملية وصف السلوك املستهدف بشكل واضح وذلك  .إجرائيًا

ستخدام عبارات واضحة ودقيقة حبيث ميكن لنا أن نقيس هذا بإ

 السلوك قياسًا مباشر ال يكون هناك جمال فيه لإلختالف(.

 :قياس السلوك

)ويساعد يف حتديد  قياس كمية ومدة وشدة السلوك املستهدف.

حتديد و ،سرعة األداءمثل فى احلكم على األداء  املعيار املستخدم

 .(د نوعهحتديو تكرار السلوك،والفرتة الزمنية لألداء 

 :حتديد اهلدف

)السلوك اجليد املراد حتقيقه  .حتديد اهلدف املراد الوصول إليه

وجيب أن يكون  ،والذى يعترب مفيدًا حلياته الطفل، ميلكه والذى ال

وتساعدنا معرفة األهداف على ، الطفلهدفًا من املمكن  أن حيققه 

 املناسبة(.إختيار اإلجراءات العالجية 
 

ومن املهم أن نعرف أن التعرف على الظروف احمليطة بالسلوك ال 

، فلكل سلوك مثري تقل أهمية عن قياس كمية ومدة وشدة السلوك

 .يأتي قبله أو بعده، والتحكم يف املثري خيتصر الوقت واجلهد
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 مبادئ الرتبية السلوكية

 املخلوقات:من السمات اليت يتميز بها اإلنسان دون غريه من 

 .تطور املفاهيم 

 .التأثر والتأثري يف البيئه 

 .املرونة العالية يف التغيري 

  السلوك السوي.فطرته هي 

   

 أنه: يعند العمل على تعديل السلوك التنس

 يغلب على تفكري الطفل اإلعتماد على احلواس. 

 يغلب على تفكري املراهق اإلعتماد على العاطفة. 

  اإلعتماد على اإلدراكيغلب على تفكري الراشد. 
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 إكساب الطفل مهارات حل املشكالت

حتى يتمكن الطفل من بناء شخصية إستقاللية متوازنة، يصبح 

من الضروري واهلام جداً إكسابه مهارات حل املشكالت، والتفكري 

بطريقة منطقية تساعده يف بناء حقيقي للتقييم املتوازن، وتتدرج 

مشاركة اآلخرين بألعابه وقضايا أكثر من املشكالت عند الطفل 

أصدقائه، وقد تصل إىل مع وسلوكه تعقيًدا ترتبط بعالقاته 

 .مشكالته التعليمية يف املدرسة

 

وتشري نتائج الدراسات إىل أن األطفال القادرين على حّل 

املشكالت، هم أكثر ثقة بأنفسهم، وأقل عدوانية، وأكثر مقدرة 

التفكري نيابة عن  ، كما أنظة عليهاعلى بناء الصداقات، واحملاف

 . احلقيقيةالطفل ال يرتك له جمااًل يف استعمال قدراته 

 

الذهنيه  العملياتنوعني من  املشكالتطلب مهارات حل تتو

 . (التحليل واالبداع) هما:

 

: وهو التفكري املنطقى للعقل  ويشمل التفكري التحليلى:. 1

وهو يعطى االطار (، واالختيار ،التقييم ،املقارنه،لتنظيم)ا

املنطقى حلل املشكله ويساعد على االختيار بني البدائل املتاحه 

 حلل املشكله وذلك بتضييق االحتماالت املطروحه. 
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ويشمل: وهو استخدام اخليال والعقل  :التفكري االبداعى. 2

 .(الفكار حلل املشكلهاخليال خللق جمال واسع من ا)

 

ويتم ذلك  ،نرى ما هو حتت السطح الظاهرن أ ويتطلب ذلك 

مع  منطقيًا ةو ليست مرتابطأ خياليه البدايةبطرح افكار قد تبدو فى 

 . ةاملشكل

 

 :ىلإالتفكري االبداعى  اتمهاروميكن تقسيم 

 االطالق: انتاج افكار كثريه . •

 تطور االفكار لتصبح قابله للفهم . :االيضاح •

ابله للتعديل قبطريقة خلق افكار غري عاديه وصياغتها  :املرونه •

 .لتناسب حل مشكله ما

 

 ؟املختلفةكيف تعلم طفلك حّل املشكالت يف املواقف 

 

حّل املشكالت، هي  الطفل مهاراتتعليم  أهم أساليبإحدى 

 املواقف بصورة فعلية.  تها يفأن يتدرب عليها قبل مواجه

 

القرارات الصائبة عندما ترى طفلك ثق بقدرة طفلك على اختاذ 

حياول حّل مشكالته، عليك أن تتنحى جانًبا، وترتكه يتخذ قراراته 

قد ال تكون هذه القرارات هي نفسها اليت ميكن أن  ،بنفسه

 تتخذها، لكن دعه يتلمس طريقه بنفسه، ويرتكب األخطاء. 
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 :اليت ميكن لنا أن نستثري بها تفكري الطفلاألنشطة ومن 

 

 أو موقف يتطلب إجابة أو تفسريًا أو معلومات أوحاًل، مثاًل سؤال: 

 ؟إذا مل ندرك صالة اجلمعة يف مسجدنا املعتاد ماذا نفعل

  من  لديهباملتوفر ولكنه ال يستطيع بلوغه  ،ةددمواجهة هدف

كيف ميكن أن أشرتي وجبة بعشرة رياالت  :اإلمكانات، مثاًل

 ؟وأنا ال أمتلك سوى مخسة فقط

 وحتقيق غرضه املتصل بهذا  الطفلعائق حيول بني  ختطي

: كيف ميكن أن أتعلم قيادة السيارة وأنا ما زلت الوضع، مثاًل

 .يف العاشرة من العمر

  طريقاً واضحاً وةددًا  الطفلموقف حيتاج إىل حل، حيث ال يرى

بصوته العالي  شخصإذا أزعجك : قد يقوده إىل ما يريد، مثاًل

 لتنبيهه.أفضل الطرق  يفما هأثناء دراستك 

  العديد من املواقف املرتبطة باملنزل والشارع واملدرسة وميكن

 حدوثها يف احلياة اليومية.

 

 ـر: يذكـت

  .املشكله تقع عندما تقف عقبه ما فى طريق حتقيق االهداف 

  حل املشكله حيتاج اىل مراحل جيب ان تتبع مبنهجيه للوصول

 اىل حل املشكله. 

  من التفكري التحليلى  محيتاج اىل خليط ةكحل املشكله

 والتفكري االبداعى. 
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 .على حتديد مشكلته بنفسه الطفلأسئلة تساعد 

  من صاحب املشكلة؟ 

 ؟مب أشعر؟ ومب أفكر 

 هل توجد مشكلة فعاًل؟ 

  ما الذي نتج عن املشكلة؟ 

 أين حدثت املشكلة ومتى؟ 

  ما الذي يؤدي إىل حدوث املشكلة؟ 

  ماذا أفعل عندما تواجهين املشكلة؟ 

 

 املشكلة؟فى حل  الطفلملاذا يفشل 

 يفكر بها بطريقةعمليه معقده وكل فرد قد  املشكالتن حل إ

الطفل أحيانًا يف بعض االسباب التى توضح ملاذا يفشل ونستعرض ، ما

 :الوصول إىل حل املشكلة وأهم تك األسباب
 

  .غري منهجى فى تفكريه 

 ةتفسري املشكلحيسن  ال . 

 متكاسل.  أي ،يفتقر لاللتزام فى حل املشكله 

 ةعن املشكل ةمات خاطئه وغري كامللديه معلو . 

 ةحل املشكليف فكار بيق الفعال لألعدم القدره على التط.  

 بكفاءه.  ةكلساليب حل املشأعلى استخدام  ةليس لديه القدر 

 على اجلمع بني التفكري التحليلى والتفكري  ةليس لديه القدر

 االبداعى. 
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 اخلطة العالجية
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 إختيار األسلوب املناسب.

وتعديل  ما يلي بعض أســــــــــــاليب تربية األطفالنســــــــــــتعرض في

ــاليب اليت   ــوية، ومنيز يف هذا اجملال بني األســ ــلوكياتهم غري الســ ســ

تســاعدنا على حث الطفل على الســلوك احلميد، وهي أســاليب املدح   

والثناء واالنتباه، واملكافئات، واملزايا، ومدح عدم القيام بالتصرفات  

السيئة، واألساليب اليت تساعدنا يف عالج السلوكيات والتصرفات           

احلرمان من املكافئات واملزايا،      والعزل، ووهي التجاهل،    ئة  اخلاط 

 ."العقاب البدني"و

 

يف البداية سنتحدث عن اخلصائص املشرتكة هلذه األساليب، 

ثم نتناول كل أسلوب بالتفصيل، وحندد دور املربني ونتبع ذلك بذكر 

على شكل نقاط ميكن أن  تذكرهاالنقاط األساسية اليت ينبغي 

 عمل مميز مع الطفل. متثل أسلوب
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 .أساليب احلث على السلوك احلميد وزيادة معدله

املدح واالنتباه، تعتمد أساليب احلث على السلوك احلميد على 

واملكافئات واملزايا، ومدح عدم القيام بالتصرفات السلبية، على 

فكرة أساسية مضمونها أن املربني يستطيعون حث األطفال على 

ارتبط يف ذهن الطفل أن السلوك احلميد يؤدي إىل السلوك احلميد إذا 

 : واستخدام هذه األساليب يتطلب ج طيبة إجيابية "مكاسب"،نتائ

 .)املرغوب( مالحظة السلوك احلميد -أ

 نتظام دون تراخ أو كسل.إاملكافئات اخل، بواستخدام املدح،  -ب

 من الطفل القيام بها. يرغبونتوجيه االنتباه إىل التصرفات اليت  -ج

ــتخد -د ــاليب املدح واملكافئات واملزايااسـ ــب الطفل  م أسـ ا اليت تناسـ

 .وقيم جمتمعه ظروف حياتهمع تتفق واليت يفضلها و

 

ويفضل دائما أن نبدأ بأساليب احلث على السلوك احلميد ألنها    

أيســــــــــــــــــــــــر يف التطبيق باملقارنة مع العقاب، وألن األطفال عادة ما 

ــتجيبون هلا، كذلك يتعلم املربني أنه ــتطيعون التحكم يف يســــ م يســــ

 سلوك األطفال بطريقة لطيفة مما يزيد من محاسهم.
 

ــلوكيات املرغوبة على   ــاليب احلث على الســــ ــل أســــ ومن أفضــــ

يســـــــــاعد الطفل على    اّلذيو القدوة النموذج""اإلطالق هو أســـــــــلوب 

 إكتساب أكثر من ثلثي سلوكيات احلياة اليومية بدون تكلف.
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احلث على السلوك احلميد )املدح،   عندما يتعلم املربني أساليب 

( ســـــــــــــــــــوف يدركون أهميته وتأثريه وكذلك متعته   ، االنتباهالثناء

التخفيف من  ةيف تهذيب األطفال ومتع وأقصد متعة جناح الثناء واملدح

 بأن التهذيو ،العقاب أســاليبالشــعور بالذنب الذي عادة ما يصــاحب 

 سلوك احلميد.  وحسن األدب يأتيان عندما يكافأ األطفال على ال

 

تتطلب أســـــــاليب احلث على الســـــــلوك احلميد أن ينتبه املربني  

ذي عادة ما مير دون مالحظة، فعلى  ّلللســــــــــــــلوك احلميد لألطفال ا

ســـبيل املثال عندما يلعب طفل بهدوء على غري عادته الصـــاخبة، فعلى  

 اخل. ،املربني استغالل هذه الفرصة ملدحه وثنائه

 

ــعب على املربني يف  بداية األمر إعطاء هذا االنتباه قد يصــــــــــــــــــ

لألطفال، فعندما حيســـن الطفل التصـــرف يشـــعرون بالراحة ويتمنون  

أن يســـــــتمر الســـــــلوك احلميد، وقد يبتعدون عنه خوفا من أن يؤدي   

وإذا مل يســتفد املربون من   هم معه إىل اختفاء الســلوك احلميد،وجود

ن  أســــــاليب احلث على الســــــلوك اجليد ومكافآته عندما يصــــــدر م

الطفل وإذا اقتصــــــر دورهم على عقاب ســــــوء ســــــلوكه فانهم بذلك 

الطفل يسـودها سـوء السـلوك واالنتباه    لقون عالقة سـيئة خاطئة مع  خي

 لذلك والعقاب التالي بالضرورة )ويبقى اجلميع يف حلقة مفرغة(.
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ــتطيع وقف هذه الدائرة أو   ــاليب املكافأة واملدح، تســــــ إن أســــــ

الفطرية حيث ال ينبغي أن تتوقف عند حد      مبعنى آخر تعزيز الطبيعة  

ــلوكيات    ــكالت األطفال بل متتد إىل أن يتعلم األطفال ســ عالج مشــ

ــعادة على نفوس مربيهم، وجتعل األطفال   وآداب هامة تدخل الســــــــــــــ

 يشعرون بالراحة والسعادة عندما حيسنون التصرف واألدب.

 

بني التهذيب والعقاب، فيعتقدون       لكن الكثريين يربطون خطأً 

 خطًأ أن العقاب هو الوسيلة الفضلى للتهذيب.

 

بعض ويؤدي هذا اخلطأ إىل مشـــكالت خطرية، فعندها يعتقد  

أن العقاب هو وسيلة التهذيب الوحيدة فانهم غالبا ما يفشلون،   املربني

عن إهمال الوســــــائل األخرى فانهم يعجزون عن تطبيق   ألنهم فضــــــاًل

لعقاب يف مجيع املواقف اليت تتطلب ذلك من وجهة نظرهم أســـــــلوب ا 

 وألنهم كثريا ما يرتددون يف تنفيذها.
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 أساليب بناء السلوك املرغوب

 .املدح والثناء واالهتمام واالنتباه: األسلوب األول

يتضمن املدح واالنتباه كلمات الثناء والتقدير، ووصف السلوك      

والرتبيت على الكتف، واللمســات  احلميد، والقبالت، واالحتضــان، 

الرقيقة. ولقد أظهرت األحباث العلمية فعالية املدح واالنتباه يف تغيري            

 السلوك وزيادة تكرار السلوك احلميد.

 

ــي اخلطوةوُيعد  ــاسـ ــاليب األخرى، فعندما  ةاألسـ للعديد من األسـ

ائج يتقنه املربون يتعلمون أن االنتباه واالهتمام باألطفال هلما إثارة ونت          

قوية على ســــلوك األطفال، وســــوف يكتشــــفون أن تأثري هذا االنتباه 

ــلوك املرغوب فيه أو بعده   ــتخدامه خالل قيام الطفل بالســ يرتبط باســ

 مباشرة. ومن فوائده:

يســـــودها إجيابية  يســـــاعد املدح والثناء على بناء عالقات أســـــرية . 1

 الوئام واالنسجام.  

على الشــعور بالســعادة والرضــا عن املدح والثناء يســاعدان األطفال . 2

 .، والشعور برضا اآلخرين عنهم من أهم املعززات الفطريةأنفسهم

عندما حياول األطفال عمل شــــيء جديد، يســــاعدهم املدح والثناء . 3

 . ، وتعزيز الثقة بالنفسعلى اكتساب املهارات اجلديدة

ه، بينما ُيعلم املدح واالنتباه األطفال الســـــــــلوك احلميد ويدهلم علي. 4

  يعلمهم العقاب ما ال يفعلون، فالعقاب ال يدهلم على بديل.
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 كيف منارس املدح والثناء؟ االهتمام واالنتباه: 

 قيام الطفل بالتصرف السليم.أو بعد استخدم املدح فقط أثناء . 1

 اجعل مدحك وصفيا، فاملدح الذي يتضمن وصفا خيدم أمرين: . 2

 ر فيما يفعلون.يشجع األطفال على االستمرا  أ.

ــب.  اعد األطفال على معرفة ماذا يفعلون من أجل أن  يســــــــ

 حيظوا باملدح واالنتباه يف املستقبل.

 "ألأل " :مثل . إن جمرد التحديق أو التنهد أو أي عالمة غضب وضـيق3

 قد تؤدي إىل زيادة تكرار السلوك غري املرغوب فيه.

  :وحث. اجعل مدحك يتضمن تعليقات إجيابية وتشجيع 4

ــحعملت الواجب ،ممتازة"دالل،  ــنطة ،، خطك واضــــ   ،منظمة والشــــ

 ن ممتاز رجعت اللعبة ملكانها " ."سلطا،واألوراق نظيفة"

. امتدح األسلوب احلميد مهما كان صغريا، وال تهمل مدح األشياء     5

اليت تتوقع من الطفــل القيــام بهــا، وال تؤجــل املــدح حتى يقوم الطفــل  

 باألشياء الكبرية.

اجعل مدحك وثناءك صــادقا، ويتحقق ذلك بأن متتدح التصــرفات   . 6

 اليت ترى أهمية تكرارها.

مع ت والرتبيت واللمســات احلانية، وغريها . اســتخدم العناق والقبال7

 الثناء واملدح. 

واخرت من املديح . غري عبارات وكلمات وأســـــاليب املديح واالنتباه، 8

ألن تكرارها خلاصــــــــة والثناء ما يفضــــــــله كل طفل على طريقته ا

 يفقدها أثرها.
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 املكافئات واملزايا )التعزيز(.   :األسلوب الثاني

بطريقة الطفل تصـــــــــــرف  اســـــــــــتخدم املكافئات واملزايا عند  

ــاء وقت أطول مع    ــيء من قضـــ ــمل املكافئات كل شـــ مرغوبة، وتشـــ

ىل دمية أو لعبة  الوالدين أو أي نشــــاط حيبه الطفل، ومن قطعة ثياب إ

يا قبـل قيـام              ة،أو القيـام بنزهـ   نا يتم حتديد املكـافئـات واملزا وأحيـا

  الطفل بالسلوك احلميد أو قد يتم حتديدها بعده.
 

تؤكد األحباث أن املكافئات واملزايا تغري الســــــــــــــلوك، وليس 

بالضــرورة أن تكون املكافئات واملزايا غالية الثمن، كذلك ميكن  

يوميا مثل:  اســــتخدام املكافئات واملزايا اليت حتدث بصــــورة طبيعية  

ــاء وقت مع الوالدين،  ــراء قضـ ــية شـ ــروف، زيادة ، أدوات مدرسـ مصـ

 . وغريها، نسبيًا خريف وقت متأ إىل الفراشالذهاب 
 

وميكن إســــتخدام التعزيز بســــلوك )ســــوي( ةبب لدى الطفل   

ــاهدة التليفزيون أو  :مثل ــتخدام   اآليبادمشــــــ أو قناة األطفال، أواســــــ

ــوي( آخر غري ةبب لدى الطفل مثل: حل  اجلوال ــلوك )سـ ، لتعزيز سـ

ــمى    ــله الطفل، ويســ ــلوك ال يفضــ الواجبات أو تنظيف الغرفة أوأي ســ

ــلوك غري ةبب  هذا النوع م ن التعزيز مببدأ )برمياك( أي تعزيز ســـــــــ

 للطفل بسلوك آخر ةبب له. 
 

ــوب   ونذكر بأن  ــفات املربي احملرتف التدرج احملســـ من أهم صـــ

لبه املوقف والســــلوك، كمًا وكيفًا، وتغيري مبيزان يتوافق مع ما يتط

  األساليب باختالف الزمان واملكان واألشخاص.
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 !!تذكري

   منها  املكافئات واملزايا يوضح لألطفال بطريقة يفهمون استخدام 

 .  ميد وأننا نرغب منهم االستمراربسلوكهم احل داء سع أننا

 ــارة املمتعة  الكثري منفعل ن حنن ــياء الســـــ ،  يوميًا لألطفالاألشـــــ

 ستخدمها كمكافآت.نستطيع أن ون

 عن نفسه مما   والرضا كافئ الطفل فانه يشعر بالسعادة    عندما ن

 يشجعه على تكرار السلوك احلميد.

 ســـتخدم املكافأة كحافز للتصـــرف بطريقة  نســـتطيع أحيانا أن ن

 .، ولن يؤدي ذلك إىل إبتزاز الطفل لنا يف املستقبلمرغوبة

       ،اإلغراق يف املكــافئــات واهلــدايــا يفقــدهــا قيمتهــا عنــد الطفــل

ــياء يتطلع للح ــول  وجيب العمل على أن يكون دائما هناك أشـــ صـــ

 عليها، حتى ميكن إستخدامها يف عملية التعزيز.

   لكل طفل مكافآته اخلاصة اليت تقل أو تزيد عن أقرانه ولكن

 جيب أن تثري إهتمامه وتعرب عن شخصيته.

  ــلوك معني جيب أن ــر للطفل هدية أو نكافئه على سـ عندما حنضـ

نشرح له وبشكل مباشر أسباب املكافأة وأنها أتت نتيجة قيامه       

 ك احملدد.بالسلو

       ميكن إستخدام هذا األسلوب للبناء يف بعض السلوكيات اهلامة

ــي،  ــيل الدراســ ــًا عندما يتجنب  بعض  وأكالتحصــ لإلطفاء أيضــ

 السلوكيات السلبية كتجنب الكذب يف املواقف احلرجة.  

 .ميكن إستخدام هذا األسلوب يف كل األوقات 
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 .بالسلوك السيئ القياممدح عدم : األسلوب الثالث

ــمين ل ــيئ، وهو تذكري  القيامعدم هو املدح الضــ ــلوك الســ بالســ

  ســلوكاألطفال مبا يفعلونه من أشــياء مرغوبة ومبا يتجنبونه من ســوء  

  ،" ســـــلمان" ســـــلطان رائع لقد أغلقت الباب بهدوء " أو تصـــــرف مثل:

اليوم ممتاز وضــــــع حقيبته وأغراضــــــه يف مكانها الصــــــحيح"،"نورة  

 ل ما تطلع".تستحق التقدير رتبت غرفتها قب

 

 !!تذكري

         سلوب املدح الضمين أن مينع املشكالت قبل أن تبدأ يستطيع أ

 أو أن تصبح متفاقمة ويصعب حلها.

    يســاعد هذا األســلوب املربني على تعليم األطفال بطريقة ســلســة

 .شياء اليت عليهم جتنب القيام بهاغري مباشرة، ما هي األو

     األطفال التصـرف  جيب اسـتخدام هذا األسـلوب عندما ال يسـيء

 .، أو يف السلوكيات اليت حيسن بها الطفل بالصدفةكالسابق

 لألشــياء اليت نود من الطفل القيام   جيب أن يتضــمن املدح وصــفًا

 .، وعدم الرتكيز على األمور اليت ال نريده القيام بهابها

 يف املدح الضمين. والتنويع حتري الصدق والتلقائية 

 الطفل عند املدح مراعاة ميول وعمر واهتمامات. 

 السلوكياتمع بني املدح الضمين واالنتباه واملدح يف بعض جلا. 

 مع بني املدح الضمين واملزايا واملكافئات يف بعض املواقف.جلا 

 ًاأحيان لضمين والعناق واللمسات الرقيقةمع بني املدح اجلا. 
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 األسلوب الرابع:  التعاقد السلوكي.  

عبارة عن إتفاقية مكتوبة بني الطفل كطرف أول واملعلم أو  هو

التى سوف يؤديها احد الوالدين كطرف ثانى  توضح العالقة بني املهمة 

 عليها نتيجة لذلك. سيحصلالتى  الطفل واملكافأة

 

 اليستعمل فيه التهديد أو العقابجيب اإلنتباه إىل أن هذا اإلجراء 

 املتفقمكافأته بعد تأديته السلوك فالطفل حيصل على  ،أو اإلطفاء

يقم ، أو ال يستطيع احلصول على املكافأه املتفق عليها إذا مل عليه

يعلم الطفل ايضًا الشعور  فهذا األسلوب، عليه املتفقالسلوك  بتأدية

باملسؤلية وذلك من خالل مشاركته فى إختيار السلوك املستهدف 

 وحتديد املكافأة املناسبة.

 

 !!تذكري

  فى البداية جيب توضيح هذا اإلجراء للطفل واإلتفاق معه أنه إذا

كما ، يعترب الغيًان العقد إإجنازها ف املتفق علىمل ينجز املهمة 

املعلم( بقطع عهد للطفل بأنه  ،جيب أن يقوم الطرف الثانى)األم

 سوف يلتزم مبا عليه من بنود العقد ) املكافأة(.

 أو ك معني جيب على الطفل أن يطوره لألفضل إختيار سلو

أن يشارك الطفل فى  ومن املمكنيكتسبه )سلوك جديد(. 

، إختيار السلوك أو خيتاره الطرف الثانى ويوافق عليه الطفل

وجيب أال يستخدم هذا األسلوب يف اإلطفاء، حتى ال يعتقد 

 .الطفل أن السلوك غري السوي مقبول"نسبيًا"
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  ويسهل  واضح وةدد وبسيطجيب أن يكون السلوك املختار

 على الطرف الثانى)األم أو األب أو املعلم( قياسه.

  جيب القيام بالسلوك املستهدف وأين جيب أن حيدد العقد متى

  .................................... يف ..................... إىل ................... من

  طلوب على مكافأة معينه تتناسب والسلوك امليتفق الطرفان

تأديته فإن كان السلوك بسيط كانت املكافأة بسيطة وإن 

 كان إجنازًا كبريًا تكون املكافأة كبرية. 

 حيث جيب  ،جيب أن يوضح العقد متى ستقدم املكافأة للطفل

بعد حدوث السلوك املستهدف فقط أو حني يتم  له أن تقدم

 ني الطرفني.اإلجناز املتفق عليه ب

 .ميكن أن نقرأ للطفل ما هو مكتوب إن كان ال جييد القراءة 

 ،أواملعلم( صارمًا حني  ،األب جيب أن يكون الطرف الثانى )األم

العقد فال حيصل على املكافأة يف منه ا طلب يلتزم الطفل مب ال

 بدًا.أ

  فى أى فرتة طاملا أن الطرفني أو اإلضافة يقبل العقد التعديل

 على ذلك.فقني تم

 ليســــــــــــــــت حاجة الطفل الفطرية للعب واملرح واحلب واحلنان ،

مكافئات ةتملة ملثل هذا األســـــــــــــــــلوب، بل هي من واجبات 

 . املربني يف كل األوقات

 .جيب أن تكون أهدافك دائمًا قابلة للتحقيق 

 .جيب أن تكون أهدافك دائما قابلة للقياس 
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 منوذج للعقد السلوكي

 .................................. و.................................  بني وإتفاق  هذا عقد

 م200/    /  نتهى فى وت ،م20 / / فىأ بدت.............. مدة هذا العقد

 وبنود العقد هى:

 (املهمة املطلوب من الطفل أن يقوم بها)واجبات الطرف األول:  

 

 

 (سيحصل عليها الطفل حني ينجز املهمةاملكافأة التى )إلتزامات الطرف الثاني: 

 

 

   مالحظات:

 ملعايري إجناز الطرف األول للسلوك املستهدف:تتضمن وصفًا إجرائيًا  

 .........................................................................................................-أ

 ........................................................................................................-ب

 

 ........................-الطرف الثاني........................ -الطرف األول

 ........................-التوقـــيع........................ -التوقـــيع

 

 ميكن التوقيع على مالحق إضافية عند احلاجة، بعد موافقة الطرفني.

 ،هو مفتاح النجاح ،اإللتزام بتنفيذ نص بنود العقد من الطرفني



 د. سامي السقا

48 

 

 منوذج عقد اتفاق تربوي

 

 بعدو احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على الن  األمي األمني

م،  مت حبمد اهلل االتفاق 20انه يف هذا اليوم اجلمعة  املوافق   /    /    

 بني كل من:

 ، بصفته )اإلبن(، كطرف أول.    .  1

 ، بصفته )األب( كطرف ثاني.    .  2

 

 :وهما بكامل الرضا على ما يلي

متهيد: حيث ان األب يسعى إىل تقديم كافة أنواع العون واملساعدة 

إلبنه يف إكتساب املهارات واملعرفة والسلوك القويم ومن واقع 

، وحيث أن اإلبن يرغب يف واالجتماعية مسؤوليته الدينية واألخالقية

، االستفادة واإلستمتاع بكافة الربامج التعليمية والرتفيهية املناسبة

واليت حتقق الفائدة املرجوة يف الرتبية  وكسب رضا الوالدين،

 الصاحلة والسلوك القويم مبشيئة اهلل،  لذا فقد اتفق الطرفان على:

 

ال يتجزأ من هذا العقد ويقرأ  ًااعتبار التمهيد أعاله جزء أواًل:

 معه نصًا ومعنى.

 

م، وتنتهى 20   ثانيًا: مدة هذا العقد فصل دراسي تبدأ فى /  /

 م20    فى  /  /
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 املتفق عليها: الوصف اإلجرائي للسلوكياتثالثًا: 

 الوصف اإلجرائي السلوك

 األقل يف املسجدثالث صلوات على  الصالة يف أوقاتها

 يف متام اخلامسة والنصف صباحًا اإلستيقاظ املبكر!

 التنظيم والرتتيب والنظافة العامة !غرفتك مسؤوليتك

 من األقران األصدقاء أو األقارب من يزورنا يتقيد بأنظمتنا

 يف مجيع األوقات ومع مجيع األشخاص إستخدام من فضلك وشكرا 

 عند اللقاء الصباحي واملسائي القيام للوالدين وتقبيل الرأس 

 يف مجيع األماكن حال وجود أشخاص أو ال السالم حال الدخول واخلروج

 يف مجيع األوقات ويشمل أوقات الوجبات أغلق ما فتحت وارفع ما أسقطت

 والتفاعلاهلدوء واإلنضباط واألدب  اإللتزام بأخالقيات الطالب يف املدرسة

 يف مجيع األوقات وبكل هدوء عربعن مشاعرك بكل أدب ووضوح

 يف مجيع األوقات ومع مجيع األشخاص اإلنصات ألي متحدث وعدم مقاطعته

 اإلفطار والغداء والعشاء العائلي االلتزام مبواعيد الوجبات العائلية

 يف مجيع األوقات حتى غرفتك اخلاصة طرق أي باب مغلق قبل الدخول 

 بني الساعة الثالثة واخلامسة عصرًا إنهاء الواجبات املدرسية يف الوقت 

 مراجعة الدروس والتحضري لإلمتحانات  املذاكرة اجلادة واإللتزام باملتطلبات 

 يف مجيع األوقات أعطف على الصغري  وأحرتم الكبري

  

  

  

   

 الثامنة مساءًايف متام الساعة  أيام الدراسة النوم يف الوقت احملدد
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 :  واجبات وإلتزامات الطرفني املتفق عليها:رابعًا

 إلتزامات الطرف الثاني واجبات الطرف األول

 حيصل على إشرتاك يف النادي الصالة يف أوقاتها

 أن يزور أحد أصدقائه يف نهاية األسبوع النشاط واإلستيقاظ املبكر!

 هدية للغرفةحيصل يف نهاية الشهر على  !غرفتك مسؤوليتك

 أن ينتظم بدعوة أصدقائة مرتني شهريًا من يزورنا يتقيد بأنظمتنا

 حيصل على نقاط ميكن ترمجتها إىل هدايا إستخدام من فضلك وشكرا 

 حيصل على نقاط ميكن ترمجتها إىل هدايا القيام للوالدين وتقبيل الرأس 

 إىل هدايا حيصل على نقاط ميكن ترمجتها السالم حال الدخول واخلروج

 حيصل على نقاط ميكن ترمجتها إىل هدايا أغلق ما فتحت وارفع ما أسقطت

 يسمح له بإستخدام األجهزة ملدد متفاوتة اإللتزام بأخالقيات الطالب باملدرسة

 يستجاب لوجهة نظره ما مل تتعارض مع قاعدة عربعن مشاعرك بكل أدب ووضوح

 على نقاط ميكن ترمجتها إىل هداياحيصل  اإلنصات ألي متحدث وعدم مقاطعته

 حيصل على نقاط ميكن ترمجتها إىل هدايا االلتزام مبواعيد الوجبات العائلية

 حيصل على نقاط ميكن ترمجتها إىل هدايا طرق أي باب مغلق قبل الدخول 

 يعطى فرتة من الرتفيه اهلادف أو احلر إنهاء الواجبات املدرسية يف الوقت 

 خيتار باإلتفاق النشاط الرتفيهي املناسب  نتائج حتصيلية مرضيةاحلصول على 

  

  

  

  

  

   

 يسمح له بالتأخر لساعتني يف نهاية األسبوع أيام الدراسة النوم يف الوقت احملدد
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 :أساليب التعامل مع التقصري يف أداء السلوك:  خامسًا

  الطرف الثاني أساليب الطرف األول تقصري

 حيرم من اإلشرتاك يف أية أنشطة ترفيهية الصالة وعدم اإللتزام بهاتأخري 

 حيرم من إستخدام األجهزة لبقية النهار التأخر أو املماطلة يف اإلستيقاظ!

 حيرم من اخلروج من الغرفة إىل أن يتم عدم ترتيب الغرفة الشخصية

 حيرم من إستقبال ضيوف ملدة ةددة بأنظمتنا عدم تقيد الضيوف 

 ال يستجاب للطلب أو يؤخذ منه ما قدم له إستخدام من فضلك وشكرا عدم 

 جتاهل وجوده وعدم احلديث معه القيام للوالدين وتقبيل الرأس عدم 

 جتاهل وجوده وعدم احلديث معه السالم حال الدخول واخلروجعدم 

 حيرم من املشاركة يف نشاط معني رفع ما أسقطت وأق ما فتحت أغالعدم 

 حيرم من اخلروج من غرفته ملدة ةددة اإللتزام بأخالقيات الطالب باملدرسة عدم

 حيرم من اخلروج جلزء من نهاية األسبوع التعبري عن املشاعر بإنفعال أو بالصراخ 

 إيقاف احلوار مباشرة وعدم العودة للموضوع اإلنصات لهألي متحدث وعدم  املقاطعة

 حيرم من املشاركة يف نشاط معني العائليةااللتزام مبواعيد الوجبات عدم 

 خيرج من املكان وال يعود إال بعد ساعة  بدون إستئذانباب مغلق  الدخول من

 حيرم من إستخدام األجهزة ملدة أسبوع عدم إنهاء الواجبات املدرسية يف الوقت 

 حيرم من أي نشاط ترفيهي يف اإلجازة القصور يف النتائج التحصيلية املدرسية

  

  

   

 يدخل للنوم يف اليوم التالي قبل املوعد  النوم يف الوقت احملددعدم اإللتزام ب

حرر هذا االتفاق من نسختني وقعت من كال الطرفني وتسلم كل طرف 

 نسخته للعمل مبا ورد بها بعد فهم وإتفاق كاملني.      واهلل املوفق،،،

 الطرف الثاني )األب(  الطرف األول )اإلبن(
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 (: قائمة تسجيل السلوك والتقييم اليومي ملدة شهر.1لحق )م

 الدرجة التقييم مالحظات سلوكية عامة اليوم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     
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 )تراكمية أو فردية حسب اإلتفاق(. (: قائمة حساب نقاط املكافآت: 2ملحق )

 القيمة بالنقاط املكافأة املستهدفة رقم

 3500 اإلجازة السنوية  .1

 1500 إجازة منتصف الفصل الدراسي أو الربيع  .2

 1000 إجازة عيد الفطر املبارك أو عيد األضحى املبارك  .3

 1000 جهاز كمبيوتر شخصي  .4

 1000 جهاز آيباد شخصي   .5

 1000 جهاز هاتف جوال أو جهاز "بليستيشن"  .6

 300 دراجة هوائية عادية  .7

 800 دراجة هوائية إحرتافية  .8

 1000 دراجة نارية لإلسرتاحة  .9

 1000 إشرتاك نادي اللياقة  .10

 1000 إشرتاك نادي الفروسية  .11

 1000 إشرتاك نادي مهارات  .12

 1000 إشرتاك رحلة داخل اململكة  .13

 350 حوض أمساك أو قفص عصافري  .14

 400 مالبس رياضية خاصة  .15

 400 حذاء رياضي خاص  .16

 400 أدوات رياضية خاصة  .17

 800 عزمية جتمع األصدقاء مجيعًا  .18

 350 عزمية منزلية ألصدقاء ةددين  .19

 150 زيارة ألحد األصدقاء  .20

 300 هدية خيتارها لنفسه  .21

 150 وجبة غداء أو عشاء يف مطعم  .22

 150 ( مائة ريال يتصرف بها الطفل باالتفاق100)  .23
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 أساليب إطفاء السلوك غري املرغوب

بالتجاهل أو تكرار الســلوك غري املرغوب  ختفيفتقوم أســاليب 

العقاب   "عدم االنتباه، أو العزل أو احلرمان من املكافئات واملزايا أو        

أن يســــتطيعون  املربني، على فكرة أســــاســــية مضــــمونها أن "البدني

ــلوك ايعلموا األطفال ما ال جيب أن يفعلوه، وربطه لديهم ب اخلاطئ  لسـ

ــلوك  الطفلتبط يف ذهن لري ــيئةيؤدي إىل نتائج  اخلاطئأن الســــــ   ســــــ

 ."خسائر"

 

 التجاهل أو عدم االنتباه )اإلطفاء(. :األسلوب األول

عدم االنتباه لألفعال اخلاطئة الصغرية، تعمد التجاهل وهو 

، أو بقصد جلب يرتكبها الطفل بشكل عفوياملزعجة اليت قد و

وخاصة إذا مل تكن من األفعال املتكررة بشكل ملفت،  اإلهتمام،

البكاء غري املربر، الوقوف أمام  ،األشياء: )رمي أمثلتهاومن 

التلفزيون، إصدار أصوات مزعجة، وغري ذلك من السلوكيات 

 .املقصود بها لفت اإلنتباه(

 !!تذكري

  ليســــت ســــهلة التنفيذ  وهيالتجاهل وعدم االنتباه وســــيلة هامة

كما   ضــــــــــــبط النفسمن  كبريًا ألنها تتطلب من املربني قدرًا

 حتى تؤتي مثارها.واالستمرارتتطلب املواظبة 

    ــرفات ــيلة فعالة لتعليم أطفالك ما هي التصـ عدم االنتباه هو وسـ

 اليت ال جتذب انتباهك وال تستحقه.
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 خطاء الصـــغرية واملزعجة فانك تشـــجع الطفل  عندما تتجاهل األ

 على التخلص منها وعدم تكرارها.

       أنها جلذب انتباهك وكنت ترغب          يبدو إذا قام الطفل بأفعال

ــيء     ــك بشــ ــغل نفســ ــاطة ال تنتبه هلا، واشــ يف توقفه عنها، ببســ

 يستغرق وقتك وتفكريك.

        واظب على استخدام األسلوب كلما تكررت األفعال الصغرية

، ما مل حتى وإن تكررت بوترية أعلى وشــــــــــــدة أكرب املزعجة

 .تصل إىل حد اإليذاء للنفس أو لآلخرين

  ــغرية املزعجة قد حيدث أحيانا أن يؤدي جتاهلك لألفعال الصــــــ

طمئن ألن ذلك أمر مؤقت،   إاليت يأتي بها الطفل إىل زيادتها،        

ســـــوف تقل هذه األفعال  فإذا واظبت على التجاهل  وتأكد أنك

 . متامًا وختتفي

   ــمين مع التجاهل بالطريقة التالية: جتاهل ــتخدم املدح الضـــ اســـ

ــلوك غري املرغوب فيه أوال، وعندما يتوقف الطفل عنه  الســـــــــــــ

 متناعه أو توقفه عن السلوك غري املرغوب فيه.امتدحه ال

   تغيري املوضـــوع واحلديث مع أي شـــخص موجود يف املكان عن

ــية وهمية،   ــوع آخر، أو حتى احلديث مع شــــــــخصــــــ أو موضــــــ

مع تغيري  "إستخدام عبارة "يا اهلل نسيت أن أفعل كذا وكذا ..   

، أســـــــــلوب شـــــــــديد الفعالية يف لفت إنتباه الطفل عن  املكان

 ميارسه للفت اإلنتباه. اّلذيالسلوك املزعج 
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 احلرمان من املزايا )تكلفة اإلستجابة(.    :األسلوب الثاني

صــــــــــــــل عليها هو أن حترم الطفل من املكافآت واملزايا اليت ح

ــطة اليت حيبها، إذا ارتكب أفعاال    ــلوكه اجليد، واألنشـ ــبقًا لسـ مسـ

يرتكب ما ال ميكن جتاهله خطرية مؤذية لنفســــه أو لغريه أو عندما 

)كالتخريب املتعمد لأللعاب، أو التعدي على ممتلكات اآلخرين،           

ــري يف   ــديًا، أو إهانة اخلدم، أو التقصـــ أو اإلعتداء على اآلخرين جســـ

 ، وغريها(.الواجبات

 

 !!تذكري

 .هذا األسلوب وسيلة تغنيك عن استخدام العقاب البدني 

        هذا األسلوب وسيلة فعالة للعقاب تتسم بأنها أكثر إنسانية من

 .، وبنفس الفعاليةالضرب

  احرم الطفل من األشــــــــياء واألنشــــــــطة واملزايا اليت حيبها فعال

 .، ويشعر حبرقة لفقدانهاويسعى إليها

  احلرمان أثناء قيام الطفل بالســلوك الســيئ أو اســتخدام أســلوب

 .، واشرح له األسباب اليت إستدعت عقابهبعده مباشرة

  احرص على أن يكون هناك تكافؤ بني الســــلوك الســــيئ ونوع

ــيء  ودرجة احلرمان من املكافآت )خطأ كبري = حرمان من شــ

 هام( )خطأ صغري =  حرمان من شيء أقل أهمية(.

  ــتخدم احلرمان من نفس املكافآت واملزايا كل مرة حتى ال تســ

 ال يتعود طفلك احلرمان منها وتصبح غري ذات جدوى.
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  جع ارتعندما خترب الطفل أنك ســـوف حترمه من شـــيء معني ال ت

أنك ال تعين ما تقول أو ال     الطفل عن كالمك، نفذ، وإال تعلم    

 تنوي أن تفعل.

 ال تفرط يف اســـــــــــــــتخدام احلرمان من املكافآت واملزايا، فان 

يف عقاب  هكثرة اســــتخدام العقاب تفقده تأثريه، وال تســــتخدم

 الطفل على األشياء الصغرية.

  ال تتوقف عن اســتخدام املدح والثناء ومنح املكافآت واملزايا ألن

 العقاب فقط ال يكفي حيث أنه ال يعلم األطفال ماذا يفعلون.

 

 ،الفطرية هحاجاتالطفل من حرمان جتنب 

  إستخدام احلمام. ،النوم ،الشربو األكل

 

ــتخدمت     ــيئ إذا ما اســـ ــلوك الســـ يتوقف بعض األطفال عن الســـ

وســيلة التجاهل، والبعض إذا ما اســتخدمت وســيلة العزل، واآلخرون   

إذا كان املربون يتقنون هذه الوســــائل حيتاجون إىل وســــائل أخرى، ف

مجيعها فان احتماالت جناحهم تزيد يف تهذيب األطفال، ويســتطيعون  

هذه الوســـائل حتى يصـــلوا إىل أفضـــل النتائج. وخربتك مع    أن جيربوا

سلوك ول     الطفل سوف تعلمك متى تستخدم     لطفل األسلوب املناسب لل

 .بال إفراط وال تفريط

 

 التدرج املتوازن من أهم مقومات النجاح يف الرتبية السلوكية. 
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 اإلفراط يف تعليم السلوك )التعلم الزائد(.   األسلوب الثالث:

راط فى تعليم تعريف هذه الطريقة ببساطة أنها اإلفوميكن 

مفتاح جناح هذه الطريقة فى إعادة السلوك املرغوب فيه، ويكمن 

 أالسلوك اجليد لفرتة طويلة من عشرة إىل عشرين مرة كلما أخط

، ومن أمثلتها: )قفل الباب بشكل املرغوبالسلوك غري  وأعادالطفل 

الدخول إىل أى ، أو خص أخرالتحدث بشكل غري الئق مع شقوى، أو 

الطفل  اإلهمال فى وضعكان دون إستئذان أو إلقاء التحية، م

 (.فى مكانها الصحيحأو كتبه أو حقيبته غراضه أل

 

كن وهى طريقة ميكن احلصول على نتائجها بسرعة ومي

كما ميكن إستخدامها مع السلوك  إستخدامها مع السلوك البسيط

أن إىل ولكن جيب اإلنتباه  (.احلمام التدريب على إستخدامكاملعقد )

وال ميكن إستخدامها  ، تنجح مع كل السلوكيات هذه الطريقة ال

مع بعض أنواع السلوك كتلك التى حتتاج لوقت طويل لتنفيذها أو التى 

 لتنفيذها. كبري هدجلحتتاج 

 

وجيب عند إستخدام هذا األسلوب أن يصل الطفل يف تكراره 

اإلنزعاج، ويكون التعليق اإلجيابي دائمًا للسلوك املرغوب حد 

مصاحبًا لتكرار السلوك "يف املرة القادمة بالتأكيد أنك ستقوم به 

 من أول مرة بشكل صحيح، ولن تضطر لتكرارها بهذه الطريقة"
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 !! تذكري

 ها الطفل بالسلوك فى اليوم.احسب كم مرة يقوم ب 

  الطريقة.قرر ماهو الوقت املناسب فى اليوم لتطبيق هذه  

 وضح للطفل بشكل مفصل خطوات السلوك اجليد املراد تعلمه. 

  إذا قام الطفل بالسلوك غري املرغوب فيه مرة أخرى جيب أن تزاد

 له مرات التطبيق فى املرة املقبلة.

  اجعل الطفل يقوم بتطبيق السلوك املرغوب فيه خطوة خبطوة

وإذا ما فعل ذلك  ،خطاء ودون إختصارُحدد له دون أكما 

 الحتتسب له هذه احملاولة ويقوم بإعادتها مرة أخرى.

  إذا حتسن سلوك الطفل فى األيام التالية  قم مبدحه والثناء عليه

 ثم قم بتطبيقها مع سلوك أخر.

 وعدد املرات التى يسلك لطفل  ،سجل السلوك الذى تريد تغيرية

وعدد مرات  ،ةفيها هذا السلوك فى اليوم قبل تطبيق هذه الطريق

  تقدمالثم عدد مرات عمل السلوك كل يوم ملعرفة مدى  ،التطبيق

  إذا قررت عدد معني من التكرارات وكنت تراها مناسبة

بامليزان حلجم وشدة وتكرار السلوك املستهدف فال تتنازل عن 

ضطررت ينهيها بالكامل حتى لو ا الطفلأي واحدة منها وإجعل 

 معه وليس نيابة عنه. ملسك يديه والقيام بالسلوك

 شرطي "صحي وآمن" ضرورة ملمارسة هذا األسلوب. 
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 تصحيح الوضع.   األسلوب الرابع:

هذا يعنى أن و مباشرة بعد السلوك، بالصواب أهو تصحيح اخلط

ثر السلوك اخلاطئ الذى قام إما حدث  بإصالحعلى الطفل أن يقوم 

تتميز هذه الطريقة بالبساطة فى تطبيقها وهى من الطرق الناجحة و .به

إذا قام الطفل رغوب فيه، ومن أمثلتها: )امل غريفى التخلص من السلوك 

عليه عندها أن يقوم بإرجاع ما قام  ،بسرقة بعض احللوى من املتجر

بأخذه وتقديم اإلعتذار أو أن يقوم بدفع مثن ماأخذه وايضًا مع تقديم 

إذا قام الطفل متعمدًا بسكب عصري أو سائل على  ، أواراإلعتذ

ما كان  السجادة، فعليه عندها أن يقوم بتنظيف املكان وإعادته إىل

إذا قام الطفل برمي أو كسر زجاجة عليه وإزالة آثار السلوك، أو 

ا عصري يف املنزل أو يف الطريق بطريقة غري صحيحة، فعليه عنده

 .(لسلةجتميع الشظايا ووضعها يف ا

  

من هذه الطريقة سهله وميكن تطبيقها مع عدد كبري 

كثر مع السلوك اخلاطئ فى فيها وتنجح أ السلوكيات غري املرغوب

وبذلك تصبح هذه  ل أن يتطور ويصبح عادة عند الطفل،بدايته أى قب

طريقة وقائية من السلوكيات اخلاطئة التى ميكن حدوثها الطريقة 

على ضرورة جتاهلها يف حال تأكدنا أنها ، مع التأكيد املستقبليف 

 .غري متعمدة أو كان الغرض منها لفت اإلنتباه فقط
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 اإلشباع.   األسلوب اخلامس:

كبح السلوك بأنها وميكن تعريف هذه الطريقة بشكل مبسط 

أى جعل  ،بإعطاء الطفل كميات كبرية من املعزز بشكل متواصل

رجة اإلشباع، وهو طريقة فيه لد بالسلوك غري املرغوب يقومالطفل 

املشكلة ومن  يف السلوكيات اليت يكون تكرارها الدائم هوناجعة 

شياء، قضم األظافر، مضغ األقالم، طرقعة أمثلتها: )ركل األ

 (.، وغريهااألصابع
 

 ،معني عند إختيار هذه الطريقة ملعاجلة سلوك

 يهعلينا التأكد أن قيام الطفل بهذا السلوك بشكل متواصل ال يؤذ
 

 !!تذكري 

 جيب أن  ،السلوك املراد التخلص منه بشكل دقيق عند حتديد

 نواع السلوك. ًا أن هذه الطريقة التنفع مع كل أنتذكر دائم

 مالحظة متى  مع ،سجل عدد مرات السلوك فى اليوم الواحد

 السلوك.وأين يقوم الطفل بهذا 

 اطلب من الطفل أن يقوم  ،عند حدوث السلوك املراد التخلص منه

 دقيقة(.20) أو لفرتة زمنية معينة ،مرة( 20) به عدة مرات

 خر. تهتم لرغبة الطفل فى ترك املكان وممارسة نشاط ال 

 السلوك.تكرار الطفل ب قام ماقم بتكرار هذا اإلجراء كل 
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 العزل.  :األسلوب السادس

هو أن يقضــي الطفل عدة دقائق يف مكان ما بالبيت تتحقق فيه 

وخيلو من أي شـــــيء جيد فيه الطفل مادة  "الصـــــحة واألمان"شـــــروط 

ــيء ممتع،   ــاء الوقت يف شــ ــلح للعب أو قضــ  األطفالندما يقوم عويصــ

ة ال بشــيء خطر مؤذ ألنفســهم أو لغريهم، أو عندما يتصــرفون بطريق  

ــتطيع حتملها، فان التجاهل  و واملدح الضــــــمين ال   ،عدم االنتباهتســــ

 يصلحان ملعاجلة هذه املشكالت.

 

 !!تذكري

   امتداح طفلك عندما حيسن التصرف بعد فرتة العزل، يعزز بقوة

 اجليد.   كالسلو

    اســـــــتخدم العزل أثناء قيام طفلك بالســـــــلوك الســـــــيئ أو بعده

 مباشرة، يعطي تأثريًا قويًا وفعااًل ومباشرًا.

   لتعليم األطفال ما هي األفعال اليت جيب أال العزل وســـــيلة فعالة

 يقوموا بها.

   العزل وســـــيلة ســـــريعة مباشـــــرة، متكنك من إيقاف الســـــلوك

اخلاطئ، وإيضــاح نتائجه الســلبية اليت ســوف تدفع طفلك لعدم  

اإلتيــــان بــــه، ومن إنهــــاء موقف العقــــاب يف دقــــائق معــــدودة  

 ىالعودة إىل أســاليب أخر يف)ويســاعدك أســلوب العزل كذلك  

 (.عند احلاجة
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  ،اســتخدامه  والعزل هو أســلوب إنســاني وأقل قســوة من الضــرب

بدال من الوســـــائل األشـــــد قســـــوة يقيك والطفل من االنفعاالت    

الســلبية اليت قد تنشــأ عن تلك الوســائل وآثارها املســتقبلية على   

 شخصية الطفل السوية.  

              ،ناء فرتة العزل، ال تتحدث معه باهك للطفل قليال أث اجعل انت

 باختصار وحبزم ملاذا تعزله. وضح لهفقط 

   عدد دقائق يوازي عدد  قصــــــــــــــريةفرتة العزل جيب أن تكون(

ــنوات عمره الزمين( هي كافية ألنها لو طالت فرتة العزل عن   سـ

 ذلك فسوف جيد الطفل شيئا يسليه.

 إعتمادًا على تكرار السلوك وشدته. ميكن التدرج مبدة العزل 

          إذا خرج الطفل من مكان عزله فأعده مرة أخرى حتى يكمل

 .، حتى لو إضطررت للبقاء معه كامل املدةاملدة

         يفضل أن يرى الطفل اآلخرين وهم يستمتعون مبمارسة النشاط

 حرم منه بسبب سوء السلوك. اّلذي
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 األسلوب )األخري( / العقاب البدني. 

على و ضرب الطفل بضع ضربات بطريقة حازمة على يديه أ     هو 

مؤخرته وذلك  باســتخدام صــدره حتت الرتقوة أو على لوح الكتف أو 

يد،    لت العرب )آخر العالج الكي(. وال  نوافق  على       باطن ال قا فقد 

اســتخدام العقاب البدني  )الضــرب( إال حتت شــروط صــارمة، أهمها  

ــاليب  ــتخدام األسـ ــن اسـ ــابقة وعدم إهماهلا، ألن  التأكد من حسـ السـ

ذلك يؤدي بالضــرورة إىل قلة اســتخدام العقاب البدني أو )عدم اللجوء 

 إليه إطالقا(.

 

   :مالحظات هامة جدًا

ــلبية، منها أنه خيلق انفعاالت وتوترات  . 1 للعقاب البدني آثار ســ

ــه   ــل وجتنبـ ــا، ويؤدي إىل خوف وانعزال الطفـ غري مرغوب فيهـ

ــدين، وكذلك فان  كثرة العقاب البدني تؤدي به إىل أن الراشــ

 ه.رييفقد تأث

مع ذلك فان الضــرب ميكن أن يكون وســيلة ســريعة توقف   . 2

تذكر أن العزل  جيب ان نسلوك سيئ جدا مؤذ أو خطر ولكن   

 ميكن أن خيدم نفس الغرض بآثار سلبية أقل.

يســـتطيع العزل أن يضـــع نهاية ملوقف ال حيتمل دون أن يؤدي   . 3

اســتخدام الوســائل األخرى  كذلك االت وتوترات وإىل خلق انفع

ناء واالهتمام ومنح املكافآت           . اخل. على خالف .،كاملدح والث

ــرب الذي قد يؤدي بدال من ذلك إىل ردود أفعال انفعالية   الضــــــــ

 سلبية عند األطفال.
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 :كيفية استخدام العقاب البدني
     

،  اخلطرياملؤذي يســـــتخدم العقاب البدني فقط يف حالة الســـــلوك  . 1

عندما يرى املربون أنهم عاجزون عن اســـــتخدام األســـــاليب األخرى،   

 وبشرط أن يأخذوا يف االعتبار النتائج السلبية للعقاب.

، ال تنتظر حتى ينتهي الطفل  قاب الطفل بالضــــــــربعندما تقرر ع. 2

 من سلوكه أو متر فرتة طويلة بني السلوك والعقاب.

، فمن الضـــار أن للحاجة املاســـةيقوم املربون باســـتخدام الضـــرب  . 3

 يكون الضرب من اختصاص أحد منهم على وجه التحديد.

الطفل وحجمه وطبيعة  حازمًا قويًا مناســــــــبًا لعمراجعل ضــــــــربك . 4

 تصرفه، ولكن ال تطل الضرب.

عندما حتذر الطفل من القيام بســــــــلوك معني   ، نفذ فوًرا،ال تهدد. 5

 قام بنفس السلوك. إذاوإال ناله الضرب، عليك االلتزام بذلك 

ــرب  . 6 ــرب الطفل اضـــ ــة اليدعند ضـــ ، وال بكف اليد وليس بقبضـــ

 ( وال تقذفه بشيء. والكتفنيتضرب على الوجه ) يفضل اليدين 

، وال تصـــرخ بشـــدة أو تهدد الطفل بالضـــرب وأنت منفعلال تعاقب . 7

 فسيفقد حتى التهديد قيمته يف الردع.وإال بأشياء لن تفعلها، 

ــتخ. 8 ــرب بها كاخليزران أو  ال تســ ــيلة أخرى أو أداة للضــ دم أي وســ

 .السوط أو غريها، فقد تندم الت حني مناص

 .   قبل أن تصل إىل هذا األسلوباألخرى  جرب األساليب. 9
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 ضطرابات السلوكيةاال منشائعة مناذج 

 لذوي فرط احلركة وتشتت اإلنتباه
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وبشكل متكرر، أمناطًا غري مقبولة  تظهر اضطرابات السلوك

تعدد اختصاصات واهتمامات عما هو مألوف أو متوقع، ومن السلوك 

املهنيني والباحثني، وكذلك اختالف تفسرياتهم حول طبيعة تلك 

االضطرابات وأسبابها وعالجها، باالضافة إىل تعقد االضطراب نفسه 

 استخدام وتداخله مع اضطرابات أخرى جعلت الباحثني مييلون إىل

 األطفال،مصطلحات ومسميات دون غريها لإلشارة إىل هذه الفئة من 

إال ان التوجهات احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصة متيل إىل استخدام 

 مصطلح اضطرابات السلوك ألسباب متعددة أهمها:

أن هذا املصطلح أعم وأمشل من غريه من املصطلحات واملسميات 

واسعًا من أمناط السلوك، باالضافة إىل أنه االخرى، إذ يشمل قطاعًا 

يصف السلوك الظاهر الذي ميكن التعرف عليه بسهولة، كما ان 

هذا املصطلح ال يتضمن افرتاضات مسبقة حول أسباب االضطراب، 

وبالتالي فهو مفيد للمربي أكثر من املصطلحات األخرى مثل 

نفسي وترى االضطرابات االنفعالية اليت تعتمد على تصنيف الطب ال

أن سبب االضطراب داخلي، باالضافة إىل ما يتضمنه هذا املصطلح 

من وصم اجتماعي وحتيز ضد الوالدين باعتبارهم سببًا يف اضطراب 

أبنائهم نتيجة عوامل التنشئة االسرية، علمًا بأن املضطربني انفعاليًا 

هم قلة مقارنة بالفئات االخرى اليت يتضمنها مصطلح اضطراب 

 السلوك.
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مع األطفال كثرية   واآلباء  املعلمني املشـــــــــكالت اليت تواجه  ف

ــلوكية وهناك بعض احللول واخلطوات   وأهمها املشـــــــــكالت الســـــــ

ــيوعًا، العمل بها مع ميكناليت  املبدئية مع  املشـــــكالت األكثر شـــ

وإســتشــارة املختصــني يف حال   التأكيد على أهمية  التوازن والتدرج، 

وصـــلت شـــدة وحدة الســـلوكيات إىل درجة حادة، أو وصـــلت إىل أن     

 :على سبيل املثالومنها متكنت من الطفل كعادة، 
 

 الطفل العنيد:

العنـــاد عنـــد األطفـــال يعـــد مرحلـــة طبيعيـــة وتعبري عن الـــذات  

ــتقالل ــم فال، واالســـ ــرار على تنفيذ طفل العنيد هو الذي يتســـ باالصـــ

، وينتج ذلك غالبَا عن الدالل يصــعب التعامل معهو كما يراهارغباته 

ــية قيادية  املفرط، ورغبة الوالدين يف مرحلة معينة يف تكوين شـــخصـ

ـــِل التهاون يف التوجيه حدَّ متكن العناد من الطفل   لدى الطفل، َفَيصــ

 ى ولو كان خطًأ.تيفرض رأيه حأن يسيطر ووإعتقاده بأنه يستطيع 

 

لفرتة من الوقت، واالنشـــــــــــــــــــغال عن  همالوميكن إطفاؤه بإه

الســـــــلوك غري املرغوب، وحتويل إهتمام الطفل بتغيري املوضـــــــوع دون 

ــتجابة لعناده، وتنفيذ اهلدف عن طريق لعبة، أو تغيري مكان  االســــــــــ

رية لــدى الطفــل بــالعمــل مع طفــل ثــارة حــافز الغالعمــل مع الطفــل، وإ

ــوع غريب أوذب انتباه الطفل جوآخر،  ــرورة  ملوضــ مغري ومثري مع ضــ

 إىل آخر. سلوكمن  املوضوعاتاالهتمام بتغيري 
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 الطفل العدواني:

يعترب الغضب والثورة واالشرتاك يف املشاجرة من األمور الطبيعية 

اليت تصدر عن األطفال األصحاء، بل يشك يف صحة الطفل إذا مل 

يغضب أبدًا ومل يتشاجر مع زمالئه على اإلطالق، إال أن قيام الطفل 

بالغضب والثورة واالعتداء على زمالئه بدون مربر سواًء يف البيت أو 

الشارع، وبصورة مستمرة فإن هذا السلوك يدل على املدرسة أو 

اضطراب الطفل، ويعرف العدوان بأنه االستجابة اليت تكمن وراء 

الرغبة يف إحلاق األذى والضرر بالغري، أو نوع من السلوك االجتماعي 

 غري السوي يهدف صاحبه إىل حتقيق السيطرة. 

ويأخذ العدوان عدة أشكال تتمثل يف العدوان اللفظي 

كالسباب والشتم والتهديد، والعدوان الذي يظهر على هيئة إشارات 

خراج اللسان، والعدوان عن طريق اجلسد إويتمثل يف حركات اليد و

كاستخدام اليد أو الرجل أو األظافر أو األسنان، وهناك العدوان حنو 

الذات، ويتمثل يف ضرب الرأس يف احلائط وشد الشعر أو حرق أجزاء 

 زيق أدواته املدرسية.من اجلسم أو مت

وحيتاج التعامل مع مثل هذه احلالة الكثري من احلزم والصرب، 

ويصلح مع هذا السلوك أسلوب احلرمان من املزايا وتصحيح الوضع 

بشكل مباشر والعزل املناسب لطبيعة احلالة، وقد يكون من املناسب 

متعة يف بعض احلاالت املتقدمة حرمانه من كل األنشطة والفعاليات امل

، واإللتزام اليت ميارسها، حتى يشعر بأهمية حقوق وحريات اآلخرين

 .باحلدود والضوابط اإلجتماعية
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 الطفل اخلواف:

ُيعرف اخلوف بأنه حالة إنفعالية نفسية وجسدية تنتاب الطفل 

عندما يتسبب مؤثر خارجي يف إحساسه باخلطر، ويعد انفعال اخلوف 

لدى اإلنسان وبقية الكائنات من أهم ةفزات احلفاظ على الذات 

 األخرى. 

واخلوف ُيتعلم أو ُيكتسب عن طريق االقرتان الشرطي، حيث 

من املمكن أن يكون نظام التغذية املرتدة سببًا يف خوف الطفل من 

الوحدة أو الظالم أو احليوانات أو اخلربات اجلديدة القرتان هذه 

األشياء خبربات مؤملة أخرى، واخلوف الطبيعي مفيد لسالمة الفرد، 

 ار بشخصية الفرد وسلوكه. أما ما عدا ذلك فهو ض

وحيتاج التعامل مع مثل هذه احلالة الكثري من الصــــــــرب والتدرج 

يف التعامل مع إطفاء هذا السلوك، وميكن إستخدام أسلوب اإلشباع     

بالتدريج من خالل تعريض الطفل ملواقف متنوعة تشـــــابه اليت يشـــــعر 

صل  فيها باخلوف ولكن بدرجات بسيطة جدًا، ومن ثم التدرج حتى ي 

 الطفل إىل الشعور الكامل باألمان.

 

 :اخلجولالطفل 

قد تكون عنده بعض األفكار ولكنه جيد صعوبة يف صياغتها 

وّجه إليه بعض األسئلة السهلة، وحاول أن تزيد من ، أو التعبري عنها

 ثقته بنفسه، واجذب أنظار اآلخرين إىل آرائه اجليدة.
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 الطفل املدلل:

حيتاج هذا الطفل إىل نوع خاص من التعامل  غين عن التعريف، و

ــب املواقف اليت حتدث يف  يف غري وتكون بني احلزم  املنزلمعه حســـــ

مع التشــجيع على الســلوك اجليد وإهمال   يف غري لني، والرفق شــدة،  

ــاليب وطرق العمل مع   ــافة إىل إتباع نفس األسـ ــيئ باإلضـ ــلوك السـ السـ

 الطفل العنيد.

 

 :األنانيالطفل 

تمسك بآرائه، ويكثر يكون أواًل وكل شيء، ويب أن حي

جذبه إىل املوضوع املطروح، وحاول االستفادة من آرائه ، إالكالم عنها

العمل إن أمكن ذلك، وخاصة اليت يرى أنها قّيمة، وعامله بلباقة مع 

 بأن آراءه حتتمل الصواب واخلطأ.باملمارسة إقناعه  على

 

 الطفل القلق:

املفاهيم ورودًا  يف الكتابات املختلفة اليت يعترب القلق من أكثر 

تتناول سلوك األطفال، وهو استجابة انفعالية خلطر يكون موجهًا إىل 

املكونات األساسية للشخصية، وهو حالة من التوتر الشامل واملستمر 

نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد حيدث ويصاحبها خوف 

 غامض وغري مربر يف غالب األوقات.

حيتاج الطفل يف مثل هذه احلاالت إىل اإلشعار باألمان، واحلوار و

ضافة إىل إتباع نفس األساليب اإلالدائم حول دوافعه للقلق وتفنيدها، ب

 وطرق العمل مع الطفل اخلواف.
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 :الشاردالطفل 

دائم الشرود وبعيد عن اآلخرين، قد يتكلم يف موضوع النقاش 

قاطعه بسؤال سهل ومباشر  ،أو موضوع آخر ال عالقة له باحلوار

رأيه يف الفكرة  مستخدمًا أحد ةاور النقاش الرئيسة، واطل 

األخرية اليت توصلتم إليها يف احلوار، مع الرتكيز عليه أكثر من غريه 

 أثناء النقاش.

 

 الطفل الشكَّاي:

يكثر الشكوى من اآلخرين، ورمبا كان على حق يف شكواه 

هدوء، والتقليل من االحتكاك به من ، تعامل معه ببعض األحيانيف 

قبل زمالئه كذلك، مع إظهار استعدادك حلل مشكلته على انفراد 

، وحاولي معه بعض احلزم ي، واستخدموتوضيح اخلطأ الذي وقع فيه

 .تكليفه العمل ضمن فريق فهذا يساعده على تقبل اآلخرين

 

 :اجملادلطفل ال

اآلخرين وال يريد أن يتعلم حيب اجملادلة واملعارضة ويتجاهل رأي 

حاول استخالص النواحي الطيبة يف تدخالته، ثم تكلم ، منهم شيئًا

عن شيء آخر، وأكثر من إلقاء األسئلة اليت تربكه، واصدمه برأي 

اآلخرين املعارضني له، وأخريًا أفهمه أنك مستعد لدراسة املوضوع معه 

يتقبل وجهة نظر على انفراد إلقناعه برأيك الصواب، وأن عليه أن 

 اآلخرين.
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 :ّدعياملالطفل 

يريد فرض رأيه على اآلخرين، ورمبا كان على علم تام باملوضوع 

املطروح، أو على العكس متاماً يتكلم يف كل شيء إال املوضوع الذي 

ه بأسئلة مربكة ودّعم ثقة اجلميع يف احلوار يأوقف، يناقشه اجلميع

ه أو أن يصبح احلوار لثرثرلالفرصة له  يتاحباملشاركة مجيعًا حتى ال 

حديثه بقولك )يا عزيزي فالن نبتعد عن لّب  يبينك وبينه فقط، اقطع

املوضوع( أو )هذه وجهة نظرك وهي مهمة ولكن علينا أن نسمع 

 .احلزمله شيئًا من  يوجهات نظر اآلخرين( فإن مل يتوقف أظهر

 

 الطفل السارق:

األمانة والسرقة كالهما سلوك اجتماعي ُمتعلَّم، وباعتبار 

األسرة هي البيئة األساسية اليت يتعلم من خالهلا الطفل، وبالتالي فإن 

نشأة السرقة عند األطفال غالبًا ما ترجع إىل سنوات الطفولة األوىل، 

حيث يشعر الطفل باحلاجة إىل امللكية شعورًا تلقائيًا وُتعرف السرقة 

االستحواذ على ما ميلكه اآلخرون بطريقة غري صحيحة وبدون "ا بأنه

، ومنها السرقة الكيدية، والسرقة حلب التملك، والسرقة "وجه حق

 للمغامرة، والسرقة لتحقيق الذات.

ومن أفضل األساليب للتعامل مع مثل هذا السلوك هو تصحيح 

الوضع بشكل مباشر، حتى لو إضطر األمر لإلعتذار الصريح من 

 . ، مع عدم التهويناملتضرر، مع أهمية عدم التشهري أو اإلعالن للمأل
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 الطفل الغيور:

الغضب يشعر بها الطفل بالغرية هي حالة من حب التملك وشعور 

عند فتظهر مثاًل  لصاحل شخص آخراالمتيازات  هعادة عند فقدان

يف  أحد اإلخوة أو األصدقاءظهور مولود جديد يف األسرة أو عند جناح 

 وفشله يف احلصول على نتيجة مماثلة.املدرسة 

ن نشجعه على النجاح أو ة الطفل بنفسهثق نعززأن وإلطفائها جيب 

جيب أن حياول النجاح بطريقة أخرى، كما جيب نه عندما يفشل أو

الغرية فاملقارنة تصنع  و مقارنته بأصدقائه او أخوته أنتجنب عقابه أن 

أن ، وبعاده عن مواقف املنافسات غري العادلةإبني األخوة و االصدقاء و 

ن نزرع فيه حب املنافسة الشريفة وأ األفرادنعلمه أن هناك فروقا بني 

، وأن يشارك بفعالية يعرب عن انفعاالته بشكل متزن على أنعه يتشجو

 يف األنشطة اجلماعية.

ن ألدى األسرة و كما هوإشعار الطفل بأنه مقبول  ومن املهم

قدم ، فإذا ن ذلك سيقلل من حب االسرة لهأاالخرين ال يعين اإلهتمام ب

كلفيه بل  تعنفيهلألسرة مولود جديد والحظت غرية ابنك منه فال 

ثين عليه و أمور هي يف حدود طاقته وأيساعدك يف العناية بالطفل يف ل

اهتمامك  يوال تظهر، ن يشعرأه عن بعد دون يه باملسؤولية وراقبيشعرأ

خذ حبه أه يشعر بأن هذا الطفل قد يوهو يرى وال تدعبالطفل اجلديد 

 . بهدوءه اءخطأ يوصحح ه، لسلوك ًةدائما يقظ ينومنك وك
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 :من حل الواجبات املدرسية الطفل املتهرب

املدرسي، رغم كل  الواجب حل هرب منتأن ي الطفل حياول

اجلهود املبذولة لتشجيعه إال أنها تنتهي بابتكار وسائل وطرق عديدة 

جتنبه اإلستمرار يف حل الواجبات وتكرار نفس األساليب وإدعاء 

اإلرهاق والتعب  من القراءة والكتابة، كما حياول الضغط على األم 

 لتساعده يف إمتام فروضه حتى بإدعاء املرض يف بعض األحيان.

أواًل، وربط األنشطة الثقة بنفسه  وميكن مساعدته  بإعطائه

الرتفيهية واملمتعة له مع إنتهائه من حل الواجبات دون التقيد بالفرتة 

الزمنية الالزمة لذلك، ويستحسن تقسيم أوقات حل الواجبات إىل 

فرتات متباعدة يتخللها فرتات من الراحة وأن تكون كل مادة من 

األخرى، وعدم إجباره على إنهاء كامل واجباته يف املواد منفصلة عن 

نفس الوقت، ويفضل أن نبدأ باألسهل حتى يشعر الطفل باإلجناز ما 

يعزز لديه الثقة بأنه قادر على إجناز فروضه بسهولة ويسر مع تعزيز 

 مناسب لإلجناز السريع.

 :الظريف يف املناقشةالطفل 

كثريًا ما  املرح، مستعد دائمًا ملعاونتك، واثق من نفسه حيب

استفد من مشاركته القّيمة يف املناقشات ، يطرح األسئلة الظريفة

 .لطرد امللل واشكره على ما يقدمه من آرائه ولكن دون مبالغة
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 الطفل املتمارض:

بأي  يظهر على شكل إدعاء واضح للمرض واإلرهاق الشديد

شفع له عند مبا ييل احلمن  وغريهامرض مثل وجع الرأس، البطن ....

، وقد تصل إىل حد ظهور أعراض ملدرسةإىل اعدم الذهاب لوالديه 

 حقيقية كاحلرارة واإلستفراغ.

يستعمل التمارض أن الطفل خاطئ ووبعد التأكد من أن اإلنذار 

، نبحث معه ومع تأكد من سالمتهوالمن املدرسة للهروب كحيلة 

و املعلمني أو فقد تكون من املدرسة أاالسباب املختصني باملدرسة 

حللول وتشجيعه على وإقرتاح انناقشه يف سبب عدم ذهابه الزمالء، و

د، وكذلك احلوار والتحدث عما يواجهه بكل ثقة وبدون خوف او ترد

بعض التعزيز واملكافأة يف حالة ذهابه والعكس احلرمان من 

واإلحتواء باحلب والعطف واحلنان  هشعار، وإيف حالة حتايله اإلمتيازات

 .شباع حاجاته النفسية حتى يشعر باألمانإو

اذا كان فعال يتمارض وعدم ه اهل مرضكما ميكن جت

خربه أسة وعليه الذهاب للمدرسة وبعدها السماح له بالتغيب عن املدر

جتنب الضرب والقسوة على الطفل مع  نك ستتناقش معه باملوضوعأ

  .واستخدام األساليب األخرى

اتاحة الفرصة ألطفاهلم للتعبري عن مشاعرهم  الوالدين وعلى

عندما يعيش يف جو يسوده القلق والتوتر  فالطفلدون حرج او خوف، 

فإنه لن يصل اىل مستوى حتمل املسؤولية ولقد اثبتت الدراسات ان 

 .اسلوب العنف والتسلط يبعد الطفل عن االعتماد على نفسه
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 ه: ِرية أو الشَِّهالطفل فاقد الشَّ

متناقضتان لكنهما وجهان لعملة واحدة حيث أنهما   نشخصيتا   

للنقص العاطفي الذي  يتعويضـــ ســـلوكيعربان عن حالة واحدة، فهي 

ــطرابات عميقة ب العالقة مع األم أو من ينوب  غالبًا ما ينتج عن اضـــــــــــ

يضــرب عن الطعام فيعاقب أن ما كل، وإيفرط يف األ أن مافإ  عنها،

قة مع األم أو من  العالج بتحســني العال، ويكون والدته ويعاقب نفســه

 .متوازن القيمة غذائيينوب عنهًا مع العمل على برنامج 

 

 ص األصابع:امالطفل 

ــكلة منذ كثريا ما تظهر هذ ــهر األوىل ه املشــــــ ميكن واألشــــــ

ــابع اليد أو الرجل كأنه عملية عادية  يقوم  بها النظر إىل مص أصــــــــ

شْيء من املهارة    ويف كل طفل تقريبا ويشتق منها بعض اللذة  إجرائها 

فمن املهارة بالنســـبة للطفل الصـــغري حتريك يده أو رجله ووضـــعها يف   

، ولكن اخلطورة يف فمــــه دفعــــة واحــــدة دون أن خيطىء اهلــــدف

ــن  إ ــرار عليها عند التقدم يف الســ ــتمرارها واإلصــ وبعض األطفال  ، ســ

إزالة  ب وميكن عالجهااملراهقة، يظلون ميصــــون أصــــابعهم إىل ســــن 

ــ ــبية بإزالة اخلوف والقلق األســـ ــية اليت تكمن وراء العصـــ باب النفســـ

احلاجة  وتأمني اجلو املناســب إلشــباع احلاجات األســاســية للطفل مثل  

ــوق منتج وذلك  إىل األمن والعطف واحلرية، و ــغل الطفل بعمل مشـــ شـــ

بتشــــجيعه على توجيه أوقات فراغه يف ممارســــة اللعب أو العمل الذي 

، مع ضــــــــــــرورة جتنب التنبيه الدائم  يشــــــــــــغل يده وفمه أو كليهما 

 .والتذكري املباشر والسخرية أو التأنيب وأي صورة من صور العقاب
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 الطفل قاضم األظافر:

الذي  اإلنسحابي يعترب قضم األظافر أسلوبا من أساليب النشاط     

ــاحبه عن جمابهة الواقع  فال يؤدي إىل نتيجة إجيابية،  يبعد صـــــــــــــــــــــ

ـــ  ــتغراق يف الســــــ ــاعده على اإلســـــــ ن وأحالم اليقظة وعدم رحاويســـــــ

ــاحب لقالرتكيز،  ــمواإلنفعال املصــــــــ نفعال  غالبًا إاألظافر هو  ضــــــــ

الغضـــــب الذي ينشـــــأ من حالة التوتر القلقي: لذلك تزداد هذه العادة   

فهو على الرغم  ، كلما قابلت الشخص صعوبات نسبية تتحدى قدرته

ذوره أما ج، من أنه أسلوب انسحابي إال أنه يتميز بالشدة ويتم بالقوة     

فهي ترجع يف مجلتها إىل أســــــــــباب انفعالية قد تكون حادة تعرب عن 

نفســها باحلركات العصــبية اليت يصــحبها عدم االطمئنان وحتركها 

ة عدم اســـــــــــــــتقرار، وميكن يف حال الطفلدوافع اخلوف مما جيعل 

 عالجها بنفس األساليب املستخدمة لعالج مص األصابع.

 

 امللجلج:الطفل املتأتئ، أو املتلعثم، أو 

هي نوع من الرتدد واإلضطراب وانقطاع يف  التأتأة عند األطفال

سالسة الكالم حيث يردد الطفل املصاب صوتًا لغويًا أو مقطعًا 

على جتاوز ذلك إىل املقطع أحيانًا مع عدم القدرة  (ترديدًا ال إراديًا)

، وقد يصحبه يف مراحل متطورة حركات عضلية إنفعالية تزيد التالي

 .حدة املشكلةمن 

والواقع أن كثرياً من األطفال بني سن الثانية واخلامسة من العمر 

، تبدأ وتنتهي دون تأثري إذا أهملت ومت التعامل ميرون حبالة من التأتأة

التأتأة عند  حالة ختتفييف غالب األحوال معها بتعقل وبدون مبالغة، و
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وتطور قدراته  منو الطفل بعد سن اخلامسة نتيجة لتطور ما األطفال

التنفس وخمارج  على التحكم بالعضالت واألعصاب املستخدمة يف

 .األصوات

التأتأة عند  حالة منع تفاقمكبريا يف  دورًا املربني يلعبونومبا أن 

 أو التخلص منها فعليهم مراعاة األمور التالية: األطفال

سليمًا يف كل األحوال،  كالم الطفل أن يكونعلى  جتنب الرتكيز-

 ًاح أن يتحدث بطريقة خمتلفة أحيانيسجيته فمن املرعلى  وتركه 

 .وبدون تأثري سل  من اآلخرين

 التأتأة عند األطفال. جتنب طلب الكالم بصوت عال يف حال زيادة-

إجياد وقت للكالم مع األطفال لتعلم طريقة النطق الصحيح من  -

له الكثري من األشياء فلنكن خري قدوة لطفل يتعلم من أه، فاالوالدين

 ألبنائنا، ونعلمهم بالطرق الصحيحة.

تدريبات التنفس واإلطالة، ومهارات التفاعل اخلطابي مهمة جدًا -

للتحكم يف سرعة الكالم، فمتوسط سرعة الكالم الطبيعي هو 

تسعون كلمة يف الدقيقة، وميكن ضبطها من خالل التحكم 

ميكن أن نقوم به  اّلذياإلنسان د يف جسم هو الفعل الوحيفالتنفس ب

 تحكم به.ال، وبذلك ميكننا الوقت ذاته رادي يفإ والرادي إبشكل 

ي إىل داخل البطن أي التنفس بعمق ه لطريقة الصحية يف التنفسا-

الشهيق العميق وذلك ب ،ويف حالة اسرتخاء قل توترًاأفيصبح الشخص 

رك عضلة احلجاب احلاجز ي دفع اهلواء إىل داخل البطن حبيث تتحأ

، ومن ثم الزفري إىل االسفل ومعها تتحرك )العضلة البطنية( إىل االمام

 من الفم بهدوء وبطء شديدين.
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 :الكاذبالطفل 

ــبح عادة   ــيًا إال إذ تكرر وأصــــ ــًا مرضــــ ال ُيعترب الكذب عرضــــ

ــابعة عندما يكون   ، وللطفل ــن الســـ ــكلة بعد ســـ يعترب الكذب مشـــ

ختدم   االجتماعية. وهو يتخذ أشــــكااًل خمتلفةالولد قد فهم القواعد 

ــاً  ــا خمتلفة أيضــــــ والواقع أنه ال جيب أن نطلق على الطفل   ، أغراضــــــ

كذلك جيب أن ال  ،تســــــمية الكذاب حتى ال نعزز هذا املفهوم لديه 

ــعره   ــحح له من دون أن نشــــ ــى عنه بل إنه من الواجب أن نصــــ نتغاضــــ

 باخلزي، ويأتي الكذب على عدة أشكال أهمها:

و هو حيدث عادة عندما يبالغ الطفل يف وصــــــف   :لكذب االدعائيا-

ويهدف هذا ، ينتزع اإلعجابلجتاربه اخلاصة فيجعل من نفسه بطاًل    

الطفل   ىالنوع إىل إحداث الســـرور يف نفس الســـامع وبذلك يتحقق لد 

 السيطرة وتأكيد الذات.  رغبته يفإشباع 

لقفزات خيالية يف   ويظهر هذا عند االطفال نتيجة     :الكذب اخليالي  -

شــف يف األطفال هذه القوة اخليالية  تالواجب هو أن نكو ،تصــوراتهم

 .توجيهًا مناسبًاونوجهها 

ــاني - ــة يف حتقيق هــدف     :الكــذب األن حيــث يكــذب األطفــال رغب

وعالج هذا النوع يتحقق عن طريق توفري الثقة املفقودة بني ، شــخصــي

ــغار والكبار وجعل الطفل يعتقد أن هناك  عطفًا عليه من  الصـــــــــــــــــــ

 .العادلة الكبار يدفعهم دائمًا لتحقيق مطالبه

مما يقع عليه     يظهر عندما يكذب الطفل خوفاً        :الكذب الوقائي   -

 .، أو جتنبًا لغضب الوالدين أو املعلمني وغريهممن عقوبة



 ةفرط احلركة وتشتت اإلنتباه واإلندفاعي

81     

 

حيدث نتيجة لإلنفعاالت احلادة اليت يتعرض هلا      :الكذب اإلنتقامي  -

بالغرية والغنب   يشــــــعروند األطفال الذين الطفل، ويغلب هذا النوع عن

و يرتكز عالجه حول بناء الثقة يف النفس  ، وعدم املســاواة يف املعاملة 

 و العدالة يف معاملة االطفال.

هو الذي حيدث نتيجة لإلرتياح الذي جيده الطفل              :الكذب العنادي   -

ــلطة قليلة احلنو    ــًة عندما تكون هذه الســــ ــلطة، خاصــــ يف حتدي الســــ

 ملراقبة يف بيئة تتميز بالشدة والتعسف والقسوة.وشديدة ا
 

بأســــاليب بســــيطة   الكذب عالج تلك األنواع منومن الضــــروري ل

   :وفعالة التأكد من

 ومعرفة مثرياته احلقيقيةنوع الدافع للكذب ،. 

  أو اإلنفعال الشديد عالج الكذب بالضرب أو السخريةجتنب. 

 الكذب بصورة تستدعي التدخل، وأنها ليست عرضية راتكر. 

 اليت ُتغري وُتشجع على الكذب.واملواقف الطفل الظروف  جتنيب 

     إشــــــــــــــباع حاجات الطفل الرئيســــــــــــــية، مثل حاجاته إىل األمن

 .هواإلطمئنان وحاجته إىل الثقة فيمن حول

   ــة التعبري ــاط واهلوايات لألطفال وإعطائهم فرصــ توفري أوجه النشــ

 م ومواهبهم والتنفيس عن انفعاالتهم.عن ميوهل

 تشجيع ُمخيلة الطفل عن طريق قراءة الشعر والقصة. 

 بالطفل بالصــــدق وُيظهروا إعجابهم نيأن يتصــــف الكبار احمليط 

ــادقني يف أقواهلم وأفعاهلم، فالطفل ميال إىل  واحرتامهم للصــــــــــــــ

 التقليد واحملاكة ملن حوله.
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 :املتعاليالطفل 

ة فيها شيء من الكرب وال يأبه بآراء يعامل اآلخرين بطريق

حاول أن تبني له خطأه إذا أخطأ، ولكن بطريقة فيها شيء ، اآلخرين

(، ال تثره ،من االحرتام لذاته، وذلك باستخدام أسلوب ) نعم ولكن

 وحترجه أمام زمالئه بل قّرب أفكاره من أفكارهم.
 

 :الصامت بإرادتهالطفل 

أو حتت مستوى املوضوعات  ال يهتم بشيء وقد يعتقد أنه فوق

حاول إثارة انتباهه بطلب رأيه يف موضوع يعرفه، ، املطروحة للمناقشة

مع اإلكثار من سؤاله  ام ملا ميلك من خربة دون مبالغةوأظهر االحرت

 قدر االستطاعة.
 

 :هامة مالحظة

من الضروري احملافظة على أن تكون العالقة بيننا وبني الطفل 

عالقة وثيقة وقوية ومتوازنة ليتجاوب معنا، مع األخذ بعني االعتبار 

تجنب شخصية الطفل  وبني السلوك السل  بأهمية الفصل التام بني 

 املشاكس، املخرب،لص، العنيد، وصفه مثال: )الكذاب، الِّ

 .وغريها( الغشاش، الغ ، الكسول، البليد، 

ن افضل الطرق ملساعدة الطفل على أتؤكد الدراسات كما 

، واالستقراروالدعم باحلب  الوالدانن يشعره أحتمل املسؤولية هو 

بالراحة والسعادة والثقة بالنفس  داخليًا حساسًاوهذا يعطي الطفل إ

 التوازن. اتفينمو ويتطور يف جو من الطمأنينة يكسبه صف
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 أخطاء شائعة يف الرتبية السلوكية
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 أخطاء شائعة يف الرتبية السلوكية

 

قد يردع  ،أن التهديد بإجراءات قاسية ومؤملة .. يعتقد البعض

يكسبه الثقة والصحيح أن هذا األسلوب  ،الطفل عن السلوك السيء

 أبدًا. بأنه لن يعاقب

 

أن األطفال األذكياء جيب أن يكونوا متميزين  .. يعتقد البعض

بالتفكري خارج موضوع الدرس  الدائم والصحيح أن إنشغاهلم ،دراسيًا

 قد يؤخر مستواهم التحصيلي.

 

أن حرمان الطفل من بعض األلعاب اإللكرتونية  .. يعتقد البعض

والصحيح أن إستخدام  ،قد يسبب له التأخر يف مواكبة التكنولوجيا

وجيا املفرط قد يعطل ملكات العقل التحليلية واإلبداعية، التكنول

 .، والتوازن دائما مطلوبوحتى املهارات احلركية الدقيقة

 

أن األفضل للطفل أن يتعلم أكثر من لغة يف  .. يعتقد البعض

 والصحيح أنه جيب أن يتقن لغة األم وجييدها ،مرحلة الطفولة املبكرة

ثانية أو أكثر، فبناء شخصية الطفل سهل عليه تعلم لغة حتى يأواًل 

وتطوير آليات تفكريه  أكثر أهمية من تعليمه قواعد لغة أخرى تفقده 

 .اهلوية و تطفئ قدراته اإلبداعية
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تعلمه ، أن تكرار كلمة " ال ال ال " للطفل .. يعتقد البعض

والصحيح أنه يرى املتعة يف  ،مكامن اخلطأ والصواب يف سلوكه

 إستفزاز اآلخرين إذا مل يوجه إىل الصواب بطريقة صحيحة.

 

أن العقاب الشديد يردع الطفل عن تكرار  .. يعتقد البعض

املتوازن مع طبيعة  والصحيح أن العقاب غري ،أخطائه السلوكية

ئ قد يؤدي إىل فقدان الطفل لقدرته يف احلكم على السلوك اخلاط

 .، وقد يؤدي الكتسابه العنف والعدوانية مع األقرانواخلطأالصواب 

  

آلخر او ،أنه إذا كان أحد الوالدين متشددا .. يعتقد البعض

والصحيح أن التوازن  ،فهذا حيقق التوازن لشخصية الطفل ،متساهال

، بينما يكسبه من الطرفني هو ما يكسب الطفل الشخصية املتوازنة

 .دوانية واإلعتماديةتطرف أحدهما أو كالهما الع

 

جبات اإلضافية والبدانة تعزز منو الطفل أن الو .. يعتقد البعض

والصحيح أن السمنة ضارة بالنمو العقلي املتوازن يف مجيع  ،العقلي

 املراحل العمرية.

 

أن اإلنفعال و الصوت املرتفع قد يوصل الفكرة  .. يعتقد البعض

والصحيح أن التعامل اهلادئ واحلديث املباشر  ،للطفل بشكل أسرع

 بدون عصبية وال إنفعال له تأثري السحر على سلوك الطفل.
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أن الرتهيب و ختويف الطفل من سلوك معني قد  .. يعتقد البعض

والصحيح أن الواقعية يف التعامل مع الطفل  ،يردعه عن ممارسته

 .ري واقعيةهي يف الغالب غ رالرتهيب من أموأكثر فعالية من 

 

يعزز  ،أن شعور الطفل باإلنتصار يف اللعب دائما .. يعتقد البعض

، والصحيح أن ذلك يعزز لديه الشعور بأنه ال عنده الشخصية القيادية

 ميكن أن خيطئ وبالتالي يتمادى يف أخطاء غري مربرة.

 

 ،يبكي "الرجال ما كلمات من قبيل: أن .. يعتقد البعض

والصحيح  ،ألفاظ ميكن أن تأتي بنتيجة إجيابيةأحبك"  ما ،جننتين

مبودتنا وحبنا له لتعبري عن مشاعره والشعور مساحة لأن نرتك للطفل 

  نعزز لديه الثقة بالنفس وباآلخرين.ل

 

وتنشط  ،حتفز املنافسة ،أن املقارنة بني األطفال .. يعتقد البعض

يز يف والصحيح لكل طفل قدراته اخلاصة تتم ،التحدي مع اآلخرين

جانب وتضعف يف آخر، وجيب أن يدرك الفروق الفردية بينه وبني 

أقرانه، وتعزيز ثقته بقدراته هو السبيل األمثل لتحفيز املنافسة 

 لديه.الشريفة 

 

أن الطفل الرضيع ال يفهم ما يدور حوله من  .. يعتقد البعض

والصحيح أن الطفل يبدأ يف إدراك ما يسمع مبا  ،أحاديث الكبار

 يتناسب مع قدراته من الشهر اخلامس يف احلمل.
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أضعف يف  ،أن األطفال املشاغبني يف املدرسة .. يعتقد البعض

والصحيح أن معظم األطفال  ،قدرتهم التحصيلية من أقرانهم

 مل يستطيعوا توجيهها املشاغبني لديهم طاقة متميزة ولكن املربني

أحد أهم  ،بشكل مناسب، فالنشاط الزائد واحلركة املفرطة

 إذا إستطعنا توجيههما بطريقة صحيحة ،ملوهبة يف أطفالناا اتمؤشر

 .نكون قد ساهمنا يف صناعة طفل مبدع

 

أن الطفل جيب أن ينهي كافة الواجبات املدرسية  .. يعتقد البعض

والصحيح أن معظم  ،حتى ال يفقد تركيزه يف الدراسة ،يف وقت واحد

األطفال حباجة إىل فرتات من الراحة وتغيري املوضوع حتى يتم جتديد 

 النشاط والعودة للدراسة برتكيز أعلى.

 

يفقد متعة  ،أن الطفل إذا محل بعض املسؤوليات .. يعتقد البعض

والصحيح أن حتمل بعض املسئوليات ومبا يتناسب مع  ،و براءة الطفولة

 ز الثقة بالنفس وينمي القدرة على اإلستقاللية.القدرات اخلاصة يعز

 

وال يرجعونها  ،أن العناد عند األطفال صفة وراثية .. يعتقد البعض

والصحيح أنه صفة ناجتة عن الدالل املفرط  ،أبدا للدالل املفرط

 ،طلبوالتوجيه اخلاطئ للطفل بأنه جيب أن يكون قائدًا ال ُيَرد له 

 .وأن رأيه دائما صواب

 



 د. سامي السقا

88 

 

 :هلا العبارات والكلمات السلبية والبدائل املناسبة

 التعليق اإلجيابي البديل التعليق السل 

 بذل املزيد من اجلهدحتتاج إىل  :كسول

 اخلطأيف االجتاه  كوظف نشاطتو كشغل نفست :مزعج

 كؤدي املطلوب منتوال  كتفاعل مع معلميتال  :غري متعاون

 كقدرات يتإذا استغلبشكل أفضل عمل تميكن أن  :غ 

 فتقر إىل اللباقةتتعامل بأسلوب منفر مع اآلخرين وت :غري مهذب

 ، غري مرنكأو طريقت كصر على رأيت :عنيد

 كاملة قول احلقيقةتال  :كاذب

 احلظ يف النجاح كالفحيمل  :راسب

 كوغري واثق من أدائ كغري متأكد من عمل :شكاك –مرتدد 

 مستواه احلقيقيعمل دون ت :كضعيف يف أدائ

 كفسإال ن كشارك اآلخرين وال يهمتنادرًا ما  :أناني

 عري حديثهم أو توجيهاتهم اهتمامًاتبالي باآلخرين، وال تال  :وقح

 اول لفت انتباه اآلخرين بطريقة منفرةحت :متباهي

 قق النجاح إذاحتميكن أن  :سب إذا ملرتس

 بالنظام العاملتزم تنفذ القوانني وال تال  :متمّرد

 كثري الكالم مع اآلخرين :ثرثار

 الطيبة تكأسرة يعكس تربتأن  رص علىحتال  :قليل أدب

 يف االمتحانات كعتمد على نفستال  :غشاش

 ئغري السلوك اخلاطتوال  كبدي اهتمامًا بتوجيهات معلميتال  :بليد

 هتم بالنظافة العامة أو اخلاصةتال  :قذر

 ك تتناسب وال تليق مبن يف مثل سنتصرفات ال كتصدر عن :صبياني
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 األكادميي إسرتاتيجيات داعمة للتعليم

 لذوي فرط احلركة وتشتت اإلنتباه
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 داعمة للتعليم األكادميي إسرتاتيجيات

جيب العمل على مساعدة الطفل يف تنظيم وقته واالستفادة من 

ه، التعليم بفاعليعلى ه الوقت املثالي للدراسة وزيادة فرص حصول

وجتنب األمناط السلوكية غري املناسبة اليت تؤدي إىل تشتت انتباهه 

 :خالل من

  عمل جدول دراسي مناسب يتم تنفيذه بعد العودة من املدرسة

يفضل الوقت إلنهاء الواجبات املنزلية والدراسية و حبيث يتم حتديد

 .بدقةأوقات اللعب وااللتزام بها أن تكون قصرية ومتقطعة، و

  جلوانب السلبية لدى الطفل وعدم الرتكيز على جوانب اجتاهل

 .، وركز على االجنازات وإن كانت بسيطةأو القصور لديه الضعف

  تهيئة املكان املعد للدراسة حبيث يكون خالياً من كل املشتتات

( أو بصرية اآلخرين باملنزل)صوت مثل املشتتات صوتية  سواء أكانت

، أو حتى روائح الرسومات واللوحات اجلدارية(التلفزيون أو )مثل 

 .نفاذة

  يفضل أن يعمل الطفل خالل املهام اليت يقوم بها بشكل ثنائي

مع األب أو األم أو املعلمة، وبدون وجود طفل آخر يف املكان  فقط إما

 بنشاط خمتلف.بنفس النشاط، أو حتى وإن كان يقوم 

 معقد، إذ جيب  وضرورة أال ينتهي وقت الدراسة مبوضوع صعب أ

إعطائه مهمات يستطيع النجاح فيها يف نهاية كل فرتة حتى ال 

 . الطفل باإلحباط يصاب
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 البسيط  جتزئة املهمات الصعبة إىل مهمات بسيطة، واالنتقال من

إىل األصعب، مع جعل عملية التعلم شيقة ومصدر للمتعة باستخدام 

 . التعليمية املناسبة وأساليب التعزيز الوسائل

 البيئة التعليمية، وذلك عن طريق وضع ستائر  قليل املشتتات يفت

املناسبة كما  على النوافذ لتقليل املثريات البصرية والصوتية غري

يف  وأ ،ميكن وضع األشياء "الوسائل التعليمية" بعيدًا عن النظر

 وأدراج مغلقة. خزائن

 النتهاء ا إبعاد أية مواد هلا عالقة بلعبة أو مهمة أمتها الطفل فور

مثاًل  كسماعات الرأسمنها، كما ميكن وضع سدادات لألذن 

بفعل املثريات الصوتية عند قيامهم بنشاط   لألطفال الذين يتشتتون

 .القراءة والنقاش

 :حيث أن النقد املستمر   إعطاء مهمات واضحة وجذابة للطفل

الفشل تؤدي إىل عدم استمرار الطفل يف املهمات اليت يبدأ  وخربات

يف البداية املهمات احملببة لديه وبعد  ا، كذلك جيب إعطاء الطفلبه

 املهمات غري احملببة. له ىذلك تعط

   جيب أن حيث جيب األخذ بعني االعتبار الفرتة الزمنية للمهمة

حتتاج إىل وقت قصري إلمتامها ثم االنتقال تدرجييًا  نبدأ باملهمات اليت

 .واحتماالت جناح مرتفعةأطول  إىل املهمات اليت حتتاج إىل وقت
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  باستخدام أساليب  وذلك يز زيادة فرتة االنتباه والرتكيزتعز

إجنازات دالة على  التعزيز بأنواعها املختلفة حسب رغبة الطفل ألي

 استجابته للتعليمات بدقة واالنتهاء من النشاط أو العمل احملدد،

 السؤال أو التعزيز ألقل فرتة انتباه ألقل استجابة كالنظر إىل ويبدأ

  .احملاولة مبجرد

  التشاور والتباحث مع املختصني.  فإذا كانت هذه املشكلة

حتدث مع طفلك فقط يف املدرسة فقد يكون هناك مشكلة مع 

املدرس يف أسلوب شرحه للدرس، ويف هذه احلالة البد من مقابلة 

 املدرس ومشاورته ومناقشة املشكلة واحللول املمكنة.

  داخل املنزل. فإذا كانت هذه املشكلة حتدث مراقبة الضغوطات

فقد يكون ذلك رد فعل لضغوط معينه فقط، مع طفلك يف املنزل 

يف املنزل، فإذا الحظنا تشتت االنتباه أو النشاط الزائد أو االندفاع 

"التهور" لدى طفلك وأنت متر بظروف أو أحوال غري مستقرة، فان 

خصائيون هنا زيادة الوقت هذا السلوك قد يكون مؤقتًا، ويقرتح األ

 الذي تقضيه مع الطفل حتى تزيد فرصته يف التعبري عن مشاعره.

  فالطفل الذي يتشتت انتباهه بسرعة التعليمتغيري مكان  .

يستطيع الرتكيز اكثر يف الواجبات ولفرتات أطول إذا كان 

 كرسي املكتب يواجه حائطًا بداًل من باب أو نافذة. 
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  طفلك قليل االنتباه وسهل التشتت  . فإذا كاناحلواسفحص

السمع  يتع أو كثري احلركة، فعليك فحص حاسولكن غري مندف

وعدم وجود أي مشكالت  اعنده للتأكد من سالمتهوالنظر 

أو يرى ، ففي بعض األحيان رغم أنه يسمع وبالوظيفة مرتبطة بها

 .دماغبشكل تام لل حيتمل أن املعلومات ال تصل كلها جيدًا

 سلية والرتفيه. جيب أن حتتوي أنشطة الطفل على زيادة الت

احلركة واإلبداع، والتنوع، واأللوان والتماس اجلسدي، واإلثارة، 

فمثال عند مساعدة الطفل يف هجاء الكلمات ميكن للطفل كتابة 

الكلمات على بطاقات بقلم ألوان وهذه البطاقات تستخدم للتكرار 

 على اجلدار. واملراجعة والتدريب، أو على الرمل، أو

  تركيز انتباه الطفل. اقطع قطعة كبريه من الورق املقوى على

وضعها على مساحة أو منطقة تركيز االنتباه أمام  إطار،شكل 

مكتب الطفل واطلب منه الرتكيز والنظر داخل اإلطار وذلك أثناء 

 عمل الواجبات وهذا يساعده على زيادة الرتكيز. 

 اصل مع طفلك قليل االنتباه عليك االتصال البصري.  لتحسني التو

 دائمًا باالتصال البصري معه قبل احلديث والكالم.

  تقدير وحتفيز الطفل على احملاولة. كن صبورًا مع طفلك قليل

االنتباه فقد يكون يبذل أقصى ما يف وسعه فكثريًا من األطفال 

 لديهم صعوبة يف البدء بعمل ما واالستمرار به.
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  تعود على استخدام اجلمل والعبارات بداًل  اململة.ابتعد عن األسئلة

فاألوامر البسيطة القصرية أسهل على الطفل يف  ،من األسئلة

التنفيذ، فال تقل للطفل: )أال تستطيع أن جتد كتابك؟(، فبداًل من 

 )اذهب واحضر كتابك اآلن!! وعد قل له أرني كتابك(. :ذلك قل له

  دائمًا أعط تعليمات إجيابية لطفلك فبداًل  ،حدد كالمك جيدًا

من أن تقول ال تفعل كذا، اخربه أن يفعل كذا وكذا، فال تقل 

)أبعد قدمك عن الكرسي( وبداًل من ذلك قل له )ضع قدمك على 

األرض( وإال سوف يبعد قدميه عن الكرسي ويقوم بعمل آخر كأن 

 .شيئ آخريضع قدميه على 

  يك إعداد قائمة باألعمال والواجبات إعداد قائمة الواجبات. عل

اليت جيب على الطفل أن يقوم بها ووضع عالمة )صح( أمام كل 

عمل يكمله الطفل وبهذا ال تكرر نفسك وتعمل هذه القائمة 

يف يراجعها لطفل أن أترك لكمفكرة، واألعمال اليت ال تكتمل 

 .ويتابع تنفيذها القائمة

 ا يقوم بسلوك غري حدد اجتاهك جيدًا. جتاهل الطفل عندم

مرغوب فيه، ومع تكرار ذلك سيتوقف الطفل عن ذلك ألنه ال يلقى 

انتباه عندما يتوقف عن  أي انتباه لذلك واملهم هو إعارة الطفل كل

 رغوب ويبدأ يف السلوك اجليد.املغري السلوك 
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  ،ضع نظامًا ةددا والتزم به. التزم باألعمال واملواعيد املوضوعة

يعانون من مشكالت االنتباه يستفيدون غالبًا من فاألطفال الذين 

األعمال املواظب عليها واملنظمة كأداء الواجبات ومشاهدة التلفاز 

وتناول األكل وغريه ويوصى بتقليل فرتات االنقطاع والتوقف حتى ال 

 يشعر الطفل بتغيري اجلدول أو النظام وعدم ثباته.

 تمرًا يف عمله أعط الطفل فرصة للتنفيس. لكي يبقى طفلك مس

فرتة أطول ميكن السماح للطفل ببعض احلركة أثناء العمل، 

يضعها حتت من املطاط أو أن يعطى كرة إسفنجية ميكن فمثاًل: 

 أثناء عمله. قدمه مثاُل ليضغط عليها

 الرتكيز واالنتباه داعم رئيسي لزيادةكالنوم الصحي اإلهتمام ب 

من الدراسات أن األطفال  العديدأثبتت وحتسني الذاكرة، فقد 

ساعات "لياًل"، ليحافظوا على درجة  (9)حيتاجون إىل النوم مبعدل 

يساعدهم على حتسني أدائهم وقدراتهم  اّلذيمناسبة من الرتكيز 

 وذاكرتهم.االدراكية 

 واإلنتباه الرتكيز  زيادةاإلهتمام باملكمالت الغذائية الداعمة ل

من الدراسات أن حوالي ثلث  العديدأثبتت  وحتسني الذاكرة، فقد

األطفال يتدهور سلوكهم بشكل واضح عند تناوهلم األطعمة 

لذلك فمن املناسب حصول الطفل على الغذاء  مرتفعه السكريات،

 يساعده على حتسني أدائه وقدراته. اّلذياملتوازن والداعم 
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 قبل اخلتام

 

 ستشار وال ضل من إستخار.ما خاب من ا 

  وال توكلي مهمة تربية أبنائك لغريك.اهلل يف رعيتك إتق 

 .ال يوجد يف هذا الكون طفالن متطابقان يف التأثري والتأثر 

 .اإلتفاق بني الوالدين على أساليب موحدة يعطي نتائج سحرية 

 .البناء السلوكي القويم أكثر سهولة من تعديل السلوك اخلاطئ 

 قلة.الطفل ليس أباه، والطفلة ليست أمها، ولكل شخصيته املست 

 .تعريف على طفلك أكثر، فهذا يساعدك على ضبط سلوكه أسرع 

 .ال تغض ، ال تغض ، ال تغض ، فالتجهم والصراخ يغلق العقول 

 .اإلعتدال والتوسط والبساطة واملرونة من صفات سيد اخللق 

 .إرفقي فإن اهلل إذا أراد بأهل بيت خريًا دهلم على باب الرفق 

 وأقصر الطرق لتعليم الصالة. القدوة النموذج عمدة الصفات 

 .إسألي عمَّا ال تعريف وال ترتددي يف طلب املساعدة 
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 .قبلي وإحتضين وارمحي فمن ال َيرَحم ال ُيرَحم 

 .العدل بني األبناء يورث التوازن يف شخصياتهم 

 .حتلي خبصلتني حيبهما اهلل، احللم واألناة 

 .إجعلي من تربية أبنائك متعة وال جتعليها نقمة 

 .إستخدمي احلزم يف غري قسوة، واللني يف غري ضعف 

 .الرتبية مسؤولية مجاعية يتشارك بها كل أفراد األسرة 

 .علمي أبناءك السباحة فهي رياضة للعقول واألبدان على حد سواء 

 .قومي مبا جيب عليك أن تقومي به، وال تبخلي على طفلك بالدعاء 

 حتضان صدقة.الكلمة الطيبة صدقة، واإلبتسامة صدقة، واإل 

 .إبدئي بتغيري نفسك وستجدين الطريق أسهل يف تغيري طفلك 

 .إبدئي خبطًا ثابتة ومتوازنة وجتن  اإلستعجال أو الرتاخي 

   والثقة باهللوالتفاؤل واإلجيابية حتلي بالصرب. 

 .أحسين الظن باهلل، وداوي أبناءك بالصدقة 
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 خامتة

واحدة يف طريق يف هذا اجلهد املتواضع حناول أن خنطو خطوة 

 األلف ميل، يف موضوع هو من أشد املوضوعات أهمية وخطورة

، موضوع توارثته األجيال وزخرت باحلديث عنه الكتب وحساسية

 واملراجع التارخيية واحلديثة.

 فإنوبالنظر إىل ما يطرأ علينا من مستجدات يف هذه احلياة، 

احلاجة ماسة للتغيري والتطوير يف األساليب واملؤثرات مع ثبات القواعد 

والتقنيات ملا حيقق النمو والقيم، حتى نستفيد من توجيه الطاقات 

 .، وخاصة ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباهاملتوازن لشخصية الطفل

تفعيل إستخدام مثل هذا بذل بعض اجلهد و إن احلاجة إىل

ر يف حتى نتدارك األمويف هذه املرحلة العمرية الربنامج ضرورة ملحة 

لة متكن السلوكيات السلبية والعادات بداياتها قبل أن نصل إىل مرح

ح من الصعب حتى التفكري يف اخلاطئة من شخصية أبنائنا ويصب

 .عالجها، وما يتطلبه ذلك من جهود مضاعفة

إذا مارسنا مثل هذه األساليب كعادات يف واحلقيقة أننا 

سلوكيات حياتنا اليومية لتحولت إىل متعة وعالقة رائعة بيننا وبني 

 والشخصية القيادية احلقيقية. ،الثقة واإلحرتام واملودة أبنائنا تبين

 

 واهلل نسأل أن يوفق مجيع املربني لصناعة جيل من القادة املميزين.
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

  مهارات بناء القيم عند األطفال.. 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ضابطة الطفلتعد مبثابة القاعدة األساسية لشخصية 

لسلوكه، معززة لفطرته، حامية له من خماطر اإلحنراف متكنه من 

نظومة القيم التفكري املبدع واإلبتكار املستمر وتعتمد عملية بناء م

 املربي، بفهمه اجليد وتطبيقه احملرتفعلى عدة عناصر أهمها:)

القيم، باستمتاع، و ومشاركته قهالواعي، والطفل، برغبته وتشو

شطة، بتنوعها ومواءمتها األنالسلوكية، و بتطبيقاتها وقواعدها

البيئة، بواقعيتها ائل، حبداثتها ومناسبتها لألعمار، والوسوتقييمها، و

 .(وسالمتها وفعاليتها

 يف إطار ضوابط للتحقق من جودة إسرتاتيجيات الرتبية أهمها:

بني اجلميع، وممارسة عمليات التفكري  اإلثارة والتشويق والتفاعل)

ن بني اجلدية واملرح واملتعة، واإلستثمار األمثل ملواهب التوازاملتعددة، و

األطفال، وممارسة التخطيط واإلعداد املسبق، والتنسيق والتكامل 

، والربط بني السلوك التنوع يف األدوات املستخدمةبني األنشطة، و

 .(املتجدداإلبداع واإلبتكار والواقع، و
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 مهارات النمو املعريف عند األطفال.. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

، كما تزداد أحالم لعقلي بزيادة التفكرييتضح النمو املعريف وا

والقدرات  اليقظة والتفكري التخيلي، وتتضح وتتمايز فيه املهارات

إشباع حاجات الطفل العقلية وضرورة  واالستعدادات املتنوعة،

واجلسمية من خالل تقديم نشاطات عقلية وأخرى حركية مثل 

الفردي واجلماعي، وإجراء الرياضة والرحالت ومجع العينات والتعلم 

 .التكيف العاطفيوالتأكيد على مساعدته يف  التجارب املختربية،

على  تهقوم على احرتام شخصية الطفل ومعاملت اتافرتاضوتبين 

 الطرق أفضل منالطفل  تنمية شخصيةن أذ إفريد ومتميز،  كيانانه 

 ملساعدته على تنمية  املهارات الضرورية يف التفكري
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 مهارات الكشف والتدخل املبكرين.. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

مهــارات التعرف على أنواع تقييم القــدرات املختلفــة للطفــل،     

ــفات  ــة لكل منها، والتعرف على مواطن قوته وضـــعفه،  والصـ الرئيسـ

والتعرف على طرق االكتشاف املبكر ملشكالت الطفل، ومقارنتها     

بالنمو الطبيعي لألطفال وحتديد نواحي التميز أو القصور لدى الطفل   

يف جماالت النمو املختلفة، ووضـــع اخلطوات االســـرتشـــادية للعمل مع   

ــ ة، لتهيأتهم لاللتحاق بربامج التعليم  األطفال يف عمر ما قبل املدرســـــــ

   العام مبنهجية علمية احرتافية.

"والثاني  ،أقسام، "األول للتقييم" مخسةيتألف الربنامج من 

للوحدات"  واخلامسللتأهيل"، "والثالث للمتابعة"، "والرابع للتدريب"، "

وحيتوي على الوحدات التعليمية داخل الصف الدراسي وتشمل مجيع 

 املهارات املتعلقة بالنمو املتكامل. 

 



 د. سامي السقا

104 

 

 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 مهارات التفكري اجملرد عند األطفال.. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

العمليات العقلية اجملردة اليت يبدأ فيها تطور مهارات التعرف على 

التفكري املنطقي والعلمي وتركز على االستكشاف ومهارات 

التفكري واالستدالل والتعرف على العالقات ضمن ةتوى املواد 

، بعد إكتساب اخلربات العملية اليت تعتمد على ةالدراسية التقليدي

 العمليات املادية. 

تزويد واجملرد مهارات التفكري يعتمد الربنامج على إكساب 

 أيدوات اليت حيتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع املتعلم باأل

تتحسن بالتدريب  اجملرد مهارات التفكريفمن املعلومات واملتغريات، 

على أساس  آليةفرتاض بأنها ستنطلق بصورة لإل سببوليس هناك 

 .التطور الطبيعي واجلسدي أو العقلي أالنضج 
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 مهارات التعليم التفاعلي والتعليم باللعب.. 5

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األنشطةمهارات تعليم األطفال من خالل جمموعة من 

االرتقائية واألدوات املعتمدة عامليًا للتعليم التفاعلي، والتعرف على 

تنمية وتطوير  طرقخصائص األطفال يف مراحل الطفولة املبكرة، و

تتناسب مع ، بيئة مناسبة بتوفريعند الطفل الدوافع الداخلية 

 الثقافية واالجتماعية والبيئية. اخلصوصية

أربعـــة مراحــل، "األوىل مبـــادئ منهجيـــة   يتـــألف الربنــامج من  

"والثانية إعداد معلمة موجهة ألطفال الروضـــــــــــة"،   ،التعليم التفاعلي"

ــفية التفاعلية "والرابعة مهارات تطبيقية"   "،"والثالثة إعداد البيئة الصـــــ

رات احلياة اليومية ومهارات العناية بالذات ومهارات العناية  وتشمل مها

بالبيئة والتطبيقات العملية يف اللغة والرياضيات والعلوم واالجتماعيات   

 والفنون، ملساعدة الطفل على تنمية مهاراته اإلبداعية.
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 مهارات تعليم التفكري وخارطة املفهوم.. 6

 

 
     

 

 

 

 

 
 

تعليم األطفال جمموعة من أدوات التفكري اليت تسمح هلم 

باالبتعاد عن مناذج التفكري التقليدية، وةاولة إدراك األشياء بشكل 

 وير اجتاهات أكثر يف حل املشكالت،وتط ،أكثر وضوحًا وحتررًا

وإكساب األطفال مهارات استخدامها يف مواقف وأوضاع خمتلفة يف 

 املنهاج أو يف احلياة العامة.

ست وحدات خمتلفة تتمثل يف: " توسعة يتألف الربنامج من 

جمال اإلدراك"، "التنظيم"، "التفاعل"، "اإلبداع"،  "املعلومات 

العمل"، وحتتوي كل وحدة على عشرة إسرتاتيجيات العواطف"، "

طبيقية تساعد الطفل على وعي األفكار وتطبيقاتها العملية، وهو ت

برنامج بسيط وعملي ومرن يف التصميم ليهيئ األطفال للتفكري املبدع 

 واالستمتاع يف الربنامج املدرسي.
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 مهارات الرتبية الفعالة شريعة وشعرية.. 7

 

 

 

 

 

َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسؤوٌل ُكلُُّكْم َراٍع ))

َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْهِلهِ َوُهوَ َمْسؤولٌ َعنْ َرِعيَِّتِه، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة 

يِِّدِه ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َواْلَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َس

 ((. متفق عليه.وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه

 ،وشرابهم ،طعامهموليست الرعاية يف احلقيقة رعاية 

املهمة األكرب  رعاية قيقةهي يف احل هم، بقدر ماوحاجات ،وكسائهم

األب  هي مسؤوليةوواألخطر، واليت سوف يكون السؤال عنها أشد 

، والعمل وحسن تربيتهم وقيمهم، ،أخالقهمو ،ماعن دين أوالدهواألم 

، على توجيه طاقاتهم واإلحسان يف تربيتهم الرتبية الفطرية املتوازنة

 .بال إفراط وال تفريط
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

 .مهارات اإلبداع والتفكري الناقد. 8
 

 التخطيط والتنظيم

 البحث واختاذ القرار

 احلـــــــــــــــــوار واملبادرة

 اإللتــــــــــــزام واجلرأة

 القيـــــــــــادة والتطوع

 التــــــــــــوازن واإلبداع
 

 يكمن اإلنساني ذكاءال أصل أن املعريف النمو دراساتتؤكد 

من أنشطة حسية حركية خالل املرحلة  الطفل فيما يقوم بهبداية 

 اخلمسة حواسه مبا يعين ضرورة استثارة ،املبكرة من عمره

 ارسةمم لضرورة إضافة ،(التذوق ،مالش ،اللمس ،البصر ،السمع)

 الذكاءوالتحفيز الذهين يف جو من املتعة، ف األنشطة احلركية

 ومهارات التفكري أمور ميكن تعلمها وتطويرها.  اإلنساني

ويف هذا اإلصدار نتطرق إىل عدد من األساليب العلمية لبناء 

واملتوازنة، من خالل ممارسة األلعاب الشخصية القيادية املبدعة 

 واألنشطة الرتفيهية املصممة خصيصًا هلذا اهلدف.
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 من سلسلة صناعة الطفل القائدللمؤلف 

  سلوك الطفل يف امليزان.. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلمر همأ الطفل عمر من األوىل تشكل السنوات

 هاراتامل تتطورتتشكل الشخصية السلوكية، و ففيها منوه،

  هذه نيالوالدان واملختص استثمر ما وإذاة املختلفة، النمائي

 همنإف فرتة املهمة وتدخلوا بشكل اجيابي يف وقت مبكر،ال

 قدراتمن بناء شخصية قيمية متوازنة، وتطوير  يتمكنونس

 األطفال املختلفة بصورة أفضل ومدة أقصر. 

كما ميكنهم احلد من تفاقم املشكالت لدى األطفال 

املعرضني للخطر، واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، واملوهوبني، 

واحلد من تبعاتها السلبية من خالل استخدام برامج التدخل املبكر 

املطورة هلذه الغاية، فالتدخل املبكر ال يساعد يف تطوير قدرات 

بل ميّكن الوالدين من فهم أفضل  الطفل ومهاراته املختلفة فحسب،

 لنمو أطفاهلم، وبناء عالقة إجيابية ومتوازنة معهم. 
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  املؤلف يف سطور

  السقا مصطفىبن  ساميالدكتور/ الشريف 

لهجرة لوست ومثانني  وثالمثائةألف سنة ولد يف الطائف السعودية 

 السالم.الصالة وأزكى على صاحبها أفضل الشريفة النبوية 
 

مستشارًا بربامج التدريب والتأهيل يعمل 

بفريق العون الصحي الدولي، وخبريًا تربويًا 

بربامج الطفولة مبنظمة األمم املتحدة للطفولة 

العام على مراكز  واملشرف "يونيسيف"،

 والرئيس "متيُّز" للتدريب واإلشراف الرتبوي،

مستشارًا و التنفيذي جملموعة مهارات النخبة،

اجملتمعية وبرامج اإلرشاد األسري لربامج التنميــة 

إستشاريًا لتأهيل مهارات اإلتصال، ومدربًا دوليًا و وتأهيل سلوك األطفال،

يف إدارة اجلودة، والتنمية البشرية، والقيادة، والعمل التطوعي،  مصنفًا

والتخطيط اإلسرتاتيجي، وإدارة األزمات، وتوثيق اللوائح واإلجراءات، 

 املدربني. وإعدادبية، وإعداد احلقائب التدري

حيمل درجة الدكتوراه يف الرتبية اخلاصة، يف  "تنمية املهارات 

ودرجة الدبلوم ،  دبلوم اإلدارة التنفيذية للجامعينيو، التطورية عند األطفال"

بكالوريوس الرتبية، يف و،  العالي )املاجستري( يف "تأهيل مهارات اإلتصال"

 .الرتبية اخلاصة والتأهيل
 

خمتلفًا .. ولكين أفكر بعقلية طفل ناقد، عن نفسه: لست يقول 

ومترد مراهق، ومحاس شاب، وحكمة شيخ، ويف كل يوم أزداد علمًا 

 .وأثق باهلل وأحسن الظن به  جبهلي ..


