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عن الكاتبة
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للأطفال والبالغين و�أم لثالثة �أوالد.
وكونها ع�ضو ًا في مجل�س التعليم
العام للطفل والعائلة (،)CAFPEB
فهي ملتزمة بتح�سين فهم م�سائل
ال�صحة العقلية التي ت�ؤ ّثر في
ّ
الأطفال وعائالتهم.

خبرات المريض
ت�شارك المعرفة والخبرة ب�ش�أن ال�صحة المعت ّلة

يتمتع كثير من الأ�شخا�ص الذين عانوا من م�شكلة �صحية مع ّينة
بحكمة �أكبر نتيجة ذلك.
ونحن نجعل من موقعنا الإلكتروني (،)www.familydoctor.co.uk
م�صدر ًا يمكن لمن يرغبون في معرفة المزيد عن مر�ض �أو
حالة ما ،اللجوء �إليه لال�ستفادة من خبرات من يعانون من هذه
الم�شاكل.
و�إن كنت قد عانيت من تجربة �صح ّية يمكن �أن تعود بالفائدة
على من يعانون من الحالة نف�سها ،ندعوك �إلى الم�شاركة في
�صفحتنا عبر النقر على تبويب «خبرة المري�ض» في الموقعwww.
( familydoctor.co.ukانظر في الأ�سفل).
•�ستكون معلوماتك في �صفحة «خبرة المري�ض» مجهولة الهو ّية
بالكامل ،ولن يكون هناك �أي رابط يدل عليك ،كما لن نطلب �أي
معلومات �شخ�صية عنك.
•لن تكون �صفحة «خبرة المري�ض» منتدى �أو مح ًال للنقا�ش ،فال
فر�صة للآخرين لأن يدلوا بتعليقاتهم �إن بالإيجاب �أو بال�سلب
على ما كتبت.
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مقدمة
ّ

يربي �أو يعتني �أو يعمل مع
�إنّ هذا الكتاب ّ
موجه لأي �شخ�ص ّ
الأطفال؛ �سواء كان من الأهل� ،أو ال ّراعين �أو الأ�ساتذة �أو ال�شباب
العاملين في هذا المجال ،كما �أنه ي�ستهدف الأهل في الأغلب،
مخ�ص�ص ًا لهم ق�سم ًا �إ�ضافية في النهاية حول المحافظة على الأب ّوة.
ّ
والهدف الأ�سا�سي هو م�ساعدتكم على اال�ستمتاع بطفلكم
ودوركم ك�أهل ،وعلى فهم �سلوكه خالل المراحل الطبيع ّية لنم ّوه
وفترة المدر�سة االبتدائ ّية ،وعلى التعامل مع م�شكالت �سلوكه .ف�إن
ا�ستطعت فهم �سلوك طفلك� ،ستكون حينها في موقع �أف�ضل للتعامل
مع الأو�ضاع ال�صعبة ب�شكل ف ّعال.
و�إن وجدت �صعوبة في التعامل مع طفلك� ،أو أ� ّنك �أردت فقط
تح�سين عالقتك معه ،فهناك كثير من اال�ستراتيجيات التي يمكن
�أن ت�ساعدك في هذه الغاية .ويق ّدم هذا الكتاب بع�ض الحلول التي
ب�إمكانك �أن تج ّربها بنف�سك� ،إذ �إنها قد ت�ساعدك على اتخاذ قرار في
ما �إن كنت بحاجة �إلى م�ساعدة اخت�صا�صي ،و�أين تجده.
وهنا من المهم تذ ّكر عدم وجود «طريقة �صحيحة» لت�صنيف
الم�شكالت ال�سلوك ّية عند الأطفال .وال �أحد يعرف طفلك وتركيبة
عائلتك �أف�ضل منك ،وقد ال تكون جميع الأفكار المطروحة في هذا
الكتاب منا�سبة� ،أو عمل ّية� ،أو مرتبطة بو�ضعك ب�شكل خا�ص ،وبالتالي
ف�إنّ الفهم الأف�ضل لم�شكالت طفلك قد ي�ؤدي �إلى �أفكار جديدة
و�أف�ضل و�إلى حلول تنا�سب حالتك.
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�سلوك الأطفال

وي�صف الق�سم الخا�ص بالحفاظ على الأب ّوة كيف يمكن لهذه
المه ّمة �أن تكون مجهدة ،وت�أثير مزاج الأهل على الطفل .ويناق�ش
بعدها م�شكالت عالقات البالغين واالكتئاب ،ليق ّدم الن�صيحة حينها
ب�ش�أن كيفية التعاون مع هاتين الم�شكلتين.

2

مقدمة

النقاط الأ�سا�سية
 �إن فهم �سلوك طفلك �سي�ضعك في موقع �أف�ضل للتعامل مع
الو�ضع
 هناك كثير من اال�ستراتيجيات التي يمكن �أن ت�ساعدك في
حال وجدت �صعوبة في التعامل مع طفلك
 ال توجد �أي «طريقة �صحيحة» للتعامل مع م�شكالت ال�سلوك،
فكل حالة تع ّد فريدة وبحاجة �إلى تف�سير
 تتن ّوع م�صادر الم�ساعدة وتقديم الن�صيحة التي يمكن
االعتماد عليها

3

النمو والسلوك
ّ
الطبيع ّيان

الم�شكالت الطبيع ّية

من المفيد �أخذ فكرة عن كيف ّية تغ ّير �سلوك الطفل مع نم ّوه،
كي ت�ستطيع تمييز ما هو طبيعي ومتى ينبغي عليك �أن تقلق .وقد
تكون �أنواع كثيرة من ال�سلوك الطبيعي مريبة ،فيما يمكن �أن تختلف
م�ستويات تح ّملك لها وفق ًا لمزاجك �أكثر منها وفق ًا ل�سلوك الطفل
نف�سه.
وقد ي�ساعدك الفهم الج ّيد لل�سلوك ال�صعب الطبيعي للطفل على
أم�س الحاجة
الر ّد بطريقة منا�سبة و�أكثر د ّقة في الوقت الذي هو ب� ّ
�إليك.

االختالف بين الأطفال

الخا�صة ،فقد يختلف
يتغ ّير الأطفال جميعهم وينمون بطريقتهم
ّ
طفلك عن �أقرانه ،لكن م�س�ألة اعتباره طبيعي ًا �ستعتمد على توقعات
المحيطين به .وبالتالي ،قد يتع ّر�ض المنك ّبون على الدرا�سة ،في
البيئة غير الأكاديم ّية ،للم�ضايقة في حين �أنهم يق َّدرون عالي ًا في
المهتم بكرة القدم �أكثر من
البيئة المثقفة .وقد ُينظر �إلى الطفل
ّ
4
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العمل ،كبطل في المجتمع المحلي ،حتى و�إن كان غير ن�شيط في
درا�سته� ،إال �أنه �سيعتبر فا�ش ًال في المدر�سة �أو بنظر العائلة.
ويمكن �أن ي�ش ّكل تغيير البيئة ح ًال� ،إن كان ال يجري تح ُّمل طفلك
ت�شجعه على �أن يفتخر بقدراته،
لكونه مختلف ًا .و�سيرجع لك الأمر ،ب�أن ّ
وتوا�صل الثناء عليه عند قيامه ب�أي �إنجازات� ،سواء كانت تتع ّلق بكرة
القدم �أو بالريا�ضيات.

اختالف الثقافات

قد يختلف ما ُيمكن اعتباره «طبيعي ًا» ،لي�س فقط من طفل �إلى �آخر،
بل من عائلة �إلى �أخرى �أو ثقافة �إلى �أخرى .ف�إن كان طفلك من ثقافة
�أو خلفية مختلفة عن �أقرانه� ،سيعاني من ق ّلة في تح ّمله ،وذلك بب�ساطة
ب�سبب هذا االختالف .وقد يعتبر في بع�ض الثقافات والعائالت �سلوك
مع ّين طبيعي ًا ومقبو ًال لل�صبيان ،في حين �أنه ال ُيقبل للإناث ،ويمكن
ال�صبي على �أن يكون «مفتول الع�ضالت» ،وعنيف ًا ،وم�سيطر ًا،
ي�شجع
�أن ّ
ّ
فيما ُيتو ّقع من البنت �أن تكون مذعنة وحنونة ومطيعة.
5

�سلوك الأطفال

باتت العائالت حالي ًا �أكثر تنق ًال ،ومتعددة الإثنيات ،و�أ�صبحت
�إمكانية �أن تكون مرتبطة ب�شبكة دعم �أقل ،في حين زاد احتمال
ال�سياق ،خ�صو�ص ًا عند
تع ّر�ضها الختالفات الثقافات .وفي هذا ّ
ً
انتقالك �إلى منطقة جديدة ،قد يكون طفلك مختلفا عن �أقرانه
فيت�ضايق نتيجة ذلك� ،إذ �إنه بالت�أكيد �سيريد نف�سه م�شابه ًا لجميع
الآخرين ،و�سيهاجمهم لكونه مختلف ًا .وفي هذه الحالة� ،سيعتمد
ت�شجعه على �أن يفتخر بمن هو وما هو عليه.
الأمر عليك ب�أن ّ

معالم تط ّور الطفل الطبيعية

من المفيد �أن تواظب على مراقبة معالم تط ّور طفلك (مثل تع ّلمه
الم�شي) ،كي تتم ّكن من التقاط �أي م�شكالت لديه في وقت مبكر.
وفي حال القلق ب�ش�أن تط ّوره ،اطلب اال�ست�شارة من خبير �صحي و/
�أو من مع ّلمة.
وينبغي الإ�شارة هنا �إلى �أن الأطفال الذين يعانون من م�شكالت
في التط ّور غالب ًا ما يكونون �أكثر عر�ضة للم�شكالت ال�سلوكية.

ما تبحث عنه في التطور االجتماعي الطبيعي

تع ّد الأمور التالية ك ّلها �أ�سباب للجوء �إلى خبير �صحي �أو ممر�ض
�أو طبيب عام:
•وجود � ّأي نق�ص في المهارات �أو اللغة في �أي عمر كان.

•عدم الخرخرة �أو القيام ب�إيماءات (مثل الإ�شارة بالإ�صبع)،
في �سن � 12شهر ًا
•عدم النطق ب�أي كلمات وحيدة ،في �سن � 18شهر ًا
•عدم النطق بكلمتين تلقائي ًا (من دون تردادهما وراءنا) ،في
�سن � 24شهر ًا
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ال�صلة (الأ�سباب) التي ت�ستدعي اللجوء
الأعرا�ض ذات ّ
�إلى خبير �صحي
في �سن الثانية �إلى الثالثة وما فوق:
التب�سم �أو
•م�شكالت التوا�صل اللغو ّية� ،أو غير اللفظية (مثل قلة ّ
ردة الفعل االجتماعية� ،أو غيابهما تمام ًا)
•�ضعف المهارات االجتماعية ،مثل نق�ص �أو فقدان م�شاركة
الطفل للآخرين ا�ستمتاعهم
•�ضعف اللعب الذي يعتمد على الخيال
•فقدان االهتمام بالآخرين «يعي�ش الطفل في عالمه الخا�ص».
•فقدان �أو �ضعف التوا�صل بالعين
•ردات فعل �شديدة وعدوانية تجاه الآخرين
•�صالبة و�صعوبة في التعامل مع التغيير ما ي�ؤدي �إلى ال�شعور
بالكرب
التح�س�س تجاه المثيرات ،مثل ال�ضوء
•زيادة �أو نق�ص في
ّ
وال�صوت واللم�س والتذ ّوق
•ت�صرفات غريبة �أو غير عاد ّية ،مثل خفق اليدين

وال ي�شتمل هذا الكتاب على التط ّور الجن�سي كون الم�شكالت
الجن�سية لي�ست �شائعة في هذه الفئة العمر ّية ،لكن �سيجري التط ّرق
له ب�شكل موجز تحت عنوان «م�شكالت ال�سلوك ال�شائعة» في ال�صفحة
.42

الأنماط ال�سلوكية النموذجية والم�شكالت
الأطفال (في عمر �سنة)

بداية ،يعتمد الأطفال ب�شكل ك ّلي عليك في تلبية حاجياتهم ك ّلها.
ح�سا�سة،
و�سي�شعر طفلك بفرح �أكبر لدى ا�ستجابتك له بطريقة ّ
و�إن �أمكنك تهدئته في وقت اال�ضطراب .وهذا يت�ض ّمن الت�أكد من
�أنه مرتاح ،لي�س فقط بدني ًا (دافئ ًا ،ونظيف ًا ،وي�شعر بال�شبع) ،بل
7
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�أي�ض ًا عاطفي ًا� ،إذ يحتاج الأطفال �إلى الراحة والطم�أنينة واال�ستقرار
العاطفي ،وخ�صو�ص ًا عندما ي�شعرون ب�أنهم لي�سوا على ما يرام.
ويمكنك توفير ذلك عن طريق احت�ضان الطفل ،والتك ّلم معه ب�صوت
لطيف �أو الغناء له و�إلهاءه عن ا�ضطراباته ب�إخراجه للتم�شي في
المحيط وم�شاهدة الأ�شياء الممتعة.
ويحتاج الأطفال �إلى الم�ستوى ال�صحيح من التحفيز ،فال ينبغي
�أن يكون كثير ًا جد ًا ،بل كافي ًا لجعلهم يدر�سون .ويمكن تطبيق هذا
بمراقبتهم واال�ستماع �إليهم والتما�س الإ�شارات على ردة فعلهم.
ّ
بالر�ضع على �أن
وتزداد الأد ّلة المنبثقة عن الدرا�سات المتع ّلقة
�أنماط التفاعل بين المعتني بالطفل ،والطفل نف�سه يمكن �أن تنبئ
ب�سلوكه في عمر الحق .فالأهل الذين يغرقون �أطفالهم بالمطالب
ب�أن عليهم �أن يت�صرفوا بطريقة مع ّينة� ،أو يتحدثون عنهم� ،أو يفعلون
الأ�شياء لهم بطريقة ف�ضولية من دون مراقبة الم�ؤ�شرات على ردة
فعلهم ،هم �أكثر عر�ضة لأن يكون لديهم �أطفال يتج ّنبون الإر�شادات
من �أهلهم الحق ًا في حياتهم ،ويعانون من م�شكالت في التركيز
وال�سلوك.
ّ
ح�سا�سة ،فيراقبون طفلهم
�أما الأهل الذين تكون ردة فعلهم ّ
ويتحاورون معه بلطف وبطريقة تنا�سبه ،يك ّونون على الأرجح بذلك
�أ�س�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي عند الطفل .في حين �أن االهتمام
المبكر بحاجياته �سيبنيه ليواجه الحياة ،وبالتالي ف�إنك �ستحدث
فارق ًا كبير ًا بقيامك بذلك.

االرتباط بالأ�شخا�ص

يبني الأطفال على مدى الوقت ،ارتباط ًا عميق ًا مع الأ�شخا�ص
الأ�سا�سيين الذين يهتمون برعايتهم ،لكنهم ي�ستفيدون كذلك ب�شكل
كبير من بناء عالقات ج ّيدة مع �أ�شخا�ص �آخرين ،مثل الأجداد
والعائلة القريبة والأ�صدقاء� ،إ�ضافة �إلى مقدمي الرعاية الآخرين
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والذين يتفقون معهم وقد يرتبطون بهم �أي�ض ًا ب�ش ّدة.
وتعتبر نوعية الرعاية التي يتلقاها الطفل �أهم من م�س�ألة �أن يكون
ال�شخ�ص المعتني هو من الأقرباء .ومع تجاوب ال�شخ�صية الأ�سا�سية
التي يرتبط بها الطفل ،وثقة الأخير حينها ب�أنه �س ُيقابل بالمثل من
قبل هذه ال�شخ�صية ،ف�إنه حينها �سينمو بق ّوة .لكن� ،إن وجدك الطفل
إليك �أو وجدك غير قادر
ترف�ضه في �أغلب الأوقات التي يحتاج فيها � ِ
على تهدئته �أو انك منهك جد ًا لأن تجعله ي�ستمتع� ،سيط ّور عندها
ارتباط ًا غير �آمن معك ،و�س ُيظهر هذا بالقلق ال�شديد ،وااللت�صاق
بك (يريدك قريب ًا منه كل الوقت) ،و�إظهار االنزعاج بد ًال من الفرح
عند ر�ؤيتك بعد غياب� ،أو حتى تج ّنبك و�إظهار اال�ستقالل ّية وعدم
إليك.
الحاجة � ِ
و�إن لم تكن �أنت ال�شخ�صية الأ�سا�سية المعتنية بالطفل ،ف�سيكون
من ال�صعب عليك �أن تجده ّ
يف�ضل ال�شخ�ص الراعي �أو الج ّدة عليك.
�أما �إن كان عليك العمل ،فطالما �أن طفلك يح�صل على رعاية ج ّيدة
نهار ًا ،فيما تم�ضي �أنت معه بع�ض الوقت المفيد يومي ًا ،ف�إنه �سي�صبح
�أي�ض ًا مرتبط ًا بك ،و�سي�ستفيد على الأمد الطويل من الدور النموذجي
الذي تق ّدمه ك�أب �أو �أم عاملة.

االنف�صال

ال يفهم الطفل بداية ب�أن الأ�شخا�ص ال يزالون موجودين ،عند
عدم ح�ضورهم في المكان .وعندما يعي الطفل ب�أنه �شخ�ص منف�صل
عنك� ،سيتع ّلم حينها �أي�ض ًا �أنه ب�إمكانك االنف�صال عنه ،و�أنك لن
تكون دائم ًا �إلى جانبه عندما يريدك� .سينزعج على الأرجح عندما
يعرف �أنك ل�ست عائد ًا ،ويظنّ �أنك هجرته ،ومن الطبيعي لطفلك
�أن يريدك بالقرب منه ويبكي عند تركه ،لكنه مع تل ّقيه عناية دقيقة
دائمة� ،سيتخ ّل�ص من هذا بمرور الوقت.
ويحتاج الأطفال �إلى عدد قليل من مقدمي الرعاية الثابتين،
وعليهم �أن يتع ّلموا ب�أنهم لن يتركوا وحيدين .وفي �سن ال�ستة �إلى
�سبعة �أ�شهر ،قد يبد�أ الأطفال بالحذر من الغرباء ،ويوا�صلون
9
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انزعجت
ماذا لو
َ
كثيرا؟ كيف
�ستت�ص ّرف من دوني؟

�أمي!

الح�ضانة

الت�ص ّرف بهذه الطريقة حتى عمر � 16شهر ًا .و�سيريدون دائم ًا البقاء
بقربك ل�سنوات ،لكن هذه الحاجة ت�صبح �أقل ح ّدة مع بلوغهم �سن
الثالثة �أو الرابعة.

البكاء

بداية ،ي�ش ّكل البكاء الطريقة الوحيدة للطفل للتعبير عن �أي انزعاج
ي�شعر به ،وهو ما يفعله الأطفال جميع ًا .لكن �صوت البكاء قد يكون
مزعج ًا وب�شع ًا ،ويمكن �أن ي�شعر الأب �أو الأم بالغ�ضب واال�ستياء
والب�ؤ�س .لكن ،ال يمكن «تدليل» الطفل في هذا ال�سن وهو �صغير جد ًا
لكي ُي�ستخدم معه �أ�سلوب المناورة ،والطريقة الوحيدة �إذ ًا لوقف
البكاء هي �إ�شباع حاجته .وهنا ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه �إن لم يتوقف
الطفل عن البكاء ،فهو لأنه ي�شعر ب�شيء لي�س على ما يرام ،ومه ّمتك
كمعتن به هي اكت�شاف ال�سبب وتح�سين الو�ضع ،و إ� ّال فعليك
حينها
ٍ
الإدراك ب�أنك لم تقدر على ذلك ،وقد تحتاج �إلى م�ساعدة �شخ�ص
�آخر.
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وعندما يبكي طفلك ،ك ّل ما يمكنك فعله هو و�ضع الئحة من الأ�سباب
منهجي ،ومراقبة ر ّدات فعله واال�ستماع �إليه
المحتملة والحلول ب�شكل
ّ
بد ّقة .وبهذه الطريقة �ستع ّلم من تمييز نوع من البكاء عن �آخر ،فعلى
�سبيل المثال �ستبد�أ بالتمييز بين بكاء التعب وبكاء الألم.
ويبد أ� البكاء نتيجة الإ�صابة بالمغ�ص ،عادة في الأ�سبوع الثاني �أو
الثالث بعد الوالدة ،ويمكن �أن يكون مزعج ًا لك وللطفل .فقد يبكي
الطفل ب�شكل فادح وال ينام لي ًال وقد يثني ركبتيه نحو �صدره ،لكنه
بين النوبات يبدو فرح ًا وج ّيد ًا .ويمكن �أن ي�ساعد ما ُيعرف بـ «ماء
غريب» في هذه الحالة ،فيريح ويه ّدئ طفلك ،لكن في بع�ض الأحيان
فقد يبدو ب�أن ال عزاء للطفل.
والخبر المفرح ،هو �أن الأطفال عادة يتخ ّل�صون من م�شكلة
والتحدي �أمامك هو �أن
المغ�ص ببلوغهم ال�شهر الثالث �أو الرابع.
ّ
ت�صبر طوال هذه الفترة!
ً
ويجدر الذكر هنا� ،أنه لي�س بالإمكان دائما �إيجاد طريقة لإيقاف
بكاء الطفل ،وبالتالي عليك �أن ال تلقي باللوم على نف�سك �أو تظن �أنك
11
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ف�شلت كوالد �أو والدة ،في حال كان طفلك يبكي كثير ًا .فالأطفال،
كما الرا�شدون ،هم �أ�شخا�ص وطبعهم مهم .ويتمتّع بع�ضهم بنمط
نوم و�أكل منتظم ،كما يعتادون ب�سهولة على الأو�ضاع الجديدة ويبدون
را�ضين في �أغلب الأوقات ،في حين �أن البع�ض الآخر يكون متقلب ًا
�أكثر وينزعج من التغييرات الب�سيطة في روتينه.
و ُيع ّد بع�ض الأطفال بطبيعتهم �أكثر �صعوبة من الآخرين مهما فعلت
لهم ،في حين �أن �آخرين قد يعانون من المر�ض ،وهذا غالب ًا يتط ّلب
عدد ًا من الأ�شخا�ص الهادئين الذين يتناوبون من �أجل التعامل مع
متطلبات ه�ؤالء الأطفال .و�إن كان طفلك ال يتوقف عن البكاء ،عندها
اطلب الم�ساعدة �أو الم�شورة من دون االنتظار �إلى حين نفاذ �صبرك.
وي�شعر بع�ض الأهل بالإجهاد النف�سي بحيث يخافون من �إلحاق
الأذى بطفلهم ،وقد يفعل البع�ض ذلك .ولهذا ،قبل الو�صول �إلى
هذه المرحلة ،اطلب الم�ساعدة عند الحاجة من العائلة �أو الأ�صدقاء
�أو �شبكتك االجتماعية� ،أو م�ؤ�س�سة الخدمات االجتماعية �أو هيئات
�أخرى ،فالحاجة �إلى الم�ساعدة وطلبها هي الطريقة الأف�ضل لإدارة
ال�ضغوطات وال�شعور بالثقة ك�أهل.

الأ�سباب ال�شائعة لبكاء الطفل
•الجوع
•التعب
•الريح
•المغ�ص
•بزوغ الأ�سنان
ال�سعال والزكام و�أوجاع الأذن
•الإ�صابة بعدوى ،مثل ّ
التح�س�س تجاه حليب البقر
• ّ
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ال تعرف ن�صفه
الآخر!

يا له من
طفل
محبوب!

عفريت �صغير!
وا�ضح �أنها ال تقدر
على �ضبط
طفلها!

الطفل الدارج (في بداية م�شيه) ومرحلة ما قبل الدخول
�إلى المدر�سة (� 5-1سنوات)

يمكن �أن يكون الأطفال في عمر ما قبل الدخول �إلى المدر�سة،
ممتعين ،لك ّنهم قد يكونون �أي�ض ًا متط ّلبين جد ًا ومنهِ كين .فال يحب
الطفل الدارج االبتعاد عن الأ�شخا�ص الذين يعتنون به ،فهو يريد
االهتمام و�أناني ون�شيط ومته ّور وفو�ضوي ودائم المقاطعة ويظهر
وح�سا�س تجاه
القليل من االحترام وعنيد ويغ ّير ر�أيه ب�شكل متكررّ ،
اال�ضطراب والإثارة وال�ضغط ،وكثير الأ�سئلة ،وقد يربك �أهله لكنه
في الوقت عينه يت�ص ّرف كالمالك مع الآخرين.
وهنا ينبغي التذ ّكر ب�أن هذه المرحلة العمرية مثيرة �أي�ضاً،
فالأطفال ينمون بدني ًا ،ويتعلمون التفكير بمنطق �أكثر وي�صبحون
واثقين �أكثر اجتماعي ًا .وهم ي�ستك�شفون ب�شكل متزايد محيطهم،
ويتع ّلمون بالم�شاهدة والتفاعل مع بيئتهم ،والفاعل االجتماعي،
واللعب .وليح�صل هذا ،يحتاج الأطفال في هذا ال�سن �إلى كثير من
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عيد ميالد

المح ّفزات ،مثل:
•الكتب والألعاب المنا�سبة لعمرهم ،التي ينبغي �أن تكون غير
باهظة الثمن ،فالقدور والمقالي والمالعق يمكن �أن تكون
بالن�سبة لطفل في الثانية من العمر� ،أكثر �إثارة من الألعاب
الم�ص ّممة التي ت�صدر بن�سخ محدودة.
•التوا�صل االجتماعي الوا�سع مع النا�س من مختلف الفئات
العمر ّية ،مع وجود المجال وال ّدعم والت�شجيع لتطوير عالقات
مر�ضية متبادلة.
•التع ّر�ض لفر�ص وخبرات جديدة وممتعة بطريقة يمكن للأطفال
التعامل معها مثل :التوا�صل مع الحيوانات ،والمو�سيقى ،والماء،
والطبيعة ،والر�سومات ،والحفالت� ...إلخ.
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ما يمكن توقعه من طفلك في �سن الثانية

•يتم ّيز كل الأطفال في الثانية من العمر بالن�شاط و�صعوبة
التزام الهدوء (وهذا يخف بن�سبة  % 40في �سن الرابعة».
• % 95منهم يريدون اهتمام ًا متوا�ص ًال.
• % 80منهم ينتحبون وي�شتكون.
•� % 70إلى  % 90منهم يت�شاجرون ويتخا�صمون ويظهرون
ع�صيان ًا.
•� % 70إلى  % 80منهم يعانون من نوبات غ�ضب مزاج ّية.
• % 70منهم ير ّددون الكالم وراء الآخرين با�ستهزاء.
• % 70منهم يل ّوثون ويبللون �سراويلهم نهار ًا.
•� % 60إلى  % 80منهم �سريعو البكاء.
•� % 50إلى  % 70منهم يقاومون الخلود �إلى النوم لي ًال.
•ن�صفهم ي�ستيقظون لي ًال.
•ن�صفهم ي�شتكون ب�ش�أن الطعام.
•� % 40إلى  % 60منهم يغارون من �شقيقهم الأ�صغر �أو
ي�ؤذونه.
• % 40منهم يرف�ضون الجلو�س على المرحا�ض �أو النون ّية.

اللعب بين الحقيقة والخيال

يتع ّلم الأطفال عن طريق اللعب ،فهو ي�ش ّكل البيئة التي ينمون
عبرها اجتماعي ًا وبدني ًا و�أكاديمي ًا .وينبغي في �سن الثالثة �أن
ح�س ًا «�إيهامي ًا» (تخ ّيلي ًا) .وبهذه الطريقة
يط ّوروا ب�شكل كامل ّ
يتعلمون ا�ستخدام خيالهم و�إبداعهم ،وكذلك فهم التجارب اليومية
وال�صدمات المحتملة مثل الذهاب �إلى الطبيب �أو االنتقال �إلى منزل
�آخر .وي�سمح اللعب الإيهامي للطفل ب�أن يم ّثل دور «الرئي�س» ،وي�ستعيد
ال�سيطرة في عالم يكون عادة فيه قليل ال�سيطرة ن�سبي ًا ،ما ي�ساعده
على التعامل مع الأو�ضاع المجهدة.
15
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وي�سيطر الأهل الذين يحاولون اللعب مع �أوالدهم ،غالب ًا ب�شكل
غير مق�صود ،على اللعبة وي�ضعون جميع القواعد ،وي�ش ّددون �أحيان ًا
على �أن تتوافق اللعبة مع مبادئ «الحقيقة» ،لكن هذه المبادئ قد
تكون غير حقيقية بالن�سبة �إلى الطفل ،وي�صاب �أغلب الأطفال نتيجة
ذلك بالإحباط ب�سرعة وي�ست�سلمون في هذا الو�ضع .وبالتالي� ،إن
كنت قادر على دعم طفلك في اللعب ،عن طريق المراقبة واالنتباه
والتقدير ،ومن دون �أي �سيطرة �أو تقديم الن�صيحة �أو المناف�سة،
ف�سي�شعر بالفخر في �أن يريك ذكاءه .ومن �ش�أن ذلك ،لي�س فقط
ت�شجيعه على التع ّلم ،بل �أي�ض ًا على بناء ثقته بنف�سه وتعزيز عالقته
بك .وب�إمكانك خالل اللعب م�ساعدة طفلك على ال�سيطرة ب�شكل
�أكبر على عالمه الخيالي ،و�سي�صبح �أكثر تعاون ًا وتوافق ًا معك في
عالم الواقع.
وتتط ّور القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال مع تقدم
الطفل في العمر .فقد يواجه �صعوبة في تذ ّكر الأجزاء التي ح�صلت
في الواقع ،و�أيها كانت جزء ًا من اللعبة .وكذلك ،ف�إن كثير ًا من
16
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ل�ستُ �س ّيئاً في هذا� ،صحيح يا ولدي؟ 		
هذا رائع!
ما الجدوى من
محاولتي؟ لن �أكون ج ّيداً
مثله! لقد ا�ست�سلمت!

الأطفال في �سن الثالثة �إلى الخام�سة يكون لديهم �صديق خيالي� ،إال
�أن هذا ُيعد طبيعي ًا و�سيم ّر مع الوقت.
ً
و�أثناء لعب طفلك ،ال ينبغي عليك دائما �أن ت�شاركه عن كثب في
ذلك .وبالرغم من �أنه �سينجح مع انتباهك غير الم�شتت له� ،إال �أنه
�سي�ستفيد �أي�ض ًا من التعليقات الداعمة له �إن كنت تعمل �إلى جانبه.
وي�شار هنا� ،إلى �أن الأطفال يريدون دائم ًا �أن نراقب تق ّدمهم
و�إنجازاتهم ،وبالتالي يمكن لكلماتنا �أن تكون قوية جد ًا ،لذلك ينبغي
التوقف والتفكير بما �سنقول وبنبرة �صوتنا قبل التك ّلم .كما �أن الثناء
ي�ؤثر في الطفل كثير ًا في ما يخ�ص بناء وتطوير عالقة �إيجابية معه،
وجعله مطيع ًا.

اال�ستك�شاف واالختبار

يحتاج الطفل الدارج �إلى كثير من التحفيز من �أجل �أن يتم ّكن
من التع ّلم والتط ّور ،وتدفعه ح�شريته �إلى �أماكن �أقل �أمان ًا ،مثل داخل
الخزانة �أو الأ�سالك المفكوكة� ،أو الزجاجات الجميلة المظهر ،حتى
و�إن كان يملك الكثير من الألعاب المثيرة .وال يعتبر هذا �شقاء ،بل
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ح�شرية ،خ�صو�ص ًا �إن لم ّ
يو�ضح له ما هو م�سموح وما هو غير م�سموح.
وقد ال ير ّد بع�ض الأطفال ال�صغار علينا عند منعهم عن لم�س �شيء
ما ،وبالتالي ب�إمكاننا جعل الأمور �أ�سهل علينا عبر تح�صين بع�ض
الأماكن كي ال يتمكنوا من اجتيازها �أي جعلها �آمنة للأطفال ،فن�شعر
نحن بالراحة حينها وي�ستطيعون هم اال�ستك�شاف ب�أمان.
وي�سعى الأطفال منذ �سن مبكرة لي�صبحوا م�ستقلين وينجزوا
الأمور ب�أنف�سهم .وهم يتع ّلمون عبر التجارب المتكررة� ،إذ قد ي�ستمتع
طفلك في �سن الثانية برمي الأ�شياء من على كر�س ّيه العالي م ّرة بعد
�أخرى ،لتل ّمها �أنت في ك ّل مرة ،وي�ش ّكل هذا بالن�سبة �إليه در�س ًا في
ال�سبب والنتيجة ،كما ي�ساعده على تع ّلم التفكير المنطقي .وال يع ّد
ذلك �شقاء ،بل ا�ستك�شاف ًا طبيعي ًا ،لكن رغم هذا فقد تجده �أنت نوع ًا
من الإزعاج.

ماذا يعني جعل المنزل �آمناً للطفل؟
لجعل المنزل مكان ًا �آمن ًا من ح�شرية الأطفال ،في �سبيل منع وقوع
الحوادث ومن �أجل راحة بال المعتنين:
•�ضع حواجز كي ال ي�ستطيع الطفل الو�صول �إلى الأماكن غير
الآمنة
•تخ ّل�ص من الأدوات القابلة للك�سر والخطيرة
•�أغلق الخزائن /الثالجات /النوافذ� /أبواب ال�سيارات/
خزائن الأدوية /والأماكن الأخرى غير الآمنة ب�أقفال خا�صة.
•�ضع الحواجز على مداخل ال�ساللم
•�ضع كل الأ�شياء غير الآمنة بعيد ًا عن متناول الأطفال.
غط كل الأ�سالك الكهربائية والمقاب�س
• ِ
•يذكر �أن بع�ض المحال التجارية تبيع جميع هذه الأدوات
ويمكن �أن تق ّدم لك الن�صيحة
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وتختلف قدرة الأهل على تح ّمل مثل هذه الن�شاطات ،لكن من
ال�سلوك غير
المنا�سب تمام ًا و�ضع حدود لها ليتعلم الطفل ب�أن هذا ّ
مقبول في بع�ض الموا�ضع .فب�إمكانك مث ًال تحديد �أوقات و�أمكنة
مع ّينة لهذه اللعبة ،وتلهي الطفل بن�شاط �آخر عند االكتفاء من اللعبة.
ويحب الأطفال من جميع الأعمار تكرار الألعاب �أو الأغاني
ّ
ّ
المف�ضلة لديهم ،لكن هذه الحاجة بتكرار الأمور تبد أ� باالختفاء مع
انتهاء �سن ما قبل المدر�سة.

الفهم

يحتاج الأطفال �إلى تف�سير الأمور لهم وفق ًا لم�ستواهم في الفهم.
ومن المهم التح ّقق من �أن �أي مهمة يك ّلف بها الطفل مدرو�سة
ومنا�سبة ل�سن نم ّوه الحالي ،ومن �أنه يفهم ما تنتظره منه .وغالب ًا،
ف�إن ما يبدو ب�أنه عدم طاعة من قبل الطفل يكون في الواقع بكل
ب�ساطة �سوء فهم .لكن ،ينبغي الإ�شارة هنا �إلى �أن تكرار الأمر نف�سه
ب�صوت �أعلى لن يجدي نفع ًا في هذه الحالة ،بل ما تحتاج �إليه هو
تجربة �أ�سلوب �آخر.
وال ب ّد من الإ�شارة هنا� ،إلى �أن الأطفال يظنون دائم ًا ب�أننا نعني
بال�ضبط ما نقول ،وبالتالي ف�إن فقدنا �صبرنا وهددناهم تهديد ًا
فارغ ًا ،مثل �أخذهم �إلى دار لرعاية الأطفال ،ف�إنهم �سيتذكرون
هذا وي�ص ّدقونه ،حتى و�إن لم يكن لدينا مثل هذه الن ّية وقد ال يكون
ال�صغار فهم وا�ضح لالختالف بين ال�صائب والخط�أ.
لدى الأطفال ّ
وبالتالي ،رغم �ضرورة تعليمهم ذلك� ،إال �أنّ ا�ستخدام ال�صراخ
ومعاقبتهم على ت�ص ّرف �سيئ من دون تف�سير وا�ضح للأمر ،من �ش�أنه
فقط �أن يح ّيرهم ويزعجهم.

التع ّلق الزائد بالأهل

يتع ّلق �أغلب الأطفال ال ّدارجين ب�شكل زائد بالأهل ،لي�س من
�أجل م�ضايقتهم ،بل لإظهار مدى ح ّبهم وحاجتهم �إليهم .والت�ص ّرف
بهذه الطريقة هو مفيد في الواقع� ،إذ �إن الأطفال في هذه المرحلة
19
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�أنت تغ�ضبيني
كثيراً!
هي ال تح ّبني.

يحتاجون �إلى المراقبة خالل ا�ستك�شافهم للبيئة المحيطة لأنهم ال
يعرفون ما هو �آمن وما هو م� ٍؤذ ،وبالتالي عليك دائم ًا مراقبة كل
خطواتهم منع ًا لح�صول �أي حوادث .لكن ،ينبغي �أن ّ
تخف حالة
التع ّلق هذه عند الأطفال مع دخولهم الح�ضانة ،مع تع ّلمهم التمييز
ب�أنف�سهم بين ما هو �آمن وغير �آمن.
وقد يتع ّلق الأطفال ب�ألعابهم المحبوبة �أو ب�أغطيتهم الناعمة
في�ستخدمونها لتريحهم عند غياب ال�شخ�ص الأكثر حب ًا على
قلبهم .فهذه الأ�شياء من وجهة نظر الطفل ،هي ك�شخ�ص وفريدة
كما الأ�شخا�ص ،وفي حال اقترحت ا�ستبدال لعبة يتعلق بها الطفل
قد تل َفت ،ب�أخرى جديدة ،لن يكون الأمر �سه ًال .و�إن �ضاعت اللعبة،
�ستكونَ بحاجة �إلى تعوي�ض الطفل عن النق�ص ،بد ًال من القول له �إنه
�سخيف.
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ومن الطبيعي �أن يخاف الأطفال الدارجون من الأو�ضاع
الجديدة ،لكن تع ّلق الطفل الزائد بك قد يكون مرتبط ًا بعدم وجودك
الج�سدي �أو العاطفي معه ،ر ّبما ب�سبب الدخول �إلى الم�ست�شفى� ،أو
ب�سبب �ساعات العمل الطويلة �أو االكتئاب .وهو �سيقلق من �إمكانية
�أن تتركه ،في�صبح �أكثر تع ّلق ًا بك نتيجة ذلك .وفي هذه الحالة،
ال�صراخ عليه ب�سبب ت�ص ّرفه بهذه الطريقة من �ش�أنه فقط �أن
ف�إن ّ
يزيد الأمر �سوء ًا � ،أما الطريقة التي �ستكون مثمرة على الأرجح،
فهي �أن ت�ؤكد له ب�أنك تح ّبه ولن تتركه� ،إن كنت تعمل على توطيد
العالقة معه ،وتنظم له وقت ًا �أكثر يق�ضيه مع �صديق �أو قريب تثق به.
كما يمكن �أي�ض ًا �أن يعود ،تخ�صي�ص وقت لكما مع ًا ب�شكل منتظم،
بالفائدة عليه ،كتالوة ق�صة �سريعة قبل النوم على �سبيل المثال.
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لتج ّنب نوبات الغ�ضب

•ت�أكد من �أن طفلك مرتاح ج ّيد ًا وغير متعب �أو جائع �أو
عط�شان.
•حاول �أن تحافظ له دائم ًا على روتين مريح ومتو ّقع خ�صو�ص ًا
في الأوقات المجهدة نف�سي ًا.
•ا�شرح له �سلف ًا القواعد بو�ضوح واجعلها �سهلة ومالئمة.
•اجعله دائم ًا ن�شيط ًا ي�ستمتع ب�أن�شطة متنوعة وبم�ساحة �آمنة
ل ّلعب واالنتباه والثناء.
• ّ
خطط لتج ّنب الم�شكالتُ ،
فخذ على �سبيل المثال ،كم ّية كافية
من الطعام وال�شراب والألعاب والمفاج�آت ال�صغيرة و�أ�شياء
للت�سلية ،خالل القيام برحلة طويلة.
•احتفظ دائم ًا بقليل من «المفاج�آت الخا�صة» للت�سلية في �أيام
المطر �أو الأوقات المم ّلة ،مثل ر�سومات الوجه ،والطبا�شير.
•تج ّنب الإثارة المفرطة.
•ج ّنبه تناول كم ّيات الكبيرة من الم�شروبات الغازية،
والحلويات ،وال�شوكوال والأطعمة التي تحتوي على كميات
كبيرة من المواد الم�ضافة.
•ال تتو ّقع منه �أكثر من مقدرته� ،أي ال تتو ّقع على �سبيل المثال
منه ت�شارك �ألعابه مع الآخرين وو�ضع الحدود.
•�إن �أ�صبح الطفل �سريع الغ�ضب رغم هذا ،فعليك �أو ًال اكت�شاف
�سبب ا�ضطرابه و�إيجاد الحل المنا�سب ،وثاني ًا مالحظة
ال�سلوك الج ّيد عنده والثناء عليه� ،أو عند �أحد الأ�شقاء
و�صرف االنتباه عنه.
•�أعطه غذاء �صحي ًا متوازن ًا يحتوي على الكثير من ال�سمك
(هناك دليل على �أن زيوت ال�سمك مه ّمة للنمو الطبيعي).
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نوبات الغ�ضب و«عمر ال�سنتين الفظيع»

يرى الأطفال ،في حوالى �سن الثانية ،وجوب �أن يكون العالم
مكان ًا م�ص ّمم ًا لتلبية حاجياتهم الخا�صة فور ًا .و�إن لم يح�صلوا على
ما يريدون ،ف�سي�شبه الأمر الكارثة� ،إذ �إنهم �سي�صرخون وي�صيحون
ويبكون ب�شكل فادح على ما تعتبره �أنت �أنه ال ي�ستحقّ �أبد ًا ذلك،
ويح�صل هذا خ�صو�ص ًا عند دخول الأطفال في ما يعرف بمرحلة
«ال�سنتين الفظيعتين» .وقد ينقطع تنف�س بع�ض الأطفال نتيجة
الإحباط في نوبة الغ�ضب ال�شديدة� ،إلى درجة قد تنتهي بازرقاقهم
�أو فقدانهم للوعي قبل �أن يتعافوا فور ًا .ومن المهم هنا معرفة �أن هذا
النوع من ال�سلوك ال�صعب هو طبيعي عند الأطفال الدارجين ،وقد
تكون الإ�صابة بثالث نوبات من الغ�ضب في اليوم «روتين ًا» ،على الرغم
من �أنك قد تحتاج �إلى طلب الم�ساعدة �إن �أ�صبح حب�س ال َن َف�س �شديد ًا.

ماذا تفعل عند �إ�صابة الطفل بنوبة غ�ضب؟

•حاول �صرف انتباهه ،قبل �أن ت�صبح النوبة �أكثر �سوء ًا.
•تجاهله �إن �أمكن و�أب ِعد عنه �أو ًال� ،إن اقت�ضت ال�ضرورة ،الأ�شياء
غير الآمنة.
أعط كل االنتباه ،والثناء و�/أو المكاف�أة (قطعة من الب�سكويت على
•� ِ
�سبيل المثال) ل�شقيقه ب�سبب اللعب بهدوء! على �أمل �أن يتّبع الطفل
الطريقة نف�سها بعد قليل.
أعطه �إنذار ًا« :عندما تتوقف عن البكاء ،ب�إمكانك عندها �أخذ
•� ِ
اللعبة».
ال�سالم.
•حافظ على �صرامتك ،وال ت�ست�سلم في �سبيل الو�صول �إلى ّ
•يمكنك ا�ستخدام م�س�ألة «نفاذ الوقت» ،كي يخرج الطفل من
ال�سيء ليعود
الغرفة ،تارك ًا في الخارج اال�ضطراب �أو المزاج ّ
ويدخل من دونهما .ويمكن مكاف�أته على هذا في حال �إتمامه.
•�إن ح�صلت النوبة في مكان عام ،مثل ال�سوبرماركت ،اترك المكان
(مع طفلك بالت�أكيد!) ،في حال �شعورك بالف�ضيحة .عليك ال�شعور
بال�سيطرة على الو�ضع.
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ت�شارك الأ�شياء

ينبغي معرفة �أن الأطفال في عامهم الأول �أو الثاني ،ال يفهمون
الفرق بين كلمتي «لي» و«لك» ،فمبد�أ الم�شاركة غريب بالن�سبة �إليهم
وهم يريدون الح�صول على كل �شيء لأنف�سهم ،بحيث من الم�ستحيل
�أن ت�شرح لطفل في هذا ال�سنّ مزايا الم�شاركة .وبالتالي ،ال تتوقعها
منه �أبد ًا بل ع ّلمه إ� ّياها مع الوقت.
ال�سن ،و�إلهائه والثناء على �سلوكه المنا�سب،
ومع تق ّدم الطفل في ّ
�سيتع ّلم االنتظار تدريجي ًا والتداور مع الآخرين.

الم�شكالت بين الإخوان والأخوات

يحب الأطفال الدارجون �أخواتهم �أو �إخوانهم ال�صغار دائم ًا،
ال ّ
بل ي�شعرون ب�أنهم تحت ال�ضغط للت�ص ّرف على هذا النحو .و�إن �شعر
ه�ؤالء بحب �أ�شقائهم و�شقيقاتهم ال�صغيرات ،ف�ستكون م�شاعرهم

من يريد قطعة من الب�سكويت؟

هذه لي!
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ممزوجة بالخوف من �أن يح ّل مكانهم المولود الجديد و ُيهجرون.
وقد ت�ؤدي بهم هذه المخاوف �إلى �إلحاق الأذى بالمولود ،ولهذا ينبغي
عدم تركه �أبد ًا مع طفل دارج في الغرفة نف�سها وحدهما ،وجعل
الأخير ي�شعر دائم ًا ب�أنه مم ّيز ومرغوب به مع وجود �أخيه �أو �أخته.
وعند احت�ضان الطفل ال�صغير �أمام الطفل الأكبر� ،سيختبر
الأخير م�شاعر �شبيهة لغيرة حبيب خانه حبيبه .وهو لن يتم ّكن من
فهم هذا �أو التعبير عنه بو�ضوح ،وبالتالي ف�إنّ الإ�صرار على �س�ؤاله
عن �سبب �شعوره باالنزعاج �أو القلق �أو �سبب �أذ ّيته لأخيه �أو �أخته
ال�صغيرين� ،سيزيد الو�ضع �سوء ًا ،خ�صو�ص ًا �إن كنت تظنّ �أنك �صبور
و�أنه هو ال�صعب فقط .و�سينفي الطفل على الأرجح اقترافه �أي �شيء
في حال تع ّر�ضه للمهاجمة ،وهو بهذه الحالة بحاجة �إلى ر�سالة
ال�سلوك .وفي حال �شعرت بكثير من
وا�ضحة تظهر رف�ضك هذا ّ
االنزعاج �إلى حد عدم القدرة على ال�سيطرة على انفعالك ،ب�إمكانك
عندها �إخراجه من الغرفة �إلى مكان �آمن� ،إلى حين �أن تهد�آ.
و�أخير ًا ،عليك �أن تع ّلم طفلك بهدوء ال�سلوك المقبول وغير
المقبول ،وفي الوقت عينه� ،إظهار مدى ح ّبك له ،في حين �أن �إعطاءه
ما يكفي من ال ّدعم والثناء واالحت�ضان واالهتمام الإيجابي �سي�ؤ ّكد له
إليك كما كان دائم ًا� .أما نفاذ ال�صبر وال�صراخ
ب�أنه مم ّيز بالن�سبة � ِ
�سيكون من �ش�أنه فقط �أن يزيد الو�ضع �سوءاً.

عالقات الأقران ببع�ضهم

مع تق ّدم الأطفال في �سن ما قبل الدخول �إلى المدر�سة،
�سي�شعرون بال�سعادة في اللعب مع بع�ضهم وي�ستمتعون بال�صداقة في
ما بينهم ،لكن من دون �أن نتو ّقع منهم م�شاركة �أ�شيائهم مع بع�ضهم.
وفي هذا ال�سنّ  ،ينظر الطفل �إلى �أقرانه كتهديد محتمل �أو
مناف�سين له ،لكنه تدريجي ًا �سيبد أ� بالتفاعل معهم عندما يقارب �س ّنه
ّ
�سيف�ضل �صديق ًا واحد ًا على مجموعة.
ال�سنتين �أو الثالثة� ،إال �أنه
فالأطفال ال�صغار يجدون الأو�ضاع االجتماعية مع كثير من الأطفال،
عادة ،مثيرة للخوف .لكن مع ازدياد ثقتهم بالمجتمع� ،سيتعلمون
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ال�شعور بالأمان بين المجموعات الأكبر ،في حين ينبغي االنتباه هنا
�أن ال جدوى من دفع الطفل �إلى اللعب مع � ّأي كان �أو االن�ضمام �إلى
حفلة ما� ،إلى حين �شعوره باال�ستعداد لذلك.
وفي هذه الأوقات المجهدة نف�سي ًا ،ي�شعر الطفل �أكثر بالقلق ،وبالتالي
ف�إن الجلو�س معه والم�شاهدة ،قد يبدو لك ت�ضييع ًا للوقت ،لكنه في
الواقع بالن�سبة �إلى الطفل هو طريقة لال�ستعداد لالن�ضمام واللعب
مع المجموعة .وقد يتع ّلم بع�ض الأطفال هذا بعد فترة �أطول من
غيرهم ،ف ُكن �صبور ًا وداعم ًا.

م�ساعدة الطفل على التعامل مع المولود الجديد
قبل الوالدة

•�أخبر الطفل في �أ�سرع وقت ممكن ب�ش�أن المولود الجديد.
•�أ�شرك طفلك بالتخطيط.
•اقر أ� له ق�ص�ص ًا عن الأطفال ت�شرح الإيجابيات وال�سلبيات.

�أثناء فترة الوالدة

وخا�صة.
•ت�أ ّكد من �أن طفلك يتل ّقى عناية ج ّيدة ّ

بعد الوالدة

•�أ�شرك طفلك ما �أمكن ،بدور الأخ �أو الأخت الكبيرة.
•ع ّلمه كيفية الم�ساعدة.
اثن على كل �إيجابية يبديها تجاه المولود (قل له «�أنت �أف�ضل
• ِ
�أخ كبير في العالم»).
خ�ص�ص له وقت ًا للعناية به ب�شكل منتظم ،من دون وجود
• ّ
المولود.
•اجعله دائم الن�شاط واالن�شغال ،و�شاركه في بع�ض الأمور
�أي�ض ًا.
•امنحه ما يكفي من الحب والحنان والعناية ،و�أ ّكد له �أن
المولود الجديد لن يح ّل مكانه �أبد ًا .قل له مث ًال «�أنت �أف�ضل
«جيني» في العالم -المولود مم ّيز لكنه لي�س حبيبي «جيني».
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التدريب على ا�ستخدام النون ّية

يبد�أ الأطفال على تع ّلم ال�سيطرة على مبوالتهم بعد عمر ال�سنتين.
وقد ي�ستغرق بع�ض الأطفال م ّدة �أطول للتع ّلم على ا�ستخدام النون ّية،
فيما تطول الم ّدة عند الذكور �أكثر من الإناث .و�إن �أعطيت الأمر
الوقت الكافي و�صبرت ،مع تقديم الكثير من الثناء وال ّدعم للطفل،
ف�إ ّنك �ستنجح في مه ّمتك .يذكر �أن بع�ض المكتبات تبيع ق�ص�ص ًا
لها عالقة بالنون ّية والدمى ،يمكن �أن ت�ساعد في العمل ّية .لكن ،ال
داعي للعجلة ،فمن الأف�ضل البدء قبيل الدخول �إلى مرحلة الح�ضانة،
ال�صيف عندما يكون «�أ�سفلهم» مك�شوف ًا �أكثر.
وخ�صو�ص ًا في �أ�شهر ّ
وب�إمكانك و�ضع النون ّية في الحديقة وت�شجيع الطفل على التب ّول �أو
التغ ّوط فيها ،مع تقديم المكاف�آت والنجوم له لدعمه ،لكن ال تدفعه
�إلى القيام ذلك �إن لم يكن جاهز ًا ،فهو �سين ّفذه في الوقت المنا�سب.
(انظر �أي�ض ًا في الأق�سام المتعلقة بالتب ّول واالت�ساخ في ال�صفحات
�50إلى .)53
ي�شار هنا� ،إلى �أنه ينبغي ا�ست�شارة خبير �صحي �أو طبيب في حال
لم يتع ّلم الطفل ا�ستخدام النون ّية قبل ّ
تخطي �سنّ الرابعة.

ن�صائح مفيدة للتعليم على ا�ستخدام النون ّية

•اجعل الح ّمام مكان ًا ممتع ًا فيه الكتب والألعاب المتع ّلقة
بالنون ّية على �سبيل المثال ،ويمكنك ا�ستح�ضار نون ّية تطلق
نغمات مو�سيق ّية عند تب ّول الطفل!
•يمكن لنفخ البالونات �أثناء الجلو�س على النون ّية �أن يع ّلم
الطفل كيف ّية «ال ّدفع».
ّ
•يمكن للح ّمامات �أن ت�شكل �أماكن مخيفة للطفل ،وبالتالي َ
ابق معه
�إلى حين �شعوره بالأمان ،ولم�ساعدته على التنظيف بعد االنتهاء.
•يمكن �أن ت�ساعد حفا�ضات الأطفال المتم ّغطة التي بالإمكان
�سحبها �إلى الأ�سفل ،الأطفال الدارجين الذين يريدون �أن
ي�صبحوا م�ستق ّلين.
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�صعوبة �إر�ضاء الطفل بالأكل ورف�ضه تناوله

يتّ�صف بع�ض الأطفال ب�صعوبة �إر�ضائهم في ما يتع ّلق بالأكل ،في
حين �أن �إمكانية تناولهم �أي �شيء غير معتاد يمكن �أن تكون مزعجة
جد ًا لهم .وقد تعمد �إما على الإ�صرار على تناولهم مجموعة �أو�سع
تنوع ًا من الغذاء� ،أو فهم ب�أنهم قلقون وم�ضطربون وت�سمح لهم
بتناول ما يريدون ،وهذه بالطبع الطريقة الأ�سهل للأهل .وفي بع�ض
الأحيان ،عندما يكون الطفل م�شتكي ًا ب�ش�أن الطعام في يوم مح ّدد،
فذلك قد يكون ب�سبب بع�ض اال�ضطراب غير المرتبط بهذه الم�س�ألة
بالذات ،والذي يحتاج �إلى المعالجة قبل محاولة حل م�س�ألة الأكل.
وفي حال كنت تق ّدم للطفل خيارات �أكل مغرية و�صح ّية بانتظام،
وتثني عليه وتكافئه على تذو ّقها (من دون �أن تعطي الأمر كثير ًا من
الأهم ّية) ،ف�ست�ضمن على الأرجح حينها ب�أ ّنه ي�أخذ الغذاء الكافي،
على عك�س �إن كنت تدخل معه في معارك على الطعام� ،إذ من �ش�أن
ذلك فقط �أن يزيد الو�ضع �سوء ًا.
و�إن لم يرق لطفلك الطعام الذي تقدمه له ،في حين �أنه لي�س
�أمامك الوقت �أو المال الالزم لإعداد �شيء بديل ،فال تقلق لأنه
في النهاية �سي�أكل عندما ي�شعر بالجوع .وفي هذه الحالة ب�إمكانك
الإ�صرار على موقفك ،ب�أن هذا ما هو متوفر الآن وال بديل عنه �أبد ًا،
من دون الدخول في نقا�ش مع الطفل .وبعدها يمكن القبول ب�أي
خيارات يطرحها ،مع رف�ض ا�ستبدال الطعام بال�شوكوال �أو رقائق
ال�سماح
البطاط�س .و�إن تناول بع�ض الطعام المعرو�ض ،ب�إمكانك ّ
له حينها ب�أخذ بع�ض من ال�شوكوال .وبالنتيجة ،ينبغي عليك اختيار
القواعد المه ّمة وعدم الحياد عنها �أبد ًا.
و�إن �شعرت بالقلق �أو وجدت ب�أن نظام طفلك الغذائي يبقى
محدود ًا ،عليك حينها طلب اال�ست�شارة من �شخ�ص مخت�ص .وقد
يحتاج الخبير ال�صحي �أو الطبيب العام �إلى فح�ص نمو الطفل ،و�إن
كان هناك �سبب بدني وراء م�شكلة الأكل عنده.
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�سنّ المرحلة الدرا�سية االبتدائية

ي�صبح الأطفال ،عندما يبلغون �سنّ المرحلة الدرا�س ّية االبتدائ ّية،
�أكثر ا�ستقالل ّية ،و�أق ّل �أنان ّية ،و�أكثر اهتمام ًا ب�أقرانهم وبالأن�شطة
خارج المنزل .ولديهم حاجة ال حدود لها للتع ّلم� ،إذ �إنهم قد
ي�س�ألونك ،لهذه الغاية� ،أ�سئلة متوا�صلة .ويعتبر هذا ال�سلوك طبيعي ًا
وال يهدف �أبد ًا لإزعاجك ،في حين �أنك �إن تم ّكنت من الإجابة عن
هذه الأ�سئلة بطريقة معقولة ونظرت �إلى الأمر كجزء طبيعي من تط ّور
طفلك ،ف�ستجده �أقل �إزعاج ًا ،حتى �أنك قد ت�صبح م�صاب ًا بحما�سة
طفلك وح�شريته.
ومع تقدّم الطفل في ال�سنّ � ،سيزداد فهمه لـ «ال�سبب والنتائج»،
ومبادئ ال�صواب والخط�أ .لكن الجانب ال�سلبي لذلك هو �أن طفلك
البالغ من العمر � 8سنوات قد ينتظر منك االلتزام بما قلته �سابق ًا
ّ
بال�ضبط («لكنك َوعدتَ !») ،مع وقوفه عند مبد�أ �أن «كلمتك ينبغي �أن
تبقى كما هي مهما تكن الم�س�ألة».
ال�صارم بـ «ال�صواب
و�سين�شغل الطفل بالت أ� ّكد من التزامك ّ
والخط�أ»� ،إن �أو�ضحت له جيد ًا ب�أنك تنتظر منه ذلك .وبالتالي،
ال�سبب ،ف�سيكون هو
�إن كنت ال تقدر على تنفيذ الوعد ،مهما كان ّ
«ال�صائب» و�أنت «المخطئ» .و�إلى حين �إقرارك بهذا� ،سيكون من
ال�صعب التعامل معه .لكن طفلك في �سن الـ � 11سنة �سي�صبح قادر ًا
على التفكير بمرونة �أكبر ،ويفهم ب�أ ّنك بكل ب�ساطة عند نفاذ المال
منك ب�شكل غير متو ّقع ،لن ت�شتري له الدراجة التي كنت قد وعدته
بها.
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عليك اختيار القواعد المه ّمة وااللتزام بها

القلق واال�ضطرابات

يمكن للقلق واال�ضطراب �أن ي�ؤديا �إلى �سلوك �صعب عند الطفل،
بما في ذلك البكاء �أو التذ ّمر �أو التع ّلق بالأهل �أو الخجل �أو رف�ض
الذهاب �إلى الحفالت �أو المدر�سة .كما يمكن �أن ي�ؤ ّدي الإجهاد
النف�سي عند الأطفال الذين ال يخبرون عائالتهم ب�ش�أن الأمور
المثيرة لقلقهم� ،إلى �أعرا�ض بدنية مثل الآالم .فقد ي�صاب كثير
من الأطفال ،على �سبيل المثال ،بوجع في البطن ،عند قلقهم ب�ش�أن
الذهاب �إلى المدر�سة .وغالب ًا ،ف�إن �أخذ الوقت الكافي الكت�شاف
الم�شكلة المتعلقة بالمدر�سة ،عبر التحدث مع طفلك ومعلمته،
�سي�ؤدي �إلى حل للم�شكلة التي يمكن �أن تتراوح بين �سوء المعاملة
وال�صعوبات في �إنجاز الوظائف المدر�سية .وفي حال كانت الم�شكلة
تتعلق بالوظائف المدر�سية ،بحيث ي�شعر الطفل بالغباء �أو يتع ّر�ض
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لالنتقاد لعدم فهمه �شيئ ًا ما ،من ال�ضروري حينها تقييم مو�ضع
الم�شكلة بال�ضبط ،وتقديم ال ّدعم الدرا�سي الكافي له والثناء على
التق ّدم الذي يحرزه ،فمن �ش�أن ذلك �أن يزيد ثقته بنف�سه ويخفف
من ا�ضطرابه.
وعلى الرغم من �شيوع ال�سلوك اال�ضطرابي عند الأطفال،
تح�سنه عند المعالجة ب�شكل دقيق وحازم ،فال ب ّد كذلك
و�ضرورة ّ
من منع �إ�صابة الطفل بالقلق �أو االكتئاب المتوا�صل (راجع «الحاالت
الطب ّية والنف�سية» في ال�صفحة  .)74وينبغي عليك �أخذ هاتين
الم�شكلتين بعين االعتبار ك�سببين محتملين لحزن طفلك الدائم
�أو قلقه �أو عدم قدرته على الت�ص ّرف با�ستقاللية في المدر�سة على
الرغم من ّ
تدخلك.
وقد ي�شعر الأطفال الذين يعانون من هاتين الم�شكلتين ،بالملل
والي�أ�س واالنزعاج ،فالقلق المزمن يمكن �أن يتج ّلى بنوبات من الهلع،
�أو بال�سلوك القهري �أو المته ّور� ،أو بال ّرهاب.
وتعتبر هذه الحاالت قابلة للمعالجة وال ينبغي �إغفالها ،وبالتالي
�إن �شعرت بالقلق ال تتردد في عر�ض طفلك على الطبيب.
و�إن كان الأطفال م�ضطربين ،من المهم �أن تحاول فهم
م�شاعرهم ،وت�شجيعهم ،والثناء على �أ�صغر خطوات يتقدمون بها،
من �أجل زيادة ثقتهم بالنف�س ،بد ًال من انتقادهم على ف�شلهم.
ويمكن للمعلمات والأهل الذين يهتمون ب�أخذ الوقت الكافي لفهم
الطفل ودعمه� ،أن يحدثوا فارق ًا.

الأ�صدقاء

من الطبيعي �أن يعقد الأطفال �صداقات مختلفة على مدى
الوقت ،ويتخ ّلون عن بع�ضها �أي�ض َا ،ويعتبر عملية تع ّلم �ضرورية لهم
في رحلة نموهم .وقد يبدو بع�ض الأطفال وحيدين وغير مهتمين
بعقد �صداقات ،لكن الأمر الأكثر �شيوع ًا هو �أن يريد الطفل �أ�صدقاء،
�إلى �أنه يواجه �صعوبة في تكوين هذه العالقات.
وترتبط القدرة على الحفاظ على العالقات الإيجابية كطفل،
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ب�شكل وثيق بنتائج �إيجابية في �سن الر�شد ،في ما يتع ّلق ببناء عالقات
ج ّيدة في المنزل والعمل .وعليك ال�شعور بالقلق �إن لم يتمكن طفلك
من بناء �أي عالقة �صداقة �أبد ًا.
وينبغي عليك �أن تكون داعم ًا ومتفهم ًا مع الطفل ،لكن في الوقت
عينه يجب تعليمه كيفية حل م�شكالته وحده وقت ال�ضرورة .ويمكنك
تحفيز �صداقاته بدعوة �أطفال �آخرين �إلى المنزل ،ومكاف�أته على
�سلوكه الج ّيد ،وموا�صلة العمل على عالقات عائلية �إيجاب ّية .فعالقات
الطفل في المنزل هي القاعدة التي �سيبني الطفل على �أ�سا�سها
�سلوكه االجتماعي في �أي مكان �آخر.
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النقاط الأ�سا�سية
 ينمو جميع الأطفال ب�شكل مختلف وب�سرعتهم الخا�صة ،لكن
�أغلبهم يم ّرون في النهاية بمراحل التط ّور نف�سها.
 يعتمد الأطفال �أو ًال ب�شكل كامل على الآخرين ،و�أغلبهم يم ّرون
في مرحلة ما بفترة ال يريدون خاللها االبتعاد عن المعتنين
بهم.
 يمكن �أن يكون الأطفال الدارجون ،وفي عمر ما قبل الدخول
�إلى المدر�سة ،متطلبين في وقت تطويرهم لال�ستقاللية والثقة
االجتماعية.
 ي�صبح الأطفال في �سن ما قبل المدر�سة �أكثر اهتمام ًا
بالأطفال الآخرين وبالعالم حولهم.
الح�سا�سة المفتاح لتطوير عالقات وثيقة
 تعتبر عالقة الأب ّوة ّ
وموثوقة مع الطفل في �أي عمر كان.
 تتمتع كوالد ووالدة بكمية هائلة من القوة والت�أثير ،وب�إمكان
هذه الق ّوة �أن ت�ساعد على خلق مرونة عند الطفل ،مهما كان
و�ضعك وعمره.
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كحجة لتل ّقي الم�ساعدة
ال�سلوك ّ
ال�صعب ّ

�سيحاول طفلك عند �شعوره بالإجهاد النف�سي ،للح�صول على
ال ّراحة التي يحتاج �إليها عبر الت�ص ّرف بطرق مع ّينة ،مثل الت�ش ّبه
بمن هم �أقل منه �سن ًا ،على الرغم من �أنه ال يفعل ذلك عن وعي.
وي�ستهدفك هذا النوع من «ال�سلوك الم�ستقطب لالهتمام» ،عادة
راع �آخر يعتبره الطفل «مو ّفر
�شخ�صي ًا ،كما قد ي�ستهدف �أي �شخ�ص ٍ
للراحة» .وهو ال يفعل ذلك �أبد ًا لإغاظتك.
ً
ال�سلوك «ال�سيء» يكون غالبا عند طفلك
وعندما تالحظ ب�أن ّ
حجة لتل ّقي الم�ساعدة ،ف�إنك على الأرجح �ستر ّد بطريقة ب ّناءة .وعلى
ّ
الرغم من الحاجة �إلى تعليمه �أي �سلوك مقبول �أو غير مقبول� ،إال
تح�سن العالقة
�أن المعاقبة على ما هو غالب ًا ّ
حجة للم�ساعدة ،لن ّ
بينك وبين طفلك .فك ّلما زاد فهمك لما يف ّكر وي�شعر به طفلك ،زادت
معه �أرجح ّية �شعوره ب أ� ّنه مفهوم في�ستجيب ب�إيجابية �إلى تربيتك،
ما �سي�ساعده مبا�شرة على التط ّور �إلى طفل (ورا�شد) متجاوب
واجتماعي .ويعتبر االهتمام المنا�سب من �أكثر الأمور قيمة يمكن
�إعطا�ؤها للطفل.
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ما الذي يجعل الأ�شياء تنحو باالتجاه الخاطئ؟

يمكن لل�صعوبات �أن تظهر في حال كانت عائلتك تعاني من
ال�ضغط النف�سي ،كما على �سبيل المثال ،عند وجود م�شكالت زوج ّية
�أو ماد ّية� ،أو وجود حالة مر�ض� ،أو وفاة في العائلة.
ويمكن لتغيير الظروف �أن يكون له ت�أثير م�شابه ،مثل االنتقال �إلى
منزل جديد� ،أو والدة �أخ جديد� ،أو عند انتقال الطفل �إلى مرحلة نمو
جديدة .وفي جميع هذا الأوقات يمكن للجو المنزلي �أن يتغ ّير ،وقد
ي�صبح الأطفال م�ضطربين و�أكثر تطلب ًا ،في حين �أنّ قدرتك على
التح ّمل تقل ،وت�صبح �أكثر انزعاج ًا وت�شعر ب أ� ّنك منهك من القلق
بال�سابق ،وق ّلة قدرتك على الر ّد
ب�ش�أن قلة وجودك مع طفلك مقارنة ّ
ب�إيجابية على حاجياته.
ً
ح�سا�سين جدا تجاه مزاج �أهلهم ،فيما تتم ّثل
ويعتبر الأطفال ّ
ر ّدة فعلهم غالب ًا بالم�شكالت ال�سلوكية التي قد تزيد الو�ضع �سوءاً.
وت�صبح العالقة بينك وبين طفلك متوترة ،وقبل معرفة ذلك� ،سيكون
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كالكما قد دخل في حلقة مفرغة من الحزن ،وتزيد الم�سافة والبعد
بينكما �أكثر ف�أكثر .ويت�سبب هذا الأ�سلوب غير الم�ساعد بمزيد من
الإجهاد النف�سي ،بحيث �أنه يتوا�صل حتى عند زوال ال�سبب الأ�سا�سي
ال�سهل �أن تدخل في عادة
له .و�إن كنت ال تدرك بح�صول هذا ،فمن ّ
االنتقاد واللوم ،وهذا بح ّد ذاته يمكن �أن ي�ش ّكل م�شكلة للعائلة بر ّمتها.

الحلقات المفرغة
موقفك

يعتقد كثير من الأهل المج َهدين نف�سي ًا �أو المعتنين بالطفل ب�أنه
�صعب ب�شكل ا�ستثنائي ،و�أن ذلك هو �سبب جميع الم�شكالت .وفي
ال�سلوك ال�سيء للطفل وير ّدون
هذه الحالة قد يالحظ الأهل جميع ّ
عليه ب�شكل �سلبي ،ما يجعله بب�ساطة يت�ص ّرف ب�شكل �أ�سو�أ.

موقف طفلك

يالحظ الطفل ،في هذا الوقت ،ب�أنك �أقل تواجد ًا ،ور ّبما �أكثر
انتقاد ًا ،فيبد�أ بالتفكير ب�أ ّنك لم تعد تح ّبه .وير ّد بداية على ذلك
ال�صراخ �أو
ب�شكل مقلق فيزيد �سلوكه المتط ّلب .و�إن ا�ستخدمت ّ
التعليقات االنتقادية ،ف�سي�ؤكد له ذلك ب أ� ّنك ال تح ّبه و�ستكون النتيجة
بالتالي ،على الأرجح ،اتباع �سلوك �أكثر «�سوء ًا» �أو �أكثر «ا�ستقطاب ًا
لالهتمام».
ويحتاج الأطفال �إلى االهتمامّ ،
ويف�ضلون ال�سلبي منه على عدم
وجوده �أبد ًا .و�إن كانوا يح�صلون على اهتمام فوري ومط ّول ،و�إن ب�شكل
�سلبي ،عندما يلفتون االنتباه �إليهم ،ويتع ّر�ضون للتجاهل عندما يكون
�سلوكهم ج ّيد ًا ،ف�سيوا�صلون حينها �سلوك لفت االنتباه .وتعتبر هذه
الطريقة فعالة جد ًا في تعليم الطفل على الت�ص ّرف ال�سيء .وفي حال
توا�صلت هذه الحلقة� ،سي�صبح الأطفال في النهاية مقتنعين ب�أ ّنهم
�سيئون وغير محبوبين وب�أنه ب�إمكانهم ا�ستقطاب االهتمام الذي
يحتاجون �إليه فقط عن طريقة موا�صلة الت�ص ّرف ال�سيء .وبنظرهم،
ف�إن كل ما يفعلونه لي�س �صائب ًا ،وعندما يحاولون �أن يكونوا ج ّيدين ،ال
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�أنت ل�ست معقو ًال �أبداً!
تثير غ�ضبي!

ما الذي �أخطئ به؟
ال ب ّد �أنني
�أ�سو أ� �أم
في العالم!

يلحظهم الأهل الذين يع ّلقون فقط على ال�سلوك ال�سيء ،وبالتالي يرى
الأطفال ب�أنهم لن يخ�سروا �شيئ ًا في حال موا�صلتهم هذا ال�سلوك.

الأطفال «�صعبو المِ را�س»

يمكن �أن يعتبر بع�ض الأهل �أطفالهم �صعبي المِ را�س ب�شكل بارز،
وهناك �أ�سباب تكمن وراء هذا االعتبار .فلبع�ض الأطفال مزاج
�أ�صعب من الآخرين .وقد تن�ش�أ م�شكلة �أي�ض ًا في حال وجود «عدم
توافق» بين الأهل وطفلهم ،كاالختالف في المزاج والتط ّلعات ،فعلى
�سبيل المثال �سينزعج الأهل الذين يفتخرون جد ًا بمنزلهم ويعتنون
ّ
المنظم والفو�ضوي (�أغلب الأطفال
بالترتيب ،من طفلهم غير
ال�صغار يكونون كذلك!).
�أما الأهل ال�سل�سين والذين يرتّبون الأ�شياء في �آخر لحظة ،قد
ال�صعب التعامل مع طفل ال يتعامل ج ّيد ًا مع التغيير
يجدون من ّ
والأو�ضاع الجديدة ،والذي يحتاج �إلى النظام و�إلى روتين منتظم.
وقد ي�صاب طفل كهذا بم�شاكل �سلوكية في هذا الو�ضع.
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ما هذه
الفو�ضى!!

ل َم �أزعج نف�سي
و�أحاول �أن �أكون
جيداً ،ما دمت على
�أيّ حال �س�أ�ؤ ّنب؟
�أكره �أهلي!
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يخ�ص
تذ ّكر �أي�ض ًا �أن طفلك قد يكون مختلف ًا جد ًا عنك في ما ّ
المواهب واالهتمامات .ف�إن كانت عائلتك على �سبيل المثال ،ريا�ض ّية
جد ًا ،بينما طفلك لي�س كذلك ،فهو لي�س فا�ش ًال ،لكن قد يكون له
اهتمامات مختلفة ،مثل المو�سيقى �أو القراءة .وبالتالي هو يحتاج
�إلى الت�شجيع على ما هو ج ّيد فيه بد ًال من رف�ضه ب�سبب ما ال يمكنه
فعله .وينمو كثير من الأطفال ويرافقهم ال�شعور بالف�شل في تحقيق
ما يتوقعه �أهلهم منهم .لكن ينبغي الإ�شارة هنا �إلى �أن طفلك �سيكون
�أكثر ثقة بنف�سه �إن جرى تقديره على ما هو عليه.
وقد يكون لدى الطفل م�شكلة تكمن وراء ظهوره على �أنه �صعب
المِ را�س ،وقد تكون الم�شكلة �أي �شيء بدء ًا من م�شكلة المزاج ّية حتى
الم�شكلة الطب ّية �أو �صعوبة التع ّلم (راجع «الحاالت الطب ّية والنف�سية»
في ال�صفحة .)74
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ماذا فعلت لأ�ستحقّ ابناً كهذا؟
�إنه مي�ؤو�س منه!

وتظهر الأبحاث الحال ّية �أن قرابة ن�صف �سلوك الأطفال مرتبط
بالبنية الجينية (�أي بالوراثة)� ،أما الباقي فيت�أ ّثر بالعوامل البيئية
(مثل العالقة مع الأهل والو�ضع المنزلي).
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النقاط الأ�سا�سية
يت�صرفون غالب ًا ب�شكل �سيء
 يحتاج الأطفال �إلى االهتمام وهم ّ
للح�صول على الراحة التي يحتاجون �إليها من الأهل.
ال�سلوك
 من المهم �أن يفهم الأهل والمعتنون بالطفل ب�أن ّ
حجة للح�صول على الم�ساعدة.
«ال�سيء» عند الطفل هو دائم ًا ّ
 يمكن لل�سلوك ال�سيء �أن يتط ّور �إلى حلقة مفرغة ،و�إن ر ّد الأهل
ال�سلوك الج ّيد ،ف�سيوا�صل
ال�سلوك ال�سيء فقط بد ًال من ّ
على ّ
ّ
الطفل �سلوكه الم�ستقطب لالهتمام.
 �إن بع�ض الأطفال يكونون �أكثر �صعوبة من الآخرين ،ب�سبب
الوراثة.
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مشكالت
السلوك ّ
الشائعة
م�شاكل النوم

ينام بع�ض الأطفال ب�شكل �أف�ضل من غيرهم .وهم ،كما البالغين،
لديهم تنوع كبير في كم ّية النوم التي يحتاجون �إليها .ويعاني قرابة
ربع الأطفال من م�شكالت ملحوظة في النوم ،في حين �أن الأكثر
عر�ضة لها ،هم الذين يعانون من �صعوبات في التع ّلم �أو حاالت نف�س ّية
مثل ق�صور االنتباه وفرط الحركة.
ويمكن �أن ت�ساهم ق ّلة النوم ب�صعوبات �سلوكية �أخرى ،وترهق
جميع �أفراد العائلة ،وتوتّر العالقات ،في حين �أن كثير ًا من العائالت
تتق ّبل هذه الم�شكالت المتعلقة بالنوم كجزء طبيعي من الحياة من
دون الإدراك بمدى م�ساهمتها في الم�شكالت ال�سلوك ّية.
ولح�سن الحظ ،ف�إنّ �أغلب م�شكالت النوم �سهلة المعالجة ن�سبياً.

الأطفال والأطفال الدارجون

خالل ال�سنة الأولى من عمر طفلك� ،ستعاني من ّ
تقطع متكرر في
النوم ،لكن ب�إمكانك تنظيم وقت نومك �إذ من ال�ضروري لك �أي�ض ًا
�أن ت�أخذ ق�سط ًا وافي ًا منه ل�ضمان تم ّكنك من التعامل مع الطفل .وفي
حال لم يرد الطفل �أن ينام ،حاول �أن ت�ستدعي �أحد ًا لالهتمام به
�أثناء نومك .وقد يعتاد بع�ض الأهل على الخلود �إلى النوم مع �أطفالهم
فيغ ّنون لهم ل�ساعات كي يناموا لينتهي بهم الأمر منهكين ب�سبب عدم
�أخذ ما يكفي من النوم لأنف�سهم.
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كم من الوقت يحتاج طفلك �إلى النوم؟

متو�سطة ،وبالتالي هناك تفاوت طبيعي .فال
تعتبر الأرقام التالية ّ
تقلق �إن اختلفت عادة النوم عند طفلك عن هذه الأرقام ،طالما
�أنه يتمتع ب�صحة �سليمة وبال�سعادة.
•يحتاج المولود الجديد المتمم لفترة حمله ،عادة �إلى 16
�ساعة من النوم كمع ّدل يومي.
•�إن كان طفلك ينام لم ّدة �أطول ،وي�صعب �إيقاظه ،عليك حينها
ا�ست�شارة طبيبك.
ً
•يعتبر �أخذ قيلولة مرتين يوميا ،كل منها لمدة �ساعتين �أو
�ساعتين ون�صف ال�ساعة� ،أمر ًا معتاد ًا في �سن ال�ستة �أ�شهر.
•وفي عمر يقارب ال�سنة ،ينخف�ض عادة عدد القيلوالت �إلى
واحدة فقط في اليوم.
•ينبغي ف�صل القيلولتين عن بع�ضهما خالل النهار بطريقة
تتنا�سب مع الوقت الذي تريد فيه �أن يخلد الطفل للنوم لي ًال،
�أي ينبغي �أن تكونا بعيدتين عن وقت النوم الليلي كي ي�شعر
الطفل بالتعب الكافي لكي ينام ،و�أ ّال تكونا باكرتين جد ًا لئ ّال
ي�شعر بالتعب ال�شديد الحق ًا.
•� 13ساعة للطفل في عمر ال�سنتين.
•� 11ساعة في عمر الخام�سة.
•� 10ساعات في عمر التا�سعة.
وينام البع�ض مع الطفل لي ًال وهذا يع ّد جيد ًا في بع�ض المجتمعات .وقد
يكون منا�سب ًا للمواليد الجدد� ،إال �أنه في النهاية �سي�أتي الوقت الذي
الخا�صة.
ت�شعر فيه ر ّبما بالحاجة �إلى الخ�صو�صية في غرفة نومك
ّ
والمفتاح لتحقيق ذلك ،هو الإدراك ب�إمكانية تعليم الطفل الخلود �إلى
النوم من دون ّ
تدخلك .ويمكن القيام بذلك ب�أخذه �إلى �سريره م�ستيقظ ًا،
ً
وفي حال عدم الو�صول للهدف ،تعمل تدريجيا على �إطالة الفترة التي
تتركه فيها وحده ،مع االطمئنان عليه كما يلزم بين فينة و�أخرى.
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ا�ستراتيجيات ت�ساعدك على تنويم طفلك

يمكن �أن ت�ساعدك اال�ستراتيجيات التالية على �أن تحدث فارق ًا كبير ًا
في ما يخ�ص تنويم طفلك.

تنويم الطفل

•حاول الحفاظ على روتين منتظم كي يتع ّلم طفلك متى يحين وقت
النوم.
•تح ّقق من �أن طفلك مرتاح ،ونظيف ،ودافئ ،و�شبعان .ويعني تناول
كمية كافية من الطعام لي ًال ،قلة فترات اال�ستيقاظ ب�سبب الجوع
الحق ًا .وت�أكد �أي�ض ًا من �أن الطفل مغطى ج ّيد ًا.
•�ضع الطفل في مهده ،م�ستلقي ًا على ظهره ،و�إن كان غير متعب،
ع ّلق لعبة متح ّركة فوق المهد ليت�سلى بها� ،أو �ش ّغل المو�سيقى
لي�صغي �إليها وي�شعر بالنعا�س .وعلى الطفل �أن يتع ّلم �إر�ضاء نف�سه
من دونك ،ومن المهم �أي�ض ًا �أن يترك بع�ض الوقت وحده لت�سلية
نف�سه لفترات ق�صيرة ،وعند �شعوره بالملل �سيبكي� ،أما عند �شعوره
بالتعب ،ف�سينام في النهاية وحده.
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ا�ستراتيجيات ت�ساعدك على تنويم طفلك

•قد ي�شعر بع�ض الأطفال الأ�صغر �سن ًا بالأمان �أكثر �إن جرى ل ّفهم
ب�شكل مريح بغطاء ،ومن �ش�أن هذا �أن يفعل العجائب عند الأطفال
الباكين.
•�إن بكى الطفل من دون انقطاع� ،أو ا�ستيقظ في الليل باكي ًا ،ف�سيكون
عليك ر ّبما �أن تتف ّقده �إن كان على ما يرام وتنويمه .وينبغي تج ّنب
ال�صعب �إعادة
االحت�ضان الطويل في هذا الوقت لأنه �سيكون من ّ
الطفل مجدد ًا �إلى مهده ،ومن �ش�أن ذلك �أي�ض ًا �أن يبعث بر�سالة
له ب أ� ّنك غير مت�أكد من �أنه �سيكون على ما يرام وحده .وقد يكون
عليك تف ّقده عدة مرات لإ�سكاته ،وبعدها ط ّول تدريجي ًا المدة
الفا�صلة بين زيارة و�أخرى ،ف�سيعرف الطفل نهاية �أنه من الأ�سهل
عليه النوم بد ًال من البكاء لفترات طويلة.

تنويم الطفل الدّارج

•حدّد وقت ًا روتيني ًا للنوم مع جدول عملي يو�صل �إليه ويجعل الطفل
منهك ًا .والروتين المثالي قد يت�ض ّمن �أخذ الطفل للم�شي خارج ًا،
ق�صة له ،قبل
وبعدها �إطعامه ،وغ�سله ،وو�ضعه في ال�سرير ،وقراءة ّ
مغادرة الغرفة و�إطفاء الأ�ضواء.
•يمكن �أن يكون لإخراج الطفل في نزهة م�شي ًا �أو بال�سيارة فائدة
ج ّمة� ،إن كنت يائ�س ًا.
•�أو�ضح له ب�أنك �ستكافئه في اليوم التالي ،على بقائه في ال�سرير،
وال ت�ست�سلم لحيله الرامية للبقاء م�ستيقظ ًا.
•وبالن�سبة �إلى الأطفال الذين يحتاجون �إلى نوم �أقل� ،ضعهم في
ال�سرير في وقت مت�أخر �أكثر ،ودعهم م�ستيقظين مع �إبقاء الأ�ضواء
منيرة ليلعبوا قلي ًال .وبعدها اجعلهم يخلدون �إلى النوم و�أطفئ
الأ�ضواء حتى و�إن لم يكونوا يريدون النوم ،فهم بحاجة �إلى تع ّلم
البقاء في ال�سرير هادئين .وقد ي�ساعد �سماع المو�سيقى كثير ًا في
هذه الحالة.
•ال يو�صى با�ستخدام الأدوية لتحفيز النوم عند الأطفال� ،إال في
حال و�صفها من قبل الطبيب.
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ويحتاج الطفل �إلى تع ّلم االنف�صال عنك ،فكلما �أطلت فترة البقاء
على قرب منه ،زادت عملية االنف�صال �صعوبة.
خا�صة في ما يتعلق بم�ساعدة الطفل
و�إن كنت تواجه م�شكالت ّ
على النوم ،فب�إمكانك اال�ستفادة من العيادات الخا�صة بم�شكالت
النوم� ،أو طلب الم�ساعدة من طبيبك العام �أو الخبير ال�صحي من
�أجل الح�صول على مزيد من المعلومات المفيدة.

القواعد المتعلقة بوقت النوم والروتين عند الأطفال
ال�صغار

يعتبر وقت النوم ،وقت انف�صال الطفل عنك ،ويت�أثر بنوعية
العالقة بينكما .ويجد الطفل غير الم�ستقر �صعوبة في ذلك ،فقد
يكون افتقدك طوال النهار ويريد �إطالة الوقت الذي يم�ضيه معك
بطلب قراءة الق�ص�ص له �أو الدخول �إلى الحمام �أو طلب ال�شرب� .أما
�أنت ف�ستكون ناجح ًا جد ًا �إن و�ضعت قواعد وا�ضحة بالن�سبة �إلى وقت
نوم الطفل وح ّددت موعد ًا تلتزم به.
وينبغي �أن ال يكون وقت النوم باكر ًا جد ًا ،لئ ّال ي�ستيقظ الطفل
باكر ًا جد ًا �أي�ض ًا �صباح ًا .من ناحية �أخرى ف�إن التعب الزائد يمكن
�أن يعيق نومه لي ًال .وقد يريد الطفل ال�سهر لوقت �أطول �إن خاف من
الظالم �أو �شعر بالغيرة من �أن المولود الأ�صغر منه �أو �شقيقه الأكبر
�سيبقيان معك.
ومن ال�ضروري بالتالي و�ضع القواعد والحدود .فعلى �سبيل
أعطه توجيهات وا�ضحة ب�أنه �إن لعب بهدوء في غرفته،
المثالِ � ،
ق�صة بعد �إطعام �أخيه ال�صغير ،و�إ ّال ف�إنك �ستطفئ
له
�
أ
�ست�أتي وتقر
ّ
تق�ص عليه �أي رواية.
الأنوار ولن ّ
وعليك �أن ت�ص ّر على موقفك وال تجعله ينتظر طوي ًال .وال تن�سى
دائم ًا احت�ضانه قبل �إطفاء الأ�ضواء والنوم.
وفي حال لم يتم ّكن الطفل من النوم �أو ا�ستيقظ باكر ًا جداً،
فب�إمكانه �أن يتع ّلم اللعب بهدوء في غرفته بد ًال من �إيقاظ الأ�سرة
بر ّمتها.
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ُي�شار �إلى �أن جميع ما �أوردناه �سابق ًا ،ي�أتي �ضمن �سياق الثقافة
البريطانية ال�سائدة ،حيث ال فر�صة �أمام الأهل لأخذ قيلولة نهار ًا.
وقد ال يكون هذا منا�سب ًا �أبد ًا للثقافات والعادات الأخرى ،وبالتالي
ف�إن كنت ت�أخذ ب�شكل تقليدي قيلولة في منت�صف النهار � ،أو لديك
عادة �أخرى تنا�سبك ،فال ت�شعر ب�أن ما تفعله خاطئ.

�أطفال المدر�سة

يجد الأطفال الذين تتغ ّير �ساعات نومهم وا�ستيقاظهم المعتادة،
غالب ًا �صعوبة �أكبر في النوم ،كما في �أيام العطل المدر�سية على
�سبيل المثال� ،إذ ينامون مت�أخرين عن المعتاد وي�ستيقظون الحق ًا.
و�إن لم ي�شعر الطفل بالنعا�س في وقت النوم ،ولم يتم ّكن من
النوم لي ًال ،ف�سيرف�ض الذهاب �إلى �سريره .كما يمكن �أن يعاني من
�صعوبة في اال�ستيقاظ �صباح ًا ،وبالتالي ي�شعر بالنعا�س نهار ًا ،ما
يجعله مزاجي ًا ومنزعج ًا� .أما الحل فهو �أن تبد�أ ب�إيقاظه في وقت
�أبكر قلي ًال كل �صباح ،وجعل وقت النوم �أبكر �أي�ض ًا ،بما في ذلك في
�أيام العطالت.
ومن المفيد الإ�شارة هنا �إلى �أن الريا�ضة البدنية المنتظمة في
النهار يمكن �أن ت�ساعد في جعل الطفل ي�شعر بالنعا�س م�ساء.

الأ�سباب الطب ّية لق ّلة النوم

ي�ستيقظ بع�ض الأطفال ب�شكل متكرر لي ًال �أو في وقت مب ّكر جد ًا
�صباح ًا ،خ�صو�ص ًا �إن كانوا يعانون من �إجهاد نف�سي �أو اكتئاب �أو قلق.
وتندر الم�شكالت الطب ّية الكامنة وراء ذلك ،على الرغم من �أن بع�ض
الأطفال الذين يعانون من ت�ضخم في اللوزتين �أو اللحمية يمكن �أن
ي�شعروا بان�سداد ّ
متقطع للمجاري الهوائية لي ًال ،ما قد ي�ؤدي �إلى
ا�ستيقاظ متكرر و�سوء في نوعية النوم .كما يمكن لهذه الم�شكالت �أن
تت�سبب بم�ضاعفات بدنية ونف�سية ،مثل الت�سبب بال�شخير �أو �إ�صدار
�أ�صوات لهاث وخناق �أخرى لي ًال ،والنوم غير المريح ،وو�ضعيات
النوم غير العادية ،والنوم نهار ًا مع تراجع في الأداء .وفي حال
�شعرت بالقلق من �أن هذا �سي�ش ّكل م�شكلة لطفلك ،ا�ست�شر الطبيب.
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عادات النوم الج ّيد

ت�شتمل هذه العادات على طرق تعزّز نمط ال�سلوك الج ّيد .ويمكن
�أن يكون التق ّيد بهذه المبادئ كافي ًا لحل م�شكالت النوم .وال
تنطبق كل من هذه النقاط على الجميع بالت�ساوي.

الروتين

•ينبغي �أن يهدف الروتين الم�سائي والمتع ّلق بوقت النوم عند
طفلك� ،إلى الراحة والنوم.
•ينبغي المحافظة على روتين الطفل المذكور ،على ما هو عليه
في �أيام الأ�سبوع والعطل الأ�سبوعية.
•ت�أ ّكد من �أن قيلوالت طفلك ال�صغير منف�صلة عن بع�ضها
ب�شكل ج ّيد ،ولي�ست طويلة جد ًا (بحيث ال يتوقع �أن ينام الطفل
لمدة �أطول مما يحتاج ب�شكل مجمل).

البيئة الج�سد ّية

•يجب �أن يرتبط وقت النوم بالدفء والدالل ،ولي�س بالعقوبة
واال�ضطراب .فال تر�سل طفلك �إلى �سريره كعقاب ،على
الرغم �أن البقاء م�ستيقظ ًا لمدة �أطول قلي ًال يمكن �أن ي�ستخدم
كنوع من المكاف�أة.
•ينبغي �أن تكون غرفة النوم هادئة ،ومظلمة ،ومريحة ،وم�ألوفة،
في حين ينبغي ربط ال�سرير بم�س�ألة النوم ،ولي�س اللعب.
•ولم�ساعدة الطفل على اال�ستراحة لي ًال ،ج ّنبه اال�ضطراب
والإثارة خالل ال�ساعات ال�سابقة للنوم.
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عادات النوم الج ّيد (تابع)

•ينبغي و�ضع الطفل في �سريره عند �شعوره بالتعب ،حتى و�إن
كان ذلك قبل وقت نومه المعتاد ،فال تنتظر �إلى حين و�صوله
لدرجة مفرطة من التعب.
•ينبغي على الأطفال التم ّكن من الغرق في النوم وحدهم،
من دون وجودك .وقد يجد بع�ضهم اال�ستماع للمو�سيقى �أو
الم�سجلة م�ساعد ًا.
الق�ص�ص
ّ

الأكل وال�شرب وو�ضع حد للقلق

تعط الطفل طعام ًا �أو �شراب ًا لي ًال ،فعليه �أن يتع ّلم ب�أن ي�أكل
•ال ِ
في �أوقات الطعام ،وقبل وقت النوم ،وعند اال�ستيقاظ في
�صباح اليوم التالي.
ً
•تج ّنب �إعطاءه الوجبات الغذائية الثقيلة �أو كثيرا من ال�سوائل
قبل وقت النوم .كما ال ينبغي �أن يخلد الطفل للنوم جائع ًا.
•ال تذعن لطلباته المتكررة «بكوب �آخر من الماء� ،أو �ض ّمة
ق�صة �أخرى� ...إلخ» ،لتج ّنب المواجهة� ،إذ �إن من
�أخرى� ،أو ّ
�ش�أن ذلك �أن يزيد الم�شكلة �سوء ًا .وت�أ ّكد من �أن هذه القواعد
متّبعة من جميع الرا�شدين المرتبطين بعملية تنويم الطفل.
•تج ّنب �إعطاءه الم�شروبات التي تحتوي على من ّبهات مثل
الكافيين (كالقهوة ،وال�شاي والكوال والكاكاو) ،قبل وقت
النوم ،وح ّد من تناولهم لها خالل النهار.
(هذه المعلومات مقتب�سة من مقال حول ا�ضطرابات النوم للباحث
جي� .ستورز ( ،)1996مج ّلة «جورنال �أوف �شايلد �سايكولوجي �أند
�سايكايتري» ،المج ّلد  ،37ال�صفحات .)925 - 907
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ال�سلوك الليلي الم�ضطرب

ي�شتمل هذا ال�سلوك على الكوابي�س ،التي يمكن �أن تكون ردة
فعل م�ؤ ّقتة على �إجهاد نف�سي (بعد م�شاهدة فيلم رعب مث ًال)� ،أو
على �صدمة �أكثر خطورة .ويختلف ال ّرعب الليلي عن الكوابي�س ،وهو
بحاجة �إلى المراقبة بحذر عند الأطفال ،غير �أنه ينتهي وحده وال
ي�ش ّكل �سبب ًا للقلق .فما يح�صل عادة ،هو �أن الطفل يبدو م�ستيقظ ًا
ومذعور ًا من محيطه الذي يرى فيه مخلوقات مخيفة (مثل النحل،
والحيوانات ،والوحو�ش� ...إلخ) .وقد ي�صرخ ويبكي وي�ضربها بعنف
بيديه لإبعادها عنه� .أما في اليوم التالي في�ستيقظ الطفل من دون
�أن يتذكر �أبد ًا ما ح�صل .وبالتالي ال داعي لإيقاظه �أبد ًا خالل هذه
الفترة و�أن ت�شرح له الواقع ،لأنه �سين�سى ك ّلي ًا ما ح�صل ،بل ابقَ
�إلى جانبه وحافظ عليه واح�ضنه �إلى حين �أن يغرق مجدد ًا بالنوم.
وفي حال توا�صلت الم�شكلة ،يمكنك محاولة �إيقاظ الطفل قبيل بدء
النوبة ،لمنع حدوثها.
وقد ت�شتمل الم�شكالت الأخرى على الم�شي �أثناء النوم ،الذي
يمكن التعامل معه بجعل المنزل �آمن ًا ،مثل و�ضع الحواجز على
ال�ساللم ،و�إعادة الطفل �إلى �سريره.

التب ّول الليلي
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يتوقف بع�ض الأطفال في �سن الخام�سة �إلى ال�سابعة ،عن التب ّول
لي ًال في ال�سرير ،لكن البع�ض قد ي�ستم ّرون �إلى �سن المراهقة.
ويتب ّول واحد بين كل � 6أطفال في مرحلة الدرا�سة االبتدائية ،لي ًال
في �أ�س ّرتهم �أحيان ًا ،منهم  1بين كل  3يتب ّولون �أي�ض ًا م ّرة في ثيابهم
نهار ًا.
وينبغي على الأهل القلق في حال بقيت ابنتهم �إلى ما بعد عمر
� 6سنوات� ،أو ابنهم في عمر � 7سنوات يتب ّوالن لي ًال في ال�سرير،
فال�صبي يت�أخر قلي ًال بالن�ضوج مقارنة بالفتاة .كما ينبغي القلق �إن
عاد الطفل للتب ّول غير الإرادي بعد تع ّلمه عدم القيام بذلك.
وللتب ّول الليلي عدة �أ�سباب .فعند بع�ض الأطفال الذين يوجد
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ال�سبب ت� ّأخر في
لديهم تاريخ عائلي مرتبط بهذه الم�شكلة ،قد يكون ّ
ن�ضج ال�سيطرة على المثانة ،ويمكن �أن تتوا�صل هذه الحالة �إلى �سن
المراهقة .في حين تحتاج بع�ض الأ�سباب البدنية الأخرى ،من بينها
عدوى الجهاز البولي (الموجودة عند قرابة ن�صف الأطفال الذين
يتب ّولون في ثيابهم نهار ًا)� ،إلى التخ ّل�ص منها والمعالجة �إن اقت�ضت
ال�ضرورة.
ً
ويتع ّر�ض الأطفال �أكثر للتب ّول الليلي �إن كانوا مت َعبين جدا �أو
تناولوا كمية كبيرة من ال�سوائل م�ساء ولم يتب ّولوا قبل الخلود �إلى
النوم .ويرتبط التب ّول الليلي في �أغلب الحاالت ،بالإجهاد النف�سي،
وخ�صو�ص ًا عند طفل كان قد تخ ّل�ص �سابق ًا من عادة التب ّول في
اللبا�س؛ فقد يح�صل هذا ،على �سبيل المثال ،بعد الإ�صابة بفاجعة
�أو لدى تغيير في المدر�سة �أو في الظروف العائلية (بعد والدة �شقيق
مث ًال).
وتتع ّر�ض الإناث �أكثر للتب ّول النهاري في اللبا�س ،وقد يكون ذلك
مرتبط ًا بالقلق من الدخول �إلى حمام المدر�سة� ،أو ن�سيان الأمر
�إلى حين الو�صول �إلى درجة ال يمكن التح ّكم فيها بالمبولة� ،أو عند
ّ
ال�ضحك �أو القهقهة.
وال يعتبر التب ّول في اللبا�س �سلوك ًا �س ّيئ ًا ،وبالتالي ال ينبغي عليك
لوم طفلك على ذلك لأنه غير قادر على ال�سيطرة على نف�سه ،ولي�س
من �ش�أن الت�أنيب في هذه الحالة �إال �أن يزيد الأمر �سوء ًا.
وب�إمكانك القيام بعدة �أمور:
ً
•ت�أ ّكد من دخول طفلك ب�شكل منتظم �إلى الح ّمام ،وخ�صو�صا قبل
النوم ،وتوقف عن �إعطائه الم�شروبات قبل �ساعة من وقت النوم.
وقد ت�ساعدك �ساعة التنبيه في هذا ال�سياق ،كما يمكن �أن تحتاج
بداية �إلى �أخذ طفلك بنف�سك �إلى الحمام.
•حاول معرفة �أي �صعوبات �أو �إحراج يواجهه الطفل في حمامات
المدر�سة ،في حال �شعرت بقلقه ب�ش�أن ذلك.
اثن على
•�أح�ضر لوحة لل�صق النجوم عليها كنوع من المكاف�أة� ،أو ِ
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طفلك وكافئه على دخوله المنتظم �إلى الح ّمام� ،أو عدم تب ّوله في
لبا�سه� ،أو في الفرا�ش.
•انتبه لأي �إجهاد نف�سي �أو قلق يواجه طفلك .وفي حال عدم
المقدرة على حل الم�شكالت العاطفية الكامنة وراء ذلك ،فقد
يحتاج طبيبك العام �أو الخبير ال�صحي �إلى �إحالته �إلى مخت�ص
ب�ش�ؤون الأطفال والعائلة .وعادة ما تكون هذه الخطوة ناجحة،
فال ت�شعر بالي�أ�س.
ّ
•راجع طبيبك العام للتخل�ص من العدوى والم�شكالت الج�سد ّية.
•ا�ستف�سر من طبيبك العام �أو الخبير ال�صحي عن ا�ستخدام
المن ّبهات الخا�صة بالتب ّول الليلي ،فهي ترنّ فور بدء الطفل
بالتب ّول في الفرا�ش ،وبالتالي تد ّربه على اال�ستيقاظ لي ًال
قبيل التب ّول ،وبالإمكان الح�صول عليها من بع�ض المراكز
المتخ�ص�صة بمعالجة م�شكلة التب ّول الليلي.
ّ
•ابحث مع طبيبك العام ب�ش�أن �إمكانية تناول الطفل دواء ما
لفترات ق�صيرة� ،إن �أراد النوم عند �صديق �أو الذهاب لق�ضاء
عطلة من دون التع ّر�ض لأي �إحراج .ويعمل هذا النوع من الأدوية
على كبح ال�شعور بالتب ّول ،لكن ال ين�صح بتناولها لفترات طويلة
لأنها قد ت�ؤ ّثر في �ضبط المثانة.
•�س ّهل الأمور عليك ،عبر ا�ستخدام �أغطية م�ضادة للمياه ،و�سريعة
الجفاف ،وما �إلى ذلك.

�سل�س البراز

�سل�س البراز هو عدم قدرة الطفل على ا�ستخدام الح ّمام للتخ ّل�ص
من كميات البراز الموجودة في الم�ستقيم ،ويعتبر غير طبيعي لدى
الأطفال في �سن يزيد عن � 4أعوام .وقد يتب ّرز الطفل في ثيابه� ،أو في
زوايا المنزل� ،أو يلطخ الحيطان .وت�صيب هذه الحالة طف ًال من بين
كل  100طفل ،وهي �أكثر �شيوع ًا عند الذكور.
ول�سل�س البراز �أ�سباب كثيرة ،فبع�ض الأطفال لم يتعلموا قط
عملية التب ّرز الطبيعية ،ر ّبما ب�سبب ت�أخر في النمو (عجز في القدرة
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على التع ّلم)� ،أو في بع�ض الحاالت ب�سبب المعاناة من �إهمال الأهل
�أو �سوء في المعاملة.
ويعاني بع�ض الأطفال من �إم�ساك �شديد ،ما يت�سبب ببراز �صلب
وم�ؤلم .وبالتالي يتج ّنب الطفل الدخول �إلى الح ّمام ب�سبب خوفه من
الوجع ،فيتج ّمع البراز ،مت�سبب ًا بان�سداد كبير للم�ستقيم .ويت�س ّرب في
هذه الحالة بع�ض البراز ال�سائلّ ،
فيلطخ الثياب الداخلية .وال يكون
�سبب هذه الم�شكلة عادة طبي ًا ،لكن هذا االحتمال قد يحتاج �إلى
فح�ص من قبل الطبيب.
وقد يعاني الطفل من م�شكلة �سل�س التب ّرز �إن كان يواجه ا�ضطراب ًا
عاطفي ًا .فعليك �أن ت�أخذ هذا في عين االعتبار كتف�سير ممكن ،في
حال كان طفلك قبل قادر ًا على التح ّكم بعملية البراز وال يعاني من
الإم�ساك ،وخ�صو�ص ًا �إن كان ال�سلوك الجديد يتخلله تلطيخ بالبراز.
وعليك �أن ال تع ّر�ض الطفل لالنتقاد في حال �إ�صابته بهذه
الحالة ،مهما كنت منزعج ًا ،وال ينبغي لومه .وفي حال كان يعاني
من الإم�ساك ،ف�إن تناوله الكثير من الفاكهة والألياف ،وال�سوائل،
ودخوله الح ّمام بانتظام مع الثناء عليه ومكاف�أته على ذلك ،يجب
�أن يحدث فارق ًا .وقد يحتاج طبيبك العام �إلى �أن ي�صف له مل ّين ًا
للبراز� ،أو �إن كان الإم�ساك حاد ًا ،فقد يحتاج �إلى تحاميل �أو عالج
في الم�ست�شفى.
ويمكن �أن تكون لوائح ل�صق النجوم كمكاف�أة للأطفال ،م�ساعدة
ق�صة لمن يخافون من الألم �أثناء التب ّرز في
جد ًا .كما �أن قراءة ّ
الح ّمام ،قد يفيد �أي�ض ًا ،فيما �سي�ساعدهم نفخ البالونات �أثناء
الجلو�س على المرحا�ض في ال�ش ّد واال�ستراحة .و�إن كان طفلك
ال�سبب ومعالجته.
مجهد ًا نف�سي ًا وم�ضطرب ًا ،يجب حينها تحديد ّ
وبالن�سبة �إلى الأطفال الذين يعانون من ت�أخر في النمو ،ف�إن
ا�ستجابتهم لما �سلف ذكره من تكتيكات م�شابهة تمام ًا للأطفال
العاديين ،لكنهم ي�أخذون وقت ًا �أطول لتظهر الفعال ّية ،ور ّبما يحتاجون
�إلى م�ساعدة من اخت�صا�صي.
ال�صحي �أن يحيالك �إلى مركز خا�ص
وب�إمكان طبيبك العام �أو الخبير
ّ
بمعالجة �سل�س البراز عند الأطفال ،في حال وجوده في منطقتك.
53

�سلوك الأطفال

الم�شكالت المرتبطة بالمدر�سة
التن ّمر

قد تكت�شف ب�أن طفلك يتع ّر�ض للتن ّمر في المدر�سة ،وترغب
في ّ
التدخل .وتُعتبر حماية طفلك من التع ّر�ض للتن ّمر في الملعب،
وكذلك من الطلبات غير الواقع ّية من الأ�ساتذة �أو �أي �أ�شخا�ص
�آخرين  -جزء ًا من دورك ،كوالد �أو والدة.
و�سيكبر طفلك يوم ًا ويتخ ّلى عن حاجته �إلى حمايتك التي ينبغي
�أن ال تكون مفرطة ،فتدعمه ب�إيجاد حلوله الخا�صة عند �شعوره
باال�ستعداد لذلك .ومع ن�ضجه ،قد يريدك بب�ساطة �أن تن�صت �إليه
وت�سمع كيف يريد التعامل مع و�ضع ما قبل �أن يج ّرب وحده .وفي
مرحلة الحقة ،فقد يتق ّدم في م�س�ألة معالجة مثل هذه الم�شكالت
بنف�سه من دون �أن يخبرك م�سبق ًا.
وقد ير ّد بع�ض الأهل على تع ّر�ض طفلهم للتن ّمر في المدر�سة،
بالغ�ضب والف�ضيحة ،فيهرعون �إلى المدر�سة ،وي�صرخون على

54

م�شكالت ال�سلوك ّ
ال�شائعة

النا�س ،مت�سببين بالإحراج لطفلهم .و�أما �آخرون ،فقد يعتبرون �أن
تع ّر�ض طفلهم للتن ّمر �أمر طبيعي في فترة نم ّوه ،وبالتالي فهم ال
ّ
يتدخلون حتى و�إن تغ ّلب الأمر على طفلهم .وقد ال يعرف بع�ض الأهل
�أبد ًا ب�ش�أن تع ّر�ض ابنهم لهذه المعاملة ال�س ّيئة لأنه ال يثق بهم فال
يخبرهم عن ذلك ،ر ّبما ظ ّن ًا منه ب�أنهم �سيعتبرونه �ساذج ًا �إن �شكا.
وينبغي الإ�شارة هنا� ،إلى �أ ّنه ك ّلما زاد علمك �أكثر بو�ضع طفلك
وحاجاته ،كان ذلك �أف�ضل.
وتعتمد �أغلب المدار�س �سيا�سة م�ضادة للتن ّمر ،يمكنك ّ
االطالع
عليها ،فتعلمك بطرق ممكنة لإحراز تق ّدم في هذا المجال.
�أما �إن كان طفلك هو من يتن ّمر ،فال تهاجمه ،بل عليك �أن
تجد وقت ًا هادئ ًا للحديث ع ّما قد ح�صل من وجهة نظره ،وتحديد
دافعه للقيام بذلك .وقد يحتاج �إلى دعمك في معالجة الم�شكالت
التي دفعته للجوء �إلى هذا الخيار ،وكذلك لتف�سير �صارم ب�أن هذا
ال�سلوك مرفو�ض وينبغي عدم تكراره .و�ستحتاج �إلى دعمه في تقديم
ّ
ّ
االعتذار وت�صحيح الو�ضع مع ال�ضح ّية ،مع وجود خطة وا�ضحة لمنع
تكرار الأمر.

الم�شكالت ال�سلوكية في المدر�سة

ت َعد الم�شكالت ال�سلوكية �أقل �شيوع ًا بين الأطفال في المرحلة
المدر�سية االبتدائ ّية ،لكن ينبغي الإ�سراع في حال وجودها ،لمعالجتها
تفادي ًا لت�أثيرها في كامل الأداء الدرا�سي للطفل .ويمار�س ،كثير
من الأطفال الذين يعانون من م�شكالت �أكاديم ّية �أو اجتماعية ،دور
المه ّرج �أو ي�سيئون الت�ص ّرف في ال�صف ،بد ًال من الإقرار ب�أن لديهم
وال�سعي لطلب الم�ساعدة.
م�شكلة ّ
و�إن كان طفلك يعاني من م�شكلة ما ،وهو غير مت�أ ّكد ب�شكل
كاف كي يطلب الم�ساعدة� ،أو �إنه لي�س على علم بم�شكلته �أبد ًا ،فهو
ٍ
�سيتع ّر�ض حتى من �أف�ضل الأ�ساتذة للتركيز على �سلوكه ال�سيء �أكثر
ال�سلوك الج ّيد ،لأنّ من �ش�أن مثل هذا ال�سلوك �أن يحدث فو�ضى
من ّ
ً
داخل ال�صف .وي�ساهم هذا ال�سبب جزئيا في الرابط بين �صعوبات
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التع ّلم والم�شكالت ال�سلوكية .ويمكن ل�صعوبات �أخرى ،مثل م�شكالت
بناء ال�صداقات� ،أو التعامل مع المتن ّمرين� ،أو التك ّيف مع التغييرات
المزعجة مثل فقدان �شخ�ص عزيز� ،أن ت�ؤدي �إلى م�شكالت �سلوكية
في المدر�سة .وبالنتيجة قد تنظر المعلمة �إلى طفلك �أنه «م�ؤ ّثر �سلبي»
�أو «مثير للم�شاكل»� ،أو تعتقد ب�أنك �أم �أو �أب غير م�ؤه ّلين ،بينما قد
ت�شعر �أنت ب�أنها مخطئة لأنها لم تدرك �صعوبات طفلك .وفي بع�ض
الأحيان ،عندما ُيالم الأهل �أو المع ّلمة ،ي�صبحون في موقع المدافع
عن النف�س وغير قادرين على الإقرار ب�أنه قد يكون لهم م�ساهمة
في م�شكلة الطفل� .أما ال�سيناريو الآخر ال�شائع ،فهو �أن يلوم الأهل
�سيء ال�سلوك ،ويعاقبونه بد ًال من �أن يحاولوا حل
والمعلمون الطفل ّ
الم�شكلة .وهنا ينبغي الت�شديد على �أهم ّية تعاون الأهل مع المدر�سة
وت�شارك الم�شكالت بطريقة بعيدة عن اللوم.
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�إعداد دفتر لتدوين المالحظات عن �سلوك طفلك
النقاط التي ينبغي �أن يت�ضمنها:
•ماذا ح�صل؟
•�أين ح�صل؟
•متى ح�صل؟
•ما الظروف التي �أدت �إلى وقوع الحادثة؟
•من كان هناك؟

كيف يمكنني معرفة �إن كانت الم�شكالت ال�سلوكية مرتبطة
بالمدر�سة �أو الطفل �أو المنزل؟

�إن المفتاح المهم لمعرفة طبيعة الم�شكلة ال�سلوكية عند الطفل
هو مالحظة �إن كان يت�ص ّرف ب�شكل �سيء في المنزل �أو المدر�سة
�أو في المكانين مع ًا .لكن هذه الم�شكلة تكون عادة داخل المنزل
والمدر�سة مع ًا ،ما يجعل من ال�صعب معرفة �إن كانت ت�ساهم
�ضغوطات المدر�سة في هذا ال�سلوك ،و�إلى �أي مدى .وقد تجد
من ال�سهل �إعداد دفتر لتدوين المالحظات عند ظهور الم�شكالت
ال�سلوك.
ال�سلوكية لدى الطفل ،والنظر في �أمور مح ّددة مثيرة لهذا ّ
ومن المهم معرفة �إن كان هناك عالقة بين ال�ضغوطات الأكاديمية
�أو مطالب �أخرى في المدر�سة ،والم�شكالت ال�سلوكية .وقد تتمكن
من تحقيق هذا ،ب�س�ؤال طفلك و�أ�ساتذته عن وقت بدء اال�ضطراب
المتعلق ب�ضغوطات المدر�سة ،وما هي ال�ضغوطات التي يجدها طفلك
الأكثر �صعوبة .و�إن كانت الم�شكالت بالن�سبة �إلى الطفل في المنزل
والمدر�سة ،عندها فالخيار الأف�ضل للح�صول على نتيجة ج ّيدة،
�إجراء تغييرات في المكانين.

ما هي الأ�سباب الكامنة وراء هذه الم�شكالت؟

تت�ضمن �أ�سباب الم�شكالت ال�سلوكية في المدر�سة:
•التن ّمر واال�ستغالل مهما كان نوعه ،بما في ذلك التح ّر�ش
الجن�سي (داخل �أو خارج المدر�سة).
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•التوقعات غير الواقعية (من الأهل �أو الأ�ساتذة ،التي ت�ؤدي �إلى
التم ّرد).
•الت�أثيرات ال�سلبية لأحد الأقران� ،أو العائلة �أو الثقافة (مثل
النظرة ال�سائدة بين زمالء الدرا�سة ب�أن العمل المجهد �أمر
«�شاذ»).
•العالقة ال�ضعيفة مع المعلمة ،والملل.
ّ
•الإ�صابة بم�شكلة �صح ّية� ،أو المعاناة من �صعوبة في التعلم� ،أو
من م�شكالت �أخرى مثل ق�صور االنتباه وفرط الحركة (انظر
الحق ًا).
وفي حال عدم القدرة على �إيجاد �سبب الم�شكلة وحلها ينبغي حينها
يجر
�أن يق َّيم و�ضع الطفل من قبل اخت�صا�صي ،و�إال ف�إن الم�شكلة التي لم ِ
ت�شخي�صها �ستتط ّور �إلى «�سلوك م�شاغب» ،ما قد ي�ؤدي �إلى مزيد من
الم�شكالت ال�سلوكية والف�شل الدرا�سي .ويمكن للأ�ساتذة والمربين في
المدر�سة ومكاتب الرعاية التعليمية وعلماء النف�س التربوي والمراكز
المخت�صة ب�ش�ؤون العائلة والأطباء العامين تقديم الم�ساعدة في ما
ّ
يخ�ص الم�شكالت المتعلقة بالمنزل .وبما �أن المدر�سة ب�إمكانها غالب ًا
�أن تدعم فقط الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أ�سو�أ الم�شكالت التعليمية،
ف�إنك قد ترغب في الح�صول على تقييم م�ستقل لو�ضع الطفل الكت�شاف
الخا�صة (�أنظر الحق ًا).
�صعوبات التع ّلم
ّ

تج ّنب الذهاب �إلى المدر�سة (رف�ضها والخوف منها
والتغ ّيب عنها)

ي�ش ّكل االبتعاد عن المدر�سة لفترة طويلة م�شكلة جد ّية لأي طفل
وعائلته ،فال يت�أثر �سلب ُا تح�صيله الأكاديمي فح�سب ،في هذه الحالة،
بل تط ّوره االجتماعي �أي�ض ًا ،ويكون لهذا تداعيات على المدى البعيد
مع نمو الطفل لي�صبح را�شد ًا .فالطفل الذي ال يمكنه التك ّيف مع
بيئة المدر�سة تقل الفر�ص التي تتفتح �أمامه في الحياة وتقل ثقته
بالنف�س ويكون �أكثر عر�ضة للبطالة .والحلول الأف�ضل �إذ ًا ،تت�ضمن
عادة �شراكة بين المنزل والمدر�سة و�أحيان ًا مع هيئات داعمة �أخرى.
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ماذا لو لم ت�ستطع الت�ص ّرف من
دوني؟
�أمي� ،أ�شعر بوجع في بطني .حقاً �أنا
موجوعة!

وي�شكل القلق �أ�سا�س الأنواع الرئي�سية من حاالت تجنب الذهاب
�إلى المدر�سة ،مثل رهاب المدر�سة ورف�ض المدر�سة ،كما يمكن
�أن ي�ش ّكل التح ّدي �أ�سا�س ًا لهذه الم�شكلة ،كما هو في حاالت التغ ّيب
عن المدر�سة .وت�شيع حاالت التغ ّيب عن المدر�سة لدى االنتقال من
مرحلة الدرا�سة االبتدائية �إلى الثانوية ،ولن نتع ّر�ض لمناق�شتها
مف�ص ًال هنا.
ّ
ويمكن للطفل �أن يعاني من �أعرا�ض بدنية ،مثل �أوجاع الر�أ�س
والبطن والمر�ض والذهاب المتكرر �إلى الحمام ب�سبب القلق .وتظهر
هذه الأعرا�ض عادة فقط في �أيام الأ�سبوع الدرا�سية وعند ال�صباح
حين ينبغي عليه الذهاب �إلى المدر�سة .وقد تثير الم�شاكل العائلية
�أو الأحداث المزعجة هذه الم�شكالت ،خ�صو�ص ًا �إن كان الطفل
ح�سا�س ًا .و�إن ا�شتكى طفلك من المر�ض في �أيام المدر�سة ولي�س في
عطالت نهاية الأ�سبوع ،فيجدر عندها التفكير في هذا ك�سبب ممكن
واكت�شاف م�شاعره ب�ش�أن المنزل والمدر�سة.
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عر�ض لحاالت رف�ض المدر�سة

•ترتبط �أغلبها بالقلق -الخوف من االبتعاد عن الأهل
•�أعرا�ض عاطفية وبدنية �أخرى
•تاريخ عائلي من االكتئاب والقلق
•فرط اهتمام من قبل الأهل
•طفل يجهد ويكون ح�سن ًا في المدر�سة
•عائلة �صغير� ،أو طفل هو الأ�صغر في المنزل

رهاب المدر�سة

يمكن للطفل �أن يخاف من الذهاب �إلى المدر�سة ،مثل � ّأي نوع من
ال ّرهاب �أو الخوف ،وال�سبب يكون عادة وجود م�شكلة مثل التن ّمر �أو
ال�سبب ومعالجته يح ّل عادة
�صعوبات �أكاديم ّية .وبالتالي ف�إن تحديد ّ
الم�شكلة فور ًا ،وخ�صو�ص ًا �إن جرى تحديدها في وقت مبكر.

رف�ض المدر�سة

على عك�س رهاب المدر�سة ،ف�إن رف�ض المدر�سة يرتبط غالب ًا
بالقلق من االنف�صال عن الأهل� ،أكثر من ارتباطه بهواج�س تتع ّلق
بالمدر�سة .ويرجع قلق االنف�صال �إلى الخوف من االبتعاد عن الأهل.
ويمكن �أن ينطبق قلق االنف�صال ،على خوف الأهل من االنف�صال عن
الولد ،بال�ضبط كما على خوف الطفل من االنف�صال عن الوالدين،
فعادة تغ ّذى هذه المخاوف من الطرفين بع�ضها.
وفي حالة رف�ض الطفل للمدر�سة ،يكون قلق ًا ب�ش�أن االنف�صال عن
الأهل� ،أكثر منه ب�سبب الخوف من المدر�سة ،رغم �أنه يوجد عادة
عنا�صر من الحالتين .فقد يرف�ض الذهاب �إلى المدر�سة �إن قلق
ب�ش�أنه �أهله ،ر ّبما لأنه يدرك �أن �أحديهما �أو كليهما مكتئب ًا �أو مجهد ًا
نف�سي ًا .وقد يقلق ب�ش�أن تركهم وحيدين في هذا الو�ضع .ويظن الأهل
غالب ًا �أنه ب�إمكانهم تخبئة هذه الم�شاعر عن �أطفالهم ،لكن الأخيرين
يرون �أكثر مما نظن.
و�إن كانت هذه ال�صورة تنطبق على م�أزقك ك�أب �أو �أم ،ف�إن
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الدرو�س المنزل ّية قد تبدو الطريقة الأكثر تح ّكم ًا بطفلك ،لكنك
�ست�ؤكد عبرها للطفل اعتقاده ب�أنه غير قادر على الت�ص ّرف في
المدر�سة من دونك ،وب�أن ابتعاده عن المنزل غير �آمن .كما من �ش�أن
ذلك �أن يجعل ا�ستقالليته الحق ًا في الحياة �صعبة.
من هنا ،ف�إن العالج الأف�ضل هو �إعادة الطفل �سريع ًا �إلى
المدر�سة ،مع دعمه و�أهله .وكلما كانت عودته مبكرة ،كان الأمر
�أف�ضل ،وبرهن لك �إمكانية تك ّيف الطفل خارج المنزل .و�سيحتاج
�إلى كثير من الت�شجيع الإيجابي وال ّدعم ،ور ّبما �سيحتاج �أي�ض ًا �إلى �أن
ي�ؤخذ من قبل را�شد هادئ� ،إلى المدر�سة يومي ًا في البداية.
ي�شار �إلى �أن من �ش�أن ت�أنيب الطفل لزعمه المر�ض� ،أو ال�صراخ
عليه ب�سبب عدم الذهاب �إلى المدر�سة �أن يزيد قلقه .وفي حال
كانت م�ستويات الإجهاد النف�سي لديك تزيد من الم�شكلة ،فب�إمكانك
اال�ستفادة من الم�ساعدة الخا�صة لك (راجع « �إلى �أين �أذهب لتلقي
الم�ساعدة؟» في ال�صفحة .)153
ومن�سقو الحاجات الخا�صة في
وي�ش ّكل مخت�صو الرعاية التعليمية ّ
المدر�سة ،الأ�شخا�ص الأمثل ال�ست�شارتهم وطلب الدعم منهم.

التغ ّيب عن المدر�سة

تعتبر هذه الم�شكلة اجتماعية وتعليمية وقانونية �أكثر من �أنها طب ّية،
وهي عادة جزء من م�شكلة �سلوكية �أو�سع .وال ي�ش ّكل القلق المظهر
الأ�سا�سي لها كما في حاالت رف�ض الذهب �إلى المدر�سة ورهاب
المدر�سة .و�أما الحل الأف�ضل لها فهو بو�ضع حدود �صارمة ومعالجة
ال�سلوك الأو�سع عند الطفل.
م�شكلة ّ
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ال�سلوكية الأخرى
الم�شكالت ّ
ال�شغب /ال�سلوك ال�سيء
ال�سرقة
ّ

يواجه الأطفال في بع�ض الأحيان �صعوبة في مقاومة رغبتهم
في �أخذ ما يريدون ،هذا حتى و�إن �شعروا ب�أنهم يقترفون خط�أ .وقد
يح�صل هذا الأمر م ّرة واحدة� ،إذ يظن الطفل ب�أن النا�س لن ي ّهمهم
�أو لن يالحظوا ،و�أن حاجته �أكبر .لكن غالب ًا ،ي�شعر الطفل بالحرمان
من الحب �أو الممتلكات الماد ّية مقارنة ب�أقرانه �أو �أ�شقائه ،حيث يقنع
ال�سرقة ب�أنه ي�ستحق ما ي�أخذ ويحتاج �إليه ،ر ّبما للتعوي�ض
نف�سه وقت ّ
عن بع�ض الظلم.
ال�سرقة عند الأطفال الذين يرزحون تحت �ضغط كبير،
وت�شيع ّ
فهي قد تكون الطريقة الوحيدة التي يعرفونها وتجعلهم ي�شعرون
يح�سون ب�أن الرا�شدين المحيطين
ب�أنهم �أف�ضل ،وخ�صو�ص ًا �إن كانوا ّ
بهم ال يفهمونهم وال يق ّدرونهم .وفي حال تع ّر�ضهم لل�صراخ من قبل
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الأ�شخا�ص الرا�شدين �أنف�سهم ،ب�سبب ال�سرقة ،ف�إن هذا �سي�ؤ ّكد لهم
اعتقادهم ب�أنهم غير محبوبين وي�ساء فهمهم ،ما قد ي�ؤدي �إلى مزيد
ال�سرقة.
من ّ
حجة ال�ستقطاب الحب
و�إن اكت�شفت ب�أن لجوء طفلك لل�سرقة هو ّ
واالهتمام ،وو�ضعت انفعالك جانب ًا ،عندها �ستجد على الأرجح
ح ًال ،على الرغم من �أنه �سيكون عليك موا�صلة و�ضع حدود �صارمة
ووا�ضحة وم�ساعدة الطفل على تع ّلم التفريق بين ال�صواب والخط�أ.

العدوان ّية

عندما ي�شعر الأطفال بالتهديد ،قد يكون ر ّدهم بالعدوان ّية.
فال�ضرب �أو الق�ضم �أو القر�ص قد يكون بالن�سبة �إليهم الخيارات
الوحيدة المتو ّفرة .ويكون الأطفال الذين يعانون من �صعوبات في
التع ّلم �أكثر عر�ضة للعدوان ّية ،لأنهم ال يقدرون على تنفيذ المطالب
التي تطلب منهم ،وهم غالب ًا ال يفهمون ما يريده الآخرون ،وال
يمتلكون المهارات الكالمية �أو االجتماعية الالزمة للر ّد ب�أي طريقة
�أخرى.
وقد ي�شعر الأطفال الذين ينمون في بيئة ي�شوبها العنف والعدائية،
بقلة الأمان وكثرة التهديد فيتعلمون الدفاع عن �أنف�سهم ،بالطريقة
بال�صراخ والعنف.
نف�سها التي ي�ستخدمها الرا�شدون حولهم� ،أي ّ
وتظهر ردات الفعل العدوانية غالب ًا عند الأطفال في عمر ما قبل
الدخول �إلى المدر�سة ،كما قد تظهر �أو تعود �إلى الظهور عند الأطفال
في �سن �أكبر ،خ�صو�ص ًا �إن كانوا يعانون من �إجهاد نف�سي.
و�إن كان طفلك يميل �إلى العدوانية ،حاول عندها تجنيبه
التع ّر�ض لأو�ضاع ي�شعر فيها بالتهديد .وخذ وقتك في تطوير
عالقتك به ،وتعليمه كيفية حل الم�شكالت بطرق بديلة ،مثل تعليمه
تناوب الأدوار ،ومعرفة وقت تع ّر�ضه للتوتر ،والتوقف والتفكير قبل
الت�ص ّرف ،والعد �إلى الع�شرة �أو االبتعاد عن الم�شكلة ،وكيفية فر�ض
حقوقه على الآخرين بد ًال من اللجوء �إلى العدوانية.
و�إن وا�صل طفلك ت�ص ّرفه العدواني ،رغم جميع محاوالتك
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هذه ،فهو قد يكون م�صاب ًا بم�شكلة فيزيائية (مثل ا�ضطراب ق�صور
االنتباه وفرط الحركة ،راجع ال�صفحة  ،)85ت�ساهم في ذلك،
وبالتالي �سيكون من الجدير طلب ا�ست�شارة الطبيب العام لتحويله
�إلى اخت�صا�صي.

ا�ضطراب التح ّدي المعار�ض

يمر �أغلب الأطفال ب�أوقات يكون فيها �سلوكهم م�ضطرب ًا يتخلله
العناد ونوبات الغ�ضب .لكن عندما تمتد هذه الحالة لعدة �أ�شهر �أو
تكون حادة ،فعندها قد يكون الطفل م�صاب ًا بـ «ا�ضطراب التح ّدي
المعار�ض» .ويمكن �أن ت�صيب الحالة الأطفال الدارجين والأكبر �سن ًا.
وفي حال ارتبطت الم�شكلة ب�سلوك غير اجتماعي وعدواني
وفو�ضوي متوا�صل ،ومع ال�ضرب �أو الركل �أو ال�شتم �أو رمي الأ�شياء
�أو الكذب �أو ال�سرقة �أو الخداع �أو �أذية الآخرين ،فقد يكون حينها
الطفل م�صاب ًا بحالة �أخطر تدعى «ا�ضطراب الم�سلك» .وقد
يت�ص ّرف الأطفال الم�صابين بها �أي�ض ًا بوح�ش ّية تجاه الحيوانات �أو
يت�س ّببون بال�شجارات.

ا�ضطراب الم�سلك

يعاني الأطفال الم�صابين با�ضطراب الم�سلك ،غالب ًا من �ضعف
الثقة بالنف�س ،ويقل تك ّيفهم االجتماعي ،وقد يواجهون �صعوبة في
بناء ال�صداقات ،وا�ضطراب ًا في المنزل والمدر�سة ،ويدخلون في
حلقة مفرغة من ال�سعي للفت االنتباه باتباع ال�سلوك ال�سيء.
وت�صيب هذه الحالة قرابة  % 4من الأطفال ،وهي �أكثر انت�شاراً
في المدن الداخل ّية.
وال يوجد عادة �سبب واحد لهذا اال�ضطراب ،بل ت�ساهم فيه
عوامل عديدة قد تت�ض ّمن المزاج ال�صعب �أو العدوان ّية الوراثية،
والعي�ش في بيئة عدائ ّية يقل فيها المدح .وقد يكون الطفل عانى من
م�شكالت عائل ّية (�إجهاد نف�سي من الأهل و� /أو عدوان ّية� ،أو نزاع
�أو عنف زوجي� ،أو اكتئاب �أو م�شكلة عقلية �أخرى)� ،أو من حوادث
�سلبية في حياته (موت� ،أو طالق� ،أو ر�سوب� ...إلخ)� ،أو من م�شاكل
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بيئ ّية (مجموعة �أ�صدقاء جانحين� ،أو تعاطي المواد والم�شروبات
الممنوعة)� ،أو من تحر�ش جن�سي �أو عنف ج�سدي� ،أو من �صعوبات
في التع ّلم� ،أو من ق�صور االنتباه وفرط الحركة� ،أو من االكتئاب.
ونادر ًا ما تتوا�صل هذه الم�شكلة مدى الحياة ،م�ؤدية �إلى الجنوح
في �سن المراهقة والجريمة في �سن الر�شد .ويتّجه ن�صف المراهقين
الم�صابين ا�ضطراب الم�سلك نحو الإجرام في �سن ال ّر�شد ،في حين
�أنه �سيكون ب�إمكان الن�صف الآخر العي�ش حياة طبيعية.
وال ب ّد من الإ�شارة هنا� ،إلى �أن الوقت لي�س مبكر ًا جد ًا ،كما
�أنه لي�س مت�أخر ًا جد ًا لكي تبد�أ بتح�سين عالقتك مع طفلك (راجع
«�إيجاد الحلول للم�شكالت ال�سلوكية» في ال�صفحة  109لالطالع
على كيفية تح�سين الو�ضع) .وتو ّفر مختلف الهيئات ال ّدعم في هذا
المجال بما في ذلك طبيبك العام ،والهيئات االجتماعية والتطوع ّية،
ومجموعات �أخرى.
كما يمكن للمراكز المتخ�ص�صة ب�ش�ؤون العائلة� ،أن تق ّدم
الم�ساعدة في هذا المجال للعائالت ال�شا ّبة.

ال�س ّلوك الم�ضطرب /القلق
الخوف والقلق

�سي�ص ّر طفلك� ،إن كان قلق ًا ،على القيام بالأمور بطريقة مع ّينة،
وقد ين�سحب من الأو�ضاع الجديدة وغير المعتادة ،بما في ذلك تلك
التي يوجد فيها النا�س .وقد تعيق هذه الحالة ،الطريق �أمامه لإن�شاء
�صداقات وت�أ�سي�س حياة اجتماعية.
و�إن كان طفلك كذلك ،من ال�ضروري عندها �أن تعمل تدريجياً
على تعر�ضيه لأو�ضاع اجتماعية �سهلة ،ومرافقته بالدعم والت�شجيع
والمدح والمكاف�آت .كما يمكن للمدر�سة �أن تعمل على ذلك �إلى
جانبك� ،إن ناق�شت الأمر مع معلمة الطفل .وفي بع�ض الأحيان يمكن
�أن ت�ضع المدر�سة نظام «زمالة» ،بحيث يعمل طفالن مع ًا كوحدة
واحدة يتمكنا من خاللها مراقبة وم�ساعدة بع�ضهما .كما يمكن �أن
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تنظم المدر�سة مجموعات اجتماعية ب�إمكان طفلك االن�ضمام �إليها
�شرط �أن تكون مرتبطة بن�شاط ي�ستهويه .ويمكن كذلك� ،أن يعزّز تع ّلم
هواية جديدة ،ثقة الطفل بنف�سه ،ويقلل من قلقه.
و�إن عانى طفلك من القلق� ،ستحتاج �إلى م�ساعدته على التخل�ص
االتجاه ال�صحي،
من هذه الحالة عبر و�ضع مه ّمات �سهلة ت�ؤدي به نحو ّ
ومكاف�أته عند �إتمام هذه المهمات بنجاح .وتذ ّكر �أن هذا القلق قد
يكون �سببه حدث ما في حياة الطفل �أو ا�ضطرابات �أخرى تحتاج �إلى
المعالجة ب�شكل منف�صل.
وي�صاب بع�ض الأطفال بالو�سوا�س ،فقد تكت�شف اندفاعهم
الق�سري على غ�سل اليدين �أو فح�ص �أمور ب�شكل متكرر .وفي حال
كان هذا القلق يعيق حياة الطفل الطبيع ّية ويتدخل ب�شكل ملحوظ
في �أن�شطته ،وخ�صو�ص ًا �إن توا�صلت الم�شكلة ،عندها ينبغي طلب
م�ساعدة اخت�صا�صي� ،إذ قد يحتاج الطفل �إلى التحويل �إلى مركز
طب نف�سي� ،أو �إلى عامل في مجال ال�صحة العقلية للأطفال من �أجل
تقييم الحالة.
من ناحية �أخرى ،قد يعاني بع�ض الأطفال من خوف طبيعي من
بع�ض الحيوانات �أو الح�شرات �إلى ح ّد كبير ،فيرف�ضون الخروج من
المنزل لئ ّال يواجهوا مثل هذه المخلوقات� ،أو ترهبهم الأفكار .وقد
يحتاج هذا النوع من ال ّرهاب �أو الخوف �إلى عالج محترف ،وعليك
�أن تخبر طبيبك العام في هذا ال�ش�أن.

النكو�ص �أو عدم ت�ص ّرف الطفل بما يتنا�سب مع عمره

ير ّد الأطفال ،عندما يكونوا قلقين �أو مجهدين نف�سي ًا ،بطرق
مختلفة كثيرة .في�أمل بع�ض الأطفال في ما لو كانوا ال يزالون �أ�صغر
عمر ًا كي يتلقوا االهتمام الذي كانوا يتلقونه �سابق ًا .وعلى �سبيل
المثال ،قد يخ�سر الطفل بع�ض المهارات ،فيتب ّول في ثيابه وي�صاب
ب�سل�س البراز بعد �أن كان قد تخ ّل�ص من الحفا�ض بالكامل.
وال يعتبر هذا النكو�ص �أبد ًا م�شاغبة ،وال ُيفعل عن وعي ،بل
�سببه القلق .وقد ي�صدر الطفل �صوت بكاء طفل �أ�صغر عند �إ�صابته
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بالإجهاد النف�سي �أو االنزعاج ،من دون �أن يعلم بذلك قبل �أن ت�شير
�إليه.
وت�شيع هذه الحالة ب�شكل �أكبر بين الأطفال في �سن ما قبل
المدر�سة ،لكنها قد تح�صل �أي�ض ًا عند الأطفال الأكبر ،خ�صو�ص ًا
عند �إ�صابتهم ب�إجهاد نف�سي .و�أما ال�س ّلوك الو�سوا�سي فهو �سلوك
�شائع �أي�ض ًا ي�سوء عند التع ّر�ض للإجهاد النف�سي ،ويت�ض ّمن مث ًال
الم�شي على �شقوق ال ّر�صيف ،كما قد ي�سوء ال�سلوك القهري الذي
ال�سور �أثناء الم�شي بالقرب من �سياج .حتى
يت�ضمن مث ًال ،لم�س ك ّل ّ
�أن الرا�شدين يعانون �أي�ض ًا من الت�صرفات المذكورة عند �إ�صابتهم
بالإجهاد!
و�سيكون ال ّدعم والت�شجيع والعطف ،مع الم�ساعدة والمكاف�أة على
�سلوك �أكثر قبو ًال ،ك ّلها �أكثر فعالية من الت�أنيب.
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الأوجاع والآالم غير المب ّررة

يمكن للحزن العاطفي �أن يترجم �أوجاع ًا بدنية و�آالم ًا ،خ�صو�ص ًا
عند الأطفال ال�صغار� ،أو الذين يعانون من �صعوبة في التحدث
عن م�شاعرهم .وقد يح�صل هذا �أي�ض ًا عند الأطفال الذين لديهم
�أ�صدقاء �أو �أقارب يعانون من �أعرا�ض بدن ّية ،وبالتالي فهم ر ّبما
يتع ّر�ضون �أكثر للمر�ض �أو يقلقون �أكثر ب�ش�أنه.
ويعتاد �أغلب الرا�شدين على �شعور االنزعاج في المعدة قبل
الخ�ضوع لالمتحانات �أو الختبارات مماثلة  ،وهو لي�س مختلف ًا عن
الوجع الذي ي�شتكي منه الطفل القلق من الذهاب �إلى المدر�سة.
ونادر ًا ما يكون الأطفال واعين لأن يكونوا متالعبين ،وهم ال
ّ
ال�سلوك يمكن �أن
ي�ضخمون الأعرا�ض لمج ّرد «العر�ض» .لكن هذا ّ
يتط ّور �إلى عادة كطريقة ال�ستقطاب االهتمام.
ً
وفي حال ر ّديت على الألم ،واعتبرته عر�ضا لحالة طب ّية ،وجعلت
الطفل يلزم البيت ويغيب عن المدر�سة ،و�أوليته باهتمام خا�ص،
�سيجد عندها نف�سه يكاف�أ على ا�ست�سالمه للقلق .وبعدها �سيحاول
الطفل تكرير ال�سلوك ،مما لن ي�ساعده على التعامل مع القلق في
المدر�سة .وفي حال ،قمت على �سبيل المثال ،ب�إجباره على الذهاب
�إلى المدر�سة من دون مناق�شة الأمر معه ،فحينها ال تكون تعالج قلق
الطفل بطريقة دقيقة ،ما قد يزيد الأمر �سوء ًا.
ً
و�سي�ؤدي ال�صراخ على الطفل به �إلى التفكير ب�أنه لي�س محبوبا �أو
مو�ضع ثقة ،ما يجعل م�شاعره ،وبالتالي الألم ،يزيد �سوء ًا ،ويدهور
عالقتكما.
وعلى الأرجح ،يعمد الطفل عند �شعوره ب�أنه لم ُي�ص ّدق� ،إلى
ت�ضخيم الأعرا�ض للت�أكد من �أنه ُي�ستمع �إليه .وقد ينجر �إلى الكذب
ب�ش�أن الأعرا�ض �إن �شعر ب�أنها الطريقة الوحيدة لال�ستماع �إليه.
وفي حال توا�صل هذا ال�سلوك ،ف�إنه قد يت�سبب بم�شكالت الحق ًا،
فعلى �سبيل المثال� ،إن �أ�صيب الطفل ب�أعرا�ض مر�ض حقيقي ،ولم
ت�ص ّدقه ،فقد ال يتلقى العالج الالزم.
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ويحتاج الأهل �إلى التعاون مع طفلهم لم�ساعدته على التخ ّل�ص
من القلق �أو االنزعاج ،فا�ستمع �إلى �شكاويه المتعلقة بالآالم ،وناق�ش
معه القلق الكامن وراءها ،وبعدها �ساعده على التفكير في الخيارات
المتاحة لمكافحة المعالجة الم�شكلة وح ّلها.
وينبغي �أن ت�ساهم م�ساعدتك للطفل لإيجاد طرق �أخرى للتعبير
عن االنزعاج  -عبر الكالم� ،أو الر�سم �أو اللعب ،مع معالجة م�صدر
الإجهاد النف�سي مبا�شرة في الوقت نف�سه  -في �إزالة الأعرا�ض عند
الطفل .ويمكنك باتباع هذا النهج تج ّنب اللوم ،وتعزيز عالقة الثقة
مع طفلك وتعليمه كيفية التغ ّلب على م�شاعر القلق القو ّية.
وفي هذه الحالة يمكن �أن ي�ساعدك بهذه المه ّمة� ،صديق �أو قريب
موثوق ،لكن قد تحتاج �إلي اخت�صا�صي من خارج العائلة �إن توا�صلت
مرب في
الم�شكلة .فب�إمكانك اللجوء عن طريق طبيبك العام� ،إلى ٍّ
المدر�سة� ،أو عامل في مجال الرعاية التربوية� ،أو فريق مخت�ص
ب�صحة الأطفال العقلية.

الت�ص ّرفات الغريبة

يلج أ� بع�ض الأطفال �إلى بع�ض الت�ص ّرفات الغريبة للفت االنتباه
لهم .لكن يمكن �أن تكون هذه الت�صرفات غير العاد ّية  -مثل
ال�ضحك غير المنا�سب� ،أو ال�شتم� ،أو القيام بحركات غريبة� ،أو
اللعب النمطي� ،أو النظر المبا�شر غير العادي في عيون الآخرين �أو
تفادي هذه النظرات� ،إ�ضافة �إلى ال�سلوك االجتماعي غير المنا�سب
 غير �إراد ّية ،وجزء ًا من ا�ضطراب مخفي .وفي �أغلب الحاالت،ال�سلوك بب�ساطة بالنظر في حالة طفلك وم�ستوى
يمكن تف�سير هذا ّ
تط ّوره .لكن في حال عدم القدرة على تف�سير هذا ال�سلوك� ،أو توا�صل
الحالة� ،أو ت�ص ّرف الطفل باختالف كبير عن الأطفال الآخرين في
عمره ،ينبغي طلب الم�شورة الطب ّية .فهو قد يحتاج �إلى تقييم حالته،
التوحد �أو الخلل الكروموزومي
ال�ستبعاد وجود �أ�سباب �ضمن ّية ،مثل ّ
(راجع «الحاالت الطب ّية والنف�س ّية» ،في ال�صفحة .)74
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ها ها هييي هييي!

الإدمان على المواد والم�شروبات الممنوعة

يمكن للإدمان على المواد والم�شروبات الممنوعة �أي�ض ًا �أن ي�ش ّكل
ال�سلوك ب�شكل عام مع
�سبب ًا �شائع ًا لل�سلوك الغريب .ويزول هذا ّ
زوال �آثار المادة المتعاطاة .ويعتبر تعاطي مواد الإدمان غير معتاد
بين الأطفال في المرحلة الدرا�سية االبتدائية ،لكنه يتزايد ويرتبط
بالتدخين في �سن مبكرة.
وي�شيع هذا الإدمان �أكثر بين الأطفال الذين يعانون من
ا�ضطرابات وم�شاكل �سلوكية ،وخ�صو�ص ًا �إن كانوا جزء ًا من مجموعة
جانحة من الأ�صدقاء.
وعليك �أن تنظر في حال �ش ّكك ،بتغيير في �شخ�صية الطفل،
وفقدان مبالغ من المال ،وظهور �سلوك غير معتاد عنده .ويمكن �أن
تلقى م�ساعدة ملحوظة من الهيئات الموجودة بكثرة والمتخ�ص�صة
بمجال الم�ساعدة في ما يخ�ص �سوء ا�ستخدام المواد.
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ال�سلوك الجن�سي

يعتبر �شائع ًا وطبيعي ًا ،ازدياد اهتمام الأطفال� ،أوال ً بـ «الم�ؤخرات،
والق�ضبان ،والتب ّول ،والبراز» ،وبالجن�سانية عامة مع تق ّدمهم نحو
المرحلة الدرا�سية الثانوية.
ً
وك�أطفال دارجين ،قد يختلط الذكور والإناث معا ،من دون تمييز،
لكنهم عادة مع بلوغ المرحلة االبتدائية ،يميلون �إلى االنف�صال،
ليعودوا وي�صبحوا مجدد ًا مهتمين ببع�ضهم مع اقترابهم من مرحلة
الدرا�سة الثانوية.
�إال �أنه في هذا ال�سياق ،ينبغي الإ�شارة �إلى عدم وجود �أي
«خط�أ» في ما يتع ّلق بالفتيات الم�سترجالت �أو ال�صبيان الذين
يف�ضلون البقاء مع الإناث ،فهذا جزء من التن ّوع الطبيعي ،وبالتالي
ينبغي �أن ال تقلق �إن كان طفلك مختلف ًا .غير �أن الأمر الوحيد الذي
ي�ستوجب القلق هو �إن �أبدى طفلك انزعاجه المتزايد ب�ش�أن «جن�سه
الخط�أ» ،وازداد ت�ص ّرفه الم�شابه للجن�س الآخر ب�شكل كبير (فعلى
�سبيل المثال قد ي�صر ال�صبيان با�ستمرار على ارتداء الف�ساتين� ،أو
ا�ستخدام ح ّمامات الفتيات في المدر�سة).
وتندر م�شكالت الهوية الجن�سية ب�ش ّدة ،لكنها تحتاج غالب ًا ،في
دعم متخ�ص�ص في هذا المجال.
وقت مبكر� ،إلى ِ
ورغم �أنه من ال�شائع فعلي ًا ،خ�صو�ص ًا عند ال�صبيان« ،اللعب
بق�ضبانهم» ،مع خلع الحفا�ض ،ولعب دور «الأطباء والممر�ضين» عند
الأطفال ب�شكل عام ،من �أجل ا�ستك�شاف �أج�سامهم بدافع الح�شرية،
�إال �أنه من غير الطبيعي لهم في المرحلة االبتدائية �إظهار �سلوك
جن�سي علني ،مثل اال�ستمناء في �سبيل الإثارة الجن�سية� ،أو التفاعل
الجن�سي مع الأطفال الآخرين .ويعتبر هذا النوع من الت�ص ّرف،
وخ�صو�ص ًا في حال تكرره �أو توا�صله ،م�ؤ�شر ًا على التع ّر�ض �إلى
�صدمة �أو تح ّر�ش �أو مادة جن�سية وا�ضحة .لكن عليك �أن ال تعتبر
تلقائي ًا �أن طفلك قد تع ّر�ض للتح ّر�ش ،فقد بات �شائع ًا ب�شكل متزايد
�أن يجد الأطفال طريقهم نحو المجالت ،والفيديوهات ،والمواقع
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الإلكترونية الإباحية ،وبالتالي على الرا�شدين �أن يزيدوا تي ّقظهم في
�سبيل حماية �أطفالهم من التع ّر�ض غير المنا�سب للمواد الجن�سية.
و�إن ظهر لدى طفلك �سلوك جن�سي ،ال تغ�ضب �أو تدينه ،بل ا�شرح
ال�سلوك و�ضع حدود ًا لذلك .وتح ّقق منه ومن
له ب�ش�أن م�ساوئ هذا ّ
ال�سلوك المذكور.
المحيطين به بد ّقة عن �سبب ّ
ويمكن غالب ًا التخ ّل�ص من ال�سبب الكامن وراء هذا ال�سلوك ،بقليل
من ال�ضرر ،لكن في حال تع ّر�ض طفلك للتح ّر�ش ،وخ�صو�ص ًا لفترة
طويلة ،قد ي�شعر بالخوف من �إخبارك ،و�ستظهر عنده ت�صرفات
�أخرى تب ّين كربه ،مثل المزاج ال�سيء� ،أو االنعزال االجتماعي� ،أو
�أذية النف�س� ،أو م�شكالت �سلوكية �أخرى.
ً
ويعتبر التح ّر�ش الجن�سي م�ضر ًا جدا للأطفال وبالتالي يجب
وقفه فور ًا .ومه ّمتك الأولى في هذه الحالة ،هي �أن تحميه من
التع ّر�ض لمزيد من التح ّر�ش �إن ا�شتبهت بذلك ،ويمكنك اللجوء �إلى
عدد من الهيئات التي ب�إمكانها �أن تق ّدم لك الم�شورة في هذا ال�ش�أن.
�أما الخطوة التالية فهي �أن توجد عاطفي ًا مع طفلك لال�ستماع
�إليه ،من دون �إ�صدار الأحكام ،وتقديم الدعم الالزم .و�ستحتاج على
الأرجح �أنت نف�سك �إلى الدعم من �أجل �أن تتمكن من حل الم�شكلة،
خ�صو�ص ًا �إن كان التح ّر�ش ي�صدر من قبل فرد في العائلة ،كما هي
الحالة غالب ًا .و�أ�سو�أ ما يمكن فعله هو التظاهر بعدم وقوع �أي �شيء،
لأن من �ش�أن ذلك �أن يعيق ال ّدعم الذي يحتاج �إليه طفلك منك،
وي�ؤدي �إلى �أ�سو أ� النتائج ،بينما ب�إمكانك عبر وجودك �إلى جانبه
ودعمه �إحداث فارق كبير.
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النقاط الأ�سا�سية
 يعاني الأطفال من م�شكالت �سلوكية مختلفة ،وفق ًا لعمرهم،
ويمكن �أن ي�صبحوا عدائيين عند تع ّر�ضهم للإجهاد النف�سي.
 يعتبر الأطفال ال�صغار �أكثر عر�ضة لم�شكالت النوم� ،أو التب ّول
الليلي� ،أو �سل�س البراز.
 قد يتع ّر�ض �أطفال المدر�سة للتن ّمر (�أو ين ّمرون هم على �أطفال
�آخرين)� ،أو يواجهون م�شكالت �أخرى في المدر�سة مثل رف�ض
الذهاب �إليها �أو الخوف منها ،ما يمكن �أن يظهر على �شكل
قلق و�أعرا�ض ج�سد ّية.
ال�سرقة ،والعدوانية،
 تت�ضمن م�شكالت ال�سلوك الأخرى ّ
والتغ ّيب عن المدر�سة.
 يمكن �أن تنتج الت�صرفات الغريبة عن �سوء ا�ستخدام المواد،
�أو تكون جزء ًا من ا�ضطراب �ضمني يحتاج �إلى م�ساعدة
مخت�صة.
ّ
 يمكن تج ّنب كثير من هذه الم�شكالت ال�سلوكية �أو معالجتها،
خ�صو�ص ًا �إن اكت�شفت في وقت مبكر.
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يت�ص ّرف الأطفال في جميع الأعمار ،ب�شكل �سيء من وقت لآخر،
وخ�صو�ص ًا عندما ي�شعرون بالتعب �أو الألم .وعند الأطفال الأ�صغر
�سن ًا ،قد يكون هذا الت�ص ّرف بب�ساطة ،ناتج عن �شيء غير خطير مثل
خا�صة كامنة وراء
بزوغ الأ�سنان �أو �ألم في الأذن .لكن ،قد تكون حالة ّ
ال�سلوك.
ا�ستمرار هذا ّ
باتت حاالت كثيرة ،مثل االكتئاب ،وق�صور االنتباه وفرط الحركة،
التوحد،
�أكثر �شيوع ًا مما كان يعتقد �سابق ًا ،كما �أن ت�شخي�ص مر�ض ّ
الذي يعتبر حالة نادرة ،بات �أكثر �شيوع ًا ،كون فهمه �صار �أف�ضل،
ويمكن �أن ي�ؤدي حتى في الحاالت الب�سيطة �إلى م�شكالت �سلوكية
حا ّدة لم تكن تعتبر �س ّيئة.
و�إن كان الطفل يعاني من حالة �ضمن ّية ت ؤ� ّثر في �سلوكه ،ينبغي
تحديدها ومعالجتها في �أقرب وقت ممكن ،من �أجل منع ن�شوء �سلوك
�سيء ،و�إعطاء الطفل الفر�صة الأف�ضل لتلقي الم�ساعدة والموارد
التي يحتاج �إليها .وبهذه الطريقة ،لن ت�سيء ال�صعوبات التي يعانيها
الطفل ،بفعل الإحباط الناتج عن فقدان ال ّدعم والفهم.
و�سيتم التط ّرق في هذا الق�سم من الكتاب �إلى الحاالت الأ�سا�س ّية
التي يعاني منها الأطفال في مرحلة الدرا�سة االبتدائ ّية ،والتركيز
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على الم�شكالت القابلة للعالج التي تنتفع من االكت�شاف المبكر
ّ
والتدخل لح ّلها.

الم�شكالت البدن ّية ك�سبب لل�صعوبات ال�سلوك ّية
ال�سمع
نق�ص ّ

عندما يبدو �أن طفلك يتجاهلك حين تطلب منه �شيئ ًا ،خ�صو�ص ًا
من على م�سافة لي�ست قريبة ،عندها ينبغي زيارة الطبيب لإجراء
فح�ص ل�سمعه� ،إذ �إن جميع الأطفال بجميع فئاتهم العمر ّية،
وخ�صو�ص ًا ال�صغار منهم ،معر�ضون للم�شكالت ال�سلوكية ب�سبب
ال�سمع .وتت�ض ّمن الأ�سباب ال�شائعة ،عدوى الأذن المتكررة� ،أو
�ضعف ّ
ال�صمغ ّية (حيث يتج ّمع �سائل ال�صق في الأذن الو�سطى ،م�ؤثراً
الأذن ّ
في انتقال ال�صوت).
وفي هذه الحاالت ال ي�سمع الطفل ما ُيقال له ،فيبدو ب�أنه ال
ال�سمع
ي�ستمع �إليك� ،إلى حين ّ
ال�صراخ عليه .وتع ّد �أغلب م�شكالت ّ
ال�سمع
�ضعف
أن
ل
مبكر،
وقت
في
تحديدها
قابلة للعالج ،لكن ينبغي
ّ
الم�ستمر يمكن �أن ي�ؤ ّثر في تط ّور النطق والأداء المدر�سي للطفل.

�ضعف النظر

�إن كان طفلك ال يرى الأ�شياء التي يراها الباقون �أو يتعب ب�سرعة
عند القراءة ،عليك حينها �إخ�ضاعه لفح�ص نظر .وتت�ضمن م�شكالت
الب�صر عند الأطفال� ،صعوبات في الر�ؤية عن بعد� ،أو عن قرب ،وهي
قد ت�ؤدي �إلى �إجهاد العين ،و�أوجاع في الر�أ�س ،وتعب �سريع ،وتج ّنب
للعمل ،وم�شكالت مع الأهل والمعلمين ،من دون �أن يلحظ �أحد ب�أن
الطفل بحاجة فقط �إلى ّ
نظارات.

عدم تح ّمل الأطعمة والح�سا�س ّية �ضدّها

رغم �أن الح�سا�س ّية �ض ّد الطعام� ،أو عدم تح ّمله قد تت�سببان
�أحيان ًا بم�شكالت �سلوك ّية عند الأطفال ،لكن هذه الحالة نادرة جد ًا.
فقد تثير بع�ض الأطعمة الأطفال ،بينها تلك المن ّبهة ،مثل القهوة
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االختالف بين الح�سا�سية �ضد الطعام ،وعدم تح ّمله،
ومقته
مقت الطعام

ت�سجل ردة فعل ج�سد ّية على الطعام ،في هذه الحالة .ويكره
ال ّ
الطفل الغذاء ،مثل البروكلي.

عدم تح ّمل الطعام

يكون للطفل ردّة فعل ج�سد ّية على الطعام ،مثل فرط التنبيه.
و�ستلحظ م�شكالت �سلوكية �أو �أوجاع ر�أ�س عند تناوله للغذاء ،مثل الكوال.

الح�سا�س ّية �ضد الطعام

يكون للطفل ر ّدة فعل ج�سد ّية على الطعام .فيفرط الجهاز
المناعي في ردة فعله مت�سبب ًا بح ّكة �أو طفح جلدي �أو م�شكالت في
التنف�س .ويمكن �أن تكون الأعرا�ض حادة جد ًا ،حتى �أنها قد ت�صل
المك�سرات.
لدرجة تهدد الحياة ،كما في حاالت التح�س�س من
ّ
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وال�شاي والكوال في حال تناولها ب�شكل زائد ،كما �أن لبع�ض المل ّونات
والمواد الحافظة (خ�صو�ص ًا التارتازين ،وهو مادة مل ّونة للغذاء
توجد في بع�ض الحلويات والم�شروبات) ،الت�أثير نف�سه.
و�إن ظننت ب�أن طعام ًا مع ّين ًا يزعج طفلك ،ب�إمكانه عندها
�صحي متن ّوع ومتوازن .لكن،
تج ّنبه ،كونه �سيظل ب�إمكانه تناول غذاء ّ
ينبغي �أن ال تخ�ضعه لنظام غذائي تقييدي ب�ش ّدة (مثل عدم �إطعامه
منتجات الحليب ك ّلها)� ،إال تحت رعاية الطبيب �أو اخت�صا�صي
التغذية المتخ�ص�ص بالح�سا�س ّية �ض ّد الأطعمة.
ي�شار �إلى وجود بع�ض الأدلة على �أن زيوت ال�سمك قد ت�ساعد
الأطفال الذين يعانون من م�شكالت �سلوك ّية ،وال دليل �أبد ًا على �أنها
م�ض ّرة ،وبالتالي قد يكون مفيد ًا تجربتها ،خ�صو�ص ًا عند الأطفال
الم�صابين با�ضطرابات ع�صبية �سلوكية نمائية.

اال�ضطرابات الع�صبية ال�سلوكية النمائية

زاد في وقتنا الحالي فهم ومعرفة مجموعة من ال�صعوبات
المتعلقة بنمو الأطفال ،والتي غالب ًا ما تتج ّمع مع بع�ضها م�ؤد ّية �إلى
م�شكالت �سلوكية ،في حال عدم تحديدها ومعالجتها .وتت�ض ّمن
هذه ال�صعوبات� ،صعوبات التع ّلم الخا�صة مثل ،ع�سر القراءة
(الدي�سلك�سيا) ،و�صعوبة الت�آزر الحركي (الدي�سبراك�سيا) ،وت�أخر
النطق� ،إ�ضافة �إلى اال�ضطرابات مثل ،ا�ضطراب ق�صور االنتباه
التوحدي ،وا�ضطرابات نمو نادرة
وفرط الحركة ،وا�ضطراب الطيف ّ
�أخرى ،والتي تعتبر جميعها �أكثر �شيوع ًا عند الذكور من الإناث.
وكان ،يعتبر �سابق ًا ،كثير من ه�ؤالء الأطفال ك�سولين �أو
م�شاغبين ،وقد طرد الكثيرون من المدر�سة ،وتك ّرر تمثيلهم في
الق�ضاء الجنائي ،غالب ًا ب�سبب عدوان ّيتهم وهجوم ّيتهم بعد �سنوات
من الت�أنيب من دون معرفة ال�سبب.
ً
و ُيع ّد ه�ؤالء الأطفال �أكثر عر�ضة �أي�ضا لخطر الإ�صابة بم�ضاعفات
نف�سية ،خ�صو�ص ًا �إن لم يعالجوا (مثل االكتئاب والقلق).
وباتت هذه الحاالت حالي ًا� ،سهلة التحديد والعالج ،بحيث غالب ًا
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ما يعي�ش الطفل حياة �سليمة طبيع ّية ،بد ًال من اال�ضطراب والف�شل
والي�أ�س له ولعائلته.
ويمكن �أن تُفتقد هذه اال�ضطرابات عند الأطفال الذين يعانون
من م�شكالت �سلوكية ،وبالتالي ف�إن كان طفلك �شاذ ًا �أو توا�صلت
عنده م�شكالت ال�سلوك رغم رعاية الأهل و�/أو ّ
تدخل المدر�سة،
ينبغي حينها عر�ضه على اخت�صا�صي.

ا�ضطرابات الع ّرات (اللزمات)

الع ّرات هي حركات �أو �أ�صوات غير �إراد ّية تتكرر مرار ًا ،لكن يمكن
كبحها م�ؤقت ًا .ويعاني قرابة  % 10من الأطفال من هذه اال�ضطرابات
الم�ستمرة في مرحلة مع ّينة (مثل فتح العينين و�إغما�ضهما على نحو
ال �إرادي ،ويكون هذا غالب ًا مرتبط بالإجهاد النف�سي) ،لكنها قد
تتوا�صل عند البع�ض ،وتكون عند عدد نادر (خم�سة بالألف) جزء ًا
من متالزمة «توريت» ،وهي ا�ضطراب مع ّقد جد ًا ي�شتمل على عرات
حرك ّية ولفظ ّية ،و�أعرا�ض الو�سوا�س القهري ،وم�شكالت ع�صبية
�سلوكية نمائية �أخرى.

ا�ضطراب الو�سوا�س القهري

هو نوع �آخر من اال�ضطرابات الع�صبية ال�سلوكية النمائية،
يتم ّيز بالو�ساو�س (كما ب�ش�أن النظافة والعدوى) والأفعال القهر ّية
(مثل غ�سل اليدين) ،وقد يرتبط بالقلق واالكتئاب و�صعوبات التع ّلم
الخا�صة.
وفي حال ا�ستم ّرت هذه الأعرا�ض ،وخ�صو�ص ًا �إن كانت مقلقة،
ف�إنه ينبغي �إحالة الطفل عن طريق الطبيب العام� ،إلى اخت�صا�صي
�أطفال.
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�صعوبات التع ّلم

�إن �صعوبات التع ّلم ال تعتبر نوع ًا من المر�ض العقلي وال ا�ضطراب ًا
نف�سي ًا ،لكنها تزيد من خطر الإ�صابة بهما .وينطبق هذا �أي�ض ًا ،عند
ال�صرع �أو اعتال ًال ح�سي ًا (مثل
وجود م�ضاعفة �إ�ضافية مثل ّ
التوحد �أو ّ
ال�صمم)� ،أو ا�ضطراب ًا في ال ّنطق.
العمى �أو ّ
ويحتاج الأطفال الذين يعانون من هذه ال�صعوبات �إلى دعم �أكبر
من الأطفال الآخرين .وفي حال عدم ح�صوله على هذا ال ّدعم� ،أو
ُيتو ّقع من الطفل �أكثر من �إمكانياته ،عندها �سيتدهور �سلوكه على
الأرجح.

�صعوبات التع ّلم العا ّمة

كانت �صعوبات التع ّلم العامة تدعى �سابق ًا «بالإعاقة العقل ّية» �أو
«التخ ّلف العقلي» .وباتت ت�ستخدم حالي ًا عبارات �أخرى من بينها
الت�أخر العام في التط ّور النمائي� ،أو �صعوبات التع ّلم العامة عند
الأطفال في �سن المدر�سة .وت�شير كلمة «العام» �إلى االعتالالت كا ّفة
الخا�صة.
التي ت�صيب كل مجاالت التع ّلم ،عدا المجاالت المف�صولة
ّ
ويعاني الطفل الم�صاب بهذه االعتالالت عادة من بطء في النمو،
ويكون �أقل ذكاء �أكاديمي ًا من الأطفال الآخرين ،وفق ًا الختبارات
النمو والذكاء الموحدة.
الموحد الذي ي�ستخدم
ويعتبر حا�صل الذكاء ( )IQالقيا�س
ّ
لتقييم الذكاء.
ً
وقد يعاني الطفل من �إعاقة ج�سد ّية �أي�ضا ،كما في حالة ال�شلل
الدماغي حيث يكون الجهاز الع�صبي للطفل تالف ًا منذ الوالدة،
ما يت�س ّبب على �سبيل المثال بم�شكالت متن ّوعة الح ّدة في الحركة
والذكاء.
وتتراوح �صعوبات التع ّلم بين الخفيفة (حا�صل ذكاء من � 70إلى
 )80والحا ّدة (حا�صل ذكاء � 40أو �أقل) .ويعتبر المع ّدل الطبيعي
ي�سجل ال�شخ�ص الذكي حا�صل ذكاء
لحا�صل الذكاء  ،10 ± 100وقد ّ
ي�صل �إلى .150
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�أما بالن�سبة �إلى �أ�سباب �صعوبات التع ّلم فهي تت�ضمن
اال�ضطرابات الوراثية (مثل متالزمة داون �أو متالزمة كروموزوم x
اله�ش ،وكالهما ا�ضطرابات كروموزوم ّية)� ،أو العدوى �أو التع ّر�ض
لإ�صابات قبل الوالدة �أو �أثنائها كما في حالة ال�شلل الدماغي� ،أو
لجروح في الر�أ�س.
لكن ينبغي الإ�شارة �إلى �أن �سبب الإ�صابة ال يعرف عند ن�صف
حاالت �صعوبات التع ّلم.
وفي ما يخ�ص ت�شخي�ص حاالت �صعوبات التع ّلم العامة،
فجميعها تح�صل مبكر ًا ،قبل الدخول �إلى الح�ضانة ،على الرغم
ُالحظ �إلى حين المرحلة الدرا�سية
من �أن الحاالت الأخف قد ال ت َ
الثانوية .وينبغي على الطبيب العام �أن يتمكن من مالحظة ت�أخر
النمو و�إحالتك بالتالي �إلى فريق مخت�ص بالنمو عند الأطفال قادر
على ت�شخي�ص � ّأي حالة كامنة وراء الم�شكلة .و�سيحتاج الطفل �إلى
متخ�ص�صة� ،أو م�ساعدة �إ�ضافية في مدر�سة عاد ّية� ،إ�ضافة
مدر�سة
ّ
�إلى تقييم ومراقبة منتظمة.
وعادة ما ي�شعر الأهل بال ّذنب �أو القلق �أو الإجهاد النف�سي �أو
االكتئاب �أو الإرهاق عندما يعاني طفلهم من �صعوبة في التع ّلم .وقد
تنتقل هذه الم�شاعر �إلى �أطفالهم الآخرين ،ويمكن �أن تت�ضرر كامل
العائلة التي غالب ًا ما تحتاج �إلى التظاهر ب�أن كل �شيء على ما يرام،
في حين �أن العك�س �صحيح ،وهذا بح ّد ذاته يمكن �أن ي�ضع الجميع
تحت كثير من ال�ضغط .ومن المهم بالتالي �إيجاد التوازن ال�صحيح
بين �أن يكون لديك �سلوك �إيجابي وتق ّر بم�شاعر االنزعاج ،و�أن تكون
لديك �أهداف واقعية لكي تتمكن العائلة ب�أكملها من �أن تعي�ش قدر
الم�ستطاع حياة طبيعية وممتعة.

الخا�صة
�صعوبات التع ّلم
ّ

يعاني الأطفال الذين لديهم �صعوبة تع ّلم خا�صة ،على الرغم
من ذكائهم الطبيعي ،من �صعوبة �إتمام مه ّمة �أو �أكثر مثل الكتابة
�أو القراءة �أو الح�ساب ،مقارنة بالم�ستوى المتو ّقع لعمر الطفل
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وذكائه وتعليمه .وغالب ًا ما يف�شل ه�ؤالء الأطفال �أكاديمي ًا ،ب�سبب هذه
الخا�صة رغم ذكائهم الطبيعي.
الم�شكلة
ّ
وتوجد �صعوبات التعلم الخا�صة هذه في العائالت ،وهي ت�شيع
�أكثر عند الذكور من الإناث .ويمكن �أن يكون ه�ؤالء الأطفال بالغي
الرقة ،وغالب ًا ال ينتبه �إليهم الأ�ساتذة في المدر�سة .والنتيجة هي
�أن ه�ؤالء الأطفال �س ُيعتبرون ك�سولين �أو غير نا�ضجين� ،أو �صعبي
المرا�س� ،أو غير مندفعين ،وقد يكون �أدا�ؤهم الدرا�سي فا�ش ًال .وهم
غالب ًا ما يكونون �ضعيفي الثقة بالنف�س ،ويعتبرون �أنف�سهم بلهاء �أو
غليظين في حين ال يكون هذا �صحيح ًا .و�إن كانوا �أذكياء� ،سيعرفون
تمام ًا ما ال يمكنهم فعله ،ما يت�سبب لهم بالإحباط ال�شديد و�ضعف
المعنويات ،وخ�صو�ص ًا �إن تع ّر�ضوا للم�ضايقة من �أطفال �آخرين� ،أو
و ّبخوا من قبل را�شدين غير متعاطفين.
وت�ؤدي غالب ًا �صعوبات التعلم الخا�صة �إلى م�شكالت �سلوكية.
وفي بع�ض الأحيان ،ي�صاب الطفل الذي يعاني من م�شكلة تعلم
خا�صة خفيفة غير مكت�شفة ،بالإحباط واالنزعاج ،لف�شله في
تحقيق التوقعات العالية منه� ،أكثر من طفل يعاني من �صعوبة تع ّلم
عامة ،حيث تظهر الم�شكلة بو�ضوح على الأخير ويخفف من الأمور
المتوقعة منه.

دعم المدر�سة

تتنوع طرق تعامل المدار�س مع �صعوبات التعلم الخا�صة ،فالبع�ض
يقدّم م�ساعدة �إ�ضافية ودعم ًا تلقائي ًا ،ويتزايد هذا النهج الم�ساعد
مع تزايد التع ّرف �إلى هذه الحاالت (كما �أن الجامعات حالي ًا باتت
تقدّم م�ساعدة �إ�ضافية للطالب ذوي االحتياجات الخا�صة) .و�أما
مدار�س �أخرى ،فقد تنفي وجود م�شكلة ،وت�صرف النظر عنها �إن كانت
خفيفة ،معتبرة �أن الطفل �سيتخ ّل�ص منها ،ملقية اللوم على الأهل في
ما يخ�ص �أي �سلوك �سيء� ،أو معتبرة �أنهم م�صابون بمر�ض ع�صبي
في حال لفتوا االنتباه �إلى م�شكلة طفلهم .وي�ؤمل ب�أن يتم التخ ّل�ص من
ال�سلوك مع الوقت والمزيد من المعرفة ب�ش�أن هذه الم�شكالت.
هذا ّ
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يعتبر بع�ض الأ�ساتذة ،في حال وجود م�شكلة �سلوكية عند الطفل،
�أنها ال�سبب في م�شكالت التع ّلم ،ولي�س العك�س .لكن في الواقع ،ف�إن
العالقة يمكن �أن تكون غالب ًا في االتجاهين .وفي الواقع ف�إن الف�شل
ُالحظ حاجاته الإ�ضافية
التعليمي هو لي�س خط أ� من الطفل �إن لم ت َ
�أو لم يتلقَّ م�ساعدة �إ�ضافية .وقد ي�شكل هذا الأمر م�شكلة حقيقية
للمدر�سة والعائالت في حال عدم وجود موارد للم�ساعدة ،فمن
الممكن �أن ت�ساعد المدار�س الأطفال الذين يعانون من م�شكالت
حادة ،في حين �أن �آخرين قد ال يتلقوا الم�ساعدة التي يحتاجون �إليها.
ويمكن لعدم تطابق التو ّقعات المنتظرة من الطفل� ،أن ي�ؤدي �إلى
نزاع ،ف�سيكون على المدر�سة �إثبات �إمكانية تلقي الطفل للمنهج،
في حين �أن الأهل غالب ًا ما يريدون تعظيم قدرة طفلهم .وبالتالي
من المهم للأهل والمدر�سة التفاهم على العمل مع ًا ب�شكل مثمر
وخلاّ ق �ضمن الموارد المتو ّفرة ،بد ًال من تعري�ض الطفل للغ�ضب
واالختالفات بينهم.

ع�سر القراءة (ت�أخر القراءة التنموي المحدّد)

�إن كان طفلك ذكي ،لكن �أداءه �ضعيف ،قد يكون يعاني من ع�سر
القراءة ،ما يعني �أن لديه �صعوبة فيها.
ويرتبط ع�سر القراءة عادة ب�صعوبة الت�آزر الحركي( ،الذي
يتداخل مع ع�سر القراءة -انظر في ال�صفحة  ،)83وب�ضعف تحديد
االتجاهات ،والت�أخر في النطق ،وتاريخ العائلة المتع ّلق با�ضطرابات
القراءة �أو النطق �أو اللغة ،التنموية .وقد يعاني طفلك من �صعوبات
في التهجئة ،ويمكن �أن يبقى �سيئ ًا فيها �إلى �سن الر�شد رغم كونه
ذكي ًا جد ًا .كما �أنه قد يعاني من �ضعف في الذاكرة الب�صر ّية �أو
ال�سمعية �أو كليهما ،ما يجعل من ال�صعب عليه تع ّلم القراءة والتهجئة.
والكت�شاف الم�شكلة ،يمكن �إخ�ضاع الطفل الختبار من قبل �أ�ستاذ
خا�ص بالحاجات الخا�صة� ،أو من قبل متخ�ص�ص في علم النف�س.
وفي حال ِّ
�شخ�صت الحالة� ،سيحتاج الطفل �إلى م�ساعدة �إ�ضافية
ّ
في المدر�سة ،فمن �ش�أن فهم الم�شكلة ،والتخفيف من التوقعات
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وال�ضغط ،وتقديم الدعم الإ�ضافي (مثل ا�ستخدام الحا�سوب ،وتلقي
تعليم خا�ص ،وزيادة وقت االمتحان)� ،أن تكون جميعها م�ساعدة
جد ًا.
وغالب ًا ما ُيحدث اكت�شاف الم�شكلة ومعالجتها ،تح�سينات وا�ضحة
في ال�سلوك.

�صعوبة تع ّلم الريا�ضيات (الد�سكلكوليا)

هذه �صعوبة خا�صة بالريا�ضيات .وقد تكون مح ّددة جد ًا ،كما
على �سبيل المثال ،عدم القدرة تعلم جدول ال�ضرب .وتنطبق المبادئ
الأ�سا�سية لع�سر القراءة على هذه الحالة �أي�ض ًا.

�صعوبة الت�آزر الحركي (الدي�سبراك�سيا)

تعرف الدي�سبراك�سيا �أي�ض ًا ﺑﺎ�ﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻨﺎ�ﺳﻖ الحركي
اﻟﻨﻤﺎﺋﻲ ،وهي واحدة من �أكثر اال�ضطرابات التنموية ال�شائعة� ،إذ
�أنها ت�صيب  % 6من الأطفال في عمر المدر�سة� ،أغلبهم من ذوي
الذكاء الطبيعي .وهي ت�شمل م�شكالت التنا�سق المتعلقة بالمهارات
الحركية الدقيقة ،مثل �صعوبة ربط الحذاء �أو الكتابة ،وكذلك
المتعلقة بالمهارات الحركية الج�سيمة ،مثل ال�صعوبة في ممار�سة
الريا�ضات التي تعتمد على فريق ،و�سكب الم�شروبات.
وغالب ًا ما يعاني الطفل في هذه الحالة من �صعوبة في الفهم
الإب�صاري ،بما في ذلك �إدراك االتجاه ،والم�شهد ،والمكان ثالثي
الأبعاد .وقد ي�ضطرب ب�ش�أن �سل�سلة من الأ�شياء ،وي�صبح غير ّ
منظم،
وغالب ًا ما ين�سى الأ�شياء.
وال يقدر بع�ض الأطفال على التعامل مع �أكثر من توجيه واحد �أو
اثنين في الوقت نف�سه ،وقد يعانون من �ضعف في فهم الم�سافات بين
الأ�شخا�ص� ،إذ �إنهم قد يقتربون ج�سدي ًا كثير ًا من الأ�شخا�ص من دون
�إدراكهم �أنهم يفعلون ذلك.
ً
ً
ويكون الم�صاب بهذه الم�شكلة ،غالبا بطيئا في عمله ويتعب
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ب�سهولة ،خ�صو�ص ًا في مهمات الكتابة .ويجد �صعوبة �شديدة في
الن�سخ عن اللوح لأنه ي�ض ّيع مكان ال�صفحة و�أين و�صل ،كلما كان
عليه �أن ينظر �إلى اللوح ومن ثم �إلى الورقة .و�سرعان ما يفقد الأمل
وال�سرعة في
بالنجاح وي�ست�سلم ،خ�صو�ص ًا �إن طلب منه وقف الك�سلّ ،
العمل ،والكتابة بترتيب �أكثر� ،إذ من �ش�أن هذا �أن يجعله قلق ًا جد ًا
وقليل الثقة بالنف�س.
وبالن�سبة �إلى الت�شخي�ص ،ف�إن �أغلب االخت�صا�صيين ّ
المطلعين
على الحالة ،لديهم خبرة في ت�شخي�صها الذي �أ�صبح حالي ًا معروف ًا
ب�شكل �أو�سع ،والذي ي�ستخدم الحكم على الحالة عيادي ًا ،واختبارات
الموحدة.
اﻟﺘﻨﺎ�ﺳﻖ الحركي ّ
ولدى ت�شخي�ص الحالة ،يمكن القيام بكثير من الأمور للم�ساعدة
على معالجتها مثل:
•�إعطاء الطفل وقت ًا �إ�ضافي ًا للواجب ال�صفي ،و�إن �أمكن
لالمتحانات �أي�ض ًا.
•تمكينه من العمل على �أوراق جاهزة مطبوعة بد ًال من النقل عن
اللوح.
ً
•الثناء على ما يمكنه فعله بدال من انتقاده على ما لي�س ب�إمكانه
�إنجازه.
ال�سماح له با�ستخدام الحا�سوب متى �أمكن ،وم�ساعدته على
• ّ
الطباعة با�ستخدام لوحة المفاتيح.
•دعه يكتب على �سطح مائل ،فمن �ش�أن هذا �أن يخفف من ال�ضغط
ومق�صات خا�صة
على القلم ،وت�أمين �أقالم ر�صا�ص �سهلة الم�سك ّ
�إن اقت�ضت الحاجة.
ويمكن للم�ساعدة الإ�ضافية للطفل وللعالج الوظيفي �أن يحدثا
تتح�سن م�شكالت ال�سلوك عند الطفل غالب ًا لدى
فارق ًا كبير ًا ،فقد ّ
تل ّقيه الم�ساعدة.
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�صعوبات اللغة والتوا�صل

ل�صعوبات اللغة �أ�شكال و�أ�سباب كثيرة .فقد يجد بع�ض الأطفال
�صعوبة في فهم الكالم (الم�شكالت التق ّبلية) ،في حين يجد �آخرون
�صعوبة في الكالم� ،أو �إيجاد الكلمات �أو لفظها .وفي بع�ض حاالت
ا�ضطرابات اللغة ،ي�سيء الأطفال فهم ما يقال ،فهم مث ًال ي�أخذون
الكالم بحرف ّيته ،على �سبيل المثال عندما يقال «�س�أكون هنا خالل
دقيقتين»� ،سينزعج الطفل �إن �أخذ الأمر �أكثر من دقيقتين بال�ضبط.
ال�سبب،
وفي حال وجدت نف�سك تزعج طفلك دائم ًا من دون فهم ّ
فهذه الم�شكلة التي قد تكمن وراء ذلك.
وقد ترتبط �صعوبات اللغة والتوا�صل مع حاالت �أخرى مثل
والتوحد (راجع ال�صفحة
الدي�سبراك�سيا (راجع ال�صفحة ،)83
ّ
 ،)99وتت�سبب بم�شكالت �سلوكية.
وتح�صل م�شكالت ال�سلوك والتع ّلم عادة ب�سبب �إمكانية �أن
ي�صبح الأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات اللغة محبطون جد ًا
لعدم قدرتهم على التوا�صل ،وخ�صو�ص ًا �إن كانوا �أذكياء ولم تُلحظ
م�شكلتهم.
الخا�صة وال ّدعم
الم�ساعدة
وتح�سين
الم�شكلة
تحديد
ويعتبر
ّ
(مثل عالج الكالم واللغة) مهم.

ق�صور االنتباه وفرط الحركة

�سيء �أو خارج عن ال�سيطرة
يت�ص ّرف كثير من الأطفال ب�شكل ّ
عندما ال ي�ضبطهم الأهل .وي�ستجيب �أغلبهم لقواعد االن�ضباط
ال�صعب ال�سيطرة
الوا�ضحة والمتنا�سقة (انظر الحق ًا) ،لكن يبقى من ّ
ال�صارم والتربية الممتازة.
على البع�ض ،حتى و�إن ا�ستخدم الت�أديب ّ
وعلى الأرجح ف�إن ه�ؤالء الأطفال يكونون م�صابين با�ضطراب ق�صور
االنتباه وفرط الحركة الذي يتزايد االعتراف به ،في بريطانيا،
ك�سبب لم�شكالت ال�سلوك الحادة.
وبقي هذا اال�ضطراب� ،إلى وقت قريب ،قليل الت�شخي�ص في
بريطانيا ،مقارنة بالواليات المتحدة� ،إذ �إن ا�ضطراب ق�صور االنتباه
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ُي ّ
�شخ�ص ويعالج طبي ًا في �أميركا حتى في حاالت عدم وجود عن�صر
فرط الحركة ،وعدم تف�شي الأعرا�ض (انظر في المعايير الحق ًا).
وفي بريطانيا ،ال يتلقى �أغلب الأطفال الم�صابين بق�صور االنتباه
العالج بالأدوية ،رغم �أن هذا الأمر يخ�ضع للتغيير في ظل ما تظهره
التجارب الأميركية من فعالية للأدوية في عالج حاالت ق�صور
االنتباه ،وكذلك ق�صور االنتباه المقرون بفرط الحركة.
ويعاني قرابة  % 1من الأطفال من ق�صور االنتباه وفرط الحركة
الحاد ،مقابل  % 5يعانون من حاالت �أقل ح ّدة .وتتج ّلى هذه الحالة
منذ �سن ما قبل الذهاب �إلى المدر�سة ،وتنت�شر ب�شكل �أكبر بين
الذكور ( 5ذكور مقابل كل �أنثى ) ،في حين �أنه من المهم اكت�شافها
تفادي ًا كي ال ي�شار �إلى الطفل الم�صاب على �أنه «م�شاغب».
ينبغي الإ�شارة هنا �إلى �أن �أغلب الأطفال قد يتو�صلون لمرحلة
العي�ش حياة طبيعية في حال تلقيهم العالج المنا�سب.

ما هي �أعرا�ض ا�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة؟

من �أجل ت�شخي�ص الحالة عند الطفل ،ينبغي �أن تظهر عليه
الأعرا�ض ب�شكل ملحوظ منذ �سن بداية الم�شي ،وفي كل الأو�ضاع.
وتت�ضمن هذه الأعرا�ض:

فرط الحركة
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ال يمكن للطفل الم�صاب بفرط الحركة من �أن يهد�أ �أو ي�سكن
لأي فترة من الوقت ،وحتى �إن جل�س فهو �سيتح ّرك ويتململ �أو يحدث
�ضجة .ويظهر هذا ب�شكل ملحوظ في �أوقات الطعام �أو في المدر�سة،
ّ
حين يجل�س �أقرانه بهدوء وي�أكلون �أو يعملون .وحتى في وقت اللعب،
يوا�صل الطفل الم�صاب ن�شاطه الثابت .وقد يتع ّر�ض للحوادث لأنه
على الأرجح �سيت�س ّلق ويرك�ض ويقفز �أكثر من الباقين ،ر ّبما ب�سبب
�صعوبات التن�سيق� .أما الجانب الإيجابي للحالة ،فهو الحما�سة،
والطاقة ،وعدم التعب ،والتي يمكن �أن تع ّد م ّدخر ًا ثمين ًا حقيقي ًا.
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�أما عند الإناث ،فتكون الحالة �أقل ح ّدة وتتج ّلى بكثرة الكالم �أو
التفاهة.

�ضعف التركيز /الت�شتت

يعاني الأطفال الم�صابين بفرط الحركة وت�شتت االنتباه ،من
ق�صر في مدى انتباههم ،وهم ال يقدرون على التركيز لأي فترة من
يتح�سن مع تق ّدمهم �سن ًا .فيجدون
الوقت ،رغم �أن هذا الو�ضع قد ّ
ً
ال�سبب ،فيميلون �إلى
�صعوبة في �أعمال المدر�سة خ�صو�صا ،لهذا ّ
ً
التح�صيل المتدني للعلم ،رغم ذكائهم الكبير غالبا .ويقطع ت�شتت
نظرهم انتباههم ،وقد ال يتمكنون من القيام بمهمة واحدة لأكثر من
ب�ضع دقائق .وهم ين�سون ما يفعلون في منت�صف ال�شيء ،وبالتالي
يبدون ينتقلون من غير هدف من ت�شتت لآخر ،حتى �أن كتبهم
المدر�سية �ستكون مليئة بالأعمال غير المكتملة والمنجزة ب�سرعة،
وبالفو�ضى ،وعدم التنظيم.
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ويبدو ه�ؤالء الأطفال �أنهم ال ي�ستمعون لما يقوله الآخرون لهم ،ما
قد يثير غ�ضب الرا�شدين حولهم.

االندفاع
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يندفع الأطفال الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة فور ًا
نحو الأ�شياء من دون تفكير ،وقد ينطوي على هذا مخاطر ،كما
يندفعون لقول �أمور يندمون عليها الحق ًا .وقد يتكلمون مع غرباء
(رغم معرفة �أن ذلك غير م�سموح) ،ويطلقون الإجابات في ال�صف
من دون �أخذ دورهم ،ويرك�ضون ب�شكل طائ�ش في ال�شارع� ،أو يت�سلقون
الحواجز الخطيرة.
وغالب ًا ما يعرف ه�ؤالء الأطفال ب�أن ما يفعلونه خاطئ ،لكنهم
ال يتذكرون ب�أن يفكروا �أو ًال ،وبالتالي فهم يعر�ضون �أنف�سهم دائم ًا
لخيبات الأمل رغم نواياهم الح�سنة ،وهذا يحبط المحيطين بهم.
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ما هو �سبب الإ�صابة بق�صور االنتباه وفرط الحركة؟

تنتج هذه الحالة عن م�شكلة دماغية ت�ؤثر في �ضبط االنتباه
والتركيز وم�ستويات الن�شاط .وما زالت طبيعته الدقيقة غير
معروفة ،رغم �أن الف�صو�ص الأمامية التي تحتوي على مادة كيميائية
تدعى بالدوبامين ،تبدو هي الأجزاء الدماغية المعن ّية .وتعمل هذه
المنطقة عادة على كبح �إ�شارات الت�شتت واالندفاع .وفي حال لم
تعمل ،ال يكون ب�إمكان الأطفال كبح الإ�شارات المذكورة فيقومون
باتّباعها.
ً
وتنت�شر هذه الحالة في العائالت ،و يع ّد  % 80منها وراثيا .وقد
يبدو الحرمان االجتماعي والإهمال و�سوء المعاملة عند الأطفال
�إ�ضافة �إلى القلق ال�شديد ،كا�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة،
ومن المهم تمييزها من بع�ضها ،فهذا اال�ضطراب والحاالت
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المذكورة قد تتواجد مع بع�ضها غالب ًا ،وبالتالي ينبغي الف�صل بينها.
وعلى الرغم من �أن بع�ض المواد الم�ضافة �إلى الأطعمة مثل،
الملونات ( ،)E100-150والتارترازين ،والمواد الحافظة - 297
 ،200وم�شروبات الكوال ،وال�شوكوال ،يمكن �أن تزيد �أعرا�ض ق�صور
االنتباه وفرط الحركة �سوء ًا� ،أو تت�سبب ب�أعرا�ض مماثلة عند بع�ض
الأطفال ،لكن ال دليل على �أنها تت�سبب بالحالة عينها.

كيفية ت�شخي�ص الحالة

لي�س هناك اختبار وا�ضح ال�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط
الحركة ،رغم وجود بع�ض اال�ستبيانات التي يمكن �أن ت�ساعد في
اكت�شافهّ .
ويلخ�ص الجدول في ال�صفحة التالية المعايير ،لكنه ال
ً
�سجل نتيجة موجبة.
يفتر�ض تلقائيا �إ�صابة طفلك بالحالة في حال ّ
وبما �أن الأعرا�ض تعتبر طبيعية عند الأطفال الدارجين ،ويمكن
�أن تظهر لأ�سباب �أخرى ،فينبغي �أن يجري الت�شخي�ص خبير في
الم�شكالت النمائية� ،أو النف�سية والطب ّية عند الأطفال .وينبغي �أن
يتمكن طبيبك العام من �إحالتك �إلى عيادة متخ�ص�صة.

ما هو مدى خطورة الحالة؟

يمكن ال�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة �أن يكون له ت�أثير
مدمر على حياة الطفل في حال عدم معالجته� ،إذ �إنه يبقى غالب ًا في
ا�ضطراب ويعاني من �صعوبات في المدر�سة والمنزل ومع الأ�صدقاء،
ما ي�ؤثر في ثقته بنف�سه ودافعه للنجاح في الحياة .و�سيكون لهذا ت�أثير
�سلبي على العائلة بر ّمتها ،وفي المدر�سة .كما �أنه قد يت�سبب ب�ضعف
في الأداء القيادي لل�سيارة الحق ًا ،وي�ؤدي في بع�ض الحاالت الحادة
�إلى جنوح و�إدمان على المخدرات.
لكن ،في حال معالجة هذا اال�ضطراب ،يمكن �أن تكون النتيجة
ممتازة� ،إذ �إن قرابة ن�صف الأطفال الم�صابين يتخل�صون في النهاية
ي�سجلون تح�سن ًا ملحوظ ًا مع
من الأعرا�ض ،في حين �أن �آخرين قد ّ
التقدم في ال�سن.
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معايير الت�شخي�ص البريطانية لق�صور االنتباه وفرط
الحركة
م�شكالت االنتباه

وجود � 6أو �أكثر من النقاط المذكورة ،لمدة ال تقل عن
�أ�شهر ،بغ�ض النظر عن العمر وم�ستوى النمو:
•�ضعف االنتباه للتفا�صيل� /أخطاء طائ�شة
•يف�شل الطفل غالب ًا في االنتباه
•يبدو غالب ًا ال ي�ستمع
•يف�شل في �إتمام الأ�شياء لنهاياتها
•يعاني �سوء في تنظيم المهام
•يتفادى غالب ًا المهام التي تتط ّلب جهد ًا عقلي ًا متوا�ص ًال
•يفقد دائم ًا �أ�شياءه
•يت�شتت غالب ًا ب�أي مح ّفزات خارجية
•ين�سى غالب ًا

6

م�شكالت فرط الحركة

•وجود  3على الأقل من النقاط التالية:
•يتململ غالب ًا �أثناء الجلو�س
•يترك مكانه في ال�صف في الوقت الذي ينبغي فيه �أن يلزمه
•يرك�ض بكثافة �أو يت�س ّلق على الأ�شياء ب�شكل غير منا�سب
�ضجة ،ويعاني من �صعوبة في التزام ال�صمت
•يحدث غالب ًا ّ
•يعاني من ن�شاط مفرط دائم ال يغ ّيره طلب �أو و�ضع مع ّين

االندفاع

•وجود واحدة على الأقل من النقاط التالية:
•يجيب غالب ًا عن الأ�سئلة من دون تفكير
•ال يلتزم بدور �أو ال يقدر على االنتظار بطابور
يقاطع غالب ًا
• ِ
•يتحدث غالب ًا كثير ًا
91

�سلوك الأطفال

وقد يعاني الرا�شدين الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة،
من �صعوبة في التركيز والجلو�س من دون حركة.
�أما بالن�سبة �إلى الجنوح �أو ال�سلوك الإجرامي ،و�صعوبة بناء
العالقات ،و ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﻮاد ا�ﻹ دﻣﺎن ،فيقل ظهورها كثير ًا �إن عولجت
الحالة في وقت مبكر .ويعي�ش �أغلب الأ�شخا�ص حياة طبيع ّية تقريب ًا
مع العالج.

عالج الحالة

بعد التع ّرف �إلى الحالة وفهمها في المنزل والمدر�سة ،تكون
العالجات الأ�سا�سية كالتالي:
•بالأدوية
•العالج ال�سلوكي:
 العمل مع الطفل في المنزل والمدر�سة تدريب الأهل في مجموعات �أو وحدهم العمل العائلي•التوا�صل مع المدر�سة
•معالجة الم�شكالت الأخرى والم�ضاعفات
وقد �أظهرت في العام  ،1999درا�سة �أميركية �شملت مراكز
عديدة ،ب�شكل ال لب�س فيه �أن �أف�ضل عالج ال�ضطراب ق�صور االنتباه
وفرط الحركة ،وخ�صو�ص ًا في حال رافقه �سلوك معار�ض ،هو
ا�ستخدام الدواء المنا�سب .وفي بريطانيا ،كان ُيلج�أ للدواء ،تاريخي ًا،
كخيار �أخير ،خ�صو�ص ًا و�أن العائالت ال تتح ّم�س لمعالة �أطفالها بهذه
الطريقة .لكن الدرا�سة الأميركية �أظهرت �أن المعالجة ال�سلوكية
وحدها هي على الأرجح غير فعالة� ،إال عند الأطفال الذين يعانون
من ق�صور االنتباه وفرط الحركة و�أعرا�ض القلق من دون وجود
�سلوك معار�ض� ،إذ �إنه في الحالة الأخيرة تكون الأدوية �أقل م�ساعدة.
وعلى الأرجح ،ف�إن الأطفال مع تلقيهم العالج الدوائي �سيتجاوبون
مع العالج ال�سلوكي ،ما قد يحدث فارق ًا كبير ًا عند الذين يرافق
ال�سلوك المعار�ض حالتهم.
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ويعتبر المزج بين العالجين غالب ًا �أف�ضل في الأمد البعيد� .إلى
ذلك ،يعتبر التوا�صل مع المدر�سة وعالج الم�شكالت الأخرى مهم ًا
دائم ًا.
و�أظهرت الأدلة �أن قدرة الأهل على تفادي لوم الطفل وانتقاده،
�إ�ضافة �إلى دعم المدر�سة له ي�شكالن عن�صر ًا مهم ًا لإحراز نتيجة
�إيجابية في العالج.

العالج بالأدوية
المن ّبهات

رغم �أن العالج بالأدوية وحده قد ال ي�ش ّكل الحل لكل الم�شكالت،
�إال �أن الأدوية المن ّبهة ،مثل الميثيلفينيديت (ريتالين) ،يمكن �أن
تح�سن ب�شكل دراماتيكي الأعرا�ض عند قرابة  % 90من الأطفال،
ّ
وهي ت�ش ّكل �أكثر نوع فعال من العالجات الدوائية في �أغلب الحاالت.
ويعمل الميثيلفينيديت بتحفيز م�ستقبالت المو�صالت الع�صبية
في الدماغ ،مثل الدوبامين ،ما ي�ؤثر مبا�شرة في االنتباه والتركيز
واالندفاع وفرط الحركة .وهذا ي�سمح عملي ًا لطفلك بالتوقف
والتفكير ،ربما لأول مرة في حياته ،كما �أنه يم ّكنه من الهدوء والعي�ش
حياة طبيعية �أكثر ،وبناء مهارات تعليمية واجتماعية ،ومن تعزيز
ثقته بنف�سه وا�ستعاد الأمل.
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اال�ستراتيجيات التي يمكن للأهل والأ�ساتذة ا ّتباعها لتغيير
ال�سلوك عند الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة
•�أ�سلوب التربية

كن �صارم ًا ومتما�سك ًا ،لكن في الوقت نف�سه حنون ًا وم�شيد ًا (راجع
«�إيجاد الحلول للم�شكالت ال�سلوكية» في ال�صفحة .)109

•تج ّنب اللوم واالنتقاد

يمكن �أن يثير �سلوك معين غ�ضبك ،لكن ال تدع هذا يف�سد عالقتك
بالطفل ،بل �ساعده على التخ ّل�ص من ال�سلوك بو�ضع حدود �صارمة
وعواقب ،بد ًال من الدخول في جدال معه.

•مجموعة دعم الأهل

توا�صل مع مجموعة دعم الأهل الخا�صة في منطقتك لتلقي
الم�ساعدة والن�صيحة.

•تخفيف الت�شتت

� ِأبق بيئته المحيطة مرتّبة
�ضع �أمامه مهمات واقعية
ذ ّكره بهدوء لكن ب�صرامة بما عليه �أن يفعل في حال عدم �إتمام
المهام

•زيادة الهيكلة والروتين

يت�ص ّرف الأطفال الم�صابين بالحالة ب�شكل �أف�ضل �إن كان لديهم
خطة عمل وا�ضحة و�إ�شراف دائم وردة فعل.
حافظ على الحدود ال�صارمة والقواعد الثابتة.

•توفير المراقبة من قبل را�شد

يتعر�ض الأطفال الم�صابين بهذه الحالة ب�شكل �سهل للوقوع
بالم�شاكل ،وبالتالي ينبغي مراقبتهم دائم ًا ،وال تدعهم يتجولون في
الطريق وحدهم من دون مراقبة.

•طلب المهمات الق�صيرة ومراجعتها المتكررة

ق�سم المهمة الطويلة �إلى مهمات ق�صيرة ،وراجعها ب�شكل متكرر للت�أكد
ّ
يتجه في االتجاه المطلوب .ويمكن في هذه الحالة �أن ت�ساعدك
من �أن العمل ّ
جد ًا قوائم المراجعة ،وال�ساعات المن ّبهة ،ودفاتر تدوين المالحظات.
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اال�ستراتيجيات التي يمكن للأهل والأ�ساتذة ا ّتباعها لتغيير
ال�سلوك عند الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة (تابع)
•�ساعد الطفل على تركيز انتباهه

 - 1التوا�صل
•ت�أكد من �أن طفلك يوليك االنتباه الكامل �أثناء الطلب منه القيام
ب�شيء ما :حدّثه وجه ًا لوجه وت�أ ّكد من �أنه غير م�شتّت االنتباه.
وقد تحتاج لإم�ساك ر�أ�سه �أو كتفه بهدوء لتحقيق ذلك .وال تعطيه
تعليمات من خارج الغرفة� ،إذ انك قد تكون تهدر وقتك ،فهو لن
ي�سمعك.
•توا�صل معه ب�شكل ب�سيط جد ًا وموجز وب�صوت ثابت ،مثل «�أح�ضر
الحليب من المطبخ ،من ف�ضلك» ،بد ًال من «روبرت� ،أوقف اللعب
ب�أدوات المطبخ� .أح�ضر الحليب ورتّب الطاولة .تعال� ،أح�ضره
تن�س �أن لديك ح�صة
معك ،لقد ت�أخرت عن المدر�سة� .أ�سرع! ال َ
ريا�ضة اليوم ،و�سروالك الق�صير مع ّلق على الحبل» .فالطفل على
الأرجح �سين�سى ماذا يفعل بعد كل هذه التوجيهات.
•ت�أ ّكد من �أنه فهم ما تريده �أن يفعل ،بالطلب منه �أن يك ّرر ما طلبته،
قبل �أن يذهب لإتمامه.
واثن عليه فور ًا قبل �أن تطلب منه �إنجاز مهمة �أخرى .قل
•تابعهِ ،
�صب القليل ،من ف�ضلك ،في هذه
له مث ًال «�أح�سنت عم ًال .والآنّ ،
الأكواب .رائع! والآن .»...وب�إمكانك �أي�ض ًا �أن تح ّولها �إلى لعبة
وتحدد وقت ًا لذلك� ،إن كان لي�س �أمامك مت�سع من الوقت.
 - 2التو ّقف والتفكير
ع ّلم طفلك التو ّقف والتفكير ،وذ ّكره بهذا دائماً.
 - 3محادثة النف�س
اطلب منه محاولة التكلم مع نف�سه ،لم�ساعدته على التركيز .اجعله
ي�س�أل نف�سه ويجيب عن �أ�سئلته ،من �أجل م�ساعدته على التركيز على
المهمة الموجودة بين يديه .لي�س�أل مث ًال�« ،أين �أنا؟ �أين علي �أن �أكون؟
وعلي �أن �أكون في المطبخ .ح�سن ًا� ،أنا الآن في
�أنا في غرفة التلفاز ّ
علي �إخراج الحليب من البراد.
نعم!
أفعل؟
علي �أن �
ّ
المطبخ .ماذا ّ
ح�سن ًا ،وهذا هو الحليب .ماذا ينبغي �أن �أفعل به؟» وما �إلى ذلك.
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الآثار الجانبية

عولج على مدى ال�سنوات الأربعين الفائتة �أكثر من  5ماليين
�شخ�ص بالأدوية المن ّبهة ،من دون ت�سجيل �أي ت�أثيرات �ضا ّرة .وقد
�أ�صيب � 5إلى  % 10ممن تناولوا العالج على مدى ق�صير من �آثار
جانبية تم التخل�ص منها عند وقف تناول الدواء ،وت�ضمنت بط أ� في
النمو ،وفقدان ال�شه ّية على الطعام ،و�ضعف ًا في زيادة الوزن ،و�صعوبة
في النوم ووجع ًا في الر�أ�س و�أحالم اليقظة وا�ضطراب الع ّرات.
وتعتبر هذه الآثار قليلة عادة ،ويمكن دائم ًا �إيقاف الدواء �إن لم
ينا�سب طفلك ،ولهذا ينبغي با�ستمرار قيا�س طول الطفل ووزنه.

الإدمان والترخي�ص

�إن هذا الدواء غير قابل على الإدمان عليه ،وهو يعمل ب�شكل �أف�ضل
مع التربية الم�ستم ّرة .وهو غير ّ
مرخ�ص له ل�سن ما دون ال�ساد�سة،
ويعطى بو�صفة طب ّية فقط ،لأنه بالإمكان ترويجه ب�شكل غير �شرعي
ب�سبب ت�أثيره المن ّبه التناق�ضي عند الرا�شدين ،وخ�صو�ص ًا في حال
تغييره كيميائي ًا.
و�أظهر البحث م�ؤخر ًا �أن العالج با�ستخدام الميثيلفينيديت
يمكن �أن يحمي من الإدمان على الأدوية غير الم�شروعة ،الذي
ي�ش ّكل م�ضاعفة �شائعة ال�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة غير
المعا َلج.

و�صف دواء الميثيلفينيديت

ُيختبر غالب ًا هذا الدواء لب�ضعة �أ�سابيع من �أجل الت�أ ّكد من
فائدته ،قبل و�صفه للطفل لمدة �أطول تتخللها فحو�صات منتظمة.
وقد يحتاج الأطفال �إلى �أخذ الدواء ل�سنوات ،وفي بع�ض الأحيان حتى
�سن الر�شد .و�أحيان ًا ،قد ي�ستخدم الدواء في مراحل لل�سماح للطفل
لتحقيق درجة علمية واجتماعية ،في حين ال ي�أخذه في �أوقات العطل.

تح�ضيرات جديدة للدواء
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الأقرا�ص في المدر�سة .وال يمكن الإدمان على �أقرا�ص «Concerta

 »XLالم�ضاعفة المفعول ب�سبب تركيبتها بطيئة المفعول.
وهناك �أقرا�ص « »Equasim XLالتي تحتوي على الدواء على
�شكل م�سحوق ،لتنا�سب الأطفال الذين ال يمكنهم بلع الأقرا�ص.
وحديث ًا جد ًا ،بات دواء الأتوموك�سيتين (�ستراتيرا) الذي ت�شبه
تركيبته تركيبة م�ضادات االكتئاب ،متوفر ًا .وعلى عك�س الميثيلفينيديت،
وكونه غير من ّبه ،فهو لي�س دواء مراقب ًا ،وتتوا�صل فعاليته مدة 24
�ساعة ،مقابل � 12ساعة نهار ًا للميثيلفينيديت ،لكنه ي�ستغرق �أكثر من
�شهر للو�صول �إلى م�ستويات ف ّعالة .وهو ر ّبما �أقل فعالية بالن�سبة �إلى
الأعرا�ض الحادة المتعلقة با�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة،
�إال �أنه ينا�سب غالب ًا المراهقين الذين يحتاجون �إلى تجنب الت�صرفات
المته ّورة المحفوفة بالخطر� ،إلى درا�سة �أكثر في الليل .وتجعل الآثار
الجانبية المختلفة لهذا الدواء ،تناوله ينا�سب البع�ض �أكثر من غيرهم.

المجموعات الم�ساعدة للأهل

ت�ساعد هذه المجموعات ب�شكل خا�ص �أهل الأطفال الم�صابين
با�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة المقرون بم�شكالت
المعار�ضة وال�سلوك ،لأن ه�ؤالء الأطفال ب�شكل خا�ص يحتاجون �إلى
تربية حازمة وحنونة وثابتة� ،إذ �إنهم من دونها �سينجذبون باتجاه
الوقوع بم�شكالت .ويجري التركيز من قبل هذه المجموعات على
دعم الأهل في بناء عالقة �أقوى بينهم وبين طفلهم .وقد يكون كثير
من الأهل ،حتى و�إن �شاركوا �سابق ًا في مجموعة للم�ساعدة ،قد تخ ّلوا
عن محاولة ت�أديب �أوالدهم لأن الأخيرين يبدو �أنهم ال ي�ستمعون
�إليهم ب�أي حال من الأحوال .وعند تناول الطفل للدواء المنا�سب
ف�إنه �سيتمكن من اال�ستماع ،والتوقف ،والتفكير ،والتع ّلم ،وبالتالي
ي�ستجيب �إلى ما لم يكن ي�ستجيب له �سابق ًا.
وباالعتماد على مجموعات م�ساعدة الأهل العالم ّية ،يوجد حالياً
المتخ�ص�صة لتقديم الم�ساعدة لأهل الأطفال
مزيد من المجموعات
ّ
الم�صابين بق�صور االنتباه وفرط الحركة في بع�ض المناطق.
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مقارنة الدواء الجديد� ،أوتوموك�سيتين ،مع المن ّبهات
�أوتوموك�سيتين
المن ّبهات
ال�صفة
ّ

من ّبه (ميثيلفينيديت غير من ّبه (تركيبته
نوع الدواء
�أو ديك�سامفيتامين) م�ضادة لالكتئاب و�شبيهة
بالبروزاك)
مادة غير مراقبة
مادّة مراقبة
الو�ضع القانوني
مدّة بدء المفعول تبد�أ فعاليتها خالل ت�ستغرق �أ�سابيع لتعطي
فعال ّية
 30دقيقة
� 4ساعات (�سريعة � 24ساعة  -من بينها
�ساعات الفجر وبعد
المفعول)
� 12-8ساعة (بطيئة الظهر
المفعول)
التنا�سب وتغطية تغطي فقط فترة تغطي �أي�ض ًا فترة مت�أخرة
من الليل (للمراهقين مث ًال)
�ساعات المدر�سة
الأعرا�ض
ال يمكنها تغطية ما تغطي فترة � 24ساعة قد
بعد  8م�ساء �أو قد ت�ساعد على النوم
تت�سبب بالأرق
الفعالية
الجرعة
الآثار الجانبية
الأ�سا�سية
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فعالية �أقل ق ّوة
فعالية �أقوى
يمكن �ضبط الجرعة تحتاج �إلى جرعة ثابتة
بمرونة (مثل عدم يومي ًا
تناولها في العطالت)
ال�شه ّية وخ�سارة الوزن ال�شه ّية وخ�سارة الوزن
يمكن �أن تع ّكر المزاج يمكن �أن تجعل المراهقين
المزاجيين يانعين ،لكن
عند البع�ض
قلي ًال من �أفكار االنتحار
�سجلت.
قد ّ
قد تزيد ّ
ال�صرع � ًأو ترفع �ضغط الدم (يجب
ا
�سوء
ات
ا�ضطرابإلىالع ّرالمراقبة) فح�صه ب�شكل منتظم)
(تحتاج �
ت�س ّمم كبدي (نادر جدا)ً
ال ّنعا�س
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�أين يمكنني تل ّقي الم�ساعدة؟

�سيكون عليك �أن تُحال من قبل طبيبك العام �إلى طبيب �أطفال
ال�صحة العقلية للطفل والمراهق» لإخ�ضاعه
متخ�ص�ص �أو �إلى «خدمة ّ
ّ
للت�شخي�ص والعالج .وقد يكون لبع�ض الأطباء خارج هذه الخدمة
الخبرة �أحيان ًا في ا�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة ،لكنهم
قد ال يق ّدمون العالجات الأو�سع التي تتخطى الأدوية في الحاالت
الأكثر تعقيد ًا.
يتو ّفر الدعم الالزم �أي�ض ًا عن طريق �أجهزة دعم خا�صة
بالمر�ض ،تدير مجموعات دعم الأهل في �أغلب المناطق والمدار�س
(تو ّفر علماء النف�س التربويين واال�ست�شارة) ،ور ّبما الأجهزة
االجتماعية (للدعم العائلي �أو الن�صيحة المالية �أو الدعم المالي� ،أو
ال�صلة).
لدعم رعاية الأطفال �إن كانت ذات ّ
ً
كما يوجد الكثير من الكتب المفيدة جدا التي ت�ساعدك في ما
يخ�ص ا�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة ،و�ستعطيك «خدمة
ّ
المف�ضلة منها.
ال�صحة العقلية للطفل والمراهق» الئحة بالكتب
ّ

ال�صلة
التوحد واال�ضطرابات ذات ّ
ّ

ال�صلة �أي�ض ًا بـ «ا�ضطرابات
يعرف ّ
التوحد واال�ضطرابات ذات ّ
التوحد يعتبر حالة نادرة
التوحد» ( .)ASDsوكان مر�ض ّ
طيف ّ
(ي�صيب �أقل من واحد في كل  1000طفل) .لكن ،في ال�سنوات
�سجلت زيادة في ت�شخي�ص هذه الحالة بمع ّدل �أربع
القليلة الأخيرةّ ،
مرات ،وذلك ب�شكل كبير ب�سبب زيادة معرفتنا بها وتحديدنا الأف�ضل
لها ،ليزيد الرقم �إلى  6بين كل  1000طفل.
التوحد الحاد غالب ًا ب�صعوبة عامة في التع ّلم وبال�ص ّرع.
ويرتبط ّ
وي�ستخدم ا�سم �آخر لهذه الحالة وهو «اال�ضطراب النمائي العام»،
رغم �أن هذا اال�سم قد ي�ستخدم �أي�ض ًا لنطاق �أو�سع من الأطفال الذين
التوحد.
يعانون من م�شكالت م�شابهة ،لكن ال تتوافق مع كل معايير ّ
التوحد بين الخفيفة والحادة ،مع تن ّوع م�ستويات
وقد تتراوح حالة ّ
التع ّلم و�صعوبات النطق .وهو ا�ضطراب تنموي دماغي .يبد أ� عادة
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في عمر الثالث �سنوات ،مع م�شكالت �شاذة �صعبة االكت�شاف من
بالتوحد الحاد ،لكنهم يبدون
الوالدة .وقد يكون الأطفال م�صابين
ّ
ً
ً
عادة طبيعيين ،ما يمكن �أن يكون �صعبا جدا على الأهل في الأماكن
العامة ،حيث �سيعتبر الناظرين �إليهم ،وهم يت�ص ّرفون ب�سوء وب�شكل
خاطئ� ،أن �أهاليهم غير م�ؤهّ لين للتربية �أو م�سيئين للمعاملة.
التوحد الخفيفة هي «متالزمة
والأ�سماء الأخرى لحاالت
ّ
�أ�سبرجر» (من دون ت�أخر في النطق) ،و«متالزمة كانر» حيث يجد
الأطفال ذوو الذكاء الطبيعي �صعوبة في التعامل مع الآخرين،
ويبدون �شاذين ،ومختلفين ،وفي بع�ض الأحيان خرقاء.
التوحد مرتبط بلقاح
وعلى الرغم من وجود تقارير تفيد ب�أن ّ
الح�صبة والنكاف والحميراء� ،إال �أن الأبحاث المك ّثفة �إلى هذا
الحين ،لم تدعم هذه الفكرة ،وبالتالي فقد يكون طفلك في و�ضع
�أكثر �أمان ًا �إن تل ّقى اللقاح ،كون هذه الأمرا�ض قد تكون خطيرة جد ًا.
التوحد ،فال وجود لها بعد بحيث يعتمد
وبالن�سبة �إلى اختبارات ّ
ً
مف�صلة جدا ب�ش�أن �أعرا�ض
الت�شخي�ص على طرح الخبير �أ�سئلة ّ
الطفل و�سلوكه وما �إلى ذلك ،منذ وقت والدته ،وتل ّقي تقارير من
المدر�سة ،ومراقبة الطفل مبا�شرة ،وتل ّقي الن�صيحة من معالجي
النطق واللغة والمعالجين المحترفين.

م�شكالت التفاعل االجتماعي

بالتوحد غالب ًا خرقاء ومنعزلين .فهم
يكون الأطفال الم�صابين
ّ
يعي�شون في عالمهم الخا�ص ،ولهم اهتماماتهم المحدودة وغير
المعتادة .وال يقومون بالحوارات االجتماعية التي يجريها �أغلب
النا�س العاديين ،ويتفادون غالب ًا النظر �إلى العيون ،وال يفهمون
الإيماءات غير اللفظية �أو تعابير الوجه ،وال ي�ستنبطون غالب ًا ما
يفكر به وي�شعره الآخرون .ولهذا ،فهم يفتقدون في �أغلب الأحيان
للتعاطف ،ويردون ب�شكل غير منا�سب على تع ّر�ض �شخ�ص للأذى� ،أو
يطلقون تعليقات �ساذجة ومحرجة .وقد تكون طريقة تعاملهم ر�سمية
جد ًا وي�سهل انزعاجهم من دون �أي �سبب مفهوم .وهم ال يميلون �إلى
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التع ّلق بالأهل كالأطفال الطبيعيين ،وبالتالي يمكن �أن يكونوا غير
م�ستجيبين لدرجة عالية.

م�شكالت التوا�صل

بالتوحد �أن يكون غير قادر على التك ّلم،
يمكن للطفل الم�صاب
ّ
ً
ً
ّ
لكن ،قد يكون نطق بع�ض ذوي الحاالت الخفيفة غريبا �أو متكلفا ،مع
�إ�ضافة كلمات غير عاد ّية �أو ن�سخ وتكرار كلمات بطريقة غريبة .وقد
يميل الطفل �إلى �أخذ اللغة بحرف ّيتها ،وا�ستخدامها بحرفية �أي�ض ًا.
فعلى �سبيل المثال �إن قلت له «اذهب و�أح�ضر الحليب» ولم تكمل
«واعطني �إياه» ،عندها �ستنتظر �إلى الأبد لأن الطفل �سي�أخذه معه
التوحد �أي�ض ًا ال�ستخدام الإيماء غير
�إلى حيث ذهب .وي�صارع �أطفال ّ
ً
اللفظي من �أجل التوا�صل مع الآخرين (مثال هم ال ي�شيرون �إلى ما
يريدون ب�إ�صبعهم ،بل يذهبون فور ًا اللتقاطه).

الحركات المتكررة والنمط ّية وال�صالبة

بالتوحد الأ�شياء نف�سها
غالب ًا ما يك ّرر الأطفال الم�صابون
ّ
بطريقة مع ّينة طوال الوقت ،وال ي�ستطيعون التعامل مع التغيير .وقد
ي�ؤدي بهم االنحراف عن الروتين �إلى ال�شعور بقلق كبير ،وا�ضطراب،
ونوبات غ�ضب ،وتقهقر �شديد �أو رف�ض للتعاون .ويمكن فهم هذا،
ب�أنها طريقة ي�ستخدمها الطفل من �أجل الحفاظ على �إح�سا�س بعدم
التغيير وباال�ستقرار في عالم ال يفهمه.
وقد يط ّور الطفل الم�صاب ،حركات وت�صرفات متكررة مثل لعبة
تطيير ال�صفائح ،وقلب �صفحات الكتاب مرار ًا� ،أو رفرفة اليدين
بالتوحد غالب ًا ح�سا�سين
ب�شكل متكرر عند الإثارة .ويكون الم�صابون
ّ
وال�سمع ،ما قد يت�سبب لهم
ب�شكل زائد تجاه اللم�س وال�شم والذوق ّ
باالنزعاج ال�سريع� ،أو ُي�ستخدم لتهدئتهم ،ويعتمد هذا الأمر على
تح�س�سهم.
مدى ّ
ً
وال يمكن له�ؤالء الأطفال �أن يلعبوا �ألعابا خيال ّية ،وهم يميلون �إلى
ّ
�صف �ألعابهم والنظر �إليها من زاوية مختلفة� ،أو يديرونها �أو ي�شمونها
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�أو يلم�سونها بد ًال من اللعب بها «لعبة تقليد الواقع» .وقد يظهرون
غالب ًا اهتمام ًا ا�ستحواذي ًا ب�أ�شياء مثل ال�سيارات �أو القطارات ،وقد
يبدون مواهب ا�ستثنائية رغم �صعوبة التعلم العامة لديهم.

بالتوحد
م�ساعدة الطفل الم�صاب
ّ

يتمتّع ه�ؤالء الأطفال بميزات خا�صة ،فهم غالب ًا ال يقدرون
على الكذب .وقد يتمتعون بمواهب �أو اهتمامات خا�صة ،ويمكن �أن
يتم�سكوا بهذه المهمات ،التي �سيم ّل منها الآخرون ب�شكل �أ�سرع،
ب�سبب قدرتهم على التركيز الزائد والمثابرة على المهمة التي
وتج�سد �شخ�صية الأ�ستاذ غريب الأطوار ،ال�شخ�ص
ت�سحرهم.
ّ
الم�صاب بمتالزمة �أ�سبرجر  ،ب�شكل كبير.
ويحتاج الأطفال الم�صابين بالتوحد عادة �إلى فريق من
االخت�صا�صيين لتلقي الدعم المنا�سب .وينبغي م�شاورة طبيبك
العام من �أجل �إحالتك �إلى طبيب �أطفال و�/أو �إلى معالج نف�سي في
حال ا�شتبهت ب�إ�صابة طفلك بالحالة .فقد ُيحدث التدخل المبكر
لالخت�صا�صي والمخطط التعليمي الدقيق� ،إلى جانب النهج الكامل
للهيكلية والروتين في المدر�سة ،فارق ًا كبير ًا.
بالتوحد� ،أمر منهك
�أن تكون والد ًا �أو والدة لطفل م�صاب
ّ
ومتط ّلب ،فيما قد تت�أثر في بع�ض الأحيان العالقة بين الأهل والطفل
ب�شكل حاد .وغالب ًا ،ال يظهر هذا الطفل عاطفة بالطريقة نف�سها
التي يظهرها الأطفال الآخرون ،ما يمكن �أن ي�شكل خيبة للأهل،
فيحبطون �أو يكتئبون �أو ين�سحبون ،وي�صبحون عن غير ق�صد «غير
موجودين عاطفي ًا» مع الطفل الذي يحتاج �إلى هذا النوع من االهتمام
�أكثر من الآخرين.
ّ
ويمكن �أن ي�شكل الت�شخي�ص الدقيق للحالة والدعم ال�صحيح،
فارق ًا كبير ًا ،خ�صو�ص ًا �إن م ّكنك هذا من تف ّهم ب�أن لك طف ًال
معاق ًا .كما يمكن للمالحظات المطروحة في ال�صفحتين  94و� 95أن
ت�ساعدك.
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ولمزيد من النقا�ش في هذا المو�ضوع يمكنك ّ
االطالع على كتاب
والتوحد ،وع�سر
«فهم ا�ضطرابات ق�صور االنتباه وفرط الحركة،
ّ
القراءة ،و�صعوبة الت�آزر الحركي» من �سل�سلة «كتاب طبيب العائلة».
للتوحد غير طبية،
وعلى الرغم من �أن كل العالجات المتوفرة ّ
ورغم الفائدة التي تعود بها مجموعات دعم الأهل ،والإجراءات
المخت�صة
ال�سلوكية ،ودعم المدر�سة ،فقد وجد في �إحدى المراكز
ّ
ً
بالتوحد� ،أن  % 75تقريب ًا من الحاالت م�صابون �أي�ضا بق�صور
ّ
االنتباه وفرط الحركة الذي ي�ستجيب للعالج الدوائي.
ويجب �أي�ض ًا تحديد حاالت �أخرى قد ت�صاحب التوحد ،ومعالجتها
ال�صرع).
(مثل ّ
ولدى ا�ستنفاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالعالج ،هناك
دليل يظهر حالي ًا ب�أن جرعات قليلة من م�ضادات ال ّذهان ،مثل
الري�سبريدون ،يمكن �أن تخفف ب�شكل كبير من ح ّدة الم�شاعر والقلق
تح�سن ب�شكل
والعنف التي ف�شلت �إجراءات �أخرى من تخفيفها ،و�أن ّ
ملحوظ نوعية الحياة .وتحتاج هذه الأدوية �إلى و�صفة طب ّية من
قبل طبيبك العام ،كونها ّ
مرخ�صة لال�ستخدام في حاالت الإ�صابة
للتوحد.
بالأمرا�ض النف�سية الحادة ،مثل ال ّذهان ،ولي�س ّ

االكتئاب

ال يعاني �أغلب الأطفال الم�صابين بم�شكالت �سلوكية من
االكتئاب ،رغم �أن الحالتين قد تجتمعان �أحيان ًا.
وينت�شر االكتئاب بين قرابة  % 5من الأطفال في �سن المدر�سة،
وبين  % 8من المراهقين ،وهو ي�صيب الذكور والإناث على ح ّد
�سواء ،مع زيادة �إ�صابات الفتيات �أكثر من ال�صبيان في �سن البلوغ.
وعادة ،ال ُيالحظ االكتئاب ،وقد ي�ؤدي �إلى مزاج ّية ،و�سرعة
غ�ضب ،و�سلوك �صعب ،فيعتبر ب�شكل خاطئ� ،سلوك ًا �سلبي ًا .وفي هذه
الحالة ف�إن الت�أنيب على ال�سلوك ال�سيء من �ش�أنه فقط �أن يزيد الو�ضع
�سوء ًا  .وبالتالي من المهم النظر في �إمكانية الإ�صابة باالكتئاب ،في
حال بات الطفل �صعب المرا�س بعد �أن كان �سابق ًا عادي ًا.
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و ُيحال فقط  % 10من الأطفال الم�صابين باالكتئاب �إلى
اخت�صا�صي للمعالجة ،رغم �أن الحالة قابلة للعالج .وغالب ًا ما تكون
الأعرا�ض غام�ضة ،وتظهر تدريجي ًا ،ما يجعلها عر�ضة لعدم االنتباه.
وهي تت�ض ّمن� ،سوء المزاج ،وفقدان اال�ستمتاع (وغالب ًا يع ّبر عن ذلك
بالملل) ،و�ضعف الطاقة (ال�شعور بالتعب دائم ًا) ،و�سرعة الغ�ضب،
وقلة النوم .كما يمكن �أن يظهر القلق على الطفل �أي�ض ًا� ،إ�ضافة �إلى
�أفكار االنتحار و�أذ ّية النف�س �أحيان ًا.
ويتخ ّلى الأطفال المكتئبون عن �أن�شطتهم العاد ّية ،وعن
�أ�صدقائهم ،ويميلون �إلى ال�سكوت ،والمزاج ّية ،واالنعزال .وقد
ي�شتكي الأطفال الأ�صغر �سن ًا من الأوجاع ،وي�صبحون �أكثر تعلق ًا
بالأهل و�سرعة في االنفعال ،و�أكثر بكاء� ،أو ي�صبحون جبناء وقلقين.
ولالكتئاب �أ�سباب كثيرة ،لكنها عادة مزيج من العوامل الوراثية
والبيئية (مثل تاريخ االكتئاب في العائلة والحوادث ال�سلبية في
الحياة).
وتعتبر معرفة حالة طفلك العاطفية ،ودعمك له في حال
اال�شتباه باكتئابه� ،أمر ًا مهم ًا .تح ّدث �إليه ،وحاول تحديد المثيرات
�أو الم�شكالت المزمنة الكامنة وراء الحالة ،مثل التع ّر�ض ل�سوء
المعاملة الذي يمكن �أن ت�ساعده في التعامل معه .وفي حال علمك
بهذه ال�صعوبات ،وعدم مقدرتك على معالجتها بنف�سك� ،أطلب
الم�ساعدة .وقد ينزعج الطفل من �أ�سئلتك ،فال تعرف �سبب اكتئابه،
لكن ب�إمكانك �أن تدعمه باال�ستماع �إليه والإ�شارة ب�أنك موجود
للم�ساعدة .وينبغي عدم المجادلة �أبد ًا ،والبحث عن �أن�شطة يح ّبها
�أكثر من غيرها ،وو�ضع جدول زمني يقل فيه ال�ضغط ويكثر فيه
المرح والثناء والمكاف�أة.
و�إن بدا طفلك مكتئب ًا لأكثر من ب�ضع �أ�سابيع ،عليك حينها
ال�صحة
ا�ست�شارة طبيبك العام لإحالتك �إلى اخت�صا�صي من «خدمة
ّ
العقلية للطفل والمراهق».
ً
ً
وي�ستجيب الأطفال غالبا للعالجات النف�سية (خ�صو�صا للعالج
104

الحاالت الطب ّية والنف�س ّية

المعرفي ال�سلوكي الذي يتوفر عبر الإنترنت للمراهقين والرا�شدين)،
وقد تفيده في بع�ض الأحيان �أي�ض ًا الأدوية الم�ضادة لالكتئاب.
ولمزيد من التفا�صيل حول هذه المو�ضوع ،يمكنك قراءة كتاب
«فهم االكتئاب» من �سل�سلة «كتاب طبيب العائلة».

القلق

يجب لحاالت القلق الحادة (راجع ال�صفحة  ،)56ونوبات الهلع،
والرهاب الحاد ،وال�سلوك القهري و� /أو الو�سوا�سي� ،أن تعر�ض على
ال�صحة العقلية للطفل والمراهق».
اخت�صا�صي من «خدمة
ّ
المرجح عادة �أن يت�سبب القلق بم�شكالت نف�سية� ،إال في
ومن غير ّ
ً
متوحدا ويتج ّنب التغيير .مع ذلك ،يمكن �أن تظهر
حال كان الطفل ّ
ت�صرفات �صعبة عند بع�ض الأطفال لها عالقة بالقلق في الأو�ضاع
التالية.

قلق االنف�صال

يرف�ض بع�ض الأطفال الذهاب �إلى �سريرهم �أو �إلى المدر�سة
خوف ًا من االنف�صال عن �أهلهم .وقد تح�صل هذه الحالة بعد
التع ّر�ض لخ�سارة ما (مث ًال بعد وفاة عزيز)� ،أو الإ�صابة ب�صدمة
(مثل التع ّر�ض ل�سوء معاملة �أو تن ّمر)� ،أو عند الأطفال ذوي المزاج
القلق� ،أو الذين لديهم عالقة غير �آمنة مع �أهلهم (عند تعر�ض الأهل
لالكتئاب �سابق ًا على �سبيل المثال)� ،أو المر�ضى ج�سدي ًا.
وينبغي الإ�شارة هنا� ،إلى �أن الر ّد على هذه الحالة بالغ�ضب
والجداالت تجعل الطفل ي�شعر ب�أنه غير محبوب ما يزيد قلقه ب�ش�أن
العالقة مع الأهل ،ويزيد �سلوكه �سوء ًا ،وقد يدخل في حلقة مفرغة.
�أما الحل ،فهو و�ضع حدود وا�ضحة لوقت النوم ،وتخ�صي�ص وقت
ينفرد فيه كل من الوالدين مع الولد ،وتقديم التطمينات له ،وال�سماح
له بالك�شف عن جميع الأمور التي تقلقه والم�شكالت التي بالإمكان
معالجتها مع ًا ،وتجاهل المزيد من محاوالت وقف التوا�صل بينكما
من دون مناق�شة الم�سائل .ومن �ش�أن امتداح طفلك ومكاف�أته عند
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الذهاب �إلى النوم �أو �إلى المدر�سة من دون هرج ومرج� ،أن ي�ساعد
في تح�سين هذا الو�ضع الذي يتم التخل�ص منه عادة.
وقد يعاني بع�ض الأطفال من �صدمة بعد وقوع حادث �أو التع ّر�ض
ل�سوء معاملة ،وي�صابون با�ضطراب ال�شدة بعد ال�صدمة الذي يحدث
عند الرا�شدين �أي�ض ًا .في�صبحون دامعين� ،أو خائفين� ،أو مفرطي
التيقظ� ،أو منعزلين� ،أو �سريعي الغ�ضب� ،أو ي�صابون بنوبات هلع.
وقد يعانون من الأرق والكوابي�س ومن قلق االنف�صال عن الأهل،
والتب ّول الليلي ،وا�سترجاع �أحداث ما�ضية في اليقظة .وجميع هذه
الأعرا�ض قد ُينظر �إليها على �أنها �سلوك �صعب ومتط ّلب في حال لم
ُيفهم �سببها ،وخ�صو�ص ًا �إن كان الأهل �أي�ض ًا م�صابين بها ويعانون من
الأعرا�ض نف�سها.
ً
مخت�صة باكرا ،لأن هذه
من المهم في هذه الحالة ،طلب م�ساعدة
ّ
الأعرا�ض قابلة للعالج عن طريق العالجات ال�سلوكية والحوارية ،و�إن
اقت�ضت الحاجة بالأدوية ،و�ستكون النتيجة �أف�ضل عند اكت�شافها في
وقت مبكر.

ا�ضطرابات الأكل

ال تدخل في معارك ب�ش�أن الطعام مع طفلك .وفي حال بات
�سلوكه تجاه الأكل �صعب ًا �أو عنيد ًا فانتبه عندها لإمكانية �إ�صابته
ب�أحد ا�ضطرابات الأكل .و�إن الحظت �أن النظام الغذائي �أو �سلوك
الأكل عنده ي�ؤثران في �أ�سلوب حياته ،ينبغي حينها طلب م�ساعدة
ّ
التدخل المبكر في هذه الحاالت مرتبط بالح�صول
اخت�صا�صي لأنّ
على نتائج �أف�ضل.
ويعتبر «القهم الع�صابي»� ،أو فقدان ال�شه ّية (� ،)anorexiaأحد
هذه اال�ضطرابات التي يح ّد فيها الطفل �أكله خوف ًا من ال�سمنة،
فيخ�سر من وزنه ويت�ش ّوه منظر ج�سمه .وهناك �أي�ض ًا «ال ُّنهام
ال ُع�صابي» �أو ّ
ال�شره المر�ضي ( )bulimiaالذي يتّ�صف بنوبات
متواترة من الإفراط في الطعام ،ويتبعها التق ّي�ؤ.
وتتوفر العالجات لكلتا الحالتين� ،إال �أنه ينبغي اكت�شافهما في
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وقت مبكر عند الأطفال .وقد ت�ساعد غالب ًا العالجات الأ�سر ّية،
وخ�صو�ص ًا عند الأطفال الأ�صغر �سن ًا بحيث يكون العمل الفردي
معهم �أ�صعب.

النقاط الأ�سا�سية
 يتع ّر�ض الطفل و� /أو العائلة للوم ب�شكل غير منا�سب ،في حال
عدم مالحظة الم�شكالت.
 يعتبر كثير من الأطفال غالب ًا ب�شكل خاطئ «م�شاغبين».
 قد يكون �سبب ال�سلوك «ال�سيء» عند الأطفال م�شكلة طب ّية،
ال�سمع �أو النظر �أو مر�ض مزمن.
مثل �ضعف ّ
 يمكن ارتباط ال�سلوك ال�سيء للأطفال با�ضطرابات ع�صبية
�سلوكية نمائية كامنة مثل ،ا�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط
يجر ت�شخي�صه� ،أو ال�ضطرابات
التوحد الذي لم ِ
الحركة �أو ّ
المزاج ،مثل االكتئاب والقلق اللذين ي�ستجيبان للعالج في حال
ك�شفهما مبكر ًا.
 بات ا�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة �أكثر �شيوع ًا في
المملكة المتحدة حالي ًا ،وهو ي�ستجيب ب�شكل ج ّيد للأدوية
ّ
والتدخالت الأخرى.
والعالجات
التوحد هو �سبب نادر للم�شكالت ال�سلوكية ،لكن الأنواع
 ّ
ً
الخفيفة منه �سهلة المالحظة وت�ستجيب جيدا لكل ّ
التدخالت
من قبل المدر�سة.
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 تقترن اال�ضطرابات الع�صبية ال�سلوكية النمائية الكامنة غالب ًا
باالكتئاب الذي يزيدها تعقيد ًا.
 يزيد االنتقاد واللوم �أغلب الحاالت �سوء ًا.
ح�سن الثناء وال ّدعم والتربية الحازمة والثابتة ،التوا�صل بين
  ُي ّ
الأهل والطفل وي�ساعد التعامل بينهما ب�شكل �أف�ضل.
 �أغلب الحاالت قابلة للعالج� ،أو على الأقل ،ت�ستفيد من
مالحظتها وفهمها.
 يعتبر االكت�شاف المبكر والعالج مهمين للوقاية من الإ�صابة
بالم�شكالت ال�سلوكية ،وي�ؤديان �إلى �أف�ضل النتائج.
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�إدراك معاني �سلوك الطفل
كيف تفهم ما يجري

�إن فهم �سلوك طفلك هو غالب ًا مفتاح �إيجاد الحل .ف�إذا اعتبرت
�أن معظم الم�شكالت ال�سلوكية هي م�ؤ�شر �إلى �أن الطفل يحتاج �إلى
م�ساعدة وانتباه (ما الذي يريده؟) بدل اعتبارها هجوم ًا ي�ستهدفك
(�إنه يتع ّمد ذلك من �أجل �إفقادي �صوابي!) ،تكون بذلك قد اقتربت
�أكثر من العثور على الأجوبة.
ومن بين الطرق الأ�سا�سية لإدراك ال�سبب الكامن وراء الم�شكلة
هو محاولة و�ضع نف�سك مكان طفلك ور�ؤية الأمور من منظوره
الخا�ص .ولكي تفهم الم�شكلة �أكثر ،ا�ستعر�ض حياة طفلك حتى هذه
اللحظة ،مع تحديد الأحداث الحياتية الأ�سا�سية في مختلف المراحل
العمرية والتفكير في الآثار التي خلفتها على الطفل ،بما في ذلك
المثيرات الأكثر حداثة للم�شكالت.
ومن خالل طرح �أ�سئلة معينة ،ب�إمكانك �أن تحاول فهم ما الذي
يرمي �إليه طفلك ب�سلوكه ،و�أن تحدد الأ�سباب المحتملة والم�شكالت
الكامنة الأخرى التي قد تحتاج �إلى العالج �أو ًال ،و�أن تع ّين الم�شكلة
التي ينبغي التركيز عليها ،بحيث ت�ستطيع تحديد ما عليك فعله .وقد
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تقدم الأ�سئلة التالية بع�ض المفاتيح لفهم الأ�سباب وراء ت�ص ّرف
طفلك على هذا النحو .ومن المرجح لهذه الأ�سئلة �أن تكون مفيدة
في حال عملت عليها مع فرد من �أفراد الأ�سرة �أو �صديق مق ّرب ،على
الرغم من �أنك قد ت�صل �إلى بع�ض الأجوبة بنف�سك.
وقد ي�ساهم حديثك عن الم�شكلة مع �شخ�ص �آخر في طرح
وجهات نظر مختلفة وفتح �آفاق جديدة تتعلق بالم�شكالت ،خ�صو�ص ًا
�إن �شعرت ب�أنك عاجز .فقد يكون لأفراد في الأ�سرة مالحظات
مفيدة ربما تكون غاف ًال عنها ،كما �أن الأ�شخا�ص الحياديين غالب ًا ما
يلتفتون �إلى م�سائل تعجزون عن مالحظتها �أنتم ك�أ�سرة ب�سبب �شدة
القرب منها �أو التحيز ال�سلبي في المواقف.
ومن ناحية �أخرى ،من المهم الإ�شارة �إلى �أنه في بع�ض الأحيان
ومع بع�ض الم�شكالت ،من غير الممكن ،وحتى من غير ال�ضروري �أن
تفهم �سلوك طفلك لإيجاد الحل� .إذ ًا ،ف�إن بع�ض العالجات تعتمد
على �إيجاد الحلول من دون التنقيب عن الم�شكالت.
وربما يكون كل ما هو مطلوب تجربة الحلول المختلفة بطريقة
منهجية كما تفعل مع الطفل الباكي ،على الرغم من �أن فهم ال�سلوك
يمكن ،في �أغلب الأحيان� ،أن ي�ساعد على الو�صول �إلى ال�سبب الكامن
وراء الم�شكلة.

�أ�سئلة مفيدة لفهم الم�شكالت ال�سلوكية
ما الم�شكلة؟

•ما هي الم�شكلة؟
•م�شكلة من هي؟
ً
•من هو ال�شخ�ص الأكثر تك ّدرا من هذه الم�شكلة؟
•هل الم�شكلة هي مع الطفل بالدرجة الأولى� ،أم هي م�شكلة
�شخ�ص �آخر؟
ً
وعلى �سبيل المثال ،قد تظن الأم ال ُمجهدة نف�سيا �أن الطفل هو
«الم�شكلة» بما �أن الجميع مت�أثر به ،غير �أن هذه الأ�سئلة قد ت�ساعدها
على �إدراك �أن «الإجهاد النف�سي» مرتبط بها في الأغلب ،و�أنها ومن
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دون ق�صد تزيد الم�شكلة �سوء ًا بالتفاعل �سلب ًا مع ولدها .فقد تكون
هي ال�شخ�ص الذي يحتاج �إلى دعم �إ�ضافي.

�سمات الم�شكلة

�إذا تعلقت الم�شكلة بالطفل في المقام الأول:
•هل ال�سلوك طبيعي بالن�سبة �إلى هذه المرحلة النمائية؟
•هل هذه الم�شكلة ت�صيب طفلك وحده؟
•�أين يتجلى هذا ال�سلوك – في المنزل ،في المدر�سة� ،أم في
كليهما؟
•هل يكون طفلك مع �شخ�ص محدد في الوقت الذي تقع فيه
الم�شكلة (�أو ربما ال يكون مع �شخ�ص محدد)؟
•متى يتجلى ذلك ال�سلوك :مث ًال ،هل يحدث عندما ال تكون
ب�صحبة الطفل ،في موا�ضع جديدة� ،أو في وقت محدد من اليوم؟
•هل ثمة مثيرات يمكن تمييزها كنق�ص في النوم في الليلة
ال�سابقة ،جوع� ،أو ما يذ ّكر بحادثة محزنة؟
يح�سنه؟
•ما الذي يزيد ال�سلوك �سوء ًا ،وما الذي يمكن �أن ّ

تاريخ الم�شكلة

•متى بد�أت م�شكلة ال�سلوك ال�سيء؟
•ما الذي حدث وت�س ّبب ببدء الم�شكلة؟
•ما هي الم�سائل الأو�سع نطاق ًا التي يمكن النظر فيها؟ مثالً،
هل وقعت �أي �أحداث بارزة في حياة الطفل ،خ�سائر� ،أو تغيرات
في الظروف ح�صلت حديث ًا؟ هل حدثت �أي تغيرات على �صعيد
الأ�سرة �أو المدر�سة؟ هل تختبر �أنت �أو �أي �أفراد �آخرين في
الأ�سرة �إجهاد ًا �أكثر من العادة؟ هل ثمة توترات �أ�سرية �أخرى
تحدث؟ هل يمكن �أن يكون طفلك يالحظ ما يجري؟ هل تحدثت
مع طفلك عما يجري؟ هل من المفيد القيام بذلك؟ في حال
لم يكن كذلك ،هل من المفيد �أن يقوم بذلك �شخ�ص من خارج
الأ�سرة؟ وفي حال كان لأي من هذه الم�سائل �صلة بالم�شكلة،
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فمن الأجدى تركيز طاقاتك على حل هذه ال�صعوبات بد ًال من
تركيزها على �سلوك الطفل.
•هل تع ّر�ض �أي فرد من �أفراد الأ�سرة لم�شكالت مماثلة من قبل؟
في حال نعم ،ما الذي �ساعد في حلها؟ هل كان ثمة م�شكلة
�صحية كامنة؟

عوامل ال�ضعف

هل كان طفلك مع ّر�ض ًا للم�شكلة في �أي وقت �سابق قبل بدئها
(مث ًال ،هل هو مختلف ب�شكل بارز عن �أترابه ب�أي �شكل من الأ�شكال
– هل يعاني من �صعوبات في التعلم �أو من �أمرا�ض فيزيائية �أو �أنه
معزول اجتماعي ًا)؟

ا�ستراتيجيات الأبوة الإيجابية -هل يتم تطبيقها؟

•هل تولي انتباه ًا ل�سلوك طفلك ال�سيء وتتجاهل �سلوكه الح�سن؟
�إن كان الأمر كذلك ،احر�ص على تجاهل ال�سلوك ال�سيء عند
الإمكان و� ِأعر اهتمام ًا لل�سلوك الح�سن.
•هل �أنت و�شريكك متوافقان على المقاربات التي �سيتم تجربتها؟
هل تعمالن مع ًا �أو �ضد بع�ضكما البع�ض؟ كونا من�سجمين.
•هل ج ّربت �أي حلول؟ هل كنت من�سجم ًا مع ما ج ّربته؟ ال تركن
�إلى اال�ست�سالم ب�سرعة.
•هل تبقى ردة فعلك على �سلوك طفلك ثابتة ب�صرف النظر عن
مزاجك؟ هل هناك �أوقات يكون فيها �أ�سلوبك �أكثر فعالية من
�أوقات �أخرى؟ ما الذي يختلف في الأوقات التي يكون �أ�سلوبك
فيها �أكثر فعالية؟ هل ب�إمكانك توفير ظروف مماثلة في �أوقات
�أكثر تواتر ًا؟ الثبات ،االن�سجام ،الثناء ،والتعلميات الوا�ضحة
تفيد �أكثر من العدائية والمالمة .انتبه لردات فعلك تجاه طفلك.
�إبقَ ثابت ًا و�إيجابي ًا ب�صرف النظر عن مزاجك.
•ما هي �أفكارك وم�شاعرك �إزاء طفلك؟ هل هي �إيجابية �أم
�سلبية؟ �أي �أفكار تجعلك والد ًا �أف�ضل؟ ماذا عن محاولتك
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الم�ساعدة في الأوقات التي تتعار�ض
مالحظة وتذ ّكر الأفكار
ِ
الم�ساعدة مع �أب ّوتك� .أكتب لنف�سك مذ ّكرات
فيها الأفكار غير
ِ
عن الأفكار الناجحة.

نتائج �إيجابية غير متوقعة وحلول ممكنة

هل هناك وقت ما توقعت هذا ال�سلوك ولم يحدث؟ �إن ح�صل
ذلك ،ما الذي كان مختلف ًا عندها؟ هل ب�إمكانك �أن تعيد �إيجاد ذلك
االختالف ،وفي حال نعم ،ما ال�سبيل �إلى ذلك؟ هل هناك نموذج ًا
معين ًا للأوقات التي ال يظهر فيها ال�سلوك ال�سيء؟ هل يمكن تعلم من
ي�ساعد؟ ال ب ّد �أن تكون هناك ا�ستثناءات لل�سلوك
ذلك ما يمكن �أن ِ
ال�سيء .تع ّلم منها وقم بتطبيقها من �أجل �إيجاد مناخ �إيجابي من
جديد.

الدعم الأ�سري

•ب�إمكاننا جميع ًا دعم الأ�شخا�ص باال�ستماع �إليهم ،وفهمهم
عاطفي ًا� ،أو م�ساعدتهم فيزيائي ًا ،والثناء عليهم عو�ض ًا عن
انتقادهم .اعتنوا ببع�ضكم البع�ض وكونوا �أقل انتقاد ًا.
•هل ي�شعر �أحد ما في الأ�سرة ب�أنه فاقد للدعم ب�أي طريقة من
�صح ذلك ،فمن؟ وب�أي طريقة؟ من ي�شعر بذلك
الطرق؟ �إن ّ
ً
ً
بالدرجة الأولى؟ مجدد ًا ،ادعموا بع�ضكم بع�ضا .عو�ضا عن
النقد ،ما الذي يمكنك فعله للم�ساعدة؟
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كيف تحتفظ بمفكرة يومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك

قد يكون من المجدي تدوين �سلوك طفلك لفترة من الزمن
با�ستخدام مفكرة يومية.
�إذا �أردت الح�صول على �صورة �أكثر اكتما ًال ،ب�إمكانك تدوين
ثالثة �أنواع من المعلومات في �أعمدة منف�صلة بالإ�ضافة �إلى
مخ�ص�ص للمكان والزمان.
عامود ّ

�سوابق ال�سلوك (�أ)

هي الأحداث التي �أف�ضت �إلى ذلك ال�سلوك.
�إن كانت لديك �أي فكرة حول ما الذي يراود طفلك من �أفكار
وم�شاعر في ذلك الوقت ،من المفيد تدوينها (يمكنك �س�ؤاله عن
ذلك بعد الحادثة).

ال�سلوك (ب)

ماذا فعل طفلك؟
كم دام ذلك؟
ما كان مدى حدة ذلك (من )10؟

العواقب (ج)

ماذا حدث عقب ذلك؟
ماذا فعلت؟
ما كان �أثر ذلك؟
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03/06/23

التاريخ

الإثنين

اليوم

17:30

الوقت

�شقيق جايمز الأ�صغر
يلعب ب�ألعابه

�سوابق ال�سلوك (�أ)

جايمز �ضرب �شقيقه

ال�سلوك (ب)

�صرخت عليه و�أر�سلته �إلى
غرفته.
قال �إن ذلك لم يكن عد ًال
ولم يتكلم معنا لمدة �ساعة
بعدها.

عواقب ال�سلوك (ج)
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•هل ت�شعرون ب�أن الجميع يلقى �آذان ًا �صاغية؟ �أم �أنكم تحتاجون
�إلى مزيد من الوقت لال�ستماع �إلى بع�ضكم؟ �إن كان هذا هو
الحال ،هل يمكن �أن يتحقق ذلك ب�شكل �آمن من دون انتقاد؟ هل
من المفيد �أن تجد وقت ًا لمحادثات ثنائية خا�صة بين فردين في
الأ�سرة؟ جد وقت ًا لإجراء محادثات يمكنكم فيها بحق اال�ستماع
�إلى بع�ضكم وفهمكم بع�ضكم.
•هل يمكن �أن يفيد تقديم مزيد من الدعم من �أي نوع كان؟ �إن
�صح ذلك� ،أي نوع من الدعم يمكن �أن يكون الأكثر �إفادة؟ من
هو ال�شخ�ص الأف�ضل لتقديم هذا الدعم وكيف؟ ما هي الخطوة
الأولى تجاه تحقيق ذلك؟ اح�صل على الدعم الذي تحتاج �إليه؟
•من المفيد التفكير على نطاق وا�سع وب�أ�سلوب التفكير الجانبي
لإيجاد البدائل في حال لم يكن الدعم الذي تظن �أنك بحاجة �إليه
متاح ًا .على �سبيل المثال� ،إن لم يتوفر مع ّلم لذوي االحتياجات
الخا�صة من �أجل معالجة م�شكلة ابنك ،هل ب�إمكانك االت�صال
بكلية التدريب المحلية و�س�ؤال المر�شدين عما �إذا كان هناك
طالب يخ�ضعون للتدريب في مجال االحتياجات الخا�صة،
وقادرين على تقديم بع�ض الدعم كجزء من الخبرة التي يمكن
اكت�سابها في مجال عملهم؟ ا�ستخدم جميع موارد مجتمعك ،بما
يتعدى حدود �أ�سرتك المبا�شرة عند ال�ضرورة.

االحتفاظ بمفكرة يومية

�إذا احتجت لمعرفة المزيد من المعلومات والم�شاعر التي
تجهلها ،قد يكون من المفيد االحتفاظ بمفكرة يومية ومراقبة �سلوك
طفلك لفترة من الزمن (راجع ال�صفحتين  .)115-114عليك،
خ�صو�ص ًا ،تدوين ال�سلوك الجيد بالإ�ضافة �إلى ال�سلوك ال�سيء،
وعليك تقييم تواتر (كم مرة في ال�ساعة �أو في اليوم؟) وح ّدة كل
حدث �أي�ض ًا (العالمات من .)10
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك

ا�ستخدم هذا المثال لمراقبة م�شاعر الغيرة بين �شقيق و�أخته
الأ�صغر.

ال�سبت �صباحاً
ال�سوابق

كنا نتناول الطعام.
كان ماك�س قد م ّر
بيوم ع�صيب وكنا على
عجلة من �أمرنا .جاين
(�شقيقته) كانت تغني
لنف�سها.

ال�سلوك

قام ماك�س بركل
�شقيقته ()10/5

العواقب

�صرخنا في وجهه
ووا�سينا جاين .اته َمنا
ب�أننا ننحاز �إلى �صفها
ومن ثم �أ�صيب بنوبة
غ�ضب لن�صف �ساعة
()10/8
117

�سلوك الأطفال

مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك (تابع)
ال�سبت م�سا ًء
ال�سوابق

قر�أت ق�صة لماك�س
وتبادلنا الحديث

ال�سلوك

لعب ماك�س مع جاين
بلطف مدة ن�صف �ساعة

العواقب

�أثنينا عليهما مع ًا
لأنهما لعبا �سوي ًا بلطف
وكانا م�سرورين
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك (تابع)
الأحد �صباحاً
ال�سوابق

كان ماك�س يقوم
بفرو�ضه المنزلية التي
يعتبرها �صعبة .كانت
جاين تغني

ال�سلوك

قام ماك�س بركل
جاين ()10/5

العواقب

�أخبرناه بهدوء �أن
عليه االعتذار �أو الذهاب
�إلى غرفته .تلقت جاين
الموا�ساة ُ
وط ِلب منها
اللعب بهدوء
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك (تابع)
الأحد م�سا ًء
ال�سوابق

عر�ضنا على ماك�س
الم�ساعدة في فرو�ضه
المنزلية ،على �أن نذهب
جميع ًا بعدها �إلى المنتزه

ال�سلوك

�أنجز ماك�س فرو�ضه
المنزلية طوع ًا

العواقب

ذهبنا جميع ًا �إلى
المنتزه كما وعدنا
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مثال عن المفكرة اليومية لمبادئ مراقبة ال�سلوك (تابع)
المالحظات/الم�شاهدات
•ت�ؤدي حاالت الإجهاد النف�سي العالي �إلى م�شكالت – يت�سبب
غناء جاين غالب ًا بوقوع �شجار .لماذا تغني جاين؟ هل هي
مجهدة نف�سية �أي�ض ًا؟
•هل هي ُمدركة لما تقوم به؟
•فقدان �أع�صابك يجعل نوبات الغ�ضب �أ�سو�أ.
•من المفيد ر�سم الحدود بهدوء قبل �أن يزداد ا�ستياء الجميع.
•الحظت �أن ماك�س يكون هادئ ًا قبل فقدانه لأع�صابه.
•من الناجع الثناء على ال�سلوك الح�سن والمكاف�أة عليه.

الخطة

•�سنحاول الح�صول على الم�ساعدة من العائلة ،الأقارب الأكبر
في ال�سن� ،أو جلي�سة الأطفال في �أثناء ا�ستراحة تناول ال�شاي
في ليالي االن�شغال ،و�إال القيام ب�إعداد الطعام في وقت مبكر
من اليوم �أو تح�ضير وجبة �سهلة.
•�سنجري محادثة مع الأطفال عن تقديم المكاف�آت لقاء
التعامل بلطف مع بع�ضهم – على �أن يتم التوافق على ذلك مع
ال�شريك� .سنقوم ب�إثابة الأطفال والثناء عليهم مقابل تبادلهم
المعاملة اللطيفة.
•�سن�س�أل جاين �إن كانت قد الحظت هدوء ماك�س قبل العا�صفة،
و�إن كانت قد الحظت ارتباط ًا بين غنائها وقيامه بركلها.
•�سنطلب منها �أن تقلل من ال�ضجة التي ت�صدرها �أثناء تناولنا
الطعام و�أثناء محاولته �إنجاز درو�سه.
•�سنحاول �إيالء االنتباه لهدوء ماك�س و�سنثني عليه لـ«جلو�سه
بهدوء» قبل فقدانه �أع�صابه .وهذا �سيذ ّكر جاين بعدم الغناء
�أي�ض ًا.
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ح ّدد في مفكرتك اليومية مكان وزمان �أي نوبة تتعلق بال�سلوك
الجيد ب�شكل خا�ص �أو ال�سيء .ويمكن �أن تكون التقييمات مفيدة في
مراقبة �أي تغيرات في ال�سلوك �إذا ج ّربت �أي حلول ممكنة ،كما يمكنها
�أن ت�ساعدك على تمييز النوبات الخفيفة عن تلك الحادة .ت�ستطيع
�أن تطلب من �أ�شخا�ص �آخرين كالمعلمين �أو الأقارب الم�ساهمة في
هذا التمرين ،ومن ثم المقارنة بين المالحظات.
في حال لم ي� ِأت تحديد الم�شكالت ال�سلوكية في المفكرة اليومية
ب�أي نتيجة ،يمكنك �أن تج ّرب المفكرة اليومية الخا�صة بـ«اللحظات
الم�شرقة» كبديل( .انظر ال�صفحة .)124

تق ّبل واقع �أنك ال تعرف

من غير الممكن دائم ًا فهم �أ�سباب ت�صرف طفلك بالطريقة
التي يقوم بها� .إذا �أ�صررت على معرفة ال�سبب ،قد تجعل الأمور
�أكثر �سوء ًا ،لأن طفلك قد يكون عاجز ًا عن التعبير لفظ ًا بما يريد
قوله �أو قد يكون بب�ساطة قا�صر ًا عن �إدراك ما يريده� .أحيان ًا ،لي�س
هناك جواب عن ال�س�ؤال «لماذا؟» ،وذلك لأن ثمة الكثير من العوامل
ال�صغيرة ،بحيث ال يمكن �أن يكون واحد منها فقط هو «ال�سبب».
حتى ولو لم تعرف �سبب �سلوك طفلك على هذا النحو ،ال يزال
ب�إمكانك تحديد ما الذي يمكن �أن يكون م�ساعد ًا والعمل على �إيجاد
الحلول.

ا�ستراتيجية حل الم�شكالت

ما �أن تح�صل على الأجوبة لبع�ض الأ�سئلة المذكورة �سابق ًا،
يمكنك �أن تبد�أ ب�إيجاد الحلول لأي م�شكالت موجودة� .أحيان ًا ،قد
تكون الم�شكلة ب�سيطة ن�سبي ًا ،فالتعر�ض للتن ّمر يمكن �أن يتوقف،
والمر�ض الج�سدي يمكن �أن ُيعالج ،كما يمكن تقديم عون ًا �إ�ضافي ًا
لمعالجة �أي �صعوبات في التعلم .فلعلك منهك نف�سي ًا �أو تعاني من
�إجهاد نف�سي مفرط.
�إذا �شعرت �أنك غارق في الأفكار والم�شاعر ال�سلبية ،ربما قد تكون
بحاجة �إلى �أن تحظى با�ستراحة لكي تهد�أ وتر ّوح عن نف�سك� ،أو �أن
تح�صل على الم�ساعدة لمواجهة بع�ض الأفكار ال�سلبية� .إن لم ينجح
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ذلك ،فقد يكون ب�سبب عجزك عن التكيف مع الو�ضع و�إ�صابتك
باالكتئاب من دون �أن تعي ذلك .وهذا �شائع �إلى حد بعيد� .إال �أن
ُحدث كل الفرق متوفرة.
الم�ساعدة التي قد ت ِ

رتب الم�شكالت في �سلم للأولويات

�إن كان هناك الكثير من الم�شكالت التي ت�ش ِعرك ب�أنك مرتبك
وال تدري من �أين تبد�أ ،ف�إنه من المفيد ربما �أن ت�ضع قائمة ترتب
فيها الم�شكالت من الأكثر �إزعاج ًا �إلى الأقل �إزعاج ًا .وي�ساعد هذا
غالب ًا على �إي�ضاح �أفكارك .ال تعالجها جميعها في وقت واحد .حدد
الم�شكلة �أو الم�شكلتين اللتين �ستبد�أ بالعمل عليهما ،وابد أ� بالم�شكالت
الأ�سهل للتغيير .فهذا وحده قد يعزز ثقتك بنف�سك� .ضع خطة النتقاء
الم�شكالت المتبقية الواحدة تلو الأخرى .و�ضع وتيرة لتحركك وكافئ
نف�سك بعد كل خطوة من خالل الح�صول على ا�ستراحة �أو قليل من
المرح.
�إلى تلك الم�شكالت التي ال ت�ستطيع حلها ،ف�إما �أن تقرر التعاي�ش
معها �أو الهرب منها عند الإمكان .وبالن�سبة �إلى الم�شكالت التي
ال يمكنك الهرب منها ،كقدرتك على تف ّهم ال�ضعف لديك �أو لدى
طفلك ،ف�إن �أخذ الوقت لمناق�شة �أثرها عليك قد ي�ساعد على ت�أقلمك
معها .كما �أن اللقاء مع �أ�شخا�ص �آخرين يعانون من الم�شكلة نف�سها
قد ي�ساعد �أي�ض ًا .ربما قد تحتاج �إلى تعلم العي�ش مع الم�شكلة بد ًال
من محاربتها.

�إيجاد الحلول

في بع�ض الأحيان ،ت�ستحوذ الم�شكلة علينا �إلى درجة ال نتمكن
فيها من ر�ؤيتها بمنظور �أو�سع عند ا�ستخدام المقاربات المنطقية
كتلك التي �سبقت ،وينتهي بنا الحال �إلى و�ضع �أ�سو�أ .فلي�س دائم ًا حل
الم�شكالت المعقدة وال�صعبة معقد و�صعب كذلك.
إنتق الم�شكلة الأ�سو�أ التي تُعجزك .تخيل �أنك �صحوت في �صباح
� ِ
�أحد الأيام على معجزة؛ لقد اختفت م�شكلتك .كيف تبرر اختفاءها؟
هل ب�إمكانك ر�سم �صورة تو�ضح فيها كيف تبدو الحياة من دون
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الم�شكلة؟ ماذا كنت �ستفعل؟ ما الذي كان �سيختلف بالن�سبة �إلى
طفلك؟ ما الذي كان �سيختلف بالن�سبة �إليك؟ كيف كانت �ستبدو
عالقاتك؟ ما التعليقات التي كان الآباء الآخرون �أو المعلمون �سيدلون
بها؟
وب�إمكانك �أن تطبق هذا الجزء من التمرين مع طفلك �أي�ضاً.
�أخبره ب�أن يتخيل �أنه يقوم برحلة في �آلة الزمن ،م�سافر ًا �إلى زمن ما
في الم�ستقبل حيث تكون الم�شكلة قد اختفت� .أطلب منه �أن ي�صف
بالتفا�صيل كيف كنتم �ستبدون ك�أ�سرة ،وما الذي كنتم �ستفعلونه.
كيف كنت �أنت �أو هو �ستجعالن عنا�صر �صورتيكما تتحقق هنا
توجد وقت ًا �أوفر لإجراء محادثات ثنائية ،ا�س�أل
والآن؟ مث ًال ،عندما ِ
طفلك ال�س�ؤال نف�سه.
ً
وقدم و�صفا لوقت ،و�إن كان
توجد ا�ستثناءات للم�شكلةِّ ،
حاول �أن ِ
ق�صير ًا (لحظة م�شرقة) ،تكون فيه الم�شكلة غير موجودة.
حاول �أن تُظهر �أكبر قدر ممكن من اللحظات الم�شرقة هذه.
و�ستدرك حينها �أن بع�ض ًا من «المعجزة» قد تحقق فع ًال .هل الحظت
يق�صره؟
ما الذي يطيل في عمر هذه اللحظات ،وما الذي ّ
ومن �أجل الم�ساعدة على تحديد ذلك ،يمكنك كتابة مفكرة
يومية خا�صة بـ«اللحظات الم�شرقة» مع طفلك ،بحيث تقومان �سوية
بتدوين جميع �سلوكياته الح�سنة .ب�إمكانك �أي�ض ًا �أن تُ�ض ّمن تقييم ًا
من  10لما يطر أ� من تح�سنات على ال�سلوك .ويمكن �أن يتم ربط ذلك
بنظام ثواب يت�ألف من ُمل�صقات وتذكارات رمزية .يمكنك �إ�ضافة
ال�صور �أو التذكارات من �أجل �إعداد كتاب �شاهد على �أجمل الأوقات
التي ع�شتماها �سوية .ومن �ش�أن هذا �أن يكون م�شجع ًا لكما مع ًا -
وثيقة لكل لحظاتكما الم�شرقة .خذ وقت ًا لمراجعة الكتاب �سوية كل
يوم  ،بم�شاركة �أفراد �آخرين في الأ�سرة.

تمييز الإيجابي

الآن ،وبعد �أن �أ�صبحت �أكثر ت�آلف ًا مع التغيير الإيجابي ،ما
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التغييرات الإيجابية التي الحظتها في الأ�سبوعين الأخيرين؟ ال ب ّد
�أنك الحظت الأحداث ال�سيئة ،ولكن هل ا�ستطلعت التح�سنات؟ ال
تح�سنت ،حتى لو �أن �أمور ًا �أخرى قد ازدادت
ب ّد �أن بع�ض الأمور قد ّ
ً
�سوء ًا .كيف كان حدوثها ممكنا؟ ما الذي يمكن �أن تفعله لزيادة
�إمكانية حدوثها ب�شكل �أكثر تواتر ًا؟
هل �أنت ُمدرك لدورك في �إحداث هذه التح�سينات؟ معظم الآباء
يخفقون في مالحظة التح�سينات ،وحتى في حال وجدوها ،يعتبرون
�أن التغييرات تحققت بف�ضل �آخرين ،بما �أنهم ي�شعرون عاد ًة �أنهم
عاجزون �أمام الم�شكالت .ولكن� ،إن نظرت من كثب� ،ستالحظ �أن
الأوقات التي ت�صرف فيها طفلك ب�شكل �أف�ضل متزامنة مع الأوقات
التي منحت فيها الطفل وقت ًا �إ�ضافي ًا ،ر�سمت فيها حدود ًا �أو�ضح،
كنت �أكثر ان�سجام ًا ،وتراجع معدل �صراخك� ...إلخ.
•ما االختالف الذي الحظه طفلك فيك؟
•ما الذي يتغ ّير فيك في اللحظات الم�شرقة؟
ما �إن تدرك الت�أثير الذي تمتلكه على �سلوك طفلك ،ي�صبح
با�ستطاعتك �إيجاد الأوقات التي ت�ضبط فيها نف�سك .ويق ّدم المقطع
مف�ص ًال عن ممار�سات الوالدين القادرة على �إحداث
التالي تف�سير ًا ّ
فرق .وال ب ّد �أنها متطابقة مع الممار�سات التي الحظتها لديك في
الأوقات الجيدة.

ن�صائح عملية للوالدين
تجنبا االنتقاد واللوم

كما جرت مناق�شته ،ف�إن الإنتقاد واللوم قوتان ه ّدامتان غالب ًا
ال ت�ؤديان �سوى �إلى مزيد من ال�صعوبات والتعا�سة .ومفتاح تفادي
ذلك هو الحكم على ال�سلوك ،ال على الطفل .فبد ًال من �أن تقوال
«�أنت �سيء» ،من المجدي �أكثر �أن تقوال «�إن ال�ضرب �سيء» .فب�إمكان
الطفل �أن يقوم ب�أمر ما حيال م�شكلة ال�ضرب ،ولكن ال يمكنه �أن
ي�صبح �شخ�ص ًا مختلف ًا.
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ن�صائح عملية للوالدين

ُيعتبر �سام م�صدر ًا للمتاعب .فعندما يراه النا�س يقولون «ها
قد �أتت المتاعب» .يعتبرون �أن جميع المتاعب ت�صدر من �سام
ب�إرادته ،و�أنه يتعمد القيام بذلك لإزعاج النا�س .وهذا ما يجعل
النا�س يت�صادمون مع �سام ،ويجعل �سام يت�صادم مع النا�س.

متاعب

ولكن ،ب�إمكاننا الف�صل بين �سام والمتاعب ،و�إف�ساح المجال
ل�سام لكي يتحدث �إلى والديه حول كيفية العمل �سوية للتخل�ص
من المتاعب .يمكنهم مع ًا تحديد ما الذي يزيد الم�شكلة �سوء ًا،
وما الذي ي�ساعد على حلها ،بحيث يتمكنون جميع ًا من العمل مع ًا
للتخفيف من حدة الم�شكلة ،مث ًال ،باالحتفاظ بمفكرة خا�صة
باللحظات الم�شرقة� ،أو بـ «التح ّري عن الم�شكلة» مع ًا و«القب�ض
عليها متلب�سة».
قد تت�ضمن الحلول على �سبيل المثال �أن ي�شترك �سام بن�شاطات
منظمة كي يبقى بعيد ًا عن المتاعب ،يلهو �أكثر مع والديه ،تتراجع
مرات ال�صراخ في وجهه ،ويح�صل على مكاف�آت مقابل �سلوكه الح�سن.
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ن�صائح عملية للوالدين

متاعب

فهذا النوع من التف ّهم يمكن �أن ُيق�صي االنتقاد والمالمة عن
الأو�ضاع ال�صعبة ،وي�ساعد الأ�سرة على �إيجاد حلول جديدة.

ان�صرف

ان�صرف
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ا�ستخدم «الـ» ال�سحرية

تحدث عن الـمتاعب ،الـطباع ،الـ�سلوك ال�سيء ،الـم�شكلة ،بد ًال
من ا�ستخدام كلمة «�أنت» في �أ�سلوب المخاطبة ،التي ت�شخ�صن
الأمور( .كيف يمكننا معالجة الـمتاعب مع ًا؟ عو�ض ًا عن القول لما
فعلـت ذلك؟).

التعامل مع الم�شكالت ال�سلوكية

هناك العديد من اال�ستراتيجيات الفعالة في الوقاية من
الم�شكالت ال�سلوكية و�إدارتها ،وفي تح�سين ال�سلوك والعالقات
الإيجابية �ضمن الأ�سر .وهناك دليل مدرو�س جيد ًا على �أنه لدى
الوالدين والمعلمين قدرة على �صوغ ال�سلوك الح�سن عند الأطفال،
المف�سرة في المقطع التالي.
با�ستخدام اال�ستراتيجيات ال�سلوكية
َّ
والأخبار الجيدة هي �أنه بتغيير �سلوككم ك�أهل ،حتى و�إن كان طفلكم
يعاني من م�شكلة طبية كـ«ا�ضطراب نق�ص االنتباه مع وفرط الحركة»
(راجع �ص  ،)85ب�إمكانكم الت�أثير بقوة على �سلوكه وتقديره لذاته.
وكلما بد�أت باكر ًا ،كان ذلك �أف�ضل :فهذه الممار�سات تكون �أكثر
�إفادة حين تبد�أ بتطبيقها في �سن مبكرة من عمر طفلك وتوا�صل
العمل بها ب�شكل دائم طوال �سنوات الطفولة والمراهقة .لن تح�صل
على نجاح فوري ،فال تي�أ�س �إذا لم تنجح تجربتك الأولى �أو �إذا �ساءت
الأمور قبل �أن تبد أ� بالتح�سن .عليك المثابرة لمدة �أ�سبوعين على
الأقل قبل االنتقال �إلى مقاربة مختلفة .حتى و�إن لم تنجح ،عليك
اال�ستمرار في تقييم �سلوك طفلك ،وربما الحديث عنه مع ال�شريك
�أو �صديق موثوق ،التفكير باحتماالت جديدة واختبار ا�ستراتيجيات
مختلفة� .إذا �أح�س�ست ب�أنك عاجز ،ال ت�ست�سلم – اطلب الم�ساعدة.
تتوفر اليوم العديد من المجموعات الخا�صة بالوالدين التي تعلمك
كيفية تطبيق هذه اال�ستراتيجيات ،وت�سمح لك بمناق�شة نماذج ح ّية
حقيقية وبم�شاركة تجربتك.
128

�إيجاد الحلول للم�شكالت ال�سلوك ّية

كيف ت�شجع وتطور ال�سلوك الح�سن
� ِإبن عالقة �إيجابية

�إن بناء عالقتك بطفلك �أ�شبه بو�ضع مال في الم�صرف .ف�سيكون
ب�إمكانك �أن ت�سحب المال بطلب �أمور من طفلك ،طالما �أنت م�ستمر
في �إيداع الأموال .و�سي�ؤدي االنتقاد ،العدائية ،وال�صراخ �إلى
ا�ستنزاف الح�ساب الم�صرفي من دون الح�صول على �أي عائدات.
أفرغ الح�ساب الم�صرفي ،لن يكون هناك ما يمكن االعتماد
و�إذا � ِ
عليه ،وبالتالي لن يتعاون طفلك.
هناك العديد من ال�سبل لبناء عالقة �إيجابية مع طفلك .فاللعب
له دور �أ�سا�سي في تطور الطفل ،ومن المهم �أن تلعب مع طفلك من
دون تولي القيادة .فمن خالل اللعب المنتظم الذي يتمحور حول
الطفل� ،ست�ضع �إيداعات في الح�ساب الم�صرفي في كل مرة� .أما �إذا
كان الحال مع طفل �أكبر في ال�سن ،ف�إن توفير وقت خا�ص لكما مرة �أو
مرتين في الأ�سبوع يمكن �أن يعود عليك ب�أرباح كبيرة ،طالما ي�ستند
ذلك �إلى وجودك بجانب طفلك من �أجل تلبية احتياجاته و�أمنياته،
عو�ض ًا عن �إ�شباع تلك الخا�صة بك .اح�صال على وقت للمرح مع ًا.
يحتاج طفلك �إلى الكثير من المديح من �أجل تعزيز تقديره لذاته
وتمكينه من الت�صديق ب�أنه �إن�سان جيد وكف�ؤ .ففي كل مرة تثني عليه،
�أنت تعزز ح�سابك الم�صرفي .ومن �أجل الت�أكد من �أن طفلك يتعلم
ماهية ال�سلوك الجيد ،عليك �أن تكون ُمحدد ًا في ما يتعلق بال�سلوك
الذي تقوم بالثناء عليه من �أجله (مث ًال« ،نظفت الطاولة من دون �أن
يطلب �أحد منك ذلك ،وتذكرت �أن تعيد الثياب �إلى مكانها� .أح�سنت
�صنع ًا! �أنت تقدم الم�ساعدة حق ًا!»).
ع ّبر عن فرحك ج�سدي ًا وكالمي ًا على حد �سواء  -عناق �أو تربيت
على الر�أ�س من �ش�أنه �أن يترك �أثر ًا �أقوى بكثير من الكلمات .وعادة
ما يربط الأهل العناق والقبالت بالأطفال ال�صغار فح�سب ،غير �أن
الأطفال الكبار �أي�ض ًا بحاجة �إلى اللم�س الج�سماني لكي ي�شعروا ب�أنهم
محبوبون ومرغوب فيهم (ولكن لي�س �أمام الأ�صدقاء!) .فالإيماءات
العاطفية تحدث فرق ًا كبير ًا.
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ن�صائح لبناء تقدير الذات عند الطفل

•�إبد أ� في مرحلة مبكرة من عمره
•الحظ ال�سلوك الح�سن
•ر ّكز انتباهك على ما ي�ستطيع طفلك فعله ،ولي�س على ما ال ي�ستطيع
•تذكر ب�أن ال وجود للطفل المثالي ،ولكن لكل طفل قدرات هائلة
غير م�ستغلة
•تذكر ب�أن لطفلك عطايا ومواهب فريدة ،حتى و�إن لم تتمكن من
ر�ؤيتها في الوقت الحا�ضر
•قدم الثناء ب�شكل منتظم ومحدد
•جد وقت ًا خا�ص ًا لق�ضائه مع ًا
•�أظهر عاطفتك
•تذكر :العناق والدغدغة يمكن �أن يخلفا �أثر ًا كبيراً
•ا�ضحك كلما �سنحت الفر�صة
•تجنب العدائية والمالمة
•ار�سم حدود ًا وا�ضحة
•�ضع �أهداف ًَا قابلة للتحقق
أعط �أوامر وا�ضحة
•� ِ
•�أ ِثب ال�سلوك الح�سن
•�ألهِ م وح ّفز
•ا�ستمع �إلى طفلك
•عامله بلطف
•كن من�سجم ًا
•تذكر �أنك المثال الأعلى لطفلك:
�آمن بنف�سك
إعتن بنف�سك
� ِ
توقف وفكر
•كن �إيجابي ًا
•ت�شاطرا الأوقات الجميلة مع ًا
•�إلعبا وامرحا
•احتفال ب�إنجازاته و�إنجازاتك معاً
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جدول النجمات البياني الخا�ص بعائلة روبن�سون
�شهر تموز/يوليو
التاريخ:
�سارة (� 9سنوات)

1

2

3

4

5

غرفة مرتبة

√

√

√

√

√

القدوم �إىل املنزل يف الوقت املنا�سب

√

√

√

امل�ساعدة يف غ�سل الأطباق

√

√

√

√

6

√

7

8

√

√

√

√

√

√

√

�إفراغ النفايات

 11 10 9باقي �أيام ال�شهر

√
√

عدم الت�شاجر

√

�إجناز الفرو�ض املنزلية

√

√

اجللو�س بهدوء على طاولة الع�شاء

√

√

املجموع

5

5

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

5

5

5

4

4

المفتاح
ع�شرون عالمة √ = نجمة ف�ضية
�أربعون عالمة √ = نجمة ذهبية

ع ّلم الطفل ال�سلوك الح�سن

�أولي طفلك انتباه ًا �إيجابي ًا بد ًال من االنتباه ال�سلبي .على �سبيل
المثال ،حاول �أن تالحظ وتعلق على ما يفعله طفلك ب�شكل �صائب
ال على ما يفعله ب�شكل خاطئ ،خ�صو�ص ًا� ،إذا كانت لديه م�شكالت
�سلوكية .الأطفال يحتاجون �إلى االنتباه ،ويف�ضلون ،وعلى نحو
مفاجئ ،االنتباه ال�سلبي على انعدام االنتباه .ولكنّ هذا ي�ستنزف
الح�ساب.
عزّز �سلوك طفلك الح�سن ب�إعطائه المكاف�آت والثناء عليه .فهذا
�أكثر فعالية بكثير من العقوبات .تجاهل ال�سلوك ال�سيء ،حتى في
حاالت االختبار ،على الرغم من �أنه قد يجب عليك و�ضع حدود في
الحاالت الخطرة ،و�أن تكون وا�ضح ًا ومن�سجم ًا مع ما تتوقعه.
جداول النجمات البيانية و�أنظمة الثواب غالب ًا مع ت�ؤتي نتائجها،
حتى مع الأطفال الكبار� .أع ّد نظام ًا ي�ستهوي طفلك .يحتاج الأطفال
ال�صغار �إلى ثواب فوري ،عملي ،ووا�ضح مثل ال ُمل�صقات� .أما
الأطفال الأكبر �سن ًا ،فب�إمكانهم جني النقاط للح�صول على غر�ض
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يرغبون فيه �أو على نزهة .وبع�ض �أف�ضل المكاف�آت هي االختيارية
– كالح�صول على وقت مميز معك �أو مع �شريكك ،نزهات مميزة،
الح�صول على ق�صة �إ�ضافية وقت النوم �أو وقت �إ�ضافي ال�ستخدام
الكمبيوتر �أو م�شاهدة التلفاز� .أربط ال�سلوك الجيد بالمكاف�أة (مث ًال،
«�أو ّد �أن تقوم بغ�سل ال�صحون ،لو �سمحت .عندما تغ�سل ال�صحون،
يمكنك عندها الح�صول على ق�صة»).

كافئ على ال�سلوك الح�سن

•الأطفال ال�صغار يحتاجون �إلى مكاف�آت فورية ملمو�سة
•ق ّدم المكاف�أة بما يتنا�سب مع ال�سن
•تجاهل ال�سلوك ال�سيء
•ار�سم الحدود
•ال تن�صاع للر�شاوى (عندما ت�ست�سلم لمطالب طفلك طلب ًا
لل�سالم)

�أر�سم الحدود

يحتاج الأطفال �إلى �أن يعرفوا الحدود ويتعلموا العي�ش �ضمنها.
عليك �أن تع ّلم طفلك ما هو �صائب وما هو خاطئ ،الآمن وغير الآمن،
الم�سموح وغير الم�سموح و�أن يكون هناك عواقب وا�ضحة متوافق
عليها م�سبق ًا لل�سلوك ال�سيء.

كن وا�ضح ًا

عندما تخبر طفلك بما يتعين عليه فعله ،عليك �أن تكون موجز ًا
ووا�ضح ًا ،و�أن تطلب طلب ًا واحد ًا في كل مرة .فل�ست وا�ضح ًا عندما
ت�صرخ وتقول «توقف عن كونك �شقي ًا» ،ولكن �أن تقول ب�صوت هادئ
«لو �سمحت �إجل�س بهدوء» هو �أكثر فعالية .كن �إيجابي ًا ومهذب ًا
أعط طفلك
أعط طفلك وقت ًا لي�ستجيبِ � .
وكن واقعي ًا في طلباتك ،و� ِ
�إنذارات قبل الأوامر – «لديك خم�س دقائق �إ�ضافية للعب قبل �أن
يحين وقت التنظيف».
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القواعد

•كن وا�ضح ًا ب�ش�أن قوانين المنزل وت�أكد من �أنها وا�ضحة �أي�ض ًا
بالن�سبة �إلى باقي �أفراد الأ�سرة ب�أجمعهم
•ت�أكد من �أن الرا�شدين موافقون عليها ،و�أنهم من�سجمون لجهة
الإثابة على االمتثال لها
•ال ت�ضع الكثير من القوانين ،بل ب�ضعة قوانين فح�سب ،وكن
مت�ساه ًال �إزاء القوانين الأقل �أهمية؛ مث ًال ،ممنوع م�شاهدة
التلفاز قبل �إنجاز الفرو�ض المنزلية ،ولكن ال ب�أ�س في �أن يجد
طفلك مخب�أ له تحت طاولة الع�شاء ،طالما �أنه قد تم تنظيفها،
في �أم�سيات الأحد
•كن م�ستعد ًا لمناق�شة القوانين مع الأطفال الكبار وا�ستمع لما
يعتبرونه مهم ًا
•تو�صل �إلى توافق م�سبق ب�ش�أن عواقب انتهاك القوانين،
واحر�ص على �أن الجميع ،بما فيهم جلي�سة الأطفال والأجداد،
يعلمونها وم�ستعدون لتنفيذها .مث ًال« :حين يبيت �أحد
الأ�صدقاء عندك� ،إذا لم تكونا هادئين بعد ال�ساعة العا�شرة،
�سيتم ف�صلكما في غرفتين �أو ا�صطحاب ال�صديق �إلى منزله».
•ومن �أجل �إي�ضاح القوانين ،من المهم التمييز بين ما هو مهم
وما هو �أقل �أهمية� ،إذ ال ت�صبح كلمة «ال» مالزمة لك على الدوام

في حال عدم تعاون طفلك

ال تفقد �أع�صابك .خذ ا�ستراحة للتفكير والهدوء قبل �أن ترفع
�صوتك .قد تحتاج �إلى �أن ت�صرخ ،ولكن ت�أكد من �أنك تعرف ال�سبب
وراء �ضرورة ذلك في تلك الحالة .مث ًال� ،إذا كان طفلك على و�شك
الرك�ض ليعبر الطريق ،يكون ال�صراخ عادة �إ�شارة �إلى �أنك فقدت
�أع�صابك .فقد يكون كافي ًا �أن تتجاهل �سلوك طفلك ال�سيء �إذا كان
في م�أمن ،خ�صو�ص ًا �إذا كنت تثني على ال�سلوك الح�سن فور توقف
ال�سلوك ال�سيء.
133

�سلوك الأطفال

مع الأطفال الأ�صغر �سن ًا ،الإلهاء قد ي�صنع العجائب .ه ّيئ
ن�شاط ًا ب ّنا ًء بدي ًال .مث ًال� ،إذا كان طفلك ينتحب للح�صول على
الحلوى� ،أح�ضر ق�صته �أو لعبته المف�ضلة ،واجذب انتباهه لها عو�ض ًا
عن الحلوى.
�ضع خطة لما �ستفعله في حال االنتهاك ال�صريح للقوانين المتفق
عليها م�سبق ًا .اتفق على العواقب مع طفلك واتبعها .با�شر في تنفيذ
�سحب االمتيازات من دون �إظهار �أي �إ�شارة على الغ�ضب ،واحر�ص
تمام ًا على �أن الطفل يفهم ما تفعله وال�سبب وراءه.
أعطه �إنذار ًا جلي ًا قبل تطبيق العواقب :مث ًال�« ،إذا لم َ
ت�ضع �ألعابك
� ِ
جانب ًا في غ�ضون خم�س دقائق� ،سيحدث كذا» ،واحر�ص على �أن تكون
العواقب متنا�سبة مع «الجريمة» .ال ت�ستخدم تهديدات تافهة ،وكن
ثابت ًا دائم ًا.
ت�أكد من �أن طفلك يفهم ما الخط أ� الذي ارتكبه وما الذي تتوقع
منه �أن يفعله عو�ض ًا عن ذلك .حاول �أن تع ّبر �أن كالمك ب�شكل �إيجابي
ولي�س �سلبي («عندما تنظف� ،ستح�صل على وقت للمرح» ،بد ًال من
قولك «�إذا لم تنظف� ،ستُر�سل �إلى غرفتك»).
في حال احتدم الو�ضع ،يمكن لال�ستراحة �أن تكون مفيدة جد ًا،
�إذ �إنها ت�سمح للجميع بالهدوء .ب�إمكانك �أن تر�سل ابنك �إلى غرفة
�أخرى ،مع تعليمات ب�أن يخرج منها عندما ي�صبح م�ستعد ًا لالعتذار
و�إ�صالح الأمور .و�إلى حين حدوث ذلك ،يمكنك �سحب بع�ض
االمتيازات .وبالن�سبة �إلى الأطفال ال�صغار ،من غير المالئم �أن
تفعل ذلك لفترات طويلة ،فبحكم القاعدة المعتمِ دة على التجربة،
ف�إن الفترة ال ُمثلى لإبقائهم في الغرفة هي دقائق ال تتجاوز �ضعف
�سني �أعمارهم .ويمكن تطبيق المقاربة التي نوق�شت �سابق ًا والخا�صة
ّ
بالحد من المالمة �أثناء وقت الإ�ستراحة .ال تقل لطفلك ب�أن
ين�صرف فح�سب – �سي�شعر ب�أنه مرفو�ض .قل له �أن يذهب �إلى غرفة
�أخرى ويعود عندما ي�صبح قادر ًا على ترك «المتاعب» خلفه .فبهذه
الطريقة� ،سيفهم الر�سالة ب�أنك تريد التخل�ص من المتاعب ،ولي�س
منه.

134

�إيجاد الحلول للم�شكالت ال�سلوك ّية

ا�ستعد ال�سيطرة

�إن كنت في �أزمة وت�شعر ب�أنك تفقد ال�سيطرة ،ف�إن �أف�ضل ما
يمكنك فعله هو طلب الم�ساعدة� ،إذ �إنه في �أغلب الأحيان قد ي�ستطيع
داعم �أن يتدخل و ُيخرج
ال�شريك� ،أو �أحد �أفراد الأ�سرة� ،أو �صديق ِ
عن�صر التوتر من الو�ضع عبر ال�سماح لك ب�أخذ ا�ستراحة ومنح
االنتباه الإيجابي لطفلك وتذكيرك �أنت وطفلك ب�أن كليكما غير
مالم.
ً
وقد يكون من المفيد جدا �أن تتحدث عن الأمر مع نف�سك.
علي �أن �آخذ ب�ضع
«ح�سن ًا� ،إذ ًا �أنا �أ�شعر بالغ�ضب َّ
وال�س�أم .ربما ّ
دقائق لال�سترخاء �أو ًال ،ومن بعدها �آخذ قراري ب�ش�أن ما �س�أفعله
متى �أ�صبحت م�ستعد ًا� .إنه يختبرني فح�سب .هذا طبيعي .جميع
الآباء يخ�ضون لالختبار هكذا .مهمتي هي �أن �أبقى هادئ� .س�أفعل
هذا �أو ًال و�آخذ وقتي� .س�أر�سم خطة و�ألتزم بها .ب�إمكاني فعل ذلك».
ذ ّكر نف�سك ب�أن لديك عدد من الخيارات الناجحة ،وحدد ما الذي
�ستج ّربه تالي ًا.
ع ّرف طفلك على الخيارات والعواقب ،وقدمها له بو�ضوح
وهدوء�« .أريدك �أن تبقى هادئ ًا في ال�سرير حتى تغفو� .إذا خلدت �إلى
النوم بهدوء ،يمكنك �أن ت�شاهد برنامجك التلفزيوني المف�ضل غد ًا.
ومقابل كل �ضجة �إ�ضافية الليلة� ،ستخ�سر  10دقائق من برنامجك.
طابت ليلتك» .وبعد ذلك ،ال تخ�ض في �أي محادثات ،بل � ِأثن عليه فور
انق�ضاء دقائق قليلة على بقائه هادئ ًا ،وذ ّكره ب�أنه �سي�شاهد برنامجه
عال �إلى
المف�ضل غد ًا .وب�إمكانك فعل ذلك �أي�ض ًا بالتح ّدث ب�صوت ٍ
�شخ�ص ،موجود �ضمن مرمى �سمع طفلك ،و�إخباره ب�أنك مت�أثر
�إيجاب ًا بخلوده �إلى النوم مبا�شرة وت�أكيد �أنه �سيح�صل على مكاف�أته.
و�إذا �أثار �ضجة� ،أعلمه كم �سيتم االقتطاع من وقته المخ�ص�ص
لم�شاهدة التلفاز في فترات زمنية منتظمة ،وعند ال�ضرورة ،افر�ض
عقوبات �أق�سى .ال تقع في �شرك الحجج.
تح ّدى �أي �أفكار �سلبية قد تراودك�« .أنا والد يائ�س� ،إنه ولد �سيء،
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عندما ترى �أن الم�شكالت تفوق طاقتك

في كل الأحوال ،حاول �أن تبقى هادئ ًا و�أن تفكر بما يحدث.
•بماذا ت�شعر؟
•لماذا ينتابك هذا ال�شعور؟
•هل تحتاج �إلى الراحة فح�سب؟
•هل �أنت م�ستاء من الأوالد حق ًا� ،أم �أن هناك �أمر ًا �آخر يجعلك
ت�شعر بالب�ؤ�س؟ �إذا كان الأمر كذلك ،خذ قرار ًا بتجنيبهم هذا
الأمر وبطلب الم�ساعدة لمعالجته بعيد ًا عنهم.
�صح ذلك ،ربما يحتاج
•هل خ�ضتما مباراة في ال�صراخ؟ �إن ّ
كالكما �إلى ا�ستراحة.
•هل تولي انتباهك �إلى ال�سلوك ال�سيء وتتجاهل ال�سلوك
الح�سن؟
•ما الذي يمكن �أن يحدث �إذا تجاهلت هذا الطفل وان�صرفت
لتثني على �أخيه �أو �أخته لت�صرفه/ها ب�شكل ح�سن؟
•ذ ّكر نف�سك بموقف طفلك« :كيف يرى ذلك؟ هل هو م�ستاء
من �أمر �آخر؟ هل ا�ستمعت �إليه؟
•ذ ّكر نف�سك ب�أوقات عالجت فيها مواقف م�شابهة .هل يمكن �أن
ينجح ذلك الآن؟
•واجه بع�ض ًا من اعتقاداتك المعر ِقلة ،مثال� ،أنت ل�ست فا�شالً
كوالد �إذا مررت بيوم ع�صيب وفقدت �أع�صابك .فكلنا نم ّر
ب�أوقات كهذه.
ً
إم�ش في الخارج لوقت
�
ال�شاي،
من
ا
كوب
احت�س
أ-
�
•خذ وقت ًا لتهد
ِ
ِ
ق�صير �أو ا�سمتع �إلى المو�سيقى.
•ذكر نف�سك بقدراتك.
•�أر�سم خطة والتزم بها ،بحيث تتمكن من ا�ستعادة بع�ض
ال�سيطرة.
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�إنه يفعل ذلك لإزعاجي عن عمد ،على هذا المع ّدل� ،سيكبر وي�صبح
وح�ش ًا!» .فبد ًال من �إلقاء اللوم عليه وعلى نف�سك ،تحدى هذه الأفكار
بالم�ساعدة وا�ستبدلها ب�أفكار �أف�ضل منها ،بت�ص ّور نف�سك وولدك
ِ
بال�صورة التي ترغب في �أن تكونا عليها.
«قد ال �أكون مثالي ًا ،ولكن ال �أحد كذلك� .أحتاج �إلى �أن �أكون جيداً
كاف فح�سب».
ب�شكل ٍ
«�س�أقوم بهذا �أف�ضل �إذا �أخذت ا�ستراحة كي �أ�سيطر على
�أع�صابي ،و�أبقى هادئ ًا».
«جميع الأطفال يحتاجون �إلى معرفة الحدود ،وكلهم يتخطونها».
«�إنه لي�س �سيئ ًا� .إذا علمته ما هي الحدود بو�ضوح� ،سيتعلم كيف
يت�صرف ب�شكل �أف�ضل».
«ال ب ّد �أن يختبرني �أوال»ً.
«�أنا واثق من �أنه �إذا ناق�شنا الأمر بهدوء� ،سنتو�صل �إلى حل ما».
«�أ�ستطيع الح�صول على الم�ساعدة �إذا احتجت �إليها ،وبذلك،
�سن�صل �إلى حيث نريد».
ذ ّكر نف�سك ب�أن الأمور يمكن �أن تزداد �سوء ًا قبل �أن تبد أ�
بالتح�سن ،ولكن مفعول هذه المقاربة يبد أ� بعد �شهرين �أو ثالثة
�أ�شهر� ،أو ربما قبل ذلك �إذا كنت مواظب ًا على الدوام.

المقاربات الوقائية

�إذا كان طفلك ميا ًال �إلى ال�سلوك ال�سيء ،يمكنك منع تطور
م�شكالت �إ�ضافية .كن وا�ضح ًا وثابت ًا وم�ستعد ًا لالختبار بعد و�ضع
أ�سد الن�صائح
الحدود .وقبل كل ذلك ،ا�ستمع �إلى طفلك� ،ساعده و� ِ
�إليه عندما يطلبها منك واحترم احتياجاته وم�ستوى فهمه .ا�ستبق
وجد الحلول �سلف ًا� .أع ّد المكاف�آت لقاء ال�سلوك الح�سن
الم�شكالت ِ
ً
خالل الأوقات التي قد تكون فيها م�شغوال :مث ًال�« ،إذا لعبت بهدوء
�أثناء تكلمي على الهاتف� ،ستح�صل على وقت للمرح» .هذه لي�ست
ر�شوة ،بل مكاف�أة م�ستحقة عن جدارة �أعددتها في وقت م�سبق .و�أما
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كونا من�سجمين عند التعامل مع طفليكما
�أمي ،هل �أ�ستطيع
م�شاهدة �أفالم الكرتون؟
ال!

�أبي ،هل �أ�ستطيع
م�شاهدة �أفالم الكرتون؟
نعم!
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الر�شوة ،فهي عندما ت�ست�ستلم لمطالب طفلك في �سبيل الح�صول
على ال�سالم ،الأمر الذي لن ي�ساهم �إال في تعزيز ال�سلوك ال�سيء.
ال يحق لطفلك الح�صول على �ألعاب الفيديو ،والهواتف الجوالة،
وغيرها ب�شكل تلقائي .ف�إذا ح�صل على هذه وغيرها من و�سائل
الت�سلية� ،إحر�ص على �أن يكون قد اكت�سبها مقابل �سلوكه الجيد ،و�أن
يخ�ضع ا�ستخدامها للمراقبة ،بحيث يتوقف على طريقة ال�سلوك.
إعتن بنف�سك و�أعطها وقت ًا للراحة .خذ وقت ًا لتطوير عالقات
� ِ
داعمة مع �شريكك ،الأ�صدقاء والأ�سرة.
االن�سجام بين الوالدين مهم� .إذا قلت «ال» وقال �شريكك «نعم»،
�سيرتبك طفلك و�سيزيد �إ�صراره حتى ح�صوله على مبتغاه .عندما
ال ي�صغي الأطفال �أو يع�صون الأوامر ،ال يكون ذلك في الأغلب لأنهم
�أ�شقياء ،بل لأنهم تعلموا �أنهم قادرون عادة على الح�صول على ما
كاف.
يريدون �إذا ما �أ�صروا عليه ب�شكل ٍ
ف�أف�ضل طريقة لتدريب طفلك على النحيب ،التذمر ،والجدال
�أو على �أن يكون عدائي ًا هي اال�ست�سالم بين الحين والآخر �إلى هذا
ال�سلوك .فهذا يعلمه الإ�صرار ب�شكل �أكبر حتى .وعلى الرغم من �أن
هذا �صعب �إلى حد بعيد� ،إال �أن الحزم من البداية �سيجعل الم�ستقبل
�أ�سهل لكم جميع ًا.

�إنف�صال الوالدين �أو الطالق

يح�س
انف�صال الزوجين يزداد �شيوع ًا وهو مزعج للجميع .فقد ّ
الأطفال ب�شعور كبير بالخ�سارة ،الخذالن ،الرف�ض ،عدم الأمان،
الغ�ضب ،والذنب ،خ�صو�ص ًا �إذا ظنوا �أن �سلوكهم ال�صعب �ساهم في
هذا الو�ضع.
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التعامل مع م�شكالت طفلك ال�سلوكية
امل�شكلة ال�سلوكية
م�شكلة من هي؟
هل هي م�شكلتك �أو �أن �شخ�ص ًا �آخر (كقريب مت�شدد) ي�شتكي من
طفلك ب�شكل غري منطقي؟
�شكوى غري منطقية

�شكوى منطقية

م�شكلة �شخ�ص �آخر
م�شكلتك
تعامل مع ال�شخ�ص امل�شتكي
جمهد نف�سي ًا ،مكتئب� ،أو منهك؟
دافع عن نف�سك وعن طفلك
أعط نف�سك فر�صة وم�ساحة للتفكري
� ِ
حتدث مع �شريكك� ،أ�صدقائك ،و�أ�سرتك ج ّرب ا�سرتاتيجيات امل�ساعدة الذاتية
فكر يف ر�ؤية طبيبك العام للح�صول
�أعد خطة للن�شاطات املمتعة
على م�ساعدة لنف�سك
�إح�صل على امل�ساعدة لنف�سك

هل �أنا �أعلم ملاذا يت�صرف طفلي على هذا النحو؟
نعم
م�شكلة حدثت حديثاً
تعامل مع �أية م�شكلة كامنة ،مث ًال التعر�ض
للتن ّمر يف املدر�سة ،م�شكالت طبية
�شائعة� ...إلخ.

ال
حتدث مع طفلك و�أ�شخا�ص �آخرين،
احتفظ مبفكرة يومية ،ا�ستبعد
امل�شكالت الطبية

ج ّرب اتباع ا�سرتاتيجيات �إدارة ال�سلوك ،مث ًال ،جدول النجمات البياين
م�شكلة قائمة منذ زمن
ال تلم نف�سك �أو طفلك  -احتدا مع ًا ملحاربة «املتاعب»
ج ّرب اتباع ا�سرتاتيجيات �إدارة ال�سلوك( ،مث ًال ،جدول النجمات البياين)
جرب مقاربة هذا بانتظام مع تلقي دعم من ال�شريك� ،صديق ما �أو جمموعة ما
فكر يف االلتحاق مبجموعة حملية خا�صة بالوالدين �أو مبجموعة داعمة �أخرى

�إذا ا�ستمرت امل�شكلة ،ا�شتدّت� ،أو �أ�صبحت مقلقة جداً
ا�ست�شر طبيبك العام ،الزائرة ال�صحية ،املمر�ضة املدر�سية �أو املعلمة
�أطلب �إحالتك �إىل اخت�صا�صي عند ال�ضرورة ،مث ُال« ،خدمة ال�صحة النف�سية للأطفال
واملراهقني»
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ويزداد هذا الو�ضع �سوء ًا �إلى حد كبير �إذا ا�ستخدم الوالدان
الأطفال كو�سطاء بينهما ،انتقدا بع�ضهما علن ًا ،طلبا من الطفل
االنحياز �إلى �صف �أحدهما �أو انتقاد �أحدهما� ،أو ا�ستخدما عاطفة
الطفل ك�سالح �ضد بع�ضهما� ،أو توقعا من الطفل االعتناء بهما
(بدعم الوالد �أثناء فترة انزعاجه ،وربما ال�شعور بالعجز عن التعبير
عن م�شاعره الخا�صة في حال كانت تزعج الوالد كثير ًا).
في بع�ض الأحيان ،قد يحاول �أحد الوالدين المنف�صلين �أو
المطلقين �شراء عاطفة طفله ب�إغراقه بالهدايا وو�سائل الت�سلية.
وهذا يجعل من الم�ستحيل بالن�سبة �إلى الوالد الآخر �أن يتد ّبر الأمر،
خ�صو�ص ًا �إذا كان هو �أو هي في و�ضع مالي �صعب ،كما �أنه ي�ؤذي
عالقة الطفل بالوالد العاجز عن المناف�سة� .إذا كنت تم ّر في مثل
هذا الو�ضع ،تذ ّكر ب�أن طفلك يحتاج �إلى كليكما� ،إذ ًا ،هذه المقاربة
�ست�ض ّر في النهاية بطفلك ،ولي�س ب�شريكك ال�سابق.
على �أي حال ،معظم الأطفال يدركون حقيقة الر�شوة .فال�صراع
بين الوالدين ُي�شعرهم ب�أنهم منق�سمون �إلى ق�سمين ،وب�أنهم
ُمجبرون على االنحياز �إلى �أحد الطرفين ،وفي النهاية يحول بينهم
وبين ح�صولهم على الحب واالنتباه اللذين يحتاجون �إليها من كال
الوالدين .فانعدام االن�سجام يف�ضي غالب ًا �إلى م�شكالت �سلوكية.
وعلى الرغم من �أن حوالى ن�صف �أطفال هذا البلد يرون �أن
�أهلهم منف�صلون� ،إال �أن معظمهم يت�أقلمون جيد ًا �إلى حد بعيد.
فهكذا �سيكون الحال على الأرجح عندما ي�ستمر الوالدان بالعمل مع ًا
لت�أمين بيئة مح ّبة ومن�سجمة لأطفالهما ،ب�صرف النظر عن واقع
�أنهما ما عادا يحبان بع�ضهما .فحدوث ذلك ممكن وي�ؤتي ثماره.
ومهما كان االنف�صال قا�سي ًا ،في حال اختبرت هذا الو�ضع،
وطالما كان هدفك الأول هو �أن تحقق الأف�ضل لطفلك ،يمكنك
الو�صول �إلى ذلك من خالل:
•�أن تكون �صريح ًا ،وتتحدث مع طفلك وتجيبه عن �أ�سئلته
•�أن تطمئن طفلك
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•�أن تخبره �أن كليكما ما زلتما تحبانه وتهتمان به
•على الرغم من �أخذ �آرائه بعين االعتبار ،ما زلتما كوالدين من
يتخذ القرارات مع ًا
•�أن تعتمد على الترتيبات الخا�صة بك لر�ؤية طفلك
•�أن ت�ستمر كما العادة قدر الإمكان ،من ناحية االن�شغال والروتين
•�أن تح�صل على م�ساعدة خارجية ،كالو�ساطة ،في حال لم ت�ستطع
و�شريكك ال�سابق التوافق على ق�ضايا رعاية الطفل
•�أن ت�سمح لطفلك بالتحدث مع �شخ�ص محايد خارج الأ�سرة
يمكنه الوثوق به
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النقاط الأ�سا�سية
 �إذا غاب الت�شخي�ص ،قد يالم الطفل و�/أو الأ�سرة بغير حق
 من المفيد في الأغلب �إدراك ال�سبب وراء �سلوك طفلك
ال�سيء ،وذلك ممكن بم�ساعدة �صديق مق ّرب �أو �أحد المعلمين
م�ساعد ًا بالإ�ضافة
 من �ش�أن االحتفاظ بمفكرة يومية �أن يكون ِ
�إلى مراقبة �سلوك الطفل على مدى فترة من الزمن
 �أف�صل بين ال�شخ�ص وال�سلوك ال�سيء
 ما �أن ي�صبح لديك فكرة عن ال�سبب ،ي�صبح ب�إمكانك تجربة
بع�ض الحلول ،كاتباع ا�ستراتيجيات الم�ساعدة الذاتية الموجزة
�أعاله
 من المهم بناء عالقة �إيجابية مع طفلك وتعزيز تقديره لذاته.
كما �أنك بحاجة �إلى �أن تع ّلم طفلك ال�سلوك الجيد ،و�أن ت�ضع
حدود ًا واقعية و�أن تكون ثابت ًا
 من المفيد دائم ًا تجنب االنتقاد واللوم ،على الرغم من �أنه
يجب �أن تكون حازم ًا ب�ش�أن ر�سم الحدود في ما يتعلق بال�سلوك
 �إبحث عن اللحظات الم�شرقة وا�ستخدم «الـ» في �أ�سلوب
المخاطبة و�أ�شركه في محاولة �إيجاد الحلول مع ًا
 �إح�صل على الم�ساعدة في حال لم تنجح
 تذكر ب�أنك قادر على �أن تخلف �أثر ًا �إيجابي ًا كبير ًا باعتبارك
والد ًا – يمكنك �إحداث فرق؛ لم يفت الأوان
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و�ضع حياتك� ،سلوكك ،ومزاجك ،جميعها عوامل قد ت�ؤثر في
�سلوك طفلك� .إذا كنت في مزاج �سيء ،ربما ب�سبب و�ضع حياتي
�صعب ،ف�ستكون على الأرجح �سريع الغ�ضب عند التعاطي مع طفلك،
و�ستفكر به ب�شكل �سلبي ،مبتدئ ًا بذلك نمط ًا من التفاعالت ال�سلبية،
االنتقاد والعدائية .ومن المهم التعامل مع احتياجاتك وعواطفك
الخا�صة ،وكذلك مع تلك الخا�صة بطفلك ،بحيث يمكنك �أن ت�شعر
بالتح�سن ،و�أن تحظى بقدرة على اال�ستمتاع مع طفلك ،و�أن تط ّور
عالقة جيدة و�آمنة معه.

�إدراك الذات

من المهم جد ًا �أن تدرك ذاتك؛ وهذا يعني �أن تكون على ات�صال مع
�أمنياتك ،عواطفك ،واعتقاداتك العميقة .فهذا �سيمكنك من تحقيق
التوازن ال�صحيح بين �إعطاء ما ت�ستطيع �إعطاءه والح�صول على ما
تحتاج �إلى الح�صول عليه .وغالب ًا ما ي�ضع الوالدان احتياجاتهما في
المرتبة الأخيرة ،وي�شعران بالذنب �إذا لم يعيرا كل اهتمامها �إلى
�أطفالهما .و�إذا مررت بيوم ع�صيب و�صببت غ�ضبك على طفلك،
ف�سي�ستجيب ب�سلوك �سيء ،الأمر الذي �سيزيد يومك الع�صيب �سوء ًا.
ولكن� ،إن ا�ستطعت التوقف والتفكير في يومك ال�سيء ،تهدئة نف�سك
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بالح�صول على خم�س دقائق من الراحة (كالم�شي ،الجلو�س وارت�شاف
كوب من ال�شاي ،تناول الب�سكويت ،ت�صفح مجلة ،اال�ستحمام� ،أو
االت�صال ب�صديق) ،ومن ثم اال�ستجابة �إلى طلبات طفلك ب�شكل
�إيجابي ،فقد تجد �أنه �سيبادلك الإيجابية التي قد تحيل حينها يومك
ال�سيء �إلى يوم جيد .وبعدها� ،سي�صبح جو البيت �أف�ضل.

�أ�ص ِغ �إلى نف�سك

عليك الإ�صغاء �إلى ج�سدك ،و�إلى عقلك ،وب�شكل خا�ص� ،إلى
عواطفك لتدرك ما تريد فعله حق ًا ،كما �أن عليك �أن ت�أخذ وقت ًا
للتفكير .فهذا قد ي�ساعد على �إر�شادك �إلى �أف�ضل �سبيل للت�صرف
و�سيعينك على تحقيق التوازن بال�شكل ال�صحيح .فكلما ا�ستمعت �أكثر
�إلى ما تحتاج �إليه حق ًا ،ازددت �سعادة و�إيجابية و�أ�صبحت �أكثر ثقة
بالنف�س ومرونة.

الأفكار �أو الم�شاعر ال�سلبية

لي�ست الم�شاعر ال�سلبية �سيئة دائم ًا ،مث ًال� ،إذا كنت في و�ضع
تتعر�ض فيه دوم ًا للأذى وتتعجب من ال�سبب وراء �شعورك بالإنهاك
والي�أ�س على الدوام ،ربما عليك االبتعاد عن الألم ،عو�ض ًا عن خداع
نف�سك بالقول «�ستتح�سن الأمور».
ولكن يمكن للم�شاعر ال�سلبية �أن تكون مد ّمرة و�ضا ّرة �إلى حد
بعيد ما لم تبقها تحت ال�سيطرة .فقد ت�ؤدي �إلى �أفكار �سلبية وغير
م�ساعدة .وقد ت�صبح مقتنع ًا ب�أنك قليل الحيلة �أو عديم الجدوى،
وتتفادى مواجهة الحياة ب�سبب القلق والخوف من الف�شل �أو قد ت�شعر
ك�أنك «تنهار» فع ًال تحت ال�ضغط.
�إذا كنت تعتقد �أنك والد مقيت لأطفال فظيعين ،لن تجد مغزى
من محاولتك �أن تكون والد ًا جيد ًا ،و�ستح�صل على ر�ضا ق�صير الأمد
جراء ال�صراخ في وجه «الوحو�ش الذين ا�ستحقوا ذلك» .وبهذه
الطريقة ،يمكن لالعتقادات ال�سلبية �أن ت�صبح نبوءات تحقق ذاتها
بذاتها.
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الأفكار واالعتقادات ال�سلبية هي مجرد �أفكار واعتقادات .فهي
ال تمثل حقيقة ما �أنت عليه فع ًال .فحقيقة ما �أنت عليه والإثبات على
ذلك يكمنان في ما تفعله في الواقع ،ال في ما تظنه .ف�إذا قاومت
وحاربت هذه االعتقادات ال�سلبية واخترت �أن ت�ؤمن بنف�سك ،يمكنك
بالنتيجة �أن تغير �سلوكك ،لت�صبح كما تف�ضل �أن تكون .يمكنك �إلهاء
نف�سك عن الأفكار ال�سلبية بالقيام ب�أمر �إيجابي كممار�سة تمرين ما
�أو مهاتفة �صديق ما.
�إذا وجدت �صعوبة في التكيف �أو في الإيمان بنف�سك ،قد يكون من
المفيد التكلم مع من يمكن ائتمانه على �أ�سرارك و�أفكارك وم�شاعرك
وم�شكالتك وعالقاتك في الما�ضي والحا�ضر .و�إذا ا�ستطعت تحديد
�صعوبات بارزة ال يمكنك معالجتها ب�سهولة ،فهناك وكاالت طوعية،
م�ست�شارون ،طبيبك العام ،ووكاالت مهنية �أخرى تعتبر م�صادر ق ّيمة
لتقديم العون.

التفكير الإيجابي

�إن تذكير نف�سك بالأمور الإيجابية الموجودة في حياتك ،والتي
ت�شعر باالمتنان لها ،دائم ًا ما يفيد في تح�سين حالتك النف�سية .ومن
�أجل محاربة الأفكار والم�شاعر ال�سلبية (غير الم�ساعدة) ،ب�إمكانك
االحتفاظ بقائمة من الأفكار الإيجابية (الم�ساعدة) من �أجل
ا�ستبدالها بها .يمكنك الغناء �أو تكرار الأفكار والأقوال المريحة،
ا�ستبدال عبارة «ال �أ�ستطيع القيام بذلك» ،بعبارات «�أ�ستطيع القيام
بذلك لدى ح�صولي على الم�ساعدة المنا�سبة ،في الوقت المنا�سب»،
«�س�أكون على ما يرام»« ،جميع الأمور ت�سير بخير ،بح�سب الخطة»،
واف من
«�إذا وا�صلت المحاولة� ،س�أ�صل �إلى غايتي»« ،هناك ق�سط ٍ
الم�ساعدة في الخارج ،و�إذا طلبته با�ستمرار� ،س�أح�صل عليه في
الوقت المنا�سب».
كما يمكنك االحتفاظ بمن ّبهات ب�صرية من حولك تذ ّكرك
بنجاحك ،ع ّلق �صور ًا التُقطت في الأوقات ال�سعيدة ،احتفظ بملف
ي�ضم جميع ال�شهادات عن �إنجازاتك �أو بمفكرة يومية عن نجاحاتك
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و�أل�صق مالحظات في �أرجاء المنزل عن الأقوال المف�ضلة لديك
التي ت�شعرك بالراحة .تخيل �أنك و�صلت �إلى حيث تريد .تخيل جميع
الخطوات ال�صغيرة في هذا الطريق وت�ص ّور كل خطوة على حدة.
�أبقها واقعية .يمكنك تطبيق ذلك �أثناء قيامك بن�شاطاتك اليومية.
فهذا �سي�ساعدك على الإيمان بنف�سك.

االكتئاب

االكتئاب �شائع جد ًا ،خ�صو�ص ًا بين الن�ساء اللواتي لديهن �أطفا ًال
�صغار ًا ،وهو ي�صيب واحدة من بين �أربعة ن�ساء خالل فترة حياتهن.
وهناك �أدلة متزايد على �أن االكتئاب الأمومي ،خ�صو�ص ًا �إذا طال
�أمده ،يترافق مع �صعوبات �سلوكية لدى الأطفال.

ما م�س ّبباته؟

في �أغلب الأحيان ،تكون الإجهادات النف�سية ال�سلبية والأحداث
الحياتية ،كفقدان �أحد الأقارب المق ّربين� ،سبب ًا لالكتئاب .وت�صاب
بع�ض الأمهات باكتئاب ما بعد الوالدة بعد �إنجابهن الأطفال .ومن
المرجح �أن ت�صاب باالكتئاب �إذا كان لأ�سرتك تاريخ معه� ،إذا
تعر�ضت لفقدان �أ�شخا�ص في الما�ضي -خ�صو�ص ًا �إذا فقدت والدتك
في طفولتك � -أو �إذا كنت تعاني من �إجهاد نف�سي كبير� .إذ ًا ،يمكن
للوالدين �أن ي�شعرا باال�ستنزاف واالكتئاب ،وتفتر�ض الأبحاث ب�أن
خطر الإ�صابة باالكتئاب يكون كبير ًا في حال كان ال�شخ�ص والد ًا
لثالثة �أطفال �أو �أكثر دون �سن الخام�سة ،في حين يفتقر �إلى وظيفة
مدفوعة الأجر خارج المنزل ،خ�صو�ص ًا �إذا كان يح�صل على دعم
قليل من الغير.

كيف �أعلم �أنني مكتئب؟

تتفاوت �أعرا�ض االكتئاب من �شخ�ص �إلى �آخر ،وقد يكون من
ال�صعوبة تحديدها .فمن المرجح �أن تكون م�صاب ًا باالكتئاب �إذا
�أح�س�ست باال�ستنزاف والإنهاك على الدوام �إلى حد �أن معظم الأمور
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تبدو وك�أنها �أعباء �ضخمة .كما قد تختبر نوم ًا متقطع ًا ،ت�ستيقظ مع
�شعور بفقدان الطاقة ،تعاني من مزاج �سيء  -خ�صو�ص ًا في فترات
ال�صباح  -وال ت�ستمتع �أو تطلع �إلى �أمور لطالما �أفرحتك و�/أو تراودك
عن نف�سك �أفكار �سلبية وناقدة دائم ًا ،كال�شعور ب�أنك عبء على من
حولك.
ً
ً
كما قد تجعلك �أعرا�ض القلق مترددا �أي�ضا� ،إذ يمكن لالكتئاب
�أن ي�ش ّوه منظومة اعتقاداتك ويقنعك ب�أنك عاجز وعديم الجدوى.
كما �أن هناك �أعرا�ض �أخرى ت�شتمل على االنتحاب� ،سرعة الغ�ضب،
متدن للذات و�أعرا�ض
وقلة التركيز .و�إذا كنت تعاني دائم ًا من تقدير ٍ
مماثلة ،فقد تكون م�صاب ًا باالكتئاب الجزئي ،وهو �شكل من �أ�شكال
االكتئاب الذي هو �أقل حدة ،ولكنه مزمن ،والذي قد ي�صبح معقد ًا
بفعل الإكتئاب – ما ي�سمى بـ «االكتئاب الم�ضاعف».

�إذاً ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟

�أو ًال ،ال تلم نف�سك �أو تعتبر نف�سك فا�ش ًال  -فهذا هو التفكير
النموذجي لالكتئاب الذي يمنعك من الح�صول على الم�ساعدة .و�إذا
ظننت �أنك م�صاب باالكتئاب ،ب�إمكانك طلب الم�شورة من طبيبك
العام �أو الزائرة ال�صحية .ف�أي عالج �سيعود بالفائدة لي�س عليك
فح�سب ،بل على �أطفالك �أي�ض ًا الذين يت�أثرون ب�شكل حاد بمزاجك.
و�ستزيد احتماالت �أن يعمد �أطفالك �إلى لفت االنتباه وتطوير ال�سلوك
أح�سوا ب�أنك �أنت ل�ست �أنت.
ال�سيء �إذا � ّ
ً
عالجات االكتئاب فعالة جدا و�آثارها الجانبية قليلة .وتتركز
العالجات الرئي�سية على م�ضادات االكتئاب �أو «العالج ال�سلوكي
المعرفي» .غير �أن �أي ًا منهما لن يحل الم�شكالت التي ت�سببت
باالكتئاب في المقام الأول ،ولكنهما �سيمكنانك من التعامل مع
الإجهاد النف�سي ب�شكل �أكثر فعالية .فكلما ا�ستطعت تحديد �سبب
الإجهاد النف�سي وتعاملت معه ،كان ذلك �أف�ضل .ومن المرجح �أن
تبقى مكتئب ًا �إذا لم تجد ال�سبل لتح�سين و�ضعك.
«العالج ال�سلوكي المعرفي» هو عالج بالمحادثة ي�ساعدك على
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«�إعادة �شحن بطارياتك» بممار�سة ن�شاطات �إ�ضافية ممتعة في وقت
فراغك ،زيادة م�ستويات ن�شاطك ومواجهة الأفكار غير الم�ساعدة.
ويمكن للعالم النف�سي ،الطبيب النف�سي ،المعالج النف�ساني� ،أو
�أي عامل في مجال ال�صحة النف�سية �أن يقدم لك العالج ال�سلوكي
المعرفي ،ولكن هذا يتطلب اال�ستفادة من �أوقات منتظمة والإلتزام
بالعالج.
يعتبر ا�ستخدام م�ضادات االكتئاب كالـ«بروزاك» (فلوك�ستين)
�آمن ًا مع ت�سببها ببع�ض الآثار الجانبية� ،إال �أنها ال ت�سبب الإدمان.
الآثار الجانبية خفيفة وعابرة عادة ،ولكنها تتفاوت بح�سب م�ضاد
االكتئاب .واليوم ،يتوفر مجال وا�سع من الخيارات بحيث يمكنك
�إيجاد م�ضاد االكتئاب الذي ينا�سبك� ،إذا كنت م�ستعد ًا للمواظبة
على العالج لفترة من الزمن .كما �أن ب�إمكان طبيبك العام �أن ي�صف
لك هذه الأدوية .وهناك �أدلة متزايدة على �أن «نبتة �سانت جون»،
وهي عالج بالأع�شاب ،فعالة بقدر م�ضاد االكتئاب ،وهي بديل �شائع
ُي�ستخدم في �ألمانيا .ولكن ،ال ينبغي تناول «نبتة �سانت جون» من دون
م�شورة طبية ،خ�صو�ص ًا �إذا كنت ت�أخذ �أي دواء �آخر �أو تعاني من و�ضع
طبي مزمن ،لأن هذه النبتة تحتوي على نف�س مك ّونات الـ«بروزاك»،
ولكن بجرعات غير محددة الكمية ،وقد تتفاعل على نحو �سيء مع
مواد �أخرى .ولي�س ب�إمكانك معرفة ما يو�ضع في خلطات الأع�شاب
بال�ضبط ،بما �أنها غير خا�ضعة للرقابة والتنظيم كما الحال مع
الأدوية .فمهما كان ما تختاره ،من الأف�ضل �أن يكون تحت �إ�شراف
�شخ�ص على دراية بالأدوية ،بحيث تكون متي ّقن ًا من تناولها بح�سب
الجرعة ال�صحيحة.

الغ�ضب

�إن ال�شعور بالغ�ضب من وقت �إلى �آخر عندما ال ت�سير الأمور كما
هو مخطط لها هو �أمر عادي .غير �أن الغ�ضب الدائم قد ي�ستحوذ
على حياتك بطريقة م�شابهة لالكتئاب .فبع�ض الأ�شخا�ص الذين
تعر�ضوا لمعاملة قا�سية في حياتهم ،ي�شعرون في �أوقاتهم ال�صعبة
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بالغ�ضب والظلم .كما يواجه الأ�شخا�ص الغا�ضبون على الدوام
�صعوبة في اال�سترخاء واال�ستمتاع بالأمور ،وال ي�شعرون بتح�سن غالب ًا
�إال بعد فقدان �أع�صابهم .فهذا قد ي�ساعد على الأمد الق�صير ،ولكن
على المدى البعيد ،قد ي�ؤدي ذلك �إلى م�شكالت في العالقات ،وقوع
المزيد من الخالفات ،زيادة الخالفات الزوجية ،وزيادة العنف.
تباع ًا ،يف�ضي ذلك �إلى م�شكالت �سلوكية لدى الأطفال� ،إذ �إنك تق ّدم
بذلك مث ًال �أعلى �سلبي للأطفال الذين يتعلمون ن�سخ �سلوك كهذا.
كما قد ي�ؤدي هذا الأمر �إلى عملية تربية غير من�سجمة وقا�سية التي
يمكن �أن تترافق �أي�ض ًا مع تعر�ض الطفل لمزيد من الإنتهاك.
كما �أن بع�ض الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون معظم الوقت بالغ�ضب
ال�شديد يجدون �أن الم�شروبات الممنوعة توفر لهم ارتياح ًا ق�صير
الأمد� ،إال �أن ذلك قد ي�ؤدي �إلى الإدمان ،ما ي�ؤدي �إلى م�شكالت
في العمل والعالقات وانهيار الأ�سرة .بالإ�ضافة �إلى �أن من �ش�أن
الم�شروبات الممنوعة �أن تطلق العنان لل�سلوك العنيف ،و�أن تجعل
الأ�شخا�ص �أكثر اكتئاب ًا على المدى البعيد.

�إدارة الغ�ضب

�إذا وجدت �أنك تغ�ضب ب�شكل منتظم ،فهناك العديد من ال�سبل
لل�سيطرة على �أع�صابك .ف�إذا �أخذت وقتك لمعرفة ما الذي يثير
غ�ضبك وا�ستياءك حق ًا بخالف الم�س ّبب المبا�شر الذي قد يكون
�أمر ًا �سخيف ًا ك�أن تكون عالق ًا في زحمة ال�سير ،فقد تجد �أن مجرد
الحديث عن الأمر �سي�ساعدك� .أحيان ًاُ ،يخفي الغ�ضب م�شاعر ا�ستياء
زمن بعيد .فقد يكون �إعادة �إخراج هذه
�أخرى كانت مدفونة منذ ٍ
الم�شاعر م�ؤلم ًا ،ولكنه مفيد ًا كذلك� ،إذ قد يكون من الممكن القيام
ب�أمر بن ّاء حيال الو�ضع الذي يثير ا�ستياءك .على �سبيل المثال� ،إذا
متع�سفين وت�شعر بالغ�ضب حيال هذا الأمر،
كان والداك قا�سيين �أو ّ
فقد تجد �أنك تكبت ذلك ،فقط لكي تفرغ م�شاعر الغ�ضب هذه على
من حولك ،ما ي�ؤدي �إلى مزيد من العالقات العدائية مع المقربين
منك ،وبذلك تزداد م�شاعرك الغا�ضبة ت�أجج ًا .وفي هذه الحالة ،قد
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يكون من المفيد �أن تلج�أ �إلى العالج النف�سي ،اال�ست�شارات ،الو�ساطة
النف�سية� ،أو العمل الروحاني.
بع�ض الأ�شخا�ص ُينف�سون عن الغ�ضب با�ستخدام الطاقة ب�شكل
ب ّناء ،المزاح ،حرفه باتجاه م�شاريع خالقة� ،أو ممار�سة الكثير من
التمارين.
و�إذا خرج الو�ضع عن ال�سيطرة ،فمن الأف�ضل �أن تجد ظروفاً
�أخرى ،ت�ستطيع �أن يكون لك فيها ت�أثير ًا �أكبر .على �سبيل المثال� ،إذا
لم تح�صل على ترقية في عملك على الرغم من جهودك الكبيرة،
متنف�س ًا خالق ًا
ربما يكون ب�إمكانك �إيجاد وظيفة مختلفة� ،أو ابتكار
ّ
بد ًال من البقاء في و�ضع ي�شعرك بقلة الحيلة .كما يمكن �أن تكون
ممار�سة التمارين وتجنب الإجهاد النف�سي ال�شديد مفيدان للغاية،
لأنهما �سيجعالنك ت�شعر بتح�سن �إزاء نف�سك وب�أنك �أكثر قدرة على
اال�ستمتاع بالأمور التي ال ت�شعرك بالغ�ضب .وقد تحتاج �إلى طلب
الم�ساعدة من طبيبك العام �إذا لم ت� ِأت هذه اال�ستراتيجيات بنتائج.
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النقاط الأ�سا�سية
 �سلوكك ومزاجك ي�ؤثران في �سلوك طفلك
 االكتئاب قابل للعالج وهو لي�س عالمة على الف�شل
 �إكتئاب الوالدين قد ي�ؤدي �إلى م�شكالت �سلوكية وعاطفية لدى
الأطفال
 �إذا �شعرت باالكتئاب ،من المهم �أن تبحث عن الم�ساعدة و�أن
تعتني بنف�سك
 االكتئاب عند الوالدين قد يد ّمر العالقات الأ�سرية ،وي�ؤثر في
�سلوك الأطفال ويجب �أن يبقى تحت ال�سيطرة
 الم�شروبات الممنوعة تزيد الأمور �سوء ًا
 �أنت المثال الأعلى لأوالدك وهم �سيتعلمون �سلوكك
 االعتناء بنف�سك �سيجعلك �إن�سان ًا �أ�سعد ووالد ًا �أف�ضل
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ب�إمكان الأ�شخا�ص الذين تثق بهم والذين يعرفون طفلك �إعطاءك
فكرة عما هو طبيعي وما هو غير ذلك ،وخ�صو�ص ًا المعلمين والآباء
الآخرون من ذوي الخبرة .ولكن� ،إذا طم�أنك النا�س �إلى �أن طفلك
بخير ولكنك ما زلت غير مت�أكد من ذلك ،يمكنك طلب �إحالتك �إلى
�أحد الخبراء من �أجل �إبداء ر�أيه في الم�س�ألة.

الم�شكالت المتعلقة بالمدر�سة

�إذا كانت الم�شكلة تتعلق بالمدر�سة ،ف�إن مدر�سة طفلك �ستتخذ
�إجراء يمكنك اتباعه للح�صول على الم�ساعدة .فعليك� ،أو ًال� ،أن تطلع
معلم طفلك على الم�شكلة وتحاول العمل عليها معه .و�إن لم ينجح
من�سق االحتياجات التعليمية الخا�صة
ذلك ،يمكنك عندها �إ�شراك ّ
في المدر�سة ،والذي يجب �أن يقدم خبرته للإفادة وي�ستنبط خطة
تعليمية منا�سبة.
يجب �أن يكون هناك من�سق لالحتياجات التعليمية الخا�صة
في جميع المدار�س .ف�إذا ف�شلت الخطة �أو لم تلح في الأفق ،يمكن
للمدر�سة �أن ترتب موعد ًا لمقابلة خبير �أو عالم نف�س تعليمي خارج
المدر�سة لر�ؤية طفلك .كما يمكنك طلب ذلك �شخ�صي ًا من ال�سلطات
التعليمية ،عبر المكاتب التعليمية ،الموجودة عادة في دار البلدية
الخا�صة ببلدتك .وعالم النف�س التعليمي هو عالم نف�س خ�ضع لتدريب
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يخ�ص
كمعلم ومار�س مهنة التعليم .فهو لديه خبرة كبيرة في ما ّ
ال�صعوبات التعليمية والم�شكالت ال�سلوكية المتعلقة بالمدر�سة ،ولكنه
يخ�ص الم�شكالت ال�سريرية/الطبية.
قد يتمتع بخبرة قليلة في ما ّ
كما يجب �أن تكون المدار�س قادرة على �إبقائك على ات�صال مع
موظفي ال�ش�ؤون التعليمية في حال كان طفلك يرف�ض الذهاب �إلى
المدر�سة .و�إذا لم ُير�ضك تجاوب المدر�سة ،فهناك مر�شدون للأهل
في المكاتب التعليمية في معظم دور البلديات ،وهم ي�ستطيعون
تقديم الم�شورة والدعم.

اال�ضطرابات الكامنة

�إذا ا�شتبهت ب�أن طفلك يعاني واحد ًا من اال�ضطرابات ال�سلوكية
والمف�سرة في هذا الكتاب (راجع ال�صفحتين ،)107-74
المح ّددة
ّ
ً
فب�إمكانك مناق�شتها �أوال مع معلم طفلك ،ممر�ضة المدر�سة� ،أو
الزائرة ال�صحية .يمكنك الطلب من طبيبك العام �أو طبيب المدر�سة
�أن يحيل طفلك �إلى فريق الرعاية ال�صحية النف�سية ،والذي يمكن
لمق ّره �أن يكون في الم�ست�شفى �أو في جمعية معينة .وغالب ًا ،يعمل
العلماء النف�سيون ،الأطباء النف�سيون ،ممر�ضات الطب النف�سي،
عمال ال�صحة النف�سيون ،والمعالجون مع ًا ب�صورة وثيقة �ضمن فريق
واحد .وهم �سيقومون ب�إحالتك �إلى ع�ضو الفريق الذي يمتلك المهارة
التي تتنا�سب على �أف�ضل وجه مع حاجاتك.

الأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة

�إذا كان طفلك ذا احتياجات خا�صة مرتبطة ،على �سبيل
المثال ،بعجز ي�سببه ا�ضطراب متعلق بالج�سد ،بالتعليم ،بالتوا�صل،
بالعاطفة� ،أو بال�سلوك ،فهو �سيحتاج �إلى الم�ساعدة من فريق خبراء
�إلى جانب والديه .وقد يكون من ال�ضروري �إ�شراك وكاالت مختلفة،
كالخدمات االجتماعية لم�ساعدتك على طلب ترخي�ص خا�ص
بالعجز ،ووكاالت طوعية متخ�ص�صة بو�ضع طفلك� ،صحته ،وتعليمه.
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م�ساعدة ال�سلطات التعليمية المحلية

قد تحتاج كوالد �إلى �أن تكون ا�ستباقي ًا ،لي�س في تربية طفلك
ب�شكل �إيجابي فح�سب ،كما تم تف�سيره �سابق ًا في هذا الكتاب ،بل
�أي�ض ًا في ت�شجيع الوكاالت لمنحك الم�ساعدة التي تحتاج �إليها .فما
�إن تتعرف �إلى احتياجات طفلك ،حتى يترتب على ال�سلطات التعليمية
المحلية التزام قانوني بتلبية احتياجات الطفل الأ�سا�سية �إذا كان في
مدر�سة ر�سمية( .لن يكون الحال كذلك �إذا كان طفلك في مدر�سة
م�ستقلة).
وتمار�س ال�سلطات التعليمية المحلية دور ًا في الم�ساعدة على
تقييم االحتياجات التعليمية الخا�صة بطفلك وو�ضع خطة عمل لتلك
االحتياجات من �أجل تلبيتها .وكوالد ،لديك الحق بطلب الح�صول
على تقييم من قبل عالم نف�س تعليمي ،وبالح�صول على �شرح
للخطة التعليمية الفردية ،وبالم�ساهمة بالخطط الم�ستقبلية لطفلك
وبا�ستئناف القرارات التي ال توافق عليها.
وبالن�سبة �إلى الأطفال الذين يعانون من م�شكالت �أكثر حدة ،فقد
ي�صل الأمر �إلى حد �إعداد تقرير كامل عن االحتياجات الخا�صة،
والذي يجب �أن يت�ضمن جميع التو�صيات التي تق ّدم بها جميع الخبراء
الذين تدخلوا في حالة الطفل.
ً
ويمكن للأهل �أن يطلبوا تقريرا في حال �شعروا ب�أنه لم يتم تلبية
احتياجات طفلهم الخا�صة ،غير �أن معظم االحتياجات الخا�صة
للأطفال يمكن �أن تلبى من دون الحاجة �إلى ذلك ،خ�صو�ص ًا و�أن
الجميع ي�شعر بالتح�سن عند التعرف �إلى �أولئك الأطفال وم�ساعدتهم.
فهذا الموقف الإيجابي من الفريق الداعم المتاح ب�إمكانه في
الأغلب �أن ُيحدث فرق ًا كافي ًا ،حتى و�إن كانت الو�سائل من قبيل
التعليم الإ�ضافي ،والم�ساهمة المتخ�ص�صة �أو الحاجة �إلى الحوا�سيب
�أو غيرها من التجهيزات غير كافية .وقد تختلف وجهة نظرك في
كاف عن وجهات نظر ال�سلطات التعليمية المحلية.
ما يتعلق بما هو ٍ
فالمدار�س ملزمة بتقديم الدعم لكي يتمكن طفلك من اال�ستفادة من
المناهج الدرا�سية ،غير �أنها عادة ال تمتلك التمويل الكافي لتو�سيع
�إمكانات الطفل �إلى الحد الأق�صى ،وهو ما قد ترغب في ح�صوله.
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ولكن ،من المهم �أن ال ي�شكل هذا االختالف عائق ًا في طريق العمل
مع ًا من �أجل الطفل.

وكاالت الدعم والم�ؤ�س�سات الخيرية

قد تتمكن وكاالت الدعم والم�ؤ�س�سات الخيرية الخا�صة من
تقديم الم�ساعدة في ما يتعلق بو�ضع ابنك لناحية التو�صية بالحد
الأدنى من الرعاية الأ�سا�سية التي يمكن �أن تتوقع الح�صول عليها،
وبالم�ؤ�س�سات التعليمية التي يمكن �أن تقدمها ،بالإ�ضافة �إلى �إ�سداء
الن�صيحة لك حول الطريقة الف�ضلى للح�صول على مزيد من العون.

الم�شكالت االجتماعية

�إذا كنت تظن �أن م�شكلتك الرئي�سية هي الحاجة �إلى الدعم
(�سواء �أكان مادي ًا� ،أم متعلق برعاية الطفل� ،أم بم�شكالت �سكنية،
�أم بالعنف المنزلي� ،أم بالنزاعات الو�صائية حول رعاية الطفل)،
ف�ستتمكن على الأرجح من الح�صول على م�ساعدة فعالة من
«الخدمات االجتماعية» .ولـ«الخدمات االجتماعية» دور قانوني في
حماية الأطفال من جميع �أ�شكال االنتهاك ،كما �أنها تمار�س دور ًا
هام ًا في منع انهيار الو�ضع المنزلي .فهي قادرة على تقديم خدمات
و�أ�شكال رعاية ال يمكن لجهات �أخرى تقديمها .يمكنك الح�صول على
رقم الهاتف الخا�ص بالخدمات المحلية الخا�صة بمنطقتك من دليل
الهاتف.
�إذا انتابك قلق من �أنك ربما قد ت�ؤذي طفلك ب�شكل جدي� ،أو في
حال خرج طفلك عن ال�سيطرة وما عدت قادر ًا على التك ّيف �أو كنت
تواجه �أزمة عائلية ،ف�إن «الخدمات االجتماعية» هي مالذك الأف�ضل.
فالكثير من الأهل ال يطلبون الم�ساعدة �إال عندما يفوت الأوان ،خوف ًا
من �إخ�ضاع �أطفالهم للرعاية رغم �إرادتهم .غير �أن هذا لي�س هو
هدف «الخدمات االجتماعية»� .إذا كنت �أنت من طلب الم�ساعدة،
فمهمة هذه الخدمات �أن تقدم لك الم�ساعدة ،ولي�س �أن توجه
االنتقاد .فـ«الخدمات االجتماعية» موجودة لكي ت�ساعدك على تلبية
احتياجات ابنك .وفي حال كنت وحيد ًا ،وال تتلقى �أي دعم ،فب�إمكانها
�أن تكون حبل النجاة ،عبر تزويدك بالدعم المحلي والمعلومات
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المتعلقة برعاية الطفل ،الوكاالت الطوعية المحلية ،الإ�سكان،
الإعانات المالية ،والتعليم للرا�شدين ،وغيرها من الخدمات.
لن تح�صل على الم�ساعدة �إال �إذا طلبتها .والطلب هو عالمة على
القوة ،ال الف�شل.

المخالفات المتعلقة بال�سلوك وتعاطي
المواد والم�شروبات الممنوعة

حديث ًا� ،أن�ش�أت الحكومة (البريطانية) فريق ًا خا�ص ًا بال�شباب
المخالفين ،وهو عادة يدار من قبل المجل�س المحلي ،الذي يمكن
�أن ترجع �إليه من تلقاء نف�سك .كما تتوفر فرق ًا متخ�ص�صة بحاالت
تعاطي المخدرات ،ولكن عليك التقدم بطلب ا�ستف�سار حول كيفية
الو�صول �إليها في منطقتك.

م�صادر الدعم
الأ�سري والمجتمعي

وت�شتمل على الأقارب ،الأ�صدقاء ،الجيران� ،أهالي �أطفال
�آخرين من مدر�سة طفلك �أو من المجموعة التي يلعب معها ،رجال
دين ،بالإ�ضافة �إلى اخت�صا�صيي رعاية مو�صى بهم .ويمكن تجنيد
مراهقين من الثانوية المحلية �أو عن طريق المعارف ال�شخ�صيين
لمجال�سة الأطفال� ،أو تقديم الدعم خالل «�ساعة الذروة» في
المخ�ص�ص للفتيات .و�سيكون
المنزل ،كـ«وقت ارت�شاف ال�شاي»
ّ
ً
ه�ؤالء المراهقون حري�صين على اكت�ساب نقود �إ�ضافية وفقا لل�سعر
الذي ت�ستطيع تك ّبده ،كما �أن ذلك �سيمنحك الحرية لتخ�صي�ص بع�ض
الوقت لنف�سك� .أعر انتباه ًا �إلى المالحظات المعرو�ضة في المراكز
المجتمعية والريا�ضية ب�ش�أن الن�شاطات التي قد ترغب في القيام
بها في وقتك ا�ستراحتك .قد توفر مراكز الترفيه تمارين معقولة
التكلفة ،و�سائل لال�سترخاء ،تمارين اليوغا ،الو�ساطة النف�سية � ،أو
غيرها من الجل�سات الممتعة والمثيرة لالهتمام.

م�صادر المعلومات

قم بزيارة �سريعة للمكتبة المحلية �أو ت�صفح الإنترنت �إن كان
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ذلك متوفر ًا .هناك من�شورات ومواقع �إلكترونية ممتازة .كما قد
يت�ضمن دليل الهاتف الخا�ص بمنطقتك نخبة مفيدة من �أرقام
الموارد المجتمعية .على �سبيل المثال� ،ستت�ضمن �أرقام دور الح�ضانة
المحلية ،المدار�س ،المرافق الخا�صة بتعليم الرا�شدين وباال�ستجمام،
الوكاالت التي تقدم خدمات الرعاية بالأطفال – كالمربيات ،جل�ساء
الأطفال� ،أو وكاالت الرعاية المتوفرة في منطقتك .كما �سيتم توفير
�أرقام المراكز ال�صحية المحلية و«الخدمات االجتماعية» .كما
�أن العديد من المناطق ت�صدر مجالت محلية تُعنى باالحتياجات
الخا�صة وتر�شد �إلى م�صادر الم�ساعدة المتوفرة في منطقتك.

تعليم الرا�شدين

تقدم الكلية المحلية لتعليم الرا�شدين العديد من الدرو�س التي
تندرج من التفكير ب�إيجابية من دون عدائية �إلى «الت�أمل البوذي».
كما قد تكون الدرو�س المتعلقة بالأبوة ،الرعاية بالطفل ،احتياجات
التعليم الخا�صة ،اال�سترخاء� ،أو الطب البديل مفيدة كذلك.
ب�إمكانك االت�صال بالكلية المحلية ،كلية الفنون التطبيقية ،الجامعة
�أو «الجامعة المفتوحة» من �أجل معرفة ما هو متاح .كما قد تكون
المكتبة والإنترنت �أي�ض ًا م�صدران مفيدان للح�صول على الدرو�س.

�أماكن العمل

قد ت�ضع محالت الأغذية ال�صحية ،محالت بيع ال�صحف،
وال�صيدليات مالحظات على نوافذها ب�ش�أن الموارد المحلية المتوفرة
في مجتمعك .وقد يقوم �أ�صحاب العمل بتوفير الدعم لفريق عملهم
في حال كنت تعمل� .إ�س�أل عن مراكز ال�صحة المهنية في عملك.

مجموعات دعم الأهل

قد تتوفر هذه المجموعات في منطقتك ،وقد تتمكن من العثور
على معلومات ب�ش�أنها عن طريق مدر�سة طفلك ،المكتبة المحلية،
ال�صحف المحلية ،الزائرة ال�صحية« ،الخدمات االجتماعية» �أو
ال�شبكات التي تقدم الدعم للأهل الذين يعاني �أطفالهم من �أو�ضاع
خا�صة .ويمكن للمجموعات الخا�صة بالوالدين �أن تكون ذات قيمة
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عالية جد ًا �أي ًا يكن ال�سبب وراء الم�شكالت ال�سلوكية لطفلك.

ال�سلطة التعليمية

ويكون مقرها عادة في دار البلدية الخا�صة ببلدتك .وينبغي على
ال�سلطة التعليمية �أن توفر مراكز خا�صة بالأطفال ذوي االحتياجات
الخا�صة .وقد يتمكن موظفو ال�ش�ؤون التعليمية التابعين للمدار�س
من تقديم الم�ساعدة في ما يتعلق بالم�شكالت المرتبطة بالمدر�سة،
كما يمكن لعلماء النف�س التعليميين �أن يفعلوا ذلك ،على الرغم من
�أن الو�صول �إلى واحد منهم قد يكون �صعب ًا .وبالن�سبة �إليك ،ف�إن
معلم طفلك هو مالذك الأول .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ضم كل مدر�سة
ممر�ضة ومن�سق لالحتياجات التعليمية الخا�صة ،وهما قادران على
تقديم الم�ساعدة في حال كان لديك مخاوف ب�ش�أن طفلك .وغالب ًا ما
يكون مر�شدو الأهل متوفرين من �أجل �إر�شادك �إلى النظام التعليمي
في دار البلدية.

التدري�س الخ�صو�صي

كنتيجة للفجوة بين ما يمكن لل�سلطات التعليمية المحلية �أن
تمنحه وبين ما تريده لطفلك ،قد تجد �أن التدري�س الخ�صو�صي
مفيد من �أجل تلبية احتياجات الطفل ،في حال كنت قادر ًا على
تكبد تكاليفه .ويمكن �إتمام هذا الأمر على �أف�ضل وجه بالتن�سيق
مع المدر�سة ،بحيث ال يتم تكرار العمل .هذا ويقدم المعلمون في
المدار�س الدرو�س الخ�صو�صية في بع�ض الأحيان ،ويكون من الأ�سهل
عادة �أن يتم تن�سيق العمل مع المدر�سة �إذا كان المعلم الخ�صو�صي
يعمل هناك �أي�ض ًا .وكبديل عن ذلك ،قد يكون طالب الجامعات
�أو الثانويات الباحثون عن نقود �إ�ضافية ذوي فائدة ،غير �أنه قد
يكون من ال�ضروري وجود �أ�شخا�ص مد ّربين في مجال االحتياجات
التعليمية الخا�صة في حال لم ي�ستطع المعلمون الخ�صو�صيون
العاديون تقديم الم�ساعدة .ومن الأف�ضل �أن يكون ال�شخ�ص المدرب
في مجال االحتياجات الخا�صة من مدر�سة طفلك ،ولكن �إن لم
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يكن كذلك ،يمكن �أن تحاول االت�صال بكلية تعليم الرا�شدين وطلب
ال�شخ�ص الذي يعلم ذوي االحتياجات الخا�صة لكي يو�صي بمعلم
خ�صو�صي محلي� ،أو ب�أحد تالمذته الذي ي�سعى الكت�ساب الخبرة (قد
يكون هذا �أقل تكلفة).

الخدمات االجتماعية

ت�شتمل هذه على مكاتب الرعاية االجتماعية ،مراكز التوظيف،
المراكز الخا�صة بالأهل والأ�سر ،وجلي�سات الأطفال (يوجد لدى
«الخدمات االجتماعية» �سجل به�ؤالء) .يجب �أن يكون بمقدورك الح�صول
على الم�شورة المالية ،وكذلك الدعم الأ�سري ،في �أوقات الأزمات.

الوكاالت الطوعية

يمكن للوكاالت الطوعية �أن تقدم م�صادر متنوعة للدعم.
وهي تت�ضمن الم�ؤ�س�سات الخيرية المحلية (على غرار «الجمعية
الكاثوليكية للأطفال» وغيرها من الم�ؤ�س�سات الخيرية الدينية
وم�ؤ�س�سات «برناردو» الخيرية) ،مجموعات دعم الأهل ،وكاالت
التبني ،والمراكز والمالجئ الخا�صة بالن�ساء .وتقدم «الجمعية
الوطنية لمنع الق�سوة �ضد الأطفال» الدعم للأطفال المعر�ضين
للق�سوة من �أي نوع .وهناك العديد من الوكاالت الطوعية المع ّدة
لدعم حاالت خا�صة .وعليك اال�ستف�سار لمعرفة ما هو متوفر في
منطقتك� ،إذ قد يتفاوت الو�ضع بين المناطق.

الخدمة ال�صحية

يعتبر الطبيب العام عادة المالذ الأول ،ولكن قد يكون ب�إمكانك
الو�صول �إلى الممر�ضات والزائرات ال�صحيات ب�شكل مبا�شر ،بح�سب
ما هو معتاد في منطقتك .ويمكن للزائرات ال�صحيات والممر�ضات
�أن يكنّ م�صدر ًا غني ًا للمعلومات .فالزائرة ال�صحية لديها خبرة
وا�سعة في التعامل مع الر�ضع والأطفال الذين لم يبد�أوا بالذهاب �إلى
المدر�سة ،ومع الم�صابات باكتئاب ما بعد الوالدة .ب�إمكان طبيبك
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العام �أن يقدم الدعم لك ب�صورة مبا�شرة �أو يحيلك �أنت �أو طفلك
�إلى ا�ست�شاري ،عالم نف�س عيادي ،طبيب نف�سي� ،أو فريق �صحي
نف�سي ،بح�سب طبيعة الم�شكلة .ويمكن للطبيب النف�سي �أن يحيلك
�إلى خدمات عالجية نف�سية متخ�ص�صة عند ال�ضرورة.

الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة

في بع�ض المناطق ،لي�س هناك �سوى موارد محدودة للرعاية
ب�صحة الطفل النف�سية ،وكذلك ف�إن موارد الرعاية بال�صحية
النف�سية للرا�شدين تختلف بين منطقة و�أخرى .فهذا يتفاوت كثير ًا
في �أنحاء البالد ،مع وجود موارد في لندن والجنوب �أف�ضل من تلك
الموجودة في ال�شمال ب�شكل عام .ف�إذا لم تتوفر الموارد المحلية،
را�ض عما تقدمه
�أو توجد هناك قائمة انتظار طويلة� ،أو كنت غير ٍ
«الخدمات ال�صحية الوطنية» المحلية ،با�ستطاعتك اال�ستف�سار عن
مكان �أقرب م�ست�شفى خا�ص وال�س�ؤال عما �إذا كان يقدم خدمات
�صحية نف�سية للأطفال .وهناك بع�ض المراكز المتخ�ص�صة بحاالت
معينة كم�ؤ�س�سات �سكن داخلي متخ�ص�صة بحاالت «فقد ال�شهية» في
لندن ،ومركز متخ�ص�ص بتقييم حاالت «�صعوبة الت�آزر الحركي» في
نيوبورت.
م�شاف محلية خا�صة ،ف�إن «جمعية الإدخار
في حال لم يكن هناك ٍ
المتحدة البريطانية» ( )BUPAو»ال�شراكات العامة والخا�صة»
( )PPPلديهما قائمة بالأطباء النف�سيين المعتمدين للأطفال،
وب�إمكانك طلب �إحالتك �إلى اخت�صا�صي محلي من خاللهما.
وهذا يمكن زيارة علماء نف�س خ�صو�صيين للح�صول على التقييم
وعلى العمل العيادي في بع�ض الأحيان ،كما يمكن للمراكز الخا�صة
بـ«�صعوبة الت�آزر الحركي» �أن توفر ذلك.
وقد ال تكون بحاجة �إلى �أن تكون م�ضمون ًا كي تتم معاينتك في
م�ؤ�س�سات خا�صة ،طالما �أنك قادر على ت�سديد تكاليف العالج.
و�ستتفاوت الأ�سعار وفق ًا للحاجة ولالخت�صا�صي المق�صود.
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الطب البديل

العالج بالطب ال�شمولي وغيره من العالجات المتنوعة
والمقاربات المختلفة قد يكون مفيد ًا لبع�ض الأ�شخا�ص ،غير �أن هذا
النوع من العالجات ال يخ�ضع للتقييم العلمي .على �سبيل المثال ،بع�ض
الأ�شخا�ص ي ّدعون ب�أن العالج بالعطور يفيد في ما يتعلق بـ«ا�ضطراب
نق�ص االنتباه مع فرط الحركة»  ،وب�أن «الوخز بالإبر» يفيد في عالج
اكتئاب الرا�شدين ،غير �أنه ما من درا�سات لإثبات هذه االدعاءات.
ولكن هناك تقارير تفيد ب�أن الأع�شاب ال�صينية يمكن �أن ت�س ّبب
الف�شل الكبدي والكلوي� .إذ ًا ،ف�إن بع�ض هذه العالجات ال يكون خالي ًا
من الأخطار دائم ًا .وهناك العديد من االدعاءات غير المثبتة على
تحقق معجزات في ال�شفاء من بع�ض الأمرا�ض ،الأمر الذي يجب
�أن تحتر�س منه ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى الحاالت التي ال يوجد عالج
معروف لها .ا�صرف �أموالك بحذر.
�إذا قررت �أن تج ّرب الطب البديل� ،أخبر طبيبك العام عما تنوي
فعله و� ِأبق المعالجين على دراية بجميع الأدوية التي تتناولها �أنت
وطفلك .وعليك �أن تق ّيم ما �إذا كانت الم�ساعدة المق ّدمة تحدث فرق ًا
�أم ال .ومن الأف�ضل �أن يتم �إر�شادك لر�ؤية طبيب معتمد لديه �سمعة
جيدة ،و ُيف�ضل �أن يكون �أحد ًا مو�صى به �شخ�صي ًا .كما يمكنك طلب
ر�ؤية م�ؤهالت ال�شخ�ص وطلب التحدث مع زبائن �سابقين.

�إطار عمل الخدمة الوطنية للأطفال وال�شباب

وثيقة «�إطار عمل الخدمة الوطنية» التي تم ن�شرها حديث ًا
هي عبارة عن �إطار عمل لتقديم رعاية موحدة ذات جودة �أف�ضل
للأطفال عبر جميع الوكاالت .وهذا �سي�ؤدي في النهاية �إلى خدمات
�أف�ضل و�أكثر �إن�صاف ًا عبر البالد .ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني
(ابد�أ من � www.dh.gov.ukأو ابحث عبر غوغل) للح�صول على
�شرح حول كيفية عمل هذا النظام.
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النقاط الأ�سا�سية
 �إذا لم ت�ستطع عالج م�شكالت طفلك ال�سلوكية بنف�سك �أو
�شعرت باالكتئاب� ،إ�س َع للح�صول على الم�ساعدة
 الم�ساعدة متوفرة من خالل العديد من الم�صادر ،بما في
ذلك مدر�سة ابنك ،طبيبك العام« ،الخدمات الإجتماعية»،
مجموعات الدعم ،والأ�سرة والأ�صدقاء.
 راجع المواقع الإلكترونية ،الكتب ،وموارد �أخرى لمزيد من
المعلومات ،ولكن عليك التنبه من �أنه لي�ست جميع المعلومات
الموجودة على الإنترنت تتمتع بال�صدق ّية .وهناك ك ٌّم كبير
من المعلومات متاح للعامة �أكثر من ذي قبل ،كما �أن هناك
م�صادر ممتازة توفر الم�شورة والمعلومات
ينم عن قوة ،ال عن �ضعف .فال تنتظر
 طلب الم�ساعدة هو عمل ّ
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كل طفل هو طفل مميز يتمتع ب�إمكانات غير م�ستغلة ال نهاية لها.
ومهمة رعاية الأطفال وم�ساعدتهم على التطور هي واحدة من �أكثر
المهمات �إثابة في الحياة .وفي الواقع ،ب�إمكان الأهل والمعلمين �أن
يحدثوا فرق ًا في حياة الأطفال ،كل يوم .معظم �أ�شكال ال�سلوك لها
م�سببات �أو يمكن فهمها ،والدعم متوفر دائم ًا� .إذا فهمنا �أطفالنا
وقدمنا الدعم لهم ،بتحديد �أية م�شكلة في وقت مبكر ،فبا�ستطاعتنا
م�ساعدتهم على �أن يحيوا حياة �صحية و�سعيدة.
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صفحاتك

هذا الكتاب يحتوي ال�صفحات التالية لأنها قد ت�ساعدك على
�إدارة مر�ضك �أو حالتك وعالجها.
وقد يكون مفيد ًا ،قبل �أخذ موعد عند الطبيب ،كتابة الئحة
ق�صيرة من الأ�سئلة المتعلقة ب�أمور تريد فهمها لتت�أكد من �أنك لن
تن�سى �شيئ ًا.
يمكن �أن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.
و�شكر ًا لكم.
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تفا�صيل الرعاية ال�صحية للمري�ض
اال�سم:
الوظيفة:
مكان العمل:
الهاتف:
اال�سم:
الوظيفة:
مكان العمل:
الهاتف:
اال�سم:
الوظيفة:
مكان العمل:
الهاتف:
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م�شاكل �صح ّية ملحوظة �سابقاً � -أمرا�ض /جراحات/
فحو�صات /عالجات
الم�شكلة
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ال�شهر ال�سنة

العمر حينها
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مواعيد الرعاية ال�صحية
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
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مواعيد الرعاية ال�صحية
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
اال�سم:
المكان:
التاريخ:
الوقت:
الهاتف:
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العالج (العالجات) الحالية المو�صوفة من قبل طبيبك
ا�سم الدواء:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:

ا�سم الدواء:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
ا�سم الدواء:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
ا�سم الدواء:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
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�أدوية �أخرى /متممات غذائية تتناولها من دون و�صفة طب ّية
الدواء/العالج:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
الدواء/العالج:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
الدواء/العالج:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
الدواء/العالج:
الغاية:
الوقت والجرعة:
تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
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الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب

(تذ ّكر �أن الطبيب يعمل تحت �ضغط كبير لناحية الوقت ،وبالتالي
ف�إن اللوائح الطويلة لن ت�ساعدكما كليكما)
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الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب

(تذ ّكر �أن الطبيب يعمل تحت �ضغط كبير لناحية الوقت ،وبالتالي
ف�إن اللوائح الطويلة لن ت�ساعدكما كليكما)
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مالحظات
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كتب طبيب العائلة
معلومات وخيارات و�صحة �أف�ضل
الكتب المتوفرة من هذه ال�سل�سلة:
التوحد ،فرط الحركة ،خلل القراءة •	 �أم���را����ض ال��ع��ي��ون ،ال��م��ي��اه البي�ضاء
•	 ّ
والزَّرق
والأداء
•	 الغذاء والتغذية
•	 الكحول وم�شاكل ال�شرب
•	 ق�صور القلب
•	 الح�سا�سية
•	 ج���راح���ة ال��ت��ه��اب مف�صلي ال���ورك
•	 �ألزهايمر و�أنواع �أخرى من الخرف
وال ّركبة
•	 الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية
•	 ع�سر اله�ضم والقرحة
•	 القلق ونوبات الذعر
•	 متالزمة القولون الع�صبي
•	 داء المفا�صل والروماتيزم
•	 �سن الي�أ�س والعالج الهرموني البديل
•	 الربو
•	 ال�����ص��داع الن�صفي و�أن����واع ال�صداع
•	 �آالم الظهر
الأخرى
•	 �ضغط الدّم
•	 ه�شا�شة العظام
•	 الأمعاء
•	 مر�ض باركن�سون
•	 �سرطان الثدي
•	 الحمل
•	 �سلوك الأطفال
•	 ا�ضطرابات البرو�ستاتا
•	 �أمرا�ض الأطفال
•	 ال�ضغط النف�سي
•	 الكول�ستيرول
•	 ال�سكتة الدماغية
•	 داء االن�سداد الرئوي المزمن
•	 الأمرا�ض الن�سائية ،داء المبي�ضات
•	 االكتئاب
والتهابات المثانة
•	 مر�ض ال�سكري
•	 ا�ضطرابات الغدة الدرقية
•	 الإكزيما
•	 دوالي ال�ساقين
ال�صرع
•	 داء ّ

�أكثر من خم�سة ماليين ن�سخة �أجنبية مباعة في بريطانيا!

