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 المقدمة:

ظي باهتمام العلماء والباحثن، نظرا للحاجة املحة الي  فسية من أهم وأكثر امواضيع الي أصبحت  تعتر الصحة ال
ولوجية وااقتصادية  وانب العلمية والتك تلف ا ضاري الذي يشهد العام من  نتجت عن تعقد حياة اجتمعات، والتطور ا

اعية ية والص روب امختلفة والتهديدات اأم ه من مشكات نفسية من قبيل شعور اإنسانفضا عن ا بعدم  ، وما ترتب ع
اجة يعر حق عن، وليس من دليل واكبة سرعة هذا التطور اهائلصعوبة مالتوافق و سوء ااغراب و و  اأمن للرعاية  املحة هذ ا

فسية ومصاح فسية كانتشار امصحات ال فسية  ال دمة ال حسب طبيعة طب اأمراض العقلية وامراكز امتخصصة ي تقدم ا
امعات  صصا قائما حد ذاته يدرس ي ا فسية أصبحت  امشكلة أو اإعاقة ي اجتمعات امعاصرة. ناهيك عن كون الصحة ال

 لي مستوي الدراسات العليا.عوخاصة 

تمع يود أن يساير رك جانب اموارد امادية، إي ب التقدم عليه أن يوجه اهتمامه إي اموارد البشرية من البديهي أن أي 
هم اأطفال وامراهقن الذين هم رجال  وهذ اموارد تتمثل ي قدرات وإمكانات وخرات أفراد فسية، وخاصة م وصحتهم ال

الي تقول أنه: ))جب أن حرم ي الطفل إمرأة ورجل  (Françoise dolto) ونساء الغد علي حد تعبر "فرانسواز دولتو"
الذي ا مكن أن يتحقق إا من خال الوعي بضرورة  امستقبل((، وبالتاي فإن صاح مستقبل اجتمع يتوقف علي صاح أطفاله

فسية والربوية.  توفر الرعاية ال

فسي ي سن الرش لو من امرض ال فسية وا اوز إن التمتع بالصحة ال د، يتوقف إي حد بعيد علي الطفولة الي جب 
جاح من خال تلبية متطلبات مو كل مرحلة بشكل صحيح ومتوازن بعيدا عن الغلو ي اإشباع  رمان،  وأتلف مراحلها ب ا

شئة ااجتماعية الصحيحة ومساعدة الطفل علي إو  رات احل الصراعات و تباع أساليب الربية والت اوزها، مؤمة مواجهة ا و
فسي الكاسيكي يعتر أن جذور أي مرض نفسي ي سن الرشد تعود إي مرحلة الطفولة ويرتبط ها بشكل أو بآخر،  والتحليل ال

ا تقع علي اأسرة بوجه خاص مسئولية كبرة مي أفرادا غر مرامن مع اآباء وغر ف وه اء من شأنه أن ي ا اأب تقصر اآباء 
هم، و و ن مع بعضهم، متوافق اف إي اإخوة واأخوات فيما بي قيقة أنه مكن أن متد ا أى عن التعرض ا ا توجد أسرة م

وبامقابل تتباين أساليب مواجهة هذ امعوقات من أسرة أخرى، وذلك حسب  ،للمشكات علي اختاف طبيعتها ودرجاها
تلف امستوى ااجتماعي وااقتصادي العام الذي يش الة الصحية والسكن وامركب و مل امستوى التعليمي للوالدين والوظيفة وا

هاية ماسك اأسرة من عدمه، فاأسرة امتماسكة سيكون م قدورها مواجهة متطلبات العيش اأخرى، الي يرتب عليها ي ال
ائها فرصة  اوزها بشكل أو بآخر، بل إها ستتيح أب ياة، اكتساب القدالصعاب و أما اأسرة امفككة فإها ا رة علي مواجهة ا

هار أمام اأزمات،  رمة.و شك سوف ت وح وا فسية أو للج اءها عرضة إما لاضطرابات ال  عل أب

د الراشد، ذلك أن العديد من  ال ع بغي أن ختلف عما هي ا فسية للطفل وامراهق ي والواقع أن التعامل مع الصحة ال
مو ا غر، أن الفرد ي امظاهر ا لي قد تبدو من الوهلة اأوي اضطرابا نفسيا أو سلوكيا، قد ا تكون إا مظهرا من مظاهر ال

تلفة ومتسارعة ي الوقت نفسه، جعل ما يعتر اضطرابا نفسيا ي سن الرشد ليس كذلك ي سن  هذ امرحلة مر بتغرات مائية 
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بغي علي الوالدين وامربن وامتخصصن عدم التسرع ي التشخيص أو إصدار اأحكام علي سلوك الطفولة أو امراهقة، ولذلك  ي
 أو امراهق. الطفل

اولة لتوفر مادة علمية مركزة قدر اإتأي هذ امطبوعة البيداغوجية  ة الثالثة توجيه وإرشاد  )ل م د(، ي  مكان لطلبة الس
عل الطوسط زخم من امعلومات العلمية  امعي،  مباارتباك والضياع خاصة وه ونيشعر  لبةامبعثرة قد  ي مرحلة التدرج ا

ديد  فسية و فسي والسلوكي لدى الطفل وامراهق بالتدرج عر تعريف امشكلة ال ومساعدهم علي كيفية دراسة ااضطراب ال
هجية نفسها الي فسيأسباها ومظاهرها م طرق وأساليب عاجها، وهي ام ية اميدانية للمرشد ال كما م   . تتبع ي اممارسة امه

فسية والسلوكية اأكثر انتشارا لدى الطفل  اول امشكات ال صوص وت مراعاة التدرج ي تقدم احاضرات من العموم إي ا
شاط والعدوان  وامتمثلة ي وامراهق ت ب  هوية لدى امراهق، إضافة إي ث   التوحد واللجلجة وأزمة او التبول الاإرادي وفرط ال

صص من التخصصات  للمصطلحات الواردة ي من امطبوعة مرمة إي اللغة الفرنسية، وذلك نظرا أمية امصطلح ي أي 
فسية التي يمكن أن تمس ، العلمية وتجدر اإشارة إلي أن الهدف العام من المقياس هو التعرف علي ااضطرابات ال

مراهق وأن اأهداف الوسيطة هي علي العموم تحديد أسباب ومظاهر هذ ااضطرابات وكيفية التعامل معها، في الطفل وال
يات  شودة من عموم المحاضرات هي التحكم في تشخيص تلك ااضطرابات وفي طرق وف حين أن الكفاءات الم

ها.  عاجها والوقاية م
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:  الصحة النفسيةمدخل إلي                             احاضرة آو

 

 النفسية: بداية ااهتمام بااضطرابات -1

ف ية  ذ وجد اان ان، وكان ااعتقاد ال ائد أها عبارة عن سس سن الشيطان، أو لقد وجدت آسراض ااضطرابات ال س
ف ية سن خال طرق العاج  أها سلوكيات خاطئة، أو تعر عن الك ل، وأها سعد ة، وبرز هذا الفهم لأسراض وااضطرابات ال

ي،  ال كانت ستبعة سثل العقاب الشد د وال جن والضرب والتقييد بال اسل.  أ20، ص 2000)

ن، و  اولة فهم أسباها إ آاف ال  ف ية و ف ية والوقا ة سن آسراض وااضطرابات ال ترجع البدا ات آو للرعا ة ال
انبة للصواب  ظر عن طبيعة هذ اإسهاسات ال كانت ي سعظمها  وا تعر  وتعتمد علي تأو ات غر سوضوعيةوبصرف ال

اوات لفهم ال لوك عن حقيقة امرض  ذ القدم، ومكن اعتبارها  ف ية س ف ي، إا أها تبقي جهودا  بذلت ي الرعا ة ال ال
 اإن اي خاصة ي جانبه غر ال وي.

ف ية وبآساليب ال  تم  (Moyen âge)غر أنه مكن اعتبار العصور الوسطي  قيقية لاهتمام بالصحة ال البدا ة ا
قيقية ي  إتباعها ي الزسن تلفة، وال شكلت اانطاقة ا ة  ف ية وي أسك امعاصر، حيث برزت العد د سن صور الرعا ة ال

ف ية  ف ية وااجتماعية لإن ان، فانتشرت دور الرعا ة ال ف ية. فقد استشعر آطباء ام لمون أمية الرعا ة الصحية وال الرعا ة ال
شاط واموسيقي نت تعرف ب"البيمارستانات"وال كا ي دسشق وبغداد وآندلس ف ي ، فظهر العاج بال هدف إعادة التوازن ال

 للمر ض.

يل"  حيث أشار أ بطرق العاج امتبعة ي العام اإساسي، 1745-1820) (Pinel)ولقد تأثر الطبيب الفرن ي "بي
ة  ة "ساراجوسا" ااسبانية  1819ي إحدى كتاباته س ت شعار الصحة إ أنه م مد  إنشاء سصحة لأسراض العقلية 

ة للجميع، وكان  تبع العاج بالعمل الزراعي ف ية سن القيود 1798، وقام س ليص امصابن بآسراض ال ، حيث  بالدعوة إ 
اسبة،  ا دفع ب س كان ااعتقاد سائدا لدى آطباء ي ذلك الوقت أن سعاسلتهم بالضرب وال اسل هي طر قة العاج ام

يل" إ  اسبة للتعاسل سعهم."بي ظرة إ امرضي نف يا سن قبل  نشر كتاب  شرح فيه آساليب ام وهو سا أسهم بالفعل ي تغير ال
 آطباء وسن اجتمع ككل.

ة و   ظهرت سؤس اتي بلجيكا أ ضا بتخليص امرضي نف يا سن القيود، كما  (Guislan)قام "جيزان"  1835ي س
" إن انيةأكثر بطر قة  ل همتتكف دا وال و د، وبرزت هذ امعاسلة ي بر طانيا أ ضا علي  د "كونو   ي كل سن هول

(Connolly).يل" إ اللغة الروسية دودة ي أمانيا إ  ، كما مت ي روسيا ترمة كتاب "بي غر أن الرعا ة اإن انية كانت 
ز"  ة   (Grisinger)أن ظهرت بعض احاوات سن خال "فروناندها  غر"  1817س ة  (Feronandheinz)و"غر ز  س
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ة ا بزغ إنشاء سصحة ألت1860 ي وال كانت تتبع آساليب اإن انية  (Alt-Scherbetz) شربيتس -، كما م ي سد 
 التعاسل سع امرضي وسا تزال سفتوحة إ غا ة هذا اليوم.

يا ن وامتخلفن ذه ا ي  (Witmer)ي فرن ا، وعلي  د "و تمر"  وباقراب القرن العشر ن بدأ  ظهر ااهتمام با
ة  ال نف ها ي العيادة امتخصصة ي التخلف 1896العيادة ال افتتحها ي ب لفانيا ي الوا ات امتحدة آسر كية س ، وهي ا

ة  ة نف ها أسس "هيلي" 1909الذه وال أقيمت ي بوسطن س ي شيكاغو سعهد رعا ة آطفال  (Helly)، وي ال 
ن ا ة القا ف ية.، وم إنشاء اللج  وسية للصحة ال

ة  ف ي س يه ي فرن ا، والذي أسهم بشكل كبر ي  1905وكان لبدا ة حركة القياس ال سن خال سقياس سيمون بي
   التعرف علي سعدل الذكاء لدى آطفال وضبط سعا ر الصحة وامرض وال واء والاسواء.

ة  ظمة الصحة العامية  1948وأنشئت س  Organisation Mondiale de la santé mentaleس
(OMS)  دسة الصحية والتعاون العامي وتبادل ها نشر الوعي الصحي وتوفر ا دن، وكان اهدف س وال كان سقرها ي ل

رات ي سوضوع الصحة.  ا

ف ي أ ي هذ امرحلة أهم التيارات ال أثرت إ 1856-1939) (Freud)الذي أس ه "فرو د"  و عتر التحليل ال
ف ية والركيز علي  د د طبيعة ااضطرابات وآسراض ال ف ية، سن خال  حد كبر وسازالت إ اليوم ي حركة الصحة ال

تصف القرن العشر ن أخذت ا ف ية، بدا سن العواسل العضو ة سثلما كان سائدا. وي س اهات أخرى ي الظهور العمليات ال
ف ية ، إضافة إ امعرفية واإن انية وسا تفرع علي غرار ال لوكية ال ركزت علي أمية التعلم ي ظهور ااضطرابات وآسراض ال

وعة وسا زال التطور س تمرا. وكل ذلك سرتبط اشك بالتحوات وام اقات الفكر ة  ها سن طرق وأساليب عاجية ستعددة وست ع
ها سن سشكات نف ية وح عقد ة وفل فية، وال ية ال سر ها العام الغري، وسا ترتب ع  ياسية وااقتصاد ة وااجتماعية وآس

ادي باحرام إن انية   أ18-15، ص 2002)ساسر،  .اإن انوحقوق أدت إ ظهور حركات ت

 

 تعريف الصحة النفسية: -2

ف ية ولد ه تتميز شخصيته بالتكاسل ال وي حالة دائمة ن بيا، حيث  كون الفرد ستوافقا نف يا واجتماعيا،  الصحة ال
ياة واستغال قدراته بأقصى سا مكن،   و تمتع بال عادة.القدرة علي إثبات ذاته وسواجهة ا

ظمة الصحة العامية ) ف ي وا OMSوح ب س ف ية حالة سن التكاسل ال مي وااجتماعي ولي ت أ فإن الصحة ال
لو سن امرض ابية تشمل صحة العقل وساسة ال لوك، فهي إذن رد ا وا تع فقط التعاي سن سظاهر ااضطراب  حالة إ

ف ي.   أ9، ص 2005)زهران، ال
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ف ية الصحة القوصي" العز ز عبد"  عرف ف ية الوظائف بن التكاسل أو التام التوافق سن حالة)): بأها ال  سع امختلفة، ال

ف ية آزسات سواجهة على القدرة اي اإح اس وسع اإن ان، على عادة تطرأ ال العاد ة ال   بنو  .أأوالكفا ة بال عادة اإ

ف ية للصحة تعر فه ي القوصي"" ف ية الوظائف بن التام التوافق ي تتمثل ال وي ال لوك دد أساسية سظاهر ثاثة ال  ال

ف ية آزسات سواجهة على وامقدرة امختلفة، اي واإح اس العاد ة، ال  شرح ي القوصي""   تطردو  والكفا ة، بال عادة اإ

ف ية الصحة أن اسؤكد تعر فه د تتحقق والكفا ة ال عادة وأن وااجتماعية، اإن انية امبادئ با بان تأخذ ال  صا سراعاة ع

 التكيف أن القوصي""  ؤكد م صحيح، والعكس ااجتماعية آهداف قيق ت توجب الفرد ة آهداف وأن واآخر ن، اجتمع

قله تغير إحداث ي بأنصبتهم القيام اولة وإما هو، كما للمجتمع اإذعان مجرد آفراد  قوم ا أن  تطلب الصحيح  إ  

 .فيها هو ما أح ن حالة

ف ية الصحة القر طي" أسن امطلب عبد"و عرف  ابية، انفعالية عقلية حالة))بأها:  ال ليمة ال  عن تعر ن بيا، س تقرة إ

ارجية الداخلية القوى وتوازن امختلفة، ووظائفه الفرد طاقات تكاسل ة، مو وسرحلة سا ووقت تمع ي ل لوكه اموجهة وا  سعي

ف ية بالعافية ومتعه  . أأااجتماعية والفاعلية ال

ف ية الصحة هما تت م أساسيتن حالتن التعر ف هذا القر طي" ي"  وضح الة ال ي ااستقرار حالة :وما ال  وا

ابية، ها ة ي تشكان اللتان اإ  والعقلية اانفعالية امختلفة، ووظائفه وإسكاناته الفرد طاقات بن التكاسل عن تعر حالة ال

ارجية الداخلية القوى بن التوازن م جهة، سن والدافعية ها ة ي أخرى. جهة سن وا  الطاقات، بن التكاسل سن كل  شكل ال

وعها على القوى بن والتوازن تظما واحدا عما ت اسيا س  .د 

ف ية الصحة "كفاي الد ن عاء"و عرف  ف ية الوظائف بن التوازن والتكاسل سن حالة)): بأها ال  أن به تؤدي للفرد، ال

 تلف ا التعر ف هذا .أأوالكفا ة الرضا سن بدرجة ذلك جراء سن  شعر يث اجتمع، و قبله ذاته،  تقبل عله بطر قة   لك

ابية والصفات ال لوكية امظاهر سن موعة عن عبارة فهو امضمون، حيث سن سابقيه عن  أن للفرد مكن أساسية كأهداف اإ

ميها ف ية بالصحة التمتع م وسن والكفا ة، بالرضا إثرها على فيشعر سلوكه، ي و ؤصلها    .ال

ف ية بالصحة  تمتعون الذ ن نإ)): (Barron)" بارون" و قول  ي والصواب ا،صواب  رونه سا  عملون سن هم ال ليمة ال
بغي ا أنه هو نظرهم  سا نفعل أا هو الصواب عاسة وبصفة  قتل، أو  غتاب، أو   رق، أو  غش، أو  كذب، أن الفرد على  
ياة سر  هدد  .أأوموها ا

وانبعلي  آو بالدرجة التعر ف هذا  ؤكد خ  ا ف ية للصحة كمحددات لقيةا  الصحة سظاهر تقتصر ا إذ ،ال ليمة ال

ف ية ف ي التكيف أو التوافق على التعر ف هذا ي ال ف ية ال اسة أن اسوضح  تجاوزما، بل فقط ال  اعميق اإدراك تقتضي ال
لقية الغا ة قيق خال سن والتوافق للتكيف اء. ا هج الفرد التزام أمية سدى التعر ف هذا  ظهر عليه وب لقي الد  بال  ح وا

ياة سع فيها  درك درجة إ  صل ف ية الصحة أن التعر ف هذا  وضح كما. ا  ال لوك، ي والتحكم الضبط سدى على تقوم ال

اضر ي وتقومه وتوجيهه  ام تقبل.  ي واان جام التوافق سن مكن س توى أفضل قيق هدف ا
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انب بأمية(Shoben) " شوبن"  عرف ال ياق نف ه يو  لقي ا فاظ ي ا دسا الشخصية توازن على ا   صرح ع

ا  بدو))قائا:  ف ية الصحة مع اسليم داد  نقدم أن ن تطيع ا اليوم أن لق عن معزل ال ليمة ال ، ص 2007)فقيه، . أأا
 أ276-277

ف ية فيما  لي:  ومكن تلخيص سا جاء ي سعظم تعار ف الصحة ال

ف ية. - لو سن آسراض وااضطرابات ال  ا

رافات. - لو سن اا  ا

اجات. - تلف ا  قيق التوازن بن 

ف ي وااجتماعي. -  قيق التوافق ال

 إثبات الذات. -

 الشعور بال عادة. -

لق. -  ح ن ا

فس. -  الرضا عن ال

مية الذات. -   العمل علي ت

يع،   أ19-18، ص 2000)الص
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 الصحة النفسية بين اأسرة والمدرسة                      احاضرة الثانية:

 

 :واأسرة النفسية الصحة -1

 ، ظوسة اجتماعية خاصة ي الطفولة آو شأ فيه الفرد، وهي بال بة إليه أهم س تعتر آسرة الوسط آول الذي  
شئته اجتماعيا، حيث أها ترعي مو بالشكل الذي  اء شخصية الطفل وت ل آسرة ي ب ل  وليس مقدور أ ة سؤس ة أخري أن 

اسب سع  ثقافة آسرة وسع ثقافة ا اخ  ت ف ية إ إذا أتيح له ام جتمع الذي  عيش فيه، وا مكن للطفل أن  تمتع بالصحة ال
اي.  موذج الوالدي اإ ي، آسري ال ليم  وال  أ177، ص 2003)الشور

مو إذن آسرة ف اي أو سلي، فضا عن تأثرها علي ال اء الشخصية لدى الطفل بشكل إ ف ي وب مو ال تؤثر ي ال
 أن آسرة هي امضطربة.ي أغلب آحيان  مي وااجتماعي، فطفل سضطرب نف يا  ع ا

 

 وأثرها علي الصحة النفسية للطفل والمراهق الظروف اأسرية غير المائمة

 اأثر علي الصحة النفسية للطفل والمراهق الظروف اأسرية غير المائمة
 الرفض )أو اإمال ونقص الرعا ةأ

 
 

ما ة  الزائدة ا
 
 

 التدليل
 

 الت لط )ال يطرةأ
 
 

لقية امرتفعة  امتطلبات ا
 

 ارتفاع س توي امتطلبات
 

ف ي الشعور بعدم آسن اولة جذب إنتبا ال ، الشعور بالوحدة، 
ضوع أو العدائية والتمرد، اان حاب العاطفي  اآخر ن، ال لبية وا

جل، سوء التوافق.وااجتماعي  ، ا
ضوع، كثرة امطالب،  ياة، القلق، ا عدم عدم القدرة علي سواجهة ا

ضج العاطفي، آنانية. ، عدم ال  التوازن اانفعا
مل ام ئولية،  التمركز حول الذات، رفض ال لطة، عدم القدرة علي 

 امبالغة ي لفت انتبا اآخر ن.
ضوع أو التمرد، اإح اس بالعجز، نقص امبادأة،  اإست ام وا

ضج العاطفي. مو، عدم ال  اإعتماد ة، سشكات ي ال
ف ي، الشعور ا ف ي، الصراع ال مود والصابة، الشعور بعدم آسن ال

 بالذنب، احتقار الذات.
قص ، سفهوم ذات اإحباط، الشعور بالذنب، لوم الذات، الشعور بال

 سالب.
ال لبية، لوم الذات، اان حاب العاطفي وااجتماعي، القلق والتوتر، 

 ال لوك العدواي.
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قد الشد د  الربية القائمة علي ال
 

 تعارض أساليب الربية
 

 الطاق العاطفي بن الوالد ن
 
 

 الطاق
 
 

 اضطراب العاقات بن اإخوة وآخوات
 

 الوالدان العصابيان
 

 علي عملية ااخراج أخطاء التدر ب
 أخطاء الربية ا ية

اذ اضطراب سلم القيم، عدم الت ، الردد وعدم القدرة علي ا وازن اانفعا
 القرار.

رسان العاطفي، اان حاب  ف ي، ا القلق والتوتر، الشعور بعدم آسن ال
زن العميق،  العاطفي وااجتماعي،  .ج د ة-اضطرابات نفسالقلق، ا

، العزلة والوحدة، غياب  ف ي، عدم التوازن اانفعا الشعور بعدم آسن ال
مو  وف والتشاؤم سن ام تقبل.ال  ذج الوالدي، ا

ف ي، عدم الثقة ي  سشاعر الكراهية والعداء، الشعور بعدم آسن ال
كوص. فس، ال  ال

يل الدفاعية ال   تخدسها  ف ي، إتباع ا وف، الشعور بعدم آسن ال ا
 الوالدان.

اد، البخل. وف، الع  الشعور بالعجز وا
جل، الشعور بالذنب،   اضطراب التوافق ا ي.ا

 

 أ18-16، ص 2005)زهران، 

مل ي طياها أخطاء ي امعاسلة الوالد ة، وهو سا ت ميه "أليس سيلر"  ها التقليد ة قد   Alice)فالربية إذن وخاصة س

Miller)  ا ضعيفا وخاضعا، غر قادر علي رد الفعل نتيجة قوة ه كائ طيم إرادة الطفل لتجعل س بالربية ال وداء ال تؤدي إ 
ع سن الطفل شبه أبكم ورما ح فاقدا للوعي والشعور.  ال لطة امدسرة للراشد ن، ال تص

ف ية للطفلسوء امعقوق الطفل فإنه  دخل ي نطاق  وفق ااتفاقية الدولية  سا  لي: اسلة ال

ف اللفظي. -  الع

 ال لوكيات ال اد ة وتلك ال تقلل سن قيمة الطفل. -

بذ العاطفي. -  ال

قيقها. - اقضة أو ال سن ام تحيل    التعليمات الربو ة امت
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و الطفل، طيم الزوج أو الزوجة  وجه  ف الزواجي الذي  هدف إ  الذي  كون الضحية  وي بعض آحيان فإن الع
يه ،فقط ٓنه ابن الطرف اآخر نه  رفض ترك التضاسن سع هذا الطرف ام تهدف، و صبح الطفل طرفا ي صراع ا  ع ، ٓو

اته اانفعالية علي هذا الطفل، الذي ا بتفر غ بدور فإنه  قوم  ،وبامقابل فإن الطرف اآخر ورما لكونه ا   تطيع امواجهة شح
ونته وقدرته علي التفكر ال ليم. د ي ال ها ة وسع استمرار هذا الصراع إا اللجوء إ العزلة و فقد بذلك كي

((Hirigoyen, 1998, P 39-40 

رم فيه فرد ة الفرد وتعلمه احرام نف ه  ب والتآلف،  اخ أسري  تميز بالثقة والوفاء وا تاج إ س إن الشخصية ال و ة 
رسا ب مو و تطور وسط بيئة نقية وان  كون  و الدموقراطي ي أسرته، في ، فالطفل  تأثر با مو اس، وتعطيه الثقة الضرور ة ل ن ال

تلف سراحل مو الاحقة. وآسرة امثالية هي ال تراعي ستطلبات كل سرحلة  سو ة هيئه للحياة ااجتماعية بشكل صحيح عر 
مو وخصوصياها، وا  مل الطفل أكثر سن طاقته، أو تقحمه ي سواضيع وسشكات الراشد ن، وإما ت اعد كي سن سراحل ال

مائية امختلفة سن دون تقصر أو سبالغة.  صور،  عيش كل سرحلة وتلي حاجياته ال  أ74، ص 2000)س

 

 المدرسة:الصحة النفسية و  -2

ضاري  تعتر امدرسة هي امؤس ة الرمية ال تشرف علي عملية الربية شئة ااجتماعية، وتلقن الراث الثقاي وا والت
ف ي وا مي وااجتماعي للطفل، حيث  تفاعل سع امعلمن  مو ال ، وام امة ي ال اء امواطن الصا د دة وب لأجيال ا

 والتاسيذ و تأثر بامقررات التعليمية.

قيق مو نف ي سليم لل ف ية فيما  لي:مكن تلخيص دور امدرسة سن أجل  فاظ علي صحته ال  طفل وا

ف ية وا مية وااجتماعية. - واحي ال مو امتكاسل للطفل سن ال  الوعي بضرورة ااهتمام بال

ه  - اسب سع س ف ي وااستقالية ما  ت قيق التوافق ال ف ية لكل طفل وس اعدته علي حل سشكاته و دسة ال توفر ا
ف ية   وا د ة.وقدراته ال

اسب سع امتطلبات وامعا ر ااجتماعية. - ب أن  ت اجات وبلوغ آهداف   تعليمه أن تلبية ا

ف ي للتلميذ. - فيذ التوجيه واإرشاد ال  طيط وت

شئة ااجتماعية  - تلف امؤس ات ااجتماعية آخرى.القيام بالت  للتلميذ بالتشارك سع آسرة و

تلفة سن قبيل دعم سلم القيم وامعا ر ااجتماعية ضمن وسن أجل ذلك  عمد ا لقائمون علي امدرسة إ إتباع طرق 
شاطات الربو ة والر اضية وااجتماعية، الثواب والعقاب وي واماديأ توى امقررات الدراسية، ال ابية )امع ماذج اا ، تقدم ال
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، ص 2005)زهران،  ف هم، فالتلميذ  تعلم بالتلقن والتقليد علي حد سواء.أو سلوك امدرسن أنسن خال امادة التعليمية 
 أ18-20
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 الصحة النفسية للمعلم                        :ثالثةاحاضرة ال

 

 أهمية الصحة النفسية للمعلم: -1

ر ج أعداد كافية سن امعلمن  د ث عن أ ة إصاحات للعملية الربو ة سن دون ااهتمام بتكو ن و سن غر اممكن ا
واحي العلمية وآدائية والشخصية أو العائقية  ، (savoir, savoir faire, savoir être/relationnel)آْكفاء سن ال

قيق أهداف العملية ال احية امعرفية وكان متلك امهارات الازسة ولن  كون باإسكان  ا سن ال ربو ة إا إذا كان تكو ن امعلم ستي
اصة التاسيذ،  تم فيها سراعاة  اء عاقات ستوازنة سع اآخر ن و ف ي وتوفر القدرة علي ب للتدر س سع التمتع بالصحة والتوافق ال

ا ا ترز ام ئولية الكبرة املقاة علي عاتق امعلم ٓنه سطالب فروقهم الفرد ة وخصوصية كل تلميذ وتلميذة حالة  لة. وسن ه
اد  اولة العمل علي إ ة وامعقدة سن جهة أخرى و بتعليم التاسيذ علي أح ن وجه مكن سن جهة، وباستيعاب سشكاهم امتبا 

 أ155، ص 1994حلول ها. )ا ماي، 

 

 :مظاهر الصحة النفسية لدى المعلم -2

 مكن إماها فيما  لي:

يا سعهم   عتر امعلمتوازن الشخصية؛  - بونه، و أخا أكر للتاسيذ سكشوفا علي طبيعته   رشد به آطفال و طيعونه و
قيق ذلك  هم ي ماس واهتمام، ولكي  كون مقدور  ب واحراسا باحرام، و شعرون بأنه  عمل لصا حياهم و بادهم حبا 

ف ية، لد ه إمان برسالته الربو ة والتعليمية و شعر ب أن   كون هو نف ه ستوازنا ي شخصيته خاليا سن سظاهر ااضطرابات ال
 أها قطعة سن ذاته.

اجحة سواء سع زسائه امعلمن وسع سوظفي  - العاقات البن شخصية؛ مكن اعتبار عاقات امعلم البن شخصية ال
صوص سع  و الغر اإدارة وبا ، فيجب أن  كون امعلم قادرا علي إظهار ااحرام  احه الشخصي وامه ، هي أساس  تاسيذ

و ة  والثقة فيهم والتعبر عن تفهمه هم سن خال سشاركتهم سشاعرهم ال ارة وغر ال ارة، وااستعداد لتقدم ام اعدة اماد ة وامع
اوزها. و عمل سا است تلف أساليب العقاب خاصة علي حل سشكاهم و ب امعاسلة ال يئة وآلفاظ غر الائقة، و طاع علي 

ه ٓنه  ضر بشخصية التلميذ وبكراسته كإن ان، بل   تح ن بدا عن ذلك إتباع أساليب الثواب وامكافأة والتحفيز  ا دي س
 والتشجيع علي العمل وااجتهاد.
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طلق ت - اي؛ سن هذا ام موذج اإ ة ي ميع تصرفاته وعاقاته بزسائه ال ابيا وقدوة ح  رز أمية أن  كون موذجا إ
تذي ها،  قلد ي ميع سلوكياته، وهذا  ه قدوة  عل س ل سعلمه امتكاسل و رم و وأولياء التاسيذ والتاسيذ أنف هم، فالطفل 

قيقة هو صميم العملية التعليمية، فاحرام التلميذ لل عله  تقبل امعلوسات والتوجيهات ال  تلقاها ي الصف الدراسي ي ا معلم 
فور والرفض والكراهية. و سعلمه سشاعر ال مل التلميذ  ما  قيقه حي اع، وهو سا   تحيل   برحابة صدر واقت

زم ي التعاسل سع التلميذ خاصة إذا تعل - بغي علي امعلم أن  خظهر شيئا سن ا ق آسر بتحصيله ضبط ال لوك؛  
اقضة سن شأنه أن  دفع بالتلميذ إ التهاون وعدم  الدراسي وواجباته امدرسية، ٓن ظهور امعلم بشخصية ضعيفة سرددة وست

اجة إ سا   مي بضبط ال لوك. ياة، وبالتا فهو  ه قلة خراته بأحداث ا  ااهتمام بدروسه، ب بب حداثة س

معلم وح ن املبس سع الب اطة بعيدا عن امبالغة أو امغااة أو الترج، فاحتشام امعلمة سثا امظهر الائق؛ نظافة ا -
ها قدوة لتلميذاها وسدعاة احراسهن ها.  عل س

رص علي إفادة تاسيذ نف يا وج ميا واجتماعيا،  - شاط ي عمله و بغي أن  كون امعلم سثاا لل شاط ي العمل؛   ال
 قادرا علي جلب إنتباهم إليه سن خال احبة واإخاص وروح الدعابة. وأن  كون

، فالظلم  ؤدي إ إح اسهم  - ام اواة ي امعاسلة؛ سن الضروري أن  كون امعلم عادا ا  فرق ي امعاسلة بن تاسيذ
فرو  قد والكراهية لدى التاسيذ، في عماهم وإشاعة سشاعر ا ن سن سادته و تخلفون فيها وهو سا قد  ؤدي بإمال امعلم هم ٓو

هما سن نتائج سيئة  تج الرسوب والت رب وسا  رتب ع تعقد نفوسهم، ورما قد  تم تعميم هذ الكراهية علي الدراسة بأكملها، في
 أ35-32، ص 1998للغا ة. )فهيم، 

د حدود التعليم فقط وإما  ركز اهتماسه - قد الذاي؛ ا  قف امعلم ع ابيات، و تعاسل  ال علي ال لبيات فيحوها إ إ
ما  تعلم امعلم تقوم نف ه فإنه  كت ب سعا ر  قد الذاي لطري عملية التعليم، فحي قد وال ه، وتب سبدأ ال طأ باابتعاد ع سع ا

فيذ، وهذا ي حد ذاته  عتر سك با ي العملية التعليمية  وتدعيما لفاعلية التعليم. )القعيب، ووسائل التقوم واموضوعية ي الت
 أ122، ص 2000

ظيمه  - يه اهدف سن الربية والتعليم والفوائد امرجوة، سن خال ت وضوح اهدف؛  ضع امعلم وبشكل دائم نصب عي
. )سر  اء امواطن الصا ها ة غلي ب تهي ي ال د د أهداف عاسة وأخرى جزئية للمادة التعليمية، ال ت ، ص 2001سي، لعمله و

 أ205

ب أن  عمل امدرس علي إشاعة جو سن اارتياح والتشوق ي غرفة الصف، سن خال تفهم  - تفهم امشكات؛ 
ا ة، وال عي إشباع حاجاهم آساسية سثل الشعور بآسن واانتماء للجماعة وتوفر أسباب الراحة  سشكات التاسيذ بصر وع

 أ351، ص 1981وامهارات. )القاضي، والتشو ق اكت اب امعلوسات 
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 الدور اإرشادي للمعلم:  -3

هم وبن باقي آفراد ي  اس هم، وهو حلقة الوصل بي  عتر امعلم أقرب شخص إ التاسيذ ي امدرسة، وهو أعلم ال
ف ي وااجتماعي والربوي واامدرسة قيق التوافق ال مو و تاجون إ رعا ة ال م اعدة ي حل سشكاهم فضا عن ، والتاسيذ 

ب أن  خهمل حاجة تاسيذ إليه، وهو بإسكانه ي كثر سن  اء تدر  ه مادته ا  حاجتهم إ التعليم والتحصيل، وامعلم أث
ف ية. هم أن  كون أقدر علي ام اعدة سن امتخصصن، لكن ا بد أن  تمتع هو أوا بالصحة ال كم قربه س  آحيان 

دسة اإرشاد ة سن خال رعا ة وبال تا فإن دور امعلم سزدوج؛ آول هو تلقن التاسيذ امعرفة والعلم والثاي هو تقدم ا
احية  ف ية، فمن ال ضج وال عادة والكفا ة والتوافق والصحة ال مو ال وي وال لوك ال ليم لبلوغ أقصي سا مكن سن ال وتوجيه ال

اولة كشفها بشكل سبكر لل يطرة الوقائية  تمثل دور ي ال ع حدوثها وإزالة أسباها و ف ية م ف ي سن امشكات ال تحصن ال
ف ية وال لوكية، وإن استعصي عليه آسر  احية العاجية فيعمل علي حل امشكات ال ع تطورها وتعقدها، أسا سن ال عليها وس

ف ي للتلميذ. )زهران،  لجأ إ ااستعانة بامتخصصن، إ غا ة إعادة التو   أ421، ص 2003ازن ال
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 الشخصية                               ة:رابعاحاضرة ال

 

 :الشخصية ومهمف -1

فس ملع هيمسفا أكثر نس الشخصية هومسف  عد  كافة، والوجدانية يةلالعق و ا مية الصفات شملت آه تعقيدا ال

ت و ءااآر  تعددت ذاه و الفرد نكيا داخل اهبعض سع ةلامتفاع ت ي هيمامفا تبا   اهطبيعت حيث نس الشخصية هوممف اهسعا
 أ15، ص 1999 ،، العبيديريهالدا(.  انظر اه و اياهلعم و اوسكوناه

 عْن ه ب دا ر  و صأشخ  )ن الفعل س تقسش لفظ يه و أبعد نس ره ظ غر و ناإن ا سواء) وه العربية غةللا ي الشخص

ظور، أتفاوتوا أو فوالاخت)م القو  وتشاخص ،هذات أو الفرد  أ320، ص 2001. )ابن س

، نع الشخص ميز صفات وتع   ؤلف ما الفرد ي سا كل  سع ىلع أي الشخص سع ىلع قائما ااستعماه نكا و غر

اع تع (persons)  الشخصية مةلفك بعد، نس  رى الذي رهالظا هشخص ث  حي القدمة العصور ي اممثله ب  ل الذي الق
اس مأسا سعن رهمظ ورهالظ  ر د نكا حن أو دور م بتمثيل قو  نكا  .لهو فع ه قول نأ  ر د ما  تعلق فيما ال

ياة س رح ىلع اه وم ق ال فةلامخت وظائفال ي الشخص هيلع ره ظ سا تع فالشخصية  .ا

فس  عرف " زعات و ستعداداتاا))كل  :علي أها الشخصية (Morton Prince) " برنس نسورتوي علم ال  ال

رة نس امكت بة اميولو  ستعداداتااكذلك كل   يه و اموروثة الفطر ة البيولوجية القوى و الغرائز و اميولو   ،العي وي(أأ. ا
  أ299ص ،2002

ظام الكاسل (Burt)" برت" اه عرفو   ال ن بيا، الثابتة ية،لوالعق ا مية ستعداداتاا و اميول سن  بأها: ))ذلك ال

اص هوبلأس اهمقتضا  تحدد ال و فرد،لل خاصا ميزا تعد  .أأجتماعيةااو  اماد ة البيئة سع التكيف ي ا

ظام الذي مس  (Cattel)و عرفها "كاتل"  بؤبأها: ))ذلك ال  وبالتا ،سعن سوقف ي اآدسي نالكائ لهسيفع ما بالت

اول الشخصية نفإ فية و ر ةهالظا الفرد سلوك أماط ميع تت   أ90ص ،2005، ريهالدا)أأ. ا

ظي)) :ابأه (Allport)" ألبورت" اه عرف و اسيكي مالت ظوسة لتلك الفرد نفس ي الد   ال الف يولوجية ال يكولوجية ام

اصة أشكال التكيف دد  الشخص اهإلي  تطور ال الصيغةأها: ))تلك  علي اهعرف احقأأ، كما وقت ي و البيئة، سع ا

 .أأوجود نضم هسيادت و بقاء نليضم

 :سا  لي شخصيةلل ت" ألبور "تعر ف  ميزات نس و
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 امواقف نس العد د ي ترز ال و شخصلل وكيةلال  رهامظا خال نس ليهع   تدل افراضي؛ نتكو  الشخصية نأ -

اصر خال نس اهإليم التوصل  ت ال الطبيعية رهالظوا بعضكمثل  يه و فة،لامخت اذبية سثل ها تتأثر ال حظةاام اماد ة الع  ا

 .اهوغر  آرضية

اس امانتظ اأه - ظا ليس و ستغر و ستطور أيي؛ د   اتهطر ق و اهانتظاس العمر سراحل نس ةلسرح فلكل وجاسد ثابت مب
اك نظامفلوا ان  اانتظاسية، اهوخصائص اسي ه اصل  التغر ذاه سطالب  وفر نأ استطاع ما زسانيا ستغر و وستطورستحرك  د  ا

 .نالزس عر

 نس الشخصية ىلع ق را سفروض بشيء ماانتظا يسلف لانتظام يةلالداخ الصيغة ىلع التعر ف  ؤكد و ؛يلداخ مانتظا -
ارج،  إراد ة فكرة ماانتظا ففكرة لذلك ا،هجوانب بن الشخصية الهتشم ال فةلامخت ازههأج بن و الداخل نس وه بل ا

 .خارجية يئةب نس سفروضة لي ت و ذاتية و شخصية

ف ية الفرد زةهأج -  الفردعل  الذي قيق التوافق يه و نن الإ آساسي بلامط و ام عى يه و ؛الف يولوجية و ال

ة سعا ر بلتتط إن انية صفة فالتوافق ،هب احيط جتماعياااجال  وسط هبإن انيت  شعر اجة، يهو  اهشروط تتحقق سعي  ا
ونت لتحقيق اسةاه امطالب همأ نس للتوافق ناإن ا فحاجة  الفعال. العضوي ووجود هكي

 نأ ما كذلكو  أساسي شرط ذاه و الشخص، همسع تفاعل  ناآخر  سع ن كو  نأ ب فالتوافق ؛البيئة سع التوافق -
فس  توافرم عا إطار أو جاسدبتوافق  ليس هأن إا ناإن ا ياة وبلسط التوافق ميع، لدى الطر قة ب  ىلع قدرة فرد فلكل ا

ة أساليب اجهانت  تحقق  نأ الطر قة ذه و ال لوك ذاه بفضل   تطيع ا ةهال ي نلك و هبيئت سع ها التوافقخا نسقق  سعي
  أ64ص ،1997 ،هن أبو(ه. بيئت سع وافقالت إ الوصول ي ناآخر  نع ها  تفرد طر قة شخص لكل نإذ ،التوافق

 ميز ال وااجتماعية واانفعالية يةلوالعق ا ميةاإن ان  صائص و عرفها "عبد الرمان" بأها: ))ذلك التفاعل امتكاسل

ف ية هسكوناته وكلس ي افر د امط هس علو  الشخص  أ27، ص 1998  ،نالرم عبد). ال

اسي اجموع: ))ابأهو عرفها "عبد اه"  ظ الد   اجتماعيةاو  ا مية و نفعاليةواا امعرفية هصفات و ناإن ا صائص مام

  أ77ص ، 2001 اه، عبد)ه. بيئت سع هتكيف درجة دد و غر نع ميز ال

 

 :الشخصية محددات -2

 :يل  سا احددات ذه همأ نوس

 :شخصيةلل البيولوجية المحددات -2-1
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فس ماءلع بعضيل م  القدر وه لل لوك البيولوجي آساس نأ و اهأساس ي جتماعيةا اإن انية الطبيعة نأ يدأكت إ ال

يوانات و ناإن ا بن امشرك  ستعددة اات ىلع همتماسااه الشخصية دراسة  ي البيولوجي ااا أنصار  ركز و آخرى، ا

 :اهمأ

ظر بصرفو راثية الو  العواسل تأثر بفعل بعض نع همبعض نفو لتراد فآف دراسة الوراثة؛ - رات التأث و ظروفال نع ال
 .مه احيطة البيئية

 .الشخصية أماط و اهوظائف بن قاتالعا و ؛العضو ة زةهآج دراسة -

 أ12 ص ،2010 ،عكاشة(. فردلل والغددي البيوكيميائي نالتكو  دراسة-

 :جتماعيةاا المحددات -2-2

ظوسة ذه تعد ظوسة ذه وامقصود الشخصية ددات نس اآخر احدد ام خرط أو الفرد اه عيش ال الثقافة ام  ا،هفي  

ي الراث كذلك ضاري و التار ي الراث ذاه  شكلو  ،هل ا ضاري التار  تراها ال الشخصية نوع فردلل امعاصرة الثقافة و وا

ة  .ٓخرى ثقافة نوس آخر تمع نس ستبا 

 :الثقافية المحددات -2-3

خرط حيث  الهتتقب ال أشكال التصرف الفرد اه مل تع ال و جتماعياا خال التثقيف نس اجتمع ي عضوا الفرد  
ماعة  هعبلت الذي الدور يةمأ الدراسات رتهأظ لقد اجتمع، ي سرغوبا مطا  عد الذي الشخصية مط تب إ بالتا ه تج و ا

 أ112 ص ، 2004ي،لالطفيقيف. )التث يةلعم ي آطفال تربية طرق نع ولةئام  امؤس ات

 :الفرد هب يقوم الذي الدور محددات -2-4

به  ب سا فرد سلوك هملف هأن باستمرار  ذكر الدور مو هسف  اموقف إو  هشخصيت خصائص إ هنف  الوقت يالت

ياة ي امشاركة نس شتقس نوع وه فالدور ،هفي  وجد الذي جتماعياا ه حيات ي اه مالقيا أفراد نس  توقع ال جتماعيةاا ا
 ...كذاهو  مآ دور و آب كدور العاد ة

 :الموقف محددات -2-5

ظر نمك ا بالطبع ،هشخصيت ي اهتأثر  أكثر سا و ،هحيات ي الفرد اه مر ال امواقف أكثر سا  لو كما الشخصية إ ال

 عواسل أو يةلداخ زةهأج بلتتط والف يولوجية البيولوجية ياتلالعم فح ا،هفي توجد أو اه مر ال امواقف نع ةلس تق كانت

 وتابعا سوقف ي قائدا الفرد ن كو  فقد ه،وكلس ي اساه دورا عبل  الفرد هفي  وجد الذي وقفام و عتر ا،هفيسواقف تتحقق و  بيئية
التن تالك ي هلد  القيادة شروط توفر مرغ آخر سوقف ي  .ا
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 :الشخصية مكونات -3

ظر ات تكثر ا،هطبيعت و الشخصية هوممف بال بة الرؤى تعدد سع  صور تتعدد نأ الطبيعين س ن كو و  الرؤى ذه وفق ال

ظر ة آطر ذه وفقا الشخصية سكونات ة، ال  :سا  لي امكونات ذه همأ نوس امتبا 

واحي- احية نس هصحت و فردلل امالع شكلبال تتعلق ال يه و؛ ا مية ال  .ا مية ال

واحي- اصة القدرات و مالعا كالذكاء يالالع يةلالعق ظائفبالو  تتعلق ال يهو  ؛امعرفية يةلالعق ال  .ا

واحي- شاط أساليب نوتتضم امزاجية؛ نفعاليةاا ال  .نفعااا ال

واحي- اصة البيئة نس متص ال مالقي و اتهااا و تتعلق بالعواطف ال هيو  ؛البيئية ال  وامدرسة كآسرة بالفرد ا

 .واجتمع

واحي-  .فةلامخت هتتعاسا ي اهصاحب ميز ال يهو  ؛قيةلا ال

 أ199، ص 1990)جابر، 
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 السواء والاسوء                                ة:اس احاضرة ا

 

 نسبية الصحة النفسية: -1

تلف الصحة  ف ية واضطراها ن بية للغا ة، وا  وجد حد فاصل بن الصحة وامرض، وا  إن العاقة بن الصحة ال
تلف الوظائف ا مية ا مكن أن  تحقق، غر  ف ي عن الصحة ا مية، حيث أن التوافق امطلق بن  درجة أو شدة أن ال

ف ية فالتوافق التام فيما ا مية عن الصحةمي ا ااضطراب هي ال ترز بشكل واضح امرض  ، والشأن نف ه ي الوظائف ال
ف ية.  ف ي عن الصحة ال ها ليس له وجود، وأن سدى ااضطراب هو الذي ميز امرض ال  أ10، ص 1952)القوصي، بي

د د سدى صحته أو  اولة وصف سلوك سا و ضطرابه تتطلب بالضرورة عملية تقوم لل لوك  عتمد علي أسس اإن 
د د طبيعة ال لوك باختاف  ة، وبالتا  قع ااختاف ي  د بدورها إ خلفيات سرجعية ستبا  سرجعية ت مى بامعا ر وال ت ت

ا ترز الصعوبة الكبرة ي التفر ق بن ال لوك ا ظر ات، وسن ه وضع حدود لصحي وبن ال لوك امرضي وي امراجع وامعا ر وال
 دقيقة وسضبوطة تفصل بن ال واء والاسواء.

ة  (Eysenk)سن أجل ذلك اقرح "أ زنك"  ، وهو  1977س ها امعيار اإحصائي وامعيار امثا عددا سن امعا ر س
ا وجود معا ر مكن اعتبارها عاسة أو   ؤكد علي ضرورة التعاسل سع سفهوسي ال واء والاسواء بشيء سن ال بية، حيث أنه

اث أنروبولوجية. )ساسر،   أ 56-55، ص 2002سطلقة لل لوك اإن اي، واعتمد ي ذلك علي نتائج دراسات وأ

دد ال واء والاسواء  ها سا  لي: تلف وتتعدد امعا ر ال   وس

 المعيار ااحصائي: -

ح ااعتدا ل"غاوص"  والفرد غر  (Gauss) ع أن الفرد ال وي هو الذي  تواجد ضمن حدود امتوسط وفق ام
 ال وي هو الذي  تواجد خارج حدود هذا امتوسط.

 المعيار المثالي: -

قليا أو كثرا عن   ع أن الفرد ال وي هو الفرد امثا الذي  قرب سن حد الكمال، والفرد غر ال وي هو الذي  بتعد
 هذا الكمال.
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 المعيار ااجتماعي: -

تمي إليه، والفرد غر ال وي هو الذي   ع أن الفرد ال وي هو الذي  لتزم بقيم وسبادئ وتقاليد وأعراف اجتمع الذي  
 ا  لتزم بتلك القيم وا  تبعها.

 المعيار الطبي: -

أ ة أعراض أو سظاهر سرضية عصابية كانت أو ذهانية أو اضطرابات نف ية  ع أن الفرد ال وي هو الذي ا تظهر عليه 
 ب يطة، والفرد غر ال وي هو الذي تظهر عليه بعض هذ آعراض أو امظاهر.

 المعيار النفسي: -

قيق هذا التوافق. داهري، )ال  ع أن الفرد ال وي هو امتوافق نف يا واجتماعيا، والفرد غر ال وي هو الذي فشل ي 
 أ209-208، ص 1999

أن سعظم  م اعتبارااعتماد علي سعيار واحد سن هذ امعا ر لتحد د سواء وا سواء ال لوك، فإذا مكن والواقع أنه ا 
اهم سخ  اس أس ون و  ال ان أو التدخن ظاهرة طبيعية بالرجوع إ  ،سة أو أن أغلب الرجال  دخ ائز اعتبار ت وس آس فهل سن ا

د إضافة امعيار ااجتماعي سيصبح اموضوع أكثر وضوحا، وبالتا فإن أفضل طر قة لتحد د سدى حصائيمعيار اإا ؟ لكن ع
اقض  ها ة ا تت تلف امعا ر وعدم ااكتفاء معيار واحد، ٓن هذ امعا ر ي ال مع والتوفيق بن  سواء واسواء ال لوك هي ا

ها وإما  كمل بع  ضها بعضا. فيما بي

 

 معايير إجرائية للمربي: -2

احية  د د سدى سواء وا سواء سلوك الفرد، غر أنه سن ال إن امعا ر ال سبق ذكرها علي قدر كبر سن آمية ي 
سهلة وسر عة العملية ليس بقدور امعلمن وامربن تطبيقها وااعتماد عليها ي الواقع، لذلك فإنه سن الضروري وضع سعا ر عملية 

فيذ، ومكن ذكر بعضها فيما  لي:  الت

 :عمرال -

ة قد  كون   تضمن هذا امعيار سدى تاؤم ال لوك سع عمر الطفل، ٓن سا مكن اعتبار سلوكا سو ا ي سرحلة عمر ة سعي
قص، فالتبول الاإرادي خال آعوام الثاث آو سن حياة الطفل  عتر  سلوكا غر سوي ي سرحلة عمر ة أخرى تز د أو ت

ة ال ادسة أو ال ابعة.  عاد ا، ي حن  عتر سشكلة ي حال ظهور خال ال 
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  الوضعية:  -

اولة فهم الوضعية أو ال ياق الذي ظهر فيه ال لوك، فمن خال فهم الظروف ال أحاطت بظهور سلوك  سن الضروري 
طفل ا إراد ا ي سن ال ابعة داخل الق م  عتر غر سوي سثلما سبق سعن قد  تحول غر العادي إ عادي والعكس، فتبول 

، غر أن البحث ي سبب هذا ال لوك قد  ك شف أن الطفل وقبل دخوله إ امدرسة تعرض إ خرة سؤمة قر بة أصابته ذكر
ظر إ ال ياق والوضعية  ال  كون التبول الاإرادي رد فعل طبيعي إ حد سا بال شر طة عدم تكرار )بالفزع سثا، وي هذ ا

 .  أ، وهو سا  وضحه امعيار الثالثال لوك

 التكرار:  -

ددات سواء وا سواء ال لوك،  دودة سع  عتر التكرار أ ضا سن  فال لوك غر ال وي الذي  ظهر سرة واحدة أو سرات 
تبا ن فرات الظهور ا مكن اعتبار كذلك، إا ي حال ترتب آثار شد دة الضرر علي احيطن بالطفل، فلجوء إ الكذب 

ب العقاب سرة واحدة سعزولة ي الز  تلفة ليتج سان وامكان، ا  عتر سلوكا غر سوي، أسا تكرار الكذب باستمرار وي وضعيات 
  عد ا شك سشكلة وسلوكا غر سوي.

 القيم والمعايير: -

تمع إ آخر بل ي اجتمع نف ه سن ماعة إ  ماعة وسن أسرة إ أخرى وسن فرد إ آخر، تلف امعا ر والقيم سن 
وع ال ياق ال وسيوثقاي وتبا ن ام تو ات ااجتماعية وسرد ذلك إ  شئة ااجتماعية وت اختاف أساليب الربية والت

ماعات وآفراد الذ ن  شكلون اجتمع  وااقتصاد ة، وسهما اختلفت القيم وامعا ر فإنه توجد اشك قواسم سشركة بن عموم ا
د د سدى سواء وا سواء ال لوك.الواحد،  وال مكن أن تكون سرجعا ثابتا ن   بيا ي 

 الغرابة: -

سلوكيات سن ي عموسها  قر بةو قصد بذلك أن  كون سلوك الطفل غر سألوف، فآصل أن تكون تصرفات الطفل 
ال أطفال البيئة ال ، غر أن ابتعاد سلوكيات الطفل عن سثيلتها لدى أقرانه سن البيئة نف ها، سع سراعاة الفروق الفرد ة بطبيعة ا

قصان، فالعدوانية واهدوء الشد د  راف هذا ال لوك بالز ادة أو بال ظر عن طبيعة ا تمي إليها مكن أن  عتر غر سوي، بغض ال  
  أ67-66، ص 2002لدى الطفل كاما قد  كون سظهرا سن سظاهر سشكلة نف ية جادة. )ساسر، 
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 النفسي التوافق                                ة: ادساحاضرة ال

 

 :النفسي تعريف التوافق -1

ي نظر ته امعروفة  Darwin)لقد استمد التكيف بآساس سن علم آحياء سثلما جاء ذكر ي نظر ة "دارو ن" )
ة  شوء واارتقاء س اول أن  وائم بن نف ه والعام الطبيعي الذي  عيش فيه سن أجل 1859ال ي  ، وكان  قصد به أن الكائن ا

فاظ علي البقاء. كما اعتر "أبرت"  ة  (Aubert)ا دقة العن سن تغر نتيجة لشدة  1860س دث  أن التكيف  ع سا 
قع عليها، وبعد ذلك أصبح هذا امفهوم  صف سلوك اإن ان بوصفه رد فعل مختلف سطالب وضغوط البيئة ال الضوء الذي  

رارة وال كن والغذاء وغرها. ومت استعارة  اصر سكونات البيئة الطبيعية آخرى سثل الرد وا اخ وع هذا  عيش فيها سثل ام
ف ي  ت سصطلح التوافق، حيث م الركيز علي البقاء ال ف ي ااجتماعي  فس وبالتحد د ي اجال ال امفهوم ي علم ال
ظري للطبيعة  در اإشارة إ أن التوافق سصطلح سعقد وفيه الكثر سن اللبس، فهو  توقف علي الفهم ال وااجتماعي للفرد، و

ظر ات و  ، ال ياق الثقاي. اإن انية وتبا ن ال  أ25، ص 2001)شاذ

قيق اان جام ا عتر التو  اولة تغير أو تعد ل سلوكه هدف  اسية س تمرة   عي الفرد سن خاها إ  فق عملية د 
قيق تكاسل الشخصية والتكيف ااجتماعي. اغم سع ذاته وسع البيئة ال  عيش فيها، و  والت

ب أن  فهم سن التوافق ا ف ي وااجتماعي الغياب امطلق للمشكات وااضطرابات أو عدم التعرض لإحباط ي وا  ل
اجات وبلوغ آهداف اشي تلبية ا اوزها، والتوافق ليس  ، فالعرة هي لي ت ي عدم التعرض للمشكات وإما ي سواجهتها و

حرفة، بل هو امرونة امواجهة سن خال اان حاب ااجتماعي أو العزلة أو اانطواء أو الت لول غر سليمة َسَرضية أو س عاسل 
بغي أن  كون لول ال ليمة ها، والتكيف سع سا هو كائن وليس سع سا   اد ا ياة وسشكاها وإ  .والقدرة علي سواجهة ا

ي،  اجات رد وبيئته و بتحقيق التوازن بن الفما   مح وااستجابة وح البيئة وتعد ل ال لوك  أ13، ص 2003)الشور تلبية ا
قيقة هو صميم عملية التوافق.ولكن ي حدود ستطلبات اجتمعامختلفة،    ، وهذا التعد ل ي ا

 

 مطالب النمو في مرحلة الطفولة: -2

ياة، وتعلم امشي، واستخدام العضات الصغرة، وآكل، والكام، وضبط اإخراج وعاداته، والفروق  - احافظة علي ا
قيق التوازن الف يولوجي. شاط، و تلف أنواع ال ركية الضرور ة للعب و  بن ا ن، وامهارات ا مية وا
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ياة اليوسية، تعلم امهارات آساسية ي القراءة والكتابة وا اب - ، وامهارات العقلية امعرفية آخرى الازسة لشؤون ا
 م ي البيئة، وتعلم قواعد آسن وال اسة.وتعلم الطرق الواقعية ي دراسة والتحك

تعلم توقع ردود فعل اآخر ن، وخاصة الوالد ن وآقران، والتفاعل ااجتماعي وتكو ن الصداقات وااتصال باآخر ن  -
ر والشر والقيم وامعا ر آخاقية، والد طأ وا ، ور ا يوالتوافق ااجتماعي، وتكو ن الضمر، والتفر ق بن الصواب وا

ماعات وامؤس ات ااجتماعية، وامشاركة ي ام ئولية، وااستقال العاطفي عن الوالد ن،  و ا اهات سليمة  وتكو ن ا
فس وي اآخر ن.  وتكو ن سفهوم ذات سوجب والثقة ي ال

اء عاقات ستوازنة سع الوالد ن واإخوة وآخوات واآخر ن،  - ف ي وب وال يطرة علي اانفعاات قيق آسن ال
 والضبط الداخلي.

 

 مطالب النمو في مرحلة المراهقة: -3

ا - مو ج مي والف يولوجي والتوافق سعها، وتكو ن سفهوم سوي عن ا م، وتقبل الدور تقبل التغرات ال ة عن ال
 ا ي.

ا -   وسواصلة التعليم.، تكو ن امهارات وامفاهيم العقلية الازسة لكي  كون الفرد صا

مل ام ئولية ااجتماعية، والتفتح  - فس و تكو ن عاقات ستوازنة وناضجة سن آقران سن ا ن، واكت اب الثقة بال
ة وااستعداد ها، ياة ااجتماعية، واختيار سه ابية ي ا  علي البيئة واحيط ااجتماعي، واكت اب امهارات الضرور ة للمشاركة اا

ب ال لوكيات  قيق ااستقالية العاطفية عن الوالد ن وااقتصاد ة علي حد سواء، والتحكم ي ال لوك ا ي و اولة  و
حرفة، وااستعداد اء آسرة، وتكو ن سرجعية ِقَيمية واقعية س جمة سع قيم اجتمع الذي  عيش فيه.  ام )زهران، للزواج وب

 أ 29-27 ص، 2005

قيقة أن كافة قوا الفرد ة وال تشمل  مرة الربية ال ليمة تتج د ي مو الطفل وامراهق موا ستوافقا علي س توي وا
خلق ا ن الذي سن  خلق، فالفرد لن  كون مقدور أن  عيش سعيدا وعقله ناضج سن دون صحة ا م، وا ا م والعقل وا

ا عل الفرد صا ف ه وجتمع شأنه أن   ه سرتبط إ حد وثيق بصحة البدن ورجاحة العقل.نافعا ل

ف ي وا دي وااجتماعي، وقدرة الفرد علي مإن التوافق ال ليم للطفل  توقف إ حد بعيد علي سدى ساسة ال و ال
لصه سن آثار  ف ي الذي  ياة، وي حال م  تمكن الطفل سن بلوغ التوازن وااستقرار ال اوز ستطلبات وضغوط ا سواجهة و

ف ية.  رافات وااضطرابات ال  أ351، ص 1993) ونس، اإحباط والصراع، كان ا شك عرضة لا
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 التبول الاإرادي                             ة: ابعاحاضرة ال

 

 تعريف التبول الاإرادي: -1

ه  ضبط امثانة ي تظهر سشكلة التبول لدى آطفال الذكور واإناث علي حد سواء، وعدد ا بأس به سن آطفال مك
ة الثانية سن العمر تقر با، إا أن البعض اآخر قد  صل هم آسر إ وات، و عرف التبول الاإرادي  حدود ال  سن ال ت س

تشر بن آطفال الذكور عن  وات، وهو   وات وسن امختصن سن  قول مس س عادة باستمرار ابتال الفراش بعد سن ثاث س
ي،  %8إ  3اإناث ب بة  موع آطفال. )الشور  أ166، ص 2003سن 

، وهو ليس مشكلة قبل سثلما سبق ذكر لوكية انتشارا، وخاصة لدى الذكور عتر التبول الاإرادي سن أكثر امشكات ال 
وات إا إذا تكرر سن  4أو  3سن  دث بسرات ي آس 5إ  4س اء الليل، غر أنه قد  دث أث وع الواحد، وهو ي العادة 

وم العميق، وي العادة  اء ال هار و كون ي آغلب ي ال ن امبكرة وأث اء ال  كون سرفوقا بأحام عن التبول، و زول التبول أث
يا سع التقدم ي ال ن، إا  اات الالاإرادي تدر  ببعض آسراض العضو ة. تصلت ي بعض ا

 

 أسباب التبول الاإرادي: -2

مله إ أسباب نف ية، إا أن  كون عرضا لبعض آسراض العضو  ، وال و عود التبول الاإرادي ي   ة سثلما سبق ذكر
 تم التكفل ها بواسطة العاج الكيميائي، وتكشف العد د سن الدراسات أن سن  عانون سن التبول الاإرادي  ظهرون اضطرابا 

ف ية  رتبط التبول الاإرا احية ال دي انفعاليا وعدم توازن عاطفي، و ن التفر ق ي آسباب بن الراشد ن وبن الصغار، فمن ال
ف ية سبابآلدى الراشد ن بالعخصابية أو ال يكوسوساتية، أسا لدى الصغار فيمكن إمال   فيما  لي: ال

 سظهر سن سظاهر القلق. -

 اولة لفت انتبا الوالد ن، خاصة ي وجود سولود جد د. -

 تعبر اشعوري عن عداء أو انتقام سوجه للوالد ن. -

 توازن عاطفي.سظهر لاضطراب اانفعا وعدم  -

 تعلم خاطئ لعمليات اإخراج. -
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رسان العاطفي  آسري وسوء امعاسلة الوالد ة و رتبط التبول الاإرادي إ حد كبر باضطراب العاقات آسر ة وا
و الطفل.  اهات الوالد ن ال لبية   أ354-353ص ، 1993س،  ون)وا

حو أسا آسباب العضو ة   ي:اآفيمكن تلخيصها علي ال

قها. -  التهاب امثانة، صغر حجمها، ضيق ع

اتج عن اإصابات البكتر ة أو الفروسية. -  التهاب ام تقيم ال

يوب آنفية، تضخم اللوزتن. -  اإصابة بال كري، إلتهاب ا

اوز  - ية ي حاات ا  ي ية بالعمود الفقري ي امرحلة ا ي، . %1عدم التئام الفقرات القط ، ص 2003)الشور
 أ167

 

 عاج التبول الاإرادي: -4

اات التبول الاإرادي امختلفة لدى آطفال،  إزاحة احتمال وجود أسباب عضو ة سن  بح  كون العاج فعاا 
خال فحص الطفل طبيا بشكل دقيق وإشراك الوالد ن واإخوة وامربن سن أجل فهم حالته بشكل أفضل، و كون عاج كل 
هائي سن خلو ف ي، وبعد التأكد ال شأ ال  حالة وفق أساها وسظاهرها امختلفة، وي آغلب   هل عاج التبول الاإرادي ذي ام

ف ي  فحصالطفل سن امرض العضوي  تم الركيز علي ال اضرة أو اماضية.للطفل ا  عانيه مال ليدي،  ي حياته اليوسية ا )ا
 أ170، ص 1997

ف ي للطفل  ف ي والطفل، سن خال و تمثل الفحص ال ية بن امعا ال ي تقدم خدسة ستخصصة ي إطار عاقة سه
اهج وأدوات اسبة للمشكلة، مع ام سعارف نظر ة وس لول ام اد ا ف ية والعائقية للطفل، وإ علوسات الازسة لفهم الوظائف ال

مو ج دي وعاطفي وعقلي ونفس ف ي أن الطفل مر ب اء الفحص ال ف ي أن  ضع ي ح بانه أث حركي -وعلي امعا ال
تبه إ أن كل حالة ها تعقيدها وخصوصيتها وف بغي دائما واجتماعي، وأن   وضعها ي سياقها آسري والربوي رد تها و 

 (Voyazopoulos, 2011, P 42)  وااجتماعي والثقاي.

 العاجية للتكفل بالطفل الذي  عاي سن التبول الاإرادي:الوقائية و وفيما  لي أهم التوجيهات 

ال تلحقه ب بب هذ العادة، وإشباع حاجته  ، وتوعية الطفل بآضرارالكف عن امعاسلة القاسية والعقاب والتهد د -
اولة التخلص سن التبول الاإرادي.  إ احبة والعطف، وتشجيعه علي اسرجاع الثقة ي نف ه، وحثه علي بذل جهد و
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اصة، و احباطات و اولة فهم  - تباع أساليب إصراعات الطفل وإتاحة الفرصة له للتعبر عن انفعااته وسشكاته ا
ما ة الزائدة والتدليل امفرط والتفرقة بن اإخوة وآخوات امعاسلة الصحيحة  .وامتزنة بعيدا عن اإمال والاسبااة وا

 التقليل سن كمية ال وائل ال  شرها الطفل ي ام اء وإ قاظه للتبول. -

وم،  - افضة سن عمق ال اول بعض آدو ة امقو ة للجهاز ال مبثاوي وا فهي ت اعد امثانة علي ااحتفاظ بكميات ت
 أكر سن البول.

وم وسن حدة  - فض سن عمق ال اول بعض آدو ة امضادة لاكتئاب، ال سن شأها أن تقوي آعصاب ال مبثاو ة و ت
 .القلق وااكتئاب لدى الطفل

عكس شرطي بتوصيل جرس رنا - ه تكو ن فعل س اسلية، حالعاج ال لوكي الشرطي؛ اهدف س إذا  ن بآعضاء الت
رس الرنان  يا  صبح الطفل ي غ عن ا رس و  تيقظ الطفل، وتدر دث توصيلة كهربائية و رن ا أخذ الطفل ي التبول، 

 .  أ784-783، ص 2010)عكاشة، و  تيقظ مفرد

صوص اا در اإشارة إ أن آعمال آو  ر" و وث "سكي ي جاسعة  (Skinner)شراط اإجرائي س توحاة سن 
ربتهما  1938عام  (Mowrer & Mowrer)وقد نشر "ساورار" و "ساورار"  ،هارفارد ي ااشراط ال سبق ذكرها نتائج 

 أ10، ص 1990)سليكة،  ي عاج التبول الاإرادي. الكاسيكي ااستجاي
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 فرط النشاط                             ة:ثاساحاضرة ال

 

 النشاط:فرط تعريف  -1

يث ا   تطيع التحكم ي  شاط الزائد بأنه نشاط ج مي وحركي حاد، وس تمر وطو ل امدى لدى الطفل،   عرف ال
اات إصابة ي الدساغ أو إ أسباب نف ية،  حركات ج مه، و ظل ي حركة س تمرة طوال الوقت، وقد تعود هذ امشكلة 

ة الرابعة سن عمر الطفل علي آغلب و  تمر ح سن  ة.  15أو  14و ظهر هذا ااضطراب ي حدود ال   س

ركة ال تصدر عن الطفل تكون غر  شاط عن القدر الازم وبشكل س تمر، وكمية ا شاط الزائد هو ز ادة ي ال إن ال
ما تكون حركة  ، فحي اسبة سع عمر الزس طفل ي سن الثانية جد نشطة سن أجل استكشاف الوسط احيط فهي حالة عاد ة ست

اسب. شاط غر س اقشة الصفية سثا فإن ال اء ام ، أسا أن  كون آسر كذلك لدى طفل ي الثانية عشرة أث اسبة للعمر الزس  س
ي،   أ179، ص 2000)

مو امبكرة  شاط ي سراحل ال مس آو سن العمر، حيث  ت م سلوك الطفل لب اوي الغ بدأ فرط ال وات ا ي ال 
هما،  شاط الذي   تدعي اندساجا سعرفيا، وهو ميل إ اانتقال سن نشاط إ آخر سن دون إمام أي س بفقدان امثابرة ي ال

وات امدرسة ور  ظم وا سرتب، و  تمر هذا الوضع سع الطفل ح ي س شاط سفرطا غر س ما إ سن الرشد، إا أن و كون ال
ها الاسبااة وااندفاع  شاط عدة اضطرابات س ي، وتظهر علي الطفل سفرط ال ون بشكل تدر العد د سن آشخاص  تح 
والتعرض للحوادث، وعدم اانضباط وعدم االتزام بالقواعد نتيجة عدم اانتبا وليس سن باب التحدي أو التمرد، وهو غر 

ركة والكام. )عكاشة، بوب لدى آط مو فيما  تعلق با  أ760 ، ص2010فال اآخر ن، و ظهر عليه تأخر ال

 

 أسباب فرط النشاط: -2

 أسباب نفسية: -

 عتر اضطراب امزاج سن أهم أسباب اضطراب ال لوك لدى الطفل، خاصة إذا تعاسل الوالدان بالرفض المزاج:  -
شاط هو ي  فاض تقد ر الذات لتصرفات الطفل، ٓن فرط ال و الرفض، الذي قد  ؤدي إ ا قيقة وسيلة للدفاع عن الذات  ا

شاط.  وبالتا ز ادة حدة اهيجان لدى الطفل. وسع ذلك فإن اضطراب امزاج مفرد ا  ؤدي حتما إ فرط ال

، حيث التعزيز:  - شاط واستمرار اي أن  ؤدي إ تعقيد فرط ال  ظهر التعز ز خاصة ي سرحلة سا سن شأن التعز ز اا
تقل الطفل إ امدرسة  ما   شاط  تحول إ سشكلة حي شاط الطفل، غر أن هذا ال قبل امدرسة سن خال انتبا اآخر ن ب
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ه إا أن  صبح أكثر نشاطا ليلقي التعز ز اا اي وتفرض عليه قيود وقواعد اانضباط، وهو سا م  تعود عليه الطفل، فما  كون س
ظي بالتعز ز بالفعل سن قبل سعلميه وزسائه، وهو سا قد  ز د سن  صل عليه سن قبل، وسن امفارقات أن الطفل قد  الذي كان 

شاط لد ه.  حدة فرط ال

تذي به بال بة النمذجة:  - شاط أو ح أحد الوالد ن، فإن ذلك سن شأنه أن  شكل موذجا  ي وجود طفل سفرط ال
 ، غر أن ذلك  بقي عاسا سعزوا وغر كاي.خر نلأطفال اآ

 أسباب بيئية: -

 مكن إماها فيما  لي:

-  . شاط وضعيف اانتبا  الت مم بالرصاص فقد وجدت بعض الدراسات ن با سرتفعة سن الرصاص ي الطفل سفرط ال

بعثة سن التلفاز أو تلك ام تخدسة ي  -  الصف.التعرض لإضاءة سثل اإضاءة ام

ي،  - افظة والصابغة. )  أ182-181، ص 2000امواد امضافة للطعام ا

 أسباب عضوية: -

شاط ترجع إ  شاط علي العموم بالصحة ا د ة، وي آغلب فإن أسباب فرط ال  تمتع آطفال الذ ن  ظهرون فرط ال
ال مثل امعلوسات ي ساحات  واقل العصبية ام ئولة عن تفاعل اضطرابات وظيفية بيوكيمياو ة ي  ة سن الدساغ، وأن ال سعي

بغي فيما  تعلق باضطراب عدم  ا ا الدساغية ا تقوم بو فتها كما   اطق التوصيل بن ا ال س ة واقعة ي  اطق دساغية سعي س
اطق البن خلو ة ، فال بب إذن هو اضطراب استقاي أ ضي ي ام ضطرابات لدساغي أن هذ اا، و كشف التصو ر ااانتبا

دراك ي الدساغ، فهي ال ت تقبل وتعا امعلوسات واانطباعات الوظيفية تتمركز ي ال احات ام ئولة عن اانتبا والركيز واإ
ري ااعتقاد بأن ال بب وراء ذلك هو  بهي سن امخ، و ا ية، وهي توجد بشكل سهم ي العقد العصبية القاعد ة والفص ا

واإخوة وآخوات وآقارب. وبامقابل استعداد وراثي غر سعروف بدقة إ غا ة اليوم، نتيجة انتشار ااضطراب بن بن الوالد ن 
اء الوادة ناتج عن نقص آك جن  شاط فيما سبق كان  رد إ تضرر أث د الوادة،  ضاف إ ذلك ا اسية فإن فرط ال ع

قيقة  ا بعض أنواع آطعمة وال سن شأها أن تز د سن تعقيد ااضطراب، و عتقد العلماء أن سن بن آسباب ال هي ي ا
اعة وشلل آطفال وال عال الد كي والصدسات الدساغية وسرطان امخ وسشكات  د؛ ضعف جهاز ام ثانو ة ولي ت أساسية 

 الوادة. 
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 مظاهر فرط النشاط: -3

شاط غر اهادف وااندفاع وضعف الركيز واان ركي وال شاط ي عدم ااستقرار ا تبا تتمثل امظاهر آساسية لفرط ال
مل اإحباط والت رع ي حل امشكات، إضافة إ سظاهر أخري مكن  واإدراك والذاكرة وسرعة ااستثارة وعدم القدرة علي 
فاض تقد ر الذات وسشكات االتزام  اعتبارها ثانو ة سن قبيل اضطراب التواصل والعاقات ااجتماعية وصعوبات التعلم وا

ظام.  بال

شاط فيما  لي: ومكن إمال سظاهر  فرط ال

ركي، و  - شاط ا لوس هدوء، التململ ام تمر ظهرفرط ال ، الكتابة علي ي حركة س تمرة سثل عدم القدرة علي ا
 حواف الدفاتر وغرها.

قد  - مل ااحباط وتقلب امزاج، وا اسية الشد دة لل فاض القدرة علي  سرعة ااستثارة واهيجان، و ظهر ي ا
 ونوبات البكاء والغضب والعدوان.

فاض قيمة الذات والاواقعية وامبالغة ي التعاطف سع اآخر ن  - عدم القدرة علي التحكم ي اانفعاات، و ظهر ي ا
قصان.  سواء بالز ادة أو بال

الدراسي. )ساسر،  ال لوك الاإجتماعي،  و ظهر ي العزلة وقلة آصدقاء واميل إ التشاجر والتشو ش ي الصف -
 أ484-482، ص 2002

 

 عاج فرط النشاط: -4

طلق أن القشرة امخية تكون ي حالة سن الضعف،  بهة، سن س شاط ي أدو ة س اات فرط ال  تمثل العاج الكيميائي 
عل اهدوء  ظهر علي ال لوك،  ت القشر ة، وهو سا  د وأن اثارها ستجعل بإسكاها الكف امتزن مراكز  ذر ع بغي ا لكن  

بغي أن  رعة وفق حالة كل طفل، و  ب تكييف ا انبية سثل اإدسان وآرق وفقدان الشهية وبالتا  وصف الدواء سن آثار ا
ف ي. )عكاشة،   أ762، ص 2010 صاحب العاج الكيميائي العاج ال

شاط، فإن هذ امشكلة  و  ظر عن آسباب ال تقف وراء فرط ال شاط الصفي، وت بب اإزعاج بغض ال كثرا سا تعيق ال
ف ي وح امعلم س ئولية التدخل ال ر ع سن أجل  ال تقع علي عاتق امختص ال للمعلمن والتاسيذ علي حد سواء، وي هذ ا

شاط وذلك علي : تعد ل سلوك الطفل سفرط ال حو التا  ال
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ظيم الذاي - و ع اماحظة الذاتية وامتابعة الذاتية والتعز ز الذاي، وتقوم هذ الطر قة علي افراض أن الطفل الذي  ؛الت
ة، سيكون بقدور تعميم هذ التغرات علي ظروف أخري وتعد ل وضبط سلوكه.    تطيع ضبط نف ه ي ظروف سعي

ة، وامعززات ؛ و ع مالتعز ز الرسزي - توي استخدام امعززات الرسز ة لتحقيق أهداف سعي ظمة ال  لة سن اإجراءات ام
ها  تلفة، وس والطوابع وقصاصات  الكوبوناتالرسز ة عبارة عن رسوز توفر سباشرة بعد حدوث ال لوك، وتخعو ض فيما بعد معززات 

 الورق وآزرار وغرها.

يال ااسرخاء؛ سفادها أن اا - ية ا ، وهي تتضمن ف د سن تشتته الذه عل الطفل  شعر باهدوء و سرخاء العضلي 
ة، وبالتا التقليل سن التوتر والقلق، ولقد كشفت الدراسات أن ااسرخاء جد فاعل ي عاج الكثر سن  يل سشاهد سر أي 

شاط.  حاات فرط ال

ركي للطفل و عطي تغذ ة راجعة معية تكون باستخدام جهاز الكالتغذ ة الراجعة؛  - شاط ا روي  قيس س توي ال
ون عن تعز ز الطفل، أسا  ع امعا ا مت ركي لدى الطفل سرتفع، وه شاط ا بصوت س موع، وصدور الصوت  ع أن س توي ال

خفض وبالتا  تم تعز ز ركي لدى الطفل س شاط ا ي،  ي حال عدم صدور الصوت فيع أن س توي ال ، 2000الطفل. )
 أ185-183ص 
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 العدوان                              ة:تاسعاحاضرة ال

 

 تعريف العدوان: -1

 ظهر ال لوك العدواي علي العد د سن آطفال، وبالرغم سن أن ال لوك العدواي  عتر سألوفا ي جل اجتمعات علي وجه 
ال ي حاات الدفاع عن  ه سا هو سقبول كما هي ا التقر ب، إا أنه درجات وس تو ات و رتبط بال ياق الذي  ظهر فيه، فم

فس، أو الدفاع عن حقوق اآخر ن،  ه سا  عتر سرفوضا ي حال كان هداسا وسزعجا وفيه تعدي علي اآخر ن وعلي ال وس
حقوقهم، و أي ااهتمام الكبر بدراسة ال لوك العدواي ما  رتب عليه سن آثار سدسرة علي الفرد واجتمع علي حد سواء، سقارنة 

ي،   أ 185، ص 2000بغر سن ااضطرابات ال لوكية. )

، سن الظواهر ال لوكية الشائعة لدى ميع ب البشر، ي ال واء أو ي الاسواء ي الطفولة أو ي سن الرشد  عتر العدوان
تلفن: (Freud) قول "فرو د"   بأن للعدوان سظهر ن 

فاظ علي الذات. -  آول  تمثل ي امظهر ال وي الذي  قوم به الفرد بوصفه آلية دفاعية لواجهة التهد د، وا

اس أو ال - اق آذى أو ااعتداء علي ال ثاي  تمثل ي امظهر غر ال وي الذي  قوم به الفرد شعور ا أو ا شعور ا إ
 علي الوسط الذي  عيش فيه. 

يا، سباشرا أو غر سباشر،  (Buss) عرف "باص"  العدوان بأنه: ))سلوك  صدر الفرد لفظيا أو بدنيا أو ساد ا أو ضم
اق أذى بدي أو سادي أو نقص للشخص نف ه صاحب ال لوك أولْخر نأأ. رتب علي هذا ال لوك ناشطا أوسلبيا، و   إ

اق آذى ببعض آشخاص  (Berkowitz)" شو عرفه "بركوفيت علي أنه: ))ال لوك الذي  هدف إ إ
 واموضوعاتأأ.

 علي أنه: ))ال لوك الذي  صدر عن فرد أو ماعة سن آفراد بقصد إ ذاء اآخر نأأ. (Bertram)و عرفه "برترام" 

علي أنه: ))حدث  قصد فيه الطفل عمدا إ ذاء شخص آخر أو شيء آخر، وهذا  عتر ضرب  (Sears)و عرفه "سرز" 
ا سشاهدة القصد والغا ة بطر قة سباشرة، و  ن ا مك اول اللعبة دون قصد ليس عدوانا، و ا ناحظ اموقف الفعلي، م  لك

أأ.  تار، من القصد والغا ة وفقا ما شاهدنا  أ 50-49، ص 1999)
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 أسباب العدوان: -2

: حو التا  مكن تق يم ال باب ال تؤدي إ العدوان إ أسباب ذاتية وأخرى بيئية علي ال

 أسباب ذاتية: -

عه سن بلوغ رغباته سيل لدى الطفل ي ااستقال عن  - الكبار وخاصة الوالد ن والتحرر سن سلطتهم الضاغطة ال م
 وتلبية حاجاته.

رم أو غر سقبول سن اجتمع. - وع أو   سعي الطفل للحصول علي كل سا هو م

 التعب ا دي أو العياء البدي. -

ه. - ف ي الداخلي واانفعال غر امعر ع  الصراع ال

 ااجتماعي والفشل ي تكو ن صداقات أو عاقات اجتماعية ستوازنة. سوء التوافق -

فس - ف ي وعدم الثقة ي ال والشعور بالرفض خاصة سن الوالد ن أو الغرة خاصة سن سولود  عدم اإح اس بآسن ال
 جد د.

 الشعور بالغضب بوصفه انفعاا طبيعيا أو فطر ا. -

رسان العاطفي. -  الشعور با

 اإحباط وخيبة آسل. الشعور ب -

 تكرار الفشل. -

 ضعف الضبط الداخلي وعدم القدرة علي التحكم ي الدوافع العدوانية. -

 أسباب بيئية: -

شئة ااجتماعية. -  طبيعة الربية والت

رات والعاقات ااجتماعية. -  طبيعة ا

و ال لوك العدواي سن حيث القبول أو الرفض. - اهات آسرة   ا

 العقاب الذي  رتب عن ال لوك العدواي. -
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ارب اانفصال عن الوالد ن  - رات الصعبة أو   و البيت.أا

ر ة وسلوك الطفل. -  التقييد الشد د 

افات والصراعات بن الوالد ن.  -  كثرة ا

ه. - اسب سع س  الضغط علي الطفل للتقيد معا ر سلوكية ا تت

 ل بب او آخر.رفض الطفل سن الوالد ن  -

مو. -  عدم تفهم الوالد ن مشاعر الطفل العدوانية علي أها سظهر طبيعي سن سظاهر ال

 أ44-41، ص 2000اهمشري، )

د الذكور  15من هم ي سن  %10تكشف بعض الدراسات أن حوا و  ة  كون لد هم عدوان ظاهر، وهي ع س
د اإناث، وي آغلب تكون عبارة عن رد فعل مواقف إحباطية.  ها ع  أ117، ص 2010)بكار، أوضح س

و الكبار احيطن به سثل الوالد ن ورسوز ال لطة ي اجتمع الذي  عميل بدور امراهق ف يش فيه، إ ال لوك العدواي 
اولة للبحث عن الدور الذي  ر د  اس ي  ه ليس بعد رجا، وبالتا فهو  تحرك ضد ال فهو ي سرحلة م  عد فيها طفا لك

مل سع اانتقام ي حال القيام به ي سن الرشد اء تعاسله سع احيطن به الذي قد  ، ومكن أن  بالغ امراهق ي إظهار العدوان أث
 تف را لعدوان امراهق كما  لي: (Horney)اآخر ن، وتقدم "هوري" م رفضه سن 

ارجي عدواي. -   قوم العدوان علي س لمة أن العام ا

 الرغبة ي ال يطرة علي اآخر ن باستخدام القوة. -

 الرغبة ي ال يطرة بتقدم ام اعدة لْخر ن وإتباع آساليب اإن انية. -

 أ134، ص 2001العقاد، )

 

 العدوان: الوقاية من -3

بغي علي الوالد ن عدم التعاسل سع ال لوك العدواي للطفل كونه فعا تدسر ا علي عموسه، وأنه مكن أن  كون سظهرا  -  
ب استخدام العقاب البدي. ابيا، و  إ

اولة فهم آسباب ال تدفع الطفل إ ال لوك العدواي، وسن  - بغي علي الوالد ن   أوجهها امختلفة. 
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يف أو عدواي - ب وصف سلوك الطفل بأنه ع بغي علي الوالد ن وامربن  والعقاب البدي واللوم الشد د وال خر ة   
 أو ااستهزاء، ٓن ذلك قد  عطي نتائج عك ية.

- . فيس اانفعا  إتاحة الفرصة للطفل لعر عن نف ه وسا بداخله سن سشاعر موم، ح  تحقق الت

بغي ااتفاق فيما بن الوالد ن علي أساليب امعاسلة الوالد ة - بطة قد   لق وضعيات  اقض سن شانه أن  ، ٓن الت
 تؤدي إ ظهور ال لوك العدواي.

تلفة لتفر غ طاقته  - ، وإتاحة الفرصة له ممارسة أنشطة  بغي علي الوالد ن احرام كيان الطفل وتعز ز إح اسه بوجود  
ة.الكا  س

: ))أن أفضل (Sears)اللجوء امفرط غلي العقاب البدي قد  ز د ي دافع العدوان لدى الطفل،  قول "سرز"  -
ب العقاب البدي علي ال لوكأأ. ع العدوان عن الطفل هو تثبيطه بشرط أن نتج  الظروف م

مي ا - لعدوان وسرعة الغضب لدى الطفل، وبالتا ب امبالغة ي الق وة والتدليل علي حد سواء، فهذا سن شأنه أن  
 اضطراب عاقته بأقرانه.

بغي أن  تصف التدخل بامرونة. -  ب التدخل ام تمر ي نشاط الطفل، أوتقييد حركته، بل  

 ب ااستهزاء أو ال خر ة أو التخو ف وإتاحة الفرصة هم للتعبر عن سشاعرهم وانفعااهم. -

رة إتاحة الفرصة  - ه، سع تدر بهم علي القراءة ا تلفة سن دون ضغط أو فرض نشاط بعي للطفل ممارسة أنشطة حركية 
 والرسم والتعبر الف هدف تفر غ طاقتهم.

ف  - ف الواقعي والع تائجه ال يئة وعلي التفر ق بن الع س اعدة الطفل علي فهم دوافع ال لوك العدواي والتبصر ب
، وأن سشاه يا يالية فقط ا ف التلفز ة هي للت لية ا بيه إ ااختافات ي د الع ولي ت موذجا حقيقيا عن الواقع، سع الت

اسب بالضرورة سع اجتمع الذي  عيش فيه الطفل. تار،  سلم القيم بن اجتمعات، وأن سا  عرض علي التلفزة ا  ت (1999 ،
 أ77-73ص 

 

 عاج العدوان: -4

 فيما  لي بعضها:عدة طرق لوك العدواي توجد لعاج ال 
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اهل ال لوكيات ااجتماعية غر امرغوب التعز ز التفاضلي؛ و تمثل ي تعز ز ال لوكيات ااجتماعية ام - رغوب فيها و
 فيها.

اء الدرس أو  - رسان امؤقت سن اللعب؛  تم استخداسه ي حال وجود طفل عدواي سع زسائه  قوم بأذ تهم أث  اللعب.ا

اسب سع ال لوك العدواي بوصفها سهارات  - ي؛  تضمن تدر ب الطفل علي استجابات ا تت تقليل ا اسية التدر
 اجتماعية، وعلي ااسرخاء سع سراعاة التدرج.

ه امكافأة وإما مكن أن   تحق العقا -  ب.العزل ومن ااستجابة، حيث  فهم الطفل أن ال لوك العدواي ا ترتب ع

   التصحيح الزائد؛  تمثل ي قيام الطفل ب لوكيات بد لة عن تلك العدوانية وبصورة ستكررة. -

مذجة؛  تمثل ي تقدم ماذج استجابات غر عدوانية ي وضعيات سثرة للعدوان، وسن اممكن ااستعانة بلعب  - ال
ع   ظهور ال لوك العدواي.الدور اكت اب ال لوكيات غر العدوانية، وتقدم التعز ز م

تلفة - ات اانفعالية امتصلة بالعدوان سثل اللعب ومارسة الر اضة.  تفر غ العدوان؛ إتاحة أنشطة  لتفر غ الغضب والشح
 أ192-191، ص 2000ي، )
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 التوحد                                ة:عاشر احاضرة ال

 

  تعريف التوحد: -1 

أ و"هانز اسبرجر" Leo Kannerالتوحد ي ها ة القرن العشر ن بواسطة العامان "ليوكانر" )عرف اضطراب 
(H.Asperger سن خال دراسة قام ها هذان العامان؛ 1943أ عام 

ركة  Autosسشتق سن كلمة  Autismeالتوحد  فس او ذاي او ذاي ا الة الغر سو ة وهذا  Ismeوتع ال وتع ا
ق م ا شقن  Autismeامصطلح  فس وكذلك  Autosسأخوذ سن اللغة اإغر قية وت الة الغر  Ismeوتع ال وتع ا

و فهم التوحد علي أنه الشخص  ،سو ة وغر س تقرة، فهي حالة اضطراب وا تع كما  عتقد البعض أن التوحد هو اانطواء
ياله  عاي سن ضعف ال الة فهو ستوحد  رابط ااجتماعي سع الغر، فضا عن أن التوحد ناتج عن اضطراب ي امصاب هذ ا

هاز العصي ما  ؤثر على وظائف امخ.  ا

مو  تعر ف معية التوحد ي الوا ات امتحدة آسر كية؛ حيث عرفت التوحد بأنه عبارة عن إعاقة ي التطور ستعلقا بال
وات الثاث آو سن عمر ا تج عن اضطراب التوحد ليس على وترة واحدة ومط سلوكي عادة تظهر خال ال  لطفل، وهي ت

هم حاات توحد اقل شدة. هم شد د التوحد وس تلف فم  واحد، بل بشكل 

تعر ف آخر التوحد؛ هو اضطراب مائي ناتج عن خلل عصي )وظيفيأ ي الدساغ غر سعروف آسباب  ظهر ي 
وات الثاث آو سن عمر الطفل ، و تميز فيه آطفال بالفشل ي التواصل سع اآخر ن وضعف واضح ي التفاعل وعدم ال 

مائية ال  اسب وظهور أماط شاذة سن ال لوك وضعف ي اللعب التخيلي. أو هو أحد ااضطرابات ال تطو ر اللغة بشكل س
مو.تصيب آطفال، وتتميز هذ ااضطرابات بصفتن سهمتن ستازستن ما: التأخر  راف ي س ار ال مو واا  ي ال

تج عن أسباب عدة تت م بقصور اكت اب سهارات التواصل Gilber)تعر ف "جلر" ) ؛  عرفه على أنه أزسة سلوكية ت
 والعاقات ااجتماعية وسلوك مطي وضعف ي سهارات اللعب. 

وات الثاثة آو سن عمر الطفل و ؤدي إ  ظمة الصحة العامية؛ تعرفه على أنه اضطراب مائي تظهر ي ال  تعر ف س
 عجز ي التحصيل اللغوي واللعب والتواصل ااجتماعي. 

اك اضطرابات أخرى   موعة سن جوانب الشخصية على شكل ستازسة، وه فهو إذن اضطراب نف ي اجتماعي  شمل 
.كثر  ركة ونقص اانتبا ها: ضعف ال مع ، التخلف العقلي ، وصعوبات التعلم واضطراب فرط ا  ة تشبه التوحد س
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اك اتفاق على أن  اات التوحد فإن ه ونتيجة لاهتمام امتزا د هذا ااضطراب ونتيجة ظهور أكثر سن أداة للتشخيص 
حالة سن كل  20-15بعض الدراسات إ أن ال بة تصل إ ن بة ظهور هذا ااضطراب أخذت ي التزا د، فقد أشارت 

 حالة وادة حية. 10000

ال ي الوا ات امتحدة 500-1كما أشارت دراسة أخرى إ أن ال بة تكاد تصل ) أ حالة وادة حية، كما هو ا
أ مكن وصفهم بأن لد هم 5000000آسر كية وال أشارت إ إن حاات التوحد بأماطها امختلفة وأشكاها تصل إ )

 حالة توحد أو أحد أشكال التوحد.

أ أي أنثى سقابل ذكر ن، و ظهر التوحد ي 2سقابل  1وأشارت الدراسات إ إصابة الذكور أكثر سن اإناث ب بة )
  اد س تمر.تلف الطبقات ااجتماعية وام تو ات الثقافية والعرقية، وأن انتشار سرض التوحد بن آطفال ي ازد

 

 أسباب التوحد:  -2

اات التوحد، لذا م  توصل العلماء إ س ببات  ري ح أان معرفة آسباب امؤد ة  اث والدراسات  سازالت آ
صائص الكيميائية للدساغ. الة الدساغية والوظائف أو ا  التوحد آساسية فضا عن عدم قدرهم على الكشف عن تأثرات ا

ية، عواسل بيولوجية، عواسل عصبية، عواسل نف ية، إصابات ي ومكن  إمال العواسل ام ببة للتوحد فيما  لي: )عواسل جي
ها الرصاص، ية، االتهاب الدساغي، تأثر امطاعيم، الت مم بامعادن الثقيلة س  امخ، الشلل الدساغي، اإعاقة العقلية، آسباب البي

لوتنأ.نفاذ ة آسعاء للكازئن و  ي،  ا  أ207-201، ص2000)

  

 التوحد: مظاهر -3

ب الطفل التواصل سع اآخر ن و ظهر عليه   تميز التوحد باضطراب العاقات البن شخصية وااجتماعية، حيث  تج
وغر  اان حاب العاطفي وااجتماعي، و ظهر قلة ااهتمام باآخر ن، و صبح ا  فرق بن امتحرك والثابت بن اإن ان

اإن ان، ومكن أن  ظهر بعض ااهتمام القهري ببعض آشياء املموسة أو صورته الشخصية. و ظهر التدهور بشكل كبر علي 
تفي اللغة ماسا، ما فيها اللغة غر الشفاهية، وتظهر علي الطفل سلوكيات سقولبة وتصرفات  يث قد  قدرته علي ااتصال 

، وغياب اللعب وضعف القدرة علي التفاعل، و كون (Auto-mutilation) ة بإ ذاء الذاتستكررة وال قد تكون سصحوب
ية والتأخر العقلي، و رتبط القلق لد ه باإح اس بعدم الوجود، ووسيلة  ذلك سصحوبا باضطرابات سعرفية وضعف القدرات الذه

كوصي حوا ال  مو تبدو عاد ة، ي العادة سا الدفاع لد ه تتمثل ي التفكك.  بدأ التوحد الثانوي ال ة الثانية بعد سرحلة سن ال
د د سدى طبيعية هذ امرحلة ب بب نكران الوالد ن بل وح امتخصصن، و عتر  18و 14بن  شهر، و كون سن الصعب 
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اذر  كوصي سن التوحد قر ب سن الذهان امبكر )فصام الشخصيةأ. سن جهة أخرى فإن ت اسبرجر" "هذا الشكل الثانوي ال
(H.Asperger)  مو اللغوي، حيث تظهر علي الطفل التوحدي قدرات ميزة ي مو امعري وخاصة ال لو سن تأخر ال  تميز با

ف ي العام و كون الطفل غر ستوافق نف يا  ها تكون معزل عن آداء ال ، لك بعض اجاات سثل الذاكرة وا اب وغر
ي التفاعل ااجتماعي  وهو  تميز باضطراب نوعي (R . Roussillon, Sans date, P 314-315) واجتماعيا.

شاطات اذر علي العموم لدى الذكور أكثر  امتبادل، ومطية وتكرار ااهتماسات وال تشر هذا الت مو امعري، و  سع عدم تضرر ال
ه لدى اإناث. )عكاشة،   أ758، ص 2010س

  لدى التوحد ن فيما  لي:ال قد تظهر  ظاهرومكن إمال ام

 .ااختاط سع غر سن آطفال الصعوبة ي -      

 .آشياء، وسقاوسة التغير ي آسور امعتادة اإصرار على ذات -      

 .الضحك والقهقهة بصورة غر سائمة -      

قيقي سن آخطار انعدام -       وف ا  .ا

 .انعداسه كليا قلة ااتصال البصري أو -      

 .التقليد ة عدم ااستجابة لطرق التدر س -      

 .سألوفة اللعب ام تمر بطر قة غر بة أو غر -      

 .انعدام واضح لإح اس بآم -      

 .تكرار امفردات أو العبارات بدا سن اللغة الطبيعية -      

 .تفضيل الوحدة والعزلة عن اآخر ن -      

 .م الرغبة بااحتضانعد -      

 .آشياء تدو ر -      

شاط البدي، أو مول -        .شد د إفراط سلحوظ ي ال

 .سبب واضح انفعاات سفاجئة، فقد  ظهر ضيقاً شد داً دون -      

 . تصرف وكأنه أصم عدم ااستجابة للتعبرات اللفظية، فهو -      

 .تعلق غر سائم بآشياء -      

ركية الكبرة والدقيقة )فقد -       ميع امكعبات تفاوت ي امهارات ا ه قادر على   أ.ا  رغب بركل الكرة ولك

 .الكلمات صعوبة التعبر عن ااحتياجات،   تخدم اإماءات أو اإشارات بدا سن -     

بصر ا  انوا أم بالغن قادرون على ااتصالفإن بعض حاات التوحد أطفاا ك، وخافا للمفاهيم الشائعة عن التوحد ن
دهم   تجيبون للبيئة احيطة هم   باآخر ن وإظهار امودة وغرها سن آحاسيس واابت ام والضحك ولكن بدرجات ستفاوتة، و
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ابية أو سلبية، وقد عل سن الصعب عليهم التحكم ي ردود أ كغرهم بطرق إ  فعاهم ا ية ؤثر التوحد على سدى استجابتهم و

ية، و عيش التوحد ون أعمارا طبيعية، وقد تتغر ااضطرابات ال لوكية امرتبطة تفي ماسا سع سرور الوقت والذه  .بالتوحد أو 

بؤ بام تقبل وعلى الرغم سن ا نعلم جيدا أن بعض البالغن، أنه ليس مقدور أحد الت الذ ن  عانون سن التوحد  عيشون  فإن
بعضا آخر   تمر ي ااعتماد على دعم آسرة وامختصن، وي الغالب  و عملون كأفراد س تقلن ي اجتمع ي حن أنحياهم 

امصابون بالتوحد سن براسج التدر ب امه اكت اب امهارات الازسة للحصول على عمل، إضافة إ استفادهم    تفيد البالغون
ت إشراف  ية، أسا سن حيث ام كن فإنه ماعي،سن الراسج ااجتماعية والرفيه أو سع آهل وآقارب أو ي دور خاصة 

ظيم تصن وي ظروف غا ة  .ي الدقة والت

العقلي أو  سن إعاقة أو اضطرابات أخرى تؤثر ي عمل الدساغ سثل؛ الصرع أو التخلف وقد  عاي امصابون بالتوحد
ية سثل ي ثلثي سن  أن سا  قارب وتظهر الفحوص (Fragilité du syndrome X) اهشة" X ستازسة" ااضطرابات ا

ال التخلف العقلي وأن سا  قارب سن سن التوحد ن قد  تطور لد هم   25-30%  تم تشخيصهم بالتوحد  دخلون ضمن 
ي،  .حياهم مط الصرع ي سرحلة سن سراحل  أ215-209ص ، 2000)

 

 عاج التوحد: -4

:مكن إمال  حو التا طوات الواجب إتباعها ي عاج التوحد علي ال  ا

هم. -  الكشف الطي الشاسل للطفل التوحدي وعاجه، سع سراعاة الفروق الفرد ة بي

أ. - ف ي الشاسل له، سع دراسة البيئات ال  عيش فيها )آسرة، الروضة، امدرسة ا  الكشف ال

فيف على كتفه، وبالتواصل البصري غر امطول سعه، وبالتحدث إليه اولة اخراق العزلة ال  عيش فيه - ا، بالربيت ا
د الشعور بأنه على وشك التصرف بطر قة ضارة به أو  ف، م تركه ع بعبارات قصرة، وبلفت رأسه ناحية امتكلم سعه دون ع

 باآخر ن.

 عدم إحداث تغيرات تؤدى إ إحداث توتر عصي لد ه. -

بغي تعد له.دراسة س - ها    لوكياته لتحد د أى س

 استخدام التعز ز والتشر ط ي تعد ل ذلك ال لوك. -

ركات الر اضية، وبالتلو ن وبعمل اج مات. -  تشجيعه على اماحظة م تقليد سبتدئن با
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 تشجيعه على التواصل سع الغر حركيا ولفظيا ورسز ا. -

اطب لتعميق التدر  -   بات على الكام.ااستعانة مختص 

، وهى أصعب خطوة ي  - مية سهاراته؛ وبالتا قدراته ااجتماعية كالتلو ح باليد للرحيب بالقادم ولتود ع امغادر ا ت
 الرناسج العاجي ال لوكي.

- . فيذ فيذ أي برناسج  تم وضعه ح  كتمل ت ن ي ت  ضرورة تعاون آسرة سع الروضة وسع امعا

اء امعري اموجود لد ه.الدخول  - مية الب  ببطء ي برناسج لت

قدم له قصة  - ه تكو ن خرات ستكاسلة ما  أتيه سن البيئة عن طر ق حواسه امختلفة، ف شيط استجابته للمثرات ليمك ت
 تتضمن سرئيات ومعيات وس رات م ية ومية وتذوقية سا أسكن ذلك.

وبات م اعدة اموسيقى اهادئة مكن  - قيق ااسرخاء له خال تدر به على التواصل سع الغر، لتقليل احتمال ظهور ال
دث عليه سن ضغوط خال تلك التدر بات.  العدوانية ب بب سا 

http://www.childguidanceclinic.com/Autism/book.html consulté le 

11/12/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.childguidanceclinic.com/Autism/book.html
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 اللجلجة                               :عشرة ةاد احاضرة ا

 

 تعريف اللجلجة: -1

اء، وي  تعتر اللجلجة سن امشكات الشائعة وسط آطفال والراشد ن علي حد سواء وي ميع اجتمعات سن دون استث
ما   شاهدون أطفاهم  قوسون بتكرار سقاطع سن الكلمات قبل التمكن سن نطقها، وهي ي العادة  صاب الوالد ن بالقلق حي

صوا لغو ا بواسطة ال مع  وات سن العمر، فالطفل  كت ب  مس س تن وا قيقة س ألة عاد ة إذا تعلق امر بطفل سا بن ال  ا
د نف ه سضطرا إ تكرار ب اء الكام، ولذلك  طقها نطقا صحيحا، وهي و ت رع ي استخداسه أث عض أجزاء الكلمات ح  

عل  ا كل سا  عرض طفلهم سن شأنه أن  قيقة أن قلق الوالد ن الشد د  . و ا اقص سع تقدم الطفل ي مو ظاهرة تأخذ ي الت
ف ي سا هي إا انعكاس لتوترات انفعالية لدى الطفل  ا، واللجلجة ح ب التحليل ال تتصل بدورها سن اللجلجة عرضا سزس

ي،  بالعاقة سع الوالد ن.  أ171، ص 2003)الشور

دث الطفل تعوق ان ياب الكام، وتتزاسن ي العادة سع حركات ج مية عصبية وإماءات  تتمثل اللجلجة ي عثرات 
قص أ و سن تكون له أمية وجه تعر عن حالة توتر الطفل، ورما تزداد شدة اللجلجة ي حضور الغرباء أو سن  شعر برفقتهم بال

اء القراءة. وتكشف الدراسات أن  ميزة، وتقل اللجلجة ي حضور سن  شعر الطفل انه ستفوق عليهم، أو ي حال كان مفرد أث
ها لدى اإناث.  اللجلجة تكون أكثر انتشارا لدى الذكور س

 

 أسباب اللجلجة: -2

 مكن إماها فيما  لي:

 : أسباب نفسية -

ف ي، أو الصراع سثل تثبيت ال اجة إ مد د عمر الطفولة ح ب التحليل ال د امرحلة الفمية لتلبية ا طاقة الليبيد ة ع
د -إقبال وف والتوتر ع وف سن الكام سن جهة وكونه ضرورة اجتماعية سن جهة أخرى، فاللجلجة تقلل سن ا إحجام ب بب ا

دث التعز ز للجلجة بوصفها سلوكا وف والتوتر. الطفل وبالتا   فض سن حالة ا

ا  تم التفر ق بن  د بدا ة التدر ب علي الكام، وه و وجد رأي جاسع  رجع اللجلجة إ خرات الطفولة آو ع
دث ي بدا ة تعلم الطفل للكام وهي طبيعية وتزول بتقدم العمر، أسا الثانية  اللجلجة آولية واللجلجة الثانو ة، فآو 

اء كام الطفل فتكون اللجلجة ثانو ة  وتصبح سشكلة سلوكية، وقد تزداد فتحدث  د سبالغة الوالدان بتصحيح كل خطأ أث ع
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أ الوالدان العقاب البدي لتصحيح كام الطفل. ) ونس،  سن دون إغفال فحص قدرات  أ357-356، ص 1993تعقيدا إذا 
ية ٓن الدراسات كشفت أن حوا  ٓطفال الذ ن  ظهرون ضعفا ي قدرهم علي اانتبا سثا مكن أن سن ا %30الطفل الذه

 (Thomas, 2007, P 121) تظهر عليهم اضطرابات ي الكام.

ة والصدسات اانفعالية وعدم الكفاءة أسام أقرانه، سن  ف ي لدى الطفل وعدم شعور بآسان والطمأني فالقلق والصراع ال
ف ية للجلجة  ضاف إليها سثلما سبق ذكر قلق الوالد ن سن عدم سقدرة طفلهم علي الكام، وهو القلق الذي  أهم آسباب ال

ميع رغبات الطفل  ما ة امفرطة للطفل وااستجابة  اك ا ، م ه ربة نف ية قاسية وهو ي بدا ات مو عل الطفل  عيش 
رسان العاطفي الذي  لق لدى الطفل حالة سن التوتر والقلق ام تمر بطر قة فيها الكثر سن اإسراف، وبامقابل ا سن شأنه أن 

 الذي  ؤدي إ اللجلجة أو الرفض امطلق للكام نظرا إح اسه بالرفض وعدم القبول سن قبل الوالد ن.

 :أسباب عضوية -

هاز العصي امركزي أو آعصاب ام ئولة عن الكام، سثل وجود خلل ي العصب  احرك لل ان، أو تتمثل ي اضطراب ا
تلف سركز الكام ي الدساغ، أو نز ف دساغي نتيجة سرض ي امخ ورم أو سا شابه، أو خلل جهاز الكام )الفم، الل ان، 
لق لد ه  ر أهله علي الكتابة باليد اليم ما  ان، اللهاة، الشفتانأ، أو ضعف ال مع،  ضاف إ ذلك حالة طفل أ  ر  آس

 تر والقلق تؤدي إ اللجلجة.حالة سن التو 

 : أسباب بيئية -

طق الكلمات ناقصة أو  طق ال يئة، أو تشجيع الطفل علي نطق الكلمات غر الصحيحة، حيث   سثل تعلم عادات ال
ليدي،  اولتهم تصحيح أخطاء كام الطفل سن باب التدليل. )ا ، 1997سشوهة أو سبتورة و لقي التشجيع سن آهل سن دون 

 أ142-140ص 

 

 مظاهر اللجلجة: -3

فون وإخراج  - ن وا ر ك الكتفن أو اليد ن أو الضغط بالقدسن علي آرض وارتعاش رسوش العي سظاهر حركية سثل 
ب. لف أو إ ا  الل ان واميل بالرأس إ آسام أو ا

جل واانطواء وسوء التوافق. - فس وا  القلق ونقص الثقة ي ال

 أ431، ص 2005)زهران، 
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 عاي الطفل امصاب باللجلجة سن الشعور بعدم القبول ااجتماعي ما  ولد لد ه رغبة ي العزلة واان حاب  -
ليدي،  صوص. )ا  أ140، ص 1997ااجتماعي، وهو سا  رتب عليه سشكات ي التوافق امدرسي علي وجه ا

در اإشارة إ أن اضطرابات التوافق تعتر استج  ةابة نف ية لعواسل ضغط خارجية تؤدي إ تطور سظاهر انفعاليو
 (DSM 4R, 2005, P 783) رضية. وسلوكية سَ 

 

 عاج اللجلجة: -4

هاز الكاسي. العاج العضوي؛ -   شمل عاج امظاهر ا مية وأعضاء ا

ف ي علي التقل - يل سن أثر هذ آسباب وعلي تكون أسباب اللجلجة ي العادة نف ية، حيث  رتكز عمل امعا ال
ة والثقة ي نفس الطفل. ف ي وبث روح ااستقرار والطمأني  الدعم ال

 العاج آرطوفوي؛ سن خال هذ ب وتقوم كام الطفل، والتدر ب اإ قاعي وإزالة التوتر وااسرخاء. -

ا احرام الطفل وتقد ر  توعية اآباء وامعلمن وامربن بضرورة  ن أساليب سعاسلتهم للطفل - امصاب باللجلجة ي ا
فس.  والعطف عليه وس اعدته علي اكت اب الثقة فس ال

ي،   أ173، ص 2003)الشور

ادة لدى الطفل. - اات اانفعالية ا ف ي وا  تغير أو تعد ل البيئة بإزالة س ببات الضغط ال

 بالقدرة والكفا ة وتقلل إح اسه بالتوتر والعجز.إتاحة الفرصة للطفل للقيام بأنشطة وأعمال تشعر  -

 أ 357، ص 1993) ونس، 

اء حوار سابن آجيال أي بن الوالد ن والطفل سن خال ااحرام امتبادل واالتزام بآدوار ااجتماعية امتوازنة،  - ب
م ف ي العاطفي الطبيعي، فتظهر وسن دون ذلك فإن الطفل سوف  شعر بعدم آسن العاطفي و فقد بالتدر ج فرص ال و ال

 ااضطرابات اانفعالية وال لوكية سن قبيل اللجلجة والقلق وفقدان القدرة علي اإبداع وال لوكيات الوسواسية وغرها. 

(Becker, 2010, P 57) 
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 لمراهقا أزمة اله وية لدى                    ة:ثانية عشر احاضرة ال

 

 تعريف المراهقة: -1

مو على للدالة بالبلوغ أحيانا امرحلة هذ ت مى  لي تا والبلوغ امراهقة لكن عملية التعلم، سقابل والتطور الداخل ال

ضج سرحلة ح وت تمر تبدأ بالبلوغ سرحلة على تطلق فامراهقة سرادفتن، كلمتن مو على البلوغ سع و قتصر ال  الف يولوجي ال

اسل على قادرا فيها الفرد  صبح و وا ي  سالته.  وحفظ الت

دث فيها تغرات ي  هي سرحلة انتقالية ي عمر اإن ان تبدأ بالبلوغ الذي  عترطر قا بن الطفولةو  امتأخرة وامراهقة، 
احية ا مية والعقلية تقل سن التفكر القائم على إدراك ام شخصية امراهق سن ال لموس إ واانفعالية ,وااجتماعية فهو  

تقل التفكر قد والتحليل وتفهم آسور و   و ة والفكر ة وتزداد قدرته على ال سن سرحلة ااعتماد علي غر  آعمق ي آسور امع
فس وااكتفاء الذاي و ت ع نطاق  أ331-329 ، ص1994سعوض، )عاقاته ااجتماعية.  إ ااعتماد على ال

اس"وعرفتها  ضج عاسات بظهور تبدأ ))سرحلة بأها:  أMedinnus" )ساد  مو جوانب ي ا ي ال ا مي  ال
تهي وااجتماعي دسا  قوم وت ، 1989  وسف،) بالغأأ. شخص أنه علي آحوال ي أغلب الكبار بتو أدوار الفرد ع

 أ452ص

ته البلوغ سن تبدأ بأها: ))فرة  أSigmund Freud" )سيجموند فرو د"وعرفها  د وت  ا ية آعضاء نضوج ع

ف يأأ بامفهوم  أ28، ص1981نورى، ) . ال

 

 حاجات المراهق: -2

 الحاجة إلي اانتماء: -

اجة إا ي وجود الغر سن أفراد ج ه واتصاله هم وتعاسله سعهم بطر قة أو بأخرى، حيث  ا مكن للفرد إشباع هذ ا
موعة سن  ياة سع  اجة ي الرغبة ي ا اهات سشركة، وتتضح هذ ا اوف وسعتقدات وا معه هم أهداف وسصا وآسال و

اجة سن شأنه أن  ؤدي إ سوء آفراد وقبول سعا رها وسشاركة الفر  قيق هذ ا اهاها، واإخفاق ي  د للجماعة ي قيمها وا
 أ15ص، 1988 ،عثمان)التكيف والعد د سن امشكات ال لوكية. 
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 الحاجة إلي تقدير الذات: -

اجة إ شعور الفرد بأنه عضو ذو قيمة ودور ي اجتمع  اجة إ القيمة الشخصية أو ا الذي  عيش فيه، وإشباع هي ا
اجة هذا التقد ر  وجه الفرد سلوكه سقابل سلوك اآخر ن و بذل جهدا سن أجل صياغة تقد ر لقدراته، واإ حباط ي تلبية هذ ا

فس والشعور بالضعف والوهن، وهو سا  رتب عليه بعض ال لوكيات التعو ضية، وترز  سن شأنه أن  ؤدي إ فقدان الثقة بال
اجة رم إرادته وي عدم تدخل اآخر ن ي  ا إ تقد ر الذات لدى امراهق سن خال رغبته ي أن  عاسل سعاسلة الكبار وأن 

اصة.  شؤونه ا

 الحاجة إلي تحقيق الذات:  -

ه استعداداته سن أن  كون،  طلق بقدراته وسواهبه ورغباته إ آفاق تتيح له أن  كون سا مك تع حاجة الفرد إ أن  
اجة هي تلك ال تتميز  ال سن اجاات، والبيئة ام اعدة علي تلبية هذ ا فز الفرد علي أن  كون سبدعا و تميز ي  فهي 

قيقية. بام اندة والتشجيع وعدم التعج ، كابلن)يز. لكن علي الفرد أن  راعي التوافق بن س توي طموحه وس توي قدراته ا
  أ25، ص1998

 الحاجة إلي اله وية: -

إن الكثر سن امراهقن سطالبون سن قبل آسرة أو امعلمن أو ح سن قبل آصدقاء ما ا  طالب به آطفال، حيث 
يارات آكادمية ال تؤدي هم إ ااقراب أو  توقع سن امراهقن القيام  ية، وذلك سن خال ا و آهداف امه بأو خطواهم 

هم اإقدام علي تطو ر عاقات عاطفية ميمة، كما  تاح اجال أساسهم لتحمل  ية أو حرفية، و توقع س اابتعاد سن أهداف سه
ظيم أوقاهم وأسورهم ا و ت  مالية.امز د ام ئولية 

وسع تغر هذ التوقعات فإن اجتمع  ضغط علي امراهقن سن أجل التفكر بآدوار ال  ودوا أن  لعبوها كراشد ن 
انب الرئي ي للمشكلة ال  واجهها امراهقون  تعلق بتعر ف الذات أو اهو ة  يها، فا وبال لوكيات ال  ودون اختيارها أو تب

ب أن  كتشفوا سا  شأ حيث  اهاهم وأفكارهم فاالتزام بدور سعن   تلزم الوفاء مجموعة سن القيم. وقد ت هي سعتقداهم وا
بثقة عن التوجهات ااجتماعية أو الشخصية امبالغ ي شدها لتب دور سعن ي وقت سا سن  أزسة اهو ة ب بب الثورة اانفصالية ام

صول خا قيق اإح اس باهو ة علي حياة الفرد ا  كون باستطاعته ا اسب له، وللوصول إ حل هذ آزسة و له علي دور س
صائص البيولوجية وال يكولوجية امتغرة للذات، وإما ست ق أ ضا سع  قيق ا ياة ا  عمل فقط علي  امراهق أن  طور توجها ي ا

مو  ل أزسة اهو ة تأثر عميق علي ال ه، إن  ي سرحلة الرشد فيما بعد، فإن م أزسة اهو ة ي الوقت الذي  دخل توقعات اجتمع س
 أ47-46ص، 2007، شرم)فيه امراهق سرحلة الرشد ف وف  شعر بغموض الدور وبالتا أزسة اهو ة. 
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 أزمة اله وية: -3

ف ي )فرو د،  ونج، شيلدر،  اوها بواسطة عدة تيارات سن التحليل ال فس، حيث م ت تعتر اهخو ة سن أقدم سواضيع علم ال
 ، اولة الكشف عن البعد ااجتماعي والثقاي )بالدو ن، كو يكوت، سبيتز، إر ك ون،...أ، كما جرى الركيز علي  و 

فس الوراثي وااجتماعي بااهتمام مواضيع اهخو ة )فالون، زازو، تاب، كاسيلري،...أ، وي أوروبا أخذ التيار علم اسيد،...أ،  ل
ميع ي الزسن امعاصر علي أن "إر ك ون"  يات هو الذي درس بدقة سوضوع اهخو ة،  (Erikson)و تفق ا وات ال تي وي س

اولة  ، حيث قام فهم طبيعة آزسة ال مر ها بعض امراهقنحيث انصبت اهتماساته ي البدا ة علي دراسة اضطراب اهخو ة و
فس ااجتماعي وآنروبولوجيا خاصة بااعتماد علي عدة سراجع وخلفيات تقاطعت فيها  ف ي وعلم ال وجهات نظر التحليل ال

 (Marc, 2005, P 19)  الثقافية.

مو أزسة إ لإشارة الدور سقابل اضطراب ي آنا هو ة سفهومإذن  "ر ك ون"إ استخدم  وبدا ات امراهقة سرحلة ي ال

مو استمرار ة آساسي امطلب حلها مثل حيث ،الشباب  الضرور ة ااستقالية و ول نقطةو  امرحلة هذ خال ال وي ال

مو  .الرشد سرحلة ي ال وي لل

 نتاج بل ،موعها ح وا التوحدات هذ سن أ ا لي ت أها ، إاتوحدات سن   بقها سا على آنا هو ة تشكل و عتمد

 خلق تتضمن ،أصلها عن تلفة ها جد دة تكاسلية وحدة خلق إ  ؤدي تباد ومثيل انتقائي اهل تتضمن تطور ة دسج عملية

دسا دث آنا هو ة تشكل أن "ر ك ون"ا  رى ذلك ولتأكيد، والرشد الطفولة بن ج ر تهي ع  التوحدات هذ فعاليات ت

اصر فصلة كع  .س

 سع د د امراهق محاولة امرتبط  امختلط وااضطراب القلق سن درجة ي امتمثلةآزسة  بظهور التشكل عملية وتبدأ

ياة ي لوجود اسبه سا اكتشاف خال سن ،ا  ،قيمة أو سع ذات اجتماعية وعاقات وأدوار وأهداف وسعتقدات سبادئ سن  
ياة؟ هذ ي دوري وسا أنا؟ سن) سثل ت اؤات على لإجابة اولة فإها آخر ومع وااجتماعي، الشخصي ام توى على  ا

تهيأ ه؟أ أ ن وإ ة الظروف ي اهو ة قيق و تم آزسة وت قيق ،ااضطراب هذا بانتهاء ا   القوي لإح اس امراهق و

 بن والتوفيق الصراع حل على وقدرته وس تقبله وحاضر ساضيه واستمرار ة وماثل ،الكلية ووحدته بتفرد إح اسه ي مثا بالذات

اجات تمعه ذاته و بواجبه إح اسه تؤكد بدرجة ،ااجتماعية وامتطلبات املحة الشخصية ا عكس، و  ي سلوكيا ذلك و 
د، سواجهتها سن بدا ااجتماعية بامثل والتزاسه ها، والتزاسه ااجتماعية وأدوار وسبادئه قيمه اختيار على قدرته  امرحلة هذ ع

د دة فعاليته اكت ب قد آنا  كون  .بالثبات اإح اس ي امتمثلة ا

 حل ي فشل سن عليه  رتب وسا امؤمة والصراعات ال و ة غر امبكرة التوحدات حل ي الفشل  ؤدي العكس وعلى

مو أزسات  مطن "ر ك ونإ"نظر وجهة سن ااضطراب هذا و أخذ، امراهقة سرحلة ي آنا هو ة اضطراب إ الطفولة سرحلة ي ال

 اإح اس إ  ؤدي ما ،الطفولة توحدات بن تكاسل خلق ي امراهق  فشل حيث الدور، اضطراب ي آول  تمثل أساسين
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مط و تمثل، واجتماعية شخصية قيمة أو سع ذات ثابتة وأهداف أدوار تب على القدرة وعدم بالذات امهلهل  تب ي الثاي ال

 أهداف د د على القدرة عدم على تأثر  قتصر ا والذي ،الداخلي بالتفكك اإح اس سن أعلى بدرجة وامرتبطة ال البة اهو ة

 أدوار مارسة إ  دفع حيث عاسة، بصفة الفرد حياة ي سلبية أكثر دورا و لعب بل ااجتماعية، أدوار عن الرضا قيق أو ثابتة

وح اجتماعيا سقبولة غر وال تشيع ي امراهقة، حيث مكن أن  أ226-225، ص 2001)الغاسدي، .امخدرات وتعاطي كا
رافات حقيقية أو اضطرابات سلوكية.  (Hanigan, 1990, P 5) تكون عابرة سثلما مكن أن تكون بدا ة ا

 

 :أزمة اله وية كيفية التعامل مع -4

أزسة ذات طبيعة نف ية واجتماعية حيث تتولد لد ه ملة سن امشاعر ال م  ألفها ح ب "إ رك ون" إذن   عيش امراهق
عل تعاسله قاصرا ياة وباآخر ن  رسها اآخرون، غر أن نقص خرته با ب أن  اصة ال   سن قبل، فيشعر أن لد ه دوافعه ا

ا علي  د د اهو ة، فهو  فكر ي شيء والواقع شيء آخر، وه تج عن هذا الوضع الصراع ي  ظرة الضيقة، في دودا و ت م بال و
: الوالد ن حو التا  التعاسل سع امراهق علي ال

ف ية وا مية وااجتماعية ال مر ها وكيفية التعاسل سعها بواقعية. -  توعيته بالتغرات ال

س اآخر.تو  -  عيته بدور ا ي وكيفية إقاسة عاقات ستوازنة سع ا

بيهه إ امخاطر ااجتماعية ال تتهدد ي هذ امرحلة وسا  رتب عليها سن نتائج. -  ت

به إ اختاف آجيال والتغر ااجتماعي والثقاي - اء الت  .بن اآباء وآب

رص علي التعاسل سع امراهق با - وارا   .عتدال وبأسلوب ا

زم. -  ب آساليب امتطرفة سن قبيل امبالغة ي التدليل أو ا

اذ القرار.  التوجيه اهادئ سع احرام شخصه -  وطر قة تفكر بل س اعدته علي اكت اب القدرة علي ا

ياة. - مل امواقف احبطة وسواجهة ا  س اعدته علي اكت اب القدرة علي 

قيق اإشباعو  واماد ة لعاطفية وااجتماعيةما ة اتوفر اااستمرار ي  -  بطر قة سعتدلة وواقعية. س اعدته علي 

 تشجيعه علي التحرر امتدرج سن ااعتماد ة العاطفية واماد ة علي الوالد ن. -

فس - اي. تشجيعه علي اكت اب الثقة بال  وتكو ن سفهوم ذات إ
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اء عل - قد وآحكام ام بقة. يه بطر قة واقعية وحثه علي ااعتماد علي نف هسدحه والث ب أسلوب ال  و

د د أدوار ااجتماعيةحثه علي  - اي الذي   اعد علي فهم و ماعي اإ  ام تقبلية.  اانتماء ا

ة ام تقبل سع احرام سيواته  - صح له اختيار التخصص الدراسي وسه  واختياراته.توجيهه وتقدم ال

 أ26-25، ص 2005 ،آدم)
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 خاتمة:

ف ية وال اوز امشكات ال امراهق سرتبط إ حد بعيد بالوسط آسري وبالتحد د الطفل و ية ال مر ها  لوكإن 
وات ااتصال  اخ ال وي والصحي سن حيث اعتدال ق  Canaux deبالوالد ن، فآسرة ال تتميز بام

communication  اطئة )سن قبيل الت لط واإمال والاسبااة وتوازن آدوار واابتعاد عن أساليب امعاسلة الوالد ة ا
اء والتغيب الوالدي  ما ة الزائدة والتفر ق بن آب ل بب أو آخرأ، سوف  Absentéisme parentalوالتدليل امفرط وا

ائها فرص اكت اب ال لوك ال ياة، أسا آسرة امفككة وال تتميز بشكل خاص باضطراب هيء ٓب  وي والقدرة علي سواجهة ا
ف ية  وات ااتصال، فإها ا شك ستكون بيئة سائمة لاضطرابات ال كل سا  تصل ها سن أعراض سرضية سعرفية و وال لوكية ق

وح آحداث  ب أن وا Délinquance juvénileوانفعالية وج مية، ناهيك عن ج رمة. إضافة إ آسرة فإن اجتمع 
ا آ طيط سياسة عاسة بالرجوع إ الباحثن وامتخصصن تشمل العد د سن  طفال وامراهقن تحمل س ئولياته  سن خال 

اسعة و التخصصات وامؤس ات واهيئات )سثل  معيات ام جد واإعام والفضاءات اافراضية وغرهاأ وأ ضا امدرسة وا ا
اء ال و هيئة الظروف امختلفة سن أجل ب ية والر اضية  وتوجيهها بشكل عملي وواقعي  وادي العلمية والثقافية والف ال وي  فردوال

اجح.  وامواطن الصا وسن مة اجتمع ال
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 ثبت المصطلحات

 

A 

Adaptation    تكيف                                                                                                 

Adolescence                                                                                                سراهقة   

Affirmation de soi                                                                                    قيق الذات

Agitation                                                   هيجان                                                     

Agressivité                                          عدوان                                                           

Ajustement                                                           توافق                                          

Anormal                                                اسواء                                                         

Anxiété                                                             قلق                                                

Attention                                                               انتبا                                                                       

Attitude                                                            ا                                                ا

Autisme                    توحد                                                                                                                    

Automutilation                                                                          إ ذاء ذاي                 

Autoritarisme                        ت لط                                                                          

B 

Bégaiement                                                                                   لجة                  

Besoin                                                                                 حاجة                            

Bizarrerie de comportement                                                 غرابة ال لوك                  
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C 

Carence affective                        حرسان عاطفي                                                          

Chimiothérapie                         عاج كيميائي                                                           

Choc crânien                              صدسة دساغية                                                           

Colère                                        غضب                                                                   

Communication                                              اتصال                                                                           

Comportement                                                      سلوك                                         

Concentration                                             تركيز                                                    

Concept de soi                                               سفهوم الذات                                                                      

Conflit intrapsychique                             صراع داخلي نف ي                                        

Conscience                                                            شعور                                          

Contrôle interne                     ضبط داخلي                                                                                             

Counseling  ي                  إرشاد نف                                                                           

Créativité                                                                            إبداع                             

Crise                                 نوبة                                                                                

Crise d’identité                               أزسة هخو ة                                                            

D 

Délinquance وح                                                                                                    ج

Dénégation                                                                                  إنكار                   

Développement                                                                    تطور                           
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Diagnostic                            تشخيص                                                                      

Différences individuelles                                              فروق فرد ة                             

Dissociation                                                          تفكك                                                                      

Divorce affectif                          طاق عاطفي                                                            

Dominance                                                                   سيطرة                                  

E 

Echelle de valeurs                                               م القيم                                        ل  سخ 

Energie psychique                                          طاقة نف ية                                           

Enfance                                                        طفولة                                                   

Enfance précoce                                                                              طفولة سبكرة         

Enurésie                                                         تبول اإرادي                                          

Equilibre émotionnel                                                   توازن انفعا                            

Estime de soi                                                                    تقد ر الذات                        

Euphorie                                                                       ضحك َسرضي                         

Exagération                                                                      سبالغة                               

Exemple parental                                                          موذج والدي                           

Evolution                                                                           مو                                

F 

Frustration                                                                           إحباط                           

 



                                                                               محاضرا في الصح النفسي للطفل وامراهق

55 

 

H 

Humeur                                                             ِسزاج                                               

Hyperactivité                                                فرط نشاط                                             

Hyper protection                                           ما ة سفرطة                                           

Hyper sensibilité                                           ح اسية سفرطة                                        

I 

Imagination                                                                      يل                                

Impuissance                                                         عجز                                            

Inconscience                                                         اشعور                                        

Indépendance                                                     استقالية                                         

Indifférence                      اسبااة                                                                            

Insomnie                                                                         أرق                                  

Interaction                                                                     تفاعل                                 

Introversion                                                                     انطواء                               

Isolement                                                                 عزلة                                         

M 

Maturité affective                                                   طفي                                  نضج عا

Mémoire                                               ذاكرة                                                         

Métabolisme                                                             استقاب                                   

Motivation                                                 دافع                                                      
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N 

Névrose                                                                                عخصاب                         

Normal                                                                            سواء                                

O 

Obsession                                                                     وسواس                                 

Orientation                                                                       توجيه                              

P 

Patrimoine culturel                                                           تراث ثقاي                         

Perception                                إدراك                                                                      

Personnalité                                                                        شخصية                          

Perte d’appétit                                                                                          فقدان شهية

Psychanalyse                                                                            ليل نف ي                 

Psychasthénie                                                                     عياء نف ي                       

Psychopathologie                                                             سرض نف ي                        

Psychose                                                                             ذخهان                             

Psychothérapeute                                                                     سعا نف ي                

Psychothérapie                                                                       عاج نف ي                  

Prédisposition                                                                    استعداد                            

Puberté                                                                           سن البلوغ                            
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R 

Relaxation       اسرخاء                                                                                            

Régression                                                       نكوص                                              

Renforcement                                                   تعز ز                                             

Responsabilité sociale                                   س ئولية اجتماعية                                     

Retard mental                                                                  لف عقلي                        

Retrait social                                     ان حاب اجتماعي                                                           

Rôle social                                                     دور اجتماعي                                         

S 

Santé mentale                           صحة نف ية                                                               

Sécurité psychique                                                    أسن نف ي                                 

Séparation                                                             انفصال                                        

Socialisation شئة اجتماعية                                                                                          ت

Solitude                                                        َوحدة                                                  

Soumission                                           خضوع                                                         

Soutien psychologique م نف ي                                                 دع                           

Sphère cérébrale                                                        ساحة دساغية                             

Stress                                                ضغط نف ي                                                       

Syndrome                                                               اذر                                         ت

Système immunitaire      اعة                                                                         جهاز ام
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T 

Timidité                                         خجل                                                                

Thérapie comportementale                                     عاج سلوكي                               

Toxicomanie                                                                   سان امخدرات                     إد

Traumatisme                  صدسة نف ية                                                                        

Tremblement                                                                     ارتعاش                            

Trouble psychique                                                       اضطراب نف ي                         

V 

Violence ف                                                                                                          ع

 


