
 

 
۱ 



 
۲ 



 

 
 

 فاه دادهر إعداد:
 

      

 

 

 إشراف لجنة التقویم 
 

 حمادالأ. عبد الحكیم  

 د. یاسر جاموس 

 د. نداء علي 

 

 كفاح الحداد

 

 

 

 

 

 

 
۳ 



 مقدمة
الھدف من ھذا الكتیب ھو تزوید المربیات والمھتمین بالطفولة بمعلومات وأسالیب مفیدة للتعامل مع عدد 

فال العادیین التي قد تظھر في مرحلة الطفولة المبكرة، فكما ھو مالحظ من المشكالت السـلوكیة لألط

جمیع األطفال یمرون بفترات من الصعوبات السلوكیة واالنفعالیة خالل مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة 

سط من من الذكور واإلناث یعانون بالمتو االبتدائیة وھو ما أكدتھ نتائج دراسة النمو في كالیفورنیا (إن كالً 

وتجدر اإلشارة إلى أھمیة التعامل  ،خمس إلى ست مشكالت في أي وقت خالل مرحلة ما قبل المدرسة)

مع ھذه المشكالت ومواجھتھا وحلھا بشكل فعال وعدم إھمالھا وتركھا لتحل بنفسھا كیال تؤدي إلى 

 مشكالت أكثر خطورة.

ال توجد طریقة عامة واحدة لحل مشكالتھم وكما نعلم فإن األطفال ھم أفراد توجد بینھم فروق فردیة، و

 ً عملیة لحل مجموعة من  السلوكیة إال أننا في الحاالت المبینة في البحث تم العمل على تقدیم طرقا

 –العدوانیة  –الخجل  –مشكالت السلوك لدى األطفال التي ظھرت في مرحلة الروضة (قلق االنفصال 

د من احتمال استخدام العاملین مع الطفل والمربین لھذه الطرق عناد) مما یزی –حركة زائدة وتشتت انتباه 

 بما یتناسب مع حالة الطفل لدیھم.

 تعريف المشكالت السلوكية:

ً و صحیاً، قد یوقع بصاحبھ األذى أو بغیره، یقوم بھ  سلوك متكرر یقوم بھ الطفل، غیر مقبول اجتماعیا

فجأة بل كسلسلة مترابطة وبالتالي ال تختفي  للتنفیس عن ضغط نفسي یمر بھ، وال یظھر ھذا السلوك

وتتالشى فجأة، بل تحتاج إلى متابعة الوالدین والمربین ومقدمي الرعایة للطفل وإعطائھم الوقت الكافي 

 للطفل لزوالھا.

 وفیما یلي نورد أھم المشكالت التي قد تواجھھا المربیة مع طفل الروضة.

 
٤ 



 ســلوك العنـــاد

نزعة عند الطفل إلى مخالفة الوالدین أو مقدمي الرعایة، وتأكید مواقف لھ تتنافى مع مواقفھم  سلوك یعبر عن العناد:

ورغباتھم وأوامرھم ونواھیھم، ھو تأكید للذات یحمل إلى حد ما طابعاً عدوانیاً اتجاه الوالدین أو مقدمي الرعایة للطفل، 

 ویتخذ شكل المعارضة إلرادتھم.

) الذي یلعب دوراً في عملیة نمو الطفل وتمایز شخصیتھ واختباره لقدراتھ اد اإلیجابيالعنوالبد من التمییز بین (

) الذي ینجم عن إھمال الوالدین للطفل وشعوره بأنھ غیر محبوب كفایة وأن رغبتھ في العناد السلبيوإمكانیاتھ، و(

 سوى رغبتھم بإثبات سلطتھم.االستقالل مقموعة وفرض األھل أو المربین لكثیر من األوامر التي ال مبرر لھا 

) یعد حالة طبیعیة تظھر في منتصف السنة الثانیة وتبلغ ذروتھا فیما بین الثالثة والرابعة، العنادویجب اإلشارة إلى أن (

ولكن إن أسيء التعامل معھا من قبل اآلخرین وخاصة األبوین ومقدمي الرعایة للطفل تترسخ في سلوك الطفل فتالزمھ 

 رسیة بشكل غیر مقبول لیصبح مصدر إزعاج في البیت والروضة.في حیاتھ المد

 وفیما یلي حالة طفلة تمت إحالتھا إلى االختصاصیة لتكرار ھذا السلوك بشكل دائم في كل من الروضة والمنزل:

 عنادشھور                       الحالة:  ۳سنوات  و ٤اسم الطفلة: س.ح                                العمر: 

بطلب من والدة الطفلة بسبب  مشكلة العناد لدیھا وتمثلت األعراض لدیھا بعدد ختصاصیة تم إحالة الطفلة (س) إلى اال

 من سلوكیات العصیان وكانت على الشكل التالي:

 الصراخ والبكاء بصوت عال عند الطلب منھا تنفیذ شيء أو مھمة ما. .۱

 تركل وتضرب نفسھا أو اآلخرین أو األشیاء.  .۲

 تقول (ال) بصوت مرتفع ومتشنج. .۳

 تشتم األشخاص بألفاظ سیئة. .٤

 عض الكم أو الذراع. .٥

 تخرج لسانھا. .٦

 تدفع المربیة أو أقرانھا. .۷

 
٥ 



 تھدد بإیذاء األشخاص أو األشیاء. .۸

العمل مع الطفلة ھنا یعتمد على المربیة واألھل بالشكل األكبر وقد تم اتخاذ عدة  إجراءات معھا تناولت كل من االھل 

 لمربیات والطفلة وكانت على الشكل التالي:وا

 بناء عالقة مع الطفل والحوار المقنع معھ والنقاش حول القوانین والتعلیمات الواجب تقیده بھا (إظھار السبب لھ). .۱

 ة من مدة ظھور المشكلة ھل ھي حدیثة وظھرت فجأة أم أنھا أسلوب دائم لدى الطفل.التحقق من المربی .۲

 ألھل على النقاط التالیة في التعامل مع الطفلة: االتفاق مع مربیة وا

 االنتباه إلى المحافظة على الھدوء واالتزان عند ظھور ثورة الغضب لدى الطفلة الناجمة عن العناد. - أ

النتائج السلبیة التي نتجت عن العناد (مثال: عنادھا أدى إلى  اتوضیح لھالالنقاش مع الطفلة بشكل ھادئ وحازم و - ب

 اط..)حرمان من النش

التعامل بمرونة مع الطفلة ویمكن التغاضي عن بعض أشكال العناد البسیطة التي ال تسيء إلى الطفلة أو  - ت

 المحیطین.

تجنب اإلكثار من األوامر على الطفلة وإرغامھا على الطاعة، وكذلك تجنب العقاب البدني أو اللفظي ألن ذلك  - ث

 سیزید من حدة العناد لدیھا.

اذھبي وكلي طعامك اآلن یمكننا القول ھیا بنا نأكل  اواضح وبسیط مثال (بدل أن نقول لھ الطلب من الطفلة بشكل - ج

 الطعام معا ونعطیھ بعض الوقت للتنفیذ).

 أو أمام اآلخرین. اتجنب وصف الطفلة بالعنیدة أمامھ - ح

أي تقدم لدى الطفلة تعزیز السلوك التعاوني واإلیجابي لدى الطفلة وتحفیزھا وتقدیم المكافآت المناسبة لدى إحراز  - خ

 مع االنتباه أن التعزیز ال یقدم إال عند إظھار الطفلة السلوك التعاوني المتزن فقط.

 استخدام التعلیمات اإلیجابیة مع الطفلة ولیس السلبیة مثال (عند مخاطبتھ ال نقول: ال تفعل كذا وإنما افعل كذا). - د

 كر اسمھ  أثناء الحدیث والطلب منھ.التواصل مع الطفلة بنفس مستواه وتركیز النظر علیھ وذ - ذ

 التأكید على األھل بعدم االنصیاع للطفلة وعدم تنفیذ رغباتھا تحت تھدید الصراخ أو البكاء أو الغضب مطلقاً. - ر

 تجاھل السلوك العنید لدى الطفلة. - ز

 
٦ 



طاعة المربیة أو األھل عدم إ-البكاء -عقد اتفاقیة مع الطفلة عن السلوك العناد والتمرد المراد التقلیل منھ (الصراخ  .۳

ضرب األشیاء أو األشخاص عند الغضب...) كل على حدا واالتفاق على المكافأة التي ستحصل علیھا في حال  -

ضبطت نفسھا ولم تتصرف بغضب وفي نفس الوقت العقوبة التي ستفرض علیھا في حال عدم التزامھا (مع 

 مراعاة أن تكون العقوبة متناسبة مع عمر الطفلة).

مرحلة األخیرة من العمل مع الطفلة تتضمن المتابعة والتعزیز في كل من الفئة ومكان االستراحة بالتعاون مع ال .٤

 المربیة وفي المنزل بالتعاون مع األھل للتحقق من تراجع العناد لدیھا.

 

 مشــكلة قلق االنفصــال

الذي یقدم الرعایة للطفل كاألم أو األب أو قلق شدید ومبالغ فیھ بسبب البعد عن الشخص ھو عبارة عن :قلق االنفصال

 .وال تتوافق شدة القلق والتوتر مع المرحلة العمریة لنمو الطفل الطبیعي من یحل محلھما

وم���ابین الع���امین  قل���ق االنفص���ال" أم���ر طبیع���ي عن���د األطف���ال ب���ین عم���ر العش���رة أش���ھر والثمانی���ة عش���ر ش���ھراً،"یع���د 

ن���اء الطف���ل اس���تقاللیتھ ع���ن الوال���دین، ویج���ب استش���ارة المختص���ین ف���ي ح���ال الث���اني والثال���ث یتراج���ع ھ���ذا القل���ق م���ع ب

زادت ش��دة القل��ق عن��د الطف��ل ع��ن ح��دھا كعج��زه ع��ن اإلتی��ان ب��أي ش��يء م��ا ل��م یك��ن أح��د الوال��دین بقرب��ھ، أو ل��و ك��ان 

 صعب التھدئة حتى بعد مرور فترة طویلة من غیاب الوالدین عنھ.

تر ش���دید وقل���ق م���رتبط بفك���رة االنفص���ال ع���ن ذل���ك الش���خص العزی���ز بت���و یعب���ر الطف���ل ع���ن ش���عوره بقل���ق االنفص���ال

 .والذي یرتبط بھ وغالبًا ما یكون األب أو األم أو أحد أفراد العائلة التي تقدم لھ الرعایة والحب والحنان

أو الخوف الشدید من أن یتركھ والده أو  الروضةكرفض الطفل أن یذھب إلى  یظھر ذلك القلق والذعر في عدة صور

بمجرد البعد  يءكذلك الشكاوى الجسمانیة العدیدة مثل الصداع وآالم المعدة أو الغثیان أو الق ،فترة وأليسبب  أليالدتھ و

ً باألحالم المزعجة والتي غال مع خوفوقد یترافق ھذا العن والده أو والدتھ أو حتى بمجرد توقعھ أن ذلك سیحدث  ما  ا

 .یكون محتواھا مرتبط بفكرة البعد عنھم

 وكیفیة العمل معھ: قلق االنفصالفیما یلي نموذج خطة تدخل مع طفل یعاني من مشكلة 

 سنوات                      الحالة: قلق انفصال ۳اسم الطفل: ي.ر                              العمر: 

 
۷ 



تحاقھ بروضة المركز لدى ال السلوكیات الغیر تكیفیةتم إحالة الطفل (ي) إلى االختصاصیة بسبب ظھور عدد من 

 اإلقلیمي لتنمیة الطفولة المبكرة لمدة تزید عن الشھر والتي تمثلت بـ:

 بكاء وصراخ شدید فور مغادرة األھل للروضة.               .۱

 ختصاصیةرفض ومقاومة الدخول إلى الروضة ومن ثم الفئة مھما تعددت محاوالت المربیات أو اإلدارة أو اال .۲

 وال الوقت.والبقاء خارج الصف ط

 أقران خاصة عند توجیھ أي تعلیمات لھ. -اختصاصیة  -عدوانیة نحو الذات وعنف اتجاه اآلخرین من مربیات  .۳

 -الرسم  -ن اللعب مع األقرا -رفض المشاركة في كافة األنشطة والخبرات مھما تنوعت (الخبرات التعلیمیة  .٤

 .)الموسیقیة-التلوین 

ع الحقیبة إلى حین انتھاء الدوام وحضور األم الصطحابھ (مع استمرار رفض تناول أي طعام أو شراب أو نز .٥

 البكاء).

 وتم اتخاذ عدة  إجراءات معھ تناولت األھل المربیات والطفل وكانت على الشكل التالي:

بناء عالقة مع الطفل: قائمة على التفھم لحالة الطفل بأنھا طبیعیة فالخوف الذي یعاني منھ الطفل حقیقي ولكنھ  .۱

 مؤقت ومن المھم التعامل معھ بتفھم واالبتعاد عن القسوة مع الطفل.

 :توفیر الجو المالئم للطفل مثلطمأنة الطفل من خالل  .۲

 .معھ  األھلمراعاة بعض العادات الیومیة للطفل التي یزاولھا  - أ

ً  - ب  .ولىیام األھل خاصة في األمع األ التواصل ھاتفیا

و الوحدة وھو ألھا الطفل عند الشعور بالخوف  أن یلجأم یمكن ألو شریط صوتي لأحضار لعبة مفضلة للطفل إ - ت

ً إینعكس علیھ  ما  ویساعد الروضة في تھدئة وطمأنة الطفل. یجابا

خیر كذا ولیكن النشاط األن تنتھي من الرسم الساعة  أ: ستعود ماما لتأخذك بعد ن نقول لھ بوضوح وبجدیة مثالً أ .۳

 الذي سیزاولھ في الیوم.

ات المقاومة لدیھ عند یواالتفاق على خطوات لتھیئة الطفل قبل القدوم للروضة للتخفیف من سلوك األھلمقابلة  .٤

 الوصول للروضة مثال: 

 
۸ 



 ً یفھم تماما معنى الكلمات، ولكن  نھ الأ، فھو یعي ما تقولینھ، صحیح كبیراً  تعاملي مع الطفل وكأنك تخاطبین شخصا

، وكرري لھ دائما بأنك تحبینھ ھمفراقھ عن أسبابخبریھ عن أیدور حولھ لذا كوني واثقة من قدراتھ الحسیة، ومعرفتھ بما 

ولى من اھتماماتك، فھو سوف یفھم ما تریدینھ من خالل نبرة صوتك، ومالمح وجھك، فكلما كنت نھ في المرتبة األأو

ً واالطمئنان والراحة، ویجع باألمان كثر معك ھذا یترك لدیھ شعوراً أصادقة معھ، كلما تفاعل  ً  لھ یتعود شیئا على  فشیئا

 غیاب الوالدین المتقطع.

 إظھارعموما وتعزیزه المستمر عند  لألطفالالممتعة  باألنشطةالتدریجي  وإشراكھتقدیم الدعم للطفل داخل الفئة  .٥

 .وتراجع درجة المقاومة لدیھ) باألنشطةسلوكیات تكیفیة (مثل مشاركتھ 

اودتھ للبكاء بأي نشاط محبب لھ وعدم االستجابة لھ عند البدء المباشر عند مع إشغالھ المربیاتالطلب من  .٦

 ولى عنھا.جابتھ في المرة األإو سبب البكاء في حال تمت أم و مكان األأم بالحدیث عن وقت حضور األ

 باألدوات. باللعب أقرانھبالطعام ثم الباحة الخارجیة ثم مشاركة  أنبد أوالً  یتم بالتدریج باألنشطةوالدمج  اإلشراكمالحظة: 

 فیما یلي نموذج خطة تدخل مع طفل یعاني من مشكلة قلق االنفصال وكیفیة العمل معھ:

 سنوات                            الحالة: قلق انفصال وعدم تكیف۳الطفل: ر.ج                  العمر: 

 :ـوالتي تمثلت ب  فیةالغیر تكی السلوكیاتوظھرت لدیھ عدد من  تم التحاق الطفل (ر) بروضة المركز

ً  األھلبكاء وصراخ شدید فور مغادرة  .۱ ھل الدائمة عند ومعاناة األ للروضة ورفض الحضور للروضة صباحا

 .البدء بتحضیره للدوام

 .االختصاصیةو أدارة و اإلأ المربیاتلى الروضة ومن ثم الفئة مھما تعددت محاوالت إرفض ومقاومة الدخول  .۲

-الرسم  -األقراناللعب مع  -والخبرات مھما تنوعت (الخبرات التعلیمیة  نشطةاألرفض المشاركة في كافة  .۳

 .)الموسیقیة -التلوین 

ب الصطحابھ (مع و األأم لى حین انتھاء الدوام وحضور األإو نزع الحقیبة أو شراب أي طعام أرفض تناول  .٤

 .استمرار البكاء)

 حدیث یوجھ لھ. أليرفض الكالم او االستجابة  .٥

 والطفل وكانت على الشكل التالي: والمربیاتھل جراءات معھ تناولت األإعدة  وتم اتخاذ
 

۹ 



 المفضل...) ألعابھ-مایكره  -یحب  ما –میزاتھ  -بناء عالقة مع الطفل: الترحیب بھ والتعرف علیھ (ھوایاتھ  .۱

 لھ. إلیھ واإلصغاءوالتواجد معھ في كل من الفئة والباحة واالستراحات والتحدث 

رجاء الروضة وأقسامھا  أتوفیر الجو المالئم للطفل والتجول معھ في المكان وتعریفھ على من خالل  طمأنة الطفل .۲

 المختلفة بھا. واألنشطة

 كذا وندعھ یشاھد الساعة بوضوح بنفسھ.: ستعود ماما لتأخذك في الساعة ن نقول لھ بوضوح وبجدیة مثالً أ .۳

ات المقاومة لدیھ عند یل القدوم للروضة للتخفیف من سلوكھل واالتفاق على خطوات لتھیئة الطفل قبمقابلة األ .٤

 الوصول للروضة مثال: 

 زیارات للروضة..) -غراض أشراء  -تھیئة الطفل للروضة (تحدث عنھا  - أ

فراقھ عنك، وكرري لھ دائما بأنك تحبینھ وانھ في  أسبابمعرفة ما یدور حولھ لذا اخبریھ عن  إلىیحتاج الطفل  - ب

ھتماماتك، فھو سوف یفھم ما تریدینھ من خالل نبرة صوتك، ومالمح وجھك، فكلما كنت ولى من االمرتبة األ

ً  باألمان كثر معك ھذا یترك لدیھ شعوراً أصادقة معھ، كلما تفاعل  ً  واالطمئنان والراحة، ویجعلھ یتعود شیئا  فشیئا

 على غیاب الوالدین المتقطع.

 إظھارعموما وتعزیزه المستمر عند  لألطفالالممتعة  األنشطةبالتدریجي  وإشراكھتقدیم الدعم للطفل داخل الفئة  .٥

وتراجع درجة المقاومة لدیھ ھنا نعززه ونولیھ اھتمام ورعایة بدرجة  باألنشطةسلوكیات تكیفیة (مثل مشاركتھ 

 مناسبة ..) .

ً  تنقصلمدة الموجودة مع في الروضة  أختھتاحة الفرصة للطفل لرؤیة إ .٦  لطفل.مع ازدیاد تكیف ا تدریجیا

 :)۲الة (ح

 سنوات                          الحالة: قلق انفصال وعدم تكیف۳الطفلة: ح.                   العمر: 

ات الغیر تكیفیة نتیجة التحاقھا بروضة المركز یبسبب ظھور عدد من السلوك االختصاصیة إلىحالة الطفلة (ح) إتم 

 :ـببوقت متأخر من العام الدراسي والتي تمثلت 

 .ھل للروضةبكاء شدید فور مغادرة األ .۱

 ختصاصیةاالو أدارة و اإلأ المربیاتالروضة ومن ثم الفئة مھما تعددت محاوالت  إلىرفض ومقاومة الدخول  .۲

 ً  م.لأل والبقاء خارج الصف طوال الوقت مع النداء المتواصل طلبا
 

۱۰ 



 ي تعلیمات لھ.أن خاصة عند توجیھ قراأ-اختصاصیة-خرین من معلمات عدوانیة نحو الذات وعنف اتجاه اآل .۳

 -الرسم  -اللعب مع األقران  -والخبرات مھما تنوعت (الخبرات التعلیمیة  األنشطةرفض المشاركة في كافة  .٤

 ..).الموسیقیة –التلوین 

 .م الصطحابھا (مع استمرار البكاء)لى حین انتھاء الدوام وحضور األإو شراب أي طعام أرفض تناول  .٥

 والطفل وكانت على الشكل التالي: والمربیاتھل جراءات معھ تناولت األإ وتم اتخاذ عدة

بناء عالقة مع الطفلة: قائمة على التفھم لحالة الطفل بأنھا طبیعیة ومؤقتة ومن المھم التعامل معھا بتفھم واالبتعاد  .۱

ل الصغار وجمیع طفاللطفلة والذي تبین بأنھ خالي من األ األسريالتعرف على طبیعة الجو  عن القسوة مع

ھاما في ظھور حالة عدم تكیف لدى الطفلة  مر الذي یلعب دوراً المحیطین بالطفلة ھم من الراشدین الكبار األ

 طفال الصغار حولھا والذین یتقاسمون الرعایة واالھتمام معھا داخل الروضة.خاصة مع وجود عدد كبیر من األ

 

 :لھا مثلتوفیر الجو المالئم من خالل  ةطمأنة الطفل .۲

التجول مع الطفلة في المكان والغرف ومساعدتھا على رؤیة األطفال اآلخرین أثناء اللعب وضمن األنشطة وھم  - أ

 مستمتعون.

 .ھل معھامراعاة بعض العادات الیومیة للطفلة التي یزاولھا األ - ب

 .ولىاأل األیامھل خاصة في التواصل ھاتفیا مع األ - ت

 الوحدة وھو ما أولھا الطفلة عند الشعور بالخوف  أتلج أنالم یمكن و صورة لأإحضار لعبة مفضلة للطفلة  - ث

ً إینعكس علیھا   ویساعد الروضة في تھدئة وطمأنة الطفلة. یجابا

 األخیركذا  ولیكن النشاط :ستعود ماما لتأخذك بعد أن تنتھي من نشاط الساعة  ن نقول لھا بوضوح وبجدیة مثالً أ - ج

 الذي ستزاولھ في الیوم.

ات المقاومة لدیھ عند یقبل القدوم للروضة للتخفیف من سلوك ةواالتفاق على خطوات لتھیئة الطفل ھلاألمقابلة  .۳

 الوصول للروضة مثال: 
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الحضانة  إلىتتعرف  أنلذلك من الجید لألم  أنفسھم األھلفي بعض الحاالت یكون قلق الطفل ناجم عن قلق  مالحظة:

ً لى نظامھا وما تقدإالتي تضع فیھا طفلھا  و على  مھ للطفل على جمیع األصعدة، فھذا یھدئ قلق األم الذي ینعكس سلبا

 زالتھا بسھولة في أكثر الحاالت.إالطفل وعالج ھذه الظاھرة یساعد في 

تقدیم الدعم للطفل داخل الفئة وإشراكھ التدریجي باألنشطة الممتعة لألطفال عموما وتعزیزه المستمر عند إظھار  .٤

 .شاركتھ باألنشطة وتراجع درجة المقاومة لدیھ..)سلوكیات تكیفیة (مثل م

 

 النشاط الزائد وتشــتت االنتباه

 تعریف النشاط الزائد:

 ھو عبارة عن حركات جسمیة تفوق الحد الطبیعي أو المقبول لدى األطفال الذین ھم في نفس العمر.

كررة عن كون الطفل ال یستقر، أو أنھ دائم من المؤشرات العملیة للمربین واألھل على النشاط الزائد ھي التقاریر المت

التجول في المكان في مواقف مختلفة، وتكرار فشلھ في إتمام أیة مھمة یكلف بھا على الرغم من شدة نشاطھ وكونھ نادراً 

 ما یجلس ھادئاً.

 تعریف تشتت االنتباه: 

ألصلي الذي بدأ بالقیام بھ بعد انقضاء فترة تشتت االنتباه: ھو انخراط الطفل ال إرادیاً بنشاط آخر منحرف عن النشاط ا

بسیطة من الوقت، فتركیز وانتباه الطفل ھنا یمكن أن ینقطع بسھولة عن طریق الصوت أو المنظر المشتت لالنتباه أو من 

 خالل شعوره الشخصي لینحرف عن ھدف النشاط األصلي وبالتالي عدم المثابرة على إنھاء المھمات أو النشاط.

دقیقة) لطفل  ۱۲دقائق) لطفل الثالث سنوات، و ( ۹دقائق) لطفل السنتین، و ( ۷معدل طول فترة االنتباه فھو ( علماً بأن

دقیقة ) لطفل الخمس سنوات، وبالتالي فطفل الثالث سنوات الذي یلعب بلعبة ما لمدة نصف ساعة  ۱٤األربع سنوات و (

 یملك مدى انتباه طویل.

انتقال الطفل من لعبة إلى أخرى أو من نشاط إلى آخر  واألھل على تشتت االنتباه ھي:من المؤشرات العملیة للمربین 

 دون إنھاءه، یضیع أشیاءه باستمرار، ینسى أین وضع أغراضھ، ال ینھي المھمات المطلوبة منھ، ینشغل بأي حدث جدید.
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ا فیھ الكفایة فإن الطفل سریع التشتت سوف مالحظة: طول فترة االنتباه تعتمد على نوع المثیر، فإذا كانت اللعبة مثیرة بم

 یلعب بھا لفترة طویلة نسبیاً مقارنة بغیر ألعاب. 

 فیما یلي تقریر لحالة طفل یعاني من حركة زائدة وتشتت انتباه وكیفیة العمل معھ:

 ه سنوات                      الحالة: حركة زائدة وتشتت انتبا ۳اسم الطفلة: م.م           العمر: 

من جھة ومع األقران من جھة  المربیاتبسبب عدم استجابتھا وعدم تفاعلھا مع  ختصاصیةتم إحالة الطفلة (م) إلى اال

 أخرى وتمثلت أعراض قلة التركیز والحركة الزائدة لدیھا  بـ:

 كثرة التململ وعدم االستقرار بمكان واحد ألكثر من دقائق. .۱

على التركیز والجلوس تحاول تحریك أحد أجزاء جسمھا كالیدین أو الحركة المستمرة  حتى في حال إجبارھا  .۲

 القدمین أو الرأس أو القلم أمامھا أو اللعب بأي أداة قریبة منھا.

 عدم إتمام أي مھمة موكلة إلیھا مھما اختلف النشاط المقدم لھا. .۳

التلوین ضمن  -(مثل ضم الخرز  ضعف القدرة على التركیز وأداء المھام التي تتطلب وقتاً طویالً وتركیزاً دقیقا .٤

 حدود...الخ).

 وما یطلب منھا. المربیةالخروج الدائم من الفئة وعدم التقید بتعلیمات  .٥

 التشتت الدائم بأي حدث (مثیر) یحدث داخل الفئة أو خارجھا أثناء تقدیم الخبرة أو تنفیذ النشاط. .٦

 واضح بینھما. القفز واالنتقال من نشاط لنشاط أو من حدیث لحدیث بدون رابط .۷

 الشكوى المستمرة من المربیة ومن األھل من فقدانھا ألغراضھا الشخصیة باستمرار. .۸

 والطفل) وكانت على الشكل التالي: والمربیاتوتم اتخاذ عدة إجراءات معھا تناولت كل من(األھل 

ف على الطفلة للتحقق من عدم قبل البدء بالعمل مع الطفلة تم الطلب من األھل معاینتھا من قبل طبیب األطفال المشر

ً إلى مشاكل في التركیز في أداء المھمات أو اإلصغاء بفعالیة للخبرة  وجود مشكلة عضویة لدیھا وھو ما یؤدي أحیانا

 المعطاة.

 من ثم كانت اإلجراءات وخطة العمل كما یلي:
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 داخل الفئة): –المنزل  –سلوك اإلجراءات تتضمن آلیة العمل مع المحاور الثالثة (جلسات االختصاصیة لتعدیل ال

تدریب الطفلة على النشاطات التي تتطلب تركیز بھدف زیادة مدة التركیز لدیھا مثل تجمیع الصور، الفك  .۱

والتركیب، ضم الخرز مع مراعاة تقدیمھا بشكل متدرج للطفلة على مراحل حسب التقدم الذي تحرزه في مدة 

 االنتباه الموضحة بشكل تقریبي سابقاً.

 غناء وان كان بشكل مبسط). –موسیقى  –فیر أنشطة تفریغ للطفلة (ریاضة تو .۲

والطلبات غیر  األوامرإعالم الطفلة بوضوح ما ھي السلوكیات المطلوبة منھا والمتوقع التزامھا بھا واالبتعاد عن  .۳

ا االعتماد یتم الواضحة مثل (اجلسي جیداً) الصحیح أن نقول لھا (اجلسي على الكرسي وانظري للوح مثالً) وھن

 داخل الفئة. ربیاتعلى الم

 مقابلة األھل واالتفاق على خطة العمل مع الطفل داخل المنزل مثال:  .٤

 تحدید أوقات الطعام والنوم واللعب وغیرھا ومراعاة أن تكون مجزأة وعلى مراحل صغیرة. - أ

لى حركتھا الزائدة ومدة االنتباه تقدیم التعزیز للطفلة بشكل مناسب ومباشر ومتكرر عند مالحظة أي تغییر بسیط ع - ب

 لدیھا.

توفیر األنشطة المساعدة على التفریغ وزیادة مدة التركیز یمكن أن یتم تزوید األھل بمجموعة من المقترحات  - ت

 حسب الحاجة.

االتفاق على نمط تغذیة صحي یتضمن كمیة محدودة من السكریات والنشویات قدر اإلمكان یتم اتباعھ مع الطفلة  - ث

زل خالل فترة العالج كحد أدنى (یمكن استشارة الطبیب أو اختصاصي تغذیة عن الكمیة المسموحة للطفل في المن

 في ھذه الحالة).

التحدث مع الطفلة بطریقة واضحة ومبسطة ومختصرة واستخدام الحزم عند محاولة الطفلة التھرب من متابعة  - ج

 في بدایة التدریب). المھمة المطلوبة منھا ( مع التوضیح لھم بأنھ أمر طبیعي 

ً یقوم على وضع  - ح االتفاق مع الطفلة على نظام النقاط: وھو وسیلة مفیدة لتعریف الطفل متى یكون سلوكھ مناسبا

إشارات على جدول عند إظھار الطفل للسلوك المرغوب بحیث یمكنھ استبدالھا ببعض األلعاب الصغیرة أو 

م بثبات وأال تعطى النقاط إال مقابل السلوكیات المحددة في االمتیازات اإلضافیة ویجب أن یستخدم ھذا النظا

 االتفاق.

 
۱٤ 



 مالحظة: (تم الحصول على نتائج أفضل وأسرع مع الطفلة عند تطبیق ھذا النظام في الروضة والمنزل معاً).

 نموذج لجدول نظام النقاط

 السلوك ما یحصل علیھ الطفل.

 بدون إذن.  مكانھكرسیھ أو ال یترك  نقطة واحدة لكل عشر دقائق.

نقطتان عن كل واجب قام بأدائھ أو عمل إنھاه دون 

 مساعدة أو تذكیر.
 یكمل المھمة المتفق علیھا.

 

إكمال  -عدم التقید بالتعلیمات  -ات المراد تغییرھا (الحركة الدائمة یاالتفاق في بدایة العمل مع الطفلة على السلوك .٥

 لتي ستقدم لھا مع كل سلوك حسن یظھر لدیھا.المھمات المطلوبة منھا...) والمكافأة ا

 -مالحظة: ال یفضل أن تقدم المكافآت المادیة في البدایة وباستمرار وإنما یمكن أن تتدرج من المكافآت المعنویة (ابتسامة 

 نشاط مشترك مع –كالم تشجیعي یتناسب مع السلوك) إلى المكافآت التي تتضمن (نزھة مع العائلة  -تربیت عالكتف 

 نزھة لمدینة األلعاب ...).  -العائلة) إلى المكافآت المادیة (لعبة 

وفي المنزل بالتعاون مع  المربیةالمرحلة األخیرة من العمل مع الطفلة یتضمن المتابعة داخل الفئة بالتعاون مع  .٦

 األھل لتعزیز أداء الطفلة والتحسن لدیھا.
 

 مشــــكلة الخجل

رین وال یمیل للمشاركة في المواقف االجتماعیة ویبتعد عنھا، عادة یكون ھذا الطفل طفل یتحاشى اآلخ الطفل الخجول:

خائف، ضعیف الثقة بنفسھ وباآلخرین، متردد، صوتھ منخفض، یسیطر علیھ الشعور بعدم الراحة والقلق، یلتزم الصمت 

 وال یجیب عند مخاطبة الغرباء لھ.

سنوات) ویستمر عند بعض األطفال حتى سن المدرسة وقد یختفي أو  ۳-۲یبدأ الخجل عند األطفال في الفئة العمریة (

 یستمر للمراحل العمریة الالحقة إن لم یتم عالجھ والتعامل معھ. 

 تعاني من مشكلة الخجل وكیفیة العمل معھ: فیما یلي نموذج خطة تدخل مع طفل
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 ات                  الحالة: خجل وانطوائیة سنو ٤ك.ه                            العمر: \ح.م  \: ت.ع  اسم الطفل

بناء على طلب األم بسبب ظھور حالة من الخجل الشدید لدیھ تؤثر على تفاعلھ في  ختصاصیةتم إحالة الطفل (ت) إلى اال

 األنشطة المختلفة وتمثلت األعراض لدیھ  بـ:

 تجنب المشاركة في األلعاب واألنشطة الجماعیة. .۱

 لدفعھ لذلك. للمربیةفئة بالرغم من المحاوالت العدیدة عدم المشاركة داخل ال .۲

 صعوبة في عقد الصداقات مع األقران. .۳

ودعم األھل والدمج في األنشطة، وقد تم  اتخاذ عدة إجراءات معھ  ربیةخطة العمل ھنا ستعتمد بالشكل األكبر على الم

 تالي:والطفل بمفرده) وكانت على الشكل ال والمربیاتتناولت كل من (األھل 

الجلوس مع الطفل للتعرف على األسباب واألحداث التي تدفعھ لیكون خجوال ویتجنب المشاركة في األنشطة  .۱

المختلفة، وإن لم تتمكن المربیة من التعرف على األسباب یمكن مقابلة األھل والتعرف على طبیعة البیئة األسریة 

 المحیطة بالطفل.

 ة ھل ھي حدیثة وظھرت فجأة أم أنھا أسلوب دائم لدى الطفل.من مدة ظھور المشكل المربیةالتحقق من  .۲

رصد ومالحظة الطفل في كل من مكان االستراحة وداخل الفئة وأثناء الطعام والتعرف على أوقات ومظاھر  .۳

 الخجل لدیھ.

التحدث مع  –تدریب الطفل على المھارات االجتماعیة بشكل تدریجي وبخطوات متتالیة (مثال: إلقاء التحیة  .٤

األقران) بشكل فردي مع االختصاصیة بدایة حیث یتضمن إعطاء تعلیمات لكیفیة تطبیق  المھارة ثم ممارستھا 

وتكرارھا في جو آمن (مثال: التجربة مع طفل متعاون نضمن عدم إحباطھ للطفل ) من ثم االنتقال إلى مواقف 

 اجتماعیة عامة مع األقران.

 ة في التعامل مع الطفل: على النقاط التالی المربیةاالتفاق مع  .٥

 إشراك الطفل في مجموعات اللعب الجماعیة. - أ

 تكلیف الطفل بمھام تتناسب مع إمكانیاتھ وقدراتھ وتشجیعھ على مشاركة نتائجھ. - ب

 تشجیع الطفل على طلب أو اختیار ما یرید بشكل واضح وصریح. - ت
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میزاً منھ في جانب من الجوانب مما یدعم من مالحظة: (یمكن ھنا أن نكلف الطفل بمساعدة طفل آخر أصغر منھ أو أقل ت

 ثقتھ بنفسھ ویشجعھ على المبادرة والتفاعل ویعزز شعوره بالكفاءة).

في إلقاء التحیة  –تعزیز السلوك االیجابي عند الطفل (مثال : تعزیزه وتشجیعھ في حال المشاركة بلعبة جماعیة  - ث

 على أقرانھ بصوت مرتفع ..).
 . مشاركة أو اإلجابة أمام أقرانھ في الصف ولكن مع إتاحة الفرصة بشكل دائم لھتجنب إرغام الطفل على ال - ج

وفي  ربیةالمرحلة األخیرة من العمل مع الطفل تتضمن المتابعة في كل من الفئة ومكان االستراحة بالتعاون مع الم .٦

مختلفة حتى مع وجود المنزل بالتعاون مع األھل للتحقق من اندماج الطفل وتغلبھ على الخجل في المواقف ال

 أشخاص ال یعرفھم الطفل.
 

 الســلوك العدواني

 ھو أي سلوك یؤدي إلى إلحاق األذى النفسي أو الجسدي باآلخر.

ویعد السلوك العدواني سلوك طبیعي كاستجابة لتھدید شعور الفرد بالحمایة واألمان وتلبیة الحاجات األساسیة ویصبح 

 تكرار ووصل إلى حد إیذاء الذات أو اآلخر.سلوكاً مشكالً في حال ازداد شدة و

 وتتطور العدوانیة لدى الطفل على الشكل التالي:

 عمر السنتین: ضرب الطفل لآلخر عند تھدید ممتلكاتھ أو تلبیة احتیاجاتھ.

 سنوات: یبدأ المجادلة مع اآلخر. ۳عمر ال 

 واني لدیھ.سنوات: یظھر الطفل تحسن في القدرة على ضبط السلوك العد ۷-٤عمر ال 

 سنوات: یصبح السلوك العدواني منضبطاً لدى الطفل بشكل جید. ۹-۸عمر ال 

مالحظة: عند تقییم الطفل ینبغي مراعاة الفئة العمریة والفروق الفردیة بین األطفال ومدى ممارسة ھذا السلوك في 

 الشارع).  -الروضة  -المواقف والبیئات المختلفة (المنزل 

 تدخل مع طفل یعاني من مشكلة العدوانیة وكیفیة العمل معھ: فیما یلي نموذج خطة

 سنوات                      الحالة: عدوانیــة ٤اسم الطفل: م.ح                                    العمر: 

 بسبب سلوكیاتھ العدوانیة مع األقران وتمثلت األعراض لدیھ  بـ: ختصاصیةتم إحالة الطفل (م) إلى اال

 شجار الدائم مع أقرانھ.ال .۱
 

۱۷ 



 االعتداء بالضرب على أقرانھ. .۲

 .المربیةالتمرد وعدم إطاعة  .۳

 تشجیع ودفع طفل آخر إلزعاج أو لإلساءة ألحد األطفال. .٤

 سب وشتم والتلفظ بألفاظ مسیئة. .٥

 والطفل وكانت على الشكل التالي: والمربیاتوتم اتخاذ عدة إجراءات معھا تناولت كل من األھل 

الطفل للتعرف على األسباب واألحداث التي تدفعھ لیكون عدوانیا مع زمالئھ وبالتالي التعرف فیما الجلوس مع  .۱

 إذا كان العدوان سبب أم نتیجة وھي نقطة ھامة في التعامل مع ھذه المشكلة.

 من مدة ظھور المشكلة ھل ھي حدیثة وظھرت فجأة أم أنھا أسلوب دائم لدى الطفل. المربیةالتحقق من  .۲

مالحظة الطفل في كل من مكان االستراحة وداخل الفئة وأثناء الطعام والتعرف على أوقات ظھور رصد و .۳

 السلوك العدواني لدیھ.

 واألھل على النقاط التالیة في التعامل مع الطفل:  المربیةاالتفاق مع  .٤

 عدم لوم الطفل أو معاقبتھ أمام اآلخرین. - أ

 اتھ.تكلیف الطفل بمھام تتناسب مع إمكانیاتھ وقدر - ب

 عدم مقارنة الطفل بغیره أو معایرتھ بذنب أو خطأ اقترفھ. - ت

تعزیز السلوك االیجابي عند الطفل مھما كان بسیطا ولكن بدون مبالغة (مثال: تعزیزه وتشجیعھ في حال  - ث

 مساعدة أحد األطفال ..). -انخفاض عدد مرات الشجار  -المشاركة بلعبة جماعیة 

 ره لتجنب تعزیزه.التجاھل للسلوك العدواني عند ظھو - ج

 الفك والتركیب ...الخ). -الرمل  -األلعاب الحركیة  -توفیر أنشطة للطفل للتفریغ واستھالك الطاقة (كالمعجون  - ح

عدم اإلطاعة) كل على  -الشجار  -عقد اتفاقیة مع الطفل عن السلوك العدواني المراد التقلیل منھ (ضرب أقرانھ  .٥

صل علیھا في حال ضبط نفسھ ولم یتصرف بعدوانیة وفي نفس الوقت العقوبة حدا واالتفاق على المكافأة التي سیح

حرمان من  –التي ستفرض علیھ في حال عدم التزامھ (مثال الجلوس على كرسي العقاب لمدة تتناسب مع عمره 

 نشاط معین لمدة تتناسب أیضاً مع عمره ...الخ).

 عن السلوك المطلوب التوقف عنھ.  مراعاة التحدث مع الطفل بطریقة واضحة ومبسطة ومختصرة .٦

وفي  المربیةالمرحلة األخیرة من العمل مع الطفل تتضمن المتابعة في كل من الفئة ومكان االستراحة بالتعاون مع  .۷

المنزل بالتعاون مع األھل للتحقق من تراجع السلوك العدواني لدیھ وعدم ظھوره حتى مع غیاب الرقابة من قبل 

 الكبار.

 اصیة النفسیةاالختصإعداد 

 رفاه داده                        
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