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إعداد  :دينا أشرف جمال

الوقاية من العزلة االجتماعية عند األطفال
تعتبر األسرة هي البيئة االجتماعية
األولى التي يتشرب الطفل منها ثقافته،
وطرقه في التعبير عن ذاته وتواصله مع
اآلخرين ،حيث تبنى فيها اللبنات اللغوية
األولى والخبرات االجتماعية التي تمكنه
ً
من دخول عامله ،مصقوال بمجموعة من
اآلليات التي تعينه في مواجهة املواقف
الحياتية القادمة.
وتصبغ األسرة التي يتربى فيها الطفل
شخصيته بسمات املجتمع الذي يحيا فيه،
حيث يكتسب أنماطًا اجتماعية مشتركة
مع األطفال اآلخرين ،وعندما يكون هذا
املجتمع مزيجًا من الثقافات املتعددة ،ال
شك أن بعض اإلرباك اللغوي والثقافي
واالجتماعي يطرأ على سلوك الطفل،
حيث يبدأ باملقارنة واملحاكمة العقلية بني
عدة سلوكيات تمر عليه ،فإما يكون قادرًا
على التمييز والتقدير وبالتالي الخروج من
هذه املحاكمة بنجاح ،وإما يكون غير قادر
على مواكبة ما يحدث حوله فيميل إلى
االستسالم واالنعزال واالجتماعي.
لذلك تأتي هنا أهمية األسرة في
مساعدته في تأصيل الثقافة التي ينتمي
إليها ،ومساعدته على التعبير عن ذاته في
ظل هذا التنوع من الثقافات ،حتى ال يكون
مصيره الخوف واالنعزال من مواجهة
العالم املحيط حوله.
إن عدم قدرة الطفل على التعبير عن
حاجاته أمام اآلخرين بالطريقة التي يراها
مناسبة ،وعدم قدرته على االنخراط في
> لألطفال سلوكيات وعادات
خاصة تكون مرتبطة بهم في
مرحلة الطفولة ومع مرور الوقت
يتخلص الطفل تدريجيا منها
ويقال عنة إنه بدأ يكبر أو يدرك و
أنه أصبح رجال صغيرا يتصرف
تصرفات الكبار.
ويعتبر الخجل من الصفات
الهامة والشائعة بني األطفال
التي تلعب فيها الوراثة دورا كبيرا
من خالل الجينات املوجودة في
الخاليا الحية وكذلك الظروف
البيئية املحيطة بالطفل ونشأته
تلعب أيضا دورا هاما .
ويضيف أن الخجل صفة قد
تظهر في األطفال في النصف
الثاني من العام األول للوالدة
في صورة كسوف واستحياء
عند مداعبة اآلخرين والغرباء

 30العدد  129يوليو ٢٠١٨

املحيط االجتماعي الذي يعيش فيه من
شأنه أن يؤثر على مفهومه نحو ذاته ،وامليل
إلى الشعور بأنه غريب عن هذا الواقع
ومن ثم االنعزال عنه ،هروبًا من املواجهة
والوقوع في الخطأ أو اإلحراج ،لذلك على
األسرة مساعدته في االندماج االجتماعي
واملواجهة عن طريق:
 األلعاب الجماعية التي يشترك فيهامجموعة من األطفال مختلفي الثقافات.
 االحتكاك مع األطفال اآلخرين منثقافات مختلفة.
 -الحوار مع الطفل حول األشياء

والسلوكيات التي يراها من اآلخرين
ً
وتوجيهه أوال بأول حول ما يمكنه االقتداء أو
االبتعاد من سلوكيات.
 االعتماد على اللعب التعبيري والتمثيليوالقيام باألدوار لألطفال الذين يشعرون
بالخجل.
 اصطحاب الطفل مع الوالدين وتعريفهعلى اآلخرين ،مع ذكر إيجابياته وقدراته.
 استخدام التعزيز عند ظهور سلوكياتجريئة ومبادرة من الطفل.
 زرع روح املبادرة والتعبير عن الرأيعند الطفل ،وحرية االختيار واتخاذ القرار.

طفلك  ..كيف
يتجنب الشعور
بالخجل ؟
له وبعد السنة األولى من العمر
يكون الخجل في صورة التواري
واالختفاء خلف األب أو أالم وعدم
مخالطة ومصاحبة األطفال .
والطفل الخجول يبدو أيضا
هادئا ومستكينا ،قليل الكالم

غير سعيد بمالعبة ومداعبة
اآلخرين له وقد تكون صفة
الخجل مؤقتة في فترة طويلة
حتى بعد الكبر .
وعلي الوالدين مراعاة
التعليمات التالية حتى يخرجوا

بطفلهم من حالة الخجل مبكرا
وهي:
 إتاحة الفرصة للطفل للتعبيرعن نفسه بحرية كاملة واالبتعاد
عن عقابه أمام أي شخص حتى ال
يراه خجوال.
 االبتعاد عن أسلوب التجريحأو تهديد الطفل بني الحني واآلخر
لذلك يجب توفير الفرصة
املناسبة له كي يقضي بعض
الوقت مع أطفال آخرين.
 عدم السخرية أو التهكم عليأفكاره ومقترحاته مهما كانت
بسيطة أو سطحية.
 إحاطة الطفل بجو من الحنانوالحب والعطف داخل املنزل .
 اصطحاب الطفل إلىأصدقائه ودعوتهم لزيارتهم
بصورة مستمرة.

ابنى سلبى يضربه األطفال واليستطيع
الدفاع عن نفسه فما الحل؟
أوال :يجب أن يفهم ابنك أنها
ليست غلطته .لذلك عندما
يضايقه طفل آخر قومى واسحبى
طفلك بعيدا وقولى أمامه للطفل
الشقى:
«احنا مش هنلعب معاك عشان
انت بتخطف اللعب لوحدك أو
ألنك بتضرب» ،بذلك سيعرف
طفلك أن الخطأ بالطفل الشقى
وليس به.
:عليك أن تعززى ثقته
ثانيا
ِ
بنفسه داخل البيت من خالل
هذه الطريقة وهى أن تلعبي بدور
الولد الشقى فأخذ من ابنى لعبته
إذا ما تركنى أحاول أن استفزه
بأن أستمتع باللعب بها أمامه،
فإذا أتى ليأخذها منى أمثل أنى
أقاومه بكل قوتى لكن ال أستطيع
ثم أتركها له أخيرا فيأخذ ثقة
بنفسه ألنه أقوي من أمه التى
تمثل قوة كبيرة بالنسبة له ويمكن
لألب أن يفعل نفس الشىء.
بعض اآلباء يتركون أبناءهم
بال تدخل ،والحقيقة هذه
الطريقة أحيانا تنفع وأحيانا ال
تنفع ،فأحيانا تستلزم مضايقة
الطفل من أقرانه عدة مرات حتى
يبدأ فى الدفاع عن نفسه  .وأحيانا
أخرى ال يتعلم .
وإليك طريقة أخرى مجربة
أحضري دبدوبني كبيرين

في الحجم  ،أو وسادتني (أنا
استخدمت وسادتني بحجم كبير
يساوي حجم الطفل تقريبا ...
وسمي كل واحدة باسم كأنهم
أوالد
وحدثيه بأن واحدا منهما ولد
طيب ومؤدب ،والثاني ولد مزعج
يضرب
وابدئي بتعليمه كيف أن املؤدب
يلعب معه بهدوء وكذلك يجب أن
يعامله ،ودعيه يمسك الوسادة
ويلف معها بشكل دائري كأنه
يلعب ثم أحضري الولد املزعج
ِّ
الوسادة بيديك على أنها
وحركي
ِّ
تضربه ،وعلميه كيف يدفعها
بيديه واستمري دوما بتكرار
التمرين مع تكرار عبارة إذا
ضربك أحد ادفعه وال تسمح
له بضربك وإذا لعب معك ولد
بلطافة كن لطيفا ...
مع تكرار هذا التدريب
ستغرسني في عقله حقيقة أن
هناك أوالدا لطيفني يجب أن
نتعامل معهم باملثل وال نؤذي أحدا
يؤذينا.
وحقيقة أن هناك أطفاال
مزعجني يجب أن ندافع عن
أنفسنا معهم
وستخلقني لديه توازنا ألن من
يأمرون الطفل فقط بالضرب
سيعانون بعد فترة أنه أصبح
عدوانيا يضرب هو ويعتدي.

حفل تكريم السادة املحاضرين املشاركني فى
ورش عمل املؤتمر اإلقليمى السنوى الخامس
للطب النفسى التكاملى مارس 2018

عقد بمقر مستشفى د .جمال أبو العزائم بمدينة نصر
حفل تكريم الساده املحاضرين الذين شاركوا في ورش
العمل التي ُعقدت على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر
اإلقليمي السنوي للطب النفسي التكاملي مارس 2018
وذلك تقديرا ملا بذلوه من جهد ومشاركة ّ
فعالة نحو
إنجاح ورش العمل الذي أثمر وصول الفائدة العلمية
املرجوة منها للسادة املشتركني ،وكان من أبرز الحضور
أ.د .طه املستكاوي أستاذ علم النفس والعميد السابق
لكليه آداب أسيوط ،أ.د .إيهاب الببالوي أستاذ التربية
الخاصة ووكيل كليه علوم اإلعاقة والتأهيل بجامعة
الزقازيق ،أ.د.م .شويكار البكري أستاذ الطب النفسي
والقائم بأعمال رئيس القسم بكلية الطب جامعة بنها ،د.
رغدة الجميل استشاري عالج االدمان ومدير إدارة عالج
اإلدمان باألمانة العامة للصحة النفسية  ،أ.د.م .فاطمة
رمضان أستاذ مساعد التمريض في كلية التمريض
جامعة اإلسكندرية ،د .هبة شفيق مدرس التمريض
والصحة النفسية كلية التمريض جامعة دمنهور إضافة
إلى العديد من الزمالء املحاضرين في ورش العمل .
 كما شهد االحتفال تكريم دكتورة رغدة الجميللتوليها منصب مدير إدارة عالج اإلدمان باألمانة العامة
للصحة النفسية.
 كذلك شهد االحتفال عقد حوار دائرة مستديرة منالسادة الحضور تم فيه تبادل اآلراء واألفكار بشأن ما تم
تناوله من موضوعات خالل هذه الدورة من املؤتمر وورش
العمل ،واملقترحات بشأن الدورة القادمة بإذن الله.

النفس املطمئنة
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