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البرنامج المتطور لالرشاد االسري 
والتربوي

عبير فؤاد عجمي. د

استشاري اسري وتربوي
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أنماط األطفال وكيفية التعامل معهم؟

..يلة هو الذي يتحرك كثيرا واليجلس في مكان لفترة طو. الطفل المزعج: أوال
ي الحسن هوالذي يقلد الكبير خاصة الوالدين والمدرسين ف: الطفل المقلد: ثانيا

..والقبيح
رجع هو غير مريض وغير عاق لوالديه ولكن هذا العناد ي: الطفل العنيد: ثالثا

..على طبيعة سنة

أنماط األباء واألمهات في التعامل مع 
األبناء؟

.وهو فرض األهل ألرأئهم على الطفل.النمط التسلطي/ 1
.اصةللطفل في معالجة شؤونه الخوهو تشجيع األباء.النمط االستقاللي/ 2
.فلوهو يتمثل بالتسامح والتقبل ألفكار وطموحات الط.النمط الديمقراطي/3
فل وهو يشمل قيام أحد الوالدين أوكالهما نيابة عن الط.نمط الحماية الزائدة/4

.بالمسؤوليات التي يمكنه القيام بها
وي وهو يتمثل في ترك الطفل دون تشجيعةعلى السلوك الس.نمط األهمال/5

.المرغوب وعدم محاسبتة على السلوك الشاذ
ل الذي وهو تشجيع الطفل على أن يحقق جميع رغباتة بالشك.نمط التدليل/6

,يحلو له
وهو يتمثل في عدم استقرار األباء من حيث استخدام.النمط المتذبذب/7

.أساليب الثواب والعقاب
ب وهو يعتمد على أسلوب عدم المساواة بين األبناء بسب. نمط التفرقة/8

.النوع أو ترتيب الميالد او السن

بنا
أ
باء مع احتياجات ال

أ
ء من يتعامل ال

نماط
أ
:خالل ا

مبهمهوهو من يهتم باحتياجات أبناءه أكثر من اهتما:األب المدلل_1

وهو الذي اليحب العطاء فتجده ممسكا في ماله أو :األب البخيل_2

عواطفه او دعمه

له أو وهو من اليهتم باحتياجات أبناءه لغفلته وأنشغا:األب المهمل_3

لجهله وعدم وعيه

قع وهو الذي يميل الى وضع حدود فاصلة بين ما ي:األب المتشدد_4

تحت مسئوليته وما يقع تحت مسئولية ابنه 

دلال وهو الذي اليرتبط بنمط معين وانما تارة يكون م:األب المزاجي_5

وتارة يكون بخيال أو مهمال وتارة يكون شديدا

معاوية وهو الذي ياخذ بشعرة :األب الحكيم أو المربي_6
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:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

.“.. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”

:تعالىهللاقال

ليهمعخافواضعافاذريةخلفهممنتركوالوالذينوليخش”
.“سديداا قولا وليقولواهللافليتقوا

الية–سورة النساء 

9

التعامل مع االبناءاالبداع في 

o(سنوات7الىالميالدمن)غيروالمباشر)العائليالتمثيلمرحلة

.(المباشر

o(7–14سنة)فيبانجازاتهيهتم)الجتماعيالتمثيلمرحلة

.(الخارجيالمحيط

o(14–20سنة)(ةالشخصيالستقالل)الذهنيةالبرمجةمن%90

.تكونتقد

o30-21 سن االستقالل

؟شخصية االنسانتكون تكيف 
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(سنوات7الىالميالدمن)

–والنشاطبالقدرةالحساس•
باتلثمستميتةمحاولت-التقليد

القدرات

مرحلة التمثيل العائلي
(المباشر وغير المباشر ) 

(  سنة14–7) 

يهتم بانجازاته في المحيط الخارجي•

الحساس بالشخصية والوعي بالنفس•

التحاور وادراك القيم والخالق•

االجتماعيالتمثيلمرحلة

بناءدور االسرة الصغيرة في ترسيخ العادات االيجابية لدي اال
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حولهبالحباإلحساس•

رتهاسعندغاليوشئمتميزبانهواألحساستقديرال•

!!

.باألمانالشعور•

.والمدح(التشجيع)بالثقةالشعور•

!!بهايحنشاطاتفيمعهاإلشتراكوجديدةاشياءتعلم•

:ساسيةالالطفلاحتياجات

.الشعور بأنه غير مرغوب•

.الشعور بالوحدة والضياع•

ف عنيسلوك سلبي : ينتج عنه 

!  لجذب اإلهتمام 

الطفلاحتياجاتفيالنقصنتائج
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بعدالطفل يفهم حتى ان لم يتكلم.

 بوك
 
.التهديد للطفل  !! حاقوله لما يجي ا

الخالفات االسرية  امامه

oعنهيعبرلملوحتىالطفلبهيشعر

oوعدموالخوفوالقلقالعنفعندهيولد

!شئايفياالستقرار

oحسبعلىاكتراو21سنحتىمعهيستمرقد

بهالمحيطةوالبيئةالشخصية

oاوالدهمعوتعاملهالمستقبليةحياتهعلىيؤثر

وزوجته

مان 
آ
!!عدم الشعور باال
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!اكتشف شخصية إبنك

(أرني)الشخصيه البصريه 

يعاسريتحدث •

يتحدث عن المستقبل•

لديه القدره على القراءه السريعه•

تنفس بشكل سريعي•

يالحظ الغلطات االمالئيه •

يشاهدك ليسمعك جيدا•

يكتب او يرسم ما يسمعه ليفهمه•

يحب ان يعرف الموضوع بشكل عام قبل•
الدخول في التفاصيل

ضعيف في حفظ المعلومات الشفويه•
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الشخصيه السمعيه
أسمعني

 يتحدث مع االخرين كثيرا

كثير االسئله ويحب المناقشه

عنده القدره على الحفظ

يحفظ التعليمات الشفويه بسهوله

ينتبه الي صوت

يفضل اال يراك ليسمعك جيدا

معتدل التنفس

يحفظ ما يسمعه اكثر مما يشاهده

التخيليالشخصيه الحسيه
أشعرني

عميق التنفس

يتحدث بنبرة هادئهصامت معظم االحيان

رة من زمالئهاي اشأثر بأيت

يستخدم اليد كمؤشر

يميل في التفكير الى الماضي

يدخل في التفاصيل

خليايحكم على االشياء من خالل احساسه الد

 اكثيريستخدم لغة الجسد بشكل تعبيري
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!إبنكشخصيةاكتشف

.يحب الصور واللوان ويركز بصره على كل شئ:  البصري •

.يأخذ وقت حتى يتكلم.. يحب يسمع وينصت :  السمعي •

جهه يعبر بوعاطفته جياشة ( احتضانه)لبد ان يحس :   الحسي •

ولغة جسده قبل ان يرد عليك او ياخد اي اجراء

طفلي  أول يوم في المدرسة
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اول يوم دراسة

.اول يوم هو اهم يوم للطفل خاصة لو اول يوم يدخل الحضانة•

(  المتوسط)ينتقل الي مرحلة دراسة جديدة، من ابتدائي العدادي •

اول يوم دراسة

الدراسة تعتبر الحضانة أو الروضة هى بداية تعرف الطفل على حياة الدراسة والمدرسة وهى الفترة التى تعده لسنوات•
.التى تنتظره
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لماذا  اذهب الى المدرسة

متفوق في الرياضيات: محمود وائل  اذكي طفل في العالم •

؟لماذا يجب أن أذهب إلي المدرسة 
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الجودو  -محمد رشوان 

الدكتور محمد  عبده
استاذ الفيزياء في امريكا

اينشتاين مصر

دسة خريج مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، حصل على بكالوريوس الهن

، 1971، وحصل على الماجستير عام 1967النووية من جامعة اإلسكندرية عام

اذ ، في التخصص ذاته من جامعة ويسكونسن األمريكية، أست1973والدكتوراه عام

حاث الفيزياء المتخصص في االندماج النووى، نشرت له العديد من المقاالت واألب

ختبار تصاميم مبتكرة وا“العلمية في مجالى الهندسة والعلوم التطبيقية، أبرزها 

تولى الدكتور محمد عبده العديد من.”الهندسة، سلوك التريتيوم ودورة الوقود

حدة المناصب رفيعة المستوى، لدى العديد من المراكز البحثية فى الواليات المت

لنووى، األمريكية والعالم، حيث عين مؤخًرا مديراً لمركز علم وتكنولوجيا االندماج ا

لمتحدة في الواليات اويعمل مدير مركز األبحاث المتقدمة لعلوم الطاقة والتكنولوجيا

.األمريكية
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تمكن طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، في شهر 
، من الفوز بجائزة التحدي في مسابقة 2015أغسطس 

، في مدينة هوكتهايم األلمانية التي تعد "فورميال وان"
من أهم المسابقات الهندسية على مستوى العالم، من 

تجميع اجزاء سيارة امام لجنة  التحكيم

؟لماذا يجب أن أذهب إلي المدرسة 

.. هذا السؤال يعد إعالناً عن رفض بعض األطفال الذهاب إلي المدرسة 
ويدخل ضمن أساليبهم الكثيرة للتعبير عن هذا الرفض ، ابتداًء من 
الصراخ والبكاء ، ومروراً بإدعاء المرض ، وانتهاء بخلق األكاذيب عن 

...اضطهاد المدرسة  له 

ألنهااا مفياادة وممتعااة ومنهااا ننطلاا  إلااي : ج 

ة المساااتقبل ، هاااي الطريااا  للاااتعلم والمعرفااا

ش ودراسة اشياء كثيرة عن العاالم الاذي نعاي

وماااان خاللهااااا نكتسااااب . فيااااه، وعاااان نفساااانا

.اصدقاء جدد
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ة أن كيفية تقبل األطفال للمدرس
تختلف من طفل آلخر فهناك مثال
أطفال يكونون متحمسين لدخول 
ن المدرسة ويقبلون على اإلجابة ع
أسئلة المدرسين واالشتراك فى

النشاطات المختلفة، 

بينما يكون هناك أطفال آخرون ال
يشعرون بأنهم متحمسون لدخول
المدرسة مع شعورهم بالبكاء، 

وعدم التجاوب مع المدرس، وعدم 
و الرغبة فى التحدث فى الفصل أ

.االشتراك فى أى نشاط

إلى للذهاب  طفلك يتحمس اجعل بذكاء 
!!المدرسة

.ة استخدامهالتثيري رغبته في كيفيالخاصة به المدرسة دعيه يشترك ويختار مستلزمات •

عن المدرسة قديمافقطالتحدث امامه عن ذكرياتك  الحلوة •

بعدة أسابيعبدء المدرسة قبل اجعلي طفلك يستيقظ في ميعاد المدرسة•

جديدةصداقاتالمدرسية، بجانب تشجيع طفلك على تكوين األنشطةعلى التشجيع •
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كيف يحب ابنك المدرسة؟

درون تجعلى طفلك يرى أنك أنت والعائلة تق•
بجدقيمة العلم والدراسة

المهممم جممدا أن يشممعر الطفممل أن مكانممه فممي •
المدرسة مكمل لمكانمه فمي البيمت، وانمه لمن

ى نظمر ويمكنك كأم أن تلفت. يبتعد عن البيت
ل ولكن إذا كان الطفم. معلمة طفلك لشعوره 

ة ال يقوم بإساءة التصرف وأصمبحت المعلمم
مى تسممتطيع التعامممل معممه، فيمكنممك أن تقممو

.بنقله لفصل آخر

رافض يروح المدرسة

.الحوار غياب •
والقسوة •

أ
.تدليلالا

.عدم التمهيد والتعريف بالمدرسة امام البناء •
.المبادئ والقيم السلطوية منذ الصغر•
.امام البناءالقدوة فقدان •
ثبات • .الذات ا 
خوفه من العقاب •
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كل مشكلة ولها حل

تحدثى مع طفلك بصفة مستمرة عن المدرسة/تحدث•

ممثال حاولى أن تراقبى الطريقة التى يتحمدث بهما ابنمك  عمن المدرسمة، ف•
م إذا كان يتحدث عن المدرسة بطريقة بهما ململ أو عمدم رغبمة فمى الكمال

.فهذا يعنى وجود خطأ ما

يجممب أن تكممونى علممى درايممة بممما إذا كممان ابنممك يقمموم بإنجمماز الواجبممات•
المدرسية أم ال

د احرصممى علممى مراقبممة سمملوكيات ابنممك جيممدا لمالحظممة أى تغييممرات قمم•
.تطرأ عليه

األطفال فى المدرسةمشاكل اسباب 

المكان•

الزمالء والشلل•

المدرسون•

المواد الدراسية•

أخري•
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(سنة20–14) 

.قد تكونت( الستقالل الشخصية)من % 90•

التركيز-االحساس بالمسؤولية–القدوة •

بداية االحتكاك بالعالم الخارجي بشكل اوسع•

الذهنيةالبرمجة

طبيعة المراهقة

.سنة18-13تمتد هذه المرحلة من :المراهقةمفهوم

تمتاز بحدوث تغيرات فسيولوجية وجسمية وعقلية،•

ج وتنتهي بالرشد ويتحقق فيها النضتبدا بعد البلوغ، •
".باراالستقالل عن الك"وفي نهايتها .االجتماعي واالنفعالي

لميكانيكية االحسابية، وتمتاز باستيقاظ القدرات العقلية كالقدرة •
ياء يكثر الحديث عن المغامرات وتغير نظرتهم الشواللغوية و

كثيرة
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لماذا يقترب المراه  او المراهقة من ابناء 
هجيل

.بيعاملوا بعض بدون سلطة من أحد على االخر، وال فرق للسن بينهم•

تبادل خبراتهم مع بعض•

ة ومفردات االنتماء البناء جيله حيث التشابه في االفكار واالهداف والسلوكيات واسلوب الحيا•

. اللغة

.مكانة اجتماعيه واضحة حين يعامله االخرون ال ككبير وال كصغير•

يقلدون بعض ويتضامنون مع بعض•

خصائص المراهقة 

 :خصائص جسدية

 :نمو سريع متزايد له نتائج مقلقة مثل.. سرعة وزيادة النمو الجسمي 

مدرسة والبيت داخل ال-النعاس والتعب •

عدم التركيز ، النسيان، الغضب، الثورة السريعة•

عدم التوازن فى الحركة والتعثر •

الضحك والبكاء في نفس الوقت بدون سبب•
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 :النقد-مخالفة الرأي •

ب عتقد أن رأيه هو الصوايالمراهق كثير النقد لالخرين و

..  السبب ؟ وكثيرا ما تقع المشكالت هل تعلم

فكر يستطيع أن يوالسبب هو أن قدرته العقلية نضجت فه•

.  مشكالت الولكن ينقصه الخبرة ولذلك تقع 

ـــذ نفــــستجده يأسلوب القناع ل الجبر نحاول استخدام •

 .باخالص وتفانى

.المانالمناقشة والحوار تقنعهم وتأخذ بيده الى بر •

خصائص المراهقة 

الحاجة للعواطف

.تشعر بـالضيق و الفـراغ  / يشعر •

.يؤرقها/تحتـاج إلى من تتحـدث معه في أمر يـؤرقه•

.فقط يسمعها / تحتـاج لمن يسمعه•

لجأ ؟يأحــد  فإلى من حولها / لكن ال يوجد حوله•

خصائص المراهقة 
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مرحلة المراهقة المشاكل الخاصة ب

اختالف ارائهم وزيادة المناقشات والحساسية للنقد  والسخرية•

ائهم هم الحتياجات ابنشعورهم بعدم تفهمحدوث توتر عند الوالدين و•

 التدخل في شئونهم،زيادة

والتوجيه المباشر واالوامر نتيجة الخوف الزائدكثرة الرقابة

بحث المراهق عن استقالله وكينونته،•

.، التشبث بارائهتأكيد الذات•

نماذج المراهقة وأشكالها
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: المراهقة المتكيفة

ن وهى التي تتسم بالهدوء واالتزا•
االنفعالي والنفسي،

ع والعالقة االجتماعية اإليجابية م•
.اآلخرين

وأيضاً دراسته في المدرسة،•

.ومسئولياته وتقبله لذاته•

المراهقة االنسحابية

؛االنطواء والعزلةوتشير إلى •

وأحالم اليقظة،•

.حيث تتحقق أمانيه من خاللها•
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:المراهقة العدوانية المتمردة

،التجاهات العدائية ضد األسرة والمدرسة وضد الذاتهي •

التمرد على الوالدين؛•

األعمال التخريبية،•

التدخين،•

الكذب؛•

.والمغامرات إلى الشعور بالظلممن القصص الكاذبة•

:المراهقة المنحرفة

وهو انغماس المراهق في السلوك المنحرف كاإلدمان على •
المخدرات ؛

والسرقة؛•

وتكوين العصابات؛•

الوالدين ، الخالفات في البيت بينأسبابها الصحبة السيئةلها و•
.وبين الوالدين والمراهق
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:المتمردةالعنيدة المراهقة العدوانية 

التجاهات العدائية ضد األسرة والمدرسة وضد الذات،هي •

التمرد على الوالدين؛•

األعمال التخريبية،•

التدخين،•

الكذب؛•

.والمغامرات إلى الشعور بالظلممن القصص الكاذبة•

المراهقين .   والذي يكون في امس الحاجة لةواجتماعي للمراهق عاطفي توفر دعما •
ستمد وخوفه كذلك يهوالمراهقات يتشاركون في المشاكل المتشابهة ونتيجة لذلك يقل قلق

.الشجاعة  عند سماعة لمشاكل غيره 

مالوف لان يتعرف على ايتعلم المراهق ان بحيث ان تشكيل الهوية الشخصيةمساعدته على •
ال تتشابه كيف يتصرف في كل موقف بموقفه ف. والغير مالوف، الصح والغلط، العيب والصح 

.امامه المعايير

ماذا افعل مع ابني المراهق
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اءه من أي ان المراهق يبدل تعلقه بوالديه بتعلقه باصدق:التحرر واالستقاللية عن والدية•
رحلة ابناء الجيل فكلما ابتعد عن والديه ازداد تعلقه بمجموعة ابناء الجيل هذه العملية هي م

ويشكل انتقال بحيث انه في نهايتها سيتحرر المراهق ايضا من تعلقه بابناء جيله ويقيم
ة ويؤسس كيانه كشخص مستقل منفرد عن اآلخرين ويستعد من اجل اقامة عالقة قريب

(. شريك الحياة )وعالقة ود وتألف مع الجنس االخر 

لمجتمع التي في داخلة والتي تكون عادة ممنوعة في اتفريغ طاقة العنف والنشاط والفعالية •
غة يقول نكت او يتحدث بلفعندما يكون المراهق مع مجموعة ابناء جيله يسمح  له في ان 

.الشارع مثال 

ماذا افعل مع ابني المراهق

ابني المراهق ومشاكل 
المدرسة

العنف•

الزعامة في الفصل•

عدم التواصل •

التوبيخ واالهانة من المدرسين•

صعوبة التحصيل•

الزمالء والزميالت ومشاكل في •

المدارس المختلطة

أخرى•
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االصدقاءرسم بياين للعالقات مع الوالدين مقابل العالقات مع 

1814-139-8

قوة 

العالقة

100

50

00

االصدقاء

عالقة مع الوالدين

االصدقاء عالقة مع 

"  نعم"دائما كذلك من غير العدل أن تقول " ال"فمن غير العدل أن تقول
دائما أيضا

نفس االعتراف بأمانة وبصراحة بأنّنا نتعامل مع جيل مختلف عن جيلنا في
السن

ق ، وعلماه بأن المال ال يشتري األخالبالحوار الحكمة والنصيحةابنك امنح
الصالحينوالمبادئ أو األصدقاءأ

بقيا على وأن توثقة، باحترام بناءكم  تذّكرا في جميع األوقات بأن تتعامال مع ا
وتحاور معهم طول الوقت اتصال 

هي مهمة ومحتاج دعم منكملطفل االتي يواجههاقضايا المعرفة ان 

ي كيفية التعامل مع االبناء بشكل علمي وعمل

بسيط
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ء  النلتزم بها االب واالم ونعود االبناثالث 
:تتركها ما حييت

حبك -1
 
نا ا

 
“التعبير عن الحب”ا

”شكًرا -2

سف -3
آ
نا ا

 
.“االعتذارثقافة ”ا

.

.الحب والحنان•

.الحـترام•

.الثــقة•

.اإلبتســامة•

.التشـجيع•

.أمامهم وأمام اآلخرين.. المـدح•

(.اإلهتـمام.. )المشاركة •

:واألبناءاألباءبينالناجحةالعالقاتمبادئ
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اء األبنخاصة اذا كانت حجة .. لماذا رفع الصوت.. التفاهم •

!أقوى

.  .توجههم.. تسمع لنك تحبهم: بكل احاسيسك.. اإلنصات •

.تمدحهم

..الصبر•

..  خاصة يكون األب مجهد.. )عدم السقاطات وتجنب الزاحة•

(.او األم مرهقة

:واألبناءاألباءبينالناجحةالعالقاتمبادئ


