
 محاضرة للمدرس بلقٌس عبد حسٌن 
 مشكبلت األطفال وتعدٌل السلوك   -المادة :

 
بعضهم قد ٌتعرض لمشكبلت  األان ان األطفال بشكل عام ٌمرون فً مراحل نموهم بسبلم 

سلوك  قد ٌلحظ الوالدٌن تغٌرا ما فًلمن حوله من األهل والمربٌن  جتضاٌقه وتسبب اإلزعا
الخارجٌة )  كٌف الطفل فً بٌبته الداخلٌة ) األسرة ( أو البٌبةطفلهما وٌظهر ذلك فً عدم ت

جسمٌة أو نفسٌة أو : المجتمع(وتتعدد مشكبلت األطفال وتتنوع تبعا لعدة عوامل قد تكون أما
وتداخلت مع بعضها  أسرٌة أو مدرسٌة وكل مشكلة لها مجموعة من األسباب التً تفاعلت

األسباب وتحدٌد أي منها  من الصعب الفصل بٌن هذهوأدت بالتالً إلى ظهورها لدى الطفل و
  كمسبب للمشكلة

 نعتبر سلوك الطفل مشكلة بحد ذاتها ٌحتاج لعالج؟؟ ولكن ...متى
لطلب استشاره نفسٌة عاجلة لسلوك طفلهم وٌعتقد أن سلوك طفله غٌر طبٌعً  قد ٌلجؤ الوالدٌن

لطفل وخوفا علٌه من األمراض بطبٌعة نمو الطفل أو لشدة الحرص على سبلمة ا إما لجهله
النفسٌة خاصة إذا كان المولود األول . وقد ٌكون الطفل سلوكه عادٌا وطبٌعٌا  واالضطرابات

 للمرحلة التً ٌمر بها تبعا
ٌُالحظ التالً ٌعد سلوك الطفل مشكلة تستدعً  : عالجا سلوكٌا عندما 

  المشكلة تكرار
مره فظهور سلوك شاذ مره أو  ٌر طبٌعً أكثر منالبد أن ٌتكرر هذا السلوك الذي تعتقد أنه غ

لماذا؟؟ألنه قد ٌكون سلوكا عارضا  مرتٌن أو ثبلث ال ٌدل على وجود مشكلة عند الطفل
 والدٌه ٌختفً تلقابٌا أو بجهد من الطفل أو

  والنفسً واالجتماعً إعاقة هذا السلوك لنمو الطفل الجسمً
وٌإدي إلى اختبلف سلوكه ومشاعره  الطفل عندما ٌكون هذا السلوك مإثرا على سٌر نمو

 عن سلوك ومشاعر من هم فً سنه
اكتساب الخبرات  أن تعمل المشكلة على الحد من كفاءة الطفل فً التحصٌل الدراسً وفً

  وتعوقه هذه المشكلة عن التعلٌم
المشكلة فً إعاقة الطفل عن االستمتاع بالحٌاة مع نفسه ومع اآلخرٌن  عندما تسبب هذه

 بالكآبة وضعف قدرته على تكوٌن عبلقات جٌدة مع والدٌه وإخوته وأصدقاءه إدي لشعورهوت
 ومدرسً

 : اهمٌة عالج مشكالت الطفوله*
أن لها دور كبٌر فً  نظرا ألهمٌة الطفولة كحجر أساس لبناء شخصٌة اإلنسان مستقببل وبما

النفسٌة أهمٌة دراسة  توافق اإلنسان فً مرحلة المراهقة والرشد فقد أدرك علماء الصحة
النحرافات نفسٌة وضعف فً  مشكبلت الطفل وعبلجها فً سن مبكرة قبل أن تستفحل وتإدي

الباحثٌن فً الشخصٌة وعلم نفس  الصحة النفسٌة فً مراحل العمر التالٌة وقد تبٌن من دراسة
ولة فمعظم حد كبٌر بتوافقه فً الطف النمو أن توافق اإلنسان فً المراهقة والرشد مرتبط إلى

ومجتمعهم توافقا حسنا كانوا سعداء فً طفولتهم  المراهقٌن والراشدٌن المتوافقٌن مع أنفسهم
معظم المراهقٌن والراشدٌن سٌبً التوافق ، تعساء فً  قلٌلً المشاكل فً صغرهم ، بٌنما كان

كما ان نتابج الدراسات فً مجاالت علم النفس  صغرهم طفولتهم ، كثٌري المشاكل فً
ضحت دور مشكبلت الطفولة فً نشؤة االضطرابات النفسٌة  مرضً وعلم النفس الشواذ أوال

 د احل المراهقة والرشفً مر والعقلٌة واالنحرافات السلوكٌة
 

 
 * أهم مشكالت الطفولة



 اللٌلً التبول الالإرادي أو السلس
 : تعرٌف التبول الالإرادي*

الخامسة من العمر  قبل طفل فً الرابعة أو هو تكرار نزول البول البلإرادي فً الفراش من

 .وما فوق
  طفل عمره دون الرابعة ـ التبّول بالفراش من حٌن آلخر ال ٌعتبر مشكلة لدى

 وهو فً سن )عام ونصف تقرٌبا   ـ تكتمل قدرة الطفل على التحكم فً عملٌة التبول فً النهار

  
الثبلثة  ىوالنصف حتالفترة )بٌن عامٌن فً  ـ القدرة على التحكم فً التبول خبلل اللٌل فتكون

 أعوام
من طفل آلخر وذلك باختبلف حساسٌة الجهاز البولً  ـ ٌختلف سن ضبط الجهاز البولً

  .واختبلف حجم المثانة وسعتها
  : أنواع المتبولٌن الإرادٌا  *

 : المتبول الإرادٌا  على نحو متصل -1
 . %( من الحاالت8ٌمثل هذا النوع ) . لوالدةما ٌزال ٌتبول الإرادٌا  منذ ا هو الطفل الذي

 : المتبول الإرادٌا  على نحو متقطع 2-
على األقل( إال إنه عاد  هو الذي حقق فترة معقولة من االنقطاع عن التبول لٌبل  )ثبلثة أشهر

  للتبول مرة أخرى
 . عند الذكور أعلى منها عند اإلناث أن هذه المشكلة تكون اإلحصاءاتوتشٌر -
اللٌلً ))تبول نهاري(( ٌكون نتٌجة االستثارة و  ا أن بعض الذكور ٌعانون إضافة للتبولكم

 . االنشغال باللعب
 : أسباب التبول اإلرادي*

 : ٌحدث بسب نوعٌن من العوامل بشكل عام التبول البلإرادي
  :العوامل العضوٌة

 -مرض السكر  -البولالتهاب مجرى  الكلٌتٌن أو الحالب أو المثانة وجود حصوة فً إحدى 

 الفٌتامٌنات اإلنهاك العصبً ونقص - اإلمساك وسوء الهضم  -الدٌدان المعوٌة
 :العوامل النفسٌة

  الوالدٌن وقسوتهم وتهدٌدهم للطفل الخوف الشدٌد كالخوف من الظبلم أومن - 
  ومعاملة الوالدٌن للطفل الغٌرة الشدٌدة كالغٌرة من المولود الجدٌد -

العبلقات  -عنهللتنفٌس البلإرادي انتقام  كبوت اتجاه الوالدٌن بحٌث ٌكون التبولالغضب الم -

 . األسرٌة المضطربة و الخبلفات
 : التشخٌص *

الحالة التؤكد من أسباب التبول البلإرادي فحٌن تختفً  أول عمل ٌجب عمله حٌن فحص
ٌة( وٌجب وضع خطة التركٌز مباشرة على )العوامل النفس العوامل واألسباب العضوٌة ٌجب

 . للعبلج استنادا  لهذا لتشخٌص
 النفس الخصائص المفسرة للتبول الالإرادي من وجهة نظر علماء*
مكبوتة اتجاه أحد الوالدٌن أو  تعبٌر عن كراهٌة الشعورٌة -تعبٌر خاص عن قلق عام -

فٌها من لحالة الطفولة السابقة و ما  نكوصً ورغبة الشعورٌة فً الرجوع أسلوب - كبلهما

إلى جذب االنتباه العتماد الطفل على أمه  استمرار ألنماط سلوكٌة تهدف - . عطف وحنان

  اإلشباع الجنسً المرتبط بتخٌبلت جنسٌة مكبوتة إزاحة -. وحاجته لبللتجاء إلٌها
  عادة التبول وعدم مباالة الوالدٌن لذلك تدرٌب خاطا وغٌر مبلبم على  -

 : العالج *



  )االشراط الكالسٌكً   (قظ الطفل أثناء النومتطوٌر جهاز ٌو
امتبلء المثانة وتوترها ( مع)صوت جرس أو  ٌتعمد هذا الجهاز على مبدأ االقتران )اقتران

  )منبه
للحمام وهذه الطرٌقة من التقنٌات الفعالة لعبلج السلس اللٌلً  مما ٌوقظ الطفل وٌدفعه للذهاب

 . تنادا  إلى االشراط الكبلسٌكًإمكانٌة تطبٌقها اس ولكن هناك شك حول
 : العالج السلوكً

 : ٌتضمن عددا  من اإلجراءات اإلرشادٌة
ٌُمنع الطفل من تناول السوابل أن - بعد  ٌقدم العشاء والماء للطفل قبل النوم بوقت طوٌل وأن 

  (... ذلك قبل دخوله للنوم )شاي ـ شراب
  ام ألن ذلك ٌجعله ٌشرب كثٌرا  من السوابلالحارة فً الطع أال نضع للطفل التوابل والمواد- 
  منتصف اللٌل للذهاب إلى الحمام وٌجب أن ٌتبول قبل النوم مباشرة أن ٌوقظ الطفل فً -
  العقاب أو االستهزاء به ألن هذه األسالٌب تفقده القدرة على ضبط مثانة عدم استخدام -
اجاته وتوفٌر األمن والحب للطفل البٌبة التً ٌعٌش فٌها الطفل من خبلل إشباع ح تحسٌن - 

  مشكبلته النفسٌة مثل الغٌرة والخوف والغضب وحل
الذي ٌضعه المعالج النفسً مع االهتمام الكافً من جانب  المواظبة والدقة فً تنفٌذ النظام - 

 . الطفل و األم
  قضم األظافر

  : تعرٌف قضم األظافر* *
د الذي ال ٌإدي إلى نتٌجة إٌجابٌة وهو سلوك أسالٌب النشاط الزاب ٌعتبر قضم األظافر من

والقوة بحٌث ٌبعد صاحبه عن الواقع وٌساعده على السرحان وأحبلم  سلبً ٌتمٌز بالشدة
على التركٌز وٌإدي إلى آثار ومضاعفات جسمٌة تإثر على الصحة  الٌقظة وعدم القدرة

  . شرة( من العمرسن )الثالثة( وٌكثر )بٌن الثامنة والعا العامة وٌندر حدوثه قبل
دلٌل القلق والشدابد النفسٌة ( خاصة عندما ٌواجه الطفل صعوبات ) وتعتبر هذه المشكلة-

  تتحدى قدراته
 : أسباب قضم األظافر*
بدٌل عن قوة اآلباء إزاء عبث األطفال بؤعضابهم التناسلٌة فً  سلوك تعوٌض نفسً-1

 سبة لعلماء التحلٌل النفسً ( وكبت هذا العبث )هذا بالن ( سنة 6ـ3المرحلة بٌن )
( 6ـ3الناتج عن الصراع النفسً المتعلق بعقدة )أودٌب ( بٌن ) هو حٌلة دفاعٌة لخفض القلق-

  العمر من
  هو عدوانٌة مرتدة إلى الذات لعدم قدرة الطفل على االعتداء على اآلخرٌن -
الطفل  فس عنهاطاقة زابدة غٌر مستغلة لدى الطفل ٌن - القلق من قرب االمتحانات -

  .باالنشغال بؤي نشاط للتخلص من الملل والضجر
 : العبلج *

 : تدرٌب الطفل على زٌادة الوعً
( دقابق كل صباح وكل مساء لٌجلس فً مكان 5الطفل أن ٌخصص ) ٌتم ذلك بؤن ٌطلب من
قٌامه ببطء بتمثٌل حركات قضم األظافر كما لو كان ٌقوم فعبل  وأثناء  هادئ أمام المرآة وٌقوم

تعلٌم الطفل االسترخاء واالبتعاد  -ٌقول بصوٍت عالً )هذا ما لن أفعله الٌوم (  بذلك علٌه أن
وانفعاالته  فً توكٌد ذاته والتعبٌر عن نفسه ومساعدة الطفل  خ والحرمانالعقاب والتوبٌ عن

 بؤسلوب تكٌف
  مص اإلبهام

 : تعرٌف مص اإلبهام*
لق علٌه الشفتان ثم ٌقوم بمص اإلبهام بالشفتٌن الطفل إبهامه فً فمه وٌغ هو أن ٌدس



 واللسان وٌكون ظفر اإلبهام عادة لؤلسفل وفً أثناء ذلك غالبا  ما ٌحك الطفل بٌده والوجنتٌن
إال أنها  األخرى جزءا   من جسمه الشعر مثبل  وتشٌع هذه العادة فً السنتٌن األولٌتٌن من العمر

  تتضاءل تدرٌجٌا  
 : خطورة مص اإلبهام*

  سقوط تكمن الخطورة فً مص اإلبهام فً استمرارها مع التقدم بالسن )أي بعد
  األسنان اللبنٌة

  آثار مص اإلبهام ضررها *
 ضغطا  فً أعلى سقف الحلق - تشوه الوجه - صعوبة المضغ والتنفس - تشوه األسنان - 

ٌإدي  ضٌقا  جدا  وهذافتدفع األسنان العلوٌة للخارج والسفلٌة للداخل مما ٌجعل سقف الحلق 

  )إلى ما ٌسمى )تشوه اإلطباق
الطفل عن مص اإلبهام قبل ظهور األسنان  تكون آثار مص اإلبهام ضبٌلة : إذا توقف -

الخامسة وقبل ظهور األسنان الدابمة فإن تشوه  الدابمة ألنه عندما تزول هذه العادة فً سن

 . اإلطباق ٌنصلح لوحده
ٌرة : إذا استمرت هذه العادة بعد سقوط األسنان اللبنٌة حٌث ٌزٌد مص اإلبهام خط تكون آثار-

تشوه األطباق الدابم ألن المص ٌشوه عظام فك الطفل الطرٌة وٌعمل على إحداث عدم  خطر

 . دابم فً عضبلت الفك توازن
 : مشكلة سلوكٌة هً األسباب التً تجعل مص اإلبهام *
- بدء ظهور األسنان - الطفل فً النوم عدم رغبة- عدم تحقٌق حاجات الطفل و رغباته-

ٌرى البعض أنها مقدمة لعادة االستمناء وأنها - والقلق تعرض الطفل للجوع والتعب والخجل
 صمٌمها عملٌة جنسٌة فً

 )صفات الطفل الذي ٌمارس هذه العادة )مص اإلبهام*
قلة المٌل   - جاتهوحا قلة الجرأة االجتماعٌة فً حدٌثه عن حقوقه - العزلة والخجل- 

 المخاطرة ضعف روح - للصراحة وشدة المٌل للتكلم
  التدرٌب على الوعً - االنتزاع - الثواب والعقاب - التوجٌه- التجاهل: العالج *

 أخطر آفات الكالم والنطق
 : مفهوم عملٌة النطق*

دة ٌصدر عن الفرد بقصد التواصل بالغٌر وتتداخل فٌه ع هو عبارة عن نشاط اجتماعً
ٌشترك فً أدابها مركز الكبلم فً المخ الذي هو مسٌطر على  توافقات عصبٌة مركبة ودقٌقة
العضبلت وإخراج الصوت والنطق هو أهم وسابل االتصال  األعصاب بحٌث تقوم بتحرٌك

  . االجتماعً
  : الحاالت التً تجعل اإلنسان ٌتعثر فً نطقه فً األحوال العادٌة *
  اللغوٌة قلٌلة عندما تكون حصٌلة اإلنسان - ابفا  عندما ٌكون اإلنسان خ-

  ٌتعثر فً نطقه عندما ٌكون اللفظ المستخدم قاصرا  عن األداء مما ٌجعل الفرد -
ألنه لٌس صفة  إن تعثر النطق فً هذه الحاالت : شًء طبٌعً وال ٌعتبر حالة مرٌضة-

ما تكون نتٌجة خجل  ة غالبا  مستمرة ولكن تعثر النطق الذي ٌصاحب الكبلم دوما  ٌعتبر مشكل

 ...وقلق وخوف مكبوت
 : والكالم أهم عٌوب النطق

 .فٌها ٌستبدل المصاب حرفا  واحدا  من كلمة بحرف آخرعٌوب االبدالٌة الجزٌئة 
  ( استبدال حرف العٌن بحرف الراء فٌقول )تمغٌن ( بدل ) تمرٌن  : مثال

  .(بدل ) سبورة ( ثبورهحرف الثاء بحرف السٌن فٌقول ) ـ استبدال
 . الكلمة كلها بكلمة أخرى وفٌها ٌستبدل المصاب: العٌوب االبدالٌة الكلٌة 



   )ٌقول المصاب كوسة وٌقصد ) جاموسة: مثال
فترة صمت فً بدء الكبلم رغم ظهور محاوالته للنطق  وفٌه ٌستغرق المصاب: عسر الكالم 

  السرٌع ثم ٌعقب ذلك النطق االنفجاري
 . الكبلم من األنف بدال  من الفم هو خروج: كالمالخمخمة فً ال

 أي نقص الزمن المستغرق فً الكبلم أو القراءة عن: الكالم أو القراءة السرعة الزائدة فً
  اضطراب فً التنفس هٌصاحبالزمن الطبٌعً وغالبا  ما 

 ر ذلكمرات دون مبر ـ هو تكرار حرف واحد عدة: \ الفأفأة , التلعثم \اللجلجة فً الكالم 
 : مثال.

 \\ فففففول \\فٌرددها  \فول  \قول المصاب كلمة 
 ... \\ وووردة \\فٌرددها  \وردة  \قول المصاب كلمة 
ٌرجع الكثٌر من علماء النفس   بنسب مختلفة باختبلف األعمار والبٌبات ـ توجد هذه المشكلة

 العابلً والشقاء ه الزابدوتدلٌل إفراط الوالدٌن فً رعاٌة الطفل هذا االضطراب إلى واألطباء

  
الضغط بالقدمٌن أو  ـ ٌرافق اللجلجة : حركات ارتعاشٌة مثل تحرٌك الكفٌن أو الٌدٌن أو

موقفً على شكل  رمش رموش العٌنٌن أو المٌل بالرأس إلى الخلف أو الجنب وحدوث تشنج
 مالكبلم ثم سرعة وانفجار فً الكبلاحتباس 

  : أثار عٌوب النطق والكالم *
  )من اآلخرٌن ) األقارب ، األصدقاء ، الجٌران تعرض الطفل للسخرٌة -
  وحرمانه من فرص الزواج والنجاح الشعور بالنقص والخجل -
  (... مذٌع ،معلم) حرمان المصاب من بعض الفرص المهنٌة المرغوبة -
 . ظهور الغضب كرد فعل انتقامً على سخرٌة اآلخرٌن منه - 
  : النطق تاضطرابا أسباب *

  أوال : العوامل الجسمٌة والعصبٌة من هذه العوامل
زوابد أنفٌة ونقص  وجود - انشقاق الشفة العلٌا- الضعف الجسمً العام - األسنانتشوه  -

تلف فً بعض أجزاء المخ وخاصة فً  ٌإكد بعض العلماء وجود - السمع وتضخم اللوزتٌن

  . ألمراضالوالدة العسرة أو اإلصابة با نتٌجةمنطقة الكبلم 
  الوراثٌةثانٌا  : العوامل 

والدٌهم أو أقاربهم  أن هذه اإلضرابات أكثر شٌوعا  بٌن األفراد الذٌن عانى أحدلعلماء كد اٌإ
  لئلصابة عٌوبا  كبلمٌة : ومن المحتمل أن تكون الوراثة عامبل  ممهدا  

لنقص والصراعات والخوف و التوتر النفسً و الشعور با القلق-ثالثا  :العوامل النفسٌة
  فقدان الثقة بالنفس نتٌجة الفشل المتكرر - التربٌة الخاطبة النفسٌة البلشعورٌة بسبب

اآلباء على تعجٌل أبنابهم الكبلم قبل السن المناسب مما ٌجعلهم ٌنطقون خطؤ  إصرار -
  تقلٌد الطفل لآلخرٌن الذٌن ٌنطقون خطؤ - هذا الخطؤ بعد ذلك وٌستمر

 النفسٌون : أن التؤتؤة قلق مكبوت مرتبط بالمخاوف المتعلقة بالمسابل المحللون ٌرى  -
  الجنسٌة وٌرى دونبللب أن التؤتؤة تحدث مع األلفاظ البذٌبة وما ٌرتبط بها

 : العالج *
  تحت اللسان بوسابل وتمارٌن خاصة تستخدم فٌها آالت وأجهزة توضع العالج التقوٌمً -
قراءة العالٌة والقراءة على صوت مإقت موسٌقً والتكلم أمام وال بالتمارٌن العالج الكالمً-

  المرآة
من خجل وقلق وخوف وصراعات  ٌهدف إلى عبلج مشكبلت الطفل النفسٌةالعالج النفسً

  ... الشعورٌة
كاتجاهاته  ٌهدف إلى تعدٌل اتجاهات المصاب الخاطبة والمتعلقة بمشكلته االجتماعً العالج



 . حاجات الطفل و عبلج البٌبة المحٌطة بالطفل مثل المعالجة وتوفٌرنحو والدٌه ورفاقه ... 
 هناك عدد من المشكبلت المتعلقة بالنمو االنفعالً للطفل والتً تظهر المشكالت االنفعالٌة 

  عنده خبلل مراحل نموه مثل : الغضب ،الغٌرة،الخوف،ضعف الثقة بالنفس، الخجل
  الغٌرة

تنتج عن خٌبة الشخص فً الحصول على أمر محبوب أو  هً شعور مإلم: تعرٌف الغٌرة*
شخص آخر فً الحصول علٌه وهً انفعال مركب من  مركز قوة أومال ....ونجاح رغبة أو

تعتبر الغٌرة عامبل  فً  . دون تحقٌق غاٌة معٌنة حب التملك وشعور بالغضب ألن عابقا  ٌقف
، التبول البلإرادي ، العدوان  عند األطفال مثل )السرقة الكثٌر من المشكبلت السلوكٌة

  )،الغضب
  : مظاهر الغٌرة السرٌرٌة *
 اإلحجام - التهجم أو االبتعاد -المٌل للصمت ... تخرٌب أو عصٌان غضب وهجاء ونقد أو -

  النكوص أو شدة الحساسٌة والشعور بالنقص - الطعام عن

  ( خ متنوعة لحصول الطفل على ما ٌرٌد ) صرا إتباع أسالٌب تحالٌل -
  ... الشعور بالتعب - الصداع - نقص الوزن -: مظاهر الغٌرة الجسمٌة*
إهتمام  - الطفل من فقدان بعض االحتٌاجات خوف - ضعف الثقة بالنفس -: أسباب الغٌرة *

الخوف  - السٌبة بٌن األخوة سواء كانت صرٌحة أم ضمنٌة المقارنة - األم بالمولود الجدٌد
 س بالنف وضعف الثقة

 : المخاوف حسب واقعٌتها ومثٌراتها إلى قسمٌن تقسم وفالخ
تكثر مخاوف األطفال المرتبطة بمثٌرات  - مخاوف وهمٌة ذاتٌة - مخاوف حسٌة واقعٌة-

  محددة
 أن ٌجلس الوالد أمام ابنه وٌثٌر خوفه والولد ٌصرخ والوالد ٌضحك مما ٌترك آثار :مثال

  سلبٌة على عبلقة األب باالبن
مبالغة األهل فً  ل الخوف االجتماعً تتكون بداٌة الخجل عند الطفل نتٌجةهو أحد أشكا

التفاعل والتواصل  تقرٌع الطفل وزجره فٌعتاد الطفل بصورة الشعورٌة االنزواء والحد من

  . مع اآلخرٌن لٌبعد عن نفسه اللوم والتندٌد
الجتماعٌة البلزمة تتاح له فرصة التفاعل االجتماعً ال ٌكتسب المهارات ا الطفل الذي ال

اآلخرٌن وٌصبح ضعٌف الثقة فً عبلقته باألفراد خارج منزله لذلك ٌتجنب القلق  للتفاعل مع
  عن السلوك االجتماعً باالنسحاب من تلك المواقف الناتج

 مشكلة الكذب 
الشخص الذي ٌكذب ذلك بقصد  هو القول الذي ال ٌطابق الواقع وتعمد : تعرٌف الكذب*

  . األسباب خداعه أو إخفاء الحقٌقة عن الغٌر ألي سبب منتضلٌل الغٌر و
 مشكلة الكذب مشكلة مكتسبة ولٌست فطرٌة-

المشكبلت المتصلة اتصاال  وثٌقا  ))بالخوف(( والغرض األساسً منه حماٌة  ٌعتبر الكذب من
ٌستغل الكذب لتغطٌة الذنوب وخاصة أن الكذب على صلة وثٌقة ب ) السرقة  النفس و
 (والغش

خصوبة   -ولباقته قدرة اللسان  . للكذب هما والمراهقهناك استعدادان ٌهٌبان الطفل  *
 الخٌال ونشاطه

أنواع اللعب والتسلٌة بالنسبة للطفل من العمر  هً نوع من: الكذب الخٌالً  : أنواع الكذب *

ٌستطٌع  الطفل ال ٌرجع سببه إلى أن: أاللتباسًالكذب    )ٌرجع سببه ) إلى سعة خٌال الطفل

 . التمٌٌز بٌن ما ٌراه حقٌقة واقعة و ما ٌدركه هو فً مخٌلته
فً  مثال : كثٌرا  ما ٌسمع الطفل قصة خرافٌة لكنه سرعان ما ٌتحدث عنها وكؤنها حدثت
هذان  الواقع هذان النوعان من الكذب ) الخٌالً وااللتباس ( ٌسمٌان الكذب البريء وٌزول



الكذب   والخٌال لطفل وٌصل إلى مستوى ٌمكنه التمٌٌز الحقٌقةالنوعان تلقابٌا  عندما ٌكبر ا

أكثر أنواع الكذب شٌوعا  بٌن األطفال سببه خوف الطفل مما قد ٌوقع علٌه  هو من:الدفاعً
التخلص من موقف حرج و من أكثر أنواع الكذب شٌوعا  بٌن األطفال : الكذب  من عقاب أو

والمراهق لهذا النوع من الكذب لٌتهم غٌره  طفلسببه ٌلجؤ ال : الكذب االنتقامً الدفاعً

وٌحدث هذا النوع عندما تشتغل الغٌرة بٌن طفل  , اتهامات كاذبة ٌترتب علٌها عقاب الغٌر

ٌلجؤ إلٌه الطفل  سببه : أإلدعائًالكذب  . لطفل غٌره عندما ٌكون الطفل كارها   وطفل آخر أو
مثال : من ٌدعً  لمفاخرة والزهو كذبا  بدافع إقصاء الشعور بالنقص وإبعاده أومن أجل ا

الكذب  ... مرٌضا   انتماإه إلى شخصٌة اجتماعٌة مرموقة بالمجتمع ،من ٌعً المرض ولٌس
ٌرجع سببه إلى دوافع كرٌهة للنفس و لآلخرٌن تم  النفسٌة المزمن والالشعوري )كذب العقدة

مدرسٌه دون سبب ظاهر، مثال : كالطفل أو المراهق الذي ٌكذب على  البلشعوري كتبها فً
 ٌكون ذلك أصبل  بسبب عقدة الكراهٌة البلشعورٌة للسلطة الوالدٌة مما ٌجعلهم ٌعمم هذه فقد

سببه تقلٌد الطفل  : بالعدوى والتقلٌد الكذب . الكراهة لؤلب إلى كل السلطة المدرسٌة
 لهم فً حٌاتهم أسلوباالكذب  للمحٌطٌن به الذٌن ٌتخذون من

  : شكل عامب أسباب الكذب *
الطفل وعدم قدرته على التمٌز بٌن  سعة خٌالو-  وجود آخرٌن ٌكذبون فً بٌبة الطفل -

الشعور بالنقص  - األبناء والقسوة فً المعاملة التفرقة فً المعاملة بٌن - الخٌال والواقع
هذا الشعور ٌدفع الطفل للتعوٌض عن النقص بالكذب  الجسمً أو العقلً أو االجتماعً

 بًأإلدعا
 : العبلج *

 هذه األنواع من الكذب ٌجب التركٌز على األسباب التً تإدي لحدوثها والعمل على لعبلج
  . تبلفٌها

 


