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خلق اإلنسان من *اقرأ بسم ربك الذي خلق"بسم اهللا القائل في محكم كتابه 

  "علم اإلنسان ما لم يعلم*اقرأ و ربك األكرم الذي علم بالقلم*علق
  )5-1(سورة العلق صدق اهللا العظيم

  
  ذا عاش الطفل في جو من التشجيع يتعلم الثقة بالنفسإ

 إذا عاش الطفل في جو من التحمل يتعلم الصبر

 إذا عاش الطفل في جو من المديح يتعلم الرضى والمحبة

 إذا عاش الطفل في جو من المشاركة يتعلم العطاء والكرم

 إذا عاش الطفل في جو من النزاهة يتعلم الصدق

 من اإلنصاف يتعلم العدلإذا عاش الطفل في جو 

 إذا عاش الطفل في جو من مراعاة المشاعر يتعلم االحترام

 إذا عاش الطفل في جو من المحاسبة واالنتقاد يتعلم الكذب

 إذا عاش الطفل في جو من االحباط والعنف يتعلم العدوان

 إذا عاش الطفل في جو من الخوف يتعلم الضعف والقلق

 حدة االجتماعية يتعلم االنطواءإذا عاش الطفل في جو من الو

 إذا عاش الطفل في جو من السخرية يتعلم الخجل

 إذا عاش الطفل في جو من الغيرة يتعلم الحسد

  إذا عاش الطفل في جو من االهتمام الزائد يتعلم عدم االعتماد على النفس
  الفضيلة وسط بين طرفين كالهما رذيلة: أود أن أسترجع قوا أرسطو

  

   
  

شكالت الطفل غالبية م
التنتج عن االضطراب 
بمقدار ما تصدر عن 

ومن ثم , عدم الخبرة
فان جهودا كبيرة قد 
تبذل فى محاوالت 
العالج واستشارة 
الخبراء يمكن 
اختصارها بإعطاء 
معلومات دقيقة 
ومفصلة عن كيفية 
, أداء السلوك السليم
أوكيفية أداء 
النشاطات المختلفة 
 .بكفاءة
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ليكن ما تبدأ به من : ( قال عمر بن عتبة يوصي مؤدب ولده: وقيل في األثر
فالحسن عندهم ما  إصالح بني اصالحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك،

  )استحسنت والقبيح ما استقبحت
 كيف تواجهون مشاكل أبنائكم ؟؟؟

إذا لم تستطيعوا أن تتواصلوا مع أبنائكم واألسوأ أال يستطيعوا هم أن 
ولكن يمكنكم أن , يتواصلوا معكم سيكون للمجتمع اليد العليا في التعامل معهم

مشاهدة التلفزيون دون  تجعلوا أبناءكم يقلعون عن العادات السيئة مثل
واإلفراط في االستهالك واالهتمام بقشور األشياء عن طريق التواصل ,حدود
وتشجيع النمو , )أوقات خاصة محددة للحديث شيئ ال خيار فيه وتفهم المشاعر(

وتشجيع , تعليم القيم, وغرس احترام الذات وتقديرها, والتأديب, الفكري
توقع الجيد , الحب غير المشروط,بهم احترامهم و اإلعجاب. االجتماعيات
  .والتوازن األسري, ومصادقتهم

يجب أن نتحاشى التسرع والعجلة فى وصف طفل معين بالقلق أو االضطراب 
وما هو , ويتطلب ذلك أن نميز بوضوح بين ما هو مشكلة تحتاج للعالج. النفسى

رة من سنتين فمن المعروف مثال أن الفت, مرحلة أو أسلوب تفرضه متطلبات النمو
تعتبر من أشق المراحل فى تربية الطفل لما فيها من حركة  -الى أربع سنوات

  .ونشاط واستكشاف للبيئة
ولهذا يكون من الطبيعى أن يتسم سلوك الطفل وتصرفاته بمظاهر قد يفسرها  

الوالدان خطأ على أنها نوع من التخريب وقد تدفع المتعجل الى أن يتصور أن 
إن التخريب والعدوان والحركة الشديدة فى . ا لدى هذا الطفلهناك شيئا مرضي

هذه المراحل نابعة من تشخيصات اآلباء وانزعاجهم ولكنها بالنسبة للطفل تطور 
  .واكتشاف لقوانين الطبيعة وحب االستطالع, طبيعى 

فإن غالبية مشكالت الطفل التنتج عن االضطراب بمقدار ما , فضال عن هذا
ومن ثم فان جهودا كبيرة قد تبذل فى محاوالت العالج , برةتصدر عن عدم الخ

واستشارة الخبراء يمكن اختصارها بإعطاء معلومات دقيقة ومفصلة عن كيفية 
 . أوكيفية أداء النشاطات المختلفة بكفاءة, أداء السلوك السليم

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

الغالبية العظمى من 
مشكالت األطفال 
تكتسب بسبب أخطاء 

وسوء , تعلمفى عملية ال
 عالقتهم بآبائهم 
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ويدرك المعالج  أن الغالبية العظمى من مشكالت األطفال تكتسب بسبب 
 .  أى نتيجة ألخطاء بيئية بآبائهم عالقتهم سوءو ,فى عملية التعلم أخطاء

 شخصية نقبل فنحنمشاعرهم  إلدراك نسعى أننا يصدقون ال عادة األطفال
 .الخاطئ تصرفه نقبل وال الطفل
المشاكل التى تواجه االباء مع اطفالهم تجعل أول جملة أسمعها من أى أم قبل  

ابنى يقودنى " حاسه انى حتجنن"أنا تعبت و" نى أنا عالجي" أن تشكو من طفلها هى 
  ".عاوزه مهدئ"للجنون 

وقد حاولت وضع برنامج أو خطة محددة لها خطوات للتعامل مع كل مشكلة 
مما جعل جانب الحلول له , قدر اإلمكان قد تقابلها مع طفلك أو قد قابلتها بالفعل
وذلك , لممل واألمثلة عليهامساحة أكبر قليال من جانب شرح المشكلة بالتفصيل ا

  )أتمني أن يكون مرجعا للمساعدة الذاتية(فصل11أبواب و6في 
لذلك حرصت أن يكون الباب األول في الفصل األول تحديد لمدى مسئولية 

أنا مش عايزة ابنى "الوالدين فى تغيير ابنهم وفقا لما يرونه هم وهى وجهة نظرهم فى 
" هوه عادى إنه يعمل كذا فى السن ده - "باقينمثالى إنما عايزاه طفل عادى زى ال

  ومالحظات خاصة لزوج االم أو زوجة األب مع االطفال/ وذلك لنقص معلوماتهم 
مناقشة عنف االطفال وسلبيتهم وتعرضهم لعنف المدارس كذلك كذبهم وداء  -

هناك بعض البرامج التى , رفض أنواع طعام في الفصل الثاني, السرقة واالنانية
أيضا تكرار بعض الخطوات فى , تباسها كما هى كونها شاملة أكثر ومنظمةتم اق

أكثر من مشكلة دليل على أن هذه الخطوات مهمة جدا ولها أولوية فى حياه الطفل 
  .وإثراء شخصيته وتستخدم حتى ال نقع فى المشكلة وأيضا حتى نخرج منها

ع االطفال الذين التعامل م,مشاكل دخول المدرسة والمذاكره وعدم التركيز -
  في الفصل الثالث , لديهم مشاكل فى جوانب معينه من التعلم

  في الفصل الرابع) حتى ال نطلق على الطفل أبدا طفل مزعج(طباعهم  -
   المتأخرةالمبكرة و خصائص مرحلة الطفولةكذلك - 

مص اإلصبع و طريقة التعامل لكل منها في , طبع أو مشكلة 26 واستعراض 
 مسالفصل  الخا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األبوة هى جزء مهم 
فى حب ورعاية الطفل 
فالرعاية األبوية الجيدة 
تعطى الدفء، األمان 
األسري، تساعد 
أطفالكم ليتعلموا 
 قوانين الحياة 
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, تعاملنا مع الغيرة بين االخوة, وكيف نربى للطفل ثقة بذاته وإدراكا لقدراته -
 ,وفاة احد الوالدين, الرهاب,المخاوف,القلق, ضعف الشهية,التبول الالإرادي 

  . في الفصل السادس كرب ما بعد الصدمة, التأثربالعنف
الذكاء العاطفى و المهارات االجتماعية ,ل كثير الرغبات التعامل مع طف -

تربية اإلبداع لدى االطفال واللعب , وكيف يكون لطفلك شخصية متميزة مؤثرة
  والخيال في الفصل السابع

وعالمات الخطر التى تستدعى , و تغطية لمعظم المشاكل الجنسية لديهم
ء والعادة السرية التدخل ومتى نهمل تصرف ومتى نهتم والتعرض لالعتدا

والجنسية المثلية في الفصل الثامن وبعض المالحظات العامة فى التعامل مع 
المراهقين كيف يفكرون وماذا يزعجهم وكيف تكسب ثقتهم ولماذا يتجاهلون ما 

  يطلب منهم في الفصل التاسع
كان من المهم أيضا أال ننسى أطفال التوحد التعريف بالمرض وبرنامج  -

  شكلة قد نواجهها مع هذا الطفل في الفصل العاشر شامل لكل م
وطريقة التعامل خطوة خطوة حيث أن هذه االسر تعانى جدا حتى يصلوا 
لكيفية التعامل معهم أو حل مشاكلهم أو تدريبهم أو تعليمهم أودفع االذى عنهم 

  أوعلى االقل مساعدتهم لخدمة أنفسهم فى المستقبل في الفصل الحادي عشر 
  ت إجابة السؤال كيف تكونت المشكلة وماذا نستطيع أن نفعلهوحاول - 

  حيالها لغير المتخصص والمتخصص فى الطب النفسى وعلم النفس 
  ليستمد منه إرشادات عملية فى التعامل مع المشكالت اليومية للطفل

هذا ال يعنى بطبيعة الحال أن الكتاب يغنى عن الطبيب المتخصص فهو يمثل فقط 
سنين  6ساسية التى يلزم تطبيقها قبل االستعانة بالطبيب فالطفل بعد المعلومات األ

  .ممكن يحتاج عالج فردي ولكن قبل المدرسة نصيحة اآلبوين فقط للتعامل معه
يمكنك قراءة فصول هذا الكتاب بأي ترتيب تشاء حسب األزمة المعينة التي 

  .تمر بها ولكن أرجو منك قراءة الكتاب بأكمله
يلقى حصاده بتحقيق الهدف المرجو منه فقد حاولت أن يكون  جهد أتمنى أن

الكتاب بعيدا عن أى نظريات علمية معقدة وبأسلوب بسيط حتى يكون تعليميا 
 .تربويا فى متناول األهل بسهولة تطبيقه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اذا لم تتقيد : كن ثابتا
أنت بالقوانين 
والتعليمات سوف يتعلم 
طفلك منك ذلك حتى 

هر هذا  فى وإن لم يظ
 بداية األمر
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  :بسم اهللا القائل في محكم كتابه
"الَتْ َأواء فَساء ممالس نَل ما َأنزمما وابِيا ردبُل زيَل الستَما فَاحرِهةٌ بِقَديد

يوقدون علَيه في النَّارِ ابتغَاء حلْية َأو متَاعٍ زبد مثْلُه كَذَِلك يضرِب اللَّه الْحقَّ 
نفَعا يا مَأمفَاء وج بذْهفَي دبا الزَل فََأماطالْبو  ضِ كَذَِلكي اَألركُثُ فمفَي النَّاس

  )17(سورة الرعد "يضرِب اللَّه اَألمثَاَل
  
وأن ليس لإلنسان إال ما سعي وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء األوفى {
  41– 39سورة النجم اآليات من } 

  صدق اهللا العظيم
  

  ريهام أحمد عبد المحسن. د                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

الطفل إذ ما شعر أنه  
مضغوط ويعامل بعدم 
رقة وحنان وعطف 
ولطف ودفء، من قبل 
أمه مثال أثناء إرضاعها 
له أو تغذيته، فغنه إما 
يدفع ما بمعدته من 
غذاء كنوع من 
الرفض لمعاملته، أو 
يرفض أن يتناول 
 غذائه
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����� $�אو	���!�#"������
�–�מ��!�	 ����د����������.��د�����د� �%������وאس�א

 

يتعرض كتاب ابني يدفعني للجنون للدكتورة ريهام أحمد عبد المحسن 
يهم كل أسرة في مصر لديها طفل تواجهه بعض المشاكل في تربيته أو لموضوع 

  حركاته أو كالمه
  متي يتكلم؟ لماذا تأخر في نطق الكلمات؟ ما هي أول كلمة ينطقها؟

كيف  -متي وكيف نفطمه -أهمية الرضاعة -مشاكل النوم عند األطفال
نعلم  كيف -كيف نتعامل مع رفض الطفل للطعام -نساعده علي األكل وحده

ماذا يؤثر علي مشاعر و  -الطفل النظافة بدون مبالغة إلي حد تعليمه الوسوسة
أسباب العناد  -انفعاالت الطفل و أنواع هذه المشاعر و كيف تتغير مع نمو الطفل

التنافس الصحي بين األطفال و تقويم  -و الخجل و الغيرة و كيفية التعامل معها
حدود شقاوة  -حسب القدرات و الميول و السن الزائد منه و رفع المفقود منه علي

  األطفال ومتي نتدخل ونعتبر ذلك فوق الطبيعي
أسباب السرقة و الكذب و الهروب من المدرسة و العدوان و كيفية عالج ذلك 

  وغير ذلك كثير و كثير
ماجعل كتاب الدكتورة ريهام عبد المحسن ذو قيمة فوق قيمته العلمية هو 

كل أم في البيت وكل معلمة في المدرسة وكل مشرفة في مرجع مبسط و شامل ل
  النادي

عنده تخلف (وال) مش متربي(و ال) مش قليل األدب(إن هذا الولد و هذه البنت 
و لكن هذه إشارة لطلب عرضه علي متخصص في طب نفس األطفال ) عقلي

  ليضع خطة و نهاية لمعاناة كل هؤالء
 

   
  
  
  
  
 

اضطراب الشخصية عند 
ر عند الطفل تكث

الذكورمن األطفال 
أكثر مما هي عند 
االناث ويكون الطفل 
مياال للوحدة وحب 
العزلة وعدم حب 
االختالط باألطفال 
اآلخرين ويشعر بالغربة 
والرهبة من النشاط 
 الجماعي
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كيف نضع خطة  -وهؤالء جميعا سوف يجدوا ويكتشفوا كيف نقيم األعراض
ألهداف عالجية واقعية و مهم جدا كلمة واقعية هذه حيث أحيانا يضع األهل 

سيخ الف(والمعلمين أمال واسعة علي الطبيب في أنه سيقوم بمعجزة و يعمل من 
أخر (و يدخل طفلنا في ماكينة أو في قالب ليخرج من الجانب األخر) شربات
 )أخر شطارة(و) أخر ذكاء(و) أدب

و لنجاح العالج النفسي لألطفال ال بد أن يشارك اآلباء بطريقة بناءة و 
تشجيعية و اليتعدي قلق اآلباء قلق األبناء أنفسهم وأن يكون لديهم رغبة حقيقية 

الهم حتي يقوموا بأداء التدريبات و التعديالت السلوكية بصورة في مساعدة أطف
 حازمة بل و أحيانا صارمة و لكن بهدوء و حب 

و أن يكون الطفل يريد حقا أن يتحسن و ينمو و يتطور ألنه سيشترك فعليا 
في الخطط العالجية و بالتالي عليه أن يفهم هذه الخطط جيدا قدر المستطاع و ان 

تحمسا نحوها والشرط األخير يجب أن تكون عالقته بوالديه جيدة يكون إيجابيا م
  بدون إفراط أو تفريط أو تدليل

ولكن الحقيقة أن الدكتورة ريهام عبد المحسن وضعت لكل من الطفل و األهل 
و الطبيب دور البد من القيام به حتي تكتمل الدائرة العالجية قبل أن يفوت األوان 

ه في العالج و التدريب وتقويم الكالم واللسان و تعديل و يكبر الطفل و يفقد فرصت
  السلوك

واهللا أسال أن يعطي مؤلفة هذا الكتاب النية الطيبة و الثواب الجزيل و الذكر 
  الجميل وأن يكون فاتحة خير لها في العلم و الطب والدين و الدنيا و األخرة

  
  محمد شريف سالم.د

  استشاري الطب النفسي
  ة للطب النفسى باالسكندريةبمستشفى المعمور

22-12 -2013  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

إن اإلساءة النفسية 
للطفل في مرحلة 
طفولته المبكرة عادة 
ما يصاحبها إحساس 
بعدم األمان وخلل في 
تكوين الروابط 
 والعالقات في الكبر
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 ��������������و�"�د��������������#
 

  شكر و تقدير لكل من ساعدني ليخرج هذا الكتاب بهذه الصورة
  

محمد شريف سالم استشاري الطب النفسي علي مراجعته الدقيقة .د
  المثمرة وهذه المقدمة الجميلة وتعديالته الموضوعية ومناقشاته

هيلين أحمد فوزي مدير عيادة األطفال و المراهقين بمستشفى . د
المعمورة للطب النفسى باالسكندرية علي العديد من الموضوعات 

  العلمية

. رانيا أحمد عبد المحسن معلمة بمدرسة إعدادي بنات و أ.كذلك أ
ات علي المساعدة ليلي كامل حافظ مشرفة أتوبيس بمدرسة إعدادي بن

 في الكتابة العلمية

محمد حسين أخصائي الطب النفسي بمستشفى المعمورة للطب .د
حنان المزاحي مدير عيادة .سارة ثروت و د.النفسى باالسكندرية ود

  التدخل المبكر بمستشفي طلبة المدارس علي تشجيعها الدائم

  وكل من ساهم في المراجع العربية و األجنبية للكتاب

ن سيحرص علي اقتناء الكتاب و قراءته ليستفيد و يفيد طفله أو وكل م
 طفل يعالجه
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 عــــــــالمراج
 

  المراجــع العربيـــــة
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آ43 $�i ا"��ء اxآ��ء أ�$�ء ���%� ا"ن و  -
�63
ن� رو��ت د

���%» �6ر� x%��ت أ���ل ��
�� ا���87 "�� -�
 ;8 ا�6L ا�6اوودي

disability www.gulfkids.com/learning 

 :المراجع األجنبية
 

-My Grief Rights:  Ten Healing Rights for Grieving Children                                                                   
by Alan D. Wolfelt, Ph.D. 

-Michelle A Post, LMFT, from Worden, J.W. (1996), Children and 
Grief: When a parent dies.  Pages 140-147.  Guilford Press, New York, 
NY. 

-National institute of mental health press. Autism by sharyn 
neuwirth 

-Toilet Training Presented By: Dr. Nahla Radwan  

Child and Adolescence Unit, Abbasia hospital for mental health  

  -www.childwelfare.gov/preventing 

-Nadine Corral, Educational Consultant,  University of Arizona, 
Tucson  

-Problems of special needs adolescents by sayed gomaa 

-James lehmar, empowering parents 

-Families in the Military, “Facts for Families,” No. 88 (3/04) 

-Reactive Attachment Disorder, “Facts for Families,” No. 85 (5/08) 

-Smart Kids with Learning Disabilities®, Inc., Westport, 
Connecticut, U.S.A. 

- Ways to Encourage Independent Play, 2013 BY DR. RENE 
HACKNEY. 

- JOURNALING TECHNIQUE:  GOOD PARENT MESSAGES from 
Body, Self and Soul by Jack Rosenberg (available at ibponline.com) 
From Chapter Two, A Psychological Overview; the Four Arenas     

-School Refusal in Children and Adolescents, WANDA P. 
FREMONT, M.D., State University of New York Upstate Medical 
University, Syracuse, New York 

Am Fam Physician. 2003 Oct 15; 68(8):1555-1561. 

-Journal of Family Studies, Vol. 9, No. 1, April 2003, pp. 63–80 
63.Enduring Conflict in Parental Separation: Pathways of Impact on 
Child Development Jennifer McIntosh 
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- Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children,  *�+,	ا -��	 
 �567ل �3 ���2 ا1����0ت /�.�

-Elizabeth Pantley, understanding your child temperament 

- Hart et al2 and Brassard et al.5 

PEDIATRICS Volume 130, Number 2, August 2012 

-POSITIVE DISCIPLINE, What it is and how to do it Joan E. 
Durrant, Ph.D. 

- good parenting by Iraqi Association for Child Mental Health 
(IACMH), contributors are; Dr A. Kareem AlObaidi, Dr Ghazwn 
AlBadawi, Dr Waiel AlAni, Dr Naama AlYaseen & Dr Basem AlObaidi 

-My teenager is driving me crazy by Joyce L. vedral 

 -What Is Stammering, Stuttering? What Causes Stammering, 
Stuttering? by Christian Nordqvist 

Parenting an ADHD/ADD child Dr/ Menna Dakroury  

Certified parent educator 

- Understanding and Coping with  Sexual Behavior Problems in 
Children by the Child Sexual Abuse Committee of the National Child 
Traumatic Stress Network in partnership with the National Center on 
Sexual Behavior of Youth. 

-Children's Feelings: How Children Express Frustration by Jan 
Drucker PhD 

- The International Dyslexia Association (IDA)  UNDERSTANDING 
DYSGRAPHIA fact sheet 

-COMPREHENSIVE HANDBOOKOF PERSONALITY AND 
PSYCHOPATHOLOGY VOLUME 3CHILD PSYCHOPATHOLOGY 
Robert T. Ammerman 

- Dr. Huntley's treatment program for gender dysphoria 

- John Duffy, author of the book The Available Parent: Radical 
Optimism for Raising Teens and Tweens. 
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