
جعم انطفم اجتماعًياأكيف   

 

 

ّّخ اٌزي يزّٛجترؼٍيُ اٌطفً ِٙبساد اجزّبػيخ رزٕبعت ِغ ِجزّؼٗ، ُرؼزَج   ػٍى اأُلَ   ش ِٓ األِٛس اٌّٙ

فُٙ ٚإدسان  فبٌطفً اإلجزّبػي يغزطيغػُ. يزُ رطٛيش ٘زٖ اٌّٙبساد ثبٌزؼٍيُ ٚاٌزذسيت ٚاٌّذٚ، رؼٍيّٙب ٌطفٍٙب

جزة ِحجخ اآلخشيٓ ٚيٛجذ ٌذيٗ اٌىثيش ِٓ األطذلبء  ٌٚذيٗ اٌمذسٖ ػٍىِشبػش اآلخشيٓ ٚاحزيبجبرُٙ 

ًِب. اٌجّيغ ِٚحجٛة ِٓ  أٚث اٌحذييجذ ِٕز اٌجذايخ طؼٛثخ في اٌّشبسوخ في ف إٌّؼضي اجزّبػًيباٌطفً  أ

َِٓ ُيحبدثٗ، أٚ في اٌزظشف ثزٙزيت، أٚ في إظٙبس ا٘زّبَ ثبآلخشيٓ ٚثّب  يمٌْٛٛ. إٌظش ِجبششًح في ػيٕي 

 :ااجرَاػًٍ ٌنُ٘ن أػٍى  ٚعٕغزؼشع في ٘زٖ اٌّمبٌخ ثؼغ اٌطشق اٌزي رغبػذ اٌطفً

 

 ع انطفميشجت. 1
, اثذأ ثألبسة اٌؼبئٍخ ِٚٓ ثُ اٌيِٛيخاألشخبص  في حيبره جزّبػي ِغ اٌطفً ػٍى اٌزفبػً اإل شجَغ

 . ػّشٖ خ صيبساد رٕبعتيأأٚ  خؼبئٍياٌضيبساد اٌاحشص ػٍى اططحبة طفٍه في  ِثاًل: اٌغشثبء

 

 انطفم بىانديه  اقتداء. 2
 را سآن اٌطفً رحشصإفِٓ حٌُٛٙ، فبألطفبي يّيٍْٛ إٌى رمٍيذ  ىْٛ اجزّبػًيبرحشص ػٍى أْ ا            

 ثٛجٛدُ٘ عٛف يشجؼٗ رٌه ػٍى ػًّ اٌشيء ٔفغٗ. ٚرغؼذػٍى اعزمجبي إٌبط 

 

 طفال أليكثر فيها وجىد ا انتي  ماكننى األإ اب انطفم. اصطح3
ٌٗ  ثً خظض ٚحيًذاثبٌّٕضي دائًّب  رزشوٗال ف ,خاجزّبػي خٍ٘ٗ يجؼً ِٕٗ شخظيأاٌطفً ِغ  خشٚج           

ًِب  . ، ِذيٕخ األٌؼبة، أٚ اٌزغٛق ِؼه،...ٌٍخشٚج إٌى اٌحذيمٗ اٌؼبِخأٚ أوثش  يٛ

 

 نفسه ب انطفمزيادة ثقة  .4
ض ثأْ ياٌطفً يغزطيغ اٌزّي ,خحميميْ رزُ ِؼبٍِزٗ ثشفك ٚحٕبْ ِٚشبػش أسغجبرٗ ِٚيٌٛٗ ٚ احزشاَ

عئٍزٗ حزى ٌٛ وبٔذ أػٍى جّيغ  خجبثسغجبرٗ ٚاإلاحزشاَ  وّب يفؼً ،ٚ سػبأاعزٙضاء  ,ٔظشاد األَ ٚ األة

جيًذا ِغ رٛػيح عجت اٌّىبفئخ ٚاٌؼىظ  را فؼً شيًئبإّىبفئزٗ ٚيٕظح ث ثبٌٕغجٗ ٌه ٚاالعزّبع ٌحذيثٗ, ثغيطٗ

  رٛػيح عجت اٌؼمبة.طحيح ثّؼبلجزٗ إْ أخطأ ِغ 

 



 
 
 

ّ٘  طفو اجرَاػً ٍشاسك ىاىَحة ىيؼضىح إى اىطفو همٍف ذح
 

   
 

اىجي٘ط ٍغ ى رجثش طفيٖا ػيفٍْٖا أّٖا ذحو ٍشنيح طفيٖا اىَْؼضه ا أحٍاًّا ذْذفغ تؼض األٍٖاخ اػرقاًد .1
 .ىيَ٘اقف اىَخريفحٍَٖذ اىرذسٌجً اىر ىٌحراض إى طفواى، فٓذ ىِ ٌغاػذ، ٕٗزا األٍش تاىرأمٍاىضائشٌِ

 

فً اعرخذاً ىؼثٔ  أحذ أقاستٔت٘اىذٓ أٗ  العرؼاّحػيٍل ا، اىيؼة ٍغ صٍالءٓ فً اىْادي ىرؼٌ٘ذ اىطفو ػيى .2
 مصش ٍِ شخض.أذثادىٍٔ ٗذذسٌجًٍا ٌثذأ اىطفو فً اىيؼة ٍغ 

 

 اىَنؼثاخم ذفاػيٍح ٌشرشك فٍٖا أمصش ٍِ شخض ششاء أىؼابػيى  اىطفوذخراس أىؼاب  ّدٗأ حشصا .3
 ٗىؼثح اىرشمٍة. 

 

ًَ اذيؼة دًٗس طفويى ذشٌٖٗاقصض اىرً اى .4  جرَاػٍح ٗذشعٍخٖا ىذٌٔ، ىزا احشصفً ذنٌِ٘ ٍفإٌٍ ا اٍٖ
 .جرَاػٍحٍفؼَح تاىَفإٌٍ اإل اقصًص أُ ذنُ٘ ىيطفوأّد ذخراس قصض ٗ
 

ٗال ّْغى ْٕا ذأشٍش  غٍش اجرَاػً، ، ستَا ٌخاف أٗ ٌؼاًّ ٍِ ٕ٘اجظ ذجؼئ شخضاىطفوٍغ  زّذحذ .5
ذفٌٖ ٗجٖح ّظشٓ ٍٗخاٗفح ٗاشؼشٓ تاألٍاُ  اعرَغ إىٍٔ ٗحاٗه األىؼاب االىنرشٍّٗح ػيى ذفنٍش اىطفو، ىزا

ًَا.  ٗت٘ج٘دك تجاّثٔ دائ
 

، تو ٌشذاح ٍؼٌٖ الأٗ ٌال ٌحثٖ اىزٌِ شخاصاأل طفاه أٗاألس ٍغ ػيى اىيؼة أٗ اىحذٌ اىطفوال ذجثش  .6
 حاٗه ذفٌٖ عثة ػذً اسذٍاحٔ ىٌٖ ٗذقشٌثٔ ٌٍْٖ تاإلقْاع ال تاإلجثاس. 

  
 
 
 

 
 .ذشجٍؼٔ إرا اذخز خط٘ج اجرَاػٍح إٌجاتٍَحٗ اىطفوٍنافأج  ىاحشص ػي ّصٍحح رٕثٍح:

 
                                                               

 ٚاٌشٚػخ ِششذح لغُ األعبعيٗ اٌذٔيب                                                        
 سيُ ػٛيظ                                                                                  


