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 التعامل مع التلميذ في مرحلة الطفولة: الفصل السابع-  7

  :األسباب العامة لمشاكل التالميذ في مرحلة الطفولة- 7-1 

 كالضعف اصتسمي العاـ الذم يبدك ُب نقص الوزف عن اظتعدؿ اظتألوؼ الذم يكوف سببو سوء التغذية :الحالة الصحية للتلميذ-1

   "العقل السليم ُب اصتسم السليم" أك نقصها، لذا يقاؿ 

 إف ضعف اظتستول االقتصادم ك االجتماعي لألسرة يؤدم إٔب كثَت من اظتشكالت السلوكية لدل :الحالة األسرية للتلميذ-2

  .التلميذ، حيث لتس بالدكنية ك العجز إذا ظهر مبظهر يقل عن مستول زمالئو

فالطفل اظتدلل ال يقول على حتمل اظتسؤكلية ك يلقي التبعة دائما على اآلخرين كيتصرؼ كما لو كاف ىو ػتور : التربية السيئة-3

   .العآب

   .ازدحاـ الفصوؿ بالتالميذ- :  عوامل مدرسية-4

  .سوء توزيع التالميذ ك انعداـ الصلة باألكلياء -

   : مشكالت التالميذ في مرحلة الطفولةأىم -7-2

أم التخلف عن التحصيل الدراسي، فالتالميذ اظتتخلفُت دراسيا ىم ىؤالء الذين يكوف مستول حتصيلهم : التخلف الدراسي-  1

   .الدراسي أقل من مستول أقراهنم العاديُت

   :أسباب التخلف الدراسي -1-1

   .عوامل عقلية، كاـتفاض مستول الذكاء - 

  .عوامل جسمية، كضعف الصحة العامة أك مرض مزمن -

  .عوامل انفعالية، تتعلق باالضطرابات النفسية -

   :عالج التخلف الدراسي -1-2

  .مراعاة الفركؽ الفردية ُب اظتدرسة -

  .إعداد مدرسُت إعدادا فنيا ك تربويا -
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  .اىتماـ خاص بالتالميذ الذين يعانوف من الضعف -

  .دعم الصلة بُت اظتدرسة ك األكلياء -

  .اعتماد كسائل علمية متطورة -

  .إتاحة الفرصة للمتخلفُت ك ابتكار كسائل عديدة صتذب اىتمامهم -

  :عيوب الكالـ - 2

  . حيث يتعذر على األطفاؿ النطق ببعض اضتركؼ فيستبدلوف حرفا بآخر كإبداؿ السُت بالثاء: التأتأة -

 . الكالـ فيكوف بصفة انفجاريةجزائدا إلخرا التعسر الشديد ُب النطق، حيث يبذؿ الطفل جهدا : التهتهة -

  :عالج عيوب الكالـ -2-1

  . االستعانة بطبيب الصحة اظتدرسية -

  . تشجيع التلميذ بتكليفو بواجبات مناسبة -

  . تقوية الركح االجتماعية لدل التلميذ -

  . إعطاء التلميذ فرصة كافية عند السؤاؿ أك اإلجابة -

  . االتصاؿ بأىل التلميذ -

  . عند التعسر كتب حتويل التلميذ إٔب أحد اظتراكز اظتتخصصة -

  :مشكالت سلوكية-  3

  .مشكلة النظاـ- أ

  .مشكلة الكذب- ب

  .مشكلة السرقة- ج

 .مشكلة التأخر الدراسي ك عواملو- د
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  :اضطرابات الطفولة ك دكر التربية في عالجها- 7-3

 . (اظتخاكؼ الشديدة الالمعقولة) :الفوبيا-

 النفسجسمية اليت يعاين منها الكبار، مثل الربو، القرح اظتختلفة اليت االضطراباتك نتكن أف يعاين األطفاؿ من : التبوؿ الالإرادم-

يكوف منشؤىا نفسي كالسمنة، ضغط الدـ، كما نتكن أف يعاين األطفاؿ من أنواع كثَتة من القلق أك اإلكتئاب ك اعتستَتيا ك 

  .الوسوسة

  :ك يكمن دكر التربية في عالج تلك االضطرابات في

  .سرعة تشخيص حاالت التأخر ك توجيهها إٔب ؼتتص -

   .االتصاؿ باألكلياء ك إطالعهم على ما يالحظ من اضطرا بات على سلوؾ أطفاعتم -

  :(كيفية التعامل مع الطفل التلميذ)عالج مشكالت الطفولة  - 7-4

  : المدرسة- 1-

   . كتب مراعاة الفركؽ الفردية بُت التالميذ ُب قدراهتم العقلية -

  . مراعاة توزيعهم على الفصوؿ كفق تلك القدرات -

  . ؽتارسة األنشطة اظتختلفة -

  . االىتماـ بالتالميذ الذين يعانوف ضعفا عاما من خالؿ توجيههم -

 .... التكفل بالتالميذ الذين يعانوف مشكالت نفسية ك انفعالية ك عرضهم على اختصاصيُت -

   :المعلم- 2-

  . عدـ معاملة التلميذ بقسوة ك عنف ك حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص -

  . مراعاة الفركؽ الفردية ك فهم مشكالت التلميذ االجتماعية ك النفسية -

  . تدعيم الصلة بُت اظتعلم ك أكلياء التالميذ -

  . تعويد الطفل على السلوكيات اضتسنة كحسن اإلصغاء ك اضتوار ك احًتاـ الرأم دكف النقد ك التجريح -
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   . العمل على جلب اىتماـ التلميذ ك حتريره من اطتوؼ كالسلطة -

   . إعداد كسائل ك طرؽ تعليمية موافقة للمناىج اضتديثة كاظتناقشة ك التطبيق -

   ... العمل على توفَت جو من اظتودة ك العطف ك التعاكف بُت التالميذ ك تشجيعهم على بذؿ جهد يساعدىم على حتقيق ذاهتم -

   :األسرة-3-

 . (ال إفراط ك ال تفريط) عدـ التدليل اظتفرط ك عدـ اإلقتاؿ الكلي  -

  .. عدـ تقدمي امتيازات لطفل بسبب مرضو مثال كإغراقو ُب النقود ك اظتالبس ك -

 إدماج الطفل ُب فرؽ رياضية ك رتاعات تدربو على األخذ كالعطاء ك التعبَت عن ذاتو ك التنفيس عن مكبوتاتو ك التوافق بُت  -

  .طبيعتو ك ما ىو موفر لو

  . عدـ معاقبة الطفل حُت تعرضو للفشل الدراسي، بل البحث عن األسباب ك العمل على معاصتتها -

  .تصاؿ بُت األكلياء ك اظتدرسة ك التعاكف من أجل إكتاد أؾتع الطرؽ لراحة التلميذ ك تفوقو الدراسي اال-  

 .مواجهة األكلياء ببعض السلوكيات اليت تظهر على التلميذ كالكذب ك السرقة ظتواجهة تلك االضطرابات ك معاصتتها قبل تفشيها -

  :بعض األخطاء المرتكبة في تعامل المعلم مع التلميذ-  7-5

  . كثرة النصح-1

  .قياـ اظتعلم بالدكر االكتايب دكف ػتاكلة إشراؾ التلميذ ُب حتمل اظتسؤكليات -2

   . كثرة حديث اظتعلم ك أسئلتو-3

  .تركيز أسئلة اظتعلم على نواحي معينة قد حترج التلميذ- 4

  ....التوبيخ، حيث يقـو اظتعلم بتوبيخ التلميذ إذا أخطأ -5
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: طرؽ التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

         ىناؾ عدة طرؽ لتوفَت التعليم النافع كاعتادؼ للطفل ، ُب ؼتتلف مراحل فتوه ، كالف سنوات الطفل االكٔب جد مهمة ُب 

اكتساب اظتهارات اصتسدية كاضتركية كالعقلية كاالجتماعية ، فاف عملية تعليم الطفل ىي ضمن مسؤكلية االىل ، كالوالدين بصفة 

  :خاصة ، كسنستعرض ُب ىذا الصدد بعض طرؽ التعليم ُب جوانب ؼتتلفة من حياة الطفل 

 :ىناؾ العاب تساعد الطفل على النمو اصتسدم كاضتركي ، منها  :تعلم التحرؾ  -1

 .أنواع اعتياكل ذات العجالت كعربات الدفع كعربات الشد - 

 . الزحف حتت النفق كاللعب باعتزازة - 

 . الصعود كالنزكؿ من على الدرج - 

 .حركة القرفصاء ، كالوقوؼ على رجل كاحدة - 

: تعلم اإلبداع - 2

            يتعلم الطفل اإلبداع عن طريق ما يقدـ لو من مواد تساعده على التعبَت عن نفسو ، كعلى االبتكار ، كتكشف 

 .رسومات الولد عن تبصر لكيفية رؤيتو العآب 

 .توسيع نطاؽ الرسم عند الطفل ليتخطى بذلك قلم التلوين كالفرشاة -

 .عن طريق الطالء باليد أك األصابع فاف الطفل متوض جتربة ظتسية جديدة  -

 .الطالء باالسفنجة كالطباعة باالكراؽ تعترب مقدمة جيدة للكتابة  -

 .توفَت العجينة كالصلصاؿ ينمي االبداع لديو ، كتعطيو االحساس باالؾتاز كاظتزيد من االبتكار كاالبداع  -

  :تطوير المهارات الفكرية - 3

تشمل اظتهارات الفكرية التعلم كالذاكرة كالتفكَت كاالستنباط ، كرغم انو يصعب على االطفاؿ استيعاب اظتفاىيم ُب ىذه            

: اظترحلة اظتبكرة ، اال انو ىناؾ طرؽ تعليمية تساعد على ذلك كتسهل ُب استيعاب ىذه اظتفاىيم 

 .لعبة العثور على متطابق من شاهنا تدريب مهارات اظتالحظة عند الطفل - 



 

 

67 
 

 .لعبة اخراج  الدخيل من غتموعة من االشياء جتعلو يفهم جيدا طبيعة االشياء - 

لعبة داخل كخارج كاليت تتمثل ُب ملء كيس صغَت كتفريغو ، فاف فرصة للتفكَت تتولد لدل الطفل ُب كيفية مشاركة شيئُت اظتساحة - 
 .نفسها ُب كقت معُت كعدـ التقائهما ُب كقت كاحد ، كىذا يعلمو التفكَت ُب األضداد

  :اكتساب حب الذات - 4

 . تفاعل الطفل مع العديد من األشخاص ُب عدة مستويات تساعده ُب صقل فهمو عتويتو      - 

 .اللقاء بالغرباء يساعده ُب تكوين فتاذج األدكار ُب العآب كحتسُت قدرتو على التعامل معها      - 

كىناؾ عدة طرؽ عملية تفيد ُب ذلك عن طريق اللعب، فوضع بعض الدمى اظتتحركة بُت يديو كسرد القصص لتولو إٔب       - 

 .شخص أخر لفًتة

        .كمن اظتفيد إعداد كتاب مصور عنو كعن عائلتو فذلك يساعد على تذكر األحداث     - 

 

   

   

 

  

        


