
مع طفهك عه تتحدث كيف 

؟نديه انقهق  
فش٠بي أثٛ اٌؼًّ : اػذاد  

 اٌّششذح االجزّبػ١خ



 مقدمه

 ِٓ ثذالً  .لٍمُٙ دم١مخ ٚاٌّشا٘مْٛ األغفبي ٠ذسن ال ِب غبٌجًب

 ٠شوض لذ .ِؼُٙ ٠ذصً "خبغئًب" ش١ئًب ٕ٘بن أْ ٠ؼزمذْٚ لذ رٌه،

 ٚلذ (اٌّؼذح آالَ ِضً) ٌٍمٍك اٌجغذ٠خ األػشاض ػٍٝ األغفبي

 خبسط األِٛس أْ أٚ ظؼفبء، غش٠جْٛ، أُٔٙ اٌّشا٘مْٛ ٠ؼزمذ

 ِٓ ثّض٠ذ ٠شؼشْٚ رجؼٍُٙ لذ األفىبس ٘زٖ .ع١طشرُٙ ٔطبق

 غفٍه رؼ١ٍُ ٟ٘ اٌمٍك ِٓ ٌٍذذّ  األٌٚٝ اٌخطٛح فئْ ٌزٌه، .اٌمٍك

 إٌفظ ٚفُٙ ثبٌزاد اٌٛػٟ إْ .ػ١ٍٗ اٌزؼشف ٚو١ف١خ اٌمٍك دٛي

 !جذا ظشٚسٞ أِش اٌطفٌٛخ ِٕز



 كيف تتحّدث مع طفهك عه انقهق؟

 :صالس خطٛاد ٌزمذ٠ُ ِٛظٛع اٌمٍك ٌطفٍهٕ٘بن 

رشج١غ اٌطفً ػٍٝ اٌىالَ دٛي أ٠خ ِخبٚف أٚ : 1اٌخطٛح 

 .أِٛس رمٍمٗ

 .رضم١ف اٌطفً دٛي ِٛظٛع اٌمٍك: 2اٌخطٛح 

ِغبػذح اٌطفً ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌمٍك : 3اٌخطٛح 

 .ِٚالدظزٗ



تشجيع انطفم عهى انكالو حول أيت : انخطوة األونى

 مخاوف أو أمور تقهقه
:  ِضال. اثذأ ثٛصف ِٛلف دذس ِؤخشا الدظذ ف١ٗ ثؼط ػالِبد اٌمٍك ٌذٜ غفٍه

٠جذٚ أٔه وٕذ . ثبألِظ، ػٕذِب جبءد عبسح، ثذٚد ٘بدئخ ٌٍغب٠خ ٚجٍغذ إٌٝ جبٔجٟ"

و١ف شؼشد فٟ رٌه . ِزٛرًشا ثؼط اٌشٟء ثشأْ ٚجٛد صائش غش٠ت فٟ ِٕضٌٕب

أرزوش أٚي ٠َٛ ر٘جٕب ف١ٗ إٌٝ اٌّذسعخ؟ ٌُ رىٓ ِشربدب، أخجشٟٔ و١ف "أٚ " اٌٛلذ؟

 "شؼشد؟

أخجش غفٍه ػٓ ثؼط األش١بء اٌزٟ وبٔذ رمٍمه ػٕذِب وٕذ فٟ ٔفظ اٌؼّش، ٚاعأي • 

 .غفٍه ػّب إرا وبْ ٌذ٠ٗ أ٠خ ِخبٚف ِشبثٙخ أٚ أِٛس رمٍمٗ

أػشف أْ : "لذ رعطش إٌٝ دّش األغفبي اٌصغبس ػٍٝ اٌىالَ ِٓ خالي رمذ٠ُ ِضبي

اٌزذذ٠ذ ٠غبػذ غفٍه ػٍٝ فُٙ ؟ ، ً٘ ٌذ٠ه ٘زا اٌمٍك أ٠ًعب...ثؼط األغفبي ٠مٍمْٛ ِٓ 

 .ِخبٚفٗ ِٚشبػشٖ اٌّشثىخ



 أٚ رصذلٗ إٔه ٌٗ لً .اٌطفً غّئٓ اٌمٍك، ػٓ غفٍه ٠ؼجش ػٕذِب

 ِٕه ع١أخز غفٍه أْ رزوش .ثٙب ثأط ال ِشبػشٖ ٚإْ رصذلٙب،

 .ػٕٙب أفصخ اٌزٟ ٚاٌّشبػش اٌمٍك ألفىبس لجٌٛه أظٙش إشبساد،

 إْ !أ٠ًعب اٌٙذٚء ػٍٝ غفٍه عزغبػذ ٘ذٚئه، ػٍٝ دبفظذ إرا

 ٘زٖ أٔذ ٘ذأره ً٘ .غفٍه ٠ف١ذ ٌٓ !"ا٘ذأ رمٍك، ال" لٌٛه

 ثبٌٕغجخ األِش وزٌه ا٢خشْٚ؟ ٌه ٠مٌٛٙب وبْ ػٕذِب اٌؼجبساد

 ٌٍّغبٔذح غفٍه لجٛي ِٓ ع١ض٠ذ اٌطفً ِغ رؼبغفه .ٌٍطفً

 .اٌّغزمجً فٟ ِؼه ِخبٚفٗ ِٕٚبلشخ



طفهك حول موضوع انقهقتثقيف   

أسثغ ٔمبغ ِّٙخ ٠ٕجغٟ ا٠صبٌٙب ٌطفٍه: 

 طبيعيانقهق أمر  

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ِٓ . ٠ؼبٟٔ اٌج١ّغ ِٓ اٌمٍك فٟ ثؼط األد١بْ

اٌطج١ؼٟ أْ رشؼش ثبٌمٍك ػٕذِب رٍؼت ثجؼط األٌؼبة اٌصؼجخ فٟ ِذ٠ٕخ 

.  اٌّالٟ٘ أٚ لجً االِزذبْ أٚ لجً رغ١ّغ دسط ِب أِبَ اٌشفبق ثبٌصف

لذ ٠ذت ثؼط اٌّشا٘م١ٓ أْ رؼط١ُٙ ثؼط اٌذمبئك دٛي ِذٜ ش١ٛع 

ً٘ رؼٍُ أْ ٚادذًا ِٓ وً عجؼخ "ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، . ِشبوً اٌمٍك

ب ع١ؼبٟٔ ِٓ ِشىٍخ دم١م١خ فٟ اٌمٍك؟ 18أغفبي دْٚ عٓ  ًِ  "ػب



 خطيرانيس انقهق 

 

 إال االسر١بح، ثؼذَ ٠ُشِؼش لذ اٌمٍك أْ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ

 فٟ ٠ٕخفط ٚعٛف ِؤلذ، ٚ٘ٛ غ٠ٛاًل، ٠ذَٚ ال أٔٗ

 ِؼشفخ األشخبص ِؼظُ ٠غزط١غ ال أ٠ًعب، !إٌٙب٠خ

 ِضً ِٕه اٌّمّشث١ٓ ثبعزضٕبء) ثبٌمٍك رشؼش ِزٝ

 .(ٚاٌذ٠ه



  انتكيّفانقهق يساعدوا عهى 

 

 (اٌطج١ؼخ فٟ ٠ٛاجٕٙب اٌزٞ اٌزئت ِضً) دم١مٟ ٌخطش االعزؼذاد ػٍٝ اٌمٍك ٠غبػذٔب

  .(خطبة إٌمبء أٚ ِّٙخ ٌٍؼجخ االعزؼذاد ػٕذ) ٌذ٠ٕب ِب أفعً ألداء أٚ

 أٔٗ ٠زخ١ً أْ اٌطفً ِٓ ٔطٍت أْ ٠ّىٓ !٠ؼ١شٛا أْ ٌٍجشش وبْ ِب اٌمٍك، ثذْٚ

 ػٕذِب االٔغبْ أْ ٔخجشٖ ٠شؼش؟ و١ف ّٔش، أِبِٗ ٠ظٙش ٚفجأح غبثخ فٟ ٠ّشٟ

 فبْ ٌزٌه ٚٔز١جخ ِب، خطش ٕ٘بن أْ ٌذِبغٗ سعبٌخ ٠ؼطٟ فئٔٗ ِب خطًشا ٠صبدف

 ٚإٌَفَظ ٠زؼشق، ٚاٌجغُ ثغشػخ، ٠خفك اٌمٍت :ٌٍجغُ سعبئً ٠شعً اٌذِبؽ

 .٠ٕجٛ ٌىٟ ٌٍٙشٚة االٔغبْ ٠ٚزذّعش ٠زغبسع،



 مشكهتيمكه أن يصبح انقهق 

 

 خطش فٟ وبْ ٌٛ وّب جغّٕب ٠زفبػً ػٕذِب ِشىٍخ اٌمٍك ٠صجخ أْ ٠ّىٓ

 اٌذشائك؛ إٔزاس ثٕظبَ رٌه ٔشجّٗ أْ ٠ّىٓ .دم١مٟ خطش غ١بة دبي فٟ

 ٠ىْٛ ػٕذِب دّب٠زٕب فٟ اإلٔزاس جٙبص ٠غبػذ أْ ٠ّىٓ" :ٌٍطفً فٕمٛي

 دغبًعب اٌذخبْ ِٕجّٗ ٠ىْٛ األد١بْ ثؼط فٟ ٌٚىٓ فؼٍٟ، دش٠ك ٕ٘بن

 إٔزاس ِضً اٌمٍك، .دم١مٟ دش٠ك ٕ٘بن ٠ىْٛ ال ػٕذِب ٠ٕٚطٍك ٌٍغب٠خ

 ٠ىْٛ ٚال ٠ٕطٍك ػٕذِب ٌٚىٓ صذ١خ، ثشىً ٠ؼًّ ػٕذِب ِف١ذ اٌذشائك،

 .إصالدٗ فٟ ٔشغت لذ دم١مٟ، خطش ٕ٘بن



 انمزيد عه كيفيت عمم انقهق

 ِب) األفىبس :اٌمٍك ِٓ اٌضالصخ األجضاء ٌطفٍه اششح

 ٠غزج١ت و١ف) اٌجغذ٠خ اٌّشبػش ؛(ألٔفغٕب ٔمٌٛٗ

   .(أػّبٌٕب أٚ ثٗ ٔمَٛ ِب) ٚاٌغٍٛو١بد ؛(جغّٕب

 . األجضاء ٘زٖ ث١ٓ اٌزشاثػ ٌٛصف ج١ذح غش٠مخ


