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 المقدمة

، هبااماحلميااد ناااس وال يسااتطيس االسااتغناء عااك االحتكاااك اإلنسااان ماادب بطبعااي ألنااي ياا ن  بال
ديار تتغاا ات ة ا ث تااعار ت عاداتاي،  اا ن وألن اإلنسااان . مانهم السااديدوالاتعلم  معهاام،ادلفياد والتكيا  
سالبية ماك الدلواقا  قاد تقلال ا .يرغب عك اآلخريك  يحب الوحدث ويكار  االخات ب بالنااسالطفل قد 
ومااك مهااهر هالا الساالوك  ك التواصاال ماس الغا مايعيقاي ساالبياً االجتماااعي  يسالك سالوةاً  تفاعال الفارد

 . والتضجر مك العمل أو حىت اللعب اجلماعي االنسحايب البعد عك سلالطة الناس

                                                 
لطيفة الكندري عضو هيئة . بدر ملك نائب رئي  قسم األصول واإلدارث الرتبوية ت ةلية الرتبية األساسية و د. د  

 (.اليونسكو –وزارث الرتبية )ألساسية وادلستشارث احمللية دلرةز الطفولة واألمومة التدري  ت ةلية الرتبية ا

 
 



ادلاعمك الالي خياالل النااس ويصا  علاى أعاهام أعهام أجارا " علياي وسالم قال الرسول صالى اه
وذلالا  ا ن األسارث  .(اباك ماجايأمحد والرتمالي و روا  ) "مك اللي ال خيالل الناس وال يص  على أعاهم

ةااي علااى حااد سااواء  حتاارد دائمااا علااى غاارس معاااب ادلااودث واأللفااة ت نفااوس األوالد والبنااات ادلساالمة 
 -وبصاااورث منهجياااة  -احلة ت عملياااة بنااااء املتماااس ادلااارتاحم وتقاااوم ادلدرساااة  يماااا بعاااد يكوناااوا لبناااة صااا

 .وادلقاصد الكرديةبرتسيخ تلك ادلعاب النبيلة 
عاارأ أعاا م الفكاار اإلساا مي أبيااة اجلانااب االجتماااعي  تحااداوا عااك  اارورث سلالطااة الناااس 

التواصاال ودواعااي الغاازاف  وائااد حامااد  أبااو عاادد. باحلسااو وح ااوا علااى عنااب العزلااة  حاالروا مااك   ا ااا
سااتئناس واال ،والتاا د  والت ديااب ،نتفااا والنفااس واال ،الااتعلمالتعلاايم و  ": االةر الفوائااد التاليااةاالجتماااعي 
واساتفادث التجاار  ماك مشااهدث  ،التوا اس واعتيااد ،بااحلقوق ونيال ال اوا  وإنالتاي ت القياام ،واإلينااس
م،  3002، إحياااء علااوم الااديك) شاارل ةاال  ائاادث منهااا بالتفصاايل مث شاار  ت" واالعتبااار هبااا ،األحااوال
 (.757د 

يشاعر ججال شاديد إ  ال خيالل بيئتي احمليطاة باي بفاعلياة و الطفل االنطوائي هو الطفل اللي  
وادلشااااارةة ت ماااك  وائااااد االساااتعانة جااا ات اآلخاااريك،  يمنعاااي اخلجااال  ةبااا ث تاااعار علاااى ساااالوةيدرجاااة  

 ابااك سااينا يفضاال أن ياالهب الطفاال إ  الكتاتياابةااان  .، واالسااتفادث ماانهمواللعااب معهاامأنشااطتهم، 
السا م ويد عاي  الصاي  اجللوس مس الصبيان اآلخريك يد س عك (ادلدرس اخلاد)وال حيبل  كرث ادلعد  

 .هبماحلسك للتنا   واالستفادث مك زم ئي ةما أني يعّد  للتعايش مس أ راد املتمس واالخت ب 
 

 تواصل االجتماعيضعف ال أسباب

يانجم الضاع  االجتمااعي ماك ا اطرا  الوساال العاائلي أو ادلدرساي ةماا يلعاب األقااران دوراً 
 :األطفال عندلعزلة ما يلي مجلة مك األسبا  ادلعدية إ  ا ي .ية السويةةب اً ت اضلراأ الشخص
  .تلبية االحتياجات النفسيةل بني أ راد األسرثالودودث الوطيدث  ع  الع قة  . 

أو  خو اً مك العاني احلاسادثعك األنشطة العامة حجب الطفل التدليل الزائد و  .3
 .خشية اإلصابة باألعى



 ااتم األساارث وادلدرسااة بتنميااة احلصاايلة ادلعر يااة للطفاال وال يلااك باارام  منهجيااة  .2
القائمااة علااى حاال ادلشااك ت اليوميااة والتكياا  مااس  لتطااوير ادلهااارات احلياتيااة

 .البيئة

الزجااار والت نياااب ال الر ااا  علاااى ادلبنياااة ت التهاااليب لتسااالطية ا سياساااة األسااارث .7
 .والرتغيب

، ر اااااااة طااااااارق اةتساااااااا  األصااااااادقاءم ااااااال معاجلهااااااال بادلهاااااااارات االجتماعياااااااة  .5
 .أد  احلديثو ، االجيايب  ك اإلصغاءو إ شاء الس م، و االستئلان، و 

التاوبيخ الصاارم، اساتخدام القاساي، و األقاار  بتوجياي النقاد قيام األصدقاء أو  .6
  .وال يتقبل عاتي يقدرات يفقد الطفل ال قة ببي ادلستمر واالستخفاأ 

الصاااااااااحية والصاااااااااعوبات ( و ااااااااااث األم مااااااااا  ً )تسااااااااااهم الصااااااااادمات العاطفياااااااااة  .7
ال يسااااتطيس ةاااال األطفااااال مواجهتهااااا دون عناااااء االجتماعيااااة ب زمااااات حااااادث و 

سااة ألخاارى قااد التاانق ت ادلفاجئااة مااك بلااد آلخاار أو مااك مدر ةمااا أن شااديد  
بااالنقإ إعا الطفاال  يشااعر .تربااك  كاار ونفاا  الطفااللبااات ساالوةية تساابب تق

يتعرض عندما أو أو مسنة مفرطة   قد أعز أقربائي أو عندما يصا  ترض دائم
علاك عريعاة ذلجار الواقاس واذلارو  إ   ويتخال للفقر الشديد  يشعر ب ناي منباوع

 .عادلي الصغ  اخلاف مك التحديات
م ال تردياد أمام الطفل وزم ئي   صحيحة قد يقوم األهل برتسيخ تصورات غ .8

 .يكر  ادلشارةة ت األنشطة اجلماعيةو منل الصغر  اشل ابين : اجلملة التالية

 عنادما وأحاساي  سالبية تسايطر علاى الفارد تقاوم التصاورات اخلاطئاة بتشاكيل تصار ات شلاالاة 
  نناا نكاون قاد مساتقب ً تغيا    غ  اجتماعية وهلا طبعهاا ال تساتطيستا هة و نقول عك ابنتنا م  ً إهنا 

عةاااًء  رزقااي اه كاال إنسااان سااوي وقعنااا ت خطاا  ةباا  أقنعناهااا بفكاارث عااات الصااوا  وتنااات الفطاارث و 
ت الفاارد إعا اجتهااد مااس مااك حولااي وتوظياا  طاقاتااي بالتعاااون ديكنااي مااك خ لااي تنهاايم حياتااي  اً اجتماعياا
يااعدي إ  ترساايخ معتقاادات وعااادات غاا  قااد علااك  االعتقاااد جاا أ. تنميااة ادلهااارات ال زمااةتعلاام و 
 . تدعو للسلبية سليمة

 المظاهر



 يااانكمش اخلجااال الشاااديد جتماعياااة بيتصااا  الطفااال الااالي يعااااب ماااك  اااع  ت ع قاتاااي اال
ماااك سلالطاااة اآلخاااريك وخيااااأ ماااك التجمعاااات  وديتنااسينطاااوي علاااى نفساااي اطي وتضاااطر  تصااار اتي و نشاا

وديكااك التعاارأ علااى الطفاال الاالي يعاااب مااك االنطاااواء .  خيجاال مااك شااكلي ومههاار قااد واحلفاا ت أو 
 :بعدث طرق منها األمور التالية واالنزواء

 .ال سيما مك الكبارالنقد التوبيخ والزجر و الشديد مك  حلساسيةا . 

 .الوالديكتتم ل ت يئة مغلقة قد بباالحتكاك على االعتماد التام  .3

األليماااة بااال وعةرياتاااي فاااي ومواق ،مشااااعر  الد يناااةأحاسيساااي و عااادم التعبااا  عاااك  .2
  .ويلوع بالكتمان والعزلةوالكبت، لصمت يلج  إ  ا

ادل عاااب، ادلسااارل، إعاعاااة )تتطلاااب ال قاااة باااالنف  الااا  د عاااك األنشاااطة االبتعاااا .7
 (.ادلدرسة ت طابور الصبال

ويعجاااز عاااك تكاااون صاااداقات  ياارتبل بشااابكة صاااداقات زلااادودث وغااا  مسااتقرث .5
 .جديدث

االطلااااراب  يسااااتطيسوال ( القااااراءثو الرساااام )الفصاااال خيتااااار األنشااااطة الفرديااااة ت  .6
 .أقرانيمس اجلماعي العمل بسهولة ت 

 .ال يندم  بسهولة مس املموعة ال  يلعب معها .7

ي ضلاااو  األنهاااار ت ادلواقااا  االجتماعياااة وقاااد جاااعنااادما تت وارتبااااكيشاااعر  ااار   .8
ر ويشاع ،يصبح  ماي جا ااً ، و أ كار ، وحيمر وجهي ، وتتشتتت الك م يتلع م

 .بسرعة خفقان قلبي

أناات " "ال نرياادك" م اال لكلمااات احملبطااة ألوهااام وايستساالم الطفاال اخلجااول ل .9
ال نريادك أن تلعاب " "عارأ أن تتحاد منعزل ال تأنت طفل " "عدمي الفائدث

هااال  الكلمااااات و  "أنفاااك مضااااحك" "شخصااايتك غريبااااة" "معناااا ألناااك أناااااب
الطفاااال يصاااادقها  الاااا  يساااامعها مااااك أقرانااااي أو أهلااااي ساااااعة الغضاااابالساااالبية 
 .الحقا وتعار  ييةحقائ  اابتة االنطوائي  

  .التمارض للبعد عك ادلشارةة اجلماعية .0 



ادلناساابة وادللاال مااك االسرتسااال  اخلشااية مااك إبااداء الاارأي وطاارل األساائلة .  
  .ت الك م ةي ال يتورب بع قات جديدث

والتفاااااريل ت  بااااارام  احلاساااااب اآلف مشااااااهدث التلفااااااز أوت  اإل اااااراب .3 
  .األساسية جتماعية اء بالواجبات االالو 

 .الثاوال مب التشاؤم .2 

 .و ع  احلصيلة اللغوية قد يعاب مك تع ر دراسي .7 

خو ااااً ماااك ت ادلناسااابات  ويااار ن أن يشااااركالنااااس حياااب أن يشااااهد  .5 
  .ولعدم اقتي بنفسي اإلحرا 

 العالجالوقاية و

جتمااعي لادى األطفاال وال هناك العديد ماك الوساائل ادلعيناة علاى مواجهاة  اع  اجلاناب اال
حادي اً شك أن لكل طفل خصوصياتي ال  نشاهدها ت الفروق الفردياة ورغام علاك  ا ن ادلتخصصاني 

 :يقرتحون رلموعة طرق ع جية ديكك االستفادث منها أاناء التعامل مس الطفل االنطوائي منهاوقددياً 
 .السيطرث عليها ومعر ة األسبا  وطرق احلد منها أ . 

عناااد  ليشاااعر ب ناااي شاااخإ مهااام والااادأء العااااطفي طفااال إ  ادلااادل وال نااااء حيتاااا  ال .3
 هااو ت أحسااك تقااومي تعااا  ةشااخإ خلقااي اه ولااي قيمااة  وأنااي مقبااول جوانااب مضاايئة 

وديتلااااك عةاااااءات متنوعااااة منهااااا الااالةاء االجتماااااعي  ينبغااااي تفعيلااااي مااااك خاااا ل  عزياااز
، ومواجهااااة اعيااااةاحلاااارد علااااى تكااااويك ع قااااات جدياااادث وادلشااااارةة ت األنشااااطة اجلم

عال الطفال ي ا  ماك شا ني أن جياألمار وهالا . العقبات  كمة واحلالر ماك اذلارو  منهاا
جيب أن نك ار ماك عةار اجيابياات أطفالناا   .تحسني ع قاتي باآلخريكبنفسي وبقدراتي ل

 .ةما ضللر مك نقدهم ع نية

ا  معاناااث  ااتح قنااوات احلااوار وادلصااارحة بااني الطفاال ووالديااي لتعزيااز ال قااة وةشاا  أسااب .2
ولكاك نباني  وال نقاطعاي أانااء الكا مليب هاا نساتمس دلخااوأ الطفال ينبغاي أن  .الطفال

 .اخلارجية على عاوز ادلعوقاتاللاتية لي إدياننا بقدرتي 

تساابب لنااا احلاار  واخلجاال الزائااد ععلنااا ادلواق  الاا  ل  اااطفاالأل عااارهبم كبااارال روايااة .7
مواجهة الناس ولكننا نتغلاب علاى ادلخااوأ  تجنب احلياث االجتماعية وطلشىنأحيانا 



 ادلنعازل الطفال لع   هامة وسيلة والرمزية والتارخيية الواقعية احلكايات رواية .بعدث طرق
 .الناجحة ماع الن  ب إلقتداءا مث لتدبرل الفرد تد س ألهنا

تاااادريب الطفاااال علااااى ادلهااااارات احلياتيااااة اخلاصااااة ببناااااء مااااك لألساااارث وادلدرسااااة ال بااااد  .5
ماااس اسااتبعاد األحاساااي  الساالبية ماااك  بطريقاااة منهمااةالناجحااة قااات االجتماعياااة الع 

حيتا  الطفل إ  تعلم طرائ  التحد  أمام النااس دون رهباة ةماا حيتاا  . نف  الطفل
م ااال احااارتام رغباااة اآلخاااريك وشلارساااة أد  االعتااالار  قاتاتكاااويك الصااادإ  معر اااة  اااك 

ياااتعلم و  (lop Social SkillsDeve)يطاااور مهاراتاااي االجتماعياااة  ، والتساااامح
لاااو مسحااات ف  ااا نين أو أن "ماااس اآلخاااريك ةقاااول بفاعلياااة العباااارات ادلناسااابة ل شااارتاك 

؟ وعلك ةي يتدر  علاى األخال .. "حتب أن تلعب معي هل ... اللعب أشارةك ت
 .ويواجي بروية ادلواق  السلبية    حيبل منها ادلبادرث بزمام

قاد يكاون ع جااً وماك البيئاات اخلطارث اآلمك لبعن الوقات جيب أن نعلم أن االنعزال  .6
ألشااخاد مناسااباً يلجاا  لااي الطفاال أحيانااا لعاا   مشااك تي وهاالا خيتلاا  باااخت أ ا

طادلاا أهناا ال جار  السااخطة ونراعاي مشااعر   واألحوال،  ينبغي أن نرتك الطفل أحياناً 
د الطفااال وجيعلهاااا العزلاااة عنااايساااتغل ادلاااريب الاااواعي سياساااة  .ادلسااامول بااايعاااك حااادود 

رتك أمااااةك اخلطااار يساااتعني هباااا لااازلماااودث إعا اساااتخدمها ت هجااارث أصاااحا  الساااوء، و 
 .والشغب

 ىعلا اإلصارار ِإ  وتاد س عتازالاال ىعلا اجلارأث ور ت ا ألهناا العلنية صيحةالن   الطفل صلنب .7
 .اخلط 

 .العزلة   ات ببيان والرتهيب بالناس، خت باال  ضائل بلةر الرتغيب .8

وال تقال لاي أنات انطاوائي بال جياب أن  تصني  الطفل على أني حياب العزلاة كاحلر م .9
قادر على التغلب على ادلعوقات ب عن اه متفائل و نقنعي دائماً ب ني شخإ اجتماعي 

جيب أن يسمس الطفل الكلمات التشجيعية ال  حت اي علاى ادلزياد ماك  .سبحاني وتعا 
 .العمل ادلفيد

ل اساتعداداتي ولكال طفال طريقتاي ادلناسابة لتحريار ال نقارن ت ةل األماور  لكا .0 
 .ادلتنوعة وتطوير مواهبيالكامنة، طاقاتي 



تتكااون العااادات مااك خاا ل ادلزاولااة الدائمااة أل عااال حيبهااا الفاارد وديلااك معر ااة   .  
ت تكاويك ع قاات ناجحاة بادلباادرث اخلجاول عنها وذللا علينا أن ضلباب الطفال ةا يي 

ةا ن يعاادد بعان الفوائااد وت الفصاال  يث أمااام أ اراد أسارتي  يااتعلم أد  احلاد ماس أقراناي
ادلشااااارةة وال الطفاااال الاااا  عةاااارت ت خطبااااة اجلمعااااة ونكساااار حاااااجز الرهبااااة  يحااااب 

ومك التماريك النا عاة لتنمياة الناحياة االجتماعياة ادلشاارةة اجلماعياة ت تنهايم . يتجنبها
. ألباااوم الصاااورعاااا  و وتنهااايم األلتنهيااا  احلديقاااة، و ترتياااب الكتاااب، و مائااادث الطعاااام، 

حيساك نشااطي ةماا ماك ال  تكبل طاقات الطفل وتقلال التدريب اجلاد ادلخاوأ يبدد 
هكالا و .  يتغلاب علاى صافة الارتددوالعطااء  التواصالالتقبال و يصقل مهاارات السلوك و 

وديارساها يتف  ماس ميولاي  ماوألعا  خيتار منها الطفل  ياريك  بد مك و س رلموعة  
مااك تاادرجيياً إ  أن يااتخلإ  بطريقااة منتهمااةعر ااة و مااك خاا ل ادلو  ،ةرغبااعلااى أساااس ال

 .نسحايبةي االنزعتي الفردية وسلو 

 ت ديبااي علااى يسااتعان باال ي هماال ال  صاالي ت ادلنعاازلو  غر تااي ت ادلنطااوي فاالالط  و  .3 
 .تدرجيية بطريقة وخجلي  يائي

  الصااطحاديكااك قياسااها أهاادا اً مرحليااة مااس الطفاال تضااس األساارث وادلدرسااة  .2 
األطفال ت أنشطة مجاعية للمنتزهات وادلتاح  العلمية لتعميا  معااب اإلخااء وادلاودث 

اذلاادأ مااك تلااك الاارح ت ةسااب مهااارات . جلميااس ادلشااارةني واحلااوار والتعاااون وال قااة
والرتةياااز علاااى الحقااااً مراجعاااة نتاااائ  تلاااك الااا ام   جياااب. تكااادي  معلوماااات وعااادم

 .أة رها نفعاً 

مااك إدارث ادلدرسااة و ااس سياسااة وا ااحة للطاا   اجلاادد  يطلااب أولياااء األمااور  .7 
 .التحديات يواجهواةي يتكيفوا مس البيئة اجلديدث و 

الدراساااات نتاااائ  االساااتفادث الناجحاااة ماااك التجاااار  واإلطااا   الاااواعي علاااى  .5 
 .ادلتخصصة

لنكسار واظب على الادعاء ةماا ضلاا ل علاى بالل األسابا  الدعاء ادلستمر  ن .6 
 وعريتاي اخلا  لنفسايسا ل اه وادلعمك ي. ، ونبارك اجلهودونتصدى للمصاعب ،احلواجز



الادعاء عاصام  .وهل  طريقة قد يغفل عنها البعن رغم أهناا ماك أنفاس طارق اإلصا ل
 .مك القواصم ورقية تقي مك شر احلاسديك

 .تشااجيس األبنااااء والبناااات علاااى االلتحااااق باألندياااة ال قا ياااة والريا اااية .7 
ماك خا ل األعضاء وتعزيز رول التضامك بني  تواي  دأ األندية عموماً إ  

ادلساابقات وادلعساكرات والناادوات وتباادل الزيااارات  االشاارتاك تتنهايم عملياة 
 . األخرىمس األندية 

ال بااد مااك مراجعااة ادلختصااني ت حااال تفاااقم الساالوك االنطااوائي عنااد  .8 
 .الطفل

 :لتاليةعلى احلقائ  اومتجددث دائمة و منهجية جيب أن نلةر الطفل بطريقة  .9 

  والفضيلة الصدقدعائم على احلميمة احلميدث الصداقة تقوم. 
 متعة الصداقة واحرتام اآلخريكوال نسمح ذلا ب  ساد  ضلرتم االخت  ات . 
  اإلس م ساسياتالتسامح مك أاحلب والنهام و. 

  تقوم اإلدياءات باليد والعاني واضلنااء الارأس واالبتساامات بتوصايل معااب احلاب
 . الرتحيب والتعب  عك

 تصويب األخطاء طري  النجال. 

 أنااااات "الكلماااااات احملبطاااااة  .تاااااعدي الساااااخرية واالساااااتهزاء إ  حتطااااايم النفاااااوس
ةلمااات دارجااة ولكنهااا جارحااة ألهنااا " أناات ماازع "" أناات مااا تفهاام" "متعااب

 .يزق ةيان الطفل وتد عي ضلو االنطواء

   بادلصاعب ال  ال أستطيس حلهاووالديت أصارل والدي. 

  وتتااا م  ااا  تااا س علاااى ماااا  اااات  تتنااادمواالختياااارات اث مليئاااة باااالفرد احليااا ،
 .تتقدمل اغتنم ما هو قادمتعلم شلا مضى و ولكك 

 بالي س وتنتهيباألنانية تبدأ ة  ث،   ط ثاألخطاء اخل.  

 ينبغاااي تشاااجيس األوالد والبناااات علاااى مهاااارات إباااداء الااارأي وأخااال ادلباااادرات .
مك األطفال الاليك يعاانون ماك االنازواء  % 65تش  بعن الدراسات إ  أن 



هاام مااك البنااات وهاالا ياادل علااى يييااز جنسااي يارسااي األساار  كاام العااادات 
 . تاالبنش ن ال  تقلل لألس  مك اجلائرث 

 الخاتمة

قد جينح الطفل ضلو االنطواء وتفضايل العزلاة إعا واجاي قياوداً حتاد ماك حرةتاي الطبيعياة أو إبااالً  
أن االنسااحا  مااك احلياااث العامااة أساالم لااي مااك بعااد التجااار  احملبطااة د الطفاال جياا. يقلاال مااك مكانتااي

ومهماااا يكاااك األمااار  لكااال طفااال . االخااات ب الااالي يسااابب لاااي مشاااك ت ال يساااتطيس التغلاااب عليهاااا
ال و لكساار طااوق العزلااة، علبااي وحتببااي ت مشاارةة الناااس والتعاااون معهاام يسااتجيب ذلااا وطرائاا  ماداخل 
 ساتفادث ماك معر اة مياول األطفاالأبناائهم وبناا م وينبغاي اال حوال لاى دراياة باأولياء األماور عشك أن 

اسااتمالة قلااوهبم وتاادريبهم علااى بناااء الع قااات االجتماعيااة السااليمة ةلمااا و  همساالوةت عمليااة  االيب 
 كاال طفاال  وادلهاام أن ال يعتاااد الطفاال االنطااواء ةساالوك ااباات ت شخصاايتي. ساانحت الفرصااة ادلناساابة

تااا  بطريقااة مااك الطاارق إعا أزلنااا العوائاا  الاا  ينااس علااك وواصاالنا تنميااة مهاراتااي احلياتيااةياا ل  ويعلاا  
  .يتناسب مس ظرو ي، واحتياجاتي، واستعداداتي
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