
المراهقة
املراهقة  ���س��ن��وات  يف 
ج�سدي  تغري  يحدث 
للجميع.   وع��اط��ف��ي  
وغ�����ال�����ب�����ا م������ا ي���ك���ون 
ال����ت����غ����ري وال���ن�������س���ج 

نوع من  هناك  ويكون  البدين.  النمو  اأبطاأ من  العاطفي  
التوتر ال�سديد وعدم اليقني .فاملراهق الذي يعاين من �سق 
ال�سفة  اأو احلنك ال يدرك اأن جميع املراهقني لديهم نف�س 
م�ساعر عدم اليقني وانعدام االأمن ويعتقد اأن وجود ال�سق 
اإلى  بحاجة  املراهقني  م�ساعره.جميع  على  الطاغي  ه��و 
الدعم والتاأكيد عليهم اأنه من الطبيعي اأن ي�سعر بقدر من 
م�ساعر الرتكيز على الذات واالإح�سا�س بعدم  االأمان. كما 
ينبغي احلديث مع بقية اأفراد االأ�سرة يف حتمل م�سوؤولية 
اإعطاء  واأخ����ريا   اأخ��وات��ه��م.  اأو  اأخ��وان��ه��م  اجت���اه  ت�سرفاته 
الدعم وامل�سورة والتوجيه اللطيف مع الت�سجيع ليتعلموا 
باأنف�سهم ويتمتعوا ب�سداقات جيده مع اأقرانهم يف املدر�سة 

ويف العمل م�ستقباًل.
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مطابع الشؤون الصحية باحلرس الوطني 9-1-13

المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

النواحي النفسية 
شق الشفة 
وشق الحنك

Speech Difficulties in 
patients with 

Cleft Lip & Palate

امل�سكلة هي من الطرف االآخر تقوي ثقة الطفل بنف�سه 
وال يتاأثر ب�سلوكيات االآخرين اخلاطئة.

كيف التعامل مع المضايقات والسخرية؟
انتباه  اأي  امل�����س��اي��ق��ات  ت��ل��ك  يعطى  ال  اأن  مي��ك��ن  ال��ط��ف��ل 
ويرف�س اال�ستجابة لها بدال من الت�سرف بطريقة غري 
على  الطفل  تعليم  اأن  يعني  ه��ذا  عموما  معها.  متوقعة 

دعابة   اإل���ى  ينظر  اأن 
االأ�سخا�س   ه�������وؤالء 
وي�ستخدم   حينها   يف 
ل���غ���ة اجل�������س���د ون����رة 
ال�سوت  يف  الرد الأنها 
االأحيان  يف كثري من 

اأهمية من الكلمات امل�ستخدمة. مثال  »اأنا ال اأحب  اأكرث 
من يطلق على تلك االأ�سماء ولدي اأ�سياء اعملها بدال من 
اال�ستماع اإلى تلك ال�سخرية، يف كثري من االأحيان ت�ساعد 
يف رد الدعابات. لكي تكون هذه الطريقة فعالة فاإن هوؤالء 
االأطفال  يحتاجون اإلى  بيئة اآمنة مثال  يف املنزل اأو مع 

معلم اأو اأخ�سائي نف�سي.

التوقعات االجتماعية
القبول االجتماعي لطفلك مهم كما هو احلال بالن�سبة 
جلميع االأطفال، الأنه يوؤثر يف ت�سرفاتهم و كيفية تفاعلهم 
مع االآخرين من حولهم ونظرتهم الأنف�سهم ، وميكن اأن 
فدرجة  الدرا�سي.  م�ستواهم  على  ملحوظ  ب�سكل  توؤثر 
ثقة طفلك بنف�سه والتي تن�ساأ من م�ستوى تقديره لذاته 
لها تاأثري كبري يف تقبل اأقرانه له، لذلك كل ما تقومون 
الطفل  ق��درة  تاأثري يف  له  بنف�سه  ثقة طفلكم  لتعزيز  به 
البلوغ.  وبعد  املراهقة  �سن  يف   كاملة  حياة  العي�س  على 
احلب  اإب���داء  مع  طفلك  م�ساعر  اح��رتام  اي�ساً  املهم  من 
ويعزز  بقيمته  االإح�����س��ا���س  طفلك  يعطى  مم��ا  وال��رع��اي��ة 

�سعوره باالنتماء واأنه حمبوب  ومرغوب فيه.



من  فيهم  والثقة  اآلخرين  محبة  الطفل  يتعلم 
خالل والديه.  ومع التقدم في العمر يتعلم الطفل 
اتخاذ  في  النفس  على  االعتماد  و  االستقاللية 
على  للحصول  للوالدين  يرجع  لكن  و  القرارات 
مزيد من األمان  والطمأنينة. وال يختلف الوضع 
لألطفال الذين يعانون من بعض المشاكل الخلقية 

الظاهرة في الوجه مثل شق الشفة والحنك.
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اهمية زرع الثقة في نفس الطفل
من لديهم م�ساكل يف اخللقة اأكرث عر�سة النعدام الثقة 

ب�ساأن  باملخاوف  االإح�سا�س  و 
ف����ل����ذل����ك هم  م����ظ����ه����ره����م، 
بحاجة اإلى تنمية مهاراتهم 
ردة  م��ع  للتعامل  ال�سلوكية 
بالن�سبة  االآخ�����ري�����ن  ف���ع���ل 
ملظهرهم اخلارجي و التعامل 
وتدين  ال�سعف  م�ساعر  مع 
احرتام الذات التي ميكن اأن 

تن�ساأ يف بع�س احلاالت. 

ماذا يجب أن نعمل؟
كاآباء ميكن اأن ت�ساعدوا الطفل بعدة طرق:

ال�سماح للطفل بالتعبري عن خماوفه وم�ساعره  	<
ال�سلبية.

الردود  من  تتاأثر  اأي�سا  اأن��ك  ي��رى  الطفل  جعل  	<
ال�سلبية  لالآخرين.

ع��م��ل ���س��ن��ي��اري��و ل��ت��ف��ادي م��ث��ل ه���ذه ال�����ردود عن  	<
�سكل  االخ��ت��الف يف  �سبب  ب�سرح  امل��ب��ادرة  ط��ري��ق 

ال�سفة مثال والرد على ال�سائل »اأنا  ولدت ب�سق 
هذه  وت�سمى  جراحيا  ت�سحيحها  ومت  ال�سفة  يف 
تعرف  اأو  عنها  ق���راأت  ه��ل  ال�سفة.  ب�سق  احل��ال��ة 

عنها �سئ؟«
االإح�سا�س  الطفل  تعطي  جاهزة  ع��ب��ارات  وج��ود  	<
املهم  م��ن  ول��ك��ن  التحكم  ع��ل��ى  وال���ق���درة  بالثقة 

التدريب على هذه االإ�سرتاتيجية.

ما الذي يجب تجنبه؟
عند  جتنبها  الوالدين  علي  يجب  االأم���ور  بع�ض 

التعامل مع الطفل ومنها: 

من  ال�سلبية  ال���ردود  ح��دوث  احتمالية  تهمي�س  	<
االآخرين.

ال�����ردود  مما  ه���ذه  ب���اأن يتجاهل  ال��ق��ول للطفل  	<
يجعل الطفل  يح�س  بالهجوم املتكرر واالأمل .

ال��ت��وق��ع ب���اأن ال��ط��ف��ل ل��دي��ه م��ه��ارات ف���وق العادة  	<
وي�ستطيع اأن يتقبل الو�سع مع الوقت.

فباحلديث مع طفلك وتثقيفه حول االختالف يف وجهه 
يعطيه القدرة على عمل نف�س االأم��ر مع االآخ��ري��ن، مع 
احل���ر����س ع��ل��ى ع���دم ت�����س��خ��ي��م االأم�����ر وال��رتك��ي��ز عليها 
واإ�سعاره اأنه خمتلف عن االآخرين . اأن الثقة يف مواجهة 
حول  كبري  حد  اإل��ى  يعتمد  ال�سخرية  وحتى  الت�ساوؤالت 
مدى تعامل االأهل يف حميطهم العائلي واالأ�سدقاء مع 
ويجب  احلنك.  اأو  ال�سفة  يف  �سق  لديه  لهم  وج��ود طفل 
التذكر باأن الطفل بحاجة لتعلم طرق التكيف مع و�سعه  
التفاعل  م��ن  الطفل  حت��رم  ال  لذلك  اخل��ارج��ي.  و�سكله 
االجتماعي ، بل �شجعه على  االختالط واالن��دم��اج  مع 
غريه من االأطفال يف �سن مبكرة حتى يت�سنى له اأن يتعلم 

الو�سع  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
االآخرين  ل��الأط��ف��ال   وي�سمح 

بتقبل طفلك.

تعليقات  مع  التعامل 

وأسئلة األطفال؟
االأ�سخا�س  ح������ول   ف�����س��ول��ي��ني  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��م  االأط�����ف�����ال 
واالخ��ت��الف��ات ال��ت��ي ي��الح��ظ��ون��ه��ا ب��ني اال���س��خ��ا���س تثري 
بعك�س  مبا�سرة  اأ�سئلة  ي��وج��ه��ون  فهم  ل��ذل��ك  اهتمامهم 
الكبار الذين يتفادون مثل هذه املواقف. اإن الردود االأولى 
الواثقة من قبل طفلك حول وجود ندبة اأو �سق يف ال�سفة 
�سوف توؤثر ب�سكل كبري على ردود االأفعال و االأقوال للطفل 
املتلقي. ومعظم االأطفال  ال يعرفون معنى ال�سق  و�سوف 
ا�ساألتهم عن ذلك للف�سول فح�سب من غري نوايا  تكون 
يبدوؤوا  �سوف  مقنعة  اإج��اب��ة  اإع��ط��اءه��م  ومب��ج��رد   . �سيئه 
بعمل اأ�سياء اأخرى معتادة. لذلك من املهم على الوالدين 
اإعطاء تف�سري وا�سح وب�سيط عن حالة طفلهم وملاذا هو 
اإخبارهم  هو  ي�ستطيع  حتى  اأ�سحابه  عن  قليال  خمتلف 
و   ال�سخرية  من  يقلل  وه��ذا  حالته  عن  ب�سيطة  بعبارات 

مناداة الطفل باأ�سماء  ت�سايقه اأو ال يحبها.

السخرية
الطفل  يتعر�س  ق��د  ج��راح��ي��ا  ال�سق  ت�سحيح  بعد  حتى 
ل��ل��م�����س��اي��ق��ات ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��دب��ة ال��ت��ي ت��ك��ون ظ���اه���رة بعد 
اأو خالل فرتة تقومي االأ�سنان وغالبا ما تكون  اجلراحة 
تلك امل�سايقات يف بداية التحاق الطفل باملدر�سة اأو عند 
االنتقال اإلى مدر�سة جديدة. واالأطفال الذين تكون الندبة 
امل�سايقات  لتلك  عر�سة  اأك��رث  هم  و�سوحاً  اك��رث  عندهم 
وق��د ي��ك��ون��وا عر�سة ل��الن��ط��واء االج��ت��م��اع��ي. ل��ذل��ك من 
املهم اأن يتعلم الطفل بع�س اأ�ساليب فن التعامل مع تلك 

املواقف  وال�سلوكيات اخلاطئة من  بع�س االأطفال .

وت��دري��ب طفلك  تعليم  دور مهم يف  اأم لك  اأو  ك��اأب   فاأنت 
اجتماعية  ال��غ��ري  ال�سلوكيات  ه��ذه  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  م��ه��ارات 
اأن  طفلك  ي�ستوعب  اأن  اأي�����س��ا  امل��ه��م  وم���ن  وامل��رف��و���س��ة، 
حدوث مثل هذه ال�سلوكيات من قبل البع�س قد ال يكون 
الوجه بل يعك�س  اأو ندبة يف  االأ�سل �سببها وج��ود �سق  يف 
م�ستوى اأخالقيات هوؤالء االأ�سخا�س.   فمعرفة طفلك اأن 


