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الصحة النفسية لألطفال الصغار: ما هو اليشء األسايس؟
عندما نفكر يف صحة أطفالنا فام يتبادر إىل أذهاننا عادة هو صحتهم الجسمية. »هل يتمتعون بالنشاط واللياقة البدنية؟ هل ميرضون 

كثريا؟« ولكن الصحة النفسية مهمة بقدر أهمية الصحة الجسمية. »فالصحة النفسية« تشمل شعورنا بأنفسنا وبغرينا من الناس وكيفية 
تكيفنا مع الحياة. والصحة النفسية لدى األطفال الصغار ترتبط بنموهم االجتامعي والوجداين. ولذلك فلكل من مقدمي الرعاية 

واملعلمني وأفراد العائلة جميعا دور يف تعزيز الصحة النفسية لألطفال الصغار.

لتوفري الصحة النفسية الجيدة يحتاج األطفال الصغار إىل-
• مكان آمن للمعيشة واللعب	
• املقدار املناسب من الطعام الصحي	
• الحب والرعاية والراحة من مقدمي الرعاية وأفراد العائلة	
• وقت وفري للعب النشط مع األطفال اآلخرين	
• وقت لالسرتخاء ومامرسة اهتامماتهم الخاصة	
• مقدمي رعاية ومعلمني داعمني ومشجعني	
• التجارب التي تساعدهم عىل الشعور بالثقة والقوة	
• وقت للتعبري عن مشاعرهم وفهمها	
• اإلرشاد واالنضباط الصارم لكن غري القايس	

يتمتع الطفل غالبا بالصحة النفسية الجيدة عادة إذا كان:
• يبدو عليه الشعور باألمن والراحة ال الخوف	
• يظهر مجموعة متنوعة من املشاعر اإليجابية والسلبية عىل حد سواء	
• يهتم بصحة اآلخرين ويعاملهم باحرتام	
• يعامل الحيوانات بلطف	
• يستطيع »التعايف« من حاالت الخذالن اإلحباط	
• يستطيع التعبري عن الغضب دون إيذاء نفسه أو غريه	
• يختار الترصف بأساليب آمنة	
• يتبع أساليب إيجابية للفت االنتباه	
• يدافع عن نفسه	
• ينخرط يف أنشطة يف املنزل ويف غرفة الصف	
• يرغب يف تجربة أشياء جديدة )أنشطة أو أطعمة أو صداقات، إلخ(	
• يتمتع بالتصميم عند محاولة تنفيذ مهمة صعبة	
• يستطيع التعبري عن املشاعر لبعض األشخاص الذين يثق بهم بدال من كبتها	

من العوامل التي قد تساهم يف مشاكل الصحة النفسية للطفل-
• املرض أو العوامل الوراثية	
• التعرض للرصاص أو الزئبق أو السموم املحيطة األخرى	
• إساءة املعاملة أو اإلهامل	
• الكوارث الطبيعية التي قد تزعزع حياة العائلة	
• التعرض للعنف يف العائلة أو يف املجتمع املحيل	
• الصعوبات املرتبطة بالفقر	
• املشاكل العائلية الخطرية ومنها الطالق أو وفاة شخص محبوب	


