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مؤلف مرجعي في مجال علم نفس الطفل
سميرة عبدالباقي: أطفالنا رجال الغد... فأحسنوا تربيتهم

كتاب الشهر

مراحل النمو، حاجات الطفل النفسية واالجتامعية واالرسية، تاريخ تطور علم نفس الطفل، كيفية التعامل مع التغيريات 
التي مير بها... كلها محاور يعالجها بتعمق كتاب صدر حديثا يف بريوت بعنوان: "علم نفس الطفل يف الثقافة والحضارة 

الغربية: نشأته، تطوره، تياراته، ومبادئه"

يف كتاب "علم نفس الطفل يف الثقافة والحضارة 
)"دار  ومبادئه"  تياراته،  تطوره،  نشأته،  الغربية: 
نلسن" ـ 2019(، تشري الكاتبة والباحثة اللبنانية 
سمرية عبدالباقي اىل االهمية التي يوليها الغرب 
هذه  للرشق.  خالفا  الطفولة  حول  للدراسات 
املالحظة توصلت اليها خالل دراستها يف الخارج 
وتحديدا يف جامعتي الفال يف كيبيك )كندا( وبوردو 
يف فرنسا. يف رشقنا، ال تحظى الطفولة باالهتامم 
االشكاليات  ان  من  الرغم  عىل  الكايف  البحثي 
املرتبطة بالطفولة يف املجتمعات العربية الحديثة 
ال تعد وال تحىص. يكفي قراءة اي دراسة حول 
الترسب املدريس يف لبنان، ناهيك بظاهرة عاملة 
االطفال والعنف االرسي وغريهام من اآلفات التي 

ترضب مجتمعاتنا وتقيض عىل اطفالنا.
مدخلني(  )او  بابني  اىل  البحثي  الكتاب  ينقسم 
اساسيني يتفرع كل منهام اىل اقسام عدة. تتناول 
يف  الطفل  نفس  )علم  االول  الباب  يف  الباحثة 
الغربية( مراحل تطور علم نفس الطفل  هويته 
بالنسبة اىل االبحاث الغربية، فتبدأ من الحضارة 
النفس  علم  اىل  وصوال  االغريقية  اليونانية/ 
الحديث الذي انسلخ عن الفلسفة ليصبح علام 
االهتامم  ان  اىل  املقدمة  يف  تشري  ذاته.  يف  قامئا 
الطفولة،  لناحية  الغرب  يف  وجدته  الذي  الكبري 
واالطباء،  والعلامء،  الباحثني  اهتامم  اىل  "ُيعزى 
واالطباء النفسيني واملربني واالختصاصيني، لقيمة 
سلبا  ستنعكس  آثارها  ان  ذلك  الطفولة،  مرحلة 
ام ايجابا عىل شخصية الطفل املرتقبة واملنتظرة. 
الطفل  تفهم  يجب  الرؤى،  هذه  من  انطالقا 
والذهنية  والنفسية  الجسدية  حاجاته  ومعرفة 
واالجتامعية والرتبوية واالزمات التي تعرتض منوه 

خالل مرحلة الطفولة".
الطفل  نفس  علم  اصول  يف معرض حديثها عن 
بحيث انه حتى اللحظة، ما زال يبني نفسه شيئا 
فشيئا، تقول: "مع دخولنا القرن العرشين، والكالم 
وغراتوا  زازو  رينيه  الفرنسيني  للكاتبني  دامئا  هو 

جان  الفرنيس  الفيلسوف  صوت  يظهر  النهضة 
جاك روسو كصاحب ثورة تربوية. كتابه "اميل" 
اىل  اشارة  كأنه  بدا   ،1762 العام  يف  صدر  الذي 
ظهرت  واملراهق.  الطفل  نفس  علم  فجر  بزوغ 
الطفولة للمرة االوىل يف هذا الكتاب ذات قيمة 
خاصة، اي انها اسلوب حياة، فضال عن انها تجسد 
الرباءة التامة، اذ ليس يف الطبيعة البرشية، حسب 
روسو، اي بذرة رش، بل ان الطفولة متثل "الطيبة 
االصلية" لدى كل كائن خلقه الله. وهي ذات منو 
ينبغي  فيام  ايقاعه  الطبيعة  له  حددت  منتظم 
للرتبية احرتامه، وللمربني معرفة تالمذتهم. ووفق 
الكتاب، يفند روسو الطفولة اىل اربع مراحل، متتد 

من الوالدة حتى املراهقة. 
الحقا ويف القرن التاسع عرش، بدأ هذا العلم بشق 
طريقه عرب العامل االمرييك ستانيل هول الذي اسس 
يف جامعة جون هوبكنز )يف بلتيمور( اول مخترب 
لعلم النفس يف العام 1882، نارشا واحدة من اهم 
الدراسات العلمية عن االوالد يف تلك املرحلة. هذا 
كثريا  يستفيض  الباحثة  عليه  الذي سارت  التتبع 
يف الكتاب وبالتوثيق، مشرية يف خامتة هذا الباب 
طفولته.  يعيش  ان  فقط  يعرف  "الطفل  ان  اىل 
مسؤولية  من  فهي  الطفولة،  هذه  معرفة  اما 
الراشد، وهذا ما تخلص اليه الكثري من الدراسات 
واالبحاث التي قام بها العديد من العلامء الذين 
ابعدوا هذا العلم واملعرفة عن املقاربات االدبية 
والفنية، التي رمبا كانت رضورية يف البداية لفتح 
الباب، لكن اهميتها تتضاءل امام البحث العلمي 

الدقيق واملحدد".
تبدأ الكاتبة الباب الثاين من الكتاب بسؤال شديد 
حياة  يف  النفس  علم  اهمية  هي  ما  االهمية: 
والطبية  العلمية  الدراسات  ان  ترشح  االنسان؟ 
الطفولة  مرحلتي  اهمية  عىل  اكدت  والرتبوية 
واملراهقة يف تكوين شخصية الراشد. فتلك الفرتة 
سن  اىل  وصوال  االخصاب  عملية  من  تبدأ   التي 
و"االكرث  حساسية"  االكرث  "الفرتة  هي  الـ25 

واملشاكسة  والتخريب  للهدم  ميال  لديه  وتولد 
وثورات غضب وبكاء. وال تكتفي الكاتبة بذلك، 
اهمية  الوليد، وكذلك  الخوف عند  تأثري  فترشح 
له  بالنسبة  االكرب  فالخوف  اليه.  بالنسبة  اللعب 
هو "فقدان االهل وتخليهم عنه"، فيام يأيت اللعب 
بالنسبة اىل الطفل "كالعمل بالنسبة اىل الراشد. 
يشعر  يلعب  عندما  والطفل  ذاتها،  يف  غاية  انه 
بلذة ما بعدها لذة، اذ يحصل عىل االكتفاء التام. 
واللعب هو العالج الوقايئ والدواء الشايف يف بناء 
شخصية الطفل ويف تطوره تطورا سليام معاىف". يف 
الباب عينه، تحيك الباحثة عن الطفولة االوىل )من 
سنتني وحتى نهاية الخمس سنوات(، مشرية اىل 
انها شديدة االهمية، ذلك انها "فرتة االنتقال بني 
نزعة الرتكيب االجاميل التي تظهر يف سني املهد 
وبني نزعة الرتكيز عىل الذات". ففي هذه الفرتة، 
يحصل النمو العقيل واللغوي، وتربز ازمة املعارضة، 
وعقدة اوديب. وهي ايضا عمر االسئلة )الكثرية(. 
الطفل  فان  التعقيد،  املرحلة شديدة  والن هذه 
االنفعالية"  "االعراض  من  بالعديد  يصاب  ايضا 
كاملشاكسة  عليها  امثلة  الكاتبة  تورد  خاللها. 
والعناد، ونوبات الغضب املزاجية، ومص االبهام، 
من  والعصبية  والعادات  الفراش،  يف  والتبول 
بينها قضم االظافر، والقسوة واالعتداء، والسلوك 
والرسقة،  والكذب  املتكرر،  والرصاخ  الطفييل 
ومشاكل النوم، والتعب والقلق، والغرية. طبعا ال 
تنىس الكاتبة ان تؤكد ان هذه االعراض االنفعالية 
تعامل  اذا  "مشكلة" حقيقية  وتصبح  تتطور  قد 
معها املربون بالعنف والعقاب والرضب والتأنيب، 

بل يجب يف اغلب االحيان تفهمها وتداركها. 
املؤلفة  تتناول  الكتاب،  من  االخرية  املرحلة  يف 
بدايات املراهقة كمرحلة ختامية لفرتة النمو عند 
الطفل، فترشح العديد من التغريات التي تصاحب 

الطفل يف هذا العمر. 
االهمية،  شديد  بحثي  كتاب  هو  املحصلة،  يف 
خصوصا ملن يهتمون بعلم نفس الطفل. فطفل 
للطفل  "فهمنا"  ان  بالتايل  الغد.  راشد  اليوم هو 
الفهم  ذلك  اساس  عىل  معه  وتعاملنا  كراشدين 
يجعلنا قادرين عىل تجنبيه وتجنيب املجتمعات 
قلة  بها جراء  لها ومير  يتعرض  التي قد  املخاطر 
من  اخر  جانب  يحسه.  او  به  يشعر  ملا  ادراكنا 
املهم االضاءة عليه هو ان املكتبة العربية تفتقر 
اىل هذا النوع من الدراسات البحثية التي تقوم 

عىل منهجية علمية. 

غالف الكتاب. 

وجود  تفرتض  معارصة  حاجات  هناك  الفندري، 
باحث يستخدم طرقا موضوعية وعلمية، تهدف 
اىل استقصاء موضوعي لنشأة وتطور علم نفس 
الطفل. علنا يف القريب العاجل نجد انفسنا امام 
متطوع يف هذا املضامر، يضع لهذا العلم تاريخا 
الحلم  يتحقق  عندها  وشامال.  موضوعيا  دقيقا 
نفس  علم  وجد  لقد  قائلني  الصعداء،  ونتنفس 

الطفل مؤرخه الحقيقي". 
تدخل املؤلفة الحقا يف عامل االغريق، مشرية اىل انه 
"عند افالطون مثال، نجد اىل جانب الرتبية وعلم 
عندما  ذلك  ادبيا،  نفس  علم  الفلسفي،  النفس 
يضم افالطون يف املشهد شبابا مراهقني. اذ كثريا 
ما تظهر القيمة االدبية والنفسية لهؤالء الشبان. 
وكذلك االمر بالنسبة اىل املرسح اليوناين". وتعدد 
الذين  االغريق  املرسح  وصناع  املرسحيات  هنا 
اهتموا بالطفولة واملراهقة. تنتقل بعد ذلك اىل 
االخرى  هي  اهتمت  وكيف  املسيحية  املرحلة 
من  جديدة  "نربة"  فاعطته  بالطفولة،  "كفكر" 
خالل اقوال املسيح مثل قوله "دعوا االطفال يأتون 
ايل". كذلك يظهر هذا االهتامم يف رسائل القديس 
يف  الحقا  اغسطينس.  القديس  واعامل  جريوم 
مرحلة عرص النهضة، شهد االهتامم بالطفولة دفعا 
 vitorino( كبريا مع كاتب مثل فيتورينو دا فلرت
 la scoula giocosa يف كتابه الشهري ،)de Feltre
واعطى  والرتبية،  اللعب  "بني  فيه  جمع  الذي 
اول مفهوم للرتبية الفعالة النشطة التي تساعد 
عىل تكامل الشخصية والتفتح الحر عند الطفل، 
الخصائص  نحو  املريب  انتباه  املؤلف  يلفت  كام 
النفسية للطفولة واملراهقة واخذها بالحسبان يف 
عملية التعلم". االمر نفسه انسحب عىل فرنسا. 
"اجريت  الراين،  بالد  انه يف  اىل  املؤلفة  تشري  اذ 
تعديالت يف املناهج الدراسية عرفت باسم ديفانتز 
وهيارونيميت، ما ادى اىل ازدهار الكليات االكرث 
بان  القول  ميكننا  هنا  سرتاسبورغ.  ككلية  تحررا 
الرتبية الحديثة تبدأ يف عرص النهضة". ومن عرص 

االنسان من جميع  تكوين شخصية  خطورة" يف 
جوانبها. اذ مير االنسان يف هذه املرحلة بجميع 
التغريات )الجسدية واملعنوية والنفسية(، فتخرج 
االنا، مؤكدة ذاتها بعد ذلك ومحققة استقالليتها 
يأيت  هنا  اذا  الكتاب.  حسب  الرشد  سن  لتبلغ 
السؤال املهم: ما هو النمو؟ كسؤال بديهي طاملا 
الحي/  الكائن  بها  مير  مراحل  عن  نتحدث  اننا 

الطفل. 
متعددة  تعاريف  هناك  ان  اىل  عبدالباقي  تشري 
عند  البلوغ  عملية  بأنه  عرفه  من  "منهم  للنمو 
والتبدالت  التغريات  ذلك  يف  مبا  الحي،  الكائن 
البويضة  تلقيح  منذ  معني،  نسق  يف  املتتابعة، 
وحتى البلوغ. ومنهم من عرف هذا املفهوم بانه 
حجم  يف  الزيادة  عىل  تدل  فيزيولوجية  ظاهرة 
الجسم واالعضاء. والبعض االخر عرفه بأنه التعدد 
يف الخاليا متييزا له عن التطور الذي يعترب تنظيام 
النمو". هنا  يحصل يف جميع االقسام التي تنتج 
تورد الكاتبة العديد من التعريفات االخرى التي 
ايضا  شارحة  واملؤدى،  املعنى  ذات  يف  تصب 
فردانية النمو وفرادته، ومؤكدة عىل ان االطفال 
يتفاوتون كثريا من حيث الفوارق الفردية، بالنسبة 
اىل التكوين الجييل والوظيفي. فنجد ان لكل فرد 
بها عن  يختلف  واستعدادات  خصائص وقدرات 
بوضوح ضمن  تتجىل  فالفردية  اخر.  اي شخص 
طفالن  ينمو  ال  انه  درجة  اىل  الخصائص  هذه 
بصورة مشابهة متاما. واذا كان الكتاب قد تحدث 
الجوانب/  يغفل  مل  بالتأكيد  فانه  النمو،  عن 
الواضح  وتأثريها  االقتصادية  االجتامعية  العوامل 

عىل عملية النمو. 
واالبحاث  التجارب  "كشفت  هنا:  الباحثة  تقول 
بها  قام  التي  امليدانية،  واالستقصاءات  العلمية، 
علم  ميادين  يف  والباحثني  العلامء  من  العديد 
مدى  عن  ذلك،  اىل  وما  االجتامع  وعلم  النفس 
اهمية مؤثرات العوامل االجتامعية - االقتصادية 
السنني  يف  خاصة  الطفل،  عند  النمو  عملية  يف 
الخمس االوىل التكوينية من عمره، وغدت هذه 
النفس  العوامل موطن اهتامم املوجهني وعلامء 
والدارسني"، مشرية اىل اهمية الكثري من العوامل 
عملية  يف  الغذايئ"  كـ"العامل  االطار  هذا  يف 
النمو، او العامل السكني، ومستوى االهل الثقايف 
واالقتصادي، وجو البيئة العائيل يف مدها العاطفي 
الصادق للطفل وقبوله، والحرمان العاطفي املبكر 

له، واهمية استقرار الجو العائيل واملنزل. 

النفسية/  للحاجات  مساحة  الكاتبة  وتفرد 
االجتامعية للنمو عند الطفل، فتشري مثال اىل ان 
عدم استقرار االبوين يف حياتهام الزوجية يجعل 
الطفل قلقا غري شاعر بالطامنينة، فحاالت الخوف 
والنزاع والفراق والطالق بني الوالدين تؤثر بشكل 
مبارش عىل سالمه وامنه. وتنتقل منها اىل الحسد 
والغرية التي تبدأ عند الطفل منذ السنة ونصف 
انفعاالته  يف  الطفل  يزيد  السنتني.  حتى  السنة 
الغذاء  عند ظهور منافس له يف االرسة، يقاسمه 
والعناية، خصوصا اهتامم امه )كالغرية من طفل 
اخر يف العائلة(. امر اخر شديد االهمية بحسب 
عند  يظهر  حدوثه،  مع  اذ  الفطام.  هو  الكاتبة 
والحرية  والتخريب  والعض  للقضم  ميل  الطفل 
واليمة  صعبة  وجسدية  نفسية  حاالت  والبكاء. 
تحدث تغيريا مهام يف استجابات الطفل وانفعاالته، 

املسيحية  املرحلة 
ابرزت اهمية الطفل 

مثل قول املسيح "دعوا 
االطفال يأتون الي"


