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 و  صحيحبشكل ينظرون الوالدين  و آثير من . و رفاهية أطفالهم  صحة حول  طبيعيُا يقلقوناألهل

 أو آان الطفل الرضيع فيما  يقلقون  اآلباء  بعضإن غير أن .)ادىع(آطبيعي  لصغيرهم بارتياح 
  :  األسئلة حول تشمل أنيمكن  هذه الهموم و. المراهق لديه مشكله

 الطفل   ينموآيف •
 العاطفية  الطفل سعادة •
 يفكر ويشعروآيف ماذا يقول الطفل  •
 مع آيف ينسجم و ، المدرسة النوم، السلوك في وأنماط األآل مثال . الطفل يتصرف آيف •

 .اإلجهاد وآيف يواجه ، واألصدقاء العائلة 
 

 واألسر الوالدين  يساعد أنيستطيع  والمراهقين لألطفال النفسية األمراضطبيب    
و  الطفل  في العادة يقابلو. حول ما هو الطبيعي وما هو غير طبيعي األسئلة هذه و يجيب على  

  معةاألسر تنسجم   عن آيف  يسألأنآما يمكن . ابقالطفل في الس  وسلوكصحة عن األهليسأل 
عندما  ، معينهفي سن يكونوا طبيعيين  والمراهقين واألطفال الرضيع أنومن المرجح . بعض  
 :يتمتعون  بالكامل ب ونيشارآو

 
  العمل أو/  و المدرسة  والتعليم  •
   ةاألسر  في إطار العالقات •
 األصدقاءالعالقات مع  •
 اللعب  •

 
 أو ةسر أفراد اال مع )العاديين( الطبيعين أبناءهم  مخاوف يناقشوا  في البداية  اآلباء من    آثير

من ثم  الذين --  الدين  رجالأعضاء  احدأو  المدرسة مستشارأو ،األطفال مع طبيب أو ، األصدقاء 
 الطفل  األهل ليإ بانتباه وهو الذي يصغى.  لألطفال و المراهقين النفسي إلى الطبيب  ةاألسريحيلون  

  :ويصنف إلى 
  

  الطفلنمو مشاآل - منتحمىأو -- إلي تؤدى  توجه إلى  التي المدى  طويلة عوامل •
  الطفل  مشاآل  تسبب التياألجل ةعوامل قصير •
 تستمر هذه المشاآل التي  تجعل العوامل  •
 خري  األالصحيةالدور المحتمل للشروط  •
 . لطفلالعاطفى لعمل اماعي و والنمو االجت المدرسي لتعلمامساهمه  •
 

 
 



  : أن والمراهقين لألطفال النفسي يمكن للطبيب التقييم ، إلي  واستنادا 
 

   تعزيز النمو الطبيعي يمكنهم  آيفويشرح لهم اآلباء يطمئن  •
التطوير سيدعم  والذي ،  اآلباء تعليمأو  / برنامج تعليمي للطفل ، وأو نشاط يقترح •

 والتدريب الفعال 
التنموية و  في بعض المشاآل واآلباء األطفال لمساعدة قصيرة ات ستشار أو تنظيم إم تقدي •

  الطفل  صعوبات بسبب مزاجأو ، الضاغطة الحياتيةوضاع األ
   
 سيوصى المراهقون ولألطفال النفسي فإن الطبيب  .  نفسيهتاضطرا با يكشف آان التقييم إذا 

 .خاصلجة  معاببرنامج
   
 .طفلهم العادي سلوك ويعرفون طفلهم يعرفون  ، آخر شخص أي من أآثر، الوالدين    
 بالغة أولي خطوه وهى.  المتخصصة المهنية المساعدة اطلب  لديه مشكله ، طفلك إن آنت تشعر إذا 

 آذلك ، فما هي التدابير التي سوف تساعد األمر آان وإذا آانت هناك مشكله ، إذا ما األهمية للتأآد
 . وجهلأفض علي طفلك

 


