نشرة الثقافة النفسية العدد رقم )  ( ١٣ـ تصدر عن وكالة كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة بنھا
المشكالت النفسية  ،فإن الطفل الذي ال
يلعب يعاني ھو اآلخر من المشكالت
النفسية .
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ووكيل كلية اآلداب _ جامعة بنـھا

يعد اللعب نشاط سار وممتع بالنسبة
للطفل  ،حيث يقضي الطفل معظم وقته في
اللعب سواء بمفرده أو مع أخوته وأقرانه ،
وإذا كانت الصحة النفسية وفقا ً للتحليل
النفسي ھي القدرة على الحب والعمل ،
فإنھا بالنسبة للطفل ھي القدرة على الحب
واللعب  ،ذلك أن اللعب ھو عمل الطفل ..
وكما أن الرجل الذي ال يعمل يعاني من

فالعمل بالنسبة للرجل واللعب
بالنسبة للطفل ھما بمثابة المسرح الذي
يخرج فيھما الشخص طاقاته وانفعاالته
المشحونة  ،وأيضا ً ھما المجال الذي يحقق
فيھما الشخص ذاته .
واألخص>>>>>>ائي النفس>>>>>>ي اإلكلينيك>>>>>>ي
يستخدم اللعب في الفح>ص والع>الج النفس>ي
لألطف>>ال باعتب>>ار أن لع>>ب األطف>>ال يع>>د ب>>ديالً
ع>>>>ن الت>>>>داعي الح>>>>ر ف>>>>ي طريق>>>>ة الع>>>>الج
بالتحليل النفسي  ..فنظ>راً لك>ـون الطف>ل ال
يمتل>>ك اللغ>>ة كم>>ا ھ>>و الح>>ال ل>>دى الب>>الغ
فإنه ال يستطيع أن يعب>ر ع>ن مش>اكله بش>كل
لفظي  ،ومن ثم فإن األخصائي النفسي يلجأ
م>>>>ن أج>>>>ل فھ>>>>م شخص>>>>ية الطف>>>>ل وتحدي>>>>د
مش>>اكله ون>>واحي ص>>راعه إل>>ى لغ>>ة بديل>>ة ..
وم>>ن ب>>ين اللغ>>ات البديل>>ة الت>>ي نلج>>أ إليھ>>ا
لفح>>ص األطف>>ال لغ>>ة الف>>ن وخاص>>ة الرس>>م

الحر  ،وأيضا ً لغة اللعب وخاصة اللعب غير
المقيد .
والطفل أثناء اللعب يقوم بشكل ال
إرادي بالتعبير عما يعانيه من اإلحباط
الناتج عن فشله في تحقيق بعض الرغبات
أو يقوم بالتعبير عن مشكالته وصراعاته
مع اآلخرين ) سواء اآلباء أو األخوة أو
األقران (  ..وإلى جانب كون اللعب تنفيس
عن المواقف المشحونة للطفل فإننا
نستطيع أيضا ً أن نفحص الطفل من خالله ،
حيث يعد اللعب نشاط دفاعي تعويضي
يھدف إلى التخفف من القلق الناجم عن
المشاكل التي يعانيھا الطفل .
وقـد يتصور البعـض أن ميكانيزمات
الدفـاع قاصـرة عـلى الراشــدين  ،وال يلجأ
إليھا األطفال في سلوكھم  ..غير أن
الحقيقة خالف ذلك  ،فاألطفال يستخدمونھا
تماما ً ــ كما ھو الحال لدى الراشدين ــ
دون وعي  ،وقد اتضح لي ذلك عندما
كنت أالحظ أبناء أخي مرات عديدة وھما
يلعبان معا ً في منزلھما ببعض اللعب

نشرة الثقافة النفسية العدد رقم )  ( ١٣ـ تصدر عن وكالة كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة بنھا
والدمي ) األخ األكبر حسين  ٥سنوات ،
واألخت الصغرى زھراء  ٣سنوات ( .
حيث تبين لي أنھما قد استخدما بعض
ميكانيزمات الدفاع أثناء لعبھما معا ً ..
نوضحھا على الوجه التالي :

بنفس األسلوب  ،فھي تصر على أن
تحصل لنفسھا على كل اللعب والدمي
وترفض تما ًما إعطاء أخوھا حسين
أي لعبة  ..وھنا نجد أنھا توحدت
بأخيھا ) المعتدي ( .

أوال ً  :ميكــــــــانيزم التوحـــــــــد
بالمعتدي :

 ثانيــًــــــا  :ميكــــانيزم نقــــلالعدوان :

أثناء لعب األخوين حسين وزھراء
باأللعاب والدمي  ،حدث أن قام
حسين أوالً بأخذ كل اللعب له وحده ..
ورفض تماما ً أن يعطي أخته زھراء
أي لعبة  ،وإذا تنازل وأعطاھا لعبة
فإنه يعطيھا لعبة مكسرة  ..ولم يشفع
لھا لديه بكائھا وصراخھا  ..مرات
ومرات وھو يمارس ذلك .

قام األخوان حسين وزھراء بإفراغ
اللعب من شنطة اللعب  ،ثم بدأ حسين
ضا
بتجميع اللعب السليمة له  ،راف ً
إعطاء أخته أي لعبة  ،ثم يعطيھا لعبة
ال يريدھا  ،وھي تطلب أن يعطيھا
اللعب األخرى التي بحوزته  ،ولكنه
يرفض بشدة إعطاءھا أي لعبه ..
ونشأ نزاع بينھما كل منھما يريد أن
يأخذ اللعب لنفسه  ..فتدخل األب وقام
بتقسيم اللعب بينھما  ،ولكن حسين
رفض القسمة  ،وغضب وضرب
برجله األرض ودفع أخته  ،ثم وضع
رأسه بين يديه على ركبتيه في وضع
القرفصاء  ،وظل ھكذا لدقائق قليلة .

ولكن عندما كبرت زھراء
بعض الشيء  ،وأصبحت مؤثرة في
القرار داخل األسرة مدعومة باألب
واألم ــ كرد فعل لتسلط أخوھا األكبر
أثناء لعبه معھا ــ أصبحت ھي تلعب

فشعرت أخته ببعض تأنيب الضمير
فأخذت تسترضيه عدة مرات  ،وھو
يرفض  ..ثم نھض حسين فجأة ومد
يده فأخذ دبدو ًبا من األرض لم يكن
متنازع عليه بينھما  ،وأخذ يركله
بقدمه وكأنه كرة  ،فيشوط الدبدوب
فيصدمه بالباب ثم يجري ويشوطه
مرة أخرى ليصدمه في الحائط وھكذا
لعدة مرات  ..وھنا نالحظ أن حسين
استخدم ميكانيزم نقل العدوان ،
فالطفل وقد رغب أن يضرب أخته
ومنعه من ذلك وجود األب  ،فقد نقل
الشحنة العدوانية من أخته إلى
الدبدوب الخاص بھا لكونه يرمز لھا
ويخصھا  .وھو إذ يعتدي على شيء
يخصھا فكأنه بالفعل يضربھا ھي ..
وھكذا قام حسين بالتنفيس عن
عدوانه تجاه أخته  ،وفي نفس الوقت
فرغ الشحنة العدوانية بعيدًا عن
األخت ..
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