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 .روشتة العالج السلوكى لألطفال مقدمه  )١( 
 

كالبرعم الصغير والزهرة الجميلة إن غرست فيها الحـب والخيـر           الطفل       
كائن حي أعطاه اهللا الكثيـر مـن        فهو  ، والقيم نمى فأبدع وتميز ونفع األخرين       

 للتعامـل مـع     ، ذكي وحساس يـستخدم أحاسيـسه       السلوكيات النافعة والضارة  
اآلخرين من حوله، ولكل مرحلة عمرية سلوكياتها الخاصة، ومن خاللها تبـرز            
شخصيته، وكلمة التربية هي نتاج ما تعلمه الطفل من مجتمعه المحيط به، تعلـم              

، والتربية ليست دروس مقننة ونقـاط محـددة،          كيف يتعامل مع الحياة الجديدة    
ل والديه وعائلته ومجتمعه معه، ومـن       ولكن تجارب يومية متتابعة وأسلوب تعام     

، ومن هنا تبرز سلوكياته      خالل هذه التجارب يستطيع الطفل أن يعبر عن نفسه        
سـلوكيات  وسلوكيات العناد واالنطـواء،     واليومية سواء الحسن منها أو السيئ،       

سلوكيات القهر والكبت، وقد يعتقد الوالـدين أنهـا   وفرض الذات على اآلخرين،  
و نقص في القدرات الفكرية، وتلك السلوكيات ال تظهر فجأة بـل            حالة مرضية أ  

سلسلة مترابطة، كما أنها ال تختفي وتتالشى في ومضة عين، بل تحتـاج إلـى               
  .متابعة الوالدين، والوقت الكافي لزوالها

  
من أخطر وأعقد مراحل تربية الطفل هي التعامل معه في المراحل األولى مـن              

نة األولى والثالثة من العمر، حيـث يتعـاملون معـه     الحياة، وخصوصاً بين الس   
كدمية أو لعبة، وأنه ال يفهم شيئاً، وهم مخطئون في ذلك، فتلك هي مرحلة البناء               

قادر على الفهم واإلدراك، يحس ويتأثر لكل قول أو فعـل مهمـا        فهو  األساسية،  
مزاحهم معه  صغر أو كبر، وقد ال ينتبه الوالدين لفعلهم أو يقدرون قيمة لعبهم أو              

الطور السلبي ، حيث تتواجد العديـد مـن         بأو مع أخوته، وهذه المرحلة تسمى       
السلوكيات في كل األطفال بدرجات متفاوتة، وغالباً ما تنتهي قبل سن الثالثـة أو      
بعدها بقليل، ويكون تعامل الوالدين والمجتمع من حولـه سـبب فـي زيادتهـا               

  .واستفحالها، أو التخفيف منها
  

 المرحلة يبدأ الطفل باكتشاف الذات والتعبير عن نفسه من خالل الحركة            في هذه 
والكلمة، والرغبة الذاتية في الملكية الفردية، فنالحظ أن التعبير بالكلمة في هـذه             

 كما تتركز لدية الرغبـة  )أنا، لي، حقي، نفسي( المرحلة تتركز في كلمات مثل     
شاركة اآلخرين، وقـد نالحـظ      في امتالك عواطف الوالدين وعدم الرغبة في م       

مقاطعة الوالدين عند حديث احدهم لآلخر، والرغبة أن يكون الحديث منـه ولـه     
  .فقط
  
 لها انعكاسات متعددة، فنجد الوالدين منزعجين مـن طفلهـم           المرحلة السلبية و

وتصرفاته، يسبب لهم الضيق واالنفعال لما يقوم به من أعمال وتصرفات، فهـو             
لب منه، يعمد إلى عصيان األوامر والطلبات، يسب إحراجـاً          عنيد ال يلبي ما يط    

لوالديه بتصرفاته خصوصاً في األماكن العامة، فقد يرمي بنفسه علـى األرض،            
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أو يقوم بالصراخ والعويل، أو يقوم بتكسير األشياء التي أمامه، قد يقـوم بتلـك               
علـى  األعمال بدون سبب ظاهر سوى جلب االنتباه، وقد تكون وسيلة للـضغط             
 يستـسلم الوالدين لتنفيذ طلباته ورغباته في اللعب أو شراء لعب أو حلوى، وقد             

الوالدين رغبة في إنهاء الموقف والسالمة، وهنا تكمن الخطورة، فقـد يتطـور             
األمر رويداً رويدا، وتزداد الطلبات وما يصاحبها من أعمـال غيـر مرغوبـة              

كم في والديـه ومـن فـي        كوسيلة ضغط، لتكون لدينا طاغية صغير مدلل، يتح       
  .المنزل جميعاً

  
 تحدث لدى غالبية األطفال الطبيعيين بدرجات متفاوتـة، وفـي           مشاكل السلوك و

مراحل سنية بأشكال مختلفة، وحدوثها ال يعني وجود أمراض نفسية لدى الطفل،            
  .ولكن تطور هذه السلوكيات قد يؤدي إلى أمراض نفسية

  
ك طفلهما ويظهر ذلك في عدم تكيف الطفـل         قد يلحظ الوالدين تغيرا ما في سلو      

وتتعـدد مـشكالت    ) المجتمع( او البيئة الخارجية    ) االسرة  ( في بيئته الداخلية    
جـسمية او نفـسية او اسـرية        :االطفال وتتنوع تبعا لعدة عوامل قد تكون اما         

 التي تفاعلت وتـداخلت مـع       اومدرسية، وكل مشكلة لها مجموعة من االسباب      
لتالي الى ظهورها لدى الطفل ، ومن الصعب الفصل بين هـذه            دت با أبعضها و 

  . االسباب وتحديد أي منها كمسبب للمشكلة 
  

قد يلجأ الوالدين لطلب استشاره نفسية عاجلة لسلوك طفله ويعتقد ان سلوك طفلة             
غير طبيعي اما لجهله بطبيعة نمو الطفل او لشدة الحرص على سـالمة الطفـل        

، كان المولود األول     ذاإواالضطرابات النفسية خاصة    مراض  وخوفا عليه من اال   
وقد يكون الطفل سلوكه عاديا وطبيعيا تبعا للمرحلة التي يمر بها لذا من المهـم               

  .بنك طبيعيا او مرضياإ يكون سلوك جدا عزيزي المربي ان تعرف متى
  

 التي تجابه الطفل سواء كان ذلك في البيـت أو المدرسـة            المشاكل السلوكية إن  
خارجها كثيرة ومعقدة ، وأن معالجتها والتغلب عليها ليس باألمر السهل مطلقاً            و

، وهو يتطلب منا الخبرة الكافية في أساليب التربية وعلم الـنفس مـن جهـة ،                 
والتحلي بالحكمة والصبر والعطف األبوي تجاه أطفالنا سواء في البيـت و فـي              

   .المدرسة من جهة أخرى 
  

ضافة إلى التشخيص المناسب التدريب المناسـب، فهـم         يحتاج هؤالء األطفال إ   
 أو  -بحاجة لبرنامج موضوع بدقة للتعامل مع تصرفاتهم كسلوكيات يجب تعديلها         

 حيث إن كل تصرفاتنا هي في األسـاس         -ما يطلق عليه تربويا تعديل السلوك       
  . سلوكيات
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 وبمـا ان    نظراألهمية الطفولة كحجر اساس لبناء شخصية االنسان مستقبال       و    
لها دور كبير في توافق االنسان في مرحلة المراهقة والرشد فقـد ادرك علمـاء        

همية دراسة مشكالت الطفل وعالجها في سن مبكـره قبـل ان             أ الصحة النفسية 
 وتؤدي ألنحرافات نفسية وضعف في الصحة النفسية في مراحـل العمـر             تزداد
 وعلم نفس النمـو ان توافـق        وقد تبين من دراسة الباحثين في الشخصية       التالية

ـ االنسان في المراهقة والرشد مرتبط الى حد كبير بتوافقه في الطفولـه فمع             م ظ
كانوا سـعداء    نفسهم ومجتمعهم توافقا حسنا   أالمراهقين والراشدين المتوافقين مع     

في طفولتهم قليلي المشاكل في صغرهم ، بينما كان معظم المراهقين والراشدين            
  .عساء في طفولتهم ، كثيري المشاكل في صغرهمسيئي التوافق ، ت

  
  .أهداف العالج السلوكي  

  
oزيادة الوضوح فيما هو مطلوب من الطفل .  
oمعرفة األوامر بدقة وتوابعها من حيث العواقب والمكافأة .  
o              مساعدة الطفل على معرفة الخطوات التي تتكون منهـا األشـياء المطلـوب 

  .إنجازها
oترتيب أغراضهو -ياة الطفل زيادة النظام في ح.   
o        وضع جدول لإلنجاز والمهـام      :   زيادة قدرته على توقع ما يمكن أن يحدث- 

  .إزالة األشياء التي تسبب تشتت االنتباه
  

  : ولكن يشترط لنجاح هذه اإلستراتيجية في التعديل أمران
  

م ، فال للعنف معه؛ ألن اسـتخدا الصبر عليه واحتماله إلى أقصى درجـة     :األول
العنف معه ممكن أن يتحول إلى عناد، ثم إلى عدوان مضاعف؛ ولهذا يجـب أن            
يكون القائم بهذا التدريب مع الطفل على عالقة جيدة به، ويتصف بدرجة عاليـة              
من الصبر، والتحمل، والتفهم لحالته، فإذا لم تجدي ذلك فـي نفـسك، فـيمكن               

  .االستعانة بمدرس لذوي االحتياجات الخاصة ليقوم بذلك
  

، وأن توضع أمامه لتذكِّره كلمـا       )الجائزة(يجب أن يعلم الطفل بالحافز      : الثاني
نسي، وأن يعطى الجائزة فور تمكنه من أداء العمل وال يقبل منه أي تقصير في               
األداء، بمعنى يكون هناك ارتباط شرطي بين الجائزة واألداء على الوجه المتفق            

، و إال فال جائزة ويخبر صـراحة        ... ددة التركيز مثالً حسب المدة المح     -عليه  
  .بذلك
  
  : عندما تالحظ التالي  يعد سلوك الطفل مشكلة تستدعي عالجاو
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البد ان يتكرر هذا السلوك الذي تعتقد انه غيرطبيعي اكثـر           : تكرار المشكلة    -١
ثالث اليدل على وجود مشكلة عند       وأو مرتين   أور سلوك شاذ مره     من مره فظه  
  الطفل لماذا؟؟

  .والديه  وأيختفي تلقائيا او بجهد من الطفل ألنه قد يكون سلوكا عارضا 
  
عندما يكون :عاقة هذا السلوك لنمو الطفل الجسمي والنفسي واالجتمـاعي      إ-٢

هذا السلوك مؤثرا على سير نمو الطفل ويؤدي الى اختالف سلوكه ومـشاعره             
  .عن سلوك ومشاعر من هم في سنه

  
 وفـي   لحد من كفاءة الطفل في التحصيل الدراسـي       ن تعمل المشكلة على ا    أ-٣

  .اكتساب الخبرات وتعوقه هذه المشكلة عن التعليم 
  
 مع نفـسه  عندما تسبب هذه المشكلة في اعاقة الطفل عن االستمتاع بالحياة      -٤

ومع االخرين وتؤدي لشعوره بالكأبه وضعف قدرته على تكوين عالقات جيـدة            
   .يهمع والديه واخوته واصدقاءه ومدرس

  
    .أساليب تعديل السلوك 

  
  :هناك العديد من االساليب المتبعة في تعديل السلوك ، والتي تتركز في ما يلي

  
  : التدعيم اإليجابي للسلوك . ١
oهو التدعيم اإليجابي اللفظي والمادي للسلوك المناسب .   
oيمنح الطفل مجموعة من النقاط عند التزامه بالتعليمات .   
o  ها النهائية الوصول إلى عدد من النقاط تؤهله للحـصول علـى             تكون محصلت

   .، أو هدية، أو مشاركة في رحلة، أو غيرها مكافأة
o            ،هذه األساليب لتعديل السلوك ناجحة ومجربة في كثير من السلوكيات السلبية 

  ."النشاط الحركي الزائد"ومن ضمنها 
o         ا وقيمتها عند الطفـل،      يجب التعامل معها بجدية ووضوح حتى ال تفقد معناه

، وأنه ال يمكنه االستقرار والهـدوء لفتـرة          مع األخذ في االعتبار طبيعة الطفل     
، ولذلك فتستخدم في األمور التي تجاوز حد القبـول إمـا لـضررها أو                طويلة

  . مع توضيح ذلك للطفل وذكر الحدود التي ال يمكنه تجاوزها..!! لخطرها
  
  جداول المهمات . ٢
oمهام، واألعمال، والواجبات المطلوبة جدولة ال.   
oشرح المطلوب من الطفل بشكل بسيط ومناسب لسنه واستيعابه .   
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o      االستعانة بوسائل شرح مساعدة لفظية وبصرية مثـل الـصور والرسـومات 
   .التوضيحية والكتابة لمن يستطيعون القراءة

oا لجدول معين وفي وقت معينعمل خطوات معينة يجب عملها تبع .   
oاالهتمام باإلنجاز على مراحل مجزأة مع التدعيم والمكافأة .   
o           ،يتم تطبيق هذا البرنامج بواسطة اختصاصي نفسي واختصاصي تربية خاصة 

  .بالتضافر مع األهل، والمعلم، والطبيب 
  

يمكن التعامل مع الطفل في مثل هذه الحالة عن طريق وضـع برنـامج يـومي            
اإلصرار على ذلك عن طريق مـا يـسمى بــ           واضح يجب أن يطبقه بدقة، و     

فقدان ( وهي إحدى فنيات تعديل السلوك، وتعني هذه الطريقة          ،"تكلفة االستجابة "
الطفل لجزء من المعززات التي لديه نتيجة سلوكه غير المقبول، وهو ما سيؤدي             

ومثل ذلك إلغاء بعض األلعاب، بـل وسـحبها         ) إلى تقليل أو إيقاف ذلك السلوك     
  . كل تجاوز يقوم به الطفل خارج حدود التعليماتمقابل 

  
o              والتدريب المتكرر على القيام بنشاطات تزيد من التركيـز والمثـابرة، مثـل 

، والكتابـة   /..)اللـون / الحجم/ حسب الشكل (تجميع الصور، وتصنيف األشياء     
  . المتكررة، وألعاب الفك والتركيب، وغيرها

  
  : العقود. ٣

واضح مع الطفل على أساس قيامـه بـسلوكيات معينـة،           تفاق  إيعني بذلك عقد    
ويقابلها جوائز معينة، والهدف هنا تعزيز السلوك اإليجابي وتدريب الطفل عليه،           
ويمكننا إطالة مدة العقد مع الوقت، ويجب هنا أن تكون الجوائز المقدمة صغيرة             

عليه، ومباشرة، وتقدم على أساس عمل حقيقي متوافق مع الشرط والعقد المتفق            
  : ومثال ذلك العقد

إذا التزمـت    إضـافية    -مثالً حسب الظروف  -"  هدية   "سأحصل كل يوم على     (
  : بالتالي

oالجلوس بشكل هادئ أثناء تناول العشاء  .  
oترتيب غرفتي الخاصة قبل خروجي منها  .  
oإكمال واجباتي اليومية في الوقت المحدد لها  .  
  

، ويلتزم الطرفان بما فيه، ويمكـن لـألب أن          ويوقع على هذا العقد األب واالبن     
يقدم للطفل بعض المفاجآت األخرى في نهاية األسبوع، كاصطحابه في نزهة أو            
رحلة، أو أي عمل آخر محبب لالبن إذا التزم ببنود العقد بشكل كامل، وتكـون               

  . هذه المفاجآت معززا آخر يضاف لما اتفق عليه في العقد
  
  : نظام النقطة. ٤
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o ا إلى خانات مربعة صغيرة أمام كـل               يضعا مقسماألب أو المعلم جدوالً يومي 
  .يوم 

o                يوضع في هذه المربعات إشارة أو نقطة عن كل عمل إيجابي يقوم به الطفـل 
سواء إكماله لعمله أو جلوسه بشكل هادئ أو مشاركته ألقرانه في اللعـب بـال               

   .مشاكل
oتحتسب له النقاط في نهاية األسبوع .   
o                 إذا وصلت إلى عدد معين متفق عليه مع الطفل فإنه يكافأ على ذلـك مكافـأة 

  . رمزية
o        ويمكننا إضافة النقطة السلبية التي تسجل في نفس الجـدول عـن أي سـلوك 

سلبي يقوم به، وكل نقطة سلبية تزيل واحدة إيجابية، وبالتـالي تجمـع النقـاط               
  .اإليجابية المتبقية ويحاسب عليها 

o  ا أن تكون هذه اللوحة في مكان واضح ومـشاهد للطفـل حتـى         من المهم جد
   .يراها في كل وقت

oنظام النقطة مفيد لألطفال الذين ال يستجيبون للمديح أو اإلطراء .   
oنظام النقطة مفيدة ألنها تتتبع السلوك بشكل مباشر .   
o           فة لألسـرة،    يجب فيها المبادرة بتقديم الجوائز المتفق عليها على أال تكون مكل

  .وأن تقدم بشكل واضح ودقيق حسب االتفاق حتى ال تفقد معناها
  
  : وضوح اللغة وإيصال الرسالة. ٥
 يجب أن يعرف الطفل ما هو متوقع منه بوضوح وبدون غضب، وتهيئته لمـا        -

  .ينتظر منه، وتشجيعه على القيام وااللتزام بذلك
  
إن : "الوقت، فيقول األب مـثالً    على والده أن يذكر له السلوك الالئق في ذلك           -

إن "، أو   "القفز من مكان إلى آخر يمنعك من إتمام رسمك لهذه اللوحـة الجميلـة             
  .استكمالك لهذه الواجبات سيكون أمراً رائعا

  
  .خطوات أساسية للتغيير السلوكي عند األطفال 

  
  .طفال هناك برنامج عام للعالج بطريقة التعليم الملطف والمساندة الوجدانية لأل

وهذا البرنامج يهدف إلى خلق بيئة اجتماعية متقبلة للطفـل ، وذلـك بالعمـل               
  :على 

  
زيادة الرابطة الوجدانية وتوثيق عالقات الطفل االجتماعية ببيئته االجتماعية         . ١

  .في داخل األسرة أو المدرسة أو المؤسسة
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ـ               . ٢ سلوك التقليل من المثيرات المنفرة التي يمكـن أن تعـزز مـن ظهـور ال
   .المضطرب وتطوره

  
تحسين التفاعالت االجتماعية والتواصل مع الطفـل ممـا يمـنح األبـوين             . ٣

والقائمين على رعاية الطفل قدرة اكبر فيما بعد على معالجة اضطراباته والتنبؤ            
  .الخ ....بها، بما في ذلك ثوراته االنفعالية والتعارك وتحطيم األثاث 

  
 ، وكلما    قوية  الرابطة الوجدانية بالطفل   أصبحتة  وكلما تحققت األهداف السابق   

 تزايد فهم الطفل لبيئته ، وبالتـالي يتـضاءل سـلوكه             قوية هذه الرابطة كانت  
  :وذلك باتباع سبع خطوات هي كالتالي  المضطرب بالتدريج

  
  : تدعيم أي سلوك آخر عدا السلوك المضطرب : أوال 

قصدا وعمدا على خلـق مواقـف   حيث يقوم العاملون على رعاية الطفل بالعمل        
ة  مرات في الـساع    ٤-٢للتفاعل واالحتكاك االجتماعي بالطفل لعدد يتراوح بين        

 ويكون هدف هذا التفاعل تدعيم ومكافـأة أي         ، ثانية في كل منها      ٣٠-١٥ولمدة  
 ويأخـذ   ،سلوك آخر يقوم به الطفل يكون فيه مختلفا عن السلوك المـضطرب             

تسام والتحية والسؤال عن األحوال والحوار الـودي        التفاعل أشكاال بسيطة كاالب   
  الخ....والفكاهة 

  
  : تدعيم أي سلوك بديل أو مناقض : ثانيا 

حيث يطلب العاملون على رعاية الطفل من الطفل مشاركتهم في نـشاط معـين              
 ٥-٢يتسم بالتعاون ، أو المشاركة بإنجاز عمل معين يحتاج تنفيذه إلى وقت بين              

 مرات في اليوم المدرسي أو في الوقت الذي يزيد فيه الـسلوك             دقائق وذلك لعدة  
 والهدف هنا   ،ن يتم على األقل مرة في كل ساعة         ويوصى عادة با  . المضطرب  

هو تدعيم أنواع السلوك البديلة للسلوك المضطرب إذ ال يمكن أن يكون الطفـل              
الئـق  الن المشاركة نقيض للسلوك غير ال     ، مضطربا ومتعاونا في الوقت نفسه      

  .الذي يثير الشكوى
  

  :جدولة النشاط المدرسي : ثالثا 
تعاون مع الطفل في وضع جدول بحيث يشمل على األقل ساعتين للدراسة بمـا              
في ذلك إعداد الواجب المدرسي وتحضير الدرس المقبل ومراجعة المعلومـات           

الخ، ويجب أن يتضمن الجدول نشاطات أخرى ممتعـة تتخلـل أداء            ...السابقة  
  .شاطات الدراسية الن
  

الخطوات الثالث السابقة تدعم السلوك اإليجابي وهذه الخطوات يجب أن تـدعم       
  .بالخطوات التالية التي تتحكم في السلوك الال توافقي 
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  :التدخل والمقاطعة : رابعا 

عند ظهور السلوك غير المرغوب فيه ال تترك الطفل ، بل حـاول أن تتـدخل                
در ممكن من اإلثارة أو التهديد ، ومن أساليب التدخل          إليقاف هذا السلوك بأقل ق    

الناجحة أن تطلب منه أن يتعاون معك في نشاط معـين باسـتخدام المـدعمات               
المناسبة للخروج بالطفل من المواقف االنفعالية المحتدمة كالحـث البـدني مـع             
 توجيه انتباهه لنشاط آخر أو تشجيعه على االستمرار في نشاط إيجابي سـابق ،             

نؤكد أن التدخل الناجح لمقاطعة السلوك السلبي هو الـذي ال يـؤدي لتزايـد               و
  .المشكلة والذي يساعد على االستمرار في النشاط االيجابي وليس إلى توقفه

  
  :التوجيه لنشاط بديل : خامسا 

 وعندما يتم ذلك بنجاح يفهـم الطفـل أن االسـتجابات            افعل هذا بدال من ذلك ،     
 وهـذا   ،م تعد مجدية وال مثيـرة لالنتبـاه         ها والتدخل فيها ل   السابقة التي تم إيقاف   

األسلوب يجب أن يستخدم بشكل متالحم مـع أسـلوب التـدخل والمقاطعـة ،               
واألفضل أن يتم ذلك بصمت دون كثير من الجدل والنقاش ومن خـالل الحـث               

  .البدني واإليماءات مع االستمرار في التواصل والحوار المحب 
  

  :التجاهل : سادسا 
 وهنـا   ،ابات غير المرغوب فيها بتجاهلها      الهدف من التجاهل هو إطفاء االستج     

تجابة غير المرغـوب فيهـا لـم        المطلوب منك أن تتصرف كما لو كانت االس       
وتجنب خالل ذلك مراقبة الطفل أو االتصال البصري به ، وقلل قـدر             ، تحدث  

 فـرص القـرب     اإلمكان االحتكاك البدني كاللمس أو التربيت وقلل أيضا مـن         
  .الجسمي إال إذا كان قربك منه ضروريا 

  
   : الدعم والمكافأة: سابعا 

بعد التدخل في ايقاف السلوك المضطرب وتوجيه الطفـل لنـشاط بـديل دعـم               
استمراره في هذا النشاط من خالل مشاركته والتعاون معه ، واالنتقال بـه مـن          

ن من الـصعب االنتقـال      نشاط آلخر حتى تتالشى االستجابات المرضية وإذا كا       
بالطفل إلى النشاط البديل االيجابي الذي يرتبط بالتـدعيم والمكافـأة فحـاول أن       

  .تركز على تجعل أي سلوك الئق يصدر عن الطفل موضوع مكافأة 
  

وفيما يلي قائمة بالنشاطات التي يمكن تشجيع الطفل على أدائها ثـم مكافأتـه              
  :عندما يفعل ذلك 

  
 التحية باليد ، الرد على الهاتف ، رعايـة طفـل آخـر              :نشاطات اجتماعية    -

  .،المرافقة في تناول الطعام ،حديث انفرادي ،التنزه بصحبته 
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 ركوب دراجة ، الذهاب للمراجيح ، الجري ، الـسباحة ،            :نشاطات ترفيهية    -

لعب الكرة ، قراءة مجلة أو كتاب ، مشاهدة تلفزيون ، التسوق ، الذهاب لمسرح               
  .األطفال

  
 تغليف الكتب والكراسات ، اإلسـهام فـي         ،تنظيم الحجرة    : نشاطات منزلية  -

تنظيف أواني المطبخ ، اإلسهام في إعداد المائدة ، اإلسهام في إعـداد ميزانيـة               
  .المنزل

  
  . المتنوعة المالئمة لظروف الطفل وبيئته األنشطةوغيرها من 

  
  : العالجالوقاية خير من 

  
  -:ة ومنع المسببات، من خالل يتركز العالج في الوقاي

معرفة السلوكيات الطبيعية لكل مرحلة عمرية، والتعامل مع أعطاء الطفـل            -١
  .الحب والحنان، من خالل القول والعمل

   . أظهار األحاسيس الخاصة نحو الطفل، وأنه شيء كبير ومهم-٢
ه  الكالم معه كشخص يستطيع الفهم، وان لم يكن كذلك، فاألحاسيس ستصل ل            -٣

   .كاملة
   . االبتعاد عن التوبيخ والنهر والضرب فهي أساليب عقيمة وغير مجدية -٤
 إذا قام الطفل بأحد السلوكيات غير المرغوب فيها، فيجب عدم الضحك لـه،             -٥

  .كما عدم االلتفات له بل إهماله في وقتها
 عند حدوث احد السلوكيات غير المرغوب فيها في أحد األماكن العامـة أو              -٦
ي وجود ضيوف في المنزل، فيجب عدم الفزع أو محاولة إرضائه فهـو مـا               ف

  .ونيريد، والجميع لديهم أطفال وسيقدرون ما تواجه
المرغوب فيها، والتقرب له    ه عندما يقوم بأحد السلوكيات غير      عدم تنفيذ طلبات   -٧

  .ومكافئته بعد ذلك
  

مشكالت ومن أهم الطرق العالجية لمساعدة األطفال في التخلص من ال         
  :السلوكية 

  
  : فيما يخص الوالدين واألهل : أ 
  
وذلك بتوعية األهـل    ) التثقيف التربوي للوالدين     ( :اإلرشاد والتوجيه    : ١

التعامـل مـع     بالرجوع للتعاليم الدينية واألساليب التربوية الصحيحة في كيفيـة        
هتمـام بـه    الطفل وأهميتها من الناحية الصحية والنفسية له وعدم اإلهمـال واإل          
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وتلبية إحتياجاته ، وتبصير الوالدين باألضرار واآلثـار المـستقبلية وخطـورة            
إستخدام العنف واإلهانة واإلهمال على حياة الطفل ، والمبادرة بعـالج الطفـل             

  . ومساعدته لتعديل سلوكه 
  
تهيئة الجو األسري بالتعامل مع الطفل وبإعتـدال وعـدم           :العالج البيئي  : ٢

لمشكلة أمامه عند تعرضه ألي مشكلة ومساعدته في الخـروج مـن            التكلم عن ا  
األزمة النفسية ودعمه نفسياً والعالج النفسي للوالدين إذا كان أحد الوالدين يعاني            
من مشكالت نفسية أو سلوكية فالبد من التدخل العالجي لئال ينعكس ذلك علـى              

  .حياة الطفل 
  

  : فيما يخص الطفل : ب 
  
 أهمية الكشف الطبي للتأكد من سالمة الطفـل أوالً ثـم         :ئي  العالج الدوا  : ١

العالج ال سيما في حاالت فرط النشاط الحركي واإلندفاعيـة الزائـدة وبعـض              
حاالت التبول الال إرادي وكذلك لمعالجة اآلثار التي خلقتها بعـض المـشكالت             

  ) . جروح أو قروح أو تلف بأحد األعضاء الجسدية ( السلوكية 
  
 ال بد من عرض الطفل على الطبيب النفسي عند الحاجة     :الج النفسي   الع : ٢

للتأكد من حالة الطفل النفسية وال بد من التدخل العالجي حسب رؤيـة الطبيـب          
النفسي لذلك في حاالت القلق الزائد كإضراب النوم وفقد الشهية لألكل في الكآبة             

  . الشديدة وغيرها 
  
طفل علـى األختـصاصي النفـسي أو         عند عرض ال   :العالج السلوكي    : ٣

  :عادة ما يوصي األهل بعدة تقنيات عالجية ومنها و ، المعالج السلوكي
  
فعند التقدم وتجاوب الطفـل مـع التعليمـات          :إستخدام جدول التعزيز     -١

وتعديل سلوكه البد من مكافأته والقيام بالتعزيز اإليجابي وجيمع أشـكال الـدعم             
  لوك الحسن واإلبتعاد عن السلوك السيء ،النفسيله لكي يستمر في الس

  
  
ومنها الحرمان بالـشكل المعتـدل والتجاهـل         :  إستخدام بدائل العقاب   -٢

والتعزيز السلبي فهي مفيدة جداً في العالج السلوكي للطفل وربما تحتاج لكتيـب             
  . لشرحها وتعلم تقنياتها 

  
الحركيين ومن   وهو مهم لألطفال العصبيين و     :التدريب على اإلسترخاء     -٣

  . يعانون من التوتر والتأتأة في الكالم 
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 تعمد تكرار المشكلة عدة مرات يومياً في أوقات         :العالج بالكف النقيض     -٤

يتفق عليها بين المعالج والطفل أو المريض ، أو إستخدام مادة منفرة تمنع الطفل              
 ال سـيما مـع      التمن القيام بتكرارالمشكلة ، وهي تقنية مفيدة جداً لبعض الحا         

  . قضم األظافر والعض وغيره حاالت 
  
 كاللعب والرسم والكتابة من التقنيات العالجية التـي         :ممارسة الهوايات    -٥

  . تساعد كثيراً في إخراج الطفل من أزمته النفسية 
  
 وهي مهارة إجتماعية هامة للطفل للدفاع عن نفـسة          :تعلم توكيد الذات     -٦

ه في إتقانها كقول كلمة ال عند عـدم مقدرتـه علـى          عند الحاجة وعلينا مساعدت   
اإلنجاز أو عدم الرغبة لألمور غيرالمقبولة وغير المفيدة له وكذا وتعلم التعبيـر             

  .اللفطي عن مشاعره بدالً من كبتها وهكذا 
  
 بأن يقـوم األطفـال بتمثيـل    :العالج بلعب األدوار والعالج الجماعي     -٧

بحيث يصبح موجه   ) تبادل األدوار   ( ر صاحبه   المشكلة وكل واحد منهم يأخذ دو     
فيه يتم تعليم المهارات اإلجتماعيـة      وله ويتكلم عن مشكلة صاحبة بالنيابة عنه ،         

  . الصحيحة التي يحتاجها الطفل كنموذج مصغر من المجتمع 
  
وذلك بحسب اآلثار التي خلقتها      :العالج النفسي المعرفي أو اإلدراكي       -٨

 بد من عمل جلسات نفسية تدعيمية لرفع معنويات الطفـل           المشكالت للطفل فال  
وتحسين حالته النفسية والتغلب على حالة القلق والخوف والكآبة والتـوتر عنـد             
الطفل وتبصيره بكيفية التغلب على ذلك من خالل إسـتخدام بعـض المهـارات        
والقناعة بإمكانياته الشخصية وتقبل ظروفه الحالية إلى أن يـتم التحـسن مـع              

  .لوقت ا
  

وقد يـستخدم   ، يشكو كثير من اآلباء واألمهات من سلوكيات غير سوية ألطفالهم         
وفي معظم األحيان تكون    ، الوالدين أساليب مختلفة لمحاولة تغيير هذه السلوكيات      

وبالتالي قد ينتج عنها من السلبيات      ، هذه األساليب أساليب عشوائية غير منهجية     
ام نحاول تبيان بعض من الخطـوات الهامـة         ونحن في هذا المق   ، الشيء الكثير 

واألساسية التي اتفق عليها علماء التربية في تعديل سلوك الطفل تجاه المرغوب            
ونحاول هنا أن نصف طريقة علمية دقيقة في صورة مبسطة بحيث يستغني            ، فيه

الوالدين بها عن زيارة األخصائي العالجي مبدئيا لكل سلوك سلبي يظهـر مـن              
على أننا ننبه على أهمية زيارة األخصائي العالجي عنـد الـشعور            ، قبل الطفل 

  ..بتفاقم السلوك أو انتشار أثره بصورة مرضية
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   .دراسة السلوك المراد تعديله 
  

وتمثل هذه الخطوة حجر األساس لالنطـالق للعمليـة التشخيـصية والعالجيـة          
نحـاول تحديـد    ففي هذه العملية    ، السليمة، حيث ال يمكن أن يستغنى عنها بحال       

السلوك المعين المراد تعديله بدقة وكذلك نحدد نوعية الـشكوى الـسلبية التـي              
تتسبب من جراء ذلك السلوك ويندرج تحت هذه الخطوة مجموعة من اإلعدادات            

  :السابقة لها والتي تمثل أهمية كبيرة وهي على الترتيب
  
ن علـى إجابـة     هنا أن يقف الوالدا    فيلزم   : تحديد تاريخ السلوك السلبي    -١

ما هي أهم األسباب التـي   ، متى بدأ هذا السلوك ألول مرة     (لعدة أسئلة هامة مثل     
هل هناك  ، ما مقدار تطور هذا السلوك سلبا؟     ، يتوقع أن تكون سببت هذا السلوك     

مواقف معينة أو ظروف معينة تزداد فيها حدة هذا السلوك ومواقف أخرى تقـل              
 السلبي ذلك وهو سعيد ومنبسط النفس أو أنه         هل يقوم الطفل بسلوكه   ، فيها حدته؟ 

هل مـارس الوالـدان الـضرب       ، يقوم به وهو مكتئب وضيق الصدر وحزين؟      
ويحاول ) والزجر تجاه الطفل لينهيانه عن ذلك السلوك؟ ومتى وكيف كان األثر؟          

  ).الجدول األول(الوالدان تدوين اإلجابات في جدول واضح نضع عليه ترقيم 
  
هنا أن كثيـراً     والمقصود   : المعين المراد عالجه بدقة     تحديد السلوك  -٢

من اآلباء واألمهات تختلط عندهم الشكاوى من سلوكيات متقاربة فيجمعونها في           
شكوى واحده ويريدون عالجها دفعة واحدة وهو خطأ شائع ينبغي اجتنابه أثنـاء             

عين الذي  وفي هذه الخطوة ينبغي علينا تحديد السلوك الم       ، العالج السلوكي للطفل  
هو سبب الشكوى وهو الذي تتفق اآلراء على أن تعديله سـيؤدى إلـى تحقيـق                

ويلزم تحديد السلوك تحديدا نوعيا ولهذا فليس مـن المقبـول مـثال أن              ، العالج
ألن كل هذه سمات    ، نستخدم عبارات مثل مكتئب أو مندفع أو ضعيف الشخصية        

ك وعالجه واختيار طـرق     عامة وغير دقيقة ومن ثم ستصعب علينا تحديد السلو        
ألن المطلوب هو تحديد الشكوى في شكل مظاهر سلوكية يمكن          ، العالج ووسائله 

مثال بدال مـن أن يقـال مكتئـب         (مالحظتها ومتابعتها وتقييم جوانب التقدم فيها       
 وأنه سريع الغضب وكثيـر البكـاء وقليـل          يمكن أن يقال إنه يكثر من الصمت      

  ).الضحك واالبتسام
  
 وهي خطوة أكثر تحديدا من الخطوة رقـم         : المالحظة الشخصية   بيانات -٣
فنحن هنا نجيب على    ، والتي قد جمعنا بياناتها في الجدول األول سابق الذكر        ) ١(

أسئلة أكثر دقة وتكون غالبا ناتجة عن المالحظة الدقيقة للطفـل بعـد تعريفنـا               
 الدقيقة التـي    فنحن هنا نالحظ الظروف   ، للسلوك السلبي والمعين المراد عالجه    

الطفل يبدأ في الصراخ عنـد مداعبـة    : مثال(ينشط فيها هذا السلوك لدى الطفل       
الطفل يضرب أمه ويهجم عليها إذا انشغلت عنـه         : مثال آخر (أو  ) أخيه األصغر 
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ويرى المتخصصون أن هذه الخطوة يراد منها عدة        ، )بعمل ما من أعمال المنزل    
لوك السلبي لـدى الطفـل وسـبب هـذه          أمور من أهمها متى تبدأ استثارة الس      

وقد عقد الباحثون التربويون جدوال نموذجيا لإلجابة على عدة أسـئلة           ، االستثارة
ما هي عالمـة اسـتثارة   .... ما هي أنواع السلوك مصدر الشكوى؟ : هامة وهي 

مـع  .... كم من الوقت يستغرقه السلوك السلبي؟     ... السلوك السلبي المشكو منه؟   
كيف اسـتجاب اآلخـرون   ..كم مرة يحدث في اليوم؟    ...عادة؟من يحدث السلوك    
ما هي المكاسب التي جناها الطفل جراء سـلوكه الـسلبي           ..للسلوك السلبي هذا؟  

  )..الجدول الثاني(ذلك؟ ويتم تدوين كل ما سبق في جدول آخر نسميه 
  

   .طفالأسباب مشاكل السلوك لدى األ 
  

ت متفاوتة، وغالباً ما تنتهـي قبـل      مشاكل السلوك تتواجد في كل األطفال بدرجا      
سن الثالثة أو بعدها بقليل، ويكون تعامل الوالدين والمجتمع من حوله سبب فـي              

  :ومن أهم األسبابزيادتها واستفحالها، 
  
التدليل الزائد عن الحد، كأن يكون الطفل األول لهما، أو يكون مسبوقاً ببنات             · ١

  .إذا كان ذكرا
ف الوالدين أو أحدهما، بسبب أصابته بمرض أو غير         الحماية الزائدة من طر   · ٢

  .ذلك
عدم شعور الطفل باألمان، وخصوصاً في األسر كثيرة العـدد، أو حـصول             · ٣

  المشاكل األسرية 
والدة طفل جديد في العائلة، مما يعطيه اإلحساس بعدم أهميته، مـن خـالل              · ٤

  .التركيز على المولود الجديد بالرعاية
  م وشديد في المعاملة كالتوبيخ والضربأتباع نظام صار· ٥
  عدم إعطاء الطفل قدراً كافياً من حرية الحركة واللعب والتعبير· ٦
عدم إعطاء الطفل القدر الكافي من الحنان النشغال الوالدين بالحياة اليوميـة            · ٧

  والعمل
  .تقليد اآلخرين وخصوصاً األطفال في عمره· ٨
  

  
  

  .روشتة عالج مشكلة الطفل المدلل ) ٢( 
  

الدالل فعل يغرس األنانية في نفس الطفل؛ لذا ينبغي لألم أن تخفي عـن ابنهـا                
حبها الشديد له، كي ال يتخذه وسيلة الرتكاب أفعال غير مرضية، فيصبح عنيـداً     

  .قاسي الطباع
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 ما يؤدي حرص األم إلى شدة التضييق على الطفل، حتى إذا ذهبت بـه               وكثيراً

في نزهة؛ جعلته إلى جانبها ولم تسمح له باالبتعاد عنها، وبـدأ يعكـر مـزاج                
  .اآلخرين فال هو يلهو اللهو البريء، وال هو يكفُّ أنينه وضجيجه

  
 خـرين، ويتميز سلوك الطفل المدلل بالفوضى والتالعب، مما يجعله مزعجاً لآل         

وببلوغه السنة الثانية أو الثالثة من العمر يكون لديه الكثيـر مـن الـصفات               
  :التالية

  
  .ال يتبع قواعد التهذيب وال يستجيب ألي من التوجيهات* 
  .يحتج على كل شيء، ويصر على تنفيذ رأيه* 
  .ال يعرف التفريق بين احتياجاته ورغباته* 
  . معقولةيطلب من اآلخرين أشياء كثيرة أو غير* 
  .ال يحترم حقوق اآلخرين ويحاول فرض رأيه عليهم* 
  . يشكو دائما المللو ، قليل الصبر والتحمل عند التعرض للضغوط* 
  .يصاب بنوبات البكاء أو الغضب بصورة متكررة* 
  
  . المشكلة سبابأ
  

السبب الرئيسي وراء إفساد األطفال بكثرة تدليلهم هو تساهل الوالـدين وعـدم             
في األطفال، واستسالمهم لبكائهم وغضبهم وعدم تمييزهم بين احتياجات         تحكمهم  

، فهم يخافون جـرح  )مثل طلبه للعب(وبين أهوائه  ) كطلبه للطعام (الطفل الفعلية   
مشاعر الطفل ويخشون بكاءه، ومن ثم يلجؤون إلى أسـرع الحلـول وأقربهـا،            

 قد يتسبب في بكاء     ويفعلون أي شيء لمنع الطفل من البكاء؛ وال يدركون أن ذلك          
  .الطفل بصورة أكثر على المدى البعيد

  
وإذا ما منح الوالدان الطفل قدراً كبيراً من الحرية والسلطة فسوف يكون أكثـر              

كانتظار (أنانية، وقد يقوم الوالدان مثالً بتجنيب الطفل حتى ضغوط الحياة العادية            
حيان قـد تفـسد   ، وفي بعض األ)دوره في طابور أو مشاركة اآلخرين في شيء       

 بتدليله وتلبية طلباتـه     - الذي يعمل كال والديه خارج المنزل        -الحاضنة الطفل   
  .بصفة مستمرة، حتى وإن كانت غير معقولة

  
وتروي إحدى المربيات أنَّها جيئت بغالم أخرس مدلل لمعالجته، وتبين فيما بعـد          

من عينيه مـا يريـد،      أن الطفل سليم، ولكن العلَّة حدثت عندما كانت أمه تدرك           
فتلبي طلباته دون أن يحتاج إلى إزعاج نفسه بالكالم، ولما فُصل ووضـع عنـد               

  ..!أقارب له ال يهتمون به كثيراً أصبح من الناطقين
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في الواليات المتحدة األمريكية ينتشر وباء تدليل األطفال نوعاً مـا، بـسبب أن              
نزل ولديهم شعور بالـذنب     بعض اآلباء الذين يعملون خارج المنزل يعودون للم       

لعدم قضائهم وقتاً كافياً مع أطفالهم؛ ولذا يقضون وقت فـراغهم القـصير مـع               
  .الطفل ويلبون له كل رغباته بدون حد

  
ويخلط الكثيرون بين االهتمام بالطفل واإلفراط في تدليله، وبوجـه عـام فـإن              

غير أنـه إذا    االعتناء بالطفل شيء جيد، وضروري لعملية نمو الطفل الطبيعية،          
زاد هذا االهتمام عن الحد أو جاء في وقت غير مناسب كانت له أضرار بالغة،               

به مع تعلمه كيف يفعل األشياء لنفسه، وكيف يتعامل مـع  اإلهتمام كأن يتعارض  
ضغوط الحياة، وكذلك إذا استسلمت لطلب الطفل أثناء انشغالك؛ أو في أعقـاب             

  .قاب باإلهمالتصرفه تصرفاً خاطئاً يستحق عليه الع
  
يواجه الطفل المدلل مشاكل كثيرة وصعوبات جمة إذا بلغ السن الدراسـي دون             و

أن يتغير أسلوب تربيته، ذلك أنِ مثل هؤالء األطفال غالباً مـا يكونـوا غيـر                 
محبوبين بالمدرسة؛ لفرط أنانيتهم وتسلطهم، كما أنهم قد يكونوا غير محبـوبين            

نتيجة لسلوكهم وتصرفاتهم، ومـن ثـم يـصبح         من الكبار أيضاً أو من والديهم       
هؤالء األطفال غير سعداء،األمر الذي يجعلهم أقل تحمساً واهتماماً بالواجبـات           
المدرسية، ونظراً الفتقارهم إلى السيطرة على أنفسهم قد يتورطون فـي سـلوك       
بعض تصرفات المراهقين الخطرة كتعاطي المخدرات، ناهيك بأن اإلفراط فـي           

  . يجعله غير قادر على مواجهة الحياة في عالم الواقعتدليل الطفل
  

  .؟  كيف نتجنّب تدليل الطفل
  

   .تحديد قواعد التهذيب المناسبة لسن الطفل: أوالً
وهذه مسؤولية الوالدين، إذ عليهما وضع قواعد تهذيب السلوك الخاصة بطفلهم،           

ألحيان قد يكون   وتهذيب الطفل يبدأ عند بلوغه السن التي يحبو فيها، ففي بعض ا           
، فالطفل بحاجة إلى مؤثر خارجي يسيطر       "ال"مفيداً للطفل إذا رفضنا طلبه بكلمة       

عليه حتى يتعلم كيف يسيطر على نفسه ويكون مهذباً في سلوكه، وسيظل الطفل             
يحبك حتى بعد أن ترفض طلبه، فحب الطفل لك ليس معناه أنك أب جيـد أو أم                 

  .جيدة التربية
  

   .طفل باالستجابة لقواعد تهذيب السلوك التي تم وضعهاإلزام ال: ثانياً
 فمن المهم أن يعتاد الطفل االستجابة بصورة الئقة إلى توجيهات والديـه قبـل              

جلوسه في مقعـد الـسيارة،      : دخوله المدرسة بفترة طويلة، ومن هذه التوجيهات      
ـ             ت وعدم ضرب األطفال اآلخرين، وأن يكون مستعداً لمغادرة المنزل فـي الوق
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وهكذا، وهذه النظم التي يـضعها      .. المحدد صباحاً، أو عند الذهاب إلى الفراش      
  .الكبار ليست محل نقاش للطفل، إذا كان األمر ال يحتمل ذلك

  
  :غير أن هناك بعض األمور التي يمكن أن يؤخذ فيها رأي الطفل، منها

ـ   أي األطعمة يأكل؛ وأي الكتب يقرأ؛ وماذا يريد أن يلعب؛            دي مـن   وماذا يرت
 الطفل يميز بين األشياء التي يكون مخيراً فيها وبين قواعـد            واجعل... المالبس

  . السلوك المحددة التي ليس فيها مجال لالختيار
  

   .التمييز بين احتياجات الطفل ورغباته: ثالثاً
 فقد يبكي الطفل إحساساً باأللم أو الجوع أو الخوف، وفي هذه الحـاالت يجـب               

أما بكاؤه ألسباب أخرى فلن يسبب أية أضرار له، وفي          . ي الحال االستجابة له ف  
العادة يرتبط بكاء الطفل برغباته وأهوائه، والبكاء حالة طبيعية نتيجـة حـدوث             
تغير أو إحباط للطفل، وقد يكون البكاء جزءاً من نوبات الغضب الحادة فتجاهليه             

  . أن يكف عن ذلكوال تعاقبيه؛ وإنما أخبريه أنه طفل كثير البكاء، وعليه
  

وعلى الرغم من أنه ال يجوز تجاهل مشاعر الطفل، فإنـه يجـب أالّ تتـأثري                
ببكائه، ولكي تعوضي الطفل تجاهلك له عند بكائه، ضميه وعانقيه ووفّري لـه             

وهناك بعـض   . األنشطة الممتعة في الوقت الذي ال يبكي فيه أو ال يكون غاضباً           
االهتمام بالطفـل أو مالعبتـه مؤقتـًأ؛ كـي          األحيان التي يجب أن تتجنبي فيها       

  ).مثل توقفه عن جذب قرطك(تساعديه على تعلم شيء مهم 
  

   .ال تسمحي لنوبات الغضب عند الطفل بالتأثير عليك: رابعاً
 فالطفل أحياناً تنتابه نوبات غضب حادة كي يجذب انتباهك، أو لكي يثنيك عـن              

ريد، وقد تكون نوبات الغضب     عزيمتك وتغيري رأيك، ومن ثم يحصل على ما ي        
على شكل نُواح أو تذمر أو شكوى أو بكاء أو كتم النفس، أو أن يرتطم الطفـل                 
باألرض، وما دام أن الطفل يبقى في مكان واحد، وليس متوتراً بدرجة كبيـرة،              
وليس في وضع يعرضه لألذى، فأهمليه أثناء هذه النوبات، ومهما كـان األمـر              

  .ت غضبهيجب أال تستسلمي لنوبا
  

   .ال تغفَلي عن التهذيب حتى في وقت المتعة والمرح: خامساً
 إذا كان كال الوالدين يعمالن فربما يرغبان في قضاء جزء من المساء بـصحبة              
الطفل، وهذا الوقت الخاص يجب أن يكون ممتعاً، ولكن لـيس معنـى هـذا أن                

جب تذكيره بالحدود   يتهاونا في تطبيق قواعد التهذيب، فإذا أساء الطفل السلوك ي         
  .التي عليه التزامها

  
   .استشيري طفلك بعد الرابعة من عمره: سادساً
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ال تتحدثي كثيراً عن قواعد السلوك مع الطفل إذا كان عمره عامين؛ فاألطفـال              
في هذه السن ال يتقيدون بهذه القواعد، أما عندما يبلغ أربع أو خمس سنوات من               

وضوعات التي تتعلق بتهـذيب الـسلوك، وإن        العمر فيمكنك أن تبدئي بشرح الم     
كان مازال يفتقر إلى فهم هذه القواعد، فعليك إفهامه ومحاولة إقناعه، ال سـيما              

 من أربعـة    -قبل دخوله المدرسة االبتدائية، أما عندما يبلغ الطفل سن المراهقة           
 فيمكن مناقشته كـشخص بـالغ، وفـي تلـك     -عشر عاماً إلى ستة عشر عاماً      

  .يمكنك أن تسأليه عن رأيه في أي من هذه القواعد والعقوباتالمرحلة 
  

   .علّمي الطفل كيفية التغلب على السأم: سابعاً
 إذا كنت تتحدثين وتلعبين مع الطفل عدة ساعات كل يوم، فليس من المتعين أن              
تشاركيه اللعب دائماً؛ أو تحضري له بصفة دائمة صديقاً مـن خـارج المنـزل            

ما تكونين مشغولة توقّعي من طفلك أن يسلّي نفـسه بمفـرده،            ليلعب معه، فعند  
فالطفل البالغ من العمر سنة واحدة يستطيع أن يشغل نفسه لخمس عشرة دقيقـة              
متواصلة، أما عند الثالثة من العمر فمعظم األطفال يستطيعون تـسلية أنفـسهم             

لـه  نصف الوقت، وعندما تصطحبين الطفل خارج المنزل للتسلية فإنك تـسدين            
بذلك معروفاً؛ حيث إن اللعب اإلبداعي والتفكير الجيد وأحالم اليقظـة تقـضي             
جميعها على الملل؛ وإذا كان يبدو لك أنك ال تستطيعين ترويض نفسك كموجـه              

  .اجتماعي للطفل فعليك أن تلحقيه بروضة لألطفال
  

   .علّمي الطفل كيفية االنتظار: ثامناً
مع الضغوط والمعاناة بصورة أفضل، فجميع      فاالنتظار يعلم الطفل كيف يتعامل      

األعمال في عالم الكبار تحمل شيئاً من المعاناة؛ لذا فإن تأخير تلبيـة رغبـات               
الطفل سمة يجب أن يكتسبها تدريجياً بالممارسة، ال تشعري بالذنب إذا جعلـت             

فمثالً يجب أال تسمحي للطفـل أن يقـاطع         (الطفل ينتظر دقائق من حين آلخر،       
فاالنتظار لن يضيره ما دام أنه ال يسبب لـه ضـيقاً أو             ) ك مع اآلخرين  محادثات

  .إزعاجاً، ومن ثم سوف يقوي ذلك مثابرته وتوازنه العاطفي
  

   .ال تجنبي الطفل مواجهة تحديات الحياة العادية: تاسعاً
 فحدوث التغيرات، مثل الخروج من المنزل وبدء الحياة المدرسـية، يعـد مـن         

دية، ومثل هذه الفرص تعلم الطفل وتجعله قادراً علـى حـل            ضغوط الحياة العا  
مشاكله، كوني دائما قريبةً ومستعدةً لمساعدة الطفل عند اللزوم، لكن ال تساعديه            

وعموماً فعليك أن تجعلي حياة الطفـل       . إذا كان بمقدوره أن يفعل الشيء بمفرده      
 مـن إجهـاد نفـسك       واقعية وطبيعية بالقدر الذي يستطيع تحمله وفقا لسنّه، بدالً        

بتوفير أكبر قدر من المتعة له؛ ألن قدرات الطفل على التكيـف وثقتـه بنفـسه                
  .سوف تنشط ويستفيد من خوض تلك التجارب

  



  .أمحد الكردى /      إعداد...                                              ىف عامل األطفال  نمية  سلسلة الت

 

٢٠ 

   .ال تفرطي في مدح الطفل: عاشراً
 يحتاج الطفل بطبيعته إلى المدح، ولكن قد يسرف الوالدان في ذلـك، امـدحي              

 ربه ووالديه، كذلك شجعيه علـى القيـام         الطفل لسلوكه الحسن والتزامه بطاعة    
بأشياء جديدة وخوض المهام الصعبة؛ ولكن عوديه القيام بعمل األشياء ألسـباب            
يراها هو بنفسه أيضاً، فالثقة بالنفس واإلحساس باإلنجاز يتأتّيـان مـن القيـام              
باألعمال التي يفخر بها الطفل، أما مدح الطفل أثناء قيامه بالعمل فقـد يجعلـه               

  .وقف عند كل مرحلة رغبة في تلقي المزيد من المدح واإلطراءيت
  

    .علّمي الطفل احترام حقوق والديه: حادي عشر
تأتي احتياجات األطفال من حب وطعام وملبس وأمن وطمأنينة في المقام األول،            

أو ) مثـل اللعـب   (ثم تأتي احتياجاتك أنت في المقام الثاني، أما رغبات الطفـل            
فيجب أن تأتي في المقـام      ) اجته إلى مزيد من القصص عند النوم      مثل ح (نزواته  

ويزداد هذا األمـر أهميـة بالنـسبة للوالـدين          . الثالث ووفقاً لما يسمح به وقتك     
العاملين الذين يكون وقتهما الذي يقضيانه مع أطفالهما محدوداً، والشيء المهـم            

لوقت المثمر هو الـذي  هنا هو مقدار الوقت الذي تقضينه مع أطفالك وفعاليته، فا   
ويحتاج األطفال إلى مثل هذا النـوع مـن   . تتفاعلين فيه مع طفلك بأسلوب ممتع     

أما قضاؤك كل لحظة من وقت فراغك أو من عطلتك          . الوقت مع والديهم يومياً   
مع الطفل فإنه ليس في صالح الطفل أو في صالحك، حيث يجب أن يكون هناك               

نفسي والذهني، بحيث يمنحك قـدرة أكبـر        توازن تحافظين به على استقرارك ال     
على العطاء، واعلمي أن الطفل إذا لم يتعلم احترام حقوق والديه، فقد ال يحتـرم               

  .حقوق اآلخرين
  

  
  

  .نانية عند األطفال عالج مشكلة األروشتة ) ٣( 
  

األطفال األنانيون هم من يهتمون بأنفسهم أو بمصالحهم دون االهتمام بمـصالح            
اآلخرين، واهتمام الطفل األناني مركز على نفسه فقط وهذا ما يميزه عن بقيـة              

  .األطفال العاديين
  

أحدث الدراسات التي أجريت بجامعة ميامي األمريكية أكدت أن الطفل يكتـسب            
فـي  ريق أسلوب التربية الذي يلعب دورآ كبيـرآ         صفة األنانية من والديه عن ط     

  .   الصفة بعيدآ عن الجينات الوراثيةهتنمية هذ
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 بعـض تـصرفات أبنـائهم       جاهحيث أشارت الدراسة إلى أن ردود فعل اآلباء ت        
وتلقين الطفل العادات الخاطئة في األعوام األولي يؤثر سـلبآ علـى شخـصيته              

   .خاصة خالل العام الثاني من عمره
  
أكد فريق العمل الذي أعد الدراسة أن المشاركة في بعض األنشطة هي مفتـاح             و

التغلب على األنانية فهي تساعد علي تعلم صفات مهمة كالتعاون واألعتماد على            
وعدم التفكير في الذات فقط ويكون ذلكـ من خالل الرسم الجمـاعي أو              النفس

    . بالتواجد وسط األصدقاءوالتي تساعد أيضآ علي األستمتاع  األلعاب الجماعية
  

 له فمن   النصف يظن أن كل ماتمتد إليه يده ملك       كما أن الطفل وحتى سن العام و      
!!!  العالم الخارجي ولكـن    الطبيعي أن يكون أنانيآ قبل أن يكتسب أي خبرات مع         

 وقدراته في التطور فيفصل بـين األنـا واألنـت           مع نموه يبدأ إدراكه وتفكيره    
يم واألعراف األجتماعية كما يتعرف على ماهو ممنـوع         ويتعرف على بعض الق   

ففي عامه الثاني يتنازل عنهـا       وماهو متاح فيبدأ في التنازل تدريجيآ عن أنانيته       
 بيل أخوته وفي عامه الرابـع يـشارك       في سبيل أبويه ثم في عامه الثالث في س        

تفـاظ  ويعد األستمرار في األصرار على األح      بشكل إيجابي مع األطفال اآلخرين    
بملكيته لألشياء بعد بلوغه سن الخامسة وبطء في التطـور األجتمـاعي حيـث              

 الصفات الـسيئة    لكوعادة مايكتسب الطفل ت     يستبيح لنفسه مااليستبيحه لآلخرين   
  . التي يتلقاها التربيةمن خالل 

  
باألضافة إلى إهمال اآلباء وعدم وجود من يعتمد عليه فيلجأ لألنانيـة كوسـيلة              

 وقد يتعلم الطفـل األنانيـة مـن     نفسه من المجتمع الصارم أو العنيف  يحمي بها   
أخوته الذين يستحوذون على أشياء ويمنعونه من المشاركة معهم وألن اآلخـرين     
اليهتمون به فيستمتع هو بكل مايحصل عليه وألطول وقت ممكن لعدم إحـساسه             

ل خائف يشعر   باألمان وخوفآ من أال يحصل عليه مرة أخرى والطفل األناني طف          
ألنه  والعجز واألشياء التي يحتفظ بها ماهي إال أداة تمنحه القوة والثقة           بالضعف

وعالقاتـه     اليثق بنفسه وعندما يكبر يصبح بخـيآل أو شـحيحآ فـي العطـاء             
األجتماعية قصيرة المدى ومحدودة ألنه يركز علي ذاته فقط واليعرف التضحية           

    . فيبتعد عنه اآلخرون
  

 يؤدي أيضآ إلى نفس النتيجة فإعطاء الطفل كل مايريد بـدون            ل المفرط التدليأن  
حساب وبدون نظام يؤدي إلى األنانية وبصفة عامة فاالفراط في أي من الجانبين             

  . ستكون نتيجته سيئة واإلعتدال دائما هو أفضل طريق للتربية السوية
  

  :أسباب األنانية
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ل تسبب األنانية عندهم مثل مخـاوف       المخاوف العديدة عند األطفا   : الخوف   -١

البخل، الرفض، االبتذال، وهم عادة يجدون يشعرون بالغضب والفزع، وبالتالي          
يميلون إلى األنانية،ويصبحون مهتمين فقط بسعادتهم وسالمتهم الشخصية، ولذلك         
يحاولون دائماً تجنب األذى من اآلخرين، ولذلك ال يعرضون أنفسهم ولو نـسبياً             

ام باآلخرين، وال يظهرون أي نوع من أنواع التغيير فـي حيـاتهم ،              إلى االهتم 
ودائماًَ يسودهم شعور بالقلق والتهيج وهم يرون األشياء من خالل أعينهم فقـط             
ويفسرون وجهات نظر اآلخرين بأنها مخجلة، هم متمركزين حول النفس ونكدين           

  .ومتقلبي األطوار
  
أطفالهم عن أية مواقـف مزعجـة،       بعض األطفال يحاولون إبعاد     : الدالل   -٢

ويقدمون ألطفالهم الحماية الزائدة، ويحرصون على على إشباع كل ما يحتاجـه            
أطفالهم، لذا ينشأ أطفالهم وهن غير قادرين على تنمية قوة االحتمال أو تطـوير              

  .ذواتهم وهذا يقودهم إلى األنانية
  
قيد باالتفاقات وعدم   عدم الت (  عدم الوعي االجتماعي المناسب،      :عدم النضج  -٣

إن األطفال الذين ال يستطيعون تحمل اإلحباط ويريدون الشيء         ) تحمل المسئولية   
الذي يريدونه عندما يريدونه، هؤالء األطفال ال يـستطيعون المحافظـة علـى             
كلمتهم وهم غير قادرين على تحمل المسئولية وهناك أسباب تمنع األطفال مـن             

  .اقة، صعوبات اللغة، اضطرابات في النمواإلع: الوصول إلى النضج منها
  

  : طرق العالج
  
 حيث أن لألباء دور كبير فـي ذلـك،          :تعليم االحترام بواسطة لعب الدور       -١

بسردهم قصص فيها قيم واضحة تحث على عدم األنانية، وتظهر سلوك االهتمام            
  .باآلخرين على أنه السلوك الصحيح

  
وذلك بـشكر  : جابية لالهتمام بـاآلخرين شرح ومناقشة وتعزيز النتائج اإلي   -٢

األطفال على أي سلوك يظهر فيه احتراماً نحو اآلخرين، وشرح نتائج هذا الفعل             
  .في النفوس

  
 فلو كان الطفل أنانيـاً ، يجـب         :شرح ومناقشة التأثيرات السلبية لألنانية       -٣

ا، ممـا   على األب أن يناقشه بطريقة لطيفة، ومناقشة المواقف األنانية وسـلبيته          
  .يحفز الطفل أن يبتعد عن سلوك األنانية
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 فيجب تعليم األطفـال أن يكـون    :مناقشة وعي األطفال وخبراتهم السابقة       -٤
متفتحي العقول وقابلين للنقاش، وأن يكونوا أقل خشونة في التعامل مع القـضايا             

  .والمشاكل، واظهار االهتمام بهم وبغيرهم
    

   األطفال؟كيف نقّوم سلوك األنانية عند
  
 وهو أن تجعل للطفل قيمة وأن يشعر بأنه محبـوب و            :تشجيع تقبل النفس   -١

توفير األمان لهم، فإن توافرت للطفل القيمة والمحبـة واألمـان يـصبح عنـده         
  .استعداد لإلهتمام بمصالح اآلخرين

  
إن " حقق سعادة اآلخرين تحقق سعادتك       " :تعليم األطفال االهتمام باآلخرين    -٢

ر االهتمام بأطفالك وباآلخرين يمثل نموذجاً رئيساً يعتبرها الطفـل قـدوة،            إظها
  .بعكس أن يكون األبوان أنانيان

  
فتسلط األطفال على األطفال الـضعفاء يـشعر      : تربيتهم على بغض التسلط    -٣

اآلخرين باألسى والفشل والحزن، لذا على الوالدين تربية األطفال علـى عـدم             
  .ام الجميعالتسلط وحثهم على احتر

  
 وهي طريقة طبيعية لتعلـيم األطفـال        :تعويد الطفل على تحمل المسئولية     -٤

االهتمام باآلخرين مثال تعليمهم االهتمام وعناية بعض الحيوانات األليفـة، فـإن            
  .قيام األطفال باألعمال الخفيفة هي داللة على تحملهم المسئولية

  
ل من تمكن األنانية مـن نفـسه،        من خالل النصائح التالية يمكن أن نقي الطف       و

  :وتجاوز هذه المرحلة بطريقة صحية، ومن هذه النصائح
  
التحدث مع الطفل بلطف حول األمور المتعلق باألنانيـة ومناقـشته فيهـا              -١

  . بمستوى تفكيره
المثابرة على تذكير الطفل بأن سلوكه غير إيجابي وبهذا السلوك قد يـؤذي              -٢

  . اآلخرين
طفال وعدم االنصياع إلى رغباته وبكائه الشديد ليتعود على أن          عدم تدليل األ   -٣

هناك أمور قد ال تكون سهلة المنال مع االستجابة لطلبات الطفل عنـدما تكـون               
  . معقولة

إشراك الطفل في األنشطة الجماعية وتشجيعه المستمر على ذلك كي يكتسب            -٤
تغيير سلوكه األنـاني،    مهارة التعاون وروح الجماعة التي تزيد من قدرته على          

  . واالستمتاع باللعب وسط تواجده مع أصدقائه
  . توفير الدعم والحب المستمر داخل األسرة -٥
  . إشعار الطفل بأنه محبوب ممن حوله وتوفير األمان له -٦
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  . تعليم الطفل االهتمام باآلخرين وتعويده على تحمل المسئولية -٧
 وتشجيع الطفل عليها لتطوريها مع االبتعاد       التأكيد على السلوكيات اإليجابية    -٨

  . عن السلوكيات السلبية
القدوة الكريمة من األبوين أفضل طريقة لترسيخ المعـاني الفاضـلة فـي              -٩

  . األطفال
تقسيم األشياء على األخـوة     : ممارسة العدل بين األخوة بنماذج فعلية، مثل       -١٠

  . لتناول الحلوى معهبالتساوي والثناء على الطفل الذي يدعو أخواته 
تعليم الطفل اإليثار ونبذ األنانية عن طريق إلقاء بعض القـصص الـشيقة              -١١

   .التي تحث على ذلك
  

  كيف تصنع طفالً كريماً ؟؟
  
  -:اإليمان قرين الكرم . ١

ذلك أن اإليمان ال يجتمـع معـه        .. البد أن يخيم اإليمان أوالً على أرجاء البيت         
بل اإليمان أيها المربي الفاضل قرين الكرم حيثمـا         .. ينة  البخل أو الشح أو األنا    

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم      " وجد معه الكرم والسخاء قال تعالى       .. وجد  
ال يجتمـع الـشح     : " ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، " خصاصة  

ويتـوب مـن    فالبد أن يعود البيت إلى اهللا تعـالى          " واإليمان في قلب عبد أبداً    
إن اإليمان إذا اسـتقر     .. الذنوب فإن لهذا األمر أعظم تأثير على تغيير السلوك          
  .في القلب يصبح تغيير السلوكيات بعدها أسهل شيء 

  
  :القدوة الكريمة تصنع الطفل الكريم . ٢
إن للقدوة أيها المربي الفاضل في كل شيء ليس فقط في الكرم قوة في التأثير               -

بل إن المقتدي يظل متأسياً بك       ..تحدها حدود وال يحصيها عد      على اآلخرين ال    
ذلك ألن كلمتك لها أوقع أثر عليه وذلك ألن         .. ال يستطيع أن يحيد عند أو يزيغ        

سيجبله هـذا   .. فعندما يرى الطفل آثار الكرم في البيت        .. فعلك يصدق كالمك    
 إن كنا حقـاً ننـشد أن   فالبد أن نغير أنفسنا أوالً .. بالتأكيد على أن يكون كريماً      

كن كريماً أيها المربي الفاضل وعلم زوجتك الكـرم         .. نغير أبنائنا إلى األفضل     
  ..يرزقك اهللا تعالى طفالً كريما 

  
   -:الكرم بالتعلم . ٣

األمر بالتأكيد لن يكون سهالً في البداية خاصة إذا كان الـسلوك مـستقراً عنـد           
ليك أيها المربي الفاضل حـديث النبـي        ولكن يس .. الطفل ودائماً في شخصيته     

فنحن نقول  " العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر       " صلى اهللا عليه وسلم     
  .. فمع الممارسة يكتسب السلوك .. لك أيها المربي والكرم أيضاً بالتعلم 

  
   -:نموذج تطبيقي 
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التي اشتراها في أن يفرغ الحلوى  .. علم طفلك أنه كلما اشترى شيئاً من الحلوى         
في البداية سيكون األمر صعباً علـى       .. طبق ويدعوا جميع إخوانه ليأكلوا معه       

خاصـة إذا  .. الطفل ولكن مع مرور الوقت سيتعلم الطفـل أن يكـون كريمـاً             
استخدمت معه أسلوب التشجيع كأن تقول مع كل ثالث مرات تأكل مع إخوانـك              

  .تحصل معهم على علبة حلوى جديدة 
  
   -:م طفلك الكرم بوسائل اإليضاح عل. ٤

وذلك من خالل استخدام القصة الشيقة التي تتحدث عن الكـرم الفـيلم الفيـديو               
المؤثر الذي يتحدث في نفس الموضوع فإنه مع كثرة الطرق يوشـك البـاب أن          

فأنت كلما أكثرت من الوسائل كلما كان ذلك سبب فـي تعلـيم الطفـل               .. يفتح  
أيـضاً وجـد    .. وإذا اتجه يـسرة     .. فل يمنة وجد الكرم     فإذا إتجه الط  .. الكرم  
وتحكي له قـصص الـصحابة الكرمـاء        .. من كل ناحية تعلمه الكرم      .. الكرم  

وكيف ضحوا بأنفسهم وما معهم من أموال وهاجرو في سبيل اهللا وتحكي له عن              
.. عبد الرحمن ابن عوف رضي اهللا عنه وعن عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه               

أنت أيها المربي بهذه الطريقـة      .. ن الحديث عن هذه الشخصيات أمامه       وتكثر م 
  ..تضع طفلك في قالب الكرم وتعلمه أن يكون كريماً 

  

  
  

  .ج مشكلة سلوك الغضب عند األطفال عالروشتة ) ٤( 
  
ضب عند الطفل كلما تعرض لعائق أو مواجهة مـشكلة ال يـستطيع             يظهر الغ   

اجتيازها، لذا نرى الرضيع يثور ويبكى بحرقة إذا شاهد زجاجة الحليب بـدون             
كذلك يصرخ الطفل ويهتاج إذا منعته والدته من اللعب أو حرمتـه   . إطعامه إياها 

  . من لعبة يحبها ومتشبث بها

  
الشعور بالغضب هو إثارة عاطفية تتبدى بحماس قوى إما بتعبيـر حركـي أو              و

ن ضبطه والسيطرة عليه، ويعـد      لفظي أو بميل عدواني يصعب في بعض األحيا       
فنرى فـي حـال     . الجسم هو موضع التبدالت الفسيولوجية والعصبية المالحظة      

توسيع الشرايين احتقاناً بالوجه، أما في حال االنقباض فنرى شحوب في الوجـه             
واصفراراً فيه، كما نرى سرعة في التنفس أو عرقاً يتصبب وهو التعبير األخير             

  . للسلبية
  

  : ضبأشكال الغ
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  : هناك أسلوبان للغضب هما

  
  : الغضب اإليجابي -١

وفى هذه الحالة يظهر على الطفل الـصراخ أو الـرفس أو كـسر األشـياء أو               
   . Extroversionتخريبها، وعادة تظهر هذه الحالة لدى األطفال اإلنبساطيين 

  
  : الغضب السلبي -٢

 حيث نرى الطفـل     وتبدو مظاهره في شكل انسحاب وانطواء مع كبت للمشاعر،        
يرفض الطعام أو الذهاب للمدرسة، أو الخروج مع والديه، وتظهر هذه الحالـة             

   . Introverrsionلدى األطفال اإلنطوائيين 
  

  : أسباب الغضب
  

هناك عوامل عديدة تؤثر في إحداث الغضب عند األطفـال، ومعظـم مـصادر              
قرانـه فـي   الغضب تأتى من اآلخرين وباألخص مـن والديـه أو اخوتـه أو أ             

  : وسنوضح فيما يلي أسباب إحداث الغضب عند الطفل.  المدرسة
  
إجبار الطفل على القيام بعمل ما هو ال يحبه كأن تأمره والدته بأن يحـضر                -١

  . كأساً من الماء ألخته الكبيرة مثالً
  
التعرض ألوامر عديدة ومستمرة من قبل والديه ممـا يـساهم فـي تـراكم          -٢

 ينفجر غضباً كأن تأمره والدته عدة مرات بأن ال يرتـدى            الضغوط التي تجعله  
أو ال يستذكر دروسه وهو يشاهد      .. أو ال يمشى مع هذا الشخص       .. هذا الثوب   

مما يعرقـل مـن حريـة الطفـل       .. وهكذا  .. أو ال يخرج من البيت      .. التلفاز  
  . ونشاطه

  
 يحفظ جـزءاً  تكليف الطفل بأعمال تفوق طاقته ولومه عند التقصير، مثل أن      -٣

طويالً من دروس المحفوظات أو أن يكمل واجباتـه قبـل األوان كـأن يقـوم                
  . بتحضير غير المطلوب منه من دروس مما يعرض الطفل لحالة من اإلحباط

  
يحدث الغضب لدى الطفل عندما يفقد أحد ألعابه التي يحبها أو يقـوم أحـد                -٤

  . األخوة بكسر أحد ألعابه المفضلة
  
ر الطفل غضباً عندما يتم نقده أو لومه أو إغاظته أمام أشخاص لهم             كذلك يثو  -٥

  . مكانه عند الطفل
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التدليل الزائد من قبل والديه بحيث يتم االستجابة لجميع طلبات الطفل، وإذا             -٦

حدث في أحد المرات عدم تلبية رغبته يتسبب ذلك فـي إحـداث نوبـات مـن                 
  . الغضب والصراخ

  
دة وحرمان الطفل من تلبيه رغباته كأحد العوامل الرئيسية         أيضاً القسوة الشدي   -٧

  . في إحداث الغضب لدى الطفل
  
عندما يتعرض الطفل ألوامر متناقضة من قبل والديه كـأن يكـون لـألب               -٨

موقف إيجابي نحو كل ما يقوم به الطفل، بينما لألم موقف متنـاقض أو عكـس                
  . األب
  
  .  والمحبة من قبل الكبارحرمان الطفل من االهتمام والرعاية -٩
  

يغضب الطفل إذا أخفق في دراسته أو فشل في االمتحان مما يتعرض لعدم              -١٠
  . فهم من والديه ونقد ولوم شديد منهما

  
  :أساليب السيطرة على الغضب وعالجه

   
لكي تتجنب األم نوبات الغضب التي تحدث عند طفلها عليها إتبـاع األسـاليب              

  : التالية
  
ميع األسباب المحيطة بالطفل والتي تسبب له اإلزعاج وتثيـر لديـه           إزالة ج  -١

نوبات من الغضب، ومنها عدم تعرض الطفل لألوامر الكثيرة، وعـدم تكليفـه             
  . بأعمال تفوق طاقته

  
وإذا غضب الطفل يجب على األم أن تكون هادئة وتتحكم في ثورتها أمـام               -٢

  . الطفل، وتكف فوراً عن الصياح والهيجان
  
تخصيص وقت كافي للعب مع الطفل وعدم إخضاعه لجدول غير مرن من             -٣

  . حيث المواعيد الدقيقة في الواجبات والنوم والدراسة
  
  . تجنب التناقض في األوامر بين الوالدين في تربية الطفل -٤
  
يجب على الوالدين أو األخوة االبتعاد عن إثارة الطفل بهـدف الـضحك أو               -٥

  . طفل وتخويفه ولكن العمل على تهدئتهالتسلية أو إذالل ال
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يجب على األم أن ال تنفعل في تقييد حرية الطفل أو إرغامه على الطاعـة                -٦
  . بدون إقناعه أو إجراء حوار معه أوالً

  
إعطاء فرصه للطفل لممارسة هوايات متعددة كما يجـب إعطـاءه الوقـت              -٧

 ممارسة اللعب، كمـا     الكافي للعب، حيث أن الطفل الغضوب يكون محروماً من        
  ."أي األعمال التي يقوم بها " يجب مكافأته على إنجازاته 

  
  :العالج 

إن من الخطأ االستهانة بالتصرفات التي تثير غضب الطفل ، وعدم االكتـراث             
بمعالجتها وبشكل سريع ، ألن زيادة الغضب تجعله متوتراً ، وبعد مرور الوقت             

لمحب والصديق ، بل حتى إلى الحياة الحلـوة         يصبح عدوانياً مشاكساً يفتقد إلى ا     
  .الهانئة 

  
والطفل حين تأتيه نوبة الغضب يجدر بالوالدين التعامل معه بشكل يختلف عـن             

  :التعامل معه في األوقات الطبيعية ، وهو كالتالي 
  
  : عدم مناقشته - ١

إن الطفل في السبع سنوات األولى من حياته حين يغضب يصبح بشكل ال يفهـم               
وال يسمع ما يقال له ، فالغضب يسد منافذ وعيه الكبير تماماً ، فال فائدة إذن أن                 

  .يقول الوالدان أو يعترضا عليه بكلمة أو فعل 
  
  : قبول غضبه - ٢

حين ترفض األم طلب طفلها في مرحلته األولى ، يهيج ويصرخ ويضرب رأسه             
مـسك األم طفلهـا     باألرض ، أو يحاول تكسير كل حاجة أمامه ، وينبغـي أن ت            

بحنان ، وتمنعه من حركته المؤذية لنفسه ، أو أحد أفراد أسرته ، والحذر فـي                
  .مثل هذه الحالة أن تمسكه بعصبية وقسوة ، بل بقبول ورضا 

  
 تعتبر طبيعيـة ، ال      - ولعدم استجابة والديه له      -ألن الغضب في هذه المرحلة      

  .يحاسب عليها أوالً ، وتُقَابل بلطف ثانياً 
  
  : عدم معاقبته - ٣

يحسن بالوالدين أن يتركا الطفل الغاضب وشأنه ، ويتحلَّـون بالـصبر وعـدم              
معاقبته ، وكذلك مكافأته ، فليس من الصحيح أن تقول األم لطفلها الغاضب وهو              

لو تسكت أعطيك قطعة من الحلوى ، أو تقـول          : في المرحلة األولى من عمره      
  .ربك إذا لم تكف عن الصراخ سأض: له 
  
  : االستمرار بالمطالبة - ٤
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لعل األم تطلب من طفلها في مرحلته األولى أن يخلع مالبسه ، أو يرتِّب أشياءه               
  .بشكل ودي وجذاب ، ولكن الطفل يثور ويغضب ، ويرفض االستجابة للطلب 

  
وفي هذه الحالة على األم أن تتركه في حالة غضبه ، دون أن تقول أو تطلـب                 

تى يرجع إلى وضعه الطبيعي ، ثم تكرر طلبها منـه بـشكل ودي              منه شيئاً ، ح   
أيضاً ، وهكذا تستمر دون عصبية وحدة حتى يستجيب لها ، ألجل إفهام الطفـل               
أن الغضب ال يحول دون االنصياع لألمر ، فيستخدم الغضب في كـل مـرة ال                

  .يريد فيها االستجابة لوالديه 
  

  
  

  ..عالج مشكلة الكذب عند األطفال روشتة ) ٥( 
  

وهي  إن مشكلة الكذب عند األطفال هي مشكلة منتشرة على مستوى واسع،               
ظاهرة يجب التعامل معها من قبل اآلباء واألمهات بصورة جديـة ومـسؤولية             

والتي   عرضة لها ولمضارها وأخطارها االجتماعية،     مباشرة وأال يتركوا أبناءهم   
 بالمضرة والخسران وخصوصاً إذا أصـبحت جـزءاً مـن           حبهااصتعود على   

وقد يراها كثير من اآلباء واألمهات       سلوكهم وعادةً متأصلة في أقوالهم وأفعالهم،     
فإن الفتى ينشأ على ما      ،صفة طبيعية وال تنذر بخطر وهى رؤية خاطئة والشك        

  ..عليه ومن تعود الكذب ال يزال به الكذب حتى يدمنه مهما تقدم به العمرتعود 
  

بل أستطيع أن أقول أن الكذابين في السن الكبيرة هم الذين تعودوا الكـذب فـي                
  ..الصغر ولم يجدوا موجها وال معلما وال مربيا يأخذ على أيديهم

  
له مـن كبـائر     قد نهانا الشرع المطهر عن الكذب وجع      يجب تعريف الطفل أنه     و

مـن  حـذر   _ صلى اهللا عليه وسلم   _النبي  أن  الذنوب واآلثام لمن استدام عليه، و     
صلى _قال رسول اهللا    : قال_ رضي اهللا عنه    _ الكذب فعن عبد اهللا بن مسعود       

إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وال           : "_اهللا عليه وسلم  
وجعل ، )متفق عليه " (ًى يكتب عند اهللا كذابا    يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حت     

آيـة  : "الكذب صفة من صفات المنـافقين، فقـال       _ صلى اهللا عليه وسلم   _النبي  
  ).متفق عليه" (إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان: المنافق ثالث

  
إن الكذب عملية مكتسبة من البيئة ترجع الى اولئك الذين يتصل بهم الطفل فـي               

اليومية خاصة الوالدين فإذا نشأ الطفل في بيئة تحتـرم وتلتـزم الـصدق              حياته  
واالمانة سواء في المنزل أو المدرسة كان من الطبيعي جدا أن يلتـزم الطفـل               
حدود الصدق واالمانة وعلى العكس من ذلك نجد البيئة التـي يـسودها الغـش               
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وك اآلباء والكبـار    والخداع تمهد لكذب االطفال وغالبا ما يكون الكذب تقليدا لسل         
  .من حوله

  
  :أنواع الكذب لدى األطفال

  :الكذب الخيالي. ١
فالطفل قد يتخيل شـيئا     . غالباً ما يكون لدى المبدعين أو أصحاب الخيال الواسع        

  . ويحوله إلى حقيقة
وهذا اللون ال يعتبر كذبا حقيقاً، ودور الوالدين هنا التوجيه للتفريق بين الخيـال              

نمو الطفل ومن الخطأ اتهتمه هنا بالكـذب أو معاقبتـه            ناسب مع والحقيقة بما يت  
  .عليه
  
  :الكذب اإللتباسي. ٢

يختلط الخيال بالحقيقة لدى الطفل فال يستطيع التفريق بينهما لـضعف قدراتـه             
العقلية، فقد يسمع قصة خرافية فيحكيها على أنها حقيقة ويعدل فـي أشخاصـها              

  . قلي وأحداثها حذفا وإضافة وفق نموه الع
  
  :الكذب اإلدعائي. ٣

يلجأ إليه للشعور بالنقص أو الحرمان، وفيه يبالغ باألشياء الكثيرة التي يملكهـا،             
فيحدث األطفال أن يملك ألعابا كثيرة وثمينة، أو يحدثهم عن والده وثروتـه، أو              

  . عن مسكنهم ويبالغ في وصفه
التظاهر بـالمرض   ومن صور الكذب االدعائي التي تحصل لدى األطفال كثيراً          

  . عند الذهاب إلى المدرسة
  

  :والذي يدفع الطفل لممارسة الكذب اإلدعائي أمران
 المفاخرة والمسايرة لزمالئه الذين يحدثونه عـن آبـائهم أو مـساكنهم أو      :األول
  . لعبهم

 استدرار العطف من الوالدين، ويكثر هذا اللون عنـد مـن يـشعرون              :والثاني
  . وانهم أو أخواتهمبالتفرقة بينهم وبين إخ

وينبغي للوالدين هنا تفهم األسباب المؤدية إليه وعالجها، والتركيز علـى تلبيـة             
الحاجات التي فقدها الطفل فألجأته إلى ممارسة هذا النـوع مـن الكـذب، دون               

  . التركيز على الكذب نفسه
  
  :الكذب الغرضي. ٤

قيق أهدافه، فقد يطلـب     يلجأ إليه الطفل حين يشعر بوقوف األبوين حائالً دون تح         
  نقوداً لغرض غير الغرض 

  .الذي يريد
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ومن أمثلة ذلك أن يرغب الطفل بشراء لعبة من اللعب ويرى أن والده لن يوافق               
على ذلك، فيدعي أن المدرسة طلبت منهم مبلغا من المال فيأخذه مـن والديـه               

  . لشراء هذه اللعبة
  
  :الكذب اإلنتقامي.٥

 وعدم العدل بين األوالد، سـواء فـي المنـزل أو فـي              غالباً ينشأ عند التفريق   
  . المدرسة، فقد يعمد الطفل إلى تخريب أو إتالف ثم يتهم أخاه أو زميله

  
  :الكذب الوقائي. ٦

يلجأ إليه الطفل نتيجة الخوف من عقاب يخشى أن يقع عليه، سواء أكان العقاب              
لتي تتسم بالقسوة فـي     من الوالدين أو من المعلم، وهو يحصل غالبا في البيئات ا          

  . التربية وتكثر من العقوبة
  
  :كذب التقليد. ٧

قد يرى االبن أو البنت أحد الوالدين يمارس الكذب على اآلخرين فيقلـدهم فـي               
ذلك، ويصل األمر في مثل هذه األحوال إلى أن يمارس الطفل الكذب لغير حاجة              

  . بل تقليداً للوالدين
  
  :الكذب المرضي أو المزمن. ٨
و الكذب الذي يتأصل لدى الطفل، ويصبح عادة مزمنة عنده، ويتسم هـؤالء             وه

  .بالمهارة غالبا في ممارسة الكذب حتى يصعب اكتشاف صدقهم من كذبهم
  

دلت أغلب الدراسات التي أجريت على كذب األطفال أن أكثر هـذه األسـباب              
يعـود الـى    % ٢٠كذب التباسي و  % ١٠و  % ٧٠شيوعا الكذب الوقائي ويمثل     

  .الغش والخداع والكراهية
  

  : أسباب الكذب عند األطفال
  

  :  ، وهيحتى نستطيع العالج علينا أن نتعرف على أسباب المشكلة 
  
، بمعنى أن الطفل لم يـتم توجيهـه          عدم وجود خلفية ذهنية إيجابية مؤثرة      -١

_ تعالى_مدى غضب اهللا    ومدى قبحه و   توجيها ذهنيا مناسبا تجاه مخاطر الكذب     
إلى غير ذلك، فهو يسهل عليه الكذب بـسبب         ..  وأن المؤمن ال يكذب    بذمن الك 

  . وبال سبب إذ إنه ال يستشعر خطورته وال ضرر وال سوء فعله
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، فهو سبب مؤثر في اللجوء إلى الكذب حيـث       الخوف من األذى أو العقوبة     -٢
  .يهرب الطفل من العقوبة بالكذب

  
 في داخـل شخـصية بعـض         وهي رغبة تكون   الرغبة في تجميل الظاهر    -٣

األبناء، وذلك بأن يحسنوا مظهرهم فيتجملوا بما ليس فيهم، وقـد يحـدث ذلـك               
بادعاء القوة أو ادعاء الذكاء أو ادعاء امتالك األشياء، وهدفه في ذلك أن يبـدوا               

  .مميزاً أمام المحيطين به ويتجمل في ناظريهم
  
د طريقا للوصول إلى    ، حيث ال يج    محاولة الحصول على األشياء وامتالكها     -٤

  .ذلك الشيء إال باختالق األكاذيب فيسهل عليه ذلك
  

  :وللتغلب على تلك المشكلة فإن هناك إطاران للتربية
  

  إطار نظري وآخر عملي تطبيقي 
 لتتكون لدى الطفل مرجعية ذهنية قوية       فأما األول وهو التوجيه النظري التربوي     

هي مكونة من التوجيهات والنصائح     ترده دائما عن الكذب مهما كانت الظروف و       
   .ية اإلسالمية واألخالقية الكريمةوالقواعد الشرع

 للمجتمع المحيط بـه ابتـداء مـن         وأما الثاني فهو ما يتعلق بالتطبيق الواقعي      
  ..األسرة والمدرسة وهكذا

  
  :وفيما يلي مجموعة النصائح الهامة في ذلك

  
ثيرا من معظم اآلباء واألمهات      وهي الطريقة المستخدمة ك    : النصح المباشر  -١

في توجيه األبناء نحو ترك الكذب، وفيها ينصح الوالدان أبناءهما بفضيلة الصدق            
  .وقبح الكذب

  
 وأقصد بذلك أن الوالد يستطيع أن يعطي أمثلة متكررة          : مقارنة الشخصيات  -٢

لشخصيات كاذبة قد استخدمت الكذب لنيل مرادها ثم أحبطت أو فشلت أو أظهر             
  . كذبها ونقارن ذلك بأولئك الذين صدقوا فصدقهم اهللاهللا
  
 وهذا يتوقف على أسلوب التعامـل مـع          الوقاية من الكذب خير من عالجه      -٣

الطفل فهو يمتص الصدق من المربي أو من المحيطين به فـااللتزام بـاألقوال              
واألفعال شرط مهم في التعامل مع الطفل ألن الولد إذا نشأ على الخداع وعـدم               
المصارحة من اآلخرين فأكبر الظن أن مثل هذا الجو سوف يـؤثر سـلبا فـي                

  .تكوين الصدق داخله
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 وأال يجعلوا طريقة     يجب على الوالدين أال يظهروا الريبة والشك في األوالد         -٤
ن أن الطفل قد قام بهـا       سؤالهم كالتحقيق، بل يجب عليهم جمع الحقائق للتأكد م        

بت ذلك فعلينا توضيح طريقة الصواب له في جو         فإذا ث  مرغوب فيه،  وبفعل غير 
  .هادئ بعيد عن الغضب والتخويف

  
 والتجريح باأللفاظ النابية أو األلقاب السيئة فإن         يحسن تجنب التقريع اللفظي    -٥

ذلك يؤثر سلباً ويدفعه للّجوء إلى الكذب لكي يـصنع لنفـسه صـورة يريـدها                
  .ويرضاها الوالدان

  
؛ ألن ذلك يدفعه إلى الكـذب بعامـل         )الضرب (لبدني االبتعاد عن العقاب ا    -٦

  .الخوف لكي ينقذ نفسه
  

وعموماً إذا نشأ الطفل في بيئة تحترم الصدق ويفي أفرادها دائماً بوعودهم وإذا             
كان األبوان والمدرسون ال يتجنبون بعض المواقف بأعذار واهية كعادة التغيـب            

عارها الصدق قوالً وعمالً فمن     والمرض وبعبارة أخرى إذا نشأ الطفل في بيئة ش        
  .الطبيعي أن ينشأ أميناً في كل أقواله وأفعاله

  
وهذا إذا توافرت له أيضاً عوامل تحقيق حاجاته النفسية الطبيعية مـن اطمئنـان     

  .وحرية وتقدير وعطف وشعور بالنجاح واسترشاد بتوجيه معقول
  

  
  

   .عالج مشكلة السباب والشتم عند األطفال) ٦( 
  

من أهم المشاكل التي تعاني منها العديد من األسر عند تربية األطفـال، فهنـاك               
وغالباً . العديد من األسباب التي تدفع الطفل إلى تعلم السباب والشتم والتعود عليه         

ب والشتم عند بداية مرحلة اللعب مع اآلخرين حيث         ما يبدأ الطفل في تعلم السبا     
، وعـادةً مـا يـتلفظ        عدم رضاه في صورة شتائم       يتولد لديه رغبة في إظهار    

األطفال بالسباب والشتائم عند اللعب مع أصدقائهم أو مع الوالدين عند الـشعور             
  .بالغضب

  
  :أسباب السباب والشتم عند األطفال

  
لسباب عند األطفال فيـستخدم الطفـل األلفـاظ         تتعدد أسباب مشكلة الشتائم وا    

  :النابية لـ
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  .تعبير الطفل عن غضبه وضيقه الشديد -١
  . جذب الطفل انتباه اآلخرين، في إطار المرح -٢
  .إحساس الطفل بأن السباب نغمة جميلة يمكنه ترديدها -٣
  

  :كيفية عالج مشكلة السباب والشتم عند األطفال
  

ألمهات أن تغيير سلوك الطفل أثناء التربية يعـد أمـر           البد وأن يدرك اآلباء وا    
صعب للغاية، لذا يجب أخذ هذا األمر بالتدريج، وبالتالي يجب التحلي بالـصبر             

  .والهدوء في عالج المشكلة لدى األطفال
  

  : ولعالج مشكلة الشتم ينصح باتباع اآلتي
  
ة، حتى ال    من الطفل ألول مر    ذلكعدم إبداء أي انزعاج ملحوظ عند سماع         -١

تعطي للكلمة أهمية وتأثير، مع عدم إبداء أيـضا ارتيـاح ورضـا باالبتـسامة               
  . والضحك عند سماع السباب؛ ألن ذلك يولد تشجيع لدى الطفل بتكرار السباب

  
السماع إلى مشكلة الطفل ومعرفة األسباب التي دفعته لترديد تلك الكلمـات             -٢

 البحث عن المـصادر     ،زعج اآلخرين السيئة مع الشرح للطفل أن هذه الكلمات ت       
التي يتعلم منها الطفل هذه األلفاظ البذيئة، ومحاولة إبعاده عنها وعن أصـحاب             

  .السوء
  
 ربط الطفل منذ نعومة أظفاره باهللا وبالثواب والعقاب مـع الـشرح لـه أن                -٣

  . السباب والشتم يغضب اهللا سبحانه وتعالى
  
عدم الرضا بأسلوب مهذب ومحترم مع      تدريب الطفل على كيفية التعبير عن        -٤

الصبر عليه، ألن رغبة الطفل في إشباع رغبته بإظهار عدم رضائه أقوى مـن              
  .مكافأة الطفل بالتشجيع والمدح عند اعتراضه بأسلوب الئق. أثر الضرب

  
ل، أو التصرف بشكل عـصبي غيـر         أمام األطفا  بهذه األلفاظ  تجنب التلفظ     -٥

بيرات مقبولة للتعبير عن األشياء السيئة والغير جميلة        استخدام كلمات وتع  و ،الئق
  . أمام األطفال

  
معاقبة الطفل على تلفظه بالسباب من خالل جلوسه في مكـان مـا بالبيـت        -٦

 ٥ أو   ٤لمدة دقيقة أو اثنين، وذلك إذا لم يستجيب الطفـل للتنبيـه بعـد                بمفرده
  . مرات
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ذر، ويتناول هذا اآلمر بنوع مـن    مقاطعة الطفل عند التفوه بالسباب حتى يعت       -٧
  .الحزم واالستمرارية

  

  
  

  .عالج السلوك الفوضوى عند األطفال روشتة ) ٧(
  

الفوضوية سلوك ال يقتصر على عمر معـين ، حيـث نالحظـه عنـد الكبـار         
ن أشكال هذا السلوك هي التي تتغير تبعا العمر من جهة والمكان            والصغار، إال ا  

الـسلوك  فـي المدرسـة نـرى ان    و ، ذي يحدث فيه السلوك من جهة ثانيـة      ال
الن هذا السلوك عنـدما     .  يعد من أكثر السلوكيات التي تؤرق المعلم         الفوضوي

   . سير الدرس على النحو المخطط لهيصدر من طالب أو أكثر فإنه يعيق
  
تجدر اإلشارة ان تعديل سلوك ما يتطلب التنسيق والتواصـل بـين المدرسـة              و

والبيت، فإذا تمت محاولة تعديل السلوك الصفي بطريقة ما في المدرسـة وقـام              
الوالدان باستخدام طريقة مضادة أو ال تنسجم مـع الطريقـة المـستخدمة فـي               

ح أو إخفـاق    المدرسة فان ذلك سيترك أثرا واضحا يحدد إلى درجة كبيرة نجـا           
  .طرائق العالج المستخدمة 

  
 ومن اإلجراءات العالجية السلوكية التي بإمكان اآلباء والمعلمين اسـتخدامها          

  :في عالج السلوك الفوضوي ، نذكر
  
 كافئ الطفل عندما يسلك على نحو مقبول ، وتجاهله عندما يسلك على نحـو         -١

  .غير مقبول 
وضوي مباشرة على ممارسـة الـسلوك        أرغم الطفل بعد قيامه بالسلوك الف      -٢

المناسب، فإذا كان هذا السلوك متمثال بالتحدث دون استئذان فالسلوك الذي ينبغي            
  .على الطفل تعلمه هو التحدث بطريقة مناسبة 

 فقـد بينـت     إخوانـه  على مسمع مـن      البيت ال توبخ الطفل الفوضوي في       -٣
 المستهدف يكون اكبر    طفلالالدراسات ان التوبيخ عن قرب بحيث ال يسمعه إال          

  .أثرا في ضبط السلوك الفوضوي مقارنة بالتوبيخ عن بعد وبصوت مرتفع
  . عزز الطفل كلما انخفض سلوكه الفوضوي عن حد يتم تعيينه مسبقا-٤
 يمكن استخدام هذه الطريقـة مـع        : استخدام طريقة الباب مفتوح أو مغلق        -٥

ة ، حيث يتم تفحص الغرفة في       طفل واحد أو أكثر يشتركون في غرفة نوم واحد        
وقت متفق عليه مع األطفال فإذا كان وضعها مرضيا ، أبقيت الباب مفتوحا، أما              
إذا لم يكن مرضيا قمت بإغالق الباب ، والباب المغلق يعني ان الغرفة بحاجـة               
لترتيب وعدم السماح للطفل بالخروج للعب إال إذا كان البـاب مفتوحـا ، إنهـا        

أما إذا كان الباب مغلقا فعلى األطفال       .  استخدامها مع األطفال   طريقة عملية يمكن  
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وهـذا  . تنظيف الغرفة قبل خروجهم للعب أو مشاهدة التلفزيون أو ما إلى ذلـك            
النوع من الترتيب يؤدي إلى تجنب النقد اللفظي من قبل األبوان والجدال الدفاعي             

  .من قبل الطفل
هنا يتم تقـديم التعزيـز      : فوضوي عزز السلوك الذي يتناقض مع السلوك ال       -٦

للطفل بعد قيامه بسلوك محدد مسبقا ال يتوافق جسميا أو وظيفيـا مـع الـسلوك           
عندما يبدي اهتماما وترتيبا    الطفل  مثال عزز   . الفوضوي المراد خفضه أو إيقافه    

لغرفته أو أغراضه، فأنت هنا تقوي سلوكا يتناقض مع الـسلوك الفوضـوي ،              
  .االت حدوث السلوك الفوضوي في المرات القادمةوبالتالي ستنخفض احتم

  

  
  

  .عالج مشكلة اإللحاح عند األطفال روشتة ) ٧( 
  

و برفقة أبناءهم، فيصر الطفل على أن       كثيرا ما يتعرض الوالدان للحرج وه          
يشتري له والداه ما يرغب فيه، وحتى لو أخبراه بأنهما ال يملكان ثمن ما يريـد                
اقتناءه، فهو أحيانا يصر على تلبية رغبته دون تماطـل وال اعتـذارات، ممـا               
تختلف معه ردود فعل األب أو األم، فهناك من تأخذ ابنها جانبا وتحاول إقناعـه               

طرق على أن يكف عن إلحاحه، وهناك األب الذي قد يلجأ إلى العنـف              بشتى ال 
وصفع ابنه حتى ال يكرر ما فعله، وهناك أيضا من يكلف أو تكلف نفسها حتـى                

  .ترضي ولدها وتشتري له ما اشتهت نفسه كيفما كانت األحوال
  

 يحلل هذا السلوك وتعامل الطفل مع والديه وتعامل هذين األخيرين مع طفلهمـا             
ي مثل هذه الحاالت التي تتكرر وتحدث داخل كل أسرة، مؤكدا أنه غالبـا مـا                ف

نفـسها أمـام هـذه      ) خصوصا ذات الدخل الضعيف أو المتوسـط      (تجد األسر   
المشكلة، وأمام صعوبة إقناع أطفالها بالتنازل عن رغباتهم ومطالبهم المتكـررة           

المطلوب أو عدم تـوفر    والملحة، والتي ال تقدر األسرة على تلبيتها، نظرا لغالء          
  .النقود لذلك

  
فإن مسألة إقناع األطفال بالتنازل عن رغباتهم ليس باألمر الهين، وذلـك لعـدة              
معطيات يجب تفهمها علميا قبل بناء أي خطة لإلقناع، وخصوصا لدى األطفال             

  :الذين يوجدون في المرحلة ما قبل المراهقة
  

التمركز علـى   "د في مرحلة أو حالة      كون الطفل سيكولوجيا ونمائيا غالبا ما يوج      
، مما يجعـل الطفـل      "جون بياجي "حسب تعبير المفكر والتربوي الفرنسي    " األنا

، وال يعيـر كثيـرا اآلخـر        الذاتيـة "أفكـاره "يتمركز حول رغباته وهواجسه و    
مما يفـسر العنـاد     (ومتطلبات وشروط الواقع والعالم الخارجي أي اهتمام كبير       

  ).الكبير لجل األطفال
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الطفل هنا، غالبا، لم يطور بعد قدرات التفكيـر         : المعرفية/الناحية الفكرية و من   

ضـغوطات  (ومبدأ الواقع   ) الذاتية(العقالني والمنطقي الذي يوازن بين مبدأ اللذة        
؛ مما يجعل أمر إقناعه عقالنيا وموضـوعيا أمـرا          )وشروط الواقع الموضوعي  

  .صعبا
 وفضول التملك لالكتـشاف،     حبه للتملك، عرف في هذه المرحلة ب    كما أن الطفل ي   

؛ مما يجعـل    )امتداد التمركز على األنا   (والغيرة ومنافسة اآلخرين إلبراز الذات      
، إما كنزوة وضرورة نفسية، أو      )المطالبة بشرائها (الطفل يلح في امتالك األشياء      

 كذا  أريد"،  "ة عنده كذا، ولما ال أنا     /فالن"من أجل إبراز الذات ومنافسة اآلخرين       
  "..ة/أحسن كذا فالن

  
 للطفل المعاصر يمتاز بعدة متغيرات تـشجع علـى التملـك،            المحيطـ الوسط   

وعلى إثارة الغرائز وتهييجها، وعلى خلق حاجيات استهالكية جديدة ومتجـددة           
 أو عبر إغراق الـسوق      ،ومغرية؛ سواء عبر وسائل االتصال السمعية البصرية        

ة عرضة سهلة ليكون    /مما يجعل الطفل  ...لألطفالاالستهالكية بالبضائع الموجهة    
  .الزبون المستهلك رقم واحد في السوق االقتصادية

  
  ألسباب عديدة 

أن األسباب التي تدفع الطفل إلى اإللحاح على طلباته بصورة مزعجة في بعض             
إال " وشقاوته هذه "األحيان ترجع إلى سرعة نمو الطفل العقلي، وما كثر إلحاحه           

  . نشاطه ونموه المعرفي، وهذا جانبدليل على 
  

وقد يكون السبب نفسياً، حيث تعبر كثرة أسئلته وطلباته عن نوعٍ من الحرمـان              
العاطفي أو المادي الذي يشعر به من قبل األسرة، أو قد يرجع ذلك إلى رغبتـه                

  . في جذب انتباه أبويه على وجه الخصوص إلى وجوده
  

 وأم مشكلة، ال بد من وجود نوعٍ من الوعي          ال يوجد طفل مشكلة وإنما يوجد أب      
  والفهم لطبيعة الطفل وشخصيته لدى األبوين 

  
إن أهم األسباب التي تدفع الطفل لإللحاح في طلباته هو التدليل الزائد من قبـل               
األم تحديداً، أو شعور أحد الوالدين بطول فترة غيابه في العمل عـن أطفالـه،               

، مبينـا أن الوالـدين      "غباتهم كنوع من التعويض   فيعمل ال شعوريا على تلبية ر     
  . بحبهما لطفلهما ال يدركان أنهما يضرانه بتدليله الزائد وتلبية رغباته أيا كانت

  
  اآلثار الناتجة 
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وتحدث عن اآلثار التي يمكن أن يخلفها رفض األبوين لتلبية هـذه الرغبـات،              
 البنها أو ابنتها عندما     -اتطنيشه–األسلوب الذي يمكن أن تتبعه األم في        :"وتابع  

  . يسأالنها أسلوب فاشل، واألصل استيعابها للطفل وإجابة أسئلته بصورة الئقة
  

ونوه إلى أنها في حال قابلت مشاعره الخفية الممثّلة بالسؤال بشيء من السخرية             
فإن ذلك سوف يلحق به ضرراً كبيراً، ويخلـق منـه           "أو العنف أو االستخفاف،   

  . ة وعاجزة وبعيدة عن مجريات الحياةشخصيةً انسحابي
  

المطعمـة  "وشرح اآلثار التي يمكن أن تلحق به في حالة تلبية رغباته وطلباتـه              
إن تساهل الوالدين مع طفلهما واستسلما لـضغوطه،        :"، بقوله   "بنوعٍ من اإللحاح  

ولم يميزا احتياجاته الضرورية ورغباته، قد يؤدي إلى إفساده، وغـرس حـب             
فيصبح الطلب بالنـسبة    :"، متمماً   "نانية والرغبة في االمتالك في نفسه     الذات واأل 

 ال بد من تنفيذه، فيسلب ذلك منه أي إحساسٍ بالمـسؤولية أو حـب               -أمراً–له  
للمشاركة ، بل يفقده كيفية االعتماد على نفسه، حيث إن دالله يدفعه لالتكال على              

  ". غيره
  

   :إجراءات عملية لإلقناع
  

ذه المعطيات الذاتية والموضوعية للطفل، كيف يمكن للوالدين إقنـاع          أمام كل ه  
  طفلهما عند إلحاحه على شراء شيء ما بأنهما ال يستطيعان؟

  
 بعض االقتراحـات    هناك التساؤل التربوي والسلوكي العريض   لإلجابة على هذا    

  :واإلجراءات الضرورية
  
الكثيـر وغيـر    "الـدالل  " فمثال : نواة المشكلة تبدأ من طريقة تربية األطفال       -

ـ  المعقول   رغبات الطفل دائما، دون تربيته وتعويده أنـه ال         "سلطة"، والخضوع ل
يمكننا دائما تلبية رغباته، وبالتالي تربته وتنشئته على بعض الضوابط والمعايير           

  ).أن يسمع كالم والديه(الموضوعية، وأولها احترام السلطة المعنوية للوالدين 
  
بعض (لطفل بأننا نرفض شراء كذا ألنه يفعل كذا أو لم يفعل كذا              يمكن إقناع ا   -

  ).األفعال غير المرغب فيها تربويا
  
 تبيين بعض العواقب السلبية، والمفهومة من طرف الطفل، لذلك الشيء الـذي             -

يريده، وذلك بطريقة مقبولة منطقيا وواقعيا، وممكن تحويل اتجاه طلبه إلى شيء            
  .في المتناول
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أن نقول لـه إن أردت أن نـشتري لـك كـذا عليـك أوال أن تفعـل                    يمكن   -
  ).استغالل ذلك تربويا...(كذا
  
 وكإجراء أخير، علينا أن نخضعه ألمر الواقع، ونفسر له بطرق مناسبة سبب             -

عدم تمكننا من شراء كذا، وبالتالي نكون نربيه حسب منطق الواقع، مما سيكون             
ويخلص الصدوقي للقـول بـأن      ..صيتهلذلك من نتائج إيجابية على إنضاج شخ      

الوالدين، شرط أن يكـون     " دهاء"مسألة إقناع الطفل مرتبطة بشكل كبير بذكاء و       
  .ذلك بوعي ووفق ضوابط تربوية

  
تسعى كل أسرة إلى توفير األفضل ألطفالها، وغمرهم بالحب والحنـان ورسـم             

الهدف النبيل  ولكن في بعض األحيان قد يفهم األبناء هذا         .. البسمة على وجوههم  
  ".. محاولة إرضاء"ه يحسبونبصورة مختلفة ف

  
وال يتورعون عن زيادة حجم طلباتهم واإللحاح عليها بصورة قد تتحـول فـي              

فإما أن تلبى طلباتهم، أو يبقـى      .. (ال يطاق " زنٍ"و" عناد وبكاء "أحيان كثيرة إلى    
" فعالـة  "وسـيلة ضـغط   " الصراخ المتواصل "ويكون  ) الحال على ما هو عليه    

  . حتى تتم الموافقة.. ى الوالدينيمارسونها عل
  

ألنه ال يوجد طفل مشكلة     " تقديم النصائح للوالدين     - عالج هذه الظاهرة     وبجانب
ال بد من وجود نوعٍ مـن الـوعي والفهـم           :"، قائالً   "وإنما يوجد أب وأم مشكلة    

تعـرف علـى   لطبيعة الطفل وشخصيته لدى األبوين، ومن هنا على األسرة أن ت         
  ". حاجات الطفل النفسية ودوافعه لإللحاح ثم محاولة عالجها

  
 أن العالج يتطلب نوعاً من التوافق األسري ووضع حد للطلبات مهمـا زاد              كما

اإللحاح عليها، مع توفير األمن النفسي للطفل وتعويده على المـسؤولية وحـب             
ين أساليب الثواب والعقاب    التنويع ب كما أن   اآلخرين والبعد عن األثرة واألنانية،      

ضروري، فمن ينجز عمله ويطع والديه ويجتهد في دراسته يكافأ ومن يلـح أو              
، مؤكدا على أن الضرب والتهديد يزيدان       "يبك ليحصل على أي طلب يحرم منه      

  .من حجم المشكلة
  

  
  

   ..عالج سلوك الطفل المشاغبروشتة ) ٨( 
  
   . بسرعةتصرف -١
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 أو فصل األخوين المتصارعين أو إنزال الطفل عن         أداة الشغب أوال عليك إبعاد    
 للطفل توقف ة الحلوى ـ تدخل فوري ـ فال تقول  الطاولة التي وضع فوقها علب

من أي نوع فعليك    ح خطر   وتنتظري أن يطيع، فسالمته أولوية أولى، لذا فإذا ال        
 فورا، ويتحتم عليك ابعاد أي شيء يشكل جزءا من المشكلة فطفلـك    أن تتصرف 
 وعلى الموقف الـذي تعيـشونه،       أن يتمكن من التركيز على ماتقول     يحتاج إلى   

مـع   ابتعـد .. تباهه، واذا احتاج األمر   فالحلوى او األخ الذي يضايقه سيشتتان ان      
افة إلى ذلك الـى ابعـاد نفـسك عـن            باإلض الطفل عن موقع الحدث وستحتاج    

الفوضى التي تسبب فيها الطفل فيقل ميلك في ثورة غضبك إلى قول أو فعل مـا   
  .من شأنه إثارة مشاعر ندم فيما بعد

  
  . على هدوئك حافظ -٢

اعتني بانفعاالتك أوال، فال يوجد مشكلة في الشعور بالغضب ولكن المشكلة تكمن            
 ثورات الغضب تـذهب بـك الـى      ال تجعل . عرالتعامل مع تلك المشا   في كيفية   

عرفون جيدا  معدالت مستحيلة، فينتهي بك الحال إلى الضيق مما فعل، فاألطفال ي          
  . فيها حتى لو حاولت اخفاء ذلكاللحظات التي تتضايق

  
فإذا كنت تربيـت فـي   . إذن أنت بحاجة فعلية إلى وضع حدود لمعدالت غضبك 

ك كبت انفعاالتـك،    ح من الصعب علي   اسرة صاخبة يصرخ كل أفرادها، فسيصب     
يمكنك ' انك ولد شقي   ' بطريقة مختلفة وبدال من ان تقول       التنفيس وعليك ان تتعلم  

وبهذه الطريقة ستنفس عن بعض غـضبك مـن         ' آاااااه 'ان تقولي بصوت مرتفع   
  . من شأن طفلكدون ان تقلل

  
 ما تريدن  التعامل مع الموقف، وسيتمكن طفلك من سماع كل           ستستطيع أن تهد حي
 تعليمها للطفـل النـه سـيكون       رخت فستفسد الرسالة التي تريد    اما اذا ص  . قوله

  .مركزا على انفعاالتك القوية، وليس على االشياء الخطأ التي فعلها
  
   . الموقفقيم -٣

فاذا كتب طفلك على الحـائط بقلـم        .  خالل بضع ثوان على ما حدث اصال       ركز
ـ       االلوان الذي يرسم به في غرفة المع        تثاريشة، فقد اتلف االثاث او الديكور وس

 وقد ينفطر قلبه من ردة      - في الثانية من عمره      -غضبا، ومن ثم سيدهش الطفل      
لكن لو انك انتظرت قليال الكتشفت انه يقلد مـثال رسـما شـاهده فـي                . فعلك

صحيح ان  . التلفزيون او في مجلة فمن وجهة نظره هذه مغامرة ابداعية عظيمة          
  .طفلك البريئة لن تنقذ االثاث، لكنها ستحلل سلوكه تحليال مختلفامعرفة نوايا 

  
 الحادث عن حـوادث     ا لحظات تأمل تنويرية، ولكي تدركها عليك ان تفصل        انه

. اخرى مشابهة حدثت في الماضي، واي حوادث اخرى قد تقع فـي المـستقبل             
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حـادث  ليـه ك  وحين تنظرين الى الموقف الذي بين يديك بمفرده بدال من النظر ا           
  . انه ليس مخالفة او خرقا فظيعا كما ظننت اوالمتكرر، عادة ما تكتشف

  
 منطلقات هذا السلوك واسبابه، فقد يكون طفـل الثالثـة           وفي هذه اللحظة ستحدد   

جوعان ومن ثم انطلق يصرخ ويبكي، وقد يكون طفل الثامنة الـذي يتـصرف              
وفي . ي يكفيه من النوم   بفظاظة اثنا تناول طعام االفطار لم يحصل على القدر الذ         

الحالتين عليك ان تعيدي تقييم دورك وان تسألي نفسك اذا ما كنـت تـستطيعين               
فعل شيء ما كي تساعدي طفلك على االمتناع عن هذا السلوك فـي المـستقبل،               
كتغيير روتين االسرة او اعادة ترتيب االشياء التي تضر باالثاث مثال في اماكن             

  .يصعب الوصول اليها
  

كم مرة يجب ان اقول لـك       ' عن تأنيب طفلك بالعبارة المكررة        آخر امتنع  بمعنى
 يهـم حقـا،     فحتى اذا اعتقدت انك قلت له هذا الكالم عدة مرات، فهذا ال           ' ذلك؟

  . ايضالطفل على التصرف السليم، وتظل تكرر وتكرر افأنت بحاجة إلى أن تدل
  
   . الى طفلكتحدث -٤

 لفترة زمنيـة معينـة،      زامه بالوجود في غرفته   اذا قمت ببساطة بإبعاد الطفل وال     
لذا عليك  .  وتغيير سلوكه   عليه فقط من دون ان تدفعيه إلى التجاوب        فأنت تسيطر 
يمتنع عن فعل شيء معـين،       في ان     لماذا ترغب  - بدال من ذلك     -له   ان تشرح 
إن القلم لن يمحـى عـن       ':  مثال - ليس عقوبات    - له عواقب ما فعل      دوان تعد 
 فكـر   ثالث جمل على االكثر حتى ال تـشوش       وكل ذلك في جملتين او      ،  'الحائط
 الى مستواه، وانظري اليـه      صغر عمر الطفل قلت الكلمات فانزل     وكلما  . الطفل

ال يجب ان ترسم    'في عينيه فهو بحاجة إلى سماع ما اخطأ فيه وما هو الصواب             
اوشك وقـت  لن تأخذ حلوى فقد 'او  ' على الحوائط واالثاث بل ارسم على الورق      

  مناقشة االمر النه بمجرد ان تدع       عن ، ثم توقف  ' يمكنك تناول جزرة فقط    الغداء،
  . ترسيخها لديهالمعاني التي تريدالطفل يستدرجك نحو النقاش، ستضعف 

  
  ولكن ماذا لو كان لديه اعتراض مقبول؟

تحدثا في االمر فيما بعد، ففي سخونة الموقف القائم يعمل الطفل علـى تبريـر               
  .فه وال يعمل على فتح حوار حقيقيموق

   في ضرورة تطبيق عقوباتانظر
  

يظن معظم االباء ان العقاب هو اساس التأديب، ولكن معظم الخبراء يعارضون            
هذا الرأي، فالعقوبات ضرورية فقط حين ال يجدي تماسكك وصـالبة موقفـك،             

  .ولكنهما يجديان في معظم االحوال
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ال  'الحلوى عن متناول يد الصغير قائأل      ابعاد   خمسة او اربعة مواقف بسيطة مثل     
ستعمل على التخلص مـن سـلوك اخـتالس         ' تتناول الحلوى قبل موعد الغداء    

ويتفق خبير آخر على ان العقاب عادة ال يصلح كوسيلة للتعامـل مـع              . الحلوى
 منـه   ثقيلة داخل المنزل، فيجب ان تأخذ     الطفل، فمثال اذا كان الطفل يلعب بكرة        

كثيرا مـن االهميـة،      هواذا كان االمر يتعلق بأمر تولي      داعي لعقابة،    الكرة وال 
  . عليه فيما بعد في توقيت ال يتضمن اي انفعاالتفعليك ان تشدد

  
 فقط في العواقب لعدة سلوكيات سيئة مختارة بعناية وحينما يتجاهل الطفـل             فكر

ـ            فحـين  . اتعليماتك الواضحة بشأنها مرارا وتكرارا عليك هنا فقـط ان تطبقيه
اذا ضرب مـثال طفـال      : يجرب نتائج افعاله سيؤتي ذلك بنتائج فعالة في تربيته        

  .آخر فلن يذهب معكم في المرة المقبلة لزيارته
  
   . العقوباتطبق -٥

اهم عناصر التربية هو تمسك الوالدين بما قااله، فذهن الطفـل يعمـل بطريقـة         
، 'ه فهما ال يعنيانـه امي تنفيذ ما قاال   اذا لم يتابع ابي و    'منطقية للغاية، يحدثه قائال     

 عددا قليال من القواعد كي تـستطيعي        ليك ان تضع  ه لطفلك ع  ولكي تتابع ما قلت   
لن .  على تطبيقها في كل مرة، ال تطلق تهديدا اجوف         التمسك بها كلها والحرص   

لـن  ' مـثال  تنفذه او لن تستطيع ان تنفذه، بل عليك ان تعي ما تقوله، فال تقـول            
لن تخرج مـن    '، او   '، او لن تأكل الحلوى ابدا بعد االن       'ى المالهي ابدا  تذهب ال 

، فمثل هذه االقايل ستضايق طفلـك، وسـتعمل ايـضا علـى     'المنزل لمدة شهر  
  .تقويض سلطاتك على المدى البعيد

  
 بـسيطة   العالج ان خطة    ن قول كل شيء وفعل كل شيء، ستجد       حين تنتهيان م  

 من التفكير في اهدافك من عملية التأديب، وما         جدا، ولكنها تحتاج الى قدر كبير     
 مساو له من ضبط النفس حتـى تـستطيع         نقلها الى طفلك، وقدر      لقيم التي تريد  ا

فالتربية السليمة  . تأديب نفسك اوال، قبل ان تحاولي تعليم طفلك االداب المرغوبة         
لـى  اكبر بكثير من تعليم الطفل عدم القاء الطعام على االرض وعدم الكتابـة ع             

  .الجدران واالثاث، انها ترسيخ القيم والقدرة على ضبط النفس
  

  
  

  ..عالج مشكلة الشجار بين األطفال روشتة ل) ٩( 
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يتشاجر األطفال من دون توقف في المنزل، ما يشكل ضـغطا فـي الحيـاة                
وما العمل؟ هل هو خطـأهم أو خطـأكم؟ هـل           األسرية فلماذا يتصرفون هكذا     

يحاسبونكم على غيابكم أو على تعبكم؟ لم هذا الصراخ كله؟ تظنون فـي األيـام             
يـشرح أحـد    !األخطاء مشتركة : السيئة أن األمور تسير بشكل خاطئ، اطمئنوا      

يعتبر العداء والحسد شعورين طبيعيين، ال      . ليهدأ الوالدان 'األطباء النفسيين قائال    
  . مفيدين، بين األطفال وال يؤثران في عالقاتهم المستقبليةبل
  
لمعارك التي تندلع بين أطفالك الصغار بين الحين واألخر تجعـل تـوترك             او   

وانفعالك يصل ألقصى مدى خاصة في ظل إحساسك بأن كافة جهودك لوضـع             
حل لخالفاتهم دائما بال جدوى هذه هي المشكلة التي تعانى منهـا الكثيـر مـن                

  .األمهات اليوم والتي يؤكد الخبراء أن حلها ليس مستحيال
  

 وبصورة عامة فإن الشجار بين األبناء يزداد كلما كانوا متقاربين فـي الـسن              
أنهم يكرهون بعضهم الـبعض ومـا       وليس معنى الشجار الذي يحدث فيما بينهم        

وا إال   على الوالدين فعله أن يالحظ أطفالهما وهم يتعاركون دون أن يتـدخل            يجب
  .إذا وصلت األمور إلى قيامهما بضرب بعضهما البعض

وبصورة عامة فإن أسباب المعارك التي تندلع بين األبناء تعود طبقا لما يؤكـده              
  . الخبراء إلى  تفضيل أحد الوالدين أو كليهما أحد األبناء على اآلخر

  
وحب . و الغيرة بين اإلخوة بسبب الجمال الشكلي أو التفوق أو أي أسباب أخرى            

 على  الرغبات المختلفة بـين       عالوة. السيطرة وامتالك األشياء من أحد اإلخوة     
  .اإلخوة مثل تغيير قنوات التلفزيون أو أماكن الجلوس

  
كما من بين األمور التي تغذى الخالفات فيما بـين األبنـاء محاولـة الظهـور                

و التفرقة في المعاملة بين الـذكر       . والتفوق فيما بينهم أمام الوالدين أو المحيطين      
 المشادان الكالمية الخفيفـة وأسـاليب المـرح         واألنثى بحكم العادات والتقاليد و    

و ظهور صفة األنانية بين اإلخوة فتكـون وقـوداً للـشجار            . والمزاح المستفزة 
باإلضافة إلى الخالفات التي تحدث بين الوالدين وتكون أمام األبنـاء           . والخصام

  .بشكل علني وحاد
  

هذه المـشكلة   وفى ظل غياب دور حاسم من اآلباء فإن أفضل الوسائل لمواجهة            
، وذلك باستغالل   )عامل كما تحب أن تعامل    (أن يرسخ الوالدين لدى طفلهما مبدأ       

يجـب أال تأخـذ لعبـة       : (ألمه وتضايقه حين تؤخذ ألعابه من قبل أحد، فيقال له         
  ). غيرك ألن هذا سلوك مكروه يؤذيك
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 وعدم  كما نبغي مكافأة الطفل عند قيامه بسلوك مقبول مثل عدم أخذه للعبة أخيه،            

مكافأته إذا قام بسلوك سيء، سواء كان ذلك بشكل مادي أو معنوي كاصـطحابه      
و يجـب أن تكـون      . إلى مدينة األلعاب أو شراء شيء يحبه أو مدحه وتشجيعه         

أنا أعلم أنك تحب أخاك وأردت تجربـة        (عبارات الوالدين إيجابية فمثالً تقول له       
  ). ه أوالً قبل أخذهالعبته فال بأس في ذلك، لكن ال بد من استئذان

  
على الوالدين أن يذكرا دائما السبب للطفل الذي جعلهما يمنعانه من أخذ أشـياء              

أنا أعلم أن السيارة الحمراء أعجبتك، لكن عليك        : أخيه أو اآلخرين، كأن يقال له     
وال بد من التمسك بمبدأ الثبات على قواعد السلوك         . أن تستأذن أخاك في تجربتها    

لتربوية فال تقل شيئاً وتتراجع عنه غـدا، كـي ال يـشعر الطفـل               في العملية ا  
كما أن اعتراف الوالدين بأخطائهما يتيح للطفل اكتشاف نموذج صحيح          . بالتذبذب

في التعامل من خالل مراقبتهما ويتيح للطفل اكتشاف نموذج صحيح في التعامل            
تيار لعبتـه   ويجب أيضا مساعدة الطفل على اخ     . من خالل مراقبته لقدوة صالحة    

دون الضغط عليه بسؤاله عن سبب اختياره لهذه اللعبة، والتأكد من أنه يعرف ما              
  .  هي هذه اللعبة وكيف تعمل، باإلضافة إلى كونها مناسبة لعمره وخصائص نموه

  
ومن المهم كذلك منع األطفال من الشجار والسيطرة على سلوكهم بأسلوب حازم            

يتطلب أن يكون الوالدان قويي اإلرادة ولـديهما        بعيداً عن العنف والقسوة، وهذا      
من القدرة ما يتيح لهما اإلصرار على عدم الـشجار، فـال تحـدثوهم بـصوت         
ضعيف حتى ال تتحول أوامركما إلى مجرد شكوى قد يتعامـل معهـا الطفـل               

  .بالرفض
  

 وبصورة عامة فإن  الحالة النفسية للوالدين تنعكس على سلوك األبناء، فعنـدما             
ان قويين في تعاملهما فإن عدد المعارك بين األبناء ينخفض، والعكس عندما            يكون

يكون الهم والحزن مسيطرين عليهما، فإن المعارك تزيد بين األبناء؛ ألنها لـن             
وعلـى  . تعامل بهدوء ولن يمتنعا عن القسوة على أحدهم في لحظـة ضـيقهما            

بتهما وهذا أساسي في عـالج      الوالدين أال يقارنا بين أبنائهما أو يبينا ألحدهم مح        
الشجارات بينهم مع ضرورة تعزيز السلوك اإليجابي بالـذهاب إلـى رحلـة أو          

   .نزهة
  

. ينصح أحد األطباء في حال حصول نزاعات صغيرة، دعوهم يتدبرون أمورهم          
تدخلوا إن أصبح الشجار عنيفاً وتكلموا مع كل واحد على حدة من دون التحيـز               

في حال فشلوا، تدخلوا، واطلبوا في ما بعـد         . التفاهم حبياً ألحد، واقترحوا عليهم    
على سـبيل المثـال،     . من ولدكم إعادة ما قام به من دون غضب وافهموه خطأه          

كان بإستطاعته أن يقول لها     . إشرحوا له أن شقيقته غاضبة ألنها تريد اللعب معه        
  .هانةبدالً من أن يضربها وأن تشعر باإل' انتظري حتى أنهي فروضي'
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  .الصراع والشجار ببن األخوة أسباب 

  
وفـضلنا  ... (التي هي سنة اهللا في خلقه        (...) الفروق الفردية بين األطفال   . ١

وفي القـوة البدنيـة والقـدرات       ) ذكورا وإناثا (في الجنس   ) بعضكم على بعض  
  .الخ... و... و... والجمالية .(...) العقلية

  
مثال ..مهمة جدا في رسم العالقة بين األبناء      ) نبين األبوي  (العالقات األسرية . ٢

  .التحيز ألحد األبناء من العوامل المهمة التي تؤسس للصراع بين األخوة
  
للطفل بين األخـوة، حيـث      ) الفارق الزمني العمري   (الموقع الطفل الزمني  . ٣

يكثر الصراع بين األخوة المتقاربين في السن الن قدراتهم متقاربة وكل واحـد             
  .  يرغب بالتفوق والتغلب على اآلخرمنهم
  
بسبب التمييـز   ... فالفتى قد يكره أخاه والفتاة تكره أختاها        ..... جنس الطفل . ٤

الوالدي فقد يعامل األب بلطف وحنان أحد أبنائه دون أن يكون األب واعيا بذلك              
  .التمييز

  
 أين يـستقي    لنتساءل معا من  ) ....الغزو الثقافي ) .... (دخيلة (عوامل ثقافية . ٥

فنحن نعيش في قرية مفتوحـة فيهـا يتـأثر          ...أبنائنا قيمهم األخالقية والجمالية     
فهـي  ....التلفاز، واإلذاعـة، والـشريط،      ...الطفل بكل وافد جيدا كان أم سيئا        

  .مصادر للتربية تقتحم علينا بيوتنا وتشكل عقلية أبنائنا ونحن نتشكل معهم أيضا
  
شغلوهم بمهمة مشتركة أو الهـوا       لذلك.  أيضاً لمللايتشاجر األطفال بسبب    و. ٦

لكنكم لستم مجبرين على التدخل، فهذه الحلول       ! أحدهم، فيحظى اآلخرون بالسالم   
يكثرون الشجار حين يكون كل شيء على       'يقول أحد األطباء المتفائلين     . تريحهم

  !'ما يرام في العائلة، وإن لم يتم ذلك يتكاتفون
  

  :ةإجراءات وأفكار مقترح
فمن الطبيعي أن   . ينبغي عدم كبت مشاعر الطفل الغاضبة والتقليل من شأنها        . ١

  .يغضب األخوة بعضهم البعض لكن لكل شيء حدود
إتاحة الفرصة لألخوة حل مشاكلهم بأنفسهم والتدخل يكـون فـي الحـاالت             . ٢

  . الحرجة
أو اللفظـي   ) الـضرب (عندما تتطور المشكلة بين األخوة للعنف الجـسدي         . ٣
عبر النقاش والوصول إلى حلول وليس      . ينبغي على الوالدين التدخل   ) المالسنة( 

  .إلى مشكالت مثل الضرب فالضرب هو حل مشكلة بمشكلة وكأننا لم نعمل شيئا



  .أمحد الكردى /      إعداد...                                              ىف عامل األطفال  نمية  سلسلة الت

 

٤٦ 

  .تجاهل بعض المواقف. ٤
خلق مواقف للمنافسة التعاونية بين األبناء وإعطـاء جـوائز لمـن يحـسن              . ٥

  . التصرف وشرح ذلك للجميع
  
كن للوالدين أن ينظما مرةً أسبوعيا إجتماعاً عمومياً، يفصح فيه كل فرد فـي              يم

أنظّـف  'العائلة عن شعوره، سواء كان حزناً أو فرحاً، كأن يقول أحد أفرادهـا              
ستُراجع أسباب النـزاع كافـة      . 'المائدة يوميا فيما شقيقي ال يرتب سريره حتى       
مـع الوقـت سـتزول      .  التـالي  وستدون القرارات الواجب تنفيذها في األسبوع     

فضالً عن ذلك، يجب تطبيق الحل لدى اإلصابة بنوبة لحظـة           .الظروف الصعبة 
يمكن لألطفال أن يشعروا بالرعـب خـالل تنـاول          . اإلهانة وبحضور الوالدين  

الطعام أو اإلستحمام، وبفضل فكاهة الوالـدين ودور الحـاجز الـذي يؤديانـه              
  .ون انزالق طبيعيسينخفض الضغط في اللحظة نفسها من د

  
  ماذا تفعل عندما يبدأ الشجار؟

  
ولكن سيعتاد االطفال أن    . بعض االباء يتدخلون بين ابنائهم مع أول بادره للشجار        

تكون القاضى فى كل مره يتم فيها الشجار، وربما ال يحاولون حـل خالفـاتهم               
ية تجذب  ومشاكلهم بأنفسهم، وربما يجادلوا كثيرا وهم مدركون أن أصواتهم العال         

البعض االخر يهمل الشجار تماما ، غيز مبالين بالـصراخ          . اهتمامك ورعايتك   
  .والسباب ، و ال يقلقون من أن يؤذى بعضهم البعض جسديا أو بكلمات قاسية 

  
إذا كان الشجار هادىء حاول أن تهمله وتظاهر بأنه لـم يحـدث مـشاجرة ، و          

الخفيه للموقـف ، الن ذلـك       تصرف كأنك لم ترى أو تسمع شيئا ، مع متابعتك           
يعلم اطفالك االعتماد على النفس فى حل الخالفات و المشاكل التى تواجههم اما             
اذا اشتدت حده الشجار، و قد يكون هناك اذى جسدى أو نفسى أو الفاظ نابيـه ،                 
يجب عليك التدخل حينها مع مراعاه بعض القواعد عند حل النزاع ال تكن قاض              

فى أول االمر ، حتى تستمع لجميـع االطـراف تـصرف            أو حكم ، على األقل      
ال تقرر العقاب االن اخبرهم انهم      ، ال تهدد   ، ال تلوح بيدك    ، بهدوء ،ال تصرخ    
وانك على يقين بأنهم لديهم القدرة على حسن التصرف وحل          ، يلعبون معا يوميا    
  .مشاكلهم بأنفسهم 

  
   ..إذا لم يفلح ذلك ، إذن يجب عليك

هم بحزم وهدوء فى غرفة منفصلة على سبيل المثال امـنحهم           أن تفصل بين   -١
  .) دقائق ، ساعات ، أو أى وقت يلزم ( الوقت الكافىء للهدوء 

  . اجتمع بأطفالك بعد ذلك ، كل االطراف معا ، استمع اليهم -٢
وربما يحاولون شـرح  ، وما الذى يجعلهم يغضبون  ،اتركهم يعبرون عن أنفسهم     

  . طريقة تفكيرهم لبعضهم
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على سبيل المثال ال    ) التعامل(اطلب منهم االشتراك فى وضع قواعد اللعب         -٣
  .يكون هناك صياح ، ألقاب أو كلمات سيئة ، أو ضرب 

اخبرهم بعقاب الخروج عن القواعد ، مع مراعاه ان يكون العقـاب قابـل               -٤
  .للتنفيذ ، مختصر ، امن ، ليس فيه اهانه 

ن لكل منهم وقت يبدأ فيه ، وهناك وقت محدد          مثل أ  : امنحهم بعض األفكار   -٥
  .لكل العب 

 ، ألنهم يحتاجون إلى الوقـت و التكـرار ليعتـادوا            يجب أن تكون صبورا    -٦
  .سلوكا معينا 

  
  بعض النقاط المساعدة 

احرص على االنفراد بكل طفل ولو لخمس أو عشر دقائق يوميا ، تستمع اليه               -
  .جعل حل المشاكل أكثر يسرا و تتحدث معه ، سيقرب ذلك بينكم و ي

  .ال تفرق بين األشقاء فى المعامله  -
  .ال تقارن بين االشقاء ، حتى ال تزرع بذور الغيره بينهم  -
تهن اى شخص منهم ، أو تطلق عليه ألقاب بصفات سيئه ، حتى لـو كانـت                  -

  .موجوده فعال 
  .حاول أن تكتشف مواهب كل طفل ، و تحرص على تنميتها  -
الجوع يكونـوا غيـر مبتهجـين       ،  أن األطفال الذين يعانون من التعب        الحظ -

تناول وجبة صحية خفيفة قد تكـون       ، دقائق قليلة من الراحة     . وغير متعاونين   
   .كفيله بحل المشاكل

 

  
  

  ..لسلوك العدوانى عند األطفال عالج اروشتة ) ١٠( 
  

يعتبر السلوك العدواني من أحد أهم السلوكيات التي يتصف بها كثير من األطفال             
ويقصد به أي سلوك مـن شـأنه إيقـاع          ، في عصرنا الحاضر بدرجات متفاوته    

األذى الجسدي أو النفسي أو األلم بالذات أو باآلخرين وباألشياء، حيـث يظهـر            
سرة وبين الطالب في المدرسة وفي الـشوارع واألمـاكن          بين األخوة داخل األ   

العامة بأشكال مختلفة لفظية وبدنية، ومن أجل الوقاية من حدوث هـذا الـسلوك              
عند األطفال ال بد في البداية من التعرف على أهم األسباب التي تدفع األطفـال               

  :في عصرنا الحاضر إلى التصرف بعدوانية
  
 كأن يكون قد تعرض الطفل لكراهية شـديدة         :ة التعرض لخبرات سيئة سابق    -١

من قبل معلمه أو كراهية من والديه أو رفض اجتماعي من قبل زمالئه الطالب              
  .مما يدفع به الى العدوانية في السلوك.. أو رفض اجتماعي عام و غيرها 
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فقد يعاني الطفل ذو السلوك العـدواني مـن كبـت شـديد             : الكبت المستمر -٢
 من قبل والديه أو أخوته الكبار، أو من المدرسـة مـن قبـل               ومستمر في البيت  

المعلمين و اإلدارة، فيؤدي هذا الكبت الى دفع الطفل للتخفيف والتـرويح عـن              
نفسه و إفراغ الطاقة الكامنة في جسمه والتي تظهر على شكل عدوانية إنتقامـا              

  .من مواقف الكبت المفروضة عليه 
  
في كثير من األحيان يظهر السلوك العدواني        وهذا سبب مهم، حيث      : التقليد -٣

بدافع التقليد لما يقدم في األفالم والمسلسالت حتى الكرتونية منها، ونجـد فـي              
بعض األحيان أن التقليد يكون لألب أو أحد األخوة أو أحد أفراد المجتمع الـذين               

، و ال   يتسمون بالعنف و العدوانية، و في النهاية نجد أن الطفل يقلد هذه المصادر            
يوجد مكان أحب إليه من إظهار قدراته و مهاراته القتالية من المدرسة حيث يبدأ              

  .في أذية زمالئه ومعلميه وقد يؤذي نفسه
  
 قد يدفع شعور الطفل بنقصه مـن الناحيـة الجـسمية أو             : الشعور بالنقص  -٤

 العقلية أو النفسية، كأن يفقد أحد أعضائه، أو يسمع من يصفه بـالحمق والغبـاء             
  .واأللفاظ الجارحة، مما ينعكس على سلوكه تجاه اآلخرين

  
 قد يكون عامل الفـشل كالرسـوب المتكـرر، أو           :الفشل واإلحباط المستمر  -٥

الفشل في شؤون الحياة األخرى كالهزيمة في المسابقات والرياضات، يؤدي الى           
  .التصرف بعدوانية كرد فعل تجاه هذا الفشل و اإلحباط

  
 فهناك بعض األسر تـشجع علـى العنـف          :على العدوان    تشجيع األسرة    -٦

والقسوة و لعدوانية في التعامل مع الحياة ومع الناس، فيظهر ذلك جلياً في أبنائها              
  .حيث تظهر عندهم آثار العدوانية في ألعابهم وتعاملهم مع أقرانهم

  
  طرق الوقاية من حدوث السلوك العدواني لدى األطفال

  
  : التجاهات الخاطئة في تنشئة األطفالتجنب الممارسات و ا -١

إن التسيب في النظام األسري واالتجاهات العدوانية لدى اآلباء تجاه األبناء تعمل            
على توليد سلوك عدواني لدى األطفال من نفس البيئة االجتماعية وبالتـالي قـد              
يولد هذا العدوان ضعفاً وخلالً في اإلنضباط، وتفيد بعـض الدراسـات أن األب              

متسيب أو المتسامح أكثر من الالزم هو ذلـك األب الـذي يستـسلم للطفـل                ال
ويستجيب لمتطلباته و يدلـله ويعطيه قدراً كبيـراً مـن الحريـة أمـااألب ذو               
االتجاهات العدوانية غالباً ال يتقبل ابنه وال يستحسنه وبالتالي ال يعطيه العطـف             

لباً مـا يميلـون السـتخدام       ومشاعر األبوة أو الفهم والتوضيح فهؤالء اآلباء غا       
العقاب البدني الشديد ألنهم تسلطيين وهم بذلك يسيئون استخدام الـسلطة ومـع             
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مرور الوقت وهذا المزيج السيئ من السلوكيات الوالدية السلبية يولَـد اإلحبـاط             
والعدوان لدى األطفال بسبب السخط عند الطفل على أسرته ومجتمعه وبالتـالي            

 بهذا السلوك، لذلك ال بد لآلباء أن يكونوا قـدوة حـسنة             التعبير عن هذا السخط   
لألبناء في تجسيد الوسائل الجيدة لحل المشكالت وإرشاد األطفال لحل المشكالت           

  .بالطريقة الصحيحة 
  
  :اإلقالل من التعرض لنماذج العنف المتلفزة -٢

ـ             رض أظهرت نتائج كثيرة من الدراسات كما ذكر أن النماذج العدوانية التي يتع
لها األطفال في التلفاز تؤثر بشكل قوي في ظهـور الـسلوك العـدواني لـدى                

وذلك ألن وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقـروءة تلعـب دوراً   .األطفال  
كبيراً في تعلم النماذج السلوكية اإليجابية والسلبية فعلى ضوء ذلك يجب أن توفر             

طفال حتى يتم تعلم نماذج جيده و بناءة        البرامج الفعالة ذات األهداف اإليجابية لأل     
في سلوك األطفال فلو نظرنا إلى واقع األفالم الكرتونية والقصص وغير ذلـك             
فإننا نالحظ أنها تعمل على تعليم األطفال العدوان واألنانيـة لتحقيـق األهـداف        
وتبعث في نفوس األطفال الخوف والقلق وغيره من المشكالت التـي ال يحبـذ              

  .ا لدى أطفالهم لما لها من تأثير سلبي الحقاً على حياة األطفالاألهل وجوده
  
  :العمل على خفض مستوى النزاعات األسرية  -٣

ال تخلو األسر غالباً من وجود نزاعات زوجية بغض النظر عن حدتها وأسبابها             
وطريقة هذه النزاعات ، ومن المعروف أن األطفال يتعلمون الكثير من الـسلوك    

 خالل المالحظة والتقليد وعلى ضوء ذلك يتوجب على الوالـدين           االجتماعي من 
أو اإلخوة الكبار أن ال يعرضوا األطفال إلى مشاهدة نماذج من النزاعات التـي              
تدور داخل األسرة وذلك لما له من أثر سلبي على األبنـاء يتمثـل فـي تعلـيم            

البيئـة األسـرية    ف. األطفال طرقاً سلبيةً لحل النزاعات ومنها السلوك العدواني         
الخالية من النزاعات وذات الطابع االجتماعي تنمي لدى الطفل الشعور بـاألمن            

  .وبالتالي استقرار الذات 
  
  :تنمية الشعور بالسعادة عند الطفل -٤

إن األشخاص الذين يعيشون الخبرات العاطفية اإليجابية كالسعادة وتـوفير دفء           
ن يكون تعاملهم مـع أنفـسهم ومـع         وعطف الوالدين وحنانهم عليهم يميلون أل     

غيرهم بشكل لطيف وخال من أي عدوان أو سلوك سلبي آخر ، أما األشـخاص               
الذين تعرضوا إلساءة المعاملة من قبل الوالدين وإهمال عاطفي واجتماعي فقـد            
يسعون الستخدام العدوان بأشكاله المختلفة وذلك من اجل جلب انتبـاه األسـرة             

إن إساءة المعاملة الجسمية والنفـسية      .  االهتمام به  وإشعارها بوجوده وضرورة  
الموجهة نحو األطفال كلها تؤدي إلى مشاكل وضعف فـي الجهـاز العـصبي              

  .المركزي وقد تقود إلى توليد اضطرابات سلوكية وانفعالية
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  :توفير األنشطه البدنية اإليجابية لألطفال  -٥

اضة بكافة أشكالها تعمل علـى      من المعروف أن األنشطة البدنية اإليجابية كالري      
. استثمار الطاقة الموجودة لدى األفراد وتنمي كثيرا من الجوانب لدى األفـراد             

فتوفر مثل هذه األنشطة خصوصاً لدى األطفال في المراحل العمريـة المبكـرة             
يعمل على تصريف أشكال القلق والتوتر والضغط والطاقة بشكل سليم حتـى ال             

ء عن طريق العدوان فقد ثبت من خالل العديـد مـن            يكون تصريف هذه األشيا   
الدراسات مدى أهمية وفاعلية الرياضة في خفـض الـسلوك العـدواني لـدى              

  .األطفال
  
  :تنظيم وترتيب بيئة للطفل  -٦

إن إعادة ترتيب البيئة المنزلية والمدرسية للطفل التي تتضمن أماكن واسعة فـي             
لفصول تعمل علـى التقليـل مـن    غرف النوم والمعيشة وأماكن اللعب وغرف ا   

التوترات واالنفعاالت وبالتالي تقطع األمل في حدوث سلوك عدواني ناتج عـن            
الضيق في مساحات اللعب وغيره الن ذلك يعطي فرصاً أكبر لألطفـال للعـب              
والحركة كما انه ينصح بوجود أشخاص راشدين كمراقبين لسلوك األطفال لمنع           

  حدوث المشاجرات بين األطفال
  
  :االشراف على الطفل في النشاطات اليومية  -٧

إن األطفال الناضجين واألطفال غير الناضجين بحاجـة مـساحة لوجـود مـن      
يشاركهم اللعب وباألحرى من يشرف على لعبهم وهذا اإلشراف يبـدي للطفـل             
المشارك في النشاط مدى اهتمام الراشد المشارك المراقب له وبالتالي يحد مـن             

  .وكية تنبع عن غياب الرقابةظهور مشكالت سل
  

  
  

  ..عند األطفال  والخجل عالج السلوك اإلنطوائىروشتة) ١١( 
  
قـد  و.  عن اآلخرين، فيحب الوحدة ويكره االختالط بالناس       يبتعدالطفل قد   وهنا   

لسلبية من تفاعل الفرد االجتماعي فيسلك سلوكاً سلبياً يعيقه مـن           تقلل المواقف ا  
البعـد عـن مخالطـة      : التواصل مع غيره، ومن مظاهر هذا السلوك االنسحابي       

  . الناس والتضجر من العمل أو حتى اللعب الجماعي
  
األسرة المسلمة تحرص دائماً على غرس معاني المودة واأللفـة فـي نفـوس              و

ى حد سواء كي يكونوا لبنة صالحة في عملية بناء المجتمـع            األوالد والبنات عل  
 بترسيخ تلك المعـاني     - وبصورة منهجية    -المتراحم، وتقوم المدرسة فيما بعد      



  .أمحد الكردى /      إعداد...                                              ىف عامل األطفال  نمية  سلسلة الت

 

٥١ 

المؤمن الذي  : "- صلى اهللا عليه وسلم    -قال الرسول    .النبيلة والمقاصد الكريمة  
س وال يصبر   يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي ال يخالط النا           

  )رواه أحمد والترمذي وابن ماجة" (على أذاهم
  
الطفل االنطوائي هو الطفل الذي ال يخالط بيئته المحيطة به بفاعليـة ويـشعر              و

بخجل شديد إلى درجة كبيرة تؤثر على سلوكه فيمنعه الخجل من فوائد االستعانة             
كان . دة منهم بخبرات اآلخرين، والمشاركة في أنشطتهم، واللعب معهم، واالستفا       

المـدرس   (ابن سينا يفضل أن يذهب الطفل إلى الكتاتيب وال يحبذ فكرة المؤدب          
فالجلوس مع الصبيان اآلخرين يدفع عن الصبي السأم ويدفعه للتنـافس           ) الخاص

واالستفادة من زمالئه، كما أنه يعده للتعايش مع أفراد المجتمع واالختالط الحسن            
  .بهم
  

  : تماعيأسباب ضعف التواصل االج
  

ينجم الضعف االجتماعي من اضطراب الوسط العائلي أو المدرسي، كما يلعـب            
  . األقران دوراً كبيراً في انحراف الشخصية السوية

  
  :فيما يلي جملة من األسباب المؤدية إلى العزلة عند األطفال

  .  ضعف العالقة الودودة الوطيدة بين أفراد األسرة لتلبية االحتياجات النفسية-١
 التدليل الزائد وحجب الطفل عن األنشطة العامة خوفاً عليه مـن الحـسد أو               -٢

  .خشية اإلصابة باألذى
 اهتمام األسرة والمدرسة بتنمية الحصيلة المعرفية للطفل، وعـدم امتالكهـا            -٣

لبرامج منهجية لتطوير المهارات الحياتية القائمة على حل المـشكالت اليوميـة            
  .والتكيف مع البيئة

سياسة األسرة التسلطية في التهذيب المبنية على الزجر والتأنيب ال الرفـق             -٤
  .والترغيب

معرفـة طـرق اكتـساب األصـدقاء،        :  الجهل بالمهارات االجتماعية، مثل    -٥
  .واالستئذان، وإفشاء السالم، وفن اإلصغاء االيجابي، وأدب الحديث

تخدام التوبيخ الـصارم،     قيام األصدقاء أو األقارب بتوجيه النقد القاسي، واس        -٦
  . واالستخفاف المستمر به فيفقد الطفل الثقة بقدراته وال يتقبل ذاته

، والـصعوبات الـصحية     )وفـاة األم مـثالً    ( تساهم الـصدمات العاطفيـة       -٧
واالجتماعية بأزمات حادة ال يستطيع كل األطفال مواجهتها دون عناء شديد، كما            

و من مدرسة ألخرى قـد تـسبب تقلبـات          أن التنقالت المفاجئة من بلد آلخر أ      
يشعر الطفل بالنقص إذا فقد أعـز أقربائـه أو          . سلوكية تربك فكر ونفس الطفل    

عندما يصاب بمرض دائم، أو سمنة مفرطة، أو عندما يتعرض للفقـر الـشديد              
فيشعر بأنه منبوذ ويتخذ ذلك ذريعة لهجر الواقع والهروب إلى عالمه الـصغير             

  .الخالي من التحديات
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 قد يقوم األهل بترسيخ تصورات غير صحيحة أمام الطفل وزمالئـه مثـل              -٨

  : ترديد الجملة التالية
تقوم التصورات  . ابني فاشل منذ الصغر ويكره المشاركة في األنشطة الجماعية        

الخاطئة بتشكيل تصرفات مماثلة وأحاسيس سلبية تسيطر على الفـرد، فعنـدما            
ة وغير اجتماعية وهذا طبعها ال تستطيع تغييـره         إنها تافه : نقول عن ابنتنا مثالً   

مستقبالً، فإننا نكون قد أقنعناها بفكرة تجافي الصواب وتنافي الفطرة ووقعنا في            
فكل إنسان سوي رزقه اهللا ذكاء اجتماعياً يمكنه من خاللـه تنظـيم             . خطأ كبير 

تنميـة  حياته وتوظيف طاقاته بالتعاون مع من حوله إذا اجتهد الفرد في تعلـم و             
االعتقاد بخالف ذلك قد يؤدي إلى ترسيخ معتقدات وعـادات          . المهارات الالزمة 

  . غير سليمة تدعو للسلبية
  

  : المظاهر
  

يتصف الطفل الذي يعاني من ضعف في عالقاته االجتماعية بالخجـل الـشديد             
فينكمش نشاطه، وتضطرب تصرفاته، وينطوي على نفسه، ويمتنع من مخالطـة           

   من التجمعات والحفالت أو قد يخجل من شكله ومظهره،اآلخرين، ويخاف
  

ويمكن التعرف على الطفل الذي يعاني من االنطواء واالنزواء بعدة طرق منها            
  :األمور التالية

  
  . الحساسية الشديد من التوبيخ والزجر والنقد ال سيما من الكبار-١
  .لوالدين االعتماد التام على االحتكاك ببيئة مغلقة قد تتمثل في ا-٢
 عدم التعبير عن أحاسيسه ومشاعره الدفينة، ومواقفه وذكرياته األليمةن بـل            -٣

  . يلجأ إلى الصمت والكبت، ويلوذ بالكتمان والعزلة
المالعب، المسرح، إذاعـة    ( االبتعاد عن األنشطة التي تتطلب الثقة بالنفس         -٤

  ).المدرسة
 عن تكـون صـداقات       يرتبط بشبكة صداقات محدودة وغير مستقرة ويعجز       -٥

  .جديدة
وال يستطيع االنخـراط    ) الرسم والقراءة ( يختار األنشطة الفردية في الفصل       -٦

  .بسهولة في العمل الجماعي مع أقرانه
  . ال يندمج بسهولة مع المجموعة التي يلعب معها-٧
 يشعر بحرج وارتباك عندما تتجه نحوه األنظار في المواقـف االجتماعيـة،             -٨

ي الكالم، وتتشتت أفكاره، ويحمر وجهه، ويصبح فمه جافاً، ويشعر          وقد يتلعثم ف  
  .بسرعة خفقان قلبه

أنـت  "،  "ال نريدك : " يستسلم الطفل الخجول لألوهام والكلمات المحبطة، مثل       -٩
ال نريدك أن تلعب معنـا      "،  "أنت طفل منعزل ال تعرف أن تتحدث      "،  "عديم الفائدة 
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فهذه الكلمات الـسلبية التـي      ".. مضحكأنفك  "،  "شخصيتك غريبة "،  "ألنك أناني 
يسمعها من أقرانه أو أهله ساعة الغضب يصدقها الطفل االنطوائي كحقائق ثابتة            

  .وتؤثر فيه الحقاً
  .  التمارض للبعد عن المشاركة الجماعية-١٠
 الخشية من إبداء الرأي وطرح األسئلة المناسبة والملل من االسترسال في            -١١

  . عالقات جديدةالكالم كي ال يتورط ب
 اإلفراط في مشاهدة التلفاز أو برامج الحاسب اآللي، والتفريط في الوفـاء             -١٢

  . بالواجبات االجتماعية األساسية
  . التشاؤم والالمباالة-١٣
  . قد يعاني من تعثر دراسي وضعف الحصيلة اللغوية-١٤
حراج  يحب أن يشاهد الناس ويرفض أن يشارك في المناسبات خوفاً من اإل            -١٥

  . ولعدم ثقته بنفسه
  

  : الوقاية والعالج
  

هناك العديد من الوسائل المعينة على مواجهة ضعف الجانب االجتمـاعي لـدى             
  األطفال، وال شك أن لكل طفل خصوصياته التي نشاهدها في الفروق الفردية، 

  
ورغم ذلك فإن المتخصصين يقترحون مجموعة طرق عالجية يمكن االسـتفادة        

  :التعامل مع الطفل االنطوائي، منهامنها أثناء 
  
  . معرفة األسباب وطرق الحد منها أو السيطرة عليها-١
 يحتاج الطفل إلى المدح والثناء والدفء العاطفي ليشعر بأنه شـخص مهـم              -٢

 فـي   - تعـالى    -عنده جوانب مضيئة، وأنه مقبول وله قيمة كشخص خلقه اهللا           
الذكاء االجتماعي فينبغي   : وعة، منها أحسن تقويم، فهو عزيز ويمتلك ذكاءات متن      

تفعيله من خالل الحرص على تكوين عالقات جديدة والمشاركة فـي األنـشطة             
الجماعية، ومواجهة العقبات بحكمة والحذر من الهروب منها، وهذا األمر مـن            

يجـب أن   . شأنه أن يجعل الطفل يثق بنفسه وبقدراته لتحسين عالقاته باآلخرين         
  .يات أطفالنا كما نحذر من نقدهم عالنيةنكثر من ذكر إيجاب

  
 فتح قنوات الحوار والمصارحة بين الطفل ووالديه لتعزيـز الثقـة وكـشف          -٣

ينبغي أن نستمع لمخاوف الطفل ليبثها وال نقاطعـه أثنـاء           . أسباب معاناة الطفل  
  .الكالم، ولكن نبين له إيماننا بقدرته الذاتية على تجاوز المعوقات الخارجية

ية الكبار تجاربهم لألطفال فالمواقف التي تسبب لنـا الحـرج والخجـل     روا -٤
الزائد تجعلنا أحياناً نتجنب الحياة االجتماعية ونخشى مواجهـة النـاس، ولكننـا       

رواية الحكايات الواقعية والتاريخية والرمزية     . نتغلب على المخاوف بعدة طرق    



  .أمحد الكردى /      إعداد...                                              ىف عامل األطفال  نمية  سلسلة الت

 

٥٤ 

للتدبر ثم االقتداء بالنَّمـاذج     وسيلة هامة لعالج الطفل المنعزل؛ ألنها تدفع الفرد         
  .الناجحة

  
 ال بد لألسرة والمدرسة من تدريب الطفل على المهارات الحياتية الخاصـة             -٥

ببناء العالقات االجتماعية الناجحة بطريقة منظمة مع استبعاد األحاسيس السلبية          
يحتاج الطفل إلى تعلم طرائق التحدث أمام الناس دون رهبـة،           . من نفس الطفل  

احتـرام رغبـة اآلخـرين،      :  يحتاج إلى معرفة فن تكوين الصداقات، مثل       كما
وممارسة أدب االعتذار والتسامح، فيطور مهاراته االجتماعية، ويتعلم العبارات         

لو سمحت لي أن أشـاركك فـي     : "المناسبة لالشتراك بفاعلية مع اآلخرين كقول     
ذ بزمام المبادرة   وذلك كي يتدرب على األخ    " ؟..هل تحب أن تلعب معي    .. اللعب

  .ويواجه بروية المواقف السلبية فال يحبط منها
  
 يجب أن نعلم أن االنعزال اآلمن لبعض الوقت ومن البيئات الخطرة قد يكون              -٦

عالجاً مناسباً يلجأ له الطفل أحياناً لعالج مشكالته، وهـذا يختلـف بـاختالف              
عي مشاعره الساخطة   األشخاص واألحوال، فينبغي أن نترك الطفل أحياناً، ونرا       

يستغل المربي الواعي سياسة العزلة     . طالما أنها ال تخرج عن حدود المسموح به       
عند الطفل ويجعلها محمودة إذا استخدمها في هجرة أصحاب السوء، ويـستعين            

  .بها لترك أماكن الخطر والشغب
لى  نجنب الطفل النصيحة العلنية؛ ألنها تورث الجرأة على االعتزال وتدفع إِ           -٧

  .اإلصرار على الخطأ
  . الترغيب بذكر فضائل االختالط بالناس، والترهيب ببيان آفات العزلة-٨
، "أنت انطـوائي  : " احذر من تصنيف الطفل على أنه يحب العزلة وال تقل له           -٩

بل يجب أن نقنعه دائماً بأنه شخص اجتماعي متفائل وقادر على التغلـب علـى               
 يجب أن يسمع الطفل الكلمات التشجيعية       -عالى   بإذن اهللا سبحانه وت    -المعوقات  

  .التي تحثه على المزيد من العمل المفيد
 ال نقارن في كل األمور، فلكلٍّ استعداداته، ولكلِّ طفٍل طريقتـه المناسـبة              -١٠

  .لتحرير طاقاته الكامنة، وتطوير مواهبه المتنوعة
ا الفرد ويملك معرفة     تتكون العادات من خالل المزاولة الدائمة ألفعال يحبه        -١١

كافية عنها، ولهذا علينا أن نحبب الطفل الخجول بالمبادرة في تكـوين عالقـات          
ناجحة مع أقرانه، فيتعلم أدب الحديث أمام اآلخرين، ومن التمارين النافعة لتنمية            
الناحية االجتماعية المشاركة الجماعية في تنظيم مائدة الطعام، وترتيب الكتـب،           

يبدد التدريب الجاد المخـاوف التـي تكبـل         . ، وتنظيم األلعاب  وتنظيف الحديقة 
طاقات الطفل وتقلل من نشاطه، كما يحسن السلوك ويـصقل مهـارات التقبـل              
والتواصل والعطاء فيتغلب على صفة التردد، وهكذا فال بد من وضع مجموعـة             
تمارين وألعاب يختار منها الطفل ما يتفق مع ميوله ويمارسـها علـى أسـاس               

بة، ومن خالل المعرفة وبطريقة منتظمة إلى أن يتخلص تدريجياً من نزعته            الرغ
  .الفردية وسلوكه االنسحابي
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 الطفل المنطوي في غرفته والمنعزل في صفه ال يهمل، بل يستعان علـى              -١٢
  .تأديبه بحيائه وخجله بطريقة تدريجية

صطحاب  تضع األسرة والمدرسة مع الطفل أهدافاً مرحلية يمكن قياسها ال          -١٣
األطفال في أنشطة جماعية للمنتزهات والمتاحف العلمية لتعميق معاني اإلخـاء           

الهدف من تلـك الـرحالت   . والمودة والتعاون والثقة والحوار لجميع المشاركين     
يجب مراجعة نتائج تلك البرامج الحقـاً       . كسب مهارات وعدم تكديس معلومات    

  .والتركيز على أكثرها نفعاً
  

اء األمور من إدارة المدرسة وضع سياسة واضـحة للطـالب            يطلب أولي  -١٤
  .الجدد كي يتكيفوا مع البيئة الجديدة ويواجهوا التحديات

 االستفادة الناجحة من التجارب واإلطالع الواعي على نتـائج الدراسـات            -١٥
  .المتخصصة

 الدعاء المستمر، فنواظب على الدعاء كما نحافظ على بذل األسباب لنكسر            -١٦
اجز، ونتصدى للمصاعب، ونبارك الجهود، والمؤمن يسأل اهللا الخير لنفسه          الحو

وذريته، وهذه طريقة قد يغفل عنها البعض رغم أنها من أنفع طرق اإلصـالح،              
  .الدعاء عاصم من القواصم ورقية تقي من شر الحاسدين

 تشجيع األبناء والبنات على االلتحاق باألندية الثقافية والرياضـية، تهـدف          -١٧
األندية عموماً إلى توثيق وتعزيز روح التضامن بين األعضاء من خالل تنظـيم             
عملية االشتراك في المسابقات والمعسكرات والندوات وتبـادل الزيـارات مـع            

  . األندية األخرى
  . ال بد من مراجعة المختصين في حال تفاقم السلوك االنطوائي عند الطفل-١٨
  

هجية ودائمة ومتجـددة علـى الحقـائق         يجب أن نذكر الطفل بطريقة من      -١٩
  :التالية

  
  . تقوم الصداقة الحميمة الحميدة على دعائم الصدق والفضيلة-
  .  نحترم االختالفات وال نسمح لها بإفساد متعة الصداقة واحترام اآلخرين-
  . الحب والنظام والتسامح من أساسيات اإلسالم-
  . لحب والتعبير عن الترحيب تقوم اإليماءات واالبتسامات بتوصيل معاني ا-
  . تصويب األخطاء طريق النجاح-
أنـت  : "الكلمـات المحبطـة   .  تؤدي السخرية واالستهزاء إلى تحطيم النفوس      -

كلمات دارجة ولكنها جارحة؛ ألنها تمزق      ".. أنت مزعج "،  "أنت ال تفهم  "،  "متعب
  .كيان الطفل وتدفعه نحو االنطواء

  .التي ال أستطيع حلها أصارح والدي ووالدتي بالمصاعب -
 الحياة مليئة بالفرص واالختيارات فال تأسى على ما فات فتتندم وتتألم، ولكـن     -

  .تعلم مما مضى واغتنم ما هو قادم لتتقدم
  .  األخطاء الخطيرة كثيرة، تبدأ باألنانية وتنتهي باليأس-
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  . ينبغي تشجيع األطفال على مهارات إبداء الرأي وأخذ المبادرات-
  

جنح الطفل نحو االنطواء وتفضيل العزلة إذا واجه قيوداً تحد مـن حركتـه              قد ي 
يجد الطفـل بعـد التجـارب المحبطـة أن          . الطبيعية أو إهماالً يقلل من مكانته     

االنسحاب من الحياة العامة أسلم له من االختالط الذي يسبب لـه مـشكالت ال               
يستجيب لها وطـرق    يستطيع التغلب عليها، ومهما يكن األمر فلكل طفل مداخل          

تجذبه وتحببه في مشاركة الناس والتعاون معهم لكسر طوق العزلة، وال شك أن             
أولياء األمور على دراية بأحوال أبنائهم، وينبغي االستفادة من معرفـة ميـول              
األطفال في عملية تهذيب سلوكهم واستمالة قلوبهم وتدريبهم على بناء العالقـات            

حت الفرصة المناسـبة، والمهـم أال يعتـاد الطفـل           االجتماعية السليمة كلما سن   
االنطواء كسلوك ثابت في شخصيته، فكل طفل يألف ويؤلف بطريقة من الطرق            
إذا أزلنا العوائق التي تمنع ذلك، وواصلنا تنمية مهاراته الحياتية بما يتناسب مع             

  . ظروفه، واحتياجاته واستعداداته

  

 مرحلة الطفولة في بناء شخصية اإلنسان       تتفق اآلراء التربوية على أهمية          
ـًا إلـى                 المستقبلية ، فإذا ما اعترى تربية الطفل أي خلل ، فإن ذلك سيؤدي حتم
ـًا ، ومشكلة الخجـل              ـًا على الفرد والمجتمع مع نتائج غير مرضية تنعكس سلب
التي يعاني منها بعض األطفال يجـب علـى الوالـدين والمـربين مواجهتهـا               

  .وتداركها 
  
ثير من األطفال يشبون منطوين على أنفسهم خجولين يعتمدون اعتمادا كـامالً            فك

على والديهم ويلتصقون بهم ال يعرفون كيف يواجهون الحياة منفردين ويظهـر            
  .ذلك بوضوح عند التحاقهم بالمدرسة 

  
  :التمييز بين الخجل والحياء 

  
  .اآلخرين هو انكماش الولد وانطوائه وتجافيه عن مالقاة :    الخجل 

  
  .فهو التزام الولد منهاج الفضيلة وآداب اإلسالم :    أما الحياء 

  
فليس من الخجل في شيء أن يتعود الطفل منذ نشأته على االستحياء من اقتراف              
المنكر وارتكاب المعصية ، أو أن يتعود الولد على توقير الكبير وغض البـصر             

ود الولد منذ صـغره علـى       عن المحرمات ، وليس من الخجل في شيء أن يتع         
تنزيه اللسان بأن يخوض في أحد أو يكذب أو يغتاب ، وعلى فطم الـبطن عـن              
تناول المحرمات ، وعلى صرف الوقت في طاعة اهللا وابتغاء مرضاته ، وهـذا              
المعنى من الحياء ، هو ما أوصى به رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حين   

وا من اهللا حق الحياء قلنا ـ أي الصحابة ـ إنا   استحي: " قال فيما رواه الترمذي 
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نستحي من اهللا يا رسول اهللا والحمد هللا فقال ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ لـيس     
االستحياء من اهللا حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى             : ذلك  

ـ              رة وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد اآلخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر اآلخ
  " . على األولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق الحياء 

  
  :صفات الطفل الخجول 

  
   الطفل الخجول في الواقع طفل مسكين وبائس يعاني من عدم القـدرة علـى              
األخذ والعطاء مع أقرانه في المدرسة والمجتمع ، وبذلك يشعر بالمقارنـة مـع              

  .غيره من األطفال بالضعف 
  

ـًا من ذم سلوكه ؛ ألن الخجل بحد ذاته                والطفل ال  خجول يحمل في طياته نوع
هو حالة عاطفية أو انفعالية معقدة تنطوي على شعور بالنقص والعيـب ، هـذه               

  .الحالة ال تبعث االرتياح واالطمئنان في النفس 
  

ـًا ما يتعرض لمتاعب كثيرة عند دخوله المدرسة تبـدأ                والطفل الخجول غالب
دده في طرح األسئلة داخل الفصل ، وإقامة حـوار مـن زمالئـه              بالتهتهة وتر 

ـًا بعيدا عـن رفاقـه وألعـابهم               ـًا ما يعيش منعزالً ومنزوي والمدرسين ، وغالب
  .وتجاربهم 

  
ـًا بالنقص ، ويتسم سلوكه بالجمود والخمول فـي                والطفل الخجول يشعر دوم

ـًا ، وبذلك ينمو محدود ا         لخبرات غير قادر على    وسطه المدرسي والبيئي عموم
  . التكيف السوي مع نفسه أو مع اآلخرين ، واعتالل صحته النفسية 

  
ـًا في معظم تصرفاته ؛ ألنه يسعى إلى فرض                  والطفل الخجول قد يبدو أناني
ـًا               ـًا وعـصبي رغباته على من يعيشون معه وحوله ، كما يبدو خجوالً حـساس

ن الخجل يتكون عند األطفـال حـديثي        م% ٢٠ومتمردا لجذب االنتباه إليه ، و       
فمـثالً الطفـل    .. الوالدة ، وتحدث لهم أعراض ال يعاني منها الطفل العـادي            

المصاب بالخجل يدق قلبه في أثناء النوم بسرعة أكبر من مثيله ، وفي الـشهر               
ـًا في الطفل ؛ إذ يخيفه كل جديد ، ويدير وجهه أو                الرابع يصبح الخجل واضح

 يغطي وجهه بكفيه إذا تحدق شخص غريب إليه ، وفي السنة            يغمض عينيه ، أو   
ـًا مـا يكـون            الثالثة يشعر الطفل بالخجل عندما يذهب إلى دار غريبة ؛ إذ غالب

ـًا في حجرها أو بجانبها    . بجوار أمه يجلس هادئ
  

  :أسباب الخجل 
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  :    الخجل عند األطفال له أسباب كثيرة أهمها 
  
  :  الوارثة -١

عب الوارثة دورا كبيرا في شدة الخجل عنـد األطفـال ، فالجينـات                حيث تل 
الوراثية لها تأثير كبير على خجل الطفل من عدمه ، فالخجل يولد مع الطفل منذ               
والدته ، وهذا ما أكدته التجارب ألن الجينات تنقل الصفات الوراثية من الوالدين             

ـًا ما يكون له أ          ب يتمتع بصفة الخجل ، وإن      إلى الجنين ، والطفل الخجول غالب
  .إلخ .. لم يكن األب كذلك فقد يكون أحد أقارب األب كالجد أو العم 

  .    فالطفل يرث بعض صفات والديه 
  
  :  مخاوف األم الزائدة -٢

    أي أم تحب طفلها باعتباره أثمن ما لديها ؛ لذا تـشعر األم بـأن عليهـا أن                  
لكن الحماية الزائدة على الحد تجعلها      تحميه من أي أذى أو ضرر قد يصيبه ، و         

تشعر بأن طفلها سيتعرض لألذى في كل لحظة ، ومن دون قصد تمـأل نفـس                
الطفل بأن هناك مئات من األشياء غير المرئية في المجتمع تشكل خطرا عليه ،              
ومن ثم يشعر الطفل بالخوف ، ويرى أن المكان الوحيد الذي يمكن أن يشعر فيه               

نان ، وهو إلى جوار أمه ، ومثل هذا الطفـل يـشعر بـالخوف               باألمان واالطمئ 
ـًا وال يستطيع أن يعبر الطريق وحده ، أو يستمتع بـالجري أو اللعـب أو                 دائم
ـًا                السباحة في البحر ؛ ألنه يتوقع في كل لحظة أن يصاب بأذى ، ويظل منطوي

ـًا من إصابته بأي أذى    .خجوالً بعيدا عن محاولة فعل أي شيء خوف
  
  وفي بعض األحيان يصل خوف األم على طفلها إلى درجة تؤدي إلى منعـه               

ـًا عليـه مـن تعلـم بعـض                 من االختالط واللعب مع األطفال اآلخرين خوفـ
ـًا             السلوكيات غير الطيبة أو تعلم بعض األلفاظ غير الالئقة فيصبح الطفل منطوي

لعبة مع األطفال   خجوالً يفضل العزلة واالنطواء ، ويخشى من االندماج في أية           
  . اآلخرين 

  
  : مركب النقص وخجل األطفال -٣

   يعاني بعض األطفال من مشاعر النقص نتيجة نواقص جـسمية أو عاهـات             
بارزة ، وهذه النواقص والعاهات تساعد على أن ينشأ هؤالء األطفال خجـولين             
وميالين للعزلة ، ومن هذه النواقص والعاهات البارزة ضعف البـصر ، وشـلل    
األطفال ، وضعف السمع ، واللجلجة في الكالم ، أو السمنة المفرطة ، أو قصر               

  .إلخ … القامة المفرط 
   وقد يعاني بعض األطفال من الخجل نتيجة مشاعر النقص الناتجة عن أسباب            
مادية ، كأن تكون مالبسه رثة وقذرة لفقره ، أو هزالة جسمه الناتج عن سـوء                

  . اليومي ، أو نقص أدواته المدرسية وكتبه التغذية ، أو قلة مصروفه 
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  :  التدليل المفرط من جانب الوالدين للطفل -٤

فالتدليل المفرط من جانب الوالدين لطفلهما يعد من أهم أسـباب خجـل الطفـل               
الشديد ، ومن مظاهر هذا التدليل المفرط عدم سـماح األم لطفلهـا بـأن يقـوم                

تقادا منها أن هذه المعاملة من قبيل الـشفقة         باألعمال التي أصبح قادرا عليها اع     
والرحمة للطفل ، ومن مظاهر التدليل المفرط عدم محاسبة األم لولـدها حينمـا              

  .يفسد أثاث المنزل ، أو عندما يتسلق المنضدة ، أو عندما يسود الجدار بقلمه 
  

ـ             د    وتزداد مظاهر التدليل المفرط في نفس األبوين عندما يرزقان بالطفـل بع
سنوات كثيرة ، أو أن تكون األم قد أنجبت الطفل بعد عدة إجهاضات مستمرة ،               
أو أن يأتي الطفل بعد إنجاب األم لعدة إناث ، فالمعاملة المتميزة والدالل المفرط              
للطفل من جانب والديه إذا لم يقابلها نفس المعاملة خارج المنـزل سـواء فـي                

ـًا ما تـؤدي لـشعور الطفـل         الشارع أو الحي ، أو النادي ، أو المدر         سة غالب
بالخجل الشديد ، خاصة إذا قوبلت رغباته بالصد ، وإذا عوقب على تـصرفاته              

  .بالتأنيب والعقاب والتوبيخ 
  

   يمكننا أن نقي أطفالنا من مشاعر الخجل واالنطواء على الذات من           
  :خالل اتباع التعليم اآلتية 

  
 ، وعدم تعرضهم للمواقف التي تؤثر       ت توفير الجو الهادئ لألطفال في البي      -١

في نفوسهم وتشعرهم بالقلق والخوف وعدم االطمئنان ، ويتحقق ذلـك بتجنـب             
القسوة في معاملتهم والمشاحنات والمشاجرات التي تتم بين الوالدين ؛ ألن ذلـك             
يجعلهم قلقين يخشون االختالط باآلخرين ويفضلون االنطـواء وعـدم مواجهـة          

  .نان الحياة بثقة واطمئ
  

   كما يتحتم على اآلباء واألمهات أن يوفروا ألوالدهم الصغار قدرا معقوالً من            
الحب والعطف والحنان ، وعدم نقـدهم وتعريـضهم لإلهانـة ، أو التحقيـر ،                
ـًا أمام أصدقائهم أو أقرانهم ؛ ألن النقد الشديد واإلهانـة والتحقيـر              وخصوص

 مرغوب فيه ، ويقعده عن القيام بكثيـر         الزائد على اللزوم يشعر الطفل بأنه غير      
  .من األعمال ، ويزيد من خجله وانطوائه 

  
 ، وأن تتـيح لـه        ينبغي على األم إخفاء قلقها الزائد ولهفتها على طفلهـا          -٢

الفرصة لالعتماد على نفسه ومواجهة بعض المواقف التي قد تؤذيه بهدوء وثقة            
ة طبيعية يولد بها تدفعه للمحافظة      ، فكل إنسان كما يؤكد علماء النفس لديه غريز        

على نفسه وتجنب المخاطر ، والطفل يستطيع أن يحافظ على نفسه أمام الخطـر              
  .الذي قد يواجهه بغريزته الطبيعية 
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 سـواء    أن يهتم الوالدان بتعويد أطفالهما الصغار على االجتمـاع بالنـاس           -٣

 آلبائهم وأمهاتهم في    بجلب األصدقاء إلى المنزل لهم بشكل دائم ، أو مصاحبتهم         
زيارة األصدقاء واألقارب أو الطلب منهم برفق ليتحدثوا أمام غيرهم سواء كان            

  .المتحدث إليهم كبارا أو صغارا 
  

   وهذا التعويد يضعف في نفوسهم ظاهرة الخجل ويكسبهم الثقة بأنفسهم ، وقـد      
ـ يتربـون  كان أبناء الصحابة والسلف الصالح ـ رضوان اهللا عليهم أجمعـين    

على التخلص التام من ظاهرة الخجل ومن بوادر االنكماشية واالنطواء ، وذلـك             
بسبب تعويدهم على الجرأة ومصاحبة اآلباء لهم لحـضور المجـالس العامـة ،        
وزيارة األصدقاء وتشجيعهم على التحدث أمام الكبـار ، ودفـع ذوي النباهـة              

ارتهم فـي القـضايا العامـة       والفصاحة منهم لمخاطبة الخلفاء واألمراء واستش     
  . والمسائل العلمية في مجمع من المفكرين والعلماء 

  
    فقد كان الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ يصطحب بن عبـد    
اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ في حضور مجالس الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ     

 ـ كما كان عمر ابـن   ، وكان عبد اهللا دون الحلم ـ أي طفل لم يبلغ سن البلوغ 
الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ يدخل عبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنـه ـ ،      

  .وكان دون الحلم في أيام خالفة عمر في مجالس الشورى مع أشياخ بدر 
  

ودخل على عمر بن عبد العزيز في أول خالفته وفود المهنئين من كـل أقطـار        
عمر بن عبد العزيز ، تقـدمهم غـالم         الخالفة ، فتقدم وفد من الحجازيين لتهنئة        

ارجع أنت وليتقدم من هـو      : صغير لم يبلغ سن إحدى عشرة سنة فقال له عمر           
أيد اهللا أمير المؤمنين بأصغريه قلبه ولسانه       : منك ، فقال له الغالم      " أسن  " أكبر  

ـًا فقد استحق الكالم ، ولـو أن                ـًا حافظ ـًا وقلب ـًا الفظ فإذا منح اهللا العبد لسان
األمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في األمة من هو أحق منك بمجلسك هـذا ،                

  : فتعجب عمر من كالمه وأنشد قائالً 
  

ـًا          وليس أخو علم كمن هو جاهل    تعلم فليس المرء يولد عالم
  وإن كبير القوم ال علم عنـده          صغير إذا التفت عليه المحـافل 

  
واألمهات أن يقوموا بتدريب الطفل الخجول علـى األخـذ           يجب على اآلباء     -٤

والعطاء ، وتكوين الصداقات مع أقرانه من األطفال ، وذلـك بتـشجيعه بكـل               
  .الطرق على االختالط واالحتفاظ بالصداقات 

  
 وتعويده على االعتماد على ذاته       ابتعاد الوالدين عن التدليل المفرط للطفل ،       -٥

 وغيرهما من األمور األخرى ، فكلما كـان الطفـل           في ارتدائه مالبسه وحذائه   
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مدلالً معتمدا على أبويه ، وكان نضجه االنفعالي غير كامل ، وكلما كان بعيـدا               
عن االعتماد على ذاته في األمور الصغيرة ، كلما نشأ خجوالً ، كما ينبغي على               

بالمـساواة  المعلم في المدرسة أن يقوم ببث الثقة في نفوس التالميذ ومعامالتهم            
ـًا منهم ، سواء فـي                  دون تحيز ، والبعد عن مقارنة األطفال بمن هم أكثر حظ
االستعداد الذهني أو الجسمي ، أو من حيث الوسامة ، أو القدرات واالستعدادات             

  .االجتماعية ؛ ألن مثل هذه المقارنات تضعف ثقة الطفل بنفسه
  

  
  

  ..عالج مشكلة الغيرة عند األطفال روشتة ) ٢١( 
  

هي العامل المشترك في الكثير من المشاكل النفسية عند األطفال ويقصد بـذلك             
الغيرة المرضية التي تكون مدمرة للطفل والتي قد تكـون سـبباً فـي إحباطـه                

  .وتعرضه للكثير من المشاكل النفسية
  

فالغيرة تعد حالة انفعالية يشعر بها الطفل ، ويحاول إخفاءها ، وال تظهر إال من               
خالل أفعال سلوكية يقوم بها ؛ و الغيرة عند األطفال هي مزيج من اإلحـساس               
بالفشل وانفعال الغضب ؛ وتعد الغيرة أحد المشاعر الطبيعيـة الموجـودة عنـد          

قبل سلوك الغيرة عند الطفل كحقيقة      اإلنسان كالحب ، ولذلك يجب على الوالدين ت       
واقعة ، وفى نفس الوقت ال تسمح بزيادتها ، فالقليل من الغيرة عند الطفل حافز               
على المنافسة والتفوق ، أما الكثير من الغيرة عند الطفل يضر بشخصية ونمـو              

  .الطفل
  

ها ويجب أن تقبل  ... والغيرة أحد المشاعر الطبيعية الموجودة عند اإلنسان كالحب       
فالقليل من الغيرة يفيد    ... األسرة كحقيقة واقعة وال تسمع في نفس الوقت بنموها        

اإلنسان، فهي حافز على التفوق، ولكن الكثير منهـا يفـسد الحيـاة، ويـصيب               
الشخصية بضرر بالغ، وما السلوك العدائي واألنانية واالرتبـاك واالنـزواء إال            

ال يخلو تصرف طفل مـن إظهـار        و. أثراً من آثار الغيرة على سلوك األطفال      
وهذا ال يسبب إشكاال إذا فهمنا الموقف وعالجنـاه         .... الغيرة بين الحين والحين   

  .عالجاً سليماً
  

أما إذا أصبحت الغيرة عادة من عادات السلوك وتظهر بصورة متكـررة فـى              
األسرة، تصبح مشكلة، والسيما حين يكون التعبير عنها بطرق متعددة والغيـرة            

 العوامل التي تؤدى إلى ضعف ثقة الطفل بنفسه، أو إلى نزوعه للعدوان             من أهم 
  .والتخريب والغضب
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والغيرة شعور مؤلم يظهر في حاالت كثيرة مثل ميالد طفل جديد لألسـرة ، أو               
شعور الطفل بخيبة أمل في الحصول على رغباته ، ونجاح طفـل آخـر فـي                

  .لناتج عن اإلخفاق والفشلالحصول على تلك الرغبات ، أو الشعور بالنقص ا
  

والواقع أن انفعال الغيرة انفعال مركب، يجمع بـين حـب التملـك والـشعور               
بالغضب، وقد يصاحب الشعور بالغيرة إحساس الشخص بالغضب من نفسه ومن           

وقد يـصحب   . إخوانه الذين تمكنوا من تحقيق مآربهم التي لم يستطع هو تحقيقها          
ورة أو التشهير أو المضايقة أو التخريـب أو         الغيرة كثير من مظاهر أخرى كالث     

العناد والعصيان، وقد يصاحبها مظاهر تشبه تلك التي تصحب انفعال الغـضب            
في حالة كبته ، كالالمباالة أو الشعور بالخجل ، أو شدة الحساسية أو اإلحـساس               

  .بالعجز ، أو فقد الشهية أو فقد الرغبة في الكالم
  

  :الغيرة والحسد
ن الكلمتين تستخدمان غالبا بصورة متبادلة، فهما ال يعنيان الـشيء           ومع أن هاتي  

نفسه على اإلطالق، فالحسد هو أمر بسيط يميل نسبياً إلى التطلع إلى الخـارج،              
يتمنى فيه المرء أن يمتلك ما يملكه غيره، فقد يحسد الطفل صديقه على دراجته              

  .وتحسد الفتاة المراهقة صديقتها على طلعتها البهية
  

فالغيرة هي ليست الرغبة في الحصول على شيء يملكه الشخص األخر، بل هي             
فإذا كان ذلك الطفـل     ... أن ينتاب المرء القلق بسبب عدم حصوله على شيء ما         

يغار من صديقه الذي يملك الدراجة، فذلك ال يعود فقط إلى كونه يريد دراجـة               
رمزاً لنـوع مـن     .. .كتلك لنفسه بل وإلى شعوره بأن تلك الدراجة توفر الحب         

الحب والطمأنينة اللذين يتمتع بهما الطفل األخر بينما هو محـروم منهمـا، وإذا              
كانت تلك الفتاة تغار من صديقتها تلك ذات الطلعة البهية فيعود ذلك إلى أن قوام               
هذه الصديقة يمثل الشعور بالسعادة والقبول الذاتي اللذين يتمتع بهمـا المراهـق             

  .لك الفتاةوالتي حرمت منه ت
فالغيرة تدور إذا حول عدم القدرة على أن نمنح اآلخرين حبنا ويحبنا اآلخـرون              
بما فيه الكفاية، وبالتالي فهي تدور حول الشعور بعدم الطمأنينة والقلـق تجـاه              

  .العالقة القائمة مع األشخاص الذين يهمنا أمرهم
  

  :أسباب مشكلة الغيرة عند األطفال * 
  
 المقارنة الهدامة بين    -طف والحنان من الوالدين الى األبناء        الحرمان من الع   -١

  ٠األطفال سواء كان بالصراحة أو السلوك
  ٠ المشاجرات المستمرة بين الوالدين -٢
 خوف الطفل إذا فقد بعض امتيازاته او احتياجاته األساسية كالحب والعطف            -٣

  ٠سنة تحدث الغيرة عند الطفل إذا ظهر آخر ولقي معاملة ح-٠مثال
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 المقارنة بين طفل وأخر والتفريق في المعاملة بين األطفال وبعضهم البعض            -٤
  سبب في حدوث مشكلة الغيرة

   إضعاف ثقة الطفل بنفسه تشعره باإلحباط ومن ثم بالغيرة-٥
 الشعور بالنقص لدي الطفل يدفعه للغيرة خاصةً  إذا كانت جوانب الـنقص              -٦

  ترجع لعيوب جسمية أو عقلية
 سماح األهل للطفل بإظهار مشاعر الغيرة على نحو سليم يـساهم فـي               عدم -٧

كبت هذه المشاعر مما يعزز لدى الطفل اإلحساس بأنه منبوذ وغير مرغوب فيه             
  فيزداد لديه اإلحباط وعدم الثقة بالنفس

 عقاب الطفل الجسدي بالضرب إذا أظهر غيرته نحو أخيه يزيد لدى الطفـل             -٨
  .التي تظهر على شكل عداء نحو أخيه مشاعر الغيرة السلبية و

  
  : تعبير الطفل عن الغيرة -المشكلة- أعراض ومظاهر

  
 وتحدث أما خارجة عن طريق التحطيم واتالف األشياء أو عن طريق الصمت             -

وتظهر في قضم األظافر أو مص األصابع أو التبول الال ارادي أو عن طريـق               
لذا فانه يجـب علـى الوالـدين         .الحصول على ما فقده بطريقة التودد والتقرب      

التعرف على طبيعة كل من أوالدهما على حده واأليمان بأن لكـل إنـسان منـا       
  .صفات مميزة قد يكون ضعيف في ناحية ولكن قوي في ناحية اخرى 

  . صراخ الطفل والعبث بأغراض اآلخرين أو سرقتها أو تدميرها -
  . االعتداء الجسدي بالضرب أو القرص -
  . وإلقاء الطفل للشتائم وإقالق الراحة  اإلزعاج-
تأخذ الغيرة شكل التجسس والوشاية     ) بعد العاشرة   (  عندما يتقدم الطفل بالعمر      -

  .واإليقاع باآلخرين 
 وتظهر الغيرة عند األطفال الصغار بالقيام بتصنع الحب الزائد نحـو الطفـل              -

  .الجديد وذلك إلخفاء مشاعر الغيرة الدفينة
 الفرصة للطفل الغيور حتى يقوم بإيذاء أخيه بالضرب أو بالعض            وإذا أتيحت  -

  .فسيقوم بها 
  

  : تأثير مشكلة الغيرة على النمو لدى األطفال وباقي المراحل العمرية
  

والغيرة في الطفولة المبكرة تعتبر شيئاً طبيعيا حيث يتـصف صـغار األطفـال       
حاجاتهم، دون مبـاالة    باألنانية وحب التملك وحب الظهور، لرغبتهم في إشباع         

 ٤ – ٣بغيرهم، أو بالظروف الخارجية، وقمة الشعور بالغيرة تحدث فيما بـين            
  .سنوات، وتكثر نسبتها بين البنات عنها بين البنين
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والشعور بالغيرة أمر خطير يؤثر على حياة الفرد ويسبب له صراعات نفـسية             
جتمـاعي، بمظـاهر    متعددة، وهى تمثل خطراً داهما على توافقه الشخصي واال        

سلوكية مختلفة منها التبول الالإرادي أو مص األصابع أو قـضم األظـافر، أو              
الرغبة في شد انتباه اآلخرين، وجلب عطفهـم بـشتى الطـرق، أو التظـاهر               

  .بالمرض، أو الخوف والقلق، أو بمظاهر العدوان السافر
  

  :عالج مشكلة الغيرة عند األطفال
  
  .انته في األسرة والمدرسة وبين الزمالء  إشعار الطفل بقيمته ومك-١
 تعليم الطفل أن الحياة أخذ وعطاء منذ الصغر وأنه يجب على اإلنـسان أن               - ٢

  .يحترم حقوق اآلخرين
  . تعويد الطفل على المنافسة الشريفة بروح رياضية تجاه اآلخرين - ٣
  .ده  بعث الثقة في نفس الطفل وتخفيف حدة الشعور بالنقص أو العجز عن- ٤
 أن تكون العالقات بين الطفل وأقرانه قائمة علي أساس المساواة والعـدل ،              - ٥

  .دون تميز أو تفضيل على آخر، مهما كان جنسه أو سنه أو قدراته 
 على اآلباء الحزم فيما يتعلق بمشاعر الغيرة لدى الطفل ، فال يجوز إظهار              - ٦

 ينبغي إغفال الطفـل الـذي ال        القلق واالهتمام الزائد بتلك المشاعر، كما أنه ال       
  ً.ينفعل وال تظهر عليه مشاعر الغيرة مطلقا 

 في حالة والدة طفل جديد ال يجوز إهمال الطفل الكبير وإعطـاء الطفـل               - ٧
الصغير عناية أكثر مما يلزمه ، فال يعط المولود من العناية إال بقدر حاجتـه ،                

ألكبر عادة كثرة حمل المولود     وهو ال يحتاج إلى الكثير ، والذي يضايق الطفل ا         
  .وكثرة االلتصاق الجسمي الذي يضر المولود أكثر مما يفيده

  
  .التعرف على األسباب وعالجها· 
  
  . إشعار الطفل بقيمته ومكانته في األسرة والمدرسة وبين الزمالء -١
  . تعويد الطفل على أن يشاركه غيره في حب اآلخرين -٢
اة أخذ وعطاء منذ الصغر وأنه يجب على اإلنسان          تعليم الطفل على أن الحي      -٣

  .أن يحترم حقوق اآلخرين
  . تعويد الطفل على المنافسة الشريفة بروح رياضية تجاه اآلخرين -٤
  . بعث الثقة في نفس الطفل وتخفيف حدة الشعور بالنقص أو العجز عنده -٥
يز أو تفـضيل     توفير العالقات القائمة على أساس المساواة والعدل، دون تم          -٦

على آخر، مهما كان جنسه أو سنه أو قدراته، فال تحيز وال امتيازات بل معاملة               
  على قدم المساواة
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تعويد الطفل على تقبل التفوق، وتقبل الهزيمة، بحيث يعمل علـى تحقيـق              -٧
النجاح ببذل الجهد المناسب، دون غيرة من تفوق اآلخرين عليه، بالصورة التي            

  . بنفسهتدفعه لفقد الثقة
 تعويد الطفل األناني على احترام وتقدير الجماعة، ومشاطرتها الوجدانيـة،            -٨

  .ومشاركة األطفال في اللعب وفيما يملكه من أدوات
 يجب على اآلباء الحزم فيما يتعلق بمشاعر الغيرة لدى الطفل، فال يجـوز               -٩

 إغفال الطفل الذي    إظهار القلق واالهتمام الزائد بتلك المشاعر، كما أنه ال ينبغي         
  .ال ينفعل، وال تظهر عليه مشاعر الغيرة مطلقاً

 في حالة والدة طفل جديد ال يجوز إهمال الطفل الكبير وإعطاء الـصغير               -١٠
عناية أكثر مما يلزمه، فال يعط المولود من العناية إال بقـدر حاجتـه، وهـو ال                 

 حمل المولود وكثـرة     يحتاج إلى الكثير، والذي يضايق الطفل األكبر عادة كثرة        
وواجب اآلباء كـذلك أن     . االلتصاق الجسمي الذي يضر المولود أكثر مما يفيده       

يهيئوا الطفل إلى حادث الوالدة مع مراعاة فطامه وجدانياً تدريجياً بقدر اإلمكان،            
  .فال يحرم حرماناً مفاجئاً من االمتياز الذي كان يتمتع به

قلعوا عن المقارنة الصريحة واعتبار كل       يجب على اآلباء واألمهات أن ي       -١١
  .طفل شخصية مستقلة لها استعداداتها ومزاياها الخاصة بها

  
  :مدى اإلستفادة النفسية والتربوية بعد دراسة هذه المشكلة 

  
تنمية الهوايات المختلفة بين األطفال كالموسيقى والتصوير وجمع الطوابـع           -١

وبذلك يتفوق كل في ناحيته، ويصبح      ... ..والقراءة وألعاب الكمبيوتر وغير ذلك    
  .تقيمه وتقديره بال مقارنة مع اآلخرين

المساواة في المعاملة بين االبن واالالمريض، التفرقة في المعاملة تؤدى إلى            -٢
شعور األوالد بالغرور وتنمو عند البنات غيرة تكبت وتظهـر أعراضـها فـي              

 وعدم الثقة بهم وغير ذلك      صور أخرى في مستقبل حياتهن مثل كراهية الرجال       
  .من المظاهر الضارة لحياتهن

  
 عدم إغداق امتيازات كثيرة على الطفل المريض ، فأن هذا يثير الغيرة بـين    -٣

األخوة األصحاء ، وتبدو مظاهرها في تمنى وكراهية الطفل المريض أو غيـر             
  .ذلك من مظاهر الغيرة الظاهرة أو المستترة

  
  ..نصائح لألم * 
  
تعطي الفرصة بشعور الطفل بذلك ان الطفل بطبيعته ذكي جدا و يـشعر             ال   -١

بالحمل ربما قبل امه انتي ال تصدقي و لكن اذا وضعتي اهمية لهـذا بالمتابعـة                
  .سوف تتاكدي 
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نهـا مثـل    قبل االنجاب احضري عروسة لعبة و دربي ابنك او بنتك علي ا            -٢
مولود ي الفرق بين اللعبة و ال     لمزيد من التقرب اوصف   و، المولد الذي في انتظارة     

بمرور الوقت سيدرك ان هناك طفل منتظر مثلـة         و، حتي يذيد اشتياق ابنك لها      
  .بعد اتمام الوالدة ان شاء اهللا لن تعاني من الغيرة وة  سيلعب مع

 اتركي ابنك يكتشف المولود و لكن وانتي منتبها في النهايه اذا فعلتي ذلـك               -٣
  .لحب بين االطفالعلي االقل لن تجدي سوي ا

الفصل الكامل بين الطفلين خوفا على الطفل الجديد يعطي نتـائج عكـسية              -٤
ويكون لدى الطفل الكبير فضول شديد تجاه الطفل الصغير مم قد يجعله يتحـين              

لـذلك  .....الفرص ألكتشاف هذا المخلوق الجديد بعيدا عن إشـراف الوالـدين            
دعيـه يحملـه    ....دعيه يمسك يده    ....شاركي طفلك في أكتشاف أخوه الجديد       

دعيه يساعدك في إحضار أغراض الطفل مـن غيـارات و           .....تحت إشرافك   
  .... حفاظات 

 ال تعاقبي الطفل أبدا إذا أعتدى على أخوه الصغير فالعقـاب سـيزيد مـن               -٥
كراهيته له و سيزيد الطين بله خصوصا إذا شعر الطفل أنك عاقبتية بسبب هـذا        

  .. .الطفل الجديد 
خصوصا إذا أقبل عليك     ... أشبعيه من الحنان     أكثري من أحتضان الطفل و     -٦

وأنت منشغلة بالطفل الجديد ال بأس أن تضعي الطفل جانبا و تحمليه و تـضميه               
  .و تخبرينه أنك تحبينه أكثر ألنه يساعدك و ال يتعبك كما يفعل الصغير

  
  


