


املقدمة

العائلة دورًا كبريًا يف حتديد معامل �صخ�صية الأطفال  العالقات داخل  تلعب 

وم�صتقبلهم الجتماعي والنف�صي. تبداأ العالقة بالطفل قبل مولده، وحتى قبل 

ت�صكله كجنني، فلكٍل من الأب والأم ت�صور عن الطفل الذي �صيكون والدًا/ة 

له يف امل�صتقبل، ومنذ حلظة احلمل بالطفل يبداأ كل من الأب والأم يف ت�صور 

ويكون  الطفل.  لهذا  اأم  اأو  كاأب  دورهم  هو  وما  �صيكون،  كيف  الطفل،  هذا 

و�صخ�صيته  الطفل  ذات  بناء  يف  وكبريًا  مهمًا  اأثرًا  والت�صورات  الأفكار  لهذه 

امل�صتقبلية يف مرحلة املراهقة والبلوغ. 

اإن تربية الأطفال م�صوؤولية كبرية بل ويعتقد اأحيانًا اأنها ت�صكل عبئًا ثقياًل على 

كاهل الوالدين، حيث اأنها لي�صت مقالة مكونة من نقاط اإذا اتبعها الأهل تنجز 

بنجاح. الرتبية هي عملية م�صتمرة ب�صكل يومي، يدخل �صمنها طريقة تعاملنا 

مع اأبنائنا والتوا�صل معهم، واجلو الأ�صري الذي نوفره لهم والبيئة العامة التي 

فهمهم  والجتماعية،  التعليمية  خلفيتهم  الوالدين،  �صخ�صية  واإياهم.  نعي�ش 

يف  توؤثر  مهمة  عوامل  جميعها  القت�صادية،  وظروفهم  كوالدين،  لدورهم 

تربيتهم لأبنائهم وبناتهم.

بع�ض الع�امل املهمة التي ت�ؤثر على الرتبية:

بع�ض الع�امل املهمة التي ت�ؤثر على الرتبية:

الظروف الجتماعية والقت�صادية لالأ�صرة. 1 .

. 2 اخللفية التعليمية للوالدين )ثقافة الوالدين(.

�صخ�صية كل من الأب والأم اأو مقدمي الرعاية. مبا يف ذلك �صلوكياتهم  3 .

وردود اأفعالهم اأمام الأطفال.

العالقة بني الأب والأم وحميطهم الأ�صري. 4 .

فهم الأب والأم لدورهم وم�صوؤولياتهم يف عملية الرتبية، وتقبل ال�صعوبات  5 .

التي يفر�صها هذا الدور عليهم . 

. 6 العالقة القدمية لكل من الأب والأم بوالديهم.

خربات الأم والأب يف الطفولة، والنماذج الرتبوية التي رافقتهم يف هذه الطفولة. 7 .

لالأ�صف يت�صاءل الكثري من الأهايل عن طرق الرتبية الأف�صل لأبنائهم بعد اأن يكونوا قد و�صلوا اإىل �صعور بالعجز اأمام �صلوكياتهم، اأو بعد 

اأن يكونوا قد جربوا طرق وردود فعل عديدة مل جتد مبنفعة. يت�صاءل البع�ش فيما اإذا كانت �صلوكيات اأبنائهم طبيعية، ويطلب البع�ش 

الأخر احل�صول على طريقة اأف�صل يف تعديل ال�صلوك.

يلجاأ املخت�صني/ات قبل الإجابة عن هذه الت�صاوؤلت اإىل ال�صتف�صار عن ال�صلوكيات املربكة، كم ومتى تتكرر وما هي �صّدتها. 

يرى املخت�صون/ات اأن الطفل يعرب عن اأفكاره وم�صاعره عن طريق �صلوكياته، لذلك فاإن فهم امل�صاعر والأحا�صي�ش التي تقف وراء �صلوكه 

ي�صاعد على التعاطف معه، تقبله واإيجاد احللول املنا�صبة للتعامل مع ال�صلوك املرفو�ش. 

�صيتطرق هذا الكتيب لبع�ش امل�صكالت ال�صلوكية التي يواجهها الأهل مع اأطفالهم حماولني تعريف هذه ال�صلوكيات وما قد ت�صببها، واقرتاح 

بع�ش احللول املنا�صبة لها.



 

نق�صد بالكذب عدم قول احلقيقة اأو و�صف خاطئ لالأ�صياء على غري حقيقتها، نتيجة 

اخلوف من العواقب اأو احلاجة والرغبة اإىل عر�ش الأمور ب�صكل مغلوط.

اأ�صكال النمو الذهني يف مرحلة مبكرة، حيث يجرب الأطفال  يعترب الكذب واحد من 

الكذب باعتقاد اأن له نتائج �صحرية، فالأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة يكت�صفون اأنه 

با�صتطاعة ال�صخ�ش تغيري الوقائع من خالل الكلمات، لهذا فمن الطبيعي اأن يجربوا 

نفرق ما بني  اأن  الواقع. علينا  لتغيري  الكذب يف حماولة  اإىل  واللجوء  بالكلمات  اللعب 

الكذب واخليال، فاأطفالنا يف �صنوات عمرهم الأوىل غري قادرين متامًا على التفريق 

بني الرغبة والواقع اأو بني احلقيقة واخليال. كما واأن قامو�صهم اللغوي حمدود وقد ل 

فعل  من  وت�صاأله  طفاًل  تواجه  عندما  فمثال  يق�صدون،  عما  متامًا  التعبري  ي�صتطيعون 

ذلك؟ يقول كذبا اأنه لي�ش الفاعل فهو اأحيانًا يق�صد اأين فعلت لكن لي�ش عمدًا.

اأهله باإ�صهاب عن  ، ومثال على ذلك الطفل الذي يتحدث مع  اأمورًا يتمنون حدوثها كما لو حدثت فعاًلُ كثريًا ما جند الأطفال ي�صفون 

التقاءه »بالتنني« مثاًل وقدرته على مواجهته ب�صجاعة. يف هذه احلالة ل حاجة طبعًا لأن ن�صحح مفهوم الطفل عن الواقع اأو اأن نقول له اأن 

ما يقوله خياًل، بل اأن نقراأ الق�صد من وراء هذه احلكاية، حيث اأن طفلنا يريدنا اأن نرى �صجاعته وا�صتقالليته، وقد ميثل التنني خماوف 

معينة ا�صتطاع الطفل مواجهتها.

اأما الكذب هو �صلوك يحدث نتيجة قرار موجه من قبل الطفل اإما للح�صول على حاجة معينة اأو من اأجل التهرب من مواجهة عاقبة.

هناك عالقة وثيقة بني الكذب واخلوف، فيلجاأ الكثري من الأطفال اإىل الكذب نتيجة �صعورهم بعدم الأمان يف العالقة مع الأهل، حيث 

تكون العالقة بنيت على خوف وعدم ثقة. اإن ال�صعور بالأمان يف العالقة مع الأهل يكّون ثقة وبالتايل �صدق يف التعامل بني الطفل وذويه.

العالقة غري الآمنة بني الطفل واأهله تعزز �صلوك الكذب لديه.

ومن الأ�صباب التي توؤدي اإىل عالقة غري اأمنة بني الطفل واأهله:

الكذب
ردود اأفعال عنيفة اأو موؤذية من قبل الأهل جتاه �صلوكيات الطفل، ومثال على ذلك: حني يخرب الطفل  اأهله باأنه ح�صل على عالمة  1 .

اأهله املرة القادمة  اأو حرمان �صديد، لذا لن يجروؤ الطفل يف الغالب على اإخبار  منخف�صة يف امتحان فتكون ردة فعل الأهل عنف 

باحلقيقة، بل �صيكذب اأو عمليًا �صيخفي احلقيقة.

توقعات الأهل العالية من الطفل والتي تفوق قدراته اأو ميوله، ومثال على ذلك: اأن يتوقع من الطفل اأن  يكون مبدع بال�صباحة ولكنه  2 .

ل يتقن ال�صباحة ب�صورة تتالءم مع توقعات الأهل، فتكون ردة فعلهم بو�صفه »بالإن�صان الغبي والفا�صل«. ويف املرات القادمة �صيبداأ 

الطفل بالكذب وي�صف مواقف تتالءم مع توقعات اأهله حتى يبدون اإعجابهم به.

خوف الطفل من فقدان حب الوالدين قد يوؤدي اإىل الكذب، ومثال على ذلك: الطفل الذي يطلب منه اأن يكون موؤدب دائمًا واأل يتلفظ  3 .

باألفاظ �صيئة لكي يظهر باملظهر املالئم لالأهل، فعندما يتلفظ باألفاظ نابية يقول له اأحد الوالدين اأنت ل�صت ابني واأنا ل اأحبك، فيبداأ 

باإنكار ما قاله خوفًا من فقدان حب الأهل، ولأنه يعتقد اأن والديه قد يكرهاه لو عرفا احلقيقة.

تربية الطفل ب�صكل حاد على المتناع عن اخلطاأ متامًا يوؤدي اإىل خوفه من اأن ي�صبب خيبة اأمل لالأهل،  فيلجاأ اإىل الكذب لأنه مل  4 .

يح�صل فعاًل على م�صاحة كافية للخطاأ اأو للتعلم من الأخطاء.

ال�سرقة

نق�صد بال�صرقة امتالك الطفل ل�صيء ل يخ�صه. حال ال�صرقة كحال الكذب، فهي اأي�صا 

اأمر يثري ف�صول الطفل الراغب بالتملك واحل�صول على الأ�صياء، اأغلب الأطفال اإن مل 

يكن جميعهم يجربون ال�صرقة.

تعترب ال�صرقة من امل�صاكل ال�صلوكية ال�صائدة، وعلينا اأن ندرك ا�صرتاط ت�صمية موقف اأنه 

�صرقة باأن نكون قد علمنا الطفل �صابقًا اأنه من اخلطاأ اأخذ �صيء دون اإذن �صاحبه.

حوادث ال�صرقة الب�صيطة �صائعة جدًا يف مرحلة الطفولة املبكرة وتبلغ ذروتها يف حوايل 

5-8 �صنوات ثم تبداأ بالتناق�ش، لأن ال�صمري مبفهومه البالغ )اأي �صعور الطفل  عمر 

يف  وحدهم  لي�صوا  باأنهم  الأطفال  يدرك  حيث  اجليل،  هذا  يف  بالنمو  يبداأ  بالذنب( 

العائلة واملحيط، واأنه ل ميكنهم احل�صول على كل الأ�صياء واإ�صباع رغباتهم يف اأ�صرع 



وقت وبدون رقيب اأو ح�صيب. يعترب �صلوك ال�صرقة الب�صيط يف حدود الطبيعي اإىل �صن ما دون العا�صرة، ولكن اإذا ا�صتمر هذا ال�صلوك بعد 

هذا العمر فهو دليل على وجود م�صكلة �صعبة بحاجة اإىل تدخل عالجي لتفاديها.

ال�صرقة كم�صكلة �صلوكية عند الأطفال تعترب من اأكرث امل�صاكل امل�صببة للقلق واخلوف عند الأهل، لأنها ت�صعرهم اأن من حولهم قد يحكمون 

الأهل  ذهن  يف  ترتبط  ال�صرقة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�صف  لأهله.  اإدانة  ما  بطريقة  ي�صكل  ال�صارق  فالطفل  اأبناءهم،  �صلوك  خالل  من  عليهم 

مبفهومها القانوين، حيث تعترب �صلوكًا اإجراميًا يوؤدي اإىل ال�صجن يف مرحلة البلوغ، مما قد يزيد تخوف وقلق الأهل من اأن ت�صتمر هذه 

ال�صلوكيات لدى اأطفالهم ل�صن املراهقة.

اأ�سباب ال�سرقة عند الأطفال:

قد ي�صرق الطفل نتيجة نق�ش ما يف حياته، وبالتايل قد تكون ال�صرقة تعوي�صًا عن هذا النق�ش، وقد يتمثل هذا النق�ش يف عدة اأ�صكل من 

�صمنها نق�ش احلب، ال�صعور بقلة  الهتمام، عدم احرتام الوالدين له اأو فقدان اأحدهما )مثلما يح�صل يف حالة الوفاة اأو النف�صال(، 

فيلجاأ الطفل اإىل اأخذ �صيء مادي للتعوي�ش عن حرمان عاطفي معني.

وجود منوذج غري �صوي يف املحيط الجتماعي للطفل، فهو عادًة يقتدي مبن حوله اأو يقلدهم مثل وجود �صارقني يف املحيط كاأحد الوالدين  1 .

اأو الأ�صدقاء.

قد ي�صرق بع�ش الأطفال من اأجل تدعيم احرتام الذات وكي يثبتوا اأمام الآخرين �صالبتهم اأو كفاءتهم، فهم ل يجدون فر�صة طبيعية  2 .

لإثبات قدراتهم ب�صكل �صوي فيلجئون اإىل ال�صرقة.

قد ي�صرق الأطفال ب�صبب بع�ش الظروف القت�صادية ال�صعبة وحاجتهم لبع�ش الأغرا�ش التي ل تتوفر لهم كالألعاب اأو الأكل اأو املالب�ش.. 3

قد تكون ال�صرقة عالمة على التوتر الداخلي لدى الطفل، مثل الكتئاب اأو الغرية اأو الغ�صب. وتكمن هنا اأهمية فهم �صلوك الطفل لأنه  4 .

يعرب عنه بطرقه اخلا�صة والتي تختلف عن طرق تعبري البالغني.

يف كل الأحوال يجب اأن نتعامل مع هذه الأ�صباب ب�صكل منف�صل، واأن جند تف�صريًا ل�صلوك ال�صرقة عند الطفل، فعالج ال�صبب اأف�صل من 

التعامل فقط مع ال�صرقة كجرمية والعقاب عليها، لأن معرفة ال�صبب والتعامل معه �صينهي هذا ال�صلوك، وميكن لالأهل من خالل فهمهم 

ل�صلوك الطفل اأن يتعاملوا مع امل�صكلة، ولكن يف اأحيان اأخرى يف�صل التوجه لالأخ�صائي/ة من اأجل طلب ال�صت�صارة.

العدوانية

من  كثري  يف  تكون  رغبة  لتحقيق  وحتايله  العنف  اإىل  الطفل  جلوء  بالعدوانية  نق�صد 

الإحباط،  حالت  ملواجهة  بدائية  طريقة  العدوانية  تعترب  م�صروعة.   رغبة  الأحيان 

وا�صتخدام غري مقبول للقوة.

مظاهر ال�سل�ك العدواين:

اإىل العنف  اأو للممتلكات كاللجوء  ال�صلوك العدواين هو �صلوك ي�صبب الأذى لالآخرين 

اجل�صدي اأو اللفظي اأو النف�صي اأو اجلن�صي.

الغرية  مبا�صر )م�صمن( مثل احل�صد،  �صكل عدوان غري  تتخذ  قد  العدوانية  امل�صاعر 

والت�صبب  احلرق  الأطراف،  خد�ش  مثل  الذات  جتاه  العدوان  وهناك  كما  وال�صتياء. 

بالأمل للذات.

اأ�سباب العدوانية متعددة ومنها:

الرغبة يف حتقيق هدف. هنا علينا اأن نفهم بدايًة اأن لكل �صلوك وظيفة هامة وهدف يحققه، فاأحيانا يكون الهدف ظاهرًا ) مثل  1 .

�صرب اأخ لأخيه ل�صرتجاع لعبته(، واأحيانًا يكون ال�صلوك غري ظاهر ) مثل �صرب اأخ لأخيه نتيجة غ�صبه من اأحد والديه(، �صبب 

رئي�صي اأخر هو الإحباط وُيعّرف على اأنه ف�صل يف حتقيق غاية يراد الو�صول اإليها )مثل ال�صعور بالإحباط لعدم احل�صول على لعبة 

جميلة يوؤدي اإىل قيام الطفل بالعتداء على لعبة اأخيه(.

ال�صعور بالذنب الذي قد يوؤدي اإىل عدوانية جتاه الذات، ب�صبب تكوين الطفل م�صاعر �صلبية جتاه ذاته مثل اأن يقوم  الطفل بع�ش  2 .

نف�صه نتيجة �صلوك قام به.

�صبب هام اأخر هو التقليد كا�صتخدام الوالدين لأ�صلوب العقاب العدواين للتعامل مع م�صاكل اأولدهم، اأو اأن يكون النمط العدواين هو  3 .



العناد

النمط ال�صائد بالأ�صرة  ك�صرب الزوج لزوجته اأمام الأبناء  اأو  �صرب الأم اأو الأب  لالأبناء اأو �صتمهم، اأو اأهانتهم وحتقريهم.

كبت الأطفال وعدم اإ�صباع رغباتهم، اأو عدم اإعطاءهم �صرعية يوؤدي اإىل جلوءهم للعدوانية للتعبري عن الرغبات املمنوعة. 4 .

جتاه  الكبار  من  عنيفة  �صلطة  ممار�صة  اأو  الإناث،  جتاه  عنيفة  �صلطة  ميار�صوا  باأن  للذكور  كال�صماح   « العنف  متجد  التي  الثقافة  5 .

ال�صغار«.

نق�صد بالعناد التعبري عن الرف�ش للقيام بعمل ما ولو كان مفيدًا، اأو ال�صتمرار يف عمل 

ما واإن كان خاطئًا. ويتميز العناد بالإ�صرار وعدم الرتاجع عن ال�صلوك حتى يف حالة 

ظاهرة  العناد  اإن  داخليًا.  ولو  وموقفه  براأيه  حمتفظًا  الطفل  فيبقى  والق�صر،  الإكراه 

�صائعة لدى الأطفال توؤدي اإىل ت�صادم بني الأطفال اأنف�صهم اأو بينهم وبني البالغني من 

والديه  على  يعتمد  فهو  الكافية  ال�صتقاللية  �صنتني  قبل عمر  الطفل  حولهم. ل ميلك 

ب�صكل كبري جدًا، لذلك ل تظهر عليه ال�صلوكيات العنادية ب�صكل وا�صح فيما عدا بع�ش 

املمانعة، ولكن ذلك ل يعد عناد اأ�صال لأن العناد موقف و�صلوك مبني على الإح�صا�ش 

بال�صتقاللية اجلزئية من جانب الطفل ومنو ت�صوراته الذهنية، فيقوم الطفل مبمار�صة 

هذه ال�صتقاللية بالرف�ش، الحتجاج، املمانعة و اإبداء الراأي املخالف، وبالرغم من اأن 

العناد قد ياأخذ مكانه عند �صن الثالثة اإل اأنه قد يالزم بع�ش الأطفال حتى �صن املراهقة. ويف الغالب ل يتم ظهوره بعد �صن املراهقة اإن 

مل يظهر قبل ذلك.

العناد اأن�اعًا ومنه:

عناد �لت�صميم و�لإر�دة: وهو يعترب نوع حممود يجب ت�صجيعه ودعمه، ومثال ذلك عندما يحاول �لطفل �إ�صالح لعبته مثاًل وهو ي�صر 

على ذلك مهما منعه �لكبار. هذ� �لنوع من �لعناد فيه تاأكيد للذ�ت و�لرغبات.

�لعناد ك�صلوك طفويل )�أ�صغر من �صنه(: مثل �لطفل �لذي ي�صر على زيارة �صديق يف وقت غري منا�صب �أو رغبته باأمر ما يختلف به 

مع �لأهل كلياً. هذ� �لنوع من �لعناد ناجم عن عدم فهم �لطفل للو�قع و�حلدود و�ملمكن وغري �ملمكن ب�صبب �صنه.

وقد تزيد درجة �لعناد لدى �لطفل فيعاند نف�صه لغيظه من �أمه فريف�ض �لطعام وهو جائع، و يرف�ض لعبة وهو يريدها وما �إىل 

ذلك. هذه �ملكابرة تولد �صر�عاً بني رغبة �لطفل يف �ل�صتمر�ر يف موقفه وبني ��صتياقه ملا عر�ض عليه. وهذ� �ل�صر�ع ينتهي بالتنازل 

عند حماولة �لكبار يف حله.

��صطر�ب  �إىل  يوؤدي  قد  ذلك  فاإن  �حباطاته،  مع  �لطفل  تعامل  ��صلوب  يف  ثابتة  و�صفة  ر��صخ  �صلوك  �إىل  �لعناد  يتحول  عندما  �أما 

�صديد يف �ل�صلوك و�لنفعالت وي�صبب م�صاكل يف عالقته مع �لأهل. ينجم هذ� �لنوع من �لعناد يف �لغالب عن منط تربية غري �صليم 

خ�صو�صاً يف �ملر�حل �لأوىل للرتبية.

�لعناد قد يظهر ويختفي حتت ظروف معينة ويف مو�قف معينة. فقد يظهر يف �لبيت ويختفي يف �ملدر�صة  �أن  من �جلدير بالذكر 

و�لعك�ض �صحيح. هنا يكون �لطفل و�عياً ومدركاً ل�صلوكه �لعنادي ولكنه يفعل ذلك لتحقيق رغبة �أو هدف ما، وحاملا يحقق ما يريد 

فاإنه يتخلى عن عناده. وعندما يكون �لعناد �صمة قوية للطفل فاإن ذلك قد يكون نو�ة ل�صطر�ب نف�صي وهو ما ن�صميه ��صطر�ب 

�لتحدي �ملعار�ض.



ماذا ميكننا اأن نفعل جتاه ال�سل�كيات ال�سلبية �سابقة الذكر

علينا قبل كل �صيء اأن نفهم املق�صود من �صلوكيات اأطفالنا، واأن نتحلى مبهارة القدرة على 

فهم ما يق�صدونه من هذه ال�صلوكيات، واأن نكون قادرين على قبول مرحلة الطفولة مبا فيها 

من اأخطاء ورغبات. علينا اإذًا اأن نعرف الفرق بني قدرتنا على احلكم على الأ�صياء وقدرات 

اأطفالنا على ذلك، فعامل البالغ يختلف عن عامل الطفل، والرتبية بهذا املعنى هي �صقل عامل 

الطفل اجلامح خللق عامل البالغ الواقعي.

مهما حاول الأهل تعليم الأف�صل لأبنائهم وجعلهم يتقنون ال�صلوكيات ال�صوية وذلك من خالل 

التثقيف اجلن�صي،  ال�صليم، النظافة ال�صخ�صية، احرتام الآخر،  تعليمهم مثاًل مبادئ الأكل 

نف�صية  تطور �صحة  ت�صاعد يف  اأمور  فيه  �صك  ل  اإىل ذلك -وهي مما  وما  واحلدود  ال�صبط 

وثقة  �صداقة حميمة  روابط  ي�صمل  الأهل مبا  مع  وتطور عالقة �صحية  كما  للطفل،  ايجابية 

معهم- ولكن حتى »الرتبية الكاملة املثالية« لن ت�صتطيع اأن متنع ب�صكل كامل ظهور خماوف، �صعوبات واأزمات لدى الأطفال.

فال تعني الرتبية اأن مننع ظهور الأزمات بل اأن ن�صاعد يف حلها ب�صكل بناء، لذا ل ميكن اأن تتم الرتبية دون اأن يتم تعليم الطفل من خالل اأخطائه 

و�صعوباته.

امل�صاعدة من قبل الأهل يجب اأن تاأخذ بعني العتبار مرحلة تطور الطفل النف�صية والعقلية، وقدراته على فهم الواقع مبا يتنا�صب وعمره. من واجبنا 

كاأهل م�صاعدة الطفل على حل م�صاكله من خالل تطوير مهاراته يف فهم الأخطاء والتعامل مع نتائجها. بكلمات اأخرى هذه امل�صاكل ميكن اأن تكون 

و�صيلة تربوية ناجعة اإذا ما مت التعامل معها بحكمة و�صمن قدرات الطفل على فهمها. 

اإن الرتبية ال�صحيحة ل ت�صتثني احلزم، ول يعني احلزم ا�صتخدام اأ�صاليب عنيفة، ولكنه يتجلى اأ�صا�صًا يف و�صع احلدود ويف ا�صتخدام و�صائل الثواب 

والعقاب ال�صليمة عند اقت�صاء احلاجة.

توجه ت�صاحمي اأكرث من الالزم من قبل الأهل لن مُيّكن الطفل من حتمل امل�صوؤولية عن �صلوكياته، فاإذا مل يواظب الأهل على و�صع احلدود وال�صوابط، 

كيف لهم اأن يتوقعوا اأن يتعلم الطفل تطوير حدود و�صوابط ل�صلوكياته؟ واأي�صًا توجه �صارم اأكرث من املعدل املعقول من قبل الأهل �صيو�صل الطفل 

لنتيجة م�صابهة، مبعنى انه لن يعلم الطفل حتمل م�صوؤولية ت�صرفاته. فاإذا �صعر الطفل مثاًل اأن ت�صرفات طائ�صة من قبله توؤدي اإىل عقاب �صديد اأو 

مذمة �صعبة ل�صخ�صيته، فاخلطوة الأوىل التي �صيقوم بها هي تبني الإنكار كو�صيلة،  مبعنى اأن الطفل �صينكر م�صوؤوليته عن اأي �صلوك قام به وهكذا 

لن يطور اإمكانياته الذاتية للتحكم وال�صيطرة.

اإذًا توجه ت�صاحمي اأكرث من الالزم اأو �صارم اأكرث من الالزم ي�صو�ش لتطور ال�صمري لدى الطفل ويو�صل اإىل نف�ش النتيجة وهي طفل مع حتكم ذاتي 

منقو�ش.

اأكرث من حدوث تغيري يف  اأن ي�صعر الطفل باأنه حمبوب من قبل والديه حني يكون �صلوكه ح�صنا وكذلك الأمر حني يقوم بت�صرفات«�صيئة« مُيكن 

ال�صلوك اإذا وجه الآهل مالحظة لبنهم اأما اإذا مل تتوفر عالقة حب اآمنة بني الطفل والأهل فان الطفل �صيوؤمن انه مهما فعل لن يحظى ابداآ بحب 

والديه.

العقاب

يلجاأ الكثري من الأهل ل�صتخدام اأ�صلوب العقاب حماولني ت�صحيح �صلوك اأبنائهم، وهنا نود 

التو�صيح اأن العقاب هو نوع من الإدانة ورف�ش �صلوك معني قام به الطفل. قد يولد العقاب 

لدى الطفل م�صاعر من ال�صخط اأو اخلجل اأو الندم وعدم الر�صا عن النف�ش، وبالتايل يدفعه 

اأمناط  عن  والبحث  ال�صلبية  امل�صاعر  هذه  ا�صتبعاد  بهدف  املرفو�ش  ال�صلوك  عن  للتوقف 

العقاب  يكون  اأن  يجب  بديلة  �صلوكية  اأمناط  للبحث عن  الطفل  لي�صل  ولكن  بديلة.  �صلوكية 

الذي ا�صتخدم مبني على:

•فهم نف�صية الطفل والظروف املحيطة به. 	
•اأ�صباب ال�صلوك ولي�ش نتائجه. 	

•ا�صتهداف تعديل ال�صلوك ولي�ش حتطيم �صخ�صية الطفل. 	



عند ا�ستخدام اأ�سل�ب العقاب مع الأطفال يجب مراعاة الأم�ر التالية:

•اأن يكون العقاب بعد ال�صلوك غري املرغوب فيه مبا�صرة. 	
•اأن جتل�ش الأم اأو الأب بحيث تكون مب�صتوى نظر الطفل عند التحدث اإليه عن اخلطاأ الذي قام به، اأو عندما ميلي الأهل نوع العقاب الذي �صيقع  	

على الطفل، والتف�صري له بكلمات ب�صيطة ملاذا قرروا العقاب.

•يجب اأن يبداأ الأهل با�صتخدام العقاب من الأ�صهل اإىل الأ�صعب وبالتدرج، على �صبيل املثال يبداأ الأهل يف البداية باأ�صلوب التحذير والعد حتى  	
الرقم ثالثة، اإذا مل يتوقف الطفل عن ال�صلوك غري املرغوب فيه تقوم الأم بعدها بو�صع الطفل يف زاوية متخ�ص�صة للعقاب يف املنزل، بحيث 

تكون بعيدة عن املثريات وتكون مدة العقاب دقيقة عن كل �صنة من عمر الطفل. بعدها اإذا مل يغرًي الطفل �صلوكه، اأو اإذا �صعر الوالدين اأن خطاأ 

الطفل يحتاج اإىل عقاب اأقوى ت�صتخدم العقابات التالية بالتدرج ح�صب ال�صلوك الذي قام به الطفل:

•حرمان الطفل من برنامج تلفزيوين يحبه. 	
•حرمان الطفل من اللعب على الكومبيوتر يف هذا اليوم. 	

•حرمان الطفل من جزء من م�صروفه يف اليوم التايل. 	
•حرمان الطفل ليومني اأو ثالثة من ممار�صة اأمر يحبه. 	

•الطلب من الطفل اأن يقوم بادخار مبلغ ي�صاوي قيمة ال�صيء الذي قام بك�صره اأو �صرقته على �صبيل املثال. 	
•يجب على الأهل عند ا�صتخدام العقاب اأن يكونوا ثابتني يف عقاب ال�صلوك غري املرغوب به يف كل مرة يقوم الطفل بتكراره، اإىل اأن يتوقف  	

الطفل.

اإىل  الو�صول  بل ميكن  الطفل،  يتوقف على فر�ش عقاب على  ل  التعديل  ال�صامل، وهذا  ال�صلوك  بتعديل  نوؤمن  نف�صيني/ات  كاأخ�صائيني/ات  اإننا 

نتائج اأف�صل يف تعديل ال�صلوك يف حال انتهاجنا نظام التحفيز اأو الت�صجيع اليجابي، مبعنى اإنزال عقاب عادي على الطفل عند العناد كما واإبداء 

الت�صجيع ونعته ب�صفات ايجابية يف حالة كان موقف وت�صرف الطفل جيدًا، اأو اإعطاءه جائزة رمزية اإذا ا�صتطاع التحكم ب�صلوك غري �صوي مثاًل اإذا 

ا�صتطاع ال�صيطرة على الظاهرة ال�صرقة لفرتة حمدودة، اأو اأخذه اإىل نزهة اذا �صاركنا باحلقيقة مبوقف كان �صعبًا عليه بدل اللجوء اإىل الكذب، 

بهذه الطريقة يح�صل توازن وتكافئ ما بني اإنزال العقاب عند حدوث الت�صرف غري ال�صوي مقابل اإعطاء التحفيز واملديح عند حدوث ت�صرف لئق 

اأو مالحظة حت�صن يف �صلوك كان �صلبيًا �صابقًا.

العالج الأ�سري:

 لنحاول الآن اأن نفهم ما مير به الطفل لي�ش على امل�صتوى الفردي فقط بل على امل�صتوى العائلي. اليوم نحن نوؤمن اأنه ويف كثري من الأحيان اخللل 

ال�صلوكي لدى اأطفالنا يعك�ش خلاًل عامًا يف منظومة الأ�صرة، لذا دون حل اأو التغلب على اخللل العام يف الأ�صرة لن ي�صتطيع الطفل تبني �صلوكيات 

بديلة متالئمة اأكرث مع املتوقع.

كما �صبق وذكرنا يف املقدمة فاإن العالقات داخل الأ�صرة تلعب دورًا مهمًا يف حتديد معامل �صخ�صية الأطفال وم�صتقبلهم الجتماعي والنف�صي يف اآن 

واحد، فاإذا ات�صمت هذه العالقات بالود، احلوار والحرتام املتبادل بني جميع اأفراد الأ�صرة، ف�صيوؤثر ذلك بال�صرورة على تكوين �صخ�صية متما�صكة 

نف�صيًا واجتماعيًا للطفل يف امل�صتقبل، و�صيحدث العك�ش اإذا ما كانت الأ�صرة تعاين من خلل يف طبيعة العالقة بني الأفراد. 

تتميز العالقات يف النوع الأخري من العائالت بكثري من ال�صفات، منها عدم وجود حدود وا�صحة يف التعامل والعالقة -اإما اأن تكون احلدود مفقودة 

واإما اأن تكون يف غاية ال�صرامة وال�صلطوية-، ولعل اأهم �صفات هذه العائالت اأو الأ�صر هو احلاجة املا�صة لوجود طفل/ة ت�صقط عليه معظم م�صاكل 

الأ�صرة اأو تختاره ليكون »كب�ش الفداء« اأو كما نقولها باللغة العامية »الطفل ال�صماعة«.

عادًة ما يكون هذا الفرد »ال�صماعة« طفاًل اأو مراهقًا، ومن املالحظ اأي�صًا باأن هذا الفرد ل يكون »كب�ش الفداء« فقط فيما يتعلق بالأهل، بل جند يف 

كثري من الأحيان اأنه يكون عر�صة لالنتقادات من قبل معظم اأفراد العائلة مبا فيهم الأخوة والأخوات، ويف بع�ش الأحيان يعاين هوؤلء الأطفال اأو 

املراهقني/ات من بع�ش �صعوبات التعلم، اأو قد يكون لديهم �صمنة زائدة اأو �صلوكياتهم تختلف عن الأخوة/الأخوات الآخرين، في�صبح من الأ�صهل 

اإ�صقاط امل�صاكل الأ�صرية عليهم واختيارهم ك�صماعة. اإن كل ما ذكر لي�ش �صرطًا لأن يحدد الطفل كطفل )عر�ش(، فقد جند اأن هذا الطفل هو طفاًل 

عاديًا دون �صعوبات ولكن حاجات الأهل وامل�صاكل يف العالقات يف داخل الأ�صرة هي التي ت�صعه يف هذا الو�صع ال�صعب.

ي�صمى هذا الطفل ح�صب امل�صطلحات النف�صية »الطفل العر�ش«اأو« عر�ش العائلة« ونالحظ اأن هذه الت�صمية قد جاءت لأن هذا الطفل ي�صبح تعبريًا 

عن م�صاكل العائلة واآليات العالقة يف داخلها، فهو الذي ُيح�صر الأهل لطلب امل�صاعدة النف�صية اأو ال�صت�صارة. ومن باب التناق�ش مع توجه الأهل فاإن 

العالج النف�صي ينظر اإىل هذا الطفل على اأنه الطفل القوي الذي حمل على كتفيه معظم امل�صاكل غري الواعية ب�صكل مبا�صر يف الأ�صرة.

عادًة ما يكون العالج يف هذه املواقف مرّكبًا لأنه ي�صمل الأهل من خالل الإر�صاد الأ�صري اأو العائلي ول يقت�صر على الطفل فقط. بالعادة يالحظ 

عالقتهم  اأمناط  ت�صمل  قد  التي  التغيري  عملية  ويقاومون  امل�صكلة،  هو  الطفل  اأن  على  وي�صّرون  الأ�صرة  يف  م�صاكل  هنالك  باأن  ينكرون  الأهل  اأن 

و�صلوكياتهم.



مبادئ عامة ت�ساعد يف ت�سجيع �سل�كيات ايجابية لدى اأطفالنا:

مبادئ عامة ت�ساعد يف ت�سجيع �سل�كيات ايجابية لدى 

اأطفالنا:

	• اإن الأطفال يت�صمون بالختالف اأكرث من الكبار، ولذلك ل بد من  
تقومي كل حالة على حدا، وفهم الأ�صباب وما ع�صاه قد يكون م�صاهمًا    

يف ن�صوء ال�صلوك املرفو�ش.  

	•تعليم الطفل الأمانة، واحرتام خ�صو�صية واأغرا�ش الأخر.

	• تنمية عالقة دافئة تت�صم باحلب، احلنان، الهتمام وتفهم احتياجات  
الطفل واملراحل العمرية التي مير بها.  

	•الإ�صراف املبا�صر على الطفل وق�صاء وقت كاف معه، ومعرفة كيف  
يق�صي وقته، هذا مهم جدا يف التعرف على �صلوكيات الطفل ومتابعتها   

وعالجها. كن قدوة لطفلك واحرتم خ�صو�صية واأغرا�ش الآخرين.

•تعليم الطفل امل�صوؤولية، وت�صحيح ال�صلوك غري ال�صوي مبا�صرة، ودعوته اإىل حتمل م�صوؤولية ما يفعل.  	

•مناق�صة الطفل بخ�صو�ش اأي �صلوك غري مقبول بطريقة خمت�صرة، وا�صحة، ب�صيطة و�صادقة ولي�ش على �صكل موعظة. 	

•من املهم دومًا متابعة، مراقبة ودعم الطفل حتى يعالج املو�صوع. 	

• تهيئه بيئة غنية باملثريات الثقافية ) م�صرح، كتب، األعاب... الخ(.    	

• ت�صجيع الطفل على ال�صوؤال والتجريب.   	

• اأن يكون الوالدان منوذجا للتعامل، واتخاذ اأ�صلوب احلوار كنهج للتعامل.  	

• اإ�صعار الطفل بذاته وتقديره، واإك�صابه الثقة بالنف�ش، واحرتام �صخ�صية الطفل وممتلكاته. 	

• عدم مقارنة الطفل بغريه. 	

• تفهم �صعور الطفل اإذا تعر�ش ملحنة. 	

• جعل الطفل ي�صف �صلوكه من زاويته )من وجهة نظره هو( وعدم اإ�صدار الإحكام بت�صرع.  	

• جعل الطفل يقّيم �صلوكه بنف�صه وفح�ش قبوله ل�صلوكه وهل هناك اإمكانية للقيام بطرق بديلة.   	

• الطلب من الطفل اأن يعيد النظر ب�صلوكه، وهنا ين�صط عقل الطفل و�صمريه وحتميله م�صوؤولية �صلوكه.  	

• تكرار املحادثات مع الطفل عند كل �صلوك نراه �صلبيًا مهما تكرر وعدم امللل. 	

• من املهم عند التعامل مع الطفل األ ناأخذ دور العارف بكل �صيء لأن عندها نكون اأقل اإ�صغاء.  	

•احرتام وتقبل القدرات املوجودة لدى الطفل.   	

•مالحظة نقاط القوة املوجودة لدى الطفل والعمل على تطويرها.   	

•التوجه اليجابي يف التعامل مع الطفل ي�صاعده، لأن العنف ل يولد اإل العنف. 	

• تاأمني م�صروف منظم وحمدد للطفل يتالءم مع و�صع العائلة املادي واحتياجاته. 	



املركز الفل�سطيني لالإر�ساد

بيت حنينا: 02-6562272

البلدة القدمية يف القد�ض: 02-6273135

رام اهلل: 2989788-02  نابل�ض: 09-2335964

جنني: 2504060-04   عزون: 09-2902462

www.pcc-jer.org

email: pcc@palnet.com

بدعم من:


