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مقدمة
نتطلع ضمن نطاق مرشوعنا املمول من قبل منظمة إنقاذ
الطفل يف فنلندا والذي سينتهي يف  30متوز  ,2021إىل
إنتاج وإتاحة استخدام لعبتني لوحية ورقمية لحل مشكلة
تنمر األقران بالتعاون مع املدرسة التجريبية وشكريتنا يف
املرشوع مدرسة ليىل بريام االبتدائية يف أفجالر .بدعم من
إدارة املدرسة والطالب واألرس  ،ستسمح النتائج الناجحة
التي سيتم تحقيقها خالل عملية املرشوع بتطوير املنتجات
ونرشها محليًا وخارجيًا .ا

ماذا نفعل؟
هدفنا األول هو منع حصول تنمر األقران بني األطفال
كونه ترصفًا مسيئًا جسديًا ولفظ ًيا وسلوك ًيا وضا ًرا تجاه
بعضهم البعض أو تجاه طفل واحد يف نفس الفئة العمرية
أو الفئة القريبة منها  ،أو عرب االنرتنت  ،و منع حدوث
اآلثار السلبية الخطرية لتنمر األقران عىل األطفال والتي من
املمكن أن تصل حتى الهروب من املدرسة .لهذا الغرض ،
وبدعم من مدرسة ليىل بريم االبتدائية يف أفجيالر  ،ننظم
ورش عمل لألطفال مع مجموعات شكلناها مع الطالب
الذين يواصلون تعليمهم يف الصفني الثالث والرابع .من
خالل ورش العمل هذه  ،نهدف إىل إنتاج لعبة لوحية
ولعبة رقمية  ،والتي ستساهم يف منع تنمر األقران  ،عىل
أساس حقوق الطفل  ،مع عملية تصميم وتطوير مبشاركة
األطفال  ،ووضعها قيد االستخدام يف نصف العام الدرايس
الثاين من  .21/2020ا
هدفنا الثاين هو عقد جلسات توعية للمعلمني واملرشدين
وإدارة املدرسة لتطوير تعليم شامل وآمن يف املدارس
العامة .يف إطار املرشوع  ،تم اعتامد نهج شامل ملكافحة
تنمر األقران .لتحقيق هذا الهدف  ،يف نهاية جلسات
التوعية التي تنظمها منظمة إنقاذ الطفل ،سيتم تطوير
مواد إرشادية حول أنشطة وألعاب ممتعة وآمنة وشاملة
مع مجموعات األطفال لتحسني روح الفريق والعالقات
اإليجابية مع األقران .ا

هدفنا الثالث هو متكني اآلباء ومقدمي الرعاية من خالل
تنظيم جلسات لزيادة الوعي باآلثار السلبية لتنمر األقران
ومسؤوليات األرسة يف هذا السياق .ا
هدفنا الرابع هو الرتكيز بشدة عىل القضايا الشاملة األخرى
املهمة  ،مبا يف ذلك سالمة الطفل  ،ومشاركة األطفال ،
والجنسية االجتامعية والتامسك االجتامعي يف جميع
األنشطة يف مرشوعنا  ،ملعالجة تنمر األقران من خالل نهج
شامل  ،ومنع اآلثار السلبية التي يتعرض لها
األطفال نتيجة تنمر األقران .ا

ألجل من تم إعداد هذا الكتيب اإلرشادي؟
تم تطوير هذا الدليل كمصدر عميل
لآلباء  /مقدمي الرعاية .ا
يهدف هذا الدليل إىل  :ا

• تحسني مواقف وسلوكيات الوالدين
• زيادة ثقة مقدمي الرعاية يف مهارات األبوة واألمومة
• تنمية العالقات بني اآلباء واألمهات وأطفالهم
• التعرف عىل آثار منو الطفل عىل األطفال
• التعرف عىل أساليب األبوة واألمومة
الفعالة وطرق تحسني التواصل
• تحديد طرق التفاعل مع األطفال
و تحسني طرق التعلق بهم
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فهم األبوة
واألمناط األبوية
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فهم األبوة واألمناط األبوية

ما هي األبوة /
األمومة؟
ميكن تعريف األبوة واألمومة بأنها «أنشطة تهدف إىل ضامن بقاء
األطفال ومنوهم .قد يقوم أو ال يقوم الوالدان البيولوجيان للطفل
بهذه اإلجراءات» .ا
األبوة أو األمومة تشري إىل تربية األطفال من الرضاعة إىل سن الرشد.
ميكن للعديد من األشخاص توفري األبوة واألمومة حتى لو مل ينجبوا
الطفل .تشمل األبوة العديد من املسؤوليات .يتعلق معظمها بتلبية
االحتياجات األساسية مثل :ا
• إطعام أطفالكم وحاميتهم .ا
• إرﺳﺎﻟﻬﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻨﺰﱄ واﳌﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ .
• مساعدة أطفالكم عىل البقاء بصحة جيدة  ،مبا يف ذلك
الذهاب إىل العيادة أو الطبيب عندما ميرضون .ا
)(Better Parenting, USAID, 2011
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مسؤوليات
الوالدين
تتطلب تربية األطفال العديد من املسؤوليات .مبعنى
آخر  ،األبوة واألمومة تشمل تلبية احتياجات األطفال .ا
لألطفال احتياجات مختلفة :ا

االحتياجات املادية :ا
منح الطعام  ،ا
املاء  ،اللباس  ،ا
املأوى  ،إلخ .ا

االحتياجات العاطفية :ا
جعل األطفال يشعرون بالحب  ،ا
واالستامع  ،والفهم  ،والقبول  ،ا
والتقدير  ،واالحرتام  ،إلخ .ا

االحتياجات الفكرية :ا
تعليم األطفال ما يحتاجون
إىل معرفته وفهمه مع
تقدمهم يف السن .ا

االحتياجات االجتامعية :ا
جعل األطفال يشعرون أنهم
ينتمون إىل أرسة ؛ مساعدتهم عىل
تكوين صداقات والشعور بالدعم
من قبل البالغني اآلخرين خارج
العائلة املبارشة ؛ إعطاء األطفال
وقتًا للعب  ،وما إىل ذلك .ا

احتياجات الحامية :ا
التأكد من شعور األطفال
باألمان يف جميع األوقات .ا

ااﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ :ا
ﺟﻌﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط
ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪاتا.
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األمناط األبوية
األبوة العادلة (الدميقراطية) ا

األبوة االستبدادية أو التأديبية
•
•
•
•

عندهم العديد من القواعد لألطفال .ا
يعاقبون أطفالهم لخرقهم القواعد .ا
ال يرشح اآلباء أسباب قواعدهم ألطفالهم .ا
ليسوا حساسني لالحتياجات العاطفية ألطفالهم .ا

األطفال نتيجة األبوة املستبدة ؛

•
•
•
•

لديهم بعض القواعد لألطفال .ا
اآلباء أكرث حساسية الحتياجات أطفالهم .ا
هم عىل استعداد لالستامع واإلجابة عىل أسئلة أطفالهم.
يتبعون طرق الحب والتسامح بدال من طرق العقاب .ا

تأثريات األبوة العادلة (الدميقراطية) عىل
األطفال :الطفل  ,ا

• قد يكونون جيدين يف املدرسة (مطيعني)  ،ولكن
من املرجح أن تكون ثقتهم بذاتهم منخفضة
بسبب النقد املتكرر .ا
• قد يواجهون مشاكل يف التفاعل مع اآلخرين و  /أو
يجدون صعوبة يف التأقلم مع اإلحباط .ا

• يشعر أنه حي ويحس باألمان .ا
• يثق بنفسه ولديه ثقة عالية بالنفس .ا
• يتعلم كيفية التحكم يف عواطفه وتطوير مهارات
اجتامعية جيدة .ا

األبوة املتساهلة (الحرة) ا

أبوة الالمباالة

•
•
•
•

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ أو ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻳﺮﻳﺪون أﺷﻴﺎء ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ .
ﻳﺒﺪو أن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أٌﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .
ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈرﺷﺎد أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ .

تأثريات األبوة املتساهلة (الحرة) عىل األطفال :الطفل  ,ا
• عىل املدى القصري  ،ميكنه االستمتاع بالحرية ولكن ال
ميكنه التحكم يف عواطفه بشكل صحيح .ا
• ميكن أن يصبح متمر ًدا ومتحديًا .ا

•
•
•
•

األبوين يطلبون القليل ج ًدا من أطفالهم .ا
األبوين غري حساسني الحتياجات أطفالهم .ا
لديهم اتصال ضئيل أو معدوم مع أطفالهم .ا
من املمكن إهاملهم ألطفالهم .ا

تأثريات أبوة الالمباالة عىل األطفال :الطفل  ,ا
• يشعر باإلهامل وعدم السعادة .ا
• لديه مشكلة يف السيطرة عىل نفسه .ا
• لديه مشكلة تدين احرتام الذات
وانعدام الثقة بالنفس .ا

ضعوا قواعد واضحة ألطفالكم وافعلوها بحب .ا
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نصائح ألبوة
أفضل
تتعدى الرتبية األفضل تلبية االحتياجات األساسية لألطفال .هذا
يعني أنكم سوف ؛
• ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻋﲆ أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺟﻴ ًﺪا وﻛﻮﻧﻮا ﻗﺮﻳﺒﻦﻴ ﻣﻨﻬﻢ.
• ﻗﺪﻣﻮا اﻟﺤﺐ واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت .
• اﺣﱰﻣﻮا أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ وﺛﻘﻮا ﺑﻬﻢ.
• اﻓﻬﻤﻮا أن ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ.
• ضعوا حدو ًدا وقواعدا مناسبة للسلوكيات وفقًا
لسن وتطور أطفالكم .ا
• ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺈرﺷﺎد أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﻲﺑ.
• اﻓﻬﻤﻮا وﺗﻘﺒﻠﻮا أن أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻳﺘﻐﺮﻴون ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﱪون.
• ﻛﻮﻧﻮا ﻗﺪوة ﺟﻴﺪة ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ.

8

فهم األطفال

فهم
األطفال

9

CHAPTERلألبوين
 NAMEإرشادي
كتيب

شخصيات األطفال
املختلفة
تشري الشخصية إىل بعض األفكار واملشاعر والسلوكيات التي تجعل
كل شخص وكل طفل فري ًدا .لكل طفل طريقة فريدة يف رؤية
األحداث والتفاعل معها .يختلف كل طفل قليالً يف كيفية التواصل
مع اآلخرين .هناك خمسة أنواع أساسية من شخصيات األطفال
(دليل مهارات األبوة واألمومة التابع للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية  .)2014 ،كل نوع له مميزاته وعيوبه :ا

نوع الشخصية

•
•
•
•
•

ﻃﻔﻞ ﻧﺸﻴﻂ ﺟﺪا أو ﻋﻨﺪه ﻧﻘﺺ ﰲ اﻻﻧﺘﺒﺎ ه
ﻃﻔﻞ ﻏﺎﺿﺐ أو اﻧﺪﻓﺎﻋﻲ
ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻤﺮد أو ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻃﻔﻞ ﺣﺴﺎس أو ﺧﺠﻮ ل
ﻃﻔﻞ ﻏﺮﻴ ﻧﺸﻂ أو ﻫﺎﻣﺪ

استجابة أفضل من الوالدين
• ال تركزوا عىل المباالة الطفل .ا

ﻃﻔﻞ ﻧﺸﻴﻂ ﺟﺪا أو ﻋﻨﺪه
ﻧﻘﺺ ﰲ اﻻﻧﺘﺒﺎ ه

• امدحوا الطفل عندما يقوم بعمل جيد .ا
• انصحوا الطفل بالتفكري يف سلوكه .ا
• ساعدوا الطفل عىل القيام بواحدة فقط من املهام التي كلفتموه بها يف كل مرة .ا
• ساعدوا طفلكم عىل قضاء وقت أطول قليالً يف كل مهمة .ا

• كونوا صبورين مع طفلكم  ،لكن ضعوا حدو ًدا واضحة له .ا
• امدحوا الطفل عندما يقوم بعمل جيد .ا

طفل غاضب أو اندفاعي

• حاولوا أن تفهموا ما إذا كان لطفلكم سبب وجيه وراء الغضب أو االندفاع
واستجيبوا بشكل مناسب .ا
• ساعدوا الطفل عىل التعبري عن مشاعره بالكلامت .ا
• علموا الطفل التفكري يف سلوكه والسيطرة عىل نفسه تدريجيا ً قبل الترصف بغضب .ا
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نوع الشخصية

استجابة أفضل من الوالدين
• تحلوا بالصرب مع الطفل وافعلوا كل يشء ببطء  ،خطوة بخطوة .ا

طفل حساس أو خجول

• كونوا لطيفني ولكن حازمني مع الطفل .ا

• حاولوا أن تفهموا ما إذا كان هناك سبب وجيه وراء فرط الحساسية لدى طفلكم وخجله
واستجيبوا بشكل مناسب .ا
• اعرضوا عىل الطفل مصاحبته عندما يكتشف تجارب جديدة .ا

• كونوا لطيفني ولكن حازمني مع الطفل .ا

طفل غري نشط أو هامد

• حاولوا معرفة ما إذا كان هناك سبب وجيه وراء عدم نشاط طفلكم واستجيبوا بشكل
مناسب .ا
خاصا لجذب انتباه الطفل .ا
• ابذلوا مجهو ًدا ً
• قدموا للطفل أنشطة ال تتطلب الكثري من الوقت أو الطاقة البدنية .ا
• كونوا صبورين مع طفلكم  ،لكن ضعوا حدو ًدا واضحة له .ا
• كونوا لطيفني ومحرتمني مع الطفل .ا

طفل متمرد أو مستقل

• حاولوا أن تفهموا ما إذا كان هناك سبب وجيه وراء مترد طفلكم وقوموا بالرد
بشكل مناسب .ا
• أعطوا طفلك خيارات حيثام أمكن ذلك .ا
• شجعوا طفلكم عىل إجراء تغيريات صغرية ليكونوا أكرث تعاونًا ومرونة .ا
11
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مراحل
منو الطفل
يعاين جميع األطفال من تغريات يف النمو  ،لكنهم أيضً ا ال
يتطورون بنفس الطريقة .عندما يكرب األطفال  ،ميرون مبراحل
مختلفة من التطور .مراحل التطور هذه هي تقريبيا ؛
•
•
•
•
•

رضيع ( 1-0سنة) ا
الطفل البادئ بامليش ( 3-2سنوات) ا
الطفولة املبكرة ( 6-4سنوات) ا
الطفولة املتوسطة ( 12-7سنة) ا
الطفولة املتأخرة  /املراهقة ( 17-13سنة) ا

يتطور كل طفل بشكل مختلف قليالً مبرور الوقت .هناك أربعة
مجاالت للتطوير .تتفاعل هذه العنارص التنموية املختلفة وتتطور
مع منو الطفل .كل هذه التطورات مرتابطة .هذه املجاالت
التنموية هي كام ييل ؛
•
•
•
•
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التطور البدين
التطور العقيل والفكري
التطور االجتامعي
التطور العاطفي
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احتياجات األطفال
حسب العمر
تقدم الطريقة التي يلعب بها طفلكم ويتعلم ويتحدث ويترصف
أدلة مهمة حول منوه .انظروا قامئة عالمات التطور العامة أدناه
لكل فئة عمرية  ،ميكنكم العثور عىل معلومات بهذا الخصوص .ا

العمر

االحتياجات
االساسية

ما هو أكرث ما يفعله الطفل يف هذه السن؟

.

منذ الوالدة وحتى  6أشهر ؛

الطعام ,النوم ,النظافة ,ا
الراحة واألمان .ا

1-0

ترابط قوي مع الوالدين  /ا
مقدمي الرعاية .ا
الحذر واالنتباه .ا

•
•
•
•
•
•
•

.

ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﺑﺘﺴﺎم واﻟﺒﻜﺎء وﻳﺤﺎول اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺤﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺻﻮات ﻟﺠﺬب
اﻧﺘﺒﺎه ﺟﻠﻴﺴـ/ة اﻟﻄﻔﻞ .
ﻳﻀﺤﻚ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﻜﺒﺎر ﻳﻀﺤﻜﻮ ن.
إذا ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻷم أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ،ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﻊ إﱃ ﻛﻠﺎﻤت اﻷ م.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮع ﻳﺒﻲﻜ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺻﻮت أﻣﻪ ﻳﺤﺎول اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ .
ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺴﻚ اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ .
ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ واﻟﺪﻳﻪ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌﻦﻴ ﻣﻌﻬﻢ.

من الـ  7حتى الـ  12شهرا  :ا
•
•
•
•
•

ميكن للطفل أن يضع جانباً األشياء التي ال يحبها .ا
ميكن للطفل أن يأكل البسكويت بنفسه .ا
يستطيع الطفل الزحف .ا
عندما يحاول شخص ما إمساك يديه  ،ميد الطفل يديه .ا
يستطيع الطفل الوقوف وامليش .ا

الطفل ,وباألخص عندما يشعر بعدم األمان أو الخوف  ،يعرتض عىل مغادرة والديه بترصفاته
(البكاء  ،إلخ) ويتبعهام قدر اإلمكان .ا
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العمر

االحتياجات
االساسية
التطور عىل النحو الوارد أعاله ،
ولكن أيضا الطفل ؛
فضول ؛ يريد
يصبح أكرث ً
أن يستكشف ويكون
أكرث استقاللية .ا

3-2

يريد أن يتعلم القيام
بأشياء جديدة (مثل ارتداء
املالبس وخلعها) ا
واتخاذ قراراته بنفسه .ا
يسعى للحصول عىل
املديح واملوافقة من
املوجودين حوله .ا

التطور عىل النحو الوارد أعاله ،
ولكن أيضا الطفل ؛

6-4

يتعلم من خالل األفعال .يطور
العالقات مع األطفال اآلخرين.
اللعب مهم لنمو الطفل وميكن
تعليم القيم االجتامعية من
خالل اللعب .ا
يكون لدى الطفل أسئلة
ويبحث عن إجابات .ا

14

ما هو أكرث ما يفعله الطفل يف هذه السن؟
يحتاج األطفال حديثي امليش إىل املساعدة يف بناء مفرداتهم  ،وزيادة مهارات االتصال
لديهم  ،وإدارة عواطفهم .ا
•
•
•
•
•
•
•
•

األطفال حديثو امليش فضوليون للغاية ومتشوقون الستكشاف العامل من حولهم .ا
يسعون إىل مزيد من االستقاللية واملسؤولية  ،وقد يصابون بخيبة أمل عندما ال تسري األمور
بالطريقة التي يريدونها أو يتوقعونها .ا
عندما يصابون بخيبة أمل  ،من املمكن أن يكون عندهم بعض الترصفات مثل الرصاخ أو
الرضب أو العض .ا
يبدأ الطفل باللعب مع األطفال اآلخرين .ا
يصبح الطفل أكرث استقاللية ويستمر يف استكشاف بيئته .ا
ال يحب الطفل أن يتناوب يف اللعب .لكن يف هذه الفرتة العمرية ،ميكن تعليم املشاركة .ا
ميكن للطفل أن يبدأ يف تعلم كيفية إدارة العواطف .ا
يجب أن يُعرض عىل الطفل خيارات صغرية يف هذه الفئة العمرية (مثل االختيار بني
قميصني الرتدائه) .يجب إنشاء مساحة للطفل حتى تتاح له الفرصة لتجربة أشياء جديدة .ا

يجد الطفل صعوبة يف التمييز بني الخيال والواقع .ا
•
•
•
•
•

ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن ﻳﺴﺄل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ .
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ واﺣﺪ ﻟﻮاﺣﺪ .
ﻟﺪﻳﻪ رﻏﺒﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼ ل.
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ .
ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻮﺿﻮح  ،ﻗﺪ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮا ًرا وﺗﻜﺮا ًرا.

ال يحب الطفل أن يخرس أو يشارك أو يتناوب عىل اللعب  ،ولكن ميكن
تعليمه أن يخرس ويتناوب يف اللعب .ا

فهم األطفال

العمر

االحتياجات
االساسية
التطور عىل النحو الوارد أعاله ،
ولكن أيضا الطفل ؛

يهتم بالتعلم (املدرسة) .ا

12-6

يريد املزيد من
االستقاللية والثقة .ا
يريد قضاء الوقت مع
أطفال آخرين .ا
قد يظهر اهتامما باألمور
الدينية والروحانية .ا

التطور عىل النحو الوارد أعاله ،
ولكن أيضا الطفل ؛

17-13

يطلب املزيد من االستقاللية .ا
يسعى للحصول عىل قبول من
أقرانه الحرتام الذات .ا

يركز عىل إنشاء هويته الخاصة .ا

ما هو أكرث ما يفعله الطفل يف هذه السن؟
•
•
•
•
•

ميكن للطفل أن يعطي البالغني أجوبة إلظهار «ما يعرفه» .ا
ميكن أن يكون شديد الوعي وحساس .ا
قد يكون الطفل نشيطًا جدًا .ا
ميكن للطفل أن يتعلم كيفية إدارة الغضب بشكل أفضل ويتحمل اإلحباط .ا
قد يكون مهمالً بشأن مالبسه .ا

من  9إىل  12عا ًما  :ا
•
•
•
•

ميكن أن يكون جريئا وتنافسيا .ا
يبدأ يف بناء أحالمه .ا
ميكنه البدء يف تطوير آرائه حول القضايا االجتامعية والعاملية .ا
ميكن أن ينتقد أقرانه والبالغني .ا

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
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األبوة
الفعالة

16

األبوة الفعالة

ما هو التواصل؟
التواصل ,هو إرسال معلومات من شخص إىل آخر .ميكن أن يكون
التواصل عىل النحو التايل ؛
التواصل اللفظي :عىل سبيل املثال  ،شخص
يتحدث إىل شخص آخر .ا
التواصل غري اللفظي :عىل سبيل املثال  ،قد يجعل
عبوس وجه الشخص يفهم اآلخرين أنه غاضب .ا

• يبدأ األطفال يف تكوين آراء ومعتقدات عن أنفسهم اعتام ًدا عىل
كيفية تواصل أبويهم معهم .ا
• عندما يتواصل األبوين بشكل فعال مع أطفالهم  ،فإنهم
يحرتمونهم .بعد ذلك  ،يبدأ األطفال يف الشعور بأن والديهم
سمعوهم وفهموا عليهم  ،مام يزيد من احرتامهم لذاتهم .ا
• ميكن للتواصل غري الفعال أو السلبي أن يقود األطفال إىل
االعتقاد بأنهم غري مهمني أو غري مسموعني أو يساء فهمهم .قد
يبدأ هؤالء األطفال أيضً ا يف رؤية أبويهم عىل أنهم غري مجديني
وغري موثوقني .ا

فعال أو غري فعال.
ميكن أن يكون التواصل إيجاب ًيا أو سلب ًيا أو ً
التواصل الجيد يعني مشاركة املعلومات واألفكار واملشاعر بني
الناس .يشمل التواصل الجيد االستامع ومراقبة الشخص اآلخر
والتحدث .االستامع دامئا يأيت أوال .من املهم ج ًدا لألبوين أن يكونا
قادرين عىل التواصل بشكل واضح وفعال مع أطفالهم .بشكل عام
 ،إذا كان التواصل بني األبوين وأبنائهم جي ًدا  ،فستكون
عالقاتهم كذلك .ا

• اآلباء واألمهات الذين يتواصلون بشكل فعال مع أطفالهم هم
أكرث عرضة ليكونوا ذوي أطفال عىل استعداد للقيام مبا قيل
لهم .يعرف هؤالء األطفال ما ميكن توقعه من والديهم ،وعندما
يعرف األطفال ما هو متوقع منهم ،فمن املرجح أن يفيوا
بهذه التوقعات .ا

يتعلم األطفال كيفية التواصل من خالل مراقبة والديهم .إذا
تواصل األبوين بشكل واضح وفعال مع أطفالهم  ،فمن املحتمل أن
يتواصل أطفالهم بنفس طريقة تواصل والديهم .ا

• باإلضافة إىل ذلك  ،من املرجح أن يشعر األبوين الذين
يتواصلون بشكل فعال مع أطفالهم باألمان يف وضع طفلهم يف
األرسة  ،وبالتايل مييلون إىل أن يكونوا أكرث تعاونًا .ا
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نصائح
لآلباء من أجل
التواصل الجيد
• كونوا مستمعني نشطني ،لذا استمعوا إىل طفلكم
باهتاممكم الكامل .ا
• دعوا الطفل يتكلم ويعرب عن مخاوفه وأفكاره وآرائه .ا
• إذا كنتم مل تفهموا شيئًا ما  ،فاطلبوا التوضيح .ا
• حافظوا عىل التواصل البرصي .ا
• اهتموا مبا يقوله الطفل .ا
• كونوا صادقني وحساسني تجاه الشخص اآلخر .ا
• ال تحكموا .ا
• ال ترفعوا صوتكم أو ترصخوا .ا

18

األبوة الفعالة

ابقوا عىل تواصل برصي مع أطفالكم
• التواصل البرصي مهم لألبوين إلظهار اهتاممهم
باالستامع إىل أطفالهم .ا

كيف ميكنني
االستامع لطفيل
بشكل فعال؟
كام هو موضح أعاله  ،فإن الخطوة األوىل ورمبا األهم يف إقامة
تواصل جيد مع أطفالكم هي االستامع جي ًدا لهم .االستامع مهارة
يجب تعلمها ومامرستها .االستامع هو جزء أسايس من التواصل
الفعال .عندما يستمع األبوان إىل أطفالهام  ،فإنهام يظهران أنهام
يهتامن مبا يقوله أطفالهام وأن ما يقوله أطفالهام ذو أهمية .ا

خطوات مهمة
لالستامع الجيد
استمعوا لطفلكم

• قللوا املسافة بينكم وبني طفلكم للحفاظ عىل اتصال
برصي صحي .ا
• انحنوا أو اجلسوا عىل األرض لتحقيق التواصل البرصي
مع طفلكم .ا

دعوا طفلكم يتكلم
• ال تقاطعوا طفلكم .ا
• من دون مقاطعة حديثه ,شجعوا طفلكم عىل التعبري
عن نفسه بابتسامة أو ملسة .ا

اعتنوا مبا يقوله طفلكم
• أظهروا لطفلكم أن آرائه مهمة بالنسبة لكم .ا
عندما يتحدث طفلكم قولوا له «حقًا؟» « ،أخربين
• املزيد» « ،أخربين مرة أخرى» « ،هذا مثري
لالهتامم» إلخ .ا
• بعد أن ينتهي األطفال من التحدث  ،ميكنكم أن تظهروا
لهم أنكم استمعتم إليهم من خالل تكرار ما قيل
بكلامت مختلفة قليالً .عىل سبيل املثال « ،يا بني  ،يبدو
أنك حظيت بيوم جيد حقًا يف روضة األطفال اليوم» .ا

• انتبهوا ملا يقوله طفلكم وتخلصوا من األشياء
املشتتة لالنتباه .ا
• ﺿﻌﻮا ﻋﻤﻠﻜﻢ ﺟﺎﻧ ًﺒﺎ ﻟﻼﺳﺘﺎﻤع إﱃ ﻃﻔﻠﻜﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل  ،إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أو ﻣﺸﺎﻫﺪة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻳﺤﺎول أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ  ،ﻓﻘﺪ
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻃﻔﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن واﻟﺪﻳﻬﻢ ﻏﺮﻴ ﻣﻬﺘﻤﻦﻴ ﻤﺑﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ أو ﻤﺑﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
• إذا ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻦﻴ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻻﺳﺘﺎﻤع إﱃ أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ،
ﻗﻮﻟﻮا ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ" :أﻧﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻵن  ،ﻫﻞ ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪث
ﻻﺣﻘًﺎ؟" ﺛﻢ ﺧﺬوا وﻗﺘﻜﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﺎﻤع إﱃ ﻃﻔﻠﻜﻢ.

اطرحوا األسئلة الصحيحة
• اطرحوا أسئلة مفتوحة تبدأ بكلامت «ماذا» أو «أين» أو
«من» أو «كيف» .ا
• حاولوا تجنب األسئلة التي تتطلب إجابات بنعم
أو ال فقط .ا
• عند التحدث مع أطفالكم  ،احرصوا عىل عدم طرح
الكثري من األسئلة .ا

19

كتيب إرشادي لألبوين

كيف أتحدث
بفاعلية
مع طفيل؟
خطوات
الكالم االيجايب

تحدثوا بلطف مع طفلكم
• استخدموا الكلامت التي تعرب عن الحب
واالحرتام يف حديثكم .ا
• تجنبوا استخدام الكلامت الوقحة التي تسخر من
طفلكم أو تحرجه أو تؤثر فيه .ا

تأكدوا من أن طفلكم يستمع إليكم

• إذا كان هناك يشء تعتقدون أنه يجب عليكم انتقاده
 ،ركزوا نقدكم عىل ما أنتم غري راضني عنه  ،وليس
الشخص .عىل سبيل املثال  ،قولوا «أنت شخص ذيك ج ًدا
 ،لكن هذا اليشء الذي فعلته كان خطأ» .ا

• قوموا بتحقيق التواصل البرصي مع طفلكم
قبل التحدث .ا

• حاولوا أن تكونوا لطيفني ومحرتمني تجاه طفلكم ،
خاصة يف النزاعات .ا

• خاطبوا طفلكم باسمه .ا

• إلجراء محادثة صحية  ،قللوا املسافة الجسدية بينكم
وبني طفلكم .ا

اجعلوا عيونكم عىل اتصال بأطفالكم
• قللوا املسافة الجسدية بينكم وبني طفلكم .ا
• انحنوا أو اجلسوا عىل األرض لتتواصلوا بالعني
مع طفلكم .ا

تواصلوا مع طفلكم بشكل متبادل
• التحدث إىل طفلكم هو لقاء ثنايئ الطرف .ا
• يجب أن تتحدثوا أنتم وأطفالكم وتستمعوا إىل
بعضكم البعض .ا
20

ﻛﺎﻤ ذﻛﺮ أﻋﻼه  ،ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻴﺪ أﻳﻀً ﺎ ﻣﺤﺎدﺛﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻜﻢ .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﺟﻴﺪ ﺑﻴﻨﻜﻢ
وﺑﻦﻴ ﻃﻔﻠﻜﻢ  ،ﻤﻳﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﻤﻳﻜﻦ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮرﻫﺎ .ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﲆ اﻗﱰاﺣﺎت
ﻟﻶﺑﺎء ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.

األبوة الفعالة

اﺟﻌﻠﻮا ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ ﺑﺴﻴﻄﺔ
• اطلبوا من طفلكم أن يفعل شيئًا واح ًدا فقط يف
كل مرة .ا
• ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﺎﻤت
وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺜ ًﺮﻴا .
• ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ
ﻣﺮة واﺣﺪة اﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﻤﺑﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﲆ ﻓﱰات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .

طابقوا مستوى صوتكم مع رسالتكم
• تحدثوا بحزم عند تقديم طلب من طفلكم .عندما ال
تكونون حازمني  ،سيعتقد طفلكم أن طلبكم
مهم .ا
ليس ً
• ارشحوا لطفلكم سبب طلبكم لهذا الطلب .ا
• ال تهددوا طفلكم .ا
• ال ترصخوا عىل طفلكم .ا

قولوا افعل بدال من ال تفعل
• قولوا لطفلكم ما يجب فعله  ،وليس ما ال يجب فعله.
عىل سبيل املثال؛ «أغلق الباب ببطء» بدالً من «ال تغلق
الباب بقوة» .ا

رصحوا بقبولكم لطفلكم
ّ
• تجنبوا إعطاء طفلكم دروسا .ا
• اشكروا طفلكم عىل مشاركاته معكم .ا
• استخدموا عبارات مثل «أنا أفهم» « ،أعرف كيف
تشعر» عند التحدث إىل طفلكم .ا
• األطفال الذين يشعرون بالقبول من قبل والديهم
ومقدمي الرعاية هم أكرث عرضة للتواصل .ا
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ما هو وضع
الحدود؟
اﻟﺤﺪود :ا
• اﻟﻘﻮاﻋﺪ .
• ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺪ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻋﲆ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎوزه أو ﻻ
ﻤﻳﻜﻨﻪ ﺗﺠﺎوزه .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل " ،ﻤﻳﻜﻨﻚ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ،
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻌﻮدة ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻌﺸﺎء" .أو "ﻤﻳﻜﻨﻚ ﺗﻨﺎول اﻟﺤﻠﻮى ،
ﻟﻜﻦ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ".
• يتضمن تطبيق هذه الحدود أو القواعد عىل سلوك األطفال
توجيه األطفال إىل السلوك املرغوب فيه بطريقة
إيجابية ورحيمة .ا
• توضح ما هو غري مسموح به وما ال ينبغي فعله .ا
• الغرض من القواعد والحدود هو حامية األطفال والحفاظ
عىل سالمتهم .ا
• اﻟﺤﺪود ﺗﺤﱰم اﻟﺠﻤﻴﻊ .

• ﺗﺒﻨﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ.
• تعلم األطفال السلوك الجيد وتزيد من التعاون بني أفراد األرسة.
ا
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األبوة الفعالة

كيف ميكنني الحد
بشكل فعال؟
حددوا حدودكم

يجب تحديد الحدود بشكل إيجايب

• وجود الكثري من القواعد يعني أن تكونوا صارمني ج ًدا .ا

• ﻗﻮﻟﻮا ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪوﻧﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ.
ﻫﺬا أوﺿﺢ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪون.
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﻗﻮﻟﻮا "اﻟﻌﺐ ﻋﲆ اﻷرض" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ "ﻻ
ﺗﻠﻌﺐ ﻋﲆ اﻷرﻳﻜﺔ" أو "ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻛﻦ ﻫﺎدﺋًﺎ" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
"ﻻ ﺗﺼﺪر ﺿﺠﻴﺠﺎ ﻋﺎﻟ ًﻴﺎ ﺟ ًﺪا ".

• وجود حدود كثرية مينع األطفال من التعلم مبفردهم .ا
• ضعوا حدودا فقط عىل ما يهم حقًا .ا

يجب أن يكون الحد معقوالً
• ضعوا حدو ًدا ميكن لألطفال االلتزام بها .ا
• يجب أن تكون الحدود مناسبة لعمر طفلكم وقدراته .ا
• ميكن أن تتغري الحدود مع منو الطفل وإظهار املزيد
من املسؤولية .ا

ارشحوا عواقب عدم اتباع الحدود
• يف بعض األحيان ميكن مناقشة هذه املشكلة مع الطفل.
عىل سبيل املثال « ،عليك إنهاء واجبك املنزيل أوالً.
إذا مل تكن قد انتهيت  ،فال ميكنك الخروج للعب مع
أصدقائك» .ا
• يجب أن تكون العواقب متوافقة مع النقاط
املذكورة أدناه ؛

يجب أن تكون الحدود مفهومة
• يجب أن تكون الحدود سهلة الفهم لألطفال .ا
• يحتاج األطفال إىل فهم «السبب» وراء الحدود .ا
• اﺣﺘﺎﻤل اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﺪود ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ.

–
–
–
–

متوسطة
حسب «مدى» سلوك الطفل غري الالئق
مناسبة لعمر الطفل وفهمه
ينبغي أن ال تتضمن العقاب البدين (الجسدي) ا

خذوا مساهامت الطفل أثناء وضع الحدود
يجب أن تكون الحدود متسقة
• .يجب أال تتغري الحدود من يوم آلخر .هذا يربك األطفال
• عندما يكون هناك أكرث من مقدم رعاية يف املنزل  ،يجب
أن يتفقوا عىل حدود لتجنب إعطاء األطفال
رسائل مختلطة .ا

• غال ًبا ما يكون لدى األطفال أفكار جيدة حول الحدود .ا
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎرك اﻷﻃﻔﺎل ﰲ وﺿﻊ اﻟﺤﺪود  ،ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن
ﻤﻳﺘﺜﻠﻮا ﻟﻬﺎ .ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل أﻛﺮﺜ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ
ﰲ اﻟﺴﻦ.
• ﻻ ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺣﻮل اﻟﺤﺪود وﻟﻜﻦ
ﻤﻳﻜﻨﻜﻢ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﺎش.

ا
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تحديد الحد املناسب للعمر
مرحلة النمو

تحديد الحدود  -أمثلة وإرشادات

رضيع ( 23-0شه ًرا) ا

• إذا ﺣﺎول اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺾ اﻟﺜﺪي أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ،ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ ﺗﺮﺿﻴﻌﻪ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ .
• إذا ﺑﺪا اﻟﻄﻔﻞ ﻏﺎﺿ ًﺒﺎ أو ﺑﻰﻜ ﻛﺜ ًﺮﻴا  ،ﻓﺘﺄﻛﺪوا داﻤﺋًﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻧﻈﻴﻒ وﻟﻴﺲ ﺟﺎﺋ ًﻌﺎ وﻟﻴﺲ
ﻣﺮﻳﻀً ﺎ .ﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﺴﺪي .إذا ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ،
)ﻓﻴﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺮك اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻣﺎن ﰲ اﻟﴪﻳﺮ ﻟﻔﱰة ﻗﺼﺮﻴة) .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻮق  6أﺷﻬﺮ .
• إذا ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﱪ ﺳ ًﻨﺎ) 15ﺷﻬﺮا ﻓﺎﻤ ﻓﻮق( ﻣﺮﺗﺒﻄﻦﻴ ﺟ ًﺪا ﺑﺎﻷم ،ﻓﺤﺎوﻟﻮا ﺟﺬب
اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﳾء آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﺜﺮﻴ اﻫﺘﺎﻤﻣﻪ .

الطفل حديث امليش ( 3-2سنوات) ا

• اﻣﺪﺣﻮا ﻃﻔﻠﻜﻢ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﺗﻌﻠﻤﻪ )اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﺣﺎض ،
إﻟﺦ( ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .إذا ﻓﺸﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺗﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ،ﻓﻼ ﺗﻐﻀﺒﻮا ,ﻛﻮﻧﻮا
ﺻﺒﻮرﻳﻦ وﻫﺎدﺋﻦﻴ .
• ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ  ،وارﺗﺪاء اﳌﻼﺑﺲ )ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺑﺲ(  ،واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻠﺎﻤت ﻟﻠﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﻪ  ،ﻗﺒﻞ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﺣﺎض .ﺷﻜﻠﻮا ﻗﺪوة
ﻟﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮك .اﻣﺪﺣﻮا ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.

الطفولة املبكرة ( 6-3سنوات) ا

• يجب أن يعرف األطفال كيفية االحتفاظ مبعدات اللعب الخاصة بهم يف مكان آمن حتى
ال تتعرض للكرس أو الضياع .ا

• يجب أن يتعلم الطفل أنه ال ميكنه استخدام أشياء اآلخرين دون طلب اإلذن .ا
• ميكن إعطاء الطفل مسؤوليات صغرية يف املنزل .ا
• يجب عىل الطفل االنتباه إىل النظافة الشخصية بشكل فردي .ا

الطفولة املتوسطة ( 11-7سنة) ا

• يجب أن يساعد الطفل يف األنشطة املنزلية  ،مع إتاحة الوقت للوظائف
املدرسية واللعب .ا
• يجب عىل الطفل الذهاب إىل املدرسة بانتظام والقيام بأكرب قدر ممكن من الوظائف
املدرسية (ميكنه طلب املساعدة يف ذلك) .ا
• يجب أن يعود الطفل إىل املنزل كام هو منتظر منه (مبك ًرا مبا يكفي لألمان والنوم واألداء
املدريس الجيد) .ا

املراهقة ( 17-12سنة) ا

• يجب عىل األطفال تقديم أصدقائهم ألرسهم .ا
• يجب أن يتحمل الطفل املزيد من املسؤولية داخل األرسة واملدرسة .ا
• يجب عىل الطفل احرتام الكبار يف السن حتى لو مل يتفق معهم بأفكارهم .ا

24
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االنضباط اإليجايب

االنضباط
اإليجايب
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تعريف االنضباط
اإليجايب
االنضباط هو مدونة السلوك واإلرشادات واملعايري املقبولة التي
وضعها اآلباء ألطفالهم .يخلق االنضباط الحدود حيث يتعلم
األطفال الترصف والحركة بطريقة مقبولة .ا
ﻻ ﻳﻮﻟﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻴﻒ ﻳﺘﴫﻓﻮن .ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ
واﻟﺪﻳﻬﻢ أو ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻹرﺷﺎدﻫﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮق إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

االنضباط اإليجايب :يركز عىل التعبري اإليجايب أو الجيد عن السلوك.
يقوم االنضباط اإليجايب عىل فكرة أنه ال يوجد أطفال سيئون  ،فقط
السلوك هو الجيد والسيئ .ا
تتمثل إحدى طرق تعزيز السلوك الجيد مع الحد من السلوك
السيئ يف مساعدة األطفال بنشاط عىل تعلم كيفية التعامل جي ًدا
مع املواقف الصعبة والثناء عليهم عندما ينجحون .ا
26

عندما ييسء الطفل الترصف أو يرتكب خطأ (عىل األقل يحدث
ذلك يف بعض األحيان لجميع األطفال)  ،يجب أن تحاولوا أن
تكونون هادئني وودودين ومحرتمني .يساعد هذا األطفال عىل
االستامع إىل ما تقولونه وتقليد سلوككم .ا

االنضباط اإليجايب

تعريف العقوبة
العقوبة هي رد فعل أو مامرسة يقدمها أحد األبوين للطفل عندما
يختار الطفل انتهاك قاعدة أو توجيه أو معيار يضعه األبوان .يتم
تعريف العقوبة رسيريًا عىل أنها إعطاء نتيجة غري سارة أو مؤملة
ر ًدا عىل السلوك غري املرغوب فيه من أجل ردع السلوك .ا
العقوبة تتعلق بالسلطة .يف وقت الحق  ،يتذكر الطفل عادة
العقوبة  ،ولكن ال يتذكر الخطأ الذي فعله أو كيفية القيام به
بشكل أفضل يف املرة القادمة .غال ًبا ما تسبب العقوبة أمل ًا
نفس ًيا أو جسديًا .ا
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مقارنة االنضباط
والعقوبات
االنضباط اإليجايب
• يساعد االنضباط الفعال األطفال عىل تعلم الصواب والخطأ
 ،وكذلك التحكم يف سلوكهم .ا

• يجب أن يكون لنوع االنضباط املطبق عىل سوء السلوك
عالقة مبا فعله الطفل بشكل خاطئ .عىل سبيل املثال  ،إذا
مل يكن الطفل قد أنهى األعامل املنزلية  ،فال ميكنه الخروج
للعب مع أصدقائه .ا

مثال جي ًدا
• يبني االنضباط احرتام الطفل لذاته ويقدم ً
لكيفية حل املشاكل بشكل فعال .ا

• يعطي االنضباط للطفل فرصة لتصحيح أخطائه ويجعل
الطفل مسؤوالً عن أفعاله املستقبلية .ا

• االنضباط يعلم الطفل كيف يترصف .إذا مل يكن من الواضح
ما الخطأ الذي ارتكبه الطفل يف االنضباط  ،يتم توضيح
ذلك ؛ كام يرشح كيفية القيام بعمل أفضل يف املستقبل عن
الخطأ الذي ارتكبه .ا

• يتعلق االنضباط بالريادة والتعليم  ،واستخدام سوء السلوك
أو األخطاء كفرصة لتعلم كيفية القيام بعمل أفضل يف
املستقبل .ا

• االنضباط يعني الكثري للطفل .ا

• يركز االنضباط عىل الترصفات الخاطئة .ال ينتقد
الشخص ككل .ا

• يساعد االنضباط الطفل عىل تعلم التحكم يف نفسه .ا
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العقوبات
• الغرض من العقاب هو منع األطفال من فعل ما ال
تريدوهم أن يفعلوه .لكن العقوبة ال تعلمهم كيفية اتخاذ
القرار الصحيح يف املستقبل .ا
• تستخدم العقوبات أساليب مؤملة أو غري سارة  ،فريكز
الطفل عىل ذلك .ا
• العقاب يعلم الطفل أن يخدع الوالدين .ا
• يتسبب العقاب يف فقدان الطفل احرتامه لذاته .ا
• ميكن للعقاب أن يعلم الطفل أن العنف طريقة مقبولة
لحل املشاكل .ا
• عادة ما توقف العقوبة السلوك الخاطئ عىل الفور  ،لكن
الطفل قد ال يستوعب (يفهم أو يقبل) ما هو السلوك
الخاطئ وكيفية تحسينه .وبالتايل  ،من املحتمل أن يعود
نفس السلوك الخاطئ .ا

• العقاب يخرب الطفل فقط أنه سيئ .ال يخرب الطفل ماذا
يفعل بدالً من ذلك .ا
• يخلق العقاب شعو ًرا بالخوف والعار عند األطفال .ا
• العقاب يجعل األطفال يشعرون بأنهم بال قيمة .ا
• العقاب يولد الغضب والعصيان عند األطفال .ا
• يعلم العقاب األطفال أنه ميكن استخدام العنف
لحل املشاكل .ا
• ميكن للعقاب أن يرض بالعالقة بني الطفل واألبوين .ا
• ميكن أن يتسبب العقاب يف الخجل املفرط  ،ومشاكل احرتام
الذات  ،والشعور املستمر بأنه «يسء»  ،وكذلك الغضب
والعدوانية لدى الطفل .ا
• مع طرق العقاب  ،يتعلم األطفال طرق تجنب
اإلمساك بهم .ا
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تقنيات االنضباط
اإليجايب
التقنية
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يحتوي هذا املخطط عىل بعض الطرق التي ميكنكم استخدامها
ملساعدة أطفالكم عىل تطوير سلوكيات مرغوبة اجتامعياً .كل هذه
ميكن أن تكون فعالة يف ظل ظروف معينة  ،لكن بعضها قد يكون غري
فعال يف ظل نفس الظروف اعتام ًدا عىل الطفل املعني .ا ا

كيف؟

االنضباط اإليجايب  :1 #ا
مدح الخري

.
 .ﻤﻳﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻷﻃﻔﺎل

االنضباط اإليجايب  :2 #ا
إظهار السلوك الجيد
كمثال للطفل

• أوقفوا السلوك السيئ وأظهروا السلوك
الجيد للطفل .ا
• ميكن استخدامه لألطفال من جميع
األعامر ما عدا املراهقني .ا

االنضباط اإليجايب  :3 #ا إيقاف
االمتيازات

• االمتياز هو يشء يقدره الطفل  ،مثل
اللعب مع األصدقاء .ا
• يجب أن يتعلم األطفال أنه يجب الفوز
باالمتيازات .ا
• هذه الطريقة هي أكرث فعالية عند
املراهقني .ا

اﻣﺪﺣﻮا ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮ ك.

ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﺎﻤر.

مثال
ﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ .ﻗﻮﻟﻮا ﻟﻪ "أﺣﺴﻨﺖ!"
ﻃﻔﻼ ﺻﻐ ًﺮﻴا ﺟ ًﺪا ،
أو "ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ" )إذا ﻛﺎن ً
ﻤﻳﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﺼﻔﻘﻮا ﻟﻪ(.
ﻤﻳﺮ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺑﻨﻮﺑﺔ ﻏﻀﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬون ﺷﻴﺌًﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﳌﺴﻪ .ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻜﻢ
ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ  ،إذا اﺳﺘﻤﺮ
ﻏﻀﺒﻪ  ،ﻓﺎﻣﻨﺤﻮه ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻴﻬﺪأ.
طفلكم يرضب طفل آخر .أوقفوه (بتشتيت
انتباهه أو فصل األطفال جسديًا) وبدالً من
ذلك أظهروا له كيفية اللعب بشكل صحيح مع
الطفل اآلخر .ا
غال ًبا ما يتحدث أحمد ( 35عا ًما) مع ولديه (9
و  10أعوام) عن أهمية احرتام اآلخرين  ،لكنه
يرصخ عىل زوجته أمام أطفاله ويهينها أمامهم.
نتيجة لذلك  ،قد يواجه كال الصبيان مشاكال
أثناء التحدث إىل معلميهم يف املدرسة  ،مع
أخذ آبائهم كمثال .باإلضافة إىل ذلك  ،ميكنهم
إذالل والدتهم لفظ ًيا .ا
اﺑﻨﻜﻢ ﻳﺘﺸﺎﺟﺮ ﻣﻊ ﺟﺎرﻛﻢ .ﺷﺠﻌﻮا ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻋﲆ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع .ﺣﺎوﻟﻮا أن ﺗﻔﻬﻤﻮا
وﺗﺴﺎﻋﺪوا ﻃﻔﻠﻜﻢ .إذا ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮك ،
ﻓﺎﺣﺮﺻﻮا ﻋﲆ إﺑﻘﺎء ﻃﻔﻠﻜﻢ )ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ( ﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ ﳾء ﻳﺤﺒﻪ ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
وﺷﺠﻌﻮه ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ .
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التقنية

اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ :4 #
اﳌﻬﻠﺔ

اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ :5 #
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
تقديم نتائج “العامل الحقيقي” من
أجل عدم التدخل يف العواقب التي
تتبع سلوكًا بشكل طبيعي أو لردع
السلوك .ا

• كيف؟

مثال

• ﻳﺠﺐ أﻻ .
ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺖ "اﳌﻬﻠﺔ" أﻛﺮﺜ
ﻣﻦ  5دﻗﺎﺋﻖ .
• ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر )ﻣﺜﻞ  5-2ﺳﻨﻮات(.
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻵﺑﺎء أن ﻳﴩﺣﻮا ﻟﻠﻄﻔﻞ أن
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ ﺟﺰء آﺧﺮ
ﻣﻦ اﳌﻨﺰل )ﺟﺰء ﻫﺎدئ ﻣﻦ اﳌﻨﺰل(
وﻳﻔﻜﺮون ﻓﻴﺎﻤ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳُﺴﻤﺢ
• ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺰام اﻟﻬﺪوء واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ.

أﻟﻘﻰ اﺑﻨﻜﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﺑﻜﻮب ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻋﲆ اﻷرض ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻳﴩب .ﺷﺠﻌﻮا اﺑﻨﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻜﻢ ،
وﺣﺎوﻟﻮا أن ﺗﻔﻬﻤﻮه وﺗﺴﺎﻋﺪوه .وﻟﻜﻦ إذا ﻢﻟ
ﻳﻬﺪأ ﺑﻌﺪ  ،ﻓﺨﺼﺼﻮا ﻣﺴﺎﺣﺔ  4-2دﻗﺎﺋﻖ
ﻟﻄﻔﻠﻚ ﻷﺧﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ .

• ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك اﻟﻄﻔﻞ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .
• ﻤﻳﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻷﻋﺎﻤر  ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻷﺻﻐﺮ ﺳ ًﻨﺎ  ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺻﻐﺮﻴة ﻧﺴﺒﻴًﺎ .
• ﻤﻳﻜﻦ اﺳﺘﺸﺎرة اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﱪ ﺳ ًﻨﺎ ﺣﻮل
ﻣﺎﻫﻴﺔ "اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ" .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل  ،إذا ﻛﴪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ،
ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻴﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ وﻟﻦ
ﻳﺸﱰي ﻟﻌﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﻢﻟ ﻳﻌﺘﻨﻲ اﺑﻨﻜﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  16ﺳﻨﺔ
ﻤﺑﻼﺑﺴﻪ واﻵن ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻖ ﻛﺒﺮﻴ )ﺛﻘﺐ( ﰲ ﻗﻤﻴﺼﻪ
اﳌﻔﻀﻞ .ﻋﻠﻤﻮه أن ﻳﺼﻠﺢ اﻟﺜﻘﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ وأﺟﻠﻮا
ﴍاء ﻗﻤﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻗﺖ آﺧﺮ.
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اقرتاحات لتوجيه
األطفال
5

1
كونوا مصممني ولكن كونوا هادئني .سيؤدي ذلك إىل
تعاون طفلكم أكرث من استخدام الكلامت القاسية
والغاضبة .ا

ركزوا عىل «األشياء التي ينبغي فعلها»  ،وليس
«األشياء التي ال ينبغي فعلها» .إخبار الطفل مبا ال
يجب فعله ال يعده ملا يجب عليه فعله .بدالً من
قبول لسلوكهم .عىل
ذلك  ،أظهروا لهم طريقة أكرث ً
سبيل املثال؛ قول «دحرج الكرة عىل األرض» بدالً
من «ال ترمي الكرة» وبدالً من أن تقولوا «توقف
عن رضبه» قولوا «تحدث معه  ،قل له ما تريد» .ا

2
كونوا قدوة حسنة .هذا وبرؤية سلوككم سيسمح
لطفلكم معرفة ما هو صواب وما هو خطأ .ا

6

3
امنحوا طفلكم االختيار .يسمح هذا املوقف لطفلكم
باتخاذ قراراته بنفسه طاملا أن الخيارات التي يتخذها
مقبولة لديكم .ا

انتبهوا لألشياء الجيدة واإليجابية التي يقوم بها
طفلك .ال تركز دامئًا عىل السلبية .سيتعلم العديد
من األطفال أن أفضل طريقة لجذب انتباه والديهم
هي إساءة الترصف ألن اآلباء دامئًا موجودون عندما
يكونون سيئني  ،لكنهم قد ال يقولون أي يشء أب ًدا
عندما يكونون جيدين .ا

4
أخربوا طفلكم قبل مقاطعة أنشطته .مثال قولوا «
لديك عرش دقائق لغسل يديك قبل العشاء» .ا
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7
تأكدوا عند طلبكم من طفلكم أن يفعل شيئًا أن
تقوموا بذلك باستخدام طلبات قصرية وواضحة .ا

8
دعوا طفلكم يعرف بوضوح ماذا تريدوه أن يفعل .ا

9
كونوا واقعيني يف توقعاتكم بنا ًء عىل قدرة
الطفل وعمره .ا

10
تأكدوا من أن طلباتكم من طفلكم تتضمن «الرجاء
قم بفعل  »...بدالً من «ال تفعل  .»...ا

11
ال تهددوا مبعاقبة الطفل فيام بعد .عىل سبيل املثال؛
«انتظر حتى يأيت والدك  ،أنت» .ا
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