ِّ
أساليب تربوية تجنب
طفلك العصبية

د.جاسم املطوع

كثيرا ما نشتكى من سلوك أبنائنا ،ولو
تأملنا فى أساس السلوك الكتشفنا أننا
نحن مصدر هذا السلوك الذى نشتكى
منه ،ومنها كثرة العصبية والغضب عند
أطفالنا ،فالتربية على املشاعر املتوازنة
من أهم املفاهيم التربوية التى ينبغى أن
نتعلمها ونركز عليها فى توجيه أبنائنا ،وقد
كتبت سبعة أساليب تعني الوالدين واملربني
على تجنيب أبنائهم العصبية والغضب
وتضبط تعبير املشاعر السلبية وتحولها
إلى التعبير بطريقة إيجابية وصحية وهذه
الخطوات عملية ومجربة ونتائجها إيجابية
وهى:
 التعبير :نعلمه كيف يتحدث عنمشاعره السلبية فلو لم يعجبه شىء ال
يصرخ أو يغضب أو ينسحب ِّ من املكان
أو يزعل أو يأكل أظافره أو يمزق ثيابه أو
غيرها من التصرفات السلبية وإنما نعلمه
وندربه على الكالم فنقول له تكلم ِّ
وعبر
عما فى نفسك.
 املدح :نمدحه عندما ِّيعبر عن مشاعره
السلبية والغاضبة من خالل الكالم
ونساعده أن يقول أنا متضايق أو أنا متوتر
أو أنا زعالن أو هذا ال يعجبنى أو ال أريد
هذا ،نشجعه على هذه التعبيرات بدل
السكوت او الغضب.
 إهمال الغضب :لو غضب وصرخ ،ففىهذه الحالة ينبغى أال نجعل من غضبه سببا
الهتمامنا ،ألن هذا سيعزز سلوك الغضب
عنده وإنما نأتى إليه ونقول له نحن نهتم
بك ليس ألنك غضبت وإنما ألن املوضوع
الذى سنتكلم فيه مهم وهكذا نصرف نظره
للحوار بدل الغضب.
 الحزم :لو استمر فى نوبات الغضبوالعصبية البد أن نعامله بحزم مع
املحافظة على هدوئنا ونحن نتحدث معه،
ألننا لو قلنا له ونحن فى حالة غضب ال
فائدة من التوجيه بل نحن فى
تغضب فال ِّ
هذه الحالة نعزز عنده الغضب ألننا نحن
قدوة له.
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ويسألونك عن
ظاهرة العنف ...؟

يتفق املشتغلون بالعلـوم االجتماعية
بعامة والعلوم النفسية بخاصة ،على تسمية
«الفعل «أو» «الواقعة» أو «السلوك» الحادث بصفة
متواترة ،بالظاهرة ،ألن الظاهرة من سماتها:
والتطورية،
العمومية والجبرية والتاريخية
ُ
فالظاهرة االجتماعية «عامة» ألنها تالحظ
فى املجتمع عند طائفة من الناس ،إن لم توجد
فى الجزء األعظم من هذا املجتمع ،وهى أيضا
«جبرية» بمعنى أن الفرد يشعر بأنه مجبر
عليها ،وإن كان أحيانا ال يلمس هذا الشعور
فى كثير من الظواهر ألنه ّ
تعود عليها وألفها
 ،فأصبحت عادة بالنسبة له.
كما أنها «تاريخية» ألنها تمثل حقبة
زمنية خالل فترة تاريخية من حياة
املجتمع ،فهى تعتبر بداية ونهاية لسلسلة
أو لعدة سالسل متتابعة من تاريخ املجتمع،
ِّ
متطورة « ألن من
وأخيرا فالظاهرة «
ُّ
ُّ
والتغير املستمر بشكل
صفاتها التطور ً
يختلف سرعة وبطئا.
ِّ
ويعرف « إميل دور كايم» الظاهرة
بأنها عبارة عن نماذج من العمل والتفكير
واإلحساس التى تسود مجتمعا من
املجتمعات ويجد األفراد أنفسهم مجبرين
ُعلى اتباعها فى عملهم وتفكيرهم ،بل وهى
تفرض على إحساسهم ،ومن ثم كان من
الضرورى وضع الظاهرة النفسية أيضا فى
مواجهة الظواهر الواقعية.
إن ظاهرة كظاهرة العنف قد فرضت
نفسها على العالم
أجمع خالل العقد
املنصرم من هذا
القرن ،ومن يدرى
لعل العقد القادم
يحمل فى طياته
ينشدها
آماال
العالم أجمع فى
تحقيق السكينة
والسالم ،واملودة
والوئام ،ولكن
ليس كل ما يتمنى املرء يدركه ،ألن الرياح
قد تأتى بما ال تشتهى السفن ،حيث إن
هناك من املؤشرات ما يرعب البشرية
جمعاء من مظاهر للعنف طبيعية وبشرية
تكمن فى الحروب املدمرة ،والزالزل
املفاجئة والبراكني الحارقة  ،وزيادة
ُّ
تصحراألراضى الزراعية وتلوث
ظاهرة
البيئة ،وانحطاط األخالق وكثرة املنازعات
والشقاق وانفالت القيم واملعايير ،وتطاول
الصغير على الكبير ،واطراد ظاهرة
اغتصاب اإلناث ،وشيوع مسلسل قتل
األزواج ،مما أدى باألسرة إلى االنهيار
واالنحراف ،نتيجة تفاعلها مع متغيرات
عصرية فاعلة خالل األلفية الجديدة

د .عزت عبدالعظيم الطويل

أستاذ عمل النفس
بلكية اآلداب جبامعة بهنا

التى نعيشها ،حيث أفرزت هذه املتغيرات
الثورة املعلوماتية املتفجرة ،والعوملة بكل ما
هو محلى أو إقليمى راسخ على املستويات
والسياسية
واالقتصادية
الثقافية
واالجتماعية ،وخصخصة الشركات
ومعظم املرافق العامة مما أصاب العاملني
بالخوف والهلع والتهديد بالفصل والتشريد
واتباع سياسة اقتصادات آليات السوق،
وإدخال نظام التكنولوجيا الحديثة فى
شتى مناحى حياتنا ،مما أدى بالعاملني
املسنني إلى الخوف من ضياع وفقدان
وظائفهم بسبب هذا القادم الجديد،
وليس الخوف فقط من التكنولوجيا وإنما
يكمن الخوف أيضا من التغيير ،كما
اقتحم حياتنا االجتماعية  -أيضا  -شبكات
اإلنترنت التى أدت إلى تحجيم العالم ،
وكأنه مدينة واحدة،
وملا كانت الواليات
املتحدة األمريكية
هى القطب العاملى
فقد
األوحد،
بدأت العمل على»
أمركة» دول العالم
النامى بداية من
محالت
انتشار
« ما كد و نا لد ز »
للوجبات األمريكية
ومرورا ببيع األسلحة والتكنولوجيا لهذه
الدول ونهاية بالغزو الفكرى والثقافى
لقطاعات كبيرة من شباب أمم العالم
النامى ،ومن ثم زادت الفجوة اتساعا بني
األصل والصورة ،وبني الطابع القومى
األصيل ،والقالب األجوف الدخيل فى نظم
التعليم واإلعالم واالقتصاد والسياسة،
مما حدا باإلنسان العربى إلى الدخول
فى دائرة»االغتراب» النفسى الذى يحوى
ضمن أبعاده «التمرد» ويؤدى التمرد بدوره
إلى العنف ،وهنا نقول قول الحق سبحانه
وتعالى» فأما الزبد فيذهب جفاء  ،وأما ما
ينفع الناس فيمكث فى األرض» الرعد  :آية
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