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والعض  بالضرب  األطفال  يقوم 
انتباهك،  على  للحصول  والركل 
ولكن عليِك أن تظهري لهم أن هذه 

الطريقة ال تنفع.
بالضرب  طفلك  يبدأ  حني 
على  سُيعاقب  إنه  له  قولي  والركل 
الضرب أو العض بوضعه في كرسي 
العقاب. ضعيه في املكان املخصص 
صي  خصِّ دقيقتني.  مدة  للعقاب 
من  سنة  كل  مقابل  عقاب  دقيقة 
عمر الطفل. كيف يتم ذلك؟ عندما 
على  أجلسيه  خذيه  يعض  أو  يركل 
األرض  إلى  قدميه  تصل  ال  كرسي 
إذا جلس عليه واتركيه جالسًا عليه.

 
ً
مثال املطبخ  في  قربك  ضعيه 

ومراقبته.  رؤيته  يمكنك  بحيث 
تشتت  قد  أشياء  أمام  تضعيه  ال 
التلفاز  لي 

ِّ
تشغ وال  وتركيزه  انتباهه 

إذ يجب أن يشعر بالعقاب.

في  زمالؤه  عليه  يعتدي  ضعيف  طفلي   >
عن  العدوان  رد  يستطيع  وال  بالضرب  املدرسة 

نفسه.. ماذا أفعل؟!
واألمهات  اآلباء  من  الكثير  يواجهها  مشكلة 
املواقف.  هذه  مثل  ملواجهة  عملية  حلول  عن  باحثني 
ويجب علينا أن نجد حلوال تمكن االبن من مواجهة 
دون  أصدقائه  أمام  بنفسه  ثقته  ز من 

ِّ
وتعز املشكلة 

أن نتسبب في تحويله إلى طفل عدواني يريد الدفاع 
عن نفسه بأي طريقة دون تفكير!

في البداية يجب أن نعلم أن بعض األطفال تكون 
على  والسيطرة  التحكم  إظهار  في  الرغبة  عندهم 
أصدقائهم فيلجأون إلى التصرف بطريقة عدوانية 
معهم، وأحيانا يجدون ردود فعل من الطفل املعتدى 
أو  البكاء  عليه تقّوي رغبتهم أكثر في االعتداء مثل 

الهروب.
أن  املمكن  فمن  عليه  املعتدى  الطفل  عن  أما 
يكون  أن  مثل  لذلك،  سبب  من  أكثر  هناك  يكون 
يكون  أن  املمكن  من  أيضا  التوتر،  أو  الخوف  كثير 
عليه  يظهر  ولذلك  والخجول  الحساس  النوع  من 

الضعف أمام زمالئه.
مع  اتباعها  يمكن  التي  النقاط  بعض  إليك 
طفلك إذا تم االعتداء عليه في املدرسة؛ لتتمكنوا 

معا كأسرة من حل هذه املشكلة.
< استمعي جيدا إلى كل ما يريد طفلك إخبارك 

به.
من  املشكلة  تفاصيل  كل  إلى  الجيد  االستماع 
ضعفه  على  لومه  فكرة  عن  تماما  واالبتعاد  االبن 

املرتفع  والصوت  القوى  الفعل  رد  عن  أيضا  والبعد 
في الحديث مثل أن تقولي له بعصبية: »إزاي حد يمد 
طفلك  ستجعل  املشابهة  الفعل  فردود  عليك!”  إيده 
عن  والده  ومع  معك  فيها  يتكلم  مرة  كل  في  خائفا 
له  دعمكما  إظهار  يجب  ولذلك  له،  حدثت  مشكلة 
وتقوية موقفه وإظهار كم أنكما تفهمان جيدًا حالته 
حني  أنه  وتذكري  به.  يشعر  بما  وتشعران  النفسية 
يعّبر الطفل عن مشاعره السلبية يتخلص من أثرها 

السيئ!
< ال تشعريه بأنه ضحية.

من  أكثر  يقلل  سوف  بذلك  الطفل  يشعر  فحني 

ثقته بنفسه ومن املفترض هنا أن نحاول تعزيز ثقته 
بنفسه وليس تقليلها.

< أشعري طفلك بالنجاح والتفوق!
هناك طرق كثيرة لكي تزيدي ثقة طفلك بنفسه 
التي هي في الغالب ما تجعله ال يستطيع الدفاع عن 
إليه،  محببًا  نشاطًا  تجدي  أن  عليك   

ً
مثال نفسه. 

معا  وتعماله  جدًا  جيد  بشكل  يفعله  أن  يستطيع 
وتكافئيه على عمله الجيد، حينما يجد التقدير من 
تسعده  سليم  بشكل  أشياء  فعل  على  وقدرته  والديه 
بشكل  بنفسه  ثقته  ترتفع  سوف  حوله  من  وتسعد 

كبير.

مكانه  من  القيام  حاول  كلما 
إن  وقولي  الكرسي  إلى  أعيديه 
هادئًا،  يجلس  حني  سيبدأ  عقابه 
 
ً
أوال عليه  إن  قولي  اعتذر  إذا 

إليه  تتحدثي  ال  هادئًا.  الجلوس 

دقيقة  إنها  قلنا  التي  العقاب  فترة 
عن  دقيقة  أي  ثالث  أو  دقيقتان  أو 
الدقيقة  هذه  صي  خصِّ سنة.  كل 
نفسك.  لتهدئة  الدقيقتني  أو 
اسمحي  العقاب  مدة  انتهاء  وعند 

منك  يعتذر  أن  بعد  بالنزول  له 
وسامحيه وانسي املوضوع. في هذا 
بالتحدث  ألحد  تسمحي  ال  الوقت 
معه. مع الوقت سوف تصل الرسالة 
للعقاب  هو  العقاب  انتبهوا  للطفل. 
تقولون  قد  الطفل.  لتعذيب  وليس 
هذا العقاب ال ينفع... بل سينفع مع 
شيء من الصبر. ال تحاولوا اعتماد 
العقاب بطريقة عنيفة ألنها سترتد 

سلبا عليك وعليه.
الطفل  يتعلم  العمر  هذا  في 
هو  مما  يفعله  أن  مسموح  هو  ما 
في  الطريقة  وهذه  مسموح.  غير 
ذلك. فهم  على  ستساعده   العقاب 

تذكري سيدتي أن الطفل يريد من 
انتباهك  جذب  والضرب  الركل 
واهتمامك، واعلمي أن إظهار حبك 
واهتمامه له سيساعدانه أيضًا على 

تخطي هذا السلوك العدواني.

كيف أمنع طفلى من الركل والعض؟
إعداد :  دينا أشرف جمال

همسات

طفلى يتعرض للضرب فى املدرسة.. ما العمل؟


