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واحترام  باملظاهر  االعتناء   -
عقدة  د 

ّ
ول الفقير  واحتقار  الغني 

فصاروا  األبناء،  لدى  نقص 
يتظاهرون بالغنى!

تحقيق  عن  اآلباء  بعض  وعجز 
أوجد  املادية  أبنائهم  طموحات 
بينهم،  العالقة  في  كبيرًا  شرخًا 
وأخرجهم عن سيطرتهم... فابعدوا 
روا  وغيِّ املؤثرات،  هذه  عن  أوالدكم 
أصدقاءهم  لوا 

ِّ
وبد مدارسهم 

خسرتم  وإال  األمر،  استدعى  لو 
أوالدكم!

يلبس  »حني  ألتساءل:  وإني 
تحمل  وحني  فاخرة،  ساعة  ابني 
يرتفع  هل  ثمينة...  شنطة  ابنتي 
يرتفع مقام  الحقيقة  مقامها؟«. في 
الشنطة  وصّمم  الساعة  صنع  من 
أما  ومليونيرًا،  مشهورًا  ويصبح 
وخسرت  مالها  فخسرت  ابنتي 
وافقت  ألنها  اإلنسانية  قيمتها 

تلبسه  بما  الناس  مها  يقوِّ أن  على 
يجب  ال  األبناء  وأكثر  تحمله...  وبما 
توجيه  بدون  أيديهم  بني  املال  وضع 
إلرشادات  يحتاجون  إنهم   ، وإرشاد 

صحيحة إلنفاق املال.
ل الناس معاييرهم 

ّ
وفي فرنسا بد

على  وخافوا  العاملية  األزمة  بعد 
)غنيهم  كلهم  وصاروا  أموالهم، 
أرخص  عن  يبحثون  وفقيرهم( 

رون 
ِّ
ويوف والبضائع،  املتاجر 

غّيروا  وباالستهالك،  بالشراء 
من  يتسّوقون  صاروا  حياتهم 
بالجملة،  ويشترون  الشعبية  املتاجر 
سلع  وعن  الكماليات  عن  يستغنون 

أخرى لغالئها!
األغنياء  صار  وهل  فتأملوا! 
وحسن  بالتوفير  إال  أغنياء 
قوة  أبناؤنا  فليتعلم  االقتصاد؟ 

أبناؤنا  األموال،  وحفظ  الشخصية 
بخال،  االقتصاد  ويظنون  يستحون، 
تبذيرًا  كان  وإن  محمده  املال  ودفع 

وإسرافًا.
العبارة  هذه  يسمع  ابنًا  وتخيلي 
شيء«،  كل  يشتري  »املال  يوم:  كل 
ال  وقد  أفكاره؟  ستكون  كيف 
الثروات  على  الحصول  يستهجن 
االبن  س 

ِّ
يقد وحني  طريق!  أي  من 

ويفقد  الحلوة،  الروح  يفقد  املادة 
همه،  املال  جمع  ويصبح  العواطف، 
ويحترم من يملكه وينصرف عمن ال 
االنصياع  عن  ينصرف  وقد  يحوزه. 

لوالديه لقلة مواردهما!
تضعي  فال  وقوة  عزوة  املال 
حساب،  بال  أبنائك  يدي  بني  املال 
وفقدت  طوعك  عن  خرجوا  وإال 

السيطرة عليهم.
ووفقهم  أوالدنا  اهِد  اللهم 
لنا  وبارك  سوء  كل  من  واحفظهم 

فيهم.

أخطاء تربوية تؤدى إىل استهتار األبناء
إعداد :  دينا أشرف جمال

همسات

يطلب  ما  كثيرًا 
الطفل  من  الوالدان 
والقيام  أشياء  تنفيذ 
ومهام  بأعمال 
الطفل  جواب  ويكون 
عن  تعبير  في  ال، 
لتنفيذ  الطفل  رفض 
لوالديه،  أوامر  أي 
يرفض  قد  وكذلك 
أمه  طلب  الطفل 
بتناول وجبة اإلفطار 

أو شرب اللنب، واملشكلة هنا تكمن في 
تلقاء  من  ال  كلمة  يتعلم  لم  الطفل  أن 
نفسه، ولكن من املؤكد أن الطفل يسمع 
البيت  داخل  كثيرًا  »ال«  الكلمة  هذه 
األشخاص  من  أو  الوالدين  كال  من 
املحيطني به؛ لذلك يكتسبها ويبدأ في 

ترديدها كثيرًا.
املعترض  الطفل  مع  التعامل  يمكن 
من  مجموعة  إتباع  خالل  من  دائمًا، 

النصائح، وهى:
صيغة  في  للطفل  األوامر  توجيه   -1
صورة  في  وليس  والتحذير  التنبيه 

أوامر.
فيما  أمرين  بني  الطفل  تخيير   -2
للطفل  يقال  كأن  الطعام  بأمر  يتعلق 
للطفل  يقال  التفاح« وال  أم  املوز  »تأكل 
يتم  ال  لكي  ال؛  أم  تأكل  أن  تريد  هل 

إعطاء الطفل فرصة للرفض.
حادة  أوامر  إصدار  تجنب   -3
الطفل  مع  التعامل  في  وقاطعة 
اذهب  له:  القول  مثل  املعترض، 

للفراش اآلن.
في  األوامر  أسلوب  استبدال   -4
بأسلوب  املعترض  الطفل  مع  التعامل 
لعبك  أكمل  مثال:  هادئ،  لطيف، 
ستذهب  بعدها  الثامنة،  الساعة  حتى 

لفراش النوم.
على  وتشجيعه  الطفل  تحفيز   -5
عقب  ومكافأته  منه،  يطلب  ما  تنفيذ 

االنتهاء من تنفيذ األشياء.
6- االهتمام بالطفل ومحاولة النظر 
له؛  أوامر  أي  توجيه  أثناء  عينيه  في 
لكي يستوعب الطفل مدى أهمية األمر 

ويتفاعل معه.

طرق التعامل مع الطفل املعترض دائمًا
على  تطرحها  أن  يجب  أسئلة  عده  سنعرض  املقال  هذا  فى 
وكل  سؤال  فكل   .. إجابته  تسمع  وان   .. النوم  قبل  يوم  كل  طفلك 
إجابة لها مدلول خاص عن يوم طفلك وسلوكه ومشاعره  ما هى 

تلك األسئلة ؟؟ وما هو مدلول إجابة الطفل عنها ؟؟ …. 
السؤال األول: ما هو الشىء الذى أسعدك فى هذا اليوم ؟؟

السؤال الثانى : ما هو الشىء الذى أغضبك فى هذا اليوم ؟؟؟
السؤال الثالث : ما الدرس الذى تعلمته خالل هذا اليوم ؟؟؟

< ما الهدف من تلك األسئلة التى توجهها لطفلك ؟؟؟
أوال: تعطيِك فكرة عن شخصية طفلك واألشياء التى تسعده 

وتدخل السرور فى نفسه..
يخبرك  فعندما  املرح..  طفلك  ملشاركة  فرصة  تعطيِك  ثانيا: 
شيئا أضحكه … اضحكي معه .. وشاركيه لحظات السعادة التى 

عاشها فهذا سيسعده أكثر .
ثالثا: عندما يحكى الطفل عما أغضبه أو أحزنه … هذا يجعل 

الطفل يتعلم كيفيه التحدث عن مشاعره وأال يكتمها ويخفيها.
رابعا: عندما يتحدث عن مشكله ما يجب على األم أن توعده 
وتحاول تفكر معه فى إيجاد حل .. فهذا يشعر الطفل باالطمئنان 

أن والديه بجواره ويدعمونه ويساعدونه فى حل مشاكله.
.. عندما يطرح  خامسا: نعلم الطفل فن إيجاد حلول ملشاكله 
مشكلة.. تبدأ األم فى مشاركة طفلها أفكارا تساعده فى التوصل 

لحلول .
سادسا: تجعل الطفل يشعر بالفخر تجاه الدروس التى تعلمها 
.. ويمكنك أن تعززيها بآية قرآنية  واستفاد منها فى هذا اليوم. 

أو حديث نبوى .
سابعا: طريقه كالم الطفل تعبر عن سلوك طفلك وما يجب 

تعديله فى سلوكه.
الحوار  فى  الطفل  مهارات  وتنمية  لتطور  وسيلة  ثامنا: 

والتواصل.
تاسعا: تجعل الطفل ينام بسهوله ألنه تحدث عن كل ما دار فى 

ذهنه خالل اليوم ..
ى الرابط بينه وبني والديه ألنهما يشاركانه يومه  عاشرا: يقوِّ

ومشاعره ومشاكله.

كل يوم قبل النوم اسأل طفلك هذه األسئلة


