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إشراف : دعاء محمود جمال

في  كبيرة  ومتاعب  مشاق  عادة  األم  تتحمل 
تربية أبنائها وكثيرا ما تحاول أن تتسلح بالهدوء 
تثير  أن  يمكن  التي  املواقف  مواجهة  في  والصبر 
وتتكرر  كثيرة  املواقف  هذه  على  واألمثلة  غيظها 
بصفة دورية في معظم البيوت فقد تعود األم إلى 
باملكان  لتفاجأ  بيتها بعد يوم عمل مجهد وطويل 
الذي تركته مرتبا ومنظما في الصباح وقد تحول 

إلى حالة من الفوضى.
متناثرة  واملالبس  مكان  كل  في  ملقاة  فاللعب 
هنا وهناك وكل شيء في غير مكانه فإذا طلبت 
من األبناء جمع أشيائهم تفاجأ بعدم استجابتهم 
بترديد  مكتفني  بفعله  فيها  منهم  كٍل  واستغراق 
تتمالك  فال   .. قليل  بعد  ذلك  يفعلون  سوف  انهم 
األبناء  فينزعج  غيظا  وتنفجر  نفسها  األم 
األم  تشعر  ولحظتها  متذمرين  ملطلبها  ويمتثلون 
قليل  بعد  األمور  وتهدأ  يكرهونها  أبناءها  أن 
ذهنها  وفي  املنزلية  أعمالها  أداء  األم  وتواصل 
تساؤل: هل كانت محقة في انفالت أعصابها أم 

أن هناك أسلوبا آخر ملعالجة مثل هذه األمور؟
النفس  علماء  التساؤل  هذا  على  ويجيب 
تصاب  األم  أن  هو  األبناء  يعلمه  ال  ما  بقولهم: 
تسبب  الضمير  تأنيب  من  بحالة  انفعالها  بعد 
التصرفات  بعض  في  تشعرها  ألنها  تعاسة  لها 
بقولهم  يطمئنوننا  النفس  علماء  ولكن  التافهة، 
إن غضبها هذا شيء طبيعي ويقدمون لها بعض 
التعبير  علي  تساعدها  أن  يمكن  التي  النصائح 
كبريائها  جرح  ودون  أهدأ  بصورة  غضبها  عن 

أمام أبنائها.
تحدد  أن  األم  علي  األولويات: يجب  تحديد   
من  تطلبه  طلب  كل  فليس  أهمية  فاألقل  األهم 
يستحق  فال  واملناقشة  الجدال  يستحق  أطفالها 
من  بدال  الطعام  نوع  اختيار  مثل  بسيط  موضوع 
آخر أو رفض طبق معني أو اإلصرار على ارتداء 
والغضب  الثورة  يثير  الطفل  جانب  من  معني  زي 
باألسس  األولى  قائمتني:  تعد  أن  لألم  ويمكن 
التربوية التي ال تقبل املناقشة والتفاوض والثانية 

والتعديل  للتفاوض  القابلة  األسس  ببعض 
من  تخوفهن  األمهات  بعض  تبدي  وقد  والتكيف 
للتفاوض،  قابل  شيء  كل  أن  األبناء  يستنتج  أن 
ولكن علماء النفس ال يرون األمر كذلك فاألبناء 
إذا عرفوا أن هناك أسسا قابلة للتفاوض وأخرى 
بسهولة  األمر  يتقبلون  هذا  يجعلهم  سوف  ال، 
الحرية  من  بقدر  الوقت  نفس  في  ويتمتعون 
تساعدهم علي املدى البعيد في تعميق إحساسهم 

باملسئولية .
 االنسحاب أو التزام الصمت: عند تفجر املوقف 
أعصابها  في  تحكمها  وعدم  أبنائها  و  األم  بني 
ألن  والقلق  بالخوف  إحساسا  األبناء  لدى  يثير 
أكثر  تصبح  وجهها  وتعبيرات  يتغير  األم  شكل 
عندما  اإلنسان  ألن  طبيعي  أمر  وهذا  قسوة 
جارحة  بكلمات  يتفوه  نفسه  علي  السيطرة  يفقد 
لذلك  ذلك،  بعد  عليها  يندم  أفعاال  ويرتكب 
)من  بعبارة  الصمت  التزام  أو  االنسحاب  يجب 
وأنا  مواجهتك  أريد  ال  اآلن  منك  غضبي  شدة 
الضمير  بتأنيب  الطفل  فيشعر  الحالة(  هذه  في 
التزام  األم  اختارت  إذا  أما  ذلك  بعد  ويعتذر 
تشعر  يجعلها  سوف  االختيار  هذا  فإن  الصمت 
ذلك.  بعد  تتراجع  لن  ألنها  نفسها  عن  بالرضا 

وتشعر بعض األمهات بالقلق خوفا من أن يعتقد 
أبناؤها أن صمتها أو انسحابها يعني االستسالم 
ولكن هذا االحتمال ضعيف جدا فأغلبية األبناء 
سوف يدركون أنهم تمادوا في الخطأ فيتراجعون 

ويعتذرون وتمر العاصفة بسالم.
انتقادات  توجيه  بدون  األمر  توضح   
األمر  تواجه  أن  األم  اختارت  إذا  جارحة: أما 
بدون انسحاب فعليها أن تحسن اختيار الكلمات 
املعبرة عن غضبها فتوضح للطفل مدي إحساسها 
باألسى والحزن بدال من أن تلقي تصريحات عن 
طباعه السيئة واألطفال بصفة عامة يكونون أكثر 
تصريحات  يسمعون  عندما  للتعاون  استعدادا 
حيادية وليس انتقادات موجهة لهم شخصيا كأن 
تقول األم مثال الثياب املتروكة في غير مكانها لن 

تغسل بدال من القول رتب حجرتك.
 االختصار: تالحظ األم عندما تبدأ في توجيه 
أول  بعد  يسمعونها  ال  أنهم  أبنائها  إلى  اللوم 
باالختصار  املتخصصون  ينصح  لذلك  جملتني 
الرابعة  سن  من  األطفال  النقاط.  توضيح  في 
الدفاع فإذا  أبرع بكثير من املحامني في  يكونون 
رفضت طلبا البنتك وطالبتك بتفسير ذلك عليك 

اختيار تفسير مالئم يلقي قبولها.

عندما يخرجها األبناء عن شعورها
ماذا تفعل األم ؟

فى  األطفال  يطرحها  قد  التى  األسئلة  بعض 
مختلف مراحل نموهم واإلجابات املناسبة لعمرهم

> األطفال فى عمر 3 الى 6 سنوات
يستفسر األطفال فى هذا العمر عادة عن الحمل 
بني  والفرق  الدنيا،  هذه  إلى  أتى  وكيف  والوالدة 
الذكر واألنثى، وكيف يتكون الجنني فى داخل بطن 

»رحم« األم.
سبحانه  الله  أن  طفلك  أخبري  تكون:  واإلجابه 
هذا  بناء  فى  يتشاركوا  أن  واألم  األب  جعل  وتعالى 
الجنني، وأن الله يعلم األب واألم هذا عندما يحني 

ليخرج  األم  األطباء  يساعد  أشهر   9 وبعد  الوقت 
الجنني او الطفل الصغير من بطنها.

عمر  بداية  وهى  سنوات   7 من  األطفال   <
املراهقة

- بالنسبة للفتيات
سبحانه  الله  أن  البنتها  توضح  أن  األم  على 
لكى  الجسم  هذا  لها  وأعطى  منحها  قد  وتعالى 

تحافظ عليه وأال يجب على أحد غريب أن يلمسه.
توضح  أن  األم  على  التاسعة  عمر  بداية  ومع 
فى  ستحدث  أو  تحدث  التى  التغيرات  البنتها 

تخبريها  أن  عليك  لذا  تصدم  ال  حتى  جسمها 
ستدخل  أنها  أي  إيجابية  بطريقة  الحيض  عن 
عن  وابتعدي  بالفخر  تشعر  أن  وعليها  الكبار  عالم 
ميها كيفية االغتسال 

ِّ
السلبية كإخبارها أنه هم. وعل

والطهارة وأمور الصالة والصيام
- بالنسبة للفتيان

على األب أن يوضح البنه عن السائل املنوى أنه 
قد يقذف فى نومه وهو شيء طبيعى يدل على أنه 
قد اكتمل فى بناء جسمه بطريقة صحيحة، ويجب 

تعليمة وتحديثه عن أمور الطهارة والغسيل.

األسئلة التى قد يطرحها األطفال فى مختلف مراحل نموهم عن الجنس
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كيف أستطيع أن أجعل أطفاىل يستمعون ويطيعون كالمى وتوجيهاتى؟

من هو صاحب )القلب السليم(

إطاعة  عدم  من  األمهات  من  الكثير  تعاني 
يضطرهن  مما  وتوجيهاتهن  لكالمهن  أطفالهن 
يتطور  وقد  مرة  من  أكثر  والطلب  الكالم  إلعادة 
بهن األمر إلى الصراخ وحتى الضرب .. وسأقوم 
في هذه املقالة بشرح أفضل الطرق والتوجيهات 
الالزم اتباعها من أجل جعل الطفل ينتبه وينفذ 
اتباع أي وسائل  و بدون  ما يطلب منه بكل هدوء 

غير تربوية قد تضطر األم الى استخدامها..
١- تواصلي بصريًا مع الطفل قبل إعطاء األمر 
ملستوى  انحني  لطفلك  أمر  أي  إعطاء  قبل 
بنظرة  عينيه  في  النظر  حاولي  و  الطفل  نظر 
جذب  وحاولي  متسلطة  أو  قاسية  وغير  حنونة 
للنظر في عينيك كأن تقولي له )محمد  انتباهه 

، حبيبي(.
 ألن هذا 

ً
٢- إبدئي طلبك بذكر اسم الطفل أوال

سيلفت انتباهه.
3- صيغي طلبك بطريقة بسيطة وسهلة الفهم 
كثرة  ألن  مختصرة  واحدة  وبجملة  الطفل  على 
وتحسسه  مشتتا  الطفل  ستجعل  والشرح  الكالم 

بأنك غير جادة أو واثقة من طلبك.
وطلبته  قلته  ما  يردد  أن  طفلك  من  اطلبي   -٤

منه قبل تنفيذه.
٥- ضعي عرضًا أو سببًا يجعل الطفل ينفذ ما 
حبيبي،  )محمد،  مثل  تردد  بدون  منه  تطلبينه 
أو  صديقك(  لزيارة  نخرج  لكي  مالبسك  ارتِد 
ألن  التلفاز  صوت  من  اخفض  حبيبي،  )محمد، 

أباك نائم( .
 ).. )ال  كلمة  من  لي 

ِّ
قل و  إيجابية  كوني   -6

أن  فبدل  املنزل  في  يركض  طفلك  كان  إذا   
ً
مثال

تصرخي وتقولي )ال تركض هنا( تستطيعني أن 
تقولي لطفلك )في املنزل نحن نمشي، ممكن أن 

تركض في الحديقة( .

من  سليم(*  *)بقلب  الله  مقابلة 
أصعب أصعب العبادات....

األذان  وصوت  سهلة  الصالة 
ليصلي،  أمامك  يقوم  والكل  يذكرك، 
سهل،  األكل  عن  واإلمساك  الصوم 
والصدقة بسيطة، والحج والعمرة من 

أسهل العبادات .. مقارنة بماذا؟
مقارنة بعبادة  )القلب السليم(..

أن تلطخ الحياة قلبك بكالم الناس، 
فضلك،  وإنكار  البشر،  وحركات 
واتهامك بما لم تفعل، واالدعاء عليك، 
سبب،  وبدون  بسبب  ومقاطعتك 
والتقول  النعم،  أبسط  على  وحسدك 
باإلساءة،  اإلحسان  ورد  لسانك،  على 
وإحراجك أمام الناس، والكالم عليك 
الهدام،  والنقد  ظهرك،  وراء  من 
والكذب  تربيتك،  أو  عملك  وانتقاص 
عليك، والغيبة والنميمة والبهتان .... و 

و و و ما أنتم وأنا أعلم به عند التعامل 
مع البشر واالحتكاك بهم.

َعى 
ّ

د
ُ
امل أو  املدعي  بني  ما  فنحن 

اآلخرين  عيوب  يرى   
ٌ

وكل عليه. 
ترى  وال  صغائر  عيوبه  ويرى  بوضوح، 

بالعني املجردة.
ونظراتنا  ومشاعرنا  أفعالنا  كل  و 
وكلماتنا ما هي إال تغذية لقلوبنا .. إما 

غذاء صحي أو غذاء سام ..
يوميًا  القلب  تنظيف  *وبالتالي 
إلى  تحتاج  عبادة  وموسميًا  ودوريًا 

توفيق من الله.*
كم  الحرم؟  في  املصلني  عدد  فكم 

عدد الحجاج؟ كم عدد الصائمني؟ 
)القلب  صاحب  هو  من  *ولكن 

السليم(*

على  يركز  و  قلبه  يتحرى  الذي 
وينظف  تقلباته  ويعالج  مداخله 

رغباته.
*القلب السليم* 

صر على مبدأ )ادفع .. 
ُ
هو القلب امل

مهما  أحسن(  هي  بالتي  ادفع   .. ادفع 
تألم و بكى وتضايق .. 

مهما  وحده  الله  إرضاء  على  ُيصر 
وضايقه  البشر  وتغير  البشر  قسى 

البشر.
*القلب السليم يحتاج:*

تركيزا 
إخالصا 
اصرارا 

مراقبة الله 
تقليل أهميه البشر 

عدم االنتظار من البشر 
مسامحة دورية تلقائية 

منك  )أريد  بجملة  طلبك  تبدئي  أن  ممكن   -7
هذه  ألن  العنيد  الطفل  عند  خصوصًا  أن..( 
الجملة ستجعل الطفل ال يفكر بأن الطلب املوجه 
 )بدل أن تقولي أجلب لي 

ً
له هو أمر تسلطي مثال

.. محمد ، حبيبي، أريد منك أن  ... قولي  املوبايل 
تجلب لي املوبايل(.

 .. ما  )متى  صيغة  تستخدمي  أن  ممكن   -٨
اللحوحني  األطفال  من  الطلب  عند   ).. سوف 
أسنانك  نظفت  ما  متى  حبيبي،  )محمد،   

ً
مثال

سوف أحكي لك قصة قبل أن تنام( أو )محمد ، 
أنهيت واجباتك املدرسية سوف  حبيبي، متى ما 

أسمح لك بمشاهدة التلفاز(.
 و الفم ثانيًا !!

ً
9- الساقان أوال

حان  التلفاز  )اقفل  وتقولي  تصرخي  أن  بدل 
إلى  واذهبي  ساقيِك  حركي   .. العشاء(  وقت 
الغرفة  وانضمي إلى ابنك وشاهدي معه التلفاز 
والتوجه  التلفاز  لقفل  األمر  أعطيه  ثم  لدقائق 

لتناول العشاء ) تعب رجلك وال تعب لسانك( .

فبدل  واحد  خيار  من  أكثر  الطفل  أعطي   -١٠
مالبس  وارتِد  أسنانك  نظف  )قم  له  تقولي  أن 
تريد  ماذا   ، حبيبي   ، )محمد  له  قولي  النوم( 
 قبل أن تنام، تنظيف أسنانك أم ارتداء 

ً
فعله أوال

مالبس النوم؟(.
العمرية  املرحلة  تناسب  بطريقة  تحدثي   -١١

والتطورية الذهنية لطفلك.
والجمل  الكلمات  استخدام  عن  ابتعدي   -١٢
أن  فبدل  للطفل  طلبك  طرح  عند  التسلطية 
تستخدمي مفردات مثل )يجب أن ..( استخدمي 
.. )أو ) سأكون مسرورة  مفردات مثل )أرجو أن 

لو ..( أو )لو سمحت( ..
إذا  لطفلك  وأوامرك  طلباتك  توجهي  ال   -١3
حتى  انتظري  بل  عصبية  بنوبة  أو  يبكي  كان 

هدوءه.
مرة  من  أكثر  بهدوء  طلبك  أعيدي   -١٤
سنوات  ثالث  من  أقل  بعمر  األطفال  خصوصًا 

وأعطيه فرصة لكي يفهم الطلب قبل تنفيذه.


