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غرس  في  دور  لها  األسرية  التنشئة  أن  شك  ال 
أهم  من  هي  التي  األطفال  لدى  بالنفس  الثقة 
وإنما  للطفل  بالنسبة  فقط  ليس  النجاح  مقومات 
قدرات  تنمي  أن  األسرة  استطاعت  فإذا  لإلنسان، 
على  وتدربه  ومتنوعة  كثيرة  تصبح  بحيث  الطفل 
متزنًا،  مرتبًا،  ويصبح  وهندامه  بمظهره  االعتناء 
التي تعترضه، قادرًا على  قادرًا على حل املشكالت 
الجهد في استذكار دروسه معتمدا على ذاته،  بذل 
حينها  ومهاراته،  قدراته  وزيادة  تحسني  إلى  يسعى 
تزداد الثقة بنفسه، ولكن هذا يعتمد على ما يقدمه 
الثقة  غرس  في  لإلبن  وإثابة  دعم  من  الوالدان 
بالنفس.. وقد دلت الدراسات على أن الثقة بالنفس 
أثر  له  النفسي  األثر  أن  إلى  باإلضافة  الطفل  لدى 
إفراز  ينشط  حيث  الطفل  جسم  على  فيزيولوجي 

والنشاط  بالبهجة  الطفل  فيشعر  األدرينالني  مادة 
والثقة ويزيد من قدرة استيعابه للمعلومات وطريقة 

.
ً
تفكيره فتصبح إيجابية ويصبح هو متفائال

إتباعها  يمكن  التي  النصائح  بعض  يلي  فيما 
النتهاج دور أكثر مسؤولية تجاه األبناء بهدف رفع 

معنوياتهم وتقوية اعتمادهم على أنفسهم:
ودعيه  ذلك  له  وأظهري  طفلك  بقدرات  ثقي   -1
يدرك أنه جدير بالثقة، وأنه شخص محبوب وعزيز 

جدا عليك.
2- ال تبخلي عليه بالتشجيع وأكدي له أن أخطاءنا 
املرء  يخطئ  أنه  الطبيعي  من  وأنه  لنا،  أستاذ  خير 
النمو  تجربة  من  كجزء  خطأه  يستدرك  وأن  أحيانا 

والدخول إلى عالم الكبار.
3- انتقدي تصرفاته إذا لزم األمر ال شخصيته، 

احترامه  تفقده  شخصه  نحو  املنصبة  فاالنتقادات 
التي  املشكالت  كل  سبب  أنه  يظن  وتجعله  لذاته، 

تصيب عائلته.
ومشاغله  هواياته  تجاه  االحترام  أظهري   -4
ذات  وغير  ومملة  واهية  بدت  لو  حتى  واهتماماته 

فائدة بالنسبة إليك.
5- تقّبلي املخاوف التي يفصح عنها طفلك بجدية 
مصدر  فهي  نظرك،  وجهة  من  تافهة  بدت  لو  حتى 
دون  من  جانبا  إلقاؤها  أو  إهمالها  يجوز  وال  له  قلق 

التمعن في تفاصيلها والغوص في مسبباتها.
تجارب  وخوض  االستقاللية  على  عيه  شجِّ  -6
جديدة ومواجهة بعض املخاطر املحسوبة التي تزيد 
مادة  تجعليه  وال  أخطائه  من  فيتعلم  بنفسه  ثقته 

للسخرية أبدًا.

إعداد :  دينا أشرف جمال

همسات

شائعة  وممارسات  أخطاء  هناك 
في تربية البنني والبنات تقع أحيانًا 
عن جهل وأحيانا عن غفلة وأحيانا 
عن عمد وإصرار، ولهذه املمارسات 
استقامة  على  سلبية  آثار  الخاطئة 

األبناء وصالحهم من ذلك:
على  وتعنيفه  الولد  تحقير   -     
تشعره  بصورة  فيه  يقع  خطأ  أي 
هو  والصواب  واملهانة  بالنقص 
أخطأ  إذا  خطئه  على  الولد  تنبيه 
التي  الحجج  تبيان  مع  ولني  برفق 

يقتنع بها في اجتناب الخطأ. 
الولد  زجر  املربي  أراد  إذا    -    
أمام  ذلك  يكون  أال  ينبغي  وتأنيبه 
عن  منفردًا  ينصحه  وإنما  رفقائه 

زمالئه.
    -  الدالل الزائد والتعلق املفرط 
إلى  يؤدي  األم  من  وخاصة  بالولد 
الولد  نفس  على  خطيرة  نتائج 
وتصرفاته وقد يكون من آثاره زيادة 
الخوف  وكثرة  واالنطواء  الخجل 
وضعف الثقة بالنفس واالتجاه نحو 

امليوعة والتخلف عن األقران .

الطفــــل  اســـتصغار  فكــــرة   -
فكرة  الصغر  في  تربيته  وإهمال 
التربية  تبدأ  أن  والصواب  باطلة 
من  الصغر  منذ  التوجيه  ويبدأ 
التوجيه  يبدأ  حيث  الفطام  بداية 
واإلرشاد واألمر والنهي والترغيب 

والترهيب والتحبيب والتقبيح. 
   -  من مظاهر التربية الخاطئة 
لولدها  السماح  عدم  األم  عند 
أصبح  التي  األعمال  بمزاولة 

هذه  أن  منها  اعتقادا  عليها  قادرا 
املعاملة من قبيل الشفقة والرحمة 
سلبية  آثار  السلوك  ولهذا  للولد 
فقدان  اآلثار  هذه  من  الولد،  على 
في  األسرة  مع  املشاركة  روح 
البيت  وخدمات  الحياة  صناعة 
ومنها االعتماد على الغير وفقدان 
الكسل  تعود  ومنها  بالنفس  الثقة 

والتواكل. 
-  ومن مظاهر التربية الخاطئة 

عن  يغيب  وليدها  األم  تترك  أال 
مخافة  واحدة  لحظة  ناظريها 
الحب  من  وهذا  بسوء  يصاب  أن 
الزائد الذي يضر بشخصية الولد 

وال ينفعه.
بعض  تفضيل  األخطاء  ومن    -
كان  سواء  بعض  على  األوالد 
املحبة  أو  املعاملة  أو  العطاء  في 
وترك  األوالد  بني  العدل  واملطلوب 

املفاضلة. 
األوالد  احتقار  ذلك  ومن    -
والسخرية  تكلموا  إذا  وإسكاتهم 
الولد  يجعل  مما  وبحديثهم  بهم 
الجرأة  قليل  بنفسه  الثقة  عديم 
رأيه كثير  والتعبير عن  الكالم  في 
املواقف  وفي  الناس  أمام  الخجل 

الحرجة. 
الشائعة فعل  -  ومن األخطاء     
كشرب  األوالد  أمام  املنكرات 
أو  األغاني  سماع  أو  الدخان 
مما  الساقطة  األفالم  مشاهدة 
قدوة  واملربني  الوالدين  من  يجعل 

سيئة.

أخطاء فادحة فى تربية األوالد الذكور

6 نصائح للرفع 
من معنويات 

طفلك



29 النفس املطمئنة

     • ينبغي أن نتعامل كآباء مع املراهقة على 
فهذا  ودائمة،  ثابتة  حالة  وليست  مرحلة  أنها 
وانتظارنا  معاناتها  علينا  ن  يهوِّ أن  شأنه  من 
مع  نتعامل  يجعلنا  بالطبع  وهذا  لتجاوزها، 
املراهق بانفتاحية أكبر وتقبل أكثر، والتغاضي 
ت، حيث يقول 

ّ
قدر اإلمكان عن الهفوات والزال

الرسول صلى الله عليه وسلم: »يعجب ربك من 
والطبراني  أحمد  ]رواه  صبوة«  لـه  ليس  شاب 
فحّسنه  وتضعيفه،  تحسينه  في  واختلف 
وضّعفه   ،270/10 الزوائد  مجمع  في  الهيثمي 

األلباني في ضعيف الجامع 1658[ .
    • املراهق يجيد فن السباحة ضد التيار 
في محاولة إلشباع رغبته في االستقاللية، وال 
نظر  وجهة  تفهم  من  املواقف  هذه  في  أسلم 
الحوار  لغة  وإحالل  شكليا،  ال  فعليا  األبناء 
الحميمية بدال من لغة إصدار األوامر، وإفساح 
بصورة  حياته  ليرتب  أمامه  العملي  املجال 
الخطأ  أكبر  من  »إن  التربويون:  يقول  الئقة.. 
 

ٍّ
تعد أنها  على  ابنه  تصرفات  األب  يفسر  أن 

 لسلطته واستفزاز لكرامته، 
ٍّ

على مكانته وتحد
مواجهة  في  يضعها  حتى  قوته  يستنفر  ويبدأ 
السيطرة«،  »صراع  املراهق  ابنه  مع  عنيفة 
شخصيته  أطراف  يلملم  الذي  الناشئ  هذا 
تعتري  التي  التغيرات  يراعي  أن  بدل  هذا   ..
ابنه، ويصبر على اضطراباته .. إن كل مراهق 
ومراعاة  والديه  تفهم  إلى  بحاجة  ومراهقة 
وأن  إرادته،  عن  الخارج  املؤقت  الظرف  هذا 
االنفعاالت  هذه  ويراعون  ضده،  ال  معه  يقف 
كما  املراهق  نفس  في  وتتجمع  تتراكم  التي 
االنفعاالت   .. ر 

ْ
الِقد في  الحار  الهواء  يتجمع 

يحتاج  بها،  يضيق  صغير  قلب  في  متراكمة 
لحظة  وفي  الحار،  الهواء  من   

ً
قليال يخرج  أن 

معرفة  إلى  يحتاج  الحار  الهواء  لهذا  إخراجه 

والذوق  باللباقة  االنفعاالت  كيفية إخراج هذه 
تشغله  ثاٍن  عالم  في  ألنه  اآلخرين؛  ومراعاة 
الخارجية،  تصرفاته  عن  الداخلية  انفعاالته 
أحب  إيذاء  يقصد  أنه  بالك  في  يخطر  وال 

الناس عنده«.
أن  البد  األبوي  األسري  املستوى  على   •    
استماع  أزمة  من  يعاني  أغلبنا  أن  نعترف 
األسرة  داخل  اآلخرين  لألطراف  طرف  كل 
نفسه  يسمع  منا  كال  وأن  الصغيرة،  الواحدة 
اآلخر  الطرف  أن  ويظن  فقط،  أفكاره  ويردد 
وال  القدرة  لديه  ليس   - سنا  األصغر  خاصة   -
وعن  نفسه  عن  التعبير  من  تمكنه  التي  امللكة 
ويتهم  وأفكاره،  وطموحاته  وآماله  متطلباته 
 منا 

ٌ
بعضنا بعضا بالهامشية والسطحية، وكل

املراهق  إن  الصواب..  وحده  يحتكر  أنه  يظن 
ويستمع  صدره  له  يتسع  ملن  الحاجة  أشد  في 
لألخطاء،  د  تصيُّ أو  مقاطعة  دون  لدواخله 
إظهار  من  نتنكر  أو  أسئلته،  نتجاهل  وأال 
ناضج  لصديق  بحاجة  فهو  تجاهه،  عواطفنا 
التعليمات  غير  يجيد  ال  ألب  حاجته  من  أكثر 
الدعم  له  يقدم  ملن  بحاجة  وهو  والتوجيهات، 
واملساندة واملشورة الصادقة واإلجابة عن كل 

تساؤالته بطريقة مقنعة. 
    • »البرمجة السلبية« من أخطر أساليب 
التعامل مع املراهق، مثل عبارات: أنت فاشل، 
أنت  اللسان،  سليط  يا  اسكت  متمرد،  عنيد، 
أبدًا...إلخ؛  تفهم  ال  أنت  وتنتقد،  تجادل  دائمًا 
املراهق،  تستفز  والعبارات  الكلمات  هذه  ألن 
وتزيد من معاناته الداخلية .. إن التركيز على 
اإلشادة باإليجابيات في شخصية ابنك - حتى 
ويدفعها  ينميها  بأن  كفيل   - صغيرة  كانت  ولو 
التوبيخ  لغة  من  بكثير  أفضل  وهذا  لألمام، 
د بدواخله اإلحباط واليأس، 

ِّ
املستمرة التي تول

بها  يبصرون  أعني  لهم  أبناءنا  أن  ننسى  وال 
طلب  املعقول  من  وليس  أيضا،  سلبياتنا 
عاجزون  األمر  واقع  في  ونحن  منهم  املثالية 
أن  شأنه  من  وهذا  ذواتنا،  مع  تحقيقها  عن 
يشعره بمرارة الضيم، وأنه مضطهد، وال أشد 
في  رغباته  تدعم  التي  عليه  املشاعر  هذه  من 
التمرد، وربما تؤدي إلى الجنوح في تصرفاته 

بصورة ال يحمد عقباها. 
عصبية  في  هاما  دورا  البيئة  تلعب   •
املراهق، كنشأة املراهق في جو أسري مشحون 
كما  الغضوب.  املشاكس  والسلوك  بالعصبية 
وعدوانية،  بفظاظة  املراهقني  مع  الحديث  أن 
أن  إلى  بهم  يؤدي  بعنف،  معهم  والتصرف 
يتصرفوا ويتكلموا بنفس الطريقة، هذا فضال 
عن أن تشدد األهل معهم بشكل مفرط، وتقييد 
بما  ومطالبتهم  الصارمة،  باألوامر  حريتهم 
التصرفات  من  وقدراتهم  طاقاتهم  يفوق 
والسلوكيات، يجعلهم عاجزين عن االستجابة 
لتلك الطلبات، ويثير مكامن العصبية والتمرد 
هذه  لكل  الناجح  الترياق  يبقى  ولذلك  فيهم، 
التوترات هو: األمان، والحب، والعدل، واملرونة 
املشاركة  في  رغباتهم  واحترام  التعامل،  في 

واالستقاللية.
الحب  زاد  فكلما  الحب،  هو  اآلخر  واألمر   
لألبناء زادت فرصة التفاهم معهم، فيجب أال 
نركز في حديثنا معهم على التهديد والعقاب، 
ألن  ضروري؛  األبناء  مع  التعامل  في  والعدل 
السلوك التفاضلي نحوهم يوجد أرضًا خصبة 
للعصبية، فالعصبية ردة فعل ألمر آخر وليست 
املشكلة نفسها، واالستقاللية مهمة، فال بد من 
تخفيف السلطة األبوية عن األبناء وإعطائهم 
املراقبة  مع  أكبر  بدرجة  بأنفسهم  الثقة 
محّبب  شعور  فاالستقاللية  بعد،  عن  واملتابعة 
لدى األبناء خصوصًا في هذه السن، والبد من 
ما  لفعل  يترك  أال  فيجب  املراهق،  مع  الحزم 
يريد بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الذي 
أنه  يعي  أن  يجب  وإنما  يريد،  من  ومع  يريده 
يجب  واجبات  عليه  فإن  حقوق،  من  له  مثلما 
أن يؤديها، وأنه مثلما له من حرية فلآلخرين 

حريات يجب أن يحترمها«.
   • أشهر مظاهر املراهقة »العناد والتمرد«، 
من  أهمية  أكثر  األصدقاء  جماعة  وتصبح 
مرغوب  األصدقاء  يقوله  ما  فكل  األسرة، 
ذلك  ويرجع  األسرة.  تطلبه  ما  بعكس  ومقبول 
الكبار  مجتمع  يدخل  أن  في  الطفل  رغبة  إلى 
علينا  ولذلك  أسرته..  عن  ما  نوعًا  يستقل  وأن 
والوضع في االعتبار أهمية  تفهم ذلك جيدا، 
وأن  للمراهق،  بالنسبة  والصداقة  األصدقاء 
تدريب  على  ومربني  كآباء  دورنا  ينحصر 
الصديق،  اختيار  ومعايير  فنون  على  املراهق 
الطالح  لنبذ  ألصدقائه  الدوري  والتقييم 
الشورى  من  جو  في  منهم  بالصالح  والتشبث 

واإلقناع. 

د. خالد سعد النجارفن التعامل مع املراهقني
فنون إرشادية


