
العدد ١٣٤  مايو 14٢٠١٩

جمل  األسرة  أفراد  بني  تتردد  ما  كثيرًا      
وأخطر  لألطفال،  اإلساءة  تحمل  وعبارات 
وعي  دون  تقال  التي  تلك  الجمل  تلك  في  ما 
األبناء  على  ستقع  التي  السلبية  بآثارها 
أو أمراضهم  والتي قد تكون سبب انحرافهم 
ثقتهم  وقلة  حياتهم  في  فشلهم  أو  النفسية 
إنك  غبي،  إنك  الجمل:  هذه  ومن  بأنفسهم. 
كذاب، أو إطالق ألقاب ال تليق به، أو إطالق 
أسماء حيوانات عليه وما إلى ذلك من عبارات 
للشخصية  الخارجي  بالشكل  االستهزاء 
عندما يشاغب الطفل أو يقع في الخطأ. وقد 
ال يقصد األهل من هذه األلفاظ وصفهم بما 
يقصدون  بل  دقيق  معنى  من  الكلمة  تحمله 
وأحيانا  وتوترهم  غضبهم  من  التخفيف  بها 
تخرج األلفاظ كردة فعل على أخطاء الصغار 
امتلكوا  أنهم  ولو  عليهم،  تأثيرها  متجاهلني 
كيف  ألدركوا  والعلمية  الثقافية  األرضية 
عبارات  إلى  السلبية  العبارات  تلك  لون  يحوِّ
إيجابية وتربوية تحمل التوجيه واإلرشاد دون 

اإلهانة أو اإلساءة.
إقرار بالخطأ

واألمهات  اآلباء  أن  األمر  في  الغريب 
األخطاء،  هذه  مثل  باقترافهم  يعترفون 
بالطفل  تضر  التي  العبارات  ويستخدمون 
تأثيرها بل يقولونها  دون وعي بحقيقة ومدى 

للتخلص من إلحاح الطفل ومشاكسته.
وتستخدم بعض األمهات هذه األلفاظ من 
أجل أن يخافها أبناؤها بعد شعورها بأنهم ال 
تهديدها  بعد  ضعفها  من  ولتخرج  يطيعونها 

املتكرر للطفل بعودة أبيه، ولذلك فقدت هذه 
اعتاد  ألنه  عنده  وأهميتها  قيمتها  التهديدات 
أنها  أيضًا  العبارة  هذه  في  والخطأ  سماعها، 
زوجها،  على  واتكاليتها  األم  بضعف  توحي 
ضعيفة  أمه  أن  الطفل  لدى  يتكرس  فلذلك 
زوجها  غياب  ظل  في  خوف  دون  فيتمادى 
املتكرر عن املنزل، األمر الذي يجعل الضغوط 
هدوئها  عن  تخرج  وبالتالي  عليها  تزداد 

وتندفع لقول تلك الجمل التي تضر بأوالدها.
أسلوب فاشل

تصلح  ال  والزجر  والنهي  الذم  عبارات  إن 
قائلها  يجد  ولن  وللتربية،  للتغيير  أسلوبًا 
تصبح  وقد  اآلخر  الطرف  من  استجابة 
التكرار  مع  الطفل  تجاه  املستخدمة  الكلمات 
 ،

ً
مثال كسالن  أنه  فيقتنع  له  الزمة  صفة 

وعندها يصبح من الصعب أن تقنعه بالعكس 
ويجب  كبوة  إال  هو  ما  به  مر  الذي  بأن  أو 
الكثير  لديه  الكلمة  هذه  تخلق  وقد  تجاوزها، 
بالنفس  الثقة  كعدم  النفسية  املشكالت  من 
أنه  أو  مجتهد،  هو  من  لكل  والحقد  الكره  أو 
يصبح حقيقة كسالنا فيمتنع عن العمل وعن 
املجتمع  في  بالسلبية  مسلكه  ويتسم  الدراسة 
فيغدو ال قيمة له وعالة على اآلخرين، وبعض 
األهل عندما يصل ابنهم إلى هذه النتيجة ال 

يدركون أنهم السبب فيما وصل إليه.
عبارات ممنوعة:

على  األمثلة  من  مجموعة  هنا  ونورد     
األطفال  مع  األهل  يستخدمها  التي  العبارات 

التي تضر بنموهم النفسي واالجتماعي:

أعد  »لم  الحب:  ونفي  الكره  عبارات   -
أنا  األم  تقول  فعندما  أكرهك«  »أنا  أحبك«، 
أكرهك فهي ال تقصد ذلك ولكنها تقولها من 
نفسية  مدلوالت  تترك  أنها  إال  التفريغ،  باب 
عنصر  فقد  إنه  بحيث  الطفل،  على  خطيرة 

األمان األول بالنسبة له وهي األم.
منك«  أفضل  »فالن   : املقارنة  عبارات 
وغيرها من عبارات تسيء كثيرًا للطفل حيث 
املقارنة بني األطفال إن كانوا زمالء أو إخوة، 
فتعاود األم محاولة التصحيح، والندم على ما 
يصاحب  وما  ألفاظ  من  الطفل  على  أطلقته 

ذلك من تأنيب الضمير.
عليك  »يجب   : األعمى  اإلذعان  عبارات   -
هذه  يلقن  حني  فهو  الكبار«  تطيع  أن  دائمًا 
العبارة أي أن يطيع جميع الكبار يجعله ذلك 
تعليمه  هو  واملطلوب  للمستغلني،  فريسة 
احترام الكبار لكن مع الشرح له بعدم التنفيذ 

األعمى ألوامر الغرباء.
بالغباء  الطفل  تسم  التي  العبارات 
يقول  ما  فعادة  كسول«  غبي،  »إنك  والنقص: 
ان  لكنك  الغضب  عند  العبارات  هذه  اآلباء 
في  يبدأ  قد  طفلك  فإن  قولها  على  تعودت 
تصديقها واألفضل أن تقول له »كان ما فعلته 

شيئًا سخيفًا أو خاطئًا.. أليس كذلك؟«.
- عبارات التهديد والتخويف : »إن لم تنم 
لم  »إن  أو  بإبرته«،  ليؤملك  بالطبيب  فسآتيك 
حيوان  لك  فسيأتي  تهدأ  أو  تجلس  أو  تصمت 
معني أو شيء خيالي«. فال يجوز أن تلقن األم 
يصدق  الطفل  ألن  خاطئة  معلومات  البنها 

إعداد :  دينا أشرف جمال

همسات

اإلساءة اللفظية تضر باألطفال
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معه  وتعاملت  عنيدا  طفلك  كان  إذا 
أو  الضرب  خالل  من  خاطئة  بطريقة 
أخرى  مشاكل  تظهر  فسوف  الصراخ 
واإلصرار  :العصبية  مثل  العناد  مع 

والعدوانية.
العنيد  التعامل مع طفلك   كي تستطيع 
 أن تعرف سبب العناد عند طفلك 

ً
البد أوال

.ألن العناد قد يكون بدون سبب أو بسبب 
تشتت  أو  الذكاء  قلة  أو  النطق  تأخر  مثل 

االنتباه أو الحركة املفرطة.
إذا كان هناك سبب :

من  املساعدة  طلب  عليك  يجب     
أو  النفسي  األخصائي  مثل  املختصني 
الطفل  كان  إذا  التخاطب  أخصائي 
معه  فاستخدم  العناد:  لديه  فقط  طبيعيا 

األساليب والطرق التالية :
)1( ال تكثر من استخدام النهي له

قابلته  .إذا  البسيطة  األمور  في  تساهل 
بالعناد  يقابلك  فسوف  املتكرر  بالنهي 

املتكرر
التي  األمور  بعض  لطفلك  اجعل   )2(

يديرها بنفسه دون تدخل منك 
 : اختيار املالبس، وغير ذلك .

ً
 مثال

طفلك  أعِط  األحيان  بعض  في   )3(
اختيارات

أعِط طفلك )اختيارات( بدال من األمر 
املباشر.

املالهي،  في  ولدك  مع  أنت   : مثال 
وطفلك يريد البقاء، بدل أن تقول له هيا 
أو  له: هل تريد أن نذهب اآلن  نذهب، قل 

بعد 10 دقائق؟
)4( كن مرنًا في التعامل 

وطلبت  الخارج،  في  بارد  الجو   : مثال 

من  فه  تخوِّ أن  لها  يجوز  وال  له  يقال  ما  كل 
أضف  ما،  يومًا  إليه  يحتاج  قد  الذي  الطبيب 
إلى ذلك أن هذه املخاوف قد تترسب في عقله 

الالواعي، وقد يعلمه ذلك على الكذب.
- عبارات التمييز بني الجنسني : »أنت بنت 
وهو صبي« هذه العبارة ال تجوز ألنها مخالفة 
ألبسط الحقوق اإلنسانية كالعدل، فهي تحمل 
الظلم وتجعل الفتاة تشعر بالدونية وبالتفرقة 
بينها وبني أخيها على أساس الجنس الذي لم 
يكن لها الخيار في اختياره، ما يجعلها تحقد 

على الجنس اآلخر.
إلى  »انظر   : قولك  السلبية  العبارات  ومن 
العبارة  هذه  تعني  أجلك«  من  بذلته  ما  كل 
أفضل«  ستكون  حياتنا  فإن  أنت  تولد  لم  »لو 
إن ذلك سخف من األب فاألطفال لم يطلبوا 
أن يولدوا وعلى من يرغب باإلنجاب أن يقدم 

التضحيات دون تقديم املن.
»إنك   : والغش  بالسرقة  االتهام  عبارات   -
يستولون  قد  األطفال  ومعظم  لص«  أو  كذاب 
على شيء ليس ملكًا لهم، ثم ينكرون معرفتهم 
لحب  إال  ذلك  وما  به،  مطالبتهم  حني  بذلك 
ولكن  الطفل،  في  فطريًا  يكون  الذي  التملك 
يتحول األمر إلى مشكلة عندما نقوم بردة فعل 

غير محسوبة ونتهمهم بالسرقة والكذب.
فالرجال  تبِك،  »ال  أيضًا  العبارات  ومن 
تلقني  أولها  خطورة  الجملة  فلهذه  يبكون«  ال 
الصبية مخالفة نبيهم محمد صلى الله عليه 
بالبكاء  أمر  انه  السنة  في  ورد  فقد  وسلم، 

خشية الله وذم من ال تبكي عيناه.
متنفسًا  البكاء  يعد  النفسية  الناحية  ومن 
لإلنسان حيث يفرغ ما يحمل من شحنات عبر 
عن  الطفل  نمنع  أن  لنا  فكيف  الدموع،  هذه 
طبيعي  تعبير  البكاء  أن  إلى  باإلضافة  البكاء 

عن حالة ما يمر بها اإلنسان.
إرشادات :

إيجابية  تعليمات  إعطاء  األفضل  من   -    
للطفل تحمل صيغة األسئلة واألوامر البسيطة 
 
ً
والقصيرة، فهي أسهل عليه في التنفيذ، فمثال
»ابعد قدمك عن  أن تقول لطفلك  الخطأ  من 
الكرسي« بل قل له »ضع قدمك على األرض« 

ألنه قد يبعد الولد قدميه عن الكرسي.
السلوك  في  اإليجابيات  على  التركيز   -
الضعف  مواطن  على  الضوء  تسليط  وعدم 

والسلبيات.
فهي  والتشجيع  املديح  عبارات  استخدام   -
ذات آثار إيجابية في نفس الطفل وتثير لديه 
الواعية  والطاعة  األهداف  إلنجاز  الدافعية 

ألوامر الكبار.
- إتاحة املجال للطفل للنقاش في التعليمات 
االختيار  في  الحرية  وإعطاؤه  له،  املوجهة 

وامللكية، وتشجيع عنصر االستقالل.
- عدم استخدام أسلوب النهي عندما تريد 
أن تعلم الطفل سلوكًا ما، كأن تقول له ال تفعل 
كذا واألفضل أو األصح أن تقول له افعل كذا 
وكذا فال تقل له »ال تأكل من هذا اإلناء، بل قل 

له من فضلك كل من ذاك اإلناء«.

الخروج  قبل  الكوت  لبس  طفلك  من 
ال  أنت  ذلك.  رفض  طفلك  املنزل.  من 
معك.  الكوت  خذ  ببساطة  عليه.  تصر 
أخبرني  بالبرد  شعرت  إذا  طفلك  أخبر 
وأعطيك إياه. عندما يشعر طفلك بالبرد 

سوف يطلبه منه.
يتحداك،  ال  كي  طفلك  تتحد  ال   )5(
عناد  أن  مراعاة  مع  العالقة   فتخسر 
طفلك في ذلك األمر ال يشكل ضررًا عليه.
يطيعك  ال  عندما  لطفلك  استمع   )6(
من  ذلك  سبب  معرفة  حاول  أمر،  في 

خالل استماعك له.
الذهاب  طفلك  من  طلبت   : مثال 
أن  وبعد   .. رفض  طفلك   .. للسباحة 
من  يخاف  أنه  أخبرك  منه،  استفسرت 

صوت املاء.
)7( احترم طفلك و أظهر له تفهمك له 
إذا أظهرت له هذا التصرف سوف يقل 
يريد  العناد  حال  في  الطفل  ألن  عناده، 
منحت  وأنت  واحترامه،  شخصيته  فرض 

له ذلك.
والعقاب  الثواب  أسلوب  تنس  ال   )8(
اآلخرين  باألطفال  طفلك  مقارنة  وعدم 
يؤثر  ذلك  ألن  عنيد  وهو  مطيعون  وأنهم 

فيه.
)9( ال تنس أهمية الصبر  

بعمق  والتنفس  الصبر،  أهمية  تنس  ال 
في التعامل مع عناد طفلك.

حلها  يمكن  مشكلة  العناد   : وأخيرا 
لالنفعال  داعي  وال  والهدوء  بالصبر 
وليس  أسلوب  فهذا  بالذعر  واإلصابة 
في  األسلوب  أكره  أن  فعلّي  للحياة  أساسا 

الطفل وليس الشخصية.

كيف تتعامل مع الطفل العنيد؟


