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العطاء  من  للمزيد  كبير  ز 
ِّ
محف ❣ ابتسامتِك 

بالنسبة ألطفالك.
الحوار  أثناء  لألبناء  الجسدي«  ❣ االحتواء« 

يساعدهم في إدراك كل ما يناقش..
فعن ابن عباس »رضي الله عنه« قال: »ضمني« 
مه الكتاب !!

ِّ
رسول الله عليه وسلم وقال :اللهم عل

لي من ألفاظ التوبيخ والعتاب واجعل الجو 
ِّ
❣ قل

بينك وبني ابنك جًوا فيه محبة، وفرح، وسعادة.
أبنائك  مع  للتنزه  أسبوع  كل  يوما  دي 

ِّ
 ❣حد

كاملتنزهات،  يحبونها،  التي  األماكن  وزيارة 
الحدائق، النوادي، املالهي، املتاحف، أو املكتبة..
صي للطفل مكانًا ملمارسة بعض نشاطه  ❣خصِّ
العفوي، كتخصيص لوحة على الحائط لرسومه 

وتلويناته، أو مكان ألعماله اليدوية.
غير  الخالف  فيهم  يؤثر  األبناء  ❣ بعض 
بني  املكتوم  بالغيظ  املليء  الصمت  وذلك  املعلن 
الزوجني تأثيرا أشد من ذلك الخالف الصاخب 

الذي ينتهي بسرعة.
❣ استعيدي طفولتك مع صغارك ،العبي معهم 
الله  شاء  إن  والثواب  األجر  ،وخذي  وامرحي 

تعالى بإدخال السرور إلى قلوبهم .
القرآن  قصص  مع  ا  أسبوعًيّ واحدة  ❣جلسة 
على  فيقبلوا  وتسعدهم  األطفال،  نفسية  تغّير 

النصائح بسعة صدر.
مي طفلك أن تطوير الذات يكون بإضافة 

ِّ
❣ عل

ع وقته في أمور  معلومات مفيدة كل يوم، وأال يضيِّ
لن تعود عليه بالنفع .

كم  صغارك  أخبري  الرائعة:  األم  ❣ أيتها 

وعافيته،  بصحته،  أجلهم  من  أبوهم  يضحي 
ووقته؛ حتى يكونوا سعداء، فليشكروه، ويقدروه، 

ويدعون له بالخير .
تستهيني  وال   !! الطفل  بمشاعر  تستخفي  ❣ ال 
عدم  ُمرٍب  أخ،  كأب،  عليك  ويجب  بعواطفه، 
عليها،  بكثرة  وتوبيخه  بأخطائه  الطفل  تذكير 

فذلك يعيقه نفسًيا.
 ❣لتشجيع أبنائِك على تحمل املسئولية يمكنِك 
غرفتهم  ترتيب  على  الصغر  منذ  ديهم  تعوِّ أن 

وألعابهم وحوائجهم الخاصة!!
له  السماح  وعدم  بالقوة  الطفل  ❣“إسكات 
غضب  تولد  في  يتسبب  قد  غضبه  عن  بالتعبير 
مكبوت داخل نفسه والنتيجة الطبيعية سلوكيات 

عدوانية أو انطواء”.
❣أن نحب أطفالنا ونريدهم أن يكونوا سعداء 
ال يعني أن نحقق لهم جميع رغباتهم فهذا النوع 
بطريقة  الطفل  شخصية  يبني  ال  الحب  من 

إيجابية.

همسات

كيف تتعامل مع طفلك ؟ إعداد :  دينا أشرف جمال

أخصائية نفسية

على   - وخيمة  عواقَب  للضرب  إن 
الصعيد النفسي والجسدي - إن كان 
اعتماُدها،  يجب  التي  األسس  خارج 
الطفل  نفسية  انهيار  إلى  يؤّدي  وقد 

وتحطيم مستقبله.. 
أساليب  هي  ما  نسأل  ودائما 
يحتار  الضرب؟  عن  البديلة  العقاب 
تربية  بمسألة  يتعلق  فيما  األهل 
من  بالبدائل  يتعلق  وما  األطفال 
وال  الضرب،  عن  التربية  أساليب 
الصغير  الطفل  معاقبة  أبدًا  يجب 
يمكنه  وال  به  يقوم  ما  يدرك  ال  ألنه 
التفريق بني الصواب، والخطأ. وألن 
تصرف الطفل يكون من غير قصد، 
نهائيًا.  معاقبته  عدم  يجب  لذلك 

طرق بديلة للعقاب املؤذي تشمل:
الهمهمة،  أو  الحادة  النظرة  ـ   1
له  توجه  عندما  إيجابي  تأثير  فلها 
بحدة  عينيه  في  وتنظر  أمرا  أو  نهيا 
ولكن  منه  غاضب  أنك  إليه  فيصل 
الطريقة  هذه  على  ب  التدرُّ من  البد 

مع الطفل منذ سن مبكرة.
املحببة  األشياء  من  الحرمان   -2
األشياء  من  الحرمان  مع  للطفل، 
من  واملنع  املحببة  األلعاب  من  بداية 
الحرمان  إلى  األصدقاء  مع  الخروج 

من املصروف اليومي.
عمله  نتائج  ليتحمل  يترك  أن   -3
امتنع  إذا  فمثال  مسبقا،  تنبيهه  بعد 
يذهب  اتركه  الواجبات  عمل  عن 
سته  مدرِّ أمام  ويتحمل  للمدرسة 

عواقب ما صنعه.
الهجر والخصام، فهذا سالح   -4
خاصة  تستعمله  أن  يجب  جدا  مهم 

جيدة  بطفلك  عالقتك  كانت  إن 
ويعود  كثيرا  يؤمله  فالهجر  ويحبك 

عما فعله.
وخيبة  الرضا  عدم  إظهار   -5
األمل - دع الطفل يحس بخيبة أملك 
نظرًا للتصرف الذي ظهر من طرفه. 
كنت  ما  للطفل  توضح  أن  ويجب 
تتوقعه. تأكد من فهم الطفل الصواب 
وأخبر  القوانني.  هي  وما  الخطأ  من 
في  استمر  إذا  سيحدث  بما  الطفل 

التصرف بشكل غير الئق وصحيح.
عن  معزولة  منطقة  اختر   -6
كرسي  مثل  املنزل،  في  اآلخرين 

املمر.  أو  الغرفة  زاوية  في  محدد 
معرفة  على  الطفل  أن  من  وتأكد 
التي  واملدة  العقاب  هذا  بسبب 

سيقضيها .
الطفل،  على  ضريبة  فرض   -7
فعل  كل  عن  يدفع  صندوق  ص  خصِّ
وافعل  نقودا،  مالئم  غير  قول  أو 
قلت  أو  فعلت  إذا  كذلك  معه  أنت 
لفظا غير الئق ضع أيضا نقودا لكي 
على  يسري  عليه  نتفق  ما  أن  يتعلم 
الضرب  وعمومًا  والصغير.  الكبير 
وطاملا  كثيرة  ومحاذير  ضوابط  له 
هناك وسائل إيجابية فّعالة فيحسن 
ترك هذا األسلوب بقدر اإلمكان، ال 
أن  أبنائك  من  تصرفات  ألية  تسمح 
تستفزك إلى درجة الضرب حتى ولو 

كانت مشاجرات ومزعجة ومقلقة.
نظرة  من  الكثير  يتغير  أن  أتوقع 
روا  ويغيِّ للشجارات  واألمهات  اآلباء 
بعد  معها  تعاملهم  طريقة  من 

سماعهم .. بمشيئة الله تعالى

بديال عن الضرب.. إليكِ طرق عقاب مختلفة
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العادات  من  األظافر  قضم 
ووفقًا  األطفال،  بني  جدًا  الشائعة 
نصف  إلى  ثلث  تقريبًا  للدراسات 
يقومون  واملراهقني  األطفال 
يتوقف  البعض  أظافرهم.  بقضم 
عن ممارسة هذه العادة، والبعض 

اآلخر يستمر بها للكبر.
ال يمكننا القول بأن هذه الحالة 
الطفل،  على  خطورة  تشكل 
ولكنها صحيًا مضرة، فقد تسبب 
املحيط  اللحم  في  التهابات 
نمو  إلى  يؤدي  وأيضًا  باألظافر، 
سليمة،  غير  بصورة  األظافر 
األسنان.  تضرر  إلى  باإلضافة 
أغلب  أن  في  تكمن  واملشكلة 
أطفالهم  من  يطلبون  األهالي 
العادة  هذه  ممارسة  عن  الكف 
وبدون  أسبابها،  إلى  النظر  بدون 
في  ننجح  لن  األسباب  معرفة 

أسلوب التعامل مع هذه الحالة.
الحالة  فمنها  تتعدد،  األسباب 
والقلق  كالتوتر  للطفل  النفسية 
ومنها  امللل،  ومنها  والخوف، 
منه.  األكبر  يشاهد  حيث  التقليد 
وكثيرًا ما نالحظ أن الطفل يقضم 
أظافره عندما ال ينشغل باستخدام 
يديه كوقت مشاهدة التليفزيون أو 
الحالة تشكل  الدراسة، وهذه  عند 

له نوعًا من األمان والراحة.

أحب أن أقدم بعض املقترحات :
الطفل؛  مع  التحدث   .  1
مخاوفه،  أو  قلقه  أسباب  ملعرفة 
ومساعدته على التخفيف من هذه 

الضغوط.

عن  الحديث  في  مشاركته   .2
كنا  التي  السيئة  العادات  بعض 
قضم  كالتدخني،  نمارسها، 
تنتيف  اإلصبع،  مص  األظافر، 
حاولنا  وكيف  وغيرها،  الرموش 
التوقف عنها، كيف كان شعورنا 
كيف  بها،  مررنا  التي  والحالة 
حثتنا  التي  الدوافع  وما  عانينا 
أحد  كان  وإن  التوقف.  على 
سيئة  عادة  اآلن  يمارس  اآلباء 
التوصل  املمكن  فمن  كالتدخني 
بتبادل  اتفاق  إلى  الطفل  مع 
عن  للكف  واملساندة؛  الدعم 
ممارسة هذه العادة السيئة معًا.

عن  التوقف  أهمية  توضيح   .3
أنه  وكيف  للطفل،  العادة  هذه 
وأظافر  أفضل  بصحة  سيتمتع 

أجمل وأسنان أقوى، ومن املمكن 
 من 

ٌ
أن يؤكد على هذه النقطة كل

األسنان  وطبيب  األسرة  طبيب 
عند الزيارة.

4. يجب أن تكون أظافر الطفل 
وأن  ونظيفة،  مقصوصة  دائمًا 
باستمرار،  يديه  بغسل  يقوم 
اللعب  من  انتهائه  بعد  خاصة 

خارج املنزل.
التشجيع  استخدام   .5
بقدرة  واإليمان  اإليجابي، 
يستطيع  وأنه  وطاقاته،  الطفل 
أن ينجح، وتقديم الدعم عندما 

يحتاج والثناء عليه.
في  أو  قصص  عن  البحث   .6
نجحت  حاالت  عن  اإلنترنت 
بالكف عن هذه العادة؛ لتشجيع 

الطفل أكثر وحثه.
القطنية،  القفازات  لبس   .7
يباع  خاص  مرهم  استعمال  أو 
الوقت  في  الصيدليات  في 
يقضم  أن  فيه  يتوقع  الذي 
مشاهدة  عند  أظافره  الطفل 
في  والجلوس  التليفزيون، 

.
ً
السيارة أو الدراسة مثال

تقديم  باإلمكان  للفتيات،   .8
التجميل؛  لصالون  بزيارة  وعد 
لطالء  جلسة  على  للحصول 

األظافر.
الحالة  هذه  جعل  عدم   .9
عليها  والتركيز  الحديث  محور 

دائمًا.
10. عدم التأنيب والتوبيخ، بل 

الصبر والتشجيع الدائم.

10 خطوات للتخلُّص من عادة قضم األظافر

هل تظنني أن هذه التصرفات غريبة من طفلك؟
 < االعتراض طيلة الوقت )2.5-3 سنوات(

منفصال  كيانا  له  أن  يستوعب  طفلك  بدأ  فقد  طبيعي  تصّرف 
عن الوالدين

< تكرار األسئلة نفسها واأللعاب
التفاصيل الجديدة، وهو يتمرن  ذاكرة الطفل تغزوها ماليني 

ر بفضل التكرار
ّ
ويتذك

< الرغبة باللعب تماما قبل الذهاب للحضانة
إذا  الوقت  بعض  يلعب  دعيه  الوقت،  معنى  يدرك  ال  الطفل 

استيقظ أبكر قليال
< يرمي األشياء من يديه

الحركية  مهاراته  على  فقط  يتمّرن  بل  كسرها،  يقصد  ال  هو 
الدقيقة

بمنظور  لألمور  انظري  فقط   .. جدا  طبيعية  تصرفات  إنها 
طفلك لتصبح التربية أسهل وأمتع


