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النف�س املطمئنة

تنمية  على  تساعد  رسائل 
شخصية األبناء

عقاب:  دون  األخطاء  تصحيح   >
من  الطفل  شخصية  تنمية   

ُ
ُيمكن

يقوُم  التي  األخطاء  تصحيح  خالل 
دون  الصحيح  للطريق  وتوجيهه  بها، 
العقاُب  ُيعتبُر  إذ  العقاب؛  املبالغة في 
سوءًا،  الوضَع  تزيد   

ً
وسيلة املفرط 

الطفل  توبيخ  للوالدين  يمكن  بحيث 
ُمهينة  غير  بطريقٍة  سلوكه  وانتقاد 
كما  االحترام،  من  القليل  إظهار  مع 
ُينصُح بتجنب انتقاد تصرفات الطفل 
العامة،  األماكن  وفي  اآلخرين  أمام 
وسيلٍة  على  الوالدين   

ُ
اتفاق ويجُب 

تأديبيٍة عقابية متزنٍة للطفل في حال 
ارتكابه األخطاء.

< تنمية املهارات االجتماعية
متنوعة  طرقًا  الطفِل  تعليُم  ُيعتبر   
من  االجتماعية  مهاراته  لُيحسن 
خالل  من  وذلك  الناجعة،  األمور 
وتمكينه  آخرين،  أطفاٍل  على  تعريفه 
من تكوين عالقاٍت وصداقاٍت جديدة، 
اللقاءات  م 

ّ
تحت أماكن  إلى  وإرساله 

تعتبر الصحة النفسية أحد أهم النقاط التي يجب 
الجسدية دون  بها كالصحة  على الشخص االهتمام 
فارق، وذلك إلحداث التوازن في الحياة عبر التعامل 
مع الضغوطات واملشاكل وإدارتها بشكل جيد، حيث 
خطرة  مؤشرات  إلى  النفسية  األمراض  تحول  إن 

يؤثر على الفرد جسديا وعضويا في بعض الحاالت.
وأوضح موقع )DW( األملاني أن مصاعب الحياة 
من  سيئ  أمر  هو  والتوتر  والقلق  اليومية  والضغوط 
شأنه الضغط على الصحة النفسية والتوازن النفسي 
على  يستلزم  ما  وهو  العقلية،  الصحة  على  يؤثر  كما 
وصحة  النفسي  التوازن  بإحداث  االهتمام  األفراد 
عقله بعيدا عن تناول األدوية الكيميائية أو العقاقير، 
يجب  التي  الهامة  النقاط  من  عدد  يلي  وفيما 

مراعاتها إلحداث توازن نفسي في الحياة:
مفضل  مشروب  أو  قهوة  بفنجان  يومك  ابدأ   -
لك: يرتبط احتساء القهوة ارتباطا وثيقا بانخفاض 
معدالت االكتئاب التي قد يتعرض لها الشخص، وفي 
تبدأ  أن  املمكن  فمن  القهوة  في  ترغب  تكن  لم  حال 
يومك بالشاي األخضر وتجرب االستماع للموسيقي.

على  يجب  معها:  وتحدث  لنفسك  وقتا  ص  خصِّ  -
الشخص التعامل مع نفسه باحترام ويجب أن يتوقف 
وفورا عن جلد الذات، كما ينصح الخبراء بتخصيص 
والقراءة  املفضلة  واملشاريع  الهوايات  ملمارسة  وقت 

لتوسيع اآلفاق، كما ينصح األطباء بضرورة االهتمام 
في  دروس  مثل  جديد  شيء  بتعلم  واآلخر  الحني  بني 
جديدة  لغة  أو  موسيقية  آلة  عزف  تعلم  أو  السباحة 

لتحسني القدرة املزاجية للشخص.
الذين  األشخاص  يتميز  االجتماعية:  الحياة   -
األسرية  للعالقات  وقتا  يخصصون  ما  دائما 
للحياة  يفتقرون  ممن  أفضل  بصحة  واالجتماعية 
االجتماعية، لذا يجب عليك وضع خطة للجلوس مع 
للعالقات  وقت  وتخصيص  واألصدقاء  العائلة  أفراد 
األسرية واالجتماعية القوية، كما يجب عليك البحث 
عن األنشطة التي تساعدك بالتعرف على أشخاص 

جدد.
العناية  تعتبر  الجسدية:  بالصحة  االهتمام   -
بالصحة الجسدية هي الخط األول لتحسني الصحة 
الصحي  الغذاء  تناول  دائما  عليك  ويجب  العقلية، 
وتجنب التدخني بكافة أنواعه وشرب الكثير من املاء 
لتقليل االكتئاب وتحسني املزاج، بحسب ما نصح به 

موقع جامعة »ميشيجان« األمريكية.
- التطوع ملساعدة اآلخرين: يجب عليك التطوع في 
إحدى األنشطة الخيرية أو تخصيص وقت من يومك 
ملساعدة شخص آخر، حيث إن األشخاص دائما ما 

يشعرون باالرتياح الكبير عبر العطاء.
الجميع  القلق:  وإدارة  التعامل  عن  الجديد  م 

ّ
تعل  -

يتعرض للخوف والقلق، ولكن بإمكانك التدرب على 
في  واملشي  الرياضة  ممارسة  مثل  للتأقلم  مهارات 
أو  أليف  حيوان  مع  واللعب  الطبيعة  وتأمل  الحدائق 

التأمل.
األشخاص  لدى  الروتني  ز 

ِّ
يعز قد  الرتابة:  كسر   -

الشعور باألمن والسالمة، غير أن التغيير هو أمر هام 
وضروري وقد يكون من أمور بسيطة مثل التخطيط 
الغرفة  شكل  تغيير  أو  جديد  مطعم  تجربة  أو  لرحلة 

الخاصة بك.
د أهدافا واقعية: يجب عليك تحديد ما تريده 

ِّ
- حد

التي  الخطوات  كتابة  مع  وشخصيا  ومهنيا  أكاديميا 
تحتاجها من أجل تحقيق هدفك، كما يجب عليك أن 
تكون واقعيا وال تجهد نفسك بما ال تقدر عليه، حيث 
تحقيق  أثناء  تحققها  التي  البسيطة  اإلنجازات  إن 
ز ذلك الشعور الرائع لتقدير الذات. 

ِّ
أهداف كبرى تعز

 الحب: دائما ما تكون العالقات العاطفية مفتاحا 
لحياة سعيدة وصحية، لذا يجب عليك تقديم بعض 
لتحسني  الشعور  نفس  يبادلك  ما  لشخص  الحب 

شعورك واالبتعاد عن االكتئاب.
ب شرب الكحول أو املخدرات: قد يلجأ بعض 

ّ
- تجن

»التداوي  بحجة  املخدرات  أو  الكحول  لتناول  الناس 
األمر  لتفاقم  الطريقة  تلك  تؤدى  بينما  الذاتي«، 

وعدم حل املشكلة من األساس.

املسابقات  مثل  الغير  مع  االجتماعية 
التقاء  ألن  واملدارس؛  واملباريات 
في  ُيساهُم  آخرين  أطفاٍل  مع  الطفل 
االجتماعي  التواصل  عملية  تعزيز 

لديه، وبالتالي تنمية شخصيته.
< تطوير الفكر املعرفي للطفل

بقدرته   3-1 سن  من  الطفل   
ُ

يمتاز  
فهو  الكلمات،  مع  الصور  تمثيل  على 
واإلشارة  بالرموز  التفكير  يستطيُع 
العديد من األغراض، ولهذا يجُب  إلى 
الطفل  مهارات  تطوير  الوالدين  على 
ل.

ُ
املعرفية من أجل تطوير شخصيته كك

< التربية اإليجابية
ُيعتبر استخدام تقنيات تربية   
الطرق  من  وصحيحة  إيجابية 
ز تنمية شخصية الطفل، 

ِّ
التي تعز

التقنيات:  تلك  على  األمثلة  ومن 
أنشطٍة  في  الطفل   

ُ
مشاركة

بطريقة  ث 
ّ

والتحد اجتماعية، 
واالعتذار،  وبلطف،  هادئة 
عم 

ّ
والد السخرية،  وتجنب 

والتفاهم،  والعاطفي،  الجسدي 
ملخاوف  واالستماع  والصبر، 

الطفل.

 < ممارسة تجارب جديدة
وفعالياٍت  نشاطاٍت  في  االنخراط   
فكره  تنميِة  على  الطفل  تساعد  جديدة 
تنظيُم  لألبوين   

ُ
يمكن حيث  وشجاعته؛ 

والتخييم  العامة  الحديقة  في  فعالية 
على  طفلهم  ملساعدة  املنزل؛  خارج 
 

ُ
ز ثقته

ِّ
املشاركة في فعالياٍت جديدة تعز

بالخوف،  شعورِه  من   
ُ

وتقلل الداخلية 
واالنتباه إلى ضرورة عمل الطفل ألموره 
الخاصة وإن كانت شاقة مثل مواجهة ما 
على  للمساعدة  البق  أو  كالثعبان   

ُ
يخافه

تنمية القدرات الفكرية والنفسية لديه.

كيف ننمى شخصية األبناء؟

نصائح هامة لتحسني الصحة النفسية وتقليل اإلصابة باالكتئاب 
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 حالة العناد والعصبية عند األطفال من أنواع 
ّ

عد
ُ

 ت
فور 

ّ
الن مشاعر  عن  تنمُّ  التي  املضّطرب،  السلوك 

وقد  به،  املحيطني  لألشخاص  الطفل  من  والكراهية 
أو  وإرادة،  وعي  عن  الطفل  من  السلوك  هذا  يصدر 
يمارسها،  عادة  شكل  على  تصرفاته  فتكون  وعي  دون 
التربويني  من  والعصبي  العنيد  الطفل  ويحتاج 
بل  االستسالم،  وعدم  القصوى  والعناية  االهتمام 
عدم  جانب  إلى  السلوك،  هذا  عالج  في  اإلسراع 
تعويده على نيل مطالبه بكثرة البكاء واإللحاح، ويجب 
ُيكّون   

ّ
وأال الطفل،  نفس  في  السلوك  هذا  ر 

ّ
يتجذ  

ّ
أال

رهن  هم  األسرة  أفراد  جميع   
ّ

بأن ذهنه  في  تصّورًا 
ترويض  الوالدين  على   

ّ
فإن لذلك  ورغباته،  أهوائه 

الطفل على طاعتهما، ومساعدته على كسب شخصية 
محّببة بني الناس في املستقبل.

األطفال،  بني  والعصبية  العناد  سلوك  ينتقل  قد 
ُيقتدى   

ً
مثاال العنيد  الطفل  يصبح  أن  املمكن  من  إذ 

 
ّ

به من قبل األطفال اآلخرين، وتجدر اإلشارة إلى ان
ر 

ّ
توت أو  به،  يشعر  ضيق  عن  تنتج  قد  الطفل  عصبية 

ُيصيبه تجاه مشكلٍة ما أو موقف مّر به، ومن مظاهر 
العصبية لدى الطفل: الصراخ الشديد، أو املشاجرات 
أو  ووالديه،  كإخوته  به  ُيحيطون  من  ومع  أقرانه،  مع 
ما  على  إصراره  أو  األصابع،  مّص  أو  األظافر،  قضم 

يريده وبشدة.
كيفية التعامل مع الطفل العنيد والعصبي

الوالدين  على  التي  واألساليب  الوسائل  د 
ّ

تتعد  
باعها مع الطفل العنيد والعصبي لعالج هذا السلوك 

ّ
ات

غير املرغوب فيه، ومنها:
 التفاوض مع الطفل: يحتاج الطفل للشعور ببعض 
دومًا  األوامر  ي 

ّ
تلق دون  الخاّصة  حياته  في  السيطرة 

محاولة  اآلباء  على  يجب  ه 
ّ
فإن ولذلك  اآلخرين،  من 

يريدونه،  فيما  ومناقشتهم  أطفالهم،  مع  التفاوض 
من  بعضًا  منحهم  جانب  إلى  وفهمهم،  وسماعهم 
الحرّية للتعبير عن أنفسهم، وقد يساعدهم في ذلك 
يجري؟«،  الذي  »ما  مثل:  عليهم،  األسئلة  بعض  طرح 
تشعر  »ملاذا  أو  أساعدك؟«،  أن  ُيمكن  »كيف  أو 
 

ّ
باالنزعاج؟«، أو »ماذا تحتاج اآلن؟«، إذ ُيشار إلى أن

ه إنسان قوّي قادٌر على 
ّ
هذا األسلوب ُيشعر الطفل بأن

التعبيِر عن احتياجاِته.
 تعزيز السلوك الجّيد لدى الطفل: يحتاج الطفل 
إذ  جيد،  بتصّرف  القيام  عند  والثناء  املدح  ي 

ّ
تلق إلى 

كما  زان، 
ّ

واالت باألمان،  الشعور  على  ذلك  ُيساعده 
ق في نفسه السعادة، ولذلك يجب على الوالدين 

ّ
يحق

بسلوك  فيها  يقوم  مّرة   
ّ

كل في  طفلهم  ومكافأة  مدح 
جيد، سواء كان ذلك في البيت أو في مكان عام، وفي 

يتوّجب  فحينها  سيئ  بأمر  الطفل  قيام  عند  املقابل 
على والديه تأديبه.

الطفل  منح  اآلباء  على  يجب  الطفل:  احترام   
الخاّصة  واختياراته  لقراراته  والتقدير  االحترام 
وتقّبلها، إذ يميل الطفل غالبًا لرفض السلطة املفروضة 
عليه، وهو ما يدفعه في كثير من األحيان للعناد وعدم 
آلراء  يستمعوا  أن  األهل  ُينصح  ولهذا  االستجابة، 
بهدوء  نقاشهم  ومحاولة  يريدون،  ما  وفهم  أبنائهم 
واملوّدة  التعاطف  وتقديم  معهم،  والتعاون  إلقناعهم، 
والحّب لهم، وعدم تجاهل مشاعرهم وأفكارهم، وزرع 
فاألطفال  إجبارهم،  محاولة  دون  نفوسهم،  في  الثقة 
من  باالهتمام  وخياراتهم  آراؤهم  تحظى  أن  يحّبون 

قبل اآلباء.
جاه 

ّ
ات اآلباء  يرى  قد  الطفل:  انتباه  توجيه  إعادة   

فعليهم  وعندها  فيه،  مرغوب  غير  سلوك  نحو  طفلهم 
مناداته  طريق  عن  السلوك  ذلك  عن  انتباهه  تشتيت 
مشاهدة  أو  معّينة،  بلعبة  عب 

ّ
الل أراد  ما  إذا  وسؤاله 

ل، ولهذا الغرض يجب على اآلباء دومًا 
ّ

برنامجه املفض
الطفل،  يحّبها  التي  امللهيات  من  بمجموعة  االحتفاظ 
وألعابه  بكتبه  كاالحتفاظ  الحاجة،  عند  واستخدامها 
مّما  تناولها،  يحّب  التي  وجبته  تحضير  أو  لة، 

ّ
املفض

غير  سلوك  أّي  ب 
ّ
وتجن انتباهه،  تشتيت  في  يساعد 

مرغوب منه.
تقسيم مهام الطفل: ُيمكن أن يكون ِعناد الطفل   
درته 

ُ
ق عدم  عن  ناتجًا  والديه  طلبات  لتنفيذ  ورفضه 

راد منه فعلها، وفي هذه 
ُ
على إتمام املهام والواجبات امل

بهدف  أصغر  أجزاء  إلى  املهّمة  تقسيم  يجب  الحالة 
قصيرٍة  فترات  أخذ  مع  مراحل،  ة 

ّ
عد على  إتمامها 

 
ّ

يحد أن  ُيمكن  األسلوب  هذا  باع 
ّ

ات  
ّ

إن إذ  لالستراحة، 
من عناد الطفل، ويدفعه إلنهاء املهّمة بشكٍل أفضل من 

محاولة إنهائها خالل جلسة واحدة.
محاولة  تكون  قد  العمل:  في  الطفل  مشاركة   
له  األوامر  توجيه  من   

ً
بدال العمل  في  الطفل  مشاركة 

من  كثير  يتحّسس  إذ  عناده،  ب 
ّ
لتجن ناجحة  وسيلة 

ي األوامر من اآلخرين خصوصًا إذا ما 
ّ

األطفال من تلق
كان ذلك بطريقة ال تعجبهم، كرفع الصوت، أو محاولة 
 على 

ّ
إجبارهم، مّما يجعلهم يميلون للعناد، ولذلك فإن

التعامل مع  وأسلوبهم في  تغيير نهجهم  اآلباء محاولة 
املطلوب  العمل  في  ملشاركته  واملبادرة  العنيد،  الطفل 
منه، إذ سيدفعه ذلك للقيام بما عليه فعله دون شعوره 

ذ األوامر.
ّ
ه ُينف

ّ
بأن

 خلق الروتني في حياة الطفل: يحّسن وجود روتني 
في حياة الطفل من سلوكه وأدائه الدراسي، إذ يصبح 
دون  يومه  في  واألحداث  األمور  مجرى  ع 

ّ
توق بإمكانه 

من  يوميًا  الطفل  يحتاج  املثال  سبيل  فعلى  اضطراب، 
عن   

ّ
تقل ة 

ّ
بمد النوم  ر 

ّ
يؤث حني  في  نوم،  ساعة   12-10

والتصّرفات  العناد  إلى  فيلجأ  سلوكه،  على  سلبًا  ذلك 
حياة  في  معنّي  روتني  باع 

ّ
ات ل 

ّ
ُيفض لذا  التخريبية، 

الطفل اليومية.
 الحزم في التعامل مع الطفل: يجب على الوالدين 
باع أسلوب التحذير مع 

ّ
جوء إلى الحزم وات

ّ
أحيانًا الل

ه 
ّ
فإن خاطئة  بتصّرفات  الطفل  قيام  فعند  طفلهم، 

ه 
ّ
فإن  

ّ
وإال ذلك  عن  ف 

ّ
للتوق إنذاره  اآلباء  على  يجب 

د من أال يعود هذا 
ّ
سيتعّرض للعقاب، مع مراعاة التأك

 الهدف من 
ّ

إن بآثار سلبية على الطفل، إذ  األسلوب 
باعه هو تصحيح املوقف ال إلحاق الضرر بالطفل.

ّ
ات

ه مشكلة: 
ّ
أن الطفل على  التعامل مع عناد  عدم   

ه 
ّ
ال يجب على اآلباء التعامل مع عناد األطفال على أن

مفيدًا  العناد  يكون  األحيان  من  كثير  ففي  مشكلة، 
اإلصرار  يمنحهم  قد   

ً
فمثال حياتهم،  في  لألطفال 

كما  تواجههم،  رياضيات  ملشكلة   
ّ

حل عن  البحث  في 
بهم 

ّ
تجن التي  الخاّصة  بقناعاتهم  ملتزمني  يجعلهم 

.
ً
بعض السلوكيات املنحرفة مستقبال

العنيد  الطفل  مع  للتعامل  أخرى  نصائح   
والعصبي

مع  التعامل  لكيفية  األخرى  النصائح  من  بعض   
الطفل العصبي والعنيد:

كان  ما 
ّ
فكل ووالديه،  الطفل  بني  العالقة  توطيد   -

حّب الطفل لوالديه كبيرًا، زاد تقّبله لهما واستجابته 
ملطالبهما. 

، وُيعّبر عن 
ً
- ترك مساحة للطفل لكي يتذّمر قليال

رأيه في موضوٍع ما، فعندما ُيقدم الطفل على تنفيذ 
 للتنفيس عن 

ً
 ذلك ُيعطيه فرصة

ّ
أمر ال يرغب به، فإن

مشاعره الداخلية التي ُيخفيها. 
 للطفل أن يجد من يقتدي به في 

ّ
- القدوة، إذ ال بد

والداه، لذلك  له هم  أقرب قدوة   
ّ

فإن حياته، وغالبًا 
أو  كانت  إيجابًا  تصرفاتهما  تقليد  إلى  يلجأ  ه 

ّ
فإن

بع أسلوب املعاملة نفسه، وطريقة الحوار 
ّ

سلبًا، فهو يت
سنًا،  أكبر  هم  من  واحترام  اآلخرين،  مع  والنقاش 
وغير ذلك من تصّرفات تكون درسًا عمليًا للطفل من 

والديه. 
- مراعاة الفروق الفردية بني األطفال، فال يطلب 
ال  أو  تنفيذه،  عن  يعجز  أمرًا  الطفل  من  الوالدان 

ن من إنجازه. 
ّ
يتمك

د 
ّ

يتشد فال  التساهل،  وعدم  الرأي  على  الثبات   -
الوالدان مّرة ويتساهالن مّرة أخرى في األمر نفسه، 
فتكون  املعايير،  في  بات 

ّ
التقل يتحّمل  ال  الطفل   

ّ
إن إذ 

النتيجة رفضه تنفيذ األمر. 
د في لحظة إرهاق  - تجاهل سلوك العصيان والتمرُّ
 

ّ
وغضب الطفل، وعدم اإلصرار على تنفيذ األمر إال

بعد أن يهدأ.
إذ يمكن مساعدة  تعويد الطفل على املساعدة،   -
الطفل على كسر العناد من خالل ترك دور املساِعد 

له، ثّم الثناء على ما يقوم به.
 
ً
فبدال الطفل،  مع  الخيارات  أسلوب  استخدام   -
يمكن  النوم«،  أجل  من  للسرير  »اذهب  قول  من 
)ص(«،  أم  )س(  القصة  تريد  »هل  بسؤاله  تخييره 
وإذا أجاب بـ »ال أريد النوم«، حينها يمكن الرد عليه 
طرح  وإعادة  الخيارات«،  ضمن  من  ليس  »هذا  بـ 

 أخرى.
ً

الخيارات مرة

العناد والعصبية عند األطفال


