
 دينا أشرف جمال
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النف�س املطمئنة

البحث عن سبب العناد
ألجل  األطفال  عناد  يكون  ال  قد   
نتيجة  يكون  قد  بل  فقط،  التمّرد 
وبعض  اإلحباطات  من  للعديد 
يواجهها  التي  النفسّية  املشاكل 
يجب  ه 

ّ
فإن ولذلك  حياته،  في  الطفل 

أسباب  عن  البحث   
ً

بداية اآلباء  على 
في  الشروع  قبل  أطفالهم  عناد 

ه.
ّ
معالجته وحل

ل الطفل العنيد  تقبُّ
طفلهم  طبيعة  ل  تقبُّ اآلباء  على 
ذلك  على  معه  عامل 

ّ
والت العنيد، 

كانوا  الناس  من  فالكثير  األساس؛ 
وصلوا  ى 

ّ
حت طفولتهم،  في  عنيدين 

 العناد ليس جّيدًا 
ّ

للنضج وأدركوا أن
 صفة العناد يمكن أن 

ّ
دومًا، رغم أن

واجتهاٍد،  تصميٍم  صفة  إلى  تتحول 
معها  والتعامل  توجيهها  تّم  ما  إذا 

بالشكل الصحيح.
منح الطفل فرصة للتفكير:

العنيد  الطفل  مع  التعامل  في   

من  الطفل  خوف  هو  الطفولة  قلق 
مجموعة  في  يتمثل  الذي  املجهول 
وأنواع  كالعدوانية  الذاتية  الدوافع 
تنتج  األحيان  أغلب  وفي  الرغبات، 
تواجه  سلوكيات  الدوافع  هذه  عن 
رغبة  فتكبح  والتوبيخ،  بالعقاب 
وهذه  عنها،  التعبير  في  الطفل 
 

ً
كامنة تبقى  بل  تموت  ال  الدوافع 

قابلة  تظل  بحيث  الطفل؛  نفس  في 
لالستثارة، وفي حال تم استدعاؤها 
من  حالة  في  يعيش  الطفل  فإن 
يمكن  الذي  العقاب  من  الخوف 
هذا  سبب  يجهل  أنه  إال  يتلقاه،  أن 
مما  تفسيره،  يستطيع  وال  الخوف 

يجعله في حالة من القلق العام، 
القلق  هذا  ظهور  أسباب  وتعددت 

عند األطفال، ومن هذه األسباب:
-  فقدان الطفل األمن واألمان. 

من  الطفل  معاملة  في  التذبذب   -
رّبني في املؤسسات التعليمية، 

ُ
قبل امل

والوالدين في املنزل.

غير  األسرية  التنشئة  أساليب   -
والنقد  اإلهمال،  مثل:  السوّية، 
ثهما 

ّ
املستمر من قبل الوالدين، وتحد

املستمر عن أطفالهما أمام اآلخرين 
وعلى مسمع من الطفل. 

عالج القلق عند األطفال: 
القلق  الطفل  مساعدة  املمكن  من 
الطفل  وقاية  أو  قلقه،  على  تغلبه  في 
العادي من تعرضه للقلق بالعديد من 

الطرق، منها:
-  تدريبه على مهارات االسترخاء.

على  وتدريبه  الطفل  مساعدة   -
التي  االستراتيجيات  استخدام 
كطلب  القلق؛  مقاومة  على  تساعده 
واملواقف  الخبرات  في  التفكير 
عند  وتوجيهه  والهادئة،  السعيدة 
املختلفة،  للمشكالت  تعرضه 
الجوانب  اختيار  على  ومساعدته 

والطرق املناسبة لحلها. 
-  تشجيع الطفل على تنفيسه عن 

انفعاالته، وتعبيره عن مشاعره.

عن  األطفال  سؤال  يمكن 
السبب وراء عنادهم، أو ملاذا 
أو  رغبتهم  تنفيذ  يريدون 
في  ذلك  يساعد  قد  طلبهم، 
تهدئتهم، فمن املهم أن يشعر 

كشخٍص  ُيعاَمل  ه 
ّ
أن الطفل 

ُيمنح  أن  يجب  لذا  بالٍغ؛ 
أسبابه  عن  للشرح   

ً
فرصة

معه  والتفاوض  واحتياجاته 
على ما يريد.

عدم إجبار الطفل على ما 
ال يريده:

عند  هم 
ّ
أن األطفال  عادة  من   

ال  ما  على  لإلجبار  تعّرضهم 
والعناد،  للتمّرد  يميلون  يريدونه، 
وفي بعض األحيان يتعّمدون القيام 
كسلوٍك  منهم  ُطلب  ما  بعكس 
عكسٍي، وتعبيرًا عن رفضهم محاولة 
ذلك  تجاوز  يتم  ولكي  إجبارهم، 
خلق  محاولة  يمكنهم  اآلباء  قبل  من 
العنيد،  طفهم  وبني  بينهم  تواصل 
التي  والرعاية  االهتمام  ومنحه 
تقليل  يحتاجها، فقد ينجح ذلك فى 

ة عناده، وتسهيل التعامل معه.
ّ

حد
التفاوض مع الطفل: 

يمكن  ال  ه 
ّ
أن اآلباء  بعض  يعتقد 

الطفل  مع  وتفاوٍض  جداٍل  في  الدخول 
إقناعه  ملحاولة  أو  عناده،  أسباب  حول 
طريقة  ها 

ّ
أن الحقيقة   

ّ
لكن ما،  بأمر 

ناجحة وفّعالة للتعامل مع الطفل العنيد؛ 
بينه  فاق 

ّ
ات يحدث  ما  أمٍر  على  ليوافق 

الحفاظ  جدًا  املهم  ومن  والديه،  وبني 
دون  الطفل  مناقشة  أثناء  الهدوء  على 

رفع للصوت، أو استخدام للعنف

كيفية التعامل مع الطفل العنيد

القلق عند األطفال
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توضيح مفهوم حقوق امللكية للطفل:
اهتمامه  يثير  شيئًا  الطفل  أخذ   

ّ
إن  

وال  إليه،  بالنسبة  طبيعيًا  أمرًا  ُيعتبر 
يبلغ  عندما  إال  سرقة  اعتباره  ُيمكن 
شيء  أخذ   

ّ
أن لفهم  كافيًا  عمرًا  الطفل 

تصرفًا  ُيعتبر  آخر  بشخص  خاص 
اإلدراك  هذا  يكون  ما   

َ
وعادة خاطئًا، 

بعمر من ثالث إلى خمس سنوات، مّما 
امللكية،  حقوق  تعليم  اآلباء  على  يوجب 
واحترام  اآلخرين،   

ّ
حق ومراعاة 

ممتلكاتهم.  
 القدوة الحسنة: 

 من أهّم 
ً

عتبر القدوة الحسنة واحدة
ُ

ت
االلتزام  اآلباء  على  يجب  التي  األمور 
لدى  السرقة  ظاهرة  من  ص 

ّ
للتخل بها 

الوالدين  أحد  قدوم   
ً
فمثال الطفل، 

أو  األقالم  من  بمجموعة  املنزل  إلى 
أخذها  تّم  التي  القرطاسية  األدوات 
من مكتب العمل، أو التفاخر في حدوث 
بالسوبر  الخاص  الحساب  بعداد  خطأ 
املوّجهة  الدروس  من  يجعل  ماركت، 
مجدية،  غير  املجال  هذا  في  للطفل 

ويصُعب فهمها والعمل بها.
معرفة سبب الرسقة 

 
ّ

أن الطفل  معرفة  من  الرغم  على 

ه قد يلجأ 
ّ
السرقة تصرف خاطئ، إال أن

مدى  عرض  منها:  أسباب  ة 
ّ

لعد إليها 
هدايا  تقديم  أو  أقرانه،  أمام  شجاعته 
حتى  األصدقاء  أو  العائلة  أفراد  إلى 
الحصول  لسهولة  أو   ،

ً
قبوال أكثر  يكون 

أي  على  االعتماد  دون  يحتاجه  ما  على 
 من تحديد الدافع 

ّ
شخص آخر، لذا ال بد

ب 
ّ
وراء السرقة لعالجه، مع ضرورة تجن

أو  الطفل،  مع  االستجواب  أسلوب  باع 
ّ

ات
إحراجه، أو إخافته، أو السخرية منه.

 طلب املساعدة املهنية:
عند  أو  السرقة،  استمرار  حال  في   
القيام  وبني  السرقة،  بني  الطفل  جمع 
األخرى،  الخاطئة  السلوكيات  ببعض 
أو ظهور عالمات مشكلة أخرى، فالبد 
 

ّ
إن إذ  املهنية؛  املساعدة  طلب  من  هنا 

على   
ّ

تدل قد  الحالة  هذه  في  السرقة 
تكون  قد  أو  األسرة،  في  مشاكل  وجود 
 

ً
خطورة أكثر  مشاكل  وجود  على   

ً
عالمة

في تطّور الطفل العاطفّي.

 توضيح عواقب الرسقة للطفل: 
بشأن  الطفل  إلى  التحدث  من   

ّ
بد ال 

السرقة،  سببها 
ُ

ت التي  السلبية  العواقب 
ومنها ما يأتي:

في  للعائلة  كبيرة  مشاكل  إلحاق   -
حال تم القبض على الطفل السارق.

ببعضهم  األطفال  ثقة  فقدان   -  
البعض بشأن ممتلكاتهم.

من  األمان  وعدم  بالقلق  الشعور   -
سرقة شخص ما.

من  املزيد  ومواجهة  العنف   -
األطفال  بعض  يحمل  فقد  املشاكل، 
سرقة  من  ممتلكاتهم  لحماية   

ً
أسلحة

األطفال اآلخرين. 
سرقة  مع  للتعامل  أخرى  نصائح 
الطفل:  ُيمكن التعامل مع سرقة الطفل 

من خالل اتباع النصائح التالية
- الحزم واستخدام أسلوب الرفض، 

 هذا السلوك غير مقبول.
ّ

لتوضيح أن
عن  موجٍز  بشكٍل  الطفل  تذكير   -

القيم واألخالق الحسنة.
مراقب،  سلوكه   

ّ
أن الطفل  إخبار   -

سرقته  نتيجة  الثقة  بعض  فقد  ه 
ّ
وأن

سليم،  بشكل  التصّرف  إلى  وبحاجة 
إلعادة كسب الثقة من جديد.

كيفية التعامل مع الطفل الذى يسرق


