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14- يف داخل أبنائك طاقات كامنـة وقدرات واعــدة 
فساعدهم على أخراجها حبـكمة .. 

اعداد
أ/ سلطانه بنت صاحل الدوسري

مراجعة
أ/ تركي بن عبد اهلل املالكي 

إشراف 
د/ عبد احلميد بن عبد اهلل احلبيب
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1- استبدل صيغ األمــر والنهــي املباشـرة باجلمـــل 
والتعليقات البسيطة وغري املبـاشرة التــي تتــضمـــن 
استحسان الشئ واحلث عليه والتحبيب فيه ، فـــذلك 

أجدى من لفت انتباه الطفل  وتوجيه سلوكه..

مثال : ال تقل )ذاكر دروسك( واألفضل أن قول )عند 
انتهائك من املذاكرة سوف جتد وقتاً  ملشاهدة الربامج 

اليت حتبها وفرصة جيدة للعب(
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2- إن التعليق على السلوك اخلاطئ وذمه عند الطفل 
يساعد يف فهم السلوك وتركه أما التعليق على الطـفل 

بـذاته فــإنه يؤصل السلوك لديه .

مثال: ال تقل للطفل )انت تكذب( بل قل )هذا سلوك 
غــري جيد قد جيعل اآلخرين ال يثقون بك(
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3- ال تضع طفلـك حتـت املجــهر دائمًا ألن التقـييد 
على  والسري  باألوامر  باإللتزام  ومطالبته  والنقـــد 
طريق واحد قد يــولد لديـه الضجـر ونزعـة التمـرد 
والوازع  الذاتية  الرقـابة  مفهــوم  لديه  ويعطل 
سلوكه... على  السيطرة  يتعذر  وعندئذ  الداخلي 
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4- األطفال الذين يتربـون على الصــالبة والعنــف ال 
يستطيعـون التعايش مع حميطهم بود وتعاطف وألفه..
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5- ال تزرع الدونيــة يف أطفالــك ، فالســب والشتم 
والصـوت العايل كلها هتز الثقة لدية وتقــتل اإلبداع 

وهتـــدر املوهبة وهتدم الطموح.
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6- تذكر بأن أجساد أطفالكم ليست سـبورة إلخفاقاتكم 
وال مكاناً  لتفريغ آالمكم ، فالضرب املبـرح يتـرك فـي 

النـــفس قبل اجلسد آثار لن تندمل.
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7- ساعـــدهم يف إختــاذ القرار وأمنـحهــم فرصــة 
األخــتيار ، ألن مصادرة آرائهم وأختياراهتم ستجعلهم 
غري قادرين على تــحمـل مسـؤولية أنفسهـم مستـقباًل 

وسيفقدهم حس املبادرة.
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دعــوهم   ، اطفالكـم  مع  الذكي  احلوار  إستخدموا   -8
يعـــربوا عما يف خواطرهم حىت ال يلجأوا الـى كبـت 
املشـاعر ومـن مث تفريغها بالغضب وإيقاع العنف باآلخرين.
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فـذلك  األطفــال  مــع  بوعودكم  إلتزموا   -9
مل  فإن  واإللتزام  الصدق  على  يتعودون  جيعلهـــم 
الكــذب  و  احليـــل  يتعلمــون  فسوف  الــوفاء  جيدوا 
الزائفة  الوعود  تكون  أن  ينبغي  ال  إذ   .. واخلداع 
عادة نلجأ إليها بغرض اهلروب من املواقف املحرجة .
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10- أعطي أطفالك مساحة للعب واإلنطالق لتفــريغ 
طاقتهم وإنفعاالهتم ، فقد يـكون ذلــك من متطلبــات 

منوهم وليس ناجتا ً عن خلل يف شخصيتهم .
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11- الطفل يف اخلمس سنوات األوىل يتشكل حبسـب 
على  ُعومــل  فإن   ، له  حوله  ومن  والديه  معامــلة 
علـى  ُعــومل  وإن   ، كذلك  كان  وقـادر  ذكـي  أنــه 
فهمـه. وتبلـد  عقـله  إنغلـق  وضعيـــف  غـيب  أنه 
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مع اآلخرين  تعامله  أثناء  بعد  راقب طفلك عن   -12
وأسلــوب خطابه معهم ، مـاذا يقـرأ ؟ مــاذا شاهــد؟  
العنــف عن  البعـيدة  املناسـبة  األلعــاب  لـه  وختـري 
 أواجلنـس وأحبث عن كل ماهو غريب يف سلوك طفلك.
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13- راقب حميط طفلـك وال تدعـه ُعرضًة للخطـر  
وأعـد النظر يف األشخاص اآلخـرين الذين يتعامل 

معهم.
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