
  

! مساق أسس التربية السليمة
د. هشام حمودة

   
كيفية تنشئة مواطنني ملتزمني ومنتجني؟ 1# 

عـلى الـرغـم مـن تـاريـخ ومجـد الـعالـم الـعربـي ومـساهـمته املـبكرة فـي الـعلوم والـتعليم والـفنون، إال أنَّ احلـالـة الـراهـنة •
ألوضاع العالم العربي مخيبة لآلمال   

ابـتُلي الـعالـم الـعربـي بـاإلرهـاب والـفقر واحلـروب والتخـلُّف فـي الـتعليم والـرعـايـة الـصحية وحـقوق اإلنـسان وبـالـتالـي •
نحن جميعاً علينا حتدي الوضع الراهن  

وميكن حتقيق ذلك فقط من خالل تغيير أفكارنا في تعليم أطفالنا لكي يصبحوا مواطنني أفضل •

تعريف املواطن: 
"فـي املـنطقة الـعربـية، فـإنَّ كـلمة مـواطـن هـي اسـم يـرتـبط بـالـوطـن، اسـتخدمـها الـعرب مـنذ أيـام مـا قـبل اإلسـالم. وهـي تشـير 

إلى مكان إقامة دائم أو وطن   

تعريف التربية الوطنية: 
"وفـقاً لـدراسـة دولـية حـول تـعليم املـواطـنة الـدولـية واملـدنـية أجـريـت فـي عـام 2008 و 2009، يـشمل تـعليم املـواطـنة 

ثالثة جوانب رئيسية: 

 1. معرفة املفاهيم املدنية والنظم وعمليات احلياة املدنية. 
 2. مهارات املشاركة املدنية وحل املشكالت والتفاوض. 

 3. التصرُّف والشعور باالنتماء والقيم واألخالق.  

الـعديـد مـن الـعوامـل اخملـتلفة تـؤثـر عـلى تـعليم املـواطـنة: الـديـن والسـياسـة واخلـلفيات االجـتماعـية واالقـتصاديـة. وهـنالـك 
عوامل هامة أخرى هي املدرسة واملنزل والبيئة واجملتمع احمللي. 

  

القيم واملهارات التي تُنشئ مواطن منتج وفاضل: 

إظهار التعاطف:  

عندما يتفهم الشخص ويتقبل وجهات النظر اخملتلفة من أشخاص آخرين •
 هي عندما يتفهم الشخص مشاكل اآلخرين ويتعاطف معهم.  •
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! مساق أسس التربية السليمة
د. هشام حمودة

دور الوالدين في تعزيز التعاطف: 

1. أثناء مشاهدة التلفاز أو قراءة كتاب، ميكنك التحدُّث عن وجهة نظرهم.   
2. اظهر اهتمامك باآلخرين.  

3. افترض حسن النية جتاه اآلخرين. 

النزاهة والعدالة: 

 الـنزاهـة هـو أن تـكون صـادقـاً مـع ذاتـك ومـع اآلخـريـن والـعدالـة هـي عـندمـا نـتصرف بـطريـقة عـادلـة بـناءً عـلى األدلـة واالبـتعاد 
عن التحيُّز. 

ينبغي التأكيد على أن "ألعاب اخليال" أو جتميل األمور هي أمورٌ تختلف عن الكذب.  3 

دور الوالدين في تعزيز النزاهة والعدالة: 
• كن مثاالً يُحتذى به 

• ناقش ما يعتبر نزيهاً وما ال يعتبر كذلك، ما يعتبر عادالً وما هو غير ذلك. 
• تبادل اخلبرات واآلراء وناقش بعض احلوادث التي حتدث لك في حياتك اليومية. 

أظهر االنضباط الذاتي في حتديد وحتقيق األهداف: 

 ضع أهدافاً واقعية والتزم بها. أوفِ بالوعود ... 

دور الوالدين: 
1. ساعد أطفالك على تقسيم املهام الكبيرة إلى مهام صغيرة   

2. ساعد أطفالك على الشعور بقدراتهم. حاول احلفاظ على روح التحدي   

إصدار األحكام اجليدة: 
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! مساق أسس التربية السليمة
د. هشام حمودة

 لـيس مـن السهـل أحـيانـاً احلـكم عـلى مـا هـو صـواب ومـا هـو خـطأ يـجب أن يـتعلم األطـفال كـيفية الـتفكير وإصـدار األحـكام 
اجليدة. 

دور الوالدين: 
1. ساعد طفلك على التفكير قبل أن يتصرف 

2.  علِّم طفلك أن يقول احلقيقة دائماً  
3. ناقشوا معاً قائمةً من األسباب لعدم كسر قاعدة محددة  

4. تذكير طفلك بقواعد أو تقاليد معينة   

إظهار االحترام لآلخرين: 

 يُـعبِّر األفـراد عـن االحـترام بـطرق مـختلفة. جتـنب الشـتائـم والـلغة الـبذيـئة والـتصريـحات اجلـارحـة. تـقبَّل اآلخـريـن وكـن عـادالً 
جتاههم.  

أظهرت األبحاث أنَّ األطفال يتعلمون احترام اآلخرين عندما يتم التعامل معهم باحترام. 
دور الوالدين: 

1. كن قدوة واستخدم طرق محترمة في التواصل مع اآلخرين. 
2. اشرح لطفلك كيفية حل املشاكل بصورة سلمية 

 أوالً، حاول أن تفهم سبب النزاع. 
 ثانياً، اقترح سبل لتسوية النزاع. 

 ثالثاً، اجعل طفلك يوافق على واحدة من هذه اخليارات. 
 وأخيراً، اطلب من طفلك أن يُطبِّق احلل ملعرفة ما إذا كان مناسباً. 

3. علِّم أطفالك احترام العادات والتقاليد املوروثة. 
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! مساق أسس التربية السليمة
د. هشام حمودة

كيفية تنشئة مواطنني ملتزمني ومنتجني؟ 2# 

إظهار الشجاعة في الدفاع عن املعتقدات: 

 التغلُّب على اخلوف والقيام مبا هو صواب  

دور الوالدين: 

1. امدح طفلك عندما يتصرف بشجاعة. 

2. ناقش مع طفلك كيف يقول "ال" خصوصاً عندما يتعرض للضغط من قبل أقرانه .     
أ) "هل هذا العمل ينتهك القانون أو األحكام؟" 

ب) اتخاذ قرار صائب من خالل التفكير بعناية والنظر في العواقب اخملتلفة لذلك. 
ج) التصرٌّف بسرعة لتجنب املتاعب: ارفض وغادر املكان أو اقترح شيئاً أفضل أو قدِّم عذراً ما ... 

امتلك حسّاً قوياً باملسؤولية: 

 كن عند كلمتك وال تلقِ اللوم على اآلخرين   
يـنبغي أن يـدرك األطـفال أنَّ مجـرد كـونـهم جـزءاً مـن الـعائـلة أو يـنتمون إلـى مـجتمعٍ مـعني، هـذا يـعني أنَّ لـديـهم مـسؤولـياتٍ 

معينة. 

دور الوالدين: 

1. أبرم اتفاقاً مع طفلك وتوقَّع منه العمل وفقاً لذلك. 
2. سـاعـد طـفلك عـلى حتـمُّل املـسؤولـية عـن تـصرفـاتـه عـندمـا يـقوم بـفعلٍ خـاطـئ بـعد ذلـك نـاقـش مـعه كـيف ميـكن الـقيام 

باألمور بشكل مختلف في املرة القادمة. 
3. شجِّع طفلك على استكشاف العالم والتفكير في أنَّ تصرفاته قد تؤثر على اآلخرين. 

كن مواطناً صاحلاً يهتم بأمور مجتمعه: 
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! مساق أسس التربية السليمة
د. هشام حمودة

 االهتمام مبا فيه خير اجملتمع واملشاركة بنشاط لتحسني األوضاع. 

الوطنية هي أمرٌ مهم. معرفة احلقوق واملسؤوليات اخلاصة بك؛ والتصويت والعمل التطوعي ... 

دور الوالدين: 
1. ناقش مسألة املواطنة مع أطفالك. 
2. املشاركة في أنشطة بناء اجملتمع. 

3. اصطحب أطفالك معك عند القيام بأنشطة معينة مثل التصويت. 

كيف ميكن للوالدين مساعدة األطفال على تكوين الشخصية؟ 

1. حدِّد ووضِّح معايير عالية وتوقعات واضحة.  
2. دربهم على حتمُّل املسؤولية. 

3. استخدم املواد األدبية لتعزيز القيم مثل قراءة القصص  

بعض األنشطة التي ميكن لآلباء القيام بها مع أطفالهم 

1. التعرُّف على اآلخرين  
2. الهدايا 

3. قول احلقيقة 
4. االستمرار في احملاولة 
5. الكلمات السحرية: 

• شكراً لكم، من فضلكم، اسمحوا لي 
• املصافحة 

• التخلي عن مقعدك للنساء احلوامل أو األشخاص املتقدمني في السن أو األطفال 
6. مساعدة اآلخرين 

7. إذا فعلت شيئاً خاطئاً أمام طفلك، كن صادقاً وناقش مع طفلك ما قمت به. قُل أنك آسف. 
8. شاركه القصص.  
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! مساق أسس التربية السليمة
د. هشام حمودة

العنف واألطفال / كيفية تربية األطفال في ظل العنف السياسي 

• ابتُليت منطقتنا باحلروب واالضطرابات السياسية واإلرهاب 
• إنَّ تبعات هذه األوضاع تؤثر سلباً على اجلميع، واألطفال ليسوا مبنأى  

• حتى أولئك األطفال الذين ال يعيشون الصراع بشكل مباشر فهم عادةً ما يسمعون عنه من أصدقائهم  ويشاهدونه 
على التلفاز الخ 

• في البلدان املنكوبة باحلرب، اقتلع األطفال من مدارسهم وفقدوا براءتهم 
• لم يعد لديهم القدرة على احلصول على حياة مستقرة طاملا أنَّهم يعيشون في منطقة مليئة باحلروب، والتعافي من 

تلك األوضاع قد يكون أمراً شائكاً 
• ال يشعرون باحلماية وهم في حالة مستمرة من اخلوف  

  كيف يتفاعل األطفال الصغار مع الصدمات: 
• قد يعود الطفل إلى عادة مصّ اإلبهام أو التبوُّل ليالً  

• رمبا يصبح لديه خوف من الغرباء أو الظالم أو الوحوش. ومن الشائع إلى حدٍ ما بالنسبة لألطفال في سن ما قبل 
املدرسة أن يصبحوا متعلقني بشكل كبير بأحد  

الوالدين، أو املعلِّم   
• قد يتحدثون عن الصدمة مراراً وتكراراً في لعبهم أو سرد القصص املبالغ بها   

• قد تتغير عادات األكل والنوم 
• قد يعانون كذلك من أوجاع وآالم ال ميكن تفسيرها 

• أعراض أخرى يجب مراقبتها مثل السلوك العدواني أو االنطواء أو فرط النشاط أو صعوبات في النطق أو العصيان 

 األطفال من سن 6-10 سنوات: 
• قد يخشون الذهاب إلى املدرسة والتوقف عن قضاء الوقت مع األصدقاء 

•مشاكل في التركيز واالنتباه باإلضافة إلى  األداء السيئ في املدرسة  
• العدوانية دون سبب واضح 

• القيام بتصرفات أقل من أعمارهم  

 الشباب واملراهقني من 11-19 سنة: 
•  قد تكون إجابتهم املعتادة "أنا بخير" أو حتى التزام الصمت عندما يكونوا مستاءين 

• رمبا يشكون من آالم جسدية ألنهَّم ال يستطيعون حتديد ما يزعجهم فعالً  
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د. هشام حمودة

• تقدمي احلجج في املنزل و / أو في املدرسة، ومقاومة أي هيئة أو سلطة 
• قد ينخرطون كذلك في سلوكيات خطرة مثل تناول الكحول أو اخملدرات 

بعض النصائح ملساعدة طفلك على العودة إلى املسار الصحيح: 
• توفير مساحة آمنة لطفلك   

• التأكُّد من أن أدائه التعليمي في املسار الصحيح  
• ساعد طفلك على تلبية احتياجاته. اسمح له التعبير عن مشاعره   

 تقبَّل مشاعره وأخبره أنَّ الشعور باحلزن أو االضطراب، أو االستياء هو أمرٌ عادي   
• دعه يطرح األسئلة  

• بالنسبة لألطفال األصغر سناً قيِّد من مدى مشاهدتهم لألخبار 
• يستطيع البالغون مساعدة األطفال والشباب في إيجاد اجلانب اإليجابي  

• قد يتعامل األطفال بشكل أفضل مع الصدمات أو الكوارث من خالل مساعدة اآلخرين   
• تأكَّد من أنَّك تُطبِّق القواعد والضوابط التي فرضتها عليهم  

• إدارة عواطفك اخلاصة والرعاية الذاتية  
• تأكَّد من أنَّ طفلك يطلب املساعدة النفسية كلَّما أمكنه ذلك  

مساعدة األطفال على تبني ثقافاتهم ودينهم 

تعليم األطفال ثقافتهم ودينهم أمرٌ مهم   •
بغض النظر عن أي ديانة ينتمون لها، إال أنَّ ذلك يشجعهم على أن يكونوا أفرادً سليمني وسعداء وطيبني •
قـد يـساعـد الـديـن األفـراد فـي اجـتياز األوقـات الـصعبة، مـثل حـاالت الـوفـاة أو احلـوادث املـأسـاويـة فـي األسـرة وهـو •

أيضاً وسيلة للتفكير والتأمُّل  
من شأن الدين أن يساعد األطفال على عدم االلتفات إلى األمور املادية، وتقدير األفكار األكثر جتريداً  •
ال تدَّعي بأنَّك تعرف اإلجابة على كل سؤال أو أنَّك تفهم متاماً  كل شيء •
اجعل من تعلُّم الدين والثقافة أمراً ممتعاً لطفلك، بدالً من أن يكون عمالً روتينياً ممالً.   •
اقرأ لهم القصص وابدأ حواراً معهم حول األخالق املستقاة من هذه القصة •
يـدعـم الـديـن بـناء أسـرة سـليمة وسـعيدة، ويـتضمن تـعليمات حـول كـيفية تـوفـير احلـب واحلـنان لـألطـفال وعـدم •

إساءة معاملتهم  
يُعزِّز الدين أيضاً سمات عظيمة مثل: •

o االحترام
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o الكلمات الرقيقة
o املودة واملساعدة
o حقوق األطفال
o حقوق التعليم وغير ذلك

الثقافة •
o ينبغي تدريس األطفال احترام ثقافتهم والثقافات األخرى
o   ينبغي تدريسهم القيم واملعنى التاريخي وراء مختلف التقاليد
o (وكـذلـك أنـت) مـن املـهم حتـدِّي ومـواجـهة أي مـن الـقوالـب الـنمطية الـتي قـد تـكون لـدى طـفلك

بشأن الثقافات األخرى 
o علِّمهم االستمتاع باجلمال وتقدير الثقافات األخرى مع احلفاظ على ثقافتهم واالفتخار بها
o :ساعد طفلك على فهم الثقافات األخرى من خالل

امنحهم فرصة االطالع على الثقافات األخرى بشكلٍ مباشر ▪
وضِّح لهم األنواع اخملتلفة من الفن من مختلف الثقافات ▪
وفِّر لهم الكتب للقراءة حول الثقافات اخملتلفة ▪
أطلعهم على أماكن العطالت اخملتلفة وعرِّفهم بها ▪
أطلعهم على مختلف املأكوالت ▪
مـرةً أخـرى، يحـرص األطـفال عـلى تـقليد والـديـهم، لـذلـك حـاول أن تـكون لـديـك عـقلية ▪

منفتحة  
علِّمهم االحترام وعدم السخرية من التقاليد أو الثقافات   ▪

استراتيجيات لتنشئة طفل ناجح 1 

• يريد أولياء األمور تربية أطفالهم بحيث يكونوا أفراداً ناجحني وواثقني وسعداء 
• هي مهمة صعبة ولكن ميكن حتقيقها، وينبغي أال يُستهان بها 

• قـد يـكون هـنالـك خـصائـص وراثـية جتـعل مـن الـطفل نـاجـحاً بـعكس اآلخـريـن، ومـع ذلـك، هـناك الـكثير مـن األمـور الــمُثبتة 
علمياً التي ميكن للوالدين القيام بها   
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1. مساعدتهم على بناء شخصية مصقولة 

فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات، قــام أســتاذ فــي جــامــعة ســتانــفورد  Walter Mischel بــإجــراء جتــارب 
مارشميلو الشهيرة. 

 فـي هـذه الـدراسـات، عُـرض عـلى طـفل االخـتيار بـني مـكافـأة صـغيرة واحـدة يـحصل عـليها عـلى الـفور أو مـكافـئتني صـغيرتـني 
يحصل عليها بعد فترة قصيرة، حوالي 15 دقيقة، خالل هذه الفترة يغادر الفاحص الغرفة ثم يعود إليها.  

أكثر من 600 طفل شارك في التجربة، عدد قليل منهم قاموا بتناول املارشميلو على الفور. 

 من بني أولئك الذين حاولوا االنتظار، ثلثهم أجّلوا إشباعهم طويالً حلني احلصول على املارشميلو الثانية. 

فما هي أهمية هذا األمر؟ 
فـي دراسـاتٍ الحـقة، وجـد الـباحـثون أنَّ األطـفال الـذيـن كـانـوا قـادريـن عـلى االنـتظار لـفترة أطـول لـلحصول عـلى املـكافـآت 
املـفضلة لـديـهم فـإنَّـهم عـلى األرجـح سـوف يـحققون نـتائـج أفـضل فـي احلـياة، إذا مـا قيسـت مـن نـاحـية الـتحصيل الـعلمي فـي 

امتحان SAT وأمور احلياة األخرى. 

لذا، كيف ميكنك مساعدتهم على تطوير شخصية مصقولة؟ 

ثمِّن بذل اجلهد على جتنّب الفشل. 1.

اكـتشف عـالـم نـفس فـي جـامـعة سـتانـفورد كـارول دويـك أنَّ األطـفال (والـكبار) يـفكرون فـي الـنجاح فـي واحـدة 
من طريقتني: 

"عقلية ثابتة" تفترض أنَّ شخصيتنا وذكائنا وقدرتنا اإلبداعية هي معطيات ثابتة ال نستطيع تغييرها  

 وحـيث أنّ الـنجاح هـو تـأكـيد عـلى الـذكـاء الـكامـن، يـصبح الـسعي نـحو حتـقيق الـنجاح وجتـنب الفشـل بـأي ثـمن 
طريقة للحفاظ على اإلحساس بالذكاء وامتالك املهارة. 

"عقلية النمو"، تزدهر على التحدي وترى الفشل ليس دليالً على عدم الذكاء ولكن كنقطة انطالق  

  وإذا قيل لألطفال أنَّهم تفوقوا في اختبارٍ ما بسبب ذكائهم الفطري من شأن ذلك أن يخلق عقلية "ثابتة"  
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لذلك ركِّز على اجلهد وليس فقط على النتيجة "حازم، لقد قمل بعمل رائع في دراسة االمتحان". 

2- ضع لهم هدفاً صعباً 
3- هم سيفشلون حتماً، مهمتك تتمثل في مساعدتهم على إدراة الفشل 

4- ذكّر أطفالك أنَّ الفشل ليس شيئاً ينبغي أن نخشى منه وليس شيئاً دائماً 
5- سـاعـدهـم عـلى تـقديـر نـقاط الـقوة اخلـاصـة بـهم، ذكّـِرهـم بـاملـرات الـسابـقة الـتي متـكنوا فـيها مـن الـنجاح بـعد 

الفشل  

2. علِّم أطفالك املهارات االجتماعية. 

تـابـع بـاحـثون مـن جـامـعة واليـة بنسـلفانـيا وجـامـعة ديـوك (Duke University)  أكـثر مـن 700 طـفل تـتراوح 
أعمارهم بني رياض األطفال وسن 25  

ووجدوا ارتباطاً كبيراً بني املهارات االجتماعية عند األطفال في عمر الروضة وجناحهم كبالغني بعد عقدين من الزمن. 

وأظهرت الدراسة التي استمرت ملدة 20 عاماً أنَّ األطفال األكفّاء اجتماعياً الذين ميكنهم أن يتعاونوا مع أقرانهم: 

 كانوا مفيدين لآلخرين ومتكنوا من فهم مشاعرهم وحل مشاكلهم بأنفسهم  

ميكنك مساعدة طفلك على حتسني مهاراته االجتماعية من خالل: 
 منحه فرص التفاعل مع اآلخرين 

 وتشجيعه على القيام بأشياء عينية  
 ووضع مناذج حول كيفية التصرف في املواقف االجتماعية اخملتلفة 

3. امتلك توقعات عالية. 

 Neal Halfon استخدم األستاذ  نيل هالفون
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وزمـالئـه مـن جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي لـوس اجنـليس الـبيانـات املسـتخدمـة فـي دراسـة حـول 6600 طـفل ولـدوا فـي عـام 
2001 وتبني أنَّ توقعات اآلباء ألطفالهم لها تأثير كبير على التحصيل. 

هم ينشـئون أطـفالـهم جتـاه هـذا  األسـتاذ نـيل قـال فـي تـصريـحٍ لـه: "اآلبـاء الـذيـن رأوا مسـتقبل أطـفالـهم فـي الـكلية يـبدو أنّـَ
الهدف بغض النظر عن دخلهم واألصول األخرى التي ميتلكونها". 

 Pygmalion effect     هذا يتماشى مع آخر النتائج النفسية: تأثير بجماليون

 الذي ينص على "أنَّ توقعات شخص ما لشخص آخر قد تأتي لتكون مبثابة نبوءة حتقق ذاتها". 

بالنسبة لألطفال، يستطيعون االرتقاء إلى مستوى توقعات والديهم. 

4. تطوير العالقة مع أطفالك 

وجـدت دراسـة فـي عـام 2014 حـول 243 شـخصاً ولـدوا فـي الـفقر أنَّ األطـفال الـذيـن تـلقوا "الـرعـايـة احلـساسـة" فـي 
سـنوات عـمرهـم الـثالث األولـى لـم يـكن أداؤهـم أفـضل فـقط فـي االخـتبارات األكـادميـية فـي مـرحـلة الـطفولـة، ولـكن كـان 

لديهم عالقات صحية أفضل وزيادة في التحصيل الدراسي في عمر الثالثينات. 

 يسـتجيب اآلبـاء الـذيـن يـقدمـون الـرعـايـة احلـساسـة إلشـارات طـفلهم عـلى وجـه السـرعـة وبـشكل مـناسـب" و "تـوفـير قـاعـدة 
آمنة" لألطفال الستكشاف العالم. 

5. علِّم أطفالك الرياضيات في وقت مبكر  

وجـدت دراسـة أجـريـت عـام 2007 حـول 35،000 طـفل فـي مـرحـلة مـا قـبل املـدرسـة فـي جـميع أنـحاء الـواليـات 
املتحدة وكندا وإجنلترا أن تطوير مهارات الرياضيات في وقت مبكر ميكن أن يتحول إلى ميزة كبيرة. 

6. حتقيق مستويات التعليم العالي. 

عـالـم الـنفس سـانـدرا تـانـغ فـي جـامـعة ميشـيغان وجـدت فـي دراسـة عـام 2014 أنَّ األمـهات الـذي أنـهوا املـدرسـة الـثانـويـة أو 
الكلية كانت أكثر عرضة لتنشئة أطفالهم على هذا النحو.  
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 وقـد لـوحـظ هـذا مـن قـبل عـلماء آخـريـن. فـي دراسـة طـويـلة عـام 2009 حـول 856 شـخصاً فـي نـيويـورك، وجـد عـالـم 
النفس اريك دبو أنَّ  

"املسـتوى الـتعليمي لـلوالـديـن عـندمـا يـكون الـطفل فـي عـمر 8 سـنوات يـتوقـع جنـاح تـعليمي/ مـهني كـبير لـلطفل بـعد 40 
عاماً." 

7. حاول حتقيق وضع اجتماعي اقتصادي أعلى. 

 .SAT أنَّه كلما ارتفع دخل الوالدين، كلما ارتفعت نتائج األطفال في اختبار  Dan Pink  الحظ 

ليس الفقر في حد ذاته هو الذي يؤثر على األطفال إال أنَّ اإلجهاد الذي يأتي معه. 

استراتيجيات لتنشئة طفل ناجح 2 

8. قُم بإدارة الصحة العقلية اخلاصة بك، قلِّل من توترك. 

وجــدت عــاملــة االجــتماع Kei Nomaguchi أنَّ "تــعرَّض األمــهات لــإلجــهاد، وخــصوصــاً عــندمــا تــشعر األمــهات 
بالتوتر بسبب ضغط العمل ومحاولة تخصيص وقت مع األطفال، هذا في الواقع قد يؤثر على أطفالهم بشكل سيء" 

العدوى العاطفية  أو ظاهرة نفسية حيث يلتقط األشخاص مشاعر بعضهم البعض   

 تظهر األبحاث أنَّه إذا كان صديقك سعيداً، من شأن ذلك أن يسعدك أنت كذلك  

 إذا كان أحد الوالدين يشعر باإلرهاق أو اإلحباط، فإنَّ احلالة العاطفية قد تنتقل لألطفال. 

9- امدح أطفالك باعتدال: 

• ينبغي عليك بكل تأكيد أن تثني على طفلك للقيام بشيء جديد أو صعب، ولكن ال تبالغ في ذلك 
• إذا اعتاد طفلك على املدح والثناء جتاه كل عمل يقوم به، فإنَّه لن يعرف أي اإلجنازات تستحق االحتفال بها 

• قد ال يكترث طفلك مبجامالتك إذا كانت مبالغ بها ولن يأخذها على محمل اجلد. 
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• حاول أن تكون محدداً مبجامالتك  

10- دع طفلك ينقذ نفسه بنفسه 

• من الطبيعي واملعتاد أن تهرع إلنقاذ طفلك كلما تعرض لسوءٍ ما، سواءً كان جسدياً أو عاطفياً 

• يجب أن تُعلِّمه أن يدافع عن نفسه، حيث أنَّ ذلك سوف يبني الثقة في شخصيته  
• ينبغي أن يدرك الطفل أنَّ الفشل هو جزء طبيعي من احلياة، ويجب أن يتعلم كيفية استعادة توازنه 

11- اسمح له باتخاذ قراراته بنفسه 

• كلما سنحت لك الفرصة في  السماح لطفلك االختيار من بني اخليارات اخملتلفة، سوف تكتسب الثقة في قراراته 

12- كن إيجابياً 

• تابع األمور اجليدة التي يقوم بها طفلك "عمرو، لقد الحظت أنَّك أعدت كل ألعابك مكانها بعد أن انتهيت منها". 
• خالل األوقات الصعبة، قد يشعر طفلك بالهزمية أو بخيبة األمل، ولكن كن حريصاً على أن يشعر مرة أخرى بالتفاؤل 

• قدِّم له املشورة املفيدة واإليجابية كلما شعر باإلحباط  
• اشـرح لـه أنَّ كـل شـخص لـديـه نـقاط الـقوة والـضعف اخلـاصـة بـه، والهـزميـة ال تـعني أنَّ عـليك االسـتسالم، لـكن عـليك 

االستعداد وبذل جهد أكبر لتحقيق هدفك 

13- شجِّع اهتماماته 

• اخلق فرصاً لطفلك ليكون ناجحاً 
• اجعل طفلك ميارس األنشطة اخملتلفة  

• األطفال الذين يشعرون باحلماس جتاه أمرٍ ما، بغض النظر عمَّا هو األمر، مييلون إلى أن يكوتوا فخورين بذلك 

14- شجِّع التصرفات التي فيها إيثار 

• إذا كانوا يشعرون بأنهم قادرين على إحداث فرق، هذا سيساعدهم على رفع الروح املعنوية وثقتهم بأنفسهم 
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• شجِّع العمل والنشاط التطوعي. 
15- ساعد طفلك على حل املشكلة 

• إذا أتى طفلك إليك مبشكلة ما، اسأله حول ما يراه مناسباً حلل هذه املشكلة  
  

16- ثق بهم 
• بيِّن لهم أنَّك تثق في أحكامهم وقراراتهم  

• ال تبني لهم أنَّك تؤمن في قدراتهم 

• جتنب األمور التالية: 

• توجيه االنتقادات لهم ولكن انتقد التصرفات "أنت صبيٌ سيئ مقابل لقد فعلت شيئاً سيئاً" 

• التشكيك باستمرار حول قدراتهم  
• اإلشادة فقط بأفعالهم، بدالً منهم كأفراد 

• إعاقة اهتماماتهم في استكشاف املصالح األخرى 
• مقارنتهم باألطفال اآلخرين أو أشقائهم 
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