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 حماية األطفال تعني تقّوية األطفال.

نحُن صوت األطفال القوي في سويسرا.

  تبرُعكم ُيساهُم في حماية ودعم األطفال في سويسرا.

 kinderschutz.ch/spenden  :للتبرع عن طريق االنترنت

لقلب ا صميم  من  لكم  شكراً 
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ال َتقْم بتوجيه النقد إلى الطفل َبلْ إلى سلوكه

ُه رائعاً وبوجٍه خاص فعلُ  حّتى لو كنَت ُتحبُّ طفَلك، فقد ال تجُد دائماً ما َي
 عندما َتضطُر إلى قول نفس الشيء لطفلك مراراً وتكراراً، فهذا أمٌر ُمجهٌد

والدان أثناء غضبهم عبارات مثل: »أنَت مزعٌج جداً!« اً يقول ال ان لغاية. أحي  ل
َك ال تفهم؟« مثل هذه العبارات تؤذي الجميع،  أو »هْل أنَت غبي لدرجة أنَّ
ُه اُج الطفل أْن يعرَف أنَّ ِه. يحت ذاِت ِرِه ل قدي نقُص من ت  وخاّصة األطفال. فهي ُت

يته ذاته واستقالل تقديرِه ل قّدر دائماً وبال شروط. هذا مهٌم ل محبوب وُم
الي لتطورِه بشكٍل جيد. ت ال وب

ماذا يحدث للطفل الذي يتعرض للنقد بشكل مستمر؟
اًء سيئة عن نفسه من االشخاص المهمين   إذا كاَن الطفُل يسمُع كثيراً أشي
ُه ُد الطفل أنَّ ق بدأ في تصديق هذه األشياء. مع الوقت يعت ُه ي إنَّ النسبة له، ف  ب
أثير هذه العبارات  ال قيمة له. كثير من اآلباء واألمهات ال يدركون مدى ت
ُه ال يستطيع فعل أي شيء أو ائهم. الطفُل الذي يعتقد في نفسه أنَّ ن  على أب

نهاية على سلوكه. بعُض ًة بنفسه. وهذا ينعكُس في ال ق ُح أقَل ث ُه غبي يصب  أنَّ
سُم سلوكهم بالغضب ّت بية، واآلخرين ي  األطفال يصابون بالخوف والسل

والعدوانية. وفي الغالب يقلُّ تحصيلهم الدراسي في المدرسة على سبيل
المثال. 

تقدير يؤديان إلى مزيد من الخوف وإلى   قلة الشعور باإلنجاز وعدم ال
قة مفرغة. دخُل الطفل في حل التراجع والغضب والعدوانية. وَي

لذلك احرص دائًما على انتقاد السلوك وليس الطفل
ْس بعمق عدة مرات. وبهذا ّف ن ياء من سلوك طفلك ت  عندما تشعُر باالست

تفكير َك كسب بعض الوقت، وال يالً. باإلضافة لذلك يمكُن َك أْن تهدأ قل  يمكُن
ا أْن ن النسبة ل اً ما يكون من األسهل ب ب ُه من طفلك. غال في السلوك الذي ترغُب

نخبرهم بما ال نريدهُ، إال أن ذلك لن يساعدهم كثيراً في تغيير سلوكهم. 
ذكَر لهم السلوك المرغوب.  لذلك حاوْل أْن َت

ناء روايته  سقط الطفل كوبه أث  على سبيل المثال: أثناء طعام العشاء ُي
 إحدى القصص بمنتهى الحماس. فبدالً من توبيخه أو إخباره بمدى حماقته،

 قل له: »أعرف أنك متحمس. سأُحضْر لك قطعة قماش حّتى تتمكَن من
مسح ما سقَط من الكوب. ُيرجى وضع كوبك بعيداً عنك عندما تحكي إحدى

القصص». 

تقدير ذاته. اته: ُشعورُهُ القوي ب ُه في حي ُع ف ن ا سي ا هاًم ًئ ْم طفلك شي  وبهذا تعلّ
ُه يؤمن اة اليومية ألنَّ تعامل مع تحديات الحي َر قدرًة على ال ُح أكث  سيصب

ِم شيء جديد، وعدم االستسالم بسرعة زُهُ هذا على تعلّ حّف بنفسه وقدراته. ُي
لفشل واإلحباط.  حّتى عند التعّرض ل
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تفُق مع الطفل  بَل طعام العشاء. ت ناوَل الشوكوالتة َق ت ُد الطفُل أن َي مثال: يري
أكَل  ُد أْن ي يوم. فإذا كاَن يري تناول الحلوى مرًة واحدة في ال  أنه ُيسمح له ب

ناوَل الحلوى بعد العشاء. وبذلك يمكُن ت ُه لن َي  الشوكوالتة اآلن، فهذا يعني أنَّ
ًك وال ِف اثبْت على موق اَر الطفُل الشوكوالتة، ف قرَر بنفسه. إذا ِاخت للطفل أن ُي

تعِطه حلوى بعد العشاء. 
 

السلوك، ألنَّ األطفال  ينبغي أْن تكوَن العاقبة فورية قدر اإلمكان ومرتبطة ب
قوية المستقبل. حّتى مع وجود اإلرادة ال  يعيشون يومهم وال يفكرون كثيراً ب
يها. على األطفال تكرار القواعد المتفق عل تزام دائماً على الفور ب م االل  ال يت

يها دائماً. ويتطلب األمر كثيراً من الصبر في أغلب  األشياء والتدريب عل
ُه وحده. كْن معه بكلِّ حب، وال تترْك  األحيان. إذا قرر طفلك تحّمل العواقب، فُ

قد يكوُن من المفيد أيضاً عرض الدعم على الطفل. على سبيل المثال
تلقى الحلوى، إذا ما قرر تناول الشوكوالتة. ُه لن ي أنَّ تذكيرِه ب

م   يجُب مراجعة القواعد مراراً وتكراراً. خاصة عندما تكوُن هناك قاعدة ال يت
ْم يعْد قاعدة يفوق طاقة الطفل، أو ل ال تزام ب اتباعها إاّل نادراً. فقد يكوُن االل

ا لعمِرِه.  مناسًب

هم  يلة ولكن مفيدة، ألنَّ األطفال ال يمكُن ل  ِاشرْك طفَلك في وضع قواعد ق
اُل يفرحون كثيراً عندما تقوُل لهم أنهم أحرزوا  تذّكر القواعد الكثيرة. األطف

ّدم ق ت ّدم مهما كان هذا ال ق ت ُر عن تقديرك لهذا ال ّدماً في َمجاٍل ما وتعّب ق َت
بسيطاً. 
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قّدْم لطفلك قواعد واضحة

ُر األماَن لألطفال. فمن وّف ها ت تعايش المشترك في كل مكان. إنَّ  نجُد قواعد ال
هم فية التصرف في مواقف معينة، ويمكُن  خالل تلك القواعد يتعلمون كي

ها الطفل في داخل ُم ية تصرفاتهم. إنَّ القواعد التي يتعل  بذلك تحّمل مسؤول
فية التصرف ُم الطفُل كي تعل المنزل مهمة أيضاً في الخارج. بهذه الطريقة ي

مع اآلخرين. 

تزام بها   يساعُد وجود النظام والقواعد التي يتوجب على أفراد األسرة االل
ٌة كبيرةٌ الكفاءة، كما أنَّ لها أهمي ُع ب  على تطّور الطفل لُيصبَح شخصاً يتمت

ساهُم في عدم حدوث جدال دائم حول لة. فهي ُت تعايش في العائ ل ِة ل نسب ال  ب
ية. فمثل هذه تنظيف وأداء المهام المنزل اة اليومية، مثل ال موضوعات الحي

يَر من الطاقة والصبر.  المجادالت تستزُف الكث

ماذا يحدث في حالة عدم وضع قواعد للطفل؟
 في حاِل عدم وضع قواعد للطفل يكوُن الطفُل غيُر مستقر. حيُث يشعُر

يات. فهو ال يعرْف ما هو المتوقع قٌل باألعباء والمسؤول ث ُه ُم   باالرتباك وأنَّ
يه أْن يتصرف. وهذا يمكُن أن يؤدي إلى إحباط شديد، منه، وكيَف ينبغي عل

الي إلى سلوٍك عدواني وعنف.  ت ال وب

تعامل   إذا كاَن بإمكان الطفل أْن يفعَل دائماً ما يريد، فسيواجُه مشاكل عند ال
مع اآلخرين. فعلى سبيل المثال، سيتعامُل معهم دون مراعاة الحتياجاتهم.

هكذا يمكُنَك وضع القواعد بمهارة
والدان قدوة لألطفال في تطبيق الكثير من القواعد. فهم يتصرفون ُل ال  يمّث

تزام قدوة لهم. الربط بين االل والدان يمثالن ال ال والدان: ف  كما يتصرف ال
ُه ُن العواقب للطفل أنَّ ي ب القواعد وبين العواقب يساعُد الطفل كثيراً. ُت  ب

الي فهي تمنحه األمان واإلحساس ت ال القواعد، وب تزام ب يه االل يتوجب عل
التوجيه. ب

تفرقة بين العواقب الطبيعية والعواقب المنطقية. فالعواقب ا ال  يجُب هن
 ..الطبيعية تنشأ دون تدخل منك. لذلك ال يتوجب أْن يوضع لها قواعد

ُم من خالل التجارب السلوكيات التي لها عواقب.  تعلّ ُل َي فالطف

لُك أْن يذهَب معك إلى مكان اللعب.  ُد طف  مثال: في يوٍم خريفي بارد يري
يه ارتداء سترة دافئة ألنَّ الجو بارد. ومع ذلك يريد طفلك  ُتخبُر طفلك بأن عل
يقة من وجوده في مكان البرد بعد 15 دق لُك ب  الخروج دون سترة. سيشعُر طف

البرد من ناحية، ويرغب في ُه يشعُر ب بكاء ألنَّ بدأ الطفُل في ال  اللعب. ي
أكَد اآلن أنَّ اللعب دون ارتداء السترة مواصلة اللعب من ناحية أخرى، وقد ت

أمٌر غيُر مريح. 

 أما العواقب المنطقية فهي اتفاق بينك وبين الطفل يتضمن قواعد وعواقب
ه قاعدة، فمن المرجح أنَّ ُه إذا كاَن لطفلك رأي في تقرير ال  مشتركة. ألنَّ

ُه أيضاً شريٌك في اتخاذ ِة نفسه وأنَّ تزُم بها. عندئذ يشعُر الطفل بأهمي ل  سي
اً ان ُه عليك أحي يذ العواقب في أغلب الحاالت. إاّل أنَّ ف ن  القرارات. ينبغي ت

سَت لُك أنَّ لديك مصداقية، ولكنك َل ُم طف المرونة. وبذلك سيتعل  التحلي ب
وٍك عاقبة األطفال على سل ُم والدان ب يداً. في كثير من األحيان يقوم ال  عن

ينما ال يكوُن لدى األطفال أدنى فكرة عن الخطأ الذي ارتكبوه.  غيِر الئق. ب
ُر أكثر منطقية من العقوبات، حيُث يجُب ب عَت الي، فإنَّ العواقب ُت ت ال وب

اً قدر اإلمكان.  ق مناقشتها مع الطفل ُمسب
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الغون مع بعِضهم البعض. ب  ُيالحُظ األطفاُل ويدركون جيداً كيف يتعامل ال
 فهم يشعرون باألجواء والحالة المزاجية السائدة في األسرة بشكٍل جيد

اُل باألمن اهتماٍم يشعُر األطف والدان مع بعضهما ِب تعامُل ال لغاية. عندما َي ل
واألمان. 

 
ناء الشجار َيجُب أْن يظَل اً. لكن أث ان والدان أحي   من الطبيعي أْن يتشاجَر ال

داً. ائ بادل َس االحترام المت
ُر ذلك على سلوكه نيه، ويؤث قدوة التي يراها أماَم عي ُم الطفُل من ال تعل  ي
تعامل مع فية ال ِه الكثير في كي دوت ُم من ِق ِه مع اآلخرين. سيتعل وتعامل

المواقف الصعبة. 

ماذا يحدُث عندما ُيشاهُد الطفلُ العنف بين الوالدين؟
ٌة من الغضب الشديد. في حالة حل والدان، تسود حال عندما يتشاجُر ال
العجز والخوف. نفسي أو الجسدي يشعُر األطفال ب العنف ال النزاعات ب

والدين.  الذنب، وأنهم مسؤولون عن الشجار بين ال اً ما يشعرون ب ب وغال

ُه أو  ُم والدين اآلخر، على سبيل المثال، أو ال يكل ُم أحد ال  فعندما يشت
بُر تجربة العنف عت  يستخدُم العنف الجسدي ِضّدهُ فإنَّ ذلك ُيزعُج الطفل. ُت
بية النسبة للطفل. في الغال نفسي ب والدين شكالً من أشكال العنف ال  بين ال

م و ل  العظمى من الحاالت، ُيالحُظ األطفال العنَف بين والديهم، حّتى ل
النسبة لهم. وقد توتر ب   يكونوا في نفس الغرفة، مثالً. يسبُب هذا الكثير من ال

قلق، أو الخوف، أو العدوانية. يكون ردُّ فعل الطفل هو االكتئاب، أو ال
ْد تكوَن لمعايشة الطفل وقد ال يكون للطفل أيُّ ردُّ فعل بسبب خوفه. كما ق

بلوغ.  تائج صّحية سيئة تستمُر حّتى سنِّ ال والدين ن َن ال ي لعنف َب ل

يجُب على الوالدين التعامل باهتماٍم مع بعِضهما البعض

هكذا تدعُم ِطفَلك
والدين أْن النسبة لألطفال األمن واألمان. ينبغي على ال ُل المنزُل ب مّث  ُي

مَّ الصلح. دوَن ت الهم أن الشجار أمٌر وارد، ويمكن بعد ذلك أْن ي  يشرحا ألطف
والدان  ضرٍب أو صراخ. من الجيد أيًضاً أْن يرى الطفل كيف يتعامل ال

م االعتذار عن سلوك معين. يمنُح هذا  مع بعِضهما بعد الشجار، وكيَف يت
والدان يه كي يتطوَروا بشكٍل جيد. ال لألطفال األمان الذي يحتاجون إل

الهم.  قدوة ألطف يمثالن ال

ْت لديك مشاكل في العالقة الزوجية، ستجد الدعم لدى مركز   إذا كاَن
االستشارات في منطقتك:

https://www.kinderschutz.ch/de/beratungsstellen.
html
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هكذا تحترُم الحدود الخاصة بطفلك وتدعُمها
النسبة لك ولآلخرين التعّرف على الحدود الخاّصة بطفلك  من المهم ب

َك مساعدة طفلك في التعّرف على والدين يمكُن  ودعمها وحمايتها. كأحد ال
لة بشكٍل صريح.  الحدود الخاصة به. من المفيد مناقشة الموضوع مع العائ
مُّ تجاوزها، واطلْب ت تحدْث أيضاً عن حدودك الخاّصة، وكيَف تشعُر عندما ي

أيضاً احترام الحدود الخاصة بك.

سعُدهُ أو  ّتي ُت لمسات ال ك حوَل الحدود الخاصة به. ما هي ال لِ  تحّدْث مع طف
يه ه؟ من ُيسمح له أْن يلمسه ومن ال يسمح له بذلك؟ كيَف ينبغي عل قُ  تضاي

أْن يتصرف عند تحية اآلخرين؟ ال تجبر طفلك على فعل شيء ال يرغب
امْل مع ذلك.  َع يه. اسأل عن سبب عدم رغبته في فعل األشياء، وت ف

ُل له مضايقة! بهذه شّك يجوز للطفل أن يدافَع عن نفسه ِضدَّ أي تالمس ُي
َك مساعدة طفلك في الدفاع عن الحدود الخاّصة به.  الطريقة يمكُن

ا نحن الكبار ن لُ لألطفال أيضاً حدوٌد خاصة بهم مث
هذه الحدود تمنُحهم األمان والحماية.

ٍة حسنة: على سبيل  ّي ن تجاوُز الكبار الحدود الخاصة باألطفال ب اً َي ان  أحي
ه َل جدَت ّب ق المثال، قد ترغب في تحفيز الطفل على فعل شيء ال يريده، كأن ُي

م إجبار الطفل على االعتذار لطفٍل آخر.  عند تحيتها. أو يت

اه لرد فعل ب ت لُف الحدود من شخص إلى آخر. لهذا من الضروري االن تخت
الطفل. 

ماذا يحدث للطفل، إذا تم تجاهل الحدود الخاصة به؟
ْد تكوَن هناك عواقب ق مَّ تجاهل الحدود الخاصة بالطفل أو تجاوزها، ف إذا ت

ة وجسدية وخيمة. نفسّي

بدأ الخجُل  يه. وي ُه ال يستطيع التصرف في جسده والتحكم ف ُل أنَّ   يفهُم الطف
في الظهور.

ُم أنَّ حدوده الخاصة ال قيمة لها.  تعل بل الكبار. ي مُّ التحكم في الطفل من ِق ت  ي
ُح الطفل ُم تحّمل الشعور بعدم االرتياح، وعدم الدفاع عن نفسه. يصب تعل  ي

معرّضاً بدرجة أكبر للسلوك العدواني من قبل اآلخرين، على سبيل المثال
االعتداءات الجنسية.

احترْم الحدود الخاصة بطفلك وادعمها

يحتاج الطفل إلى دعمك في هذا الموقف:
ُل له مضايقة! بهذه شّك يجوز للطفل أن يدافَع عن نفسه ِضدَّ أي تالمس ُي

َك مساعدة طفلك في الدفاع عن الحدود الخاّصة به.  الطريقة يمكُن

يل الطفل عند تحيته. ُيضايُق هذا األمر الطفل.  ّب ق ُد الجدة ت  مثال: تري
ُه عند تحية الجدة. تحّدث مع فعَل تحّدْث مع الطفل حوَل ما يرغُب أْن ي

لة في الهواء  ب تكْن ق الجدة عن رغبة الطفل ِبشكٍل آخر من أشكال التحية، ولِ
ناء التحية.  ِاحرْص على مرافقة طفلك أث
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ِه. وهذا هو دافعهم ِم لّ  كلُّ األطفال فضوليون ويريدون معرفة كل شيء وتع
المرور بتجارٍب سمُح لهم ب اُل إلى مساحٍة َت اُج األطف لتطّور. لهذا يحت  ل

هم ممارسة مهاراتهم وتطويرها. ولكي هم. بهذه الطريقة يمكُن  مالئمة لسنِّ
ية جّداً أو منخفضة جّداً. بات عال  ينجَح هذا األمر، يجُب أاّل تكوَن المتطل

فة: خاصة عند اللعب ل اُل بتطوير مهاراتهم وقدراتهم بطرٍق مخت  يقوُم األطف
م ُه التدريب، والفرح عند نجاحٍه في فعِل شيء ل مكُن  أو في المدرسة، حيُث ُي

ُه يستطيع أْن يفعَل أشياء. وهذا شرٌط م أنَّ ُه قبل ذلك. وبهذا يتعل ُع يكْن يستطي
الي. ت هاٌم كي يسَتطيَع مواجهة التحّدي ال

 ماذا يحدُث للطفل، إذا لم يتم َدعَم مهاراته وقدراته بدرجٍة
كافية؟

والدان يريدان دائماً األفضل لطفلهما: ال
ٍة ِم مهن لّ ى يتمكَن من تع ِه أْن يحصَل على شهادٍة مدرسية جيدة حّت ي  عل

والدان بدراسة طفلهما وإنجازه. َم ال هت  جيدة. من الصواب بل من المهم أْن َي
النسبة للطفل. إذا كاَن لتحقيق ب لة ل اب كوَن ق توقعات ينبغي أْن َت  إاّل أنَّ ال

ُه غيُر كفء. أنَّ ُد لدى الطفل انطباع ب ول لغاية، فسيت توقعات مرتفع ل  سقف ال
قته بنفسه، وقد يتدهوُر أداؤهُ نتيجة لذلك. ُر بشكٍل سلبي على ث  وهذا يؤث

ُم الطفُل ويقول في نفسه: »لن أستطيع أن أفعل ذلك في كافة ا يستسل اًن  أحي
لغاية، فلن يواجه الطفل توقعات منخفضاً ل  األحوال!«. أما إذا كان سقف ال

اً. حّتى األطفال الذين ال يواجهون تحّديات كبيرة يحسون في ي اً كاف تحّدي
تقدير وال يستطيعون االعتماد على أنفِسهم. غالب األحيان بعدم ال

ِادعْم قدرات طفلك

ٍة ودون إشراف  لعَب بحري م ال ُه اُل بشكٍل جيد عندما يمكُن ُم األطف  يتعل
اً من طفلك ب ْن قري ُم بمفرده. ُك عال يكتشَف ال الكبار. امنح طفلك الوقت ل

اُج إلى دعَمك. عندما يحت

هكذا تدعُم قدرات طفلك
ى تتمكَن من دعم مهارات وقدرات طفلك، فيجب في المقام األول  حّت
لُك ستمتُع طف لُك؟ في أي المجاالت َي  مالحظة ماذا َيحبُّ أْن يفعَل طف

ُم ِبشكّل جيد؟ اعتماداً على مالحظاتك ومشاهداتك لّ تع التحّدي؟ كيَف ي  ب
يها لغاية. َستعرُف المواقف التي يحتاج ف  ستتعرُف على طفلك بشكٍل جيد ل

يفعَل األشياء ُه الوقت ل َح يَك أن تمن ل  طفلك إلى الحافز والدعم، ومتى َع
ِه الخاّصة. يمكنك إيجاد أشياء تمثل تحّديات صغيرة، يستطيُع ِت ق  بطري

ثقة في مهاراته وقدراته يها خطوًة بخطوة. وبذلك يبني ال تغلب عل لُك ال  طف
 الخاصة. على سبيل المثال، قد ال يستطيع طفلك فتح زجاجة. فبدالً من أن

كمُل َك أن تفكَّ الغطاَء بعض الشيء، وتترَك الطفل ُي فتَحها له، يمكُن   ت
المهمة.
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َك دعم طفلك في إدراك مشاعره هكذا يمكُن
تعبير عن كافة المشاعر. ل  فمن المهم للطفل أْن يعِرَف أنَّ هناك مساحة ل
والدين سيستجيبان لمشاعِرِه، وسيأخُذانها على أكُد الطفل أنَّ ال ت َك ي وبذل

اً ويبكي. ن محمل الجد. على سبيل المثال، عندما يكوُن حزي

فة يمرُّ بها اإلنسان كلَّ يوم. وأيضاً األطفال قد يشعرون ل  هناك مشاعر مخت
ُر ا نحُن الكبار يعّب ن السعادة، أو الغضب، أو الحزن، أو الخوف. وبعكِس  ب
ا نحن من ْد تعلّ ق اُل في الغالب عن مشاعِرهم بشكٍل مباشر ومكّثف. ل  األطف
لُك ذلك أيضاً مع مرور السنين. ُم طف ا. وسيتعل  الكبار التحكم في مشاعرن

بات لحدوث ذلك أْن يتعرَف األطفاُل على مشاعِرهم  لكن من أهم المتطل
الهم في هذا تعامل معها. وعلى اآلباء دعم أطف هم على ال ويؤمنوا بقدرِت

  األمر.

خذ مشاعر طفلك على محمل الجد

قد سقطْت. َك َحمله بين ذراعيك والقول له »يا عزيزي، ل مكُن  عندما يقع، ُي
م، أليس كذلك؟« أمسك طفلك حّتى يهدأ، فاالتصال الجسدي  هذا مؤل

ْم مجدداً!«  يساعُدهُ على ذلك. لكن عند قولك »األمر ليس بهذا السوء، ق
ِك ومع أصدقائك ِت ل  يشعُر الطفُل بعدم أخذه على محمل الجد. تحّدْث مع عائ

 وصديقاتك ومعارفك عن المشاعر بشكٍل صريح. كلُّ المشاعر مسموح
تعبير عن ُل قدوة لطفلك في ال تعبير عنها. كأحد األبوين، أنَت تمّث ال ب

تعامل معها، عندما تأخُذ مشاعَرَك على محمل الجد. المشاعر وال

يوم أشعُر ا ال ٌد جداً!« أو »أن  عندما تقول على سبيل المثال: »اآلن، أنا سعي
ْم يتمكنوا بعد من اَل الصغار الذين ل بالحزن.« فإّن هذا يساعُد األطف

يها.  التعرف على مشاعرهم على التعّرف عل

ْن قدوًة لهم في ذلك. فية تعاملك مع مشاعرك، وُك َك عن كي ِت ل  تحدْث مع عائ
 فمثاًل يمكنك القول: »أشعر بالغضب، ولهذا سأذهُب للجري قليالً!«.

المشاعر وإظهاِرها. ُه ال بأَس من االعتراف ب َك بهذه الطريقة أنَّ لُ ُم طف  سيتعل
يفة. ال بأس من تعامل مع المشاعر العن فية ال َك توجيه طفلك إلى كي مكُن ٌي

الغضب، لكْن ينبغي عدم إتالف شيء. يمكُن لطفلك مثاًل ضرب الكرسي، 
الراحة. ِه ويشعُر بعدها ب ُر عن غضب عّب وبذلك ُي

ماذا يحدُث للطفل، إذا لم تؤخذ مشاعره بجدية كافية؟
م تٌؤخْذ مشاعر الطفل على محمل الجد، فسيشعُر باإلهمال والرفض.  إذا ل
ِه للعالقات في المستقبل. ائ ن ِه مع الناس وب فية تعامل ُر ذلك على كي  وسيؤث

َسٌه على ف خفيها، ولن يأخَذ ن ُم كيَف ُي ْم االستجابه لمشاعٍرِه، فسيتعل ت م ت  إذا ل
اً ُح الطفُل غيُر طبيعي نفسّي ْد يصب محمل الجد. إذا تكرَر ذلك مراراً، فق

ها الدعم الالزم. فقداِن ُه بنفسِه ل ُت ق ُز ث اً. وستهت  وجسدّي
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ُك تلبية احتياجات طفلَك األساسّية مكُن هكذا ُي
سبُب االنزعاج. لكن وراء كل ْد ُي لنظر، وق اً ل ت  يكوُن السلوُك االستفزازي الف

بئة ة. يساعُد فهم الحاجة األساسية المخت  سلوك »مزعج« هناك حاجة أساسّي
 وراء هذا السلوك في تفهم الطفل بصورة أفضل. هْل يرغُب الطفل في نيل

اُج للشعور باألمان؟ تقدير؟ هْل يحت ناء وال ث ال

ثقة،  كلُّ البشر لديهم احتياجات أساسية. منها على سبيل المثال، ال
والدين أْن يدعما ل تقدير، واإلحساس باألمان، والحب. يمكن ل ية، وال  واالستقالل

اً ما يفعل األطفال الكثير من ب بية احتياجاته األساسية. غال ل ما في ت َه ل  طف
تقدير: فهم مثاًل يفكرون في أشياء قد ُتغضب اه أو نيل ال ب ت   أجل لفت االن

اً. ي ب تباهك، حتى إذا كاَن ردُّ الفعل سل والدين. فقط لجذب ان ال

 ماذا يحدُث للطفل، إذا لم ُتؤخذ احتياَجاته األساسّية بجديٍة
كافية؟

اً في سلوكه. ب بية االحتياجات األساسية للطفل ينعكُس غال ل  إنَّ عدم عدم ت
العنف من خالل السلوك االستفزازي الالفت سُم استجابته ب ّت  بعُضهم ت

ينما ينطوي البعض داخل نفسه )االنعزال عن اآلخرين(. عندما ال لنظر، ب  ل
 نأخُذ احتياجاته األساسية على محمل الجد يفهُم الطفُل أنَّ هذه االحتياجات
اً ّي ب َك أثراً سل قيمة. يترُك ذل ُه منبوذ وعديم ال الي يشعُر أّنً ت ال  ليست مهمة. وب

ٍة ته العامة، وقد يتسبُب في أمراٍض جسدي   على صحة الطفل وحال
ٍة خطيرة للطفل. ونفسّي

ُخْد احتياجات طفلك األساسية على محمل الجد

والدان اً. ولكْن إظهار ال ّي يع بار السلوك اإليجابي أمراً طب اً اعت ب مُّ غال ت  ي
ُع الطفل على إدراك أهمية هذا شّج  االمتنان للطفل على سلوكه الجيد ُي

يه. أمثلة: »شكراً لمساعدتك لي في الي المواظبة عل ت ال  السلوك اإليجابي وب
ذلَت مجهوداً كبيراً في رسم تلك اللوحة!« َك َب  تجهيز الطاولة.« أو »أرى أنَّ

ُه وقَتك وتقضي هذا الوقت معه. ِامنْح طفلك َك عندما تخّصُص ل لُ  سيسعَد طف
  أكبر قدر ممكن من االهتمام. عدد الساعات التي تقضيها مع طفلك  ليست

 مهمة، بل المهم كيفية قضاء وقتك معه. يساعُد االتصال الجسدي الطفل
 على الشعور باالهتمام والحب )االحتضان مثالً(. فرُحَك بوجودك مع طفلك
ْم ُه. فما قمت َك ل يٌل على حبِّ النسبة للطفل دل أفكارِه ومشاعرِه هو ب واهتمامك ب

النسبة له.  يمًة كبيرة ب ُل ق اً يمّث ِه سوي ب
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ِك َك لطفلِ َك إظهار حبَّ هكذا يمكُن
والدين توفير هذا المكان اآلمن ل اُل إلى مكاٍن آمن. ويمكُن ل اُج األطف  يحت

م بدافع الفضول. َك تمكين طفلك من اكتشاف العال هم. يمكُن الِ  ألطف
َك مواساتِه َك بالخوف ويبحُث عن الحماية لديك، يمكُن لُ  عندما يشعُر طف

ِه َم أنَّ بإمكان يه أْن يعل ًة أو خطأً، عل ى إذا ارتكَب الطفُل حماق  واحتضانه. حتَّ
َك بعد ذلك أْن والدين، يمكُن ُه. كأحد ال َب ْن تعاق َك َل  المجيء إليك دائماً، وأنَّ
يه بهدوء، وتجربة َن له التصرف الصحيح، وذلك من خالِل التحدث إل ّي ب  ُت
قّدرهُ كشخص ُه وت حبُّ َك ُت ُل أنَّ  السلوك المرغوب معه. يجُب أْن يشعَر الطف

َك. عجُب ُه ال ُي وُك ى لو كاَن سل حّتْ

ها، حيُث استغرَق ذلك لتو من كي مالبس األسرة بأكملِ  مثال: انتهيت ل
َد مغادرتك ن ِة المالبس. ِع ها ووضِعها في سلّ  ساعة كاملة، وقمَت بطّي

يلعَب بها. لُك بتفريغ السلة من المالبس ل فترٍة وجيزة، يقوُم طف  الغرفة ل
ا طوياًل في عمل ذلك، ًت مُّ عن االحترام: »قضيُت وق ن نبرٍة ت  اشرح له ب

ُد أن َك تري ي مضطٌر ألن أبدأ من جديد. أرى أنَّ  وأشعُر بانزعاٍج شديد ألنَّ
يها ّتي تحتاج ف قادمة ال ني في المرة ال   تلعب، وهذا رائع. لكن أرجو أْن تسأَل

إلى السلة».

يحتاُج األطفالُ إلى شيٍء خاص جداً: أنت!
اٍط مستقٍر معك: ينبغي ب اُج الطفُل إلى ارت د، يحت ْن أجِل تحقيق تطّوٍر جّي  ِم
ٌه حّتى عندما يفعُل حبُّ َك ُت ِه االعتماد عليك، وأنَّ ُل أَن بإمكان  أْن يعرَف الطف
َك غير المشروط له، ستتطوُر أكُد طفلك من حبِّ ت اًء تزعُجك. عندما ي  أشي
َم عالقاٍت ي ق اً، وأْن ُي وّي َح ق ِه. بهذِه الطريقة فقط يمكُن أْن يصب ِس ف ن ُه ب ُت ق ث

دة مع اآلخرين. جّي

 ما الذي يشعُر به الطفل عندما يعاني من اإلعراض
والحرمان من الحب؟

ِه أو أْن ي والدان عن التحّدث إل  مْن الصعِب جداً على الطفل أْن يتوقَف ال
ينهم. هذا شكٌل من أشكال اه لوجوده بعَد حدوث خالف ب ب ت  يتظاهرا بعدِم االن

ِه. قليل من شأن ت نفسي، والذي يشمُل أيضاً إهانة الطفل أو ال العنف ال

َك طفلَُك يحتاُج ُحبَّ

ُه نحُن َل بة الطفل بهذه الطريقة، فهذا أسوأ بكثير مما نتخي  إذا تمْت معاق
داً وال يرتكب ُه أحٌد إال إذا كاَن جّي بَّ َح ُه ال يمكْن أْن ُي ُل أّن ُد الطف ق  الكبار! يعت
ُد هذا النوع من األطفال في ق ف يه. ي  األخطاء. وهذا ُيشّكُل ضغًطاً كبيراً عل

دة معهم. َة باآلخرين وال يستطيعون بناء عالقاٍت جّي ق ث يٍر من األحيان ال كث
ة تقدير الذات. لّ كما يعانون من ق
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الحياةُ اليومية مع األطفال تكوُن أحياناً صعبة!
َك اليومية مع اِت َك في حي لِ َد من المواقف الجميلة مع طف  فأنَت تواجُه العدي

ِل ي وقِت نفسه توجُد أيًضا مواقٌف متعبٌة وصعبة. على سب  األسرة. ولكْن في ال
ا ما، أو ال يريد ربَط ًئ تلف شي القواعد، أو ُي لتزم ب َك ال ي لُ  المثال، إذا كاَن طف

يهم يَس من السهِل عل والدين، ل ل ِة ل النسب  حذائه بنفسه، أو يضرب طفاًل آخر. ب
هم.  دائماً االحتفاظ بهدوِئ

اٌل إلى الدعم واالهتمام الالزمين اُج األطف وفي هذه الحاالت يحت
والدان ال ا! ف ًم ٍح دائ عَل كّل شيء بشكٍل صحي والدين ال يستطيعون ِف م: إنَّ ال  اعل

قدوة ألوالِدك. إذا استطعَت االعتراَف ُل ال يرتكبان األخطاَء أيضاً. أنَت تمّث
َك على فعل الشيء نفسه.  َل َك واالعتذار للطفل، فسيساعُد ذلَك طف بأخطاِئ

ُن هذه المواقف ما ّي ب ا بتجميِع بعض المواقف اليومية من أجلك. حيُث ت من  قُ
ى يتمكَن من َك في تطّورِه حّت لِ تقديم الدعم األفضل لطف اَم به ل ي ق َك ال   يمكُن

ِه بقوٍة وشجاعة. ق السيِر في طري

نهارية لألطفال ا: مثل األجداد أو مقدمي الرعاية ال ًي ة نسب ل فترات طوي انتظام ول الطفل ب ذين يعتنون ب والدين وجميع مقدمي الرعاية اآلخرين ال نحن نخاطب ال 1

مِكُنَك دعم تطور طفلك   كيَف  ُي

Kinderschutz Schweiz. هو أحد عروض مؤسسة 

تعامل مع فية ال ْن خالل النصائح واإلرشادات لكي قدُم المشروُع الدعَم لكم ِم  ي
َك الِ  المواقف الصعبة التي تواجُهها مَع أطف

 Kinderschutz Schweiz من سن ٢ إلى سن ٨ سنوات). تعمُل مؤسسة 
ُة األطفال يجب ي ِع أنحاء سويسرا. ترب ٍة متخّصصٍة لألطفال في جمي كوكال

م دوَن اللجوء إلى استخدام العنف، ويجُب احترام حقوق األطفال    أْن تت
وحمايتهم.

َك على ما يرام، وأْن يكوَن الُ والدين1، فأنَت تريد أن يكوَن أطف  بصفتَك أحد ال
َك ويصبحوا أشخاًصا الُ قبٌل مشرق. لهذا ينبغي أْن يتطوَر أطف  لهم مست

الي. تعايش مع اآلخرين بشكٍل مث هم الخاّصة، وال اِت تعامَل مَع حي تقنوَن ال  ُي
ٍم بجواِر طفلك إنَك تفعُل الكثير كلَّ يوم: فأنَت موجوٌد بشكٍل دائ  لتحقيِق هذا ف

َك ما هو مسموح وما هو غير َل ُم طف علّ ِه. أنَت ُت ياجات ُم باحت وتهت
مسموح.

يم. ك بشكٍل سل لِ كلُّ هذا مهم لتطّور طف

CompAct
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