
 

 

 واستثماره في صقل وتنمية شخصية الطفل لتعامل مع العناد عند األطفالل طرق8 

هل العناد سلوك أم مرحلة طبيعية وضرورية لنمو شخصية الطفل؟ وهل يمكن 

 استثمار هذه المرحلة إيجابياً؟

رحلة تربية من أكثر المسائل التي تواجه األهالي في  عند األطفالالعناد يعتبر 

جه إلى حينها نت   ،إال إذا أسأنا التعامل معهاتعتبر مشكلة في حد ذاتها  ال، وهي أبنائهم

يخبرنا و .مشكلة المراهق العنيد والبالغ العنيد ويكون عندها العالج صعباً وطويالً 

مرحلة طبيعية من مراحل النمو النفسي للطفل وهي ضرورية  ن أنهاواألخصائي

تكوين شخصية مستقلة ويمكن استثمارها بأفضل طرق في سبيل مساعدة الطفل على 

 وقوية. 

يعتبر أمراً ضرورياً لنمو الطفل وتبلور شخصيته في  عند األطفالالعناد كما أن 

التربية هي مجموع ردود وألن  .أعوام 4مرحلة مبكرة من الطفولة ما بين عامين و

الطفل من سلوكيات وأفعال، فإنهم  عنأفعال األهل واستجابتهم لكل ما يخرج 

قادرون على مساعدة طفلهم في تشكيل شخصيته بشكل إيجابي أو سلبي بحسب 

واعية. ويذهب البعض في أن للعناد أوجه بالغة األهمية  استجابتهم الواعية والال

وفي مقالنا هذا سنعرض أهم طرق التعامل مع العناد  .يمكن استثمارها في التربية

 وكيفية استثماره.

 :نقاط الستثمار العناد عند األطفال 4

يميل الطفل إلى إثبات وجوده واستقالله  االستقاللية:العناد عند األطفال يساعد على 

، فيبدو عنيداً في تمسكه بألعابه وأغراضه من عمره األولى السنواتعن أمه في 

وإصراره على طعاٍم معين أو لباٍس محدود الخيارات، وفي هذه النقطة يمكننا 

مساعدته في تحقيق استقالله الضروري جداً لما يسمى الفطام النفسي عن األم، 

 والذي يعتبر بدوره مسؤوالً عن صحته النفسية في مراحل عمره الالحقة.

يث يفضل الطفل أن ح االعتماد على الذات:العناد عند األطفال يساعد على 

ليشعر أنه أصبح  وتناول الطعام،وخلع مالبسه  ءيعتمد على نفسه في ارتدا

يقترب من عالم البالغين الذين لطالما تمنى أن يمتلك مهاراتهم منذ لحظات وعيه 

األولى حين رآهم يتحدثون ويغنون ويمشون وهو ال يفعل، فينتهز فرصة أن 



 

 

تحت سندويشته بنفسه  يقوم بإعدادوربما  كباركما يفعل ال ايرتدي مالبسه ويخلعه

، وهي مهارة يمكن البناء عليها الحقاً الكثير من النجاحات في حياته إشرافك

، ألنها تبني الثقة بالذات واإليمان االجتماعية والدراسية والمهنية على حٍد سواء

 بالقدرة على اإلنجاز واتخاذ القرارات.

حيث يبدأ الطفل في السؤال عما يستطيع فعله  :هاتقدردفع الطفل الختبار العناد ي

وما ال يستطيع! وكيف يبدأ باختبار طرق مختلفة إلنجاز مهمٍة معينة، وما إذا 

 ، وهي تؤسس لمهارة حل  باتجاه حياة البالغين في التغييركان قادراً على البدء 

 زعز  ت  المشكالت وتنظيم المشاريع وترتيب األولويات وغيرها من المهارات التي 

 على تحقيق أهدافه. اإلنسانقدرة 

حين يبدأ باالنفصال عن أمه وإدراك  بناء الذات:العناد عند األطفال يساعد على 

 وإدراك إمكانياته وبناء شخصيته. ذاته المستقلة عنها وعن إرادتها

 العناد عند األطفال: عللتعامل م طرق 8

عدم معاندة الطفل تحتاج العالقة بين الطفل وأهله إلى اإلصغاء وطفلك:  حاور -1

ألن ذلك سيقود الموقف إما إلى فرض  ،ياتوتحد معاركوالدخول معه في 

إرادة األهل على الطفل مما ي ضعف شخصيته، أو إلى االمتثال لرغباته مما 

 طلباته الحقاً. لتحقيقيرسم مساراً عصبياً لسلوك ينتهجه الطفل 

بناء مساحة لعب آمنة اجعل المنزل مكاناً آمناً ومريحاً لطفلك: وذلك من خالل  -2

شاء ويحب دون أن يؤذي نفسه، ليشعر بأن لديه مملكة للطفل يلعب فيها كما ي

، مما يمنحك خاصة يضع فيها شروطه ويكون عليها ملكاً ال منافس له فيها

 مستكشف لنفسه وهواياته وللعالم المحيط به بحرية. طفالً 

خيارين في طعامه وملبسه ونزهاته،  اعرض عليه: متعددة خيارات قدم لطفلك -3

الطعام يتوافقان مع حميته الغذائية المتبعة في  وهنا يمكن عرض نوعين من

المنزل ليختار بينهما، وبين ردائين ليختار ما يالئمه ويحبه، وربما بين 

كون الخيار بين النوم اآلن أو بعد ويمكن طرح البدائل ليقصتين قبل النوم، 

وهذا كفيٌل بأن دقيقة،  15ربع ساعة، أو التوقف عن اللعب حاالً أو بعد 

نت أحرية اتخاذ القرار مع أنه نفذ أصالً واحداً من خيارين تريده ب يشعره

 ويصب في مصلحته.



 

 

 ن نقوم بمفاجأتهأبالغ،  شخص دائماً: من المزعج للطفل كما ألي د لطفلكمه   -4

بحلول موعد النوم أو مغادرة منزل األصدقاء أو إطفاء التلفزيون وهو 

مستغرق في نشاٍط ما، لذلك من األفضل أن نقوم بالتمهيد قبل مدة قصيرة بأننا 

 سننهي ما يفعل وننتقل ألمر آخر، بهذا نمنح الطفل مدة ليستعد خاللها للتغيير.

اتفاق فإنه ينتهي باحترام وهدوء، بمسبقاً: عندما يبدأ أي نشاط  اتفق مع طفلك -5

لذلك قبل اللعب اتفق معه على مدة زمنية حتى لو لم يدرك بعد ماهية الوقت، 

ألنك في بداية االتفاق وتذكيره كل فترة بما تبقى له، تكون قد بدأت بزرع 

دت له لنهاية النشاط وحققت هدفين في آٍن مفهوم الوقت لديه، وتكون أيضاً مه  

 ً تهي النشاط كن حنوناً وحازماً وال تتراجع عن االتفاق حتى لو وحين ين .معا

الحت لك بوادر عاصفٍة قادمة، مع الوقت والتكرار سيسير كل شيء على 

  أفضل ما يرام.

: والذي يمكن تحقيقه من خالل طرح لدى طفلك السلوك اإليجابي زعز   -6

تكون اقتراحات إيجابية يرغب بها الطفل، كأن نطرح عليه فكرة يحبها ف

إجابته "نعم" مثال: ما رأيك أن نقرأ قصة من اختيارك؟ وهو سؤال مضمون 

 أحداإلجابة مما يعطي الطفل المجال لإلجابة بكلمة نعم والتعود عليها، ألن 

أسباب تكرار كلمة ال من الطفل، غالباً ما تكون بسبب تكرار األهل لها أمام 

، والعكس بالعكس طلباتنابرفض بالتالي  سيقومكما نرفض للطفل والطفل، 

رغباته التي ال تتعارض مع سالمته وأمانه  وتلبية أمامهالمجال  إفساحفإن 

 وأنه فرد في العائلة لديه من يحبه ويسمعه. منحه شعوراً باالحترامسي

على سبيل  خدم طريقة إيجابية في عرض مطالبك:بل استال تهدد طفلك  -7

نت محروٌم من النزهة اليوم، بل قل المثال: ال تقل له إن لم ترتب أغراضك فأ

له: عندما ترتب أغراضك سنخرج في نزهة جميلة! ذات المطلب ولكن الفرق 

 كبير بين طلب محب وعطوف وآخر تعسفي واستبدادي.

ر عن هذا وال تستخدم العنف: ألن طفلك هو األغلى واألحب، عب   احترم طفلك -8

علمه يحتاج أن ت   ر نفسك بأنه طفلالحب بحنان ورفق وابتسامة، وذك  

ال تستخدم العنف  .وتستوعبه وال يملك مقومات البالغين في الفهم والتواصل

سواء الجسدي أو اللفظي أو النفسي وال التهديد ضمناً، ألن ذلك من شأنه أن 

و مستبداً أيقوض شخصيته ويكسر نفسيته ليكبر تابعاً لآلخرين مهمشاً تائهاً، 

 متسلطاً وظالماً لغيره.



 

 

أخيراً فإن األهل والروضة والمدرسة لهم الدور األول واألكبر في تشكيل شخصية 

وبناء رؤيته للحياة وكيفية التعاطي  ،الطفل وتزويده بالمهارات االجتماعية والعاطفية

ليستطيع السير في أي درٍب يشاء واثق الخطى بسعادةٍ مشكالتها،  مع ظروفها وحل  

طويل مليء  دربه مع طفلنا في الغد، والتربية وكل ما نبنيه اليوم نجني .ورضى

 تخطي هذه التحدياتعلمنا نحن األهل قبل أطفالنا، وكلما نجحنا في بالتحديات التي ت  

 نرتقي مع أطفالنا ومجتمعاتنا.

 

 

  

 

 


