
 

 

 السلوك اإليجابي لدى األطفالطرق لتعزيز  4

 المحيط؟مع الوسط  اإليجابي لدى األطفال مهاراتهم في التّواصل العاطفيّة ماتالسّ  كيف تعّزز

 الّطفل؟لدى وعقليّة صحيّة مات األخالقيّة دور في تكوين شخصيّة متوازنة هل للسّ 

 الّسمات؟تعزيز تلك تنمية وكآباء في نا وما دور  

 

 اتّسام الّطفل بصفات أخالقيّة كالمحبّة، التّعاطف، الّرحمة،و السلوك اإليجابي يمكننا إنكار أو التّقليل من أهميّةال 

نود أن  للمسلّمات!، بمن ا ال نريد أن نثبت أو ننكر قضيّة تعدّ  االهتمام وغيرها، ولكن في هذا المقال االحترام،

لدى الّطفل على أسس صحيّة  ها في تعزيز بناء عقليّة نموّ الّصفات ودور  اآلثار اإليجابيّة لتلك األبعاد ونناقش 

لتنمية شخصيّة متوازنة  نطلقكم   ومرنة، باإلضافة إلى توضيح أهميّة امتالك الّطفل لتلك الّسمات األخالقيّة

، قبل اآلخرينمحبوباً من ر أن يكون شخصاً رحيماً، فل حين يكبعايش في مجتمع يحتّم على الطّ وقادرة على التّ 

فل على بهم للوصول إلى تعزيز قدرات الطّ الاّلزم على إبداء االهتمام اً تعاطفاً معهم، وقادرم  و، حترماً لهمم  

 .صحيّةإيجابيّة وعالقات اجتماعيّة  تكوين

ل إيجابي نا كآباء في إدارة تلك التّأثيرات بشكوألّن الّطفل مخلوق يؤثّر ويتأثّر بمن حوله إلى حد كبير، فما دور  

ر دروساً تعليميّة هاّمة وزاداً لهم يحافظون عليه بكّ بحيث نجعل تجارب أطفالنا الّصغيرة في عمرهم الم   ،وصّحي

جتمعاً األخالق الّصحيحة هي الّتي تبني م  ، وألّن ؟آمنة وصحيّةة حياة مستقبليّ  اعبتهم ليعشوا من خاللهفي ج  

،يتوّجب  -الحاضر والمستقبل  أبناء   -أطفالنا ة بناء ذلك المجتمع هم ومن سيحمل مسؤوليّ ومتماسكاً  اً صحيح

 ه ليكونوا أفراداً قادرين على التّعايش في المجتمع بشكل إيجابي وبنّاء.نبكل ما يحتاجوجيّداً علينا أن نعّدهم 

 

 وإنَّما األُمُم األخالُق ما بقيَت          فَإْن هُم ذهَبْت أخالقُُهم َذَهبُوا

 شوقي أحمد

 

 منذ لدى الّطفل موجودة حمةوالرّ  عايةالرّ ، عاطفالتّ  بذور أن   بوضوح ةالبشريّ  التنمية مجال في األبحاث ت ظهر

خارج  وأخالقيين هتمينمُ  األطفال يصبح لكي ولكن ،داخل المنزل حياته حيث تنشأ وتبدأ بالنّمو من ربكّ م   وقت

 فولةالطّ  مراحل من مرحلة كلفي  سقاية وتغذية تلك البذور في لمساعدتهم الكبار إلى يحتاجون حدود منزلهم

مار من سمات أخالقيّة وعاطفيّة تجعلهم ّمقبلين على الحياة االجتماعيّة للوصول إلى مرحلة اإلنبات وقطف الثّ 

 .فعمة بالّصحة النفسيّة والّطاقة اإليجابيّةبروح م  

شخصيّة إيجابيّة فحسب، بل تسهم وعقليّة تفكير صحيّة  تمنحه  مات العاطفيّة واألخالقيّة ال إّن تحلّي طفلك بالسّ 

ة الجسديّ الّطفل ّصحة تعزيز ة في الّذي يعد ركيزة أساسيّ ولديه والعاطفي بشكل فعّال في تحسين الجانب النّفسي 

 .والنّفسيّة

 "، وباألخالق تُجذب القلوبُ تُجذب العقولُ  بالعلم  "

 كاتب وشاعر تركي عربي –نور الدين مصطفى 

الّسمات و السلوك اإليجابي يمكن لآلباء اتّباعها بهدف تعزيز عمليّة طرقأربع سنستعرض في هذا المقال أهم 

 أطفالهم:لدى  كالمحبة واالحترام والتقدير واللطف األخالقيّة والعاطفيّة



 

 

 األطفال لدى السلوك اإليجابي لتعزيز طرق 4

 مام يعزز السلوك اإليجابيرعاية الّطفل بمحبّة واهت .1

تعامل طفلك بلطف  عندما، فالطريقة بهذه هممعاملت   تتم   عندما االحترامو االهتماممثل  السلوك اإليجابي األطفال ميتعلّ 

 لقيمك الً تقبّ  أكثر يجعله الهامّ  االرتباط هذابك، وأكثر ارتباطاً  يصبح وجدير باالحترام محبوب يشعر بأنّهو واهتمام

 .وتعاليمك الّتي تعمل على نقلها إليه

 باحتياجاتهم االهتمام مثل اليوميّة،والعادات  من خالل الممارسة عديدة يفهم األطفال الّسمات األخالقيّة والعاطفيّة بأشكال

 االهتمام ة،الفرديّ  اتهمشخصيّ  احترام ،بين أفراد األسرة ةالمودّ  إظهار، وآمنة ةمستقرّ  ةأسريّ  بيئة توفير، ةوالعاطفيّ  ةالجسديّ 

الّتي  واإلنجازات الجهود وتثمين ،بتقدير واحترام الّتي تعني لهم ةالمهمّ  األشياء عن ثالتحدّ  بحياتهم، والملموس الحقيقي

 .يقومون بها

تجذب انتباهه ة والقيم اإليجابيّة تتوقّف على شخصيّته واألساليب الّتي إّن الوصول لعقليّة طفلك لتعزيزها بالمفاهيم األخالقيّ 

بر والمفاهيم الّتي تحمل الع  قبل النّوم، تلك قراءة قصص  خالل منالقيام بذلك مع أطفالهم  اآلباء بعضحيث يفّضل  ،الكامل

 ة الّصحيحة الّتي يرغب اآلباء بنقلها ألطفالهم ويجدون بذلك استراتيجيّة إقناع ناجحة وصحيّة.األخالقيّ 

في تنمية الّسمات األخالقيّة والعاطفيّة لديه، خصْص لطفلك  بنّاءة مع الّطفل أيضاً دور مهمّ للحوارات الهادفة اإليجابيّة وال

بعض األسئلة الّتي تثير لدى طفلك الجانب الفكري  بعض الوقت إلجراء نقاشات وحوارات من هذا القبيل، اطرحْ 

ً والعاطفي ليكون مشارك تك وقّدم عليه تساؤال طفلك، ثم اطرحْ  الّتي تهمّ  في النّقاش، تناول القضايا والتّجارب بشكل فعّال ا

 قبيل:ومرن، يمكن طرح أسئلة من له نصائحك بأسلوب هادئ، هادف 

 تجاهه؟ ضىبالرّ  وتشعر اليوم هأنجزت   الذي ما

  ؟اليوم أجلك منأحدهم  فعله ذيالّ  طيفاللّ  هو الّسلوك ما

  واحترام؟بلطف  ككيف تقابل الّشخص الّذي يعامل

 ؟جميالً كافئ صديقك الذي أسدى لك معروفاً أو قّدم لك كيف ت  

 واالحترام؟لهم الموّدة  من هم األشخاص الّذين تكنّ 

 وتقديرك؟عن محبتك  ما كيف يمكنك أن تعبّر لشخصو

 تعزيز الّسمات العاطفيّة واألخالقيّة لدى الّطفل يبدأ من المنزل من خالل معاملته بتلك الّسمات.

 لتطوير السلوك اإليجابي رشد ألطفالهمومُ  أخالقي اآلباء هم نموذج .2

 اآلخرين البالغين فاتوتصرّ  أفعال آبائهم شاهدةم   خالل منويتعلّمونها  األخالقية لوكياتوالسّ  القيم األطفال يفهم

حيث لهم، العصماء أكثر بكثير من توجيه الخطابات األخالقية ون لهم االحترام والتّقدير نّ كيثقون بهم وي ذينالّ 

ها كالم بأفعال وتطبيق عملي من قبل اآلباء على أنّ تي ال تقترن صائح التي يقدمها لهم آبائهم والّ يجد األطفال النّ 

 أهميّة!رشد ال يحمل أي غير م  

مشكالته بوعي وحكمة أن تكون  قبل مطالبة طفلك أن يكون شخصاً صادقاً وعادالً وأن يعمل على حلّ  احرصْ 

 لميةالسّ  رقبالطّ  كنزاعات حلفي  فات صحيحةوتصرّ  مهارات بعوتتّ  واإلنصاف دقالصّ أنت تمارس بالفعل 

 .وإيجابي صّحي تواجهها بشكلالّتي قد  األخرى عبةالصّ  الحاالت العاطفيّةو الغضبحاالت  وإدارة

ً مثاليّ يمكن لشخص أن يكون  الفي الواقع  بشكل ألطفالنا أيضاً أن نظهر ذلك  من المهمّ ، لذلك فالوقت طوال ا

فيجب  دقوالصّ  الذاتي والوعي واضعالتّ  فيألطفالك  قدوة كونت أنجلي وواضح في سلوكياتنا، فإذا كنت تود 

أن نعطي تبريرات  المهم منف ،هاحلّ  على والعمل وعيوبك كبأخطائ االعترافعليك أن توّضح ذلك من خالل 



 

 

اطئ في عطلة نهاية األسبوع بعد منحهم فالك إلى الشّ فهل عدم اصطحابك ألط ؛وأسباب منطقيّة لحاالت التّقصير

جعل األطفال يألخطائهم عدم تبرير اآلباء  ، إنّ ؟ نهمك في العمل، أم أنك م  ؟أنّك مرهق وعداً بذلك سببه  

 ة !ات طبيعيّة وصحيحيعتبرونها سلوكيّ 

حيحة خالقيّة الصّ مات األالسّ  بشكل سلبي على تنمية ريؤثّ  قد خطأ أيّ  ترتكب عندما طفلك مع ثْ تحدّ بشكل عام، 

 ةالمرّ  فيه ارتكاب بلتجنّ  طخطّ ت   كيف واشرحْ  الخطأذلك  عن خطأ، اعتذرْ  أيّ  على ارتكابقدم ، فعندما ت  لديه

 .ألطفالك ، ذلك سيكون بمثابة درس أخالقي غاية في األهميّةالقادمة

 ومرشدهم.فهم قدوة أطفالهم  ممارسة اآلباء للّسمات األخالقيّة شرط أساسي لنقلها إلى أطفالهم

 السلوكيات اإليجابيةفل لممارسة منح الفرصة للطّ  .3

تقدير احترام، كر واالمتنان لمن يعاملونهم بلطف، وإبداء الشّ  باآلخرين االهتمام ممارسة إلى األطفال يحتاج

يّدة في مات العاطفّية الجلوكيات والسّ لوكيات الجيّدة بشكل واقعي وملموس ليعوا أهميّة تلك السّ وغيرها من السّ 

ً  لألطفال بالنسبة المهمّ  من على حياتهم وعالقاتهم االجتماعيّة،إضفاء طابع أخالقي وصّحي   عن التعبير أيضا

 يمارسون ذينالّ  األشخاص أن إلى راساتالدّ  تشير حيث ،حياتهم في يساهمون الذين األشخاص من للعديد قديرالتّ 

سامح والعفو، وهذا طف، التّ اللّ العدل، سم بالمتالك شخصيّة تتّ  عرضة أكثر هم االمتنانحبّة والم   عن عبيرالتّ  عادةً 

 تهم النفسيّة والّجسدية.ويعّزز صحّ بع يجعلهم أكثر راحة وسعادة بالطّ 

خاذ خطوات االهتمام أن تشجعّه على اتّ  وأفي المواقف الّتي يتلّقى فيها طفلك أي نوع من العون، اللّطف  احرصْ 

الجميل ومقابلة اإلحسان بمثله، ففي هذه الخطوة تعّزز لدى طفلك الّسمات األخالقيّة الّتي يحتاجها  ناسبة في ردّ م  

الحميدة ليعيش حياة هانئة وسعيدة، وفي المواقف الّتي قد يرتكب فيها ة والخصال لتغذية روحه بالقيم اإليجابيّ 

 عتراف بالخطأ واالعتذار عنه والعمل على إصالحه.طفلك خطأ مع أي شخص، عّزز لديه القدرة والجرأة لال

كر واالمتنان لصديقه ، شّجع طفلك على إبداء الشّ بمناسبة ذكرى ميالده معايدتهأحد أصدقاء طفلك بفعندما يقوم 

بأسلوب  والحرص على رد المعايدة بالمثل، وفي حال قام طفلك بسلوك خاطئ أمام المعلّمة في الفصل، ادفعه  

 قنع لتقديم االعتذار من معلّمته والتعّهد بعدم تكرار ذلك الّسلوك مّرة أخرى.إيجابي وم  

 .فل يأتي من قيامه بممارسة تلك الّسماتكغيرها من المهارات والّسمات، فإّن ترسيخ الّسمات األخالقيّة لدى الطّ 

 الفعّ صّحي و بشكلالّسلبيّة  همشاعر إدارة على ّطفلال اعدةمس .4

أكثر مات التي يمتلكها األطفال بعين ظر إلى مجموعة السّ ، وبالنّ الّصفات األخالقيّة النّموذجيّةو بعيداً عن المثاليّة

مات مو داخل أطفالنا، فإّن بعضاً من السّ بالتفتّح والنّ  السلوك اإليجابيواقعيّة، ففي الوقت الذّي تبدأ فيه براعم 

لسمات أكثر خطورة كالبغض، الحقد وقد تتطّور وتأخذ أبعادها لدى الّطفل حتماً ستنشأ واألنانيّة  كالغيرة السلبيّة

 .لمنع تطّورها وآمن في حال غياب دور اآلباء في إدارة تلك الّسمات بشكل صّحيوالنّرجسيّة 

 يمتلكونه! ال همأنّ  ال يعني فذلك الصّحي واإليجابي عاطفالتّ  عن األطفال ريعبّ  ال عندما األحيان من كثير في

، وهنا تعاطفهم تمنعقد اإلحباط  وأكالغضب، الحزن  الّسلبيّة الناشئة داخلهم المشاعر بعض أنّ  في فالّسبب يكمن

 ً  األطفال ساعدةم   تكون ما يتجلّى دور اآلباء في منع تطّور تلك المشاعر وسيطرتها على عقليّة الّطفل، فغالبا

الصّحي واإليجابي ويعّزز سماتهم  تعاطفهم يفعّل آليات ما هي اآلخرينتجاه  لبيةالسّ  المشاعر هذه إدارة على

 .األخالقيّة

 

 وفعّال:إليكم خطوات هاّمة وصحيّة لمساعدة أطفالكم على إدارة مشاعرهم الّسلبيّة بشكل صّحي 



 

 

 مثل بشكل واضح الصعبة مشاعر أطفالك الّسلبيّة وحاالتهم العاطفيّة بتسمية قمْ  :المشاعراعتراف الّطفل ب 

                       تلك المشاعر.                                          وطأة لتخفيف وغيرها الغضب، الغيرة، اإلحباط

 علّمة أشادت به وقامت بتكريمه، وأنت فال ؟!"صديقك ألّن الم أو الغيرة تجاه"هل تشعر بالغضب 

 تحجيم تلك بهدف  ريقةالطّ  بهذه شعورهم سبب حول معك ثحدّ التّ  على همعْ شجّ  مشاعر:الّطفل لل تبرير

 "ما سبب شعورك بالغيرة ؟، هل تشعر أنّك كنت تستحق ذلك التّكريم أكثر من صديقك؟" .المشاعر

 إعطاء تبريرات أكثر واقعيّة لتلك المشاعر مع توضيح عدم على  احرصْ  عدم صّحة المشاعر: توضيح

  .للعمل على تبديدها صّحتها وآثارها الّسلبيّة

م لك أي منفعة، وهل صديقك بالفعل تلك المشاعر ستقدّ  هو أمر طبيعي ولكن؛ هل تظن أنّ  "شعورك بالغيرة

 على جهده وتعبه ؟!"كريم والتّ ال يستحق التّقدير 

 :صيحة حول التّصرف الّصحي لطفلك النّ  المشاعر الّسلبية، قّدمْ  تبديد بعد التأّكد من اإلرشاد للّسلوك الّصحيح

 ة أخرى.عر مرّ والّصحيح لتفادي تلك المشا

، ثني على جهده المبذولوت   عليك أوالً أن تقوم بإبداء إعجابك بصديقك "بدالً من أن تشعر بالغيرة، أظّن أنّ 

 ة القادمة"علّمة في المرّ ماً من قبل الم  كر  هد لتكون م  ثّم عليك بذل المزيد من الجّ ومن 

 :أيضاً أّن يعلم الطفل بشكل جيّد النتائج اإليجابيّة لسلوكه الّصحيح  من المهمّ  إظهار نتائج الّسلوك الّصحيح

 الّسلوك كبنية أساسيّة من عقليّة نمّوه المرنة والّصحيّة.  للمحافظة على ذلك

 ك ويشكر لك خطوتك؟، وهل سيبادلك اإلعجاب والتّقدير في نجاحاتك القادمة؟""هل تعتقد أّن صديقك سيحبّ 

 ّسلبيّة بشكل صّحي وآمن ي سهم في تعزيز سماته األخالقيّة والعاطفيّة اإليجابيّة.إدارة مشاعر الّطفل ال

 

 إذا لم يكن في فعل ه  والخالئق         وما الُحسُن في وجه  الفتى شرفاً لهُ         

 المتنبّي                                                      
 
 

عقليّته بشكل فل طّ الحيحة دور في تنشئة شخصيّة العاطفيّة واألخالقيّة الصّ  أّن للّسماتتعتقدون  ل!، هوأنتم

 وصحّي؟!متوازن 

 المقال؟هل أعجبكم 

 الّطفل؟في تعزيز الّسمات العاطفيّة واألخالقيّة لدى  وما هي الخطوة الّتي ترونها األهمّ 

 إذا أعجبكم المقال، ال تنس وا مشاركته مع األصدقاء.

 


