
 

 

َتتعاملَمعَأخطاءَطفلكَ؟َكيفَ 

َطفلكَعلىَالتعلّمَمنَأخطائهَلمساعدةَخطوات10َ

َاتَخاطئةَعنهَ؟تتعاملَمعَطفلكَعندَصدورَسلوكي ََكيفَ 

َعاملَمعَأخطاءَطفلكَ؟حيحةَللت َرقَالصَ ماَالطَ 

َلدفعَطفلكَللتعل مَمنَأخطائهَ؟بيلَوماَالسَ 

،َمنهمَخاطئَقدَيتفاعلَاآلباءَمعَموقفَكهذاَبإبداءَرد اتَفعلَمتفاوتةَأوَسلوكفَعندَارتكابَالط فلَلتصرَ 

حاسبةَالنفسي ةَكاإلهانة،َالت وبيخَبعَأساليبَالمَ ،َومنهمَمنَيت َ!منَيصرخَعلىَطفلهَبشد ةَويعالجَاألمرَبصفعة

سياسةَالعقابَباعَارحة،َكماَيعالجَبعضَاآلباءَالموقفَبات َواالنتقادَمنَخاللَإطالقَبعضَاألوصافَالجَ 

ذيَصاص،َوأماَصنفَاآلباءَال َكالحرمانَمنَبعضَالحقوقَأوَإيكالَبعضَالمهامَالشاق ةَلهمَكنوعَمنَالق َ

ةَفلَلألخطاءَكف َالوعيَواإلدراكَألهمي ةَارتكابَالطَ المزيدَمنَيتصفَب َفيستغلَ َرموَوالتطوَّللنَّرصَهام 

يَللتعل مَمنَخطئهَفلويعملَجاهداًَعلىَتوعيةَالطَ َماَارتكابَطفلهَلخطأَبسيط لحمايتهَمنََبأسلوبَصح 

ََ.ستقبالًَارتكابَاألخطاءَاألكثرَخطورةَمَ 

بَعليناَكآباءَالتحل يَبالمزيدَمنَالمسؤوليةَوالحَ  للتعاملَمعَارتكابَأطفالناَلألخطاءَالمتنوعةَبوعيَوحكمةَمنَلمَيتوج 

استراتيجي ةَناجحةَفيََفظهَبكلمةَنابيةَالَتعدَ طفلكَعندَتل َباعَأساليبَوسياساتَإيجابي ةَوفع الة،َفإقدامكَعلىَصفعَخاللَات َ
َفل،َوالَتوجيهَنقدَالذعَلطفلكَعندَقيامهَبإخفاءَالحقيقةَعنكَيجعلهَشخصاًَصادقاًَ!تأديبَالطَ 

دع مَباألمثلةَضمنَسياقَمتسلسلَصائحَالفع الةالن ََفيَهذاَالمقالَسنقد مَلكمَأهمَ  يَبأسلوفلَعاملَمعَأخطاءَالطَ للت ََم  بَصح 

ةَوَعلىَاستراتيجي ةَوإيجابيَبناءًَ تعلّمَالطفلَمنَأخطائهَوتوظيفَأخطاءَالطفلَكفرصَهاّمةَللنموََوهيَةأساسي َهام 

َ.والتطّور

َ

َ:َالطفلَعلىَالتعلّمَمنَأخطائهَلمساعدةخطوات10ََ

 لَالخطأَكأمرَطبيعيَتقب َلشّجعَطفلكَ .1

والَتتوق عَمنَطفلكَأنَيكونَمثالياً،َاحرْصَعلىَاحتواءَطفلكَساعدَطفلكَعلىَتقب لَخطئهَكأمرَطبيعيَفيَالبداية،َ

ي،َففيَحالَقامَطفلك بقسوةَ،َبدالًَمنَتوبيخهَبالحصولَعلىَعالمةَتقديرَمنخفضةَفيَاالختبارَبأسلوبَإيجابيَوصح 

بجملةَمنَقبيلَاًَاًَومنطقي َإيجابي ََمعَطفلكَعلىَجعلَكالمكَ،َلمَأتوقعَحصولَذلك!"،َاحرصَْبتَظن يمنَقبيلَ"لقدَخي َ

َعليناَبذلَالمزيدَمنَالجَ  َ.هد،َأليسَكذلك؟""الجميعَيمكنَأنَيحصلَعلىَعالمةَتقديرَمنخفضة،َيبدوَأن 

ضَللوقوعَفيَالخطأ. َالَتنتظْرَمنَطفلكَأْنَيكونَمثالياً،َفالجميعَمعر 

 زمةفسيراتَاللَّقّدمَلطفلكَالتَّ .2

زمََلسببَاعتبارَرحَالال َفلَلخطأَماَهوَتقديمَالشَ عندَارتكابَالطَ خاذهاَبَعليناَكآباءَات َالخطواتَالتيَيتوجَ َمنَأهمَ 

فلَعلىَاعتبارَخطأهَأمراًَ،َفبعدَتشجيعَالطَ بدالًَمنَمعالجةَالموقفَبمعاقبةَالطفلَدونَشرحَماَحصل!َخاطئا َهَف َتصرَ 

علىَتوعيةَطفلكَبهدوءَبجملةَبن اءةََاَقامَطفلكَبالتل فظَبكلمةَنابية،َاحرصَْفسيرات،َفإذطبيعي اً،َالبد َمنَتقديمَبعضَالت َ

َعلىَجعلَكالمكَلطيفاًَومحمودا ".َبكلماتَكهذه،َاحرصَْبَالَيتل فظَهذ َمنَقبيلَ"الطفلَالمَ 

َلسببَاعتبارَسلوك هَخاطئاً.ََرحَالوافيقد مَلطفلكَالشَ 



 

 

 طفلكَبحوارَهادئَوبنّاءََناقشَ  .3

َ بشجارَأوَجدالَمعَطفلكَأوَمعالجتكَللموقفََإنَ  َالفرصةَلطفلكَه،َامنحَْؤتيَأكل َطَقدَالَي َمنَاالنزعاجَواإلحباَفيَجو 

َ َبعدَذلكَاعملَْخاذَأيَخطواتَالحقة،َات ََللتغل بَعلىَإحباطهَوإدارةَعواطفهَقبل هادئَوبن اء،ََعلىَمناقشةَطفلكَفيَجو 

فعندَقيامَطفلكَبكسرَبعضَاألطباقََ،فيَأعلىَدرجاتهادارَعقلي ةَالطفلَبعواطفهَفيَحالَكانتَتلكَالعواطفَماَت ََفعادةًَ

ًَلنَيجعلهَالصَ  عَطفلككروتَراخَأكثرَحرصا يكونَأكثرَوعياًَوحرصاًَعندَحملَأيَغرضََأنََْبطريقةَهادئةَيزاً!،َبلَشج 

َقابلَللكسر.

َاحرْصَعلىَمعالجةَأخطاءََطفلكَبأسلوبَهادئَبعيداًَعنَاالنفعال.

 طفلكَعلىَتحّملَالمسؤوليةَساعدَ  .4

عندَصدورَسلوكَخاطئَعنهمَبحيثَتسيطرَالمشاعرَالس لبيةََدورَالضحيّةلعبَاألطفالَبمختلفَفئاتهمَالعمري ةَغالباًَماَي
ذ يَيعالجَبعضَاآلباءَوفيَالوقتَال ََناك،ناَوهَ يبدأَبإلقاءَاللومَهَ ففلَوَيجدَصعوبةَفيَاالعترافَبخطئهَعلىَتفكيرَالطَ 

"األطفالََستندينَإلىَمقولةفاعَعنَطفلهمَالذ يَارتكبَخطأًَماَمَ اآلخرَبالدَ أخطاءَأطفالهمَبأسلوبَانفعاليَقدَيقومَبعضهمَ

َالَيدركونَماَيفعلون!".

عهَأخطاءَطفلك،َغطيةَعلىبدالًَمنَالت َ لَعلىَبناءَعقلي ةَصحي ةَوالتحل يَبشخصي ةَشجاعةَبحيثَيكونَقادَشج  رَعلىَتحم 

َخاذَموقفَثابتَضدَ ات ََاحرصَعلىَالحقيقةَنَأمرَماَولمَيقلَْ،َففيَحالَكذبَطفلكَبشأواالعترافَبهاَمسؤولي ةَأخطائه

َالمشكالت.توضيحَأهمي ةَالصَ َالكذبَو َدقَفيَبناءَالث قةَوالن جاحَفيَحل 

َ

اَكانَهَاليومَأكثرَحكمةَممَّأخرىَأنََّهَبكلماتَ ،َفهذاَيعنيَقولَ علىَالمرءَحرجَمنَاالعترافَبخطئهَ َليسَ "َ
"َ.باألمس  

َشاعرَانكليزيَشهيرَ–ألكسندرَبوبَ

َ

عَْ لَمسؤولي ةَأخطائهَواالعترافَبها.َشج  َطفلكَعلىَتحم 

 خطأَطفلكَبمحبّتكَله ََالَتربطَ  .5

هدَّدَبالخطر!عورَبأنَذلكَالملجأَطفلكَللشَ َأوقاتَالش دةَوالض عف،َالَتدفعَْفيَهمَعاطفتناَتجاهَأطفالناَهيَملجأ ََألنَ  ،َم 

واهتمامكَتجاهَطفلكَبالخطأَالذ يَقامَبارتكابه،َفالهدفَمنَتصويبَأخطاءَأطفالناَبطَبينَمحبتكَاحرْصَعلىَعدمَالرَ 

يَوليسَزرعَالخوفَمنَفقدَأثمنَماََبداخلهمَةهوَزرعَالوعيَوالقيمَالص حيحةَواإليجابي َ لمعالجةَأخطائهمَبأسلوبَصح 

أيَاألخطاءَسيسعىَجاهداًَإلىَإخفاءَمحبتكَتجاههَمشروطةَبالمثاليةَوعدمَارتكابََيشعرَطفلكَأنَ يمتلكوه!َ،َفعندماَ

ًَقدَيخطأَ هيَأنَتقولََعندَتعاملَطفلكَبشكلَجي دَمعَخطأَارتكبهَرتكبهَوالتكت مَعليه،َومنَأكثرَالعباراتَالخاطئةَشيوعا

ةَوإيجابي ةَ"أحسنت،َسأبقىَأحب كَوأساندك"َحيثَيمكنَاستبدال َلطفلكَمنَقبيلَ"أحسنت،َاآلنَأناَأحب َ كَهاَبجملةَأكثرَصح 

َ.الد وام"َعلى

َالَتجعْلَعاطفتكَتجاهَطفلكَمشروطةَبعدمَارتكابهَاألخطاء.

 طفلكَعلىَاالعتذارَعَ شجَّ .6

فَسيئَقامَبارتكابهَيؤث َ َإقدامَطفلهمَعلىَاالعتذارَعنَتصر  رَعلىَبناءَطفلَيتحل ىَبشخصي ةَقوي ة!َيعتقدَبعضَاآلباءَأن 

منََاآلخرينَيعدَ َباالعتذارَوطلبَالس ماحَعنَأيَخطأَيفتعلهَبحقَ َفل،َفقيامَالطَ اعتقادَخاطئوهذاَاالعتقادَحتماًَهوَ

،َففيَحالَقامَالمعل مَبتوجيهَمالحظاتَلطفلكَبسببَقيامهَشخصي ةَقوي ةَوعقلي ةَمرنةَوصحي ةالس ماتَاألساسي ةَلتعزيزَ

َماح.سَ ئَداخلَالفصلَالد راسي،َبادرَإلىَتشجيعَطفلكَلتقديمَاعتذارَمنَمعل مهَوطلبَالبسلوكَسي َ

َاحرْصَعلىَتعزيزَمفهومَاالعتذارَعندَارتكابَاألخطاءَلدىَطفلك.

َة.َ"نكَتقّدرَالعلقةَمعَاآلخرينَوتمنحهاَأهميةَكبيرنكَعلىَخطأَفقط،َبلَيعنيَأَّعتذارَالَيعنيَأَّاال"َ

 شاعرَلبنانيَ–جبرانَخليلَجبرانَ



 

 

 تعاونَمعَطفلكَإليجادَالحلول .7

َمناسبَ َيجادَحل َ معَطفلكَإلَ،َتعاونَْماحالعفوَوالسَ بعدَاعترافَطفلكَبخطئهَوإدراكهَلنتائجَماَقامَبهَوقيامهَبطلبَ

التيَقدََألخطاءلتشجيعَطفلكمَعلىَتصويبَبعضَاَقترحةالحلولَالمَ بعضََ،َإليكملمعالجةَالخطأَبشكلَبن اءَوإيجابيَ 

َ:َيرتكبها

َ:معَصديقهَونتجَتخاصمَبينهماََجدالكَفيَطفل ََدخلَ 

َهورَكعربونَمحب ةَلصديقه.هوَتقديمَهدي ةَأوَباقةَمنَالزَ فلَباالعتذارَالطَ َناسبَبعدَقيامالمَ َالحلَ 

َنخفضةَفيَاالختبارَ:كَعلىَعلمةَتقديرَمَ طفل ََحصلَ 

َالقادمة.َثابرةَوبذلَالجهدَاإلضافيَلتعويضَذلكَفيَاالختباراتفلَعلىَالمَ يكمنَفيَعزمَالطَ َالحلَ 

َشاشةَالحاسوبَ:َامقامَطفلكَبقضاءَوقتَطويلَأم

َبعدَأخذَاألذنَمنَأحدَأبويه. َالحلَهوَقيامَالطفلَبإطفاءَالحاسوبَوعدمَتشغيلهَإال 

َاألنسبَلمعالجةَأخطائه.  ساعْدَطفلكَإليجادَالحل 

 هطفلكَلتقويمَسلوكَ َحفّزَ  .8

طفلكَفيَرسمَسيناريوَالموقفََمعَساعدترَذلكَالخطأَثانيةً،َيكر َ َماَولنََْطفلكَأدركَفعالًَخطأهَفيَموقفَ َلتضمنَأنَ 

لوكينَوماَنتجَعنهماَلتوضيحَحقيقةََالسَ كالَ،َقارنَْلوكَاألفضلَللتصّرفالسَّمنَطفلكَاقتراحََةَأخرىَثم َاطلبَْمرَ 

َبطريقةَإيجابي ةَوصحي ة.الس لوكَالخاطئَوضمانَتقويمَذلكَالس لوكَ

ضَلَأنَ َعلىَفرض رَفيَالمدرسطفلكَتعر  رَبالمثلةَولتنم  انتهىَاألمرَ،َفماَكانَعليهَسوىَاالنجرارَوالردَعلىَالمتنم 

رَكانَتصرف اًَغيرَ  َتجاوبهَمعَالمتنم  ضَللتوبيخَعلىَسلوكه!َ،َبعدَإدراكَطفلكَأن  َبطفلكَفيَغرفةَتوجيهَالمدرسةَيتعر 

فَأفضإليهَاقتراحََشهدَمنَجديدَواطلبَْلطفلكَالمَ َصحيح،َأعدَْ هَتصر  َعنَالذهابَإلىَالموج  َطفلكَلنَيتوان  ل،َأعتقدَأن 

رَإليقافهَعندَحد هَ! َلتقديمَشكوىَبحقَالمتنم 

ةَأخرى. َاحرْصَعلىَتقويمَسلوكَالط فلَلضمانَعدمَتكرارَالخطأَمر 

 كَعلىَخطئهطفل ََسامحَ  .9

َ فحَدونَ سعيَالط فلَلإن  لَالمسؤوليةَوطلبَالص  مارَالتيَينتظرهاَيحصلَعلىَالث ََأنََْغرسَبذورَاالعترافَبالخطأ،َتحم 

فلَعلىَخطئهَبعدَإدراكهَلهَرعَالحقاً!َ،المقصدَمنَالكالمَالس ابقَهوَضرورةَمسامحةَالطَ الزَ َمحاولةَسيجعلهَمترد داًَفي

ي،ََراجعَعنَالخطأدمَعلىَارتكابهَمنَأجلَزرعَالثقةَلدىَالط فلَأنَالت َوإبداءَالن َ والعملَعلىَإصالحهَهوَأمرَصح 

وقامَباالعتذارَوتقويمَسلوكهَبشكلَجي د،َطفلكَعنَأسفهَحيالَعدمَانصياعهَألوامركََ،َفيَحالَأعربَ مكنمَ وَإيجابي

فَياَبنيَالعزيز".مَلطفلكَالمديحَواإلشادةَوأثنيَعلىَحَ قدَ  فهَمعَجملةَمنَقبيل"َلقدَأحسنتَالتصر  َسنَتصر 

 قيامهَبمعالجتها.َسامحةَعلىَأخطائهَبعدكرَوالمَ لطفلكَعباراتَالشَ َقد مَْ

 للتعلّمَفرصة ََه َكَلجعلَخطأ َطفل ََساعدَ  .10

َهاَأطفال َاألخطاءَالتيَيرتكب ََإنَ  لبناءَشخصيةَسوي ةَوواعي ةَوعقلي ةَمرنةََرهمهمَوتطوَّفرصَهاّمةَلنموَّناَماَهيَإال 

ألخطاءَوتجن بَالوقوعَبهاَلحث همَعلىَالتعل مَمنَتلكَاَوصحيحةَةوصحي ة،َومنَواجبناَإدارةَأخطاءَأطفالناَبطرقَإيجابي َ

حيحَلتقويمَناَلتوجيههمَإلىَالد ربَالصَ ال تيَتقعَعلىَعاتقناَهوَاستثمارَاألخطاءَالتيَيرتكبهاَأطفال ََومنَالمهامَ َالحقاً،

لَمسؤوليةَأخطائنا،ََةَطفلَيدركَتماماًَأنَ سلوكهمَوبناءَشخصي َ ضَللوقوعَبالخطأ،َمنَاألفضلَأنَنتحم  الجميعَمعر 

َناسبَإلصالحها.المَ َوطلبَالعفوَعندَارتكابها،َوالعملَعلىَتصويبهاَمنَخاللَإيجادَالحلَ َاالعتذار



 

 

عَْ ةَللتعل م.َشج  َطفلكَالت خاذَجميعَاألخطاءَالتيَيرتكبهاَكفرصَهام 

َ

َعاملَمعَأخطاءَطفلكَفع الةَوإيجابي ةَ؟ابقةَللت َةَالسَ االستراتيجي ََأنَ َهلَتظنَ 

َفلَ؟خاذهاَلتصويبَأخطاءَالطَ ات َتيَعليناَماَالخطوةَاألهمَال َ

رهوماَالس بيلَلجعلَأخطاءَالطَ  هَوتطو  ةَلنمو  َ؟َفلَفرصَهام 

َالفائدةَعلىَالجميع.قال،َشاركناَبرأيكَوالَتنسىَمَ إذاَأعجبكَالمَ  َشاركةَالمقالَلتعم 

 


