
 

 

 للتعامل معها  طرق 5و ! أسبابهاالسرقة عند األطفال

في سعينا إلنشاء أطفال أصحاء جسدياً ونفسياً قد نصطدم بعوائق 

لتأمين معظم متطلبات الطفل  خالله نسعى ففي الوقت الذي .كثيرة

التي تصدر عن  السلبية ببعض السلوكيات جئفان   ،النفسية والجسدية

ت شّكل واحداً  عند األطفال السرقةأطفالنا وتشكل صدمة لنا ولعل 

 تلك السلوكيات. من أهم

 أسباب السرقة عند األطفال

أحد أهم األسباب التي تدفع  ي عدّ  قسوة الوالدين أثناء تربية الطفل

 الطفل إلى السرقة بدافع الشعوري وذلك بغية االنتقام.

عن غياب أحد الوالدين بسبب الطالق أو الحاجة إلى التعويض 

 الوفاة.

الغيرة من أحد األصدقاء مما يدفع الطفل إلى سرقة هذا الصديق 

 إلزعاجه.

 التربية والتوجيه ضمن األسرة. وانعدامغياب األخالق 

 وجود أصدقاء سيئين يقتدي بهم الطفل.

ت برز السرقة كتصّرف  مشاهدة بعض البرامج واأللعاب التي

 فع الطفل إلى تقليد أبطالها اللصوص.يد مماإيجابي 

 السرقة عند األطفال للتعامل معطرق  5

عن طريق تحديد  :لطفل منذ صغرهتعزيز مفهوم الملكية ل -1

ممتلكاته الخاصة وعدم االقتراب منها دون إذن منه وعدم السماح 

 صاحبها.طلب اإلذن من له بأخذ ممتلكات أي فرد من األسرة دون 



 

 

في حال اكتشفنا طفل ليواجه العواقب الطبيعية لفعلته: ترك ال -2

يجب علينا جعل الطفل يعيده إلى  ،قيام الطفل بسرقة شيء ما

منه بعد أن نوضح له أن ما فعله عمل غير  واالعتذارصاحبه 

فمثالً )سرق أحمد لعبة صديقه  يليق بطفل مهذب مثله. أخالقي وال

إياد أثناء زيارتهم لمنزله عندما اكتشفت األم ذلك عادت مع ابنها 

إلى منزل إياد وطلبت من أحمد إعادة اللعبة إلى إياد واالعتذار 

 منه(. 

عن طريق النقاش والحوار مع  :الدوافع المسببة للسرقة فهم -3

ففي مثالنا  .من السرقة الطفل والتأكيد على معرفة الغاية التي حققها

السابق حاولت أم أحمد معرفة السبب الذي دفع أحمد لسرقة اللعبة 

 فذّكرها بأنه طلب منها شراء لعبة مثلها مراراً وأنها لم تستجب له. 

شرحت أم أحمد البنها أنها ال تستطيع شراء مثلها بسبب غالء 

ء قد ال سعرها وأّن هذا ليس مبرراً لما فعله فالكثير من األشيا

 نستطيع شراءها وبالمقابل ال يجوز أن نتعدى على ملكية الغير لها.

 عند اكتشافنا لقيام أحد أطفالناتجنب تعيّير الطفل أو إهانته:  -4

علينا االنتباه يتوّجب  القيام بكافة اإلجراءات الالزمة،بالسرقة وبعد 

ته وعدم تمييزه عن أخوته واالستمرار في إهانمعه إلى تصرفاتنا 

أو التأذي  ألن هذا من شأنه أن يدفعه إلى االستمرار في السرقة

بعد أن سرق أحمد لعبة إياد أصبح أبو أحمد يناديه )فمثالً   نفسياً.

يبعد ابنه عن تكرار هذا الفعل مستقبالً ه بهذا بالسارق ظناً منه أن

لم يعد يرغب في ولكن ما حصل هو أن أحمد أصبح طفالً منعزالً 

 .أحد من أصدقائه أو حتى الخروج من غرفته(اللعب مع 



 

 

على األهل التحكم في انفعاالتهم االبتعاد عن العقاب الجسدي:  -5

والتصرف بهدوء وروية عند مواجهة الطفل السارق واالبتعاد عن 

 النفسية. صحتهالعقاب الجسدي حفاظاً على 

 

حياتهم وعلينا أن نتذكر دوماً أن أطفالنا بحاجة لنا في كل تفاصيل 

حتى يكبروا ويصبحوا أفراداً مستقلين قادرين على تأمين حياة 

 مستقرة جميلة.

 

 


