
 

 

 منها وطرق الحد   الغيرة عند األطفالعالمات 

 .متكرر بشكل البالغون به يشعر دعق  م   عاطفي شعور هي الغيرة

 العمر هذا ففي ومباشر بسيط بشكل الغيرة عند األطفال تظهرو

 حولهم من العالم استكشاف مرحلة في األطفال يكون الصغير

 مع عالقات   بناء خالل من واالنتماء ،الملكية مفهوم لديهم رويتطو  

 يبدو موقف أي فإن   وبالتالي لهم ملكا   يعتبرونهم دينحد  م   أشخاص

 .بالغيرة شعورهم إلى يؤدي أن يمكن الملكية هذه دهد  ي   أنه لهم

غيرته من  الطفل هي يختبرهاشاعر الغيرة التي ولعل أولى م

 تشعر ال لذلك طبيعي أمر الغيرة أن   عرفت أنوهنا يجب  .أشقائه

 من تنشأ والتي المشاعر هذه تجربة في أطفالك أحد بدأ إذا بالذنب

 .واهتمامك حبك من القليل تلقي أو فقدان من الخوف

 بطريقة عند األطفال الغيرة معالجة في األولى الخطوة تتمثل

 .البشرية الطبيعة من ا  جزء عد  ت   التيهذه المشاعر  لتقب   في ةصحي  

 عنه والتعبير به يشعرون ما فهم الصعب من لألطفال بالنسبة

 والتفكير والحب الترويف الوالدين دور يأتي وهنا ،بالكلمات

 هذه لمعالجة المفتاح هي واالحترام السليمة الفطرة واستخدام

 .األشقاء بين المشاعر

 طفالالغيرة عند األعالمات 

 متكررة تكون أن إلى األعمار مختلف من الغيرة بين األطفال تميل

باالنتباه إلى  الغيرة عند األطفالتلمس شعور  أن السهل منو

 سلوكهم.



 

 

 من ذلك ظهرونوي   ما مرحلة في بالغيرةيشعرون  األطفال جميعف

 من ا  مبكر اكتشافها يجب التي واألفعال السلوك في التغييرات خالل

 .والحب همافتبال النزاعات حل   أجل

دون سبب واضح  البكاء الغيرة عند األطفالعالمات ومن أهم 

 أشياء قول في ا  أيض يبدأ الطفل قدو .العدوانية أو واالنهيار والنكد

 أو همشأن من التقليل قد يحاول أو وأمه وأبيه أشقائه عن سلبية

 . الخاصة بإنجازاته التباهي

 األعراض خالل من الغيرة عند األطفالتظهر  أن أيضا   يمكن

 .واألرق الراحة وعدم والدوخة ىوالحم   الصداع مثل الجسدية

 الغيرة عند األطفالمن  في الحد   األسري الدعمأهمية 

 أمر ووحدتها األسرة دعم فإن   عند األطفال الغيرة تبرز عندما

 يشعر الغيور الطفل لجعل ضروري الوالدين لتدخ  ، كما أن  أساسي

 .بتحسن

  بذلك للقيامو ،لألسرة صحية معيشية حالة على الحفاظ المهم منو

 عند قدوم مولود جديد إلى العائلة مثال  عديدة  خطوات اتخاذ يمكننا

 الممتعة األنشطة خالل من والطفل األب بين العالقة تحسين يمكن

 .الجديد المولود مع ا  وقت األم تقضي بينما المشي أو

 طفل من األطفال من كل مع فردي وقت قضاء يف الفكرةوتكمن 

 المنزل في به خاصة مساحة طفل كل منحأي  ،قبل األب واألم

الذي ال ينازعه عليه  الصغير الفردي مكانه لديه أن يشعر جعلهو

 .أسرته داخل أحد

بين على عالقة أطفالي  الغيرة عند األطفالمن تأثير  كيف أحد  

 ؟البعض بعضهم



 

 

 بين المحبة أن   إال ،الغيرة مع تنشأ قد التي المشاكل من الرغم على

 . للكسر قابلة وغير عميقةيجب أن تبقى  األشقاء

 أو أشقائه أحد تجاه عدواني بسلوك التصرف الغيور للطفل يمكن

 .لذلك حدود وضع المهم فمن ذلك حدث وإذا والديه

 أو العقاب أو بالصراخ العنيف السلوك إيقاف محاولة الخطأ منو

 وتدني األمان بعدم الشعور إلى إال يؤدي لن ذلك ألن    الصفع

  الصراع وقف هو المثالي الحلويبقى  .والحزن الذات احترام

 إيجابية بطريقة وتوجيهها فهمها ومحاولة األسباب إلى واالستماع

 بتكرار السماح الظروف من ظرف أي تحت ينبغي ال ولكن

  .حدوثه

 الغيرة عند األطفالنصائح هامة للتعامل مع 

 متكافئة بمسؤوليات أطفالكم فواكل  

 يتعلق فيما أطفالنا بشكل متساو  يجب أن نعمد إلى مشاركة 

 بأنهم الشعور لديهم زعز  ي   مما يةالمنزل األعمال في بالمساعدة

 .ف من الغيرة بينهمخف  وي   متساوون

  أطفالكم بين المقارنة تجنبوا

المقارنة  هي الغيرة بين األطفالد شعور من أكثر األمور التي تول  

 إذ آخر طفل على اإلطراء خالل من طفلكم تحفيز لذا تجنبوا

 .بالغيرة شعوره إلى ذلك سيؤدي

  منح الوقت الكافي للطفل

 الشخصي االهتمامف ة،حد على أطفالكم من طفل لكل وقتا   خصصوا

 .الغيرة من التخلص على الغيور الطفل لمساعدة مهم أمر



 

 

 االهتمام بمشاعر الطفل

 منه تطلبوا الو بمشاعره تهتمون بأنكم الطفل يشعر أن يجب 

 أن ينبغيبل  بنتيجة يأتي لن األسلوب فهذا ،غيرته من التخلص

 التعبير على تساعدوا طفلكم وأن الغيرة عند األطفالمشاعر  تتقب لوا

 .الغيرة مع للتعامل المناسب األسلوب هو فهذا نفسه عن

 التركيز على نقاط القوة عند الطفل

 لن أنه يعني ال فهذا ما أمر في يفشل عندما أنه لطفلكم اشرحوا

 يقوم عندما وهكافئه وعند القوة نقاط امدحواو أبدا   إتقانه من يتمكن

 تركيزه من تحد   قوته نقاط تعزيز على الطفل فمساعدة ،جيد بأمر

 الزائد اندفاعهص من قل  كما ت   منها يعاني التي المشاكل على

 .لمواجهتها

  المال قيمة فهم على الطفل مساعدة

 .يمتلكونه ما بسبب أصدقائه من بالغيرة الطفل يشعر ما غالبا  

 تكلفة إيضاح خالل من الطفل عند بالرضا الشعور تعزيز ويمكن

 من بدال   يريد ما على للحصول الجهد بذل على وتشجيعه له األشياء

 .الغيرة عند األطفالاألمر الذي يخفف من  ،كهدية عليه يحصل أن

 األمور مقابل والمبادئ القيم أهمية لطفلكم شرحواويجب أن ت

 بالعواطف المادية األشياء ربط من الطفل يتمكن عندماف المادية

 بامتالك رغبته على األشياء هذه تمثله ما باختبار رغبته ستتغلب

 .نفسها األشياء

للتخفيف من  ممارسته يمكنك ما أفضل يكون ربماوأخيرا  

ألطفالك في كل  قدوة تكون أن هو الغيرة عن األطفال

أسلوبنا في وفسلوك أبنائنا هو ثمرة لسلوكنا  ،حياتكتفاصيل 



 

 

أطفال محبين بعيدين  تنشئةو ،مع مشاكلنا ومشاكلهم التعاطي

عن الغيرة المرضية يتطلب جهدا  وقدرة على استيعاب 

 طريقة تفكير هؤالء الصغار وطبيعة مشاعرهم.

 

 


