
 

 

 على الدفاع عن نفسهبع نصائح لتربية طفل شجاع وقادر س

 

 معن من العنف المتفشي في العالقات بين األطفال في المدارس وويعاني األهالي والمرب

 مواجهة العنف، ليقفوا عاجزين أمام هذه المشكلة، فإما أن يشجعوا الطفل على عموما   أقرانهم

دخلوا أطفالهم في دائرة العنف واالنتقام ال ي  العنف "اضرب من يضربك!"، أو يريدون أن ب

طفل لتربية  منهجية نؤسستلك، لكن ال يعرفون كيف يفعلون ذلك ومن أين يبدؤون. كيف 

 ؟تمنحه حلوال  سلمية وتحميه من عنف وتنمر اآلخرين عليه شجاع

قوية علينا أن ندرك في البداية أن حماية الطفل من عنف اآلخرين وتنمرهم عليه يبدأ من ت

خرين وال يسمح لهم أصال  في التنمر عليه أو شخصيته في المنزل وتعليمه كيف يردع اآل

، لذلك ال تستعمل معه أي شكل من أشكال العنف واالستهتار ، ولبناء أساس قوي للطفلتعنيفه

أو اإلهمال، سواء كان بتوجيه اللوم والنقد والقهر والسخرية واإلهانة، أو كان بالتسلط 

وبالتالي  واالستبداد ومسح شخصيته، وابتعد عن العقاب واقترب من التوجيه والعطف والتعليم،

 خيارات: 3أمام  فهو قهره وتعنيفه وإذاللهفي حال  أن الطفلإدراك علينا 

 أن يكون ضعيف الشخصية يسمح ألي أحد بتجاوز حدوده معه. -1

مر عليهم ويعنفهم كما حدث خرين، فيتنيحدث معه على اآل مرا  ويكرر ماأن يصبح متن -2

 معه بالضبط.

حتى ال يتعرض  احتياجاتهمأن يكون ذو شخصية تسعى دائما  إلرضاء اآلخرين وتلبية  -3

 للتنمر واإلساءة.

 شخصية قوية م حصنة ضد تجاوزات اآلخرين: نصائح لتربية طفل شجاع وبناء سبع

فال يسمح ألحد بتجاوز حدوده ، الطفل أن يرسم حدودا  بينه وبين اآلخرين علّم: 1طفل شجاع 

ن علينا وال يتجاوز حدوده هو نفسه، مثال : "حافظ على أغراضي كما أحافظ على أغراضك، أل

كما علينا احترام خصوصيتك  احترام ملكية وخصوصية كل شخص حتى ماما وبابا

"، "اطلب اإلذن قبل التصرف بأي شيء ال يخصك"، "اطرق الباب وانتظر السماح وأغراضك

 بالدخول".  لك

ال تعنف الطفل في المنزل، ألن ذلك من شأنه أن يعطي الطفل صورة سيئة عن : 2طفل شجاع 

نفسه وأنه طفل غير جيد ويستحق ما يحدث له، وهذا يولد مشكلة في االستحقاق تطال 

في حال بادر بالعنف أو تنمر  شخصيته وعالقاته مدى الحياة إن لم يتم التدخل بشكل إيجابي.

 يجب إيصال صورة واضحة عن خطأ هذا التصرف.ويره، على غ



 

 

، ألن في المعارضة والحوار وامنحه حقا   واسمعه بإصغاء واهتمامالطفل  احترم: 3طفل شجاع 

، وألن الطفل المحترم في المنزل هو محترم في أي مكان وال يسمح ألحد بأن يقلل من احترامه

 مستقال  بقراراته ومحترما  بآرائه وأفعاله االحترام يحفظ كرامة الطفل وحقه أن يكون شخصا  

 ال تتنافى مع آداب السلوك العامةطالما أنها 

قادرا  على مجابهة أي و واثقا  من نفسه ، حتى يكونشخصية الطفل تقوية : 4طفل شجاع 

 لقراء هذه القصة يمكن الضغط على الرابط. .اعتداء أو تطاول من قبل أي شخص

، لتصبح حتى يتمكن من قولها خارجهحقه أن يقول ال في المنزل امنح الطفل : 5طفل شجاع 

، وألن الطفل المطيع لك طاعة عمياء حقا  مشروعا  ويرفض ما ال يناسبه في أي زمان ومكان.

ومن دون الحق في النقاش في المنزل، سيكبر ليكون مطيعا  طاعة  عمياء ألحد المخربين أو 

 االتجاهات المشبوهة، ألنه شخص ذو شخصية سهلة االنقياد. 

. لتعرف المزيد عن أو أي رياضة أخرى رياضات الدفاع عن النفسممارسة : 6جاع طفل ش

 أهمية الرياضة لألطفال يمكن الضغط على الرابط

الة للقيام بذلك هو من الطرق الفعّ  ،في المنزل على الدفاع عن نفسه كطفل: دّرب 7طفل شجاع 

كنت ترغب بذلك اترك تعليقا  في لعب األدوار. هل تريد أن نكتب مقاال  عن هذا الموضوع، إذا 
 األسفل.

 

ر ممن يقولون "لم يتمرد األوالد إال عندما تم منع الضرب في المدارس يأخيرا ، نسمع اليوم الكث

والمنازل" ونحن نقول لهم "ما ارتفاع نسب العنف في العالم إال كان أصله المنزل والمدرسة". 

بدل تعليمه ونعلمه الحوار واإلقناع الطفل  لذلك دعونا نخرج من دائرة العنف ونقوي شخصية

وفي نفس الوقت فإن كل ما سبق يعلم الطفل الدفاع عن نفسه واحترام  الشجار واالنتقام،

 كينونته أمام كل أشكال العنف، سواء كان جسديا  أو لفظيا  أو نفسيا .

فيدا ؟  هل أعجبك المقال وترى أنّه م 

 .مشاركته مع األصدقاء لتعّم الفائدة على الّجميعإذا أعجبك المقال، ال تتواَن عن 

 

سنناقش في هذا المقال طرق عملية لتقوية شخصيّة الطفل وكيفية تربية طفل شجاع قادر على 

 الدفاع عن نفسه ضد التحديات التي قد تواجهه في حياته
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