
 

 

 مسؤوللتربية طفل  استراتيجيّات 4 ؟طفل ُمطيع أم سؤولطفل م

 يجتهد لتحصيل نتائج دراسي ة جي دة ؟ وافع ال تي تجعل طفلك  ما الد  

 يمتنع عن القيام بسلوكي ات غير صحيحة ؟ ذ ي يجعله  وما ال  

 حاسبتك ؟لك وخوفه من م   ه  للقيام بذلك هو طاعت   هل ما يدفعه  

عه  أم أن  إحساسه  على القيام باألمور  بالمسؤولي ة هو ما يشج 

 حيحةالص  

 واالمتناع عن القيام باألمور الخاطئة ؟

 

ها خالل تربيتهم ألطفالهم أبرز األهداف ال تي يتمن ى اآلباء تحقيق   أحد

طفل تنشئة وتربية  يتمث ل فيويعملون جاهدين من أجل ذلك 

ب أن يقوم به وما أي  طفل يشعر بالمسؤولي ة تجاه ما يج ؛مسؤول

ولكن في بعض األحيان يعتقد اآلباء أن  اتب اع  .يجب أن يتجن به

مع أطفالهم  من القسوة بعا  تي تأخذ طابعض األساليب التربوي ة ال  

استخدام  أن   فيه الشك   . ومماهم بالمسؤولي ةز لديهم شعور  تبني وتعز  

رق الت ربوي ة الجدي ة والحازمة لها دور فع ال في تعزيز بعض الط  

ذلك الش عور لدى األطفال، ولكن هل هذا يكفي؟ وهل اإلفراط في 

 تربية الط فل يمكن أن يأتي بنتائج عكسي ة؟! عندتلك الجدي ة 

بأن ه فرد يمكن  هإحساس  بالوعود وعدم نقضها، فل الط  التزام 

الس عي  ،االمتناع عن البوح بها، كتمه لألسرار واالعتماد عليه

واالجتهاد الذ اتي لتحقيق أفضل الن تائج الد راسي ة، االعتراف بالخطأ 

... كل تلك الس لوكي ات  والعمل على تصويبه والرجوع عنه

ة وضروري ة اإليجابي ة هي نتائج طبيعي ة الت سام الط   فل بصفة هام 

 .المسؤولي ةوهي 



 

 

ة، اعة أبنائهم وإحساسهم بالمسؤولي  غالبا  ما يخلط اآلباء بين ط

نا هي تربية طفل يشعر بالمسؤولي ة تجاه ما يجب األهم ه  فالغاية 

د أن  من واجبه  القيام به بدال  من طاعته والتزامه بالقيام بأمور لمجر 

 ذلك!

من جهة  اعتهطالمسؤولي ة من جهة وب الط فل حساسما يفصل بين إ

باع سلوكي ات صحيحة أخرى هو إدراك الطفل أسباب دفعه الت  

على عدم القيام بسلوكي ات خاطئة،  حث ه  الد وافع الحقيقي ة وراء و

تلك المترت بة عن تائج والعواقب باإلضافة إلى معرفته بالن  

 لوكي ات والت صرفات على اختالفها.الس  

ة وأن يبتعد عن الكذب ال غط أن يقول الحقيقإجبار الط فل تحت الض  

يعني أن ه سيكون صادقا  دائما ، فتنمية سمة الص دق تبدأ من تعريف 

دق منجاة من الطفل لألسباب ال تي تحت م عليه أن يكون صادقا  كالص  

 الوقوع في المشاكل، والش خص الص ادق هو مصدر ثقة لآلخرين

عن الكذب  اتجةباإلضافة إلى إدراكه بالعواقب الحقيقي ة الن   ...

ضه لموقف محرج نتيجة عدم قوله  والتماسه إي اها بنفسه كتعر 

عدم محاولة اآلباء الت غطية على أطفالهم في المواقف ال تي الحقيقة و

يكذبون فيها، فبذلك تبدأ عقلي ة صحي ة بالنمو لدى الط فل بحيث 

يدرك بشكل عملي وصحيح أهمي ة الص دق ومساوئ الكذب انطالقا  

خاذ لوكي ات ال تي عليه ات باعها وات  بالمسؤولي ة تجاه الس   من شعوره

مواقف أكثر إيجابي ة ومسؤولة بسبب درايته الكافية باألسباب 

 اتجة عن قول الحقيقة أو الكذب.والعواقب الن  

عور بالمسؤولي ة فع الة وصحي ة لتنمية الش  استراتيجي ات  4فيما يلي 

 األطفال:لدى 

 



 

 

 لتربية طفل مسؤول  فعّالةاستراتيجيّات أربع 

 

على القيام باألمور  لطفلك األسباب بدالً من إجباره   اشرح  

 ةحالّصحي

يتعل م األطفال القيام باألمور الص حيحة انطالقا  من معرفتهم 

باألسباب الحقيقي ة لوجوب القيام بها، ولكن قد يتب ع بعض اآلباء 

ات باع الس لوكيات أساليب خاطئة من خالل إجبار أطفالهم على 

بتلك الطريقة يساهمون في بناء وتنمية  همعتقدين أن  حيحة م  الص  

 به! ة تجاه ما يجب أن يقومشخصي ة طفل يشعر بالمسؤولي  

ف ال يعني سن الت  فل وخضوعه لرغبة أبويه في ح  إطاعة الط   صر 

تجاه ما يجب أن يقوم به، فهذه الط اعة  يتحل ى بالمسؤولي ةأن ه 

ات اإلجبار أو تختفي بغياب سلطة اآلباء أو آلي   سرعان ما ستقل  

فل، حيث يجد الط فل بغياب تلك الس لطة نوعا  المفروضة على الط  

ر!  من التحر 

عندما يفهم الط فل أسباب دفعه الت باع الس لوكيات الص حيحة وحث ه 

 ا  ة، تصبح تلك الس لوكيات والس مات جزءبي  على الت حل ي بسمات إيجا

ي لديه الد   أ من شخصي ته ما ينم  غبة ال يتجز  الذ اتية وافع والر 

وسلوكا  فردي ا  من خالل الن ظر إليها بعقلي ة صحي ة خاذها منهجا  الت  

 كمسؤولي ات يتوج ب عليه اتب اعها من خالل ربطها باألسباب.

ف عندما ي   ته داخل الفصل مع معل مخطئ طفلك في الت صر 

له األسباب  الد راسي، بدال  من إجباره على تقديم االعتذار، اشرح  

فه خاطئا  ثم اطلب   ناسبة إليه اقتراح الحلول الم   ال تي تجعل تصر 

سيذهب إلى معل مته  ه الخاطئ، لعل ه  لمعالجة الموقف وتصحيح سلوك  

ة وسيكون ذف  بدي تأس  وي   لك الموقف بمثابة ه عن إدراك وقناعة تام 



 

 

ل درس  الحقا  وطرق مسؤولي ة سلوكي اته الخاطئة يعل مه تحم 

 ناسبة.بالط رق الم  معالجتها 

فات مسؤولة عندما يعلم األسباب والد وافع  يبدأ الط فل بات باع تصر 

 وراء ات باعها.

 رشداً لطفلك بدالً من إلقاء الخطابات نموذجاً مُ  كن  

عور بالمسؤولي ة لدى اآلباء في تنمية الش  حاوالت يمكن لجميع م  

طفلهم أن تبوء بالفشل إذا لم ير  الط فل ذلك جلي ا  في سلوك أبويه، 

النموذج ات وسمات آبائهم على أن ها عون إلى سلوكي  فاألطفال يتطل  

ب تلك الس مات أوسرعان ما يبد المثالي واألفضل ون في تشر 

 تفاصيلها. كل   ة آبائهم بوالس لوكي ات وتقم ص شخصي  

يتعل م الط فل التحل ي بالمسؤولي ة تجاه ما يجب أن يقوم به وما يجب 

أن يمتنع عنه عندما يجد أبويه يتمت عان بتلك العقلي ة، فإلقاء اآلباء 

نانة على أطفالهم وإعطائهم الن صائح  للخطابات األخالقي ة الر 

رة لن  والت وجيهات ها اآلباء ويراها نفعا  إذا لم يعمل ب ي جديالمتكر 

فات آبائهم.  األطفال بشكل عملي في تصر 

ها على حاف ة طاولة المائدة، وضع   حين تقوم بكسر المزهري ة ال تي تم  

وطرح الس ؤال "من وضع المزهري ة أمام أطفالك بدال  من الص راخ 

المسؤولية  ببعض عليك التحل ينظيف، ك بالت  هنا ؟!" وإعطاء أوامر  

يجب أن أقوم بتنظيف من خالل القول "لم أكن منتبها  لها، 

ف شعور أطفالك بالمسؤولي   ي ذلك التصر  ة تجاه المكان."، سينم 

ب من تلك  ،المقصودة وغير المقصودةأخطائهم  وعدم التهر 

المسؤولي ة باإلضافة إلى الت فكير في معالجة األخطاء بالش كل 

 ناسب.الم  



 

 

ل المسؤولي ة عندما يرى تلك المسؤولي ة في سلوك يتعل م الط ف ل تحم 

 والديه.

 

 الخاطئة يختبر عواقب سلوكيّاته   طفلك   دع  

 ستصبح أخطاء   هاأن   فل عواقبها الشك  األخطاء ال تي ال يدرك الط  

رة، حيث  م   اآلباء أحيانا  على حماية الط فل من  يحرص بعض   تكر 

عواقب قيامه بالس لوكيات الخاطئة انطالقا  من العاطفة األبوي ة 

ادقة أو محاوله الت غطية على أخطاء الط   فل من خالل إنكارها الص 

 اآلخرين! وجه طفلهم أمام   للحفاظ على ماء  

يته وعدم االعتراف بها وحماأخطائه خلف إن  دفع الط فل لالختباء 

لحق ه استراتيجي ة تربوي ة خاطئة ت  من اختبار عواقبها ال يعدو كون 

ضررا  كبيرا  في نمو  عقلي ة طفل صحي ة وتبد د جميع المحاوالت في 

تحقيق راحة أطفالنا علينا أن ندرك أن   .ه بالمسؤولي ةتعزيز شعور

تكمن في كشف أخطائهم وهم صغار وتشجيعهم على ستقبل في الم  

ي مواجهة  ة تنم  عواقب تلك األخطاء لتكون دروسا  تعليمي ة هام 

ز لديهم الش خصي ة القوي ة والقدرة  لديهم الشعور بالمسؤولي ة وتعز 

ستقبل راف باألخطاءعلى االعت  .والعمل على تصويبها في الم 

في حال تم  استدعائك من قبل إدارة المدرسة بسبب سلوك طفلك 

، بدال  من دفاعك عن طفلك وخلق العدواني مع زمالئه داخل الفصل

ع طفلك على مواجهة الحجج لحمايته من الم   عواقب الحاسبة، شج 

ل نتائج سلوكه، واحرص   طفلك بعد العودة إلى  ةناقشعلى م   وتحم 

ترت بة تائج الم  والن   ات كهذه  سلوكي   ال تي تدفعه الت باع سباباألل بالمنز

ه على إيجاد الحلول لمعالجة الموقف بشكل مناسب ، وساعد  عليها



 

 

ي، كتقديم االعتذار  في  زمالئه   إلىإدارة المدرسة و إلىوصح 

 الفصل.

ل مسؤولي ة سلوكي اته الخاطئة عندما يواجه  يدرك الط فل أهمي ة تحم 

 العواقب الن اتجة عنها.

 كّل ما يطلبه طفلك على تقدير ما لديه بدالً من منحه   شّجع  

ون أقل يدذ ين يحصلون على كل ما يربا  ما يكون األطفال ال  غال

تقديرا  لممتلكاتهم وبالت الي ال يشعرون بالمسؤولي ة الكافية للحفاظ 

ل  همال  لثيابه وألعابهعلى ما لديهم، فترى طفلك م   وال يتحم 

جديدة  ا  وألعاب ا  مسؤولي ة الحفاظ عليها حين يعلم أن ك ستشتري له ثياب

 ذلك. في حال طلب  

ضى والقبول تقدير الطف ل لما لديه هو البوابة ال تي  وشعوره بالر 

ال تي قوامها فل إلى العقلي ة الص حية والواعية يدخل من خاللها الط  

ال تي يمتلكها على األشياء  ستقبال  بحيث تنعكس م  ، ؤولي ةل المستحم  

  !مالبسأللعاب أو المن ا أهمي ة وقيمةالط فل وال تي هي أكثر 

ل مسؤولي ة الم   حافظة على احرص  على تشجيع طفلك على تحم 

ة بدال  من تلبية حاجته المتالك أغراض جديدة كي  أغراضه الخاص 

يشعر بقيمة ما يمتلك، ويعمل جاهدا  على حمايتها واالبتعاد عن 

 تخريبها أو إهمالها.

اجته ألن ه قدم طفلك عندما ي   ببساطة بدأ يشعر بالملل على تخريب در 

اجةمنها ويرغب ب عن  عوضا   ، يتوج ب عليك،جديدة امتالك در 

يشعر بالحرمان من  على جعله   لحرص، ارغبته المسارعة في تلبية

من، كي يتحل ى بالمزيد من المسؤولي ة من الز  ركوب الد راجة لفترة 

 والس عي للمحافظة عليها. تجاه ممتلكاته  



 

 

ل الط فل  متلكاته عندما ال يحصل على يتحم  مسؤولي ة الحفاظ على م 

 كل  ما يرغب به.

 المقال؟ هل أعجبك  

على مستقبلهم العائلي  أطفالك بالمسؤولي ةكيف ينعكس تحل ي 

 والمهني؟

وما هي االستراتيجي ات والن صائح ال تي تجد أن ها األكثر أهمي ة لتربية 

 مسؤول؟طفل 


