Agence de la santé publique
du Canada et Ministère
de la Justice Canada

يشــعر الكثــر من األهــل أحيا نًا باإلحباط نتيجة ســلوك
أطفالهــم وال يعرفــون مــا يجب القيــام به .إن جميع
األطفــال هــم بحاجــة إىل التوجيــه يك يتعلموا ضبط
النفــس .يعلّــم التوجيه اإليجــايب ،أو «التهذيب»،
األطفــال مهارات عـ ّد ة ويزيد مــن تقديرهم لذاتهم،
كــا يعــزز من الرابطة التــي تجمع الوالديــن بأطفالهم.
أمــا العقــاب البدين فهو تأديب غــر إيجايب ألن األطفال
بحاجــة إىل أن تتســم عالقتهم مــع أهلهم باألمان
واالســتقرار والرعاية.
يقدم هذا الكت ّيب بعض النصائح للوالدين ملساعدتهم
عىل توجيه سلوك أطفالهم بطريقة إيجابية.

Public Health Agency of
Canada and Department
of Justice Canada

ما هي اآلثار
السلبية لرضب
طفلك؟
نصائح لتوجيه سلوك طفلك
بطريقة إيجابية.

رأي القانون:
ت ُع ّد معظم أشــكال العقاب البــدين جرائم يعاقب
عليهــا القانون يف كندا .كــا أن لدى املقاطعات
واألقاليم قوانــن لحامية األطفال.
لالطالع عىل مزيد من املعلومات حول القانون
واألمومة واألبوة ،قم بزيارة املوقع التايل:
http://canada.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/
fv-vf/mcb-cce/index.html

ملاذا ال ينجح
الرضب يف تحقيق
أي نتائج؟

يُعدّ الرضب طريقة غري مجدية يف تغيري سلوك
الطفل ،كام أنه قد يرض بعالقتك به .وتُظهر
حل املشاكل
األبحاث أن رضب الطفل يعلمه ّ
عن طريق العنف.

يحتاج طفلك إىل توجيهك،

كام يحتاج إىل أن تكون ثابتًا
عىل مبدأ وصبو ًرا.

For an electronic version of this What’s Wrong with
Spanking? brochure, please contact:
DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour recevoir une version électronique de la fiche de
renseignements Pourquoi faut-il éviter de donner la
fessée?, veuillez s’il vous plaît contacter :
DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.
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نصائح لتوجيه سلوك طفلك بطريقة إيجابية
أول  -اهدأ قبل أن تترصف.
ً

عندما نشعر باإلحباط ،قد نقوم بر ّد فعل من دون
تفكري .وإذا كان رد فعلك مؤذيًا ،قد تزيد الوضع
سو ًءا بإخافة طفلك .حاول أن تتنفس بعمق إذا
شعرت باإلحباط يتملّك منك .انتظر حتى يسرتخي
جسدك وتتمكن من التفكري بوضوح قبل فعل أو
قول أي يشء.

ثان ًيا  -فكر مبا ترغب أن يتعلمه طفلك يف
هذه اللحظة.

سيتعلم طفلك كيفية التعامل مع اإلحباط من خالل مراقبة
طريقة تعاملك معه .فاألطفال الذين يتعرضون للرضب مييلون
عاد ًة إىل حل نزاعاتهم عرب رضب اآلخرين .ولتعليم األطفال
طريقة التعامل باحرتام ودون عنف ،عليك أن تعاملهم باحرتام
ومن دون عنف ،أي أن تريهم كيفية فعل ذلك.

ثالثًا  -خذ وجهة نظر طفلك يف االعتبار.
معظم الترصفات التي تصيب األهل باإلحباط ليست سوى
ردود فعل طبيعية للشعور بالجوع أو التعب أو امللل أو
الضجر أو الخوف أو املرض أو األمل أو اإلحباط أو خيبة األمل
أو اإلجهاد.
• هل فات طفلك تناول وجبة الطعام الخفيفة؟
• هل أطال طفلك السهر الليلة املاضية؟
• هل فات طفلك أخذ قيلولة؟
• هل يحتاج طفلك للركض خارج املنزل؟
ٍ
بعارض صحي؟
• هل طفلك عىل وشك اإلصابة
• هل تعاين األرسة من التوتر؟
األ مهفت امدنعو .هجعيز ام ةن ثماإن ك كلفط لأساسباب
عضولا ةجلاعم لهسلا نم حبيص ،هتافوراء ترص ةنماكلا
.كباصعأ دقفدون أن ت نم
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راب ًعا  -فكر يف مرحلة النمو التي مي ّر بها
طفلك.

األطفال الرضع قد بدأوا للتو التعرف عىل العامل ،لذا فهم بحاجة
إىل االطمئنان أنهم يعيشون يف مكان آمن .هم يبكون غال ًبا ألنه
ال ميكنهم الكالم للتعبري عام يشعرون به أو يحتاجون إليه ،لذلك
فقد يكون من الصعب معرفة ما يحاولون إخبارك به .ال يبيك
األطفال بهدف إثارة غضبك ،كل ما يحتاجونه هو أن تشعرهم
بالراحة والحامية .هم بحاجة ألن يعرفوا أنهم بأمان معك ،لذا
فمن املحال أن تؤدي استجابتك لبكاء طفل رضيع إىل إفساده.
عندما يبيك طفلك ،ج ّرب:
• إطعامه
• تغيري حفاضه
• حمله وضمه والغناء له
• هدهدته أو امليش به
إذا مل يتوقف طفلك عن البكاء وبدأت تشعر بالتوتر ،ضعه يف
مكان آمن ،ومن ثم امض بضع دقائق مبفردك حتى تستعيد
هدوءك .اطلب املساعدة من األرسة أو األصدقاء أو الطبيب أو
املوارد املجتمعية األخرى.

تذكر ،ال تقم أبدً ا بهز
الطفل فقد تع ّرضه إلصابة

خطرية يف الدماغ ورمبا املوت.
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األطفال الصغار (الد ّرج) يتعلمون عرب ملس وتذوق كل يشء.
تلك هي طريقتهم يف التعرف عىل العامل ،فهم مستكشفون
صغار يرغبون يف معرفة كل ما حولهم وطريقة عمل األشياء.
إذا صفعت يد الطفل ألنه ملس شيئًا ما ،فسيغدو خائفًا من
االستكشاف وبالتايل سيتعلم مبقدار أقل .للحفاظ عىل سالمة
طفلك الصغري وهو يف طور االستكشاف:
• ابقِ األشياء الخطرية بعي ًدا عن متناول يده.
• اجذب انتباهه إىل لعبة آمنة.
• استخدم كلامت مثل«حار» و«حاد» و«موجع» مرا ًرا وتكرا ًرا
لتعليمه مفهوم الخطر.
• احرص دو ًما عىل أن يكون طفلك يف مكان آمن ميكنك مراقبته
فيه عن قرب.
األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة يرغبون يف القيام باألشياء
واتخاذ قراراتهم بأنفسهم .ال ميكنهم بعد التعبري عن مشاعرهم
أو التحكم بها جي ًدا .لذا فعندما يصابون باإلحباط تعرتيهم
نوبات غضب وتتمكّن منهم مشاعرهم ،وهو ما قد يصيبهم
بالذعر .ولن يؤدي الرضب إال يف التسبب مبزيد من الخوف
وجعل نوبة الغضب أكرث سو ًءا .بدلً من ذلك ميكنك:
• البقاء عىل مقربة من طفلك والحفاظ عىل سالمته.
• أخذ ٍ
نفس عميق.
• الحفاظ عىل هدوئك ملساعدة طفلك يك يهدأ تدريجيًا.
عندما يهدأ طفلك ،احضنه بلطف وساعده عىل التعبري عن
مشاعره بالكلامت« :لقد كنت غاضبًا ألنني قطعت تفاحتك
وكنت تريد أكلها كاملة» .أظهر لطفلك كيفية التعامل مع
املشاعر القوية من دون رصاخ أو رضب .علّم طفلك كيف يفكر
يف حلول للمشاكل التي تواجهه .ساعده عىل التعبري عن مشاعره
باستخدام الكلامت .إذا تعرض يشء للتلف ،ساعد طفلك يك
يتعلم طريقة إصالحه.
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خامسا  -احرص عىل خلق جو من الحب
ً
واالحرتام يف املنزل.

البالغون قدوة هامة ألطفالهم ،فاألطفال يتعلمون عرب مراقبة
كيف يتعامل البالغون مع بعضهم البعض وكيف يعاملون
األطفال .تحدث مع طفلك وارشح له كل يشء حتى يتعلم.
أظهر له أنك تق ّدر جهوده وأخربه بذلك .احرتم حاجة الطفل
للنمو والتعلم واالستكشاف .علّم طفلك عن السالمة وارصف
انتباهه عن األمور التي قد تؤذيه .احرتم حاجته للنوم
والطعام الصحي ،وهام أمران يؤثران كث ًريا عىل سلوكه .اتبع
روتي ًنا يوميًا .وأخريًا وليس آخ ًرا ،اقض وق ًتا ممت ًعا بصحبة
طفلك!

األهل يتعلمون باستمرار.
جميع األهل بحاجة إىل
األفكار والدعم.

تخش طلب املساعدة.
سادسا  -ال َ
ً

ملعرفة أين تجد الدعم يف مجتمعك املحيل ،اسأل:
• طبيب العائلة الخاص بك
• دائرة الصحة العامة املحلية التي تتبع لها
• موظف دعم األرسة الذي تتعامل معه
• مراكز رعاية الطفل
• مراكز املوارد األرسية
• وكاالت خدمة األرسة والطفل
• برامج األمومة واألبوة مثل برنامج «ال أحد كامل»
()Nobody’s Perfect
• املؤسسات والربامج الصحية للسكان األصليني واإلنويت
وامليتيس ()First Nation, Inuit and Métis
• املراكز متعددة الثقافات أو مراكز القادمني الجدد
• منتديات الدعم عىل وسائل التواصل االجتامعي
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