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 قبل الشجار :
ً
أوال

مي الحب بينهم.
ِّ
1- افعل األمور التي تن

يحدث  ال  حتى  التفاهم  بطرق  رهم 
ِّ
ذك  -2

على  الرد  املضايقات،  وقت  التجاهل  الشجار: 
املضايقات بضحكة لتخفيف املوقف، يقول له: 

ال أريد املزيد .
ر الصغير بأال يتعمد إزعاج واستفزاز 

ِّ
3- ذك

الكبير  من  واطلب  منه  فينتقم  األكبر  الولد 
ولم  الصبر  حاول  قد  كان  إذا  فوًرا  يخبرك  أن 

يتمالك نفسه.
كله  ليس  األوالد  بني  الخالف  أن  تذكر  4ـ 

على  للكبار،  يبدو  الذي  بالسوء  وليس  ضاًرا 
أن تكون داخل دائرة معقولة.

حسنة  قدوة  يكونا  أن  األبوين  على  ـ   5
فيبتعدوا عن العصبية ألتفه األمور أمام األبناء.

عندما يحدث الشجار:
يسيرًا،  أوالدك  بني  الشجار  يكون  قد   -1
ولو  فيه،  تتدخل  حينما  يطول  تجعله  ولكنك 
أن  دون  دقائق  خالل  انتهى  لربما  يمر  جعلته 

تبذل أي جهد إال أن تضغط على أعصابك.
2- االحتفاظ بهدوئك الكامل، فإذا أزعجك 
أو اطلب منهم أن  الباب عليهم  الصراخ أغلق 
ألن  فيه؛  مشاكلهم  وا 

ّ
ليحل آخر  مكانًا  يختاروا 

أصواتهم تزعج.
يقع،  ال  حتى  مقدماته  من  بالحدث  تنبأ   -3

أوالدك،  بني  الخالف  بداية  تسمع  فعندما 
عفوي  بشكل  أحدهما  مناداة  فبإمكانك 

وإرساله في مهمة تنسيهما املوضوع.
للفت  4- بعض الخالفات بني الصغار تكون 
انتباهك ليعرف كل واحد منهم من ستختار أن 
تكون في صفه، ولذلك ال تتدخل إال إذا استمر 
 
ً
حلوال يكتشفون  األبناء  دع  طويال،  الخصام 

ألنفسهم.
دقيقتني  ملدة  فاستمع  بالشكوى  بدأوا  إن   -5
أقدر  أني  تعرفون  أنتم  وقل  منهم،  واحد  لكل 
تحلوا  أن  تقدرون  أنكم  أعرف  وأنا  املشكلة،  أحل 

املشكلة، ولذلك لن أتدخل.
المتصاص  طريقة  أفضل  6ـ 
فوًرا  تدفعهم  أن  الشجار  ثورة 
كمساعدة  إيجابي  عمل  إلى 
مساعدة  إلى  دعوتهم  أو  الغير 

أمهم أو ما شابه.
عرضة  األوالد  أحد  كان  إذا  7ـ 
أن  فعليك  جسدي  بأذى  لإلصابة 

تتدخل فوًرا حتى تمنع الخطر.
إلى  املشكلة  تتطور  عندما   -8
عندما  أو  البذيئة  املالسنة  أو  الضرب 
على  يجب  كثيرا،  املشاكل  عدد  يصبح 

الوالدين التدخل.
ضد  األوالد  أحد  مع  تنحاز  أال  حاول  9ـ 
الصغير  على  يعطف  بأن  الكبير  أشعر  اآلخر، 

وساعد الصغير على أن يحترم الكبير.
ينمي  ذلك  فإن  املذنب  بمعاقبة  تسرع  ال  10ـ 

بينهم روح الغيظ واالنتقام.
إبعد  األوالد  بني  خالف  ينشب  عندما   -11
أحدهما عن اآلخر، إما إبعادًا جزئيًا أو كليًا ملدة 
من الزمن، وهو من الحلول العملية إذا استخدم 

بمهارة وحكمة.
ا 

ً
وقت تقضي  أن  حاول  الهدوء  تحقق  بعد  12ـ 

قصيًرا في االستماع إلى كيف بدأت املعركة.

إعداد :  دينا أشرف جمال

همسات

طريقة تفعلها عندما 
يتشـاجر األوالد 12

نعومة  منذ  األطفال  ربط  يجب   -
أو  الثواب  بالله سواء عند  أظفارهم 
العقاب وعلى أي خطأ يرتكبونه منذ 

سن الثانية.
السيئة  الكلمات  هذه  تقل  ال   -
والبذيئة لكي يحبك الله وإذا أحبك 
الناس  وكل  وبابا  ماما  يجعل  الله 

يحبونك
منك  تزعل  ولكن  تحبك  ماما   -
سيئة  كلمة  ألنها  الكلمة  هذه  قلت  لو 
الطيب،  الصالح،  الولد  يقولها  ما 

املؤدب.
محدد  مكان  في  أجلسيه   -
منه  يتحرك  وال  الطفل  فيه  يعاقب 
منه  يطلب  ثم  اثنتني  أو  دقيقة  ملدة 

االعتذار،
بأن  السابعة  لطفل  تضيفني  قد   -
تقولي له »أنا أعرف بأنك فتى طيب 

يجعلك  الشيطان  ولكن   - ومؤدب 
وهو  منك  يزعل  ربنا  عشان  تقولها 
- فإذا وسوس لك  يفرح بعملك هذا 
أو  سب  أو  أشتم  نفسك  في  قال  أو 
من  بالله  أعوذ  قل:  وكذا  كذا  افعل 

مسلم  ولد  أنا  الرجيم  الشيطان 
يحبني  ربنا  وأريد  تفرح  أخليك  ما 

ويدخلني الجنة.
*اسباب املشكلة؟

ومسببات  حاالت  عدة  هناك 

السب  تعلم  إلى  الطفل  تدفع 
أنه  ومنها  عليه،  د  والتعوُّ والشتم 
اللعب  ملرحلة  انتقالهم  بداية  عند 
لديهم  يتولد  اآلخرين  األطفال  مع 
فيتسبب  والنزاع  بالصراع  إحساس 
الستخدام  الرغبة  توليد  في  ذلك 
تظهر  األطفال  مع  عدائية  كلمات 
على  ومنازعتهم  رضاهم  عدم 
األشياء فيستخدمون غالبا الكلمات 
عند  والديهم  من  يسمعونها  التي 
تستخدم  التي  الكلمات  أو  الغضب 
كالحمام  الجيدة  غير  األماكن  في 
التي  الكلمات  أفضل  وقتها  وتكون 

تعبر عن عدم رضاهم.
العالج!!!

عند  ملحوظا  انزعاجا  تبدي  ال   -
الوهلة  عند  الشتم  لكلمة  سماعك 
ارتياحا  تبدي  ال  وكذلك  األولى 

مشكلة األلفاظ النابية
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يولد  مما  والضحك  بالتبسم  ورضا 
تشجيعا له على تكرارها.

سيئة  كلمات  سماعك  عند   -
هذه  أن  له  تشرحي  أن  حاولي  منه 
كما  اآلخرين  مشاعر  تؤلم  الكلمات 

يؤملهم الضرب.
كيفية  على  بيه  تدرِّ أن  حاولي   -
عن  الرضا  عدم  عن  التعبير 
على  تدربّيه  بأن  وذلك  اآلخرين 
فذلك  كذا  معي  عملت  إذا  قول: 
استدعى  وإذا  منك،  سيغضبني 
األمر قولي له ال تلعب مع هذا الطفل 

و اجعليه يلعب مع آخرين.
املذكورة  الخطوات  تؤدي  ال  قد   -
ألن  وفّعالة  سريعة  نتائج  إلى 
إحساس الطفل بقدرته على إحداث 
في  أعدائه،  على  واالنفعال  األثر 
من  أقوى  والشتم  بالسب  اللعب 
رغبة  يشبع  فهو  لذلك  الضرب  أثر 
الشتم  على  يحرص  تجعله  جامحة 

وتفضيله على الحلول األخرى.
هو  بالقدوة  التعبير  يكون  دائما 
الطفل  لتدريب  الوسائل  أفضل 
نابية،  بكلمات  تلفظه  ومعالجة 
الكبار  يتجنب  أن  يجب  ولذلك 
به  يتلفظ  أن  يكرهون  بما  التلفظ 
الصغار وكذلك التصرف بانفعاالت 
التي  املواقف  في  وسلبية  وعصبية 
بال شك ستنتقل إلى الصغار الذين 
يعتقد  مما  بكثير  أكثر  يفهمون 
عند  فمثال  يفهمونه  أنهم  أهلوهم 
قيادته  أثناء  لألب  سيارة  اعتراض 
األب  انضباط  يجب  الطفل  ومعه 
وعدم التلفظ باأللفاظ غير الالئقة 
وإال  االبن  أمام  اآلخر   السائق  عن 

سيكون خير مثال يحتذي به.
هناك أسباب أخرى للشتم !!!!

الشتم  الطفل  يستخدم  أن  وهي 
اهتمام  ولجلب  املرح  سبيل  على 
اآلخرين  مع  للعداء  وليس  اآلخرين 
كأن يكون صوت كلمة الشتم جميال 
بأن  ذلك  ويعالج  وعذوبة  نغمة  وله 
نطلب منه الذهاب إلى مكان وحده 
يشاء  ما  عدد  الكلمة  لفظ  ويكرر 
قد  أنه  ويعلم  عنهم  وبعيدا  وحيدا 
يؤذي اآلخرين وال يريدون سماعها، 
أو نحاول استبدال كلمة الشتم بكلمة 
مشابهة لها في الصوت والنغمة مثل 

حمار أو محار وكلب بقلب.
سماعك  تكرر  إذا  تحبطي  ال   -
أو  ينسى  لن  الطفل  ألن  تكرهني  ملا 

يتغير بني يوم وليلة.
جميلة  كلمات  استخدام  حاولي   -
األشياء  عن  بها  للتعبير  مقبولة  أو 

غير الجميلة مثل كلمات الحمام.
أكثر  سيكون  الطفل  يكبر  كلما   -
يتفوه  أال  يجب  التي  للكلمات  فهما 
من  معه  التعامل  يمكن  وعندها  بها 
كلمة  كل  على  والعقاب  الثواب  مبدأ 

سيئة ينطق بها.

 تعالى بأفضل مناخ في هذه الدنيا، 
ُ

 ثم حباها الله
ال  صيفا،  الحرارة  في  ومعتدل  شتاًء  دافئ  معتدل 
ليس  بمعنى  الحرارة،  شديد  وال  البرودة  شديد  هو 
فصول  جعل  مما  وبرودته؛  حرارته  في  متطرفا 
تمر  الصيف(   - الربيع   - الخريف   - )الشتاء  السنة 
اللحظات، أي  وكأنها فصول طيف مضى في أسرع 
األخضر   - األصفر   - )أألزرق  الطيف  ألوان  تشبه 
مصر  شعب  بها  يتمتع  الفصول  هذه  األحمر(.   -
مصر  يزورون  الذين  الدنيا  سياح  وجميع  العظيم 

طوال العام. 
وسهول  )جبال  بتضاريس  وجل  عز  حباها  ثم 
وكأنها  الدنيا،  تضاريس  أفضل  من  وهضاب( 
ْحَسُبَها 
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هناك  جعل  التضاريس  هذه  فوجود  ْيٍء(  
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ُ
ك

الزالزل  من  وحماها  الغالية  مصر  أرض  في  توازنًا 
للسياحة   

ً
جميال مالذا  جعلها  بل  والبراكني، 

وسياح  العظيم  مصرنا  شعب  بها  يستمتع  املصرية، 
كوكب األرض.

الله عزل وجل أفضل نعمة وهى »نهر  كما رزقها 
النيل« الذي يعتبر أحد أنهار الجنة، كما أخبر سيد 
فهو   ، وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  الخلق 
(، هذا  ْيٍء َحيٍّ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
اِء ك

َ
 امل

َ
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شريان الحياة،)َوَجَعل

من  تعتبر  زرع 
ُ

ت أرض  وجود  إلى  أدى  الخالد  النهر 
أخصب أراضى الدنيا )الدلتا والوادي(، بل تسبب 
في  جنة  إلى  جهم  من  وتحويلها  الصحراء  غزو  في 
القرن 21 وإلى أن تقوم الساعة، هذا النهر الخالد 
الحياة  مجاالت  كل  في  واملبدعني  املوهوبني  صنع 
الفراعنة  منذ  العالم  بهم  تغني  والذين  املعاصرة 
جوائز  على  حصلوا  الذين  الدنيا،  نهاية  وحتى 
الذي  السادات  الرئيس  مثل  نوبل.  وخاصة  عاملية 
نحتفل بذكراه في هذه األيام الذي صنع بفضل الله 
املجيدة 1973، ونجيب  أكتوبر  انتصار حرب  تعالى 

محفوظ، وأحمد زويل، وغيرهم..
وابن  صالح«  »محمد  العاملي  الدلتا  ابن  وأخيرًا 
قائد  السيسي«  عبدالفتاح  »الزعيم  الغالية  مصرنا 

حركة التنمية الشاملة.
 : عنها  قال  »هيرودوت«  اليوناني  املؤرخ  أن  يكفي 

»إن مصر هبة النيل« بل هي هبة الدنيا ، فمنها خرج 
توحيد الله عز وجل في عصر الفراعنة )عصر آتون(.
عز  املولى  يكرمها  أن  الغالية  ملصرنا  يكفي  ألن 
وأكثر  صراحة  باسمها  مرات  أربع  قرآنه  في  وجل 
ْم أي دولة في الدنيا  رِّ

َ
من إشارة لها في قرآنه، لم ُيك

م مصرنا  - باسمها مثلما كّرً - باستثناء مكة املكرمة 
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بناتها  إحدى  كرم  بل  التكريم،  بذلك  يكتِف  ولم 
الكريم  قرآنه  من  سورة  سمى  بل  والطور،  )سيناء( 
ْسُطوٍر  مَّ اٍب 
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يحصل  يستشهد  ولم  عنها  يدافع    
ْ

َمن بل  والشهداء, 
الشهيد  درجة  ويأخذ  الدنيا  في  البطل  شهادة  على 
في اآلخرة، ومن استشهد يأخذ دكتوراه اآلخرة لقب 
الشهيد والبطل في الدنيا واآلخرة، ومنها حٌي يرزق 
محمد  سيدنا  الخلق  سيد  مع  األعلى  الفردوس  في 
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جنود  أفضل  جنودها  من  الخلق   
ُ

سيد جعل  ثم 
الدنيا إشارة إلى قواتها املسلحة، وبعد هذا التكريم 
حرب  في  االنتصار  البد  كان  الخلق  سيد  من  اإللهي 
سيد  إليه  أشار   

ٌ
جيش ُيهزم  فكيف  1973م،  أكتوبر 

الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جنوده 
هم خير أجناد األرض والدنيا؟. 

ملاذا عرفت أيها القارئ الكريم واملصري العظيم 
أن بلدك مصرنا الغالية هي أم الدنيا ، بل »أد الدنيا« 
كما قال الزعيم السيسي في القرن 21، فهل شعرت 
بهذه العظمة أيها املصري املعاصر، فهي تطلب منك 
أن تخلص في حبها، وأن تتفانى في الدفاع عنها وفي 
والعظمة  الدنيا  في  العظمة  هذه  تنال  حتى  عملك 

اإللهية في اآلخرة..

د. إبراهيم  محمد املغازى        
قسـم علم النفس - كليــــة 
الرتبية  - جامعة بور سعيد

ملاذا مصرُ الغالية .. أم الدنيا؟

الغالية عن بقية  ز مصرنا  الله - سبحانه وتعالى - ميَّ ال شك أن 
الذي يتوسط  الجغرافي  الدنيا بميزات عديدة، منها: موقعها  بلداِن 
 ، العالم، هما قارة آسيا  وقارة أفريقيا  أكبر قارتني من أكبر قارات 
بل جعلها شريان املياه املالحية التي تربط أوربا وأمريكا بقارة آسيا 
وأستراليا وبعض الدول الواقعة على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، 
وذلك عن طريق قناة السويس القديمة والجديدة التي تم إنشاؤها 

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .


