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 كلية طب وايل كورنيل في قطرل محاضرةتدريب األطفال على ُحسن السلوك في 

 
 

العمٌد بروفسور طب األطفال و مارسلٌنا مٌانناقشت الدكتورة : 4136مايو  35 - الدوحة
 للوالدٌنأفضل األسالٌب التً ٌمكن  ،واٌل كورنٌل فً قطركلٌة طب فً المشارك للتعلٌم الطبً 
اسأل "دمت خالل سلسلة المحاضرات العامة وقعلى ُحسن السلوك.  ئهماألخذ بها لتشجٌع أبنا

نصائح فً إطار حملة "صحتك أوالً"، التً تنظمها كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  "المختص
اء، وأخذ ُعمر االبن بالحسبان عند تقٌٌم سلوكه، بسٌطة تتمحور حول اتساقٌة التعامل مع األبن

 واعتماد منهجٌة متأنٌة ومدروسة لمكافأة األبناء على ُحسن سلوكهم.  
 

خالل اللقاء الذي عقد فً النادي الدبلوماسً بحضور عدد كبٌر من وشددت الدكتورة مٌان 
حمٌمة بٌن اآلباء واألبناء، واصفة على األهمٌة الِمْفَصلٌة للعالقة المتٌنة والالمواطنٌن والمقٌمٌن، 

وقالت: "ثمة العدٌد من األسالٌب  إٌاها باألساس المتٌن لتشجٌع األبناء على انتهاج السلوك الحسن.
التً تفٌد فً تدرٌب األبناء على ُحسن السلوك، لكن علٌنا أن نتذكر أنها ترتكز إلى وجود عالقة 

حرٌصاً على  الولدقة الحمٌمة بٌن الجانبٌن تجعل العالطٌبة بٌن اآلباء واألبناء، ألن مثل تلك 
 إرضاء أبوٌه من أجل نٌل مدٌحهم ورضاهم وحبهم".

 
ٌقول الخبراء إن معرفة اآلباء بأسالٌب تشجٌع األبناء على ُحسن السلوك تسهم فً الحد من التوتر 

كتورة مٌان لألسالٌب تطرقت الدكما   السائد فً المنازل لٌجعل منها بٌئة هانئة ومستقرة وصحٌة.
، والتشجٌع على العادات الصحٌة والتعامل مع تقلبات مزاج األطفالالصائبة لتهدئة بكاء الصغار، 
 وغٌرها من النصائح.بالنسبة للنوم وتناول الطعام، 

 
الدكتورة مٌان على أهمٌة اتباع منهجٌة تربٌة تقوم على حفز السلوك الحسن، داعٌة  وركزت

من  بدّ  دود واضحة ومتسقة ال ٌمكن لألبناء تجاوزها. وفً السٌاق ذاته، الاآلباء إلى وضع ح
تدرٌب األبناء على طرق مقبولة للتعبٌر عن غضبهم وإحباطهم، بدالً من اللجوء إلى سلوكٌات 

 غٌر مقبولة، وإقناعهم أن لكل سلوك تبعاته، وأن ُحسن السلوك سٌجعلهم ٌستحقون مكافأة علٌه.
 

الُمنصف أن نعاقب الطفل ما لم ٌكن ٌعرف حق المعرفة طبٌعة السلوك : "لٌس من وأضافت
فإن أول ما ٌجب فعله هو  ،المتوقع منه. وعندما ٌستاء األبوان من قٌام الطفل بفعل ما غٌر مقبول



 
 

التحدث إلٌه بروٌة عن سبب استٌائهما من هذا السلوك أو ذاك وحثه على تركه. وفً حال استمر 
قبول، ٌمكن حرمانه من لعبة أو دمٌة مفضلة، أو عدم تنفٌذ وعد سابق الطفل فً سلوك غٌر م

 باصطحابه إلى السٌنما، على سبٌل المثال، فً حال استمرار السلوك غٌر المقبول".
فً حال استمر السلوك  تنصح الدكتورة مٌان باالستعانة بأسلوب عزل الطفل مؤقتاً عن اآلخرٌنو

بمعدل دقٌقة عن كل سنة من ُعمر الطفل، محذرة من  حسب مدة العزلتغٌر المقبول، بحٌث 
 معاقبة الطفل بالضرب أو الصراخ تحت أي ظرف من الظروف.

 
وال ٌنفع ألنه ٌتسبب بتشنُّج األجواء، وسٌكون رد فعل الطفل بإظهار  وهنا قالت: "الصراخ ٌضرّ 

الطفل سٌفهم  مشاعر سلبٌة مثل الغضب أو الحزن. وبالمثل، فإن ضرب الطفل غٌر مقبول ألن
 أمر غٌر مقبول تماماً".أٌضاً من ذلك أن العنف وسٌلة مقبولة لتحقٌق ما ٌرٌد، وهذا 

 
بٌن اآلباء واألبناء، قالت الدكتورة مٌان: "فً  الوطٌدةوفً تأكٌدها على األهمٌة البالغة للعالقة 

ووثٌقة بٌن الجانبٌن، فإن مجرد استٌاء اآلباء من سلوك األبناء سٌجعلهم  وطٌدةحال سادت عالقة 
 ٌفكرون باألمر وٌهذبون سلوكهم تلقائٌاً".

 
  -انتهى  -

 
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
med.cornell.edu-www.qatar 
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