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مقدمه

منللحددفرضالذيالمنزليالحجرإثر
العائالتتجدو،كورونافیروسانتشار
اءلقضھاأفرادضطروأالمنزلحبیسةنفسھا
وھذا،متوترجومعمكثفبشكلمعاالوقت

اإلخوةبینالنزاعاتحدةملحوظبشكلادز
 .وشدتھا



النزاعھوما
 ت،حین البیبالضغط والتوتر في لشعور عند ااإلخوة بین يزداد النزاع

حین يتخاصم األخوة كثیرا  ,معاطويليقضي أفراد العائلة وقت 
حین يرون األمور من وجھة حدث أو غیر عادل قد أمر يشعرون أن 

سون قد يتخاصمون نتیجة الضجر، أو ألنھم يتنافكما ,مختلفةنظر 
 .على االستئثار باھتمام والديھم

 لذروتھا في سن المراھقة، يمكن أن تصل النزاعات بین اإلخوة
ھذه الفترة .كجزء من مرحلة النمو التي ينمون فیھا االستقاللیة

الجو في البیت بشكٍل فوري على كل من أفراد يؤثر ا تحديد
ل األسرة، قد تشعرون بضغط شديد إليقاف الخصومات فورا من أج

من المھم فھم وتذكر أن ثمة ھدف مفید للنزاعات  .استعادة الھدوء
 .إنھا فرص ثمینة لتعلم كیفیة التواصل مع االخر :بین اإلخوة

فمھارات حل المشاكل التي يتعلمھا األوالد من نزاعاتھم مع 
إخوتھم تساعدھم على تعلم حل الخالفات، مواجھة اآلراء 

ار المختلفة، التعبیر عن حاجاتھم، إجراء التسويات، وحتى االعتذ
تعالج بشكل صحیح، تساعد الخالفات األوالد وحین .والمصالحة

يمكنكم ان تساعدوھم على حل المشاكل فكیف .حین يكبرون
.والتقلیل منھا



اإلخوة؟بینالنزاعاتمعالتجاوبكیفیة

خصامبالاألوالديبدأحینينشأأنيمكنالذيالطبیعيالفعللردخالف،
اتالخالفحلألوالدكمتتیحونفحینبسرعة؛التدخلدائماجیدالیس

الوالديناھتمام, حیاتیةمھاراتتطويرعلىتساعدونھم،بأنفسھم
ذلكمع,المستقبلفيمماثلةسلوكیاتعلىشجعيبالنزاعاتالمفرط
حلفيوينجحوناألوالديتواصلفحینيجريماعلىاإلشرافيحسن

تقديميمكن،الحاجةدعتوإذاذلكعلىامدحوھم،بأنفسھمالمشكلة
اميفھمواأنساِعدوھمبینھمالمفاوضاتتوجیهوكذلك،لھمنصائح
حاجاتاالعتبارفييأخذحلفيمعالیفكرواوأرِشدوھمالجدالسبب

علىاقاالتفيستصعبوناألوالدأنترونحینأخرىأفكاراقتِرحوا,الجمیع
بشكلالنزاعإدارةبقواعدمسبًقاتذكیرھمويحسن .لمشكلةاحل

.ذلككألیس،اآلخرمعبلطفنتكلمأنناتتذكرونأنتمالقولك،إيجابي



النزاع؟عنالحديثكیفیة

المحادثةبدءقبلھدأقدالجوأنمنتأكدوا،
.منطقيبشكلالتحدثيمكنھماألوالدوأن

إلىواحدھميصغواأنأوالدكممناطلبوا
عنالتعبیرفرصةمنھمكالوامنحوا،اآلخر
،الجدالمحورتحديدعلىساِعدوھم,رأيه
.بهبدأمنعلىالتركیزبدل

داألوالمنأّيٍ جانبإلىتقفواأالّ احرصوا.



وأنمنطقیةتوقعاتھمھليفحصواأنساعدوھم
أيًضايمكنكم .للمشكلةمحتملةحلوليقترحوا

.عندكممنحلولاقتراح
األوالدشجعوا،المقترحةالحلولفيمًعافكروا

المختلفةالحلولإيجابیاتفيالتفكیرعلى
.وسلبیاتھا

حلعلىتوافقإلىالتوصلعلىاألوالدشجعوا
،ينجحوالمحالفي .األطرافلجمیعمقبول
،الحقوقتفيمجدداذلكعنتتحدثواأنحاِولوا

.ىأخرأفكارفييفكرواأنحالیااألوالدمنواطلبوا
فعالً منصفعلیهالمتفقالحلأنمنتأكدوا

.تطبیقهمنوتأكدواللجمیع



التدخل؟یجبومتىالنزاعإلیقافخطوات

إلىأو،ومؤذعنیفسلوكإلىالخصاميتحولحین
مالخصاووقفالتدخليجب،وشتائمبذيئةكلمات
واتستعینأنيمكنكم،كھذهحاالتفي .فوريبشكلٍ 

:التالیةبالخطوات
مكنيوالبكاءيبدأأنقبلاإلخوةبینوافصلواتدخلوا

بدأإذا .يھدأكيمختلفةغرفةإلىواحدكلإرسال
حینأنهأوضحوا،المذنبمنحولبالجدالاألوالد
.المسؤولیةالجمیعيتحمل،نزاعھناكيكون



یرغفعلكمفردمشاعركمفيوالتحكمھادئجوعلىالحفاظحاِولوا
أنلواحاوِ ،السیطرةتستصعبونحین,الوضعیفاقمأنیمكنالمتزن
آخرمناطلبوا،ذلكیساعدكملموإذاالتصرفقبلالعشرةإلىتعدوا

.قصیرةاستراحةوخذوا،المشكلةمعالجة
نیكو،الخصامانتھاءفورحدثعمافیھتتحدثونالحقوقتحددوا

إجراءتذكروا .الموضوعیناقشواأنیمكنھموالجداغاضبیناألوالد
.بناءبشكلبینھمالمشاكلحلعلىاألوالدتساعدواكيالمحادثة

نتیجةستكونماذاوقرروا،والفوریةاألمدالقصیرةالعواقباستخِدموا
تخاصمواالذيالغرضعلىاألوالدمنأيیحصلأالاحرصوا :النزاع
نأبعدماإلىالمخّططالنشاطأجلوا،حلإلىیتوصلواحتىعلیھ

.یھدأوا



النزاعلمواجھةتوجھات

كاكاتواالحتالتوتروخفضالجوتھدئةعلىالمساعدةیمكنكم
:یليماعلىالِحرصعبراألوالدبین



:ولدبكلالشخصياالھتمام

وبتوزيعشخصياھتمامولدكلبمنحاھتموا
من،للجمیعوالمديح،االبتسامات،المعانقات

اآلخرينينافسأنعلیهأنأحديشعرالأنأجل
أنمنتتأكدواأنبكميحسن .اھتمامكملنیل
فیهيضعجاروربهخاصحیزولدلكليكون

سيمارأنفیھايمكنوأوقات،الشخصیةأغراضه
وحاولوااآلخرونفیھايتدخلأندوننشاطات
ضاؤهقيمكنكمقصیركانلوحتىوقتتخصیص

.ىحدعلىمنھمكلمع



اإلنصاف

منصفاألوالدجمیعمعالتعامليكونبأناھتموا
إلىداعيال .اإلخوةبینوالمقارناتالتمییزوتجنبوا
ولدفلكل .الجمیعمعنفسھابالطريقةالتصرف
معھمتتجادلواال .ولممیزاتهلسنهالمالئمةحاجاته

السنفياالختالفاتأنأوضحوا,منصفھوماحول
من،ذلكمع .والواجباتالحقوقفياختالفاتتنشئ
أنھماألوالديشعرحتى،بالمساواةاالھتمامالمھم

.دائمامضدھالتمییزيتموال،منصفةبطريقةيعاملون



:اإلیجابياالھتمام

نیتصرفوحینإیجابیةمرتدةتغذیةاألوالدأعطوا
،أحببتموهالذيالسلوكھوماأوضحوا،حسنًا

احتمالتزیدونھكذا .ذلكعلىمحددبشكلوامدحوھم
أننكمابوتعلمون،المستقبلفيالتصرفاتھذهتكرار

.إیجابيسلوكعبرباھتمامكمیحظىأنوسعھفي



:عائلیةقواعدحددوا

التيوالبسیطةالواضحةالقواعدمنعددحددوا
ويحاولواتوقعاتكميفھمواأنأوالدكمتساعد
أيةوتحديدإيجابيبشكلالقواعدصیاغة

أنيمكنكم .بھاومرغوبمقبولةھيتصرفات
فيبارزمكانفيوتعلقوھاالقواعدتكتبوا
 .بالقواعداإلخاللعواقبمسبقأوِضحوا .البیت
التيالقواعداستخداميمكنكم،الخصامأثناء

.المنشودبالسلوكاألوالدتذكرواكيحددت



الشخصيالمثال

ریناآلخمعأوكولدینبعضكممعخالفاتكمإلىانظروا
التيطریقةللشخصیّامثاالً األوالدفیھاتمنحونكفرصة

احسنً التعاملعلىحرصتمفإذا .فیھاالمشاكلحلیجب
یدیرونكیفتعلموھمأنیمكنكم،الخالفأثناء

األوالدرآكموإذا,یتخاصمواأندونمفاوضات
.اأیضً ھمذلكیتعلمواأنیرجح،الحاجةوقتتعتذرون



:ابنكمسلوكلتوجیھالنتائجاستخدموا

الناجعاالنضباطمننوعھيالعواقبأوالنتائج
لحاألوالدفیھایستطیعالالتيالحاالتفي

ھكذا .لحلھاالتدخلوعلیكم،لوحدھمالمشكلة
.األوالدیتشاجرعندماالعواقبتستخدمون



فيللعبالعودةيمكنكم :مثلشیئاوقولواالنشاطاوقفوا
أنكمبماأو .معاتستخدمونهكیفتفكرونعندماالحاسوب
.ساعةنصفلمدةالتلفزيونتشغیلسنوقفتتنازعون

أنيمكن“ :مثالقولواأجلهمنتنازعواالذيالغرضأبعدوا
.المشتركللعبمستعدينتكونونعندماوتلعبواتعودوا

حتىإلىنذھبلن :مثال .بهالقیاميريدونماشیئاأجلوا
.المشكلةتحلوا

دأحالأنتأكدواوحدھمالوقتمنالقلیليقضوناألوالددعوا
تلبوالم :مثال .أجلهمناألوالدتنازعالذيالغرضعلىيحصل

خمسيقضيأنمنكمكلعلىولذلك،منكمطلبتهما
.وحدهدقائق

ماھذاتنازعتمأنكمبما :مثال .الكالمحقتمنحوھمال
.سنفعله



خاللمنفردوا،األولىالمرةفياألوالديتعاونلمإذا
منالمزيدكسبمنمنعھمحاولوا .لھاالمخططالعواقب
أوونالتلفزيلمشاھدةإضافيساعةنصفتوفیرمثلالحقوق

.بالحاسوباللعب
عةسانصفتكفياألفضلھيوالفوريةالقصیرةالعواقب

مشاھدةدونمنمساءقضاء،المحبوبةباللعباللعبدون
منالدقائقبعضقضاءأو،المفضلةالتلفزيونبرامج

عقابفياالنضباطأھمیةتكمنال .الرسالةلنقلاالستراحة
عواقبلھاالنزاعاتأنفھمعلىمساعدتھمفيبل،األوالد

.وسلبیةواضحة
بدأإذا .آخرموضوعإلىالنزاعانتقلإنحتىھادئینابقوا

لقدمثلشیًئافقولوا،المذنبحولالجدالفياألوالد
بدأواإذا .”وحدهيتشاجرأنلشخصيمكنوالمًعاتشاجرتم

يمكنكمالأنهلكمقلتلقد :مثالقولوا،معكمبالمشاجرة
،النزاعفياستمرواإذا .المساءھذاالتلفزيونمشاھدة

.أخرىعقوبةاستخدموا



مشاعركمعلىالتغلبیمكنكیف
ھمالممنولكن،األوالديتنازععندماجداغضبكميثورقد

عندماأنھمالوالدينمنالكثیريشیر,ھادئینتبقواأن
تثیرأموراھناكولكن .النزاعحدةتزدادمتوترينيكونون
نمتوتريفیھاتصبحونأياموھناك،أكثرلديكمالتوتر

بشرفأنتمأنفسكمأجلمنتنازلوا .أكبربسرعةوقلقین
.فحسب

تفقدواأنإلىاألوالدبینالنزاعاتتؤديكانتإذا
،توقفوا :التاليالسريعالتمريناستخدموا،سیطرتكم

الدقائقتكفي .تصرفواثمومن،العشرةحتىعدوا
أنآخربالغمناطلبوا ,ھادئینلتصحبواالتالیةالعشر
.قصیرةالستراحةتخرجونبینمابالموضوعيھتم



النزاعاتبعدالعمل
كیفتعلمعلىأوالدكمنزاعبعدبهتقومونمايساعد

المستقبلفييواجھونھاالتيالمشاكلحليمكن
وسالنفتھدأحتىانتظروا،النتائجأفضلعلىللحصول

.بمنطقللتحدثمستعديناألوالدويكون
ىحتالحاسوبمنكمأي�ايستخدمأالقررتلھمقولوا

،واآلن .رائعتفھمون؟ھل .النزاععلىللتغلبطريقنجد
.ممتازالمشكلة؟لحلمًعاللعملمستعدونأنتمھل

رأيھماوفق،المشكلةھيمايذكراأنمنھماطلبوا،
.يحدثأنيرغبانوماذا

منطقیةتوقعاتھمكانتإذامافحصعلىساعدوھما.





لحلفعالیةاألكثراألفكاراقتراحعلىاألوالدشجعوامعافكروا
 .ةواقعیغیرتبدوأفكارعلىمالحظاتتقولونوالالمشكلة

اراألفككلاكتبواثممن،بكمالخاصةاألفكاربعضاقترحوا
.وصنفوھا

من .رأيھموفقتنجحلنأفكارأيةاألوالداسألوا،البدايةفي
،مثال .سلبیاتوأقلحسناتأكثرذيالحلعنابحثوا،ثم

جیدايكونقدماذا؟ستنجحالطريقةھذهأنأحديعتقدھل
”سیئا؟يكونقدوماذاالحل؟ھذافي

يمكن .الحقاحاولوا،األولىالمحاولةأثناءلحلتتوصلوالمإذا
لقيتأو،مًعاإضافیةأفكارفيالتفكیراألوالدمنتطلبواأن

.ذاتھاالمشاكلواجھواآخرينأشخاصمنمساعدة
إذاھاتجربتحاولوا،األفضلالطريقةعلىالجمیعيوافقعندما

.ثانیةالعملیةفابدأوا،الوضعيتحسنلم
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