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كيف ينّمي األهل الذكاء العاطفي لدى أوالدهم؟
فرنسيس: بتعريفهم إلى مشاعرهم بالدل إليها باإلسم

الذكاء العاطفي ما هو، ما اهميته يف الحياة الشخصية واالجتامعية، هل يكتسب وكيف؟ هو معرفة مرتبطة باملشاعر ال بالعقل  
يراكمها االنسان منذ  الرضاعة عىل يد  من يتوىل الرتبية. هدف هذه املعرفة اكتشاف الطفل نفسه التي يجهلها كليا بالتعرف 

اىل مشاعره بالدل اليها باالسم، الدارتها بذكاء يك ال تكون عامال سلبيا لتحطيم نفسه واالخرين 

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ال يكتسب الطفل ذكاء عاطفيا اال بالتثقيف 
حول االمور غري امللموسة يف ذاته من اجل 
به ال مباذا  بتحديد ما يشعر  يتلمسها   ان 
عن  التعبري  عىل  بالتدريب  وذلك  يفكر، 
عال.  بصوت  والحزن  الفرح  يف  مشاعره 
باالستعانة بهذا الذكاء، يحقق االوالد نجاحا 
اكادمييا سيحمي املراهق يف خياراته لالبتعاد 

من التجارب املدمرة  له. 
االستاذة  تتوقف  العام"،  "االمن  مع  لقاء  يف 
املحارضة يف الجامعة اللبنانية املحللة النفسية 
الدكتورة مرياي فرنسيس عند دور االهل يف 

جعل اوالدهم اذكياء، عاطفيا واجتامعيا. 

لدى  العاطفي  الذكاء  االهل  ينمي  كيف   ■
اوالدهم؟

□ لنتوقف بداية عند ماهية الذكاء العاطفي 
ميلك  َمن  هذا.  تحلييل  يف  التبسيط  وساعتمد 
ذكاء عاطفيا هو انسان لديه معرفة تستند اىل 
املشاعر ال العقل، يكتسبها يف مرحلة الرضاعة 
الحياة  التعرف اىل كيفية استعاملها يف  بهدف 
الواقعية االجتامعية يك ال تكون مشاعره عامال 
كالغضب  االخرين،  او  نفسه  لتحطيم   سلبيا 
تجعله  عواطفه  االنسان  ادارة  اهمية  مثال. 
شخصا ناجحا يف الحياة. هذه املعرفة يتلقاها 
الطفل بالتثقيف منذ اللحظة االوىل لوالدته عىل 
يد كل من يتوىل تربيته، يف البيت او يف الحضانة 
ومن ثم يف املدرسة. يعتمد هذا التثقيف عىل 
باالسم  اليه  بالدل  الطفل  به  تحديد ما يشعر 
اىل  ايصاله  بهدف  بداية،   معرفته  اجل  من 
مرحلة االصغاء اىل عواطفه. فاملخبأ يف النفس 

ال يدركه الكبار احيانا، والطفل يجهل ما يختلج 
يف ذاته من  نزاعات ال يجد تفسريا لها، خصوصا 
يف مرحلة املراهقة، من هذه النقطة بالتحديد 
نقول ان االنسان يجهل نفسه. كيفية التثقيف؟ 
الحليب  تقديم  عن  االم  تتأخر  عندما  مثال، 
البنها الرضيع عليها مخاطبته مبا يشعر به من 
غيابها  له عن  االعذار  لتقدم  بالبكاء   انزعاج  
التثقيف  هذا  له.  بحبها  للبوح  فرصة  لتكون 
احاسيس  عن  الغموض  ازالة  اجل  من  هو 
بالخوف يف  كاحساسه  ذاته  يف  الطفل  يجهلها 
او  بالبكاء  فيعرب  املدرسة،  االول لدخوله  اليوم 
بالرصاخ واالنزواء.  يف هذه الحال، عىل االهل 
بأن  اي  الولد،  مع  يحدث  ما  اىل  بالكالم  الدل 
ما ينتابه هو الخوف وهذا امر طبيعي يف هذا 
اليوم بالذات، ال بتجاهله او السخرية منه من 
اياه   مطالبني  املرحني،  برفاقه  مقارنته  خالل 
النفس  بالتمثل  بهم. هذا ما نعتربه  يف علم 

انكار  املشاعر وهو اسوأ ما يصيب االنسان.

الطفل  امام االهل هو شعور  ■ هناك عائق 
بالخجل الذي مينعه عن التعبري، ما هي اكرث 
ال  التي  االوالد  اىل  بالنسبة  املخجلة  املسائل 

يتحدثون عنها؟ 
□ الشعور بالغرية من مولود جديد يف العائلة 
هو مشكلة كبرية سيعاين منها الطفل،  خصوصا 
شعوره بالخجل امام نفسه يف بادىء االمر، اذا 
كان املولود اخا له او اختا لها. عىل االهل البدء 
وبانه  الولد  امام  بها  باالعرتاف  املسألة  بطرح 
من الطبيعي ان يشعر بذلك وهذا من حقه 
العائلة، حيث االهتامم  خوفا عىل مكانته يف 
كان منصبا عليه من قبل. من املهم استغالل 
االهل هذه الفرصة للتعبري عن مشاعرهم تجاه 
اوالدهم، خصوصا مسألة ال احد سياخذ مكان 

هذا  والفرح.  والحزن  والكراهية  واالستياء 
الخيار يدفع االوالد يف شكل مبارش اىل دخول 
هذا العامل من دون مقدمات للقول لهم ركزوا 
عىل هذا الجانب يف ذواتكم ملعرفة انفسكم 
النجاح  ارتباط  مدى  اىل  بالنسبة  واالخرين. 
االكادميي بالذكاء العاطفي لدى الولد، نتوقف 
هنا عىل الدور الذي سيلعبه املعلم او املعلمة 
العالقة  التنبه اىل نوعية  التلميذ مع  يف حياة 
الشخصية بني االستاذ والتلميذ، ان كانت جيدة 
يف ما يخص االهتامم مبا يتلقاه يف الصف. احيانا 
كثرية تكون املشكلة يف االستاذ ال يف التلميذ، 
خصوصا عندما ال يروق له التعامل مع احدهم 
اثناء  يف  فيتجاهله  االستلطاف  عدم  باب  من 
الدرس. تفعيل هذه الوزنات هي من مسؤولية 
املعلم او املعلمة التي تحرص، وهذا ما نعرفه، 

تستهويها  معينة  جوانب  عىل  الرتكيز  عىل 
غري  تراها  اخرى  جوانب  لتهمل  بالذات  هي 
مفيدة لتالمذتها. لذا، نعترب االسلوب التقليدي 
لتفعيل  املطلوبة  الغاية  يحقق  ال  التعليم  يف 
البعض  باستثناء  االوالد  كل  لدى  الوزنات 
منهم. يف املقابل، العالقة الشخصية بني االستاذ 
والتالمذة، سلبية كانت ام ايجابية،  لها تأثريها  
عىل ما يكتسبه الطفل او املراهق يف مدرسته. 
هذا ما نسميه الذكاء العاطفي الذي يف حال 
املبكرة،  خصوصا  الدراسية،  املرحلة  يف  توافر 
ويف العالقة التي ذكرتها سابقا سيحقق التلميذ 
نجاحا اكادمييا الفتا يندرج تحت عنوان الذكاء 

العاطفي االجتامعي. 

■ هناك جوانب عدة يشملها الذكاء العاطفي 
اضافة اىل معرفة املشاعر والتعبري عنها هناك 
منها  الناتج  والغضب  الضغوطات  ادارة  ايضا 
القرارات  واتخاذ  االخرين  مع  والتعاطف 

املناسبة، اي جانب هو االهم؟ 
□ اتخاذ القرارات هو االهم من بينها. ال اعني 
هنا القرار الصائب واملناسب للظرف الذي مير 
فيه الشخص، بل تحّمل مسؤولية اتخاذه قراره 
كانت  لو  حتى  كلها  تبعاته  بتحمل  تحديدا، 
االخرين  اىل  فشله  تحميل  عدم  سلبية رشط 
دعم  عدم  واىل  له  املؤاتية  غري  الظروف  واىل 
والده له ليظهر نفسه عىل انه ضحية. معظم 
هذه  اظهار  اىل  يسعون  الحياة  يف  الفاشلني 

الصورة عنهم لتربير فشلهم. 

العاطفي يحمي املراهقني من  الذكاء  ■ هل 
وتعاطي  كالعنف  االنحراف،  نحو  االتجاه 

املخدرات والترسب املدريس؟ 
من خوض  يحميهم  ال  العاطفي  الذكاء   □
مثل هذه التجارب، فاملراهق يهوى املجازفة. 
الفارق هنا لدى من ميتلك هذا الذكاء هو يف 
عدم اقدامه عىل تجارب مدمرة له، الن بعد 
توصله اىل هذه املعرفة سيكون خائفا عىل 
كام  ـ  بالنار  يلعب  فال  املخاطر  من  نفسه 
يقالـ  لذا، سيستعيض عن الغرق يف تعاطي 
فيها  رياضية  العاب  اىل  باللجوء  املخدرات 
هذه  يف  نفسه  الرضاء  املجازفة  من  الكثري 

املرحلة العمرية، مبتعدا من التجارب 

االستاذة املحارضة يف الجامعة اللبنانية املحللة النفسية الدكتورة مرياي فرنسيس.

.lego طفل يلعب بالليغو

علينا ان ال نحطم 
اوالدنا في حال عجزنا عن 

تثقيفهم جنسيا

احد يف العائلة. االقدام عىل هذه الخطوة، يعزز 
ثقة الطفل يف نفسه كعامل مهم الكتسابه ذكاء 
عىل  صغرهم  يف  االوالد  نعلم  فكام  عاطفيا. 
والكريس،  كالطاولة  امللموسة،  االشياء  تسمية 
علينا كاهل ان نعرّفهم اىل االمور غري امللموسة 

يف ذواتهم. 

بأن  النفس  علم  يف  االختصاصيون  يعرتف   ■
ال  العاطفي  بالذكاء  مرتبط  االكادميي  النجاح 

بالقدرة الذهنية لدى االوالد، كيف؟ 
بقدر  ذاته،  يف  وزنات  لديه  شخص  كل   □
حياته  يف  ناجحا  سيكون  ويفعلها  ينميها  ما 
يتوىل  من  كل  العاطفي.  ذكائه  عىل  باالتكال 
مسؤولية الرتبية يتحمل جزءا كبريا من هذه 
املسألة. مثال، ليس مهام من حيث الرتاتبية ان 
تعليم  عىل  الحضانات  يف  املسؤولون  يحرص 
اىل عرشة كرضورة  واحد  من  االرقام  االطفال 
لهم وكانه  انجاز،  ما هو اهم بالنسبة اليهم 
يف عاملنا اليوم هو التعرف اىل ما يشعرون به 
من خالل احتكاكهم باطفال اخرين كمنطلق 
الدول  يف  فالحضانات  االجتامعية.  لحياتهم 
الجانب  هذا  تنمية  عىل   تحرص  االوروبية 
الغرف  يف  لوجوه  صور  بتعليق  الطفل  يف 
الغضب  يتواجد فيها االطفال، تعرب عن  التي 
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املهلكة بقرار منه. اهمية الذكاء العاطفي 
التي يتخذها  الخيارات  الحالة، يف  يف هذه 

الشخص لحامية نفسه. 

■ اىل اي مدى تؤثر ردود فعل االهل االنفعالية 
التي تحصل عادة، خصوصا يف هذه االيام، عىل 
امتناع الطفل عن التعبري عام يزعجه وبالتايل 
سيكتسب  كيف  امامهم،  مبشاعره  يبوح  لن 

االوالد  ذكاء عاطفيا يف هذه الحال؟
يف  السائدة  القمع  سياسة  هي  هذه   □
من  الطفل  مينع  حيث  العربية،  مجتمعاتنا 
وال  بالضحك  ال  وحزنه،  فرحه  عن  التعبري 
بالبكاء حتى عىل ابسط االمور،  فيسخرون 
الترصف  هذا  باعتبار  عليه  ويتنمرون  منه 
العائلة  افراد  من  يبدأ  عادة  فالتنمر  معيبا. 
من  اوسع.  اجتامعي  محيط  اىل  لينتقل 
الرضوري التوقف هنا عند حالة االهل الذين 
مشاعرهم  عن  التعبري  عدم  عىل  يحرصون 

ال  التي  ارسارهم  وكانها  عليها،  بالتكتم 
ال  منهم  البعض  ان  ان تكشف، علام  يجب 
افعاال،  التعبري عن نفسه، ال كالما وال  يتقن 
كليا  باالحجام  اوالدهم  عىل  ذلك  لينعكس 
عن التعبري عام يف داخلهم وما يراودهم من 
شخصية  مشكلة  واجهتهم  حال  ويف  افكار، 
لن يكون االهل امللجأ بالنسبة اليهم. ال نأمل 
من اب او ام لديهام هذا النقص العاطفي، 
هذه  يف  عاطفيا.  ذكاء  اوالدهم  مينحوا  ان 
الحال، املشكلة هي اكرب من معاناة الكبت 
التي يعيشها بعض االطفال واملراهقني، فرغم 
مساوئه سيكون الوضع مرحليا او ظرفيا، لكن 
سيتمكن هذا الشخص يف ما بعد  من تجاوزه 
باعامل او خطوات تثبت له تخطي شعوره 
املدمر. يف هذا القمع، هناك اكرث من مساوىء 
الكبت،  انه "مسح" العواطف منذ الصغر يك 
ال يخرجها الطفل من اعامقه فتبقى يف داخله 
وال يتحدث عنها اىل احد حتى لو كانوا اهله.

■ كيف يستفيد االهل من الظرف الحايل الذي 
فرض عليهم مالزمة منازلهم وقتا طويال؟

□ الحجر املنزيل املفروض عىل شخص واحد هو 
مثابة عنف نفيس. اما يف حال فرض عىل عائلة 
باكملها فمن املفرتض ان تكون فرصة لالهل 
اوالدهم.  مع  العالقة  لتوطيد  منها  لالستفادة 
الحال،  هذه  يف  املراهقني  نقصد  ال  طبعا، 
فهؤالء لهم عاملهم الخاص الذي يبعدهم عن 
مالزمة والدتهم او والدهم. من نقصده يف هذا 
االهل  استفادة  الطفل.  هو  تحديدا  الجانب 
يف  تصب  املتقطعة  املنزيل  الحجر  فرتات  من 
مصلحة طفلهم، بابتداع فكرة الرسم والتلوين 
معه من اجل ان يفتحوا له الطريق يك يوجه 
لهم االسئلة فهو كفيل بهذه املسألة ال هم. من 
اسئلته نبدأ بتثقيفه داخليا عىل اكتشاف امور 
الحياة ونفسه، بالرتكيز عىل تحديد  ما يشعر 
به ال مباذا يفكر، فالفرق شاسع هنا. البعد الذي 
يحمله هذا التثقيف يف حال نجح فيه االهل 
مشاعره   اىل  االصغاء  الطفل  تعلم  يف  يكمن 
كافضل دليل له يف الحياة شخصيا واجتامعيا. 

■ اي مسائل عىل االهل التنبه لها يف ترصفاتهم 
مع اوالدهم؟

الحجر  كورونا وفرض  وباء  انتشار  بعد  ما   □
املنزيل عىل الناس، واجهنا مشكلة جديدة يف 
هذه  اسباب  ومراهقني.  اطفال  مع  عياداتنا 
املشكلة اطالع االوالد عىل هواتف اهلهم بعلم 
منهم طبعا،  كعادة باتت سائدة اخريا يف اغلب 
العائالت كتعبري عن انفتاحهم يف تعاطيهم مع 
املسؤول،  غري  الترصف  هذا  نتيجة  اوالدهم. 
اطلع االطفال واملراهقون عىل مسائل مسيئة 
جدا لهم، يف وقت ميتنع فيه االهل عن تثقيفهم 
العالقة  عن  خاطئا  مفهوما  فاكتسبوا  جنسيا، 
الجنسية بعد تعرفهم اىل عادات مسيئة فعال 
من  مشكلة  بالذات.  ولالنسان  العالقة  لهذه 
الصعب تجاوزها يف مرحلة قصرية بسبب عدم 
قدرة الشخص عىل التخيل عن عاداته بسهولة، 
مام يتطلب عالجا طويل االمد  ال نعرف مسبقا 
تحطموا  ال  لالهل،  نصيحتي  نجاحه.  مدى 
اوالدكم  يف حال كنتم عاجزين عن تثقيفهم 
ال  ذلك خطوة جرئية  ان  اعتبار  جنسيا، عىل 

قدرة لكم عليها.

طفل يكتب او يرسم.

وفقًا إلتفاقية حقوق الطفل والقانون اللبناني 422/2002
أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة

ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ
 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة

وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�


