
الحاجات الاساسية لطفلك

الكاتب: دعوة للجميع

§ الاحتياجات الأساسية للطفل هي التي تبني شخصية الطفل .
× هي مسئولية مباشرة للأهل لأن لهم أكبر تأثير على أبنائهم خاصة في المرحلة العمرية المبكرة .

§ الاحتياجات الأساسية للطفل هي :
      1- الحب :

× الحب الغر مشروط هو الحب الوحيد الذي يحتاجه الطفل .
× الحب له تأثير مباشر على الإحساس بالقيمة والثقة بالنفس .

× كثير من مشكلات الإنسان النفسية والسلوكية نابع من نقص الحب .
× لغة الحب للطفل هي :

أ- الوقت ب- الإنصات جـ- العطاء د- اللمس
2- الإحساس بالأمان :

× فقدان الإحساس بالأمان يؤدي أيضًا إلي كثير من المشكلات النفسية والسلوكية .
× الطفل يستمد إحساسه بالأمان من أسرته بالدرجة الأولى .

× يهتز بالإحساس بالأمان عند الطفل مع كثرة التغيير والسفر ومع الولادة الاجتماعية المبكرة والمفاجئة .
3- التشجيع والتقدير :

× هو احتياج أساسي وهام للطفل .
"أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم (لا تقللوا من شأنهم)" .

× له تأثير مباشر على الثقة بالنفس والقدرات والقدرة الذهنية .
4- الانتماء :

× يحتاج الطفل أن يشعر بالانتماء أولًا لكيان الأسرة ثم بعد ذلك الانتماء لكيان أكبر مثل الأسرة الممتدة أو الاجتماع أو الكنيسة .
5- المتعة :

× الطفل يحتاج إلي ذخيرة من الأوقات الممتعة .
× بدون هذه الذخيرة يتملك الإنسان الإحساس بالكآبة والحزن .

6- الحرية :
× الحرية الجسدية : الأماكن الواسع المفتوحة مثل الحدائق والشواطئ .

× الحرية النفسية : القدرة على اتخاذ اختيارات خاصة به .
× هذا يؤثر على نضجه النفسي والذهني في المستقبل .

7- المعرفة :
× يحتاج الطفل إلي قدر وافر من المعلومات الصحيحة والوافية على قدر إدراكه .

× الأهل عليهم أيضًا تشجيع التفكير المنطقي عند أولادهم .
× المعرفة والمنطق لهما تأثير مباشر على الذكاء والقدرات الذهنية للطفل .

8- القدوة :
× الطفل يتعلم بواسطة القدوة والمشاهدة أكثر مما يتعلمه عن طريق التلقين .

× يحتاج الأهل أن يحرصوا لكي تكون سلوكياتهم وتصرفاتهم قدوة صالحة لأولادهم .
9- التأديب وتهذيب الشخصية :

× أدوات تهذيب الشخصية .
أ- النصح والإرشاد والتوجيه المباشر

ب- الدعم الإيجابي .
جـ_الإخماد .

د- جني الثمار .
هـ-التأديب المباشر :

§ ينبغي أن يتفق الأبوين معًا على وسيلة أو وسائل التأديب التي سيستعملونها مع الطفل على أن يطبقوها هما الاثنين .
§ التأديب يمكن أن يكون عن طريق الحرمان من أمر محبب للطفل أو أن يجلس الطفل بمفرده في غرفته أو الضرب .
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§ يجب مراعاة طقوس التأديب الآتية :
1- شرح الأمر للطفل بمفرده .

2- توقيع العقاب
3- إعلان المحبة وتوضيح الأمر مرة ثانية .

10- الاحتياجات الروحية :
× تسديد الاحتياجات الروحية هو مسئولية مباشرة للأهل وينبغي أن لا يلقوا المسئولية على الكنيسة أو المدرسة .

× هناك علاقة مباشرة بين التوازن الروحي والتوازن النفسي .
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