
  عشرة أشياء تعيَيا ىطفيل عن اىَاه

 

رؼذ رٕشئخ ا٤طفبي ػٍٝ اٌؼبداد اٌغ١ٍّخ ُ٘ ا٢ثبء ٚ ا٤ِٙبد ا٤ٚي ٚ ٌؼً ِٓ اٌؼبداد 

 اٌٙبِخ ٚ اٌزٟ ٠ٍّٙٙب ا٤ً٘ أٚ ٠غضْٛ إٌظش ػٕٙب ٟ٘ رؼ١ٍُ اٌطفً و١ف١خ ئداسح اٌّبي

رؼ٠ٛذ طفٍه اٌؼبداد فٟ ٘زا اٌّمبي عٕزٕبٚي أُ٘ ا٤ش١بء اٌزٟ رغزط١غ ثزطج١مٙب 

 اٌّب١ٌخ اٌغ١ٍّخ.

 

 أىَيت إدارة اىَاه باىنسبت ىألطفاه

لذ ٠مٛي لغُ وج١ش ِٓ ا٤٘بٌٟ ٔؼٍّّٗ الؽمبً.. اٌؾ١بح أِبِٗ ٚ ال ٠ضاي صغ١شاً ػٍٝ رؼٍُ 

 ٘زا خبطئ رّبِبً ! ا٤ِٛس اٌّب١ٌخ .. ٚ

ٛػخ ِٓ ِضً أٞ ِغبي رؼ١ٍُ آخش فاْ ػٍٝ ا٢ثبء ٚ ا٤ِٙبد رؼ١ٍُ أطفبٌُٙ ِغّ

اٌّفب١ُ٘ ٚاٌمٛاػذ اٌّب١ٌخ ا٤عبع١خ اٌزٟ ع١ىْٛ ِٓ شأٔٙب ِغبػذرُٙ فٟ ؽ١برُٙ 

 اٌالؽمخ

ئْ اٌفبئذح اٌزٟ ٠غ١ٕٙب اٌطفً ِٓ اوزغبة اٌؼبداد اٌّب١ٌخ اٌصؾ١ؾخ رىْٛ أوجش ٚ أوضش 

 ٔفؼبً وٍّب رؼٍّٙب اٌطفً ِجىشاً فبٌزؼ١ٍُ فٟ اٌصغش وبٌٕمش فٟ اٌؾغش

اد اٌّب١ٌخ اٌصؾ١ؾخ ٚ اوزغبثٗ ٌٙزٖ اٌؼبداد ٠إٍ٘ٗ ٤ْ ٠ىْٛ اػز١بد اٌطفً ػٍٝ اٌؼبد

 فشداً ٔبعؾبً فٟ اٌّغزمجً لبدساً ػٍٝ ئداسح رارٗ ٚ وً أِٛسٖ.

ٚ ثبٌطجغ رزغبءي ِب أُ٘ اٌؼبداد اٌزٟ ٠غت أْ أػط١ٙب ٌطفٍٟ ؽزٝ ٠ؼشف اٌزصشف فٟ 

 ا٤ِٛس اٌّب١ٌخ؟

 ئ١ٌَه ثأُ٘ ػششح ِٕٙب :

 :الدّخار اىَاهاستخذاً حصاىت شفافت  -1 

٠ؼطٟ اٌطفً صمخ  ئْ االدخبس ثٙزٖ اٌطش٠مخ أٞ طش٠مخ ا٦ٔبء اٌشفبف أٚ اٌؾصبٌخ اٌشفبفخ

 ثّب ع١فؼٍٗ

ِّزبصح ٌىٓ ا٤طفبي فٟ عٓ ِجىشح ال ٠ؼْٛ أ٠ٓ اٌؾصبٌخ الدخبس اٌّبي فىشح  اعزخذاَ

 رز٘ت أِٛاٌُٙ ٚ ثبٌؾصبٌخ اٌؼبد٠خ ال ٠زىْٛ ٌذ٠ُٙ ثؼذ ثصشٞ ٠ؼط١ُٙ اٌضمخ 

٠خ اٌطفً ا٤ِٛاي رزشاوُ فٟ ا٦ٔبء اٌضعبعٟ أٚ اٌؾصبٌخ اٌشفبفخ ع١ؼطٟ اٌطفً سؤ

 اٌؾبفض ٌٛضغ اٌّبي أوضش.

 :ً تَثّو اىسيٌك اىقذًة اىحسنت 2-

اثزذاء ِٓ عٓ اٌغبثؼخ ثؾغت اٌىض١ش ِٓ اٌجؾٛس ٠جذأ اٌطفً ثّالؽظخ عٍٛن ٚاٌذ٠ٗ 

٥ٌطفبي ثبٌزىْٛ ٚ اٌظٙٛس ثبٌّؾبوبح ٚ ٚثّشالجزٗ ٚ رم١ٍذٖ ٚ ػ١ٍٗ رجذأ اٌؼبداد اٌّب١ٌخ 

 اٌزم١ٍذ



فىً ؽذ٠ش ػٓ اٌّبي فٟ ٘زا اٌؼّش ٠ٍفذ أزجبٖ اٌطفً ٚ وً عٍٛن أٚ ػبدح ِٓ لجً 

 اٌٛاٌذ٠ٓ ٠شغت اٌطفً ثزم١ٍذٖ 

ٚ ِٓ ٕ٘ب فىً عٍٛن رشغت ثزؼ١ٍّٗ ٌطفٍه ػ١ٍه اٌم١بَ ثٗ أِبِٗ ٚ ػ١ٍه أْ رىْٛ لذٚح 

 ف١ذ٠ؾززْٚ ثٙب ٚ ٠زؼٍّْٛ ِٕٙب وً ِ

 :ٍشارمت األطفاه في اىتناىيف اىَاىيت3-

ثذالً ِٓ ئعذاء إٌصبئؼ اٌّغزّش ٚ اٌزٞ لذ ال ٠ُٙ ا٤طفبي أٚ ال ٠غزط١ؼْٛ فٟ عٓ 

 ِجىش ئدساوٗ عبػذ طفٍه ثطش٠مخ أخشٜ!

ػٛد طفٍه أْ ٠شبسن ِٓ ِذخشارٗ فٟ ششاء ا٤ِٛس اٌزٟ ٠ؾجٙب أٚ ٠ؾزبعٙب.. خزٖ ِضالً 

 ثٕفغٗ ٚ ِٓ ٔمٛدٖ صّٓ ٌؼجخ ٠ؾجٙب ٚ ٌطبٌّب سغت فٟ الزٕبئٙبئٌٝ اٌّزغش ٚ دػٗ ٠ذفغ 

 ٘زا اٌفؼً اٌجغ١ظ ٠ؾفض اٌطفً ٤ْ ٠ٙزُ ثب٤ِٛس اٌّب١ٌخ

 :تٌضيح خياراث اإلنفاق اىَتاحت ً ترك ٍيَت االختيار ىيطفو-4

٘زا اٌزٛض١ؼ ِٓ شأٔٗ أْ ٠غبػذ اٌطفً ػٍٝ ارخبر اٌمشاس اٌزٞ ٠ٕبعجٗ ٚ رٌه ػٓ 

 برٗ ٚاؽز١بعبرٗ ثبٌّبي اٌّزبػطش٠ك ِٛاصٔخ سغج

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي : لً ٌطفٍه أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ثاِىبٔٗ ششاء عزشح أػغجزٗ ئرا اشزشٜ 

 ٌؼجخ ٠ؾجٙب ٚ أْ ػ١ٍٗ أْ ٠خزبس ش١ئبً ٚاؽذاً فمظ ِٓ ث١ٓ االص١ٕٓ

٘زا ا٤ِش ٠ؼٛد ثّٕفؼخ وج١شح ػٍٝ اٌطفً ٚ ع١ؼٍّٗ أ١ّ٘خ ئداسح ٔفغٗ ٚ ئداسح خ١بساد 

 ا٦ٔفبق ٌذ٠ٗ

 :اتباع أسيٌب اىثٌاب ً اىجٌائز ًاىَنافآث اىَاىيت-5

ال رضسع فٟ دِبؽ طفٍه أْ اٌّبي ٠ّٕؼ ثال ٘ذف أٚ ثطش٠مخ ػشٛائ١خ! .. ػٍّٗ أْ اٌّبي 

 ٠ىزغت ٔز١غخ اٌغٙذ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ ٚ ال ٠ؼطٝ عضافبً دْٚ رؼت ِٕٗ

٠زؼٍُ اٌطفً اٌصغ١ش ل١ّخ اٌّبي أوضش ؽ١ّٕب رىبفئٗ ثٗ ػٍٝ ػًّ ٔبفغ لبَ ثٗ ِضً 

 اال٘زّبَ ثؾذ٠مخ إٌّضي أٚ ل١بِٗ ثزشر١ت أٚ رٕظ١ف إٌّضي 

دع اٌطفً ٠شؼش ثم١ّخ اٌؼًّ اٌزٞ أٔغضٖ ػٓ طش٠ك اٌغٛائض اٌّب١ٌخ ٚ ٘زا ا٤ِش ثبٌزأو١ذ 

  ع١غبػذن ػٍٝ عؼً اٌطفً ٠فُٙ أْ ا٤ِٛاي رىزغت

  :ًعذً االنذفاع عيَّو االنتظار ً عٌّده اىصبر-6

ِٓ اٌضشٚسٞ عذاً أْ رضسع فٟ طفٍه ِجذأ أْ ١ٌظ وً شٟء رش٠ذٖ رجٍغٗ أٚ رؾصً ػ١ٍٗ 

" فال ٠طٍت ِب ٠ش٠ذٖ ١ٌظ ا٢ْ"ثغشػخ ٚ ِٓ اٌُّٙ أ٠ضبً رؼ١ٍُ اٌطفً أْ ٠ؾزشَ عٍّخ 

 ثاصشاس

رف٠ٛذ رؼ١ٍّٙب ٥ٌطفبي فجذالً ِٓ أْ  فبالٔزظبس ِٓ أُ٘ ا٤ِٛس اٌزٟ ال ٠غت ػٍٝ ا٢ثبء

 ٔشزشٞ ٌٗ ِب ٠ش٠ذ ثغشػخ ػ١ٍٕب ارجبع أعب١ٌت أفضً فٟ عج١ً رٌه 



ِضالً : ع١ىْٛ ثاِىبٔه ششاء ٘زٖ اٌٍؼجخ فٟ ثذا٠خ اٌشٙش اٌمبدَ ا٢ْ عٕشزشٞ ثبٌّبي 

 ؽبع١بد اٌج١ذ

 عشة رٌه ئٔٙب طش٠مخ ٔبفؼخ !

 :تنٌين االتجاه اإلنساني ىألطفاه-7

ػٓ طش٠ك ِغبػذح غ١شٖ ِٓ طفٍه ٠شؼش ثم١ّخ اٌّبي اٌزٞ وغجٗ أٚ وٛفئ ثٗ اعؼً 

 إٌبط 

خز ث١ذٖ ػٍٝ طش٠ك اٌزجشع ٣ٌخش٠ٓ وأْ ٠زجشع ٌغّؼ١خ خ١ش٠خ أٚ ٌشخص ِؾزبط ٚ ػٍّٗ 

 أْ اٌؼطبء ال ٠ؼٛد ثبٌٕفغ ػٍٝ ِٓ ٔؼط١ُٙ فمظ ثً ٠ؼٛد ػ١ٍٕب ثبٌشؼٛس ثبٌشاؽخ ٚاٌشضب

 بً أعّٝ ٌٍّبي.ثٙزٖ اٌطش٠مخ ع١ذسن طفٍه ل١ّ

  :تقبو أخطاء اىطفو ً تقذيٌ اىَشٌرة ىو-8

ال ٠غت ػٍٝ ا٢ثبء أْ ٠زٛلؼٛا أفضً ٔزبئظ ٚ أؽغٓ أداء ِجبششح ِٓ طفٍُٙ ف١ّب ٠زؼٍك 

 ثبٌؼبداد اٌّب١ٌخ

رؼٍُ اٌؼبداد رٍه ٚ اوزغبة اٌخجشح ثٙب شأٔٗ شأْ أٞ ِغبي ِؼشفٟ آخش ؽ١ش ٠ؾزًّ 

ِغبػذح أطفبٌُٙ فٟ رصؾ١ؼ ٘زٖ ا٤خطبء ٚ ا٤خز ٚلٛع ا٤خطبء ٚ ػٍٝ ا٤٘بٌٟ 

 ث١ذُ٘ ٔؾٛ اٌزصشفبد اٌصبئجخ.

  :االقتراض-9

اعّؼ ٌطفٍه ثبالعزذأخ ِٕه ٚ اشزشط ػ١ٍٗ ششٚطبً خبصخ ثٙزٖ االعزذأخ وأْ رمًٍ 

 ِٓ ِصشٚف ع١جٗ ا١ٌِٟٛ صُ سالجٗ دْٚ أْ ٠شؼش

٘زٖ اٌطش٠مخ رؼشف اٌطفً ػٍٝ ِؼٕٝ اٌمشض ٚ ػٍٝ اٌّغإ١ٌٚبد اٌّشرجطخ ثباللزشاض ٚ 

 اٌذ٠ٓ  ٚ لذ رغٕجٗ اٌذ٠ْٛ رّبِبً فٟ اٌّغزمجً 

 :باإلٍنانياث اىَتٌافرة اىقناعت ً اىرضا-10

أال ٠مبسْ ؽ١برٗ ٚ ظشٚفٗ ثؾ١بح ٚظشٚف ا٢خش٠ٓ فّب ؽصً أْ اٌمٕبػخ وٕض ٚ ػٍُ طفٍه 

 ثبٌضشٚسح أْ ٠ؾصً ػ١ٍٗ ٘ٛ ػ١ٍٗ صذ٠مٗ ١ٌظ 

ٚ اٌشضب ثٗ ٚ اصسع ثٗ إٔٔب ٠ّىٕٕب أْ ٔىْٛ أوضش عؼبدح  عبػذٖ ػٍٝ ئدسان ل١ّخ ِب ٠ٍّىٗ

ئرا ِب الزٕؼٕب ثٕص١جٕب ِٓ اٌّبي أٚ أٞ شٟء آخش فبٌّبي ٚؽذٖ ال ٠صٕغ اٌغؼبدح ئرا ٌُ 

 ٠ىٓ ا٦ٔغبْ ساض١بً ػٓ ٔفغٗ ٚ ثظشٚفٗ.

 

 اٌّصبدس
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