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إدارة السلوك المتمرد لدى األطفال - العض

توفر ورقة المعلومات الماثلة نظرة ثاقبة حول سبب قيام طفلك 
بالعض، وكيفية استجابة خدمة تعليم ورعاية طفلك لحوادث 

العض، وما يمكنك القيام به للمساعدة. 
من المهم أن تعرف أن العض يُعتبر أحياناً سلوكاً حتمياً لألطفال الصغار، 

وليس بالضرورة مؤشراً على وجود خطأ ما. عند التفكير في العض، تذكر 
 أن تركز على كل من قام بالعض وكذلك الشخص الذي تعرض للعض. 

من المهم أن تعرف كيف يمكنك المساعدة في كلتا الحالتين. 

لماذا يحدث العض؟
هناك عدة أسباب منها: 

يحب األطفال في مرحلة التسنين قضم شيء ما لتلطيف اللثة	 

غالباً ما يستخدم األطفال الصغار أفواههم الستكشاف عالمهم والتحقق 	 
منه 

ال يزال األطفال الصغار في مرحلة تطوير سلوك ضبط النفس، وقد 	 
يكونون مندفعين

يتعلم األطفال قراءة مشاعر اآلخرين وسلوكياتهم، وفهم السلوكيات 	 
المقبولة 

الملل	 

تعبير األطفال الصغار عن اإلحباط. 	 

قد يعبر األطفال الصغار عن اإلحباط عن طريق العض في الحاالت التالية:

الشعور بالتعب أو المرض	 

عدم القدرة على فعل شيء ما أو الحصول على شيء يريدونه	 

الحاجة إلى مشاركة األدوار أو تبادلها	 

الشعور بأن طفًل آخر يتدخل في لعبته أو نشاطه	 

انتظار شيء ونفاد صبره 	 

عدم القدرة على التواصل لفظياً مع من حولهم	 

التماس االهتمام من اآلخرين.	 

كيف يستجيب المربّون في خدمة التعليم والرعاية الخاصة بك 
لحادث عض؟

يحرص المربّون على معالجة حوادث العض والحد منها. ويلزمون أنفسهم 
بوقف العض، باستخدام مجموعة كبيرة من االستراتيجيات التي تم وضعها 

لكل طفل على حدة. 

تساعد المعرفة الجيدة بكل طفل المربّين على تكوين فكرة عما قد يتسبب في 
قيامهم بالعض، وتحديد دوافعهم الخاصة بالعض. ويساعدهم ذلك على اتخاذ 

خطوات لمنع هذا السلوك وتجنب تلك المحفزات أو الحد منها.

يستخدم المربّون استراتيجيات مختلفة وفقاً لفهمهم وتحليلهم لحوادث العض. 

قد يتم تشجيع الطفل، الذي يقوم بالعض عندما يكون متحمساً للغاية 	 
في بيئة جماعية، على الجلوس مع مربّي للقيام بنشاط يتسم بالهدوء، 

لدعمهم لفهم وتنظيم أنفسهم لعواطفهم والعودة إلى اللعب الجماعي 
بنجاح. 

وقد يؤدي توفير مجموعة صغيرة وفرص لعب فردية لألطفال إلى 	 
تقليل حوادث العض. 

اتباع نهج ثابت لتعزيز السلوك اإليجابي في خدمة التعليم والرعاية.	 

يضمن المربّون عدم تعزيز سلوك العض مع إعطاء رسالة مفادها أن 	 
األطفال الذين تعرضوا للعض ال يزالون موضع تقدير وسيتم دعمهم. 
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 يدعم المربّون سلوك األطفال ويتجنبون التسبب في شعورهم بالخجل 	 
أو الحرج.

يوفر المربّون فرصاً لألطفال لتعلم السلوكيات اإليجابية في بيئات 	 
جماعية من خلل تشجيع األطفال على دعوة اآلخرين إلى اللعب 

ودعمهم في االنخراط مع األطفال اآلخرين، على سبيل المثال، أن 
يطلب الطفل بنفسه لعبة يمتلكها طفل آخر.

يدعم المربّون كل طفل لتطوير استراتيجيات للتوقف عن عض 	 
األطفال، على سبيل المثال تعليم األطفال قول “توقف، ال أحب ذلك”، 

لطفل قد يحاول عضهم. 

اإلشراف على الخطط واالستراتيجيات.	 

يتحمل المربّون مسؤولية إبلغك بحوادث العض التي يتورط فيها طفلك، 
في حال كان طفلك هو من قام بالعض أو تعرض للعض. يجب أن تحافظ 

الخدمةعلى عدم اإلفصاح عن اسم الطفل الذي يقوم بالعض إلى األسر 
األخرى، بما في ذلك أسرة أي طفل قد يكون تعرض للعض.

يجب تعبئة نموذج الحادث ومشاركته معك لتوضيح ما حدث، ويجب 	 
تقديمه لك مع مناقشة االستراتيجيات التي وضعتها الخدمة لمنع 

تكرارها. 

قد يناقشون معك أيضاً وجهة نظرك حول سلوك العض وأي تجربة 	 
تحدث له خارج الخدمة. 

كيف يمكنك مساعدة طفلك؟
إذا كنت مع طفلك عندما يقوم بالعض، أبعده عن الموقف أو النشاط، وذّكره 

بأن ذلك غير مقبول. قل له بهدوء، “نحن ال نعض أصدقاءنا / اآلخرين، ألن 
العض يؤلم.” تجنب عقابه أو توبيخه بأي شكل. 

يُعد التحدث مع طفلك عن العض، وكيف يشعر الشخص اآلخر، بداية 
رائعة لمساعدة طفلك على فهم ما حدث. وقد يتعين عليك أيضاً معرفة سبب 

قيام طفلك بالعض، فراقبه لتفهم المواقف التي قد تؤدي إلى قيامه بالعض. 
ويمكنك أيضاً تزويد طفلك بحلقة تسنين أو ألعاب يمكنه العض عليها. 

إذا مارس طفلك سلوك العض أثناء وجوده في خدمة التعليم والرعاية، 
فمن المهم التعاون مع المربّين لضمان استخدام نهج واضح ومتسق. 

وسيتعين عليكم جميعاً تقديم الدعم لطفلك لكي يتعلم التعبير عن مشاعره 
باستخدام الكلمات. كن مطمئناً بأن المربّين سيعملون على دعم األطفال لتعلم 

السلوكيات اإليجابية كبدائل للعض. ومن المهم أن تتذكر أن العض ليس 
خطأك أو خطأ المربّي. فالعض أمر شائع عند األطفال الصغار وقد يكون 

أحياناً أمراً حتمياً عندما يكونون في بيئة جماعية. 

يمكنك أيضاً الرجوع إلى ورقة الحقائق الخاصة بنا حول تطوير السلوك 
اإليجابي لألطفال في خدمة التعليم والرعاية للحصول على إرشادات.
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