
الت�سعة  ابن  )جمال(  الطفل  على  ال�ستائم  انهالت 
يتمكن  مل  اإذ  اليدين؛  �سفر  املنزل  لو�سوله  اأعوام 
والده  يدخنها  التي  ال�سجائر  نوع  على  العثور  من 
بعد غياب ن�سف �ساعة ق�ساها متنقاًل بني اأربعة 
حمال يف ال�سارع املال�سق لبيته والزقاق القريبة 

من احلي يف منطقة ال�رشطة الرابعة!
على  اعتاد  بالإهانات  والده  اأمطره  الذي  )جمال( 
وكاأنها  لوالده،  يومي  �سبه  ب�سكل  ال�سجائر  �رشاء 
اأو احللوى، وعليه يجد  اأ�سناف الطعام  �سنف من 
وهذا  �سلبيًا،  �سلوكًا  “لي�س”  التدخني  اأن  )جمال( 
ما يوؤكده بقوله “ب�س اأكرب رح اأدخن مثل بابا، اأنا 

رجال ولزم اأدخن �سيجارة”.
مزاج الأب وك�سله دفعاه لإر�سال طفله ل�رشاء “ال�سم 
اأي�سًا باأن التدخني ال�سلبي واحد  الأ�سود”، وجهله 
من ال�سلوكيات ال�سلبية التي تغيب عن وعي الأهل 
وهم ير�سلون ال�سغار ليقفوا اأمام البائع لطلب نوع 

من اأنواع ال�سجائر.
الذي  زوجها  �سلوك  على  مراراً  احتجت  جمال  اأم 

)اأم ح�سني( وزوجها  اأن  بيد  لـ”كيفه”،  اإل  ياأبه  ل 
املدمن على التدخني مل تكرتث ل�سلوك زوجها يف 
ميكنني  “ل  قائلة  التبغ،  ل�رشاء  اأطفالها  اإر�سال 
منع طفلي من �رشاء الدخان لوالده، كما اأنه حتما 

�سيدخن يف امل�ستقبل!”.
العبيدي،  د. خليل  النف�س  اخت�سا�سي علم  يو�سح 
الأطفال  ل�رشاء  ال�سلبية  والنعكا�سات  املخاطر 
اجلوانب  متعددة  اإ�ساءة  “هناك  بقوله  ال�سجائر، 
يتعر�س لها الطفل منها؛ التقريع بالإ�ساءة اللفظية 

واملعنوية والنف�سية والتقليل من �ساأنه”.
رخ�سة  يعطي  كاأنه  ال�سلبيات،  اإىل  وي�سيف 
نقول  وكاأننا  التدخني،  على  وت�سجيعهم  لالأطفال 
له اإن �رشاء الدخان “مقبول”، ودفعهم نحو املوت 
حمال  اأ�سحاب  اأحد  مالك  اأبو  باأيديهم.  البطيء 
المني  منطقة  يف  التبغ  يبيع  ال�سوبرماركت، 
“اإنهم  يقول  بالقوانني،  يقينه  رغم  الالأطفال 
يربر  اأنه  اإل  التدخني”،  جتربة  ملمار�سة  ي�سرتون 
“حقيقة  ال�سغرية  العمرية  للفئة  ال�سجائر  بيعه 

لكنهم  التبغ،  علب  ال�سغار  من  الكثري  ي�سرتي 
كانت  اإن  وحتى  اأمورهم،  لأولياء  اأنها  يوؤكدون 
لهم، فهذا واجب الأهل يف املراقبة ل م�سوؤوليتي!”.
فاإنهم  لالأطفال  التبغ  يبع  مل  اإن  اأنه  ويوؤكد 
يفيد  فلن  منه،  وي�سرتون  اآخر  مكانا  �سيق�سدون 
بالإقالع  اإقناعهم  يف  التبغ  �رشاء  من  حرمانهم 

عنه!
بت�سديد  الالمي  فوزيه  الرتبوية  تطالب  وعليه، 
“على  وتقول  لالأطفال،  التبغ  بيع  ومنع  الرقابة، 
بعيداً  لنف�سه  ال�رشر  ب�رشاء  يقوم  اأن  اأراد  اإن  الأب 
ال�سهل  من  “هل  الالمي  وتت�ساءل  الأطفال”.  عن 
والده  ياأبه  ل  الذي  الطفل  عمر  التاجر  يقدر  اأن 
مب�سلحته، وهل ي�ستطيع البائع حمو �سورة الأب 
الأجواء  يف  به  وينفث  الدخان  ي�ستن�سق  الذي 
وفوجئت  اأبنائه؟!”.  معاناة  ومتنا�سيًا  منت�سيًا 
طفلها  يربط  كيف  �سنوات(   5( �سند  الطفل  والدة 
الجتماعية  املنا�سبات  يف  ال�سيجارة  توفري  بني 
)اجلاهات وال�سلحات( مع توزيع احللوى، معتقدا 
الفرح.  بطقو�س  مقرتنتان  واحللوى  ال�سيجارة  اأن 
وتبني اأيوب اأن عيادة الإقالع عن التدخني تتعامل 
مع املر�سى حتت �سن 18 )معاملة خا�سة(؛ حيث 
يتم الرتكيز على امل�سورة والإر�ساد يف الإقالع عن 
التدخني بعيداً عن ا�ستخدام الأدوية، وتتم التوعية 
ال�رشطان،  مبر�س  رئي�سي  �سبب  وباأنه  مبخاطره 

وتو�سيح الفرق بني عالج املدخن وغري املدخن.
ويف هذا ال�سياق، ي�سري اخت�سا�سي علم الجتماع 
د. ح�سني اخلزاعي، اإىل اأن القانون “لن ينجح” ما 
وامل�سجد  واجلامعة  واملدر�سة  الأ�رشة  تتعاون  مل 
اأن  على  م�سدداً  التوعوية،  اأدوارهم  يف  واجلريان 
املطلوب من الأهل اأن يكونوا قدوة ح�سنة ومنوذجا 
دور  على  اخلرباء  ويعول  الرتبية.  يف  معطاء 
ومنظمات  وهيئات  والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
التدخني،  مكافحة  يف  والأفراد  املدين  املجتمع 
عرب  مكافحته،  يف  الأبرز  الدور  الأ�رشة  وتلعب 
متابعة اأطفالها والتاأكد من م�سلكياتهم، وتوعيتهم 
اإن �سلوك  مب�سار التدخني. كما تقول والدة الطفل 
اأ�سبح عادة ميار�سها ويتباهى  ابنها ا�ستمر حتى 
م�ساهدته  عند  ي�سحك  كان  الذي  والده  اأمام  بها 
بام�ساك  ت�ساركا  اأن  اإىل  بردعه،  يقوم  اأن  دون  له 
الأدوات التي يوحي �سكلها بال�سيجارة، الأمر الذي 
المر  هذا  ان  له  وبالن�سبة  اأكرث  بنف�سه  يثق  جعله 
وتوبيخات  تنبيهات   . بالت�سلية”  وي�سغله  جيد 
وجهتها والدة الطفل مرارا وتكرارا اإىل طفلها باأن 
هذا ال�سلوك خاطىء وي�سبب املر�س والذهاب اإىل 
ال�سياء املحببة  اإىل حرمانه من  الطبيب، ويوؤدي 
عناد  اأن  العادة،”اإل  هذه  ممار�سة  حال  يف  لديه 
العادة”  لهذه  ن�سيانه  اأو  تركه  الطفال حال دون 

وفق ما تقول والدته .
الدكتورة  والنمو  الطفولة  اخ�سائية  حني  يف 

يقلدون  بطبيعتهم  الطفال  اأن  طالب،  ابو  تغريد 
خمتلف  وامهاتهم  ابائهم  من  ويتعلمون  الكبار 
اأن الطفال يهتمون كثريا  اىل  ال�سلوكيات، م�سرية 
بال�سخا�س الذين يهمونهم فيكونون املثل الأعلى 
ال�سلوك  منهم  ويتعلمون  لهم  احل�سنة  والقدوة 
اليجابي اأو ال�سلبي ،وتقول اإن العادات والأ�ساليب 
اخلاطئة التي يتعلمها الطفال من ذويهم من خالل 
م�ساهدتهم لهم تتحول اإىل ادمان ل ميكن القالع 
اذا  التدخني  من  ابنه  الأب  مينع  كيف  فمثال  عنه، 
اأمام طفله،  كان الأب مدخنا وميار�س تلك العادة 
اأمام  ال�سلوكيات  اأ�سلوب  اإىل  التنبه  يجب  لذا 
الطفال خ�سو�سا ،وت�سري اىل اأن التاأثري املاأ�ساوي 
قد  الذين  الأطفال،  عند  يحدث  الق�رشي  للتدخني 
يتعر�سون له من خالل تدخني اأحد الوالدين ل�ستى 
ماآ�سي الدخان ال�سارة على اأج�سامهم اله�سة، وهم 
متييز  على  لهم  قدرة  ل  مبكرة  �سن  يف  يزالون  ل 
الوالدين  النافع، وهذه جرمية يرتكبها  ال�سار من 
اأو غريهما من اأفراد العائلة الآخرين ممن يعر�سون 

اأطفالهم لهذه الآفة.
ح�سني  الدكتور  الجتماع  علم  ا�ستاذ  ويرى 
الجتماعي  النف�س  علم  منظور  من  اإنه  حمادين، 
ابائهم  ب�سلوكات  تتاأثر  الأبناء  �سلوكات  فاإن 
من  بالكثري  الذكوري  جمتمعنا  يف  خ�سو�سا 
بالنمذجة،  بينها ما يعرف  املمار�سات، ولعل من 
يكاد  منوذجا  والديهم  من  يتخذون  الطفال  لأن 
يكون وحيدا بحياتهم ب�سبب قلة فر�س اختالطهم 
مع مناذج اأخرى وتدرج مراحل وعيهم التي تتاأثر 
بخربات الطفولة لديهم وهي الفرتة الزمنية املقدرة 

بال�ست �سنوات الوىل من حياتهم .
بالكثري  ابائهم  يقلدون  الأطفال  ويقول” اإننا جند 
ت�رشب  يف  �سمنا  وي�ساهمون  ال�سلوكيات،  من 
موؤ�رشات  اأنها  يعتقدون  التي  لل�سلوكات  ابنائهم 
بالأدوار  للقيام  امل�سبق  وتدريبهم  الرجولة،  على 
الجتماعي  ال�سعيد  على  �سواء  الالحقة  الذكورية 
ا�ستخدام  ذلك  ذلك  يف  مبا  اليومي  ال�سلوك  اأو 
يعتقد  كموؤ�رش  ال�سوت؛  ورفع  اللفظي  العنف 

له”،ويدعو  ابنائهم  لتمثل  �رشورة  انه  الباء 
اأن  �رشورة  ادراك  اإىل  الآباء  حمادين  الدكتور 
تتوازى  التي  املحببة  ال�سلوكات  ابنائهم  يعلموا 
اإىل  ا�سافة  اجتماعية،  النف�س  منوهم  مراحل  مع 
اأمام ابنائهم مبثل هذه املمار�سات  جتنب الظهور 
غري ال�سحية اأو ال�سارة اأو حتى العنيفة، والتي من 
�ساأن البناء اأن يقلدوها مبعزل عن انظار والديهم 
وهذه خطورة م�سافة يجب التحوط لها . ويبني ان 
على الباء والمهات اأن يتمثلوا وعيا وفهما انهم 
ميثلون امنوذجا يقتدى به من قبل ابنائهم ل �سيما 
مبراحل الطفولة اأو الفتيان ،فيما ت�سري الح�ساءات 
اأن هناك ن�سبة مرتفعة من الأفراد املدخنني لديهم 
ثقافة التدخني داخل امل�سكن، فحوايل 94 % من 
مبالني  غري  امل�سكن  داخل  اأفرادها  يدخن  الأ�رش 
بالأ�رشار ال�سحية التي ميكن اأن ي�سببها التدخني 
الأ�سخا�س  على  اأو  نف�سه  املدخن  على  �سواء 
املحيطني به، الذين ميكن اأن يت�رشروا من الدخان 

املنبعث عن عملية التدخني بكافة اأنواعه.

والتظاهر  التباهي  يحبون  اأبناءها  اأن  وتبني 
و�سائل  من  ميتلكون  مبا  عائالتهم  اأبناء  اأمام 
مما  ماركات،  من  يلب�سون  مبا  اأو  تكنولوجية 
جعلها تكره اجتماع اأبنائها مع اأقرانهم حفاظا 
على م�ساعر الأطفال، وكي ل تزيد الطلبات التي 
ت�ساعفت مع ظهور اأجهزة الت�سالت والت�سلية 

والتوا�سل احلديثة، كالآيباد والآيبود والآيفون.
وت�سيف اأن هذه املتطلبات مكلفة وغالية الثمن 
تلك  اإن كانت  املي�سورة، فماذا  الأ�رش  حتى على 

الأ�رش من حمدودي الدخل.
اأريد  “ل  يقول  عاما(،   11( اهلل  عبد  لوؤي  الطفل 
اأن اأكون اأقل من اأ�سدقائي، اأود اأن اأبني لهم اأنني 
اأي جهاز حديث، وكثريا  اأو  اآيباد  �رشاء  اأ�ستطيع 
ما يكون بيننا التحدي من ي�سرتي اأحدث جهاز 

خلوي اأول”.
وتفيد حنان ال�سامرائي اأن اأبناءها يغارون مما 
يف اأيدي اأبناء اأقربائها وجريانها، واأنها ت�سطر 
اإىل  املادية  ظروفها  وح�سب  كثرية  اأحيان  يف 
من  اأقل  اأنهم  ي�سعروا  ل  حتى  طلباتهم،  تلبية 
غريهم، لكن يف الوقت ذاته ترى اأن ذلك الأمر قد 
يثري اأنانية الطفل.ورمبا يكون احلل بالنقا�س مع 

الأبناء وعدم ال�ستجابة الدائمة ملطالبهم.
تقول  هكذا  طلباتهم”،  كل  ننفذ  ل  اأن  “علينا 
من  الأبناء  يغار  اأن  الطبيعي  فمن  كامل،  ليلى 
موؤقتة  حالة  واأنها  واأقرانهم،  غريهم  مقتنيات 
باأو�ساع  ي�سعروا  اأن  الأبناء  وعلى  بالغالب، 
لهذه  ال�ستجابة  اأن  اإىل  لفتة  املادية،  اآبائهم 
وراتب  راتبها  يقارب  ما  تكلفها  رمبا  الغرية 
زوجها عدا عن امل�سوؤوليات الأخرى وم�ستلزمات 

احلياة.
الطفل،  األ ننفذ كل ما يطلبه منا  “يجب  وتقول 
واأل نعوده احل�سول على ما يريده ب�سهولة بدون 
معرفة قيمة هذا ال�سيء وكيفية املحافظة عليه”.
بيد اأن اأبو اأحمد وهو اأب لثالثة اأبناء، يقول “لن 
اأجعل اأبنائي يح�سون باأنهم اأقل من غريهم، ول 
اأباهم لي�س مي�سور احلال”، لفتا  اأن  اأن ي�سعروا 
اأقرانهم ا�ستنزفت جيبه،  اأبنائه من  اأن غرية  اإىل 
البت�سامة  ير�سم  اأن  ي�ستطيع  لأنه  �سعيد  ولكنه 

على وجوههم بجلب الأ�سياء التي يحبونها.
عبد  د.  الجتماع  علم  اخت�سا�سي  ويبني 
وفهم  الإدراكي  امل�ستوى  :”اأن  �سبيح  املنعم 
واملراهقني  لالأطفال  بالن�سبة  الأمور  اأبعاد 
الأطفال  واأغلب  وقليلة،  �سطحية  تكون  غالبا ما 
فعل  على  قادرون  اآباءهم  اأن  يرون  واملراهقني 
اأ�سوة  �سيء  كل  لهم  يجلبوا  اأن  وعلى  �سيء،  كل 
اأقربائهم،  اأو  املدر�سة  يف  واأقرانهم  بزمالئهم 

بدون اأن يدركوا اأن قدرات الآباء متفاوتة، ولها 
بحكم  جتاوزها  ميكن  ل  وحدود  معني  �سقف 
اأ�رشة  بني  املعي�سية  والظروف  املادية  الفوارق 

واأخرى و�سخ�س واآخر”.
لدى  الإدراك  وعدم  الفهم  �سوء  :”اأن  ويو�سح 
للتوا�سل  اإىل مد ج�رش  الآباء  الأبناء يحتاج من 
للعائلة  احلقيقي  الو�سع  لتو�سيح  الأبناء  مع 
وحماولة  واملحبة،  الود  من  نوع  فيها  بطريقة 
حتقيق رغباتهم ولكن بطريقة فيها نوع من عدم 
ما  فمتى  الأ�رشة،  وم�ستقبل  مبيزانية  الإ�رشار 
و�سل الآباء اإىل مرحلة ميكن من خاللها التفاهم 
مع الأبناء واإي�ساح الأمور لهم �سي�ساعدهم ذلك 

على التقبل وفهم معطيات الأمور”.
الأبناء حينما ي�سلون لهذه املرحلة  اأن  وبنظره 

�سوف يتجاوبون مع الآباء.
الأبناء  “ميكن تق�سيم احتياجات  ويقول �سبيح 
على  يجب  وبالتايل  وكماليات،  �رشوريات  اإىل 
احتياجاتهم  حتقيق  يف  الأبناء  م�ساعدة  الآباء 
تت�سمن  التي  الكماليات  من  اأكرث  ال�رشورية 

الإلكرتونية  الأجهزة  اأحدث  على  مثال  احل�سول 
لالآباء  تكون  اأن  يجب  هنا  بالآخرين،  للت�سبه 
الأمور  باأن  الأبناء  مع  وتفاهم  حزم  وقفة 
ومل�ستوى  املعي�سة  مل�ستوى  تخ�سع  الكمالية 
الحتياجات  مل�سوؤولية  تخ�سع  ول  الرفاهية، 
واملاأكل  امللب�س  يف  احلال  هو  كما  ال�رشورية 

وامل�سكن وامل�رشب”.
هادي  حممود  �سعد  د.  النف�س  علم  اخت�سا�سي 
امل�ساعر  من  الأطفال  عند  الغرية  :”اأن  يبني   ،
حدها  على  زادت  اإذا  ولكن  الطبيعية،  الإن�سانية 
توؤدي اإىل كثري من امل�سكالت النف�سية وال�سلوكية 
املر�سية”،  بـ”الغرية  ت�سمى  ما  وهي  للطفل، 
على  باحل�سول  الطفل  اأمل  خيبة  اأحيانا  �سببها 
اأو  الرغبات،  تلك  على  غريه  وح�سول  رغباته، 
الأطفال،  عند  الغرية  اأ�سباب  بالنق�س”.  ال�سعور 
بني  املعاملة  يف  التفريق  هي  هادي،  ح�سب 
الأطفال، واملقارنة بينهم من الآباء اأو املدر�سني، 
واإح�سا�سه  بنف�سه،  الطفل  ثقة  �سعف  واأحيانا 

بالنق�س، واأنه غري مرغوب داخل حميطه.

د.�سعد  فيقول  الطفل،  على  �سلبيا  الغرية  وتوؤثر 
الذي  الآخر  الطفل  �سلوكه عدوانيا نحو  “ي�سبح 
يغار منه، اأو نحو املمتلكات ال�سخ�سية، اأو نحو 
وعدم  والرتباك،  املزاجي  التقلب  كذلك  اأبويه، 
الر�سا عما يقدمه له الوالدان من هدايا، اإ�سافة 
من  والغ�سب  والنطواء،  والتملك  الأنانية  اإىل 
التي مل  اأهدافهم  نف�سه وممن متكنوا من حتقيق 

ي�ستطع هو حتقيقها.
الآثار  من  والتخل�س  الغرية  اآثار  وملعاجلة 
“لبد  النف�س  علم  اخت�سا�س  يرى  لها،  ال�سلبية 
الطفل  عند  الغرية  اأ�سباب  على  التعرف  من 
بني  الغرية  وا�ستثمار  البداية،  منذ  وعالجها 
جتاه  الإيجابية  املناف�سة  توليد  يف  الأبناء 
ثقة  تنمية  مع  الأف�سل،  اإىل  للو�سول  الآخرين 
ال�سعور بالنق�س  البن يف نف�سه، وتخفيف حدة 
اأو العجز عنده، وكذلك اإقامة العالقات بني البن 
واأقرانه على اأ�سا�س امل�ساواة والعدل بدون متييز 
وعطاء  اأخذ  احلياة  اأن  البن  وتعليم  تف�سيل،  اأو 
الآخرين،  حقوق  احرتام  و�رشورة  ال�سغر،  منذ 

واملدر�سة  الأ�رشة  ومكانته يف  بقيمته  واإ�سعاره 
وبني الأقران”.

ول بد من حتمل امل�سوؤولية عند الأبناء وتخطي 
امل�سوؤولية  فتحمل  الأهل،  مع  املالية  العوائق 

يعطيهم دافعا نف�سيا بالقوة والن�سوج اأي�سا.
ولفتت اأ�ستاذة علم الجتماع حنان ال�رشيف اإىل 
ه اأهملته  اأَنّ الطفل يتوَلّد لديه �سعور واأوهام اأَنّ اأَُمّ
قد  احلالة  اأَنّ  ُم�سيفًة  اجلديد،  املولود  اأجل  من 
ت�ستد حدتها لت�سل اإىل درجة ُكره الطفل للمولود 
الأذى  اإحلاق  يتعمد  قد  ه  اأَنّ ُمو�سحًة  اجلديد، 
على  اأَنّ  اإىل  ُم�سريًة  مبا�رشة،  غري  بطريقة  به 
الالزمة؛  النف�سَيّة  الراحة  الطفل  منح  الوالدين 
ليتغَلّب على �سعوره بالغرية من اأخيه، اإىل جانب 
الطفل  حماورة  وكذلك  وتقُبّله،  الأمر  مهما  تفُهّ
منحه  اإىل  اإ�سافًة  �سنه،  تنا�سب  التي  بالطريقة 
ه  اأَنّ نًة  ُمبِيّ مزيداً من احلنان والدلل والهتمام، 
من امُلمكن كذلك الطلب من الزائرين واملهنئني 
قبل جميئهما اإح�سار هدية للطفل الأكرب ولي�ست 
على  بالأ�سى  ي�سعر  لئاَلّ  املولود حديثًا؛  ل�سقيقه 

نف�سه يف ظل اهتمام اجلميع ب�سقيقه.
املولود  من  الطفل  غرية  اأَنّ  ال�رشيف  واأ�سافت 
مثل:  به،  املحيطة  البيئة  عن  تنجم  قد  اجلديد 
يدعوه  الذي  الأمر  و�رشبه،  عليه  ال�رشاخ  كرثة 
ملحاولة تطبيق ال�سغط الواقع عليه »العدوانَيّة« 
به،  املحيطني  من  وغريه  ال�سغري  اأخيه  على 
يبدو  ل  الأطفال  بني  الغرية  عالج  اأَنّ  ُمو�سحًة 
ه يحتاج اإىل معرفة الأبوين بكيفية  �سعبًا، بيد اأَنّ
وجتنيبهم  معهم،  والتعامل  الأطفال  تعليم 
على  ُم�سِدّدًة  اإليهم،  �سلبية  م�ساعر  و�سول 
�رشورة جتُنّب زيادة الهتمام باملولود اجلديد 
لالأخ  الهدايا  بع�س  و�رشاء  الأكرب،  اأخيه  اأمام 
باملولود،  العناية  يف  اإ�رشاكه  وحماولة  الأكرب، 
واإ�سعاره  معه،  اللعب  على  ت�سجيعه  جانب  اإىل 
الطفل  اأَنّ  اإىل  واأ�سارت  عنه،  امل�سوؤول  ه  اأَنّ دومًا 
احُلب  م�ساعر  اإظهار  اإىل  يعمد  ما  كثرياً  الأكرب 
له،  وتقبيله  �سّمه  عرب  اجلديد  املولود  جتاه 
النتباه  لفت  اإىل  ذلك  من  يهدف  ه  اأَنّ ُم�سيفًة 
اخلطاأ  الأبوين  �سلوك  اأَنّ  ُمو�سحًة  اأي�سا،  اإليه 
اإبعاده عن  اأو  اأو �رشبه  بنهره  التعامل معه  يف 
م�ساعر  اإظهارهما  جانب  اإىل  اجلديد،  املولود 
احُلب جتاه املولود، وحرمان اأخيه الأكرب منها؛ 
تدفع الطفل اإىل الغرية من اأخيه املولود حديثًا، 
ه قد يحاول اّتباع �سلوكه؛ للفت النتباه  ذاكرًة اأَنّ
اإليه، ومن ذلك و�سع يده يف فمه، اأو التبول يف 
نًة اأَنّ حَدّة الغرية لدى الطفل من  الفرا�س لياًل، ُمبِيّ
الأبوين م�ساعر  تزداد بتجاهل  قد  املولود  اأخيه 
يوؤثر  قد  مّما  اأو معاملته بجفاء وق�سوة،  ابنهما، 

على عالقة الإخوة بينهما لحقًا.
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غرية الأبناء من اأقرانهم، 
م�ساعر اإن�سانية طبيعية، 

ولكنها ت�ؤثر ب�سكل �سلبي 
حينما تزيد على حدها. 

وهناك غرية تتمثل 
ب�سغط الأبناء على اآبائهم 

اأن يجلب�ا لهم اأ�سياء 
م�ج�دة عند زمالئهم اأو 

اأ�سدقائهم، ما ي�ستنزف 
اأحيانا جي�بهم، وي�ؤثر 

عليهم.
وت�ستكي �سهري جهاد من 

قلة دخلها ال�ا�سح ب�سبب 
غرية اأبنائها وكرثة 

مطالبهم بدع�ى اأن اأولد 
فالن لديهم ونحن لي�س 

لدينا.
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