
Enjoy Your Parenting                                                                         www.lady-land.org 

 

1 
 

تحت أي ظرف إال ، وال محتواھا .. ھذه المادة العلمیة نقلال یسمح ألي متدرب نسخ أو 
 أ. یسرا القارحوالمحتوى بعد الحصول على موافقة كتابیة من مؤلفة وُمعّدة المادة 

 موضوعات األسبوع الثالث
 

 وعي وإدراك:
 

 

 (المعرفة) تختلف كثیرا عن (الوعي واإلدراك).

(الوعي) یعمل على مستوى أعمق داخل العقل، وبالتالي یأخذ المعلومات التي اكتسبتھا من (المعرفة) إلى 
 ومشاعره، ثم على قراراتھ وسلوكیاتھ.العمق ویعمل على ترسیخھا داخل اإلنسان. ثم تبدأ تنعكس على أفكاره 

من مسببات زیادة وعي اإلنسان وإدراكھ عن نفسھ وعما یتعلمھ، أن یسأل نفسھ بعض األسئلة التي 
 تساعده على:

 االنتباه لما یمر بھ من مشاعر •
 االنتباه لما ینتج عن ھذه المشاعر من أفكار وقرارات. •
ذه التحسینات لالحتفال بما أنجزه ونجح بھ؛ حتى ولو مالحظة ما تم تحسنھ في حیاتھ، والوقوف عند ھ •

 كان مجرد خطوات صغیرة.
 مالحظة كیف یتم ترجمة ما تعلمھ على أرض الواقع، وكیف ظھر ھذا التعلم أو جزء منھ في حیاتھ. •

 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  :والممنوعات التربیة اإلیجابیة معاییر 
 

 

 

 تعدیل سلوكیات األبناء غیر المرغوب فیھا. /أحیانا یلجأ بعض اآلباء لألسالیب العقابیة لوقف

 ناسین األھداف بعیدة المدى في تربیة أبنائھم، وأھمیة بناء روابط قویة في عالقاتھم بھم.

 



Enjoy Your Parenting                                                                         www.lady-land.org 

 

2 
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 الستخدام األسالیب العقابیة:ومن األسباب التي تدفع بعض اآلباء 

 التعود. •
 قلة األدوات الصحیة البدیلة. •
 " للسلوك السيء.مؤقتأن أحیانا تلك األسالیب تعمل على وقف " •

 

 أشكال:  4وھنا یجب أن نعي أن ھذا الوقف المؤقت "إن حدث"، فإننا ندفع ثمنھ الحقا في ھیئة واحد من 

 "ھذا لیس عدل. أنا لن أثق بأحد أبدا" أو الغیظ  االستیاء: .1
 فعل ما أرید"أ "لن یستطیع أحد إجباري. س أو العصیان التمرد: .2
 "سأثأر لنفسي وأؤذي اآلخرین، حتى لو كان ھذا سیؤذیني" أو الثأر االنتقام: .3
 " أو التراجع التقھقر: .4

a. :لن یستطیعوا إمساكي المرة القادمة" الخداع" 
b.  :أنا شخص سيء، ولن أكون جید مھما فعلت" الثقة بالنفسوضعف تدني التقدیر الذاتي" 

من تلك االشكال في سلوكیات األبناء عندما یتعرضون لألسالیب العقابیة لفترة. وكلما  واحد (أو أكثر)یظھر 
 تلك األسالیب السلوكیة لدى الطفل. ةزادت مدة استخدام األسالیب العقابیة، كلما زادت قو

یستخدم األطفال تلك األسالیب دون وعي أو تعمد موّجھ منھم، بل تكون بشكل تلقائي ضمن آلیات الدفاع 
 النفسي التي خلقھا هللا داخل اإلنسان لحمایتھ من الخطر أو األذى.

سندفع ثمن تلك األسالیب عندما نواجھ ھذه فعلینا التذكر في كل مرة نستخدم فیھا األسالیب العقابیة، أننا 
السلوكیات المتصاعدة لدى أبنائنا. والتي قد تصل أحیانا لتشكیل شخصیاتھم، فیتعاملون بھا مع العالم المحیط 

 بھم، وفي كل عالقاتھم، حتى بعد أن یكبروا.
 

حیانا ونستخدمھا، فال داعي لجلد إذا كنا استخدمنا تلك األسالیب العقابیة بالفعل مع أبنائنا، أو مازلنا نخطئ أ
 الذات .. األمر یمكن إصالحھ ..

ثم المحاولة من جدید  (دون تبریر وال أعذار)،فقط علینا االعتراف بأخطائنا، ثم االعتذار عنھا ألبنائنا 
 باستخدام أدوات تربویة صحیة وسلیمة.

 

 عقاب نفسي): –(عقاب جسدي  األسالیب العقابیة تشمل

 الصراخ •
 التھدید •
 أو بنبرة الصوت) –أو بنظرة العین "التبریق"  –التخویف (سواء بالكالم  •
 الدفع •
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 الضرب •
 اإلھانات الكالمیة (الشتم) •
 التأنیب والتوبیخ •
 اللوم •
 االنتقاد •
 إشعاره بالذنب •
 العقاب •
 الحرمان من ممیزات •
 الوقت المستقطع •
 المحاضرات والنصائح في غیر وقت الحاجة •
 (ما أنا قلتلك ...) •
 لخصاما •
• Naughty Chair/ Naughty Corner 

 

 ممنوعات التربیة اإلیجابیة:

 األسالیب العقابیة •
 التساھل واللین فقط. •
 المكافآت •
 المدح •
 اإلصالح) –التدلیل (اإلنقاذ  •
 المحاضرات •
 الحمایة الزائدة •
 االستسالم مع الطفل أو لھ. •

 

 وآمن.لتربیة اإلیجابیة تعمل على تربیة األطفال بشكل سوي صحي ا

فنجدھا تعمل على توطید الروابط والعالقات بین اآلباء وأبنائھم، وفي نفس الوقت تساعد األبناء على تعلم 
المھارات الحیاتیة واالجتماعیة الالزمة للنجاح والتمیز في الحیاة، جنبا إلى جنب مع احترام شخصیات األبناء 

 واحترام حقوق اآلباء.
 

 توافر المعاییر اآلتیة في جمیع أدوات التربیة اإلیجابیة:ویتم ھذا كلھ من خالل 

 الحزم واللین في آٍن واحد. (أي االحترام والتشجیع على التعلم) .1
 مساعدة الطفل على الشعور باألھمیة واالعتبار. .2
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 فعالة في تحقیق األھداف طویلة المدى في التربیة. .3
 ة.بناء شخصیة جیدلتعلم المھارات الحیاتیة واالجتماعیة  .4
 تحفیز الطفل على استكشاف مھاراتھ وقدراتھ، واستخدام قوتھ بشكل بنّاء. .5

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  لسوء السلوك: 4المسببات ال
 

 
 

حول ھذا الموضوع یمكن مراجعة كتب وفیدیوھات  (ھذا القسم مبني على منھج عالم النفس النمساوي "رادولف درایكر" ولالستزادة *
 ھذا العالم) 

 

، أساسیین ھدفین، یسعى لتحقیق فإن اإلنسان (في جمیع المراحل العمریة) ؛تبعا لمدرسة علم النفس الفردي
 االحتیاجات النفسیة لدى اإلنسان.ویندرج تحتھما جمیع 

 :ھدفین األساسیین ألي إنسانال

 االعتبار /األھمیة •
 النتماءا •

 والسلوك اإلنساني بشكل عام ھو فعل مّوجھ لتحقیق ھدف ما. أحیانا بوعي وأحیانا كثیرة بدون وعي.

 تصدیقھم، ومحاولة إثباتھم.؛ أي یسعون للشعور بھم، ثم واألطفال كذلك یسعون لتحقیق األھمیة واالنتماء

مجموعة احتیاجات نفسیة یسعى الطفل (واإلنسان) إلشباعھا عن ویتم تحقیق الھدفین األساسیین من خالل 
 طریق سلوكیاتھ وردود أفعالھ المختلفة في الحیاة.

 

 لإلنسان: 4االحتیاجات النفسیة ال

 )االھتمام(ه: ویسمى االنتبا  .1
 )السیطرة –القوة  – كینتمال: ویسمى (سلطةال .2
 )المساواة - األمان: ویسمى (العدل .3
 المھارات) – القدرة: ویسمى أیضا (األھلیة .4
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أو احتیاج یسعى  ھءه ھدف یسعى لتحقیقل "واإلنسان بشكل عام"، یكون وراوأي سلوك یصدر عن الطف
، ھو ال ولكن األغلب األعم من األوقات ؛الطفل القیام بھذا السلوك إلشباع أحد االحتیاجاتإلشباعھ. قد یتعمد 

 یعي االحتیاج الخفي الذي یحرك سلوكھ.

من  یھربونقوم بسلوكیات خاطئة وعند سؤالھا عن السبب تجیب: (ال أعلم). أو لذا نجد الكثیر من األطفال ت
 اإلجابة ألنھم ال یعرفونھا حقا.

 ال یوجد طفل سيء السلوك .. یوجد طفل غیر مشبع االحتیاجات

احتیاج غیر مشبع لدى الطفل، الحقیقة ، ھو في قاعدة عامة في التعامل مع األطفال. ما نسمیھ نحن سوء سلوك
 خاطئ.ویحاول إشباعھ بشكل 

 وھو ما نسمیھ بخریطة األھداف الخاطئة لدى األطفال.

الخصائص العمریة لھ كم من مرات نحكم على الطفل أنھ یسيء السلوك، في حین أنھ یتصرف بشكل یناسب 
 . ونعاقب الطفل الذي یمر بسلوكیات أساسیة وھامة لنموه ونضجھ بشكل صحي سلیم.تماما 

تعاقب الطفل فنجد اآلباء  ؛بل المدرسة الذي یختلق الحكایات والقصصقالطفل الصغیر في عمر ما فمثال 
الذي یعلمھ مھارات اإلبداع والتفكیر وحل ي مرحلة غنیة بالخیال الواسع وتتھمھ بالكذب، في حین أنھ وتؤنبھ 

 المشكالت.

 إنھ لمن المحزن أال نتفھم ما یمر بھ الطفل وما یحتاجھ للنمو الصحي.

تأدیة وظیفتنا كآباء بشكل كنا أقدر على وكلما تعلمنا عن السلوك واالحتیاجات النفسیة (لنا وألوالدنا)، كلما 
 صحي وممتع (لنا وألبنائنا)

 

 األھداف الخاطئة لدى األطفال:خریطة 

 .)كجذب انتباھأعندما  نتمي فقط أ اأن( عتقد فیھا الطفلوالتي ی االنتباه الزائد: .1
، أو على األقل عندما المسیطر أنا كون أنتمي فقط عندما أ ا أنوالتي یعتقد فیھا الطفل ( السلطة المضللة: .2

 )بالسیطرة عليّ  كسمح لأال 
 ؤذیك)أنا ال أنتمي، ولكن على األقل أستطیع أن أ( یعتقد فیھا الطفل االنتقام: .3
 وفیھا یعتقد الطفل (من المستحیل أن أنتمي یوما ما. سأستسلم) صالحیة:الشعور بعدم ال .4

 

 ؟!؟ وكیف نتعامل معھ بشكل سلیم؟حسنا كیف نعرف ما ھو الھدف الخاطئ لدى الطفل
 

 دلیلین یمكن أن نتتبعھم لمعرفة الھدف الخاطئ لدى الطفل: یوجد

 ئ.شعوري تجاه السلوك الخاط .1
 رد فعل الطفل بعد أن أطلب منھ التوقف عن الفعل. .2
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 شعوري تجاه السلوك: –وال أ

فھي اللغة التي تتحدث بھا احتیاجاتنا النفسیة تحدثنا سابقا عن المشاعر وأھمیتھا في حیاتنا وصحتنا النفسیة. 
 لتعبر عن نفسھا وتطالبنا بإشباعھا.

ذه الخریطة ستكون مشاعرنا تجاه السلوك الخاطئ ألبنائنا، ھي ما یقودنا لما یریده الطفل ویعتقده حسنا، في ھ
 خاطئا.

 ) في خریطة األھداف الخاطئة للطفل.2ھذا من الصف رقم (تضح وی

 مالحظات:

) وأختار مجموعة 2إذا تعذر علّي تحدید ما أشعر بھ بشكل دقیق، فیمكن أن أنظر للصف رقم ( •
 أحاسیس، حتى وإن لم تعبر عنھا بشكل دقیق تماما.المشاعر األقرب لما أمر بھ من 

 (من األسبوع الثاني) لتسمیة الشعور الذي نمر بھ.یمكن االستعانة بأوراق مسمیات المشاعر  •
ضیق (ـ قد یختلف شعوري تجاه نفس السلوك الخاطئ من فترة ألخرى. فأشعر في فترة ما ب •

. وفي فترة الحقة بعد شھور أختبر نفس ، لیكون الھدف الخاطئ للطفل (االنتباه الزائد))وانزعاج
التھدید والتحدي)، لیكون الھدف الخاطئ للطفل (السلطة (ـ السلوك من الطفل ولكني أشعر ب

ھذا طبیعي، فاحتیاجات اإلنسان تختلف من فترة ألخرى وتزید وتنقص طوال حیاتھ.  المضللة).
 كما ھي. وعلّي أن أتعامل مع كل موقف باتباع الخریطة

 رد فعل الطفل بعد أن أطلب منھ التوقف: –ثانیا 

فغالبا أنا آتي برد فعل أطلب فیھ من الطفل التوقف ھي نحو الھدف الخاطئ للطفل. وھذا ھو الدلیل الثاني لتوجی
 عن السلوك السيء الذي یقوم بھ، أو أحاول أن أمنعھ بأي شكل.

. وبناءا على ردود أفعالھ كما تظھر في الصف رقم یقوم الطفل بردود أفعال سلبیة (دون وعي ُمتعّمد) وھنا 
 أستطیع تخمین الھدف الخاطئ للطفل. ثم أتعامل معھ بشكل سلیم.) من الخریطة، 4(

 

 :خریطة األھداف الخاطئة للطفل إرشادات استخدام

احترام لخصوصیتھ. فال یصح معرفة األھداف الخاطئة لدى الطفل یجب أن تتم باحترام لشخصیتھ و •
 أستخدم ھذه الخریطة للحكم على طفلي وال للحكم على آخرین أو توجیھھم.أن 

لشعور بـ (األھمیة واالنتماء) فقط وإشباع بعد معرفة الھدف الخاطئ للطفل علینا أن نتذكر أنھ یسعى ل •
 احتیاجاتھ النفسیة. ودوري أن أساعده في إشباعھا بشكل صحي وسلیم.

ي ال یعني أن أرضخ لسلوكھ الخاطئ أو أوافقھ علیھ، فأنا بھذا معرفة االحتیاجات المحركة لسلوك ابن •
 علّمھ أن یستخدم تلك األسالیب الخاطئة في حیاتھ للحصول على كل ما یرید.أ



Enjoy Your Parenting                                                                         www.lady-land.org 

 

7 
 

تحت أي ظرف إال ، وال محتواھا .. ھذه المادة العلمیة نقلال یسمح ألي متدرب نسخ أو 
 أ. یسرا القارحوالمحتوى بعد الحصول على موافقة كتابیة من مؤلفة وُمعّدة المادة 

بل على العكس، عندما یشعر تحمل المسئولیة وإصالح األخطاء ال یستلزم اللوم والشعور بالعار.  •
الحل واإلصالح  یمیل للتصرف بشكل خاطئ ومؤذي.اإلنسان بالذنب أو أي مشاعر سلبیة عن نفسھ 

 یجب أن یتم بعد التواصل والتعاطف مع الطفل.
حتى ال یأتي بنتائج أم،  /كأب بالھدف الخاطئ لدیھ، والذي توصلت إلیھبمواجھة الطفل  ننصحال  •

، أو الطفلؤذي نفسیة یحتى ال  واحترافي عكسیة. فھذا الفعل یجب أن یتم تحت إشراف طبي وعلمي
 معدّة مسبقا. ویتم تبعا لخطوات محددة وخطة عمل .یسبب لھ اضطرابات نفسیة

لتقییم أو  ، ولیس من األمانة استخدامھا (مع أبنائي أو تالمیذي) ھذه الخریطة لالستخدام الشخصي فقط  •
 تشخیص أطفال آخرین.

 

 

 كیفیة التعامل بشكل سلیم مع األھداف الخاطئة للطفل:

األم، واحترام  /یجب أن یتم التعامل مع األھداف الخاطئة للطفل باحترام للطفل، واحترام لألببشكل عام 
 لمتطلبات الموقف.

الستخدامھا في التعامل مع الھدف الخاطئ للطفل، وإشباع  وھنا تصلح جمیع أدوات التربیة اإلیجابیة
 احتیاجاتھ النفسیة بشكل صحي.

، یمكن االختیار من من الخریطة )7یوجد بعض االقتراحات الخاصة بكل ھدف خاطئ في الصف رقم (و
 أو اختیار أدوات أخرى مما تعلمناھا.بینھا 

 .واصلحھتحمل مسئولیتك من الخطأ أو المشكلة، واعترف بھ،  •
 ابحث عن الھدف الخاطئ لدى الطفل، وفك شفرة السلوك. •
ثق في طفلك، أنھ قادر على مواجھة التحدي. فقط قدم لھ التشجیع والدعم الالزم ثم اترك لھ مساحة  •

 للنمو والنضج.
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تحت أي ظرف إال ، وال محتواھا .. ھذه المادة العلمیة نقلال یسمح ألي متدرب نسخ أو 
 أ. یسرا القارحوالمحتوى بعد الحصول على موافقة كتابیة من مؤلفة وُمعّدة المادة 

 خریطة األھداف الخاطئة للطفل

Mistaken Goal Chart 

 المعلمھ –رد الفعل االمثل لالم 
)7( 

الرسالھ 
 المشفره

)6( 

 ماذا یعتقد الطفل
)5( 

و یكون رد فعل 
 الطفل:

)4( 

-تصرف االم
المعلمھ 
 التقلیدي 

)3( 

شعور االم 
 المعلمھ –

)2( 

ھدف 
 الطفل

)1(  

اعادة توجیھ الطفل عن طریق اشراكھ في وظیفھ 
التجاھل (اللمس  - یحصل من خاللھا علي اھتمام

قولي لھ مثال "انا احبك و ساخصص  -بدون كالم) 
 ةتجنبي اعطاءه معامل - وقت القضیھ معك الحقا"

ثقي ان الطفل سیقدر علي التعامل مع   -ة خاص
 وضع روتین -  خصصي وقت خاص لھ -مشاعره 

عمل اجتماع  -اشراك الطفل في حل المشكالت  -
 .ةاستخدام  اشارات الصامت - ةسرلأل

 الحظوني
 اھتموا بي
اجعلوني 
 اشاركم

 و االنتماء ة اشعر باالھمی
عندما یالحظونني و 

 عندما
 یعاملونني معاملھ ممیزه
و یفعلون اشیاء لي او 

 بالنیابھ 
عني. اشعر انني مھم فقط 

 عندما یكونون 
 منشغلین بي

یتوقف عن 
 السلوك السئ

لكن  ،مؤقتا
 - یعیده بعد قلیل 

یفعل سلوك اخر 
 ھ تي لأمشابھ ی

 ة بنفس النتیج

-التذكیر
 –التلطف 

فعل  -التملق
  ةاشیاء بالنیاب 

 عنھ یستطیع
ھو ان یفعلھا 

 بنفسھ

 انزعاج
 ضیق
 قلق

شعور 
 بالذنب 

 االھتمام
 : الزائد

( یرید  
االخرین 

ان ینشغلوا 
بھ او ان 
یحصل 
علي 

معاملھ 
 ممیزه)

عن طریق إیجابیة  ةعادة توجیھ الطفل الي سلطإ
ال   -ة اعطھ اختیارات محدود - منھ ةالمساعدطلب 

 - انسحب من النزاع - تتشاجر و ال تستسلم
  - تصرف و ال تتكلم - الحنان مع الحزم 

  - انسحبي حتي تھدئي - اجعلي الروتین ھو الحكم
 -ة الحدود المنطقی ضضعي بع -  االحترام المتبادل

 .ةعمل اجتماع لالسر

اسمح لي انا 
 اساعد

اعطني  -
 اختیارات

شعر باالنتماء فقط عندما أ
 - نا القائدأكون أ

 وأ – نا المسیطرأو أ 
 نھ أثبت أعندما 

 ةال یستطیع احد السیطر 
 علي. لن تجبروني

یزید من 
 – التصرف
 - التحدي

یشعر  - االمتثال
بالنصر اذا 

 جعل
  ةالمعلم -م األ

 تشعر بالغضب

 – الشجار
 - االستسالم

 التفكیر ب
 "لن ادعھ
یفلت بما  

و أ - فعل"
 جبركأ"س

علي ان تفعل 
 الصواب"

  
 التحدي
 التھدید 
 الھزیمھ

 ةالسلط
 :المضللة

(یرید ان 
 یكون ھو
 المسیطر)

تجنب  - تجنب الشعور بالجرح - اعترف بمشاعره
 - االستماع العاكس -ة ابني الثق -  العقاب او االنتقام
 - اظھر االھتمام - اصلح الوضع - شارك مشاعرك

ضع اطفالك  -ة شجع نقاط القو  - تتكلم تصرف وال
 .ةعمل اجتماع لالسر - في نفس القارب

اشعر بالجرح 
تقبل وتعامل 

 مع
 مشاعري

 ال اشعر باالنتماء لذلك
 ساجرح االخرین

 مثلما اشعر بجرح.
 ال یمكن ان یحبونني.

زیادة  - الرد
 حدة وتصعید

نفس السلوك او 
 اختیار
 خرسالح ا

 – الرد
  - االنتقام

 التفكیر ب
"ازاي تعمل 

 في كده؟"

 مجروحھ
 خیبة امل 
غیر 
 مصدقھ
 قرفانھ

 االنتقام:
(العین 
 بالعین)

 -ة لي عدة وظائف صغیرإ ةالكبیرة تقسیم الوظیف
ثقي في   -ة یجابیإ ةي محاولأشجعي  - اوقفي النقد
  ال تشفقي علیھ - ركزي علي المزایا - قدرة الطفل

علمیھ كیف  - اعطھ فرص للنجاح -  ال تیأسي منھ -
عمل اجتماع  -  عنھ او لھ ةو ال تفعلي اشیاء بالنیاب

 .ةلالسر

 ال تتركوني
 ال تیأسوا مني 

 اعطوني
خطوات 
 صغیره

ني  ال اشعر باالنتماء أل
 لست

قنع ألذلك س، كامل
 االخرین

اال یتوقعوا مني اي شئ, 
 انا

ال  ،عاجز و ال استطیع
 داعي

 للمحاولھ الني لن انجح.

 االنسحاب اكثر
 السلبیھ 

 ال تحسن
 بال رد فعال

 االستسالم
العمل بالنیابھ  

 عن الطفل
المساعده 

الزائده عن 
 الحد

 الیأس
 العجز
عدم 

 الصالحیھ
میئوس 
-منھا (االم
 المعلمھ)

الشعور 
 بعدم
 :ةالصالحی

 (االستسالم
 واالنعزال)

نوت لین و نیلسون لجین االیجابیھ التربیھ اعمال و كتب من مترجم العمل ھذا     
Based on Positive Discipline books and materials developed by Jane Nelsen and Lynn Lott.  
www.positivediscipline.com 

http://www.positivediscipline.com/
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 الواجب:

تحدي حالي ویكون متكرر  /اختر أكبر مشكلة
 وطبق علیھ (فك شفرة السلوك)

 أدوات لتطبیقھا لمدة أسبوع. /*ثم اختر أداة
*دون عن نتائج تطبیق تلك األدوات على 

 المشكلة وعلى سلوك ابنك


