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

 

 موضوعات األسبوع الثاني
 

 

 الھدف وراء السلوك:  

 

 

 یقول (رادولف درایكرز): "الطفل یحتاج إلى التشجیع، مثلما یحتاج النبات إلى الماء".
 

ع"  "الطفل سيء السلوك، ھو طفل غیر ُمشجَّ

 لذا فإن التشجیع ھو أفضل وسیلة للتعامل مع سوء سلوك الطفل.  

، فھذا یعتبر في علم النفس الفردي تقلیل من  والتشجیع عند (درایكرز) ال یعني التصفیق والتھلیل
 الدعم والشكر والثقة باآلخر بشكل صحي وسلیم. احترام اآلخر. ولكن التشجیع المقصود ھو 

تعتمد على نموذج كل مدرسة علم النفس الفردي (والقائم على أساسھا منھج التربیة اإلیجابیة)، 
 العالجي. /طبيالتشجیع، بدال من النموذج ال

 "ما سبب ھذا السلوك؟"یسأل   النموذج العالجي:

...إلخ. ثم أخذ الدواء لحل   أسماء أمراض أو اضطرابات /تشخصیات /ثم یبدأ البحث عن مسمیات 
 المشكلة أو عالج المرض. 

 یسأل "ما الھدف وراء ھذا السلوك؟"  بینما نموذج التشجیع:

 لتغییر ھذا السلوك.ثم یبحث عن "كیفیة" استخدام التشجیع الصحي  
 

تحقیق الشعور باالنتماء واألھمیة  الھدف وراء األغلب األعم من السلوكیات غیر المرغوبة؛ ھو 
 واالعتبار، ولكن بشكل خاطئ.

سطح یكون ھو الھدف الحقیقي  ما یظھر على السطح دائما ھو (السلوك)، وما یقع في العمق تحت ال
 وراء السلوك. 
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توضیح المستویات الثالثة من  في علم النفس، والذي استخدمھ "فروید" ل برج)تبعا لنموذج (آیس 

 .. الالوعي. –ما قبل الوعي  –الوعي ؛ الوعي لدى اإلنسان 

 /الواقع، أما الثلثین الباقیین فھما (االعتقاد فإن ما یظھر على السطح وھو (السلوك) یمثل فقط ثلث
 یقعان في مستویات الالوعي عند اإلنسان. ماالھدف وراء السلوك) وھ 

، ولیس مع الثلث الظاھر  ین غیر الظاھرین ثفإذا أردت أن تنشئ طفال سویا، فعلیك أن تتعامل مع الثل
 (وھو سوء السلوك). 

 سلوك، یكون عن طریق استخدام (التشجیع والتعامل الصحي مع الھدف وراء أي 
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 التشجیع أم المدح؟ 

 

على نفسھ وأفعالھ. كما یمنحھ شعورا بالتمكین والقدرة   یمنح الطفل شعورا بالقوة، والسلطة :التشجیع
على التطور والنمو والنجاح واإلنجاز. وحتى عند الخطأ، فإن التشجیع یمنح الطفل ثقة بنفسھ لیتعلم من  

 ، ویتقبلھا. أخطائھ

 ویعلّي قیمة الجھد الذي یبذلھ الطفل في أي شيء بدال من التركیز على النتائج النھائیة للفعل. 
 

ألنھ  . مدمنین إرضاء لآلخرین) Approval Junkiesفھو یعلّم األطفال أن یصبحوا ( :ما المدحأ
یجعل الطفل معتمد على رضا والدیھ عن أفعالھ ھو، وتقییمھم ھم لما قام بھ، والتركیز على مشاعرھم 

قیق شعور السعادة لدیھم، وشعور الفخر لدیھم، وشعور الرضا والتقدیر  حفعلھ، والسعي لت ھم تجاه ما
 لدیھم .. 

یصبح غیر قادر على رؤیة مشاعره ھو وأفكاره تجاه سلوكیاتھ،  مع كثرة تلقي الطفل للمدح،  وبالتالي 
 وغیر قادر على تقییم نتائج أفعالھ على نفسھ وعلى المجتمع المحیط بھ. 

یعمل مثل الحلوى المسكرة، مذاقھا جید ومحبب، ونتمنى منھا المزید؛ ولكن المزید مضر  المدح 
 ومؤذي لنا. فال بأس أن نمنحھ ألبنائنا على فترات متباعدة وبشكل مقنن. 

 

  كارول دویك)، واألستاذ في جامعة ستانفورد، قام بعمل أبحاث عن المدح وآثاره على الطفلالباحث (
 وتكوین شخصیتھ. 

 أدلر) منذ سنوات طویلة. ت نتائج األبحاث تثبت تماما ما قالھ (وكان

كما أنھ یحد من قدرة الطفل على المبادرة  المدح یعمل على تقلیل وتدني التقدیر الذاتي لدى األطفال. 
 أخذ المخاطرة الصحیة. و

أداء مھام معینة؛  وكانت إحدى نتائج أبحاث (دویك)، أن األطفال الذین تم مدحھم لكونھم (أذكیاء) في 
ألنھم یخافون من الوقوع في الخطأ، حتى یحافظون على  .كانوا یختارون مھام أسھل في المرات التالیة

 اللقب الذي حازوا علیھ. 
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 : وھذا یقودنا للحدیث عن األلقاب

یتخیرون األلقاب  فالكثیر من اآلباء یعتقدون أنھم ما داموا ال یطلقون ألقاب سیئة على أبنائھم، وانھم 
 الجیدة؛ فإن ھذا سیكون دعم لألطفال.

 وعلى العكس؛ فاأللقاب الجیدة تقوم مقام المدح بكل أضراره وسلبیاتھ.
 

، كانوا یقدمون على اختیار على جھدھم فإن األطفال الذین تلقوا (التشجیع) وعلى الصعید اآلخر؛ 
 .تحدیات أكبر وأقوى في المرات التالیة في أبحاث (دویك)

 وكل منھج (التربیة اإلیجابیة) قائم على (التشجیع) بدال من (المدح). 

 و (التشجیع)وفیما یلي توضیح للفروق األساسیة بین (المدح) 

 التشجیع المدح 

 .محببللتعبیر عن حكم  .1 التعریف 
صوصا في المقارنة للتمجید؛ خ .2

 بالوضع المثالي.
 تعبیر عن الموافقة والرضا. .3

 بشجاعة.إللھام اآلخر  .1
 للتحفیز على األداء. .2

 

 السلوك (عمل جید) /على الفعل بنت جیدة) /الفاعل ذاتھ (ولد جید یركز على
الممتاز (لقد فعلتھا بشكل  /العمل الكاملفقط  یعترف بـ 

 صحیح)
 المجھود المبذول وأي تحسن (لقد بذلت جھد)

التحكم (لقد أعجبني  –التالعب  –الرعایة  التوجھ العام 
 )الطریقة التي جلست بھا 

التقدیر (من یستطیع أن یریني  –االحترام 
 كیف نجلس اآلن) 

 التوجیھ الذاتي (كیف تشعر حیال ما قمت بھ) )إصدار األحكام (أنا عجبني ما قمت بھ رسالة ال(أنا)
 الكبار (شكرا على مساعدتك) انتي مؤدبة) /األطفال (أنت ولد جید تستخدم عادة مع 

لدرجات التي حصلت أنا فخور بك ل • أمثلة 
 علیھا 

(تسرق من الطفل شعوره ھو باإلنجاز 
 الذي حققھ)

ھذه الدرجات تعكس مجھود كبیر  •
 منك.

(تعترف بحق الطفل في نسبة اإلنجاز 
 لنفسھ، وتحمل مسؤلیة الجھد الذي بذلھ)

 الطفل على التغیر من أجل اآلخرین تشجع /تدعو
)Approval Junkies مدمني إرضاء

 اآلخرین)

 التغیر من أجل أنفسھماألطفال على 
 (التوجیھ الذاتي)

 داخلي (كیف أرى أنا ما قمت بھ) (ماذا یعتقد اآلخرون عني؟)خارجي  مركز التحكم 
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 االعتماد على تقییم وحكم اآلخرین تعلّم 
 (ماذا یعتقدون)

 االعتماد على التقییم الذاتي
 (كیف أفكر وأقیّم)

 القولبة /المطابقة /االمتثال الھدف
 فعلتھا بشكل صحیح)(لقد 

 الفھم واإلدراك
 تشعر؟) /تفكر /ماذا تعتقد(

التأثیر على التقدیر 
 الذاتي

یشعر بقیمتھ فقط عندما یرضى اآلخرون 
 ویوافقون.

یشعر بقیمتھ وأھمیتھ دون انتظار رضا 
 اآلخرین.

 الثقة بالنفس –االعتماد على الذات  االعتماد على اآلخرین النتائج بعیدة المدى 

 

 

  اللین):مع أنواع التربیة و (الحزم 

 
 
 

تلعب تلك الطرق دورا  ، تختلف فیھا طرق تعامل اآلباء مع أبنائھم. وأنواع من التربیة 3یوجد 
كبیرا في تشكیل شخصیة األبناء، باإلضافة إلى ردود أفعالھم وكیفیة تعاملھم في المواقف 

 المختلفة، سواء مع آبائھم أو مع اآلخرین خارج المنزل.  الیومیة

 : صارمةالتربیة ال .1
 

 ...)  /المسیطرة /الحازمة /(وتسمى أیضا التربیة المتشددة
 

ضمن دین ھم المتحكمین في أمور أبنائھم. یتعاملون مع األبناء على أنھم لوفیھا یكون الوا
 ممتلكاتھم التي علیھم تشكیلھا كیفما یشاؤون ویرون.

تسییر حیات األبناء وفقا لما یرى فیھا اآلباء أنھم یعرفون مصلحة أبنائھم، لذا یحاولون 
 یروه ھم. 

 

ومة .. اآلباء ھم من یقررون ..  فرص األبناء في االختیار تكون قلیلة، وأحیانا معد
 یختارون .. یأمرون .. یفكرون ویختاروا الحلول األنسب .. 

 واألبناء علیھم اتباع كل تلك األفكار والحلول.
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وغالبا ما تنشأ المشاحنات في تلك المنازل بسبب رفض األبناء ألوامر أو طلبات آبائھم 
 .. ورفض اآلباء لرفض أبنائھم.

 
 . المشكلة نفسھ الصارمة؛ عندما تحدث مشكلة أو خطأ، فإن الطفل یكون ھو في التربیة 

 
ون لیس لدیھم مرونة، یسعون للكمال والمثالیة، ال ئ؛ ینشاألبناء في األسر الصارمة

تقدیرھم الذاتي ضعیف جدا وثقتھم ، یتقبلوا األخطاء "ال من أنفسھم وال من غیرھم"
التفكیر وحل المشكالت، یعانون في عالقاتھم لیس لدیھم مھارات بنفسھم شبھ معدومة، 

 بسبب ضعف مرونتھم وسعیھم للمثالیة ... 
 یلجؤونوأحیانا یتخذ األبناء في تلك البیوت وسائل دفاعیة ضد أسالیب آبائھم؛ فنجدھم 

 إلخ. ، ...للعنف، والتحدي، والتمرد على اآلباء
 

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

 التربیة المتساھلة:  .2
 

 .....)  /اللینة /(وتسمى أیضا التربیة الرخوة
 

. یتعامل اآلباء مع أبنائھم وفیھا یكون الطفل ھو المتحكم في مجرى حیاة األسرة بأكملھا
وال یجب أن یرفضوا  على أنھم كائنات رقیقة ھشة ال یجب أن تتعرض أللم وال خوف .. 
 لھم طلب حتى ال تتأثر نفسیاتھم بالسلب "من وجھة نظرھم طبعا".

 ..  تكون حیاة األبناء خالیة تقریبا من الضوابط والحدودو
مشكلة، یكون الطفل ھو الشخص الذي یجب ؛ إذا حدث خطأ أو في التربیة المتساھلة

 ھا إطالقا .. حمایتھ من تلك المشكلة وال مسئولیة علیھ فی 
 

؛ ینشئون على النرجسیة، ویعتقدون أن العالم كلھ یدور  األبناء في األسر المتساھلة
یرون أنفسھم أضعف من أن حولھم، یطالبون اآلخرین دائما بتحقیق رغباتھم وطلباتھم، 

یتحملوا صعاب ومشاق الحیاة الیومیة، عالقاتھم باآلخرین ضعیفة واتكالیة، یعانون من 
، وال ینمو لدیھم مھارات حل عدم تقدیر أنفسھم داخلیا "وإن ظھر خارجیا عكس ذلك"

، غیر متحملین للمسئولیة، وال المشكالت، وال الصبر، وال التفكیر بأنواعھ المختلفة
 العامة ..  تآلخرین وال للممتلكایراعوا القواعد والحدود ل
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 : معاالتربیة بالحزم واللین  .3
 

واألھم  /التربیة السویة /یة الوسطیةالترب /(ولھا أسماء مختلفة مثل التربیة اإلیجابیة
 التربیة اإلسالمیة)

 

وفیھا یكون األبناء شخصیات لھا كیانات منفصلة عن أھلھا، ویتم احترامھم وتقدیرھم 
شخصیات مقدرة ولھا والتعامل معھم بمنتھى االحترام والتقدیر. ویكون اآلباء أیضا 

احترامھا وحدودھا وأدوارھا في التربیة التي یجب أن تؤدیھا. والبیئة والمجتمع المحیط 
 وتقدیرھا..  وحدوده التي یجب مراعاتھا  بالطفل أیضا لھ احترامھ

 

باء في التربیة بالحزم واللین؛ عندما تحدث مشكلة أو خطأ ما‘ تكون ھذه فرصة لآل
ولألبناء معا لتعلم مھارات جدیدة وزیادة خبراتھم الحیاتیة . لیس بالضرورة إنھاء  

 المشترك األم وللموقف /المشكلة تماما، ولكن األھم الخروج منھا باحترام للطفل ولألب
 

التربیة بالحزم واللین معا؛ ینشئون على احترامھم ألنفسھم  /األبناء في التربیة اإلیجابیة
، لدیھم الكثیر من المھارات الحیاتیة واالجتماعیة، لدیھم مھارات حل وآلبائھم ولآلخرین

مھارات التفكیر یھم دانضباط ذاتي، واحترام للحدود العامة، ولالمشكالت، ومرونة، و
 ، متحملین للمسئولیة، مثابرین، لدیھم قدر من الصبر. المختلفة

 

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

 مع كیفیة تطبیق األسالیب التربویة المختلفة علیھ ..  فیما یلي موقف یومي یمر بھ الكثیر من اآلباء،
 

طبعا عمر مش   ماما ھي أكتر واحدة عارفة فین مصلحة والدھا. :في  بیت  الحزم (الصرامة)
مش فاھم  مصلحتھ إیھ. في یوم برد؛ وطبعا كل أم في الدنیا عارفة ھ ھیختار فطاره، إلن ھو لس

ھ طاقة. عمر بقى كان لیاكلھا في یوم زي ده، تدفیھ وتدیإن البلیلة أحسن حاجة الطفل ممكن 
نفسھ في حاجة تانیة خالص. عمر مش عایز بلیلة. قعد یقلب فیھا شویة. وبعدین قال: "یععع ، أنا 

 مش عایزھا".  
من میت سنة فاتت؛ وفي بیت الحزم مع أم صارمة؛ كانت الحكایة ھتخلص لما ماما تقول لعمر 
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؛ يالكالم ویاكل فورا، والمشكلة كانت ھتخلص في ساعتھا. لكن دلوقت"كل!!" عمر كان ھیسمع 
خطوات عشان  4صعب قوي الموضوع یخلص بالطریقة دي. علشان كده؛ ماما مضطرة تاخد 

 زاه.وتخلي عمر یعمل اللي ھي عا

ا ماما ھتحاول تقنعھ قد إیھ البلیلة مفیدة. ھتقول لھ "عارف؟ البلیلھ دي مفیدة جد الخطوة األولى:
فیھا لبن وقمح. دي ھتخلیك قوي وعندك نشاط وحیویة. ومش ھتحس بالبرد. عمر أصال مش  
بردان، وحاسس إنھ قوي جدا. ده ھو اللي بیسبق صحابة كل یوم. ومن غیییییر ما یاكل بلیلة. 

  

ماما ھتحاول تحسن طعم البلیلة.طیب بص ھاحط لك علیھا عسل. طیب إیھ  الخطوة الثانیة:
وز كمان؟ تاخد معلقة بلیلة وقطمة موزة. طیب إیھ رأیك تشرب عصیر بعد البلیلة؟ رأیك تاكل م

طیب أنا عارفة انك بتحب الكورن فلیكس . إیھ رأیك؟ أحط لك شویة على البلیلة؟ عمر وافق.  
ماما حطت شویة كورن فلیكس على البلیلة. عمر أخد معلقة وقال:"یععع طعمھا وحش. أل مش 

 عایز أكلھا"

ماما ھتعلم عمر درس في الرضا والقناعة. "یا عمر! إنت عارف إن في أطفال  الثالثة:الخطوة 
قدك كدة مش القیین یاكلوا؟ شفت األطفال اللي شفناھم امبارح في التلیفزیون؟ أطفال الصومال!  
شفت جعانین ازاي؟ ماعندھومش لبن، وال سكر، وال قمح، وال أي حاجة. لكن احنا! ربنا بیحبنا 

كل الحاجات الحلوة دي. نقول لربنا یععع، مش عایز؟ ما باحبھاش؟. عمر برضھ مش  وادانا 
 عایز یاكل البلیلة.

ماما خالص تعبت، وأیقنت إن ما عندھاش بدیل. ھي الزم  تعلم عمر درس   الخطوة الرابعة:
ماما ضربت عمر (أو قرصتھ أو شدت الطبق من قدامھ) وقالت لھ  عشان ھو ما سمعش الكالم.

ماما كانت حاسة انھا   . "خالص، إنت حر (ویمكن تكون قالت لھ إتفلق) خلیك جعان.بغضب 
دي طولت بالھا على اآلخر. ماما فضل  ،عملت اللي علیھا وتصرفت بأحسن طریقة ممكنة

عندھا شعور الرضا نص ساعة، وبعدین بدأت تحس بالذنب. وبدأت تفكر في حاجة تانیة "الناس 
ھتقول إیھ لما تعرف اني ما عرفتش اخلي إبني یاكل أكلھ؟ وكمان عمر ممكن یكون جعان. 

حرام ده لسة صغیر ومش فاھم، والدنیا برد، ما ینفعش اسیبھ كده من غیر أكل".عمر بیلعب  
شعور ماما بالذنب بیزید. عمر دخل على ماما وقال:"ماما، ماما أنا جعان وفي نفس الوقت 

 وي؟"أ
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ماما دلوقت ھتقدم أكتر محاضرة بتحبھا "شفت؟ مش قلت لك؟". ماما مش واخدة بالھا إن عمر  
سرحان وبیبص في الفراغ ومش مھتم بأي كلمة بتقولھا. ھو بس منتظر إن المحاضرة بتاعتھا 

ي. ھي كده عملت اللي علیھا، وعمر عرف إن كالمھا صح. عمر كده  تخلص. ماما مبسوطة قو
خالص اتعلم الدرس. ماما أعطت عمر بسكوتة وسابتھ یروح یلعب. وعلشان تعوض عدم تناول 

عمر فطار محترم ومغذي؛ ماما دخلت المطبخ وبدأت تحضر غداء مغذي. ھتعمل لھ  كبدة   
 وخضار. تخیلوا بقى الغداء ھیكون عامل ازاي.

 

ماما بتربي فوضوي المستقبل. لما عمر الفوضوي ده یدخل المطبخ  :الرخاوة /في بیت التساھل
 وقت الفطار. ماما بتسألھ: "تحب تفطر إیھ یا حبیبي؟"

سنین بیتدرب إزاي یبقى لطیف (وزي العسل)، ھیعرف ازاي یدرب ماما    3بما إن عمر بقى لھ 
األول طلب بیضة مسلوقة وعیش. ماما سلقت لھ البیضة.  على إنھا تعمل لھ اللي ھو عایزه. في 

قال لھا " أل، ما بحبھاش طریة كدة". ماما سلقت لھ واحدة تانیة. عمر برضھ ما عجبتوش 
البیضة دي. ماما وھي بتقشرھا اتجرحت البیضة وما بقیتش ناعمة. ماما سلقت واحدة تالتة. 

ز بیض". ماما حنونة قوي وبتحترم عمر أخد قطمة وبعدین زق الطبق وقال:"أل، مش عای
رغبات عمر جدا. مش عایزة تغصب علیھ یاكل حاجة مش عاجباه. "بالش البیض ، تحب تاكل 

إیھ؟ فیھ جبنة، وفول، وممكن اعمل لك كورن فلیكس، وال تحب تشرب لبن بالشوكوالتة؟ 
طبعا وقال: عارف عندنا إیھ كمان؟ عندنا نوتیال. أعمل كل ساندویتش شوكوالتة؟ عمر رحب  

"آیوة" ماما بدأت تعمل الساندویتش، وعمر بیتفرج على التلیفزیون. شاف إعالن النشون قال 
لماما: "أنا عایز النشون". ماما:" حاضر یا حبیبي، حاال". ماما اتصلت بالسوبر ماركت، 

طلبت الالنشون، عملت الساندویتش، لكن برضھ عمر ما رضیش یاكلھ. عمر ما عندوش اي 
 . ماما معاه وھتفضل طول الیوم تحاول تلبي طلباتھ.مشاكل

 یا ترى ماما أخبارھا إیھ؟ وعمر ھیاكل إیھ؟
 

في فرقین أساسیین قبل اإلفطار. أوال،   :)سویا مع الحزم  اللینفي بیت التفویض (حیث یستخدم 
عمر بیلبس ویرتب سریره قبل ما یروح یفطر. ثانیا، عمر بیشارك في تحضیر اإلفطار. ممكن  
یعد المائدة، یطلع التوست من الثالجة. یصب اللبن في الكوبایة، أو یضرب البیض (أییییییوة، 

 سنین یقدر یضرب البیض). 3الطفل الي عنده 
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النھاردة اإلفطار بیض ولبن. تحب البیض مسلوق وال خیارات محددة.  ماما ھتعطي لعمر 
ما ھنا تعطي اختیار تاني "عایزھا  مقلي؟ (خیارات محددة). عمر قال: "بیضة مقلیة". ممكن ما

ملخبطة وال عیون؟" عمر قال: "ملخبطة". ماما ھتقول لعمر "أنا ھاكسر البیضة في الطاسة، 
تحب تلخبطھا وال ترش الملح؟" وممكن تسألھ من األول:"تحب تساعدني؟". بعد ما ماما وعمر  

رة وبعدین قال: "مش عملوا البیض مع بعض، وعمر صب اللبن. عمر بدأ یفطر. اكل حتة صغی
عایز بیض. طعمھ وحش". ماما قال: "ما فیش مشكلة. ممكن تقوم تلعب". الحظي إن األم 

النتائج ببساطة األم دي سابت الطفل یجرب  اختصرت كل الخطوات اللي اتخذتھا األم الصارمة.
المترتبة على قراره. بما إن األم دي أول مرة تجرب الطریقة الجدیدة دي مع عمر؛   الطبیعیة

عمر ھیجرب یخلیھا تشعر بالذنب. عمر جاء بعد ساعتین، وقال لھا "أنا جعان". ماما ردت  
بمنتھى االحترام "أكید یا حبیبي". وتجنبت محاضرة "أنا قلت لك". بل على العكس؛ طمأنت 

أكدة انك جعان یا حبیبي، وكمان أنا متأكدة إنك تقدر تستحمل لحد معاد عمر وقال لھ "انا مت
 الغداء".

طبعا عمر ما كنش ظریف قوي وتقبل الحل ده بسھولة. ھو عیط، ورفص. لكن ماما احتفظت 
 بھدوئھا، وال استسلمت وال فقدت أعصابھا وزعقت.

 

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

 

 

  العالقات والروابط واالستمتاع:
 
 

 

 التواصل .. في تعامالتنا مع اآلخرین ھناك نوعین من 

 وروابط..  عالقات 
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 الروابط  العالقات

 العالقات تنشأ تلقائیا بمجرد التعامل
 وتتشكل تبعا لتكرار ومجال التعامل

 بنَى وال تنشأ تلقائیاالروابط تُ 
وتتشكل تبعا لكیفیة وشكل التعامل ولیس 

 التعامل فقط

  –األب   –األم   –األقارب  –مثل: الجیران 
زمالء العمل أو الدراسة    –األصدقاء  –االبن 

 ... إلخ -

 ....  -أب  –ابنة   –ابن  – صدیق   –أم مثل: 

 قد نسعى إلقامتھا وقد تنشأ تلقائیا
 تحتاج منا التواصل أو صلة الدم أو كالھما

 تتم في األوقات المتاحة وبالجھد المتاح

 وجودھا إلى بذل جھدیحتاج 
 وتخصیص وقت وتركیز 

 وتخطیط وتجریب 

 ینتج عنھا أناس في حیاة بعض
 قد یشغلون بعض الحیز وقد ال یشغلون

 یمثلون شغل لفراغات وأحیانا یشكلون عبء

 ینتج عنھا إشباع احتیاجات نفسیة وعاطفیة
ا ود وترابط قوي حتى بدون ینتج عنھ

 الحضور الجسدي
 

 الروابط وتعزیزھا: بناء  أسس ل

   تعاطف  – فھم  –معرفة  القبول: .1
 تعاطف  –  مشاركة –احترام   -المشاعر: فھم  .2
 ...) -الحمایة من األلم  –تصحیح األخطاء  –الطاعة  –(دور اآلباء  :تصحیح مفاھیم .3

فیھم وال وعلى رأسھم مفھوم الملكیة، (أوالدنا لیسوا ملكا لنا، ولیس من حقنا أن نتحكم 
 بھم)

 

 احتیاجات نفسیة عند اإلنسان:

لن یتم الحكم علیھ  – لن یتم لومھ ورفضھ  –ُمقدّر   –مرغوب فیھ  –أمان نفسي (محبوب  •
 تم فرض النصائح علیھ في وقت ال یحتاج إلیھا)لن ی –

 ) انتباه وتركیز – احتیاجات –مشاعر   –سلوك  –(جسد   الشوفان •
 محاولة) –قبول  – احترام االختالف  –محاولة  -عرض  –تعاطف  الدعم ( •
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 :االجتماعیة دمرات الروابط والعالقاتم

 اللوم .1
 التأنیب .2
 االنتقاد .3
 التھدید .4
 الصراخ .5
 التخویف بالنظرة أو نبرة الصوت  .6
 جمیع األسالیب العقابیة .7
 الشعور بالذنب  .8
 واألحكام التعمیم والمبالغة .9

لدى    . وتسبب شعور بالظلم وعدم التفھم واالحتواءیتولد عنھا حتمیة ووجوب  •
 اآلخر.

 المصاحبة لیھا. 3بردود األفعال ال بتنشط األمیجداال •
 بتزود إفراز ھرمونات التوتر والقلق. •
 بتسبب مخاوف مستقبلیة.  •

 

 الروابط في العالقات:المظلة العامة لبناء 

 التعاطف .. 

التعاطف لیس رفاھیة، یمكن امتالكھا ویمكن ال. التعاطف والتفھم في العالقات ھو ضرورة  
 .. لإلشراق ..  للحیاة .. للعالج .. للتعافي

وتضع نفسك في   التعاطف: ھو أن تشعر بما یشعر بھ اآلخر. تتخیل نفسك تمر بنفس المشاعر
عند كل موقف أو تعامل .. وستجد األثر الناتج  ثانیة إضافیة 30موقفھ. قد یستغرق األمر منك  

 ضعف حیاة أفضل لك أنت قبل أن یكون لآلخرین. 30عنھ 
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 التعاطف مع اآلخرین یفیدك أنت.  .. أنت تفعل ھذا لنفسك 

(سواء كان ضبط   حیاة اإلنسانقاعدة أو ضابط موجود في كل أن  ):دانیال سیجل(یقول د. 
ضبط    –األفكار  – الحالة المزاجیة  – ضبط السلوك  –ضبط المشاعر   – التركیز   –االنتباه 

كل ھذا یعتمد بشكل أساسي على عملیات التكامل .....)،  - العالقات  –وتنظیم الصحة الجسدیة 
تحسن عمل جھاز المناعة والتفھم، التعاطف ثانیة فقط من   30وأن والدمج داخل مخ اإلنسان. 
 لدى اإلنسان وكأنھ سحر.

وعلى الجھة األخرى فإن العالقات المتوترة المضطربة في حیاتنا تؤدي الحقا إلى مشاكل  
، االجتماعیة في حیاة اإلنسان العالقات  ، ألن الطاقة التي تتولد عنخطیرة جسدیةوأمراض 

 .  م لجسلتكوین الجزیئي على البشكل مباشر ثر ؤت
 

 ھل ھذا سھل؟؟

 ال .. بالطبع ال ال. 

 ولكنھ ممكن .. جدا. 

ك في التدرب علیھ خطوة خطوة. وأن تقبل نفسك وأنت سفقط یحتاج لقرار منك ثم صبر على نف
، وتقرر التخلي عن التعاطف في العالقات .. ثم تعود وتحاول مرة أخرى .. فتجد  تتراجع فیھ

 التعاطف من ذي قبل.نفسك أقوى وأكثر قدرة على 

 ھو لیس سھال لكنھ یستحق .. 
 

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

 

 .. بتعاطف وتراحم مع اآلخرین -صلى هللا علیھ وسلم-مثلة على تعامل الرسول األ بعض دعونا نرى

، فسمع  -لى هللا علیھ وسلمص-قال: جاء أبو بكر یستأذن على النبي  - رضي هللا عنھ- عن النعمان بن البشیر (
فأذن لھ فدخل، فقال: یا ابنة أم رومان، وتناولھا، عائشة وھي رافعة صوتھا على رسول هللا، 

بینھ وبینھا. فلما  -لى هللا علیھ وسلمص-؟! فحال النبي  -صلى هللا علیھ وسلم-أترفعین صوتك على رسول هللا  
. ثم  بین الرجل وبینك": "أال ترین أني قد حلت خرج أبو بكر، جعل النبي یقول لھا یترضاھا
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، فقال لھ أبو بكر: یا رسول هللا  ، فوجده یضاحكھا، فأذن لھ فدخلعلیھفاستأذن  ،جاء أبو بكر
 أشركاني في سلمكما، كما أشركتماني في حربكما)

 

،  -صلى هللا علیھ وسلم- قالت: استأذن رھٌط من الیھود على رسول هللا   -رضي هللا عنھا -عن عائشة (
فقال رسول   علیكْم، وغضبَ  هللاُ  ولعنكمُ  م، فقال: "وعلیكم"، فقلت: الساُم علیكمْ الساُم علیكفقالوا: 

أَو لم  :ت  بالرفِق، وإیاِك والعنَف، أِو الفحَش"، فقال: "مھال یا عائشة، علیكِ -صلى هللا علیھ وسلم-هللا 
فیستجاُب لي فیھْم، وال یستجاُب لھم تسمْع ما قالوا؟ قال: "أَو لْم تسمعي ما قلُت؟ رددُت علیھم، 

"  (السام: یعني الموت) فيَّ
 

صلى هللا علیھ  -ما رأیت أحدا كان أرحم بالعیال من رسول هللا قال:  -رضي هللا عنھ-(عن أنس بن مالك 

 -وسلم

 ......................................................... 

أي: [الثديِ  : "إن إبراھیَم ابني، وإنھُ ماَت في-صلى هللا علیھ وسلم-فَّي إبراھیم قال رسول هللا  فلما تو
 ة")، وإن لھ لظئریِن تكّمالِن رضاعھُ في الجنّ ]الرضاع في سنِ 

ھُ فإن ،سنتینِ  أو في  حال تغذیھ بلبن الثدي، فھما تتّمانھِ ، أي: أنھ مات وھو في سّن رضاع الثدي
تمام الرضاعة بنّصِ  توفّى ولھ سنة عشر شھًرا، أو سبعة عشر، فترضعانِھ بقیّة السنتیِن، فإنھ

 القرآن.
 محمد صالح المنجد) للشیخ  –*من كتاب (كیف عاملھم 

 

 

 أدوات تربویة تساعد في صنع الروابط وتعزیزھا:

 االستماع القریب  .1
 مشاركة الھوایات .2
 أداة تخلص من األسالیب العقابیة .3
حتیاج ا(بسبب  )(فعللما حصل  )عندي (شعورـ أنا حسیت ب( أداة األمانة العاطفیة .4

 ).  إیجابي محدد فعلوعاوزة ( )نفسي
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تحت أي ظرف   .. ، وال محتواھاال یسمح ألي متدرب نسخ أو استعمال ھذه المادة العلمیة
 أ. یسرا القارحوالمحتوى المادة  وُمعّدة  إال بعد الحصول على موافقة كتابیة من مؤلفة

جمیع سلوكیات اإلنسان یكمن ورائھا احتیاجات نفسیة. سواء كان ھذا السلوك عفوي، أو 
 .. سيء، أو جید ..  ُمتعَمد

 تأكد من وصول رسالة الحب .5
 أداة الوقت الخاص .6

 

 
 

 الواجب
تتجاھل فیھم أي أخطاء ألبنائك، وتمارس  حدد یومین متتالیین*

 فیھم التشجیع معھم طوال الیومین 

بناء وتعزیز الروابط بینك  على طوال ھذا األسبوعاعمل *
وبینھم من خالل اختیار أداة أو أكثر واستخدامھا كثیرا خالل 

 األسبوع.

حالة   –حالتك النفسیة  ك عن:دّون في كراستك مالحظات*
 – الجو العام للمنزل –سلوكیات األبناء  –األبناء النفسیة 

 قراراتك -مشاعرك  –أفكارك 


