

من اهلام أن نقوم بعملية التهذيب بأسلوب يغرس الشعور باملسئولية من خالل حتفيز أطفالنا داخليا 

.لبناء ثقتهم بأنفسهم ومساعدم على الشعور بأم حمبوبني

فإذا ما متت تربية أطفالنا ذا األسلوب، فلن تكون لديهم أية حاجة للجوء إىل العصابات 

.اإلجرامية، أو إدمان املخدرات، أو اجلنس للشعور بالقوة أو االنتماء

التالية على وسائل قد ثبتت فاعليتها يف إمداد الطفل بشعور من السعادة العشرةاملفاتيحوتعتمد

:واألمان
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. تتأثر ثقة طفلك بنفسه إىل حد كبري بنوعية الوقت الذي تقضيه معه وليس مبساحة هذا الوقت

اتنا املزدمحة، كثريا ما نفكر يف ما هو الشيء التايل الذي يتعني علينا القيام به، فنحن يف خضم حي

.على ما يريد الطفل قوله لنا%100بدالً من تركيز االهتمام بنسبة 

ويف أحوال كثرية إما نتظاهر بأننا نستمع بآذان مصغية أو أننا نتجاهل حماوالت الطفل للتواصل 

.معنا

إننا إن منحنا . هو أفضل من جتاهله- إخل...سواء بعقاب أو صياح - بالطفلواالهتمام السليب 

.طفلنا حلظات لقاء صادقة على مدار اليوم، سيكون أقل احتماالً أن يتصرف على حنو غري الئق

ولذلك . ومن اهلام أيضا أن ندرك أن املشاعر ليست دائما صواب أو خطأ، إمنا تؤخذ كما هي

حىت إذا كنت انتهيت توا من -"إنك ال تقضني معي أي وقت يا أمي: "كفعندما يقول لك طفل

ومن األفضل يف مثل تلك األوقات أن تؤيدي شعور . فإنه يعرب فقط عما يشعر به- اللعب معه 

."نعم، أشعر كأننا ال نقضي معاً وقتا كافيا: "طفلك وتقويل له 




مطلب إلزامي يوميا ؛ فال عجب إذا صاروا 2000ات أننا حنمل أطفالنا أكثر من تفيد اإلحصاء

!"صمم أسري"مصابون بـ 

"ما الذي ميكنين أن أفعله؟"وبدالً من الضجر والصياح، اسأيل نفسك 

على سبيل املثال، إذا كنت قد حتدثت مع طفلك مرارا بشأن عدم طيه جلواربه بعد خلعها، فما 

.فاألعمال أعلى صوتا من األقوال. عليك إال أن تغسلي فقط اجلوارب املختلفة غري املطوية


جنحت يف منحهم وسائل مالئمة للشعور بفاعليتهم، فإنك فإذا. حيتاج األطفال للشعور بالفاعلية

ومن بني الوسائل اليت تساعد الطفل على . ستقللني من مشاجرات فرض القوة داخل أسرتك

الشعور بالفاعلية واألمهية هو طلب نصيحتهم، ومنحهم خيارات، والسماح هلم بطهي جزء من 

فهو ميكنه أن يغسل أطباقًا بالستيكية، . لشراءوجبة أو إمتامها كاملة، أو مساعدتك يف التسوق وا

إننا غالبا ما نقوم ذه األعمال بدالً منهم . أو يغسل اخلضراوات، أو يضع الفوط فوق السفرة

.ألننا نؤديها على حنو أكثر دقة، إال أن النتيجة يف النهاية تكون شعورهم بعدم األمهية






ماذا ميكن أن حيدث إذا مل أتدخل يف هذا املوقف؟: قومي بسؤال نفسك

إذا نسي طفلك غداءه، فال تقومي بإحضاره إليه، بل امسحي له بإجياد حل وتعلم : مثال على ذلك

فإذا تدخلنا حنن عندما ال يكون هناك داعيا لذلك، فإننا حنرم . أمهية أن يكون مسئوالً عن نفسه

ولكن بالسماح . من فرصة التعلم من النتائج اليت تترتب على ما يقومون به من تصرفاتاألطفال

.للنتائج أن حتل حمل الكلمات، فإننا نتجنب تعكري صفو عالقاتنا بالتذمر والتذكري املبالغ فيه



ية سيئة حياولون توصيل رسالة باحتياج غالبا ما يكون األطفال الذين يقومون بتصرفات سلوك

إن األطفال . فرمبا يشعر طفلك بالضجر، أو امللل، أو الوحدة، أو عدم االهتمام. معني يفتقدونه

.الذين يتم إشباع حاجام يكون احتمال قيامهم بسلوكيات سيئة أقل من غريهم




بة غضب، أو كان غاضبا أو حتدث إليكي على حنو خارج إذا كان طفلك خيتربك من خالل نو

عن حدود االحترام، فسيكون من األفضل لو تغادري الغرفة وتقويل له أنك يف الغرفة ااورة إذا 

.قويل له ذلك بنربة صوت هادئة وحمايدة". على حنو آخر"أحب أن يتحدث 

لألم يف هذه احلالة بأن تصمت وتبدي ويف هذا الصدد يوجه بعض خرباء التربية اإلسالمية نصيحة 

استيائها وتترك له الغرفة، لتعود بعد ذلك ناصحة له ومبينة خلطئه؛ أما لو متادى وخرج عن حدود 

.األدب املشروع ومل يلقي باالً ملوقفها فعندئذ جيب مضاعفة العقوبة له بعد توضيح سببها



ولكن ساعدي طفلك على إدراك . طفلك أنه سيء؛ فذلك يطعن يف ثقته بنفسهامتنعي عن إخبار

ومن أجل تنمية تقدير . مدى حمبتك له، وأن فقط بعض تصرفاته هي اليت ال ميكنك التسامح معها

صحي للذات لدى الطفل، يتعني أن يدرك أنه حيظى مبحبة ال ختضع ألي قيد أو شرط أميا كان ما 

تأثري على طفلك حبرمانه من حمبتك له؛ وعندما يساورك الشك، اسأيل نفسك، وال حتاويل ال. يفعله

هل كان عقايب عامالً مساعدا يف بناء ثقة طفلي يف نفسه أم ال؟




لنفترض أنك أخربت طفلك ذي اخلمس سنوات أنه إذا مل ينته من ارتداء مالبسه عند توقف 

فإذا مل . فإنك ستأخذيه إىل السيارة وأنه قد يكمله إما يف السيارة أو يف املدرسةمؤقت الوقت، 

يتجاوب طفلك ويرتدي مالبسه يف غضون الوقت احملدد، قومي مبجرد توقف املؤقت حبمله على 

حنو ودود ولكن حبزم حنو السيارة؛ وإذا ساورك الشك، اسأيل نفسك، هل قمت باستخدام 

ثري على طفلي؟اخلوف أم احلب يف التأ


ميارس معظمنا مسئولية التربية من خالل أساليب تعتمد على فكرة وضع املوقف حتت السيطرة 

إننا نبحث عن احلل املالئم؛ وهذا يف كثري من األحيان ينتج أطفاالً يعانون من . بأسرع ما ميكن

نا لو تعلمنا أن نريب أبناءنا بأسلوب يضع يف االعتبار ماذا نريد أن لكن. القهر وعدم االنضباط

يكون عليه طفلنا عندما يصبح ناضجا، سنفكر على حنو أكثر عمقًا يف أسلوب التربية الذي 

فالضرب، على سبيل املثال، يعلم األطفال االعتماد على األفعال العدوانية للحصول على . ننتهجه

.ما يرغبون فيه







إذا كان لديك اتفاق مع طفلك بعدم شراء احللوى عند الذهاب إىل حمل البقالة، فال تستسلمي 

لتوسالته، أو دموعه، أو مطالبه أو عبوس وجهه؛ فسوف يتعلم طفلك أن يكن لك مزيدا من 

.دأاالحترام إذا كنت تنفذين ما تقويل وتثبتني على املب


