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ةالمراھقةمرحل

مصطفى نعیم الیاسريالدكتور 
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ةالمقدم

ونعوذ با من ، ونؤمن بھ ونتوكل علیھ، ونستعین بھ، الحمد  نحمده إن
اللھم انا نسألك علما نافعا وعمال متقبال وبدنا .. شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا 

.وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا،اللھم علمنا ما ینفعنا .. على البالء صابرا 

...وبعد

طر المراحل التى یمر بھا االنسان ضمن مرحلھ المراھقھ من أھم وأخإن
وھى تستحوذ على أھتمام ، أطوار حیاتھ المختلفھ التى تتسم بالتجدید المستمر 

كثیر من الناس فھى تھم المراھقین أنفسھم لیفھموا أنفسھم وتھم اآلباء 
.واالمھات والمربیین لیفھموا طبیعھ المرحلھ وكیفیھ التعامل معھا 

تعاون الجمیع آباء وأمھات ومربیین على انتاج جیل وھدف ھذا البحث أن ی
وتعاونوا على البر والتقوى وال "مسلم صالح لعماره االرض قال تعالى 

..."تعاونوا على االثم والعدوان

-:والبحث یشمل على

.تعریفات المراھقھ ومتى تبدأ: اوال 

.معھاخصائص مرحلھ المراھقھ وكیفیھ تعامل الوالدین والمربیین : ثانیا 

وكیفیھ التعامل ) مع المربیین(من أبرز الشخصیات فى مرحلھ المراھقھ : ثالثا 
.معھا

.الثواب والعقاب : رابعا 

.نصائح سریعة:خامسا 
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......ةتعریف المراھق

ویعنى )راھق(العربيالفعل إلىةیرجع لفظ المراھق.. لغویا
.اقترب من النضجأي)مراھق(فراھق الغالم فھو . االقتراب من كذا

فأصطالح المراھق یعنى مرحلھ االبتعاد عن الطفولھ .. فى علم النفس
واألقتراب من النضج الجسمى والعقلى والنفسى واألجتماعى ولكن لیس 

وات عدیده قد تصل النضج نفسھ ألن الفرد الیصل الى اكتمال النضج االبعد سن
.سنوات٩الى 

...ومتى تبدأ..ةمراحل المراھق

.ةسریعةوتتمیز بتغیرات بیولوجی) عاما١٤-١١(األولىةالمراھقةمرحل-١

وھى مرحلھ اكتمال التغیرات ) عاما١٨-١٤(الوسطى ةالمراھقةمرحل-٢
.ةبیولوجیال

ة الشاب أو الفتاحیث یصبح )عاما٢١-١٨(ةالمتأخرةالمراھقةمرحل-٣
. نسانا راشدا بالمظھر و التصرفاتإ

.أعوام من عمر الفردةلتشمل أكثر من عشرةالمراھقةتمتد مرحل...ملحوظھ
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ةالمراھقةمرحلخصائص النمو فى

من ةكبیرةمن أھم مراحل النمو ألنھا على درجةالمراھقةتعد فتر
فيةالمراھقةللفرد وتتمیز خصائص مرحلالشخصيالتكوین فيةاألھمی

ة مرحلإلىةتتصف باالعتمادیةاالنتقال تدریجیا بالمراھق من مرحل
استعدادا للعب دور رئیسى فى النواحيجمیع فيةتتصف باالستقاللی

مجال یجعلنا على اتصال مباشر مع فينعمل إنناوبما ،المجتمعةمنظوم
یر فى مساعدتھم على تخطى ھذه المراھقین وھذا المجال لھ دور كب

.المرحلھ بدرجھ كبیره من النجاح والوصول الى مرحلھ من النضج سویة

النمو فى مرحلھ المراھقھ وكیفیھ التعامل معھا من الوالدین خصائص
-:والمربیین

:التقدم نحو النضج الجسمى -١

طفره سریعھ فى النمو لحدوث ، ھو سبب االزمات كلھا فى حیاة المراھق 
، او تأتى معھا،فى ھذه المرحلھ ھذه الطفره تبدأ قبل عملیھ االحتالم 

أو حیض بالنسبھ للفتاه حتى سن ست ، والمراھقھ تبدأ بأول عملیھ احتالم
فعملیھ النمو الجسمى السریع تجعل معظم الطاقات النفسیھ ،عشره سنھ

یتمیز بسرعتھ الكبیره تتأثر بمثل ھذا النمو یالحظ أن النمو الجسمى 
ویغلب على عملیھ النمو عدم األنتظام فى أجزاء الجسم المختلفھ مما یوجد 

حالھ من القلق و التوتر لدى المراھقین و من ثم فقدان االتزان الحركى 
ویظھر ذلك فى سقوط األشیاء من یده ویذید من النقد الموجھ لھ من قبل 

راھق وبعض أجزاء جسمھ اآلخرین كذلك تظھر البثور على وجھ الم
بسبب اضطراب افرازات الغدد كما أن حالتھ الصحیھ تتراجع وذلك 

للجھد والطاقھ المبذولھ وحالھ النمو السریع وقلھ ما یقابلھا من الرعایھ 
الصحیھ والتغذیھ الجیده مما یسبب احیانا االصابھ بفقر الدم وبالتالى 

، لجانب االنفعالى ا:الجوانب األخرى تتأثر بمثل ھذا النمو مثل 
.والعقلى، واألجتماعى 
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:دور الوالدین
ةاالھتمام بالتغذیةوالجانب الوقائى وبزیادةالصحیةبالتربیةالعنای-١

.ةوالنظافةوعادات النوم والراح
فيتطرأ التيةالمراھق للنضج الجسمى والتغیرات الجسمیةتھیئ-٢

....)وعمل األبحاث المشتركةوالقراءةبالحورات (ةھذه المرحل
في(الجسميعدم التركیز على النمو العقلى على حساب النمو -٣

....)وغیرھاالریاضةعن الدینیةوالمواد بالدراسةاالھتمام

:دور المربیین
النضج ةالمراھقین لمرحلإلعدادةمخططةاعداد برامج تربوی-١

والفروق الفردیھ فیھا توضح معناھا الجسمیةوالتغیرات الجسمي
.وتقبلھا والتوافق معھا

استثمار طاقھ المراھق فى أوجھ النشاطات الریاضیھ و الثقافیھ -٢
.والعلمیھ واالجتماعیھ داخل المدرسھ 

٢- التقدم نحو النضج االنفعالي : - من مظاھر ھذا الجانب :

:عنف االنفعاالت و المبالغة في الردود-أ

أو یشك فى قدراتھ، ولیس ھناك  وھى ترتبط بالكبار، فھو حساس جداً
تآزُرُ◌، فأى كالم موجھ من الكبار للمراھق، فھو یأخذه على أنھ نقد 

ألنك  أبداً مباشراً موجھ لشخصھ، فلو أحبك المراھق ال توجھ إلیھ نقداً
.د األسرةبذلك تكون قد انضممت لباقى أفرا

یشك فى قدراتھ، وما یستطیع عملھ بالفعل، ویتخیل أن  ھو دائماً
كیف یتصرف فى المواقف االجتماعیة، أى-كفاءتھ االجتماعیة 

وفى وجود الكبار، وفى وجود الصغار، والزمالء أو فى وجود الجنس 
.فھو غیر واثق فى نفسھ من أنھ سوف یتصرف بأسلوب یلیق -اآلخر
تجاه أى نقد من الكبار ویقابلھ بانفعال، فالمرا جداً ھق یكون منفعالً

وثورة عارمة،
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فھو یثور بسرعة ومرات سریعة، ویرضى بسرعة، فھو یتوھم أن 
جمیع من حولھ ال یحبونھ،

یكثر أن یشتبك المراھق في بدایة مرحلة المراھقة مع زمالئھ : مثال
لشجار عادة بسیط بینما واخواتھ المتقاربین معھ فیالسن و یكون سبب ا

وقد یستخدم المراھق الصیاح والتھدید و الشتائم  وعنیفاً یكون الرد قاسیاً
لتثبیت مكانتھ ثم یمیل سلوكھ إلى الھدوء و التفكیر العقالني و یربط  أحیاناً
بالمسببات ثم یأخذ في االتزان أكثر كلما اقترب  األسباب بشكل اكثر إقناعاً

.من مرحلة النضج 

: ما بین سلوك األطفال و تصرفات الكباردم الثبات في السلوكع-ب

وذلك النھ لم یتخلص بعد من طفولتھ ومازال یسعى فى تكوین شخصیتھ 
فعندما ال یعرف كیف یتصرف یعود الى طفولیتھ ألنھ ال یرید ان یسأل 
ویغلب علیھ عناده وذلك یظھرفى أنھ یتخذ مواقف تدل على الصالبة و 

ولیة في مواجھة بعض المشاكل بینما یمیل إلى الضعف و تحمل المسؤ
على إحساسھ بقوة او ضعف موقفھ من  البكاء في بعضھا اآلخر اعتماداً

أكثر مسؤولیة  و تأخذ مظھراً المشكلة ثم تبدأ تظھرحالة االستقرار تدریجیاً
في مواجھة مشكالتھ .  و ثباتاً أكثر وضوحاً . و سلوكاً

إلى العزلة و االنطواء بسبب عدم الثقة بالنفس ، الخجل و المیل-ج
:ضعف العالقات االجتماعیة 

ألن المراھق عندما ینمو جسمھ بسرعة،یصبح غیر متآلف مع اآلخرین، 
بسبب ما طرأ على نموه الجسمي من تغیر في مظھره و ظھور حاجات لم 

شاطات یألفھا من قبل قدي یلجاء مجموعة المراھق إلى االنسحاب من الن
منھ أنھ سیكون موضع تساؤل أو سخریة أو انتقاد  العامة و التجمعات اعتقاداً

مما یدفعھ إلى االعتزال و یظھر سلوك الخجل لدیھ لعدم قدرتھ على 
مواجھةاآلخرین في ظل التغیرات التي تحدث لھ ویصبح لدیھ الرغبة فى 

، ولم تتح )ألطفالا(االنفراد بنفسھ فترة طویلة ؛ألنھ خسر األصدقاء القدامى 
لھ الفرصة لیكون أصدقاء جدد، ولم تصبح لھ بیئة جدیدة، فیفضل العزلة عن 

ال یستطیع . اآلخرین، ویعیش فى أحالم الیقظة، ویجد فیھا الكثیر من المتعة
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اختراق ھذا االنفراد، والعزلة إال الشخص الذى یثق فیھ المراھق، وقد یكون 
من الراشدی مثلھ و شخصاً ن، استطاع أن یكتسب ثقتھ، الحقیقة لیسمراھقاً

منمن السھل كسب ثقھ المراھق، إال بعد المرور بسلسلة كبیرة 

المحاوالت، ھذه السلسلة تبدأ بالكالم مع المراھق بالنواحى التى

یجھلھا، وخاصة الجسمیة ألن الناحیة الجسمیة بدأت تجذب نظر

الجذب، المراھق، لشكلھ، ومظھره، فبدأ یھتم بمواطن الجمال ومواطن 
أن یرتدیھ وبدأت تسیطر علیھ، وبعد أن كان یستجیب لما یرید اآلخرین 

الحقیقة، إنھ یحدث انعزال مفاجىء عن .أصبحت تجذب اھتمامھ ھذه األمور
ظر من كالمحلق فى الھواء ینتاألسرة، ونشاط األسرة، والمراھق ھنا یكون 

معاملة جیدة یكسب ثقتھ فیھا، فالمراھق یجذبھ إلیھ، فأى شخص یتعامل معھ 
). تصلح كبدایة للتغییر (یسلم نفسھ تماما

: أحالم الیقظة و الخیال الخصب-د

یشعر أنھ  یتصور أن كل الناس ضده، وھو دائماً مظلوم المراھق دائماً
یتخیل أنھ بطل وھو یجد مت عة فى أحالم الیقظة، مسلوب الحق، فدائماً

لیس بالقلیل فأول ما تواجھھ مشكلة أو عندما ال  وبالتالى یضیع فیھا وقتاً
یجد ما یفعلھ، یسرح فى أحالم الیقظة، وكلما اندمج المراھق فى أحالم 
الیقظة، كلما بعد عن الواقعو األحالم و طولھا عند بعض المراھقین ، 

یھم مما یساعد على طولوكثرة األفكار و الخواطر و التصورات لد

األعمال الھامة و ھذا یؤدي إلى صرف المراھق عن إنجاز . فترة األحالم 
. و خاصة الدراسة و ھدر كثیر من الطاقة فیما ال فائدة منھ 

و نتیجة لتفجر الحاجات الجنسیة و تطور مفھوم العواطف لدى المراھق 
تظھر لدیھ میول لتشكیل عالم خاص بھ یستخدم فیھ ما ینمو لدیھ من طاقات 

و حاجات و ذلك باستخدام خیالھ فیمیل إلى الشرود و السرحان إذ یكون 
إال أنھ متقطع االتصال مع اآلخرین و قد یحدثھ من یجلس م عھ إال مستیقظاً
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كتابھ إال أن أفكاره خارج  للمذاكرة فاتحاً أنھ ال یجیب و قد یكون جالساً
. إطار المكان الذي یجلس فیھ 

الحب من أھم الخصائص االنفعالیة فالمراھق یحب اآلخرین و یحتاج إلى -ذ
:حبھم ویظھر ھنا المیل نحو الجنس اآلخر

عرف عن نفسھ الكثیر، تبدأ ھناك مرحلة التنمیق الجنسى، ویبدأ كل جنس ی
بین  أو بنتاً، وھناك یبدأ العداء واضحاً حتى یعیش الدور سواء أكان رجالً

الجنسین، فتبدأ المشاكسات بینھما والمضایقات، فالواقع لیست ھذه مضایقة 
فى حالة ضیق من بعض، وإنما ھى تعبیر  من بعضھم البعض ؛ ألنھم فعالً

األمور، ویود أن یعرف الكثیر عن عكسى، فھو بینھ وبین نفسھ یھتم بھذه
. الجنس اآلخر

فعندما تحدث مواجھة ال یعرف كیفیة السلوك الجید الالئق بھذا الموقف، 
فغایة ما ھناك یظھر لك العداء الشدید لھذا الجنس، فعندما یبالغ فى كراھیتھ 

على أن ھذا األمر -أوالً-للجنس اآلخر، فھذا  أمر طبیعى ولكن لیس دلیالً
ستمر ؛ لتطمئن علیھ من عدم االختالط ورفضھ لھ وال تحدثھ فى ھذا سی

الموضوع، ولكن البد من التحدث معھ وإعطائھ المعلومات، والخلفیة 
یمیل المراھق احیانا .و)آیات سورة النور( النظریة التى تلزمھ لما بعد ذلك 

ھ إلى التعرف على اھتمامات الجنس اآلخر و یكون عالقات قویة مع زمالئ
طویالً و یشارك في نشاطھم و یتصل بھم و یجتمع معھم و یقضون وقتاً

محاولین البحث عن التجانس فیما بینھم فیما یتعلق بأفكارھم و  معاً
و مشاریعھم و لذلك نجد أن مستوى االنسجام بینھم كبیر قد طموحاتھم

. بفوق االنسجام مع أسرة الواحد منھم أحیاناً

و التمرد على مصادر السلطة في األسرة و المدرسة الغضب و الثورة-ر
:و المجتمع

ویزداد ھذا السلوك في حالة وجود شعور بعدم تقبل المراھق و الموافقة 
ھو فى الحقیقة أصبح . و رغبة منھ في االستقالل . على سلوكھ و إنكاره 

؛ إنھم یعاملونھ  على رجالً، وفى األسرة یرید أن یثبت لھم أنھ أصبح رجالً
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فكل شىء كان یستجاب لھ فیھ عناد مع األسرة، لیعرفھم  أنھ ال یزال طفالً
أنھ كبر والبد أن یعملوا لھ ألف حساب، فالمراھق طبیعتھ فى ھذه الفترة 

مع الكبار -رفض األوامر  وخاصة األم ألنھا ھى التى تظل -خصوصاً
دم وجود معھ فترة طویلة وھى التى كانت تعطیھ األوامر وھو طفل ؛ لع

األب، فھو یرید أن یفھمھا أنھا مھما كانت أما فامرأة لكنھ رجل، ویجب أن 
على ھذا الحال، وإنما نكسب ثقة المراھق من بدایة المراھقة،  یعامل بناًء

والسیر معھ كصدیق، والتفاھم معھ بناء على اإلقناع، والمناقشة، والحوار 
ھنا ك مشكلة اعترضتك، فال الھادىء دون إرغام على فعل معین، فمثالً

بأس من عرضھا علیھ، واعرض كل أبعادھا ونفكر معھ وال تنتظر منھ أن 
یختار الحل الصحیح، ولكن المفروض أن یثق بك، ثم یطرح مشاكلھ 

أمامك، وحتى عندما یكون فى مواقف فیھا عند ومكابرة، وتطلب تفسیراً
المنطقیة، وأن یفعل لموقفھ فلن یجد حجة، وبالتالى ینصاع، ألنھ تعود معك 

ما تم االتفاق علیھ، وإنما لتعوده منك على إجباره على فعل ما ترید سیفعلھ 
مرة واثنان، ولكنھ بعد ذلك ستدخل فى دائرة جھنمیة التى تجعل المراھق 

یدور فى الدائرة حتى ینحرف تماماً، ألن دائرة العناد تتسع من األم، ثم 
فسلطة المدرسة، فسلطة المجتمع والدولة تعمم إلى األب واألخوة، فالكبار، 

؛ ألنھ فى البدایة لم یتم التفاھم معھ،ولم تتم  خطیراً حتى یصبح مجرماً
العب ابنك سبعاً، وأدبھ " المناقشة بأخذ وعطاء وھناك قول لسیدنا على 

فسن المراھقة وھو سن المصاحبة، ومعرفة أن " سبعاً، وصاحبھ سبعاً
بالضبط إنما المقصود منھا ) ١٤-٧(تبدأ من السبعة الخاصین باألدب ال

مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة ھى مرحلة أدب، وأول ما یكبر ال یجب 
توبیخھ وضربھ، إنما یجب مصاحبتھ والتعامل معھ كصدیق، ومن یفلح فى 

یبدأ التدخل في شئوون : مثال . األمر یستطیع قیادة المراھق بسھولة ویسر
و المنزل و یصدر أو أو إلخوانھ األكبر منھ سناً امر لمن ھم أصغر منھ سناً

یطالبھم بتنفیذھا و یمثل دور المسؤول عن المنزل و یرفض مساعدة 
من شأنھ و قدراتھ  في شئوونھ الخاصة و تقلیالً اآلخرین لھ و یعتبرھا تدخالً

.
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:دور الوالدین 

و المبادرة إلى حلھا االنتباه إلى ظھور أیة مشكلة انفعالیة عند المراھق-١
. و عالجھا قبل أن تستفحل 

مساعدة المراھق على التخلص من االستغراق الزائد في أحالم الیقظة -٢

تنمیة الثقة بالنفس لتھذیب االنفعاالت من أجل تحقیق التوافق االنفعالي -٣
. السوي 

.إشغال وقت الفراغ بالمفید من األعمال و الھوایات -٤

:دور المربیین

مساعدة المراھق على التخلص من االستغراق الزائد في أحالم الیقظة -١

تنمیة الثقة بالنفس لتھذیب االنفعاالت و تحقیق مستوى جید من التوافق -٢
.االنفعالي السوي 

مساعدة المراھق في تحدید فلسفة ناجحة في الحیاة و ھنا یلعب الدین -٣
جذریة  حیث یوفر للفرد حلوالً ھاماً ال یشوبھا الشك لكل ما یواجھ دوراً

الفرد من تساؤالت ، و ھذا یوفر الوقت و الجھد على المراھق ویجنبھ 
األخطاء أثناء عملیة البحث من أجل االنتقاء واختیار األفضل من األفكار 

:التقدم نحو النضج االجتماعي-٣

ھذا الجانب من جوانب النضج واسع و متشعب كونھ ال یقتصر على 
ل یدخل في دائرتھ أفراد المجتمع و المواقف المتخذة منھم و نمط المراھق ب

العالقة مع كل فئة منھم و لتسھیل ھذا الجانب تم تفصیل مستویات النضج 
. حسب العالقة مع المراھق 

و ھو ما یدور حول شخصیة المراھق و معالمھا و : المستوى الشخصي-أ
و تحدید الھویة ، االھتمام حدودھا حیث یبدأ فیھا مرحلة البحث عن الذات

بالمظھر الشخصي ، التشبھ بالشخصیات المشھورة ، اتساع نطاق االتصال 
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الشخصي ، المیل إلى انتقاء األصدقاء و زیادة الوالء لھم ، رفض توجیھ 
یستطیع رعایة نفسھ في لبسھ و : مثال . األوامر و النواھي و النصائح لھ 
تار مالبسھ حسب المناسبات و ظروف نظافة شعره و تقلیم أظافره و یخ

و یستطیع السفر خارج منطقتھ التي یقیم فیھا و یمكن أن یرتب الطقس
لھذه الرحالت و یقوم باختیار و شراء األشیاء البسیطة و یستعمل النقود و 

. یخطط لحاجاتھ المستقبلیة 

و ھو ما یدور حول المراھق و عالقتھ :المستوى االجتماعي -ب
ع و دوره فیھ لذلك یبرز لدیھ الشعور بالمسئوولیة االجتماعیة و بالمجتم

، المیل إلى مساعدة ) المھنة و الزواج ( السعي نحو االستقالل االجتماعي 
اآلخرین ، االنضمام إلى المجموعات و الزمر ، المیل إلى الزعامة 

قدراتھ لتحقیق ھدفھ و التفوق ، المیل إلى التمرد على االجتماعیة مستخدماً
سلطة الكبار ، انتقاد الوالدین و الراشدین ، یسعى للتحرر من سلطتھم ، 

ازدیاد الوعي االجتماعي و الرغبة في اإلصالح و التغییر في المجتمع ولو 
یشارك في األلعاب التي تتطلب مھارة مثل كرة السلة و : مثال . بالعنف 

االجتماعي التنس و كرة القدم و یحضر الحفالت و بعض اوجھ النشاط
، و یھتم  دون توجیھ الكبار و یكتب رسائل اجتماعیة و رسمیة أحیاناً

یساعد في و یناقشھا مع غیره ،باألخبار العامة و الحوادث و یتابعھا
األعمال المنزلیة و أعمال الحدیقة و نظافة سیارة األسرة ، یبدي اھتماماً

بالجنس اآلخر  .شخصیاً

ر الكالم عن المدرسة و النشاطات و المواعید و یكث:المستوى الفكري -ج
یبدأ : و العلمیة و غیرھا مثال الطموحات ، تتفتح المیول األدبیة و الفنیة

االھتمام بقراءة و متابعة الصحف و األخبار العامة و یناقشھا مع غیره و 
یمارس بعض الكتابات . یمیل إلى قراءة القصص العاطفیة و المغامرات 

.لبسیطة ، یكتب كلمات قصیرة للمناسبات بمساعدة اآلخرین القصصیة ا

لو مر المراھق بطفولة جیدة، سیتوفر لدیھ نمو اجتماعى جید، ولكن -
وھو حاجة المراھق للجماعات، فھو لدیھ حاجة نفسیة یظھر شىء مھم

فیجب ، وتقدره)شلھ(یرید االنتماء لجماعة، ویكون معترف بھ فى الجماعة
علیك إستغالل ذلك، فتعترف بھ كإنسان وتلبى لھ احتیاجاتھ، فیوجد تفاعل 
تتعارض معاییر مع جماعة األقران،  بینھ، وبین اآلخرین ولكن عندماً
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یفضل معاییر جماعة األقران، فلو كانت جماعتك ھى نفسھا جماعة أقران 
للمراھقین الجماعات المنظمة أ.من نفس السن فال توجد أى مشكلة كثر جذباً

إال أنھا بسبب فرض الرأى والسیطرة تكون منفرة للمراھق، فما المانع أن 
توجد جماعة منظمة، وقادتھا لیسوا مسیطرین، وال یفرضوا رأیھم، 
للمراھقین ویجب أن یكون المشرف على الجماعة  فستكون أكثر جذباً

التعامل مع شخصیة محبوبة وودودة ویجب أن یكون على درایة بطریقة 
.المراھقین وأال یكون سنھ أكبر منھم بكثیر

یؤدى لنضج مبكر، والتعامل مع الشخص كرجل *  تحمل المسئولیة مبكراً
.بالحجة والمنطق، واإلقناع تصل بالشخص للنضج المبكر-مبكراً-

القصة المحبوكة، وقصص األنبیاء، والصحابة، والتابعین ھذه األمور تؤثر 
)القصص الدینى(فة عامة فى المراھق بص

فى ھذه المرحلة، وقد ذكر *  المراھق یندمج فى العبادة، ویتأثر بھا جداً
األمریكیون أن المراھق یصل لمرحلة من الشك واإللحاد، إنما ذلك غیر 
صحیح، ولكن غایة ما ھناك أن المراھق قد یصل إلى سؤال من خلق هللا 

الرسول ھذا النوع من التفكیر ال یخرج نھى عن ھذا التفكیر ولكنوطبعاً
.من الملھ ولكنھ سیناقش المصطلحات والمفاھیم الدینیة، ألنھ یرید أن یفھم

المراھق یمیل لخدمة البیئة بإخالص شدید، وعندما یشعر أن ھناك من * 
فى حاجة إلى مساعدة فإنھ یساعده بسعادة وبدون مقابل، فیجب ترشیده، 

.اھقواستغالل ھذه الرغبة لدى المر

تسمى مرحلة سعى إلى -بصفة عامة -النمو الخلقى فى المراھقة * 
الكمال، فالمراھق ال یوجد لدیھ أى شىء لذلك فھو لدى حكمھ على شخص 

إنھ أفضل شخص فى الدنیا، أو أقذر شخص فى الدنیا: یقول 

حتى عندما یحدد لنفسھ معاییر أخالقیة للتصرف فى حدودھا، فإنھ یحدد 
علیاً ، وعندما یطبقھا فى الواقع ال یستطیع، فینغلق على نفسھ، ویھرب مثالً

إلى عالم أحالم الیقظة، وتقل ثقتھ فى نفسھ، ویدخل فى دوامة أخرى فدورنا 
ھو مساعدة المراھق على عدم التطرف، بال تفریط أو إفراط، حتى من 

.ناحیة األخالق
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دین، فجوة تزید كلما الفجوة التى تصنعھا المناھج الدراسیة بین العلم وال* 
درس المراھق علم معین من العلوم، فلو زادت ھذه الفجوة عن حد معین 

یصل المراھق إلى الشك فى أن العلم مصدره ھو مصدر الدین، ولكن یجب 
أن یعرف أن هللا، ھو الذى ارتضى لنا اإلسالم دینا الذى ھو مصدر 

وما أوتیتم من " العلم، النواحى الخلقیة، وهللا قد سمح لنا بكمیة قلیلة من 
الحقیقیة أن المراھق لو ربى تربیة سلیمة سیصل إلى حكمة " العلم إال قلیالً

االعتقاد بمعنى أنھ لن یخرج من مرحلة المراھقة إال ومفاھیمھ الدینیة 
لمعرفة ما غمض  واضحة، ومعتقداتھ سلیمة ؛ ألنھ ھو نفسھ سیبذل مجھوداً

.علیھ

:دورالوالدین

.نموذج السوي من خالل أفراد األسرة لالقتداء بھمتوفیر ال-١

إتاحة الفرص للمراھق لممارسة المسؤولیات االجتماعیة لمساعدتھ على -٢
. االندماج في المجتمع 

فتح باب الحوار مع المراھق بعقل متفتح و تقبل آرائھ و مناقشتھ حول -٣
من استخدام أسلوب الزجر أو الوعظ و اإلرشاد موضوعاتھ الھامة ، بدالً

غلیظ القلب النفضوا " قال تعالى  فبما رحمة من هللا لنت لھم و لو كنت فظاً
". من حولك 

االھتمام بالتربیة االجتماعیة في األسرة و ترسیخ القیم الروحیة و الخلقیة -٤
و المعاییر السلوكیة التي تساعد المراھق على تحقیق االنسجام مع المجتمع 

 .

. أفراد األسرة ینتشجیع التعاون ب-٥

. إشراك المراھق في النشاطات االجتماعیة-٦

مع المراھق في اختیار ) االب واالم ( ویشترك ھنا ولي االمر -٧
ویوم " كما قال عز وجل . الصدیق والصحبة حتى ال یقعوا في الضالل 

یا ویلتي * یعض الظالم على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیال 
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لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان * یتني لم اتخذ فالنا خلیال ل
".الشیطان لالنسان خذوال
: معاییر اختیار الصدیق

االمین كاتم االسرار*المؤمن با عز وجل *
الخلوق في المعاملة*الناجح المتقن في عملھ *

المتوافق في الشكل والعمر*البار بوالدیھ *
النصیحةالصادق في*

كن صدیق صدیق ابنك- وانصح كل اب
كوني صدیقة صدیقة ابنتك–وانصح كل ام 

اجمل الصداقة ھي الصداقة من خالل التجمع االسري–وانصح الجمیع 
فسارعوا بالتعرف على اسر واصدقاء ابناءكم ووطدوا ھذا التعارف 

. ووفروا لھم جوا صحیا للعالقات من خاللكم

المراھق في التحرر و االستقالل دون إھمالھ مع مراعاة احترام رغبة -٨
.توجیھھ بشكل غیر مباشر و عدم إشعاره بفرض اإلرادة علیھ 

و ال یفوتنا أن نشیر إلى بعض الممارسات الخاطئة و السلبیة من قبل اآلباء 
نفسیة واجتماعیة  في تربیة أبنائھم و معالجة مشكالتھم مما قد یترك آثاراً

ن السبب في انحراف المراھقین ،مختلفة تكو

و من ھذه الممارسات :- 

عدم إعطاء االبن المراھق الفرصة للتعامل مع مشاكلھ و تصریف أموره -١
منھ . وذلك بالقیام باألعمال بدالً

. متابعة األب المستمرة و المباشرة للمراھق -٢

. االستھانة بالقیم و المعاییر األخالقیة و الدینیة التي یحض علیھا اإلسالم -٣

. إھمال االبن المراھق دون مراقبة أو عالج عند بدایة االنحراف -٤

. وجود نموذج سلبي في األسرة مثل المدخنین و غیرھم -٥

. التسلط و القسوة على االبن -٦
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. الحمایة الزائدة -٧

. ائد التدلیل الز-٨

. عدم التوجیھ و الرعایة -٩

. التفریق بین األبناء -١٠

. القنوات الفضائیة و غیاب الرقابة األسرة -١١

:دور المربیین

. تشجیع صفة القیادة واستغالل میول المراھق في تنمیة شخصیتھ -١

تشجیع الحوار بین المربین و المراھقین و مناقشة المشكالت و -٢
. م المراھق الموضوعات التي تھ

ترسیخ القیم الروحیة و الخلقیة و المعاییر السلوكیة التي تساعد المراھق -٣
في النشاطات فتح أبواب الثقافة وعلى االنسجام مع المجتمع متمثالً

المكتبیة و التركیز على نماذج من الشخصیات اإلسالمیة التي تعزز ھذا 
. الجانب 

. جتماعیة و الریاضیة إشراك المراھق في النشاطات اال-٤

احترام وجھات نظر المراھق و تقبلھا و مناقشتھا معھ لتعدیل مفاھیمھ -٥
.الخاطئة و تدعیم السلیم منھا 

: التقدم نحو النمو الجنسي-٤

و یبدأ النضج الجنسي بنضج الغدد التناسلیة ، و من ثم االستجابة للمثیرات 
اء العالقات العاطفیة و االھتمام الجنسیة ، ثم االھتمام بالجنس اآلخر و بن

بكل ما یتعلق بالجنس اآلخرھذا الموضوع سوف یجمع بین المراھقین، 
ھنا البد فما المانع من تعلیم  ومنھم من لن یأتى إال بھذا األمر، وأیضاً

یتغلغل -بالذات -المجتمع التربیة الجنسیة الصحیحة ؟ وھذا الجانب  حالیاً
و استطعت أن تسیطر على المراھقین، ونعطیھم فى الخفاء مثل الداء، فل
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فكرة عملیة صحیحة عن ھذه األجھزة وطرق العالج والممارسات 
.الصحیحة، فأفضل من أن یترك لآلخرین

ومعظم المراھقین یقعون فریسة للعادة السریة، والتى تكمن فى شلل 
األقران، فیجب علیك أن تتقرب من المراھق، لیس فقط لیحكى لك عن 

اتھ، وإنما لیطلب منك العالج، فلو مر المراھق بظروف تربویة مناسبة عالق
.فى مرحلة الطفولة المتأخرة وفى بدایة المراھقة فسیمر بمراھقة طبیعیة 

:دور الوالدین

.ال شك أن من یقوم بالتوجیھ والتعلیم یختلف باختالف الجنس 
ء عالقة مودة وثقة یبدأ األب أو من یقوم مقامھ ، ببنا-أ:فبالنسبة للذكور

بینھ وبین المراھق فیذكر لھ أنھ على وشك دخول مرحلة الرجولة ، إذ 
.سیصبح رجال كالرجال 

یشرح لھ عالمات ذلك ، من خالل التغیرات التي تطرأ علیھ ، مثل -ب
ظھور شعر الشارب ، وظھور شعر اإلبط والعانة ، وكذلك تغیر الصوت 

الرجال ، كذلك ھذا التغیر من صوت طفولى إلى صوت أقرب لصوت
في النمو الجسمي السریع ، فھا أنت أصبحت تشعر بأن مالبسك بدت 

، أنت ..تصبح ضیقة علیك وقصیرة ، وأن حذاءك أصبح غیر مناسب لك 
.لتصبح رجال كأبیك... بدأت تخطو سریعا نحو اكتمال الجسم 

و یبدأ یشرح لھ أسباب ھذه التغیرات من جانب فسیولوجي ، ول-ج
...یستعین بقراءة مراجع متخصصة حول ھذا الجانب 

بعد ذلك یشرح التغیرات الجسمیة والوجدانیة المتعلقة باكتمال النمو ، -د
وأسبابھا وما یترتب على ذلك ... ویذكر لھ مسألة االحتالم كیف یحدث 

من أحكام شرعیة ،، مع اإلشارة إلى ما یصاحب ھذا الحدث من تغیرات 
العواطف نحو اآلخرین، خاصة الجنسي اآلخر، مع ربط في المشاعر و

ھذا المیل وتلك المشاعر بكونھا جبلة جبل هللا الناس علیھا، لكي یتم 
الزواج وتعمر األرض ویكثر النسل ، إال أن ھذا المیل قد ضبطھ الشرع 

ِمَن: (بضوابط ، ال یجوز تجاوزھا، قال تعالى  ُحبُّ الشَّھََواِت لِلنَّاِس ُزیَِّن
، وفق المقابل حذر هللا من االنسیاق وراء الشھوات ١٤آل عمران ) النَِّساء
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َویُِریُد: (دون ضابط من الشرع فقال سبحانھ  َعلَْیُكْم أَن یَتُوَب یُِریُد َوّهللاُ
َعِظیماً َمْیالً أَن تَِمیلُوْا ھََواتِ الشَّ یَتَّبُِعوَن : ، وقال سبحانھ ٢٧النساء ) الَِّذیَن

یَلْقَْوَنَخلََف( فََسْوَف ھََواِت َواتَّبَُعوا الشَّ َالةَ أََضاُعوا الصَّ َخْلٌف ِمن بَْعِدِھْم
َویَْحفَظُوا : (، وقال تعالى٥٩مریم ) َغیّاً أَْبَصاِرِھْم وا ِمْن یَُغضُّ قُل لِّْلُمْؤِمنِیَن

َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن َ هللاَّ إِنَّ أَْزَكى لَھُْم َذلَِك ، وقال ٣٠النور ) فُُروَجھُْم
َوالَْحافِظَاِت: (سبحانھ فُُروَجھُْم : ، وقال سبحانھ٣٥األحزاب ) َواْلَحافِِظیَن

َحافِظُوَن( لِفُُروِجِھْم ھُْم أَیَْمانُھُْم} ٥{َوالَِّذیَن َما َملََكْت أْو َعلَى أَْزَواِجِھْم إِالَّ
َملُوِمیَن َغْیُر اْبتََغى َوَراء } ٦{فَإِنَّھُْم اْلَعاُدوَنفََمِن ھُُم فَأُْولَئَِك ) }٧{َذلَِك

.٣١-٢٩، المعارج ٧-٤المؤمنون 
ونحو ذلك من األمور المنھي عنھا مع مداومتھ لصیانة نفسھ من الوقوع 
في الزنا واللواط والفحش والفسق وممارسة العادة السریة ونحو ذلك مع 

بشرح تبسیط لھذه المعاني ، لكي یعي ذلك ویدرك مخاطره ، وال بأس
مبسط مصور لتشریح الجھاز التناسلي للذكر مع بیان وظائف كل جزء 

وكیفیة حدوث االحتالم 
كما ینبغي لألب أن یحذر من أسالیب وأماكن الشر والفساد ، الموجودة -ذ

في بیئة الشاب، ویبث فیھ خلق التقوى والصبر ومراقبة هللا جل وعال ، 
لبصیر سبحانھ وتعالى ، كما یبث فھو المطلع على اإلنسان، فھو السمیع ا

وا ِمْن: (فیھ خلق الحیاء وغض البصر، قال تعالى  یَُغضُّ قُل لِّلُْمْؤِمنِیَن
َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن َ هللاَّ إِنَّ أَْزَكى لَھُْم َذلَِك َویَْحفَظُوا فُُروَجھُْم ) أَْبَصاِرِھْم

.٣٠النور 
صیب من تعدى حدود هللا مع بیان لبعض األمراض الجنسیة، التي ت-ر

وأوامره، ویفضل أن یكون ذلك كلھ بلغة واثقة جریئة وبلھجة أو لغة 
یفھمھا الشاب بعیدا عن األسلوب الرسي الذي یشعر المراھق بدرس 

.تعلیمي إضافي لما یأخذه في المدرسة 
فتقوم بھذه المھمة األم أو من یقوم مقامھا ، حیث یسبق : أما بالنسبة للفتاة

لدرس الھام بث الطمأنینة وبناء عالقة حب وثقة ومودة بین المراھقة ھذا ا
واألم ، فتشیر إلى أنھا على أبواب دخول مرحلة األم الكاملة الناضجة ، 

والتي لھا موقعھا المھم في األسرة والمجتمع ، وأنك ِ قاربت بطالق 
مرحلة الطفولة والدخول إلى مرحلة الشباب والنضج واكتمال األنوثة ،

.والتھیؤ ألن تصبحي زوجة وأما ً 
تشیر إلى التغیرات الحاصلة لدیھا ، كنمو سریع حیث أصبحت - أ
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مع اإلشارة إلى ...المالبس تضیق علیھا وأصبح الحذاء ال یناسب قدمھا 
المظاھر الجسمیة من مثل تغیر الصوت من صوت طفولي إلى صوت 

في اإلبطین والعانة، ، واإلشارة إلى ظھور الشعر ...أنثوي ناعم وعمیق 
وتحول الوبر في الساقین والساعدین إلى خشن، كذلك بروز الصدر ونمو 

..الثدیین، وتراكم الدھون في األرداف 
تدخل إلى أن ذلك مؤذن بحدوث الحیض ، فتشرح لھا طبیعتھ ومدتھ -ب

ودورتھ وسببھ، وما یترتب علیھ من أحكام شرعیة، منھا وجوب الحجاب 
رأة ناضجة، ومنھا ترك الصالة والصیام أثناء الحیض فقد أصبحت ام

وقضاء الصیام دون الصالة، وغیر ذلك من األحكام، وال بأس 
باالسترشاد بكتاب فقھي حول ھذا الموضوع ، كذلك أھمیة االغتسال من 

.الجنابة نتیجة االحتالم لو حدیث وما یتعلق بھ من أحكام 
على النظافة والصحة لھذه ینتقل بعد ذلك إلى أھمیة المحافظة-ج

األعضاء وطبیعة ووظیفة أجزاء الجھاز التناسلي للفتاة، مع رسم 
.تشریحي للجھاز األنثوي، من مبایض ورحم ومھبل وغشاء بكارة

تبین لھا أھمیة الصحة االجتماعیة والزوجیة لھذه األجھزة وأھمیة -د
مر ، وخطورة المحافظة على غشاء البكارة وكیف ینظر المجتمع لھذا األ

العبث في ھذا العضو ، ثم تعرض جانبا من األمراض التي تصیب ھذا 
الجھاز في حال مخالفة شرع هللا أو التساھل في أمور النظافة والعنایة 

.بتلك األعضاء ، وخطورة العبث فیھا
تشرح لھا وظیفة الزواج في حیاة الفتاة وفي دورة المجتمع، وكیف یتم -ذ

إلنجاب ھو من المھام السامیة للفتاة، وكیف تصبح أما، الحمل وكیف أن ا
وطبیعة العاطفة في المرأة على عكس الرجل ، ووظیفة مثل ھذه الجوانب 
في العطف على األوالد وتربیتھم والصبر علیھم ، فدافع األمومة عنصر 

.ھام في سبیل حمایة األبناء ورعایتھم 
الجنس اآلخر، وطبیعة إشباع تشرح لھا أھمیة التحكم بالعاطفة تجاه -ر

الدافع الجنس من خالل ما شرعھ هللا ، وما وضع لھ من ضوابط ، وعدم 
.االنسیاق وراء العاطفة، والتعقل والصبر في ھذا الجانب

تربي فیھا خلق الصبر والمثابرة لحین قدوم فارس األحالم ، ولذا -ز
ل والحیاء ونحو تبین لھا مما ھو محمود من خلق المرأة من الخفر والدال

.ذلك
َوقُل : (تربي فیھا خلق غض البصر وفوائده ، كما قال تعالى -و
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فُُروَجھُنَّ َویَْحفَْظَن أَْبَصاِرِھنَّ ِمْن یَْغُضْضَن .٣١النور ) لِّْلُمْؤِمنَاتِ
تبصرھا بأسالیب وحیل األشرار من النساء والشباب والرجال في -ع

.لدیھن بعد دینھناإلیقاع بالفتیات وسلب أعز ما
تلك أھم النقاط التي لو سار علیھا األبوین لجنبا أوالدھم من ذكور وإناث 

.بإذن هللا مشكالت شتى ال حصر لھا
أو لیس لدیھ االستطاعة في : مالحظھ ھامھ  ـ قد ال یكون األب مؤھالً

أو مربي ) العم(القیام بتلك الخطوات فلیعھد بذلك لمن یقوم بھ كاألخ 
.و المعلم أو إمام المسجد إن كانوا مناسبین للقیام بھذاالشاب أ

ـ كذلك األم قد ال تكون مؤھلة لذلك، أو ال تستطیع القیام ببعض 
الخطوات فالتعھد بذلك لغیرھا ، إما أختا لھا أو عمة للفتاة، أو صدیقة 

.حكیمة أو غیر ذلك

كیفیة عالج اإلسالم للمقدمات التي توقع الفرد في االنحرافات الجنسیة:

التفریق في المضاجع
نجد أن توجیھات الدین اإلسالمي تبدأ منذ المراحل األولى من عمر 

وفرقوا بینھم في : (..... اإلنسان في قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم 
رواه أبو داود في سننھ ، ) المضاجع

غض البصر :
حریم التبرج في قولھ تعالى ومع تقدم العمر بالنسبة للطفل یأمر المولى بت

اْألُولَى: ( اْلَجاھِلِیَِّة َج تَبَرُّ ْجَن تَبَرَّ َوَال فِي بُیُوتُِكنَّ .٣٣: األحزاب ) َوقَْرَن
قُل لِّلُْمْؤِمنِیَن: (ویحرم المولى النظر إلى غیر المحارم في قولھ تعالى 

َذلِ َویَْحفَظُوا فُُروَجھُْم أَْبَصاِرِھْم وا ِمْن َخبِیٌر بَِما یَُغضُّ َ هللاَّ إِنَّ أَْزَكى لَھُْم َك
.٣٠: النور ) یَْصنَُعوَن

وعن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 
.رواه الترمذي ) ال تتبع النظرة فإنما لك األولى ولیست لك الثانیة: (قال 

االستئذان :

ن في أوقات قد یضعان أو یخففان ویؤمر األطفال باالستئذان على الوالدی
أَْیَمانُُكْم: (من ثیابھما قال تعالى َملََكْت الَِّذیَن آَمنُوا لِیَْستَأِْذنُكُم یَا أَیُّھَا الَِّذیَن

َوِحیَن اْلفَْجِر َصالِة ِمن قَْبِل اٍت َمرَّ ثَالَث ِمنُكْم یَْبلُُغوا اْلُحلَُم لَْم َوالَِّذیَن
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ثِیَابَُكم مِّ لَْیَستََضُعوَن لَُّكْم َعْوَراٍت اْلِعَشاء ثَالُث َصالِة َوِمن بَْعِد الظَِّھیَرةِ َن
َكَذلَِك َعلَى بَْعٍض َعلَْیُكم بَْعُضُكْم افُوَن طَوَّ ُجنَاٌح بَْعَدھُنَّ َوال َعلَْیِھْم َعلَْیُكْم

َحِكیٌم َعلِیٌم ُ َوهللاَّ اآلیَاِت لَُكُم ُ هللاَّ :٥٨: النور ) یُبَیُِّن
- تحریم المصافحة بین الجنسین :
.رواه مالك ) أني ال أصافح النساء: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

نَى إِنَّھُ: (وقد نھى هللا جل وعلى االقتراب من الزنا في قولھ الزِّ تَْقَربُوْا َوالَ
َوَساء َسبِیالً فَاِحَشةً ن وحذر من إتباع خطوات الشیطا٣٢: اإلسراء ) َكاَن

.في أربعة مواضع في القرآن
فاإلسالم یحرم مقدمات إثارة الشھوة والتھیج الجنسي حتى ال یقع الفرد 

فریسة لألھواء والضعف أمام الشھوة وما ینتج عنھا من معاصي تغضب 
. هللا رب العزة في عاله

دور المربیین

النضج ةالمراھقین لمرحلإلعدادةمخططةاعداد برامج تربوی-١
....).للبناتةوطبیبلألوالدطبیب ةاستضاف(الجنسي

.هللا لھمةرفع ایمانیات المراھقین واشعارھم بمراقب-٢

ن یسألھ عن أدق التفاصیل أللمراھق حتى یستطیع ةیكون مصدر ثق-٣
.التى ترد فى عقلھ أو یسمعھا من أصحابھ

اشغال أوقاتھ باعمال ذات مجھود بدنى وعقلى حتى ال یكون لدیھ-٤
...).ودعویھ-اعمال خیریھ(الوقت للتفكیر فى ھذه األمور كثیرا

:التقدم نحو النمو العقلى-٥
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وفیھ یتعرف الفرد على قدراتھ وامكانیاتھ والتأكد من حدودھا

:وفیھ یبحث الفرد عن االستقاللیھ ومظاھرھا

.التمحور حول الذات و الشعور بالغربھ وشعوره بعدم تقبل أھلھ لھ-١

االعجاب بالنفس ویظھر ذلك من خالل الوقوف :اضطراب الھویھ -٢
ھل انا شاب (الطویل أمام المرآه واالھتمام بالمظھر وكذالك من التذبذب

!!!).روش طحن أم متدین

.الشكوى من التدخل فى شئونھ الخاصھ-٣

.نظرهةالمقید من وجھةأو النظام داخل المدرسالمدرسةةرضامع-٤

.الوالدین الثبات شخصیتھالخالف مع -٥

.ةوروشةالتأثر باألصدقاء ألن أفكارھم متشابھ-٦

وقد یقبل ، قد یلتزم دینیا ثم ال یلبث أن ینحرف: التذبذب فى التدین-٧
الطفولةفيالدینیةةلكن المعیار ھو التربیالجدیدةةعلى الدعوات الدینی

.األسرةوسلوك 

:دور الوالدین

حتى یصل والحریةةتعتمد على الحوار والثقةجیدةبناء عالق-١
.ھم األصدقاءاالوالدین الى أن یكونو

.رباستمرااألوامرلقاء إعدم -٢

.تدعیم مبدأ الشورى فى كل األمور -٣

.وتنفیذ ما تیسر منھاةاألفكار الروشةمواكبةمحاول-٤

:دور المربیین
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.ةأستاذیمعھم ولیس ةأن نكون صداق-١

حتى یستمتع المراھق مع المربي سالمیةة وإروشجدیدةأفكار ابتكار-٢
تعلیمھم فن ،عمل عرض أزیاء للمحجبات (ویستمر فى الحضور معھ

الرحالت ،المكیاج وتصفیف الشعر مع الحرص على ان ذلك فى البیت
....).،والبحث عن كل جدید وغریب وربطھ با ،والكشفیھ،الخلویھ 

.أفكاره وتوجیھھا الى ما یرضى هللا فيالمراھق ةمشارك-٣

( ودالئل وجود هللا فى الكون، أسماء هللا الحسنى ةرفع ایمانیاتھ بدراس-٤
). للتأملةدعو

:مع المربیینالمراھقةةمرحلفيةمن الشخصیات البارز

:الشخصیة السلبیة

.ال تتأثر إذا تعطل اللقاء وتغیرت المشرفة-١

.المناقشات واألنشطةال تشارك فى -٢

.ال تبدى رأیا فى حالة الشورى-٣

.عدیمة االبتكار والمواھب ولكن منفذه فقط-٤

.سطحیة الفكر-٥

.تتأثر بأفكار اللقاء وتنفذھا كما تتأثر باألفكار المخالفة وتنفذھا أیضا-٦

:ة التعامل مع الشخصیة السلبی

· واإلصرار علي سماع رأیھاإشراكھا في المناقشات -١

وبعد ذلك بقیة األعمال-٢ .اشتراكھا في األعمال المحببة إلیھا أوالً

.التعرف علي الجوانب ا إلیجابیة فیھا والثناء علیھا واالستفادة منھا-٣



23

توضیح جوانب الشخصیة اإلیجابیة من خالل القرآن والسیرة وحیاة -٤
.الصفةوتكلیفھا بعمل بحث في ھذه، الصحابة

الخوف ـ نقص الثقة بالنفس ـ التسلط (معرفة أسباب السلبیة ومعالجتھا -٥
).في التربیة

:الشخصیة الناقدة

.تلتزم بحضور الجلسة-١

.تكثر من الجدل مع المشرفة-٢

.حیثیاتھفيوالتفكیر ةال تقبل أى أمر بدون تحلیل-٣

.تعتقد أنھا أكثر ذكاء من زمیالتھا-٤

.تمیل للتفكیر فى الغیبیات وتحاول أن تخضعھا للعقل-٥

.تلتزم جدا بالتكالیف العملیة إذا تم إقناعھا بھا-٦

.ءيخیالیة منفصلة عن الواقع تبحث عن المثالیة فى كل ش-٧

...)المشرفة-والدیھا(لھا مأخذ على كل من حولھا -٨

.تجید التعبیر عن أفكارھا-٩

طیع أن توجھ طاقة الجدل بداخلھا للدفاع عن تحتاج مشرفة تست-١٠
.القضایا المتبناه ولیس العكس

:التعامل مع الشخصیة الناقدة

.التعامل معھا علي أساس اإلقناع دائما-١

.اختیار مشرفة ذات قدرة علي اإلقناع وصبورة-٢
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تكلیفھا بأعمال تجیدھا ومتابعتھا ونقدھا إذا احتاج األمر والثناء علیھا -٣
.في حالة ا إلجادة

ال نسمح لھا بإضاعة الوقت في الجدال فیما ال یفید وإنما ننقد كل ما -٤
.ھو فاسد وسیئ

.تعرف أن النقد لھ آداب وأھداف وتقدم وسائل لعالج القصور-٥

لنشیطات المتفوقات حتى ال تشعر وضعھا في وسط مجموعة من ا-٦
.أنھا أكثر ذكاء

ما تنقده من األعمال تقوم بتنفیذه وتعطي الفرصة لغیرھا كي تنقد -٧
.عملھا

.نرجعھا دائما إلي الواقع وأشغالھا بأعمال فیھا إتقان العمل-٨

توجیھ اھتمامھا لنقد المظاھر السلبیة في المجتمع ووسائل اإلعالم -٩
.والمجالتوخطوط الموضة 

:الشخصیة الھوائیة

.كثیرة الكالم عن ذاتھا-١

.تدعى التمسك بكل أفكار اللقاء-٢

.ال تنفذ التكالیف العملیة بشكل جید-٣

.تتأثر بشدة بأفكار البنات السیئة-٤

.تجارى الوسط الذى تعیش فیھ وتتأثر بھ وال تؤثر فیھ-٥

.والوالدین واآلخر مع زمیالتھاذات وجھین إحداھما مع المشرفة -٦

:التعامل مع الشخصیة الھوائیة

.توضیح مساوئ التقلید األعمى-١
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جعلھا تتحدث وتبحث عن القدوة في الصحابیات والصحابة والتابعین -٢
)مدھا بالمعلومات الصحیحة والكتبن(وغیرھم وتسرد حیاتھم وصفاتھم

.ل الزیارات االجتماعیةاستغاللھا في أعمال تستغرق مجھود بدني مث-٣

توجیھھا إلي أن الشخصیة المسلمة الناجحة البد لھا من ھدف تدعو -٤
.إلیھ وتتمیز في أعمالھا

:الشخصیة المتمردة

. رافضة لفكر والدیھا تمام ١-

) ةرجعی= الدین) (تبك= االلتزام. (تعانى من كثرة المفاھیم الخاطئة٢
).دلةبھ= الحجاب(

.لكل ما تقولھ المشرفةذات اتجاه سلبى  ٣-

. -٤ ال تؤدى التكالیف العملیة

ال تلتزم بمواعید اللقاء وتتحین الفرص للغیاب-٥

.تسخر من زمیالتھا فى الجلسة وتسفھ أفكارھن-٦

.تشعر بعدم التوافق مع مجتمعھا ووالدیھا لكثرة المشاكل بینھم-٧

.تنتابھا نوبات طویلة من أحالم الیقظة-٨

تمیل لكل ما یرفضھ والدیھا فتكون لنفسھا خصوصیات بعیدة عنھم -٩
....).دوات مكیاجأ، كتب شعر،أغانيشرائط (

.تبحث عن مصدر یشعرھا باالھتمام والحب-١٠

:التعامل مع الشخصیة المتمردة

. معرفة ظروفھا ومعرفة أسباب التمرد-١
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.الصبر على تصرفاتھا-٢

تجریحھا أمام اآلخرین تكلیفھا بأعمال مناسبة مع توجیھھا برفق وعدم -٣
.طاقتھا

.االستماع ألسباب نقدھا وأخذھا بموضوعیة واحترام-٤

:الشخصیة المنطویة

. قلیلة الثقة بالنفس-١

. ال تجید التعبیر عن افكارھا-٢

. تحجم عن مشاركة أخواتھا فى المناقشات-٣

.تلتزم بالتكالیف العملیة-٤

.البا ما تكون ذات موھبة أدبیةغ-٥

.غالبا ذات نفسیة حساسة -٦

:التعامل مع الشخصیة المنطویة

مبادلتھا مشاعر طیبة، واالھتمام بھا : رفع الثقة في نفسھا عن طریق -١
مع مراعاة تبادل الكروت . والثناء علي ما تتمتع بھ من صفات حسنة

.والزھور وغیرھا

.عن أفكارھا وإلزامھا بذلك بتدرجإعطائھا الفرصة للتعبیر-٢

اإلصرار علي سماع رأیھا والثناء علیھ أثناء المناقشة وتذكریھا دائما -٣
.فأن المسلم إلف مألو

. متابعة التكالیف العملیة ومكافأتھا علي التنفیذ-٤

لقاء األشعار إتكلف بمھام جمع األشعار والصور المعبرة وتشارك في -٥
تراكھا في إعداد الموائد واألطعمة تحت أشراف واش،في الحفالت 
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وإذا كانت لدیھا الموھبة في تألیف الشعر والقصص تنمي ھذه ،المعلمة
.الموھبة وتصقل وتتابع من قبل مدرسة اللغة العربیة

وتوجیھ الخطأ یاعاطفھامراعاة أحاسیسھا ومشاعرھا وعدم إحراج-٦
.بصور لطیفة غیر عنیفة

.إشراكھا في األنشطة الجماعیة واالجتماعیة-٧

الثواب والعقاب
ینمو الذكاء مع الرغبة والخبرات السعیدة المرتبطة باللذة والسرور 
ویستطیع المربي أن یمنح المتعلم مكافأة تتوافق مع میولھ وفي نفس 
اللحظة ترتقي بذكاء من الذكاءات المتعددة التي یتمتع بھا كل إنسان 

ض ینمیھا إلى أقصى طاقاتھا بالتعلم واالجتھاد والبعض ولكن البع
.یجھلھا أو یھملھا حتى تضطرب وتضمر

تؤكد نظریة الذكاءات المتعددة على ضرورة تنویع الثواب 
وتجدید الخطاب كي یستحوذ المربي على ذھن المتعلم ویسلك معھ 

عشق اإلنسان التشجیع والدعم . أفضل الطرق في التربیة الفعالة
واصل مسیرتھ نحو التقدم وصوال إلى المقاصد المطلوبة فالمعلم لی

في مدرستھ یحتاج إلى كلمات الثناء والثواب والمدیح مقابل إحسانھ 
في العمل وھو بدوره علیھ أن یتعامل مع تالمیذه بنفس المنھج 

إِال اِإلْحَساُن"مصداقا لقولھ تعالى  َجَزاء اِإلْحَساِن اآلیة الرحمن[ھَْل
من صنع لكم معروف (سلمقال رسول هللا صلى هللا علیھ و]. ٦٠

) لھ حتى تروا أنكم قد كافأتموهادعواما تكافؤه فان لم تجدوفإ،فكافؤه 
التَّطفِیِفتَْرُك الُمكا"ومن األمثلة العربیة العریقة ِمَن ؛ بمعنى "فَأةِ

. أن العدل یستلزم تقدیم الثواب للمحسن
إن الدراسات المیدانیة في علم النفس التربوي تثبت أن تعزیز 

سواء بالثواب المعنوي الذي یشمل الكلمة والتحیة -السلوك اإلیجابي 
من شأنھ تدعیم المفاھیم وترسیخ -الرمزیة أم الھدیة البسیطة 

إن المتعلم وكل عامل یحتاج إلى معرفة صحة ما قام بھ فإن .السلوك
. وجد الثواب فإن ذلك قد یدفعھ إلى مزید من العمل في المرة القادمة

أحسنت "مثل قول المعلمة للتلمیذة -إن التعزیز اإلیجابي السریع 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=533
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لھا وقع عظیم –وغیرھا من كلمات وأفعال التشجیع " إجابة ممتازة..
. في قلب اإلنسان

من یستخدم المدح والثناء والثواب كوسیلةعلى المعلم أن 
:وسائل الترغیب وذلك لعدة أسباب منھا

النفس البشریة تحب الثناء الصادق والعطاء الحسن )١
:وكما قال الشاعر

إلى الناس قلوبَھُمأحسْن تَْستَعبِْد
احساناإلنساَنفطالما استعبَد

: وقال الحطیئة
ال یعدم جوازیھمن یفعل الخیر

بین هللا والناسال یذھب العرف

حث اإلسالم على شكر المحسن وفي الحدیث النبوي )٢
هللاَ"الشریف  ال یَشُكِر النَّاَس ال یَشُكِر فاالعتراف بالجمیل "َمْن

واالمتنان للناس یجذب القلوب، ویقرب العقول، ویقوي العالقات، 
تفیض السیرة النبویة بالشواھد الدَّالة على استخدام . ویسعد النفوس

أن  الرسائل النفسیة اإلیجابیة في تعزیز السلوك الھادف فنجد مثالً
لى كلمات الصحابي الجلیل طلحة بن عبیدهللا رضي هللا عنھ یحوز ع

المدح والثناء فھو طلحة الخیر، وطلحة الُجود، وطلحة الفیَّاض وھي 
للسخاء وسرعة  ألقاب نالھا في مواطن متنوعة وكان طلحة مثاالً

.اإلنفاق في سبیل هللا سبحانھ
تثبت التجارب أن الثقة بالنفس تزداد مع المدح المعتدل ) ٣

.والثقة من أھم أسباب التفوق
الثناء الصادقة الفرد بأنھ في الطریق الصحیح تشعر كلمات)٤

.وتدفعھ إلى االستمرار فیھ
فَْلیَتَنَافَِس"یخلق الثواب جو التنافس الشریف )٥ َوفِي َذلَِك

.]٢٦اآلیة المطففین[اْلُمتَنَافُِسوَن
تحسن الھدایا والجوائز التقدیریة والعینیة من العالقات ) ٦

َصلّى هللا و. االجتماعیة وتوثقھا وتفتح أبواب التواصل النّبيِّ َعِن
َوَسلّم قاَل "َعلَْیِھ تزیل "قال القرطبي إن الھدیة ".تَھَاُدوا تََحابُّوا: 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=588
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حزازات النفوس، وتكسب المھدي والمھدى إلیھ رنة في اللقاء 
فھدایا الناس بعضھم لبعض تولد في قلوبھم المحبة . والجلوس

" والتواصل وتزرع في الضمیر الوداد وتكسبھم جمیعا الجمال
).بتصرف(

وعلى المعلم الواعي أن یحذر من اإلفراط في الثناء ویتأكد من 
عدم استخدام الثناء بشكل یثیر الخصومات، ویزرع الشحناء 

. لم إلى ھاویة الغرور والتكبروالبغضاء بین الطالب أو یدفع بالمتع
من حصافة فكر المربي أن ال یستخدم الثواب في كل المناسبات حتى 

. ال یفقد معناه الصحیح فیغیب أثره، وتضیع ثمرتھ

بعض آفات اإلفراط في أسلوب الثواب
ضعف الحافز الذاتي فیتحول التفكیر إلى إرضاء اآلخرین .١

یحرص الطالب على الحصول على . والحرص األعمى على الفوز
الدرجات العالیة أكثر من شعوره بسعادة النجاح وبذلك تصبح 

. الجائزة مقصودة بذاتھا وھي الغایة الكبرى

كلفة اإلسراف في المكافأة والمبالغة في شراء الجوائز ذات ال.٢
َوالَ":قال جل ثناؤه. المادیة العالیة والتباھي بالجوائز الثمینة

یُِحبُّ اْلُمْسِرفِیَن الَ إِنَّھُ . ]١٤١اآلیة األنعام["تُْسِرفُوْا

.تكون رخیصة الثمن أو مكررةملل المتعلم من الجوائز التي .٣

غلبة الطابع المادي على السلوك حیث یشترط الطالب جائزة قبل .٤
.كل تقدم یحرزه في كل كبیرة وصغیرة

یكره الطفل المعلمة التي ال تقدم لھ الھدایا السخیة ویغار من .٥
الطفل الذي یحصل على الھدایا الكثیرة مما یسبب العداوات ویزرع 

. بین األقران والجماعاتالمنازعات 
فقد تكتب . المبالغة في الثناء وعدم الموضوعیة في التقدیر.٦

الطالبة جملة ركیكة فنثني علیھا بال حدود بغرض تشجیعھا فتغتر 
.وتتوھم أن عملھا قد اكتمل وال حاجة للعمل

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=146
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یعتاد األطفال على عادات ضارة صحیا عندما نقوم بتكریمھم .٧
.ات بكمیات غیر معقولةبالحلوى والسكری

:أھمیة أسلوب العقاب

ال تتحقق التربیة إال بقدر من الحب والحزم واالعتدال في اللجوء 
وإذا استخدم العقاب كغرض تربوي وبطریقة . للعقاب لتحقیق النظام

. سلیمة فإنھ یؤصل في نفس الطفل تقدیر القیم وااللتزام بھا
ال "والحكیم ھو الذي یستغل العثرات فیتعلم منھا والحیاة تجارب

ُذو َعْثرة وال َحكیم إال ُذو تَْجِربَة إالَّ ال "فاإلنسان الحكیم " َحلیَم
یَحُصل لھ الِحْلم ویوصف بھ حتى یَْركب األمور وتْنخرق علیھ 

ابن األثیر،(ویَْعثُر فیھا، فیْعتَبرھا ویَستَبِین َمواِضع الَخطَأ فیتَجنَّبھا 
). النھایة في غریب الحدیث واألثر

.یدرك الطفل حرص األھل على مصلحتھ·
یُعلم الطفل تحمل المسئولیة والتفكر بتبعات تصرفاتھ ألنھ یظھر ·

. األثر اإلیجابي في تطبیق العقاب
یعالج العقاب مظاھر التھاون والدالل الزائد واألنانیة في حیاة ·

. اإلنسان
. عقاب صفحات جدیدة للعودة والتصویب وتحسین السلوكیفتح ال·

.والعقاب الفعال دعوة للعودة إلى الصواب
.یمیز الطفل بین الخطأ والصواب عملیا·
تعلم المعتدي االعتذار عن فعلھ والتراجع عن تجاوزه ألن الجزاء ·

. من جنس العمل
صلى هللا علیھ وسلم ناكو. العقوبة تعزز فكرة التحرز عن اإلیذاء·

بَِغْیِرِه"یقول كما في صحیح مسلم  ُوِعظَ َمْن ِعیُد ."َوالسَّ
العقوبات وقایة لمن تسول لھ نفسھ ارتكاب األخطاء فمن أمن 

. العقوبة أساء األدب
یدرك المتعلم أن العدل میزان الحیاة وأعظم مزایاھا، والعدل ال ·

ب بحكمة لیمیز الخیر من الشر، یتحقق إال بتطبیق مبدأ الثواب والعقا
.والطیب من الخبیث
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إیجاد المراقبة الخارجیة الواعیة التي تتابع وال تتجسس وتصلح ·
.وال تفسد

إصالح السلوك من خالل جلب المصالح وحمایتھا ودرء ·
.المفاسد ومحاصرتھا

ضوابط العقاب

اإلنذار المسبق فال التعریف التام بالسلوك المقبول وغیر المقبول مع . ١
.عقاب بال تحذیر كاف وتھیئة تامة

التغافل عن األخطاء غیر المقصودة فاإلنسان ال یخلو من العیوب .٢
:والنقائص وكما قیل

معایبْھومن ذا الذي تُْرضى سجایاه كلھا  أن تعدَّ نبالً كفى المرَء

اتّبَْع"وفي الحدیث الصحیح  إِِن أَْنإِنَّك أو ِكدَت أَْفَسدتَھُْم النّاِس َعْوَراِت َت
فاألصل التغاضي والستر وعدم تصید األخطاء ). رواه أبو داود" (تُْفِسَدھُْم

فإذا زل الطفل في المرة . فالتفتیش عن المشكلة یجر إلى مشكالت أكبر
علیِھ. األولى فینبغي أن نتغافل عن عثراتھ ُ صلَّى هللاَّ ِ رسول هللاَّ : وسلََّمقَاَل

عن َعثَراتِھم " قال الشافعي وذوو الھیآت الذین ال ". تََجافوا لَِذِوي الھَْیئآِت
.یعرفون بالشر فیزل أحدھم الزلة

سالمة الطفل وحمایتھ نفسیا وفكریا واجتماعیا وجسدیا محل العنایة .٣
.ومحط الرعایة وال مجال للتفریط في ھذا المبدأ مھما كانت المبررات

.یقن من حصول الزلل المقصود قبل الشروع بالمعالجةالت.٤

قرارات العقاب ال تصدر في ساعة تسرع وثورة غضب فاالنفعال .٥
الشدید غیر مفید، فال تعجل باللوم والمعاقبة، لعل للطفل عذره الذي 

.نجھلھ، فنظلمھ

اجعل العقاب یوازي الذنب وعلى قدر التقصیر فإن تجاوز الحد .٦
" قال جل ثناؤه . ا كانت المبررات فلن تشفع لتسویغ القسوةمذموم فمھم

ال یُِحبُّ  إِنَّھُ ِ َعلَى هللاَّ فَأَْجُرهُ َعفَا َوأَْصلََح ْثلُھَا فََمْن مِّ َسیِّئَةٌ َوَجَزاء َسیِّئٍَة
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[الظَّالِِمیَن رحم هللا من كافأني "وقال الصالحون ]. ٤٠اآلیة الشورى" 
لي ".على إساءتي من غیر أن یزید وال یبخس حقاً

. أن ال یكون العقاب سببا لمشكالت أكبر.٧

تقبل الطفل وأشعره أن اإلنسان غیر معصوم ولیس العیب في الوقوع .٨
صلى . والتمادي فیھفي الخطأ ولكن المذموم حقا اإلصرار علیھ  قال النبّي

َخطّاء: "هللا علیھ وسلم قال آَدَم اْبِن التّّوابُوَنكّل اْلَخطّائِیَن رواه " (، َوخْیُر
).أحمد في مسنده والترمذي في سننھ

عنھ. اقبل األعذار إن كانت صادقة.٩ رضي ّهللا افعيُّ :قال اإلمام الشَّ

یَأْتِیَك َمْن َمَعاِذیَر أَو فََجَراُمْعتَِذراًاْقبَْل فِیَما قَاَل بَرَّ ِعْنَدَك إِْن
ظَاِھُرهُ یُرِضیَك َمْن أَطَاَعَك ُمْستَتِرالَقَْد یَْعِصیَك َمْن أَجلََّك َوقَْد

.ال تبخس حق الطفل وفضلھ وال تنس حسناتھ بمجرد ارتكاب سیئة.١٠

زاد العناد والتمرد توقف عن العقاب وابحث عن أسلوب مختلف إذا.١١
.عند الطفل

قال الحق سبحانھ محذرا . االستھزاء عقاب سلبي یجب االبتعاد عنھ.١٢
ن "من انتشار القول الفاحش الجارح  مِّ قَوٌم آَمنُوا ال یَْسَخْر یَا أَیُّھَا الَِّذیَن

ن نَِّساء َعَسى  َوال نَِساء مِّ ْنھُْم مِّ َعَسى أَن یَُكونُوا َخْیراً َخْیراًقَْوٍم أَن یَُكنَّ
َوال تَنَابَُزوا بِاألَْلقَابِ َوال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم ْنھُنَّ ]. ١١اآلیة الحجرات[" مِّ

َوال تَِزُر"قال جل ثناؤه . ال تعاقب مجموعة بمجرد خطأ فردي. ١٣
أُْخَرى َو ِوْزَر ].١٨اآلیة فاطر[...اِزَرةٌ

شاور وحاور ثم اعزم وتوكل قبل أن تصدر األحكام الفردیة فھذا .١٤
َوأَْمُرھُْم"قال تعالى . طریق الرشد في حل المشاكل األسریة وغیرھا

[ى بَْینَھُْمُشوَر ما خاب من " وورد في األثر ]. ٣٨اآلیة الشورى" 
كان عمر إذا نزل بھ األمر المعضل "و" استخار، و ال ندم من استشار

ور كي شاور وحا". دعا الفتیان فاستشارھم یبتغي بذلك حدة عقولھم
ینشرح الصدر وتتضح الرؤیة ثم اعزم وتوكل بعد بذل كافة األسباب في 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=487
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=516
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=436
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=487
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ومن أعطي المشورة لم یُمنع " تحري الصواب وقدیما قالوا فصدقوا 
وال تنس أننا قد نرى كل أمر إال أنفسنا لذلك فإننا نحتاج المرآة ". الصواب

.لرؤیة أنفسنا فیھا

اتھ الضروریة كوجبات الطعام ال یعاقب الطفل بالحرمان من احتیاج.١٥
.األساسیة وغیرھا من االحتیاجات اإلنسانیة المصانة

من الحقائق التي یجب أن نضعھا نصب أعیننا، ویجب أن ال تغیب عن 
أذھاننا، أن الثواب المتكلف والعقاب غیر المبرر من أشكال التربیة 

سرة، وأمن یھدد التسلط مستقبل األ. الخطرة في تنشئة الشخصیة السویة
المجتمع بل العنف من أھم أسباب القلق النفسي، والضعف الروحي، 

إن التربیة الوسطیة المتوازنة ركیزة أساسیة لتنمیة . والتشتت الفكري
العالقات االجتماعیة الحسنة وترسیخ مفاھیم السلم والتسامح والحزم 

الفروق والنظام كما أنھا تغذي الحاجات النفسیة للفرد فتشبعھا، وتراعي
الفردیة فتستثمرھا لیبلغ كل إنسان أقصى درجة تسمح بھ كافة قدراتھ 

.واقعا ومستقبالً

اللھم أصلح ذریتنا، وتقبل صالح أعمالنا، وتجاوز عن تقصیرنا، ووفقنا 
.إلى السیر في طریق الھدایة
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.إن التعامل مع األبناء موھبة وعلم وفن...ائح سریعةنص

وعلم وخبرة نتعلمھا من .. أحدنا أقدر على التربیة من غیره موھبة تجعل 
وفن نطبق بھ ما تعلمناه بصورة تناسب الحالة .. الكتب ومن تجارب اآلخرین 

.التى نقابلھا فى أبنائنا

أن یعمل اآلباء بما عملوا " بل إن سنة وقانون تأثیر تآلباء فى األبناء ھى 
.فینتفع أبناؤھم بما یقولون

إزرع شخصیة .... إزرع عادة تحصد شخصیة .... ة لحصد فعالًازرع فكر
"تحصد مصیراَ

-: القاعدة  تمھل قبل الحكم

إسمع وناقش وإفھم ثم تمھل فى حكمك لعلھ یقنعك بوجھ نظره أو تقنعھ وبعد 
-:ذلك تستطیع أن تحكم ، وبذلك تستطیع أن تربى أوالدك على ثالث أشیاء

.عات للمناقشة بكل صدقوھو طرح الموضو-:التفاھم -١

وھو أن كل طرف مستعد أن یتنازل عن رأیھ إذا رأ الصواب فى -:اإلقناع -٢
.غیره

.كل شىء یقتنع بھ البد من المشاركة عند تنفیذه-:المشاركة -٣

:القاعدة  ناقوس الخطر

، فقد تستخدم وسیلة " القیام بنفس األفعال یؤدى نفس النتائج :" العمل الفاشل - أ
تربیة اإلبن وى نرید أن نغیرھا فتعطى نفس النتائج فتتھم اإلبن بالفشل عند

.وفى الحقیقة أنت ال تعلم فن التربیة. وأنھ غبى وال فائدة منھ

).وتبریر الكسل –ابن نوح (القول الفاشل -ب
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أنا مش أحسن من نبى هللا نوح " حینما نفشل فى تربیة أوالدنا نسمع من القول 
ا بكل بساطة نبرر كسالنا فى تربیة أوالدنا ولیس فشلنا ، كما ھكذ" شوف ابنھ 

.أن سیدنا نوح علیھ السالم برىء من فھمنا الخاطىء لعالقتھ بابنھ

-: القاعدة سلوكیات

اإلنصات ال اإلستماع )أ

اإلنصات ھو أن تعطى سمعك وبصرك وجمیع أجزاء جسدك للمتحدث 
وتشعره بإھتمامك لقولھ وحدیثھ 

حد اآلباء یصلح سیارتھ ویعتنى بھا بینما ابنھ یحدثھ واألب ال یلتفت لقد كان أ
كم تساوى ھذه السیارة یاأبى : إلیھ فقال لھ اإلبن 

.كثیر وعندما نعتنى بھا تساوى أكثر: فقال لھ 

وإال لكان إھتمامك بى كإھتمامك : فقال لھ األبن  أما أنا فال أساوى شیئاً
.بالسیارة

معظم الحوارات مع األبناء تكون داخل لیكن ھناك حوار خارج التعلیم)ب
....".المذاكرة ، الدرس ، المدرسة ، الجامعة " دائرة التعلیم 

لیكتسب خبرة إجتماعیة أو وسیلة تربویة أو فمتى ستفتح حوار خارج التعلیم 
تنمیة مھاریة أو ثقافة عامة ، فیجب أن یخصص اآلباء وقت ألبنائھم للجلوس 

معھم ومشاركتھم بعض األعمال ومحاوراتھم واللعب كعھم واإلستماع إلى 
.ھمومھم ومشاكلھم ومعرفة أخبارھم وأحوالھم وغیر ذلك من األمور

الوقت الذى یعطیھ األب ألوالده خالل الیوم فكانت وقد أجریت دراسة لتحدید 
٣٠دقیقة وھنا فى مصر یعطى األب ١٦النتیجة أنھ فى إیطالیا یعطى األب 

.ثانیة

قد تھتم بإحضار ھدیة لولدك دون أن تسأل نفسك ھل -:المحبة أھم من الھدیة
.ھو یحبك أم ال ؟

.أعطھ الثقة وال تعطھ اللوائح
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