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بدل ما تزعقى



...أهال أهال أهال
يسعدنى جدا أنك نزلتى الكتيب ده
ممكن أعرفك بنفسى األول ؟

أنا إيمان صالح
اليف كوتش واستشاري أسري وتربوى

دربت آالف السيدات فى كورساتى

واّديت استشارات شخصية للمئات

 وبحب أساعد الناس أنهم يالقوا نفسهم.. وينعموا بالصحة
النفسية والسالم الداخىل 

رسالتى فى الحياة هى المساهمة فى تحويل العالم إىل مكان
 ..افضل

ازاى؟ من خالل توفير مقومات الصحة النفسية والسعادة
... وتحقيق الذات

�� باختصار: أحط رشة سكر لحياة الناس
.. وده شغفي فى الحياة

ألنى بحب الهدوء والراحة النفسية والسالم
ونفسي كل الناس تتمتع بيهم



فى الكتيب ده هتالقى كالم عن
 ..مشكلة الزعيق لألطفال

سببه ايه.. آثاره
...ايه.. أقدر أتغلب عليه ازاى

أتمنى النصائح دى تعجبك وتفيدك
وتبدأى تطبيقيها فورا

..تعالوا نبدأ



 

فى    خطوات
هتسيطرى عىل

المشكلة

ليه بنزعق 
لوالدنا؟

Step 1

Step 2آثار الزعيق

الوقاية وتقليل
األخطاء

Step 3

لما يحصل
موقف

يضايقنى

Step 4

4



ألننا بنحس بالغضب وبالتوتر من المواقف الىل الوالد
بيعملوها

كل شوية يعملوا حاجة غلط
وغالبا بنبقى قلنا قبل كده كتير ان ده غلط

كل ده بيضايقنا ويعصبنا
ومش بس كده

احنا كمان مش بنالقى حاجة تانية نعملها غير الزعيق
جربنا نتكلم بالذوق قبل كده ومفيش فايدة.. صح؟

فبنضطر نزعق

بس المشكلة ان الزعيق عمره ما حل أى مشكلة

جايز بينهى الموقف ساعتها، احيانا الوالد فعال بيخافوا ويقرروا
يتوقفوا عشان ماما فقدت أعصابها وصوتها عىل

..بس المشكلة بتتكرر تانى وتالت ورابع
يعنى فى الحقيقة الزعيق ماحلش المشكلة وال حاجة

ليه بنزعق لوالدنا؟



ومش بس كده

ده خىل الوالد يعندوا معايا اكتر وساعات يتعمدوا يستفزونى

يعنى الزعيق بيخليهم يبقوا كويسين مؤقتا بس
وبعد شوية يرجعوا زى ما كانوا

وال اتعلموا حاجة وال سلوكياتهم اتحسنت
:بالكتير بيبقوا اتعلموا حاجة واحدة بس

يخافوا منى

انما مافهموش ليه ده غلط وال ازاى يتوقفوا وال ايه البدايل السليمة

وساعات بيبقوا كبار وفاهمين، بس بيختاروا انهم يتصرفوا غلط.. وبرضو

فى الحالة دى الزعيق ماعلّمهمش يسيطروا عىل نفسهم ويقرروا يعملوا
الصح

!ليه؟
الحقيقة  ان األطفال بيتعلموا مننا

أنا ساعات فعال باقول لهم الصح وباشجعهم عليه
..لكن ساعات تانية بازعق، ويمكن كمان باشتم أو باضرب

ليه انا متوقعة انهم هيتعلموا منى الكويس ويسيبوا الوحش؟
!

هم بيتعلموا منى الزعيق والصوت العاىل
وبيتعلموا العنف والعدوانية

وبيتعلموا عدم السيطرة عىل سلوكهم وقت الغضب
كل دى حاجات انا الىل علمتها لهم

وبالتاىل الزم سلوكهم هيظهر فيه الحاجات دى



طيب تعالوا نفكر كده
فى آثار الزعيق ونتائجه

 ..لو انتى وانتى صغيرة أهلك كانوا بيزعقوا لك
أكيد انتى لسه فاكرة ان مش الزعيق الىل كان بيخليكى

تتصرفى صح 

وفاكرة كمان انك كنتى بتحسى بمشاعر سيئة لما أهلك يزعقوا لك
 ..يمكن بتحسى أنهم مش بيحبوكى

...او انك طفلة وحشة
او يمكن بتحسى ان هم الىل وحشين وانك مش بتحبيهم

وقررتى انك عمرك ما هتزعقى لوالدك لما تكبرى ويبقى عندك والد
!مش كده؟

دى كانت مشاعرك وافكارك وانتى طفلة اهلها بيزعقوا لها
عىل االخطاء الطفولية الىل بتعملها

ووالدك كمان كده بالظبط
 :الزعيق مش هيخليهم يقفوا كده مع نفسهم ويفكروا

،يااااه أنا فعال غلطت
ماما معاها حق، انا غلطان ومش هاعمل كده تانى
طبعا ده خيال عمىل، مش ممكن الطفل يفكر كده

فيه دراسات أثبتت ان الزعيق بيخىل األطفال عدوانيين
 ،اكتر

جسديا ولفظيا
وكمان بيقلل استيعابهم لكالمك عن الخطأ الىل عملوه

وبيحسسهم بالخوف وعدم األمان



وفيه نقطة كمان مفزعة: بعض األطفال الىل
عندهم ضعف فى تقديرهم لذاتهم

لما األهل بيزعقوا لهم ده بيخليهم عرضة أكتر
 !!للتنمر فى المدرسة
ألن مفيش عندهم

 معايير واضحة عن احترام الذات
!وال اتعلموا ان فيه حدود للتعامل

 
استخدام أساليب العقاب والزعيق والتهديد

بيخلق جوه الطفل مشاعر غضب
وسلوكيات عناد وصراع وتحفز.. وكل ده بيمنع

ان الطفل يبقى عنده انضباط داخىل.. انما
استخدام عواقب مدروسة ومناسبة للموقف
الىل حصل بيعلّم الطفل أنه يسيطر عىل

نفسه

ويبقى عنده انضباط داخىل ويعمل الصح من
 ..نفسه

زى مثال أنى أبقى متفقة معاه أنه لو
اتفرج عىل الكرتون اكتر من الوقت المسموح

..يبقى بكره مش هيتفرج
لو اتعاملت بهدوء ده هيحسسهم 
بالحب والقبول وهيساعدهم يتعلموا

السلوكيات السليمة



ازاى قدر اإلمكان أقلل
 المشاكل واألخطاء؟

يعنى ده شكل من الوقاية الىل
بامنع بيها المشاكل أو أقللها

 ..عىل أد ما أقدر

وطبعا دى حاجة مفيدة ومهمة
جدا جدا

قبل ما أقول لك هنتصرف ازاى فى المواقف
الصعبة بدل ما نزعق.. الزم

أتكلم عن حاجة مهمة جدا



هل أنا حاطة قواعد فى البيت؟ قواعد واضحة جدا    
متعلقة بالسلوك وبأغلب أنواع المشاكل الىل أنا عارفة

 ..أنها بتحصل
مثال حاجة زى وقت استخدام الموبايل، هل متحدد؟

حاجة زى قواعد التعامل بين األخوات زى ان الىل عايز
يستعمل حاجة بتاعة أخوه الزم يستأذن األول.. حاجة زى

وقت النوم.. موعد الرجوع من بره لو عندى حد كبير

...وبيخرج لوحده
كل القواعد دى الزم تبقى واضحة جدا

جدا والطفل عارفها كويس جدا

هل فيه نتائج واضحة لعدم االلتزام؟ يعنى الطفل  
مثال عارف أنه لو استخدم الموبايل وقت اطول من

المسموح بيه يبقى هيحصل ايه؟ وال
مفيش نتيجة واضحة؟ يوم باخد باىل وباخد الموبايل، ويوم

،تانى باخد باىل وبازعق
...ويوم تالت مش باخد باىل أصال

هل الوالد اشتركوا معايا فى وضع القواعد دى وال أنا  
 الىل فرضتها عليهم؟

والنتائج كمان المترتبة عىل عدم االلتزام بالقواعد هل هم
متفقين معايا عليها وال أنا الىل فرضتها لوحدى؟

طبعا اشتراك األطفال فى وضع القواعد
وفى االتفاق عىل عواقب عدم االلتزام مهم جدا ألنه بيقلل

عناد ومقاومة الطفل

هل فعال بيبقى ىل رد فعل وبانفذ النتائج دى لو الطفل لم  
يلتزم بالقواعد؟

 وال بازعق وخالص؟ 
لو بازعق وخالص..  او لو بانفذ مرة آه ومرة أل الطفل هيتعود

انه مايلتزمش بالقواعد
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مهم أوى زى ما بيبقى فيه نتائج سيئة لعدم   
االلتزام يبقى كمان فيه نتائج كويسة لاللتزام، خاصة لو
الطفل لسه بيتعود عىل عادة جديدة.. ممكن أشكره
وأشجعه ألنه التزم واتصرف صح، وده بينّمى عنده

االنضباط الداخىل وبيخليه يستمر فى انه ياخد قرارات

كويسة

فيه حاجة أنا متأكدة انك عارفاها كويس �� تأكدى ان   
،االحتياجات األساسية للطفل موجودة

يعنى كلنا عارفين الطفل لما يبقى جعان أو تعبان أو مش
نايم كويس بيبقى سلوكه سىء وعصبى ... عشان كده ظبطك

لمواعيد األكل والنوم هيساعد جدا فى تقليل المشاكل
.واألخطاء وسوء السلوك

افهمى سلوك طفلك.. هو ليه بيغلط كتير؟ هل فيه شدة    
فى التربية؟ هل بالعكس فيه تساهل؟ هل فيه غيرة من حد
من أخواته؟ هل فيه ضعف فى تقديره لذاته ( غالبا بسبب

 كثرة الزعيق والنقد)؟
هل هو متضايق نفسيا من حاجة؟ هل بيحاول يلفت نظرنا

 لحاجة؟ هل محتاج اهتمام؟
كل ده هيساعدنا نفهم أسباب سوء سلوك الطفل.. طبعا 

 ،وارد أنه يكون سلوك طبيعى من طفل طبيعى
لكن ساعات بيبقى فيه بعض المشاكل بتزود سوء السلوك

  

افهمى  نفسك ومشاعرك، هو أنا بازعق كتير ليه؟ هل أنا
متوترة ألسباب تانية؟ محبطة أو غاضبة ألن عندى مشاكل
فى حياتى ممكن الطفل مايكونش له أى ذنب فيها؟ هل
بازعق عشان باحب الدنيا تمشى صح ويبقى فيه نظام
محكم؟ هل بازعق عشان عايزة أمشى كالمى ألنى مش
باستحمل أن حد يتجاهل الىل باقوله؟ هل بازعق عشان

محدش يقول عليا أم فاشلة لما الناس تالقى والدى بيتصرفوا

 ..غلط؟
فهمك لنفسك ولدوافعك ومشاعرك هيساعدك جدا عىل 

تظبيط بوصلتك فى االتجاه الصح
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ودلوقتى هاقوللك عىل بعض الطرق
للتصرف وقت ما يحصل موقف

..يضايقنى بدل ما اندفع وأزعق



  تايم أوت: عارفة التايم أوت الىل بيحطوا الوالد
فيه لما يغلطوا؟ الىل المفروض انه عقاب يعنى؟ طبعا دى

فكرة مش صح، 
هو المفروض انه وقت عشان يهدا.. اعمىل كده مع نفسك
يعنى لما يحصل موقف يضايقك.. خدى نفس كده واهدى

واستنى لحظات قبل ما تتكلمى او تزعقى او تعمىل أى حاجة..
عىل فكرة اغلب المواقف مش بتبقى خطيرة وطارئة والزم

أتدخل حاال.. يعنى فى الغالب هتالقى ان ممكن نهدى
لحظات قليلة قبل ما تتصرفى

ممكن تبعدى شوية ، تروحى أوضة تانية
، تعمىل أى حاجة لدقائق فقط

تاخدى أنفاس عميقة.. تعّدى من 1 ل 20 ... تفكرى فى أى
حاجة تانية... 

ماتتخيليش أد ايه استراتيجية بسيطة

زى دى ممكن تنقذ الموقف وتجنبك الزعيق والندم الىل
بييجى بعده

كل الكالم الجامد والزعيق الىل عايزة تطلعيه فى الطفل.. ممكن   
تكتبيه! أيوه، هاتى ورقة وقلم واكتبى كل الزعيق والشتائم الىل

انتى عايزاها...  أو حتى سجليها عىل الموبايل لو مش عايزة تكتبى
كده هتبقى طلعتى شحنة الغضب الىل جواكى

.ولما تتكلمى بعد كده مع الطفل هتبقى أهدا بكتير

1

روحى اقفى قدام الطفل مباشرة واطلبى منه يتوقف عن   
الحاجة الغلط.. ويا ريت تقوىل ده بشكل ايجابى، يعنى تطلبى

منه يعمل ايه مش مايعملش ايه
يعنى مثال: بنتكلم بصوت واطى.. بدل: ماتزعقش

أو: بنستأذن قبل ما ناخد حاجة أخونا
أو: لما تحب تقطع الفاكهة تقول لماما هى الىل تمسك السكينة

او: هات فوطة مبلولة ونظف الىل اتدلق
يعنى تحاوىل يبقى كالمك بّناء وايجابى، مش مجرد زعيق وكالم

كله اعتراض
النقطة دى مهمة جدا ألنك كده بتستبدىل السلوك الغلط
بسلوك تانى صح، يعنى بتعلّميه مش مجرد بتزعقى له

2
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     مهم جدا وانتى بتقوىل الكالم ده تشوفى نبرة صوتك.. الزم
يكون صوتك فيه حسم وجدية لو الغلطة كبيرة، بس ده مش
معناه ابدا انه يكون صوت عاىل وزعيق وعصبية. فيه مهارة

اسمها انك تتكلمى بهدوء لكن بحسم فى نفس
الوقت.. تخيىل نفسك كده بتتكلمى مع حد كبير والموقف فيه

مشكلة وانتى بتطالبى بحقك فى حاجة.. ساعتها بنتكلم بشىء
من الجدية والشدة، بس بأدب وبصوت واطى وهادى.. هو ده

بالظبط الىل المفروض نعمله مع والدنا

 
مهم جدا جدا توضحى ايه نتيجة التصرف الغلط الىل الطفل   

بيعمله، يعنى مثال تفكريه ان الطفل الىل بيمسك الموبايل اكتر
من الوقت المحدد يبقى مش هياخد الموبايل بكره.. او الىل

..مش بيغسل سنانه يبقى ملوش حاجة حلوة
.

4

اختارى معاركك: ببساطة مش الزم تعلقى عىل كل حاجة، وال   
تزعقى عىل كل حاجة، ممكن جدا تتغاضى عن بعض

التصرفات الطفولية

الطبيعية.. يعنى لو الموقف بسيط ببساطة تجاهليه تماما،
وتأكدى أن ده أحسن للطفل وليكى

5

7

وضحتى نتيجة التصرف الغلط؟ حلو جدا.. نفذى بقى   
 

المشكلة  أننا شاطرين جدا فى التهديدات... بس نيجى عند
.التنفيذ ويصعب علينا الطفل

طبعا هو كده مش بيتعلم أى حاجة
:أو بمعنى أصح بيتعلم حاجة خطيرة جدا

أنى اقدر اعمل الىل انا عايزه.. وماما هتهدد كتيييير، وفى اآلخر
 !!مفيش حاجة هتحصل

.
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  أحيانا بيبقى ممكن نوصل لحل وسط، مش الزم أسيب
الطفل يعمل الىل هو عايزه، ومش الزم كمان أنفذ الىل أنا
عايزاه بالظبط.. تفاهمى مع الطفل واتكلمى معاه وحاولوا

توصلوا لحل وسط يرضى جميع األطراف.. يعنى مثال الطفل
الىل بيتنطط عىل كنبة الصالون عشان زهقان وعنده طاقة..

..مش الزم أزعق وأتخانق
ممكن ببساطة أتفاهم معاه وأشوف ممكن ازاى يلعب بس

من غير ما الصالون يبوظ؟ وممكن
...نتفق أنه ينط عىل سريره أو عىل السجادة فى أوضته مثال

 
تعاطفى معاه.. فكرى من وجهة نظره... ساعتها هتغيرى  

تفكيرك تماما وممكن تقبىل حاجات كتير كنتى رافضاها، أو
..عىل األقل ممكن تتساهىل شوية وتحاوىل تشوفى حل يرضيه

.

8

،فكرى بطريقة مختلفة، افتكرى أهدافك بعيدة المدى   
مش بس الىل انتى عايزاه دلوقتى ( مهما كان صح) ، يعنى مثال

أنا ممكن ابقى عايزة الطفل يتوقف عن ضرب أخته.. فاتنرفزت
وضربته!! أنا كده عملت ايه؟ فعال خليته يتوقف عن ضرب أخته،

لكن أوال علّمته ان الضرب ده أسلوب عادى ان الناس
تستخدمه، وان األقوى الزم يمارس قوته عىل الضعيف، وزّودت

الغيرة الىل بينه وبين اخته اكتر
وبالتاىل هيضايقها بعد كده اكتر... يبقى أنا حققت هدف دلوقتى

  !!لكن فقدت الهدف البعيد
 

الصح أنى أفكر: أنا عايزة أعلّمه ايه؟ مش انا عايزاه يعمل ايه

دلوقتى؟

9

11

ممكن تطلبى من الطفل أنه هو يفكر فى حل . مش هتصدقى   
هم مبدعين أد ايه فى ابتكار الحلول واألفكار، بس ده محتاج

منك هدوء األول وتتعودى انك تكلميه باحترام، قوىل له
اعتراضك ايه وقوىل له انك محتاجة انه يالقى حل عشان تبقوا

انتو ال2 مبسوطين.. وهتتفاجئى بكّم األفكار المبدعة الىل
هتطلع منه.. بس ماتستعجليش لو انتى مش متعودة تتكلمى
معاه بالطريقة دى، هياخد وقت عىل ما يبدأ يطلع االبداع الىل

 !جواه ويبقى فعال عايز يتعاون معاكى ويفكر معاكى
.
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افتكرى أنه طفل، واألطفال بيغلطوا.. وهيفضلوا يغلطوا.. دى     
 طبيعتهم

 ،وأنا دورى أنى أعلمهم بالتدريج
مش أنى ازعق واتنرفز فيخافوا ويتوقفوا وبعدين يبقى سلوكهم

 !!أسوأ
افتكرى أنه بيغلط مش عشان هو وحش، يمكن مش عارف،
يمكن لسه مش قادر يتحكم فى نفسه وياخد قرارات صح،

 ....يمكن عنده حاجة مضايقاه فبتطلع فى شكل سلوك سىء
الزم أبقى فاهمة كويس ان الطفل بياخد وقت عىل ما يتعلم

 ..يسيطر عىل تصرفاته، مهما كان عارف الصح والغلط
اذا كنت أنا الىل كبيرة وناضجة عارفة ان الزعيق غلط بس لسه

!!مش قادرة أسيطر عىل السلوك ده
يبقى من باب أوىل أعذر الطفل وأسامحه زى ما باعذر نفسى

وأعتبر المواقف دى فرصة لينا احنا ال2 نتعلم منها ضبط
.النفس
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 اقتباسات 

أول الغضب 
جنون وآخره ندم

لحظة صبر فى لحظة
 غضب تمنع ألف

لحظة ندم

الغضب ال يبنى 
شيئا.. ويدمر كل

شىء

ال تغضب، فإن
الغضب يفسد

المزاج و  يغير الخلق
ويسىء العشرة
ويفسد المودة
ويقطع الصلة



أفكار سريعة بدل ما
تقوىل أل

تعال نفكر فى الموضوع مع بعض 

عندك اقتراح تانى؟

ايه رأيك نشوف حل تانى؟

ازاى نحل المشكلة دى؟

محتاجين نعّدل فكرتك شوية

محتاجين نشوف أفكار تانية

ايه رأيك فى كذا؟ 



أتمنى يكون الكتيب عجبك

https://www.facebook.com/imansalah.tanmeya

يسعدنى نفضل دايما عىل تواصل


