
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما ي  ن  صلاح إ   

 النهارده و بكره 

 

 ازاى تكسبى ابنك و تتخلصى من العند؟



 

      بكم جميعا أهال 

 اسمحوا لى أعرفكم بنفسى

 أنا إيمان صالح

 اليف كوتش 

 مدربة و كاتبة فى مجال تطوير الذات و التربيةو

 مؤسسة أكاديمية تنمية 

 نفسهم   يالقوا أنهم فى الناس أساعد بحب و

 الداخلى  السالم و النفسية بالصحة  ينعموا و

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...بحب كمان الهدوووء و الجماااال و الروقاااان  

.و نفسى أنا و الناس كلها نتمتع بيهم  

 عشان كده خليت شغلى منسجم مع الهدف ده

       



 

 

 

 شوية ألغاز كده فى التربية   النهارده هاقدم كتيب عن     

 ليه األطفال مش بيسمعوا الكالم؟          

 هل أنا عملت حاجة تزود العند من غير ماخد بالى؟          

 طيب أتصرف ازاى؟!                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا كان عندى كل التساؤالت دى  

و إحساس بالحيرة و انى مش عارفة انا باتصرف 

أل! صح و ال   

 عشان كده درست و قرأت كتير فى التربية  

لحد ما صممت منهج تربوى متكامل اسمه التربية  

  ،الناجحة

 بيجاوب على أسئلة كتير

و حابة انى اشارككم بحلول لبعض األلغاز         

 



 

 

 وردية  بنبدأ رحلة األمومة مع طفل صغير .. بيبقى عندنا توقعات و أحالم

 

 

 

 

 

 

 غالبا بنالقى الحقيقة مختلفة شويةو 

 

طفل عنده سنة أو سنتين بيحب جدا يلعب بالموبايل بتاعنا, و طبعا بيستمتع جدا  

انه يرميه او يحدفه... بنقول له بس يا ولد, سيب الموبايل, نكتشف انه وال  

 فيه اى رد فعل.. 

  و ساعات بنتحرج اوى لو ده حصل قدام حد

 

 و ساعات بنسمع فعال تعليقات مش لطيفة: 

 

 

 هو مابيسمعش الكالم ليه؟ 

 هو مش عامل لك حساب كده ليه؟ 

 على فكرة انتى مدلعاه اوى.... 

 

 

 



 

 

 و بيستمر إحساسنا بالقلق مع استمرار المواقف الشبيهة...  

 ... مرة مش راضى ياكل عشان مش عاجبه األكل

 و مرة مش قادرة اخليه يرتب اوضته...   

 و مرة بيعيط و مش عايز يروح التمرين .....  

 

مع كل موقف باحس ان األمور بتفلت من ايدى, و انى مش عارف اسيطر على الموقف, 

او من األهل او من األصدقاء   جوزى و انى مش عايزة اسمع اى كالم يضايقنى سواء من  

 او المدرسين..... 

 ر على طريقة اخلى الطفل يسمع الكالم بيها فبادو  

 و من غير ما احس بيبقى هو ده هدفى: انى اخلى الطفل يسمع الكالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!الطاعة بقت هي الهدف

 !!الطاعة و سماع الكالم بقى هو هدف التربية

 

 

 

 الطاعة 



 

 

و عشان اخليه يسمع الكالم هالجأ لألدوات اللى كلنا تقريبا اتربينا عليها و شفناها 

 حوالينا:  

 الطفل اللى مابيسمعش الكالم بنزعق له او بنضربه 

 

و األمهات األكثر وعيا و اللى عرفوا ان الضرب و الزعيق غلط بيلجأوا للثواب  

 و العقاب...

 الم, انه يعمل الصح باإلجبارو دايما بيكون الهدف هو: انه يسمع الك

 

 

 لكن لألسف لو ده حصل بنبقى مش واخدين بالنا من حاجة مهمة جدا

 انى ممكن النهارده أأكل الطفل بالعافية و هو عنده سنة, احط المعلقة في بقه

 بالعافية و اكتفه و مالتفتش انه عمال يعيط و رافض األكل 

نفس الطريقة و امنع عنه الحلويات  استمر في  سنين  7و ممكن النهارده لو عنده 

المضرة و أكياس المقرمشات... و هاقدر اجبره على كده ألنى انا اللى متحكمة 

 في المصروف و في الطلبات

 سنة لو شرب سجاير مش هاقدر امنعه 17لكن  بكره لما يبقى عنده 

 بس مش هاقدر امنعه ..  هابقى عايزة امنعه 

 

ب اخوه ازعق له و اعاقبه و اجبره انه يعتذر  و ممكن النهارده لما أالقيه بيضر

 له

لكن بكره لما يتصرف بشكل عدوانى مع زمايله او حتى معايا انا, مش هاعرف 

 اجبره انه يعتذر او حتى يحس بتأنيب الضمير

 



 

 

 

يعنى الحقيقة ان هدف التربية مش هو انى اجبر الطفل انه يعمل الصح, بل انى  

فسه بين الصح و الغلط.. و انى انمى عنده القدرة انه  ادربه بالتدريج انه يميز بن

 هو اللى يتخذ القرار بنفسه انه يعمل الصح 

 

 

 

 

 

 



 

 

و    اللى بنستخدمها فى التربية  طرقطيب, هنبدأ دلوقتى نتكلم بتفصيل شوية عن ال

 عن اللى بيحصل لما بنتعامل مع الطفل بيها, و ايه النتيجة اللى هتحصل

 

 

 

 ايه هو حاجة سيئة عن الضرب ألنه مفهوم أد مش هاتكلم 

 هاتكلم عن حاجة تانية شائعة جداااا

 

                    

 

 

 فيه أهل كتير مش بيرضوا يضربوا ألنهم واعيين بخطورة الضرب... 

 بس لألسف بيعملوا حاجة ال تقل خطورة, و هي  و التوبيخ و التأنيب المستمر...  

 يعنى لما باالقى الغلطة بتتكرر كتير جدا, يمكن يوميا, و انا في كل مرة باطلب

 : األول بالذوق 

 

 

 الزعيق



 

 اطفى الكومبيوتر و قوم اعمل الواجب..  

 و طبعا الطفل مابيسمعش الكالم 

 فباقول تانى, و برضو مابيسمعش الكالم 

 و يمكن اضطر أقول مرتين كمان

 لحد ما خالص أكون اتعصبت جدا, و أبدأ الزعيق و التهزيق و التوبيخ و اللوم.... 

 و ساعتها بيقوم يعمل الواجب

 

 بس ايه الثمن؟!                                    

 

 أوال هو لسه ماتعودش يعمل الصح من نفسه

 ثانيا و ده األخطر: هل حافظت على عالقتى بيه وال خليتها أسوأ؟ 

 ألنه مش معقول نتصور ان الطفل هيقول في نفسه: اه انا فعال غلطان و مستفز 

 و بصراحة ماما معاها حق و قالتلى كذا مرة و انا اللى وحش و ماباسمعش الكالم...  

 اكيد أل                                           

 اكيد اللى هيدور في دماغه:  

 ايه االزعاج ده؟ ايه الواجب اللى انا الزم اعمله ده؟ 

 دى حاجة تزهق؟ و ليه كل مرة ماما تزعق و تهزأنى و تشتمنى و تتنرفز عليا؟....  

 

 

 مجتمع كله حوالينالألسف الزعيق هو اسهل حاجة بالنسبة لنا, هو الحاجة اللى لقينا ال

 بيعملها, و األداة اللى دايما في متناول ايدنا, مش محتاجة تفكير وال تحضير وال اى   

 مجهود.. و كمان تبدو بالنسبة لنا مش كارثة زى الضرب

 

 



 

 بس اللى احنا مش شايفينه هو الندوب و اآلثار اللى الزعيق و الكلمات القاسية بتسيبها

 في نفسية الطفل 

 يمكن الضرب آثاره بتبان و باالقى الولد دراعه احمر والو ازرق فباحس بالذنب و اقرر

 انى ابطل ضرب  

 انما الزعيق و الكالم القاسى اثاره مش باشوفها 

 

 

 فمش باخد بالى انها أسوأ من الضرب 

 بس بيحصل حاجات تانية بعد كده تنبهنى ان فيه حاجة غلط:

 العند بيزيد باالقى 

 و التحدى بيزيد  

 و الطفل بقى عصبى جدا 

 و بقى مش مستحمل اى كلمة 

 و مش بيسمع الكالم و مش بيستجيب ألى حاجة 

  و مش عاجبه حاجة 

 و على طول بيشتكى و يتذمر... 

 و ساعات باالحظ انه عنده مشكلة في ثقته بنفسه و انه شخصيته ضعيفة.... 

 النقد و التوبيخ... كل ده بسبب الزعيق و  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المهم, لو اخدت بالى من اآلثار السيئة دى, او حتى لو مجرد انى لقيت ان الزعيق

 مش بيجيب نتيجة, هاقرر استعمل أساليب تانية تبدو انها احسن شوية:  

 و هاقول  اهو حاجة كويسة و من غير ضرب و ال شتيمة عقاب , و هابدأ استخدم ال

 و ال زعيق و ال عدم احترام للطفل...  

 

 

 العقاب مجرد رد فعل لسلوك سىء الطفل عمله, الغرض منه انه يتضايق, يتحرم من 

 المصروف مثال أو من اللعبة او من التليفزيون.... يقوم يحس ان سلوكه السىء كان  

 له رد فعل سىء, فيتوقف عن السلوك ده 

 

 

 هل فعال ده اللى بيدور فى عقل الطفل؟لكن                         

 

 هل بيفكر بالعقالنية دىَ؟!

 

 هل بيقول لنفسه: انا فعال غلطت و مكانش مفروض اتصرف كده,  

 و بسبب سلوكى السىء اتعرضت لعقاب, يبقى مش هاعمل كده تانى؟!

 العقاب



 

 عمرنا شفنا طفل بيفكر بالمنطقية دى؟!

 هل انا عايزة عالقتى بابنى تبقى زى عالقتنا بالمدير اللى شايفين  و نقطة تانية:  

 انه رخم و متسلط بس مضطرين نسمع كالمه عشان خايفين من عقابه او طمعانين

 في مكافأته؟  

 هل فيه أم تحب ابنها يشوفها كده؟                                

 

 مش غلط...  ان الطفل يحس بنتيجة لتصرفه ده

 

 الغلط انى اعتبره هو الوسيلة التربوية الوحيدة

 

 كل ما الطفل يغلط ألجأ له

 

 بينما الصح هو ان تربيتى تبقى فعل مش رد فعل

 

 

 

 و حتى لو هاضطر يبقى لى رد فعل معين لسلوك سىء الطفل قام بيه, ماينفعش يبقى

 با اسهل لغا .. ورد الفعل ده انفعالى و قائم على الغضب, بحيث انى ازعق و اعاقب  

 .... حاجة بتبقى الزعيق و التهديد بعقاب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب: أوال انى بادمر عالقتى بإبنى سب كذال

 

 ثانيا: بادمر ثقته بنفسه 

 

 ثالثا: باخليه يتمرد اكتر و مايسمعش الكالم اكتر و اكتر 

 

 رابعا: يحس انه مرفوض و غير متقبل و يشعر بألم نفسى شديد 

 

 رغبة في االنتقام تجيله بخامسا: 

 

 سادسا: بيتعلم المراوغة و الخداع و الكذب 

 

د المشكلة مش هاعالجها  يعنى هازو 

 ده غير ان العقاب او اى طريقة سلبية مش هتحل اى حاجة وال تعل م الطفل اى حاجة, 

 : 2بالعكس, لما أهاجم حد تلقائيا هيحصل حاجة من  

 حتى لو سمع الكالم   ..   حاسس انه مظلومإما أنه هيحاول يدافع عن نفسه ألنه  -

 هو برضو حاسس انه مظلوم

 

 و إما أنه هو كمان هيهاجم: يزعق, يغضب, يضايقنى بعد كده تانى عشان -

 يرد ها لى,..... ) و هي دى دايرة االنتقام اللى أطفال كتير جدا وقعوا فيها,   

 الطفل هو كمان بيحاول يعاقبنا زى ما احنا بنعاقبه(

 

 

 



 

 

 يعنى مش هيتعلم الصح وال هيبقى بعد كده مطيع و ال انا هاستفيد اى حاجة,

 بل بالعكس, هاسوأ عالقتى بيه زيادة و ازود المشاكل  

 

 في التربية   أوى  ب مجرد طريقة لتشكيل سلوك الطفل, و الحقيقة انها مش بتفيدالعقا

 

 و هادى امثلة على كده

 مثال أم قررت تعتمد طريقة الثواب و العقاب

 و لما الطفل يغلط بتدى انذار و بعدها انذار تانى و بعدها بتعاقب,  

 طيب نشوف مواقف كده:

 

 النموذج األول:  -1

 على التليفزيون ماما عايز اتفرج  -

 ال الزم تعمل الواجب األول  -

 يووووووه بقى, هو كل حاجة كده -

 روح اعمل الواجب, ده اول انذار -

 مش هاعمل حاجة, ده ايه القرف ده؟!! كل يوم واجب واجب واجب..  -

 انذار تانى  -

 يذهب لعمل الواجب و هو يتذمر و يخبط برجليه في األرض

 هنا واضح أن األسلوب جعل الطفل يستجيب في النهاية, لكن هل علمه أي شيء؟  

 هل علمه تحمل مسئولياته؟ هل علمه احترام والدته؟! 

 

 



 

 

 هكذا أي أسلوب تربوى يعتمد على العقاب فقط, ال يربى و ال يعلم, فقط طاعة ظاهرية.

 

 النموذج الثانى:  -2

 يخطف الطفل لعبة من أخيه األصغر و يجرى

 توجه إليه األم و تقول بحزم: ت

 رجع اللعبة ألخوك, ده أول انذار  -

 يستمر الطفل في الجرى

 تانى انذار  -

 يلقى باللعبة و يجرى

 

 بعد قليل: 

 يقفز الطفل على األرائك, فتقول األم: 

 بطل تنطيط فورا, ده اول انذار  -

 يستمر في القفز

 تانى انذار  -

 فيتوقف الطفل.... 

 اليوم و هكذا عدة مرات في 

 يستغل بيتعمد إضعاف تأثير األسلوب التربوى, و  بيتعمد استفزاز األم, و  بهنا الطفل 

 يستمتع بفرصة أول و ثانى إنذار ثم يستجيب قبل التعرض للعقاب!ب الثغرة التي به, 

 من جديد, هل التكنيك عل م الطفل أي شيء؟ هل عل مه احترام أمه أو احترام الممتلكات؟ 

 عب و التحايل! ال, بل عل مه التال 

 

 



 

 

 النموذج الثالث:  -3

 خناق يطلع: صوت ال ن معا ثم فجأةييلعب األخ 

 ده دورى  -

 ال انت بتغش  -

 ال انت اللى بتغش و خدت وقت كتير على ما تلعب -

 انت مابتفهمش حاجة -

 تأتى األم مسرعة و تقول: 

 , ايه اللى حصل؟ 2انذار أول لكم انتو ال  -

- %#@)*&^%$# 

 انذار تانى  -

- *&^$#@#$^&) 

 هاتوا اللعبة دى و اتفضلوا على أوضتكم  -

 ألم يكن من األفضل أن تهتم األم بتعليم أوالدها كيفية إدارة الخالف؟

 و تعليمهم السيطرة على الغضب؟ بجانب اهتمامها بتعليمهم االحترام و عدم التجاوز! 

 هنا التكنيك لم يعلمهم أي شيء, لكنه نجح فقط في إنهاء الموقف, 

 هذا أقصى طموحك كأم؟! هل

 

 هل يعنى هذا أن التكنيك فاشل؟ 

 ال, لكنه يعنى أنه ناقص, أنه ال يكفى بمفرده للتربية, أن هناك قطعة ناقصة لن يكتمل 

 البازل أبدا بدونها.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 طيب ده العقاب, خالص نروح ألداة تربوية أحسن هي الثواب, او المكافآت و

 الهدايا و الجوايز.....  

 

 ليب اإليجابية احسن من السلبية,  اافضل من العقاب, و ان االس الثواب دايما بيتقال ان 

 و ده صحيح, بس برضو الموضوع مش بالبساطة و االختزال ده:

 الثواب و العقاب مش طريقة كويسة فى التربية على عكس االعتقاد الشائع 

 

 كطريقة ثانوية جدااا فى التربية لكن ممكن فقط يستخدموا 

 ألن فى الحقيقة الثواب و العقاب طريقة لتشكيل سلوك الطفل باإلجبار وفق قالب محدد 

 

 

 

 و التربية الصح هى أنهم يختاروا انهم يعملوا الصح

 

 !طيب العقاب مفهوم انه إجبار, إنما الثواب ازاى؟ 

 

 الثواب



 

 :العملةالحقيقة الثواب و العقاب وجهين لنفس 

 

 اعمل كذا و هاجيب لك شوكوالتة

 

 لو ماعملتش كذا مش هاجيب لك شوكوالتة

 

 نفس فكرة اإلجبار, نفس الهدف الغلط اللى حاطيناه للتربية 

 النهارده هيعمل اللى انا عايزاه عشان وعدته بشوكوالتة 

 و بكره هيعمل اللى انا عايزاه عشان وعدته أوديه السينما 

 عمل اللى انا عايزاهلكن بعد بكره مش هي 

 ألنه في كل المرات اللى فاتت دى كان بيعمل اللى انا عايزاه عشان عايز مقابل,

 

 لكن وال مرة كان هو بيعمل الصح ألنه صح                  

 

 كل دى مجرد طرق لتشكيل سلوك الطفل, و الحقيقة انها مش بتفيد في التربية بجد 

 

 المكافآت و الجوايز و الهدايا اللى بنوعد والدنا بيها هي طريقة لطيفةيعنى نقدر نقول ان 

 إلجبارهم على حاجة, هو في الحقيقة عقاب بس متغطى بالسكر...   

 ها يبدو حلو, بس الحقيقة انى غيرت شكلها و غطيت حقيقتها لحاجة شك

 ل الصح المكافآت بتحرم الطفل من حريته, يعنى في الحقيقة مش حاجة تفرح انه يعم

 طمعا في جايزة, الفكرة كلها ان االنسان يعمل الصح ألنه مقتنع انه صح  

 

 

 

 



 و طبعا ده ال يعنى اننا نستغنى تماما عن فكرة الهدايا.. ممكن من وقت للتانى نشجعهم  

 و ممكن نجيب لهم حاجة, بس الغلط هو اننا نرغبهم في الصح عن طريق اننا نطمعهم  

 في المكافأة

 

 

 ال نعمل ايه؟  طيب أم  

 ؟  ايه األدوات التربوية الصح اللى نستخدمهاعشان نشجع الطفل انه يتصرف صح

 

 أوال قبل ما اتكلم عن األدوات التربوية هاتكلم على فكرة التوجيه نفسها,

 يعنى المعايير العامة اللى الزم تبقى موجودة فى أى طريقة للتربية 

 

 التوجيه عشان يكون فعال الزم له خصائص معينة: 

 

 ...( مش زى الزعيق و النقد و الكالم الكتير) فعال و فعال فيه تصرف حازم •

 , يعنى بيحترم , لكن بهدوء في نفس الوقت, ممنوع أي إساءة او اى انفعال زائد  •

 , و الزم طبعا يكون بيحترم األم كمانالطفل 

 يعل م: العقاب و الزعيق مش بيعلم اى حاجة, وسيلة سلبية بتمنع الطفل من عمل •

 الغلط لكن مش بتتطلب فعل الصح, و كمان بتثير في نفس الطفل غضب أو إحساس  

 بالظلم, و النتيجة عند او ضعف شخصية.   

 يعنى الزم الطفل يبقى هادى عشان يعرفالتوجيه الصح بيعلم الطفل يتصرف صح, 

 يفكر, لكن لو غاضب بسبب انفعالى و بسبب الموقف المشتعل مش هيتعلم اى حاجة  

 ألنه مش هيقدر يفكر بالعقل.

 

 

 



 

 ) مش هدفى اوقف التصرف و بالتالى كده التوجيه هيبقى: أوال فعال و بعيد المدى 

 دلوقتى و خالص( 

 عالقتك بالطفلثانيا بيحافظ على 

 

 

 تعالوا نشوف أداة ممتازة:

 

 

 

 

 

 

  

 

 طفل بيلعب بالكورة فى البيت, ممكن ازعق و اقول له بطل لعب

 

 طبعا مش هيسمع الكالم و هيكمل لعب عادى جدا 

 

 هاتنرفز و اقوم آخد منه الكورة و اخبيها و جايز اضربه كمان

 

 المشكلة بهدوء ) حتى لو قلت قبل كده(,لكن الصح هو انى افهمه ايه 

 و كمان الاااااازم اتفهم دوافعه, مش بس احاول امنعه و خالص 

 

 

 حل المشكلة



 

 

 هاقول له انا عارفة انك عايز تلعب بالكورة و ده حقك طبعا, بس انا خايفة حاجة تتكسر

 و كمان الصوت مضايقنى, ممكن نعمل ايه عشان نحل المشكلة دى؟  

 

ر على حلول مع بعض   و نحاول ندو 

  

 هنا فيه مالحظة مهمة, لو انا اسلوبى كده على طول مع الطفل هيبقى متعاون جدا  )

 و هيفكر فى حلول و هيستجيب فورا, إنما لو أسلوبى العادى هو الزعيق الطفل هياخد

 عود على النظام الجديد, ألنه لسه بيبدأ يتعود على احترام رغباتوقت على ما يت 

 ( ...االخرين و البحث عن حلول 

 

 خر ممكن نستقر انه هيلعب فى غرفته او فى مدخل العمارة او هنروح النادى اآلو فى 

 ......بالليل 

 :المهم اننا عل مناه حاجات كتييييير اوى و استفدنا كتيييير اوى

 

 نا بنحترمه و بنحبه نبنهتم برغباته, و ده معناه بالنسبة للطفل ا علمناه اننا -

 

 و على فكرة عمره ما هيحترم رغباتنا   ... اآلخرينعلمناه هو كمان يحترم رغبات  -

 إال لما احنا األول نعمل كده, عشان كده مكانش بيسمع الكالم, عشان دايما بنقول اللى  

 احنا عايزينه و مش بننتبه للى هو عايزه 

 

 علمناه يبحث عن حلول ترضى جميع األطراف -

 

 تجنبنا الوسائل اللى بتضعف شخصيته و بتضعف ثقته فى نفسه  -

 



 

 كشخص كبير له احترامهحسسناه بالحب و باالحترام و عاملناه  -

 

 تجنبنا المشاكل اليومية الصغيرة المتكررة اللى بتتسبب فى ان جو البيت دايما متوتر  -

 

ن جواه -  الضابط الداخلى علمناه تحمل المسئولية و بدأنا نكو 

 

 يبقى كده األداة اللى استخدمناها في التوجيه في الموقف اللى فات ده كانت انى اطلب 

 انه يساعدنى في حل المشكلةمن الطفل 

 و ده اللى بنسميه انى أكسب الطفل في صفى و اخليه اتعاون معايا, ازاى؟ 

 بأنى أقريته على رغبته ) و ليس على سلوكه ألنها تفرق(

 و تعاطفت مع رغبته و حقه انه يلعب .. و بعدها وضحت انا كمان رغبتى ايه   

 حل و تعاوننا مع بعضو حقى ايه, و بعدها طلبت منه مساعدة في ال

 

 امتى هاوصل للمرحلة دى ان الطفل يبقى متعاون و هادى و عاقل كده؟ 

 لما اهيأ المناخ المناسب, لما يكون البيت مكان فيه احترام للجميع, و فيه تعامل بهدوء,

 و فيه تفهم و إقرار لرغبات الطفل و ألحاسيسه و تعاطف معاه, و فيه اهتمام بالعالقة  

 ينه و باحتياجاته النفسية, ساعتها بس الطفل هيوصل للمرحلة دى من التعاون بينى و ب

 بنى  أ و السلوك المتوازن... لكن هاشتغل بس بأدوات و أساليب و تكنيكات من غير ما 

 األساس مش هينفع 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عندنا أداة تانية هنبينها من خالل الموقف ده:

 سنين  4عندى طفل سنه انا عندى ضيوف و 

 و كما هو متوقع بدأ يجرى و ينط على الكنب و شوية شوية أخد على الناس 

 و بدأ ينط عليهم و الموقف بدأ يخرج عن السيطرة

 التعامل بطريقة الثواب و العقاب هيخلينى أقول له: بطل جرى و تنطيط و إال مش 

 هتروح النادى بكره 

 اوديك النادى بكرهاو بطل جرى و تنطيط عشان 

 لكن األسلوب األحسن هو انى استخدم الخيارات: يعنى هاوضح له المشكلة ايه

 و هاديله بديلين يختار بينهم  

 هاقول له طنط و عمو منزعجين من اللعب بصوت عالى و الجرى في الصالة, 

 :2فقدامنا حل من 

 يا إما تقعد معانا في الصالة و اجيب لك بازل او مكعبات تلعب بيها..  

 او لو عايز تجرى يبقى تدخل تجرى في اوضتك 

 

 

 

 

 

 الخيارات



 

 الخيارات هي البديل عن األوامر 

 األوامر احنا بنستخدمها كتير اوى و معتقدين ان الطفل الطبيعى انه يسمع الكالم فورا 

 نتحرج لما نالقى الطفل مش بيستجيب لألوامر, و بدون مناقشة, وبنحبط و نتضايق و 

 و الحقيقة ان الطفل ده كائن عادى جدا زى الكبار, عنده رأى و عنده رغبات  

 و عنده حب لالستقاللية و نفسه يلعب براحته و بانطالق, فمش العادى انى اول ما أقول 

 بديل, ثانيا ألنه بيحسله: بطل تعمل كذا هيستجيب... أوال ألنه عايز يلعب و انا ماديتوش  

 ان ده تهديد لشخصيته و استقالله فبيعند  

 

 انما لو هاديله خيارات انا بارمى الكورة في ملعبه, و باخليه يحس بأهميته و باستقالله

 و انه شخص له احترام و من حقه يقرر فبيبقى اكثر تعاونا  

 

 يكون موجود,  و برضو هاقول نفس الكالم, الموضوع مش أدوات بس, الزم األساس

 األساس هو احترام و قبول و حنان و تفاهم و تواصل... و كل اللى الطفل محتاجه 

 نفسيا عشان يبقى سوى و سعيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملحوظة أخيرة:

 

 أى محاولة لتغيير سلوك الطفل لألفضل بدون بناء نفسيته بشكل سوى و بناء عالقة

 معه مش ممكن تنجح ابدااااا  

 

 شخصيته  و هنا نالحظ اننا بنشتغل على بناء نفسية سوية, مش على تغيير

 

 ألن كل شخصية بسماتها ممكن تكون لها جوانب كويسة

 

 مش الهدف اننا نغير الشخصية

 

 لكن الهدف هو بناء نفسية سوية و بناء عالقة كويسة معاه, و بالتالى هيتغير السلوك 

 

 

 ودى كانت بعض نماذج لألدوات التربوية اللى بستخدمها فى التربية الناجحة

      منهج التربية الناجحة تابعينى ن ولو تحبى تعرفى أكتر ع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :قصتى

 

 

 

 

 

 

 

 هاحكى لك قصتى باختصار و اقوللك انا مين و باعمل ايه 

      و اتجوزت و خلفت.... و اشتغلت اتخرجت 

 قصة عادية جدا بتتكرر كتير 

 بس لما بقى عندى اطفال حسيت انى عايزة اقرأ ازاى اتعامل معاهم صح 

 و قرأت كتير لدرجة ان الموضوع استهوانى جدا 

 بشكل ممنهج  و بعدين بدأت أدرس فعال

 و بعدها كل حاجة اتغيرت فجأة 

 حسيت ان هو ده مجالى اللى اقدر فعال اد ى فيه 

 و سبت شغلى و بدأت أركز مع األطفال 

 عملت كورسات لألطفال فيها انشطة لتنمية شخصياتهم و ثقافتهم 

 و عملت دورات لألمهات فى تربية األطفال 

 الدورات دى بتتم من خاللها أسست أكاديمية تنمية اللى كل 

 

 



 

 و بعد كده اكتشفت محطة جديدة

 و العالقات  هى الصحة النفسية و تطوير الذات

 درست الاليف كوتشينج واالستشارات األسرية والنفسية..فتوسعت و 

      و دلوقتى باد ى كورسات فى المجاالت دى و حاسة انى لقيت مكانى 

 

 

 وا يشتغلوا فيه مجتمع صغير وجميل للسيدات اللى قرر خاصة بعد ما بقىو

 نوا عالقاتهم ويطوروا من نفسهم..على نفسهم ويحس

 استفادوا  حياتهم كلها اتغيرت لألفضل بعد ما بقيت باسمع منهم ازاى و

 من الكورسات 

 كالم والتحدى اختفت من والدهم تماماازاى مشاكل زى العند وعدم سماع ال

  حددوا أهدافهموبدأوا ي وزاى هم نفسهم كسيدات بقوا أهدأ ومرتاحين أكتر 

 .ويشتغلوا عليها

 

 هتالقينا هنا فى صفحة الفيسبوك 

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

 

 و فى الجروب 

.com/groups/544333259095383 /https://www.facebook 

 

 

 

https://www.facebook.com/imansalah.tanmeya/
https://www.facebook.com/imansalah.tanmeya/
https://www.facebook.com/imansalah.tanmeya/
https://www.facebook.com/groups/544333259095383%20/


 

 التلجرام قناة

https://telegram.me/tanmeya 

 

 من غير المشاكل اليومية , نضمى ألمهات بيتمتعوا بعالقتهم بوالدهم ا

 اللى كانت بتنغص الحياة

 و لسيدات لقوا نفسهم و وجدوا ذاتهم و بيتمتعوا بالسالم النفسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أتمنى نتشارك كلنا رحلتنا لحياة أجمل و أفضل إن شاء للا 

مان  صلاح                                                                               ي   إ 

https://telegram.me/tanmeya

