
١  

  كنیسة مارمرقس القبطیة األرثوذكسیة

  مصر الجدیدةب

  )١(سلسلة أخطاء مشھورة 

  وعالجھا المسیحى

______  

  فى التربیة مشھورةاء خطأ
  وعالجھا المسیحى

  مراجعة وتقدیم

  قدس أبونا داود لمعى
  

  إعداد الباحثة

  دینا جورج مفتاح
  

٢٠٠٧/٢٠٠٨  
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  الفھرس
  رقم الصفحة  الموضـــــوع

  الثالثةالطبعة  تقدیم

  والثانیة تقدیم الطبعة األولى

   قدمةم

٧  

٨  

١٠  

  الناقصة المحبــــــة... الخطأ األول) ١(
  !وكیف؟! ر إلبنك عن حبك لھ؟ھل تعّب

١٣  

  القھـــــــــر... الخطأ الثانى) ٢(
  !ھل كلمتك قانون على أوالدك؟

٢٢  

  التمییز بین األبناء ... الخطأ الثالث) ٣(
  !ھل تفرق فى المعاملة بین أوالدك؟

٣٤  

  التســیــــب... الخطأ الرابع) ٤(
  !بنك لدرجة التسیب؟ھل أنت متساھل مع إ

٤٢  

  النقد السلبى... الخطأ الخامس) ٥(
  !بنك؟یر اإلنتقاد لتصرفات إھل أنت كث

٤٨  

  التدخل الزائد... الخطأ السادس)  ٦(
  بنك بالكمبیوتر تجاه عالقة إالسلبیة  ما ھى ردود أفعالك

  !؟(Chatting)وخاصة التواصل لألصدقاء 

٥٧  

  الخالصة)  ٧(
  المراجع)   ٨(

٦٦  

٧٣  
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  لثالثةاتقدیــــم الطبعة 

كتبت إليكم أيها األحداث ألنكم أقوياء وكلمة اهللا ثابتة "

  )١٤:  ٢يو ١( "فيكم ، وقد غلبتم الشرير

ھ للشباب        ب رؤیت ا الحبی دیس یوحن بھذه الكلمات یصف الق

ھ ونفسھ وجسده     .. الصغیر  ى روح ًا ف بابًا قوی ة اهللا  .. ش حامًال كلم

  .منتصرًا على أفكار الشریر وشھواتھ.. بغنى وثبات

م      .. ولألسف ى أوالدھ رون ف الى ال ی ن األھ نجد أن كثیر م

ال   ى     .. إال صورة الضعف والعجز واإلھم ذه الصورة ف ع ھ وتنطب

  .فكما ترى إبنك ھكذا یصیر.. ذھن أوالدھم

ة    .. مبسطة ومختصرة  .. ھذا البحث الشیق ھو إضافة ھام

  .بتوجیھات عملیة لعالج بعض المشاكل فى التربیة

ا       لوات أبین ى ص ة عل در محمول ة تص ة الثانی ذه الطبع وھ

انى   روس الث ا تواض م األنب ا المعظ ھ.. الباب ھ .. أدام اهللا حیات وحفظ

  .للكنیسة سنینًا كثیرة وأزمنة سالمة مدیدة

  أذكرونى فى صلواتكم

  داود لمعي /أبونا
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 تقدیــــم الطبعة األولى والثانیة

وأنتم أيها األباء ال تغيطوا أوالدكم بل ربوهم بتأديب الرب "

  )٤:  ٦أف ( "وإنذاره

  )٢١:  ٣كو ( "وا أوالدكم، لئال يفشلواأيها األباء ال تغيظ"

م؟ ... ل البعضائقد یتس أم .. .!وھل حقًا یغیظ الكبار أوالدھ

  !یغیظ األوالد أباءھم؟

ب الشیق    في ذا الكتی ة    ... ھ ة والباحث ا الخادم / تستعرض لن

د       ... دینا مفتاح ا وق ا أوالدن یظ فیھ د نغ رة ق ف كثی ي    مواق نتسبب ف

  .تقبل بسبب عدم الحكمة في التربیةالمس تعبھم النفسي أو فشلھم في

ف   ذه المواق ن ھ ة أو  م روطة أو الناقص ة المش ر المحب غی

امعبَّال ر .. .ر عنھ ة القھ ا سیاس يومنھ لط ف أ  والتس ة أو خط التربی

ة         د بحج دود والقواع اب الح اء أو غی ین األبن ح  ب ز الواض التمیی

  .التمدین أو المشغولیة

 ،ومنھا أیضًا النقد المستمر السلبي الذي ال یرى إال العیوب

  .أو التدخل الزائد وتخطى الخصوصیة
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ة      ھو بحث رائع ي التربی ب المسیحیة ف . نتاج عشرات الكت

ا    ،ة على مجھودھا في البحث واإلعدادنشكر الكاتب ن إلھن ونطلب م

ومخلصنا الصالح أن یجعل ھذه المالحظات سبب تغییر في نظرتنا 

  .لتربیة أوالدنا

نودة        ا ش ا األنب ة الباب ة والقداس احب الغبط لوات ص بص

الرب ... نار علینا بالمعرفة الروحیة والكتابیة والعلمیةأالذي  الثالث

ة سالمیة   یحفظ لنا وعلینا  حیاتھ ورئاسة كھنوتھ سنین كثیرة وأزمن

  .مدیدة 

  
  داود لمعي /أبونا
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  آمین.. اإلبن والروح القدس اإللھ الواحدسم األب وإب

  "ن علیناإن كان اهللا معنا فَم"
  

  أخطاء مشھورة فى التربیة
  وعالجھا المسیحى

  :مقدمة
اج   - و    إن حب الوالدین الشدید ألبنائھم ال یحت د فھ ات أو تأكی إلثب

لیمة          ة الس ة بالتربی ن بسبب عدم المعرف ھ، ولك روغ من ر مف أم
ى مشاكل        ؤدى إل ى ت العلمیة للطفل، تحدث بعض األخطاء الت
ة     ن المراھق ى س یة ف اكل نفس ذلك مش ل وك یة الطف ى شخص ف
ات جنسیة         ان وانحراف اب وإدم ق وإكتئ ن قل ر م والشباب المبك

  .والزواجوطبعًا فشل فى الدراسة والعمل 
ة   - جرى العرف على أن یستخدم الوالدان نفس األسالیب التربوی

القسوة   :مثل(وا علیھا إذا أدت إلى نجاحھم فى حیاتھم التى ترّب
ان السبب وراء       )والعنف ًا إذا ك ا یستخدمان العكس تمام ، بینم
  ).الحمایة الزائدة والتدلیل الزائد عن حده: مثل(فشلھما 

حذروا من ذلك، فإن كال األسلوبین خطأ، اأیھا اآلباء واألمھات  -
  .فإن الحكمة ترشدنا أن خیر األمور الوسط

ى - رح عل ات  نط اء واألمھ ى   اآلب ھورة ف اء المش ض األخط بع
ة المناسبة       ة والخطوات العملی ول العلمی التربیة، مع إیجاد الحل
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ى  ا، حت ع أوالد یلحلھ اة م وا بحی منعم ة   ھ ة الكامل ة بالمحب ملیئ
  .ختیاریةوالصراحة والصداقة والطاعة اإلان واألم

أن   - م ب ع العل ع    م ن واق ة م ى حقیقی تخدمة ھ ة المس ة األمثل كاف
ة    ول علمی ى حل ة ھ ول المقترح ع الحل ا أن جمی اة، كم الحی

ى مستوى   ووضعھا كبار علماء النفس والمشورة المسیحی ن عل
ى     ا عل العالم، كما أنھم أثبتوا نجاحھا العملى من خالل إختبارھ

ول  عشر ات اآلالف من الحاالت، ولذلك فإن مصداقیة ھذه الحل
كبیرة حیث أنھا تجمع فى وقت واحد بین العلم والخبرة العملیة 

  .وكل ذلك فى أحضان المسیحیة
ان         - ل إنس ریم أم ك ذراء م ور الع فاعة أم الن ة وش ك ببرك وذل

رلس رجل الصالة        ا كی ب والباب وشفاعة مارمینا صانع العجائ
  .األب الحنون

ا شنودة     وب - ا المعظم األنب صلوات صاحب الغبطة والقداسة الباب
  .الثالث راعینا وحبیبنا وأبونا جمیعًا
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  : اخلطأ األول
  الناقصة احملبة

  
  ! ر البنك عن حبك له؟عبـُكيف ت

  !هل تعتمد علــى أعمالك فقط؟
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  "حن نحبھ ألنھ ھو أحبنا أوًالن"
 )١٩:  ٤یو  ١(  
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ر - ارس     ًاإن كثی ات یم اء واألمھ ن األب دم ال    العدی ن األعم م
 ى، وتمضدف بنیان مستقبل أوالدھم وتأمینھواألعباء الیومیة بھ

م الس   م یُ ونبھ ى أعصابھم     ن وھ ون أنفسھم ویضغطون عل رھق
  .من أجل ھذا الھدف النبیل

و    - مى وھ دف األس ون الھ اغلھا وینس اة بمش ذھم الحی ن تأخ ولك
ف یُ   ون نّمكیف ُی م وكی ین أوالدھ رون عبِّ عالقة المحبة بینھم وب

  .ألوالدھم عن حبھم لھم
  ما ھى المحبة؟ -

ر  بة الحقیقیة ھى المحبة الكاملة المح مشروطة بتصرفات   الغی
  .أوالدنا

ى - ىء،  : بمعن رف وال یخط ن التص ا یحس ى طلم ب أبن ى أح أنن
  .فھل ھذا حب حقیقى

ھ    : مثال - ة أحب ى الدراس ابنى إذا حصل على الدرجات النھائیة ف
ى      ھ أن ول ل ھ وأق رح ب ك "وأف تھ   "أحب ى دراس ق ف ، وإذا أخف

ى  "وحصل على درجات غیر مشرفة أقول لھ  ت   أن أكرھك فأن
  ".فاشل

ن        - ھذا النوع من الحب ھو حب مشروط حسب تصرفات اإلب
  . كامًال ًاأو حب یًاحقیق ًاوال یسمى حب

د  ) خزان عاطفى(تعلموا أیھا األباء األحباء أن لكل منا ھل  - یول
  .مأل بالمحبة والعاطفةمع والدتنا وجاھز ألن ُی

اً   وأن - اطفى دائم ذ   إبنك فى أشد اإلحتیاج ألن تمأل خزانھ الع من
ة        ع فریس ى ال یق ة حت وه المختلف ع مراحل نم ى جمی ھ وف والدت
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ى   لألخطار والكوارث الخارجیة التى تحیطھ والتى  قد تصل إل
  .إدمان المخدرات وغیرھا

إن خزانھم    إإذا كان إبنك أو : ملحوظة - ة ف بنتك فى سن المراھق
  .العاطفى یفرغ بسرعة، فعلیك أن تمأله بإستمرار

ت فى حق إبنك، فال تنزعج أو تقلق على إذا أدركت أنك قصّر -
اإلطالق، فمھما كان عمره، لم تضیع منك الفرصة وإبدأ بإتباع 

  .خطوات الحل

  
  :خطوات احلل

ى     - أ إذكر إلبنك أنك تحبھ ولكن بسبب عدم المعرفة قد أخطأت ف
اب  ائأنك إكتشفت ذلك من خالل مثًال قرالطریقة فقط، و تك لكت

  .أو نصیحة أحد األصدقاء، تأكد أنك ستكتسب ثقة إبنك سریعًا
رَّ -ب ك تع د ذل م بع ا،  ث ى یفھمھ ة الت ى المحب ك ف ة إبن ى لغ ف عل

  :للمحبة وھىلغات  ٥فھناك 
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  : التالمس اجلسدى – ١
ى    - ال ف ولنتذكر سویا موقف رب المجد یسوع المسیح مع األطف

ر( ىَّ  ": )١٦ -١٣: ١٠م أتون إل ال ی وا األطف نھم  …دع فإحتض
   ."ووضع یدیھ علیھم وباركھم

ذین ُی - ال ال اث أن األطف دت األبح د أك نون وُیفق ون حتض لمس
اطفى   عید الع ى الص ًا عل وًا متوازن ون نم ل  ینم ون أفض ویكون

  .حاًال من سواھم
ة    : مثال - ھ للمدرس ل ذھاب الطفل الذى ینال الحضن كل صباح قب

 .یشعر باألمان العاطفى خالل الیوم الدراسى
ت یحدد إذا       ود للبی ا یع وم حینم وكذلك الحضن الذى ینالھ كل ی

ة مف   یة ھادئ یحظى بأمس ل س ان الطف ذھنى ك اط ال ة بالنش عم
  .یجابى أم ال والجسمانى اإل

فى أوقات الضعف مثل المرض أو األلم الجسدى أو : مثال آخر -
ف    النفسى یكون التالمس الجسدى  ى یخف ة، حت فى غایة األھمی

  .الم ویبعث الطمأنینة فى القلبمن اآل
إن مراعاة الزمان والمكان أمر ھاًم عند التعامل بھذه : ملحوظة -

  .اللغة مع المراھقین
بتدلیل إبنھا المراھق الشاب أمام بمعنى أنھ صعب أن تقوم األم  -

أصدقائھ بصورة مبالغ فیھا، مما یشعره بتقلیل قیمتھ، أو بما قد 
  .یجعلھ مجال للسخریة من أصحابھ
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ام    ـَّإذا قامت أم وذھبت نحو إبنھا ومل :مثال - ى شعره أم ست عل
ذا        ار ھ ا ھى آث رى م ا ت أصحابھ وعاملتھ كاألطفال الصغار، ی

 .؟ردود أفعال أصحابھ تجاھھالتصرف فى نفسیتھ وكذلك 
  

  : الكلمات اإلجيابية املشجعة – ٢
ة   إذا - كانت لغة الطفل األساسیة فى المحبة ھى الكلمات اإلیجابی

  .المشجعة فإن كلمات األباء السلبیة اإلنتقادیة قد تدمر نفسیتھ
ال - تھ،  : مث ى دراس دًا ف یس مجتھ ھ ل ثًال أن إبن إذا أدرك األب م

أنت : "أكثر حتى ینجح ویتفوق، یقول لھ زه أن یذاكرـّفلكى یحف
ل ى    "فاش دف إل ى تھ لیمة الت ة األب الس ن نی رغم م ى ال ، وعل

ة     ى الدراس ًال ف تحفیز إبنھ للنجاح، إال أنھا ستؤدى إلى فشلھ فع
وفى الحیاة إذا كانت لغة ھذا الطفل فى التعبیر عن المحبة ھى  

  .الكلمات اإلیجابیة المشجعة
  

  : تكريس وقت خاص – ٣
  .معنى إعارة الطفل إنتباھًا غیر منقسمب -
ة سویاً    : مثال - ة لعب ى ممارس ك   إشترك مع إبنك ف د إن إبن ، فتأك

ا       د ذاتھ ى ح ة ف ن اللعب ر م ك أكث ت مع یة الوق یتمتع بتمض س
ى      عى للخسارة ف ن أن یس ن الممك ھ م ة أن ة لدرج ك  المنافس مع

  .حتى تطول مدة اللعب
ا      - ر مم ذكرون الكثی دین ال ی ن الراش د م د العدی م الوال ھ لھ ن اقال

  .غیر أنھم یذكرون یقینًا ما فعلھ الوالدین
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أوقات األعیاد وكیف  ھىمن أمتع الذكریات مع الوالدین : مثال -
بات         ذه المناس ًا بھ تمتاع مع ا لإلس تھم معن ون وق انوا یكرس ك

ى ال ت   ة الت ة    ـُالجمیل ذھاب للكنیس ین ال ا ب ارة ونسى، م زی
محبة، وقدوة عظیمة لألبناء األقارب، فأنھا دعوة للتعبیر عن ال

  .لممارسة المحبة بین أعضاء الجسد الواحد
بنھا إلبنتھا أو كیف تكرس األم وقتًا خاصًا لتستمع إل: مثال آخر -

اتھم      ا حی ة لتشارك أوالدھ عن أحداثھ الیومیة، بكل إنتباه ومحب
ة      ة بالمحب ة، ملیئ ورة إیجابی وجیھھم بص وم بت ة وتق الخاص

  .والتشجیع
ف    ولنتذكر ھنا - قصة رب المجد یسوع المسیح مع السامریة كی

ى یكرس وقت    ٦سار  ا   ًاخاص  ًاساعات مشیًا على األقدام حت لھ
  .لتخلیص ھذه النفس ورجوعھا إلى ینبوع الماء الحى الحقیقى

  :تلقى اهلدايا – ٤
ر عن       - ة للتعبی كم من أب وأم یعتقدان أن ھذه ھى أفضل طریق

  .المحبة
ة للتعبی - ل طریق ت أفض ى لیس ھل ھ ا األس ة ولكنھ ن المحب ر ع

  .واألسرع
ن    - م ع ویض أوالدھ یلة لتع الى كوس ض األھ تخدمھا بع د یس وق

انشغالھم عنھم فى حیاتھم العملیة، ولكن لألسف إذا كان الطفل 
ت ھ  ن المحب لیس ر ع ى التعبی ھ ف ھ ة، فـذه لغت یفرغ خزان س

ریعاً  اطفى س ھ   الع ة تدفع غوط خارجی أ ألى ض یكون مھی ، وس
  . …اإلدمان و: عاطفى بصورة سلبیة خاطئة مثلخزانھ ال ءلمل



٢٠ 
 

  يا ترى ما هى نوع اهلدية املناسبة؟  - 

  :ھناك نوعین من الھدایا
بمعنى الملموسة، وُیَفضَّل أال یكون مبالغ فى : الھدیة المادیـة -١

  .قیمتھا

وھى إھداء الذات، بمعنى تكریس وقت : الھدیة المعنویة -٢
  .خاص لألبناء

  : تقدمي اخلدمات – ٥
ة    بعض  - ور روتینی ن أم األوالد یعتبرون أن ما یقوم بھ األباء م

رات   یومیة ھى واجبات طبیعیة غیر أن آخرین یرون فیھا تعبی
  .عن المحبة

  :واآلن

  :كیف تكتشف لغة الحب األساسیة عند طفلك
  .الحظ كیف یعبر طفلك عن المحبة لك -١

  .الحظ كیف یعبر طفلك عن المحبة لآلخرین -٢

  .كثر إلحاحًاطفلك األ ما ھو طلبالحظ  -٣

طفلك بین لغتین فى كل مرة ومع التكرار ستكتشف لغتھ  رخیَّ -٤
  .األساسیة
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ة  : ملحوظة - إن األطفال والمراھقین یحتاجون لخمس لغات محب
 .معًا وأن كانوا یمیلون إلى لغة واحدة أساسیة حسب كل طفل

  

  اللغات الخمس للمحبة الحقیقیة

  .التالمس الجسدى - ١

  .المشجعة الكلمات اإلیجابیة  - ٢

  .تكریس وقت خاص  - ٣

  .تلقى الھدایا - ٤

  .تقدیم الخدمات - ٥

  
  :اخلالصة

ات      ذه اللغ تخدم ھ ا أن نس ات علین اء واألمھ ن األب نح
نمأل  إخاصة اللغة األساسیة الخاصة لكل الخمس و بن من أبنائنا ل

أوا        ن یلج اتھم، فل ربح حی ذلك ن خزانھم العاطفى بھا بإستمرار وب
ؤدى  اع عواطفھم بطرق سلبیة   للبحث عن ملىء خزانھم وبإشب ت

  .إلى تدمیر حیاتھم وإنھیارھا
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  : اخلطأ الثاىن
  رــالقه
   

  هل كلمتك قانون على أوالدك
  !دف مصلحتهم؟
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  "ال تخافوا. أنا ھو! تشجعوا "
 )٢٧:  ١٤مت (
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 :الشخصية الضحية  -

ھو الشخص الذى یتعرض إلستغالل أو عدوان  ..الضحیة
شخص آخر، وھو فى حالة ال تمكنھ من الدفاع عن نفسھ، 

) اإلھانة باأللفاظ: مثل(وتكون بعض أنواع العدوان معنویة 
كل حالة  ي، وعامة یتكون ف)الضرب: مثل( يوالبعض جسد

  :يمنھا ثالثة عوامل تبقى دائمًا ھ

  .يالعجز النفس - ١
  .الجرح - ٢
 .أو العدواناإلستغالل  - ٣

 يأ ـ  الجیش يف لقد تربیُت :سن المراھقة يیقول طفل ف: مثًال -
ة     ـ  البیت يف انون وعدم الطاع حیث أن كلمة أبى كانت دائمًا ق

اً     ى دائم ھ یعن اق مع ات      وعدم اإلتف ة كلم ون النتیج رد، وتك التم
  .یًاجسد ًاغاضبة جارحة أو عقاب

ذا   - ائج ھ ة نت عب مالحظ ر(یص م )القھ رعة تعل ؤالء ، لس ھ
ھ،    األطفال الذین یواجھون القھر، اإلختفاء وراء إبتسامة مداھن
ن          رون م دما یكب ال عن ؤالء األطف انى ھ دید یع ف الش ولألس
عور     دون الش إنھم یفتق ات، ف ب العالق ق وتقل اب والقل اإلكتئ

  .باألمان والمحبة الكاملة
ًا        وھنا - ًا لحظة  لنستعرض مع ف مع اء لنتوق أیھا اآلباء األحب

  :قد تؤدى إلى ير القسوة التبعض آثا

 إضطرابات فى الغذاء.  
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 يإضطرابات اإلخراج مثل التبول الالإراد.  
 إضطرابات الكالم.  
 إضطرابات النوم.  
 التأخر الدراسى.  
 التمرد والعناد.  
 عدم القدرة على وضع الحدود.  
 عدم القدرة على الحكم فى العالقات.  
 الخجل.  
 الشعور بالذنب.  
 فقدان معنى الحیاة.  
 حاالت رعب غیر مبررة.  
 نوبات غضب ھیستیرى.  
 التفكیر أو الرغبة فى اإلنتحار.  
 اإلكتئاب والقلق.  
 المخاوف الوھمیة.  

فى حالة المخاوف الوھمیة مثل الطفل الذى یخاف من : مثال
أحد والدیھ بسبب قسوتھ فیبدأ فى مخاوف وھمیة من الظالم أو 

  . …المدرسة أو 

  باآلخرین الثقةفقدان.  
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فقدان الضحیة للشعور بالثقة واحدة من أھم اإلصابات  یعتبر
  .نتیجة للعدوان األساسیة التى تحدث

ة بالنفس وباآلخرین وقت فالثقة تعنى القدرة على الثق
، وھى حاجة أساسیة للحیاة النفسیة والروحیة اإلحتیاج
  .السلیمة

  إذن یأتى السؤال اآلن كیف نربى أبنائنا ونؤدبھم؟
ى     أیھا األباء لنتذ - ى ف ول داود النب ًا ق ور  (كر مع ) ٣: ١٢٧مزم

  ".ھوذا البنون میراث من عند الرب"
ى   - ین ف ادم األم ول الخ ولس الرس ول ب و (وأیضا ق ) ٢١:  ٣ك

  ".أیھا األباء، ال تغیظوا أوالدكم لئال یفشلوا"
إن كنتم تحتملون ) "١٢:٧عب (وأیضا قول بولس الرسول فى  -

  ".بن ال یؤدبھ أبوه؟إ ، فأىالتأدیب یعاملكم اهللا كالبنین

 .)(Discipline :ھیا بنا أوًال نعرف ما معنى كلمة تأدیب
كلمة یونانیة تترجم  من) تأدیب( disciplineتأتى كلمة 

  ).مـَّعلت(أو ) بیدرَّ(

السلوك،  علم یبحث فى ظاھرة تعدیل ھو Learningفالتعلم 
وھو العلم الذى یبحث فى إكتشاف القوانین العلمیة التى تحكم 

  .ظاھرة تغیر السلوك

تخد   - اء نس ات واألب ن األمھ اب   نح ة عق ب وكلم ة تأدی م كلم
رق     نیكمرادف ى الف ات ف ن ھیھ ، لھما نفس المعنى والدور، ولك
  !!بینھما
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  التمييز بني التأديب والعقاب

  التأدیب  العقاب  العناصر
ا ـَّــمــر عـــالتكفی  :المفھوم) ١(

ارتكب الطفل من 
  أخطاء

و وھ. (حصاد نتیجة أعمالنا -
  .)القانون اإللھى الزرع والحصاد

بن الضال، فقد فى قصة اإل: مثل -
اختار ھذا اإلبن أن یحصل على 

ویتركھ  یھمیراثھ فى حیاة أب
ویعیش بعیدًا عنھ، وفعال قد حصد 
ھذا االبن ثمرة إختیاره حتى 

  .إشتھى خرنوب الخنازیر

الممارسة ) ٢(
  والتجریب

ال یسمح بھما،  -
 ًاـمـیث دائـح
اء ـــادر األبـبـی

یاویلك (بكلمة 
لو عملت 

  )…كذا

طبعا یسمح بھما ألن أخطائنا ھى  -
معلمینا، بمعنى كیف یكتسب 

العملیة إال  األبناء الخبرة
  .بالممارسة تحت إشرافنا وتوجیھنا

ث حی من) ٣(
  التوقیت

ى ـــر إلــظــنـی -
  .الماضى

ینظر إلى األمام حیث نتعلم عدم  -
  .ارتكاب نفس األخطاء مرة أخرى

النتیجة ) ٤(
  )الثمرة(

الخوف والعناد  -
أو االكتئاب 

  .واالنعزال

الحریة والمسئولیة بمعنى علىَّ  -
  .اختیارىتحمل مسئولیة 

  .الطاعة اإلختیاریة -  .الطاعة الكاذبة -  الطاعة) ٥(
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ومن ھنا نكتشف أن التمییز بین التأدیب والعقاب مھم جدًا حیث  -
وف  ى الخ ؤدى إل اب ی ة واإل أن العق اب والطاع زال واإلكتئ نع

ى    بینما التأدیب یؤدى إلى خلق إنسان سوىّ  ،الكاذبة درب عل ت
  .الحریة والمسئولیة ویمارس الطاعة اإلختیاریة

وھناك بحث آخر یؤكد ھذه الدراسات واألبحاث قام بھ أحد  -
علماء النفس وھو یقوم على المقارنة بین إستخدامى الضرب 

  :والحوار فى التربیة

  الحوار والتفاھم  العصا والعنف

العصا تعیق النمو فى شخصیة  - ١
  .الطفل

  .شخصیة الطفلالعصا تدمر  - ٢
  .العصا تشجع على الكراھیة - ٣
العصا تغلق كل القنوات بین  - ٤

  .الوالدین واألطفال
العصا تساعد على وجود جیل  - ٥

  .نسخة من القدیم 
العصا ال تخلق جیال یتخذ  - ٦

  .القرارات فى حیاتھ
العصا تقتل اإلبداع بسبب  - ٧

  .الخوف منھا
  .العصا تساعد على الجبن - ٨
العصا تفشل فى إثبات الحب  - ٩

  .واإلخالص

  .ى شخصیة الطفلنّمالحوار ُی - ١
  
  .الحوار یصنع شخصیة الطفل - ٢
  نتماءالحوار مشجع على اإل - ٣
الحوار یبقى على كل القنوات  - ٤

  .مفتوحة
الحوار یساعد على وجود جیل  - ٥

  .جدید وأسر جدیدة
الحوار یدرب على اتخاذ  - ٦

  .القرارات
الحوار یساعد على اإلبداع  - ٧

  .ومحاولة الوصول لألفضل
  .عد على الجرأة الحوار یسا - ٨
الحوار یثبت للطفل حب  - ٩

  .وإخالص الوالدین
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  ؟یمكن أن نتبعھ فى تربیة أبنائنا وبعد ھذه المقارنة أى أسلوب  

  ولماذا؟ ،ھل العصا أم الحوار

ك     إذن الحل ھو - ك أو إبنت ع إبن إستخدم كل أنواع التواصل م
  :م بالتدریب عن طریقـُوق

  

  : القیادة بالنموذج والقدوة الحسنة) ١(
ال - ذه    : مث م تالمی یح أن یعل وع المس د یس دما أراد رب المج عن

ة         دوة العملی ھ بالق وا من ى یتعلم م حت التواضع، قام بغسل أرجلھ
  ).١٧ – ١:  ١٣یو . (التواضع

  

  : القیادة بالتعلیمات الشفھیة) ٢(
ال  - د یسوع المس : مث ام رب المج د ق ن یح بوضع لق ات ع تعلیم

ا   یالبركات والو ى لوق ل واحد    ) ٢٦ – ٦ : ١٧(الت ف ى ك وعل
  .أن یحصد ثمره إختیاره 

  

  : القیادة بالحث على التصرفات الصحیحة) ٣(
ال - ار       : مث ى العش یح مت وع المس د یس ار رب المج دما أخت عن

عاتبھ على أنھ عشار بل لُیكون من أحد تالمیذه لم یجلس معھ لی
ھ    َح ل شىء ویتبع رك ك . ثھ على التصرف الصحیح وھو أن یت
  ) .٣١ – ٢٧:  ٥لو (
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  : القیادة بتصحیح التصرفات الخاطئة) ٤(
ریم أخت      :مثال - د تصرف م عندما قام یھوذا اإلسخریوطى بنق

د ازر عن ى   لع ثمن عل ر ال ب الكثی كبت الطی ید  ىرجلما س الس
ھا،   عر رأس حتھ بش د ومس ھ المج یح ل وذا   المس ال یھ ذا ق أن ھ

ان     راء وك ى الفق الطیب كان من الممكن بیعھ وتوزیع المال عل
ھ    ذلك ألنھ كان حرامى والصندوق كان معھ، أما یسوع فبقیادت
دوء         ة والھ ى الحكم وذا بمنتھ ام بتصحیح تصرف یھ الماھرة ق

ل     (وبجملة واحدة وھى  ) دون عصبیة( ى ك م ف راء معك أن الفق
ا " :بمعنى) حین ت ح   أنك ی وذا إذا كن الى      یھ ك تب ل قلب ن ك ًا م ق

وقظ   تنبیھ ، فكان ھذا بمثابة"بالفقراء فھـــم فى كل حین معك لی
  ).٨-١: ١٢یو . (ضمیره ویصحح تصرفــھ الخاطىء

  

  ):  -( العقاب السلبى ) ٥(
  .ىء محبب لھ لبعض الوقتشبمعنى حرمان الطفل من  -
ل - ف  : مث تخدام العن ل اس وى، وال یفض ض الحل ة، بع ع  ،لعب م

  .توضیح سبب العقاب
ل      - ر الطف ع عم بًا م لبى متناس اب الس ون العق ب أن یك ا یج كم

  .وحجم الخطأ حتى ال نعاقبھ على ما ال یدركھ
دم    - ل بع یة للطف ة األساس ة المحب رم لغ ب أن نحت ذلك یج وك

  .إختیارنا لھا كوسیلة للتأدیب
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إذا كان بیتر لم یبلغ بعد السنتین، وقام بعمل شقاوة  :مثال
رة فى البیت أثناء وجود جده المریض جدًا فى البیت، ألن كثی

الكل مشغولون بالجد وقلقون علیھ، فھم ال یحتملون شقاوة 
ولعب بیتر، فیحاولون الصیاح فى وجھھ حتى یكف عن اللعب 
وقد یضربوه ویتھموه بأنھ بدون إحساس، ولكن بیتر الیدرك 

عبان وأنھ أن جده ت نھما یقولوه، فكان من األفضل أن یعلمو
بحاجة إلى جو من الھدوء والراحة ویحفزوا بیتر بأنھ لو 

ھ، ولكن إذا لم یلتزم نساعدھم فى ھذا الدور سوف یكافئو
  .فسوف یحرم من المكافأة

  
  :القاعدة الذهبية

ر      - ادقة غی ة الص عر بالمحب ل إذا ش ب الطف ھل تأدی ن الس م
  .أوًالالمشروطة أوال وبعدئذ التأدیب، أى تمأل خزانھ العاطفى 

و  نن الطفل یجب أن یتأكد أننا بمعنى أ - كره الخطأ وال نكرھھ ھ
ذكر      و لمجرد أن یت لبى ھ مھما كانت تصرفاتھ وأن العقاب الس
ة توضیح          أتى أھمی ا ت ن ھن رة أخرى، وم ھ م الخطأ وال یرتكب

  .سبب العقاب

  
  :ما هو أفضل وقت للتأديب والتدريب

م ـُھادئین ثم ق قبل البدء بالتدریب یجب أن تكون أنت وإبنك
  :خطوات ٣بعمل 
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ك مھتم وأنك تقبلھ كشخص وأن تسىء فھمھنك لن أإعلم إبنك  -١
  .غضب، حزنأن تعرف مشاعره سواء فرح،

ك معھ بالجزء یمثل عدو الخیر ولذلك إبدأ حوار إن إبنك ال -٢
اإلیجابى الذى قام بھ، قبل أن تتحاور معھ فى الجزء السلبى 

  .وتصححھ لھ

إبنك وإعترف لك أنھ تصادق مع بعض إذا جاء : مثال
الشباب الذین علموه إدمان المخدرات فأبدأ أوًال بأن تحتویھ 
وتمدحھ على صراحتھ وعلى إكتشافھ لھذا الخطأ وأنھ یبحث 
عن تصحیح المسار وأنھ لجأ لك لتساعده وأن ھذا فى حد 

  .ذاتھ عمل إیجابى عظیم

كھ وحده آخر خطوة وھى مھمة جدًا إعلم إبنك أنك لن تتر -٣
أبدًا بل ستشاركھ كل مراحل العالج كصدیق یستطیع أن یلجأ 

 .إلیھ فى أى وقت دون قلق أو خوف
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  نواع التواصل والتأدیب فى شكل ھرمىأ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  : ةــــاخلالص
یجب أن تقوم العالقة على الصراحة والمحبة الحقیقیة 

  .المتبادل حتى یتعلم إبنك الطاعة اإلختیاریة حترامواإلواألمان 

  العقاب
 )-(السلبى 

القيادة بتصحيح 
 التصرفات الخاطئة

القيادة بالحث على 
 التصرفات الصحيحة

 بالتعلیمات الشفھیةالقیادة 

 القیادة بالنموذج والقدوة الحسنة
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  : اخلطأ الثالث
  التمييز بني األبناء 

  
    

  !أوالدك؟ هل تفرق ىف املعاملة بني
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وأكون لكم أبًا، وأنتم تكونون لى بنین وبنات، "
  "یقول الرب القادر على كل شىء

 )١٨:  ٦كو  ٢(
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دون        ة أى ب دم المعرف بب ع ین أوالدك بس ز ب ل تمی ھ
  !قصد؟

  :وقد یكون ذلك ألحد األسباب والتى منھا
  :شخصیة أحد األبناء أكثر جاذبیة لقلبك - ١

الطفل خفیف الظل، الطفل الشقى المملوء طاقة، الطفل : مثل
  . الموھوب بالذكاء اإلجتماعى

  : أحد األبناء لدیھ نقطة ضعف بعكس باقى إخوتھ – ٢
الطفل الذى یعانى من مرض جسدى أو نفسى أو : مثل

مما یجعل مشاكلھ كثیرة مثًال فى  ، الطفل األقل ذكاءًَعقلى
  .دة األھلالدراسة فیحتاج لمزید من مساع

  : ترتیب اإلبن حسب السن بین إخوتھ – ٣
، عادة ال یحظى بنفس القدر من الرعایة اإلبن األوسط: مثل

  .واإلھتمام بالمقارنة بباقى أخوتھ طبقا لترتیبھم

كثیرًا ما یواجھ ، ینالولد الذى یشغل مرتبة متوسطة بین أخَو
ة، فھو، من جھة، دون األكبر منھ عمرًا وخبر. وضعًا صعبًا

رم علیھ أن یلعب فى األسرة دورًا معادًال لذاك الذى حَّولذا ُی
یلعبھ ھذا األكبر وأن یتمتع بمكانتھ، فیشعر أن بینھما فارقا 

عنھ  ، وھذا ما عبرَّیلغیھبالعمر ال یمكنھ بحال من األحوال أن 
  :أحد األوالد بافضائھ للدكتور أدلر
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ما یحزننى بھذا المقدار ھو اننى لن أكون أبدًا معادًال ألخى "
یعانى من  فإن اإلبن األوسطومن جھة أخرى ". فى العمر

كون األخ الذى یلیھ قد أزاحھ من الموقع المتمیز الذى یتمتع 
علمًا بأن معاناتھ تكون أشد إذا . خر الموالیدكألفترة  بھ دائمًا

سحة جدًا ، بحیث لم یترك لھ ف كان فارق العمر بینھما ضئیًال
. ھتمام والعطف على شخصھكافیة یستمتع فیھا بتركیز اإل

نھ، إلى جانب حرمانھ من مكانة األكبر، أأضف إلى ذلك ب
ن ھو م تجاه َمفُھـَقل وتن یتصرف بتَعأطالب من األھل بُی

  . أصغر منھ

ومن جراء ھذا الموقع الصعب بین نارین، قد یصیب ولد 
ھمل مزدوج وقد یعتریھ شعور بأنھ أنما ھو ُم الوسط إحباط

  .وھامشى

  : قوة شخصیة أحد األبناء  - ٤
، فلئال یتعصب یسعوا إلرضائھ اإلبن األنانى العصبى: مثل

سریعًا حتى ولو كان على حساب أحد إخوتھ الذى یتصف 
  .بالھدوء والعقل والحكمة

  :فى المعاملة ألناثعن ا الذكورتمییز  – ٥
  

  :النتیجـــة

  .اإلحساس بالقھر والظلم وعدم المساواة -١
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اإلحساس بعدم الثقة بنفسھ حیث یشعر ھذا اإلبن بالذنب،  -٢
معتقدًا أنھ لقلة ممیزاتھ وإمكانیاتھ لم یستطیع كسب إنتباه وثقة 

  .أھلھ

اإلحساس بالعزلة والوحدة وعدم الثقة بالمجتمع، ألنھ إذا كان  -٣
ب مع المجتمع ظلموه فكیف سیتجاو) أقرب الناس إلیھ(أھلھ 

  !؟كون فردًا مثمرًا ناجحًا معطاءًاویثق بھ وی

إصابتھم باإلكتئاب المزمن والحزن، حیث أنھم یمروا بتجارب  -٤
  .تفرقھ فى المعاملة وال یستطیعون اإلفصاح عنھا

سرعة إحساسھم بالفشل، حیث لم یتعودوا على التشجیع  -٥
سواء والتعضید، فاألھل لم یشاركوا ھذا اإلبن أحداث حیاتھ 

المفرحھ أو المحزنة، ولم یكن لدیھم الوقت لإلنتباه لھ ولذلك 
تعوَّد ھذا اإلبن أن یتحمل مسئولیة نفسھ ویسیر فى طریق 

، حیث الحیاة دون إثارة قلق اآلخرین أو اإلفصاح عن مشاعره
  .عنھ ونأن الجمیع مشغول

  :الحـــــل
ن إاألم، ف برجاء أن تراجع نفسك أیھا األب، وأنت كذلك أیتھا  - ١

إبنكما یعیش مآساة حتى ولو لم یفصح لكما عن ذلك، من حبھ 
الشدید لكما، ولعدم قدرتھ على إیجاد حلول إیجابیة غیر 

  .اإلستسالم لھذه الحیاة والتأقلم علیھا
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ال  إذا اكتشفت أن ھناك قصور وتمییز فى المعاملة بین أبنائك، - ٢
س ال تضیع العك، بل على تضطرب وال تقلق وتكون سلبیًا

  .، بل كن إیجابیًا وإبدأ بالحلمزید من الوقت

لكل أبن من أبنائك  ًاخاص ًاالحل ببساطة شدیدة أن تكرس وقت -  ٣
معھ بعض الوقت لتمأل خزانھ العاطفى  ىعلى حده وتمض

ولتتصادق معھ ولتشاركھ حیاتھ وتتعرف على إحتیاجاتھ 
الخاصة بھ ھو شخصیًا سواء معنویة أو مادیة حسب لغة 

  .المحبة الخاصة بھ

  :مبعنـى
  .لألسرة كلھا معًا خاص ناك تكریس وقتـ ھأ 

جمیعًا نزھة مشتركة، یتبادل فیھا األب واألم واألوالد : مثل
  .الحوار والمرح

  .ك تكریس وقت خاص لألب واألم معًاھنا ـب 
خزانھما  ئا، لیملنزھة خاصة بھما ولو مرة لكل شھر: مثل

، ویراجعا حیاتھما فى الشھر الحوار، ویتبادال العاطفى
الماضى لمعرفة الثمار الجیدة فیشجعا بعضھما لیستمرا فیھ فى 

وھدوء عن النقاط  الشھر المقبل، وكذلك لیتحاورا بمحبة
السلبیة ویضعا لھا خطة عمل مشتركة لتجنبھا فى الشھر 

  .المقبل وھكذا
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   ھناك تكریس وقت خاص لكل إبن من األبناء على حده - ج
على األقل مرة كل إسبوع حتى تتبادال الحوار، وتشجع إبنك 
أوًال على اإلستمرار فى اإلیجابیات التى یمارسھا، كما توجھ 

عدة اإلیجابیة للتخلص من األخطاء السلبیة، لھ طرق المسا
واألھم من التوجیھ ھو تقدیم المحبة الكاملة الغیر مشروطة 

، فإنك تحب إبنك لذاتھ حسب تصرفاتھ من الصواب والخطأب
  .ولیس لتصرفاتھ

أخیرا ال تقارن بین أبنائك، حیث أن لكل منھم شخصیتھ  - ٤
فى التعامل  وقدراتھ وممیزاتھ وعیوبھ ووزناتھ وحساسیتھ

  .ولغتھ الخاصة فى المحبة

كما تذكر دائمًا أن اهللا یحب التنوع، لذلك كل منا لھ بصمة  - ٥
إصبع خاصة بھ، كما أن لكل منا الجینات الوراثیة الممیزة 

  .لھ، وكذلك أیضا الوزنات والمواھب المختلفة
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تكريس وقـت خـاص    - ١
  .معاًلألسرة كلها 

تكريس وقـت خـاص    - ٢
  .لألب واألم معاً

تكريس وقت خاص لكل  - ٣
 .أبن على حدة

و ـــل هــــاحل
: 

  اهللا يحب التنوع
  

  لذلك ال تقارن بين أبنائك
  

  بل اكتشف الموهبة       
 لكل منهم الخاصة        
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  : اخلطأ الرابع

  التسيب
  

  هل أنت متساهل مع إبنك 
  !؟ لدرجة التسيب
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، الذین بسبب وأما الطعام القوى فللبالغین"

التمرن قد صارت لھم الحواس مدربة على 
  "التمییز بین الخیر والشر
 )١٤:  ٥عب (
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  .إن التسیب فى التعامل مع األبناء ھو یمثل تمامًا عكس القھر -
ل     ان طفلھمان جدًا وال یتركفإن األبوین متساھال - أى عم وم ب یق

ذى یتوقع    ا أیضاً   ابغرض حمایتھ من الخطر ال ھ كم ال  ن حدوث
ة   ایقوم ھ، بحج ن بتأدیبھ أو عقابھ على أى خطأ مھما كان حجم

  .مثالیًا وصالحًا ن طفًالانشئأنھ بالكثیر من الحب والغفران سُی
ة - ون النتیج یطر   وتك دوانى مس خص ع ان ش ب األحی ى أغل ف

ًا      ھ دائم ول ل ھ یق م (أنانى وعصبى، حیث تربى فى عالم كل ) نع
ة      ى سماع كلم ود عل ر      ) ال(فلم یتع ا كب ًال مھم ذلك یظل طف ول

  .أو تأجیل إشباع رغباتھ ،وال یحترم حدود اآلخرین ،سنھ

، فقد عاش فى عالم ، وھو مدلل جدًاماجد طفل وحید لوالدیھ: مثال
ى وفى لبَّ، بمعنى أن أى طلب یریده یجب أن ُی)نعم(لھ یقول لھ ك

فى  ، ظل طفًالندما كبر ماجد وصار رجال متزوجًاالحال، ولذلك ع
تصرفاتھ سواء مع زوجتھ رانیا أو المجتمع، فھو عصبى ومسیطر 

  .وال یستطیع أن یصبر ویؤجل إشباع رغباتھ

المبكرة أن أعتقد أنھ لو كان یعلم أھل ماجد منذ طفولتھ   
یحطم حیاتھ األسریة  عدوانیًا التدلیل الزائد سیجعلھ انسانا مسیطرًا

  .ن یحبھم، لما كانوا قاموا بتربیة إبنھم على ھذا النحوونفسیة َم

  ".من لم یربھ والداه ، ربتھ الحیاة"لنتذكر ھذا المثل المصرى  -
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  :الحلول
  :درب إبنك على تأجیل إشباع أھدافھ) ١(
یتعلم اإلبن أن تأخر الخیر اآلن قد یأتى باألكثر خیرًا فیجب أن  -

  .فیما بعد
  :ع یساعد الطفل على أن یتكون لدیھإن تعلم تأجیل اإلشبا -

والد بمعنى أن التأجیل یعطى األ: وضوح الھدف - ١
  .ختیار والبدائل المتاحةالفرصة لیتأكدوا من ھذا اإل

حیث أنھ بذل مجھود من أجل : الحرص الشدید - ٢
  .على ما أرادالحصول 

  .یقیم األشیاء بحقیقة قیمتھا - ٣

  :مالحظات ھامة جدًا
ب  - ن األھیج رفاتنا نح ى تص دال ف ذه  لاإلعت تخدم ھ ن نس ونح

ى   ة وھ ى التربی یلة ف ات(الوس باع الرغب ل إش ھ )تأجی ا إن ، فكم
ن    رس م مرفوض تلبیة كل رغبات أوالدنا، كذلك یجب أن نحت

  .أن نذلھم حتى یحصلوا على ما یریدون
وا   : مثال - ھ فیؤجل إذا طلب طفل صغیر بعض الحلوى من والدی

ذاء     ة الغ ن وجب ى م ى ینتھ ھ حت ذ رغبت ون  تنفی ا یك ى ھن ، حت
و  رفھما مقب نًالتص و أن ، ولك ھ    ل ى وجبت غیر أنھ ل الص الطف

ا    وعن اضطرار حتى یحصل على الحلوى ھ بتأجیلھ ام أھل  ثم ق
 ...وھكذا ثانى یوم ثم إلىإلى ما بعد وجبة العشاء 
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ا  دان        فھن ن فق ل م وى ب دان الحل ن فق یس م ل ل یعانى الطف س
ا  امصد قیة أھلھ معھ، ولذلك یجب عدم المغاالة فى التأجیل، كم

  .یجب تنفیذ الوعود كما ھى دون المفاوضة فیھا
ل      - ثًال الطف یلة فم ذه الوس كما یجب مراعاة السن عند استخدام ھ

باع  ل إش ى تأجی م معن ره ال یفھ ن عم امین م ـغ الع م یبل ذى ل  ال
  .األھداف فھو یعتقد أنھ إلغاء لطلباتھ ولیس تأجیل لھا

  .كما یجب مراعاة حجم الطلب بمدة تأجیلھ -
ا بضع ساعات       ن تأجیلھ وى یمك بمعنى طفل یطلب بعض الحل
ى   ھ ف ھ بنجاح ن ربط وتر یمك ب كمبی اب یطل ق ش ن مراھ ولك

  .وھكذا الترم أو نھایة العامنھایة 
وا السن   ال نشرك أوالدنا فى سبب التأ ولماذا - جیل إذا كانوا بلغ

  .المناسب إلدراك ذلك

درب إبنك على تحمل المسئولیة وعلى تعلم قانون ) ٢( 
  .الزرع والحصاد أى أنھ یجب أن یحصد ما یزرعھ

ارت اإل بن مسرفإ:  مثال - ان،  ، كلما ینھى رصیده فى ك ئتم
یده    أل رص اباتھ وتم دد حس ك لتس رعة للبن ھ بس ذھب والدت ت

د،   ن جدی ال م ال    بالم ة الم اس بقیم ن اإلحس ذا اإلب د ھ فیفق
ئولیة   ل مس ر إذا تحم عید اآلخ ى الص ن عل ئولیة، ولك والمس

 .أفعالھ مرة واحدة فلن یكون مسرفًا بعد ذلك
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  :الخالصة
ذكرو - ن    ات دة فل ن ح یع إذا زاد ع ا الرض ان األم لطفلھ أن حن

ر     ى یكب ى حت و أو المش م الحب ة تعل ن محاول تطیع اإلب یس
  .ویمارس الحیاة الطبیعیة مثل غیره من البشر

  
  
  

درب إبنك على تأجيل  -  ١
  .إشباع أهدافه 

درب إبنك على تحمل  -  ٢
 .المسئولية

 احلــــــــل
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  :اخلطأ اخلامس
   النقد السلىب

  
لتصرفات هل أنت كثري اإلنتقاد 

  !إبنك؟
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  .وبالمدیح تشعره بحبك لھ. بالمدیح تكسب الطفل"
  "وأیضًا بالمدیح تشجعھ على عمل الخیر 

  )من أقوال قداسة البابا المعظم األنبا شنودة الثالث(
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د       - واع النق ویًا أن رى س ا ن ا بن اء، ھی اء األحب ات واألب ا األمھ أیھ
 .وثمار كًال منھ

 :دـأنواع النق

  .ر عنھ بطریقة سلبیةالنقد السلبى والمعبَّ - ١

  .ر عنھ بطریقة سلبیةالنقد االیجابى والمعبَّ - ٢

  .ر عنھ بطریقة إیجابیةالنقد اإلیجابى والمعبَّ - ٣

 
 :ر عنھ بطریقة سلبیةالنقد السلبى والمعبَّ ـ ١
د      أن  - لبیة ق ارات الس دون أن العب ات یعتق كثیر من األباء واألمھ

  .یحاول أن یسعى إلثبات العكس وھذا خطأ كبیرتجعل الطفل 
ال تقول لطفلك مثال إنھ فاشل حتى یحاول النجاح، أیجب  :مثال -

ھ بالفشل وسیفشل         ذه الحاالت سیصدق وصفك ل ففى أغلب ھ
 .فعًال 

ا وُ   ن أنھم و، یظن الكثیرنعم - رة م ذه    جِّ أشرار لكث ن ھ یھم م ھ إل
ون  رات، فیظن فات آلالف الم وال والص ل األق ا ب دقون أنھ یص

 .یقیةألبد وأنھا حق
 

ومن األسباب المھمة التى تجعل األھل كثیرى اإلنتقاد السلبى 
  :ألبنائھم ھو
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  .اتخاذ الولد وسیلة لتحقیق ما كان األھل یرغبونھ ألنفسھم

ن فى أوالدھم وسیلة لتحقیق ما كانوا افقد یرى الوالد
ان كل امرىء قد یعانى من . یرغبون فیھ ألنفسھم ولم یتمكنوا منھ

التفاوت الحاصل ال محالة بین ما كان یراوده من آمال وتمنیات 
  . وبین واقع حیاتھ الراھن

ومن الطبیعى جدًا أن یحاول ھذا اإلنسان التعویض عن 
تطلعاتھ وأحالمھ، وذلك عن طریق ت بھ نّیالفشل الجزئى الذى ُم

طبیعى جدًا ومشروع أن یسأل . تحقیقھا من خالل نجاح أوالده
، وأن یطالب اإلنسان ألوالده نصیبًا أفضل من ذلك الذى نال ھو

  . ن تعطیھ من خاللھم ما حرمتھ منھ شخصیًاأالحیاة ب

من شأنھ أن یفجر لدى لطبیعى ومشروع و ن ھذاأ، نعم
، فى خدمة إنجاح األبناء  وإسعادھمئلة توظف الوالدین طاقات ھا

ندفاع وھذا المجھود من ، وھو أن ال ینطلق ھذا اإلأنما بشرط
الحقیقیة من حیث ھو كیان قائم بذاتھ، ذو  اإلبنتجاھل لشخصیة 

. الوالدین وأمانیھم اتخصائص فریدة، ولیس مجرد صورة لرغب
 تفوق سعادتنایفوق نجاحنا وسعادة  نجاحًا إلبنناجمیل أن نرید 

نما إ، )كبرى على رقى البشریة وتقدمھاوھذا من الحوافز ال(
  . بشرط أن نحترم طریقھ الخاص إلى النجاح والسعادة

لم یوجد أصًال لتحقیق رغباتنا وأحالمنا الذاتیة، أیا  بنفاإل
إلمكانیاتھ ومواھبھ ومیولھ  كان جمالھا وسموھا، بل لینمو وفقًا

  .ھو
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  .ات النفسیاتتقول إحدى األخصائی
ن أعلى الوالدین أن یقبلوا ب) …(لیس باألمر الیسیر "

نھ رغم كثیر من وجوه الشبھ بینھ وبینھم، أولدھم مختلف عنھم، وب
لیس لھ نفس الشكل الجسدى، ونفس المواھب، ولیس متحمسًا 

أنھ شخص آخر البد وأن یبتعد : لنفس المواضیع واألھداف
  ".حلم الذى كونوه عنھمستقبلھ، بدرجات متفاوتة، عن ال

لذا فقد تكون أحالمنا عبئًا ثقیًال علیھ ألنھا ال تنسجم مع 
طاقاتھ الذاتیة واتجاھاتھ الخاصة أو ألنھا تتنافى مع ظروف 

  .المجتمع الجدید الذى ھو مدعو إلى العیش فیھ

ع   مھندسماجد أب ناجح : مثال - ى المجتم ، ذو مكانة مرموقة ف
إن ماجد   ًاناجح ًامھندسولذلك یتمنى أن یصیر إبنھ مینا مثلھ  ، ف

یسعى بكل الطرق أن یسیطر على مینا حتى ال یفكر إال فى أن 
اً یصیر   رة    مھندس و لم ھ ول ت    ، دون أن یسأل إبن واحدة إذا كان

ھ أم ال ذه رغبت ا وإمكان ھ ول مین ى می ا ھ ھ، أو م ھ وقدرات ، یات
د ا   ھ لیصیر    فیلعب ماجد األب دور الناق لبى بھدف تحفیزإبن  لس

  .مھندسًا
ھ          ن لدی م یك د إذا ل ده ماج ل وال ق أم ى تحقی ا ف ل مین د یفش ق

درات الم  ا إذا تحاور ما  المواھب والق ذلك، بینم ع ناسبة ل د م ج
ة،   ل   (إبنھ مینا من البدای لبى مث د س یش    : دون نق ت فاشل، مف أن

ذا یفا ك، وھك انالص) …دة فی ا إنس ة  ًاناجح ًار مین ذو مكان
  .مثًال الطبكرموقة مثل أبیھ ماجد ولكن فى مجال مختلف م
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   .النقد االیجابى والمعبر عنھ بطریقة سلبیة - ٢
ى     - ى تعط ة الت ائل اإلیجابی ارات أو الرس ض العب اك بع وھن

  .بطریقة سلبیة، وفى ھذه الحالة تثمر نتائج سلبیة
ل - ول: مث ل یق یاح،   : طف ن الص ف ع ى أك ّى حت رخ ف ى یص أب

  .شیئًا لم یتعلم أبى أن یفعلھفكیف أفعل 
ن لم ینال كل األطفال النصح والتوجیھ من خالل شخص ما، فإ -

م  ى لھ ھ الرئیس ت الموج ن أن ذا  یك ك ھ ذ من د یأخ ر ق أن آخ ، ف
  !الدور؟

  .، التلیفزیون، أحد البالغین، أحد الصغارالمدرسة: مثل -
الد یلجأون إلى أصدقائھم للحصول على النصح بدًال وأغلب األ -

د         من  ا ق درك أنن ا ال ن اتھم، ولكنن ائھم وأمھ ا نحن أب اللجوء إلین
ة        ھنكون السبب، حیث أن  ة الكامل وافر المحب ن ت رغم م ى ال عل

وافر الھدف األسمى وھو مصلحة         ذلك ت ا وك لدینا تجاه أوالدن
ات ذه اإلیجابی ن ھ ا، لك ا أوالدن ة،  بمفردھ ت كافی ث أن لیس حی

مساعدة اآلخر للوصول على الرغم من أن النقد اإلیجابى ھدفھ 
دًا     م ج ن المھ ن م ل، لك ى    لألفض تخدمة ف ة المس دًا الطریق ج

 .النصح واإلرشاد
ا  بنتھا مریم، فھى ترید أن إأم ھدفھا نبیل جدًا تجاه : مثال - تعلمھ

ا أى     ًامنذ طفولتھا المبكرة، أن تكون بنت رب منھ ة وال یقت مؤدب
ن   ، فعلى اال تكون بنت غیر مھذبة یلمسھا حتى وأولد  رغم م ل

د أن تلقن    ذى تری ابى ال د اإلیج ریم النق ا م ن ھ األم إلبنتھ ، ولك
لألسف الطرق السلبیة التى إتبعتھا األم من تجریح إبنتھا وكثرة 
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ن أن     دًال م س، فب ى العك دیدة أدت إل ة ش رفاتھا بمبالغ د تص نق
 :تتعلم البنت

  .حدود لنفسھا بناء - ١

  .إحترام نفسھا - ٢

  .واألدبالتعامل فى حدود اللیاقة  - ٣

  .حمایة نفسھا ضد أى مخاطر - ٤

  .اإلنسجام فى المجتمع - ٥

 .الثقة بنفسھا وباآلخرین - ٦

 :لألسف الشدید كانت النتیجة -
  .بنت فاقدة الثقة بنفسھا وباآلخرین - ١

  .بنت ال تعرف كیف تبنى حدودھا السلیمة - ٢

أنھا تعلمت أن كل شىء  سرعة الشعور بالذنب حیث - ٣
  .یبتعملھ ھو ع

ھذه الفتاة فى سن الشباب المبكرة وبعد أن تفوقت فى  - ٤
دراستھا وحصلت على بكالوریوس أحد كلیات القمة ال 
تستطیع خوض تجربة اإلرتباط، فھى تخاف من 

ھا، تخاف اآلخر، فأى عریس یتقدم لھا ویخطبالجنس 
منھ حیث صورة أمھا وھى تشتمھا وتضربھا من أجل 

تعتقد أن أى  أى تصرف ولو كان طبیعى جعل البنت
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شاب یرید أن یتعرف علیھا ولو بھدف الزواج فھو 
 صورت تصرفاتلقد أصبحت  ،یرید اإلعتداء علیھا
 .أمھا تطاردھا كالشبح

اور    ت تتح ا وكان ع إبنتھ ادقت م ة تص ن البدای ت األم م و كان ل
النفس   معھا فى محبة وتعلمھا بناء حدودھا وتدربھا على الثقة ب

اء ا  ا     وباآلخرین وكیفیة بن ُا لمجتمعن ة وفق ة الملتزم ا لحری  ودینن
ی واب يحالمس أ والص ین الخط ز ب ف تمی ة ، وكی ت النھای ، لكان

  .سعیدة سویة مؤدبة واثقة من نفسھا ومن اآلخرین إبنةستكون 
ن تھی     كما یجب أ  - ك ل ان أن ل باألم ره أو  ن ن یشعر الطف ھ أو تقھ

ن تستطیع    جَرتنتقده أمام اآلخرین حتى ال ُی ًا ل ھ  ح جرح معالجت
  .بسھولة

واء       - رین س ام اآلخ م أم ھ أوالدك ن توجی اء م ا األب ذروا أیھ إح
ارب      ن األق الغین م ض الب دقائھم أو بع د أص وتھم أو أح إخ

وى إیجابى، ق    واألصدقاء، اء نظرة  فھذا لیس بسلوك ترب  م بإلق
أ     ن خط ھ م ا یرتكب ف عم مة لیتوق رة   حاس ذه النظ ا أن ھ ، كم

وار وتأدی اك ح ى أن ھن مة تعن دما الحاس ھ عن ھ مع تقوم ب ب س
  .تنفرد معھ فى المنزل

ا قلن  : ملحوظة ھ     برجاء أن تتذكروا م ب أن ف التأدی اه عن تعری
  .لألفضل التدریب
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   :ر عنھ بطریقة إیجابیةالمعبَّ يالنقد اإلیجاب – ٣
ة    - قد علمنا قداسة الباب المعظم األنبا شنودة الثالث القاعدة اآلتی

ك أن " ل، یمكن ت الطف ھ،  إن أحبب ن یحب ع َم ل یتب وده، فالطف تق
 ".ویكون مستعدًا لطاعتھ، ألنھ یطمئن إلیھ ویثق بھ

ن           - یس لتصرفاتھ م ھ ھو ول ك تحب ن أن ل م د الطف یجب أن یتأك
  .الصواب والخطأ

ھیا بنا نتأمل مع بعض صالة من تأمالت البابا كیرلس السادس  -
ب  (التى كتبھا قداستھ فى رسالة إلبن أختھ القمص  ون لبی ) فلیم

ى     ولھ عل د حص ره بع ن عم رة م ة عش ى الحادی ان ف دما ك عن
 :١٩٣٣الشھادة اإلبتدائیة عام 

ان   " م اإلنس ات، معل نعم والبرك یح، رب ال وع المس ى یس ا رب ی
توكل على الرب بكل "العلم، الذى قلت على لسان نبّیك سلیمان 

د    ى فھمك ال تعتم م طوبى لإلنسان    )٥:  ٣أم " (قلبك وعل ، نع
ك فإ ل علی م  المتوك ھ الفھ رات وتعطی ل الخی ھ ك ب ل ك تھ ن

 .وتشجعھ فى الضعف
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  : اخلطأ السادس
  احلرية امللتزمة

  
جتاه ابنك  السلبية ما هى ردود أفعالك

عالقته باإلنترنت وخاصة التواصل  يف
  !؟؟(Chatting)الـ 
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ات،      - ى عصر اإلتصاالت والمعلوم أصبحت وسائل اإلعالم، ف
ى    ذات آ ر ف ر خطی ا الصاعدة   ث اة أجیالن ال   حی ، وبخاصة األطف

  .والشباب
ى      - ت وھ ارًا اإلنترن أثیرًا وإنتش ر ت الم األكث ائل اإلع ن وس وم

ى        ارات، وھ ا بالملی غ مواقعھ ى تبل ة الت ات الھائل شبكة المعلوم
  .مفتوحة على الدوام، وبحریة كاملة، وفى كل بقاع الدنیا

  :واإلنترنت لھا ایجابیات مثلـ 

  .على كل المعلومات فى كل المیادینسھولة الحصول  -١

  .متابعة أخبار العالم كلھ دقیقة بدقیقة -٢

التواصل بالدردشة مع األصدقاء واألقارب بالصوت  -٣
  .وبالصورة أیضًا

  :كما أن لإلنترنت سلبیات مثل -
العزلة اإلجتماعیة عن األسرة أو أصدقاء الكنیسة،  -١

ومكان الدراسة، إذ یكتفى الشباب بعالم اإلنترنت، 
األسرة والكنیسة : ویبتعدوا عن صنع عالقات بناءة فى

  .والمجتمع

  .الدخول إلى مواقع منحرفة أخالقیًا -٢
الدخول إلى حجرات الدردشة ذات الطابع السلبى، التى  -٣

  .تھاجم الدین أو العقیدة
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  .والدردشة التى تقود إلى الخطیئة احتماالت التواصل -٤

ر      - ال والشباب عب ین األطف ومن أكثر وسائل اإلتصال إنتشارًا ب
  . (Chatting)اإلنترنت ھو الـ 

  :(Chatting)ما ھو الـ  -
ھى وسیلة عبر اإلنترنت تمكنك من أن تتواصل   

ن ترید، فیكون لك أصدقاء من شخصیًا من خالل الدردشة مع َم
رة أى مكان فى العالم وفى أى وقت ترید حیث أنھا خدمة متوف

ومفتوحة لإلستخدام طول الوقت بكل حریة دون إنقطاع، فھو 
حوار مفتوح عن طریق اإلتصال الكتابى أو الصوتى أو بإستخدام 

  .الكامیرات

  :(Chatting)من إیجابیات الـ  -
ن یدرس خبرات اآلخرین، من المعروف أن َم طبعًا -١

  .یضیف أعمارًا إلى عمره

معًا فى األبحاث ھو مفید بین زمالء الدراسة للمشاركة  -٢
  .العلمیة

سلبیات یجب أن نتعرف علیھا وننتبھ  (Chatting)وللـ   -
  :إلیھا، لكى نتحاشاھا ومنھا

  .فال وقت للصالة والخدمة: التأثیر الروحى -١

  .التأثیر السلوكى -٢
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بادة ع"كلنا نتذكر مجموعات الشباب التى كانت تمارس : مثال
" والبیتلز الھیبز"فى تقلید أعمى للغرب، أو " الشیطان
، وكان ذلك بسبب وسائل اإلعالم المنفتحة وخاصة وغیرھما

مما أدى إلى أن ھؤالء  (Chatting)عبر اإلنترنت والـ 
الشباب مألوا السجون وأرتفعت معدالت محاوالت اإلنتحار 

  !!لدیھم

واآلن تنفجر المشكلة الكبرى، وھى كیف نتفاعل نحن األمھات  -
تخدا ى اس ا ف ع أوالدن اء م ـ واألب ة ال ت وبخاص م اإلنترن

(Chatting) ء باألخطار ول مھذا العالم المجھول الغامض الم، 
  .وال ندرك یقینًا ما موقف أبنائنا منھ وإلى أى مدى یستخدمونھ

بنى من الوقوع إأحمى  كیف! وھنا یطرح السؤال نفسھ؟ -
  .؟قھر حریتھأدون أن  Chattingفى  سلبیات الـ 

  
  :التالیة لحمایة أبنائھمبعض األباء یستخدمون الطرق  -

  .رفض استخدام اإلنترنت فى المنزل -١

: أو استخدام وسیلة المفاوضة بمعنى یقول األب إلبنھ -٢
لى الكنیسة فلن أسمح لك باستخدام إإذا لم تذھب "

  ".الكمبیوتر

وسیلة إظھار الشك فى أوالدنا أثناء استخدامھم للـ  -٣
(Chatting)   
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ستخدام الـ إویبدأ بیدخل ولد مراھق فى حجرتھ : مثل
(Chatting) ،األم بفتح باب حجرتھ كل ربع ساعة  فتبدأ

حتى تشعره بأنھا تراقبھ وتتابعھ، فیشعر اإلبن بالشك فیھ 
وبالخوف، فیحاول غلق الكمبیوتر فى كل مرة تدخل علیھ أمھ 

  .الغرفة، حتى ولو لم یكن یفعل شىء خطأ وھكذا

  :كثیرة منھاولكن ھذه الطرق المستخدمة لھا سلبیات  -
أن الممنوع مرغوب، فإذا منعت إبنك من استخدام  -١

بكل قسوة دون تعلیل األسباب  Chattingاإلنترنت والـ 
  .سیحاول البحث عن حلول بدیلة خارج المنزل

كیف نستخدم الكنیسة والتمتع بالذھاب إلیھا كوسیلة  -٢
  .للمفاوضة والعقاب

شكك  ، وإذا كانحتى إذا كنت حقًا تشك فى إبنك: الشك -٣
فى محلھ، فبرجاء عدم إظھاره إلبنك، بل على العكس 
إسقط علیھ مبدأ أنك تثق فیھ وسترى النتیجة العملیة 

  .لذلك

یجابیة العلمیة والعملیة لنطرح وقبل أن نطرح الحلول اإل
بعض األمثلة التى تظھر كیف یتالعب األوالد فى استخدام الـ 

(Chatting).  
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  ):١(مثال 

بنت فى سن السادسة عشر مصریة تعیش فى مصر فى 
وسط مجتمعنا الشرقى بكل تقالیده وعاداتھ قامت بإستخدام الـ 

(Chatting)  وأقنعتھ أنھا من  خدعتھمع ولد لبنانى، ولألسف
 بھ یومیًا، وتقوم باالتصال ،لمدة شھرین وإستمرت فى ذلكإیطالیا 

عن (كد ذلك على أنھا تعیش فى إیطالیا وترسل لھ صور تؤ
نتیجة أنھ وقع فى فخھا وكانت ال) طریق تكنولوجیا الكمبیوتر

، فى النھایة بعد ما ضجرت من ھذه التسلیة مع ھذا وتعلق بھا
، حتى دون أن تذكر لھ شىء Deleteبـ ئھ قامت بإلغا ،الولد

  ..لتبحث عن آخر وھكذا

   :)٢(مثال 

تكون ، فقد تصال ما بین الجنسینلیست المشكلة فى اإل
تصال والدردشة المفتوحة من نفس الجنس المشكلة أخطر فى اإل
فمثًال ولد یعیش فى مصر مع ولد یعیش  ،من مجتمعات مختلفة

ن كیف یمیزان بین الصواب والخطأ اثناإل فى الیابان، فإذا لم یتعلم
وبین ما ھو مناسب وغیر مالئم لبیئة كل منھما، واألخطر إذا 

 اكل على دین مختلف وأساسًا ھما لیستحاورا فى األدیان وھما 
على الدرایة والدراسة العمیقة فى دین كل منھما فماذا ستكون 

  !النتیجة؟

ـ         - داف ال باب وأھ ا أس ا أوًال م ل منھم رف ك ب أن یع فیج
(Chatting) بینھما.  
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كل األشیاء تحل لى لكن لیس "ولنتذكر ھنا قول بولس الرسول 
  ). ٢٣:  ١٠كو١" (كل األشیاء توافق

  :واآلن ھیا بنا نطرح بعض ھذه الحلول اإلیجابیة  -

، التى یضبطھا إلھنا المحب، )الحریة الملتزمة(نا ئلنعلم أبنا  )١(
وإنجیلنا المقدس، وتقلیدنا الكنسى، وأباؤنا الروحیون، 

  .وضمائرنا، وقوانین المجتمع

  :)اإلشباع الروحى( لنعلم أبنائنا  )٢(

النفس ) : "٧:  ٢٧( ثال فقدیمًا قال سلیمان الحكیم فى أم
ینتصر بسھولة ألن عنده ما  فاإلبن" الشبعانة تدوس العسل

  .یشبعھ ویسعده ویجعلھ مثمرًا فى المجتمع

  
  : تربیة الضمیر) ٣(

  : اإلنسان الروحى، كما علمنا قداسة البابا شنودة الثالث
ھو اإلنسان الذى روحھ تقود جسده، والروح القدس یقود 
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ینتصر اإلنسان بعمل النعمة وأمانة الجھاد ، وھكذا "روحھ
  .على كل ما یثور بداخلھ وخارجھ من شھوات سلبیة

  : القدرة على التمییز واإلنتقاء) ٤(
أن اإلنسان الشبعان روحیًا بالمسیح واإلنجیل والكنیسة، 

، ھو قادر قافیًا بالقراءة والدراسة والبحثوالشبعان ث
ختیار ما إء السلیم والتمییز وعلى االنتقا بالضرورة وبنعمة اهللا

  .یناسبھ

  "لنتعلم نحن اآلباء واألمھات كیف نصادق أوالدنا) ٥(
لھم  ًاخاص ًافإن األھالى الذین یصادقون أوالدھم ویكرسون وقت

ویتباعونھم بكل محبة صادقة ویتحاورون معھم بصورة 
منتظمة متواصلة، ویعبرون ألبنائھم عن محبتھم لھم بلغات 
المحبة  الخمس واللغة األساسیة لكل إبن على حدة، ویمألؤن 
الخزان العاطفى ألبنائھم، سینعمون ھم وأوالدھم  بحیاة ھادئة 

  .ملیئة بالثقة والمحبة واألمان

  .تربية الضوابط  - ١
  .شباع الروحى اإل - ٢
  .تربية الضمير  - ٣
  .القدرة على التمييز واإلنتقاء - ٤
 .صداقة أوالدنا  - ٥

 :بعض الحلول اإليجابية 
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  اخلالصـــــة
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  "ال تخف ألنى فدیتك، دعوتك بإسمك أنت لى"
 )١٥:  ٤٣أش (
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ب          - ذا الكتی ى ھ ة ف فحات القلیل ذه الص ون ھ ى أن تك م نتمن ك
اً عمل الصغیر بنعمة ربنا وروحھ القدوس مجاًال ر طرق    ی لتغیی

  .تربیتنا ألوالدنا بصورة أكثر إیجابیة وعلمیة وعملیة

  :ولنتذكر مع بعض دائما أن -
مأل یولد مع والدتنا وجاھز ألن ُی) خزان عاطفى(أن ھناك  -  ١

بالمحبة بلغاتھا الخمس، حتى ینعموا أوالدنا باإلشباع النفسى 
الكافى ویحمیھم ذلك من البحث عن وسائل سلبیة لإلشباع 
النفسى مثل إدمان المخدرات وتدھور العالقات األخالقیة 

  .وغیرھا

أن القھر والرفض لمجرد الرفض لن یفید أوالدنا ولن یبنى   - ٢
  .یًاوسو ًافى المجتمع، متوازن ًامثمر ًاشاب

حیث لم  ًامسیطر یًاعدوان ًا، قد یخلق شابوكذلك التسیب أیضًا  - ٣
عالم كلھ یقول  یتعود على تأجیل إشباع رغباتھ فھو نشأ فى

  .دائمًا" نعم"لھ 

یجب أال نمیز فى المعاملة بین األوالد والبنات، وال حتى بین   - ٤
أبنائنا من الجنس الواحد، وال داعى لقیامنا بالمقارنة 
والتفضیل، ألن اهللا یحب التنوع ولذلك خلق لكل منا بصمة 

بنا نكتشف  یا، فھخاصة بھ، وكذلك أیضا الوزنات والمواھب
ات المختلفة ونمأل موھبة كل إبن من أبنائنا حتى نفجر الطاق

  .الحیاة بالنشاط واإلبداع
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نتقاد بصورة سلبیة ألبنائنا، نكون كثیري اإل ال داعى ألن - ٥
نتقاد ، وحتى عندما نستخدم اإلنتقاد السلبى یدمر أبنائنافاإل
یجابى یجب أن نراعى الطریقة التى نستخدمھا فى التعبیر اإل

ر لنفس والتوجیھ بصورة إیجابیة حتى ال یؤدى ھو اآلخ
تدھور نفسیة أبنائنا لدرجة التحطیم  :نتیجة النقد السلبى

  .والفشل

ولنتفاعل إیجابیًا مع أوالدنا فى العالم الخارجى المحیط بھم،  - ٦
فلنصادق أوالدنا حتى  .الذى یتصف بالغموض والحیرة

نوجھھم نحن، بدًال من أن یسرق آخر ھذا الدور منا مثل 
نت بوسائلھ المتعددة التى منھا الـ وسائل اإلعالم ومنھا اإلنتر

(Chatting).  

ھناك بحث ھام جدًا قام بھ أحد علماء علم النفس لمعرفة ما  - ٧
  .یریده المراھقون الشباب فى تصرفات الوالدین معھم

لف مراھق وشاب فى أربعة أوقد أجرى ھذا البحث على مائة 
  .وعشرین دولة مختلفة

حسب بالتصرفات العشرة التالیة و وقد أختار ھؤالء جمیعًا
  ).األھم فالمھم(األولویة 

  .عدم ھیاج وتشاجر الوالدین أمام األبناء) ١(

  .عدم التفرقة فى المعاملة بین األبناء) ٢(

  .الوفاء بوعود الوالدین ألبنائھم) ٣(
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  .احتمال الوالدین لبعضھم البعض) ٤(

  .تواجد الوالدین وقضاء وقت كاف مع األبناء) ٥(

  .ء األبناء عند زیارتھم للمنزلترحیب الوالدین بأصدقا) ٦(

إجابة الوالدین ألسئلة األبناء بطریقة واضحة صادقة  ) ٧(
  .ومناسبة للسؤال ولسنھم

  .عدم عقاب الوالدین ألبنائھم أمام أشخاص آخرین ) ٨(

  .رؤیة وتشجیع الصفات واألعمال اإلیجابیة ألعمالھم ) ٩(

ر عنھ عبَّوالحب الُم) ھدوء -قلق( االنتظام فى المزاج ) ١٠(
  .ألبنائھم

  .ولنا أن نستعرضھ معكم فى ھذا الكتیباوھذا ما ح

  :ولنعلم أوالدنا ھذه اآلیات الشھیرة لترشدھم فى الطریق  - ٨
 ١٠ كو ١" (، لكن لیس كل األشیاء توافقكل األشیاء تحل لى" -

:٢٣(  
 ١٠ كو ١" (كل األشیاء تحل لى، ولكن لیس كل األشیاء تبنى" -

 :٢٣ (  
ـىء  كل األشیاء تحل لى، لكن ال یتس  " - ىَّ شـ و ١( "لط عل :  ٦ ك

١٢(  
  )١٣: ٤فى" (أستطیع كل شىء فى المسیح الذى یقوینـــى" -
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 الدكتور جیمس دوبسون أستاذ الطب النفسى    سویًا  ولنتذكر – ٩
ھ الشھیر     ى كتاب ب   ) Life on the edge(ف دما كت  ٣٨عن

م النصیحة    نصیحة مسیحیة للمراھقین الشباب وقد إختار لھ
متى (اآلیة الموجودة فى إنجیل معلمنا األولى، واألھم وھى 

زاد   ): "٣٣:  ٦ ا ت ذه كلھ ره، وھ وت اهللا وب وا أوًال ملك أطلب
ر     ". لكم ة فسوف تتغی ذه اآلی حقًا إذا تعلم أوالدنا أن یحیوا ھ

   .حیاتھم بالكامل

  : وأخیرا لنتذكر سویًا قول الدكتور اندره برج -١٠
ب        " ذا الح دة، وھ د والوال ب الوال رة ح د ثم رورى  الول ض

ذا الحب    . لتربیتھ بقدر ما ھو ضرورى لوجوده أنھ بفضل ھ
  ".ینمو
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أنا ھو الراعى الصالح، والراعى الصالح "
  " یبذل نفسھ عن الخراف

 )١١:  ١٠یو (                            
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   ".كیف تعامل األطفال: "قداسة البابا شنودة الثالث ) ٢(

: لشبابل األنبا موسى األسقف العامالحبر الجلیل نیافة  ) ٣(
 ".بین اإلغتراب واإلنتماء"

: لشبابل األنبا موسى األسقف العامالحبر الجلیل نیافة  ) ٤(
  .  "الخدمة الفردیة للشباب"

: لشبابل األنبا موسى األسقف العامالحبر الجلیل نیافة  ) ٥(
 "المسیحیة والغیبیات"

: لشبابل موسى األسقف العاماألنبا الحبر الجلیل نیافة  ) ٦(
  . "بین األمس والیوم والغد …شبابنا "

: لشبابل األنبا موسى األسقف العامالحبر الجلیل نیافة  ) ٧(
  ".كیف أتخذ قرارًا"

: لشبابل األنبا موسى األسقف العامالحبر الجلیل نیافة  ) ٨(
  .  "الشباب ووسائل اإلعالم"

: لشبابل األنبا موسى األسقف العامالحبر الجلیل نیافة  ) ٩(
 . "تحدیات القرن الجدید"



٧٥ 
 

نداوم على اإلیجابیات  : "نیافة األنبا یوأنس األسقف العام ) ١٠(
   ".مھما كانت السلبیات

  ".سؤال محیرنى" C.Dشرائط قدس أبونا داود لمعى  ) ١١(

المدخل إلى التربیة وعلم ": الملك رستم رسمى عبد. د.أ ) ١٢(
  . "النفس

  ".واألسرة المسیح فى الزواج: "نبیل باقى سلیمان. د.أ ) ١٣(

  . "النمو النفسى للطفل: "جمیل صبحى. د ) ١٤(

النمو العاطفى (الغرف المظلمة ": جمیل صبحى.د ) ١٥(
  ."الطفل، المراھق، الشاب) والجنس

  ."الدوامة النفسیة: "جمیل صبحى. د ) ١٦(

  "نبنى أطفالنا وال نكون بعد عارًاھلم ف" ) ١٧(

  .إعداد أسرة المالك رافائیل لخدمة األطفال باإلسكندریة      

مراجعة وتقدیم نیافة الحبر الجلیل األنبا تواضروس       
  .األسقف العام

إصدار أبناء البابا كیرلس . البابا كیرلس حبیب األطفال ) ١٨(
  .السادس

  ".قوة التفكیر اإلیجابى: "نورمان فنسنت بیل ) ١٩(

لغات الحب الخمس عند : " روس كامبل، جارى تشابمان ) ٢٠(
  ".األطفال



٧٦ 
 

  ".أیضًاالمراھقون ھم بشر : "جویس مایر ) ٢١(

  ".الطفولة إلى المراھقة من" :ماریا مونتیسورى ) ٢٢(

  ".لطفل فى األسرةا: "ماریا مونتیسورى ) ٢٣(

  ."إمتالك أو إطالق: مواقفنا من أوالدنا : "كوستى بندلى ) ٢٤(

  ." الغیرة األخویة: "كوستى بندلى ) ٢٥(

  ".الولد الخجول وتربیة الثقة بالنفس" :كوستى بندلى ) ٢٦(

  ."الوالدینعناد الولد وسلطة : "كوستى بندلى ) ٢٧(

 ." وتوتر الوالدین …عصبیة الولد: "كوستى بندلى ) ٢٨(

  ."مھارات المشورة: "دكتور أوسم وصفى ) ٢٩(

:  القس الیزابیث كندى.د، القس صموئیل رزفى إبراھیم.د ) ٣٠(
    ".الحوار إلىمن الضرب "

  ."إبدأ الحیاة . دع القلق : "دیل كارینجى ) ٣١(

  ."كیف تكسب األصدقاء: " دیل كارینجى ) ٣٢(

(33)  Catherine Dee: The Girls Book of Wisdom  

(34)  Dr James Dobson: "life on the edge”    

(35)  Dr James Dobson: “Dare to Discipline”  

(36)  Randy C. Alcorn  : “Sexual Temptation” 

  



٧٧ 
 

(37)  Dr André Berge: “Le Metier de Parent”  

(38)  Dr André Berge:“La liberté dans L’éducation” 
 

 

نحن فى إنتظار أرائكم وإحتیاجاتكم  وفى النھایة،
  :على البرید اإللكتروني ومقترحاتكم

0122 210 1821 
  
   

  
  

  
  
  
  

    
 




