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 إعادة توجيه السلبيات:

يجب التعامل مع الخطأ وليس مع المخطئ ألن الشخص ليس أفعاله  -

بالضرورة ألن اإلنسان لديه بدائل كثيرة في جعبته غير ذلك السلوك الظاهر 

أي يمكن للشخص أن يتصرف على بطريقة أخرى غير ذلك السلوك الغير 

 صحيح الذي بدر منه

 مثالً إذا نسي الولد كتابة الوظيفة فهذا ال يعني أنه كسول ف

لذلك يجب التركيز على الخطأ نفسه أوالً ومن ثم قياس درجة فداحة الخطأ  -

فإن كان خطأ ممكن المسامحة عليه وتجاوزه فهذا يعزز الثقة بين األب وابنه 

ز جاوومن ثم قياس تعمد الولد لهذا الفعل فإن كان غير متعمد فاألفضل ت

 الخطأ...

 

  يجب الفصل بين المرء وسلوكه

يجب أال يفترض المربي أن الخطأ من النوع الفادح ويقوم على أساس هذا  -

 االفتراض بأخذ إجراءات بناء عليه.

 ل يجب أن يشّخص الخطأ ودرجة خطورته ودرجة تعمده وعليه يتصرف...ب

فهم من وراءه ولذلك يجب الفصل بين السلوك السلبي والقصد اإليجابي الكا -

 الدوافع التي جعلت الولد يتصرف على هذا النحو أم ذاك.

غذا كانت الدوافع حسنة ولكنها أجريت في مجرى آخر أدى لوقوع الخطأ فعلينا ف

 البحث عن المجرى الصحيح لتصب تلك الدوافع فيه وتنتهي المشكلة.

 أن شغبه هذامثالً طالب كثير الحركة في الصف والشغب هذا ال يعني بالضرورة 

نابع عن عدم الرغبة في الدراسة أو التعلم بل يمكن أن يكون نشاطه أو طاقته التي 

يريد أن يفرغها ال يوجد لهما قناة صحية للقيام بذلك إذا أخرجته في حصة رياضة 

 يحبها مثالً ستراه يعود إلى الهدوء بعد تلك الفترة.



 

ه من السلوكيات الصحيحة فيجب يجب تقويم السلوك الخاطئ من بين نظرائ -

 أن نتذكر أثناء تفكيرنا بخطأ الطفل أنه قد أصاب مئات المرات...

كما يجب االحتفاء بالمعلم الرائع أال وهو الخطأ نفسه ألن الخطأ أهم معلم  -

للبشر والمعلومة التي نأخذها بعد تفنيد الخطأ هي من أكثر المعلومات 

 يان.استدامة في المخ وأقلها عرضة للنس

 ن غلب فضله على نقصه وهب ق ليل نقصه لعظيم فضلهم
في المدرسة نأخذ الدروس ثم ندخل االمتحان أما في الحياة فنحن ندخل االمتحان ثم 

 نأخذ الدروس...

 حرك ال يخطئ وال يتعثر ولكنه يصبح عثرة في الوجوديتال من 

وعندما نحاول قد نخطئ وقد نصيب ولكن عندما ال نحاول لن  

 نصيب

 

المرحلة العمرية التي يمر  صحب أثناء معاملتنا للطفل المخطئيجب أن نست -

بها ونجيب على السؤال التالي هل هذا الطفل في هذه المرحلة قادر على أن 

يعني هل لديه النضج الكافي لكي يتعامل مع هذا األمر أو يتفهم هذه الفكرة. 

 ذاك على النحو الصحيح ؟؟؟ 

عليه هذه الخبرات بأي حال كانت نظرية أم عملية هل  هل ُعرضت السؤال المهمو

 سمع قصة تفيد تعلم الخبرة الفالنية لتفادي الخطأ ؟؟؟

كل هذه األمور تساعد في تقييم أهلية الطفل للقيام بعمل ما أو اكتساب خبرة ما 

وبالتالي تساعد في تقييم خطورة الخطأ الذي وقع به وترشد المربي إلى الطريقة 

 لتعامل مع هذا السلوك...الُمثلى ل

 



 

  تحدد الطريقة التي سنتعامل بها مع المشكلة فالطريقة التي نعرف بها المشكلة

 مثال: االبن عدواني ومهمل ) الفكرة التي توصل إليها المربي ( 

 وهذا تعريف خاطئ سيؤدي إلى الحل التالي وهو خاطئ أيضاً 

 نضغط عليه ونوبخه ونهدده. الحل:

أما التحليل الصحيح هو :االبن لم يتعلم بعد مهارات التواصل ولم ينضج عنده الحس 

 بالمسؤولية 

 الحل : الصبر على تعليمه وتركه ينضج بالتدريج.

 التربية هي بلوغ الشيء تمامه بالتدريج
عندما يخطئ الطفل فهو يتعلم يجب استصحاب األخطاء والعثرات التي وقع  -

ي وتعلم الكالم وكيف كنا نساعده ونطبطب على كتفه بها الطفل أثناء المش

ونحتضنه عندما يبكي ويترك محاولة المشي وأن نسقط هذا كله على أفعال 

الطفل لماذا بكل بساطة ألنه ما زال يتعلم حتى ولو تكرر الخطأ عدة مرات 

 فكل مرة يتكرر فيها الخطأ ونتعامل معه بإيجابية تزيد الثقة بيننا وبين الطفل 

 

فالكثير يعاقب أبناءه على الكذب ولكنه في  إذا كان ال بد من عقاب فليكن للمربي أوالا 

األصل سبب لذلك لكثرة الضغط والتأنيب دائماً على األخطاء دون األخذ بعين 

 االعتبار أي تفكير مما سبق...

ولعله أخذ بجميع األسباب ولكن ثمةَ مؤثر خارجي أثر على سلوك الطفل فجعله 

 بنحو خاطئ...يتصرف 

 عاقب المربي نفسه على علم الطفل؟ما الفائدة من أن ي

أول شيء يُشعر الطفل أنه ليس وحيداً أمام مشكالته فهناك من يتحمل معه  -

المسؤولية حيال تلك المشكلة ويعزز الثقة بين الطرفين ويُشعر الطفل أكثر 

يحفزه الديه وويعطيه قيمة في ذاته أي يجعله يشعر بقيمته عند و بالمسؤولية



على التفكير الجيد قبل الشروع بالعمل لتالفي الخطأ ال أن ال يعمل ويتكاسل 

 حتى ال يخطئ...

 لعقوبة المقننةا

هي في الحقيقة اتفاق وليس عقوبة وتتم باالتفاق بين األب وابنه على بنود يوقع كال 

 الطرفين عليها يحدد فيها: 

ما هي األهداف المرجوة من النشاط الفالني فليكن مثالً النوم باكراً و االستيقاظ  -1

 باكراً..

 ما هي اإلرشادات العامة لتطبيق االتفاق. -2

 ما هي المصادر المتاحة لتطبيق هذا االتفاق -3

 جوب المحاسبة والمساءلة في حال التقصيرو -4

 وجود مكافآت في حال تطبيق االتفاقية  -5

ان أنه ال يجب على المربي أن يقوم بوضع الئحة بنود ومن األهمية بمك -

االتفاقية مسبقاً حتى ال يشعر الطفل أو التلميذ أنه سيوقع على اتفاق من طرف 

بالمناقشة وتبادل  ال بد من إشراك الطفل في وضع هذه االتفاقيةواحد لذلك 

 اآلراء واألفكار مع الوالد أو المربي...

 يلتزم بما يلزم به نفسه وينفر مما يفرضه عليه اآلخرون...لنتذكر جميعاً أن اإلنسان و

 ليس بالجالد وال السجان وال القاضي هو بكل بساطة إنسان  فالمربي

 .يستوعب ويعطف على اآلخرين

 يحفظ نفسية الطفل وقلبه وعقله وروحه ويتتبع اإليجابيات ليبني عليها.

 يصبر ويصطبريعذر ويتفهم ويرحم ويوجه 

عند الخطأ يمكن أن يعالجه بسهولة ويسر عندما يستبعد تلك السلبيات الكامنة  -

في ردود فعله وأن يكون كقارورة المياه تبقى ماًء وال تتغير عند خضها ال أن 

تفور وترغي وتزبد عند خضها وهو يعلم أن األمر ال  الكوال يكون كعلبة

دد إيجاباً الخطأ وردة قعله تتحيتعلق بالخطأ ذاته وإنما يتعلق بكيفية تلقيه لذلك 

 أو سلباً حسب نوع توجهه النفسي. 



نظرة في عيني الطفل واسترجاع خطئه بكلمات معدودات مختصرات ومن ثم  -

لوقوع في ذلك الخطأ مرة إعطاء النصائح واإلرشادات التي تفيده في عدم ا

قد  انه ة أوذكر مناقبه وأعماله الجميلة وأنه متفوق في المادة الفالنيأخرى ثم 

 ساعدك في االمر الفالني ...

بته ألنك تحبه ال ألنك تكرهه وأن أن  تحبه وإنما  وأنكعن راض  أنكقل له  -

 عدم رضاك هو فقط عن فعله وليس عنه شخصياً 

عانقه إذا كان ذلك ممكناً ثم انظر مجدداً إلى عينيه لترى الفرق بين نظرتك  -

 م...لعينيه قبل الكالم وكيف أصبحت بعد ذلك الكال

هذا هو الطريق الذي يوصل  السلبيات إلى أيجابياتذا المعنى المجمل لفكرة تحويل ه

إلى تحويل السلوك السلبي إلى أيجابي بعد بناء جسر الثقة وتقويته بإزالة الخوف 

 والمحبة غير المشروطة وكل ما هنالك من معوقات هذا الدرب...

 

اتنا من حي تسعون بالمئةلكن  لنا من خالل ما يحدث من حياتنا يتشكل عشرة بالمئة

 ...خالل ردات أفعالنايتشكل من 

فاألمور الخارجية أي العشرة بالمئة خارجة عن سيطرة الفرد لكن ردود أفعاله هي 

 عبارة عن خياراته نفسه.

 العادات السبع للناس األكثر فاعلية

راً وهذه القاعدة تنطلق من مبدأ يقول: أن اإلنسان يملك أن يكون المرء مباد أوالا: 

 حرية االختيار وفيه يتحدث عن العضالت األربع التي تشد هذا المبدأ

الوعي بالنفس بدالً من توجيه الوعي لآلخرين أي أن نوجه وعينا ومراقبتنا  وأولها

اء وأن نراقبها أثنوجهنا  لى ردود افعالنا وكلماتنا وتعابيرمن أفعال وكالم اآلخرين إ

 الكالم.

عضلة الضمير ومحاسبة النفس التي ترشد اإلنسان إلى أن ردود الفعل  ثانيها 

والغضب والغيظ غالباً ما تولد مشكالت أكبر من المشكلة األساسية أي أن ردة الفعل 



غير المدروسة أو غير المسيطر عليها حيال مشكلة ما قد تعقد األمور أكثر وتولد 

 خرى أكبر من تلك المشكلة التي يتم معالجتها.مشكالٍت أ

سان العنان لخياله ويتخيل نهايتين وهي عضلة الخيال وهي أن يطلق اإلنثالثها 

 مختلفين لنفس البداية واحدة سلبية وواحدة إيجابية واختيار أي النهايتين أفضل 

 عضلة اإلرادة لتنفيذ المبادرة للوصول إلى أفضل النتائج  رابعها

 

ابدأ والنهاية في ذهنك أي يجب وضع هدف نهائي لحل المشكلة يكون في خلفية ثانياً 

تفكير المرء المربي ويجعل كل المناقشات والمداوالت تدور في فلك تلك النهاية التي 

 وتصل إلى بر األمان طرافيث تكون مدروسة ومرضية لجميع األيرجوها بح

يجب أن يكون نصب عين المصلح الحفاظ على أبدأ باألهم قبل المهم فأهم شيء ثالثاً 

الكلية الجامعة بين األعضاء التي حصلت بينهم المشكلة كاألوالد في المنزل والطالب 

في المدرسة ولم ال أيضاً الجيران وقد تكون أهل البلد وإن ككل بين المسلمين ككل 

 .ية مما ُذِكرفبها ونعمت. ومن ثم نبدأ على ضوء ذلك بحل المشكلة التي تعد أقل أهم

 ويمكن أن نعبر عن ذلك أيضاً بطريقة أخرى...

ضبط النفس أي أن يكون المصلح ضابطاً لنفسه مسيطراً عليها كابحاً لجماح غضبه 

 مع االبتسامة والحفاظ على التوازن.

 ومن ثم التعاطف أي مساعدة األطراف المتنازعة على الهدوء وضبط النفس 

وقف النزيف وقبل معالجة لسعة النحلة يجب سحب ) قبل معالجة الجرح يجب أن ي

 الغبرة والتقاء انفجار القنبلة البد من سحب فتيلها...(

 


