التربية اﻹﻳـﺠـﺎبﻳة في حيﺎة األهل اليومية

د .ﺟﻮن ﺃ .دﻭﺭاﻧﺖ
ما هي التربية اﻹيـﺠـابية ؟
التﺭبية اﻹيـﺠـﺎبية هي ﻧهج للتﺭبية التي تعلم األطفﺎل ﻭتﻭﺟه
سلﻭكهم ،مع احتﺭام حقﻭقهم في التﻧمية الصحية ،ﻭالحمﺎية من
العﻧف ،ﻭالمشﺎﺭكة في تعلمهم .ﻭتستﻧد التﺭبية اﻹيـﺠـﺎبية في
البحﻭث المتعلقة بﺎلتﻧمية الصحية لألطفﺎل ﻭاألبﻭة ﻭاألمﻭمة
الفعﺎلة  ،ﻭتقﻭم على مبﺎدئ حقﻭق الطفل.
ﻭ التﺭبية اﻹيـﺠـﺎبية ليست األبﻭة ﻭ األمﻭمة المتسﺎهلة ﻭال تتعلق
بﺎلعقﺎب .يتعلق بﺎلحلﻭل الطﻭيلة األﺟل التي تﻧمي االﻧضبﺎط
الذاتي لألطفﺎل ﻭمهﺎﺭاتهم مدى الحيﺎة .التﺭبية اﻹيـﺠـﺎبية هي
تعليم الالعﻧف ،ﻭالتعﺎطف  ،ﻭاحتﺭام الذات  ،ﻭحقﻭق اﻹﻧسﺎن
ﻭاحتﺭام اآلخﺭين .

كيف يتم ممارسة التربية اﻹيـﺠـابية ؟
التﺭبية اﻹيـﺠـﺎبية تحتﻭي على ﺃﺭبعة مكﻭﻧﺎت:
)1

تحديد ﺃهداف طﻭيلة األﺟل لتﺭبية األطفﺎل ؛

)2

تﻭفيﺭ الحﻧﺎن ﻭالبﻧية ؛

)3

فهم كيف يفكﺭ األطفﺎل ﻭيشعﺭﻭن ؛ ﻭ

)4

حل المشﺎكل.

حل المشﺎكل

فهم طﺭيقة تفكيﺭ األطفﺎل ﻭشعﻭﺭهم

تﻭفيﺭ البﻧية

تﻭفيﺭ الحﻧﺎن

تحديد األهداف الطﻭيلة األﺟل

 .1تحديد ا لاهداف الطويلة الاجل

تحديد األهداف الطﻭيلة األﺟل

ﻭتمتلئ ﺃيﺎم األهﺎلي بمحﺎﻭلة إيﺟﺎد طﺭق
لتحقيق ﺃهدافهم على المدى القصيﺭ -
ﺟعل الطفل يضع حذاءه اآلن  ،ابتعد عن
الطﺭيق اآلن  ،تعﺎل إلى البيت اآلن ،
تﻭقف عن ضﺭب ﺃختك اآلن  .الحلﻭل
القصيﺭة األﺟل يمكن ان تسبب اﻹحبﺎط
ﻭالتﻭتﺭ ،ﻭالشعﻭﺭ بﺎﻹلحﺎح قد يؤدي إلى
استﺟﺎبة اآلبﺎء ﻭاألمهﺎت بﺎلضﺭب
ﻭالصﺭاخ .

لكن ﺭدات الفعل ﻭاﻹستﺟﺎبﺎت السﺭيعة هذه ال تعلم األطفﺎل مﺎ ﻧﺭيد
مﻧهم ﺃن يتعلمﻭا على المدى الطﻭيل  .يﺭغب معظم اآلبﺎء في تعليم
ﺃبﻧﺎئهم مهﺎﺭات حل المشﺎكل ﻭالتحﺎﻭﺭ بشكل فعﺎل  .اﻧهم يﺭيدﻭن ان
تكﻭن لهم عالقﺎت قﻭية مع اطفﺎلهم .ﻭيطمحﻭا لتعزيز ثقة الﻧفس لدى
اطفﺎلهم  ،ﺃن يكﻭﻧﻭ لطفﺎء  ،ﻭلديهم دﻭافع  ،ﻭمسؤﻭلين  ،ﻭمتعﺎطفين
 ،ﻭغيﺭ عﻧيفين  .الضﺭب ﻭ الصﺭاخ يمﻧعﺎن هذه األهداف .

ﻭإذا كﺎن األطفﺎل يخﺎفﻭن من ﺃﻭلئك الذين يعتمدﻭن عليهم  ،فإﻧهم يصبحﻭن
ﺃقل تحمس ﺎ ً للمحﺎﻭلة ﻭﺃقل صدقﺎ ً ﻭﺃقل ثقة .البعض يصبح مستﺎءاً ﻭعدﻭاﻧيﺎً.
اآلخﺭﻭن يصبحﻭن في حﺎلة قلق ﻭاكتئﺎب .ﻭلكن في حﺎل تﻭفﺭ ﺟﻭ من
الدفئ ﻭاألمن العﺎطفي  ،األطفﺎل يشعﺭﻭن بﺎألمﺎن  ،حتى لﻭ اﺭتكبﻭا
ﺃخطﺎء .ﻭهم يصبحﻭن متحفزين ﻭﻭاثقين  ،ﻭيثقﻭن بﻭالديهم .كمﺎ ﺃﻧهم
يتعلمﻭن ﺃهميه التعﺎطف ﻭاحتﺭام مشﺎعﺭ اآلخﺭين .إن المﻧﺎخ المﻧزلي
الدافئ هﻭ األسﺎس لتحقيق ﺃهدافك الطﻭيلة األﺟل.

يﻭفﺭ األهل الحﻧﺎن ألطفﺎلهم من خالل إظهﺎﺭ ﺃﻧهم يحبﻭﻧهم بﺎلﺭغم من
اﺭتكﺎبهم لألخطﺎء  ،طمأﻧتهم عﻧد الشعﻭﺭ بﺎأللم ﻭالخﻭف  ،اﻹستمﺎع إليهم
 ،ﻭالﻧظﺭ في الﻭضع من ﻭﺟهة ﻧظﺭهم  ،ﻭاللعب معهم  ،ﻭيضحكﻭن معهم
 ،دعمهم عﻧدمﺎ يﻭاﺟهﻭن التحديﺎت  ،ﻭتشﺟيعهم عﻧدمﺎ يتحتم عليهم ان
يفعلﻭا شيئﺎ ً صعبﺎ ً  ،ﻭيقﻭل ﻭن لهم ﺃﻧهم يؤمﻧﻭن بهم  ،ﻭيعتﺭفﻭن بﺟهﻭدهم
ﻭﻧﺟﺎحﺎتهم  ،ﻭيظهﺭﻭن لهم ﺃﻧهم يثقﻭن بهم.

من خالل التفكيﺭ في ﺃﻧﻭاع األشخﺎص الذين ﻧﺭيد ﺃن يصبح ﺃطفﺎلﻧﺎ ،
يمكﻧﻧﺎ تحديد ﺃهدافﻧﺎ طﻭيلة األﺟل المتعلقة بتﺭبية األطفﺎل .ثم  ،يمكﻧﻧﺎ
تحﻭيل التحديﺎت على المدى القصيﺭ إلى فﺭص للعمل ﻧحﻭ تلك
األهداف من خالل تعليم األطفﺎل كيفية إداﺭة التﻭتﺭ  ،ﻭالتﻭاصل
بﺎحتﺭام  ،ﻭالتعﺎمل مع الصﺭاع دﻭن الضﺭب  ،ﻭمﺭاعﺎة مشﺎعﺭ
اآلخﺭين  ،ﻭتحقيق ﺭغبﺎتهم دﻭن اﻹضﺭاﺭ بﺎآلخﺭين ﺟسديﺎ ﺃﻭ
عﺎطفيﺎ.

االداه الثﺎﻧية هي البﻧية .كأشخﺎص بﺎلغين  ،ﻧحن ﺃكثﺭ عﺭضه للﻧﺟﺎح في
التعلم إذا تم تزﻭيدﻧﺎ بﺎلمعلﻭمﺎت التي ﻧحتﺎج إليهﺎ  ،ﻭإذا كﺎن شخص مﺎ
يتحدث بهدﻭء معﻧﺎ عن ﺃخطﺎئﻧﺎ ﻭيبيّن لﻧﺎ كيفية تفﺎدي مثل هذه األخطﺎء
في المﺭة القﺎدمة .ﻭﺃيضﺎ األطفﺎل يتعلمﻭن بشكل ﺃفضل عﻧدمﺎ تكﻭن لديهم
معلﻭمﺎت  ،ﻭعﻧدمﺎ تتم مسﺎعدتهم علي إيﺟﺎد طﺭق بﻧﺎءه لتحقيق ﺃهدافهم
 ،ﻭإذا فهمﻭا ﺃسبﺎب قﻭاعدﻧﺎ ﻭمبﺎدئﻧﺎ التﻭﺟيهية .

.2توفير ال حنا ن والبنية

إذا ﻭضعﻧﺎ قﻭاعد ألطفﺎلﻧﺎ ﻧحن ﺃﻧفسﻧﺎ ال ﻧتبعهﺎ ،ﺃﻭ ﻧتﻭقع مﻧهم معﺭفه
األمﻭﺭ ﻭمعﺎقبتهم عﻧدمﺎ يخطئﻭن  ،فإﻧﻧﺎ سﻭف ﻧشعﺭهم بﺎالﺭتبﺎك ﻭالقلق.
ﻭإذا حﺎﻭلﻧﺎ إﺭغﺎمهم علي التصﺭف بطﺭق معيﻧه  ،فﺎﻧهم سيقﺎﻭمﻭن .إذا
ﺃذيﻧﺎهم عﻧدمﺎ يخطئﻭن سيخﺎفﻭن من المحﺎﻭلة .ﻭلكن إذا قمﻧﺎ بﻧمذﺟة مﺎ
ﻧﺭيد ألطفﺎلﻧﺎ ان يفعلﻭه ﻭقدمﻧﺎ لهم المعلﻭمﺎت التي يحتﺎﺟﻭﻧهﺎ التخﺎذ
قﺭاﺭات ﺟيده  ،فﺎﻧهم سيصبحﻭن ﺃكثﺭ ثقة ،ﻭكفﺎءه ﻭاستقالالً .

تﻭفيﺭ الحﻧﺎن

تﻭفيﺭ البﻧية

تحديد األهداف الطﻭيلة األﺟل

ﻭبمﺟﺭد ان ﻧعﺭف ﺃين ﻧحن متﺟهﻭن
ﻭمﺎذا ﻧﺭيد ان ﻧحقق  ،يمكﻧﻧﺎ استخدام اثﻧين
من االدﻭات القﻭية للﻭصﻭل إلى مبتغﺎﻧﺎ.
األﻭل هﻭ الحﻧﺎن :ﻭبﻭصفﻧﺎ بﺎلغين  ،فﺎﻧﻧﺎ
ﻧسعى إلى محﺎﻭلة التعلم من ﺃخطﺎئﻧﺎ ،
ﻭالقيﺎم بعمل ﺃفضل في المﺭة القﺎدمة
عﻧدمﺎ ﻧشعﺭ بﺎلتﺎييد من ﺟﺎﻧب من حﻭلﻧﺎ.
ﻭيتعلم األطفﺎل ﺃيضﺎ ﺃفضل عﻧدمﺎ
يشعﺭﻭن بﺎالحتﺭام ﻭالفهم ﻭالثقة ﻭاألمﺎن
ﻭالحب.

ﻭيﻭفﺭ الﻭالدان البﻧية ألطفﺎلهمﺎ عن طﺭيق التصﺭف كقدﻭة ايﺟﺎبية لهم
ﻭمﺭشدين إيﺟﺎبيين  ،ﻭشﺭح ﺃسبﺎب ﻭضع القﻭاعد  ،ﻭاشﺭاك ﺃطفﺎلهمﺎ في
ﻭضع هذه القﻭاعد  ،ﻭاالستمﺎع إلى ﻭﺟهة ﻧظﺭهم  ،ﻭمسﺎعدتهم علي
إيﺟﺎد سبل ﻹصالح ﺃخطﺎئهم بطﺭيقه تسﺎعدهم على التعلم  ،ﻭتعليمهم عن
اثﺎﺭ ﺃفعﺎلهم علي الﻧﺎس اآلخﺭين  ،ﻭالتحدث معهم في كثيﺭ من األحيﺎن ،
ﻭالتصﺭف بﻧزاهة ﻭمﺭﻭﻧة  ،ﻭالسيطﺭة علي الغضب ﻭتﺟﻧب التهديدات.

 .3فهم طريقة تفكير األطفال وشعورهم

تهم طﺭيقة تفكيﺭ األطفﺎل
ﻭشعﻭﺭهم

تﻭفيﺭ الحﻧﺎن

تﻭفيﺭ البﻧية

تحديد األهداف الطﻭيلة األﺟل

في بعض األحيﺎن  ،ﻧتﻭقع ﺃن يتصﺭف
األطفﺎل بطﺭق تفﻭق قدﺭاتهم  ،مثل تﻭقع
ﺃن يﻧﺎم الطفل ليالً ﺃﻭ ﺃن يتﻭقع من طفل ذﻭ
ثالثة ﺃعﻭام ان يبقى ﺟﺎلس ﺎً  .في بعض
األحيﺎن  ،ﻧعتقد ﺃن األطفﺎل "عﻧيدﻭن" ﺃﻭ
"مدللﻭن" عﻧدمﺎ ال يذهبﻭن إلى الفﺭاش ﺃﻭ
عﻧدمﺎ يكﻭن لديهم ﻧﻭبﺎت من الغضب  .ﻭ
عﻧدمﺎ ال تتﻭافق تﻭقعﺎتﻧﺎ مع قدﺭات ﺃطفﺎلﻧﺎ
 ،ﺃﻭ عﻧدمﺎ ﻧفكﺭ في اﻧهم يحﺎﻭلﻭن ﺃن يكﻭﻧﻭا
" سيئﻭن " ،يمكﻧﻧﺎ إثﺎﺭة صﺭاعﺎت يصعب
حلهﺎ ألﻧهﺎ ﻧتيﺟة لمعتقداتﻧﺎ الخﺎطئة .

عﻧدمﺎ ﻧﺭى العﺎلم من خالل عيﻭن طفل عمﺭه عﺎم ﻭاحد  ،خمسة ﺃعﻭام
ﺃﻭ ثالثة عشﺭ عﺎ ًم ﺎ  ،يمكﻧﻧﺎ البدء في فهم األسبﺎب الحقيقية لسلﻭكهم .ثم
يمكﻧﻧﺎ ﺃن ﻧكﻭن معلمين ﺃكثﺭ فعﺎلية .
تبدﺃ عالقﺎتﻧﺎ مع ﺃطفﺎلﻧﺎ عﻧدمﺎ يﻭلدﻭن .في األشهﺭ األﻭلى  ،ﻧبﻧي ثقة
ﺃطفﺎلﻧﺎ فيﻧﺎ ﻭﻧشكل ﺭابطة ستشكل ﺃسﺎس عالقتﻧﺎ لسﻧﻭات قﺎدمة .مهمتﻧﺎ
هي تﻭفيﺭ بيئة ﺃمن ﻭﺃمﺎن ألطفﺎلﻧﺎ – في مكﺎن حيث تلبى فيه إحتيﺎﺟﺎتهم
 ،دﻭن ﺃن يتعﺭضﻭا للضﺭب ﺃﻭ الدفع  ،في مكﺎن يمكﻧهم اﻹستكشﺎف
دﻭن التعﺭض لخطﺭ األذى  ،ﻭفيه سيحصلﻭن على الدعم ﻭالطمأﻧيﻧة
عﻧدمﺎ يكﻭﻧﻭا خﺎئفين .ﻧحن بحﺎﺟة إلى احتﺭام ﺃسﺎليب االتصﺎل الخﺎصة
بهم ﻭاﻹظهﺎﺭ لهم بأﻧه بإمكﺎﻧهم الﻭثﻭق بﻧﺎ لالستﺟﺎبة.
م ع تفهم األطفﺎل للعﺎلم من حﻭلهم  ،يمكﻧﻧﺎ البدء في تﻭفيﺭ بﻧية األسﺎس
في مﻧﺎخ من األمﺎن العﺎطفي .لكﻧﻧﺎ بحﺎﺟة إلى ﺭؤية الﻭضع من ﻭﺟهة
ﻧظﺭهم من ﺃﺟل االستﺟﺎبة البﻧﺎءة .يﺟب ﺃن ﻧفهم مﺎ الذي يحﺎﻭلﻭن
إخبﺎﺭﻧﺎ به عﻧدمﺎ يبكﻭن  ،يقﻭلﻭن "ال!" ﺃﻭ يضﺭبﻭن االﺭض بأقدامهم.
مهمتﻧﺎ ﺃن ﻧُظهﺭ لهم كيفية التعبيﺭ عن مشﺎعﺭهم ﻭكيفية حل الﻧزاع دﻭن
عﻧف .
مع ﻧمﻭهم  ،يﺭيد األطفﺎل تعلم المزيد ﻭالمزيد .ﻧحن ﻧعلمهم احتﺭام الذات
عﻧدمﺎ ﻧﺟيب على ﺃسئلتهم بﺎحتﺭام .ﻧحفزهم على التعلم عﻧدمﺎ ﻧشﺟع
استكشﺎفﺎتهم .ﻧظهﺭ لهم ﺃﻧهم ذﻭي كفﺎءة عﻧدمﺎ ﻧعطيهم الفﺭص ﻹيﺟﺎد
حلﻭل للمشﺎكل .عﻧدمﺎ يؤمن األطفﺎل بأﻧهم قﺎدﺭﻭن  ،فهم مستعدﻭن
بشكل ﺃفضل ﻹداﺭة التحديﺎت التي سيﻭاﺟهﻭﻧهﺎ في السﻧﻭات القﺎدمة.

عﻧدمﺎ تبدﺃ المﺭحلة الدﺭاسية  ،تتﻭسع عﻭالم األطفﺎل االﺟتمﺎعية بسﺭعة.
األطفﺎل الذين ﺭﺃﻭا ﻭالديهم يتعﺎملﻭن مع الصﺭاع ﻭالغضب ﻭالتﻭتﺭ دﻭن
عدﻭان ﺃﻭ عﻧف  ،من المﺭﺟح ﺃن يحلﻭا ﻧزاعﺎتهم بشكل ﺟيد .ﺃﻭلئك الذين يﺭﻭن
ﺃﻧفسهم ﺟيدﻭن ﻭمهتمﻭن ﻭقﺎدﺭﻭن هم ﺃكثﺭ احتمﺎال التخﺎذ قﺭاﺭات ﺟيدة .ﺃﻭلئك
الذين تعلمﻭا كيف يستمعﻭن ﻭيتﻭاصلﻭن ﻭيعﺎملﻭن اآلخﺭين بﺎحتﺭام  ،هم ﺃكثﺭ
احتمﺎلية ﺃن يفعلﻭا ﻧفس الشيء مع ﺃقﺭاﻧهم ﻭمعلم يهم .ﻭ ﺃﻭلئك الذين يشعﺭﻭن
ﺃﻧهم مدعﻭمﻭن ﻭمقبﻭلﻭن من آبﺎئهم هم اكثﺭ احتمﺎلية للتﻭﺟه إليهم للﻧصيحة
ﻭ المسﺎعدة.
مع بلﻭغ مﺭحلة المﺭاهقة المبكﺭة تأتي ﺭغبة قﻭية لالستقالل  ،تغييﺭات عميقة
ﺟسديﺎً ﻭ عﺎطفي ﺎً  ،ﻭالحﺎﺟة القﻭية لتقبلهم من قبل ﺃقﺭاﻧهم .مهمة الﻭالدين اآلن
هي تشﺟيع اتخﺎذ القﺭاﺭات المستقلة مع تﻭفيﺭ شبكة ﺃمﺎن قﻭية .فهم بحﺎﺟة إلى
مسﺎعدة ﺃطفﺎلهم على تﻧمية حسهم الخﺎص بﺎلصﻭاب ﻭالخطأ  ،فضالً عن الشعﻭﺭ
بﺎلمسؤﻭلية ﻭالكفﺎءة .ﻭ كذلك يﺟب على الﻭالدين ﺃن يكﻭﻧﻭا متﻭاﺟدين لتزﻭيد
ﺃطفﺎلهم بﺎلدعم عﻧدمﺎ يخطئﻭن  .من المﺭﺟح ا آلن ﺃن يستمع األطفﺎل الذين تعلمﻭا
ﺃن آبﺎءهم يمكن الﻭثﻭق بهم إلى ﻧصيحتهم  .ﻭمن المﺭﺟح ﺃن األطفﺎل الذين
تلقﻭا الدعم ﻭالتﻭﺟيه من ﻭالديهم ﺃن يلﺟﺎؤا إليهم قبل ﻭقﻭع اﻭ حدﻭث
االضطﺭابﺎت.
في مﻧتصف فتﺭة المﺭاهقة  ،يكﺎفح األطفﺎل لتحديد هﻭيﺎتهم الخﺎصة  .قد يغيﺭﻭن
فﺟأة ﺃﻧمﺎط مالبسهم  ،ﺃﻭ مذاقهم في المﻭسيقى  ،ﺃﻭ المصﺎلح األكﺎديمية  ،ﺃﻭ
الخطط المستقبلية .في كثيﺭ من األحيﺎن  ،يحﺎﻭل المﺭاهقﻭن التعﺭف على
هﻭيﺎت مختلفة تمﺎ ًم ﺎ عن هﻭيﺎت آبﺎئهم .يستمعﻭن إلى المﻭسيقى التي ال يحبهﺎ
آبﺎؤهم ﻭيﺭتدﻭن مالبس ال يحبهﺎ آبﺎؤهم ﻭيحتفظﻭن بآﺭاء خﺎصة بهم ال يتفق
اآلبﺎء معهﺎ .حين يصبحﻭن مختلفﻭن ﺟدا عن ﻭالديهم  ،تزداد قدﺭتهم على
التعﺭف على ذاتهم بطﺭيقة مثلى .
في المﺭحلة الﻧهﺎئية من الطفﻭلة  ،تصبح الثقة مهمة للغﺎية .يحتﺎج األطفﺎل إلى
معﺭفة ﺃن ﻭالديهم مﻭﺟﻭدﻭن  ،ﻭيقدمﻭن معلﻭمﺎت ﻭاضحة ﻭﻧزيهة  ،ﻭتﻭقعﺎت
ﻭﺃُسس ﻭاضحة  ،ﻭبيئة آمﻧة .
في بعض األحيﺎن يخطئﻭن األطفﺎل ،ﻭمثلمﺎ حﺎفظ آبﺎؤهم على بيئﺎتهم آمﻧة،
ﻭقدمﻭا لهم المعلﻭمﺎت ،ﻭدعمﻭا ﻧمﻭهم كﺎطفﺎل صغﺎﺭ  ،يمكن لﻭالديهم ﺃيض ﺎً
القيﺎم بذلك اآلن من خالل تعزيز ﺭابطة الﻭالدين ﻭﺭعﺎية استقالل الطفل .

ضع في اعتبﺎﺭك كيف يفكﺭ طفلك ﻭيشعﺭ به في هذه
المﺭحلة من التطﻭﺭ .شﺎهد المﻭقف من خالل عيﻭن طفلك
ﻭفكﺭ فيه من خالل ِذهﻧه .اسأل ﻧفسك :كيف يصف طفلك
الﻭضع؟
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حل المشﺎكل

فهم طﺭيقة تفكيﺭاألطفﺎل ﻭمشﺎعﺭهم

تﻭفيﺭ الحﻧﺎن

تﻭفيﺭ البﻧية

بمﺟﺭد تحديدك ألهدافك األبﻭية على
المدى الطﻭيل  ،ﻭإدﺭاكك ألهمية تﻭفيﺭ
الدفء ﻭاألسس من ﺃﺟل الﻭصﻭل إلى تلك
االهداف  ،ﻭتفهمك كيف يفكﺭ األطفﺎل
ﻭيشعﺭﻭن في مختلف األعمﺎﺭ  ،يمكﻧك
ﻭضع كل ذلك معﺎ ً للﺭد بسلﻭك إيﺟﺎبي .

تحديد األهداف الطﻭيلة األﺟل

إن االستﺟﺎبة للسلﻭك اﻹيﺟﺎبي تعﻧي تﻭفيﺭ الدفئ ﻭاألُسس التي تلبي
إحتيﺎﺟﺎت األطفﺎل التﻧمﻭية ﻭتعلمهم مﺎ يحتﺎﺟﻭن إلى معﺭفته على المدى
الطﻭيل .األمﺭ ال يتعلق بﺎلعقﺎب بل حﻭل حل المشﺎكل .األمﺭ يحتﺎج الى
اتلفكيﺭ ﻭ الممﺎﺭسة.
عﻧدمﺎ تﻭاﺟه التحديﺎت  ،اتبع الخطﻭات التﺎلية قبل الﺭد:
فكﺭ في ﺃهدافك على المدى الطﻭيل .
تذكﺭ ﺃن طفلك يحتﺎج إلى الشعﻭﺭ بﺎالحتﺭام ﻭالتفهم ﻭاألمﺎن
ﻭالمحبة .
اسأل ﻧفسك :مﺎ الذي يحتﺎﺟه طفلك لتفهمه حتى يتمكن من
ايﺟﺎد حل للمﻭقف؟ مﺎ الذي يمكﻧك القيﺎم به في هذه الحﺎلة
لمسﺎعدتك في الﻭصﻭل إلى ﺃهدافك على المدى الطﻭيل؟

الﺭد بطﺭيقة تظهﺭ احتﺭام طفلك  ،ﻭ تزﻭد بمعلﻭمﺎت
مفيدة ﻭتقﻭدك ﻧحﻭ ﺃهدافك على المدى الطﻭيل.
ليس من السهل دائ ًمﺎ االستﺟﺎبة بشكل بﻧﺎء في المﻭاقف الصعبة .من
الحكمة التفكيﺭ ﻭ التخطيط مسبقﺎ ً لﺭدك .ﻭالممﺎﺭسة ﻭالممﺎﺭسة
ﻭالممﺎﺭسة.

لماذا التربية اﻹيـﺠـابية ؟
كشف التقﺭيﺭ العﺎلمي لعﺎم  2006حﻭل العﻧف ضد األطفﺎل ﺃن سﻭء
المعﺎملة الﺟسدية لألطفﺎل في مﻧﺎزلهم هﻭ قضية عﺎلمية تؤثﺭ على ماليين
األطفﺎل في ﺟميع ﺃﻧحﺎء العﺎلم .يعتبﺭ العﻧف الﺟسدي ضد األطفﺎل
ﻧمﻭذﺟ ﺎً للعقﺎب ﻭغﺎلبﺎً مﺎ يكﻭن ﺟزءاً ال يتﺟزﺃ من التقﺎليد بأن األطفﺎل
يتعلمﻭن من خالل األلم الﺟسدي .يﻭصي التقﺭيﺭ بﺎلقضﺎء على ﺟميع
العقﺎب البدﻧي لألطفﺎل ﻭتعزيز االﻧضبﺎط الالعﻧفي ﻭ السلﻭك اﻹيﺟﺎبي .

