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والقوانين والحدود، والتطابق، وا"من، والسلطة، التعليم،: الرئيسية الكلمات  

. بعدھا وما كالطفولة ذاتھا  وواسع وطويل معقد أبنائھم تجاه للوالدين التربوي الدورإن 

 ومختلفة جديدة تحديات ھناك مرحلة كل وفي .ومتنوعة   كثيرة ويحتوي على مواضيع

:لمواجھتھا   

خطير ھو وما صحي ھو ما تعليم ـ1    

مناسب غير ھو وما به القيام يجب ما إبراز ـ2    

الطعام تناول ماذا وكيفية    ـ3    

     ا>خرين واحترام والمسؤولية، والواجب، وا"من، يم في النظافة،قِ       ـ4  

. ضروريا تقديم واعطاء أي تفسيرات او شرح  ليس ،من الحياة ا"ولى الث=ث السنوات خ=ل

 وكثيرا المرحلة، ھذه في. واضحة وعبارات بسيطة تكون أن يجبواذا كان � بد من اعطائھا 

مناسبة؟ أو ضرورية مفيدة، كلمة".� " ا>باء يقولون  من  

. به القيام يجب أو يمكن ما وليس به مسموح ھو ما بين حدود وفاصل وضع الضروري من

 أو سلم إلى ذھب إذا "� " وواضح  بكلمة  عال بصوت بالتنقل يجب إيقافه يبدأ طفل لذلك اي

تبرز" � "وھذه الكلمة  . خطر في وھذا يعني انه  الفرن  باب يلمس أن يريد أو حافة المسبح  

.كاسلوب اساسي ل=مان  والس=مة   

بكثرة من الممكن ان يفني ويھلُك معناھا"  �"لكن استعما ل    

ً ممنوع شيئاً  كل أن يبدو عندما  ـ1  ھذا،� تصعد ھناك،� � تفعل. "جملة كل بداية في وھو ا

ً الطفل يصبح غير حساس" ذلك تلمس ً اطرشو، ا حيث ُ من المستحيل تجنب  "�"على الكلمة  ا
معظمھا بدون اھمية  كثيرةً  عمِل اشيائاً   

 ا"ھداف من الكثير تحقيق المستحيل فمن واحد  وقت في جدا كثيرة اشياء تغيير نحاول عندم ـ2

الھدف اي  تقريبا يبلغ فھكذا � الھدف ھذا لبلوغ معا سھمعدة ا  رمي مثل انھا. واحد وقت في
 كل وفي. معينة وتصويبه نحو الھدف  لحظة  في واحداً  نأخذ سھماً  أن ا"فضل من. سھم 



" � " بكلمة   لمن أ�فضل ا�حتفاظ انه اھداف معينة  تتواجد أن يجب الطفولة، من مرحلة

  .الطفل له يتعرض أي خطر  أو ا�عتدأت: حقا خطيرة لقضايا

 حد يرافقھا � وتأثيرھا عندما  أن تفقد فعاليتھا ومعناھا أيضا الممكنمن " � " إن كلمة    ـ3

ويستمر بالقفز بعد  )الصوفا ( ا"ريكة  على يقفز  الطفل إذا كان المثال، سبيل على. حقيقي 
عندئذ ناخذ الطفل من .الذخيرة  من المزيد ان ننفق � يجب الطلب من ان يترك ذلك  مرتين ،

 للمرة الرسالة تتكرر بينما من العابه نتركه قريباً  و بعيدا وننقله ذراعيه وننزله من الصوفا

 ،"ا"لف للمرة" � يجب ان ننتظر كثيراُ ." ا"ريكة على تقفز �: "وواضح عال بصوت الثالثة 
)السن ذھ في كثيرا � يفيد ذلك أيضا( وخطبة نھدده بصرخة عندذلك  

 في الوقت المناسب صفعةب ُضربَ  ما إذا المثال، سبيل على عندما، تناسق وتطابق عدم   ـ4 

    "يضرب  �" بعد ذلك     يقالو

تسم عند لفظھا بن عندما بطريقة غير ارادية" � " أخرى تفقد معناھا وتأثيرھا كلمة  حالة    ـ5 
 بھم، الخاصة المھضومين وحيلھم" المجانين ا�قزام"وھؤ�ء. ا"حيان  من كثير في يحدث ھذا. 

 .المخاطر طبعاُ  على يعتمد ذلك. حظرناھم  نحن بما للعب يذھبون عندما مقنعة وجوه وضع مثل

 وتحويل عن المكان ومحاولة إلھائھم  إبعادھم مرة اخرى ھو، شئ وأفضل. الحال بطبيعة

.التلفزيون او أي  جھاز اخر  ازرار لمس فكرة عن انظارھم   

 من شكل بأي  و� تضحك ملحَ مخاطر، تَ  على تنطوي "نھا مھم، أمر المشكلة كانت وإذا

.ا"شكال  

.ا�ستراتيجية تغيير ا>باء و وتأقلم و ينبغي تكيف اخرى تحديات تبرز وسوف ا"طفال، مع نمو  

ا�بناء ليس أفضل لعدة  إن فرض تثقيف. بقوة با�ستبداد في بعض ا�حيان نخلط الثبات
ا�لتزام  المستحيل من يكون قد مفرط، إذا كانت بكثرة وبشكل أنه نتذكر أن وينبغي ممنوعات

  .بھا

 مع القواعد لتتناسب بعض تغيير يجب. صارمة قواعد و� نظرنا، وجھة" فرض" ليست انھا

 مع ع=قة لھا التي تلك أن إ�...).  والمسؤوليات ساعة العودة للبيت والمھام ( ا"طفال عمر

ثابتة وصارمة  يجب ان تكون ا>خرين احترام ومع الطفل س=مة  

 من وأنه. التفاوض مھارات تطوير يتطلب ا�بنة أو ا�بن تزايد نضوج  ومع من ناحية اخرى،

ھذه ا�وضاع معھم بشكٍل  لحل باستراتيجية أفضل  للتخطيط الوقت بعض نتروى  أن ا"فضل
 ا>باء يكونوا عندما  يبرز" �"ھذا الرد السريع .نتندم بعد ذلك ربما "�" إن رداً سريعاً . ھادئ 

 عن والحديث ھذا من ا�نتھاء حتى انتظر" نقول أن ھو رد أفضل إن .شيئ  بفعل اي مشغولين

 الطفل، رغبات فھم المشكلة، تحليل بھدؤ وببرودة  نقدرعلى. " التفكير  من لي بد �" أو" ذلك

  .أو المنع  والتفاوض على السماح جوانب جميع في والنظر



 تجنبن � ذلك بعد ولكن �، نقول وعندما. وثبات بحزم وا�ستمرار الوقوف ھو شيء أصعب نإ

 والفوضى و� نحترم القاعدة وبدون نتائج لقزفھا ،عندئذ يبرز الفشل التربوي،رم والممنوع حَ المُ 

مناقشاتالو ا"من وانعدام  

 

 تذكر

والخطر ىا"ذ من ا"طفال لحماية ا"مني السياج ھي بل. حدود لوضع ستخدمتُ  "�" كلمةان   ـ1  

بين ا�باء  ُتطبق  أن يجب ولكن القواعد، من قليل عدد على عتمدت ا"م أو ا"ب سلطة نإ   ـ2 
قيسنوت حازم بشكلٍ   

 من قليل عدد ھناك يكون أن يجب ولكن." ذلك تفعل ان مكانكليس بإ:تعني " � " إن كلمة   ـ3

الواقع في المحظورة ا"شياء  

الحقيقي الحد يرافقه لم إن عديدة مرات"� "� توجد ھناك فائدة بقول   ـ4   

"نعم "  يعادل بابتسامة" � "إن كلمة  ـ5   

يجب ان افكر "  ھي إجابة أفضل إن . الردا حللن أن ينبغي ،ل=بناء طلبعلى  جابةقبل ا�    ـ6 
"عندما انھي ھذا  نتكلم  ا�ن " او " بذلك  


