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أو  نػػػػػاسللضػػػػرر وفيػػػػػ  الفعػػػػذ الػػػػػيي آل يرا ػػػػة ا داب العامػػػػة هػػػػػو  ملػػػػ   االسػػػػلوؾ 
احلػري   لػ   املسلم. لفظياً أو  ملياً  ز اجاملمثلكات والبيئة والطبيعة وقد يكوف اإل

و  ااجػام  املصلحة العامة آل يؤذي ا خرين بنشاط  ال ائد، أو حركث  النابعػة مػن ا ػ
اإلسػمـ أديػا يػيير ولقػد تتػافرت األدلػة   فسػاد حػير منػ ألف الثفريط حبقوؽ الناس

َ ػػلَّ   النَّػػِ  قػػاؿ . داخػػذ امثمػػا وخار ػػ  وبنػػاء األوا ػػر الو يقػػة لػػ  ضػػرورة الثعػػاوف 
َياِف َيُشدُّ بَػْعُتُ  بَػْعتاً ُُثَّ َشبََّك بَػػنْيَ َأَ ػابِِع ِ : "اللَُّ  َ َلْيِ  َوَسلَّمَ  " اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُػنػْ

بعتػا  هػو بيػاف لو ػ  الثشػبي  أيتػا أي يشػد بعتػ م"( ُث شبك بػني أ ػابع )وقول  
مثػػػذ هػػػيا الشػػػد، ويسػػػثفاد منػػػ  أف الػػػيي يريػػػد املبالاػػػة ت بيػػػاف أقوالػػػ  ديثل ػػػا حبركاتػػػ  

ْن َأِب ُهَريْػػَرَة َ ػو  .فػث  البػاريكمػا ذكػر العسػقم  ت " ليكوف أوقا ت نفس السػاما

                                                 
لطيفة الكندري  تو هيئة . بدر ملك نائب رئيس قسم األ وؿ واإلدارة الرتبوية ت كلية الرتبية األساسية و د. د ٔ

 (.اليونسكو –وزارة الرتبية )واملسثشارة احمللية ملرك  الطفولة واألمومة الثدريس ت كلية الرتبية األساسية 

 
 



ِِ اْلُمْسِلُم َمػْن َسػِلَم النّػاُس ِمػْن ِلَسػانِ : "الّلِ   ل  اهلل  لي  وسلم قَاؿَ  َ ْن َرُسوؿ ِ  َويَػِد
املػراد " املسػلم: "قولػ : قػاؿ السػندي ".َواْلُمْؤِمُن َمْن أَِمَنُ  الّناُس َ َل  ِدَماِئِ ْم َوأَْمػَوا ِِمْ 

مػن آل يػؤذي أحػدا بو ػ  " مػن سػلم املسػلموف: "ب  الكامذ ت اإلسػمـ واملػراد بقولػ 
ـ آل يثحقػػػ  سػػػمواملقصػػػود أف الكمػػػاؿ ت اإل ...مػػػن الو ػػػِو آل باليػػػد وآل باللسػػػاف 

 ".كاممً   بدوف هيا وآل يكوف املرء بدوف هيا الو ف مؤمناً 
  

 المزعجأسباب السلوك 

 داخػػذ األسػػرةويشػػاهدِ املراهػػ   اإلحبػا  واحلرمػػاف والق ػػر الػػيي يعيشػ  .ٔ
 .األخمقة والنا م من اآلحنراؼ

مػػػػػن الػػػػػيي يشػػػػػاهدِ  فوضػػػػػويبسػػػػػلوك م ال واإلقثػػػػػداءتقليػػػػػد ا خػػػػػرين  .ٕ
درس - اإل مـ -األـ -األب)

ُ
 (.امل

 .الارية والفراغ الروحة .ٖ
حيػػي يعثنانػػ   ػػرد  املراهػػ الصػػورة السػػلبية لؤلبػػوين ت نظػػر م لسػػلوؾ  .ٗ

 .ولد  اري ينباة أف يسري  ل  اإلرشادات الصادرة من ما
املراهػػ  هػػو األفكػػار اطاطئػػة الػػل تصػػذ لػػيهن الطفػػذ  نػػدما يف ػػم أف  .٘

يأخي حقوق  بيدِ هو اليي يصرع ا خرين و و القوي الشجاع  الشخ 
 .آل باحلسىن

  ؿ الطفذ ت مراحل  األوىل  ن اآلحثكػاؾ اآل ثمػا ة وقلَّػة تشػجيع   .ٙ
 . ل  ُُمالطة النَّاس

 .املثمثذ ت غياب السلطة الراد ة الثساهذ ت الرتبية والثدليذ ال ائد .ٚ
رؤيػػػة املراهػػػ  للخمفػػػات العائليػػػة احلػػػادة وفشػػػذ األهػػػذ ت كظػػػم تكػػػرار  .ٛ

 .ألمور حبكمةالايظ ومعااجة ا

 .أقراف السوءمصاحبة الثعثر الدراسة أو الفوض  املدرسية و  .ٜ



 

 المظاهر

 .والسلوكيات املرجتلة يالب  لي  اآلضطرابنشا  حركة زائد  .ٔ

 .اشثداد ن  ة اآلسثقمؿ والثطلا إىل القيادة ولكن بطرائ  غري مقبولة .ٕ

ثم الشػ –الصػراخ )بطػرؽ غػري آلئقػة وأحاسيسػ  ورغباتػ  يعن  ن نفسػ   .ٖ
الكثابػػة  لػػ   –يركػػذ الصػػاار ويثصػػارع مػػا الكبػػار – يسػػرؽ السػػيارة -

حيقػ  يريد املراه  بسلوكيات  امل  جة أف  (.إتمؼ املمثلكات –احلائط 
 .لمصلحة العامةدوف ا ثبار لمقا دِ اطا ة 

 .الثتجر السريا والثأفف من اآلحثكاؾ بالناس .ٗ

 .تنير الثصرفات بأسباب واهية .٘

 .وتصرفات  غرفث  يعثاد الفوض  ت .ٙ

 .ف و غري ا ثما ة يثحاش  ااجرياف من لقياِ خوفا من الثصادـ مع  .ٚ

 .ت أمور تاف ة امادلة العقيمة .ٛ

 .ا هبوايات  من غري أف يرا ة الظروؼ العامةثيشبا رغبات  ويسثم .ٜ

إظ ػػار مشػػا ر  –تػػوقري الكبػػري والرأفػػة بالصػػاري )إمهػػاؿ ا داب العامػػة  .ٓٔ
خيػػػػرؽ حػػػػ  اآلسػػػػثئياف وآل ي ػػػػثم  شػػػػا ر  –اـ املػػػػودة واأللفػػػػة واآلحػػػػرت 

 (.غرِي

 .إساءة األدب ت ُماطبة اطدـ والفقراء والقسوة  لي م .ٔٔ

 . النفور من النص  والثمادي ت العناد .ٕٔ

 –مشاكسػػػػػػات  –مشػػػػػػا رات ) الثػػػػػػور  ت أمػػػػػػور حمفوفػػػػػػة باملخػػػػػػاطر .ٖٔ
 .(معاكسات

 



 الوقاية والعالج

عظمػػػة املسػػػئوليات الػػػل تقػػػا الثو يػػػة اإلسػػػممية الكفيلػػػة بثبصػػػري املراهػػػ  ب .ٔ
 . كاهل  وكيفية الوفاء باألمانات ل   

ت  قػػػاؿ ابػػػن قػػػيم ااجوزيػػػة. إشػػػااؿ املراهػػػ  بػػػاطري قبػػػذ أف يشػػػالنا بالشػػػر .ٕ
وجينب  الكسذ والبطالة والد ة والراحة بذ يأخيِ : "تو ي   ألولياء األمور

البطالػة بأضدادها وآل يرحي  إآل  ا جيم نفس  وبدن  للشاذ، فػنف الكسػذ و 
ما إما ت الدنيا و إ واقب سوء ومابة ندـ، وللجد والثعب  واقب محيدة، 

مػػػا في مػػػا، فػػػأروح النػػػاس أتعػػػب النػػػاس، وأتعػػػب النػػػاس أروح إت العقػػػ  و 
النػػػاس، فالسػػػيادة ت الػػػدنيا والسػػػعادة ت العقػػػ  آل يو ػػػذ إلي ػػػا إآل  لػػػ  

اإلسػػػممة   لػػػ  أوليػػػاء األمػػػور اآلسػػػثفادة مػػػن ترا نػػػا ". سػػػر مػػػن الثعػػػب
 ػػػم  فثيػػػاف والفثيػػػاتلشػػػحي مهػػػم الشػػػباب و ػػػرف ا حنػػػو ميػػػادين نافعػػػة فال

كانػػػػة فػػػػرتة . نفػػػػوس تثشػػػػرب القػػػػيم الصػػػػحيحة إذا أحسػػػػنا  رضػػػػ ا  ػػػػم
قػػػاؿ ابػػػن . املراهقػػػة فػػػرتة حااػػػة لبنػػػاء العقليػػػة العلميػػػة  نػػػد سػػػلفنا الصػػػاح

. لػػػػػػبوأنػػػػػػا بعػػػػػػد ت الطَّ  ..إ  طالعػػػػػػة  شػػػػػػرين ألػػػػػػف  لػػػػػػد  "ااجػػػػػػوزي 
ظر في ػػا مػػن ممحظػػة سػػري القػػـو وقػػدر مهم ػػم وحفظ ػػم سػػثفدت بػػالنَّ فا

قػاؿ ابػن خلػدوف و . "و بادا م وغرائب  لوم م ما آل يعرف  مػن   يطػالا
و  أزؿ منػػػي نشػػػأت ونػػػاه ت مكبػػػاً  لػػػ  يصػػػيذ العلػػػم، حريصػػػاً  لػػػ  "

  ". بني دروس العلم وحلقات  اقثناء الفتائذ، مثنقمً 

ا ذ الصادؽ ليعن املراه   ن مهوم  بصورة آلئقة والثو  املصارحة املسثمرة .ٖ
فػػػة والعصػػػياف إلظ ػػػار مشػػػا ِر املكبوتػػػة بػػػالث كم لولػػػئم يتػػػطر إىل املخا

 .والث جم

ونفػػػػة العمقػػػػة امل  ومػػػػة بػػػػني  املراهػػػػ تصػػػػويب املفػػػػاهيم اطاطئػػػػة ت ذهػػػػن  .ٗ
 .اآلسثقملية وبني الثعدي  ل  الاري



 ال و يػػػة احلػػػادة أمامػػػ  فلػػػن لصػػػرا اتاباحلػػػير مػػػن ش يػػػ  مشػػػا ر املراهػػػ   .٘
 .يكرتث  شا ر ا خرين ت املسثقبذ

بػأف املسػػلم القػػوي آل ياتػػب ألتفػػ  كػػرة ومثنو ػػة بثبطريقػػة م املراهػػ قنػاع إ .ٙ
 .من أذاِ املسلم هو اليي يسلم الناس. من حول  ي   األسباب وآل 

ممػػن مػػن األ ػػحاب  لػػ  مصػػاحبة ااجيػػدين  راهػػ احلػػرع  لػػ  تشػػجيا امل .ٚ
 :ٔقاؿ لبيد .ف ديدوا يد اإلساءة لآلخرينآل حيبوف أ

 واملرُء يصلُحُ  ااجليُس الصاحُ * كنفِسِ    لبيبما  اتَب احلرَّ ال                
بعبػػارات  املراهػػ اسػػثخداـ العقػػاب مػػن خػػمؿ تصػػويب اططػػأ فػػنذا تلفػػظ  .ٛ

ت الوقػػة غػػري م يبػػة ت تعاملػػ  مػػا ا خػػرين وهػػو غاضػػب فُيطلػػب منػػ  
 .أف يعثير بعبارات مؤدبةثف از ودوف اساملناسب 

املراهػػػ  الد ابػػػة واملػػػرح واملمطفػػػة وهػػػيِ مػػػداخذ  يػػػدة إل ػػػمح يعشػػػ   .ٜ
األمػػػور بطرائػػػ  بعيػػػدة  ػػػن الثػػػوتر والقلػػػ  بػػػذ قػػػد يبػػػوح املراهػػػ  بأخطائػػػ  

إذا شعر باألمػاف وأننػا نصػل  املسػائذ وآل ويثالب  ل  الرتدد ويعرتؼ هبا 
 . صيد العثراتثن
قعيػػػػة ت حمػػػػيط األسػػػػرة وامثمػػػػا مػػػػا روايػػػػة القصػػػػ  إجيػػػػاد القػػػػدوة الوا .ٓٔ

واملواقػػف النبيلػػػة الدالػػػة  لػػػ  كظػػػم الاػػيظ وضػػػبط الػػػنفس كػػػة يثأسػػػ  هبػػػا 
 .خري زادراه  وت السنة النبوية املط رة امل

                                                 
1
وأكرمػػ   مػػر بػػن كػػاف لبيػػد بػػن ربيعػػة الشػػا ر املشػػ ور فارسػػا شػػجا ا سػػخيا قػػاؿ الشػػعر ت ااجاهليػػة دهػػرا ُث أسػػلم  - 

رة وآؿ  مػراف فػ اد سػورة البقػبػدل  اهلل بالشػعر أ :ت اإلسػمـ قػاؿ و ندما سئذ لبيػد  ػن الشػعر .اططاب رضة اهلل  ن 
 :فيػػػػػ  خم ػػػػػة تربويػػػػػة تصػػػػػل   لػػػػػ  مػػػػػر الػػػػػدهور آل بيثػػػػػا واحػػػػػداإويقػػػػػاؿ أنػػػػػ  مػػػػػا قػػػػػاؿ ت اإلسػػػػػمـ  . مػػػػػر ت  طائػػػػػ 

 واملرء يصلح  ااجليس الصاح* ما  اتب املرء اللبيب كنفس  
 :ويقاؿ بذ قول 

 حىت لبسة من اإلسمـ سرباآل* احلمد هلل إذ   يأت  أ لة 
 



إىل بعػػػػػر الطػػػػػرؽ حلػػػػػذ األزمػػػػػات وموا  ػػػػػة  ػػػػػدواف  راهػػػػػ إرشػػػػػاد امل .ٔٔ
 .ا خرين حبكمة

مسػائذ قانونيػة وأخمقيػة  ػدد إشعار املراه  بأف العاقذ آل يث ػاوف ت  .ٕٔ
 .ا خرين

يعػن أف  فػردوضا مبادئ  امة ت األسرة مثذ أن  آل ُيسم  أبداً ألي  .ٖٔ
 .األلفاظ الفظةباسثخداـ أو  بأي مادة حادة أو خطرة  ن غتب 

سػلوؾ إجيػػاِب القيػاـ بلمشػاغب إذا بػادر إىل ل تع يػ  املبػادرات اإلجيابيػة .ٗٔ
 .املدح والثناء يدؿ  ل  احرتام  لآلخرين من خمؿ

ت البيػػػػة واملدرسػػػػة كػػػػة  املػػػػراهقني واملراهقػػػػاتفػػػػث  بػػػػاب احلػػػػوار مػػػػا  .٘ٔ
املبػادئ الػل جيػب أف سػبذ العػمج و  وتو ي  م حنويثحد وا  ن معانا م 

 .توضا ويعمذ  ل  تنفييها ااجميا
والثجػارب العمليػة بػني املػربني واألقػارب أمهية تبػادؿ اطػنات النا حػة  .ٙٔ

 .دي  ل  حقوؽ ا خرينالثع  مجموضوع ت 
ت حاؿ  ج  املدرسة واألسرة  ن موا  ة السلوؾ العدوا  واسثمرار  .ٚٔ

بنفسػػ  أو  ػػا حيػػيط بػػ  فننػػ  يثو ػػب  أوت إحلػػاؽ التػػرر بػػا خرين  املػػ   
 . رشد نفسةاسثشارة م ل  األهذ 

 . ياتيةاحل ارات تعليم امل اآلسثفادة من كثب .ٛٔ
 .للمراه السلوؾ اآل ثما ة  تو ي   مقة البية باملدرسة ملثابعة .ٜٔ

وجتنػػب الثػػوبير قػػدر اآلبثعػػاد  ػػن األلفػػاظ اآلسػػثف ازية والن ػػة السػػلبية  .ٕٓ
 ."وق .. أنة قليذ األدب" "نة م   أ" :مثذ قوؿ املسثطاع

اغثناـ األحداث ااجاريػة لثحليل ػا ومناقشػث ا وأخػي العػن من ػا ت  ػو  .ٕٔ
هائػذ  ت تقػيؼ لنػا بركػاــ فااجرائػد وامػمأسري يسػودِ الثفػاهم واآلحػرتا

من املواقف والقص  الواقعية الل يكة مهـو شباب مسث رت  م هنايات 



كانػػة نثيجػػة حثميػػة للثمػػادي ت و  حم نػػة آملػػة القلػػوب وأضػػرت بػػامثما
 .سلوكيات م  جة

تشػػػجيا املراهػػػ   لػػػ  اآللثحػػػاؽ باألنديػػػة الرياضػػػية والثقافيػػػة والدينيػػػة  .ٕٕ
وهػػػػيا ينطبػػػػ   لػػػػ  املراهقػػػػات  ااجمػػػػا ةليوسػػػػا  مقاتػػػػ  وليثعػػػػود العمػػػػذ 

 .أيتاً 

 ؟كيفية استخدام أسلوب تصويب الخطأ

بدأ  لماء النفس حديثاً ت ميداف تربية الطفذ يؤكدوف  ل  أسلوب مػؤ ر مػن 
هػػيا املػػن   هػػو الثصػػحي  الػػياي لؤلخطػػاء حيػػي يكػػوف . أسػػاليب العقػػاب اإلجيػػاِب

اج الػػيي حصػػذ منػػ  وُيطلػػ   لػػ  ثعػػديذ اآل و ػػباملراهػػ  املػػ    أف يقػػـو بػػالعقػػاب 
 .أي تصويب اططأ (Over correction)هيا املف ـو ت ميداف  لم النفس 

 الفردالثصحي  الياي  قاب يسثخدـ  ند حدوث سلوكيات غري مقبولة  ند 

 :وأهم مراحل 
عاقػػػب جيػػػػب أف . Restitutionإ ػػػادة األمػػػور إىل نصػػػاهبا  .1

ُ
فالطالػػػب امل

 . سابقة قبذ وقوع اططأ فريفا الترريعيد األمور إىل حالث ا ال
وهػيِ مرحلػة ممارسػة   Positive practiceإ ػادة الفعػذ بصػورة اجيابيػة  .ٕ

الصػػػػواب فػػػػم يعثػػػػير املشػػػػاغب بأسػػػػلوب حػػػػاد أو ينظػػػػف داِر ويلقػػػػة 
 .القاذورات  ند غرِي

اآلسثشػػػارات النفسػػػية الثصػػػحي  الػػػياي ت املػػػدارس ألهنػػػا ديكػػػن أف تسػػػثخدـ 
أف  تعػديذ السػلوؾ اإلنسػا ت كثابػ  مجػاؿ اططيػب . ييكر د. ٔتعاجل مشاكذ كثرية

يشػمذ  لػ  تػوبير الفػرد بعػد قيامػ  "الثصحي  ال ائد اليي أاينػاِ الثصػحي  الػياي 
وتػػيكرِي  ػػا هػػو مقبػػوؿ ومػػا هػػو غػػري مقبػػوؿ ومػػن ُث  بالسػػلوؾ غػػري املقبػػوؿ مباشػػرة،

                                                 
1 
http://maxweber.hunter.cuny.edu/pub/eres/EDSPC715_MCINTYRE/Ove

rCorrection.html 

http://maxweber.hunter.cuny.edu/pub/eres/EDSPC715_MCINTYRE/OverCorrection.html
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وؿ أو تأديػػػة سػػػلوكيات يطلػػػب منػػػ  إزالػػػة األضػػػرار الػػػل نثجػػػة  ػػػن سػػػلوك  غػػػري املقبػػػ
 ع) "للسلوؾ غري املقبوؿ اليي يراد تقليل  بشػكذ مثكػرر لفػرتة زمنيػة حمػددة ةنقيت
ٜٔٛ.) 

تؤكد الدراسات النفسية  ل  أف هيِ الطريقة من أفتذ طرؽ العقاب ألهنا آل 
تقلِّػذ مػػن السػلوؾ السػػل  فحسػب بػػذ أيتػا تسػػاهم ت تع يػ  السػػلوؾ اإلجيػاِب فمػػن 

احملافظػة  لػ  النظافػة  الفػردطػأ كأسػلوب تربػوي ت العقػاب يػثعلم خمؿ تصويب اط
أي أف هػيِ الوسػيلة تعػ ز السػلوؾ .  ملياِّ وت نفس اللحظػة ُيصػحِّ  سػلوك  السػل 
 . اإلجياِب وتعاجل الثصرؼ السل  ت آف واحد

إف أسػػػلوب الثصػػػويب الػػػياي لؤلخطػػػاء ت ميػػػداف العقػػػاب لػػػ  تػػػأ ري  ظػػػيم ت 
ألنػػػ  يقػػػـو  لػػػ  أسػػػاس املمارسػػػة والعمػػػذ  لػػػ  تايػػػري  راهػػػ لوؾ املتنميػػػة و ػػػييب سػػػ

آل شػك أف النصػائ  العامػة واملػوا ظ . الثصرفات السلبية وتنمية اآلجتاهات اإلجيابيػة
ا امة كثرياً ما تثبعثر ما رياح النسياف ت حني أف الثجارب الياتية، واطػنات احليػة، 

 .   نفس وذهن اإلنساف ادة تظذ أكثر رسوخاً، وأ م  تأ رياً، ت
الػػػيي  مػػػن هنػػػا ديكننػػػا تفسػػػري بعػػػر  وانػػػب العظمػػػة الرتبويػػػة ت سػػػرية نبينػػػا 

ذكر الرتمػيي ت سػنن  أف ر ػًم . اسثخدـ أسلوب تصحي  اططأ ت الرتبية والثعليم
 اْرِ ػْا فَػُقػْذ السَّػمـُ َ لَػْيُكْم،: "و  يسػثأذف و  ُيسػلِّم فعلَّمػ  قػائمً  دخذ  لػ  النػ  

 (. وا داب اآلسثئيافكثاب " )أَأَْدُخُذ؟
 يُبػػػني فػػػن يويػػػذ الفشػػػذ إىل تفػػػوؽ مػػػن خػػػمؿ الثصػػػويب -مثػػػاٌؿ نبػػػوي آخػػػر 

خر ػة : )اهلل  نػ  رضةقاؿ أبو حميورة . جندِ ت قصة أِب حميورة -الياي للخطأ 
ت بعػر الطريػ  فػأذف مػؤذف  رسػوؿ اهلل ت نفر فكنا ت بعػر طريػ  حنػني فلقينػا 

فسػػػػمعنا  ػػػػوت املػػػػؤذف وحنػػػػن مثكئػػػػوف  بالصػػػػمة  نػػػػد رسػػػػوؿ اهلل  هلل  رسػػػػوؿ ا
الصػػوت فأرسػػذ إلينػػا إىل  ونسػػث  ئ بػػ  فسػػما رسػػوؿ اهلل [ نقلػػدِ]فصػػرخنا حنكيػػ  

قػػد ارتفػػا؟ فأشػػار  أيكػػم الػػيي اعػػة  ػػوت  أف وقفنػػا بػػني يديػػ  فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل 



. قػم فػأذِّف: فقػاؿ [. تػرك   نػدِ]القـو كل ػم إ،، و ػدقوا، فأرسػذ كل ػم وحبسػ  
فقمػػة بػػني [. األذاف]وآل ممػػا أمػػر  بػػ    فقمػػة وآل شػػةء أكػػِر إ، مػػن رسػػوؿ اهلل

أي  لمػػػ  كيػػػف ]الثػػػأذين هػػػو نفسػػػ   فػػػألق   لػػػة رسػػػوؿ اهلل  يػػػدي رسػػػوؿ اهلل 
ُث د ػػػػا  حيػػػػي  .آل إلػػػػ  إآل اهلل… اهلل أكػػػػن اهلل أكػػػػن  : فقػػػػاؿ[ ينػػػػادي للصػػػػمة

نا ػػػية أِب  رة في ػػػا شػػػةء مػػن فتػػػة ُث وضػػػا يػػدِ  لػػػ قتػػية الثػػػأذين فأ طػػػا   ػػ
حمػػيورة ُث أمّرهػػا  لػػ  و  ػػ  ومػػن  لػػ  كبػػدِ ُث بلاػػة يػػدِ سػػرة أِب حمػػيورة ُث قػػاؿ 

يػػا رسػػوؿ اهلل مػػر  بالثػػأذين  كػػة : فقلػػة. بػػارؾ اهلل فيػػك وبػػارؾ  ليػػك رسػوؿ اهلل 
بػ  للنػ  من كراهية و ػاد كلػ  حم  فقاؿ قد أمرتك فيهب كذ شةء كاف لرسوؿ اهلل

. 
الرتبيػة أف القصة السػابقة أمهيػة تع يػ  السػلوؾ اإلجيػاِب مػن خػمؿ الثػواب و  تبني

ومػػن فوائػػد احلػػديي السػػاب  تو يػػ  األنظػػار إىل أمهيػػة . باملثوبػػة تسػػب  الرتبيػػة بالعقوبػػة
فنف األسباب املاديػة م مػا كانػة قو ػا تظػذ امل    السلوؾ و مج ري يالد اء ت تا

. ن دوف مػدد السػػماء والرتبيػػة ت املقػاـ األوؿ توفيػػ  مػػن اهلل سػػبحان ضػعيفة واهيػػة مػػ
 . قصة أِب حميورة أف العقاب در ات ومن  نوؼ العقاب تصويب اططأتُبني 
 

 المبادئ العامة لتطبيق التصويب الذاتي 

 لػػػ  ضػػػوء مػػػا سػػػب  ديكػػػن اسػػػثنثاج بعػػػر املبػػػادئ العامػػػة لثطبيػػػ  الثصػػػويب 
 :الياي
اػري مقبػوؿ مػن الالػياي هػو تقليػذ أو إزالػة السػلوؾ  ا دؼ من الثصػويب (ٔ

إىل شػرين الطالػب  لػػ   الثصػويب الػػيايكمػا ي ػدؼ   .خػمؿ إ ػمح مػا ف إفسػػادِ
 .الفعذ الصحي 

عاقػػػب أف السػػػلوؾ الػػػيي  ػػػدر منػػػ  غػػػري مرغػػػوب  (ٕ
ُ
أف يقثنػػػا الشػػػخ  امل
 .و لي  أف يرتا ا  ن  بعمذ إ رائة



 .أف الثصويب من  نس العمذ (ٖ
 .لثصويب حمدداً زماناً ومكاناً أف يكوف ا (ٗ
وشخصيث  واملوقف اليي وقا فيػ   الفردأف يكوف الثصويب مناسباً لعمر  (٘

 .فلكذ مقاـ مقاؿ
مبنيػػػػة  لػػػػ  تقػػػػدير  الفكػػػػرةآل نسػػػػثخدـ الثصػػػػويب ت كػػػػذ احلػػػػاآلت بػػػػذ  (ٙ

ألهنػا  فويػة غػري مقصػودة  اوا ث اد املرِب ف ناؾ أخطػاء آل تسػثد   الوقػوؼ  نػده
 .آل ينفا هيا األسلوب ت  م   وقد ينفا أسلوب آخروهناؾ حاآلت قد 

جيػػػب أف يكػػػوف الثصػػػويب الػػػياي فوريػػػاً أي بعػػػد حػػػدوث السػػػلوؾ الاػػػري  (ٚ
 .مرغوب في  مباشرة

الػػيي  ػػدر منػػ  غػػري مرغػػوب     أف يعلػػم املخطػػن بػػأف الفعػػذ املػػ جيػػب (ٛ
  .في  وأف املرِب يكِر فعل  اطاطن آل الفا ذ نفس  أي أن  كشخ  حيب  ااجميا

خطن بثصويب  (ٜ
ُ
. فنن  يسثح  كلمػة  نػاء أو تع يػ  و ػواب اطلذإذا قاـ امل

 . تسب  الرتبية بالعقوبةدائما وأبدا الرتبية باملثوبة 

تسػػػ ذ األمػػػور وبػػػ  يثصػػػذ "قػػػاؿ املنػػػاوي ألف بػػػالرف  . الرفػػػ  ت العقػػػاب (ٓٔ
 بعت ا ببعر وب  جيثما ما تشثة ويأتلف ما تنافر وتبدد وير ا إىل املأو  ما شي

ينباة للعا  إذا رأ  من خيذ بوا ػب أو و وهو مؤلف للجما ات  اما للطا ات، 
يفعػػػػذ حمرمػػػػاً أف يرتفػػػػ  ت إرشػػػػادِ ويثلطػػػػف بػػػػ ، روي  ػػػػن أِب أمامػػػػة أف شػػػػاباً أتػػػػ  

: فقػاؿ ...  ادف مػ : نػاس بػ  فقػاؿائػيف ، ت ال نػا فصػاح ال: فقاؿ ل  املصطف  
آل : بونػػػ  ألم ػػػا م، أيبػػػ  آلبنثػػػك؟ قػػػاؿفالنػػػاس آل حي: قػػػاؿ. آل: أيبػػػ  ألمػػػك؟ قػػػاؿ

فالناس آل حيبون  لبنا م، حىت ذكر ال و ة والعمة واطالة ُث د ا لػ ، فلػم يكػن : قاؿ
 .(باخثصار) "بعد شةء أبار إلي  من ال نا

 .الثدرج ت معااجة األخطاء (ٔٔ
 



 

 ال بد منها همسات تربوية

الصػػػػن ااجميػػػػذ املثجػػػػدد أمػػػػاـ تثطلػػػػب الرتبيػػػػة قػػػػدراً كبػػػػرياً مػػػػن املثابعػػػػة الوا يػػػػة و 
الثحديات الل تكن كلما كنت العائلػة ورغػم املصػا ب الكثػرية فػنف املاػاي الدنيويػة 

 .واهلل سبحان  آل يتيا أ ر احملسنني واحملسناتواألمذ أ ظم واألخروية أكن 
األ ػػذ ت العوائػػد أهنػػا تثاػػري فالعػػادات السػػيئة مثػػذ اآلنطػػواء، واطجػػذ الاػػري طبيعػػة، 

الاتػػػػب مػػػػػن غػػػػػري مػػػػػنر معقػػػػػوؿ، واألنانيػػػػػة، والسػػػػػلوؾ املػػػػػ     نػػػػػد املراهػػػػػ  وغريهػػػػػا مػػػػػن و 
القا ػدة الصػحيحة ت . األخمقيات امليمومة ديكن تايريها إىل ضدها من العػادات احلميػدة

ػا :"الػل تػن   لػ  ييب األخمؽ هة تلػك املقولػة النبويػة العظيمػة  إمنػا الِعْلػُم بػالّثعلُِّم، وِإمنَّ
َر يُػْعطَُ ، َومْن يَػثَِّ  الشَّر يُػَوقَّ ُ  احلِْلم    .ٔ"بالثَّحلُّم، وَمْن يثحرَّ اطيػْ

 الفػػػروؽ أمهيػػػة الاػػػ ا، اإلمػػػاـ أدرؾ. مػػػن األمهيػػػة  كػػػاف ت هػػػيا املقػػػاـ مرا ػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة

 بيػبالطَّ  أفَّ  وكمػا" بيافالصِّػ و ػييب فسالػنَّ  رياضػة  ن فقاؿ والثقومي بيةالرتَّ  ت والثدرج الفردية

 بػػنمطٍ  املريػدين  لػ  أشػار لػو املػرِب كػيلك أكثػػرهم، قثػذ واحػد بعػمج املرضػ  مجيػا يعػاجل لػو

  مػر  ت ينظػر أفْ  ينباة وإمنا .قلوهبم وأمات أهلك م ياضةالرِّ  نَ مِ  واحدٍ 
ُ
  ِ نِّ وِسػ  ِ حالِػ وت ريػدامل

 ".رياضث  ذلك  ل  ويب  ياضةالرِّ  من نفس  يثمل  وما ، ِ وم ا ِ 
 

 اتمةالخ

املباشر وخنات سارة ومؤملة وآل شك أف اآلحثكاؾ  ،راحذ  ديدةدير املراه   
يحة وقػػػد تػػػنجم املشػػػكمت تنتػػػ  مػػػا املمارسػػػة الصػػػحهامػػػة بالنػػػاس م ػػػارة حياتيػػػة 

األقػػراف )خار يػػة مثػػريات أو ( أسػػرية –نفسػػية )داخليػػة  وائػػ  نثيجػػة لعػػدة  السػػلوكية
راه  لدي  القدرة  ل  يمذ تبعات سػلوك  وم ما تكن األسباب فنف امل( اإل مـ –

                                                 
 .(ٔٙٗع  ٔج ، حي  ااجاما الصاري لؤللبا انظر  .اإلفرادرواِ الدار قط  ت ) ٔ



ويسػػػػني  مقاتػػػػ   ،وجتػػػػاوز الصػػػػعوبات،  تصػػػػويب زآلتػػػػ وآلبػػػػد أف يعثػػػػاد املرونػػػػة ت
حيثػػاج املراهػػ  إىل الشػػعور بػػا خرين واحػػرتاـ حقػػوق م وهػػيا آل يثحقػػ   . ثما يػػةاآل

اركة ت فنسػم  لػ  باملشػ انيا إآل  ندما نرا ة مشا ِر أوآًل وحنرـت شخصيث  املسثقلة 
والثااضػة  ،اطػناتتوا ػذ حذ مشكمت  ت  و أسري يقػـو  لػ  تبػادؿ املشػا ر و 

النقػػػا  السػػػابقة شثػػػذ خػػػنات ونظػػػرات . الػػػ آلتآل تصػػػيد وتصػػػويب  ػػػن ا فػػػوات، 
نأمػػذ أف تسػػا د ت زيػػادة الػػو ة الرتبػػوي كػػة نثالػػب  لػػ  األزمػػات مثنو ػػة تربويػػة 

 . وحنق  الطموحات
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