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 المقدمة
مــــــد التاــــــديات الصــــــلورة عنــــــد الصــــــ ار والكبــــــار منــــــ  ال ــــــدم ( Procrastination)التَّْســــــِوْيف  

أعمـــال إذمـــا   م مومـــة ود صـــد يـــا اعتيـــاد اثرجـــاء واحمتنـــاع عـــدفالماطلـــة علـــة طات خمـــاطر  ـــة وعـــادة 
مطلوبــــة وتفويــــا الفــــرص الســــارمة دمــــا يســــبرت ال ــــ وط النفســــية عنــــدما تــــ اك  اةعمــــال وي ــــي  وقــــا 

سبيــف ف ــة مــد البــاحسني إإل ت ســي   .زبليصــلا كمــا يــادي مــ ا اةمــر إإل الربكــة اثداريــة واث ــخل بالن ــام
ـــة ت: التســـويف إإل قســـمني ســـويف أكـــادديي متعلـــ  بالدراســـة وشـــ ون الـــتعل حل وتســـويف   اةمـــور ا ياتي

(Farran, 2004, p. 15 .) حـ  يـلول أو يصـبا دـادرا مـد  ـخل  شـي ا  فصـي ا  مـ ا اخللـ  الـ موم  ي عفو
والتــدرب علــا وألــا اةمــدا  حل  يــادة اثديــان ب ــدرات الفــردحل واحعتيــاد علــا الواألبــة   اذمــا  اةعمــال 

 . رسومةحل ومعرفة فنون رب ي لا وصنو  ترتيرت وتنفي  اةولوياتال
حل مــــد : التَّْســــِوْيفوإطا رجعنــــا إإل كلمــــة التســــويف   ال ــــوامي  العربيــــةحل ف دنــــا ذمــــد أن   الَتــــْيِ يـْر 

ــْو    إن .ٔوقـ ْوت ــا الســْو   . أي يَِعــْي   باةَمــاي: فــخني يـَْ َتــات  الســْو َ : وي ولــونَ  ...َســْوَ  أفْـَعــف  كــ ا: قـَ
ْطفحل والتي ريحل  الّتسويف

َ
َأْكسَـر مـا ي ْسـتَـْعَمف  التَّْسـِويف  و  .اخلـري ةدـا يـا ر فعـفم موم جـدا   ومو فعفمو ال

حل ويسـتددم لللـروب مـد الواقـا أو الـتدلا مـد الواقـف اورجـةحل أو إيسـارا للراحـة للَوْعِد الـ ي ح إذْمَـاَ  لـا
لعمــــفحل أو مــــد بــــاب الــــتام  اللاطــــد وقلــــة الــــوعي دبتطلبــــات وركودــــا للكســــفحل أو خمافــــة الفصــــف   أداء ا

 .اةمور
الســل  ا ــ  مــو الــ ي إطا وعــد أذمــل وإطا رأل  ــريا بــادر إليــا حل وعــابر مــد أجــف ا صــول عليــاحل  

َماطو ــ ا حــ ر اثســخم أديــا ربــ ير مــد  يــا صــنو  
 
  صــ اطر وكبــاطر اةمــور و جــر عنلــا ة ــا قــد  َلــةِ ال

 . لعخقات بني الناسحل وقلة اثدتاجحل وألياع ا  وقحل وترك الوفاء بالعلودتادي إإل فساد ا
 :قال الصاعر ومو يص ف ال ماطر

 بعـــــــــــــــــــــــــلم  مـــــــــــــــــــــــــد طبـــــــــــــــــــــــــاِب الســـــــــــــــــــــــــيِف أم ـــــــــــــــــــــــــا* دع التســـــــــــــــــــــــــويَف وامـــــــــــــــــــــــــِ  ِإإل العـــــــــــــــــــــــــا  
 مـــــــــــــــــــــــــد اةملـــــــــــــــــــــــــني واِث ـــــــــــــــــــــــــواِن َرْف ـــــــــــــــــــــــــا* و ـــــــــــــــــــــــــْ    ا ـــــــــــــــــــــــــد  وارفـــــــــــــــــــــــــْ  مـــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــا   

                                                 

 .حل راجا موقا الوراق(ٜٚٚحل ص المحيط في اللغةالصاحرت بد عبادحل ) ٔ
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 نــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــيَس النصــــــــــــــــــــــِا حَمْ ــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــابت َك م* واصــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــرت  بــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــِ ي 
 :وقال أبو العتامية

 يا َعليَف الَب اِء   َمِ ِ  الد ن       يا ِإإل َك  يـَ  رَُّك الَتسويف  
أن حيـ م الوقـا ك يمـة  منيـة تـدل علـا  لـ   آداب الـتعل    دفسـال د أدرك السـاب ون أن مـد 

 ي ــ  خبــدع التســويف والتيمــف فــ ن كــف أن يبــادر شــبابا وأوقــات عمــر  فيصــرفلا إإل التاصــيفحل وح"الفــرد و
آداب العلمااا   حل  ا ســـني ابـــد النصـــور اليمـــي" )ســـاعة سب ـــي مـــد عمـــر  ح بـــدل  ـــا وح عـــوض عنلـــا

فيما يلي عرض سريا ةسباب وم امر التسويف مث م  حات وم اربـات لطراطـ   .(ٕٔحل ص والمتعلمين
الـــر  ف الســـال ح ا صـــر برجـــاء أن يطلـــا عليلـــا الوقايـــة والعـــخج ودـــ كرما إ ـــاح ح تفصـــيخحل وعلـــا ســـبي

 .حدت اء ما مو دافا فلكف طفف طري ة   التعامف معا والتيعري فيا
 

 األسب ب
 .ألعف اةسرة أو الدرسة   غرس مفلوم إدارة الوقا ومعرفة مبادئ تطوير ال ات  .ٔ
مـد ع يلـة إإل جمموعـة صعوبة   ال كيل والصعور بكسرة وألدامة الواجبات ح سيما عنـدما تصـف  .ٕ

 . احلتلامات

إإل أن اةطفال ال يد يتسمون بالتسويف والماطلة م    ال الرت أبنـاء لببـاء "توصف الباحسون  .ٖ
فــ طا مــا كــان ابنــك حل فل ــد كــان مــاحء اابــاء دمــاطلني حينمــا كــادوا صــ اراحل دمــاطلني غــري من مــني

فــ ن عليــك أوح أن تصــلا العيــوب   حل طبطي ــا متســاقخ حينمــا يســتدعي اةمــر التن ــي  واحد ــبا
مــف تتــي ر علــيل  أحيادــا عنــد طمابــك ثح ــارم  مــد الدرســة  مــف توقــا  ــ  علــا . دا لــك

اةوراق اخلاصة ي  وأي ا علـا ت ـاريرم  الدرسـية   اللا ـات اة ـرية  مـف يسـمعك اةطفـال 
ل ـد كنـا "ل بعـد طلـك وأدا تصتكي مد فواتري متي رة عليك  مـف تعـد بـين تفعـف شـي ا مث ت ـو 

 (. ٖٙص حل م ٕٔٓٓحل كولان" ) "ل د دسيا"أو " مل يكد لدي وقا. مص وح جدا

ح يكتصـــف العلـــ  د ـــاط ال ـــعف عنـــد الـــتعل  إح متـــي را فـــخ يســـعفا الوقـــا لتوجيـــا الســـو   .ٗ
ت ـــوم مدارســنا غالبــا بــال كيل علــا التعلــي  التل يـــي . توجيلــا ســليما كــي يت لــرت علــا التاــديات

بالتاصـــيف الدراســـي وح تعتـــي كســـريا دب ـــال  رســـالة حمـــدودة متصـــلةيـــا فلـــي ماسســـات طات وعل
 .تنمية ملارات ا ياة

 .خيا  الطفف مد اثقدام وي يا الوقا بالتفكري   صعوبة اللمة وعدم ال درة علا احذما  .٘
ح أصلا   ا  أدا"غلبة وسبكد التفكري السبطحل واثحياءات اح لاميةحل والل ة ال اجعية مسف  .ٙ

 ".  ال د سيستعد   ا" "أدا ح أمتلك اللارات الطلوبة" "العمف



الصـــعور باللـــف واحعت ـــاد بـــين أداء مـــ ا الواجـــرت ســـيارما مـــد متـــا كســـرية فيدصـــا فـــوات الـــ ي  .ٚ
 .ايلول وخيف    رب ي  البت 

الطلوب ووألا يل ي إإل التسويف عندما ح تت ا أماما طري ة التنفي  كا لف حبدود العمف  .ٛ
 .توقعات مسالية غري منط ية س فلا اخليالحل وأرأللا اوال

عدم الس ة باللـارات الصدصـية الـت يتمتـا يـا الفـرد وعـدم اثديـان بال ـدرات اخلخقـة عنـد الطفـف  .ٜ
 .وإمهال وقايتا علا أساس توأليف إبداعاتا   صياغة شدصيتاحل وصيادة أوقاتا

درسة   تطبي  اللواطا والع وبـات واثديـان بـين حماسـبة إدراك الطفف بتسامف اةسرة وال .ٓٔ
 .ال صر أمر دادر

 
 المظ هر

 .ترك أداء التكاليف الدرسية إإل ساعة متي رة مد الليف .ٔ
الخمبــاحة عنــدما يســما التاــ ير أو التــ كري والنصــاطا ا اعــة علــا ألــرورة إسبــام عملــا   الوقــا  .ٕ

 . قـَْبَف فـََواِت اةَوانالصايا 

والــرح إإل أن حيــني موعــد تســلي  العمــف الطلــوب منــا فيت ــري حالــا وت ــعف ألــخل الراحــة يتفيــي  .ٖ
 .أوألاعا وييسف لتسويفا ويندم علا تفريطا

عـدم الس ــة بالــ ات وأحيادــا الس ــة الفرطــة حيـف يعت ــد الســو  أدــا يســتطيا أداء العمــف الطلــوب  .ٗ
 . َيَتَماَدلفاِدري َعَلْيِا أَدَا قَ  :ا  ول  ِ  دـَْفسِ يفَ بسلولة ولو   آ ر   ة 

 (.Washington, 2004)تصري الدراسات إإل وجود عخقة بني التسويف والكآبة عند الصباب  .٘

ويكــرر طلــك علــا وجــا التعليــ  ح التا يــ ر أي أدــا ي لــر قبولــا " إن شــاء اهلل"قــد ي ــول الرامــ   .ٙ
عـــود لف ـــا مـــد دون ةداء عمــف مـــا للـــتدلا مـــد اثحـــراج وب صـــد التيجيـــف فيعطـــي الســـو  الو 

 . إن التعلي  دماطلة ح مربر  احل أما التا ي  فلو علم علا أداء اللام   وقتلا. علدية التنفي 

إطا طلــرت مــد الطفــف إح ــار أمــر مــام مــد الطــبحل أو الكتبــة أو ا دي ــة ي ــوم بنصــف اللمــة وح  .ٚ
سـت نا  واسـتكمال يتملا بف ينصـ ف بـيمر آ ـر عـارض غـري ملـ  وغـري ملـا علـا أمـف العـودة ح

 .العمف اةول حح ا

عـد ال يـام باللـام وح ( ا لسـات احجتماعيـة -الباريات الرياألـية –التلفا  )تلليا وساطف ال فيا  .ٛ
بسـرعة ويناـر  بسـلولة فيكـون تابعـا للمسـت دات   يستطيا م اومة اللليات ال رية بف ين ر 

 . اد  ا ويللو بيمور عادويةالطارطة فينصر  عد الواجبات اةصلية وينسا اثعد

 .ح ربسا دفسا وح حيفل غري  لد يد العون رمو ملاولة العمف   وقتا وشكلا العلوم .ٜ



حيلـة   ومـي داطمـا أعـني البصـاطر يتعم احغ ار باةماي الكاطبة والتعل  باامال اخلادعة .ٓٔ
تعلـف التسـويف وتكيـف اةمـور ومد اةمسلة العملية لتماي الرباقة أحاديف الـنف  الـت . الباساءِ 

اةمـــــر مــــــني وســـــلف ولــــــد يســــــت رق أكســـــر مــــــد دقــــــاط  : "دبنطـــــ  وامــــــد يعيـــــ  اســــــت خل الــــــلمد
أدــا ح أحتــاج إإل قــراءة كــف ... ســيقوم يــ ا غــدا فلــو أمــر بســيط جــدا وح يســتا   ...معــدودة

 ...".م ا بف سيقوم باثجابة عد اةس لة غدا مباشرة ةدي فلما الدرس
 .دراك ح   العمف الطلوب منا والوقا الطلوب ةداطا وطري ة اثذما ا لف   إ .ٔٔ
 .الصعور باثحباط وعدم الرألا عد النف  .ٕٔ
 .ت دي  اةعباء واحعت اد بين الوقا ألي  ح يسا شي ا .ٖٔ
ويعطــي الواعيــد ويي ــ   ا مــاس مث ح يســتطيا الوفــاء  يـَْعَ ــف بــال ول دون التسبيــاقــد  .ٗٔ

 .بالوعود والعلود
 .صعور باللف وال  ر عند الصروع   اةعمالسرعة ال .٘ٔ
 . ال دد   البدء .ٙٔ
 . عدم احستعداد لتامف عرتء عملا والتساقف   مواجلة التكاليف .ٚٔ
أو لــوم اا ــريد أو ال ــرو  ( كــان مــد الفــروض أن أقــوم يــ ا اةمــر مبكــرا)لـوم الــنف   .ٛٔ

م علــــا ال ــــوادني واللــــواطا أو يل ــــي اللــــو " عنــــدي الكســــري مــــد الصــــاغف والصــــاكف اليــــوم"اويطــــة 
 .الدرسة

 .الركون إإل الراحة وإيسار اةمور السللة .ٜٔ

ح يصــارح اةمــف بواجباتــا الدرســية الســت بلية  وفــا مــد منعــا مــد الــ ماب إإل أمــاكد  .ٕٓ
 .ال فيا

الصعور بين التسويف سيوفر لا فرصا ح تعوض كمصامدة مبـاراة رياألـية أو اخلـروج مـا  .ٕٔ
 ...للتسوقاللمخء 

ستســـخم لريـــاح وعواصـــف الع بـــات ا ـــادرة لتوقـــات مث النـــدم بعـــد رؤيـــة شـــام عاقبـــة اح .ٕٕ
 .الماطلة

 
 الوق ية والعالج

التوقــف عــد لــوم اا ــريد وازبــاط  طــوات عمليــة لتاســني الوألــا وعــدم اليــيس مــد الت يــري فــ ن  .ٔ
 .التسويف يسبرت الفتور ومد عخمات الفتور الييس وف دان ا ماسحل وإرماق ا واس

ني الــنف  علــا أن ربــري الساليــة وأداء اةعمــال علــا وجــا الدقــة أمــر ح ديكــد الوصــول إليــا تــوط .ٕ
إن اثديـان . داطما  اصة   بدايات العمف رغ  أمهية ا ـرص علـا السـعي النسـ  الـن   التـوا ن



ن ح ريـرت أ. بين دن ل العمف كلا أو د كا كلا دينا الرء عد العمـف وععلـا يعـي    تـوتر دفسـي
 :الب ـرة) "حَ ي َكل ـف  اللّـا  دـَْفسـا  ِإحَّ و ْسـَعَلا"اثحسـان   اذمـا  اةعمـال مطلـوب ولكـد   إطـار 

 . وح تسريرت بعد الب ل( ٕٙٛااية 

 . تكرارما ومناقصتلا مث معا تلا تصديا اةسباب ا  ي ية للتسويف ومعرفة م امرما وأوقات .ٖ

مـد أألـاع وقتـاحل "قال ابد قي  ا و ية واصـفا الـداء والـدواء . تع ي  شين الوقا   دفوس اةبناء .ٗ
فخ تص ف قلبك وجوارحك دبا ح سبلك مد أمر دينك وآ رتكحل وعليـك بـالفكرة   ! ألاع عمر 

ألــاعا مصــا ا   اا فــ ن أألــاعواجــرت الوقــا ووأليفتــا و ــا ا ــ  كلــا عليــاحل فالعــار  ابــد وقتــ
مـد مـ ا و  .(با تصـار) " كللاحل ف ميا الصاحل إمنا تنصي مد الوقاحل وإن أليعا مل يسـتدركا أبـدا

 ".اْلَوْقا  َسْيفي إْن مَلْ تـَْ طَْعا  َقطََعك": الصلورة اثمام الصافعي النط  السديد دفل  م ولة

تمـــف التيجيـــف وديكـــد التـــي ري فيلـــا وتلـــك دعلـــ  اةبنـــاء ودـــدري  علـــا ربديـــد الوألـــوعات الـــت رب .٘
اثســـراع   اةولويـــات ا ومريـــة وال يـــف   الـــلمد الفيـــد مـــا . الوألـــوعات الـــت ح ربتمـــف طلـــك

توجيــا الــرام ني رمــو دورات فــد إدارة الوقــا الــت ت ــدملا ا لــات التدصصــة لــدة يــوم أو أكســر 
ادت اليـة ادوية حيف أن مرحلـة الرام ـة مرحلـة ومي دورات حيتاج إليلا عادة الطخب   الرحلة الس

فارقــة بــني مرحلــة الطفولــة التــي رة إط احعتمــاد الكبــري علــا اةمــف بــني الطفولــة والرشــد ومــي فــ ة 
وبـــني مرحلـــة الرام ـــة إط تســـنا فـــرص ا صـــول علـــا قـــدر أكـــرب مـــد احســـت خلية ثدارة الـــ ات 

 . وتيميللا وربمف التبعات وأداء الواجبات

ر مــد اســتددام أســاليرت ال اردــة اوبطــة اللع ــة مــد مســف الــتلفا يــ   العبــارات ال اطعــة   احــ  .ٙ
مــ   اةســاليرت   الفاألــلة قــد "... لــاطا ح تصــبا مســف فــخن" "أ تــك  ــري منــك: "احســتددام

تكــون دتاط لــا غــري ســارة ة ــا تــورث الليــد مــد النكســات وتاصــف العوقــات بــف قــد زبلــ  بــني 
صــادعة لجبــداع  بي ــة صــايةالســار الســلي  مــو  لــ  . والرف ــاء ا  ــد والصــعور بــالن ااةقربــاء 

ومـــد أيســـر الســـبف   الوصـــول إإل ع ـــول اةبنـــاء اســـتسمار الرســـاطف الصـــبعة . والتعـــاون والصـــاركة
أدـا تسـتطيا أن تلتـلم بالواعيـد وسـب  أن أبـدعا   "با ـرت الاكـدة علـا إي ـاظ اللـارات مسـف 

مـــ   الكلمـــات اليســـرية قاطمـــة علـــا "...د دســـ  ب ـــدراتك ال ياديـــة وآن أوان إأللارمـــارمـــ"حل "طلـــك
احــ ام الــ ات ومراعــاة الــ وق العــام وقــادرة عمليــا علــا خماطبــة اةعمــاق وإعار ــا طواعيــة لتــوقا 

حيتاج السـو  إإل اللمسـة الوحيـة ا اديـة . وربرك اللارات والوامرت الكامنة ثدارة اةمور جبدارة
 .الكلمة الاطية ال اسية ح

أجــود " رمــد رمــرت الن ــام"ر بطري ــة اعابيــةتريــد  مــد الطفــف ركــل   توجيلاتــك ال صــرية علــا مــا  .ٚ
" أدـا شـ اع"وقولنـا " ح توسـحل عيابـك"أف ـف مـد قولنـا " كـد د يفـا" "الفوألـارمد دكـر  "مد 

فعـــال ومـــو غايـــة الع ـــف   مـــ   الطري ـــة اخلطابيـــة ينصـــر  رمـــو اةمـــر ال. " .ح زبـــف" ـــري مـــد 
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تعـرب عـد السـدطحل وح  ـد العبـارات اثعابيـة تعـرب عـد شـعور اوبـة أمـا العبـارات السـلبية ف. النال
وإطا أردت أن تســتدل علــا مــا   "قــال ابــد ال ــي  ا و يــة . شــك أن اوبــة أوإل بالتــيعري والت يــري

ـــا يطلعـــك علـــا مـــا   ال لـــرت شـــ ـــاحل حبركـــة اللســـانحل ف د " اء صـــاحبا أم أىال لـــوب فاســـتدل علي
 ."مد حلو وحام حل وع ب وأجاج... فاللسان يكصف ما   ال لرت 

فكـر . ماج  الصكلة معتربا  دفسـك سـيد الوقـف " مد التماريد ال منية الوجدادية التمريد التا   .ٛ
ــــك كــــف مــــاحء اةشــــداص . بيشــــداص تعــــرفل  وتع ــــرت ب ذمــــا ا    ــــف أد ــــف . واان حل زبي كي

ذمـــا  العمـــف   مث خلـــا ســـيتد و    ومـــاطا ســـيفعلون ث اثجـــراء الـــ ي يواجلون الوقـــف   مـــاســـ
" وعنــدما اتبــا  طواتــا. أكمــف اللمــة الوكلــة إليــا اخلطــوات الــت قــام يــا الصــدا الميــل الــ ي

 ( .ٕٗبودشحل ص )

اجعف لنفسك يوما   اةسـبوع تبتعـد فيـا مـا اسـتطعا عـد الواجبـات الدرسـية واةسـرية وسب ـيا  .ٜ
ي تبدأ اةسبوع ا ديـد حبيويـة و  بدايـة العـودة إإل العمـف احـرص علـا  يـادة أوقـات   ال فيا ك

 (.Pavlina, 2005)وت ليا فرص التوتر  ماماحست 

دراسة سرية الرسـول صـلا اهلل عليـا وسـل  حسـتخل الـدروس اة خقيـة فل ـد كـان  ـا   .ٓٔ
اة الدديـة والرسـالة الدينيـة علـا حـد اةدبياء صـاحرت مهـة ءـاء قادتـا جبـدارة إإل الوفـاء بيعبـاء ا يـ

ِإْن قَاَمـْا السَّـاَعة  َوبِيَـِد " ومـد رواطـا الكلمـات الـت تفدـر يـا اثدسـادية قـول َرس ـول اللَّـِا . سواء
 (. مسند اثمام أمحد" )َأَحدِك ْ  َفِسيَلةي فَِ ْن اْسَتطَاَع أَْن ح يـَ  وَم َح َّ يـَْ رَِسَلا فـَْليَـْفَعفْ 

مـد أ ـف الطـرق لفعـف الف ـاطف واواف ـة عليلـا الـوجلة ةبوية الودودة العتدلـة الوع ة ا .ٔٔ
وجمادبــة الرطاطــف واحبتعــاد عنلــاحل وتســاعد   م ــاعفة الســعي رمــو اخلــري وتكــويد النفــوس الوقنــة 

َلَكـاَن َ ـرْيا   َّـ ْ   َوَلْو أَدَـّل ْ  فـََعل واْ َما ي وَع ـ وَن بِـاِ "بالتفوق وال ادرة جبخء علا النماء ل ولا سباادا 
أي  - إن تطبيــ  الــواعا ا ســنة بعــد تاعلــا وإتبــاع أحســنلا( ٙٙاايــة : النســاء) "تـَْسِبيتــا   َوَأَشــدَّ 

َصــلَّا اهلل  -اَن النَّــُُّّ َكــ. يليــد الطفــف تصــدي ا لعلديتــا وتسبيتــا لعملــا - الــت تتناســرت مــا ال ــدرات
َـد ث  َحـِديسا حل لَـْو َعـدَّ   اْلَعـادُّ َةْحَصـا    -َعَلْيِا َوَسلَّ َ  َكـاَن َرس ـول  اللَّـِا :"َعـد أَدَـِ  بـد َمالِـك  قَـالَ  .حي 

لا أدــا َصــلَّا اللَّــا  وحاصـو ـ ا قــال العلمــاء  "َصـلَّا اللَّــا  َعَلْيــِا وَسـلَّ  ي ِعيــد  الَكِلَمــَة َعخَعـا  لِتـ ْعَ ــَف َعْنــا  
وح ريـرت أن سـورة ل مـان  ."كان يتكل  بال ول الوجلحل ال ليف اللفاحل الكسـري العـاي"َعَلْيِا وَسلَّ  

ت ــدم لنــا ع مــة الوع ــة ال صــرية ال كيــة   تيســي  دفــوس البنــات والبنــنيحل علــا ســند الســاب ني 
َيَّ أَقِـِ  الصَّـخَة َوْأم ـْر بِـاْلَمْعر وِ  َوادْـَا يَـا بـ ـ"قال ا كـي  ل مـان واع ـا ابنـا .  مد السلف الصا ني

وتـــوجل  حلأدفـــا طـــرق ا يـــاة ال وديـــة ال بيـــة اثســـخمية الناشـــ ة إإل ت ـــود (".ٚٔ) ... َعـــِد اْلم ْنَكـــرِ 
أعمــــ  جوادــــرت تربيــــة اةطفــــال و اصــــة ا ادــــرت الع ــــدي واخلل ــــي ومــــا يتصــــف اةريــــرت للمعلــــ  

بـــني أفـــراد ااتمـــا والـــت عـــرت أن ت ـــوم ح ي ـــة علـــا ة خقيـــة ااحجتماعيـــة وااداب  قـــاتبالعخ
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واواف ـة علـا الصـخة أسـاس تن ـي  ا يـاة جبميـا وبـ لك يصـبا العامـف الـديي . معطيات الـديد
ومــد اةمهيــة دبكــان أن دصـري إإل أن الــواعا الملــة والســتمرة لـيخ و ــارا ت ــر وح تنفــاحل . جماح ـا

ســـتعمالحل وعدديـــة ا ـــدول حل وفارغـــة اوتـــول بـــف ردبـــا تـــادي إإل دتـــاط  وذبعـــف ال بيـــة ســـ يمة اح
 . عكسية ترسحل التسويف وتربر الماطلة وتي ر الت دم

إن الطفــف الــ ي ح يصــعر أدــا أ ــ  ح ــا مــد اللعــرت   ألعابــا لــد ينصــط ةداء واجباتــا  .ٕٔ
ا سـينال دصـيبا مـد الدرسية ولكد إطا أألفنا عنصر احطم نان إإل روحا و  حميطـا وأكـددا لـا أدـ

 .اللعرت دب رد إسبام الطلوب منا ف دا سيكون أشد إقباححل وأدصط روحاحل وأقف تسويفا

إعطــاء الطفــف حــ  اح تيــار عنبنــا الماطلــة فعنــدما دستصــري    ا تيــار وقــا أو طري ــة  .ٖٔ
ت ـا أداء العمف الطلوب منـا ف دـا سيصـعر بالليـد مـد السـ ولية فمـسخ عنـدما د ـول مـف تريـد أن 

مـف تريـدي أن أسـاعدك   محـف ألعابـك أم سـت وم ...ألعابك البعسرة   اخللادة اان أو بعـد قليـف
ومنا يتعل  الطفف احسـت خلية رويـدا رويـدا وعـد طري ـا رمـو ا يـاة العمليـة ... ي ا العمف لوحدك

 . الفسياة

حل واحســـــتمتاع إعـــــادة الس ـــــة للـــــ ات وإشـــــعارما ب ـــــدرا ا الع يمـــــة   ربمـــــف الســـــ وليات .ٗٔ
 :وكما قال أبو الطيرت التنُّبا ياةحل وإشباع الرغبات بطرق آمنة متوا دةحل 

ََكارِم        تَْيِتِ الَعلَاطِ   َعَلا َقْدِر َأْمِف الَعْلِم 
 َوتَْيِت َعَلا َقْدِر الِكرَاِم ال

 وتص ر   عني الع ي  الـعـ ـاط       وتع     عني الص ري ص ـارمـا

  ألــا اةمـــدا  العامــة واةمـــدا  الرحليـــة   طات الوقــا وابـــدأ بــاةمور اللمـــة وقســـ .٘ٔ
ح تكترت حبسك   يوم واحـد بـف ا ـ  )مراحف  منية متكاف ة ح  يسلف احذما   أداء العمف إإل

موألــوعا تريــد  وي ــرر  العلــ  مث ا ــا الــادة العلميــة مــد الكتبــة واحد دــا و  اليــوم التــا  اكتــرت 
ح تــدرس بصــكف (. ت ريــر وراجعــا وقــ  ب عــداد صــفاة ال ــخ  وجلــل الباــف بصــكلا النلــاطيال

 يـ َفو تــا لــة بــال    طلــرت الصــيء مــد يمتواصــف بــخ فواصــف ولكــد  ــ  فــ ات راحــة واســتمتاع ف
 . لةحل فالسرع ي يا ا لود وح ينال ال صود

رورية لــ وي  الــنف  علــا أداء الفــراط  الدينيــة مــد مســف الصــخة والصــيام كتــدريبات ألــ .ٙٔ
الن ــام   العيصــةحل وإعــخء قيمــة الوقــاحل واحلتفــات إإل معاديلــا ا ليلــة وفواطــدما ا ميلــة صــايا 
 وروحيا وحركيـا واجتماعيـا وع ليـا وبـ لك تصـبا الصـعاطر الدينيـة أع ـ  قـوة ل بيـة النفـوسحل ورقـي

 بكلمــات معــربة   مبنامــا وفاوامــا يفــي  ال ــرآن الكــرم. الراشــداةســرةحل وبنــاء ااتمــا اثدســاي 
الـت تعلـي مـد شـين اسـت خل اةوقـات كـي دعمرمـا بالطاعـات ودسـتسمر الطاقـات فن ـد إشـارات 

وكللــا كلمــات  اْلَمْعل ــومِ  اْلَوْقــاو   َمَواِقيــاو َوِميَ ــات اللَّْيــِف َوالنـََّلــارِ و َوال ُّــَاا  َواْلَفْ ــرِ  لْلَعْصــرِ 



، آدَـاء اللَّْيـِف َوأَطْـرَاَ  النـََّلــارِ  ــواس معـا حغتنـام سـاعات العمــر م ـي ة  ـد  إإل إي ـاظ ا ـ  وا
 . حل وتفوت الصاحلط وتن ي  إي اعات ا ركة ا ياتية كي ح تتكدس التبعاتحل وت عف العلا

التع يــف   مدحــا والسنــاء عليــا كلمــا أذمــل أمــرا حممــودا ملمــا كــان العمــف صــ ريا امتســاح  .ٚٔ
َرَوا   ) " رَبِْ ــَرنَّ ِمــَد اْلَمْعــر وِ  َشــْي ا حل َولَــو أَْن تـَْلَ ــَا َأَ ــاَك ِبَوْجــا  طَْلــ   حَ ": لللــدي النبــوي الصــريف

مد أصول ال بية السـليمة م ـاعفة السـواب للماسـد وت لـيا حسـاب الـلحت وإغفا ـا  .(م سِل ي 
ـــا مـــد بـــاب الـــداراة والتـــدرج   التعلـــي  رجا كفـــة إن اةســـرة التعيســـة مـــي اةســـرة الـــت تـــ. أحياد

الع ـــــاب علـــــا الســـــواب فتاصـــــي اة طـــــاء وتفـــــت  عنلـــــا دب لـــــر الصـــــك وت ـــــدملا مث تنســـــا 
والت  ر تعاي مد  لف  طـري   موا ينلـا التَّسدُّط ا سنات بسرعةحل يسودما أسلوب التسلط 

إن الــنل  الســـوي . العامــة دمــا يـــاعر ســلبا علــا مســـت بف الطفــف الــ ي يف ـــد اةمــان وا نــان معـــا
الــ ي يباــف عــد اثعابيــات فينميلــا بــ كاء أمــا الســلبيات فيعا لــا بــدماءحل ويصــلا تربويــا مــو 

ينبــــا مــــد اللطــــف ةدــــا  اِثْصــــَخحإن ف ــــا . الت صــــري دون حبــــف عــــد الــــلحت وتصــــيد لللفــــوات
 :والتفاؤل واةمف أساس التعامف والتواصف وكما قال الصافعيي اعف الف اطف 

َساِويَا  *    َكِليَلةَعنْي  الر أَلا َعْد ك ف  َعْيرت    
َ
 َوَلِكدَّ َعنْي السَّد ِط تـ ْبِدي ال

ا   اةعمال واةدصطة والوساطف ا اطبةر اصنا حولك بي ة دمتعة فخ تدرس إح    .ٛٔ
 .مكان ووقا مناسرت يروق للاجك ويواف  طوقك

تص يا النف  وربفيلما ب كر ف ف اذما  اةعمال وزبيف ل ة احدتلاء مد رب ي   .ٜٔ
 .دا  الرسومة والتفكر بالكاسرت اوتملةاةم

تابا وح ت ف سو  أتابا ف ن التكرار واحستمرار   متابعة الطفف والصاب أعون علا  .ٕٓ
 :قال الصاعر. ترك عادة التسويف

 فآفة الطالرت أن ي  را* اطلرت وح ت  ر مد مطلرت 

   الصدرة الصماء قد أعرا* أما ترل ا بف بتكرار  

إن الفكــــرة الصدصــــية أداة . تــــاريحل تســــلي  العمــــف الــــراد إسبامــــاتســــ يف كتابــــة اللــــام و  .ٕٔ
ولتا يـ  مـ ا اةمـر فـ ن الـدف  الصـ ري . عصرية ووسيلة ح ـارية لبلـورة اةمـدا  ومتابعـة اةداء

حل وا ــــوالحل وا اســـــرت اا  مـــــد الوســـــاطف الســـــاددة لكتابـــــة الصـــــواردحل وت ييـــــد الفواطـــــدحل وتن ـــــي  
 .ي  بالناسبات والواعيداةوقاتحل والت كري الدق



 وقلع الشجرة؟  التَّْسِوْيفهل تعرف 
في ـعف  في ريا مد حني ا ر وعليا أن حي ر منا كـي ح يخ مـا إإل التسويف قد يل ي اثدسان

دصــاطا وزبــور قــوا  النفســيةحل وتتعطــف طاقاتــا الع ليــة إإل أن تتوقــف مســامهاتا فلــو اةمــر الــ ي يــاعر علــا 
 . دية واةسرية والدرسية وااتمعية إطا استمر و اد عد حد  وأصبا طبعا مستساغامسرية التنمية الفر 

إن مد أصول ال بية السليمة أن ددرك  طـورة السـلوكيات السـ يمة كـي د ـي أدفسـنا وغريدـا منلـا 
قـــال  .وطلـــك علـــا أســـ  منل يـــة وم اربـــات تربويـــة دســـتسمر فيلـــا ذبـــارب الســـاب ني ومكاســـرت الخح ـــني

 :فراس ا مداي أبوالصاعر 
  ومد ح يعر  الصر ي ا فيا        عرفا الصر ح للصر لكد لتوقيا 

يليد الصيطان لجدسان اخلمول والنسيان فخ بد لنا مـد التـلود دبعرفـة فنـون ال بيـة ووسـاطف الت يـري 
علـا دبا يتمصا ما متطلبات الرحلة العمرية وم ت يات احستعدادات النفسـية لكـف طفـف وشـاب وطلـك 

أســاس اثديــان الطلــ  بالتــدرج   تعــديف الســلوك الســلُّ ومراعــاة الفــروق الفرديــة وال ــرو  اويطــة وطلــك  
 .كلا يت    إطار ا رت والرف  وا ل 

حل وال ــوةحل (Method of fear)علــا مــنل  التدويــف  تعتمــدواةســرة ا اد ــة والدرســة الفاعلــة ح 
 .Einstein, 1993, P)لـ اِتحل والس ـة بـالنف  كمـا ي ـول أينصـتايد والسـلطة ة ـا ت ـر العاطفـةحل والـتعل  ا

وأســـتطاع أن ي ـــري ( م ٜ٘٘ٔ – ٜٚٛٔ)  الفـــ ة  (Albert Einstein) ألـــربت أينصـــتايد عـــاش (. 31
جمرل التاريحل البصري دبسامهاتا الفيلياطية وبل  قمة التفكري اثبداعي والنصاط الداط  وآمد أن التافيـل مـو 

 . ل والتنصيططري  ال كي
اةب واةم شريكان   تربية جيف الست بف وادس املما ح يعي حبال مد اةحـوال تطـاب  ااراء  

وتســـت للا   تنويـــا أمنـــاط ال بيـــة  ي الـــت تفســـا ااـــال لتنـــوع ااراءوعـــدم اح ـــتخ  فاةســـرة الصـــا ة مـــ
 .العاطلية

( Schmitt, 2004) ـي إإل الكـ ب ليامـي دفسـا وإإل أن يبل  سد السادسة فـ ن الطفـف   العـادة قـد يل
مريبــة ومنــا فــ ن علــا الــربني أن يــدركوا أن منــاك عــادات ( escape punishment)ويلــرب مــد الع ــاب 

أو بـــداعي ( self-protective lies)ت لـــر عنـــد مع ـــ  اةطفـــال مســـف الكـــ ب مـــد أجـــف محايـــة الـــنف  
اكــد تلــك الدراســات النصــورة   جامعــة متصــ د وت. اخلمــول والتســويف ولــي  مــد ا كمــة ت ــدي  اةمــر

( house rules)علــا أن ت ــوم ســلوك الــرام ني يــت  بعــدة طــرق مســف توألــيا ال ــوادني التبعــة   اةســرة 
أســبوعيا أو شــلريا ( family conferences)معاملــة الرامــ  كصــدي  راشــدحل وربديــد اجتماعــات عاطليــة 

مــد أســباب فاحدت ــادات الكسـرية ( Avoid criticism)حدت ــادات لناقصـة شــ ون اةسـرة  اعيــاحل وذبنـرت ا
 ــدد عخقــات الــودة وح بــد مــد إعطـاء مســاحة لمارســة ا ريــة ح ســيما عنــدما يكــون التمـادي   اخلطــي و 



الرام    حالة ملاجية غري طبيعية ح تتامف جلسة حوار ف د يكون مد اةف ـف أن د كـا منفـردا لـبع  
 .ادتلاء احدفعال الوقا إإل حني

جمموعـــة حكايـــات راطعـــة تصـــرح بيســـر  طـــورة  -ال صـــاص اليودـــاي الصـــلري -ل ـــد تـــرك إيســـوب 
التســــويف مــــد مســــف قصــــة اةردــــرت الــــ ي تســــاب  مــــا الســــلافاة فســــب تا ةدــــا اغــــ  بســــرعتا ومل يعلــــ  أن 

حكايـات إيسـوب الـت  ومـد. السلافاة ااتلدة أعبتا أن الس ة اللاطدة تورث التسويف بدايـة والنـدم  ايـة
يتداو ا الناس مد آح  السنني وبل ات عالية حكاية النملة والصرصور إط تكاسـف الصرصـور عـد العمـف 
  الصـــيف وجـــنا إإل التســـويف والكســـف حـــ  جـــاء فصـــف الصـــتاء دون عمـــف فل ـــي إإل النملـــة النصـــطة 

النملة ااتلدة أن اخلري كلـا   السـعي  لتطعما دما اد رتا   ف ة الصيف فعلمتا إليلايطرق بايا ويتوسف 
إن ا كايـات أعـون وسـاطف الع ـة . ح الكسف وأن سر ذماحلا يرجا إإل احجتلـاد   العمـف بـخ تسـويف

للمبتـــدطني واليــافعني وتســـتطيا اةســـرة مــد  خ ـــا أن تبـــف وتسبــا قـــي   الـــدة لتل ـــيا   صوصـــاوالتعلــي  
 . بالع ول و  يرت اةف دة مد مصارب الت ار 

ــِد َماِلــك  ومــد ال صــا ال يمــة للمــرام ني  اصــة قصــة   رألــي اهلل عنــا ول ــد أشــار إليلــا  َكْعــرِت ْب
ـــْرآن َبـــْا "ف ـــال جـــف عنـــاؤ   الَكـــرِمِْ  ال   ـــْيِل   اَةْرض  دبَـــا َرح  ـــواْ َحـــ َّ ِإَطا أَلـــاَقْا َعَل َـــِة الَّـــِ يَد   ل ف  َوَعَلـــا السَّخَع

ــل ْ  وَ  ــْيِلْ  أَدف س  ــْيِل ْ َوأَلــاَقْا َعَل ــِا مث َّ تَــاَب َعَل ــوَّاب   ألَنُّــواْ أَن حَّ َمْلَ ــيَ ِمــَد الّلــِا ِإحَّ إِلَْي ــَو التـَّ لَِيت وب ــواْ ِإنَّ الّلــَا م 
أن الـرء "لتفسري والتاريحل ويستفاد منلـا وال صة بتماملا   كترت ا ديف وا. )ٛٔٔااية  :التوبة) " الرَِّحي   

يَـا أَيُـَّلـا ": تـََعـاإَل  قـالإطا ححا لا فرصة   الطاعـة فا ـا أن يبـادر إليلـا وح يسـو  يـا لـ خ حيرملـا كمـا 
 "... بـَـنْيَ اْلَمـْرِء َوقـَْلبِـاِ  حَيـ ول  َولِلرَّس ـوِل ِإَطا َدَعـاك   ِلَمـا حي ْيِـيك ْ  َواْعَلم ـواْ أَنَّ اللّـَا  الَـِّ يَد آَمنـ واْ اْسـَتِ يب واْ لِلّـاِ 

 ةدعـام)" يـ ْاِمنـ واْ بِـِا أَوََّل َمـرَّة   َودـ َ ل رت  أَْفِ َدتـَل ْ  َوأَْبَصـاَرم ْ  َكَمـا ملَْ ": قـَْوَلا  تـََعاإَل ومسلا (. ٕٗااية  :اةدفال)

  .ٕ"ودسيل اهلل تعاإل أن يللمنا البادرة إإل طاعتاحل وأن ح يسلبنا ما  ولنا مد دعمتا (ٓٔٔااية :

"  ..فمــا ملــك مــد ملــك إح بالتســويفإحياا   ولااود الاادين  وقــال اثمــام ال ــلا    كتابــا الفــ 
اةمر علا ما لي  إليا ومو الب اء فلعلا ح يب ا وإن ب ي فـخ ي ـدر علـا الـ ك غـدا كمـا ح  السو  يبي

ي ـــدر عليـــا اليـــومحل فليـــا شـــعري مـــف ع ـــل   ا ـــال إح ل لبـــة الصـــلوة والصـــلوة ليســـا تفارقـــا غـــدا  بـــف 
حل وعــد مــ ا فليســا الصــلوة الــت أكــدما اثدســان بالعــادة كــالت مل ياكــدما! تت ــاعف إط تتيكــد باحعتيــاد

ملك السوفون ة   ي نون الفـرق بـني التمـاعلني وح ي نـون أن اةيـام متصـاية   أن تـرك الصـلوات فيلـا 
ومــا مســال الســو  إح مسالــا مــد احتـاج إإل قلــا شــ رة فرآمــا قويــة ح تن لــا إح دبصــ ة شــديدة  .أبـدا  شــاق

                                                 

 .موقا اودث. للعس خي فتح الب ري، شرح صحيح البخ ري ٕ

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=206
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=179
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=179
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=179
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=141
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=141


ب يـا ا داد رسـو لاحل ومـو كلمـا طـال عمـر   ف ال أؤ رما سنة مث أعود إليلـاحل ومـو يعلـ  أن الصـ رة كلمـا
ا داد ألــعفاحل فــخ محاقــة   الــدديا أع ــ  مــد محاقتــا إط ع ــل مــا قوتــا عــد م اومــة ألــعيف في ــ  ينت ــر 

الكلمات الراطعـة ليسـا إح  إن م   .( ٔٙٔٔص ) "ال لبة عليا إطا ألعف مو   دفسا وقوي ال عيف
ينطب  مسال ال لا  الساب  عمومـا علـا كـف مـد . سخم ال لا درة مد الدرر ال وا  ثمام ال بية وح ة اث

إن اعوجـــاج الســـلوك . يســو    أمـــر تـــرك تــد ني الســـ اطرحل والســـمنةحل وكـــف أمــر يـــراد تركـــا ويتلــاون فيـــا
الوقـــا إإل  لـــ  مت ـــ ر يتعـــ ر تتبـــا وقطـــا مـــرور وفســـاد  يصـــعرت عخجـــا إطا تركنـــا  ةدـــا ســـيتاول مـــا 

التسـويف . "كابدوا التسويف بالعلم وبادروا التفـريط بـا لم: قال بع ل و . فروعا ويصعرت اقتخع ج ور 
 .ٖ"مل حيرم البادرحل إح   النادر. الكمال س  اةعمالحل وعدو

 الخ تمة
فالتسـويف يسـرق الوقـا وح بـد مـد تعويـد الطفـف علـا البـادرة     َـدالح تـ َاّجْف َعَمَف اليَـْوِم إإَل 

الوالـدان مهـا السـف ا ـي أمـام الطفـف يسـت ي منلمـا . وددة سلفا والعروفة مسـب ااذما  اةعمال   أوقا ا ا
بـاَدرَة ت ـوم. منل ا   ت دير قيمة الوقا فيتعل  منلما عمليا كيف يبادر إإل أداء اةعمال الت حيسـنلا

 
 ال

 ساَرَعة  علا إتباع سند 
سابَ أما  حلواحجتلاد   أداء الواجبات وأ   ا  وق ال

 
السـتمر ا ِـْرص  فيساسلا رةال

 :قال الصاعر .واحستمرار ثت ان اللام علا الفعف وال ولحل وم َخَ َمت لما
 والعمر جي  والصباب أمـري  قـاطـا الوقا سيف بادر ف ن

                                                 

 .(حل اد ر موقا الوراقٖٖٚٔحل ص حل نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ال ريحل) ٖ



 تمرين للوالدين
 "ح ذبعلدَّ اةشياَء م لَملة        فخ ي ي  اةموَر َمْد دعسا"

وي وم كف واحد علا حـدة حل الطفف والتفكري دبنط ا وعباراتا ومصاعر  ي وم الوالدان بت ما دور
 :باثجابة علا اةس لة التالية مث مناقصتلا معا

 لاطا ديارس ابي عادة التسويف 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

 ----------------------------
 ما الطرق ال  حة 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

 ----------------------------
  (وساطف التطبي )آليات التنفي  

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

 ----------------------------
 :الت وم

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

---------------------------- 
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