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 المقدمة
يكتسػػػب  ػػػا وأسمػػػاط سػػػائدة الثػػػواب والعقػػػاب كطرائػػػ  هامػػػة أنػػػواع لرتبيػػػة بتعريػػػف قامػػػت كتػػػب ا

واملوعظػة فالثواب والعقاب والقصػة والقػدوة  ،واالذباهات ،واملهارات ،واآلداب ،والفنوف ،اإلنساف املعارؼ
ئ  وهػػػي مػػػػن أاػػػل الوسػػػائل الرتبويػػػػة املو ػػػلة إ  فهػػػم ا قػػػػاوقدظمػػػة تقنيػػػات تعليميػػػة أساسػػػػية والنصػػػي ة 

، بػػػل بػػػ  متطػػػابقت العقػػػاب ليسػػػتا طػػػريقت  الرتبيػػػة بالثواب و الرتبيػػػة بػػػمػػػن املعػػػروؼ أف  .وهتػػػذيب السػػػلوؾ
يف فهم واستخداـ طرائ  الرتبية وا ذر مػن آفػا اإلفػراط االعتداؿ من وال بد  جوهريةاختالفات  نهج امل

ال يسػػتغع عنهػػا  معػػايْي بػػوي لتقػػدـ لنػػاالرت أشميػػة الوسػػطية يف التوجيػػ   ظهػػرمػػن هنػػا ت  .والتفػػريط يف التطبيػػ 
 .هنيةاملالعلمية، وخلفياهتم زبصصاهتم ثقافتهم العامة، و مهما كانت على تفاوت بيئاهتم و املربوف 

 تػػػوفْييتمثػػػل ذلػػػ  بو والبنػػػات اء شػػػاكل األبنػػػإف املػػػودة تأخػػػذ أشػػػكاال عديػػػدة منهػػػا االسػػػتماع مل 
ومػػػن األمػػػور الػػػا تنػػػايف  .عبػػػْي عنهػػػا دوف ذبػػػري  ل خػػػرينالكافيػػػة إلرهػػػار مشػػػاعرهم والتا واريػػػة املسػػػاحة 
الثػػواب واسػػتخداـ الثػػواب يف موضػػع العقػػاب كػػأف نثػػع علػػى  اسػػتخداـ العقػػاب يف موضػػع ا سػػنةالرتبيػػة 
ضمػػػب املػػػزاح مػػػرح طفػػػل أنػػػ   عنػػػ فنقػػػوؿ ونقػػػـو بامتداحػػػ  الػػػذي يػػػتلفل بالكلمػػػات البذيئػػػة الوق ػػػة الطفػػػل 

  .وخفة دـ و احب دعابة

 ات أساسيةتعريف
 .العطػػاءُ و اجلػػزاُء : يف معنػػاا الواسػػع هػػو الثػَّػػَوابأف  تتفػػ  التعريفػػات املعجميػػة واال ػػطالحية علػػى

        :قاؿ الشاعر .فعل السوءو  جزاء الذْنب: الِعَقاُب و 
 اللَّ  فهو شديُداُ  عقاب  ف اذر      ِإذا ما دعتَ  النفُس يوماً لريبٍة  

قػاُب العِ : دبعىن وترد كلمة العقاب
البػػد، ، أي اجلػػزاء بالضػػرب أو مػػا 

العقػاب  ػذا و  يؤمل أو يؤذي البدف
ال حصػر آثار سػلبية ب يرتبطاملعىن 
كمػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػْي الدراسػػػػػػػػػػػػات هلػػػػػػػػػػػػا  
 . تخصصةامل

أيت العقوبة أيضػاً دبعػىن تو 
إذا : بتػػػػ  تأديبػػػػاً أد يقػػػػاؿف أديػػػػبالت

عاقبتػػ  علػػى إسػػاءت  ، ألنّػػ  سػػبب 
األدب  واملقصػود بػ. الؿ تنقية النفس وتدريبها على حماسػن األخػالؽمن خاألدب  ترسيخ حقيقةإ   يقود
 .ية أو العمليةملالعيتخرّج  ا اإلنساف يف فضيلة من الفضائل  حممودة تربيةكّل 

رآف الكرمي رار بعض الكلمات يف الق تك
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يعطيػػ  املػػرم للمتعلمػػ  نظػػْي أعمػػاهلم ا سػػنة وجهػػودهم حمػػدد الثػػواب بأنػػ  إعطػػاء  ظمكػػن تعريػػف 
 .العادات السليمة رتسيخل وتقديرات املرم ،وحجم اجملهود ،فردكل بذولة وذل  دبا يتالءـ مع طبيعة  امل
السػػلوؾ منػػع دمارسػػات رػػْي مرروبػػة وزجػػر فهػػو إجػػراء إ ػػالحي يقصػػد منػػ  األطفػػاؿ عقػػاب أمػػا  

بشػػػكل موضػػػوعي ضمفػػػل كرامػػػة وفػػػ  أهػػػداؼ مرسػػػومة و وتقليلػػػ  معاجلػػػة اخللػػػل ذلػػػ  مػػػن خػػػالؿ و  السػػػي 
    .يكفل توجي  األداء رمو األفضل برف ، ويضبط سلوك  حبـز دما اإلنساف

ػػرُ و املعتػػدُؿ و  مػػا بػػ  طػػريْف الشػػيء: الَوَسػػُط  جمػػاؿ الشػػيء وبيئتُػػ   : أيضػػا الوسػػطمػػن معػػا، و . اخلَيػْ
والوسػػػػط يف الثػػػػواب والعقػػػػاب هػػػػو سػػػػلوؾ متػػػػزف ينػػػػزؿ األمػػػػور يف منزهلػػػػا الصػػػػ ي   .االجتمػػػػاعي الَوَسػػػػطُ 

يقػع اإلشمػاؿ عنػدما نػرتؾ الثػواب  .دوف إفراط أو تفػريطفيستخدـ الثواب والعقاب كل يف مكان  الص ي  
سػر وزمويقع التطرؼ عندما نغايل يف تطبيػ  أحػد األمػرين فنهػدـ أكثػر دمػا نعمػر،  والعقاب، واألمر والنهي

  .سدىتذهب قد اجلهود  أفإ  وال نفطن  ونظن أننا رمسن  نعا ،نشعردوف أف 

 مبادئ عامة
 -يف موضػوع الثػواب والعقػاب وهػي تعكػس  شميػة منتهػى األيف طائفة مػن القواعػدوضع علماؤنا 

 . الا هي جممع احملاسن القيم اإلسالمية اإلنسانية الرفيعة النابعة من الوسطية -يف جمملها 
العػادات بالرتهيػب والرتريػب، "معايػب و فينبغي أف صمنب الصػ  مقػاب  األخػالؽ، قاؿ ابن سينا 

 ".قباؿ، وبا مد مرة وبالتوبيخ أخرىواإليناس واإلضماش، وباإلعراض واإل

اااا " هتػػػذيب األخػػػالؽابػػػن مسػػػكوي  يف كتابػػػ  يقػػػوؿ  ااار  م ْهم  َِ الصَّاااِبي  ِماااْ  ظ ه  َِ و ِفْعااا ِميااا م ْحُماااوَد ُخلُاااَج ج 
ااا يا ْفاار ُح بِااِه  اااز ي ع ل ْيااِه ِبم   َ اارَّم  و ُي َذلِػػَ  يف بَػْعػػِض  فَػػِنْف َخػػاَلفَ النَّاااِس أ ْظُهااِر با ااْي   و يُْمااد ح  فا يا ْنب ِغااي أ ْن يُر 

رُُا َوال يَُكاَشَفُ   ال ِسيََّما إَذا َسػتَػرَُا الصَّػِ   َواْجتَػَهػَد يف  ...اأَلْحَياِف َمرًَّة فَػيَػْنَبِغي أَْف يُػتَػَغاَفَل َعْنُ  َوال يُػْهَتَ  ِستػْ
َػا يُِفيػُدُا َجَسػارًَة َحػيَّ ال يُػبَػايل  بِاْلُمَكاَشػَفِة بَػْعػَد َذلِػَ  فَػِنْف َعػاَد ثَانِيًػا فَػيَػْنَبغِػي أَْف إْخَفائِِ  فَِنفَّ إْرَهاَر َذلِػَ  ُردبَّ

نَّػػاِس َوال يُْكثِػػُر يُػَعاقَػػَب ِسػػرَا َويُػَعظَّػػَم اأَلْمػػُر ِفيػػِ  َويُػَقػػاَؿ لَػػُ  إْف يُطَّلَػػْع َعَلْيػػ  يف ِمثْػػِل َهػػَذا تَػْفَتِضػػْ  بػَػػْ َ يَػػَدْي ال
َػاَع اْلَمالَمػِة َورُُكػوَب اْلَقبَػاِئِ  َوُيْسػِقُط َوقْػَع اْلَكػالـِ ِمػػْن  اْلَقػْوَؿ َعَلْيػِ  بِاْلِعتَػاِب يف ُكػل   ََ ِحػٍ  فَِننَّػُ  يُػَهػو ُف َعَلْيػػِ  

  .(باختصار يسْي) "قَػْلِبِ  
 
 
 

 :فيهافيما يلي املزيد من املبادئ الا صمدر اإلشارة إليها والتدبر 
ظمكػن تغيػْيا بأسػاليب شػي واإلنسػاف فعل مكتسب وهػو حصػيلة عػدة عوامػل و اإلنسا، السلوؾ  .ٔ

 .ألن  ظمتل  هذا القابلية اخلْيةبا كمة الفردي واجلماعي  مطالب بت مل مسئولية اإل الح
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ال ظمكن استخداـ الثواب والعقاب إال بعػد ربديػد األهػداؼ كػي تكػوف توجيهاتنػا موضػوعية رػْي  .ٕ
 – تومػػاس كارليػػليقػػوؿ أو كمػػا  إف ربديػػد األهػػداؼ الصػػغْية والكبػػْية يف رايػػة األشميػػة. رامضػػة

إنساف بدوف هدؼ كسفينة بػدوف دفػة كالشمػا سػوؼ ينتهػي بػ  األمػر علػى " –األديب الربيطا، 
اهلػػػدؼ مػػػن الرتبيػػػة بػػػالثواب والعقػػػاب هػػػو الت لػػػي بػػػاآلداب احملمػػػودة والتخلػػػي عػػػن  ".الصػػػخور

الصػػػ ي ة دارسػػػة األفعػػػاؿ املذمومػػػة، وكػػػل املهػػػارات ا ياتيػػػة األساسػػػية ورْيهػػػا تكتسػػػب مػػػن امل
 .الواعية واملمارسة

كػػل وسػػيلة تربويػػة ربقػػ  أهػػدافا خا ػػة وتصػػل  ملواقػػف حمػػددة الرتبيػػة عمليػػة ذات أبعػػاد تفاعليػػة و  .ٖ
ا ػػػاالت فالرتبيػػػة الصػػػ ي ة  كػػػليػػػع األطفػػػاؿ يف  مػػػن الزلػػػل أف نعتمػػػد وسػػػيلة واحػػػدة ملعاملػػػة صبف

 ،ولكػػػل هػػػدؼ خطػػػة ،ـ مقػػػاؿلكػػػل مقػػػاف ،الظػػػروؼ اخلا ػػػةوال تلغػػػي  ،تراعػػػي الفػػػروؽ الفرديػػػة
أوجػػز العلمػػاء مػػذهبهم يف اسػػتغالؿ الثػػواب والعقػػاب بأسػػلوب . واالعتػػداؿ مطلػػوب يف كػػل حػػاؿ

فمػػن  "حكػػيم خا ػػة يف التعامػػل مػػع األطفػػاؿ فقػػالوا للمػػرم أنػػ  صمػػب أف ينظػػر إ  صبيػػع طالبػػ  
ب  ليبعثػػػ  رآا مصػػػيباً يف اجلػػػواب ومل طمػػػف عليػػػ  شػػػدة اإلعجػػػاب، شػػػكرا وأثػػػىن عليػػػ  بػػػ  أ ػػػ ا

وإيػػاهم علػػى االجتهػػاد يف طلػػب االزديػػاد، ومػػن رآا مقصػػراً ومل طمػػف نفػػورا، عنفػػ  علػػى قصػػورا، 
وحرضػػػ  علػػػى علػػػو اهلمػػػػة، ونيػػػل املنزلػػػة يف طلػػػػب العلػػػم، ال سػػػيما إذا كػػػػاف دمػػػن يزيػػػدا التعنيػػػػف 

ا سػ  " )سػخاً راويعيد ما يقتضي ا اؿ إعادت  ليفهمػ  الطالػب فهمػاً  نشاطاً، والشكر انبساطاً 
 (.ٔٔ، ص آداب العلماء واملتعلم بن املنصور باهلل، 

اإلنسػاف  من صباؿ اإلسػالـ أف. اؽ العقابمن نطاؽ الثواب ويضي  من نطالناج  يوسع املعلم  .ٗ
، ويكػػػوف منعتػػػ  مػػػن ذلػػػ  مل يتمهػػػا لظػػػروؼ قػػػاهرةسػػػعى هلػػػا وإف أفعػػػاؿ قػػػد يثػػػاب علػػػى املسػػػلم 

َ ػػػػلَّى اهللُ َعَليػػػػِ  -قَػػػػاَؿ َرُسػػػػوُؿ اهلِل  :ْن َأِم ُهَريْػػػػػرََة قَػػػػاؿَ َعػػػػ". والسػػػػعي والطاعػػػػةالثّػػػػواب علػػػػى النّػيّػػػػة 
َمْن َهمَّ حِبََسػَنٍة فَػلَػْم يَػْعَمْلَهػا ُكِتبَػْت لَػُ  َحَسػَنٌة، َوَمػْن ِهػمَّ حِبََسػَنٍة فَػَعِمَلَهػا ُكِتبَػْت لَػُ  َعْشػراً : "-َوَسلَّمَ 

 .(رواا مسػػلم) "فَػلَػْم يَػْعَمْلَهػػا مَلْ ُتْكتَػػْب، َوِإْف َعِمَلَهػػا ُكِتبَػػتْ  ِإَ  َسػْبِعمائَِة ِضػػْعٍف، َوَمػػْن َهػػمَّ ِبَسػػي َئةٍ 
 . وإف مل يكتمل أو يتم بالشكل املطلوبعلى العمل املثابر اجملتهد ويثاب كذل  

فاإلنسػاف يفقػد بسػرعة املعلومػات الػا حصػل عليهػا قسػرا  مػن العقػاب أثػراأسلوب الثػواب أقػوى  .٘
هػػذا ال يعػػع أف و  .ومػػات الػػا حصػػل عليهػػا مػػن خػػالؿ اخلػػربات املمتعػػةولكنػػ  ضمػػتفل أكثػػر باملعل

 :الشافعياإلماـ قاؿ . الصرب اجلميل على شدائد التعلم ال يثمر

  ِ تفِنف رسوَب العلِم يف نَػَفرا   ا رْب على ُمر  اجلفا من معلٍم 

بػة األطفػاؿ يف األسػرة مهما كانت ارمرافات األفػراد، وكيفمػا كانػت العقوبػات املقػررة واملقػدرة ملعاق .ٙ
أو املدرسػػػة أو اجملتمػػػع، فػػػنف كػػػػرامتهم اإلنسػػػانية صمػػػب أف تظػػػل مصػػػػانة فػػػال صمػػػوز  ػػػفع األبنػػػػاء 
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ـَ َوضَبَْلنَػاُهْم يف اْلبَػػر  َواْلَبْ ػِر " قػاؿ جػل ثنػاؤا. وال جماؿ إلهانتهم لفظيػاوالبنات  َوَلَقػْد َكرَّْمنَػا بَػِع آَد
 .[7ٓاآلية  اإلسراء] ِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍْي دم َّْن َخَلْقَنا تَػْفِضيالً َوَرَزقْػَناُهم م َن الطَّي َبا

أو حػديثا الضػرب مػن العلمػاء قػدظما  مشاكل خطْية وكل مػن أبػاحربح املالعقاب البد، عن ينتج  .ٚ
مػػػػن اسػػػػتعماؿ العلمػػػػاء وضػػػػي   ،الوجػػػػ  ال يصػػػػيبأف ظػػػػائم األمػػػػور علػػػػى يكػػػػوف يف عط أف رت شػػػػا

نفسػي أو  ضػررأي الضػرب الضوابط املشػددة السػتخدام  حبيػ  ال يػرتؾ  واووضعالبد،  الضرب
: قػاؿ رسػوُؿ اهلل  ػلى اهلل عليػ  وسػلم. لطفل أو احمليطػ  بػ يف ا اجتماعي أو جسدي أو فكري

َهػػا َوُهػػْم أَبْػنَػػاُء َعْشػػٍر ِسػػنَ ، َوفَػرّقُػػوا ُمػػُروا أَْواَلدَُكػػم بالّصػػالَِة وَ " ُهػػْم أَبْػنَػػاُء َسػػْبع ِسػػِنَ  َواْضػػرِبُوُهْم َعَليػْ
َضػاِجعِ 

َ
ػنَػُهْم يف امل مػن الصػػعب أف يصػل الطفػل سػػن العاشػرة   ال يصػػلي إذا  . (رواا الرتمػػذي) "بَػيػْ

لطػػػف يف القػػػوؿ الت  .الرتبويػػػة املطلوبػػػة كانػػػت األسػػػرة ربػػػافل علػػػى ذلػػػ  وبػػػذلت كافػػػة األسػػػباب
وقػػد عػػاش املصػػطفى  ػػلى اهلل عليػػ  . أفضػػل وسػػائل الرتبيػػة فػػالرف  توفيػػ  أظمػػا توفيػػ مػػن والفعػػل 

ملػػداواة  نفػػعومػػا ضػػرب بيػػدا خادمػػاً وال عبػػداً وال أمػػة فػػالعفو أمػػن عمػػرا املبػػارؾ وسػػلم مػػا عػػاش 
 َعػْن َعاِئَشػةَ و  .وإ الح األمػور ال سػيما يف مرحلػة الطفولػة واملراهقػة وذلػ  أقػرب للتقػوى النفوس

اْمػػػرَأًَة قَػػػط ، َوالَ َضػػػَرَب  -َ ػػػلَّى اهللُ َعَلْيػػػِ  َوَسػػػلَّمَ -َمػػػا َضػػػَرَب َرُسػػػْوُؿ اهلِل  :، قَالَػػػتْ رضػػػي اهلل عنهػػػا
تَػَقَمػُ  ِمػْن َشْيئاً، ِإالَّ أَْف صُمَاِهَد يف َسِبْيِل اهلِل، َوَما نِْيَل ِمْنػُ  َشػْيٌء فَانػْ  َضَرَب بَِيِداِ َخاِدماً َلُ  َقط ، َواَل 

 .ٔ"َ اِحِبِ ، ِإالَّ أَْف تُػْنتَػَهَ  حَمَاِرـُ اهلِل، فَػيَػْنَتِقمُ 

اَلَمػ ْ  ا ُػر  َتْكِفْيػ ِ  فأشػاروا إ  أفرؾ العرب أشمية الرف  فقيدوا ذل  يف شعرهم دولقد أ
َ
 امل

  .واملقالة ،واملالمة ،اإلنساف ا ر تكفي  اإلشارةف يُػْقرَُع بِالَعَصا الف

 واب والعقاب في نمو الذكاءأثر الث
ظمتل  اإلنساف عدة ذكاءات متناسقة أشمها الذكاء اللغػوي واملنطقػي الرياضػي واملكػا، واجلسػمي   

وا ركػػي واالجتمػػاعي والشخصػػي واملوسػػيقي والروحػػي والطبيعػػي املتمثػػل يف حػػب البيئػػة الطبيعيػػة والتفاعػػل 
 .  هذا الكوف الفسي اإلصمام مع الطيور واألزهار وصبيع أطياؼ اجلماؿ يف

ينمو الذكاء مع الرربة واخلربات السػعيدة املرتبطػة باللػذة والسػرور ويسػتطيع املػرم أف ظمػن  املػتعلم  
مكافأة تتواف  مع ميول  ويف نفػس الل ظػة ترتقػي بػذكاء مػن الػذكاءات املتعػددة الػا يتمتػع  ػا كػل إنسػاف 

 تضػػػطربحػػػي الجتهػػػاد والػػػبعض صمهلهػػػا أو يهملهػػػا ولكػػػن الػػػبعض ينميهػػػا إ  أقصػػػى طاقاهتػػػا بػػػالتعلم وا
 .  وتضمر

تؤكػػد نظريػػة الػػذكاءات املتعػػددة علػػى ضػػرورة تنويػػع الثػػواب وذبديػػد اخلطػػاب كػػي يسػػت وذ املػػرم  
 . على ذهن املتعلم ويسل  مع  أفضل الطرؽ يف الرتبية الفعالة

                                                 
 .النََّساِئي  : َأْخَرَج ُ : سْي أعالـ النبالءقاؿ الذه  يف  ٔ

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=289
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اإلصمػػاب فالطفػػل ب سػػلب أـتسػػيطر علػػى تفكػػْيا سػػواء بال إف اخلػػربات املبكػػرة يف حيػػاة الطفػػل قػػد 
 بعلػػم الفلػػ قػػد ضمػػب هػػذا األمػػر في ػػذؽ   مر ػػد العجػػْيي ونشػػرتي لػػ  املعػػدات الالزمػػة الػػذي يػػذهب إ

، ألننػػا زودنػػاا بالشػػرارة الػػا أشػػعلت نشػػاط عاشػػقا هلػػذا العلػػم  -علػػى أقػػل تقػػدير  -أو يصػػب  مسػػتقبالً 
للمتػػاحف وشػػراء إف ا ػػط اب األطفػػاؿ . فأيقظػػت مواهبػػ  الكامنػػة اهتماماتػػ  يف االكتشػػاؼ واسػػتثارت

 .األلعاب التعليمية من أعظم أسباب تنشيط الذكاء
ن تنمية ذكائ  يف جانػب مػن اجلوانػب ونعيق  عالطفل  نثبطعلى العكس من ذل  سباما فنننا قد  

هػا يف الفصػل أو املدرسػة عدظمػة الفائػدة أل"عندما نقػوؿ لػ  أمػاـ أ ػ اب  وإخوانػ   هنػا إف لوحاتػ  الػا تَر
ألنػػ   لعػػباخػػرج مػػن امل"امللعػػب فنقػػوؿ لػػ  يف وكػػذل  عنػػدما نصػػرخ بالطفػػل " السػػليم الػػذوؽإ  تفتقػػد 
يف ملزيػػػد مػػػن البػػػذؿ واإلتقػػػاف ولكنهػػػا للطفػػػل يدفعػػػ  إ   هػػػذا اخلػػػربات األليمػػػة قػػػد تكػػػوف ربػػػديا". فاشػػػل
ركػػة تشػػل ا الػػا كروهػػة املمػػن اخلػػربات ألهنػػا خػػربة  ،فتهػػدـ وال تبػػع ،ربطػػم وال تعلػػمخػػربة سػػيئة  الغالػػب

(Paralyzing experiences ) وذبهػػض النهضػػة فػػاخلربات احملبطػػة القاسػػية قػػد توقػػف التنميػػة سبامػػا ال
 . سيما يف مرحلة الطفولة املبكرة

تأسيسػاً علػى مػػا سػب  سػػردا، فػنف الطفػل يقػػرف بػ  اخلػػربة وبػ  اجملػاؿ الػػذي ارتػبط بػػ  فهػو ضمػػب  
إف إهػداء الكتػب فيػ  إثػراء . م برتريب  باملػادة مػن خػالؿ خػربات سػارة وجذابػةمادة الرياضيات إذا قاـ املعل

وتدريبػػ  علػػى فػػ  وتركيػػب األلعػػاب  ،للػػذكاء اللغػػوي، وا ػػط اب الطفػػل إ  الب ػػر يعػػزز ذكػػاءا الطبيعػػي
دمػا يتطلػب ، أقرانػ  فيػ  دعػم للػذكاء االجتمػاعيب مػع عػلوإتاحة الفر ػة للطفػل كػي يا ركي  اينمي ذكاء

حػي ننمػي املواهػػب بطريقػة موضػوعية وعلينػا أف رمػذر مػن العقػاب الػػذي  الثػوابكيفيػة ونوعيػة راعػاة  منػا م
  .يقمع القناعة اإلصمابية ويرتؾ آثارا سلبية يف عقل ونفس املتعلم فيصعب اإل الح ويعز العالج فيما بعد

ا يف تعلػػيم الطفػػل وشمػػا التػػدف  العػػاطفي وا الػػة االصمابيػػة ظمػػثالف جانبػػا هامػػيعتقػػد بعػػض العلمػػاء أف 
حالػػة االهنمػػاؾ والتػدف  هػػي حالػػة نفسػية نراهػػا عنػػدما ينشػغل الطفػػل يف أمػػر . أفضػل مػػن الثػػواب والعقػاب

الب ػ   –الرسػم )فنراا يقضى الساعات الطويلة يف أداء وذبويػد األعمػاؿ الػا ضمبهػا  سليم ضمب  ويتمتع ب 
يكتشػػف رربػػات املتعلمػػ   املػػرم اجليػػد هػػو الػػذي. ودوف أف ينتظػػر الثػػواب دوف أف يشػػعر بامللػػل( العلمػػي
يػ  صمػػد املػػرء وهنػػا يبػدأ اإلبػػداع ح .فيػػوجههم لمعمػاؿ النافعػػة الػػا تقػع يف دائػػرة التػدف  العػػاطفي وميػوهلم

  .ال يتوقف عن تنمية ذات  وتزيد رقابت  الداخليةنفس  فيت رؾ ذاتيا و 

 أهمية أسلوب الثواب
ليوا ل مسْيت  رمو التقدـ و وال إ  املقا ػد املطلوبػة فػاملعلم يف التشجيع والدعم  اإلنساف يعش 

كلمات الثناء والثواب واملدي  مقابل إحسان  يف العمل وهػو بػدورا عليػ  أف يتعامػل مػع مدرست  ضمتاج إ   



 1 

   اب بالترفيهالثو

 ثىاب بوشاهدة األفالم الووتعة ثنال

 عليهاتحليلها وهنالشتها والتعليك 

 الىاردة فيها

ومػن   .[ٓٙاآليػة  الػرضبن] َهػْل َجػزَاء اإِلْحَسػاِف ِإال اإِلْحَسػافُ  "مصداقا لقول  تعا   تالميذا بنفس املنهج
كافَأِة ِمَن التَّطِفيفِ " عريقةاألمثلة العربية ال

ُ
  .دبعىن أف العدؿ يستلـز تقدمي الثواب للم سن  "تَػْرُؾ امل

بػػػالثواب  سػػػواء - تثبػػػت أف تعزيػػػز السػػػلوؾ اإلصمػػػام الرتبػػػويإف الدراسػػػات امليدانيػػػة يف علػػػم الػػػنفس 
وترسػػػيخ املفػػػاهيم تػػػدعيم   مػػػن شػػػأن -اهلديػػػة البسػػػيطة أـ الكلمػػػة والت يػػػة الرمزيػػػة املعنػػػوي الػػػذي يشػػػمل 

يدفعػ  إ  قػد إف املتعلم وكل عامل ضمتاج إ  معرفة   ة ما قاـ ب  فنف وجػد الثػواب فػنف ذلػ  . السلوؾ
أحسػػػنت "مثػػػل قػػػوؿ املعلمػػػة للتلميػػػذة  -سػػػريع إف التعزيػػػز اإلصمػػػام ال. مزيػػػد مػػػن العمػػػل يف املػػػرة القادمػػػة

  .نسافيف قلب اإل وقع عظيم اهل –ورْيها من كلمات وأفعاؿ التشجيع  "إجابة دمتازة..
 لعػػدة أسػػبابوذلػػ   كوسػػيلة مػػن وسػػائل الرتريػػبوالثػػواب   ح والثنػػاءد علػػى املعلػػم أف يسػػتخدـ املػػ

 :منها
 :قاؿ الشاعرا وكموالعطاء ا سن  لنفس البشرية ربب الثناء الصادؽا (ٔ

 أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن إ  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس َتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتعِبْد قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ مُ 
 

 فطاملػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعبَد اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافُ  
 

  : وقاؿ ا طيئة
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ جوازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب العػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل والنػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 

 
 ال النَّػػػاسَ  َيشػػػُكرِ  ال نْ َمػػػ"حػػػ  اإلسػػػالـ علػػػى شػػػكر احملسػػػن ويف ا ػػػدي  النبػػػوي الشػػػريف  (ٕ
فػػػاالعرتاؼ باجلميػػػل واالمتنػػػاف للنػػػاس صمػػػذب القلػػػوب، ويقػػػرب العقػػػوؿ، ويقػػػوي العالقػػػات،  ٔ"هللَ ا َيشػػػُكرِ 

الػػة علػى اسػتخداـ الرسػػائل النفسػية اإلصمابيػة يف تعزيػػز  .ويسػعد النفػوس تفػيض السػػْية النبويػة بالشػواهد الدَّ
ضموز على كلمػات املػدح بيداهلل رضي اهلل عن  اًل أف الص ام اجلليل طل ة بن عالسلوؾ اهلادؼ فنجد مث

كػاف طل ػة و والثناء فهو طل ة اخلْي، وطل ة اجُلود، وطل ػة الفيَّػاض وهػي ألقػاب ناهلػا يف مػواطن متنوعػة 
 .مثاالً للسخاء وسرعة اإلنفاؽ يف سبيل اهلل سب ان 

 .من أهم أسباب التفوؽ الثقةو املعتدؿ مع املدح  تزدادالثقة بالنفس أف  التجاربثبت ت (ٖ
الصػػػػادقة الثنػػػػاء  كلمػػػػات تشػػػػعر (ٗ

الفػػػػػرد بأنػػػػػ  يف الطريػػػػػ  الصػػػػػ ي  وتدفعػػػػػ  إ  
 .االستمرار في 

                                                 
  .رواا الرتمذي وقاؿ حدي    ي ، وحسن  السيوطي وذكرا أضبد يف ُمسندا -ٔ

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=533
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اآلياااة  المطففاااي ] َويف َذلِػػػَ  فَػْلَيتَػنَػػػاَفِس اْلُمتَػَناِفُسػػػوفَ "جػػػو التنػػػافس الشػػػريف الثػػػواب طملػػػ   (5
ٕ6]. 

وتفػػػت  أبػػػواب  وتوثقهػػػامػػػن العالقػػػات االجتماعيػػػة التقديريػػػة والعينيػػػة ائز ربسػػػن اهلػػػدايا واجلػػػو  (6
ابُّوا: "َعِن الّن   َ ّلى اهلل َعَلْيِ  َوَسّلم قػاؿَ و . التوا ل تزيػل حػزازات "اهلديػة قػاؿ القػرط  إف  ٔ."تا ه اُدوا ت ح 

ضػػهم لػػبعض تولػػد يف هػػدايا النػػاس بعف .النفػػوس، وتكسػػب املهػػدي واملهػػدى إليػػ  رنػػة يف اللقػػاء واجللػػوس
 (.بتصرؼ" )اجلماؿصبيعا وتكسبهم  الودادوتزرع يف الضمْي بة والتوا ل قلو م احمل

 بشػػكل يثػػْي الثنػػاء عػػدـ اسػػتخداـيتأكػػد مػػن وعلػػى املعلػػم الػػواعي أف ضمػػذر مػػن اإلفػػراط يف الثنػػاء و 
مػػػػن . والتكػػػػربور الغػػػػر هاويػػػػة ويػػػػزرع الشػػػػ ناء والبغضػػػػاء بػػػػ  الطػػػػالب أو يػػػػدفع بػػػػاملتعلم إ   ،اخلصػػػومات

 ،فيغيػػب أثػػراالصػػ ي  معنػػاا  فقػػديف كػػل املناسػػبات حػػي ال ي م أف ال يسػػتخدـ الثػػوابحصػػافة فكػػر املػػر 
 . وتضيع شبرت 

 توجيه الثواب
أنػػػا " علػػى الفعػػػل ال الطفػػػل  كػػػأف نقػػوؿ للطفػػػل بعػػػد االنتهػػػاء مػػن تنظيػػػف أسػػػنان  اجعػػل الثنػػػاء مركػػػزا .ٔ

أحبػػػػ  ألنػػػ  تنظػػػػف  أنػػػا"عبػػػارة بػػػارة أدؽ مػػػػن فهػػػػذا الع" معجػػػب حبر ػػػ  علػػػػى تنظيػػػف أسػػػنان 
 .أكثر من اجلملة الثانية الا ذبعل ا ب مشروطااجلملة األو  تعزز الذاتية ".  نأسنا

أكثػػر مػػن الثنػػاء واجلػػوائز يف البػػدايات   قلػػل منهػػا تػػدرصميا كػػي ال يتعلػػ  الطفػػل باجلػػائزة فيفقػػد اللػػذة  .ٕ
 .الذاتية لإلحساف والعمل املتقن

 .كن عادال .ٖ

ذكػػرا بػػالثواب العظػػيم الػػذي يهبػػ  اهلل سػػب ان  للسػػاع  رمػػو اخلػػْي ولطػػالب العلػػم وللبػػارين بالوالػػدين  .ٗ
 التوباة] "ِإفَّ اللّػَ  الَ ُيِضػيُع َأْجػَر اْلُمْ ِسػِن َ " قاؿ جل ثناؤا. وأف هذا الثواب سينال  يف الدنيا واآلخرة

هػذا العبػارات ورْيهػا تػدفع األطفػاؿ ". مػن زرع حصػد ومػن جػد وجػد" وقاؿ العلماء [ ٕٓٔاآلية 
ال بػػد مػػػن . إ  تعظػػيم شػػأف الرتبيػػة والتعلػػيم كقيمػػة أساسػػية يف ا يػػػاة فتصػػب  اهلديػػة وسػػيلة ال رايػػة

هػذا الرتبيػة  .والشػعور بالنصػرتعمي  هذا املعا، الكرظمة خا ة عند تسػليم اجلػوائز واالحتفػاؿ بػالفوز 
  .وعالية ألف الغايات راليةوتعلو باهلمم تقود إ  معايل األمور وترتقي بالعقل وتسمو بالنفس 

 .دائما ال تبالغ يف شراء اهلدايا وال تبخل وابتغ ب  ذل  سبيال إلسعاد األسرة .٘

يف ن املفػػردات األساسػػية فهػػي مػػ "جػػزاؾ اهلل خػػْيا" تشػػجيعية ودعػػاء  ػػادؽ مثػػل ملػػةقػػرف اجلػػائزة جا .ٙ
ذبعػل حياتنػا  وهذا الكلمات الطيبة ادمارستنا اليومية نقوهلا ملن أحسن يف العمل أو أسدى إلينا معروف

: قاؿ رسوُؿ الّل   لى الّل  عليػ  وسػلم". ألهنا كلمات بر و لةر ينة وشخصيتنا ذات  بغة أ يلة 

                                                 

ْفَردِ َرواُا اْلُبَخاري  يف  -ٕ 
ُ
 .األَدِب امل

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=588
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=206
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َوَمػْن َ ػَنَع إِلَػْيُكْم ": وقػاؿ" ، فَػَقْد أبْػَلَغ يف الثَّناءِ ج ز اك  اللَُّه خ ْيرا   :َمن ُ ِنَع إِلَْيِ  َمْعُروٌؼ َفقاَؿ لِفاِعِل ِ "
 ".َمْعُروفاً َفكاِفُئوُا، فنْف مَلْ ذَبُدوا ما ُتكاِفُئونَُ  فاْدُعوا َلُ  حيَّ تَػَرْوا أنَُّكْم َقْد كافْأسُبُواُ 

بػػػرأيهم يف السػػػماح هلػػػم باللعػػػب يف احػػػذر مػػػن نشػػػوة الفػػػرح حينمػػػا تكػػػاف  األطفػػػاؿ فتتسػػػرع وتأخػػػذ  .ٚ
األمػن والسػالمة ومنطػ  ا ػـز يتطلػب  ال بد من توافر مسػتلزمات. ملدة قصْية أو طويلة أماكن خطرة

رعايػػة املكافػػآت مرتبطػػة بشػػروط الصػػ ة والسػػالمة واحػػرتاـ القػػوان  و  .رفػػض طلبػػاهتم برفػػ  وعقالنيػػة
 :والشدة هنا مطلوبة وكما قاؿ الشاعر .اآلداب العامة

 فقسا ليزدجروا ومن يُ  راضباً     فليقُس أحياناً على من يرحم    

 .ا رص على شراء اهلدايا ذات النفع الرتوضمي والثقايف يف آف واحد .ٛ

 (. ور –رسائل  –بطاقات )استثمار اهلدايا الرمزية  .ٜ

مت  إذا مل ربصػػل علػػى أمػػر حممػػود سبدحػػ  فاجعػػل عالقاتػػ  وعباراتػػ  اصمابيػػة وال تػػنس أف ابتسػػا .ٓٔ
 :عػػػػػػػػػػػػػػػػن أم ذّر رضػػػػػػػػػػػػػػػػي اللّػػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ .فػػػػػػػػػػػػػػػػاملرم دائػػػػػػػػػػػػػػػػم البشاشػػػػػػػػػػػػػػػػة والبشػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػدقة

ْعػُروِؼ َشػْيئاً، َولَػْو أْف تَػْلَقػى أخػاَؾ ِبَوْجػِ   ال ت ْحِقار نَّ : "قاؿ يل رسوُؿ اللّػ   ػلى اللّػ  عليػ  وسػلم
َ
ِمػَن امل

 .(َرَواُا ُمسِلمٌ ) "طَِلي ٍ 

هػذا . واملػن  ال أف رمصػل علػى اهلػدايا سػئوليةوالشػعور بامل فلسفة الثواب أف نشػجع علػى العطػاء .ٔٔ
الغايػة  .تعلم كػي ال ين ػرؼ املسػار وننجػرؼ رمػو اإلفػراط أو التفػريطحقيقة الزمة لكل مػن املػرم واملػ

سػػلوكا حمبوبػػا اخلػػْي يف عمػػل اخلػػْي كػػي يكػػوف والبنػػات لثػػواب أف نررػػب األبنػػاء إعطػػاء امػػن الكػػربى 
َػا "وا ػفا حػاؿ ومقػاؿ أهػل الفػالح قػاؿ جػل ثنػاؤا . ف واإلحسػافلذات  فيبلغوا مرتبة عاليػة يف اإلظمػا ِإسمَّ

  .[9اآلية  اإلنسان ]"  ُشُكوراً نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِ  اللَِّ  ال نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َوال

 .السلوؾ املرروبسلوؾ مباشرة كي يقرتف الثناء بيفضل أف تعطى املكآفات بعد أداء ال .ٕٔ

ا ظمكن ربقيق  فاألهداؼ املثالية هلػا نتػائج عكسػية إذ تسػبب الفتػور ياجعل السلوؾ املطلوب واقع .ٖٔ
 .والتجاهل

 الثوابأسلوب فراط في اإلآفات بعض 
 ضمػػرص .إرضػػاء اآلخػػرين وا ػػرص األعمػػى علػػى الفػػوز إ التفكػػْي يت ػػوؿ فضػػعف ا ػػافز الػػذايت  .ٔ

جات العاليػػة أكثػػر مػػن شػػعورا بسػػعادة النجػػاح وبػػذل  تصػػب  ر الطالػػب علػػى ا صػػوؿ علػػى الػػد
 . اجلائزة مقصودة بذاهتا وهي الغاية الكربى

اإلسػػػػراؼ يف املكافػػػػأة واملبالغػػػػة يف شػػػػراء اجلػػػػوائز ذات الكلفػػػػة املاديػػػػة العاليػػػػة والتبػػػػاهي بػػػػاجلوائز  .ٕ
 . [4ٔٔاآلية  األنعام ] "ُ  الَ ضمُِب  اْلُمْسرِِف َ َوالَ ُتْسرُِفواْ ِإنَّ "قاؿ جل ثناؤا . الثمينة

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=579
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=146
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 .أو مكررة ملل املتعلم من اجلوائز الا تكوف رخيصة الثمن .ٖ

كبػْية يف كػل   قبػل كػل تقػدـ ضمػرزاالسػلوؾ حيػ  يشػرتط الطالػب جػائزة  رلبة الطػابع املػادي علػى .ٗ
 .و غْية

 اويغػػار مػػن الطفػػل الػػذي ضمصػػل علػػى اهلػػدايالسػػخية قػػدـ لػػ  اهلػػدايا ة الػػا ال تيكػػرا الطفػػل املعلمػػ .٘
  .واجلماعات املنازعات ب  األقرافيزرع دما يسبب العداوات و الكثْية 

 بػػال اصبلػػة ركيكػػة فنثػػع عليهػػ البػػةكتػػب الطفقػػد ت. وعػػدـ املوضػػوعية يف التقػػديراملبالغػػة يف الثنػػاء  .ٙ
 .عملقد اكتمل وال حاجة لل اتوهم أف عملها فتغرت وتحدود بغرض تشجيعه

عنػػدما نقػػـو بتكػػرظمهم بػػا لوى والسػػكريات بكميػػات   ػػ يايعتػػاد األطفػػاؿ علػػى عػػادات ضػػارة  .ٚ
 .رْي معقولة



 12 

 عمار والررو  والبيااتالثواب المناسب يراعي األ
 ابتطبيقات الثو  الركائز املهمة التقريبية فرتهتا املرحلة

مػػػػػػػػن املػػػػػػػػيالد ) الرضاعة -ٔ
 ٛٔإ  

 (شهر

وكػػل مػػا مػػن  -التقبيػػل   -االحتضػػاف  –االبتسػػامة  الثقة
 بنفسػػػػ  ودبػػػػن حولػػػػ  الطفػػػػل ثقػػػػةزيػػػػد مػػػػن أف ي  شػػػػأن

 .فيزداد طمأنينة
مرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ٕ

 بكرةالطفولة امل
شػػػهر  ٛٔمػػػن 
 سنوات ٖإ  
 

َػػاع األرػػا، الشػػعبية اخلا ػػة باألطفػػاؿ  -التصػػفي  االستكشاؼ 
شػػػػػػراء  -إ  ا ديقػػػػػػة واملرافػػػػػػ  العامػػػػػػة لػػػػػػذهاب ا -

 األلعػػػػاب مثػػػػل األشػػػػرطة السػػػػمعية وألعػػػػاب الرتكيػػػػب
 .رؤية العصافْي والقطط - والكتب املصورة

مرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -ٖ
 عبلال

مػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػنة 
الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إ  
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 

 السادسة

السػػػػػماح لػػػػػ  باملشػػػػػاركة يف عمليػػػػػة التسػػػػػوؽ   املبادرة
اخلفيفػػػػػػة  أو ضبػػػػػػل بعػػػػػػض السػػػػػػلعواختيػػػػػػار 

 .نةاآلم

 بنصمابيات  إرهار اإلعجاب. 

  منادات  بأحب األَاء إلي. 

  قبوؿ بعض مقرتحات. 
 مشاركت  يف األنشطة الرياضية. 

  بدقة وأمانة وبساطة إجابة أسئلت. 
سػػن مرحلػػة  -ٗ

 الدراسة
مػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػت 
سػػػػػػػػػػػػػػػػنوات إ  

 ٕٔ)البلػػػػػػػػػػػػػوغ 
 (سنة
 

والػربامج بعض القصص والكتب ل   نشرتي  املثابرة
 .للطفلاحملببة االلكرتونية 

 لممػػػػػاكن الرتفيهيػػػػػة عمػػػػػل زيػػػػػارات خا ػػػػػة ن
 .وبيوت األقرباء واأل دقاء والثقافية

 الطفل دث باعتزاز عن إذمازات نت . 
   دمتاز" "أحسنت"نكتب ل." 
 ل  برتتيب حفلة أل دقائ  يف املنػزؿسمن   

 .أو املدرسة
 

مرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -٘
 املراهقة

 -ٔٔمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 سنة  ٛٔ

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقالؿ 
 وربديد اهلوية

  ا ػػػوار مػػػع املراهػػػ  ومسػػػاعدت  فػػػت  قنػػػوات
 .يف تكوين هويت  واالهتماـ دبيول 
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  السػػػماح لػػػ  باملشػػػاركة يف األنديػػػة الرياضػػػية
 .واملعسكرات التدريبية

  تعزيز الثقة بقدرات. 

 االستماع إ  اقرتاحات  ومشاعرا . 

 إشعارا بأن  أهل لت مل املسئولية. 

 وتقػػػػػػػػدمي  وضػػػػػػػػع اَػػػػػػػػ  يف لوحػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرؼ
 .حفالت التفوؽشهادات التفوؽ يف 

 
 

 العقابأسلوب أهمية 
 واالعتداؿ يف اللجوء للعقاب لت قي  النظاـ ال تت ق  الرتبية إال بقدر من ا ب وا ـز. 

 تقػػدير القػػيم وااللتػػزاـ بطريقػػة سػػليمة فننػػ  يؤ ػػل يف نفػػس الطفػػل و  كغػػرض تربػػوي  إذا اسػػتخدـ العقػػاب
 . ا

 التشوؽ لنيل الثواب وا صوؿ على الثناء. 
  الطفل حرص األهل على مصل ت يدرؾ. 

  والتفكر بتبعات تصرفات أن  يعلم الطفل ربمل املسئولية من يظهر األثر اإلصمام يف تطبي  العقاب. 

 يعاجل العقاب مظاهر التهاوف والدالؿ الزائد واألنانية يف حياة اإلنساف . 

 الفعػػاؿ دعػػوة للعػػودة إف العقػػاب  .سػػلوؾيفػػت  العقػػاب  ػػف ات جديػػدة للعػػودة والتصػػويب وربسػػ  ال
 .صوابإ  ال

 بػػػ  اخلطػػػأ والصػػػواب عمليػػػا ويقػػػرتب مػػػن فهػػػم املؤسسػػػات االجتماعيػػػة الػػػا تضػػػع اللػػػوائ   ظميػػػز الطفػػػل
 . فيفهم حركة ا ياة على حقيقتها لتنظيم ا ركة وردع التجاوزات

 جػػع عػػن ذبػػاوزا ألف الػػتعلم باملمارسػػة العمليػػة وإعػػادة األمػػور إ  نصػػا ا فاملعتػػدي يعتػػذر عػػن فعلػػ  ويرتا
  .اجلزاء من جنس العمل

  ال َحلػػيَم إالَّ ُذو َعثْػػرة وال َحكػػيم إال ُذو "ا يػاة ذبػػارب وا كػػيم هػػو الػذي يسػػتغل العثػػرات فيػػتعلم منهػا
ال ضَمُصل ل  ا ِْلػم ويو ػف بػ  حػي يَػرْكػب األمػور وتْنخػرؽ عليػ  ويَػْعثُػر فيهػا، "ا كيم  فاإلنساف "ذَبْرِبَة

 . (النهاية يف رريب ا دي  واألثرابن األثْي، ) َيسَتِب  َمواِضع اخَلطَأ فيَتجنَّبهافيْعَتربها و 

العقوبػػػة تعػػػزز فكػػػرة  .العقوبػػػات وقايػػػة ملػػػن تسػػػوؿ لػػػ  بارتكػػػاب األخطػػػاء فمػػػن أمػػػن العقوبػػػة أسػػػاء األدب
  ."ُوِعَل بَِغْْيِاِ  َوالسَِّعيُد َمنْ  " لى اهلل علي  وسلم يقوؿ كما يف   ي  مسلم وقاؿ  .الت رز عن اإليذاء
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  ف ا ياة وأعظم مزاياها، والعدؿ ال يت ق  إال بتطبيػ  مبػدأ الثػواب والعقػاب ميزاالعدؿ يدرؾ املتعلم أف
 . والطيب من اخلبي  ،حبكمة ليميز اخلْي من الشر

 إ الح السلوؾ من خالؿ جلب املصاحل وضبايتها ودرء املفاسد وحما رهتا. 

  الواعية الا تتابع وال تتجسس وتصل  وال تفسدإصماد املراقبة اخلارجية. 

 ضوابط العقاب
فال عقػاب بػال ربػذير كػاؼ وهتيئػة مع اإلنذار املسب  التعريف التاـ بالسلوؾ املقبوؿ ورْي املقبوؿ  .ٔ
 .تامة

              :قيلفاإلنساف ال طملو من العيوب والنقائص وكما  تغافل عن األخطاء رْي املقصودةال .ٕ

 كفى املرَء نبالً أف تعدَّ معايب ْ         ومن ذا الذي تُػْرضى سجاياا كلها           
رواا أبػػو " )ِإنّػػَ  ِإِف اتّػبَػْعػػَت َعػػْورَاِت النّػػاِس أَْفَسػػدتَػُهْم أو كِػػدَت أَْف تُػْفِسػػَدُهمْ "ويف ا ػػدي  الصػػ ي  

 . مشػػكالت أكػػربفاأل ػػل التغاضػػي والسػػرت وعػػدـ تصػػيد األخطػػاء فػػالتفتي  عػػن املشػػكلة صمػػر إ (. داود
ذَبَػافوا : "اللَِّ   لَّى الَّلػُ  عليػِ  وسػلَّمَ  رسوؿ قَاؿَ . ينبغي أف نتغافل عن عثرات ففنذا زؿ الطفل يف املرة األو  
 .وذوو اهليآت الذين ال يعرفوف بالشر فيزؿ أحدهم الزلةقاؿ الشافعي  ".ِلَذِوي اهلَْيئآِت عن َعَثراهِتم 

وال حااط الرعايااة مو وفرريااا واجتماعيااا وجسااديا محااِ العنايااة  نفسااياوحمايتااه سااالمة الطفااِ  .ٖ
 .مهما كانت المبرراتهذا المبدأ مَال للتفريط في 

 .التيقن من حصوؿ الزلل املقصود قبل الشروع باملعاجلة .ٗ

قػػرارات العقػػاب ال تصػػدر يف سػػاعة تسػػرع وثػػورة رضػػب فاالنفعػػاؿ الشػػديد رػػْي مفيػػد والسػػلوؾ  .٘
يف الػدرؾ األسػفل مػن العدوانيػة يف األلفػاظ أو األفعػاؿ الغاضػب صمعػل الفػرد ب يف العقاالطائ  االرذبايل 

فػػال تعجػػل بػػاللـو ويف الػػرتوي السػػالمة، العجلػػة ندامػػة  .وتأججهػػا وتػػورث احملػػنوربقرهػػا الػػا تػػدمر الػػنفس 
 .فنظلم  ،ذمهل الذي  العل للطفل عذر واملعاقبة، 

مػػا كانػػت املػػربرات فمهمػػذمـو ذبػػاوز ا ػػد نف وعلػػى قػػدر التقصػػْي فػػاجعػػل العقػػاب يػػوازي الػػذنب  .ٙ
َوَجزَاء َسي َئٍة َسي َئٌة م ثْػُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْ َلَ  فََأْجرُُا َعَلى اللَّػِ  ِإنَّػُ   "قاؿ جل ثناؤا  .القسوة فلن تشفع لتسويغ
رحػم اهلل مػن كافػأ، علػى إسػاءيت مػن رػْي أف " وقػاؿ الصػا وف. [ٓٗاآلية  الشورى ] "ال ضمُِب  الظَّاِلِم َ 

 ".يزيد وال يبخس حقاً يل

  .أف ال يكوف العقاب سببا ملشكالت أكرب .ٚ

املػػذمـو  ولكػػنولػػيس العيػػب يف الوقػػوع يف اخلطػػأ رػػْي معصػػـو أف اإلنسػػاف وأشػػعرا الطفػػل  تقبػػل .ٛ
ِّ ابْااِ  آد م  خ طّاااء: "النػػّ   ػػلى اهلل عليػػ  وسػػلم قػػاؿقػػاؿ . فيػػ  حقػػا اإل ػػرار عليػػ  والتمػػادي ػػُر كاا ، َوخيػْ

 .(رواا أضبد يف مسندا والرتمذي يف سنن ) "اخلَْطّاِئَ  التّػّوابُوفَ 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=487
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 :قاؿ اإلماـ الشَّافعي  رضي الّل  عن . اقبل األعذار إف كانت  ادقة .ٜ

 ِإْف بػَػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدَؾ ِفيَمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ أَو َفَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَا   اقْػبَػػػػػػػػػػػػػػػػػْل َمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذيَر َمػػػػػػػػػػػػػػػػػْن يَْأتِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ُمْعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذراً 
 ار ػػػػػػػَوَقْد أَجلََّ  َمْن يَػْعِصيَ  ُمْسَتتِ     رُُا ػػػػػَلَقْد أَطَاَعَ  َمْن يُرِضيَ  رَاهِ      

 .ال تبخس ح  الطفل وفضل  وال تنس حسنات  دبجرد ارتكاب سيئة .ٓٔ

 .والتمرد عند الطفل توقف عن العقاب واحب  عن أسلوب خمتلف إذا زاد العناد .ٔٔ

حمػػذرا مػػن انتشػػار القػػوؿ قػػاؿ ا ػػ  سػػب ان  . صمػػب االبتعػػاد عنػػ االسػػتهزاء عقػػاب سػػل   .ٕٔ
ُهْم َوال َيْسػػَخْر قَػػوـٌ م ػػن قَػػػْوـٍ َعَسػػى أَف ا أَيػ َهػػا الَّػػِذيَن آَمنُػػوا اليَػػ" الفػػاح  اجلػػارح  ِنَسػػاء م ػػن َيُكونُػػوا َخػػْْياً م ػػنػْ
   .[ٔٔاآلية  ا جرات] "ْلَقابِ  تَػَنابَػُزوا بِاألَ َيُكنَّ َخْْياً م نػُْهنَّ َوال تَػْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال ن َساء َعَسى أَف

 ] ...ْخػػَرى َوال تَػػزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُ " قػػاؿ جػػل ثنػػاؤا. ال تعاقػػب جمموعػػة دبجػػرد خطػػأ فػػردي .ٖٔ
 .[ٛٔاآلية  فاطر

قبػل أف تصػدر األحكػاـ الفرديػة فهػذا طريػ  الرشػد يف حػل   اعػـز وتوكػل شػاور وحػاور  .ٗٔ
ػػنَػُهمْ "قػػاؿ تعػػا  . ورْيهػػااألسػػرية املشػػاكل  مػػا  "وورد يف األثػػر . [ٖٛاآليػػة  الشػػورى ] "َوأَْمػػرُُهْم ُشػػوَرى بَػيػْ

كػػػػػاف عمػػػػػر إذا نػػػػػزؿ بػػػػػ  األمػػػػػر املعضػػػػػل دعػػػػػا الفتيػػػػػاف "و" استشػػػػػار خػػػػػاب مػػػػػن اسػػػػػتخار، و ال نػػػػػدـ مػػػػػن
كػػل شػػاور وحػػاور كػػي ينشػػرح الصػػدر وتتضػػ  الرؤيػػة   اعػػـز وتو  ".فاستشػػارهم يبتغػػي بػػذل  حػػدة عقػػوهلم

 ."ومػن أعطػي املشػورة مل ظُمنػع الصػػواب "وقػدظما قػالوا فصػدقوا  بعػد بػذؿ كافػة األسػباب يف ربػري الصػواب
 .ننا رمتاج املرآة لرؤية أنفسنا فيهاأنفسنا لذل  فننرى كل أمر إال قد وال تنس أننا 

ال يعاقػػب الطفػػل با رمػػاف مػػن احتياجاتػػ  الضػػرورية كوجبػػات الطعػػاـ األساسػػية ورْيهػػا  .٘ٔ
 .االحتياجات اإلنسانية املصانةمن 

 يُْمِرُ  التَّْأِديُب بِغ ْيِر الضَّْربِ 

، وال اإلررػػػػاـالتسػػػػلط ال الو ػػػاية و واإل ػػػػالح تقػػػـو العمليػػػػة الرتبويػػػة علػػػػى مبػػػػدأ الرعايػػػة والرربػػػػة 
 .يت ق  التأديب إال بالتدريب، وال نناؿ املقصود إال ببذؿ اجملهود

سدي ضد األطفاؿ أسلوب رْي فعاؿ على املستوى البعيد إف أسلوب اإليالـ النفسي والقهر اجل
لقد أثبتت الرتبية النبوية الفعلية . ألن  يعلم الطفل أف ضمل مشاكل  يف أوقات األزمات بالعنف ال اللطف
أسلوب ترؾ الضرب ضمفل كرامة  ألفإمكانية الرتبية األسرية من دوف استخداـ ضرب األوالد أو النساء 

، ويبع ة ويوث  عالقة التوا ل واملودة ويعزز فرص التقارب واحملبة يف األسرة واملدرسةاإلنساف بصورة كبْي 
 . الشخصية اإلنسانية املعتدلة الا سبيل إ  التسام  وتأخذ حقها حبكمة

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=516
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=436
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=436
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=436
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=436
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=487
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قػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعي يف كتابػػػػػ  
َكػػػػاَف تا اااار ك  الضَّااااْرب  َولَػػػػْو " األـ

َأَحػبَّ إيَلَّ لَِقػػْوِؿ النَّػػِ   َ ػػلَّى اللَّػػُ  
لَػػػػػػػػػْن َيْضػػػػػػػػػِرَب } لََّم َعَلْيػػػػػػػػػِ  َوَسػػػػػػػػػ
  ."{ِخَيارُُكْم 

من دوف يرم ابن  ( ـ ٗ٘ٛ – ٚٚٚ)كاف س نوف 
استخداـ الضرب ولقد طلب من معلم ابن  ذبنب هذا الطريقة 

 تؤدب  إال باملدح ولطيف الكالـ ، وليس هو دمن ال"فقاؿ ل  
 ". يؤدب بالضرب أو التعنيف

إف الضرب أو ( "ـ ٕٓٓٓ)رضبن العيسوي عبدال. ديقوؿ 
اإليذاء البد، سواء كاف حبسن نية أو بغْيها فهو أسلوب 

ذل  ألن  يؤدي إ   و مرفوض من الناحية النفسية والرتبوية 
بل إ  كراهية املدرسة برمتها كما أن  يولد يف التلميذ الشعور بالتعقيد  كراهية التلميذ للمادة ومعلمها

قبل املدرسة وقد يدفع  إ  الشعور باجلنب واخلوؼ واخلضوع واالستسالـ وقد يؤدي ب  إ  اهلروب من 
املدرسة والعزوؼ عن تلقي العلم وقد يؤدي ب  يف بعض ا االت األخرى إ  تقمص الضرب وازباذا 

 (.ٕٙٔ – ٕ٘ٔص ) حيات  منهجا يف
وظمكن ربقي   -ورْياكما يرى اإلماـ الشافعي   – بِغ ْيِر الضَّْربِ  تأديب األطفاليُْمِرُ  

خالية من  ور الثواب والعقاب بشرط أف تكوف التنشئة االجتماعية ومنها األهداؼ واملقا د بأساليب 
ظُمِْكُن بية يف معظم دوؿ العامل تؤمن بأن  إف وزارات الرت . اإليذاء النفسي امله  والضرر اجلسدي املذؿ

وقررت رفض الضرب ، جميع أشكال  هلذا ألغت املدارس فكرة العقاب البد،  التَّْأِديُب بَِغْْيِ الضَّْربِ 
على املستوى البعيد وألف بدائل الثواب  منعا باتا ألف نفع  أقل من ضررا ودرجات  ، وصمب ذبنب  ومنع 

     .ثا أرحب وأعم  وأسلموالعقاب قدظما وحدي
 .فال يت سن السلوؾ لبد، ال ضمل املشكالت بل يعقدهااخلرباء أف العقاب ا كثْي منيعتقد  

 
 

 

 

العقاب  
تقليل الثقة  البد،

بالنفس وزيادة 
 الغضب

السلوؾ 
 السل 
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 لماذا نلَأ للعقاب الَسدي؟
إال أف يف احملػيط األسػػري املػربح اجلسػدي ة للعقػاب ْي ررػم اآلثػار النفسػية واجلسػدية والرتبويػة اخلطػ

واجهػػػة ملوهػػػي مػػػن رػػػابر موروثػػػات األمػػػم كثػػػْية االسػػػتعماؿ  -مسػػػف الشػػػديد ل – القاسػػػية هػػػذا الوسػػػيلة
وفيمػػا يلػػػي  أسػػباب صبلػػةرػػاهرة ضػػػرب األطفػػاؿ والنسػػاء مػػن وتنػػتج  .األخطػػاء املقصػػودة ورػػْي املقصػػودة

  :إشارة لبعض منها

  هذا سمط التعليم سابقا وال ضرر ل. 

  عدـ سيطرة املرم على أعصاب و التوتر. 

  مػػع أف الرفػػ  يفعػػل مػػا ال يفعلػػ    ،أحيانػػا العنػػف حػػل نػػاجع  الػػذي يقػػـو علػػى أفاملغػػايلاالعتقػػاد
 .العنف

 ولكن أمي قالت أن  ظمكنع أف أخرج يف املساء"ومراورتهم كقوهلم  كثرة شغب األطفاؿ".. . 

    َِّػَغرِِا زيَػاَدٌة َعرَاَمُة الصَِّ   يف : وورد يف األثر. نشاط الولد الزائد الذي في  مشاكسة: َعرَاَمُة الص ِ 
باإلقنػاع وتسػتثمر الطاقػة إف النشاط الزائد عند الصغْي إمػا أف يػتم رعايتػ  فيػتم االحتػواء  .يف َعْقِلِ  يف ِكرَبِاِ 
 .وبسيف السلطة بالقوة أو يتم قمع 

  الفشػػػل يف العثػػػور علػػػى بػػػدائل يف اإل ػػػالح أساسػػػها اإلقنػػػاع التلقػػػائي ال الشػػػدة والشػػػتائم دليػػػل
 . ستبداديالقمع اال

  ضوابط استخداـ الثواب والعقابعدـ معرفة األمية الرتبوية  اجلهل بوسائل الرتبية و. 
  اخلطأارتكاب ذباهل األبناء للت ذيرات واإل رار على. 
 درجػػات لػع األهػل علػى تقػارير ربتػوي علػى اإلحبػاط النػاتج مػن رؤيػة العواقػب السػلبية فعنػدما يط

رحلػػػة الصػػػدمة وبدايػػػة قصػػػة وف املفاجػػػأة أسػػػاس تكػػػدراسػػػيا  مسػػػتوى ربصػػػيل األبنػػػاءضػػػعف تكشػػػف عػػػن 
 .احملنة

 تراكم األخطاء والتقاعس عن مواجهتها يف بداياهتا. 

  أف اهلدؼ من  اإل الح ال اإلضرارو ( أو اجتماعيا دينيا أو فلسفيا)االضطراري تربير الضرب. 

 ْي لػيس مػن  ػنع طماؼ األب على مكانت  وزبشى األـ على منزلتها فيعاقػب الطفػل علػى تقصػ .
يكوف مدرسػا ملػادة الرياضػيات قػد يػبط  فاألب الذي  يف ح  أبنائنا ناقد نغضب ألنفسنا وننسى تقصْي 

 .بابن  إذ رسب يف تل  املادة -ال شعوريا  –

  تب  القنوات الفضائية ووسائل اإلعالـ سيال من الصور املهيجة عاطفيػا وتػدفع املػرء إ  السػلوؾ
أثرا مشػوها يف العقػل البشػري ويف احملػيط  -بال أدىن ش   –ا الربامج العنيفة ترتؾ العدوا، التسلطي وهذ

 .، ويصب  اإلكراا أسلوبا مفضال للتعاملاالجتماعي
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ا ديثة إ  العقػاب اجلسػدي نظػرة ريبػة مهمػا كانػت املسػورات  ويةالرتبكثْي من التوجهات تنظر  
وا ػ  أف الرتبيػة اإلسػالمية . كأسػاس للرتبيػة والتعلػيم فجميع املربرات رْي كافية العتماد العقاب اجلسدي

الصػػػفع واإليػػػذاء منعػػػا باتػػػاً نػػػع سبيف تأديػػػب الصػػػغار والكبػػػار بػػػل تقلػػػص مػػػن اسػػػتخداـ أسػػػلوب الضػػػرب 
سػػػترتة، واألفضػػػل عػػػدـ اسػػػتخداـ الظػػػاهرة واملووسػػػائلها بكافػػػة أشػػػكاهلا املاديػػػة واملعنويػػػة واإلهانػػػة والقسػػػوة 
 .الناسيزعزع العالقات ب  و  ،ويقلل الثقة بالنفس ،ي  النمو النفسيألن  يع العقاب اجلسدي

 

 خطورة ضرب اآلباء واألمهات ألطفالهم
ال أحيانػا أف ضػرب الطفػل علػى يػدا  -وهي تصف ذبربتها الشخصية  -تقوؿ إحدى األمهات  

وجػدت مػن األيػاـ ـ ويف يػو . وتعاملي مع أبنائي وبنػايتورلت هذا القناعة راسخة يف أسريت  في  أبداضرر 
منػػػػػػ  طفلػػػػػػي يضػػػػػػرب أختػػػػػػ  األ ػػػػػػغر 

ويعاملهػػا بػػنفس الطريقػػة الػػا أقػػـو  ػػا 
نػدمت   تكػرر األمػر ف زنػت و  ،سباما

علػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػلوكي السػػػػػػػػػاب  وأ ػػػػػػػػػب ت 
قنػاعا السػلبية وأدركػت ساخطة علػى 

فالولػد  أ ػب ت قػدوة سػيئة يقينا أنػع
كػػػػػػػػاف مغرمػػػػػػػػا بتقليػػػػػػػػد أمػػػػػػػػ  يف اخلػػػػػػػػْي 

ا عػػن ضػػرب األطفػػاؿ وتغػػْيت قنػػاعلقػػد توقفػػت علػػى الفػػور : التجربػػة املؤملػػة تقػػوؿ األـ بعػػد هػػذا .والشػػر
  .ذكيةومنافذ  وبدأت جد أحب  عن طرائ  أخرى رأسا على عقب

كسػار وهلػذا فػنف لػة واالنالضػرب املػربح ألنػ  يػرم الفػرد علػى اخلنػوع والذ رػض النظػر عػنال صموز   
يف علم االجتماع الرتبوي يتفقوف سباما مع نتػائج الدراسػات النفسػية الػا تؤكػد علػى أف إيػذاء  املتخصص 

خيمة وال بد مػن الت ػذير مػن العنػف الرتبػوي بكافػة  ػورا و و  عميقةاجتماعية و األطفاؿ ل  عواقب نفسية 
  .وتصنيفات  يف األسرة أو املدرسة أو اجملتمع

 عػػن ثيت ػػد وكأنػػ  الذليلػػة الشػػعوب وبػػ  الشػػديد د،البػػ العقػػاب بػػ  نقاشػػ  يف خلػػدوف بػػنا ربػػط لقػػد
 مضػرٌ  التعلػيم يف ا ػد إرهػاؼ أفّ  " :خلػدوف ابػن يقوؿ .اإلسالمية بيةالرت  منظور من السياسي تماعاالج علم
 أو املتعلمػػ  نمػػ والقهػػر بالعسػػف بػػاامر  كػػاف ومػػن .امللكػػة سػػوء مػػن ألنػػ  الولػػد أ ػػارر يف سػػيما املػػتعلم يف

 الكسػػل، إ  ودعػػاا بنشػػاطها، وذهػػب انبسػػاطها، يف فسالػػن علػػى وضػػي  القهػػر، بػػ  سػػطا دـاخلػػ أو املماليػ 
 وعلمػ  عليػ ، بػالقهر األيػدي انبسػاط مػن خوفػاً  ضػمْيا يف مػا بغػْي ظػاهرالت وهػو واخلبػ  الكذب على وضبل
 االجتمػاع حيػ  مػن لػ  الػا ةاإلنسػاني معػا، وفسػدت لقػاً،وخ عػادة هػذا لػ  و ارت لذل ، ديعةواخل املكر

0
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 عػػن فسالػػن وكسػػلت بػػل ذلػػ ، يف ارػْي  علػػى عيػػاالً  و ػػار ومنزلػػ ، نفسػ  عػػن واملدافعػػة ا ميػػة وهػػي مػرف،والت
 أسػػػػفل يف وعػػػػاد فػػػػارتكس نيتها،إنسػػػػا ومػػػػدى رايتهػػػػا عػػػػن فانقبضػػػػت اجلميػػػػل واخللػػػػ  الفضػػػػائل اكتسػػػػاب

 متعلمػػ ، يف للمعلػػم فينبغػػي...العسػػف منهػػا ونػػاؿ هػػرالق قبضػػة يف حصػػلت أمػػة لكػػل وقػػع وهكػػذا .افل السػػ
 ".أديبالت يف عليهم يستبد ال أف ولدا يف والوالد

   :فيما يلي إشارة إ  صبلة أضرار قد تنتج من الضرب البد،

وعػػػػػػػػدـ والدونيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعور باإلهانػػػػػػػػة  .ٔ
 .تقدير الذات وفقداف الثقة بالنفس

ترسػػػيخ ثقافػػػة القمػػػع والعنػػػف يف حػػػل  .ٕ
خػػػػػػل األسػػػػػػرة ويف املدرسػػػػػػة ويف املشػػػػػػكالت دا

 . اجملتمع
 .التفكْي باالنتقاـ .ٖ

 .زعزعة الطمأنينة يف نفس الطفل .ٗ
لتوجيػػػ  الطفػػػل دبػػػا يتوافػػػ  مػػػع اهتماماتػػػ  ومتطلباتػػػ  القياديػػػة التهػػػرب مػػػن إبػػػداع الطرائػػػ  الفعالػػػة  .٘

 .النفسية واالجتماعية واجلسدية والفكرية

 .ضعف العالقات ب  الكبْي وب  الصغْي .ٙ

عنػػدما يصػػػارحنا الطفػػػل  .مػػػن البيػػت أو املدرسػػػة والتهػػػرب علػػػيم اخلػػوؼ واجلػػػنب والكػػذبتتعلػػم و  .ٚ
خبطئػػػ  أو يعػػػرتؼ بزلتػػػ    ينػػػاؿ العقػػػاب الشػػػديد فننػػػ  سػػػيتعلم يف املػػػرات األخػػػرى أف يكػػػذب كػػػي ضممػػػي 

 .نفس 

 .اهلروب من املنزؿ واللجوء أل  اب السوء ال سيما يف سن املراهقة .ٛ

 .الطاقات العقلية وحرماهنا من ح  اإلبداع االجتهاد تقييد ا ركة من خالؿ تعطيل .ٜ

ومتطرفة حمػل قػيم التسػام  واليسػر والوسػطية اجلنوح إ  إحالؿ عادات قاسية وتسلطية  .ٓٔ
 .والا هي جوهر الرتبية اإلسالمية السوية

العقػػاب العنيػػف صمعػػل الطفػػل يتػػذكر املواقػػف املاضػػية فػػرتاودا الػػذكريات ا زينػػة وتتجػػدد  .ٔٔ
 .على حد سواءويف يقظت  ومنام  يف عقل  وقلب  ؤرقة املاألحزاف 

لػػيس مػػن السػػهل يف املسػػتقبل البعيػػد إزالػػة الرواسػػب السػػلبية العميقػػة مػػن نفػػس الطفػػل  .ٕٔ
  (.Sears & Sears, 1995, 2004, p. 153)الذي يتعرض للعقاب الشديد 
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 اِضػي الُكْوفَػةِ قَ  ُٔشَرْي قاؿ  .إف الذين يضربوف نساءهم يورثوف القسوة يف نفوس أبنائهم .ٖٔ
 :وهو يعتذر لزوجت  زينب التميمية

  لَّْت ظَمِْيِع ِحَ َ َأْضِرُب َزيْػَنَباَفش  رَأَْيُت رَِجاالً َيْضرِبُػْوَف ِنَساءُهم

ُهنَّ َكوَْكَبا      َوَزيْػَنُب َاٌْس َوالن َساُء َكَواِكبٌ   ِإَذا طََلعْت ملَْ تُػْبِ  ِمنػْ

 بدائِ العقاب الَسدي
وا نػاف أساسػها ا ػب  ضبيمػةوقػم ببنػاء عالقػات  للسلوكيات اإلصمابية وعززها بالثواب والثناء انظر .ٔ

 .والتعاوف والثقة وال تتقهقر مع رهور الت دياتوا ماية 
 .ذباوز عن األخطاء رْي املتعمدة وكن موجها ال مفتشا .ٕ

  .التلمي  الرمزي أو اللفظياستخدـ أسلوب  .ٖ
بشػرط  أحيانػاالطفػل مػن اللعػب والرتفيػ  وصمػب أف نسػتخدـ ا رمػاف  ظمنع أسلوب الوقت املستقطع .ٗ

 ....(ا اجة للطعاـ واألمن )عدـ حرماف الطفل من حاجيات  األساسية 
تنمية الشعور بت مل املسػئولية والػت كم يف الػذات كػي يػتم تػرؾ السػلوؾ السػل  لقناعػة داخليػة ال  .٘

 .خوفا من البط 
لػػى يػػدا عنػػدما يلعػػب باألشػػياء اخلطػػرة واأل ػػل أف نطبػػ  أف نضػػرب الطفػػل ع لػػيس مػػن الصػػواب .ٙ

مػػن األلعػػاب قػػوان  السػػالمة واألمػػن فنبعػػد األشػػياء اخلطػػرة عػػن متنػػاوؿ يػػد األطفػػاؿ ونقػػدـ بػػدائل 
 . املسلية، واألنشطة املفيدة، واملتابعة الواعية لنشغلهم باخلْي قبل أف ننشغل معهم دبا ال ينفع

ر واتػػػرؾ اجملػػػاؿ مفتوحػػػا دائمػػػا للطفػػػل إذا قػػػرر االعتػػػذار والرتاجػػػع ولكػػػن ال تنفػػػأحيانػػػا حػػػذر وأنػػػذر  .ٚ
 .وتصويب اخلطأ

يهػدؼ التعلػيم  .اإلقناع العقلي وا وار املوضػوعي مػن ا لػوؿ الناجعػة لكثػْي مػن املشػكالت املزمنػة .ٛ
والعقػػػل  ."َعْقلُػػػُ  َعػػػْن ُكػػػل  َمػػػْذُمْوـٍ  الَعاقػػػُل َمػػػْن َعَقلَػػػ ُ "قػػػاؿ الشػػػافعي. إ  تشػػجيع العقػػػل علػػػى التػػػدبر

 .الراسخ ال يستغع عن اإلظماف راج ال

الكتػػػاب النػػػافع، والقصػػػة اهلادفػػػة، والفػػػيلم املػػػؤثر مػػػن وسػػػائل تعػػػديل السػػػلوؾ بطرائػػػ  رػػػْي مباشػػػرة  .ٜ
 .ولكنها مؤثرة

م بعػػض يعلػػت، اهلجػػر اجلميػػل لفػػرتة قصػػْية، الرحلػػة الرتفيهيػػة، الصػػمت، السػػؤاؿ، املوعظػػة، املصػػارحة .ٓٔ
 .كلها تقنيات مفيدة إذا استخدمت بطريقة سديدة...   الرياضة أثناء مزاولةاملبادئ 

                                                 
 .يُػَقاُؿ أَفَّ ُشَرضْماً َعاَش ماَئًة َوَعْشَر ِسِنْ َ و  .َلْيِ  َوَسلَّمَ َ لَّى اهللُ عَ ْسَلَم يف َحَياِة النَِّ   أَ   - ٔ
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ومتابعتهػا  تنفيػذها حبكمػة  ال بػد مػن  توسػع وال تقلػص ا ريػات عادلػةأسرية وضع لوائ  وقوان   .ٔٔ
كػػل اجلامعػػات واملػػدارس ومؤسسػػات الدولػػة تسػػْي علػػى هػػذا الػػنهج لتنظػػيم ا ركػػة، وإ ػػالح . بثقػػة

ايػات رمتػاج هلػا يف إطػار األسػرة مػع مراعػاة خصو ػية العالقػات األوضاع، وضبط السلوؾ، وهي ر
ظمكن أف تتفػ  األسػرة علػى أعػراؼ تػنظم عمليػة مشػاهدة التلفػاز واسػتخداـ اإلنرتنػت  .االجتماعية

ودمارسػػػة األلعػػػاب االلكرتونيػػػة مػػػع ربديػػػد بعػػػض اإلجػػػراءات العقابيػػػة ملػػػن ال يتقيػػػد بػػػاألعراؼ لعػػػدة 
تلفػػػػػػاز ملػػػػػػدة كػػػػػػأف ظمنػػػػػػع مػػػػػػن مشػػػػػػاهدة ال)مػػػػػػرات 
 (.أسبوع

إبعػػػػػاد الطفػػػػػل عػػػػػن بعػػػػػض األنشػػػػػطة السػػػػػارة لفػػػػػرتة  .ٕٔ
 .مؤقتة

سػػػػػػ ب االمتيػػػػػػازات مػػػػػػن املػػػػػػراهق  لفػػػػػػرتة مؤقتػػػػػػة  .ٖٔ
 .(التلفوف النقاؿ)

 .الطفل ا صوؿ عليها الكماليات الا اعتادمنع املكافآت وقطع بعض  .ٗٔ

الثقػػػػة و  ،لمػػػػيالتفكػػػػْي العو  ،آداب التعامػػػػلكغػػػػرس  (Life Skills) ترسػػػػيخ املهػػػػارات ا ياتيػػػػة .٘ٔ
 .وعملية بطريقة موضوعيةذل  و  املتبادؿ،واالحرتاـ  ،التعاوفو  ،بالنفس
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 م أسلوب تصويب الخطأ؟ستخدكيف ن

هػػػذا املػػػنهج هػػػو . علػػػى أسػػػلوب مػػػؤثر مػػػن أسػػػاليب العقػػػاب اإلصمػػػاميف الرتبيػػػة  املتخصصػػػوف يؤكػػػد
تعػديل االعوجػاج الػذي حصػل املػزعج ب الطفػلأف يقػـو بػاب التصػ ي  الػذايت لمخطػاء حيػ  يكػوف العقػ

 Over)طلػػ  علػػى هػػذا املفهػػـو يف ميػػداف علػػم الػػنفس ويمػػع مراعػػاة أف اجلػػزاء مػػن جػػنس العمػػل منػػ  

correction )أي تصويب اخلطأ.  
التصػ ي  . من خالؿ اإلشماؿ وضمذر من تعمي  الثغراتيقـو املرم الناج  بتطوي  اخللل ومعاجلت  

ن تطويقهػػػػا وعالجهػػػػا وال بػػػػد مػػػسػػػػتخدـ عنػػػد حػػػػدوث سػػػلوكيات رػػػػْي مقبولػػػة كػػػن أف ييت عقػػػػاب ظمالػػػذا
 :ط  وشمابشر 

 التأنيب
  والزجر

 الترهيب 

التصويب 
 الذاتي

الوقت 
 المستقطع

سحب 
 االمتيازات

 التلميح
 رمزا أو لفرا

 أنواعم  
 العقاب 
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عاقب صمب أف يعيػد األمػور إ  حالتهػا السػابقة قبػل . إعادة األمور إ  نصا ا .ٔ
ُ
فالطالب امل

 . ويعتذر وقوع اخلطأ فْيفع الضرر
 .وهذا مرحلة دمارسة الصوابإعادة الفعل بصورة اصمابية  .ٕ

التصػػ ي  الػػػذايت يف املػػدارس ألهنػػػا ظمكػػن أف تعػػػاجل مشػػػاكل  طريقػػػة  رتبويػػةتسػػتخدـ االستشػػػارات ال
هذا الطريقة من أفضل طرؽ العقػاب ألهنػا ال تقلػل مػن السػلوؾ السػل  ف سػب بػل أيضػا تسػاهم . كثْية

عمليػػػا  الفػػػرديف تعزيػػػز السػػػلوؾ اإلصمػػػام فمػػػن خػػػالؿ تصػػػويب اخلطػػػأ كأسػػػلوب تربػػػوي يف العقػػػاب يػػػتعلم 
 .   سلوك  السل ويف نفس الل ظة يص السلوؾ الص ي  

 الوقت المستقطع
خػالؿ مػن هػو إجػراء تربػوي لتقليػل السػلوؾ رػْي املررػوب فيػ  ( Time Out)الوقت املستقطع 

لفػرتة  فتتقيػد حريتػ  ويبعػد عػن املتعػة ولػذة اللعػب بألعابػ عزؿ الطفل أو املراه  لفرتة مؤقتة يف مكػاف حمػدد 
هناؾ أكثر من سبيل للعقاب وكل سبيل ل  نتػائج اصمابيػة وسػلبية . ي يفكر بعواقب سلوك  السل قصْية ك

 .  الح الوسيلة لكل حالة على حدةواملرم املقتدر هو الذي يقدر 
 :تطبي  العقاب بالوقت املستقطعالعامة لقواعد فيما يلي بعض ال

 .ع اخلطأ بعد الت قي  املطلوبو التأكد من وق .ٔ
 . التطبي  ومزج ا ـز وا ب يف أداء العقاباجلدية يف .ٕ
 .الوقت املستقطع هتيئة األطفاؿ دبفهـو .ٖ
 .يست   الطفل كلمات طيبة بعد انتهاء الوقت املستقطع ألن  أرهر الطاعة واالستفادة املطلوبة .ٗ

 .عدـ اإلكثار من هذا النوع من العقاب .٘

 . لضرورةعدـ الت دث مع الطفل حي انتهاء فرتة الوقت املستقطع إال .ٙ

ظمكػػن . علػػى حسػػب عمػػرا وحجػػم مشػػكلت وذلػػ  ظمكػػن تقػػدير الفػػرتة الزمنيػػة لعػػزؿ الطفػػل تأديبػػا  .ٚ
فالطفػل يف السػابعة ظمكػن حبسػ  تأديبػػا ملػدة سػبع دقػائ  علػػى تقريبػػا بدقيقػة العمريػة تقػدير السػنة 

 .األقل

. ب بالوقػت املسػتقطعالطفل يف سن ما قبل املدرسة االبتدائية طمْي ب  ترؾ إيذاء أخي  أو العقػا  .ٛ
املسػػتقطع أف يقػػدـ اقرتاحػػات بعػػد انتهػاء الوقػػت   أمػا الطفػػل يف املرحلػػة االبتدائيػػة فننػ  يطلػػب منػػ

 .عدـ تكرار املشكلة وكيفية مواجهتها إف تكررت مرة أخرىوتعهدات ب فيها ضمانات

فاهلػدؼ هػو  ةال بد من أف يكوف املكاف الذي ضمبس يف الطفل آمنا وخاليػا مػن األلعػاب الرتفيهيػ .ٜ
يقػػرتح املربػػوف أف يكػػوف املكػػاف قريبػػا مػػن الوالػػدين فػػال ينبغػػي أف  . ويب والتأديػػب ال اإلهانػػةالتصػػ

ظمكػػػن أف . يػػػرتؾ الطفػػػل يف الطػػػاب  العلػػػوي مػػػن املنػػػزؿ وصبيػػػع أعضػػػاء األسػػػرة يف الطػػػاب  السػػػفلي
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وقلػة ا ركػة  مػن األهػلالقرب   صملس الطفل املعاقب بقرب طاولة الطعاـ أو أي مكاف نضمن في
 .وعدـ ا صوؿ على املكافأة

رمن كآباء وأمهات عندما نعاقػب فنننػا : ال بد من توضي  الفكرة التالية يف ذهن الطفل .ٓٔ
 .وقعوا يف بعض األخطاء را الطفل ذات  فاألبناء أعزاء وإفنكرا األفعاؿ واألقواؿ املذمومة وال نك

 .عقابال بد من تعاوف صبيع أفراد األسرة لت قي  هدؼ ال .ٔٔ

األطفاؿ يف املرحلػة املتوسػطة مػن خػالؿ إلغػاء فكػرة الوقػت املسػتقطع  ظمكن تغيْي سلوؾ .ٕٔ
 . على شرط كتابة صبلة ربتوي على اعتذار أو جمموعة آداب فاضلة تكتب عدة مرات

توقػػػف عػػػن اسػػػتخداـ هػػػذا الطريقػػػة إذا رأيػػػت أنػػػ  تسػػػتع   ػػػا أكثػػػر وأكثػػػر دوف نفػػػع  .ٖٔ
 .احب  عن اخلللو  شكلة من جديدراجع امل. يذكر

 

 الوقت المستقطعطريقة مميزات 
نتائجهػػا السػػلبية املسػػتقبلية واجتماعيػػا أقػػل مػػن العقػػاب البػػد، و  نفسػػيا وبػػدنيا ضػػرر هػػذا الطريقػػة .ٔ

 .رْي قاسية
 .الفعل العنيفو تقلل الصراخ ور كما للتدبر يف عواقب األمأكرب ترتؾ فر ة  .ٕ
 .  ازباذ القراراتتوفْي أجواء خالية من اخلوؼ والتسرع والتهور يف .ٖ

املسػػئولية ويػػدرؾ أف رػػْيا مل يعاقبػػ  فهػػو الػػذي عاقػػب نفسػػ  بسػػلوك  ب يػػتعلم الشػػخص اإلحسػػاس .ٗ
 .ظميز الطفل ب  األعماؿ املرروبة واألفعاؿ املذمومةو  .املذمـو

 (. self-control)على مهارة الت كم يف النفس الطفل  يتمرف .٘

 .إصماد أجواء عالية تتميز با ـز وا كمة .ٙ

 .طريقة آمنة للعقاب وقانونية ظمكن استخدامها يف املدرسة .ٚ

 
 

 

 إرشادات للوالدي 
ال تعػػػػػػػػػػػػػػػط األوامػػػػػػػػػػػػػػػر  .ٔ

وأنػػػػػػػػػػت ال تسػػػػػػػػػػتطيع 
 .متابعتها

 ر الوقت املستقطعمقرتحات عامة لتقدي   

 الدقائ  العمر
ٙ- ٚ  ٘ 
ٛ -ٜ  ٔٓ 
ٔٓ- ٔٗ ٔٓ- ٕٓ 
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احػػػػذر وأنػػػػت أمػػػػاـ أبنائػػػػ  مػػػػن اجلػػػػداؿ بينػػػػ  وبػػػػ  زوجتػػػػ  يف مناقشػػػػة األخالقيػػػػات الواجػػػػب  .ٕ
صمػب أف  .ذهن الطفػلمن أسباب تشوي   فاخلالفات يف األ وؿ والرتدد يف تنفيذهاالت لي  ا 

تتف  وجهات نظر الوالدين يف طريقة عالج املشكالت ويف حاؿ وجود اخلالؼ فيجػب التو ػل 
  .ظمنع التناقض ويقطع دابر الرتددمقنع  ل 

 .داخل نطاؽ األسرة ربديد األخالقيات املسموح  ا .ٖ
 .فرتة كافية لفهمهابعد بياهنا ب عدـ تطبي  العقوبة إال .ٗ
 .عدـ تصيد األخطاءطاملا أهنا رْي مقصودة فاأل ل  تالتغاضي عن اهلفوا .٘

بسػهولة خا ػة يف املػرات األو  فػال بػد مػن ا ػـز املغلػف  فكرة الوقت املسػتقطعلن يقبل الطفل  .ٙ
 .بالرف  وا رص على مصل ت 

لقػد تكػػرر هػػذا الفعػػل .. رػػْي مرتبػػة ررفتػ "مثػػاؿ ذلػػ   .مسػبابعقػاب دوف بيػػاف وتوضػػي  لال  .ٚ
 ".أف اتفقنا بأف هذا سلوؾ مذمـو عديدة وسب مرات 

 .عن املنزؿ وال تتلفل بألفاظ قبي ةكثْيا تذكر أن  قدوهتم فال تتأخر   .ٛ
 .خدـ الوقت املستقطع إال يف حالة الضرورةال تست .ٜ

يف أثنػػػػاء تطبيػػػػ  العقوبػػػػات ألف اهلػػػػدؼ منهػػػػا والتػػػػوبيخ ال تسػػػػتخدـ الصػػػػراخ والػػػػتهكم  .ٓٔ
 .اإل الح ال االنتقاـ

جلػػة صبيػػع السياسػػات السػػلبية عػػرب تفعيػػل مفهػػـو الشػػورى، واالحػػرتاـ الوالػػداف دبعا قػػـوي .ٔٔ
 .املتبادؿ، والتواضع

ظمكػػن أف نطلػػب مػػن الطفػػل املعاقػػب أف يكتػػب بعػػض التمػػارين أثنػػاء تواجػػدا يف الوقػػت  .ٕٔ
 .املستقطع وذل  إذا اعتقد املرم أف ذل  مناسبا

 .ال بد من التأكد من هدوء الطفل وقناعت  بالعقاب احملدد .ٖٔ

على ثالثة أسس يف التعامل ال سيما ( Positive Parenting)الوالدية الفاعلة  ـتقو  .ٗٔ
 :ا يليكم  األبناء والبنات وهييف معاجلة مشاكل 

 ا ـز (Firm.) 
 العدؿ (Fair.) 
  املودة(Friendly .) 

 
 إصالح ال تسلط

 حيالفرؽ ب  أسلوب العقاب التسلطي وب  أسلوب اإلقناع اإل الب  اجلدوؿ التايل ي
 اإل الحي أسلوب اإلقناع التسلطي أسلوب العقاب
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يشرح أشمية العالقػات االجتماعيػة الناج ػة وضػرورة  .يركز على قوة  احب السلطة وضعف املعاقب
 . احرتاـ ا قوؽ وأداء الواجبات

رػػْي عادلػػة  اويصػػدر أحكامػ. يشػْي إ  نػػوع العقػاب
 ".أنت ال تصل  ألي عمل"

ويعمػ   .مػ  مػن أخطائنػايؤكد على ما صمػب أف نتعل
تسػػػػػػػػػتطيع أف تتغػػػػػػػػػْي إذا بػػػػػػػػػذلت "مفهػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػدرة 
 ".املطلوب من 

ظمكنػػػػ  أف تصػػػػل  "يركػػػػز علػػػػى ا اضػػػػر واملسػػػػتقبل  ".أنت فعلت كذا وكذا"يركز على املاضي 
 ".األمور وذبتاز املصاعب

أسػػػػػػػػػػلوب األمػػػػػػػػػػر والوعيػػػػػػػػػػد والتقليػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػأف 
 ".املخاطب

ال أحػػػػػػػب  أنػػػػػػػا"أسػػػػػػػلوب الوعػػػػػػػد والػػػػػػػود والصػػػػػػػداقة 
 ".دائما أحب  سلوك  السل  ولكع

يثػْي االسػتفزاز ويطلػب  .فقػطالفورية يطلب الطاعة 
 .املواجهة احملتدمة ال املصارحة ا كيمة

يتجنػػػػػػب اإلثػػػػػػارة  .ويػػػػػػوفر البػػػػػػدائل يقػػػػػػدـ اخليػػػػػػارات
 .وف  نظرة بعيدة واالستفزاز ويفضل الت اور

بػػػل قػػػد يبػػػالغ يف التػػػنقص  ال ظمتػػػدح النجػػػاح القليػػػل
 .النقد واالزدراءو 

وال يتجاهػػػػل  مهمػػػػا كػػػػاف  ػػػػغْيا ربسػػػػنظمتػػػػدح كػػػػل 
 .واإلذمازات السابقة االصمابيات

 .وتعديل األخطاء ررس قيم التعاي  .وهتويل األخطاء قمع املخالف
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 اتفاقية األسرة
  يف استخداـ الثواب والعقاب                      

 

 املرروب السلوؾ
 

 املقرتح نوع العقاب ذمـوامل السلوؾ نوع الثواب
 

طفل يساعد أخت  يف 
 .تنظيف املنزؿ

أمن   وقتا كافيا للعب 
 .يف ا ديقة

صر على أف طفل ي
لعب بآلة حادة ي
 ...(.السك  -املقص)

 ستخدـ أ
 الوقت 
 .املستقطع

طفلة تتجنب الكالـ 
 . القبي 

أشجعها أماـ األسرة 
 .بكلمات صبيلة

طفلة ال تطيع والدها يف 
 .ؽالسو 

يف عملية  اشركهأ
التسوؽ والب   عن 

 .املشرتيات
طفلة ربافل على نظافة  

 .كتبها
إ   معي أ ط بها

املكتبة لتختار بعض 
 . القصص والكتب

 طفل يعتدي على أقران 
وال  بالسب والضرب
 .يقبل النصي ة

استخدـ الوقت 
أمنع  من املستقطع أو 

 .ملدة من الوقت اللعب
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 قف

 ذكي

 شجاع

 أنت دائما تبادر يف اخلْي

 أف زبتار وتت مل املسئوليةأريدؾ 

 ضبار -جاهل -ر  -أثوؿ
 ال أحب  ألن  راسب 

أنت ال تصل   -أذحب 
 لعمل أي شيء

  أنت دائما تسبب 
 اكلاملش

 فاشل

 كلمات مرروبة دائما
 

 كلمات دمنوعة سباما

 ة في الحياة اليوميةكلمات مرغوبة وممنوع
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 تدريبات 
 

 مشروع أسبوعي: الثواب
 

--------- : اسم الطفل
 

/ السبت السلوؾ األهداؼ
 األحد

/ االثن 
 الثالثاء

/ األربعاء
 اخلميس

 اجلمعة

ربقي  اهلدؼ 
 املعريف

دقيقة  ٘ٔقراءة حرة ملدة 
 (.حسب عمر الطفل)

    

     .مناقشة موضوع علمي
قي  اهلدؼ رب

 الوجدا،
أداء احملافظة على ضمب 

 .الصلوات
    

     .طاعة الوالدينرص على ضم
ربقي  اهلدؼ 
 النفس ركي

     .احملافظة على تنظيف األسناف
املشاركة يف تنظيف وترتيب 

 .املنزؿ
    

     اجملموع
 األسبوع يست   التكرمي ذممة يف (يقـو الوالداف باقرتاح رقم حمدد)كل طفل ضمصل على : مالحرة
 .والثواب

 توقيع األـ            التاريخ    توقيع األب
 ------                   ____            -----

 
 طريقة التكرمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تحديات ومقترحات: الوقت المستقطع
 كيف نتعامل مع طفل يرفض أف يعاقب بأسلوب الوقت املستقطع؟

 (.كتابة أو مناقشة) د أسباب الرفضربدي
_______________________________________________. 

 كيف نشرح ألطفالنا أسلوب الوقت املستقطع؟ 
_______________________________________________. 

 ماذا نقوؿ للطفل بعد انتهاء الوقت املستقطع؟
 .نشكرا على تعاون  .ٔ

 . البيت واملدرسة واجملتمع هو اإل الحنؤكد ل  أف هدؼ العقاب يف .ٕ

كل إنسػاف خطػاء وصمػب "" إن  تستطيع أف ال تكرر اخلطأ"نوج  إلي  إرشادات إصمابية من مثل  .ٖ
 ."ن تكرر هذا األمر مرة أخرىرمن نشعر أن  فكرت جيدا ول" "أف يصوب زالت 

أنػت ربػب " "برفػ مػن املؤكػد أنػ  سػتعامل أختػ  : "نررب  يف ربس  سلوك  بعبػارات تشػجيعية  .ٗ
 ".اهلدوء دائما

يقػػػـو الوالػػػداف بت ديػػػد جمموعػػػة سػػػلوكيات سػػػلبية عنػػػد األطفػػػاؿ ظمكػػػن عالجهػػػا أو تقليػػػل آثارهػػػا مػػػن 
 الوقت املستقطع؟تطبي  أسلوب خالؿ 

_________________________________________________
_________________________________________________. 

 الوقت املستقطع وكيف نتجنبها قدر املستطاع؟لبيات ما أهم س
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

____________________________________________. 
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 الخاتمة

وهػي طرائػ   اإلقنػاعالثػواب والعقػاب واخلػربة والقصػة و  مػن عػدة بوابػات أشمهػاوسائل الرتبيػة املػؤثرة سبر 
رتبيػػػة ال يغفػػػل التعلػػػيم الفعػػػاؿ عػػػن االسػػػتعانة  ػػػذا الطرائػػػ  اهلامػػػة ل. جياهتا املتنوعػػػةوهلػػػا اسػػػرتاتي متداخلػػػة

 . لصغار والكبارا

 االعتػداؿالػذي ظميػل رمػو  نمط الوسطيتقـو الرتبية اإلسالمية على عدة مقومات وهي كلها تتميز بال
 .يف كل حاؿ

تنشػػئة جيػػل واثػػ   مػػن أجػػلطفػػاؿ املوازنػػة بػػ  الثػػواب والعقػػاب أثنػػاء تربيػػة وتعلػػيم األال بػػد مػػن 
: تن صػر صبيػػع أشػكاؿ الثػواب والعقػاب يف جػػانب . بنفسػ ، مػؤمن بدينػ ، نػافع ألسػػرت ، مبػدع يف جمتمعػ 

اجلانب املادي واملعنوي وال بد من توجي  األمر تربويا وف  قانوف التوازف الػذي يعكػس يف مرآتػ  كػل معػا، 
 .والرف  وا ـز اخلْي والعدؿ واجلماؿ

واب هػػو كػػل قػػوؿ أو فعػػل لتعزيػػز السػػلوؾ احملمػػود وال بػػد أف يكػػوف عػػادالً وموضػػوعيا واإلكثػػار الثػػ
أما العقاب فهػو كػل إجػراء لضػبط السػلوؾ وتقليػل و  .من الثواب كاإلكثار من لع  العسل قد يفسد البدف

التوسػط أسػاس . كاإلكثػار مػن امللػ  يف الطعػاـمفسد حتما  رمو اإلذماز واإلكثار من العقاب  زالت  وربفيزا
اهلػػدؼ مػػن توجيػػ  املثوبػػة والعقوبػػة هػػو أف يسػػتيقل . السػػلوؾ املتػػزف، والشخصػػية الفاعلػػة، والرتبيػػة الشػػاملة

إف  ور الثواب كثْية وكذل  العقاب، واملػرم . العقل ويتنب  الفكر فيقـو اإلنساف باختيار املسل  احملمود
 .ل موقف على حدةالناج  هو الذي يطلع عليها وينتقي منها األنفع لك

 & Sears)مػػن القضػػايا اهلامػػة وقػػاـ بعضػػهم واملػػرأة خػػرباء الرتبيػػة أف العنػػف ضػػد الطفػػل  يػػرى

Sears, 1995, 2004, p. 153) بتلخيص نتائج مئات الدراسات يف أربع نقاط فقط وهي: 
 .كلما زاد العقاب البد،، زاد السلوؾ العدوا، .ٔ
وة فنن  من احملتمل أف يستخدـ نفس الطريقػة مػع أبنائػ  الطفل الذي يرتىب بأسلوب ظميل إ  القس .ٕ

 .مستقبال
 .يف اجملتمع األسلوب القهري ينثر بذور السلوؾ العدوا، .ٖ
 .السلوؾ وجي العنف الرتبوي يف التعامل لن صمدي يف ت .ٗ

ومهمػػا يكػػن مػػن شػػأف العقوبػػة اجلسػػدية فػػنف الرتبيػػة اإلسػػالمية تضػػي  مػػن حػػدودها بصػػورة الفتػػة 
أدؽ الشػػػػروط، وأ ػػػػعب القيػػػػود وذلػػػػ  ضػػػػمانا لسػػػػالمة األطفػػػػاؿ وضبايػػػػة لكيػػػػاهنم النفسػػػػي للنظػػػػر ووفػػػػ  

يتفػػ  املربػػوف علػػى أف الرفػػ  أسػػاس التعلػػيم وال ظمكػػن إلغػػاء مفهػػـو العقػػاب والرتهيػػب . واجلسػػدي والعقلػػي
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تخدمناها أف تضػبط العمػل الرتبػوي إذا اسػأحيانػا فالردع والزجر والعزؿ وا رماف والتقريع آليات آنيػة ظمكػن 
 .حبكمة

ف الثػػػواب أ ،وصمػػػب أف ال تغيػػػب عػػػن أذهاننػػػا ،مػػػن ا قػػػائ  الػػػا صمػػػب أف نضػػػعها نصػػػب أعيننػػػا
مسػتقبل التسػلط يهدد . الشخصية السوية يف تنشئةاملتكلف والعقاب رْي املربر من أشكاؿ الرتبية اخلطرة 

إف . روحي، والتشػتت الفكػريمن أهم أسباب القل  النفسي، والضعف ال وأمن اجملتمع بل العنف ،األسرة
وترسػػػػيخ مفػػػػاهيم السػػػػلم ركيػػػػزة أساسػػػػية لتنميػػػػة العالقػػػػات االجتماعيػػػػة ا سػػػػنة الرتبيػػػػة الوسػػػػطية املتوازنػػػػة 

فتشػػػػبعها، وتراعػػػػي الفػػػػروؽ الفرديػػػػة للفػػػػرد كمػػػػا أهنػػػػا تغػػػػذي ا اجػػػػات النفسػػػػية وا ػػػػـز والنظػػػػاـ  والتسػػػػام  
 .  واقعا ومستقبالً قدرات   كافةتسم  ب    درجةأقصى  إنسافليبلغ كل  فتستثمرها

، ووفقنػػػا إ  السػػػػْي يف طريػػػػ  اللهػػػم أ ػػػػل  ذريتنػػػػا، وتقبػػػل  ػػػػاحل أعمالنػػػػا، وذبػػػاوز عػػػػن تقصػػػػْينا
 .اهلداية
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