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ر العديد من العوامل على نمو الطفل وتطوره، وقد يكون من أهمها 
ّ
تؤث

أسلوب التربية والتنشئة الذي يعتمده األبوان ومقدمو الرعاية (كاألجداد 
والمربين). ففي حين تساهم أساليب التنشئة المالئمة والداعمة في 

نماء الطفل وتطوره بأفضل صورة ممكنة، قد تؤدي أساليب التنشئة غير 
المالئمة إلى التأثير سلًبا على تطور الطفل ونمائه. 

وبالرغم من أن تربية األطفال ترتبط بالمتعة والفرح في معظم األوقات، 
إل أنها قد تكون تجربة متعبة وشاقة في بعض األحيان، وخصوًصا 

نهم من التعامل 
ّ
حين يفتقد األهل إلى المعرفة والمهارات التي تمك

مع التحديات عند حدوثها. ولهذا، فإن حرصكم على التزّود بالمعرفة 
والمهارات المتعلقة بالتربية اإليجابية يعد أمًرا ضرورًيا في دعم تطور 

أطفالكم، وفي إيجاد أسرة يسودها الدفء والمودة.

يساعدكم هذا الكتّيب في مراجعة ممارساتكم الحالية في تربية أطفالكم، 
عينكم في التنشئة السليمة ألطفالكم، 

ُ
والتزّود بممارسات والدية إيجابية ت

وتدعمكم خالل مواجهة التحديات اليومية المرتبطة بتربيتهم وتوجيه 
سلوكهم.  

عندما نتحدث عن توجيه السلوك، فإننا نعني العملية التي نهدف من 
خاللها الوصول باألطفال إلى مرحلة الضبط الذاتي، أي القدرة الذاتية 

على التحكم بالسلوك، بحيث تصبح السلوكيات الحسنة (المقبولة) نابعة 
من داخل الطفل، فيتعلم كيف يتحكم بسلوكه ورغباته بقناعة ورضا، 

وبمحبةٍ واحترامٍ لمن حوله. 
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א���א�� �² �¸ א��	� כ�� �� כ�¦.
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تربيـة األطفال

المتعة
والتحديات
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دليل
”لوني بالوني“ 
للتربية واإلرشاد 

الوالدي 
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نصيحـة سريعـة!

حقيقة سريعة!

يتزامن إطالق دليل »لوني بالوني« للتربية واإلرشاد 
الوالدي مع مهرجان »يوميات لوني بالوني«، وهي 

منصة أوجدتها منظمة اليونيسف والمجلس الوطني 
لشؤون األسرة بهدف إشراك أفراد األسرة في التعّرف 

على مخاطر العنف الُموّجه ضد األطفال، وعلى أهمية 
مهارات التربية اإليجابية، وذلك من خالل مجموعة من 

األنشطة المنّوعة والهادفة. كما ُيعّد هذا المهرجان 
استمرارية لجهود منظمة اليونيسف في األردن 

والمجلس الوطني لشؤون األسرة الهادفة إلى محاربة 
العنف ضد األطفال، بناًء على األثر الذي تركته حملة 

م«.
ّ
م_ل_تعل

ّ
»عل

سوف تلتقون أنتم وأطفالكم في هذه المناسبة مع 
شخصيات »لوني بالوني«، وهم ثماني شخصيات 

 ُيراد بها مساعدتكم على 
ً

رائعة تحمل أسماًء مسلية
فتح باب النقاش مع أطفالكم حول القيم والُمثل 

 
ً
والصفات المرتبطة باألهل الُمحّبين، كما تستثير حوارا

حول أهمية التعاطف والتقبل في العالقة القائمة بين 
األهل والطفل، وهي تعتمد على الفكاهة وعلى براءة 

األطفال. 

عند انتهاء هذه المغامرة، سوف تغادرون المهرجان 
ا 

ً
ا وامتالك

ًّ
وأنتم تشعرون بأنكم -كأهل- أكثر تمكن

للمعرفة والوعي بأهمية إقامة عالقات تسودها 
المحبة، واتّباع ممارسات والدية تقوم على الموّدة. أما 
طفلكم، فسيطّور فهًما بأن العنف غير مقبول بجميع 

أشكاله، وسيدرك أن باإلمكان التصدي له ورفضه.

´כ�  �º¼� א �² ���כ�����א���  ��א��£·� א��	
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حقيقة سريعة!

الهدف من
هذا الدليل

يسعى هذا الدليل إلى تزويدكم بالمعرفة والمهارات التي تشجع 
على استخدام أساليب التربية اإليجابية التي تدعم نماء وصحة 

أطفالكم، وترفض األساليب التي تمتهن كرامة الطفل أو تعرضه 
لإليذاء النفسي أو الجسدي، وعلى وجه الخصوص، يهدف هذا 

الدليل إلى مساعدتكم كأهل على:

إدراك أهمية أساليب التربية اإليجابية التي تساعد األطفال على • 
ا لقتناعهم بما هو صحيح وما هو خطأ، 

ً
ضبط سلوكهم وفق

وليس ألنهم يخشون العقاب؛

تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأساليب التربية القائمة • 
على استخدام العقاب؛

التعامل مع سلوك الطفل باستخدام استراتيجيات إيجابية وفّعالة • 
ومالئمة لعمره؛

اكتساب مهارات تساعد في تربية طفل يتمتع بالثقة بالنفس • 
واألمان والستقرار العاطفي؛

توطيد العالقة مع الطفل؛• 

التعامل بشكل سليم مع مشاعر الغضب والضغط النفسي التي • 
قد تتشكل لدى األهل نتيجة للضغوطات الحياتية.

ل يسعى هذا الدليل إلى فرض طريقة محددة في تربية األطفال 
عليكم؛ فتربية أطفالكم أمر عائد لكم، ويعتمد على احتياجات 

عائالتكم، ومعرفتكم بطبيعة أطفالكم وأمزجتهم. إل أننا نأمل أن 
يعمل هذا الدليل على تبسيط وتقريب المفاهيم المرتبطة بالتربية 

اإليجابية، وأن ُيقّدم لكم اجراءات عملّية وعلمّية بسيطة يسهل 
عليكم اتباعها في تفاعالتكم اليومّية مع أطفالكم.
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حقيقة سريعة!

تقوم التربية اإليجابّية على اإلحترام المتبادل والحب غير 
اء ووضع 

ّ
ز على التوجيه البن

ّ
المشروط بين األهل والطفل، وترك

 من تركيزها على العقاب. وبالتالي فإن 
ً

حدود واضحة بدل
ممارسات التربية اإليجابية من شأنها أن تزيد من ثقة األطفال 

بأنفسهم وبأهلهم، وتنّمي لديهم الستقاللية والعتماد على 
الذات، وتساعدهم على تطوير المهارات الالزمة لتخطي صعوبات 

الحياة.

باع ممارسات التربية اإليجابية يهيئ للطفل جًوا أسرًيا 
ّ
إن ات

سعيًدا، تملؤه السكينة والموّدة، ويساعده على الشعور باألمان، 
ر له فرصة ثرية ليطّور انفعالته بصورة سليمة. عالوة على 

ّ
وتوف

دّرب الطفل على تحّمل المسؤولية باعتبارها أساليًبا 
ُ
ذلك، فهي ت

تربوية تتيح للطفل أن يتعلم منها السلوك المرغوب مع الحفاظ 
على عالقة جيدة بين الطفل والكبار الذين يرعونه، وعلى نظرة 

الطفل اإليجابية لنفسه والقائمين على رعايته.

ما هي
اإليجابية؟ التــربـيــة

�§� ��Âא¯� ��� µ�� �	Ã�כ א��	א א�����£© �� ����� µ� ����� ������ ��א��� א����� א��א
�� �� א�������א��
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أساليب التربية 
الخاطئة  

أساليب التربية 
اإليجابية 

و

ح الجدول في الصفحة التالية الفروقات الهامة بين أساليب التربية اإليجابية وتلك الخاصة 
ّ

ويوض
روا بأسلوب التربية الذي تتبعونه!

ّ
بأساليب التربية الخاطئة. ألقوا نظرة عليها، وفك

أساليب التربية الخاطئة:
عندما يقوم األهل بـ …

أساليب التربية اإليجابية:
عندما يقوم األهل بـ …

توفير جو أسري مشبع بالحب والمودة والتعاطف • الصراخ أو التعنيف أو استخدام األلفاظ المؤذية والُمهينة
تقويم أخطاء أطفالهم بروح من التفهم، واحترام • 

مشاعرهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم.

الضرب (صفع الطفل على مؤخرته، ضربه على أي جزء 
من جسمه باستخدام اليد أو أي أداة)

رفض األساليب التي تمتهن كرامة الطفل أو تشعره • 
بالحرمان أو تعّرضه لإليذاء النفسي أو الجسدي؛

باع أساليب تربوية - تعليمية تساعد على بناء سلوك • 
ّ
ات

 من تخويف الطفل؛
ً

جديد مرغوب وإيجابي بدل
إدراك أن الضرب قد يوقف السلوك غير المرغوب • 

بشكل مؤقت وليس دائم؛
معاملة أطفالهم بنفس الطريقة التي ُيحّبون أن • 

لوا بها؛ ُيعامَ
ترك الموقف عندما يشعرون بالغضب الشديد وتوجيه • 

السلوك حينما يكونون أكثر هدوًءا.
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أساليب التربية الخاطئة:
عندما يقوم األهل بـ …

أساليب التربية اإليجابية:
عندما يقوم األهل بـ …

تجنب توجيه النتقاد المستمر لألطفال على تصرفاتهم • التركيز على جميع أخطاء الطفل والنتقاد المستمر له
لنها تدّمر ثقتهم بأنفسهم؛

ن • 
ّ
تفّهم خصائص المرحلة العمرّية للطفل مما يمك

األهل من توجيه السلوك بصورة إيجابية؛
إدراك أن وراء كل سلوك دافع (السبب الحقيقي)، • 

وهو ما ينبغي معالجته؛
إدراك أن الطفل ل ينشأ ول يتطّور في فراغ، وأن • 

ر ببيئته وبنمط الرعاية المحيطة به؛ 
ّ
سلوك الطفل يتأث

تقديم قدوة ونموذج للسلوك المقبول، فال يحدث • 
تباين بين ممارسات الكبار والسلوكيات التي يطالبون 

الصغار بالقيام بها؛
م الطفل أن العنف • 

ّ
ه ُيعل

ّ
 عدم استخدام الضرب ألن

الجسدي أسلوب مقبول للتعامل مع المشاكل؛
التأكيد على ما يستطيع الطفل فعله، وبالتالي مدح • 

الطفل في كل مرة يقوم فيها بأداء أمر جيد وصحيح، 
وتشجيع محاولته.

رسم حدود ووضع قوانين للسلوك بمشاركة الطفل، • استعمال العقاب سواًء الجسدي أو اللفظي
بحيث تكون منطقية، وإيجابية، وثابتة، وواضحة، 

ومناسبة لعمر الطفل؛
اختيار أساليب تربية تحافظ على عالقة جيدة بين • 

الطفل والقائمين على رعايته، كما تحافظ على نظرة 
الطفل اإليجابّية لنفسه، وتساعده على التفكير، واتخاذ 

القرار، وتحّمل المسؤولّية، وتصحيح أخطاءه. 

 ليس هناك آباءً وأمهات 
مثاليين، وإنما هنالك العديد 
من الطرق التي تستطيعون 

من خاللها تربية أطفالكم 
بطريقة إيجابية. 

 نحو تربية إيجابية
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دعونا نتعرف على «لوني بالوني»

إنهم ثمانية من أصدقائنا بألوانهم الجميلة. 
ُيّجسد كل منهم صفات أو مهارات هامة في 
التربية اإليجابية، والتي تعد ضرورية من أجل 
دعم تطور الطفل وتوفير بيئة أسرية تتسم 

بالمحبة والرعاية لكم وأطفالكم. 

ل الشخصيات الثمانية الخصال التالية والمرتبطة 
ّ
مث

ُ
ت

بالتربية اإليجابية:

1. الستماع (السّميع)
2. الصبر (صابر)

3. التواصل (التوأم خود وأعطي)
4. التشجيع (مدام برافو)

5. فهم التطور النمائي للطفل (مستر فهيم)
6. القدوة (سوبر نشمية)

7. المودة وتحسس احتياجات الطفل (الست 
حبوبة)

التربية اإليجابية
على طريقة 
لوني بالوني

 نحو تربية إيجابية
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تخصيص وقت لتلبية احتياجات أطفالكم.

الثبات في استجاباتكم.

التركيز على محاوالت أطفالكم وليس على اإلنجازات 
ة لهذه المحاوالت، وتقديم التشجيع  والنتائج النهائيّ

والمديح طوال الوقت.

تقوم شخصيات «لوني بالوني» بتشجيعكم على:

ي هذه الصفات والخصائص والمهارات المختلفة من قبل األهل اإليجابيين، والذين 
ّ
يتم تبن

يقومون بعمل ما يمليه عليه ضميرهم، والذين يجتهدون لبذل أفضل ما لديهم من أجل 
أطفالهم. إن هؤلء اآلباء واألمهات ل يعتمدون على أساليب التربية المسيئة والعنيفة، 

عون المتثال الكامل من أطفالهم. هم يتمتعون بالصبر ويدركون ما هو مستوى 
ّ

ول يتوق
ا إلى مشاعر الغضب لديهم، 

ً
م التطور النمائي. هم ينتبهون أيض

ّ
أطفالهم على سل

ويقومون بإدارتها والتعامل معها بالطريقة التي تضمن كونهم قدوة مناسبة ألطفالهم 
في ضبط الذات والهتمام بسالمتها.

ة مع أطفالكم  ة وصحيّ إدراك أن بناء عالقة إيجابيّ
يتطلب الوقت والعمل الجاد والتفاني. قد تبدو هذه 

الجهود وكأنها مستحيلة في بعض األيام، وفي 
أيام أخرى تبدو سهلة للغاية، ولكنها جهود يقودها 

ا. الحب دائمً

إعطاء أطفالكم الوقت والمساحة للتعلم من 
أخطائهم والمحاولة بأنفسهم، ودعم ثقتهم 

بأنفسهم وحسهم باإلستقاللية واإلعتماد على 
الذات واإلنجاز.

اتباع أسلوب تربية حازم و لطيف في الوقت نفسه، 
من خالل إدراككم أن الطفل يحتاج إلى معرفة 

ن من التمييز بين 
ّ
الحدود وضوابط السلوك كي يتمك

السلوك المقبول وغير المقبول.
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يشعر جميع األهالي بالضغط النفسي في وقت من األوقات، وقد يدفعهم هذا الضغط إلى ضرب 
الطفل. ربما تعتقدون بأن استخدام األساليب التقليدية القاسية لتأديب أطفالكم أمر فّعال سيجعل 

.
ً
أطفالكم مطيعين ومؤدبين، بينما الواقع هو أن الضرب مؤذٍ وليس فعال

ل تطوره الجتماعي واإلنفعالي والمعرفي 
ّ
ر ضرب الطفل سلًبا على تطوره، ويعود بنتائج تعط

ّ
يؤث

 من تنشئة أطفال مهذبين ومطيعين، أظهرت الدراسات أن األطفال الذين تعرضوا 
ً
(العقلي). وبدل

 للعزلة وإلى تكرار 
ً
 للعنف وللمشاكل النفسية. كما يجعلهم الضرب أكثر ميال

ً
للضرب كانوا أكثر ميال

األسلوب العقابي ذاته مع أطفالهم، األمر الذي يبّين أن اآلثار السلبية المترتبة على استعمال 
العقاب الجسدي لتأديب األطفال ل نهاية لها. 

المخاطر المرتبطة
بأساليب التربية المعتمدة

على العقاب

א ��� ��א  ��� ���� ��
���א�� ���

�� �� 
א���� א��	 �
 ��� �א����
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بعيًدا عن استخدام العقاب الجسدي، فإن 
النتقاد المستمر والصراخ واإلهانة من قبل 

ا. وفي كثير من 
ً

األهل يؤذي الطفل أيض
األحيان، يلجأ األهل إلى استخدام أساليب 
خاطئة مع طفلهم، ل لسبب إل ألنهم ل 

يملكون البديل، ول يدركون بأن هذه األساليب 
يترتب عليها آثار خطيرة وبعيدة المدى على 

مختلف جوانب تطور طفلهم.

إن استخدام أساليب التأديب الخاطئة من 
قبل األهل، مثل الضرب أو استخدام األلفاظ 

القاسية المهينة أو الصراخ ُيعدُّ إساءة للطفل.  
نا نعتقد بأن المنزل هو مكان آمن 

ّ
ففي حين أن

لألطفال، إل أنه في كثير من األحيان يتعّرض 
األطفال لإلساءة في بيوتهم من أشخاص 

ه قد 
ّ
معروفين لديهم، وقد يخفي الطفل أن

تعرض لإلساءة من باب الخوف. وبالتالي، فإن 
من المهم لكم كأهل أن تتعرفوا على أشكال 

العنف واإلساءة ضد األطفال، وأن تدركوا بأنها 
مشكلة خطيرة في األردن.

عن حماية أطفالهم
من العنف

(
ً
 (7-18 عاما

ً
1,2 مليون طفل وطفلة تقريبا

يتعرضون لإلساءة الجسدية في داخل وخارج بيوتهم (دراسة العنف ضد األطفال في األردن، يونيسف 2007)

66% من األطفال
تعرضوا للعقاب الجسدي داخل بيوتهم في األردن (مسح السكان والصحة السرية 2012)

9 من 10 أطفال
تعرضوا لسلوب عنيف للتأديب في األردن (المسح السكان والصحة السرية 2012) 

 ما على األهالي معرفتـه

يتبع
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ة عن تعريفات أنواع اإلساءة المختلفة ومظاهرها  ح الجدول أدناه المعلومات الضروريّ
ّ

يوض
وأعراضها، كما يلقي الضوء على آثار اإلساءة لألطفال والتي قد تبقى مدى الحياة.

نوع 
اإلهمالالعاطفيةالجنسيةالجسديةاإلساءة

استخدام القوة التعريف
الجسدّية أو التهديد 
باستخدامها، مما قد 

نتج عنه إصابة جسدّية  يَ
أو أذى جسدّي

العنف الناتج عن نشاطٍ 
أو سلوكٍ جنسّي نحو 

الطفل من قبل شخص 
بالغ، أو من قبل طفل 

أكبر وأقوى منه.

هو العنف الذي ينتج 
عنه اضطرابٌ في 

السلوك العقلّي أو 
 
ً
 نفسّيا

ً
الذي يسبب ألما

.
ً
أو عاطفّيا

هو إخفاق راعي الطفل 
في توفير احتياجات 

الطفل األساسية 
والظروف الحياتية اآلمنة 

في حدود قدرته.

الضرب (باليد أو بأداة)• السلوك
الجرح أو اللكم • 
الركل• 
شد الشعر• 
العض• 
القرص• 
الحرق• 
هز الطفل (الرضيع أو • 

(
ً
األكبر عمرا

ا أية • 
ً

ويشمل أيض
لحق 

ُ
أفعالٍ أخرى قد ت
األذى بالجسد. 

تعريض الطفل • 
لألعمال الجنسية أو 

للمشاهد الجنسية
واإلغواء الجنسي • 

واإلكراه عليه
استخدام عبارات ذات • 

طابع جنسي لوصف 
الطفل أو اإلساءة له

الغتصاب• 
التحرش باللمس • 

والنظر إلى األعضاء 
الجنسية

الستغالل الجنسي • 
لألطفال في الدعارة 

أو تصوير المشاهد 
الجنسية

إجبار أو إغراء الطفل • 
على المشاركة 

بنشاطات جنسّية 
بصرف النظر أكان 

 لذلك أم 
ً
الطفل مدركا

لم يكن.

إشعار الطفل بالعار• 
مناداته بألفاظ نابية • 

وقاسية
التهديد• 
التجاهل• 
الرفض• 
تعريض الطفل للعنف• 
المتناع عن إظهار • 

العاطفة والحنان 
تجاهه

التمييز ضد الطفل• 
اإلهانة والشتم؛ • 
العزل عن األهل • 

واألصدقاء؛ 
السخرية؛ والتخويف؛ • 
الحرمان التعسفّي من • 

الحقوق والحّريات.

عدم توفير الحاجات • 
األساسّية، ِمثل: 
الطعام واللباس 

والمأوى والتعليم 
والرعاية الصحية 

والعالجية. 
غياب اإلشراف في • 

المنزل
الغياب المتكرر عن • 

المدرسة
مرض الطفل بشكل • 

متكرر
إهمال سالمة الطفل • 

في المركبة (حزام 
األمان) أو عدم ارتداء 

خوذة عند قيادة 
الدراجة

مظاهر 
اإلساءة 
وأعراضها

إصابات متكررة أو • 
كدمات غير مبرر 

وجودها
ب • 

ّ
الطفل في حالة ترق

مستمرة 
نمط متكرر من • 

اإلصابات مثل عالمات 
ناتجة عن اليد أو الحزام

يرتدي الطفل مالبس • 
غير مناسبة لتغطية 

اإلصابات مثل مالبس 
بأكمام طويلة في 

الطقس الحار

يعاني الطفل من • 
مشاكل في الجلوس 

يظهر معرفة بأفعال • 
جنسية ل تتناسب مع 

عمره
يقوم بعمل مجهود • 

كبير لتجنب شخص 
معين بدون وجود 

سبب واضح
ل يريد تغيير مالبسه • 

أمام اآلخرين أو 
المشاركة بالنشاطات 

البدنية
وجود اللتهابات أو • 

األمراض المنقولة 
 أو الحمل

ً
جنسيا

النسحاب، الخوف • 
والقلق من ارتكاب 

األخطاء
النظرة السلبية تجاه • 

النفس
النصياع التام• 

مالبس الطفل غير • 
مناسبة لمقاسه أو 

متسخة أو غير مناسبة 
للطقس

النظافة الشخصية • 
مهملة بشكل مستمر

عدم معالجة األمراض • 
واإلصابات الجسدية

الغياب المتكرر لالشراف • 
أو ترك الطفل لوحده 

والسماح له باللعب 
في مواقع غير آمنة

التأخير المتكرر والتغيب • 
عن المدرسة

ما على األهالي معرفتـه عن حماية أطفالهم من العنف
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إن آثار اإلساءة متعددة، وسنقوم في الجدول أدناه بإعطاء بعض اإلرشادات عما عليكم 
االنتباه إليه من ناحية المظاهر الجسدية والسلوكية:

آثار اإلساءة

الجسدية:
الكدمات   • كسور في العظام   • عدم اكتساب الوزن والطول• 
إصابات فيسيولوجية (ندوب ونزيف) في أجزاء الجسم• 

االجتماعية/ اإلنفعالية/ السلوكية:
البكاء المستمر عند األطفال الرضع: يشير إلى أن الطفل منزعج وأن احتياجاته اإلنفعالية غير ملّباة.• 
انخفاض تقدير الذات: قد يتحدث الطفل عن نفسه بطريقة سلبية ول يظهر ثقة بنفسه.• 
مهارات اجتماعية ضعيفة: عدم القدرة على التفاعل مع أقرانه بطريقة مناسبة لعمره، تجنب التواصل • 

البصري، ول يستطيع اللعب.
استخدام العنف: مثل الضرب والركل واستخدام األلفاظ النابية والصراخ.• 
 جًدا، وقد يظهر الشراهة في األكل أو ل • 

ً
 أو ل ينام إل قليال

ً
اضطرابات النوم واألكل: قد ينام الطفل كثيرا

يظهر قابلية لتناول الطعام.
القلق والشعور بالذنب والعار: مثل القلق المستمر وجلد الذات.• 
الخوف: قد يخاف من األطفال اآلخرين كثيًرا، وقد ينتفض بسهولة إذا ما اقترب منه أحد.• 
االكتئاب: والذي يظهر على شكل مشاعر الحزن وفقدان األمل، وانعدام الهتمام باإلضافة إلى وجود • 

اضطرابات في النوم.
ضعف التحصيل األكاديمي: انخفاض ملحوظ وكبير في األداء المدرسي، وخصوًصا إذا كان أداء الطفل • 

جيًدا في السابق.
قضم األظافر: قضم األظافر بشكل مستمر عالمة أخرى من عالمات القلق.• 
التأتأة واضرابات النطق األخرى.• 
وجود معرفة جنسية (كلمات أو أفعال جنسية) تفوق ما هو مناسب للمرحلة العمرية.• 
االنطواء على الذات: عدم القدرة على النخراط مع الناس والتفاعل معهم. يريد الطفل أن يبقى لوحده.• 
إيذاء النفس ومحاوالت االنتحار: قد يقوم الطفل بجرح أو إيذاء نفسه، أو وضع نفسه في مواقف • 

محفوفة بالمخاطر، وقد يلجأ إلى إنهاء حياته.

مسّ ثالثة 
َ
يترتب على اإلساءة لألطفال عواقب مخيفة على مستقبلهم والتي ت

: الطفل (المستوى الفردي)، والعائلة، والمجتمع ككل. مستوياتٍ واضحةٍ
ح الجدول أدناه بعض اآلثار المترتبة على اإلساءة للطفل:

ّ
يوض

المستوى المجتمعيالمستوى العائليمستوى الطفل

سلوك عنيف ومعادي للمجتمع• 
الكتئاب والقلق• 
عدم الشعور بالسعادة• 
مستوى ذكاء أقل• 
الشعور بالعار• 
انخفاض تقدير الذات• 
األذى الجسدي والنفسي• 

إعادة استخدام نفس الممارسات • 
السلبية مع أطفالهم

غياب التأسيس المتين لتطّور الرتباط • 
اآلمن

م والمسيطر• 
ّ
السلوك المتحك

العنف العائلي• 

ارتفاع مستويات الجريمة• 
تعاطي الكحول والمخدرات• 
انتشار العنف• 
 •

ً
السلوكات غير مقبولة مجتمعيا

غياب التعاطف• 
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يحتاج األطفال إلى الحب والتقبل وتفهم خصائصهم 
ا 

ً
المرتبطة بمراحلهم العمرية، وهم يحتاجون أيض

إلى حدود واضحة، حيث أن وضع حدود وتوقعات 
واضحة وثابتة تعطي الطفل الشعور باألمان والهدوء 

النفسي، ألنها تساعد الطفل على فهم ما هي 
السلوكات المقبولة في المنزل، وتؤكّد للطفل أن 

مون به. 
ّ
أهله يهت

عبر عن ُحّبك لطفلك دائًما بواسطة الكلمات 
واألفعال. خذ الوقت لحضن طفلك وتدليله، 

حتى عندما يكبر، وعّبر عن ُحّبك له بالكالم.

حافظ عل الثبات في 
ق 

ّ
عاتك فيما يتعل

ّ
توق

بالسلوك. إذا كان القفزعلى 
السرير غير مقبول في 

يوم ما، فال يجب أن يكون 
 في اليوم التالي.

ً
مقبول

ا مع طفلك. وكن  ا نوعيًّ
ً
اقِض وقت

متواجًدا للعب ولالستماع إليه إذا كان 
هناك أمر يضايقه.

اطلب من طفلك القيام باألمور التي 
 من أن تطلب 

ً
تريد منه القيام بها، بدل

ف عن القيام بما ل تريده 
ّ

منه التوق
القيام به. مثال: قل: »رجاًء أن تقفل 

 من »ل تغلق 
ً

الباب وراءك بهدوء«، بدل
الباب بقّوة!«

اضبط مشاعرك، ألن هذا 
مهم كيفية التعامل 

ّ
ُيعل

مع الضغط النفسي 
واإلحباط.

كن قدوة ألطفالك. قم 
بعمل ما تريدهم القيام 

بعمله، ول تقم بعمل ما 
ل تريدهم القيام بعمله.
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نصائح في التربية حسب المرحلة العمرية
النصيحةالمرحلة العمرية

استجب لطفلك الرضيع حين يبكي، ولن تقوم بإفساده بالدلل بهذه الطريقة.• الوالدة - السنة األولى
تعّرف على طبيعة طفلك ومزاجه ألن هذا يساعدك على تلبية احتياجاته.• 

قم بوضع حدود محددة وواضحة في وقت مبكر؛ إن وجود روتين يومي يساعد في • األطفال الصغار
انضباط سلوك طفلك.

تعاطف مع طفلك عندما يشعر باإلحباط عن طريق قول أشياء مثل:“أنا أرى كم أن • 
هذا األمر صعب بالنسبة لك.«

اعرض خيارات على طفلك الصغير:“هل تحب استعمال الكوب األخضر أم األحمر؟« • 
م اتخاذ القرار وتحّمل مسؤولية قراراته؛

ّ
فذلك يساعده على تعل

ا عندما يشعر • 
ً
قم بالتخطيط المسبق؛ إذا كنت تعلم بأن مزاج طفلك يصبح سيئ

 أن تعود إلى المنزل من زيارة 
ً

بالنعاس، قم بترتيب يومك على هذا األساس (مثال
اجتماعية قبل موعد نوم الطفل)

 عند • 
ً
 ومحبا

ً
ا حازًما ولكن منخفضا

ً
خذ وقتك قبل القيام بأي رّد فعل. استخدم صوت

توجيه سلوك الطفل.
 مثيرة للسخرية سواًء كانت موجهة له أو أمامه.• 

ً
ا نابية أو ألقابا

ً
ل تستخدم ألفاظ

إضافة إلى ماسبق...مرحلة ما قبل المدرسة
قم بالثناء على طفلك عندما يقوم بأمر ما بطريقة صحيحة وامدح المجهود الذي بذله.• 
ح لطفلك بأنك ل تحب سلوكه وليس شخصه. تجنب قول أشياء مثل: أنا ل أحبك • 

ّ
وض

 من ذلك »ل أحب عندما تقوم بالصراخ«
ً

عندما تصرخ، وقل بدل
اتفق مع طفلك على حدود وضوابط السلوك. إن الطفل يحتاج قواعد واضحة وأن • 

يقال له ما عليه فعله (وليس ما عليه أل يفعله) مثال: امش بهدوء (وليس: ل 
ما شارك األطفال في وضع القواعد ومناقشتها وما يترتب على مخالفتها، 

ّ
تركض). وكل

ما ساهم ذلك بالتزامهم بها أكثر ونمت لديهم القدرة على الضبط الذاتي.
ّ
كل

ب مقاطعة طفلك وساعده على تعلم اإلصغاء.• 
ّ
تجن

إضافة إلى ماسبق...مرحلة المدرسة
 من انتقاده.• 

ً
 بدل

ً
اشرح للطفل لماذا ُيعّد سلوكه خاطئا

 عدم إعادة الطفل األلعاب • 
ً

تحّدث لطفلك عن نتائج أفعاله والتزم بتطبيقها (مثال
إلى مكانها المخصص بعد النتهاء من اللعب سيؤدي إلى عدم السماح له باللعب 

فيها لمدة محددة).
قم بتخصيص 10 دقائق من الوقت العائلي كل مساء للحديث عن أهم أحداث اليوم • 

ن كل منكما من التعامل معها.
ّ
مك

َ
والتحديات التي واجهتكما أنت وطفلك وكيف ت

ب وضع طفلك في موضع مقارنة مع غيره وخصوًصا أمام اآلخرين. • 
ّ
تجن

كونوا القدوة الصالحة في الحديث والسلوك والتعامل مع المشاكل بهدوء.• 

إضافة إلى ماسبق...المراهقة (مرحلة اليافعين)
تفاوض مع اليافع للوصول إلى حلول وسطى تتفقان كالكما عليها.• 
 وقم بإعالمه بأنك فخور به.• 

ً
قم بتشجيع محاولت اليافع دائما

 من التركيز على • 
ً
قم بتعزيز ما يستطيع اليافع القيام به بإتقان والبناء عليه، بدل

النواقص الموجودة عنده.
. ل تحرمه من اهتمامك بسبب وجود أطفال أصغر.• 

ً
اليافع يحتاج إلى حّبك وعطفك أيضا
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أهال بك في
صفحة لوحة
المكافآت

يظهر البحث العلمي بشكل مستمر أن أفضل الطرق لتعزيز السلوك اإليجابي والتقليل من السلوك السلبي 
ي آليات التأديب اإليجابي. تستعمل لوحة المكافآت كثيًرا كاستراتيجية إلدارة سلوك األطفال بشكل 

ّ
يكون بتبن

فّعال، كما أنها طريقة رائعة لك ولطفلك للتقّرب من بعضكم البعض ولعمل أشياء يحّبها طفلك بعد أن يكون 
قد حصل عليها بجدارة. إن الستخدام الفّعال للوحة المكافآت يساعدك على تقليص احتمالية اللجوء إلى 

الممارسات السلبية مثل الضرب أو الصراخ للتعامل مع سلوك طفلك.

ا! إن هذه  ”إن هذه لوحة السلوك الخاصة بك، وسوف نكون أنا وأنت مسؤولين عن استخدامها معً
اللوحة ستمنحك فرصة رائعة لكي تكسب بعض األشياء التي تحبها أو تحب القيام بها. لكل سلوك 

 (
ً

مناسب تقوم به أو تظهره ستحصل على نقطة واحدة. إذا جمعت ثالث نقاط (لثالثة سلوكات مثال
) ستحصل على جائزة 

ً
ستحصل عندها على جائزة صغيرة. إذا جمعت ست نقاط (لستة سلوكات مثال

ا الحصول على الجوائز! إن القاعدة الوحيدة التي عليك اتباعها هي اإللتزام  أكبر. من السهل جدً
رك بها. إذا لم تلتزم بما اتفقنا عليه، فلن تكسب أي نقطة 

ّ
بالقواعد التي اتفقنا عليها، وسوف أذك

عن هذا السلوك.“
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إليك أيها األب/أيتها األم بعض القواعد التي عليكم مراعاتها عند استعمال اللوحة:

هذه لوحة يومية؛ وسيحصل طفلك على نقطة واحدة مقابل سلوك واحد جيد أو مرغوب يتم التفاق عليه . 1
مًعا.

تتفاوت المكافآت في حجمها وتتراوح بين مكافآت صغيرة وأخرى كبيرة. إذا قام طفلك بثالثة سلوكات مرغوبة . 2
في اليوم الواحد، فسيحصل على ثالث نقاط على اللوحة. إذا قام الطفل بستة سلوكات مرغوبة فسيحصل 
على ست نقاط على اللوحة، وهكذا. هناك أمثلة على المكافآت إلرشادك. ولكن تذكر بأنك تستطيع تغييرهم 

حسب ميول طفلك.
قم بالثناء على سلوك طفلك مباشرة بعد القيام بكل سلوك مرغوب.. 3
ر اتباع القواعد اآلتية:. 4

ّ
كي يكون لثنائك نتيجة فعالة، تذك

كن محدًدا عندما تثني على طفلك (مثال: أعجبني أنك قمت بإعادة القصص إلى مكانها)• 
استعمل نبرة صوت يظهر فيها الحماس واإلخالص.• 
كن قريًبا من طفلك عندما تثني عليه.• 
استعمل اللمس: احضنه أو اضرب كفك بكفه بحماس!• 

 لك على وضع حذائك في الخزانة! اضرب كفك هنا!
ً
مثال: هذا رائع! شكرا

استعمل اللوحة مع طفلك بشكل يومي وقم بمراجعتها معه كل مساء، لتتمكن من الحديث عن كل األمور . 5
اإليجابية التي قام بها في ذلك اليوم والتركيز عليها.

إذا حصل طفلك على عدد قليل من النقاط، قل له ذلك بطريقة حيادية، وأخبره أنه ل زال باستطاعته تحصيل . 6
المزيد من النقاط في اليوم التالي.

ا: . 7
ً

)، فقد تتضمن المكافأة أيض
ً

قم بتنويع المكافآت بحيث ل تكون جميعها مادية (لعبة مثال

مديحك وثناؤك على طفلك واحتضانه وتقديرك له.• 
ا لمدة أطول بعد موعد نومه.• 

ً
امتياز معين: مثل البقاء مستيقظ

نشاط ممتع تقوم به مع طفلك.• 

حافظ على كلمتك وعلى وعودك؛ إذا وافقت على إعطاء طفلك المكافآة، عليك اللتزام بذلك.. 8
إذا كان طفلك يحصل على النقاط لشراء مكافآة وقام بتحصيل جميع النقاط، فعليك في هذه الحالة السماح . 9

له بالحصول عليها.
نصيحة في حال عدم إلتزام الطفل بالقاعدة: في حال كان طفلك يتصرف بطريقة غير مقبولة ول . 10

يلتزم بالسلوك المتفق عليه، بإمكانك في هذه الحالة اتباع الخطوات التالية:

على األب/األم التزام الهدوء والتزان وإعطاء • 
الطفل أقل قدر من النتباه.

أخبر الطفل بأنه لم يحصل على أي نقاط.• 
شجع الطفل على اكتساب النقاط في الفرصة • 

التي تليها عن طريق قول: »أنا متأكد من أنك 
ستحاول الحصول على مزيد من النقاط غًدا.«

تجنب إشعار الطفل بالعار. ل تقل أشياًء مثل »أنت • 
 من ذلك أخبر 

ً
طفل سيء ول تسمع الكالم.« بدل

الطفل أنك ل توافق على سلوكه.
يمكن أن تتفق مع الطفل بأنه سيخسر نقطة في • 

كل مرة ل يلتزم فيها بالقواعد المتفق عليها (هذه 
القاعدة تصلح لألطفال األكبر عمًرا أو لمن أصبح 

لديهم خبرة باستخدام لوحة المكافآت). 

أهال بك في
صفحة لوحة
المكافآت
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تنويه:
ل يمكن لألبوين أن يستخدما النتائج المنطقية • 

إذا كانت صّحة وسالمة الطفل مرتبطة بذلك. إذا 
جرى طفل صغير في الشارع دون أن ينتبه وينظر 

في التجاهين، ل يمكن النتظار حتى تصدمه 
 من ذلك ُيعطى الطفل الخيار، إما أن 

ً
سيارة! بدل

يلعب في الساحة المخصصة (بعيًدا عن الشارع) 
أو يبقى في الداخل.

إن اآلباء واألمهات معتادون على القول • 
ألطفالهم ما يجب عليهم عمله، ولهذا فمن 

الصعب جًدا الجلوس وترك الطفل يواجه نتائج 
 ذلك، 

ّ
تصّرفاته وأفعاله، إل إن المحاولة تستحق

ألنك ترسل رسالة قوية للطفل مفادها: »أنت قادر 
على التفكير لنفسك“.

تعتبر »لوحة المكافآت« وسيلة مفيدة عند البدء في 
مساعدة الطفل على اكتساب سلوك مقبول أو التخلي 

عن سلوك غير مقبول. لكن مع مرور الوقت، سترغبون في رؤية 
أطفالكم يقومون بذلك بأنفسهم، ودون العتماد على »مكافأة« أو 

»معزز خارجي«؛ ومن هنا تأتي أهمية استخدام »النتائج المنطقية للسلوك«.

م اتخاذ 
ُّ
عل

َ
 إن الغرض من استخدام النتائج المنطقّية هو مساعدة الطفل على ت

 عن سلوكه الخاص، وبالتالي هي خبرة تعليمية وليست 
ً

القرارات، وأن يكون مسؤول
عقاًبا. مثال على ذلك: سعاد تترك مالبسها المتسخة على األرض دائًما ولم تضعها 
أبًدا في سلة الغسيل كما طلبت منها أمها. وحيث أن التذمر والتعنيف والتهديد من 
قبل األم لم ُيجِد نفًعا، قررت األم اللجوء إلى استخدام النتائج المنطقية، وهي أنها 

ة الغسيل (إن عدم وجود مالبس 
ّ
لن تقوم بغسل سوى المالبس الموجودة في سل

نظيفة لرتدائها هي نتيجة منطقية لعدم وضع المالبس المتسخة في سلة الغسيل).

 بعد عدة أيام، لم يعد لدى الطفلة مالبس نظيفة لتلبسها عند الذهاب إلى المدرسة 
وكانت غير سعيدة أبًدا وهي تلبس المالبس المتسخة والمجعلكة. عندئذ تذكرت 
أن عليها أن تضع مالبسها في سلة الغسيل؛ فقد أعطت األم لبنتها مسؤولية 
ها لنت وقامت بغسل 

ّ
غسل، فلو أن

ُ
وضع مالبسها في المكان الصحيح لكي ت

م 
ُّ
عل

َ
مالبس ابنتها عندما لم تضعها في السلة، لكانت قد حرمتها من فرصة ت
أن تتحّمل المسؤولية بنفسها. فإذا قام األبوان بحماية أطفالهما من 

روا سلوكهم. عواقب سلوكهم غير المقبول، فإن األطفال لن ُيغيُّ

استخدام
«النتائج المنطقية للسلوك»
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نحــن نعلــم أنــك ســتواجه تحّديــات كل يــوم خــالل تربيتــك لطفلــك، والتــي ســتجعلك تشــعر بالغضــب 
ف مــع أطفالــك بنــاًء  ــا عاطفــة طبيعيــة، إل أن التصــرُّ

ً
الشــديد. إن الغضــب عاطفــة معقــدة، وهــو أيض

علــى هــذه العاطفــة قــد يكــون ذا أثــرٍ ســيءٍ جــًدا. لذلــك تســتطيع مــن خــالل فهــم غضبــك والتعبيــر عنــه 
ــد عالقــة متينــة وصحيــة أكثــر مــع أطفالــك.

ّ
بطريقــة مناســبة، أن توط

ك، ولحظ غضبك قبل . 1
ّ

انتبه إلى ما يستفز
.
ً
أن يصبح قوًيا وغامرا

س.. 2
ّ

تنف
ر قبل أن تتصّرف.. 3

ّ
فك

ابتعد عن الموقف، خصوًصا إذا كنت على . 4
وشك أن تضرب الطفل أو أن تؤذيه.

ر نفسك بأنك تملك زمام تصّرفاتك . 5
ّ
ذك

وردود أفعالك بما أنك الشخص البالغ. 
ليس من مسؤولّية طفلك أن يدير لك 

سلوكك.اطلب المساعدة ممن حولك. 
قد يكون هذا الشخص شريكك أو فرد من 

أفراد العائلة.

رهــا، والتــي قــد تســاعدك علــى التعامــل مــع مشــاعر 
ّ
إليــك 10 نصائــح بســيطة لتتذك

لديــك: الغضــب واإلحبــاط 

ر في سلوك الطفل من حيث التطور . 6
ّ
فك

النمائي “هل سلوك طفلك متوقع لمن 
هو في عمره؟« قد يساعدك هذا على أن 

تهدأ.
ر، أنت قدوة لطفلك. ما يفعله األهل . 7

ّ
تذك

ده األطفال.
ّ
يقل

ر فيما حدث واسأل نفسك: ما الذي . 8
ّ
فك

جعلني أشعر بكل هذا الغضب؟ هل األمر 
 أن أغضب من أجله؟ ما الذي 

ّ
يستحق

علّي فعله اآلن؟
ن من إدارة . 9

ّ
اثِن على نفسك عندما تتمك

غضبك والتعامل معه!

اعتن بنفسك!

10 خطوات
إلدارة الغضب والتعامل معه
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ال تتوانى عن
طلب المساعدة!

 مــن األعــراض والعالمــات المذكــورة فــي األســفل، قــد يكــون الوقــت مناســًبا لطلــب 
ً
ــك تظهــر أيــا

ّ
إذا شــعرت بأن

المســاعدة للتخفيــف مــن األعبــاء اليومّيــة المرتبطــة بتحّديــات تربيــة األطفــال وتنشــئتهم:

غضبك يدفعك إلى إيذاء أطفالك.. 1
ل تستطيع التواصل مع طفلك على المستوى العاطفي.. 2
تشعر بأن توفير احتياجات طفلك اليومية أمر صعب للغاية.. 3
بات الحياة اليومية.. 4

ّ
ل تشعر بأنك تستطيع التعامل مع متطل

تعبير اآلخرين عن قلقهم تجاه تصّرفاتك.5. 

مصادر المساعدة المتوفرة

بإمكانك االتصال مع الجهات اآلتية من أجل الحصول على مزيد من الدعم:

للحصول على الدعم في مجال تربية األطفال 
واإلرشاد الوالدي

 الخط الساخن التابع لمؤسسة نهر الردن 110
 مراكز مكاني التابعة لوزارة التنمية الجتماعية

إدارة حماية األسرة 911للتبليغ عن حالة عنف أو إساءة لطفل 
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أي نوع من
األباء/األمهات 

أنتــم؟
أجيبوا عن هذه األسئلة

رتم في أساليب التربية التي تقومون بممارستها؟ ألقوا نظرة على هذه القائمة واختاروا اإلجابة بـ »نعم« 
ّ
هل سبق وأن فك

إن كانت العبارة تعكس ممارسة والدية تقومون بها حالًيا، واإلجابة بـ »ل« إن كان العكس صحيًحا. بعد اإلنتهاء، خذوا من 
روا في الممارسات التي ترغبون بتحسينها، واقرأوا مزيًدا من النصائح فيما بعد. (ستجدون في 

ّ
وقتكم بضع دقائق لتفك

ًصا لنتيجتكم التي تصف نمط التربية الذي تتبعونه في الوقت الحالي). 
ّ

الصفحة التالية ملخ

لنعمالفقرةالرقم
أشارك طفلي/أطفالي اللعب يومًيا1

أتحدث مع طفلي/أطفالي معظم الوقت خالل قيامنا بالنشاطات اليومية (مثل الستحمام/ تبديل 2
المالبس/ اإلرضاع/ تناول الطعام/الدراسة/ مشاهدة التلفاز..)

ظهر لطفلي/ألطفالي اهتمامي من خالل تقبيلهم، ضّمهم، اإلبتسام لهم معظم الوقت3
ُ
أ

أتفق أنا وزوجي/زوجتي على طريقة توجيه طفلي/أطفالي (ل يقوم والده (أو والدته) بتوجيهه بطريقة 4
مختلفة ويسمح له بأشياء أنا أمنعه منها على سبيل المثال)

أتجنب ضرب طفلي/أطفالي في لحظات الغضب أو عندما يسيئ التصرف5

أحرص على قيام طفلي/أطفالي بنشاط واحد على األقل خالل اليوم كالرسم/التلوين/اللعب/ممارسة 6
رياضة أو هواية....

ي لطفلي/أطفالي أغاني أطفال أو أغاني شعبية 7
ّ
غن

ُ
أ

جيب على تساؤلت طفلي/أطفالي حتى لو تكررت أو كانت محرجة 8
ُ
أ

أسمح لطفلي بأن يأكل لوحده / يختار مالبسه/ يبدل مالبسه/ يستحم لوحده (مع إشرافي) عندما يبادر 9
بذلك

أظهر لطفلي/أطفالي مشاعر الفرح والحب في معظم الوقت عندما ألّبي احتياجاتهم (عند تبديل 10
المالبس/ تناول الطعام/ الدراسة..)

أتقبل أن يلعب طفلي/أطفالي بأدوات المطبخ/المنزل غير القابلة للكسر11
آخذ طفلي/أطفالي في نزهات قصيرة، زيارة اجتماعّية، تسّوق، المسجد،...12
أتواصل مع المدرسة، الروضة، الحضانة باستمرار13

أتجنب أن أصف طفلي بكلمات غير محّببة مثل (عمرك ما رح تتعلم، ما بتفهم، غبي،...) عندما يخطئ أو ل 14
ُيحسن التصرف

م وقت مشاهدة طفلي/أطفالي للتلفزيون/استخدام الهاتف الذكي وأراقب محتوى ما يشاهدونه15
ّ
أنظ

أحرص على متابعة طفلي إذا لحظت ظهور أي تغيير عليه (سلوك مختلف/خوف مفاجئ وغير مبّرر/تجنب 16
أحد المعارف أو األقارب/ظهور كدمات)

أتجنب استخدام أسلوب التهديد مع طفلي (إّما أن تفعل كذا وكذا... أو سترى... ) وإنما نتفق مًعا على 17
النتائج التي سوف تترتب على سلوكه بطريقة غير مقبولة 

أعطي طفلي/أطفالي بدائل ول استخدم المنع فقط(ممنوع تلعب في غرفة الضيوف.. بس شو رأيك 18
تلعب في غرفتك، البرندة،..)

أمدح طفلي/أطفالي بصفات حلوة وإيجابية19

: شوف فالن ما أشطره، أو 20
ً
أتجنب مقارنة طفلي/أطفالي مع أطفال آخرين حتى ولو بهدف تشجيعهم (مثال

شوفي بنت خالتك صارت تروح عالحّمام لحالها، أو شوف معّدل ابن عّمك)
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أي نوع من األباء/األمهات أنتم؟

كيف نعرف النتيجة
كل عبارة في قائمة » أي نوع من األباء/األمهات أنتم؟« يمكن اإلجابة عليها 
بـ نعم أو ل. ويترتب على اإلجابة التي تختارونها حصولكم على نقطة (1) إذا 

كانت اإلجابة بـ »نعم« أو(صفر) إذا كانت اإلجابة بـ »ل«، حسب طبيعة الممارسة 
المشار إليها في الفقرة.  

مثال: الفقرة األولى: » أشارك طفلي/أطفالي اللعب يومًيا« هي ممارسة إيجابية، فإن كانت 
إجابتكم »نعم« ستحصلون على نقطة (1)، وإذا كانت ل، ستكون النتيجة (صفر). 

قوموا بجمع النقاط التي حصلتم عليها حسب الجدول السابق، وتأملوا في تحليل نتيجتكم أدناه:

مجموع

16 نقطة 
فما فوق

يدّل على أنكم تسيرون في الطريق الصحيح نحو والدّية إيجابّية مالئمة ألطفالكم. 
(واصلوا ما تقومون به، واستفيدوا من هذا الكتيب في اكتساب مهارات جديدة 

للحصول على خبرة والدّية أكثر إيجابّية لكم وألطفالكم)

مجموع

 15-11
نقطة

كم بحاجة إلى تغيير 
ّ
بعون بعض الممارسات الوالدّية اإليجابّية، ولكن

ّ
يدّل على أنكم تت

بعض الممارسات التي قد ل تكون في صالح أطفالكم. هذا الدليل سيوّجهكم نحو 
المسار الصحيح!

مجموع

10 نقاط
فما دون

يدّل على أنكم بحاجة إلى مراجعة النمط الغالب على ممارساتكم الوالدّية، والعمل 
على اتباع ممارسات أكثر إيجابّية. هذا الدليل مليء باألفكار السهلة والعملّية التي 

نكم من ذلك.
ّ
تمك
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