
منـــذ زمـــن قريـــب كـــان يقـــول 
اآلباء أننا نريد أن نعلم أبنائنا كما 

علمنــا إبائنــا فــى الماضــي، ومـــع 
التغـــيرات الكثـــيرة والمتالحقـــة فـــى 
تكنولوجيــا االتــصاالت والمعلومــات 

 . باتت هذه العبارات غير مناسبة
وأصبح لدى األبنـاء الكثـير مـن 

. المعلومـــات الـــتي يجهلهـــا اآلبـــاء
فقـــد يجلـــس الطفـــل أمـــام شاشـــة 
الكمبيوتر للقيام بواجباته المدرسية 

أو عمـــل أبحـــاث دراســـية يطلبهـــا 
ـــــصفح شـــــبكة  ـــــوم بت ـــــم فيق المعل

االنترنت ويحصل علـى العديـد مـن 
المعلومــات بأقــل مجهــود وفــى أقــل 

وأصبح لـدى األطفـال العديـد .  وقت

ــــن القــــدرات الفكريــــة واللغويــــة  م
والمهــــارات اليدويــــة الــــتي تؤهلــــه 

للتعامل مع التكنولوجيا وأروع مثال 
على ذلك ما نشرته اليونسكو على 

 31/8/2008موقعهـــــا بتـــــاريخ 

بحــــصول الطفــــل انــــدرو ســــامى  
صــــاحب األعــــوام الثمانيــــة علــــى 

وخــبر آخــر بتاريــخ  ICDLشـهادة 
بحــــصول الطفــــل   3/2010/  23

إبــــراهيم فتحــــى صــــاحب األعــــوام 

الــستة علــى نفــس الــشهادة ،وفــى 
المقابل هناك العديد مـن المعلميـن 

يجدون صعوبة فى الحـصول علـى 
 . هذه الشهادة 

ويرجـــع الفـــضل فـــى ذلـــك هـــو 
إخـــضاع الطفـــل إلـــى العديـــد مـــن 
الطرق التربوية الحديثة واسـتخدام 

أساليب تربوية تتفـق مـع  قدراتهـم 
 . ومهاراتهم

وال ينكــــــــر أحــــــــد أن هــــــــذه 
التكنولوجيا خلفت أيضا أثار ضـارة 
كثيرة جاءت على حـساب الجوانـب 

االجتماعيــــــة والعاطفيــــــة فــــــزادت 
الفرديــة والذاتيــة وهــذا نــاتج عــن 

ــــن المثــــيرات  ــــد م تعرضــــهم للعدي
لذلك وجـب علينـا النظـر .  الحسية 

إلــى  طــرق التربيــة بعيــن مختلفــة 

ترصــد األخطــاء وتــصحح المفاهيــم 
 .وتنمى القدرات 

وتؤكد العديد من الدراسات على 
شــمول عمليــة التربيــة علــى أربــع 

 : جوانب تكتمل بهما 

تعديــــــــــل :  الجانــــــــــب األول     ••••
 السلوكيات الخاطئة 

ـــــاني     •••• ـــــب الث ـــــساب :  الجان اكت
 سلوكيات جديدة 

ــــــث     •••• ــــــب الثال ــــــر :  الجان تطوي

 السلوكيات الموجودة بالفعل
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تـــنـــمـــيـــة :  الـــجـــانـــب الـــرابـــع  •
السلوكيات والوصول بـهـا إلـى 

 .مهارات تميز الفرد 

وتتوافـق الـجـوانـب األربـع مـع  
الشخصية المتكاملة فأننا نتـعـامـل 

مع الفرد باعتـبـاره عـقـل ووجـدان 
وعالقات وينتج عن تفاعلهم مـعـا 

سلوكيـات الـفـرد الـتـى تـعـبـر مـن 
وٕاذا خـلـت .  أفكاره ومبادئه وقيـمـة

عملـيـة الـتـربـيـة مـن أحـدى هـذه 

الجـوانـب األربـع تـفـقـد فـعـالـيـتـهـا 
 .وبتالي يتأثر الفرد سلبًا 

وهــنــا يــأتــي أهــمــيــة صــيــاغــة 
األهداف التـربـويـة الـتـي تـخـاطـب 

وعـنـد .  الجوانب األربـع لـلـتـربـيـة 

تحديدها بصورة دقـيـقـة نسـتـطـيـع 
تحديد االستراتيـجـيـات الـتـدريسـيـة 

المناسبـة لـطـبـيـعـة الـمـوضـوعـات 
 .وقدرات األفراد 

وسوف نـتـنـاول الحـقـا كـيـفـيـة 

صياغة األهداف اإلجرائية القابـلـة 
ــم وبــعــض  ــي ــي ــق ــت ــمــالحــظــة وال ــل ل

 .االستراتيجيات التربوية الحديثة
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 ر 

اظهر الجوانب اإليجابية فى شخصه وفـى 
نفس اللحظة  حدثه عـن سـلوكه الخاطـئ 

 .الذى ال يتناسب مع ايجابياته 
ال تكن شرطى فى الحصول علـى اعـتراف     ••••

ابنـــك بأنـــه ســـارق ألن ذلـــك يدفعـــه إلـــى 

 الكذب لتجنب العقاب  
توصــل معــه علــى عواقــب الــسرقة علــى     ••••

األسرة والمجتمع واستخدم أسلوب التشبيه 
 .بطريقة مبسطة بال مبالغة 

هناك بعض األمور التى يجب أن تتوافـر و 

 : فى المنزل ولدى الوالدين 
ســـامح طفلـــك وأشـــعره انـــك نـــسيت هـــذا     ••••

الحـــادث وال تقـــوم بإثـــارة الموضـــوع مـــع 
اآلخرين سواء فى حضوره أو غيابة حتى 
إذا تكرر الحـادث تعامـل معـه كأنهـا المـرة 

 . األولى 
وفر الضروريات الالزمة للطفل مـن مأكـل     ••••

وملبس مناسب لسنه وعدم حرمانه وعـدم 

تلبيـــة كافــــة رغباتــــه ألبـــد أن يـــدرك أن 
 . للوالدين مقدرة وأيضا عدم مقدرة

ــى احــترام     •••• ــة الطفــل ودربــه عل احــترم ملكي
 .ملكية اآلخرين 

وفر منزل عائلى يتمتع بالـدفء العاطفـي     ••••

بينـــك وبيـــن زوجتـــك ويـــشعر بـــه األبنـــاء 
 .وينعكس على حياة أطفالك 

 .كن أنت قدوة حسنه فى القول والتصرف    ••••
ال تستجيب لحديث طفلك عن قدرته  على      ••••

 . الغش فى االمتحانات 

أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لئال 
 " يسقط فيما يخجلك
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 مع تحياتى 

 المحرر
 

وينبغي أن نبحث عن األسباب التى تدفـع 
هــل يــسرق ألنــه يحتــاج  ...األطفــال للــسرقة

أو يسرق ألنه   مزيد من االهتمام والرعاية ؟
يشعر بالحرمان أو يـسرق بـسبب الخـوف أو 
لعقاب اآلخرين وحرمـانهم مـن ممتلكـاتهم أو 

 . ألخ ....يسرق ليشعر بالقوة 
أن معرفة األسباب تـساعد علـى المقصود 

الصحيح والحصول علـى نتائـج العالج وضع 
الطفل وقت قليل ، ويشمل العالج فى إيجابية 

 .وكل المحيطين به 

هناك بعـض األمـور الـتى يجـب وعلى كال 
 : أن تراعى فى تعامالتنا مع حادث السرقة

 . عرف طفلك أن السرقة سلوك خاطئ    ••••
 . ساعد طفلك على رد المسروقات     ••••
 .جنب طفلك أن يستفيد من السرقة     ••••

تجنـــب التوجيـــه المباشـــر وٕالقـــاء اللــــوم     ••••
وٕاظهـــار عواقـــب الـــسرقة كانـــه لـــص بـــل 

بعد انتهاء االجتماع العـام بأحـد الكنائـس 
“ بـــشبرا الخيمــــة جـــاءت أم تبكــــى وقالـــت 

أخــذ مــن ”  الحقـنى ابــنى حرامــى أعمـل ايــه ؟
ــه شــافته ولمــا  ــة وأخت ــدوالب خمــسين جني ال
ســألته أنكــر وقلــت ألبــوة قــام بــضربة ، لكــن 

 .مفيش فايده 
اخوتى األفاضل  ربما تكون هـذه الحادثـة  

ليس األولى فى حياة هذا الطفل الذى تجاوز 
وربمــا تتفــق معــى أن .  عمــرة العــام الثــامن 

الطفــل ال يتعلــم الــسرقة مــن نفــسه بــل هنــاك 

بعض األفراد الذين علموا هذا الطفـل الـسرقة 
دون قــصد، فهــذا الطفــل قــد شــعر بالــسعادة 

ــدة لعبــة الحرامــى فيــن  عنــدما لعــب معــه وال
وفيهــا ينظــر الوالــد إلــى جهــة آخــرى ويقــوم 
الطفل بأخذ الفلوس من جيب قميصه ويذهب 

ليختبئ ويقوم الوالد بالبحث عنه ويقول فيـن 
ــك يمــسك  ــن الحرامــى ؟ وبعــد ذل الحرامــى في

الطفـــل وتتعـــالى الـــضحكات ويـــشعر الجميـــع 
 .بالفرحة 

وقــد تــستجيب األم إللحــاح طفلهــا فتطلــب 

منه فتح حقيبة اليد واخذ بعض المال لـشراء  
الحلويات أو أى شئ آخر وال تبالي كم اخـذ؟ 

أو كـــم تبقـــى؟ أو مـــاذا اشـــترى؟ ألمهـــم أن 
ــسكت ويبتعــد عنهــا للتفــرغ هــى لمــشاهدة  ي
المسلسل أو الحديث فى التليفون أو الحديث 

 . مع الجارة 
 : وهناك أيضا أسباب أخرى للسرقة منها 

اإلحــساس بالحرمــان كــأن يــسرق الطعــام     ••••
لعــب  ألنــه يــشتهى نوعــا مــن األكــل ، أو

 .غيره ألنه محروم منها

تقليدا لألم الـتى تفتـش فـى مالبـس والـدة     ••••
 .وهو نائم بدون أن يفهم عاقبة ما يفعل

يسرق ألنه يحتاج مزيـد مـن االهتمـام أو     ••••
ألنــه يــشعر بنــوع مــن القــوة واالنتـــصار 

 .وتقدير الذات

ـــالغيرة مـــن اآلخريـــن     •••• ـــسرق إحـــساس ب ي
 .وعقابهم أو حرمانهم أو التساوي معهم 

يــسرق ليكــون مقبــوال لــدى الــشلة التــى     ••••
تطلــب منــه ثمــن االنــضمام بهــا وٕاعطائــه 

 مكانه

يسرق بناءا على طلب األكـبر منـه تجنبـا     ••••
 . للعقاب 

ـــسابقة نجـــد أن  ـــا األســـباب ال وٕاذا تأملن
الطفل  يعيش فى بيئـة ال يتوافـر فيهـا الحـب 
ـــدين بعـــضهما  ـــاطفي بيـــن الوال ـــدفء الع وال

 .البعض وبين الوالدين واألبناء
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