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 مقدمة 
المجتمعات       المهمة في  القضايا  األبناء من  تربية  تعد قضية 

البشرية. فتربية جيل جديد من األمور الهامة والتي تحتاج إلى مجهود 
كبير من الوالدين ومن المؤسسات االجتماعية المنوطة بعملية التربية. 

مجتم في  نهتم  نهتم  وقد  األسر.  تكوين  مجال  في  كثيرة  بأمور  عنا 
بعد  نهتم  وقلما  وغيرها.  بالترويح  وأحيانًا  والمأوى  والملبس  بالمأكل 
على  بالحصول  أو  أوالدنا  نربي  كيف  تعلمنا  كتب  بشراء  الزواج 
 معلومات تؤهلنا التأهيل العلمي في موضوع تربية األبناء تربية سوية. 

ر تساعدنا على تربية أبنائنا، ولم والحق يقال إذا لم نسَع لمصاد 
مرة   وكم  تربينا.  كما  فسنربيهم  آخرين،  من  المساعدة  إلى طلب  نسَع 
سألنا أنفسنا كيف تربينا؟ كيف نشأنا؟ وبأية أسلوب نشأنا؟ فعلى األقل  

 نراعي أنه هناك اختالف بين جيلنا وجيل أطفالنا.  
األ تتبعه  واحد  نمط  يوجد  ال  والتربية  النشأة  حيث  سر ومن 

المصرية أو العربية في التربية. فهناك أساليب متعددة في التربية منها  
ما هو علمي ومنها وما هو شعبي مكتسب من البيئة. وبالقطع يؤثر  
في   نشأ  من  بيننا  ويوجد  أبنائنا.  صياغة شخصية  على  أسلوب  كل 
يحب  للعالم  وخرج  عليهما  فتربى  والتفاهم  الحوار  أسلوب  تجيد  أسرة 

الحوار. ويوجد بيننا من نشأ على أسلوب القهر والعنف من  التفاهم و 
الوالدين فخرج يتخبط في هذه الدنيا باحثًا عن مرشد أو صديق ينير  
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والبعض  الطريق  ويجد  الصديق،  منا  البعض  يجد  وقد  الطريق.  له 
 اآلخر ال يجد. 

ويوجد من تربى على العقاب البدني فخرج إلى العالم يعاقب كل  
وبالتالي فلم يستطع عالج نفسه من غسيل المخ، مه،  من يصادفه أما

 ومن أساليب القمع والقهر الذي تربى عليهما وهو طفل صغير.  
أنه   والنتيجة  تدخل  دون  المطلقة  الحرية  لألبناء  ترك  من  وهناك 
هذا  جاء  لذا  للمجتمع.  محترم  وغير  بأبويه  مكترث  غير  جيل  خرج 

المحبة   ربط  على  الوالدين  ليساعد  فإن  الكتاب  التربية.  في  بالتأديب 
المقرونة   المحبة  جو  في  وجه  خير  على  ويزدهرون  ينمون  األطفال 

 بالتأديب.  

ال   فالوراثة  ونرشد.  وننصح  ونوجه  نعلم  نحن  التأديب  من خالل 
بل   المجاالت،  كل  في  الحياة  عن  الواضحة  بالمفاهيم  الطفل  تزود 

 يتعلم الطفل ما نعلمه إياه.  

الكتاب كم هذا  األسئلة حول  لذا جاء  حاولة لإلجابة على بعض 
 تربية األبناء مثل:  

 هل نتعلم من السيد المسيح شيئا عن كيفية التعامل مع األطفال؟  −
 هل للكنيسة دور في التربية؟ إن كان نعم فما هو؟  −
 كيف نربي العقل المفكر والمبدع لدى األطفال؟ −
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، كيــــف نعلــــم األطفــــال فضــــائل مثــــل الثقــــة، االســــتقالل، المبـــــادرة −
 اإلنجاز؟

 هل يشجع الكتاب المقدس استخدام العصا في عقاب األطفال؟  −
 هل نستخدم العقاب أم ال؟ ما هي األساليب المثلى للعقاب؟ −
 هل يمكن أن نستخدم الضرب؟ وهل للضرب أضرار؟  −
 كيف نتجنب غسل المخ والبوتقة في التربية؟ −
 ما هو مفهوم الحوار في األسرة؟ وكيف نمارسه؟ −
 ل للضرب؟ وإن كان نعم فما هي؟هل هناك بدائ −
 كيف نمدح األبناء؟ وكيف نعلمهم المثابرة؟ −

إن هذه األسئلة وغيرها مثار نقاش وموضع صراع يتأجج يوميا في 
أســــرنا، وهــــي بالتــــالي محــــور هــــذا الكتــــاب لمحاولــــة منــــا لمســــاعدة 
الوالدين والمدرسين في المدارس والكنائس حتى نستطيع أن نشـترك 

جيـــل يســـتطيع أن يحمـــل شـــعلة التقـــدم والمحبـــة جميعـــا فـــي تربيـــة 
ن هــذا الجيــل والء للــوطن  والنعمــة التــي وجــدناها فــي المســيح،  يكــو 

 وللكنيسة ولألسرة.



 

14 
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 على ذلك.

كثيــرا مــا ألجــأ للعقــاب البــدني )الضــرب( دون أن أفكــر  .9
 بدائل أخرى.في 
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 الفصل األول
 يسوع واألطفال 

 

ــالة تغييــــر للفكــــر الــــديني  ــالم رســ إن رســــالة الســــيد المســــيح فــــي العــ
ورســالة تجديــد للنفــوس التــي تــتعطر إلــى التقــرب إلــى  . فقــد نــادى 
بالحــــــب للقريــــــب والغريــــــب، ونــــــادى بالتســــــامح مــــــع المتســــــامح وغيــــــر 

في الكثير من جوانب الحياة. وهو يفعل ذلـك المتسامح. وأرسى مبادئا  
لـم يهمـل طبقـات المهمشـين فـي المجتمـع مثـل المـرأة، األممـي، الفقيــر، 
المريض، ثـم الطفـل. ومـع أن المواقـف التـي اهـتم فيهـا يسـوع باألطفـال 
كانت قليلة إال أنها مؤثرة ويمكن أن ندرسها بعمق لنرى مفهومًا جديـدًا 

 ال. لدى يسوع للتعامل مع األطف

 أواًل: يسوع طفاًل 

ال يمكن أن نتكلم عن تعامل يسوع مع األطفال دون أن نتكلم عـن 
طفولته هو. كيف نشأ؟ وكيف تعامل مع والديه؟ بـال شـك تربـى يسـوع 
تربية فيها العطف والحب والحنان. فقد آمنت أمه به أشد إيمان. وآمن 

ية للعــالم بــه يوســف وحفظــه ســالمًا إلــى أن كبــر ونــادى برســالته الســام
 قاطبة. 
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 وقت ميالده .1

ــي  ــرح األم وهـ ــليم. تفـ ــي أورشـ ــات فـ ــأحلى األوقـ ــوع بـ ــيالد يسـ ــيط مـ أحـ
حبلى بالطفل وتعبر عن فرحتها بترنيمة خالدة مثل خلود من نطق بها 

فـــرح يوســـف وخـــاطر بحياتـــه ألجـــل (. ثـــم 53-46:  1) لـــو وأنشـــدها 
آمـــــن يوســـــف بالطفـــــل وحمـــــاه مـــــن بطـــــر "الطفـــــل وربـــــاه واهـــــتم بـــــه. 

يرودس، بعدها كبر هذا الصغير ونضج وبدأ خدمته. لقـد سـاعده   ه
فــي هربــه إلـــى مصــر وفــي عودتـــه. كبــر الطفــل يســـوع ونــادى بـــأعظم 

 رسـالة تضـحية فـي العـالم قاطبـة أال وهـي المــوت مـن أجـل اآلخـرين.

فكانت تضحيته مثااًل من أجل التضحية ألجل اآلخـرين. وأصـبح حبـه 
  2."نا في حب اآلخرين بدون قيد أو شرطللبشرية الخاطئة نموذجًا ل

بحقيقية السيد وبرسالته. آمن بفكر إشعياء النبي. فقد  يوسف  آمن   
  9)إش للعالم  تكلم إشعياء النبي سابقًا عن والدة طفل سيكون مخلصًا 

قد    ....(14:    7إش    ،1:    11،  6-7:   يوسف  بـأن  المؤكد  من 
( وربما  21:    1)مت    يسوعالطفل  تحقق مما قاله إشعياء عند تسمية  

 (.  18:   1تحقق أيضًا عن أصله وتسميته )مت 
وقد نزل يوسف إلى مصر إنقاذًا للطفل ولـم يرجـع منهـا حتـى مـات 

أننا نؤمن بعناية   وحفظه  ومعالملك الذي كان يطلب نفس الطفل. "

 
 (، 2003قالقا رك: الرؤية في الكنيسة وحتمية التغيير  ،لدكتور القس صموئيل رزفي إبرا يم ا 2

84 . 
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ــدور  عليســـو  ــدر الـ ــا إال أن نقـ ــع ذلـــك ال يمكـــن لنـ ــن مـ ــه، ولكـ ــه ابنـ ألنـ
فـي المحافظـة علـى الطفـل مهمـا  يوسـف  رؤيـةفـي اإلنسـاني الواضـح 

هذا من ثمن، فقد آمن بمن كتب عنه بأنه ابن العلي يدعى. وأنه  كلفه
 3".من خطاياه جمعاءسيخلص البشرية 

 2وقد شارك المجوس الحكمـاء فـي هـذه الفرحـة وقـدموا هديـًة )مـت 
"وظهــر بغتــة مــع (. ثــم انشــد المالئكــة فرحــًا بــأحلى ترنيمــة  10-12: 
لمالك جمهور من الجنـد السـموي مسـبحين   وقـائلين. المجـد   فـي ا

 (.14، 13:  2األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة" ) لو 

(. 20-15:  2الســاهرين علــى رعيــتهم آنــذاك )لــو  ثــم فــرح الرعــاة
عــن فرحتــه العظمــى والتــي كــان ينتظرهــا طــوال  الشــيخوعبــر ســمعان 

يخ حتـى أنـه شـعر باكتمـال حياتـه بعـد أن رأى حياته. وقد فرح هذا الش
(. فلقــد كــان إذًا طفــاًل مرغوبــًا  يــه فــي 32-29: 2الطفــل أمامــه )لــو 

هــذا العــالم، بــالرغم مــن محــاوالت الســلطة السياســية للــتخلص منــه عنــد 
 ميالده. 

 

 التربية المتوازنة .2
الهيكل   إلى  المسيح  السيد  زيارة  قصة  لوقا  البشير  يختتم 
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انية عشرة من عمره بكلمة في غاية الروعة  وهو في سن الث 
واحد   آن  في  الحكمة واألهمية  في  يتقدم  فكان  يسوع  "وأما 

 .  (52:  2) لو  والقامة والنعمة عند هللا والناس"
ويشير الفعل "يتقدم" إلى النمو والتفوق. فقد اسـتخدم الرسـول بـولس 

م "وكنــت أتقــد نفــس الفعــل ليوضــح بــه مــدى تفوقــه علــى مــن فــي جيلــه  
في الديانـة اليهوديـة علـى كثيـرين مـن أترابـي فـي جنسـي إذ كنـت أوفـر 

 والتقدم شمل ثالث نواح: (. 14:  1غيرة في تقليدات آبائي" )غل 

 أ. الحكمة

التقـــدم فـــي الحكمـــة يشـــير إلـــى النمـــو العقلـــي. ويصـــف البشـــير لوقـــا 
وكــان الصــبي ينمــو امــتالء يســوع مــن الحكمــة وهــو بعــد طفــل صــغير "

(. 40:  2) لــو  روح ممتلئــاً حكمــة وكانــت نعمــة   عليــه"ويتقــوى بــال
"فتهذب موسى بكل حكمة واستخدمت الكلمة لتصف حكمة المصريين 

ومـا هـي حكمـة المصـريين؟  (. 22:   7المصريين وكـان مقتـدرا"ً ) أع  
كانــت حكمــة المصــريين فــي العلـــم والثقافــة والسياســة والــدين فقــد كـــان 

لــوم فــي ذلــك الوقــت. واســتخدمت نفــس المصــريون متقــدمين فــي كــل الع
الكلمة عن يسوع على أنه كان ينمو في الحكمة أي أنه كان ينمو فـي 
المعرفـــة العقليـــة. وهـــذا واضـــح مــــن تعاليمـــه التـــي قـــدمها فـــي بســــاطة 
يفهمها الطفل وفي صعوبة يقـف أمامهـا العلمـاء متحيـرين. إن الجانـب 

ربــي أطفالنــا علــى العقلــي فــي الحيــاة مهــم جــدًا فعلــى أن ننشــغل بــأن ن
 التفكير النقدي والتحليلي ليكون الطفل مبدعًا مفكرًا.  
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امتأل يسوع حكمة فتعلم عن كـل شـيء حولـه، فـتعلم القـراءة والكتابـة 
من كتاب القريـة، وتعلـم مـن المعلمـين فـي المجـامع وفـي الهيكـل. تعلـم 

عة من الفالحين ولهذا قدم لهم تعاليم الهوتية في صورة أمثلة من الزرا 
فقــدم لهــم مثــل الــزارع، والطيــور التــي تخطــف البــذور التــي تســقط علــى 

 الطريق. واستطاع أن يطبق هذا على حياتهم الروحية. 
ثم تعلم يسوع من البناءين كيف كانوا يبنون بيوتًا علـى الرمـل بـدون 
أساس وعلى الصخر بأساسات عميقة، وطبق هذا علـى عمـق العالقـة 

يوت عـن الخبـز والخميـر  وشـرح فكـرة تـأثير مع  . تعلم من ربات الب
الخميـــــرة بأســـــلوب روحـــــي. تعلـــــم مـــــن األحـــــزاب الدينـــــة فكـــــان ينـــــاقر 
الفريسيين والصدوقيين ويوقفهم في حيرة لـم يسـتطع أحـد غيـره أن يقـوم 

 بها. 
تعلــم الحكمــة مــن اآلب الســماوي فهــا هــو منــذ صــغره يــدرك العالقــة 

"ألم تعلما أنـه ينبغـي أن مه الخاصة بينه وبين اآلب السماوي  يقول أل
، 49:  2أكــون فـــي مـــا ألبــي. فلـــم يفهمـــا الكـــالم الــذي قالـــه لهمـــا" لـــو 

50.) 
"مـع كونـه إبنـاً تعلـم الطاعـة ممـا تـألم ثم تعلم من الخبرة ومـن األلـم  

 (. فقد كان يسوع ينمو في الحكمة.  8:  5)عب به" 
معرفـي السؤال اآلن هو كيف ننمو في الحكمـة التـي هـي الجانـب ال

العقلي. علينا أن نهتم بـدور العقـل فـي الحيـاة المسـيحية. نهـتم بالثقافـة 



 

24 

فنقــــرأ كــــل يــــوم. نــــتعلم مــــن أفضــــل الجامعــــات ونحصــــل علــــى أفضــــل 
التخصصـــــات. ويمكننـــــا أيضـــــا أن نـــــتعلم مـــــن النـــــاس البســـــطاء مثـــــل 

 الفالحين والبناءين وربات البيوت.

  ب. القامة

كــان الســيد المســيح ينمــو وهــو والمقصــود بالقامــة البنيــة الجســدية، ف
اآلن فــي ســن الثانيــة عشــرة مــن عمــره. وكــان يعتبــر فــي هــذا الســن قــد 

 دخل مرحلة الرجولة طبقًا للفكر اليهودي في ذلك الوقت.  

ــوفير الطعـــام  ــط بتـ ــال ال يـــأتي فقـ ــدية لألطفـ ــة الجسـ واهتمامنـــا بالبنيـ
ــية، والصــــحة،  ــل يجــــب االهتمــــام بالمهــــارات الرياضــ ــراب فقــــط بــ والشــ

كوين عادات سليمة من ناحية مواعيد النوم ومواعيد الدراسة ومواعيد وت
 لمزاولة النشاط الروحي. 

 

 جـ. النعمة
وتشير النعمـة إلـى النمـو الروحـي واالجتمـاعي معـا، وقـد عبـر عنـه 
ــدم الروحــــي  ــيرًا إلــــى التقــ ــالتعبير "عنــــد   والنــــاس" مشــ ــا بــ البشــــير لوقــ

كرة اإلنسان الكامل أي التـوازن وقد اهتم الرسول بولس بفواالجتماعي.  
إلى أن ننتهي جميعنا إلى في النمو بين الحياة الروحية واالجتماعية " 

وحدانيــة اإليمــان ومعرفــة ابــن   إلــى إنســان كامــل. إلــى  يــاس قامــة 
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 . ( 13:  4ملء المسيح") أف 

نما السيد المسيح نموًا روحيـا واسـتخدمت العبـارة عـن يسـوع بمعنـى   
وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئاً حكمة الروح القدس. "التقوية ب

ــو  ــه") لـ ــة   عليـ ــدما  (. 40:  2وكانـــت نعمـ ــه عنـ ــى أمـ ــرد علـ ــراه يـ ونـ
"لماذا فعلت بنا هكذا. هوذا أبوك وأنا كنـا نطلبـك معـذبين. فقـال سألته  

لهما لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما ألبي" ) 
ــو  ــن صـــغير أن يكـــون فـــي  (.50، 49:  2لـ وهنـــا أدرك وهـــو فـــي سـ

 محضر اآلب السماوي. 

االجتماعي.   النمو  تعني  "والناس"  الروحي  النمو  تعني  "أمام  " 
ونالحظ أن النمو االجتماعي ال يقل أهمية عن النمو الروحي ألنه ال  
األمثال   سفر  كاتب  وينصح  الناس.  عن  بمعزل  روحي  نمو  يوجد 

حفظوا الشريعة. ومن يحفظها ويعمل بها ستكون النتيجة  األبناء أن ي
أم   والناس")  أعين    في  صالحة  وفطنة  نعمة    (.  4:    3"فتجد 

عالي   أبناء  فساد  األول  صموئيل  سفر  في  المقدس  الكتاب  ويصف 
الصغير   الصبي  صموئيل  يصف  ثم  الناس  ومع  أمام    الكاهن 

الروح والنمو  الناس  االجتماعي عند  أمام    بالقبول  الصبي  ي  "وأما 
 (.  26:  2صم   1فتزايد نموا وصالحاً لدى الرب والناس أيضاً" )

يتنـــاول الطعـــام  فنــراه  اهــتم يســـوع بالعالقـــات االجتماعيــة فـــي حياتـــه
: 14، 44-37: 11، 50-36:  7ثــالث مــرات مــع الفريســيين ) لــو 
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: 10(. وكانـــت لـــه عالقـــة اجتماعيـــة مـــع أســـرة بيـــت عنيـــا )لوقـــا 1-4
( وفي عمواس )لوقا 10-1: 11( ومع بيت زكا العشار )لوقا38-42
تعامــــل مــــع كــــل طبقــــات (. وهكــــذا نــــرى أنــــه يســــوع قــــد 13-32: 24

 المجتمع في نموه االجتماعي فلم يرفض التعامل مع طبقة معينة. 
وخالصة القول في طفولة يسوع أننا نحتاج ان ندرب ابناءنا على 

جع أبناءنــا أن يكــون لهــم أصــدقاء شــالتــوازن فــي األمــور االجتماعيــة ون
فـــي الكنيســــة وفــــي المدرســــة وأصــــدقاء مــــن الجيــــران. يجــــب أن يكــــون 
األصدقاء نموذج للسلوك المتزن، ويكون تأثيرهم طيب علـى األطفـال، 
ويكونـون مجتهــدين فـي المدرســة، ويتمتعـون بســمعة جيـدة. "تحــدث مــع 

م؟ أطفالـــك عـــن أصـــدقائهم هـــل هـــم طـــالب مجتهـــدون؟ ومـــا اهتمامـــاته
وهل يتعاملون جيدًا مع آبائهم؟ حاول أن تتعرف ما يعجب به أطفالـك 

ــاء  4فـــي أصـــدقائهم." ــدين علـــى آبـ ــا أنـــه مـــن المهـــم أن يتعـــرف الوالـ كمـ
وأمهات أصدقاء أبنائهم إن أمكن ذلك. وتكوين صداقات مـن المجتمـع 
ــا فــي اجتماعيــات  الكنســي ومــن خارجــه يعتبــر مهمــا فــي إحــداث توازن

ي بالصــداقة داخــل المجتمــع الكنســي. ألنــه بهــذا يظــن الطفــل. فــال نكتفــ
 الطفل أن كل األطفال خارج الكنيسة غير مهمين في نظر  . 

 ثانيًا: يسوع واألطفال   
يوجد بعض النصوص القليلة في العهد الجديد التي تظهر بوضوح 

 
 .49، سابقال مرجع ، البتير بيتنسون 4
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لألطفال  جذابة  بطريقة  األطفال  مع  المسيح  السيد  تعامل  جلي 
عامل مع األطفال بطريقة غير مفهومه بل تعامل  ومشجعه لهم. ولم يت

اليد   ووضع  ولمسات  واحتضان،  حركات  )من  الجسد  بلغة  معهم 
مع   المسيح  السيد  فيها  تعامل  التي  المواقف  ندرة  ومع  الخ(.  عليهم، 

 األطفال إال أننا يمكن أن نجد فيها العمق والقوة.   

 الطفل كممثل للمسيح  .1
البحــث عــن مــن هــو أعظــم؟ أي تشــاجر التالميــذ والســبب كــان فــي 

من الذي يستطيع الحصول على مكانة بجوار السيد سيكون أعظم من 
”وجـاء  ( 37-33:    9مر  غيره. ويصف هذا الحوار البشير مرقس )

إلـــى كفرنـــاحوم و إذ كـــان فـــي البيـــت ســـألهم بمـــاذا كنـــتم تتكلمـــون  يمـــا 
بعض فسكتوا ألنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع  .بينكم في الطريق
 أحـد فجلس و نادى االثني عشـر وقـال لهـم إذا أراد   .في من هو اعظم

فاخـذ ولـدا و أقامـه فـي  .الكـل و خادمـا للكـل آخرأن يكون أوال  يكون 
مـــن قبـــل واحـــدا مـــن أوالد مثـــل هـــذا  .وســـطهم ثـــم احتضـــنه و قـــال لهـــم

 " .باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني
ح الزائـــف لـــدى التالميـــذ، فكيـــف عالجهـــا الســـيد هـــذه مشـــكلة الطمـــو 

المســيح؟ "أراهــم أن العظمــة الحقيقيــة فــي ملكــوت الســموات ليســت فــي 
أن تكون سيدًا بل في أن تكون خادمًا أمينًا. وفي هذا اإلعالن لم يمح 
ــوح  ــداًل مـــن طمـ ــى هـــدف اســـمى، فبـ ــه إلـ ــاه وجعلـ ــل رقـ يســـوع الطمـــوح بـ
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طموح االمتالك والخوف علـى السيادة وضع طموح الخدمة، وبداًل من 
لــم  5كــل شــئ وضــع طمــوح مســاعدة اآلخــرين والعمــل علــى إســعادهم."

ــه  ــل عالجـ ــات أو بنصـــائح، بـ ــف بكلمـ ــذا الموقـ ــيح هـ ــيد المسـ ــالج السـ يعـ
بموقــف عملــي تمثيلــي. أخــذ ولــدًا واحتضــنه وعلمهــم أن مــن يقبــل مثــل 

 . تضاع الحقيقيالانتهز يسوع الفرصة فعلمهم اهذا الطفل يقبله. 
ــا يعــالج مشــكلة الطمــوح  وفــي هــذا الــنص الكتــابي "ال زال يســوع هن
ويبــين النــافع مــن الضــار  يــه. دعــا ولــدًا وأقامــه فــي وســطهم: إن الولــد 
يمثــل الشــخص الــذى يحتــاج إلــى مــن يعطيــه شــيئًا. إنــه ال يســتطيع أن 
يمــنح اآلخــرين مــا يحتــاجون اليــه. إنــه يعتمــد علــى الغيــر، وعندئــذ قــال 

رحبـــــتم بـــــالفقراء المعوزين..الـــــذين لـــــيس لهـــــم المقـــــدرة يســـــوع "إنكـــــم إذا 
االجتماعيـــة أو الماديــــة، بــــل هــــم المحتــــاجون الــــيكم دائمــــًا. إذا رحبــــتم 
ــه. إن  ــا بـــل وتقبلـــون   نفسـ ــا تقبـــولنني أنـ ــإنكم إنمـ بهـــؤالء وقبلتمـــوهم فـ

فالطفــل يمثــل  6الطفــل يمثــل المجتمــع الــذى يحتــاج إلينــا وإلــى خــدمتنا."
ــ ــة فـ ــة المحتاجـ ــف الطبقـ ــذا الموقـ ــي هـ ــل فـ ــي الطفـ ــد يعنـ ــع. وقـ ي المجتمـ

الفقيــــر، ومــــن ال مـــــأوى لــــه، وقــــد يعنـــــي الشــــخص الــــذي ال يســـــتطيع 
 مساعدتنا بشيء بل يحتاج إلى مساعدتنا. 

:  9مـر ويتحدث يسوع عـن مـن يتسـبب فـي عثـرة الصـغار  يقـول )
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الصــغار المــؤمنين بــي فخيــر لــه لــو طــوق عنقــه  أحــد مــن اعثــر و " (42
ــي البحـــر بحجـــر رحـــى و طـــرح ــر"كلمـــة و  ".فـ ــ "أعثـ ــراءتـــدمير  يتعنـ ة بـ

كذلك يتضمن فيهـا ، و الثقة  يك إفقادهأو    ئاطاخ  يئاش  تعليمهأو    الطفل
 الوعود الكاذبة.

ــى  ــذ علـ ــوع حـــض التالميـ ــذا الموقـــف أن يسـ ــول فـــي هـ ــة القـ وخالصـ
خدمـــة المحتـــاجين مثـــل األطفـــال وغيـــرهم فهـــذه هـــي المكانـــة والعظمـــة 

ســــوع األطفــــال وقبــــل رعــــايتهم. هــــذا الكــــالم قبــــل يالحقيقيــــة. وبالتــــالي 
ــر  . ــأتوا إلـــى محضـ ــال أن يـ ــمح لألطفـ ــاعدهم  يـــدعونا أن نسـ وأن نسـ

 على النمو السليم، وعلى تكوين خبرات جيدة في حياتهم. 
وضــع يســوع نفســه مكــان وهكــذا نــرى أن الطفــل يمثــل يســوع حيــث 

و. األطفال فمن يرعى األطفال يرعاه هـو ومـن يحـب األطفـال يحبـه هـ
مكان في القلب له "ومن يقبـل   وإفساحوقبول الطفل هنا معناه رعايته،  

يخـــدم  األطفـــاليســـوع يقبـــل الـــذي أرســـله". فخالصـــة القـــول مـــن يخـــدم 
يســــوع ومــــن يخــــدم يســــوع يخــــدم  . فمــــن يهــــتم باألطفــــال يهــــتم بــــا  

 مباشرة. 

 ضد من استبعد األطفال غضب يسوع .2
قــــدموا إليــــه أوالدا لكــــي "و يشــــير البشــــير مــــرقس إلــــى هــــذا الموقــــف 

فلمـــا رأى يســـوع ذلـــك  .يلمســـهم و أمـــا التالميـــذ فـــانتهروا الـــذين قـــدموهم
اغتـــا  و قــــال لهــــم دعــــوا األوالد يــــأتون إلــــي و ال تمنعــــوهم الن لمثــــل 
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 (.14 – 13:  10مر ) هؤالء ملكوت  "

الــدينيين كــان مــن عــادة اليهــود أن يحضــروا أبنــائهم إلــى المعلمــين 
جلهــم. وفــي هــذا الموقــف احضــر األمهــات أطفــالهم لكــي يصــلوا مــن أ

 19ولوقـا )مـت  ىليسوع ليصلي من أجلهم وهـذا مـا ذكـره البشـيرين متـ
 (. 15:  18، لو 13: 

ربمـا  ، ويـا تـرى لمـاذا رفضـوا؟ولكن التالميذ رفضوا اقتراب األطفال
وقــت الســيد مــن وجهــة نظــرهم كــان علــى وقــت المعلــم. ف خــاف التالميــذ 
 فال داعي لضياع وقت السيد مع األطفال. ، وللتبشير للكبار وللشفاء

قــد كــان يســوع متجهــًا إلــى أورشــليم ليســتعد ألصــعب مواجهــة فــي 
حياته مواجهة الصليب. فكان يحتاج إلى الوقت لكي يستجمع  يه قواه 

"فلقد كان لمواجهة الصلب ولكن يسوع فضل أن يعطي وقتًا لألطفال. 
ــو يع ــليم وهـ ــى أورشـ ــائرًا إلـ ــه، إن يســـوع سـ ــيم عليـ ــه مخـ ــبح موتـ ــم أن شـ لـ

المأساة ال بد آتية وال بد أنه كان يفكر فيها كثيـرًا، ولكـن رغـم هـذا كلـه 
 يه يقبل هؤالء األطفال إليه. رغم ظالل األلم الكبيـر  الذيوجد الوقت 

كان يلوح في األفق فـتح يسـوع ذراعيـه لهـم وانفـتح قلبـه فرحـًا بهـم   الذي
ــم ــدخل التالم 7".فابتســ ــا يتــ ــاة الســــيد وهنــ ــعوا أولويــــات فــــي حيــ ــذ ليضــ يــ

و أليســت الصــالة مــن أجــل الصــغار بحســب فكــر التالميــذ فاألولويــات 
ــه األوالد ويقـــدمون إليـــه شـــخص محـــب  لمســـهم. والشـــخص الـــذي يلمسـ
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بشــوش الوجــه ال يعــرف التكشــير بــدون ســبب. لهــذا أقبــل األطفــال إلــى 
 يسوع ليطلبوا بركة منه. 

التالميــذ  يح قــد اغتــا  عنــدما انتهــرنــرى فــي هــذه األعــداد أن المســ   
ويصــور لنــا البشــير مــرقس المشــاعر البشــرية ليســوع المســيح األطفــال. 

ــه  ــا عملـ ــد مـ ــبه ضـ ــا يصـــف غضـ ــن هنـ ــع، ولكـ ــد مـــن المواضـ فـــي العديـ
دعــوا األوالد يــأتون إلــى وال "وقــال لهــم التالميــذ مــن اســتبعاد األطفــال، 

  "تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت السماوات.
 فعل يسوع مع األطفال؟ماذا  .3

 قرب يسوع األطفال إليه واحتضنهم وصلى من أجلهم كالتالي:

 أ. االحتضان 

ــدد  ــي عــ ــرأ فــ ــاركهم 16نقــ ــيهم و بــ ــه علــ ــع يديــ ــنهم ووضــ  "."فاحتضــ
 أو حضـــنســـواء أكانـــت مهمـــة جـــدًا مـــع األطفـــال  واللمســـة "ضـــنهم"احت

الرتــــب علــــى الكتــــف. لقــــد لمســــهم يســــوع واحتضــــنهم. أو ســــالم باليــــد 
لمســـة مـــع األطفـــال لهـــا معناهـــا إن كانـــت بإرادتـــه. هـــذا يؤكـــد قبـــول الو 

بالش أنا "يجب أن نحذر لمس الطفل بدون إرادته )و الشخص للطفل.  
بــدون (. عنــدما نتعامــل مــع الطفــل مــن أول لحظــة "هابوســك هابوســك

فهذا يؤذي مشاعره ويجعلـه يبتعـد كمـا أن األسـرة تشـعر بغضـب تمهيد  
شـجعه مـن بعيـد ثـم فبدل ذلـك يأتي اليك. أن أبنها صرخ أو رفض أن  
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 حاول أن تلمسه. 

 وضع يده عليهم ب. 
. "ووضــــع اليــــد علــــى أحــــد مــــرتبط فــــي وضــــع اليــــد معناهــــا البركــــة 

ــل مــــرقس،  ــرات فــــي إنجيــ ــل عــــادة بمعجــــزات الشــــفاء )عــــدة مــ األناجيــ
(. أما هنا فإنها في األغلب األعم عالمة  18:   9وبالمقارنة مع مت  

فــالتالمس  8عــن كونهــا لمحــة محبــة ود طبيعيــة." رضــا وتقــدير، ناهيــك
الجســـدي لألطفـــال يعبـــر لهـــم عـــن الحـــب والرعايـــة الكبيـــرة مـــن جانـــب 
الكبــار. "اكتشــف فرويــد قــوة لغــة المحبــة هــذه علــى وجــه التحديــد. وقــد 
ــا المعاصــرة إلــى النتيجــة ذاتهــا:  توصــل العديــد مــن البــاحثين فــي أيامن

يقبلـون، تكـون حيـاتهم النفسـية  األطفال الذين يعـانقون أو يحضـنون أو
أصح من األطفـال الـذين يتركـون لفتـرة طويلـة مـن الوقـت دون تواصـل 

  9جسماني."

 من أجلهمالرب يسوع جـ. صلى  
األطفال.    ىصل أجل  من  يسوع  أجل الرب  من  يسوع  يصلي 

األطفال في أصعب وقت كان هو يحتاج  يه إلى الصالة والتشجيع.  
جون إلى التقرب منهم والصالة من أجلهم. ولكنه علم أن األطفال يحتا 

 
، أدياة شكري  ترجمة ، إنجيل ةتى :العهد الجديد :التفسير الحديث ليكتاب المقدس ، ر. ت. فرانس 8

 . 314 (، 1990 ، دار الثقافة قالقا رك: جوزيف صابر تحرير
ترجمبة ةبا ر نانبان ونشب ت  ، لغات المحاة الخمس لند األطفبال  ، يمان وروس كاةالجارى تشا  9

 .52 (، 1999  ، ةكتاة المنار  قالقا رك: رفعت
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األسر   في  يخدمونهم  الذين  األطفال  أسماء  يتذكروا  أن  المربين  على 
 والصالة من أجلهم ومن أجل الظروف التي يواجهونها.

 ثالثًا: بساطة األطفال والملكوت
"الحـق أقـول لكـم مـن ال يقبـل قال السيد المسيح عن قبول الملكـوت 

األطفـــال؟ وكيـــف مــا هـــي صـــفات ف" .فلـــن يدخلـــهملكــوت   مثـــل ولـــد 
 تنطبق هذه الصفات على من يريد قبول الملكوت؟

فلم يفكر بعد فـي مكانتـه   ه: إن الطفل متواضع بطبعصفة التواضع.  أ
وأراد الســيد الطفــل ال يهــتم بالمظــاهر الخارجيــة. و  ،وغيرهــا االجتماعيــة

 المسيح أن يكون اتباع الملكوت متواضعين. 

ال م  طاعة:ب. صفة  يتعلم  ليع  طالطفل  لم  فهو   االستقاللية آلخرين. 
الكبار ليس  .  بمفهوم  ولكن  حياته  في  أشياء  اختيار  يحاول  وقد 

للكبار.   طاعته  فيها  ينكر  التي  يمارس  بالطريقة  أن  الطفل  يحب 
 يعين.  ط الطاعة في حياته و  يحب لنا أن نكون م

ن المنـزل حيـث يثـق يـتعلم الطفـل الثقـة بـدءا مـ:  . ثقته فـي اخرـر نجـ
يســتحق وجــد مــن ال ولــو  حتــىفــي اآلخــرين  ةثقــفــي والديــه، ويــتعلم ال

، لـــذلك يثـــق فـــي كـــل يئـــاً د الثقـــة. فهـــو لـــم يتوقـــع مـــن اآلخـــر أن يكـــون ر 
ثــم يــتعلم الطفــل الثقــة فــي   مــن خــالل الثقــة فــي . النــاس مــن حولــه

 والديه ومن خالل الثقة في اآلخرين. 
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ــيان اإ د. ــامح ونسـ ــفة التسـ ــاصـ ــع بقلـــب  :ءةسـ ــان يتمتـ ــد إنسـ ال يوجـ
الطفـل يتمتـع بصـفة صاف وبقلـب متسـامح قـدر مـا يتمتـع بـه الطفـل. ف

ــا التســــامح وال يبقــــي ــ ءةالغضــــب واإلســ ــةفــــي داخلــ ــإن . ه لمــــدة طويلــ فــ
تشـاجر الطفـل مــع آخـر تجــده بعـد دقــائق ينشـد التســامح مـن ذاتــه دون 

  ".موات "لمثل هؤالء ملكوت السولهذا قال السيد تدخل من أحد. 
خالصة القول في هذا الموقف أن الرب يسوع لم يرحب باألطفال     

"لمثل هؤالء فقط بل رحب بمن هم في مستواهم وهذا ما قصده بقوله  
"وفي حين أن يسوع رحب باألوالد لذواتهم، إال أن    ملكوت السموات."

كلمة "لمثل" تشير إلى سواهم أيضًا، إلى كل الذين يقبلون أن يكونوا  
وضع طفل مهما كانت أعمارهم فهم عظماء حسب التقدير الذي  في  

والمرفوضي المهملين  حيث  القيم،  سلم  في  يسوع  المرضى  -وضعه 
 10والمنبوذين، واألمميين، والنساء واألطفال، أصبح لهم قبواًل وأهمية." 

ولم تكشف هذه القصة عن قصد السيد المسيح في قبولـه للمنبـوذين 
شــيء مــا فــي شخصــه. "وهــذه القصــة  والمهمشــين فقــط بــل كشــفت عــن

تكشــف لنــا بعمــق عــن شخصــية يســوع. فالشــخص الــذى يهــتم بــاألوالد 
والـــــذى يهـــــتم بـــــه األوالد، ال بـــــد أنـــــه شـــــخص بشـــــوش الوجـــــه، يبتســـــم 
ويضــحك مــن قلبــه، ولــيس مــن طبعــه التكشــير والغضــب، ولهــذا وجــد 
األطفال جرأة أن يجروا إليه. ولقـد قيـل "إن المسـيحي الحقيقـي هـو مـن 
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ــحت  ــة اوضـ ــذه القصـ ــه." هـ ــام بيتـ ــول داره وامـ ــون حـ ــال يلعبـ ــد األطفـ تجـ
فالطفــل يحتــاج إلــى مهــارة خاصــة لينجــذب إلــى مــن  11حــالوة يســوع."

ــم  ــال ولـ ــذل األطفـ ــم يخـ ــوع لـ ــت أن يسـ ــف اثبـ ــذا الموقـ ــه. وهـ ــل معـ يتعامـ
 يجرحهم بل قبلهم ورحب بهم. 
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 الفصل الثاني 
 دور الكنيسة يف تنشئة األطفال 

 

ما دخل الكنيسة بالتربية؟ أليست التربية مسـئولية د  وربما يسأل أح
المدارس والوالـدين فقـط؟ لمـاذا الكنيسـة؟ هـل للكنيسـة دور فـي التربيـة؟ 
وإن كـان نعــم مــا هــو هــذا الـدور؟ وهــل للكنيســة دور فــي تثقيــف اآلبــاء 
واألمهــات لكــي يقومــوا بــدور فعــال فــي التربيــة؟ نبــدأ بتعريــف مــا هــي 

هـا، ثـم نعـرف مـا هـي التنشـئة، ثـم نـدرس دور الطفولة التي نتحـدث عن
 الكنيسة في عملية التنشئة. 

 أواًل: تنشئة األطفال
تنشئة األطفال مسئولية كبرى يشترك فيها أفراد كثيرين كما تشترك 
فيها مؤسسـات كثيـرة فـي المجتمـع. فمـن المنـوط بالتربيـة؟ وكيـف تـؤثر 

 التنشئة على أبنائنا؟ 

 ما هي الطفولة؟ .1
بمكـــان تحديـــد تعريـــف واحـــد جـــامع مـــانع للطفولـــة.  مـــن الصـــعوبة

ولهــذا ســنورد التعــاريف التــي تخــدم غــرض هــذه الدراســة، حيــث "يعــرف 
علماء النفس الطفولة بأنها الفترة ما بين قبل الميالد وسـن البلـو  وهـي 
الفترة التي يكون فيها الفرد قادرًا علـى التناسـل، وتنقسـم هـذه الفتـرة إلـى 
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بين نهاية الرضاعة حتى الخامسـة  Early Childhoodالطفولة المبكرة 
مـن السادسـة حتـى  Late Childhoodأو السادسـة، والطفولـة المتـأخرة 

فطبقـــًا لهــــذا التعريــــف هنــــاك  12ســـن البلــــو  فــــي الثانيـــة عشــــرة عامــــًا."
ــة،  ــيالد إلـــى ســـن دخـــول المدرسـ ــن المـ ــة المبكـــرة والتـــي تعنـــي مـ الطفولـ

 تعليم في المرحلة االبتدائية. وهناك المتأخرة والتي تعني فترة ال
إن التعريف السابق هو تعريف علمـاء الـنفس للطفولـة حيـث عر فـت 
الطفولــة بأنهــا فتــرة مــا قبــل المراهقــة. ولكــن لعلمــاء االجتمــاع رأي آخــر 
حيث "يرى علماء االجتماع أن الطفولة من أخطر مراحـل حيـاة الفـرد، 

ــا ا ــد فيهـ ــي يعتمـ ــدة التـ ــا المـ ــا بأنهـ ــن تعريفهـ ــي ويمكـ ــه فـ ــى والديـ ــرد علـ لفـ
المأكــل والملــبس والمــأوى والتعلــيم والصــحة والتــرويح ســواء أكانــت مــدة 
ــي والعقلـــــــي  ــادي والنفســـــ ــج االقتصـــــ ــو  أو النضـــــ ــى البلـــــ ــة حتـــــ الطفولـــــ

  13واالجتماعي."
ترجع أهمية الطفولة إلى دورها الكبيـر فـي تكـوين الشخصـية، حيـث 

ي مراحل أخرى تتكون الشخصية في مرحلة الطفولة ويستمر التكوين ف
مــن الحيــاة إال أن التــأثير النــاتج مــن الطفولــة علــى تكــوين الشخصــية 
كبير جدًا. "وتعتبر مرحلة الطفولة من اهم مراحل عمر االنسان. فهـي 
المرحلة التي تشكل االساس في بناء الشخصية االنسانية حيث يتضح 

 
سرك والطفولبة: األالدكتور طيعت ابرا يم لطفي، فصل في كتاب: الدكتور أحمد زايد وآخرون،   12

 . 185قالقا رك: دار المعرفة الجاةعية، بدون تاريخ(،    دراسات اجتمالية وأنثروبولوجية
، دار الكتب  الجاةعيبة:  اإلسكندريةق  المجتمع  رلاية األسرك والطفولة في،  ةحمود ةحمد الزيني  13

 .185(، ةقتاس في الدكتور طيعت ابرا يم لطفي، المرجع السابق،  1967
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ا تعلـم فيها المواهب والقدرات وتكتسب فيهـا القـيم واالتجاهـات ويـتم فيهـ
ــأثير والتوجيــــــه  ــون قــــــاباًل للتـــ ــا يكـــ ــلوكية ألن الطفــــــل فيهـــ ــاط الســـ االنمـــ

لهــذا االهتمــام بصــياغة شخصــية الطفــل ســيكون لــه أثــر  14والتشــكيل."
 كبير على حياته طوال العمر. 

 تعر ف التنشئة .2
التي   االجتماعية  التنشئة  تعريف  إلى  نحتاج  للطفولة  تعريفنا  بعد 

التربية معناها استخراج وتكوين وتوجيه  يتعرض لها الطفل منذ والدته. 
"ذلك أن المعنى المعني بالتربية.    ناإلمكانيات الموجودة داخل اإلنسا 

تربي  لكلمة  في  ه —ةاألصيل  الفرد  إمكانيات  استخراج  عملية  أنها  و 
وعيه   وتنمية  نموه  وتوجيه  اتجاهاته،  وتكوين  االجتماعي،  إطاره 

تعمل   والتي  إليها،  يسعى  التي  هو عضو  —الجماعةباألهداف  التي 
فالتربية هي تكوين اتجاه، توجيه نمو، وتنمية    15" .على تحقيقها—افيه

 وعي.  بالتربية ينشأ الطفل قادرًا على تحقيق أهدافه في الحياة. 
ــتم مــــن خــــالل  ــا تــ ــة ولكنهــ ــفة خاصــ ــئولية األســــرة بصــ ــئة مســ والتنشــ
 مؤسسات المجتمع األخرى. "والتربية هـي مسـئولية المجتمـع كلـه حيـث 

مــــع بعضــــها فــــي  متعاونــــةينبغــــي ان تســــعى كــــل انظمتــــه ومؤسســــاته 
 

،  نحو رلاية اجتمالية ةتكاةية لألسرك والطفولة  ، نريا لاد الرؤف جاريل وآخرونالدكتورك  14
 .287 (، 1994 ، جاةعة حيوانقالقا رك: 

 ، ةكتابة األنجيبو المصبرية قالقبا رك:، التربيبة والتغيبر الثقبافي ، ةحمبد الهبادى لفيفبي  الدكتور  15

1962 ،) 97. 
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تحقيــق اهــداف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة الســليمة التــى تســاعد الطفــل 
على االعتماد على النفس والجدية في العمل والتفانى في حـب الـوطن 
ــتحكم فـــي الـــذات وقبـــول التحـــدى ومواجهـــة  وتأصـــيل روح الجماعـــة والـ

فالتنشـئة هـي عمليـة تعلـم عـادات   16آلخرين."االخطار واالنسجام مع ا
 الً فعـا اً بهذا المفهوم نرى أن  للكنيسـة دور و يم الجماعة والتكيف معها.  

حيـث تســاهم الكنيسـة فـي تكــوين الشخصـية وفــي  ،فـي موضـوع التربيــة
 زرع القيم االجتماعية والقيم الروحية. 

 ثانيًا: دور الكنيسة في تنشئة األطفال
اًل لكلمتــي طفولــة وتنشــئة، نــدرس دور الكنيســة بعــدما قــدمنا مــدلو 

 في هذه العملية. 

 الكنيسة وسلوكيات األطفال .1
قد يـري بعـض الرجـال فـي األمـاكن منخفضـة الثقافـة أن األطفـال 

األمهات فقط، وبالتالي يحرم الطفل من الرعاية واالهتمـام   مسئوليةهم  
ومدرســـي بـــاء، هنـــا أقصـــد بكلمـــة الرجـــال )اآل وأنـــامـــن جانـــب الرجـــال. 

الوالــدين معــًا األب  مســئوليةمــدارس األحــد(. األطفــال فــي الحقيقــة هــم 
 واألم. 

الوالدين  مسئوليةالبعض أن األطفال  يظنأما من جهة الكنيسة  
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يجب أن تدرك أن لهـا مسـئولية فـي تربيـة األطفـال. الكنيسة  لكن  فقط.  
ف المضــبوط وكيــ "االتيكيــت "و الســلوكأن تعلــم الطفــل الكنيســة  تحتــاج

. فالكنيسـة إضافة إلـى الجوانـب الروحيـة فـي حياتـه يتصرف مع الكبار
ــي  ــم وتربـــ ــئولة أن تعلـــ ــامســـ ــادة  أبنائهـــ ــئولية القـــ ــة مســـ ــغار. التربيـــ الصـــ

فقط بل   الوالدينأيضا. فليست التربية مسئولية  ومدرسي مدارس األحد  
 لنا كخدام وككنيسة دور هام فيها.

 لألسرة المنزلية الز ارةالكنيسة و  .2

أنـــت المســـئول عـــن مـــدارس األحـــد، فـــاهتم باألطفـــال عنـــد  نـــت ك إذا
مدارســـهم. اســـأل عـــن مـــواهبهم مـــا  وعـــنالزيـــارة لألســـرة، اســـأل عـــنهم، 

 وأحــوالهمعــن حضـور الكنيســة،  همتغيـب أســباب  ،يحبـون ومــا ال يحبـون 
تـزور األسـرة حـاول أن تصـنع الـخ. عنـدما ،  في أداء الواجـب المدرسـي

الطفــل  تــتكلم مــعر والصــغار. وعنــدما توازنــا فــي حــوارك مــا بــين الكبــا
عـــن رســـوماته، عـــن هواياتـــه، عـــن قصـــة  اســـأل. هاســـتخدم حـــوار يهمـــ

 سمعها، عن ترنيمة، أو لعبة مفضلة لديه. 

حدد هذا مع األسرة بحيث ال و مناسب بالنسبة لألطفال  موعد   اختر
أو لديــه امتحانــات أو  يالمدرســ الواجــب يكــون الطفــل مشــغول فــي أداء 

بك وال يكون  الطفلبحيث يرحب   ،لألطفال في التليفزيون وقت برنامج  
ر طمتضــــايق لقــــدومك ألنــــه ســــيحرم مــــن برنــــامج تليفزيــــوني أو سيضــــ

 وقته بزيارتك.  ت ضيع ألنك إلنهاء واجبه المدرسي للسهر
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ال تهـتم بطفـل واحـد وتهمـل اآلخـر. فـكان أكثر من طفـل    إذا  الحظ
وزع اهتمامـك علـى فـ الـبعض مـن بعضـهم يشـعرون بـالغيرة األطفال إن  

كـل فـرد فـيهم وبعـد الزيـارة سـجل أسـمائهم فـي  يات اهو عن  اسألالكل.  
تســتخدم هــذا فــي الزيــارة  أنيــاتهم أيضــًا حيــث يمكــن لــك اكارتــات وهو 

 ذكر أبنائهم. تذكرهم وتتيشعر اآلباء أنك توهكذا القادمة. 

 أزمات األطفالالكنيسة و  .3

بالمحبــــة والتفــــاهم  أزمــــات األطفــــال بــــالعنف والقســــوة بــــل تعــــالج ال
إلـى مزيـد مـن االهتمـام عنـد حـدوث   األطفـالوالعطف والحنان. يحتاج  

ألحــد الوالــدين.  الصــعبةأزمــات فــي األســرة كأزمــة الوفــاة أو األمــراض 
ــام معـــدودة حتـــى  ــرة تستضـــيف األطفـــال أليـ يمكـــن أن نبحـــث عـــن أسـ

 األزمة. وبهذا يكون للكنيسة دور في حياة األطفال ال يمكـن أن  تنتهي
األيام على األطفال هي التي يكونون فيهـا   ىوأشق. فمن أصعب  ىينس

النسـاء بـالمالبس السـوداء  ويرون ، ةداخل المنزل الذي حدثت  يه الوفا
للطعــــــام  احتياجــــــاتهموالوجــــــوه الحزينــــــة، واإلهمــــــال الشــــــديد لهــــــم مــــــن 

والشـــراب. كمــــا ال يســــتطيعون التعبيــــر عـــن مشــــاعرهم كأطفــــال حيــــث 
بل يرسـمون علـى وجـوههم العبـوس م أن ال يبتسموا له  واالنتهارالزجر  

بعيـد عـن  آخـرمثل الكبار. والحل يكمن فـي انتقـال األطفـال إلـى بيـت 
 البيت المقام  يه تلقي العزاء.  

فـــي مـــن الجنـــازة  اال بـــد ان يحضـــر الطفـــل جـــزءأنـــه  هنـــا التحـــذيرو 
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وهـذا  حـدث لمـا  ايبقـي غيـر مصـدق  فإن لم يحضر الجنـازة قـد .  الكنيسة
 بتنشئته النفسية واالجتماعية. يضر

 الكنيسة وتربية الوالدين .4
هذا عنوان غريـب وقـد ال يقبلـه الـبعض، ولكنـه احتيـاج صـارخ هـذه 
األيــام. ولــن يكــون هــذا صــعبا إذا عر فنــا كلمــة تربيــة علــى أنهــا تكــوين 

إلـى  االحتياجاتجاه وتنمية وعي باألهداف، وتثقيف الذات باستمرار. ف
. وتربيـــة الوالـــدين معناهـــا التربيـــة الثقا يـــة، يـــاج ملـــحاحت تربيـــة الوالـــدين

الفكريـــــة، والتربيـــــة الروحيـــــة، وتربيـــــة روح الحـــــوار لـــــديهم. إن  والتربيـــــة
انتشـرت فـي عالمنـا المعاصـر جعلـت األسـرة ال   التـيالسطحية الفكرية  

 تهتم بتثقيف نفسها التثقيف السليم. 
ل يتعــداه إلــى فــال يتوقــف دور للكنيســة علــى تأثيرهــا فــي األطفــال بــ

تثقيــــف الوالــــدين لكــــي يتعلمــــوا ويــــدركوا كيفيــــة التعامــــل مــــع األطفــــال. 
ويتأتى ذلك عن طريق دراسة علم النفس بفروعه المختلفـة التـي تتعلـق 
بالتربيــــة، وعلــــم المشــــورة واســــتخدام هــــذا فــــي تــــدريب متواصــــل لآلبــــاء 

 وللمدرسين في مدرسة األحد.
بالمعرفـة  الوالـدينيـتم إمـداد الوالدين في الكنيسة  خالل تثقيف    منو 

 وبالمـدارسالالزمة لتربيـة أبنـائهم. فقـد يهـتم الوالـدين بالسـكن وبالطعـام 
وقلما يهتمون بشراء كتاب لمعرفة ما يحتاجـه االبـن مـن طـرق للتربيـة. 

ــائهم كيـــف نمـــد اآل والســـؤال بـــاء واألمهـــات بالمعرفـــة الالزمـــة لتربيـــة أبنـ
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ة متمثلــة فــي مــدارس األحــد بعــض . وقــد تقتــرح الكنيســالســليمةالتربيــة 
 عليها. واإلطالعالكتب لألهل لشرائها 

وبعــد تثقيــف الوالــدين يــأتي دور الكنيســة فــي عمليــة التنشــئة حيــث 
تســـاهم الكنيســـة فـــي تنشـــئة األطفـــال عـــن طريـــق مـــدارس األحـــد وعـــن 
طريق تعليم األطفـال ممارسـة الفضـائل المسـيحية. فـالتعليم الكنسـي لـه 

ة عقــل الطفــل، كمــا يتعــدى تأثيرهــا إلــى مــا بعــد دور فعــال فــي صــياغ
 الطفولة. 

 المستمر  التدر ب .5
الكنيســة.  فــيفئــة مهملــة مــن جانــب بعــض المســئولين  األطفــالإن 

فقلمــــا يهــــتم المســــئولون باألطفــــال مــــن حيــــث العــــدد والنوعيــــة والمــــادة 
ان تقـــدم لهـــم فـــي مـــدارس األحـــد بالقـــدر  يمكـــنالتـــي الروحيـــة والعلميـــة 

  .، وبنوعية البرامج المقدمة لهم يه بعدد الشباب والكبار ن و الذين يهتم

والذي يعالج عدم االهتمام هذا هو التدريب. إنه ال مناص مـن أن 
وفي تربية األطفال وفي جر األساس في بناء األسرة  التدريب أصبح ح

 . أيضاً  الكنيسة وبناء
ب ولكن يجب اختيـار المؤهـل للقيـام بالتـدريب حتـى ال يـأتي التـدري

ففـي التـدريب يراعـى اختيـار المـدرب بعنايـة، ثـم يراعـى  عكسـية. بنتائج
اختيـــــار المـــــادة المقدمـــــة بعنايـــــة ايضـــــًا، وأخيـــــرًا يراعـــــى اختيـــــار الفئـــــة 
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 المستهدفة للتدريب.  

ويمكننــا أن نســتخدم فــي التــدريب علــم المشــورة ويراعــى أن يســتخدم 
التغييـــر.  المـــنهج اإلنمـــائي الـــذي يســـاعد اإلنســـان علـــى التطـــور وعلـــى

فليســــت المشــــورة حــــاًل للمشــــكالت فقــــط، لكنهــــا مــــنهج إنمــــائي يســــاعد 
اإلنســان علــى التخطــيط لمســتقبله حيــث يمكــن لــه أن يواجــه مشــكالت 
أقــــل فــــي حياتــــه، أو يتجنــــب حــــدوث المشــــكالت. ومــــن ضــــمن بــــرامج 
المشــورة هنــاك المشــورة لألطفــال. والمشــورة للطفــل ليســت معناهــا حــل 

مـــا هـــي تعلـــم طـــرق جديـــدة فـــي التربيـــة وفـــي مشـــكالت األطفـــال بقـــدر 
 التعامل مع الطفل لتكوين شخصية متكاملة نفسيًا وصحيًا وروحيًا. 

فـي إنجـاب األسـر ترغب  حيث األطفال هم ثمرة كل أسرة تكونت،  
كيــف نربــي أوالدنــا بعــد أن ننجــبهم؟ وكيــف هــو أطفــال. والســؤال المهــم 

ــة فـــي مـــدارس  تربيـــة والتعلـــيم وفـــي النشـــترك فـــي تربيـــة األجيـــال القادمـ
 من تجمعات األطفال. اوغيرهمدارس األحد في الكنيسة 

لوالدين مسئولية ا  ليست األطفال  مسئولية تربية  وخالصة القول أن  
يشـترك فيهـا كافـة المؤسسـات األخـرى مثـل المدرسـة، وجماعـة فقط بل  

ــال  ــة األطفــ ــة. فتربيــ ــئولية األقــــران، والكنيســ ــي مســ ــة فهــ ــية جماعيــ كنســ
ومســئولية  ومســئولية راعــي الكنيســة، رســي مــدارس األحــد،مد مســئولية 

ــا يـــأتي دور المشـــورة لألطفـــال.  مـــن يمـــارس أســـاليب التربيـــة. ومـــن هنـ
فالمشورة للطفل من األهمية القصوى في حياتنا فمن منا لم يتأثر بمـن 
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تعاملوا معه في فترة الطفولة. ومن منا يستطيع أن يقول أنـه مـن نتـاج 
 جد تأثير للتربية والتنشئة عليه. الوراثة فقط أي ال يو 

مــن المالحــظ أنــه ال يوجــد أي تــأثير يــؤثر فــي حيــاة اإلنســان منــا 
قدر تأثير التنشئة. سنركز هنا علـى أهـداف الكنيسـة فـي التنشـئة. فـبال 

تربيـــة جيـــل جديـــد علـــى التفكيـــر و تربيـــة الـــنرء شـــك للكنيســـة دور فـــي 
  الطموح وعلى القدرة على صناعة المستقبل.

 أهداف التنشئة الكنسية ًا:  ثالث
نحصــر فــي تعلــيم بعــض ييجــب أن ال لتنشــئة الكنســية إن  أهــداف ا

لكـــن يجـــب أن تعمـــل  القصـــص مـــن الكتـــاب المقـــدس لألطفـــال وكفـــى.
التربية الكنسية على تربية شخصية اإلنسان بالكامل التربية التي تنمي 

 مــواطن مفكــر. ولــذا يجــب أن تكــون للتربيــةو  ،شخصــية مــواطن صــالح
وسأذكر منها على سبيل ممارسة العبادة الكنسية أهداف أخرى بجانب 

 المثال بعض األهداف: 
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 تربية شخص يعرف المسيح  .1

ــية،  ــادة مرضــ ــادة أي التوجــــه   فــــي عبــ فــــأولى األهــــداف هــــو العبــ
ــن  ــاة علـــى األرض مـ ــه التـــي تخـــص الحيـ وقبـــول الخـــالص بكـــل مراحلـ

الـذي يتبـع هـذه العبـادة.   تبرير، وتبني، وتقديس، وتبني السلوك الجديد 
وهذا هـدف سـامي فـي حيـاة الطفـل عنـدما يتعلمـه منـذ الصـغر. ويـتعلم 
الطفــل هــذا الهــدف مــن تعــاليم األســرة ومــن نصــائحها وإرشــاداتها، كمــا 
يتعلمه من الكنيسة. ولكن بجوار هذا الهدف توجد أهداف أخرى يجـب 

بـاقي أهـداف  أن تتضمنها التربية الكنسية لألطفال. والتي سنوردها في
 التنشئة الكنسية. 

 تربية مواطن صالح .2
إن تربيــة فكــرة المواطنــة تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر فــي ظــل التعلــيم 
الديني الذي تنادي باالنعزال عـن المجتمـع واالرتبـاط بـالوطن السـماوي 

. فمــن فــالوالء للــوطن األرضــي هــو بدايــة الــوالء للــوطن الســماوي فقــط. 
"يكون المتربي طنة واالنتماء للوطن، حيث  دور الكنيسة زرع فكرة الموا

مواطنًا مخلصًا يعرف واجباتـه الوطنيـة فيؤديهـا مـن تلقـاء ذاتـه ويعـرف 
ــه  ــه وغيرتــــ ــين أنانيتــــ ــق بــــ ــن التوفيــــ ــا، يحســــ ــازل عنهــــ ــال يتنــــ ــه فــــ حقوقــــ

تغــرس التربيــة هــذا الــوالء منــذ البدايــة عــن طريــق التربيــة و  17".ووطنيتــه

 
دار   قالقبا رك:،  دراسات في التربية العاةة والتربيبة العربيبة  :ةعالم التربية  ، فاخر لقل  لدكتورا  17

 .39 (، 1983  ، العيم ليماليين
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 الء اإلنسان لوطنه ولمجتمعه. السليمة التي ال تضع الحواجز أمام و 

 تربية عقل مفكر لدى الطفل .3
مــن األهــداف الســامية التــي يجــب أن نصــبو لهــا تربيــة جيــل لديــه 
ــداع أي  ــر يــــرتبط باإلبــ ــر. والعقــــل المفكــ ــة عقــــل مفكــ ــدرة علــــى تنميــ القــ

الجديــــد فــــال نهضــــة للفكــــر إال بوجــــود العقــــل  ءمحاولــــة إيجــــاد الشــــي
ــة العقـــل يجـــب أنالمفكـــر، ــإن تنميـ ــى  " فـ ــرد الحصـــول علـ تعنـــي ال مجـ

ــة  ــة والفكريــ ــادات العقليــ ــا الحصــــول علــــى العــ ــات فحســــب وإنمــ المعلومــ
الصحيحة. وواضـح أن مثـل هـذا الحصـول ال يـتم إال علـى أسـاس مـن 
إيماننا بالعلم، إيماننا بالحقيقية، إيماننا باإلنسان وقدرته على أن يتقدم 

   قوة جبارة، هفعقل اإلنسان صنع 18".أفضل  وتقدم معه نحو ما هنو 
لكن هذه القوة تحتاج إلى التدريب عن طريق تربية القدرة على التفكير 

 المبدع في الحياة. 

وتربية القدرة على التفكير من األمـور الهامـة فـي مجتمعنـا العربـي 
انتشـــرت األســـاليب التعليميـــة التـــي تقـــوم علـــى الحفـــظ والتـــذكر  بعـــد أن

مـن فكــرة  رالــنمط مـن التعلـيم أخــ  هـذا  . إنواسـترجاع المعـارف الجــاهزة
اإلبـــداع والتفكيـــر الخـــالق بـــل فـــي بعـــض المـــرات قتلهـــا. إال أن  التربيـــة 

وهـم نوعين من التفكير   إيجاد التي تحافظ على حرية التفكير تقود إلى  
اإلبداعي والتفكير النقدي وكالهما نـافع لتكـوين شخصـية قـادرة التفكير  
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ر اإلبـــداعي ومـــا هـــو التفكيـــر فمـــا هـــو التفكيـــعلـــى صـــناعة المســـتقبل. 
 النقدي؟ 

 التفكير اإبداعيأ.  

التفكيــر اإلبــداعي نمــط مــن التفكيــر يــؤدي إلــى اكتشــاف حــل جديــد "
لهـذا السـبب نجـد أهميـة التفكيـر   19".ن إلحـدى المشـكالت أو حل محسـ  

التفكيـــر اإلبـــداعي يحتـــاج إلـــى تربيـــة األطفـــال. اإلبـــداعي فـــي موضـــوع 
 . تربية الطفللين على مجهود كبير من جانب المسئو 

إن  الحـــد مـــن التفكيـــر الحـــر وممارســـة الرقابـــة علـــى اآلخـــرين يعيـــق 
ــة ــا للحريـــات الفرديـ ــًا فـــي كبتهـ ــبح . اإلبـــداع. وتتمثـــل الرقابـــة غالبـ "وتصـ

الرقابــة الخارجيــة شـــديدة الوطــأة عنـــدما يصــل بهــا األمـــر إلــى مســـتوى 
"Brain washingــ ــاط التفكيــ ــع أنمــ ــن جميــ ــد مــ ــوم بالحــ ــذي يقــ ر " الــ

المســتقل، وتجعــل الفــرد يتخلــى عــن معتقداتــه وآرائــه ويتقبــل نقــدها دون 
ــراض  قمـــع تي تـــال ةفـــي نمـــط التربيـــة الدكتاتوريـــ المـــخغســـيل و  20".اعتـ

قــد تختلــف عــن التعبير عــن مــا لــديهم مــن آراء بــســمح لهــم تاألبنــاء وال 
 .رأي الوالدين

لقمــع ع األبنــاء اإلفــالت مــن ايوفــي هــذا النــوع مــن التربيــة لــن يســتط  
لترك البيت دون عـودة لـه بعدما ينضجون حتى يجدوا الوقت المناسب 

 
 (، 1998 ، الشبرو  قالقبا رك: الطاعبة الثالثبة  ، ةقدةبة فبي ليبم البنفس  ، راضى الوقفي  الدكتور  19
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ســواء تــم التــرك بســبب ارتبــاط بأســرة أخــرى أو باالرتبــاط بعمــل خــارج 
 المنزل. 

 .إلى حرية التعبير عن اآلراء دون خوف مـن أحـد األطفال  يحتاج  
ولعلنــا يمكــن أن نتســاءل مــن  يقــود لإلبــداع. فــالتعبير بحريــة عــن اآلراء

لذي يجعلنا نتكلم عن اإلبـداع فـي حيـاة األطفـال وهـل هـذا ممكـن؟ إن ا
ــون  ــاعد إديسـ ــد سـ ــغيرًا قـ ــا زال صـ ــل مـ ــتح والطفـ ــد تتفـ ــداع قـ "منابـــت اإلبـ

( فــي اختــراع التلجــرام والتليفــون والفــونجراف وهــو فــي 1847-1931)
الثانيــة عشــر مــن العمــر. وهــذا يعنــي أن طاقــات الطفــل اإلبداعيــة قــد 

إذا  21ة إذا مـا هيئـت لهـا فـرص للتعبيـر عـن ذاتهـا."تتفتح في سن بـاكر 
وجــدت طاقــات الطفــل اإلبداعيــة التشــجيع عنــدما تتفــتح ســتنمو مهاراتــه 
وســيكون لــه مســتقبل رائــع فــي العمليــة اإلبداعيــة لخيــر وطنــه وكنيســته 
ولخيـــــر مســـــتقبله. أمـــــا إذا وجـــــد الطفـــــل القمـــــع عنـــــدما تتفـــــتح طاقاتـــــه 

وتتعطــل مهاراتــه عــن النمــو ألنــه يريــد  اإلبداعيــة فســتنهار قــواه الفكريــة
في إرضاء الوالدين أو المربين فقط فيلجأ إلى عمل ما يريدون فتتوقف 

 لديه العملية اإلبداعية. 

ــذا ليقــدموا اقتراحــاتهم األطفــال نحتــاج فــي كنائســنا إلــى مســاعدة  ل
ــا نحتــــاج إلــــى . يفكــــروا بصــــوت عــــال دون خــــوف مــــن أحــــد و  ــا أننــ كمــ

. فالنقــــد عنــــدما يكــــون لهــــم آراء مختلفــــة جــــريحمــــن النقــــد والت تهمحمــــاي
 

(، 1998جاةعة لين شمس،  قالقا رك:ةحاضرات في ليم نفس النمو، ر إبرا يم ليد، الدكتو 21

171 . 



 

51 

ينمو  يه ال يساعد على وجود مناخ فكري في تربية األطفال والتجريح  
 . فكر وخيال الطفل

 التفكير النقدي  ب.

مــــا هـــو التفكيــــر إذًا  .يـــأتي التفكيـــر النقــــدي بعـــد التفكيــــر اإلبـــداعي
داعي ال بــد "إن األفكــار واالقتراحــات التــي تطــرح بــالتفكير اإلبــ النقــدي؟

وأن يفاضــل بينهــا بنظــرة تحليليــة نقديــة لمعرفــة أصــلها وأنســبها وأكثرهــا 
 22".كفايـــة، ومـــا إذا أمكـــن تطويرهـــا وهـــذه هـــي وظيفـــة التفكيـــر النقـــدي

ــأتي دور  ــا يـ ــة وهنـ ــلبية وإيجابيـ ــار سـ ــى أفكـ ــؤدي إلـ ــن أن يـ ــداع يمكـ فاإلبـ
 نه. التفكير النقدي الذي يحلل التفكير اإلبداعي ويختار اإليجابي م

في العادة يسـتخدم التفكيـر النقـدي األسـلوب التحليلـي لتحليـل كافـة ف
ــار وتقي ــدقيق. ياألفكــ ــيم والفحــــص الــ ــد التقيــ ــلها بعــ ــار أفضــ ــا، والختيــ مهــ

نمط من التفكير قوامه فحص الحلول المعطاة   فالتفكير النقدي إذًا "هو
لمشـــكلة مـــا لبيـــان مـــا إذا كانـــت هـــذه الحلـــول مقبولـــة منطقيـــًا ومناســـبة 

التفكيـــــر  يتبـــــد ومـــــن هنــــا  لمعطيــــات المعروفـــــة فـــــي ميــــدان المشـــــكلة.ل
اإلبـــداعي بإلهـــام اآلخـــرين بـــاآلراء واالقتراحـــات، بينمـــا ي وظـــف التفكيـــر 
النقدي الختبار ما تعاني منه األفكار المطروحة من مظـاهر الضـعف 

نحتاج أن نربي أطفالنـا علـى التفكيـر اإلبـداعي لكـي   23وأوجه النقص."
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رح األفكار الجديدة، والمتعددة. كمـا أنهـم يحتـاجون إلـي يتدربوا على ط
التفكير النقدي لكي يتم تنقية األفكار للوصول إلى أفضـل األفكـار فـي 

 أي قضية يواجهونها. 

ــس    ــدي والعكـــ ــر النقـــ ــدون التفكيـــ ــلح بـــ ــداعي إذًا ال يصـــ ــالتفكير اإلبـــ فـــ
ــداعي يلهــــم اإلنســــان  ــر اإلبــ ــر. والتفكيــ ــاج لآلخــ ــا يحتــ ــحيح فكالهمــ صــ

يمكننا األخذ بكل فكـرة جديـدة واعتبارهـا   فكار الجديدة، وحيث أنه الاأل
ــدة  ــرة جيــ ــار أفضــــل و ففكــ ــم اختيــ ــدي إذًا التحليــــل ثــ ــر النقــ ظيفــــة التفكيــ

مــن يمــارس التفكيــر النقــدي؟ األفكــار. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو 
يمـــارس التفكيـــر النقـــدي مـــن يمتلـــك القـــدرة علـــى تحليـــل األمـــور، ومـــن 

علـــى التفكيـــر الموضـــوعي. والقـــدرة علـــى تحليـــل األمـــور يمتلـــك القـــدرة 
يمكن أن يمتلكها األطفـال مـن سـن مبكـرة فـي حيـاتهم. وعنـدما يتشـجع 
األطفــال علــى القــدرة علــى التخيــل والقــدرة علــى اختيــار أفضــل األفكــار 

 سيمارسون نفس الفكر عندما يكبرون. 

 إنسان قادر على التقدم .4
تربية أجيـال جديـدة تـؤمن بقـدرة  ومن أهداف التنشئة الكنيسة أيضاً 

" أهمية تربية األجيال  والتركيز على اإلنسان على التقدم والنمو الذاتي
وبالعـالم الجديدة على اإليمان بقدرة اإلنسـان علـى التقـدم بذاتـه، بوطنـه 

اإلنســان لــم يخلــق فاســدًا كمــا عبــر فرويــد فــي إن  24".إلــى مــا هــو أفضــل
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لــق ليكــون ســاعيًا تجــ  علــى  الطفــلوإيماننــا بقــدرة  اه الكمــال.نظريتــه بــل خ 
ــاه الكمـــال يجعلنـــا نـــؤمن بقدرتـــه علـــى تطـــوير نفســـه  ي لســـعا ومـــن ثـــم تجـ

 يجـب تربيـة الطفـل علـى أن يثـق فـي ذاتـه اآلخـرين.  بقدرته على تطوير  
 وأن لديه القدرة على القيام بأدوار متعددة في الحياة.

 إنسان يحترم اخرر ن .5
" إنسان يـؤمن باإلنسـانية  ،ين ويقدرهميحترم اآلخر   طفلتربية  علينا  

فــي ذاتــه وفــي غيــره و باإلنســانية جمعــاء، يحتــرم ذاتــه  يحتــرم الكرامــة 
ــره ب ــرية فـــي غيـ ــدين والطبقـــة  غـــض البشـ ــون والعـــرق والـ ــر عـــن اللـ النظـ

االجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن االعتبــارات التــي قــد تتخــذ ذريعــة المتهــان 
 25".اإلنسان

فضـيلة  إليمـان بهـذه الفضـيلة،علـى ا التـدرب يحتـاج المجتمـع الكنسـي  
نعم قد نعلم عنها الكثير ولكن بسبب التعصب الموجود   .احترام اآلخر

في مجتمعنا تمارس الكنيسة ولألسف التعصب ضد مـن يختلـف عنهـا 
دين. وما نرجوه هنا هو صياغة عقل الطفل حتى في الأو   في الطائفة

م فـــي إيمانـــه. ال يتعصـــب ضـــد اآلخـــرين ويتجنـــبهم ألنـــه مختلـــف عـــنه
فالتعصب غالبًا مـا يـؤدي إلـى تجنـب اآلخـرين نتيجـة االخـتالف معهـم 

 في الفكر.

 إنسان يحقق رؤ ته من رالل التخطيط .6
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يحقــق رؤيتـه مــن خـالل التخطــيط للحصـول علــى  طفـلتربيــة علينـا 
تخصـــص معـــين فـــي المســـتقبل. وهنـــا للكنســـية دور مهـــم فـــي مســـاعدة 

نسان إنسانيته " فاإلنسان الـذي ال الناس على العمل فالعمل ي كسب اإل
ــتطيع أن  ــل ال يسـ ــع يعمـ ــع إلـــى يتمتـ ــا وال يرتفـ ــتفهم معناهـ ــاة وال يـ بالحيـ

مســتوى البشــر الحقيقيــين. ولــذلك فالعمــل مــع أنــه كســب للعــير يعتبــر 
تحقيقًا إلنسانية اإلنسان، وتنمية لشخصيته، وتكوينًا ألخالقه وطباعه، 

ــير يجـــب  ــه. وإذًا فكســـب العـ ــياغة لنفسـ ــه  وصـ ــى أنـ ــه علـ ــر إليـ أال ي نظـ
  26".مجرد واجب وإنما ننظر إليه من حيث  يمته في تكوين اإلنسان

ــربيهم؟  ــن نـ ــا ونحـ ــي أطفالنـ ــوح فـ ــرة الطمـ ــل زرع فكـ ــل ألجـ ــاذا نفعـ فمـ
فالمستقبل غير معد لهم ولكن يمكنهم بمساعدتنا أن يخططـوا ألنفسـهم 

مونه حتى يصلوا إلى أهداف معينـه يعيشـوا مـن أجلهـا. فاألهـداف مضـ
في يد أولئك الـذين يسـعون ويفكـرون فـيهم. لـذا فمـن الضـروري تـدريب 
األطفــال علــى التخطــيط المســبق. ويــتعلم األطفــال التخطــيط بــدءا مــن 
ترتيــب أمــورهم البســيطة حتــى يتعــودوا علــى األمــور التــي تمــس حيــاتهم 

 وحياة اآلخرين. 
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 الفصل األول
 السنة األوىل من احلياة 

 

 نظر ة إر ك إر كسون في النمو  .1
ــا فــي البــاب الســابق وجهــة النظــر المســيحية تجــاه األطفــال       تناولن

ــات  ــم. واآلن نتعــــرض إلــــى شــــرح بعــــض النظريــ وكيفيــــة التعامــــل معهــ
النفســــية لفهــــم مراحــــل العمــــر. وســــنركز فــــي دراســــتنا علــــى ثالثــــة مــــن 

ــنفس،  ــل الــ ــاب عمــ ــم أقطــ ــورنس وهــ ــه ولــ ــان بياجيــ ــون وجــ ــك إريكســ إريــ
 كولبرج. 

يــرى إريــك إريكســون أن تطــور الشخصــية يســتمر مــدى الحيــاة وهــو 
ــة  بهــذا يخــالف رأي فرويــد الــذي قــال أن الشخصــية تكتمــل بعــد المرحل
التناسلية )فترة المراهقـة(. وقـد أكـد إريكسـون علـى أهميـة الـزمن الحـالي 

ا أكـد فرويـد علـى تـأثير الماضـي والمستقبلي في تكوين الشخصية بينمـ
 على مكونات الشخصية وخاصة السنوات الخمس األولى. 

كما أكد إريكسون على تفاعل البيئة مع العوامل الوراثية في تشكيل 
الشخصــــية بعكــــس مــــا أكــــده فرويــــد مــــن أهميــــة العوامــــل الوراثيــــة فــــي 
ــون "أن  ــان. يـــرى إريكسـ ــية اإلنسـ ــناعة شخصـ ــى فـــي صـ ــنوات األولـ السـ

ــو  ــة النمــ ــراد  twofoldعمليــــة مزدوجــ ــو النفســــي لألفــ ــث يســــير النمــ حيــ
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)شخصـياتهم ووجهـات نظـرهم( يـدًا بيــد مـع العالقـات االجتماعيـة التــي 
يكونوهــا وهــم يتقــدمون فــي الحيــاة. واقتــرح أن هــذا النمــو يمكــن تقســيمه 
إلـــى ثمانيـــة مراحـــل، تواجـــه األفـــراد فـــي كـــل مرحلـــة مواقـــف اجتماعيـــة 

و أزمــات نفســية اجتماعيــة(. وقــد يخرجــون جديــدة ومشــكالت جديــدة )أ
من الخبرات الجديدة بنضج أكبر وشخصيات ثرية، أو قـد يفشـلون فـي 

 27التالؤم بنجاح مع المشكالت، وقد يتوقف نموهم أو يتأخر."

قد ذكر إريكسون ثمان مراحل أو أزمات يمر بهـا اإلنسـان مـن بـدء 
ألولى التي تأتي قبل حياته إلى النهاية، سنتناول منها المراحل األربع ا

 سن المراهقة. وفي الجدول التالي تلخيص تلك المراحل.

 

 

 

 

 

 

 
  ةدخل إلي ليم النفس العام :نسانيأسس السيوك اإل ى، فارو  لاد الفتا  ةوس الدكتور 27

 .549 (، 1985 ، لالم الكت  قالقا رك: 
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 الناتج غير المقبول  الناتج المقبول  األزمة المرحلة

  -الوالدة
 1سن 

 

 3-2سن 
 
 
 

 5-4سن 
 
 
 

-6سن 
12 

الثقة مقابل  
 عدم الثقة 

 

  ستقاللاال
الخجل  مقابل 

 الشك  و 
 

المبادرة مقابل  
الشعور 

 الذنب ب
 

 مثابرة مقابل ال
الشعور 
 بالنقص 

الثقة في البيئة وفي  
 األحداث المقبلة

 

ضبط   القدرة على
 النفس 

 
 

أخذ  القدرة على 
 ة ر المباد 

 
 

القدرة على تعلم  
  كيف تعمل األشياء

 والفهم والتنظيم 

الخوف من و الشك 
 األحداث المقبلة 

 

الشعور بالخجل  
 والشك في النفس

 
 

اإلحساس بالذنب 
 لذاتية وعدم الكفاية ا

 
 

بعدم  اإلحساس  
في الفهم   الكفاءة

 والتنظيم 

 

 كيفية تعلم الثقة  .2
الفرد يإر   ذكر يختبرها  انفصال  أول صدمة  الوالدة هي  أن   ،كسون 

الحياة قبل الوالدة كانت فترة  إن  .  توازن الوليد بخبرة عدم     بالوالدة يمر
أن    ،لتكافو تبادل   دون  تلقائيا  مسددة  الطفل  احتياجات  كل  فكانت 
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 بوصولينتهي فجأة    التوازن لكن هذا  ر بها أو يطالب بتسديدها.  يشع
، وهي بيئة سيشعر فيها باحتياجاته  الجنين إلى بيئة جديدة غريبة عليه

أمام الوليد وأمام والديه اآلن    أكبر مهمة ف.  ويتألم إن لم يجد ما يسددها
الوليد تجاوبا   احتياجات   تجد بحيث    ،هي خلق عملية تبادل مرة أخرى 

 . الكبار فيتعلم أن يثق بأن احتياجاته سوف تسدد من 
الوليد    الوالدان  إن نجحو  تبادل مرضية سيستطيع  في خلق عملية 

ن شعور أساسي بالثقة   مهمة األم هي أن تصنع  فبيئته.  في    أن يكو 
واليقين    أفعالهاوردود    بلمساتها  االرتياح  شعور  الوليد  مع  ومعاملتها 

ال في  الجنين  عليه  اعتاد  ال  الذي  جديد  في وضع  هو  فالطفل  رحم. 
الظروف.   نفس  إلى  العودة  يستطيع  وال  الرحم،  داخل  الوضع  يماثل 
لكنه عن طريق التجربة يمكن أن يتعلم عالقة تفاعل بينه وبين البيئة  

 بالثقة.  تتصف فتتكون عالقة الجديدة
توازنإن   تتطلب  الجديدة  األولى    امختلف  اجديد   االبيئة  البيئة  عن 

  ك هناو تجنبها، أن ي ها الجنين. فهنا أشياء غير مستحبة يجب التي عرف
أشياء  كما توجد    .مسك بهايمسك بها وأشياء ال  ي  مسموح له أن  أشياء

 وأيضا قد ها،  أن يعض    غير مسموح لهها وأشياء  يمكن للوليد أن يعض  
 . وهذه خبرة جديدة له وحدهالوليد يترك 

واحد   جانب  من  الثقة  الوليد  التي  بمعرفة  يتعلم  األشياء  هي  ما 
بها يثق  أن  له  يثق  إمثال  ف  .يمكن  أن  يمكن  ولو  بنه  حتى  أمه  أن 
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بل أنه يمكن أن يثق  اختفت لفترة فهذا ال يعني أنها اختفت إلى األبد،  
أنها ستعود له. ويتعلم الوليد الثقة من الجانب اآلخر بأن يتعلم أيضا  

بها يثق  أن  يمكن  ال  التي  األشياء  هي  العض   ن إمثال  ف  .ما  غريزة 
،  عنده لن تلقى برد فعل إيجابي من أبويه لو مارسها من دون تمييز

أن  لوليد  ويمكن ل.  فغريزة العض ليست شيئا إيجابيا مضمونا في حياته
  التي  شخاص األ رغبات أو  الوضاع أو  األيتعلم الثقة عن طريق تعلم  

ة  ال يمكن الثقة بها. فعن طريق معرفة ما هي حدود الثقة يمكن للثق
 متمكنة أكثر فأكثر. أن تصبح

وهكذا نرى أن الطفل يصل فـي السـنة األولـى مـن حياتـه إلـى الثقـة 
ــه مــن  أو إلــى فقــدانها، بمعنــى أنــه قــد يــتعلم الطفــل الثقــة فــي مــن حول
الناس مثل األم واألب أوقد يتعلم فقدان الثقة. "ويتوقـف ذلـك علـى نـوع 

ذي تلبــى حاجاتــه، ويجــد الرعايــة التــي يتلقاهــا داخــل األســرة، فالطفــل الــ
مـن يدللــه ومـن يتحــدث إليـه ويشـاركه اللعــب والضـحك، يتصـور العــالم 

 يشـــعر الطفـــل بمـــن حولـــه ويـــتعلم  28مكانـــًا آمنـــًا، والنـــاس أهـــاًل للثقـــة."
منهم وهو لم يتعـد بعـد العـام األول مـن عمـره. وهـذا ينبهنـا كوالـدين أن 

أن نـــزرع الثقـــة فـــي  نهـــتم بالطفـــل بـــدءًا مـــن أيامـــه األولـــى ألننـــا يمكننـــا
 حياته.

يولد الطفل ولديه احتياج للحب وللقبول، "ويري إريكسون بأننا نولـد 
 

  ، كيية تربية جاةعة لين شمس قالقا رك:، ةحاضرات في ليم نفس النمو  ، الدكتور إبرا يم ليد  28

1998 ،) 73 . 
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ولدينا الشعور بالقيمة والكرامة، وأننا نجاهـد ونسـعى للنمـو ألننـا نشـعر 
بقيمتنا، وليس من حق أحد أن يسلبنا ذلـك. ونظـرًا ألننـا جميعـًا نرغـب 

ــذا ــية، لـ ــحة النفسـ ــة وبالصـ ــي بالثقـ ــي التحلـ ــة  فـ ــدين مهمـ ــى الوالـ ــع علـ تقـ
توعيــة الطفـــل وتبصـــيره بقيمتـــه وكرامتـــه. فــإذا مـــا شـــعر الطفـــل بحـــبهم 
واهتمامهم فسوف يشعر بالصـحة والسـواء، وبـأن أبويـه يعمـالن كـل مـا 

يقع على عاتق الوالدين مهمة صعبة   29بوسعهما في سبيل مصلحته."
وهـــي توصـــيل الحـــب والرعايـــة للطفـــل فـــي الســـنة األولـــى، عـــن طريـــق 
االحتضــــان واللمســــات واالبتســــامة، وإن تــــوفر للطفــــل هــــذه الظـــــروف 
النفسية الجيدة سيتعلم الثقة في الوالدين ومن ثم في اآلخرين من حوله 

 ومن ثم يتعلم الثقة في نفسه.

إن الطفل يعتمد على أمه في هذا السن اعتمادا كليًا فإذا وجد منها 
ثم في اآلخرين. أمـا إذا  العطف والحنان واالبتسام تعلم الثقة فيها ومن

وجد العنف وعـدم الحـب فقـد يفقـد الثقـة بأمـه، ومـن ثـم سـيفقد الثقـة فـي 
اآلخــرين. لــذلك يحتـــاج الطفــل أن يشــعر بأهميتـــه فــي عيــون اآلخـــرين 

 ألن هذا سينمي الثقة في نفسه واآلخرين. 

من   في  بالخوف  شعور  لديه  تكون  إذا  الثقة؟  الطفل  يفقد  كيف 
الطف وإذا شعر  وفي  حوله  نفسه  في  الثقة  سيفقد  له  الناس  بكراهية  ل 

يتكون   حيث  للغاية  الطفل صعبة  لدى  الثقة  فقدان  ونتيجة  اآلخرين. 
 

 قالقا رك:، وأسالي  قياسها-اختااراتها-الشخصية نظرياتها ، رةضان ةحمد القذافي  الدكتور 29

 . 124 (، 1993 ، لجاةعة المفتوحة ةنشورات ا
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المجتمع   معاداة  في  تظهر  عدوانية  نزعات  الثقة  فاقد  الطفل  لدي 
 وكراهية الناس. 

وبالرغم من خطورة فقدان الثقة في السنة األولى إال أن هذا ليس  
األمل.   نهاية  فقدوا معناه  الذين  لألطفال  أماًل  إريكسون  يعطي  حيث 

أو   بالثقة  الشعور  "أن  يؤكد  األيام حيث  من  يومًا  اآلخرين  في  ثقتهم 
فقدانها ال يتكون في السنة األولى من حياة الطفل بدرجة من الثبات 

فمن فقد الثقة وهو بعد رضيع يستطيع    30يتعذر معها تغيير االتجاه." 
بعد ول  نفسه  يما  يعالج  المعالجة ليست سهلة بل تحتاج  أن  كن هذه 

 إلى مجهود.

 دور الفم في حياة الطفل  .3

المشهور    يةنظر   وبحسب  النفسي  في    الفم  يكون   31فرويد،العالم 
فيتشكل   حوله  ما  الطفل  به  يتحسس  الحساسية،  عالي  السن  هذا 

لفترة تدوم من الوالدة    ويكون للفم هذه األهمية الكبيرة.  تجاوبه مع بيئته
ية عشر شهرا أو سنتين. في هذه المرحلة يختبر الطفل الحياة إلى ثمان 

 من خالل الفم ويرتب أو ينظم حياته عن طريق الفم.  
هو  في حياة الطفل    أن المنظم األول  32كما ذكر العالم رينيه سبتز

 
 . 73  ، سابق ال مرجع ليد، ال الدكتور إبرا يم  30
31 James E. Loder, The Logic of the Spirit: Human Development in 

Theological Perspective (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), 

84. 
32 93.-Ibid., 89 
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الطفل في حالة يكون  من حياته،    الشهور الثالثة األولىخالل  فالفم.  
واستقبال.   والذوق    الطفليتقبل  و اتكال  باللمس  الفم  خالل  من  البيئة 

البلع.   وحساسية  بها  المرتبطة  الشم  الرئيسي  و وحاسة  هذه الدافع  في 
 هو الوصول إلى البقاء واإلشباع.    الفترة

سنتين   إلى سن  يصل  أن  إلى  الممارسة  هذه  في  الطفل  ويستمر 
فنراه  يديه    تقريبا.  من  فمه،  في  شيء  كل  أيدي ورجليه  يضع  إلى 
 ين إلى أي شيء يعثر عليه في محيطه.  الناس اآلخر 

هي  و  هذه  ألن  ذلك  يفعل  بل  جائع،  ألنه  ذلك  الطفل  يفعل  ال 
طريقته لفهم العالم، فهو يحاول استيعاب العالم بالطريقة التي يعرفها  

من خالل محاولة وضع الشيء في فمه يعرف الطفل فوهي األكل.  
ومد  وطعمه  وشكله  الشيء  ي  ىحجم  ولذلك  عليه.  على  تأثيره  جب 

في   مؤذيا  شيئا  الطفل  يضع  ال  أن  الفترة  هذه  خالل  الحذر  األبوين 
هي    فمه. الفم  في  األشياء  وضع  أن  تفهم  الوالدين  على  يجب  كما 

 عملية هامة جدا للطفل فال يمنعانه عن ذلك. 
الشخص  بتصرفات  الطفل  تصرفات  نقيس  ال  أن  علينا  يجب 

للكبير،   يعتبر تصرفا غير الئقا  أي وضع كل شيء في البالغ، فما 
األهمية.   الغاية  في  وفكر  وفهم  استكشاف  عملية  للطفل  هو  الفم، 
فتعبير "كِّخ" يضايق الطفل ألنه يشعر أنه فعل جريمة وهو في الواقع 

 يحاول اكتشاف األمور من حوله عن طريق فمه. 
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 أهمية وجه األم  .4
هو   سبتز  العالم  فكر  بحسب  الطفل  حياة  في  الثاني  المنظم  إن 

ثالثفالوجه.   سن  يحدث    ةفي  البقاء   انتقالشهور  على  التركيز  من 
إلى   بين  إالجسمي  التبادل  أي  الشخصي،  التفاعل  حقيقة  دراك 

هذا   كالمنظم    االنتقالاألشخاص.  الوجه  مرحلة  إلى  التغير  هو 
في   الرئيسي لعالم الفرد. لو حركنا صورة وجه على عصا أمام الطفل

يبتسم.  هذا السن نرى أن   حقيقيا،    الو كان هذا وجه  طبعوبالالطفل 
الشخص  فإن   يبتسم  أن  المعتاد هو  الفعل  أيضا  رد  للطفل. هذه هو 

الكبير،    التي هي  الظاهرة الطفل ووجه  بين وجه  االنعكاس والتطابق 
  مهمة جدا.هي ظاهرة ابتسامة الطفل ورد االبتسامة من الكبير،  

يحصل في هو ما  و   ،التطبيععملية  العالم كونراد لورنز  لقد درس  
ما غيره  من  الصغير  الحيوان  يتعلم  حيث  الوالدة  بعد  معينة    ذا فترة 

على مثال، يجب  فأن يكون هو عضو من فئة كائنات معينة.    يعني
البطات الصغيرة أن تكون مع البطة األم في فترة معينة حتى تعرف 

لو حرمت من وجود األم خالل هذه  و ماذا يعني أن تكون هي بطات.  
الحاسم  كبطة  الفترة  فسلوكها  آخر،  حيوان  أو  كلب  مع  وكانت  ة، 

   ش.سيتشو  

ه اإلنسان  في  للتطبيع  الموازية  العملية  أن  لودر  جيمس    ي يقول 



 

66 

المبكرة.  الطفولة  خالل  الوجه  على  الوجه     33التطبيع  أن  يعني  هذا 
الطفل يكون محموال  فنسانا.  إ يعلم الطفل ماذا يعني له أن يكون هو  

تَضن، بطنه مملوء بالحليب الدافئ،  به، مح  ، معتنىمن قبل شخص 
بين   الوقت  كل  النظر  الدعم  له  يوصل    االثنينواتصال  شعور 

 واإليجابية.  
من ، لكن  بحد ذاته الوجه  من  فقط    ال يأتي  ونالحظ هنا أن التأثير

المعتني    شخص ال، أي وجود  شخص مرغوب  يه لدى الطفلحضور  
)بو .  به العبرية  اليونانيةاالكلمة  والكلمة  تعني    نيم(  التي  )بروسوبون( 

جمع   على  فريدة  قدرة  لألطفال  "حضور".  أيضا  تعني    كل "وجه" 
المعتن الشخص  حضور  بهخصائص  منظر  ي  فحضور   في  الوجه. 

  في عينيها. بالذات هو في وجهها، بالنسبة للطفل األم 
علم  تي وخالصة القول في فكرة وجه األم نرى أنه من خالل الوجه  

وما معنى أن يشعر الطفل بأنه  ن هو إنسانا.  يعني أن يكو   ذاالطفل ما
شخص  ؟   إنسان  بأنه  يشعر  أن  يحتضنمعناه    ه ويطعم   همحب، 

لو  ويخاطب  هيشكل  وجه.    ه الكون  إلى  جميع  وجها  التي إن  الطرق 
في   للطفل  بالنسبة  تتركز  به  والعناية  الطفل  لدعم  اآلخر  يستخدمها 

للطفل يرمز إلى حضور اآلخر  فالوجه.   بالنسبة  بطريقة تنظم  الوجه 
)من سن ثالث شهور    ثالثة شهورلمدة  المرحلة    وتدوم هذهله عالمه.  

 
33 Ibid., 121. 
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 . إلى ستة شهور(

 قلق الطفل والتعامل معه  .5
هو القلق. فكل شيء في فكر سبتز  المنظم الثالث لعالم الطفل  إن  

أن   يبدأ  أشهر، حين  إلى عمر ستة  الطفل  يرام حتى يصل  ما  على 
 حسب دراسات وب قد يغيب أحيانا.    ته حيايدرك أن الوجه الذي ينظم له  

المشهور من    العالم  المرحلة  هذه  في  الطفل  يستطيع  خالل بياجيه 
أن  يدرك  وأن  األخرى،  الوجوه  عن  األم  وجه  يميز  أن  ذكائه  تطور 

تأتي.   قد  أخرى  ووجوه  يختفي،  قد  األم  الوجوه  و وجه  تصبح  بهذا 
 .  كان األمألنها قد تأخذ م عبارة عن تهديد بالنسبة للطفل  األخرى  

نراه يصرخ    لو حاولنا أن نأخذ طفل في هذا السن من أحضان أمهو 
وبذلك   بالخوف  يشعرفالطفل  بكاء وفزعا.   األم عنه،  إن غاب وجه 

   بمفهوم الغياب وبالقلق المستمر. الشعور يبدأ في

والسؤال اآلن هو كيف يتعامل كل وجه جديد مع الطفل في حالة  
اآل الشخص  يسمح  أن  يجب  وبعد  قلقه؟  إليه  ينجذب  أن  للطفل  خر 

ذلك يمكن أن يأخذه من أمه برغبته. فنترك حرية االختيار للطفل أن 
 يترك حضن األم بمبادرته هو.
بأن   بالقول  أسلفنا  حسب  وكما  الشخصية  نمو  في  مرحلة  أول 

إر  مقابل  ينظرية  الثقة  مرحلة  هي  و كسون  الثقة.  أن  عدم  يعني  هذا 
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ثم أول  في  الطفل  نشاطات  تركز معظم  حياته،  من  انية عشر شهر 
في   رئيسية:     مسألةتدريجيا   يمارس الثقة.  عدم   أو  الثقة  واحدة 

كلها    حركات المص واالمتداد والتمسك والبكاء والنوم واالبتسام  الطفل
   في سبيل الوصول إلى الثقة أو عدمها.

الثقة   الطفل  إلكساب  قصوى  أهمية  هناك  أن  سبق  مما  نخلص 
لسنة األولى من الحياة، والسماح له أن يختبر عن   يمن حوله خالل ا

طريق فمه أشياء كثيرة، ففم الطفل له دور فعال في معرفته لألشياء. 
ولم   هذا  الطفل.  لدى  الوعي  تنمية  في  األم  وجه  أهمية  تناولنا  كما 
أو   عنه  األم  وجه  يغيب  عندما  الطفل  قلق  مع  التعامل  كيفية  نهمل 

 يرى وجوه غريبة عليه. 

جمي هذه   عإن  على  مبنية  ستكون  الالحقة  الشخصية  تطورات 
فحتى  المرحلة الطفل  المهمة.  يصل    ةسوي   تكون شخصية  أن  يجب 

حالة   إلى  الوالدة  بعد  ما  مرحلة  على  فيها  تغلب  ت   اتزان في  الثقة 
 .عدمها
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 الفصل الثاني 
 سنوات   3-2مرحلة الطفولة من  

 
كمحاولــة  يبــدأ الطفــل فــي هــذا الســن محــاوالت اســتقالل ضــد األهــل

األكـل بنفسـه بـدون مسـاعدة مـن أحـد ومحاولـة النـزول أو الصـعود مــن 
السيارات بنفسه ومحاولة عمل أشياء كثيرة يؤكد  يـه ذاتـه. يجـب علـى 
األهــل فهــم الطفــل فــي هــذه المرحلــة ومســاعدته علــى تأكيــد ذاتــه عــن 
طريـق تدريبــه علـى تشــغيل األجهــزة المنزليـة وتدريبــه علـى التعامــل مــع 

الكهرباء وفتح المياه وغلقها بنفسه. هذا يشـجع علـى االسـتقالل   مفاتيح
ــن  ــل مـ ــظ أن "كـ ــل. ونالحـ ــك والخجـ ــجع علـــى الشـ ــك يشـ ــر ذلـ ــا غيـ بينمـ
الرعاية الزائدة، أو الرعاية المتسلطة يسلب الطفل الشعور باالستقاللية 

  34والشك في قدراته وفي الواقع الخارجي."

حل دورة الحياة للعالم إريـك هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من مرا
إريكســـــــــون ويصـــــــــفها بمرحلـــــــــة االســـــــــتقالل مقابـــــــــل الخجـــــــــل والشـــــــــك 

Autonomy vs. Shame and Doubt ونتعرض اآلن لشرح هذه .
المرحلة من حيث التطـورات الجسـمية واللغويـة وضـبط عمليـة اإلخـراج 

 وبداية الرفض عند الطفل.

 
 .74، المرجع السابق،  يم ليدالدكتور إبرا  6
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 التطورات الجسمية واستخدام الحمام  .1
الجديدة؟   الظر هي  ما    المرحلة  هذه  عنها  تنشأ  التي  تتطور  وف 

السن هذا  في  للطفل  العضلية  القيام  على    اقادر   يصبح،  القدرات 
لألشياء الموجودة   اإلمساك والتركمثل    مجموعة جديدة من الحركات ب

أوال محيطه  هذ في  الحركات .  طريقتين  ت  ه  في  للبحث  األساس  ضع 
والمجتمع  البيئة  مع  ال   35.للتعامل  عمليات جسمية  هذه  هي  حركات 

وثيقة   هناك عالقة  الفمية،  المرحلة  لكن كما رأينا في حالة  عضلية، 
 بين ما يحدث في الجسم وما يحدث في النفس.  

لكل واحد من    ، نجد أنهنتكلم عن حركتي اإلمساك والترك  عندما
الحركتين احتماالت إيجابية وسلبية. فاإلمساك يمكن أن يكون بمعنى  

االحتفا  أو العناية، ويمكن أن يكون من جانب آخر    أو  االحتضان
الترك أيضا يمكن أن يكون  و والكبح.    أو  التقييد   أو  هو الضبط القاسي

من    اإلرخاء أو التسامح، أو يمكن أن يكون   أو  الراحةمن جانب هو  
 فتح الباب للقوى الضارة المدمرة.  جانب آخر هو

قهناك   هو  الفترة  هذه  في  مهم  آخر  عضلي  الطفل تطور  درة 
الجديدة على الوقوف والمشي، التي تظهر في هذه المرحلة عادة بين  
سن العشرة والخمسة عشر شهرا. يدرك الطفل المنتصب على رجليه  

 
35 (New York: W.W. Norton and  Childhood and SocietyErik H. Erikson, 

Co., Inc., 1993), 251. 
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الفرق الكبير في الطول والحجم بينه وبين الكبار. فهو يبدأ أن    سريعا
يشعر بصغره، وإضافة إلى هذا الشعور، يبدأ الطفل أن يواجه سهولة 

أو  تغ له  إذاللهم  وسهولة  الصغير،  الطفل  استقاللية  على  الكبار  لب 
 جعله أن يشعر بالخجل والخزي. 

بعد آخر متمثل    لها  التي ذكرناها سابقا  إن فكرة اإلمساك والترك 
ف الطفل.  لدى  اإلخراج  تطور في ضبط عملية  مهم من  جانب  هناك 

الترك أو تطور قدرة اإلمساك و   و قدرة الطفل على اإلمساك والترك ه
اإلرخاء في المنطقة الشرجية. هذه القدرة الجديدة على ضبط عمليات  

، هي خطوة  لها ا من قبل اآلخريناألمعاء، والتوقعات التي تنتج عنه
اجتماعية   المجتمعات  خاصةأهمية  في  أكبر  أهمية  لها  تكون  وقد   ،

حيث يكون التدريب والتركيز على استخدام الحمام بطريقة منظمة في  
. هنا أيضا سنرى أن العمليات الجسمية  كما هو في مصرمبكر  سن  

 العضلية لها عالقة بالقدرات والتفاعالت االجتماعية. 

النفس، إن   على  السيطرة  أو  االستقاللية،  أجل  من  الطفل  صراع 
ع نظر  في  على  التحليلي  نفس    لمتتركز  الطفل  تدريب  عملية  في 

االنتقال من   أي  استخدام    " ات ضالحفا"تنظيم تصريف فضالته،  إلى 
انتقل من مرحلة فمية  يكون الطفل قد  حسب نظرية فرويد  وبالحمام.  

العناية،   واستقبال  باألخذ  تتصف  البيئة  مع  تفاعل  طريقة  إلى  ترمز 
إخراج   بيئته حول  التفاعل مع  يتمركز  يه  من    الفضالت إلى مرحلة 
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الحمام   الجسم. استخدام  على  الطفل  تدريب  عملية  نأخذ  أن    ويمكننا 
ألجل   الصراع  وهو  المرحلة،  هذه  في  السائد  الصراع  على  كمثال 

 36السيطرة. 

الطفلونرى    من  المجتمع  توقعات  قدرات  تب   تطور   الطفل طور 
والعقلية كان    .الجسمية  السابق  حيث  يصرخ    مسموحافي  أن  للطفل 

تلبية حاجاته وأيضا أن ال يكون عنده أي انضباط في   ويصر على 
اآلن، يجد الطفل نفسه أمام اختيارين:   أما  .  إخراجات أمعائه أو بوله

أن اآلخرين،  ي  إما  يريد  كما  هي  معينة  بطريقة  بذلك  يتصرف  كون 
ريد دون انضباط،  يتصرف بحسب ما  أن يلمجموعة، أو  لجزءا منتميا  

عنها  ي منفصال  المجموعة  عن  مختلفا  منها  كون  .  ومرفوضا 
حيان، لكنه شيء  ليس حقيقيا بالفعل في معظم األبالطبع  االنفصال  و 

يشعر به الطفل بعمق. إذا في هذه المرحلة يكون أول مواجهة للطفل 
 االنتماء مقابل االنفصال.  مسألةمع 

يجد أن  ألول مرة  ف  .في هذه المرحلةصعوبة جديدة  الطفل    يواجه 
الجسم،  في  والفضالت  السموم  من  التخلص  عملية    عملية  أنها  مع 

. هذا ال  المجتمع  عرفتضادة مع  م   أصبحت اآلن  طبيعية تلقائية، قد 
يعني أن المجتمع ال يسمح للطفل أن يصرف فضالته، لكن المجتمع  

تفرض   بلاآلن يتوقع من الطفل أن ال يفعل ذلك أينما وكيفما شاء،  

 
36 Ibid., 135. 



 

73 

 عليه قوانين معينة لضبط هذا السلوك.  

توقعات  تلبية    إن  وينتظر  نفسه،  يضبط  أن  الطفل  من  الناس 
والمكان   للوقت  التوقعات المناسب حاجته  هذه  االرتياح  ت  ،  عدم  سبب 

الطفل مع مطالب سلوكية  وذلك    للطفل.  واأللم يتكيف  أن  في سبيل 
ينطبق هذا الكالم في مجاالت عديدة في  وبالطبع معينة في المجتمع. 

 حياة وسلوك الطفل، وليس فقط في مجال تصريف الفضالت.  

 قدرات الطفل اللغو ة وظهور الـ"ال"  .2
قدرا  المرحلة.  تتطور  هذه  أيضا في  والفكرية  اللغوية  الطفل  إن ت 

تعطيه شعور  فأكثر  أكثر  الكلمات  استخدام  على  الطفل  بالقدرة    اقدرة 
، فهو يستطيع أن يجسم بيئته عن  بيئته من حولهعلى السيطرة على  

الكالم. تصدر عن هذ  يقول   المحاوالت   هطريق  للطفل على أن  قدرة 
و" جد بتاعي"أنا"  وعي  فهناك  اآلخرين،  ".  عن  كمنفصل  بالذات  يد 

"ال"   كلمة  واستعمال  النفس.  تسمية  على  جديدة  اآلن  وقدرة  تظهر 
هناك استعداد جديد لالستيالء والمطالبة والمقاومة، وكلها تدل ف.  بكثرة

هذا  على  نطلق  الطفل.  بها  يشعر  كما  الذات  حدود  ظهور  على 
 37الشعور اسم االستقالل الذاتي.

بأن بيئته تقول له "ال". فهو يستطيع    الفترة  هذهيشعر الطفل خالل  
، أي وجه  التمييز بين الوجوه ويستطيع أن يتوقع غياب الوجه األهم له

 
37 Loder, 132. 
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له بالنسبة  يعد شيئا سلبيا  يسمع  األم، وهذا  أن  يبدأ  الطفل  أن  . كما 
  كلمة "ال" تأتي له عن طريق رفض أو سلبية األبوين له عندما يعض  

، أو بطريقة معاملتهم  أمهثدي يعض  يدة أو بأسنانه الجد إصبعهم مثال  
لحاجاته.   الفورية  االستجابة  بعدم  أو  متسخا،  يكون  عندما    يخاف له 

والغياب   الرفض  من  حيلة  الطفل  يجد  أن  به  يحاول  يشعر  الذي 
 لذلك. 

إن طريقة الطفل للسيطرة على خوفه من الـ"ال" الذي يشعر به هو  
هو.   يقولها  التي  بالـ"ال"  عليه  بالالرد  التطور  هذا  ظاهرة  ونشرح 

العكسية  العكسية إن  فيها خالف  .  الشخص  دفاعية يظهر  هي حيلة 
بالضبط،   يشعر  أنما  يمكننا  شخص   فمثال  نحو  بالغضب  نشعر 

نعاملهمعين   واألدب.    لكننا  اللطف  يشعر بأقصى  أن  الطفل  يريد 
ما   كسب أن يضع طاقته في    لكنه بدل من  بالدفء والحنان من بيئته،

يتوقع الطفل    لكل ما حوله.يعمل العكس ويقول "ال"  به، نجده  يرغب  
األلم،   هذا  من  نفسه  ولحماية  "ال"،  له  ستقول  البيئة  أن  أن  يحاول 

 38"ال" عليه. لـ"ال" قبل أن تفرض البيئة ا ايسبق البيئة ويقول له

وفي بدء سن الثانية التي يعرفها الوالدين كسن صعب جدا، يكون  
"ال"، كأساس تنظيم تفاعله لـتخدام النفي، أو االطفل قد وصل إلى اس 

الشخصية.   عالقاته  على  والسيطرة  العالم  مع مع  الحوار  يأخذ    قد 

 
38 Ibid., 134. 
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 ،  هذا الشكل الطفل

 "  ؟"عايز بسكوت —

 " !"ال—

 آكل البسكوت" ه أنا  "طيب —

 !" ده بتاعيالبسكوت —"ال—
النظر عن رغباته  منفي سيكون  كل شيء  ف الطفل بغض  قبل  ا من 

هو  اهتمام  و   .الحقيقية الموقف  هذا  في  بالبسكوت،  الطفل   بل ليس 
الشيء ته  بقدر  نفس  يأخذ  فالطفل  الخارجية.  بيئته  على  يسيطر  أن 

القلق   له  وسبب  جرحه  من  —الخوفو الذي  تلقاها  التي  "ال"  الـ  أي 
 ليحمي نفسه من التهديد والخطر. هذه الـ"ال"  ويستعمل—بيئته

الطفل هيو  لتنظيم عالم  النفي  دفاعية    استخدام  . فعالة جداحيلة 
عالم  فهي   مقابل  به  سيطرة  له  الذي  الطفل  عالم  هو  ما  توضح 

رسم  يمن تدخالت غير مرغوبة من الخارج.    ه، ويحمي عالماآلخرين
عن طريق وضع و عن طريق النفي الحد بين الداخل والخارج.  الطفل  

،  الحد بين الداخل والخارج، وتشكيل ما هو النفس مقابل ما هو العالم
 الذات، أي الشخصية المتفردة للطفل. القاعدة لتطور  توضع

يعتقد البعض أن ظهور كلمة "ال" عند الطفل تمثل العناد الشديد  
من جانب الطفل، ويسمونها تمردا أو عنادا. لذلك نراهم يعالجون ما 
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أن  نؤكد  ولهذا  الوالدين.  جانب  من  والتسلط  بالعناد  عنادا  يسمونه 
"ال" مرت  قمع  ظهور كلمة  أن  نحذر  الشخصية. كما  تكوين  ببداية  بط 

اندفاعات الطفل في هذه المرحلة قد تكون مؤذية لشخصيته. فال يقول  
الطفل "ال" بدافع العصيان ورفض سلطة اآلباء كما يعتقد البعض، بل 
يقول "ال" حتى يكتشف من هو، وما هي قدراته وحدوده. يجب علينا  

نقمعه بعنف. فعندما نقاوم الطفل    أن نراعي احتياجه لتثبيت نفسه وال
دائما ونفرض إرادتنا عليه يتعلم الطفل أن نفسه هي ملك لآلخرين وال  

 مجال لشخصيته الخاصة به.

 تنمية االستقالل وضبط النفس .3
المرحلة  هذه  في  الطفل  والقدرة   يصارع  بالحرية  الشعور  أجل  من 

تظهر بيئة  مسيطرة،  بيئة  وجه  في  باستقاللية  التصرف  وكأنها    على 
مزمعة على قهر وإخماد شعور الطفل بذاته. يشعر الطفل بأن ما يريد  

يفعله يقاَوم من قبل الكبار بتنمية    ،أن  يناشدوه في نفس الوقت  بينما 
بالنسبة  فضائل   عشوائية  وكأنها  هو  لهتظهر  بما  االهتمام  مثل   ،

عيب.  هو  ما  تجنب  أو  الئق  أو  الطفل     39مناسب  يفهم  ال  فمثال 
محافظة على ترتيب حجرته كما ال يفهم ضرورة شربه لكوب ضرورة ال

الشرح واإلقناع. و  إلى  الحالتين  اللبن، ويحتاج في كلتا  يمكن أن  من 
طريقة   بسبب  بالخجل  ويشعر  كبار،  ألنهم  للكبار  الطفل  يستسلم 

 
39 130.-Ibid., 129 
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نظرتهم إليه، لكن االشتياق إلى االستقاللية ال تموت وتظهر مرة بعد 
إذا لم يسمح لها أن تظهر بإرادته    ى الحياة خالل مجر بعنف وقوة  مرة  

 .وإرادة الوالدين

الفترة كصراع  هذه  نرى  ال  أن  ورغبات    ينبغي  الطفل  رغبات  بين 
والمجموعةك  أوالمجتمع،   الفرد  بين  ذلك ستكون حرب  اعتقدنا  فإن   . 

سواء أكانت متطلباتها سليمة  للمجموعة    الطفل إخضاع  حتما  النتيجة  
سيادة المسايرة كالنمط الغالب كما تؤدي إلى  أو غير سليمة تربوي.  

الطفل.   حياة  هي  في  النتيجة  تكون  ال  أن  الطرفين ينبغي  أحد  فوز 
الفترة  فإن  على اآلخر.   هذه  )أ  هو مساعدةالنجاح في   يالمجموعة 

االختيار    للطفل األسرة(   عنصر  إدخال  أي على  حياته،  في  الذاتي 
الن  مساعدة على  السيطرة  تنمية  على  لسيطرة    فسالطفل  كبديل 

 .  الجماعة عليه
بذاتهن  إقلنا  كما    جديدا  شعورا  الطفل  تعطي  المرحلة  وإن .  هذه 

بالذات  الشعور  هذا  الذاتي،  ل  بفرصة مصحوبا    كان   سوفالختيار 
أن  بنفسه  عية  يختار  ا يتعلم الطفل أن يسيطر على نفسه بطريقة طو 

 يتصرف بطريقة تتوافق مع مطالب األسرة.  
التركيز  على   يجب  الفترة  هذه  المشروطة  في  المحبة غير   إعطاء 

الوالدين جانب  و من  اإليجابيتقديم  ،  إن    ،الدعم  اللوم.  فعلنا  وتقليل 
طريقة ال  سيجد الطفل تدريجيا أن اإلصرار على طريقته وإرادته    ذلك
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يتصرف   أن  بنفسه  اختار  إذا  سعيدا  سيكون  ما  بقدر  بالسعادة  تأتي 
 بطريقة ترضي الوالدين. 

نع اختيارين.قد  بين  اآلن  هو  الطفل  أن  األول  تقد    هو  فالخيار 
العقاب االجتماعي مثل    قد ينتج عنهاالتي  الشخصية، و   الطفل  رغبات 

الكفاءة وعدم  بالخجل  رغبات   .الشعور  هو  الثاني   الوالدين،  والخيار 
وحريتهو  الطفل  ذات  إلغاء  نتيجتها  خيار    .التي  هناك  أنه  ننبه  لكننا 

الدمج بين إرادة الطفل وإرادة األهل. فال تلغى    هوأفضل، أال و ثالث  
بل األهل،  إرادة  أو  الطفل  ذاته في   إرادة  الطفل حريته وقوة  يستخدم 

وهذه الطريقة تحتاج    40.بأنه سيتصرف بطريقة ترضي الوالدينالقرار  
إلى طرح بدائل للقرار وإلى المرونة من جانب الوالدين حتى يجدوا ما 

 دة الطفل.يتوافق مع إرادتهم وإرا

 تنمية ضبط النفس  .4

الكبار فقط بل تخص الصغار   النفس ال تخص  إن قضية ضبط 
أيضا.  يمكننا أن نعلم هذه الفضيلة ألبنائنا في هذا السن الصغير.  

محورية، قضية  الفترة  هذه  في  السيطرة  قضية  الطفل    إن  فقدرات 
القدرة على    هو  وضبط الذات   .لضبط الذات النفسية والجسمية تهيئه  
رغبات  بين  توازن  اآلخرينالذات    عمل  واحد   ومتطلبات  آن  . في 

 ؟ قدرةهذه ال نشجع نموكيف  والسؤال اآلن هو 
 

40 Ibid., 136. 
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نمو    إلى  يؤدي  الزائد  واإلشباع  الزائد  الضبط  من  كال  أن  نالحظ 
ف الطفل.  سلوكيات  في  سوي  للطفل  غير  الزائد  إلى سالضبط  يؤدي 

االختيار   وانكماش مجال حرية  أ  لدىتقليل  الزائد  الطفل.  ما اإلشباع 
فنجد الطفل يمارس حريته  للرغبات والدوافع فيؤدي إلى انعدام التوجه،  

وفي كلتا الحالتين ال تظهر في .  دون فهم كمجرد ردود أفعال لظروفه
 قدرة سوية للسيطرة على النفس.  الطفل 

الخطر األكبر هو و السيطرة على النفس عملية حساسة.    إن تنمية 
السيطرة   ت ضعف  من  أن  الطفلالزائدة  ذلكينتج  و .  استقاللية   عن 

شعور الطفل بأنه ال يستطيع أن يتصرف بطريقة ترضي الكبار، أنه  
وسخ وقذر، أنه غير مقبول بسبب عدم قدرته للسيطرة على جسمه،  

 يستحق اللوم.  بذلك هو و 
بالمعنى  إن   قدميه  على  يقف  أن  يحاول  المرحلة  هذه  في  الطفل 

النفسي والمعنى  الشعور  ،  الحرفي  من  تحميه  أن  بيئته  على  يجب 
الخجل  و بالخزي والخجل والعيب الذي قد تفرض عليه من المجتمع.  

النفس،   نحو  المحول  الغضب  إلىهو  الخجل  في    فيؤدي  الرغبة 
الناس.   أعين  من  الهروب  أو  التربية  و االختفاء  في  الخجل  استخدام 

بصغر  في  و  الشعور  يستغل  المدرسي  االتعليم  عند  لطفل  النفس 
تكون  الطفل تحت الفحص و   وضعويعطي السيطرة الكاملة للكبار، في

 ال يريد إال أن يختفي.   يشعر بأنه نظرات السخرية مركزة عليه  
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تنمية الخجل في الطفل ال تؤدي إلى سلوك مهذب، بل تؤدي إن   
المرغوب  يه.   غير  بالسلوك  التصرف  في  سرية  رغبة  فعندما إلى 

الالكبار    يستخدم فهموسائل  الطفل  بسلوك  ليتحكمون  يقنعون    خجل 
أن نفسه ورغباته وميوله هي غير مقبولة، وأن حكم الكبار  يه    الطفل

هناك حد لتحمل النفس البشرية لهذا    إال أنه  .هو معصوم من الخطأ
في   وسيؤدي  الوضع  النهايةالرفض،  انقالب  الطفل    ،إلى   يعتبر 

المتسلطين وينتظر    عليه  الكبار  األشرار،  بهذه  النتقام.  لفرصة  هم 
عندما يصبح    ستظهر الشخصية المتسلطة التي  الطريقة يتم زرع بذور  

 . الطفل كبيرا
ولتجنـب هـذين الخطـرين وهمـا الضـبط الزائـد والتسـاهل فـي التربيــة،  

علــى الوالــدين أن يقــدما التأديــب والحــب فــي آن واحــد. وهــذا مــا ســوف 
 نتعرض له في فصل الحق.
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 الفصل الثالث
 سنوات(  5-4سن احلضانة )  مرحلة

  

 
 النمو الفكري  .1

يقسم العالم بياجيه التطور الفكري للطفل إلى مراحل ترتبط بمراحل   
بياجيه   عند  للطفل  الفكري  التطور  اآلن عن  سنتكلم  ولذلك  إريكسون 

 أوال. 
المرحلة فكرية يسميه بياجيه  مرحلة  في سن الرابعة بالطفل    يدخل
ا التمركز  هذ و بالذات.    امتمركز   ن الطفل. في هذه المرحلة يكو الحدسية
األنانية. بالذات   بياجيه    41تختلف عن  يعنيه  بالذات ما  هو    بالتمركز 

أن يفرق بين  اآلن  ، فال يستطيع  فقطأن الطفل محدود في وجهة نظره  
 ويقارن بين االثنين.  وجهة نظره وأوجه نظر اآلخرين 

سيختار  مثال  رى أن الطفل في هذه المرحلة لو اختار هدية ألمه  ن
ليتخيل ماذا   أمه شيئا يريده هو وال يستطيع أن يضع نفسه في مكان  

يلعبون مع  وهم مجموعة أطفال في هذا السن  نالو راقبو   42تريده هي.
حوار نبعضهم،   ليس  وحديثهم  لعبهم  أن  أن    احقيقي  ارى  يمكن  ولكن 

أو   بعض  بجوار  تحدث  الذاتية  األحاديث  من  مجموعة  بأنه  نصفه 
 

41 Ibid., 100. 
42 Ibid., 185. 
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اآلخرين  بموازاة   خبرة  أن  تفترض  بطريقة  يتحدث  طفل  فكل  بعض. 
تتطابق   نظرهم  لمقارنة مع  ووجهة  يتوقف  وال  نظره،  ووجهة  خبراته 

ي نظرة غيره حتى  مقابل  نظرته  و ياس  النظر   مالءمتها.  متحنأوجه 
الخطوات األولى للطفل نرى  وصف بياجيه للذكاء الحدسي  من خالل  

 ة.  األخال ي القرارات نحو القدرة على 

 معرفة الخطأ والصواب .2
حسب  إن   األخال يات  عن  لورنس  التفكير  يتطلب  العالم  كولبرج 

أن  يتطلب  أي  أخرى،  نظر  وجهات  مع  بالتنسيق  نظر  وجهة  إنشاء 
وحقوق  الذات  حقوق  للغير،  والفائدة  للذات  الفائدة  بين  الفرد  يوازن 

الغير.   وحاجات  الذات  حاجات  كولبرج،  وبالغير،  تصنيف  حسب 
لطفل في مرحلة الذكاء الحدسي هو في مرحلة ما قبل الحكم يكون ا

ال يستطيع الطفل بعد أن ينسق بين وجهة نظره ووجهة  فاألخالقي.  
يقرر صحة   إلى مؤشرات خارجية حتى  ينظر  لذلك  نظر غيره، وهو 

أو بمعنى آخر ال يقرر الطفل  أو خطأ األعمال، صالحها أو شرها.  
يقرره بل  والخطأ  الصواب  ذاته  عن  من  والديه،  نظر  لوجهة  طبقا  ا 

تصرف  على  رضاهم  وعدم  معين  تصرف  على  األهل  رضا  طريق 
 آخر.

عن    واألطفال خطئه  أو  العمل  صحة  يحددون  المرحلة  هذه  في 
المحتمل.   العقاب  أو  الثواب  يحددون  طريق  طريق  وهم  عن  اللوم 
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االعتبار. بعين  النية  يأخذون  وال  العمل  نتيجة  لو  فمثال    43 ياس 
األكبر،  سألتهم   العقاب  يستحق  خمس هل  من  كسر  الذي  الطفل 

يساعد    أكواب  أن  يحاول  أأمهوهو  الذي كسر  م،   اواحد   كوبا  الطفل 
سيحكم  ؟ في أثناء محاولته ألن يسرق قطعة حلو ممنوع عليه أن يأكله

خمس    طفلال كسر  الذي  أكبر.    أكواب أن  عقاب  كمية  يستحق  فإن 
نية الشخص الذي ارتكب    األكواب المكسورة هي مقاس الخطأ وليس

 44الخطأ.
على   للكبار  بالنسبة  والصواب  الخطأ  قواعد  نطبق  أن  الخطأ  من 
الكذب  فمفهوم  األطفال تختلف،  مفاهيم  فإن  السن.  هذا  األطفال في 
قد  الطفل  عند  بينما  عمد،  عن  المعلومات  إخفاء  هو  الكبار  عند 

ذلك يجب  تختلط األفكار  يحكي لنا شيء من خياله على أنه حقيقة. ل
أن نتفاهم وجهة نظر األطفال حتى ال نعاقبهم على سلوكيات قد تبدو 
طبيعية بالنسبة لهم. وليس معنى ذلك أن نشجع أطفالنا على الكذب 

 بل أن نفهم حدود تفكير الطفل في هذا السن. 
إن الطفــل فــي هــذا الســن يفكــر فقــط بأســلوب أبــيض أو اســود فتــراه  

يكرهـــوني. وعنـــدما يقـــوم الطفـــل بعمـــل يقـــول النـــاس يحبـــوني أو النـــاس 
سلوك معين غير مرغوب  يه قد يفكر أن أبويه غير محبـين لـه. وهنـا 

 
43 Ibid., 132. 
44  lopmental Journey: A Guide to the Development DeveMary M. Wilcox, 

of Logical and Moral Reasoning and Social Perspective (Nashville, TN: 

Abingdon, 1980), 52. 
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يجــب أن نفــرق بــين شخصــية الطفــل وســلوك الطفــل. وقــد نــردد بعــض 
العبـــارات مـــع األطفـــال لنـــرغبهم فـــي شـــيء معـــين مثـــل "صـــلي علشـــان 
ــب  ــربط الحـ ــه يـ ــأ ألنـ ــذا خطـ ــك." وهـ ــان نحبـ ل علشـ ــ  ــك" أو "كـ ــوع يحبـ  يسـ

 للطفل بشيء ال بد وأن يقوم به من أجلنا. 

 أرذ المبادرة  .3
ال يتمتع الطفل في هذا السن باالستقاللية فقط والتي رأيناها سابقًا   

فما هي المبادرة؟  المبادرة.  أال وهي القدرة على  قدرة جديدة  بل يتمتع ب
النشاط   بهدف  به  والمباشرة  ما  لعمل  التخطيط  هي  المبادرة 

فوذلك    45، واإلنجاز اآلخرين.  توجيه  انتظار  أعمال  دون  من  الكثير 
الطفل في الفترة الماضية كانت بهدف إثبات االستقاللية ورسم حدود 
الذات مقابل سيطرة البيئة عليه، فنرى أن النظرة المعتادة من الطفل 

. أما  سعيه تجاه االستقاللخالل هذه األعمال هي العبوس داللة على 
أو المهمة التي يباشر بها الطفل لها هدف في الفترة الجديدة فالعمل  

نراها   التي  فالنظرة  للطفل،  ثواب  نفسه  العمل  إنجاز  آخر، ويوجد في 
 ليست العبوس بل ابتسامة المتعة.  

يكتسب الطفل قدرات حسية وحركية وعقليـة ولغويـة جديـدة فـي هـذه 
المرحلـــة،  يســـتطيع أن يقـــوم بأعمـــال لـــم يســـتطع القيـــام بهـــا فـــي الفتـــرة 

ــا ــة السـ ــة الرياضـ ــالجري وركـــوب الـــدراجات وممارسـ ــادأة كـ بقة مثـــل "المبـ
 

45 Erikson, 255. 
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هــذا الســن ينمــي فــي نفســه حــب  46واقتحــام المجهــول وركــوب الخطــر."
االستطالع. ونتيجة النمـو فـي القـدرات يـؤدي الطفـل سـلوكيات جديـدة، 

 وقد تكون المبادأة سليمة وقد تعرضه للخطر. 

ــلوكيا ــي سـ ــر فـ ــن التفكيـ ــل مـ ــع الطفـ ــتطيع منـ ــن وال نسـ ــه ولكـ ت معينـ
يمكن توجيهه وتدريبه.  يمكن تدريب الطفل في هذا السن علـى السـير 
في الشارع بمفرده ألنه يرفض المساعدة ويرفض مسـك يـده. لـذا يمكـن 
اختيار الشارع اآلمن وترك له الحرية قلياًل ليعتمد علـى نفسـه. فالطفـل 
 فــي هــذا الســن يعتــز بنفســه ويحــب أن يعمــل كــل شــيء بذاتــه.  يحتــاج

األبوين تدريب أنفسـهم علـى تـرك مسـاحة مـن الحريـة لألطفـال ليتـدربوا 
 على المبادرة في التفكير وفي القيام ببعض األعمال. 

 بداية ظهور الضمير  .4
ا لدى  اآلن  تكونت  قد  أنه  العمل قلنا  في  جديدة  قدرات  لطفل 

أو    ،والحركة نشيطة  أعمال  شكل  على  القدرات  بهذه  يستمتع  وهو 
اآل تدعو  مبادراته.  عدوانية  من  اإليقاف  إلى  اآلن  الطفل  ويبدأ  خرين 

في داخله ويدمجها في نفسه في  هذه  األبوين    توجيهات يتبنى  في أن  
 . إدماجعملية نسميها 

بداية  هذا  و  الضميرهو  الوالدين    ،تطور  وصايا  الطفل  يسمع 

 
 .75 ، المرجع  السابق،  الدكتور إبرا يم ليد 8
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داخله   ونهيهم  في  ما  كصوت  شيء  لعمل  اقترب  يكون     47.كلما 
إن أدت  فلقيادة ولعقاب النفس.  و قوة لضبط  الضمير في داخل الطفل  

جانب   على  الغريزية  الطاقة  بين  سليمة  موازنة  إلى  الوالدين   يادة 
الطفل  في  ينتج  آخر،  جانب  على  الطاقات  لهذه  الضابط  والضمير 
قدرة العزيمة، أي يستطيع أن يسعى نحو غرض أو غاية. فالطفل في  

 ولة.  ئنحو مساهمة مسهذه الحالة يستطيع أن يوجه مبادرته ونشاطه 

الطفل شعور    قمعلكن إن كان هناك سيطرة و و  زائد سيسود على 
له   وليس  مستسلم  الطفل  فنرى  بالذنب  يوجه  بدل  ف.  عزيمةدائم  أن 

المبادرة حتى يصبح    الوالدين وتحقيق  الطفل  روح  العزيمة  قادرا على 
 الغرض، يحدث هنا منع للمبادرة عند الطفل. 

 والخيال  المنطق .5
تفإ  الربط ن  إلجراءات  يخضع  ال  السن  هذا  في  الطفل  كير 

المنطقي.   أو  فواالستنتاج  الحقيقة  الخيال وعالم  بين عالم  دمج  هناك 
من قبل المنطق الواقعي. في هذه    اكون مقيد ي  الخيال ال   وعالمالواقع،  

الرعب الداخلي مثل  داخلية قوية، منها  الطفل أحاسيس  الفترة يختبر 
موتهم أو موت والديهم،  واختبار الكوابيس  الخوف من الموت، سواء  

 لطفل في هذه المرحلة حقيقية.  ل تبدوالتي 

فــي هــذه الفتــرة علــى الرمــوز التصــويرية للتعبيــر عــن  طفــليعتمــد الو  
 

47 Loder, 161. 
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روايــات إلعطــاء القصــص و ســماع اليحتــاج إلــى  هــووعالقاتــه.  ف نفســه
 صـــور ورمـــوز وأمثلـــة تمثـــل الغرائـــز والـــدوافع والطموحـــات واألحاســـيس

ــه.  ــي داخلـ ــكل فـ ــي تتشـ ــة التـ ــن القويـ ــل مـ ــدم للطفـ ــاذا نقـ والســـؤال اآلن مـ
قصص حتى تنمي  يه الطمـوح والقـدرة علـى التخطـيط لمسـتقبله؟ يقـدم 
البعض القصـص مـن التـراث لمجـرد تسـلية الطفـل، مثـل قصـص سـفك 
الدماء والقتل والتخويف والرعب. فهنا أم تطلـب مـن ابنهـا أن ينـام وإال 

مســلوخة." وهنــاك أم أخــرى تخيــف أطفالهــا بســتنا  ســيأتي لــه "أبــو رجــل
الغولة أو بحقنة الطبيـب. فهـل نـدرك اآلن أهميـة وخطـورة القصـة التـي 
نقصـــها علـــى أبنائنـــا أنهـــا تســـاهم فـــي تكـــوين القـــدرة علـــى الخيـــال أو 

 العكس من كبت الخيال والطموح.

 دور مدارس األحد .6
الســن مـــن وهــذا يــأتي بنــا إلــى الســؤال عــن مــا يناســب أطفــال هــذا 

إدراك المفاهيم المجردة مثل اآلن ل الطفال يستطيع القصص الكتابية. 
الفـــداء. تســـتطيع الرمـــوز والصـــور الماديـــة الخطيـــة و الخليقـــة والســـقوط و 

يحتـاج إلـى قصـص تعطـي أمثلـة  أن تكون لها معنـى مباشـر لـه. فقط  
ــائل أخـــرى، وعلـــى األمانـــة و محسوســـة وملموســـة علـــى الشـــجاعة و  فضـ

 ر على الشر. انتصار الخي

فــال نــروي قصــة شمشــون مــثال فــي هــذه المرحلــة بكــل تفاصــيله مــن 
القتل والدمار والنهايـة المأسـاوية، بـل يمكننـا أن نتحـدث عنـه كشـخص 
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أعطـــاه   قـــدرة خاصـــة ونحـــدث األطفـــال عـــن القـــدرات الخاصـــة التـــي 
أعطاها   لهم. ومن ناحية حياة المسيح قد يكون من المفيد أن نخبر 

ــنهم األط ــه واحتضــ ــر بهم منــ ــال فقــ ــوع يحــــب األطفــ ــان يســ ــف كــ ــال كيــ فــ
ولمسهم، وكيف أنه ال يزال يحب األطفـال، بينمـا تكـون قصـة الصـلب 

 مثيرة لمخاوف الطفل ورعبه. 
الطفل  حياة  في  جدا  قوي  الفترة  هذه  في  الخيال  أن نا  يمكن   ،  إن 

فعالة    نوظف إيجابية  كقوة  فهمالخيال    مع  .   هعالقت  تساعده على 
خصبة  ف أرض  هو  الفترة  هذه  في  الطفل  تربيتنا  و خيال  في  يمكننا 

تكون   غنية  رمزية  وصور  قصص  نعطيه  أن  الالدينية  هدايا مثل 
لهاإلو  حياته   رشادات  التعبير  و .  طوال  حرية  في  الطفل  تشجيع  علينا 

الرسم أو  عن الصور والرموز التي يكونها هو، عن طريق الكلمات أو  
 طرق أخرى. الحركات أو 

الطفل   محاوالت  بجدية  أخذنا  قد  نكون  الحرية،  بهذه  سمحنا  إن 
الدفاع البدائية لصياغة معنى حياته، ونستطيع أيضا أن نساعده في  

الصور المدمرة أو المشوهة التي يمكن أن يكون قد كونها. أما    ضد 
المفاهيم   صحة  على  مبكرا  الدينية  اإلصرار  الفترة  يكون  هذه  في 

المراحل  فوخطيرا.   الصور في  بهذه  التأمل  الطفل  سيستطيع  اآلتية 
تشجيع المبادرة في الخيال، وإرشاد هذه يهمنا أوال  وتقييمها. أما اآلن ف

إعطاء صور وقصص ال تنمي الخوف والرعب مثل التركيز  بالعملية  
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، بل قصص  على قوة الشيطان أو ألم الجحيم الذي ينتظر كل الخطاة 
 عن خلق   ورعايته ومحبته. 

الســـن هـــو ســـن فصـــل الحضـــانة فـــي مـــدارس األحـــد، فمـــا هـــو هـــذا 
البرنامج الذي يعلمـه كيفيـة المبـادرة؟ هـل نعلمـه أمـور ال دخـل لـه فيهـا 
فرضها عليه المدرس، أم نعلمه طريقـة التفكيـر واالبتكـار؟ نسـتطيع أن 
ــال أو  ــل بالصلصـ ــم والتلـــوين والعمـ ــن الرسـ ــن خـــالل فـ ــل مـ نشـــجع الطفـ

ــة األخـــرى، وال ــى األدوات الفنيـ ــه بالحركـــة والتـــرنيم والعـــزف علـ ســـماح لـ
أدوات موســـيقية بســـيطة مثـــل األجـــراس أو الطبلـــة أو الـــدف، والتمثيـــل 
الحــــر لقصــــص الكتــــاب المقــــدس أو مشــــاهد قصصــــية، وطــــرح أســــئلة 

 ليست لها إجابات محددة وأسئلة يفكر في إجابتها ويبدع فيها.
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 الفصل الرابع 
 سن الدراسة االبتدائية 

 سنة(  6-12)

 
تمثل هذه المرحلة مرحلة التعليم األساسي في معظم بالد العالم.  

يدل على العاطفي    وهذا  االستعداد  لمرحلة جديدة من  الطفل  وصول 
هذ  في  الجسمي  إلى  إضافة  اآلن   ،السن  اوالعقلي  الطفل   يستطيع 

والتحديات.   التوقعات  بين  فمواجهة مجموعة جديدة من  ما  الفترة  في 
عشر،  يبدأ  المجتمع في    الثانية أي إلى سن    قة،سن السادسة والمراه 
تدريب  أطفاله  سيحتاجها    ام ي وتعل  اإعطاء  التي  واألدوات  المهارات  في 

   48كشخص راشد.
المرحلة  الذكاء في هذه  بياجيه عن نمو  بناء ، و سنتناول أوال فكر 

على نمو الذكاء سنتناول فكر كولبرج عن تطور القدرة على التفاعل  
نظر وجهات  هناك    مع  من  الخلقية.  األحكام  وصياغة  اآلخرين 
 بشكل كلي.   نمو الشخصية يصفكسون الذي يسننتقل إلى فكر أر 

 
48 ology of Human Stages of Faith: The PsychJames W. Fowler, 

Development and the Quest for Meaning (New York: HarperCollins 

Publishers, 1981), 67. 
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 القدرة عل التفكير المنطقي  .1
الطفل  ألنماط  وشامل  واسع  تغير  يحدث  السابعة  في حوالي سن 

السابقة    قد الفكرية.   الفترة  أن  الحدسيوهي  قلنا  الذكاء  تتميز    فترة 
بالذات  يفترض ،  بالتمركز  اآلخرين    الطفل  حيث  وفهم  خبرات  أن 

وفهمه لخبراته  يهذ .  مطابقة  بالذات  التمركز  االتساع  بدأا    ، اآلن  في 
الواقع بحسب إدراكه فقط،   قبل ذلك يفهمالطفل    بمعنى آخر، قد كان

إدراكه اآلن  وأما   فيزيد  مرة  ألول  المنطقية  العالقات  سيستوعب  فهو 
   لما يجري في بيئته.

الطفل   عالقات كان  استيعاب  على  قادر  غير  السابقة  الفترة  في 
.  قوانين المنطقالسبب والنتيجة، وغير قادر على التفكير عن طريق  

لكن الطفل عادة يتخطى هذا العائق في الفترة المدرسية ويظهر عنده  
 نظام جديد من اإلجراءات المنطقية.  

ا   للتطور  بالنسبة  بالغة  أهمية  لها  الجديدة  القدرة  الجتماعي  هذه 
والزمان  فوالخلقي.   للمكان  منطقية  أنظمة  الطفل  يستوعب  عندما 

والسببية يكون عنده فهم كافي لعالم األشياء حتى أنه يستطيع أن يفهم  
 وينسق وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظره. 

كولبرج    يستخدم  يقول  الطفل  جديدة أن  بطريقة  المنطقي    التفكير 
ومنظور منظوره  ونتسيق  ا  ،يرهغ  لتمييز  كيفية  إلى ولمعرفة  لوصول 
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فقد أصبح الطفل واعيا بحاجات وحقوق   49حاجاته ورغباته الخاصة. 
. عندما يسعى نحو غرض ما  بعين االعتبار  اه أخذهي غيره ويجب عل

يدرك   في اآلن  فهو  معه  يتعاونوا  أو  يتفقوا  أن  غيره  أراد من  لو  أنه 
عل أهدافه  يجب  إلى  ألن  يالوصول  مستعدا  يكون  أن  هذه  ه  يبادلهم 

 الخدمة. 
هذا يعني أننا نستطيع أن نساعد الطفل في فهم مشاعر اآلخرين  
عندما يتعامل معهم. فمثال نشجعه أن ال يجرح مشاعر اصدقائه كما  
أن   يراعي  معا  األطفال  يلعب  وعندما  مشاعره.  ت جرح  أن  يحب  ال 
يعطي الطفل دورا لصديقه في اللعب بالكرة حتى يأخذ هو أيضا دوره  
مبدأ   طريق  عن  والخطأ  الصواب  نعلم  أن  اآلن  بعد.  يمكننا   يما 
يعاملوه.  أن  منهم  يريد  كما  اآلخرين  الطفل  يعامل  أن  أي  التبادل، 
"فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم" )متى  

7  :12.)  

البعض   يراها  يتبناها الطفل قد  التي  التبادلية  الطريقة  ة  بطريق  هذه 
أنهاسلبية،   الحاجات    مجرد   على  إشباع  أجل  من  الخدمات  تبادل 

مع لكن  و   .الشخصية المشاركة  روح  الطفل  في  تنمي  الطريقة  هذه 
نا أن نتذكر أن الشعور بالحاجات والحقوق ي علاألطفال اآلخرين. كما  

مكانها   وإعطائها  العدالة.  هي  المتبادلة  فهم  في  مهمة  فمفهوم خطوة 

 
49 Ibid., 66. 
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السن المدرسي في  طفال  أن األنرى  ونحن العدالة.    أساس  والتبادلية ه
األخال يةو تكلي الحياة  لتشكيل  مفصلة  وقوانين  قواعد  على  كثيرا  ،  ن 

ويثورون إن شعروا بأي اختراق للقوانين الموضوعة أو أي انحياز من  
 قبل الوالد أو المدرس، فالعدالة مهمة جدا لهم.

 المثابرة والشعور باإنجاز  .2
السن    هذا  أوسع  يه في  بشكل  بالعالقات  الطفل  عنده  تم   يصبح 

األسرة.   خارج  إلى  نظره  تحويل  في  ورغبة  في  و طاقة  الطفل  يدخل 
بالغ.    محيط كشخص  المستقبل  في  ستلزمه  مهارات  يكسبه  مدرسي 

يشعر أن  الفترة  هذه  في  الطفل  أباإلنجاز  ويهم  والجد   ي،  المثابرة 
لطفل مستعدا ألن قد أصبح افالنشاط، مقابل شعور الطفل بالنقص.  و 

من   التعبير  مجرد  تتعدى  وأعمال  ومهارات  مهمات  في  طاقاته  يوجه 
 خالل اللعب أو المتعة. 

الطفل شعور و  كيف   باإلنجاز  ايكتسب  يتعلم  قدراته   استخدام  يةوهو 
بالتدريج  يصبح هدفه  و الجسمية والعقلية لصناعة عمل منتج له فائدة.  

بدال مفيد  عمل  إنجاز  أو  إكمال  رغ   هو  عالم  من  واندفاعات  بات 
اللعب. يتعلم الطفل أن المثابرة واالنتباه المستمر لمهمة معينة ستؤدي 

  يتصبح المدرسة بالنسبة للطفل هو إلى متعة هي متعة إنجاز العمل. 
الخاصة،  متعالم   الخاصة وحدوده  بأهدافه    وتحدياته بإنجازاته  و كامل 

 الخاصة.
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السن  يتعلم   هذا  في  عامال  الطفل  يصبح  كيف كيف  أي  منتجا، 
المشتركة.   المشاريع  تنمية  و يساهم كوحدة منتجة في  هذا يتطلب أوال 

 مهارات فكرية وجسمية، وثانيا تعلم االنضباط بحسب حياة المجموعة. 

في هذه المرحلة هو في وصول الطفل إلى شعور    ومن األخطار
س  أس من مهاراته، أو أن يييأبعدم الكفاءة والنقص. يمكن للطفل أن ي

ن منصبه كشريك لآلخرين في الوضع الجماعي المتعاون. في هذه  م
يفقد الطفل األمل في أنه سينجح في عالم المهارات فيرتد  الحالة قد 

اإلطار األسر  إلى  يركز    ي الطفل ويرجع  أكثر وال  يكون منعزال  الذي 
والقدرات. المهارات  نفسه  و    50في  على  الطفل  يحكم  بأنه  حينئذ  قد 

متوسط  عاد اسيكون  قادر اي ،  غير  من   ا،  مجال  أي  في  التفوق  على 
 حياته. 

للتعلم  و  كا ية  فرص  توفير  طريق  عن  الخطر  هذا  تجنب  يمكننا 
، بحيث يخرج  فرص فيها يشعر الطفل بالريادة والقيادة والنمو وتوفير  

الطفل بشعور أن لديه كفاءة للعمل،  يكون عنده الثقة بأنه قادر على 
ويستط  العمل  على  وقادر  في التعلم  فعالة  بمشاركة  يساهم  أن  يع 

 المجموعة.
الرغبــة فــي التفــوق  المرحلــة االبتدائيــةفــإن تعلــم الطفــل فــي ســنوات 

بطريقة سليمة فسيشعر بقدرته علـى اإلنتـاج، وهـذا يسـاعد الطفـل علـى 
 

50 Ibid., 67. 
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إلى من يسـاعده علـى   يحتاج الطفلاالنفتاح على العالم الخارجي. لذا  
مــل كقيمــة ومســاعدته علــى بنــاء تنميــة مواهبــه وتنميــة رغبتــه لحــب الع

 ه كيفية بذل الجهد واإلصرار على بلو  الهدف. يمقدراته، وتعل

أما إذا واجـه الطفـل سـخرية علـى عمـل عملـه مثـل لوحـة قـد رسـمها 
استمر معه سيقتل االفتخار باإلنتاج   سيشعر بالنقص وهذا الشعور إذا

الــذي أنتجــه. يراعــى فــي هــذه المرحلــة عــدم اســتخدام االنتقــاد والكلمــات 
ــة  الجارحــة فــي التعامــل مــع األبنــاء. فهنــاك األســلوب البنــاء أي محاول

 تصحيح الخطأ وجذب انتباه األطفال دون جرح مشاعرهم.  

ــر،  ــل اإليجـــابي المثمـ ــة العمـ ــى أهميـ ــز علـ ــع التركيـ ــا ومـ ــنفس علينـ بـ
الوقــت أن نوصــل للطفــل الشــعور الوثيــق بــأن محبتنــا لــه ومحبــة   لــه 
ــار  ــالعكس، فهـــو يعمـــل وينجـــز فـــي إطـ ال تعتمـــد علـــى إنجازاتـــه، بـــل بـ

 .عتمد عليها ويثق بهاالمحبة غير المشروطة التي يستطيع أن ي

 أرطار تواجه الطفل في نظرته لإلنجاز  .3
من   الطفل  يهددان  ين  جانبينهناك خطران  الجانب  .  متضاد  فمن 

التقليل من أولوية العمل واالجتهاد. فإن   االجتهاد يتطلب  األول نرى 
الطفل أن اآلخرين يجعلون أمور   بجانب اآلخرين، وقد يشعر  العمل 

 51. هويتهو تقرر  يمته  هي التي  غير رغبته ومثابرته في العمل  أخرى  
 الجسمي   أو شكله  لون بشرتهيقرر الناس  يمة الطفل من خالل  قد  ف

 
51 Erikson, 260. 
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 وهكذا.  الثقا ية أو المالية والديه مستوى أو 

التحكم   يستطيع  ال  بعوامل  عليه  يحكمون  الطفل  أقران  كان  فإن 
شعور بالنقص ألن الطفل ال يستطيع باجتهاده    بها، ينتج عند الطفل

مجموعته  في  فعالة  مساهمة  أو  عطاء  إلى  يصل  فالمجموعة   .أن 
كمقياس، والطفل يشعر بأن  وضعت شيء آخر غير العمل واالجتهاد  

من ناحية تقليل  األول  مهاراته وعمله ال مكان لهما. هذا هو الخطر  
  يمة العمل الذي يقدمه الفرد. 

من   الثاني  الجانب أما  الخطر  وهو  بنظر  والذي،  اآلخر    يكون 
أكيإر  خطر  بحيث  و ر،  بكسون  العمل  زيادة  يمة  منظور  يتشكل  هو 

فإن كانت معاملتنا للطفل     52. هاراتهوم  هبإنجازاتن نفسه فقط ع   الطفل
أن   على  يمتعلمه  للحكم  الوحيدة  الطريقة  هو  واإلنجاز  ،  ته العمل 

 سيصبح عبدا لمهاراته ولمن يريدون استغالل هذه المهارات. 
الخطر   هذا  إلى  الطفل  التي تضع  باألخص  ويتعرض  في األسر 

في األولى  األولوية  في  المدرسي  واإلنجاز  والدرجات  حياة   الدراسة 
في   متفوقا  كان  إن  إال  الوالدين  رضى  الطفل  ينال  فال  الطفل، 
يعمله   بما  أساسي  بشكل  تتعلق  كفرد  أن  يمته  ويتعلم  المدرسة، 
غير   الوالدين  محبة  التأكد من  إلى  يحتاجون  األطفال  وينجزه. هؤالء 
على   تتوقف  ال  ورضاهم  والديهم  محبة  أن  لهم،  يعرفون  المشروطة 

 
52 Ibid., 261. 
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 المدرسة أو أي مجال آخر.مستوى إنجازهم في 

 إنجازاتـه فقـطأن تقييم  يمة الفرد عن طريق الكتاب المقدس    يعلمنا
ــويه ــو تشـ ــة  . ف هـ ــي لخطـ ــرفـ ــه   نظـ ــل لـ ــن أي  الطفـ ــى مـ ــة أعلـ  يمـ

األساس الحقيقي لقيـاس  يمـة اإلنسـان فصل إليه.  يستطيع أن  يإنجاز  
بــل فــي  ال فــي اإلنجــازات التــي تحــدث علـى المســرح االجتمــاعي يكمـن

. هـذا ال يعنـي أنـه ال واآلخـرين   طريقة حياة اإلنسان ودرجة تكريسـه
كرد فعل لمبـادرة الصحيح تأخذ معناها ا  مكان للعمل أو اإلنجاز، لكنه

 53  نحونا في المحبة.

العمل  بين  تداخل  يحدث  اإلنجاز  على  يركز  الذي  المجتمع  في 
على اإلنجاز،    نرى األشخاص يصبحون مدمنينفوالقيمة الشخصية.  

ال إشباع لهذا ، و فكل هدف يحققونه يخلق جوع إلى تحقيق طموح أكبر
الجوع وال نهاية للعمل المطلوب من أجل الوصول إلى أهداف أعلى.  
علينا أن نتجنب هذا النمط في أسرنا بأن نوطد في أطفالنا الطمأنينة  

لسوي المبنية على المحبة غير المشروطة التي ستكون أساسًا للنمو ا
طوال حياتهم. وإذا توفر الحب غير المشروط لألطفال سيسعون إلى  

 اإلنجاز بدون ضغوط عليهم.

 
53 Ibid., 174. 
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 الفصل األول 
 العصا يف الرتبية

 
أســـلوبان متناقضـــان فـــي التربيـــة همـــا العصـــا والحـــوار. حيـــث تمثـــل 

لعقاب البدني وهذا ما سندرسه في هذا العصا أسلوب العنف والقسوة وا
الفصل. ثم يمثل الحوار أسلوب التفـاهم والمشـاركة بـين األبنـاء واآلبـاء 
وسندرسه في فصل الحق. وكال من األسلوبين يجـد مـن يشـجعه علـى 

 استخدامه في بيئتنا العربية. فما هو أسلوب العصا؟ 

 أواًل: استخدامات العصا
العربيـة وأيضـًا فـي حياتنـا وفـي ثقافتنـا  للعصا استخدامات كثيرة في    

 . تستخدم العصا في:ثقافتنا المسيحية

 ترويض الحيوان  −

 الدفاع عن النفس −

 دليل لألعمى في الطريق −

 التوكؤ مساعدة كبار السن في  −

هذه هي االستخدامات اإليجابية للعصا. وبالرغم من هذه اإليجابية  
األ إال أنها تستخدم استخداما سلبيا في   المثل ضرب  ويقول  طفـــال. 
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"العصا لمن   العصا يحس،" ثم  الشعبي "من ال يحس سوف  تجعله 
 عصى،" والجملة األخيرة تحتوي علي أربعة عناصر :

 األداة المستخدمة وهي العصا  .1

 (العاصي)الشخص المعاقب   .2

 الضرب وهو الموضوع  .3

 الفاعل وهو الضارب  .4

"إن  ؟مــــن يمتلــــك العصــــا فــــي هــــذه العبــــارة "العصــــا لمــــن عصــــى"
الجملة مختالة مراوغة فهـي تسـند العصـا إلـي العاصـي ملكيـة والملكيـة 

فالذي يمتلك العصا هـو  54".في واقع األمر للضارب فهو مالك العصا
 الذي يمتلك السلطة في إيقاع العقاب واألذى بالشخص الضعيف. 

هــذه العبــارة تــذكرنا بطفولــة يائســة فيهــا اختبرنــا العصــا مــن األهــل 
في المدارس وفي بعض المـرات فـي مـدارس األحـد فـي   ومن المدرسين

" تعــود بنــا إلــى طفولتنــا إلـــي ىإن عبــارة "العصــا لمــن عصــ" .الكنيســة
يعبث بأشيائنا  ،يهددنا بعصاه فعاًل أو قوالً  ،صورة األب يزعج أحالمنا

صـورة األب يرفـع عصـاه فـي   ىوإلـ،  البسيطة فنجري نختفـي عـن نظـره
ننـــا نتســـاءل مـــا هـــي صـــورة األبــــوة إو  55".وتعنيفـــاً  ًً وجـــه أوالده ضـــربا

 ؟فــي خيــال األطفــال. هــل هــذه الصــورة ىواألمومــة التــي يجــب أن تبقــ
 

 . 206 (:1999صيف  قالعدد السابع والتسعون   ، لفكر العربياةجية    ض، رضا األبي 54
 . 207  ، ابقالمرجع الس 55
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أم أب وأم يظهـــران الحـــب  ،أب أو أم يحمـــل كـــل منهـــا عصـــاه للعقـــاب 
 ؟والحنان ألبنائهم

ــي  ــا فـ ــي البيـــت، أي صـــورة العصـ ــدين فـ ــذه صـــورة الوالـ إن كانـــت هـ
أن يجـدها خـارج البيـت؟ قـد أيدهم، فما هي الصورة التـي يمكـن للطفـل  

–مثــل األب –يجــد الطفــل خــارج البيــت صــورة المــؤدب، "وكــان المــؤدب 
يتخيـــر عصـــاه وينتقيهـــا ويعتنـــي بهـــا اعتنـــاء فائقـــًا. وصـــورة المـــؤدب ال 
تكتمــل إال بحضــور العصــا. تعشــر العصــا فــي ذاكرتنــا. ومهمــا كانــت 

نتصــور مخيفـة مرعبــة فإننـا لكثــرة مـا ألفناهــا أصـبحنا نســتأنس بهـا فــال 
  56أبًا أو جدًا أو مؤدبًا دون العصا." 

فإذا كان في البيت عنف وقسوة وخارج البيـت كـذلك فهـل يمكـن أن 
ــم  ــويًا وهـــو يضـــرب فـــي صـــحوة، ويحلـ ــل أن يكـــون سـ ننتظـــر مـــن الطفـ

فــي مـــرات فزعـــًا وهـــواًل مـــن صـــورة  بالضــرب فـــي منامـــه، فقـــد  يســـتيقظ
 ما. األم وهو يقوم بضربه وبعقابه على خطأ  أواألب 

وقد قيل عن العصا "إنها من صناعات اإلنسان امتدادا ليـده وعقلـه 
يـــــروض بهـــــا الطبيعـــــة والحيـــــوان. هـــــل العصـــــا رمـــــز لمجتمـــــع البـــــداوة 
المجتمع األول عندما كان اإلنسان في صراع يومي مع الطبيعة. ولما 
استقر وتمدن وتمكن من السيطرة عليها وحولها إلى أداة لترويض بنـي 
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إن  57بـارة "العصـا لمـن عصـا" رمـزًا لمجتمـع المدينـة."جنسه فتصـبح ع
العصــا معناهـــا العنـــف ومعناهـــا أنـــه ال يوجــد حـــوار بـــين مالـــك العصـــا 
ومــن ال يملــك العصــا. فــي حــين أن الحيــاة ال يمكــن أن نحياهــا بــدون 
حوار لهذا فالحوار ليس فقط بين الوالدين واألبناء بل يمتد إلى ميـادين 

 ن نتعامل معهم يومياً. الحياة ليشمل أناس كثيري
لذا نواجه عدة أسئلة: "ما الذي يمنع المركـز والهـامر مـن الحـوار؟ 
ومــا الـــذي يمنـــع الراعـــي والرعيـــة مــن الحـــوار؟ ومـــا الـــذي يمنـــع التـــراث 

واإلجابـة ال يمنـع الحـوار بـين هـؤالء وبعضـهم   58والحداثة من الحوار؟"
 طرة والسيادة.البعض إال العصا والتي تتمثل في القسوة أو في السي

سنركز حديثنا على استخدام العصا في ضرب األطفـال، وال أقصـد 
العصا بـالمعني الحرفـي للكلمـة بـل أقصـد العقـاب البـدني لألبنـاء. فهـل 

 يليق بنا أن نستخدمه ؟ وإليك النقاط التالية.

 ثانيًا: الضرب كنوع من العقاب
ــرب وســـيلة ســـلبية، ولـــه نتـــائج ســـلبية. ف ور الضـــرب مـــن األمـــالضـ
  وهي: المهينة إلنسانية اإلنسان )الطفل( ألسباب عديدة

ــاهر بالخضـــوع إو  ،الضـــرب يخيـــف الطفـــل. 1 ذا خـــاف الطفـــل يتظـ
وكمـا نفسه لـن يخضـع لهـذا الـذي يعتـدي عليـه.   ةالفوري ولكن في قرار 
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وجدت بعض األمثال الشعبية تحض على الضـرب وجـد بعضـها ينفـي 
ن العقــاب يجعــل الطفـــل الضــرب. "العصــا تجعــل الطفــل اخــرس" أي أ

يطيع خوفا من العقاب وليس الطاعة النابعة عن اقتناع، أي من تلقاء 
ــاوب  ــة تجـ ــم يـــأتي نتيجـ ــة خـــوف ولـ ـــأتي نتيجـ نفســـه. فالخضـــوع الـــذي يـ
صادق من داخـل الطفـل لـن يسـتمر أكثـر مـن وجـود األلـم الـذي يسـببه 

 الضرب.  

يصــبح   ًا بدونــه.ئالطفــل علــى الضــرب لــن يفعــل شــي اعتــاد إذا . 2
الحوار غير مجدي لديـه، كمـا تصـبح العقوبـة األقـل مـن الضـرب غيـر 

ــالي  ــرين. وبالتـ ــاعر اآلخـ ــية لمشـ ــده الحساسـ ال مجديـــة ألن الضـــرب أفقـ
 ينفذ الطفل أمرًا ما في المستقبل إال عندما يطلب منه بالعنف.

يعتـدي الطفـل حيـث  . يتعلم الطفل القسوة على األطفـال اآلخـرين3
 الطفـل. ىهم بطريقـة مباشـرة فـي تربيـة العـداء لـد فالضـرب يسـا يهم.علـ

ــة  ــالقوة. "فالمعاملـ ــد بـ ــا يريـ ــى مـ ــل علـ ــم الصـــراخ يحصـ ــل دائـ ــد الطفـ فتجـ
األبويـــة القاســـية خـــالل فتـــرة الطفولـــة تـــؤدي إلـــى معتقـــدات ثقا يـــة بـــأن 

وإذا  59العـــالم الخـــارجي عـــالم عـــدواني مـــدمر يســـوده القســـوة والعـــدوان."
بالضرب، وتارة أخرى بـالعض، وتـارة   اختلط بأطفال يعتدي عليهم تارة

ثالثــة بالشــجار. فالطفــل مقلــد للكبــار، فــإذا وجــد حبــًا وقبــواًل يتعامــل مــع 

 
، الطاعة ةاألسرك والطفولة: دراسات اجتمالية وأنثروبولوجيالدكتور أحمد زايد  وآخرون،  59
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األطفال من حوله بهذا الحب والقبول، أمـا إذا وجـد عنفـًا سـيتعامل مـع 
 من حوله بالعنف.  

. لغــة التفــاهم عــن طريــق الحــواراألطفــال ال يــزرع فــيهم ضـرب . 4
. فكـل مــا مـن األسـرة ألنـه لـم يتعلمــهوار  يمــا بعـد فلـن يقبـل الطفـل الحـ

وعنـــدما يتعـــرض  فـــي كـــل صـــغيرة وكبيـــرة. تعلمـــه هـــو اإلنـــذار والوعيـــد 
لمشكلة مـا يحـاول حلهـا بـالعنف ألنـه يجـد العنـف هـو الوسـيلة الوحيـدة 
ــتقبل  كمنطـــق للقـــوة فـــي حـــل المشـــكالت. وهـــذا ســـيؤثر عليـــه فـــي المسـ

بــــون فــــي التعامــــل بالتفــــاهم حيــــث أنــــه ســــيتقابل مــــع النــــاس الــــذين يرغ
 والحوار. ولن ينجح معهم ألنه ال يمتلك نفس أسلوبهم.

الضــرب ال يولــد الحــب بــين الطفــل والوالــدين، بــل يولــد العكــس . 5
والبغض، وقـد تسـتمر الكراهيـة فـي عقـل ووجـدان الطفـل تمامًا الكراهية  

"ومــن المســاوخ األخــرى  تجــاه الوالــدين مــدة أطــول ممــا يعتقــد الــبعض.
ضرب أنه يمكـن أن يتـرك جروحـًا عاطفيـة غـائرة ودائمـة فـي الطفـل. لل

أن يظـــل فـــاأللم الجســـدى النـــاتج عـــن اســـتخدام اليـــد أو الحـــزام...يمكن 
عدة أيام، ولكن اآلالم العاطفية بسبب الخوف واالستياء أو حتى الشعور 

يسلط هذا االقتبـاس الضـوء  60بالرفض يمكن أن تظل مدة أطول بكثير."
النفسية التي يسببها العقاب البدني أكثر مـن اآلالم الجسـدية،   على اآلالم

 والتي تستمر في عقل ووجدان الطفل مدة طويلة. 
 

 قالقبا رك: ترجمبة إداورد وديبع ، طر  ةتطورك لتربية األبنبا  اإلبداع في التنشئة ، روس كاةال  60
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. إثــارة مزيــد مــن الغضــب يشــعل الغضــب، والضــرب ال يهــد ىء 6
أبـــدًا الطفــــل الغاضـــب بــــل يزيـــد غضــــبه، وإن لـــم يكــــن قـــادرا علــــى رد 

هــذا الغضــب  انتقــامي ســيكبت هــذا الغضــب فــي داخلــه إلــى أن يخــرج
 يما بعد في صورة انتقامية للوالدين. "يفقـد الضـرب تـأثيره عنـدما يكبـر 
الطفــل. وكلمـــا اســـتخدم بكثـــرة، فقـــد فاعليتـــه. إذا تـــم اإلفـــراط  يـــه، فأنـــه 

فالضـرب  61سيولد االسـتياء والغضـب واتخـاذ مواقـف معاديـة للوالـدين."
د بلوغـه سـن يولد الكراهية لألبوين وربمـا يعتـدي الطفـل علـى والديـه بعـ

الرشد حيث يمتلك السلطة التي كانت ملك الوالدين في يوم من األيام. 
وهــذا مــا نقــرأ عنــه فــي بعــض الصــحف ومــا نــراه فــي الواقــع مــن اعتــداء 
األبنـــاء علـــى والـــديهم. فـــإن كنـــت تريـــد حبـــًا مـــن أبنائـــك لـــك فعليـــك أن 

 تهذبهم ال أن تضربهم.
لوك األطفـــال. . يوجــد عالقــة قويـــة بــين الضـــرب والكــذب فـــي ســ7

ــة  "ومثــل هــذه األســاليب فــي تهــذيب الطفــل عــادة مــا تــؤدى الــى محاول
الطفــــل أن يــــروى االكاذيــــب أو يواجــــه األشــــياء بــــاللف والــــدوران حتــــي 
يتجنــب العقــاب، فهــو قــد يقســم بانــه لــم يرتكــب خطــأ وان شخصــًا اخــر 
ــه  ــأ أو أن األوالد األكبـــــر واألقـــــوى منـــ ــذا الخطـــ ــئول عـــــن هـــ ــو المســـ هـــ

فالضرب ال يعلـم الطفـل الصـراحة والوضـوح بـل   62كابه."اضطروه الرت

 
 .93المرجع السابق،   61
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 يعلمه عدم الصراحة والوضوح والكذب. 

خالصــة القــول فــي اســتخدام الضــرب فــي تربيــة األطفــال أنــه مذلــة 
ومهانة إلنسانية الطفل. فهل هناك من بديل نستخدمه حتى ال نعرض 

 أبنائنا لمهانة تأبى النفس أن تتقبلها؟
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 الفصل الثاني 
  سوية يف تربية األبناء طرق غي 

 
عرضنا  يما سبق العقاب البدني ورأينـا كيفيـة تـأثيره التـأثير السـلبي 
علــى تربيــة األبنــاء. وفــي هــذا الفصــل نعــرض طرقــًا أخــرى ســلبية مثــل 
ــال،  ــة لكرامـــة األطفـ ــتخدام الكلمـــات الجارحـ ــة، واسـ ــيل المـــخ، البوتقـ غسـ

 وعدم القبول...الخ. 

 المخ  غسيل .1

المـــخ؟ غســـيل المـــخ هــو تلـــك العمليـــة التـــي  مــا هـــو مفهـــوم غســيل
شخصــية األبنــاء، فالطفــل ال  غــىحيــث تل أبنــائهميمارســها الوالــدين مــع 

 . منه شعر، ويسلك كما يريد الوالدينيبد أن يفكر، و 
ــيل المـــخ يجبـــر اآل ــا ال يريـــدون ففـــي غسـ ــاء علـــى مـ ــاء األبنـ حيـــث بـ

يطــاني عــالم الطــب النفســي البر  اليــنج يكتــب علــيهم. يؤدونــه بالضــغط 
 وباطنهــاعــن عمليــة غســيل المــخ التــي يمارســها اآلبــاء ظاهرهــا الحــب 

فـي الوقـت الـذي يبقـي  يـه  أنه"وغسيل المخ عنف وليس حبا.    القسوة.
يتميز بـالمودة واالهتمـام المتبـادل، يقيـد   نحو  ىالحب علي اآلخرين عل

بالطريقــة التــي تريــدها،  الســلوكالعنــف حريــة اآلخــرين، ويجبــرهم علــي 
 المطلـــــقنحـــــو يكشـــــف باســـــتمرار عـــــن حـــــاالت االفتقـــــار  ىعلـــــولكــــن 
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ــيرهم.  ــود اآلخــــرين ومصــ ــاالت الالمبــــاالة بوجــ ــام المتبــــادل، وحــ لالهتمــ
ما يمكن للطفل أن يدركه أو يستشعره أو يفكـر  يـه،   نقيد ونحن عندما  

واســـتعداداته، حتـــى أنـــه بمـــرور  إمكاناتـــهفأننـــا فـــي الحقيقـــة نـــدمر كـــل 
ــت يصـــبح  ــة المراهقـــة عنـــدما يبلـــغ م –الوقـ مخلـــوق شـــبه  مثلنـــا –رحلـ

مخبول، يسعى جاهدًا للتوافق مع عـالم مجنـون، وتلـك هـي أهـم ظـاهرة 
ونتيجة غسيل المخ هو ابن أو ابنـة مثلنـا    63مجتمعنا وعصرنا."  تميز

 تمامًا. 
هــــل يمكـــن أن يتصــــور بعـــض اآلبــــاء أن حــــبهم  هنـــانســــأل  ونحـــن

عطــل نمــوهم الفكــري وي األبنــاء ىيقتــل الطاقــات الموجــودة لــد  يالمرضــ
التــي ولــدوا وال ينمــي فــيهم أيضــًا المهــارات المختلفــة والروحــي. والعقلــي 

بالضـغط وبالترهيـب بـل بالحـب والترغيـب.  ىألن المهارات ال تنمبها.  
ألن الحــب الــذي يقيــد قــوة التفكيــر عنــد األبنــاء مــا هــو إال قســوة وعنــف 

  وحنان ورعاية. حب بعض الوالدين يسميه 

 البوتقة  .2
؟ البوتقــة هــي إنــاء لصــهر الــذهب التربيــة يالبوتقــة فــهــو مفهــوم  مــا

وصـــنعه مـــن جديـــد فـــي بوتقـــة خاصـــة. فالبوتقـــة هـــي التـــي تـــتحكم فـــي 
إن كــان هــذا يحــدث فــي صــهر الــذهب، فمــاذا الشــكل األخيــر للــذهب. 

صهر شخصـية يحدث في بوتقة التربية   ؟البوتقة في التربيةيحدث في  
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 معين كما يريده الوالدين.  شكلالطفل لكي يخرج إلى المجتمع ب

مـع المجتمـع تربيـة األبنـاء فـي بوتقـة خاصـة ويظنـون   اآلباء  يحاول
األطفـال فـي طاعـة كاملـة لهـم ولكـن  يـرون أنهم نجحوا في ذلك عنـدما 

ضد اآلباء كما صـوره  فعلعندما يبدأ األبناء في فترة المراهقة نجد رد 
ذكــر  يــه أن والــذي  1971عــام الجريمــة فــي امريكــا كــالرك فــي كتابــه 

انصـهرت فيهـا ذواتهـم فـي مرحلـة  التـي" البوتقةلكسر "  يسعون "  الشباب 
المبكرة، ويحاولون أن يتعاملوا بطريقة تلقائية ومباشرة مع ذلك  الطفولة

  64الكبار فيهم وفي العالم من حولهم." أحدثهالعبث الذي  

تحكمة الم الوالدينغسيل المخ والبوتقة تنبعان من سلطة  تيإن فكر 
من اختيـار الملـبس، والمأكـل،   ءاً دون تفهم في كل سلوكيات األبناء بد 

 ، إلى اختيار األصدقاء والمدرسة والمذهب الديني...الخ. واللعب 

   الكلمات الجارحة .3

يستخدم بعض الوالدين الكلمات الجارحة عن طريق وصف ابنـائهم 
ــار ــر، حمـ ــات رديئـــة )وحـ ــيط، ،بكلمـ نعبـ ــ  ــر، معفـ ــت، أزعـ ــرد، عفريـ ، قـ

ــخ،  ــل، قصـــيروسـ ــلوع، طويـ ــين، مسـ ــي...الختخـ ــذه  (، غبـ ــر هـ إلـــى آخـ
ــد  ــتخدمها ضــ ــي يمكــــن أن تســ ــا التــ ــا مفرداتهــ ــرة لهــ ــات. وكــــل أســ الكلمــ
أطفالهــا. كمــا يســتخدم األطفــال هــذه الكلمــات التــي تعلموهــا مــن بيئــتهم 

 ضد أطفال آخرين. 
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إذالال الطفل، "ويأخذ هذا اإلذالل صورًا متعـددة: النقـد أو وهذا يعد  
الســخرية أو اللــوم أو المقارنــة بــين األطفــال فــي أمــور تقلــل مــن شــأنهم 
فـــــي نظـــــر أنفســـــهم، أو إطـــــالق اســـــماء أو القـــــاب تهكميـــــة، أو مـــــديح 

فالكلمـات الجارحـة ال  65أصحاب الطفل وذكر ما بهـم مـن محاسـن..."
تقــل خطــورة فــي تأثيرهــا الســلبي عــن العقــاب البــدني. حيــث تتــرك أثــرًا 

 ن الطفل يستمر مدى الحياة معه. نفسيًا في عقل ووجدا

  الوعود عدم تنفيذ .4

 تعـد  الإن عدم تنفيذ الوعود شيء سلبي فـي التعامـل مـع األطفـال. 
الطفـــل بـــأمور ال تســـتطيع تنفيـــذها. ال تعـــده بنزهـــة وأنـــت ال تســـتطيع 

 أن تؤجـــل الوعـــود لحـــين االســـتعداد لتنفيـــذ الوعـــد." يمكـــنالوفـــاء. لهـــذا 
أكثـر التزامـًا بتنفيـذ وعودهـا للطفـل وإن   مـةعافي المدينة بصفة    األسرة

ن يبصـفة عامـة كمـا يتبـ المجتمعـينكانت النسبة غير مرتفعـة فـي كـال  
باألشـــياء  وفـــائهموجـــود عالقـــة بـــين المســـتوى التعليمـــي للوالـــدين وعـــدم 

التي يعدون الطفل بها حيث اتضـح أنـه كلمـا ارتفـع المسـتوى التعليمـي 
  66".عدون الطفل بهلما ي وفاءاجعلهم أكثر  للوالدين

 عدم القبول  .5

 
ةكتاة  قالقا رك:، التكيف  ةدراسات في سيكولوجي  :الصحة النفسية ي، الدكتور ةصطفي فهم 65

 .94 (، 1987 ، الخانجي 
وآخرون  66 بشير  ةحمد  إقاال  الخدةة   : األسرك  العالقات  ديناةيكية   ، الدكتورك  لن  دراسة 

 .81 (، بدون تاريخ، يث الحد الجاةعي المكت قاإلسكندرية: االجتمالية ورلاية األسرك والطفولة 
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إن عــدم القبــول يجعــل الطفــل يكــره البيــت ثــم يكــره التعامــل مــع مــن 
حولـــه. وأحيانـــًا يـــردد الـــبعض كلمـــات عـــدم القبـــول أمـــام األطفـــال مثـــل 
"الـواد دا جــه غلطــة،" "دا إحنـا مكنــاش عــاوزين تـاني،" "إحنــا فكرنــا فــي 

عر الطفــل بعــدم عمــل عمليــة لتنزيلــه ومــا نجحــتر." هــذه الكلمــات تشــ
القبول ومن ثـم يخـرج حاقـدًا علـى المجتمـع. وحاجـة الطفـل إلـى القبـول 

 والحب من الحاجات األساسية في الحياة. 

ــن  ــاء مـ ــة األبنـ ــي تربيـ ــوية فـ ــر السـ ــاليب غيـ ــول أن األسـ ــة القـ خالصـ
ــلبية تـــوازي نتـــائج العقـــاب  غســـيل المـــخ إلـــى عـــدم القبـــول لهـــا نتـــائج سـ

ــيف إلـــى ــا أن نضـ ــدني. ويمكننـ ــاليب  البـ ــبق أسـ ــا سـ ــذ  مـ الحرمـــان، والنبـ
ــراط فــــــي العقــــــاب  ــي الرعايــــــة والحمايــــــة، واإلفـــ ــال، واإلفــــــراط فـــ واإلهمـــ

 والصرامة والقسوة، واإلفراط في التسامح والتساهل. 

هذه األساليب ال يمكن أن تـؤدي إال إلـى خلـق شخصـيات ضـعيفة 
وال تشارك في الحياة مشاركة  ت مريضة ال تقوى على تحمل المسؤوليا

إن أردنـا ألطفالنــا مسـتقبال سـعيدا حيــث يمكـن أن يشــاركونا  67جابيـة.إي
في صناعة مستقبلهم علينا أن نربيهم بأساليب مقبولة وهذا هـو محـور 

 التربية السليمة. 

 
 الخدةة االجتماليبة المعاصبرك فبي ةجبال األسبرك والطفولبة ، دكتور لاد الخالق ةحمد لفيفيال  67

 .168 (، 2000/ 1999 ، ةكتاة لين شمسقالقا رك:  
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 الفصل الثالث 
 احلوار يف الرتبية 

ــي  ــا فـ ــتخدام العصـ ــاب اسـ ــذا البـ ــن هـ ــل األول مـ ــي الفصـ ــنا فـ عرضـ
ســوة والعنــف. كمــا عرضــنا فــي الفصــل التربيــة ورأينــا أنهــا تعبــر عــن الق

الثاني طرق غير سوية فـي التربيـة ورأيناهـا غيـر سـوية. فمـا الحـل فـي 
موضــــوع محيــــر وهــــو موضــــوع التربيــــة، هــــل هنــــاك مــــن طــــرق بديلــــة 

 للضرب في التربية؟ 

ــل طرقـــًا  ــة للضـــرب بـ ــة واحـــدة بديلـ ــديد ال يوجـــد طريقـ ــف الشـ لألسـ
، وسنركز كالمنا هنا في تربيةنعم يوجد العديد من البدائل في الكثيرة. 

 بديل واحد أال وهو الحوار. 
وســنناقر فــي البــاب األخيــر بــدائل كثيــرة للعقــاب البــدني. والحــوار 

ألنـه يـؤثر فـي شخصـية األبنـاء تـأثيرًا جدًا  مهم    في األسرةمع األطفال  
واألمهات الـذين  اآلباءلغة  فالحوار لغة القوي الواثق في نفسه،كبيرًا،   

 ي تربية أبنائهم تربية سليمة. يرغبون ف

حضــاريًا  يعــد أســلوب الحــوار بــدل مــن العصــا أســلوبا ديمقراطيــًا و
أسلوب تربوي صحيح حيث يتعلم األبنـاء في التعامل مع األبناء. وهو 

طريقة الحوار وطريقة اإلنصـات كمـا يـتعلم األبنـاء طريقـة الحـوار دون 
نتيجـة التـي سـينفذها خوف فالنتيجـة التـي يصـل إليهـا مـع والديـه هـي ال
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 . في حياته ويعمل على نجاحها

 حوار الوالدين ومشاركة السلطة .1
ــاك  ــد هنـ ــإذا وجـ ــدين أواًل، فـ ــين الوالـ ــوار بـ ــاك حـ ــون هنـ يجـــب ان يكـ
تفـــــاهم وحـــــوار بـــــين األب واألم وجـــــد الحـــــوار بـــــين الوالـــــدين والطفـــــل. 
ويســتطيع أن يســتخدم الحــوار الوالــدين اللــذين يســتخدمان المشــاركة فــي 

لطة. بمعنــى أن األســرة كيــان واحــد ال يوجــد  يــه رئــيس ومــرؤوس. الســ
"أن الجـــــو االســـــتبدادي ال يـــــتح الفرصـــــة أمـــــام األطفـــــال للتعبيـــــر عـــــن 
اتجاهاتهم واحتياجاتهم. مما قد يؤدي إلـى اإلحبـاط، الـذي يـؤدي بـدوره 

  68إلى العدوان وسلوك العنف عند األطفال."

ــام التربيـــة  ــاك نحتـــاج إلـــى إحـــداث تغييـــر فـــي نظـ بحيـــث تكـــون هنـ
ســلطة متســاوية فــي يــد الوالــدين معــاً. "ال بــد مــن إحــداث التغييــرات فــي 
مناهج تربية الطفل، بحيث يتم التأكيد على ضـرورة أن تتركـز السـلطة 
في يد الوالدين، وعدم تركزها في يد الـزوج بمفـرده أو الزوجـه بمفردهـا، 

ج ممـا سـبق ونسـتنت 69حتي يمكن اتخاذ أفضل القرارات داخـل األسـرة."
أن تركيز السلطة في يد أحد الوالدين معناها التأثير سلبيًا على الطفـل 

 وبالتالي سيمارس الطفل العنف. 

 

 
 .206الدكتور أحمد زايد وآخرون ةرجع سابق. ص  68
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 الحوار واإنصات  .2

إن اإلنصــات هــو فــن ومهــارة يحتــاج الوالــدين إجــادة هــذا الفــن وهــم 
يتعـــاملون مـــع أبنـــائهم. حيـــث يحـــب الطفـــل مـــن ينصـــت إليـــه ويســـمعه 

فال تنشـغل بـأمور أخـرى وأنـت تنصـت للطفـل   ويحب من يصغي إليه.
بـل ركــز معـه وأنصــت إليـه. وال يحــب الطفـل مــن يكلمـه وال ينظــر إليــه 
فتــراه يحــاول توجيــه وجــه المــتكلم إليــه بــالقوة إذا شــعر أن أحــد الوالــدين 

 يركز في شيء آخر وهو ينصت إليه. 

ــه ومـــن  ــد تكـــون مـــن تأليفـ ــة قـ اســـتمع إلـــى الطفـــل وهـــو يحكـــي قصـ
، كمــا يتــدرب ومشــاعره مــن خــالل القصــة احتياجاتــهد يشــرح خيالــة، فقــ

على تنمية ملكة الخيال لـدى الطفـل. أن كنـت أنـت المـتكلم مـع الطفـل 
ال تكــن ممــاًل، فمــدة الحــوار مــع الطفــل يجــب أن تكــون دقــائق معــدودة 
حتـــى ال يمـــل الطفـــل منـــك، وكـــن منصـــتًا لـــه أكثـــر ممـــا تكـــون متكلمـــًا 

 وناصحًا. 
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 دامي العصا والحوار في التربيةمقارنة بين استخ .3

 العصا والعنف الحوار والتفاهم 
 لحوار ينمي شخصية الطفلا .1

 
 الحوار يصنع شخصية الطفل  .2

 حوار مشجع علي االنتماءال .3
الحوار يبقي علـى كـل القنـوات  .4

 مفتوحة
الحــــــوار يســــــاعد علــــــى وجــــــود  .5

 جيل جديد وأسر جديدة
الحـــــــوار يـــــــدرب علـــــــي اتخـــــــاذ  .6

 القرارات 
علــــي اإلبــــداع الحــــوار يســــاعد  .7

 ومحاولة الوصول لألفضل
 الحوار يساعد علي الجرأة  .8
الحـــــــوار يثبـــــــت للطفـــــــل حـــــــب  .9

 وإخالص الوالدين

العصــــــــــا تعيــــــــــق النمــــــــــو فــــــــــي  .1
 شخصية الطفل

 العصا تدمر شخصية الطفل .2
 العصا تشجع علي الكراهية .3
العصــا تغلــق كــل القنــوات بــين  .4

 الوالدين واألطفال 
العصا تساعد علي وجود جيـل  .5

 يمنسخة من القد 
ــذ  .6 ــياًل يتخـــ ــا ال تخلـــــق جـــ العصـــ

 القرارات في حياته
بســـــبب  العصـــــا تقتـــــل اإلبـــــداع  .7

  منهاالخوف 

 العصا تساعد علي الجبن .8

العصــا تفشــل فــي إثبــات الحــب  .9
 واإلخالص 

وبعد هذه المقارنة أي أسلوب يمكن أن نتبعه في تربية أبنائنا؟ هل 
 العصا أم الحوار ولماذا؟
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 الوالدين بالشباب كالتالي:يلخص جبران خليل جبران عالقة   
 "قال جبران مخاطبًا للوالدين 
 إن أوالدكم ليسوا أوالدًا لكم

إنهــم أبنــاء وبنــات الحيــاة المشــتاقة إلــى نفســها، بكــم يــأتون إلــى العــالم 
 ولكن ليس منكم.

 ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكًا لكم
تغرســـوا  أنـــتم تســـتطيعون أن تمنحـــوهم محبـــتكم، ولكـــنكم ال تقـــدرون أن

 فيهم بذور أفكاركم، الن لديهم أفكارًا خاصة بهم.
 وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن ألجسادهم.

 ولكن نفوسهم ال تقطن في مساكنكم.
ــي  ــزوروه وال فـ ــتطيعون أن تـ ــذي ال تسـ ــد الـ ــكن الغـ ــي مسـ ــن فـ فهـــي تقطـ

 أحالمكم...
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 الفصل الرابع 
 حتمية استخدام العقاب

 
ابق إن القسوة تسبب أضرارا نفسية للطفل،  كما رأينا في الفصل الس

فعلى النقيض يسبب التساهل أضرارا نفسية أيضا. لذا نطرح في هذا  
 الفصل طرق عقاب أو تأديب نعتبرها الزمة في تربية األبناء. 

هناك حتمية الستخدام العقاب مع األطفال. ونحن نشدد على كلمة  
األط تأديب  نرفض  أننا  منا  يفهم  ال  حتى  بدون حتمية  فالطفل  فال، 

تأديب سيخرج للمجتمع إنسان بال مسئولية وليس لديه  يم يعير بها  
 أو ألجلها. ولكن العقاب الذي نتكلم عنه يختلف عن الضرب.  

 الفرق بين التأديب والعقاب  .1
يتساءل الوالدان عدة أسئلة بهذا الشأن. هل هناك فرق بين العقـاب 

ــب ا ــل نعاقــ ــركوالتأديــــب؟ هــ ــل أم أن نتــ ــاب؟  لطفــ ــل دون عقــ وإذا الطفــ
ــرب أم أن  ــرادف للضــ ــاب مــ ــل العقــ ــب؟ وهــ ــل فكيــــف نعاقــ ــا الطفــ عاقبنــ
العقاب له مدلول آخر غير العقاب البدني؟ لنـرى فـي هـذا الجـزء كيـف 

 متي نلجأ إلى العقاب؟ يمكن أن نربي أبنائنا؟ 
باأللم أو عدم   ما هو العقاب؟ العقاب هو "ما يؤدي إلى الشعور 
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ناقر هنا العقاب بطرق ال تؤذي الطفل نفسيًا مثل  ن  ناولكن  70الرضا."
 العقاب البدني. 

بــين العقــاب هـل هنــاك فــرق بـين التأديــب والعقــاب؟ نعــم هنـاك فــرق 
وفـي لـيس فقـط فـي التعريـف ولكنـه الفـرق فـي التكلفـة النفسـية والتأديب  
"فالعقاب هو دفع الثمن، أمـا التأديـب فهـو التوجيـه إلـى الخطـأ النتائج.  

  71."صالح ما فسد أو يمكن أن يفسد إ، ومناقشة أسبابه، و حدث   الذي

ــى  ــدريب علــ ــاب، ألن األول يعنــــي التــ ــن العقــ إن التأديــــب أعمــــق مــ
ــذيب يعنـــي  ــرين. "التهـ ــعور اآلخـ ــاة شـ ــى مراعـ ــدريب علـ ــباط، والتـ االنضـ
تــدريب الطفــل علــى انتهــاج الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه. كلمــا كــان 

  72للعقاب الذي يحتاجه."الطفل منضبطًا ومهذبًا، قلت الحاجة 

صـــــالح ومناقشـــــة إفالتأديــــب لـــــيس شـــــيئًا خاطئـــــًا بــــل هـــــو توجيـــــه و 
األسباب وعن طريق كل هذا يمكن للشخص المخطئ أن يقتنع ويغير 
ــة  ــدون إصـــالح أو مناقشـ ــثمن بـ ــع الـ ــو دفـ ــا العقـــاب فهـ ــة نظـــره. أمـ وجهـ
األســباب. ومــا يــدفع ثمنــًا لــن يصــلح مــن ذاتــه ولكــن مــن يــؤدب يصــلح 

  من ذاته.

منــه. أمــا التهــذيب  يفالعقــاب جــزء مــن التهــذيب لكنــه الجــزء الســلب

 
 .77(، 1995قالقا رك: جاةعة لين شمس،  سيكولوجية التعيم  ألضا   يئة التدريس،   70
 ، دار الثقافبةقالقبا رك:  سيسية الدراسات الكتابية  ،  األسرك في الال وت الكتابي  ، القس إةيل زكي  71

1999 ،) 75. 
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 يحتـوي علــى أمــور إيجابيــة. "مــن المهــم أن نفهــم معنــى التهــذيب فهمــًا 
صــحيحًا. فــأهم جانــب مــن التهــذيب الحســن أن يجعــل اآلبــاء أطفــالهم 
ــد ذلـــك إلـــى  ــاء أن ينتقلـــوا بعـ ــم يمكـــن لآلبـ ــأنهم محبوبـــون. ثـ يشـــعرون بـ

التهـذيب الحسـن: أن يـدربوا الطفـل عقليـًا وشخصـيًا الجانب اآلخر مـن  
 73ليمكنوه من أن يصبح عضوًا منضبطًا وبن اًء في المجتمع."

وبــالرغم مــن أن كلمــة التأديــب كلمــة واحــدة، إال أنهــا تحتــوي علــى 
من األمور فهي عبـارة عـن مـنهج متكامـل فـي التربيـة حيـث أن   الكثير

ثر يستخدم كل نوع من أنواع التدريب، والتهذيب المؤ   "التهذيب يتضمن
ــائح  التواصـــل المتـــاح: الهدايـــة عـــن طريـــق المثـــل، القـــدوة، تقـــديم النصـ
ــديم الخبـــرات عـــن طريـــق  اللفظيـــة، المناشـــدات المكتوبـــة، التعلـــيم، وتقـ

فهنــاك المثــل،  74الــتعلم واللعــب. وكمــا تــرى فكــل هــذه البنــود إيجابيــة."
يب. ويتعلمهـا األبنـاء والقدوة والنصح، والخبرات كل هذه بنود في التهـذ 

 عن طريق التواصل الجيد. 

 التهذيب في الكتاب المقدس .2
ــذيب  ــذا التهـ ــوص كتابيـــة تحـــض علـــى هـ ــاك نصـ ــب فهنـ ــح كاتـ نصـ

ال تغيظــوا  اآلبــاءأيهــا وأنــتم " الرســالة إلــى أفســس اآلبــاء بهــذه الكلمــة: 
ــم ــرب وإنــــذاره" ) أوالدكــ ــب الــ ــل ربــــوهم بتأديــ ــد  (. 4: 6أف  بــ ركــــز لقــ

 
 79  المرجع السابق،  73
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معنـــى اإلغاظـــة فـــي هـــذه  م اإلغاظـــة والتأديـــب. فمـــاعـــد  لـــىالكاتـــب ع
 وما معني التأديب؟ اآلية؟ 

"اإلغاظــــة هــــي ممارســــة الســــلطة بطريقــــة هوائيــــة متقلبــــة. نعــــم إن 
النظام أمر جوهري في البيت ولكن يجب أن ال يتم ذلك بفـرض أوامـر 
غيــر ضــرورية وقواعــد صــارمة وتصــحيحات كثيــرة لألخطــاء البســيطة 

إذا يمكـــن أن يــــأتي الفشــــل لألبنــــاء مــــن  75بنــــاء."فمثـــل هــــذه تفشــــل األ
تــوازن العاطفــة والعقالنيــة فــي التــوبيخ والنقــد الصــارم. فمــا نحتاجــه هــو 

"إن غياب العقالنيـة  .يقلل من فكرة اإلغاظةوهذا التوازن تربية األبناء  
الــذي يجــد نفســه موجهــًا لــألوالد بغيــر  فــاألب يقلــل مــن فــرص الحــوار، 
اإلغاظة" التـي حـذر منهـا الكتـاب "أيهـا اآلبـاء توضيح أو تفهم يسبب "

ال تتركوهم في حيرة أن يفسروا ما تفكرون  يـه،  أيال تغيظوا أوالدكم"  
تعــاملوا معهــم فــي خــوف الــرب معلنــين، وحــاوروهم كمــا  أيبــل ربــوهم 

 76".حاور المعلم تالميذه وأتباعه كما مع المختلفين معه

"مـــن يحـــب التأديـــب  عــن التأديـــب:أيضـــا كتـــب كاتـــب األمثـــال وقــد 
االبــن "(. 1:  12يحــب المعرفــة ومــن يــبغض التــوبيخ فهــو بليــد" ) أم 

  (.1:  13انتهــاراً" ) أم  عال يســم خ والمســتهز  أبيــهالحكــيم يقبــل تأديــب 
ثم كتب عن العصا واستخدامه في التربية حيث كانت العصا لها  يمة 

 
فولكس   75 المقدس   ، فرانسيس  ليكتاب  الحديث  أفسس   :التفسير  لاد    ترجمة  ، رسالة  أنسى  القس 

 . 162 (، 1991 ، دار الثقافة  قالقا رك: الميك
 .76  ، سابقالمرجع  ، الالقس إةيل زكي 76
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حبه يطلب "من يمنع عصاه يمقت ابنه ومن افي التربية وفي العقاب.  
 إن ألنــــك"ال تمنــــع التأديــــب عــــن الولــــد  (. 24: 13ام لــــه التأديــــب" )

قــــــذ نفســــــه مــــــن فتن بعصــــــاً  أنــــــت ضــــــربته بعصــــــا ال يمــــــوت. تضــــــربه 
  (.14، 13: 23الهاوية")

قــد يعتقــد الــبعض أن الطريــق الكتــابي هــو العقــاب بســبب االعتمــاد 
ن علــى هــذه اآليــات فقــط فــي الكتــاب المقــدس وقــد نســى هــؤالء المؤيــدو 

للعقــاب البــدني أن هنــاك مئــات اآليــات تتحــدث عــن الحــب، والعطــف، 
والمشاعر الر يقة والرعاية الجيدة لألطفال. كما نسى هـؤالء أن العصـا 
لم تكن تسـتخدم لضـرب القطيـع مـن الخـراف بـل كانـت تسـتخدم لهدايـة 

"عصــــاك القطيـــع. وهـــذا مــــا جعـــل المـــرنم يســــتخدمها لإلشـــارة للتعزيـــة 
   77(."4: 23نني" )مز وعكازك هما يعزيا

 متى نلجأ للعقاب؟  .3

باء للعقاب في كل األوقـات مـع األطفـال. فـإن طلـب يلجأ بعض اآل
يعاقــب. وإن طلــب مــن الطفــل أن يســكت  هولــم يفعلــ يءمــن الطفــل شــ

ولم يفعل يعاقب. وأحيانًا يعاقب الطفل داخـل الكنيسـة فهنـاك عـدد مـن 
نفســية الطفــل لهــذا تجــده المدرســين لــم يكلــف نفســه وقتــًا أو جهــدًا لفهــم 

سريع االنفعال يحاول اقاع العقاب على الطفل بتهور وبدون سبب في 
 مرات عديدة.
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مــــدارس األحــــد  ون مــــدارس األحــــد يــــدخل يمدرســــ وقــــد رأينــــا بعــــض 
 . مويخافون عصاه مأن األطفال يحترمونه مبعصا، ظنًا منه

 "عنــدما نفشــل فــي تعلــيم االبــنإننــا نلجــأ للعقــاب قــد يجيــب الــبعض 
قواعد السلوك بكل الطرق، علينا أن نلجأ إلى العقاب، لكني أومن بأنه 
ال عقــاب بــدون ذنــب، وال عقــاب بــدون مناقشــة ســابقة مــع االبــن لكــل 
نــواحي الموضــوع الــذي يعاقــب عليــه. واعتقــد اننــا غالبــًا مــا نجــد االبــن 
يقتنع دون عقاب. نعم، إنني اكره اهانة انسانية الطفل. ولذلك ال أحب 

يــأتي هــذا تمامــًا،   ناونحــن نؤيــد بــدور  78".اب وخصوصــًا الضــرب العقــ
 العقاب بعد مناقشة الطفل عن أسباب العقاب.

 أنواع العقاب   .4
للعقــاب أنــواع كثيــرة ويفضــل أن ال نأخــذ نــوع واحــد منــه ونســتمر بــه 
طــوال حيــاة الطفــل. "يأخــذ العقــاب أشــكااًل متعــددة، فهــو يتضــمن عــدم 

كمكافــأة تعبيــرًا عــن عــدم الموافقــة إعطــاء أو ســحب أي شــيء يســتخدم 
على نمط السلوك الصادر من الفرد. وقـد يكـون ذلـك فـي صـورة لغويـة 

 فقد يكون العقاب ببعض الطرق التالية: 79أو غير لغوية."
ــا أن نكـــــون  ــأة أو الشـــــيء المرغـــــوب. ويجـــــب هنـــ أ. ســـــحب المكافـــ
واضـــحين مـــن البدايـــة أن المكافـــأة الموعـــودة مشـــترطة بتصـــرف معـــين 

 
ةكتابة  ، قالقبا رك:ترجمبة ةنيبر لباةر  ، دليل األسرك في تربية األبنبا   ، ساوكبنجاةين  الدكتور    78

 .513 (، 2000  ، األسرك
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ثـــم أيضـــا نكـــون ملتـــزمين أن ال نعطـــي المكافـــأة إن لـــم يتصـــرف منـــه، 
الطفــل كمــا اشــترطنا. مــثال قــد نطلــب مــن الطفــل أن يكــون هادئــا أثنــاء 
زيــارة أحــد الجيــران ونعــده بأننــا ســنلعب معــه عنــد العــودة للمنــزل. فــإن 
كان هادئا بالفعل علينا إذا أن نفي بوعدنا ونعطيه المكافأة. أمـا إذا لـم 

لنا فنحرمه من فترة اللعب ونشرح له أننا ال ننفـذ مـا وعـدناه يفِّ بوعده  
 به بسبب تصرفه. وهذا يعلم الطفل احترام وعوده والثقة بوالديه.

إن كـان  Time Out)ب. جلوس الطفل دقائق معينة في غرفته )
 فوق الخمس السنوات.  

ــن أن     ــن يمكـ ــرة لكـ ــن األسـ ــه عـ ــل عزلـ ــغر ال يفضـ ــل األصـ ـــ. للطفـ جـ
قصــيرة فــي مكــان واحــد فــي مكــان ظــاهر للعيــان حتــى  يجلــس لــدقائق

 Timeيهدأ ويسـتطيع أن يـدرك أخطـاءه. علـى أن ال يتعـدى وقـت الــ"

Out د يقة عن كل سنة لحياة الطفل )أي ثالث دقائق إن كان عمـره "
 ثالث سنوات وهكذا(.

د. الحرمـــان مـــن شـــيء يتمتـــع بـــه الطفـــل فتـــرة مـــن الوقـــت علـــى أن 
بالسلوك السـلبي الـذي قـام بـه. فمـثال ال نحـرم يكون هذا الشيء مرتبط  

الطفل من قطعة حلوة وعدناه بها إن أخطأ في تصرفه مـع أخيـهل لكـن 
يمكننــا أن نأخــذ قطعــة الحلــوة منــه إن كــان يصــرخ متــذمرا ألنــه يرغــب 
فــي صــنف الشــوكوالته بــدل مــن صــنف الفراولــة. فالعقــاب هنــا بســبب 

 الصراخ بطريقة غير الئقة.
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يــز وهــو تجاهــل مــا يقــوم بــه الطفــل أي عــدم تشــجيعه هـــ. عــدم التعز 
على السلوك السلبي الذي يقوم به، حتـى لـو كـان هـذا بطريقـة الدعابـة 
والمــــرح. فالطفــــل يكــــرر الحركــــة التــــي يراهــــا تســــعد مــــن حولــــه. وعــــدم 

 التشجيع على فعل ما سلبي يعتبر عقاب للطفل.
مة الطفل هذه األنواع من العقاب تغير وتعدل السلوك دون جرح كرا

كما يحدث في عملية الضرب. "يعتبر الحرمان من المكافأة أو سحبها 
من الفرد من اساليب العقـاب المرغوبـة بدرجـة أكبـر ممـا يكـون العقـاب 
في شكل بدني أو نفسي. كما يفيد انطفاء االستجابة بعدم تعزيزهـا فـي 

  80بعض المواقف الفردية."

 شروط العقاب الجيد   .5
ــم ــون حجـ ــد  أ. يجـــب أن يكـ ــرم المرتكـــب. فقـ ــدر الجـ ــى قـ ــاب علـ العقـ

يفعــل الطفــل شــيئًا بســيطًا ويصــدر ضــده أحــد الوالــدين أوامــر شــديدة ال 
تتناسب مع ما فعل بل يعاقب عن مرات سابقة. "وتتوقف شدة العقاب 
علــى نــوع الســلوك غيــر المرغــوب، ويفضــل أن يكــون مرتبطــًا بــالموقف 

  81فقط وال يؤدى الى التأثير طويل المدى."
ــه. بمعنـــى ال تقـــل لطفـــل ب  . ال تهـــدد بعقـــاب أنـــت غيـــر قـــادر عليـ

مشــاغب فــي نــادي الكنيســة إذا فعلــت أي شــيء آخــر ســأقوم بحرمانــك 
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 من النادي أسبوع وإذا لم يلتزم الطفل ال تستطيع حرمانه ساعة. 

جــ. يستحسـن أن يكـون العقـاب مباشــر بعـد حـدوث الخطـأ. فالطفــل 
بخطــــأ فعلــــه قبــــل ســــاعات. ذاكرتــــه قصــــيرة ولــــن يــــربط عقــــاب مؤجــــل 

ويحــدث هـــذا التأجيـــل كثيـــرا عنـــدما تقـــول األم للطفـــل المخطـــئ "ســـترى 
عنــــدما يــــأتي والــــدك." فقــــد تنســــى األم وبــــذلك ال يــــتعلم الطفــــل ضــــبط 
سلوكه. وقد ينسى الطفل ما فعـل فيـرى العقـاب فـي غيـر محلـه. أو قـد 
 ينتظر الطفل وقت العقاب المرتقب بقلق ورعـب  يقضـي يومـه بطريقـة

 غير سارة. 

د. مــدة العقــاب تتناســب مــع ســن الطفــل. ال تعاقــب الطفــل بحرمــان 
مـــن لعبـــة يحبهـــا أو مـــن شـــخص يحـــب اللعـــب معـــه أســـبوع فهـــذا غيـــر 

 منطقيًا حدد الوقت وكلما قصرت مدة العقاب كان أفضل. 
هـــ. ال تعاقــب الطفــل أمــام أصــدقائه ألنــه سيشــعر بحــرج مــنهم. وال 

أن تكــــون مــــع طفــــل بمفــــردك. وتوقيــــت تعا بــــه أمــــام  آخــــرين. انتظــــر 
العقــاب مهــم حيــث يفضــل أن يكــون فــي بدايــة ظهــور االســتجابة غيــر 

وإذا حدثت استجابة غيـر مرغوبـة مـن الطفـل أمـام   82المرغوبة مباشرة.
الناس تصرف بحكمة  يمكن أن تأخذه جانبـًا وتـتكلم معـه أو تخبـره أن 

 يتوقف عن تصرفاته وستتكلم معه بعد ذلك. 
العقوبة المناسبة لطفلك. فالعقاب المناسب لطفل ما قد ال و. اختر 
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يعني شيئًا بالنسبة لطفل آخر. فقد يحب الطفل الجلوس مع نفسـه فـال 
يصلح له العقاب بأن يبقى في حجرته لمـدة دقـائق معينـة، ألن هـذا ال 
يصبح عقابًا ألن الطفل يحب بطبعه ذلك. وقد يصلح هذا العقاب مـع 

 آخر. 

اال. ويستحســن ز. إن تــم اخت يــار العقــاب برضــى الطفــل ســيكون فعــ 
اختيار العقوبة في مناقشة هادئة يكون  يـه الوالـدين واألبنـاء فـي سـالم 

 وهدوء.
حـ. على الوالدين اختيار طرق لعقاب األبناء مـع بعضـهم الـبعض، 
فـال يعاقــب طــرف علـى شــيء مــا ويمــدح الطـرف اآلخــر نفــس الشــيء. 

 بالتفصيل في الباب األخير.وألهمية هذه النقطة سنشرحها 

هذه بعض الطرق لتعديل سلوك األطفال وهـي بـالطبع تحتـاج إلـى 
 المرونة في استخدامها حتى تنجح وتكون مرغوبة لدى األطفال.  
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 الفصل األول 
 أسلوب احلب املتوازن 

 
أن نســـتخدمها فـــي  هنـــاك الكثيـــر مـــن األســـاليب الجيـــدة التـــي يمكـــن

تربية األطفـال واسـتخدامها يـأتي بنتيجـة إيجابيـة، ليسـت فقـط فـي وقـت 
استخدام الوسيلة، ولكن يمكن أن يمتد التأثير إلى مدة طويلة من حياة 
الطفــل. هــذه األســاليب تجعلنــا ننـــتهج مــنهج التربيــة الســليم بعيــدًا عـــن 

ونخصــص  العنــف أو عــن أي مــن الســلوكيات التــي تنفــر أبنائنــا منــا.
 هذا الفصل عن أسلوب الحب المتوازن. 

فهنــاك خطــورة علــى األطفــال فــي كــال األســلوبين، القســوة والتــدليل.  
ــي آن  ــذيب فـ ــة والتهـ ــدان المحبـ ــدم الوالـ ــوازن يقـ ــب المتـ ــالل الحـ ــن خـ ومـ
واحد. ويركز هذا الفصل على أسلوب الحب المتوازن الـذي يبتعـد عـن 

جانـــب آخـــر. ألن القســـوة العنـــف مـــن جانـــب ويبتعـــد عـــن التـــدليل مـــن 
خطــر والتــدليل خطــر آخــر فــي تربيــة األبنــاء. ويمكــن أن نــرى أســلوب 

 الحب المتوازن كالتالي:

 حب الوالدين   .1
على الوالدين تقـديم الحـب غيـر المشـروط ألبنـائهم أي الحـب الـذي 

 هو األساس في التربية.يقدرهم لذواتهم وليس لسلوكهم. هذا الحب 
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ــدين للطفــــل هــــو ــية الطفــــل حــــب  إن حــــب الوالــ الــــذي يغــــرس فــــي نفســ
ــرين والخـــوف علـــيهم وعلـــ "إن الطفـــل الـــذي يعامـــل  .مشـــاعرهم ىاآلخـ

اآلخرين معاملة ر يقـة مهذبـة، يفعـل ذلـك ألنـه تعلـم أن يحـب اآلخـرين 
من والديه ويحـب أن يكـون محبوبـًا مـن اآلخـرين. ولهـذا يسـلك السـلوك 

ــدى  ــذب ويعـــرف مـ ــاسالمهـ ــه واالر  إحسـ ــب بـ ــرين بالترحيـ ــه اآلخـ ــاح لـ تيـ
وهـــــــــو أيضـــــــــًا يعـــــــــرف  عنـــــــــدما يمـــــــــنحهم حبـــــــــه. ويســـــــــتمتع بحـــــــــبهم.

العكس..يعــــرف انــــه عنــــدما يســــئ التصــــرف فهــــو يثيــــر فــــي اآلخــــرين 
فــي الطفــل الحساســية  ىبهــذه الطريقــة يتربــ 83".االســتهجان لــه وألســرته

سـعاد اآلخـرين عـن إفي تـوازن األمـور. فهـو يسـعى إلـى إسـعاد والديـة و 
 .منه طريق سلوكه الذي ينتظرونه

ــًا متبــادالً فــي حيــاة الطفــل هــذا الحــب ينمــو   بــين الوالــدين   يصــبح حب
تربيــة وتوجيــه األبنــاء. وبهــذا نــدرك فعــاال فــي يكــون أساســا و . واألطفــال

"العقاب لـيس وسـيلة التربيـة الوحيـدة، وعـدم العقـاب أيضـًا لـيس هـو أن  
عـل التربية المهم للغاية، هـو الـذي يج أساس إنأسلوب التربية الوحيد. 

االبن مهذبًا يجيد التصرف في المواقف المختلفـة وهـو هـذا اإلحسـاس، 
. وهــذان األبــوينحســاس الطفــل تجـاه إتجــاه الطفـل، و  األبــوينحسـاس إو 

إن إحســاس الوالــدان تجــاه الطفــل  84".االحساســان وجهــان لعملــة واحــدة
ــذا  ــه، هـ ــام بـ ــة واالهتمـ ــمل الرعايـ ــا يشـ ــول كمـ ــمل الحـــب والقبـ ــذي يشـ والـ
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الطفــل يبادلهمــا نفــس اإلحســاس أي الحــب منــه لهمــا  اإلحســاس يجعــل
 ويعبر عنه الطفل باالنتماء لألسرة. 

ــائهم   ــدين أن ابنـ ــر بعـــض الوالـ كيـــف تعبـــر لطفلـــك عـــن حبـــك؟ يعتبـ
يعرفـــون مقـــدار حـــبهم لهـــم . لهـــذا ال يعبـــر الكثيـــر مـــن الوالـــدين تعبيـــر 

 لفظي عن حبهم ألطفالهم. 
لتأكيـــد هـــذه الحقيقـــة مـــن والحــق يقـــال أن الطفـــل فـــي أشـــد االحتيـــاج 

والدية مـرارًا وتكـرارًا. ويحتـاج األطفـال إلـى أشـياء ملموسـة مـن الوالـدين 
عــــن حبــــك واهتمامــــك. عبــــر لهــــم  معبــــر لهــــحــــبهم لــــه. ف نللتعبيــــر عــــ

بالنســبة  ينمهمــ معــن أنهــالمنطوقــة واأللفــا  غيــر المنطوقــة  األلفــا ب
ك وكلماتـك، وأنهم محبوبين لـك. "وفـر ألطفالـك التشـجيع بأحضـان  إليك

ال تفترض أن أطفالك يقدرون كم تحبهم، بل هـم يحتـاجون أن تخبـرهم 
بـــذلك دائمـــًا. بـــين ألطفالـــك مـــدى حبـــك لهـــم بنظراتـــك وكلماتـــك ونغمـــة 

أن أهـم شـيء  85صوتك في الحديث ومـا تقولـه عنـك إشـارات جسـمك."
لألطفال أن تلبى احتياجاتهم العاطفية وأهم هذه االحتياجـات االحتيـاج 

 للحب.  

فالحــب احتيــاج نفســـي للطفــل وهـــو أيضــًا قــوة تغيـــر الســلوك عنـــدما 
تشبع ويمكن أن نالحظ أنه "بعد تلبية تلك الحاجة يمكننا أن ننجح في 
ــب  ــلوك والغضـ ــى الـــتحكم فـــي السـ ــب علـ ــلوكهم فالتجريـ ــل مـــع سـ التعامـ
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يصبح أسهل بكثيـر فـي حالـة األطفـال الـذين يشـعرون بـأنهم محبوبـون 
إلــي الحــب والقبــول وإظهــار هــذا الحــب للطفــل يحتــاج الطفــل  86جيــداً."

 والقبول من األمور الهامة في تربيته. 

فعندما يشعر الطفل بأنه محبوب ومرغوب  يـه يحـب الحيـاة ويحـب 
ــو  ــن الضـــرب أال وهـ ــديل األول عـ ــو البـ ــذا هـ ــاس. هـ ــن النـ ــه مـ ــن حولـ مـ
الحــب مــن الوالــدين لألطفــال. وإذا تربــى األطفــال علــى الحــب ســيحبون 

 ينقلون لهم هذا الحب.  اآلخرين و 

 عاملتعدم التفرقة في ال .2
ــذكر  ــاء، حيــــث يــ ــين األبنــ ــة بــ ــدم التفرقــ ــوازن عــ ــر الحــــب المتــ يظهــ
الــدكتور بنجــامين ســبوك الطبيــب النفســي األمريكــي أن مشــاعرنا نحــو 
أطفالنا تختلف من طفل إلى آخر التـالي. "مـن خـالل تجربتـي كطبيـب 

ن ان يؤكدوا انهم يحبون يظهر لي بوضوح ان اآلباء واألمهات يحاولو 
اطفـــالهم بـــنفس التســـاوي. وانهـــم يمنحـــون كـــل طفـــل مـــن أنفســـهم مثلمـــا 
ــا  ــد أن يكونـ ــل جهـ ــاوالن بكـ ــدين يحـ ــل والـ ــاء. ان كـ ــة األبنـ ــون لبقيـ يمنحـ
ــن ان  ــان لالبـ ــادة يتمنيـ ــا. ان األب أو األم عـ ــادلين فـــي حـــب ابنائهمـ عـ

ســتطيع وأن كنــا ال ن 87يــنجح فــي الحيــاة وان تضــئ الســعادة مســتقبله."
 حب أبنائنا بالتساوي ولكن يجب أن ال نفرق بينهم في المعاملة. 
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قــد نفــرق فــي المعاملــة بــين إن التفرقــة بــين األبنــاء داء كبيــر جــدًا، ف
طفل وآخر بسبب سلوك هذا أو ذاك، بـين متفـوق وغيـر متفـوق، وبـين 
بنـــت وولـــد، وبـــين مطيـــع وغيـــر مطيـــع، كمـــا نفـــرق بـــين األبنـــاء بســـبب 

 هاألبنـاء هـذ  يختبـروعندما  أبيض أو أسود في بشرته(.    مظهرهم )مثال
فضـــاًل عـــن أنهـــم يعتبـــرون أن مشـــاعر أبنـــائهم بـــاء اآلسيخســـر التفرقـــة 

وتتسـبب . ينقـل أحـاديثهم إلـى الوالـدين  علـيهم  اً سوسـاهم المحبوب جيأخ
األبنـاء بعضـهم الـبعض ألنـه يوجـد المميـز  كراهيـةالتفرقة في المعاملـة 

 عة لهم.بينهم دون أسباب مقن

 ويحســـن أن يراعـــى حـــب األبنـــاء بقـــدر متســـاوي، "واعتقـــد أن عـــدداً 
كبيــرًا مــن اآلبــاء واألمهــات ممــن يتمتعــون باإلحســاس المرهــف الرقيــق 
يؤمنــون بــأنهم ال بــد وان يحبــوا ابنــاءهم بالتســاوي، وأن يكونــوا عــادلين 
فــي حــب أطفــالهم كمــا يجــب، وان يمنحــوا كــل طفــل نفــس الدرجــة مــن 

يســلط هــذا الكــالم  88النتبــاه والصــبر التــي يعطونهــا ألخيــه."االهتمــام وا
الضـــوء علـــى حـــب الوالـــدين لألبنـــاء بـــنفس االهتمـــام، وبـــنفس االنتبـــاه، 
وبــنفس الصــبر. حيــث أن كــل طفــل يحتــاج إلــى انتبــاه خــاص واهتمــام 
خاص وصـبر خـاص، ولكـن يجـب أن تتـوازن األمـور بـين طفـل وآخـر 

 رة. بحيث ال يشعر طفل أنه أهمل في األس
وهكذا نرى عدم التفرقة أسلوبا جيدا ليس فقـط كبـديل عـن الضـرب 
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ولكـــن أيضـــا كوقايـــة ضـــد ظهـــور مشـــاعر الغضـــب التـــي تـــؤدي إلـــى 
مواقـف الضــرب والعنــف. فالتفرقــة تجلـب غضــب األبنــاء تجــاه بعضــهم 
الــــبعض، وتجــــاه والـــــديهم. وهــــذا الغضــــب قـــــد يضــــر الوالــــدين إذا تـــــم 

 معالجته بالضرب. 

 امدح طفلك .3

أسلوب  والمدح    .المدح باستمراركلمات الثناء و اج الطفل إلى  يحت
حيث يقود الحب إلى  عكس النقد والتركيز على السلبيات.  في التعامل  

الطفل   لتعنيف  بديل قوي  األطفال. وهذا  نحو  المتوازن  الحب  إظهار 
بل  لألطفال  فقط  ليست  للغاية  مهمة  المشجعة  فالكلمات  وتوبيخه. 

  المديح مهمة جدًا ويمكن أن نمارسها بالكلمات   ن قوةللكبار أيضًا. إ
. ويمكن أن باألفعالمكن أن نمارسها  ي"أنت ممتاز" و   أو  "بروافو"  مثل

.  احتضانهالربت على كتفه أو    وأفل  طتقبيل ال  بالحركات مثل  تمارس
قويًا   بدياًل  وتعتبر  الطفل  عن  الرضا  عن  تعبر  المدح  كلمات  إن 

سلوكه عندما يشعر برضا والديه    للضرب والقسوة. والطفل يعدل من
 عليه أكثر من تعديل سلوكه بالعنف.  

وفي المدح ال تقارن الطفل بآخر، حيث يوجد لدى كل طفل أشياء  
تميزه عن غيره فامدح  يه هذا التميز. "ان آخر ما يرضي الطفل هو  
ال   التي  وبصفاته  هو،  به  نعجب  ان  يطلب  أنه  بأحد،  نقارنه  ان 

ألن المقارنة تضعه في حالة تنافس مليئة بالقلق.  يمتلكها أحد غيره،  
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المقارنة   أن  كما  هو.  أفضليته  عن  البحث  بضرورة  يفكر  وتجعله 
اخوته."  وبين  بينه  المعاملة  في  تفاوت  ألي  للغاية  حساسًا   89تجعله 

فقد  العكس.  وليس  غيره  عن  تميزه  فامدح  الطفل  مدحت  ومتى 
خرين ونظهر سلبياته  يتضايق الطفل عندما نظهر حسنات األطفال اآل 
  ٪ 70وأنت على  ٪90هو. فال تقل له أخوك أو صديقك حصل على 

وأخوك  تفهم  ال  أنت  نشيط.  وفالن  كسول  أنت  له  تقل  وال  مثاًل. 
 يفهم...الخ. 

 قضاء وقت مع كل طفل  .4
يعبروا عن   أن  لألهل  يمكن  األطفال  مع  وقت  من خالل قضاء 

وس جديدة  ويزرعوا  يمًا  لطفلهم  المتوازن  جديدة  يه. حبهم  لوكيات 
هام   والتوبيخ  المحاسبة  وقت  عن  والبعيد  الطفل  مع  الهادخ  فالحوار 
باإلنصات   لهم  تسمح  هدوء  حالة  في  األبناء  يكون  وضروري. حيث 
وتقبل   واإلرشاد  النصح  لتقبل  استعدادًا  أكثر  يكونوا  كما  لوالديهم. 

 التغيير.   

ر لهم الطعام  قد تجرب األسرة أن تتعامل مع األطفال جميعًا، توف
على   ننوه  لهذا  حدى.  على  فرد  بكل  تهتم  وقلما  كجماعة،  والشراب 

ل وأألم  األب  تواجد  طفل.  أهمية  كل  مع  وقت  وقت فقضاء  قضاء 
بين   قوية  عالقة  يقيم  الطفل  مع  يفهم  الوالدين  خاص  والطفل،  يه 
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فهمًا   الصغير  الصغير.   عميقاً الكبير  احتياجات  الكبير  يسدد  و يه 
قد يكون يوميًا أو أسبوعيا. "كن قريبًا من أبنائك أينما    وقضاء الوقت 

رتب   وقتها،  الحديث  على  قادرًا  تكن  لم  وإذا  إليك،  احتاجوا  ومتى 
إن قربنا من أبنائنا سيفتح    90الوقت والمكان للحديث في أسرع فرصة."

أمامنا فرصا لتعديل سلوكهم أواًل بأول فال يفلت الزمام يومًا ما حيث  
 ل شيئًا. ال ينفع الطف

يحتاج اآلباء بالذات إلى هذا األمر أكثر من األمهات فقد يفكر 
بعض اآلباء بأن طفلهم الصغير ال يحتاج إال للعب وشراء األلعاب 
العالقة   وهو  هامًا  عنصرًا  وننسى  والشراب،  والطعام  واألموال 

 الشخصية مع الطفل، تلك العالقة التي تغير الطفل دون أن ندري.

وقت  قضاء  ومحاذير   إن  بمواعيد  يكون  ال  أن  يجب  الطفل  مع 
األسرة   توجد  يه  وقت  كل  وفي  يأتي طبيعيا،  أن  يجب  بل  خاصة، 
الحياة   امور  "ان  واألبناء.  للوالدين  طيبًا  وقتًا  يكون  أن  يمكن  معًا 
اليومية بين األب واألم يمكن أن تتصف بالحيوية الدائمة، ابتداء من  

ال الى  النوم  من  االستيقا   الى  لحظة  الطعام  تناول  اثناء  حديث 
اللحظات الصا ية التي يجلس فيها األب مع االبن ليناقشا معًا اخبار 
المجتمع واخبار الدراسة. ومدى  يام االبن بواجبه على نحو مرض. 
حتي اثناء عتاب األب البنه على عدم انجاز واجباته، كل هذه فرص 
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االثنين يحترم اآلخر    لتقوية الروابط بين األب واالبن وما دام كل من 
بين اإلثنين." لرابطة قوية  دائمًا  الفرصة متاحة  وعندما    91ويحبه فإن 

مع  الجلوس  طلب  سيكون  طبيعيًا،  األبناء  مع  الوقت  قضاء  يكون 
الطفل طبيعيًا. بمعنى آخر ال يشعر الطفل بكارثة عندما يطلب أحد  

 والديه الجلوس معه على إنفراد.  
ج المنزل  يمكن أن تصطحبه معك  لهذا اصطحب طفلك معك خار 

للتسوق، أو لزيارة أحد المعارف. خذه معك في وقت ممارسة رياضة  
 المشي. فالمهم هو أن يكون هناك وقت تقضيانه معًا. 

له و"ال   للغاية أنصت  تبدو بسيطة  الطفل في أمور  يتكلم  عندما 
أو  تصف اهتمامات الطفل وأفكاره بأنها "غبية" أو "تافهة" أو "طفولية"  

له ستفهم  يما   "خاطئة" وعندما يسأل بعض األسئلة الصعبة ال تقل 
قطع  إلى  تكبر"  حين  "ستفهم  مثل  ردًا  يؤدى  أن  يمكن  إذ  بعد. 

ولن    92الحديث." االحتياجات  ومن  المشاعر  من  كبير  عالم  الطفل 
أن  يجب  الطفل  إلي  نقترب  وعندما  إليه.  نقترب  عندما  إال  نفهمه 

شاعره، وبما يشغل باله، وليس بما يشغل  نقترب إليه بمفهومه هو وم 
وإنجازاته   ومهاراته،  هواياته،  عن  يسأل  من  الطفل  يحب  نحن.  بالنا 

 فهذا يشعره بأهمية لدى من يسأل وينصت له. 
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لتسديد   توازن  عمل  من  بد  ال  أنه  نقول  أن  يمكن  سبق  مما 
هناك  مادية،  احتياجات  هناك  أنه  فكما  المختلفة.  الطفل  احتياجات 

 ات عاطفية نفسية لدى للطفل.   احتياج 

 تعلم منهم وأنت تعلمهم .5

إن الحــــب المتــــوازن هــــو لــــيس فقــــط أن نعطــــي عاطفــــة وتعليمــــات 
ألطفالنــا بــل أن نتقبــل مــنهم طرقــا جديــدة عــن كيــف نتعامــل معهــم. قــد 
نظــن أننــا نعلــم األطفــال وهــم يتعلمــون منــا، فــنحن المعلمــون دائمــًا وهــم 

ن ما نعلمه لهم ال يوجد له مثيل علـى المتعلمون باستمرار، وقد نظن أ
وجه األرض. ونحن ال ننكر أبدًا قدرة الوالدين على تعليم الطفل كيفية 
التفاعــل مــع المجتمــع. فالوالــدان همــا حجــر األســاس فــي تعلــيم األبنــاء 

 ومساعدتهم على أن يندمجوا في المجتمع. 

 ولكن هل نسمح ألنفسنا يومًا ما أن نتعلم منهم؟  

نغيـــر الفكـــرة التـــي مفادهـــا "أننـــا كوالـــدين المعلمـــين وهـــم  نحتـــاج أن
المتعلمــين." وعنــدما ال يتعلمــون منــا نعتــدي علــيهم بالضــرب والقســوة. 
فهذا ظن في غير محله ألن التعلـيم عمليـة متبادلـة حتـى بـين الوالـدين 

 واألطفال. فالوالدان المثقفان يتعلما من أبنائهم الكثير من األمور. 
يجـــب أن نـــتعلم مـــن أطفالنـــا كيـــف نتعامـــل معهـــم. ونحـــن كوالـــدين 

ونتعلم منهم ومن ردود أفعالهم كيـف نغيـر معاملتنـا لهـم. "اسـأل طفلـك 
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بانتظــام عمــا يعتقــدون و يمــا يفكــرون، واطــرح علــيهم أســئلة لــيس فيهــا 
نبرة تحد، واسـتعد لتقبـل أفكـارهم ألنـك لـن تكـون راضـيًا عـن كـل شـيء 

ونكتشف مـا هـي الكلمـة أو الجملـة   نتعلم أن ال نضايقهم  93يطرحونه."
التــي تضــايقهم فنبتعــد عــن اســتخدامها، وبالتــالي قــد نغيــر مــن أســلوب 
ــرح  ــه نطـ ــذي  يـ ــلونه والـ ــذي يفضـ ــلوب الـ ــى األسـ ــواهي إلـ ــر أو النـ األوامـ

 البدائل ونقدم االختيارات. 
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  الثاني الفصل
 حنو أسلوب تربوي متفق عليه  

 
عليــه؟ ألن كــل مــنهم نشــأ فــي لمــاذا نطالــب الوالــدين بأســلوب متفــق 

بيئــة تختلــف عــن اآلخــر. فكــل منهمــا كــون  يمــًا تختلــف عــن اآلخــر. 
وبالتالي فكل منهما له طريقة تختلف عن اآلخر يربي بهـا أبنائـه، وقـد 
يرى كل طرف أن طريقته هـي األصـوب مـن وجهـة نظـرة.  لهـذا تـأتي 

لمســتطاع البـدائل التاليـة كبــديل عـن الضــرب بـدائل متفـق عليهــا بقـدر ا
 وهي كالتالي: 

  
 اتفاق الوالدين على نظام واحد .1

اتفـــاق الوالـــدين علـــى أســـلوب موحـــد فـــي تربيـــة األبنـــاء يعتبـــر مـــن 
األمــور الهامــة والتــي تمنــع وجــود صــراع واختالفــات فــي األســرة. فمــن 
ــى نظـــام  ــاق علـ ــود اتفـ ــدم وجـ ــرة عـ ــي األسـ ــكالت فـ ــباب المشـ ــمن أسـ ضـ

 . متقارب في كيفية التعامل مع األبناء
يحتاج الوالدان إلى دراسة أساليب التربية واالتفاق بقدر المسـتطاع 
على بعض البنود الهامة في تربية األبناء. متى ننصـح الطفـل؟ ومتـى 
نشـــجعه؟ وكيـــف؟ متـــى نعاقـــب الطفـــل؟ وفـــي العقـــاب يراعـــى أن يكـــون 
هناك قدرًا من االتفاق على نظام الثواب والعقاب، حتى ال يكون هناك 
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 رف وعدم تساهل من الطرف اآلخر. تساهل من ط

متى نقدم للطفل هدايا؟ ومتي نسمح لهما برحالت معينة؟ كـم مـن 
المصروف يحتاج؟ كم من المال نعطيه لـه لالدخـار حتـى يعتمـد علـى 
نفسـه؟ وكلمـا زادت مسـاحة االتفـاق بـين الوالـدين كلمـا زاد األطفـال فـي 

بـين الوالـدين فـي  االنضباط وفي االلتزام. وكلما زادت مسـاحة الخـالف
التربية كلما زاد تعلق األطفال بأحد الوالدين وتـرك اآلخـر. فمثـال علـى 
ــي  ــدلل أو العكــــس األم التــ ــي تــ ــو األب الــــذي يعاقــــب واألم التــ ذلــــك هــ

 تعاقب ألنها تقضي كل الوقت مع األبناء واألب الذي يدللهم. 

 ونالحــظ أن االتفــاق بــين الوالــدين فــي التربيــة لــيس ســهاًل ألن كــل
فرد منهم نشأ في بيئة تختلف عن بيئة اآلخر. لذا يحتاج الوالدان إلـى 
دراسة وثقافة وتعلم من مصادر متعددة متفق عليهـا حتـى يكـون هنـاك 
اتفـــاق بينهمـــا علـــى نظـــام واحـــد فـــي التربيـــة. وإن رفـــض طـــرف منهمـــا 

 إعطاء شيء للطفل ال بد أن يتفق معه اآلخر...الخ.  

 ب  االتفاق في الثواب والعقا .2

يجب االتفاق بين الوالدين على عمل توازن في التعامل مع الطفل 
من حيث الثواب والعقاب.  فعندما يفعل شيئًا صالحًا ال بد أن يشجع، 

وعندما يعمل خطأ يالم بقدر الخطأ الذي عمله دون إفراط في القسوة.  
كمــا أن اإلفــراط فــي التســامح  فــاإلفراط فــي القســوة يــؤدي إلــى كراهيــة.

 تساهل يؤدي إلى عدم نضج. وال
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لهــذا فمــن األمــور التــي يجــب أن يدرســها الــزوجين معــًا هــي كيفيــة 
إيجاد أسلوب متقارب لكي يستخدموه فـي تربيـة أبنـائهم. ورغـم صـعوبة 
هـذا األمــر إال أنــه ينبغـي أن يحــاول كــل زوجـين الوصــول إلــى مســاحة 

ًا ما واآلخـر اتفاق. بحيث ال يفرض أحد الوالدين عقابًا معينًا على شيئ
ــًا يتخصـــص فـــرد فـــيهم بعقـــاب الطفـــل  ال يفـــرض نفـــس العقـــاب. وأحيانـ
وآخـر بتدليلــه، ويحــار الطفــل أي الطــرق يتبــع هــل نظــام األب أم نظــام 

 األم.

 االتفاق على طرق وأساليب المكافآت .3
تعــديل الســلوك يكــون عــن طريــق المكافــآت حيــث يمكــن للطفــل أن 

ــًا. فيحصــــل علــــى جــــائزة معينــــة إذا ســــلك ســــلوكاً  ــا  افــــآت المك طيبــ فيهــ
تشــجيع لألبنــاء علــى الســلوك الطيــب. فالمكافــآت تغيــر الســلوك وأيضــًا 
ــلك  ــواء سـ ــل سـ ــدة للطفـ ــة واحـ ــل النتيجـ ــال تجعـ ــد. فـ ــلوك الجديـ تثبـــت السـ

ر ال تربـي الطفـل علـى المكافـآت فـي يإيجابًا أم سلبًا. ولكـن هنـاك تحـذ 
نـــه ال بشخصـــية الطفـــل حيـــث يـــتعلم أ اهـــذا ســـيكون ضـــار فكـــل لحظـــة، 

ــ ة أيفعـــل شـــيئا إال عنـــدما يجـــد هديـــة أو جـــائزة ولكـــن ضـــع مبـــدأ المكافـ
كما يراعى أن يكون لكل من الوالـدين دور فـي  أمامه من وقت لآلخر.

المكافــأة فــإذا كــان األب مــثال هــو الموظــف هــذا ال يعنــي أن المكافــآت 
 تأتي منه وحده بل المكافآت تأتي من الوالدين معا.

تصــلح أن تكــون الطريقــة المثلــى فــي ضــبط  ولكــن هــذه الطريقــة ال
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ــلوك دون  ــديل الســ ــيلة تعــ ــتخدم وســ ــذلك "يجــــب أن نســ ــل لــ ــلوك الطفــ ســ
إفراط. فإذا أفرط الوالدان في استخدام هذه الوسيلة، فلن يشـعر طفلهمـا 
ــلوك  ــديل الســ ــاس تعــ ــس أســ ــذلك أن نفــ ــبب األول لــ ــوب. الســ ــه محبــ بأنــ

معينــة.  فالطفــل يحصــل علــى جــائزة فقــط إذا تصــرف بطريقــة-شــرطي
والسبب الثاني إن تعـديل السـلوك ال يتعامـل مـع االحتياجـات العاطفيـة 

فمـا معنــي  94للطفـل وال يمكـن أن يحمــل معنـى الحـب غيــر المشـروط."
الحـــب غيـــر المشـــروط؟ معنـــاه أننـــا نحـــب الطفـــل لذاتـــه وال نحبـــه ألنـــه 
جلــس هادئــًا فــي مــرة أو ســمع الكــالم وأطــاع فــي مــرة أخــرى. أي نحبــه 

ض النظــر عــن ســلوكه. وحــب الطفــل غيــر المشــروط هــو كشــخص بغــ
 معناه الحب الذي ال يتوقف على شروط يقوم بها الطفل. 

وترجع خطورة المكافآت إلـى تعـود الطفـل علـى ذلـك. وقـد يسـتخدم 
الطفل نفس األسلوب مع اآلخرين للحصول على ما يريد لهذا "فتعـديل 

يعلـم األطفـال السلوك يحمل خطرًا آخر: المبالغة في اسـتخدامه سـوف 
اســتخدام نفــس الطريقــة بالنســبة لوالــديهم وكــل مــن فــي مركــز الســلطة: 
إنهم سوف يفعلون ما يرغبه اآلباء، لمجرد حصولهم على مـا يريـدون، 

تعديل السـلوك عـن طريـق الجـوائز لـيس  95وذلك يقود إلى االستغالل."
شرًا على طول الخط ولكن نحتاج أن نستخدمه مرات قليلـة ونسـتخدمه 

 ذر. بح
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 م األساليب العكسيةاستخدا .4

يحفز األسلوب العكسي األطفال على القيام بالمسئولية على أعلى 
"ال تشــرب اللــبن" ســتجده  بــروح دعابــة . فقــل للطفــل فــي مــرات ى مســتو 
 "ءالشـيال تستطيع أن تفعـل هـذا " ،ستجده يأكلؤ   ""ال تأكل  ، أويشرب 

لطفــل فالطفــل ســتجده يفعلــه بحمــاس. والســبب راجــع لتكــوين شخصــية ا
يريـــد اتخـــاذ قـــرارات يوميـــة ونحـــن ككبـــار نمنعـــه مـــن ذلـــك ونصـــدر لـــه 

فأعطـه فرصـة  .األوامروهو يرفض هذه    ،وكل ثانية  ةاألوامر كل د يق
ويجـد للرفض بأن تطلب منـه أن يفعـل عكـس مـا تريـد  يفعـل مـا تريـد. 

ــي  ــة فـ ــل راحـ ــه أن يفعـــل عكـــس الطفـ ــا يطلـــب منـ ــر مـ ــه األمـ ــأعطي لـ فـ
هــذا األســلوب فــي المرحلــة العمريــة مــن ثــالث إلــى ويصــلح  بــالعكس.

خمـــس ســـنوات. وهنـــا يراعـــى أن يكـــون هنـــاك اتفـــاق بـــين الوالـــدين فـــي 
 استخدام هذا األسلوب حتى يأتي بنتيجة إيجابية مع الطفل.

 

 التركيز على اإيجابيات  .5

ــتخدام طــــرف للتشــــجيع وطــــرف آخــــر مــــن  ــين اســ مــــن الخطــــر البــ
فهذا األسـلوب يصـنع جرحـا غـائرا فـي الوالدين للتركيز على السلبيات.  

نفســـية األطفـــال حيـــث يرتبطـــون بمـــن يشـــجعهم وال يســـتريحون للطـــرف 
 الذي يركز على نقاط ضعفهم. 



 

149 

ــلبيات  ــل التركيــــز علــــى الســ ــاة الطفــ ــياء فــــي حيــ فمــــن أخطــــر األشــ
وتذكيره بها باستمرار. فالطفل يعاقب نفسه عندما يخطئ أو يشعر أنه 

ديــه، ولهـذا ال يحـب الطفــل التركيـز علــى فعـل شـيئًا ال يرضــى عليـه وال
السلبيات أو تذكيره بها. والتركيز على السلبيات يعادل أسـلوب العقـاب 

 البدني والذي ال يحبه األبناء. 

ــن التركيـــز علـــى  ــع األطفـــال فعوضـــًا عـ ــاك البـــديل للتعامـــل مـ وهنـ
السلبيات يجب أن نركز على اإليجابيات لتشجيع الطفل على المضي 

تقبله. ال نجــاح بــدون التركيــز علــى اإليجابيــات فــي حيــاة قــدمًا فــي مســ
الطفل حيث يحتـاج إلـى وقـت كبيـر لـذلك.  يحتـاج الطفـل إلـى التركيـز 
ــر مــــن  ــى "كــــم كبيــ ــل إلــ ــل، ويحتــــاج الطفــ ــا يفعــ ــى اإليجابيــــات  يمــ علــ
التشـــجيع! إن النجـــاح فـــي أي مهـــارة يـــأتي نتيجـــة للجهـــد الشـــاق، وهـــذا 

األطفال إلى قـدر كبيـر مـن التشـجيع  يتطلب وقتًا. ولهذا السبب يحتاج
فــالتركيز علــى الســلبيات أي التركيــز علــى مــا يفشــل  96طــوال الطريــق."

  يه الطفل يعد تدميرًا لقدرات الطفل ومهاراته. 
وحيث ال يري الطفل تشجيعا يخـاف الفشـل والعقـاب مـن الوالـدين. 
والخــوف يولــد الفشــل باســتمرار فــي حيــاة الطفــل. وعنــدما يفشــل الطفــل 
ويتكرر فشله نرجـع ونعا بـه علـى فشـله غيـر مـدركين أن الفشـل نتيجـة 

 عدم التشجيع من الوالدين وعدم التركيز على اإليجابيات في حياته.
 

يوةبا؟  خطبة ةضبمونة لغبرس لبادات  21كيبف تسبالد طفيبك ليبى البتعيم فبي   ، شيري فولير  96
 .67-66 (، 2002  ، دار الثقافة  ، قالقا رك:ترجمة إدوارد وديع لاد المسيحجديدك،  
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إن  التركيــز علــى اإليجابيــات يشــجع الطفــل علــى قبــول التحــديات 
والعمــل علــى التغلــب عليهــا. فــالتركيز علــى اإليجابيــات يعنــي التركيــز 

قــدم بــدل مــن التركيــز علــى النتيجــة. فمــثاًل إن بــذل علــى الجهــد أو الت
ال يكون التركيـز   ٪70الطفل مجهودًا في المذاكرة وحصل على درجة  

ولكـــن التركيـــز يكـــون علـــى الجهـــد  ٪100علـــى أنـــه لـــم يحصـــل علـــى 
 المبذول: "أنت قد تعبت وبذلت مجهود كذا وكذا أنت عملت كذا."  

يعنــي "تصـوير طفلــك  وخالصـة القـول أن التركيــز علـى اإليجابيـات 
الســلوك، -فــي أوضــاع إيجابيــة مشــجعة تقدميــة فــي مختلــف المجــاالت 

فالتشـــجيع لـــيس فقـــط فـــي  97العمـــل األكـــاديمي، العالقـــات، المســـئولية."
مجال السلوك بل في العمل األكاديمي أي الدراسة فـي المـدارس، وفـي 

ات تحمل المسـئولية. وزبـدة القـول هنـا التشـجيع والتركيـز علـى اإليجابيـ
  يصنع الشخصية.  
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   الثالث الفصل 
 إكساب املهارات كبديل للعقاب 

 
للطفل أن  بدائل الضرب كمهارات يمكن  الفصل على  يركز هذا 
يكتسبها. فبداًل من الضرب نعلمه مهارات بها يستطيع أن يعير في  
على   ونقتصر  نفسه.  على  فيها  يعتمد  وطرق  هادفة  بطرق  المجتمع 

ل التدرب على االستقاللية، ثم تعلم المثابرة،  ذكر بعض المهارات مث
بالذات وإليك تفصيل كل واحدة منهم وكيف يكتسبها   وتنمية الشعور 

 الطفل: 

  ب على االستقالليةالتدر  .1
ــود كبيــــر مــــن جانــــب  ــى مجهــ ــتقاللية إلــ ــدريب علــــى االســ ــاج التــ يحتــ

بشــدة علــى تبنــي التربيــة التــي تســاعد األبنــاء علــى و نؤكــد الوالــدين، لــذا 
ــعور ال ــل فــــي شــ ــرر الطفــ ــة تحــ ــتقالل درجــ ــد باالســ ــتقاللية. "نقصــ باالســ

سلوكه في مواقـف معينـة ويمكـن لآلبـاء مسـاعدة الطفـل علـى الـتخلص 
ــيهم بتهيئـــ ــة لـــه والتـــي يمكـــن مـــن  ةمـــن االعتمـــاد علـ المواقـــف المختلفـ

وهنــاك أمــور تســاعد علــى االســتقالل  98خاللهــا االعتمــاد علــى نفســه."
ه بنفسه، وشرابه بنفسه، وتـرك الحريـة لـه مثل ترك الطفل يتناول طعام
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لمحاولة ارتداء مالبسه بنفسه، ثم تحديـد وقـت اللعـب واختيـار األلعـاب 
التــــي يريــــد اســــتخدامها. كمــــا يمكــــن أن يتــــدرب الطفــــل تــــدريجيًا علــــى 

 المقدرة على الذهاب للكنيسة والمدرسة بمفرده أيضًا. 

ــتقال ــتقاللية؟ ألن االســـ ــى االســـ ــل علـــ ــجع الطفـــ ــاذا نشـــ ــنع لمـــ لية تصـــ
شخصــية الطفــل كمــا تعلمــه الطمــوح فــي الحيــاة فهــو يحلــم لنفســه دون 

"تؤكــــد أحــــالم اآلخــــرين ويخطــــط لنفســــه دون تخطــــيط اآلخــــرين حيــــث 
ــدى  ــد لـ ــاز توجـ ــة لإلنجـ ــة العاليـ ــئة أن  الدافعيـ ــة بالتنشـ ــات المتعلقـ الدراسـ
األطفــال الــذين يتمتعــون بالتــدريب المبكــر علــى االســتقاللية، والتشــجيع 

العتمــاد علــى الــذات، والتحــرر مــن الضــغوط والقيــود. كــل هــذه علــى ا
 99".األشياء من شـأنها أن تولـ د عنـد األطفـال درجـة عاليـة مـن الطمـوح

فالتربيـــة والتنشـــئة لهمـــا دور كبيـــر فـــي زرع فكـــرة الطمـــوح واإلبـــداع فـــي 
وهــذا لــن يحــدث إال مــن والــدين يؤمنــان بحتميــة  ،عقــل ووجــدان األبنــاء

 د األبناء إلى االستقالل.  التربية التي تقو ب

يكون   "فعندما  مبكرًا في حياته،  االستقالل  الطفل في إعالن  يبدأ 
يتجه    ... أعوام  وثالثة  عام  بين  تتراوح  العمر  من  في مرحلة  الطفل 
الى الرغبة في اعالن استقالله بشكل واضح يفرح له األبوان أحيانًا. 

ويختار   يأكل  ما  اختيار  في  يتردد  يظل  عادة  مالبسه وهو  الوان 
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الثالث." عامه  في  ذلك    100خصوصًا  في  تشجيعا  الطفل  رأى  إن 
األب   أو  األم  في  رأى  إن  ولكن  إيجابية.  بطريقة  االستقالل  سيتعلم 
العناد واإلصرار على تنفيذ إرادة األبوين سيعند أكثر ويرفض أي حل 

 يقترحونه له. 

 علمهم المثابرة .2
فل هي  يمة المثابرة. من أعظم األشياء التي يمكن أن نعلمها للط

بالشجاعة  و  التحلي  على  القدرة  هي  عند   الستمرارالمثابرة  المحاولة 
والمسئولو الوق ما.  فشل  في  الوالدين  ون ع  هم  المثابرة  تعليم   ،عن 

"وأفضل مكان لتعلم هذه القيم هو المنزل، وأنت أفضل شخص يعلم  
المثابرة   ميزة  وطبيع  حتى أطفالك  منهم  يتجزأ  ال  جزءًا  ثانية  تصبح  ة 

من الفشل    أبنائنا  يم المثابرة هي التي تحفظ    101" .تضاف إلى أطفالك
والمثابرة ال تعترف بكلمات مثل "ال أستطيع" أو "ال أعرف" أو الذريع.  

القدرة،   "ال أفهم" والتي يرددها الطفل عندما يشعر بالضعف أو عدم 
وعد  التواكل  على  تشجعه  التي  المحيطة  البيئة  من  يكتسبها  م  والتي 

 استخدام مهاراته.  
يخاف   حيث  المثابرة.  فكرة  الطفل  في  يقتل  البدني  العقاب  إن 
الطفل من العقاب وبالتالي ال يحاول مرة أخرى عندما يتعرض للفشل.  
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في موضوع يحس   ومرات  المحاولة مرة  الطفل على  تساعد  فالمثابرة 
  يه الطفل غير المثابر بالفشل من أول مرة. 

نوع من االلتزام الراسخ والتصميم الذي يحول   "المثابرةونالحظ أن  
عسيرة.  والمهمة  الموقف  يصبح  حين  حتى  شخص  استسالم  دون 
المثابرة   سمة  ممارسة  دون  ولكن  الذكاء،  فائق  تكون  أن  يمكنك 
ال   فإنه  والعقبات،  االنتكاسات  على  للتغلب  المطلوبين  واإلصرار 

ش أي  إنجاز  ال   يءيمكنك  تعلم  أو  الحقيقي  العالم  أي  في  في  كثير 
يأتي بعد   102".ميدان النجاح  يتعلم أن  القيم  الطفل هذه  يتعلم  فعندما 

عدد من المحاوالت، وبهذا ال يفشل عند أول محاولة بل يثابر ويجاهد 
فيها.    حتى يفكر  إلى األفضل في كل فكرة  المثابرة  يصل  فتعليم  إذا 

 هو من أهم المبادخ التي تصو  مستقبل أطفالنا.  
 الذات عند الطفلنم ِّ الشعور ب .3

هذا بديل رائع للضرب ألن الطفل ال يكتشف ذاته بالقسوة وال تنمو  
شخصيته بالضرب. بل تنمو الذات بمساعدة الوالدين. ويدرك الطفل  
من   نفسه  الطفل  حوله.  يكتشف  بمن  عالقاته  خالل  من  هو  من 
تعني خلق فرص عن   الذات  و"تنمية  له،  وتقييم اآلخرين  آراء  خالل 

نمو إحساس الطفل بشخصيته  يشعر أنه شخص وأنه فرد له  طريقها ي 
ذاته   تمثل  مجموعها  في  لكنها  معينه،  وقيود  وقدرات،  وحدود  حقوق 

 
 .81  المرجع السابق،  102



 

155 

  103وتصبح مفهومه عن شخصيته إذا كبر."

أيضا   للكنيسة  بل  فقط  للوالدين  ليست  الذات  تنمية  مسئولية  وإن 
الق تنمي  فهي  والرعاة(،  األحد  مدارس  خدام  في  )متمثلة  درات  دور 

دون   معينة  سلوكيات  على  القيود  تضع  أنها  كما  الحقوق  وتعطي 
شخصية   تنمية  في  الكنيسة  مع  هذا  في  دور  لهم  فالوالدين  غيرها. 
الوالدين  بذاته. وهذا أسلوب تربوي ناجح حيث يعلم  الطفل وإحساسه 

 أبنائهم من هم، وما هي أهدافهم في الحياة.  
اكتشاف وكيفية  الشخصية  تكوين  قضية  غاية  إن  في  قضية  ها 

فهم   عن  الكتاب  من  الثاني  الجزء  في  وذكرنا  سبق  فكما  الخطورة. 
و   الثقة  أوعدم  والثقة  الطفل  تعلم  مثل  المختلفة،  العمرية  المراحل 
سواء  الشخصية  تشكل  األمور  هذه  أن  إلخ،  الخجل  أو  االستقاللية 

لعكس  سلبا أم أيجابا.  يمكننا أن نساعد أبنائنا أن يكتشفوا من هم أو ا
 تمامًا حيث ال يدرك األبناء من هم وماذا يريدون.   

 صادق أطفالك .4

الصـداقة بـين الوالــدين واألطفـال بــديل رائـع للعقــاب البـدني. وهنــاك 
أهميـــة كبــــرى لمفهـــوم الصــــداقة بـــين الوالــــدين واألطفـــال حيــــث يحتــــاج 
األطفــال لوجــود الوالــدين بــالقرب مــنهم باســتمرار. هنــاك صــداقة ســلبية 

ــداقة إي ــال صـــداقة وصـ ــدين واألطفـ ــين الوالـ ــل صـــداقة بـ ــة فلـــيس كـ جابيـ
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ســليمة. فالصــداقة الســلبية هــي صــداقة تفــرض علــى األبنــاء االعتمــاد 
المطلــق علــى أحــد الوالــدين. وهــذه صــداقة غيــر جيــدة، وبالتــالي يخــرج 
الطفل للمجتمع شخصـية اعتماديـة علـى أحـد الوالـدين، وال يسـتطيع أن 

  يتمتع باالستقاللية في حياته.
كمــا أنــه هنــاك نــوع آخــر مــن الصــداقة الســلبية قــد يلجــأ إليهــا أحــد 
الوالــدين مــع الطفــل عنــدما يخفــق الــزواج فــي بعــض األمــور. فقــد تفقــد 
المرأة الحب والحنان مـن الـزوج فتحـاول تعـويض هـذا الحـب فـي ابنهـا. 
وقـــد يفقـــد الـــزوج الحـــب مـــن جانـــب زوجتـــه  يحـــاول تعـــويض هـــذا فـــي 

بـين األم واالبنـة مـن جانـب وبـين االبـن واألب   ابنته. وهنا ينشـأ صـراع
مــن جانــب آخــر. وينشــأ تعــارض بــين األدوار دور األب واألم واالبنــة 

ــي  104واالبـــن. ــاول كـــل طـــرف فـ ــحية حيـــث يحـ ــداقة غيـــر صـ ــذه صـ فهـ
األســرة جــذب طــرف إليــه علــى حســاب مفهــوم الصــداقة الحقيقيــة بــين 

 األبناء ووالديهم. 

ألبناء والوالـدين؟ الصـداقة التـي ال فما هي الصداقة المطلوبة بين ا
تقــوم علــى التقليــل مــن شــأن أحــد الوالــدين. فعلينــا أن ال نحمــل أطفالنــا 
فوق طاقتهم في صداقتنا معهم ونضعهم في منصب الشخص الكبير، 

 بل نسمح لهم أن يكونوا أطفاال. 
ــة  ــطتهم اليوميـ ــي أنشـ ــا فـ ــاركتنا ألطفالنـ ــاطة هـــي مشـ ــداقة ببسـ فالصـ
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لــى ســبيل المثــال "ان األم التــي تهــتم بأبنائهــا وتحضــر واهتمامــاتهم. فع
لهـــم الطعـــام وتوجـــه الـــيهم النصـــح وتختـــار لهـــم مالبســـهم وتحكـــي لهـــم 
النوادر انما تؤثر بذلك في شخصية األبناء تمامًا. واألب الـذي يحـاول 
ان يشــترك فــي حــديث ممتــع مــع االبنــاء وان يغــرس فــي نفوســهم القــيم 

يــــاة األبنــــاء ويجعلهــــم يحســــون بقيمــــة الجيــــدة، هــــذا األب يــــؤثر فــــي ح
يحتــاج األطفــال إلــى صــداقة الوالــدين معــًا فكــل منهمــا لــه  105األســرة."

 دور فعال في تربية الطفل وتأهيله للمجتمع.
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 الفصل الرابع 
 بدائل يف الصحة النفسية  

 
ــن المشــــاعر الداخليــــة    ــتم التربيــــة الصــــحية لألطفــــال بــــالتعبير عــ تهــ

ح بــالتعبير عــن الغضــب، واحتــرام مشــاعر للطفــل. ومــن ضــمنها الســما
الطفل، وتعليمهم الصفح، وتقـديم االعتـذار عنـدما يخطئـون. واالهتمـام 
ــك هـــذه  ــوية لألبنـــاء وإليـ ــحة نفســـية سـ ــذه األمـــور هـــو االهتمـــام بصـ بهـ

 البدائل بالتفصيل:

 السماح للطفل بالغضب .1

العقاب البدني يجعل الطفل يكبت الغضب داخله، ويحتفظ بغضـبه 
وال يعبــر عنــه. وكبــت الغضــب شــيء فــي غايــة الخطــورة حيــث  داخلــه،

يؤثر علـى نفسـية الطفـل. وكبـت الغضـب يعـد أمـرًا غيـر صـحيًا، بينمـا 
التعبير عن المشاعر يعد أمـرًا صـحيًا. لهـذا فـإن السـماح بـالتعبير عـن 

 الغضب بديل قوي عن القسوة في التربية. 
شـاعره السـلبية. ولألسرة دور مهم في مساعدة الطفل للتعبيـر عـن م

"وأصبح بديهيًا بالنسبة لكل أب وأم ان يعرفا ان االبن قد يكره أحـدهما 
او يكره احد اخوتـه لـبعض الوقـت وان الكبـت يمكـن ان يسـبب أمراضـًا 
عصبية. واصبح معظم اآلباء يعتبرون هذه األحاسيس امر مقبول في 
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الديه وهذا وأحيانًا يعبر الطفل عن كرهه ألحد و   106الطبيعة اإلنسانية."
ال يســتدعي القلــق مــن الوالــدين بــل يحتــاج إلــى تفهــم  ــيمكن أن نبحــث 

 عن السبب. 

فالطفــل قــد يفكــر بطريقــة بســيطة فقــد يــرى حــب والديــه لــه وقــد يــرى 
كراهيــة والديــه لــه بــدون تقيــيم حقيقــي. ولكــن الطفــل يغيــر رأيــه بســرعة 

شـاعر عندما يجـد المعاملـة قـد تغيـرت مـن جانـب والديـه. ولـن تحـل الم
 االيجابية إال عندما تخرج المشاعر السلبية. 

األبنــاء  عفــالتعبير عــن مشــاعر الغضــب والكراهيــة مهــم جــدًا لتشــجي
علــي الــتخلص مــن المشــاعر الســلبية. فــالتعبير عــن مشــاعر الكراهيــة 
"ميزة كبيرة ألنها تنقذ االبـن مـن الوقـوع فـي مصـيدة اإلحسـاس العنيـف 

ــاعر. وفـــي  ــذه المشـ ــاعدة بالـــذنب بســـبب هـ اســـتطاعة األم او األب مسـ
الطفـــل فـــي تصـــفية أى خـــالف ينشـــأ بعـــد اى انفجـــار او عاصـــفة فـــي 
مجال األسرة وخصوصًا الطفل الحساس جدًا أو الذي يفرط في تأنيـب 

ــنا هــــذا الكــــالم إلــــى أن ال نتــــرك الطفــــل يهــــدخ مــــن  107نفســــه." يحضــ
غضبة بنفسه بل يحتاج الطفل من الكبـار إلـى مناقشـة أسـباب غضـبه 

لحـــوار معهـــم لكـــي يفهـــم الطفـــل إذا أخطـــأ فـــي شـــيء مـــا أو إذا كـــان وا
يحتاج إلى تقديم االعتذار ألحد، أو يقدم له االعتـذار مـن الكبـار لكـي 

 يتعلم كيف يعتذر عندما يخطئ. 
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كما أن بكاء الطفل يعـد ضـمن التعبيـر عـن المشـاعر السـلبية. هـل 
"الرجـل ال يبكـي".  نردد أمام أبنائنا وخاصة األوالد منهم المثل الشـعبي

هـــذا المثـــل معنـــاه أن الـــدموع صـــفة مـــن صـــفات الفتيـــات والنســـاء. أمـــا 
الرجل ال يبكي. إن هذا المثل خطير جـدًا علـى الصـحة النفسـية حيـث 
نعلـم أبناءنـا أن ال يمارسـون البكـاء غيــر مـدركين فـي مـرات أن الــدموع 

 شفاء للنفس.  

 احترم مشاعر الطفل  .2

ــ ــاة لـ ــل بالمحاكـ ــتعلم الطفـ ــا يـ ــنهم أن يحترموننـ ــب مـ ــل أن نطلـ ذا قبـ
علينــا أن نحتــرمهم. احتــرم مشــاعر أبنائــك أواًل،  يحترمونــك ويحترمــون 
غيرك. فاالحترام يولد فيهم الحساسية ألقل عقاب يمكن أن تفكـر  يـه. 
فاحترام مشاعر األطفال بـديل هـام عـن الضـرب ألنـه لـو تـدرب الطفـل 

معه إلى الضرب. ألنه  على هذا النمط من السلوك ال يمكن أن نصل
ــبة. وإذا تـــدرب  ــرات الغاضـ ــرد النظـ ــى مجـ ــس يخشـ ــف الحـ ــيكون مرهـ سـ
 الطفل على هذا االحترام المرهف للمشاعر سيحترم مشاعر اآلخرين. 

ويأتي هذا التدريب من خالل احترامك لمشاعر أبنائك في األسرة 
ــًا  ــاعر اآلخــــرين. "كــــن نموذجــ فهــــم يتعلمــــون منــــك كيــــف يحترمــــوا مشــ

المتبــادل فــي األســرة، ال تســمح باإلهانــات أو التنابــذ باأللقــاب  لالحتــرام
وقــد يحــدث هـــذا  108أو االســتفزاز بــين عضـــوين مــن أعضــاء األســـرة."
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بـــين األطفـــال بعضـــهم ضـــد بعـــض والســـكوت عليـــه معنـــاه أنـــك موافـــق 
عليه، وهذا يؤدي إلى االسـتمرار فـي االسـتفزاز وعـدم احتـرام كـل طفـل 

 لآلخر. 

ل احتــرام مشــاعر أخيــه وأختــه فــي المنــزل لــن وإذا لــم يــتعلم الطفــ
ــارج المنـــزل. "حـــين يجـــرح أطفالـــك  ــتعلم احتـــرام اآلخـــرين مـــن هـــم خـ يـ
ــالهم  ــا أفعـ ــؤثر بهـ ــي تـ ــة التـ ــن الكيفيـ ــم عـ ــدث معهـ ــرين تحـ ــاعر اآلخـ مشـ

فــــإذا فقــــد الطفــــل اإلحســــاس بــــاآلخرين  109واختيــــاراتهم فــــي اآلخــــرين."
  سيتعلم القسوة والعنف.

 األطفال الصفح والتسامح في حياة .3

إن معاملة الطفل بتفاهم تعلمه الصفح، بعكس العقاب البدني الذي 
ــفح عـــن اآلخـــرين.   ــدم الصـ ــالي عـ ــنفس وبالتـ ــفح عـــن الـ ــدم الصـ يعلـــم عـ
وهنــــاك طريقــــة لتعلــــيم األطفــــال الصــــفح أال وهــــي تقليــــد ســــلوكنا نحــــن 
الكبــار. "عنــدما تصــفح عــن أطفالــك فأنــت تعلمهــم أيضــًا أن يصــفحوا 

هبــــة جميلــــة. أنــــت تعــــرف أناســــًا يبــــدو أنهــــم ال  عــــن أنفســــهم. وهــــذه
ــك  ــدث ذلـ ــد أن يحـ ــت ال تريـ ــهم، وأنـ ــن أنفسـ ــفحوا عـ ــتطيعون أن يصـ يسـ

الصفح سلوك يعلم حيث يتعلم األطفال من الكبار كيفيـة   110ألوالدك."
 الصفح، أو عدم الصفح. 
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كن مثااًل ألبنائك في الصفح، فاصفح عن الطفل الذي يشـعر بنـدم  
الـــذي يكــون نادمـــًا حقــًا مـــن أجــل ذنـــب اقترفـــه  عنــدما يخطـــئ. "الطفــل

يشـعر بحـب غـامر لـألب، وهـذا يعطينـا الفرصـة لنقتـرب أكثـر مـن هـذا 
ــئوليتنا  ــًا أن مسـ ــاء أن نتـــذكر دائمـ ــه كثيـــرًا. علينـــا كآبـ الطفـــل الـــذي نحبـ
األولــى أن نلبــي االحتياجــات العاطفيــة ألطفالنــا وأهــم احتيــاج عــاطفي 

ــو الحــــب." ــي لل 111هــ ــدم الحقيقــ ــفح إن النــ ــه بصــ ــد وان يواجــ طفــــل ال بــ
 ومحبة من جانب الوالدين. 

 علمهم االعتذار  .4

يـــــتعلم األطفـــــال كمـــــا أســـــلفنا مـــــرارًا بتقليـــــد الكبـــــار، فعلـــــم األطفـــــال 
االعتــــذار عــــن طريــــق اعتــــذارك لهــــم. ال تنتظــــر فــــي كــــل مــــرة تنتهــــر 
وتعاقب الطفل فيها، أن يأتي إليـك معتـذرًا، سـواء أخطـأ أو لـم يخطـئ. 

لنـــــاس لـــــديهم المبـــــدأ أن الصـــــغار يـــــأتون دائمـــــًا للكبـــــار فـــــالكثير مـــــن ا
معتــذرين وهــذا مبــدأ اجتمــاعي جميــل ولكنــه صــعب للغايــة علــى نفســية 

 الطفل ألنه المطلوب منه االعتذار سواء اخطأ أو أصاب. 

كمــا أن هــذا العــرف ال يقــدم القــدوة مــن جانــب الكبــار. ولكــن ال بــد 
ا ألطفالنا ونعتذر لهم عـن أن يكون هناك الكثير من األوقات نأتي فيه

ما فعلناه بهم، مثل األوقات التي تكـون فيهـا غاضـبين بسـبب موضـوع 
آخر ونجد الطفل األداة التي نفر  فيها غضـبنا، أو األوقـات التـي فيهـا 
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نشعر أننا فهمنا سلوك معين للطفل فهما خاطئا وأصدرنا عقابـا عليـه. 
. ويمكـــن أن يكـــون فـــي هـــذه الحالـــة وتلـــك نحتـــاج إلـــى تقـــديم االعتـــذار

االعتذار من الوالدين كالتالي "أنا باعتذار عن ما حـدث منـا أنـا بحبـك 
 ولهذا طلبت منك أن تتوقف عن السلوك الفالني أو الطلب الفالني." 

واالعتــذار مهــم أيضــا قبــل نــوم الطفــل فــال تجعــل طفلــك ينــام وهــو 
غاضـب منـك، كمــا ننصـح بعـدم ضــرب الطفـل لكـي ينــام. فنـوم الطفــل 

و غاضـــب يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى ضـــغينة فـــي حيـــاة الطفـــل ويمكـــن وهـــ
أيضــًا أن يــؤدي إلــى أحــالم مزعجــة. لهــذا فمــن المفــروض أن تســامح 
ــاه  ــامح لــــيس معنــ ــأتي وقــــت نومــــه. والتســ ــالحه قبــــل أن يــ الطفــــل وتصــ
التســـاهل ألن األخيـــر خلـــل فـــي التربيـــة ولكـــن األول يبنـــي علـــى إقنـــاع 

ك التفـــــاهم والعقـــــاب للطفـــــل الطفـــــل بأخطائـــــه واالعتـــــذار عنهـــــا. فهنـــــا
المخطــئ ولكــن بجــوار العقــاب هنــاك االعتــذار وخاصــة عنــدما يخطــأ 

 أحد الكبار  يه.
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 الفصل اخلامس 

 طرق لتغيي السلوك 
 

يسرع    فقد  الطفل.  سلوك  لتغيير  بدائل  الفصل  هذا  في  نعرض 
تغيير   ولكن  وسائله.  بكل  بالضرب  الطفل  سلوك  تغيير  إلى  البعض 

أتي عن طريق تفهم ما خلف سلوك الطفل، وأيضًا السلوك يمكن أن ي
يتغير سلوك الطفل بالقدوة، ثم التعزيز السلبي والتعزيز اإليجابي. إذا  

 كيف نستخدم هذه األمور كبدائل للضرب؟

 فهم البعد اخرر لسلوك الطفل .1

مـــاذا نعنـــي بالبعـــد اآلخـــر؟ البعـــد اآلخـــر هـــو بعـــد غيـــر ظـــاهر فـــي 
ــاج إلـــى االك ــم تصـــرفات الطفـــل يحتـ ــان الطفـــل دائـ ــثاًل إن كـ تشـــاف. فمـ

الحركة وخاصة في وجود ضيوف في المنزل فما هي أبعاد سلوك هذا 
الطفـــل؟ البعـــد األول أنـــه يثيـــر مشـــكالت فيريـــد أخـــذ األب أو األم مـــن 
الضــيف. ولكــن البعــد اآلخــر هــو أنــه قــد أهمــل فــي تلــك اللحظــة فيريــد 

ــه قـــد  ــاه الوالـــدين والضـــيوف لـــه. فهـــو يشـــعر أنـ ــتبعد ألن  جـــذب انتبـ اسـ
والديه ينصتون إلى الضيوف والعكس صحيح فأين هو كطفل من هذا 

 الحديث.  

والطفــل الــذي يســلك ســلوكًا عنيفــًا قــد نــرى فــي ســلوكه العنــف ولكــن 
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خلـف ســلوكه قـد يكــون عنــف الوالـدين وعنــف المــربين حولـه. وهــذا هــو 
ــث يمكـــن للكبـــار ان  ــاج أن نتعامـــل معـــه. حيـ ــد اآلخـــر الـــذي نحتـ البعـ

فوا ســلوك الطفــل ويعــاملوه بمحبــة وشــفقة، وعنــدما تتغيــر المعاملــة يكتشــ
 مع الطفل سيتغير لألفضل. 

 كن قدوة للطفل   .2

يتعلم الطفل عن طريق محاكاة اآلخرين أي تقليد مـا يفعلـه الكبـار. 
فــإن ســلك الكبــار أمامــه ســلوكيات مرضــية أو غيــر مرضــية ســيقلدها. 

قليد حيث يقلـد األطفـال الكبـار فـي فالتربية تتم بالتعليم والتدريب ثم بالت
كـــل شــــيء. "وأعتقــــد أن مـــن حقــــي وواجبــــي أن أقـــول أن االبــــن يــــتعلم 
ــي ان  ــي وواجبـ ــن حقـ ــذلك فمـ ــدين، لـ ــن الوالـ ــة مـ ــنة والوقحـ ــا  الخشـ األلفـ
أطالب اآلباء بـأال ينطقـوا بألفـا  السـباب أو تعبيـر مـن التعبيـرات غيـر 

ن الطفـــل يـــتعلم ممـــا هـــذا يعـــد تحـــذيرا لنـــا أل 112المهذبـــة امـــام االبنـــاء."
 نمارسه من سلوكيات أمامه. 

فيـــتعلم الطفـــل التعبيـــر بـــاحترام منـــا، ويـــتعلم الفظاظـــة وســـوء الخلـــق 
التفاعــل أن العنــف ســلوك يــتم تعلمــه مــن  نظريــةأصــحاب  ويــرى " منــا.

العنــف بــنفس الطريقــة  ســلوكخــالل عمليــة التفاعــل. فالنــاس يتعلمــون 
...وقــد االجتماعياط الســلوك التـي يتعلمــون بهــا أى نمـط آخــر مــن أنمـ

يــتم تعلــم األطفــال لســلوك العنــف بطريقــة مباشــرة عــن طريــق المثــل أو 
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ال يولـد الطفـل عنيفـًا بـل يــتعلم  113".التـي تقـدمها أعضـاء األســرة القـدوة
 سلوك العنف من البيئة المحيطة به. 

فمثال إن بعض الكبار يلعبون مع األطفال عن طريق عض الطفل 
ام الطفل بعض طفـل آخـر هـذا معنـاه أنـه تعلـم العـض بأسنانهم. فإذا ق

من الكبار. وبالرغم أن هذه الحركة بسيطة ويفرح له األطفال الصـغار 
لكنها مؤلمة عندما يتعلمها الطفـل ويمارسـها مـع أطفـال آخـرين. احـذر 
ــات  ــقِّ الكلمـــ ــيئة. انتـــ ــات ســـ ــيئة أو كلمـــ ــادات ســـ ــال عـــ ــم األطفـــ أن تعلـــ

بهــا األطفــال وتوقــع أنهــم ســيقومون والتصــرفات التــي يمكــن أن تتعامــل 
ــل  ــك؟ هـ ــون موقفـ ــاذا يكـ ــات فمـ ــس الكلمـ ــرددون نفـ ــرفات ويـ ــنفس التصـ بـ

 ستفتخر بهم أم أنك ستشعر بحرج؟

وقــد يشــجع بعــض الوالــدين والمحيطــين بالطفــل علــى ســلوك العنــف 
ســــلوك العنــــف  األطفــــاليكتســــب  قــــد  كمــــا"علــــى أنــــه شــــيء مطلــــوب. 

تعـرف العنـف  التىمعايير والقيم بطريقة غير مباشرة عندما يتعلمون ال
على اعتبار أنه شيء طيب في مواقف محـددة، ويشـعرون بـأن العنـف 

المشــكالت والصــراعات، والطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى  لحــلوســيلة 
يجـــب  114".والنجـــاح فـــي الحيـــاة للمعيشـــةاالحتياجـــات، وأداة ضـــرورية 

ا يراعــى تعلــيم الطفــل أن العنــف لــيس وســيلة مقبولــة فــي المجتمــع. لهــذ 
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 عدم تعليمه لألطفال وعكس العنف هو التفاهم واحترام اآلخرين. 

الغريب أن بعض الوالدين والمربيين يسلكون سلوكيات وهم  ءوالشي  
راضــون عنهــا. وعنــدما يســلك األطفــال نفــس الســلوك ينتهــروهم. يــتعلم 
ــده ألبنائنـــا علينـــا أن  ــار فمـــا ال نريـ ــاهدة الكبـ ــن طريـــق مشـ ــال عـ األطفـ

 أنفسنا.  نمنعه عن
وعلى النقيض تمامًا من الصورة السـابقة هنـاك الكثيـر مـن الوالـدين 
يعلمــون أبنــائهم الســلوكيات المقبولــة فــي المجتمــع عــن طريــق التقليــد. 
حيث يقوم الوالدان بسلوكيات معينة يراه األبناء  يقلدونها مثل الترحيب 
ــديد  ــام بتســـ ــاس، واالهتمـــ ــع النـــ ــرم مـــ ــة الكـــ ــة موهبـــ ــيوف وممارســـ بالضـــ

ــا ــامح مــــع  ت احتياجــ ــت، والتســ ــوعي بعــــض الوقــ ــل التطــ ــاس، والعمــ النــ
 اآلخرين، فينشأ األبناء على هذه الفضائل. 

 التعز ز اإيجابي للسلوك .3

أكــد عــالم الــنفس ســكينر علــى اســتخدام أســلوب التعزيــز للســلوك وهــو 
". Reinforcementعبـــارة عـــن مكافـــأة للســـلوك المرغـــوب  يـــه وهـــو "

ز فإن احتمال زيادة هذا النمط السلوكي سـوف "فإذا كوفئ السلوك أو عز 
فالتعزيز اإليجابي معناه امتداح الطفـل   115يتكرر في الظروف مستقباًل."

عنـــدما يقـــوم بفعـــل إيجـــابي، وهـــذا يســـاعده علـــى القيـــام بســـلوكيات بـــنفس 

 
إلداد وتقديم إسماليل صاح ةنير  السيوك اإلنساني: نالث نظريات في فهمه، روبرت د. ناى،  115

 . 114(، 2003فوزي قالقا رك: ةهرجان القرا ك ليجميع، 
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 الطريقة. 

إن أسلوب التشـجيع )التعزيـز ( مهـم للغايـة فـي إيجـاد شـخص لطيـف 
. "الشخص لطيف المعاشرة والـذي ال يميـل إلـى في المعاملة مع اآلخرين

العنف فإنه من المحتمل كثيرًا أنه مارس وعاير خبرات لتعزيزات سعيدة 
 116وغير عدوانية، وأن بيئته الراهنة مستمر فيها تلك الصفات السلوكية." 

فالتعزيز بديل هام الستمرار السلوك المرغوب  يه. كما أنه مهم جـدًا فـي 
 ت سعيدة حول الطفل. خلق بيئة بها خبرا

 التعز ز السلبي للسلوك .4
ــا  ــه. أمـ ــوب  يـ ــلوك المرغـ ــجيع السـ ــو تشـ ــز اإليجـــابي وهـ ــا التعزيـ رأينـ
التعزيـــز الســـلبي فهــــو تجاهـــل الســــلوك غيـــر المرغــــوب  يـــه، وتجاهــــل 
السلوك يطفئه أو يخمده. وإذا كان التعزيز مثل لفت االنتبـاه ال يحـدث 

ــاء فــــإن الســــلوك يمكــــن أن يخمــــد عــــن طريــــق التج اهــــل.  ــــيمكن إعطــ
االنتبــاه للطفــل عنــدما يقــوم بســلوك إيجــابي ويهمــل عنــدما يقــوم بســلوك 
ســـلبي. وهـــذا يســـاعد الطفـــل علـــى القيـــام بســـلوكيات مرغـــوب فيهـــا مـــن 

 117المجتمع.
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 الفصل السادس 
 طرق للتحفيز على السلوكيات املرغوبة 

 
نعــرض فــي هــذا الفصــل طــرق لتحفيــز الطفــل علــى مــا نرغبــه مــن 

فـــال بــــد أن يســـعى الوالـــدين إلــــى الحصـــول علـــى مصــــادر  ســـلوكيات.
معر ية واختباريه ليستطيعوا تحفيـز أبنـائهم علـى التصـرفات المرضـية. 
ونقدم هنا بعض الطرق التي تحمينـا مـن فكـرة اسـتخدام العقـاب البـدني 

 وهي كالتالي: 

 المناشدات  .1

أول طريقــة مـــن األســـاليب الجيــدة المناشـــدة وهـــي تعــد مـــن الطـــرق 
ــاء اإليج ــدة هـــي إعطـ ــدين. والمناشـ ــاء مـــن الوالـ ــلها األبنـ ــة التـــي يفضـ ابيـ

"المناشــدة وســيلة إيجابيــة لضــبط ســلوك التوجيــه للطفــل بصــيغة هادئــة. 
الطفــــل. إنهــــا أفضــــل وســــيلة لتطــــوير عالقــــة الــــود. والمناشــــدة مريحــــة 
ومسرة للطفل، هذا هام بنوع خـاص عنـدما يحـاول اآلبـاء ضـبط سـلوك 

صوت عال وتتصاعد النبرة في نهاية الجملـة، الطفل. تكون المناشدة ب
والمناشـدات ال تحـرج األبنـاء بـل  118كما يحدث عند توجيه أي سـؤال."

تحترمهم. واالحترام يولد طاقة من الحب للوالدين ومن ثم يطيع الطفـل 
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 والديه عند المناشدة. 

يكـون شـريكًا لوالديـه فـي الطفل الذي يتربـى علـى هـذه المناشـدات و 
ــه  "يتمتـــع وخاصـــة فـــي األمـــور التـــي تخـــص تربيتـــه، حيـــث أمـــور حياتـ

بمزايــا التربيــة القائمــة علــى المبــادرة.  يمكنــه أن يشــعر بأنــه فــي شــراكة 
ــيته." ــكيل شخصــ ــه فــــي تشــ ــل فــــي تشــــكيل  119مــــع والديــ ــراك الطفــ وإشــ

يشعر الطفل بقيمة كبيرة لذاته أمام شخصيته يشعره بالمسئولية، حيث  
وبــين والديــه. هــذا الشــعور يجعلــه  اشــتراكه فــي الكثيــر مــن األمــور بينــه

 يشارك والديه في كل كبيرة وصغيرة في حياته  يما بعد.  

والمناشــدات ليســت ضــعفًا مــن الوالــدين بــل قــوة ألن الطفــل يشــعر 
بأن والديه ال يصدران له األوامـر فـي كـل كبيـرة وصـغيرة بـل يتفاهمـان 

هـــم معـــه. ففـــي المناشـــدات نســـتخدم أســـلوب اللطـــف مـــع الحـــزم لكـــي يف
األطفــال أن هنـــاك حـــب مــن جانـــب الولـــدين ولكــن هـــذا الحـــب يحتـــوي 
على حزم، بمعنى أننا قد نرفض االسـتجابة لـبعض مطـالبهم إذا كانـت 

 ال تتفق معنا وال مع مصلحتهم. 

 األوامر .2

حين تفشل المناشدات يمكن أن نستخدم األوامر لحث الطفل للقيام 
الصـوت وقـد تكـون عـن بأمر معين أو منعه عنه. وقـد تكـون األوامـر ب

ــل النظــــرات الحازمــــة أو اإلشــــارات  ــق الرســــائل غيــــر اللفظيــــة مثــ طريــ
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ــا  ــر. "وكلمـ ــدات واألوامـ ــتخدام المناشـ ــين اسـ ــرق بـ ــاك فـ ــد...الخ. وهنـ باليـ
ــد، أو  ــوبيخ، والنقـــ ــر، والتـــ ــل األوامـــ ــلطوية مثـــ ــائل الســـ ــتخدمت الوســـ اســـ

ت الصراخ، أصبحت أقل فاعليـة وتـأثيرًا. ولكـن إذا اسـتخدمت المناشـدا
المريحة بصورة طبيعية، فإن اسـتخدام صـيغة األوامـر مـن وقـت آلخـر 

ربما تكون فكرة األوامر نافعة   120يمكن أن يحقق نتائج إيجابية عامة."
قلــــياًل ولكـــــن ليســـــت علـــــى طـــــول الخـــــط. فاألطفـــــال عنـــــد ســـــن معـــــين 

 يتضايقون من األوامر والنواهي. 
السـلوك ال تستنزف طاقتـك وسـلطتك فـي هـذا النـوع مـن ضـبط لهذا  

فــــي األوامــــر والنــــواهي. "وبمــــا أنــــك ال تمتلــــك كمــــًا غيــــر محــــدود مــــن 
الســلطة، فــال شــك إنــك ال تريــد أن تضــيعه بــأن تكــون ســلبيًا دائمــًا فــال 
ــًا أو الظــــــــروف  ــيبة حقــــــ يتبقــــــــى شــــــــيء لــــــــديك فــــــــي األوقــــــــات العصــــــ

 بـــالرغم مـــن أن أســـلوب األوامـــر والنـــواهي غيـــر محبـــب  121المحرجـــة."
 تخدم عند الحاجة إليه. لدى األطفال إال أنه يس

 تقديم البديل .3

حيــث أن األطفــال ال يســتريحون لصــيغة األوامــر والنــواهي  يجــب 
أن ال تستخدمهم بكثرة ونحن نربـي أبناءنـا. قـدم دائمـًا البـديل ألي أمـر 
يرفض الطفل أن يقوم به. فمثاًل إن طلب لعبة غالية الثمن  ـيمكن أن 

 
 .88  المرجع السابق،  120
 .88المرجع السابق،   121



 

174 

اللعبـــة ولكـــن أنـــا أريـــد أن تقـــول لـــه لـــيس لـــدي المـــال الـــذي يكفـــي هـــذه 
أشــتري لــك لعبــة بــثمن أرخــص ولــيكن فــي حــدود كــذا مــن المــال. فأنــت 
قدمت البديل وحددت المبلـغ ويمكـن أن تتـرك لـه الحريـة فـي أن يختـار 

 ما يريد. 

 تقديم ارتيارات .4

أسلوب االختيارات يشبه أسلوب البديل السابق ولكن يقدم أكثر مـن 
فـي حيـاتهم فقـدم لهـم اختيـارات   ت قـرارااختيار. ويحب األطفال اتخاذ ال

ليفكروا فيهـا ويقـرروا مـا سـيكون أفضـل لهـم. هـل تريـد أن تنـام اآلن أم 
بعد ربع سـاعة؟ مـاذا تريـد أن تأكـل فـول أم طعميـة؟ أرز أم بطـاطس؟ 
بعــد تنتهــي مــن حــل واجبــك المدرســي هــل تريــد أن تشــاهد التلفزيــون أم 

االعتمـاد علــى الــنفس، حيــث  فلـم فيــديو؟ يعلــم أسـلوب االختيــارات فكــرة
يتــدرب األبنــاء علــى كيفيــة اتخــاذ القــرارات ويتــدربون علــى اختيــار مــا 

 يرغبون.
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 اخلامتة 
 

عرضـــــنا فـــــي هـــــذا الكتـــــاب فـــــي البـــــاب األول النظـــــرة المســـــيحية 
لألطفال ورأينا كيف تعامل السيد المسيح مع األطفـال بطريقـة شـجعت 

باركهم السـيد المسـيح بصـالته الوالدين أن يطلبوا منه أن يباركهم، وقد 
واحتضنهم ألنه كان مدركا احتياج األطفال للصالة واللمسـة معـًا. كمـا 
ــر القـــادر علـــى  ــق شخصـــية الطفـــل المفكـ ــة فـــي خلـ ــنا دور الكنيسـ درسـ

 االبتكار. 
وبعـــد عرضـــنا للنظـــرة الكتابيـــة قـــدمنا دراســـة أكاديميـــة فـــي علمـــي 

ثــــاني "كيفيــــة فهــــم المشــــورة وعلــــم الــــنفس التربــــوي وذلــــك فــــي البــــاب ال
المراحل العمرية المختلفة." وقد قدمنا طرقـًا تشـجع الوالـدين علـى تربيـة 

 طفل يتمتع بفضائل مثل الثقة، االستقالل، المبادرة، اإلنجاز.
أمــا البــاب الثالــث فقــد خصــص للعصــا والحــوار فــي التربيــة حيــث 

بية رأينا عنف وقسوة العقاب البدني، وعلى النقيض قوة الحوار في التر 
 السوية، حاثين على البعد التام عن الضرب ومشجعين على التفاهم.

ثــم قــدمنا فــي البــاب األخيــر بــدائل الضــرب وعرضــنا بــدائل كثيــرة 
منها بدائل تشجع على الحـب المتـوازن، وبـدائل تسـاعد علـى األسـلوب 
التربوي السليم. كمـا لـم نهمـل إكسـاب الطفـل خبـرات تسـاعده أن يكـون 

ــع وال ــًا مـ ــوي، إيجابيـ ــلوك السـ ــية والسـ ــحة النفسـ ــدائل فـــي الصـ ــم بـ ــه، ثـ ديـ
 وأخيرًا عرضنا طرقًا للتحفيز على السلوك المرغوب  يه.   
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ــئوا ويؤسســـوا  ــا لكـــي ينشـ والســـؤال اآلن لـــك ولنـــا هـــل نربـــي أطفالنـ
؟ أم هـل نـربيهم لكـي طبيوتًا ويقيموا أسرًا على نمط األجيال السابقة فقـ

رية مــن خبــراتهم ومــن تجــاربهم؟ يبــدعوا فــي مجــال معــين  يفيــدوا البشــ
أعتقد أن الكثير منا سيختار السؤال األخير والذي مفاده أن يكون ابننا 
أو ابنتنا صاحب شخصية متميزة تغيـر فـي المجتمـع وتضـيء الطريـق 

 أمام اآلخرين. 
ولنحــذر مــن أن نربــي الطفــل علــى الطاعــة العميــاء فمــن الســهل أن 

أوامرنــــا  يخــــرج نســــخة مــــن  نربـــي الطفــــل علــــى الطاعــــة العميــــاء لكـــل
شخصـــــياتنا، وهـــــذا مـــــا يصـــــارع  يـــــه بعـــــض الوالـــــدين الـــــذين يلجـــــأون 
للضــرب. فهــم يســتخدمون القســوة والضــرب لكــي ال يخــرج الطفــل عــن 

 حدود أوامرهم. 
ــيء  ــل شـ ــي كـ ــرين فـ ــًا لآلخـ ــيكون مطيعـ ــدين سـ ــع للوالـ ــل المطيـ فالطفـ

دو وبالتــالي لــن يكــون شخصــية مــؤثرة فــي مــن حولــه مــن النــاس. قــد يبــ
الطفــل المطيــع بركــة لوالديــه حيــث يشــجع المثــل الشــعبي علــى الطاعــة 
بــدون حريــة الــرأي "ابــن الطاعــة تحــل عليــه البركــة". ولكــن العكــس هــو 
الصحيح، فالطفل الذي ال رأي له ال يستطيع أن يتخذ قـرارًا فـي حياتـه 

 بدون العودة للوالدين وهذا معناه أن والديه سلباه شخصيته. 
مكننــا تحديــد األطــر المعقولــة لســلوك أبنائنــا ولكــن ال وفــي التربيــة ي

نســتطيع اختيــار كــل كبيــرة وصــغيرة فــي حيــاة الطفــل. "ان الطفــل لــيس 
قطعة من الطين في يـد نحـات، إنـه كـائن حـي، يعـير آالف التجـارب 
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ــى انتهـــاج  ــن علـ ــراه االبـ ــة إكـ ــة محاولـ ــروف. وعمليـ ــف الظـ ــر بمختلـ ويمـ
جرائــــه األب باإلرهــــاق طريــــق معــــين يفشــــل  يــــه االبــــن ويصــــاب مــــن 

وما من ابن قد اكره على اتجاه معين حتى فشـل  يـه أو   122العصبي."
علــى األقــل تقــدير الم أبويــه فــي ذلــك. ويمكننــا أن نــرى ذلــك الفشــل أو 
اللــوم  يمــا بعــد فــي حيــاة األبنــاء الــذين أجبــروا علــى زواج معــين دون 

 بة لهم. رغبتهم، أو أجبروا على كلية معينة غير مرغوب فيها بالنس
علينا أن نربي الطفل ليكون شخصية مستقلة بالرأي والفكر. وتربية 
الشخصــية المســـتقلة ليســـت بـــاألمر الهـــين ألن الطفـــل فـــي هـــذه الحالـــة 
ــالرغم مــــن  ــهولة، وبــ ــع بســ ــاور وال يقتنــ ــل أمــــر، ويتحــ ــا كــ ــيناقر معنــ ســ
صعوبة الوصـول إلـى هـذا الغـرض إال أن "بعـض اآلبـاء يعثـرون علـى 

وهم يضعون أسس بناء شخصية الطفل ليكتشـف مـا   الطريق الصحيح
وهنـــا يظهــــر دور الوالــــدين فــــي تشــــجيع  123فـــي اعماقــــه مــــن مواهــــب."

 الطفل ليكتشف مواهبه وبالتالي يكتشف من هو.  
 

 
 .220 ، المرجع السابق، ساوك بنجاةين الدكتور 122
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