ثروة نمتلكها

جمع وإعداد /
سليمى علي محمد القرني
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إهـــــــــداء
إلى كل أب و أم ،ومربي ومربية ،وضعوا نصب أعينهم
حديث الرسول 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
( كلكم ٍ
إلى من انتهج هدي النبي
في تربيته وتعامله مع األبناء
إلى كل من حمل ه ّم إخراج جيل ناجح ناضج يفرِّق بين الصواب والخطأ
أهدي إليكم هذا العمل المتواضع الذي أرجو أن يحوز على رضا هللا ثم
رضاكم ويجعله خالصا لوجهه الكريم.
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تمهيد
إن األمم التي تعلم و تربي و تدرب بطريقة أفضل  ,هي األمم المرشحة ألن تتبوأ القمة
وتعتبر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة جداً في بناء شخصية االبن ,ورغم أن اآلباء يهتمون
بتكوين األسرة واختيار الزوجة إال أنهم ال يهتمون بأسلوب تربية األبناء وإنما يستخدمون ما
تيسر من أساليب التربية وما بقي في ذاكرتهم من أساليب اآلباء ,رغم أنها قد ال تكون
مناسبة ,بل إن بعض اآلباء يهمل تربية ابنه بحجة أنه صغير وأنه مشغول بكسب المادة
واألنس مع األصدقاء أو القيام ببعض األعمال المهمة ,فإذا أفاق أحدهم إلى أبنائه وعاد إلى
أسرته ..إذا األبناء قد تعودوا عادات سيئة وألفوا سلوكا ً ال يليق ,وهنا يصعب توجيههم وتعديل
سلوكهم.
إن م سؤولية تربية األبناء مسؤولية عظيمة ,يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث:
"الرجل راع ومسؤول عن رعيته ,والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن
رعيتها"( ,رواه البخاري ومسلم) .إن اآلباء الذين أهملوا تربية أبنائهم في الصغر واستخدموا
أساليب غير مناسبة فرطوا في أغلى ثروة يملكونها ,وماذا تنفع المادة بعد ضياع األبناء؟! وما
يفيد السهر مع األصدقاء واألب سوف يتجرع األلم حينما يُصدم بعقوق ابنه وانحراف سلوكه؟!
وأخيراً يتحرك اآلباء إلصالح سلوك أبنائهم ,ولكن هيهات ..لقد قسا عوده وتع ّود اإلهمال
وممارسة ألوان السلوك السيئ.
أما اآلباء الذين أحسنوا تربية أبنائهم فسوف يجنون ثماراً يانعة من صالح أبنائهم واستقامتهم
مما يسعدهم في الدنيا واآلخرة  ,يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات العبد انقطع
عمله إال من ثالث :صدقة جارية ,أو علم ينتفع به ,أو ولد صالح يدعو له"( ,رواه مسلم).
وسوف أستعرض في هذا الكتاب ما يأتي:
الفصل األول /التعريف بالتربية وأهميتها.
الفصل الثاني /خصائص النمو لدى األبناء في مرحلة الطفولة والمراهقة وفنيات التعامل
معها.
الفصل الثالث /األم ودورها في التربية
أسأل هللا أن يصلح أبناءنا جميعا وأن يهدي شباب المسلمين وشاباته ،وأن يوفقنا للعلم النافع
والعمل الصالح ،وأن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل.
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الفصل األول
مفهوم التربية
وأهميتها
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تعريف التربية وأهميتها
تعريف التربية :التعريف اللغوي :لقد َع َّرف اللُ َغو ُّيون وأصحاب المعاجم لفظة
رب الول ِد ربّا ً  :وليُّه
التربية بأنها  ( :إنشا ُء الشي ِء حاالً فحاالً إلى َح ِّد التمام ) و ( ُّ
وتَ َع ُّه ُدهُ بما يُ ِّ
غذيه ويُن ِّميه ويُؤدِّبه…) .
التعريف االصطالحي :هي مجموعة العمليات التي يستطيع بها المجتمع أن ينقل
معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقائه ,وتعني في الوقت نفسه التجدد
المستمر لهذا التراث وأيضا لألفراد الذين يحملونه .فهي عملية نمو وليست لها
غاية إال المزيد من النمو ,إنها الحياة نفسها بنموها وتجددها.
التربية  :هي عملية تنشئة وتنمية قدرات الطفل الفكرية والعقلية والجسدية,
وغرس المبادئ واألخالق ,واالهتمام بكافة جوانب التربية ,اإليمانية والصحية
(نفسية – جسدية) واألخالقية والعلمية ,لينشأ األوالد بشخصيات متوازنة صالحة
لنفسها ومجتمعها.
والتربية هي أساس ورسالة األنبياء التي بعثوا بها ,وبالتربية يصلح األجيال,
والتربية تبدأ مع األوالد من مراحلهم األولى؛ فهي عامل مهم في تشكيل شخصية
الفرد وسلوكه في المستقبل ,وإهمال تربية األوالد معناه جناية على فرد وأسرة
ومجتمع.
والتربية ليست وراثة وإنما هي علم مكتسب ونهج ينبغي تعلمه وال سيما في عصر
تعقدت مسالكه .
تعريفات اخرى للتربية:
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يعتقد  Herbartأنَّ علم التربية هو  " :علم يهدف إلى تكوين الفرد من
أجل ذاته ,وبأن توقظ فيه ميوله الكثيرة "
أ ّما  Durkheimفيرى فيها " تكوين األفراد تكويناً اجتماعياً "
أ َّما الفيلسوف النفعي  J. Millفيرى أنَّ التربية هي "التي تجعل من الفرد
أداة سعادة لنفسه ولغيره".
ولكن  John Deweyيرى أنَّ التربية " تعني مجموعة العمليات التي
يستطيع بها مجتمع أو زمرة اجتماعية  ,أن ينقال سلطاتهما وأهدافهما
المكتسبة بغية تأمين وجودها الخاص ونموهما المستمر  .فهي باختصار"
تنظيم مستمر للخبرة ".

من توجيهات الكتاب والسنة حول تربية األبناء:
ارا
س ُك ْم َوأَ ْه ِلي ُك ْم نَ ً
يقول هللا سبحانه وتعالىَ { :يا أَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا قُوا أَنفُ َ
صونَ َّ
هللاَ َما أَ َم َرهُ ْم
شدَا ٌد َال يَ ْع ُ
َوقُو ُدهَا النَّ ُ
اس َوا ْل ِح َجا َرةُ َعلَ ْي َها َم َالئِ َكةٌ ِغ َالظٌ ِ
َويَ ْف َعلُونَ َما يُؤْ َم ُرونَ } [التحريم.]6 :
يقول ابن كثير :أي تأمر نفسك وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء
وعبيد بطاعة هللا ,وتنهى نفسك وجميع من تعول عن معصية هللا تعالى,
وتعلمهم وتؤدبهم ,وأن تقوم عليهم بأمر هللا ,وتأمرهم به وتساعدهم عليه.
وفي معنى هذه اآلية الكريمة الحديث الذي رواه اإلمام أحمد وأبو داود عن
سبرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مروا الصبي بالصالة إذا
بلغ سبع سنين ,فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
قال الفقهاء :وهكذا الصوم ليكون ذلك تمريناً له على العبادات؛ لكي يبلغ
وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر.
في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم" :ما من مولود يولد إال على الفطرة ,فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمجسانه ."..قال العلماء :هذا نص على مسؤولية األسرة في
المحافظة على فطرة األبناء وصيانتها عن االنحراف.
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أهداف التربية -:
وتصنف هنا حسب صفاتها على مر العصور :
 .1الهدف المحافظ  :وهو الهدف الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية ,حيث
كان األهل يربون الناشئة على ما كان عليه الراشدون ,وكان األطفال
يتعلمون ما إن ينتظر القيام به حين يصبحون راشدين.
 .2التربية كإعداد للمواطن الصالح  :فقد كانت أهداف التربية في الدول السابقة
هي إعداد الفرد لذاته وتنمية الصفات المطلوبة والمرغوبة.
 .3التربية كإعداد يحقق األغراض الدينية  :إن ارفع العلوم حتما هو معرفة هللا
وصفاته ,ولكن العلوم لم تقيد بهذا الحد.
 .4التربية اإلسالمية (وهي جزء من التربية الدينية) :التربية اإلسالمية هي
عملية بناء اإلنسان وتوجيهه إلعداد شخصية وفق منهج اإلسالم وأهدافه
في الحياة.
 .5النزعة اإلنسانية في التربية  :إن التربية الكاملة هي تلك التي تمنح الرجل
بأن يقوم بكل الواجبات الخاصة والعامة ,وقت السلم وزمن الحرب بكل
حذاقة واعتزاز.
 .6المعرفة وطريقة البحث كهدف أعلى للتربية  :بدأ توسع العلوم واضحا منذ
مطلع القرن السابع عشر ,وكان من نتائجه وقوف الفكر اإلنساني أمام هذا
االتساع وقفة حائرة تتمثل في كيفية اإلحاطة الكاملة بهذه المعارف ,وإيجاد
طريقة كوسيلة الزمة للوصول إلى المعرفة.
 .7األهداف األرستقراطية والديمقراطية في التربية  :ولقد كانت أهداف
كوندورسية بجملة عامة حين يقول ( إن هدف التربية هو إنماء الملكات
الجسمية والفكرية والخلقية في كل جيل ,مما يؤدي إلى المشاركة في
التحسين التدريجي للجنس البشري )
 .8التربية كنمو فردي متناسق  :لقد تركت األهداف التربوية أثرا بالغا في الفكر
التربوي المعاصر ,وهي تشديدها على النمو الذاتي الداخلي للطفل نموا
يحقق له وحدة شخصيته وتناسقها وانطالقها وان اختلفت معه في
التفاصيل.
 .9أهداف التربية التقدمية  :ال بد من جعل حياة الطفل في المدرسة غنية زاخرة
بالجديد والمتنوع ,وبالمشاكل التي تشبه مشاكل الحياة العامة ,ونجعل
تربيته مبنية على طريقة حل المشكالت.
أهداف التربية القومية  :تتفق الدول المتعاقدة على أن يكون هدف
.11
التربية والتعليم فيها بناء جيل عربي واع مستنير يؤمن باهلل ويحب وطنه
العربي ويثق بنفسه وأمته ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي
واالجتماعي ويتمسك بمبادئ الحق والخير ,ويملك إرادة النضال المشترك
وأسباب القوة والعمل االيجابي متسلحا بالعلم والخلق لتثبيت مكانة األمة
العربية المجيدة ,وتامين حقها في الحرية واألمن والحياة الكريمة.
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التنشئة االجتماعية :هي عملية تربوية تقوم على التفاعل بين الطفل واألسرة إذاً
فإن التنشئة االجتماعية تبدأ من البيت بواسطة األسرة حيث جيل الرضاعة
والحضانة المبكرة هي الوكيل الوحيد قبل أن تنتقل وكالتها إلى المربية في الروضة
والى المربية والمعلمة في المدرسة .حيث تصبح المعلمة هي وكيلة أساسية في
عملية تنشئة الطفل االجتماعية .وعلى كل فإن التنشئة االجتماعية األسرية هي
القاعدة األساسية لتنشئة الطفل وكيفما يتم التعامل معه في البيت في مراحل نموه
األولى هكذا ينشأ ويترعرع ويصبح من الصعب تغيير سلوكه إنما يكون هناك
حاالت تعديل سلوك .وبما أن الوظيفة األساسية لألسرة هي تنشئة أطفالهم تنشئة
اجتماعية فإن األسرة على عاتقها عمل صعب وشاق وخاصة في توفير األمن
جو من الحنان واالستقرار والمحبة ,إذ يعتبر ذلك
والطمأنينة للطفل ,ورعايته في ّ
من الشروط األساسية التي يحتاج إليها الطفل كي يتمتع بشخصية متوازنة ,قادرة
على اإلنتاج والعطاء .وكذلك تعليم الطفل على المبادئ األساسية لثقافة الجماعة
ولغتها وقيمها وتقاليدها ومعتقداتها .وهذا كفي ٌل بتهيئة الطفل للدخول في الحياة
االجتماعيَّة من بابها الواسع,ويم ِّكنه من السلوك بطريقة متوافقة مع الجماعة,
والتكيف مع الوسط الذي يعيش فيه .وهناك الكثير من البحوث المختلفة التي
أجريت ,والتي تشير إلى أهميَّة الشعور باالطمئنان في المراحل المب ِّكرة من حياة
الطفل ,ليستطيع الوقوف في مواجهة المثبِّطات والسلبيات في مراحل الحقة من
العمر .فالتعامل مع الطفل بإيجابية ومحبة  ,واحترام فرديته  ,يساهم في تفتح
شخصيته ,وتنمية قدراته اإلبداعيَّة  ,وهذا موكو ٌل باألسرة التي تستطيع أن تهيئ
له فرصة التعبير عن أفكا ٍر جديد ٍة وإيجابية ,وتوفر له فرص القراءة والمناقشة
وطرح األسئلة .أساليب التنشئة االجتماعيَّة  :تختلف طرق التنشئة في كل
المجتمعات ,أما المجتمع العربي  ,فتتميَّز فيه طريقتان:
 .1النهج القائم على الحوار مع الطفل  ,واحترام مشاعره وآرائه  ,وأخذها
بعين االعتبار ,واإلصغاء إليه ,وترك الحرية له للتعبير بحريَّة عن أفكاره,
فإذا ساد جو األسرة نوع من الديمقراطية والتسامح ,كان السبيل ممهداً
إلقامة عالقة أسرية صحيحة ومتماسكة ,شرط أن يكون الطفل طرفا ً فاعالً
فيها ,مما يم ِّكنه من النمو والتفتح ,وتنمية االستقاللية واالعتماد على
الذات ,وتعزيز الثقة بالنفس ,على أالّ تصل إلى الخضوع لرغبات الطفل ,
واالنقياد ألهوائه في ما يطلب ويرغب ,بل في مشاركته بالقرار الذي يتعلق
به.
 .2وهناك طريقة االستبداد والتسلط التي تعتمد على القمع والقسوة ,بحيث يتم
توجيه الطفل ,وفرض األمور عليه ,وقتل روح المبادرة واالستقاللية في
ذاته .وهذا من الممكن أن يؤدي إلى ثورة الطفل وتمرده ومعارضته
المستمرة ,لكل ما تريد األسرة منه أن يفعله ,وهذا النمط من التربية يترك
آثاراً سلبية في شخصية الطفل التي قد تستمر إلى مدى بعيد ,بشكل عُقد
نفسيَّ ٍة تتحكم بسلوكه وتفكيره على المدى البعيد ,وقد تؤثر هذه األساليب في
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ص الدكتور
قدرة المراهقين على التكيُّف وعلى صحتهم النفسيَّة .وقد َخلُ َ
سعد الدين إبراهيم إلى القول:
" إنَّ التنشئة االجتماعيَّة في األسرة العربية ,بالرغم من أنَّها توفر بعض المقومات
الضروريَّة لإلبداع  ,إال أنَّها تُج ِّمد أو تد ِّمر معظم المقومات األخرى .والمشكلة
س َمتي التسلطيَّة والتقليديَّة المحافظة وتفاعلهما معا ً "
األصعب هي " :اجتماع ِ
وعلى هذا األساس ,تُعتبر األسرة العربية نموذجا ً مصغَّراً للمجتمع العربي ذاته ,
ويُعتبر المجتمع نموذجاً مكبَّراً لألسرة  .ومن ناحية أخرى نجد أنَّ مؤسسات
المجتمع األخرى _ وخاصة المدارس _ ت ِّ
ُغذي وتدعِّم ما بدأته األسرة مع أبنائها في
سخ هذا النمط من التربية .تأثير العوامل االجتماعيَّة
مرحلة الطفولة المتأخرة  ,وتر ِّ
في سلوك األهل :يتأثر سلوك األهل ( األب واألم ) بشروط البيئة والثقافة
توجه سلوك الناس
والمعتقدات السائدة والقيم االجتماعيَّة .فهذه العوامل في العادة ِّ
في حياتهم اليوميَّة ,فيفرضه األهل بدورهم على األبناء .وهناك أيضاً الخصائص
المهنيَّة لعمل األب أو األم ,فاآلباء الراضون عن عملهم هم أكثر نجاحاً من غيرهم
بدورهم كآباء  ,ويميلون إلى إتباع إستراتيجية الحوار والديمقراطيَّة مع الطفل بدالً
من استخدام العقاب الجسدي ,وكذلك األم العاملة تختلف عن األم غير العاملة في
طموحاتها وفي آمالها التي يكون الطفل موضعا ً لتحقيقها .واختالف األساليب
المتَّبعة من ِقبل األهل يؤدِّي إلى فروق نمائيَّة عند األطفال.
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أهمية التربية اإلسالمية
يعيش المسلم في ظل التربية اإلسالمية حياة ملؤها السعادة واالطمئنان  ,فهو
يشعر بالراحة النفسية واالجتماعية ,وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم
يكن ليصيبه  ,وأن كل شيء في هذا الكون يحصل بقدر هللا عز وجل .
وأما اإلنسان الذي يعيش في المجتمعات غير اإلسالمية فهو يشعر باإلحباط
والقلق والتوتر واالضطراب النفسي والفراغ الروحي واالكتئاب فتكثر حاالت
االنتحار والهروب والفساد الخلقي واالجتماعي.
من هنا تتجلى أهمية التربية اإلسالمية وقيمتها ويظهر ذلك من خالل -:
 .1إنها تنظم حياة اإلنسان مع ربه سبحانه وتعالى ,فاهلل عز وجل هو الخالق
الرازق المستحق للعبادة ,واإلنسان مخلوق وظيفته عبادة ربه والتوجه إليه دائما,
ق * خلق اإلنسان من علق* اقرأ وربك
س ِم َربِّكَ الَّ ِذي َخلَ َ
قال تعالى ( ":ا ْق َرأْ ِبا ْ
األكرم * الذي علم بالقلم*" (العلق . )4 -1
 .2إنها تحقق السعادة لإلنسان في الحياة الدنيا واآلخرة ,فالمسلم يعرف قيمة
الدنيا ,فعالمه أوسع من عالم الحياة المادية األرضية وحدها ,فالتربية اإلسالمية
تقوم على أساس الواقع المادي والروحي لإلنسان دون االقتصار على جانب واحد
منها فقط ([ , )]1والمسلم يعلم أن الدنيا مزرعة اآلخرة وأن ما عمله في الدنيا
سوف يجده ويحاسب عليه في اآلخرة قال تعالىَ ((":وا ْبت َِغ فِي َما آتَا َك َّ
َّار
هللاُ الد َ
سنَ َّ
هللاُ إِلَ ْي َك )) ( القصص . )77
سنْ َك َما أَ ْح َ
ْاآل ِخ َرةَ َوال تَ ْن َ
صيبَكَ ِمنَ ال ُّد ْنيَا َوأَ ْح ِ
س نَ ِ
 .3التربية اإلسالمية تنظم حياة المسلم مع مجتمعه الذي يعيش فيه ,وتعمل على
تقوية الروابط بين المسلمين ودعم قضاياهم والتضامن معهم قال تعالى " :إنما
المؤمنون أخوة " (الحجرات )11وقال رسول هللا ": -r-مثل المؤمنين في توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
سهر و الحمى " ([. )]2
األعضاء بال ّ
 .4التربية اإلسالمية تهتم بكل مقومات اإلنسان الجسمية والعقلية والنفسية
والوجدانية وتسعى إلى تحقيق التوازن التام بين كل هذه المقومات.
فاإلسالم يرفض الرهبنة واالنقطاع للعبادة ,كما أنه يرفض تحول البشر
إلى عجول آدمية مفتولة العضالت خاوية العقل والروح  ,وأمر الصحابة الذين
حاولوا مخالفة الفطرة أن يعودوا إلى صوابهم فقال  -صلى هللا عليه وسلم " : -
….أما أنا ف أصلي وأرقد  ,وأصوم وأفطر ,وأتزوج النساء ,فمن رغب عن سنتي
فليس مني " ([]3
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مؤثرات على التربيـــة
لقد أسهم انفتاح العالم اإلسالمي على المجتمعات األخرى في انتشار ألوان
من المغريات والمؤثرات  ,ولم يعد البيت ذلك الحصن الذي يتحكم راعيه
فيما يدخله ويخرج منه  ,بل أصبح معرضاً لما ينتجه العالم بأسره من
نتائج فكرية  ,أو مادية ال يخلو هو اآلخر من أبعاد فكرية  ,مما يفرض
تحديات تربوية أكبر  ,ويزيد من عبء أولئك الذين يعنون بتربية أبنائهم
ورعايتهم.
وفي المقابل أفرزت التغيرات االجتماعية نتائج أسهمت في تقليص دور
األسرة  ,فاألسرة التي كانت تسكن في بيت صغير يجتمع أفرادها فيه ,
ويجتمعوا ساعات عدة يتبادلون ألوان الحديث  ,تفرقوا في منزل شاسع
يحتاجون معه ألجهزة اتصال داخلية  ,واستولت أجهزة اإلعالم على جزء
ال يستهان به من وقت األسرة  ,فصاروا ينصتون لما تبثه تلك الوسائل
ويقضون أو قاتا ً طويلة في نقد وتحليل برامجها .
كما أدى األعتماد على الخدم والسائقين إلى تبديد جزء من الوقت الذي
يقضيه األوالد مع آبائهم وأمهاتهم  ,وأصبحت العمالة المنزلية تؤثر تأثيراً
واضحاً في تربية األوالد  .كل تلك المؤثرات أدت إلى تضاؤل دور األسرة
في التربية  ,بسبب انحسار وقت اجتماعها  ,وصار من المألوف أن ترى
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هوة واسعة بين سلوك اآلباء واألبناء.
إننا نحتاج إلى إعادة النظر في كثير مما أفزرته التغيرات اآلجتماعية ,
وأال نستسلم ونستجيب لها بغض النظر عن أثارها  ,بل نرفض منها ونقبل
وفق ما يحقق مصالحنا الشرعية  ,ويدرأ عن المفاسد .
ونحتاج إلى أن يتعاون الدعاة فيما بينهم  ,من خالل تنظيم برامج وزيارات
أسرية وأنشطة مشتركة  ,وأن يتعاونوا من خالل مقترحات ولقاءات
متبادلة .
لقد أصبح مفهوم الدور التربوي لألسرة مقتصراً  -لدى فئة كبيرة من
الناس  -على الحماية والرقابة واألمر والنهي فقط  ,وهذا مفهوم خطأ إذ
يجب على األسرة أن تربي النفوس على اإليمان والتقوى  ,وأن تعمر
القلوب بذكر هللا واإلخالص في عبادته  ,فاذا قمنا بذلك تغير حال األمة ,
ونهضت من سباتها الطويل  ,وحققنا مفهوم التربية اإلسالمية  ,وظفرنا
بجيل مؤمن يحقق طموحاتها  ,ويعيد أمجادها.
هكذا كان األنبياء والمرسلون عليهم السالم والسلف الصالح من بعدهم
رضوان هللا عليهم  ,فهذا لقمان عليه السالم يعظ ويوجه إلى اآلداب
السليمة والسلوك المستقيم  .ولنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أسوة حسنة في التربية  .فقد أولى هذا الجانب أهمية كبرى  ,وحرص
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على توجيه شباب الصحابة وفتيانهم  .إلى اآلداب السليمة في كل نواحي
الحياة حتى في طريقة تناول الطعام والشراب .
فما أحوجنا إلى اقتفاء هذا األثر والسير على هذا المنهاج الذي أثمر ذلك
الجيل العظيم من الصحابة والتابعين رضوان هللا عليهم ورفعوا راية
اإلسالم في كل أصقاع المعمورة  ,وكانوا دعاة بأخالصهم وتربيتهم إلى
دين هللا الحق.
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التربية أساس النجاح
مهما تواصلت الكتابات وصدرت المؤلفات عن الطفل فإنه مع تطور األحداث
وتقدم العصر يظل بحاجة إلى دراسات متوالية تتحدث عنه وتتحدث إليه ,وتتابع
مراحل حياته وأجواء منطلقاته .وإذا كان تدريس األطفال يحتاج إلى توافر مؤهالت
معيّنة في المدرس الذي يتلقى عنه الطفل ,فإن اصدار دراسات في هذا المجال
بحاجة كذلك إلى مزيد من التوسع في تفهم تطلعاته المبكرة ورصد نوازعه النفسية
المتفتحة ,ومحاولة الوصول إلى الكيف ّية التي يصبح بها في المستوى المطلوب له
والالئق بتربيته وتعليمه .بما يتناسب مع مداركه ويلبي طموحاته ويجعل منه فرداً
يثق بقدراته وينجح في حياته وذلك مما يقتضي حشد اهتمامات كثيرة تُوجه كلّها
لتصب في صالح تربية الفرد منذ صغره وتوسيع آفاقه العلمية .على أساس
استحضار مشاهد المستقبل وتطوراته المعرفية وكيفية االستعداد له واللحاق
بمساره.
***
وإذا كانت النتائج البد لها من مقدمات ,فإن إعداد الطفل عَبر مراحله العُمرية من
أهم الواجبات التي ينبغي ان تلتزم بها األسرة ,ومما يندرج تحت االهتمامات التي
تُعنى بها األمة ,ولو توقفنا عند هذا الطفل الذي أوليناه كل اهتمامنا وصرفنا نحوه
ُجل تفكيرنا :لوجدنا ـ بعد التأمل ـ أنه يمثل كل فرد فينا في بداية حياته وتكوين
شخصيته منذ مستهل والدته ,فكلنا َعبَرنا هذه المسافة بين الطفولة والكهولة,
مر بنا سواء في معاملة أفراد األسرة لنا أو في التعايش
ولعلنا مازلنا نتذكر أكثر ما ّ
مع أفراد المجتمع من حولنا ,ونجاح من نجح منا في الحياة ليس مقصوراً على فئة
بذاتها وال مرتبطاً بزمن بعينه فكل الصغار يم ّرون بما سبق أن اجتزناه في طريقنا
الطويل ,وعلينا أن نجنّبهم مخاض المتاعب التي واجهناها بقدر ما يُتاح لنا من
امكانات وما في مقدورنا من استطاعة ,فهم جيل المستقبل و ُعدّة الغد ,وما زرعناه
سوف نحصده بالنسبة لواقعهم ومردوده سوف ال يعود عليهم وحدهم فحسب وإنما
سيم تد إلى أجيال قادمة وآمال واعدة بحسب النمو الفكري المتوقد والعلم المفيد
المتجدد.
***
ومن مقتضيات التحوالت المعاصرة أن نعمل على إعداد أوالدنا( :بنين وبنات)
إعداداً متكامالً يشمل مساحة واسعة من الزمن الحاضر والزمن المستقبل .بما تتسع
له الرؤية المدركة والتوقعات المحتملة ,وهذا اإلعداد البد أن تتوافر فيه عوامل
متعددة غايتها مجتمعة :أن تصوغ كيان الفرد على نسق متميز وأن تعمل على
تكوين شخصيته بصورة متميزة كذلك .حتى يكون مواطناً فاعالً في المجتمع الذي
يعيش في محيطه ,وممثالً متميزاً لألمة التي ينتمي إليها ..والجيل الناشئ الذي
اليزال في مراحله الدراسية قد ينظر إلى مساراته المستقبلية بأبعد مما نظر الجيل
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الحالي تجاه األوضاع التي يعيشها واألحداث التي يعايشها ,فبعد أن يجتاز مراحل
التعليم والتطورات المصاحبة لها :يكون قد تخطَّى مسافة الوصاية التي كانت
مفروضة عليه من جيل اآلباء ,وفي تخطيه هذا ينطلق نحو تحقيق طموحاته
وأحالمه ,وإذا كانت التربية في العهود السابقة تسير بخطى وئيدة فذلك ألن التعليم
فيها غير إلزامي والطفل متروك لهواه مطلق اإلرادة دون توجيه مباشر ومتابعة
يضره ,ولذا فإنه عندما ينساق
مستمرة وهو في سن ال يميّز فيها ما ينفعه مما
ّ
وراء عاطفته ويجنح إلى الكسل والخمول وال يتحقق له نصيب من التعليم :يصبح
نشازاً في المنظومة االجتماعية ومتخلفاً عن أقرانه الذين تلقوا العلم وسبقوه في
المعرفة ,وقد كان في العهود السابقة ال يشعر بمدى الفارق الكبير الذي يفصله
ع ّمن سبقه من لداته ممن تأهلوا بعد أن بذلوا جهودهم في الدراسة وكان من نتائج
ذلك أنهم حققوا لهم مجاالت رحبة في المجتمعات التي ينتمون إليها وبروزا فيها
من حيث اختفى اآلخرون.
***
كانت تلك سمة ظاهرة في كثير من المجتمعات السابقة لكنها تبدلت في هذا العصر
الذي هو عصر العلم والمعرفة والسباق إلى التقنيات واالنجازات المهمة ,فلقد
تحولت األجيال المعاصرة إلى مسارات جديدة تالئم طبيعة العصر وتواكب التطورات
التي يشهدها العالم في دنياهم الجديدة ,فأدرك ابن هذا العصر مدى أهمية التعليم
فاتجه إليه بدافع الرغبة التي تمليها حوافز كثيرة أوجدتها ظروف العصر ,وفي ظل
هذه الرغبة اندفعت بواعث حفز أوالده لالقبال على العلم واالندماج في المسيرة
العلمية خالل جميع المراحل التعليمية ,فقد كان يضع في اعتباره أنّ ضمان مستقبله
ومستقبل أوالده رهن بمدى العلم الذي يحصل عليه والمعرفة التي يتوصل إليها,
وبهذا التفاوت في الرؤية بين الماضي والحاضر جاء دور النهضة الحالية وهي
محصلة المعرفة العلمية التي قامت عليها الحضارة الراهنة.
***
إن الجو األسري المحفّز على التعلّم أهم ماعلى األسرة توفيره والبداية الصحيحة
للتوجه الصحيح وسلوك الطفل نابع من تربيته وتنعكس عليه بيئته ,فعامل
تهيئ
ّ
الدين مهم في تكوين السلوك الفردي في مختلف المراحل على مدى عمر اإلنسان
منذ الطفولة وحتى الشيخوخة ,فتنمية الشعور الديني في نفسيته وغرسه في ذاته
يجعله يتقيّد بالشعائر الدينية ويلتزم بالقيم اإلسالمية ,والتربية ال تقتصر على بناء
الجسم فقط وإنّما تتمثل أهميتها في بناء الشخصية حتى عندما يبلغ الفرد مستوى
المسئولية يدرك أهمية دوره في الحياة ومدى فاعليته في المجتمع ,وعلى هذا
األساس وبهذا المستوى يتحمل مسئوليته كفرد في األمة له حقوق تقابلها واجبات
عليه ,وإذا لم يستشعر ذلك كان عبئا ً ثقيالً على أمته وعضواً غير فاعل في مجتمعه
ونشازاً في الوجود الذي يعيش في دائرته ,ومن هنا تجيء أهمية التأسيس
التربوي وتثبت القيم في مفهوم الفرد ,فهو في ممارسة أدواره في الحياة ينطلق
من أُسس نشأته منذ الطفولة إلى حين اكتمال نموه العقلي وادراكه الذاتي ,وفي هذا
15

توجهاتها
النطاق تستوفي شخصيته كل أبعاد إطارها السلوكي والعقالني عبر
ّ
المختلفة ,وعلى المنوال نفسه تستقر صالته بأفراد مجتمعه وباآلخرين من خارج
دائرته االجتماعية ويتم ذلك وفق معطيات تربيته التأسيسية ,وفي هذا المضمون
أشار اإلمام الغزالي في كتابه( :إحياء علوم الدين) فيما يتصل بمسئولية الوالدين
نحو ولدهما ـ وأهمية هذه المسئولية في بناء مستقبله ـ بما نصه" :الصبي أمانة
عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة ,وهو
قابل لكل ما نقش عليه ,ومائل إلى كل ما يُمال به إليه ,فإن ع ُّود الخير و ُعلّمه :نشأ
عليه وسعد في الدنيا واآلخرة وشاركه في ثوابه أبواه وك ُّل معلم ومؤدب".
***
واالهتمام بتنشئة الطفل تمتد لتشمل كل مجاالت حياته داخل المدرسة وخارجها في
تلقيه للعلم وفي مسلكه بين الناس ,فهو منذ باكورة حياته مهيأ ألن يأخذ دوره في
خدمة وطنه وإسعاد مجتمعه ,وتعاليم اإلسالم هي التي تضيء الطريق أمام المربي
والطالب حيث يلتقيان عند هذه التعاليم المرعية :األول بالتوجيه والثاني بالتلقي.
والتربية السليمة من أقوى الوسائل لالرتقاء باإلنسان منذ بداية عمره حتى نهايته,
فالتربية تُصنَّف على أنها تأتي في طليعة المقومات اإلنسانية في الحياة العامة,
وبالذات في ميدان الناشئة ومسيرة األجيال وما يتبع ذلك من صنع األفكار وتشكيل
النوازع الوجدانية ,وما يتلقاه الطفل في صغره يؤثر في وجدانه بشكل مباشر أو
غير مباشر بحيث يستخفي برهة من الزمن في ذاكرته ,وعندما تستدعيه األحداث
أو تداعيات المناسبات يبرز في الظاهر متسلالً من زوايا الذاكرة ,فالطفل يستجيب
لما يُملى عليه ويرشد إليه ,فعقله خامة قابلة للتكييف يتشكل على الصورة التي
يريدها المربي سواء كان ذلك في صورة الوالدين القائمين على تربيته أو في
صورة المدرسين الذين يتعهدون تعليمه.
***
وحب الولد فطرة إنسانية فطر هللا عليها اإلنسان وغريزة أودعها هللا في جميع
مخلوقاته ,وبهذه الرابطة كان االنجاب ليتم التناسق بين األصل والفرع أي بين
الوالد والمولود ,وذلك ما يؤكد طبيعة الصلة بين األسرة وأفرادها الذين تجمعهم
رابطة القرابة ,وتتسع الدائرة بعد ذلك لتشمل المجتمع الذي يضم األسرة جميعها
وتتكون داخل هذا االطار روابط وصالت وفق ما يسود المجتمعات في تكوينها من
حتمية تضامنها وتعاونها بما يمليه عليها واقع العيش على هذه األرض بما تفرضه
من معطيات وما تستدعيه من تكاتف وتساند على درب الحياة.
***
وإذا كان األوالد في واقع األمر موضع االهتمام التام من قبل الوالدين بحكم ما
يحمالنه من حب متأصل في الذات ,فإنه من منطلق هذا الحب يجري االهتمام بهم
السيما في حقل التربية والتعليم ,فذلك هاجس يحياه اإلنسان طيلة حياته فيتعلّم
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وينقل المعرفة إلى أوالده من بعده .ألنها الوسيلة التي تقود إلى النجاح في معترك
الحياة ,وقد تختلف الوسائل الموصلة إلى هذه المعرفة المنشودة لكنها تؤكد الحاجة
إلى الشعور بأهمية اإلنسان وكيف يمكنه تحقيق أهمية وجوده ,وليس من سبيل
إلى ذلك سوى العلم الذي يرفع صاحبه ويفتح له آفاقا ً واسعة الثبات قدراته
ومزاولة نشاطه على أفضل الوجوه وبأنسب الوسائل ..على أن من المهم جداً
ادراك أهمية القيم والحفاظ عليها مع التنشئة وما بعدها على أساس ارتباطها بالدين
من ناحية وألنها من ناحية أخرى تعتبر مظهراً يحدد سمات األمة ومكانتها بين
األمم المعاصرة لها والدور العالمي الذي ينتظرها أو الذي يُفترض فيها القيام بأدائه
بحسب مقتضيات الوجود ومتطلبات العيش ومجريات األحداث ,فاإلنسان يتقدم عبر
العصور تقدماً ملموساً على اعتبار ما هو مشاهد من أن كل عصر يتفوق على
العصر الذي سبقه خاصة في مجاالت التقنية واالنجازات الحديثة في ظل تقدم
العلوم وإثراء المعرفة ووفرة االبداع بما توفر من فرص كثيرة مما سهل اكتشاف
حقائٍق كونية جديدة وتقنيات متطورة ,والتكوين الفكري يعتبر نتيجة حتمية
للمعارف التي هي المنطلق األساسي للفكر الذي إنما انبثق من قنوات التعليم التي
هي دعامة مهمة في بناء شخصية الفرد ونجاحه ورقي المجتمع1
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الهدي النبوي في تربية االبناء

إن هللا تعالى امتن علينا بنعمة الذ ّرية  ,و ّ
حذرنا من االفتتان بها فقال :
بح َجز أهلينا عن النار
( إنّ من أموالكم و أوالدكم فتنة)  ,و انتدبنا لنأخذ ُ
ق أهلينا علينا  ,و تمام
فقال  ( :قوا أنفسكم و أهليكم ناراً)  ,و ذلك من ح ّ
رعايتنا لهم  ,و كلنا راع و مسؤول عن رعيته كما في الحديث.
و ألداء أمانة الرعاية ال ب ّد لألبوين من الحرص و العمل على تعليم األبناء
و تربيتهم  ,و ال يفوتنهما أنهما محاسبان على التهاون و التقصير في
ذلك.
ب
فقد روى الترمذي و أحمد و غيرهما بإسناد صحيح عَنْ َع ْم ِرو ْب ِن ُ
ش َع ْي ٍ
هللاِ صلى هللا عليه وسلم َو َم َع َها ا ْبنَةٌ
سو َل َّ
عَنْ أَبِي ِه عَنْ َج ِّد ِه أَنَّ ا ْم َرأَةً أَتَتْ َر ُ
ب فَقَا َل لَ َها « أَتُ ْع ِطينَ َز َكاةَ َه َذا
لَ َها َوفِى يَ ِد ا ْبنَتِ َها َم َ
س َكتَا ِن َغلِيظَتَا ِن ِمنْ َذهَ ٍ
س ِّو َر ِك َّ
س َوا َر ْي ِن ِمنْ
» .قَالَتْ الَ  .قَا َل « أَيَ ُ
س ُّر ِك أَنْ يُ َ
هللا ُ بِ ِه َما يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة ِ
نَا ٍر »  .قَا َل فَ َخلَ َع ْتهُ َما فَأ َ ْلقَ ْتهُ َما إِلَى النَّبِ ِّى صلى هللا عليه وسلم َوقَالَتْ هُ َما
سولِهِ.
ِ َّهللِ َع َّز َو َج َّل َولِ َر ُ
و الشاهد هنا أنّه رتب العقوبة على األم و ليس على البنت التي لبست
المسكتين في يدها  ,و لعل هذا إلقرارها على المنكر أو تسببها فيه.
و التربية السليمة تبدأ منذ نعومة األظفار  ,قال اإلمام الغ ّزالي رحمه هللا
في ( اإلحياء )  ( :م ّما يحتاج إليه الطفل أشد االحتياج االعتناء بأمر ُخلُقه
 ,فإنّه ينشأ على ما ع ّوده المربي في صغره من َح َر ٍد و غضب ة لِجاجٍ و
ش و حدّة و جشع  ,فيصعب عليه في ِكبره
عَجل ٍة و خفّ ٍة و هو َ
ىًً و طي ٍ
تالفي ذلك و تصير هذه األخالق صفات و هيئات راسخ ٍة له  ,فإن لم
يتحرز منها غاية التح ّرز فضحته الب ّد يوماً ما  ,و لذلك نجد أكثر الناس
ّ
منحرفةً أخالقهم  ,و ذلك من قِبَل التربية التي نشأ عليها )
و قال الشاعر:
و ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان ع ّوده أبوه
و قد قيل  :العلم في الصغر كالنقش في الحجر  ,و العلم في الكبر كالغرز
باإلبر
و حدّث و ال حرج عن هدي النبي صلى هللا عليه و سلّم في التربية  ,لتر
مدرسةً متكاملة المناهج  ,راسخة األصول  ,يانعة الثمار  ,وافرة الظالل
في التربية و التنشئة الصالحة  ,حيث اعتنى بهم بنفسه  ,و أوصى بهم
خيراً في العناية و الرعاية 1
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ولننظر فعلى كثرة األعباء ,وتعدد المهام الجسام ,لرسولنا محمد صلى
ش ًرا َونَ ِذي ًرا,
س ْلنَا َك شَا ِهدًا َو ُمبَ ِّ
هللا عليه وسلم "\:يَا أَ ُّي َها النَّبِ ُّي إِنَّا أَ ْر َ
َودَا ِعيًا إِلَى َّ
اجا ُمنِي ًرا\" (األحزاب )46-45 :نجد اهتمامه
س َر ً
هللاِ بِإ ِ ْذنِ ِه َو ِ
الكبير صلى هللا عليه وسلم  ,خي ُر من دعا ,وخير من َربي ,وخير من
أدب وعلّم ـ بتربية الغلمان ,في مرحلة متقدمة من أعمارهم ,بل حتى
قبل قدو مهم إلي هذه الحياة .ولما ال فحسن اختيار الحاضن السليم,
وأساليب التنشئة والتربية والتأديب والتعليم الصحيح ـ لغلمان اليوم,
رجاالت المستقبل ـ سبيل خيرية األمة ,ونهضتها الرسالية ,وقوتها
ومنعتها المعنوية والحضارية ,وحالً لمشكالتها التربوية والتعليمية
واالجتماعية المستحدثة في آن معاً .فضالً عن أن رؤية اإلنسان
وكينونته وسلوكه أمور مح ُكومة بتنشئته وتربيته ,وهي لن تستقيم إال
بإتباع هديه الشريف صلى هللا عليه وسلم األنموذج والقدوة"\:لَقَ ْد َكانَ
هللاَ َوا ْليَ ْو َم ْاآلَ ِخ َر َو َذ َك َر َّ
سنَةٌ لِ َمنْ َكانَ يَ ْر ُجو َّ
سو ِل َّ
هللاِ أُ ْ
لَ ُك ْم فِي َر ُ
س َوة ٌ َح َ
هللاَ
َكثِي ًرا\" (األحزاب.)21 :
بحسن اختيار األم ذات الدين ,فعن أبى
 فمن هديه الشريف االهتمام ُهريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :تنكح
المرأة ألربع :لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ,فاظفر بذات الدين تربت
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يداك" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).
فاألم مدرسة إذا أعددتها = أعددت شعباً طيب األعراق•
 إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤكد على دور األسرة في رعايةالغلمان وتنمية قدراتهم ,ويُلقي بالمسؤولية في تعهد الطفولة على
الوالدين ,فيقول الرسول صلى هللا عليه وسلم (:كلكم راع ومسئول عن
رعيته ,والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته ,والمرأة في بيت
زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها ,ثم قال :فكلّكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته"(متفق عليه من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما).
 ومن نهجه الشريف " :أن يؤذن في أذن المولود اليمني ,ويُقيم فيأذنه اليسرى ,ليكون أول ما يصل سمعه تلكم الكلمات النيرات..تعظيماً هلل
تعالي ,وتوحيدا له ,واعترافا برسالة وشعائر وشرائع رسوله محمد
صلى هللا عليه وسلم  .فعن أبي رافع رضي هللا عنه ,قال رأيت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أذن في أذن \"الحسن\" حين ولدته فاطمة\"
(الترمذي ج/4ص , 97وقال حديث حسن صحيح).
 يوجه صلى هللا عليه وسلم األمة بقوله " :إذا سميتم فعبدوا" (رواهفحسن اختيار االسم (عبد هللا ,وعبد الرحمن الخ,
الطبراني والبيهقي)ُ ,
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وإن كان ذلك يبدو أمراً بسيطاً إال انه قد يترك أثرا تكوينياً شخصياً
مستمرا ـ إيجابياً أو سلبياً .ويضفي ظالال قاتمة إذا لم يتم وفق ذلكم
الهدي الشريف.
 عن أبي موسى رضي هللا عنه قال ُولد لي غالم فأتيت به النبي صلىهللا عليه وسلم فسماه "إبراهيم" ,فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ,ودفعه
إلي وكان أكبر ولد أبي موسى") صحيح البخاري ج/5ص.)2181
 الفتح علي الولدان بكلمة ال إله إال هللا :فعن ابن عباس رضي هللاعنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :افتحوا علي صبيانكم بال إله
إال هللا"( رواه الحاكم) .وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال لما أنزل
هللا عز وجل على نبيه "  :صلى هللا عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا" ,تالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
أصحابه ذات ليلة أو قال يوم فخر فتى مغشيا عليه فوضع النبي صلى هللا
عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك فقال" :يا فتى قل ال إله إال هللا
فقالها فبشره بالجنة" (المستدرك ج/2ص.)382
 كان ا لنبي صلى هللا عليه وسلم يعوذ "الحسن والحسين" رضي هللاعنهما .فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يعوذ "الحسن والحسين" رضي هللا عنهما ويقول" :إن أباكما
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كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ..أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان
وهامة ومن كل عين المة" (صحيح البخاري ج/3ص.)1233
 يحث صلى هللا عليه وسلم األم (الحاضن األهم األول) بمالزمة أطفالها ـوخصوصاً في سنواتهم الخمس األولى ـ ليشعروا بالطمأنينة واألمن
وهما سياجان ضروريان لنمو صحي سليم سيبني عليه الحقاً ..تربية
وتأديباً وتعليما .وفي هذا يروي أبو هريرة رضي هللا عنه ,سمعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :نساء قريش خير نساء ركبن اإلبل,
أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده" )رواه مسلم).
 توفي ّر كل العطف والحنان والحب (مع الحزم) المستمر للغلمان,وتواصل ذلك في جميع مراحل حياتهم ـ وخصوصاً في فترة المراهقة ـ
وأخبارهم بذلك الحب ,وإبعادهم عن كل ما يشينهم .فعن عائشة رضي
هللا عنها قالت :جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:
أتقبِّلون الصبيان؟ فقال صلى هللا عليه وسلم :أو أملك لك أن نزع هللا من
قلبك الرحمة" (رواه البخاري)•
 من الجميل أن يسمع كثير من األطفال آباءهم يقولون لهم :إنهميحبونهم كثي ًرا  ,ولكن األجمل من اآلباء واألمهات أن يشعروهم بهذا
الحب وهذه الحفاوة .قال البراء رضي هللا عنه :رأيت النبي والحسن بن
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علي على عاتقه يقول :اللهم إني أُ ِحبُّه فأَ ِحبَّه.عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :إن رسول هللا التزم الحسن بن علي ,فقال اللهم إني أحبه فأحبه
وأحب من يحبه ,وقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إل َّي من الحسن بعد
ما قال الرسول ما قال.
 مع كل ذلك الحب هناك حزم ,فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال أخذ"الحسن" رضي هللا عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال
النبي صلى هللا عليه وسلم  " :كخ ,كخ ..ثم قال أما شعرت أنا ال نأكل
الصدقة"(.صحيح البخاري ج/2ص.)542
 وعن نهج عنايته ورعايته بالصبيان ليالً ,يروي جابر رضي هللا عنهعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال"\ :إذا استجنح الليل أو كان جنح
الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من
العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم هللا\"(صحيح البخاري
ج/3ص.)1195
 وعن تعليم الغلمان كيفية آداب الطعام والشراب ,يذكر \"عمر بن أبيسلمة\ " رضي هللا عنهما فيقول :كنت غالما في حجر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم "\:يا غالم :س ّم هللا /وكل بيمينك ,وكل مما يليك\"(متفق
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عليه ,وهو عند مسلم ,البخاري ج/5ص.)2156
 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال ,قال لي رسول هللا صلى هللا عليهوسلم "\:يا بني :إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل
بيتك\" (الترمذي ج /5ص.)59
 أمر األوالد بالعبادة منذ السابعة من أعمارهم"\:مروا أوالدكم بالصالةوهم أبناء سبع سنين ,واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ,وفرقوا بينهم
في المضاجع\"(رواه الحاكم ,وأبو داود ,من حديث ابن عمرو بن
العاص رضي هللا عنهما) ,.ويقاس علي الصالة الترويض علي صوم
أيام,عند االستطاعة  ,والتعويد علي شعائر الحج إذا كان األب يستطيعه.
 التعليم يبدأ من العام نحو الخاص ,وقد نهج النبي الكريم صلى هللا عليهوسلم هذا األسلوب في جميع تعاليمه .فهذا هو سيدنا جندب بن عبد هللا
رضي هللا عنه يقول( :كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ونحن فتيان
حزاورة \"أي قاربنا البلوغ\" فتعلّمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ,ثم
تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا\"(رواه ابن ماجة).
 وتستوقفك تلكم األسس التربوية اإليمانية والعقدية والتعليمية الباهرةلرسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا عنهما .يقول
كنت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فقال(:يا غالم إني أعلمك
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كلمات؛ أحفظ هللا يحفظك؛ أحفظ هللا تجده تُجاهك؛ إذا سألت فاسأل هللا؛
وإذا استعنت فاستعن باهلل؛ واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ,وإن اجتمعوا على أن
يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليكُ ,رفعت األقال ُم
وجفّت الصحف\"(الترمذي ج/4ص .)667فتأمل كيف أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يتعامل مع غالم من الغلمان – فيغرس فيه هذه
األسس ,فكان \"ابن عباس\" رضي هللا عنهما في األمة ما كان.
 ثمة ركائز للتأديب ,عن علي رضي هللا عنه قال ,قال رسول هللا صلىهللا عليه وسلم  "\:أدبوا أوالدكم على ثالث خصال :حب نبيكم ,وحب
أهل بيته وقراءة القرآن ("\....في كنز العمال ج/16ص.)189
 تعريفه أول ما يعقل إحكام الحالل والحرام :أخرج ابن جرير ,ابنالمنذر من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما انه قال "\:اعملوا بطاعة
هللا ,واتقوا معاصي هللا ,ومروا أوالدكم بامتثال األوامر واجتناب
النواهي ,فذلك وقاية لهم ولكم من النار\".
عن \"الحسن\" رضي هللا عنه قال"\:علمني رسول هللا صلى هللا عليهوسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر "\:اللهم أهدني  ....وقني شر ما
قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا
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وتعاليت\"(سنن أبي داود ج/2ص.)63
 عن شأن النفقة وتربية األوالد ,يروي معاذ رضي هللا عنه قال أوصانيرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعشر كلمات قال ..."\:وأنفق على عيالك
من طولك وال ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في هللا\" (مسند أحمد بن
حنبل ج/5ص.)238
 رفيق بالخدم من الغلمان ,فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال خدمتالنبي صلى هللا عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو
ضيعته فالمني فان المني أحد من أهل بيته قال"\:دعوه فلو قدر أو قال
لو قضي أن يكون كان\"(مسند أحمد بن حنبل ج/3ص.)231
 النهي عن \"النظرة السلبية للناس\" ,والتي فيها احتقارهموازدراؤهم والترف ُع عليهم ,واعتبارهم مخطئين وخاطئين ,األمر الذي
نهى عنه المصطفى صلى هللا عليه وسلم  ,فقال في شأن ال ِكبر" :هو
بَطر الحق وغمط الناس" والمعنى أن حقيقة ال ِك ْبر إنما هي "ازدراء
الناس ورد الحق تعصباً لما هو عليه" .وقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم في التحذير من ال ِك ْبر " :ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
من ِكبر" .وخطورة التعصب تتمثل في كونه ق ْيداً على الحرية ,وعقبة
في طريق اإلبداع إذ يلغي التفكير الحر ,ويش ّل القدرة على النقد
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ومحاورة اآلخرين ومناقشة آرائهم بموضوعية ,ومن ثم كان على
المسلم أن يربي ابنه على الموضوعية ,وعلى قبول تعدد اآلراء ,والنظر
فيها ,واختبارها بالعقل ,والتشجيع على التفكير العلمي الخالق .
 مما يخنق الشخصية السوية ويعيق نموها ,وحذر رسول هللا صلى هللاعليه وسلم من عواقبه؛ الحرص على جمع المال وغيره من صور
دنيوية ال تؤدي وظيفتها التي خلقت من أجله ,واعتبارها \"الغاية/
الهدف /القيم\ " التي يتم السعي إليها .ومثل هذا قال فيه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم "\ :تعس عبد الدينار ,تعس عبد الدرهم ,تعس عبد
الخميصة  ,تعس عبد الخميلة ,إن أعطي رضي ,وإن لم يعط سخط,
تعس وأنتكس  ,وإذا شيك فال انتقش .طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في
سبيل هللا  ,أشعت رأسه ,مغبرة قدماه ,إن كان في الحراسة ,كان في
الحراسة ,وإن كان في الساقة ,كان في الساقة ,إن أستأذن لم يؤذن له,
وأن شفع لم يشفع) في الصحيح عن أبي هريرة رضي هللا عنه).
 أبرزت لنا السنة المطهرة في أحاديث عديدة قيمة الوقت وبخاصة عناألبناء من الشباب ,والحرص عليه ,وعدم إضاعته ,والمؤمن المكلف
سن إدارة الوقت واستغالل كل دقيقة منه ,وجعله اإلطار الذي يُنَ ّمى
يُ ْح ِ
فيه اإلبداع.
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وفي بيان أهمية هذه القيمة الثمينة يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
" \:ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال :عن عمره
فيما أفناه ,وعن شبابه فيما أباله ,وعن ماله من أين اكتسبه وفيما
ي بإسناد صحيح) .فالهدي
أنفقه ,وعن علمه ماذا عمل به\" (الترمذ ّ
النبوي يربي الوعي بقيمة الزمن ,ويدعوه إلى المسارعة إلى اغتنام هذه
القيمة ,ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :اغتنم خمساً قبل خمس:
حياتك قبل موتك ,وشبابك قبل هرمك ,وقوتك قبل ضعفك ,وصحتك قبل
سقمك ,وغناك قبل فقرك)(رواه الحاكم في المستدرك ,341,4,وصححه
األلباني في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما).
 إن من هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أركان التربية والتعليمومقوماتهما ,أن يُطالِب المرء ببلوغ الغاية في إحسان العمل وإتقانه
سنُوا إِنَّ َّ
هللاَ يُ ِح ُّب
وفق أحسن المواصفات ,قال هللا تعالىَ ﴿ :وأَ ْح ِ
سنِينَ ﴾ .البقرة  .195إن هللا تعالى قد أحسن في خلقه الكون ﴿الَّ ِذي
ا ْل ُم ْح ِ
َي ٍء َخلَقَهُ﴾ السجدة  ,7لذا فقد طلب من عباده أن يُحسنوا
أَ ْح َ
سنَ ُك َّل ش ْ
ويبلغوا هذا المقام فيما أقامهم فيه ,وفيما كلّفهم به.أخرج اإلمام مسلم
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي هللا عنه قال( :إن هللا كتب اإلحسان
على كل شيء ,فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ,وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة,
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وليحد شفرته وليرح ذبيحته) .و َمنْ تدبر هذا الحديث وجده يشمل ظاهر
الدين وباطنه ,ويشمل العقيدة والشريعة ,والعبادة والسلوك.
 لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يولي الطفولة عنايته ,وهذاي بثّه في نفوس أصحابه الذين كانوا يصطحبون أطفالهم في مجالس
هد ٌ
الكبار ,لتُ ْبنى شخصيةُ الطفل فتكبر ,وال شك أن احتكاك الصغار بالكبار
له فاعلية في تنمية الشخصية ,ويشجعها .روى ابن عمر  -وهو ال يزال
غالماً  -قصته في مجلس كبار الصحابة مع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم حين قال  :كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :إنّ من الشجر
شجرة َمثَلها َمثَل المسلم ,فأردت أن أقول هي النخلة ,فإذا أنا أصغر
القوم ,فسكتُ  ,قال النبي صلى هللا عليه وسلم "\ :هي النخلة\".
وللبخاري في األطعمة قال ابن عمر :فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم.
إذن ها هو ابن عمر األصغر سناً يخالط الكبار ,ويصغي إلى أحاديثهم,
ومن ثم يكون كبيراً ذا همة عالية.
سس جوانب تفوقه ورعايتها هو
 إن الكشف عن نبوغ الطفل مبكراً وتح ّمنهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في تربيته لصحابته ,هذا زيد بن
ثابت كان ابن إحدى عشرة سنة حين قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
المدينة ,وقد كان غالما ذكيا فطنا تبدو عليه عالمات النبوغ .قال زيد بن
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ثابت :أُتِي بي النبي صلى هللا عليه وسلم مقدمه المدينة فقالوا :يا رسول
هللا هذا غالم بني النجار وقد قرأ مما أُنزل عليك سبع عشرة سورة,
فقرأتُ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعجبه ذلك وقال :يا زيد
تعلم لي كتاب يهود فإني وهللا ما آمنهم على كتابي ,فما مضى لي نصف
شهر حتى حذقتُه ,وكنت أكتب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
كتب إليهم.
 هذا عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه يروي من وقائع معركة بدرقال :إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتُ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان
أحدهما سراً ِمنْ صاحبه:
حديثا السنّ  ,فكأني لم آمن بمكانهما ,إذ قال لي ُ
يا عم أرني أبا جهل .فروى قصة قتلهما أبا جهل.هذان الفتيان بَ َد َر منهما
ما لم يتفطن الكبار لهَ ,ر ِغبا في االنتقام لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فكان منهما الموقف الناضج ,وكان منهما التخطيط والتدبير ,ثم إننا
ي هدف أعظم من
نلحظ التنافس بينهما على بلوغ الهدف العظيم ,وأ ّ
تحقيق نص ٍر مظفر ,واجتثاث رأس الكفر الذي أخبر عنه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  ,فيما رواه أحمد بسنده إلى ابن مسعود أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل فقال:
\"كان هذا فرعون هذه األمة\".
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 لعل حاجة األيتام ,وذوي االحتياجات الخاصة ,لتوفير سبل وإمكانياتالتربية والتعليم و\" األمن النفسي\" أكبر وآكد من أسوياء الغلمان ومن
ينشئون وسط أسرهم المعتادة .لذا نجد اإلسالم ينهى عن اإلساءة إليهم
واالنتقاص من حقوقهم ,يقول تعالى( :فأما اليتيم فال تقهر) الضحى,9:
ويقول تعالى( :وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً) النساء •2:ويقول النبي
صلى هللا عليه وسلم "\ :خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن
إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه ,ثم أشار بإصبعيه
السبابة والوسطى :أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين(رواه البخاري).
 وكان من نهجه الحرص علي نجاة غير المسلمين ,فعن أنس بن مالكرضي هللا عنه قال كان غالم يهودي يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم
فمرض الغالم فأتاه النبي صلى هللا عليه وسلم يعوده فقال( :يا غالم أسلم
قل ال إله إال هللا فجعل الغالم ينظر إلى أبيه فقال له أبوه قل ما يقول لك
محمد صلى هللا عليه وسلم فقال ال إله إال هللا وأسلم فمات فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ألصحابه صلوا عليه وصلى عليه النبي) صلى هللا
عليه وسلم المستدرك ج/4ص.)323
 ويبقي انه حال انقطع عمل المرء فسيبقي ما ترك من عمل صالح يجدد31

له ويرفده بعمل جديد بعد الممات:
ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال .إذا
مات ابن آدم أنقطع عنه عمله إال من ثالث  :صدقة جارية  ,أو علم ينتفع
به ,أو ولد صالح يدعوا له \"(رواه مسلم )14,1631
جملة القول :أنها مشاهد سريعة لهديه صلى هللا عليه وسلم  ,ونهجه
أفضل طرائق التربية ,وأقوم وسائل التعليم ,واغزاها تنوعاً ,وأيسرها
تطبيقاً ,وأبلغها أثرا ,وصل اللهم علي معلم الناس الخير.
و يبقى الرسول عليه أفضل الصالت و السالم النموذج القيادي الحق
الذي علينا جميعا دون استثناء غرسه في عقول و نفوس أبنائنا  ,ليكون
لهم المنارة التي تضيء لهم الطريق و ترشدهم شاطئ األمان و النجاح
إشارة  11111خير المربين من يربي بأفعاله قبل أقواله...

دُرر ابن القيم في التربية
يذكر ابن القيم رحمه هللا في تحفة المودود بأحكام المولود فصوالً نافعة
في تربية األطفال تحمد عواقبها عند الكبر ,قال :ينبغي أن يكون رضاع
المولود من أمه بعد والدته مباشرة من أمه ال من غيرها؛ ألهمية اللبن
الذي يخرج منها ,ثم قال :وينبغي أن يُمنع حملهم والطواف بهم حتى يأتي
عليهم ثالثة أشهر فصاعداً لضعف أبدانهم ,ثم قال :وينبغي أن يُقتصر بهم
على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم لضعف معدتهم فإذا نبتت أسنانه قويت
معدته وتغذى بالطعام ,فإن هللا سبحانه َّ
أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى
الطعام لحكمته ولطفه ,ورحمة منه باألم ,وحلمة ثديها فال يعضه الولد
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بأسنانه ,وينبغي تدريجهم في الغذاء ,فيطعمون األلين األلين حتى يشتدوا,
فإذا قربوا من وقت التكلم ,وأريد تسهيل الكالم عليهم ُدلكت ألسنتهم
بالعسل ,فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا ال إله إال هللا محمد رسول هللا,
وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة هللا سبحانه وتوحيده ,وأنه فوق
عرشه ينظر إليهم ويسمع كالمهم ,وهو معهم ,فهذا تلقين المراقبة
والخشية هلل ,ولهذا كان أحب األسماء إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمن,
بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد هللا ,وأن هللا هو سيده ومواله,
فإذا حضر وقت نبات أسنانه دلكت اللثة بالزبد والسمن ,وال ينبغي أن
يشق على األبوين بكاء الطفل وصراخه ,ال سيما لشربه اللبن إذا جاع
لفوائد ذلك عليه ,وينبغي أن ال يُهمل أمر قماطه ورباطه إلى أن يصلب
بدنه وتقوى أعضاؤه ,وأن يوق كل أمر يفزعه من األصوات الشديدة
الشنيعة ,والمناظر الفظيعة ,والحركات المزعجة ,ويُستعمل تمهيده
بالحركة اللطيفة شيئاً فشيئاً ,ويفطم عند إرادة الوالدين وتراضيهما
وتشاورهما بحيث ال يضر الولد ,ومن سوء التدبير أن يمكنوا من االمتالء
من الطعام وكثرة األكل والشرب ,ومن أنفع التدبير لهم أن يعطوا دون
شبعهم ,قبل حد الشبع ,فإن أحببت أن يكون الصبي حسن الجسد مستقيم
القامة فقه كثرة الشبع ,فإن الصبي إذا امتأل وشبع يكثر نومه من ساعته
ويسترخي.
ومما يحتاج إليه الطفل غاية االحتياج –والكالم البن القيم رحمه هللا–
االعتناء بأمر خلقه ,فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد
وغضب ,ولجاج وعجلة ,وخفة وطيش ,وحدة وجشع ,فيصعب عليه في
كبره تالفي ذلك ,وتصير هذه األخالق صفات وهيئات راسخة له ,لهذا تجد
أكثر الناس منحرفة أخالقهم من قبل التربية التي نشأ عليها ,ويجب أن
يتجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء ,وسماع الفحش
والبدع ومنطق السوء ,فإنه إذا َعلِق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر,
وعز على وليه استنقاذه منه ,والعوائد من أصعب األمور ,وينبغي لوليه
أن يجنبه األخذ من غيره ,ويستولي على األشياء من أيدي اآلخرين غاية
التجنب ,فإنه متى اعتاد األخذ صار طبيعة له ,ونشأ بأن يأخذ ال بأن
يُعطي ,ويعوده البذل واإلعطاء ,وإذا أراد الولي أن يعطي شيئاً أعطاه إياه
على يده ,أي على يد الولد ,كإعطائه ماالً للصدقة على فقير ,ليذوق حالوة
اإلعطاء ,ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع ,فإنه إذا
سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا واآلخرة ,وحرمه
كل خير ,ويجنبه الكسل والبطالة ,والدعة والراحة بل يأخذه بأضدادها,
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وال يريحه إال بما ي ِج ُّم نفسه وبدنه للشغل ,فالراحة وسيلة للعمل بعدها,
وليست غاية ,فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ,ومغبة ندم ,وللجد
والتعب عواقب حميدة إما في الدنيا ,وإما في العقبى.
ويجنبه فضول الطعام والكالم ,والمنام ومخالطة األنام -األمور الزائدة في
الطعام والكالم والمنام ومخالطة األنام ,-فإن الخسارة في هذه الفضالت,
وهي تف ِّوت على العبد خير دنياه وآخرته ,ويجنبه مضار الشهوات
المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب ,فإن تمكينه من أسبابها يفسده
فساداً يعز عليه بعده صالحه.
والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره ,أو
عشرة من يخشى فساده ,أو كالمه له ,فإن ذلك الهالك.
وال يدخل الجنة ديوث ,فما أفسد األبناء مثل تغفل اآلباء وإهمالهم,
واستسهالهم شرر النار بين الثياب ,فأكثر اآلباء يعتمدون مع أوالدهم
أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه ,وهم ال يشعرون ,فكم من
والد حرم ولده خير الدنيا واآلخرة ,وعرضه لهالك الدنيا واآلخرة ,وكل
هذا عواقب تفريط اآلباء في حقوق هللا ,وإضاعتهم لها ,ويجنبه لبس
الحرير كما يجبنه سائر المفسدات ,والصبي وإن لم يكن مكلفاً فإنه مستعد
للتكليف ,وإن لم يكن مكلفاً فوليه مكلف ,ال يحل له تمكينه من المحرم,
والصبي مستعد للتكليف ,ولذلك ال يم َّكن من الصالة بغير وضوء ,وال من
الصالة عرياناً ونجساً ,وال من شرب الخمر والقمار واللواط ,ومما ينبغي
أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من األعمال ,ثم ذكر رحمه هللا
شيئاً مما يناسب مراعاة ميول األوالد في عصره ,فقال :يُبدأ بالعلم
الشرعي إن كان عنده استعداد ,وإال صرفه للجهاد والفروسية ,وإال
صرفه إلى حرفة ينتفع بها.

34

الفصل الثاني

خصائص النمو لدى األبناء
في مرحلتي الطفولة والمراهقة
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خصائص النمو لدى األبناء في مرحلة الطفولة وفنيات التعامل معها:
سوف سنتعرض أبرز خصائص النمو لدى األبناء وأساليب التعامل معها.
أ ـ الخصائص الجسمانية:
يصبح النمو الجسمي لألطفال في هذه المرحلة سريعاً ,خاصة من ناحية الطول,
وتصل عضالته إلى مستوى مناسب من النضج ,مما يعينه على ممارسة الحركات
الكلية ,مثل :الجري والقفز والتسلق ,أما عضالته الصغيرة والدقيقة فإنها تنمو
بشكل أقل في هذه المرحلة المبكرة ,لذا فإنه ينبغي مالحظة ما يأتي:
1ـ أنه قد يبدو من األبناء في هذه المرحلة :التململ ,وعدم االستقرار ,والضوضاء
في أثناء جلوسهم فترة طويلة على وتيرة واحدة في البيت أو الفصل ,وهذا يالحظ
بشكل واضح لدى طالب الصف األول االبتدائي.
2ـ ال يزال التآزر الحركي الدقيق في بدايته؛ لذا فإنه يحسن التدرج في تعليمهم
الكتابة ,حتى ال ينمو لديهم اتجاه سلبي تجاه الكتابة والمدرسة بشكل عام.
3ـ يجد بعض الطالب صعوبة في تركيز النظر على الحروف الصغيرة واألشياء
الدقيق.
4ـ البد من االعتناء بأمر الطفل بأداء الصالة ,نظراً لقدرته الجسمية على ذلك,
وللتوجيه النبوي الشريف ,ولما لذلك من أثر على سلوكه مستقبالً.
ب ـ الخصائص العقلية:
يطّرد النمو العقلي ,ويستطيع الطفل في هذه المرحلة إدراك العالقة عقلياً بعيداً عن
التجريد ,وتزداد قدرته على الفهم والتعلم وتركيز االنتباه ,وتكثر لدى األبناء
األسئلة1
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لذا يالحظ ما يأتي:
1ـ أن األبناء في هذه المرحلة شغوفون بالسؤال ,ومعرفة األشياء التي تثير
انتباههم؛ لذا فاستغالل هذه الفترة وتقديم المعلومات بأسلوب شيق وسهل يساعدهم
على تحقيق الفائدة المرجوة.
2ـ يحرص األبناء على التسميع واإلجابة أمام األب واألم والمعلم ,سواء كان
الجواب صحيحاً أو خاطئاً ,وهنا يبرز دورنا في ضبط النقاش وإدارته بحيث يتحدث
كل ابن في دوره ,مع تشجيع األبناء على اإلجابة الصحيحة وعلى النقاش والتفكير
والتأمل.
ج ـ الخصائص االنفعالية:
ينمو السلوك االنفعالي ,ويتميز بالتنوع ,مثل :الغضب والخوف والحنان والغيرة,
ولكنه غالباً ال يدوم على وتيرة واحدة لفترة طويلة ,وهنا ينبغي التنبه إلى أن
األبناء في هذه المرحلة بحاجة إلى الثناء والتشجيع ,سواء باأللفاظ أو من خالل
الجوائز العينية الرمزية التي لها أثر كبير في نفوس األبناء.
د ـ الخصائص االجتماعية:
تبرز الحياة االجتماعية لدى األطفال في هذه المرحلة من خالل جماعة األصدقاء,
حيث يميل الطفل إلى اللعب مع أقرانه في المنزل والمدرسة ,ويسودها التعاون
والمنافسة وممارسة األدوار القيادية ,ومن ثم فإنه ينبغي أن نعمل على أن تكون
المنافسة بين األطفال بريئة بعيدة عن الغيرة والحسد ,وأن يُشجع الطفل على
تكوين شخصية قوية من خالل األلعاب المفيدة وممارسة األدوار االجتماعية
الناجحة.
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ويتأرجح الطفل في هذه المرحلة بين الميل لالستقالل االجتماعي وبقايا االعتماد
على اآلخرين ,وبشكل عام فإنه يزداد وعي الطفل بالبيئة االجتماعية ونمو األلفة
والمشاركة االجتماعية؛ لذا ينبغي مراعاة ما يأتي:
1ـ يهتم األطفال باأللعاب الجماعية المنظمة؛ لذا يحسن توفير األلعاب المفيدة,
وإعطاء الطفل الفرصة للعب؛ لتحقيق الثقة بالنفس والنجاح.
2ـ تكثر المشاحنات بين أبناء هذه المرحلة ,وهنا يأتي دور المربي في حسن حلها,
ومعرفة من تكثر لديه المخاصمات وأسبابها؛ إلعارته االهتمام المناسب.
3ـ يستعمل بعض األطفال كلمات غير الئقة ,كما يميل بعض األطفال إلى النميمة,
ويصدر ذلك ألسباب ,منها لفت النظر إليهم؛ لذا يبرز دور المربي في تعليم األطفال
أحسن األلفاظ واآلداب.
4ـ إن هذه المرحلة تتصف بالتنافس بين األطفال ,ودور المربي هو استثمار هذا
التنافس ليكون حافزاً لحفظ كتاب هللا تعالى وللتعليم دون أن يترك آثاراً سالبة.
5ـ في هذه المرحلة تبرز فطرة التدين ,فيحاكي الطفل والديه في الصالة وتالوة
القرآن وحفظ بعض اآليات واألذكار ,وتبرز جوانب الخير في نفس الطفل؛ لذا ينبغي
للمربي أن يرعى هذه الفطرة وينميها بالمعلومات الصحيحة المناسبة والقدوة
الحسنة.
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توجيهات للتعامل مع األبناء:
هذه بعض التوجيهات التربوية حول تربية األبناء األطفال ,انتقيتها من
كتب التربية وعلم النفس ومن تجارب الحياة ,وهي ما يأتي:
أوالً :تبدأ تتحدد شخصية االبن أو البنت من السنة الثانية؛ لذا البد أن نبدأ
معه بترسيخ العقيدة ,وحب هللا ,واآلداب اإلسالمية ,والصدق ,والتقدير,
بالرفق واألسلوب الحسن ,عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا رفيق يحب الرفق ,ويعطي على الرفق
ما ال يعطي على العنف ,وما ال يعطي على ما سواه"( ,رواه مسلم).
وعنها رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن
الرفق ال يكون في شيء إال زانه ,وال ينزع من شيء إال شانه" (رواه
مسلم).
وقد أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال أن ألساليب
التربية الخاطئة ـ مثل القوة والتدليل ـ آثارا سلبية على تربية األبناء
وسلوكهم.
ثانياً :زرع المحبة والعطف:
يحتاج الطفل إلى أن يكون محل محبة اآلخرين وعطفهم ,ويتغذى عاطفياً
من خالل ما يجد من أمه وأبيه وذويه ,كما يتغذى جسدياً بالطعام الذي
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ينمي جسده ويبعث فيه دفء الحياة ,وقد وجه شرعنا المطهر إلى ذلك,
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قبّل النبي صلى هللا عليه وسلم الحسن
بن علي رضي هللا عنهما وعنده األقرع بن حابس فقال :إن لي عشرة من
الولد ما قبلت منهم أحداً .فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:
"من ال يرحم ال يُرحم"( ,متفق عليه).
ه كذا يوصي الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى تكوين العالقة العاطفية مع
األنباء ,وألنهم حينما يحرمونها من اآلباء واإلخوان سوف تتأثر صحتهم
النفسية ,وقد يلجؤون إلى أصدقاء السوء الذين يحاولون أن يصطادونهم
بالعبارات المنمقة ثم يوقعونهم في االنحرافات.
ثالثاً :الحاجة إلى اللعب والمغامرة والمخاطرة:
يحتاج األطفال للعب والمغامرة من خالل لون النشاط واأللعاب التي
يقومون بها؛ وذلك لتجريب قدراتهم والكتساب مزيد من القدرات والتغلب
على الصعوبات ويبالغ بعض اآلباء واألمهات في منعهم ,إال أن شيئا من
المغامرة والتجريب مهم لنمو شخصية الطفل وقدراته.
رابعاً  :مالحظة المواهب والقدرات لدى األبناء:
واالهتمام بجوانب اإلبداع لدى االبن ورعايتها بما يناسبها ويتوفر لدى
األب ,فتقديم تلك الرعاية سوف يفيد االبن كثيراً ,ورغم أهمية رعاية
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األبناء الموهوبين من المؤسسات التربوية إال أنه ينبغي أال يهمل األب
ابنه وينتظر المؤسسات األخرى.
خامساً :الحاجة إلى األمن:
يدرك األطفال ما هم عليه من ضعف ,ويشعرون بحاجتهم إلى من يحميهم
ويرعاهم ,وهم يحتاجون إلى حضن دافئ ممن هم أكبر منهم سناً وأعظم
قدرة ,ويلجأ اإلنسان كلما انتابه ما يهدده أو يفزعه إلى تلك القوة التي
تمد ه باألمن واالستقرار؛ ولذا ينبغي أن تستثمر في تعليقهم باهلل واالعتماد
عليه؛ ألنه هو سبحانه مصدر قوة المسلم وأمنه وسعادته.
وفق هللا الجميع إلى كل خير ,وسدد خطانا..
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المراهقة :خصائص المرحلة ومشكالتها

تعد المراهقة من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم
بالتجدد المستمر ,والترقي في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد ,ومكمن الخطر
في هذه المرحلة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد ,هي التغيرات في مظاهر النمو
المختلفة (الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية والخلقية) ,ولما
يتعرض اإلنسان فيها إلى صراعات متعددة ,داخلية وخارجية.

* مفهوم المراهقة:
ترجع كلمة "المراهقة" إلى الفعل العربي "راهق" الذي يعني االقتراب من الشيء ,فراهق
الغالم فهو مراهق ,أي :قارب االحتالم ,ورهقت الشيء رهقاً ,أي :قربت منه .والمعنى هنا
يشير إلى االقتراب من النضج والرشد.
أما المراهقة في علم النفس فتعني" :االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي
واالجتماعي" ,ولكنه ليس النضج نفسه؛ ألن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلي
والجسمي والنفسي واالجتماعي ,ولكنه ال يصل إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد
تصل إلى  11سنوات.
وهناك فرق بين المراهقة والبلوغ ,فالبلوغ يعني "بلوغ المراهق القدرة على اإلنسال ,أي:
اكتمال الوظائف الجنسية عنده ,وذلك بنمو الغدد الجنسية ,وقدرتها على أداء وظيفتها" ,أما
المراهقة فتشير إلى "التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي" .وعلى
ذلك فالبلوغ ما هو إال جانب واحد من جوانب المراهقة ,كما أنه من الناحية الزمنية يسبقها,
فهو أول دالئل دخول الطفل مرحلة المراهقة.
ويشير ذلك إلى حقيقة مهمة ,وهي أن النمو ال ينتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة ,ولكنه
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تدريجي ومستمر ومتصل ,فالمراهق ال يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقا ً بين عشية
وضحاها ,ولكنه ينتقل انتقاالً تدريجياً ,ويتخذ هذا االنتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله
ووجدانه.
وجدير بالذكر أن وصول الفرد إلى النضج الجنسي ال يعني بالضرورة أنه قد وصل إلى النضج
العقلي ,وإنما عليه أن يتعلم الكثير والكثير ليصبح راشدا ً ناضجاً.
و للمراهقة والمراهق نموه المتفجر في عقله وفكره وجسمه وإدراكه وانفعاالته ,مما يمكن
أن نلخصه بأنه نوع من النمو البركاني ,حيث ينمو الجسم من الداخل فسيولوجيا ً وهرمونيا ً
وكيماويا ً وذهنيا ً وانفعالياً ,ومن الخارج والداخل معا ً عضوياً.

* مراحل المراهقة:
والمدة الزمنية التي تسمى "مراهقة" تختلف من مجتمع إلى آخر ,ففي بعض المجتمعات
تكون قصيرة ,وفي بعضها اآلخر تكون طويلة ,ولذلك فقد قسمها العلماء إلى ثالث مراحل,
هي:
 -1مرحلة المراهقة األولى ( 14-11عاما) ,وتتميز بتغيرات بيولوجية سريعة.
 -2مرحلة المراهقة الوسطي ( 18-14عاما) ,وهي مرحلة اكتمال التغيرات البيولوجية.
 -3مرحلة المراهقة المتأخرة ( ,)21-18حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنسانا ً راشداً بالمظهر
والتصرفات.
ويتضح من هذا التقسيم أن مرحلة المراهقة تمتد لتشمل أكثر من عشرة أعوام من عمر الفرد
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* عالمات بداية مرحلة المراهقة وأبرز خصائصها وصورها الجسدية والنفسية:
بوجه عام تطرأ ثالث عالمات أو تحوالت بيولوجية على المراهق ,إشارة لبداية هذه المرحلة
عنده ,وهي:

 - 1النمو

الجسدي :حيث تظهر قفزة سريعة في النمو ,طوالً ووزناً ,تختلف بين الذكور

واإل ناث ,فتبدو الفتاة أطول وأثقل من الشاب خالل مرحلة المراهقة األولى ,وعند الذكور
يتسع الكتفان بالنسبة إلى الوركين ,وعند اإلناث يتسع الوركان بالنسبة للكتفين والخصر,
وعند الذكور تكون الساقان طويلتين بالنسبة لبقية الجسد ,وتنمو العضالت.

 -2النضوج

الجنسي :يتحدد النضوج الجنسي عند اإلناث بظهور الدورة الشهرية,

ولكنه ال يعني بالضرورة ظهور الخصائص الجنسية الثانوية (مثل :نمو الثديين وظهور
الشعر تحت اإلبطين وعلى األعضاء التناسلية) ,أما عند الذكور ,فالعالمة األولى للنضوج
الجنسي هي زيادة حجم الخصيتين ,وظهور الشعر حول األعضاء التناسلية الحقاً ,مع زيادة
في حجم العضو التناسلي ,وفي حين تظهر الدورة الشهرية عند اإلناث في حدود العام الثالث
عشر ,يحصل القذف المنوي األول عند الذكور في العام الخامس عشر تقريباً.

 -3التغير

النفسي :إن للتحوالت الهرمونية والتغيرات الجسدية في مرحلة المراهقة

تأثيراً قويا ً على الصورة الذاتية والمزاج والعالقات االجتماعية ,فظهور الدورة الشهرية عند
اإلناث ,يمكن أن يكون لها ردة فعل معقدة ,تكون عبارة عن مزيج من الشعور بالمفاجأة
والخوف واالنزعاج ,بل واالبتهاج أحياناً ,أي :مزيج من المشاعر السلبية واإليجايبة.
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ولك ن المهم هنا ,أن معظم اإلناث يتكلن على أمهاتهن للحصول على المعلومات أو يبحثن
عنها في المصادر والمراجع المتوافرة.
* مشاكل المراهقة:
يقول الدكتور عبد الرحمن العيسوي" :إن المراهقة تختلف من فرد إلى آخر ,ومن بيئة
جغرافية إلى أخرى ,ومن ساللة إلى أخرى ,كذلك تختلف باختالف األنماط الحضارية التي
يتربى في وسطها المراهق ,فهي في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر,
وكذلك تختلف في مجتمع المدينة عنها في المجتمع الريفي ,كما تختلف من المجتمع المتزمت
الذي يفرض كثيرا ً من القيود واألغالل على نشاط المراهق ,عنها في المجتمع الحر الذي
يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط ,وفرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة.
كذلك فإن مرحلة المراهقة ليست مستقلة بذاتها استقالالً تاماً ,وإنما هي تتأثر بما مر به
الطفل من خبرات في المرحلة السابقة ,والنمو عملية مستمرة ومتصلة".
وألن النمو الجنسي ال ذي يحدث في المراهقة ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى حدوث
أزمات للمراهقين ,فقد دلت التجارب على أن النظم االجتماعية الحديثة التي يعيش فيها
المراهق هي المسؤولة عن حدوث أزمة المراهقة ,فمشاكل المراهقة في المجتمعات الغربية
أكثر بكثير من نظيرتها في المجتمعات العربية واإلسالمية ,وهناك أشكال مختلفة للمراهقة,
منها:
 -1مراهقة سوية خالية من المشكالت والصعوبات.
 -2مراهقة انسحابية ,حيث ينسحب المراهق من مجتمع األسرة ,ومن مجتمع األقران,
ويفضل االنعزال واالنفراد بنفسه ,حيث يتأمل ذاته ومشكالته.
 -3مراهقة عدوانية ,حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره من
الناس واألشياء.
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والصراع لدى المراهق ينشأ من التغيرات البيولوجية ,الجسدية والنفسية التي تطرأ عليه في
هذه المرحلة ,فجسديا ً يشعر بنمو سريع في أعضاء جسمه قد يسبب له قلقا ً وإرباكاً ,وينتج
عنه إحساسه بالخمول وا لكسل والتراخي ,كذلك تؤدي سرعة النمو إلى جعل المهارات
الحركية عند المراهق غير دقيقة ,وقد يعتري المراهق حاالت من اليأس والحزن واأللم التي
ال يعرف لها سبباً ,ونفسيا يبدأ بالتحرر من سلطة الوالدين ليشعر باالستقاللية واالعتماد على
النفس ,وبناء المسؤولية االجتماع ية ,وهو في الوقت نفسه ال يستطيع أن يبتعد عن الوالدين؛
ألنهم مصدر األمن والطمأنينة ومنبع الجانب المادي لديه ,وهذا التعارض بين الحاجة إلى
االستقالل والتحرر والحاجة إلى االعتماد على الوالدين ,وعدم فهم األهل لطبيعة المرحلة
وكيفية التعامل مع سلوكيات المراهق ,وهذه التغيرات تجعل المراهق طريد مجتمع الكبار
والصغار ,إذا تصرف كطفل سخر منه الكبار ,وإذا تصرف كرجل انتقده الرجال ,مما يؤدي
إلى خلخلة التوازن النفسي للمراهق ,ويزيد من حدة المرحلة ومشاكلها.
وفي بحث ميداني ولقاءات متعددة مع بعض المراهقين وآبائهم ,أجرته الباحثة عزة تهامي
مهدي (الحاصلة على الماجستير في مجال اإلرشاد النفسي) تبين أن أهم ما يعاني اآلباء منه
خالل هذه المرحلة مع أبنائهم:
* الخوف الزائد على األبناء من أصدقاء السوء.
* عدم قدرتهم على التميز بين الخطأ والصواب باعتبارهم قليلو الخبرة في الحياة
ومتهورون.
* أنهم متمردون ويرفضون أي نوع من الوصايا أو حتى النصح.
* أنهم يطالبون بمزيد من الحرية واالستقالل.
* أنهم يعيشون في عالمهم الخاص ,ويحاولون االنفصال عن اآلباء بشتى الطرق.
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* أبرز المشكالت والتحديات السلوكية في حياة
 -1الصراع

المراهق:

الداخلي :حيث يعاني المراهق من جود عدة صراعات داخلية ,ومنها :صراع

بين االستقالل عن األسرة واالعتماد عليها ,وصراع بين مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة
واألنوثة ,وصراع بين طموحات المراهق الزائدة وبين تقصيره الواضح في التزاماته,
وصراع بين غرائزه الداخلية وبين التقاليد االجتماعية ,والصراع الديني بين ما تعلمه من
شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغير وبين تفكيره الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة,
وصراعه الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بما له من آراء وأفكار والجيل السابق.

 -2االغتراب

والتمرد :فالمراهق يشكو من أن والديه ال يفهمانه ,ولذلك يحاول

ا النسالخ عن مواقف وثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة لتأكيد وإثبات تفرده وتمايزه ,وهذا
يستلزم معارضة سلطة األهل؛ ألنه يعد أي سلطة فوقية أو أي توجيه إنما هو استخفاف ال
يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازية جوهريا ً لقدرات الراشد ,واستهانة بالروح النقدية
المتيقظة لديه ,والتي تدفعه إلى تمحيص األمور كافة ,وفقا لمقاييس المنطق ,وبالتالي تظهر
لديه سلوكيات التمرد والمكابرة والعناد والتعصب والعدوانية.

 -3الخجل

واالنطواء :فالتدليل الزائد والقسوة الزائدة يؤديان إلى شعور المراهق

باالعتماد على اآلخرين في حل مشكالته ,لكن طبيعة المرحلة تتطلب منه أن يستقل عن
األسرة ويعتمد على نفسه ,فتزداد حدة الصراع لديه ,ويلجأ إلى االنسحاب من العالم
االجتماعي واالنطواء والخجل.

 -4السلوك

المزعج :والذي يسببه رغبة المراهق في تحقيق مقاصده الخاصة دون

اعتبار للمصلحة العامة ,وبالتالي قد يصرخ ,يشتم ,يسرق ,يركل الصغار ويتصارع مع
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الكبار ,يتلف الممتلكات ,يجادل في أمور تافهة ,يتورط في المشاكل ,يخرق حق االستئذان,
وال يهتم بمشاعر غيره.

 -5العصبية وحدة

الطباع :فالمراهق يتصرف من خالل عصبيته وعناده ,يريد أن

يحقق مطالبه بالقوة والعنف الزائد ,ويكون متوتراً بشكل يسبب إزعاجا ً كبيراً للمحيطين به.
وتجدر اإلشارة إلى أن كثيراًًَ من الدراسات العلمية تشير إلى وجود عالقة قوية بين وظيفة
الهرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراهقين ,بمعنى أن المستويات الهرمونية
المرتفعة خالل هذه المرحلة تؤدي إلى تفاعالت مزاجية كبيرة على شكل غضب وإثارة وحدة
طبع عند الذكور ,وغضب واكتئاب عند اإلناث.
ويوضح الدكتور أحمد المجدوب الخبير بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية مظاهر
وخصائص مرحلة المراهقة ,فيقول هي ":الغرق في الخياالت ,وقراءة القصص الجنسية
والروايات البوليسية وقصص العنف واإلجرام  ,كما يميل إلى أحالم اليقظة ,والحب من أول
نظرة ,كذلك يمتاز المراهق بحب المغامرات ,وارتكاب األخطار ,والميل إلى التقليد ,كما يكون
عرضة لإلصابة بأمراض النمو ,مثل :فقر الدم ,وتقوس الظهر ,وقصر النظر".
وفي حديثه مع موقع المسلم ,يذكر الدكتور المجدوب من مظاهر وسلوكيات الفتاة المراهقة:
" االندفاع ,ومحاولة إثبات الذات ,والخجل من التغيرات التي حدثت في شكلها ,و جنوحها
لتقليد أمها في سلوكياتها ,وتذبذب وتردد عواطفها ,فهي تغضب بسرعة وتصفو بسرعة,
وتميل لتكوين صداقات مع الجنس اآلخر ,وشعورها بالقلق والرهبة عند حدوث أول دورة من
دورات الطمث ,فهي ال تستطيع أن تناقش ما تحس به من مشكالت مع أفراد األسرة ,كما أنها
ال تفهم طبيعة هذه العملية".
ويشير الخبير االجتماعي الدكتور المجدوب إلى أن هناك بعض المشاكل التي تظهر في مرحلة
المراهقة ,مثل " :االنحرافات الجنسية ,والميل الجنسي ألفراد من نفس الجنس ,والجنوح,
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وعدم التوافق مع البيئة ,وكذا انحرافات األحداث من اعتداء ,وسرقة ,وهروب" ,موضحا ً
"أن هذه االنحرافات تحدث نتيجة حرمان المراهق في المنزل والمدرسة من العطف والحنان
والرعاية واإلشراف ,وعدم إشباع رغباته ,وأيضا ً لضعف التوجيه الديني".
ويوضح ال مجدوب أن مرحلة المراهقة بخصائصها ومعطياتها هي أخطر منعطف يمر به
الشباب ,وأكبر منزلق يمكن أن تزل فيه قدمه؛ إذا عدم التوجيه والعناية ,مشيراً إلى أن أبرز
المخاطر التي يعيشها المراهقون في تلك المرحلة ":فقدان الهوية واالنتماء ,وافتقاد الهدف
الذي يسعون إليه ,وتناقض القيم التي يعيشونها ,فضالً عن مشكلة الفراغ ".
كما يوضح أن الدراسات التي أجريت في أمريكا على الشواذ جنسيا ً أظهرت أن دور األب كان
معدوما ً في األسرة ,وأن األم كانت تقوم بالدورين معاً ,وأنهم عند بلوغهم كانوا يميلون إلى
مخالطة النساء ( أمهاتهم – أخواتهم  ) .... .-أكثر من الرجال ,و هو ما كان له أبلغ األثر في
شذوذه جنسيا ً ".

* طرق عالج المشاكل التي يمر بها المراهق:
قد اتفق خبراء االجتماع وعلماء النفس والتربية على أهمية إشراك المراهق في المناقشات
العلمية المنظمة التي تتناول عالج مشكالته ,وتعويده على طرح مشكالته ,ومناقشتها مع
الكبار في ثقة وصراحة ,وكذا إحاطته علما ً باألمور الجنسية عن طريق التدريس العلمي
الموضوعي ,حتى ال يقع فريسة للجهل والضياع أو اإلغراء".
كما أوصوا بأهمية " تشجيع النشاط الترويحي الموجه والقيام بالرحالت واالشتراك في
مناشط الساحات الشعبية واألن دية ,كما يجب توجيههم نحو العمل بمعسكرات الكشافة,
والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة والعمل الصيفي ...إلخ".
كما أكدت الدراسات العلمية أن أكثر من  %81من مشكالت المراهقين في عالمنا العربي
نتيجة مباشرة لمحاولة أولياء األمور تسيير أوالدهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد
مجتمعاتهم ,ومن ثم يحجم األبناء ,عن الحوار مع أهلهم؛ ألنهم يعتقدون أن اآلباء إما أنهم ال
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يهمهم أن يعرفوا مشكالتهم ,أو أنهم ال يستطيعون فهمها أو حلها.
وقد أجمعت االتجاهات الحديثة في دراسة طب النفس أن األذن المصغية في تلك السن هي
الحل لمشكالتها ,كما أن إيجاد التوازن بين االعتماد على النفس والخروج من زي النصح
والتوجيه باألمر ,إلى زي الصداقة والتواصي وتبادل الخواطر ,و بناء جسر من الصداقة لنقل
الخبرات بلغة الصديق واألخ ال بلغة ولي األمر ,هو السبيل األمثال لتكوين عالقة حميمة بين
اآلباء وأبنائهم في سن المراهقة".
وقد أثبتت دراسة قامت بها الـ ( )Gsswالمدرسة المتخصصة للدراسات االجتماعية
بالواليات المتحدة على حوالي  411طفل ,بداية من سن رياض األطفال وحتى سن  24على
لقاءات مختلفة في سن  ,21 ,18 ,15 ,9 ,5أن المراهقين في األسرة المتماسكة ذات
الروابط القوية التي يحظى أفرادها بالترابط واتخاذ القرارات المصيرية في مجالس عائلية
محببة يشارك فيها الجميع ,ويهتم جميع أفرادها بشؤون بعضهم البعض ,هم األقل ضغوطًا,
واألكثر إيجابية في النظرة للحياة وشؤونها ومشاكلها ,في حين كان اآلخرون أكثر عرضة
لالكتئاب والضغوط النفسية.

* حلول عملية:
ولمساعدة األهل على حسن التعامل مع المراهق ومشاكله ,نقدم فيما يلي نماذج لمشكالت
يمكن أن تحدث مع حل عملي ,سهل التطبيق ,لكل منها.

المشكلة األولى :وجود حالة من "الصدية" أو السباحة ضد تيار األهل بين المراهق
وأسرته ,وشعور األهل والمراهق بأن كل واحد منهما ال يفهم اآلخر.
 الحل المقترح :تقول األستاذة منى يونس (أخصائية علم النفس) :إن السبب في حدوثهذه المشكلة يكمن في اختالف مفاهيم اآلباء عن مفاهيم األبناء ,واختالف البيئة التي نشأ
فيها األهل وتكونت شخصيتهم خاللها وبيئة األبناء ,وهذا طبيعي الختالف األجيال واألزمان,
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فالوالدان يحاوالن تسيير أبنائهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم ,وبالتالي يحجم
األبناء عن الحوار مع أهلهم؛ ألنهم يعتقدون أن اآلباء إما أنهم ال يهمهم أن يعرفوا
مشكالتهم ,أو أنهم ال يستطيعون فهمها ,أو أنهم  -حتى إن فهموها  -ليسوا على استعداد

لتعديل مواقفهم.
ومعالجة هذه المشكلة ال تكون إال بإحالل الحوار الحقيقي بدل التنافر والصراع واالغتراب
المتبادل ,وال بد من تفهم وجهة نظر األبناء فعالً ال شكالً بحيث يشعر المراهق أنه مأخوذ
على محمل الجد ومعترف به وبتفرده  -حتى لو لم يكن األهل موافقين على كل آرائه ومواقفه
 وأن له حقا ً مشروعا ً في أن يصرح بهذه اآلراء .األهم من ذلك أن يجد المراهق لدى األهلآذانا ً صاغية وقلوبا ً متفتحة من األعماق ,ال مجرد مجاملة ,كما ينبغي أن نفسح له المجال
ليشق طريقه بنفسه حتى لو أخطأ ,فاألخطاء طريق للتعلم,
وليختر األهل الوقت المناسب ل بدء الحوار مع المراهق ,بحيث يكونا غير مشغولين ,وأن
يتحدثا جالسين,جلسة صديقين متآلفين ,يبتعدا فيها عن التكلف والتجمل ,وليحذرا نبرة
التوبيخ ,والنهر ,والتسفيه..
حاوال االبتعاد عن األسئلة التي تكون إجاباتها "بنعم" أو "ال" ,أو األسئلة غير الواضحة
وغير المباشرة ,وافسحا له مجاالً للتعبير عن نفسه ,وال تستخدما ألفاظا ً قد تكون جارحة
دون قصد ,مثل" :كان هذا خطأ" أو "ألم أنبهك لهذا األمر من قبل؟".
المشكلة الثانية  :شعور المراهق بالخجل واالنطواء ,األمر الذي يعيقه عن تحقيق تفاعله
االجتماعي ,وتظهر عليه هاتين الصفتين من خالل احمرار الوجه عند التحدث ,والتلعثم في
الكالم وعدم الطالقة ,وجفاف الحلق.

 الحل المقترح :إن أسباب الخجل واالنطواء عند المراهق متعددة ,وأهمها :عجزه عنمواجهة مشكالت المرحلة ,وأسلوب التنشئة االجتماعية الذي ينشأ عليه ,فالتدليل الزائد
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والقسوة الزائدة يؤديان إ لى شعوره باالعتماد على اآلخرين في حل مشكالته ,لكن طبيعة
المرحلة تتطلب منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على نفسه ,فيحدث صراع لديه ,ويلجأ إلى
االنسحاب من العالم االجتماعي ,واالنطواء والخجل عند التحدث مع اآلخرين.

ولعالج هذه المشكلة ينصح بـ :توجيه المراهق بصورة دائمة وغير مباشرة ,وإعطاء
مساحة كبيرة للنقاش والحوار معه ,والتسامح معه في بعض المواقف االجتماعية ,وتشجيعه
على التحدث والحوار بطالقة مع اآلخرين ,وتعزيز ثقته بنفسه.
المشكلة الثالثة :عصبية المراهق واندفاعه ,وحدة طباعه ,وعناده ,ورغبته في تحقيق
مطالبه بالقوة والعنف الزائد ,وتوتره الدائم بشكل يسبب إزعاجا ً كبيراً للمحيطين به.
 الحل المقترح :يرى الدكتور عبد العزيز محمد الحر ,أن لعصبية المراهق أسبابا ً كثيرة,منها :أسباب مرتبطة بالتكوين الموروث في الشخصية ,وفي هذه الحالة يكون أحد الوالدين
عصبيا ً فعالً ,ومنها :أسباب بيئية ,مثل :نشأة المراهق في جو تربوي مشحون بالعصبية
والسلوك المشاكس الغضوب.
كما أن الحديث مع المراهقين بفظاظة وعدوانية ,والتصرف معهم بعنف ,يؤدي بهم إلى أن
يتصرفوا ويتكلموا بالطريقة نفسها ,بل قد يتمادوا لألشد منها تأثيراً ,فالمراهقون يتعلمون
العصبية في م عظم الحاالت من الوالدين أو المحيطين بهم ,كما أن تشدد األهل معهم بشكل
مفرط ,ومطالبتهم بما يفوق طاقاتهم وقدراتهم من التصرفات والسلوكيات ,يجعلهم عاجزين
عن االستجابة لتلك الطلبات ,والنتيجة إحساس هؤالء المراهقين بأن عدوانا ً يمارس عليهم,
يؤدي إلى توترهم وعصبيتهم  ,ويدفعهم ذلك إلى عدوانية السلوك الذي يعبرون عنه في
صورته األولية بالعصبية ,فالتشدد المفرط هذا يحولهم إلى عصبيين ,ومتمردين.

52

وهناك أسباب أخرى لعصبية المراهقين كضيق المنزل ,وعدم توافر أماكن للهو ,وممارسة
أنشطة ذهنية أو جسدية ,وإهمال حاجتهم الحقيقية لالسترخاء والراحة لبعض الوقت.
ويرى الدكتور الحر أن عالج عصبية المراهق يكون من خالل األمان ,والحب ,والعدل,
واالستقاللية ,والحزم ,فال بد للمراهق من الشعور باألمان في المنزل ..األمان من مخاوف
التفكك األسري ,واألمان من الفشل في الدراسة ,واألمر اآلخر هو الحب فكلما زاد الحب
لألبناء زادت فرصة التفاهم معهم ,فيجب أال نركز في حديثنا معهم على التهديد والعقاب,
والعدل في التعامل مع األبناء ضروري؛ ألن السلوك التفاضلي نحوهم يوجد أرضا ً خصبة
للعصبية ,فالعصبية ردة فعل ألمر آخر وليست المشكلة نفسها ,واالستقاللية مهمة ,فال بد من
تخفيف السلطة األبوية عن األبناء وإعطائهم الثقة بأنفسهم بدرجة أكبر مع المراقبة
والمتابعة عن بعد ,فاالستقاللية شعور محبب لدى األبناء خصوصا ً في هذه السن ,والبد من
الحزم مع المراهق ,فيجب أال يترك لفعل ما يريد بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الذي يريده
ومع من يريد ,وإنما يجب أن يعي أن مثل ما له من حقوق ,فإن عليه واجبات يجب أن
يؤديها ,وأن مثل ما له من حرية فلآلخرين حريات يجب أن يحترمها.

المشكلة الرابعة :ممارسة المراهق للسلوك المزعج ,كعدم مراعاة اآلداب العامة ,واالعتداء
على الناس ,وتخريب الممتلكات والبيئة والطبيعة ,وقد يكون اإلزعاج لفظيا ً أو عملياً.
 الحل المقترح :من أهم أسباب السلوك المزعج عند المراهق :رغبته في تحقيق مقاصدهالخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة ,واألفكار الخاطئة التي تصل لذهنه من أن المراهق هو
الشخص القوي الشجاع ,وهو الذي يصرع اآلخرين ويأخذ حقوقه بيده ال بالحسنى ,وأيضا ً
اإلحباط والحرمان والقهر الذي يعيشه داخل األسرة ,وتقليد اآلخرين واالقتداء بسلوكهم
الفوضوي ,والتعثر الدراسي ,ومصاحبة أقران السوء.
أما مظاهر السلوك المزعج ,فهي :نشاط حركي زائد يغلب عليه االضطراب والسلوكيات
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المرتجلة ,واشتداد نزعة االستقالل والتطلع إلى القيادة ,وتعبير المراهق عن نفسه
وأحاسيسه ورغباته بطرق غير الئقة (الصراخ ,الشتم ,السرقة ,القسوة ,الجدل العقيم,
التورط في المشاكل ,والضجر السريع ,والتأفف من االحتكاك بالناس ,وتبرير التصرفات
بأسباب واهية ,والنفور من النصح ,والتمادي في العناد).
أما مدخل العالج فهو تبصير المراهق بعظمة المسؤوليات التي تقع على كاهله وكيفية الوفاء
باألمانات ,و إشغاله بالخير واألعمال المثمرة البناءة ,وتصويب المفاهيم الخاطئة في ذهنه,
ونفي العالقة المزعومة بين االستقاللية والتعدي على الغير ,وتشجيعه على مصاحبة الجيدين
من األصدقاء ممن ال يحبون أن يمدوا يد اإلساءة لآلخرين ,وإرشاده لبعض الطرق لحل
األزمات ومواجهة عدوان اآلخرين بحكمة ,وتعزيز المبادرات اإليجابية إذا بادر إلى القيام
بسلوك إيجابي يدل على احترامه لآلخرين من خالل المدح والثناء ,واالبتعاد عن األلفاظ
االستفزازية والبرمجة السلبية وتجنب التوبيخ قدر المستطاع.
المشكلة الخامسة :تعرض المراهق إلى سلسلة من الصراعات النفسية واالجتماعية
المتعلقة بصعوبة تحديد الهوية ومعرفة النفس يقوده نحو التمرد السلبي على األسرة وقيم
المجتمع ,ويظهر ذلك في شعوره بضعف االنتماء األسري ,وعدم التقيد بتوجيهات الوالدين,
والمعارضة والتصلب في المواقف ,والتكبر ,والغرور ,وحب الظهور ,وإلقاء اللوم على
اآلخرين ,التلفظ بألفاظ نابية.

 الحل المقترح :إن غياب التوجيه السليم ,والمتابعة اليقظة المتزنة ,والقدوة الصحيحةيقود المراهق نحو التمرد ,ومن أسباب التمرد أيضاً :عيش المراهق في حالة صراع بين
الحنين إلى مرحلة الطفولة المليئة باللعب وبين التطلع إلى مرحلة الشباب التي تكثر فيها
المسؤوليات ,وكثرة القيود االجتماعية التي تحد من حركته ,وضعف االهتمام األسري
بمواهبه وعدم توجيهها الوجهة الصحيحة ,وتأنيب الوالدين له أمام إخوته أو أقربائه أو
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أصدقائه ,ومتابعته لألفالم والبرامج التي تدعو إلى التمرد على القيم الدينية واالجتماعية
والعنف.
ويرى كل من الدكتور بدر محمد ملك ,والدكتورة لطيفة حسين الكندري أن عالج تمرد
المراهق يكون بالوسائل التالية :السماح للمراهق بالتعبير عن أفكاره الشخصية ,وتوجيهه
نحو البرامج الفعالة لتكريس وممارسة مفهوم التسامح والتعايش في محيط األندية الرياضية
وال ثقافية ,وتقوية الوازع الديني من خالل أداء الفرائض الدينية والتزام الصحبة الصالحة
ومد جسور التواصل والتعاون مع أهل الخبرة والصالح في المحيط األسري وخارجه ,وال بد
من تكثيف جرعات الثقافة اإلسالمية ,حيث إن الشريعة اإلسالمية تنظم حياة المراهق ال كما
يزعم أعداء اإلسالم بأنه يكبت الرغبات ويحرم الشهوات ,واالشتراك مع المراهق في عمل
أنشطة يفضلها ,وذلك لتقليص مساحات االختالف وتوسيع حقول التوافق وبناء جسور
التفاهم ,وتشجيع وضع أهداف عائلية مشتركة واتخاذ القرارات بصورة جماعية مقنعة,
والسماح للمراهق باستضافة أصدقائه في ال بيت مع الحرص على التعرف إليهم والجلوس
معهم لبعض الوقت ,والحذر من البرمجة السلبية ,وتجنب عبارات :أنت فاشل ,عنيد ,متمرد,
اسكت يا سليط اللسان ,أنت دائما ً تجادل وتنتقد ,أنت ال تفهم أبداً...إلخ؛ ألن هذه الكلمات
والعبارات تستفز المراهق وتجلب المزيد من المشاكل والمتاعب وال تحقق المراد من العالج.
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المراهقة :التعامل مع المرحلة وفق النظرية اإلسالمية

* كيف عالج اإلسالم مرحلة المراهقة؟
يقول الدكتور أحمد المجدوب (المستشار بالمركز القومي للبحوث االجتماعية بالقاهرة) ,أن
الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ قد سبق الجميع بقوله" :علموا أوالدكم الصالة لسبع,
واضربوهم عليها لعشر ,وفرقوا بينهم في المضاجع".
ويدلل المجدوب بالدراسة التي أجراها عالم أمريكي يدعى " ألفريد كنسي" بعنوان " السلوك
الجنسي لدى األمريكيين" ,والتي طبقها على  12ألف مواطن أمريكي من مختلف شرائح
المجتمع ,والتي أثبتت أن  % 22ممن سألهم عن أول تجربة لممارسة الجنس قالوا :إن أول
تجربة جنسية لهم كانت في سن العاشرة ,وأنها كانت في فراش النوم ,وأنها كانت مع األخ أو
األخت أو األم !!
ويستطرد المجدوب قائالً " :وانتهت الدراسة التي أجريت في مطلع األربعينيات ,إلى القول
بأن اإلرهاصا ت الجنسية تبدأ عند الولد والبنت في سن العاشرة" ,ويعلق المجدوب على
نتائج الدراسة قائال " :هذا ما أثبته نبينا محمد _صلى هللا عليه وسلم_ قبل ألفريد كنسي بـ
 14قرنا ً من الزمان ! ولكننا ال نعي تعاليم ديننا ".

* النظرية اإلسالمية في التربية:
وتقوم النظرية اإل سالمية في التربية على أسس أربعة,هي ( :تربية الجسم ,وتربية الروح,
وتربية النفس ,وتربية العقل) ,وهذه األسس األربعة تنطلق من قيم اإلسالم ,وتصدر عن
القرآن والسنة ونهج الصحابة والسلف في المحافظة على الفطرة التي فطر هللا الناس عليها
بال تبديل وال تحريف ,فمع الت ربية الجسمية تبدأ التربية الروحية اإليمانية منذ نعومة األظفار.
وقد اهتم اإلسالم بالصحة النفسية والروحية والذهنية ,واعتبر أن من أهم مقوماتها التعاون
والتراحم والتكافل وغيرها من األمور التي تجعل المجتمع اإلسالمي مجتمعا ً قويا ً في مجموعه
وأفراده ,وفي قصص القر آن الكريم ما يوجه إلى مراهقة منضبطة تمام االنضباط مع وحي
هللا _عز وجل_ ,وقد سبق الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ الجميع بقوله":العبوهم سب ًعا
وأدبوهم سب ًعا وصادقوهم سب ًعا ,ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب".
و قد قدم اإلسالم عدداً من المعالم التي تهدي إلى االنضباط في مرحلة المراهقة ,مثل":
الطاعة :بمعنى طاعة هللا وطاعة رسوله _صلى هللا عليه وسلم_ وطاعة الوالدين ومن في
حكمهما ,وقد أكد القرآن الكريم هذه المعاني في وصية لقمان الحكيم البنه وهو يعظه قال:
اهلل إِنَّ الش ِّْركَ لَظُ ْل ٌم ع َِظي ٌم" (لقمان :من اآلية.)13
"يَا بُنَ َّي ال تُ ْ
ش ِركْ بِ َّ ِ
أيضا ً هناك ":االقتداء بالصالحين ,وعلى رأس من يقتدي بهم رسول هللا _صلى هللا عليه
وسلم_ فاإلقتداء به واتباع سنته من أصول ديننا الحنيف ,قال هللا _عز وجل_ " :لقد كان لكم
في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيراً " [األحزاب.]21:
كما اعتبر اإلسالم أن أحد أهم المعالم التي تهدى إلى االنضباط في مرحلة المراهقة ":التعاون
والتراحم والتكافل؛ ألنه يجعل الفرد في خدمة المجتمع ,ويجعل المجتمع في خدمة الفرد ,و
الدليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير _رضي هللا عنه_ عن رسول
هللا _صلى هللا عليه وسلم_ أنه قال ":مثل المؤمن كمثل الجسد إذا اشتكى الرجل رأسه تداعى
له سائر جسده".
ولم ينس اإلسالم دور األب في حياة ابنه ,وكذلك تأثير البيئة التي ينشأ فيها الفتى في تربيته
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ونشأته ,فقد روي في الصحيحين عن رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ ,أنه قال " :كل
يمجسانه".
يهودانه أو ينصرانه أو ّ
مولود يولد على الفطرة ,فأبواه ّ
ويشير الدكتور محمد سمير عبد الفتاح (أستاذ علم النفس ,مدير مركز البحوث النفسية
بجامعة المنيا) ,إلى أن " :المراهق يحتاج إلى من يتفهم حالته النفسية ويراعي احتياجاته
الجسدي ة ,ولذا فهو بحاجة إلى صديق ناضج يجيب عن تساؤالته بتفهم وعطف وصراحة,
صديق يستمع إليه حتى النهاية دون مقاطعة أو سخرية أو شك ,كما يحتاج إلى األم الصديقة
واألب المتفهم".
وفي حديثه لموقع المسلم  ,يدعو (الخبير النفسي) الدكتور سمير عبد الفتاح أولياء األمور
إلى " التوقف الفوري عن محاوالت برمجة حياة المراهق ,ويقدم بدالً منها الحوار ,و التحلي
بالصبر ,واحترم استقالليته وتفكيره ,والتعامل معه كشخص كبير ,وغمره بالحنان وشمله
بمزيد من االهتمام".
وينصح الدكتور عبد الفتاح األمهات بضرورة " إشراك األب في تحمل عبء تربية أوالده في
هذه المرحلة الخطيرة من حياتهم" ,ويقول لألم " :شجعي ابنك وبثي التفاؤل في نفسه,
وجملي أسلوبك معه ,واحرصي على انتقاء الكلمات كما تنتقي أطايب الثمر".
ويوجه عبد الفتاح النصح لألب قائالً " :أعطه قدراً من الحرية بإشرافك ورضاك ,لكن من
المهم أن تتفق معه على احت رام الوقت وتحديده ,وكافئه إن أحسن كما تعاقبه إن أساء ,حاول
تفهم مشاكله والبحث معه عن حل ,اهتم بتوجيهه إلى الصحبة الصالحة ,كن له قدوة حسنة
ومثالً أعلى ,احترم أسراره وخصوصياته ,وال تسخر منه أبدًا".
ويضيف عبد الفتاح موجها كالمه لألب ":صاحبه وتعامل معه كأنه شاب ,اصطحبه إلى
المسجد ألداء الصالة وخاصة الجمعة والعيدين ,أَ ِجب عن كل أسئلته مهما كانت بكل صراحة
ووضوح ودون حرج ,وخصص له وقتا ً منتظما ً للجلوس معه ,وأشركه في النشاطات
االجتماعية العائلية كزيارة المرضى وصلة األرحام ,ن ِّم لديه الوازع الديني وأشعره بأهمية
حسن الخلق ".
كما ينصح الدكتور عبد الفتاح األمهات بمراعاة عدد من المالحظات المهمة في التعامل مع
بناتهن في مرحلة المراهقة فيؤكد بداية أن على األمهات أن يتعلمن فن معاملة المراهقات,
ويقول لألم ":أعلميها أنها تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة تس َّمى مرحلة
الت كليف ,وأنها كبرت وأصبحت مسؤولة عن تصرفاتها ,قولي لها :إنها مثلما زادت
عضوا كامالً في األسرة تشارك في القرارات,
مسؤولياتها فقد زادت حقوقها ,وإنها أصبحت
ً
ويؤخذ رأيها فيما يخصها ,وتوكل له مهام تؤديها للثقة فيها وفي قدراتها ,علميها األمور
الشرعية كاالغتسال ,وك يفية التطهر ,سواء من الدورة الشهرية أو من اإلفرازات".
ويضيف عبد الفتاح " :ابتعدي عن مواجهتها بأخطائها ,أقيمي عالقات وطيدة وحميمة معها,
دعمي كل تصرف إيجابي وسلوك حسن صادر عنها ,أسري لها بمالحظات وال تنصحيها على
المأل فإن (لكل فعل ردة فعل مسا ٍو له في القوة ومضاد له في االتجاه) ,اقصري استخدام
سلطتك في المنع على األخطاء التي ال يمكن التجاوز عنها ,واستعيني باهلل وادعي لها كثيراً,
وال تدعي عليها مطلقاً ,و تذكري أن الزمن جزء من العالج".
ويضيف الدكتور سمير عبد الفتاح (مدير مركز البحوث النفسية) قائالً ":افتحي قناة لالتصال
معها ,اجلسي وتحاوري معها لتفهمي كيف تفكر ,وما ذا تحب من األمور وماذا تكره؟
واحذري أن تعامليها كأنها ند لك وال تقرني نفسك بها ,وعندما تجادلك أنصتي لمالحظاتها
وردي عليها بمنطق وبرهان ,إذا انتقدت فانتقدي تصرفاتها وال تنتقديها هي كشخص ,وختاما ً
استعيني باهلل ليحفظها لك ويهديها".
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* فهم المرحلة ..تجاوز ناجح لها:
إن المشاكل السابقة الذكر ,سببها الرئيس هو عدم فهم طبيعة واحتياجات هذه المرحلة من
جهة الوالدين ,وأيضا ً عدم تهيئة الطفل أو الطفلة لهذه المرحلة قبل وصولها.
ولمساعدة الوالدين على فهم مرحلة المراهقة  ,فقد حدد بعض العلماء واجبات النمو التي
ينبغي أن تحدث في هذه المرحلة لالنتقال إلى المرحلة التالية ,ومن هذه الواجبات ما يلي:
 -1إقامة نوع جديد من العالقات الناضجة مع زمالء العمر.
ً
 -2اكتساب الدور المذكر أو المؤنث المقبول دينيا ً واجتماعيا لكل جنس من الجنسين.
 -3قبول الفرد لجسمه أو جسده ,واستخدام الجسم استخداما ً صالحاً.
 -4اكتساب االستقالل االنفعالي عن الوالدين وغيرهم من الكبار.
 -5اختيار مهنة واإلعداد الالزم لها.
 -6االستعداد للزواج وحياة األسرة.
 -7تنمية المهارات العقلية والمفاهيم الضرورية للكفاءة في الحياة االجتماعية.
 -8اكتساب مجموعة من القيم الدينية واألخالقية التي تهديه في سلوكه.
ويرى المراهق أنه بحاجة إلى خمسة عناصر في هذه المرحلة ,وهي :الحاجة إلى الحب
واألمان ,والحاجة إلى االحترام ,والحاجة إلثبات الذات ,والحاجة للمكانة االجتماعية,
والحاجة للتوجيه اإليجابي.

* تهيئة المراهق:
ولتحقيق واجبات النمو التي حددها العلماء ,وحاجات المراهق في هذه المرحلة ,على األهل
تهيئة ابنهم المراهق لدخول هذه المرحلة ,وتجاوزها دون مشاكل ,ويمكن أن يتم ذلك
بخطوات كثيرة ,منها:
 -1إعالم المراهق أنه ينتقل من مرحلة إلى أخرى ,فهو يخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة
جديدة ,تعني أنه كبر وأصبح مسؤوالً عن تصرفاته ,وأنها تسمى مرحلة التكليف؛ ألن
اإلنسان يصبح محاسبا ً من قبل هللا _تعالى_؛ ألنه وصل إلى النضج العقلي والنفسي الذي
يجعله قادراً على تحمل نتيجة أفعاله واختياراته.
وأنه مثلما زادت مسؤولياته فقد زادت حقوقه ,وأصبح عضواً كامالً في األسرة يشارك في
القرارات ,ويؤخذ رأيه ,وتوكل له مهام يؤديها للثقة فيه وفي قدراته.
 -2أن هناك تغيرات جسدية ,وعاطفية ,وعقلية ,واجتماعية تحدث في نفسيته وفي بنائه,
وأن ذلك نتيجة لثورة تحدث داخله استعداداً أو إعدادا لهذا التغير في مهمته الحياتية ,فهو لم
يعد طفالً يلعب ويلهو ,بل أصبح له دور في الحياة ,لذا فإن إحساسه العاطفي نحو الجنس
اآلخر أو شعوره بالرغبة يجب أن يوظف ألداء هذا الدور ,فالمشاعر العاطفية والجنسية
ليست شيئا ً وضيعا ً أو مستقذراً؛ ألن له دوراً هاما ً في إعمار األرض وتحقيق مراد هللا في
خالفة اإلنسان .ولذا فهي مشاعر سامية إذا أحسن توظيفها في هذا االتجاه ,لذا يجب أن يعظم
اإلنسان منها ويوجهها االتجاه الصحيح لسمو الغاية التي وضعها هللا في اإلنسان من أجلها,
لذا فنحن عندما نقول :إن هذه العواطف والمشاعر لها طريقها الشرعي من خالل الزواج,
فنحن نحدد الجهة الصحيحة لتفريغها وتوجيهها.
 -3أن يعلم المراهق األحكام الشرعية الخاصة بالصيام والصالة والطهارة واالغتسال ,ويكون
ذلك مدخالً إلعطائه الفرصة للتساؤل حول أي شيء يدور حول هذه المسألة ,حتى ال يضطر
ألن يستقي معلوماته من جه ات خارجية يمكن أن تضره أو ترشده إلى خطأ أو حرام.
 -4التفهم الكامل لما يعاني منه المراهق من قلق وعصبية وتمرد ,وامتصاص غضبه؛ ألن
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هذه المرحلة هي مرحلة اإلحساس المرهف ,مما يجعل المراهق شخصا ً سهل االستثارة
والغضب ,ولذلك على األهل بث األمان واالطمئنان في نفس ابنهم ,وقد يكون من المفيد القول
مثالً" :أنا أعرف أن إخوتك يسببون بعض المضايقات ,وأنا نفسي أحس باإلزعاج ,لكن على
ما يبدو أن هناك أمراً آخر يكدرك ويغضبك ,فهل ترغب بالحديث عنه؟" ألن ذلك يشجع
المراهق على الحديث عما يدور في نفسه.
 -5إشاعة روح الشورى في األسرة؛ ألن تطبيقها يجعل المراهق يدرك أن هناك رأيا ً ورأيا ً
آخر معتبراً ال بد أن يحترم ,ويعلمه ذلك أيضا ً كيفية عرض رأيه بصورة عقالنية منطقية,
ويجعله يدرك أن هناك أموراً إستراتيجية ال يمكن المساس بها ,منها على سبيل المثال:
الدين ,والتماسك األسري ,واألخالق والقيم.

* التعامل مع المراهق علم وفن:
ومن جهتها تقدم (الخبيرة االجتماعية) الدكتورة ُمنى يونس ,الحاصلة على جائزة الدكتور
شوقي الفنجري للدعوة والفقه اإلسالمي عام 1995م ,وصفة عالجية وتوجيهات عملية
ألولياء األمور في فنون التعامل مع أبنائهم وبناتهم المراهقين ,فتقول " :إياكم أن تنتقدوهم
أمام اآلخرين ,وأنصتوا لهم باهتمام شديد عندما يحدثوكم ,وال تقاطعوهم ,وال تسفهوا
آراءهم".
وفي حديثها لموقع المسلم  ,تدعو الخبيرة االجتماعية الدكتورة منى يونس أولياء األمور
لتجنب مخاطبة أبنائهم وبناتهم المراهقين بعدد من العبارات المحبطة بل والمحطمة ,مثل( :
إلي اآلن
أنا أعرف ما ينفعك ,ال داعي ألن تكملي حديثك ..أستطيع توقع ما حدث ,فلتنصتي ّ
دون أن تقاطعيني ,اسمعي كالمي وال تناقشيني ,يا للغباء ..أخطأت مرة أخرى! ,يا كسولة ,يا
أنانية ,إنك طفلة ال تعرفين مصلحتك).
وتقول الخبيرة االجتماعية " :لقد أ ثبتت الدراسات أن عبارات المديح لها أثر إيجابي في
تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى أطفال كانوا يعانون من صعوبات التعلم ونقص
التركيز".
و تضرب الدكتورة منى مثاالً ببعض عبارات المديح المحببة إلى قلوب األبناء والبنات من
المراهقين ,مثل ( :بارك هللا فيك ,ما شاء هللا  ,رائع ,يا لك من فتاة ,أحسنت ,لقد تحسنت
كثيراً ,ما فعلته هو الصواب ,هذه هي الطريقة المثلى ,أفكارك رائعة ,إنجاز رائع ,يعجبني
اختيارك لمالبسك ,استمر ,إلى األمام ,أنا فخور بك ,يا سالم ,عمل ممتاز ,لقد أحسست
برغبتك الصادقة في تحمل المسؤولية ,أنت محل ثقتي ,أنت ماهر في هذا العمل.) ...,
احرصوا على استعمال أساليب التشجيع والثناء الجسدية ,مثل ( االبتسامة ,االحتضان ,مسك
األيدي ,اربت على كتفه ,المسح على الرأس.) ....,
وتختتم الخبيرة االجتماعية الدكتورة ُمنى يونس ,حديثها بتوصية أولياء األمور بمراعاة عدد
من القواعد والت وجيهات العامة في التعامل مع األوالد في مرحلة المراهقة ,فتقول لولي
األمر-:
• اهتم بإعداده لمرحلة البلوغ ,وضح له أنها من أجمل أوقات حياته.
• اشرح له بعض األحكام الشرعية الخاصة بالصيام والصالة والطهارة بشكل بسيط.
• أظهر االهتمام والتقدير لما يقوله عند تحدثه إليك.
• اهتم بمظهره ,واترك له حرية االختيار.
• استضف أصدقاءه وتعرف عليهم عن قرب ,وأبد احتراما ً شديداً لهم.
• امدح أصدقاءه ذوي الصفات الحسنة مع مراعاة عدم ذم اآلخرين.
شجعه على تكوين أصدقاء جيدين ,وال تشعره بمراقبتك أو تفرض عليه أحدًا ال يريده.
• ِّ
• اح رص على لم شمل األسرة باصطحابهم إلى الحدائق أو المالهي أو األماكن الممتعة.
• احرص على تناول وجبات الطعام معهم.
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• أظهر فخرك به أمام أعمامه وأخواله وأصدقائه؛ فهذا سيشعرهم بالخجل من أخطائهم.
• اصطحبه في تجمعات الرجال وجلساتهم الخاصة بحل مشاكل الناس ,ليعيش أجواء الرجولة
جديرا باالنتماء إلى
ومسؤولياتها؛ فتسمو نفسه ,وتطمح إلى تحمل المسؤوليات التي تجعله
ً
ذلك العالم.
شجعه على ممارسة رياضة يحبها ,وال تفرض عليه نوعًا معينًا من الرياضة.
• ِّ
وشجعه على القراءة لتساعده في تحسين سلوكه.
• اقترح عليه عدَّة هوايات,
ِّ
• كافئه على أعماله الحسنة.
• تجاهل تصرفاته التي ال تعجبك.
• تحاور معه كأب حنون وحادثه كصديق مقرب.
• احرص على أن تكون النموذج الناجح للتعامل مع أمه.
• قم بزيارته بنفسك في المدرسة ,وقابل معلميه وأب ِرز ما يقوله المعلمون عن إيجابياته.
• اختيار الوقت المناسب لبدء الحوار مع الشاب.
• محاولة الوصول إلى قلب المراهق قبل عقله.
• االبتعاد عن األسئلة التي إجاباتها نعم أوال ,أو األسئلة غير الواضحة وغير المباشرة.
• العيش قليالً داخل عالمهم لنفهمهم ونستوعب مشاكلهم ومعاناتهم ورغباتهم.

ختاماً...

يجب على األهل استثمار هذه المرحلة إيجابياً ,وذلك بتوظيف وتوجيه طاقات المراهق
لصالحه شخصياً ,ولصالح أهله ,وبلده ,والمجتمع ككل .وهذا لن يتأتى دون منح المراهق
الدعم العاطفي ,والحرية ضمن ضوابط الدين والمجتمع ,والثقة ,وتنمية تفكيره اإلبداعي,
وتشجيعه على القراءة واإلطالع ,وممارسة الرياضة والهوايات المفيدة ,وتدريبه على
مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات ,واستثمار وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع.
ولعل قدوتنا في ذلك هم الصحابة _رضوان هللا عليهم_ ,فمن يطلع على سيرهم يشعر بعظمة
أخالقهم ,وهيبة مواقفهم ,وحسن صنيعهم ,حتى في هذه المرحلة التي تعد من أصعب
المراحل التي يمر بها اإلنسان أخالقيا ً وعضويا ً وتربويا ً أيضاً.
فبحكم صحبتهم لرسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ خير قائد وخير قدوة وخير مرب,
واحتكامهم إلى المنهج اإلسالمي القويم الذي يوجه اإلنسان للصواب دوماً ,ويعني بجميع
األمور التي تخصه وتوجه غرائزه توجيها ً سليماً ..تخرج منهم خير الخلق بعد الرسل
_صلوات هللا وسالمه عليهم_ ,فكان منهم من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في أولى
سنوات العمر ,وكان منهم الذين نبغوا في علوم القرآن والسنة والفقه والكثير من العلوم
اإلنسانية األخرى ,وكان منهم الدعاة الذين فتحوا القلوب وأسروا العقول كسيدنا مصعب بن
عمير الذي انتدبه رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ داعية إلى المدينة ولم يبلغ الثامنة
عشرة من عمره ,وكان منهم الفتيان الذين قادوا الجيوش وخاضوا المعارك وهم بين يدي
سن الحلم ,كسيدنا أسامة بن زيد _رضي هللا عنهم جميعاً_ وما ذاك إال لترعرعهم تحت ظل
اإلسالم وتخرجهم من المدرسة المحمدية الجليلة.
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الفصل الثالث

دوراألم
وأهميتها في التربية
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أهمية األم في تربية الطفل
تحتل األم مكانة مهمة وأساسية في التربية ,ويبدو ذلك من خالل األمور اآلتية:
 .1األمر األول :أثر األسرة في التربية
فاألسرة أوالً هي الدائرة األولى من دوائر التنشئة االجتماعية ,وهي التي تغرس لدى
الطفل المعايير التي يحكم من خاللها على ما يتلقاه فيما بعد من سائر المؤسسات في
المجتمع ,فهو حينما يغدو إلى المدرسة ينظر إلى أستاذه نظرةً من خالل ما تلقاه في
البيت من تربية ,وهو يختار زمالءه في المدرسة من خالل ما نشأته عليه أسرته,
ويقيِّم ما يسمع وما يرى من مواقف تقابله في الحياة ,من خالل ما غرسته لديه
األسرة ,وهنا يكمن دور األسرة وأهميتها وخطرها في الميدان التربوي.
 .2األمر الثاني :الطفل يتأثر بحالة أمه وهي حامل
تنفرد األم بمرحلة ال يشركها فيها غيرها وهي مرحلة مهمة ولها دور في التربية قد
نغفل عنه أال وهي مرحلة الحمل؛ فإن الجنين وهو في بطن أمه يتأثر بمؤثرات كثيرة
تعود إلى األم ,ومنها:
التغذية فالجن ين على سبيل المثال يتأثر بالتغذية ونوع الغذاء الذي تتلقاه األم ,وهو
يتأثر باألمراض التي قد تصيب أمه أثناء الحمل ,ويتأثر أيضا ً حين تكون أمه تتعاطى
المخدرات ,وربما أصبح مدمنا ً عند خروجه من بطن أمه حين تكون أمه مدمنة
للمخدرات ,ومن ذلك التدخين ,فحين تكون المرأة مدخنة فإن ذلك يترك أثراً على
جنينها ,ولهذا فهم في تلك المجتمعات يوصون المرأة المدخنة أن تمتنع عن التدخين
أثناء فترة الحمل أو أن تقلل منه؛ نظراً لتأثيره على جنينها ,ومن العوامل المؤثرة
أيضاً :العقاقير الطبية التي تناولها المرأة الحامل ,ولهذا يسأل الطبيب المرأة كثيراً حين
يصف لها بعض األدوية عن كونها حامل أو ليست كذلك .
وصورةً أخرى من األمور المؤثرة وقد ال تتصوره األمهات واآلباء هذه القضية ,وهي
حالة األم االنفعالية أثناء الحمل ,فقد يخرج الطفل وهو كثير الصراخ في أوائل طفولته,
وقد يخرج الطفل وهو يتخوف كثيراً ,وذلك كله بسبب مؤثرات تلقاها من حالة أمه
االنفعالية التي كانت تعيشها وهي في حال الحمل ,وحين تزيد االنفعاالت الحادة عند
المرأة وتكرر فإن هذا يؤثر في الهرمونات التي تفرزها األم وتنتقل إلى الجنين ,وإذا
طالت هذه الحالة فإنها ال بد أن تؤثر على نفسيته وانفعاالته وعلى صحته ,ولهذا ينبغي
أن يحرص الزوج على أن يهيئ لها جواً ومناخا ً مناسباً ,وأن تحرص هي على أن
تتجنب الحاالت التي تؤدي بها حدة االنفعال .
أمر آخر أيضا ً له دور وتأثير على الجنين وهو اتجاه األم نحو حملها أو نظرتها نحو
حملها فهي حين تكون مسرورة مستبشرة بهذا الحمل ال بد أن يتأثر الحمل بذلك ,وحين
تكون غير راضية عن هذا الحمل فإن هذا سيؤثر على هذا الجنين ,ومن هنا وجه
الشرع الناس إلى تصحيح النظر حول الولد الذكر واألنثى ,قال سبحانه وتعالى ]:
(وهلل ملك السموات واألرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ً ويهب لمن يشاء الذكور.
أو يزوجهم ذكراً وإناثا ً ويجعل من يشاء عقيما ً إنه عليم قدير)[ .فهو سبحانه وتعالى له
ما يشاء وله الحكم سبحانه وتعالى؛ فيقرر للناس أنه عز وجل صاحب الحكم واألمر,
وما يختار هللا سبحانه وتعالى أمراً إال لحكمة ,لذا فالزوجة والزوج جميعا ً ينبغي أن
يرضوا بما قسم هللا ,ويعلموا أن ما قسم هللا عز وجل خير لهم ,سوا ًء كان ذكراً أو
أنثى ,وحين تفقد المرأة هذا الشعور ,فيكشف لها التقرير الطبي أن الجنين الذي في
بطنها أنثى ,فتبدأ تغير نظرتها ومشاعرها نحو هذا الحمل أو العكس فإن هذا ال بد أن
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يؤثر على الحمل ,ونحن هنا لسنا في عيادة طبية حتى نوجه المرأة الحامل أو نتحدث
عن هذه اآلثار التي يمكن أن تخلقها حالة األم على الحمل ,إنما المقصود من هذا كله
أن دور المرأة يبدأ من حين حملها وأنها تعيش مرحلة تؤثر على مستقبل هذا المولود
ال يشاركها غيرها.
 .3األمر الثالث :دور األم مع الطفل في الطفولة المبكرة
الطفولة المبكرة مرحلة مهمة لتنشئة الطفل ,ودور األم فيها أكبر من غيرها ,فهي في
مرحلة الرضاعة أكثر من يتعامل مع الطفل ,ولحكمة عظيمة يريدها هللا سبحانه وتعالى
يكون طعام الرضيع في هذه المرحلة من ثدي أمه وليس األمر فقط تأثيراً طبيًّا أو
صحيًّا ,وإنما لها آثار نفسية أهمها إشعار الطفل بالحنان والقرب الذي يحتاج إليه,
ولهذا يوصي األطباء األم أن تحرص على إرضاع الطفل ,وأن تحرص على أن تعتني
به وتقترب منه لو لم ترضعه.
وهنا ندرك فداحة الخطر الذي ترتكبه كثير من النساء حين تترك طفلها في هذه
المرحلة ل لمربية والخادمة؛ فهي التي تقوم بتنظيفه وتهيئة اللباس له وإعداد طعامه,
وحين يستعمل الرضاعة الصناعية فهي التي تهيئها له ,وهذا يفقد الطفل قدراً من
الرعاية النفسية هو بأمس الحاجة إليه.
وإذا ابتليت األم بالخادمة -واألصل االستغناء عنها -فينبغي أن تحرص في المراحل
األولية على أن تباشر هي رعاية الطفل ,وتترك للخادمة إعداد الطعام في المنزل أو
تنظيفه أو غير ذلك من األعمال ,فلن يجد الطفل الحنان والرعاية من الخادمة كما
يجدها من األم ,وهذا له دور كبير في نفسية الطفل واتجاهاته في المستقبل ,وبخاصة
أن كثيراً من الخادمات والمربيات في العالم اإلسالمي لسن من المسلمات ,وحتى
المسلمات غالبهن من غير المتدينات ,وهذا اليخفى أثره ,والحديث عن هذا الجانب
يطول ,ولعلي أن أكتفي بهذه اإلشارة.
فالمقصود أن األم كما قلنا تتعامل مع هذه المرحلة مع الطفل أكثر مما يتعامل معه األب,
وفي هذه المرحلة سوف يكتسب العديد من العادات والمعايير ,ويكتسب الخلق والسلوك
الذي يصعب تغييره في المستقبل ,وهنا تكمن خطورة دور األم فهي البوابة على هذه
المرحلة الخطرة من حياة الطفل فيما بعد ,حتى أن بعض الناس يكون مستقيما ً صالحا ً
متدينا ً لكنه لم ينشأ من الصغر على المعايير المنضبطة في السلوك واألخالق ,فتجد منه
نوعا ً من سوء الخلق وعدم االنضباط السلوكي ,والسبب أنه لم يترب على ذلك من
صغره.
 .4األمر الرابع  :دور األم مع البنات
ً
لئن كانت األم أكثر التصاقا ً باألوالد عموما في الطفولة المبكرة ,فهذا القرب يزداد
ويبقى مع البنات.
ولعل من أسباب ما نعانيه اليوم من مشكالت لدى الفتيات يعود إلى تخلف دور األم
التربوي ,فالفتاة تعيش مرحلة المراهقة والفتن والشهوات والمجتمع من حولها
يدعوها إلى الفساد وتشعر بفراغ عاطفي لديها ,وقد ال يشبع هذا الفراغ إال في األجواء
المنحرفة ,أما أمها فهي مشغولة عنها بشؤونها الخاصة ,وبالجلوس مع جاراتها
وزميالتها ,فالفتاة في عالم واألم في عالم آخر.
إنه من المهم أن تعيش األم مع بناتها وتكون قريبة منهن؛ ذلك أن الفتاة تجرؤ أن
تصارح األم أكثر من أن تصارح األب ,وأن تقترب منها وتمأل الفراغ العاطفي لديها.
ويزداد هذا ا لفراغ الذي تعاني منه الفتاة في البيت الذي فيه خادمة ,فهي تحمل عنها
أعباء المنزل ,واألسرة ترى تفريغ هذه البنت للدراسة ألنها مشغولة في الدراسة,
وحين تنهي أعباءها الدراسية يتبقى عندها وقت فراغ ,فبم تقضي هذا الفراغ :في
القراءة؟ فنحن لم نغرس حب القراءة لدى أوالدنا.
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وبين األم وبين الفتاة هوه سحيقة ,تشعر الفتاة أن أمها ال توافقها في ثقافتها
وتوجهاتها ,وال في تفكيرها ,وتشعر بفجوة ثقافية وفجوة حضارية بينها وبين األم؛
فتجد البنت ضالتها في مجلة تتحدث عن األزياء وعن تنظيم المنزل ,وتتحدث عن الحب
والغرام ,وكيف تكسبين اآلخرين فتثير عندها هذه العاطفة ,وقد تجد ضالتها في أفالم
الفيديو ,أو قد تجد ضالتها من خالل االتصال مع الشباب في الهاتف ,أو إن عدمت هذا
وذاك ففي المدرسة تتعلم من بعض زميالتها مثل هذه السلوك.
 .5األمر الخامس :األم تتطلع على التفاصيل الخاصة ألوالدها
تتعامل األم مع مالبس األوالد ومع األثاث وترتيبه ,ومع أحوال الطفل الخاصة فتكتشف
مشكالت عند الطفل أكثر مما يكتشفه األب ,وبخاصة في وقتنا الذي انشغل األب فيه
عن أبنائه ,فتدرك األم من قضايا األوالد أكثر مما يدركه األب.
هذه األمور السابقة تؤكد لنا دور األم في التربية وأهميته ,ويكفي أن نعرف أن األم
تمثل نصف المنزل تماما ً وال يمكن أبدا ً أن يقوم بالدور التربوي األب وحده ,أو أن تقوم
به المدرسة وحدها ,فيجب أن تتضافر جهود الجميع في خط واحد.
لكن الواقع أن الطفل يتربى على قيم في المدرسة يهدهما المنزل ,ويتربى على قيم في
المنز ل مناقضة لما يلقاه في الشارع؛ فيعيش ازدواجية وتناقضا  ,المقصود هو يجب
أن يكون البيت وحده متكاملة.
ال يمكن أن أتحدث معشر األخوة واألخوات خالل هذه األمسية وخالل هذا الوقت ,ال
يمكن أن أتحدث عن الدور الذي ننتظره من األم في التربية ,إنما هي فقط مقترحات
أردت أن أسجلها.
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مقترحات تربوية لألم
مهما قلنا فإننا ال نستطيع أن نتحدث بالتفصيل عن دور األم في التربية ,وال نستطيع من خالل
خرج أما ً مربية ,ولهذا رأيت أن يكون الشق الثاني -بعد أن تحدثنا في عن
ساعة واحدة أن نُ ِّ
أهمية دور األم -عبارة عن مقترحات وتحسين الدور التربوي لألم وسجلت هنا ,ومن هذه
المقترحات:
 .1أوالً :الشعور بأهمية التربية
إن نقطة البداية أن تشعر األم بأهمية التربية وخطورتها ,وخطورة الدور الذي تتبوؤه,
وأنها مسؤولة عن جزء كبير من مستقبل أبنائها وبناتها ,وحين نقول التربية فإنا نعني
التربية ب معناها الواسع الذي اليقف عند حد العقوبة أو األمر والنهي ,كما يتبادر لذهن
طائفة من الناس ,بل هي معنى أوسع من ذلك.
فهي تعني إعداد الولد بكافة جوانب شخصيته :اإليمانية ,والجسمية ,والنفسية,
والعقلية الجوانب الشخصية المتكاملة أمر له أهمية وينبغي أن تشعر األم واألب أنها
لها دور في رعاية هذا الجانب وإعداده.
وفي جانب التنشئة الدينية والتربية الدينية يحصرها كثير من الناس في توجيهات
وأوامر أو عقوبات ,واألمر أوسع من ذلك ,ففرق بين شخص يعاقب ابنه حيث ال يصلي
وبين شخص آخر يغرس عند ابنه حب الصالة ,وفرق بين شخص يعاقب ابنه حين
يتفوه بكلمة نابية ,وبين شخص يغرس عند ابنه رفض هذه الكلمة وحسن المنطق,
وهذا هو الذي نريده حين نتكلم عن حسن التربية ,فينبغي أن يفهم الجميع –واألمهات
بخاصة -التربية بهذا المعنى الواسع.
 .2ثانياً :االعتناء بالنظام في المنزل
من األمور المهمة في التربية -ويشترك فيها األم واألب لكن نؤكد على األم -االعتناء
بنظام المنزل؛ فذلك له أثر في تعويد االبن على السلوكيات التي نريد.
إننا أمة فوضوية :في المواعيد ,في الحياة المنزلية ,في تعاملنا مع اآلخرين ,حتى ترك
هذا السلوك أثره في تفكيرنا فأصبحنا فوضويين في التفكير.
إننا بحاجة إلى تعويد أوالدنا على النظام ,في غرفهم وأدواتهم ,في مواعيد الطعام ,في
التعامل مع الضيوف وكيفية استقبالهم ,ومتى يشاركهم الجلوس ومتى اليشاركهم؟
 .3ثالثاً :السعي لزيادة الخبرة التربوية
إن من نتائج إدراك األم ألهمية التربية أن تسعى لزيادة خبرتها التربوية واالرتقاء بها,
ويمكن أن يتم ذلك من خالل مجاالت عدة ,منها:
أ  :القراءة؛ فمن الضروري أن تعتني األم بالقراءة في الكتب التربوية ,وتفرغ جزءاً
من وقتها القتنائها والقراءة فيها ,وليس من الالئق أن يكون اعتناء األم بكتب الطبخ
أكثر من اعتنائها بكتب التربية.
وحين نلقي سؤاالً صريحا ً على أنفسنا :ماحجم قراءاتنا التربوية؟ وما نسبتها لما نقرأ
إن كنا نقرأ؟ فإن اإلجابة عن هذه السؤال تبرز مدى أهمية التربية لدينا ,ومدى ثقافتنا
التربوية.
ب  :استثمار اللقاءات العائلية؛ من خالل النقاش فيها عن أمور التربية ,واالستفادة من
آراء األمهات األخريات وتجاربهن في التربية ,أما الحديث الذي يدور كثيراً في
مجالسنا في انتقاد األطفال ,وأنهم كثيرو العبث ويجلبون العناء ألهلهم ,وتبادل الهموم
في ذلك فإنه حديث غير مفيد ,بل هو مخادعة ألنفسنا وإشعار لها بأن المشكلة ليست
لدينا وإنما هي لدى أوالدنا.
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لم النكون صرحاء مع أنفسنا ونتحدث عن أخطائنا نحن؟ وإذا كان هذا واقع أوالدنا فهو
نتاج تربيتنا نحن ,ولم يتول تربيتهم غيرنا ,وفشلنا في تقويمهم فشل لنا وليس فشالً
لهم.
ج  :االستفادة من التجارب  ,إن من أهم مايزيد الخبرة التربوية االستفادة من التجارب
ت فهيا مع الطفل األول تتجنبينها مع
واألخطاء التي تمر بالشخص ,فاألخطاء التي وقع ِ
ت فيها مع الطفل الثاني تتجنبينها مع الطفل الثالث,
الطفل الثاني ,واألخطاء التي وقع ِ
وهكذا تشعرين أنك ما دمت تتعاملين مع األطفال فأنت في رقي وتطور.
 .4رابعاً :االعتناء بتلبية حاجات الطفل
للطفل حاجات واسعة يمكن نشير إلى بعضها في هذا المقام ,ومنها:
 -1الحاجة إلى االهتمام المباشر:
يحتاج الطفل إلى أن يكون محل اهتمام اآلخرين وخاصة والديه ,وهي حاجة تنشأ معه
من الصغر ,فهو يبتسم ويضحك ليلفت انتباههم ,وينتظر منهم التجاوب معه في ذلك.
ومن صور االهتمام المباشر بحاجات الطفل االهتمام بطعامه وشرابه ,وتالفي إظهار
االنزعاج والقلق –فضالً عن السب واالتهام بسوء األدب واإلزعاج -حين يوقظ أمه
لتعطيه طعامه وشرابه ,ومما يعين األم على ذلك تعويده على نظام معين ,وتهيئة طعام
لالبن  -وبخاصة اإلفطار -قبل نومها.
ومن أسوأ صور تجاهل حاجة الطفل إلى الطعام والشراب ماتفعله بعض النساء حال
صيامها من النوم واإلغالق على نفسها ,ونهر أطفالها حين يطلبون منها الطعام أو
الشراب.
ومن صور االهتمام به من أيضا ً حسن االستماع له ,فهو يحكي قصة ,أو يطرح أسئلة
فيحتاج ألن ينصت له والداه ,ويمكن أن توجه له أسئلة تدل على تفاعل والديه معه
واستماعهم له ,ومن الوسائل المفيدة في ذلك أن تسعى األم إلى أن تعبر عن الفكرة
التي صاغها هو بلغته الضعيفة بلغة أقوى ,فهذا مع إشعاره له باالهتمام يجعله يكتسب
قوى لغته.
عادات لغوية ويُ ِّ
ومن صور االهتمام التخلص من أثر المشاعر الشخصية ,فاألب أو األم الذي يعود من
عمله مرهقاً ,أو قد أزعجته مشكلة من مشكالت العمل ,ينتظر منهم أوالدهم تفاعالً
وحيوية ,وينتظرونهم بفارغ الصبر ,فينبغي للوالدين الحرص على عدم تأثير المشاعر
والمشكالت الخاصة على اهتمامهم بأوالدهم.
 -2الحاجة إلى الثقة:
يحتاج الطفل إلى الشعور بثقته بنفسه وأن اآلخرين يثقون فيه ,ويبدو ذلك من خالل
تأكيده أنه أكبر من فالن أو أقوى من فالن.
إننا بحاجة ألن نغرس لدى أطفالنا ثقتهم بأنفسهم,وأنهم قادرون على تحقيق أمور
كثيرة ,ويمكن أن يتم ذلك من خالل تكليفهم بأعمال يسيرة يستطيعون إنجازها,
وتعويدهم على ذلك.
ويحتاجون إلى أن يشعرون بأننا نثق بهم ,ومما يعين على ذلك تجنب السخرية وتجنب
النقد الالذع لهم حين يقعون في الخطأ ,ومن خالل حسن التعامل مع مواقف الفشل التي
تمر بهم ومحاولة استثمارها لغرس الثقة بالنجاح لديهم بدالً من أسلوب التثبيط أو
مايسيمه العامة (التحطيم).
 – 3الحاجة إلى االستطالع:
يحب الطفل االستطالع والتعرف على األشياء ,ولهذا فهو يعمد إلى كسر اللعبة ليعرف
مابداخلها ,ويكثر السؤال عن المواقف التي تمر به ,بصورة قد تؤدي بوالديه إلى
التضايق من ذلك.
ومن المهم أن تتفه م األم خلفية هذه التصرفات من طفلها فتكف عن انتهاره أو زجره,
فضالً عن عقوبته.
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كما أنه من المهم أن تستثمر هذه الحاجة في تنمية التفكير لدى الطفل ,فحين يسأل
الطفل عن لوحة السيارة ,فبدالً من اإلجابة المباشرة التي قد ال يفهمها يمكن أن يسأله
والده ,لو أن صاحب سيارة صدم إنسانا ً وهرب فكيف تتعرف الشرطة على سيارته؟
الولد :من رقم السيارة ,األب :إذا هذا يعني أنه البد من أن يكون لكل سيارة رقم يختلف
عن بقية السيارات ,واآلن حاول أن تجد سيارتين يحمالن رقما ً واحداً ,وبعد أن يقوم
الولد بمالحظة عدة سيارات سيقول لوالده إن ما تقوله صحيح.
 -4الحاجة إلى اللعب:
الحاجة إلى اللعب حاجة مهمة لدى الطفل ال يمكن أن يستغني عنها ,بل الغالب أن
الطفل قليل اللعب يعاني من مشكالت أو سوء توافق.
وعلى األم في تعامله مع هذه الحاجة أن تراعي اآلتي:
إعطاء االبن الوقت الكافي للعب وعدم إظهار االنزعاج والتضايق من لعبه.
استثمار هذه الحاجة في تعليمه االنضباط واألدب ,من خالل التعامل مع لعب اآلخرين
وأدواتهم ,وتجنب إزعاج الناس وبخاصة الضيوف ,وتجنب اللعب في بعض األماكن
كالمسجد أو مكان استقبال الضيوف.
استثمار اللعب في التعليم ,من خالل الحرص على اقتناء األلعاب التي تنمي تفكيره
وتعلمه أشياء جديدة.
الحذر من التركيز على ما يكون دور الطفل فيها سلبيًّا  ,أو يقلل من حركته ,كمشاهدة
الفيديو أو ألعاب الحاسب اآللي ,فال بد من أن يصرف جزءاً من وقته في ألعاب حركية,
كلعب الكرة أو اللعب بالدراجة أو الجري ونحو ذلك.
 – 5الحاجة إلى العدل:
يحتاج الناس جميعا ً إلى العدل ,وتبدو هذه الحاجة لدى األطفال بشكل أكبر من غيرهم,
ولذا أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالعدل بين األوالد ,وشدد في ذلك ,عن حصين عن
عامر قال  :سمعت النعمان ابن بشير رضي هللا عنهما وهو على المنبر يقول :أعطاني
أبي عطي ة ,فقالت عمرة بنت رواحة :ال أرضى حتى تشهد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ,فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,فقال :إني أعطيت ابني من عمرة بنت
رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول هللا ,قال ":أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟"
قال:ال ,قال ":فاتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم" قال فرجع فرد عطيته .متفق عليه.
ومهما كانت المبررات لدى األم في تفضيل أحد أوالدها على اآلخر ,فإن ذلك ال يقنع
الطفل ,والبد من االعتناء بضبط المشاعر الخاصة تجاه أحد األطفال حتى ال تطغى,
فتترك أثرها عليه وعلى سائر إخوانه وأخواته.
ومن المشكالت التي تنشأ عن ذلك مشكلة الطفل الجديد ,فكثير من األمهات تعاني منها
(ولعله أن يكون لها حديث مستقل ألهميتها).
أكتفي بهذا الحديث عن هذه الحاجات وإال فهي حاجات كثيرة ,والواجب على الوالدين
تجاه هذه الحاجات أمران:
األول :الحرص على إشباع هذه الحاجات واالعتناء بها ,الثاني :استثمار هذه الحاجات
في تعليم االبن السلوكيات واآلداب التي يحتاج إليها.
 .5خامسا :الحرص على التوافق بين الوالدين
التربية ال يمكن أن تتم من طرف واحد ,واألب واألم كل منهما يكمل مهمة اآلخر
ودوره ,ومما ينبغي مراعاته في هذا اإلطار:
الحرص على حسن العالقة بين الزوجين ,فالحالة النفسية واالستقرار لها أثرها على
األطفال كما سبق ,فالزوجة التي التشعر باالرتياح مع زوجها البد أن يظهر أثر ذلك
على رعايتها ألطفالها واهتمامها بهم.
التفاهم بين الوالدين على األساليب التربوية واالتفاق عليها قدر اإلمكان.
أن يسعى كل من الوال دين إلى غرس ثقة األطفال باآلخر ,فيتجنب األب انتقاد األم أو
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عتابها أمام أوالدها فضالً عن السخرية بها أو تأنيبها ,كما أن األم ينبغي أن تحرص
على غرس ثقة أطفالها بوالدهم ,وإشعارهم بأنه يسعى لمصلحتهم –ولو اختلفت معه-
وأنه إن انشغل عنهم فهو مشغول بأمور مهمة تنفع المسلمين أجمع ,أو تنفع هؤالء
األوالد .ومما ينبغي مراعاته هنا الحرص على تجنب أثر اختالف الموقف أو وجهة
النظر بين الوالدين ,وأن نسعى إلى أال يظهر ذلك على أوالدنا فهم أعز مانملك,
وبإمكاننا أن نختلف ونتناقش في أمورنا لوحدنا.
 .6سادساً :التعامل مع أخطاء األطفال
كثير من أخطائنا التربوية مع أطفالنا هي في التعامل مع األخطاء التي تصدر منهم,
ومن األمور المهمة في التعامل مع أخطاء األطفال:
 .1عدم المثالية:
ً
كثيراً مانكون مثاليين مع أطفالنا ,وكثيرا ما نطالبهم بما ال يطيقون ,ومن ثم نلومهم
على ما نعده أخطاء وليست كذلك.
الطفل في بداية عمره اليملك التوازن الحركي لذا فقد يحمل الكوب فيسقط منه وينكسر,
فبدالً من عتابه وتأنيبه لو قالت أمه :الحمد هللا أنه لم يصيبك أذى ,أنا أعرف أنك لم
تتعمد لكنه سقط منك عن غير قصد ,والخطأ حين تتعمد إتالفه ,واآلن قم بإزالة أثر
الزجاج حتى ال يصيب أحداً.
إن هذا األسلوب يحدد له الخطأ من الصواب ,ويعوده على تحمل مسؤولية عمله,
ويشعره باالهتمام والتقدير ,والعجيب أن نكسر قلوب أطفالنا ونحطمهم ألجل تحطيمهم
إلناء ال تتجاوز قيمته ريالين ,فأيهما أثمن لدينا األطفال أم األواني؟
 .2التوازن في العقوبة:
ق د تضطر األم لعقوبة طفلها ,والعقوبة حين تكون في موضعها مطلب تربوي ,لكن
بعض األمهات حين تعاقب طفلها فإنها تعاقبه وهي في حالة غضب شديد ,فتتحول
العقوبة من تأديب وتربية إلى انتقام ,والواقع أن كثيراً من حاالت ضربنا ألطفالنا
تشعرهم بذلك.
ال تسأل عن تلك المشاعر التي سيحملها هذا الطفل تجاه اآلخرين حتى حين يكون شيخا ً
فستبقى هذه المشاعر عنده ويصعب أن نقتلعها فيما بعد والسبب هو عدم التوازن في
العقوبة.
 .3تجنب البذاءة:
حين تغضب بعض األمهات أو بعض اآلباء فيعاتبون أطفالهم فإنهم يوجهون إليهم
ألفاظا ً بذيئة ,أو يذمونهم بع بارات وقحة ,وهذا له أثره في تعويدهم على المنطق
السيء.
والعاقل ال يخرجه غضبه عن أدبه في منطقه وتعامله مع الناس ,فضالً عن أوالده.
 .4تجنب اإلهانة:
من األمور المهمة في عالج أخطاء األطفال أن نتجنب إهانتهم أو وصفهم بالفشل
والطفولة والفوضوية والغباء …إلخ .فهذا له أثره البالغ على فقدانهم للثقة بأنفسهم,
وعلى تعويدهم سوء األدب والمنطق.
 .5تجنب إحراجه أمام اآلخرين :
إذا كنا النرضى أن ينتقدنا أحد أمام الناس فأطفالنا كذلك ,فحين يقع الطفل في خطأ أمام
الضيوف فليس من المناسب أن تقوم أمه أو يقوم والده بتأنيبه أو إحراجه أمامهم أو
أمام األطفال اآلخرين.
 .7سابعاً :وسائل مقترحة لبناء السلوك وتقويمه
يعتقد كثير من اآلباء واألمهات أن غرس السلوك إنما يتم من خالل األمر والنهي ,ومن
خالل العقوبة والتأديب ,وهذه ال تمثل إال جزءاً يسيراً من وسائل تعليم السلوك ,وفي
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هذه العجالة أ شير إلى بعض الوسائل التي يمكن أن تفيد األم في غرس السلوك الحسن,
أو تعديل السلوك السيئ ,وهي على سبيل المثال ال الحصر :يعتقد كثير من اآلباء
واألمهات أن غرس السلوك إنما يتم من خالل األمر والنهي ,ومن خالل العقوبة
والتأديب ,وهذه ال تمثل إال جزءاً يسيرا ً من وسائل تعليم السلوك ,وفي هذه العجالة
أشير إلى بعض الوسائل التي يمكن أن تفيد األم في غرس السلوك الحسن ,أو تعديل
السلوك السيئ ,وهي على سبيل المثال ال الحصر:
 – 1التجاهل:
يعمد الطفل أحيانا ً إلى أساليب غير مرغوبة لتحقيق مطالبه ,كالصراخ والبكاء وإحراج
األم أمام ال ضيوف وغير ذلك ,واألسلوب األمثل في ذلك ليس هو الغضب والقسوة على
الطفل ,إنما تجاهل هذا السلوك وعدم االستجابة للطفل ,وتعويده على أن يستخدم
األساليب المناسبة والهادئة في التعبير عن مطالبه ,وأسلوب التجاهل يمكن أن يخفي
كثيراً من السلوكيات الضارة عند الطفل أو على األقل يخفف من حدتها.
 – 2القدوة:
لست بحاجة للحديث عن أهمية القدوة وأثرها في التربية ,فالجميع يدرك ذلك ,إنني
حين أطالب الطفل بترتيب غرفته ويجد غرفتي غير مرتبة ,وحين أطالبه أن ال يتفوه
بكلمات بذيئة ويجدني عندما أغضب أتفوه بكلمات بذيئة ,وحين تأمره األم أال يكذب ,ثم
تأمره بالكذب على والده حينئذ سنمحو بأفعالنا مانبنيه بأقوالنا.
 – 3المكافأة:
المكافأة لها أثر في تعزيز السلوك اإليجابي لدى الطفل ,وهي ليست بالضرورة قاصرة
على المكافأة المادية فقد تكون بالثناء والتشجيع وإظهار اإلعجاب ,ومن وسائل
المكافأة أن تعده ب أن تطلب من والده اصطحابه معه في السيارة ,أو غير ذلك مما يحبه
الطفل ويميل إليه.
ومما ينبغي مراعاته أن يكون استخدام المكافأة باعتدال حتى ال تصبح ثمنا ً للسلوك.
 – 4اإلقناع والحوار:
من األمور المهمة في بناء شخصية األطفال أن نعودهم على اإلقناع والحوار ,فنستمع
لهم وننصت ,ونعرض آراءنا وأوامرنا بطريقة مقنعة ومبررة ,فهذا له أثره في تقبلهم
واقتناعهم ,وله أثره في نمو شخصيتهم وقدراتهم.
وهذا أيضا ً يحتاج العتدال ,فالبد أن يعتاد األطفال على الطاعة ,وأال يكون االقتناع
شرطا ً في امتثال األمر.
 - 5وضع األنظمة الواضحة:
م ن المهم أن تضع األم أنظمة لألطفال يعرفونها ويقومون بها ,فتعودهم على ترتيب
الغرفة بعد استيقاظهم ,وعلى تجنب إزعاج اآلخرين…إلخ ,وحتى يؤتي هذا األسلوب
ثمرته البد أن يتناسب مع مستوى األطفال ,فيعطون أنظمة واضحة يستوعبونها
ويستطيعون تطبيقها وااللتزام بها.
 – 6التعويد على حل الخالفات بالطرق الودية:
مما يزعج الوالدين كثرة الخالفات والمشاكسات بين األطفال ,ويزيد المشكلة كثرة
تدخل الوالدين ,ويجب أن تعلم األم أنه ال يمكن أن تصل إال قدر تزول معه هذه المشكلة
تماماً ,إنما تسعى إلى تخفيف آثارها قدر اإلمكان ,ومن ذلك:
تعوي دهم على حل الخالفات بينهم بالطرق الودية ,ووضع األنظمة والحوافز التي تعينهم
على ذلك ,وعدم تدخل األم في الخالفات اليسيرة ,فذلك يعود الطفل على ضعف
الشخصية وكثرة الشكوى واللجوء لآلخرين.
 – 7تغيير البيئة:
ولذلك وسائل عدة منها:
أوال :إغناء البيئة :وذلك بأن يهيأ للطفل مايكون بديالً عن انشغاله بما اليرغب فيه,
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فبدالً من أن يكتب على الكتب يمكن أن يعطى مجلة أو دفتراً يكتب فيه مايشاء ,وبدالً
من العبث باألواني يمكن أن يعطى لعبا ً على شكل األواني ليعبث بها.
ثانياً :حصر البيئة :وذلك بأن تكون له أشياء خاصة ,كأكواب خاصة لألطفال يشربون
بها ,وغرفة خاصة أللعابهم ,ومكان خاص ال يأتيه إال هم؛ حينئذ يشعر أنه غير محتاج
إلى أن يعتدي على ممتلكات اآلخرين.
ومن الخطأ االعتماد على قفل باب مجالس الضيوف وغيرها ,فهذا يعوده على الشغف
بها والعبث بها ,ألن الممنوع مرغوب.
لكن أحيانا ً تغفل األمهات مثالً المجلس أو المكتبة ,ترفع كل شيء عنه صحيح هذا
يمنعه وحين يكون هناك فرصة للدخول يبادر بالعبث ألن الشيء الممنوع مرغوب.
ثالثاً :تهيئة الطفل للتغيرات الالحقة :الطفل تأتيه تغييرات في حياته البد أن يهيأ لها,
ومن ذلك أنه يستقل بعد فترة فينام بعيدا ً عن والديه في غرفة مستقلة ,أو مع من يكبره
من إخوته ,فمن الصعوبة أن يفاجأ بذلك ,فاألولى باألم أن تقول له :إنك كبرت اآلن
وتحتاج إال أن تنام في غرفتك أو مع إخوانك الكبار.
وهكذا البنت حين يراد منها أن تشارك في أعمال المنزل.
 - 8التعويد :
األخالق والسلوكيات تكتس ب بالتعويد أكثر مما تكتسب باألمر والنهي ,فال بد من
االعتناء بتعويد الطفل عليها ,ومراعاة الصبر وطول النفس والتدرج في ذلك.
هذه بعض الخواطر العاجلة وبعض المقترحات لتحسين الدور الذي يمكن أن تقوم به
األم ,وينبغي لها أال تغفل عن دعاء هللا تعالى وسؤاله الصالح ألوالدها ,فقد وصف هللا
تبارك وتعالى عباده الصالحين بقوله [ :والذين يقولون ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما]
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داء الغيرة عند األطفال وكيفية عالجه
الغيرة .....هي حالة انفعالية يشعر بها الشخص ,ويحاول
إخفاءها  ,والتظهر إال من خالل أفعال سلوكية يقوم بها  ..وهى مزيج من اإلحساس بالفشل
وانفعال الغضب  ..وتعد الغيرة أحد المشاعر الطبيعية الموجودة عند اإلنسان كالحب ,ولذلك يجب
على الوالدين تقبل ذلك كحقيقة واقعة ,وفى نفس الوقت ال تسمح بزيادتها ,فالقليل من الغيرة حافز
على المنافسة والتفوق ,أما الكثير فإنه مضر لشخصية ونمو الطفل ..
ومن آثار الغيرة لدى األطفال ظهور السلوك العدوانى  ,واألنانية ,والنقد ,والثورة ,ومن ناحية
أخرى يتسم السلوك باالنطواء وعدم المشاركة
وجميع هذه المظاهر تمثل الشعوربالنقص
كيف يظهر شعور الغيرة على الطفل ؟؟؟؟
تظهر الغيرة بأسلوب تعويضي مصطنع ,حيث يخفى الطفل مشاعره الحقيقية ويقوم بدور الممثل
نحو أخيه المولود الجديدالذي يأخذ في ضمه وتقبيله ولكنه في حقيقة األمر يود قرصه أو ضربه,
ومن جانب آخر تبدو الغيرة واضحة بسلوك عدواني موجه للصغير .كذلك يتعمد الطفل إلى جذب
األنظار إليه ,ويحول كراهيته ألمه التي توجه اهتماما ً بالصغير وليس له ,فيبدأ هنا في االنتقام,
ويتظاهر في المرض أو البكاء أوالعناد والسلبية
ومن أحد مظاهر جذب االهتمام هو نكوص الطفل إلى أنماط سلوكية طفلية سابقة ,مثل العودة إلى
شرب الحليب من الزجاجة ,والنوم في سرير الطفل ,والتبول الليلي في الفراش والتحدث بأسلوب
طفلي ,ومص اإلصبع ,وااللتصاق باألم ,والبقاء في حضنها كلما حاولت حمل الصغير
أنواع الغيرة:
الغيرة من المولود الجديدوخاصة إذا توجهت األم برعايته واهتمامها الشديد للصغير وأهملت
الطفل الكبير
المقارنة بين األخوة
المقارنةالتي تقوم على أساس الذكاء أوالتحصيل الدراسي أو التفوق أو الجمال أوالبنية القوية,
فإذا ما أخفق أحد األطفال ال يجب مقارنته بأخيه المتفوق ألن ذلك يؤجج الغيرة في صورة مقرونة
بالنقمة والحقد
الغيرة عند األطفال المعاقين جسدياً
تظهرالغيرة عند الطفل المعاق ألنه يشعر بالحرمان بما يتمتع به أخوته منبنية سليمة ,ويعمل األهل
على زيادة وتنمية هذه الغيرة إذا لم يعرفوا كيفيةالتعامل مع الطفل المعاق
العقاب الجسدي
عقاب الطفل الجسدي بالضرب إذا أظهر غيرته نحو أخيه يزيد لديه مشاعر الغيرة السلبية والتي
تظهرعلى شكل عداء نحوه 1
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عدم سماح األهل بإبداء مشاعر الغضب أو الغيرة
عدم سماح األهل للطفل بإظهار مشاعر الغيرة على نحو سليم يساهم فيكبت هذه المشاعر مما يعزز
لدى الطفل اإلحساس بأنه منبوذ وغير مرغوب فيه فيزداد لديه اإلحباط وعدم الثقة بالنفس
تحميل الطفل األكبر مسئوليات تفوق طاقته
تحميل الطفل األكبر مسئوليات تتجاوز قدرته واستعداده الطبيعي  ..كأن يطلب منه بأن يكون هو
الكبير وهو القدوة ولومه دائما ً على تصرفات الطفولة ,ممايدفعه إلى الرجوع إلى تصرفات ال
تتناسب مع عمره ويلجأ إلى النكوص أي يعود إلى تصرفات تشبه أخيه مثل التبول الالإرادي
والجلوس في حضن أمه عله يحظى ببعض االمتيازات التي يحظى بها الصغير
األنانية
ارتباط الغيرة باألنانية ,أي كلما زاد اإلحساس باألنانية ,تولدت الغيرة عند الطفل
غيرة األخ األصغر من األكبرسنا
تظهرالغيرة من الصغير نحو الكبير وذلك عندما يهتم الوالدين باالبناء األكبر وخاصة إذا أهمل
الوالدين الصغير ,وهناك أخطاء تبدو شائعة لدى بعض األسر ,وهي تخصيص لهذا الصغير كل ما
سبق أن استعمل ه الكبير من مالبس والعاب وأحذية وكتب  ...الخ .لذا يشعر الصغير بالدونية وبأنه
مهمل من قبل والديه حيث أنه ليست لديه خصوصية فتشتعل غيرته ويبدى عدائه نحو األخ األكبر
الوسائل السلبية للتعبير عن الغيرة بالصراخ والعبث بأغراض اآلخرين أو سرقتها أو تدميرها
باالعتداء الجسدي بالضرب أو القرص باإلزعاج وإلقاء الشتائم وإقالق الراحة عندما يتقدم الطفل
بالعمر ) بعد العاشرة ) تأخذ الغيرة شكل التجسس والوشاية واإليقاع باآلخرين وتظهر
الغيرة عند األطفال الصغار بالقيام بتصنع الحب الزائد نحو الطفل الجديد وذلك إلخفاء مشاعر
الغيرة الدفينة .وإذا أتيحت الفرصة للطفل الغيور حتى يقوم بإيذاء أخيه بالضرب أو بالعض
تعديل سلوك الغيرة عند األطفال
ينبغي اتباع األساليب التالية :
المساواة بين األخوة ,وحسن المعاملة ,وعدم التدليل الزائد
هدوء األجواء األسرية والبعد عن المشاكل والخالفات
مراعاة مبدأ الفروق بين األطفال وتقدير كل طفل على حدة وعدم المقارنة أو المفاضلة بين أخ
وآخر
عدم إتاحة الفرصة للطفل بالتعلق الشديد بهما ,وترك العالقة بالطفل طيبة جداً وعادية وغير مبالغ
بها
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األم المثالية
لو سئلنا عن ماهية فلسفتنا في تربية أطفالنا  ,فقد يحتار أغلبنا في البحث عن إجابه لهذا السؤال ,
فاألهل مستغرقون في تغيير الحفاظات ألطفالهم  ,وتجفيف دموعهم وسرد الحكايات لهم ,
ومساعدتهم في إعداد الواجبات المدرسية  ,ومن ثم اليجدون الوقت حتى يفكروا ولو مليا في
وضع مبادىء وأسس ليسيروا على دربها في تربية األطفال .
وبعضنا يعتقد أن الحب وما يفيض بداخلهم من أحاسيس هو األسلوب األمثل في تربية األطفال.
وهذا المنهاج ليس بالسيء  ,فال يوجد أب كامل أو أم كاملة ,كما أن األطفال األصحاء السعداء
ينشؤون من مختلف فئات العائالت واألوضاع اإلجتماعية  ,فال معيار ثابتا لذلك.
ولقد تمكنت -لندا براون-المعلمة بوكالة توعية ودعم االباء في بوسطن  -من وضع سبع طرق في
تربية الطفل:

الطريقة االولى :اإلنتباه
إن الوعي بما يجول في داخل الطفل  ,الذي يبدأ من معرفة احتياجاته اليومية إلى اإلصغاء ألحالمه
يعتبر أهم دور أساسي تقوم به األم.
وهذا األمر سيكون في شكل نضال مستمر  ,نظرا لتغير األطفال بصورة مستمرة.حيث أن األم في
كل مرة تستطيع فيها استيعاب طفلها في مرحلة تنموية ومزاجية معينة  ,فإنه مايلبث أن تطرأ
عليه طفرة جديدة ليست جسدية وحسب بل إنفعالية وكذلك إجتماعية  ,وهذا يعني أنك تتعاملين مع
شخص متغير  .لذا ينبغي عليك احتواء هذه التغيرات وصبها في كيان واحد.فباإلصغاء لطفلك ,
تساعدينه أيضا على إكتساب قيم طيبة ,وينبغي أن تكوني مستمعة أمينة لطفلك  ,حتى ولو كان
يحدثك عن دميته.ويعلق على ذلك أحد أخصائيي علم النفس قائال (:لو لم تمنحي طفلك اإلهتمام
المناسب عندما يكون صغيرا  ,فسوف يقف عن محاولة الوصول إليك عندما يبلغ السادسة أو
السابعة من عمرة وهنا تقول األم  :إن طفلي اليتحدث معي ).وعلى ماعلمت أنا شخصيا من
عالقتي مع مشاكل الوالدين نحو أبنائهم فإن األب يقول ذات الجملة ناحية إبنه أو إبنته.

الطريقة الثانية:إن وضع الجداول الزمنية والقواعد يمنح الطفل اإلحساس بالنظام,
ويجعله يشعر باألمان .
ويسهل عليه األمر إلى حد كبير لو وضع له جدول إعتيادي في حياته ,وخاصة فيما يتعلق بموعد
تناول الطعام ,أو النوم  ,وغيرهما من األفعال اليومية ,فوضع القيود من شأنه مساعدة الطفل في
الشعور بالحماية واألمان..ثم إن األعمال اإلعتيادية التي تؤدي بصورة منتظمة تساعد على الحد
من العقاب ,ومن ثم قلة اإلحساس بالحزن للوالدين وخاصة األم ,كما ينبغي على الوالدين أن يتفقا
على نوعية هذه األنظمة منعا لإلزدواجية التي يمكن أن تظهر في شخصية الطفل وكذلك البد لهما
من تفسير هذه القواعد إلبنهما ,على سبيل المثال :في حالة عدم استجابته ألمر إرتداء مالبسة في
الصباح ليذهب إلى الروضة أو المدرسة  ,يمكن أن يتفقا معا عن طريق الحديث مع الطفل بأنه
يجب عليه الذهاب إلى المدرسة في الو قت المناسب حتى يتمكن من اللعب بدميته التي يحبها ,أو
شيء من هذا القبيل.

الطريقة الثالثة:إظهار

الحب :

تؤكد الدكتورة كمادويل -على أن الثبات العاطفي أهم بكثير من الثبات على القواعد  ,وتقول :لو
علم الطفل أن أبويه يحبانه مهما كان األمر  ,فلن يكون تهديدا كبيرا على إحساسه باألمان رؤيته
ألحد والديه وهو يصرخ أو يغضب منه.وعند محاولتك وضع حدود لتصرفاته ,غالبا ماستقضين
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طول اليوم تقولين ال.وبالرغم من أن هدفك هو المحافظة على صحته وسالمته ,فإن هذا التيار
المستمر من ( ال ) سيعمل على إحباط خيال طفلك أو رغبته في البحث عما هو مهم.لذا حاولي
إيجاد طرق يمكن من خاللها أن تكوني إيجابية  ,على سبيل المثال :لو قام بترتيب سريره ,فأثني
عليه بكلمة تشجيعيه  ,أو كافئيه على ذلك بأي وسيلة.
وبقدر اإلمكان أعملي على تشجيع إهتماماته حتى لو لم تتفق مع إهتماماتك  ,ومن ثم ال تفرضي
عليه أي شيء مما يستهويك ,حيث نجد بعض االباء الرياضيين يحاولون فرض لعبة معينة على
طفلهم قد التتناسب مع قدراته وميوله  ,وهو مايجعله يشعر باإلحباط والفشل.
فحاولي تكييف ماتتمنينه لطفلك بما يتناسب مع قدراته الحقيقية وليس حسب خيالك .
وهذا بدوره يظهر إحترامك وتقديرك لمواهبه واحتياجاته  ,باإلضافة إلى إحساسه بأنك تحبينه كما
هو .

الطريقة الرابعة:الحيد عن القاعده:
أغلب االباء واألمهات في صراع مستمر مع التناقض الظاهر بين الحاجة إلى أن يكونوا ثابتين على
مبادىء معينة في معاملة أطفالهم  ,وبين الرغبة في أن يكونوا مرنين .ويجب أن تتذكري أنه
عندما تضعين مبدأ ما في التعامل مع طفلك  ,فال تسعي إلى التخلي عنه.
وفي حالة حدوث تغيير في عادة النشاط اليومي فيجب تفسيره للطفل.على سبيل المثال :في حالة
التأخر عن موعد النوم المعتاد يجب أن تذكري لطفلك السبب وراء ذلك ,حيث قد يكون بمناسبة
معينة.كما ينبغي على األبوين اختيار الطريق الوسط  ,وهو الثبات على المبدأ مع قليل من المرونة
 ,بما يتناسب مع مايستجد من احتياجات الطفل أو أفراد األسرة الباقين.وإذا أرغمك الطفل ببكائه أو
صراخه على التخلي عن إحدى القواعد في مناسبة ما  ,فال تتخلي عنها بصورة دائمة  ,بل عاودي
تنفيذ القاعدة وكأن األمر لم يحدث,مثل عندما تذهبين لمناسبة ما يوجد بها أطفال يتناولون أكل
الحلوى وقواعدك ترفض ذلك  ,فال بأس بأن يأخذ طفلك كمية قليلة منها في تلك المرة فقط  ,ألنه
من الصعب على الطفل مقاومة الحلوى فكيف وهو يرى أطفال اخرين يتناولونها أمامه ,وتحدثي
معه عن أنه سوف يتناولها هذه المره فقط وتحدثي معه عن أضرارها وهو يتناولها ولكن بشكل
سريع وصوت منخفض  ,وهذه المرونه تتبع مع األطفال اللذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات
حيث أنهم اليتبعون تحكيم المنطق في تلبية احتياجاتهم بقدر تحكيم رغباتهم فكيف ستقنعين الطفل
بمضار الحلوى وهو يرى أطفال اخرين يتناولونها  ,والدخول في متاهة النقاش سوف تنتهي
بالفشل غالبا ألنه في عمر يصعب معه الحوار  ,بينما الطفل مابعد الخمس سنوات يمكنه أن يستمع
ويفهم بأن األفراد يختلفون منهم من يعمل الخطأ ( تناول الحلوى) ومنهم من يعمل الصواب ,
اليتناولها ألن المضار سوف تكون مفهومه لديه وواضحة بشكل أكبر بكثير..لذلك ينبغي مراعاة
رغبات الطفل وكذلك احتياجاته وقدراته ,ألنها في تغير مستمر  ,فيجب عليك موائمة ذلك مع
القواعد التي تضعينها .

الطريقة الخامسة:مواصلة

اإلطالع :

ينبغي على الوالدين تفهم قدرات أطفالهم في كل مرحلة سنية  ,على سبيل المثال :
قد تعتقدين أن طفلك في عمر الثالثة أشهر يستجيب إلى كلمة ال  ,ولكن األطفال في هذه المرحلة
اليعلمون الحدود .ويتوافر اليوم للوالدين مصادر عديدة من المعلومات يمكن من خاللها إستقصاء
النصيحة واإلرشاد .وتسهم المصادر غير الرسمية مثل  :العائلة واألصدقاء وزمالء العمل
والجيران  ,بدور كبير في ذلك.ولكن ينبغي عليك الحيطة والحرص عند إختيار مصدر المعلومات
وعند حصولك عليها يفضل التأكد منها من مصدر اّخر .
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الطريقة السادسة:الحصول على الراحة الكافية:
يقلل بعض الناس في الواقع  ,من تقدير حجم الضنى والمعاناة الجسدية في تربية األطفال ,وخاصة
في السنوات األولى  ,ألنك لو شعرت بالتعب فستصبحين ساخطة نوعا ما  ,وعلى الرغم من حبك
الشديد للطفل,ستجدين نفسك تفعلين كل شيء  ,سواء إطعامه  ,أو تغيير حفاظه ...إلى غيره من
األعمال  ,وأنت يستولي عليك إخساس بالغضب واإلنزعاج  .واألطفال يشعرون بذلك ويقومون
بترجمته بداخلهم على إنزعاج والدتهم ماهو إال تعبير عن أخطاء يفعلونها ,ولذا عندما تشعرين
بالغضب بداخلك فإنه من األفضل أن تأخذي قسطا من الراحة حتى ولو لمدة  15دقيقة حتى
التفقدي أعصابك أمام طفلك  ,وإذا رغب طفلك في شيء  ,فقط قولي له إني متعبه االن ياحبيبي
وأحتاج لبضع دقائق ألستريح  ,وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من اإلحساس بالتعب  ,وأن
تواصلي تربية طفلك دون أية إنفعاالت قد يكون لها عواقب وخيمة على طفلك.

الطريقة السابعة:الثقة

بالنفس:

وأثناء ممارستك للطرق التي ذكرناها  ,ينبغي عليك الشعور بالثقة بقدراتك  ,وبأنك جديرة بهذه
المهمة وسوف تؤدينها على خير وجه ,وستحصدين ثمار ذلك عندما يكبر طفلك بإذن هللا.

وهناك خمس خطوات لالتصال الف ّعال مع األبناء تحقق لنا تربية ايجابية وهي :
 .1اربطي عالقة تواصل بين عينيك وعيني طفلك .
 .2تواصلي معه جسديا ً من خالل لمسة حنان وتشابك أيدي واحتضان .
 .3علّقي على مايقوله ابنك بشكل سريع مبدية تفهمك لما يقوله.
 .4ابتسمي باستمرار .
 .5أوضحي البنك أنك تفهميته .
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الحوار األسري يقود بيوتنا إلى بر األمان
دعا الخبير التربوي الدكتور علي بن محمد الشبيلي األسرة إلى ترسيخ الحوار والنقاش بين
أفرادها في اتخاذ القرارات المهمة على الصعيد األسري ,واعتبر ذلك مهما ً وأساسيا ً في العملية
التربوية الناجحة التي تهدف إلى إخراج أبناء صالحين للمجتمع.
سع معه أن غياب الحوار داخل األسرة يقود إلى نتائج خطيرة ,و ربما
وأوضح في حوار مو ّ
تكون معظم المشكالت التي يعاني منها المجتمع حاليا ً ناتجة من تجاهل األسر لدور الحوار في
امتصاص مشكالت األبناء ,وإيجاد طرق سليمة وصالحة لحلها ,وتعويدهم على اعتماد هذه
سراً خاصة بهم.
يكونون أ ُ َ
القيمة (الحوار) في حياتهم حتى يطبقوها مستقبالً عندما ّ
وقال الشبيلي -المتخصص في استخالص القيم التربوية من السنة النبوية ,التي مثّلت حقل
تخصصه األساس قبل أن يتجه إلى التربية :-ال مشكلة في االستفادة من الدراسات التربوية
الغربية باعتبارها إرثا ً إنسانياً ,بشرط أالّ تكون متعارضة مع القيم اإلسالمية والعربية ,وأكد
على أهمية أن يكون هناك قدوة صالحة داخل البيت ,سواء من األب أو األم أو كليهما ,واعتبر
أن توفر هذه القدوة سيؤدي تلقائيا ً إلى أن يتخذ األبناء سلوكيات مماثلة لهذه القدوة .
سنة وعلومها؟
االهتمام بالجانب التربوي والتنظير له ..كيف تأتّى ألكاديمي متخصص في ال ُّ
لدي بحث عن دورة المرأة
في الواقع لهذا قصة؛ فقبل أكثر من خمس عشرة سنة كان ّ
الدعوي في المجتمع ,وعندما بدأت أجمع الكتب المتعلقة بهذا الموضوع ,وأقرأ فيها اكتشفت
في نفسي الميل لهذا التخصص ,وخصوصا ً ما يتعلق بالقضايا األسرية ,والتركيز في هذا
المجال ,بعد ذلك بدأت أكتشف تباعا ً حلقات المنظومة المتكاملة التي توفرها السنة النبوية في
الجوانب التربوية ,التي ترتكز على النصح واإلرشاد والحوار مع الشباب وكيفية التعامل مع
األطفال .وبعد ذلك أصبحت أقرأ في السنة بعين الباحث عن المعاني التربوية ومحاولة اكتشافها
في خضم أحاديث المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم.
الذي يطالع كتب التربية في المكتبة العربية ال يجد الكثير بخالف المؤلفات الغربية في هذا
الحقل ...فكيف يتعامل الباحث المبتدئ أو الطالب مع هذه المعارف؟
هناك محاوالت جادة لتأصيل التربية من خالل الوحيين :الكتاب والسنة ,ولكن ليس هذا مانعا ً لنا
من االستفاد ة من اإلرث اإلنساني الكبير ,الذي نتفق مع أطروحاته بأكثر من  ,%81ويبقى فقط
ما يميز بعض الناس عن اآلخر كالجانب العقدي ونحو ذلك؛ فكل أمة تتميز بما هي عليه ,لكن
عندما تتكلم عن حوار أو فن استماع أو فن تواصل مع اآلخرين ,فالبشر شبه متفقين في هذه
القضايا؛ فكون أي شخص يقدم مثالً منهجا ً للنبي -صلى هللا عليه وسلم -من خالل السنة النبوية
في الحوار ال شك أن هذا هو ما يحرص عليه المسلم؛ ألنه يتعبد هللا -عز وجل -من خالل هذا
النص ,وال تضا ّد مع االستفادة من الكتب الحديثة.
هل يمكن استخالص قواعد معينة تربوية للنشء من خالل السنة ووضعها في كتب أو
دراسات؟
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بالطبع؛ فالسنة النبوية هي منهج تربوي متكامل ربى النبي -صلى هللا عليه وسلم -بوساطته
أصحابه رضي هللا تعالى عنهم ,واستطاعوا أن يملكوا زمام هذه األرض حضارةً وتنمي ًة ,وهذا
المنهج التربوي نلحظه في أقوال النبي -صلى هللا عليه وسلم -وفي تعامالته مع أصحابهْ ,
خذ
مثاالً :عندما يريد إنسان أن يبحث عن صفات يتحلى بها ليكون مربيا ً ناجحا ً فإنه سيجد أمامه
شخصية النبي -صلى هللا عليه وسلم -ماثلة للعيان ,وقد أ ُ ّلف في ذلك مجموعة من الكتب
المهمة منها مثالً كتاب جميل بعنوان "منهج التربية النبوية للطفل" لمحمد نور عبد الحفيظ,
وهو بحث ماجستير ,وكذلك كتاب "الرسول العربي المربي" لعبد الحميد الهاشمي ,و"منهج
النبي صلى هللا عليه وسلم في التعامل مع الناشئة" لفهد الدوسري ,كذلك هناك كتاب تحليل
شخصية النبي صلى هللا عليه وسلم بعنوان "دراسة تحليليه لشخصية الرسول صلى هللا عليه
وسلم" ,وفي هذه الكتب مزج بين النص الشرعي سواء في القرآن أو السنة وبين الدراسات
المعاصرة.
من خالل أبحاثك وخبراتك في هذا المجال ..ما هي أهم األخطاء التربوية التي تقع فيه األسر
السعودية؟
الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى سؤال :لماذا أصالً تقع هذه األخطاء؟ هناك أسر معدل
األخطاء فيها قليل ,بينما هناك أسر تكثر فيها األخطاء ,ولذلك تجد نوعا ً من الجموح سواء من
قبل الفتيات أو من قبل الشباب ,وتجد أن مراهقتهم فعالً مرهقة ومتعبة للوالدين .أنا أتصور أن
أكبر مشكلة تواجهها األسرة السعودية هي عدم وجود ثقافة أسرية يستطيع من خاللها اآلباء
أن يسيروا بأوالدهم إلى بر األمان ,التربية أشبه كما قال سفيان .قال سفيان الثوري عبارة
تزوج كمن ركب البحر,
جميلة يقول" :من تزوج ركب ,ومن ولد له كسر به" ,ومعناها أن من ّ
فإذا ُولد له ُكسر به القارب؛ فتصبح أنت في موج تصارع هذه الحياة؛ ألنك عندما تكون أنت
وحدك تبقى مشاكلك محدودة ,مسؤولياتك محدودة ,وبعد أن تتزوج تزيد المسؤولية ,وبوجود
فوصف سفيان هو الواقع الحقيقي لمن يعرف حقيقة األبوة
مجموعة من األبناء تزيد كذلك,
ْ
والصراع اليومي الموجود داخل البيوت من أجل تعليم األبناء قيمة معينة أو غير ذلك ,لهذا ال
شك أن أكبر مشكلة لدينا هو عدم وجود ثقافة أسرية تربوية نستطيع من خاللها تجاوز كثير
من اإلشكاالت التي تمر بنا في حياتنا ,هذا بالطبع مع اإلقرار بوجود مشكالت اعتيادية ,ال يكاد
يخلو منها بيت ,أما المشكالت التي تحتاج لتدخالت مثل العناد ,الكبر ,الغيرة ,وبعض األلفاظ
النابية؛ فهذه يمكن أن تحجم بشرط أن يتعلم الوالدان الطريقة المثلى في التعامل مع أوالدهم
للخروج بهم من هذه اإلشكاالت بكل هدوء ,لكن أكثر اإلشكاالت التي يعاني منها اآلباء هي التي
في سن المراهقة؛ فالمشكالت التي تصاحب المراهقة هذه من أصعب األشياء الموجودة في هذه
السن ,وهي من ( )18-12سنة.
هناك حديث متعاظم عن أهمية القدوة في التربية ..عمليا ً كيف يمكن أن تتحقق هذه القدوة في
البيت ,وكيف يتأثر بها األبناء؟
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طبيعة اإلنسان أن يصدق ما يراه ,ويتأثر به أكثر من تصديقه وتأثره بما يسمعه ,واألطفال
دائما ً يتفاعلون مع سلوك والديهم ,وال تهمهم المعلومات التربوية التي في حوزتهم أو الكلمات
الجملية التي يتحدثون بها عن القيم واألخالق ..يأتي أب ويتحدث عن أهمية الوقت ,ال بد أن
تحافظوا على أوقاتكم ,وتحرصوا على المذاكرة ,وتحرصوا على هذا اليوم كله ,وتستثمروه,
وتستفيدوا منه ,ثم يجد أباه يمارس خالفها ,ناهيك عن القضايا الدينية؛ فأب قد يقول للولد
احرص على تكبيرة اإلحرام ,فيما أن هذا األب أحيانا ً تفوته ركعتان أو ثالث ركعات!! ال شك أن
التربية هي في الحقيقة قدوة ,وأعين األبناء أعين كبيرة جداً على آبائهم ,وأنا دائما أنصح
حقيقة بعض اإلخوة ,وأقول لهم :اعملوا استبانة في يوم من األيام ,ووزعوها على أبنائكم في
تقييم الوضع التربوي الداخلي ,ستجد أن هناك مالحظات خطيرة وجبارة ,فعالً ألن عين األبناء
عين ناقدة جداً ,ولذا نؤكد أن إحدى القضايا المهمة في تعاملنا مع أبنائنا هي وجود قدوة,
وسيكون جميالً للغاية أن تكون القدوة موجودة في البيت سواء األب أو األم.
هناك خمس قضايا رئيسة في حياة األبناء هي :من أنا -أشبه من أنا -من أتبع -ماذا أفعل -ما
قيمة ما أفعل .تحديد الهوية ...تحديد االنتماء ..,تحديد المرجعية ,ماذا أفعل ..تحديد األهداف
المرحلية ..تحديد الهدف اإلستراتيجي ,هذه القضايا من خالل دراستي أو قراءتي في الكتب
التربوية ,وتأملي في سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم ,وسنته أجد أنها قضايا رئيسة في حياة
المجتمع المسلم ,وبقدر تفاعل المؤسسات التربوية معها وتعاونها جميعا ً في بناء هذه القضايا
سيكون االبن صاحب سلوك سوي .
هناك حيرة وسط اآلباء واألمهات حول األسلوب األنسب في التعامل مع األبناء؛ فمنهم من يلجأ
للتدليل ,ومنهم من يأخذ بأسلوب القسوة كطريقة يراها ناجعة في التربية!!
يحضرني هنا حديث نبوي مهم ,هو قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا إذا أحب أهل بيت
رزقهم الرف ق" .والرفق في الحقيقة هو التوازن ,وهو وسط بين األمرين :العنف والتدليل ,ال
قسوة وال تدليل ,عندما ننظر لهاتين المشكلتين ننظر لكل مشكلة وحدها؛ فأنت عندما تتعامل مع
أبنائك بالقسوة فهم سيعيشون معك بوجهين :وجه منضبط ,فهم حريصون على أالّ يتفوهوا بأي
كلمة أو عمل أ ي تصرف قد تعاقب عليه داخل البيت ,وبينما أنت في الخارج يكونون بوجه
آخر ,وهذه مشكلة كبيرة جداً في حياة الولد؛ لهذا فإن هناك دراسات تؤكد لنا أن القسوة تربي
لنا ولداً أقرب إلى اإلجرام منه إلى حياة أسرية مستقرة ,وفي الجهة المقابلة فإن التدليل يخرج
لنا شخص شابا ً غير مسؤول ,وال يعرف من الحياة إالّ النعومة وال يعرف قسوتها ,ال يعرف إالّ
جانبا ً واحداً ,وهنا يكون شخصية ضعيفة ال تستطيع أن تتحدث في المجالس ,منطوية بعيدة عن
الجمهور ,حساسة جداً ,تستطيع أن تتأثر بأي كلمة؛ فالتدليل في أغلب األحيان مدمر لألبناء,
لهذا نحن نحتاج دائما ً في تعاملنا مع أوالدنا حتى نخرج من هذا المأزق ,ونخرج بشخصية
متوازنة ,نحتاج إلى الحزم والرحمة ,حزم يجعل االبن يعرف أن هناك خطوطا ً حمراء في البيت,
وهناك أيضا ً رحمة؛ فأنا عندما أعاقبه ال أعاقبه بشخصه ,إنما أعاقبه بسلوكه لكي يبتعد عن
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هذا السلوك؛ ألنه أحيانا ً قد يكون العقاب نوعا ً من التشفي ,لذا نحن بحاجة إلى هذه البيئة التي
يتوفر فيها مثل هذا األمر ,وهو الحزم والرحمة.
ما صحة ما يتردد أن تكثيف الجهد في تربية االبن األول سيجعل تربية األبناء الذين يأتون بعده
أسهل؛ إذ سيكونون مثله في السلوك ,وفيما تربى عليه؟
هناك اعتقادات كثيرة عند الناس ,وهي اعتقادات ليست بصحيحة مثل هذا االعتقاد ,بمعنى
إذا اجتهدت على االبن األول فالبقية أمرهم سهل.
اعتقاد آخر يقول إن األبناء مثل العجينة تشكلهم مثلما تشاء ,هذا الكالم غير صحيح؛ ألننا
نجد أسراً أمية ,ومع هذا فأوالدها ناجحون ومميزون ,ونجد أسراً متعلمة ,ويحملون شهادات
عالية ,ومع هذا فأوالدهم فاشلون ,ومثل هذا ال يمكن أن يعمم بل هي نشاز .صحيح أن الولد
األكبر قد يتهيأ له أحيانا ً من الظروف ما ال يتهيأ لغيره من األبناء؛ فأنت عندما يأتيك ابن في
فترة لست فيها مشغوالً فتكون مواتية لتربية هذا االبن ,وأحيانا ً يتزامن معه وجود ثقافة تربوية
جيدة أو معيشة في منطقة تحترم الثقافة التربوية ,أو السكن بجوار جيران يعتنون بأبنائهم,
فتجد أن هذه األشياء تشد من أزر هذه األسر ويبدؤون في تربية هذا االبن ,لكن ليس صحيحا ً
بأن االبن األول إذا نجحنا في تربيته فإن البقية سيتربون!! ال ,أحيانا ً يكون عند هذا االبن
أخالقيات سهلة مطواعة تستطيع أن تحركه يمنة ويسرة ..تستطيع أن تبني فيه القيم بسهولة,
لكن شخصا ً آخر ال تستطيع معه ,شخص ذكي عنيد ال يستسلم لكل شيء ,مبدع والمبدع ال
يرضى إالّ بشيء واحد ,وهو تحقيق نجاح ذاتي وشخصي ,ال يرضى بكالم اآلخرين وغيره,
لهذا غير صحيح مسألة أن األبناء عجينة.
وفي هذا الجانب أحب أن أشير إلى قضيتين في غاية األهمية لخروج االبن بشكل سوي:
األولى :وجود بيئة تربوية متميزة.
واألمر الثاني :وجود تربية جيدة من الوالدين ..البيئة القوية مهمة جداً؛ ألنها تجعل اإلنسان
إنسانا ً متميزا ً راقيا ً متربيا ً تربية صحيحة؛ فمن سمات البيئة المتميزة التركيز على اإليجابيات..
فاإلنسان يركز على األشياء الجيدة في أوالده ,ولهذا يقولون في علم التربية :ما تركز عليه
تحصل عليه ,ولهذا اإلنسان له عينان :عين ذبابة وعين نحلة؛ فعين الذبابة هي عين ال تلتقط
إالّ األشياء السيئة في االبن والزوجة ,وهكذا ,وعين النحلة ال تبحث إالّ عن األشياء الجميلة ,ثم
تش ّد من أزرها .
من يقرأ كتب التاريخ قد يالحظ أن الكثير من الشخصيات المتميزة كانت تعاني من مشكالت
أسرية أو لديها معاناة من وجه خاص ...كيف يفهم هذا في سياق ما تتحدث عنه عن أهمية
البيئة وتربية الوالدين في توجيه األبناء نحو النجاح والسلوك القويم؟
هذا سؤال مهم جداً؛ فبعض الشخصيات التي نقابلها من خالل القراءة في السيرة نجد أنها قد
تكون من بيئة تفتقد للحنان األبوي أو عاطفة األمومة ,ولكن إن كنا نتكلم عن القرون السابقة
جو الغالب فيه هو الصالح ,والبعد عن الكثير من المنكرات؛ فنحن نتكلم عن
فنحن نتكلم عن ٍّ
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يتيم في القرن الرابع أو السادس أو السابع ..إنه ال يمتلك خمسمائة وأربع عشرة قناة عربية,
ناهيك عن القنوات األجنبية ,بخالف الشارع واألخالقيات السيئة ,المدرسة التي كان يتعلم فيها
هي المسجد ,بخالف المدارس اآلن ,ال شك أن البيئتين تختلفان ,كانت البيئة هناك تساعد ,ثم
إذا فقد اإلنسان نوعا ً أو جانبا ً من الجوانب التي تجعل شخصيته متوازنة في البيت ,فستجد أن
هناك ما يقوي هذه الشخصية الخارجية .عندما تجد شخصا ً متميزاً فقطعا ً سيكون وراءه بيئة
متميزة صقلته ..قد تكون المدرسة أو بيت آخر غير البيت الذي عاش فيه ,أو حتى بيت
الوالدين ,وهكذا فأنا أجزم بأن للبيئة أثرا ً كبيراً ..مثالً قد يكون لدى بعض األشخاص من النبوغ
الشخصي واإلبداع والتم ّيز ما يجعل كثيراً من االحتياجات التي يحتاجها من المربين وغيرهم ال
يحتاجونها هم ,هو يحتاج إلى جوانب أخرى مثل المادة أو نحوها ,لينطلق ويبدع ,وهذا ما
يحصل ,لكن خذ معي هذا المثال :بعض العلماء مميزون في بالدهم ,ولكن تجد أنهم مع الزمن
يذبلون ,ثم فجأة ينتقل إلى بيئة أخرى توفر له مراكز بحث وتسهيالت مادية ,وإذا هذا العالم
يبدع ويتميز ,وهذا هو أثر البيئة.
كتربويين هل تنقمون على المساجد تقاعسها عن القيام بدورها التربوي؟
لكي تعرف أهمية المسجد فإن التاريخ يحفظ أن أي جيش يدخل لبالد المسلمين أول ما يبدأ
التدمير بالمساجد ..ما معنى هذا؟ هي رسالة أن المسجد له رسالة كبيرة في حياة الناس ,وأن
هذه الرسالة ينبغي أن تُحيا ..لألسف الشديد في كثير من البلدان العربية واإلسالمية أصبح دور
المسجد دوراً هامشياً ,وأصبح فقط لتأدية الصالة ,وأحيانا ً قد تُمارس فيه عبادات وطقوس
ليست من اإلسالم في شيء ,ولهذا ينبغي أن نحيي دور المسجد؛ فميزته ال توجد في أي
محضن تربوي آخر؛ ألن اإلنسان يأتي إليه طواعية برغبة ,وبحب ,والذي أنادي به من خالل
هذا المنبر اإلعالمي ضرورة إظهار الوجه الحضاري لهذه المساجد وتفعيل دورها في تشكيل
س واقع الناس
شخصيات الناس ,والتمازج مع حاجاتهم اليومية .نحن بحاجة إلى محاضرات تم ّ
وهمومهم واحتياجاتهم.
في ذات اإلطار وهو االهتمام بإخراج أبناء صالحين للمجتمع ...ما دور العالقة بين الزوجين
في البيت في تدعيم هذا الجانب؟
زوجان سعيدان = أوالد سعداء ,السعادة إشعاع يخرج من حياة اإلنسان وجسده وقلبه إلى
هؤالء األبناء ,بقدر التواف ق في داخل اإلنسان والتفاهم والتعاون واالحترام بين الوالدين ,ولغة
الحب والمشاعر واأللفة ستنتقل هذه قطعا ً إلى األبناء ,ولهذا يا أخي الذي يتغذى في داخل بيته
ويشبع ال يمكن أن يبحث عن غذاء خارج المنزل ,فالذي قد أشبع عاطفيا ً من خالل سلوك أبوي
يُمارس أمامه ,ومن خالل أيضا ً إشباع لهذه المحبة والمودة لهؤالء األبناء فلن يبحث عن
أشخاص يشبعونه في الخارج لهذا الجوع العاطفي الذي نجده اآلن عند فتياتنا وشبابنا..
يبحثون عنه من خالل المعاكسات وغيرها ..والسبب في الحقيقة أنه لم يُشبع عاطفيا ً داخل
البيت.
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الخاتمة
إيمانا مني بأن المجتمعات ال تتقدم وال يرتفع شأنها إال بنهضة أبنائها ،وال ينهض
األبناء إال من خالل تربية صحيحة سوية  ،كان اتجاهي وجل اهتمامي منصبا على
التربية فالتربية معادلة تحتاج منا لدراسة ودراية ويكفينا شرفاً منهج نبينا محمد
صلى هللا عليه وسلم في التربية والتعليم ومجمل القول أننا لو احتذينا حذوه
ألخرجنا أجياالً صالحة مطيعة لربها ونافعة لمجتمعاتها والواجب الحرص على
اقتناء الكتب التي توضح لنا الطرق السليمة في التربية الصحيحة وعلى رأسها
كتب التربية في الهدي النبوي وغيرها من روائع كتب التربية ولنعلم أن إخفاقنا في
التربية يعني تعثر أجيال المستقبل وعدم تحملها مسؤولية نفسها ومجتمعها ,,
ومتى تضافرت كل الجهود في التربية الصحيحة والتوجيه السليم الستطعنا ضمان
إخراج أجيال ناجحة نافعة صالحة ,,
نسأل هللا أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يصلح نياتنا وذرياتنا إنه على
ذلك قدير..
وهللا أعلم وص ّل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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