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 مهيـــــدت
 
ة  الحاالت  بعض  في  الهجرة  التكون وقد. ألطفالهم الحياة فرص أفضل توفير بهدف األصلية بلدانهم ترآوا المهاجرة العوائل من الكثير بأن عليها المتعارف المسلمات من أن ا  طوعي  هو  آم

 .بلدانهم في الحكومات من اإلضطهاد أنواع شتى أو واألثنية قيةالعر التصفيات أو الحروب من هربا بلدانهم ترآوا آونهم للالجئين بالنسبة الحال

ا . بعضها عن العائلة أنفصال ذلك يصاحب فقد الالجئين حالة وفي. تمامًا مختلفة أخرى الى وتقاليد ولغة ثقافة من آبيرة نوعية نقلة الهجرة تصاحب ما وغالبا رار  ان آم د  الهجرة  ق  يتسبب  ق
ي  المواضيع اآثر من هو المغترب في األطفال تربية موضوع بأن الدراسات من الكثير تؤآد آما. خاص بشكل واألطفال عام بشكل العوائل لدى ةالنفسي اآلثار من الكثير في دياً  تشكل  الت  تح

 في  والتعليمية االجتماعية والظروف ومستلزمات بأسس عريفهموت خبرتهم زيادة يستوجب المغترب في المطلوب بالشكل أطفالهم تربية في األهالي نجاح فأن هنا من. المهاجرة للعوائل آبيرًا
 . أستراليا

ة  الجديد المجتمع أجواء مع والتأقلم التعرف على األهالي قابلية) 1: على األساس بالدرجة يعتمد المهاجرة العوائل بين لألطفال الجيدة التربية ان المجال هذا في الدراسات تؤآد آما ه  بكاف  قيم
ة  من الجديدة الثقافة من وثري جيد ماهو وأخذ جهة، من االم والثقافة التقاليد على الحفاظ بين والمطلوب الصحيح التوازن تحقيق على األهالي قابلية) 2 و ختلفةالم وتقاليده ة  جه  وبشكل . ثاني
 . روسالمد العلمي بالشكل الموضوع هذا تعالج التي والبرامج الدراسات الى األسترالية المكتبة تفتقر عام

 من  ثالث هذا المشروع ويستهدف. والمجتمع العائلة خدمات دائرة قبل من مادي وبدعم برستون في المهاجرين خدمات مرآز له وهيء تبناه مشروع من جزء هي يدينا بين التي الدراسة أن
 السائدة واألعراف التقاليد عن يختلف ما األطفال وتربية رعاية مجال في خاص وبشكل ألعرافوا التقاليد من لها والتي) ساماوا جزر من والمهاجرين الصينية ، العربية (المهاجرة الجاليات

 . األسترالي المجتمع في

ى  وتسعى  األسترالي المجتمع في أطفالهم لتربية األهالي بدور النهوض الى الدراسة وتهدف وفير  ال ة  الفرصة  ت ادة  المالئم تهم  لزي دورهم  ثق رفتهم  ب اتهم  ومع اء  راتهموخب  وقابلي . وأمهات  آآب
 . القصوى الفائدة لتحقيق األم وبلغتهم آرائهم ضوء على جمع والذي الثالث الجاليات من العوائل ويستهدف الدراسة من المهم الجزء هو الكتيب هذا ويعتبر

ة  المطلوب هدفه يحقق أن نأمل والذي الفريد المشروع بهذا فخرًا يزهو المهاجرين خدمات مرآز أن دور  النهوض و بتقوي اء  ب ات  من  واألمهات  األب ثالث  الجالي ة  إنشاء  في  ال الهم  وتربي  أطف
 .الحسنة التنشئة

 

 

  مجيد خيري ألدآتور                                    الآوس ستيفني
        رالبرامجمدي                                                                     المهاجرين  خدمات  مرآز مديرة
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 األطفال وتنشئة الهجرة
 
 

                      
       مقدمــــــــــة   

دد  بوصول وذلك عام المائة عن يزيد ما الى أستراليا الى العرب هجرة تاريخ يرجع ل  الع  القلي
ل من ة العوائ ذاك اللبناني د. آن دد وتزاي اجرين ع رور العرب المه زمن بم هم وتنوعت ... ال  ع

ا  انحدروا  التي  العربية البلدان وم . منه ل  والي ات  من  واحدة  العرب  يمث ة  الجالي ة  في  المهم  بني
ات  الحضارات المتعدد األسترالي المجتمع اجرين  هؤالء  وينحدر . والثقاف  22 من  العرب  المه

ى  شرقاً  العربي  الخليج من وعرضه، العربي الوطن طول من عربيا بلدا  العربي  المغرب  حت
اجرين  يشكلو. غربا ان  من  العرب  المه ة  والعراق  ومصر  فلسطين  و لبن  من  العظمى  الغالبي
نهم  االساسية  اللغوية بمفرداتها العربية اللغة يتكلمون جميعهم. أستراليا في العرب اوتون  لك  يتف
 .اللهجات في

وطن  ضمن  اخرى الى منطقة من العرب تقاليد وتتفاوت د  ومن  الواسع  العربي  ال ى  بل  آخر  ال
ة  الريف  سكان بين تتفاوت آما الواحد البلد في اخرى الى مقاطعة ومن ين  والمدين  المجتمع  وب

 في  الثوابت من مجموعة حول يلتقون الجميع ان غير. المتمدن الحضري والمجتمع العشائري
ر ن الكثي يم م د الق ات والتقالي ي والممارس كل الت ائز تش ية الرآ ي األساس ات ف ع مقوم  المجتم
 . العربي

 

 

 

 الفصل

1
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 عام؟ بشكل لألطفال االيجابية أو الجيدة التنشئة تعني اذام
دة  التنشئة لمصطلح وشامل ثابت واحد تعريف هناك يوجد ال ة  أو الجي ال  األيجابي  حيث . لألطف

ى  ثقافة من األساليب معه وتختلف المفهوم يختلف ى  مجتمع  ومن  اخرى  ال ا  لكن . آخر  ال  ربم
ي ي المصطلح يعن ل ف ا مجم ه م ه يعني ةمجم بأن اليب وع ات األس ي والممارس اهم الت ي تس  ف
ذه  وتعتمد. المؤذية غير وبالوسائل بتصرفاتهم البناء والتحكم قابليلتهم وتنمية األطفال تطوير  ه
ائل  وتطوير فهم و لألطفال الجيد الفهم على التنشئة م  االتصال  وس م  والتواصل  به د  معه  لتحدي

 .والتطور النمو على ساعدهمي بما المختلفة العمرية المراحل في احتياجاتهم
أتي  والتي  والتربية والرعاية والحنان الحب مشاعر من خليط هو األطفال تنشئة موضوع ان  ت

ى  ولألطفال لألباء تحدياتها لها آما بثمارها دآتور  ويصف . سواء  حد  عل اندرز  مات  ال  من  س
ة  للتنشئة  أساسية  رآائز خمسة هناك بأن آوينزالند جامعة ا  األيجابي ذه  وتشمل . للألطف ) 1: ه
ة  الوسائل اتباع) 3 ايجابية تعليمية أجواء خلق) 2 لألطفال آمنة اجتماعية أجواء تأمين  التعليمي
 .وأمهات آآباء بأنفسهم العناية األهل على) 5 الواقعية التوقعات بمبدأ األخذ) 4 البناءة

 العربية المجتمعات في العائلية القيم
ة  على والممارسات والتقاليد القيم جملة خالل من العربية الثقافة تؤآد ة  دور أهمي دة  العائل  آوح

رد  المهم الدور وعلى المجتمع لبناء أرتكازية ونواة أساسية ام  آجزء  للف ان  عن  الينفصل  ه  آي
ولي  اآلخر  الجانب  ومن . لها مكمل البل العائلة ة  ت ة  الثقاف ا  دورًا العربي  ومكمالً  للمجتمع  مهم
 .ذاته وتحقيق الفرد شخصية قويموت بناء في العائلة لدور
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ة  مفهوم ويتعدى ر  في  العائل ة  المجتمعات  من  الكثي ا  العربي ذي  الضيق  مفهومه  في  ينحصر  ال
وين اء األب مل واألبن ة ليش ر العائل ن األآب وة م وات األخ ن واألخ ام وم وال أعم ات وأخ  وعم
اء وخاالت م وأبن اء ع ال وأبن خ خ ل ... ال د الب دى ق ك يتع ى ليصل ذل ارب ال د األق ي األبع  ف
 .  العربية المجتمعات بعض في العشائري القبلي المجتمع
راد  مستوى  على الحميمة األجتماعية العالقات على العربية الثقافة وتؤآد ة  أف  ال الواحدة  العائل
ل دى ب ك يتع ى ليصل ذل اء ال ران أو األقرب د. األصدقاء أو الجي ذه وتتجس ات ه دعم العالق  بال

 .األحيان من الكثير في المادي حتى البل والنفسي جتماعياإل أنواعه بكافة
 

 اإلحترام مبدأ هو العربية الثقافة في اإلجتماعية العالقات عليها ترتكز التي الهامة األمور ومن
ل ة الكام ة والطاع ن المطلق ل م اء قب اء األبن ات لآلب ن واألمه م ولم ر ه رًا اآب ي عم ة ف  العائل
ذه  وتعتبر .عام بشكل والمجتمع والجيرة يم  ه اييس  من  الق ر  في  واألخالق  اآلداب مق  من  الكثي

اييس  من تعتبر آما. العربية المجتمعات درة  مق ة  ق ى  العائل ة  عل ا  تربي ة  أبناءه  الصحيحة  التربي
 .المجتمع في العائلة سمعة على مردوداتها لها والتي

ات تلخيص الممكن ومن اء واجب اه األبن ات األهل تج اه األهل وواجب اءاأل تج ة في بن  الثقاف
 :يلي بما العربية
 :األبناء على
 العائلة في سنا اآبر هم ومن واألم األب وطاعة إحترام •
 العائلة سمعة على والحفاظ الالئق بالتصرف األبوين رغبات تلبية •
 العلمي والتفوق الدراسي بالتحصيل األبوين رغبة تلبية •
 ممكنًا ذلك آان آلما ً ومعنويا ماديا العائلة بدعم المساهمة •
  المختلفة عمرهما مراحل في ودعمهما األبوين رعاية •
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 :اآلباء وعلى
ة  الدعم تقديم • ال  أنواعة  بكاف وا  لكي  لألطف ر . ويتطوروا  ينم ي  المجتمع  يعتب ة  العرب ه  بكاف أن  ديانات  ب

 .األفضل لتحقيق عليها والحفاظ صونها عليهم األهل أعناق في أمانة األبناء
ة • ال رعاي حيًا األطف ًا ص يًا واجتماعي ترك. ونفس وين يش ي األب ة ف ة رعاي ال وتربي ى األطف  ان عل

   .المعيشية والبيئة المرعية والتقاليد المعيشية الظروف حسب تتغير األبوين مسؤوليات

 االسترالي المجتمع في األطفال تنشئة مفاهيم
ة  تنشئة أساسيات في البشرية الشعوب تختلف التكاد ال  وتربي ة  اوقواعده  األطف ا  العام ذه  لم  له

اءه  في ساهمت وجداني وامتداد إنساني عمق من األساسيات  البشرية  الحضارات  وترسيخه  بن
ة االت المتعاقب ة والرس ددة الديني ارب المتع انية والتج ن. االنس ي وم كل ان الطبيع ذه تش  ه
يات زة األساس ترآة الرآي ين المش راد ب ات األف ف والجماع اءاتهم بمختل ة انتم ةوال العرقي  ثقافي
 .   واألثنية والدينية

 العائلة ضمن مستقل آكيان و آفرد الفرد دور على بوضوح تؤآد عام بشكل الغربية الثقافة أن
ذا  في تصب التربوية والمؤسسات والحكومية المؤسساتية البرامج ان آما. والمجتمع اة  ه  األتج

 .االولى السنوات منذ الفرد شخصية لبناء

 :على زترآ الغربية فالثقافة

 المستويات آافة على اإلجتماعية المساواة )1
 الفرد وأستقاللية وحرية دور على التأآيد )2
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ا يتضح دم مم اطع تق ي الواضح التق يم بعض ف اهيم الق ي خاص وبشكل والممارسات والمف  ف
ة  مفهوم ال  وتنشئة  العائل ين  األطف ة  من  الموروث  ب ة  الثقاف ين  العربي وطن  مجتمع  أجواء  وب  ال
 .وتقاليده قيمه بكل" ترالياأس "الجديد
ة  العائلة أعددت وماذا التحديات؟ هذه من العربية العائلة تقف أين األجواء هذه مثل وفي  العربي

 المغترب؟ في ألبناءها
دعو  انت  يديك، بين الذي الكتيب هذا من القادمة الفصول تصفح وقبل ة  م  آأب  دورك لمراجع
 . الجديدة المهجر أجواء في ابناءآم رعاية في آأم أو

 يكونوا؟ أن لهم تريد وآيف ألبناءك؟ توقعاتك ماهي
ك  وشخصية  ذاتك لتحقيق اتباعها عليك التي التربية أساليب هي ما يم  وترسيخ  أطفال دة  الق  الجي

 لديهم؟
ة  بأساليب متمسك أنت هل ة؟  التربي تعد  انت  هل  أم الموروث وع  مس ر  من  لن اليب  في  التغيي  أس

  الجديد؟ المجتمع وقيم أجواءو يتناسب بما أطفالك تنشئة
ل  من  الكثير مع الكتيب لهذا اإلعداد فترة في جرت التي المناقشات من الكثير خالل من  العوائ

ا  اتضح العربية، الجالية من واألفراد ل  بم أن  الشك  اليقب ر  ب ل  من  الكثي ة  العوائ  الزالت  العربي
ة  تربوية أساليب تمارس يم  العصر  منطق  مع  التتماشى  قديم د  المجتمع  وممارسات  وق . الجدي
ام  استعداد على األهالي هؤالء من الكثير فأن الوقت ذات وفي ى  للتعرف  ت اليب  عل ة  أس  تربوي
 .ناجح بشكل قابلياتهم وتطوير أطفالهم تنشئة على يساعدهم بما جديدة
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 وأحتياجاتهم األطفال نمو مراحل
 
 

 األطفال نمو راحلم معرفة الى الحاجة
ر  من  هو بل ال تعقيدا األآثر المواضيع من لهو األطفال تنشئة موضوع ان  التي  التحديات  أآب

رح  نشوة  من  لهما تجلب ما برغم األطالق على واألمهات اآلباء تواجه ر  وتحقق  وف  من  الكثي
 . سعيدة عائلة بناء في بالحياة آمالهم
ر ة موضوع يعتب ة الظروف تهيئ ئةلتن المالئم ال ش ن األطف ات م ؤولية أولوي ل مس اه األه  تج
ة  إصول من واألمهات األباء من الكثير ويهتم. العربية الثقافة في أبناءهم ذليل  في  عربي ة  ت  آاف

ام الصعوبات الهم أم ذال و أطف ا يب عهما م ي بوس ة ف ات تلبي الهم إحتياج ة أطف ر. المادي  ان غي
ة تلب في الكافي الجهد التضع العوائل من الكثير الهم  احتياجات  ي ل  األخرى  أطف  اإلحتياجات  مث

ة ة اإلجتماعي ية والعاطفي د. والنفس ود وق ك يع دم ذل ذه ادراك لع ات ه ن االحتياج ب م  أو جان
 . آخر جانب من االحتياجات هذه لتجاهل
ر  من  واحد ان آما اليب  اآث ال  تنشئة  أس ة  في  شيوعاً  األطف ة  الثقاف ديم  اإلسلوب  هو  العربي  الق
ة  النفسية اإلحتياجات الى تذآر أهمية يعيرال يكاد الذي ال  واإلجتماعي ة  بالمراحل  لألطف  العمري

 .المختلفة
ى  أضف ك  ال د  ذل ر  دلت  فق أن  والدراسات  البحوث  من  الكثي ال  احتياجات  ب ة  األطف  االجتماعي

 .اخرى الى نمو مرحلة من آبير بشكل تختلف والنفسية
ة،  ولاص  من واألمهات باء اآل على لزاما بات هنا من ى  التعرف  عربي  احتياجات  مراحل  عل

 .المختلفة نموهم مراحل خالل والنفسية والعاطفية االجتماعية أبناءهم

 الفصل
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  األطفال احتياجات
اج ال يحت ي األطف ف ف ل مختل وهم مراح كل نم ي خاص وبش ل ف ة مراح رة الطفول ى المبك  ال
ليم  بالشكل ويتطوروا ينموا لكي الدعم من الكثير ذه . الس ة  مسؤولية  وآخراً  أوًال هي  وه . العائل
دعم  الى تحتاج العوائل ان آما وفير  المتواصل  ال ة  لت ال  الصحية  العناي وفير  لألطف  الفرص  ولت

ة يم المالئم ة للتعل تلزمات وتهيئ دعم مس اعي ال ذه. والنفسي االجتم ؤولية هي وه ع مس  المجتم
 .ةالعالق ذات األخرى األجتماعية والمؤسسات والصحية التربوية والمؤسسات

 المأآل  تأمين تتعدى المتحضرة المجتمعات آافة في أطفالهم تجاه واألمهات أآلباء مسؤولية ان
 :لتشمل والمأوى والمشرب

 والعاطفية واألجتماعية النفسية الرعاية مينتأ •
 المطلوبة والطبية الصحية الرعاية تأمين •
 والعاطفية والنفسية الجسدية اإلساءة أنواع آافة األطفال تجنيب •
  المنزلي العنف لحوادث السلبية األنعكاسات أنواع آافة األطفال نيبتج •

احثين  من الكثير يجمع يكاد :األطفال احتياجات مستويات اء  الب ة  مجال  في  والعلم م  التربي  وعل
رد  تواجه  التي  االحتياجات  من  مستويات خمسة هناك ان على النفس ان  طفالً  (الف اً  أم آ ) بالغ
 :هي لفةالمخت النمو مراحل خالل
 ...)الخ النوم، الشرب، األآل، (الوظيفية االحتياجات: األول المستوى •
 والطمأنينة واألمان السالمة الى الحاجة: الثاني المستوى •
توى • ث المس ة: الثال ة الحاج ب، (اإلجتماعي ان، الح ة، الحن داقة، العاطف ات الص ة العالق  اإلجتماعي

 ...)الخ
توى • ع المس ة: الراب ى الحاج دير ال ادة التق ازات واإلش ة (باإلنج رد، أهمي ق الف ازات، تحقي  اإلنج

 )الخبرات
ة  الشخصية  تحقق  التي االحتياجات: الخامس المستوى • رد  الذاتي ر  (للف ات،  تفجي ى  الوصول  الطاق  ال

 ) جديدة خبرات وتنمية اآتساب الكامل، العطاء مرحلة
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ة  الفرد اليستطيع عندما عام، وبشكل ه  تلبي ى  المراحل  في  احتياجات لم  من  االول  االحتياجات  س
ال ن ف ق ان يمك ة تتحق ة لدي ة الرغب ة واإلصرار الكافي باع لتلبي ى االخرى االحتياجات واش  ف

ان  يشعر  ال الذي فالطفل. االعلى المراحل ة  باألم اني  المستوى  (والطمأنين  اليسعى  سوف ) الث
باع ه إلش ة احتياجات ة اإلجتماعي داقات آإقام توى (ص ث المس ا) الثال ه آم وف ان عى س  اليس
وير ه لتط ه قابليات ة وإمكانيات ي المختلف تويات ف ى المس ى. األعل س عل ك، عك دما ذل ى فعن  تلب

ات ل إحتياج ي الطف ل ف ى المراح كل األول وب بالش يكون المطل ل فس ادرًا الطف ى ق ة عل  تلبي
ه ي احتياجات تويات ف ى المس ن األعل م وم ق ث ات لتحقي ول النجاح ى والوص ل ال ه آام  طاقت
 .تهوامكانيا

 األطفال نمو من المختلفة المراحل في واألمان الطمأنينة
ى  السنوات في خاص وبشكل األهالي قلق تثير التي األمور أآثر من ان ل  عمر  من  األول  الطف
م  من  و الحوادث مخاطر من وحمايتة الطفل سالمة هو وفير  ث ان  األمن  ت ه  واإلطمئن  ورغم . ل
ذه ان ي ه ن ه ى م ؤوليات اول الي مس ال، اهتج األه ر األطف ا غي ر انه ا تعتب دة أيض ن واح  م

ا  يتوجب  التي  الضرورية  األحتياجات  مستويات  من مستوى أدنى وتمثل الضروريات  تحقيقه
 .المطلوب الطبيعي والتطور النمو لتحقيق واشباعها
ال  بسالمة  المتعلقة النصائح بعض أدناه في ندرج المرجوة الفائدة ولتحقيق  مرحلتين  في  األطف
 .األطفال نمو مراحل من نعمريتي
 ونصف سنتين عمر حتى الوالدة من  :األولى العمرية المرحلة
 :يلي بما العمرية المرحلة هذه في األطفال يتصف
 اللمس طريق عن واإلستكشاف اإلستطالع محبي ، الفضول شديدي •
 حولهم من األشياء مع التعامل خالل من يتعلمون •
 أفواههم في وضعها خالل من األشياء ماهية على يتعرفون •
 )نوعها آان ايًا (السوائل شرب في اليترددوا •
 الضيقة األماآن خالل والدخول الزحف أو المتحرآة األشياء نحو بقوة ينجذبوا •
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ذه  في األطفال بأن تقدم مما يتضح ة  ه ة  المرحل م  العمري ر  ه  للحوادث  سواهم  من  عرضة  أآث
ة  أخرى  ومخاطر  الحريق  لتسمم، ا الغرق،  أنواعة،  بإختالف االختناق مثل والمخاطر . مختلف

 ى

 سنوات خمس الى ثالثة عمر من  :الثانية العمرية المرحلة
 :يلي بما العمرية المرحلة هذه في األطفال يتصف
 األشياء مع والتعاطي التعامل خالل من بهم المحيط العالم على التعرف في اإلستمرار •
 أفواههم في األشياء وضع الى اليميلون •
 المترتبة واألخطار بالعواقب التفكير دون المحيط واستكشاف األشياء تحسس في راألستمرا •
 الخطرة المواقف تشخيص دون" السيطرة بعض "تطوير في البدء •

 لحاالت  الرئيسي  المسبب  هي  الحوادث  جروح  ان الجانب  هذا في والدراسات البحوث أثبتت
ر  بشكل قعت الحوادث فأن عام وبشكل. األستراليين األطفال وفيات ع  غي ام  عدم  نتيجة  متوق  الم
الي ز أو األه ة مراآ ال رعاي ا األطف ن بم ه أن يمك ال يفعل ة األطف و وآيفي دراتهم وتطور نم  ق
 .األيام بمرور الذاتية

 المختلفة العمرية المراحل في لألطفال النفسية االحتياجات
 "والتطور موللن ودعمهم اعانتهم استطاعوا آلما .... أطفالهم األهالي فهم آلما"
م  أعمارهم وبمختلف األطفال ان ة  المالحظة  شديدي  ه تعلم  واإلستماع  واألصغاء  والمتابع  وال
إن  الوقت ذات وفي. وأمهاتهم آباءهم من اء  ف زدادوا  ايضاً  اآلب رة  ي ة  خب  مستمر  وبشكل  ودراي
ن ة خالل م ة مالحظ ال ومتابع اء األطف وهم اثن ورهم نم ذا. وتط ان له ة ف أن تقتضي الحكم  ب
 .إلحتياجاتهم وتبعًا األطفال لعمر تبعًا تتغير أن يجب ألبناءنا رعايتنا سائلو
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اد ق يك ر يتف ن الكثي اء م نفس علم اع ال ى واإلجتم ال ان عل روا األطف ة بمراحل يم ن مختلف  م
ة  آل  اآمال وان ... المدرسة ماقبل سنوات خالل والنفسي والعاطفي اإلجتماعي التطور  مرحل

 .الالحقة المراحل في للطفل النفسية السالمة يحكم الذي هو بنجاح المراحل هذه من

  شهرًا 18 عمر حتى الوالدة من :أوًال
ي ذه ف ة ه اول المرحل ال يح اء األطف ة عناصر بن ان الثق ان واإلطمئن ديهم واألم ن ل الل م  خ

ل  فإن لذا. األهل قبل من والمودة والحب والحنان بالرعاية شعورهم د  الطف ودة  للحب  الفاق  والم
 .بأمان العيش ثم ومن حولة لما بالثقة يشعر ان اليمكن باإلهمال يشعر والذي

 : يلي ما في يتلخص المرحلة هذه في األهمية غاية في دور ولألهالي

 البيت أجواء في والهدوء واإلطمئنان األمان مستلزمات تهيئة •
 والمودة والحنان بالحب الطفل إشعار •
 ئهاد بصوت الطفل مع المحادثة اآثار •
  المنزل داخل العنف أشكال آافة تجنب •
 ممكنًا ذلك آان آلما الطفل مع نوعية أوقات تمضية حاول •
  المنزل داخل المرتفعة واألصوات الضوضاء تجنب •

   سنوات ثالث عمر حتى شهرًا 18 عمر من :ثانياًً
ل  بالنسبة  وعقليا ونفسيًا عضويًا جديدة مرحلة وهذة ة  أيضاً  وهي . للطف دأ  التي  المرحل ا  يب  فيه
ان  نفسه  على بالتعرف الطفل ادراً  أصبح  حيث  آكي ى  ق ز  المشي  عل رآض  والقف يش  وال  والتفت

أن  الشعور  لديه ويتولد ،"ال "آلمة و" أنا "آلمة بترديد مرة وألول يبدأ آما. والتفكير ه  ب  بإمكان
 .أحد مساعدة دون األعمال بعض إنجاز
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 :المرحلة هذه في األهالي دور

 وممتلكاتهم اآلخرين الحترام وارشاده وممتلكاته الطفل آيان احترام •
 محددين أشخاص الى ملكيتها تعود محددة أشياء هناك بأن يعرف ان الطفل على •
 اآلخرين ومشارآة مع للتعاون" إآراه دون من "الطفل توجيه •
 هوقدرات امكانياته لتطوير" المعقولة الحدود ضمن "المطلوبة المرونة الطفل تعطي ان حاول •

 سنوات ست حتى ثالثة عمر من :ثالثاًًً
 ويخطط  ، خاطره  في يجول ما ويجرب ، به مايحيط استكشاف المرحلة هذه في الطفل يحاول
ادة  دور يأخذ  أو اآلخرين  مع التعاون أيضًا الطفل يحاول آما. إنفرادية بأعمال للقيام ه  قي  أقران
و . قيادتهم يتبع أو األطفال من ل  ويحل ة  ذهه  في  أيضاً  للطف د  المرحل ول  تردي ا  "ق ادر  أن ى  ق  عل

 ".وآذا ... آذا أفعل دعني "أو...." 
رة  السنوات  وفي ذه  من  األخي ة  ه ل  يحاول  المرحل م  ومن  اآلخرين  مشارآة  الطف ر  ه ناً  أآب  س

 .الجماعية واألعمال األلعاب في وألمشارآة منتظمة إجتماعية عالقات وإقامة
 :المرحلة هذه في األهالي دور

 وتخيالته وابتكاراته إمكانياته لتطوير طفلال تشجيع •
 المحددة المسؤوليات بعض اليه واسناد األعمال ببعض القيام على الطفل ساعد •
 ومحترم خاص آيان وبأنه مسموع رأية بأن الطفل يشعر أن المهم من •

  :المرحلة هذه من األخيرة السنوات وفي
 المقبولة الحدود ضمن الطفل قرارات واحترام قبول •
 النضوج عالمات من آعالمة صغرت مهما وتعهداته بوعوده لأللتزام الطفل تدريب يكعل •
 وتخيالته تصوراته الطفل شارك •
 اآلخرين ومساعدة التعاون حب على الطفل تدريب •
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ل ان ذي الطف ى ال ة يتلق ة العناي ي والرعاي وه مراحل ف ة نم ى المختلف ه وتلب ة أحتياجات  المختلف
عور ان، آالش ق باألم ذات، وتحقي درة ال ى والق ار عل افس اإلبتك يكون والتن دون س ر شك ب  أآث

ره  من حضًا ه  في  النجاح  تحقيق  في  غي ة  حيات تقبالً  العملي ى . مس ك  عكس  عل إن  ذل ال  ف  األطف
دي ان فاق ان األم درات وذوي واإلطمئن دودة الق ي المح ال ف ر مج داع التفكي ي واإلب  وقليل

ارآة ي المش ال ف ة األعم يكونون الجماعي ال س ة كش ب ل عرض عور للفش اط والش ي باإلحب  ف
 .المستقبلية حياتهم
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 األطفال لدى الذات احترام و بالنفس اإلعتداد

 

 بالنفس اإلعتداد معنى ما

نا  عن  نحن  نحملها التي واألحاسيس المشاعر مجموعة هو بالنفس اإلعتداد ا . أنفس ق  وفيم  يتعل
ال ان باألطف ير طلحالمص ف ى يش عور ال القبول الش ان ب ن واإلستحس ل م ار قب ران الكب  واألق
 .حياتهم في والمهمين منهم المقربين
داد  الذات بإحترام العالي الشعور ذوي األطفال فان ذلك على وبناًء ا  واإلعت ى  به ة  عل ة  ثق  آامل
ارب  األهل من حياتهم في مهمين هم من بأن ون  األصدقاء  و واألق ا  يعمل  سعادهم إل بوسعهم  م

م  ومن  لهم واإلستقرار والطمأنينة األمن وتحقيق اتهم  في  النجاح  ث ى . حي ك  عكس  وعل إن  ذل  ف
ا  اإلعتداد وعدم الذات احترام في المتدني الشعور ذوي األطفال امى  به ديهم  يتن دم  الشعور  ل  بع
 عوامل  من  واحدًا هذا وسيكون واألقارب األصحاب من بهم والمحيطين األهل قبل من قبولهم
 .مستقبًال الطفل حياة في اإلحباط

 
 بالنفس اإلعتداد تنمية في األسرة دور

ة  الفرد يكتسب داد  حال النفس  اإلعت ذ  ب ى  المراحل  من ه  من  األول  وتبقى  األسرة  محيط  في  حيات
ول  يمكننا ذلك على وبناًء. المتقدمة عمره مراحل في النجاح تحقيق في وتساعده له مالزمة  الق

عور ان ل ش اه الطف ه تج ور نفس ن يتبل عور خالل م ن ش م م ه ه اه حول هم تج اه أوًال أنفس  وتج
راه  فكما ، ثانيًا الطفل ل  يكون  أن يحاول  أو سيكون  أألهل  ي داً  يسعى  الب ا  يكون  لكي  جاه  آم
 . األهل يراه

 الفصل

3
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وافر  من  البد أبنائها لدى بالنفس اإلعتداد لتنمية المالئمة األجواء األسرة تهيء ولكي  عوامل  ت
 :أهمها من رئيسية
  واإلحترام والحنان الحب مبادئ على قائمًا األسرة آيان يكون أن •
 المتفائلة اإليجابية والنظرة بالنفس االعتداد من قدر على أنفسهما األبوين يكون أن •
 الرأي عن التعبير وحرية الصراحة روح األسرة تسود أن •

 العربية الثقافة في الذات واحترام بالنفس اإلعتداد
ا  في  تتفاوت والعرقية واألثنية الثقافية اإلصول مختلف من العوائل ان وفمعر هو مما  نظرته

 .األفراد لدى" الذات احترام"و" بالنفس اإلعتداد "موضوع لمعايير
ولي  الغربية المجتمعات نرى الذي الوقت ففي  اً  واضحاً  ثقالً  ت اً  ومكان ذا  مرآزي  الموضوع  له

ال  تنشئة  وبرامج أساسيات ضمن ام  بشكل  الشرقية  المجتمعات  ان جد ن ، األطف اد  ع  تجعل  تك
 . األطفال رعاية وممارسات أساليب في يذآر شأن ذا ليس أمرًا" بالنفس اإلعتداد "مفهوم من

ر  في والديني العرقي والتمييز العنصرية الممارسات فان ذلك الى أضف  المجتمعات  من  الكثي
آخر  أو بشكل تؤثر مهمة عوامل لهي ى  ب ة  عل ات  من  المنحدرة  لالعوائ  ثق ة  خلفي ا  معين  بكيانه

ى  بدون ينعكس ما وهذا ، وممارساتها وتقاليدها ى  شك  أدن ان  عل ة  آي ال  العائل الي  واألطف  وبالت
 .بأنفسهم واعتدادهم ثقتهم على
ام  بشكل  العربي  أالنسان ان ة  بتاريخة  فخور  ع اءة  وتراث د . العربي  وانتم ذا  ويمت زاز  ه  االعت
 العوامل  من الكثير هناك الوقت ذات في لكن. الذات واحترام بالنفس داداإلعت الى اإلنتماء بهذا

ي األخرى  رتبط الت اليب  بعضها ي ة بأس ول التربي ا المعم ة المجتمعات في  به  ضمن أو العربي
ي  أصل  من العوائل ا  تساهم  والتي  عرب أثير  في  بمردوداته ى  الت داد  عل النفس  اإلعت رام  ب  واحت
 .خاص بشكل األطفالو عام بشكل األفراد لدى الذات
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ذآور  العربية المجتمعات بعض تفضل فمثًال  اء  من  ال ى  األبن اث  عل ا . األن ة  نظام  ان آم  رعاي
ة  اصول من العوائل بين األنتشار الواسع التسلطي األطفال وتربية ذي  عربي رك  وال  مجاالً  اليت
ى  السنوات  في  خاص وبشكل والمجتمع العائلة داخل الطفل لحرية ذا  وفي . هعمر  من  األول  ه
 من عليه ُتسدى التي للتعليمات والمنفذ المتلقي دور سوى الطفل اليأخذ التربية أنماط من النمط
 .الحاالت من الكثير في األب قبل من خاص وبشكل األهل قبل
 ويالت من الكثير عانت استراليا في وأستقرت هاجرت التي العربية العوائل من الكثير ان آما

ر أو الحروب أة تحت اإلضطهادات أو القسري التهجي ة وط مولية األنظم ذي الش  انعكس وال
كل ر بش ى مباش داد عل ا بالشخصية االعت انوا وربم ال آ ى الضحية األطف ذا األول ر له  التهجي
 .القسري

ذه ان ور ه ة األم اهمت مجتمع اهم س ي وتس ة ف ة زعزع ل ثق ا العوائ درتها بإمكانياته ن وق  وم
 .عام بشكل االطفال ىلد بالنفس اإلعتداد على خاللها
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    أألطفال من فئتين بين بالنفس أإلعتداد
ال  ذوي األطف
داد الي اإلعت  الع
 بالنفس

ال ي األطف  أو قليل
دي داد فاق  اإلعت
 بالنفس

عرون •  يش
أهميتهم  ب

تهم ي وقيم  ف
ة  العائل

 والمجتمع
رفون •  يتص

الكثير ن ب  م
 اإلستقاللية

ديدي • ر ش  الفخ
ازاتهم  بإنج

 وتحصيلهم
امل • ة ونيتع  بثق

ة ع عالي  م
ات  اإلحباط
 واإلنتكاسات

درات ذوي •  ق
ة ى عالي  عل

ل  تحم
 المسؤوليات

 

عرون   •  اليش
تهم  بأهميتهم  وقيم
ي ة ف  العائل

 والمجتمع
ون  •  يتحاش

دة التجارب  الجدي
 الحياة في
ون  • اللوم يلق  ب

ى رين عل  اآلخ
 فشلهم عند

ي  • ل قليل  التحم
االت   لح
ات  اإلحباط

 واإلنتكاسات
ديمي  • ة ع  الثق

اتهمبقاب  لي
 وامكانياتهم
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دور  ويلعبوا األولى، المسؤولية أخرى جهة أو آخر أحد أي من أآثر األهل يتحمل م  ال  في  األه
داد  شخصيته  وتقويم ألطفل تشجيع د  التعامل  خالل  من  بنفسه  واإلعت ه،  الجي ه  واألخذ  مع  برأي

 من  فالكثير. اقةوش صعبة مهمة هذه والتبدو. عمره من اإلولى السنوات منذ بإحترام ومعاملته
أن  الشعور  دون الدور هذا يمارسون األهالي اتهم  ب الهم  لكلم ى  اإليجابي  صداها  وألفع اء  عل  بن
 . الطفل شخصية

 :المفيدة النصائح بعض هنا نورد
 المستقبل الى بتفاؤل والنظر للحاضر واإلنتماء بالماضي باإلرتباط الطفل أشعار .1
ي  االمور  من اء  في  تساهم  الت ل الط شخصية  بن وي  ف ه  وتق داد  عناصر  في النفس  اإلعت  بإرتباطه  شعوره  هو  ب

ه  في  حاضره  الى وبإنتماءة ،)األم الوطن (العائلة وتراث بماضي د،  وطن ه  الجدي ة  ورؤيت ى  المتفائل تقبل  ال  مس
 . ناجحة مستقرة وحياة آمن

  بلدك وتاريخ عائلتك وماضي ماضيك عن تتحدث وصور بقصص طفلك شارك •
 ذلك رافقت التي والمصاعب استقرارك ومراحل كهجرت بقصص طفلك شارك •
 عام بشكل المجتمع وفي جاليتك في الحالي موقعك عن طفلك مع تحدث •
 والعامة والرياضية اإلجتماعية النشاطات في مساهماتك عن طفلك مع تحدث •
 العائلة لمستقبل ونظرتك المستقبلية، أهدافك عن طفلك مع تحدث •
  الطفل لمستقبل كوتمنيات أحالمك عن طفلك مع تحدث •

 )أإلطراءات (اإليجابية التأآيدات من اإلآثار .2
ى  األخرى  العمرية الفئات في أقرانهم من أآثر اإلولى عمرهم سنوات في األطفال يحتاج  اإلطراء  إشارات  ال

ل  من  والتشجيع ا  ، األهل  قب رحهم  في  يساهم  مم الي  وسعادتهم  ف اء  في  وبالت داد  بن النفس  اإلعت ديهم  ب ا . ل  وهن
 :األمثلة ضبع

 شيء أي عن النظر بغض أحبك أنا •
 بك ومحظوظ سعيد أنا •
 خطأه من يتعلم أن الضروري من لكن اإلنسان، يخطأ أن الطبيعي من بأنه الطفل إشعار عليك •
 تواجهه التي للمعوقات ممكنة حلول الى التوصل في طفلك ساعد •
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 الطفل لتصرفات واضحة حدود تضع أن عليك •

 مناسبا ذلك آان آلما والتقدير رالشك عبارات من اإلآثار .3
 والتبخل . المناسبين  والوقت  الموقع وفي ممكنًا ذلك آان آلما والتقدير الشكر إشارات على التأآيد األهل على
 . النتائج الى النظر دون محمود تصرف أو ايجابي عمل إلنجاز الطفل بمحاولة اإلشادة في

 فعلت ما على جزيًال شكرًا •
 فائقة رةبمها هذا أنجزت لقد •
 ومثابرتك جهدك جدًا مقدر أنا •

 أخرى نصائح. 4

 طفلك الى جيدًا أصغ •
 قصيرة لفترة ولو طفلك مع نوعيًا وقتًا إقض •
 ونشاطاته ألعابه في طفلك شارك •
 ممكنًا ذلك آان آلما والحنان الحب إشارات من اإلآثار •
  أعمالك بعض في ومساعدتك مشارآتك فرصة طفلك إمنح •
 األحوال من حال أيب الطفل إهانة تجنب •

 األطفال لدى والكفاءة بالنفس اإلعتداد
اة  في  النجاح  مقومات  من  واحدًا بالنفس اإلعتداد يعد ل . الحي داد  ذو فالطف الي  اإلعت ذي  الع  وال
ابرة  على قادرًا يكون ما غالبًا ما عمل أداء على العالية الثقة نفسه في يرى افس  المث  ومن  والتن
واطىء  اإلعتداد ذو فالطفل ذلك، عكس على. النجاح ثم النفس  ال ذي  ب ك  وال ة  اليمتل النفس  الثق  ب

 .بالفشل مهددًا سيكون وبالتالي والتنافس المثابرة على قادر غير مترددًا، مايكون فغالبًا
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 وآفاءته طفلك قدرات رفع في تساهم آيف
 طفلك الى الحسنة القدوة تكون أن حاول •
 ومرات مرات ما عمل إلنجاز المحاولة على طفلك شجع •
 ماتعلمه لتطبيق لطفلك الكاملة الفرصة أعِط •
  النفس في القوة عناصر تقوية على طفلك ساعد •
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 األطفال لدى اإلجتماعية القدرات تنمية

 
 مقدمــــــة

 األطفال تنشئة أساسيات من لهي اإلجتماعية قدراتهم وتنمية اللغوية األطفال قابليات تطوير ان
وا  وتطويرهم  شخصيتهم  بناء الى سعيًا المغترب في واطنين  ليكون ادرين  م ى  ق  في  التفاعل  عل

اءه  في  والمساهمة  المجتمع ر . بن ذه  وتعتب ة  ه ى  بالدرجة  األهل  مسؤولية  المهم ا  األول ا  آم  انه
ؤولية ات مس ة المؤسس دءًا التربوي ز ب ة بمراآ اض الرعاي ال وري ا األطف ع وم ك يتب ن ذل  م
 .وتعليمية تربوية مؤسسات

ة  األسر من الكثير فإن الشك اليقبل ومما دان  في  العربي ع  المهجر  في  أو األم البل اليب  تتب  األس
ة  تنشئة  مجال  في الموروثة القديمة ال  وتربي ل  وفي . األطف ذه  مث اليب  ه ان  األس  هي  األسرة  ف
ل  في  فاألسرة. المختلفة حياتهم مراحل في ومستقبلهم األطفال طريق ترسم التي ذ  مث وع  اه  الن
اليب  من ة  التنشئة  أس ا  أن يمكن  التي  الخطوات  تحدد  التي  هي  والتربي ال  يخطوه ى  األطف  حت

يمم  مسارات  تحدد  التي  هي فاألسرة. ناضجين يصبحوا ال  تعل ار  وفي  األطف اقهم  اختي د  رف  وق
ر  من ذلك الى وما الحياة، شريك اختيار الى لتصل ذلك تتعدى ر  التي  التفاصيل  من  الكثي  تعتب
ا  وخاصة  ةشخصي ا  آم ر  انه وق  من  تعتب اة  في  األساسية  الحق ال  حي ة  في  األطف ة  الثقاف  الغربي

 .األسترالي المجتع وبضمنها
ؤثر  شك  أدنى بدون التقليدية األساليب هذه مثل ان آخر  أو بشكل  ت ى  ب ة  عل ال  قابلي ى  األطف  عل

 .المجتمع مع التفاعل على القدرة وبضمنها الشخصية امكانياتهم تطوير

 

 الفصل

4
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يلة  هي  اللغة فإن ذلك لىا أضف ا . المجتمع  مع  والتفاعل  التواصل  لتحقيق  األساسية  الوس  آم
 أآان سواء فيه يعيش الذي المحيط داخل ذاته الفرد يحقق خاللها من التي األداة أو السالح انها

 .األآبر المجتمع أو المدرسة أو البيت محيط
ى  يتوجب لذا ة  األسر  عل ذه  تراعي  أن العربي ة  الجوانب  ه  المراحل  في  خاص  وبشكل  المهم

 .األطفال حياة من األولى
ر  من  سيعانون لغويًا أنفسهم عن التعبير في الصعوبات بعض يواجهون الذين األطفال ان  الكثي
 :الى تصنيفها يمكن والتي الالحقة حياتهم مراحل في الصعوبات من

 مثل: عاطفية صعوبات •
o اإلنفعال سرعة 
o العدوانية التصرفات  
o السلوآي باإلضطرا 

 مثل: إجتماعية صعوبات •
o والخجل اإلجتماعية العزلة 
o بالنفس الثقة عدم 
o الهدوء الى الميل 
o اآلخرين قبل من واإلعتداء لإلنقياد سهًال هدفًا الطفل يكون 
 

ات  من  األسر  مع  الحال هو مثلما ، العربية األسر تحاول أن طبيعي ألمر انه اجرة  الجالي  المه
رى، ز أن األخ يوتلت تتمرآ ي ق ات ف ي التجمع ي الت ا تلب ة إحتياجاته ة اإلجتماعي  والثقافي

ة  اإلصول  من األطفال فإن لذا) . العربية اإلجتماعية والمؤسسات والمراآز النشاطات(  العربي
ر  المجتمع  مع والتواصل التفاعل قليلي يكونوا ما غالبًا هم المدرسة قبل عمر في ذلك . األآب  وب
اقي  من األطفال مع لإلختالط طفالاأل لهؤالء تتاح فرصة أول فإن ات  ب  األسترالي  المجتمع  فئ

دارس  الحاالت  بعض  في  أو األطفال رياض أو األطفال رعاية مراآز مرحلة عند ستكون  الم
ة  األطفال هؤالء سيشعر الحاالت هذه مثل وفي. اإلبتدائية اط  من  بحال اطفي  النفسي  اإلحب  والع
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ا  بثقة مفرداتها مع والتفاعل اللغة فهم في اآلخرين أقرانهم من قدرة أقل آونهم واإلجتماعي  مم
 .أقرانهم من اآلخرين مع للتفاعل قابليتهم على يؤثر
ة  والمؤسسات  األطفال ورياض الرعاية لمراآز المهم الدور الى اإلشارة من البد وهنا  التربوي

 .نكليزيةاإل غير اإلصول من لألطفال واإلجتماعية اللغوية القابليات تطوير في األخرى

 لألطفال اللغوية القابليات تطوير وسائل
 :التربوية المؤسسات دور •

ى ر عل ة األس ولي أن العربي ًا ت تثنائيًا إهتمام عى إس دًة وتس تفادة جاه ن لإلس دمات م  الخ
ا  المدرسة  في األطفال تسجيل قبل األطفال ورياض األطفال رعاية مراآز في المتوفرة  لم
ذلك ن ل ة م رة أهمي ي آبي درات يرتطو ف ال ق ة األطف ة اللغوي ز. واإلجتماعي ة فمراآ  رعاي

 من البيت وأجواء خصائص بعض على تشتمل مهمة وسطية مرحلة هي األطفال ورياض
 .أخرى جهة من المدرسة وأجواء خصائص وعلى جهة

 :األسرة دور •
o وإجتماعيًا لغويًا أنفسهم عن للتعبير لألطفال المناسبة األجواء توفير 
o دث ع التح الاأل م ار طف ن واإلآث ئلة م م األس ي خاصة له ل ف ى المراح ن األول  م

 اللغوية قابلياتهم لتحفيز حياتهم
o األمثلة بعض وهنا. الكالم على األطفال لتشجيع المناسبة الفرص إستثمار 

 تشتريها التي المواد أسماء عن الطفل اسأل ... التسوق اثناء 
 مايراه لك ليصف الطفل اسأل ... القطار أو بالباص التنقل اثناء 
ات  أسماء  لك يذآر الطفل دع ... الحيوان حديقة أو المتنزه زيارة اثناء   وأوصافها،  الحيوان

  ...الخ بعض وبين بينها الفروقات أو
ل  اسأل ... اإلجتماعية المناسبات اثناء  ا  عن  الطف ا  رأى، م ان  م ان  من  دوره، آ  موجود  آ

  ...الخ أصدقاءه، من
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 لألطفال اإلجتماعية تالقابليا تطوير وسائل
 اآلخرين مع للمشارآة األطفال تشجيع :أوًال

ارآة ع المش رين م ي اآلخ دة ه ن واح يات م ل أساس اعي التفاع ي اإلجتم ر والت ن تعب ة ع  الثق
النفس ول أوًال ب رين وقب ًا اآلخ ا. ثاني ا آم ن انه ب م ر الجان اهم اآلخ ي تس اء ف ة إغن  التجرب

 .الطفل شخصية في الجانب هذا تنمية في فعال دور ولألهل. آيانه وبناء للطفل الشخصية
 األطفال من أقرانه ويشارك يلعب لكي للطفل المناسبة واألجواء الفرص توفير •
ل تشجيع • ذ الطف نواته ومن ى س ى اإلول ارآة حب عل ع المش ي اآلخرين م ه ف ياءه ممتلكات ه وأش  ولعب

 .اآلخرين ممتلكات واحترام
   أقرانه مع صداقة عالقات وإدامة إقامة على عمره من األولى السنوات ومنذ الطفل تشجيع •

 اآلخرين قبول على األطفال تشجيع :ثانياًً
دد  مجتمع  هو  األسترالي المجتمع ان  ات  متع ات  الثقاف ان  واللغات  واألقلي  يشعر  ولكي . واألدي

ة  األهل على المجتمع، لهذا باإلنتماء الطفل ة  تنمي ار  وتغذي ال  أفك ذا  في  األطف اه  ه  فلكي . اإلتج
رد  يكون والً  جزءاً  الف اعالً  مقب ذا  من  وف ه  المجتمع  ه درب  أن علي ى  يت ول  عل  من  اآلخرين  قب
 .والدينية األثنية والتجمعات التوجهات مختلف

 ألعابهم في األطفال مشارآة :ثالثاًًً
دة  مهارات الطفل تعليم في المهمة الوسائل من عام بشكل اللعب يعتبر وفر  ، جدي ه  وت  فرص  ل
ل  مشارآة ان غير. واإلآتشاف واإلبتكار يرالتفك ه  الطف ل  من  العاب وين  قب وفر  األب ه  ت  فرص  ل
 .واإلبتكار والتفكير للتعلم أعظم
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  ومحاورتهم األطفال مع التحدث :رابعاًًًً
م  والتحدث محاورات في األطفال مع الخوض على يحرصوا أن اآلباء على  مواضيع  في  معه
ام  عمر  حسب أهميتها تقدير يتم إجتماعية وممارسات وقيم ة  واهتم ل  ورغب ل  ان. الطف ذه  مث  ه

 :التالية األغراض تؤدي المحاورات

 خاصة أهمية وذو ممتع موضوع في للحديث الفرصة للطفل توفر •
 األبوين مع اآلراء تبادل فرصة للطفل توفر •
  الطفل تواجه مشاآل أو متعلقة ألمور مناسبة حلول لوضع للتفكير الفرصة للطفل توفر •
 فقط يقال لما متلقيًا الطفل يكون التي المحاضرة بصيغة المحاورات هذه تكون أن تجنب •
 الطفل وإدراك عمر مع وتتالئم دورية المحاورات هذه تكون أن ممكنًا ذلك آان آلما حاول •

 العربية اللغة الطفل تعليم
ا تطوي ثم ومن ومفرداتها العربية اللغة وتعليمهم على األطفال تدريب يعتبر ديهم  ره  ضرورة  ل
 .التحديد وجه على المغتربات في ماسة
ى  واألم األب مع  والتواصل التفاهم ووسيلة الهامة الوصل حلقة تكون سوف فاللغة •  مراحل  مدى  عل

ين  الفهم سوء هوة تقليل في يساهم وهذا. المختلفة الطفل وتطور نمو اء  ب اء  األبن وفر  واآلب  فرص  وي
 .بينهما والتواصل للحوار أفضل

ان  من جزء اللغة تعتبر • رد  آي ه  الف يلة  وهويت ى  للتعرف  ووس راث  عل اريخ  ت د  وحضارة  وت اء  بل  اآلب
 .بالنفس اإلعتداد أساسيات ارساء في يساهم وهذا. واألجداد

دارك  توسيع  في تساهم • ة  م ل  المعرف د  ومن  للطف رد  بع ا . الناضج  للف د  آم اً  عنصراً  تكون  ق  في  هام
 .الطفل حياة من الالحقة لالمراح في أآبر مهنية فرص توفير
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 األطفال مع والتواصل اإلتصال أساليب تطوير
 

 مقدمــــــة
وير موضوع ان اليب تط ين اإلتصال أس وين ب ا األب ي وأطفالهم ن له  العصرية المواضيع م

ر  بشكل  تساهم آونها استثنائية أهمية اإلجتماع علماء يوليها التي المهمة اء  في  آبي  شخصية  بن
 حوار  لغة وخلق التفاهم من نوع تحقيق في أيضًا تساهم آما. وقدراته امكانياته وتطوير الطفل

 .عام بشكل األسرية العالقات أواصر وتقوي مشترآة
ول  أن األحوال  من  حال  بأي يعني ال التواصل موضوع ان يئاً  تق ا  ش ى  م ا  شخص  ال ل  ال م  ب
 .أآثر أو أثنين بين األحاسيسو االراء وتبادل البناءة المشارآة هي

 على وأطفالهما األبوين من لكل المهمة المواضيع من هو الموضوع هذا فأن التأريخ مد وعلى
اجرة  لألسرة بالنسبة لكن. سواء حد د  المه ذا  يأخذ  ق زاً  الموضوع  ه ة  حي ر  وأهمي اة  في  أآب  حي

م  أمر  وتطويره  إدامته الى الحاجة تكون قد آما الخصوص وجه على أآلباء ة  مه  فنتيجة . للغاي
الد  في  األسرة حول من الحياة ومستلزمات المعيشية الظروف متغيرات ب،  من  المهجر  ب  جان
ان  من آثير في المستقبل صورة وضوح وعدم ة  األحي ان  للعائل ا  آكي ى  وألفراده  سواء  حد  عل
اليب  تطوير موضوع من يجعل اآلخر الجانب من ين  اإلتصال  أس وين  ب اء  األب  في  ًاأمر  واألبن
 .األهمية غاية
 المجاالت  آافة في المتسارعة والمتغيرات الجديد للمجتمع العامة الظروف فأن ذلك الى أضف
ي الم ف وم، ع وع الي كال وتن ديات أش ي التح ه الت ال تواج باب األطف ف والش ار، بمختل  األعم

ا  تستدعي التعليم وأساليب المدارس وأجواء ظروف ومتغيرات وي  يكون  أن بمجمله  دور نلألب
ال أساسي ي وفع ع التواصل ف اءهم م ى والتعرف أبن ع عل اتهم واق ن إحتياج اليب خالل م  أس
 .البناءة الحورات
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 العربية الثقافة في األطفال مع والتواصل اإلتصال
ة ان ة الثقاف كل العربي ام بش ولي ع وع الت ل موض ع التواص اء م ه (األبن اري بمفهوم  الحض

اليبه ر)  وأس ن الكثي ة م ةف. األهمي د نتيج راف التقالي ة واألع ن الموروث ة م ة جه دور ونتيج  ال
ى  تختفي  أخرى جهة من األطفال ومستقبل مصير تقرير في لألبوين الرئيسي ر  حد  ال ة  آبي  لغ
وار ين والتواصل الح وين ب ا األب كل وأبناءهم اص وبش ي خ نوات ف ر س ى العم ذ. األول  فيأخ
ه  في  الرئيسي  المرآزي الدور حديد،الت وجه على األب األحيان من آثير وفي ، األبوين  توجي

 .والمنفذ المتلقي دور ويأخذ يصغي أن إال الطفل على وما واإلرشادات التعليمات

 والتواصل اإلتصال انواع
 .واإلصغاء التحدث وهما البعض بعضهما يكمل جزئين الى عام بشكل التواصل ينقسم
 طفلك؟ وإحتياجات مشاعر مع وتتجاوب تصغي آيف •
   اليك؟ يصغي لتجعله طفلك مع إتباعها عليك التي الخطاب ةلغ ماهي •

 

 طفلك؟ وإحتياجات مشاعر مع وتتجاوب تصغي آيف
 اإلستعداد هذا استثمار من للوالدين فالبد. أحاديثه الى ويصغي ، الحوار يبادله من الطفل يحب

ا  تصغي  التي  للطريقة ان. الفطري ك  فيه ال  سحرها  لطفل ى  للوقوف  الفع ه إحتيا عل ة  جات  وتلبي
 :النصائح بعض وهذه. واإلجتماعية والعاطفية النفسية مطالبه

 خاصة أهمية ذا بأنه الشعور لديه ويولد والسعادة بالغبطة بالشعور يغمره للطفل اإلصغاء ان •
 ...)الخ إشارة إبتسامة، (يتحدث عندما طفلك الى باإلصغاء إستمتاعك اظهار حاول •
ه  األجواء تهيئة حاول • ى  اإلصغاء  دعن  الهادئ ل  ال د  (الطف ثالً  األمر  يستدعي  ق  رآن  في  الجلوس  م

 )المنزل في هادئ
  ....)تقول ما أفهم أنا (طفلك مايقوله وتأآيد تكرار حاول •
 التسلط من بنوع تتحدث بأنك الطفل اليشعر لكي الطفل مستوى عند الجلوس يفضل •
 آخر وقت في طفلك الى اإلصغاء على إحرص مشغوًال، تكون عندما •
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 اليك؟ يصغي لكي طفلك الى تتحدث آيف

اء  في  الهام العنصر لهي وأطفالهما األبوين بين الثقة إدامة ان د  بن ة  وتوطي ة  العالق  وفي  األبوي
اء ة جسور بن م ومن ، المحب يلة فهي ث ي الوس ل تشجع الت ى الطف اعره عن يفصح أن عل  مش

ه ا. وإحتياجات ل ان آم ل الطف ل وينسجم يتقب اغم الب ع ويتفاعل يتن ًا م اليب من خاصًا نوع  أس
 :األمثلة بعض هذه. سواها دون الحديث
 المناسب الوقت وفي الطفل مع تام بهدوء التحدث حاول •
  العمر من األولى المراحل ومنذ الطفل مع دوري وبشكل التحدث حاول •
رين  حاول  • ل  تم ى  الطف يس  (المحاورة  اسلوب  عل ذ ) المحاضرة  صيغة  ول ى  المراحل  ومن  من األول

 رالعم
 ...)الخ األلعاب ، األصدقاء ، الروضة (اهتماماته تثير التي المواضيع في الطفل مع تحدث •
 ذلك اثناء معه والتحدث اليومية نشاطاته الطفل لمشارآة الممكنة الفرص استثمار حاول •
 يقول ما أهمية من التقليل أو الطفل تأنيب أو تعنيف ، انتقاد تجنب •
 صعبة واقفم في وضعه أو الطفل إحراج تجنب •
ا " أنت  "آلمة عن بديًال" أنا "آلمة إستعمال حاول • ان  آلم ك  آ اً  ذل رق  الحظ . ممكن ين  الف  الخطابين  ب

 :التاليين
 

ا تاء أن دًا مس  ج
دم ك لع  إتمام

ب  الواج
 المدرسي

ت ل شخص أن  مهم
تم ك وته  بواجبات
 المدرسية
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  التربية أساليب
 

 مقدمــــــة
 السلوك  اتباع على األطفال لتدريب واألمهات اآلباء يتبعها التي األساليب مجموعة يه التربية
اً  المقبول اً  عائلي ي . وإجتماعي ة  والتعن أي  التربي زال  األحوال  من  حال  ب ة  إن ا  العقوب ا  آم  يفهمه
اء  ويمارسها خطًأ ر  في  واألمهات  اآلب ل  من  الكثي اءاتهم  عن  النظر  بغض  العوائ ة  إنتم  العرقي
ة  وتعتبر. والدينية يةوالثقاف ة  التربي اقة  مهم ر  وفي  ش ان  من  آثي دة  األحي ة  معق  ذات في  ومربك
 .والممارسات القيم ومتباين الحضارات متعدد مجتمع في خاص وبشكل الوقت
ي وم ف ام المفه ر الع ة تعتب ل التربي ابي فع ي إيج دريب وتعن ال ت ى األطف ة عل لوك ممارس  الس

ول ريفهم المقب أ وتع ن الخط رام ألصواب م وق وإحت رين حق دف. اآلخ ة وته ى أيضا التربي  ال
ه  وتنمية الطفل قدرات تطوير ان  ليشعر  بنفسه  ثقت ان  والحب  باألم تحكم  والحن زه  في  وال  غرائ

ه ا. ونوازع ة أم ي العقوب ب ف ي اآلخر الجان ل رد فه لبي فع ن س ل م ل قب ر لتصرف األه  غي
ر  التصرفات  عن  للكف  ويف والتخ الترهيب بإسلوب ألطفل ردع الى تهدف للطفل، مقبول  غي
 .المقبولة

 العربية الثقافة في التربية
ز ات ترآ ة المجتمع كل العربي ام بش منها ع ات وبض ة الجالي ي العربي ر ف ى المهج ة عل  أهمي
اظ  أهمها ومن اآلباء ومبادئ وقيم بثقافة األبناء إلتصاق ى  الحف يم  عل دة  ق ة  وسمعة  ووح . العائل
ا د آم ة تؤآ ة الثقاف ى العربي دأم عل ة ب اء طاع ل األبن ة لأله اتهم وتلبي اع رغب ائحهم واتب  نص

 .النمو من المختلفة المراحل في وإرشاداتهم
 

 الفصل
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ة  التربية أساليب الى العربية المجتمعات في العوائل من الكثير وتلجأ ى  المبني ردع  أساس  عل  ال
دى والتخويف ك وتتع ي ذل االت بعض ف ى لتصل الح ة ال دية العقوب ى. الجس رغم وعل ن ال  م
ى  المترتبة واإلجتماعية النفسية واإلنعكاسات المخاطر ذا  عل ة  في  الموروث  األسلوب  ه  التربي

ائدة  األسترالية القوانين فأن اآلخر الجانب ومن جانب، من ة  واألعراف  الس ذا  في  األجتماعي  ه
د ز ال البل اليب تجي ة أس دية العقوب ال الجس اك إن اإل لألطف ا هن ير م ى يش ذا إن ال وع ه ن الن  م
اليب أ ة  س زال التربي ارس  الي ان  وإن يم ى آ اق  عل دود  نط ي مح ض  ف رائح  بع ع ش  المجتم

 .العربية الجالية وبضمنة األسترالي

 الجسدية والعقوبة للطفل اإلساءة
دياً  للطفل اإلساءة فإن ، األسترالي المجتمع وبضمنها المتحضرة المجتمعات من الكثير في  جس

ة  تعد وجنسيًا ونفسيًا وعاطفيًا ا  يعاقب  جريم انون  عليه الي  ويتعرض . الق ل  جراء  األه ذه  مث  ه
اءلة  الى اإلساءات ة  المس ا  واإلستجواب  القانوني ة  وربم ا  أذا والسجن  اإلدان اءة  ثبتت  م  أو اإلس
ه  عن  الطفل عزل ذلك عن ينتج قد آما. اإلهمال رة  ذوي اً  وتقصر  تطول  لفت وع  تبع اءة  لن  اإلس
 .وطبيعتها

اءة إن ل اإلس م للطف ل رغ ك آ دث ذل كل تح تمر وبش ي مس ر ف ن الكثي ات م رائح قطاع  وش
ع ة المجتم ك. المختلف ق فاصل هنال ين دقي ة ب ال عقوب اءة األطف يهم واإلس ي. ال ر فف ن الكثي  م
ة  تتحول قد الحاالت ى  الجسدية  العقوب اءة  ال دما  خاص  وبشكل  إس د  عن وين  يفق تحكم  األب  في  ال

 .المسيء الطفل تجاه إنفعاالتهما
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 األطفال على الجسدية لعقوبةا تأثير هو ما
 :أهمها يلي فيما ندرج األطفال على سلبية تأثيرات الجسدية للعقوبة إن

 ومشاعره الطفل الى واإليذاء األلم تسبب •
 واإلآتشاف واإلبتكار التطور على وقدرته الطفل إمكانية على تؤثر •
 البيت في والحنان الحب ومعاني وقيم والطمأنينة األمان الطفل ُتفقد •
 واألبناء اآلباء بين ما العالقة إرباك في تساهم •
 األطفال لدى السلوآي واإلضطراب العدوانية التصرفات زيادة في تساهم •
    لديه بالنفس اإلعتداد مستوى انخفاض في وتساهم بالنفس الثقة الطفل ُتفقد •

 
 

 التربية وسائل أفضل هي ما   
ة  ودوج الى الطفل نفس وعلم تربية في الدراسات تشير دارس  ثالث ة  طرق  أو م ال  لتربي  األطف

 :يلي فيما نوجزها
 Authoritarian style التسلطية الطريقة •

اء  األبناء قبل من الشاملة والطاعة للوالدين المطلقة السلطة مبدأ على المستندة الطريقة وهي د . لآلب ارس  وق  يم
ي،  المجتمع  شرائح  بعض  وبضمنها  المجتمعات  بعض  في  ضيق  نطاق  على التربية من األسلوب هذا  العرب
 .األسترالي آالمجتمع الثقافات متعدد متحضر مجتمع وفي متغير عالم في التحديات من بالكثير تجابه لكنها

 Permissive style التساهلية الطريقة •
ى  متساهلين  الوالدين يكون التربية أساليب من النوع هذا وفي د  حد  ال اء  لتصرفات  حدوداً  اليضعون  بعي  األبن

 . أفعالهم نتائج من ليتعلموا المختلفة أعمارهم مراحل في األطفال وتارآين
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  Assertive democratic style التأآيدية الديمقراطية الطريقة •
ي ذا وف وع ه ن الن اليب م ة أس ذ التربي وين يأخ د دور األب ه المرش ال ليوج ؤوليات لألطف ددة مس ًا مح  تبع

الهم  لتصرفات  حدوداً  اويضعو العمرية ومراحلهم إلمكانياتهم ذه  دواعي  ويوضحوا  اطف  يأخذ . الحدود  ه
ال ر األطف ن الكثي رص م ر الف ن والكثي ادات م ة اإلرش ؤليات لممارس ة المس يهم الموآل ارس. ال ذا ُيم  ه
  .  الغربية المجتمعات من الكثير في واسع بشكل التربية أساليب من األسلوب

ة  المجتمعات  تجارب  تشير ندةً  المختلف ة  والدراسات  البحوث  ائجبنت  مس أن  العلمي يس  ب اك  ل  هن
ل  النموذج  تكون  ألن تصلح " معينة مدرسة "أو" واحدة طريقة" ة  األمث ال  لتربي  صالحة  األطف

ة ع وفعال ات لجمي ى المجتمع تالف عل داراتها إخ ة انح ا الطبقي ة وإنتماءاته ة العرقي  واألثني
اليب  من  موعة ومج وقناعات  اتجاهات توجد ذلك عن بدًال لكن. والدينية ة  األس ة  التربوي  الفعال
ه  نعيش الذي المجتمع متغيرات اإلعتبار بعين تأخذ التي ى . في تعينوا  أن األهل  وعل الحس  يس  ب

عور ة والش اء والتجرب اليب إلنتق ة األس ي التربوي ى الت ع تتماش ياتهم م ة خصوص  اإلجتماعي
 . والثقافية
 :واألمهات اآلباء على يتوجب األحوال آل وفي
ي  التربوية األساليب في وثابتين واضحين يكونوا أن في القصوى األهمية درآواي ان • ا  الت  في  يتبعوه

 .الطفل مع التعامل
ائن  هو طفل آل بأن دائمًا يتذآروا أن • د  آ ه  مستقل  فري د  بذات ة  أسلوب  اليصلح  فق ع  واحد  تربي  لجمي

 .األطفال

 الفعالة التربية أساليب بعض
اك  أن على ويتدرب الطفل يعرف أن يجب • ائج  هن ى  تترتب  نت ه  تصرفاته  عل اة  بصيغ  وأفعال  أو المكاف

واب ا  الث ق فيم لوك  يتعل ابي بالس لوك  وردع اإليج لبي الس اص  الس اب أو بالقص ى . العق ل  وعل  األه
يط بق التخط ؤ المس اعدة والتهي ل لمس م الطف ائج لفه ه نت لوباًً أن. أفعال ذا إس ي آه وح روح ينم  الطم

ل  يساعد و انبج من الطفل لدى والمسؤولية ى  الطف ه  تصرفاته  حدود  يعرف  أن عل  جانب  من  وأفعال
  .آخر
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ل  من  الصادر  الفعل  أو التصرف بعد مباشرًة المناسب اإلجراء تنفيذ األهل على • أخير  أي دون الطف . ت
 .الطفل تصرف أو بفعل مباشرة اليرتبط لكونه للطفل التربوي فعله اليؤدي قد المتأخر فاإلجراء

 . وتنفيذها المكافأة إصدار في بوعدهم يوفوا وأن العقوبة تنفيذ في صارمين ونوايك أن األهل على •
وين  يحاول  أن المعقول غير من يبدو قد. الصغيرة األخطاء عن اإلمكان قدر ألتغاضي األهل على •  األب

الهم  سلوآيات أخطاء جميع تصحيح ر  وتصرفاتهم  أطف ة  الغي رةً  مقبول ى . واحدة  م ق  األهل  وعل  التفري
ك  المرفوضة والسلوآيات واألخطاء المقصودة، غير واألخرى المقصودة األخطاء بين ي  وتل  يمكن  الت

 .عنها النظر غض
أً  ليس "بأنه دائمًا يتذآروا أن األهل على • وا  أن" خط ل " آال  "يقول ان  بعض  في  للطف  من  "لكن  ، األحي

 .بإستمرار" نعم "يقولوا أن" الكبير الخطأ
ة  لألطفال المقبولة رغي التصرفات ردع األهالي على • ة " ال "بكلم ر  تحذيري  وبصوت  قوي ي  غي  ترهيب

 .وواضح وبسيط مختصر توضيح مع
 .وتنفيذه بة اإللتزام اإلمكان قدر والمحاولة منتظم يومي برنامج على األطفال تدريب األهالي على •
ل  قل ثالفم (التربوية القواعد بتطبيقة يتعلق فيما الخيارات الطفل اليعطوا أن األهالي على •  حان : "للطف

 ").فراشك الى بالذهاب ترغب هل "والتقل" النوم موعد اآلن
ى • ل عل وا أن األه ل دور يمارس ى المث ًا األعل ي دائم ل وف ف آ ن. المواق ا آ جع ، هادئ  التصرفات ش

 .السلبية والمواقف التصرفات على فقط ترآز وال ، اإليجابية

 الجسدية العقوبة عن البديل األسلوب هو ما
وي  البديل هو" المؤقت الحجز "اسلوب بأن العلمية والدراسات األبحاث اثبتت دلق اجح  الترب  الن

ر  التصرفات  حاالت  مع  التعامل  في  الجسدية  للعقوبة ة  غي دى  المقبول ال  ل ى .  األطف ذا  ويبن  ه
 :على األسلوب

ان م ليكون الطفل نوم غرفة في أو المنزل في رآن يكون آأن المنزل في معين مكان تهيئة • . حجز  ك
 .  هذا الحجز مكان من مالغرض للطفل توضح أن عليك
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 :التالي إجراء عليك الطفل قبل من الالئق غير التصرف حالة في •
ر التصرف أو الموقف شرح - ق غي ل الالئ اهي للطف ه وم ة ، مردودات تعانة واضحة بلغ  باإلس

 .إدراآة وسعة الطفل عمر مع يتناسب وبما والحوادث والقصص البسيطة باألمثلة
ردع - ي ال ل اللفظ ات المتمث ذير بكلم ارمة التح ة الص د وخاص ادي عن ل تم لوك الطف  بالس

 .واإلهانة التحقير الفاظ إستعمال تجنب الى اإللتفات ينبغي. المرفوض
ل حجز  - دة الطف ي محددة لم ان ف ل يحرم. المخصص  المك ا الطف ه ممارسة من خالله  أو العاب

ل  حتوض  أن عليك. آخر نشاط بأي القيام ه  ، الحجز  أسباب  تفاصيل  للطف ا  ، مدت وب  وم  المطل
 .عمله الطفل من

ه  ممارسة الى العودة الطفل بإمكان الحجز فترة انتهاء عند - ى  ونشاطاته  ألعاب  يكون  أن أمل  عل
 . عقوبته من درسًا وتعلم خطأه أدرك قد
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 واإلمهات اآلباء لدى والتوتر النفسي الضغط9+
 

 مقدمــــــة
غط  ان ي  الض وتر  النفس ا  والت ال  ردود هم ة ال أفع ة  ، إرادي حية  طبيعي ي  وص ر  ف ن الكثي  م

رات  مع  والتفاعل التأقلم محاولتنا نتيجة داخلنا تتولد األحيان، اة  متغي دياتها  الحي  وبضمنها  وتح
 ...الخ السياسية المالية، الوظيفية، اإلجتماعية، العائلية، التحديات
 بعض  في البل طبيعيان أمران يعتبران والتوتر النفسي الضغط من ليلالق فإن ذلك على وبناءًا

ان اعدان ضروريان األحي ى يس ا عل اوز تحفيزن ى. الصعبة المواقف لتج ك عكس عل إن ذل  ف
اة  على الصحية إنعكاساتهما لهما العالي والتوتر الشديد النفسي الضغط رد  حي د  الف ؤدي  ق ى  ت  ال
ة وع نفسية  وإنعكاسات  والكآبة، الغضب د  أخرى  اطفي ان  بعض  في  مصحوبة  تكون  وق  األحي

أعراض ة ب رى وظيفي اء أخ داع واألرق آاإلعي ا والص االت وربم ية ح ر مرض دة أآث  ش
 .والتنفس القلب آإضطرابات

ر  والتحدي  األصعب  المهمة تعتبر األطفال ورعاية تنشئة ان اة  في  األآب اء  حي . واألمهات  اآلب
 النفسي الضغط حاالت من بالكثير مصحوبة تكون ما غالبًا فهي وفرح نشوة من فيها ما ورغم
 .للطفل العمرية المرحلة عن النظر بغض والتوتر

درة  تنمية فإن لذا ى  الق ة  عل وتر  النفسي  الضغط  حاالت  مواجه رات  من  لهي  والت ة  الخب  المهم
ة  رعايتهم سبيل في األبناء مع الجيدة العالقة إلدامة بها التسلح وأمهات آآباء علينا التي  الرعاي

 .الصحيحة

 

 

 الفصل

7



 44

 العربية والعائلة والتوتر النفسي الضغط
ة  مرت  لقد ة  المنطق ام  بشكل  العربي الكثير  ع ة  السياسية  األحداث  من  ب ى  واإلجتماعي  مدى  عل

ان  شك وبدون. المنصرم القرن من الثاني النصف ذه  آ ا  األحداث  له ى  مردوداته ة  عل يم  بني  وق
ي المجتمع  ام بشكل العرب ى ع ان وعل د. خاص بشكل سرةاأل آي ة األسرة أصبحت فق  العربي
ق  ذلك يجلب مما المجهول المستقبل تخشى المتغيرات لهذه حتمية آنتيجة وتر  القل الي  والت  وبالت

 .األبوين خاص وبشكل العائلة ألفراد المتشعبة النفسية الضغوط
رة  السنوات  خالل  المضطربة  العالمية األحداث فإن ذلك الى أضف ان  األخي ا  آ ا مر له  دوداته
 .منها واحدة وأستراليا المغتربات في العربية المجتمعات على

ذا إن وهك ذه ف ة األحداث له ر مجتمع ر األث ي الكبي أثير ف ى الت ة وضع عل ة العائل  تحت العربي
 . أآبر وتحديات آبيرة وإجتماعية نفسية ضغوط
ا  في  تغرس  المجهول  من  خوفها في العربية فاألسرة ة  أطفاله ان اإل وعدم  الرهب دام  طمئن  وإنع
 . الثقة
ا  أآثر ان ر  م ق  يثي ر  ويسبب  قل وتر  من  الكثي ة  النفسية  والضغوط  الت ى  واإلجتماعي ة  عل  العائل

اق  هو المغترب في العربية ال  إخف رام  في  األطف د  إحت يم  التقالي ة  والق ة  العائلي م  ومن  الموروث  ث
 .واألمهات اآلباء رغبة عن والخروج عربي هو ما آل على التمرد
ذه  لآ ان ة  الظروف  ه ة  الخارجي ة  والداخلي ة  للعائل أثير  في  وتساهم  ساهمت  العربي  السلبي  الت

ى ع عل ة وض ة العائل ع العربي رد ووض ل الف ة داخ ذه. العائل ا وه ون بمجمله ببًا تك وتر س  للت
 .األطفال وتربية ورعاية تنشئة على إمكانياتها على وبالتالي العائلة داخل والضغط

 :مايلي ندرك أن وأمهات آآباء علينا النفسي والضغط التوتر مواجهة أساليب في الخوض قبل

ل أن • و الطف ان ه ائن آي ه  آ ل بذات نهم لك يته م ه  شخص ر وإحتياجات ه وعناص امن قوت عف  ومك  ض
 .شخصيته

 فريد بنمط وذهنيًا وعاطفيًا جسمانيًا ويتطور طفل آل ينمو •
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 .الواحدة العائلة ضمن حتى آخر طفل أي مع طفل أي مقارنة األحوال من حال بأي يصح ال •
ك  تصرفات  عن  األول المسؤول  أم أو آأب نفسك التعتبر أن عليك  •  عن  األول المسؤول  لكنك  ، طفل

 .تصرفاته عن مسؤوًال ليكون وتربيته الطفل تدريب

 والتوتر النفسي الضغط لمواجهة واألمهات لألباء عامة نصائح
 ذلك إحساسك حال النفسي والضغط بالتوتر بشعورك اإلعتراف عليك :أوًال

 ذلك تخفي أو التتجاهل أن عليك •
 المقربين واألصدقاء العائلة أفراد من اليك المقربين مع ذلك عن الحديث حاول •

 النفسي والضغط التوتر حالة الى أدت التي األسباب تشخيص :ثانيًا
 ومتى؟ ذلك حدث آيف حدث؟ ماذا •
 آأم؟ أو آأب دورك على حدث ما تأثير هو ما •

 آأم أو آأب جانبك من تغييره يمكن ما وتقدير إدراك :ًاثالث

 حدث؟ ما أسباب تجنب بإستطاعتك هل •
 النفسي؟ الضغط أو للتوتر تعرضك تقليل أو تفادي بإستطاعتك هل •
 تغيير؟ إلحداث المناسبين والوقت الفرصة توفير بإستطاعتك هل •

 والقلق نفسيال والضغط للتوتر نتيجًة العاطفية إنفعاالتك تقليل :رابعًا

 يستحق مما أآثر الموضوع التولي أن حاول •
 حدث لما السلبي الجانب على الترآز أن حاول •
ر  في  إيجابي  فعل  ورد البشر حياة في طبيعيان أمران هما النفسي والضغط التوتر بأن تذآر •  من  الكثي

 األحيان
 بهم تثق من مع العاطفية وإنفعاالتك مشاعرك تشارك أن حاول •
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 النفسي والضغط للتوتر الجانبية األعراض تقليل على تتدرب أن ليكع  :خامساًً
 الخفيفة الصباحية التمارين ممارسة حاول •
 األخرى الرياضية والتمارين السباحة ، الهرولة ، المشي ممارسة حاول •
 يستهويك الذي الكتاب قراءة أو ترغب التي الموسيقى الى اإلستماع أو الطبيعية بالمناظر استمتع •
 النوم من الكافي قسطك تأخذ أن لحاو  •

  والعاطفية الوظيفية إحتياجاتك تلبية حاول :سادساًًً
 المناسبة بأوقاته الكامل الصحي الغذاء تأخذ أن حاول •
 األخرى والمنبهات والقهوة الشاي من التقليل حاول •
 هةالمتشاب اإلهتمامات ذات المجاميع في واإلنخراط وعالقات صداقات وإدامة إقامة حاول •
 واإلخفاق الفشل حاالت توقع. واقعيًا تكون أن اإلمكان قدر حاول •
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  الخامسة دون لألطفال اإليجابية الرعاية في مواضيع

 مقدمــــــة

اء         وين وبن ي تك ا ف ل ، ودوره اة الطف ي حي ة ف ة والتربي ة الرعاي ى أهمي ان عل ف اثن ال يختل
فالطفل يولد  . مساهمة في نجاحه في حياته المستقبلية     شخصيته وتحديد طبيعة سلوآه وبالتالي ال     

ًا آالصفحة البيضاء ،                  وهو يمتلك االستعداد الفطري للخير، ويحمل بين جوانحه قلبًا صافيًا نقي
اه الشر                ا باتج ر وإم اه الخي ا باتج ذا االنسان إم اة ه ان . فيأتي دور المربي لكي يحدد مسار حي

ق  ال الالئ ى الكم تمكن أن االنسان ال يصل ال ة وال ي تعلم والتربي دة وال ة الجي دون الرعاي ه ب ب
 .يشق طريقه في مسار الحياة الصعب بدونها

ن   دة م ا خاصا آواح ا اهتمام ة وأواله د العصور موضوعة التربي ى م ان عل الج االنس د ع وق
دان          . الرآائز المهمة في المجتمع المدني المتحضر      ر من البل وسنت القوانين الوضعية في الكثي

لتي تؤآد في مجملها على أهمية التربية ورعاية الطفل الرعاية النفسية والجسدية والصحية                وا
 .الالئقة واحترام أحاسيسه وبالشكل الذي يجعل منه عنصرا فاعال في مجتمع الغد

ة            وعة التربي ى موض وا ال فة تطرق اء والفالس ن العلم د م د ان العدي ة نج ة العربي ي الثقاف وف
 .لم نفس الطفل قبل عدة قرونوعالجوا بعض جوانب ع

رة في                       ادة الخب تعلم وزي على األهالي أن يبذلوا مابوسعهم لألستفادة من الفرص المتاحة في ال
ال ة األطف ة وتربي ا .  مجال رعاي ن مواضيع عالجت مختلف زواي دم م ا تق ى م وباإلضافة ال

ال في        تنشئة األطفال وتربيتهم ، نورد لكم نصائح أخرى تعينكم على التعامل ال            ال مع األطف فع
 : المغترب
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 الطفل مع األبوين خطاب وحدة •
ل  الواضحة والرسالة المهم األساس هي األبوين آال فيها يتحدث التي الخطاب لغة توافق ان ز  والتي  للطف  تحف
ا  ذلك من العكس ويحدث. لمطلبهم واإلصغاء السريعة اإلستجابة فيه و  فيم تلم  ل ل  اس ين  خطابين  الطف  أو مختلف

ا ا ربم ا. متناقضين يكون ذآر أن علين ًا نت أن دائم ال ب ي األطف رة سن وف دًا مبك ن يتخذون ج ي اإلختالف م  ف
 .        إرادتهم وتمرير غاياتهم لتحقيق خاللها من ينفذون ضعف آنقطة األبوين توجيهات

 التربية في والتمهل التدرج •
دأ فطري ، يسير وفق التسلسل            ة هو مب ة      ان مبدأ التدرج في التربي ى أساس ان عملي  المنطقي ، ويرتكز عل

دادا        البناء عبارة عن خطوات متتابعة ، وحلقات مترابطة ، وان ما سوف يحصل مستقبًال البد أن يكون إال إمت
ال ، فال وجود                         دى األطف لما حصل في المرحلة السابقة ولما يحصل اآلن، وهذا ما نالحظه في طبيعة النمو ل

ي     للقفزات والطفرات السريعة     ا يل دأ بم ل أن     : ( ، وقد وضح علماء نفس الطفل هذا المب ل يجلس قب ان آل طف
اني                          ًا ، وهو أن ل أن يرسم مربع رة قب يقف ، ويناغي قبل أن يتكلم ، ويلفق  قبل أن يقول الصدق ، ويرسم دائ

 ).قبل أن يكون غيريًا ، ويعتمد على اآلخرين قبل أن يعتمد على نفسه
اص     ه الخ يء أوان ل ش ض         ان لك ل بع ة لتقب ية الخاص ل األرض اة الطف ل حي ن مراح ة م ل مرحل ه ، ولك ب

ر   ها اآلخ اهيم دون بعض لوآيات والمف ر      . الس ن األوام ر م يل آبي اء س ًا بالق ة منوط ي التربي اح ف يس النج فل
ق       ل الصغير أن يطب والتوجيهات للطفل ، والضغط عليه في تطبيقها ، وليس من االنصاف أن يطلب من الطف

م                          التوصيات   ا ، ومن ث ي يعيش فيه ة الت  التي هي أآبر من حجم استعداده وقابليته ، وأوسع من حدود المرحل
 .التبجح أمام اآلخرين بأن طفلنا يستطيع أن يقوم بما ال يقوم به األطفال اآلخرون من مثل سنه

 لألبناء قدوة اآلباء يكون أن •
اة لآل  ة المحاآ ًا قابلي ه فطري ي داخل ق ف ل وُتخل ق الطف ه،  ُيخل ر، وخاصًة لوالدي ر والش انبي الخي ي ج رين ف خ

اة من                             ذه الحي ه في ه ذي يحاول التشبه ب ى ال ل األعل ه صورة المث واخوته األآبر سنًا منه، وترتسم في داخل
يًا،      . خالل رؤية والديه لصورة المثل األعلى   أثيرًا أساس ل ت ة للطف ة األخالقي من هنا آان تأثير القدوة في التربي

اً           لما لذلك من     لبًا أو ايجاب ل س دفا،               . تأثير مباشر على سلوك الطف ر ه ل تعتب ى الطف ار بالنسبة ال ال الكب ان أفع
 .ويحاول أن يتخطى بما يمتلكه من امكانات محدودة آل حواجز الطفولة من أجل التشبه بالكبار



 49

ة       ابون بخيب انهم يص ا، ف ا وأفعالن ين أقوالن اقض ب اوت والتن فوا التف ا اذا اآتش وف  ان أطفالن رة، وس ل آبي  أم
 . يكتشفون اننا نخدعهم ، وسيتدربوا على أن يكونوا مخادعين

ع    ال م ة األطف ة تربي ق عملي ائهم، وأن تتراف ى ألبن ل األعل نة، والمث دوة الحس دان الق ون الوال د أن يك اذن ال ب
 .ي المثل المعروفآما ف)  فاقد الشيء ال يعطيه(، و) االناء ينضح بما فيه(عملية تربية وتهذيب النفس، ألن 

 األبناء بين والعدالة اإلنصاف •
ه ،                             ه علي اه أو اخت ه يفضالن أخ أن والدي ان من األخطار التي تحدث ضررًا آبيرًا على الطفل هو أن يشعر ب
ك                          د يكون ذل فقد يحدث من غير قصد أن ينصرف اهتمام االسرة من ابن الى ابن آخر بين الحين واآلخر، وق

ا            . و ربما بشكل عفوي الأرادي    ألسباب ودواع مختلفة أ    ى أوجه ان خطورة اختالل العدالة بين األبناء تصل ال
! أو أحسن منك   ! ان أخاك أو اختك أجمل منك     : عندما يبدأ الوالدان بالمقارنة بين األبناء، فيقال للطفل مثًال       

ارات         أو.. لماذا ال تكون مثل أخيك، أو مثل اختك         : أو يقال له    .. أو أآثر لباقًة منك      ك من عب ابه ذل ان .  ما ش
رًا                    ر مقصودة ، سوف تحدث شرخًا آبي ة وغي هذه المقارنة ، وهذه التصريحات التي تكون في الغالب عفوي
على الصعيد االسري ، وسوف يتحتم أن تكون لها آثار وخيمة على نفسية الطفل ، آما انها تؤدي الى اختالل              

  .الثقة بين األشقاء ، وعدم االنسجام بينهم

 اإلستعداد أساس على المكافأة بناء •
لوك     أة الس جيع، ومكاف اهرة التش ع ظ افى م اء ال تتن ين األبن ة واالنصاف ب و العدال اعة ج ي ان اش ن الطبيع م
عور    ال بش ا األطف ي يتقبله ة الت ور الفطري ن االم ر م ذا األم ان ه لبي، ف لوك الس ال وردع الس ابي لألطف االيج

ى                     طبيعي، من دون أية حساسيات أو        تند ال افس المشروع، وتس ى أساس التن وم عل ا تق لبية، ألنه ردود فعل س
 .مبدأ الحصول عل الحق الطبيعي للطفل في حال تفوقه على اآلخر

ة، ويجب أن                     ان اسلوب التشجيع ، ومكافأة السلوك االيجابي لألطفال يجب أن يكون على درجة عالية من الدق
تعدادات، إذ ال يمكن إحداث                يتوخى الوالدان الحذر الكامل في تطبيقه،      ألة باالس ق المس دما تتعل  وخصوصًا عن

 .مقارنة بين طفلين في مجال يبدع فيه أحدهما، وال يعير اليه اآلخر أية أهمية
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 االبتعاد عن دور الحاآم عند وقوع المشاجرة بين األطفال  •
ادة         تسود بين األطفال ظاهرة طبيعية هي ظاهرة اإلختالف والمشاجرة، سواء عل           اظ الح ادل األلف ى مستوى تب

وقد يضطر الوالدان أن يدينا طرفًا من أطراف النزاع ، أو يحكما على واحد دون اآلخر   . أو االشتباك باأليدي  
ة ،                        اء التربي ه علم بصورة ارتجالية سريعة ، من أجل التخلص من استمرار هذا الشجار ، وهذا ما ال ينصح ب

دان           تقمص الوال أ أن ي الهم            فان من الخط ين أطف زاع ب اآم في فض الن ا ينبغي دراسة موضوع     . دور الح وانم
ذا                                ال عن ه اد األطف ال ، ومن دون أن يكون الهدف هو ابع الشجار بشكل موضوعي متأمل ، من دون انفع

 .الجو بأي ثمن
م بأنفسهم، لتكون ن                            زاع له رك فض الن ٍذ أن يت ه  فاذا وجد الوالدان ان األمر بسيط ، فمن المستحسن حينئ هايت

ه                       ادلون حول انوا يتج ا آ ال م ا ينسى األطف ه سرعان م دين ، ألن ل الوال دخل من قب ديهم من دون أي ت على أي
ا ،                 . ويتشابكون ألجله  ى شيء من الخطورة اليهم وأما اذا آان األمر أآبر من ذلك ، بحيث انه قد ينسحب عل

يتهما  أو يعمق الخالف الحاد بينهما ، أو يكون من القسوة بحيث انه من      د من   .. الممكن أن يؤثر على نفس فالب
ى أساس    ا عل بطًال ، وانم ًا ، واآلخر م رفين محق د الط ون أح ى نحو يك ن ال عل ذ ، ولك م حينئ دخل الحاس الت
ه وتسديد آل                   م توجي ى ، ومن ث التوجيه لكال الطرفين بضرورة الكف عن عملية الشجار والجدال آخطوة اول

 . باسلوب متقن ورصينواحد منهما بشكل منفرد أو سويًة

 الوضوح في توجيه اإلرشادات   •
يجب أن ال يعتري العملية التربوية أي نوع من الغموض والخفاء ، إذ ال يصح أن يكون الخطاب بين الوالدين     

داليل   ر واضح المقاصد والم ًا وغي ًا مبهم ا خطاب ل  . وطفلهم ى الطف ادات ال ر واالرش يجب أن تصدر األوام
ددة  اظ واضحًة ، ومح ة األلف ة المقاصد ودوام ر مفهوم ارات الغامضة غي ين العب ًا ب ل عائم رك الطف ، وال يت

ا أن                            . المجملة د، وال يغرن م مقصودنا بع م يفه ذي ل ا في الوقت ال ال يمكن لنا أن نتوقع من الطفل االستجابة لن
ب                 ا بالنس ا ، وأم ان بالنسبة لن دارك    ألفاظنا آانت في غاية التفصيل والوضوح ، ألن ذلك آ ل ذي الم ى الطف ة ال

ق              . المحدودة ، واالفق الضيق فهي ليست آذلك       ه، وننطل نا مكان ل، ونضع أنفس م الطف إذن يجب أن نتقمص فه
 .   من خالل مدارآه المحدودة ال من خالل مدارآنا نحن
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 جعل الحب هو أساسًا للعالقة بين اآلباء واألبناء •
ي الحب جذوة                  ان الحب لهو من أهم العوامل التي تساعد ال         دين، فف اد ألوامر الوال ى الطاعة ، واالنقي طفل عل

ر   ن واف دان م اض الوال اذا أف ه،  ف اد الرادت ن يحب، واالنقي به بم ان نحو التش دفع االنس ة، ت ن العاطف دة م متق
ا           اه أسير محبتهم د أوقع ل، فق ى الطف ا عل دين هو رد فعل       . عطفهما ، وبالغ حنانهم ال للوال ا ان حب األطف آم

ال الالئق           . الوالدين لهم لحب   ومن هنا يمكن لهما أن ينطلقا في تهذيبه ، وتربيته ، واالرتقاء بسلوآه نحو الكم
به ، فهو عندما يشعر بأنه اذا بذل جهده في تلبية رغبات والديه ، وسعى الى امتثال أوامرهما ، فانه يشعر في 

 .لهما بشكل أآبر وأشد نفس الوقت بأنه يقترب منهما أآثر فأآثر، ويشبع غريزة حبه 
 وأما اذا أعرض عنهما ، وأهمل أوامرهما ، وتجاهلها ، ومضى في مخالفاته ، وتمادى في غيه ، فانه سوف                 

 .يخسر جزءًا من تلك المحبة الغالية لديه ، ويفقد ما ال يمكن له تعويضه بأعلى األثمان
ها الطفل على الطاعة، والتي تصلح أن تكون          من هنا آان من أحد أهم المفاصل التربوية التي يتربى من خالل           

ان                    ه ، ف بديًال عن القسوة في التعامل مع الطفل عند ارتكابه السلوك المشين، هو اسلوب االعراض المؤقت عن
ي بنيت                          ة الحب المقدسة الت رب من عالق هذا االعراض المؤقت عن الطفل سوف يمس صميم وجوده ، ويقت

 .ه لطاعة والديه والعودة ألحضانهما الدافئةفي نفسه ، فيكون دافعًا قويًا ل

 األطفال مع المودة تعميق •
ا                      اين فيم ددة والتي تتب ات المتع يط من الثقاف ان مجتمع المهجر وعلى وجه التحديد المجتمع االسترالي هو خل

ة         . بينها في الكثير من تفاصيل الحياة بضمنها أساليب تربيية األطفال          ا عن ثقاف ل   آما تختلف في مجمله  العوائ
ان        ر من األحي ة في آثي ين          . من األصول العربي ودة ب ق جذور الم ة أساسها الحب وتعمي اة عائلي أمين حي أن ت

ة                          اليب المهم ارب في مجتمع المهجر لهي واحدة من األس اآلباء واألبناء البل تتعدى ذلك لتشمل األهل واألق
زالق في بعض ممارسات           التي تساهم في الحفاظ على التقاليد العائلية وتوفر المحيط           الذي يجنب األطفال األن
 .    المجتمع التي التنسجم مع بناء وتقاليد وقيم العائلة العربية
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ذه الظواهر                        الي تكثيف ه ى األه ددة ، ويتوجب عل يمكن التعبير عن المودة من خالل مظاهر وممارسات متع
   :ائح التي تصب في هذا األتجاهوهنا نورد بعض النص. وتعميق أساليب المودة في نفوس األبناء

 تمضية وقت نوعي مع الطفل .1
 اإلصغاء ألحاديث األطفال .2
 اإلآثار من إشارات المدح واإلطراء آلما آان ذلك مناسبا .3
 مشارآة األطفال ألعابهم .4
 المعانقة والتقبيل .5
 تقديم الهدايا .6

 تجنب التدليل المفرط للطفل •
يس من الصحيح              تؤآد البحوث التربوية على ضرورة أن ال تتخطى            ول، ول ل حدها المعق ة حاجات الطف تلبي

ان               د        .مطلقًا أن يترك الطفل على هواه ، من دون زجر ، وردع ، وحرم ة ق وة واالموم ة االب ان عاطف ان طغي
تحرك الوالدين نحو تلبية حاجيات الطفل حتى النهاية ، واالذعان الى مطاليبه مهما آانت، وان فورة حبهما له         

نمط                          قد تمنعهما من     ذا ال دفعان ثمن ه دين سوف ي اب، ولكن الوال وان التأنيب والعق ون من أل أي ل أن يمساه ب
 . التربوي باهضًا ومؤلمًا

ى                          اتهم حت ق رغب ا أمكن وتحقي ال م دليل األطف وقد يحاول الكثير من األهالي في المهجر اللجوء الى اسلوب ت
ا م       د        وإن آان هذا على حساب التخلي عن أشياء آثيرة أخرى ظن ل وق ك ضمان لمصلحة الطف أن في ذل نهم ب

 .لكن في هذا الكثير من المخاطر الغير منظورة. تؤدي الى تجنيبه االنحدار في الوسط االجتماعي الجديد
 :ان من أهم االضرار التي يثبتها علماء التربية لهذا االسلوب المتمادي في تدليل الطفل المفرط هي

 عدم القدرة على تحمل المسؤوليات .1
 عدم القدرة على اإلعتماد على النفس .2
 عدم القدرة على مواجهة تحديات وصعوبات الحياة .3
 ترسيخ حالة األنانية وعدم القدرة على اإليثار .4
 أآثر عرضة لألضطراب السلوآي .5
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 تجنب التانيب الخاطئ للطفل •
وازن   ال بد من خضوع االسلوب التربوي في مجال المدح والتأنيب الى معادلة في غاية  الدقة      ، وال بد من الت

راط في التأنيب                         راط في المدح ، وال اف ان  .الكامل بين المدح والتأنيب ، وجعلهما على طرفي سواء ، فال اف
ا           ا اذا م آثرة المالمة تؤدي على اعتياد الطفل على سماعها ، فيكون ذلك بالنسبة اليه أمرًا عاديًا ومألوفًا ، وأم

ى سلوآه ،              صدرت في الوقت والوضع المناسبين          ا عل نعكس آثاره ل ، وت ا في نفس الطف ا تأخذ أثره ، فانه
 .  وتكون أدعى الى ترشيد طاقاته
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 الخاتمــــة
ل آل     .. الطفل هو الصورة الطاهرة التي تعكس جمال الوجود          وهو الصفحة البيضاء التي تتقب

ة االول    ..األشكال واأللوان    اء المجتمع البشري     وهو اللبن ذي     .. ى في بن تقبل ال د المس وهو قائ
د       ال صورته الطاهرة؟               . يختزن بداخله آل خصائص التجدي ى جم فكيف نستطيع أن نبقي عل

ه من أجل أن              ددنا ل اذا أع ة؟ وم ه المقبل ا صفحات حيات وماهي األشكال وااللوان التي نمأل به
ة التي ينبغي أن     يمارس دوره المرتقب ضمن أفراد المجتمع من حوله؟    اليب التربوي وأي األس

ئلة الملحة                          ذه مجموعة من األس د؟ ه داع والتجدي نتبعها من أجل أن نثير في نفسه حوافز االب
ع                         ا نق رغم من انن ى ال ان ، وعل ان وزم التي تراود ذهن الكثير من اآلباء واالمهات في آل مك

 الى المزيد في هذا الموضوع المتجدد  غالبًا في االعادة والتكرار ، اال اننا نرغب في االستماع    
 .دائمًا

ر                        ا تحمل الكثي ا تحمل من ضمن م بباتها ودواعيه إن الهجرة من البلدان االم ومهما آانت مس
ى حد سواء            راد عل م الشريحة          . من المتاعب والتحديات للعوائل واالف ال ه ا يكون االطف وربم

ا من         ين شرائح المجتمع االخرى        االآثر تاثرا بانعكاسات وتأثيرات الهجرة ومتاعبه أضف  .  ب
ل بشكل                         دا التي تواجه العوائ ر االمور تعقي الى ذلك فان تربية االطفال بحد ذاتها لهي من اآث

اجرة بالتخصيص     ل المه ا من ظروف         . عام والعوائ ا يحف بهم ان ، وم ان والمك ا ان للزم آم
د يصلح اس                ة ، فق ان       وأجواء ، مدخلية آبيرة في صياغة األساليب التربوي وي في زم لوب ترب

ان          ة بحسب المك اليب التربوي معين ، ولكنه ال يكون صالحًا في زماٍن آخر ، وهكذا تتغير األس
ة           انهم           : (واألجواء المحيطة به أيضًا ، من هنا جاء في الحكم م، ف ى آدابك اءآم عل ال تقسروا أبن

ر من             ). خلقوا لزمان غير زمانكم    ة في الكثي اليب المتوارث ل من اصول      فهناك من االس العوائ
اليب                    ر اس ا تعتب عربية والتي تبدو للوهلة االولى على انها اساليب مقبولة في البلد االم غير انه
د                         ا في البل ا قانون ر مسموح به ان غي غير مقبولة أو لنقل مرفوضة اجتماعيا وفي بعض االحي

 ).استراليا(الجديد 

 الفصل
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وسائل التسلطية القسرية والتي تتضمن         ولنأخذ على سبيل المثال ال الحصر فتربية االطفال بال        
د من  ي العدي ا ف ا وقانوني ة اجتماعي ائعة والمقبول اليب الش د من االس و واح دية ه ة الجس العقوب

ة        ات من      . الثقافات والمجتمعات البشرية وبضمنها المجتمعات العربي ذا االسلوب ب ر ان ه غي
ر من المجتمعات المت             ة الجسدية       . حضرة االساليب البالية والمرفوضة في الكثي ا ان العقوب آم

وق             ى حد سواء وان منظمات حق تعد من المخالفات القانونية في جميع الواليات االسترالية عل
ة                 ة المتخصصة في التربي وحماية األطفال واالتفاقيات الدولية في هذا الشأن والدراسات العلمي

اليب بدي              ى استعمال اس ال عوضا     وعلم نفس الطفل تشجع االباء واالمهات عل ة لتأديب االطف ل
 .عن اساليب العقوبة الجسدية

اليب                          م اال وهو اس ذا الجانب المه ى ه دا متواضعا لتسليط الضوء عل وما هذه الدراسة إال جه
 .التربية في المهجر والذي تحكمه ظروف تختلف في مجملها عن ظروف البلد االم

د        إننا آمهاجرين بحاجة الى دراسة عملية للتوفيق بين متطلب         ( ات الحياة وواقعها في بلدنا الجدي
، وبين الخلفيات التي نشأنا عليها وترعرعنا في أحضانها، وبالتالي فنحن بحاجة الى             )استراليا  

 .صياغة أساليب تربوية جديدة ألبنائنا وفق هذا االعتبار
الى رصيدنا إننا مدعوون الى اآتساب نقاط القوة المتوفرة في هذا الواقع المحيط بنا ، لنضيفها           

التربوي الكبير الذي رسخته القيم والعادات والتقاليد العربية األصيلة في مجتمعاتنا، وفي نفس              
ا               الوقت نحن مدعوون الى التخلي عن العادات والممارسات الغير مقبولة التي اصطحبناها معن

ي     يئة الت ات الس ادات والممارس ن الع ا ع در ابتعادن ا ، بق اد عنه ذها واالبتع يها ، لنب  ال نرتض
بالد      ذه ال ع            . ألبنائنا في ه ذا الواق ال ضمن ه ة لألطف ة التربوي د في العملي ا يكمن التعقي من هن

ذه ،                       ة حاالت التصادم ه د مواجه اء واالمهات عن ام اآلب ة أم الجديد ، وتبرز الصعوبات البالغ
ة ا                      اليب التربوي م في األس ادة النظر بشكل دائ ى اع ا    وتدفعهم المواقف المتجددة ال ي ورثوه لت

دأ          . قديمًا عن األجداد   ا ب د آلم ائهم يأخذ بالتزاي اه ابن ان شعور اآلباء واالمهات بالمسؤولية اتج
اة                 رك الحي دريجيًا في معت دخلون ت و، وي م يجدون      . هؤالء األطفال يتسارعون في النم ا انه آم

ا             ة   أنفسهم بحاجة الى االستماع للمزيد من النصائح والتوجيهات واالرشادات في مج الت التربي
بهم                    ذلك هو ح دافع ل ديهي ان ال المختلفة والتعرف على أساليب تربوية علمية وعملية، ومن الب



 57

ات       ذ اللحظ هم من ي نفوس اح ف يلة والنج ذور الفض رس ب ى غ اجتهم ال ائهم ، وح ري ألبن الفط
 .االولى للحياة 

ا                      ل هي التي تساهم مس اة الطف ى من حي همة أساسية في     ومما ال يقبل الشك أن السنوات االول
ه عن اآلخرين، وان أغلب                 ز ب ذي يتمي بلورة شخصيته المستقبلية ، وتشييد آيانه الشخصي ال
ه                       ر يكون منشؤها الظروف التي مرت ب دما يكب الخصائص التي تتسم بها شخصية الطفل عن

 .خالل السنين االولى من حياته، وطبيعة المعاملة التي تعرض لها آنذاك
ر في التجارب، وعدم وجود                 ان شعور الفرد المها    نقص الكبي ل، وال جر بالفراغ التربوي الهائ

ى                   ا يضطره ال ة، مم المراجع المناسبة وال البرامج الموجهة قد يصيبه باالحباط، فيقع في دوام
م                      ى فه اهو موروث وعل ى م ًا عل ى أساس تبني أساليب وممارسات تربوية غير مدروسة قد تبن

ول األمر             خاطئ لما هو موجود أو انه يصاب         ع  وقب بالنفور، أو االنطواء، أو االستسالم للواق
 .على مضض

ًا     من هنا نجد أنفسنا في مواجهة معادلة دقيقة تحتاج الى وعي، وترآيز، وادراك، وأصبح لزام
ه،                          ذي نعيش في ع ال دة تنسجم مع الواق ة جدي نا في المهجراساسيات تربوي علينا أن نشيد ألنفس

ر في      ا                      وتواآب التحول الخطي در م ا بق ة في المهجر، وال شك انه ة القاطن  جو االسرة العربي
يم        ن الق رًا ع د آثي وف ال تبتع ا س ا، فانه ا عليه ي تعودن ة الت اليب التربوي ايرة لألس ون مغ تك

 .والرآائز األساسية التي تمليها الفطرة البشرية، والتعاليم الدينية والقيم االنسانية
ا هو اإل        ديك م ين ي ى          ان الكتيب الذي ب ى تسليط الضوء عل اه تهدف ال ذا اإلتج ة في ه  محاول

رة                مواضيع منتقاة تعتبر العمود الفقري ألسس التربية اإليجابية علها تردم جانبًا من الهوة الكبي
د ساهمنا         . والنقص الهائل في المعلومات المتوفرة للعائلة العربية في المهجر         ين أن نكون ق آمل

ديم           ذا في تق ى                بجهدنا المتواضع ه ة عل اء واألمهات من أصول عربي النصيحة المناسبة لألب
ذليل بعض المصاعب             سبيل مساعدتهم في رعاية أطفالهم في بلدهم الجديد مما قد يساهم في ت

 .في خضم التحديات في هذا الزمن المتسارع والمتراآم باألحداث

 مؤسسات دعم العائلة
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 :أنواع الدعم للعوائل المهاجرةأدناه المؤسسات اإلجتماعية والحكومية التي تقدم 

• Drummond Street Relationship Centre (Carlton: 9663 6733) 

• Migrant Resource Centre North East (9484 7944) 

• Nursing Mothers Association of Australia (Victoria: 9885 0855) 

• Parents without Partners (Victoria: 9836 3211)   

• ParentLine (Victoria toll free number: 13 22 89)   

• ParentZone: parenting classes (Victoria: 9478 9499)  

• Thornbury Women’s Services (9480 0466)    

• VICSEG (Arabic women’s groups: 9383 2533)   

• Victorian Playgroup Association (Victoria: 9388 1599)  

• Victorian Arabic Social Services (9309 0055)    
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