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 . ومس تقبل الطفوةل العربية   الرتبية الوادلية 

 9الغايل أ حرشاو 

 ملخص 

بادئ وال سس وتوهجها  ا ن الرتبية الوادلية، وكلك تربية، يه عبارة عن ممارسة حتمكها مجةل من ال 

سلسةل من ال هداف والغاايت وتؤطرها مجموعة من العوامل واحملددات وتتحقق عرب فئة من  

ن اكنت تشلك اليدان   ال ساليب والآليات وتتخللها عّينة من الشالك والعّوقات. فهي  حىت وا 

ال أ هنا من النظور اذلي ي وجه هذه ادلراسة  العقد اذلي يس تدع  مقاربة متعددة التخصصات، ا 

عبارة عن ممارسة تربوية حتمكها مرجعية س يكولوجية تتحدد يف النظرية اليت حيملها الوادلان عن  

س يكولوجية الطفل. ويه النظرية اليت تمتثل من هجة يف مجمل ال فاكر والتصورات اليت يُكّوهنا  

  أ خرى يف خمتلف ال ساليب ومن هجة  الوادلان عن منو الطفل وقدراته وكفاءاته وحاجياته ورغباته،

يف ا طار هذا النظور الس يكولويج   والامرسات الرتبوية اليت يعمتداهنا يف التعامل مع هذا ال خري.

الرصف س نعمل يف هذه ادلراسة عىل مقاربة الرتبية الوادلية كام متارس عندان يف العامل العريب من  

ىل التوايل يف: خصائص الرتبية الوادلية  خالل الاستنطاق الوضوع  لثالث قضااي جوهرية تتجىل ع 

ل خبصوص  ومقوماهتا، ويف مشالك الرتبية الوادلية ومعوقاهتا، مث أ خريا يف مجةل من القرتحات واحللو 

آل ومس تقبل هذه الرتبية  . مآ

 . العامل العريب واال ساليمالرتبية الوادلية؛ الطفل؛ الطفوةل العربية؛  الرتبية؛ فتاحيةلكامت ال ال

Parental education and the future of Arab childhood 

El Rhali Aharchaou 

Abstract 

Parental education, like any other education, is a practice guided by a set 

of principles and rationales as well as by a series of objectives and goals. 

This education is achieved through a type of procedures and 

mechanisms, and faces a number of difficulties and obstacles. Although 

it is a complex task based on a multidisciplinary approach, parental 

education is an educational practice that rests on educational psychology 

as perceived by the parents, which is a theory about children, their 

abilities, skills and needs. These parameters determine significantly how 
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parents bring up their children. Within this purely psychological 

framework, this study seeks to investigate parental education in the Arab 

world. The study also addresses three main issues, namely characteristics 

of parental education, difficulties that face parental education and 

suggestions concerning what should be done to improve the future of 

this education. 

Keywords: Education; Parental education; Child; Arab Childhood; 

Arabo-muslim world. 
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 د ـ متهي

تعد ا شاكلية الرتبية ووظيفهتا التمنوية واحدة من التحدايت الكربى اليت أ صبحت تواجه خمتلف  

ذ أ ن اال جامع احلا  صل  اجملمتعات اال نسانية وخاصة اجملمتعات اال سالمية. فهذه حقيقة ال جدال فهيا؛ ا 

أ وائل الامثنينات من   هنضة مرتقبة، قد تعزز منذمنذ قرون عديدة حول رضورة الرتبية كسبيل للك 

جامع أآخر مفاده أ ن مصري اجملمتعات يف القرن احلادي والعرشين، قرن العولة   هذا القرن ب 

بناءها.  والتكنولوجيا، سيتوقف مبعىن من العاين عىل الكيفية اليت وفقها سرتيب هذه اجملمتعات أ  

آة الصادقة حلاالت ال فالرتبية اليت تشلك يف مدلولها احلضاري  دلولها  ناس وأ حوال اجملمتع ويف م الرأ

العميق ال داة ال ساس ية للمنو والتطور، قد أ حضت يف الس نوات ال خرية متثل ا حدى ال زمات  

ذا اكنت أ غلب اجملمتعات التقدمة قد أ ولت هذه الشلكة لك ما تس تحقه من   اجملمتعية العميقة. وا 

هبا  العكس من ذكل غري مبالية عات اال سالمية ماتزال عىلعناية واهامتم فا ن أ غلب اجملمت

 (. لكن عن أ ية تربية نتحدث يف هذا النطاق؟1998وبنعاكساهتا السلبية التنوعة )أ حرشاو،  

هنا تلقني الطفل القمي  عادة ما يقصد بلرتبية مجموع التفاعالت والامرسات والتآ ثريات اليت يُتوىخ م

اجملمتع وقميه ومناذج  ي  عبارة عن خمتلف تقاليد دات اجملمتع وتقاليده. فهوالسلواكت وتعويده عىل عا 

احلياة والتفكري اليت ال تُْنقل ا ىل الطفل بصورة وراثية، بل بواسطة التآ ثري الثقايف. وهذا يعين أ ن  

 متكنه من امتالك ال دوات الثقافية الالزمة الطفل يكون منذ والدته يف حاجة ا ىل التعلامت اليت

محمييا وموطنا   أ ن تشلك ال رسة، بعتبارها فضاء  ومن الطبيع  بيعه واندماجه الاجامتع .لتط 

للرعاية وماكان للعيش، البيئة القوية التآ ثري يف منو الطفل وتفتق خشصيته. وهبذا العىن ميكن احلديث  

 بية ال رسوية؟بية الوادلية يف هذا اال طار؟ وما عالقهتا بلرت عن تربية أ رسوية. لكن ما موقع الرت 

بية الوادلية يف الرتبية ال رسوية حبيث يُس تعمل هذان اللفظان بلرتادف، وهذا  زتل الرت كثريا ما تُ 

ال مكون أ و متغري أ سايس من بني التغريات الكثرية الكونة  غري حصيح ل ن الرتبية الوادلية ما يه ا 

رسة اليت قد  ة الطفل وتربيته. فال  نش ئحبة ادلور الرئييس يف معلية ت ل رسوية اليت يه صاللرتبية ا

قامهتا وأ دوات تفكريها وترفهيها مث أ نساق  تتعدد وتت نوع مكوانهتا لتشمل خمتلف أ عضاهئا وفضاءات ا 

وتربيهتم   اـقميها وثقافهتا قد تغط  أ يضا الامرسات الرتبوية الس تعمةل داخلها بقصد تنش ئة أ طفاله

ة  ـالرتبيـة الوادلي ادلين، وبذكل فهـ  تتضمـنوممارسات التدخل والتكوين من طـرف الو 

(Pourtois ،1989 ؛During ،1995 .) 

أ ما الرتبية الوادلية فعادة ما تترص يف تعامل الوادلين البارش مع الطفل وبلضبط يف الامرسات اليت  

زاء هذا ال خري.   السلوكية  فهي  عبارة عن ممارسات الوادلين اليومية ومواقفهامحتدد فعلهام الرتبوي ا 

مدادهجتاه الطفل قص مبختلف العارف واخلربات والامنذج والترصفات والقمي   د تآ طريه وتوجهيه وا 

والاجتاهات الالزمة لواهجة مشالك احلياة يف ش ىت مظاهرها وخمتلف جماالهتا. وبذكل فهي  ال  

الوادلية، كام أ كدت   ية ال رسوية أ و التنش ئة الاجامتعية أ و الاجتاهاتتشلك الرادف الطابق للرتب 

؛ عبد  1986؛ القريش، 1989؛ كفايف، 1970ربية )حسن، ذكل خطآ  بعض ادلراسات الععىل 
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براهمي، 1992الفتاح،  ن اكنت تندرج يف التنش ئة الاجامتعية مكتغري أ سايس  1978؛ ا  هنا وا  (، بل ا 

ال يف أ ي لفظ من  اك طار أ وسع، فا هنا مع ذكل تبقى غري قابةل لالخزت  وتس تغرق الاجتاهات الوادلية

د عالقة تربوية جتمع الطفل بوادليه عرب ممارسات حمددة، تمتظهر  لفاظ. فهي  تعين أ ساسا وجو هذه ال  

ما   عىل شلك مجموعة أ ساليب أ و معامالت يتبعها هؤالء خالل الواقف اخملتلفة اليت يواهجها الطفل ا 

 أ و خارجه.داخل البيت 

ذن وكلك تربية فا ن الرتبية الوادلية  سس  ا مجموعة من البادئ وال  يه عبارة عن ممارسة حتمكها 

وتوهجها سلسةل من ال هداف والغاايت وحتدها مجةل من العوامل واحملددات وتتحقق عرب فئة من  

ن اكنت   ال ساليب والآليات وتتخللها عينة من الشالك والعوقات. ويه هبذا التحديد حىت وا 

أ ساسا علوم النفس   بة متعددة التخصصات، تشمل تشلك اليدان العقد اذلي يس تدع  مقار 

من النظور اذلي يوجه هذه ادلراسة عبارة عن  ا ع والرتبية والاقتصاد والقانون، فا هنوالاجامت

كولوجية ممارسة تربوية حتمكها مرجعية س يكولوجية تتحدد يف النظرية اليت حيملها الوادلان عن س ي 

ن منو  ر اليت يكوهنا الوادلان ع مجموع التصورات وال فاكالطفل، هذه النظرية اليت تمتثل من هجة يف

الطفل وكفاءاته وقدراته وحاجياته ورغباته وردود أ فعاهل ومن هجة أ خرى يف خمتلف ال فعال الرتبوية  

 للوادلين جتاه الطفل. 

عىل مقاربة ا شاكلية "الرتبية الوادلية" كام  يف ا طار هذا النظور الس يكولويج الرصف س نعمل 

تنطاق الوضوع  لثالث قضااي جوهرية  واال سالمية من خالل الاس  س عندان يف ادلول العربيةار مت

ويه: قضية اخلصائص والقومات وقضية الشالك والعوقات مث أ خريا قضية القرتحات واحللول.  

 اسة ترشطها ثالثة حدود رئيس ية: لكن قبل ذكل البد من التنبيه ا ىل أ ن هذه ادلر 

مجيع الشالك الرتبطة  سة هبذا احلجم ستتطرق ا ىلعة احلال ال نعتقد أ ن درااحلد ال ول: بطبي 

بلرتبية الوادلية يف العامل اال ساليم. ولكن الآ مول مهنا هو أ ن تشلك ا طارا أ وليا ل عامل ودراسات  

انية للعلوم الرتبوية ومركز اال مارات لدلراسات الحقة ميكن لؤسسات علمية وفكرية اكلهيئة اللبن 

العلوم والثقافة أ ن توفر لها مجيع الرشوط وأ ن  نظمة اال سالمية للرتبية و البحوث الاسرتاتيجية وال و 

هتئي لها لك الظروف الالزمة لقاربة هذه اال شاكلية احليوية مقاربة علمية أ وسع ومعاجلة مضاميهنا  

 ومظاهرها معاجلة أ مشل. 

ماكنية اال حاطة الشااين: بلتآ كيد أ نه س يكون من الطوبوي الاعتقالث  احلد مةل جبميع جوانب  اد ب 

لامرسات الرتبوية الوادلية يف العامل اال ساليم. فغزارة سلوكيات هذه الامرسات وغىن  وحقائق ا

حدود تعيني  تفاعالهتا ال يسمحان بتاات هبذه اال حاطة، وبلتايل فطموحنا يف هذه ادلراسة لن يتعدى 

  ة اليت ميكن معها وبفضلها اةل وضبط الؤرشات العرب العالمات البارزة وتشخيص ال عراض ادل

 متاكمل حول مقومات هذه الامرسات ومشالكها وحلولها. -تكوين تصور ش به

احلد الثالث: البد من التنبيه ا ىل أ ن مقاربتنا للمامرسات الرتبوية الوادلية يف ادلول اال سالمية ال  

ليه يف هذه   أ و فلسفة بذاهتا. فلك ما وهجها أ ي قصد أ خاليق أ و أ دايت خيدم س ياسة بعيهنا ي نسعى ا 
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ة هو الالزتام والبقاء عند مس توى العرفة الوضوعية للمامرسات الرتبوية الوادلية كوقائع  ادلراس

الاختيارات وحقائق يومية نعايهُنا ونعايشها مجيعا، ل ن مشلك الرتبية ال يمكن يف تقديران يف 

س توى العرفة الوضوعية  فقط بل يمتوضع كذكل عند م الاجامتعية أ و الس ياس ية أ و الفلسفية 

َر فقط  خمل  تلف التآ ثريات النامجة عن احملددات النفس ية والاجامتعية واليت ال جيب أ بدا أ ن ترُبَّ

 بلبادئ واحلدوس اذلاتية.

 اخلصائص والقومات   -1

جيعلها قادرة عىل أ داء   القومات واخلصائص ما  اكن نوعها أ و شلكها لها من الراحج أ ن لك تربية كيفام 

خلصائص عادة ما تنبين عىل أ سس ومبادئ حتمكها وعىل غاايت وأ هداف  سالهتا. وهذه القومات وار 

ذا اكنت الرتبية الوادلية كام   آليات وأ ساليب تسريها. وا  توهجها وعىل حمددات وعوامل تؤطرها وعىل أ

أ ساسا  منا يف هذا النطاق سينصب دلول اال سالمية ال تشذ عن هذا التحديد فا ن اهامتمتارس يف ا

  مبادئ وأ هداف وحمددات وأ ساليب هذه الرتبية. عىل عرض حتلييل ل مه

 . البادئ وال سس 1.1

تشلك مبادئ الثقة يف الطفل وتآ طريه وفق أ ساليب مرنة ودقيقة ومراقبته قصد حاميته من العارشة  

عدل والصدق  يحة المتثةل أ ساسا يف الليق سلواكته وفق معايري احلياة الاجامتعية الصح السيئة وت 

لزناهة والمتيزي بني الضار والنافع، بني القبيح واجليد، بني احلرام واحلالل مث تعلميه  والاس تقامة وا

رة احلياة  طقوس وتقاليد التفاعل الاجامتع  وخاصة تقنيات العالقة مع الآخر وقواعد احلوار وهما

آداهبا، فضال عن متكينه من متثل اذلا   بة، تشلك هذه البادئ أ مه ت وبناء هويته عىل أ سس صل وأ

ال سس اليت جيب أ ن تنبين علهيا لك تربية وادلية منوذجية كام تؤكد عىل ذكل أ غلب ادلراسات  

؛  Mantandon ،1990-1991و Kellerhals ؛Lautrey ،1989الس يكولوجية احلديثة )

Allès-Jardel ،1997 بلنس بة  ال سس ال متثل شيئا جديدا(. لكن احلقيقة يه أ ن هذه البادئ و

ة التش بعة بلتعالمي اال سالمية. فتعلمي الطفل وتدريبه وتوجهيه قصد متكينه من حتمل  للرتبية الوادلي

ية مسؤولياته والقيام بدوره، ورعايته الرعاية الشامةل التعلقة جبميع جوانب خشصيته اذلهن 

آماهل، والوجدانية واخللقية وتوفري البيئة الالمئة  علهيا  لكها مبادئ وتعالمي يؤكد حلاجاته ورغباته وأ

الرتاث الرتبوي اال ساليم. ففضال عام حيفل به هذا الرتاث من اجتاهات ونظرايت تربوية لكها حَتًثُّ  

عداده للمس تقبل، حيث توجد تكل ال  سلسةل من الباحث الرتبوية  عىل أ مهية تعلمي الطفل وتربيته وا 

 ادلين الس يوط  وابن  د الغزايل وابن سينا ونصريحسنون وابن حزم وأ يب حام اليت صاغها أ مثال ابن 

(، فالبد من التآ كيد عىل أ ن هذا الرتاث ومنذ أ ن نزل  1998جامعة والسمعاين)*( )أ حرشاو، 

 

 ( هذه أ مثةل عىل كتابت هؤالء يف اجملال الرتبوي:*)

 طوق امحلامة يف ال لفة والآالف ورساةل ال خالق البن حزم. -

حياء علوم ادلين ومزيان العمل ل يب حامد الغزايل. -  ا 
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ة اال سالمية فامي يتعلق برتبية الطفل  الويح عىل النيب )صىل هللا عليه وسمل( وهو حيفظ تعالمي ادلاين

آنية كثرية نذكر مهنا عىل سبيل  امئة اذلات تعرب عهنا أآايهامتم به. وهذه مسآ ةل قورعايته والا ت قرأ

ك،  18الثال: "الال والبنون زينة احلياة ادلنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثواب وخري أ مال" ) 

ايمك أ ن قَْتلَهُم اكن خية ش  خ ( و"وال تقتلوا أ والدمك 46الكهف  ك،  17طآ  كبريا" )ا مالق حنن نرزقمك وا 

شارات لكها تنصيص  (. وقد تضمنت أ حاديث ال 31اال رساء  نيب )صىل هللا عليه وسمل( حكام وا 

ّا به وأ ن حيس نا أ دبه وامسه وتعلميه" )عويس،  :  1977وتآ كيد عىل "حقوق الودل عىل الوادلين أ ن يرُبر

حس نوا أ دهبم" )رواه ابن   ال حاديث الرشيفة التالية: "أ كرموا أ والدمك وأ  ( مثلام هو وارد يف 126

لوادل: أ ن حيسن امسه وحيسن أ دبه" مث "ما حنل وادل ودلا أ فضل من  اجة( و"من حق الودل عىل ام

 أ دب حسن" )رواه الرتمدي(. 

 . الغاايت وال هداف 2.1

ذا اكن هناك ا جامع اتم حول أ مهية الرتبية الوادلية يف ا جملمتعات اال سالمية ودورها القاعدي يف تعمل  ا 

 أ ن تمكن يف الظهرين التاليني: هتا ال ساس ية جيبمبادهئا فا ن غاايو احلياة  أ سس 

 . التفتق الشخص 1.2.1

ليه يف مراحهل ال وىل هو ال من اذلي يشلك الرشط   ن أ ول يشء يكون الطفل يف حاجة ا  ا 

صريورة متطورة، تقتحمه مبوجهبا خمتلف الغرائز   ال سايس ل ي منو عاطف . فوجوده وانغامسه يف

لوثوق من نفسه ومن حميطه الفزييق  واال نساين  ية ال يسمح للطفل أ بدا بدلاخلية والثريات اخلارجا

عىل حد سواء. ولهذا فبدون تدخُّل الوادلين لطمآ نته وال خذ بيده س يصبح فريسة للخوف والقلق  

واذلي  . فهذا اال حساس بل من تدبري أ موره بنفسهاجز عن ك أ نه عخاصة وأ نه يدرك متام اال درا

ش باع ال م لرغباته ال  يتكون عند الطفل من كرث أ ولية ويتطور تبعا ال يقاع الواقف والوضعيات  ذ ا 

التكررة هو اذلي يسهم بشلك واسع يف بنينة وتنظمي انطباعاته ال ولية، وهو ينبين حسب عدد من  

 (. Wery ،1974؛  1970ساس ية )حسن، الباحثني عىل أ ربعة مكوانت أ  

ش باع الرغبا -أ   ية وتبعا لال ماكنيات الادية، ل هنا رس تالف ال وساط ال  ت ال ولية اليت تتلف بخا 

رغبات تتعلق بلك ما هو بيولويج. فال مر يتعلق هنا بتحقيق التاكمل الصح  كهدف أ سايس  

غفال قمية وأ مهية الغذاء الصح  وال  سكن النظيف والوقاية الالزمة والعالج  للطفل حبيث ال ميكن ا 

 الطلوب.

 

 رات والنجاة البن سينا. الشفاء واال شا -

 ين الس يوط . أآداب التعلمني لنصري ادل -

 لسامع والتلكم يف أآداب العامل والتعمل البن جامعة. كتاب تذكرة ا -

 أآداب اال مالء والاس متالء للسمعاين. -
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ن يف الظروف العادية دورا تضبيطيا يف  ارجية، حبيث يلعب الوادلاامحلاية من ال رضار اخل -ب

 اجتاهني متعارضني: 

مفن هجة هام الذلان خيففان عىل الطفل الصدمات القوية والهزات احلادة الآتية من احمليط اخلاريج.  

ماكنيات الطفل لمتكينه من التوا ومن هجة أ خرى هام ن  صل والتحاور مع العامل ومالذلان يوسعان ا 

ذا اكن دور الوادلين الزدوج هذا يتقلص مع منو الطفل   تعمل كيف يعيش فيه تبعا  ال يقاع متطور. وا 

ما   ماكنية ارتاكب الوادلين ل غالط يف التقدير وذكل ا  حىت خيتف  هنائيا حوايل سن الراهقة فا ن ا 

ما بال فراط فهيا )بلهت  احلضن( تبقى أ مرا واردا. اون يف امحلاية )اال هامل( وا 

رشاده وضبط سلوكه   -جـ حتقيق متاسك اال طار الامنيئ للطفل واس تقراره وذكل بفعل توجهيه وا 

مداده مبرجعية واحضة حىت يمتكن من المتيزي بني الصواب واخلطآ ، بني اال جيايب والسليب، بني   وا 

 ..اخل, احلالل واحلرام.

ش باع رغباته العاطفيا شعار الطفل بآ نه مرغوب فيه وذكل عن ط  -د ة عوض الوقوف فقط  ريق ا 

عاية البيولوجية. فالطفل يف حاجة ا ىل هذه الامرسات ليك يشعر بآ نه مقبول من دلن وادليه  عند الر 

 ه.لكنه يف القابل يكون يف أ مس احلاجة ا ىل هامش من احلرية ليك حيقق الحقا اس تقالليت 

ذن برتاكز الرتبية الوادلية عىل هذه الكوان فل اال حساس بل من اذلي  ت ال ربعة يتكون دلى الطا 

عترب الرشط ال سايس يف حتقيق تاكمهل النفيس وبلتايل الضامن ال كيد اذلي حيول بينه وبني أ ي  ي 

 لون من أ لوان الاضطراب يف الس تقبل.

 . التكيف الاجامتع  2.2.1

تفتح النفيس والتفتق هذا الوسط العاطف  اذلي يؤمن ال  رسة ال تشلك فقط بلتآ كيد أ ن ال  

اجامتع  تتفاعل فيه مكية هائةل من العالقات وال فعال. فضمن  ص للطفل بل يه أ يضا وسط الشخ

هذا البعد الثاين للوسط ال رسوي يكتشف الطفل قواعد التواصل مع الآخر ويتعرف عىل حريته  

النافسة والتضامن   ق والواجبات وبني المكنات والمنوعات ويدرك روحوحدوده وميزي بني احلقو 

آلية القابلية للتكيف الاجامتع  تتودل يه  ة القمي اخلاصة بفئته الاوطبيع جامتعية. وهكذا فا ن أ

ال خرى عن التقدير النس يب بني قوتني متعارضتني. مفن هجة توجد الزنوة احلياتية النابذة لل ان اذلي  

عىل اذلي  د القوة الضاغطة لل ان ال  سع يف اجتاه جتاوز لك احلواجز، ومن هجة أ خرى توجيمنو ويتو 

ين مقاومة هذا التوسع بوع  أ و بدون وع . ومن توازن هاتني القوتني، وهو  يفرض عىل الوادل

التوازن اذلي يكّون ال ساس القاعدي للك تربية وادلية، تتودل احلصيةل الهنائية لسلوك الطفل. هذا  

الاجامتع  السلمي   وفر هل الوادلان "اجلو لسلوك اذلي يتحقق معه تاكمل الطفل الاجامتع  لكاما

بالس تقرار والباعث عىل تعلمي الطفل حب الآخرين وكثريا من القمي والتقاليد والواقف اليت  الطبوع

 (. 144:  1970تدل عىل التسامح أ و عىل التعصب" )حسن، 

اه حتقيق اندماج  تدخل الوادلين يف اجت خلصوص بني أ ربع صيغ نوعية ل عىل أ ي ميكن المتيزي هبذا ا 

 امتعيا ويه: الطفل اج
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 التضبيط اذلايت، مبعىن تصيري الطفل قادرا عىل حتديد غاايته.  -

 التالؤم مع ال عراف والقوانني الاجامتعية.  -

 التعاون مع الآخرين.  -

 احلساس ية. -

ط  ل للتنش ي ققها كغاايت اجامتعية اتباع أ ربعة أ شاكوهذه الصبغ ال ربعة تس تدع  عىل مس توى حت

يق مث العالقة العاطفية واليت ميكن مالحظهتا  الراقبة والتحريض والتخل واحلث البيداغويج ويه: 

 يف أ ربعة قطاعات أ ساس ية لرتبية الطفل وحتقيق اندماجه الاجامتع : 

 ات القراءة والكتابة والرمس وغريها. فهناك أ وال قطاع تعمل العارف التقنية الرتبطة أ ساسا مبهار 

بري احلياة الاجامتعية مكفاهمي العدل  ية والعايري الالزمة لتدقطاع تعمل القمي ال خالق وهناك اثنيا 

 والصدق والاس تقامة والزناهة واجليد والقبيح والسموح والمنوع واحلالل واحلرام...اخل. 

  اعد لك ما حتتويه من تقنيات العالقة مع الآخر وقو وهناك اثلثا قطاع تعمل طقوس وعادات التفاعل ب 

 احلياة. احلوار وال دب مث همارة 

وهناك أ خريا قطاع تعمل أ ساليب متثُّل اذلات وبناء الهوية الاجامتعية وخاصة عىل مس توى صورة  

 (. Allès-Jardel ،1997اجلسد واللباس )

زال يشلك يف ادلول اال سالمية  واحلقيقة أ ن حتقيق تكيف الطفل وفق هذه الصيغ وال شاكل ماي

ولوجية خاصة رمغ ما ميثهل  اث اال نسانية عامة والس يكتحمه بعد ادلراسات وال حباليدان اذلي مل تق

 من أ مهية علمية وقمية معلية. 

 العوامل واحملددات   -1-3

هات  تشلك الامرسة الرتبوية للوادلين حصيةل اجتاهاهتم ومتثالهتم يف جمال الرتبية. وهذه الاجتا

  ن خشصية الوادلين وذاكهئام جامتع  والثقايف ا ىل حد أ  والمتثالت تكون بدورها متآ ثرة بالنامتء الا

(. فالنس بة الكبرية من Pourtois ،1989يتوقفان عىل التارخي ال رسوي وتغرياته الاجامتعية )

ا ىل احمليط  العالقات ذات التآ ثري عىل منو الطفل وتوافقه النفيس والاجامتع  وادلرايس تعود 

ع   الوادلين وتكيفهام الاجامتامي يتعلق "خبصائص خشصية الاجامتع  والوقائع ال رسوية وخاصة ف

 (. Pourtois  ،1979 :29-30واجتاهاهتام الرتبوية" )

وبالستناد ا ىل نتاجئ وخالصات أ مه ادلراسات الغربية والعربية اليت أ جنزت حول العوامل الؤثرة يف  

 من احملددات: للوادلين، ميكن المتيزي بني أ ربعة أ صناف كبرية  الامرسات الرتبوية

 ات نفس ية . حمدد 1.3.1

ذا اكنت أ غلب ادلراسات ) ؛ محمد، بدون اترخي؛  Andrey ،1954؛ Allès-Jardel ،1997ا 

( تؤكد عىل أ ن أ مه التغريات اليت تؤثر يف الامرسة 1974؛ ا سامعيل، 1970؛ حسن، 1963فهم ، 

بني الوادلين  ال يقاع العاطف  للعالقات ين جتاه أ طفاهلم يه: خربات الوادلين وجتارهبم، االرتبوية للوادل

تساق ال رسوي والتنظمي الفزييق  حمليطه، الاجتاهات النفس ية للوادلين وتوقعاهتم حول  والطفل، الا



 الرتبية الوادلية ومس تقبل الطفوةل العربية. 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
15 

ش باع  مس تقبل أ بناهئم، تصورات الوادلين ومتثالهتم خبصوص مراحل منو الطفل والوسائل الالزمة ال  

العامل اال ساليم عن   رشات اليت تعرب عىل مس توىرغباته والاس تجابة حلاجاته، فا ن أ برز الؤ

 ات هذه الامرسة مبثل هذه التغريات وأآاثر ذكل عىل منو الطفل وتكيفه ما ييل: تش بع

ية  أ ( ا ن معامةل ال ب لطفهل عىل أ ساس من الرصامة والقسوة كثريا ما تعود عندان يف ادلول اال سالم

ا  امةل اليت اكن يُعاَمل هب هل يعيد مع طفهل نفس العا ىل التجارب الرة اليت عايشها ال ب، حيث جتع

 (. 1974؛ اسامعيل،  1970أ ثناء طفولته )حسن، 

ا ن بعض الاجتاهات الوادلية السلبية اكلرفض وامحلاية الزائدة والضغط عىل ال بناء لتحقيق  -ب

:  1986 رث ظهورا دلى الآبء عهنا دلى ال همات" )القريش،مس توايت عليا من التحصيل "تكون أ ك

15 .) 

ذا اكن ا -ج ىل تآ كيد قمي الس يطرة من الآبء  لآبء ال  ا  كرب س نا مه ال كرث ميال للحامية الزائدة وا 

ال صغر س نا فا ن ال همات ال صغر س نا أ كرث ميال ا ىل تآ كيد قمي الس يطرة من ال همات ال كرب س نا يف  

أ ن   اخلصوص تتآ ثر بس هنن، حيث . وفضال عن هذا، فا ن القمي الرتبوية لل همات عىلمعامةل ال بناء 

يت يس توفني القمي ال كرث الكس يكية مثل: الطاعة، يف حني أ ن كبريات  صغريات السن هن اللوا

 (. 1986السن يؤكدن أ كرث عىل اس تقالل الطفل وحريته )القريش، 

 . حمددات اجامتعية 2.3.1

جامتع   الطفل تتآ ثر بحمليط الا عامةل تصدر عن الوادلين جتاه الرتبوية كسلوك أ و م الواقع أ ن الامرسة 

س امي أ ن هذه الامرسة غالبا ما حتصل داخل ال رسة اليت تشلك من بني خمتلف  اذلي يوجدان فيه ال

مكوانت احمليط الاجامتع  الس ياق ال كرث دالةل. فدورها جد أ سايس ل هنا تشلك الوسط القاعدي  

ريب واال ساليم  اليت أ جنزت يف العامل العقات والتجارب ال وىل. والالحظ يف مجيع ال عامل للعال

احملددات أ ن هناك تالزما واحضا بني مكوانت احمليط ال رسوي )عدد ال طفال، خبصوص هذه 

 جنسهم، أ عامرمه، أ هداف ال رسة، القمي، العالقات وتوزيع الهام والسؤوليات( والامرسات الرتبوية

 التالية:للوادلين. وهو التالزم اذلي يمتظهر يف الوقائع 

رية عىل عالقة جحم ال رسة وطبيعهتا ونوعية أ دوارها بنوعية الامرسات  اسات غربية كث رمغ تآ كيد در  -أ  

؛ العلوي،  1977الرتبوية للوادلين، فا ن أ غلب ادلراسات العربية اليت تناولت هذه العالقة )براكت، 

س بة كبرية مهنا من  ( ترى أ ن ال رس اال سالمية ا ن اكنت قد حتولت يف ن 1982 ،؛ جسوس1986

ا التحول ال حيدد دامئا أ سلوب الامرسة الرتبوية التبع داخلها.  تدة ا ىل أ رس نووية فا ن هذأ رس مم 

"فهناك ال رس اليت حتولت ا ىل منط نووي يف الشلك فقط ومل تعرف أ ي حتول يف احملتوى العقالين 

عت بلفعل بني الشلك  وخاصة عىل مس توى العالقات وال دوار وهناك أ رس مج وادلميوقراط  

(. وهكذا يبدو أ ن ال مر يتعلق بمنوذج أ رسوي متحول متعدد  Radi ،1977 :36توى" )واحمل 

 ال مناط من هجة، ومن هجة أ خرى فا ن جحم هذا المنوذج ال يعكس بلرضورة نوعية العامةل. 
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ل يف  ( وجود ارتباط موجب ودال بني عدد ال طفاPourtois ،1979تؤكد أ غلب ادلراسات ) -ب

لعقاب والس يطرة التشددة، حبيث أ ن كرثة  همات يف اس تخدام أ ساليب اال رسة ومعتقدات ال  

اال جناب يف فرتات متقاربة يشلك عبئا ضاغطا عىل ال م الصغرية خاصة ويؤدي ا ىل اجتاهات سلبية  

 حنو ال بناء. 

الطفل اذلي يؤثر يف  العامل اال ساليم جند جنس ة للرتبية الوادلية يف من مضن العوامل احملدد -ج

ر. فال رسة ويه حتاول قولبة الطفل وفق تقاليد اجملمتع وأ عرافه  طفل يف سن جد مبك-وادلين  عالقة

وقميه، تنطلق أ وال من كون هذا الطفل ذكر أ م أ نىث. فهي  تس ند عرب الوادلين أ هليات وكفاءات  

ام اكنت فئاهتم  مثة فتعاملها مع ال طفال خيتلف بختالف جنسهم هم  خاصة بلك جنس. ومن 

لقمي الاجامتعية والثقافية حتدد ال رسة "أ مناطا من السلوك للبنت  ية والثقافية. فعن طريق االاجامتع 

خمالفة لذلكر يف جماالت النشاط، عىل غرار ما هو سائد يف الوسط الاجامتع  واجملمتع بصورة عامة"  

بال كراه   ات لامرسات تربوية تمتزي(. فعىل العموم عادة ما يمت ا خضاع الفتي 198: 1993)مبارك، 

نع أ كرث من اذلكور حيث أ ن الآبء يتوقعون من الفتيات أ ن يكن أ كرث عاطفية واذلكور  واال جبارية وال 

 (. 1988؛ حطب وميك، 1984أ كرث فاعلية )عبد اجمليد، 

 . حمددات اقتصادية 3.3.1

ؤكد عىل  صادي دراسات كثرية لكها تبوية الوادلية بلس توى السوس يواقتلامرسات الرت عرفت عالقة ا

س توى يؤدي بآ ساليب معامةل الوادلين ل طفاهلم ا ىل اليل حنو الرونة وادلميوقراطية أ ن ارتفاع هذا ال 

،  Lautreyم ) ـنظرا ا ىل وفرة اال ماكنيات الادية وتنوع الظروف والرشوط الالزمة ال ش باع رغباهت 

ن ن ( Allès-jardel ،1997؛ Palasio-quintin ،1990؛ Pourtois ،1989؛ 1989 تاجئ  . وا 

؛ عبد اجمليد،  1963؛ جنايت، 1974ادلراسات العربية اليت اهمتت هبذه العالقة )ا سامعيل وأآخرون، 

 (، تتفق مع هذا الطرح وتؤكد عىل الوقائع التالية:1986 ،؛ القريش1990؛ الطيب، 1984

نهتام  ي للوادلين وبني درجة مروتباط موجب ودال بني ارتفاع الس توى الاقتصادد ار يوج -أ  

 وتساحمهام. 

ن الفئات الاجامتعية ادلنيا )الفقرية( تكون أ كرث تشددا وحفاظية وامتثاال لا هو سائد من قمي   -ب ا 

ة ما تمتزي بلقسوة  اجامتعية. ولهذا فا ن الامرسات الرتبوية للوادلين النمتيان ا ىل هذه الفئات عاد

قبته برصامة ن الالزم لردع الطفل ومعا  يس تغالن سلطهتام أ كرث ماحملكومة برصامة العقاب. فهام

متشددة عىل ارتاكبه ل دىن خطآ  أ و عصيانه ل تفه ال وامر أ و تطاوهل عىل أ ي رد فعل ال يامتىش مع  

آبء هذه الفئات غالبا ما مييلون ا ىل اس تخدام العقاب البدين أ و  لك ما هو متداول ومآ لوف. فآ

 الهتديد به. 

فات يف القمي الوادلية بني  لوك ال طفال تبعا لالختالاختالفات يف أ ساليب ضبط سهناك  -ج

الفئات. فبيامن مييل الوادلان من الفئة ادلنيا ا ىل ا خضاع الطفل للقمي الفروضة من اخلارج اكلنظافة  

ىل اس تخدام العق بارشة  اب البدين يف حقه والاهامتم بلآاثر الادية ال والطاعة واحرتام الكبار، وا 
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هان ا ىل تقدير ادلينامية ادلاخلية للطفل والطالب  ين من الفئة التوسطة يتجلسلوكه، فا ن الوادل

آداب السلوك ومييالن ا ىل أ ساليب   الالزمة لمنوه اكلشغف بلتعلمي وحمبة الوادلين وخصال التعاون وأ

 ه واال رشاد يف تربيته.احلوار واال قناع والتوجي

 . حمددات ثقافية 4.3.1

لؤرشات احملددة لكفاءات الوادلين العرفية  والتعلمي  خاصة من أ قوى ارب الس توى الثقايف عامة يعت 

وهمارهتام السلوكية واليت لها دورها الكبري يف تعديل اجتاهاهتام حنو تربية الطفل. فنتاجئ أ غلب  

؛  1986، ؛ القريش1974؛ جنايت، Pourtois ،1979 حد سواء )ادلراسات ال جنبية والعربية عىل

لوادلين يعترب العامل ال قوى تآ ثريا يف الامرسات  ني أ ن الس توى التعلمي  ل(، تب 1990الطيب، 

الوادلية لرتبية ال بناء بلقارنة مع بقية التغريات ال خرى وخاصة همنة الوادلين ودخلهام وجنسهام  

هنام وعدد ال طفا ل بناء   اجتاهات الوادلين حنو ال. فهذا الس توى يعترب من أ مه العوامل الؤثرة يف وس ّ

مرتفعا يكون الوادلان أ كرث ميال للتسامح والرونة مع ال بناء ولكام اكن منخفضا   حبيث أ نه لكام اكن

 تكون الس يطرة ل ساليب التشدد والعقاب.

 . ال ساليب والآليات 4.1

ذا اكنت الامرسة الرتبوي يه مكربيني فا ن الشلك  جتمع أ ساسا الطفل بوادلة تعين وجود عالقة تربوية ا 

لمعامةل. والبد من التآ كيد هنا عىل أ ن الامرسات الرتبوية ال تنبين عىل بعد  ي تمت به يعترب أ سلوب لاذل

ن أ غلب ادلراسات الس يكولوجية الغربية   واحد لل سلوب الوادلي يف التعامل مع الطفل، بل ا 

لمتثةل خاصة يف:  تحمكة يف هذه ال ساليب وا ة جتمع عىل وجود مجموعة من ال بعاد التعددة ال والعربي 

ة، وضوح التواصل، رضورة النضج وادلفء الوادلي، وتؤكد أ ن هناك أ نواعا وأ شاكال متعددة  الراقب

 من ال ساليب الرتبوية اليت يصعب حرصها نظرا لالعتبارات التالية:

يفها وحتديدها بدقة. مفن  ا ىل احلد اذلي يصعب معه تصن  والامرسات وتنوعها  كرثة هذه ال ساليب -

،  Baurvindو Allès-Jardel) ةـسـات التسلطيـة وادلميوقراطيـة واال بحيالرتكزي عىل مناذج الامر 

( ا ىل التنصيص عىل أ مناط الامرسات الضعيفة الرتكيب والصارمة الرتكيب والرنة الرتكيب  1997

(Lautrey، 1989 ا ىل التآ كيد عىل الامرسات التساحمة وال ) ضوية تآ ديبية والعالئقية والفو

(Montandon وKellerhals ،1990-1991  وأ خريا ا ىل الرتكزي عىل أ ساليب: الرفض مقابل )

التقبل، اال هامل مقابل الاهامتم، احلرمان مقابل اال ش باع، القمع مقابل التفهم، التشدد مقابل اللني،  

 (. 1990؛ الطيب، 1979، مقابل التسامح، التصلب مقابل الرونة...اخل )حسنالرصامة 

تباين مناذج وأ ساليب الامرسات هاته داخل خمتلف ال عامل ا ىل احلد اذلي يصعب معه احلديث   -

عهنا بصورة موحدة، ل ن الامرسات الرتبوية تشلك يف حد ذاهتا سريورة تفاعلية ينخرط فهيا  

دخلهام  أ هنام يُكيّفان أ ساليب ت عىل حد سواء. فالوادلان يدراكن بوع  أ كرث أ و أ قلالوادلان وال طفال 

 ذاك حسب جنسه وس نه. جتاه هذا الطفل أ و 
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تنوع هذه الامرسات وأ ساليهبا تبعا لل وساط السوس يواقتصادية والثقافية للوادلين وأ يضا تبعا   -

تؤثر يف التصورات الوادلية الاكمنة   جلنس الطفل وس نه وخشصية ال ب أ و ال م. فلك هذه العوامل

ءاهتم حبيث أ نه لكام ارتفع مس توى ميكهنا أ ن تتلف حسب انامتهتم الرتبوية. فتوقعاهتم وراء ممارسا 

هذه الانامتءات لكام اجتهت ممارساهتم الرتبوية ا ىل أ ن تكون ليربالية ولكام اخنفض هذا الس توى لكام 

 و الفوضوية.اجتهت هذه الامرسات حنو التسلطية أ  

ذن رمغ كرثة الامرسات الرتبوية ال زي عىل ثالثة  اليهبا ميكن مع ذكل الرتكوادلية وتنوعها وتباين أ سا 

مناذج أ ساس ية يه اليت نلمس فهيا ال صناف الالمئة للتعبري عن خمتلف أ شاكل أ ساليب الامرسات  

 الرتبوية الوادلية يف ادلول اال سالمية: 

 لضعيفة . منوذج الامرسة ا 1.4.1

توجه  بت أ و قواعد عامة وقارة اليت ال حيمكها أ ي سلوك اثيعرب هذا المنوذج عن الامرسات الرتبوية 

ترصفات الطفل وأ فعاهل. فهذا ال خري ال يعرف مثال مىت سينام، وال يشء يعوقه عندما يريد  

ىت يشاء. واحلقيقة مشاهدة التلفاز أ و ممارسة أ ي نشاط يريده. فدليه اكمل احلرية ليفعل ما يشاء وم

أ نه يشلك   ا عىل تربية ال بناء حبيثقل مالءمة أ و ال كرث رضرأ ن هذا المنوذج اذلي يعترب ال  

مصدر الالتوازن بلنس بة لمنو الطفل وتكوينه وتكيفه، هو اذلي تندرج مضنه يف الغالب الامرسات  

لس توى السوس يواقتصادي  الرتبوية للآبء النمتني ا ىل الفئات الاجامتعية الضعيفة من حيث ا

ال ماكنيات الثقافية احملدودة  روفهم الادية الزرية وانا بلآبء اذلين وبفعل ظوالثقايف. فال مر يتعلق ه 

ما بنوع من التذبذب اذلي يصل أ حياان ا ىل درجة من التناقض   أ و النعدمة جندمه يعاملون أ طفاهلم ا 

ما بنوع  فس ية من الزاجية التقلبة اليت تلعب فهيا احلاةل الن يف الواقف وبلنس بة لنفس الوضعية، وا 

ما بنوع من اال هاملللوادلين ادلور احلا التام لواقع الطفل، وحاجاته البدنية والعاطفية   مس، وا 

ن نشآ ة الطفل يف ظل ممارسة تربوية هتمهل وال تعريه أ دىن اهامتم عىل مس توى ادلفء   والعرفية. وا 

شخصية السوية والتآ طري الرتبوي البد وأ ن يفتقر ا ىل مقومات ال  العاطف  واال ش باع البيولويج

 ة مشالك احلياة بش ىت مظاهرها وخمتلف حتدايهتا. التكيف اجليد وعىل مواهج القادرة عىل 

 . منوذج الامرسة الصارمة 2.4.1

، حبيث  يُقصد هبذا المنوذج السلوك القار احملكوم بقواعد اثبتة ال تتغري همام اكنت الظروف وال وضاع

ذن من الو  عىل الطفل أ ن ينام يف وقت حمدد وال يشاهد ال ب  ال ال ن التلفاز ا  شطة  ادلين وال يزاول ا 

اليت حيدداهنا هل. وتندرج مضن هذا المنوذج الامرسات الرتبوية للآبء من الفئات الاجامتعية ذات  

ر يتعلق هنا بل ساليب  الس توى الاقتصادي والثقايف النخفض أ و النعدم متاما. مبعىن أ ن ال م

ش باع رغبات  ناسب مس توامه الادي والث بء اذلين عادة ما ال يتالرتبوية اليت ميارسها الآ  قايف مع ا 

  ؛ 1970 ،الطفل وحتقيق تكيفه ومنوه. ويه الامرسات اليت تمتزي، حسب عدد من الباحثني )حسن

ما بتسلط الوادلين وس يطرهتم ولك ما يواكب هذا 1990 ،الطيب من أ ساليب احلرمان   (، ا 

ا من أ ساليب العناية  وامحلاية ولك ما يرافق هذما بلبالغة يف الرعاية والرصامة والقسوة والعقاب وا  
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ما بلتحمك وعدم الاتساق والوضوح   الزائدة بصحة الطفل وتعلميه واخلوف عليه من أ قرانه وا 

ركة الطفل وحريته. والواقع  والافتقار ا ىل أ طر مرجعية راخسة ولك ما يصاحب ذكل من تقييد حل 

ضعيفة من أ برز سامهتا   البد وأ ن خيلق دليه خشصيةذج يمتزي هبذه الواصفات أ ن معايشة الطفل لمنو 

الشعور بدلونية وفقدان الثقة واخلوف والعجز وبلتايل الفشل يف التكيف والاندماج والتحصيل  

اكت عدوانية عىل شلك ردود أ فعال  ومواهجة مشالك احلياة. وهو اذلي يؤدي به ا ىل ممارسة سلو

 د. والتخريب والاعتداء والترش منحرفة اكلرسقة 

 . منوذج الامرسة الرنة 3.4.1

ا ن القصود هبذا المنوذج هو تكل السلواكت الثابتة أ و القواعد العامة لبعض الآبء واليت ميكهنا أ ن  

ذا اكن يوم الغد  تتعدل حسب الظروف حبيث البد للطفل أ ن ينام مثال يف وقت حمدد و  لكن ا 

ا نوع الربامج  بحرتام بعض الرشوط ومهن د التلفاز حيامن يرغب لكنعطةل ميكنه أ ن يسهر، ويشاه

ماكنه أ ن يزاول ال نشطة اليت يرغهبا ولكن برشوط. وهذا يعين أ ن   مث زمن ومدة اال رسال. وب 

ذا اكنت هذه الامرسة متثل يف   القواعد ليست هنا جامدة بل تتقولب تبعا للظروف وال حداث. وا 

بية الهادفة وتوجد يف  ا تعترب أ كرث مالءمة للرت  الصارمة والضعيفة، فا هنأآن واحد خاصيات الامرس تني

الغالب دلى الآبء من الفئات الاجامتعية اليسورة أ و احملظوظة. فضمن هذا المنوذج تدخل  

ادية والثقافية الرتفعة أ و التوسطة عىل  الامرسات الرتبوية لل بء النمتني ا ىل ال وساط السوس يواقتص

ب عىل تلبية مجيع رغبات أ بناهئا فا ن  وساط يه القادرة يف الغال قدير. ومادام أ ن "هذه ال  أ كرث ت

  ، حظوظ هؤالء عادة ما تكون وافرة ليك يرتبوا بطريقة أ فضل ويتعلموا بصورة أ جود" )الطيب

1990 :21 .) 

وادلية  الرتبوية ال هذا هو اذلي يعكس مواصفات الامرساتواحلقيقة أ ن منوذج الامرسة الرنة 

ن  ـالطفـل والمتثلـة يف نظـر جـل الباحثي اال ش باع النتظم حلاجيات الصحيحة اليت توفر

(Bandura ،1973 ؛Lautrey ،1989 ،1990؛ الطيب، 1992؛ عبد الفتاح، 1989؛ كفاين  )

حلوار، الالزتام، العقالنية، التآ طري وادلفء  يف: الرونة، احلرية، التقبل، التسامح، العدل، ا

بوية الرنة عادة ما يمتزي بسامت الشخصية يف كنف هذه الامرسة الرت  ادلي. فالطفل اذلي يرتعرع الو 

السوية المتثةل أ ساسا يف الثقة يف النفس والتقدير العايل لذلات وحتمل السؤولية والشعور بل من  

 ة اخملتلفة.اصل والهارة يف حل الشالك ومواهجة مواقف احلياوالكفاءة يف التحصيل ويف التو 

براز مناذج الامرسات الرتبوية ال ساس ية الؤثرة يف تربية  التحديد اذل عىل أ ساس هذا ي توخينا منه ا 

:  1990 ،الطفل يف اجملمتعات اال سالمية البد من التآ كيد عىل اخلالصات الثالث التالية )الطيب

24-30 :) 

ة الرتبوية الرنة  ية، عىل أ ن منوذج الامرسلب ادلراسات الس يكولوجية، الغربية والعرب تاجئ أ غجتمع ن  -أ  

 بتآ ثري ا جيايب أ كرث من منوذيج الامرسات الضعيفة والصارمة. يمتزي  
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جيابيا أ و سلبيا حسب الس توى السوس يو اقتصادي   -ب مادام أ ن نوع منوذج الامرسة يلعب دورا ا 

   جممتع سلطوي متشدد البد فا ن هذا يعين مضنيا أ ن الوادلين الذلان يعيشان يف والثقايف للوادلين، 

بناء بنوع من القسوة والرصامة يف حني أ ن الوادلين الذلان يعيشان يف  وأ ن يمتزي أ سلوب معاملهت ام لل 

 جممتع دميوقراط  متفتح البد وأ ن يمتزي أ سلوب معاملهتام بنوع من الليونة والتسامح. 

ذا اكنت  -ج لتسامح اجلامد وادلميوقراطية وا القسوة تشالكن خاصيات المنوذج الرتبويالتسلطية و ا 

وذج الرتبوي الرن، فا ن القسوة والرصامة ال ميكن اعتبارهام مستني مرتبطتني  تشالكن خاصيات المن

بلفئات الاجامتعية ادلنيا بقدر ما هام فقط وس يلتان للحفاظ عىل نوع من التوازن بني أ عضاء  

من أ شاكل   رونة والتسامح هام شالكنرسة حيامن تكون ظروف احلياة صعبة جدا. كام أ ن الال  

ماكنيات الاختيار متعددة للوصول ا ىل هدف معني أ و  الرتبية الامر  سة داخل ال رسة حيامن تكون ا 

ش باع ما.   لتحقيق ا 

 الشالك والعوقات   -2

أ ن الرتبية الوادلية يف ادلول اال سالمية ويف   حاولنا يف النقطة ال وىل من هذه ادلراسة التآ كيد عىل

ميكهنا أ ن تمتظهر بآ شاكل خمتلفة وأ ن   ممارسات أ و سلواكت يومية ها من ادلول يه عبارة عن غري 

تتلون بآ لوان متنوعة ترتاوح بني الصحيح واخلاطئ، بني اال جيايب والسليب، بني الفعال وغري الفعال،  

ة مببادئ  ية احملددات وال ساليب. فلكام اكنت ال هداف موهجتبعا لطبيعة البادئ وال هداف ونوع 

ا ال واكنت هذه الامرسات محمودة النتاجئ عىل مس توى  ب حمكومة مبحددات مالمئة مطابقة وال سالي 

عداد الطفل وتربيته ولكام اكن هناك تناقض بني البادئ وال هداف وتباين بني احملددات وال ساليب   ا 

اك  ذا ل ننا ندرك متام اال در سات وخمية النتاجئ عىل منو الطفل وتكيفه. نقول هاكنت حصيةل هذه الامر 

ية يف ادلول اال سالمية عادة ما يمكن يف هذا التباين الواحض بني مقوماهتا  أ ن مشلك الرتبية الوادل

النظرية اليت غالبا ما تس تعمل كشعارات فضفاضة حُيتفى هبا يف بعض الناس بات ويُلوح هبا يف  

اليت  زمات، وخصائصها العملية لناقشات وتس تحرض لكام ظهرت الشالك واس تفحلت ال  بعض ا

ن اكنت تبدو ذ ات أ مهية بلغة دلى بعض الفئات الاجامتعية احملظوظة اقتصاداي وثقافيا فا هنا  حىت وا 

ئدة.  ما تزال بلنس بة ل غلبية الرشاحئ الاجامتعية حمدودة الفعالية والردودية وعدمية اجلدوى والفا

رنة،  تطلع ا ىل ممارسة تربوية معات ال خرى اكن ومايزال ي فال كيد أ ن اجملمتع اال ساليم وكبقية اجملمت

هادفة ومتفتحة، قواهما متكني الطفل من امتالك خشصية سوية، مزتنة وكفآ ة، قادرة عىل التكيف 

ال أ نه ورمغ  والتواصل وحتمل السؤولية وعىل وقاية صاحهبا من مجيع ال خطار والتحدايت احمل  متةل. ا 

بت المكنة فا ن  جتاوز لك الشالك والصعو ق هذا الطمح والتطلع ا ىلالهتافت التتايل عىل حتقي

اجملمتع اال ساليم يبدو يف أ غلب فئاته متعرث التحراكت واخلطوات وحمدود ال هداف والرغبات. وهذا  

آاثره السلبية الرتبية الوادلية الامرسة يف العامل اال ساليم لكوهنا غالبا ما جتد نفسها   واقع ال تنفلت من أ

هتا وتشل حركهتا وتشد مسريهتا ا ىل الوراء  عوقات اليت "حتبس انطالقأ مام مجةل من الشالك وال
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  ، لتحول هجود بعض الآبء العارفني بآ مور الرتبية الصحيحة مثرات جافة أ و رساب خادع" )أ حرشاو

1998 :17-18 .) 

ذن ما يه أ مه الشالك    يف ادلول اال سالمية؟ وما  شكو مهنا الرتبية الوادلية وأ برز النواقص اليت ت  ا 

د من فعالية هذه الرتبية وتشلك بلتايل معوقات وحواجز حتول دون  يه خمتلف العوامل اليت حت

عداد اال نسان الكفء القادر عىل مواهجة مشالك   أ داهئا دلورها الطلوب وخاصة عىل مس توى ا 

يساعد عىل حتفزي ال رسة   رص؟ هل واقع اجملمتعات اال سالمية يف شلكه احلايلاحلياة وحتدايت الع

 أ داء دورهام الرتبوي يف جمال بناء وجدان الطفل وتطوير كفاءاته العرفية؟ومن خاللها الوادلين عىل 

ا ن اال جابة عىل هذه ال س ئةل احملورية تس توجب الاعامتد عىل صنفني اثنني من الظاهر  

وية  يت تواجه الامرسات الرتبيت تشخص من هجة معق الشالك والتحدايت الكربى الوالواصفات ال

سالمية وجتسد من هجة أ خرى حفوى مجةل من النواقص والقصورات اليت ال  الوادلية يف ادلول اال  

 ميكن حلال هذه الامرسات أ ن يتحول معها ا ال من سوء ا ىل أ سوأ . 

لوعىل الرمغ من تداخل هذه الشالك والنوا ةل  هيا منفصقص وتفاعلها العضوي فقد فضلنا التطرق ا 

ها يف الامرسات الرتبوية للوادلين وحفاظا اثنيا عىل  يعة حمدداهتا ودرجة تآ ثري رغبة أ وال يف تدقيق طب 

النظور الس يكولويج اذلي حيمك مضمون هذه ادلراسة. وبالحتاكم ا ىل هذا الاعتبار ال خري فا ن  

صورات ل نه ميثل البعد  ىل مظاهر الصنف الثاين المتثةل يف النواقص والقتركزيان سيمت بشلك أ كرب ع

ران الس يكولويج، أ ما مظاهر الصنف ال ول المتثةل يف الشالك  نوع  اذلي يامتىش مع منظو ال 

والتحدايت الكربى فلن نتوقف عندها ا ال يف حدود ما خيدم توهجات هذه ادلراسة اتركني اجملال  

 قتصاد ل ن ال مر هيمهم أ كرث منا. لعلامء الاجامتع والا

 والتحدايت الكربى   . الشالك 1.2

لتحليل اذلي أ فردانه حملددات وأ ساليب الرتبية الوادلية يف ادلول اال سالمية ميكن  عىل ا تآ سيسا 

بقاء عىل ثالث مشالك أ ساس ية يه اليت نتلمس فهيا أ كرث من غريها مواصفات التحدايت  اال 

 لرتبية وتس تدع  بلتايل اكمل الاهامتم والعناية: الكربى اليت تواجه هذه ا

 لف . مشلك الفقر والتخ 1.1.2

الواقع أ ن نقص اال ماكنيات الادية أ و انعداهما وتدين ال وضاع العيش ية لفئات عريضة من الرشاحئ  

الاجامتعية يف اجملمتعات اال سالمية، لكها عوامل تعوق الرتبية الوادلية وجتعلها ضعيفة، مضطربة  

د ارتباط قوي  س بق التآ كيد عىل ذكل يوج غاايت وال هداف وحمدودة النتاجئ واحلصيالت. فكامال

ت الاقتصادية للوادلين وممارس هتام الرتبوية. فلكام اكن الس توى الاقتصادي مرتفعا اكنت  بني الس تواي

 اكن هذا الس توى درجة مرونة وتسامح ودميوقراطية الوادلين يه الغالبة عىل ممارساهتام الرتبوية ولكام

ما برصامة العقاب و اليب التشدد والقسوة احملضعيفا أ و منخفضا ا ال واكنت أ س ما بكرثة  كومة ا  ا 

اال هامل يه الهمينة عىل هذه الامرسات. وعىل هذا ال ساس فا ن مظاهر الفقر والتخلف اليت تعاين  

كون لها انعاكسات سلبية عىل  مهنا كثري من الرشاحئ الاجامتعية يف البالد اال سالمية البد وأ ن ت
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يت قد تتخذ من هجة أ شاكال  الرشاحئ. ويه السلبيات الللآبء النمتني ا ىل هذه الامرسات الرتبوية 

وأ ساليب تربوية ترتاوح دلى الآبء بني التسلطية والفوضوية أ و التذبذب بيهنام، ومن هجة أ خرى قد  

واحدة  والمترد أ و التآ رحج بيهنام. وهذا ما جيعل مهنا  تمتظهر يف نتاجئ ترتاوح دلى ال طفال بني ادلونية

المية أ ن تنجح يف جتاوزها ا ال بستئصال أ حد  اليت ال ميكن لدلول اال س من التحدايت الكربى

أ س باهبا الرئيس ية المتثل يف الفقر والظروف العيش ية الزرية لفئات واسعة من الرشاحئ الاجامتعية  

 . الكونة للمجمتعات اال سالمية

 . مشلك ال مية واجلهل 2.1.2

ل وساطها الاجامتعية. واجلهل  بلس توى الفكري الثقايف الرتبوية الوادلية تتآ ثر الشك أ ن الامرسات 

بطبيعة احلال حيد من فعالية هذه الامرسات ويقلص من تدخالت الوادلين، بل يبعدهام عن تقدم  

س توى الثقايف عامة والتعلمي  خاصة يعترب  اجملمتع وتطوره. وكام س بقت اال شارة ا ىل ذكل فا ن ال 

يث أ نه لكام اكن هذا الس توى مرتفعا أ و عىل  سات الرتبوية للوادلين، حب ال قوى تآ ثريا يف الامر  العامل 

ال قل متوسطا لكام اجتهت هذه الامرسات ا ىل أ ن تكون أ كرث دميوقراطية ومرونة وتساحما مع ال بناء  

ما التسلطية والتشددولكام اخنفض هذا الس توى لكام ما    اجتهت هذه الامرسات حنو ا  والقسوة وا 

ذالتس يبية و  ا اكن امجليع عىل وع  بآ ن فئات ورشاحئ اجامتعية كثرية داخل  اال هامل والالمباالة. وا 

ادلول اال سالمية ماتزال ترزح حتت وطآ ة ال مية الس تفحةل واجلهل القذع، حبيث أ ن ال مر ال  

هذه   ية الوادلية الامرسة مضنمعينة، فا ن هذا يعين مضنيا أ ن الرتب  مئويةنس بة  حيتاج هنا ا ىل تقدمي

تآ ثر سلبا هبذه الآفة اليت ورمغ لك اجلهود البذوةل حىت الآن عىل مس توى  ال وساط البد وأ ن "ت 

ما بربامج موازية حملو ال مية يف بعض ادلول اال سالمية وليس يف  لزامية التعلمي وا  ما ب    سّد منابعها ا 

  ، ليونسكو" )مكتب ا2000يف أ فق س نة مجيعها، فا ن جحمها وحسب بعض التوقعات سيتضاعف 

1988 :24 .) 

ذن ا ن تضاعف هذه الآفة س يعين بلرضورة تضاعف واتساع قاعدة الامرسات الرتبوية اخلاطئة   ا 

بحية ومن اذج الامرسة  الرتاوحة بني مناذج الامرسة الضعيفة الطبوعة بآ ساليب لكها ا هامل وتسيب وا 

سات  ذج اليت تتودل عهنا انعاك ة وتشدد وعقاب. ويه الامنالصارمة الطبوعة بآ ساليب لكها قسو 

سلبية بلنس بة لمنو الطفل وتكيفه، قواهما الافتقار من هجة ا ىل مقومات الشخصية السوية القادرة  

ضعيفة، فاقدة   عىل التكيف اجليد وعىل مواهجة مشالك احلياة والمتزي من هجة أ خرى بشخصية

 ياة, لتحصيل ومواهجة مشالك احل للثقة، عاجزة وفاشةل يف التكيف وا

واحلقيقة أ ن استئصال مشلك ال مية وما يصاحبه من هجل كسبب رئييس لثل هذه الامرسات  

والانعاكسات السلبية يشلك يف اعتقادان اثين أ كرب حتدي يواجه ادلول اال سالمية. فف  القضاء عىل  

وجيه  يمكن السبيل ال جنع يف ت بسد منابعه وحماربة مكوانته بش ىت الوسائل واخلططهذا الشلك 

ابقة اذلكر حنو ممارسات تربوية مرنة قواهما التقبل عوض الرفض والاهامتم  ال وساط والفئات الس
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عوض اال هامل، والرونة عوض التصلب، مبعىن الامرسات اليت حتمكها أ ساليب الراقبة والتواصل 

 ري.والتآ ط

 . مشلك تقلص دور ال رسة 3.1.2

ها من الرتبوايت ال خرى تتآ ثر  يف ادلول اال سالمية وكغري ول بآ ن الرتبية الوادلية من البدهيي  الق

بحمليط الاجامتع  اذلي متثل فيه ال رسة الس ياق ال كرث أ مهية ودالةل، فدورها جد أ سايس ل هنا  

  ذلهنية الرتبوية ومقوماهتا اجلوهرية. لكن عن أ ية تشلك ا ىل جانب الدرسة اجملال اخلصب النتشار ا

 ادلول اال سالمية أ رس متنوعة اخلصائص  قصد؟ بطبيعة احلال توجد يفأ رسة نتحدث وأ ية ذهنية ن

ال أ ن هذه ال رس هل   والرتكيبات، ترتاوح بني ال رس المتدة التقليدية وال رس النووية احلديثة. ا 

ت؟  طق تربوي حممك اال جراءات ودقيق ال ساليب واخلطواتشلك بلفعل جتمعات برشية حيمكها من

انتشار الرتبية الوادلية وعىل ممارسة أ ساليهبا الفعاةل  يفرتض فهيا أ ن تساعد عىل الواقع أ ن ال رسة اليت

يه بل ساس "مؤسسة اجامتعية وثقافية تمتزي مبنطقها الرتبوي اخلاص اذلي يؤهلها لتقوم بوظيفهتا  

ر  والنتجات وبتنفيذ ال وامحال. فهي  جتمع ساكين ال يكتف  بس هتالك ال فاكر الرتبوية عىل أ حسن 

هنا خلية  والنوايه بل يسامه يف ا نتاج. ا  بداع وا  نسان الكفء اذلي هو أ ساس لك ا  ال عداد اجليد لال 

برشية تسمو وترتفع عن أ ن تكون جمرد واهجة اقتصادية أ و سلطة أ بوية أ و نفوذ ديين. لكن السؤال 

ط  لل رسة  يه من هذا النوع اذلي يع رح هنا هو هل ال رسة احلالية يف ادلول اال سالميةاذلي يط

جامتعية ذات السؤولية الثقافية اخلطرية؟ بالحتاكم ا ىل واقع ال ش ياء ومنطق  صفة الؤسسة الا

  الوضوعية، ميكن القول ا ن ال رسة يف كثري من ربوع ادلول اال سالمية ال تندرج مضن هذا العّيار 

حظ أ ن ال ساليب  لبذوةل حىت الآن، فالالل ن واقع احلال يشهد عىل ذكل. فرمغ لك اجلهود ا

الامرسة داخل أ وساط هذه ال رس ماتزال تفتقر ا ىل أ بسط اال جراءات واللوازم، حبيث أ ن  الرتبوية 

الرتفيه هذه الامرسات ال تتجاوز يف كثري من ال وساط حدود التخويف والرتهيب أ حياان والتسلية و 

  (. هذا بال ضافة ا ىل أ ن 18: 1998 اثلثة" )أ حرشاو، أ حياان اثنية والتبايه وحب الظهور أ حياان

هذه ال رس عرفت تغريات ملموسة يف وظائفها وأ دوارها نتيجة التحوالت اليت طالت أ نساقها  

للمجمتعات   البنيوية وأ نظمهتا الرتكيبية وذكل بفعل التطورات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

ة هذه ال رس من وظيفة مشولي ليت بفعلها انتقلت وظيفة اال سالمية. ويه التغريات والتطورات ا

متعددة ال دوار ا ىل وظيفة جزئية حمدودة ال دوار. وبذكل تلت للمدرسة عن جانب هام من  

 وظيفهتا والمتثل، كام س نوحض ذكل الحقا، يف دورها الرتبوي العريف. 

ذن فال رَسُ يف  (  تدادا واتساعا )أ رس ممتدة مية، ما يف ذكل من شك، س تزتايد ام ادلول اال سال ا 

ة( دون أ ن تنترش يف كثري مهنا ممارسات تربوية واحضة ال سس وال هداف  وضيقا وتقلصا )أ رس نووي

ودقيقة الوظائف وال دوار مادام أ هنا مل تدرك بعد أ ن وظيفهتا الرتبوية يه وظيفة اسرتاتيجية وحامسة  

ما ما بفعل فقرها الادي ا  دراك نتيجة هجلها التام بذكل وا  ن عدم ا   ها هذا لوظيفهتا الرتبوية والثقايف. وا 

ال ساس ية ميثل اثلث أ كرب حتدي يواجه ادلول اال سالمية ل نه كيف يعقل أ ن تُنسب هممة تربية  
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زمات  أ جيال وأ جيال ا ىل مؤسسة اجامتعية يف مس توى ال رسة ويه تفتقر أ و جتهل متاما مس تل

هنا مفارقة جعيبة لكوهنورشوط القيام هبذه الهمة عىل الوجه ال مكل  حق  ا تبقى قامئة اذلات وتس ت . ا 

 اكمل الاهامتم والعناية. 

 . النواقص والقصورات البارزة 2.2

ذا اكن القصد من احلديث يف النقطة السابقة عن الشالك والتحدايت الكربى اليت تواجه  ا 

  مجةل من العوامل العوقة، دلية يف ادلول اال سالمية هو ا اثرة الانتباه ا ىل الامرسات الرتبوية الوا

ص دور ال رسة، اليت ال ترتبط بلرضورة مبسؤولية الفرد واختياراته، ل هنا وخاصة الفقر واجلهل وتقل 

ص  تعود ا ىل بنيات اجملمتع وتوهجاته، فا ن اهامتمنا يف هذه النقطة سيمتركز أ ساسا عىل مجةل من النواق 

هيا الوادلان  هذه الامرسات، ويتحمل ف والقصورات اليت تشلك بدورها عوامل تعوق فعالية

 فر: النصيب ال و 

 . الافتقار ا ىل بيداغوجيا تربوية 1.2.2

كلك ممارسة تربوية، فا ن الرتبية الوادلية احلقيقية يه اليت تؤطرها بيداغوجيا تربوية فعلية. فبدون  

عىل مس توى الامرسة  كن ل ية تربية وادلية أ ن حتقق أ هدافها ومرامهيا هذا التآ طري البيداغويج ال مي 

رسات الرتبوية الوادلية يف ادلول اال سالمية، جمرد مواقف مزاجية  تبقى، كام هو حال جل الامبل س 

متذبذبة وسلواكت عشوائية متآ رحجة ومعامالت متطرفة ومتناقضة، يكف  أ ن منثل لها بلؤرشات  

 التالية:

  بني التسلط والتساهل آ رحجالت  -أ  

فهو وحده اذلي خيلق   نجاح أ سلوهبام يف تربيته. ل يشلك العيار ال سايس ل ا ن تقبل الوادلين للطف 

ال أ ن هذا البعد الرتبوي   هذا اجلو من ال من الرضوري لمنو خشصيته واكامتل اندماجه الاجامتع . ا 

ليه يف ا طار حمددات  ال سايس عادة ما يفرغ عندان حنن السلمني من حمتواه احل قيق  حيامن ننظر ا 

ن هجة يالحظ أ ن الطفل الوجود  ة الوادلين بآ طفاهلام. مفالتساهل مضن سريورة عالق  التسلط أ و

عندان يف جو يمتزي بلتسلط اندرا ما يعيش يف اطمئنان أ و يتعمل ما ينتظره منه الوادلان ل ن السلطة  

ال جبار عوض التوجيه واال رشاد ويف الضغط والتشدد  مكامرسة تربوية ماتزال تزتل يف ال مر وا

ا فا ن هذا النوع من الامرسة يتناقض مع روح  امح واحلرية أ حياان. وهبذوالتحمك عوض التفهم والتس

لك تربية وادلية تنبين عىل مقادير معقوةل من السلطة الصحيحة واحلرية احلقيقية. ومن هجة أ خرى،  

د الناخ  هل، هيمين عليه عنرص احلرية الفرطة، اندرا ما جيفا ن الطفل اذلي يعيش يف جو متسا

التساهل مكامرسة تربوية ماتزال تعين عندا اال هامل   خشصيته وتطور كفاءاته ل نالالمئ لتفتح 

ماكنيات الطفل احلقيقية ال   والالمباالة عوض التوجيه العقلن والتآ طري الراقب. وعىل أ ساس أ ن ا 

ة عىل مس تقبل الطفل  اعتبار، فا ن الوادلين ال يكتشفان نتاجئه السلبي  تؤخذ يف هذا التساهل بآ ي 

ال بعد فواتوال رس   ال وان.  ة واجملمتع ا 



 الرتبية الوادلية ومس تقبل الطفوةل العربية. 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
25 

ذن يف ا طار هذا التحديد لوقف الوادلين من تقبل الطفل البد من اال شارة ا ىل أ ن ثنائية السلطة   ا 

ئ التعارضة للس يطرة  والتساهل اليت تفرض نفسها عىل مس توى التوازن غري القار بني الباد

ذا حد أ برز الشالك يف الرتب واخلضوع تشلك عىل ما يبدو أ   "اكن حنان ال م،  ية الوادلية عندان. فا 

عطفها وحهبا يشلك أ حد العنارص ال ساس ية لتفتح خشصية الطفل وعاطفيته وعالقته الاجامتعية 

ال م وحتقق بلتايل تربية   واكتسابته العرفية، فا ن سلطة ال ب تشلك القاعدة اليت تمكل حنان

اح عىل اجملمتع"  جود الآخر وبرضورة الانفتعقهل بفردانيته وتشعره بو متوازنة للطفل، حيث ت 

(Wery ،1974.والبد من التنبيه هنا ا ىل أ ن دور ال ب يبدو أ كرث خطورة ل نه  51 ، ص .)

ما  مطالب بآ ش ياء كثرية ويف مقدمهتا تفادي عقبة ازدواجية الغاالة يف الام رسات الرتبوية الوهجة ا 

ما بزنعة التساهل ال بزنعة الس يطرة الفر  وي التوازن اذلي هو  سليب ليتشبث بلفعل الرتبطة وا 

أ ساس لك خشصية مرنة، قوية وقادرة عىل التكيف وحتمل السؤولية. فهو مدعو، كام سرنى يف  

ري اندماج أ بنائه يف عامل مس تدمي  نقطة الحقة، ا ىل الوع  بكيف ميارس فعهل الرتبوي القادر عىل حتض

نه دور حامس وعظمي بدو التطور والتحول  . ن شك لكنه مك هو صعب وشاق . ا 

 التآ رحج بني النبذ وامحلاية الفرطة -ب

س بقت اال شارة ا ىل أ ن تقبل الوادلين للطفل يشلك الرشط ال سايس لتفتح خشصيته وحتقق تكيفه،  

يث  هيا الوادلان بدورهام الوايق والساعد للطفل، حب لكن توجد مع ذكل حاالت كثرية ال يقوم ف

احلقيقية أ ي اعتبار. وهذه الامرسة الرتبوية ذات الطابع   ماكنياته الفعلية ووسائهلهيمالنه وال يعريان ال  

 السليب غالبا ما تمتظهر عندان يف اجملمتعات اال سالمية عرب موقفني رئيس يني: 

ضاع  كرغبة يف ا خي يبدو يف شلكه التسلط  أ و الستبد مفن هجة هناك موقف الرفض أ و النبذ اذل 

ذالهل وتعجزي  قصائه هبدف التخلص من الطفل وا  شغبه ومشالكه. أ ما يف شلكه التساهل أ و   ه وا 

 التسامح فقد ميتد من التساهل البس يط ا ىل اال هامل اللك  ومرورا بلالمباالة. 

الامرسة الرتبوية احملكومة خاصة بعناية  ومن هجة أ خرى هناك موقف امحلاية الفرطة اذلي ميثل 

يل يف عامل مزيف وممنق اصطناعيا.  ايته وتعلميه ووضعه بلتان الزائدة بصحة الطفل ووقالوادلي

لهيا خبصوص موقف الرفض توجد هنا أ يضا مبكوانهتا المتثةل أ ساسا   واحلقيقة أ ن نفس الثنائية الشار ا 

ذا اكن هذا ا ف قبل  لوقف يف صيغته التسلطية الفرطة يف امحلاية هيديف الس يطرة أ و اخلضوع. فا 

ما بش لك يشء ا ىل مالءمة  نه يف صيغته الطفل لمنوذج حمدد ا  لك استبدادي أ و قرصي، فا 

التساهةل الفرطة يف اال هامل يكون دامئا تقومييا أ كرث من الالزم وينفتح عىل نوع من الاس تعراض  

 وادلالل احلاد والقلق. 

حبيث  مية عىل تربيته ومس تقبهل،السليب جتاه الطفل انعاكسات جد وخ وقف الوادلين همام يكن فا ن ل

لسلبية والالمباالة والكذب والعدوانية، اليت نعايهنا ونعايشها يوميا يف كثري  يصبح حضية مظاهر: ا

من ال وساط وال رس يف ادلول اال سالمية. ويه لكها مظاهر انجتة عن افتقار الطفل ا ىل الثقة 
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ىل التقومي اذلايت، ال مر اذلي يصبح معه يفبل  س يا ومترشدا   نظر الكثريين فاشال درانفس وا 

 رما سلوكيا. اجامتعيا وجم

 التذبذب بني مواقف متناقضة  -ج

من الظاهر المزية للرتبية الوادلية الامرسة يف كثري من ال وساط الاجامتعية يف العامل اال ساليم واليت  

ذب اذلي يسلكه بعض  لامرسات ا ىل بيداغوجيا تربوية، يوجد موقف التذبتؤكد عىل افتقار هذه ا

دد ال يس تقر عىل سلوك اثبت أ و قواعد قارة يف رعاية الطفل.  ك سلوب تربوي متقلب ومرت  الآبء

فهؤالء ال يعاملون هذا ال خري معامةل واحدة يف الوقف الواحد، بل هناك تذبذب قد يصل ا ىل  

والضعف، بني التقبل  هم، حبيث جندمه يتذبذبون بال انقطاع بني التسلط درجة التناقض يف مواقف 

امحلاية الفرطة. وهذا الغموض يف الواقف، احملكوم مبزاجية الوادلين  ض، وبني اال هامل الاكمل و والرف

 الشخصية عادة ما يلق  بلطفل يف جو من الرعب واخلوف الفاقد بشلك مطلق ل ية قمية تربوية. 

 جعية س يكولوجية تقار ا ىل مر . الاف 2.2.2

سالمية، وخاصة تكل اليت  وية الوادلية يف ادلول اال  ومواصفات الامرسات الرتببالحتاكم ا ىل مظاهر 

وصفناها بلسلبية، ميكن التآ كيد عىل أ ن هذه الامرسات تفتقر يف جانب كبري مهنا ا ىل مرجعية  

الراكئز القوية للك تربية وادلية.   س يكولوجية وأ ساسا ا ىل س يكولوجية الطفل اليت تشلك ا حدى

أ بنائه، يه اليت تكون   أ ب أ و لك أ م عن س يكولوجيةالنظرية اليت حيملها لك  فعىل أ ساس أ ن

الرجعية ال ساس ية احملددة ل ساليب معامالته وممارساته الرتبوية جتاه هؤالء، فا ن طبيعة هذه 

الفعال وغري الفعال وبني السليب   ال ساليب والامرسات قد تتوزع بني الصحيح واخلاطئ، بني

ية، حبيث تكون مبنية عىل ام اكنت علمية أ و ش به علم لنوعية هذه النظرية. فلك واال جيايب تبعا

معطيات ومعارف س يكولوجية وتربوية دقيقة، لكام أ دت بصاحهبا ا ىل أ ن يسكل يف ممارساته جتاه  

ا  ا لرونهتا والزتاهما وعقالنيهتا ودفهئا وتآ طريه أ طفاهل أ ساليب لكها مضمونة النتاجئ ومحمودة العواقب نظر 

ل مع ال سف دلى الكثري الآبء وال همات يف  ية أ و ساذجة، كام هو احلااجليد. ولكام اكنت خراف

ما انقصة غري دقيقة،   ما ومهية غري حصيحة وا  اجملمتعات اال سالمية، حيث تنبين عىل أ فاكر ووقائع ا 

وعشوائيهتا   بوية عدمية اجلدوى وحمدودة الفائدة بفعل تذبذهبالكام دفعت بصاحهبا حنو أ ساليب تر 

 وتناقضها. 

 . الافتقار ا ىل اسرتاتيجية تربوية 3.2.2

ميثل الافتقار ا ىل اسرتاتيجية تربوية مضبوطة ال هداف وحممكة اال جراءات أ حد النواقص ال ساس ية  

كن نكراهنا أ و جتاهلها ل ن واقع هذه  للرتبية الوادلية الامرسة يف ادلول اال سالمية. فهذه واقعة ال مي 

 وانب أ مهها: هد عىل ذكل يف كثري من اجلالرتبية يش

 قةل اال رشاف والتوجيه -أ  

ميثل لك من غياب عطف ال م وسلطة ال ب اكرثة حقيقية بلنس بة لرتبية الطفل وحتقيق تاكمهل  

ذا اكن نقص العطف ال مويم يعود عندان ا ىل عوام  ل كثرية ويف مقدمهتا  النفيس والاجامتع . فا 
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ت بآ طفالهن نتيجة  مث المباالة أ همات أ خراي  نتيجة انشغاالهتن الهنيةغياب بعض ال همات عن البيت 

أ اننيهتن أ و عدم نضجهن أ و حىت نتيجة ظروفهن العيش ية والنفس ية الزرية، فا ن نقص السلطة  

ما نتيجة معهل  ما   ال بوية يعود عىل العموم ا ىل الغياب الفعيل لل ب ا  الس تدمي أ و سلوكه النحرف وا 

د اذلي ال خيتلف فيه حضوره عن  وهواايته الفضةل ا ىل احلاخل البيت لتلبية رغباته بفعل اهنامكه د

ما نتيجة موت أ حد الوادلين أ و مرضه...اخل. ويف هذا النطاق تمكن أ مهية اال شارة ا ىل أ ن   غيابه وا 

قف كام يتومه الكثريون عىل عدد الساعات اليت  درجة معرفة الطفل لوادليه وتعلقه هبام ال تتو 

ما توظفه من أ ساليب معامةل وطرق   ا عىل نوع هذه ال بوة بلك ياهنا معه، بل تتوقف أ ساس يقض 

تربوية. فال بوة أ و ال مومة احلكمية، كام س نوحض الحقا، ال تقاس بعدد الساعات داخل البيت بل  

وعناية، ومن هجة أ خرى عىل ما يقدم هل من   ترتكز من هجة عىل ما مينح للطفل من حب ومودة

ترصفاته وحتريض أ نشطته وتليق المتثل خاصة يف مراقبة  التحفزي واحلث البيداغويجأ شاكل 

مداده بلقمي ال خالقية وعادات التفاعل والتواصل   سلواكته وتطوير عالقاته وذكل من خالل ا 

كسابه العارف والمتثالت اخلاصة بلهوية. وهذا يع  ين أ نه من اخلطآ  النظر ا ىل غياب ال ب أ و ال م  وا 

ادي هام يف  جبميع الطالب  حرم ال رسة فقط من مصدر مالبيت عىل أ هنا وضعية س ت  عن

واحلاجات، بل احلقيقة ال قوى من ذكل يه أ ن هذا الغياب أ و احلرمان يفقد ال رسة والطفل عىل  

التوجيه البيداغويج اليت تشلك  حد سواء من عنارص االتصال النفيس واال رشاف الرتبوي و 

عىن الرتبية اليت حتقق منو الطفل  ةل يف ادلول اال سالمية. مبللرتبية الوادلية الآ مو  القومات ال ساس ية

واندماجه الاجامتع  عرب مجموعة من الاسرتاتيجيات المتثةل أ ساسا يف التضبيط اذلايت والتالؤم  

 والتعاون. 

 حمدودية كفاءة الوادلين  -ب

يف ادلول اال سالمية،  ارمه وكفاءاهتم الوادلية ىل تصورات الوادلين الرتبوية ومتثالهتم ل دو ظر ا  بلن 

اخلروج خبالصة أ ساس ية قواهما أ ن هذه التصورات والمتثالت ال تبعث يف أ غلهبا وبلنس بة  ميكن

الوادلية لكثري من الرشاحئ الاجامتعية عىل الاطمئنان والارتياح، وذكل لكون أ ن مفهوم الكفاءة 

،  Allès-Jardel؛ Dansereau ،1990و  Terrisseاذلي حتدده أ غلب ادلراسات الغربية ) 

( مكفهوم متعدد ال بعاد، عادة ما خيزتل  Gibaud-Watson ،1977؛ Masse ،1991؛ 1997

عند كثري من الآبء يف ادلول اال سالمية يف اخلصائص الشخصية وبصفة أ ساس ية يف البعد  

م  قدير أ و وع  حقيق  ذلواهتال ساس اندرا ما يكون دلى أ مثال هؤالء الآبء ت العاطف . وعىل هذا 

فعيل لفهوم الكفاءة الوادلية ولك ما يتطلبه من دور تربوي فعال من حيث   مكربيني وبلتايل تقومي

الردودية والرضا. وهو الفهوم اذلي ميكن جتس يد مدلوهل من خالل ثالث فئات من اخلاصيات  

  ممارسة فعلية للكفاءة الوادلية: الالزمة للك

نتباه، ادلفء العاطف ، السؤولية، ل: اجلاهزية، احلضور، الاات اال نسانية الالمئة مثفئة الواصف -

 الصرب، القدرة عىل التكيف، واليت جيب عىل الوادلين أ ن يتسلحا هبا. 
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هل ومده بلعطف   فئة خاصيات حسن الاس تجابة خملتلف رغبات الطفل والقدرة عىل اال نصات  -

 متتعا هبا. واحلنان اليت عىل الوادلين أ ن ي 

موضعة الطفل يف ظروف تتالءم مع منوه مثل: الاس تقرار، النظام،  لوادلين يف فئة همارة ا -

نسانية كثرية   التكوين، الرتبية، احلرية، التآ طري والقدرة عىل تفعيل منو الطفل بلنس بة خلاصيات ا 

 لتوازن والتسلح بلقمي والسؤولية وحب احلياة. اكالس تقاللية والشطارة وا

 رفيةدانية عىل الرتبية العترجيح كفة الرتبية الوج -ج

مثلام أ ن هناك ا جامعا ش به اكمل حول أ مهية الرتبية الوادلية ودروها يف تشكيل خشصية الطفل 

فهناك ا جامع أآخر ال   وحتقيق توازنه النفيس وتكوين مضريه ال خاليق عرب أ ساليهبا الرتبوية التنوعة،

قائية يف تشكيل  ية تعلامته الطبيعية التلارب الطفل البكرة وفعال يقل عنه شآ ان خبصوص أ مهية جت 

ال أ ن الفرق بني هذين اال جامعني هو أ ن   ال سس الفعلية لمنو قدراته اذلهنية وكفاءاته العرفية. ا 

العايم والعلم  عىل حد سواء، يف  ال ول يتقامسه امجليع ل نه أ مر مآ لوف يس توي فيه أ هل الفكر 

بعادها النفس ية والرتبوية أ هل العرفة العلمية يف أ   يدركه وال يقول به ا ال حني أ ن الثاين ال

 والاجامتعية. 

الوادلية يف ادلول اال سالمية عرفت تغريات   اء اال جامع ال ول يرى أ ن الرتبيةفالوقف الاكمن ور

ل دوار.  شامةل متعددة ال دوار ا ىل وظيفة جزئية حمدودة ا ملموسة حبيث انتقلت وظيفهتا من وظيفة

والمتثل يف دورها الرتبوي العريف. وقد أ سهمت   سة عن جزء هام من وظيفهتاوهبذا تلت للمدر 

أ غلب النقاشات العربية اال سالمية القامئة عىل ال طروحات التبس يطية اليت سادت منتصف هذا  

لرتبية الوجدانية ة هذا الرأ ي القائل بخزتال وظيفة الوادلين يف ا القرن حول الطفل والرتبية يف تزكي 

الطفل يف ا طار هذا النظور عبارة عن اكئن ضعيف، قارص،   قية والسلوكية؛ حبيث أ صبح وال خال

ش باع رغباته الوجدانية وبلتايل ا هامل وتغييب   انقص اذلاكء وال حياج سوى تلبية حاجياته الادية وا 

ربية  ا أ دى بدور الوادلين يف ت وانب العرفية ا ىل حني بلوغه سن المتدرس. وهذا م لك ما يرتبط بجل

فاءاته العرفية خاصة ا ىل أ ن يصبح دورا اثنواي، حمدودا يف الزمان والاكن.  الطفل عامة وتمنية ك

ال داخل البيت ال تتجاوز حدود الس نوات الثالث أ و ال ربع ال وىل من حي اة  فتدخالهتام اليت ال تمت ا 

هو هل يصح فعال أ ن   درسة. لكن السؤال الطروحالطفل لترتك اجملال بعد ذكل وبصفة هنائية للم

وظيفة الوادلين الرتبوية يف هذا ادلور النفيس الاجامتع  اذلي يضف  علهيا طابع الوظيفة   تزتل

الامرسة التخصصة فقط يف العواطف وال خالقيات؟ فا ىل أ ي حد يصح ال خذ يف الرتبية الوادلية 

هامل اجل يف اجملمتعات اال سالمية هبذا التوجه ال   الوقت   انب العريف، مع العمل أ نخاليق القمي  وا 

احلارض يتطلب أ فرادا ذوي كفاءات ومعارف وهمارات عالية؟ وأ كرث من هذا ا ىل أ ي مدى ميكن  

 تجة؟القول ا ن الرتبية الوادلية ليست فقط أ خالق وسلوك بل يه أ يضا معارف وقدرات من 

ا يف  راسات الس يكولوجية ودورهعكسه حاليا نتاجئ أ غلب ادلبالحتاكم ا ىل واقع الرتبية الوادلية كام ت 

منو الطفل وتكيفه عرب أ ساليب معامالهتا يتضح أ ن الوقف السابق ورمغ أ مهيته، يبقى موقفا انقصا  
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ن اكنت يف جانب مهنا تتجسد يف ما  اجامتع   -هو نفيسلكون أ ن غاية لك تربية وادلية حىت وا 

ن  ن أ مهية الوقف الثاين امعريف. وهنا تمك-هو تعلم  فهي  يف جانهبا الآخر تتجىل فامي ذلي حىت وا 

اكن اال جامع حاصل حوهل منذ بداية هذا القرن، وخاصة عىل مس توى النظر ا ىل اال نسان كظاهرة  

التطبيقية مل تكتسح بعد   للمنو والتطور وكنظام للتعمل والاكتساب، فا ن مربراته العلمية وأ بعاده 

ال ادلية كام متارس يف ادلولحدود أ نساق الرتبية الو  فامي نذر أ ساليب   اال سالمية ومل ترتق ا 

معامالهتا. وهذا أ مر طبيع  ل ن هذه الربرات وال بعاد مل تس تمكل رشوط نضجها وجاهزيهتا ا ال يف  

ن سريورة اكتساب العارف ومنو  حدود الامثنينات من هذا القرن خاصة عندما اتضح بللموس أ  

آلها عىل هارات ال جيب وال ينبغ  الكفاءات وتعمل ال  الؤسسة الدرس ية فقط.  أ ن يتوقف أ مرها ومآ

ن اكنت هذه ال خرية تشلك الؤسسة الوحيدة اليت تنافس الوادلين يف مشولية دورهام فا ن   حفىت وا 

 الاكتساب هاته العتبارات علمية أ مهها:  الوادلين بدورهام أ صبحا مطالبني بلسامهة يف سريورة 

جداين. فهو يتوفر منذ سن مبكر عىل  لام هو اكئن بيولويج أ و و ا ىل الطفل كاكئن معريف مثالنظر  -

 كفاءات معرفية يف اللغة واال دراك والتفكري واحلساب. 

ائية ودورها  أ مهية وقوة العارف الساذجة )غري الدرس ية( اليت يكتس هبا الطفل بصورة طبيعية تلق -

 يف التكيف وحل الشالك. 

براز أ مه  - أ دوار اال رشاد والوساطة اليت ميكن  يف المنو والتعمل من خاللية التفاعالت الاجامتعية ا 

 للآخر أ ن يلعهبا، وبخلصوص الوادلين، يف سريورة اكتساب العارف. 

تكيف الطفل واكتسابه   التآ كيد عىل أ مهية الفعل الرتبوي الشرتك بني الوادلين والدرسة يف  -

 ايس. للمعارف وحتديد مساره ادلر 

لهيا وتشجيعها يف ادلول  تبارات نشري ا ىل أ ن انطالقا من هذه الاع  الرتبية الوادلية الفروض ادلعوة ا 

اجامتع  والآخر  -اال سالمية يه تكل اليت جيب أ ن تزاوج بني دورين متاكملني: أ حدهام نفيس

لت عن جانب منه  ة الطالبة مبامرسة دورها الركزي اذلي طالا ت معريف. مبعىن تكل الرتبي -تعلم 

ما بدعوى  ما حبجة أ ن اكتساب العار للمدرسة ا   ف وتطوير الكفاءات يه من اختصاص الدرسة وا 

تقلص دورها نتيجة التحوالت الاجامتعية والثقافية اليت طالت ال وساط الاجامتعية ل عضاهئا  

 الفاعلني.

 مقرتحات وحلول   -3

خشصية الطفل ومنوه  قدر صالح هذا ادلور تصلح  للوادلين دور هام يف تربية الطفل، حبيث أ نه "ب -

 (. 141: 1970اضطراب هذا ادلور تضطرب خشصيته" )حسن، وبقدر 

ليك يؤيت ادلور الرتبوي للوادلين مثاره وحيقق غاايته الرجوة البد أ ن خيطط هل عىل أ سس علمية   -

يضمن هل النجاح )تريك،   ال ماكانت البرشية والادية والربامج والوسائل ما سلمية وأ ن هييآ  هل من ا

 (. 1986لقريش، ؛ ا1990؛ عبد الفتاح، 1980
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ثنان من نوعية اخلالصات والتوصيات والاقرتاحات اليت عادة ما تمت هبا أ غلب  ا  هذان منوذجان  -

ال أ نه وبعيدا   ادلراسات والتقارير والورقات حديهثا عن طبيعة الرتبية الوادلية يف ادلول اال سالمية. ا 

ات اليت تؤطرها حبيث اندرا ما  غالب جسينة الرؤى والتصورالامنذج اليت تبقى يف ال عن مثل هذه 

يكتب لها أ ن تتداول أ و أ ن متارس عىل أ رض الواقع بفعل غرقها يف خضم من البادئ واحلدوس  

اء هذه ادلراسة مبجموعة من القرتحات  العامة والواعض واال رشادات اخليالية، نرى رضورة ا هن

 الية:يت جنملها يف العنارص الت واحللول ال

 . تاكفؤ يف اال ماكنيات والفرص 1.3

لك الآبء يتطلعون ا ىل جناح أ بناهئم يف مجيع جماالت احلياة ال رسوية والدرس ية وغريها. هذه قمية  

برازها يف هذه ادلراسة من خالل التآ كي  د عىل أ مهية التثقيف والتعلمي عرب  س يكوثقافية حاولنا ا 

ن، حبيث تشلك الرتبية نوعا من  والرتبية عنرصان متشاباك بوية للوادلين. فالتثقيفالامرسات الرت 

الهندسة الركبة من "الوسائل اليت تعمتد يف مساعدة الطفل عىل النضج والتفتق الشخص  

،  Delèpineو  Holyat " )ـ جامتعواكتساب العارف وأ مناط السلواكت والقمي اخلاصة بوسطه الا

 (. 110 ، ص.1973

ذا اكن اهامتمنا قد انصب و  ىل طبيعة العالقة بني الرتبية الوادلية والرتبية يف جزء من هذه ادلراسة ع  ا 

الدرس ية، فا ن الهدف من ذكل هو التآ كيد عىل فعالية التدخل الرتبوي للوادلين حىت يف نطاق  

ى أ غلبية  ال نقول منعدما دل دخل اذلي مايزال حمتشام ليك الت هو الردودية الدرس ية نفسها. و 

ى أ ن اعامتد برامج لتكوين هؤالء يف جمال هماهمم الرتبوية  متع اال ساليم. ولهذا نر الوادلين يف اجمل 

تتخذ خبصوصها تدابري   ائل ال كرث اس تعجاال اليت جيب أ نيشلك يف الوقت احلايل واحدة من الس

جراءات اس تثنائية ل   ارة العربية اال سالمية  احلضن الشلك هام وهام جدا لكونه يتعلق مبس تقبل وا 

 مكلها. بآ  

 . مسؤوليات تربوية 2.3

الوادل والشخص اذلي يترصف أ و يسكل كوادل. فال هلية الوادلية -هناك فرق واحض بني الشخص

كل فا ن مفهوهمام ال  تعين أ ساسا مجةل اللوازم والتطلبات الرتبوية الرضورية لمنو الطفل وتربيته، وبذ

لوجيني. فالوادلية  ادلين الطبيعيني أ و البيو ، عند ادلور النوط بلو جيب حرصه، كام هو احلال عندان

هنا أ خطر العمليات   أ و مسؤولية الوادلين يف تربية ال بناء ال تشلك معلية اثنوية أ و بس يطة بل ا 

ذا فا ن أ ي هتاون يف تقديرها أ و العناية  والسؤوليات اليت ميكن تصورها بلنس بة ل ي جممتع اكن. وله

التآ كيد عىل فكرتني جوهريتني:   ة. وهذه مسآ ةل حتمت عليناتب عنه مشالك كبرية وعويصهبا س ترت 

لهيا يف ادلول اال سالمية عىل أ هنا ليست مسؤولية   أ والهام يه أ ن ال هلية الوادلية جيب أ ن ينظر ا 

حلاحية واس تعجالية تقومي وضع  فرد أ و فردين بل يه مسؤولية اجملمتع بآ مكهل. ية هذه  واثنيهتام تتعلق ب 

العات يكون هدفها هو جتميع العلومات والعطيات  وحالهتا عرب دراسات واس تطال هلية الوادلية 

 الالزمة لتنفيذ لك اسرتاتيجية مرتقبة يف هذا اجملال. 
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 . تكوينات تربوية 3.3

ن القول بآ ن تربية الطفل احلالية تتلف عن تكل  اليت اكنت تعمتد منذ جيل أ و جيلني صار قوال   ا 

فاكر واضطراب الامرسات. ولتوضيح هذا  يه رسيعة وترية تطور ال   اي؛ حبيث أ ن اللك يعمل مكدعا

ال مر يكفينا أ ن نشري ا ىل أ ن الآ لوف عندان يف ادلول اال سالمية هو حتميل ال رسة مسؤولية مجيع  

. فهي  مصدر مجيع أ نواع الشالك وال زمات وأ شاكل  ال رضار والانعاكسات الرتبوية السلبية

لقول ا ن ال رسة ليست يه السبب بل ا ن  يف حني أ نه ما العيب يف االاحنرافات والاضطرابت. 

ال مر يعود ا ىل أ س باب متعددة ويف مقدمهتا: ظروف الفقر والعوز الادي ومظاهر اجلهل والفاقة  

اغويج اليت تتخبط فهيا أ غلب ال رس ومن خاللها  الثقافية ومشالك القصور الس يكولويج والبيد

أ ن وقائع كثرية تؤكد كام س بقت اال شارة ا ىل  متعات اال سالمية. حصيح لب الفئات الوادلية يف اجمل أ غ

ذكل أ ن الامرسات الرتبوية الوادلية تلعب دورا مركزاي يف منو الطفل وتربيته، ال مر اذلي يعين أ ن  

أ ن القيام   نية حتدد بصورة معينة هذه الامرسات. وحصيح أ يضاظروف الوادلين العيش ية واله 

ء يف ظروف حياة العائالت الفقرية يف ادلول  ة تعويضية دون تغيري أ ي يشبتدخالت تربوي

اال سالمية، وما أ كرثها، س يكون عدمي اجلدوى والفائدة. ولهذا فا ن التدخل الاس تعجايل الواجب  

خضاع أ بناهئا   يتجىل يف توعيهتا مبرونة ممارساهتا الرتبوية و القيام به لصاحل مثل هذه العائالت ال  ا 

ض قبل هذا وذاك متكيهنا من الظروف الادية الالمئة حلياة  ربوية تعويضية، بل الفروال جراءات ت

كرمية تنتف  معها مجيع التفاواتت الاجامتعية ولك مظاهر الفقر واجلهل والبؤس والترشد. وبعد هذا  

آنذ  اك توجيه الآبء وتوعيهتم عىل النحو الآيت: التدخل ميكن أ

 . حرفة الوادلية 1.3.3

ة" الوادلية ال يمت تعلمها يف أ ي ماكن عندان. فهي  عبارة عن مسؤولية يتحملها لك  أ ن "حرفالواقع 

أ ب ولك أ م، بل ال دىه من لك هذا هو أ ن ادلروس والربامج اليت تعاجل حياة ال رسة ومنو الطفل  

ما لعدم وجودها بلر تبعث يف اجملمتعات اال سالمية عىل الهتمك والسخر  وتربيته كثريا ما  ما  ية ا  ة وا 

ةل مقابالهتا الادية ا ن وجدت. هذا مع العمل أ ن ال هلية الوادلية اجليدة تشلك  لضعف مس تواها وهزا

ذا اكنت الدارس الثانوية ال م ريكية الهمة ال ساس ية اليت س تواهجها يف تقديران هذه اجملمتعات. فا 

آبء يف  ا أ طفال صغار ليتعلموا ك تقدم دروسا حول س يكولوجية الطفل ويشارك فهي  يف س يصبحون أ

قبل فا ن البدلان اال سالمية خالية من هذه التجارب اليت تدخل يف ا طار اسرتاتيجية تربوية  الس ت 

آبء الس تقبل بآ دوارمه الرتبوية ومسؤولياهتم البيداغوجية.  هادفة، قواهما توعية أ

 .  اسرتاتيجية التوعية والتحسيس 2.3.3

يف العامل اال ساليم ماتزال ضئيةل  ني بآ مهية دورمه الرتبوي يف أ ن نس بة الآبء الواع ال نشك حاليا

وضئيةل جدا. وهذا ما يؤكد عىل أ ن تربية هؤالء عن طريق التوعية والتحسيس أ صبحت من  

النصاحئ والتشبث بخلطاب البين  ال مور اللحة حبيث صار من الرضوري تفادي خطاب الوعض و 

نتا اذلي س يحفز الطفل من   هما التوفري اجليد للمحيط ج اسرتاتيجيات جديدة، قواعىل كيفيات ا 
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الناحية الادية والثقافية والسلوكية عىل صناعة منوه الشخص وعىل حتقيق تكيفه الاجامتع .  

واد والوسائل التثقيفية التنوعة وأ حسن ما ميكن القيام به يف هذا النطاق هو توفري خمتلف ال

 رمه الرتبوي. توعيهتم بآ مهية وخطورة دو للوادلين قصد 

 خـالصـة 

لاهما بلك جوانب موضوع   بلوصول ا ىل هناية هذه ادلراسة اليت نع  لك الوع  حمدوديهتا وعدم ا 

بآ ن  صعب ومتشعب يف مس توى الرتبية الوادلية يف ادلول اال سالمية، فدلينا مع ذكل ا حساس 

ن كنا مل نرد  اس تحضار لك ال فاكر   أ ن نزج بآ نفس نا يف متاهاتحصيلهتا تبقى ا جيابية. حفىت وا 

حية والآراء التبس يطية والتفاصيل التافهة التعلقة أ حياان هبذه اال شاكلية، فقد معلنا عىل عرض  السط 

عوقاهتا، حيث أ وحضنا أ ن  أ مه مبادهئا وأ برز أ هدافها وأ قوى حمدداهتا وأ جنع أ ساليهبا وأ خضم مشالكها وم

أ م عن س يكولوجية   ية اليت حيملها لك أ ب ولك ا أ وال وقبل لك يشء النظر طبيعة هذه الرتبية حتمكه

أ طفاهل. ويه النظرية اليت نقرتح أ ن تنصب علهيا هجود الباحثني والفاعلني يف ميدان الرتبية الوادلية  

ظرية ويف مقاربة عنارصها ومكوانهتا  يف اجملمتعات اال سالمية ل ن يف دراسة مضامني هذه الن 

 ة. مشالك ومعوقات هذه الرتبي ن احللول الفعلية لتجاوز  ومظاهرها تمك
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