
1 مساق أسس التربیة السلیمة
د. ھشام حمودة 

سن املراهقة 

• تعتبر املراهقة فترة تغيير هامة، بدءاً من سن البلوغ، والذي يحدث اآلن في سن مبكرة ما بني 10-12 سنوات 

• مير املراهقون مبرحلة معقَّدة حيث ينفصلون عن آبائهم ليجدوا مكاناً لهم بني أقرانهم 

• خالل هذه املرحلة، يقوم املراهقون في كثير من األحيان "بتجربة / تقمُّص" عدة هويات مختلفة   

• عادةً ما يسمع اآلباء هذه العبارة "أنا لم أعد طفالً!"  

• تزداد القدرة على التفكير اجملرَّد وحل املشاكل نتيجة للتغيرات في قشرة الفص اجلبهي 

• تشهد هذه الفترة الكثير من التغييرات البيولوجية واملعرفية واالجتماعية   

• مير معظم الناس بهذه الفترة دون مشاكل صحية عقلية  كبيرة ومع ذلك، كل شخص تقريباً يواجه بعض 
االضطرابات العاطفية أثناء رحلته نحو مرحلة البلوغ  

• نظراً الندفاع الهرمونات، غالباً ما يتعرض األطفال ألوقات محرجة ويصبحوا واعيني ذاتياً  

  

العالقة باألسرة 

• تقل الفترة التي يقضيها املراهقون مع آبائهم (بنسبة 21٪ في ساعات االستيقاظ)، في حني يزداد الوقت الذي 
يقضيه املراهقون مع أقرانهم 

• يواجه املراهقون حتدياً كبيراً أال وهو أنَّه في حني ال تزال لديهم الرغبة في احلفاظ على اتصال مع والديهم، إال أنَّهم 
يريدون استكشاف أدوار اجتماعية جديدة بعيداً عن أسرهم 

• العالقة باألسرة في مرحلة املراهقة ال تقل أهمية عن تلك في مرحلة الطفولة املبكرة 

1  1



1 مساق أسس التربیة السلیمة
د. ھشام حمودة 

• تأمني العالقة باألسرة يؤدي إلى حتقيق الكثير من األمور في حياة املراهقني مثل مهارات التعامل البناءة والعالقات 
اإليجابية واالنتقال الناجح إلى املدرسة الثانوية 

• يجب أن يفهم اآلباء أنَّه في حني يحتاج األطفال الصغار إلى وجود آبائهم فعلياً إلى جانبهم لكي يشعروا بالراحة 
واألمان، ال يزال املراهقون كذلك بحاجة لهم ولكن ليس بالضرورة وجودهم جسدياً 

• الصراع بني اآلباء وأبنائهم يحدث  في كثير من األحيان خالل هذه املرحلة. ينبغي أن يدرك اآلباء أنَّ هذا ال يعني 
سوء العالقة مع أطفالهم ألن الصراعات  حتدث في عالقات سليمة. 

  

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك للتعامل مع األطفال املراهقني: 

• أعطهم بعض املساحة من احلرية 

• يحتاج املراهقون حلرية التعبير وسيحاولون جتربة مجموعة متنوعة من السلوكيات و تبني الشخصيات   

• استمع لهم، وحاول معرفة سبب جتربتهم أشياء جديدة وما هو شعورهم  

• حتى وإن كنت تريد أن تعطيهم احلرية، شجعهم واغرس فيهم سياسة "املتابعة"، التي مفادها أنَّهم سوف يقوموا 
باالتصال بك وإعالمك بأنَّ كل شيء يسير على ما يرام  

• انتقِ احلوارات التي تريد أن تخوضها معهم 

• اختر األمور املهمة وركِّز عليها، ولكن ال تفترض أنَّهم سوف يستمعون إليك متاماً   

• خذ قراراً مسبقاً بشأن قواعد ساعات اخلروج والعودة من وإلى املنزل  

• اسمح لهم أن يشاركوك في اتخاذ القرار! 

• اجعلهم يشعرون بأنَّهم ناضجني وبأنَّك تُقدِّر رأيهم، حتى لو لم يكن رأيهم هو القول الفصل 

 كن مثاالً يُحتذى به: 

• سوف يبدأ أطفالك بطرح األسئلة عليك 
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• عند هذه املرحلة، أن تقول لهم "افعلوا ما أقول لكم وليس كما أفعل أنا" لن يكون أمراً مقبوالً   

• حتدَّث معهم! 

• تأكَّد من أنَّ لديك سياسة الباب املفتوح   

• قل لهم أنَّك قد تغفر لهم الوقوع في اخلطأ إال الكذب واخلداع 

• حتدَّث معهم حول اخملاطر التي قد يواجهونها في احلياة  

• تأكَّد من متابعتهم باستمرار  

يتعايش الفتيان والفتيات مع سن البلوغ بشكل مختلف، لذلك يرجى منك أن تكون واعياً لهذا  

• مناقشة التغييرات التي ستجرى في أجسامهم 

• مناقشة هذه املسألة ألنَّهم لن يذكروها لك، فمن احملتمل أن تكون محادثة محرجة لكل منكم  

• طمأنتهم بأنَّ اجلميع مير خالل هذه املرحلة 

  

كيف تتعامل مع اخلالفات التي قد تنشأ بني أطفالك 

• أي شخص نشأ مع إخوته يعلم أنَّه ال بدَّ  من حدوث اخلالفات بني األطفال 

• العيش في نفس املنزل هو في حد ذاته سببٌ حلدوث التوتر بني األطفال  

• بعض الصراعات التي حتدث بني األطفال مفيدة من الناحية التنموية حيث يتعلَّم األطفال أنَّ اآلخرين لديهم 
رغبات ومشاعر مميزة وبالتالي يتعلمون املهارات الالزمة إلدارة وحل النزاعات.  

• فكِّر في مرحلة الطفولة اخلاصة بك وبعض االستراتيجيات التي تعلَّمتها من حيث إدارة الصراع مع إخوتك! 

• يختلف مفهوم العدالة عند األطفال بشكلٍ كبير عما هو عند الكبار، فهم يشعرون بالغرور واألنانية وأدمغتهم لم 
تتطور متاماً لكي يتمكنوا من فهم وجهات نظر اآلخرين بشكل صحيح 

• نتيجةً لذلك، يتعني على اآلباء أن يضعوا أنفسهم مكان أبنائهم وجعلهم يفهمون وجهة نظرهم  
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فيما يلي نصائح إلدارة اخلالف بني أطفالك: 

• وضِّح وجهة نظرك: 

 أنت بحاجة إلى شرح مفاهيم العدالة لهم 

- طمأنهم بأنَّ العدالة موجودة، ولكن ليس بالطريقة ذات البعد الواحد التي يرونها. 

- حتى لو كان لدى األشقاء أنشطة مختلفة، على سبيل املثال مسابقات اإلمالء مقارنةً باأللعاب 
الرياضية، هذا ال يعني أنَّ اآلباء يفضلون طفل عن اآلخر إذا حدث وأن كان هنالك الكثير من األلعاب 

الرياضية 

- وضِّح لهم أنَّ وقت األسرة مهم وينبغي أال يؤخذ كأمر مسلَّم به 

• أعطي اهتماماً إلى مشاعرهم 

 استمع إلى وجهة نظرهم وحاول أن تفهم ما يريدون احلصول عليه 

 من خالل االستماع لهم ميكنك أن تفهم طريقة تفكيرهم، وتصحيح أفكارهم  

• ارم الكرة في ملعبهم 

- اسألهم عمَّا يرونه عادالً بالنسبة لهم 

- اسألهم فيما إذا قاموا بتقدمي تنازالت، ما هو احلل األفضل بالنسبة لهم  

- هذا سيعزِّز جهد الفريق ومساعدتهم على فهم وجهة نظرهم  

• إنهاء احملادثة 

  إذا لم يتفهموا وجهة نظرك على الرغم من تكرارها لهم أو إعادة صياغتها بطريقة أخرى تساعدهم على 
فهمها، عندئذٍ أنهِ احملادثة  
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•  ال تتوقع أن يكون اجلميع سعداء (أو في بعض األحيان أي شخص منهم) 

- في بعض األحيان يتعني عليك أن تكون صارماً ومتمسكاً بقرارك  

  حتتاج إلى أن تتقبل حقيقة أنَّه بني احلني واآلخر أنت بحاجة إلى اتخاذ قرار قد ال يناسبك  

• كن صارماً معهم ولكن ليس قاسياً، متعاطفاً ولكن ليس بإفراط 

  

األفكار النهائية 

• حاول أن تفهم كال الطرفني واللجوء إلى األمور الترفيهية   

• جتنب التسميات واملقارنات. هذا يقلِّل من التنافس بني اإلخوة  

• إذا حدث خالف بينهم على لعبة ما امنعها عنهم بحيث يفقدها كالهما 

• عبِّر عن حبك لكل. أعطِ الكثير من االهتمام والوقت لكل طفل بشكل فردي 

• شجِّع اإلجنازات واجلهود املبذولة من كل طفل 

• اقبل وقدِّر مشاعر كل طفل، حتى لو كنت ال تتفق معه. "أرى أنَّك تبدو مستاءً ...". 

• كيفية تعاملك مع التنافس بني اإلخوة يُحدِّد كيفية تعامل األطفال مع بعضهم البعض  

األطفال وألعاب الفيديو 

فلنبدأ من خالل بعض اإلحصاءات: ❑
%97 من املراهقني في الواليات املتحدة يلعبون ألعاب الفيديو •
تبلغ قيمة صناعة ألعاب الفيديو في الواليات املتحدة 12 مليار دوالر سنوياً •
أظهرت دراسة ملؤسسة كيسرعام 2010 أن األطفال بعمر 8 – 18 عاماً •

يُخصصون سبع ساعات ونصف كل يوم لوسائل اإلعالم الترفيهية. 
 أقل من نصف األطفال في عينة الدراسة قالوا بأن آبائهم يضعون قواعد  •
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هنالك جدل حول آثار ألعاب الفيديو على األطفال. االعتدال هو احلل! ❑

هنالك فوائد وراء لعب ألعاب الفيديو: ❑

فهي تُساعد على تنمية التفكير االستراتيجي ومهارات حل املشكالت واالستدالل •
املنطقي  (سوزييدياليت، 2015، هاملن، 2013). 

 تُساعد أيضاً على التخلّص من التوتّر واإلحباط (واترز، 2005) •
 حتسني البراعة اليدوية واملعرفة بالكمبيوتر •

هنالك أيضاً بعض  املشاكل واخملاوف: ❑

قد تعمل ألعاب الفيديو على زيادة السلوك العدواني   (جنتايل وأندرسون •
 (2003

األطفال الذين لعبوا ألعاب فيديو أكثر عُنفاً خالل بداية العام الدراسي قد أظهروا •
عدوانيةً أكبر الحقاً خالل العام الدراسي (مجلة طب األطفال 2008) 

 حتُفّز ألعاب الفيديو أيضاً العزلة االجتماعية (والترز، 2005) •
يرتبط الوقت الذي يتم متضيته في ألعاب الفيديو مبستوى أقل من االهتمام األكادميي •

(هاملن 2013) 

قد تؤثر على أدائه في املدرسة: •

يقضون وقتاً طويالً على اإلنترنت  ▪
قد يتخلّون عن وقت االستراحة أو وقت الغداء لتمضيته على ألعاب ▪

الفيديو. 
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إذا بقي الطالب مُستيقظاً طوال الليل مُتصفّحاً لإلنترنت أو يلعب ألعاب ▪
الفيديو، فقد يتأخر على املدرسة أو يبدو مُتعباً أو فاقداً لتركيزه، أو لرمبا لن 

يذهب إلى املدرسة بتاتاً.  

االستخدام الـمُطوّل أللعاب الفيديو قد يؤدي إلى اإلدمان (رييس-هيرنانديز  •
 (2014

ال يوجد هنالك معيار محدد لتشخيص اإلدمان على اإلنترنت حيث أنه قد يختلف من شخص ❑
آلخر. ولذا فليس هنالك عدد محدد من الساعات التي ميكن قضاؤها يومياً. إال أن هنالك 

إشارات حتذيرية أن استخدام اإلنترنت قد أصبح يُشكّل مشكلة   

فقد اإلحساس بالوقت الذي يقضيه على اإلنترنت. •
مواجهة صعوبات في إمتام الفروض في املدرسة أو املنزل •
العزلة عن العائلة واألصدقاء  •
الشعور بالذنب أو أن يصبح دفاعياً حول استخدامه لإلنترنت •
الشعور بإحساس النشوة عند االنخراط بأنشطة على اإلنترنت •

ما الذي يجب على اآلباء القيام به؟ 

االعتدال هو احلل الرئيسي  ❑

تنصح األكادميية األميريكية لطب األطفال بساعة إلى ساعتني كحد أقصى يومياً لقضائها على ❑
الشاشة (كبيوتر، تلفاز.. الخ) 

على ألعاب الفيديو أن تكون مالئمةً دائماً للعمر ❑

ال تقم بتركيب أجهزة ألعاب الفيديو في غرفة نوم الطفل ❑
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خذ بعني االعتبار األلعاب التعليمية ❑

يجب على اآلباء اللعب مع أوالدهم للبقاء مُطّلعني على طبيعة األلعاب   ❑
   

كيف ميكن لآلباء دعم تعليم أبنائهم؟ 

مقدّمة 

لدى األبناء نوعني من املعلمني في حياتهم: 

والـديـهم الـذيـن يـبقون املـعلمني الـرئيسـيني حـتى يـبدأ اإلبـن بـالـذهـاب إلـى املـدرسـة، ثـم يسـتمرّون •
بعد ذلك بالتأثير على تعليم ابنهم سواءً من خالل املدرسة أو أبعد من ذلك. 

املعلّمون. •

يلعب اآلباء دوراً محورياً في تعليم أبنائهم في نطاق املدرسة وأبعد من ذلك 

 وفـقاً لـدراسـة بـحثية أجـراهـا الـبروفـيسور رونـالـد فـيرغـسون مـن جـامـعة هـارفـرد، فـإن "تـقريـباً نـصف مـا يُنجـزه الـطفل فـي 
املدرسة ميكن أن يُحسب لعوامل خارج املدرسة، ومن بني ذلك دعم اآلباء." 

وفـقاً لـلعديـد مـن الـباحـثني مـثل جـويـس إبشـتايـن وجـوي كـليبير قـد حـددوا جـوانـب مـتعددة ميـكن لـآلبـاء دعـم أبـنائـهم 
بها. دور اآلباء في تعليم اإلبن ميكن أن يكون في املدرسة أو املنزل 

كيف ميكن لآلباء دعم تعليم أطفالهم 

جويس إبشتاين (2001)  من جامعة جونز هوبكنز، قد توصّل إلى إطار من ستة أنواع من مشاركة اآلباء  

تربية األبناء: إنشاء بيئة منزلية تدعم األبناء •

التواصل: تصميم أشكال فعالة من التواصل بني املدرسة  واملنزل   •

التطوّع: التطوّع مع املدرسة. •
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التعلّم في املنزل: مساعدة األبناء في املنزل على أداء الفروض البيتية   •

اتخاذ القرارات: املشاركة في القرارات املدرسية •

التعاون مع اجملتمع  •

إحـصاءات: أظهـرت نـتائـج بـرنـامـج تـقييم الـطالـب الـدولـي أن طـالبـاً بـعمر 15 عـامـاً، وبـغض 
الــنظر عــن خــلفياتــهم االجــتماعــية-االقــتصاديــة، والــذيــن عــادةً مــا يــقرأ لــهم والــديــهم خــالل 
عـامـهم الـدراسـي األسـاسـي األول، قـد كـان أداؤهـم أفـضل مـن أولـئك الـذيـن نـادراً مـا يـقرأ لـهم 

والديهم أو ال يقرأون لهم بتاتاً. بلغ الفرق 25 نقطة، مما يساوي نصف عام  دراسي. 

اخلالصة 

كلّما كان انخراط اآلباء بتعليم أبنائهم مبكراً أكثر، كانت املنفعة على أداء أبنائهم أعلى •

كلّما كان انخراط اآلباء أكثر عمقاً، كانت اإلجنازات األكادميية أعلى •

على مشاركة اآلباء أن تكون بشكلٍ مُتّسق وعلى كافة املستويات •

 عليك أن تكون قُدوةً حسنة في تشكيل تصوّراتهم جتاه التعلّم   •

كيف تتحدَّث مع األطفال عن املوت؟ 

• املوت هو موضوع يصعب احلديث عنه بشكلٍ عام وخصوصاً مع األطفال 
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• مناقشة مسألة املوت هي محادثة ضرورية ينبغي على الوالدين بدءها مع أطفالهم ويفضَّل قبل مواجهة 
وفاة أحد أفراد في األسرة 

األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة 

كيف تتحدَّث مع األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة عن املوت: 

• أوالً وقبل كل شيء شجِّعهم على احلديث وطرح األسئلة 

• ال تتفادى أسئلتهم  

• األطفال في هذه السن لديهم فضول وخيال   

• أخبرهم عن املوت قبل أن يؤثر عليك شخصياً  

• ال تخشَ أن تقول لهم القصص التي تتناول مسألة املوت 

• كن بسيطاً في إجاباتك: 

• ال تفرط عليهم بالكثير من املعلومات 

• وضِّح لهم األمر من ناحية القوة البدنية بدالً من الدخول في تفاصيل عن سبب الوفاة  

• عبِّر عن مشاعرك اخلاصة 

• ال جتعل احملادثة ثقيلة جداً عليهم، ولكن وضِّح لهم أنَّ هذه الفترة مُحزنة بالنسبة لك  

• ينبغي أن يعرفوا أيضاً أنَّه ال بأس من بكاء األشخاص الكبار  

كن مستعداً لردود فعل مختلفة: 

• قد ال يتفاعل أطفالك مع املسألة، وقد تكون ردود أفعالهم مبالغ بها أو أنَّهم قد يتفاعلون مع املسألة 
بطريقة لم تكن تتوقعها  

• طمأنهم أنَّه إذا توفي شخص عزيز عليهم  فهذه هي سنة احلياة وال ميكنهم فعل شيء حيال ذلك  
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1 مساق أسس التربیة السلیمة
د. ھشام حمودة 

• قد يتحدَّث الطفل عن املوت في كثير من األحيان ألنَّه ال يزال غامضاً بالنسبة له   

•كن صبوراً قدر ما تستطيع 

• تخليد ذكرى املتوفى 

• حاول أن تتجنب احلديث بسوء عن الشخص املتوفى  

• ال تتردد في التواصل مع األهل واألصدقاء في هذا الوقت العصيب 

• ميكنك طلب املساعدة املهنية الجتياز هذا الوقت الصعب  

• ال تشعر باخلجل، نحن جميعاً بحاجة للمساعدة خالل الفترات احلزينة 

األطفال في عمر املدرسة 

• عند سن 6-10 سنوات يبدأ األطفال في فهم أفكار أكثر واقعية  

• وهذا يشمل مفهوم املوت والنهاية احلتمية 

• األطفال األصغر سناً قد يسألون متى سيعود الشخص املتوفى،  ولكن في هذا العمر يبدؤون في تكوين 
صورة أفضل عن األمر.  

• على الرغم من أنَّهم يدركون أنَّ أولئك الذين توفوا لن يعودوا إلينا أبداً، إال أنَّهم قد ال يدركون أنَّ هذا 
األمر سوف يحدث جلميع الكائنات  

• على سبيل املثال، قد يقوم الطفل بالصالة والدعاء كي ال ميوت شخص عزيز من أسرته  

• رمبا يعتقد األطفال في هذه السن أنَّ املوت عبارة عن روح شريرة أو شبح يالحقهم   

• رمبا يستوعب األطفال األمر بشكل أفضل إذا ما مت تقدمي إجابات واضحة وموجزة ودقيقة   

• ال تخف من أن تكون صادقاً مع طفلك وفي نفس الوقت صبورا 

املراهقون 
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1 مساق أسس التربیة السلیمة
د. ھشام حمودة 

• ومع نضوج الطفل وبلوغه مرحلة املراهقة، يدرك أنَّه ال ميكنه أن يتمنّى عدم موت شخصٍ ما، أو 
جتنب املوت من خالل السلوك اجليد 

• يدرك نهاية احلياة وشدة املوت 

• قد تصبح لديه مخاوف غير منطقية من املوت  

• كن صبوراً ومتعاطفاً!   

• قد يحاول فهم املغزى من املوت ورمبا يتساءل عن معنى احلياة 

• قد يُعبِّر املراهقون عن احلزن في عدة طرق: 

• الناحية البدنية: ويشمل ذلك التغيرات في الشهية والنوم واألنشطة اليومية واألداء املدرسي 

• العواطف واألفكار: وتشمل ردود فعل قوية مثل الشعور بالذنب والغضب واحلزن والندم   

• ردود الفعل الروحية / الدينية: وهذه تشمل أن يصبح الطفل أكثر تديناً؛ فقدان الثقة والتشكيك 
بالدين 

بشكلٍ عام: 

• أفضل شيء ميكنك القيام به هو تشجيعهم على التعبير عن احلزن 

• حاول أن تتعاطف مع طفلك وكُن سنداً له 

• كُن صبوراً وحاول اإلجابة على التساؤالت   

• قل له أنَّ بإمكانه احلديث معك عن أي شيءٍ يحتاج إليه، وأنَّك تشعر باحلزن كذلك 

• احلفاظ على ذكريات إيجابية وساعدهم على تخطي هذه اللحظة املظلم 
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1 مساق أسس التربیة السلیمة
د. ھشام حمودة 

الطالق وتأثيره على األطفال 

• قد يكون للطالق تأثير كبير على األطفال، قد يؤثر على منوهم إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح 

• اإلحصاءات الواردة عن الدول العربية تُنذر باخلطر  

فيما يلي بعض النصائح ملساعدة األطفال في حاالت الطالق    

 • وضِّح لهم املسألة قبل االنفصال.  

• احلرص على توضيح املسألة لألطفال بصورة سليمة. 

مساعدتهم على فهم أنَّ الشجار الذي يحدث بينهم في جميع األوقات يجعلهم جميعاً •
مستاؤون وبالتالي فإنَّ الطالق قد يكون احلل األفضل. 

• األطفال قد يلوموا أنفسهم عن الطالق 

 بغض النظر عمَّا يحدث، سوف يبقى األطفال محط حُب كِال الوالدين  

• وضِّح لهم كيف ستصبح حياتهم اجلديدة. أخبرهم كيف سيقضون األيام بني والديهم  

• احرص على إجراء مناقشة مفتوحة بشأن مشاعر أطفالك  

• ضع في عني االعتبار أنَّ طفلك قد ال يتعامل مع األمر بشكل جيد   

 لذا عليك أن تضع ذلك في عني االعتبار وحتلِّى بالصبر في التعامل معه. مع مرور الوقت سوف تتبدد هذه األعراض 

• اقضِ وقتاً ممتعاً مع طفلك، واحرص على أنَّه يقضي كذلك وقتاً ممتعاً مع الطرف اآلخر  

• ال تتشاجر أمام الطفل، أو جتعله نقطة أساسية في مشاجرتك أو تتحدث بشكل سيء عن الطرف اآلخر   

• تواصل بشكل فعَّال مع الطرف األخر بشأن األطفال، يكون  كال الطرفني مدركني لكل ما يحدث في حياة 
الطفل. 
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1 مساق أسس التربیة السلیمة
د. ھشام حمودة 

• قبل أن تقفز إلى النتائج حاول أن تتحدث إلى شريكك السابق وتبادل اآلراء معه للتأكد من أنك قد سمعت 
القصة كاملة. 

• اسعَ للحصول على استشارة اخلبراء إذا لزم األمر  

اخلالصة: 

بشكل عام، هناك اثنان من العوامل الرئيسية التي ينبغي أن تكون واضحة لدى الوالدين: •

من أجل ضمان التكيُّف الناجح لطفلك، أنت بحاجة إلى بناء منط حياة هادف مع ▪
طفلك 

احلرص على إبقاء الطفل بعيداً عن الصراع الذي يحدث بني الوالدين ▪

إن التحدي األكبر الذي سيواجهك كوالد هو احلفاظ على عالقة مهذبة مع الزوج السابق  •
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