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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، رسول رب العزة الرحمن الرحيم، وبعد.
َفِإْخَواُنُكْم واهلل يعلم المفسد  ُتَخاِلُطوُهْم  َوِإْن  اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح لَُهْم َخْيٌر  قال تعالى﴿ َوَيْسَألوَنَك َعِن 
من المصلح ولو شاء اهلل العنتكم ان اهلل عزيز حكيم﴾ }البقرة: 220{. وقال صلى اهلل عليه وسلم “أنا وكافل 

اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما )صحيح البخاري(.

 اهتمَّ اإلسالم باليتيم وكفالته ورعايته اهتماما بالغا؛ وقد جاءت العديد من النصوص القرآنية واألحاديث 
النبوية الشريفة التي تحث على هذا االهتمام وعلى هذه الرعاية. وقّدمت التربية اإلسالمية نظامًا ومنهجًا 
متكاماًل لرعاية اليتامى من جميع الجوانب: النفسّية؛ واالجتماعّية؛ واالقتصادّية؛ والخلقّية، لينشأوا النشأة 

الصالحة في المجتمع. 

البالغة  تعد رعاية األطفال الذين حرموا من رعاية ابويهم ألي سبب من األسباب؛ من المجاالت اإلنسانية 
األهمية؛ وذلك الن هوالء األطفال ال يستطيعون بمفردهم، وفي ظل غياب أبويهم او من يرعاهم رعاية 
الوطني  المجلس  التي يسعى  األهداف  وانطالقا من  احتياجاتهم. ومن هنا  إشباع  أسرية طبيعية من 
لشؤون األسرة  على تحقيقها في تحسين مستوى معيشة حياة األسرة األردنية وكافة أفرادها؛ فقد اهتم 
بمرحلة الطفولة من خالل اإلعداد الجيد لهذه المرحلة وتسليح األسرة والطفل بكل ما يضمن له النمو 
التي أعدها المجلس حول الطفولة كالخطة  المناسب. ومن خالل الخطط والتقارير والدراسات  والتطور 
الوطنية للطفولة لألعوام 2004 – 20013، ودراسة األطفال األقل حظا في العام 2006  فقد اهتم بفئة األطفال 

المحرومين من الرعاية األسرية،  وتقديم كل ما يمكن ان يحفظ لهم حقوقهم ومتطلباتهم المختلفة.

إن األسرة  العالمي   أو  الوطني  المستوى  االجتماعية والنفسية سواء على  الدراسات  لقد أكدت معظم 
ل الركن الرئيسي في بلورة  تؤدي دورًا مهمًا في تربية الطفل، وفي تأهيل شخصيتة وصقلها، وتشكِّ
مثلما  المستقبلية،  حياته  لمسيرة  العريضة  الخطوط  رسم  وفي  وسلوكياته،  معتقداته  وصياغة  آرائه، 
هي الخلية األساسية في ارتقاء المجتمعات وسمّوها. ولكن الطفل، في بعض األحيان، وألسباٍب متعددٍة،  
آثارًا سلبية على  اليتم، يصبح فاقدًا للرعاية األسرّية، فُيحدث  ذلك  أو  أو الطالق؛  التفّكك األسرّي؛  منها: 

تمهيد
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المجتمع  مؤّسسات  طريق  عن  الخلل  هذا  لتعديل  الّتدخل  يستدعي  ما  بأكمله؛  المجتمع  وعلى  الطفل 
واالتفاقيات  الوطنية،  االستراتيجيات  إلى  باإلضافة  اإلسالمية  القيم  تنطلق في عملها من  والتي  المتعددة، 

الدولية  المتعلقة بحقوق اإلنسان وبحقوق الطفل. 

ولعل خطوة وزارة التنمية االجتماعية في إيجاد قسم خاص يعنى بتحضين األسر المحرومة من اإلنجاب في 
األردن لتقديم الرعاية األسرية  لألطفال المحرومين من أسرهم، وتوفير بيئة أسرية طبيعية لهم؛ يعد من 
األسرية،  الرعاية  األطفال فاقدي  المتزايدة من  األعداد  الوطني في مواجهة  الصعيد  المهمة على  الخطوات 
وفي حل مشاكل األسر التي حرمت من نعمة اإلنجاب. وبحسب إحصائيات وزارة التنمية االجتماعية فقد بلغ 
عدد األطفال اإلجمالي الذين تم تحضينهم  منذ بدء برنامج االحتضان في وزارة التنمية االجتماعية في عام 

1967 ما يقارب )858( طفل  وطفله ، وبلغ عدد الحاالت التي تم تحضينها خالل عام 2012 )55( حالة.

وتحتاج األسرة عند اّتخاذ قراٍر باحّتضان طفل ليبدأ معها حياًة جديدة، إلى الكثير من التوّجيهات للتعامل 
، التحضير والتهيؤ لهذه الخطوة  مع القضايا المترتبة على قرارها. وقد يبدأ الزوجان، شأنهما شأن أّي أب وأمٍّ
من خالل البحث واالستفسار من المقربين ومن أصحاب الخبرات السابقة في هذا المجال. ولتسهيل عملية 
من  وإيجابّيًة  سارًة  خبرًة  لتصبح  البديلة،  األسرية  الرعاية  خبراء  به  ُيوصي  لما  تبعًا  الزوجين  على  االحّتضان 
ناحية، وقابلًة للتنفيذ واإلدارة من ناحية أخرى؛ فقد جاءت فكرة المجلس الوطني لشؤون األسرة، بالتعاون 
يتناول  الحاِضنة،  لألسر  موّجه  علميٍّ  دليٍل  إعداد  الطفل، في  إنقاذ  االجتماعية، ومؤسسة  التنمية  وزارة  مع 
الجوانب العلمّية والعملّية للتعامل مع الطفل الُمحتَضن، ويسلط الضوء على المكاسب التي تحّققها األسرة 
والطفل من االحّتضان، باإلضافة الى اإلجراءات واآلليات المناسبة للتعامل مع المشكالت التي تواجه األطفال 

الُمحتَضنين واألسر الُمحتِضنة، سواء أكانت نفسيًة؛ أم انفعاليًة؛ أم اجتماعيًة.

إنَّ كثيرًا من المشكالت التي ُيواّجهها األبوان الُمحتِضنان في التعامل مع أطفالهم، هي نفسها التي قد 
ُيواّجهها األبوان البيولوجيان، مثل: قضية الدالل الزائد؛ والحماية الزائدة؛ والتغيرات الجسدّية والنفسّية ...، ولكن 
قد يواّجه األبوان الُمحتِضنان صعوبًة في بعض األمور الخاّصة بالطفل الُمحتَضن كتلك الُمتعّلقة بعملية إخبار 
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الطفل؛  عن  األمر  هذا  إخفاء  على  اآلباء  معظم  يحرص  إذ  ُمحتَضنًا،  طفاًل  باعتباره  وضعه،  حقيقة  الطفل 
رغبًة في عدم إيذاء مشاعره، أو بسبب حبهم الشديد له وتعلُّقهم به. من هنا جاء إعداد هذا الدليل من 
لألسر  مهّمًا  مرجعًا  ليكون  والقانونّيين،  والتربوّيين؛  واالجتماعّيين؛  النفسّيين؛  االختصاصّيين:  من  نخبٍة 
الُمّدعمة بالقصص  الُفضلى  نها من اإلطالع واإلفادة مما ورد فيه من األساليب والُممارسات  ُيمكِّ الحاِضنة، 
والمواقف الختيار الوقت المناسب إلخبار الطفل الُمحتَضن بحقائق حياته بصورٍة ُمبسطٍة، وبفكرٍة مقبولٍة: 

أدبّيًا؛ وتربوّيًا، إلى غيرها من القضايا التي تهمُّ الطفل الُمحتَضن.

ولعّل دواعي اإلنصاف تقتضي أْن نوّجه الشكر ألصحابه، إذ يسرنا أْن نزجي شكرًا وافرًا لكلٍّ من: الدكتورة 
سهيله بنات؛ والدكتورة سعاد غيث، على ما بذلتاه من جهٍد طيٍب  في إعداد هذا الدليل، وتحريره وإخراجه 
بصورته النهائية، كما نتوّجه بالشكر ألعضاء لجنة االحتِّضان، ممثلي مختلف المؤّسسات المعنّية بالطفولة 
العلي  إثرائه. سائلين اهلل  التي أسهمت، دون شّك، في  الدليل، وإبداء مالحظاتهم  واألسرة، لمراجعتهم 

القدير أْن يحّقق الفائدة المرجوة منه؛ خدمًة لمصلحة األسرة والطفل معًا. 

واهلل ولي التوفيق

معالي األستاذة ريم أبو حسان
وزيرة التنمية االجتماعية
وزارة التنمية االجتماعية

سعادة السيد محمد مقدادي
األمين العام بالوكالة

المجلس الوطني لشؤون األسرة
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الفصل االول: خلفّية عاّمة

 
يتسم األزواج الذين يتمتعون بالصحة النفسّية واالنفعالّية بالعديد من الّصفات التي تجعلهم يحافظون على اإليجابّية؛ 

الخارجة عن  أو  الضاغطة  الحياتية  األوضاع  مع  واالجتماعّي  والنفسّي  الزواجّي  والتوافق  الحياة؛  في  والتفاؤل  والمرونة؛ 
صحيٍّ  مساٍر  نحّو  فيتقدمون  اإلنجاب،  على  القدرة  من  ُيحَرمون  الذين  األزواج  لدى  الّسمات  هذه  وتتجّلى  سيطرتهم. 
يتضمن سعيهم لتحقيق ُحلم األبوة واألمومة من خالل تعهد طفٍل من األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، وتربيته 
وتنشئته تنشئًة صالحة؛ إنهم يتخذون سبياًل في الحياة ُيتيح لهم االستمرار في العطاء؛ واإلنتاج؛ والرضا، كما ُيقّدمون 

لآلخرين في مجتمعهم نموذجًا ومثاًل ُيحتذى به في حّل المشكالت الحياتية بطريقة بّناءٍة وهادفة.

لقد سّطرت العديد من األسر األردنية نماذَج واقعيًة ألسر مّرت بتجربٍة ناجحٍة في االحتِّضان ، وظهرت ممارسات تتضّمن 
القيام بإعادة االحتِّضان لطفل آخر كي يقاسم الطفل األول الُمحتَضن الحياة في كنف األسرة الحاِضنة، ويتجاوز بذلك 
البقاء وحيدًا بال أطفال من ِسّنه، كما تابعت أسٌر أخرى رعايتها ألبنائها الُمحتَضنين إلى أْن أنهوا دراستهم الجامعّية، 
وأصبحوا يشغلون وظائف مرموقة، إضافة إلى قيام بعض األسر الحاِضنة بتزويج أبنائها الُمحتَضنين والذين أصبحوا آباء 

وأنجبوا أطفاالً، ما جعلهم يعيشون دوَر األجداد بوجود األحفاد. 

وعليه؛ فإّن هؤالء األزواج يمكنهم اإلسهام في تخفيف حالة الحرمان التي يعيشها الطفل فاقد الرعاية األسرية، والتخفيف 
من الضغوط الواقعة على مؤّسسات الرعاية االجتماعية من خالل رعاية الطفل داخل أسرٍة  بديلٍة عن أسرته الطبيعّية، 
وبخاصة أّن العديد من نتائج الدراسات أوضحت أّن نظام األسر البديلة هو أفضل مكان لرعاية الطفل مقارنة مع نظم 

الرعاية األخرى في مؤّسسات الرعاية االجتماعية.

مقدمة:
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 ُيعدُّ االحتِّضان أحد أشكال الرعاية البديلة المعمول بها في وزارة التنمّية االجتماعّية، وقد تّم تنظيم هذا األسلوب في 

الرعاية لألطفال من خالل إنشاء برنامج لالحتِّضان في العام 1967، وهو يمثل  أحد برامج مديرية األسرة والطفولة التي 
التنمّية  وزارة  توليه  الذي  الخاّص  االهتمام  البرنامج  وُيجّسد هذا  األسرية،  الرعاية  فاقدي  لألطفال  البديلة  الرعاية  تقّدم 

االجتماعّية باألطفال الذين هم في أمس الحاجة للرعاية، من هنا يمكن اعتبار االحتِّضان:

1. ترجمة للمسؤولّية االجتماعّية في تقديم الخدمة لمن يحتاجها.
2. مسألة تهدف إلى تمكين األسر المحرومة من اإلنجاب، أو األسر التي ترغب في أْن تكون أسرًا بديلة لألطفال فاقدي 
الرعاية األسرّية الطبيعّية من تلبية هذا االحتياج، وتوّفر بيئة قريبة من البيئة األسرّية الطبيعّية لألطفال الذين تنطبق 

عليهم شروط االحتِّضان، فقد بلغ كافة اعدد األطفال الُمحتَضنين حتى منتصف العام 2012 )1000( طفل وطفلة. 

ضان: مكاسب يحّققها  كلٌّ  من الطفل واألسرة من االحتِّ
1. تعويض الحرمان الذي تعّرض له الطفل فاقد الرعاية األسرية، وإتباعه برعاية بديلة.

2. توفير أمومة بديلة بعد االنفصال عن األم الحقيقية يمكن أْن يساهم في نمو الطفل بشكل أفضل.
3. حماية الطفل من أّي خبراٍت تدعم الضغوط الناتجة عن ظروف الحرمان وتعّززها ؛ فالخبرات اإليجابية التي يكتسبها 

الطفل بعد تعرضه للحرمان يمكن لها أْن ُتعّدل، أو تزيل أثر الضغط أو الحرمان الُمبكر.

4. توفير أسرٍة  بديلٍة للطفل تضم أّمًا وأبًا يحققان له نموًا سليمًا من خالل رعايتهما وتربيتهما له. إذ ُيعدُّ توفير الجّو 
األسرّي، أو الحياة األسرية، أمرًا مختلفًا عن وجود األّم واألب، والحياة األسرية بطبيعتها أكبر من أفرادها؛ فالطفل وأّمه 
يشكالن عالقة ونظامًا ثنائيًا قائمًا بذاته، وكذلك الطفل وأبيه، واألّم واألب. وكلُّ هذه الثنائيات هي بمنزلة تفاعالٍت تحدث 

داخل األسرة، وهي تؤثر في الطفل والوالدين معًا.

الطفل. فوجود  لنمو  العّمة؛ والخالة؛ والعّم؛ والخال؛ والجّد؛ والجّدة، ضروري  الثانية، مثل:  الدرجة  األقارب من  توفير   .5

ضان: االحتِّ
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9

الطفل فاقد الرعاية األسرية في أسرة بديلة حاضنة يجعله أكثر التصاقًا بمفاهيم هؤالء وغيرهم من األقارب من مختلف 
الدرجات، وال يكتسب الطفل هذه المفاهيم ويتعّلمها إالّ من خالل وجوده في أسرة.

6.إتاحة فرصة التفاعل االجتماعّي للطفل، وغرس الشعور باالنتماء؛ والحب؛ واألمن لديه، شأنه شأن بقية األطفال اآلخرين، 
وتوفير فرصة اكتسابه بعض األنماط السلوكية الخاّصة بالحياة االجتماعّية، وتقّبله االجتماعّي ضمن المجتمع األكبر.

7. يوفر االحّتضان، أحيانًا، لألطفال فاقدي الرعاية األسرية في أسرهم الحاِضنة فرصًة أفضل في الحياة من ناحية: التعليم؛ 
والصحة؛ والدخل، وبخاصة أنَّ اختيار األسر الحاِضنة يكون بعناية، ويخضع لشروط معينة وضعت كلها لمصلحة الطفل 

بالدرجة األولى، ولتوفيراألفضل له.

، يضم إضافة الى الزوجين األطفال،  8. ُيلبي االحّتضان للزوجين الحاِضنين حاجتهما للعيش ضمن نظاٍم أسري طبيعيٍّ
المتعارف عليه في  النحو  الوالدّي في رعاية الطفل وتربيته، وتنشئته اجتماعّيًا على  ويمكنهما من  ُممارسة دورهما 

المجتمع.

9. ُيّسهل االحّتضان على الزوجين الحاِضنين اندماجهما مع األسر في المجتمع، والتشارك بخبرات تهمُّ اآلباء وتتعّلق باألبناء.
10. يؤدي، كما يشير بعض اآلباء الحاِضنين، الى تحّسن مستوى صحتهم الجسدية والنفسية بعد احتضانهم للطفل؛ 
إذ يحسمان خالفاتهما ومشاعرهما السلبية ّتجاه عدم اإلنجاب، وتستقر حالتهما العاطفية، ويتقدمان للعمل في تحقيق 

هدف مشترك؛ وهو تربية الُمحتَضن ورعايته.

11. يمكن أْن تمنح  خبرة االحّتضان مشاعر األمومة ومهاراتها وأدوارها للزوجات، ومشاعر األبوة وواجباتها لألزواج، وهي 
مسائل حيوية في دورة حياة الفرد الراشد، وتعطي معنى جديدًا للحياة الزواجية.

12. يدفع احّتضان الطفل الزوجين الى تطوير ذاتيهما، وتعديل سلوكياتهما باالتجاه الذي يتواءم مع تربية طفل تربيُة 
صالحة، وتوفير النموذج الجيد لهما من األبوين الحاِضنين.

13. ُيحّسن االحّتضان العالقة بين الزوجين، ومستوى الرضا عن الحياة الزواجية، ما يسهم في الحّد من التفكير في 
الطالق؛ لعدم قدرة أحد الزوجين على اإلنجاب أو تنفيذه واقعيًا.
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        الطفل الُمحتَضن؟

        هو الطفل الفاقد للسند األسري، والمحتاج إلى الرعاية والحماية والذي تتولى األسرة الحاضنة رعايته

         بموجب قرار قضائي.

رعاية اليتيم وفاقد الرعاية األسرّية في التصور اإلسالمّي 
أصدرت دائرة اإلفتاء العام سنة 2010م فتوى متعلقة باألسر الحاضنة، وقد تضّمنت العديد من التعاليم اإلسالمّية المتعلقة 
بهذا الموضوع، وكان من أبرز ما ورد فيها؛ أنه ال يجوز أن ُينظر لألطفال فاقدي الرعاية األسرية على أنهم نتيجة عمل 
خاطىء )أوالد حرام(، وأن هذه التهمة ال أساس لها، ومن اإلثم أْن نلصقها بهؤالء األطفال البريئين؛ إذ يقول اهلل سبحانه 
والذين  المجتمع.  إليهم واجب على  أحوالها كثيرة، واإلحسان  فالدنيا   ، }فاطر: 18{   ﴾ ُأْخَرى  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َوال   ﴿ وتعالى 
يقومون بحضانتهم يقومون بفرض كفاية عن المسلمين يثابون عليه ثواب كفالة اليتيم، والذين يتم اختيارهم من 
الناس المؤتمنين أصحاب العفة والثقة، ممن ُيمكن االعتماد عليهم في رعاية األطفال فاقدي الرعاية، وعلى النحو الذي 
 ﴾ األَِميُن  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخْيَر  ِإنَّ  استئجره  يابت   ﴿ تعالى  قوله  مع  يتسق  وبما  لهم  الُفضلى  المصلحة  ُيراعي 

}القصص:26{.

كما ال بّد من اإلشارة هنا الى حاجة األسر المحّتِضنة إلى التركيز على أهمية األحكام الشرعّية التي تنظم عالقتهم مع 
هؤالء األطفال، وعلى الوالدين الحاِضنين الرجوع الى أصحاب االختصاص والعلم الشرعّي؛ عماًل بقوله تعالى

ْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُموَن ﴾ }النحل: 43{.  ﴿ وما ارسلنا من قبلك اال رجاال نوحي اليهم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

 دائرة االفتاء العام، 2010 )مرفقه كملحق(
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فضل رعاية اليتيم وفاقد الرعاية األسرية:
بين  االجتماعّي  والتكافل  التعاون  الحّث على  متنوعة من  اإلسالمّية وأحكامها أشكاالً  الشريعة  لقد تضّمنت نصوص 

المسلمين في المجتمع، ويمكن اعتبار فئة األطفال المحرومين من الرعاية االجتماعّية واحدة من الفئات المستهدفة 
بالتكافل والخدمة. وفي هذا السياق  يمكن أْن نورد فضل رعايتهم على النحو اآلتي:

الجوانب:  جميع  من  األسرّية  الرعاية  اليتامى/فاقدي  لرعاية  متكاماًل  ومنهجًا  نظامًا  اإلسالمّية  التربية  قّدمت  لقد   )1
النفسّية؛ واالجتماعّية؛ واالقتصادّية؛ والخلقّية، ولم يَدع النظام اإلسالمي كبيرة وال صغيرة إال أوضحها لإلنسان القائم 
على رعاية هؤالء اليتامى، وذلك من أجل تحقيق السعادة لهم في الدنيا واآلخرة، وتنشئتهم النشأة الصالحة ليسهموا 
في بناء الوطن، والذود عنه، والمشاركة الفاعلة في عمارة األرض، وليكونوا خلفاء فيها تستقيم بجهدهم وأفكارهم 

حياة اآلخرين.

2( أّكد اإلسالم على رعاية األطفال الذين ال ناصر لهم إال اهلل، وقد جاء في الحديث القدسي : )اشتد غضبي على من ظلم 
من ال يجد له ناصرًا غيري ( رواه الطبراني.  وإذا غضَب اهلل على من أساء إلى ضعيف، فإنه يرضى على من أحسن إليه، وأنصفه، 

وأشعره بكرامته، واهلل تعالى أعلم . 

3( كّل إنسان يولد بريء الذمة، وله صفحة بيضاء عند اهلل تعالى، ال ُيسّجل فيها إال ما يعمله بعد البلوغ، وهؤالء األطفال 
هم بريئون – بكل معنى الكلمة – وتجب معاملتهم بالحسنى كما يعامل كّل األطفال.

4( َمْن ليس له معيل ينفق عليه؛ فتجب نفقته على المجتمع عمومًا، سواء قامت بذلك الدولة من مال الخزينة، أو قام 
به أبناء المجتمع، وإذا أهملوا هذه النفقة؛ فإّن المجتمع كّله يقع في اإلثم، لذا فإّن قيام جمعية، أو أفراد بهذه الرعاية هو قيام 

بفرض كفاية، يرفع الحرج عن المجتمع كّله.

5( ال يوجد فرق بين هؤالء األطفال وبين بقية األيتام من ناحية ثواب اإلنفاق عليهم، وثواب رعايتهم، وهذا ما يؤّكده 
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الحديث الشريف: )أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ( رواه البخاري. ويجوز إعطاء 
القائمين على رعاية هؤالء اإلطفال من أموال الزكاة والصدقات، إذ ُيعّد القائمون على رعايتهم وكالء عن األشخاص الذين 

يتزكون ويتصدقون في إيصال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها.

6( هؤالء األطفال هم أمانة اهلل في يد القائمين على رعايتهم، الذين يجب عليهم أن يعلموهم ما ينفعهم في الدنيا 
واآلخرة، ومنها الواجبات الدينّية اإلسالمّية، والخلق الكريم، وما يكسبون به رزقهم في المستقبل لُيغنيهم ذلك عن 
الحاجة إلى اآلخرين. وال ينتقص ما يتقاضاه القائمون على رعاية األطفال من رواتب من أجرهم عند اهلل تعالى، وسوف 

يسألهم اهلل، عز وجّل، عن هذه األمانة، فإذا بذلوا جهدهم في رعايتهم؛ فقد أّدوا ما عليهم.

الرعاية الجسمّية لأليتام/ فاقدي الرعاية األسرية، كما وردت في التربّية اإلسالمّية:
اهتّمت التربّية اإلسالمّية برعاية جسم اإلنسان عمومًا وأولته عنايًة خاّصةص، فمن خالله تمارس النشاطات المختلفة، وبه 
يؤدى الدور المنوط به، وينّفذ ما يمليه عليه العقل والروح، ولهذا كانت الرعاية الجسمّية إحدى المسؤوليات العظمى 

التي اهتّمت بها التربّية اإلسالمّية كما يلي.

المطمئنة  الحياة  وتوفير  السعادة  تحقيق  مسؤولية  بالمجتمع  وانتهاًء  واألقارب  األسرة  من  بدءًا  الجماعة  تتحّمل   .1
لليتيم/ فاقد الرعاية األسرية؛ ألنه ضعيف ويحتاج إلى غيره، ال سيما أنه لم يبلغ ِسن الحلم.

2.  يتوجب على القائمين على رعاية اليتيم/ فاقد الرعاية األسرية توفير الغذاء النافع لجسمه وعقله، واالبتعاد عما يضره 
ويؤذيه ويقلل من نشاطه.

3. يتوجب على القائمين على رعاية وحضانة الطفل اليتيم/ فاقد الرعاية األسرية حمايته من اإلرهاق واإلعياء، وتوفير 
األرضية الحاِضنة والخصبة لرعايته: صحّيًا؛ وجسمّيًا؛ وجنسّيًا، وتأمين السكن، ودرء األخطار عنه، فالراعي مسؤول عن 
رعيته في إدارة شؤونها كافة. وقد أّكد ذلك الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بقوله » كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن 

رعيته، فاإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته« رواه صحيح البخاري.



13

4. أّكد اإلسالم على العناية بتغذية الطفل اليتيم/ فاقد الرعاية األسرية جسديًا، وأباح له تناول المأكوالت الحالل، وحّرم 
عليه الخبائث؛ ألن في األولى النفع والسالمة، وفي الثانية الضرر والشرور، قال تعالى ﴿ َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ 

َباُت ﴾ } المائدة:4{ يِّ َلُكُم الطَّ

5. حّث اإلسالم على االهتمام بمظهر اليتيم/ فاقد الرعاية األسرية، وجعل الَجمال من المظاهر التي أحبها اهلل سبحانه، 
عن عبد اهلل ابن مسعود قال صلى اهلل عليه وسلم: “ ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال 
رجل:  يا رسول اهلل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن  نعله حسن، قال صلى اهلل عليه وسلم” : إن اهلل جميل يحب 

الجمال« رواه مسلم.
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الرعاية االجتماعّية لليتيم/ فاقد الرعاية األسرّية ، كما وردت في التربّية اإلسالمّية: 
تشتمل الرعاية االجتماعّية لليتيم/ فاقد الرعاية األسرّية على ما يلي:

1. أْن يعيش في كنف أسرٍة تقّيٍة يعيش معها، ويعامُل برفٍق ولين.

2. أْن يتّم إعداده للحياة ليكون إنسانًا عاماًل ليس عالة على غيره، وال عبئًا على أمته، وال عنصر شرٍّ ينفث سمومه ّتجاه 
أمثاله من أطفال األمة، تأكيدًا لقوله تعالى﴿ َأَلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى ﴾ } الضحى:6{

ا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر ﴾ } الضحى:9{. 3. أْن تتصف العالقة به بالعطف والرحمة، قال تعالى ﴿ َفَأمَّ

4. أْن ال يتّم ازدراؤه وإهماله، وأْن ال تتصف المعاملة معه بالقسوة؛ والغلظة؛ والعنف وقد ربط المولى، عز وجل، من يؤذيه 
يِن، َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم﴾ }الماعون: 1-2{ ، وعن أبي  ُب ِبالدِّ ويعنفه بالتكذيب بيوم القيامة، بقوله ﴿أَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ
هريرة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :” خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم ُيحسن إليه، وشّر بيت 

في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه« رواه ابن ماجه. 

اليتم ألفضل الخلق أجمعين محمد  اليتامى أمر يحتاج إلى تقوى، وأمانة، وحرص وحزم وقوة. واختار اهلل  أّن إصالح   .5
بن عبد اهلل، فحْسب اليتامى مواساة وفخرًا أْن  يكون سيد المرسلين وإمام المتقين قد ُوِلد يتيم األب، ثم نشأ يتيم 

األبوين، فذاق صلى اهلل عليه وسلم مرارة اليتم، وتجّرع مشاعره: قهرًا وفرحًا؛ ويسرًا وعسرًا.

6. أنَّ اهلل عّظم أجر من يعتني باليتيم/ فاقد الرعاية األسرية، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم “ من مسح رأس يتيم 
لم يمسحه إال هلل كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيما عنده كنت أنا وهو 
في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى”. وفي الحديث جانب مهم في إشعار اليتيم بعطف وحنان 
أفراد المجتمع، وأنهم لن يتركوه وحده، وأنَّ اإلسالم ال يقبل أن يعيش اليتيم في ضياع وحرمان، أو يتّم التخلي عنه. فالبد 
من وقاية المجتمع المسلم من المشكالت كافة قبل وقوعها. وهذا الحديث يوفر قاعدة إيمانية اجتماعية نفسية تكفل 
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باألمن  وتشعرهم  الحياة،  األسرية  الرعاية  فاقدي  لأليتام/ 
واألمان، وتدخل الفرحة إلى قلوبهم، وترسم البسمة على 
شفاههم والبهجة على محياهم. ولكن اهلل لم ينس أحدًا 
من واسع فضله؛ فقد قيَّض األقارب الرحيمين والمحسنين 
والمتصدقين والخيرين لمدِّ يّد المساعدة لهؤالء اليتامى 
بأمانة وإخالص، والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم، كما 
لتقّدم  الخيرية  المؤّسسات والجمعيات  قيَّض لهم بعض 

لهم المساعدة والرعاية التربوية.

7. أّن اإلسالم حّث على أْن َيترك َمْن يتولى رعاية اليتيم/ 
في  أحّس  إذا  اليتيم  على  الوالية  األسرية،  الرعاية  فاقد 
عليه،  والمحافظة  ورعايته  تربيته  القدرة على  نفسه عدم 
قال تعالى﴿ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح لَُّهْم َخْيٌر ﴾ 
}البقرة: 220{، وعن ابي هريرة وقال رسول اهلل صلى اهلل 
اليتيم  الضعيفين  حق  أخرج  إني  ﴿اللهم  عليه وسلم 

والمرأة (.

الرعاية  لليتيم/فاقد  النفسّية  الرعاية 
األسرية في التربّية اإلسالمّية: 

األسرية من  الرعاية  اليتيم/فاقد  برعاية  اإلسالم  اهتّم  لقد 
الناحية النفسّية، ويتجّلى ذلك في الجوانب التالية :

والفرحة  البهجة  إدخال  على  اإلسالمّي  المنهج  حرص   )1
على قلوب جميع فئات المجتمع، وكذلك نشر روح السعادة 

بين أفراده.

2( سعي المنهج اإلسالمّي  إلى تحقيق الرعاية، والعناية، 
والتربية، للضعفاء وفاقدي الرعاية األسرية من الناحيَتين: 
ُأْوُلوْا  اْلِقْسَمَة  َوِإَذا َحَضَر  المادية؛ والمعنوية. قال تعالى﴿ 
َوُقوُلوْا  ْنُه  مِّ َفاْرُزُقوُهم  َواْلَمَساِكيُن  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
ْعُروًفا، َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوْا ِمْن َخْلِفِهْم  َلُهْم َقْواًل مَّ
َقْواًل  َوْلَيُقوُلوْا  َه  اللَّ ُقوا  َفْلَيتَّ َعَلْيِهْم  َخاُفوْا  ِضَعاًفا  ًة  ُذرِّيَّ

َسِديًدا ﴾ }النساء: 8 - 9{.  
  

3( تأكيد المنهج اإلسالمّي ضرورة االبتعاد عن كل ما يجرح 
من  سواء  األسرية،  الرعاية  اليتيم/فاقد  وشعور  إحساس 

خالل الكلمات، أو التعبيرات التي ُتلحق به األلم، واألذى.

4( حّث اإلسالم كّل مسلم ومسلمة على أْن يجعل تقوى 
األسرية  الرعاية  األيتام/فاقدي  يعامل  وأْن  قلبه،  في  اهلل 
والتأديب  والتعليم،  بالتربية،  عليهم  ويحافظ  باإلحسان، 

كما يحافظ على أبنائه الذين هم من ُصلبه.
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الرعاية األسرية البديلة مقارنة مع الرعاية المؤّسسية: 
المزايا، والدالئل العلمّية، ونتائج البحوث

باألطفال  تلحق  التي  األضرار  إلى  تشير  التي  التجريبّية  والدراسات  العلمّية،  بالبحوث  ملخصًا مدعمًا  الجزء  يتناول هذا 
التي بدأت منذ وقت مبكر  البديلة،  الرعاية األسرية، والرعاية األسرية  المؤّسسية والحرمان من  للرعاية  التعرض  نتيجة 
من بدايات القرن العشرين، وهي التي تبرر الحماسة لتقديم الرعاية األسرية لألطفال المحرومين من الرعاية الوالدية من 
جهة، وتدفع باألزواج الذين لم يتمكنوا من اإلنجاب لالقتناع بفكرة احّتضان طفٍل من األطفال المحرومين من الوالدين، 

والجّو األسرّي من جهة أخرى.

أّواًل: األضرار المتعلقة بنمو الطفل وتطّوره:

 لقد تّم توثيق األضرار التي تلحق بنمو األطفال الُموَدعين في مؤّسسات الرعاية البديلة وتطورهم في المجالت العلمية 
المنشورة؛ إذ بّينت العديد منها أنَّ األطفال األكثر حساسية وتعرضًا للخطر من هذه الناحية هم فئة األطفال دون ِسّن الثالث 
سنوات. كما تجدر اإلشارة هنا إلى أنَّ أولى الدراسات العلمّية التي قارنت القدرات واإلمكانيات النمائّية لألطفال الذين ترعرعوا 
في مؤّسسات الرعاية باألطفال الذين نموا في أسرهم األصلية البيولوجية، أو أسٍر بديلة بعيدًا عن الرعاية المؤّسسية، كانت 
تلك الدراسة التي هي جزء من  »برنامج بوخارست للتدخل المبكر«  وأجريت العام 2009 في رومانيا على )208( أطفال بمتوسط 
عمري بلغ )22 شهرًا(، وقد تّم تتبع نمو الدماغ لديهم، ونموهم الجسمّي العاّم، ونموهم السلوكّي واالنفعالّي لسنوات عّدة.
المختلفة مقارنة مع  األطفال  نمو  المؤّسسية في جوانب  الرعاية  تأثير  نتائج مثيرة لالستغراب حول  الدراسة  وأظهرت 
رعايتهم في أسرهم البيولوجية، أو األسر البديلة- وبخاصة من ناحية نموهم الجسمّي األكثر تأّثرًا- التي كانت على 

النحو اآلتي:

ر النمو الجسمّي العام للطفل؛ إذ يتأخر الطفل شهرًا عن النمو الطبيعي مقابل كّل )2.6( شهًرا يقضيها  - تأخُّ

في مؤّسسات الرعاية البديلة.

ر نمو الذكاء ونشاط الدماغ، اللذين كانا أدنى لدى أطفال مؤّسسات الرعاية البديلة مقارنة مع األطفال اآلخرين،  - تأخُّ
وبشكٍل ُيعّد ذا داللٍة إحصائية ال سيما لدى األطفال الذين دخلوا مؤّسسات الرعاية في ِسنٍّ مبكرة.  



ر واضح في النمو االجتماعّي واالنفعالّي المتعّلق بعالقاتهم وتفاعالتهم ومشاعرهم  نحو اآلخرين من أقران  - تأخُّ
وزمالء وراشدين مسؤولين عنهم مقارنة مع األطفال اآلخرين الذين ينمون في أسرهم أو أسٍر بديلة، إضافًة إلى 
إظهارهم اضطراباٍت انفعالّية، وسلوكّية، وسوء تصرف، ومشكالٍت اجتماعّية بنسبة أعلى من بقية األطفال الذين 
هم من العمر نفسه، مثل: السلوك العدواني؛ واالستقواء على الزمالء؛ وضعف االنتباه؛ وسرعة التشتت؛ وأعراض 

أقرب للتوحد« اضطراب التواصل اللغوّي، والتفاعل مع العالم الخارجّي«.

لقد تّم تدعيم نتائج هذه الدراسة من جانب العديد من الدراسات التي تلتها في وقت الحق، كما مهدت لدراسات 
حاولت تفسير تأّخر النمو عند أطفال مؤّسسات الرعاية البديلة مقارنة مع أطفال األسر البديلة في ظل ظروف هذه 
المؤّسسات وأوضاعها؛ لقد أشارت الدراسات إلى أن حرمان األطفال في المؤّسسات من االتصال البصرّي المناسب، 
واإلثارة البصرّية والحسّية والسمعّية واللمسّية، ُيعيق نمو أدمغتهم والعمليات العصبية داخلها، ما يتسبب في 
انخفاض نسب ذكائهم العاّم. كما تسهم قلة األلعاب وأماكن اللعب، وفرص الترفيه والتسلية االجتماعّية في 

انخفاض النمو الجسمّي والعضلّي، ونمو المهارات الجسمّية، والمهارات االجتماعّية، وكذلك النمو 
اللغوّي لدى أطفال مؤّسسات الرعاية البديلة، كما تؤدي التغذية غير المتوازنة وغير الصحية دورًا 
اإلصابة  العاّم كثرة  ر نموهم  تأخُّ أْن تفسر  ُيمكن  التي  العوامل  الجسمّي. ومن  ر نموهم  تأخُّ في 
باألمراض وفي عمر ُمبكٍر؛ نتيجة ضعف مناعتهم المتأثرة بانخفاض شروط النظافة، وترك المالبس 
الرعاية  وإهمال  باألطفال،  الغرف  وازدحام  واألطفال،  الرّضع  أبدان  على  طويلة  لفتراٍت  المّتسخة 
حتى  تظهر  أْن  ُيمكن  الظروف  هذه  إّن  باألطفال.  المتخّصصة  للعيادات  الذهاب  وعدم  الطبية، 
داخل أفضل مؤّسسات الرعاية البديلة من ناحية إداراتها وخدماتها حيث الحرمان من الجّو األسرّي، 
والتعاطف والدفء والحنو التي ال تتوافر في مؤّسسات الرعاية، ما يترك أثرًا انفعالّيًا ونفسّيًا سلبّيًا 

في نفوس األطفال ُيعيق نموهم الطبيعّي. 

ثانيًا: سوء المعاملة واالستغالل:

نشرت نتائج مجموعة واسعة من الدراسات في مواقع مختلفة من العالَم، بّينت تعّرض األطفال الُموَدعين في مؤّسسات 
الرعاية البديلة لمدى واسع من أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة؛ وللجنسين من الذكور واإلناث على حدٍّ سواء، 
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ومن الفئات العمرية كافة. وعلى الّرغم من صعوبة دراسة وتقييم اإلساءة والعنف في هذه المؤّسسات- إذ توصف بأنها 
خفية بحكم عزلة المؤّسسات وانغالقها-  إالّ أّن هناك دالئل قوية تشير إلى استخدام أساليب عنيفة تقوم على الضرب، 
ش، ُيفّسر بضعف  بشكل أساسّي، في تربية سلوك أطفال المؤّسسات وتعديله، وتعّرضهم للعنف الجنسّي والتحرُّ
وعي األطفال بحقوقهم، وطرق الدفاع عن أنفسهم؛ ففي دراسة مسحية أجريت العام 2007 في الهند على ) 2245 (
طفاًل من مؤّسسات الرعاية، وجد الباحثون أّن 52% من األطفال يتعّرضون للضرب والتعذيب بأدواٍت حادة. وفي دراسة 
إيرلندية تّم تحديد ) 800 ( شخص مارسوا جريمَة عنٍف جسديٍّ وجنسيٍّ ضّد )1090 ( طفلاًل مقيمًا في مؤّسسات الرعاية 

خالل السنوات من 1914- 2000.

ثالثًا: اآلثار االجتماعّية:

الرعاية  أقّل ألطفال مؤّسسات  يكونا  أْن  ُيمكن  المجتمع  تنمية  في  والمشاركة  الطبيعّية،  االجتماعّية  الحياة  فرص  إّن 
االجتماعّية الذين عاشوا سوء النمو والتطّور االجتماعّي والعقلّي واالنفعالّي؛ فالوصمة االجتماعّية تالحقهم، إضافًة إلى 
أّن عزلة المؤّسسات ُتسهم في الحدِّ من تطّويرهم لشبكات التفاعل االجتماعية. كما أنهم يعانون من تدني التحصيل 
ب من المدرسة في وقٍت مبكر، ومن ثّم فإّن مؤهالتهم  األكاديمّي ومن مهارات القراءة والكتابة والحساب، ومن التسرُّ
العلمّية منخفضة. من ناحية أخرى، ُتعيق ظروف الحياة في المؤّسسة تطّوير األطفال لمهاراٍت حياتّية، مثل: االستقاللّية؛ 
وإدارة الموارد المالّية؛ وإعداد الطعام؛ وحّل الصراع، كما تشير نتائج بعض الدراسات التي أجريت على أطفال المؤّسسات 

بعد أْن يكبروا ويتركوها إلى تشردهم، وتورطهم في جرائم اجتماعّية ومالّية، وعنف، وانتحار.
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الفصل الثاني: األسرة الحاِضنة

 مرحلة ما قبل االحّتضان: التحضير لالحّتضان واالستعداد له
 عندما يتخذ الزوجان قرارًا يتعلق باحّتضان طفٍل من األطفال الُموَدعين في مؤّسسات الرعاية االجتماعّية، ويعتقدان 
من  مجموعة  مع  والتعامل  الخطوة،  لهذه  والتهيؤ  التحضير  عليهما  فإّن  يناسبهما؛  أمامهما  المتاح  الخيار  هذا  أّن 
القضايا المترتبة على قرارهما. وهناك مجموعة من الموّجهات للوالدين المحّتِضنين تساعدهما على التخطيط لعملية 
االحّتضان، واالستعداد الذكي الحّتضان الطفل تبعًا لما يوصي به خبراء الرعاية األسرّية البديلة الذين َحِرصوا على توجيه 
اآلباء الحاِضنين بما ُيّسهل عليهم عملية االحّتضان، ويجعلها خبرًة سارة وإيجابيًة من ناحّية، وقابلًة للتعامل واإلدارة 

من ناحّية أخرى كالتالي :

• اّتخاذ قرار مشترك بين الزوجين بشأن جنس الطفل المنوى احّتضانه حول ما إذا كانا يريدانه ذكرًا أم أنثى، والتمتع 
بالمرونة في حالة تغّير جنس الطفل الُمحتَضن في ظّل ظروف المؤّسسات وحاالت األطفال الذين باإلمكان تحضينهم.

 
• جمع معلوماٍت مهمة عن الطفل المنوى احّتضانه، واالستفسار عن قضايا تخّصه، وجمع  بياناٍت ومعلومات تفصيلّية 
أقرانه  مع  ومقارنته  العاّم،  الجسمّي  ونموه  الرعاية،  مؤّسسة  في  السابق  وتاريخه  البيولوجيين،  بوالديه  أو  به  تتعلق 
والتحّقق من مدى سهولة  الرعاية،  األطفال ومقّدمي  بقية  اليومّي، وعالقته مع  روتين حياته  المؤّسسة، ومعرفة  في 
قه بالراشدين، واالستفسار حول ما إذا كان  قد تنقل بين المؤّسسات، وكيف وصل إليها. وُيمكن جمع المعلومات  تعلُّ
من اإلداريين المسؤولين عن مؤّسسة الرعاية، والعامالت أو المربيات اللواتي أشرفن مباشرًة على الطفل منذ التحاقه 
أمٌر  بل هي  وتتبعها فضوالً؛  التفاصيل  ُتعّد  هذه  أالّ  ويجب  بهن،  االلتقاء  االجتماعيات وطلب  والباحثات  بالمؤّسسة، 
المؤّسسة  في  الطفل  يرعى  كان  شخص  هاتف  برقم  االحتفاظ  ُيمكن  كما  بالرحة.  شعورًا  الوالدين  وتمنح  مناسب، 

لالستفسار منه حول أية معلومات قد يحتاجها الوالدان الحقًا 

هي األسرة التي تحتضن الطفل الفاقد للسند األسري وتقوم بالواجبات العادية لألسرة الطبيعية من رعاية 
والقيم  العادات  وإكسابه  العاطفي،  واإلشباع  النفسي  األمن  وتوفير  للطفل  األساسية  االحتياجات  وتحقيق 

االجتماعية المثلى، ويكون لها الحق في اإلشراف عليه كوالديه، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة.

ِتعريف األسرة الحاضنة:

20



إلى  اّتخاذ قرار إحضاره  الُمحتَضن  قبل  الصحّي للطفل  التاريخ  الحاِضنين بجمع معلوماٍت عن  الوالدين  ضرورة قيام   •
المنزل؛ ألّن من شأن إجراء الفحص الطبيٍّ الشامل، واختبارات تحاليل الدم، الكشف عما قد يعانيه الطفل من أمراض، 
مثل: فقر الدم؛ والسل والزهري؛ والتهاب الكبد الوبائي؛ وغيرها. ومن المناسب تتبع خلفّية الطفل الصحّية والطبّية، 

وتاريخه الصحّي منذ التحاقه بالمؤّسسة، وذلك لتشخيص أية مسائل طبّية يمكن أْن تظهر والتعامل السريع معها، 

ومن المناسب أيضًا الحصول على استشارة من طبيب متخصص تتعلق بأية أمور أو نتائج طبّية أو معلومات تّم الحصول 
عليها حول صحة الطفل، وال يدرك الوالدان معناها أو مضامينها، ومن األهمّية االحتفاظ  بنسٍخ من هذه المعلومات 
ر الوالدان الحاِضنان فكرة أّن معظم األطفال الُمحّتَضنين وبصرف  والفحوصات الطبّية. وتجدر اإلشارة إلى أهمّية أْن يتذكَّ
النظر عن تاريخهم الصحّي - سوف ينمون بشكٍل أفضل، وسيتقدمون في نموهم الطبيعّي حينما يبدأون بالحصول 

على التغذية السليمة، والعناية الطبّية الالزمة، والشعور بالحب واالهتمام من والديهم الحاِضنين لهم. 

• التواصل مع أسر لها خبرة في احّتضان األطفال، وإدارة موقف االحّتضان بتفاصيله كافة، والتعامل مع مستجدات الحياة 
للزوجين  تكون مفيدة وخصوصًا  قد  المسألة  لألسرة، وهذه  الُمحتَضن  الطفل  انضمام  بعد  اختلفت طبيعتها  التي 

اللذين يعانيان درجًة من التوتر والضغط النفسّي.  

التخطيط لإلعالن عن احّتضان الطفل، ونشر خبر االحتضان وقراره  بين األقارب واألصدقاء والمعارف والجيران، ضمن   •
االحتفال،  ليوم  بريدّيًا-  أو  إلكترونّيًا  توّزع  بإرسال بطاقات دعوة -  أّي طفٍل، وقد تكون  احتفاليٍة شبيهة بميالد  أجواٍء 
التي يعلنان فيها عن سعادتهما للقيام بهذه الخطوة، والتغيير الذي سيطرأ على  المناسبة  التهنئة بهذه  وتلقي 
حياتهما. وقد أشار بعض اآلباء الحاِضنين لألطفال إلى أّنهم قد اتبعوا العادات المتعارف عليها عند ميالد طفٍل جديد، 

مثل: ذبح »عقيقة للطفل«؛ ودعوة أهاليهم وأصدقائم إلى وليمة على غرار ما يفعله اآلباء البيولوجيون.
 

والقاسية  والجارحة،  الشخصّية  التساؤالت  من  للكثير  واالستجابة  التعليقات،  من  العديد  مع  للتعامل  االستعداد    •
المتوقعة من المحيطين المقربين، وحتى األشخاص الغرباء المتعّلقة بالطفل؛ وهويته؛ ودرجة المغامرة في اّتخاذ هذا 

القرار. 
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إّن أسئلًة من مثل:

»كم كلفتك المسألة؟ وكيف تخّلت عنه أّمه؟ وهل تعرفون أصله؟ وهل تأّكدتم أّن  المعلومات عنه حقيقية؟«. 
هذه التساؤالت قد ال يمكن تجنبها أو الوقاية منها، إال باالستعداد لمواجهتها، والترحيب بها من جانب الوالدين، وعدم 
التعامل معها بحساسية مفرطة. ويمكن التدرب على كيفّية مواجهتها أو طلب المساعدة من المرشدين النفسّيين 

والمتخّصصين. 

•  التخطيط، بشكل جيد وواٍع، إلدارة مسألة رعاية الطفل إذا كان كال الوالدين يعمالن، والحرص على توفير رعايٍة بديلة 
ومناسبة للطفل خالل انشغالهما بالعمل.

•  تعّدد إجراءات وخطوات عملّية االحّتضان، التي ُتمّثل قرارًا قد يكون باعثًا على توليد حالة مؤقتة من التوتر والضغط 
النفسّي. وعليه؛ ربما يعيش أحد الوالدين الحاِضنين أو كالهما حالًة طبيعّيًة ومتوقعة من الحزن أو االكتئاب بعد اّتخاذ 
نصف  في  تقريبًا  وتظهر  الحاِضنين،  اآلباء  بين  ومنتشرة  شائعة  حالة  وهذه  للمنزل،  الطفل  ومجيء  االحّتضان،  قرار 
.Post Adoption Syndrome PADS الحاالت، وُيطلق عليها »متالزمة أعراض ما بعد التبني/ االحتضان« واسمها العلمي
وُيعّد الشعور بالحزن رّدة فعٍل طبيعّية لإلجهاد والضغط النفسّي- ِمثل عملّية االحّتضان- وهو ما يحتاج الوالدان إلى 

اعتباره أمرًا طبيعّيًا ال يستدعي القلق، وسيزول مع التقدم بخبرة االحّتضان.

•  ظهور أعراٍض، أحيانًا، لدى الطفل الُمحتَضن تشبه حالة الوالدين حديثي العهد باالحّتضان، ِمثل: االنسحاب االجتماعّي؛ 
وقلة النشاط؛ والخوف؛ والحزن؛ والضيق. وهي رّدات فعٍل طبيعّية؛ نظرًا لتغّير بيئة الطفل التي كان ُمعتادًا عليها- 
وهي مؤسسة الرعاية االجتماعّية- وانتقاله إلى البيت الجديد غير المألوف له، وستزول  هذه األعراض المؤقتة مع الوقت، 
لها من الوالدين سُيّسهل التعامل معها ويساعد في انتهائها. وُيمكن إلحضار قطٍع من مالبس الطفل وألعابه  وتقبُّ
التي كانت معه في مؤّسسة الرعاية، وإعداد وجباته المفضلة، وتقديم مشروباته المحببة، مساعدته في التوافق مع 

المنزل الجديد.
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• حاجة الوالدين، قبل قدوم الطفل للمنزل، إلى إعادة ترتيب المنزل بتخصيص غرفة مجّهزة للطفل الُمحتَضن، وتحضير 
األلعاب والمالبس المناسبة لعمره، وجنسه، وحالة الطقس. كما يحتاح الوالدان لالستفسار عن تغذيته، وحاجته للرضاعة، 
وطعامه المفضل، وأناشيده، وأية احتياجات تخّص عمره، حتى ال يشعرا باالرتباك والحيرة عند قدومه، والتشوش حول 

الطريقة المناسبة لتلبية احتياجاته.

حاجات الطفل
لكّل طفٍل- سواء أكان يعيش مع أبويه البيولوجّيين أو أبوين حاِضنين- حاجاته البيولوجّية؛ واالجتماعّية؛ واالنفعالّية  
التي ينبغي أْن ُتشبع عن طريق األسرة وتتشابه مع حاجات األطفال عمومًا. وتؤدي تلبية حاجات الطفل دورًا فاعاًل في 
نمو شخصيته، وفي صحته الجسمّية والعقلّية فإذا تّم تلبية هذه الحاجات- من جانب األسرة بشكٍل رئيسي-  فإّن نمو 
الطفل يسير في االّتجاه الصحيح، ويصبح باإلمكان تعديل سلوكه نحو األفضل، ليكون أكثر توافقًا وتكيفًا مع بيئته 
المحيطة. وإذا لم يحدث اإلشباع لهذه الحاجات أو بعضها، فإّن الطفل يتعّرض لحالٍة من االختالل وعدم التوازن، والوقوع 
في المشكالت. ولمساعدة هذه األسرة على التعامل مع الطفل؛ فإنه ال بدَّ لها من معرفة حاجاته التي تتطلب إشباعًا 

خالل مراحل نموه، ومنها: الحاجات البيولوجّية؛ واالجتماعّية؛ واالنفعالّية. وفي ما يلي ملخٌص لهذه الحاجات:
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حاجات األطفال )يحتاج األطفال إلى ...........(العمر التقريبّي

من الوالدة حتى 3 أشهر

الحماية من الخطر الجسدّي• 
الرضاعة والتغذية الجيدة• 
من •  األمراض  ضد  والتحصين  المتكاملة؛  الصحّية  الرعاية 

والفحوصات  لها،  المحّددة  المواعيد  في  )اللقاحات(  خالل 
الطبّية التي ُيمكنها الكشف عن وجود أية أمراٍض وراثية، 
الُمحتَضن  الطفل  بين  الجينية  الفروق  باالعتبار  األخذ  مع 

والوالدين الحاِضنين
رون معه عالقة آمنة•  شخص بالغ يتعلقون به، ويطوِّ

      )ال سيما األّم واألب(
شخص بالغ يستطيع أْن يفهم إشاراتهم ويستجيب لها• 
أشياء ينظرون إليها؛ ويلمسونها؛ ويسمعونها؛ • 

ويشمونها؛ ويتذوقونها
شخص يحملهم؛ ويغّني لهم؛ ويهّزهم• 

من 4 أشهر حتى نهاية العام األول

كل ما سبق ذكره إضافة إلى:
تحفيز لغوي مالئم• 
أمور منزلية عادية يتفحصونها• 
فرص يومية للعب بأشياء متعددة• 

24



من )1-3( سنوات

كّل ما سبق ذكره إضافة إلى:
قراءة القصص وسردها لهم يوميًا• 
فرص لالكتشاف واللعب• 
فن •  )األكل،  أنفسهم  رعاية  كيفية  تعليمهم  في  البدء 

مثل  الشخصّية  والنظافة  الذاتّية  العناية  على  التدرب 
استخدام الحمام، ...(

أنشطة لتطوير مهاراتهم الحركّية؛ واللغوّية؛ والمعرفّية• 

من )3-6( سنوات

كل ما سبق اإلشارة إليه إضافة إلى:
المشاركة في األلعاب التمثيلّية• 
غناء األغاني المفضلة• 
فرص لتطوير مهارات حركّية دقيقة• 
تشجيع على فهم اللغة والتعبير بها• 
فرص لتعّلم التعاون؛ والمساعدة؛ والتشارك• 
التهيئة للقراءة والكتابة؛ وإثراء محصولهم اللغوّي• 
تشجيعهم على المثابرة على إنجاز المهّمات والمشاريع• 

من )6-8( سنوات

وفكرّية •  ولغوّية؛  حركّية؛  مهارات:  اكتساب  في  الدعم 
إضافّية

بالرعاية •  يتعلق  ما  في  الذات  على  لالعتماد  أكثر  فرص 
الذاتّية

الدعم لتطّوير اللغة أكثر َعْبر كلٍّ من القراءة، والغناء• 
فرص لتعّلم التعاون؛ والمساعدة؛ والعمل الجماعّي• 

العمر التقريبّي                                                          حاجات األطفال )يحتاج األطفال إلى ...........(
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مرحلة الطفولة من )9-12( سنة

كّل ما ذكر سابقًا إضافة إلى:
والعمل؛ •  القدرة؛  في  األطفال  بين  الفروق  ل  وتقبُّ دعم 

وتجنب المقارنة بينهم
تسمح •  بما  لديه  التحصيل  دافع  وتنمية  الطفل؛  تشجيع 

به قدراته 
فرص •  تتيح  التي  والمخيمات  األندية  في  الطفل  إشراك 

االستكشاف وزيادة الخبرات لديه
دعم الطفل لتكوين مستوى طموح يتناسب مع قدراته • 

العقلّية
تشجيع الطفل على تطّوير الهوايات وممارستها• 
تشجيع الطفل على التعبير عن انفعاالته،؛ وتوفير فرص • 

لذلك
والشعور •  للحب؛  الحاجة  مثل:  النفسّية  الحاجات  تلبية 

باألمن والتقدير
تكوين مفهوم •  الطفل؛ ومساعدته على  احترام مشاعر 

ذات إيجابّي
تعليم الطفل كيفّية حّل مشكالته وصراعاته مع اآلخرين• 
توفير جوٍّ أسريٍّ خاٍل من التوتر والتهديد• 
ببيئته •  الخاّصة  والتقاليد  بالعادات  الطفل  تعريف 

االجتماعّية، وتمكينه من التعامل معها بإيجابّية
دعم الطفل وتشجيعه على السلوك المالئم في المواقف • 

االجتماعّية، وتعريضه لخبرات اجتماعّية إيجابّية
المنزل/•  في  المسؤوليات  بعض  لتحّمل  الطفل  إعداد 

المدرسة

العمر التقريبّي                                                          حاجات األطفال )يحتاج األطفال إلى ...........(
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مرحلة المراهقة من )13-18( سنة

لديه: •  تظهر  التي  النمائّية  التغيرات  لتقّبل  المراهق  إعداد 
)الجسدّية؛ والفسيولوجّية( وتزويده بمعلومات دقيقة وواقعّية 

حول ذلك
تربية المراهق تربيًة جنسّيًة مناسبًة، وتنمية اّتجاهاٍت إيجابّيٍة • 

لديه نحو الجنس، واالبتعاد عن الُممارسات الخاطئة
مساعدة المراهق على استغالل أوقات الفراغ، وممارسة الرياضة • 

واألنشطة
الذات •  حول  إيجابيٍّ  مفهوٍم  تنمية  على  المراهق  مساعدة   

الجسمّية له
وحلِّ •  التفكير  في  العلمّي  األسلوب  المراهق الستخدام  إعداد 

المشكالت
تنمية الميول واالّتجاهات لدى المراهق• 
القرار •  اّتخاذ  على  ومساعدته  القرارات؛  الّتخاذ  المراهق  إعداد 

السليم لدراسته
ل وجهات النظر، وإبداء رأيه بموضوعّية•  تشجيع المراهق على تقبٌّ
تنمية الثقة بالنفس لدى المراهق• 
م بانفعاالته•  مساعدة المراهق على التحكُّ
م سلوكه•  إشباع حاجته للحب؛ والفهم؛ واألمن؛ والتقدير؛ وتفهُّ
ل مشاعره ومشاعراآلخرين•  إعداد المراهق لتقبُّ
الزائدة؛ •  الحساسية  من  التخلص  على  المراهق  مساعدة 

ومعالجة أزمات النمو االنفعالّي
دعم المراهق لحلٍّ صراعاته مع اآلخرين بطريقٍة إيجابّية• 
تشجيعه على ممارسة المسؤولّية االجتماعّية؛ والمشاركة في • 

الحوار والمناقشة؛ وتأدية الواجبات المنزلية
احترام حرية وخصوصّية المراهق.• 
دعم روح المبادرة وتشجيعها لدى المراهقين.• 
مساعدة المراهق على تعّلم القيم والمعاّيير السلوكّية السليمة• 
حماية المراهق من أخطار الصداقة السيئة• 
توفير الجوٍّ النفسّي اآلمن للمراهق• 

العمر التقريبّي                                                          حاجات األطفال )يحتاج األطفال إلى ...........(
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                     توجّيهات للوالدين الحاِضَنين في مجال تربية األبناء:

وأمٍّ  أٍب  تتكون من  الطبيعّية،  األسر  الحاضنة، شأنها شأن غيرها من  األسرة 
األبناء،  تربية  قضايا  على  وتدريبها  تعليمها  يتم  أْن  يتطلب  وهذا  وابن، 
قبل  يكونا  لم  فالوالدان  الطبيعية،  األسر  في  الحال  هو  كما  وإعدادهم 
بكيفّية  متعّلقة  توجيهات  لهما  يقّدم  لمن  بحاجة  وهما  وأّمًا،  أبًا  االحّتضان 
تربية األبناء كي ينمو ابنهما، بشكٍل سليٍم: جسدّيًا ونفسّيًا، وهو ما يحتاجه 
جميع اآلباء البيولوجّيين والحاِضنين. والجدير بالذكر أنَّ هذا األمر يستدعي 
من اآلباء البحث والقراءة في كتاباٍت علمّيٍة تتعّلق بنمو األطفال واليافعين؛ 

وطرق التربية الوالدّية؛ وتعديل سلوك األطفال.

التي من شأنها جعل خبرة االحّتضان خبرًة  للوالدين،  المقّدمة  الوالدّية  التوجّيهات  وفي ما يلي مجموعة من 

إيجابّيًة، ومرضيًة، وقابلًة للضبط والتحّكم:

1. خاطب طفلك بالتوجيه بداًل من النقد:

الوالدان  يقوم  النقد  حالة  ففي  النقد؛  عن  بدياًل  باعتباره  أبنائهم،  مع  التوّجيه  باستخدام  اآلباء  النفس  علماء  ينصح   
ال  عملية  وهي  لحلِّها،  بدائل  وتوليد  المشكلة،  تحديد  فيتّم  التوّجيه؛  في  أّما  وذاته،  االبن  شخصّية  مزايا  بمهاجمة 

تستهدف شخصّية، أو ذات االبن.
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عندما أراقت ناديا البالغة من العمر 8 سنوات، العصير عن غير قصد، قامت والدتها بالتعليق بهدوء: »إنني أرى العصير 
وقد انسكب، دعينا نحصل على كوب آخر من العصير، واسفنجة لمسح العصير المسكوب. ثم نهضت وناولت ابنتها 
العصير واالسفنجة. نظرت ناديا إليها بارتياح وعدم تصديق، وتمتمت »الحمد لك يا رب، شكرًا أمي«. نظفت الطاولة بينما 
كانت أّمها تساعدها. لم تقم بإضافة كلماٍت جارحة، أو تعليقاٍت غير مفيدة. روت والدة ناديا: » كنت على وشك قول، كوني 
حريصًة في المرة القادمة، وانتبهي، لكنني تمالكت نفسي، وقلت لها ما قلت، وعندما رأيت مدى امتنانها الخّير على 
سكوتي، علمت أنني أحسنت معها التصرف«. عندما تحصل األخطاء، فذلك ال يكون الوقت المناسب لتعليم المخطىء 

أي شيء حول شخصيته، وعندما تحصل األخطاء، فمن األفضل أْن نتعامل مع الحادثة فقط، وليس مع الشخص.

2. قْم باالستجابة لمشاعر األطفال وليس لتصرفاتهم:
يجب أْن يكون االتصال مع األبناء مبنّيًا على االحترام والمهارة، وهو يتطلب:

• أْن تحافظ الوسائل على احترام اآلباء لذواتهم؛ كما تحافظ على احترام األطفال لذواتهم.
م عبارات النصح والتعليمات. • أْن تسبق تصريحات التفهُّ

عاد كريم وعمره تسع سنوات إلى البيت غاضبًا جّدًا، لقد كان من المفترض أْن يذهب صفه في رحلة، لكن المطر بدأ 
بالسقوط، قّرر أبوه أْن يستخدم نهجًا جديدًا، لقد ابتعد عن العبارات التقليدية التي َعّقدت األمور في الماضي مثل: » إنه 
من غير المجدي البكاء جراء طقس سيـىء، ستكون هناك أيام أخرى للهو واللعب، إنني لم أتسبب بالمطر، أنت تعرف، 

أنا ال عالقة لي به: فلماذا توّجه غضبك نحوي؟
إنه محبط،  ويشركني  الرحلة،  ّتجاه ضياع  وتعيس  لديه شعور قوي  ابني  إنَّ   « لنفسه:  والد كريم  قال  ذلك،  من  بدالً 
بإظهار  وذلك  الطرق،  بأحسن  مساعدته  أستطيع  إنني  مشاعره،  في  الحق  له  لي،  غضبه  إظهار  طريق  عن  بإحباطه 

التفّهم واالحترام ّتجاه مشاعره.

مثال:

مثال:
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وقال لكريم: »تبدو محبطًا جّدًا«.
كريم: نعم جّدًا، جَدًا.

الوالد: كنت راغبًا في هذه الرحلة.
كريم: بالتأّكيد، كنت أحلم بها، وأتمناها منذ تّم اإلعالن عنها.

الوالد: لقد جهزت كّل شيء ثّم أتى المطر المزعج!
كريم: نعم هذا صحيح.

الوالد: )بعد فترة صمت(: حسنًا ستكون هناك أيام أخرى.
لقد بدا أنَّ غضبه قد اختفى، وكان متعاونًا تمامًا لفترة ما بعد الظهر، لقد كان من المعتاد عندما يعود كريم إلى المنزل 
وهو غاضب، أْن يحدث االضطراب داخل المنزل كّله، وعاجاًل أم آجاًل كان يقوم باستفزاز والده ووالدته، وكان الهدوء ال يعود 

إال إذا لجأ للنوم في نهاية اليوم. 

عندما يكون األوالد تحت تأثير انفعال قوي، ال يعود بمقدورهم اإلصغاء ألحد، إنهم ال يستطيعون تقّبل النصيحة، أو 
المواساة، أو النقد البّناء، إنهم يريدوننا أْن نتفهم ما بداخلهم، وما الذي يشعرون به في تلك اللحظة المعينة. وإضافة 
لذلك فهم يريدون أْن يتّم تفّهمهم بدون اإلفصاح عما يمرون به تمامًا إنها لعبة يكشفون فيها القليل من األشياء التي 

يشعرون بها، وعلينا كآباء أْن نخّمن الباقي.

أننا  عندما يقول لنا طفل: » لقد صرخ المعلم بوجهي«، ليس علينا عند ذلك أن نستعلم عن تفاصيل إضافية، كما 
لسنا بحاجة للقول: »ماذا فعلت لتستحق هذا؟«، إن صرخ المعلم بوجهك، فال بد أنك قد فعلت شيئًا، اعترف ماذا فعلت، 
حتى أننا لسنا مضطرين للقول: أوه، إنني آسف مما حصل معك، علينا أن نقوم بابراز أننا نتفهم ألمه وخجله، ومشاعره 

الغاضبة ّتجاه المعلم.
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أجسامهم وفي أنفسهم، لنمو السخط فيها، والغضب، 
والكره، والعداء، تبرز خياالت االنتقام، ويظهر على السطح 
السلوك غير المناسب، وغير المرغوب، وأعراض أخرى متعبة. 
إنَّ الهجوم اللفظي واإلساءات اللفظية تنتج سلسلًة من 
التفاعالت التي تجعل األبناء وأهلهم في حالة مزرية.عندما 
قبل  من  مستمر  وبشكل  غبية،  بأنها  بنت  إخبار  يتم 
وتبدأ  ذلك،  تصديق  إلى  تميل  فإنها  ومعلميها  والديها، 
تفكر بنفسها بهذه الطريقة، ثم تترك النشاطات الفكرّية 
والمناسبات  المسابقات  وتتجنب  غبية-  -ألنها  والذهنّية 
لمنع تعرضها لإلهانة، يتمحور شعورها باألمان حول عدم 
المحاولة، أو شعورها في الحياة يصبح »إن لم أجرب، فإنني 

لن أفشل«.

السلبية  التعليقات  من  كم  معرفة  المدهش  من  أليس 
والمهينة التي يطلقها اآلباء بحضور أبنائهم يترتب عليها 

ضرر وإهانة، وإيذاء؟! على سبيل المثال:

- »  إّنها كأّمها عنيدة، إّنها تفعل ما تريد، ليس عندنا أي 
تحّكم فيها«.

ال  لكنها  أعطيني،  أعطيني،  كلمة  هو  تعرفه  ما  كّل   «  -
تشعر بالرضا أبدًا، بصرف النظر عن كثرة ما نعطيها، ناكرة 

للجميل!«.

- » ذلك الصبي الصغير الجميل يأخذ كل لحظات يومي، 
إنه غير مسؤول لدرجة كبيرة، علمًا أني أراقبه طوال الوقت، 

وعيوني عليه كالصقر«.

عادت نادين غاضبة يومًا إلى منزلها في وقت الغداء، وقالت: 
» لن أعود إلى تلك المدرسة ثانية!«، فأجابتها األم: » تبدين 

متضايقة للغاية، هل ترغبين في إخباري عن األمر؟«
عليها  عملت  لقد  مسابقتي،  المعلمة  مّزقت  لقد  نادين: 

، لكنها اكتفت بالنظر إليها وتمزيقها. بجدٍّ
تكوني  أن  إذًا  غرابة  ال  موافقتك،  دون  ذلك  فعلت  الوالدة: 

بهذا الضيق.
أية  توجيه  أو  تعليق،  بأي  اإلدالء  عن  نادين  والدة  امتنعت 
بكّل  معها  التكلم  تحتاج  ابنتها  أن  عرفت  لقد  اسئلة، 
حنق  خفض  في  المساعدة  تريد  كانت  إن  هذا  تعاطف، 

وغضب ابنتها، وال تريد أن تزيد األمور سوءًا.

أبنائهم،  تصرف  بسوء  األهل  يواجه  عندما  األسف  مع 
فإنهم ال يعرفون أّن المشاعر المضطربة عادة ما تزيد ذلك 

التصرف عنفًا.

ْب إطالق األلقاب المهينة، واإلساءات اللفظية: 3. تجنَّ
إنَّ الصفات المهينة، مثل السهام المسمومة، يجب عدم 
استعمالها ضد أوالدنا، وعندما يقول شخص: » هذا كرسي 
باإلهانه وال  ال يشعر  إنه  للكرسي،  بشع، فال شيء يحصل 
التي  الصفة  عن  النظر  بصرف  كما هو  يبقى  إنه  باإلحراج، 
ألصقت به. عمومًا، عندما يوصف األبناء » بالغباء« أو » البالدة 
»، أو » الكسل »، فإن شيئًا يحدث لهم، هناك تفاعالت في 
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بجّدية.  المالحظات  هذه  يأخذون  األوالد  فإن  األسف،  ومع 
إلخبارهم  والديهم  على  خاّصة  بصورة  الصغار  يعتمد 
ويحتاج  عليه،  يكونوا  أْن  يستطيعون  الذي  وما  هم،  َمْن 
وإلى سماع  أنفسهم،  عن  قّيم  إحساس  لتطوير  األطفال 
أّن  نرى  إننا  األخّص عن ذواتهم.  اإليجابّية على  المالحظات 
العديد من األهالي يجدون أّن تحديد األخطاء في أبنائهم 
أْن  أردنا  هو أسهل من تحديد حسناتهم، ومع ذلك، فإذا 
بالثقة، ومطمئنين ذاتّيًا، فإّن  أوالدنا وهم يشعرون  يكبر 
علينا اغتنام كّل فرصة للتأّكيد على التعليقات اإليجابّية، 

ب التعليقات المهينة. وتجنُّ

ب التهديدات؛ إّنها دعوة لسوء السلوك: 4. تجنَّ
إنَّ التهديدات بالنسبة لألطفال دعوات لتكرار فعل ممنوع، 
فإّنه  أخرى«،  إذا فعلت هذا مرة   « إخبار طفل  يتّم  فعندما 
» إفعل هذا مرة أخرى«،  إنه يسمع   ،« إذًا   « ال يسمع كلمات 
أّمه  منه  تتوقع  نحو  على  ذلك  بتفسير  يقوم  قد  وأحيانًا 
هذه  مثل  ستأسف!،  فإّنها  وإالّ  أخرى،  مرة  ذلك  يفعل  أْن 
التهديدات – وهي عالمة كما يبدو للكبار – هي أسوأ من 
أْن تكون غير مجدية فقط، بل إّنها تقوم بتأّكيد أنَّ فعاًل 
مكروهًا سيتكرر، إّن التحذير سيستخدم باعتباره تهديدًا 
أّي احترام للذات، فإنه  الستقاللّية الطفل، وإْن كان يمتلك 
سيقوم بتكرار الخطأ الذي هّدد بشأنه، لكي ُيظهر لنفسه 

ولآلخرين بأنه غير خائف من االستجابة للمخاطر.

زجاج  دأب لؤي وعمره خمس سنوات، على رمي كرة على 
العديدة، وأخيرًا قال  التحذيرات  بالّرغم من  الجلوس  غرفة 

والده :
ضرًبا  سأضربك  أخرى  مرة  النافذة  زجاج  الكرة  أصابت  إن   «
يكسر عظامك، أعدك بذلك«، وبعد دقيقة أخرى أبلغ صوت 
الزجاج المحطم والد لؤي أن تهديده قد أخذ مفعوله، لقد 
السهل  من  إنه  األخيرة،  للمرة  النافذة  زجاج  الكرة  أصابت 
وسوء  والوعود،  التهديدات  من  سلسلة  مشهد  تصّور 
على  مثال  هي  التالّية  الحادثة  فإّن  بالمقابل،  السلوك، 
إلى  اللجوء  بدون  السلوك  سوء  مع  الفّعال  التعاطي 

التهديدات.

 صّوب بسام – الذي يبلغ من العمر سبع سنوات – مسدسه 
المائي على أثاث المنزل، قالت له أّمه: » ال تصّوب على األثاث، 
ثانية،  مرة  األثاث  على  بسام  صّوب  الهدف«،  على  صّوب 
عمدت أّمه إلى انتزاع المسدس المائي بعيدًا عنه، ثم قالت 

له:
الشيء  بسام  والدة  فعلت  للتصويب«،  ليس  األثاث  إّن   «
الذي شعرت بأنها يجب أن تقوم به لحماية الطفل الرضيع، 
وفي الوقت نفسه حافظت على مستوى السلوك المقبول 
الضرر  إلحاق  أفعاله بدون  لديها، لقد تعّلم ولدها عواقب 
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بكرامته اإلنسانية، إّن البدائل الكافية واضحة، إّما التصويب 
في  المائي،  المسدس  امتالك  فقدان  وإّما  الهدف،  على 
بت أّمه المخاطر المعتادة، لم تدخل في  هذا الموقف تجنَّ
تعرف  أال  بسام!  يا  »توقف  الفشل:  نحو  المتوقفة  الطريق 
شيئًا، أفضل من التصويب على األثاث؟، أليس لديك هدًفا 
أفضل؟، إْن فعلتها مرًة أخرى، أتسمع مرًة أخرى، فإنك لن 

ترى المسدس المائي مجددًا.

5. كافْئ الطفل وكف عن تقديم الرشاوى له:
تأخذ  وهي  الطفل،  لذات  محطمًا  أسلوبًا  الرشاوى  تمثل 
سيحصل  فإنه  شئ،  بعمل  يقم(  لم  )أو  قام  إْن   : صورة 
على مكافأة » إْن حفظت القصيدة، سأصطحبك معي في 
نزهة«.ُيحتمل أْن يقود نهج  )إْن- سوف( إلى تحقيق هدٍف 
فوريٍّ وعلى المدى القصير، لكنه نادرًا ما يقود نحو مجهود 
بأننا  األبناء  تبلغ  كلماتنا  إّن  البعيد.  المدى  على  مستمر 
)إْن حفظت  التغّير نحو األفضل،  نشك في قدراتهم على 
على  قدرتك  من  متأكدين  لسنا  )بأننا  تعني  القصيدة( 

فعل ذلك حقًا(.

التي  المكافآت  على  األخالقّي  االعتراض  بعض  هناك 
تستخدم للرشوة، إذ يلجأ بعض األوالد إلى إساءة التصرف 
عندما  المال  دفع  على  آباءهم  يغووا  كي  قصد  عن 
المنطق  هذا  يقود  ما  أفضل، وسرعان  بشكٍل  يتصرفون 
إلى المساومة؛ واالبتزاز؛ والطلبات المستمرة للجوائز؛ ودفع 

المال اإلضافي مقابل السلوك الحسن، يرجى النطر إلى:

أّمه  كانت  عمره  من  السابعة  في  طفاًل  عدي  كان  عندما 
تعطيه علبة مشروبات غازية مقابل أن يبقى هادئًا وال يزعج 
والده النائم، ولما أصبح في التاسعة وكانت أّمه تعمل في 
إكمال واجباتها المتعلقة بالمدرسة- حيث تعمل ُمدّرسًة- 
له من محل  ي  ُتوصِّ الطالبات كانت  امتحانات  من تصحيح 
إْن لعبا  الجيران  ليأكلها هو وابن  بيتزا«   « المعجنات على 
مع بعضهما بهدوء وتعاون. ولما أصبح في الحادية عشرة 
من عمره وطلبت منه رعاية المنزل، وترتيبه ريثما تعود من 
الـ  اإلسطوانات  من  مجموعًة  ذلك  مقابل  طلب  مدرستها، 
المكافآت  تكون  وهكذا...  لها  يشغِّ الذي  والجهاز   )CD›S(
أكثر فائدًة ومتعًة عندما ال ُيعلن عنها مقدمًا، وتكون على 
للطفل  والتقدير  االعتراف  تمثل  وعندما  مفاجأة،  شكل 

وذاته.

6.شّجع الطفل مستخدمًا لغة مناسبة:
جهدهم،  على  التشجيع  تقديم  إلى  األبناء  يحتاج 
الحياة، وذلك  ومحاوالتهم، وإنجازاتهم، وتقدمهم في 
بصرف النظر عن األداء النهائي واإلنجاز الكامل. وُيمكن 
للنمو  الداعمة  التشجيع  لغة  استخدام  تعّلم  لآلباء 
والتطور السويَّين للطفل مثلما تشير العبارات التالية:

مثال:
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اللغة الخاّصة بالتشجيع:
ل واالستحسان: عبارات تحمل معاني التقبُّ

يبدو أنك تحب هذا النشاط. $
إنه أمر جيد أنك مستمتع بالتعّلم. $
أرى أنك سعيد بما قمت به. $
بما أنك غير مرتاح، ماذا تعتقد أنه بإمكانك أْن     $

           تقوم به لكي تشعر بالراحة؟ 
تبدو مستمتعًا بما عملت. $

عبارات تحمل معاني الثقة في قدرة الطفل:
أنا متأكد أنك ستْقِدر على عمل هذا، إّن معرفتي $

           بك تجعلني أقول هذا.
أنا واثق أنك ستتغلب على الوضع. $
سوف تتمكن من معرفة الطريقة. $
لدي ثقة في حكمك على األمور. $
لدي إيمان أنك ستصل لما تريد. $

عبارات ُتقّدر الجهد المبذول والتحّسن:
من الواضح أنك بذلت جهدًا كبيرًا في هذا العمل. $
يبدو أنك قضيت وقتًا طوياًل تفكر في هذا. $
إنني ألحظ بوضوح كيف تتحّسن. $

عبارات ترّكز على المشاركة؛ والمساهمة؛ والتقدير:
شكرًا لقد ساعدتني كثيرًا. $

كان جمياًل منك أْن تتذكر أن........... $
أنا أقدر جدًا ما قمت به؛ ألنه سّهل علّي كثيرًا. $
إنك ماهر في هذا، هل يمكنك القيام بذلك ألفراد   $

           األسرة.

ْم استراتيجّيات التعامل مع الغضب: 7. تعلَّ
مع  التعامل  كيفية  تعّلم  إلى  الحاِضنان  األبوان  يحتاج 
الُمحتَضن،  الطفل  رعاية  عن  الناجمة  السلبّية  المشاعر 
الوالدّي الجديد الذي لم يعتادا عليه، مثل: مشاعر  والدور 
الغضب؛ واالستياء؛ واإلجهاد؛ واالنزعاج؛ وغيرها من المشاعر 
التي تحتاج ألْن يتّم إيصالها للطفل بطريقٍة توّجه سلوكه 
السلبّية  االنفعاالت  حّدة  من  وتخّفف  مقبول،  هو  ما  نحو 

م القواعد التالّية: لدى اآلباء، وذلك من خالل تعلُّ

خالل  أحيانًا  غاضبين  سنكون  كآباء  أننا  حقيقة  ل  تقبُّ  .1
التعامل مع األبناء.

ينتابهم  أْن  بدون  بالغضب  يشعروا  أْن  لآلباء  يحقُّ   .2
الشعور بالذنب أو الخجل.

3. يحقُّ لآلباء التعبير عّما يشعرون به، وبإمكانهم التعبير 
شخصية  مهاجمة  عدم  بشرط  الغاضبة  مشاعرهم  عن 

الطفل؛ أو ذاته؛ أو بنائه النفسّي.

ُيمكن اقتراح ثالث خطواٍت للتعامل مع الغضب واإلجهاد:
وُيمكن تطبيق مثل هذه القواعد عند التعامل مع الغضب، 

أو أية مشاعر ضاغطة وسلبّية وفق الخطوات التالّية:
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       الخطوة األولى:

مغيوظ  »أنا  مثل:  وتسميتها،  بوضوح  المشاعر  تحديد 
منك«، أو » أنا متضايق منك«.

       الخطوة الثانية:

يتّم االنتقال لهذه الخطوة في حال أنَّ التعبير السابق لم 
يجلب للفرد االرتياح، وظلت مشاعره قائمة، وعندها يقوم 

األب بالتعبير عن غضبه بحّدٍة متزايدة:
» أنا غضبان«

» أنا سأنفجر من غضبي منك«
في بعض األحيان يكون مجرد التعبير عن مشاعرنا كآباء 
)دون إيضاحات( رادعًا للطفل من سوء التصرف، وفي أوقات 

أخرى قد يكون من المالئم االنتقال إلى الخطوة الثالثة:

      الخطوة الثالثة:

فعله  وردة  االبن،  من  غضبه  سبب  األب  توضيح  وتتضمن 
الداخلّية، وأفعاله التي يتبناها:

والقمصان،  والجوارب،  األحذية،  أرى  عندما   « ذلك:  ومثال 
غاضبًا،  أصبح  الغرفة،  أرض  كامل  على  متناثرًة  والكنزات، 
النافذة، وأقوم  أْن أفتح  وأصبح ثائرًا أشعر وكأنه بإمكاني 

برمي كّل هذه الفوضى إلى الشارع«.

تأتي،  الغداء وال  لتناول طعام  آخر: » عندما أدعوك  ومثال 

طبخت  لقد  لنفسي:  وأقول  جدًاـ  غاضبًة  غاضبًة،  أصبح 
بطعمها،  تستمتع  كي  وتعبت  وصحّيًة،  لذيذًة،  وجبًة 

وكنت أتوقع التقدير وليس خيبة األمل، والتجاهل«.

يسمح هذا النهج للوالَدين بالتنفيس عن غضبهم بدون 
التسبب بإيذاء الطفل، وعلى العكس من ذلك، فيحتمل 
بأمان،  الغضب  التعبير عن  أن يوضح درسًا مهمًا بكيفية 
أْن  لالبن  يمكن  حياته.  في  الحقًا  بنمذجته  االبن  ويقوم 
َيعِرف بأّن غضبه ليس مأساويًا، ويمكن التخلص منه بدون 
أكثر  الدرس  هذا  يتطلب  إليه.  واإلساءة  شخص،  أّي  إيذاء 
من التعبير عن الغضب من جانب الوالَدين؛ إنه يتطلب أْن 
المشاعر  عن  للتعبير  مقبولًة  طرقًا  الطفل  األبوان  ُيعّلم 
السلبية كالغضب، وُيقّدمون أنفسهم، باعتبارهم نماذج 

إيجابية من التعبير األمن والصحي عن الغضب.
المتعاقبة،  األسئلة  أعداٍد كثيرة من  يطيب لألطفال طرح 
أو حتى  ارتياحه،  أو عدم  ُتثير مّلل األب، أو ضيقه  التي قد 
ب التعامل الخاطيء مع  تعبه، فماذا يمكن أْن يفعل لتجنُّ
الطفل الذي يتساءل حتى ينمو معرفّيًا، وذهنّيًا، وُيشبع 

فضوله للمعرفة والفهم. لنأخذ المثال التالي:
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م استخدام االسترخاء: 8. تعلَّ
العضلّي  االسترخاء  استراتيجية  م  تعلُّ اآلباء  يحتاج  قد 
والضغط  الشّد  من  لمستوى  تعرضهم  بعد  والذهنّي 
األسلوب  هذا  ممارسة  منهما  الواحد  يبدأ  وقد  المرتفع، 
في مكاٍن هادئ خاٍل من الضوضاء واإلزعاج، ويمكن اختيار 
توقيت ممارسته بعد نوم الطفل، وباالستلقاء على سرير 

مريح، وباتباع التعليمات اآلتّية:

-     اغمض عينيك وتنّفس بعمٍق ثالث مرات )10 ثواٍن صمت(. 

-    اغلق راحة يدك اليسرى بقوٍة، الحظ أّن عضالت يدك قد 
بدأت تنقبض وتتوتر ) 5 ثواٍن صمت(. 

الذي  التوتر  أخرى، الحظ  مرة  بقوٍة  اليسرى  يدك  اغلق       
تشعر به )5 ثواٍن صمت( واآلن استرِخ وفّكْر بزوال التوتر من 

عضالت يدك )10 ثواٍن صمت(. 

          اآلن اغلق راحة يدك اليمنى بكل قوة ممكنة، الحظ الفرق 
بين ما كانت عليه من توتر وما هي عليه اآلن من استرخاء )5 

ثواٍن صمت(.
 

        مرة أخرى اغلق يدك اليمنى بإحكام، الحظ ما هي عليه 
اآلن من توتر )5 ثواٍن صمت(. 

ليان: بابا ماذا تعني كلمة » بيتزا«؟
األب: كلمة تعني فطيرة، أو معجنات مخبوزة.

ليان: »ماذا تعني كلمة صيدلية«؟
األب: إنها كلمة أخرى لمخزن األدوية وبيعها.

ليان:»ماذا تعني كلمة بنك«؟
إنه  الكلمة،  تلك  »إنك تعرفين معنى  بالغضب(:  )بدأ  األب: 

المكان الذي يحتفظ فيه الناس بأموالهم«.

ليان: »كيف يتغير النهار إلى الليل«؟
الكثير  على طرح  إنك حريصة  اهلل،  يا   « )غاضب جدًا(:  األب: 
من األسئلة، عندما تغرب الشمس ال يعود هناك أي ضوء 

فتصبح الدنيا لياًل.

ليان: » لماذا يتحرك القمر مع السيارة«؟
التي أدركت تعب وغضب األب من اإلجابة  هنا تتدخل األم 
»ياله من سؤال مهم!  قائلة:  لليان  المتعاقبة  األسئلة  عن 
لمئات  العلماء  َحّير  قد  السؤال  هذا  بأنَّ  تعلمين  هل 

السنين، لذا قرروا أْن يدرسوا حركات القمر«.

ليان:)وهي متشوقة(: » يا اهلل إذًا سأصبح عالمة، ثم سأذهب 
إلى المكتبة، وأجد كتابًا يخبرني كل شيء عن القمر«.

عن  األجابة  مواصلة  بأّن  األّم  فهمت  األسئلة.  توقفت  لقد 
من  المزيد  طرح  على  تشجيعها  شأنها  من  اإلبنة  أسئلة 
األسئلة فقط. لكنها قّدمت لزوجها بالمثال والنمذجة أنه 
حافز  لديها  سيكون  صريحًا،  جوابًا  ابنتهما  إعطاء  بعدم 

إليجاد طرقها الخاصة إلشباع فضولها ودافعها للمعرفة.

حوار بين ليان وأبيها:
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بإحكام واثن ذراعك بقوة حتى  اليسرى  اغلق يدك          
تتوتر العضلة ذات الرأسين في أعلى ذراعك، ابق يدك كما 
هي )5 ثواٍن صمت( واآلن استرخ كاماًل، ورّكز، الحظ الدفء 

الذي ينتشر في ذراعك ويدك وأصابعك )5 ثواٍن صمت(. 

بقوة كي  ذراعك  واثِن  اليمنى،  يدك  راحة  اغلق  واآلن        
يدك  ابِق  الذراعين،  أعلى  الرأسين في  ذات  العضلة  تتوتر 
كما هي واشعر بالتوتر )5 ثواٍن صمت( واآلن استرِخ كاماًل، 

ورّكز على ما تشعر به من استرخاء ودفء )10 ثواٍن صمت(.

       اغلق راحة يدك اليسرى وراحة يدك اليمنى بكّل قوٍة 
الذي  التوتر  الحظ  هذا،  وضعهما  في  ذراعك  اثِن  ممكنة، 

تشعر به اآلن )5 ثواٍن صمت(. 

األعلى كي  إلى  بقوة  ذقنك  ارفع  بقوة  اطبق فكيك        
تتوتر عضالت رقبتك، ابَق كما أنت اآلن، اضغط إلى األسفل 
 10( استرِخ  اآلن  صمت(  ثواٍن   5( بقوة  شفتيك  أغلق  بقوة، 

ثواٍن صمت(.

       اغمض عينيك بقوٍة، وأطبق فكيك، وارفع ذقنك إلى 
األعلى بقوٍة، وأغلق شفتيك، ابَق كما أنت، الحظ التوتر في 
استرخ  اآلن  ورقبتك،  وشفتيك  وفكيك  وعينيك  جبينك 
كاماًل، واستمتع باالسترخاء الذي تشعر به )15 ثانية صمت(.

         ادفع كتفيك إلى األمام إلى أْن تشعر بتوتر شديد في 
اآلن  أنت،  ابق كما  بقوٍة،  الجزء من ظهرك، اضغط  عضالت 

استرخ )10 ثواٍن صمت(. 

       ادفع كتفيك إلى األمام بقوٍة مرة أخرى، وفي الوقت 
إلى  الداخل  إلى  شّدها  بطنك  عضالت  على  رّكز  نفسه 
أقصى درجة ممكنة، الحظ التوتر في منطقة المعدة، ابَق 

كما أنت )5 ثواٍن صمت( اآلن استرخ )10 ثواٍن صمت(.

      مرة أخرى ادفع كتفيك إلى األمام بقوٍة، وشدَّ عضالت 
اآلن  جسمك،  من  العلوّي  الجزء  في  بالتوتر  اشعر  بطنك، 

استرخ )10 ثواٍن صمت(.

        تنّفس بعمٍق ثالث مرات )10 ثواٍن صمت( أغلق راحة يدك 
عينيك  اغمض  ذراعيك،  واثن  اليمنى  يدك  وراحة  اليسرى 
ثم  األسفل،  إلى  بقوٍة  بهما  وادفع  فكيك،  اطبق  بشّدة، 
التوتر في كلٍّ من  ارفع ذقنك واغلق شفتيك بقوٍة، الحظ 
التوتر،  بزوال  استمتع  بعمق،  تنّفس  استرخ  اآلن  جسمك، 
ذراعيك؛  في:  عضالتك  كّل  في  العاّم  باالسترخاء  فّكر 
هو  اآلن  عمله  عليك  ما  كّل  وبطنك،  وكتفيك؛  ورأسك؛ 

االسترخاء )10 ثواٍن صمت(.

إلى أسفل، وأرفع قَدميك  األيسر        اضغط على كعبك 
حتى تشعر بتوتٍر في قدميك )5 ثواٍن صمت( اآلن استرخ 

)10 ثواٍن صمت(. 
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      اضغط على كعبك األيسر إلى األسفل بقوٍة، وأرفع أصابع قَدميك حتى تشعر بتوتٍر شديد في قَدميك ، اآلن استرخ 
)10 ثواٍن صمت(.

        اضغط على كعبك األيمن بشّدة، وأرفع أصابع قَدميك حتى تشعر بتوتر شديد، اآلن استرِخ )10 ثواٍن صمت(.

      اضغط على كعبيك إلى األسفل بقوٍة، وأرفع أصابع َقَدميك إلى أقصى درجة ممكنة، ابق كما أنت )5 ثواٍن صمت(. 

         تنّفس بعمٍق ثالث مرات )5 ثواٍن صمت( شّد عضالتك التالّية، كما فعلت قبل قليل: راحة اليد اليسرى؛ والعضلة ذات 
الرأسين في ذراعك األيسر؛ وراحة اليد اليمنى؛ والعضلة ذات الرأسين في ذراعك األيمن؛ والجبين؛ والعينين؛ والفكين؛ 
 10( اآلن استرِخ  أنت )5 ثواٍن صمت(  ابَق كما  اليمنى،  اليسرى؛ والَقَدم  والرقبة؛ والشفتين؛ والكتفين؛ والبطن؛ والَقَدم 
ثواٍن صمت( تنّفس بعمٍق ثالث مرات، وبعد ذلك مارس ثانيًة تمارين التوتر )5 ثواٍن صمت( اآلن استرِخ )5 ثواٍن صمت( اآلن 

تنّفس كالمعتاد واستمتع باالسترخاء العاّم في جسمك )30 ثانية صمت(.
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قضايا يحتمل أن تواجهها األسرة الحاضنة

نظرة األقارب والمجتمع لفكرة احّتضان طفل:  $

وهي:  بهما،  واجتماعّية  نفسّية،  أضرارًا  تلحق  مشكلة  الحاِضنان  الوالدان  يواّجه 
المجتمع   وأفراد  والجيران؛  األقارب؛  يحملها  التي  السلبّية  والمعتقدات  االّتجاهات، 
تتعّلق بالطفل الُمحتَضن، وهويته، والحديث عن أصله. وكذلك مدى تقّبل أقاربهم، 
قد  وتصرفات  سلوكات  من  ذلك  يتبع  وما  معهم،  الطفل  هذا  لوجود  والمجتمع 

تجرح مشاعرهم كآباٍء وأّمهات، أو تؤذي طفلهم.
وبإمكانك كأٍب أْن تواجه مثل هذه المواقف مع األهل؛ والجيران، من خالل:

توضيح أّن هذا قرارك أنت وزوجتك، وأّن عليهم احترام هذا القرار. •
له. • إعالن أّن هذا الطفل قد أصبح يخّصك ويعنيك، وعليهم معرفة ذلك وتقبُّ
التأكيد على أّن هذا القرار يجعلك تشعر بسعادٍة وراحة. •
إّن احتضانك لطفلك هو رغبتك ورغبة زوجتك، وأّن عليهم مراعاة ذلك. •

صعوبات تربّية الطفل الُمحتَضن: $
ُتعّد األسرة الحاِضنة بيئًة تسهم في نمو الطفل فاقد الرعاية األسرية بشكٍل أفضل، وكذلك تهيـئ له الحياة ِمثل غيره 
أْن  من األطفال اآلخرين، تحميه من الوقوع فريسة االستغالل، أو اإلهمال. وشأنها شأن غيرها من األسر، فمن المتوقع 
يتعرض الوالَدان لمواقف وخبرات مع طفلهم، وقد يواجهان مشكالٍت في أثناء تربيتهم وتعاملهم مع هذا الطفل، 

ومنها:

ِ
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       1. الدالل الزائد:

 قد تمارس األسرة أسلوبًا في تربية الطفل يقوم على الدالل الزائد؛ فتغدق عليه العطف والحنان غير الموّجه ، وتلبي 
له كل طلباته، وال تعاقبه على أخطائه وسوء تصرفاته، دون النظر لعواقب هذا األسلوب، وعادة ما يكون هذا الدالل 
والتغاضي عن األخطاء من جانب األبوين بدافع الشفقة، وتعويضه عّما فقده، وبخاصة إذا ما عانت األسرة لفترة طويلة 
من الحرمان من األطفال. وُيقّدم هذا األسلوب للطفل معنى غير أمين للحياة التي ال تمنح الفرد كّل ما يريد، وُتسّهل 
له الطريق نحو اإلحباط الشديد في حالة عدم حصوله وفورًا على ما يريد، إضافة إلى أنها تعّلمه تبني دور«األّخاذ« وليس 

»المعطاء«.

       2. توّقع حدوث السلوك الخاطىء من الطفل:

 قد  ُيفسر سلوك هذه الفئة من فاقدي الرعاية األسرية على نحو آخر غير األساس الذي ُتفّسر به تصرفات اآلخرين من 
األطفال والمراهقين في بيوتهم الطبيعية. وقد ينتاب هذه األسر شعور الخوف وتوقع السلوك الخاطىء؛ ألّن الطفل 
رٍف ضّد نفسه أو ضّد المجتمع، وذلك بسبب الفكرة  ليس طفلهم، ويخشون تورطه في سلوٍك مضطرب، أو غير ُمشَّ
الطفل  هذا  يوجها  أْن  يستطيعان  بأنهما  الحاِضنين  األبوين  تذكير  ُيمكن  وهنا  نشأته.  عن  الحقيقية  غير  السيئة 
إذ قال صلى اهلل عليه  الشريف تذكرة؛  الحديث  له. وفي  ُيقّدمانه  ما  وُيسهمان في تنشئته تنشئًة حسنًة، من خالل 
وسلم ) كل مولود  يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه(، كما أّنه ليس محتومًا على هذا الطفل 

أْن يكون مثل أبويه من قبل، أو أْن يسلك طريقًا مثلهما، وليس له أْن يحمل وزرهما، فقد قال تعالى في كتابه العزيز
﴿ َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ﴾ }فاطر: 8{. كما يؤّكد علماء النفس المهتمين بنمو الشخصّية أّن الطفل، من الناحّية اإلنسانّية، 
رها ُمقدمو الرعاية، سواء أكانوا آباًء بيولوجّيين أم بديلين. وهنا  يتأثر بالبيئة التي ينشأ فيها، وبظروف الرعاية التي ُيوفِّ
ُيمكن اإلشارة إلى المقولة  الشهيرة لعالم النفس السلوكّي جون واطسون المتعلقة بهذا الّسياق التي يقول فيها 
»أعطوني عشرة أطفال أصحاء أسوياء التكوين فسأختار أحدهم جزافًا وأدربه فأصنع منه ما أريد : طبيبًا أو فنانًا أو عالمًا 

أو تاجرًا أو لصًا .. بغض النظر عن ميوله وساللة أسالفه«.
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    3. الحماية الزائدة:

تتّجه األسرة نتيجة ألفكارها وآرائها الخاّصة إلى شّدة الحرص على الطفل، فُتضّيق عليه الخناق، وتقّيد حريته، وتحرص 
الذي  هو  الوالدين  نفس  في  يسكن  الذي  الخوف  إّن  وقراراته.  سلوكاته  مسؤولية  تحّمل  عن  تعيقه  لدرجة  عليه 
وتستدعي  مخيف،  شيء  أنها  على  الحياة  له  يقّدمان  قصد-  دون  ومن   – بذلك  وهما   طفلهما،  لحماية  يدفعهما 

الحذر والتيقظ؛ ما يعيق نموه المستقل والجرئ في مواجهة قضايا حياته.

    4. تهديد أمن الطفل:

بما  تصرف  إذا  آلخر  آٍن  من  يهددونه  عندما  االجتماعّية،  الرعاية  بمؤّسسات  الطفل  عالقة  األسر  بعض  تفسد  قد 
األمن   بعدم  يشعره  ما  بذلك،  ليرهبوه  اإليوائّية،  المؤّسسة  لدى  وإيداعه  بتسليمه  سيقومون  وبأنهم  يغضبها؛ 
واالستقرار، وُيضعف مشاعره تجاه األسرة، وأيضًا يجعله هذا ال يتقّبل أّي طرٍف من الجهات المعنية به لمتابعته في 
ر الطفل بأهله ونشأته، ما يؤلم مشاعره، ويجعله ينطوي على نْفٍس ُمنكسرٍة  المستقبل. ففي بعض الحاالت ُيعيَّ
على  فينُقم  اآلخرين،  وبين  بينه  الفارق  بِعَظم  ُيشعره  الذي  األمر  الذات،  على  والنقمة  والذنب؛  بالنقص؛  ُتشعره 
الحياة وعلى الناس، بتصرفاٍت عدوانيـة، واألسرة ال تعـرف عن هذا السبب. كما قد تحدث، في بعض األحيان، تفرقٌة 

في معاملة الطفل، وبخاصة إذا كانت األسرة ممتدة، ما يؤدي إلى شعوره بعدم األمان.

قضايا تتعّلق بإخبار الطفل الُمحتَضن بحقيقة وضعه:
قد تواّجه األسر صعوبًة  تتعّلق بعملية اإلخبار باألسلوب المالئم والصحيح، وبعضها يجتهد –خطًأ- فيحرص على إخفاء 
حقيقة وضع الطفل الُمحتَضن عنه منذ احتِّضان هذه األسرة له، رغبة منها في عدم إيذاء مشاعره أو من شّدة حبها له 
وتعّلقها به، أو اعتقادًا منها بأنه إذا َعِرف الحقيقة فسوف ينُفر من أسرته الحاِضنة، وال يعود يتقّبلها، وتزداد المشكلة 

إذا أوحت له بأنها أسرته الحقيقية، ويكتشف فيما بعد خداعهم له. 
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من جهة أخرى، فمن حّق الطفل أْن يعرف تاريخ حياته وأصله ونشأته، ولكن البّد من اختيار الوقت المالئم إلخباره بحقائق 
حياته بصورٍة مبسطٍة، وبفكرٍة مقبولة: أدبّيًا؛ وتربوّيًا، وأكثر األوقات مواءمة ما كان فيها توازنه االنفعالّي عاليًا. ويجب 
إخباره بطريقٍة طبيعّية، وتجّنب حجب هذه الحقائق عنه؛ ألنه البّد من أنه سيكتشفها، وقد يكون هذا االكتشاف في وقت 
غير مناسب، وغير معلوم، وفي حالة نفسّية غير مستقرة، والذي ربما يتسبب عنه فقدان االتزان االنفعالّي، ومواجهة 

صراع عنيف يؤثر في حياته تأثيرًا سيئًا في حاضره ومستقبله. 

عمر الطفل عند إخباره: $
بمسألة  يتعلق  فيما   - عليها  متفٍق  غير  أنه  يبدو  التي  عّدة-  نظر  ووجهات  اقتراحاٍت  البديلة  الرعاية  خبراء  ُيقّدم   
اللذين  أو  البيولوجّيين  والديه  ليسا  معهما  يعيش  اللذين  والديه  وأّن  ُمحتَضن،  أنه  بحقيقة  الطفل  إخبار  توقيت 

أنجباه، وأّن له أّما أخرى حملت به وولدته.

ويمكن إيجاز وجهات نظرهم ما بين أسلوبين للتعامل مع مسألة االحتضان، هما:

أّواًل: 
حقيقة  الطفل  يعيش  أْن  ويتضمن:  وصدق،  وانفتاح؛  عالية؛  بشفافيٍة  الطفل  احّتضان  مع  يتعامل  الذي  األسلوب 
كان  لو  احتِّضانه، وحتى  عند  عمره  النظر عن  وبصرف  الُمحتِضنين،  الوالدين  لمنزل  ُقدومه  بداية  منذ  ُمحتَضن  أنه 
وليدًا أو رضيعًا، وبدون خجل أو شعور بالعار من جانب الوالدين الُمحتِضنين للطفل،  ويقومان خالل سنوات تربيته 
ورعايته بتقديم نفسيهما على أنهما »الوالدان الُمحبان« للطفل، وأّن له أّمًا حملت به وولدته وأبًا، ثّم حصل أنهما 
إليه، وأحضراه ليعيش معهما،  أْن جاءا  إلى  للرعاية،  رعاية مؤّسسٍة  لتركه في  أو اضطرا  الحياة،  يبقيا على قيد  لم 

بمجيئه.  ويسعدهما 

نتين ال يدرك  نة والسَّ إضافًة إلى ما سبق؛ فإّن المدافعين عن هذا األسلوب على وعيٍّ تامٍّ بأّن الطفل من عمر السَّ
األطفال  بقية  عن  والمختلفة  الخاّصة«  »ُهويته  بفهم  سيبدأ  أنه  إال  ُمحتَضن،  طفل  أنه  لمعنى  المتعددة  الحقائق 
، والتي ال تعني أنها ُهوية »غير طبيعية،« وإنما مختلفة ومتمايزة عن ُهوّية بقية األطفال. وببلوغه  بشكٍل تدريجيٍّ

الخامسة أو السادسة من العمر، سيكون بمقدوره تطوير تصّور مالئم حول االحّتضان. 
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يرى أنصار هذا التوّجه أّن الصدق والّصراحة هما أفضل » سياسة آمنة« يمكن لإلنسان إتباعها في الحياة الشخصّية 
تعنيه  ال  وقد  دافئين،  والدين  مع  وأمٍن  بسالٍم  يعيش  وأْن  بحٍب،  يحيا  أْن  يحب  الطفل  بأْن  يؤمنون  واألسرية. وهم 
خاّصية »األب الحقيقي« أو »األّم الحقيقية« بقدر ما تعنيه الرعاية والمحبة المقدمة له، وبخاّصة أّن الوالدين الُمحتِضنين 
زمنًا من عمره  الطفل  التوّجه من مسألة قضاء  أنصار هذا  أخرى، يخشى   الحقيقّيين.  من جهٍة  لوالديه  ُيسيئا  لن 
معرفة  وعند  حوله،  والعالَم من  بالراشدين  ثقته  في  يؤثر  قد  األمر  أّن هذا  ويعتقدون  عليه،  خفيٌة  وحقيقة وضعه 
العالقة: الطفل؛ واألب؛ّ واألم  أثرًا قويًا على جميع األطراف ذات  باألمر الحقًا قد تتولّد مشاعر وسلوكات تترك  الطفل 

لُمحتِضنين. ا

ثانيًا:

يبلغ  حتى  واالنتظار  عنها،  اإلفصاح  في  للتأني  تحتاج  مسألة  أنه  على  الطفل  احّتضان  مع  يتعامل  الذي  األسلوب 
الطفل ُعمرًا يؤّهله الستيعاب معناه ومضامينه، يقترح الخبراء أصحاب هذا التوّجه أْن يكون عمر الطفل عند إخباره 
ما  بين السابعة والثانية عشرة من العمر؛ ويعتقدون أنه هو العمر المالئم إلخبار الطفل الُمحتَضن بحقيقة وضعه، 
ويستندون في ذلك إلى فكرة  نمو »الذات العقالنّية« لدى الطفل  التي تبدأ في ِسنِّ السابعة، وخاللها يبدأ الطفل 
م األوامر والنواهي، ويبدأ بالسيطرة على تأجيل مطالبه التي لم يتنازل عنها  بإدراك حقوقه وواجباته، وكذلك تفهُّ
سابقًا، ثم ينطلق، بعد ذلك، لفهم الممكن وغير الممكن؛ والخسارة؛ والربح، وهذا يقوده إلى فهم ذاته العقالنّية وضبطها.

ويمكن إخبار الطفل بحقيقة وضعه في عمٍر أقّل من عمر السابعة؛ أي في عمر الخامسة- وهو عمر دخول الروضة- 
اسم  الكامل عن  اسمه  اختالف  الطفل سيواجه موضوع  أّن  وبخاّصة  للطفل،  النفسّي  الُبعد  مراعاة  أجل  من  وهذا 
للمرة  األمر  بهذا  الطفل  يصطدم  عندما  خصوصًا  والمشكالت،  الصعوبات،  من  بعضًا  له  يخلق  قد  والذي  والده، 
أْن يكون الطفل  أْن يكون مناسبًا، ولكن يشترط في ذلك  األولى. من هنا ُيمكن اعتبار عمر الخامسة عمرًا  يمكن 
في  استيعابه  درجة  توّقع  على  األقدر  فهما  الطفل،  أبوا  األمر  هذا  وٌيقّدر  له،  قوله  يتّم  ما  ووعي  إدراك،  على  قادرًا 
ضوء قدراته العقلّية، وخبرتهما معه، وهذا يتباين من طفل آلخر. من هنا؛ فإن إخبار الطفل بحقيقة أمره في عمر 
السابعة،  ُيحتمل أْن يكون أكثر مالءمًة؛ ألّن الطفل يكون أكثر وعيًا ونموًا من ناحّيٍة عقلّيٍة. من جهة أخرى، فإّن ما 

سرده بعض اآلباء من نجاحهم في إخبار الطفل من عمر الروضة بيّسٍر ونجاح يمكن االقتداء به واتباعه.
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مراهق  أّي  ألنَّ  وذلك  المراهقة،  لِسنِّ  بوضعه  الطفل  إخبار  في  التأّخر  عدم  الضروري  من  فإنه  األحوال،  كل  وفي 
سؤاالً  نفسه  ويسأل  المرحلة،  تلك  في  ذروته  الُهوية  عن  بحثه  يبلغ  إذ  المراهقة.  مرحلة  في  الُهوية  ألزمة  يتعرض 
نخبره  ثم  المراهقة،  لعمر  أْن يصل  إلى  الطفل  خبٍر مهمٍّ عن حقيقة وضع  إخفاء  يمكن  أنا؟. فكيف  َمْن  كبيرًا هو: 
المراهق، ونجعله يعيش  الموقف نزيد األمر صعوبة على  أنه اصبح أكبر وأكثر وعيًا باألمور؟! فنحن في هذا  بحكم 
إلى  الوصول  يمكنه  ما  المراهقة،  مرحلة  في  الفرد  إنجازات  أهمِّ  من  هو  الذاتّية  الُهوية  بناء  أّن  وبخاّصة  صراعًا؛ 
واالتجاهات  يتبناها؛  التي  والقيم  لذاته؛  الفرد  معرفة  الُهوية  بناء  ويتضّمن  الرشد،  مرحلة  في  والسعادة  اإلنتاجية 

حياته. لتحديد طريقة  يختارها  التي 

وكذلك  والوضوح،  الصدق  على  قائمة  واألمن،  بالثقة،  مليئة  وحياٍة  إيجابيٍة  بخبراٍت  المراهق  مرور  أنَّ  نرى  وهكذا 
يمر  تجعله  عوامل  كّلها  المراهقة،  فترة  تسبق  التي  المراحل  خالل  قوٍة  نقاط  من  لديه  ما  وتعزيز  الفرد،   تقدير 
بحقيقة وضعه قبل  وإخباره  الُمحتَضن  الطفل  التعامل مع  الوضوح في  فإّن  وراحة. من هنا؛  أكثر سهولة  بمراهقة 
له  ُيقّدمون  َمْن  يدرّك  المراهقة، كذلك يجعله  إلى  الطفولة  انتقاله من  أمرًا مهمًا، وييّسر عليه  ُيعّد  المراهقة،  ِسنِّ 

الحاِضنين يتعاملون معه بثقة، وال يخفون عنه شيئًا. الرعاية، أو والديه 

من ُيخبر الطفل؟ $
والديه  من  الطفل  يعرف  أْن  األفضل  فمن  الطفل،  ُيخبر  أْن  يمكن  الذي  الشخص  ُهوية  بمسألة  يتعّلق  ما  وفي 
الثقة بين الطفل  العائلة، وذلك حتى ال تتزعزع  المدرسة، أو من  الُمحتِضنين، بدالً من األشخاص اآلخرين، سواء في 
بحقيقة  الطفل  معرفة  أّن  عن  فضاًل  عليه،  يكون  أْن  يتمنى  وما  عليه،  هو  ما  بين  صراعًا  يعيش  ال  وكي  ووالديه، 
وضوٍح  بكلِّ  األمر  نقل  يستطيعان  اللذان  وهما  بينهما،  والوضوح  والصراحة؛  الثقة؛  من  يزيد  والديه  من  وضعه 
للطفل، وكيفّية احتضانه، وما يمثل بالنسبة لهما. وقد يتطوع  بعض أفراد العائلة، مثل: العّم، أو العّمة، أو الخال، ... 
بأْن يخبر الطفل باألمر، ولكن ذلك قد يترك شرخًا في عالقة الطفل بوالديه الُمحتِضنين، وربما يشعر أّن هناك أمورًا 

عنه. يخفونها  أخرى 

كيف يتّم إخبار الطفل بحقيقة أمره؟ $
التالي: الرعاية البديلة عن هذا السؤال من خالل تقديم مجموعٍة من التوجيهات على النحو  يجيب خبراء 
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ب إخباره باألمر فجأة ودفعًة واحدة -  • يجب أْن تتّم عملية إخبار الطفل بأنه ُمحتَضن بالتدريج وبعد تهيئته، وتجنُّ
– كأن تتّم في جلسة مخّصصة »لتفجير« هذه الحقيقة أمام الطفل،  ومهما كان عمر الطفل عند اتخاذ قرار إخباره 

ثم االنتظار لرؤية رّدات أفعاله.
فيلمًا حول  • أو  كرتونية،  ومناقشة صورة  والرسم؛  واللعب؛  القصص؛  عْبر  عمٍر صغيٍر  تبدأ في  أْن  للتهيئة  ُيمكن 

الموضوع، وبلغة »« تلقائّية« وطبيعّية« حسب ما هو دارج في أسلوب األسرة، إذ ال توجد لغة يمكن اعتبارها األفضل 
للطفل. المعلومات  لتقديم 

تتمركز التهيئة حول شرح فكرة »كيف يأتي األطفال إلى الدنيا؟«، وتناول حمل األّم للطفل في بطنها، وتقديم  •
نماذج من نساء العائلة الحوامل، أو صورًا المرأة حامل، ثم الحديث عن ميالد الطفل، ومن ثم يتم التمهيد بتقديم 
آباء آخرون ودودون برعايتهم  أّم«  ثم ال تتمكن من رعايتهم، فيقوم  أّن بعض األطفال تحمل بهم«  فكرٍة مفادها 
بهذا  األطفال شغوفون  إّن  إذ  والطيور،  الحيوانات  عالم  تكون من  التي  بالقصص  االستعانة  ُيمكن  وتربيتهم. هنا 
المتعلق  القرآني  القصص  من  االستفادة  يمكن  كما  وأحداثها،  بالقصة  مناقشتهم  وتتّم  القصص،  من  النوع 
بالموضوع، مثل قصة سيدنا موسى التي تذكرها اآلية 7 من سورة القصص »وأوحينا إلى أّم موسى أن أرضعيه 
الممكن  . ومن  المرسلين«  إليك وجاعلوه من  رادوه  إنا  اليم وال تخافي وال تحزني  فألقيه في  فإذا خفت عليه 
إعادة  بمكان  األهمّية  ومن  الدمى،  بوساطة  األدوار  أداء  أو  واألب،  واألّم؛  الطفل؛  بين  ما  وأدوارها  الحكايات  تمثيل 
أحداثها »طبيعّية«  لجعل  فالتكرار ضروري  االكتفاء بسردها وتمثيلها مرة واحدة،  القصة مرات ومرات، وعدم  سرد 
مرفقة  في  قصة  الدليل  هذا  وفي  أنجباه.  اللذين  غير  والدين  عند  الطفل  عيش  لفكرة  الطفل  ل  تقبُّ ُيسّهل  ما 
باالستعانة  تقليدها  أو  ومحاكاتها  عليها،  تعديالت  إجراء  ويمكن  اللولو«،  »العصفور  عنوان  تحمل  المالحق، وهي 

بحيوانات أخرى مثل: القط؛ أو األرنب؛ أوالسلحفاة أو غيرها من الحيوانات التي تستهوي الطفل. 

االحّتفاظ  • خالل  من  احّتضانه  قصة  الطفل  إلخبار  سيختارانه  الذي  للتوقيت  مبكرًا  االستعداد  الوالدين  بإمكان 
منها،  أحضراه  التي  المؤّسسة  إلى  ذهابهم  للحظة  بالفيديو  أو  فوتوغرافيًا  مصورة  أو  صوتية  للذكرى  بتسجيالٍت 
التي  والصور  للتسجيالت  إضافة  وذلك  بمجيئه،  واحتفالهما  منزلهما،  دخوله  لحظة  وتوثيق  نومه،  مكان  وتصوير 
قصة  إخباره  بعد  الحقًا  الطفل  أسئلة  مع  التعامل  في  المصادر  هذه  مثل  وستخدم  العمر،  مراحل  عْبر  تظهره 

احّتضانه. 

الذي  • االحّتضان«  »قصة  الطفل  إخبار  أثناء  في  اللفظّي  غير  لمشاعرهما وسلوكهما  االنتباه  الوالدين  على  يجب 

ُيطلق عليه »كتاب الذكريات« ويسمى باسم الطفل مثل: »كتاب ذكريات يزن«، فالطفل  ذكي وحساس إلشارات 
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الوالدين، ما يجعله غير مرتاح لحديثهما قبل بدئه. وعليه؛ فإّن  التوتر والضيق والحزن التي قد تبدو على  وعالمات 
الطفل،  وبين  بينهما  بصري  واتصال  قريبة،  مسافة  على  والمحافظة  ومتماسكة،  مناسبة،  صوت  نبرة  استخدام 

ُتعّد من األمور ذات األهمية حين إخبار الطفل، وال تقّل أهمّيًة عن اختيار الكلمات والعبارات المالئمة للحديث معه.

خبرة  • وأّن  نفسيهما،  في  البهجة  على  باعثًا  قرارًا   كان  والديه  قبل  من  احّتضانه  قرار  بأّن  الطفل  على  التأكيد 

لهما. بالنسبة  وإيجابية  احّتضانه خبرة سارة 

في  • والُموَدعين  يشبهون وضعه،  الذين  األطفال  مئات  بين  من  بالتحديد  اختياره  إلى مسألة  الطفل  انتباه  لفت 

عالقته  بدأت  هنا  ومن  إرادتهما،  بمحض  اختياره  وقررا  بانجذاٍب،  نحوه  شعرا  وأنهما  االجتماعية،  الرعاية  مؤّسسات 
بهما.

العالقة،  • ذات  اإللكترونية  المواقع  على  واالطالع  البديلة،  والرعاية  االحّتضان  عن  كتٍب  قراءة  للوالدين  المفيد  من 

الوالدين، وتعطيهما أفكارًا متنوعة حول إخبار قصة االحّتضان«. المصادر تثري معرفة  فهذه 

على  • الحصول  ويمكن  باالحّتضان،  لها عالقة  مماثلة  بخبرة  مرت سابقًا  عائالت  مع  التواصل  المالئم  يكون من  قد 

شعورًا  الوالدين  يمنح  نفسها  بالخبرة  مروا  آخرين  مع  التشارك  إّن  إذ  االجتماعّية؛  الرعاية  مؤّسسات  من  عناوينهم 
االحّتضان. المهم في خبرة  العاطفّي واالجتماعّي  بالمساندة والدعم 

أو  • نفسّي،  اختصاصّي  استشارة  عليهما  فإّن  بقصته؛  الطفل  إبالغ  في  صعوبة  يجدان  أنهما  الوالدان  شعر  إذا 

مرشٍد نفسيٍّ أو أسرّي ليساعدهما في تحقيق هدفهما المتعّلق بإبالغ الطفل، والتعامل مع الموقف وإدارة توابعه.

من  • العديد  لطرح  الطفل  سيميل  إذ  االحّتضان«،  »قصة  الطفل  إخبار  بعد  بالصبر  يتمتعا  ألْن  الوالدان  يحتاج 

المرات، والمطلوب  التساؤل نفسه العديد من  الوالدان لإلجابة عن  التي ُتعينه على الفهم، وقد يضطر  التساؤالت 
هنا منهما: التسامح واالنفتاح على تساؤالته، وعدم اإلحباط من اإلعادة والتكرار.

التعامل مع رّدات الفعل الناجمة عن معرفة االبن الُمحتَضن بحقيقة أمره: $
يترتب على معرفته بحقيقة  لما قد  إلى عنايٍة واهتمام، وذلك  يحتاج  أمٌر  الُمحتَضن بحقيقة وضعه  االبن  إّن معرفة 
يعتبره  يتوقعوه، وقد  لم  أمر  الُمحتَضنين من صدمٍة؛ فهو  يعاني بعض  تبعات نفسّية، واجتماعّية، فقد  أمره من 
بعضهم على أنه بالء من اهلل عز وجّل له في الدنيا، وآخرون يمضون في حياتهم وكّلهم أمٌل بأْن يكون مستقبلهم 
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الطفل/المراهق  ما قد يصدر عن  للتعامل مع  أنفسهم  يعدوا  أْن  واألمهات  اآلباء  أفضل من ماضيهم. ولكن على 
وانفعالّية عند معرفتهم بحقيقة وضعهم. رّدات فعٍل سلوكّية،  الُمحتَضن من 

عندما يتعرض الطفل/المراهق لصدمة نفسّية إثر معرفة حقيقة وضعه؛ فإنه ال بدَّ من معرفة أّن ذلك يمرُّ بمراحل، 
وأنَّ هذه المراحل تكون على شكل:

       أ. مرحلة الصدمة :

طياته  في  يحمل  مخيفًا  أمرًا  له  بالنسبة  يكون  فقد  الخبر،  لسماعه  بالصدمة  الُمحتَضن  الطفل/المراهق  يشعر 
الكثير من اآلالم. ويزداد الشعور بالصدمة عندما يعرف الخبر من أشخاٍص خارج نطاق أسرته.

       ب. مرحلة االحتجاج واإلنكار:

إذ يقوم بالرد على ما سمعه بطريقة غاضبة،  فيها نوع من عدم التصديق،  وربما يحاول التشكيك في ذلك، وإنكار 
هذا األمر.

     ج. مرحلة الغضب :

أو   يزداد شعوره بالغضب من األمر، وكذلك ممن حوله، وبخاصة إذا لم يكن هناك وضوح في طريقة إخباره باألمر، 
في إخفاء بعض الحقائق عنه. وهذا األمر يدفعه ألْن يحاول البحث عن معلومات أكثر، ومن مصادر أخرى ليجيب عن 

السؤال األكثر أهمّية في حياته: َمْن أنا؟، وَمْن أكون؟.

ل والقبول:      د. مرحلة التقبُّ

أْن الحقيقة، وأّنه ليس بمقدوره  أنها  الُمحتَضن حقيقة وضعه، ويعرف  ل الطفل/المراهق  المرحلة يتقبَّ في هذه 
ُيغير شيئًا منها، وكذلك يقطع الشك باليقين بعد أْن يتأكد مما سمعه من معلومات حوله وحول حقيقة وجوده.

وهنا الُبّد من التركيز على دور األبوين في مساعدة ابنهم الُمحتَضن على القبول والتقّبل. ودعمهم له من أجل
المرحلة األخيرة، والمهمة وهي مرحلة التكيف. الوصول به إلى 
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تذّكر أّيها األب/ األّم: 

ما هو  $ منها  ننتقي  أْن  علينا  ولكن  ممارساتنا،  الكثير من  نقلدهم في  أْن  وُيمكن  لنا،  نماذج  يمثلون  آباءنا  أّن  
أبنائنا. مالئم وإيجابّي لكي نطبقه على 

تؤثر العالقة بين اآلباء واألطفال في جوانب  شخصية الطفل، وينتقل ما تعّلمه في وسط أسرته االجتماعّي إلى  $
األوساط االجتماعّية األخرى، مثل: المدرسة؛ والنادي؛ والحي، وغيرها.

أّن األحداث والذكريات السارة التي نعيشها في أسرتنا األصلية تؤثر فينا، وكذلك الذكريات المؤلمة، وأنتم كآباء  $
وأّمهات َمْن يختار تلك الذكريات من خالل تنشئة الطفل بطريقة إيجابية، وكذلك تعريضه لخبرات ممتعة وإيجابية 

تبقى عالقة في ذهنه وتؤثر إيجابًا في حياته.

     ه. مرحلة التكّيف:

وهنا وبعد أْن يتقّبل الطفل المراهق هذا األمر؛ فإنه يتقدم نحو التكّيف مع وضعه، وأْن يصبح قادرًا على تقّبل
ذاته، وأسرته، والسعي نحو إيجاد مكاٍن له في مجتمعه. وهنا يأتي دور األبوين من خالل:

1. توفير بيئٍة آمنٍة وداعمٍة لهذا االبن.
2. محاولة تشجيعه على أْن يكون اإلنسان الذي يريد أْن يكون سعيدًا في حياته، ومنجزًا في مدرسته، ومفيدًا

. لمجتمعه 
3. تعاطفهم مع مشاعره ّتجاه ما عرفه من معلومات حول وضعه وقبولهم لهذه المشاعر، وعدم استنكارها عليه،

أو منه، فهو ال يقصد اإلساءة لهم بمشاعره أو كلماته.
4. توثيق الصلة مع مدرسته من أجل أْن يحّقق ابنهم أداًء أكاديمّيًا جيدًا، وعالقاٍت إيجابيًة في المدرسة مع المعلمين
والطلبة، واضعين المدرسة بتصّور كامل حول وضع ابنهم، وذلك من أجل تعاون المدرسة معهم بما يساعد في

نفسّية طيبة. ابنهم بصحة  تمتع 
5. تهيئة األقارب والجيران من أجل التعامل مع ابنهم بطريقٍة طبيعية دون إساءة.
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• الحاجات النفسّية للطفل الُمحتَضن:
تتوافر لدى الطفل الُمحتَضن، شأنه شأن غيره من أقرانه 
أْن  ُبّد  ال  التي  النفسّية  الحاجات  العديد من  األطفال،  من 

اآلباء. يعرفها 
وفي ما يلي عرض لحاجات األطفال النفسّية:

باالنتماء  وذلك  والطمأنينة،  باألمن  للشعور  الحاجة   .1
والمجتمع. والرفاق؛  والمدرسة؛  األسرة؛  لجماعة 

2. الحاجة إلى الحب والمحبة، إذ يحتاج الطفل ألْن يشعر 
أنه محبوب، وقادر على تبادل الحب مع والديه.

3. الحاجة إلى الرعاية من الوالدين والتوجيه، إذ يتقّبل 
ويرعيانه. ويحبانه؛  الطفل؛  الوالدان 

التعزيز؛  على  للحصول  الكبار  إرضاء  إلى  الحاجة   .4
واإلثابة؛ والمكافأة، وهذا يعمل على تحسين سلوكه.

لهم  يجلب  ذلك  إّن  إذ  األقران،  إرضاء  إلى  الحاجة   .5
السرور، ويكسبه حبهم ودعمهم.

ألْن  الطفل  يحتاج  إذ  االجتماعّي،  للتقدير  الحاجة   .6
واعتبارهم،  وتقديرهم  اآلخرين  احترام  موضع  أنه  يشعر 

وإشباع هذه الحاجة يجعله يقوم بدوره بشكٍل سليم.

7. الحاجة للحرية واالستقالل، إذ يحتاج الطفل لالعتماد 
من  يزيد  ما  المسؤوليات،  بعض  ل  وتحمُّ نفسه،  على 

بنفسه. ثقته 

السلطة. ل  لتقبُّ الحاجة   .8

9. الحاجة لإلنجاز والنجاح، إذ يحتاج الطفل 
للتحصيل والنجاح، ويسعى لذلك من خالل االستطالع؛ 

المعرفة. وراء  والبحث  واالستكشاف؛ 

10. الحاجة إلى مكانة الذات واحترامها، إذ يحتاج الطفل 
ألْن يشعر باحترام ذاته، وأنه جدير باالحترام.

الطفل،  حياة  في  مهمٌّ  اللعب  إن  إذ  للعب،  الحاجة   .11
التعرف  على  ويساعد  كثيرة،  مهمة  أمورًا  له  ويكشف 

على المشكالت وعالجها لدى األطفال.

الطفل  لدى  الحاجة  هذه  تنمو  إذ  لالنتماء،  الحاجة   .12
الُمحتَضن نتيجة لأللفة التي تخلقها المحبة داخل األسرة 
لألسرة  الُمحتَضن  الطفل  والء  إلى  تنقلب  التي  الحاِضنة 
شعور  نتيجة  الحاجة  تلك  إشباع  أهمّية  وترجع  الحاِضنة، 
أو  فيه  مرغوب  غير  بأنه  األبوين  مجهول  اليتيم  الطفل 
له من  المساعدة  أنه مهمل منبوذ، ما يستدعي تقديم 
باالنتماء،  اإلحساس  على  يساعده  أسريِّ  جوٍّ  توفير  خالل 

وأنه مرغوب فيه، ويشعره باألمان واألمن الداخلي. 50



من  الطفل  يحتاج  إذ  والدعم،  اإلرشاد  إلى  الحاجة   .13
هو  واإلرشاد  والدعم،  اإلرشاد  إلى  الخاّصة  الظروف  ذوي 
وتعاطٍف،  حٍب  من  يشمله  بما  ومساعدة،  تعّلم  عملّية 
أكثر  ويصبح  لتنمو شخصيته،  الطفل  ل  تقبُّ في  يساعد 
نضجًا، وأكثر قدرًة على التوافق النفسّي في المستقبل . 

الطفل  لشعور  نتيجة  االجتماعّي:  ل  للتقبُّ الحاجة   .14
من ذوي الظروف الخاّصة بالحرمان االجتماعّي الذي يعيش 
فيه، خصوصًا في المؤّسسات اإليوائية، فإنَّ األسرة الحاِضنة 
ل االجتماعّي، وتكسبه ما ينقصه  ُتشبع لديه الشعور بالتقبُّ
االجتماعّي؛  لتكوينه  الضرورية  الفردية  االحتياجات  من 
والنفسّي؛ وبناء شخصيته، ويستقي منها المبادئ والقيم 

األسرية والمفاهيم العاّمة للمجتمع.  
 

المشكالت التي قد ُيعاني منها الطفل 
الُمحتَضن:

منها  متنوعة،  مشكالٍت  الُمحتَضن  الطفل  ُيعاني  قد 
ُمتعّلق  هو  ما  ومنها  طفاًل،  بوصفه  بنموه  عالقة  له  ما 
حاِضنة،  أسرٍة  في  يعيش  فردًا  باعتباره  الخاّصة  بهويته 

ومن هذه المشكالت ما يلي:

الُمحتَضنين: لألطفال  االنفعالّية  المشكالت  أّواًل: 
  قد تظهر لدى الطفل الُمحتَضن العديد من المشكالت 

منها:  االنفعالّية 

    1- الشعور بالخوف:

فطاير  جواد  للبروفيسور   )flags( فالجز  خماسية  تشير   
- التي قّدمها بعد البحث والدراسة والممارسة العالجية 
عالمّية-  علمّية  دوريات  في  والمنشورة  طويلة،  لسنوات 
الخوف؛  حول  تدور  التي  المشاعر  من  مجموعة  إلى 
األطفال  أّن  ُوجد  إذ  والحزن؛  والذنب؛  والغضب؛  والوحدة؛ 
المشاعر  هذه  من  أعلى  معدل  لديهم  الُمحتَضنين 
مثل:  عناصر،  توحدت  ما  إذا  المجتمع  أفراد  ببقّية  مقارنًة 
لدى   )Fear( الخوف  فعامل  وغيرهما.  ؛  والجنس  العمر؛ 
الفئة  بين  انتشاره  معدل  من  أعلى  يكون  الُمحتَضنين 
المجهول  بسبب  وذلك  الُمحتَضنين،  غير  األقران  من 
يبحث  الذي  الُمحتَضن  يبقى عامل ضغط في حياة  الذي 
االجتماعّي-  وعيه  يتكون  عندما  طبعًا   – الدوام  على 
 ... وغيرها  هنا  هو  ولماذا  أين  ومن  وأسرته،  والديه  عن 
الخوف  ويتكون  الطمأنينة،  بعدم  اإلحساس  يفيض  ما 
الحاِضنة  البيئة  األطفال عندما تكون  لدى بعض  المزمن 
العاطفّية  واالحتياجات  الموقف  لحساسية  ُمدركة  غير 

للفرد. 
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    2- الشعور بالوحدة:

يدفعه  األسرة- وهذا  أصل  ناحّية  - من  أقرانه  أنه مختلف عن  يدرك  الُمحتَضن حين  لدى  عادة  الشعور  ينجم  هذا 
دفاع  آلّية  باعتبارها  الوحدة  واستخدام  وحيدًا،  أو  بعيدًا،  يكون  أْن  أسلم  أنه  منه  إيمانًا  اآلخرين  ب  وتجنُّ العزلة،  إلى 
تقوم  وأْن  الُمحتَضن،  الطفل  تدعم  أْن  الحاِضنة  األسرة  على  الطفل،  أصل هذا  وهو  ُمحرٍج،  موقف  الخوض في  عن 

بالوحدة. الطفل لتساعده على تجاوز الشعور  بأنشطٍة ومشاركات مع 

   3- الشعور بالغضب: 

أنا الذي تخلى عنه   « إذ يستمر بالتفكير   – وليس بالضرورة باستمرار   – الُمحتَضن  أْن ينتاب  وهذا شعور آخر ُيمكن 
والديه«. ويتفاقم هذا اإلحساس حين يخوض الُمحتَضن عراك الحياة، أو أزمة عالقاٍت مع اآلخرين، أو سوء معاملة من 

اآلخرين. أو عند مرحلة المراهقة، أو في الشباب حين يقِدم الُمحتَضن على الزواج أو االرتباط العاطفي.

    4- الشعور بالذنب:

تبّين أّن نسبة من الُمحتَضنين قد يتطور لديهم هذا اإلحساس؛ وذلك نتيجة للحرمان الُمفترض لديهم من غياب 
األسرة  بإمكان  المقابل؛   وفي  آالم.  من  الُمحتَضن  اختبره  ما  ويبرر  يدعو  ما  هناك  أّن  واعتقادهم  األصلية،  األسرة 
الحاِضنة أْن ترّكز على إنسانّية هذا الطفل، وأّنه غير مسؤوٍل عّما فعله غيره، وأّنه يتحمل مسؤولّية ما يفعل فقط. 

    5- الشعور بالحزن: 

تضغط  حين  الشعور  هذا  ويتفاقم  األصليّين،  الوالدين  فقدان  نتيجة  الشعور؛  هذا  يعيش  أْن  للُمحتَضن  ُيمكن 
المعتقدات السلبية، مثل: » لماذا لم يرغبوا بالتمسك بي كما أرى اآلباء أمامي يتمسكون بأطفالهم... فلذات أكبادهم؟« 
أو  والخسارة  الحزن  تبقى محركًة ومولّدة لشعور  التساؤالت  قائمة طويلة من  أمي؟«...  أنا فلذة كبد  أكن  لم  »لماذا   ...
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لمساعدة ابنك على تجاوز شعوره بالخوف؛ والوحدة؛ والغضب؛ والذنب؛ والحزن؛ 
والنقص، يمكنك إّتباع ما يلي:

توفير جوٍّ أسريٍّ آمن يشعر ابنك باالطمئنان.  •

• عدم إجبار االبن على مواجهة األمور التي ُتخيفه.

ل مخاوف األطفال وعدم السخرية منها أو االستهزاء بها، حتى لو كانت مخاوفه سخيفة وغير واقعّية، فهي ،  • َتقبَّ
في اعتقاده، مخاوف حقيقّية، كما أّن السخرية منها تجعله يمتنع عن الحديث عنها، فكيف إذا كانت مخاوفه تتعّلق 

وجوده!. بحقيقة 

غامضًة  له  بالنسبة  تبقى  ال  حتى  لها  يتعرض  أْن  ُيمكن  التي  واألحداث  األشياء  عن  بمعلومات  الطفل  تزويد   •
وضعه  حول  بمعلوماٍت  الُمحتَضن  الطفل  تزود  كأن  اإلنسان،  لدى  والخوف  القلق  يثير  المجهول  إّن  مجهولًة.إذ  أو 

وجوده. وحقيقة 

التي عليها أن تحرص على  األّم  الحاِضنين، وبخاّصة  تقديم نماذج سلوكّية للهدوء والطمأنينة من جانب األبوين   •
تقديم قدوة حسنة في جرأتها وشجاعتها، وال تنقل لالبن الخوف من المجهول، أو مواقف قد تبدو سخيفة، وكذلك 

عدم المبالغة في إظهار مشاعر الخوف، والقلق من أمور ال تستحق ذلك.

فقدان شيء أو شخص عزيز... ويثير هذا اإلحساس مشاعر قديمة داخل عقل الُمحتَضن، مثل: مدركاته للحياة والعالقات، 
وأدوار أشخاص مثل: األب، واألم، واألخ، وغيرهم... وإذا كان لدى الُمحتَضن ذاكرٌة عن طفولة سابقة مع أسرته؛ فعادة ما 
يكون هذا اإلحساس، باإلضافة إلى الغضب، في حالة ومستوى يحتاج معهما إلى عناية في بعض الحاالت. وسنعرض 

الحقًا كيفّية التعامل مع الغضب، والمعتقدات واألفكار السلبّية. 
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ثانيًا: المشكالت المتعّلقة بالتفكير الخاطئ وغير المنطقي:
غير  ومعتقداٍت  أفكارُا  البشر-  من  غيرهم  شأن  شأنهم  الُمحتَضنون–   والمراهقون  األطفال  يعتنق  أْن  ُيمكن   
واألسى،  بالحزن  يشعرون  تجعلهم  فهي  العقلّية،   وصحتهم  النفسّية  سعادتهم  في  تؤثر  منطقية  وال  واقعّية، 

الُمحتَضن؛ وأصله؛ وقدراته. ومن هذه األفكار: وهذه األفكار تتعّلق بوجودالطفل 

- » ال ُبدَّ أني ال أستحق أْن أكون كغيري من األطفال«

- »أنا من الناس التعساء في هذا العالم«

- احتمال أنَّ اهلل ينتقم مني لذا ال يوجد لدي والدين«

- أعتقد أنني ال أستحق أْن تكون لي أسرة كغيري بسبب شكلي/ مظهري ...«،

وهناك العديد من المعتقدات واألفكار األخرى التي تمتلك بل تستحوذ إدراك الُمحتَضن لفترة طويلة إلى أْن يتبنى 
حين  الُمحتَضنين  أحد  قّدمه  ُمعتَقد  مثال:  مكانها.   وتحّل  السلبّية  المعتقدات  هذه  تصارع  إيجابيًة  جديدًة  أفكارًا 
كان عمره 27 عامًا، وهو ُمقِدٌم على الزواج ويحب خطيبته: »أشك أنني سأكون أبًا جيدًا؛ ألنني أدرك أّن أبي الحقيقي 
التي خضع  العالجّية  العملّية  أساسّيًة في  الفكرة عقبًة  السلبّي بهذه  واإليمان  المعتقد  تخلى عني«، كان هذا  قد 
ب  اإليجابّية للحياة، وتحدي آالم الطفولة والتقرُّ بالتفاؤل والنظرة  إيماٌن  أْن تبّددت وحل مكانها  إلى  لها هذا الشاب 

إلى والده الحاِضن الذي كان يعامله ولم ُيصّرح بها ألحد غير معالجه. 
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• أخطاء التفكير:
ُيمكن أْن تظهر لدى األطفال أخطاء في التفكير، التي تؤدي دورًا مهمًا في إحداث المشكالت في االنفعاالت والسلوكات. 

وفي ما يلي عرٌض لألفكار الخاطئة:

1-االستنتاج العشوائي : 
يتوّصل بعض األفراد إلى نتائج سلبية عشوائية وليس لذلك أي دليل، أو قد يكون الدليل ظرفيًا، أو غامضًا، أو حتى على 

العكس مما هو متوقع. ويمكن وصف نوعين من االستنتاج العشوائي:  

أ— قراءة أفكار اآلخرين: 
َيفترض الفرد الُمحتَضن هنا أنَّ األفراد اآلخرين ينظرون له نظرة دونّية، ويكون مقتنعًا بذلك، وال يكّلف نفسه التأّكد 
من ذلك، ويتضّمن عمل تخمينات حول ما ُيفكر به اآلخرون، إذ  يفترض الفرد أنه يعرف ما ُيفكر به األفراد من حوله بدون 
وجود دليٍل كاٍف لما يجول بخاطرهم مثل: أن يقول: »إنها تعتقد بأنني ضعيف«، » المديرة ال تحبني، أنا متأكد«،  
»ربما يعتقدون بأنني غير كفء«، » أنا أعلم أنه لن يوافق على صداقتي«، » ال بد أنه غاضب مني«، » إنه يعتقد 

أنني فاشل«.

ب- النظرة للمستقبل:
يرى الفرد الُمحتَضن هنا المستقبل بطريقة سلبية، ويتوقع أنَّ حدثًا سلبيًا أو ليس جيدًا سيحدث، وليس هناك أّي دليٍل 
واقعي لدى الفرد يؤيد هذا التوقع، كأن يقول : »ستسوء األحوال عندما أكبر«؛ أو »يوجد خطر قادم »؛ أو »سأرسب 
في االمتحان »؛ أو »لن أحصل على وظيفة مناسبة«؛ أو »أنا أعرف أنه سيكون هناك الكثير من المشكالت في هذه 
أّي مشكلة مهما كانت بسيطة؛ فقد  أثناء اإلجازة. وإذا حدثت  الفرد على األغلب حذرًا جدًا في  وبذلك يكون  اإلجازة«، 
يشعر بالقلق أو السرور أو االرتياح، وذلك ألّن توقعه كان صائبًا. وربما يعود الشعور بالعجز أو الفشل لدى أّي فرد إلى 
التوقع السلبّي: »إّنني لن أكتسب الثقة بنفسي، ولن أتمكن من الزواج فربما سأعيش لوحدي بقية حياتي«. ومثل 

هذه االعتقادات ال تؤثر في تصرفات الفرد فقط، ولكن في مشاعره كذلك، وفي عالقاته مع اآلخرين. 
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2-التعميم الزائد:
يعمم الفرد ما حصل معه في موقف واحٍد أو أكثر على مواقف أخرى في حياته ليس لها عالقة بذلك الموقف، وينظر 
بسلبّية ألمور بناء على ما حصل معه في موقٍف واحد، »كّل ما أقوم به ينقلب ضدي، ويتحول إلى كتلة أخطاء«، ألنني 

فشلت في تلك المهمة، فسوف أفشل دائما ولن أنجح«، » هذا عادة يحدث لي، يبدو أنني أفشل بأمور كثيرة«.

3-التهويل والتهوين: 
يؤمن الفرد أنَّ ما حدث أو سيحدث سيكون سيئًا، فظيعًا جدًا وغير مطاق، إذ إّنه لن يكون قادرًا على تحّمله. ففي هذه 
الطريقة في التفكير ينظر الفرد إلى المواقف، أو األحداث، أو الظروف من العدسات المكبرة أو المصغرة، ويعطي المواقف 
حجمًا ال يتناسب مع حجمها الحقيقي، وال يرى إال الجوانب الخاطئة أو الناقصة في ذاته أو عند اآلخرين، ويقّلل المواهب 
والمعارف والمهارات،  وهذا ما ُيسمى بـ »التفكير الكارثّي«، والسبب في ذلك ألنَّ الفرد يعمل على تصعيد نتائج األحداث 
البسيطة المتعّلقة بالحاضر أو المستقبل وتحويلها إلى كوابيس؛ أّي رؤية الشيء على أنه أسوأ ما يمكن أْن يحدث، أو أنه 
فظيع وكريه، أو رهيب أو بغيض مثل: »إذا لم يحّقق لي والدي ما أريد ستكون حياتي سيئة«، »من المصيبة أْن تأتي 
األمور كما ال أريد«، من األفضل أالّ أحاول ألنني ربما أفشل، وإذا فشلت سيكون أمرًا سيئا«، أو »سيكون أمرًا فظيعًا 

لو أفشل«. 

4-الشخصانّية أو جعل األمر شخصّيًا:
ُيلقي الفرد الُمحتَضن بنسبٍة كبيرٍة من اللوم على ذاته لألحداث السلبية بدون دليل، ويفشل أْن يرى أنَّ أحداثًا معينة 
بة من اآلخرين. في الشخصنة يتوصل الفرد الستنتاجاٍت عشوائّيٍة بأنه السبب في وقوع حوادث سلبّية:  هي أيضًا ُمسبَّ
»أنا السبب في ترك والدّي األصلّيين لي«، »أنا السبب في حصول المشكلة بين والدّي، لو لم أكن موجودًا لما 

حصلت«، » أنا السبب في كآبتهما «.

5-التفكير القطبّي )إّما أبيض أو أسود(: 
يتبنى الفرد النظر إلى التجارب واألشياء والمواقف بطريقة متطرفة؛ أّي على أنها جيدة /سيئة، أو صح / خطأ، أو ضعيف / 
قوي، إما بيضاء/سوداء، ممتازة أو عديمة القيمة والفائدة، وإما ناجحة أو فاشلة، دون القدرة على رؤية ما يتوسط الحّدين أو 
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القطبين من النقاط أو التدرجات، ودون أْن ُيدرك أنَّ الشيء 
الواحد قد يبدو في ظاهر األمر سيئًا، لكن يحتمل أْن تكون 
»أنا غير كفء  المثال:  إيجابية. على سبيل  فيه عناصر 
األصلّيين،  والداّي  أجد  أْن  »إما  قذرة«،  »الحياة  نهائيا«، 
أو ال داعي لهذه الحياة«، »إذا لم يحبني جميع زمالئي 
في الصف فال قيمة لي«، » حياتي كلها تعاسة«،  وهذه 
الُمطَلق  التفكير  ويعمل  الُمطَلقة.  بالنظرة  تعرف  النظرة 
وهذا  أوتشويهه.  الحياة  أحداث  معنى  تبسيط  على  إما 
غير منطقي، وذلك ألن المواقف أو المعنى المعين ُيمكن 
أْن يتّم تقييمه بشكل موضوعي، وأنَّ مثل هذا النمط من 
التفكير يسبب الخوف لدى الفرد، من الوقوع في األخطاء؛ 
التفكير  هذا  مثل  ويسمى  له،  قيمة  ال  فإنه  أخطأ؛  إذا  ألنه 
والناس  األحداث  الفرد  يرى  إذ  الثنائي«،  بـ«التفكير  كذلك 
بطريقة الكّل أو ال شيء: » رفضت من قبل الجميع«؛  أو » كان 

األمر مضيعة للوقت تمامًا«. 

6-التقليل من شأن األحداث اإليجابّية :
يّدعي الفرد أّن األمور اإليجابّية التي يفعلها هو أو غيره ليست 
وليس  ضعيف  ألني  علّي  يشفقون  »إنهم  أهمية:  ذات 
لي أحد، ولوال ذلك ما فعلوا«؛ أو »تلك النجاحات كانت 
سهلة، لذلك فهي ال ّتهم« إذ يتّم تحويل الخبرات اإليجابية 
إلى أحداٍث سلبّية، فالفرد ال ُينكر الخبرات اإليجابّية، بل يعمل 
على  تعوده  إلى  يؤدي  ما  عكسّية،  بطريقة  قلبها  على 

إهمال األشياء اإليجابية التي تحدث معه، وهذا اإلهمال يؤدي 
إلى عزلته واكتئابه، في وقت يحتاج فيه الفرد الُمحتَضن إلى 

رؤية اإليجابيات في نفسه وحياته حتى يعيش حياًة أفضل.

7- إلقاء اللوم على اآلخرين: 
لفشله،  بًا  ُمسبِّ باعتباره   اآلخر،  الشخص  على  الفرد  ُيرّكز 
ل المسؤولية لتغّيير نفسه. كأن يقول الفرد:  ويرفض تحمُّ
به  الذين تخلوا عني هم السبب في ما أشعر  »أهلي 
حاليًا، إنَّ ترك أسرتي لي هو السبب في تدني عالماتي«.

التفكير  أخطاء  مع  الحاِضنة  األسر  تتعامل  كيف   •
والمعتقدات السلبّية:

من خالل استعراض أخطاء التفكير السابقة؛  نرى أن وجود 
بشكل  حياتهم  في  يؤثر  األفراد  لدى  األخطاء  هذه  مثل 
سلبّي، فكيف إذا كان الفرد هو من فاقدي الرعاية األسرية، 
لنفسه  والنظر  والتشجيع؛  الدعم؛  يتلقى  ألنَّ  بحاجة  فهو 
اآلباء  معرفة  وإنَّ  وعالمه،  لحياته  وكذلك  إيجابّية،  بطريقٍة 
واألمهات الحاِضنين لهذه األخطاء يجعلهم أكثر وعيًا في 
التعامل مع أبنائهم، وكذلك في إقناعهم بخطأ تلك األفكار 
وعدم صحتها. فكّل إنساٍن ُيمكن أْن ُيخطىء، أو يمّر بلحظات 
ضعف، والتركيز على أنَّ عدم معرفتهم بآبائهم وأّمهاتهم 
ألنهم  العالم، فهم محظوظون؛  نهاية  يعني  ال  األصلّيين 
يعيشون مع أسرة ُتقّدم لهم الحب؛ والدعم؛ واألمان، وهو 

ما يفتقده أبناٌء يعيشون مع آبائهم األصلّيين.
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على  يعمل  والمعتقدات  األفكار  هذه  وجود  استمرار  إنَّ 
باألسى.  شعوره  وديمومة  الُمحتَضن،  االبن  تألم  استمرار 
وللتعامل مع مثل هذه المشكالت ال ُبدَّ من مناقشة هذه 
صحتها  مدى  وتوضيح  له،  ودحضها  والمعتقدات  األفكار 

أوعدمه؛ فمثاًل يمكن للوالدين الحاٍضنين دحّض فكرة :
»أنَّ اهلل ينتقم مني أنا ال يوجد لدي والدْين«، من خالل توضيح:

1. إنَّ اهلل ال ينتقم من أحد، فلماذا ينتقم منك أنت.
2. ماذا فعلت أنت حتى ينتقم منك اهلل، فأنت صغير ولم 

تفعل شيئًا ليعاقبك عليه.

3. كيف ال يوجد لديك والدان، ونحن ماذا نفعل، أنت ابننا 
ونحن نحبك.

تبني  على  الُمحتَضن  االبن  مساعدة  يمكن  ذلك  بعد   .4
معتقدات أكثر إيجابّية تجعله يشعر براحة بدالً من تلك التي 
تجعله يشعر بألم؛ أّي استبدال المعتقدات السلبّية الخاطئة 
التي ُتشِعر بالضيق بأخرى إيجابية تجعله َيشُعر براحٍة مثل:

 ال يعني أنني دون والدْين أنَّ اهلل ال يحبني. •
لقد رزقني اهلل بمن يهتم بي ويرعاني. •
يجعل  • والمنطقّية  اإليجابّية  األفكار  هذه  مثل  ترديد  أنَّ 

االبن يشعر براحة.

• مشكلة اإلدراك المتدني للذات:
تتضمن هذا المشكلة رؤية الطفل لذاته على أنه شخص 
يرى  أْن  أو  قادر،  عاجز وغير  وأنه  اآلخرين،  أو دون  غير كفء، 

نفسه على أنه »شخص غير مرغوب فيه«؛ أو » أقل حظًا من 
تسود  الذي  الطفل  ويعاني  األطوار«.  غريب   « أنه  أو  غيره«؛ 
لديه هذه المشاعر والمعتقدات، التي تختلف في مستواها 
الذي  العاطفّي  والمناخ  االجتماعّية  البيئة  وعمقها بحسب 

توّفره األسرة الحاِضنة، من تدني تقدير الذات. 

لمساعدة ابنك على تجاوز تدني تقدير الذات؛ يمكنك 
مراعاة األمور التالّية:

ل من  أّواًل: عليك كأب/كأم أْن تعلم أنَّ مفهوم الذات يتشكَّ
خبرات النجاح والفشل التي يمرُّ بها الطفل منذ الطفولة 
المبكرة، ومن رّدات فعل اآلخرين الُمهمين، مثل: )الوالدين؛ 
ل، ُينمي  والمعلمين( لهذا الطفل. فالنجاح؛ والتعزيز؛ والتقبُّ
ًا، والفشل والعقاب، أو التجاهل من جانب  مفهوم ذاٍت إيجابيٍّ

ًا. األهل ُينمي مفهوم ذاٍت سلبيٍّ

أْن  وحاول  طفلك،  لدى  اإليجابّية  الجوانب  على  ز  ركٍّ ثانيًا: 
بتجاهل  وقْم  شّجعها،  وكذلك  لديه،  وتعززها  تبرزها 
جوانب الضعف لديه. يمكنك أْن تساعد ابنك في أْن َيعدَّ 
بالجوانب  وتذكيره  القوة،  ونقاط  الحسناٍت  تبّين  قائمًة 
االهتمام،  إعطائه  مع  يالحظها  يكن  لم  أو  نسيها،  التي 
واالحترام، واإلصغاء إليه عندما يتكلم. مع التركيز على أنه 
ذو قيمٍة، وأهميٍة بالنسبة ألسرته، ومجتمعه بصرف النظر 

عن وضعه باعتباره طفاًل ُمحتَضنًا.

ثالثًا: تعليم الطفل مبدأ »الالكمال« في البشر، والفروق 
وتمّيز،  قوة  جوانب  البشر  من  واحٍد  لكلِّ  وأّن  بينهم، 
وجوانب ضعف ومحددات، وهو أمرٌّ طبيعّي لدى البشر.
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الُمحتَضنين: لألطفال  االجتماعّية  المشكالت  ثالثًا: 
ممارسة  نحو  وتقدمه  األقران،  مع  وتفاعالته  االجتماعّي،  نموه  تعيق  اجتماعية  الُمحتَضن مشكالٍت  الطفل  يواّجه  قد 
االجتماعّي  توافقه  سوء  في  دورًا  تؤدي  التي  المشكالت  هذه  ومن  العمرية.  لمرحلته  المناسب  االجتماعّي  السلوك 

الزائدة على الوالدْين، التي نوضحها في ما يلي: االعتمادّية 

االعتمادّية الزائدة على الوالدْين:
االعتمادّية   إنَّ  االبن.  مع  التعامل  في  الزائدة  للحماية  ممارستهما  بسبب  الوالدْين  على  الزائدة  االعتمادّية  تتطور 
أكثر  الوالدة  حديث  فالطفل  العمر،  مع  يتناقص  ناضج،  غير  سلوك  وهو  األطفال،  صغار  عند  واضحًا  يكون  سلوك 
الطفل  كان سلوك  فإذا  نسبّي؛  أمرٌّ  واالعتمادّية  عمره، وهكذا.  من  السنتين  ذي  الطفل  من  والديه  على  اعتمادّية 
يتناسب مع عمره اعتبر مقبوالً، أما إذا كان سلوكه أصغر من عمره، اعتبر غير مناسب، ويتمُّ وصفه على أنه سلوك 
سنوات  الست  ذي  الطفل  بكاء  أّما  عادّي،  أمرٌّ  قصيرة  لفترة  عنه  أّمه  البتعاد  السنتين  ذي  الطفل  فبكاء  اعتمادّي. 

أّمه لغيابها لفترة قصيرة، فإنه ُيفّسر على أنه سلوٌك اعتمادّي.  على 
وحتى تساعد ابنك على التخلُّص من سلوكه االعتمادّي عليك أْن:

اللذين يحتاجهما. الحب؛ واالهتمام  ُتعامله بحزٍم مع إعطائه   .1
ارتداء مالبسه بنفسه؛ وتنظيف أسنانه؛ وترتيب السرير. الناضج الذي يدلُّ على االستقاللّية مثل:  2. ُتعّزز السلوك 

3. تمنحه حريًة تتناسب مع عمره، وُتتيح له فرصة االختالط مع أطفاٍل آخرين من: األقارب؛ والجيران، وتبتعد عن الحماية 
الزائدة له.

رابعًا: احرْص على أْن ُتقّدم عباراٍت إيجابّيًة البنك تعكس قدرته من أجل أْن يقولها لنفسه مثل: » أنا إنسان أستحق 
الحياة«؛ » أنا مسؤول عما أفعله أنا«؛ » أنا إنسان قادر على الحياة والعطاء«.

خامسًا: إذا كان لدى ابنك نشاط رياضّي، أو فنّي، أو دينّي، ... شّجع ابنك على القيام به، أو المشاركة فيه.

سادسًا: تذّكر أْن تكون لديك توقعاٌت إيجابّية من ابنك، وحاول أْن ال تكون تلك التوقعات عاليًة، أو فوق طاقة ابنك، 
وكذلك أْن ال تكون توقعاٌت سلبّية تعكس عدم قدرته على اإلنجاز؛ أو العمل؛ أو الحياة الجيدة. 
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4. ُتكلفه بمسؤولياٍت بسيطٍة تتناسب مع عمره مثاًل: ِسقاية النباتات داخل المنزل؛ ومساعدة األّم؛ وترتيب مائدة الطعام.

5. تشّجعه على ُممارسة السلوكات التي ُتظهر لديه روح االستقاللّية واالعتماد على الذات مهما بدت بسيطة، وُتعّززها.
6. تدْع طفلك يقوم بما يستطيع القيام به.

الُمحتَضن: اليافع 
وصعوبات  لمشكالت  ويتعرض  مختلفٍة،  نمائّيٍة  بتغيراٍت   - أقرانه  من  غيره  شأن  شأنه   - الُمحتَضن  اليافع  يمرُّ 

ُمحتَضنا. يافعًا  باعتباره  به  النمائّية، وكذلك مشكالت خاّصة  المرحلة  تقتضيها 

وتسهم،  واالّتجاهات،  والقوانين؛  والعادات؛  للقيم؛  الناقلة  فهي  اليافع؛  حياة  في  الرئيس  المؤثر  هي  األسرة  إنَّ 
بشكٍل رئيٍس، في بناء شخصّية اليافع. وإنَّ ما ُيمارس داخل األسرة نحو اليافعين من سلوكاٍت إيجابّية من الوالدْين 
في  فاعلين  غير  أفرادًا  ليكونوا  بهم  وتسير  فيهم،  تؤثر  السلبّية  والُممارسة  بفعالّية.  نموهم  زيادة  في  يسهم 
أّما  اجتماعّيًا.  مستقاًل  نفسه  من  وائقًا  الفرد  من  تجعل  االستقاللّية،  ومنح  بالحب  تتسم  التي  فالبيئة  المستقبل؛ 
البيئة العنيفة والسيطرة؛ فتجعل الفرد انسحابّيًا وعصبّيًا. فقد وجد الباحثون أنَّ لآلباء أهميًة دائمًة في السعادة 
درجة  تقليل  في  دورًا  الجيدة  للعالقة  أنَّ  تبّين  لذلك  البنات؛  وبخاّصة  النمو،  في  الُمستمرين  ألطفالهم  النفسّية 

اليافع يشعر بالسعادة والراحة أكثر. اليافعات. وكلما كانت العالقة األسرية أفضل كان  النفسّي لدى  الضغط 

ماذا  يسألونهم  أْن  على  اليافعين،  أبنائهم  توقعات  على  التعرف  بأهمّية  اآلباء  الباحثين  بعض  يوصي 
عالقتهم  عن  المتبادل  الرضا  ويوّفر  معًا،  العيش  ُيسّهل  هذا  إّن  كآباء،  منهم  يريدون  وماذا  يحتاجون؛ 

بعضًا. ببعضهم 
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نقاط الخالف بين اآلباء واليافعين: •

قد يختلف اآلباء مع أبنائهم اليافعين في أمور عّدة منها:

من  اآلباء  يحب  إذ  الدينّي،  والسلوك  األخالقّية  األمور   )1
بالقوانين؛  وااللتزام  الدينّية؛  الفرائض  أداء  أبنائهم 

المشكالت. بعيدًا عن  والبقاء 

2( العالقة مع أفراد األسرة، يكون الخالف عادة على الوقت 
مع  والعالقات  األسرة؛  مع  المنزل  في  اليافع  يمضيه  الذي 
األقارب، وبخاّصة الجّد / الجّدة؛ واالّتجاهات العاّمة واالحترام 

المقدم لآلباء.

3( تحقيق المسؤولّية، إذ يتوقع أغلب اآلباء من أبنائهم 
التالّية:  المواقف  في  المسؤولّية  تحّمل  إظهار  اليافعين 
استعمال ممتلكات األسرة؛ واألثاث؛ والمعدات؛ واألجهزة؛ 
... والمالبس،  الشخصّية؛  بالمتطلبات  والعناية  والهاتف؛ 

من  اليافعين  نشاطات  ُتعدُّ  االجتماعّية،  النشاطات   )4
أكثر األمور إحداثًا للصراع مع األبوْين، ومن أكثرها شيوعًا؛ 
الرفاق؛  مع  والخروج  الشعر؛  وتسريحة  المالبس؛  واختيار 
والذهاب  المناسبات؛  في  والمشاركة  السيارات؛  وركوب 

لرحالت المدرسة.

الصداقة: •
األطفال  عن  مختلفة  صداقة  عالقة  إلى  اليافعون  يحتاج 
للمشاركة في  نفسه  العمر  لرفيق من  بحاجة  الذين هم 

آخر  شخٍص  على  يعتمدون  ال  فهم  واأللعاب،  النشاطات 
مصادر  باعتبارهم  آلبائهم  ينظرون  إنهم  واالنتباه،  للحب 
إلشباع حاجاتهم االنفعالّية؛ واالنتباه والحب، وعندما يكونون 
مرفوضين أو غير محبوبين من آبائهم؛ فإنهم سوف يبحثون 
اليافعون  يبدأ  إذ  األصدقاء.  خالل  من  حاجاتهم  إشباع  عن 
بتكوين مجموعٍة صغيرٍة من األصدقاء، وعادة ما يختارون 
الجنس  من  المفضلين  األصدقاء  ليكونوا  أكثر  أو  واحدًا 
للمدرسة،  أصدقائهم  مع  اليافعون  يذهب  كما  نفسه، 
مالبس  الرتداء  ويميلون  األنشطة،  في  معًا  ويشاركون 
أْن يمضوا  بالطريقة نفسها، وبعد  متشابهة ويتصرفون 
الهاتف  للمنزل، ويتحدثون على  وقتًا طوياًل معًا يعودون 

لساعاٍت طويلة.

خالل  من  المراهقة  مرحلة  في  الصداقة  نرى  أْن  يمكن 
التالّي: المثال 

المفضلة؟ الذي يجعل لين صديقتك  إيمان: ما 
نفسها،  بالطريقة  نفكر  ونحن  تساعدني  ألنها  سارة: 

وأبي يقول إننا نشبه التوأم.
إيمان: ما الذي جعلك أيضًا تعتبرينها الصديقة الفضلى؟
أنها  أعرف  وأنا  –أسرارًا-  خاّصة  أمورًا  أخبرها  ألني  سارة: 

لن تخبر أحدًا بها.
إيمان: أي شيء آخر؟

سارة: نعم، إذا تشاجرنا دائمًا بعد ذلك نعتذر من بعضنا 
بعضًا.
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إنَّ مظاهر الصداقة تختلف من ُعمٍر آلخر، فاليافعون يرّكزون على الوالء واالنتماء؛ والثقة والموّدة، باعتبارها مميزاٍت 
ب أفكارهم  أساسّيًة للصداقة. وفي حالة كون أحد الرفاق ال يتسم باالنتماء؛ فإنَّ اليافعين يصبحون خائفين من تسرُّ
ومشاعرهم الخاّصة ألفراٍد آخرين غيرهم. ويكون التركيز على المودة أكثر لدى البنات في عالقات الصداقة، ولذلك 
َيُكنَّ في حالة قلٍق حول احتمالّية الرفض، ويُكنَّ مهتماٍت أكثر بأْن يصلنَّ للتكامل، إنَّ الموّدة تعني شخصًا ُيقّدم 

أو الضيق. الدعم االجتماعّي واالنفعالّي لصديقه، وبخاّصة في مواقف الضغط 

اليافعين: تكّيف 
اليافعون تكّيفًا حسنًا في حالة وجود: ُيظهر 

1( درجة عالية من القدرة العقلية.

2( مزاج سهل.

3( درجة مرتفعة من تقدير الذات.

4( اعتقاد عاّم حول إمكانية سيطرة الفرد على حياته.

بالضواغط. المرتبطة  بالعوامل  اعتقاد محدد حول إمكانية الضبط والتحكم  5( وجود 

اليافعين: مشكالت 

    1( أزمة تكوين الُهوية:

واجتماعّية؛  الُهوية من عناصر: جنسّية؛  وتتألف  الُهوية،  البحث عن  أزّمة  للمراهقة هي  المرافقة  األساسّية  األزّمة  إّن 
َمْن هو؟ وما هي خصائص جسمه وشكله؟  أْن يعرف:  يريد  فاليافع  وحسّية؛ ونفسّية؛ وأخالقّية؛ وفكرّية؛ ومهنّية. 
وكيف يبدو لآلخرين؟ وما هي طبيعة دوره الجنسّي؟  وما هي مجموعة الناس التي ينتمي إليها؟ وما هي المهنة 
النفسّية،  الصحة  إلى  يؤديان  وتشكيلها  الُهوية  اكتساب  إنَّ  يحملها!  التي  واألخالق  القيم  هي  وما  له؟   المناسبة 
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للصحبة  عرضًة  ويجعالنه  والتوتر،  القلق  إلى  بالفرد  فيؤديان  الذات؛  ل  تقبُّ وعدم  الُهوية،  في  التشوش  حصول  أّما 
لالنحراف واإلدمان. السيئة، وعرضًة 

وُتلقي  األسئلة  تتوالى  ثم  ؟...  أريد  ماذا  أنا؟  َمْن  البداية:  في  كذلك-   الُمحتَضن  والمراهق  عادة-  اليافع  يتساءل 
بشكٍل  النفسّية  والمتاعب  السلوكّية  المشكالت  يختبر  قد  الُمحتَضن  المراهق  أنَّ  نجد  إذ  عليه؛  النفسي  بثقلها 
وأعينهم؛  ولونهم؛  شكلهم؛  يبدو  وكيف  األصلّيين،  اآلباء  عن  يتساءل  وربما  الُمحتَضنين.   غير  األقران  من  أكبر 
البلوغ  حتى  االجتماعّية  الُهوية  حول  التساؤالت  هذه  وتستمر  منها...  انحدر  التي  االجتماعية  والطبقة  ومكانهم؛ 
يصبح  وحينما  والُمحتَضن.  الحاِضنة  األسرة  بين  المظاهر  في  بيولوجّية  فوارق  هناك  كانت  إذا  وتتأزم  والشباب، 
اللذين  الوالدْين  هؤالء  نوع  هو  ما   « و  عني؟«  يتخليا  أْن  لوالدّي  باإلمكان  كان  »كيف  يتساءل:  أبًا/أّمًا  الُمحتَضن 

النفسّية. بالمتفاعالت  الُهوية وأزّماتها  القرار«، وترتبط تساؤالت  أْن يقترفا مثل هذا  استطاعا 

يمكنك أْن تساعد ابنك على تشكيل ُهويٍة من خالل مساعدته على:
والمجتمعّية. المدرسّية،  النشاطات  المشاركة في  التعبير عن ميوله واهتماماته؛ وتشجيعه على   .1

2. استكشاف ميوله المهنّية من خالل زيارة األقارب؛ واألصدقاء في أماكن عملهم.
ل ذاته؛ ودوره االجتماعّي؛ وكذلك أسرته الحاِضنة؛ ومساعدته أْن يكون اإلنسان الذي يريد. 3. تقبُّ

    2( الُصحبة السيئة:

يكتسب الطفل قيمه ومبادئه األخالقّية والدينّية من أسرته، فخالل أول عشر سنوات من عمره يتعّلم ويتشّرب قيم 
وإذا  سليمًة،  قيمًا  اكتسب  سليمًة  األسرة  قيم  كانت  فإذا  الشخصية،  قيمه  تصبح  حتى  ويتبناها  وعاداتها،  أسرته 
أّي  المراهقة؛  المنظومة األخالقّية للطفل في بداية ِسنِّ  كانت قيم األسرة منحرفًة، اكتسب قيمًا منحرفًة، وتستقر 

في عمر )10-12( سنة. وللُصحبة السيئة أسباٌب محتملة من أهّمها:

ل من رفاقه الذين هم أفضل منه سلوكّيا؛ أو تحصيلّيًا؛  1. افتقار اليافع الُمحتَضن لألصدقاء، وشعوره بأنه غير ُمتقبَّ
أو رياضّيًا؛ أو ذكاًء.

الُمملة، والرتيبة، التي تخلو من أيِّ شكٍل من أشكال اإلثارة، أو المغامرة التي قد  الُمحتَضن األسرية  اليافع  2. حياة 
السيئة. األصدقاء  توفرها صحبة بعض 

63



1. التعرف على أصدقاء االبن اليافع.
2. زيادة االهتمام باالبن اليافع ؛ وقضاء وقٍت أطول معه؛ واصطحابه كثيرًا في زياراته، وجوالته.

3. تغّيير أسلوب التعامل مع االبن اليافع ، إذ إنه لم يعد طفاًل، وإنما هو على أعتاب الرجولة، فال بدَّ من التعامل 
معه على أنه شاب، وبخاصة في ما يتعلق بإشعاره باألهمّية؛ واالحترام؛ ومنحه مزيدًا من الحرية واالستقاللية التي 

تتناسب مع عمره ونضجه.
4. محاولة تحسين نوعية حياة األسرة، لتصبح أكثر بهجًة وإثارًة لالبن المراهق من خالل كسر الروتين والخروج 

في زيارات، ورحالت، ونزهات عائلية.
رفاٍق  على  التعرف  في  فرصته  لزيادة  وفنّية  واجتماعّية؛  رياضّية؛  متنوعة:  أنشطة  في  اليافع  االبن  إشراك   .5

ُجدٍد بدل أْن تقتصر عالقاته على رفيق واحد.
6. زيادة فرص االبن اليافع في االلتقاء بأبناء األقارب والجيران ممن هم في مثل عمره، ومن بيئته االقتصادّية 

نقسها. واالجتماعّية 
اليافع االجتماعّية، وتعليمه كيف ُينشىء صداقات، وكيف يحافظ عليها.  االبن  7. تطوير مهارات 

اليافع: االبن  للتعامل مع أصدقاء  إتباعها  للوالدْين  ُيمكن  نصائح 

أو أسوأ منه، وقد يجد ضالته في  الُمحتَضن، ما يجعله يبحث عن صديق مثله،  اليافع  الذات عند  3. تدني مفهوم 
السوء. أصدقاء 

الزائدة له، ورفضها التعامل معه بوصفه رجاًل. الُمحتَضن في التمرد على أسرته، وحمايتها  اليافع  4. رغبة 
الُمحتَضن،  ألبنه  حبه  على  األب  من  وذلك حرصًا  ابنه،  على سلوك  أْن يضعها  ُيمكن  التي  والرقابة  الوالد،  غياب   .5

له. ودعمه 

رفاقه  ُيطيع  حين  أصدقائه  على  النموذج  هذا  المراهق  ُيعمم  إذ  نقاش،  بدون  العمياء  الطاعة  تؤّكد  التي  التربية   .6
بشكٍل أعمى وبدون تفكير.
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الُمحتَضن اليافع  انفعالّية لدى  3- مشكالت 
بات في المزاج: أ. تقلُّ

بقلة  اليافعون  المزاج، وعادة ما يشعر  التقلُّب في  ، ويحدث  لليافع  االنفعالّية  الحالة  الهرمونات وتغيراتها في  تؤثر 
وضعف  تثبيطهم،  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  السيطرة،  على  قدرتهم  وبعدم  المستقر،  غير  الوضع  هذا  ّتجاه  الحيلة 
أو  التعبير عن مشاعر غير صحّية،  إدارة مزاجهم، والتعامل معه. وهذا قد يقود نحو  القدرة على  عزيمتهم، لعدم 
سلوكاٍت غير مناسبة، التي قد تكون لها عواقب سلبّية بعيدة المدى. من هنا؛ فإنَّ تعليم اليافعين إدارة مزاجهم، 

والتعامل معه، أمرٌّ غاية في األهمّية.

ب. الغضب:
فإنَّ  هنا؛  من  مناسبة.  غير  بطرٍق  عنه  اليافعون  وُيعبر  اليافعين،  بين  شيوعًا  االنفعاالت  أكثر  من  الغضب  ُيعدُّ 
نموهم  متطلبات  من  أساسيٍّ  جزٍء  تحقيق  عليهم  ُيسّهل  الغضب  مع  الفّعال  التعامل  على  اليافعين  مساعدة 

االنفعالّي. وتطورهم 

ُيمكن لآلباء واألمهات الحاِضنين إيصال رسالة » ال تغضب« ألبنائهم من خالل:

الفرد،  توقعات  تخيب  وعندما  محددٍة،  بطريقٍة  تسير  أْن  يجب  األشياء  أنَّ  الفرد  توقع  من  بالغضب  الشعور  يأتي   «
له، وعندما يدرك  وتأتي الرياح بما ال تشتهي السفن، يشعر الفرد الغاضب أنَّ الموقف عصيٌب للغاية، وال يمكن تحمُّ
العالم  نهاية  ليست  هذه  )وأنَّ  تكون،  أْن  يجب  أو  المرء،  يتمنى  ما  وفق  تسير  ال  عندما  واألحداث  األشياء  أنَّ  الفرد 
وليست كارثة( سيشعر الفرد باالرتياح أكثر، وستقل حّدة الشعور بالغضب. إنه من المهم التساؤل حول ما إذا كان 
تؤذي  أنها  أم  اآلخرين،  مع  العالقات  ُتقوي  األشياء،  وركل  والشتم،  السّب  أو  جار  الشِّ فهل  مفيدًا؟  أو  نافعًا  الغضب 

وتدمرها؟! العالقة 
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الّصراعات: ج. 
تكوين  مثل:  صراعات  عنها  تنجم  التي  واألمور  القضايا  من  العديد  النمائّية  المرحلة  هذه  في  اليافعون  يواجه 
العالقات؛ وخططهم المستقبلّية؛ والتساؤل حول قدراتهم. إنَّ هذه الّصراعات تزعج اليافعين وتجعلهم في مأزق. 
وعليه؛ فإنه من المهم والمفيد أْن توفر المساعدة لهؤالء اليافعين لكي يتعاملوا مع صراعاتهم بشكٍل فّعاٍل بدالً 

اللجوء لسلوكات دفاعّية. من 

أساليب التعامل مع الّصراع  •

يمكنك كأب/كأّم أْن تساعد ابنك على حلِّ صراعاته من خالل تزويده بما يلي:

بالصراع  يشعرون  المراهقين  فمعظم  نموك،  حول  الّصراع  أو  باالرتباك  يشعر  من  وحدك  لست  أنك  تمامًا  ادرك   .1
بدرجة ما في ما يتعلق بنموهم.

األفراد  وأغلب  مملًة،  تبدو  األشياء  فبعض  دائمًا،  سهلًة  ليست  الحياة  أنَّ  نفسك  وذّكر  لإلحباط،  مقاومتك  طّور   .2
عليهم أْن يعملوا بجدٍّ إذا أرادوا النجاح، وال تشعر باالستسالم أو العجز إذا وجدت أنَّ بعض األمور صعبة جدًا.

3. تحدث إلى الناس حول ما يزعجك، وال تشعر بالخوف من التعبير عّما تشعر به حقيقًة، وإذا شعرت أننا ال نفهمك، 
ابحث عن مرشٍد نفسيٍّ يفهمك.

4. حاول كتابة أغاٍن، أشعار، ... ، لكي ُتخرج مشاعرك، ومن ثمَّ فّكر بشخٍص ما يشاركك في هذه المشاعر، وُيمكن 
أْن ُيقّدم لك المساعدة.

الّصراعات. الرياضه بأنواعها المختلفة، التي لها دوٌر في تنفيس  5. مارس 
6. كلما مرت األيام وصرت أكبر، كان شعورك باالنزعاج واالضطراب أقل، فمرحلة المراهقة لن تستمر طوال العمر.

م أْن ُتفكر بعقالنيٍة، لخص ما لديك من افتراضاٍت، وال تنظر لنفسك على أنك أقل من اآلخرين. 7. تعلَّ
8. ادرك تمامًا أنَّ مثل هذه األفكار عادية في مثل عمرك، وإذا شعرت بالقلق فتحدث مع شخٍص ما تثق به.

9. انظر لما لديك من أموٍر إيجابيٍة، وال ترّكز فقط على ما يزعجك أو يشعرك بالضعف.
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المالحق

• نوع الفتوى : بحثية
السؤال 

كيف تكون معاملة األسر الحاضنة لألطفال مجهولي النسب، من حيث التعامل معهم في سن المراهقة وبعد البلوغ، 
ومراقبة سلوك األسر التي أسلمت وحضنت طفاًل مسلمًا؟

الجواب
الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل:

في البداية أشكر األسر الكريمة التي تضم إليها أطفاالً مجهولي النسب، وأؤكد على أنه ال يجوز أن ُيفترض فيهم أنه 
نتيجة عمل خاطئ )أوالد حرام(؛ فإن هذه التهمة ال أساس لها، ومن اإلثم أن نلصقها بهؤالء األطفال البريئين؛ فالدنيا 
أحوالها كثيرة، واإلحسان إليهم واجب على المجتمع. والذين يقومون بحضانتهم يقومون بفرض كفاية عن المسلمين 

يثابون عليه ثواب كفالة اليتيم.

أواًل: فتوى دائرة االفتاء العام 2010 بخصوص االسر الحاضنة:

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان  •

النسب الحاضنة لألطفال مجهولي  : معاملة األسر  الموضوع   •

• رقم الفتوى : 558

• التاريخ : 21/03/2010

: قضايا معاصرة. التصنيف   •

. • الكلمات المفتاحية : نسب . مجهول . كفالة . يتيم 

?

ِ

75



أما كيفية تعامل العائالت المحتِضنة مع األطفال المحتَضنين، فإن التحريم بين الرجال والنساء، إما أن يكون بالنسب أو 
الرضاع أو المصاهرة، وبغير هذا يسمى الرجل أجنبيًا بالنسبة للمرأة وإن كانت قد ربَّته، وتسمى المرأة أجنبية بالنسبة 
للرجل وإن كان قد ربَّاها، ولذا تجب مراعاة الِحشمة في تعامل األسر الحاضنة مع مجهولي النسب الذين يربَّونهم، فال 
ينظر الرجل إال إلى الوجه والكفين من المرأة، سواء كانت مربية أو محضونة، وال تنظر المرأة إال إلى ما يبدو أثناء العمل 
من الرجل سواء كان مربيًا أو محضونًا، فال تجوز الخلوة بهؤالء المحضونين، وال ننسى قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

ْيَطاُن( رواه الترمذي وقال حسن صحيح. )لَا َيْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرأٍَة ِإلَّا َكاَن َثاِلَثُهَما الشَّ
ه اهلل علينا في القرآن من خبر امرأة العزيز مع يوسف عليه السالم، وأما فتنه الرجال بالنساء فهي معروفة. وال ننسى أيضًا ما قصَّ

صحيح أن المجتمع فيه الكثير من الشرفاء العفيفين، لكن فيه أيضًا بعض الفسقة الذين ال يعّفون عن المحارم، ولكن 
الشرع يغلق الباب على آالف الشرفاء كي ال يدخل فاسق واحد وهذا ما يسمى: )سد الذرائع(.

وأما بالنسبة لألسر التي أسلمت حديثًا فيجب االحتياط في إعطائهم األطفال، فال يكفي أن تكون األسرة مسلمة بموجب 
القيود الرسمية، بل ال بد أن تكون ملتزمة بأحكام الشريعة، فإن األم بالنسب واألب بالنسب ال يستحقان حضانة الطفل 

إذا كانا فاسقين ال يؤتمنان على دين الطفل، فكيف بمن له جذور غير إسالمية؟! 
ولذا يجب على الوزارة متابعتهم، سواء كانوا داخل المملكة باعتبارها صاحبة الوالية عليهم - نيابة عن ولي األمر- أو 
خارج المملكة من خالل وزارة الخارجية باعتبارهم رعايا أردنيين. والطفل إذا كان مجهول النسب في مجتمع فيه مسلمون 
وغيرهم يحكم بإسالمه، ولذا يجب الحرص على دينه، فال يسّلم إال لمن يحفظ دينه ونفسه وكرامته. أما اليتيم الذي له 
أهل معروفون فكفالته ونفقته تجب على ذويه، حسب ما يقضي به القاضي الشرعي. هذا وإن مما يجب أن يهتم به 
المجتمع هؤالء األطفال الذين ال ناصر لهم إال اهلل، وقد جاء في الحديث القدسي: )اشتد غضبي على َمن ظلم من ال يجد 

له ناصرًا غيري( رواه الطبراني.
وإذا غضب اهلل على من أساء إلى ضعيف فإنه يرضى على من أحسن إليه وأنصفه وأشعره بكرامته. واهلل تعالى أعلم.

ثانيًا: فتوى  الرضاعة:
أنثى- كموضوع  أو  والمحضون -ذكرًا كان  الحاضنة  األسر  بين  تقع  التي قد  الشرعية،  المخالفات  المخاوف من  لتالفي 
م، مما يتيح ضبط العالقات اإلنسانية، مما ال يضرُّ بالثوابت،  اللباس والخلوة فقد حلَّ هذه القضايا بنظام الرضاع المحرَّ
ة للوصول إلى المآالت المريحة  لذلك ننصح األسر الحاضنة أن تأخذ بعين االعتبار بفقه الرضاع بشروطه وضوابطه الشرعيَّ

على المستويين األسري واالجتماعي.
76



         شروط اإلرضاع المعتبر والمحرم في الشريعة اإلسالمية: 

حسب قانون األحوال الشخصية األردني: الـمادة )27( 
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.

ب - الرضاع المحرم هو ما كان في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها 
من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر". 

والمستجدات الطّبية المعاصرة جاءت منسجمة مع قواعد الشرع الحنيف في فقه الرضاع، ولم تتعارض معه، ومن تلك 
المستجدات قضّية إدرار الحليب وتفريعاتها.

وقد صدر عن دائرة اإلفتاء العام األردنية من لجنة الفتوى المكرمة فتوى رقم :2691 بتاريخ: 2012/9/19 بهذا الصدد 
وأوردها بنصها:

السؤال:ما حكم إدرار اللبن بواسطة األنزيمات قبل الزواج أو بعده
الجواب: إدرار لبن المرأة بتعاطي األدوية أو العقاقير وغيرها مباح إن لم يترتب عليه ضرر، وتثبت به األحكام الشرعية 

للرضاع من تحريم النكاح، وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر، والخلوة، وغير ذلك من أحكام.
فإذا رضع طفل دون الحولين خمس رضعات متفرقات لبن امرأة متزوجة أو غير متزوجة، أصبح ابنًا لها من الرضاع، سواء 
ثار اللبن بنفسه أو بتعاطي أدوية. قال الخطيب الشربيني: "يثبت ]الرضاع[ بلبن امرأة آدمية خلية أو مزوجة، حية حياة 

مستقرة حال انفصاله منها، بلغت تسع سنين" "مغني المحتاج".
والحرمة بالرضاع تثبت للمرضعة وحدها إن لم تكن مزوجة، وإن كانت مزوجة وثار اللبن بغير سبب الزوج )بتعاطي األدوية 
ه من الرضاع، وتصبح الرضيعة ربيبة لزوج المرضعة من الرضاع بعد دخوله بالمرضعة؛ لقوله تعالى:  مثاًل( فالمرأة هي أمُّ

{. النساء/33. اِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ اِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم اللَّ }َوَرَباِئُبُكُم اللَّ
فتثبت بين الرضيعة وزوج المرضع المحرمية بكل أحكامها، ال من جهة أنه أبوها من الرضاع، بل من جهة أنها ابنة زوجته 
من الرضاع )ربيبته(.  جاء في "حاشية قليوبي": "قال الماوردي: ُتطلق الربيبة على بنت الزوجة، وعلى بنت ابنها وإن سفل 

كل منهما من نسب أو رضاع.
وجاء في "البيان والتحصيل": "فإذا دخل الرجل بالمرأة حرم عليه كل ما ولدت أو أرضعت من غيره.

وال تحرم الربيبة من الرضاع على أصول زوج المرضع وال على فروعه، وال على إخوته؛ ألنها ليست ابنته من الرضاع. واهلل أعلم.

?

77



78

امره لحقيقة  المحتضن  الطفل  اخبار  ثالثًا: قصة 

  قصة العصفور اللولو:

كان يا مكان في قديم الزمان، كان في غابة كبيرة وفيها أشجار كتير، عاليين وكبار، وورود، وحشائش،  
كان اسمها غابة السالم، وكان في الغابة عصفور صغير اسمه »اللولو«، حلو وأمور، لكنه كان لوحده، وما 

بيعرف يطير في السما فوق فوق، وبيبقى على األرض يتمشى بجنب شجرة كبيرة، بس أغصانها ناشفة...
كان العصفور اللولو مو مبسوط، وزهقان كتير..

وفي يوم من األيام، كان في عصفور وعصفورة بيحبوا بعض كتير، وطايرين بيغنوا في السما، وبيطلعوا 
على جمال الغابة واألشجار والورود، بتعرف شو كانوا يغنوا؟؟.....

انت احكي؟ .....« يطلب من الطفل أن يغني اغنيته المفضلة على لسان العصفورين، ونشجعه ونمدحه ألنه 
تمكن من معرفة غنائهما«

والعصفور والعصفورة وهم عمالهم بيطيروا فرحانين شافوا العصفور اللولو الحزين، حكى العصفور 
للعصفورة: انت شايفة العصفور الصغير الي هناك عند الشجرة اليابسة؟. حكتله العصفورة: نعم شايفته، 

تجي نشوف ايش ماله؟ قال العصفور: يال نشوف.
وهّدى العصفور والعصفورة من طيرانهم في السما، ووصلوا ع األرض عند العصفور الصغير، وحكوا له« 

مرحبا«...
..... هنا نسأل الطفل المحتضن« شو رد عليهم؟؟؟؟.....ونعزز اجابته« مرحبا، أهلين...

سألته العصفورة: ممكن نحكي معك شوي؟
رد العصفور اللولو: تفضلوا...

سأله العصفور: ايش اسمك؟ قال لهم العصفور: أنا اللولو... 
وأعجبهم اسمه كتير وحكوا له » اسمك حلو يا لولو«.. ......

قالت العصفورة: انت عايش لوحدك؟ احنا مو شايفين حد عندك؟
قال العصفور اللولو: أنا لوحدي وما حد عندي، ونزل راسه على األرض« ممكن نطلب من الطفل يمثل دور 
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الفنية لالحّتضان اللجنة   رابعًا: 

1. السيد محمد مقدادي/المجلس الوطني لشؤون االسرة

2. الدكتور أحمد الحراسيس/دائرة اإلفتاء العام

3. الدكتور منصور الطوالبة/دائرة قاضي القضاة

4. السيد وليد المحيسن/وزارة التنمية االجتماعية

5. السيدة هيا ياسين/وزارة التنمية االجتماعية

6. السيدة ختام اخضير/وزارة التنمية االجتماعية

7. السيدة الرا أبو كركي/وزارة التنمية االجتماعية

8. السيد محمد شبانه/وزارة التنمية االجتماعية

9. السيد أيمن الرفاعي/إدارة حماية األسرة

10. السيد مروان غزال/دائرة األحوال المدنية

11. السيدة إيمان العقرباوي/مؤسسة نهر األردن

12. السيدة مدلين معدي/مؤسسة نور الحسين/معهد العناية 
بصحة المرأة والطفل

13. الدكتورة حنان الظاهر/المجلس الوطني لشؤون األسرة

14. السيدة خديجة العالوين/المجلس الوطني لشؤون األسرة

15. السيدة نائله الصرايرة/ المجلس الوطني لشؤون األسرة

16. السيدة مي سلطان/ المجلس الوطني لشؤون األسرة

17. السيدة لبنى العبادي/ المجلس الوطني لشؤون األسرة

18. السيدة ليالي نفاع/ المجلس الوطني لشؤون األسرة

19. السيدة هانيا الخانجي/ المجلس الوطني لشؤون األسرة

20. السيدة سنا حياري/مؤسسة إنقاذ الطفل

21. السيدة اماندا مليفل/مؤسسة إنقاذ الطفل   

22. السيدة زينه جدعان/ المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين

23. السيدة فوزيه استيتيه/ المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين
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* حقوق الطبع: المجلس الوطني لشؤون األسرة 2013 
من  شكل  بأي  المطبوعة  هذه  من  جزء  أي  نقل  او  إنتاج  إعادة  يمنع  محفوظة.  الطبع  حقوق  جميع 
او بأي وسيلة من وسائل حفظ  التصوير والتسجيل  او ورقيًا بما في ذلك  الكترونيا  األشكال سواء 

المعلومات او أنظمة استرجاعها بدون الموافقة المسبقة من المجلس الوطني لشؤون األسرة.

* تمَّ إعداد هذا الدليل بدعم  من مؤسسة إنقاذ الطفل Save the Children. ويعد محتوى هذا الدليل 
ضمن مسؤولية المجلس الوطني لشؤون األسرة وال يعبر إطالقًا عن أراء مؤسسة إنقاذ الطفل.






