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اتت و   ر

مثلك   لست

م مناقــش عنـد خاصــة خـر و ن ــ ا ن بـ م أبنــا مـن ا ــسمعو بـاء مــن ـ الكث لمـة

م ا واختيــــا م مــــستقبل ــــ ــــھربنــــاء تجا وخالصــــة فكــــره الوالــــد فيقــــدم والــــوظيفي؛ رالتعليميــــة

منـ،البنھ د ر نفـسھو التخـصص أو ـق الطر ـسلك أن لھ سـ ـق طر ـ املـشوار عـده يكمـل ـي ؛

بقولــھ عليـھ بـن د مـن ب فيــصدم مقابـل؛ ـدو و بحـب ن الــداعم فيـھ يجـد معبـد ف رمعـر ن .. و

مثلك لست   .أنا

ا ومرا ا صـــعو غــــم مقولــــة ـــ رو واجتماعيــــا،ر ــــا و وتر ونفــــسيا يـــا دي تمامــــا صــــادقة ــــا

جــام يـصب وقـد كتئـاب، و ز بـا أحيانـا ب يــصاب ـ ح ا، صـراح فـرط مـن صـادمة ـا نولك

ابنـھ ــ ع بــن؛غـضبھ ــا أ أنـت فمــن ، مرمـو وظيفــي أو ــ عل مجـال ــ الوالـد ــان إذا قخاصــة

أو ـــ القا أو العميــد أو ســـتاذ لوالــدك تقـــو النـــالــي عمــال جـــل او لـــست.. رالــضابط أنــا

تخصــــصھ، مجـــال ـــ إليـــھ ـــشار الـــذي ـــ املتم النـــا وأنـــا ـــ مث ـــو ت أن نكف ـــس ـــل نمثلـــك،

ق الطر مصافح ح أو دقائق م يجلسوا ان أمثالك من املئات بل العشرات رغب   !..و

النظـر ـات ج و التفـضيالت جيـال صـراع حتدم ـ.. وو أن عـد العاصـفةو جلـس،دأ و

املائـة مائة يح كالم أنھ يجد ابنھ قالھ فيما يفكر نفسھ مع خـر؛.الوالد مثـل منـا فمـن ،

اص؟ و املواقف اختالف مع نفسھ مثل منا من   !بل

ن  مختلفـــــ النـــــاس خلـــــق لنجــــــاح؛فـــــا مطلـــــب ـــــو و ، ـــــو ال ـــــ هللا ســــــنة نفـــــاالختالف

ـ ال الية شـ ذه ل و ياة، ـستخدما أن يمكننـا فإنـھ خـر و ن ـ ا ن بـ بيوتنـا ـ نـا تواج

بناء توجيھ ناجعة اتيجيات اس ا؛عدة م   :أ

ــشة - أبنائــھ:املعا مــع وقتــھ مــن ة ــ كب ة ــ ف الوالــد أن ــ وال،و غرفــة ــ واحــد ــل يجلــس فــال

وا لفــــة م بيـــــ ــــد يز أوالده مــــع الوالــــد فجلـــــوس الطعــــام، ــــ ع إال مـــــانيلتقــــو بي فــــتح و ملحبــــة،

ابنـھ ـصية مـا ف اك الوالد و ي ثم ومن والعكس؛ بوالده الولد فيأتلف للتواصل، نقنوات

تــھ اب ــات،،او واتجا تفــضيالت مــن لديــھ ومــا ات، ــا م مــن بــھ يتمتــع ومــا ــھ، يكر ومــا يحبــھ رومــا

وأحبــ مـھ وف الفــھ فقــد والـده ــات توج لتقبــل اســتعدادا ـ أك الولــد يــصبح ــستكمـا ل فــاألبوة ھ،

س ومــدا وكــساء وشــراب طعــام وحنــان،.. رفقــط وحــب وتواصــل وصــلة جــدان و دو بــوة ووإنمــا ر

والــده وحنــان عطــف ــ إ حاجــة ــ بــن ظــل أمــام،و جلــسنا إذا صــغار أطفــال بأننــا ــشعر فكــم

آخــ ــان م ـ نجــده ال الـذي نــان وا بالــصداقة ـم مع ــشعر ف ـداعبوننا و يحتــضنوننا ر،والـدينا،

بدبلوماســية فــض فــض وإن لــك، اســتجاب غليــك اســتمع وإذا إليــك، اســتمع بــن أحبــك روإذا ر
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بـان ــشعر ـا وحي لـك، مقنعــا ـو و جـم، ت"نوادب ــ ك ــم،" العيـال مع اختلفـوا ولــو ـم ـسعد و

نظر ة ج و وكيان صية م ل أصبح   .وألن

ا :املناقـــشة- آ نـــاك و موضـــوع، أو قـــضية ـــ حـــو ـــو ت راملناقـــشة ل ـــةن وأجو ـــا، حول ـــساؤالت و ء

ـــا إجاب ــــ ونناقـــشھ ســــئلة عـــن يجيــــب طـــرف ــــل ـــ وع طــــرف، مـــن ــــ أك مـــن ــــي؛متنوعـــة ل ال

تــھ وجا تـصو ـل ول واحـدة قـضية حـو متعـددة ات تـصو أو عـام تـصو ن ـو لت وإنمـا رنختلـف ر لر

  .وأدلتھ

وجمـــــ ســــئلة، وتوجيـــــھ املناقــــشة، ة إدا ــــ ع ة قـــــاد محنكــــة ـــــصية ل تحتــــاج ــــ رو عر

جـــو ـــ ن املناقـــش جميــع يقنـــع ـــع ا فكــر نمـــط ـــ ا ـــسيق وت ــا، عل دلـــة و املختلفـــة، رجابــات ي

متنوعـة اء أو حلـو ـ إ الوصـو أجـل مـن املتبـادل؛ ام ـ ح ع قائم رديمقراطي ل مناسـبة،ل ـ و

ا عد وما قة املرا مرحلة خاصة بناء   .مع

وار- ما:ا موضوع حو و ي وار لا جوانبـھو،ن مـن جانبـا عـرض ل و املشار حولھ نتحدث

يـة أ ـ قطعـة معلومـة ل ف املة، ة الصو تكتمل تمامـا،،رح ة الـصو تكتمـل ـ ح امـل رتت

استھ د أن من أو ن امعي ا ن النا بناء مع مناسبة   .رو

دوار- كنـوع :لعب املختلفـة القـضايا عـن الـصغار خاصـة ناتـھ و أبنائھ مع الوالد يتحدث نا و

والوظــــائف ــــا.. التعلـــيم ــــ،وغ مــــا ــــصية الطفــــل يــــتقمص بحيــــث أدوار، ل شــــ ــــ لوتحــــو

مــا ضـابطا،وظيفـة أو معلمــا أو بـا طب ــان لـو يفعلــھ أن يمكـن الــذي مـا ــشرح بـدأ ذلــك،.. و ــ وغ

الط ميـــو ـــر تظ نـــا ملومـــن مـــستقبل ـــو ت ـــي ـــا ز عز لآلبـــاء مكـــن و وتفـــضيالتھ، لفتحـــو،نفـــل

ا شو ع وحياة حقيقة إ   .اللعبة

ي- الذا ساؤ ومحاولتھ :لال لنفسھ سئلة توجيھ ع بن ب تد طوات ا من رمجموعة

م يمــــنح ذلـــك ــــ ع طفـــال عـــود و املعلومــــات، وجمـــع البحــــث خـــالل ومـــن ــــا ع لإلجابـــة ـــ التفك

بموضـــوعيةا م أنفـــس مـــع ا ومناقـــش م مـــستقبل ذلــك ـــ بمـــا املوضـــوعات تنـــاو ـــ ع ة للقــد ـــي؛ر

يناسبھ الذي القرار اتخاذ إ بنفسھ   .يصل

يتمتعــو ثــم ومــن بنــاء، لــدى ــصية وال ــ التفك نمــو ــ ع ــساعد اتيجية اســ ــا نإ

ال ل املناسب القرار اتخاذ ع م ساعد ال التفك ات ا تقـديمربم مـع ـم، م ـ ال قـضايا

لــــھ نقــــو نحــــن ــــسيط ــــ مع و اجــــة، ا عنــــد الكبــــار مــــن ــــم ل اعــــرف" لالــــدعم اســــك ــــ رعقلــــك

   "خالصك
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املباشــــر- ــــ وغ املباشــــر مــــع :التوجيــــھ يــــص املباشــــر ــــ غ التوجــــھ نمــــا ب الــــصغار، مــــع الــــص

ا وامــــــر يوجــــــھ مــــــن يحبــــــو ال مــــــثال قو فــــــاملرا الــــــصغار، مــــــن ــــــ أك نالكبــــــار من فلــــــد لتعليمــــــات،

ونلقــي عيــد مــن م ع فنتــا مــر، ــذا م فــ م ــ نح أن فعلينــا ا، كبــا أصــبحوا قــد م بــأ رأحــساس

املــــــس دو املناســــــب القــــــرار اتخــــــاذ ــــــ ع م ـــــساعد خــــــر و ن ــــــ ا ن بــــــ خفيفــــــة ــــــات بتوج ـــــم نل

مثل م؛ كذا" باستقاللي عملت كنت انك م لو كـذ.." " أنا اعمـل قولـك ـي أ أخـذت وكـذارلو ؛"ا

شــعو دو خطـوة خطــة املـراد ــق للطر الـصغار دفــع خـالل مــن القـرار اتخــذ الكبـار ــو ي التـا رو ن ن

م   .م

ســقراط آثـــاركم: "ليقــو ــ ع أوالدكــم ـــوا تكر مـــانكمال ــ غ لزمـــان مخلوقــو م فــإ ز،  ".ن

فـــــان" الل والنحـــــل " ،)265/ 2" (إغاثـــــة ي" امللـــــل رستا الـــــ)  2/144(للـــــش أمـــــو ـــــ ـــــذا ادنيرولكـــــن

مان ت غ ولو تتغ ال ف خالق و والقيم الدين س   .زول

البلـوغ، عـد خاصـة القـرار عـن واملـسئولية القـرار واتخاذ التفك ع سالم حثنا لقد

عــــا ــــا: "قــــال وتقوا ــــا فجو ــــا م َفأل ََ َ َْ َ
ر ُ ُ َْ ََ َ َ

عــــا.))8: الــــشمس (" ــــ" :وقــــال ع ــــسان بــــل
َ َ ُ َ

ِ
ْ

ِ
ِنفــــسھَ ِ

ْ َ

ة بـــص
ٌ َ

ِ
اتخـــاذ،)14: القيامـــة( "َ ـــ ص الـــ ـــاء ذ ـــ ع دليـــل والتعقـــل يح الـــ ـــ التفك ميـــة وأل

ق؛ الـــــر مــــن هللا ســــو جعلـــــھ والــــذي زالقــــرار، ل قـــــالر وســـــلم-حيــــث عليــــھ هللا املـــــرء: "-صــــ ــــاء ذ

عليھ   . "محسوب

الشاعر- قو   :لو

ا فق فضل ذا أبصرت لفقر         ...          إذا ب   يديھفال

صدق   مقال الرسو قال عليھ... لفقد محسوب املرء اء   ذ

ـــ غي و ـــاء، وذ حنكـــة ـــ إ منـــا يحتـــاج عـــة املتتا العمـــر ات ـــ ف ـــ بنـــاء مـــع التعامـــل إن

فعلـــــت وإذا ـــــصيات، وال واملواقــــف عمـــــار بـــــاختالف تختلــــف ـــــم، مع التعامـــــل اتيجيات الســــ

ـس ولـن أبنائـك مـع ام ـ تحقـق سوف مـاذلك يـوم ـ م مـ مثلـك" :مع لـست ـانوا"أنـا ولـو

  .كذلك
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