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احلياة  يف  ما  أجمل  إنت�اج  بإمكانه  مصنًعا  املزنُل  يشبه 
لكنه  املصنع،  يشبه  أنه  صحيح  نفسها.  احلياة  كلها: 
مصنع ذكيٌّ وعاطفي، له عقل وقلب وروٌح. ويقوم علم 
الرتبي�ة على قواعد حقيقيٍة وحيويٍة جًدا، حتاول تطوير 
جودة  على  والسهر  وصياتنها،  املصنع،  هذا  محركات 

العملية التربوية اليت حتصل يف املزنل. 

الوالدين  مراقبة  ضرورة  على  األسرية  الرتبي�ة  علم  يؤكد 
لسري العملية التربوية يف املزنل، وهي عمليٌة ذات طابٍع عقاليٍن 
املنطقية  األسس  على  االنتب�اه  إىل  دائًما  األمر  حيتاج  إذ  وواٍع، 
التربوية،  العملية  ضوئها  يف  تسري  أن  ينبغي  اليت  والعقلية 
الطارئة  املعيقات  ورفع  وحتسينها  تطويرها  محاولة  وكذلك 

بانتظام. تسري  كي  أمامها  من 

هي  ومدروس  واٍع  بشكل  رفعها  ومحاولة  العوائق  حتديد  إًذا، 
خطوٌة دائميٌة يف حياة األسرة.

بني  تن�اقضات  وجود  مشكلة  املقالة  هذه  يف  سنتن�اول 
وتوضيح  بشرحهما  وسنقوم  األسرة،  داخل  الوالدين 

أسبابهما، وكيفية التخلص منهما.

االختــــالف فــــي اآلراء التربوية 
بني األم واألب

األب  يـــــتلف  قـــــد  أحيـاًنا، 

من  و«السي”  “اجليد«  تشخيص  يف  واألم 
بعض السلوكيات أو القيم. فعلى سبي�ل املثال، 

قد يأيت األب ليقول للولد: »أنت لم تن�ل عالمًة عاليًة 
حصول  أن  يشّخص  األب  هنا،  الرياضيات«.  مادة  يف 

عاليٍة  عالمٍة  على  الولد 
أمٌر  هو  الرياضيات  يف 
كأب.  إليه  بالنسبة  هام 
بالنظر  الولد  يقوم  قد 
مستدرًجا  أّمه  عيين  يف 
العاطفي  الفخ  إىل  إياها 

املعتاد. فتحاول األم بدورها – خصوًصا مع كون الولد قام باللعب 
أن   – له  والشفيع  املنقذ  بمظهر  وإظهارها  العاطفي،  الوتر  على 

عندما يلعب الطفل على
التن�اقضات بي�ن الوالدين

محمد باقر كجك
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تضغط  »ال  له:  فتقول  لألب  تصّرح  أو  تلّمح 
عليه، يف نهاية األمر الولد حياول جهده«، وهكذا 
سُيصّر األب على موقفه ألنه مضطٌر للدفاع عن 
»قيمٍة” تربويٍة يعتقد أنها صواب )ني�ل العالمة 
عن  للدفاع  كذلك  هي  وستضطر  العليا(، 
الولد على فعٍل  تربويٍة أخرى )عدم إجبار  قيمٍة 
يكرهه(. يف احلقيقة، املستفيد األول واألخري من 
هذه احلالة، هو الولد! بينما سيقع األب واألم يف 

مشادٍة كالميٍة أو توتر يف أجواء املزنل.

حسًنا، ما هي املشكلة هنا؟

وقدرته  الطفل،  لذكاء  األهل  تقدير  سوء  إن 
على صناعة الظرف اخلاص به من أجل ختلصه 
من مشكلٍة ما أو حالٍة »سيئ�ٍة” يعاين بها، ستوقع 
 Patrick األهل والطفل يف مشاكل كثرية. يقول
 Marital Conflict and« كتابه  يف   Davies

 Children: An Emotional Security

اآلباء  يستخدم  »عندما   :[[[”Perspective
بعضهم  مع  معاديًة  اسرتاتيجياٍت  وتكراًرا  مراًرا 
بالذهول  األطفال  بعض  يصاب  فقد  البعض، 
والقلق واليأس. وقد يتفاعل آخرون مع الغضب، 
فيصبحون عدوانيني ويطّورون مشاكل السلوك 
تطوير  لألطفال  يمكن  املدرسة.  ويف  املزنل  يف 
مثل  الصحية  واملشاكل  النوم  اضطرابات 
باملرض  يصابون  قد  أو  واملعدة،  الصداع 

1- E. Mark Cummings &  Patrick T. Davies, 

Marital Conflict and Children: 

An Emotional Security 

Perspective, The Guilford 

Press; 1st edition 

(September 1, 

2011).

إجهادهم  يت�داخل  أن  ويمكن  متكرر.  بشكل 
يسبب  ما  االهتمام  إيالء  على  قدرتهم  مع 
املدرسة.  يف  وأكاديمية  تعليمية  مشاكل  خلق 
بيئ�ات  يف  ينشؤون  الذين  األطفال  فمعظم 
تكوين  يف  مشاكل  يواجهون  املدمر  الصراع 
عالقاٍت صحيٍة ومتوازنٍة مع أقرانهم. حىت أن 

عالقات األخوة تت�أثر سلًبا.

رين�ا  الباحثون  حبث   ،[00[ عام  ففي 
يف  سيمان  وتريزا  تايلور،  شيلي  ريبييت، 
ربطت  دراسًة   [7 يف  كاليفورني�ا  جامعة 
محفوفٍة  عائليٍة  بيئ�اٍت  يف  األطفال  جتارب 
البلوغ.  سن  يف  الحقٍة  بقضايا  باملخاطر 
يف  نشؤوا  الذين  أولئك  أن  الباحثون  ووجد 
الصراع  من  عاليٍة  مستوياٍت  ذات  منازَل 
أكرث  بدني�ٍة  صحيٍة  مشاكل  من  يعانون 
يف  اجتماعيٍة  ومشاكل  عاطفيٍة  ومشاكل 
بمجموعات  مقارنًة  احلياة،  من  الحق  وقت 

كانوا  هؤالء  من  البالغني  أن  كما  السيطرة. 
األوعية  مشاكل  عن  لإلبالغ  عرضًة  أكرث 
والتفاعل  واالكتئ�اب  واملناعية،  الدموية 
املخدرة،  املواد  على  واالعتماد  العاطفي، 
العالقة  مع  واملشاكل  بالوحدة،  والشعور 

احلميمة.

أن  األهل  على  هنا  ينبغي  حال،  كل  وعلى 
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يدققوا كثرًيا يف القيم التربوية املشرتكة اليت سيقومان دوًما 
بتطبيقها أو محاولة تربي�ة االوالد عليها.

أسباب التن�اقض بني الوالدين:

قد ترجع أسباب اخلالف بني الوالدين على القيم التربوية 
إىل جذوٍر عدة:

- االختالف يف املستوى الثقايف واألكادييم بينهما.

- االختالف يف التجربة احلياتي�ة واملواقف اخلربوية اليت 
تعرض لها أحدهما.

وتأثري  الزواج،  قبل  بأحدهما  اخلاص  العائلي  التاريخ   -
ذلك على تقييمه.

تشكل  اليت  والقيمية  والعقائدية  الفكرية  اخللفية   -
خلفية تصرفات أحد الزوجني.

- الضغط احليايت اليويم ونوعيت�ه.

- مشاكل صحية ونفسية خاصة.

سربها  إىل  احلقيقية  احلاجة  إىل  ا 
ً
مضاف األسباب،  وهذه 

إىل  حباجٍة  كذلك  فهي  الوالدين،  كال  قبل  من  واكتشافها 
البحث والتشاور بينهما بكل صراحة.

قيمة  تشّكل  قد  أعاله،  املثال  يف  اإلشارة،  سبي�ل  فعلى 
بيئ�ٍة  يف  نشأ  الذي  األب  عند  عليا  قيمًة  السريع«  »الرحب 
حتّبذ حتصيل الرحب المادي بأسرع وقت وأقل كلفٍة وخسائر، 
استثماٍر  عن  عبارٌة  الدرس  يف  ولده  تأخر  فإن  وبالتايل 
مورد  تكون  ال  قد  التربوية  القيمة  وهذه  فاشل.  اقتصادٍي 
اتفاق مع زوجته، وبالتايل تؤثر على حكمهما يف هذه القضية 

مًعا.  وهنا، يكون الولد هو الضحية. 

الطفل ال تمرُّ األمور أمامه مرور الكرام، بل كّل ما حيدث 
فرصًة  أو  سلبًي�ا  تهديًدا  إما  إليه  بالنسبة  يشّكل  أمامه 

إجيابي�ًة بالنسبة له.

خطوات تساعد يف احلل:

تقول غلوكوفت وونغ )Glucoft Wong( إن املزنل هو 
أرض التدريب للحياة احلقيقية: »دائًما هناك عيون صغرية 

تراقب، وآذان صغرية تستمع«]]].

هنا خطوات ممكن أن تؤسس حللول:

توفري الدعم الدائم: اجعلها قاعدًة أنه إذا كان أحد الوالدين 
يقوم  أن  اآلخر  الوالد  على  األطفال،  شؤون  بتنيظم  يقوم 
فإن  ذلك،  تفعل  ال  كنت  إذا  يوافقه.  ال  كان  لو  حىت  بدعمه، 
ذلك سوف يظهر لطفلك أن والديه ليسا فريًقا موحًدا، وهذا 

ما سيقوض سلطتك.

الذي  من  بدوره:  يقوم  املشكلة  حلل  حماسًة  األكرث  اترك 
يشعر بقوة أكرب حول القضية املطروحة؟ إذا كنت أنت وزوجك 
حتملون وجهات نظر مختلفًة حول يشٍء ما وال يستطيع أحدكما 
الوصول إىل اجلانب اآلخر من القضية، فإن الذي يشعر أكرث 

حبماٍس حوله ينبغي أن يقوم هو باملهمة.

حتدث عن قرارات الرتبي�ة والتنشئة عندما تكون هادًئا: عند 
انتقادًيا،  تكون  أن  دون  اآلخر  نظر  وجهة  إىل  بهدوء  االستماع 
ستكون عندك فرصة أفضل يف التأثري على قرار زوجك. تذكر، 
ليس هناك يشء اسمه »احلقيقة املطلقة« دوًما يف الرتبي�ة 
املزنلية، اللهم إال يف مواضع محدودة، وبالتايل فإن هناك العديد 

من الطرق للتفكري يف األشياء، وليس فقط طريقتك.

كيفية االستماع. فهو يساعد األزواج على إعطاء بعضهم 
هذه  سبب  عن  فقط  واحلديث  دقائق،  بضع  البعض 
القضية املعين�ة. كل شخص لديه رغباته اخلاصة، وتوقعاته 
للمستقبل.  اخلاصة  ورؤيت�ه  اخلاصة،  وتقاليده  اخلاصة، 
خُتّصها  دقائق  بضع  قضاء  على  بالقدرة  تتحلى  أن  عليك 

1- Diana Divecha, “What Happens to Children When Parents Fight”

 www.developmentalscience.com, 2014.
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لسماع الشخص اآلخر، وأن تكون قادًرا على 
العثور على أرضية مشرتكة. يمكنك أن تقول: 
»ماذا يمكنن�ا أن نفعل للتفاوض على هذا؟« 
أو »أسمعك. اآلن أنا أفهم لماذا هذا مهم جًدا 
بالنسبة إليك. ال أشعر بالقوة، ولكنين سأؤيد 
يف  تعرف  سوف  ذلك،  من  واألهم  قرارك«. 

قرارة نفسك أنك قد سمعت!

من  احلل:  خطوات  على  املسبق  االتفاق 

يف  وقعا  وإن  الوالدين،  يقرر  أن  جًدا  املهم 

املشكلة أكرث من مرٍة ولم ينجحا، أن يستفيدا 

اإلشكال،  منطق  فهم  يف  التجربة  هذه  من 

وعلى  عليهما  السلبي�ة  وآثاره  سريه،  وكيفية 

األطفال. وبالتايل، يتفقان على أنه يف اللحظة 

أسلوٍب  على  بينهما  اختالف  فيها  يظهر  اليت 

تربوي، أو قييم، أو تقييٍم لعمٍل قام به الطفل، 

الطرفني  أحد  بادر  إذا  أنه  جًدا  املهم  من  فإّنه 
إىل توجيه الطفل ومساعدته أو إرشاده إىل ما 
ينبغي أو ما ال ينبغي فعله، وكان ذلك مخالًفا 
لما تتوقعه، فال تقم بمقاطعته أمام الطفل. 
وكذلك، ال تغضب، وال تظهر االمتعاض. ألن 
عليه  جيب  عما  الطفل  فكرة  سيشوش  ذلك 
فعله: فمن هو على الصواب بينكما؟ األم أم 
األب؟ وكذلك إذا وضع أحد الوالدين قوانني 
تتعلق بالنظام املزنيل، دون اتفاق مسبق، فال 
يصح أن يقوم الطرف اآلخر باالعرتاض علًنا، 
من  ذلك  ألن  مربرة،  وغري  قاسيٍة  وبطريقٍة 
شأنه أن ييسء إىل فكرة النظام كذلك. ليس 
عجًبا أن جند األطفال فيما بعد وقد أصبحوا 
ألن  نظام،  بأي  التقيد  يستطيعون  ال  شباًبا 
للكسر  قابل  أمٌر  الفكرية  خلفيتهم  يف  النظام 

محمد باقر كجكوالتجاوز دوًما.
كاتب وباحث يف الفكر التربوي - لبن�ان


