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 Emilia Müller
مولر   إمييليا 
الدولة وزيرة 

التطور  في  مؤثر  عامل  أهم  العائلة  متثل 
أن  إال  ألطفالنا.  والعاطفي  االجتماعي 

هائلة  ضغوط  وطأة  حتت  دائًما  تقع  العائالت 
ضغط  في  ينحصر  ال  فاألمر  ومتنوعة: 

في  أيًضا  وإمنا  فحسب،  والتنظيم  الوقت 
اإلجنازات.  وحتقيق  النجاح  في  الرغبة  ضغط 
تربية  وتربيتهم  األطفال  إجناب  يعد  وبالتالي 

الكثير  حتقيق  تقتضي  مهمة  مبثابة  جيدة 
الدليل  هذا  فإن  ولهذا،  املتطلبات.  من 

الالزم  الدعم  لكم  ليقدم  خصيًصا  مصمم 
الشأن. هذا  في 

قوتك  »اكتسب  كتيب  فكرة  تتمثل 
التربية.  في  مهاراتكم  تعزيز  في  بالتربية« 

أمام  قدوة  أهم  متثلون  أنتم  آباء،  بوصفكم 
يتعلقوا  أن  ميكن  أشخاص  وأقرب  أطفالكم 

أصبحوا  األطفال  أن  نضمن  ولكي  بهم. 
هذا  فإن  ومستقلة،  قوية  شخصيات 

األطفال  جتعل  أشياء  "ثمانية  يقدم  الدليل 
إظهار  بينها  من  عديدة،  أمور  فثمة  أقوياء". 

الثقة،  وتعزيز  املشاعر  عن  والتعبير  احلب 
ولكن  التربية،  لنجاح  أساسية  أمور  هي 

منح  بني  التوازن  حتقيق  مبكان  األهمية  من 
احلدود. ووضع  احلرية 

باللغة  الصادرة  النسخة  إلى  وباإلضافة 
قوتك  »اكتسب  كتيب  فإن  األملانية 

لغة  عشرة  بست  أيًضا  متوفر  بالتربية« 
ونحن  مبسطة.  بلغة  ومكتوب  أجنبية 
كدليل  الكتيب  بهذا  تنتفعوا  أن  نأمل 

لكم  ونتمنى  اليومية،  حياتكم  في  مفيد 
ذات  املبهجة  املهمة  في  النجاح  كل 

على  طفلكم  تربية  في  واملتمثلة  املسؤولية 
ويتمتع  بالنفس  بالثقة  يتحلى  فردًا  يكون  أن 

االجتماعي. الصعيد  على  والكفاءة  باخلبرة 

5 Was Menschen berührt    //     www.zukunftsministerium.bayern.de



مسؤولية  هي  بل  فقط.  الوالدين  على  التربية  تقتصر  ال  بدء:  ذي  بادئ 
مدارك  تقوية  في  يكمن  التربية  فواجب  بأكمله.  اجملتمع  واجب  ألنها  اجلميع. 

ويواجه  احلياة  أمور  بزمام  ميسك  كي  األشياء:  من  العديد  جتاه  الطفل 
وأشياء  اآلخر  رأي  ويتقبل  الصدمات  على  ويتغلب  العالقات  ويربط  التحديات 

فهو  احلياة.  ضروريات  بكل  الطفل  تزويد  شيء.  كل  قبل  يعني  وهذا  أخرى. 
وتتضمن  العالم.  استكشاف  وإلمكانية  ولألمن  وامللبس  للمأكل  حاجة  في 

وذكورا  إناثا  األطفال.  على  يسهل  كي  البنَّاء.  التعارض  كذلك  التربية 
في  أنه  كما  التجارب.  خوض  الطفل  على  ويجب  واملقدرة.  العلم  اكتساب 
مكانه  أخذ  من  يتمكن  كي  إليها  يركن  لصحبة  طريقه  شق  أثناء  حاجة 

مجتمعنا. داخل 

أجل  من  الكبيرة  العناية  اآلباء  ويتحمل 
لهم  تعني  ال  إذن  فالتربية  أبنائهم.  سعادة 
احلق.  امتالك  كذلك  تعني  ولكن  الواجبات. 
بظروف  التمتع  في  احلق  لألطفال  ومثلما 
احلق  كذلك  فللمربيني  إيجابية.  معيشية 

اجملتمع. طرف  من  املساندة  في 

األشخاص  من  العديد  األطفال  ويتخذ 
فقد  بها.  يحتدون  قدوة  بهم   احمليطني 

األطفال  برياض  املربيون  أو  الوالدان  يكون: 
التجمعات  أو  واملؤسسات  واملدارس 

آخرين  أشخاصا  يكونوا  وقد  الشبابية. 
تقدمها  مناذج  أو  حياتهم  في  يصادفونهم 
هم  كله.  ذلك  من  واألهم  اإلعالم.  وسائل 

بالغ  سلوكهم  ألن  يعاشرونهم  الذين  الكبار 
الصغار. نفوس  في  األثر 

ما هي التربية؟



تربية أجل  من  لآلباء  يحتاج 
ناجحة   

فضاء  إلى  األسرة  تحتاج  مناسبة:  ←  ألجواء 
مادية  وإعالة  قار  وعمل  كافي  مكاني 
األطفال.  على  جيد  إشراف  وإمكانات 

هادئ.  عائلي  وسط  وإلى 
 

من  اآلباء  حق  من  والمؤازرة:  ←  المساعدة 
ففي  العبء.  عنهم  يُخفف  أن  آلخر  حين 

بعضها  العائالت  تساعد  األحيان  بعض 
فان  ذلك  على  عالوة  وفي  البعض. 

والجيران واألقارب  والزمالء   األصدقاء 
المد  في  عنهم  االستغناء  يمكن  ال 
من  وليس  المساعدة.  ويد  بالنصائح 
تخص  عوائق  األسر  تواجه  أن  العيب 
من  فهناك  تجاوزها.  يصعب  التربية 

رحب  بصدر  العون  يد  تقديم  يستطيع 
كمصالح  حدة.  على  حالة  ولكل 

األسر  تكوين  وأماكن  الشباب  مساعدات 
والعائلية. الزوجية  االستشارات  ومراكز 

متجدد  مسلسل  التربية 
بعض  في  تكون  قد  ومشوق. 
ولكنها  فعال  متعبة  األحيان 

ومهمة  ممتعة  شيء  كل  قبل 
فبالتربية  للمجتمع.  بالنسبة 
من  العالم  يستفيد  الدائمة 

واألطفال  أكثر  األطفال 
من  يستفيدون  بدورهم 

أكثر. العالم 
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ثمان أمور 
       تقوي التربية.

قوية«؟ »التربية  تكون  كيف 
النصائح  من  هائل  كم  بني  من  االنتقاء  هذا  عصرنا  في  األبوين  مبقدور 

في  كذلك  نريد  ال  ونحن  بتقدميها.  والكتب  اجملالت  تقوم  التي  القيمة 
بأصابعنا  اإلشارة  أو  العيوب.  من  خالية  أشياء  إضافة  اإلطار   هذا 
نيرنبيرج  ملدينة  التابعني  الرسميني  التربية  مستشاري  عمل  على 

قام  التربية(  )حملة  ففريق  وجه.  أحسن  على  بواجبهم  يقومون  والذين 
قوية«. »لتربية  املميزة  السمات  تضم  رئيسة  نقاط  ثمان  ببلورة 

... التربية 

ممنوح. حب   ...
مسموح. خصام   ...

مكن. إنصات   ...
للحدود. رسم   ...

حر. مجال   ...
ظاهر. إحساس   ...

مملوك. وقت   ...
معقول. تشجيع   ...



التربية ... 
       حب ممنوح.

نظهر  وأن  هو  كما  نتقبله  أن  يعني  للطفل  احلب   منح 
لإلحساس  حاجة  في  والشباب  فاألطفال  أيضا.  ذلك  له 

خوف  بدون  وليتعرفوا  بأنفسهم  ثقتهم  يبلوروا  لكي  باألمان 
يصعب  ذلك  ومع  لكنه  ضعفهم.  ومكامن  قوتهم  نقاط  على 

أطفالهم.  جتاه  حبهم  إظهار  أحيانا  واألمهات  اآلباء  على 
احلب؟ منح  إذن  ميكن  فكيف 

والمواساة.  االهتمام  وإبداء  الوقت  ←  منح 
حب  درجة  مدى  ما  للطفل  تُظهر 

التصريح  عن  تبخلوا  ال  له.  الوالدين 
بهم  فخورين  وبأنكم  ألبنائكم  بالحب 

يتحصلون  التي  النتائج  عن  النظر  بغض 
أعمالهم. في  عليها 

مطالبة  عدم  يعني  ال  الحب.  ←  منح 
الحق  أو  بالراحة  األحيان  بعض  في  الكبار 

األطفال. عن  األشياء  بعض  منع  في 

تكمن  المحبة.  إلظهار  المثلى  ←  الطريقة 
ودفء.  تالمس  الجسدي؛  االحتكاك  عند 
أو  بحنان  ظهر  دعك  أو  عناقا  يكون  وأن 

على  تربيت  أو  لينة  دفعة  أو  حنونة  نظرة 
جيدا  الطفل  يعلم  صيغ  كلها  الكتف. 

إليه. ترمي  ما 

أصبح  الطفل  عمر  ازداد   ←  وكلما 
أخرى.  أساليب  إلى  اللجوء  الضروري  من 

أن  يحبون  وإناثا  ذكورا  فالمراهقون. 
بدؤوا  وإن  حتى  األحضان  بين  يؤخذوا 

حنان  عن  الوقت  مرور  مع  لهم  يبحثون 
آخر. نوع  من 
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التربية ... 
  خصام مسموح.

بعض  يحصل  أن  ميكن  وقد  عائلة.  كل  في  مألوف  شيء  اخلصام 
الطفل  يحقق  أن  املهم  من  فإنه  اإلطار  هذا  وفي  عال.  بصوت  املرات 

اآلخر.  مبتطلبات  ويعلم  التوتر.  يتحمل  وأن  »ال«  يقول  وأن  انتصارات. 
االنسجام  وإعادة  وسطى.  حلول  وإيجاد  واملسامحة  اإلقناع  ويتعلم 

أزمة  جتد  لكي  تُدرس.  بل  اعتباطية  ليست  التخاصم  طرق  جديد.  من 
التالية: القواعد  تُراعى  أن  يجب  النزاعات  ولفض  للحل  طريقها  ما 

اآلخر  مع  تعامله  في  البعض  كان  ←  فكلما 
رأيني  وجود  إمكانية  هناك  كانت  طيبًا 

يتعلم  فعندها  اخلصام.  بعد  موازيني 
التسامح. معنى  الكبار  مبعية  الصغار 

بعضهم  مخاصمة  الصغار  حق  ←  من 
في  للكبار  الفوري  التدخل  دون  البعض. 

وعامل  حدث  ما  إذا  أنه  غير  ذلك. 
بقسوة.  منهم  أضعف  هم  من  األطفال 
موضحني  حنان  بكل  الكبار  تدخل  وجب 

اآلخر. للجانب  مبراعاة  وذلك  األمر 

يحرُم  موضوع  هناك  يوجد  ال  ←  مبدئيا 
إبداء  أيضا  للصغار  يحق  فيه.  اخلوض 

والغضب.  كالرفض  السلبية.  مشاعرهم 
العقاب. من  اخلوف  دون 

أثناء  سلطوية  مكانة  الكبار  ←  يحتل 
استعمال  لهم  يحق  ال  ولهذا  اخلصام. 
توظيف  أو  األطفال  جتاه  جارحة  أقوال 

اجلدية  اتخاذ  يجب  بل  عنيفة.  أساليب 
مطالبهم. مع 



الحظ  ما  فإذا  قدوة.  أحسن  ميثلون  ←  الكبار 
بكل  الكبار  نزاعات  حتل  كيف  األطفال 

لهم.  عبرة  مبثابة  ذلك  يكون  احترام. 
نزاع  جراء  منه  يعانون  قد  ملا  خالفا 

أقوال  أو  عنيفة  مواجهات  أو  تطاحني 
سن  بلغ  ومهما  األسرة.  داخل  جارحة 

ما  لهم  يشرحوا  أن  للكبار  ميكن  األطفال 
إلى  لالنضمام  عليهم  التأثير  دون  يجري 

النزاع. أطراف  أحد  صف 

حق  يحضاها  التي  األهمية  ←  بنفس 
تراضي  كذلك  املهم  من  فإنه  اخلصام 
وعند  بعد.  فيما  املتخاصمة  األطفال 

للحل  طريقها  جتد  ال  التي  اخلصومات 
هذا  إياهم.  بنصحهم  الصغار  إبعاد  يجب 

داخل  املتخاصمة  األطراف  على  ويتعني 
قبل  وذلك  جديد  من  تتصالح  أن  العائلة 

النوم. إلى  اخللود 
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التربية ... 
      إنصات ممكن.

فيما  واخلوض  لهم  ننصت  ملن  االهتمام  إعارة  يعني  اإلنصات 
جديدة  جتارب  في  يوميا  يدخلون  الذين  فالناشؤون  به.  يأتون 
بثبات  العالم  هذا  في  طريقهم  شق  خاللها  من  محاولني 

داخل  تتاح  أن  يجب  كبير.  من  صاغية  ألذن  باخلصوص  يحتاجون 
اجتماعات  شكل  على  إما  بانتظام.  للمحادثة  فرص  أسرة  كل 

الصغار  مرافقة  أثناء  أو  اجلماعي  العشاء  مثل  طقوس  أو  عائلية 
قد  ذكرها  اآلتي  األمور  ولكن  صعبا.  اإلنصات  يكون  قد  للسرير. 

لنا: عونا  تشكل 

اجلملة  نهاية  في  تأتي  قد  ←  أحيانا 
البداية.  في  توقعها  ميكن  ال  معلومات 

حديثه! ينهي  غيرك  اترك  هنا:  من 

النصائح  وال  السريعة  التعاليق  تعد  ←  لم 
احللول  بجدية  يتقبلون  األطفال  ألن  جتدي. 

مبشاركتهم. بلورت  ما  إذا 

سوء  لوقوع  مجال  أي  يُترك  ال  ←  ولكن 
املرء  على  يتعني  اإلطالق  على  فهم 

اآلخر. به  يفضي  مما  التثبت 



من  الكثير  يتحمل  ال  اجليد  ←  احلديث 
جهاز  إقفال  يجب:  لهذا  املقاطعات. 

الهاتف! لرنني  االنتباه  إعارة  وعدم  التلفاز 

تفاصيل  سرد  في  الصغار  انطلق  ما  ←   إذا 
مانع  فال  ذلك  في  وأطالوا  لهم  وقع  ما 

ذلك.  أثناء  مقاطعتهم   من 

االنعزال  إلى  القريبون  األطفال  أما 
خصوصا  للحديث.  استدراجهم  فيجب 

املعتاد. من  أكثر  صامتني  كانوا  إن 

التربية ... 
     رسم للحدود.

للعديد  بالنسبة  تعد  بإسرار  عليها  واحملافظة  احلدود  رسم  عملية 
تعد  نفسه  الوقت  في  ولكنها  الواجبات.  أهم  بني  من  اآلباء  من 

والشباب  األطفال  التربية.  ميدان  في  التحديات  أكبر  بني  من 
آبائهم.  وإسرار  صبر  بامتحان  األمر  تعلق  ما  إذا  فطريا  متفننون 

األخطار  من  للحماية  أولهما  لسببني:  احلدود  لرسم  األطفال  يحتاج 
املعقولة  القواعد  في  يتمثل  وثانيهما  البيت.  وخارج  داخل  احملدقة 

الكبار  على  يصعب  وأحيانا  األمان.  الطفل  متنح  التي  واملتبصرة 
للوالدان  بالنسبة  يسهل  ذلك  ولكن  األطفال.  رغبات  أمام  الوقوف 

هذا  وفي  حدودهم.  هي  أين  عرفوا  ما  إذا  البعيد.  املدى  على  واألبناء 
اآلتية:  التربوية  القواعد  مراعاة  يجب  اإلطار 

13 Was Menschen berührt    //     www.zukunftsministerium.bayern.de



عند  احلدود  تخطي  عدم  اآلباء  على  ←  يجب 
ممنوع  مثال  فالعنف  التربية.  بدور  قيامهم 

هنا  القصد  وليس  أشكاله..  بجميع 
منه  النفسي  كذلك  بل  فقط.  الضرب 
باحلنان. واإلمداد  االهتمام  من  كاحلرمان 

فالتخلي  استثناءات  بدون  قواعد  توجد  ←  ال 
أو  معنا  لها  يعد  لم  ألنه  ما  قاعدة  عن 

يعني  ال  الوضع  لتغير  وفقا  تعديلها 
ال  والشباب  فاألطفال  التربية  نهاية 

التي  احلدود  في  بسرعة  ثقتهم  يفقدون 
لهم  ُسمح  ما  إذا  االبوان  لهم  رسمها 

موعد  عن  بالتأخر  واحدة  مرة  مثال 
نومهم.

لذلك  واضحة  احلدود  تكون  أن  ←  يجب 
في  جيدا  التفكير  الكبار  على  أوال  يتعني 

العاقلون  األطفال  وضعها.  من  املغزى 
ما  إذا  والسماح  املنع  أوامر  جيدا  يفهمون 

األسباب. لهم  الكبار  ح  وضَّ

عليه  يستوجب  احلدود  يرسم  ←  من 
األب  بأن  يعني  ال  وهذا  معها.  التعايش 

خلود  وقت  النوم  عليهما  يجب  واألم 
املنظم  التنظيف  بل  للنوم.  الصغار 
مثاال  أفضل  لألطفال  ميثل  لألسنان 

به. يحتذون 

جدوى  ال  وتُتجاوز  تُرسم  التي  ←  احلدود 
يظهر  احترامها  على  األسرار  ألن  منها. 
اإلحساس  للطفل  ويقدم  األمانة  مدى 

باملسؤولية.

حدوده  من  حدا  الطفل  تخطى  ما  ←  إذا 
واضحا  الكبار  فعل  رد  يكون  أن  يجب 
ما  لألطفال  يتجلى  بذلك  إذ  وموحدا. 
أن  شرط  على  املنتظرة.  العواقب  هي 
من  وغيرهم  واألم  االب  قواعد  تكون 

الرئيسية  اخلطوط  في  متشابهة  املربيني 
التربية  في  طرقهم  كانت  وإن  حتى 

تكفي  ال  األحيان  بعض  وفي  مختلفة. 
لوحده.  التنبيه  أو  وحدها  ))ال((  كلمة 

اتخاذ  من  ضرورة  هناك  كانت  وإذا 
بعالقة  تكون  أن  فيجب  حازمة  إجراءات 

أن  إذ  العقوبة.  موضع  احلالة  مع  مباشرة 
من  األحيان  غالب  في  يتمكنون  األطفال 

املنطقية«. »العقوبات  إدراك 



التربية ...   
          مجال حر.

فبعد  لوحدهم  تشكيله  ميكنهم  فضاء  إلى  األطفال  يحتاج 
فيتعلمون  احلر.  فضائهم  مجال  يتسع  تقريبا  األولى  السنة 
مبعزل  والبقاء  وحدهم.  للمرحاض  والذهاب  لوحدهم.  األكل 

ذلك  غير  إلى  اخلاص  مالهم  في  والتصرف  طويال.  أبويهما  عن 
حياتهم  أمور  بزمام  لألخذ  جدا  مهم  احلر  الفضاء  األشياء.  من 

بني  القرار  اتخاذ  اآلباء  على  يسهل  ولكي  ومسؤولية.  باستقاللية 
يلي: ما  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  احلراسة  أو  الترك 

تدريجية  بطريقة  يتعلمون  ←  األطفال 
الطفل  متكن  ما  وإذا  بحرية.  التعامل 
التعامل  من  األول  الفصل  من  ابتداء 

األسبوعي،  مصروفه  مع  جيدا 
التصرف  شاب  وهو   فباستطاعته 

فيه  يحول  الذي  البنكي.  حسابه  في 
ورمبا  يومه  مصروف  شهريا   والداه 

املدرسية  باحلاجيات  خاًصا  مبلًغا  أيضا 
املالبس. وشراء 

الفتيان  احلر.  الفضاء  على  التدرب  ←  يجب 
احلياة  داخل  يقحمون  اللذين  والفتيات 

الكثير  الشيء  يتعلمون  اليومية  العائلية 
الذي  فالطفل  املستقبلية  حياتهم  عن 

جنبا  أمه  أو  أبيه  مع  عديدة  مرات  ينظر 
فك  كذلك  مستقبال  يستطيع  جنب  إلى 

دراجته  إصالح  أو  املدينة  خريطة  رموز 
لوحده.
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عند  االطمئنان  األطفال  املساعدات  ←  متنح 
إن  إذ  جديدة.  حرة  لفضاءات  اختبارهم 

التي  الهاتف  بطاقة  أو  احملمول  الهاتف 
عمره  من  عشر  احلادية  في  طفل  يحملها 

في  زميلته  ملالقاة  فردية  رحلة  أول  أثناء 
وتبدد  أمانا  تزيده  املدينة  من  اآلخر  الطرف 

للوالدين. بالنسبة  األعصاب  توتر 

لذا  األجيال.  تختلف  األذواق  مسألة  ←  وعند 
مبدئيا  أنفسهم  لألطفال  السماح  يجب 

أو  بالهواية  األمر  تعلق  باالختيار. 
األصدقاء-  اختيار  أو  الشعر  تسريحة 

ولكن  آبائهم.  قواعد  ذلك  يتعدى  ال  طاملا 
ذلك  ميس  أن  مبجرد  حدود  له  التسامح 

في  املراهق  بدأ  فإذا  الطفل.  سالمة 
على  سلبا  ريب  بال  ذلك  فسيؤثر  التدخني 

تطوره.

املراهقون  يطالب  البلوغ  سن  ←  وفي 
قبلها  كانوا  الذين  وحتى  أكبر.  بحريات 

األبوية.  التوجيهات  على  يثورون  مساملون 
حتتهم  من  البساط  يُسحب  ال  ولكي 

األن  منذ  بناتا.  و  صبيانا  األطفال.  يحتاج 
حلرية  وجود  ال  أنه  التجربة  عبر  يدركوا  أن 

على  يجب  أخرى  جهة  من  حدود.  دون 
طرقهم  لشق  أبنائهم  مساعدة  اآلباء 

بالغني. وليصبحوا  اخلاصة 



التربية ...  
           إحساس ظاهر.

تشكل  أحاسيس  والغضب  واأللم  واحلزن  والسعادة   احلب 
بطرق  أحاسيسهم  يظهرون  األطفال  العائلية.  احلياة 

حني  في  بالتدلل.  مودته  على  يبرهن  فالبعض  مختلفة. 
وهذا  الناس  من  يحبون  من  صورة  رسم  رمبا  آخرون  يفضل 

األحاسيس  هي  تلك  أن  يدرك  إذ  الطفل.  تطور  خالل  مهم 
يلي: ما  ذلك  في  ويدخل  معها.  التعامل  ويتعلم 

ليست  أنه  يعلموا  أن  يجب  ولكن 
الذي  هو  تصرفهم  بل  باملذنب  األحاسيس 

يليق. ال 

حتمل  أن  في  يرغبون  ←  األطفال 
ال  فهم  اجلد.  محمل  أحاسيسهم 

الكوارث  أمام  االندهاش  موقف  يقفون 
في  البالغني.  كبعض  الكبرى  أو  الصغرى 

الفعل  رد  يكون  أن  يجب  احلالة  هذه 
ورزينا. متزنا 

أحاسيسهم.  إظهار  األطفال  حق  ←  من 
طفل  ولكل  سلبية.  أم  كانت  إيجابية 

سواء  ذلك.  إظهار  كيفية  في  احلق 
الذي  فالزمن  منخفض.  أو  عال  بصوت 
بالبكاء  للفتيان  فيه  يسمح  يكن  لم 

انقضى. قد  بالتعفرت  وللفتيات 

انكسارات  الكبار  يجد  األحيان  بعض  ←  وفي 
ففي  لهم.  مالئمة  غير  الصغار  أحاسيس 

من  نطلب  أن  من  بأس  ال  احلاالت  تلك 
بهدوء.  أعصابهم  على  السيطرة  األطفال 
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عدم  يفضلون  والفتيات  الفتيان  ←   بعض 
مكتئبني  كانوا  فإذا  يضايقهم.  مبا  البوح 

األبوان  على  وجب  بالصمت.  الذوا  أو 
بالنسبة  وحتى  باألسباب.  اإلحاطة 

يكون  أنفسهم  على  املنعزلني  لألطفال 
ما  يشكوا  أن  لهم  بالنسبة  اجليد  من 

بهم.

الصغار  يتعلم  األحاسيس  عالم  في  ←  حتى 
إظهار  للولدين  ميكن  لهذا  الكبار.  من 

التربية ... 
     وقت مملوك.

يتعلم   - العالم  واستكشاف  واملطالعة  واحلديث  اللعب 
الكثير  املشتركة  العائلية  األنشطة  خالل  من  األطفال 

الذي  املشترك  والوقت  مستقبلهم.  أجل  من  األشياء  من 
فالكثير  بينهم.  العالقة  يوحد  معا  واألوالد  األبوان  يقضيه 

وميكن  آبائهم.  مع  أكبر  وقت  قضاء  في  يرغبون  األطفال  من 
التالي: النحو  على  ذلك  تلبية 

أمام  البعض  بعضهما  جتاه  أحاسيسهما 
مبا  وذلك  لهم  وإيضاحها  األطفال 

ميكن  ال  حال  كل  فعلى  أعمارهم.  يناسب 
يفزعون  فاألطفال  وبالعكس  تضليلهم. 

وبأن  ما  توتر  هناك  بأن  يحسون  عندما 
عليه.  اطالعهم  في  يرغبون  ال  الكبار 

لآلباء  يحصل  لألبناء  يحصل  ما  وبقدر 
لذى  املالئمة.  غير  الغضب  نزوات  عند 
بعدها.  االعتذار  طلب  الضروري  فمن 

ضعفا! يعد  ال  بالغلط  فاالعتراف 



مع  قصيرا  وقتا  يقضون  الذين  ←  اآلباء 
غير  العملية  التزاماتهم  بحكم  األسرة 

هو  املهم  بالذنب.  باإلحساس  ملزمني 
أسرهم  مع  به  املسموح  الوقت  استغالل 
قصير  الوقت  كان  ما  وإذا  مفيد.  وبشكل 

آلخر  حني  من  اآلباء  محل  يحل  أن  ميكن 
األصدقاء. أو  العمة  او  اجلدان 

بالضرورة  يعني  ال  الوقت  ←  امتالك 
الثمن.  باهظة  ألنشطة  تخصيصه 

حديقة  إلى  أو  املسبح  إلى  فالذهاب 
كل  صحبة  الدراجة  ركوب  أو  احليوان 

يتمناه  ما  أحسن  العائلة  أفراد 
تقدم  املشتركة  فالهوايات  األطفال. 

فراغ  وقت  لقضاء  فرصة  أفضل 
مشترك.

الوقت  منحهم  إلى  األطفال  ←  يحتاج 
داخل  خصوصا  االهتمام  وإعارتهم 

إمكانية  هناك  تكون  عندها  البيت. 
املنزلية  فاألشغال  باملمتع.  املفيد  جمع 

يتم  لم  ما  إذا  املتعة.  متنح  قد 
ومتعب.  مفروض  كواجب  اعتبارها 
))أجهزة  تشغل  ال  العائالت  بعض 

البالي  أو  التلفاز  مثل  الوقت((  تضييع 
الساعات  وتعوض  طويلة  ملدة  ستيشن 

األفكار  من  بالعديد  آنذاك  الفارغة 
الطيبة.

أوالدهم  إعارة  اآلباء  على  ←  يجب 
إليه.  احتاجوا  ما  إذا  البالغ  االهتمام 
عليهم  استعصت  ما  إذا  خصوصا 

تعطلت  أو  املدرسية  الواجبات 
النوم.  قبل  كحكايات  عادات.  دراجاتهم. 
عند  لكنها  الوقت.  بعض  رمبا  تتطلب 

جدا. مهمة  األطفال 
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التربية ...  
    تشجيع معقول.

النفس  في  والثقة  الشجاعة  من  الكثير  إلى  الشباب  يحتاج 
والواجبات  يتعلمونها  التي  اجلديدة  األشياء  مع  عالقة  في  وذلك 

املسؤولية  حتمل  يتعلمون  إذن  فهم  عليها.  يتدرجون  التي 
بسهولة.  ثقتهم  بزعزعة  لآلخرين  يسمحون  وال  إرادتهم  وفرض 

والبنات  األوالد  يحتاج  بنفسهم  وثقتهم  شجاعتهم  ولتقوية 
فكيف  بقدراتهم.  اآلخرين  واعتراف  أجنزوه  مبا  الرضا  شيئني:  إلى 

أبنائهم؟ تشجيع  لآلباء  ميكن 

الصغيرة.  واحلوادث  اخلدوش  حتمل  على 
بتحميلهم  يكون  األطفال  فتشجيع 

بسيطة. ومسؤوليات  لواجبات 

فقط  ليس  للمدح.  حاجة  في  ←  األطفال 
بعض  في  ولكن  فيه  جنحوا  ما  على 

املدح  هذا  ولكن  احملاولة.  تكفي  األحيان 
يفقد  ألنه  فيه  مبالغا  يكون  أن  ال يجب 
على  التنويه  فعال  به  يراد  عندما  قيمته 

املنجزات. تلك 

محبوبني  يكونوا  أن  يريدون  ←  األطفال 
ما  أجل  من  فقط  وليس  شخصيا 

يتقبلون  التي  نفسها  فبالسرعة  ينجزوه. 
في  ثقتهم  تزعزع  التشجيع  فيها 

أن  الكبار  على  يجب  لذلك  أنفسهم. 
معهم. تعاملهم  في  منتبهني  يكونوا 

بحاجة  الشجاعة  على  احلصول  يريد  ←  من 
األطفال  أراد  ما  فإذا  ناجحة.  جتارب  إلى 

بالقيام  لهم  وسمح  ما  شيئا  جتريب 
مستعدين  يصبحون  فإنهم  باألخطاء 



تقي  بسيطة  احتياطية  مساعدات  ←  تقدمي 
فعند  األمل.  بخيبة  الصغار  إحساس  من 

مالبس  اختيار  ميكن  مثال  التسوق 
بأنفسهم  ارتداءها  الصغار  يستطيع 

مساعدة. ودون 

الذين  البالغني  أن  على  أيضا  هنا  ←  نضيف 
لهم  يسمح  أطفالهم.  أخطاء  يغفرون 

الهفوات. بعض  بارتكاب  أحيانا  كذلك 
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نصائح ومساعدات
   من أجل أسر قوية.

عيب  ال  ألنه  قواكم.  خارت  ما  إذا  ←  اعترفوا 
تتحلى  خطوة  أول  هي  بل  ذلك.  في 

عليها. تقدمون  بالشجاعة 

عطلة  آلخر  حني  من  ألنفسكم  ←  امنحوا 
في  اليومي.  التربية  روتني  عن  بعيدة 
بسيطة  راحة  تكفي  األحيان  بعض 

عن  -مبعزل  األسبوع  في  ساعات  لبضع 
للمسبح  الذهاب  في  تُستغل  الصغار- 
الشعبية  املدارس  دروس  في  املشاركة  أو 

الزوجية  العالقة  األصدقاء.  مالقاة  أو 
من  نتمكن  كي  للرعاية  كذلك  حتتاج 
بأكملها. لآلسرة  جديدة  دفعة  إعطاء 

ذلك.  منه  مطلوب  وليس  تربية«  »آلة  يكون  أن  ألحد  ميكن  ال 
مرعب  كابوس  مبثابة  اخلطأ  من  املعصومة  األم  أو  املثالي  فاألب 

النهاية  في  لكم  نتمنى  فنحن  لذلك  لألطفال.  بالنسبة 
العيوب.  من  خالية  غير  عادية  أسرة  تصبحوا  وبأن  الشجاعة 
استطاعتهم.  حدود  بلغوا  أنهم  يشعرون  اآلباء  كل  أن  أكيد 

الشجاعة  فيهم  ويبث  لهم  ينصت  ألحد  يحتاجون  عندها 
احلر. الفضاء  ومينحهم 

حاجة  في  كنتم  إذا  غيركم  عند  ←  اجتهوا 
األصدقاء  أو  األقارب  أو  اجليران  للمساندة. 
ميدونكم  االستشارات  مكاتب  وكذلك  بل 

املساعدة. بيد 

خالل  من  ساهمنا  قد  نكون  أن  نتمنى 
للقيام  مساندتكم  في  التربية«  »حملة 

»ثمان  تضمنته  ملا  كذلك  ونضيف  بدوركم. 
القليل  كذلك:  نقطتني  التربية«  تقوي  أمور 
يسمحان  الدعابة  وروح  السليم  العقل  من 

كبير. بارتياح  اليومية  التربية  بتشكيل 



مفيدة: روابط 

بافاريا: والية  في 
www.elternbriefe.bayern.de

www.elternimnetz.de
www.erziehungsberatung.bayern.de

www.familienbildung.bayern.de
www.familienhandbuch.de

www.familienstuetzpunkte.bayern.de
www.koki.bayern.de

www.stmas.bayern.de 

احلكومة: روابط 
www.bke-elternberatung.de

www.bzga.de
www.familien-wegweiser.de
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Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration wurde durch die berufundfamilie gemeinnützige GmbH die  
erfolgreiche Durchführung des audits berufundfamilie® bescheinigt:  
www.beruf-und-familie.de

Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung erfahren?  
BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.  
Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten  
Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu ak tuel len Themen und  
Inter netquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und 
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Eine Initiative des Jugendamtes
im Bündnis für Familie

www.stark-durch-erziehung.de

Die Kampagne „Stark durch Erziehung“ will alle, die an der Erziehung junger 
Menschen beteiligt sind, unterstützen und stärken. Das Thema soll verstärkt  
ins Gespräch gebracht werden. Die Broschüre kann in 16 verschiedenen 
Fremdsprachen unter www.stark-durch-erziehung.de heruntergeladen werden. 
Wir danken dem Jugendamt Nürnberg für die Entwicklung des Projekts, 
das mit Mitteln des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration gefördert wurde.




