
 طريقة جديدة لتربية األبناء:
  تربية األبناء من 10 إلى 16 عاماً

Jean Clinton مع الدكتورة 

طورت هذه الطريقة من قبل Our Kids Network لتصحب مقاطع الفيديو لمحاضرة الدكتورة 
Jean Clinton. والواقع أنه تم اختيار المواضيع الرئيسية اعتماداً على أبحاث أفضل الممارسات 

التي تناولت نمو المراهقين والمخاوف الشائعة التي حددها آباء وأمهات األبناء المراهقين واألبناء في 
سن ما قبل المراهقة. 

www.ourkidsnetwork.ca: ُيمكن مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع التالي

ُتعد Our Kids Network  شراكة على مستوى منطقة Halton بين منظمات ووكاالت تقدم 
خدماتها لألطفال والشباب. وتسترشد الشبكة باألبحاث وتقدم القيادة للوكاالت المشاركة لتخطيط وإدخال 

الخدمات ووسائل الدعم التي تهدف إلى تحقيق النمو الناجح لكافة األطفال. 
www.ourkidsnetwork.ca
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أوضحت األبحاث الجديدة حول نمو الدماغ أنه خالل العام الحادي عشر في عمر الفتاة والعام الثاني 
عشر في عمر الصبي، تحدث فترة نمو سريع للدماغ. وتستمر هذه التغييرات حتى األربعة والعشرين 

من العمر تقريباً. يؤثر هذا النمو على مناطق الدماغ التالية: 

•  الفصان األماميان بما في ذلك قشرة مقدمة الفص األمامي. وتتحكم هذه المناطق في القدرة على 
“استبصار المستقبل”، حيث يؤثر ذلك على اتخاذ القرارات لدى المراهقين، إذ ال يستطيعوا استيعاب 

العواقب طويلة األجل لتصرفاتهم بصورة تامة. وُتنظم هذه المنطقة أيضاً التحكم في االندفاع. 

•  الفصان الجداريان والقشرة المخية )الطبقة السطحية للدماغ(. هذه المناطق مسؤولة عن المنطق 
والتفكير المكاني وتساعد أيضاً في اتخاذ القرارات. 

•  الفصان الصدغيان. ترتبط هذه المناطق باللغة. 

•  خالل هذه الفترة، يبدأ تطور التفكير التجريدي لدى األبناء في عمر ماقبل المراهقة أيضا، إذ يبدأ 
العالم بالظهور لهم في صورة أكثر تعقيداً. 

•  أفاد Erik Erikson أخصائي علم النفس اإلنمائي بأن المهمة اإلنمائية لفترة المراهقة تتمثل في 
تعيين الهوية: بمعنى استكشاف هويتهم ومكانهم في المجتمع. 

دماغ المراهقين - “قيد التكوين” جدول المحتويات
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 الفصان الصدغيانالفصان األماميان

الفصان الجداريان



هل الحظت تغييرات في سلوك ابنك المراهق أو ابنك في سن ما قبل المراهقة؟ هل يبدو ابنك مختلفاً 
تماماً في بعض األحيان؟ هل األساليب التي استخدمتها معه خالل الطفولة لم تعد مجدية؟ 

الواقع أن وجودك كأحد الوالدين غاية في األهمية رغم عدم رغبة ابنك المراهق في إدراكك هذه 
الحقيقة، بيد أن طريقة تربيتك البنك المراهق قد تبدو مختلفة حيث أنك تستطيع دعمه عن طريق 

استيعاب التغييرات التي تؤثر على ابنك المراهق أو ابنك في سن ما قبل المراهقة )مثل تطور الدماغ(. 

ثمة أنباء سارة وهي أن الغالبية العظمى من المراهقين يتجاوزون هذه المرحلة ويصيرون بالغين 
ناجحين. وجدير بالذكر أن العديد من العائالت، وليس جميعها، تمر بفترة “اضطراب” خالل سنوات 
المراهقة. نرجو أن تعينك المعلومات الواردة في هذا الكتيب على تحقيق فهم أعمق وتساعدك على 

التعامل مع سنوات المراهقة. 

)Developmental Assets®( األصول اإلنمائية
“تتمثل األصول اإلنمائية )Developmental Assets( في المهارات والخصائص والفرص 
والعالقات التي يحتاج الشباب إليها لمساعدتهم على النمو لكي يصيروا بالغين مسؤولين يهتمون 

 .)Search Institute ، 2005 ( ”باآلخرين

من أهم األمور التي تستطيع بصفتك أحد الوالدين أن تفعلها هو بناء األصول لدى ابنك المراهق أو ابنك 
في سن ماقبل المراهقة. وفي هذا الصدد، طورت Search Institute قائمة تضم 40 من األصول 
اإلنمائية )Developmental Assets( )أنظر صفحة 5( التي يحتاج الشباب إليها لتحقيق النجاح. 

وجدير بالذكر أنه كلما تزايدت األصول التي يتمتع بها المرء، تزايدت فرص نجاحه في المدرسة 
وتكوين الصداقات واتخاذ قرارات سليمة. عالوة على ذلك، عندما يتمتع الشباب بقدر أكبر من األصول 
تنخفض احتماالت تورطهم في سلوكيات تنطوي على مخاطر، مثل تجربة المخدرات أو الكحوليات أو 

النشاط الجنسي المبكر. 

ومن األمور الهامة التي يجب تذكرها فيما يتصل باألصول هو أنه عند تكوينها بصورة متعمدة، فأنت 
تزيد قوالب البناء الهامة لتطور طفلك. وتعتمد العديد من االستراتيجيات التي يضمها هذا الكتيب على 

هذه الفلسفة. 

 طريقة جديدة لتربية األبناء

 األصول الخارجية األصول الداخلية

االلتزام بالتعلم
21. حافز التحصيل 

22. اإلنخراط المدرسي 
23. الفروض المنزلية 

24. االرتباط بالمدرسة 
25. القراءة على سبيل االستمتاع 

القيم اإليجابية
26. المراعاة 

27. المساواة والعدالة االجتماعية 
28. النزاهة 
29. الصدق 

30. المسؤولية 
31. الضبط 

الكفاءات االجتماعية
32. التخطيط واتخاذ القرارات 

33. الكفاءة في العالقات بين األشخاص 
34. كفاءة التعامل مع الثقافات المختلفة 

35. مهارات المقاومة 
36. حل النزاعات بطرق سلمية 

الهوية اإليجابية
37. القوة الذاتية  
38. احترام الذات 

39. الشعور بوجود هدف 
40. النظرة اإليجابية للمستقبل الشخصي 

الدعم 
1. دعم العائلة 

2. التواصل اإليجابي مع العائلة 
3. عالقات أخرى مع بالغين 

4. جيران مراعيين
5. مناخ ودود في المدرسة 

6. إشراك الوالدين في التعليم  

التمكين 
7. المجتمع يقدر الشباب 

8. الشباب باعتبارهم موارد 
9. خدمة اآلخرين 

10. السالمة 

الحدود والتوقعات 
11. حدود العائلة 

12. حدود المدرسة 
13. حدود الجيران 

14. القدوات من البالغين 
15. تأثير النظراء اإليجابي 

16. التوقعات الكبيرة 

استغالل الوقت بصورة بناءه 
17. األنشطة اإلبداعية 

18. برامج الشباب 
19. المجتمع الديني 

20. قضاء الوقت في المنزل 

 األصول اإلنمائية                                   األربعين
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ما يقوله الوالدين: 

ماذا يحدث؟ 
مع نمو قشرة مقدمة الفص األمامي، يتطور التفكير التجريدي. وبذلك يبدأ المراهقون في التشكك في كل 
ما يعرفوه نظراً لدرايتهم بأنه ثمة نواحي عديدة للموقف الواحد، كما أنهم يستكشفون هويتهم ويتساءلون 

. ورغم معارضتهم لك، مازالوا يرغبون في استمرار العالقة بينك وبينهم.  عما

ماذا يرغب ابنك المراهق في أن تعرفه:

نصائح للوالدين

 الفظاظة وعدم االحترام

الدعم
• قم بإبداء الموافقة      من االعتراض
• الجأ إلى الدعابة لتخفيف حدة المواقف

•  اطلب الحصول على رأيه عند اتخاذ قرارات 
عائلية

التمكين
•      صادقاً مع ابنك المراهق فيما ال تعرفه، 

وابحثا عن اإلجابات سوياً.

الحدود والتوقعات
•  تحدث إلى ابنك المراهق حول مشاركة اآلراء 

بطريقة تنم عن االحترام. اضرب له أمثلة عملية 
عن ذلك. 

•  أوضح البنك المراهق أو ابنتك المراهقة 
النواحي المختلفة للمناقشة. 

الكفاءة االجتماعية
•  افتح نقاشاً عائلياً. ضع القواعد األساسية للتأكد 
من إبداء آراء كافة األشخاص واالستماع إلى 

آرائهم. 

 )Developmental Assets( األصول اإلنمائية
المترابطة 

1 دعم العائلة 

2  التواصل اإليجابي مع العائلة 

8 الشباب باعتبارهم موارد 

11 حدود العائلة 

14 القدوات من البالغين 

16 التوقعات الكبيرة  

32 التخطيط واتخاذ القرارات

 التواصل

ما يقوله الوالدين: 

ما الذي يحدث؟
يطور المراهقون هويتهم الذاتية، وكجزء من ذلك يبدأ المراهقون تعريف أنفسهم وتمييز أنفسهم عن 
والديهم. وفي هذا السياق، يتمتع األصدقاء بأثر أكبر على آرائهم وقراراتهم. وهذه المرحلة ُتعد أحد 
المراحل الطبيعية للنمو نظراً ألن األصدقاء هم األشخاص الذين يمرون بنفس األحداث في الوقت 

الحالي. ورغم ذلك، أوضحت األبحاث أن العالقة بين الوالدين والمراهق تتسم بنفس القدر من األهمية 
خالل هذه المراحل االنتقالية. 

ماذا يرغب ابنك المراهق في أن تعرفه:

نصائح للوالدين
الدعم

•  أنصت - خصص الوقت الكاف البنك المراهق 
عندما يخاطبك )وفق شروطه هو(. 

•  انتهج سياسة الباب المفتوح. حث ابنك المراهق 
على التصريح لك بالمخاوف أو األسئلة. كن 

على استعداد لإلنصات وتقدير مشاعر طفلك. 

استخدام الوقت بطريقة بناءة 
• انتهز الفرص للمشاركة في أنشطة ممتعة سوياً. 

التمكين 
•  اسأل ابنك المراهق عن أفضل طريقة للتواصل. 

في بعض األحيان تكفي رسالة نصية للتذكير 
عوضاً عن االتصال الهاتفي. 

•  أطلب الحصول على رأي ابنك المراهق، على 
سبيل المثال “ما رأيك في ذلك؟”.

 )Developmental Assets( األصول اإلنمائية
المترابطة

1 دعم العائلة 
2 التواصل اإليجابي مع العائلة 

8 الشباب باعتبارهم موارد 
17 األنشطة اإلبداعية 
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 الصداقات

ما يقوله الوالدين: 

ما الذي يحدث؟
تنطوي المراهقة على جزء طبيعي وهو تزايد رغبة المراهقين في االستقالل عن والديهم، كما ُيطوروا 

شعوراً بالهوية الشخصية وإيجاد روابط أكثر مع األصدقاء. ويساعد ذلك المراهقين على االستعداد 
للبلوغ، كما يدل على أننا نقوم بواجبنا على أفضل وجه! ورغم ذلك، يحزن العديد من اآلباء واألمهات 

عند تغير العالقة. 

ماذا يرغب ابنك المراهق أو ابنتك المراهقة في أن تعرفه:

نصائح للوالدين

ما يقوله الوالدين:

ما الذي يحدث؟
عندما يتقدم المراهقون في العمر، يرغبون في المزيد من اإلستقاللية وأن تتم معاملتهم مثل البالغين؛  
إال أن معرفة أن أدمغتهم مازالت في طور النمو وأنهم مازالوا يتعلمون كيفية التعامل مع المسؤولية، 
يساعد الوالدين على إدراك أن المراهقين سوف يرتكبون بعض األخطاء. ويتمثل دورك في مساعدة 
ابنك المراهق بإرشاده خالل رحلة اتخاذ القرار دون اتخاذ هذا القرار بالنيابة عنه. إن األمر يتعلق 

بتحقيق توازن بين الثقة واإلشراف.  

ماذا يرغب ابنك المراهق في أن تعرفه:

نصائح للوالدين

الثقة والمسؤولية

القيم الشخصية والهوية اإليجابية
•  االحتفال بالنجاحات الصغيرة - عندما يفعل 

ابنك المراهق أمراً ما جيداً أو يتصرف على 
نحو مسؤول قدم تعليقاً مناسباً عليه. 

الحدود والتوقعات
 •  االستمرار في المراقبة - ُيقصد بذلك معرفة 
من هم أصدقاء ابنك المراهق الذي يقضي 

معهم الوقت ومعرفة األماكن التي يقصدوها 
وغير ذلك.

•  تحديد قواعد وتوقعات معقولة. تحدث مع ابنك 
المراهق حول ماتتوقعه وناقشا المسؤوليات معا.

الكفاءة االجتماعية
•  ضع خططاً مسبقة مع ابنك المراهق للمواقف 

الجديدة )مثل أول حفلة في الثانوية(. تحدثا 
معا عن المخاوف والتصورات المحتملة لحل 

المشاكل.

 )Developmental Assets( األصول اإلنمائية
المترابطة

2 التواصل اإليجابي مع العائلة
11 حدود العائلة

16 التوقعات الكبيرة
30 المسؤولية

32 التخطيط واتخاذ القرارات
35 مهارات المقاومة

38 احترام الذات

التمكين 
•  تعرف على أسماء أصدقاء طفلك وقم بتحيتهم 

عند مقابلتهم. 

الدعم 
•  استكشف طرقاً جديدة للحفاظ على مشاركتك 

في حياة ابنك. اتبع تلميحات ابنك المراهق 
واستفسر منه عن أفضل الطرق للتعبير عن 

الود )مثل التحية باليد ألعلى أو التربيت على 
الظهر(. 

الكفاءة االجتماعية 
• ابق على تواصل: تحدث إلى ابنك المراهق عن 

خصال الصديق الجيد.
 

الحدود والتوقعات 
•  يجب عليك تقدير أن ابنك المراهق قد يرى 

خصاالً إيجابية لدى أصدقائهم قد ال تراها أنت. 
•  يجب عليك بناء األصول: جد فرصاً متعمدة 

للتعرف على أصدقاء ابنك المراهق وكن قدوة 
جيدة بالنسبة لهم. 

 )Developmental Assets( األصول اإلنمائية
المترابطة 

1 دعم العائلة 
2 التواصل اإليجابي مع العائلة 

7 المجتمع يقدر الشباب 
14 القدوات من البالغين 

15 تأثير النظراء اإليجابي  
33 الكفاءة في العالقات بين األشخاص 
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 اعتبارات أخرى المصادر/المراجع

التنوع

ما يرغب ابنك المراهق في معرفته:

نشأ هذا الجيل من الشباب في خضم أنواع كثيرة من االختالف. وعندما يدعم اآلباء أن لكل شخص قيمة 

بغض النظر عن قدر اختالفه، يشعر المراهقون أنهم مقبلون على حالهم. 

العائالت القادمة الجديدة
تواجه بعض العائالت صعوبات عندما تنتقل إلى كندا. ويواجه الكثير من الشباب صعوبات مع “الهوية 

المزدوجة” بينما يخوضوا سن المراهقة حيث إنهم يرغبوا في االنسجام مع نظرائهم الكنديين ولكنهم 
مازالوا مرتبطين بثقافتهم األصلية. كما إنهم على دراية بتوقعات والديهما بأن يحافظوا على تقاليد 

ثقافتهم.

العائالت التي يعولها أحد الوالدين
قد يبدو أن تربية مراهق وحدك مهمة رهيبة ولكنك في الواقع لست وحدك على اإلطالق. لقد أوضحت 
األبحاث أنه كلما زاد عدد البالغين الذين يظهرون اهتماماً في حياة طفلك، كان لديه المزيد من األصول 

اإلنمائية، إذ يستطيع كل من المدرسين والجيران والمدربين وأصدقاء العائلة التأثير على حياة ابنك 
المراهق. عليك إيجاد أشخاص داعمين تثق بهم لمناقشة أمور طفلك وأساليب التربية.

.Teen Brain,Teen Mind .)2005( Clavier, R. المعلومات التي يجب على الوالدين الدراية 
 .Toronto Key Porter Books .بها الجتياز أعوام المراهقة

.New York Anchor Books :The Primal Teen .)2003( Strauch, B. ماذا نعرف 
من خالل االستكشافات الجديدة حول دماغ المراهقين عن أطفالنا.

Inside the Teenage Brain .)2003( PBS Frontline. ُيمكن اإلطالع عليه عبر اإلنترنت 
 www.pbs.org :على الموقع التالي

نمو المراهقين واألبناء في عمر ما قبل المراهقة 
:The Teen Years Explained .)2009( McNeely, C. & Blanchard, J. 

A Guide to Healthy Adolescent Development . دليل مركز النوع الصحي للمراهقين 
لصحة المراهقين في John Hopkins Bloomberg School of Public Health. ُيمكن 

http://www.jhsph.edu/adolescenthealth :اإلطالع عليه عبر اإلنترنت على الموقع التالي

Middle Childhood Inside and Out .)2007( Schonert-Reichl, K., et al. 
: The Psychological and Social World of Children 9-12.  

University of British Columbia/United Way of the Lower Mainland.  
  ُيمكن اإلطالع عليه عبر اإلنترنت على الموقع التالي: 

 http://middlechildhoodmatters.blogspot.com

Today’s Teens: Why Parents Matter .)2008( Ungar, M. 
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