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على  الدراسات  من  العديد  أجريت 
األطفال،  تربية  فى  األب  دور  أهمية 
يقتصر  دورهم  أن  يرون  اآلباء  بعض 
وجلب  للعمل  الذهاب  على  فقط 
عالقته  أن  يرى  اآلخر  والبعض  املال، 
لها بعالقته  الجيدة ال عالقة  بأطفاله 
مع األم السيئة واختفاء الحوار ووجود 
عدة  له  األب  الحقيقة  فى  املشاكل، 
أدوار مهمة وال تقل عن دور األم، ومن 
أثبتت  أجريت  التى  الدراسات  ضمن 
ظروف  فى  عاشوا  الذين  األطفال  أن 
أو  لالنفصال  نتيجة  األب  غياب 
عرضة  أكثر  يكونون  العائلية  املشاكل 

للضياع واالنحراف .
كيف يصبح دور األب فّعاال :

* القدوة …
عليه  دوره  فى  األب  ينجح  كى 
منذ  لطفله  قدوة  أنه  جيدًا  يعى  أن 
صغره، األب واألم هما مصدر األمان 
أن  دون  فالطفل  للطفل،  والسعادة 
يشعر يقوم بكل ما يرى أبويه يفعالنه، 
أثناء  لوالديه  الطفل  تقليد  نرى  كما 
قام  إذا  والعكس  بالصالة،  قيامهما 
بعمل  وقام  األغانى  أحد  بتشغيل  األب 
ما  يعجبه  سوف  فالطفل  ضوضاء، 
بخطئه  شعوره  دون  واألم  األب  يفعله 
حسنة  قدوة  األب  فليكن  صحته،  أو 
على  ويركز  جيدًا  يعلم  طفله  أن  ويرى 
تواجد  فترات  وألن  والده،  تصرفات 
فإن  لعمله،  نظرًا  أقل  البيت  فى  األب 
وجوده  وعند  بوالده  يتعلق  الطفل 
ينشغل به ألنه يكون مشتاقا له، فالبد 

لألب أن يشترك مع األم منذ الطفولة 
ألطفالهم  حسنة  قدوة  تقديم  فى 
الحياتية  التصرفات  نواحى  كل  فى 

اليومية.
*العالقة بني األبوين …

مادامت هناك مشاكل بني الزوجني 
دوره  فى  األب  يفشل  االحترام،  وعدم 
وعدم  املشاكل  تلك  ألن  أبنائه،  تجاه 
األطفال  يجعل  الطرفني  بني  التفاهم 
يشعرون باضطرابات نفسية، كما أنه 
والدهم  قسوة  األطفال  يرى  عندما 
على  يشفقون  فإنهم  والدتهم  على 
أثرا  ويترك  منه،  وينفرون  والدتهم 
ويحتفظون  الكبر  مع  يظهر  داخلهم 
يومًا  له  يسردونها  وقد  املشاعر  بتلك 
زوجته  الزوج  يحترم  أن  البد  إذن  ما، 
أبنائه،  تجاه  دوره  وهذا  مهم  وهذا 

والبد أن يتفقوا على مواقفهم أن تكون 
واحدة أمام األبناء وإذا أرادوا النقاش 
األطفال  عن  بعيدًا  باالنفراد  فعليهم 
الطفل  يشعر  هذا  كل   ،

ً
أوال والتفاهم 

باألمان فى جو األسرة، إذن دور األب 
الرئيسى هو بث األمان داخل أسرته.

*السلطة …
السلطة  هو  لألب  األدوار  أهم  من 
وعليه  األمور  زمام  فإنها  املنزل،  فى 
أن  ال  جيدا،  بها  يتمسك  أن  يعرف  أن 
يصح  ال  يتركها،  أن  وال  فيها  يفرط 
األبناء  تربية  عاتق  األب  يترك  أن 
الكاملة  املسئولية  وترك  زوجته  على 
للضرر  األطفال  تعرض  عند  أو  لها، 
هو  السبب،  هى  تكون  نوع  أى     من 
سلطته  أيضًا،  وسبب  معها  مشترك 
فى توجيه أبنائه وإرشادهم فإن كانوا 

كبارًا أو مراهقني فعليه التعامل معهم 
واإلرشاد  النصيحة  وتقديم  كصديق 
عاطفة  ألن  األمر،  لزم  إذا  والحزم 
كان  وإذا  أحيانًا،  تضعف  تجعلها  األم 
أمور  فى  يتابعهم  فإنه  صغارًا  أبناؤه 
حياتهم كالدراسة او اللعب مع أطفاٍل 
غيرهم وإن قاموا بخطأ عليه التوجيه 
غياب  األمر،  لزم  إذا  أيضًا  والعقاب 
أساسى  سبب  املنزل  عن  السلطة 
يرزقه  أن  منذ  فاألب  فساده،  فى    
جميع  يستجمع  أن  البد  بأطفاله  الله 
مسئول  راٍع  كل  ألن  بها  ويقوم  أدواره 

عن رعيته .
*الوقت …

على  مقتصرا  ليس  األب  وقت 
كثير  أصدقائه،  وزيارة  والنوم  العمل 
عناء  بعد  حقهم  أن  يرون  اآلباء  من 
إلى  يذهبوا  أن  اليوم  طوال  العمل 
النوم للراحة ويوم العطلة للخروج مع 
راحتك  تكتمل  لن  ولكن  أصدقائهم، 
وأنت مقصر تجاه أسرتك، لن تكتمل 
أطفالك  يوم  فى  دور  لك  ليس  وأنت 
شىء،  لكل  مصدرا  أمهم  تكون  وأن 
ص  تخصِّ أن  فى  راحتك  تجد  سوف 

وقتا للعب مع أبنائك.
- وقت ملشاركة أطفالك فى املذاكرة
األسرة  مع  التلفاز  ملشاهده  وقت   -

بأكملها
يتنزهوا  أن  حقهم  العطلة  يوم   -

معك
حتى  مشاكلهم  تسمع  ألن  وقت   -

التافهة منها

دور األب فى تربية االبناء

 فى لعبة الكراسى املوسيقية يأتون بتسعة 
لألطفال  ويقولون  أطفال  لعشرة  كراسى 
الكرسى  على  يحصل  َمن  هو  الرابح   

ّ
بأن

وَمن يبقى بدون كرسى يكون خارج اللعبة، 
فيخرج  مّرة   

ّ
كل الكراسى  عدد  لون 

ّ
يقل ثّم 

ا ويتم 
ً

 واحد
ً

 مّرة حتى يبقى طفال
ّ

طفل كل
 « ثقافة  الطفل  م 

ّ
فيتعل الفائز  ه 

ّ
أن إعالنه 

أزيح  أن  علّى  أنجح  ولكى  نفسى،  نفسى 
غيرى«. 

اليابان  أطفال  رياض  وفى 
ا 

ً
أيض الكراسى  لعبة  يلعبون 

لعشرة  كراسى  بتسعة  ويأتون 
هم 

ّ
بأن فارق  مع  ا 

ً
أيض أطفال 

من  أكبر  عددكم   
ّ

بأن لألطفال  يقولون 
كرسى  دون  بقى     أحدكم  فإذا  الكراسى 

يخسر الجميع. 
فيحاول جميع األطفال احتضان بعضهم 
البعض لكى يستطيع عشرة أطفال الجلوس 

عدد  لون 
ِّ
يقل ثّم  ومن  كراسى  تسعة  على 

يجب  هم 
ّ
أن قاعدة  بقاء  مع  تباًعا  الكراسى 

كرسى  دون  أحدهم  يبقى  بأال  يتأكدوا  أن 
م الطفل ثقافة »ال 

ّ
وإال خسروا جميًعا، فيتعل

نجاح لى    دون مساعدة غيرى على النجاح«

ال نجاح ىل دون مساعدة 
غريى على النجاح

إعداد:  دينا أشرف جمال


