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منــوذج املمارســة املرنــة: املمتثــل يف األســلوب الرتبــوي الــذي يمتــزي مبســتوى عــاِل مــن النظــام 
ــاع  ــا أســلوب احلــوار واإلقن ــون هن ــاء يفضل ــة، فاآلب ــة املعقلن والتواصــل وامحلميــة واملراقب
والتفــامه لتوجيــه الطفــل وفــق قواعــد وســلواكت ثابتــة، ولكــن غــري جامــدة؛ حبيــث ميكهنــا 
أن تتكيــف حبســب الظــروف واملواقــف لتــرتك للطفــل هامشــًا مــن حريــة التــرف مــع قبــول 

بعــض األخطــاء الــيت قــد يقــع فهيــا. 

احلقيقــة أن هــذا المنــوذج هــو الــذي يعكــس مواصفــات املامرســة الرتبويــة الوالدية األكر 
مالءمــة الــيت توفــر اإلشــباع املنتظــم حلاجــات الطفـــل املمتثلـــة يف: املرونــة واحلريــة والتقبــل 
والتســاحم والعــدل واحلــوار وااللــزام والعقالنيــة والتأطــري، مث الــدفء الوالــدي. فالطفــل الذي 
يرتعــرع يف كنــف هــذه املامرســة الرتبويــة املرنــة، عــادة مــا يمتــزي بمســات الخشصيــة الســوية 
ــعور  ــؤولية، والش ــل املس ــس، ومحت ــة يف النف ــذايت، والثق ــتقالل ال ــًا يف االس ــة أساس املمتثل
باألمــن والكفــاءة يف التحصيــل، ويف التواصــل واملهــارة يف حــل املشــكالت ومواجهــة مواقــف 

احلياة.

4. بعض مشاكل التربية الوالدية: 

فضــاًل عــن مشــالك الفقــر والتخلــف واجلهــل، وتقلــص دور األرسة الــيت تــرتمج التحديــات 
الكــرى الــيت تواجههــا املامرســات الرتبويــة الوالديــة يف أغلــب املجمتعــات املتخلفــة والنامية، 
توجــد مجلــة مــن القصــورات والنواقــص الــيت تؤثــر ســلبًا يف تلــك املامرســات ويف مقدمهتــا 

:)Allès-jardel, 1997 ؛Pourtois, 1989 أحرشاو، 2009؛(

ــة.  ــة والدي ــل تربي ــة ل ــيت تشــل الدعامــة القوي ــيكولوجية ال ــة الس ــى املرجعي ــار إل * االفتق
فعــىل أســاس أن النظريــة الــيت حيملهــا الوالــدان عــن ســيكولوجية أبناهئــم، يه املرجــع 
احملــدد ألســاليهبام الرتبويــة، فــإن طبيعــة هــذه األســاليب قــد تتــوزع بــني الصحيــح واخلاطــئ 
تبعــًا لنوعيــة هــذه النظريــة. فلكــام اكنــت مبنيــة عىل معطيــات ومعــارف ســيكولوجية وتربوية 
حصيحــة، أدت بصاحهبــا إىل أن يســلك يف تعاملــه مــع أطفالــه أســاليب تربوية تمتــزي باملرونة 

والعقالنيــة والــدفء العاطــي والتأطــري اجليــد. 

* االفتقــار إلــى بيداغوجيــا والديــة ومــن مَثَّ ســيادة املامرســات الرتبويــة املتذبذبــة إمــا بــني 
التســلط والتســاهل، وإمــا بــني اإلمهــال وامحلايــة، وإمــا بــني الرفــض والقبــول.

* االفتقــار إلــى إســتراتيجية تربويــة مضبوطــة األهــداف وحممكــة اإلجــراءات، ومــن مَثَّ 
االعمتــاد عــىل ممارســات تربويــة تفتقــر إىل:

ــل أو  ــت نتيجــة العم ــن عــن البي ــاب الوالدي ــك بفعــل غي ــني، وذل ــه الالزم ــراف والتوجي - اإلش
ــرمغ مــن حضورمهــا الصــوري.  ــل عــىل ال بفعــل إمهاهلــام للطف

- محدوديــة الكفــاءة واختزالهــا عنــد كثيــر مــن اآلبــاء يف الكفــاءة العاطفيــة، ومــن مَثَّ 
إمهــال بــايق املواصفــات األخــرى هلــذه الكفــاءة وباخلصــوص: اجلاهزيــة واحلضــور، الصــر 

ــاد. ــه واإلرش ــري، التوجي ــن والتأط ــتجابة، التكوي ــات واالس ــن اإلنص ــؤولية، ُحس واملس

- ترجيــح كفــة التربيــة الوجدانيــة علــى التربيــة املعرفيــة، ومــن مَثَّ اخــزال وظيفــة الوالديــن 
يف الرتبيــة الوجدانيــة واألخالقيــة والســلوكية مــع اإلمهــال التــام للرتبية املعرفيــة والتعلمية.

وإذا جــاز لنــا أن نقــدم بعــض مقرتحــات احللــول لتجاوز مثــل هذه املشــكالت والقصورات، 
فمكــن إمجاهلــا يف ثالثة عنارص:

أولهــا: يتعلــق بتوفــري التاكفــؤ يف فــرص وإماكنيــات توعيــة اآلبــاء بوظيفهتــم الوالديــة، ومــن 
مَثَّ اعمتــاد بــراجم لتكويهنــم يف جمــال الكفــاءة الوالديــة ودورهــا الرتبــوي.
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ثانيهــا: يرتبــط بشــعور اآلبــاء مبســؤولياهتم الرتبويــة اجلديــدة، وباخلصــوص عــىل صعيــد 
األهليــة الوالديــة الــيت متكهنــم مــن التعامــل الرتبــوي اإلجيــايب والفعــال مــع الطفــل. 

ــال  ــل أطف ــن وتأهي ــا تكوي ــة، قوامه ــة هادف ــا: يتجــىل يف اعمتــاد إســرتاتيجيات تربوي ثالثه
اليــوم ليســتوعبوا أدوارمه الرتبويــة كآبــاء يف املســتقبل القريــب.

خالصة:
اكنــت تلــك إذن يه أمه القضايــا الــيت حاولنــا مــن خــالل اســتحضار بعــض مضاميهنــا 
النظريــة  الوالديــة، ومــن حفــوى  الرتبويــة  أكــر مــن طبيعــة املامرســة  االقــرتاب بشــل 
الســيكولوجية الــيت حتمكهــا وتوجههــا. ويه النظريــة الــيت نقــرتح أن تنصــب علهيــا جهــود 
الباحثــني والفاعلــني يف ميــدان تربيــة الطفولــة، ألنــه يف دراســة واســتجالء مكونــات ومضامني 
تلــك النظريــة، تمكــن احللــول الفعليــة لتجــاوز كثــري مــن مشــكالت ومعوقــات مــا يمســى عندنــا 

بالرتبيــة الوالديــة.
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