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التقوى

�خلصائص  من  �لكث"  للرضع   )� مع 
هنا_  فإ(  �ملشتركة  %�لسلوكيا/ 
�أل%)  �للحظا/  منذ  ح£  بينهم،  هائلة  فر%ًقـا 
للحيا�. *( �; طفل له هويته �لفريد� من �لناحية 
�لو�eثية، كما �نه يتفر7 مبجموعة من �خل`�/ �لu مر 
 Dلوال�7، %خال� Dلرحم، %خال� y حياته dֲדا �ثنا
�خل`�/   pهذ كل  للحيا�.  �أل%)  �لقليلة  �ألشهر 

تلعب y �eً%7 كيفية �ستجابته للعا� �خلاeجي.

تـأثD �ملو
ثـا?
منذ حلظة �إلخصا{، فإ( مالمح �لطفل �لشكلية 
%�لعديد من صفاته تكو( قد تقرe/ ملد� �حليا�. 
�لبويضة)  (من  �أل<  موeثاته من  لقد %�e نصف 

%نصفها �آلخر من %�لدp (من �لنطفة). %لكن كل 
نطفة %كل بويضة تشتمل على تشكيلة »تلفة من 
�ملوeثا/، لذلك كل طفل ميلك هويته �ملميز� من 

./�eحيث �ملظهر %�لشخصية %�ملها
يتفا%/ �ألطفاD بشكل كب" y تركيبة موeثاִדم، 
باستثناd �لتو�ئم �ملتماثلة �لu تنتج عن �نقسا< بيضة 
ميلكو(  جنني  من  �كثر  لتعطي  %�حد�  ملقحة 
نفس �ملوeثا/. تتحكم هذp �ملوeثا/ بالكث" من 
�خلصائص �لشكلية للطفل، مبا K yلك لو( �لعيو( 
%شكل   Dلطو�% %�جلنس  �لد<  %فصيلة  %�لشعر 

�جلسم %غ" Kلك.
كما يعتقد �يًضا �(َّ بعض خصائص شخصية �لطفل 
فاخلجل  �ملوeثا/،   Dخال من   eتتقر �ألقل  على 
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%�لذكاd على سبيل �ملثاD ميكن �( يو�e. %حيث 
*مكانية   eتقر  )� ميكن  للطفل  �لو�eثية  �لتركيبة   )*
مندفًعا،   %� ها7ًئا  خجوًال،   %� منفتحا  يكو(   )�
 uل� �لطريقة  فإ(  مدeسـية،   %� eياضية   Dميو  �K
على  قو;  تأث"  �يًضا  �ا  عليها  تنـشئته  تـتم 

شخـصيته.

�لفـو�
m بني �جلنـسني
معـظم �خل`�d يعتقـد%( �( �لفر%y Q �لشخصـية 
من  معـقد  ملزيـج  تعز�  �جلنـسـني  بني 
�لصفـا/ �ملوe%ثة (�لطبيعة) %�لسـلو_ �ملتعـلم 

(�لتطبع).
�لطريقة  على  كبً"�  �ثًر�  �الجتماعية  للتوقعا/   )*
�لu تتم ֲדا معاملة �ألطفاD. %مهما حا%D �لو�لد�( 
�( يكونا عا7لني %غ" منحـا�ين، فإ( تأثيـر�/ 
 .Dلتعـامل مع �ألطفا�  y جتماعية خفية تتحكم�
 Dُلبس �طفا� �نه عندما  ففي �e7سة حديـثة %جد 
متاما  »ـتلفة   �eبصو عوملو�  بنا/،  �لبسة   eكوK
من قبل ±باd %�مها/ ±خرين � تسـبق �م e¼ية 
هؤالd �ألطفاD من قـبل، %هؤالd �أل%ال7 عـندما 
عـوملو�  �ملعتا�7،  �أل%ال7  مالبـس  �لبسـو� 
�لـبنا/  من  بكث"  خشونة  �كثر  بطـريقة 
�أللعا{  (مثل  �أل%ال7  �لـعا{  �م  %قدمـت 
 ،(/�eقـطا%  /�eسـيا% تصدe ضجـيًجا   uل�
%عندما �ُلـبسو� �لبسـة �لبنـا/، عوملو� بنعومة 

�كثـر %قـدمت �م �لدمى.

�الختالفـا? � تطو
 �لدمـا�
 �eً%7 تلعب  �خلاeجية  �ملؤثر�/  بأ(   eإلقر�� مع 
تش"  �ألºا�  بعض  فإ(  �لطفل،   eتطو  y eئيًسا 
�لكث" من  �ملسئولة عن  �لدماç هي  تركيبة   )�  (*
 Dية بني �جلنسني؛ فعلى سبيل �ملثاeالختالفا/ �لتطو�
يتحكم  %�لذ;   çلدما� من  �ألمين  �جلانب  يكو( 
 y ،7عند �أل%ال �eًبالنشاطا/ �لفيزيائية، �كثر تطو
 çألبكر للجانب �أليسر من �لدما� eحني �( �لتطو
 /�eلبنا/ ميكن �( يفسر تطويرهن �ألبكر للمها� y

�حلركية �لدقيقة %�لكال< مقاeنًة باأل%ال7.
*ال  مهمة،  تكو(  قد  �لبيولوجية  �لعو�مل   )� %مع 
من  حتد  قيو7  ��ا  على  *ليها  ينظر   )� ال ×ب  �نه 
 Dفاألطفا %�إلجنا�،   eال�7ها�  y �لطفل  *مكانيا/ 
ميلكو( طاقا/ كب"� للتعلم هي �قو� بكث" من �ية 

�د�7/ بيولوجية.

مـز�� �لطـفل
تشكيل   y تساهم   uل� �لعو�مل  من  �لكث"  هنا_ 
شخصية %مز�à �لطفل؛ فالعو�مل �لو�eثية، %�جلنس، 
 �eً%7 لبيئة �الجتماعية، %عد7 �إلخو�، كلها تلعب�%
 Qجة عن نطاeطبًعا خا eألمو� pكبً"�. *( معظم هذ
 eنه ال ميكنك �ختيا� kسيطرتك، %ال بد من �العتر�

شخصية �بنك.
بني  حياته  على  %تأثً"�  �âية  �ألكثر  �لعامل  %لكن 
هذp �ملؤثر�/ على �لطفل خالD شهوe %سÌ حياته 
لسنا  شك  بال  *ننا  بالو�لدين.  عالقته  هو  �أل%) 
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التقوى

قاe7ين على �ختياe �; نو} من �ألطفاD سيكو( 
�لطفل  مع  ֲדا  نتفاعل   uل� �لطريقة  %لكن  لدينا، 
%�ستجابتنا له �آل( سوk يكو( �ا تأث" عظيم على 

.eشخصيته �آلخذ� بالتطو
×ب �( نتذكر �( شخصية �لطفل �لصغ" y هذ� 
�لعمر هي y تطوe مستمر. %ال ميكن ألحد �لتنبؤ 

�; نو} من �ألشخا� سيكو( y �لنهاية.
�يًّا كانت شخصية �لطفل فإنه حتًما سيستفيد من 
�حلب %�لرعاية، %هو ما يساعدp على بناd �إلحسا6 
e بثمن y �حليا�.  بقيمة �لذ�/، �ألمر �لذ; ال ُيقدَّ
eئيًسا  مساعد�  ليس  %�ألما(  بالثقة  �إلحسا6   )*
y �حليا� فحسب، %*منا هو عامل �ساسي من �جل 
�لنفسية  %*( كثً"� من �الضطر�با/  �يضا.   eلتطو�
هي  �ألساسي  مصدeها   Dألطفا� �ا  يتعر~   uل�
�لظر%k %�لبيئة �ملحيطة؛ فالطفل �لذ; ال ×د �لبيئة 
�ل£ تشبع له �حتياجاته %يشعر بأنه غ" مرغو{ فيه 

قد يصبح سيئ �لتكيف مضطر{ �لشخصية.
%من �لعو�مل �لu �ا e%7 �يضا y تكوين شخصية 
كمسلمني  نغفلها  �ال  %×ب  %تنشئتهم  �طفالنا 
قوًال   7e%�  )�  7%� %هنا  �م،   dلدعا� هو  
ديني �
للمسيح �ملوعو7 � �عجبÌ  %×ب �( يتخذp كًال 

منا منهًجا y تربية �طفاله:
�لشر_،  يندàe حتت  e�يي   y 7أل%ال� "*( ضر{ 
%كأ( �لضاe{ �جللف يريد �( يشر_ نفسه مع �هللا 
�لشخص  يعاقب  %�لربوبية، عندما  ��د�ية   y (تعا
غضبه   �eفو  y يتما�7  فإنه  �مر  على  طفله  �لثائر 

ºيث يصبح كالعد%، فيعاقب �كثر من �جلر< بكث"، 
 e7قا eحليم %قو ñ7ين ها�e ة شخصð )ما لو كا�
�لطفل  يعاقب   )� له  فيحق  نفسه حًقا،  على ضبط 
�% يرمقه بنظر� عتا{ y �لوقت �ملناسب *�K �قتضى 
�لعقل �لذ; يستشيط  �ملتهوe %طائش  �ألمر. %لكن 
غضًبا فال يستحق �( تعهد *ليه تربية �أل%ال7.  ليت 
�ملتحمسني لعقا{ �أل%ال7 ينصرفو( *) �لدعاd بنفس 
�حلما6 %�جلهد، %يو�ظبو( على �البتهاD %�لدعاd من 
�جل �أل%الº 7رقة %�لتيا}، Kلك أل( 7عاd �لو�لدين 
y حق �أل%ال7 �ظى بقبولية خاصة عند �هللا تعا)" 

 (٢ �٤ à /مللفوظا�)
:� Dيقو%

تعا).  �هللا  عمل  من  �حلقيقيتني  %�لتربية  ��د�ية   )*"
على   eإلصر��  y %�لتجا%�  �لشديد�   �7eملطا� �ما 
صغ"�  كل   y %عتاֲדم  �أل%ال7  �جر   Ìع� �مر.. 
%كب"� %كأننا Ýن �لذين سنهديهم *) �لطريق �لذ; 
نبتغيه.. �قوD *( هذ� ملن �لشر_ �خلفي �لذ; ×ب 
على �صحابنا جتنبه. �ما �نا فأ7عو أل%ال7; %�علمهم 
�ملباñ7 �ألساسية %±�7{ �لتعلم بشكل عابر، ® �توكل 

 (٢ � ٥à /مللفوظا�) ."على �هللا كل �لتوكل
�لعو�مل  بعض   D%بتنا  Dملقا� هذ�   y �كتفيت  لقد 
�ملؤثر� y شخصية �لطفل بشكل عا< 7%( �خلو~ 
جد½،  %متشعب  معقد  �ملوضو}  أل(  �لتفاصيل   y
%y �ألعد�7 �لقا7مة *( شاd �هللا �سلط �لضوd على 
بعض �جلو�نب �لنفسية %�لسلوكية %�لصحية للطفل 

y مر�حل �لعمر �ملختلفة.




