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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 العصالني حنان/أ– (واهميتها تعريفها ) االجتماعية والتنشئة األسرة/  األول  املحور 

  

 وهي البشر كل حياة في األولى والخطوه األولى والحياة األولى اللبنه هي/  األسرة أوال

 األول الصغير  املحيط

  وعددهم افراد فقط ليست هي واالسرة األكبر املحيط على االنسان يتعرف ان قبل

  منا لكل األكبر الوالء وهي انسان ألي واالكبر األول العالم هيف صغيره كانت لو حتى هي انما

  / االجتماعيه التنشئة

 مؤثر شخص شخصان فيها التي وهي معها ونتعايش نعيش التي والبيئة النشئة معناها التنشئة

  والتوجيه التأثير لهذا متلقي وشخص وموجه

 الغنى التنشئة في يهم وال السليمة القواعد ويبني القيم ويبني الشخصية يبني ما همأ هي فلذلك

  املهم انما مناخها او البيئة مكان او الفقر او

  

 مع ستدوم فإنها. والصحيح الواضح الشكل على تأسست اذا ألنها التنشئة واقوي اعزز كيف

  اذا دائما الغلب فا املمات حتى االنسان

 او الش ئ هذا على رباه الذي ومن تربيته كانت كيف يقولون ما اول سوي غير انسان شاهدوا

 قالوا رائعة وافعاله جيد ومتكلم معطاء انسان شاهدوا اذا صحيح والعكس هذه السيئة العادة

 وغير جدا مهمه والتربيه التنشئه كفلذل وتستمر تدوم التي هي التنشئة  فلذلك. رائعة تربيته

 الناس من الخبرات واكتسب اتعلم ان بين ما فرق هناك ابدا وتربي تعلم الدنيا ان مقولة صحيح

 قوي ببنيان بديننا بقيمنا بنفسنا أبنائنا انشاء علينا يجب  جيده تنشئة انسانا أنش ئ ان بين وما

  تغيرها يستطيع احد ال التنشئه سليمه كانت فكلما الزمن مع يهدم ال

 على تنشئته كانت ولكن وامي يتيما ولد ا والسالم الصالة عليه البشر بسيد نقتدي/  التوصيات

 .  واألخالق  الصفات الجمل قدوة ويضل مثاال وكان عمه يد

 اجمعين وصحبه اله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة
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,  الدين)  للطفل االجتماعية التنشئة على األجنبيات املربيات تأثير: الثاني املحور  

 النجار أحمد.د.........( االنتماء درجة,  العادات,  القيم,  اللغة

  

 أكثر سيكون ولكنه,  املحاور هذه حول يدور – تعالى هللا بإذن – حديثي سيكون
ا
 تفصيال

ا
 وُعمقا

: 

 : العريضة الخطوط

 آثار من لها ملا مجتمعنا، تواجه التي املشكالت أهم من أصبحت األجنبيات املربيات ظاهرة **

 العربي املجتمع ثقافة وسيلة هي التي الكريم القرآن لغة لغتنا وعلي األطفال تربية علي سيئة

 األسرة في ، تدريجيا األطفال لدى وتنمو تنشأ واللغة  تراثه،وحضارته، و قيمة، على والحفاظ

،
ا
 إلي باإلضافة هذا ، لغويا تزداد وتدريجيا املجتمع مع تفاعلها طريق عن املدرسة في ثم أوال

 .واإلسالمي العربي مجتمعنا علي غريبة أنماطا األطفال إكساب

 

 الطفل وثقافة تربية علي األجنبيات املربيات خطورة مدي الدراسات من الكثير كشفت **

 األجنبيات والخادمات املربيات من% 59 أن سعودية دراسة كشفت فقد ، واإلسالمية العربية

 على أعمارهن تزيد ال منهن% 69 وأن الزواج قبل وجنسية عاطفية عالقة إقامة في يقعن قد

 مسلمات غير منهن% 75 وأن والتخلف والجهل الفقر يسودها أوساط من وجميعهن العشرين

 .األطفال أمام الطقوس يمارسن املربيات من%5.97 وأن

  

 مدة املربية مع يبقى ألنه والطفل األسرة علي سلبا يؤثرن األجنبيات املربيات أن الدراسة وأكدت

 في يؤثر مما الكلمات من بدال الرموز ويستعمل الركيك بأسلوبها فيتكلم أمه مع بقائه من أطول

 وثقافة وتقاليدهن عاداتهن ينقلن املربيات هؤالء أن خطورة األمر يزيد ومما اللغوية، حصيلته

 العقائد تفش ي إلى يؤدي مما الصغار في فيؤثرن اإلسالمية والثقافة القيم تغاير التي مجتمعاتهن

 .الخاطئة واملفاهيم الرذيلة وتشيع املنحرفة واألفكار الفاسدة
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 األم دور غياب **

 فيمكن لها فعلية لحاجة األساس في يكون ال األجنبية باملربية االستعانة إلى األسر بعض لجوء

 االجتماعية املظاهر بدافع يكون استقدامها ولكن املسلمة العربية بنظيرتها عنها االستغناء

 ، واالجتماعي االقتصادي املستوى ارتفاع على كدليل واألصحاب األقارب وسط والتفاخر

 التي واللغات والتصرفات السلوك من حضاري نمط على األبناء لتربية إليهم يلجأ اآلخر والبعض

 .الحديث العصر يحتاجها

  

 واألبناء املنزل شئون كافة رعاية في وأساس ي كبير دور عليها األم فإن والدوافع الظروف كانت أيا و

 في األساس في تعمل التي األجنبية املربية صالح في مساعد أو هامش ي دورها يكون أن يصح فال

 حب وبكل مقابل دون تعمل التي األم عكس علي ، لها والدافع األساس ي املحرك فهو مادي مقابل

 املستقبل في بأمه اهتمامه ومدي الطفل واهتمام تربية علي ينعكس ذلك وكل ، العاطفة تحركها

 . مستقبال بها اهتمامها مدي علي ينعكس بابنها األم اهتمام فمدي ذلك يقارن أن فيمكن

  

 ذلك كان سواء عنهم مشغولة أنها يعني فذلك أبنائها تربية في بمربية تستعين الزوجة كانت إذا و

 لم بأنه الرجل فيشعر النسائية، اللقاءات أو األندية في وقتها كل تقض ي كأن بنفسها أو عملها في

 تعتمد أنها األبناء تربية في فاألصل ،   أطفالها وكذلك ، زوجته اهتمام أو قلب في مكان له يعد

 وتغيير الطعام تقديم في املتمثلة املادية الرعاية يتعدى للطفل بالنسبة دورها أن باعتبار األم على

 ابتسامتها خالل من الحقيقية األمومة مشاعر توصيل إلى األساسية، املتطلبات وتلبية املالبس

 بتعليمه تسمح والتي لوجه، وجها املباشرة العالقة خالل من ذلك بعد ورعايتها الدافئة وأحضانها

 الخاطئة السلوكيات وتقويم تعديل إلى باإلضافة لديه، االيجابية القيم وبناء الصحيحة اللغة

 .األمثل الوضع هو وهذا صحيح اجتماعي إطار في الطفل لدى األولى الشخصية لبنات تكون حتى

  

 مع تتفق ال وقيما وتقاليد وعادات مختلفة لغة تحمل التي األجنبية املربية على االعتماد إن **

 وغير شاذة سلوكية أنماطا الطفل إكساب في يسهم ذلك كل واإلسالمية العربية مجتمعاتنا

 ولكنها فيه يعيش الذي للمجتمع بالنسبة صحيحة غير وتقاليد قيم على ينشأ ألنه طبيعية

 التربية أساليب على مدربة كانت مهما األجنبية املربية أن إلى باإلضافة ، املربية مجتمع في مقبولة

 ، واألمان بالحب الصغير تشعر التي العاطفية املشاعر توصيل تستطيع لن فهي العلمية
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 انعدام أيضا يحدث وقد سوية، وغير متكاملة غير منحرفة شخصيات إلى يؤدي األم دور  فغياب

 .للطفل واألم األب إال يحققه ال الذي النفس ي التوازن في

  

 هذه ففي الشخصية بناء في الرئيسية املرحلة هي اإلنسان عمر من املبكرة الطفولة مرحلة و**

 املربية دور خطورة وتأتي خارجها، أو األسرة داخل سواء الطفل شخصية تشكيل يتم املرحلة

 والدفء والحب الحنان توفير تستطيع ال الخادمة أن إلي باإلضافة ، األطفال سلوك على األجنبية

 تفهم ال ألنها صحيحة مفهومة بلغة الطفل مع التعامل عن عاجزة أنها كما للطفل الوجداني

 .الصحيحة التربية طرائق عن خلفية أي يمتلكن ال الخادمات ومعظم العربية اللغة

  

 طعامه له وتقدم تنظفه التي هي فاملربية أعمى تقليدا اآلخرين يقلد العمر هذا في الطفل **

 له وتيهئ املدرسة أو الروضة من عودته عند وتستقبله والحديقة البيت في وترافقه وشرابه

 بخادمته الطفل ارتباط تعزيز إلى يؤدي وهذا ·اليومية متطلباته معظم وتلبي وغرفته مالبسه

 وتتحول النفسية الفجوة هذه تتسع وقد البيولوجية، أمه وبين بينه فجوة هناك وتصبح نفسيا

 دونية نظرة إليها والنظر األم ازدراء إلى الشعور هذا يتطور وقد ألمه مقصود أو عفوي إهمال إلى

 ·عام بشكل املرأة إلى النظرة هذه الطفل يعمم وربما ·الالحقة العمرية املراحل في

  

  

 منهن القليل أن كما ، عليها هي تربت مختلفة ثقافة العربي الطفل إلى تنقل األجنبية املربية **

 ملربية فكيف ، طويلة فترة منذ البالد هذه في تعمل كانت إذا واإلسالمية العربية عاداتنا يعرفن

 األخالق؟، تهذيب مقومات كل يحمل الذي القرآن أخالق علي تربيه القرآن لغة حتى تعلم ال

 إلى إضافة النشء، ثقافة في ويؤثرن اللغة يضعفن والخادمات املربيات هؤالء أن عن فضال

 عن العربي البيت وينسلخ األسرة عن الطفل ينفصل وبذلك واألمهات، اآلباء بين عزل إحداث

 اختيار طرق في ذلك عد اختياراته علي كذلك وتنعكس األولي بالدرجة غربية ميوله وتكون أصوله

 .غربية ميول ذات األقل علي أو غربية تكون أن ويحب فيتمني زوجته

  

  املربية بلغة الطفل لغة تأثر **
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 ، اللغة هذه على االعتماد لديه ينمي حاجاته إشباع في األجنبية املربية لغة على الطفل اعتماد

 اآلخرين على واالعتماد االتكالية لديه ينمي كما
ا
 ثقافة معها تحمل املربية فهذه ، للمساعدة طلبا

 الصغير، للطفل نقلها يتم التي والفكرية، الدينية ومعتقداتها بلدها
ا
 بلغتها تحدثه أن عن فضال

ا يجعله
ا
 .هي ولغتها األصلية لغته لغتين بين مشوش

  

 اللغة نتاج هي الثقافة" فإن العربية اللغة وهي إال الثقافية باملكونات تتصل مشكلة هناك **

 الحفاظ بها يستطيع رموز طريق عن االتصال علي القادر الوحيد الكائن هو واإلنسان

 مع البناء علي قادر اإلنسان يصبح اللغة هذه طريق وعن الجديدة األشياء ثراتهوتوصيله علي

 . اللغة عبر تتم بتراثه اإلنسان صلة إن أي املاض ي

  

 تتولي وان ، واللغة والدين والتقاليد العادات نفس من بمربية األجنبية املربية استبدال يمكن و

 . ونظامها التربية خطوات من خطوة كل علي األقل علي اإلشراف األم

  

 خاطئة تربوية أساليب **

 األبناء تربية إن ، العربية املجتمعات تواجه التي الظواهر أخطر من األجنبيات املربيات ظاهرة

 الطفل ألن, أم أي مسئولية أولويات رأس وعلى األساسية األمور من هي مصالحهم ورعاية

 الحاجة كانت وإذا ، بها يتأثر من أول أمه تكون أن واملفترض حوله من بكل التأثر سريع الصغير

 دين والتقاليد العادات بنفس ملربية األولوية تكون أن فيجب البيت في ضروري املربيات لوجود

 هذه وحتى والتأثير السلوك مأمونة املسلمات املربيات الن,  األطفال إليه ينتمي الذي املجتمع

 والباقي وغيرها املالبس وتغيير كالنظافة الطفل حياة في الهامشية األمور على دورها فليقتصر

 بإحضار االهتمام ضرورة مع األم به تقوم  واللغة هللا كتاب يلقنه الطفل لهذا معلم أو مرب 

 .واألصالة التراث من ذخيرة ولديه متحصن وهو يشب حتى الصغر منذ وقيمه اإلسالم وآداب

 يقول فالشاعر الرعاية حسن والديه علي االبن واجب **

 من أبواه انتهى من اليتيم ليس 

فاه الحياة هم 
 
 ذليال وخل

  لـه تلقى الذي هو اليتيم إن 

ا لت أمًّ
 
ا أو تخل  مشغوال أبا
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 وتقاليد وعادات معرفة من تريدونه ما واألب األم فيها تشكل بيضاء صفحة يكون الطفل **

 ألن وذلك ،" الحجر على كالنقش الصغر في التعليم: "يقال ولذلك واجتماعية دينية وقيم

 هللا صلى الكريم رسولنا كان وإذا صغيرا، طفال مازال وهو وتكوينه إعداده يتم الشاب أو الرجل

 ثم سبعا أدبه ثم سبعا العبه: بقوله بهم وعالقتنا األبناء تربية في يوجهنا وسلم وآله عليه

 منهج على وأقمناه بنيانه أسسنا إذا أننا معناه فهذا غاربه، على الحبل له أطلق ثم سبعا صاحبه

 عليه نخاف فال واملبادئ، القيم فيه ونغرس نؤدبه ثم فيها نداعبه التي األولى السنوات منذ سليم

 .ومجتمعه عصره تحديات ذلك بعد

  

 غير ألنهن وذلك األطفال مع خاطئة تربوية أساليب يستخدمن األجنبيات املربيات أغلب **

 البحوث احد نتائج أشارت وقد التعليم من قدر أي علي يحصلن لم معظمهن إن بل تربويات

 التربوية األساليب بعض وجود إلي ترجع واألطفال املربيات بين الحميمة العالقة أن امليدانية

 األطفال تصرفات علي والتكتم املفرط والحنان والتراخي التساهل مثل املربية لدي الخاطئة

  

 املجتمع قيم بين داخليا صراعا يعيش تجده ومبادئه املجتمع قيم على تربى  الذي الطفل **

 على ،متمرد شخصيته في متذبذب جيل والنتيجة له مغايرة قيم من مربيته من تعلمه ما وبين

 . عليه تربى ملا وتابع مقلد ، مجتمعه قيم

 من فيحرم طفلها وبين بينها تنشأ التي الطبيعية العالقة يضعف التربية في األم دور غياب أن **

 من وتفهمه رأسه في يدور بما تشعر أن املفترض من والتي منها ينتظرهما اللذين والحنان العطف

 والى هذا في الحق صاحب األب سوى املهمة هذه في احد يشاركها أن ينبغي وال يتكلم، أن دون

 .البيت أسرار تفش ي ألنها مرفوضة أيضا فهي الطفل تربية في مرفوضة املربية أن جانب

  

 السائدة واملبادئ للقيم االنتماء ضعف منها مستقبال الطفل على تظهر التي السلوكيات **

 الوطن أبناء على وتفضيلهم الغرباء مع الوجداني والتعاطف النفس ي وامليل ، واالضطرابات

 قناعات وبروز ، االكتراث وعدم السائدة االجتماعية القيم عن للخروج النفس ي واالستعداد

 سلوك شكل في يتبلور مما املواطنة من أفضل األجنبية املرأة بأن الكبر عند الطفل لدى نفسية

 .لذلك الوطن بنات وترك األجنبيات قبول في سلبي
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 عقائدي تأثير

 بالتالي دين دون أو والبوذية املسيحية تكون ما غالبا األجنبيات للمربيات الدينية املعتقدات أن

 حياة في أهمية العمر مراحل وأدق أكثر من الطفولة ومرحلة ، الطفل علي تأثير لها سيكون

 املبادئ لتلقي مستعدا وفطرته بطبيعته الطفل يكون حيث خاصة، واملسلم عامة اإلنسان

 يحاط أن يجب ولذلك حياته، طوال بها ويتمسك معه تظل والتي اإلسالمي للدين األساسية

 هذه خطورة مدى يدركون املتقدمة الدول وفي والصحية، النفسية الرعاية أنواع بجميع الطفل

 األجنبية، املربية فوجود االبتدائية، املرحلة على اهتمامهم معظم يركزون ثم ومن السنية املرحلة

 .وأخالقهم مبادئهم عن يبعدهم األطفال لعقول ثقافيا غزوا يعتبر اإلسالم، بغير تدين من خاصة

  

 تكوين فترة باعتبارها عمره من األولي املراحل في خاصة أبنائنا رعاية بحسن أمرنا اإلسالم **

 األطفال تربية وتعتبر ، بعد فيما حياته تشكل التي التربية وأصول املهارات واكتساب الفكر

 والرُجُل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا فرسول أم ألي الرئيس ي العمل  وهو بيته أهل على راع 

 واملرأة رعيتِه، عن مسئول 
 
 إذن فأين"  عنهم مسئولة وهي وولِدهِ زوجها بيت أهل على راعية

 .؟ أطفالها ترعي لم إذا األم مسئولية

  

  املسلمة بمثيالتها األجنبية استبدال**

 لذلك صالحين أبناء تربي مسلمة مربية كل فليست وحده، كافيا ليس إسالمية مربية اختيار

 يقول لذلك وتعامالتها، ومالبسها سلوكياتها في اإلسالم بتعاليم ملتزمة تكون أن املربية في يشترط

 أو يهودانه فأبواه الفطرة على ويولد إال مولود من ما“: وسلم عليه هللا صلى الكريم الرسول

 اإلسالم بتعاليم امللتزمة الصالحة املربية اختيار عن مسئوالن واألم فاألب ”يمجسانه أو ينصرانه

 الذي العصر هذا في خاصة املستقبل، في الريادة أعباء تحمل على قادرة أجيال تخريج لضمان

 من للنيل وتحاك تدبر التي واملؤامرات املخططات لكل دائما هدفا واملسلمون اإلسالم فيه أصبح

 .املسلمين شأن من واإلنقاص إليه واإلساءة اإلسالم

  

 ، بالطفل عالقة للخادمة يكون أال فيجب األجنبية املربية إلي والحاجة املادية املقدرة حالة في **

 يكون وان ، فقط املنزل ومسئوليات تنظيف من فقط املنزلية األعمال على عملها يقتصر بل
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 مجرد البنها تكون وأال الوقت، طوال الزوجة من ويقظة كامل، إشراف تحت املنزل في وجودها

 . وقالبا قلبا أما تكون بل جليسة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"الدورةالسادسةلفعالياتالمجموعة"
مجموعةقضاياوطنية"

*المرحلةالثالثة*
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"الدورةالسادسةلفعالياتالمجموعة"
 " املربيات األجنبيات وتأثريهن على التنشئة االجتماعية للطفل السعودي . "

الموافق:الثانياألربعاءاليوم
��

هـالموافق:١٤٤١/٣/٢٣
الساعة:التاسعةبعدصالةالعشاءبإذنهللاتعالى

تشملالمحاورالرئيسةالتالية:
:الثالثالمحور

بالوالدينالطفلوعالقةاألسريالترابطعلىالسلبياألجنبيةالمربيةتأثير
  الرابع:المحور

.السعوديالمنزلفياألجنبياتالمربياتتحدثهاالتيوالسلوكيةوالنفسيةواالجتماعيةالتربويةاآلثار
المحورالخامس:

السعوديللطفلاالجتماعيةالتنشئةعلىاالجنبياتالمربياتتأثيرمنوالوقايةالرقابةوأساليبوسائل
المتحدثون:

 عبدالرحمن العازمي الدكتور:سعادة -١
سعادة األستاذة :هيلة القحطاني -٢

إدارةالندوة:
األستاذة/فاطمةالدوسري

 

 

 

 

 الطفل وعالقة األسري  الترابط على السلبي األجنبية املربية تأثير :الثالث املحور 

 العازمي عبدالرحمن/د   بالوالدين
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 تمهيد

 اجتماعية لتغيرات -العربي الخليج دول باقي مثل مثلها -السعودية العربية اململكة تعرضت

 كسلعة النفط ظهور املتغيرات تلك أبرز من وكان املختلفة، الحياة جوانب شملت واقتصادية

 وافدة بعمالة االستعانة ثم ومن الخدمات، في التوسع إلى املتنامية عوائدها أدت استراتيجية

 الوطنية التنمية وخطط برامج في اإلسهام في تتمثل التي اإليجابية آثارها لها وآسيوية عربية

 والثقافية واالقتصادية األمنية مخاطرها لها أن كما والخدمية والتجارية الصناعية

 .السعودية لألسرة االجتماعي والبناء األسرة على والنفسية والتربوية واالجتماعية

ا تشكل التي املظاهر أخطر من الخادمات خطر ويعتبر  سواء عام بشكل املجتمع على خطرا

 في املترتبة اآلثار هو االهتمام ومحور كافة الجوانب على السلبي وتأثيره الخليجي أو العربي

 التدفق خلف الكامنة والنفسية والتربوية االجتماعية لآلثار إشارات مع العمالة هذه استخدام

 ثقافية تغييرات من يحمله ما بكل املنطقة له تتعرض الذي اإلسالمي وغير العربي غير البشري

 من العمالة هذه كون في التأثير هذا جوهر ويكمن الحال هذه استمرارية مع خاصة املدى بعيده

ا الفئات أكثر
ا
 بصفة الخليجي العربي النشء ومع عامة بصفة السعودية العربية األسرة مع احتكاك

 (. 2014 محمود،) خاص

 لنا بد وال  من األسري التماسك وعلى السعودي، املنزل على للخادمة السلبي األثر نعرض أن 

 من مجموعة نتائج عرض خالل من والسلوكية والنفسية، واالجتماعية، التربوية، الجوانب كافة

 .والتوصيات النتائج من مجموعة إيراد ذلك يلي املوضوع، تناولت التي الدراسات

 بينت التي( 2009) الغريب دراسة نورد السياق هذا وفي  املنازل في الخادمات معظم أن 

 وبالتالي .متدني تعليمي مستوى وذوات متزوجات، وأنهن اإلندونيسية الجنسية من السعودية

ا يؤثرن  .والسلوكي واالجتماعي النفس ي، الطفل نمو على سلبا

 باللغة النطق يحسنون ال أنهم حاليا الشباب على تالحظ التي السلبية اللغوية املظاهر ومن

 وينحتون الكلمات ويخطفون الحروف يأكلون ألنهم العربية؛
ا
 ما علي للداللة غريبة وتراكيب ألفاظا

 العربية اللغة ينطقون ال أنفسهم الطلبة أن من يشتكون من هم املدرسين أن واملالحظ يريدون،


ا
، نطقا

ا
! النطق سوء من يشتكون كذلك األمور وأولياء.. بها ويتغنجون يمهمهون بل واضحا

ا
 إذا

 عمل في فكرنا لو املنزل؟ أم املدرسة؟ أم اإلعالم؟ هو هل النطق؟ تصحيح عن املسؤول من

 املناظرة في املوجودين بين من نجد ،وقد الحل إلى الوصول من أكثر الجدال لوجدنا بينهم مناظرة
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 هناك إن: السائل يقول قد النطق؟ تحسين كيفية في الحل ما غربية، مفردات يستخدم من


ا
 مشكالتنا تعالج مناهج نختار أي بعناية؛ الدراسية املناهج اختيار وهو التحسين من أهم أمورا

 تغفل مناهج ال بيئتنا وتناسب
ا
 نتفق وقد مشكالتنا، من كثيرا

ا
، ونختلف جميعا

ا
 أن في نتفق أيضا

 األخرى العلمية املناهج نهمل ال بأن نختلف نفسه الوقت وفي حلها، غيرنا من تحتاج ال مشكالتنا

 وحفظوا تعلموا الذين األطفال مالحظة وعند. كثير الغربية العلوم من تأخذ أن تحتاج التي

 ونقية، واضحة للكلمات ومخارج سليم بنطق نظرائهم على يتفوقون صغرهم في الكريم القرآن

 وفكرنا، مجتمعنا عن بعيدة غربية مفردات استخدام بقدر النطق سالمة ليس هو السؤال ولكن

 (.2008 القاسم،) ذلك في الكبير األثر له أطفالنا مع املباشر واحتكاكهن املربيات أن نجهل وال

 تحدثها التي والسلوكية والنفسية واالجتماعية التربوية اآلثار :الرابع املحور 

 .السعودي املنزل  في األجنبيات املربيات

 

 اللغة على يقصر ال األطفال من اإلناث على املربيات تأثير أن الدراسات معظم أثبتت ولقد

 من النفور وكثرة الهدوء، وتحب الكالم، وقليلة خجولة أيضا الطفلة تصبح قد ولكن فقط

 أصدقاء من حولها من املعاملة في أسلوبها على الظاهرة هذه تؤثر وقد الغرباء، وبخاصة الكبار

 في الكامنة الغضب شحنات إلفراغ وسيلتها العدوان يصبح إذ عدوانية؛ تصبح وقد وزمالء،

 تصبح كأن فقط؛ إخوتها مع عدوانية تصبح قد الطفلة أن أخرى دراسات بينت كما. نفسها

 أرادت إذا وعنيدة عصبية
ا
 فال عليه، وصممت شيئا  التأثيرات تتوقف لم. عليه تحصل أن بد 

 من إليهم الركون إلى أدى وجودهم إن إذ األطفال؛ على واملربيات املربيات عن الناجمة السلبية

 (.2008 القاسم،) الطفل رعاية حتى املنزلية األعمال معظم أداء على البيوت ربات قبل

 الطفل اكتساب في املنزل عاملة تأثير عن بحثت ((Al- Jarf ,2009 للجرف دراسة ففي

 معتمد األطفال قبل من املنزل عاملة بلغة التأثر أن النتائج أوضحت العربية؛ للغة السعودي

 مع األم تقضيها التي واملدة العاملة، مع الطفل يقضيها التي الزمنية املدة: عوامل ثالثة على

 األطفال أن إلى نتائجها أشارت كما ال، أو وأصدقاء إخوة لديهم األطفال كان إذا وما أطفالها،

 الجملة صياغة في الصعوبات بعض مواجهة ،أو لغتها استخدام خالل من املنزل بعاملة يتأثرون

 . والجمع املفرد واملؤنث، املذكر عن بالتعبير يتعلق فيما خاصة العربية،
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 حيث األطفال؛ على مختلفة تأثيرات املنزل لعاملة أن ((Al- Aous ,2008 األوس ويذكر

 أياديهن على فينشأون مجتمعاتهم؛ على غريبة تكون قد وعادات متعددة، لثقافات يتعرضون إنهم

 أثرن وقد
ا
 كما. اللغوي بالجانب يتعلق فيما خاصة التعليمي، وبالتالي الثقافي مستواهم على سلبا

 املنزل لخادمات أن ((Hala ,2008 هال تؤكد
ا
 على والنفسية االجتماعية الجوانب على تأثيرا

، األطفال
ا
 .فقط واللغوية الثقافية الجوانب وليس أيضا

 املجتمع في الخدم جرائم حول دراستها في مهمة مطالعة( 2011) الطريف وقدمت

 هناك أن تبين حيث السعودي،
ا
: وتشمل كبيرة، بدرجة الخادمات بها تقوم الجرائم من أنواعا

 دخول تسهيل غرباء، مع مشروعة غير عالقات إقامة األطفال، على واالعتداء املنزل من الهروب

 املشكالت حجم علينا يخفى ال وهنا الخدم، مع مشروعة غير عالقات إقامة للمنزل، آخرين

 على والسلوكي النفس ي السلبي والتأثير والطالق، األسري كالتفكك ذلك من املتحصلة االجتماعية

 .املنزل في األطفال

 السعودية األسرة في األطفال على الخدم استقدم آثار( 2012) العيدان لخصت كما

 على اإلقبال زيادة في ساهما والدراسة للعمل املرأة وخروج السعودي الفرد دخل زيادة بأن

 . االتكالية األطفال وخاصة األسرة أفراد تعلم في يساهم الخدم وجود وأن االستقدام

نت وقد ( 2014) محمود دراسة نتائج بي   الستقدام السلبية النتائج من العديد هناك أن 

 األطفال تأثر فهناك والسلوكية؛ والنفسية، والتربوية، االجتماعية، املستويات كافة على الخادمات

 الخدم وتأثير األسر، وتقاليد عادات على للخدم تأثير ووجود الخدم، بلغة اللغوية الناحية من

 االجتماعية املناسبات في بهم والتأثر االستهالكية األنماط على والتأثير واملشرب، املأكل على

ا أنه ويضيف .واملالبس والدينية  إلى تنقل فإنها للمربية واالجتماعي الثقافي املستوى لتدني نظرا

 الحنان من يحرم املربية مع ينام الطفل ترك أن كما .وضارة خاطئة وممارسات سلوكيات الطفل

 والتي املربية ترويها التي القصص خالل من خاطئة معلومات على حصوله إلى ويؤدي األموي

ا الحيوانات بعض من املخاوف تثير وخرافات أساطير على وتحتوي بيئتها من تنقلها  .أحيانا
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 على االجنبيات املربيات تأثير من والوقاية الرقابة وأساليب وسائل: الخامس املحور 

 القحطاني فنيس هيلة/أ......السعودي للطفل االجتماعية التنشئة

 ....وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  على وأسلم وأصلي هلل والحمد هللا بسم

 .............بعد اما

 االجنبيات املربيات لتأثير  ووقائية رقابة أساليب و وسائل إيجاد تناقش العلمية الورقة فهذه    

 وأساليب وسائل نجد أن بحيث األهمية بالغة وهي, السعودي للطفل االجتماعية التنشئة على

 األساليب هذه لتفعيل, والحضارة الرقي تنشد متقدمة كمجتمعات ونحاول الخطر لهذا رقابية

 على األجنبيات املربيات أخطار جهةملوا حلول إليجاد وتتعاضد تتساند كمجتمعات بمتابعتها القيام

 ضرورة أصبح واملربيات الخادمات وجود سيما ال, األخطار هذه بعض سيجنبنا ما فذلك, النشء

 عليه كانت مما أكبر بشكل وتمكينها بل لها املتاحة الوظائف وتعددية املرأة خروج تزايد مع ملحة

ا  .العمل مجاالت في سابقا

 وإن, واالعالم واملدرسة كاألسرة, االجتماعية األطر جميع عاتق على تقع التحدي لهذا املسؤولية     

 سنضع ولهذا, للطفل األول املربي هي حيث األسرة عاتق على يقع املسؤولية من األكبر الجزء كان

 كانت وإن التنشئة عن املسؤولة الفئات بعض تخص والتي العجالة هذه في الرقابية األساليب بعض

 ,بأسره املجتمع مسؤولية التنشئة

 :باألسرة املربيات خطر من األبناء على الرقابة أساليب

 .اإلمكان قدر األجنبية املربية استقدام عدم محاولة .1

 .األبناء مع تعاملها ومراقبة القصوى للضرورة األجنبية املربية استقدام .2

 .طريقها عن االستقدام سيتم التي الجهة على واشتراطات قوانين وضع .3

 .وصولها حال املربية على واشتراطات قوانين وضع .4

 . رئيس وليس مساعد دور املربية دور ويجعل بأنفسهم االبناء تربية واألم األب يتولى أن .5

 .عنهم االنشغال وعدم األبناء حول األسري الوجود .6



15 
 

 .وبأخالقها فيها ثقتنا درجة كانت مهما األبناء مع األجنبية املربية رقابة عن التغافل وعدم الحرص .7

 ومسؤولية أكبر بشكل ألبنائها التنشئة مراجعة وعليها األجنبيات املربيات باستقدام األكثر هي الغنية األسر .8

 .أكثر واهتمام

 .األبناء مع التعامل على وحنقهن غضبهن ينقلب ال حتى كاملة حقوقهن املربيات اعطاء .9

 .تكبر ال حتى حولها والتدقيق ومراجعتها األبناء على نالحظها بسيطة هفوة أي عن التغاض ي عدم .11

ا التنشئة عملية زادت ووئام اتفاق حال في األسرية التربية كانت كلما .11  .نجاحا

 :باملدرسة املربيات خطر من األبناء على الرقابة أساليب

 :األجيال تنشئة تعزيز في وقوي فعال دور للمدرسة كذلك

 .األسرة من عنهم ينوب من أو األمور أولياء مع به والتعامل البيت في التعلم نمط وتعزيز تكثيف .١

 .القرائية الطالب مهارات تكثيف .٢

 .األبناء لدى التعلم عملية في شريك كونها األسرة مساندة .٣

 التشارك على يحث التي( التعليم بوزارة ارتقاء مشروع, )واملجتمع واملدرسة األسرة بين الشراكة دور تعزيز .٤

 .والتعليم التعلم في قوة األبناء سيزيد ما واملجتمع واألسرة املدرسة بين

 .الطالب لدى املنضبطة والسلوكيات القيم زرع تكثيف .5

 .االجتماعية التنشئة على املربيات خطر مجال في األبحاث عمل على التشجيع .6

 :االعالم ودور  املربيات خطر من األبناء على الرقابة أساليب

 معتزة مثقفة اجيال اخراج في عامة للمجتمع بل لألسرة كشريك وفعال كبير دور لألعالم أيُضا

 :في دوره فيتمثل, املتطرفة واملعتقدات االنحرافات من خالية بدينها

 .االعالم وسائل طريق عن التوعوية النشرات تكثيف .1

 .التنشئة عملية في للمساندة واملدرسة األسرة مع التعاون .2

 .التربية في املطلوب بأنه واظهاره عليه والتركيز التنشئة في القوي األسرة دور ابراز .3
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 ثانوي دور اال يعدو ال وانه, مبهر بشكل التواصل بوسائل والخادمات املربيات دور اظهار من التقليل .4

 .الكل وليس وللمساعدة

 الندوات عمل في املعقول جاوز الذي وطنية قضايا بفريق أسوة, املشاكل هذه ملثل التوعوية الحمالت اقامة .5

 اغلب إلى هللا بإذن لوصلوا األخرى االتصال بوسائل الفرصة لهم اتيحت ولو, الواتس عبر ونشرها واألبحاث

 . للبناء راسخة وخطوات علمية بطرق امللحة القضايا

ا , مشكلة يزال ما األجنبيات املربيات خطر ملواجهة السعودي البيت في الرقابية واألساليب الوسائل فايجاد وأخيرا

 . هللا بإذن لألبناء الواقي الدرع سيكون وما الحل هو املجتمعية األطر جميع وتشارك وتساند وتعاضد

 وسلم وصحبه وآله عبدهللا بن محمد على والسالم والصالة العاملين رب هلل والحمد تمت


 

 






 : الندوة توصيات
  :التوصية األولى

بثحمالتتوعويةمكثفةمنخاللجميعوسائلاإلعالماملسموعةواملرئيةواملقروءة،ووسائل

. التواصلاالجتماعيإلرشاداألسروتنبيههابمخاطراملربياتاألجنبيات

  :التوصية الثانية

طريقتصميمبرامجمتنوعةومدروسةدراسةوافيةتربويةوعلميةوثقافيةمشوقةلألطفالوبثهاعن

. وسائلاإلعالماملرئية،تعلمالطفلالعقائدالسليمةوالسلوكياتاإليجابية،واالعتمادعلىالنفس

  :التوصية الثالثة

إعادةالنظرفياألنظمةوالقوانينالخاصةبإجازةاألمومة،لتمديدهالفترةأطوللكيتستطيعاألممنح

. رهاألولىالرعايةواالهتمامبطفلهاخاصةفيسنواتعم

: التوصية الرابعة

وضعضوابطتحدمناستقداماملربيات،بناءعلىحاجةاألسرةالفعلية،ومستوىدخلاألسرة
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  :التوصية الخامسة

تشجيعالقطاعالخاصإلنشاءدورالحضانةورياضاألطفال،وإلزامهمبضوابطالتربيةالدينية

واالخالقيةوالسلوكية

  :التوصية السادسة

إنشاءمراكزوجمعياتمتخصصةلتوعيةوتدريباألسروتقديماالستشاراتلهم.وإقامةدورات

تدريبيةوورشعمللآلباءواألمهاتلتثقيفهموتوعيتهمبمخاطراملربياتاألجنبيات،

 :لتوصية السابعةا

. أدوارهمإعطاءدوراتتدريبيةلألسرعلىكيفيةالتعاملمعاملربياتوالخدموتحديد

  :التوصية الثامنة

إجراءأبحاثعلميةودراساتمنقبلجميعمؤسساتالدولةاملعنيةوالقطاعالخاصللوقوفعلى

. حجماملشكلةالفعليفياملجتمعالسعوديواقتراحالحلول

  :التوصية التاسعة

كيفيةاختيارالخدمعقددوراتتدريبيةإلزاميةومحاضراتللقائمينعلىمكاتباالستقدامحول

.واملربياتطبقشروطمعينةيحددهااملتخصصونفيالعلوماإلنسانيةوالقانونية

 

 

  :التوصية العاشرة

ا العملعلىأنتتضمناملناهجالدراسيةلجميعاملراحلالتعليميةقبلاملرحلةالجامعية،مقررا

: بمسمى

يةلغرسالقيمالدينية،واألخالقية،والسلوكية،فيالتربيةاألخالقية"تتناسبمعاملراحلالعمر "

. نفوسالطلبةوتكونحصنالهممناملؤثراتالسلبيةللمربياتوالخدم

  :التوصية الحادية عشرة

انظيرذلكمنقبل دعماألمالتيتقومبتربيةطفلهاورعايتهبنفسهادوناالستعانةبالخدمومنحهاراتبا

 مهاتللتفرغلتربيةأطفالهن.الدولة،لتشجيعاأل

 

 تم بحمد هللا
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