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مىٍف كىفىرى فىًإفَّ المَّوى غىًنيٌّ   قاؿ اهلل في القراف في سكرة لقماف مىٍف يىٍشكيٍر فىًإنَّمىا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو كى لىقىٍد آىتىٍينىا ليٍقمىافى اٍلًحٍكمىةى أىًف اٍشكيٍر ًلمًَّو كى كى

ًميده  ٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو كىىيكى يىًعظيوي يىا بينىيَّ الى تيٍشًرٍؾ ًبالمًَّو ًإفَّ الشِّشٍرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه   حى مىٍتوي أيمُّوي   كىاًِإ مى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اٍْلً صَّ كىكى

ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ اٍلمىًصيري  ٍيًف أىًف اٍشكيٍر ًلي كى اليوي ًفي عىامى ًفصى مىى كىٍىفو كى مى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه   كىٍىننا عى اىىدىاؾى عى ٍف جى كىاًِإ

ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فى ينىبِّش يكي كفنا كىاتًَّبٍ  سىًبيؿى مىٍف أىنىابى ًإلىيَّ ثيّـَ ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي اًحٍبييمىا ًفي الدٍُّنيىا مىٍعري صى يىا بينىيَّ ًإنَّيىا ًإٍف تىؾي   فى ى تيًطٍعييمىا كى

ًبيره  ٍخرىةو أىٍك ًفي السَّمىاكىاًت أىٍك ًفي اٍاىٍرًض يىٍ ًت ًبيىا المَّوي ًإفَّ المَّوى لىًطيؼه خى ٍردىؿو فىتىكيٍف ًفي صى بَّةو ًمٍف خى ةى   ًمٍثقىاؿى حى يىا بينىيَّ أىًقـً الصَّ ى

ابىؾى ًإفَّ ذىًلؾى ًمٍف عىٍزـً اٍايميكرً  مىى مىا أىصى ٍنكىًر كىاٍصًبٍر عى كًؼ كىاٍنوى عىًف اٍلمي دَّؾى ًلمنَّاًس كىالى تىٍمًش ًفي   كىٍأميٍر ًباٍلمىٍعري عِّشٍر خى كىالى تيصى

كرو  ا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخي ٍكتي   اٍاىٍرًض مىرىحن ٍكًتؾى ًإفَّ أىٍنكىرى اٍاىٍصكىاًت لىصى ٍض ًمٍف صى كىاٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى كىاٍغضي

ًميرً   19-12:لقماف)  اٍلحى

 
 

ـى قىاؿى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّيـ عى سيػكؿى المًَّو صى ٍيرىةى  أىفَّ رى اًريىةو  أىٍك : عٍف أىبًػي ىيرى دىقىةو جى ًإذىا مىاتى إبف أدـ  اٍنقىطى ى عىٍنوي عىمىميوي ًإال ًمٍف ثى ثىةو صى
اًل و يىٍدعيك لىوي  لىدو صى ركاه مسمـ( (ًعٍمـو ييٍنتىفى ي ًبًو  أىٍك كى  )) 
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  وشكــــــــراإلهـــــــــداء
 

ٔاىل كم يا ساَذَي  ٔدعًُي يف يشٕاري انذراسي ٔاىل  ٔإىل أخٕاذي ٔأخٕاَي إْذائي ْذا إىل أتي ٔأيي 
 انكثري  يجمرًعي انذي يسرحق يٍ

...... 

 فٓي احلياج ْٔي انُثع انصايف انذي ارذٕيد يُّ أعذب ياء ٔ انري عهًرُي كيف أحة احلياج شكزا اليي
ٔأصُع يٍ َفسي شخصيري املسرقهح  

 صاحة انقهة انزحيى  انعادل انذي أعطاَي احلة تذٌٔ يقاتم  شكز ألتي

ْى يعي يف أصعة انهحظاخ  خ ٔٔقفج ٔيساعذذٓى يل  انذائىشكزا إلخٕاَي ٔأخٕاذي

نكم يٍ ساَذَي يف يشٕاري اجلايعي  شكزا 

 انذيٍ أعطَٕي يٍ ٔقرٓى انكثري ٔذعأَٓى انطية  شكزا نهذكاذزج

 نكم يٍ أعطاَي يٍ ٔقرّ ٔدعًُي  شكزا

 انكزاو انذيٍ كُا يعا  يذا ٔاحذِ ٔذعأٌ ٔاحذ ٔأسزج ٔاحذِ  شكز نزيالئُا

 

نهجًيع كم انٕفاء ٔاحلة ٔانرقذيز  

 

  """أسال اهلل أٌ جيًعُا يف جُاذّ""
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 يقذيح انثحث

إٌف الحمد هلل  نحمده كنستعينو كنستغفره  كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سي ات أعمالنا  مف ييده اهلل ف  
مضؿ لو  كمف يضمؿ ف  ىادم لو  كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو  كأشيد أف محمدان عبده 

. كرسكلو  صمكات اهلل كس مو عميو كعمى آلو كصحبو

 ...أما بعد

سكؼ أتحدث في مشركعي ىذا عف كياف ىاـ كر يسي في مجتمعنا كمف أساس بناء المجتمعات ىي تنش ة 
اابناء التنش ة االجتماعية الصحيحة الصالحة التي ليا ااثر ااكبر كااقكل عمى رقي المجتمعات كفييا 

كالديف كاابناء قبؿ المجتم   كا دىا عمى اؿؼ

اابناء نعمة عظيمة مف الخالؽ كىي أمانو مف اهلل قبؿ كؿ شي كىي مف زينة الحياة الدنيا كمتعتيا أف 
. يصب  اْلنساف يحمؿ معنى كبير كىك أف يصب  الرجؿ  أبا أك تصب  المرأة أما 

ـر منيا الكثير كتمناىا الكثير كأىمميا البعض  كأساء استخداميا البعض كلكف ااص  ك  قيمة طمما حي
االكجب ىك حفظيا كالعناية كاالىتماـ بيا كما أمرنا مف أكجدىا  

كمرحمة الطفكلة ىي المرحمة التي .. كىنا س كض  بعض مف السمككيات الكالدية م  ااطفاؿ منذ الصغر 
فإذا أحسف الكالديف تككف ىذا الطفؿ بالتربية . يتشكؿ فييا الطفؿ كمنيا تتككف شخصيتو كطمكحو كأح مو 

بالتربية السمبية تربيتيـ  اء الكالديفكاف أس .. كلألمةكالسمككيات االيجابية النافعة سيككف خير ليـ كلممجتم  
 ىدـ لممجتم  كلنفسو كأسرتو قبؿ كؿ شي  ةلطفؿ البرمء أدااالضارة يككف ىذا 

في س كض  . عمى الكالديف أف يعرفكا كيفيمكا  قيمة ىذا الكياف الرباني كيحسنكا بنا و بالشكؿ الصحي ان إذ
جانب ىاـ كأساسي مف جكانب المجتم  كىك الجانب التربكم كجانب التنش ة االجتماعية مشركعي 

كسمككيات الكالدية أثناء التنش ة االجتماعية لمطفؿ كأثرىا عمى الطفؿ سكا باْليجاب أك السمب  ك العكامؿ 
المؤثرة في سمكؾ الكالديف كمعنى التربية كقكاعد التربية ااساسية كبعض ااخطاء التربكية كصفات المربي 

الناج  كمف ىك الطفؿ كالطفكلة كخصا ص الطفؿ   

كأمؿ مف اهلل التكفيؽ كالقبكؿ  
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 يشكهح انثحث

الشؾ فيو اف ىناؾ تزايد في ظاىرة تمرد كعناد ااطفاؿ كسمككيات الطفؿ كأمراض ااطفاؿ النفسية مما 
كاالجتماعية مثؿ االنطكا ية  كالخكؼ كقمة ااكؿ كالمزاجية كلعمنا نعمـ أف الشي يت تي مفاجئ بؿ ىناؾ 
أمكر كثيرة كتراكمية تؤثر عمى الطفؿ حتى يصب  بيذا الشكؿ كلعؿ ااكبر أكثر ىي أساليب التنش ة 

 االجتماعية كسمككيات المربي داخؿ المنزؿ تشكؿ الطفؿ بالشكؿ الكبير كالقكم

 طفؿ  إف الذيف 2500ىناؾ دراسة  التي عمؿ عمييا خبراء مف جامعة تكليف اامريكية كشممت أكثر مف 
يعاقبكف بالضرب في سف الثالثة تزداد لدييـ الميكؿ العدكانية في سف الخامسة  أما الذيف يتعرضكف 

خذت ىذه كأ لمتعنيؼ الجسدم اعتباران مف السنة ااكلى مف عمرىـ فقد يكاجيكف خطر التخمؼ الدراسي
 كالعدكانية   م  الطفؿكاابالدراسة بعيف االعتبار مجمكعة كبيرة مف العكامؿ  بينيا سمكؾ كتعامؿ  ااـ 

 في الما ة مف أميات ااطفاؿ الذيف شمميـ البحث 27.9كبحسب الدراسة  فإف  المكجكدة بيف ااب كااـ
 في الما ة بصفعيـ اكثر مف مرتيف كؿ 26.5أقركا بصف  أكالدىـ اكثر مف مرة شيريان  في حيف أقر 

 . مف ااميات أنيف لـ يصفعف أطفاليف45.6شير  بينما قالت ما نسبتو 

 يؤدم إلى تككيف سمكؾ عدا ي مف قبؿ اابناء اآلخريف نحك ااثر الذم لو اابناء التفريؽ بيف أفكنجد 
اْلحساس الدا ـ باالضطياد ك الفشؿ ك تنمية الحقد ك بركز :أضرار ىذا النمط كمف االبف المفضؿ عمييـ
ك السعي اساليب مختمفة . ك عدـ االنصياع ك تمبية الطمبات ك الكاجبات المطمكبة منو.الشخصية العدا ية
عمينا أف  ك. ميزكزة غير مستقرة   ال تثؽ بقدراتيا الذاتيةقككف منحرؼ ك  بناء شخصيمْلثبات الذات قد 

نعترؼ بتقمص دكر ااسرة مؤخران في تنش ة اابناء بالشكؿ الذم يساعد عمى تغريب ااطفاؿ كقد كشفت 
مف 60مف ااطفاؿ الذككر ك 270طف ن سعكديان  330شممت " الكطف" جريدة أجرتيادراسة ميدانية 

تنتشر بينيـ ظاىرة السب كالشتـ داخؿ كخارج ااسرة   (%75أم ما نسبتو )طف ن منيـ 250أف )اْلناث
مف ااطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذه الظاىرة تعممكا السب % 88 كالخطير أف . كيمارسكنيا كيعانكف منيا

 )كالشتـ مف اابكيف  كلكحظ ىنا أف معظـ المعنات الصادرة مف ااطفاؿ مكجية لآلباء كااميات
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 أًْيح انثحث

ليذه الدراسة إسياـ في معرفة أف التعامؿ كأساليب التفاعؿ داخؿ ااسرة كخصكصا الكالديف اتجاه أبناءىـ لو 
. اآلثار ااساسية في تككيف الطفؿ كأثراىا تتدرج لمساحو أكس  مف المحيط ااسرم  إلى المجتم  كالدكلة 
فإذا عرؼ الكالديف أف ىذا الطفؿ كياف عظيـ يجب االستثمار فيو ليس ليـ اك لنفسو فقط بؿ لممجتم  

كالديف ك لألمة كيتعرؼ الكالديف عمى أسس ىامو في التنش ة االجتماعية كفيـ نفسية الطفؿ كمعرفة مدل 
كليذا . ت ثير تعامميـ معو عمى سمككياتو كشخصيتو كأقكالو كأفعالو كمستكاه الفكرم كالتعميمي في المستقبؿ 

كيعرؼ المربكف كاآلباء .البحث أىمية بالغة كىك في جزء مف نسؽ المجتم  لو اثر ىاـ عمى باقي اانساؽ 
أف الطفؿ يجيب أف يستثمر فيو كؿ ايجابي كينشئ بالطريقة الصحيحة التي تجعؿ منو عضك أساسي 

 كفعاؿ في المجتم  كس كض  بعض التفاصيؿ التي ترشد الكالديف إلى ذلكػ

 

 أْذاف انثحث

  ةالتعرؼ عمى ماىية السمككيات الكالدم  .ُ
 مدل ت ثير السمككيات لمكالديف في التعامؿ م  اابناء عمى التنش ة االجتماعية لمطفؿ .ِ
التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في سمكؾ الكالديف كاف ىذه العكامؿ تكثر في بعضيا البعض كىي  .ّ

  في الغالبمتصمة
 دكر التعميـ  لمكالديف في طريقة التعامؿ م  أطفاليـ .ْ
  االجتماعية كخصا ص المربي الناج  كالتنش ةالتعرؼ عمى ماىية التربية  .ٓ
  االجتماعيةكالتنش ة في التربية الناجحة كااسس  ااساليبالتعرؼ عمى  .ٔ
  أثناء التربية كالتنش ة االجتماعية إتباعيا التي يجيب عمى الكالديف ااساسيةالتعرؼ عمى القكاعد  .ٕ
  ككيفية تجنبيا نرتكبيا م  أبنا ناة التي  التربكمااخطاءالتعرؼ عمى بعض مف  .ٖ
 التعرؼ عمى السمككيات الكالدية االيجابية كالسمبية م  الطفؿ .ٗ
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 فزضيح انثحث

 مدل ت ثير السمككيات لمكالديف في التعامؿ م  اابناء عمى التنش ة االجتماعية لمطفؿ -1
دكر التعميـ  لمكالديف في طريقة التعامؿ م  أطفاليـ ما  -2
 الضرب كأثرة عمى الطفؿ نفسيا كاجتماعيا  -3
ت ثير الماضي ْلحدل الكالديف في طفكلتيـ عمى تعامميـ م  أطفاليـ  -4

 يُٓج انثحث

  عف طريؽ االستبياف  كيعدالعينة باستخداـيعتمد منيج  ىذا المشركع  عمى منيج المس  االجتماعي 
 كيككف عف طريؽ أخذ أراء مجتم   أحد المناىج التي تستخدـ في الدراسات الكصفية المس  االجتماعي

يساعد ىذا النكع مف البحث الباحث عمى معرفة . البحث عف طريؽ كرقة االستبياف بيدؼ كصؼ الظاىرة 
كىك منيج يصؼ الظاىرة بصكرة منفصمة  . أسبابياتكزي  ىذه الصفات عمى المجتم  كلكف ال ييتـ بمعرفة 

.  ذلؾ فإف المنيج الكصفي ال يستكجب فرضية احتمالية إلى إضافة.عف المحيط االجتماعي 

 حذٔد انثحث 

كىي المجاؿ البشرم كالمكاني كالزماني  

 اجملال انثشزي 

 مختمفة كمستكيات تعميمة فكاف التكزي  عمى معممات كأعمار مف المجتم  متنكعةتشمؿ عمى شرا   
كآباء كأميات متعمميف    مف جامعو الممؾ فيصؿ كجامعو جازاف كطمبو جامعيف كمعمميف في بعض المدارس

  90كمكظفيف في مديرية كزارة الصحة  بمنطقة جازاف كعددىـ جميعا 

 اجملال املكاَي 

 مف جامعو الممؾ فيصؿ كجامعو جازاف بعض الطمبةكاف في منطقة جازاف ك

 اجملال انزياَي

 ىػ1436-1435لعاـ  ااكؿ البحث في التـر إعدادكانت فترة 
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 يفاْيى انثحث ٔذعزيفّ

مفيكـ السمكؾ  

  (مكتسب)كىك في غالبيتو سمكؾ ميتعمىـ   (بي تو)السمكؾ ىك حالة مف التفاعؿ بيف الكا ف الحي كمحيطو 
نو كمما أتي  .  البسيطة منيا كالمعقدةالسمككياتكنحف نتعمـ   يتـ مف خ ؿ الم حظة كالتعميـ كالتدريب كاِإ

كأننا بفعؿ تكراره المستمر نحيمو   كمما كاف ىذا التعميـ إيجابيان   ليذا السمكؾ أف يككف منضبطان كظيفيا كمقبكالن 
 .تؤدم غرضيا بيسر كسيكلة كتمقا ية" عادة سمككية " إلى سمكؾ مبرمج الذم سرعاف ما يتحكؿ إلى 

مفيكـ السمككيات الكالدية 

 االجتماعية التنش ةأثناء عممية تعامميـ م  أبنا يـ  كالسمككيات التي يتبعيا الكالداف في ااساليبىي تمؾ 
 . كالتي تحدث الت ثير االيجابي اك السمبي في سمكؾ كتعامؿ الطفؿ مف خ ؿ استجابة الكالديف لسمككو 

ىي مجمكعة مف العمميات التي يقكـ بيا الكالداف سكاء عف قصد اك غير قصد في تربية :  أيضاكيعرؼ 
 كالعادات االجتماعية اك التقاليد كنكاىييـ بقصد تدريبيـ عمى كأكامرىـ كيشمؿ ذلؾ تكجيياتيـ ليـ أبنا يـ

تكجيييـ ل ستجابات المقبكلة مف قبؿ المجتم   

 مفيكـ التربية

: الزيادة كالنمك  (ُ
 زاد كنما: ربا الشيء يربك ربكان كرباءن 

  . } كيربي الصدقات {: كأرببتو نميتو   كفي التنزيؿ 

 مف معجـ المعاني الجام    (فعؿ  ): رىبَّى .ُ

ربَّى ييربِّشي   رىبِّش   تىربيةن   فيك ميرىبٍّ   كالمفعكؿ ميرىبًّى  
بَّيىاًني  }ىٌذبو كنٌمى قكاه الجسمٌية كالعقمٌية كالخمقٌية كي تبمغ كماليا : ربَّى اابي ابنىو  ٍمييمىا كىمىا رى قيٍؿ رىبِّش اٍرحى كى

ًغيرنا    {صى
لىدى  ذَّاهي  : رىبَّى الكى غى

القكلية التي يمارسيا راشد بإرادتو نحك صغير    مجمكعة التصرفات العممية ك: " تعريؼ التربية اصط حا
 في االستق ؿبيدؼ مساعدتو في اكتماؿ نمكه كتفت  استعداداتو ال زمة كتكجيو قدراتو   ليتمكف مف 

"   ممارسة النشاطات كتحقيؽ الغايات التي يعد ليا بعد البمكغ   في ضكء تكجييات القرآف كالسنة 
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 مفيكـ الطفؿ كالطفكلة 

تعريؼ الطفؿ لغة كاصط حا  

ىك النبات الرخص كالرخص الناعـ كالجم  طفاؿ كطفكؿ :مف الفعؿ الث ثي طفؿ كالٌطفؿ : الطفؿ في المغة
كما جاء في المعجـ الكسيط 

  االصط حالطفؿ في 

عالـ مف المجاىيؿ المعقدة كعالـ البحار الكاس  الذم كمما خاضو الباحثكف   كمما كجدكا فيو " ىك : الطفؿ 
 عنيـ كذلؾ لضعؼ كضيؽ إدراكيـ المحدكد مف جية   كاتساع مخفيةال زالت . كنكزان كحقا ؽ عممية جديدة 

نطاؽ ىذا العالـ مف جية أخرل 

 

: Oxfordكيشير قامكس أكسفكرد 

إلى الطفؿ عمى أنو اْلنساف حديث الكالدة سكاء كاف ذكران أك أنثى  كما يشير إلى الطفكلة عمى أنيا الكقت 
. الذم يككف فيو الفرد طف ن كيعيش طفكلة سعيدة

: Longmanكما يشير قامكس لكنجماف 

إلى الطفؿ عمى أنو الشخص صغير السف منذ كقت كالدتو حتى بمكغو سف الرابعة عشر أك الخامسة عشر 
كىك االبف أك االبنة في أم مرحمة سنية  كما يعرؼ الطفكلة عمى أنيا المرحمة الزمنية التي تمر بالشخص 

. عندما يككف طف ن 

 عمى معنييف معنى عاـ كيطمؽ عمى اافراد مف سف الكالدة حتى كينطكم مفيكـ الطفؿ في عمـ النفس
 النضج الجنسي  كمعنى خاص كيطمؽ عمى ااعمار فكؽ سف الميد كحتى المراىقة
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: كتعرؼ الطفكلة مف كجية نظر عمماء االجتماع عمى أنيا

ىي تمؾ الفترة المبكرة مف الحياة اْلنسانية التي يعتمد فييا الفرد عمى كالديو اعتمادان كميان فيما يحفظ حياتو؛ 
ففييا يتعمـ كيتمرف لمفترة التي تمييا كىي ليست ميمة في حد ذاتيا بؿ ىي قنطرة يعبر عمييا الطفؿ حتى 

النضج الفسيكلكجي كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي كالخمقي كالركحي كالتي تتشكؿ خ ليا حياة اْلنساف ككا ف 
. اجتماعي

:- كما يعرؼ الطفؿ كفقان لممادة ااكلى مف مشركع اتفاقية اامـ المتحدة عمى أنو

ىك كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو  كأما 
الطفكلة فتعرؼ عمى أنيا مرحمة ال يتحمؿ فييا اْلنساف مس كليات الحياة متعمدا عمى اابكيف كذكم القربى 
في إشباع حاجتو العضكية كعمى المدرسة في الرعاية لمحياة كتمتد زمنيان مف المي د كحتى قرب نياية العقد 

الثاني مف العمر كىي المرحمة ااكلى لتككيف كنمك الشخصية كىي مرحمة لمضبط كالسيطرة كالتكجيو 
. التربكم

 ىي الفترة التي يككف خ ليا الكالداف ىما ااساس في كجكد الطفؿ كفي تككينو عقميان كجسميان كالطفكلة أيضان 
. كصحيان 

 مفيكـ اآلثار اك ااثر  

: تعريؼ ااثر في المغة 

بقية الشيء   كتقديـ الشيء   كذكر : كيطمؽ عمى معاف متعددة منيا. ااثر مفرد   كالجم  آثار   كأثكر 
 ( ىػ395ت )قاؿ ابف فارس . الشيء   كالخبر 

إبقاء ااثر في : ما بقي مف رسـ الشيء   كالت ثر- بالتحريؾ - ااثر  : ( ىػ711ت )كقاؿ ابف منظكر 
الشيء   كأثر في الشيء ترؾ فيو أثرا 

: تعريؼ ااثر في اصط ح الفقياء 

عف المعاني المغكية   كأكثر ما يستعممو الفقياء لمداللة عمى بقية  (أثر)ال يخرج استعماؿ الفقياء لمفظ 
الشيء   أك ما يترتب عمى الشيء 
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 انفصـــــــــــم انثاَي 

 اجلـــاَة انُظزي نهثحث 

السمككيات الكالدية   :األولالمبحث 

مفيكـ السمكؾ 

خصا ص السمكؾ 

 أنكاع السمكؾ

 ابعاد السمكؾ

النظريات السمككية  : النظرية المفسرة لمكضكع البحث

 نظرية التعمـ السمككية

مفيكـ السمككيات الكالدية 

العكامؿ المؤثرة في سمكؾ الكالديف 

 التربية :المبحث الثاني 

تعريؼ التربية  

مراحؿ التربية 

 قكاعد التربية

أساليب المعاممة الكالدية في التربية 

 ككيفية تجنبيا  نرتكبيا م  أبنا ناة التي  التربكمااخطاءبعض مف 

صفات المربي الناج   
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 الطفؿ :المبحث الثالث 

مفيكـ الطفؿ كالطفكلة 

 االجتماع عمماء نظر كجيو مف الطفكلة تعريؼ

  الطفكلة مراحؿ

 الطفكلة رعاية تعريؼ

  المبكرة الطفكلة مرحمة خصا ص

 المت خرة الطفكلة خصا ص

 خاصة بصفو الطفؿ خصا ص

خصا ص مرحمة الطفكلة بصفو عامة  

 اآلثار السمككية: المبحث الرابع 

أثر السمككيات الكالدية في التربية عمى الطفؿ  

 مفيكـ ااثر 

  السمككيات في التربيةباآلثارالمقصكد 

   جدكؿ لمسمككيات االيجابية الكالدية كمقابميا أثرىا االيجابية عمى الطفؿ 

  جدكؿ لمسمككيات السمبية  الكالدية كمقابميا أثرىا السمبية عمى الطفؿ 
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  انُظزي نهثحث اإلطار

السمككيات الكالدية   :ااكؿالمبحث 

مفيكـ السمكؾ  

  (مكتسب)كىك في غالبيتو سمكؾ ميتعمىـ   (بي تو)السمكؾ ىك حالة مف التفاعؿ بيف الكا ف الحي كمحيطو 
نو كمما أتي  .  البسيطة منيا كالمعقدةالسمككياتكنحف نتعمـ   يتـ مف خ ؿ الم حظة كالتعميـ كالتدريب كاِإ

كأننا بفعؿ تكراره المستمر نحيمو   كمما كاف ىذا التعميـ إيجابيان   ليذا السمكؾ أف يككف منضبطان كظيفيا كمقبكالن 
. تؤدم غرضيا بيسر كسيكلة كتمقا ية" عادة سمككية " إلى سمكؾ مبرمج الذم سرعاف ما يتحكؿ إلى 

كينظر إلى البي ة عمى . كيينظر إلى السمكؾ أيضان عمى أنو كؿ ما يفعمو اْلنساف ظاىران كاف أـ غير ظاىر
لى البي ة عمى أنيا   فالسمكؾ إذف ىك عبارة عف مجمكعة مف االستجابات  أنيا كؿ ما يؤثر في السمكؾ كاِإ

 مجمكعة مف المثيرات

مفاىيـ لمسمكؾ مف كجو نظر عمـ االجتماع 

: فقد عرفو ماكس فيبر أنو

 نشاط مقصكد يقكـ بو الفرد كىذه الحركة اك النشاط ليا ع قة بكجكد اافراد اآلخريف في أكحركة " 
 التي يحتميا في الجماعة اادكار السمكؾ يعتمد عمى الدكر االجتماعي لمفرد أك مجمكعة أفالمجتم  عمما 

 التي ينتمي الييا  اْلنسانية

 عمى طرؽ التفكير كالسمكؾ كالشعكر Collective Conscienceكيطمؽ دكر كايـ اسـ الضمير الجمعي 
الذم يختمؼ في قكتو مف مجتم  إلى آخر اذ تزداد ىذه القكة في المجتمعات ذات التضامف الميكانيكي 

 كما ىك الحاؿ في المجتمعات الريفية القركية في حيف تقؿ قكتو في اافراد مف شعكر ااكبرمحتضنا الجزء 
 ظركفيـ  الخت ؼ اافرادالت ثير في المجتمعات المدنية بسبب ازدياد حدة التناقض في نماذج التصرؼ لدل 

منيـ ماكس فيبر كدكركايـ بينما بارسكنز  (سمكؾ كفعؿ)ىناؾ كثير مف عمماء االجتماع يدمجكف بيف كممة 
ييتـ بالجكانب  يعتقد بضركرة فصؿ السمكؾ االجتماعي عف الفعؿ االجتماعي لككف عالـ االجتماع ال

الفيزيقية لمسمكؾ مف اجميا ىي كانما بتنميط الجكانب السمككية  
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 الكظيفية التي يشغميا كنستطي  اادكاركيؤكد بارسكنز اف السمكؾ االجتماعي عند الفرد يعتمد عمى طبيعة 
تنبكء سمكؾ الفرد مف معرفتنا لدكره االجتماعي  

تعريؼ  السمكؾ  

سكاءن كانت ظاىرة أـ غير  يعرؼ السمكؾ اْلنساني ب نو كؿ اافعاؿ كالنشاطات التي تصدر عف الفرد

اْلنساف سكاءن كاف أفعاال يمكف م حظتيا كقياسيا  كيعرفو آخريف ب نو أم نشاط يصدر عف. ظاىرة

 كالحركية أك نشاطات تتـ عمى نحك غير ممحكظ كالتفكير كالتذكر كالكساكس كالنشاطات الفسيكلكجية

 .كغيرىا

نما في بي ة ما  كقد يحدث بصكرة  كالسمكؾ ليس شي ان ثابتان كلكنو يتغير كىك ال يحدث في الفراغ كاِإ

يحدث بصكرة إرادية كعندىا يككف بشكؿ مقصكد ككاعي  الإرادية كعمى نحك ألي مثؿ التنفس أك الكحة أك

تعممو كيت ثر بعكامؿ البي ة كالمحيط الذم يعيش فيو الفرد ككؿ سمكؾ ىك سمكؾ متعمـ  كىذا السمكؾ يمكف

خصا ص السمكؾ 

 :القابمية لمتنبؤ.1

ذا  نما يخض  لنظاـ معيف  كاِإ إف السمكؾ اْلنساني ليس ظاىرة عفكية كال يحدث نتيجة لمصدفة كاِإ

 التنبؤ بو  كيعتقد معدلي السمكؾ أف باْلمكافاستطاع العمـ تحديد عناصر كمككنات ىذا النظاـ فانو يصب  

البي ة المتمثمة في الظركؼ المادية كاالجتماعية الماضية كالحالية لمشخص ىي التي تقرر سمككو  كلذلؾ 

نستطي  التنبؤ بسمكؾ الشخص بناءن عمى معرفتنا بظركفو البي ية السابقة كالحالية  ككمما ازدادت معرفتنا 

بتمؾ الظركؼ ككانت تمؾ المعرفة بشكؿ مكضكعي أصبحت قدرتنا عمى التنبؤ بالسمكؾ أكبر  كلكف ىذا ال 
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يعني أننا قادركف عمى التنبؤ بالسمكؾ بشكؿ كامؿ  فنحف ال نستطي  معرفة كؿ ما يحيط بالشخص مف 

( . )ظركؼ بي ية سكاء في الماضي أك الحاضر

: القابمية لمضبط.2

إف الضبط في ميداف تعديؿ السمكؾ عادة ما يشمؿ تنظيـ أك إعادة تنظيـ ااحداث البي ية التي تسبؽ 

السمكؾ أك تحدث بعده كما أف الضبط الذاتي في مجاؿ تعديؿ السمكؾ يعني ضبط الشخص لذاتو باستخداـ 

.  كالقكانيف التي يستخدميا لضبط ااشخاص اآلخريفالمبادئ

كالضبط الذم نريده مف تعديؿ السمكؾ ىك الضبط االيجابي كليس الضبط السمبي  لذا أىـ أسمكب يمتـز بو 

. العاممكف في ميداف تعديؿ السمكؾ ىك اْلكثار مف أسمكب التعزيز كاْلق ؿ مف أسمكب العقاب

: القابمية لمقياس.3

بما أف السمكؾ اْلنساني معقد الف جزء منو ظاىر كقابؿ لمم حظة كالقياس كالجزء ااخر غير ظاىر كال 

يمكف قياسو بشكؿ مباشر لذلؾ فاف العمماء لـ يتفقكا عمى نظرية كاحدة لتفسير السمكؾ اْلنساني  كعمى 

الرغـ مف ذلؾ فاف العمـ ال يككف عمميان دكف تحميؿ كقياس الظكاىر المراد دراستيا  كعميو فقد طكر عمماء 

النفس أساليب مباشرة لقياس السمكؾ كالم حظة كقكا ـ التقدير كالشطب كأساليب غير مباشرة كاختبارات 

ذا تعذر قياس السمكؾ بشكؿ مباشر فمف الممكف قياسو باالستدالؿ عميو مف  الذكاء كاختبارات الشخصية  كاِإ

. مظاىره المختمفة

 

 

                                                             

 .1994محمد محروس الشناوي ،العمليت اإلرشاديت،القاهرة ،دار غريب للطباعت والنشر،( : 1)
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 -:نوعان ىما: أنواع السموك 

 :السمكؾ االستجابي.أ

يحدث السمكؾ  فالحميب في فـ  كىك السمكؾ الذم تتحكـ بو المثيرات التي تسبقو  فبمجرد حدكث المثير

العيف عند تقطي  شرا   البصؿ كىكذا كتسمى المثيرات التي  الطفؿ يؤدم إلى إفراز المعاب  كنزكؿ دمكع

 .()بالمثيرات القبمية تسبؽ السمكؾ

مف السمكؾ ال إرادم  فإذا كض   أف السمكؾ االستجابي ال يت ثر بالمثيرات التي تتبعو كىك أقرب ما يككف

اكتكماتيكيان  فيذا السمكؾ ثابت ال يتغير كاف الذم يتغير ىك  اْلنساف يده في ماء ساخف فانو يسحبيا

 .التي تضبط ىذا السمكؾ المثيرات

 :السمكؾ اْلجرا ي.ب

كاالجتماعية كالتربكية كالدينية  ىك السمكؾ الذم يتحدد بفعؿ العكامؿ البي ية مثؿ العكامؿ االقتصادية

السمكؾ اْلجرا ي  كما أف السمكؾ اْلجرا ي محككـ بنتا جو فالمثيرات البعدية قد تضعؼ .كالجغرافية كغيرىا

كنستطي  القكؿ أف السمكؾ اْلجرا ي أقرب ما يككف مف السمكؾ .كقد تقكيو كقد ال يككف ليا أم ت ثير يذكر

اْلرادم 

 :اابعاد الر يسية لمسمكؾ

كفاعمة في معظـ  أف السمكؾ اْلنساني سمكؾ بشرم صادر عف قكة عاقمة ناشطة: البعد البشرم  .ُ

 .ااحياف كىك صادر عف جياز عصبي

 .أف السمكؾ البشرم يحدث في مكاف معيف  فقد يحدث في المنزؿ مث ن : البعد المكاني  .ِ

                                                             

 .1998عبد الرحمن عدس، عمم النفس التربوي، عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر، ( : 2)
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يستغرؽ كقتان طكي ن  أف السمكؾ البشرم يحدث في كقت معيف قد يككف صباحان أك: البعد الزماني  .ّ

 .أك ثكاني معدكدة

السمكؾ كال يمج  إلى   القيـ ااخ قية في تعديؿإحداىماأف يعتمد الكالديف اك : البعد ااخ قي  .ْ

 .اْليذاء لمطالب الذم يتعامؿ معو استخداـ العقاب النفسي أك الجسدم أك الجرح أك

كالتقاليد المعمكؿ بيا في المجتم   أف السمكؾ يت ثر بالقيـ االجتماعية كالعادات: البعد االجتماعي  .ٓ
مناسب أك غير مناسب  شاذ أك غير شاذ  فالسمككيات قد تككف  كىك الذم يحكـ عمى السمكؾ عمى أنو

( )مجتم  كمرفكضة في مجتم  أخر مقبكلة في

 النظرية المفسرة لموضوع البحث 

( The Concept Of Theory)     مفيكـ النظرية 

       تتضمف فركع العمكـ المختمفة عددان غير محدكد مف النظريات التي تقدـ تفسيرات كتكضيحات 
فمنيا ما يسمى بالنظريات   لمظكاىر كااحداث التي تتناكليا كتتبايف النظريات باخت ؼ اليدؼ منيا

كما يكجد نظريات تسمى بالنظريات   كىناؾ طا فة أخرل تعرؼ باسـ النظريات التحميمية التفسيرية  الكصفية
في حيف تصنؼ نظريات أخرل تحت ف ة النظريات العممية   كىناؾ مجمكعة أخرل تسمى   المعيارية

. بالنظريات الميتا فيزيقية

النظريات السمككية  

يرل أصحاب ىذه النظرية باف السمكؾ اْلنساني عبارة عف مجمكعة  مف العادات التي يتعمميا الفرد 
كيكتسبيا أثناء مراحؿ نمكه المختمفة  كيتحكـ في تككينيا قكانيف الدماغ كىي قكل الكؼ كقكل االستثارة 
. المتاف تٌسيراف مجمكعة االستجابات الشرطية   كيرجعكف ذلؾ إلى العكامؿ البي ة التي يتعرض ليا الفرد 

   كتدكر ىذه النظرية حكؿ محكر عممية التعمـ في اكتساب التعمـ الجديد أك في إطفا و أك إعادتو  كلذا فاف 
أكثر السمكؾ اْلنساني مكتسب عف طريؽ التعمـ  كاف سمكؾ الفرد قابؿ لمتعديؿ أك التغيير بإيجاد ظركؼ 

. كأجكاء تعميمية معينة

                                                             

 .1997سيام درويش أبو عيطة،مبادئ اإلرشاد النفسي،عمان،دار الفكر لمطباعة والنشر، (:3)
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نظرية التعمـ السمككية      

     النش ة 

ك مف أشير مؤسسييا كاطسكف   ك مف    في الكاليات المتحدة1912    ظيرت المدرسة السمككية سنة 
مرتكزات النظرية التمركز حكؿ مفيكـ السمكؾ مف خ ؿ ع قتو بعمـ النفس ك اْلعتماد عمى القياس 

. التجريبي  ك عدـ االىتماـ بما ىك تجريدم غير قابؿ لمم حظة ك القياس

        ·

كمفاىيميا  طبيعة النظرية

( Harper wertheimer,1959; koffka, 1965   )السمكؾ    

يعرفو سكينر ب نو مجمكعة استجابات ناتجة عف مثيرات المحيط الخارجي  ك ىك إما أف يتـ دعمو ك تعزيزه 
. فيتقكل حدكثو في المستقبؿ أك ال يتمقى دعمان فيقؿ احتماؿ حدكثو في المستقبؿ

 المثير ك االستجابة 

 . تغير السمكؾ ىك نتيجة ك استجابة لمثير خارجي

التعزيز ك العقاب   

مف خ ؿ تجارب ثكرندايؾ يبدك أف تمقي التحسينات كالمكافآت بصفة عامة يدعـ السمكؾ ك يثبتو  في حيف 
. أف العقاب فينتقص مف االستجابة ك بالتالي مف تدعيـ ك تثبيث السمكؾ

التعمـ      

( 1996فتحي مصطفى الزيات  )     ىك عممية تغير شبو دا ـ في سمكؾ الفرد 

 

 ( 1992فؤاد ابك حطب كآخركف    )  :بعض المبادئ في النظرية

. التعمـ ينتج مف تجارب المتعمـ ك تغيرات استجابتو.   1
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. التعمـ مرتبط بالنتا ج.   2

. التعمـ يرتبط بالسمكؾ اْلجرا ي الذم نريد بناءه.   3

. القريبة مف السمكؾااداءت التعمـ ييبنى بدعـ ك تعزيز .   4

. التعمـ المقترف بالعقاب ىك تعمـ سمبي.   5

    

  النظرية السمككية ك التربية 

.     إف أفكار سكينر ك أطركحاتو  قد أحدثت عدة تغييرات في التفكير التربكم ك البيداغكجي بصفة عامة
فسكينر يعتبر مث  ن أف الطفؿ في البيداغكجيا الك سيكية كاف يتعمـ لينجك مف العقاب  م  غياب كؿ 

. أشكاؿ الدعـ

المضمكف المعرفي 

محدد اْلثارة    

 االىتماـ ك الميكالت ك الحكافز  إثارة كؿ مضمكف معرفي يقدـ لمطفؿ البد أف تتكفر فيو شركط قادرة عمى 
محدد العرض النسقي لممادة  كمعناه تفكيؾ ك تقسيـ المادة كفؽ كقا   ك معطيات  م  ضبط الع قات بيف 

. ثـ تقديميا كفؽ تسمسؿ متدرج ك متكامؿ  مككناتيا

 محدد التعزيز الفكرم  

أنكر الشرقاكم    ).  كمما تـ تعزيز اْلستجابات اْلجرا ية اْليجابية عند المتعمـ كمما كق  التعمـ بسرعة أكبر
1982 ) 
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: إلى نكعيف (الحيكاني كاْلنساني)قد قسـ سكنر السمكؾ

. السمكؾ اْلجرا ي ك   السمكؾ االستجابي :    ىي 

    ككجد أف السمكؾ اْلجرا ي يحتؿ الجزء ااكبر مف السمكؾ  فمعظـ الخبرات الحياتية كالعادات التي 
يكتسبيا اْلنساف أك الحيكاف تتككف بفضؿ االستجابات اْلجرا ية  في حيف أف قمي ن منيا يتككف عف طريؽ 

(      2001بدر الديف عامكد   ). االستجابات االستجابية

   كتعكد نش ة مفيكـ اْلجراء عند سكنر إلى سنكات دراستو العميا  حيث كاف يقكـ بدراسة الزمف الذم 
تستغرقو الف راف في عكدتيا مف عمبة  النياية بعد حصكليا عمى الطعاـ إلى عمبة البداية عبر ممر مستقيـ 

كقد صممت ىذه ااخيرة عمى صكرة جياز مستطيؿ الشكؿ يرتكز في منتصفو عمى محكر . في المتاىة
في أحد أطرافو  فإف كزنو يؤدم إلى اخت ؿ تكازف  (الف ر)كعند كجكد الحيكاف. يحفظ لممستطيؿ تكازنو

المستطيؿ كارتفاع الطرؼ المقابؿ مما يسم  بدكراف قرص مكجكد في زاكية الجياز عف طريؽ ذراع مثبت 
كينتج عف دكراف القرص انفتاح أحد الثقكب المنتشرة عمى محيطو  . في منتصؼ أحد جكانب المستطيؿ

كما عمى . عبره كسقكطيا في فجكة مكجكدة في زاكية الجياز (حبة شعير)كبالتالي مركر كحدة الطعاـ
. الحيكاف  في ىذا المكقؼ  إال أف يتاب  طريقو عبر الممر إلى تمؾ الزاكية كالتقاط الطعاـ

كقد الحظ سكنر أف الحيكاف يحصؿ عمى الطعاـ بفضؿ االستجابات التي تصدر عنو خ ؿ كجكده في ىذا 
أم أف زمف . المكقؼ  كأف منحنى الحصكؿ عمى الطعاـ كاف ينخفض تدريجيان مف محاكلة إلى أخرل

ككشفت ىذه التجارب أيضان عف كجكد نقا ص في . االستجابة ال حقة ىك أقؿ مف زمف االستجابة السابقة
كاستمر في عممو ىذا . كىك ما دف  سكنر إلى إجراء بعض التعدي ت عميو. تصميـ بعض أجزاء الجياز

أعكامان طكيمة حتى تكصؿ إلى تصميـ جياز صغير عمى شكؿ عمبة أك صندكؽ  صار يعرؼ باسـ 
كيمكف . كيحتكم ىذا الصندكؽ عمى لكحة فييا رافعة كطبؽ لمطعاـ كمصباح كيربا ي". صندكؽ سكنر"

كما يمكف إضافة عناصر . استبداؿ بعض ىذه العناصر تبعان لمخصا ص العضكية لممفحكص
عادة بقمـ لتسجيؿ  (أك الزر)كتتصؿ الرافعة. في مراحؿ متقدمة مف التجربة (مصباح كيربا ي  رافعة)أخرل

كما أف يصؿ . عمى كرقة عف طريؽ حركتو نحك ااعمى (...سحب الرافعة  الضغط عمى الزر)االستجابة
القمـ إلى الطرؼ العمكم لمكرقة  بعد أف يككف قد سجؿ عددان كبيران مف االستجابات  حتى يعكد ثانية كبصكرة 

 ( 1991 بف عبد اهلل الدليـ فيد). آلية إلى أسفؿ الكرقة ليكاصؿ تسجيؿ 
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كيعترؼ سكنر ب ىمية المعٌززات اْليجابية  مثمما يعترؼ بكجكد المعٌززات السمبية  كيرل أف التعزيز يتـ عف 
أم أف الكا ف الحي يتعمـ استجابة ما . طريؽ تقديـ المعٌزز اْليجابي أك عف طريؽ استبعاد المعٌزز السمبي

: ب سمكبيف

 تقديـ المعٌزز اْليجابي - 1

. استبعاد المعٌزز السمبي- 2

. كيتكقؼ سكنر لمتمييز بيف ما يعنيو بالتعزيز السمبي كالعقاب  فالثكاب نتيجة حذؼ المعٌزز السمبي

. (...الضرب  التكبيخ  الصدمة الكيربا ية)أسمكب معاكس  إنو يعني تقديـ معٌزز سمبي  أما العقاب فيك
فإذا كاف التعزيز يقكم إمكانية صدكر االستجابة المطمكبة  . كلذا فإف اآلثار التي تتركيا الحالتاف مختمفة

. فإف العقاب ال يقكد حتمان إلى إضعاؼ إمكانية حدكث االستجابة غير المرغكب فييا

مفيكـ السمككيات الكالدية 

 االجتماعية التنش ة أثناء عممية تعامميـ م  أبنا يـ كالسمككيات التي يتبعيا الكالداف في ااساليبىي تمؾ 
كالتي تحدث الت ثير االيجابي اك السمبي في سمكؾ كتعامؿ الطفؿ مف خ ؿ استجابة الكالديف لسمككو  

ىي مجمكعة مف العمميات التي يقكـ بيا الكالداف سكاء عف قصد اك غير قصد في تربية :  أيضاكيعرؼ 
 كالعادات االجتماعية اك التقاليد كنكاىييـ بقصد تدريبيـ عمى كأكامرىـ كيشمؿ ذلؾ تكجيياتيـ ليـ أبنا يـ

تكجيييـ ل ستجابات المقبكلة مف قبؿ المجتم   

العكامؿ تكثر في بعضيا البعض كىي متصمو في الغالب  : العكامؿ المؤثرة في سمكؾ الكالديف

 الكلديف اك كميما فنجد انو قد يؤثر بشكؿ إحدل المؤثرة في سمكؾ الميمة يعتبر التعميـ مف العكامؿ :التعميـ 
ايجابي اك سمبي  

كخصكصا في العصر الحاضر بسبب اخت ؼ طرؽ ككسا ؿ التربية فإذا كاف الكالديف متعمماف نجد اف قد 
 كطريقة الحياة لطبيعةفت  المتفيـ ف الى الجانب االيجابي الـأبنا يـيككف يميؿ شكؿ التربية كالسمكؾ م  
اف تعامميـ م   نجد أطفاليـة كافية لتربية ميممكاف حصيمة تعميـ العصرية الحديثة اما الكالديف المذاف ال

لماميـ بطرؽ ك ااحياف السمبي في اغمب  الجانب الىأبنا يـ  يميؿ  الحديثة ااساليب كذلؾ لعدـ معرفتيـ كاِإ
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كلكف نجد اف التعميـ في الماضي لـ يكف لو .  اتجاىيـ أطفاليـكيجدكف صعكبة في إدارة سمككيـ كسمكؾ 
 كالحياة البسيطة التي لـ يكف ليا ت ثير سمبي في المجتم  لطبيعةت ثير كبير بعكس العصر الحديثة كذلؾ  

 عمى  الرغـ مف كأبناءىما فنجد في الماضي  قكة الترابط بيف الكالديف اابناءنظاـ كطبيعة التعامؿ م  
 طبيعي بعكس أمر أنيا عمى اابناء إليياكجكد سمككيات قاسية مف االباء في بعض المكاقؼ كلكف ينظر 

.. لحديث االعصر 

االقتصاد 

 ذات داخؿ كقكة مادية تحمؿ اتجاىيف ايجابي ااسرة كفت الميزاف فكمما كاف يشبواالقتصاد يعتبر عامؿ 
كسمبي كاذا كاف ىناؾ تفاىـ كاستقرار اجتماعي كاسرم كالكالديف يممكاف حصيمة معرفية كتربكية جيده فيككف 

االقتصاد عامؿ ايجابي في سمكؾ الكالديف ككمما كاف ىناؾ عدـ استقرار اسرم كعدـ اتفاؽ بيف الكالديف 
 أكثر سمكؾ الكالديف اتجاه اطفاليـ بالسالب ااغمبعمى الرغـ مف كجكد العامؿ المادم القكم فيككف في 

بسبب فقد معيار قكم كيحصؿ التناقض في السمكؾ كالتذبذب في التعامؿ 

ذا اذا كاف ىناؾ استقرار كتفاىـ اسرم .  ذات دخؿ كضعؼ مادم نجد انو يحمؿ اتجاىيف ااسرة كانت كاِإ
 أم ضرر تاب  لذلؾ العامؿ فيككف أطفاليـعمى الرغـ مف المعكؽ المادم كلكف يسعى الكالديف الى تجنب 

 مف السمبي كاذا كانت ىناؾ انفصاؿ كضعؼ اسرم في الع قة بيف اقكمالسمكؾ االيجابي في التربية 
الكالديف نجد اف ىناؾ تذبذب في السمكؾ كيرج  الى الجانب السمبي  

 في العامؿ  االقتصادم  كأساسي يمثؿ جانب قكم ااسرمكنجد اف عػامؿ االستقرار 

 الكالديف في طفكلتيـ ْلحدلالماضي ك طرقة التربية  

 بااساليب عمى سمككيات الكالديف اتجاه اطفاليـ اذا لـ يككف لمتعمـ كالتطكر كالمعرفة ت ثيرنجد اف لمماضي 
. التربية التي تصم  لكؿ عصر  أثر في حياتيـ كسمككياتيـ م  اطفاليـ 

 كااميات اابناءث نجد اف بعض ماثر في سمككياتيـ م  الطفؿ ح ليا  الماضي لمكالديف  فيفالتجارب
الذيف كانكا يعانكف مف الضرب كالقكة يمارسكف م  اطفاليـ نفس السمككيات التي كانت تمارس ضدىـ مف 

حيث الضرب كالشدة بحجو انيا ىي مف تصم  لمتربية  
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 مف جيؿ كعصر مختمؼ تخمؽ مف االثار السمبية أكثر مف لألطفاؿتصم    التي الاْلسقاطاتكتمؾ 
 عمى حسب ااطفاؿكتربية كقد يككف لمماضي قكة كاثر ايجابي في تعامؿ الكالديف م  ابنا يـ . االيجابية 

الزمف كاخت فو ال عمى حسب الماضي كالتجارب السابقة  

  ربكا أبنا كـ غير تربيتكـ فإنيـ خمقكا لزماف غير زمانكـ رضي اهلل عنو قاؿ عمر بف الخطاب

 

 بيف الكالديف ااسريةالمشك ت 

 الحياة الزكجية اك أمكر مثؿ الط ؽ العاطفي اك عدـ التفاىـ بيف الكالديف في ااسريةمف المشك ت 
 اك المشك ت في الجانب االقتصادم ااخر اك سيطرة طرؼ عمى أخر بالقكة كضعؼ الطرؼ ااسرية
خمؽ سمككيات تتكتر في الع قة كاضطراب كتشتت في التفكير اؿ كةدا ـاؿقمؽ اؿحالة ك  اْلىماؿ اك ااسرم

 ميما يجعؿ الطفؿ مضطرب كقمؽ بخ ؼ التبعيات السمككيات أطفاليـ اتجاهسمبية مف قبؿ الكالديف 
 داخؿ كخارج البيت  كااخ قية

 

الط ؽ  

الط ؽ ىك انفصاؿ الكالديف عف بعضيا بام سبب كاف كلمط ؽ دكر سمبي في الممارسات السمككية 
 جية مف ااـ كسمكؾ جية مف اابيق  الطفؿ في حالة تذبذب سمككي بيف سمكؾ .  اطفاليـ اتجاهلمكالديف 
  أخرل

 لدخكؿ طرؼ ثالث في حياتو نتيجة نجد اف الطفؿ يق  في صراع  ااـ غير أخرل بزكجة اابكبعد ارتباط 
 إذا ااـ لحالة بالنسبة كذلؾك. أخرل مف ناحية ااـك ة ااب مف ناحية  مف ناحية كزكجااببحيث يككف 

 ىك الطرؼ الثالث ااـ فيككف زكج أخرتزكجت مف رجؿ 

فالط ؽ ت ثير سمبي في تككيف سمككيات الكالديف كالتنش ة االجتماعية عمى الطفؿ  
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 الػػديف

لمديف دكر كبير كىاـ في تككيف سمكؾ الكالديف فالديف يربى كيعمـ عمى اف يككف سمككيات الكالديف  اتجاة 
 المعتدلة قا مة عمى التفاىـ كالحكار كالسمككيات السكية أطفاليـ

اما اخت ؼ الديف بيف الكالديف كممارسو سمككيات مختمفة مف قبؿ الكالديف ك  حسب دينو يجعؿ الطفؿ في 
 صراع بيف السمكؾ  الصحي  كبيف السمكؾ الخاطئ الذم ال يتناسب م  احد الكالديف

 

  ااسرماالستقرار 

 لمكالديف كاالستقرار  الصحيحة ىك مف العكامؿ االيجابية كالعمكد الر يسي في السمككيات ااسرماالستقرار 
 أساس التربية كأساليب م  كض  التفاىـ كاالتفاؽ في السمككيات السابقةالذم يشمؿ عمى كؿ العكامؿ 

 تمعب ادكار إذافالتعميـ كاالقتصاد كالديف كميا . ر يسي كىاـ في االستقرار كخمؽ جك اسرم تربكم متزف 
 يبنى الطفؿ بالشكؿ الصحي  الذم نريده كليا اثر ايجابي ااسرماالستقرار .  ااسرمايجابية ل ستقرار 

تربكم كخمؽ جيؿ متزف  

 

التربية  : المبحث الثاني 

 :تعريؼ التربية لغةن 

:  المعاجـ نجد أف كممة تربية مف الجذر ربا يربك تحمؿ المعاني التالية إلىبالعكدة 

: الزيادة كالنمك  (ِ
 زاد كنما: ربا الشيء يربك ربكان كرباءن 

  . } كيربي الصدقات {:    كفي التنزيؿ (1)كأرببتو نميتو 

 مف معجـ المعاني الجام    (فعؿ  ): رىبَّى .ِ

ربَّى ييربِّشي   رىبِّش   تىربيةن   فيك ميرىبٍّ   كالمفعكؿ ميرىبًّى  
بَّيىاًني  }ىٌذبو كنٌمى قكاه الجسمٌية كالعقمٌية كالخمقٌية كي تبمغ كماليا : ربَّى اابي ابنىو  ٍمييمىا كىمىا رى قيٍؿ رىبِّش اٍرحى كى
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ًغيرنا    {صى
لىدى  ذَّاهي  : رىبَّى الكى غى

دىقىاًت  }نىمَّاهي : رىبَّى الشٍَّيءى  ييٍربِّشي الصَّ ؽي اهللي الرِّشبىا كى   {يىٍمحى
" أسـ"التربية 

مىى ًميمىةن  تىٍرًبيىةن  اٍبًنوً  تىٍرًبيىةً  سىًيرى عى تىٍنًش ىتيوي : سى تىٍعًميميوي كى   أىٍم تىٍيًذيبيوي كى

 

مجمكعة التصرفات العممية كالقكلية التي يمارسيا راشد بإرادتو نحك صغير    " :تعريؼ التربية اصط حا
 في االستق ؿبيدؼ مساعدتو في اكتماؿ نمكه كتفت  استعداداتو ال زمة كتكجيو قدراتو   ليتمكف مف 

"   ممارسة النشاطات كتحقيؽ الغايات التي يعد ليا بعد البمكغ   في ضكء تكجييات القرآف كالسنة 

   كاالجتماعيةتنمية جمي  جكانب الشخصية اْلس مية الفكرية كالعاطفية كالجسدية :"  اْلس ـالتربية في 
كتنظيـ سمككيا عمى أساس مف مبادئ اْلس ـ كتعاليمو   بغرض تحقيؽ أىداؼ اْلس ـ في شتى مجاالت 

 "  الحياة

كالتربية اْلس مية ذات طاب  شمكلي تكاممي لجمي  جكانب الشخصية الركحية كالعقمية كالكجدانية "
   ف  إفراط في جانب دكف كاالتزاف االعتداؿ كاْلنسانية   كفؽ معيار كاالجتماعية كالجسمية كااخ قية

"   غيره كال تفريط في جانب لحساب آخر

 

 :مراحؿ التربية اْليمانية الصحيحة 

 أمنية كؿ أب كأـ أف يحافظ أبناؤىما عمى الص ة كتككف ع قتيـ باهلل كرسكلو قكية كأف ينجحا في تربية 
   كيبدأ الكالداف بحماس تربكم م  أكؿ طفؿ ثـ يضعؼ ىذا الحماس تدريجيان حتى يفقدا إيمانياأبنا يما 

 اامؿ بيـ تربكيا

بداية ال بد أف نحدد اليدؼ مف التربية اْليمانية كما الذم نتمناه تربكيا مف أبنا نا   فكؿ أب كأـ يتمنى 
حرص اابناء عمى الص ة كأف يككف ضميرىـ حيا مرتبطا باهلل تعالى كأف يحافظكا عمى ت كة القرآف 

 .كالتخمؽ بو 
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كلكف حتى نحكؿ ىذه ااىداؼ الث ثة إلى الكاق  العممي التربكم فإننا ال بد أف نراعي المراحؿ السب  لمتربية 
 :اْليمانية كىي

 ااكلى المرحمة 

 سابقة فإننا نكفر الكثير مف إيمانيةمرحمة ما قبؿ الزكاج عندما يتـ اختيار الزكجيف كيككناف قد تمقيا تربية 
المعاناة التربكية لممستقبؿ    

المرحمة الثانية  

مرحمة الطفؿ كىك جنيف في بطف أمو فنجعمو يكثر مف سماع القرآف كعمى الكالديف أف يتعمما كيؼ يربياف 
    إيمانياالطفؿ القادـ 

المرحمة الثالثة  

مف الكالدة إلى عمر سنتيف كىنا نحرص عمى  أف يسم  كالديو يكثراف مف ذكر اهلل كيشاىدىما يحافظاف 
عمى الص ة كقراءة القرآف في البيت باْلضافة إلى تحصينو بااذكار كؿ يكـ    

المرحمة الرابعة 

 تبدأ مف سنتيف إلى ست سنكات كىي أىـ مرحمة كتسمى مرحمة التقميد فنركز عمى  حفظ القرآف كااناشيد 
كاادعية كنحببو باهلل كرسكلو مف خ ؿ ذكر القصص أثناء الطعاـ أك قبؿ النكـ ثـ ت تي 

 المرحمة الخامسة  

تبدأ مف ست إلى عشر سنكات كنشرح لو فييا معنى العبكدية كأف اْلنساف ىك عبد هلل كأف اهلل خالقو ككاجب 
عمى اْلنساف شكر اهلل مف خ ؿ العبادات كفعؿ الطاعات كنذكره بالص ة كنشجعو عمى الصياـ كنحبب لو 

 .القراءة كنختار لو الصحبة الصالحة 

المرحمة السادسة  

مف عشر سنكات إلى مرحمة البمكغ كيككف حينيا ااطفاؿ متعمقيف ب صدقا يـ أكثر فنؤكد ليـ أف اهلل خير 
صديؽ كالقرآف خير رفيؽ كنبينا محمد خير مصاحب كنحثيـ عمى الص ة كنتابعيـ عمييا كنذكر ليـ 
قصص الصحابة الكراـ كنتغاضى عف بعض اليفكات م  التكجيو كاْلرشاد بالرفؽ كالميف كنشركيـ في 
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إخراج الزكاة كنذكرىـ بااخ ؽ االجتماعية كبر الكالديف كصمة اارحاـ كاحتراـ الكبير كالعطؼ عمى 
 أسماء اهلل تعالى  معانيالصغير كنشرح ليـ 

 

المرحمة السابعة كااخيرة  

ف راكغكا أك قصركا نعامميـ برفؽ حتى  كىي ما بعد البمكغ فنحبب ليـ العمرة كنستمر في تذكيرىـ بالص ة كاِإ
 . ال نكرىيـ باهلل كأكامره كنتحدث معيـ عف االبت ء كالحكمة منو كنربطيـ باهلل كقت المحف

فيذه ىي المراحؿ السب  ب فكارىا التفصيمية ككؿ كالديف ليما الحرية في اختيار أسمكب تكصيؿ ىذه المعاني 
ابنا يما بالطريقة التي يحبيا اابناء   كما يضاؼ ليذه المعاني معنى راؽ مف معاني التربية اْليمانية  

ذا رأل مبتمى تذكر لطؼ اهلل  كىك أف يعيش اْلنساف كؿ لحظة م  اهلل فإذا رأل فقيرا تذكر نعـ اهلل عميو كاِإ
ذا مرض استشعر معنى أف اهلل ىك الشافي كىكذا كىذا معنى  ذا رأل منظرا جمي  تذكر عظمة اهلل كاِإ عميو كاِإ

نسكي كمحيام  قؿ إف ص تي ك )راؽ كأكثر عمقا لك كصؿ إليو أبناؤنا فإنيـ سيعيشكف اآلية الكريمة 
 (كمماتي هلل رب العالميف ال شريؾ لو كبذلؾ أمرت كأنا أكؿ المسمميف

إذف ااصؿ في التربية اْليمانية أف نكصؿ أبناءنا لمستكل الحرص عمى العبادات كااخ ؽ كىك المعنى 
العممي لمتربية اْليمانية أما المعنى اآلخر كىك الفكرم فيك العيش م  اهلل تعالى في كؿ لحظة مف ت مؿ 
كتدبر كتفكر كىي مرحمة متقدمة يصؿ إلييا اْلنساف بعد تجاكز المرحمة ااكلى   ككمتا المرحمتيف تعزز 

عنده الضمير الحي كاليقظ كىك ااساس في التربية اْليمانية فمك قصر أك أخط  يرج  بذاتو إلى اهلل تعالى 
 كىذه ىي ثمرة التربية اْليمانية

كنبشر الكالديف ب ف التربية اْليمانية ىي مف أفضؿ ااعماؿ التي يتقربكف بيا إلى اهلل تعالى فقد س ؿ رسكؿ 
الجياد في »: ثـ ماذا؟ قاؿ: قيؿ« إيماف باهلل كرسكلو»: أم العمؿ أفضؿ؟ فقاؿ: (صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل 

فما يقكـ بيا الكالداف مف جيد تربكم لو ثكاب عظيـ كأجر . «حج مبركر»: ثـ ماذا؟ قاؿ: قيؿ« سبيؿ اهلل
 إيمانيا أبنا ناكبير كمقدـ عمى الجياد كالحج كشير رمضاف فرصتنا لرسـ أىدافنا في تربية 
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قكاعد التربية  

قكاعد التربية " ىناؾ قكاعد أساسية لمتربية كىنا استمد تمؾ القكاعد مف الكتاب الشيير لريتشارد تمبمر بعنكاف 
 "

  مناسب لمكضكع البحث أراه لمتربية ككضعت ما ميمة قاعدة 100ذكر فيو أكثر مف 

 بتكجيات كقيـ الطفؿ ككذلؾ صكرتو عف ذاتو المرتبطة كاامكر الميمةالتي تركز عمى الحقا ؽ 

 في التربية ااساسيةمف القكاعد 

قكاعد التكجو  .ُ

 تتمت  بالتكجو السميـ كبمجرد اف يتعمـ الكالديف كيفية أف ىي ااطفاؿ أحد عناصر إتقاف عممية تربية إف
 قد اامكرتفعمكف عمكما سيجدكف اف بقية ما حكليـ مف  التفكير بصكرة سميمة حياؿ أطفاليـ كحياؿ ما

 مف تمقاء نفسيا صحيحةسارت بصكره 

 لينمك بصكرة سميمة كيصيراف اطفالؾ الفرصة كمو يتعمؽ ببناء ع قة سميمة مف البداية حتى تتاح اامر
 كفي نفس الكقت يستفيد الكالديف بيذه المرحمة مف حياتيـ كحياة أطفاليـ أنفسيـبالتدريج أكثر اعتماد عمى 

 االنضباط كضبط أيضا  يجب منحيـ أبنا يـ انو يحب عمى الكالديف مثؿ قدرتيـ لحب القاعدةيتكض   ك
النفس كالقيـ كالقدرة عمى إقامة الع قات الطبيعية كالقدرة عمى التفكير في أنفسيـ كفيـ لقيمة الماؿ كميارة 

الثقة بالنفس كالقدرة عمى التعمـ  

 يفعمك ما يحمك ليـ متى يحمك ليـ لف يفيد ابدا في التربية لذا يجب عمى الكالديف أف لألطفاؿ السماح إف
 يضعك في االعتبار اف أف صعبو كلكف يجب عمى الكالديف ميمة السمكؾ  كاف التربية ليست لتكجيوالتدخؿ 

 عمى عاتقيـ  ممقاةىناؾ مياـ ثقيمة 

 يكذبكا كعكدىـ اك يخرقكا ال أف عف طريؽ القدكة فعمى الكالديف الطيبة السمككيات ااطفاؿكبجانب تعميـ 
  إماميـعمييـ كالسب 

  أيضا اآلخريف كاحتراـ عمى االحتراـ فيما بينيـ ااطفاؿككذلؾ تعميـ 
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 أنت عمى انيا غاية في حد ذاتيا  كتمؾ الغاية ىي أطفاليـكيجب عمى الكالديف االستمتاع كىـ بصحبو 
  العالـ كحتى يعرؼ الكالديف ماأطفاليـ كقتا طيبا كيتعمـ مف خ لو كيؼ  يرل أطفاليـيقضى الكالديف م  

الخ ...يضايقيـ كما يجرحيـ  يسمييـ كما

 القكاعد اليكمية  .ِ

 اْلنجاب تسيؿ مف التفاع ت اليكمية كتجعميا مثمره بصكره أكبر ككذلؾ تجعؿ مف عممية القاعدةىذم 
 عممية ممتعو  كمف تمؾ القكاعد التي التي تجعؿ مف طفمؾ شخصا بالغا ذكيا لماحا خدكما ااطفاؿكتربية 

 الطيبة  ااكقات في ااقؿكما يريده الكالداف اف يككف عمى 

 يهككف صداقات كاف يطعـ نفسو بيده ك   يرتب فراشة كالخاصة تعمـ  الطفؿ عمى اف يؤسس حياتو إف
يقاظ بسيطةالتفعؿ لطفمؾ أم شي يستطي  ىك اف يفعمو بنفسو كتعمـ الطفؿ عمى طبخ كجبات   أنفسيـ كاِإ

 أم عمؿ مطمكب لي سنيـ المناسب لت دية

يف معينتيف ككمما كاف مبكر كاف ت ميارأطفالؾ شي ىك اف تعمـ أىـكلكف ليس ىذا ىك أىـ شي بؿ اف 
: أفضؿ كىما 

 القدرة عمى إتخاذ قراراتيـ ب نفسيـ  - 2  عمى السيطرة عمى إنفاقيـ لمماؿ  القدرة -ُ

 ب نفسيـ بداية مف إختيار الم بس كىـ في سف الثانية قراراتيـ كيؼ يتخذكف ااطفاؿككذلؾ يجب تعميـ 
كصكال الى إختيار مكاد المستكل الخاص في المرحمة الثانكية  

كيمكف تقديـ .  لحياتيـ كىذا يشمؿ تعمميـ كيفية تحمؿ العكاقب السي ة لقراراتيـ يخططكا أف لألطفاؿالبد 
كبذلؾ يتعمـ الطفؿ كمما كبر انو بحاجو الى طمب . النص  ليـ أذا ارتكبك خط  فادح أكثر مف التدخؿ 

 مف كالدييـ  النصيحة

 ليـ اف يمسككف زماـ الحياة يقدمكا بذلؾ فإنيـ أطفاليـ أم ضغكط عمى يضعككيجب عمى الكالديف اف ال 
في كقت البمكغ كالرشد 

 السي ة لقراراتيـ  العكاقبكالبد ليـ اف يتعممك كيؼ يخططكف لحياتيـ كىذا يشكؿ كذلؾ تعمميـ كيفية تحمؿ 
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 كجدت اف طفمؾ يتجادؿ معؾ كرغـ اف ىذا شي محبط فإذا كيؼ يفكركا بإنفسيـ ااطفاؿككذلؾ يجب تعميـ 
عمى الرغـ مف شعكرؾ ب ف ىذا ليس ىك  ) انو يظير اف طفمؾ يفكر بصكرة مستقمة كىذا ىك ما تريده إال. 
 (تريده في لحظة الخ ؼ نفسيا ما

كيجب عمى الكالديف اف يعمـ كاف الثناء ىك  .. إليو االس مو كتكجيو الطفؿ أفكاريجب االستمرار في مناقشة 
كالبد عمى الكالداف اف يتعاكنك مف أجؿ فرض حدكد كقكاعد حتى  .ابنا يـ المحفزة اادكات أقكلكاحد مف 

يككف الطفؿ سعيد ككاثؽ مف نفسو  

قكاعد االنضباط   .ّ

 الكالديف التعامؿ م  مكضكع االنضباط ستصب  أحسف فإذا قكية كميارة مطمكبة لممربيف أداهاالنضباط 
 سكؼ يستفيدكف بصكره كبيره مف عممية فااطفاؿ ..اابناءعممية التربية أسيؿ سكا عمى الكالديف اك 

االنضباط كىنا االنضباط يتعمؽ بالكيفية التي تفرض بيا القكاعد كحينما تنفذ بصكرة سميمة فمف تككف ىناؾ 
 سعداء  الجمي  اك عقاب اك ضرب كىكذا يصير ت نيب امحاجة 

 اف يتقاسما لعب دكر الشخص الصاـر حيث سيشعر بااماف أكالدىـيجب عمى الكالديف حتى يشعر 
 كيحبكف كلدييـ مف أجؿ ااطفاؿ ليـ كما سيحتـر المكضكعة لمقكاعد أكض  أكبر كرؤية بسعادة أطفاليما

ذلؾ في النياية   

 كليس االتفاؽ عمى كؿ قاعدة صغيرة الكبيرة  ااشياء التربية كأساليب مكما يجب عمى الكالديف االتفاؽ ؼ
محتممة  الف حقيقة اتفاقيما نفسيا أكثر أىمية مما يتفقاف عميو  

المكافات عمى  ما يقدمو الطفؿ مف شي مرغكب  كيجب م  االنضباط اف ال ننسى عممية الترغيب ك
 الطفؿ عمى كؿ عمؿ مكاف ةيعنى  كىذا ال.. كايجابي كىك مف انف  الكسا ؿ المحفزة لمطفؿ عمى التعاكف 

ككممة يقدميا كلكف مجرد إحساس الطفؿ باف كالداىا الحظك مجكده كمعرفتو باف أبكيو يقدرانو كمفي في 
  ااحكاؿمعظـ 

را   يا طفمي الجميؿ عمى انو قاـ " ممتاز " شكرا : نعمـ الطفؿ عمى الشكر ككممات التقدير كقكؿ  :مث  
 نا ماف  كىكذا يتعمـ الطفؿ االنضباط كأبكيوبترتيب حجرتو اك عمى ىدكءه عندما كاف مستيقظ في الصباح 

 يعرؼ كاف كالديو أفكمف الميـ . كسيرغب في تكرار السمكؾ االيجابي حتى يحصؿ عمى الثناء كالتقدير 
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اال فمف يتكرر   بمدل تقديرىـ لسمككيـ كأطفاليـي حظاف سمككو الحميد لذا يجب عمى الكالديف اف يخبرك 
السمكؾ االيجابي  

 معرفة ماىك مقبكؿ كماىك غير مقبكؿ كىـ بذبؾ يحكمكف عمى ىذا بناء عمى رد الفعؿ إلى بحاجة ااطفاؿ
 فمف يعممك ا الكيفية التي عمييـ التصرؼ متسقةرسا ؿ اذا لـ يحصؿ مف الكالديف عمى   حدث كام السابقة

 كربما عدـ الحب كذلؾ  اامافبيا كبذلؾ سيشعركف بالحيرة كعدـ 

 لف يككف عادؿ لمطفؿ  فيذا القاعدةيستطي  الكالديف اف تكسرك   ىك انو الالقاعدة شي في ىذه أصعب إف

 بالنكـ أطفاليـ مف احد مفادىا انو غير مسمكح قاعدة الكالديف لمطفؿ أرسى ما إذا:  مث  كالرسا ؿ المتسمقة
 فقد يككف الطفؿ حزيف اك خا ؼ بش ف ما كيتقرب القاعدةمعيـ في فراش كاحد فعمى الكالديف االلتزاـ بيذه 

كىذا .. الييـ  كفي نفس الكقت يشعر الكالديف بالحزف عمى الطفؿ فيسمحك لو بالمبيت بالفراش لمرة كاحد 
  فمف الصعب الرفض في المرات التالية كلكف لف ااكؿ المرةخط  يجب اف ال يفعمك النو اذا  سمحك في 

يجب عمى الكالديف اف يرفضك بيدكء كيعطى الطفؿ حضنا داف ا ثـ ي خذ الى ...يتفيـ الطفؿ سبب الرفض 
فراشو الخاص  كىذا ليس قسكة بؿ بداف   الحب ك سيككف مفيد لو في كؿ حياتو  

كمف قكاعد االنضباط اف يركز الطفؿ عمى المشكمة ذاتيا كليس الطفؿ  كىك اف يداف السمكؾ السيئ كليس 
الطفؿ نفسو  

لصاقياكلكف ىذا العكس في السمكؾ االيجابي فيجب تشجي  الطفؿ عمى السمكؾ االيجابي   بالطفؿ كاِإ
.. كتدعمييا كمما تصرؼ بيا 

 تمقي الكالديف بالتيديدات الجكفاء كيحرص الكالديف أشد الحرص عمى تنفيذ ما كمف قكاعد االنضباط اف ال
..  يعمـ اف تمؾ التيديدات جكفاء أصب  انو فمف ييتـ الطفؿ ب م تيديد يطمؽ بعد ذلؾ  إاليقكلكف ك

اذا بدا اف الطفؿ   ناج  اك مرغكب في التربية كأسمكبكيجب يجب اف يعمـ اف الكالديف اف الضرب ليس 
ينبغى اف تهضرب مف  االخرل فيك بالت كيد مف النكعية التي ال بحاجة الى عقاب بدني كؿ مره تمك ك

  ااساس

 التي تدمر الطفؿ مف الناحية العاطفية كالسمككية كتحكيؿ الطفؿ الى طفؿ ااساليبكالضرب يعتبر مف 
  عدكانيمتنمر 
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 بالضرب مطمقا  أبنا يـ ليسك بحاجو لعقاب أنيـ المتميزيف يعممكف اابناء إف

كمف قكاعد االنضباط اف يتعمـ الطفؿ عمى االعتذار كاف يتقبؿ الكالداف االعتذار مف الطفؿ  

ا د حتى يعـز عمى تغيير سمككو  كاف يككف االعتذار عندما ينتيى الخ ؼ ككعمى الطفؿ اف ل عتذار ؼ
  المشكمة أثناءكليس 

 كالديو  أحضافيزاؿ محبكب  كمرحب بعكدتو الى  كاف اىـ شي ىك اف يعرؼ الطفؿ انو ال

قواعد الشخصٌة   .4

 كيتربكف كااـ اابفاالطفاؿ قد يككف ليـ نفس .  اك خارجيا أسرتو أفراد  عف المستقمة طفؿ شخصيتو ؿلؾ
. ااخر داخؿ العا مة اال اف لكؿ منيـ شخصيتو مختمفة عف البي ةنفس 

كليذا ت ثير عمى الطريقة التي تربى بيا كؿ طفؿ فاليدؼ مف التربية ليـ ىك اف ييربى كؿ فرد بصكرة 
تتناسب كشخصيتو كليس اف تصاغ تربييـ جميعا في قالب كاحد  

 لمتربية اف نعرؼ ما يحفز الطفؿ كاف نعمـ اف كؿ طفؿ يستجيب لمحفز مختمؼ الشخصيةكمف قكاعد 
 عمر باخت ؼ كتختمؼ المحفزات اْلمكانياتكىناؾ محفزات مادية كعاطفية تختمؼ عمى حسب المكاقؼ ك 

. الطفؿ كنكعو سكا ذكر اك انثى

.  كالبد تعميـ الطفؿ عمى مايتميز بوااخريميز كؿ طفؿ عف  كمف القكاعد  يجب اف يعرؼ الكالديف ما

 السي ة لذا ليس بالمفترض الصفةيكجد مايسمى   انو الالكالديفكلبناء شخصي الطفؿ ايضا يجب اف يعرؼ 
اف بسبب امت ؾ الطفؿ لصفو اك سمكؾ يذكر الكالديف بكالييـ اك عـ كخاؿ الطفؿ اك أم قريب انو الطفؿ 

 مشاعر سمبية تجاىيـ كبذلؾ يرسخ لدل الطفؿ القيـ امداعى  سكؼ يستخدميا بنفس الصكرة  كعميو ال
. التي تجعمو يستخدـ مكاىبو الطيبة بحكمة

 نسخو ميـ في كؿ شي فيذه في طمس أطفاليـ اف يككف بالضركرةكيجب اف يعمـ الطفؿ انو ليس 
لشخصيتو الطفؿ كيجب اف يتقبؿ الكالديف اف طفميـ كا ف لو استق لو كشخصيتو المختمفة كيمكف اف يمد 

 بذلؾ حتى يثؽ الطفؿ بنفسو اْلعجاب إظياريعرفيا الكالديف كعمييـ  الطفؿ كالدية بخبره مف الممكف ال
نجد بعض  (االجيزة التكنكلكجية الحديثة  )ىـ  أشياء ال يعرفكىا مث  ئ استطاعك تعميـ ابناأنيـكيركف 
.  مف الكبار فيياأكثر أشياء يعممكف ااطفاؿ
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 كيعمـ اامكر يتفكقكف عمييـ في بعض أطفاليـ مف قكاعد الشخصية يجب عمى الكالديف اف يتركك أيضا
يعممكىـ انو ليس ىناؾ ضير مف اف يخسر المرء ماداـ يقبؿ الخسارة بركح طيبو  

كمف القكاعد اف  ينتبة الطفؿ لما يغرسو بداخؿ ابناءىـ كاف يعرؼ كاف مايقكلو الكالديف مف ك ـ عف انفسيـ 
.  بعد عشريف عاما مف االف ـاماـ اطفاليـ سكؼ يتردد في اذانو

 مستحيمة المثاليةيحاكؿ الكالديف اف يجعمك اطفاليـ مثالييف كيعرفك اف  كمف قكاعد الشخصية ايضا اف ال
. فيـ بشر كصفو البشر عدـ الكماؿ

 بالتقدير كالثناء ىك الطفؿ الذم تنش تو بحيث يككف قادر عمى تككيف شخصيتو ر الطفؿ المثالي الجدمفكال
 أثناءيؤذم االخريف مف حكلو   كالتخمص مف خصالو السي ة كاف يككف عمى قدر مف التفيـ بحيث الالمنفردة
 غير مطمكب كصحي  في التربية  أمكركلكف المثالي بالكماؿ فيذا . فعؿ ىذا 

 

قــواعد االخوة   .5

يمكف اف يمن  ل طفاؿ ىك اف ينشى الكالديف بيف    كاف اىـ ماااخكة قكاعد التربية تقكية رابطة أسسمف 
 أخكة ممكنو  ع قةاالبناء أفضؿ 

 كىي تتراكح مابيف الفصؿ التاـ بينيـ الى خمؽ ارتباط كاع بينيـ كاذا ااخكةىناؾ العديد مف الطرؽ لتنش ة 
.  لبعضيـ البعض مدل الحياةأصدقاء ىـ أفضؿ اابناءكاف الخيار الثاني ىك اليدؼ فسكؼ يككف 

 تماـ كحاجتيـ الى أخكاتيـ بحاجة الى ع قة قكية متكازنة م  اابناءكعند كصكليـ لسف الرشد سيككف 
ع قاتيـ بكالدييـ كالشي المحتمؿ مف تقكية الركابط االخكية ىك اف االخكة سيظمكف بجكار بعضيـ البعض 

 بؿ مف الممكف اف تككف اقكل أبكييـحتى بعد رحيؿ 

 اابكيفىك انو يمكف إع ف رفض :  اكلياااطفاؿكمف الكسا ؿ التي تساعد عمى خمؽ ركابط قكية بيف 
 الطيبة مفادىا اف كالدييـ يرفعكف مف قيمة النكايا لألطفاؿ قكية برسالةلعممية الكشاية بينيما كىذا يبعث 

بينيما  

 كاذا احسنكا التصرؼ اامكر عمى مساعده بعضيـ البعض مف بعض أطفاليـكما يمكف اف يشج  الكالديف 
.   بصكرة جماعية مكاف تيـفيمكف 
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كيجب اف يعمـ الكالديف اف الشجار أمر صحى ماداـ في حدكد المعقكؿ كالمفيد ل طفاؿ الف يتعممك كيؼ 
لماذا؟؟ .يتشاجركف 

 مف االساس كبذلؾ يصبحكف قادريف لماذا يتشاجركف يعرفكف كانكا إذا عف المشاجرات اال يمتنعكاالنيـ لف 
. عمى من  انفسيـ مف الدخكؿ في مشاجرات 

 ليـ يجدكف صعكبة في التعامؿ م  مسا ؿ الصراعات حينما أخكه الذيف يكبركف كىـ ال ااطفاؿكنجد اف 
 الذيف يستطيعكف ااشخاصكاف  معظـ .يكبركف ففي داخميـ يككف نزعو اما لمعدكانية اك النقيض لذلؾ 

 م  مكاقؼ الصراع كاف ليـ إخكة كىـ صغار  بدبمكماسيةالتعامؿ 

كيجب عمى الكالديف تقبؿ ىذا الشجار بصدر رحب  م  عدـ التدخؿ في كؿ مره كلكف  الضبط اف احتاج 
االمر  

كعمييـ اف يعممك اطفاليـ كيؼ يحمكف خ فاتيـ ب نفسيـ دكف التدخؿ بطريقة مباشره حتى تكتي الثمار 
المكجكده منيا 

 المعبةيمنؾ أخذ : حؿ المكقؼ ب نفسيـ مث  إمكانات مف ااطفاؿكمف الممكف اف يككف التدخؿ دكف تجرد 
يمكنكـ استرجاع المعبة اك اعاده تشغيؿ الجياز "التي يتشاجركف بش نيا اك إطفاء جياز التمفاز كيقاؿ ليـ 

.. حيف تتمكنكف مف التكاصؿ لحؿ 

كمف الطرؽ لتقكية رابطة االخكة اف يعمؿ جمي  اعضاء المنزؿ كفريؽ كاحد اما باالشتراؾ اك يؤدم كؿ فرد 
. ىدؼ مشترؾ كاحد الميـ في ذلؾ اف يدرؾ االطفاؿ انيـ يقكمكف بجيد جماعي  شي مختمؼ لكنيا نحك

 كيستكفي بسرعةمث  عندما تككف ىناؾ رحمة عا مية يقكـ كؿ فرد بعمؿ شي محدد حتى يككف العمؿ 
كيجب استغ ؿ ذلؾ اكقات االزمات النيا . المطمكب مف ذلؾ بذلؾ يتعمـ االطفاؿ اف يعممك كفريؽ كاحد 

.  التي يمكف العمؿ مف خ ليا كفريؽ ااكقاتأفضؿ 

يككف بينيـ حقد كغيرة كسمككيات خاط ة   بيف طفؿ كاخر حتى الالمقارنةكعمى الكالديف االبتعاد عف 
ثارة بالمقارنةتعصؼ برابطو االخكة كلف يستطي  االطفاؿ اف يحظكا بع قة سكية بينيـ اذا سم  الكالديف   كاِإ

. مشاعر الغيرة كالحقد اف تسكد بينيـ 
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 الكالدية في التربية ااساليب

:  النماذج النظرية المستخدمة في كصؼ كتصنيؼ المعاممة الكالدية ما يسمى بنمكذج ذك البعديف أىـمف 

 ديانا بكمراند درجة المطالب مف االطفاؿ صياغة كتطكير ااطفاؿدرجة االندماج م  

ىـ االباء الذيف ييتمكف بصكرة كبيرة ب طفاليـ الحساسكف لمطالب كاحتياجات أطفاليـ  :  المندمجكفكاآلباء
 بمطؼ ككد في حياتيـ أطفاليـ  كالمندمجكف

 المتجاىمكف أطفاليـ المبتعدكف عف أطفاليـ عف اآلباءمف ناحية ثانية ىـ  :  غير المندمجكفكاآلباء
الحتياجاتيـ كمطالبيـ  

 الذيف يتبنكف تكقعات عالية لسمكؾ اآلباء كثيرك المطالب ىـ اآلباءأما فيما يتعمؽ ببعد المطالب فنجد اف 
 قميمك اآلباء حازمكف في كض  الضكابط كالقكاعد كالحدكد في المقابؿ أباءأطفاليـ كلمس كلياتيـ كىـ 

يفرضكف ك ال   بنطاؽ كاس  مف الحرية كالاطفاليـ كيسمحكف اطفاليـالمطالب يتبنكف تكقعات منخفضة 
يضعكف اال حدكد اك قكاعد قمي  جدا 

:   معاممة كالدية مختمفة ىي أساليب التفاعؿ بيف ىذيف البعديف أمكف تمييز أرب  طبيعةكبناء عمى 

  فكضكيةمعاممة كالدية  ترسمية = مطالب منخفضة اك قميمة + اندماج منخفض  .ُ
 أم انتباه اك اىتماـ ب طفاليـ كال يفرضكف عمييـ أم ااسمكبيكلي االباء الذيف يندرجكف تحت ىذا  ال

 الميمميف الذيف يترككف العناف كالحبؿ عمى الغالب الطفاليـ اآلباء تطرقا نجد ااكثركفي صيغتو . مطالب 
 

 معاممة كالدية تسمطية اك استبدادية = مطالب مرتفعة اك كثيرة + اندماج منخفض  .ِ
 كالذيف يطمبكف منيـ في نفس الكقت أطفاليـ المبتعدكف عف اآلباءفيذه النكعية مف المعاممة الكالدية تميز 

 الذم يجسد نمط المعاممة الكالدية ااسمكب بشكؿ حرفي كىذا أكامرىـالطاعو التامة ليـ كتنفيذ  اْلذعاف ك
" أض  العصا تفسد الطفؿ "ك"  كلكف ينفذ..يتكمـ  يسم  كال يرل كال ال"  عمى قاعدة المرتكزةالتقميدية 

 
 معاممة كالدية متساىمة اك مترخصة= مطالب منخفضة اك قميمة + اندماج مرتف   .ّ
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ككاف أسمكب المعاممة الكالدية ىذا ىك المكضة خ ؿ العقد الساب  مف القرف العشريف كفيو يتـ السماح 
 صيغة ااسمكب ليـ كليذا كانتباىيـ منيـ اآلباء بنطاؽ اك ىامش كاس  مف الحرية م  اقتراب لألطفاؿ

 بكؿ الممذات دكف فرض لمت ديب اك التيذيب ااطفاؿمتطرفة تتمثؿ تنعيـ 
 .معاممة إنسانية = مطالب مرتفعة + اندماج مرتف   .ْ

 يظيركف تقبؿ أطفاليـ الذيف يتبنكف ىذا االسمكب ميتمكف ب طفاليـ متجاكبكف م  مطالب كاحتياجات اآلباء
 كيتكقعكف منيـ نجاحات اك انجازات مترفعو م  مساعدتيـ م  مساعدتيـ بكؿ أشكاؿ اطفاليـكاحتراـ 
  كالدعـ في إطار كضكابط اك قكاعد تفرض عمييـ تحمؿ المس كلية بما ستناسب  م  قدراتيـ كالمساندة

. امكانياتيـ كالمرحمة العمرية التي يمركف بيا
 

كفيما  . لألطفاؿ المعاممة الكالدية االنسانية تداعيات ارتقا ية ايجابية بالنسبة اسمكبكينتج عف تبني االباء 
الع قات االيجابية :  بث ث عكامؿ ر يسية ىي ااسمكبيتعمؽ بنتا ج بحكث المركنة النفسية يتميز ىذا 

فرض االندماج في انشطة كخبرات االطفاؿ كىذه العكامؿ مف أىـ اسس تنمية    التكقعات العالية   الكدية 
المركنة النفسية بكصفيا االقدرة عمى مجابيو اك التصدم االبجابي الزمات كىثرت الحياة كالت قمـ اك التكافؽ 

االيجابي معيا  
 كالحساسية كالتجاكب االنساني م  احتياجاتيـ كمطالبيـ كالقرب االنفعالي منيـ ااطفاؿدفئ الع قات م  

كتقدير الذات بشكؿ سكم ككميا مف   باالمف كالثقة في الذات كفي االخريف : يزكد االطفاؿ باالحساس 
أكض  كاىـ اسس كمؤشرات المركنة النفسية كما اف التكقعات العالية كالقكاعد اك الحدكد الكاضحو تكفر 

النسقية كاالنتظاـ كاالحساس بفعالية الذات ككميا جكانب يحتاجيا االطفاؿ لمتمكف مف تعمـ كاكتساب 
الميارات الدراسية كميارات الحياة الر يسية  

 

 ككيفية تجنبيا   نرتكبيا م  أبنا ناة  التربكمااخطاءبعض مف 

في كثير مف ااحياف نغضب عمى أبنا نا امر ال يستحؽ الغضب  كيككف سبب غضبنا : الغضب: ااكؿ
كثرة ضغكط الحياة عمينا  كينبغي أف نفرؽ بيف ضغط الحياة عمينا كضغطنا عمى أبنا نا  ف  يككف أبناؤنا 

. متنفسان لنا مف ضغط الحياة
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يستيتر بعض اآلباء بمشاعر اابناء أماـ ااصدقاء كااىؿ  ك ف يتحدث الكالديف عف : االستيتار: الثاني
بكؿ االبف بفراشو  أك أنو يعاني مف الت ت ة في النطؽ  كىذا يترؾ أثرا سمبيا عمى نفسية الطفؿ كقد تزداد 

. حالتو أك يعاند منتقما مف الفضيحة

عشركف خط  تربكيان رأيتيا متكررة في أغمب البيكت التي تدخمت لع ج مشاكميـ التربكية  كأحببت أف أكتبيا 
كتككف كاضحة أماـ الكالديف حتى يتجنبكىا 

 ال ينبغي أف نفتش في م بس أبنا نا أك حقا بيـ  كاافضؿ أف نست ذنيـ قبؿ التفتيش كال :التجسس: الثالث
. نمج  لمتجسس عمييـ  فإف ذلؾ يدمر الع قة اابكية كيعدـ الثقة

 ساعة  ثـ نشتكي مف ضعؼ شخصيتيـ أك أنيـ ال 24إننا نراقب أبناءنا كمراقبة الكاميرات : المراقبة: الراب 
يسمعكف ك منا  كالصكاب أف نعطييـ حرية كمساحة يتحرككا بيا  بعيدا عف إشراؼ الكالديف كمراقبتيـ 

. ليككنكا كاثقيف مف أنفسيـ

ضرب اابناء كاالنتقاـ كالتشفي منيـ أسمكب مدمر تربكيا  كىذا خ ؼ اليدم النبكم  : الضرب: الخامس
ما ضرب رسكؿ اهلل شي ا قط بيده كال امرأة كال خادما إال أف ): فقد قالت السيدة عا شة رضي اهلل عنيا

. (يجاىد في سبيؿ اهلل

التدخؿ الدا ـ في كؿ تفاصيؿ حياة أبنا نا  كالتدخؿ في لباسيـ كطعاميـ كلعبيـ  فإف : التدخؿ: السادس
ذلؾ يؤدم لطفؿ ضعيؼ الشخصية ميزكز الثقة بالنفس  كالصكاب أف نعطييـ مساحة لمحركة كاتخاذ القرار 

. م  اْلشراؼ كالتكجيو عف بعد

أف نعطي لطفمنا الكحيد أك المصاب بمرض مزمف اىتماما مبالغا فيو  فإف ذلؾ : المبالغة باالىتماـ: الساب 
. يؤدم إلى تمرد الطفؿ عمى كالديو  حتي يصب  الطفؿ ىك المتحكـ بكالديو

بعض اآلباء يريد أف يحقؽ في ابنو ما عجز عف تحقيقو في صغره  كلك كاف خ ؼ : التعكيض: الثامف
رغبة االبف كقدراتو  أعرؼ أمان عكضت ضعفيا باالنجميزم ب بنا يا كاليكـ ىي نادمة انيـ ال يحسنكف قراءة 

. العربي كالقرآف
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الحماية الزا دة لألبناء تنتج عنيا شخصية خا فة غير ناضجة كليس لدييا طمكح كترفض : الحماية: التاس 
تحمؿ المسؤكلية  كتككف سيمة االنحراؼ لمسمكؾ السيئ  كالصكاب أف نككف متكازنيف كنحف نتعامؿ م  

. أبنا نا

إننا نكجو أصاب  االتياـ ابنا نا مف غير دليؿ كاض   معتمديف عمى إحساسنا كمشاعرنا  : االتياـ: العاشر
. فيشعر الطفؿ بكراىيتنا كفقد الثقة بمصداقيتنا  كيتحكؿ لمشركع انتقاـ لكالديو كلك بعد زمف

إننا نكثر مف انتقاد تصرفات أطفالنا يكميا  ففي ىذه الحالة نحف نربييـ عمى : كثرة االنتقاد: الحادم عشر
. الشؾ بقراراتيـ كطريقة تفكيرىـ  كالصكاب أف نحاكرىـ بدال مف انتقادىـ  كنتقف ميارة التربية بالقصة

إننا ننتقد أبناءنا عمى كؿ خط  صغير ككبير  كالصكاب أف نغض الطرؼ عف : االنتقاد الدا ـ: الثاني عشر
. بعض اليفكات  أك أف نجم  كؿ ث ثة أخطاء بتكجيو كاحد  حتى ال يكره أبناؤنا رؤيتنا كلقاءنا

الميـ جنبنا الشيطاف )إننا نيمؿ الدعاء الذم كصانا عميو رسكلنا قبؿ اْلنجاب : ترؾ الدعاء: الثالث عشر
.   فنرزؽ بكلد قد ضره الشيطاف فنشقى معو(كجنب الشيطاف ما رزقتنا

أف نترؾ أبناءنا يمعبكف بااجيزة اْللكتركنية مف غير ضابط أك نظاـ يضبط : فكضى المعب: الراب  عشر
. لعبيـ  كالصكاب أف نحدد ليـ تكقيتان لمعب كنتعرؼ عمى نكعية ألعابيـ مف خ ؿ مشاركتيـ بالمعب

 سنة؛ انيـ في ىذه 14-10أف نستيزئ بصداقات أبنا نا مف عمر : استيزاء ااصدقاء: الخامس عشر
. المرحمة يتعمقكف ب صدقا يـ أكثر مف كالدييـ  كالصكاب أف نتعرؼ عمى أصدقا يـ كنبني ع قة معيـ

أف نقدـ الحمكؿ الجاىزة لكؿ مشكمة تكاجو أبناءنا  فنفكر عنيـ كنمغي : التبرع بالحمكؿ: السادس عشر
. تفكيرىـ  فيصبحكا شخصية سمبية اتكالية معتمدة عمى اآلخريف في إدارة الحياة

لمطعاـ كااجيزة كالمباس كالع قة )عدـ كض  نظاـ أك قانكف في البيت : ال لمقانكف: الساب  عشر
ال تربي أبناؤنا عمى الفكضى كصاركا ىـ مف يديركننا (بااصدقاء . كنككف حازميف بتطبيقو  كاِإ

ىذه العبارات عندما نقكليا كقت ... أكسر راسؾ  أذبحؾ  أكرىؾ  أمكتؾ: كممات جارحة: الثامف عشر
. الغضب فإننا نربي أبناءنا عمى كراىيتنا كنحكليـ إلى عدكانييف يحبكف االنتقاـ
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إذا شتـ الطفؿ كالديو أك ضربيما نضحؾ لو  كلك شتـ الضيكؼ نغضب عميو  : التناقض: التاس  عشر
. فنربيو في ىذه الحالة عمى المزاجية كيككف متناقضان كمتقمب الشخصية

أف ينشغؿ الكالداف عف ابنيـ طكاؿ اليكـ  كيطمحكف أف يككف متميزا كمبدعا : انشغاؿ الكالديف: عشركف
. (أعطو مف كقتؾ يعطؾ التميز)كمتفكقا كمصميا كمؤدبا  فيذه معجزة 

فيذه عشركف خط  تربكيا رأيتيا متكررة في أغمب البيكت التي تدخمت لع ج مشاكميـ التربكية  كأحببت أف 
أكتبيا كتككف كاضحة أماـ الكالديف حتى يتجنبكىا أثناء تربية أبنا يـ  طالما ىـ يطمحكف ابنا يـ التميز 
ف كانت صغيرة كلكف م  تكرارىا يفعؿ فعؿ قطرات الماء  كاْلبداع كأف يككنكا صالحيف  فيذه ااخطاء كاِإ

التي تسقط عمى الحجر  فإنيا تثقبو كلك بعد حيف 

  الخاط ة التربية ااطفاؿ يتمقكف أيفمف 

أكثر اآلباء كااميات يركزكف عمى التربية المفظية مف خ ؿ التكجيو الك مي  بينما ىـ يربكف أبناءىـ 
 (لغة الجسد)بت ثير أكثر كأكبر مف حيث ال يشعركف مف خ ؿ التربية غير المفظية  كىك ما يعبر عنو بػ 

مف خ ؿ النظر كاْلشارة كتعابير الكجو كحركة الجسد كالمباس كالرا حة كالممس  فالجسد يتكمـ كيكجو كيربي 
أكثر مف المساف  كليذا نجد أف كثيرا مف اآلباء كااميات يستغربكف مف سمككيات أبنا يـ كيقكلكف إنيـ ال 
يعرفكف أيف تمقكا ىذه التربية الخاط ة  بينما لك راجعكا أنفسيـ كسمككيـ كلغة أجسادىـ الكتشفكا أنيـ ىـ 

. السبب  فالتربية غير المفظية تؤثر بالقيـ كالسمكؾ أكثر مف التربية المفظية

كأذكر أف أما س لتني عف سبب كثرة عصبية ابنيا بينما ىي تكجيو دا ما بمسانيا ب ف ال يغضب كلـ تجد 
: أنا عصبية كلكف ليس عمى ابني  قمت ليا: كـ مرة تغضبيف باليكـ؟ قالت: لتكجيييا أم فا دة  فس لتيا

عندما تغضبيف بالياتؼ عمى صديقتؾ أك ترفعيف صكتؾ عمى العاممة التي عندؾ بالبيت أك تتكتريف عندما 
يت خر عميؾ الطعاـ بالمطعـ  كيشاىد ابنؾ سمككياتؾ العصبية ىذه فتككني أنت أعطيتيو درسا عمميا ب ف 
العصبية ىي الطريؽ الصحي  لمتعامؿ م  أحداث الحياة  ف نت ربيتو بسمككؾ كبمغة جسدؾ كىك الذم 

نسميو الحكار غير المفظي كىذا ت ثيره كبير جدا  فقد ذكر خبراء االتصاؿ كالتكاصؿ أف اْلنساف يت ثر بالمغة 
  فمننتبو لسمككنا أكثر مف %65بينما يت ثر بالمغة غير المفظية كىي لغة الجسد بنسبة % 35المفظية بنسبة 

تركيزنا عمى ك منا  فااب الذم يخبر ابنو ب نو ذاىب لمطبيب بينما ىك ذاىب لمسكؽ أك عند أصدقا و  
. فإف طفمو يستطي  أف يقرأ كجيو كيعرؼ أنو يكذب عميو كبالتالي يفقد الثقة بو
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 يمتقط كؿ شيء كيتشكؿ سمككو بما يشاىد  فمك نش  في بيت يشاىد كؿ يكـ كالده يدخف اْلسفنجفالطفؿ مثؿ 
أمامو ففي ىذه الحالة ميما عممناه بمساننا ب ف التدخيف مضر يبقى ت ثير لساف الحاؿ كالمقاؿ كالسمكؾ 

أكبر  كلك راجعنا أنفسنا الكتشفنا أننا ربينا أبناءنا عمى قيـ كثيرة لـ نشعر أننا كجيناىـ ليا بسبب تركيزنا 
: عمى التربية المسانية بالك ـ أكثر مف مراقبة لغتنا غير المفظية مثؿ

ىؿ نحف نتعامؿ م  عكاطفنا بشكؿ صحي فنعبر عف مشاعرنا كحبنا تجاه اآلخريف أـ ال؟ - 1

كىؿ نمارس المكدة عمميا في بيتنا فنحضف كنقبؿ كنيدم أبناءنا كأىمنا أـ ال؟ - 2

كىؿ نعتذر لك أخط نا؟ أـ نكابر كنبرر كؿ سمكؾ نعممو حتى لك كاف خاط ا؟ - 3

كىؿ نستيزئ كنحقر مف أمامنا أك العامميف في أعماؿ متكاضعة؟ - 4

 (شكرا  يعطيؾ العافية  جزاؾ اهلل خيرا)كىؿ نشكر مف قدـ لنا خدمة أك ساعدنا بما نحتاجو مثؿ كممة - 5
أـ ال؟ 

كىؿ نتحدث عف ااشخاص بسكء كنكشؼ أسرارىـ كعيكبيـ بعدما ينتيي المقاء معيـ؟ - 6

كىؿ نحافظ عمى الص ة كالكضكء كقراءة القرآف كالدعاء أماـ أبنا نا أـ ال؟ - 7

كىؿ نحتـر أصدقاءنا كنقدرىـ كنساعدىـ كنحسف ضيافتيـ أـ ال؟ - 8

كىؿ ن كؿ الطعاـ بشراىة كبسرعة كال نتحدث أثناء الطعاـ أك نمأل الصحف كنترؾ الطعاـ فيو أـ ال؟ - 9

ىؿ نتحكـ بردكد أفعالنا تجاه المكاقؼ كعطؿ السيارة أك ت خر السا ؽ أك حاالت المرض كالكفاة - 10
كالزكاج كالط ؽ أـ ال؟ 

كىؿ نتعمـ كنقرأ كنشارؾ ببرامج خدمة المجتم  كبالنشاط الخيرم أك التطكعي أـ ال؟ - 11

كىؿ نبتسـ كنمارس فف النكتة كالمزاح م  الناس كم  العامميف أك م  أىمنا أـ ال؟ - 12

إف مثؿ ىذه المكاقؼ المذككرة تربي أبناءنا بسمككنا أكثر منيا بمساننا  فالتربية كما قيؿ باالحتكاؾ كالمشاىدة 
إف ) سبتمبر تقكؿ 15دراسة نشرتيا صحيفة الشرقية المندنية الصادرة في . كليست التربية بالك ـ فقط  

كدراسة أخرل نشرت في نفس )  (حس الفكاىة يتطكر لدل ااطفاؿ الرض  لما يركنو مف ردكد أفعاؿ آبا يـ
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 شيرا يستطيعكف أف يككنكا رأيا لما يشاىدكنو بسبب دقة مراقبة 12المصدر تبيف أف ااطفاؿ إلى سف 
فإذا كاف ىذا عمى مستكل الفكاىة كالمرح كعمر الطفؿ لـ  (كالدييـ ام حدث ىؿ ىك يستحؽ الفكاىة أـ ال

فيي مف باب أكلى  كمثؿ ىذه القيـ االحتراـ كالتعبير عف الحب !! يتجاكز سنة فكيؼ بباقي السمككيات
. كاالعتذار عند الخط  كعدـ االستيزاء كغيرىا يتعمميا الطفؿ مف خ ؿ الحكار غير المفظي أكثر

كمف يت مؿ سيرة رسكلنا الكريـ في تعاممو م  الصغار يكتشؼ أف رسكلنا عميو الص ة كالس ـ كاف يعطي 
نما ينظر  الصغير حقو كيحترمو كيقدره كيتعامؿ معو كك نو كبير  ف  يفرؽ بينو كبيف الكبار في المعاممة كاِإ
عميو الص ة كالس ـ لمحؽ قبؿ أف ينظر لمسف كيقدـ الحؽ عمى السف  انو عميو الص ة كالس ـ لك ظمـ 
الصغير مف أجؿ الكبير فإنو سيترتب عمى ذلؾ نش ة جيؿ يرل أف حقكقو مغتصبة فينتقـ ىذا الجيؿ مف 

الكبار كمف المجتم  كمو  كلكف عميو الص ة كالس ـ يربي الصغار مف خ ؿ المكقؼ كلغة الجسد 
: باْلضافة إلى استخداـ المساف في العممية التربكية كقصتو م  الغ ـ تبيف لنا ذلؾ كىي

أف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أتي بشراب فشرب منو كعف يمينو غ ـ كعف يساره أشياخ  فقاؿ )
فيذا ما نتمنى أف  (ال كاهلل ال أؤثر بنصيبي منؾ أحدا: أت ذف لي أف أعطي ىؤالء؟ فقاؿ الغ ـ: لمغ ـ

. نصؿ إليو في تربيتنا  أف نربي بسمككنا ثـ ندعـ ذلؾ القيمة بحكارنا

  اابناءرباعية التعامؿ مف أخطاء 

ىي مف أكبر ااخطاء التربكية عندما نتكقعيا مف أبنا نا  كنقصد بيا التربية المثالية التي  (التربية الم  كية)
يمارسيا الكالداف عمى أبنا يما كينظراف إلييـ كك نيـ م  كة ال يخط كف  ف كثر ما يزعج الكالديف ارتكاب 

 أك أف يتمفظ ب لفاظ بذي ة كالسب كالشتـ  إخكانوأبنا يـ الخط   ك ف يرفض الطفؿ أكامرىما أك أف يضرب 
. فيذه أمثمة اخطاء الصغار

أدعك إلى الكاقعية كعدـ المثالية في نظرتنا ابنا نا  اف نظرتنا المثالية تجعمنا دا مي التكتر كالعصبية لكؿ 
خط  يفعمكنو  كتجعمنا كذلؾ سريعي العقكبة كالحرماف اقؿ خط  يرتكبكنو  ف  نعطييـ فرصة لتصحي  

. الخط   أك نعطي أنفسنا فرصة لتعميميـ كيؼ يتجاكزكف الخط 

 أما الكبار فتحايميـ كمراكغتيـ كقت الدراسة أك ت خير الص ة كعدـ االلتزاـ بيا   أك إظيار السم  كالطاعة 
لك ـ الكالديف بينما ىما يفع ف عكس ذلؾ  فإذا ما كبر الطفؿ كصار مراىقا فإف الكالديف ينزعجاف كثيرا لك 
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اكتشفا أنو يرتكب خط  سمككيا  أك يفعؿ ذنبا م  أصدقا و أك معصية سرية في غرفتو أك في جكالو  فيذه 
. بعض اامثمة التي تكتر الكالديف في ع قتيما م  أبنا يما

قطعا لمع قات بيف الكالديف كأبنا يما بسبب خط  ارتكبكه أك ذنب عممكه  كلعؿ مف ىناؾ قصص كثير فييا 
أغرب أف أما قطعت ع قتيا بابنتيا لمدة خمس سنكات بسبب مماطمة الفتاة في ارتداء حجابيا  كأب قط  
ع قتو بابنو المراىؽ ست سنكات  انو تارؾ لمص ة كلديو ع قات نسا ية  ككالداف قطعا ع قتيما بابنيما 
عشر سنكات اسباب تافية ال تذكر   كغيرىا مف القصص التي يتخذ فييا اآلباء عقكبة ظالمة كالقطيعة 

. كيعتقدكف أف ىذه العقكبة ستنقؿ الطفؿ مف بشريتو إلى أف يصب  م كا

نظرتنا المثالية تجعمنا دا مي التكتر كالعصبية لكؿ خط  يفعمكنو  كتجعمنا كذلؾ سريعي العقكبة كالحرماف 
اقؿ خط  يرتكبكنو  ف  نعطييـ فرصة لتصحي  الخط    أك نعطي أنفسنا فرصة لتعميميـ كيؼ يتجاكزكف 

. الخط 

عممنا منيج  (صمى اهلل عميو كسمـ) فالتربية الم  كية تحرمنا مف كؿ ىذه الفرص التربكية  كرسكلنا الكريـ 
كالذم نفسي بيده لك لـ تذنبكا لذىب اهلل بكـ كجاء بقكـ يذنبكف فيستغفركف )قيـ في التعامؿ م  بشريتنا بقكلو 

. (اهلل فيغفر ليـ

! فمماذا نقبؿ تطبيؽ ىذا المنيج التربكم عمى أنفسنا كال نقبمو ابنا نا؟

كلماذا ال نربي أبناءنا عميو؟ 

نما الخط  في االستمرار عمى الخط  .  فميس الخط  في ارتكاب الخط  كاِإ

 فنحف لسنا كالنصارل ال نغفر الخط  إال عند قسيس بيده مفتاح الجنة  بؿ يجب أف نربي أطفالنا عمى 
. المبادرة بالتكبة لك كاف الخط  في حؽ اهلل  كالمبادرة باالعتذار لك كاف الخط  في حؽ الناس

 

 فيذه ىي التربية الصحيحة كليست التربية الم  كية  كليذا ن حظ أف القرآف الكريـ ذكر لنا أخطاء ارتكبيا 
. اانبياء عمييـ الس ـ في لحظات ضعفيـ  ليكصؿ لنا رسالة مفادىا أننا بشر كمعرضكف لمخط  كالضعؼ
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 (قاؿ ربي إني أعكذ بؾ أف أس لؾ ما ليس لي بو عمـ )  كنكح (كعصى آدـ ربو فغكل) فقد قاؿ اهلل عنيـ 
قاؿ )كمكسى  (كلقد ىمت بو كىـ بيا )كيكسؼ  (كلقد فتنا سميماف)كسميماف  (كظف داكد أنما فتناه)كداكد 

عبس كتكلى أف جاءه )كرد في حقو ( صمى اهلل عميو كسمـ)كمحمد  (رب إني ظممت نفسي فاغفرلي
. (ااعمى

- رضي اهلل عنو -  كمف الصحابة مف شرب الخمر كىك يعمـ بحرمتيا مثؿ نعيماف بف عمر اانصارم 
كقد أقاـ عمر الفاركؽ - رضي اهلل عنو - كقد أقاـ النبي عميو حد شرب الخمر   ككذلؾ قدامة بف مظعكف 

. عميو الحد كذلؾ كك ىما شيدا غزكة بدر

: كؿ ىذه اامثمة مف القرآف الكريـ كسيرة الصحابة ترشدنا إلى المنيج التربكم الصحي  بقكاعده اارب   كىي
  أخط كاأف ااصؿ أف نربي أبناءنا  عمى االستقامة كنقبؿ خط ىـ لك : أكال 

نعمـ أبناءنا في حالة ارتكاب الخط  أف يبادركا بالتكبة أك االعتذار   :  ثانيا 

نما يستركف عمى أنفسيـ كيعممكنو في السر لك صممكا :  ثالثا  نعمـ أبناءنا أال يرتكبكا الخط  في الع نية كاِإ
عمى فعمو  

نعمـ أبناءنا أف يستعينكا بخبراء أك مستشاريف أك ب حد الكالديف ليساعدكىـ في تجاكز الخط  :  رابعا 

فيذه ىي رباعية التعامؿ م  أخطاء أبنا نا  كأىـ قاعدة أف نتجنب قطيعتيـ كما تجنبيا يعقكب عميو . 
. الس ـ م  أبنا و عندما ألقكا أخييـ يكسؼ في الجب

 

 

صفات المربي الناجح 

لممربي الناج  صفات كمما ازداد منيا زاد نجاحو في تربية كلده بعد تكفيؽ اهلل  كقد يككف المربي أبان أك أمان 
أك أخان أك أختان أك عمان أك جدان أك خاالن  أك غير ذلؾ  كىذا ال يعني أف التربية تق  عمى عاتؽ كاحد  بؿ 

ف لـ يقصد . كؿ مف حكؿ الطفؿ يسيـ في تربيتو كاِإ
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العمـ  كاامانة  كالقكة  كالعدؿ  كالحرص  كالحـز  كالص ح  كالصدؽ  : كصفات المربي كثيرة أىميا
. كالحكمة

ف بد أف يككف لديو قدر مف العمـ الشرعي  إضافة إلى فقو الكاق  .  عيدَّةي المربي في عممية التربية:العمـ- 1
. المعاصر

ىك عمـ الكتاب كالسٌنة  كال يطمب مف المربي سكل القدر الكاجب عمى كؿ مكمؼ أف : كالعمـ الشرعي
القدر الذم يتكقؼ عميو معرفة عبادة يريد فعميا  أك معاممة يريد القياـ بيا  "يتعممو  كقد حدده العمماء ب نو 

"  فإنو في ىذا الحاؿ يجب أف يىعرؼ كيؼ يتعبد اهلل بيذه العبادة ككيؼ يقكـ بيذه المعامؿ

ذا كاف المربي جاى ن بالشرع فإف أكالده ينش كف عمى البدع كالخرافات  كقد يصؿ اامر إلى الشرؾ ااكبر  كاِإ
-. عياذان باهلل - 

كلك نظر المت مؿ في أحكاؿ الناس لكجد أف جؿ ااخطاء العىقىدية كالتعبدية إنما كرثكىا عف آبا يـ كأمياتيـ  
كيىظىمُّكف عمييا إلى أف يقٌيض اهلل ليـ مف يعمميـ الخير كيربييـ عميو  كالعمماء كالدعاة كاْلخكاف الصالحيف 

. أك يمكتكف عمى جيميـ

كالمربي الجاىؿ بالشرع يحكؿ بيف أبنا و كبيف الحؽ بجيمو؛ كقد يعاديو لمخالفتو إياه  كمف يكره لكلده كثرة 
. النكافؿ أك ترؾ المعاصي أك اامر بالمعركؼ أك طمب العمـ أك غير ذلؾ

كيحتاج المربي أف يتعمـ أساليب التربية اْلس مية كيدرس عالـ الطفكلة  اف لكؿ مرحمة قدرات كاستعدادات 
. نفسية كجسدية  كعمى حسب تمؾ القدرات يختار المربي كسا ؿ زرع العقيدة كالقيـ كحماية الفطرة السميمة
كلذا نجد اخت ؼ الكسا ؿ التربكية بيف ااطفاؿ إذا اختمفت أعمارىـ  بؿ إف االتفاؽ في العمر ال يعني 

. تطابؽ الكسا ؿ التربكية؛ إذ يختمؼ باخت ؼ الطبا  

 

كعمى المربي أف يعرؼ ما في عصره مف مذاىب ىدَّامة كتيارات فكرية منحرفة  فيعرؼ ما ينتشر بيف 
الشباب كالمراىقيف مف المخالفات الشرعية التي تىفدي إلينا؛ ليككف أقدر عمى مكاجيتيا كتربية اابناء عمى 

. اآلداب الشىرعية
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كمف مظاىر .  كتشمؿ كؿ ااكامر كالنكاىي التي تضمنيا الشرع في العبادات كالمعام ت:اامانة- 2
اامانة أف يككف المربي حريصان عمى أداء العبادات  آمران بيا أكالده  ممتزمان بالشرع في شكمو الظاىر كفي 
ميقان فاض ن م   الباطف  فيككف قدكة في بيتو كمجتمعو  متحميان باامانة  يسمؾي في حياتو سمككان حسنان كخي
ميؽ منبعو الحرص عمى حمؿ اامانة بمعناىا  القريب كالبعيد في كؿ حاؿ كفي كؿ مكاف؛ اف ىذا الخي

. الشامؿ

 أمره شامؿ فيي تفٌكؽه جسدمٌّ كعقميٌّ كأخ قيٌّ  ككثير مف اآلباء يتيسر ليـ تربية أكالدىـ في :القكة- 3
السنكات ااكلى؛ اف شخصياتيـ أكبر مف شخصيات أكالدىـ   كلكف قميؿه أكل ؾ اآلباء الذيف يظمكف أكبر 

. كأقكل مف أبنا يـ كلك كبركا

كىذه الصفة مطمكبة في الكالديف كمف يقكـ مقاميما  كلكف البد أف تككف لألب كىي جزء مف القكامة  كلكف 
: ثمة خكارؽه تكسر قكامة الرجؿ كتضعؼ مكانتو في ااسرة  منيا

أف تككف المرأة نش ت في بيت تقكده المرأة  كالرجؿ فيو ضعيؼ منقاد  فتغضب ىذه المرأة القكامة مف * 
مؽ  كالمساف الحاد   الرجؿ باْلغراء  أك التسمط كسكء الخي

أف تعمف المرأة أماـ أكالدىا التذمر أك العصياف  أك تتيـ الكالد بالتشدد كالتعقيد  فيرسخ في أذىاف ااكالد * 
. ضعؼ ااب كاحتقار عقميتو

أف تىعرض المرأة عمى زكجيا أمران فإذا أبى الزكج خالفتو خفية م  أكالدىا  فيتعكد ااكالد مخالفة الكالد * 
. كالكذب عميو

كالبد أف تسمـ المرأة قيادة ااسرة لمرجؿ  أبان كاف أك أخان كبيران أك خاالن أك عمان  كعمييا أف تنقاد امره ليتربى 
ف خالفو بعض أكالدىا فيجب أف تخبر ااب كال  ف مىنى  شي ان فعمييا أف تطي   كاِإ ااكالد عمى الطاعة  كاِإ

. تتستر عميو اف كثيران مف االنحرافات تحدث بسبب تستُّر ااـ

 

كفي بعض ااحكاؿ تصب  ااـ في حيرة  ك ف يطمب ااكالد شي ان ال يمنعو الشرع كال الكاق   كلكف ااب 
يمان  لرأم يراه قد يفص  عنو كقد يكتمو  فيحاكؿ ااكالد إقناع ااب ف  يقتن   ففي ىذه الحاؿ البد أف 

تطي  المرأة  كتطٌيب نفس أكالدىا كتبيف ليـ فضؿ كالدىـ كرجاحة عقمو  كتعزييـ بما في الحياة مف أحداث 
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تشيد أف لمكالديف إحساسان ال يخيب  كىذا اْلحساس يجعؿ الكالد أحيانان يرفض سفر كلده مث ن  ثـ يسافر 
. ااصدقاء فيصابكف ب ذل فيككف رفض الكالد خيران كذلؾ بسبب إحساسو

كقد كاف السمؼ خير أسكة في العدؿ بيف أكالدىـ  حتى كانكا يستحبكف التسكية بينيـ في القيبىؿ   : العدؿ- 4
رج ن أخذ الصبي كقبَّمو ككضعو عمى حجره كلما جاءت – صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ – كعاتب النبي 

يت بينيما: "بنتو أجمسيا إلى جانبو  فقاؿ لو " فما عدلت بينيما"  كفي ركاية "أال سكَّ

كالعدؿ مطمكبه في المعاممة كالعقكبة كالنفقة كالًيبىة كالم عبة كالقيبىؿ  كال يجكز تمييز أحد ااكالد بعطاء 
صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ – لحديث النعىماف المشيكر حيث أراد أبكه أ  ييبو دكف أخكتو  فقاؿ لو النبي 

  إال أف ىناؾ أسبابان تبي  تمييز بعض ااكالد كاستخداـ الحرماف " أشيد غيرم فإني ال أشيد عمى جكر-: "
ثابة المحسف بزيادة نفقتو  أك أف يككف بعضيـ محتاجان لقمة مالو ككثرة عيالو   مف النفقة عقابان  كاِإ

كال يعني العدؿ تطابؽ أساليب المعاممة  بؿ يتميز الصغير كالطفؿ العاجز أك المريض كذلؾ لحاجتيما إلى 
ككذلؾ الكلد الذم يغيب عف الكالديف بعض أياـ ااسبكع لمدراسة أك العمؿ أك الع ج  كالبد أف يبٌيف . العناية

شفاؽ  كىذا التميز ليس بدرجة الكبيرة كلكف فرؽ يسير  الكالداف لبقية ااكالد سبب تمييز المعاممة بمطؼ كاِإ
. بيف معاممة ىؤالء كمعاممة البقية  كىذا الفرؽ اليسير يتسام  اْلخكة بو كيتجاكزكف عنو

كمما يزرع الكراىية في نفكس اْلخكة تمؾ المقارنات التي تيعقد بينيـ  فييمدح ىذا كييذـ ىذا  كقد يقاؿ ذلؾ 
. عند ااصدقاء كااقارب فيحزف الكلد المذمكـ كيكره أخاه

ـي الطفؿ  كالعدؿ ليس في الظاىر فقط  فإف بعض الناس يعطي ىذا خفية عف إخكتو كىذا االستخفاء يعمِّش
اانانية كالتآمر  

 كىك مفيكـ تربكم غا به في حياة كثير مف ااسر  فيظنكف أف الحرص ىك الدالؿ أك الخكؼ :الحرص- 5
. الزا د عف حده كالم حقة الدا مة  كمباشرة جمي  حاجات الطفؿ دكف االعتماد عميو  كتمبية جمي  رغا بو

كااـ التي تمن  كلدىا مف المعب خكفان عميو  كتطعمو بيدىا م  قدرتو عمى االعتماد عمى نفسو  كااب الذم 
. ال يكمؼ كلده ب م عمؿ بحجة أنو صغير ك ىما يفسده كيجعمو اٌتكاليان ضعيؼ اْلرادة  عديـ التفكير

الفرؽ الشاس  بيف أبناء القرل كالبكادم كبيف أبناء المدينة  : كالدليؿ المشاىىد ىك
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ف تكبَّد المشاؽ أك ت لـ لذلؾ : كالحرص الحقيقي المثمر إحساسه متكقده يحمؿ المربي عمى تربية كلده كاِإ
: كلو مظاىر منيا. الطفؿ

إذ دعكة الكالد لكلده مجابة اف الرحمة متمكنة مف قمبو فيككف أقكل عاطفة كأشد إلحاحان   كلذا : الدعاء (أ)
. الكالديف مف الدعاء عمى أكالدىـ فقد تكافؽ ساعة إجابة– صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ – حذر الرسكؿ 

اف العممية التربكية مستمرة طكيمة اامد  ال يكفي فييا التكجيو العابر ميما كاف : المتابعة كالم زمة (ب)
.. الزميكا أكالدكـ: "حيث قاؿ– صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ – خالصان صحيحان   كقد أشار إلى ذلؾ النبي 

"  كأحسنكا آدابيـ

ذا كانت ظركؼ العمؿ أك طمب العمـ أك  كالم زمة كعدـ الغياب الطكيؿ عف البيت شرط لمتربية الناجحة  كاِإ
الدعكة تقتضي ذلؾ الغياب فإف مسؤكلية ااـ تصب  ثقيمة  كمف كاف ىذا حالو عميو أف يختار زكجة 

. صالحة قكية قادرة عمى القياـ بدكر أكبر مف دكرىا المطمكب

كبو قكاـ التربية  كالحاـز ىك الذم يض  اامكر في مكاضعيا  ف  يتساىؿ في حاؿ تستكجب : الحـز- 6
الشدة كال يتشدد في حاؿ تستكجب الميف كالرفؽ  

أف ييمـز كلده بما يحفظ دينو كعقمو كبدنو كمالو  كأف يحكؿ بينو كبيف ما يضره في دينو : كضابط الحـز
-رحمو اهلل – قاؿ ابف الجكزم . كدنياه  كأف يمزمو التقاليد االجتماعية المىرعيَّة في بمده ما لـ تعارض الشرع

"  فإنؾ إف رحمت بكاءه لـ تقدر عمى فطامو  كلـ يمكنؾ ت ديبو  قيبمٍغ جاى ن فقيران : "

ذا كاف المربي غير حاـز فإنو يق  أسير حبو لمكلد  فيدٌلمو  كينفذ جمي  رغا بو  كيترؾ معاقبتو عند الخط    كاِإ
فينش  ضعيؼ اْلرادة منقادان لميكل  غير مكترث بالحقكؽ المفركضة عميو  

كليس حازمان مف كاف يرقب كؿ حركة كىمسة ككممة  كيعاقب عند كؿ ىفكة أك زٌلة  كلكف ينبغي أف يتسام  
أحيانان  

 

كمف مظاىر الجـز كذلؾ عدـ تمبية طمبات الكلد؛ فإف بعضيا ترؼ مفسد  كما أنو ال ينبغي أف ينقاد المربي 
ـى أف  لمطفؿ إذا بكى أك غضب ليدرؾ الطفؿ أف الغضب كالصياح ال يساعده عمى تحقيؽ رغباتو كليتعم

. الطمب أقرب إلى اْلجابة إذا كاف بيدكء كأدب كاحتراـ
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كمف أىـ ما يجب أف يحـز فيو الكالداف النظاـ المنزلي  فيحافظ عمى أكقات النكـ كااكؿ كالخركج  كبيذا 
كبعض ااكالد ي كؿ متى شاء كيناـ متى شاء كيتسبب في السير "يسيؿ ضبط أخ قيات ااطفاؿ  

دخاؿ الطعاـ عمى الطعاـ  كىذه الفكضكية تتسبب في تفكؾ الركابط كاستي ؾ الجيكد  كمضيعة الكقت كاِإ
كعمى رب ااسرة الحـز في ضبط المكاعيد الرجكع إلى المنزؿ .. كااكقاتػ كتنمي عدـ االنضباط في النفكس

"  –صغار السف أك صغار العقؿ – كاالست ذاف عند الخركج لمصغار 

– بإذف اهلل –  فإف لص ح اآلباء كااميات أثر بالغ في نش ة ااطفاؿ عمى الخير كاليداية :الص ح- 7
ا }: كقد قاؿ سبحانو اًلحن كىافى أىبيكىيمىا صى   كفيو دليؿ عمى أف الرجاؿ الصال  ييٍحفىظ في ذريتو  كتشمؿ  {كى

بركة عبادتو ليـ في الدنيا كاآلخرة  بشفاعتو فييـ  كرف  درجتيـ إلى درجتو في الجنة لتقر عينو كما جاء 
في القرآف ككردت بو السنة  

ف ضؿ كلد أك زؿَّ فىاٌء إلى الخير بعد  كمف الميشاىىد أف كثيران مف ااسر تتميز بص حيا مف قديـ الزمف كاِإ
كقد يظف . كىذه القاعدة ليست عامة كلكف ىذا حاؿ غالب الناس. مدة؛ لص ح كالديو ككثيرة طاعتيما هلل

. بعض الناس أف ىذا ال أثر لو  كيذكركف أمثمة مخالفة لذلؾ  ليبرركا تقصيرىـ كض ليـ

  كالصادؽ بعيد عف الرياء في العبادات  كالفسث في "التزاـ الحقيقة قكالن كعم ن " كىك :الصدؽ- 8
خ ؼ الكعد كشيادة الزكر  كخيانة اامانات   المعام ت  كاِإ

ماذا : "المرأة المسممة التي نادت كلدىا لتعطيو  فس ليا– صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ – كقد حذر النبي 
"  لك لـ تعطيو شي ان كيتبت عميًؾ كذبة: "  فقاؿ"أردت أف أعطيو تمران : "قالت" أردت أف تعطيو؟

كمف مظاىر الصدؽ أال يكذب المربي عمى كلده ميما كاف السبب  اف المربي إذا كاف صادقان اقتدل بو 
ف كاف كاذبان كلك مرة كاحدة أصب  عممو كنصحو ىباء  كعميو الكفاء بالكعد الذم كعده لمطفؿ  فإف  أكالده  كاِإ

لـ يستط  فميعتذر إليو  

 

كبعض ااطفاؿ يتعمـ الرياء بسبب المربي الذم يتظاىر أماـ الناس بحاؿ مف الص ح أك الخمؽ أك الغنى 
أك غيرىا ثـ يككف حالو خ ؼ ذلؾ بيف أسرتو  
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تحكيـ العقؿ كضبط االنفعاؿ  كال يكفي : كىي كض  كؿ شيء في مكضعو  أك بمعنى آخر: الحكمة- 9
أف يككف قادران عمى ضبط االنفعاؿ كاتباع ااساليب التربكية الناجحة فحسب  بؿ البد مف استقرار المنيج 

خكاف كبيف البيت كالمدرسة كالشارع كالمسجد كغيرىا  التربكم المتب  بيف أفراد البيت مف أـ كأب كجد كجدة كاِإ
مف ااماكف التي يرتادىا؛ اف التناقض سيعرض الطفؿ لمشك ت نفسية  

ذا حدث أف أمر ااب ب مر ال  كعمى ىذا ينبغي تعاكف الكالديف كاتفاقيما عمى ااسمكب التربكم المناسب  كاِإ
تراه ااـ فعمييا أف ال تعترض أك تسفِّشو الرجؿ  بؿ تطي  كتنقاد كيتـ الحكار بينيما سران لتصحي  خط  أحد 

.  الكاليدف دكف أف يشعر الطفؿ بذلؾ

 

الطفؿ  : المبحث الثالث 

تعريؼ الطفؿ لغة كاصط حا  

ىك النبات الرخص كالرخص الناعـ كالجم  طفاؿ كطفكؿ  :مف الفعؿ الث ثي طفؿ كالٌطفؿ : الطفؿ في المغة
كما جاء في المعجـ الكسيط  

الصغيراف : كالطفؿ كالطفمة 

.... كالصبي يدعى طف  حيف يسقط مف بطف أمو الى اف يحتمـ 

ذا  { :كفي الكتاب الكريـ    } ثـ نخرجكـ طف   {   كقاؿ تعالى} منكـ الحمـ فميست ذنكا ااطفاؿ بمغ كاِإ

  االصط حالطفؿ في 

عالـ مف المجاىيؿ المعقدة كعالـ البحار الكاس  الذم كمما خاضو الباحثكف   كمما كجدكا فيو " ىك : الطفؿ 
 عنيـ كذلؾ لضعؼ كضيؽ إدراكيـ المحدكد مف جية   كاتساع مخفيةال زالت . كنكزان كحقا ؽ عممية جديدة 

"   نطاؽ ىذا العالـ مف جية أخرل
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مفيكـ الطفؿ كالطفكلة 

تعريفات كخصا ص .. الطفكلة

: Childhood Definitionتعريؼ الطفكلة : أكالن 

. الطفؿ في المغة ىك المكلكد حتى البمكغ  كالطفكلة ىي مرحمة مف المي د إلى البمكغ

: Oxfordكيشير قامكس أكسفكرد 

إلى الطفؿ عمى أنو اْلنساف حديث الكالدة سكاء كاف ذكران أك أنثى  كما يشير إلى الطفكلة عمى أنيا الكقت 
. الذم يككف فيو الفرد طف ن كيعيش طفكلة سعيدة

: Longmanكما يشير قامكس لكنجماف 

إلى الطفؿ عمى أنو الشخص صغير السف منذ كقت كالدتو حتى بمكغو سف الرابعة عشر أك الخامسة عشر 
كىك االبف أك االبنة في أم مرحمة سنية  كما يعرؼ الطفكلة عمى أنيا المرحمة الزمنية التي تمر بالشخص 

. عندما يككف طف ن 

كينطكم مفيكـ الطفؿ في عمـ النفس عمى معنييف معنى عاـ كيطمؽ عمى اافراد مف سف الكالدة حتى 
. النضج الجنسي  كمعنى خاص كيطمؽ عمى ااعمار فكؽ سف الميد كحتى المراىقة

: كتعرؼ الطفكلة مف كجية نظر عمماء االجتماع عمى أنيا

ىي تمؾ الفترة المبكرة مف الحياة اْلنسانية التي يعتمد فييا الفرد عمى كالديو اعتمادان كميان فيما يحفظ حياتو؛ 
ففييا يتعمـ كيتمرف لمفترة التي تمييا كىي ليست ميمة في حد ذاتيا بؿ ىي قنطرة يعبر عمييا الطفؿ حتى 

النضج الفسيكلكجي كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي كالخمقي كالركحي كالتي تتشكؿ خ ليا حياة اْلنساف ككا ف 
. اجتماعي

:- كما يعرؼ الطفؿ كفقان لممادة ااكلى مف مشركع اتفاقية اامـ المتحدة عمى أنو

ىك كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو  كأما 
الطفكلة فتعرؼ عمى أنيا مرحمة ال يتحمؿ فييا اْلنساف مس كليات الحياة متعمدا عمى اابكيف كذكم القربى 
في إشباع حاجتو العضكية كعمى المدرسة في الرعاية لمحياة كتمتد زمنيان مف المي د كحتى قرب نياية العقد 
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الثاني مف العمر كىي المرحمة ااكلى لتككيف كنمك الشخصية كىي مرحمة لمضبط كالسيطرة كالتكجيو 
. التربكم

كالطفكلة أيضان ىي الفترة التي يككف خ ليا الكالداف ىما ااساس في كجكد الطفؿ كفي تككينو عقميان كجسميان 
. كصحيان 

كتعتبر مرحمة الطفكلة في اْلنساف مف أطكؿ مراحؿ الطفكلة بيف الكا نات الحية حيث إنيا تمتد مف لحظة 
المي د كحتى سف الثانية عشر  كسكؼ تستند ىذه الدراسة إلى التقسيـ التالي لمرحمة الطفكلة لإلنساف حيث 

 سنكات إلى 6)إنو يحدد بدقو المجاؿ البشرم الذم سكؼ تطبؽ عميو الدراسة الحالية كىك الف ة العمرية مف 
كىك ما يسمى بمرحمة الطفكلة المت خرة   ( سنة12

 مراحل الطفولة 

:-  إلى فترتيف متميزتيف ىما السابؽلتفسيرؿتنقسـ مرحمة الطفكلة كفقان 

: Early childhood (سنكات5-2)مرحمة الطفكلة المبكرة مف  .ُ

كىي المرحمة التي تمتد مف عاميف إلى خمسة أعكاـ كفييا يكتسب الطفؿ الميارات ااساسية مثؿ المشي 
. كالمغة مما يحقؽ قدران كبيران مف االعتماد عمى النفس

: Late childhood (سنة12-6)مرحمة الطفكلة المت خرة  .ِ

كىي المرحمة التي تمتد مف سف السادسة حتى سف الثانية عشر مف العمر كتنتيي ىذه المرحمة ببمكغ الطفؿ 
. كدخكلو مرحمة مختمفة كثيران عف سابقتيا كىي مرحمة المراىقة

: Childhood Care Definitionتعريؼ رعاية الطفكلة : ثانيان 

أما رعاية الطفكلة فقد بدأت كعمـ كاىتماـ مجتمعي في إنجمترا عمى ىي ة إرساؿ زا رات صحيات إلى منازؿ 
ااميات لتعميميف قكاعد الصحة العامة ككيفية العناية بااطفاؿ كبعد ذلؾ انتقؿ االىتماـ برعاية الطفؿ إلى 

فرنسا حيث اىتمت بافتتاح مراكز رعاية الطفؿ ْلعطاء النصا   لألميات كتشجي  الرضاعة الطبيعية 
ككذلؾ اىتمت بمجيكا بافتتاح مدارس ااميات لتتمقى ااميات دراسات مسا ية تدكر حكؿ العناية بالطفؿ 

. كبصحتو ككذلؾ العناية بااميات كاىتماميف بصحتيف
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ـ 1907أما في مصر فيرج  الفضؿ في رعاية الطفكلة إلى الدكتكر عبد العزيز نظمي الذم أنش  في سنة 
جمعية رعاية الطفؿ ىدفيا العناية بالسيدات الحكامؿ كالكالدات كااطفاؿ حديثي الكالدة ككاف مقرىا القاىرة 

كلكف أعماليا لـ تكف قاصرة عمى القاىرة كحدىا بؿ امتدت لتشمؿ باقي ااقاليـ القريبة منيا  كبعد أف قامت 
  حيث ضمت إلى كزارة الصحة 1937الجمعية بمجيداتيا خ ؿ عشريف عامان ضمتيا الحككمة إلييا عاـ 

التي قامت بإنشاء مراكز رعاية اامكمة كالطفكلة بالعناية بااميات أثناء فترة الحمؿ كالكالدة كالنفاس كرعاية 
ااطفاؿ منذ كالدتيـ حتى سف الحضانة كما تقكـ ىذه المراكز بتثقيؼ ااميات صحيان كتزكيدىـ بالنصا   

. ال زمة لصحتيف كس مة أطفاليف

كعف مفيكـ رعاية الطفكلة فيك مفيكـ متشعب كيشير إلى معالـ كثيرة فيك يشير إلى رفاىية ااطفاؿ التي 
ىي ىدؼ كؿ نشاط مبذكؿ مف أجؿ الطفكلة كتعنى برامج الرعاية االجتماعية التي تصاغ لصال  الطفكلة 
كما تعرفيا منظمة رعاية الطفكلة ب مريكا عمى أنيا أسمكب لتقديـ الخدمات االجتماعية لألطفاؿ كالشباب 
الذيف يعجز آبا يـ عف الكفاء بالتزامات التربية كاْلعالة أك الذيف يعيشكف في مجتم  يعجز عف إمدادىـ 

كأيضان تعرؼ منظمة رعاية الطفكلة كالمكتب اْلدارم لرعاية الطفكلة ب مريكا رعاية - بالمكارد كالحماية 
الطفكلة عمى أنيا تمؾ الخدمات المتخصصة مف أجؿ الرعاية االجتماعية كالتي تعنى أساسان بالطفؿ الذم 
يشب  حاجاتو بااسرة أك داخؿ أم منظمة اجتماعية أخرل كىذه الخدمة تصاغ بحيث تحقؽ اْلشباع عف 
رشاد بما في ذلؾ  طريؽ تقكيو كتعزيز مقدرة الكالديف عمى بذؿ الرعاية كتقديـ ما يحتاجو الطفؿ مف حب كاِإ

مف تقكية لع قات ااسرة بالمنظمات االجتماعية كذلؾ عف طريؽ استكماؿ الرعاية بمعالجة نكاحي الضعؼ 
كالخمؿ أك القصكر في تمؾ الرعاية أك التعكيض عنيا بتكلي الرعاية المتكقعة لمطفؿ مف أسرتو كتكفير 

. كصياغة ىذه الرعاية قدر اْلمكاف

كما تعرؼ رعاية الطفكلة أيضان عمى أنيا ميداف ييتـ بتقديـ كافة البرامج كالخدمات لألطفاؿ كأسرىـ بغية 
. االىتماـ بالطفكلة كحمايتيا مف المشك ت المختمفة

كبذلؾ يتض  لنا أف رعاية الطفكلة ال تنصب عمى الطفؿ فقط بؿ تمتد لتشمؿ ااـ في مختمؼ المراحؿ 
حيث االىتماـ بيا يككف منذ حدكث الحمؿ كمتابعتو ككذلؾ بعد الكالدة كما يصاحبيا مف متاعب كمشك ت 
صحية مختمفة أيضان تمتد ىذه الرعاية لتشمؿ الطفؿ الكليد في مختمؼ مراحؿ طفكلتو منذ كالدتو كحتى يشب 

. كبيران معتمدان عمى نفسو
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: Childhood Traitsخصا ص مرحمة الطفكلة : ثالثان 

إف مرحمة الطفكلة تعد مف االكتشافات الحديثة العيد حيث بدأت في القرف الماضي عندما اكتشؼ بعض 
الناس أف الطفكلة تشكؿ أىمية خاصة بالنسبة لممتغيرات التي تطرأ عمى النكاحي الصحية كالمغكية كما 
اكتشفكا أف لمع قات الكالدية دكران كبيران في الت ثير عمى الطفؿ في ىذه المرحمة  لذا يجب عمى الكالديف 
الكقكؼ عمى أىـ خصا ص كسمات ىذه المرحمة حتى يستطيعكا أف يتعاممكا م  أطفاليـ ب ساليب سكية 

. تحقؽ اليدؼ ااساسي مف عممية التنش ة االجتماعية

  

 خصا ص الطفكلة المبكرة 

: سنكات فيما يمي (5-2)كتتمثؿ خصا ص مرحمة الطفكلة في مرحمة ما قبؿ المدرسة مف 

: Intellectual Traitsالخصا ص العقمية  (أ)

: تتمخص الخصا ص العقمية في مرحمة ما قبؿ المدرسة في الخصا ص التالية

: الكاقعية عند الطفؿ- 1

يقصد بيا أف الطفؿ يعيش بكاقعية خاصة مف نكعيا كالتي تختمؼ بدكرىا عف كاقعية الكبار كىذه الكاقعية 
تتمركز حكؿ الذات كتبعد عف المكضكعية عف النظر إلى العالـ الخارجي كذلؾ لعدـ قدرة الطفؿ عمى 
سقاط مشاعره  التمييز بيف المكضكعي كالذاتي كيميؿ الطفؿ في ىذه المرحمة إلى مزج ااح ـ بالكاق  كاِإ
كأحاسيسو في كؿ ما يراه حكلو كما أنو يعتمد في تفكيره عمى اْللياـ كليس المنطؽ كيدرؾ العالـ مف 

. منظكره الخاص كال يستطي  إدراؾ الزمف كيعتمد عمى حكاسو

: حب االستط ع- 2

إف النمك العقمي لمطفؿ في مرحمة الطفكلة يتميز بحب االستط ع حيث تتس  مداركو فيكتسب الطفؿ خبرات 
كمعمكمات عف العالـ الخارجي كيككف ذلؾ عف طريؽ استعماؿ الحكاس كربطيا يبعضيا مثؿ الممس كالنظر 
كالسم  ككذلؾ عف طريؽ التفكير في حؿ مشك تو اليكمية فيك يمسؾ ااشياء بيديو كيفحصيا كتساعده 
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عممية المشي عمى الكصكؿ إلى أشياء كانت بعيدة عف متناكؿ يده كذلؾ يشب  رغبة الطفؿ في المعرفة 
. كاستط ع ااشياء مف حكلو

: اْلحيا ية كخصكبة الخياؿ كالميؿ إلى التفكيؾ كالتركيب- 3

كيقصد بيا إعطاء ااشياء كالكا نات مف حكلو صفة الحياة كك نيا تحس كتشعر كتفرح كتحزف كتت لـ مثممان 
يحس كيشعر كيفرح كيت لـ كما يعتقد أف ااشياء مف حكلو إرادة كرغبة  أما خصكبة الخياؿ فتعني أنو يتسـ 
خياؿ الطفؿ في ىذه المرحمة بالخصكبة كىي التي تجعمو يتجاكز حدكد الزماف كالمكاف الذم يخرجو مف 

شباع الحاجات كالرغبات التي يقؼ فييا الكبار  عالمو الصغير كيجعمو ينسج عالـ آخر ممئ ب لكاف السحر كاِإ
. مف حكلو أماـ إشباعيا

أما بالنسبة إلى الميؿ لمتفكيؾ كالتركيب فيتـ مف خ ؿ حب الطفؿ ل ستط ع كمعرفة ااشياء مف حكلو 
دراؾ سرىا كاكتشافيا كىك  عادة تركيبيا ثانية لمتعرؼ عمييا كاِإ حيث تنمك لديو الرغبة في فؾ تمؾ ااشياء كاِإ
بذلؾ يكتسب معمكمات كمعارؼ أكثر مف العالـ الخارجي كالطفؿ يحاكؿ فؾ لعبتو في أجزاء كيدرس كؿ 
جزء فييا عمى حدة ثـ يحاكؿ تركيبيا مرة أخرل عف طريؽ المحاكلة كالخط  كرغـ أنو غالبان ما يفشؿ في 

. إعادة تركيب ااشياء كما كانت عميو مف قبؿ إال أنو يجد لذة كشكقان كبيران في فيميا

: Physical Traitsالخصا ص الجسمية  (ب)

ىناؾ فركؽ فردية بيف ااطفاؿ مما يجعؿ نمكىـ مختمفان فيما بينيـ اخت فان كبيران كىناؾ أطفاؿ ينمكف بمعدؿ 
أسرع مف غيرىـ في نكاحي جسمية معينة كينمكف ببطء في نكاحي جسمية أخرل كعمى الرغـ مف أف ىناؾ 
قكاعد كفترات شبو محددة النضج إال أف عممية النضج عممية نسبية تختمؼ مف طفؿ آلخر فكؿ طفؿ لو 
شخصيتو التي ىي نتاج عكامؿ كراثية كبي ية تجعؿ منو شخصان مختمفان عف غيره مف ااطفاؿ كالخصا ص 

. سنكات (5-2)الجسمية لمرحمة ما قبؿ المدرسة مف 

: سرعة النمك الجسمي كالحركي- 1

يحدث نمك الطفؿ سريعان في الفترة ااكلى مف حياتو ثـ تقؿ سرعة النمك في المراحؿ التالية كيفقد ااطفاؿ 
حديثي الكالدة بعض أكزانيـ في العشرة أياـ ااكلى مف العمر ثـ يسترجعكف أكزانيـ بعد ذلؾ كيتضاعؼ 

كزف الطفؿ منذ بداية الشير الخامس كيصب  كزنو ث ثة أضعاؼ عند انتياء السنة ااكلى مف العمر كأربعة 
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أضعاؼ عند انتياء السنة الثانية كيككف الطفؿ سري  الحركة كالنشاط كالحيكية كسري  االستجابة ام مثير 
خارجي كتتميز ىذه االستجابات االنعكاسية السريعة باالضطراب كعدـ االتساؽ إلى أف تصؿ م  النضج 

. إلى حالة مف االتزاف

: نمك العض ت الكبيرة قبؿ العض ت الصغيرة- 2

نتيجة لنشاط الطفؿ الزا د كسيطرتو عمى جسمو كقدرتو عمى الجرم كالتسمؽ كالقفز تنمك عض تو الكبيرة 
الضركرية لتمؾ اانشطة نتيجة الستخدامو ليا باستمرار ثـ ت تي عممية اىتماـ الطفؿ بااعماؿ كالميارات 
اليدكية الدقيقة التي تتطمب نمك العض ت الدقيقة في مرحمة مت خرة  كفي أكاخر مرحمة الطفكلة يستطي  

الطفؿ أف يحقؽ قدران كبيران مف التكازف كيستطي  أف يحقؽ تكافقان كافيان بيف العيف كاليد كتظير بكادر السيطرة 
. عمى الحركات الدقيقة

: Emotional Traitsالخصا ص االنفعالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة  (ج)

الخصا ص االنفعالية لمطفؿ في ىذه المرحمة تتمخص في تعرض الطفؿ ازمات نفسية حادة كنكبات غضب 
شديدة اف ىذه الفترة تتميز ب نيا فترة قمؽ كصراع انفعالي داخمي عميؽ كالطفؿ في ىذه المرحمة يمر 

بمرحمة انتقاؿ بيف االعتماد عمى ااـ كبيف االستق ؿ الذاتي كمحاكلة إثبات شخصيتو كيميؿ إلى العناد 
. كاْلصرار عمى الرأم فيحاكؿ أك يعارض بعض ااكامر ليختبر نفسو كقدرتو عمى االستق ؿ

: كىناؾ خصا ص انفعالية أخرل تميز مرحمة الطفكلة كىي

: سرعة االستجابة لممثيرات- 1

حيث يككف لدل الطفؿ في ىذه المرحمة مف النمك استعدادان كبيران ل ستجابة لممثيرات كالمؤثرات البي ة مف 
انعكاسية تحتاج إلى تكجيو سميـ  صكت كضكء كحركة كلمس كيستجيب ليا بسرعة كلكف بحركة عشكا ية

. مف خ ؿ أنكاع النشاط كالرعاية التربكية المكجية

: كثرة االنفعاالت كسرعتيا- 2

يتميز الطفؿ في ىذه المرحمة بسرعة انفعاالتو كسرعة غضبو كثكرتو العارمة التي سرعاف ما تنطفئ ليعكد 
مرة أخرل إلى حالتو الطبيعية مف اليدكء كاالستقرار كيتحكـ في ذلؾ عكامؿ داخمية منيا الطاقة الزا دة 
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كالكامنة في الطفؿ كالتي تجعمو شديد الت ثر بمف حكلو باستمرار كمنيا عكامؿ خارجية مثؿ معاممة الكالديف 
. كسمكؾ الكبار معو

 

: الخكؼ- 3

كىك مف أىـ المظاىر االنفعالية في ىذه المرحمة كالمخاكؼ إذا كانت طبيعية فإنيا تحقؽ كظيفة صحية 
الخكؼ مف الطريؽ العاـ أك الحيكانات المتكحشة  أما إذا كانت غير طبيعية فإنيا تؤثر بشكؿ كبير عمى )

. شخصية الطفؿ حيث إنيا تعكؽ عممية غرس االستق لية كاالعتماد عمى النفس داخؿ نفس الطفؿ

: Social Traits (في مرحمة ما قبؿ المدرسة)الخصا ص االجتماعية  (د)

تتميز مرحمة الطفكلة بمجمكعة مف الخصا ص االجتماعية حيث إف الطفؿ في ىذه المرحمة يعمؿ عمى 
تككيف ع قات اجتماعية م  اآلخريف كيفضؿ المعب م  ف ات قميمة العدد كما أنو يميؿ إلى الزىك 

كالخياالت كيغمب عميو حب الظيكر كيبدأ اتجاه التعاكف في ىذه المرحمة في الظيكر عند الطفؿ كما أنو 
في ىذه المرحمة تغرس في نفكس ااطفاؿ الكثير مف القيـ كاالتجاىات ااخ قية كاالجتماعية كفييا أيضان 
تتعدد مفاىيـ الصكاب كالخط  كالخير كالشر كذلؾ عف طريؽ اآلباء  كيزداد تفاعؿ الطفؿ في ىذه المرحمة 
م  الكسط المحيط كيككف مستعدان لتعمـ النظـ التي تجيزه لكي يككف عضكان في المجتم  كيكتسب العادات 
كالتقاليد المكجكدة في ىذا المجتم  ككذلؾ يصب  أكثر قدرة في أف يض  في اعتباره شعكر اآلخريف كيقبؿ 

. أىداؼ الجماعة

كمف الخصا ص العقمية ااخرل التي تميز تمؾ المرحمة ىك أف الطفؿ في ىذه السف المبكرة يككف عاجزان 
كضعيفان كلكف سرعاف ما يتشبث بالحياة كسرعاف ما يبتكر حركات الكتساب ميارات ال حصر ليا كفي 
غضكف أسابي  قميمة تظير صفاتو الخاصة التي تجعؿ منو شخصية منفردة كما أنو مخمكؽ اجتماعي 

. سرعاف ما يحاط بجماعة ااقراف التي تربطو بيا ركابط متعددة

سنكات  (5-2)ىذا عف خصا ص مرحمة ما قبؿ المدرسة مف 
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 خصائص الطفولة المتأخرة 

سنة كىي أيضان  (12-6) أما عف خصا ص مرحمة الطفكلة المت خرة كالتي تتمثؿ في الفترة ما بيف سف 
: مرحمة التحاؽ الطفؿ بالمدرسة االبتدا ي فيي

: Intellectual Traitsالخصا ص العقمية  (أ)

كتتمثؿ الخصا ص العقمية في مرحمة الطفكلة المت خرة في أف الطفؿ ي خذ في االنتقاؿ مف مرحمة الخياؿ 
كالمعب اْلييامي إلى مرحمة الكاقعية أك المكضكعية فاتصالو بالعالـ المحيط بو يزيد مف مدركاتو الحسية 
لعناصر البي ة التي يعيش فييا كما أف القكل العقمية ت خذ في النضج كالتذكر كالتفكير كالربط كالقدرة عمى 
التصكر كذلؾ تزداد قدرة الطفؿ عمى االنتباه اْلرادم كلكنو يحتاج إلى معاكنة مف حيث مراعاة مدة الدرس 
كاستخداـ كسا ؿ اْليضاح التي تعينو عمى فيمو لمكضكعات الدركس كذاكرة الطفؿ في ىذه المرحمة ذاكرة 
قكية قادرة عمى استيعاب الكثير مما يصؿ إلييا كقادرة أيضان عمى االحتفاظ بالمعمكمات أطكؿ مدة ممكنة 
كتساعد قكة الذاكرة عمى االستفادة مف كثرة المراف كالتكرار مما يؤدم بالطفؿ إلى إتقاف كثير مف الميارات 

. الحركية كالعقمية

كفي ىذه المرحمة يستطي  الطفؿ التفكير باستخداـ المعمكمات التي يدركيا إدراكان مباشران كما يصب  أكثر 
مركنة في استخداـ ىذه المعمكمات كذلؾ يصب  أكثر تركيزان عمى استعادة ااحداث الحقيقة في صكرة فكرة  
كما أنو يتسـ بالقدرة عمى إدراؾ التحكي ت كالتي تؤدم إلى تغير الشيء مف حالة إلى حالة أخرل كما أنو 

يتميز بالتصنيؼ لألشياء  كأيضان القدرة عمى التسمسؿ التي يقصد بيا القدرة عمى ترتيب ااشياء تبعان 
. لمتصؿ كمي كما أنو يستطي  أف يتعامؿ م  الزماف كالمكاف بسيكلة

كما أف مرحمة الطفكلة المت خرة تتميز مف حيث الخصا ص العقمية أيضان ب نيا فترة خاصة في حياة كؿ 
شخص انيا فترة ىامة لمتعميـ حيث يمكف لمطفؿ أف يتعرؼ عمى العالـ الخارجي كمعرفة ما ىك متكق  مف 
المجتم  كأنو البد لكي يتحقؽ ىذا التعميـ يجب أف يتـ تكفير جك مف الحرية كالسعادة لمطفؿ كأف يبعد بقدر 

. اْلمكاف مف القمؽ كالتكتر
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: physical Traitsالخصا ص الجسمية  (ب)

تتميز مرحمة الطفكلة المت خرة بمجمكعة مف الخصا ص الجسمية حيث إنيا فترة نمك جسمي بطئ كمكحد 
تقريبان كتتغير فييا نسب الجسـ فيتناقص سكء تكزي  النسب الشا عة في المراحؿ السابقة لمنمك بالرغـ مف أف 
الرأس يظؿ أكبر نسبيان إذا قكرف بباقي أجزاء الجسـ كفي ىذه المرحمة يفقد الطفؿ معظـ أسنانو المينة كما إف 
يبمغ نياية ىذه المرحمة تككف قد تمت معظـ أسنانو الثابتة كخ ؿ ىذه الفترة تتسط  الجبية كتبرز الشفاه 

كتكبر اانؼ كت خذ شك ن محددان كىذه التغيرات تغير الصكرة التي عمييا مظير الطفؿ في مرحمة الرضاعة 
كالطفكلة المبكرة ككذلؾ بالنسبة لكزف الطفؿ في ىذه الفترة أك ليذه المرحمة فإف الزيادة فيو تككف بطي ة 

. كمكحدة

كيجب عمى اآلباء كالكقكؼ عمى طبيعة ىذه المرحمة كخصا صيا الجسمية حيث إنيا تعتبر مرحمة ىامة 
جدان انيا بمثابة اْلعداد لمدخكؿ إلى المرحمة التالية كىي مرحمة المراىقة كمف ىنا يجب عمى اآلباء 

االىتماـ بالحاجات ااساسية لمطفؿ كالتي تتركز بشكؿ حساس عمى الحاجات الجسمية مثؿ المآكؿ كالممبس 
كالشعكر باامف كااماف بما ليا مف أىمية بالغة بالطفؿ كينعكس ذلؾ عمى نمكه مف الناحية الجسمية كتميزه 

. بخصا ص جسمية عف أقرانو ممف ىـ في مثؿ عمره

: Emotional Traitsالخصا ص االنفعالية  (ج)

يككف الطفؿ في ىذه المرحمة في حالة شبو مستديمة مف التطكر االنفعالي بؿ التيييج الشديد كتعكس 
استجاباتو االنفعالية كؿ مف حالة جيازه العضكم كحساسية ىذا الجياز لمت ثر بما يحيط بو كما أف الطفؿ 
صرار قدر ما  في ىذه المرحمة يككف عديـ القدرة عمى تحكيؿ سمككو أك تعديمو كال يككف ما بو مف تشبث كاِإ

ىك عدـ قدرة عمى التكقؼ  كما أف ااطفاؿ الضعاؼ في ااداء الحركي يككنكف ىدفان ل ضطرابات 
. المزاجية كيتممكيـ الس ـ كالقمؽ كبذلؾ تتصؼ ىذه المرحمة بعدـ الثبات االنفعالي كالتقمب المستمر

الطفؿ في ىذه المرحمة يميؿ إلى فيـ ذاتو مف خ ؿ المصطمحات الخاصة بميكلو مثؿ حبو لألصكات 
كالكركد كغيرىا مف ااشياء التي ترتبط برغباتو كميكلو كما أف مفيكمو عف ذاتو يتضمف كصفات متغيرة 

 Livesley andترتبط بسمات شخصيتو كالدكاف  كالقيـ السا دة في المجتم  مما دف  ليفسمي كبر كميمي 
Bromley إلى القكؿ أف مفيكـ الطفؿ عف ذاتو يتغير مف مرحمة عمرية إلى مرحمة عمرية أخرل طبقان 

. لمتغير في ميكلو كرغباتو
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كلعؿ أشير االنفعاالت في مرحمة الطفكلة المت خرة تتمثؿ في الخكؼ كالغضب كالغيرة كاالستط ع كالسركر 
فبالنسبة النفعاؿ الخكؼ ي حظ أنو في الكقت الذم تتناقص فيو المخاكؼ المستثارة مف ااشياء المحسكسة 
تزداد المخاكؼ مف ااشياء المتخيمة في الظ ـ مثؿ الجف كالعفاريت كالمكت كما يرتبط بيا كما تظير أنكاع 
جديدة مف المخاكؼ مثؿ الخكؼ مف أف يكصؼ الطفؿ ب نو مختمؼ فيتعرض لمسخرية مف أقرانو  كالخكؼ 
مف الفشؿ في المياـ التي يقكـ بيا كبذلؾ تظير بكادر القمؽ في ىذه المرحمة كالتي قد تعكد إلى المشك ت 
في المدرسة أك المشك ت المرتبطة بالتكافؽ الشخصي كاالجتماعي كالمشك ت الصحية أـ انفعاؿ الغيرة 
فإف الطفؿ الذم يشعر بالغيرة مف أخكتو داخؿ المنزؿ قد ينقؿ ىذا الشعكر إلى زم  و في الفصؿ كخاصة 
الذيف يظيركف التفكؽ أك الشعبية بيف الت ميذ  كبالنسبة النفعاؿ االستط ع فيتسـ في ىذه المرحمة ب نو أقؿ 
قكة مف المرحمة السابقة كيرج  ذلؾ إلى أف البي ة مف حكؿ الطفؿ م لكفة لديو كيمج  الطفؿ في ىذه المرحمة 
إلى ااس مة لمحصكؿ عمى مزيد مف المعرفة كالمعمكمات كما أنو يتعمـ القراءة التي تزداد أىميتيا بالنسبة 

. لمحصكؿ عمى المعارؼ كالمعمكمات

 

: Social Traitsالخصا ص االجتماعية  (د)

تتميز مرحمة الطفكلة المت خرة بمجمكعة مف الخصا ص كالسمات االجتماعية حيث إنيا تشمؿ تطكر 
ع قات الطفؿ بااطفاؿ الراشديف كبالجماعة كبالثقافة كىذه الع قات بيذا الشكؿ تصب  الدعامة ااكلى 
لمحياة النفسية كاالجتماعية لمطفؿ الذم يت ثر باافراد الذيف يتفاعؿ معيـ كالمجتم  الذم يعيش في إطاره 
كبالثقافة التي تسيطر عمى أسرتو كمدرستو ككطنو كتبدك آثار ىذا التفاعؿ في سمككو كاستجابتو المختمفة 

كفي نشاطو العقمي كاالنفعالي كفي شخصيتو النامية كالمتطكرة كيتـ اتصاؿ الطفؿ بالجماعات المختمفة التي 
تؤثر في نمكه كتكجو سمككو كأكلى ىذه الجماعات ىي جماعة ااسرة التي تتككف مف أبيو كأمو كأخكتو  ثـ 

. تتس  إلى جيرانو ثـ إلى زم  و في الفصؿ  كمف ىنا تنش  ع قاتو بالمجتم  الخارجي

كالطفؿ في ىذه المرحمة يحتاج إلى أف تككف ع قاتو ب سرتو كفؽ أساس محدد يقكـ عمى زيادة إحساسو 
باالستق ؿ كمنحو الحرية الكافية بعيدان عف سمطة اابكية لكي يعبركا عف كذاتيـ الفردية كالتعبير عف 
احتياجاتيـ كمشاعرىـ الخاصة التي تنعكس بصكرة إيجابية عمى كافة ع قات الجماعات ااخرل في 

. المجتم 
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  خاصةخصائص الطفل بصفة 

كثرة الحركة كعدـ االستقرار  – 1

شدَّة التقميد  – 2

العناد  – 3

عدـ التمييز بيف الصكاب كالخط  – 4

كثرة ااس مة  – 5

ذاكرة حادة آلية – 6

حب التشجي   – 7

حٌب المَّعب كالمىرىح  – 8

حبُّ التَّنافيس كالتَّناحير  – 9

التفكير الخيالي  – 10

الميؿ الكتساب الميارات  – 11

النمك المغكم سري   – 12

الميؿ لمفؾِّش كالتركيب  – 13

حدَّة االنفعاالت  – 14

إفَّ مرحمة الطفكلة تعتبر أىّـَ مرحمةو في حياة اْلنساف؛ ففييا بداية التشكيؿ كالتككيف  كعمييا سيككف اْلنساف 
ا  فجمي  اامراض النفسية تقريبنا تنش  نتيجةن لسكء فيـ طبيعة ىذه المرحمة : بعد ذلؾ سىًكيًّا أك مريضن

كمتطمَّباًتيا؛ فالغضب  كالخكؼ  كاالنطكاء  كالتبكؿ ال إرادم  كالشِّشجار  كالكىًذب  كالسرقة  كغير ذلؾ مف 
. أمراض تنش  في بداية ىذه المرحمة إف أيًسيء إلى الطفؿ فييا  كلـ يعامىؿ المعاممةى التربكيَّةى السميمة
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كلذا فنحف نىخيصُّ ىذه المرحمةى بالذِّشٍكر دكف بقية المراحؿ السِّشنِّشيَّة ااخرل؛ كلكنَّنا نؤكِّشد عمى أفَّ ىذًه 
ف أتى  الخصاً صى غيري مصطنعة عند بعض ااطفاؿ؛ بؿ إنَّيا تدؿُّ عمى أفَّ ىذا الطفؿ سىًكمٌّ كطبيعيٌّ  كاِإ

: ذلؾ عمى المربِّشي ًببىٍعًض الضَّرر

 سنكات ال ييمىيِّشز بيف الصكاب كالخط ؛ فمذلؾ قد تجده يض  يده في الماء الساخف أك 6الطفؿ حتَّى : فمىثى ن 
يض  يده عمى النار؛ ليىستكًشؼى ىذا المجيكؿى بالنسبة لو  ف  بدَّ أف أيعاًمؿ الطفؿ عمى أنو طفؿ غير 

ميدًرؾ  كأف ما يفعمو طبيعيٌّ في ىذه السِّشفِّش  فعمينا فقط أف نيرًشد كنييىذِّشبى ىذه الصفة  كنحاكؿ ىنا التعرؼ 
. عمى ىذه الصفات كتمؾ الخصا ص المميِّشزىة لألطفاؿ

: كثرة الحركة كعدـ االستقرار – 1

: يقكؿ- صمى اهلل عميو كسمـ - فالطفؿ يتحرَّؾ كثيرنا  كال يجمس في مكاف كاحد لفترة طكيمة  كرسكؿ اهلل 
ٍقًمًو عند ًكبىًرهً )) ًبيِّش في ًصغىًرًه زيادةه في عى . [الحكيـ التِّشٍرًمًذمُّ في أماليو]؛ ركاه الترمذم ((عىرىامىةي الصَّ

إف الحركة الكثيرة  كالمًعبى الدا ـ  كعدـى االستقرار  كالصعكدى كالنزكؿ  كغيرى ذلؾ  يىزيد مف ذكاء الطفؿ : أم
ري الذم ال يتحرؾ  كيجمس دا منا كحيدنا في أحد ااركاف فيك غير ًسًكمٍّ   ًتو بعد أف يكبيرى  أمَّا اآلخى كًخبرى

. كغالبنا ما سىييصابي بعد ذلؾ باالنطكاء كالكىٍبت كالخكؼ كالخجؿ نتيجة لذلؾ

: كلكف ىناؾ بعض ااشياء التي تساعد في تيذيب كترشيد حركة الطفؿ الكثيرة في ىذه المرحمة  كمنيا

أف تحاكؿ ااّـُ أف تىٍشغىؿ فراغو معيا في أعماؿ البيت؛ افَّ النفس عمكمنا إف لـ تىٍشغىٍميا بالطاعة شغمتؾ – أ
ر طىبىقنا  بالمعصية  كالطفؿ كذلؾ إف لـ تىٍشغىٍموي بما ىك مفيد فسييفىرِّشغ طاقتو فيما ىك غير مفيد  فااّـُ تيحىضِّش

ٍكرىبىوي ]صغيرنا كتطمب منو أف يغسؿ شرابو  دى عمى االعتماد عمى النفس  ككذلؾ يرتِّشب  [جى أك م بسو؛ ًليتعكَّ
ٍجرىتىوي قىٍدر اْلمكاف . أدكاًتو كم ًبسىوي كحي

ده الشجاعة – ب ةن االعابى العنيفة التي تيعىكِّش االشتراؾ في أحد ااندية؛ لييٍفًرغ الطفؿ طاقتو في ًلٍعبىة ما  خاصَّ
. كالثقة بالنفس؛ كالكاراتيو  كالتايككندك  كالككنغ فك  كالمصارعة

ٍف ليـ أبناء في مثؿ ىذه السِّشفِّش  فيمعب الطفؿ م  أصدقاء لو في – ج زيارة ااقارب كااصدقاء كالجيراف ًممَّ
ـٍ  ًسنِّشو  ييفرِّشغ معيـ طاقىتىوي عمى أف ييراعىى اختيار ااقارب كااصدقاء كالجيراف الصالحيف  الذيف يربُّكف أبناءىىي
عمى الًقيىـً السَّميمة  كااخ ؽ الفاضمة؛ ل   يسم  ما تمنعو عنو مف ألفاظ بذي ة كغيرىا مف فاسد ااخ ؽ؛ 
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كلذا يمن  الطفؿ مف النزكؿ لمشارع م  أقراف السكء  أك سماع التميفزيكف دا منا؛ اف ذلؾ يفسد ما تحاكؿ 
. إص حو

. كالخركج لممتنزىات  كلك مىرَّة كؿَّ أسبكع عمى ااقؿٌ  (الفسحة)– د

:  شدَّة التقميد– 2

سىف كالقبي ؛ فااب يصمي فيحاكؿ االبف تقميده   ةن الكاًلدىٍيًف كالمدرسيف في الحى فالطفؿ يقمِّشدي الكبير خاصَّ
اف فيحاكؿ االبف تقميده كىكذا  كمف طرؽ ع ج ذلؾ ما يمي : كيىشرىب الدُّخى

. نحكي لو حكايات الصحابة كالصالحيفى كالعيمىماء كالنماذج الطيبة؛ ليقمدىـ– أ

؛ ليقمد  كالذىاب معو إلى المساجد كزيارة الصالحيف– ب سىفه . نىٍصطىًحبيو في كيٌؿ ما ىك حى

ال يجمس أماـ التميفزيكف ليشاىد غريندايزر  كالنينجا  كسكبر ماف؛ ل   يصاب بالكبت كاْلحباط  نتيجة – ج
. فشمو في تقميدىـ  أك أف يرمي بنفسو مف الشباؾ؛ ليقمد سكبر ماف مىثى ن 

ـى لمقادة المسمميف الفاتحيف تساعدىـ في – د ا كتراًج شرا ط الكاسيت كالفيديك اْلس مية  التي تحكي ًقصىصن
. ميحمَّد الفات   كالسندباد  كرحمة خمكد  كالرسالة كغيرىا: ذلؾ؛ مثؿ أف ـ

 

: العناد– 3

فالطفؿ يتميَّزي ًبالًعناد الشديد  ف  نتعجَّبي مف ذلؾ كنتَّيـ الطفؿ بتعمد العناد م  أبكيو كمدرِّشسيو؛ بؿ عمينا أف 
نيشىٌجعو كنحفزه عمى فعؿ النقيض  كنذكر لو مف القصص كالحكايات ما يجعمو يىٍنًفر مف العناد؛ ك ف نيشىٌبو 
الذم ييعاند بالشيطاف الذم عاند م  اهلل كلـ يط  أكامره؛ فغىًضبى اهلل عميو كأدخمو النار  كمثمو الكافر القبي  
كغير ذلؾ؛ مما يجعؿ الطفؿ يبتعد عف ىذه الصفة  كلكف في النياية نت كَّد تماـ الت ٌكد مف أفَّ الطفؿ العنيد 

غير مريض  كغير عاٌؽ لكالديو  كلكف ىذا العناد يرج  إلى طبيعة ًسٌنو  فإذا صًعد عمى الفراش برجمو 
المتسخة كرفض النزكؿ  أك رفض النكـ  كصمَّـ عمى الرفض  أك عاند في أم شيء  فالتحفيز كالتشجي  ال 

. اْلىانة كالتعذيب
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: عدـ التمييز بيف الصكاب كالخط – 4

فالطفؿ قد رأل أمو تشعؿ الكبريت  فحاكؿ تقميدىا فمسعتو النار  ككض  يده في الماء الساخف كىك ال يعرؼ 
ضرره  كيريد أف يض  يده بيف ريش المركحة كىي تعمؿ  كغير ذلؾ مف أمثمة تدؿ عمى عدـ تمييز الطفؿ 
بيف الصكاب كالخط   ف  يحاسب الطفؿ عمى ذلؾ بالضرب كاْلىانة؛ كما يحاسب الكبير المدًرؾ؛ اف 
ف مىيَّزى شي نا ال ييمىيِّشز اآلخر  لكف عمينا أف نبعده عما يضره؛ كالسكيف   عقؿ الطفؿ لـ ينضج بعد  كاِإ

.   كالماء الساخف(الدفاية)كالكبريت  كالمركحة ك

 

: كثرة ااس مة– 5

أيف : فيك يس ؿ عف أمِّش شيء  كفي أم كقت  كب م كيفية؟ كمنيا ااس مة التي يريد منيا المعرفة؛ كسؤالو
كمنيا ااس مة  (لماذا أنت سميف يا بابا؟): اهلل؟ كمنيا ااس مة التي يريد منيا إحراج اابكيف كالمربي؛ كسؤالو

  كغير ذلؾ مف أنكاع ااس مة التي سي تي الحديث (ىؿ ستمكت يا بابا؟): التي تدؿ عمى قمقو كخكفو؛ فيقكؿ
عنيا مفص ن بإذف اهلل في مكض  آخر  كلكف قبؿ ذلؾ نحذر مف الكذب عمى الطفؿ  كال نجيب عف أس متو 

أنت ما زلت : بما ال يحتممو عقمو  كلنضبط ردكد أفعالنا عند المفاج ة بسؤاؿ غير متكق   كال نقكؿ لو
صغيرنا  كال تتكمـ في ىذه اامكر؛ اف الطفؿ عنيد  كسىيىًزيديه ذلؾ شغفنا لمعرفة اْلجابة عف سؤالو  

ٍدرىسىة  كقد يجيبو إجابة خاط ة تىٍعمىؽي في ًذىنو   كسيضطر اف يس ؿ أحد أقاربو  أك مدرِّشس الحضانة أك المى
. كال تستطي  مىٍحكىىا أك تصكيبىيا بسيكلة؛ فمنفت  قمكبنا كعقكلنا اس مة أبنا نا قبؿ أف نندـ

 

: ذاكرة حادة آلية– 6

فالطفؿ ذاكرتو ما زالٍت نقيَّةن بيضاءى  لـ تيدىنِّشسيا اليمكـ كال المشاكؿ  فيك لذلؾ يحفظ كثيرنا كب  فيـ  كىذا 
حفظ القرآف : أٍف يحفظى ب  كعي كب  إدراؾ  كتيٍستىغىؿُّ ىذه الًحدَّةي كاآللية في الذاكرة في: معنى اآللية؛ أم

الكريـ  كالحديث الشريؼ  كاادعية  كااذكار  كااناشيد  كفي المذاكرة  كيصعيبي ًنسياف ما يحفىظيو في ىذه 
. السِّشفِّش 
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كلكف م  مراعاة أف يككف أيسمكبي التَّحفيًظ سىي ن شىيِّشقنا  كفي أغنية جميمة فتعممو التسمية في كؿ شيء مف 
: خ ؿ النشيد

أىٍبدىأ  لىًعًبي  ًباٍسـً   المٍَّو        أىٍقرىأ أىٍكتيب  ًباٍسـً  المٍَّو 

أىٍركىب أىٍسبى  ًباٍسـً المٍَّو        آكيؿ أىٍشرىب ًباٍسـً  المٍَّو 

ًباٍسـً  المٍَّو  ًباٍسـً   المٍَّو        أىٍحمىى  كى ىـ   اٍتعىمِّشٍمنىاٍه 

عف ااغاني الفاسدة  كنحبب إليو البديؿ – ضمنيًّا – فنحف بذلؾ نفرِّشغ طاقة الطفؿ فيما يفيد كنبعده 
. اْلس مي الجميؿ  كنمأل ذاكرتو الحادَّة اآلليَّة بالكمـ الطيب

غالبنا – كذاكرتو اآللية تساعدنا كثيرنا في عدـ بياف السبب  كالحكمة كالتفسير  فيك يحفظ بالتمقيف كبالسماع 
ر لو –  ٍف ظىٍيًر قمب  أك نيحىضِّش في حفظ القرآف - كيكًفي أف تقرأ لو اآلية كالدُّعاء مىرَّتيف أك ث ثنا؛ ًليىٍحفىظىوي عى

. شريط المصحؼ المعمـ ليردد خمفو  كطريقة الحفظ الميٍثمى سي ًتي تفصيؿه ليا فيما بعد- مث ن 

: حب التشجي  – 7

كىك عامؿ مشترؾ تقريبنا في كؿ الخصا ص  كنحتاج إليو عند الًعناد  كعند عدـ التمييز بيف الصكاب 
كالخط   كعند كثرة الحركة  كعدـ االستقرار  كعمينا أف نينىكِّشعى التشجي  مف مادمٍّ إلى معنكمٍّ  كذلؾ حتَّى ال 
دى الطفؿ عمى شيء معيف  كل  َّ يصير نىٍفًعيًّا  ي خذ عمى ما يعممو مقاب ن  كمف ااشياء اليامَّة عند  يتعكَّ

ٍنوي ): التشجي  أف يربطى الطفؿ بالثكاب ااخركم  فنقكؿ لو ى المَّو عى ىذا الحرؼ )  (الذم يسم  الك ـ يىٍرضى
  كنىٍرًبطيو ب فعاؿ (الص ة التي صميتيا في المسجد اآلف بسب  كعشريف ص ةن في البيت)  (بعشر حسنات

أنتى سىتىكيكفي قىكيًّا ًمٍثؿى سٌيًدنا عيمىر ككاف : الصحابة كالصالحيف  فعندما يذىب لمتٍَّدًريًب في النَّادم نقكؿ لو
كأساليب التَّشجي  كثيرةه . الكيفَّار يىخافكف منو  أك نربطو بمف يحب؛ ك بيو؛ أك خاًلو؛ أك عٌمو؛ أك ميعىٌممو

إعطاؤه نجمة في كراسة الحضانة ): كميتىنٌكعة  سيٍ ًتي الحديثي عنيا في مكضكع الثَّكاب كالعقاب  كمنيا
ٍيًو  كمناداتو ب حب ااسماء إليو كغير ذلؾ (مث ن  . كمدحو أماـ زم  و كأىبىكى

: حٌب المَّعب كالمىرىح – 8

كىذا ليس عيبنا؛ بؿ إفَّ المعب قد يككف كسيمة الكتساب الميارات  كتجمي  الًخٍبرات  كتنمية الذكاء  كأفضؿ 
رى في ىذا الكتاب  كلكف ما نكٌد  كسيمة لمتعميـ ىي المعب  كسكؼ نتحدث عف ذلؾ بالتفصيؿ في مكض  آخى
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أف نذكره ىنا  ىك أف المعب كالمرح ليس اختياريًّا لكلي اامر كما أنو ليس عيبنا في الطفؿ؛ حتَّى نقكؿ عنو 
؛ بؿ إف ما يفعمو ىك طبيعة ًسنِّشو كخاٌصيَّة مف خصا صو التي بدكنيا يصير غير (ًلعىًبي مستيًتر)إنَّو 

طبيعي  كما عمينا إالَّ أف نرشده كنكجيو إلى اختيار ألعابو كأكقات المعب  ككيؼ يستفيدي مف ىذا المعب  
. كاختيار مىف يمعب معيـ

: حبُّ التَّنافيس كالتَّناحير – 9

يىٍت لكانت عام ن ميمًّا في التفٌكؽ كاالبتكار  فتقكؿ البنؾ ال أحب أف تككف مت ٌخرنا في : كىذه إف ريشِّشدىٍت ككيجِّش
الكلد ف ف يفعؿ كذا  فمماذا ال تككف مثمو؟ أنت يمكف أف : كتقكؿ. شيء؛ بؿ ال بد أف تككف ااكؿ دا منا

تككف أفضؿ منو لك فعمت كذا ككذا  كىكذا تشجعو دا منا عمى التنافس في الخير م  مراعاة عدـ اْلسراؼ 
. فيو بصكرة تكرث الطفؿ العدكانية  كالغيرة  كالحقد عمى اآلخر المتفٌكؽ عميو

: التفكير الخيالي  – 10

فعقمو لـ ينضج بعد كما تحدثنا؛ لذلؾ فيغمب الخياؿ عمى تفكيره  كىك ما يسمى ب ح ـ اليقظة عند الكبار 
فيك تفكير في غير الكىاق   ف  تنزعج عندما تجد الطفؿ جالسنا يفكر في – خاصة المراىقيف كالمراىقات – 

. شيء ما

ربنا كبير ): فييا كؿ ما تحبو  كنتركو يفكر فييا كيفما يشاء  ككذلؾ نقكؿ لو: فعندما نحدثو عف الجنة نقكؿ
.   كنتركو يسب  بخيالو كيفما يشاء؛ حتى يكبر كينضج عقمو(كقكم جدًّا

: الميؿ الكتساب الميارات – 11

فمك أف أباه كاف نجارنا  أك العبنا  أك حدادنا  أك ميعىمِّشمنا  أك سىبَّاكنا  أك حتى عامؿ نظافة  فسكؼ نجد الطفؿ 
.  سنكات  كبعدىا سيقؿ ذلؾ6يحاكؿ اكتساب تمؾ الميارة ًمف أبيو بتقميده لو  كذلؾ لمطفؿ الصغير قبؿ 

: النمك المغكم سري  – 12

ةي العامَّةي لمطفؿ  خاصة التغذية السميمة  ككذلؾ  فمعجـ الطفؿ المغكم يزداد باستمرار  كيؤثر في ذلؾ الصحَّ
الع قات اايٍسًريَّة  كالمحتكل االجتماعٌي  كاالقتصادٌم  كالمستكل المغكٌم لألب كااـ  فالطفؿ المريض نيميكُّهي 
المُّغىًكمُّ غير الطفؿ الصحي   كالطفؿ الذم يعيش كسط مشاكؿ بيف أبيو كأمو غير الذم يعيش في حياة 

أسرية ىاد ة ىان ة  كالطفؿ الغنٌي غير الفقير  كالطفؿ الميدىلَّؿي يختمؼ عف غير الميدىلَّؿ  كالطفؿ الذم يتحدث 
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أبكاه الفصحى  أك المغة العربية السميمة غير الذم يتحدث أبكاه ب لفاظ بذي ة  أك يغمب عمى ك ميما لغة 
.  أخرل غير العربية

التيتية  كالخنفة  : كلمراعاة النميكِّش المغكمِّش السري  لمطفؿ  كلتجٌنب ما قد يظير بعد ذلؾ مف مشاكؿ مثؿ
: كالمَّجمجة  كغيرىا يراعى اآلتي

. كالسِّشباب كالشتا ـ: إبعاد الطفؿ عف االفاظ السي ة  كالبذي ة – 1

. اْلنسانية  كالحرية  كاالشتراكية: إبعاد الطفؿ عف االفاظ المجرَّدة غير المحسكسة مثؿ – 2

. الكشؼ الدكرم عمى الطفؿ كمتابعتو ًصٌحيًّا  خاصة أذنو؛ انو ربما يككف ضعيؼ السم  – 3

.  سنكات6إبعاد المدارس ااجنبية قبؿ  – 4

. مخالطة ااقراف الصالحيف مف ااطفاؿ – 5

. اْلكثار مف الًقصىص المحكيَّة عف طريؽ شرا ط الكاسيت كالفيديك – 6

بدؿ  (فناكيس)بدالن مف رمضاف  ك (مرضاف)تصكيب االفاظ التي ينًطقييا الطفؿ معككسة مثؿ  – 7
. بدؿ أنا لـ أذىب  كعدـ الضحؾ عميو  أك السخرية منو ل  َّ ييعاًند (أنا ذىبت ا)فكانيس  ك

. تىٍشًجي  الطفؿ عمى االستماع – 8

ٍيًف – أف ييخًرج الميرىٌبي  – 9 ةن ااىبىكى رشد بدؿ : كيقكؿ (مزجد)مسجد بدؿ : المٍَّفظى مف مىٍخرىًجو  فيقكؿ– خاصَّ
.   كىذه كميا أخطاء شا عة ينبغي أف نجنبيا أبناءنا(رسؽ)  كيقكؿ رزؽ بدؿ (رجد)

.  سنكات تقريبنا5تكق  ظيكر خشكنة كحدة كبحة الصكت مف سف  – 10

ميوي   – 11 تطمب ااـ منو أف يحضر ااطباؽ الحمراء  ثـ الم َّعؽ الكبيرة  ثـ المىٍفرىش اازرؽ؛ ليزداد ميعجى
كتطمب منو تجمي ى  (لكبيا– فكؿ – أرز – ذرة – قم  )كتىٍمًييزيهي بيف االكاف كااشياء  كتىٍخًمطي لو الحبكب 
فيو باسـ كؿ نكع عمى ًحدىة . المتشابو منيا  كتيعىرِّش
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ٍيًرىا ًمفى الفصحى  كبعض االفاظ يمكف تغييرىا بسيكلة  - 12 تغيير ما يمكف مف االفاظ العامِّشية إلى غى
  كبارؾ اهلل فيؾ أك حسننا (استىنَّى)  كانتظر بدؿ (معمش)  كآسؼ بدؿ (إيو)  كنعـ بدؿ (ألـ)قمـ بدؿ : مثؿ

. إلخ... (ككيس)أك شكرنا بدؿ 

: الميؿ لمفؾِّش كالتركيب – 13

كىذا يىعتبريهي البعض نكعنا مف التخريب كىك ليس كذلؾ؛ بؿ ىي طبيعة المرحمة فينبغي أف ييبعىدى عًف الطفؿ 
القطار  كالبازؿ  : أمُّ شيء قابؿو لمفؾِّش  أك ما يخشى عميو منو  كيؤتى لو ب لعاب متخصصة في ذلؾ مثؿ

. كالكانك  كالمكعبات  كالقصص  كالكرؽ  كالصمصاؿ

 

: حدَّة االنفعاالت – 14

: كأىـ ىذه االنفعاالت: فيك يثكر كينفعؿ بدرجة كاحدة لألمكر اليامَّة كالتافية

الخكؼ  كىك عند البنات أكثر  ف  ينبغي أف يعاقىب الطفؿ بالتخكيؼ مف الشرطي  أًك الظ ـ  أك  – 1
؛ اف ليذا عكاقبو الكخيمة فيما (أيمِّشنا الغكلة)  أك (أبك رجؿ مسمكخة)ااب  أك المدرس  أك العفريت  أك 

. بعد  كسيترتب عميو الكثير مف اامراض النفسية  كالتبكؿ ال إرادم  كالكبت  كاالنطكاء

االٍمًتناع عف ااكؿ  أك كىٍسر ااشياء  أك أف يضرب نفسىوي  كبكاعث الغضب : كًمٍف مىظاًىًره: الغىضىب – 2
المٍَّكـ كالنَّقد  مقارنتو ًبغىيره دا منا  إرغامو عمى اتٌباع بعض العادات كااىٍنًظمة  تكميفو بعمؿو فىٍكؽى : قد تككف

. طاقىًتو  غضب الكالديف كالشِّشجار الدا ـ بينيما

 

ذ منو : الغىٍيرة – 3 كىي منتشرة بىٍيفى البنات أكثر  كغالبنا ما تككف بسبب مكلكد جديد  يىشعير الطفؿ أنو أىخى
ؿ ال إراديًّا  أك يحبك بعد أف كاف يمشي ليجًذبى إليو االنتباه  كتيعالىج  حناف اابكيف  فيقكـ بإيذا و  أك يتبكَّ

ر  كاْليثار  – إف كجدت – ىذه الغيرة  ىداء أحدىـ ىديَّة لآلخى ب ف يطمب منيـ تقبيؿي بعضيـ البعض  كاِإ
ا  كييٍعطىى الكبير برتقالة يقسميا  ف كاف اآلخر معيبنا أك مريضن كعدـ تمييز أحد عمى أحد في المعاممة  كاِإ

. بالتساكم عمى ااصغر منو  كىكذا
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الخ صة 

لمطفؿ خصا صي ينبغي تىقىبُّمييا كترشيدىا كتيذيبيا  كالتربية عمى النقيض إف كانت تعكد بالضرر عمى - 
المربي أك الطفؿ  أك زيادتيا كاالىتماـ بيا إف كانت غير ذلؾ  كىذه الخصا ص مشتركة في البنت كالكلد  

كفي ااطفاؿ بعامَّة عمى اخت ؼ درجاتيا  كذلؾ لكجكد الفركؽ الفردية بيف البشر عمكمنا  كااطفاؿ 
ا .  خصكصن

.  عدـ اٌتياـ ااطفاؿ بالعناد كالتخريب كالمشاكسة  - 

ةن أفَّ الطفؿ يقٌمد كيحفظ كال ينسى  كيزيد معجمو بما   -  مراعاة القدكة ميـٌ جدًّا في ىذه المرحمة  خاصَّ
.  يسم 

بعادىا عنو؛ كالماء الساخف؛ كالسكيف؛ كالنار  -  .  رف  ااشياء التي تضٌر الطفؿ كاِإ

.  االىتماـ بتحفيظ الطفؿ القرآف  كالحديث  كاادعية  كااذكار  كااناشيد  - 

.  ربط الطفؿ دا منا بالقدكات مف اانبياء كالصحابة كالصالحيف  - 

.  شراء ألعاب لمطفؿ تينىٌمي قدراتو كذكاءه  خاصة ألعاب الفؾ كالتركيب  كالتنكي  فييا  - 

مراعاة تطكرات النمك الجسمي  فالبنت تزيد في الكزف عف الكلد  كالكلد يزيد في الطكؿ عف البنت    - 
. كىذا في معظـ الحاالت تقريبنا

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

المبحث الراب   

  أثر السمككيات الكالدية في التربية عمى الطفؿ

 السمككيات الكالدية عمى الطفؿ بااثر كما المقصكد ااثرماىك 

ماىك االثر معنى أثر في معجـ المعاني الجام  

  (فعؿ  ): أىثىرى 

ٍ ثكر  أثىرى يى ثير   أىٍثرنا كأىثىارةن   فيك آًثر   كالمفعكؿ مى

أثَّرى في يؤثِّشر   ت ثيرنا   فيك ميؤثِّشر   كالمفعكؿ ميؤثَّر بو / أثَّرى عمى / ثَّرى بػ 

تىرىؾى ًبًو أىثىران  : أثَّرى ًبًو 

ترؾ فيو أىثىرنا : أىثِّشر فيو 

الع مة  : االثر 

 

: تعريؼ ااثر في المغة 

بقية الشيء   كتقديـ الشيء   كذكر : كيطمؽ عمى معاف متعددة منيا. ااثر مفرد   كالجم  آثار   كأثكر 
 ( ىػ395ت )قاؿ ابف فارس . الشيء   كالخبر 

إبقاء ااثر في : ما بقي مف رسـ الشيء   كالت ثر- بالتحريؾ - ااثر  : ( ىػ711ت )كقاؿ ابف منظكر 
الشيء   كأثر في الشيء ترؾ فيو أثرا 

: تعريؼ ااثر في اصط ح الفقياء 

عف المعاني المغكية   كأكثر ما يستعممو الفقياء لمداللة عمى بقية  (أثر)ال يخرج استعماؿ الفقياء لمفظ 
الشيء   أك ما يترتب عمى الشيء 
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 في التربية  ية الكالدية  السمكؾباآلثارما المقصكد 

يحدثو الكالديف اك المربي مف تغير في سمكؾ كطباع كشخصية الطفؿ مف خ ؿ السمككيات  ىي كؿ ما
 االجتماعية مف قبميـ كالتي بدكرىا يبنى عمييا شخصية الطفؿ التنش ة التي تستخدـ في مرحمة كااساليب

مدل الحياة  كتختمؼ تمؾ السمككيات مف اباء عف غيرىـ ككما تختمؼ مف كقت الى اخر كمف مكقؼ عف 
 مف طفؿ الى اخر سكا بالسمب اك االيجابي  ااثراالخر كما يختمؼ 

 

 عمى الطفل  وأثرىابعض من السموكيات الوالدية في التربية 

سكؼ أعرض كؿ سمكؾ مف قبؿ الكالديف  كما يقابمو مف  ت ثير ذلؾ السمكؾ عمى الطفؿ   

االثار االيجابية 

 االيجابي عمػػػى الطفؿ  ااثر     السمػػػكؾ االيجابي مف قبؿ الكالديف  
 

 كالدعـ العاطفي  المساندةسمكؾ 
 

تساعد عمى النمك السميـ كالمتكازف لشخصية 
الطفؿ  

 
(  1)الضبط الكالدم االيجابي

 
تساعد الطفؿ عمى الشعكر بالثقة في نفسو 

كاستغ ؿ ذكاتيـ بشكؿ ايجابي كتككيف ع قات 
اجتماعية ناجحة خالية مف القمؽ كالعصاب 

 
دؼء الع قة بيف الكالديف كالطفؿ كاالحتضاف  

 
يبدك أف ليذا العامؿ أىمية خاصة في تحديد 

كيفية إدراؾ الطفؿ افعاؿ ااـ؛ فالعقاب البدني 
الذم يق  عمى الطفؿ مف أـ عطكفة حانية 

تككف لو عادة نتا ج كآثار اجتماعية مرغكبة؛ 
ينشى طفؿ سكم متزف كيغمب عمى سمكؾ  االعتداؿ في الحفاظ كحماية الطفؿ 

ااطفاؿ الذيف تربك عمى االعتداؿ كالتكازف في 
الحماية مف آبا يـ االعتماد عمى النفس كقكة 

الشخصية 
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يساعد عمى تكافؽ الطفؿ م  ذاتو كينشى طفؿ اتفاؽ الكالديف في التربية  
سكم قادر عمى مكاجيو الحياة بكؿ مافييا 

 كعندما يتعمـ الطفؿ ذلؾ السمكؾ مف اامانة
كالديو 

يتعمـ الطفؿ عمى الحفاظ عمى االسرار بالشكؿ 
الصحي  كيعرؼ اف االمانو كال ي خذ اشياء 

االخريف بدكف حؽ كركز ركح االمانو كاالبتعاد 
كيغرس عف السمكؾ السمبي مثؿ السرقة كالكذب 

في الطفؿ اف ااميف ىك مف يٌتخذ ىذه الصفة 
كال يسرؽ أك  منيجان في حياتو  فيكتـ ااسرار

يكذب أك يخدع  فيصب  سمككان مت ٌص ن في 
 نفس الطفؿ

 كيزرع ركح ااماف ىي أسرتويتعمـ الطفؿ اف  مف كؿ النكاحي  اابناءالعدؿ بيف 
االخكة كالمحبو بيف االبناء كينشى طفؿ سميـ 
مف الجكانب النفسية كاالجتماعية كاالسرية 

 متعاكف كي صؿ فيو اف ْلخكتوفيككف محبا 
 ىـ يحب بعضأبدايتجزء   كؿ كاحد الأسرتو

بعضا كيتعاكف في السراء كالضراء 
يتعمـ كيغرس في الطفؿ اف الصدؽ سمكؾ يرف  الصدؽ 

مكانتو كيتعمـ قيـ الشجاعو كالثقة في النفس 
كقكؿ الحؽ كعدـ الخكؼ كالتردد في الك ـ  

كيتعمـ عزة النفس كاالرتقاء بالذات  
 

ينشى الطفؿ ضابط لسمككو كنفسو متعمـ الحـز  
متزف في حياتو  ...لمسمكؾ المتزف 

بذكر الصفات االيجابية لمطفؿ بقكؿ أنت ذكي تشجي  الطفؿ كدعمو في الحياة  
فميا أثرىا القكم ..انت مجتيد امف صادؽ 

االيجابي عمى نفسية الطفؿ ك عمى حياتو 
كمستقبمو فيي تنشى شخصيتو كتنمى فيو 
الجكانب القكية كما فعؿ الرسكؿ م  زيد بف 

ثابت لما أبصرى م م  الذكاء 
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 يتعمـ الطفؿ اف التنافس ىك الذم يقكده الى زرع التنافس الشريؼ  
كيزرع .... النجاح كانو عكس التصارع كالعراؾ 

 م  المصالحةفيو حب التنافس الشريؼ كركح 
الذات كاالخريف  

ينش  الطفؿ قكم معتمد عمى ذاتو كاثؽ في زرع ركح االعتماد عمى النفس كالمسؤكلية 
... نفسو كيتعمد االخريف عميو 

لمحكار اليدؼ أساس راسخ كقكم عمى نفسية الحكار اليادؼ 
الطفؿ الى اف يصب  كبير فيغرس في الطفؿ 
التكمـ بصكت ىادئ كالثقة في الذات كالك ـ 

المتزف كالكصكؿ الى حمكؿ ايجابية في مكاجيو 
المشاكؿ كعدـ الخكؼ كالتردد عندما يطمب منو 

الك ـ  
المعب م  الطفؿ مطمب اساسي فينشي طفؿ المعب م  الطفؿ 

اجتماعي بعيد عف االنطكاء كاالنانية كنجنب 
فيقكم نشاط كعؽ الطفؿ . الطفؿ التكحد 

كيجعؿ محب لكالدية كلمحياة مشارؾ ايجابي 
م  عا مو ك اصدقا و 

عندما يتعمـ الطفؿ االستشارة يصب  طفؿ كاثؽ إستشارة الطفؿ 
في نفسو كينمي لدية الجانب المعرفي الحكارم 
فيصب  الطفؿ فطف ذك كممة كمنطؽ قكم  
كمفكر كقا د ايجابي  يصؿ الى حمكؿ لنفسو 

كلغيره  
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 السمبية   اآلثار

 السمبي عمػػػى الطفؿ ااثر        السمػػػكؾ السمبي مف قبؿ الكالديف 
 

التيديدات كالحرماف العاطفي 
يساعد عمى تنش ة الطفؿ تنش ة غير سميمو  

 في شخصية الطفؿ كاضطراب
 

( 2)الضبط الكالدم السمبي 
 كاْلجبار بااكرهيساعد الطفؿ عمى الشعكر 

كيصب  اما ضعيؼ الشخصية اك متمرد عمى 
كالديو كيصعب تككيف ع قات اجتماعية 

 
( 3)نمط العداء لدل الكالديف 

 

 تعرض الطفؿ الى االضطرابات النفسية 
المختمفة  كالت خر في نكاحي النمك

العقاب البدني 
 

 كاقتراف باْلحباطيساعد عمى شعكر الطفؿ 
سمككو بالعدكاف كابتعاده عف كالدية ىربا مف 

العقاب 
يؤثر عمى تكافؽ الطفؿ م  ذاتو كالميؿ الى ( 4)تذبذب الكالديف في التكجييات 

االنحراؼ كالسمكؾ العدكاني 
الحماية الزا ده لدل الكالديف  
التعمؽ المكثؼ : كمنيا ابعاد الحماية الزا ده  

بالطفؿ  التدليؿ  عدـ إعطاء الطفؿ الحرية في 
.... استق لية السمكؾ

كىناؾ نتا ج عدة تترتب عمى الحماية الزا دة 
: منيا
ظيكر بعض أنكاع سكء التكيؼ االجتماعي - أ

كعدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية في تككيف 
ع قات م  اآلخريف لدل ااطفاؿ الذيف 

. تعرضكا لمحماية الزا دة
عدـ استطاعة ذلؾ الطفؿ مسايرة ركب - ب

. التعميـ لعدـ قدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية
يغمب عمى سمكؾ ااطفاؿ الذيف تعرضكا - ج

لمحماية الزا دة مف آبا يـ بعض أعراض 
اْلىماؿ كال مباالة 

 يجعؿ الطفؿ مضطرب كقمؽ كيشعر بالخكؼ (  5)...تسٌمط الكالديف 
 المتسمطة ااـ اك اابكعدـ الثقة ككره 

كالشعكر بالضعؼ كالعجز  
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ركح التسام  كالتساىؿ المفرط لدل الكالديف 

 
ييعد ركح التسام  لدل الكالديف مف العكامؿ 
التي تعكؽ نمك الطفؿ نمكان اجتماعيان سميمان 

. كغيره مف مظاىر النمك ااخرل
: كمف أىـ نتا ج ىذا ااسمكب عمى اابناء

عدـ قدرة الطفؿ عمى التكافؽ االجتماعي -  أ
. كالنفسي

عدـ قدرتو عمى التكيؼ م  بي تو كتعرضو -  ب
لمعديد مف اْلحباطات نظران لعدـ قدرتو عمى 

. مكاجية مشاكمو كالدفاع عنيا كعف نفسو
يبدك عمى الطفؿ ميمو إلى السمكؾ -  ج

. العدكاني كالتسمط عمى اآلخريف
 

إىماؿ الطفؿ مف قبؿ كالديو يفقده اْلحساس (  6) مف الكالديف اْلىماؿ
باامف سكاء اامف النفسي أك اامف المادم 

عدـ الثقة كالصراع كاالنحراؼ كالخركج مف ( 7)نبذ الطفؿ انفعاليان 
المنزؿ ككره أم الكالديف كالصراع كالتقمب 

االنفعالي 
 المساكاةتفضيؿ طفؿ مف أحد الجنسيف  كعدـ 

(8 )
يؤدم ذلؾ إلى تككيف سمكؾ عدا ي مف قبؿ 
. اابناء اآلخريف نحك االبف المفضؿ عمييـ

: أضرار ىذا النمط
. اْلحساس الدا ـ باالضطياد ك الفشؿ- 1
. تنمية الحقد ك بركز الشخصية العدا ية- 2
عدـ االنصياع ك تمبية الطمبات ك - 3

. الكاجبات المطمكبة منو
السعي اساليب مختمفة ْلثبات الذات قد - 4

. تككف منحرؼ
بناء شخصية ميزكزة غير مستقرة   ال - 5

. تثؽ بقدراتيا الذاتية
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( 9)اْلعجاب الزا د 

: مف أىـ أضرار ىذا النمط ما يمي
شعكر الطفؿ بالغركر الزا د كالثقة الزا دة -  أ

. بالنفس
. كثرة متطمبات الطفؿ-  ب
. تضخيـ صكرة الطفؿ عف ذاتو- ج

اخت ؼ طريقة التربية لمكالديف ككجيات النظر 
( 10)في تربية الطفؿ

كيشعر الطفؿ بالتذبذب كعدـ االستقرار كعدـ 
االتزاف كالكقكع في الحيرة كتقمب المزاج كأضرار 

:  ىذا النمط
قد يكره الطفؿ كالده ك يميؿ إلى ااـ ك قد - 1

يحدث العكس ب ف يتقمص صفات الخشكنة مف 
. كالده

يجد مثؿ ىذا الطفؿ صعكبة في التمييز - 2
بيف الصكاب ك الخط  أك الح ؿ ك الحراـ  كما 

يعاني مف ضعؼ الكالء احد الكالديف 
. أكك ىما

ك قد يؤدم ميمو ك ارتباطو ب مو إلى - 3
تقمص صفاتيا اانثكية فتبدك عميو ع مات 

. التخنث
محاكلة كسب ااطفاؿ مف قبؿ أحد الكالديف 

(11 )
 الكراىية كزرع اابناءيسبب في التفريؽ بيف 

كالحقد بيف االكالد 
الينجز أم  يصب  الطفؿ معتمد عمى غيره ك( 12)زرع االعتمادية 

شي كخالي مف اليدؼ كالطمكح كعدـ االعتماد 
كالعجز عف مكاجية مكاقؼ الحياة .عمى النفس
. فيما بعد

ضرب الطفؿ يؤثر سمبان عمى نفسيتو حيث الضرب  
يدفعيـ ذلؾ اامر لممارسة سمكؾ الضرب م  
ااطفاؿ ااصغر سنا منيـ سكاء كانكا مف 

أقرانيـ بالمدرسة أك إخكتيـ بالبيت 
االىانو )تكبيخ الطفؿ ال يقؿ عف ضربو 

 (المفظية
يترؾ نفس اآلثار الضارة التي يتسبب فييا 

  .الضرب في نفسية الطفؿ
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خاص بيوامش الجدول 

كيقصد بو قدرة الكالديف عمى التدخؿ في الكقت المناسب حتى ال : أسمكب الضبط الكالدم االيجابي  (1)
يصؿ الطفؿ إلى درجة التسيب كيككف ذلؾ باْلقناع كىك أسمكب االستقراء الذم يعتمد عمى المحاكرة 

قناع الطفؿ كحثو عمى السمكؾ المقبكؿ اجتماعيان  . كالمناقشة كاِإ
جباره مستغميف في ذلؾ ضعؼ الطفؿ بدكف  (2) الضبط الكالدم السمبي  يعتمد عمى إكراه الطفؿ كاِإ

قناعو القياـ بالسمكؾ السميـ كىذا أسمكب يحسف االبتعاد عنو . االىتماـ برغباتو كاِإ
إف الطريقة التي يتربى فييا الطفؿ في سنكاتو العمرية ااكلى كالقا مة : نمط العداء لدل الكالديف (3)

 عمى إثارة المخاكؼ كانعداـ اامف
كيعني عدـ اتفاؽ الكالديف عمى رأم معيف أك إجازة سمكؾ الطفؿ في : تذبذب الكالديف في التكجييات (4)

 مكقؼ معيف كرفضو في مكقؼ مماثؿ فيما بعد
كالمقصكد مف ذلؾ ااسمكب الذم يتبعو الكالداف في فرض اآلداب كالقكاعد التي : تسٌمط الكالديف (5)

. تتماشى م  مراحؿ عمر الطفؿ كذلؾ بالنيي كالتكبيخ

: كمف أىـ أسباب لجكء اآلباء إلى التسمط

امتصاص ااب لمجمكعة مف القيـ كالمعايير الصارمة في طفكلتو  مما يضطر إلى تطبيقيا عمى -  أ
. أطفالو

. ااب الفاشؿ الذم يفشؿ في تحقيؽ أىدافو يجعؿ مف أبنا و مجاالن لطمكحو الذم عجز ىك عف تحقيقو-  ب

ىماؿ حاجاتو الشخصية أك عدـ تكجييو : مف أشكاؿ اْلىماؿ  (6) عدـ إنصات الكالديف إلى حديثو كاِإ
 كنصحو أك عدـ مكاف تو كمدحو في حالة نجاحو

حرص الكالديف عمى التعرض لنكاحي النقص : يتمثؿ ذلؾ في نكاح عديدة منيا: مف أساليب النبذ  (7)
" جيمسكنديكنؿ"كلقد أرج  . لدل الطفؿ كعقابو المستمر أك مقارنتو بااطفاؿ اآلخريف أك ىجر الطفؿ كطرده

سبب نبذ ااـ لطفميا انفعاليان إلى الصراعات المستمرة م  زكجيا  أما مرج  ذلؾ بالنسبة لألب فيك كجكد 
 ااب في أسرة غير منسجمة عا ميان يسكدىا الصراع كالتقمب االنفعالي

غالبان ما يككف لدل ااسرة أكثر مف طفؿ أك رغبة  : المساكاةتفضيؿ طفؿ مف أحد الجنسيف  كعدـ  (8)
ااسرة التي ال يكجد لدييا أكالد ذككر في ابف ليا أك العكس  مما يؤدم إلى إغداؽ العطؼ كتفضيمو عمى 
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ااطفاؿ اآلخريف  كقد يؤدم ذلؾ إلى تككيف سمكؾ عدا ي مف قبؿ اابناء اآلخريف نحك االبف المفضؿ 
 .عمييـ

حيث يعبر اآلباء كااميات بصكرة مبالغ فييا عف إعجابيـ بالطفؿ كحبو كمدحو : اْلعجاب الزا د (9)
 كالمباىاة بو

اخت ؼ كجيات النظر في التربية لمطفؿ بيف ااـ كااب ك ف يؤمف : اخت ؼ طريقة التربية لمكالديف (10)
ااب بالصرامة كالشدة  بينما تؤمف ااـ بالميف أك أف يؤمف أحدىما بالطريقة الحديثة في التربية  بينما يؤمف 

 .اآلخر بالطريقة التقميدية
كيتمثؿ ذلؾ في استخداـ أحد اابكيف س حان يشيره : محاكلة كسب ااطفاؿ مف قبؿ أحد الكالديف (11)

في كجو الطرؼ اآلخر فيسعى إلى ضـ ااطفاؿ في معسكره لكي يقفكا في حربو ضٌد الطرؼ اآلخر  كىك 
في سبيؿ تحقيؽ ىذا التكتؿ يغدؽ المحبة كالعطؼ كالتدليؿ عمى اابناء كيتياكف معيـ في أخطا يـ حتى 

 .يكسب رضاىـ ككقكفيـ إلى جانبو
شباعيا : االعتمادية (12) كفييا يتربى الطفؿ عمى االعتمادية عمى غيره في قضاء حاجاتو كاِإ
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الدراسات السابقة : الفصل الثالث 

 الدراسات السابقة 

مجتم  الدراسة 

عينو الدراسة 

 جم  البيانات أداه

 صدؽ المحتكل

 التحميؿ اْلحصا ي لمدراسة في جداكؿ إحصا ية 
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الدراسات السابقة 

 

  ااكلىالدراسات 

 اك السمككيات الكالدية كع قتيا بترسيخ السمكؾ العدكاني لدل الطفؿ  ااساليبتتكمـ عف 

الدراسة بعنكاف  

أسمكب المعاممة الكالدية كمفيكـ الذات كع قة كؿ منيما بالسمكؾ العدكاني  لدل عينة مف تمميذات المرحمة 
فا قة محمد بدر . داالبتدا ية بجدة  

 

: خ صة النتا ج 

قالت فييا بعد عرض الباحثة لنتا ج الدراسة الحالية كمناقشتيا   يمكف تمخيص ىذه النتا ج فيما يمي  

تكجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصا ٌيان بيف القبػكؿ الكالدم مف قبؿ ااب كااـ   كانخفاض  .ُ
.  مستكل السمكؾ العدكاني لدل عينة مف تمميذات المرحمة االبتدا ية بجدة 

تكجد ع قة ارتباطية مكجبة دالة إحصا ٌيان بيف الرفض الكالدم مف قبؿ ااب كااـ   كارتفاع  .ِ
.  مستكل السمكؾ العدكاني لدل عينة مف تمميذات المرحمة االبتدا ية بجدة 

تكجد ع قة ارتباطية سالبة بيف ارتفاع مفيكـ الذات كانخفاض مستكل السمكؾ العدكاني لدل  .ّ
. عينة مف تمميذات المرحمة االبتدا ية بجدة 

تكجد فركؽ دالة إحصا ٌيان في مستكل السمكؾ العدكاني بيف تمميذات الصؼ الثالث االبتدا ي  .ْ
  لصال  تمميذات الصؼ  (كبار السف  )  كتمميذات الصؼ السادس  (صغار السف  )بجدة 

  .(كبار السف  )السادس 
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كمف بيف التكصيات قالت الباحثة 

في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة الحالية في  نتا جيا تكصى الباحثة بما يمي 

ضركرة إنشاء مراكز لمتكجيو ااسرم بجمي  أنحاء المممكة العربية السعكدية   بحيث  .ُ
يككف ضمف أىدافيا تبصير الكالديف بالطرؽ التربكية الصحيحة   كتعريؼ الذيف يقسكف منيـ 
في معاممتيـ اطفاليـ   خاصة لإلناث   ظنان منيـ ب ف ىػذا ااسمكب ىك اامثؿ لتربيتيف 

كتقكيميف   ب ف ىذا ااسمكب ينعكس بالسمب عمى صحة أطفاليـ النفسية   كيؤدم إلى عدـ 
لى إصابتيـ باالضطرابات النفسية كالسمككية المختمفة   مما  تكافقيـ النفسي كاالجتماعي كاِإ

. يجعميـ عرضة ل نحراؼ 
سمككو عدكاني بضركرة عرضو عمى  (أك طفمة  )تنبيو الكالػديف الذيف لدييـ طفؿ  .ِ

طبيب نفسي   حتى يمكنو الكشؼ عف ااسباب النفسية كاالجتماعية التي تكمف كراء ىذا 
السمكؾ   كمساعدتيـ عمى حميا   ككذلؾ لتقكيـ الجكانب السمبية في مفاىيـ كشخصية طفميـ 
.   مثؿ المفيكـ السالب عف الذات   كالرغبة في االنتقاـ مف اآلخريف   خاصة المحيطيف بو 

 

 

:الدراسة الثانية   

 أساليب المعاممة الكالدية كع قتيا بتكافؽ الطفؿ االجتماعي كالشخصي في رياض االطفاؿ

 لػ نجاح رمضاف محرز

 كنتا جو بحثيا عف تعقيب مف كجو نظرىا قالت

 مف عمر لألطفاؿسعت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف مدل الع قة االرتباطية بيف أساليب المعاممة الكالدية 
 265سنكات كبيف درجة تكافقيـ االجتماعي كالنفسي في رياض االطفاؿ كت لفت عينو البحث مف  (5_4)

 المعاممة الكالدية كبطاقة م حظة سمكؾ الطفؿ أساليب طفؿ كطفمة طبؽ عمييـ استبانو 262مف الكالديف ك
 في الركضة
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 كالعامة في التكافؽ االجتماعي الخاصة الرياض أطفاؿ بيف إحصا ية انو ىناؾ كجكد فركؽ دالة كأضحت
 الخاصة كربما يعكد الى كفاية معممات الرياض الخاصة ككعييـ لمتطمبات أطفاؿكالشخصي لصال  

  لتربية الطفؿ الى نحكااساليب كامتمكيـ ااطفاؿ كفيميـ لدكر التربية في مرحمة رياض المبكرة الطفكلة
 افضؿ

 الديمقراطي كالتقبؿ كبيف التكافؽ ااسمكبكقالت كجكد ع قة ارتباطية مكجبة دالة احصا ية بيف كؿ مف 
 االجتماعي كالشخصي في الركضة

 كتكافقو الكالدية في المعاممة كاثرىا عمى حياة الطفؿ ااساليبكقالت ىكذا يتض  مف خ ؿ عرض بعض 
 في الت ثير كأىميتو كااميات اآلباءالشخصي كاالجتماعي كتحميميا كمناقشتيا مكانو الدكر الذم يقكـ بو  

شخصيتو كتككينيا مف جمي  الجكانب في سمكؾ الطفؿ كنمك  

 كالتفرقة كالحماية كاْلىماؿ كالقسكة السمطة المعاممة الكالدية القا مة عمى إشكاؿكقالت اف أم شكؿ مف 
 في التربية كالتنش ة تجعؿ الطفؿ عديـ القدرة عمى تحقيؽ التكافؽ الخاط ة كأساليبيـالزا ده مف قبؿ الكالديف 

 كيشعر بالنقص كعدـ االطم ناف كتكلد في نفسة كباآلخريف بنفسوالشخصي كاالجتماعي كيفقد الطفؿ ثقتو 
 العدكانية كعدـ االتزاف كاالستقرار كغير قادر عمى تحمؿ المسؤكلية اكعدـ تككيف ع قات اجتماعية ناجحة 

 

  ـ2007مجمة دراسات الطفكلة عدد يناير  يكسؼ عمى فيد الرجيب/ الباحثالدراسة الثالثة  

 15فى المدل العمرل مف  ( مف اْلناث213 مف الذككر  107)مبحكثا   (320)تككنت عينة الدراسة مف
7.24 قدره معيارم سنة بانحراؼ 23.92كقد بمغ متكسط عمر العينة .  سنة49كحتى   

 :نتا ج الدراسة

 مقابؿ التشدد كالقسكة مف جانب ااـ  كاتجاه الشكرل فى في مقابؿ التفرقة  كالتسام  فيتسيـ المساكاة 
لدل الذككر" اْلنصاؼ كتقدير اآلخريف" التنبؤ بعامؿ فيمقابؿ التسمط مف جانب ااب  . 

 مقابؿ التناقض مف جانب ااب بنسبة  كاالتجاه في مكاقؼ التنش ة فيتسيـ أساليب االتجاه نحك الثبات 
 مقابؿ التناقض مف جانب في مكاقؼ التنش ة فينحك بث الطم نينة مف جانب ااـ  كاالتجاه نحك الثبات 
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 مقابؿ الحماية المفرطة مف جانب ااـ  كاالتجاه نحك القبكؿ فيااـ كاالتجاه نحك تكفير الحماية المعتدلة 
لدل الذككر" الدفاع عف الحقكؽ الخاصة" التنبؤ بعامؿ في مقابؿ الرفض كالنفكر مف جانب ااـ في .  

 مقابؿ التناقض  كاالتجاه نحك تكفير الحماية في مكاقؼ التنش ة فيتسيـ أساليب االتجاه نحك الثبات 
لدل " القدرة عمى مكاجية ااخرييف" التنبؤ بعامؿ فيالمعتدلة مقابؿ الحماية المفرطة مف جانب ااب 

.اْلناث  

 مقابؿ رفض التناقض مف جانب ااب  كاالتجاه في مكاقؼ التنش ة فيتسيـ أساليب االتجاه نحك الثبات 
 مقابؿ الحماية المفرطة  كاتجاه في مقابؿ التفرقة  كاالتجاه نحك تكفير الحماية المعتدلة فينحك المساكاة 

 .. التنبؤ بعامؿ الدفاع عف الحقكؽ العامة لدل اْلناثفي مقابؿ التشدد كالقسكة مف جانب ااـ فيالتسام  

 

 

ىػ1423:   سنةالرابعة  الدراسة  

عمي فال  الينداكم/الباحث  
راف  عقيؿ الزغكؿ/الباحث  
نا ؿ محمكد البككر/الباحث  

 :أىداؼ الدراسة
إجراء مقارنة أساليب التنش ة الكالدية التي تقكـ عمى الديمقراطية كالتسمط كاْلىماؿ المدركة مف قبؿ الطمبة  

  .بيف ف تي العدكانييف كغير العدكانييف  كمقارنة مفيكـ الذات ااكاديمي عند ىاتيف الف تيف أيضان 

 :أدكات الدراسة
 

لألب ك  (أ  )في صكرتيو - الديمقراطية  كالتسمط كاْلىماؿ - تـ تطبيؽ مقياس أساليب التنش ة الكالدية 
لألـ كما يدركيا اابناء  كمقياس مفيكـ الذات ااكاديمي عمى أفراد عينة الدراسة الذيف تـ اختيار  (ب)

  .العدكانييف منيـ مف قبؿ معممييـ كمعمماتيـ
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 :نتائج الدراسة
 

أظيرت النتا ج أف الطمبة غير العدكانييف يعامميـ اآلباء كااميات ب ساليب ديمقراطية أفضؿ مف تمؾ التي 
 .يعاممكف بيا الطمبة العدكانييف

كما بينت النتا ج كجكد فركؽ دالة إحصا يا بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطمبة العدكانيكف عمى مقياس 
أم . أساليب التنش ة الكالدية التي تقكـ عمى التسمط كاْلىماؿ كالدرجات التي حصؿ عمييا غير العدكانييف

ىماؿ اآلباء كااميات أعمى مف تمؾ التي يعامؿ  ناثا كانكا يعانكف مف تسمط كاِإ إف الطمبة العدكانييف ذككران كاِإ
 .بيا الطمبة غير العدكانييف

كما بينت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصا يا بيف درجات الطمبة غير العدكانييف كالعدكانييف عمى مقياس 
 .مفيكـ الذات ااكاديمي  ككاف المتكسط عند غير العدكانييف أعمى منو عند العدكانييف

أما بالنسبة لمنتا ج المتعمقة بالجنس فقد كانت الفركؽ بيف درجات الذككر كاْلناث عمى مقياس أساليب 
التنش ة الكالدية التسمطية دالة إحصا يا أم كاف إدراؾ الذككر اساليب التنش ة الكالدية التسمطية التي 

يمارسيا اآلباء كااميات عمييـ أعمى مف إدراؾ اْلناث لتمؾ ااساليب كما أظيرت النتا ج كجكد فركؽ دالة 
إحصا يا بيف اْلناث كالذككر عمى مقياس مفيكـ الذات ااكاديمي  إذ كانت متكسطات درجات اْلناث أعمى 

 .مف تمؾ التي حصؿ عمييا الذككر

مجتمع الدراسة و عينو الدراسة 

 مف المجتم   متنكعة كأفكاركاف المجتم  بشكؿ متنكع لشرا    :  مجتم  الدراسة 

 بمنطقو جازاف كطمبو جامعييف مف جامعو الممؾ الصحةمف معمميف كمعممات كمكظفيف في مديرية كزارة 
فيصؿ كجامعو جازاف 

عينة الدراسة   

 مبحكث بشكؿ متنكع مف حيث الجنس كالنكع كالسف ككاف تكزعيـ كالتالي 90شممت العينو 

 معمـ 35 مف مديرية كزارة الصحة في جازاف ك22 مف جامعو جازاف ك10 مف جامعو الممؾ فيصؿ ك 16
 مف االميات المتعمميف  7كمعممة 
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أدوات جمع البيانات      

 المستخدمة لمبحث العممي اادكات لجم  البيانات كىك مف أكثر ك داةاستخدمت في ىذه البحث االستبياف 
االستبياف أك االستبانة ىك عبارة عف مجمكعة مف ااس مة شيكعا خاصة في البحكث االجتماعية كيتـ 

كاالستفسارات المتنكعة  كالمرتبطة بعضيا بالبعض اآلخر بشكؿ يحقؽ اليدؼ أك ااىداؼ التي يسعى الييا 
  .الباحث كذلؾ في ضكء مكضكع البحث كالمشكمة التي اختارىا

أما حجـ االستبياف  كعدد ااس مة التي يشتمؿ عمييا  فقد تككف كثيرة أك قميمة تبعان لطبيعة المكضكع  كحجـ 
كلكف الميـ أف تككف ااس مة منسجمة تمامان م  ىدؼ أك أىداؼ . البيانات التي يطمب جمعيا كتحميميا

 .البحث  كتتناكؿ كؿ الجكانب المطمكب معالجتيا مف قبؿ الباحث

 جزأيفكيتـ تقسيـ ذلؾ عمى 

 البيانات الشحصية كاالكلية لممبحكث .ُ
  كالتاليالفركض كىي  .ِ
 مدل ت ثير السمككيات لمكالديف في التعامؿ م  اابناء عمى التنش ة االجتماعية لمطفؿ . أ
ما دكر التعميـ  لمكالديف في طريقة التعامؿ م  أطفاليـ  . ب
 الضرب كأثرة عمى الطفؿ نفسيا كاجتماعيا  . ت
 ت ثير الماضي ْلحدل الكالديف في طفكلتيـ عمى تعامميـ م  أطفاليـ . ث

مدل صدؽ المحتكل 

 تـ عمؿ استبياف مخصص بمكضكع البحث .ُ
  الدكتكر المخصص لمتدقيؽ كمراجعو االستبياف كتـ المكافقة عميوإلى االستبياف أرسؿ .ِ
  الختبار مدل كضكح العبارات بسيطةتـ تكزيعيا عمى عينو  .ّ
  استبياف100 مف أكثر كأرسؿ في البحث المذككرة العينة بعد ذلؾ تـ تكزي  االستبياف عمى  .ْ
  استبياف 90 التي كصمت عدد االستبيانات كصمت االستبياف خ ؿ يكميف مف تكزيعيا ككاف  .ٓ
  دقا ؽ10 جمي   المبحكثيف استغرؽ منيـ االستبياف اقؿ مف  .ٔ
  استبياف عف طريؽ البريد إرساؿتـ  .ٕ
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  استبياف لطمبو مف جامعو الممؾ فيصؿ خ ؿ يكميف 16كصمت عدد االستبياف مف الحاسب عددىا  .ٖ
 الجامعة تـ تكزي  مايقارب ما و استبياف بشكؿ متنكع الى معممات في مدارس كمكظفيف كطمبو في  .ٗ

  متعممات في المنازؿ كأميات
 مكظؼ مف مديرية كزارة الصحة في جازاف 22 مف جامعو جازاف ك10كصمت عدد االستبياف   .َُ
  المتعمميف ااميات مف 7 معمـ كمعممة 35ك

  استبياف مكزع بالتساكم بيف الذككر كاالناث90كصمت  بمغ جمي  ما .ُُ
بعد ما كصمت االستبياف ككاف فزرىا كالتالي 

 تـ فرز البيانات االكلية ثـ تصنيفيا بشكؿ خاص . أ
 ل مف المبحكثيف كؿ سؤاؿ اك عبارة عمى حداآلراءثـ انتقمت الى فرز  . ب
 عمى حدل م  فرز عدد التكرارت رأمكانت االراء بشكؿ متنكع عمى حسب مقياس ليكرت تـ تصنيؼ كؿ  . ت

 لكؿ رام 
 كانت لكؿ رام مف مقياس ليكرت رقـ خاص كالتالي . ث

 1   اعرض بشده 2   اعارض 3   محايد 4   اكافؽ 5اكافؽ بشده 
بعد االنتياء مف التصنيؼ كالفرز تـ  كض  تكرارت كنسب البيانات االكلية ك  عمى حدل في جدكؿ  . ج

 الخ...خاص مف حيث النكع كالجنس كالمستكل التعميمي
بعد ذلؾ تـ كض  التكرارات ل ستجابات في جدكؿ خاص لكؿ فرض مف عباراتو م  نسبو كؿ استجابة  . ح

 كالمتكسط الحسابي ليا في شكؿ في الجداكؿ االحصا ية
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 إحصائية لمدراسة في جداول اإلحصائيالتحميل 

  األوليةالبيانات 

 الف ة العمرية  -1
 الى الف ة العمرية لعينو المبحكثيف  1يكض  الجدكؿ رقـ 

 مف 42 قد حصمت عمى تكرار 35 الى 28 مابيف لألعمار نسبو كأعمى تكرار أعمىحيث كاف 
كبعد ذلؾ %  39 بنسبو 27 الى 19ثـ جاءت بعدىا الف ة العمرية مابيف %  47 كنسبو  90

 %1 مف بينيـ ااقؿ كاف 18 الى 13كالعمر مف مابيف % 13 ككانت نسبتيا 35الف ة اكبر مف 
 

 يوضح اننسب وانتكرار نهفئة انعمرية     (1)                      انجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح اننسب وانتكرار نهفئة انعمرية   (1)                                انشكم انبيبني رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار   العمرٌة الفئة

 %1 1   18 إلى 13من 

 %39 35  27 إلى 19من 

 %47 42 35 إلى 28من 

 %13 12            35أكبر من 

 100 90 المجموع

التكرار 

   18إلى  13من 

  27إلى  19من 

35إلى  28من 

            35أكبر من 
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 جنس  كنكع المبحكثيف -2
 

عدد جنس المبحكثيف كاف بالتساكم  
% 50 كبنسبو م كية 90 مف 45حيث حصؿ ك  منيـ عمى تكرار 

يكض  عدد تكرارت كنسبو لجنس كنكع المبحكثيف    (2)                              الجدكؿ رقـ 

 

  

 

 

 

 

تكرارت كنسبو لجنس كنكع المبحكثيف   اؿيكض  عدد  (2)الشكؿ البياني رقـ                          

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار الجنس

 %50 45 ذكر

 %50 45 أنثى

 100 90 المجموع
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100%
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ذكر
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 المستكل التعميمي لممبحكثيف -3
المستكل التعميمي لك  مف المبحكثيف   (3)كما ىك مكض  في الجدكؿ 

% 83كنسبو م كية  بمعدؿ 75فكاف المستكل الجامعي أعمى تكرار برقـ 
% 16 كمعدؿ م كم 14ثـ المستكل الثانكم بتكرار 

مف المستكل المتكسط % 1ككاف نسبو 
 
يكض  المستكل التعميمي لممبحكثيف  (3)الجدكؿ رقـ  

 

 

 

 

 

 

 يكض  بالرسـ تكرار كنسب المستكل التعميمي (3)الشكؿ البياني رقـ                   

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة  التكرار المستوى التعميمي

 %0 0ابتدائي 

 %1 1 متوسط

 %16 14 ثانوي

 %83 75 جامعي

 100 90 المجموع
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التكرار 

النسبه



93 
 

 الحالة االجتماعية لممبحكثيف  -4
الحالة االجتماعية لممبحكثيف  (4)يكض  الجدكؿ 

% 57  التكرارات بنسبو أعمىحصمت  نسبو المتزكجيف 
% 40حصمت عمى ثاني التكرارات بعد المتزكجيف بنسبو " أعزب"ثـ الحالة 

% 1 كأرمؿ%  2كانت " مطمقة  "الحالةكبينما نسبو 

يكض   التكرار كالنسبو الم كية لمحالة االجتماعية لممبحكثيف  (4)الجدكؿ                   

 

 

 

 

 

يكض  التكرار كالنسب لمحالة االجتماعية لممبحكثيف  (4)الشكؿ البياني رقـ                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 %57 51 متزوج
 %40 36 أعزب
 %2 2 مطمق
 %1 1 أرمل

 %100 90 المجموع

0
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40

50

60

أرملمطلقأعزبمتزوج

التكرار

النسبة 
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ترتيب المبحكث بيف االخكة في المنزؿ   -5

يكض  ترتيب المبحكثيف بيف  االخكة في المنزؿ   (5)كما ىك مكض  في الجدكؿ 

 41بتكرار % 46 عمى أعمى نسبو ااكسطحصمت ترتيب المبحكثيف 

% 20بينما الثاني % 22 كاف بنسبو ااكؿ كالثاني بنسب متقاربة حيث الترتيب ااكؿككانت نسبو الترتيب  

% 12 اقؿ نسبو بيف المبحكثيف بنسبو أعمى ااخيركحصؿ ترتيب المبحكثيف 

 يكض  تكرار كنسب المبحكثيف بيف االخكة في المنزؿ (5) رقـ                     الجدكؿ

 

 

 

 

 

يكض  تكرار كنسب المبحكثيف بيف االخكة في المنزؿ  (5)الشكؿ البياني رقـ               

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار الترتيب بين االخوة
 %22 20 األول
 %20 18 الثاني

 %46 41 األوسط
 %12 11 األخير

 %100 90 المجموع
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 لممبحكثيف ااسرة أفرادعدد  -6
 لممبحكثيف  ااسرة أفرادحيث يكض  عدد  (6)كما ىك مكض  في الجدكؿ 

% 44 كنسبو 40 نسبو بتكرار أعمى 10 إلى 6 مف ااسرة أفرادفكاف عدد 
% 27 كنسبو 24 بتكرار 10كأكثر مف 

% 16 كنسبو 14 بتكرار أفراد 6 إلى 3كمف 
% 13 كنسبة 12 بتكرار أفراد 3 إلىكمف ا 

 االسرة لممبحكثيف أفراديكض  عدد  (6)الجدكؿ رقـ                             

 النسبة  التكرار عدد أفراد االسرة
 %13   12 3من ا إلى 

 %16 14 6 الى3من 
 %44 40 10 إلى 6من 

 %27 24 10أكثر من 
 %100 90 المجموع

 

 لممبحكثيف ااسرة أفراديكض  نسبة كتكرار  (6)الشكؿ البياني رقـ                         
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  لممبحكثيف أثناء التنش ة االجتماعيةااسرةالحالة  -7
 التنش ة االجتماعية  أثناء لممبحكثيف ااسرةىذا الجدكؿ يكض  الحالة 

 كلذلؾ بسبب طبيعة ااسرة عف الحالة  اْلفصاحن حظ مف الجدكؿ اف ىناؾ تحفظ كبير مف قبؿ المجتم  عف 
 مستقرة كتعيش ااسرةالمجتم   كلـ يتـ  اختار أيف مف االختيار غير الظاىرة  ككاف اختيارىـ االغمب اف 

%  13 بنسبة ااـ كيعيش م  ااب كمتكفى%  83المبحكث م  االـ كاالب كانت بنسبة 
حيث يعيشكف م  احد اقاربيـ مف االجداد  كذلؾ النفصؿ اك مكت الكالديف   (اخرل  )ككاف اختار الباقي ؿ

يكض  الحالة االسرة لممبحكثيف أثناء التنش ة االجتماعية بالتكرار كالنسبو الم كية    (7 )الجدكؿ رقـ             

 النسبة التكرار حالة االسرة أثناء التنش ة االجتماعية

 %83 75 مستقرة تعيش م  ااب كااـ
 %0  غير مستقرة تعيش م  ااب كااـ

 %0  منفصمة   يعيش م  ااب
 %0  منفصمة  يعيش م  ااـ

 %13 12 متكفى ااب  كيعيش م  ااـ
 %0  متكفى ااـ كيعيش م  ااب 

 %3 3 أخرل 
 %100 90 المجمكع

 

يكض  الحالة االسرة لممبحكثيف أثناء التنش ة االجتماعية بالتكرار كالنسبة الم كية   (7)الشكؿ البياني رقـ 

 

 

 

 

 

 

 
020406080100

مستقرة تعٌش مع االب واالم

غٌر مستقرة تعٌش مع األب واألم

منفصلة   ٌعٌش مع األب

منفصلة  ٌعٌش مع األم

متوفى األب  وٌعٌش مع االم

متوفى األم وٌعٌش مع األب 

أخرى 

المجموع

النسبة

التكرار



97 
 

  مدى تأثٌر السلوكٌات للوالدٌن فً التعامل مع األبناء على التنشئة االجتماعٌة للطفل    :المحور األول

 
س 

         
              

العبــــارات             

                                   

الـــــرأي                                        
 

المتوسط 
  الحسابً

بشدة   أعارضأعارض محاٌد أوفق  أوافق بشده   

 
 
 
1 

 
 

R 
 

 %R 
 

% 
 

R  %R  %R %  

أنت  " عند قول الكلمة االٌجابٌة للطفل
تغٌر   ر فًـــلها أث" ذكً أنت قوي 

  شخصٌة ونفسٌة الطفل

53 
 
 
 

59% 37 41% _ _ _ _ _ _ 4.58 
 

 
2 

سلوك التهدٌد والحرمان  للطفل له 
تغٌر سلوك الطفل لألفضل    األثر فً

10 
 
 

11% 32 36% 17 19% 25 28% 6 7%  
3.16 

 
3 

 ٌؤثرعلىالحماٌة الزائدة والتعلق بالطفل 
التكٌف وعدم القدرة على تحمل  

المسؤولٌة فً المستقبل 

39 43% 39 43% 8 9% 3 3% 1 1%  
 4.24 

 
4 

تعلم الطفل الصدق من والدٌه ٌغرس فٌه 
الثقة فً النفس وعدم الخوف   روح

  والتردد فً الكالم

50 56% 38 42% 2 2% _ _ _ _  
4.53 

 
5 

روح التسامح والتساهل المفرط ٌجعل  
ٌمٌل إلى السلوك العدوانً  الطفل

على اآلخرٌن   والتسلط

21 23% 32 36% 24 27% 13 14% _ _  
3.67 

 

 
6 

من المهم للوالدٌن أن ٌزرعوا فً الطفل 
االعتماد على النفس والمسؤولٌة حتى  

ٌكون قوي وٌتعمد علٌه  

56 62% 33 37% 1 1% _ _ _ _  
4.61 

 
7 

العقاب البدنً الذي ٌقع على الطفل من  
أم عطوفة وحانٌة تكون له عادة نتائج 

وآثار اجتماعٌة مرغوبة 

9 10% 33 37% 28 31% 17 19% 3 3%  
3.31 

 
8 

الصراخ فً وجه الطفل ٌولد عدم 
 الثقة والتقلب االنفعالً  

33 37% 40 44% 10 11% 6 7% 1 1%  
  4.08 

 
9 

اإلعجاب والثقة الزائدة من قبل الوالدٌن 
  ٌشعر بالغـــروربطفلهم ٌجعله 

22 24% 36 40% 19 21% 9 10% 4 4%  
  3.7 

 
10 

استشارة الطفل فً الكثٌر من األشٌاء  
مطلب أساسً فً التنشئة االجتماعً له  

حتى ٌكون ذو شخصٌة واثقة 

46 51% 40 44% 3 3%   1 1%  
4.44 

 
11 

اختالف طرٌقة التربٌة وعدم االتفاق  
بٌن الوالدٌن ٌجعل الطفل ال ٌمٌز بٌن 

الحالل والحرام و الصح والخطأ 

30 33% 43 48% 13 14% 3 3% 1 1%  
4.08 

 
12 

توبٌخ الطفل ال ٌقل عن ضربه  
 اآلثار حٌث ٌترك نفس( اللفظٌةاإلهانة) 

فً   التً ٌتسبب فٌها الضربالضارة
  .نفسٌة الطفل

37 41% 39 43% 10 11% 2 2% 2 2%  
   4.18 

 
13 

 

لعب الوالدٌن مع الطفل ٌجنب الكثٌر 
 من األطفال مرض التوحد  

47 52% 33 37% 7 8% 2 1% 1 1%  
   4.36 
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مدى تأثير السموكيات لموالدين في التعامل مع األبناء عمى التنشئة االجتماعية لمطفل 

يكض   مدل مدل ت ثير السمككيات لمكالديف في التعامؿ م  اابناء عمى التنش ة االجتماعية  (8)الجدكؿ رقـ 
 عمى المكافؽ عمى اف كممات التدعيـ لمطفؿ عمى ت ثير ااغمبلمطفؿ مف كجو نظر المبحكثيف حيث اجم  

 اكافؽ كاكافؽ بشدة كحصؿ عمى  الرأمفي % 100بالغ عمى شخصية الطفؿ كذلؾ حصمت المكافؽ عمى 
  4.58متكسط حسابي بمعدؿ 

 االفضؿ عمى الطفؿ مف كجو نظر المبحكثيف نجد اف البعض ااثر لوكنجد اف سمكؾ التحديد كالحرماف لمطفؿ 
 اكفؽ الرأم في ااكقاتسمكؾ الحرماف في بعض % 47يفضؿ سمكؾ حرماف الطفؿ حيث فضؿ ما يقارب 

  % 35كعارض عمى ىذا السمكؾ ما يقارب %  19بينما  فضؿ البعض اف يككف محايد بنسبو  . كاكفؽ بشدة
 3.16كمتكسط حسابي 

كيرل االغمب اف الحماية الزا د تؤثر عمى الطفؿ كعدـ قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية في المستقبؿ فحصمت عمى 
المحايدة  % 9 اكفؽ كاكفؽ بشدة  كفضؿ الرأمفي %  86نسبو 
 اف تعمـ الطفؿ الصدؽ مف كالدية يغرس في الثقة كعدـ التردد كالخكؼ فحصمت المكافؽ عمى ااغمبكيرل 
 4.53 كمتكسط حسابي مف نسبة المكافقة % 98نسبة  

كفضؿ % 47 االيجابي عمى الطفؿ بنسبة ااثركيرل البعض عمى العقاب البدني  مف اـ حنكنو يككف لو 
% 22ككاف الرفض بنسبو %  31البعض المحايدة بنسبة 

%  95كيرل االغمبية اف إستشارة الطفؿ لو ت ثير قكة عمى زرع الثقة في شخصيتو بنسبة المكافقة 
 4.61كحصمت عمى اعمى متكسط حسابي بنسبو 

كاف اخت ؼ التربية كتناقض كعدـ اتفاؽ الكالديف في التعامؿ م  الطفؿ لو االثر السمبي في عدـ تميز الطفؿ 
مف اكافؽ كاكفؽ بشدة  بينما فضؿ % 81لمح ؿ كالحراـ كالص  كالخط  ككانت نسبة المكافقة عف الرام 

% 4الحياد  ككانت نسبة الرفض قميمة جدا بنسبة % 14
كنجد اف سمكؾ التكبيخ لمطفؿ  باالىانة المفظية التقؿ عمى ضرب كليا نفس االثار الضارة عمى نفسية الطفؿ 

%  84كربما اقكل ككافؽ االغمبية عمى اف التكبيخ كاالىانة المفظية سمكؾ كتعامؿ سمبي يضر الطفؿ بنسبة 
 مف ىنا نمخص اف الكالديف كتنش يـ االجتماعية لمطفؿ حتى التي تشكؿ شخصيتو كطباع الطفؿ حتى الكبر
فيجب عمى الكالديف اف يغرسك في اطفاليـ االثار االيجابية التي تعكدج بالنف  كالفا دة عمييـ كعمى اطفاليـ 

  كعمى مجتمعيـ
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المحور الثانً  

  التعلٌم  للوالدٌن فً طرٌقة التعامل مع أطفالهم وأثردور

 

 

مادور التعميم لموالدين في طريقة التعامل مع أطفاليم  

يكض  لنا دكر التعميـ لمكالديف في تعامميـ م  ابناءىـ مف كجو نظر المبحكثيف    ( 8)الجدكؿ رقـ 

 المكافقةعمى حصمت " الكالديف المتعمميف دا ما مايككف تعامميـ م  أطفاليـ بشكؿ تربكم "نجد اف عبارة 
 3.73 كمتكسط حسابي % 24بينما كاف كجة النظر المحايدة % 64بنسبو 

فمعؿ بعض المبحكثيف الذيف اجابك بالمحايد اك الرفض تربك عمى ايدم كالداف لـ يكممك تعممييـ كلكف كانت 
  تربييـ سميمة مما جعميـ يمتزمكف الحياد اك االعتراض

 
س 

         
                

العبــــارات             

                            

الـــــرأي                                          
 

 
وسط متال

 الحسابً
أعارض أعارض محاٌد أوفق    بشدةأوافق

بشدة 

R  %R  %R  %R  %R  %

 
14 

الوالدٌن المتعلمٌن دائما ما ٌكون  
تعاملهم مع أطفالهم بشكل تربوي سلٌم 

21 23% 37 41% 22 24% 7 8% 3 3%  
3.73 

 
15 

للتعلٌم دور فً ضبط االنفعاالت  
السلبٌة للوالدٌن اتجاه األبناء 

29 32% 43 48% 14 16% 4 4% _ _  
4.07 

 
16 

لٌس للتعلٌم دور أساسً فً طرٌقة  
تعامل الوالدٌن مع أبناءهم  

8 9% 16 18% 8 9% 37 41% 21 23%  
2.47 

 
17 

األم أو األب الغٌر متعلمٌن ٌستطٌعوا  
أن ٌتعاملوا مع أطفالهم بشكل تربوي 

سلٌم   

13 14% 36 40% 27 30% 12 13% 2 2%  
3.51 

 
18 

اآلباء واألمهات  المتعلمٌن لهم دور 
إٌجابً  فً التعامل مع أبناءهم أكثر  

من غٌر المتعلمٌن 

17 19% 30 33% 27 30% 11 12% 5 6%  
3.47 

 
19 

للتعلٌم دور ثانوي ولٌس أساسً فً 
توجٌه الوالدٌن نحو التعامل مع أبناءهم 

7 8% 34 38% 20 22% 21 23% 8 9%  
3.12 
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  عمى الغير متعمميف يستطيعكا اف يتعاممكا م  أطفاليـ بشكؿ تربكم سميـ حصمتكااـ اابكنجد اف عبارة 
 كمتكسط حسابي  شخص27كىي تعتبر نسبة كبيره بمعدؿ % 30 الحيادبينما التـز % 54المكافقة بنسبة 

3.51 
 

 

المحور الثالث 

 الضرب وأثرة على الطفل نفسٌا واجتماعٌا 

 

 

 

 

 
س 

         
                  

العبــــارات                

          

 الـــــرأي                  
 

 المتوسط

 الحسابي
أعارض أعارض محاٌد أوفق    بشدةأوافق

بشدة 

% ك % ك % ك % ك % ك 

 
20 

عناد  الضرب سلوك البد منه فً حالة
الطفل وتصرفاته الغٌر الئقة بالنسبة 

لوالدٌه 

9 10% 29 32% 23 26% 23 26% 6 7%  
3.13 

 
21 

الضرب عقاب خاطئ ٌجب أن ٌبتعد  
عنه الوالدٌن نهائٌا ألنه سلوك غٌر 

 تربوي 

10 11% 26 29% 26 29% 24 27% 4 4%  
3.15 

 
22 

ٌؤثر الضرب على سلوك الطفل  
وتوافقه النفسً واالجتماعً  

19 21% 44 49% 19 21% 5 6% 3 3%  
3.78 

 
23 

ضرب الطفل ٌؤثر سلباً على نفسٌته  
حٌث ٌدفعه ذلك األمر لممارسة سلوك 
الضرب مع األطفال األصغر سنا منه 
سواء كانوا من أقرانهم بالمدرسة أو 

إخوتهم بالبٌت 

21 23% 50 56% 8 9% 8 9% 3 3%  
3.86 

 
24 

الحوار الهادف والعقاب الغٌر جسدي  
أفضل وسٌلة للتعامل مع الطفل فً كل 

األحوال  

48 53% 31 34% 6 7% 5 6% _ _  
4.35 

 
25 

الضرب سلوك تربوي ٌغٌر الطفل إلى 
األفضل  

6 7% 7 8% 28 31% 36 40% 13 14%  
2.52 
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 الضرب وأثرة عمى الطفل نفسيا واجتماعيا 

يتض  اف  (10)مف الجدكؿ رقـ 

 الغير اتوبالمكافقة عمى اف الضرب سمكؾ البد منو في حالة عناد الطفؿ كتصرؼ%  42  مايقارب أجاب
 3.13 بمعدؿ متكسط حسابي %  33رام االعتراض مايقارب  بينما % 26 الحيادال قة بينما يمـز 

 اف الضرب سمكؾ ضار في التربية كلكف تحتاجو أراء 3 كلعؿ مف كجة نظرىـ المتقاربة التي انقسمت الى 
البعض في حالة عناد الطفؿ كارل مف كجة نظرم اف الضرب الغير مبرحو نحتاجو كسمكؾ تربكم نبكم اذا 

التربية الدينية فقط كليس في حالة تصرفات الطفؿ كعناده في المكاقؼ المختمفة  

يرفض عبارة اف الضرب عقاب خاطئ يجب عمى الكالديف االبتعاد عنو نيا يا % 31كيتض  اف ما يقارب 
معمميف اف يجب عمى الكالديف اف يستخدمك الضرب في اكقات يحتاج الييا الكالديف لضبط سمكؾ الطفؿ  

ضرب الطفؿ يؤثر سمبان عمى نفسيتو حيث يدفعو ذلؾ اامر لممارسة سمكؾ الضرب م  "كنجد عبارة 
اخذت نسبو عالي مف المكافقة " ااطفاؿ ااصغر سنا منو سكاء كانكا مف أقرانيـ بالمدرسة أك إخكتيـ بالبيت

 3.86كمتكسط % 79مايقارب 

كيرل اغمب المبحكثيف اف الحكار اليادؼ كالعقاب الغير جسدم أفضؿ كسيمة لمتعامؿ م  الطفؿ في كؿ 
 4.35 كمتكسط حسابي عالي 69بتكرار % 87ااحكاؿ بنسبة عالي جدا مايقارب 

ا د كما لو سمبيات كلعؿ سمبياتو أكثر مف االيجابية بنسبو ك اف لمضرب ؼيرل كيتض  مماسبؽ اف االغمبية 
عالي كيجدكف اف الحكار اليادؼ ىك أفضؿ كسيمة مف الضرب  
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 المحور الرابع

تأثٌر الماضً إلحدى الوالدٌن فً طفولتهم على تعاملهم مع أطفالهم 

 

 

ما تأثير الماضي إلحدى الوالدين في طفولتيم عمى تعامميم مع أطفاليم 

 الكالديف عمى تربيتيـ الطفاليـ ْلحدلعبارات مدلى ت ثير المضي   (11)يكض  الجدكؿ رقـ 

دا ما الطفؿ الذم يعيش في تنش ة اجتماعية سمبية يربي أبناءه بنفس الطريقة السمبية  التي  "نجد اف عبارة 
" تربى بيا

 في تربية  اْلنسافيركف اف  لمماضي السمبي  مف التربية ت ثير عمى % 40حصمت عمى المكافقة بنسبو 
كتعاممو م  اكالده  

 3.08كمتكسط حسابي %  29الحياد كالرفض بنسبو % 31كالتـز نسبو كبيره بمعدؿ 

 
س 

         
                

العبــــارات                     

       

الـــــرأي                             
 

انمتوسط 

أعارض أعارض محاٌد أوفق    بشدةأوافق انحسببي
بشدة 

% ك % ك % ك % ك % ك 

 
26 

دائما الطفل الذي ٌعٌش فً تنشئة اجتماعٌة 
سلبٌة ٌربً أبناءه بنفس الطرٌقة السلبٌة  التً 

تربى بها  

5 6% 31 34% 28 31% 19 21% 7 8%  
3.08 

 
27 

لٌس لماضً أحد الوالدٌن أي أثر فً تعاملهم  
 اتجاه أطفالهم   

3 3% 16 18% 24 27% 43 48% 4 4%  
2.67 

 
28 

الطفل الذي ٌعٌش فً أجواء أسرٌة مستقرة 
ممكن أن ٌتعامل مع أبناءه بطرٌقة اٌجابً مثل 

التً تربً بها  

22 24% 59 51% 7 8% 2 2% _ _  
4.12 

 
29 

 من الممكن للطفل إذا تعرض لتنشئه اجتماعٌة
أن ٌصبح أب قاسً فً بعض  صحٌحة

 األحٌان  

2 2% 28 31% 20 22% 32 36% 8 9%  
2.82 

 
30 

إذا تعرض احد الوالدٌن  للعنف الجسدي 
واللفظً فً طفولته سوف ٌعنف أبناءه بنفس 

الطرٌقة  

8 9% 30 33% 35 39% 16 18% 1 1%  
3.31 

 
31 

 رممكن أن ٌكون للماضً السلبً للطفل دو
اٌجابً  حٌث ٌجعل من هذا الطفل إذا أصبح  

أب أو أم فً المستقبل أن ٌتعامل بطرٌقة 
 اٌجابٌة مع أبناءه 

13 14% 46 51% 24 27% 7 8% _ _  
3.72 
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ليس لماضي أحد  " يركف دكر كبير في تعامؿ الكالديف اتجاه ابناءىـ  حيث رفض االغمبية عبارة كااغمبية
%  52بنسبو  مايقارب " الكالديف أم أثر في تعامميـ  اتجاه أطفاليـ  

الطفؿ الذم يعيش في أجكاء أسرية مستقرة ممكف أف يتعامؿ م  أبناءه بطريقة ايجابي " ككذلؾ كجدت عبارة
 4.12كمتكسط حسابي  % 75المكافقة بنسبو عالي  "  مثؿ التي تربي بيا

 ككجدت ايضا البعض انو مف الممكف اف يككف الماضي السمبي الحدل الكالديف دافعا قكم لمكالديف تغير 
ممكف أف يككف لمماضي السمبي لمطفؿ دكر ايجابي  حيث "تعامؿ م  ابناءىـ بطرية ايجابية  في عبارة 

%  65بنسبو " يجعؿ مف ىذا الطفؿ إذا أصب  أب أك أـ في المستقبؿ أف يتعامؿ بطريقة ايجابية م  أبناءه
3.72كمتكسط 
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 نتائج البحــث: الفصل الرابع 

 مناقشة نتائج البحث 

 توصٌات البحث

 مراجع البحث

 الملخص

 ملخص عام للبحث

 الملحقات
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مناقشة نتائج البحث 

 النتا ج التي استخمصتيا مف أكض  التطبيقي  سكؼ كاْلطار النظرم لمبحث اْلطاركبعد عرض 
البحث  في المحاكر التالي  

مدل ت ثير السمككيات لمكالديف في التعامؿ م  اابناء عمى التنش ة االجتماعية :  المحكر ااكؿ  
لمطفؿ 

 في تككيف الطفؿ كحيث يؤثر ذلؾ عميو في كؿ كااساسي ااكؿ ااثرنجد اف لسمككيات الكالديف 
تفاصيؿ حياتو االجتماعية  ك نجد اف االغمبية  مف المبحكثيف اتفقك  عمى اف كممات التدعيـ 

% 100لمطفؿ عمى ت ثير بالغ عمى شخصية الطفؿ كذلؾ حصمت المكافؽ عمى 

اف الحماية الزا د تؤثر عمى الطفؿ كعدـ قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية في % 86كنجد اف مايقارب 
المستقبؿ  

اف تعمـ الطفؿ الصدؽ مف كالدية يغرس في الثقة كعدـ التردد كالخكؼ فحصمت % 98كيرل 
مف نسبة المكافقة % 98المكافؽ عمى نسبة  

تقؿ عمى ضرب كليا نفس  يركف اف سمكؾ التكبيخ لمطفؿ  باْلىانة المفظية ال% 84كنجد اف  
  اقكم الضارة عمى نفسية الطفؿ كربما اآلثار

المحكر الثاني دكر كأثر التعميـ  لمكالديف في طريقة التعامؿ م  أطفاليـ 

يركف اف  الكالديف المتعمميف دا ما مايككف تعامميـ م  أطفاليـ بشكؿ تربكم   % 64نجد اف مايقارب 

يركف االب كاالـ الغير متعمميف يستطيعكا اف يتعاممكا م  أطفاليـ بشكؿ % 54كنجد مايقارب 
%  30بينما التـز الحياد 

كيتض  مف العبارتيف السابقيف اف النسب ليست متباعدة كثير في اف لمتعميـ دكر في سمكؾ 
الكالديف  ككذلؾ اف الكالديف غير المتعمميف يستطعك تربية اكالدىـ بطريقة سميمة مما يتض  اف 

 كأكبر ي يد العبارة 30الفارؽ العمرم لممبحكثيف احدث كجة نظر منقسمة فاف مف االعمار مف 
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كيتض  اف اغمب الف ات العمرية مف  . 14 ي يد  العبارة 18 الى 28 كاف العمر اقؿ مف 17رقـ 
 كاكثر  تربك عمى ايدم  ابناء كاميات غير متعمميف كلكف كاف تربييـ سميمة  30

كىذا يعنى اف اخت ؼ الزمف كاالعمار لو دكر في كجة نظر المبحكثيف كلعؿ في عصرنا الحديث اف 
التعميـ لو دكر كبير في تكجة الكالديف نحك التربية السميمة كليس الميـ اف يككف الكالديف عمى مستكل 

عالي مف التعميـ كلكف التعميـ م  مستكل عػالي مف الفكر كاالرادة في تربيو ابناءىـ تربية سميمة 
كخصكصا م  تقنيات العصر الحديث كما يكجة الكالديف مف صعكبة في التعامؿ م  اطفاليـ يتطمب 

منيـ كعي بكؿ ما يدكر حكليـ مف المتغيرات  بخ ؼ ما كاف في الماضي حيث كانت التربية 
مختمؼ كيتسـ المجتم  الخارجي لمطفؿ بالبساطة كيجد الكالديف  سيكلو في التعامؿ م  اكالدىـ بعكس 

 التربية في عصر التقنيات كالعكلمة التي تتسـ بالتعقيد كالصعكبة  كتحتاج الى ادارؾ كاعي

 

المحكر الثالث الضرب كأثرة عمى الطفؿ نفسيا كاجتماعيا  

 الغير ال قة بينما اتواف الضرب سمكؾ البد منو في حالة عناد الطفؿ كتصرؼ%  42يرل   مايقارب 
 %   33بينما رام االعتراض مايقارب %  26يمـز الحياد 

اف الحكار اليادؼ كالعقاب الغير جسدم أفضؿ كسيمة لمتعامؿ م  الطفؿ في كؿ % 87كيرل 
 ااحكاؿ 

اف ضرب الطفؿ يؤثر سمبان عمى نفسيتو حيث يدفعو ذلؾ اامر لممارسة سمكؾ الضرب % 79كيرل 
 " م  ااطفاؿ ااصغر سنا منو سكاء كانكا مف أقرانيـ بالمدرسة أك إخكتيـ بالبيت

 المحكر الراب  ت ثير الماضي ْلحدل الكالديف في طفكلتيـ عمى تعامميـ م  أطفاليـ

يركف اف  لمماضي السمبي  مف التربية ت ثير عمى االنساف في تربية  كتعاممو م  اكالده  % 40

انو مف الممكف أف يككف لمماضي السمبي لمطفؿ دكر ايجابي  حيث يجعؿ مف ىذا % 65كيرل 
 بنسبو " الطفؿ إذا أصب  أب أك أـ في المستقبؿ أف يتعامؿ بطريقة ايجابية م  أبناءه
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اف الطفؿ الذم يعيش في أجكاء أسرية مستقرة ممكف أف يتعامؿ م  أبناءه بطريقة % 75كيرل 
 " ايجابي مثؿ التي تربي بيا

توصيات البحث 

 فيجب العناية اامة المجتمعات كمنيا يككف بناء أساس كياف كبير بؿ ىي ااسرة أف .ُ
الخاصة بمسا مة التنش ة االجتماعية لمطفؿ منذ البداية  كىي مسا مة اختيار الزكج اك 

 الزكجة
 ااسرة في كؿ منطقة لتكعية لألسرة خاصة انو مف الضركرم كض  مراكز كبيكت  .ِ

 ب ىميتو التنش ة االجتماعية كدكرىا في بناء المجتم 
 التربية الحديثة حتى يستطعك أساليبيجب عمى الكالديف اف يمتحقك بدكرات تطكرية في  .ّ

 اف تعاممك م  اطفاليـ بطريقة تربكية سميمة تناسب متطمبات العصر
 اطفاليـ كفي طريقة التربية ليـ ككؿ شي يصدر أماـعمى الكالديف اف يعك تصرفاتيـ  .ْ

 منيـ سكؼ يؤثر عمى الطفؿ بشكؿ ايجابي اك سمبي
 كخصكصا التربكييفالطفؿ متمقي جيد كمحاكي متقف لكؿ ما يدكر حكلو فيجب عمى  .ٓ

 الكالديف اف يفيمك ذلؾ جدا كيرسمك الصكر االيجابية  لمقدكة الحسنو
 في التربية ككؿ طفؿ لو ااخر يجب عمى الكالديف اف يعك اف كؿ طفؿ يختمؼ عف  .ٔ

   في طريقة التعامؿ معوالخاصةصفاتو 
يجب االىتماـ كالعناية بمسا مة التنش ة االجتماعية لمطفؿ مف قبؿ الجمي  كتضافر  .ٕ

  كالمجتم  كالحككمات لتيي ة الكسا ؿ الكفيمة بذلؾااسرةالجيكد مف 
 عمى الطفؿ كأثرىا كالسمككيات الكالدية ااساليبمف الميـ تكثؼ الدراسات في مجاؿ  .ٖ

 عمى  المدل البعيد فيي في الحقيقة مف تشكؿ المجتم  
 فيجب بناء ىذا الكياف بالطريقة السميمة كتق  المسؤكلية في اامةالطفؿ طاقة كمستقبؿ  .ٗ

 عمى الكالديف  ااكؿالمقاـ 
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الممخص العام لمبحث 

تكممت في ىذا البحث عف السمككيات الكالدية في التربية كأثرىا عمى الطفؿ  

 كشكر إىداء ثـ كضعت كأثرىا التربية أىمية كحديث يكض  قرآنية أيةكضعت 

. كبعدىا كضعت الفيرس الخاص 

 البحث كأىمية كمشكمة  المقدمة كاف مف ااكؿ فصكؿ الفصؿ 4تككف بحثي مف 
 كالفرضية كالمنيج كحدكد البحث مف حيث المجاؿ الزماني كالمكاني كااىداؼ

. كالبشرم كمفاىيـ البحث 

 مباحث تشمؿ أرب  في الجانب النظرم كضعت ىابسإكاف الفصؿ الثاني فيو 
رة في ث كالنظرية المفسرة كالعكامؿ المؤكخصا صوالسمككيات معناىا كمفيـك السمكؾ 

المبحث الثاني كاف عف التربية كمراحميا كقكاعد التربية كصفات .سمكؾ الكالديف 
المبحث الثالث عف الطفؿ كالطفكلة كالمبحث الراب  عف اثر . المربي الناج 

السمككيات الكالدية سكا بالسمب اك االيجاب عمى الطفؿ ككضعت جدكؿ خاص بذلؾ 
 جم  البيانات كأداهالفصؿ الثالث كضعت فية الدراسات السابقة كعينو البحث . 

 الفصؿ الراب  إحصا ية لمدراسة في جداكؿ اْلحصا يكمدل صدؽ المحتكل كالتحميؿ 
عرضت فيو نتا ج الفركض كالتكصيات كمراج  البحث كممخص عاـ لمبحث  

 

 

 

 



109 
 

 المراجع و الممحقات

 

المراجع 

. 19-9ت ليؼ ليمى بنت عبد الرحمف الجريبة  ص" كيؼ تربي كلدؾ: "كتاب

 رمكز أبك عدناف راتب كتاب تربية الطفؿ في االس ـ سيما

 كتاب فف تربية ااكالد في اْلس ـ محمد سعيد مرسي

" قكاعد التربية " الكتاب الشيير لريتشارد تمبمر بعنكاف 

نسريف نصر الديف مكق  تعميمي لمدراسات كالبحكث العممية / عف النظريات السمككية د 

دراسة في أسمكب المعاممة الكالدية كمفيكـ الذات كع قة كؿ منيما بالسمكؾ العدكاني  لدل عينة 
فا قة محمد بدر . مف تمميذات المرحمة االبتدا ية بجدة  د

دراسة في أساليب المعاممة الكالدية كع قتيا بتكافؽ الطفؿ االجتماعي كالشخصي في رياض 
االطفاؿ لػ نجاح رمضاف محرز 

 ـ 2007دراسة لػ يكسؼ عمى فيد الرجيب مجمة دراسات الطفكلة عدد يناير 

 

الممحقات 

مقاالت لمدكتكر المستشار االجتماعي كالتربكم  جاسـ المطكع مف صحيفة اليكـ 

 العدد 2012 يكليك 23االثنيف المكافؽ : عف مراحؿ التربية اْليمانية الصحيحة  -ُ
14283 

 
 العدد 2014 يكنيك 24خط  تربكيان نرتكبيا م  أبنا نا الث ثاء المكافؽ « 20» -ِ

14984 
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 9 ىػ المكافؽ 1435 ذك القعدة 14الث ثاء ! مف أيف يتمقكف ىذه التربية الخاط ة؟ -ّ
 15061 العدد 2014سبتمبر 

 

 14760 العدد 2013 نكفمبر 12الث ثاء المكافؽ  رباعية التعامؿ م  أخطاء أبنا نا -ْ

 

مكسى نجيب مكسى معكض  . د مقاالت متعمقة عف الطفؿ كالطفكلة
http://www.alukah.net/social/0/44786/#ixzz3EfLOSeGy 

 

خصا ص الطفؿ :رابط المكضكع

 http://www.alukah.net/social/0/1731/#ixzz3EfMT7PeM 

 

 أمحمد إبراىيـ القاسـ عف ادكات جم  البيانات: مقاؿ لمكاتب الكاتب

http://www.tnmih.org/mqalat/adad-alastbante-aw-alastbyan 

 

رابطو منكعو 

http://www.saaid.net/tarbiah/43.htm 

http://shall-we-discuss.blogspot.com/2013/11/blog-post_6373.html 

 

 

 

http://www.alukah.net/social/0/44786/#ixzz3EfLOSeGy
http://www.alukah.net/social/0/1731/#ixzz3EfMT7PeM
http://www.alukah.net/social/0/1731/#ixzz3EfMT7PeM
http://www.tnmih.org/mqalat/adad-alastbante-aw-alastbyan
http://www.saaid.net/tarbiah/43.htm
http://shall-we-discuss.blogspot.com/2013/11/blog-post_6373.html
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 ملحق االستبٌان 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم العالً

 جامعه الملك فٌصل

 عمادة التعلٌم االلكترونً والتعلٌم عن بعد

 كلٌة اآلداب 

 علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة 

 

 

 

 

االستبيان بعنوان 

السمككيات الكالدية في التربية كأثرىا عمى الطفؿ 

 

إعداد الطالبة 

.. 

 

الرقم الجامعي 

.. 

إشراف الدكتور 

النػػاجي محمد أدـ . د

 

ىػ 1435/1436 الفصل الدراسي



112 
 

 

 

المقــــدمة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم  

المحترمين ...................................................................أختي  / أخي 

 

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  

 

أقـك بعمؿ مشركع تخرج دراسة ميدانية اجتماعية عف طريؽ " تعميـ عف بعد"طالبو في جامعو الممؾ فيصؿ 
.. الناجي أدـ . تحت إشراؼ الدكتكر د"  السمككيات الكالدية في التربية كأثرىا عمى الطفؿ " استبياف  بعنكاف 

كىذه الدراسة تيدؼ إلى معرفة تعامؿ كسمككيات  الكالديف اطفاليـ خ ؿ التنش ة االجتماعية كأثرىا ىذه 
السمككيات سكا باْليجاب أك السمب عمى الطفؿ كالعكامؿ المؤثرة عمى سمكؾ الكالديف اتجاه أطفاليـ كت ثير 

ك ثقكا باف .الماضي عمى الكالديف لذا أمؿ منكـ قراءة أس مة االستبياف بدقة ثـ اْلجابة عمييا بصدؽ ككضكح 
كلف تستخدـ إال اغراض البحث العممي    اْلجابات سنتعامؿ معيا بسرية تامة 

عمى اْلجابة  كالرأم المناسب  (√)كلإلجابة عمى عبارات كأس مة االستبياف أرجك منكـ كض  ع مة ص  ىكذا 
مف كجو نظركـ  

شاكرة لكم تعاونكم  

البيانات األولية  

العمر  

  35              أكبر مف 35 إلى 28             مف 27 إلى 19               مف 18 إلى 13مف 

الجنس 

ذكر                     

 أنثى 
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المستوى التعميمي 

 جامعي   ثانكم              متكسط        ابتدا ي          

الحالة االجتماعية  

متزكج              

 أعزب  

 مطمؽ 

  أرمؿ 

الترتيب بين األخوة 

ااكؿ                    

الثاني             

 ااكسط              

  ااخير 

 

عدد أفراد األسرة 

          3 إلى 1

             6 إلى 3 

           10 إلى 6 

 10 أكثر مف 

حالة األسرة أثناء التنشئة االجتماعية  

مستقره تعيش م  ااب كااـ          غير مستقرة تعيش م  ااب كااـ             منفصمة   يعيش م  ااب 

منفصمة  يعيش م  ااـ           متكفى ااب  كيعيش م  ااـ           متكفى ااـ كيعيش م  ااب  

                                      أخػػػػػػػػػرل         
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 المحور األول  

 مدى تأثير السموكيات لموالدين في التعامل مع األبناء عمى التنشئة االجتماعية لمطفل .ُ

 
س 

         
العبــــارات                    

الـــــرأي           
أوافق 
بشدة 

أعارض أعارض محايد أوفق  
بشدة 

 
1 

أنت ذكي أنت قوي " عند قول الكممة االيجابية لمطفل 
ليا أثر في تغير شخصية ونفسية الطفل  " 

     

 
2 

سموك التيديد والحرمان  لمطفل لو األثر في تغير 
سموك الطفل لألفضل  

     

 
3 

الحماية الزائدة والتعمق بالطفل يؤثر عمى التكيف 
وعدم القدرة عمى تحمل المسؤولية في المستقبل 

     

 
4 

تعمم الطفل الصدق من والديو يغرس فيو روح الثقة 
في النفس وعدم الخوف والتردد في الكالم  

     

 
5 

روح التسامح والتساىل المفرط يجعل الطفل يميل إلى 
السموك العدواني والتسمط عمى اآلخرين 

     

 
6 

من الميم لموالدين أن يزرعوا في الطفل االعتماد 
 حتى يكون قوي ويتعمد عمى النفس والمسؤولية

عميو  

     

 
7 

العقاب البدني الذي يقع عمى الطفل من أم عطوفة 
وحانية تكون لو عادة نتائج وآثار اجتماعية مرغوبة 

     

 
8 

الصراخ في وجو الطفل يولد عدم الثقة والتقمب 
االنفعالي  

     

 
9 

اإلعجاب والثقة الزائدة من قبل الوالدين بطفميم 
يجعمو يشعر بالغرور  

     

 
10 

استشارة الطفل في الكثير من األشياء مطمب أساسي 
في التنشئة االجتماعي لو حتى يكون ذو شخصية 

واثقة 

     

 
11 

اختالف طريقة التربية وعدم االتفاق بين الوالدين 
يجعل الطفل ال يميز بين الحالل والحرام و الصح 

والخطأ 

     

 
12 

 (االىانو المفظية )توبيخ الطفل ال يقل عن ضربو 
حيث يترك نفس اآلثار الضارة التي يتسبب فييا 

  .الضرب في نفسية الطفل

     

 
13 

 
لعب الوالدين مع الطفل يجنب الكثير من األطفال 

مرض التوحد  
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 المحور الثاني 

دور التعميم  لموالدين في طريقة التعامل مع أطفاليم  .2

 

 المحور الثالث

  الضرب وأثرة عمى الطفل نفسيا واجتماعيا .3

 
س 

         
العبــــارات                    

الـــــرأي           
أوافق 
بشدة 

أعارض أعارض محايد أوفق  
بشدة 

 
14 

الوالدين المتعممين دائما ما يكون تعامميم مع 
أطفاليم بشكل تربوي سميم 

     

 
15 

لمتعميم دور في ضبط االنفعاالت السمبية 
لموالدين اتجاه األبناء 

     

 
16 

 ليس لمتعميم دور أساسي في طريقة تعامل 
الوالدين مع أبناءىم  

     

 
17 

األم أو األب الغير متعممين يستطيعوا أن 
يتعامموا مع أطفاليم بشكل تربوي سميم   

     

 
18 

اآلباء واألميات  المتعممين ليم دور إيجابي  
في التعامل مع أبناءىم أكثر من غير المتعممين 

     

 
19 

لمتعميم دور ثانوي وليس أساسي في توجيو 
الوالدين نحو التعامل مع أبناءىم 

     

 
س 

         
العبــــارات                    

الـــــرأي           
أوافق 
بشدة 

أعارض أعارض محايد أوفق  
بشدة 

 
20 

الضرب سموك البد منو في حالة عناد الطفل 
وتصرفاتو الغير الئقة بالنسبة لوالديو 

     

 
21 

الضرب عقاب خاطئ يجب أن يبتعد عنو 
الوالدين نيائيا ألنو سموك غير تربوي 

     

 
22 

يؤثر الضرب عمى سموك الطفل وتوافقو النفسي 
واالجتماعي  
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المحور الرابع  

 تأثير الماضي إلحدى الوالدين في طفولتيم عمى تعامميم مع أطفاليم .4

 

 
23 

ضرب الطفل يؤثر سمبًا عمى نفسيتو حيث يدفعو 
ذلك األمر لممارسة سموك الضرب مع األطفال 

األصغر سنا منو سواء كانوا من أقرانيم 
بالمدرسة أو إخوتيم بالبيت 

     

 
24 

الحوار اليادف والعقاب الغير جسدي أفضل 
وسيمة لمتعامل مع الطفل في كل األحوال  

     

 
25 

     الضرب سموك تربوي يغير الطفل إلى األفضل  

 
س 

         
العبــــارات                    

الـــــرأي           
أوافق 
بشدة 

أعارض أعارض محايد أوفق  
بشدة 

 
26 

دائما الطفل الذي يعيش في تنشئة اجتماعية 
سمبية يربي أبناءه بنفس الطريقة السمبية  التي 

تربى بيا  

     

 
27 

ليس لماضي أحد الوالدين أي أثر في تعامميم  
اتجاه أطفاليم   

     

 
28 

الطفل الذي يعيش في أجواء أسرية مستقرة 
ممكن أن يتعامل مع أبناءه بطريقة ايجابي مثل 

التي تربي بيا  

     

 
29 

من الممكن لمطفل إذا تعرض لتنشئو اجتماعية 
صحيحة أن يصبح أب قاسي في بعض األحيان  

     

 
30 

إذا تعرض احد الوالدين  لمعنف الجسدي 
والمفظي في طفولتو سوف يعنف أبناءه بنفس 

الطريقة  

     

 
31 

ممكن أن ٌكون للماضً السلبً للطفل دور 
اٌجابً  حٌث ٌجعل من هذا الطفل إذا أصبح أب 

أو أم فً المستقبل أن ٌتعامل بطرٌقة اٌجابٌة 
 مع أبناءه

     


