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وهً قاعدة الحٌاة ربٌة على أن األسرة عماد المجتمع، ال خبلؾ بٌن علماء االجتماع والت      

وهً أساس االستقرار فً  ،ها عمومٌة وانتشاراوالخلٌة األولى فً تكوٌن المجتمع وأكثراإلنسانٌة 

فبصبلح األساس  وإذا أسست على دعابم راسخة فإنها بذلك تعتبر لبنة قوٌة فً بناء الوطن، ،الحٌاة

كما تعتبر األسرة بشكل عام فً أدبٌات علم النفس االجتماعً الجماعة المهمة لكونها  .ٌصلح البناء

ألولى فً المجتمع و أساس القٌم والمعاٌٌر الثقافٌة ومصدر جماعة مرجعٌة وأولٌة، فهً النواة ا

 أساسً لبلورة  التصورات االجتماعٌة حول عبلقة الفرد باآلخر. 

وفً هذا الصدد ٌقول الدكتور محمود حسن فً كتابه األسرة ومشكبلتها: ٌتفق الباحثون فً مجال       

اجتماعً له تقالٌده الخاصة به وله نفعه دراسة العبلقات األسرٌة على أهمٌة األسرة، فهً نظام 

بالنسبة للمجتمع الكلً وبالنسبة للفرد، وذلك ألن الفرد فً األسرة له حاجاته الخاصة مثل التعبٌر عن 

نفسه وذاته، فاألسرة كجماعة وظٌفٌة تزوج أعضاءها بكثٌر من اإلشباعات األساسٌة، من بٌنها توفٌر 

         1باء واألبناء.مسالك الحب بٌن الزوجٌن، وبٌن اآل

ت األسرة هً البنٌة االجتماعٌة األولى التً تحتضن الفرد وترعاه، وتعتبر من أقوى المإثراو      

لذلك تتمٌز عن ؼٌرها من  ،وتقوم بوظابؾ أساسٌة وحٌوٌةالتً تتحكم بمسار نموه وتوجٌهه، 

 المإسسات التربوٌة بعدة خصابص وهً كاآلتً:        

قوم بالتنشبة االجتماعٌة وإشباع االحتٌاجات البٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وفٌها ٌتعلم األسرة ت -1

الطفل تناول األطعمة والمشً والكبلم والتمٌٌز بٌن الجنسٌن والتمٌٌز بٌن الخطؤ والصواب وتطوٌر 

 الضمٌر والمهارات الحركٌة وتطوٌر االتجاهات نحو الذات.

فً علٌها خصابصها ضالذي ٌحدد تصرفات األفراد وٌشكل حٌاتهم وٌ األسرة تشكل اإلطار العام -2

 .قواعد السلوكهً مصدر العادات والتقالٌد وف ،وهً تهتم بالوعً االجتماعً وطبٌعتها،

 .ٌر فعال على المنظومة االقتصادٌةهامة لها تؤث  اقتصادٌة األسرة تعتبر وحدة -3

تمع لتحقٌق ؼرابز اإلنسان ودوافعه الطبٌعٌة مثل بقاء األسرة تمثل الوسٌط الذي اصطلح علٌه المج -4

 النوع وتحقٌق الدوافع الؽرٌزٌة والعواطؾ واالنفعاالت االجتماعٌة. 

األسرة أهم المإسسات التً  ولذا تعتبر .واستمرارها األسرة  المكان الطبٌعً لمنشؤ العقابد الدٌنٌة  - 5

لوكٌات أفراده لتؤمٌن استقراره، وٌشارك األسرة فً ٌعهد إلٌها المجتمع بالحفاظ على هوٌته وضبط س

التً ٌتوقع أن تعمل بصورة متكاملة لتحقٌق االستمرار  هذا الدور العدٌد من المإسسات التربوٌة

من هذا المنطلق تتبٌن لنا األهمٌة القصوى والدور الفعال الذي ٌقع على عاتق  .والتوازن للمجتمع

ٌجابً أو السلبً الذي من الممكن أن ٌرسخوه فً نفوس أبنابهم ٌر اإلاء تجاه األبناء ومدى التؤثاآلب

ومن أهم هذه  .على الصعٌد السلوكً والتعلٌمً فً حالة تقٌدهم بالواجبات الصحٌحة أو تخلٌهم عنها

ء وخاصة تبلمٌذ الواجبات المتابعة الحقٌقٌة للفعل التربوي الذي أقصد به التحصٌل الدراسً لؤلبنا

 .داديالثانوي اإلع

 وٌمكننا القول هنا بؤنه ؼالبا ًما تكون نتابج التحصٌل الدراسً التً ٌحصل علٌها التلمٌذ مإّشرا ً       

الدراسً بشكل  هاما ً ٌعطٌنا صورة سلبٌة أو إٌجابٌة عن طبٌعة بٌبة التلمٌذ المإثرة فً تحصٌله

 . مباشر، والتً ساعدته على الحصول على نتٌجة ما فً زمان ومكان ما

 ضعؾ التحصٌل الذي ٌإدي إلى الفشل الدراسً تعود فً مشكلة وٌرى علماء االجتماع أن      

خطرها ٌبدأ أ األساس لعدة أسباب وصعاب تواجه بعض التبلمٌذ وتعوقهم عن مواصلة التقدم الدراسً،

لتربٌة ٌكثر وفً اجتماعٌات ا .منها التلمٌذ من األسرة نفسها باعتبارها الركٌزة األساسٌة التً ٌنطلق
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التفوق أو القصور  استعمال جملة الظروؾ والمإثرات االجتماعٌة المباشرة كاألسرة  فً تؤثٌرها على

االجتماعٌة واالقتصادٌة والتربوٌة  الدراسً على اعتبار أنهما ال ٌظهران فً عزلة عن تلك السٌاقات

 ر الدراسً.التفوق أو القصو التً تشكل المناخ التربوي العام المساعد إلفراز

والتؤثٌرات االجتماعٌة والنفسٌة والثقافٌة  ونقصد بالمناخ فً معناه الواسع ذلك الوسط المباشر

 والتعلٌمٌة التً ٌعٌش فٌها التلمٌذ وٌتؤثر بها.

من  حٌث تبٌن ،إال أن أهم المناخات وأكثرها تؤثٌرا على التحصٌل الدراسً هو المناخ األسري      

ن الدراسات أن  لؤلسرة دور مهم ومإثر فً تحدٌد مستوٌات التحصٌل العلمً خبلل نتابج العدٌد م

للمتعلمٌن، وان الوضع الطبٌعً لذلك الدور ٌجب أن ٌكون فعال وله أثر على تحسٌن مستوٌات 

أو معدوما لدى الكثٌر من األسر وذلك نتٌجة عوامل  اونجد هذا الدور قد ٌكون ضعٌف ،التحصٌل العلمً

  .عدٌدة

د الحدٌث عن األسرة التً ٌعتبر دورها أساسٌا فً الفعل التربوي، البد من معرفة معنى وبع  

الفعل التربوي الذي هو  المحور األساسً فً هذا البحث، فنبدأ أوال بمعنى التربٌة فً اللؽة 

ب( وٌطلق على: المالك وابمشتقٌَّة من الفعل )رواالصطبلح، فالتربٌة فً اللؽة:  لسٌد ب( واالسم )الرَّ

 والتربٌة مؤخوذة من المعنى الثالث وهو اإلصبلح. (2)المطاع والمصلح 

تنشبُة وتكوٌُن إنساٍن سلٌم ُمسلم متكامل من جمٌع نواحٌه المختلفة، من : "فهً فً االصطبلحأما 

 (3)الناحٌة الصحٌة والعقلٌة واإلعتقادٌة، والروحٌة واإلدارٌة واإلبداعٌة " 

ل الفبلح الذي ٌقلع الشوك: وٌخرج النباتات األجنبٌة من بٌن الزرع " ومعنى التربٌة ٌشبه عم

 4)لٌحسن نباته " 

وتهدؾ التربٌة إلى تنمٌة مواهب الطفل وقدراته ثم إعداده لٌكون عضواً نافعاً فً المجتمع انطبلقاً من 

واألعمال  رؼبته وهواٌته لٌبدع فً مجال عمله، وٌمكن اكتشاؾ موهبة الطفل وقدراته من خبلل اللعب

األخرى، وهذا االكتشاؾ المبكر ٌساعد فً توجٌهه نحو البرامج التً تصقل قدراته، وٌجب على 

 (.5)المربً أن ٌمد الطفل باألدوات والمواد وٌشجعه لكً ٌكتشؾ مواهبه الكامنة 

ن أبوٌه والتربٌة فً مراحلها األولى هً مران وتدرٌب سلوكً عملً ٌتلقاه الطفل عن طرٌق الحس م

خبلق والعادات وطرٌقة التعامل. لذا فان السلوك العابلً، ومحٌط األسرة فٌكتسب منهما السلوك واأل

 الثقافً ٌإثران تؤثٌراً بالؽاً فً تكوٌن الشخصٌة واتجاهها المستقبلً.

: ٌقصد به تلك العملٌات والممارسات والتفاعبلت بٌن المحٌط والطفل سواء كانت ذات والفعل التربوي

، فالطفل ال ٌمٌز بٌن ما اتربوٌ بدونها، فكل تفاعل بٌن الطفل واألم أو األب مثبل تعتبر فعبلقصد أو 

ٌجب فعله وما ال ٌجب، ألنه طفل وكل ما ٌراه أمامه ٌعتقد أن علٌه فعله، وأستحضر هنا تجارب 

لق وجهه شخصٌة لكنها عامة قد ٌعٌشها الكثٌر منا لكن ال ٌنتبه إلٌه، فكم من طفل قد رأى أباه ٌح

فذهب وأخذ آلة الحبلقة فبدأ بإمرارها على وجهه وإن كان لٌس لدٌه لحٌة، سبب فعل هذا األمر بسٌط 

 وهو أنه رأى أباه ٌفعل ذلك. 

جب مبلحظته وال ومثل هذه األمور تقع دابما لكن نحن ال ننتبه إلٌها لكون من ٌفعل ذلك طفل ال ٌ

 ٌدخن وعندما ٌراه ٌرمً السٌجارة ا الطفل قد ٌرى أباه، ألن هذ، وهذا هو الخطؤإٌبلمه، ألنه صؽٌر

، فٌذهب الولد فٌبحث عن السٌجارة فٌتناولها خفٌة مثلما فعل أبوه تماما، فٌعتقد األب أن ولده لم ٌراه

 وال تعلم األسرة بذلك حتى ٌكبر.

تفرق بما هو تربوي إذن فالعملٌة التربوٌة ٌعٌشها الطفل باستمرار وإن كانت األسرة ال تعتبرها لكونها 

وما هو ؼٌر تربوي، وذلك، فً اعتقادها الخاطا، ألنها تفكر بعقلها ولٌس بعقل طفلها، فكل حركة 
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قامت بها األسرة بؤسلوب من األسالٌب فهً فً الحقٌقة عملٌة تربوٌة، وٌدعم ما قلته هنا ما ذكره 

عن مفهوم التربٌة بصفة عامة الؽالً أحرشاو فً كتابه الطفل بٌن األسرة والمدرسة، حٌن حدٌثه 

نها تلقٌن الطفل قال:" عادة ما ٌقصد بالتربٌة مجموع التفاعبلت والممارسات والتؤثٌرات التً ٌتوخى م

وتعوٌده على عادات المجتمع وتقالٌده، فهً عبارة عن تقالٌد المجتمع وقٌمه ونماذج  القٌم والسلوكات

رة وراثٌة، بل بواسطة التؤثٌر الثقافً، وهذا ٌعنً أن الحٌاة والتفكٌر التً ال تنقل إلى الطفل بصو

زمة لتطبٌعه واندماجه الطفل ٌكون فً حاجة إلى التعلمات التً تمكنه من امتبلك األدوات الثقافٌة البل

، ومكانا للعٌش، ها فضاء ا حمٌمٌا وموطنا للرعاٌةومن الطبٌعً أن تشكل األسرة باعتبار االجتماعً،

  . 6ثٌر فً نمو الطفل وتفتق شخصٌتهالبٌبة القوٌة التؤ

ولهذه األهمٌة القصوى التً رأٌناها فً هذه المقدمة المتواضعة من دور لؤلسرة وتؤثٌرها على      

مسار الحٌاة لدى الطفل وخاصة التلمٌذ وبالخصوص تلمٌذ الثانوي اإلعدادي، وؼٌرها التً لم ٌسع 

التً نعٌشها ٌومٌا خبلل الوضعٌات المهنٌة أو الظرؾ لذكرها والناتجة عن مبلحظات عشناها من 

ما نسمعها ونقرأها ونراها من خبلل وسابل اإلعبلم المربٌة والمسموعة  وكتجارب شخصٌة أ

فقد ارتؤٌت أن أختار هذا الموضوع للبحث فٌها ومعرفة ، الفعل التربويمعنى  وبعد ما رأٌنا ،والمكتوبة

دٌهٌة وأمورا أخرى من خباٌا هذا المجال التً ال ٌعرفها بعض األمور التً تظهر فً بعض األحٌان ب

إال المختصون فً هذا المجال كالمهتمٌن بعلم التربٌة وعلم النفس وعلم االجتماع وؼٌرها من العلوم 

 التً لها عبلقة بالموضوع.

عمدت إلى طرح بعض التساإالت التً سؤجٌب عنها بشكل مباشر  ،ولٌكون البحث واضحا وهادفا أكثر

  بشكل ضمنً من خبلل البحث وهذه أهمها: أو

 

 . 
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 ومجاالت وأسالٌب التربٌة األسرٌة:الفصل األول: مإثرات 

 ألسرٌة وتؤثٌرها على تربٌة الطفل:المبحث األول: البٌبة ا
على تربٌة الطفل ونموه الفكري والمهاري،  أجمع علماء التربٌة أن البٌبة األسرٌة لها تؤثٌر مهم       

فالطفل الذي ٌتربى بٌن أحضان األسرة المثقفة لٌس الذي ٌعٌش بٌن أحضان أسرة بسٌطة فً أفكارها 
حاجات الطفل ورؼباته  مر بالنسبة للمستوى االقتصادي فاألسرة الؽنٌة التً توفرومتواضعة، وكذلك األ

ٌع توفٌر أبسط الحاجات للطفل، واألسرة المستقرة الهادبة لٌست لٌس هً األسرة الفقٌرة التً ال تستط
هً األسرة المضطربة والمتفككة وهكذا ... إذن فالتربٌة األسرٌة مبنٌة على ما تعٌشه األسرة ذاتها 

تلعب دوراً مهماً فً تكوٌن  الوراثةوما عاشته فً الماضً، ومن أهم هذه العوامل العامل الوراثً، ف
والوراثة تشمل النواحً الجسدٌة والصحٌة والنفسٌة، وهذا ٌعنً أنها  (7)بل مٌبلده شخصٌة الطفل ق

أن النساء ٌلدن  صلى هللا علٌه وسلمذات أثر فً نقل وتوارث السجاٌا والطبابع، ولذا أخبر الرسول 
 أشباه آبابهم وإخوانهم، وحذر من المرأة الحسناء فً المنبت السوء. 

تحقٌق وجد أن الحدٌث من ٌث الذي ٌنهى عن زواج األقارب، وعند الوقد شاع بٌن الناس الحد  

وفً حالة خاصة عند قوم رآهم ضعافا. وبعض األطباء قرروا أن زواج األقارب ٌإدي إلى (8) كبلم عمر

ولكن الكشؾ الصحً على الزوجٌن ٌبٌن مدى صبلحٌة كل  (9)الضعؾ وظهور األمراض الوراثٌة 

 منهما لآلخر. 

بل  (10)مربً تدارك آثار الوراثة السلبٌة بالتوجٌه والتقوٌم أو التخفٌؾ من هذه اآلثار وٌستطٌع ال 

وٌستطٌع تحوٌل الطبٌعة السٌبة إلى خلق حسن، فالوقاحة ٌمكن أن تتحول إلى جرأة فً الحق، وؼٌر 

   ذلك. 

عامل ال ،لوراثًإضافة إلى العامل ا ،ومن العوامل التً تتدخل فً طبٌعة تربٌة األسر ألوالدهم      

اآلباء الذٌن توفرت لهم هذه العوامل فً صؽرهم تنعكس علٌهم ف ،النفسً والثقافً واالقتصادي لؤلسرة

إٌجابا حٌنما ٌكون لهم أبناء، حٌث تمكنهم هذه العوامل من بناء شخصٌة متوازنة ٌستطٌعون التعامل 

جانبهم العٌش فً وسط ٌلبً لهم كل من بٌنها التعامل مع األطفال الذٌن ٌحتاجون من مع كل الظروؾ 

 الحاجٌات والرؼبات. 

لطفل الذي ٌجد فً أمه المربٌة المعلمة التً تعلمه كٌؾ ٌقرأ وكٌؾ ٌكتب فعلى سبٌل المثال ا      

الشعبة المناسبة بناء على تساعد ولدها فً اختٌار والتً أٌضا   ،وكٌؾ ٌقوم بالعملٌات الحسابٌة

تصاحب ولدها إلى المدرسة فً الصباح  ، وكذلك التًهرات التً الحظتها فٌالمٌوالت والمهارات والقد

الباكر وتلقنه بعض التعلمات التً سٌحضر للفصل من أجلها، هده األم أو هذا األب الذي حاله هكذا 

لٌس كالتً أو الذي ال ٌبالً بولده بالمرة وال ٌسؤل عن تحصٌله وال ٌراجع مع ولده دروسه ألن فاقد 

وهذا الواقع قد عشناه وعاٌشناه تكرارا ومرارا إن لم نقل  ٌعطٌه كما ٌقول المثل المعروؾ. الالشًء 

بلمستنا لؤلمر وإدراك خطورته كان من خبلل الوضعٌات محصل فً تجربتنا الشخصٌة، إال أن قد 

ال ٌعرفها التً و ا،واكتشاؾ بعض خباٌاهها بالمهنٌة التً كانت مناسبة  لنا كؤساتذة متدربٌن لبلحتكاك 

 باب تفوقهم أو العكس. سالمتعلمٌن وٌبحث دابما عن أ همالحامل لإال رجل التعلٌم المتبصر 

وال ننسى عامبل آخر ال ٌقل أهمٌة عن العوامل التً ذكرناها سالفا والذي أقصده هنا هو قناعات        

والثقافٌة واالجتماعٌة التً  الشخص الدٌنٌة والفكرٌة، فتجد بعض األسر لها من اإلمكانٌات االقتصادٌة

تجد ها ؼٌر  ،مع األسؾ الشدٌد ه،إال أن ،ٌحتذى بهفً تربٌة أوالدها  اأن تكون نموذجمن تمكنها 

صالحة تماما ألن تكون بٌبة للتربٌة، بل وتجد أوالدها لهم نقص فً التربٌة، والسبب فً ذلك هو 

ترؾ أن تجده مابعا أو تجده متشددا ال ٌعفإما  .وجود خلل فً جانب التفكٌر أو فً جانبها العقدي
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شكواهم بل تجده دابما هو اآلمر والناهً، مما ٌخلق اهتزازات نفسٌة بالحوار مع أوالده وال ٌسمع 

لدى األبناء وانعدام الثقة بالنفس واالنحبلل األخبلقً والسلوكً، لذا فإن األسرة إذا أرادت أن تكون 

معه، ٌجب علٌها أن تؤخذ بمبدأ الوسطٌة واالعتدال فً الجانب مواطنا صالحا ٌنفع نفسه ووطنه ومجت

وهذه العوامل المإثرة فً الفعل التربوي  األبناء.العقدي والفكري والتعبدي لكون ذلك ٌنعكس على 

كلما كانت  لدى األسرة لها تؤثٌر مباشر فً اختٌار مجاالت التربٌة ألبنابها فكلما كانت األسرة متوازنة

 والعكس صحٌح. أكثرقة وناجحة اختٌارها موف

م هذا الفصل أذكر بعض ما قاله د الؽالً أحرشاو فً كتابه الطفل بٌن األسرة والمدرسة اختوفً       

وهذه  فً هذا الصدد:" تشكل الممارسة التربوٌة للوالدٌن حصٌلة اتجاههم وتمثبلتهم فً مجال التربٌة،

فً إلى حد أن شخصٌة الولدٌن نتماء االجتماعً والثقااالتجاهات والتمثبلت تكون بدورها متؤثرة باال

هما ٌتوقفان على التارٌخ األسروي وتؽٌراته االجتماعٌة، فالنسبة الكبٌرة من العبلقات ذات وذكاء

التؤثٌر على نمو الطفل وتوافقه النفسً واالجتماعً والدراسً تعود إلى المحٌط االجتماعً والوقابع 

التربوٌة، وباالستناد  واتجاهاتهماق بشخصٌة الوالدٌن وتكٌفهما االجتماعً األسروٌة وخاصة فٌما ٌتعل

إلى الدراسات الؽربٌة والعربٌة التً أنجزت حول العوامل المإثرة فً الممارسات التربوٌة للوالدٌن 

 :11ٌمكن التمٌٌز بٌن أربعة أصناؾ كبٌرة من المحددات

  .والفكري لمحدد االقتصادي   ــ المحدد الثقافًــ المحدد النفسً   ــ المحدد االجتماعً   ــ ا

 :مجاالت التربٌة للعملٌة التربوٌة لؤلسرة المبحث الثانً:
المجال التربوي هو الموضوع الذي تنصب علٌه العملٌة التربوٌة وٌختلؾ من أسرة إلى أخرى       

ن له أبناء ٌتصفون باألخبلق فً تراتبٌته أما ما ٌخص هو بمجال فكل األسر تعتمدها فالكل ٌرٌد أن ٌكو

الفاضلة ومتدٌنون ولهم رصٌد مهم من المال ومثقفون ولهم مهارات ... إال أن كل أسرة ترتب هذه 

ا تراه األهم بالتقدٌم وتإخر ما تراه مناسبا للتؤخٌر وذلك حسب البٌبة التً تعٌش مالمجاالت حسب 

.. وهذه بعض مجاالت التربٌة وهكذالتً تإمن بها فٌها والمرجعٌة الفكرٌة التً تستند إلٌها والعقابد ا

 :استعمال الترقٌم من نقط وفواصل... لدى أؼلبٌة األسر

 واألخبلقٌة: التربٌة الروحٌة أوال: 

ٌقصد بالتربٌة الروحٌة ربط الولد منذ تعقله بؤصول اإلٌمان وأركان الدٌن ومبادئ  :التربٌة الروحٌة:  أ

ن أهم الجوانب التً ٌربً علٌه اآلباء أطفالهم وٌحاولون أن ٌقتنعوا وٌعتبر هذا الجانب م. الشرٌعة

بمبادئ الدٌن وشرابعه ومنهج التربٌة اإلسبلمٌة ال ٌختلؾ عن مناهج الشرابع األخرى، بل إن لم نقل 

أن التربٌة اإلسبلمٌة تجعل الروح هو الهدؾ األسمى والؽاٌة العظمى من التربٌة وخاصة الجانب 

 العقابدي. 

ٌُعد هذا الهدؾ أهم أهداؾ التربٌة اإلسبلمٌة وكل األهداؾ " :ٌقول الدكتور محمود اإلستانبولً     

تنبثق منه، وقد جبل هللا النفوس على التوحٌد ولكنها تحتاج أن تتعلم أصول اإلٌمان وجزٌباته، وأْصلَُح 

ً بكل جوارحه، وٌقبلها أوقات ؼرس العقٌدة السنواُت األولى فً حٌاة الطفل، ألنه ٌصؽً إلى المرب

 .12.دون نقاش

سلوكٌة والوجدانٌة التً المبادئ الخلقٌة والفضابل ال مجموعة :بها والمقصود ب ـ التربٌة األخبلقٌة:

لقنها الطفل وٌكتسبها وٌعتاد علٌها تمٌٌزه وتعقله إلى أن ٌصبح شابا ٌافعا، وٌصبح بذلك ٌجب أن ٌ

 .فردا صالحا فً المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه

فكما حث  ،فقد دعا دٌننا الحنٌؾ إلى التحلً بمكارم األخبلق مع الكل ،كمسلمٌن وبالنسبة لنا      

الطفل على مكارم األخبلق مع ربه أوالً، ثم مع الناس والحٌوان والجماد؛ ألن األخبلق تشمل  حثالكبٌر 
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ى التطبٌق ابتؽاء األجر، وهذا الحث ٌجب أن ٌكون بالتلقٌن وتكوٌن العاطفة التً تدفع إل13 ذلك كله

فٌقال: إن الصدق خلق حسن، ٌقود صاحبه  (14)وتقوٌة إرادته لٌقدر على قهر الهوى وضبط النفس 

ٌُحكى له قصص الصادقٌن وجزاءهم فً الدنٌا واآلخرة، وبهذا ٌحب الصدق وتتكون لدٌه  إلى الخٌر، و

 عاطفة تدفعه للصدق، والبد أن ٌتسلح باإلرادة والعزٌمة.

ومما ال جدال فٌه أن السلوكٌات الجمٌلة واألخبلق الفاضلة نتٌجة للتربٌة الصحٌحة والبٌبة        

 النقٌة، وخاصة إذا كنا نتحدث عن األسرة المسلمة المتدٌنة التً تشبعت باألخبلق اإلسبلمٌة السمحة.

:"فالطفل منذ سبلمكتابه تربٌة األوالد فً اإل وفً هذا الصدد ٌقول الدكتور عبد هللا ناصح علوان فً

نعومة أظفاره حٌن ٌنشؤ على اإلٌمان باهلل والخشٌة منه، والمراقبة له، واالعتماد علٌه، واالستعانة 

به، والتسلٌم لجنابه، ... تصبح عنده الملكة الفطرٌة واالستجابة الوجدانٌة، لتقبل كل فضٌلة ومكرمة، 

ً الذي تؤصل فً ضمٌره، والمراقبة اإللهٌة واالعتٌاد على كل خلق فاضل كرٌم... ألن الوازع الدٌن

التً ترسخت فً أعماق وجدانه، والمحاسبة النفسٌة التً سٌطرت على تفكٌره وإحساساته... كل ذلك 

بات حاببل بٌن الطفل وبٌن الصفات القبٌحة والعادات اآلثمة المرذولة والتقالٌد الجاهلٌة الفاسدة .. بل 

عاداته وتعشقه المكارم والفضابل ٌصٌر خلقا أصٌبل من أبرز أخبلقه إقباله على الخٌر ٌصبح عادة من 

   15وصفاته..

ٌتم تربٌة األطفال على هذه اآلداب واألخبلق من خبلل الجلسات فٌهتم المربً باختٌار خلق معٌن       

 أو أدب معٌن فٌوصله لؤلطفال إما بصورة مباشرة أو من خبلل اآلٌات واألحادٌث أو من خبلل القصص

 والسٌرة أو ؼٌرها، ثم متابعة األطفال بعد ذلك . 

د الطفل علٌها:   ومن اآلداب العامة التً ٌنبؽً أن ٌعوَّ

د األخذ   ل األكل إلى ٌده الٌمنى  والعطاءأن ٌعوَّ واألكل والشرب بٌمٌنه فإذا أكل بشماله ٌذكر وٌحوَّ

 برفق. 

د التٌامن فً لبسه فعندما ٌلبس الثوب أو القمٌ ص أو ؼٌرهما ٌبدأ بالٌمٌن وعندما ٌنزع مبلبسه أن ٌعوَّ

د االعتدال فً المؤكل والمشرب ومجانبة الشره.  ٌبدأ بالشمال، أن ٌعوَّ

د أن ٌؤكل من الطعام ما ٌجد وال ٌتشهً ما ال ٌجد...  . 16أن ٌعوَّ

 :ـ الفكرٌة والثقافٌة التربٌة االقتصادٌةثانٌا: 

نعم ، ندما ٌقرأ أو ٌسمع عن تربٌة الطفل تربٌة اقتصادٌةقد ٌعجب البعض ع أ: التربٌة االقتصادٌة:

مع كٌؾ ٌحافظون على المال وكٌؾ ٌتصرفون فٌه  حٌنما نعلمهمنا نربٌهم تربٌة اقتصادٌة إحتى أبنا

 مراعاة عمرهم وقدراتهم، وأهم ما ٌجب تعلٌمه لهم: 

 نن الصنع أو علما متعلٌمهم حرفة تنفعهم فً الكبر، فكم تسر حٌنما تشاهد شخصا ٌتقن صنعة م 

 العلوم.

 كسب من عمل ٌده أثاء اإلجازة الصٌفٌة عن طرٌق مساعدته إلنشاء مشروع صؽٌر بن أن ٌتعوٌد اال

 لبٌع بعض األؼراض ألقاربه وجٌرانه وزمبلبه.

  ًتعوٌد اإلبن االدخار من مصروفه مع أبٌه أو أمه فً حصالة مخصصة لذلك وٌقوم بفتحها ف

 ٌشتري ما ٌحتاج إلٌه.األعٌاد والمناسبات ل

 من ذلك و عملٌابن عد شراء بعض الحاجٌات من السوق وتعلٌمه آداب البٌع والشراء اصطحاب اال

 . 17عدم الؽش أو التطفٌؾ فً المٌزان وعدم الحلؾ فً البٌع والشراء وؼٌر ذلك

لتخطٌط، ومما ٌساعد الطفل واإلنسان بصفة تحقٌق أهدافه فً المستقبل وخاصة االقتصادٌة ا      

فبلبد من تعلٌم الطفل كٌفٌة التخطٌط لكن بشكل بسٌط حتى ال تتعقد علٌه األمور، فمبدأ بسإال الطفل 
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عما ٌرٌد أن ٌحقق فً المستقبل ، وقد أتى د ٌاسر ناصر مثاال قال:" دعونا نسؤل الطفل ما ذا ٌرٌد أن 

ون اإلجابات بسٌطة ، دعونا نعلمه ٌفعل فً هذا الٌوم ، األسبوع، الشهر ، ما الذي ٌرٌد تحقٌقه، ستك

 .وهاذ سٌؽرس فٌه الترتٌب والتنظٌمأن ٌكتب ما ٌرٌد أن ٌفعله ،

وٌجب مراعاة عدم الضؽط علٌه ومراقبته مراقبة شدٌدة، بل ٌنبؽً تحبٌب األمر إلٌه وال مانع من       

التخطٌط فً األطفال  مكافؤته على كتابته ألعماله مهما كانت بسٌطة، هذه وسٌلة تعٌن على ؼرس مبدأ

   18من أجل خلق جٌل ٌخطط للنجاح واإلنتاج .

االهتمام بعقل الطفل وتنمٌته بمعارؾ ومعلومات وذلك ألن تنمٌة العقل طرٌق  الثقافٌة:ب: التربٌة 

لتقدم األمم ونهضتها وتحرٌرها من التخلؾ خصوصا عند االهتمام بعقول أبنابنا الصؽار والذٌن هم 

ا وتقدمنا، فلو علمنا أطفالنا وثقفناهم لما أصابتنا كثٌر من الصدمات النفسٌة التً كان األمل الستمرارن

أبطالها أوالدنا، فلو قمنا بتوعٌة أوالدنا بمخاطر التدخٌن والمخدرات لما وقعوا فً شباكها فؤصبحنا 

ن سببها نعانً الوٌبلت بسبب تدخٌن أبنابنا وإدمانهم على المخطرات وإصابتهم بؤمراض عدٌدة كا

اإلدمان، ولو علمت األم بنتها الثقافة الجنسٌة وخطورة االنسٌاب وراء نزواتها لما جاءت البنت ذات 

ٌوم تبكً بسبب انتفاخ بطنها جراء عبلقة مشبوهة مع شاب ال تعرفه إنما بمجرد ركوبها معه وناولها 

اكل التً نعٌشها كان سببها مسكرا فما استفاقت إال وقد فقدت شرفها و... كثٌر من المعانات والمش

التقصٌر فً تثقٌؾ أبنابنا أمور الحٌاة، لذا كان من الواجب على اآلباء تثقٌؾ أبنابهم وإداللهم على ما 

 ٌرجع علٌهم وعلى آبابهم بالنفع والسرور، ومن األمور التً ٌجب تعلٌمها للطفل:

 . تعلٌم الطفل القراءة والكتابة وتحبٌبهما له وإدخاله المدرسة 

  تعرٌؾ الطفل بما ٌقع فً العالم من مستجدات خاصة فٌما ٌتعلق بعالمه اإلسبلمً من خبلل الجرابد

القٌام بالرحبلت حسب االستطاعة، مرة إلى المتاحؾ ومرة إلى المآثر التارٌخٌة ووالمجبلت والتلفاز 

 كالمساجد القدٌمة ...

 دٌمٌات .. واالتصال واإلعبلم كذلك مصاحبته إلى بعض اإلدارات: كالمقاطعات والجماعات واألكا

 اصطحابه إلى المكتبات  ومعارض الكتاب والندوات...

  تشجٌعه على التفوق والوعً بما ٌقع فً العالم من مستجدات فً جمٌع المٌادٌن وخاصة مجال

 الصحة  ومخاطر بعض األمراض الناتجة عن التدخٌن وتناول المخدرات.

 19كتب متنوعة: دٌنٌة، سٌاسٌة، فنٌة، تربوٌة، ترفٌهٌة. تكوٌن مكتبة خاصة فً المنزل فٌها  

نمو العقلً الفومن االهتمام بالجانب الثقافً للطفل، االهتمام بعقل الطفل وتنمٌته بمعارؾ عدة       

تربٌته فمعرفة خصابصه ومظاهرة تفٌد إلى حد بعٌد فً تعلم الطفل واختٌار  للطفل مهمة القابمٌن على

 مة للوصول بقدراته واستعداداته إلى أقصى حد ممكن. ومع االستعداد للعام الدراسًمبلء أكثر الظروؾ

  .الجدٌد من األهمٌة بمكان أن نعرؾ أكثر عن ركن من أهم أركان المذاكرة وهو التذكر

هو  إذ إن الطفل ٌتذكر ما ،العامل االنفعالً، ومن أهم العوامل التً نساعد به الطفل على التذكر       

ٌستخدمه فً نشاطه. ولهذا ٌنصح عادة بإثارة الدافع  بالنسبة له بصورة أفضل ولمدة أطول كما ممتع

تعلم خبرة ما، ألن وجود الدافع ٌجعل اكتسابه للخبرة مصدرا النفعال  للتعلم لدى الطفل حٌن ٌراد له

 همٌة كبٌرة لدورإشباعه. واستنادا إلى هذا العامل االنفعالً تعطً طرق التعلٌم اآلن أ سار ناتج عن

واالنتباه  التعزٌز فً تقدم التعلم. بٌنما ٌعتبر الخوؾ والقلق من االنفعاالت التً تعٌق اإلدراك

 20 .وتشوشهما وبالتالً فإنها تعٌق التثبٌت والتذكر

لذا فمن أراد تثقٌؾ ابنه ٌجب االهتمام بتنمٌة عقله بؤفكار ومعارٌؾ ومعلومات متنوعة لٌكون      

 فهم ما ٌحٌط به وٌدور حوله وبالتالً ٌكون مهٌبا نفسٌا لبلنخراط فً وسط مجتمعه.قادرا على 
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 االجتماعٌة:و النفسٌة التربٌةثالثا: 

إن الجانب النفسً له أهمٌة قصوى فً تكوٌن شخصٌة الطفل وتحقٌق التوازن  أ: التربٌة النفسٌة: 

ا تربى الطفل على االعتماد على نفسه ولقً لدٌه من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وذلك ال ٌتؤتى إال إذ

مساعدة من طرؾ أسرته، فالذاتٌة أو االعتماد على النفس مفهوم مهم ٌنبؽً على المربٌن الحرس 

 على ؼرسه فً نفوس األبناء.

وقد أصبح كثٌر من األبناء قلٌلً االعتماد على أنفسهم فً هذه األٌام، وٌتضح ذلك جلٌا فً البٌوت 

د على الخدم، وكذلك فً حل الواجبات والمذاكرة، كل هذا وأكثر قلل من قٌمة االعتماد بكثرة االعتما

على النفس عند اإلبن، ولذلك ٌنبؽً على اآلباء والمربٌن أن ٌهتموا بتعلٌم أبنابهم االعتماد على 

 . 21أنفسهم والذاتٌة فً أمورهم التعبدٌة والحٌاتٌة

ل أب وأم :" إن تركٌبة أي إنسان عبارة عن أسس وضعت قال د ٌاسر ناصر فً كتابه رسابل إلى ك  

وزرعت منذ الصؽر، فإن كانت تلك األسس صحٌحة صح المبنى وعبل وارتفع، وإذا كانت األسس 

خاطبة انهار البناء، فإذا بنٌت ابنك على أسس خاطبة سٌنهار فً لحظة من اللحظات، وانهٌارات 

 تعلٌم وانهٌارات فً األسلوب وفً مفهوم الحٌاة ؼٌرها:أوالدنا انهٌارات أخبلقٌة وانهٌارات فً ال

هناك خمس أسس البد أن تبنى علٌها نفسٌة المسلم الحقٌقً لكً ٌستطٌع ذلك المسلم أن ٌخدم    

 دٌنه:

 .البد من زرع الفكر اإلٌجابً فً ابنك 

 مبٌوتر.زرع االهتمامات الصحٌحة فً ابنك .. هل زرعت فً ابنك أن ٌفتح مجلة أو صحٌفة أو كو 

 .ما هً االهتمامات التً زرعتها فً ابنك التً سٌتكلم فٌها مع أصحابه وسٌعٌش بها حٌاته؟ 

  سواء مهارة كٌؾ ما كانت ابنهمامهارات  ٌجب على كل أب وأم أن ٌكتشؾحٌث زرع المهارات ،

 ..كتابة أو مهارة من المهارات الرٌاضٌة أو .الشعر أو الخطابة أو إلقاء ال

 بد أن تعلم ابنك كٌفٌة بناء العبلقات، علم ابنك كٌؾ ٌبنً عبلقة صحٌحة، وهذا األساس العبلقات: ال

 ٌزرع من المرحلة االبتدابٌة واإلعدادٌة ثم الثانوٌة..

  القدوات: ٌجب أن ٌكون لدى ابنك قدوة ولٌس بالضرورة أن تكون أنت هذه القدوة وإنما البد من

 .22واضحة المعالم حتى ٌكون لدى ابنك مثل علٌا زرع القدوات المستمرة.. القدوة الصالحة 

 ٌعتمد بناء الشخصٌة االجتماعٌة على شّقٌن، :االجتماعٌةب: التربٌة  

 األول:  إشباع حاجاته النفسٌة، والثانً: إعداده لممارسة حٌاته المستقبلٌة.

 إشباع الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة 

كن لن ٌكون شخصاً سوٌاً أبداً إذا فقدها أو فقد إن هذه الحاجات قد ٌعٌش اإلنسان بدونها، ول

 بعضها، وسنعرضها باختصار:

 وإشباع هذه الحاجة ٌعنً َقبوله اجتماعٌاً وزرع الثقة به : حاجته إلى االحترام والتقدٌر واالستقبلل

واكتساب ثقته، وقد حفلَت السّنة بمظاهر احترام الطفل: كسبلم النبً صلى هللا علٌه وسلم على 

واحترام حقوقهم فً المجالس فقد استؤذن النبً صلى هللا  (24)ومناداتهم بُكنى  جمٌلة  (23)ٌان الصب

ٌُعطً األشٌاخ قبله، وكان هو الجالس عن ٌمٌن الرسول صلى هللا علٌه  علٌه وسلم الؽبلم أن 

 .(25)وسلم

ل وإن كان واالحترام البد أن ٌكون نابعاً من قلب الوالدٌن ولٌس مجرد مظاهر جوفاء، فالطف  

صؽٌراً فإنه ٌفهم النظرات الجارحة والمحتقرة وٌفرق بٌن ابتسامة الرضا واالستهزاء. وإضافة إلى 
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أسبلته وسماع حدٌثه وشكره على  جابةٌنبؽً اإل السبلم علٌه ومناداته بؤحب األسماء واحترام حقوقه،

 داء رأٌه وسماع مشورته.إذا أحسن والدعاء له والثناء علٌه وإعطابه فرصة للدفاع عن نفسه وإب

فٌجب أن ٌتفاعل المربً مع ولده تفاعبلً عاطفٌاً وعملٌاً، إذ  ،وأما فً مرحلة الطفولة المتؤخرة  

وإذا ، (26)ٌصادقه وٌرافقه فً السفر وٌشاركه فً اللعب المباح والعمل والقراءة، وٌسمع شكواه 

م كل لآلخر إال أن للوالدٌن حق الطاعة اختلؾ المربً معه فً الرأي فبٌنهما الحوار الهادئ واحترا

 والبر.

كما على المربً أن ٌتقبل فكرة وقوع ولده فً الخطؤ، وأن ٌتذكر أن الخطؤ ربما كان طرٌقاً     

للنجاح واستدراك الفابت، فبل ٌشّنع علٌه وٌتٌح له فرصة الرجوع والتوبة؛ لٌستعٌد توازنه النفسً. 

اء كان آباإهم ٌتلفتون إلى محاسنهم وٌمدحونهم على أعمالهم وقد أشارت الدراسات إلى أن األسوٌ

 (27)الحسنة أكثر من نقد األخطاء، وٌشاركونهم فً اللعب والعمل كاألصدقاء 

 إعداده لممارسة حٌاته المستقبلٌة: 

فً نفس الطفل وتعوٌده االعتماد على النفس وتقوٌة  الثقةولن ٌكون هذا ا إلعداد إال بزرع   

 ته وتنمٌة مواهبه، وهناك وسابل تساعد على ذلك منها:إرادته وعزٌم

 ولو أخفق فً عمل ما،  ،وهذا االحترام ٌحمل على إكرام الطفل وعدم السخرٌة منه حترام الطفل:ا

بل إن احترامه ٌقتضً الثناء علٌه عند نجاحه، واستشارته فً بعض األمور، واستحسان رأٌه 

وإذا كان أحد الوالدٌن أو بعض األقرب ٌستهزئ بالطفل  ،(28)الصابب، وإرشاده برفق إلى خطؤ رأٌه 

وتنمً  ،الجارح كانتقاد الشكل أو العقل، فعلى األطراؾ األخرى أن تدعم الطفل دأو ٌواجهه بالنق

ألن ذلك ٌضعؾ ثقته بنفسه  ؛وتمنع األطراؾ األخرى من االنتقاص من الطفل ،وتمدحه ،ثقته بنفسه

جعله مستعداً للتخلً عن أفكاره بسرعة إذا انتقده اآلخرون ولو وٌ ،وٌهز شخصٌته ،فً المستقبل

  ألنه لم ٌتعود على الثقة بالنفس واحترامها منذ الطفولة. ؛كانت تلك األفكار صاببة

 :المبحث الثالث: األسالٌب األكثر تؤثٌرا فً العملٌة التربوٌة
جتمع كل هذه الجداول وتلتقً تتعدد وسابل التربٌة وتشمل جمٌع المإثرات فً سلوك الطفل، وت  

  (29)لتربً الطفل 

اعتبر الدكتور بن حمٌد أن المقصود بوسابل التربٌة هً كل ٌإثر فً سلوك الطفل وتهدؾ إلى       

تربٌة الطفل، وهذا الكبلم  إذا تمعنا فً واقع الطفل نجد أن صاحبه كان محقا ألن الطفل ٌتؤثر بكل شًء 

أو محمودا مقصودا أو ؼٌر مقصود إال أننً فً هذا البحث أرٌد ذكر ٌراه أمامه سواء كان مذموما 

بعض الوسابل المقصودة فً التربٌة وإن كان لٌس الجمٌع ٌتعمد إلٌها بل تؤتً عفوٌة لكنها مإثرة فً 

 سلوك الطفل، وهذه أهمها بشكل مختصر:

 والعادة: بالقدوة التربٌة أوال: 

جة إلى االنضواء تحت راٌة كابن مرموق، فٌتجه إلى االقتداء ٌحس الطفل بالحا بالقدوة: التربٌة : أ

بالوالدٌن أو اإلخوة أو المعلمٌن أو األصدقاء، ثم ٌتحول االقتداء إلى عملٌة فكرٌة ٌمتزج فٌها الوعً 

 . (30)واالنتماء بالمحاكاة واالعتزاز، وٌظل محتاجاً إلى القدوة فً كل مراحل حٌاته 

؛ألن (31)إلصبلح إضافة إلى أنه ٌشبع الحاجة الؽرٌزٌة المذكورة آنفا واالقتداء من أعظم عوامل ا

وهو ٌعتقد أن كل ما ٌفعله الكبار  (32)الطفل لدٌه قدرة عجٌبة على المحاكاة بوعً أو بؽٌر وعً 

 صحٌح من آباء وأمهات وأجداد وجدات وإخوة كبار، إذ هم أكمل الناس عنده. 

بٌة الولد البكر ذكراً كان أم أنثى، ألن إخوته ٌقلدونه وٌوصً علماء التربٌة باالهتمام بتر  

 . (33)وٌتؤثرون به 
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وإذا  (34)وعلى الوالدٌن أن ٌحققا إسبلمهما فً كل صؽٌرة وكبٌرة لٌتربى ولدهما تربٌة إسبلمٌة   

كان أحدهما مبتلى بمعصٌة أو بدعة فعلٌه أن ٌستخفً بها عن أوالده كالتدخٌن وشرب المسكر وترك 

 وؼٌرها. الصبلة 

وكلما كبر الطفل تعدد األشخاص الذٌن ٌنالون إعجابه وٌقتدي بهم كالرفقة والمعلم والجار، وقد   

تكون بٌبة الطفل واسعة، فٌها الجد والجدة واللذٌن ٌإثران فً سلوك الطفل لعبلقتهما الحمٌمة به، كما 

تبس من سلوكهم حسب محبته لهم أن وجود الخدم والمربٌات واهتمامهم بالطفل ٌجعله مقتدٌاً بهم، ٌق

 . (35)واختبلطه بهم 

ٌّر  صلى هللا علٌه وسلموال بد أن ٌربط المربً ولده بالقدوة األولى     وصحبه فٌعلمه الس

وإذا أرشده إلى خلق ذكره بؤنه  (36)والمؽازي وما تتضمنه من َقَصص نبوي، وٌعلمه السنن واألخبلق 

 اً. خلق نبوي، لٌرتبط به وجدانٌاً وسلوكٌ

ومن الخطؤ أن ٌعجب الوالدان بتقلٌد ولدهما لبلعب أو ممثل أو مؽن ولو كان ذلك التقلٌد طرٌفاً،    

ألن هذا ٌؽرس محبة القدوة السٌبة فً ًنفس الطفل دون شعور الوالدٌن، ومن الخطؤ كذلك شراء 

ن هذا ٌورث المبلبس أو األدوات التً تحمل صور المنحرفٌن أو أسمابهم أو ألبستهم الخاصة أل

 . (37)االقتداء بهم 

ٌبدأ تكوٌن العادات فً سن مبكرة جداً، فالطفل فً شهره السادس ٌبتهج بتكرار  :بالعادة التربٌةب: 

وعلى األم  (38)األعمال التً تسعد من حوله، وهذا التكرار ٌكّون العادة، وٌظل هذا التكوٌن حتى السابعة 

ففً الٌوم األول ٌحس الطفل بؤنه محمول فٌسكت، فإذا حمل دابماً أن تبتعد عن الدالل منذ والدة الطفل، 

صارت عادته، وكذلك إذا كانت األم تسارع إلى حمله كلما بكى، ولتحذر األم كذلك من إٌقاظ الرضٌع 

لٌرضع ألنها بذلك تنؽص علٌه نومه وتعوده على طلب الطعام فً اللٌل واالستٌقاظ له وإن لم ٌكن 

 تستمر هذه العادة حتى سن متؤخرة، فٌصعب علٌه تركها.الجوع شدٌداً، وقد 

 كٌفٌة التربٌة بالعادة:  

ٌبدأ تكوٌن العادات فً سن مبكرة جداً، فالطفل فً شهره السادس ٌبتهج بتكرار األعمال التً تسعد 

لدالل وعلى األم أن تبتعد عن ا (39)من حوله، وهذا التكرار ٌكّون العادة، وٌظل هذا التكوٌن حتى السابعة 

منذ والدة الطفل، ففً الٌوم األول ٌحس الطفل بؤنه محمول فٌسكت، فإذا حمل دابماً صارت عادته، 

وكذلك إذا كانت األم تسارع إلى حمله كلما بكى، ولتحذر األم كذلك من إٌقاظ الرضٌع لٌرضع ألنها بذلك 

ٌكن الجوع شدٌداً، وقد  تنؽص علٌه نومه وتعوده على طلب الطعام فً اللٌل واالستٌقاظ له وإن لم

تستمر هذه العادة حتى سن متؤخرة، فٌصعب علٌه تركها، وٌخطا بعض المربٌن إذ تعجبهم بعض 

الكلمات المحرمة على لسان الطفل فٌضحكون منها، وقد تكون كلمة نابٌة، وقد ٌفرحون بسلوك ؼٌر 

 ال ٌشعرون.  حمٌد لكونه ٌحصل من الطفل الصؽٌر وهذا اإلعجاب ٌكّون العادة من حٌث

وترجع أهمٌة التربٌة بالعادة إلى أن حسن الخلق بمعناه الواسع ٌتحقق من وجهٌن، )األول(:   

الطبع والفطرة، )والثانً(: التعود والمجاهدة، ولما كان اإلنسان مجبوالً على الدٌن والخلق الفاضل 

 . (40)كان تعوٌده علٌه ٌرسخه وٌزٌده 

ت والعادات الحسنة ٌجب أن نبذل الجهود المختلفة لٌتم تكرار ولكً نعود الطفل على العبادا  

 .(41)األعمال والمواظبة علٌها بالترؼٌب والترهٌب والقدوة والمتابعة وؼٌرها من الوسابل التربوٌة 

 والقصص. الحكمة ـ بالموعظة التربٌة ثانٌا:

رٌة المنكر، والثانً إثارة تعتمد الموعظة على جانبٌن األول بٌان الحق وتع بالموعظة: التربٌة : أ

وأما إثارة الوجدان فتعمل عملها  (42)الوجدان، فٌتؤثر الطفل بتصحٌح الخطؤ وبٌان الحق وتقل أخطاإه 
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ٌُلقى إلٌها  ، والموعظة والموعظة تدفع الطفل إلى العمل المرؼب فٌه (43)ألن للنفس استعداد للتؤثر بما 

 من أهم أسالٌب التربٌة فً اإلسبلم. 

 واع الموعظة:ومن أن

  ،الموعظة بالقصة، وكلما كان القاص ذا أسلوب متمٌز جذاب استطاع شد انتباه الطفل والتؤثٌر فٌه

 (.44وهو أكثر األسالٌب نجاحا )

  وتتٌح للمربً أن ٌعرؾ  ،الموعظة بالحوار تشد االنتباه وتدفع الملل إذا كان العرض حٌوٌا

 لحكمة. الشبهات التً تقع فً نفس الطفل فٌعالجها با

  .الموعظة بضرب المثل الذي ٌقرب المعنى وٌعٌن على الفهم 

  الموعظة بالحدث فكلما حدث شًء معٌن وجب على المربً أن ٌستؽله تربوٌاً، كالتعلٌق على

مشاهد الدمار الناتج عن الحروب والمجاعات لٌذكر الطفل بنعم هللا، وٌإثر هذا فً النفس ألنه فً 

 . (45)ن لهذا التوجٌه أثره البعٌدلحظة انفعال ورقَّة فٌكو

وهدي السلؾ فً الموعظة: اإلخبلص والمتابعة، فإن لم ٌكن المربً عامبلً بموعظته أو ؼٌر    

ومن هدٌهم مخاطبة الطفل على قدر عقله والتلطؾ فً مخاطبته  (46)مخلص فٌها فلن تفتح له القلوب

ختٌار الوقت المناسب فٌراعً حالة الطفل كما أنه ٌحسن ا (47)لٌكون أدعى للقبول والرسوخ فً نفسه 

النفسٌة ووقت انشراح صدره وانفراده عن الناس، وله أن ٌستؽل وقت مرض الطفل ألنه فً تلك الحال 

 وأما وعظه وقت لعبه أو أمام األباعد فبل ٌحقق الفابدة.  (48)ٌجمع بٌن رقة القلب وصفاء الفطرة 

ل بالموعظة وٌراعً الطفل حتى ال ٌملّ، وألن تؤثٌر وٌجب أن ٌحَذر المربً من كثرة الوعظ فٌتخ وَّ

 الموعظة مإقت فٌحسن تكرارها، مع تباعد األوقات. 

هً وضع كل شًء فً موضع، أو بمعنى آخر: تحكٌم : بالحكمة والمقصود والقصص: -بالحكمة ب:

التربوٌة الناجحة العقل وضبط االنفعال وال ٌكفً أن ٌكون قادراً على ضبط االنفعال واتباع األسالٌب 

فحسب، بل البد من استقرار المنهج التربوي المتبع بٌن أفراد البٌت من أم وأب وجد وجدة وإخوان 

وبٌن البٌت والمدرسة والشارع والمسجد وؼٌرها من األماكن التً ٌرتادها؛ ألن التناقض سٌعرض 

 الطفل لمشكبلت نفسٌة.

ما على األسلوب التربوي المناسب، وإذا حدث أن أمر وعلى هذا ٌنبؽً تعاون الوالدٌن واتفاقه      

األب بؤمر ال تراه األم فعلٌها أن ال تعترض أو تسفِّه الرجل، بل تطٌع وتنقاد وٌتم الحوار بٌنهما سراً 

 لتصحٌح خطؤ أحد الوالدٌن دون أن ٌشعر الطفل بذلك.

 بالحكمة ربك سبٌل إلى ادع تعالى:" قال هللا، إلى للدعوة ضرورٌا أمرا الحكمة جعل قد واإلسبلم      

 أحسن". هً بالتً وجادلهم الحسنة والموعظة

كما أن القصص من األمور التثقٌفٌة فهً أٌضا من أهم الوسابل  القصص: اإلعبلم علٌها،      

وتجعل من  حٌث أن القصص هً التً تربط األطفال باإلسبلم وشخصٌاته، التربوٌة بالنسبة لؤلطفال،

 49ات القدوات الحقٌقٌة لؤلطفال بعٌدا عن القدوات التً ٌربٌهم الشٌقة التً ٌحبها األطفال هذه الشخصٌ

 والترهٌب. الترؼٌبب ثالثا:التربٌة

لعل أكثر ما تعانٌه األجٌال كثرة الترهٌب والتركٌز على العقاب البدنً، وهذا :التشجٌع أو الترؼٌب :أ

؛ ولذا ٌنبؽً أن ٌتدرج فً العقوبة ألن (50) ٌنقاد لكل أحد ٌجعل الطفل قاسٌاً فً حٌاته فٌما بعد أو ذلٌبلً 

وٌنبؽً  (51)أمد التربٌة طوٌل وسلم العقاب قد ٌنتهً بسرعة إذا بدأ المربً بآخره وهو الضرب 

 (52)للمربً أن ٌتٌح للشفعاء فرصة الشفاعة والتوسط للعفو عن الطفل وٌسمح له بالتوبة وٌقبل منه 

ولذا ٌنبؽً  (53)ٌب قد ٌكون سببا فً تهوٌن األخطاء واالعتٌاد على الضرب كما أن لئلكثار من التره
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 الحذر من تكرار عقاب واحد بشكل مستمر وكذلك إذا كان أقل من البلزم.

وعلى المربً أن ال ٌكثر من التهدٌد دون العقاب ألن ذلك سٌإدي إلى استهتاره بالتهدٌد فإذا       

 .(54)لعقوبة ولو مرة واحدة لٌكون مهٌبا أحس المربً بذلك فعلٌه أن ٌنفذ ا

د على الطمع وٌإدي إلى عدم قناعة الطفل إال بمقدار أكثر        والخروج عن االعتدال فً اإلثابة ٌعوِّ

 .(55)من السابق 

ألن ذلك  (56)كما ٌجب على المربً أن ٌبتعد عن السب والشتم والتوبٌخ أثناء معاقبته للطفل       

كما أن على المربً أن ٌبٌن للطفل أن  (58)وقد ٌولد الكراهٌة  (57)لة والمهانة ٌفسده وٌشعره بالذ

 .(59)العقاب لمصلحته ال حقداً علٌه 

ولٌحذر المربً من أن ٌترتب على الترهٌب والترؼٌب الخوؾ من المخلوقٌن خوفاً ٌطؽى على       

ؾ الطفل من هللا قبل كل شًء، ومن  عقابه فً الدنٌا واآلخرة، الخوؾ من الخالق سبحانه، فٌخوِّ

ولٌحذر أن ٌؽرس فً نفسه مراعاة نظر الخلق والخوؾ منهم دون مراقبة الخالق والخوؾ من ؼضبه 
ولٌحذر كذلك من تخوٌؾ الطفل بالشرطً أو الطبٌب أو الظبلم أو ؼٌرها؛ ألنه ٌحتاج إلى هإالء؛  (60)

 وألن خوفه منهم ٌجعله جباناً.

تخوٌؾ الطفل بؤن هللا سٌعذبه وٌدخله النار وال ٌذكر أدى هللا ٌرزق  وبعض المربٌن ٌكثر من      

وٌشفً وٌدخل الجنة فٌكون التخوٌؾ أكثر مما ٌجعل الطفل ال ٌبالً بذكره النار لكثرة تردٌد األهل 

"ستدخل النار" أو "سٌعذبك هللا ألنك فعلت كذا" ولذا ٌحسن أن نوازن بٌن ذكر الجنة والنار، وال نحكم 

 حد بجنة أو نار، بل نقول إن الذي ال ٌصلً ال ٌدخل الجنة وٌعذب بالنار.على أ

والترؼٌب نوعان: معنوي ومادي، ولكلٍّ درجاته فابتسامة الرضا والقبول، والتقبٌل والضم والثناء      

 وكافة األعمال التً ُتبهج الطفل هً ترؼٌب فً العمل. 

لمعنوٌة على المادٌة أولى؛ حتى نرتقً بالطفل عن حب وٌرى بعض التربوٌٌن أن تقدٌم اإلثابة ا     

عمل مادٌاً نكافبه مادٌاً وبعضهم ٌرى أن تكون اإلثابة من جنس العمل؛ فإن كان ال (61)المادة 

 .(62)والعكس

ولكل من الترؼٌب والترهٌب ضوابط ٌجب على المربً مراعاتها حتى ال ٌنعكس القصد سلبا فٌقع       

 ي أراد تجنب انه منه. بذلك فً المحظور الذ

أثبتت الدراسات الحدٌثة حاجة المربً إلى الترهٌب، وأن الطفل الذي  : العقوبة أو بالترهٌب التربٌة ب:

والعقاب ٌصحح السلوك واألخبلق، والترهٌب له درجات  (63)ٌتسامح معه والده ٌستمر فً إزعاجهما 

قاطعة والهجر والحبس والحرمان من تبدأ بتقطٌب الوجه ونظرة الؽضب والعتاب وتمتد إلى الم

 الجماعة أو الحرمان المادي والضرب وهو أخر درجاتها.

وٌجدر بالمربً أن ٌتجنب ضرب الطفل قدر اإلمكان، وإن كان ال بد منه ففً السن التً ٌمٌز فٌها 

 .(64)وٌعرؾ مؽزى العقاب وسببه 

 وللترهٌب ضوابط منها: 

  (65)الطفل بل ٌعلم وٌوجه أن الخطؤ إذا حدث أول مرة فبل ٌعاقب . 

  ٌجب إٌقاع العقوبة بعد الخطؤ مباشرة مع بٌان سببها وإفهام الطفل خطؤ سلوكه، ألنه ربما ٌنسى ما

 . (66)فعل إذا تؤخرت العقوبة 

  إذا كان خطؤ الطفل ظاهر أمام إخوانه وأهل البٌت فتكون معاقبته أمامهم، ألن ذلك سٌحقق وظٌفة

 تربوٌة لؤلسرة كلها. 

 ا كانت العقوبة هً الضرب فٌنبؽً أن ٌسبقها التحذٌر والوعٌد، وأن ٌتجنب الضرب على الرأس إذ
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ومعتدلة الرطوبة، وأن ٌكون  (67)أو الصدر أو الوجه أو البطن، وأن تكون العصا ؼٌر ؼلٌظة 

الضرب من واحدة إلى ثبلث إذا كان دون البلوغ، وٌفرقها فبل تكون فً محل واحد، وإذا ذكر الطفل 

 ألنه بذلك ٌؽرس فً نفس الطفل تعظٌم هللا.  (68)ربه واستؽاث به فٌجب إٌقاؾ الضرب 

  (69)وٌجب أن ٌتولى المربً الضرب بنفسه حتى ال ٌحقد بعضهم على بعض . 

  (70)أال ٌعاقبه حال الؽضب ألنه قد ٌزٌد فً العقاب . 

  (71)أن ٌترك معاقبته إذا أصابه ألم بسبب الخطؤ وٌكفً بٌان ذلك    .  

  مراعاة الفروق الفردٌة فً التربٌة فالولد البالػ أو المراهق ٌكون عقابه على انفراد ألنه أصبح

كبٌراً وٌجب أن ٌحترمه إخوانه الصؽار، وٌعاَتب أمامهم عتاباً إذا كان الخطؤ معلناً، ألن تؤنٌبه 

ٌكون ذلك أوجب فً و (72)والقسوة علٌه فً الكبلم ٌحدثان خلبلً فً العبلقة بٌن المراهق والمربً 

حق الولد البكر من الذكور ألنه قدوة، وهو رجل البٌت إذا ؼاب والده أو مرض أو مات، ومن 

الفروق الفردٌة جنس الطفل، فالبنت ٌكفٌها من العتاب ما ال ٌكفً الذكر عادة ألن جسدها ضعٌؾ 

 وهً تخاؾ أكثر وتنقاد بسهولة.

 والمبلحظة: باللعب التربٌة رابعا:

 ٌحقق اللعب للطفل فوابد نفسٌة وبدنٌة وتربوٌة واجتماعٌة، منها: :باللعب بٌةالتر أ:

استنفاد الجهد الفابض والتنفٌس عن التوتر الذي ٌتعرض له الطفل فٌضرب اللعبة متخٌبلً أنه  

ٌُحكى له من الحكاٌات. ومنه ٌتعلم  ا عرفه فً خٌاله وفٌما  ًٌّ ٌضرب شخصا أساء إلٌه أو شخصاً وهم

على التفكٌر والمهارات المختلفة أما اللعب الجماعً فٌشكل مدرسة ٌتعلم منها فن القٌادة القدرة 

والطاعة وااللتزام والمعاٌٌر السلوكٌة كما ٌتدرب على أداء دوره المستقبلً  فالّذكر ٌمثل األب أو 

توازن فً المدرس أو الطبٌب أو ؼٌرهم، والفتاة تمثل دور األم أو أي مهنة تناسبها، ولكن ٌجب ال

اللعب الجماعً والفردي حتى ٌبعد الطفل عن االنطواء، وٌتعلم أسلوب التعامل مع اآلخرٌن واحتمال 

 األذى. 

فً كتابه كٌؾ تصنع   ونعطً مثاال لتعلم الطفل عن طرٌق اللعب بما ذكره الدكتور ٌاسر ناصر

، وٌمكنك تعلٌمها لهم باللعب، :" األكل بالملعقة من المهارات االجتماعٌة المهمة للصؽارطفبل متمٌزا

األرض، وقد بؤن تعطٌه فً بادئ األمر بعض المبلعق لٌلعب بها فستجدٌنه ٌضبط بها وٌسقطها على 

، وحٌنما تشعرٌن باستجابته لهذه اللعبة ضعً قطعة صؽٌرة من الموز على ملعقة ٌضعها فً فمه

ألطعمة وستجدٌنه سرعان ما ٌتعلم أن وضعٌها فً فمه ثم استمري فً هذه اللعبة بؤنواع مختلفة من ا

 .73ٌضع الملعقة فً طبق ببل أطعمة وٌطعم بها نفسه

كما أن للنتابج الذهنٌة التً تؤتً من اللعب باألشٌاء إلى التبلعب باألفكار وإدراك العبلقات، مما  

 ٌسهم فً النمو العقلً والذهنً للطفل.

الطفل فً نموه االجتماعً من اللعب االنفرادي  ثم إن اللعب مع األطفال اآلخرٌن أقدر على إفادة 

وقد ٌكون تعرض الطفل للخبرات االجتماعٌة أثناء سنوات عمره أكثر نفعا فً تكوٌنه االجتماعً 

 .74والنفسً، وتؽلبه على سلوكه األنانً

  وٌسهم اللعب واأللعاب )األدوات( فً تطوٌر المهارات الحسٌة والحركٌة عند الطفل، من خبلل:      

  .تنمٌة المهارات الحركٌة والنمو الجسمً واستثارة القدرات العقلٌة وتنمٌتها 

  .تنمٌة مدركات الطفل وتفكٌره وحل مشكبلته 

  .جعل الطفل اجتماعٌاً؛ ألنه ٌشارك إخوته وأصدقاءه بما ٌملك من ألعاب 

 لطفل. السٌطرة على القلق والمخاوؾ والصراعات النفسٌة البسٌطة التً قد ٌعانً منها ا 
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  .اكتشاؾ مقومات شخصٌة الطفل ومواهبه الخاصة التً تنعكس على حٌاته فً المستقبل 

  .ًإثراء لؽة الطفل وتحسٌن أداءه اللؽوي وإؼناء قاموسه اللفظ 

  ،استهبلك طاقة الطفل الزابدة، وإعطابه الفرصة للحركة أو الجري، مما ٌعمل على فتح شهٌته      

 75بعد مجهود اللعب، وبذلك ٌنمو نمواً طبٌعٌاً وسلساً.وٌشجعه على النوم السرٌع 

َدهُ النبً صلى هللا علٌه وسلم  بالمبلحظة: التربٌة ب: فً مبلحظته  ُتعد هذه التربٌة أساساً َجسَّ

ألفراد المجتمع؛ تلك المبلحظة التً ٌعقبها التوجٌه الرشٌد، "والمقصود بالتربٌة بالمبلحظة مبلحقة 

لتكوٌن العقدي واألخبلقً، ومراقبته ومبلحظته فً اإلعداد النفسً واالجتماعً، الولد ومبلزمته فً ا

والسإال المستمر عن وضعه وحاله فً تربٌته الجسمٌة وتحصٌله العلمً"، وهذا ٌعنً أن المبلحظة ال 

 .(76)بد أن تكون شاملة لجمٌع جوانب الشخصٌة 

ؤ أن نفتش ؼرفة الولد الممٌز وٌجب الحذر من أن تتحول المبلحظة إلى تجسس، فمن الخط 

ونحاسبه على هفوة نجدها، ألنه لن ٌثق بعد ذلك بالمربً، وسٌشعر أنه شخص ؼٌر موثوق به، وقد 

 صلى هللا علٌه وسلمٌلجؤ إلى إخفاء كثٌر من األشٌاء عند أصدقابه أو معارفه، ولم ٌكن هذا هدي النبً 

 فً تربٌته ألبنابه وأصحابه. 

التضٌٌق على الولد ومرافقته فً كل مكان وزمان، ألن الطفل وبخاصة  كما ٌنبؽً الحذر من 

الممٌز والمراهق ٌحب أن تثق به وتعتمد علٌه، وٌحب أن ٌكون رقٌباً على نفسه، ومسبوالً عن 

 تصرفاته، بعٌداً عن رقابة المربً، فتتاح له تلك الفرصة باعتدال. 

لتقصٌر وعندها البد من المداراة التً تحقق وعند التربٌة بالمبلحظة ٌجد المربً األخطاء وا 

بل إن  (77)المطلوب دون إثارة أو إساءة إلى الطفل، والمداراة هً الرفق فً التعلٌم وفً األمر والنهً 

ٌُعد األسلوب األمثل فً مواجهة تصرفات الطفل التً ٌستفز بها المربً، وبخاصة عندما  التجاهل أحٌاناً 

والنصؾ والسنة الثالثة حٌث ٌمٌل الطفل إلى جذب االنتباه واستفزاز ٌكون عمر الطفل بٌن السنة 

كما  (78)الوالدٌن واإلخوة، فبل بد عندها من التجاهل، ألن إثارة الضجة قد تإدي إلى تشبثه بذلك الخطؤ 

 . (79)أنه ال بد من التسامح أحٌاناً ألن المحاسبة الشدٌدة لها أضرارها التربوٌة والنفسٌة 
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العوامل اإلٌجابٌة والسلبٌة فً الفعل التربوي وبعض  الفصل الثانً:

 ٌة.فً العملٌة الترب مظاهر الخطؤ

 :بعض العوامل األسرٌة المإثرة إٌجابا فً الفعل التربوي المبحث األول:
أن ٌحقق ذاته، دور األسرة فً تربٌة الطفل وتوجٌه سلوكه وتصرفاه، من والدته إلى  نا نعلمكل     

ٌّة خصابصها وطابعها فً تنمٌة  ،كما ٌجب على األسرة تتبع مرحلة تلو مرحلة للطفل ولكل مرحلة عمر

ة والّذكاء وتفتٌح الملّكات، ٌّ وتوجٌه المٌول، وتحقٌق رؼبات  واستكشاؾ المواهب، القدرات العقل

البد أن تتوفر الظروؾ والعوامل وحاجات الذاتٌة واالجتماعٌة للطفل، وهذا األمر لن ٌتؤتى صدفة، بل 

هذه العوامل األسرٌة المإثرة إٌجابا  المإثرة بشكل إٌجابً لتحقٌق ذلك، وفٌما ٌلً سنعرض بعض

 والتً تحقق تربٌة متوازنة تجعل منه طفبل ممٌزا وناجحا فً مستقبله وذا مستوى دراسً متمٌز:

 :أوال: استقرار األسرة

فالعدٌد  ا على تربٌة الطفل وخاصة التلمٌذ.ن العوامل التً تإثر إٌجاباستقرار األسرة وتكافلها م      

من التبلمٌذ الذٌن ٌعانون من تدنً مستوى التحصٌل ٌنتمون  إلى أسر تعانً من خبلفات ومشكبلت 

من العوامل   –المعاملة القاسٌة  –عابلٌة وأسر مفككة اجتماعٌاً . كذلك معاملة األب أو األم ألبنابها 

د تإثر فً مستوى التحصٌل بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة وذلك عن طرٌق التؤثٌر على التً ق

 حاالتهم النفسٌة واستعداداتهم للتعلم .

عدم متابعة األب أو األم لؤلبناء فً النواحً المختلفة ومنها الناحٌة  إلىفالتفكك األسري قد ٌإدي       

مٌة استقرار األسرة فً هفمن خبلل هذا الكبلم ندرك أالمدرسٌة. مما ٌنعكس على مستواهم التعلٌمً. 

الطفل  حٌاة الطفل، وقد اعتبر صاحب كتاب االستقرار األسري من أهم العوامل المإثرة فً تنشبة

تنشبة سلٌمة :" من العوامل التً لها أهمٌتها فً التنشبة وتطبٌع الطفل هً البٌبة المنزلٌة التً ٌنشؤ 

عدٌد من الدراسات أهمٌة البٌبة المنزلٌة ومدى االستقرار والتماسك األسري فٌها الطفل، فقد أثبتت ال

الذي ٌتجلى فً معاملة الوالدٌن الطفل خبلل تنشبته وتطبٌعه اجتماعٌا، فصراع الوالدٌن ٌقع تؤثٌره 

الضار على الطفل والذي ٌصبح بعد ذلك ومن ؼٌر قصد هدفا للعداء، فإذا أحب كل من الوالدٌن 

فً الطفل  الطفل سٌشعر باألمان وبانطباعاتها كل اتجاه اآلخر مما ٌإثر بطرٌق مباشر بعضهما فإن

 80نفسه.

 : المستوى االقتصادي:ثانٌا

وقد ٌتساءل البعض عن الدور االقتصادي لؤلسرة وتؤثٌره فً تربٌة الطفل، واإلجابة على هذا       

دها متعلمٌن، كذلك الحاجة االقتصادٌة التساإل ٌمكن القول أن معظم األسر الؽنٌة ٌكون أؼلب أفرا

ٌمكن توفٌر متطلبات الطفل وتهٌبة الجو المناسب لٌتربى تربٌة متوازنة، وعدم  –الؽنٌة  –لؤلسرة 

 تكلٌفه بؤي أعمال أخرى ؼٌر التركٌز على المذاكرة والتعلٌم.

ون أبنابهم بالقٌام بٌنما معظم األسر التً مستواها االقتصادي أقل من المستوى العادي ٌطالب      

بؤعمال أخرى مثل الزراعة ورعً المواشً وؼٌرها من األعمال األخرى التً تحول بٌن المذاكرة 

 والتعلم وتحقٌق رؼباتهم الذاتٌة  

 وقد تكون الظروؾ الصحٌة والؽذابٌة ؼٌر مبلبمة وهذا بدوره ٌإدي إلى عدم توفر البٌبة المناسبة   

 .للتحصٌلفً المنزل 

مكن أن ٌكون التؤثٌر االٌجابً لمستوى األسرة االقتصادي على تحصٌل التبلمٌذ عن طرٌق وٌ      

تقدٌم المحفزات المالٌة ألبنابهم بعد كل تحصٌل عال. وال ٌخفى علٌنا جمٌعاً دور التحفٌز فً عملٌة 
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ون هناك التعلم والتحصٌل . ولكن ٌجب أن ٌكون ذلك التحفٌز مقنناً وإال ٌكون عشوابٌاً بحٌث ال ٌك

 .تحفٌز بعد كل عمل ناجح

وعلى جانب آخر ٌوجد ارتباط موجب ودال بٌن ارتفاع المستوى االقتصادي للوالدٌن وبٌن درجة        

 مرونتهما وتسامحهما.

بٌن األسرة الفقٌرة واألسرة المتوسطة فً أسالٌبهما لضبط  أحرشاوالؽالً  كتوردالوٌقارن         

:" فبٌنما ٌمٌل الوالدان من الفبة الدنٌا إلى إخضاع الطفل للقٌم المفروضة سلوك أطفالهما، حٌث ٌقول

من الخارج كالنظافة والطاعة واحترام الكبار، وإلى استخدام العقاب البدنً فً حقه واالهتمام باآلثار 

ة للطفل من الفبة المتوسطة ٌتجهان إلى تقدٌر الدٌنامٌة الداخلٌ لدٌناالوالمادٌة المباشرة لسلوكه، فإن 

والمطالب البلزمة لنموه كالشؽؾ بالتعلٌم ومحبة الوالدٌن وخصال التعاون وآداب السلوك وٌمٌبلن إلى 

 81أسالٌب الحوار واإلقناع والتوجٌه واإلرشاد فً تربٌته.

 : لؤلسرةالوضع التعلٌمً والثقافً  ثالثا:

ق الفاضلة وٌحقق تربى على األخبللدور االجتماعً واالقتصادي لؤلسرة الطفل بؤن ٌا ٌمكن مثلما      

، فإن للمستوى التعلٌمً آثار إٌجابٌة على نشؤة الطفل وتوفٌر مناخ هادئ ٌمكنه من حاجاته الذاتٌة

، لمإثرات اإلٌجابٌة فً حٌاة الطفلتحقٌق إنجازات ال ٌستطٌع الحصول علٌه من كان فاقدا لهذه ا

 دث عن المإثرات السلبٌة للعملٌة التربوٌة.وسوؾ نرى العكس تماما فً الفصل الموالً الذي ٌتح

فقد أثبتت الدراسات فً هذا المجال أن هناك ارتباطاً فً المستوى التعلٌمً لؤلسرة ومستوى طموحها 

 .لى طموح أبنابهم وتحصٌلهم العلمًبالنسبة ألبنابها وٌنعكس ذلك ع

ادي ع مستوى األسرة االقتص، فكلما ارتفلمثقفة تكون فرص تحصٌلهم أكبرفؤطفال الطبقات ا      

. فمثبلً أكدت العدٌد من الدراسات المتخصصة فً هذا المجال أن تحصٌل والتعلٌمً زاد تحصٌل أبنابهم

أو  ى التعلٌم عندها أقل من الثانوٌةتبلمٌذ األسر المتعلمة أعلى من تحصٌل تبلمٌذ األسر التً مستو

 .المتعلمة ؼٌر

مور التبلمٌذ الذٌن تحصٌلهم عال ٌحثون وٌشجعون أبناءهم على والسبب فً ذلك أن أولٌاء أ       

، وذلك إلدراكهم لبلزمة والمساعدة لهم وقت الحاجةالتعلم والتحصٌل عن طرٌق تقدٌم التوجٌهات ا

تقدٌر دور نتابج ، كذلك ٌبدون الرؼبة فً مساعدة أبنابهم بؤمورهم الدراسً وهذا الدور الهامأهمٌة 

 . التعلم والتحصٌل

عتقد أن أباه ٌعرؾ كل شًء مما أن الطفل ٌفً وتكمن أهمٌة الثقافة ودور العلم فً المربً        

تلعثم وإن أباه عن كل أمر خطر بباله أباه، فإن أجابه فذلك مراده وزاد فً التعلق به، سؤل ٌدفعه أن ٌ

، خاصة  لكبلمهالعكس سقط من عٌنٌه وال ٌسمع بعد ذلك األب وعجز عن الجواب أو حاول الهروب ،

إذا الحظ أن زمبلءه ٌسؤلون آباءهم وٌجٌبونهم، وفً هذا السٌاق ذكر محمد سعٌد مرسً فً كتابه فن 

:"الصؽار ٌسؤلون عن كل شًء وفً أي شًء فإن عجز كبلما ممتازا قال تربٌة األوالد فً اإلسبلم 

تقون منه معلوماتهم، قد المربً عن اإلجابة أو تكرر تهربه منهم سقط من نظرهم ولجؤوا لؽٌره ٌس

 ٌكون التلفاز وقد ٌكون شخصا سٌبا،...

لكً ٌحسن التعامل مع الصؽار وأن للطفل عمرٌة الخصابص الٌجب على المربً أي ٌعرؾ كل  كما      

وٌقرأ عن المشكبلت  ٌقرأ على أسالٌب التربٌة ومجاالتها، وكذلك ٌقرأ عن أسالٌب جذب األطفال،

 82بعض األطفال... منهاً قد ٌعانً النفسٌة والسلوكٌة الت

ٌعتبر المستوى الثقافً عامة والتعلٌمً خاصة من أقوى المإشرات المحددة لكفاءات الوالدٌن       

، فنتابج عدٌل اتجاهاتهما نحو تربٌة الطفلالمعرفٌة ومهارتهما السلوكٌة والتً لها دورها الكبٌر فً ت
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واء تبٌن أن المستوى التعلٌمً للوالدٌن ٌعتبر العامل أؼلب الدراسات العربٌة والؽربٌة على حد س

    83األقوى تؤثٌرا فً الممارسات الوالدٌة لتربٌة األبناء مقارنة مع بقٌة المتؽٌرات األخرى.
 المبحث الثانً: بعض العوامل األسرٌة المإثرة سلبا فً الفعل التربوي.

فكما أن هناك عوامل تلعب دورا إٌجابٌا فً فكما أن هناك عوامل تلعب دورا إٌجابٌا فً   ،،الدالدما أكثر العوامل التً تإثر سلبا على تربٌة األوما أكثر العوامل التً تإثر سلبا على تربٌة األو              

الطفل إلى االنحراؾ وسوء الطفل إلى االنحراؾ وسوء هناك عوامل أخرى معاكسة تإدي بهناك عوامل أخرى معاكسة تإدي ب، ، تربٌة األبناء على سلوك قوٌمتربٌة األبناء على سلوك قوٌم

، ومن أهم هذه العوامل المإثرة سلبا على تربٌة األطفال انشؽال األسرة بهموم المعٌشة وترك ، ومن أهم هذه العوامل المإثرة سلبا على تربٌة األطفال انشؽال األسرة بهموم المعٌشة وترك األخبلقاألخبلق

تفكك األسرى وانتشار الجهل واألمٌة بٌن اآلباء واألمهات وفقر تفكك األسرى وانتشار الجهل واألمٌة بٌن اآلباء واألمهات وفقر أبنابهم ٌتامى بدون رعاٌة كما ٌلعب الأبنابهم ٌتامى بدون رعاٌة كما ٌلعب ال

  األسرة عوامل ربٌسٌة ألن ٌنحرؾ الولد عن الطرٌق السوي. األسرة عوامل ربٌسٌة ألن ٌنحرؾ الولد عن الطرٌق السوي. 

  ::ااعبلقتهعبلقته  واضطرابواضطرابأوال: انشؽال األسرة أوال: انشؽال األسرة 

تنصرؾ أحٌانا كثٌر من األسر إلى اهتمامات المعٌشة والمسإولٌات االجتماعٌة   أ : انشؽال األسرة:أ : انشؽال األسرة:

تربٌة والتعلٌم ومتابعة الدروس على كاهل المدرسة وكؤن مسإولٌة األسرة انتهت وتلقً مسإولٌة ال

بإٌجاد الطعام والشراب والمسكن للطفل أو بتسلٌم طفلها للمإسسة التعلٌمٌة فً حٌن أن دورها ٌجب 

أن ٌواكب وٌستمر، وٌعضد وٌشجع، وٌتابع وٌبلحظ تحركات الطفل ونظراته لٌعرؾ ما ذا ٌرٌد هذا 

 ما ٌحتاج إلٌه، وما ٌحب وما ٌكره وما األمر الذي ٌخٌفه وما الشًء الذي ٌسره،... الولد و

من تؽٌٌر  بدفبل، لٌة وبٌن ما كان علٌه قبل الزواجفكثٌر من الناس ال ٌفرق بٌن أنه أب لدٌه مسإو  

لمولود ر حتى نستقبل هذا اوبداٌة الطرٌق فً قضٌة التربٌة أن ٌحدث لنا تؽٌ األسلوب بٌن هذا وذاك،

، البد أن ٌقبل الزوج المساعدة فً المنزل وال ٌقول أنا مشؽول،.. البد أن تقبل الزوجة أن تتحمل الجدٌد

لذا البد أن ننتبه  مسإولٌة هذا المولود الصؽٌر وال تقول أنا متعبة، ٌجب أن ٌراعً اآلباء واألمهات ...

ما ٌجب أن نظل علٌه، وإذا قال أحدنا إنه ال ، والبد أن نعً ما الذي ٌجب أن ٌتؽٌر فٌنا ولبٌوتنا جٌدا

 84ٌوجد لدٌه ما ٌتؽٌر فلٌعلم أن ال ٌفقه شٌبا فً التربٌة.

 والخبلفاتتتمثل فً الجو المنزلً المضطرب الذي ٌشوبه التفكك   : اضطراب العبلقات األسرٌة:: اضطراب العبلقات األسرٌة:بب

،  باإلضافة عند األبناء الدابم بٌن الوالدٌن حٌث ٌإدي ذلك إلى إضعاؾ نسبة التركٌز واالنتباه والصراع

إلى زٌادة نسبة العصبٌة والتوتر لدٌهم ومثل هذه اآلثار السالبة ستجعل تركٌز التلمٌذ  فً المدرسة 

أقل، وقدرته على االستٌعاب تنخفض وانتظامه فً االستذكار ٌقل حٌث أثبتت الكثٌر من الدراسات أن 

مستوى تحصٌل التبلمٌذ وأن العدٌد من التبلمٌذ استقرار األسرة وتكافلها من العوامل التً تإثر على 

ٌنتمون إلى أسر تعانً من خبلفات ومشكبلت عابلٌة وأسر  الذٌن ٌعانون من تدنً مستوى التحصٌل

مفككة اجتماعٌاً لذلك وجب التحكم فً الخبلفات والصراعات العابلٌة ما أمكن وحصرها ومعالجة 

الدراسً، ولٌس الدراسة فحسب بل حٌاة الطفل بصفة  انعكاساتها على األبناء السٌما فً المستوى

دٌه األهداؾ، عامة، فالطفل الذي ٌعٌش فً أسرة مفككة ٌجهل مستقبله وٌفقد الثقة بنفسه وتنعدم ل

فً أمره، فٌسهل استؽبلله، والوقوع فً شبا ك االنحبلل واإلدمان  ألنه بدون  فتراه تابها محتارا

  و مشكل تورط فٌه ٌرى نفسه وحٌدا بدون دعم وبدون سند ...حصانة عابلٌة فؤي موقؾ ٌواجهه أ

، واستمرار الشقاق بٌن األب واألم إلى انحراؾ الولد احتدام النزاع من العوامل األساسٌة التً تإدي

فً أعظم ساعات االجتماع واللقاء، فالولد حٌن ٌفتح فً البٌت عٌنٌه، وٌرى ظاهرة الخصومة بٌن 

القاتم، وٌهرب من محٌط األسرة الموبوء، لٌفتش عن رفاق ٌقضً معهم كل  ناظرٌه، سٌترك جو البٌت

وقته، وٌصرؾ فً مخالطتهم معظم فراؼه، فهإالء إن كانوا قرناء سوء ورفقاء شر، فإنه سٌدرج 

، وإن إجرامه العادات، بل إن انحرافه سٌتؤكدمعهم على االنحراؾ،وٌتدنى بهم إلى أرذل األخبلق وأقبح 

 85سٌتحقق، لٌصبح أداة خطر وببلء على الببلد والعباد.
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  لؤلسرة:لؤلسرة:واالقتصادي واالقتصادي : انخفاض المستوى التعلٌمً : انخفاض المستوى التعلٌمً ثانٌاثانٌا

تؤهٌل للقابم بها، ال شك أن القٌام بالعملٌة التربوٌة تحتاج إلى   أ: انخفاض المستوى التعلٌمً لؤلسرة:أ: انخفاض المستوى التعلٌمً لؤلسرة:

إال أن الواقع عكس ذلك، فؤؼلب األسر لهم  -بؤن ٌكون ذا مستوى تعلٌمً مقبول،وأهم حاجٌاته 

، وهذا االنخفاض ٌشمل ؟فكٌؾ نتوق إلى جٌل متمٌز والحالة هذه ،انخفاض فً مستواهم التعلٌمً

وتشٌر  .جوانب متعددة وفً نفس الوقت متفاعلة، ولعل أهمها الجوانب التوعوٌة والثقافٌة، والتعلٌمٌة

أو األجنبٌة إلى أهمٌة هذا المستوى وعبلقته بسلوك  الدراسات فً هذا الصدد سواء العربٌة منها

فكلما انخفض المستوى التعلٌمً للوالدٌن كلما توقعنا  ،الطفل وبتحصٌله الدراسً انخفاضا وارتفاعا

انخفاض المستوى األخبلقً والتعلٌمً لؤلبناء وذلك الفتقارهما لمهارات المساعدة والمتابعة العٌنٌة 

كلما ارتفع المستوى التعلٌمً للوالدٌن كلما توقعنا ارتفاعا  ،بلؾ ذلكوعلى خ .للمواد الدراسٌة

واستقرارا وانتظاما فً مستوى تحصٌل األبناء حٌث تإدي درجة تعلٌم وثقافة الوالدٌن ووعٌهما العام 

عن بعض الشروحات  إلى تشجٌع أبنابهم على التعلم والتحصٌل باإلضافة إلى قدرتهما على اإلجابة

ت فً المواد الدراسٌة وتقدٌم التوجٌهات البلزمة والمساعدة لهم وقت الحاجة ومحاولتهما واالستفسارا

وضع خطة مناسبة لبلستذكار والبحث والمطالعة إلى ارتفاع  المستوى التحصٌلً  المساعدة فً

 لؤلبناء.

: " إن وٌإكد هذا الؽالً أحرشاو حٌن حدٌثه عن تؤثٌر جهل الوالدٌن عن تربٌة أوالدهم بقوله    

تضاعؾ هذه اآلفة سٌعنً بالضرورة تضاعؾ واتساع قاعدة الممارسات الخاطبة المتراوحة بٌن 

نموذج الممارسة الضعٌفة المطبوعة بؤسالٌب لها إهمال وتسٌب وإباحٌة ونماذج الممارسة الصارمة 

نسبة لنمو المطبوعة بؤسالٌب لها قسوة وتشدد وعقاب. وهذه نماذج تتولد عنها انعكاسات سلبٌة بال

الطفل  وتكٌفه، قوامها االفتقار من جهة إلى مقومات الشخصٌة السوٌة القادرة على التكٌؾ الجٌد 

وعلى مواجهة مشاكل الحٌاة والتمٌز من جهة أخرى بشخصٌة ضعٌفة فاقدة للثقة عاجزة وفاشلة فً 

 86التكٌؾ والتحصٌل ومواجهة مشاكل الحٌاة.

هو عدم قدرة األسرة على اإلٌفاء بمتطلبات واحتٌاجات  ::سرةسرة: انخفاض المستوى االقتصادي لؤل: انخفاض المستوى االقتصادي لؤلب ب 

األبناء السٌما االحتٌاجات الؽذابٌة والصحٌة والمدرسٌة مما ٌدفعهم إلى االنحراؾ والتمرد عن األخبلق 

الفاضلة والتعمد كذلك عن  الؽٌاب عن المإسسة التعلٌمٌة منعا لئلحراج باإلضافة إلى قٌامهم بالبحث 

لباتهم بطرق مختلفة  قد تإثر بطبٌعة الحال على المستوى السلوكً والتعلٌمً معا، عما ٌفً بمتط

  وحٌن ٌؽٌب هذا الممول الستمرارٌة األسرة فً مناخ هادئ ٌإدي الولد ثمنها،

وٌصاب بؤمراض نفسٌة خطٌرة جراء افتقاده لهذا المعطى وعدم استطاعته لمساٌرة حاجاته        

علٌمٌة كشراء بعض الكتب باس ٌضاهً به أصدقاءه وحاجٌاته التورؼباته الٌومٌة كتوفٌر ل

 ...والحاسوب

الواقع أن نقص اإلمكانٌات المادٌة أو انعدامها وتدنً األوضاع المعٌشٌة لفبات عرٌضة من        

ا ضعٌفة، التربٌة الوالدٌة وتجعله مجتمعات العربٌة كلها عوامل تعوقالشرابح االجتماعٌة فً ال

، فكما سبق التؤكٌد على ذلك ٌوجد ارتباط هداؾ ومحدودة النتابج والحصٌبلتاألاٌات ومضطربة الؽ

قوي بٌن المستوٌات االقتصادٌة للوالدٌن وممارستهما التربوٌة، فكلما كان المستوى االقتصادي مرتفعا 

وكلما كانت درجة مرونة الوالدٌن وتسامحهما ودٌموقرطٌتهما هً الؽالبة على ممارستهما التربوٌة، 

كان هذا المستوى ضعٌفا أو منخفضا إال وكانت أسالٌب التشدد والقسوة المحكومة إما بصرامة العقاب 

وإما بكثرة اإلهمال هً المهٌمنة على هذه الممارسات. وعلى هذا األساس فإن مظاهر الفقر والتخلؾ 
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ن تكون لها انعكاسات سلبٌة والتً تعانً منها كثٌر من الشرابح االجتماعٌة فً الببلد العربٌة البد وأ

 87على الممارسات التربوٌة .

، وال ٌرى من ٌعطٌه ما فً البٌت ما ٌكفٌه من ؼذاء وكساءمن المعلوم أن الطفل حٌن ال ٌجد       

ٌستعٌن به على بلؽة العٌش، وأسباب الحٌاة، وٌنظر إلى ما حوله، فٌجد الفقر والجهد والحرمان، فإنه 

، رزق، فتتلقه أٌدي السوء والجرٌمة، وسعٌا وراء الة البٌت بحثا عن األسبابلى مؽادرال شك سٌلجؤ إ

وتحٌط به هالة الشر واالنحراؾ، فٌنشؤ فً المجتمع مجرما، وٌكون خطرا على األنفس واألموال 

88واألعراض.
    

  : جهل األسرة ونظرتهم السلبٌة نحو العلم والتعلٌم: : جهل األسرة ونظرتهم السلبٌة نحو العلم والتعلٌم: ثالثاثالثا

ربٌة اآلباء لٌس قصدا منهم ولكن بسبب جهلهم بؤسالٌب من أهم أسباب انحراؾ األوالد ت    

وإذا كان المربً التربٌة وافتقادهم إلى منهج سلٌم ٌنتج أبناء صالحٌن، ٌنفعون مجتمعهم ووطنهم 

جاهبلً بؤسالٌب التربٌة وفاقدا لحكمة التنشبة فإن أوالده ٌنشبون على الخرافات والمهلكات وٌإذون 

 ل من ٌصٌبه الضرر أهلهم وعابلتهم.  وأو .الناس وٌضرون المجتمع

ومن جهة أخرى فلو نظرت فً أحوال الناس لوجد أن جل األخطاء الَعَقدٌة والتعبدٌة إنما      

ٌّض هللا لهم من ٌعلمهم الخٌر وٌربٌهم علٌه أو  َظلّون علٌها إلى أن ٌق ٌَ ورثوها عن آبابهم وأمهاتهم، و

 ٌموتون على جهلهم. 

بالشرع ٌحول بٌن أبنابه وبٌن الحق بجهله؛ وقد ٌعادٌه لمخالفته إٌاه، كمن  والمربً الجاهل     

 ٌكره لولده كثرة النوافل أو ترك المعاصً أو األمر بالمعروؾ أو طلب العلم أو ؼٌر ذلك. 

وٌحتاج المربً أن ٌتعلم أسالٌب التربٌة اإلسبلمٌة وٌدرس عالم الطفولة؛ ألن لكل مرحلة      

ت نفسٌة وجسدٌة، وعلى حسب تلك القدرات ٌختار المربً وسابل زرع العقٌدة والقٌم قدرات واستعدادا

ولذا نجد اختبلؾ الوسابل التربوٌة بٌن األطفال إذا اختلفت أعمارهم، بل  (89)وحماٌة الفطرة السلٌمة 

 إن االتفاق فً العمر ال ٌعنً تطابق الوسابل التربوٌة؛ إذ ٌختلؾ باختبلؾ الطبابع. 

امة وتٌارات فكرٌة منحرفة، فٌعرؾ ما وعلى ا   لمربً أن ٌعرؾ ما فً عصره من مذاهب هدَّ

ٌنتشر بٌن الشباب والمراهقٌن من المخالفات الشرعٌة التً َتفُد إلٌنا؛ لٌكون أقدر على مواجهتها 

 وتربٌة األبناء على اآلداب الَشرعٌة. 

كوٌن نظرة سلبٌة عند بعض اآلباء اتجاه ٌإدي إلى ت من جهة أخرى أن الجهل بهذه األمور قدو        

خاصة فً البوادي تعتقد فٌما ٌخص الفتٌات، فما زال الكثٌر من األسر المؽربٌة العلم والتعلٌم السٌما 

وستكون لها أسرة ٌفترض أن تعتنً بها وتعمل على أنه ال فابدة من تعلٌم الفتاة ما دام أنها ستتزوج 

 .فً المنزل خدمتها وال ٌكون ذلك إلى بجلوسها

مما  ب مع قدرات التلمٌذمن جانب آخر قد ٌكون ارتفاع مستوى الطموح لآلباء بما ال ٌتناس         

الشدٌد وبطرٌقة قاسٌة قد ال تتناسب مع إمكانٌتهم فتكون النتٌجة عكسٌة وأكثر ٌإدي إلى ضؽطهم 

 .انتكاسة

ألمور الضرورٌة فً الحٌاة كالصحة ومن نتابج عدم االهتمام بالعلم والتعلم جهل بعض ا         

فعدم االهتمام بالرعاٌة الصحٌة والتؽذٌة ٌإدي إلى ظهور بعض األمراض مثل األنٌمٌا  والتؽذٌة

وبعض العوارض المرضٌة التً تإرق األبناء والتً تإدي بدورها إلى إعاقتهم وضعؾ  ،والهزال

 .وى التحصٌلًالكثٌر من االنتكاسات على المستفً مقدرتهم مما تسبب لهم 
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  التربٌة:التربٌة:  األسالٌب الخاطبة لؤلسرة فًاألسالٌب الخاطبة لؤلسرة فًبعض بعض : : رابعارابعا

 وهذه األسالٌب تتنوع وتختلؾ وهً بصفة عامة تشمل االتجاهات المتطرفة مثل:

 .اإلسراؾ فً التدلٌل 

 المبرح.نٌؾ واإلهانة واللجوء إلى الضرب المبالؽة فً اإلهمال والتسلطٌة الحادة والتع 

 وضى وإطبلقهم فً الشوارع لساعات طوٌلة.الحرٌة المفرطة إلى حد الف 

 ب التربٌة بٌن كبل من األب واألمالتناقض فً أسلو. 

 والحرص الشدٌدٌن إلى حد اإلفراط التدخل. 

 ضعؾ عوامل الضبط والرقابة. 

 العناٌة بمظهر أبنابهم من حٌث النظافة والملبس. عدم 

 .الضؽط على األبناء بما ال ٌتناسب مع قدراتهم 

 األبناء فً المعاملة. التفرقة بٌن 

 م والسخرٌة منهم.حترام آرابها عدم 

وتشٌر الدراسات إلى أن استخدام هذه األسالٌب ٌإدي إلى شعور األبناء بالدونٌة وعدم الكفاءة،        

الذٌن ٌشعرون بتقدٌر اآلباء واألمهات  ، فإن التبلمٌذوعدم الرضا عن الذات وعلى العكس من ذلك

ثقة فً إمكانٌاتهم وكفاءاتهم، وتتشكل لدٌهم  دعامة قوٌة لمفهوم الذات، وٌتوقع والمعلمٌن ٌزدادون 

 منهم النجاح فً تحصٌلهم الدراسً.

تعتبر من العوامل التً قد  لذلك فإن سلوك الوالدٌن واتجاهاتهم التربوٌة والنفسٌة نحو أبنابهم       

أنها تإدي إلى فرصة اتخاذ األبناء  باإلضافة إلىتسهم إلى حد كبٌر فً حاالت تؤخرهم الدراسً 

 لقراراتهم الفردٌة بعٌدا عن عٌون اآلباء.

: "إرهاؾ ما ٌقارب من خمسة قرون عندما قالمن هنا جاء صدق وحرارة قول ابن خلدون منذ         

 والقهر سطا به ومن كان ُمرباه بالتعسؾ ،مضر بالمتعلم، السٌما فً أصاؼر الُولدالحد فً التعلٌم 

هر، وضٌق على النفس فً انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكسل، وحمل على الكذب الق

 .والخبث، فٌنبؽً للمعلم فً متعلمه، وللوالد فً ولده أال ٌستبدوا علٌهم فً التؤدٌب"

 بعض مظاهر الخطؤ فً العملٌة التربوٌة لدى األسرة.المبحث الثالث: 
إال أن كثٌرا من الناس قد فرط بها، واستهان بؤمرها، ولم  بالرؼم من عظم مسإولٌة التربٌة       

  ٌرعها حق رعاٌتها، فؤضاعوا أوالدهم، وأهملوا تربٌتهم، فبل ٌسؤلون عنهم، وال ٌوجهونهم.

وإذا رأوا منهم تمردا أو انحرافا بدأوا ٌتذمرون وٌشكون من ذلك، وما علموا أنهم هم السبب        

حراؾ والتقصٌر فً تربٌة األوالد الذي ٌؤخذ صورا شتى، ومظاهر عدٌدة األول فً ذلك التمرد واالن

تتسبب فً انحراؾ األوالد وتمردهم.كما تتعدد األسالٌب ؼٌر السوٌة والخاطبة فً تربٌة الطفل، الذي 

ٌرجع سبب ذلك أٌضا إما لجهل الوالدٌن فً تلك الطرق أو التباع أسلوب اآلباء واألمهات والجدات، أو 

ٌَحرم من الحنان فً صؽره تراه ٌؽدق على طفله لحرمان  األب أو األم من اتجاه معٌن فاألب عندما 

بهذه العاطفة أو العكس، بعض اآلباء ٌرٌد أن ٌطبق نفس األسلوب المتبع فً تربٌة والده له على ابنه 

أحدهما فً  االتجاهات ؼٌر السوٌة والخاطبة التً ٌنتهجها الوالدان أوووكذلك الحال بالنسبة لؤلم .

 .بآثارها سلباً على شخصٌة األبناءتربٌة الطفل والتً تترك 

 :أوال: التذبذب فً المعاملة

ٌعنً عدم استقرار األب أو األم من حٌث استخدام أسالٌب الثواب والعقاب فٌعاقب  التذبذب فً المعاملة:

 الطفل على سلوك معٌن مره وٌثاب على نفس السلوك مرة أخرى.
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فادي عقبة ازدواجٌة  المؽاالة فً الممارسات التربوٌة الموجهة إما بنزعة السٌطرة فعلى األب ت 

المفرطة وإما بنزعة التساهل السلبً لٌتشبث بالفعل التربوي المتوازن الذي هو أساس كل شخصٌة 

 .ادرة على التكٌؾ وتحمل المسإولٌةمرنة قوٌة وق

من المظاهر الممٌزة للتربٌة الوالدٌة الممارسة  :"وفً هذا السٌاق ٌتحدث الدكتور أحرشاو قاببل       

فً كثٌر من األوساط االجتماعٌة فً العالم العربً والتً تإكد على افتقار هذه الممارسات إلى 

بٌداؼوجٌا تربوٌة، ٌوجد موقؾ التذبذب الذي ٌسلكه بعض اآلباء كؤسلوب تربوي متقلب ومتردد ال 

ة فً رعاٌة الطفل فهإالء ال ٌعاملون هذا األخٌر معاملة واحدة ٌستقر على سلوك ثابت، أو قواعد قار

فً الموقؾ الواحد بل هناك تذبذب قد ٌصل إلى درجة التناقض فً مواقفهم، بحٌث نجدهم ٌتذبذبون ببل 

انقطاع بٌن التسلط والضعؾ، بٌن التقبل والرفض، وبٌن اإلهمال الكامل والحماٌة المفرطة، وهذا 

المحكوم بمزاجٌة الوالدٌن الشخصٌة عادة ما ٌلقً بالطفل فً جو من الرعب  الؽموض فً المواقؾ،

    90. الفاقد بشكل مطلق ألي قٌمة تربويوالخوؾ 

: عندما ٌسب اآلباء واألمهات مع أبناءهم مثبلومما نبلحظه فً حٌاتنا الٌومٌة من تعامل بعض        

، بٌنما لو كان الطفل ٌعمل ذلك العمل سرورهماالدٌن ٌضحكان له وٌبدٌان الطفل أمه أو أباه نجد الو

أمام الضٌوؾ فٌجد أنواع العقاب النفسً والبدنً فٌكون الطفل فً حٌرة من أمره ال ٌعرؾ هل هو على 

صح أم على خطؤ فمرة ٌثٌبانه على السلوك ومرة ٌعاقبانه على نفس السلوك. وؼالبا ما ٌترتب على 

، وعندما ٌكبر هذا الطفل وٌتزوج وجة فً التعامل مع اآلخرٌنبة مزداتباع ذلك األسلوب شخصٌة متقل

تكون معاملة زوجته متقلبة متذبذبة فنجده ٌعاملها برفق وحنان تارة، وتارة ٌكون قاسً بدون أي 

مبرر لتلك التصرفات وقد ٌكون فً أسرته فً ؼاٌة البخل والتدقٌق فً حساباته، ودابم التكشٌر أما مع 

خر كرٌم متسامح ضاحك مبتسم وهذا دابما نلحظه فً بعض الناس . أٌضا أصدقابه فٌكون شخص آ

ٌفضل احد أبنابه على اآلخر فٌمٌل مع جنس البنات أو األوالد وذلك حسب الجنس الذي أعطاه الحنان 

والحب فً الطفولة. وتجده فً عمله ومع ربٌسة ذو خلق حسن بٌنما ٌكون على من ٌرأسهم شدٌد 

 .ة مزدوجة فً التعامل مع اآلخرٌنلك التذبذب فؤدى به إلى شخصٌوقاسً وكل ذلك بسبب ذ

 :ثانٌا: الحماٌة الزابدة والتدلٌل

عنً قٌام احد الوالدٌن أو كبلهما نٌابة عن الطفل بالمسإولٌات التً ٌفترض أن ٌ :: الحماٌة الزابدةأ

خل فً شإونه فبل ٌتاح ٌقوم بها الطفل وحده، حٌث ٌحرص الوالدان أو احدهما على حماٌة الطفل والتد

للطفل فرصة اتخاذ قراره بنفسه وعدم إعطابه حرٌة التصرؾ فً كثٌر من أموره: َكحل الواجبات 

 حد األطفال.المدرسٌة عوضا عن الطفل أو الدفاع عنه عندما ٌعتدي علٌه أ

ا كان ولد وقد ٌرجع ذلك بسبب خوؾ الوالدٌن على الطفل السٌما إذا كان الطفل األول أو الوحٌد أو إذ

  وسط عدٌد من البنات أو العكس فٌبالؽان فً حماٌته. 

واألم التً تمنع ولدها من اللعب خوفاً علٌه، وتطعمه بٌدها مع قدرته على االعتماد على نفسه،        

واألب الذي ال ٌكلؾ ولده بؤي عمل بحجة أنه صؽٌر كبلهما ٌفسده وٌجعله اتكاال ضعٌؾ اإلرادة، عدٌم 

والدلٌل المشاَهد هو: الفرق الشاسع بٌن أبناء القرى والبوادي وبٌن أبناء المدٌنة،.. هناك التفكٌر. 

موقؾ الرفض أو النبذ الذي ٌبدو فً شكله التسلطً أو المستبد كرؼبة فً إخضاع الطفل وإذالله، 

 91)وتعجٌزه وإقصابه بهدؾ التخلص من شؽبه ومشاكله 

لى نفسٌة الطفل وشخصٌته، فٌنمو الطفل بشخصٌة ضعٌفة وهذا األسلوب ببل شك ٌإثر سلبا ع     

ؼٌر مستقلة ٌعتمد على الؽٌر فً أداء واجباته الشخصٌة وعدم القدرة على تحمل المسإولٌة ورفضها، 

إضافة إلى انخفاض مستوى الثقة بالنفس وتقبل اإلحباط. ونجد أٌضا أن هذا النوع من األطفال الذي 
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فً قراراته وٌثق فً قرارات اآلخرٌن وٌعتمد علٌهم فً كل شًء،  تربً على هذا األسلوب ال ٌثق

وٌكون نسبة حساسٌته للنقد مرتفعة عندما ٌكبر ٌطالب بؤن تذهب معه أمه للمدرسة حتى مرحلة 

متقدمة من العمر ٌفترض أن ٌعتمد فٌها الشخص على نفسه، وتحصل له مشاكل فً عدم التكٌؾ 

إشباع حاجته لبلستقبلل فً طفولته ولذلك ٌظل معتمدا على  مستقببل بسبب أن هذا الفرد حرم من

 .اآلخرٌن دابما.

وٌعنً أن نشجع الطفل على تحقٌق معظم رؼباته كما ٌرٌد هو، وعدم توجٌهه وعدم  :ب: التدلٌل

كفه عن ممارسة بعض السلوكٌات ؼٌر المقبولة سواء دٌنٌا أو خلقٌا أو اجتماعٌا، والتساهل معه فً 

 ذلك.

عندما تصطحب األم الطفل معها مثبل إلى منزل الجٌران أو األقارب وٌخرب الطفل أشٌاء اآلخرٌن        

وٌكسرها ال توبخه أو تزجره بل تضحك له وتحمٌه من ضرر اآلخرٌن ، كذلك الحال عندما ٌشتم أو 

 ٌتعارك مع احد األطفال تحمٌه وال توبخه على ذلك السلوك بل توافقه علٌه.

الوالدان أو احدهما إلى اتباع هذا األسلوب مع الطفل إّما ألنه طفلهما الوحٌد أو ألنه ولد  وقد ٌتجه      

بٌن أكثر من بنت أو العكس، أو الن األب قاسً فتشعر األم تجاه الطفل بالعطؾ الزابد فتدهلل وتحاول أن 

 . نهماالطرٌقة فٌطبقان ذلك على اب تعوضه عما فقده، أو ألن األم أو األب تربٌا بنفس

وصعوبات جمة إذا بلػ السن الدراسً دون أن ٌتؽٌر أسلوب تربٌته،  ٌواجه الطفل المدلل مشاكل كثٌرة

 األطفال ؼالباً ما ٌكونوا ؼٌر محبوبٌن بالمدرسة؛ لفرط أنانٌتهم وتسلطهم، كما أنهم ذلك أن ِمثل هإالء

ثم ٌصبح  وكهم وتصرفاتهم، ومنقد ٌكونوا ؼٌر محبوبٌن من الكبار أٌضاً أو من والدٌهم نتٌجة لسل

المدرسٌة، ونظراً  هإالء األطفال ؼٌر سعداء، األمر الذي ٌجعلهم أقل تحمساً واهتماماً بالواجبات

المراهقٌن الخطرة كتعاطً  الفتقارهم إلى السٌطرة على أنفسهم قد ٌتورطون فً سلوك بعض تصرفات

 92.قادر على مواجهة الحٌاة فً عالم الواقع ٌرالمخدرات، ناهٌك بؤن اإلفراط فً تدلٌل الطفل ٌجعله ؼ

والشك أن لتلك المعاملة مع الطفل آثار على شخصٌته، ودابما خٌر األمور الوسط ال إفراط وال تفرٌط   

وكما ٌقولون الشًء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن نتابج تلك المعاملة أن الطفل ٌنشؤ ال ٌعتمد 

ل المسإولٌة بحاجة لمساندة اآلخرٌن ومعونتهم ، كما ٌتعود الطفل على على نفسه ؼٌر قادر على تحم

أن ٌؤخذ دابما وال ٌعطً وان على اآلخرٌن أن ٌلبوا طلباته وان لم ٌفعلوا ذلك ٌؽضب وٌعتقد أنهم 

 أعداء له وٌكون شدٌد الحساسٌة وكثٌر البكاء. 

خارجٌة ) المجتمع ( فٌنشؤ وهو ٌرٌد أن وعندما ٌكبر تحدث له مشاكل عدم التكٌؾ مع البٌبة ال        

ً كل تصرفاته وانه ٌلبً له الجمٌع مطالبه ٌثور وٌؽضب عندما ٌنتقد على سلوك ما وٌعتقد الكمال ف

ٌَُحّمل زوجته كافة المسإولٌات دون أدنى مشاركة منه وٌكون منزه عن الخطؤ ، وعندما ٌتزوج 

 .هترا نتٌجة ؼمره بالحب دون توجٌهمست

ون التدلٌل وتلبٌة الرؼبات وتوفٌر أكثر الحاجات الضرورٌة والكمالٌة سببا فً فقد ٌك   

ولن ٌستطٌع  (93)إفساد الطفل، ألنه ٌتعود على الترؾ، وٌعجز فً مستقبله عن مواجهة الواقع 

تحمل المسبولٌات ألن حب الوالدٌن له زاد عن حده وجملهما ٌمنعانه من االستقبلل وتحمل 

 .(94)باألعمال المسبولٌة والقٌام 

  :الاإلهمثالثا: التسلط أو السٌطرة و

وٌعنً تحكم األب أو األم فً نشاط الطفل والوقوؾ أمام رؼباته  : التسلط أو السٌطرة والقسوة:أ 

، أو إلزام  ا حتى ولو كانت مشروعةـالتلقابٌة ومنعه من القٌام بسلوك معٌن لتحقٌق رؼباته التً ٌرٌده

دراته وإمكانٌاته، وٌرافق ذلك استخدام العنؾ أو الضرب أو ـجبات تفوق قالطفل بالقٌام بمهام ووا
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الحرمان أحٌانا وتكون قابمة الممنوعات أكثر من قابمة المسموحات، كؤن تفرض األم على الطفل 

ً مصلحة الطفل ظنا من الوالدٌن أن ذلك فة أو طعام معٌن أو أصدقاء معٌنٌن، ارتداء مبلبس معٌن

 .ى شخصٌته مستقببلذلك األسلوب خطر على صحة الطفل النفسٌة وعلن فً دون أن ٌعلموا أ

فمن جهة ٌبلحظ أن الطفل الموجود عندنا فً جو ٌتمٌز بالتسلط نادرا ما ٌعٌش فً اطمبنان أو ٌتعلم   

واإلجبار عوض التوجٌه  ة تربوٌة ما تزال تختزل فً األمرما ٌنتظره منه الوالدان ألن السلطة كممارس

م عوض التفهم والتسامح والحرٌة أحٌانا، وبهذا فإن هذا النوع ـاد وفً الضؽط والتشدد والتحكواإلرش

من الممارسة ٌتناقض مع روح كل تربٌة والدٌة تنبنً على مقادٌر معقولة من السلطة الصحٌحة 

 95والحرٌة الحقٌقٌة.

ضوع واتباع اآلخرٌن ال ونتٌجة لذلك األسلوب المتبع فً التربٌة ٌنشؤ الطفل ولدٌه مٌل شدٌد للخ

ٌُبدع أو أن ٌفكر، عدم قدرته على إبداء الرأي والمناقشة، تكوٌن شخصٌة قلقة خابفة دابما  ٌستطٌع أن 

  .ة تتسم بالخجل والحساسٌة الزابدةمن السلط

الشدة والقسوة علٌهم أكثر من البلزم إما بضربهم مع األبناء، فالقسوة والشدة ومما ٌماثل التسلط،  

أو بكثرة تقرٌعهم وتؤنٌبهم عند كل صؽٌرة وكبٌرة، أو ؼٌر  -ولو للمرة األولى -مبرحا إذا أخطؤواضربا 

 .ٌإدي إلى نفس النتابج التً تإدي إلٌها التسلط ذلك من ألوان الشدة والقسوة

اوم على التهجم ، أو دأن الهٌبة لن تؤتٌه إال إذا ضرب ابنه ضربا مبرحا ونبعض اآلباء ٌظنف    

ه صفعة على ءوال ٌكون مهابا فً البٌت إن لم ٌذق أبناة وتقطٌب الجبٌن فً كل لحظة وحٌن. لقوالبح

فكلها تقلل الهٌبة ...  ،هذا فضبل عن المنع المطلق للقبلة واالحتضان ،جبٌنهم الرقٌق وألتفه األسباب

النفسٌة فً وإن هذه القسوة الزابدة فً معاملة الصؽار لتورثهم الكثٌر من األمراض السلوكٌة و

المستقبل، فالتبول البلإرادي والخوؾ واالنطوابٌة والكذب وؼٌرها من المشكبلت تؤتً القسوة الزابدة 

  96فً مقدمة أسبابها.

  للصرامة والشدة مع الطفل وإنزال العقاب فٌه بصورة مستمرة وصده وزجره كلما أراد أن ٌعبر وإن

 ن نفسه أضرار منها: ع

 طواء أو االنزواء أو انسحاب فً معترك الحٌاة االجتماعٌة قد ٌإدى بالطفل إلى االن 

  ٌإدى لشعور الطفل بالنقص وعدم الثقة فً نفسه وصعوبة تكوٌن شخصٌة مستقلة نتٌجة منعه من

 التعبٌر عن نفسه و شعوره الحاد بالذنب.  

 ٌد أو قد ٌنتهج هو نفسه منهج الصرامة والشدة فً حٌاته المستقبلٌة عن طرٌق عملٌتً التقل

 التقمص لشخصٌة أحد الوالدٌن أو كبلهما.

ٌعنً أن ٌترك الوالدٌن الطفل دون تشجٌع على سلوك مرؼوب فٌه أو االستجابة له  :ال: اإلهمـب

وك ؼٌر مرؼوب، وقد ٌنتهج الوالدان أو احدهما هذا األسلوب ـوتركه دون محاسبته على قٌامه بسل

ل وٌعود ـهم المستمر لهم. فاألب ٌكون معظم وقته فً العماء وإهمالـال الدابم عن األبنـبسبب االنشؽ

، واألم تنشؽل بكثرة الزٌارات والحفبلت أو فً الهاتؾ  لٌنام ثم ٌخرج وال ٌؤتً إال بعد أن ٌنام األوالد

أو على االنترنت أو التلفزٌون وتهمل أبناءها، أو عندما تهمل األم تلبٌة حاجات الطفل من طعام 

ها من الصور، واألبناء ٌفسرون ذلك على انه نوع من النبذ والكراهٌة واإلهمال، وشراب وملبس وؼٌر

فتنعكس بآثارها سلبا على نموهم النفسً وٌصاحب ذلك أحٌانا السخرٌة والتحقٌر للطفل. فمثبل عندما 

ٌقدم الطفل لؤلم عمبل قد أنجزه وسعد به، تجدها تحطمه وتنهره وتسخر من عمله ذلك، وتطلب منه 

ا ٌحضر الطفل درجة مرتفعة ما فً إحدى ـال عندمـإزعاجها بمثل تلك األمور التافهة، كذلك الحعدم 

ر ـوٌا، بٌنما إن حصل على درجة منخفضة تجده ٌوبخ وٌسخـالمواد الدراسٌة ال ٌكافؤ مادٌا وال معن
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لطفل مكانته اس بالنجاح. ومع تكرار ذلك، ٌفقد اـمنه، وهذا ببل شك ٌحرم الطفل من حاجته إلى اإلحس

فً األسرة وٌشعر تجاهها بالعدوانٌة وفقدان حبه لهم، وعندما ٌكبر هذا الطفل ٌجد فً الجماعة التً 

ٌنتمً إلٌها ما ٌنمً هذه الحاجة وٌجد مكانته فٌها وٌجد العطاء والحب الذي حرم منه، وهذا ٌفسر ببل 

شبع حاجاتهم المفقودة هناك فً شك هروب بعض األبناء من المنزل إلى شلة األصدقاء لٌجدوا ما ٌ

 المنزل.   

ومن نتابج إتباع هذا األسلوب فً التربٌة ظهور بعض االضطرابات السلوكٌة لدى الطفل كالعدوان     

والعنؾ أو االعتداء على اآلخرٌن أو العناد أو السرقة أو إصابة الطفل بالتبلد االنفعالً وعدم االكتراث 

 ها الوالدان.باألوامر والنواهً التً ٌصدر

مرورا أما فً شكله المتساهل أو المتسامح فقد ٌمتد من التساهل البسٌط إلى اإلهمال الكلً   

  97.بالبلمباالة

 ابعا: التفرقة بٌن األوالد وعدم العدل:ر

وٌعنً عدم المساواة بٌن األبناء جمٌعا والتفضٌل بٌنهم بسبب الجنس أو ترتٌب المولود أو السن        

 أو ؼٌرها.
ابن من  تفضلاألصؽر على األكبر أو  تفضلأو بعض األسر تفضل األبناء الذكور على اإلناث نجد        

 األبناء بسبب انه متفوق أو جمٌل أو ذكً وؼٌرها من أسالٌب خاطبة.

فٌشعرون بالحقد والحسد  ،وهذا ببل شك ٌإثر على نفسٌات األبناء اآلخرٌن وعلى شخصٌاتهم      

أنانٌة ٌتعود الطفل أن ٌؤخذ دون أن ٌعطً وٌحب أن ٌستحوذ  تجاه هذا المفضل وٌنتج عنه شخصٌة

 مما ،وٌصبح ال ٌرى إالّ ذاته واآلخرٌن ال ٌهمونه ،على كل شًء لنفسه حتى ولو على حساب اآلخرٌن

 تعرؾ حقوقها وال تعرؾ واجباتها ."  ،وال تعرؾ ما علٌها لها ماٌنتج عنه شخصٌة تعرؾ 

عطاٌا والهداٌا والهبات، وهناك من ٌفرق بٌنهم بالمبلطفة فهناك من ٌفرق بٌن أوالده فً ال"      

والمزاح، وؼٌر ذلك، مما ٌوؼر صدور بعضهم على بعض، وٌتسبب فً شٌوع البؽضاء بٌنهم، وٌبعث 

 .98على نفورهم وتنافرهم" 

ما تجده عند بعض اآلباء، حٌث ٌخص أحد أبنابه الكبار بمبلػ  -ومن مظاهر التفرٌق بٌن األوالد 

ل، وٌشتري له قطعة أرض، وربما بناها له دون حاجة إلى ذلك، فإذا قٌل له:  وما نصٌب من الما

والعدل  الصؽار والبنات؟ قال:  الصؽار نعطٌهم إذا كبروا، والبنات ٌتزوجن وٌكفٌهن األزواج المبونة.

األوالد بعطاء مطلوٌب فً المعاملة والعقوبة والنفقة والهَبة والمبلعبة والقَُبل، وال ٌجوز تمٌٌز أحد 

 :" صلى هللا علٌه وسلملحدٌث النَعمان المشهور حٌث أراد أبوه أن ٌهبه دون إخوته، فقال له النبً 

إال أن هناك أسباباً تبٌح تمٌٌز بعض األوالد كاستخدام  (100) (99) أشهد ؼٌري فإنً ال أشهد على جور 

ن من النفقة عقاباً، وإثابة المحسن بزٌادة نفقته، أو أن ٌكون بعضهم محتاجاً لقلة ماله وكثرة الحرما

 .(101)عٌاله 

وذلك  (102)وال ٌعنً العدل تطابق أسالٌب المعاملة، بل ٌتمٌز الصؽٌر والطفل العاجز أو المرٌض 

بوع للدراسة أو العمل أو لحاجتهما إلى العناٌة. وكذلك الولد الذي ٌؽٌب عن الوالدٌن بعض أٌام األس

ٌّن الوالدان لبقٌة األوالد سبب تمٌٌز المعاملة بلطؾ وإشفاق، وهذا التمٌز لٌس  العبلج، والبد أن ٌب

بالدرجة الكبٌرة ولكن فرق ٌسٌر بٌن معاملة هإالء ومعاملة البقٌة، وهذا الفرق الٌسٌر ٌتسامح اإلخوة 

 به وٌتجاوزون عنه.

ٌُذم هذا، وقد ومما ٌزرع الكراهٌة فً نفو ٌُمدح هذا و س اإلخوة تلك المقارنات التً ُتعقد بٌنهم، ف

 ٌقال ذلك عند األصدقاء واألقارب فٌحزن الولد المذموم وٌكره أخاه.
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والعدل لٌس فً الظاهر فقط، فإن بعض الناس ٌعطً هذا خفٌة عن إخوته وهذا االستخفاء ٌعلُِّم 

 ..الطفل األنانٌة والتآمر

  الشق األول للبحث الذي خصص للجانب النظري.تم بحمد هللا

 الجانب التطبٌقً
 الفصل الثالث: ملخص لنتابج آراء التبلمٌذ والمربٌن

ما بما أشرت إلٌه فً مقدمة هذا البحث بؤن البحث فٌه شقٌن شق نظري حاولت المزج فٌه والتزا       

وبما أنتجته الحضارة  ،بٌن األفكار بما أنتجته التراث اإلسبلمً عن طرٌق علمابها كالؽزالً وؼٌره

اإلنسانٌة بشكل عام سواء كان ذلك دراسات تربوٌة أو تجارب شخصٌة، وشق تطبٌقً من خبلل 

حظة المٌدانٌة أثناء الوضعٌات المهنٌة واستطبلع لرأي الفبة المستهدفة والهٌبة التربوٌة عن المبل

، وقد ركزت على أستاذا{ 25تلمٌذا و 45رأي حوالً طرٌق االستمارات }قد شمل هذا االستطبلع لل

، والثانً قبل ألن األول قبل أن ٌكون تلمٌذا كان طفبل ا المستهدؾ األول من هذا البحث،مالفبتٌن لكونه

أن هذا الشق إلى أن ٌكون أستاذا فهو أب وأم، وقبل أن أبدأ فً تفصٌل هذا الجانب البد أن أشٌر 

 :بحثٌنمانً ٌتمم األول، وقد قد قسمت هذا الفصل إلى ـواعتبرت أن الث ،مدعما للشق األول
 المبحث األول: نتابج آراء المتعلمٌن.

 كل التالً:وقد جاء ت نتابج هذا المبحث على الش

 السإال األول: هل ال زال لؤلسرة الدور األهم فً تربٌة الطفل؟

 االحتماالت  التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 42 89%

 ال 1 2%

 
 السإال الثانً: هل تعتمد أسرتك معك أسلوب الحوار وٌستمعون إلٌك؟

 االحتماالت  التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 35 %82

 ال 7 %18

 
 هل تحس بان األسلوب المتبع من طرؾ ابوٌك هو األمر والقمع؟إال الثالث:الس
       ــ نعم    ــ  ال   ــ حسب األحوال،   
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 االحتماالت  التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 2 %5

 ال 22 %51

 حسب األحوال 19 %44

 
 : تؤثٌرا فً التعامل معك؟ كثراألالسإال الرابع: ما هو األسلوب 

 التوجٌه المباشر    ـ القدوة           بضرب األمثال      باللعب     ممارسة العنؾ     شًء آخر... ـ  

 النسبة المابوٌة التكرار االحتماالت

 %42 18 التوجٌه المباشر

 %9 4 القدوة

 %28 12 بضرب األمثال

 %9 4 باللعب

 %7 3 ممارسة العنؾ

 %5 2 شًء آخر

 
 

 ؟هً الجوانب التً تهتم بها أسرتك فً تربٌتكالسإال الخامس:ما 
 ـ األخبلقً  ـ المعرفً  ـ المهاراتً  ـ الدٌنً  جانب آخر ...

 النسبة المابوٌة التكرار االحتماالت

 %38 27 األخبلقً

 %13 9 المعرفً

 %7 5 المهاراتً 

 %38 27 الدٌنً 

 %4 3 جانب آخر
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 على تربٌتك داخل األسرة؟ السإال السادس: من الشخص األكثر تؤثٌرا

 العم     الجد    األب    األم    األخ    األخت

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %2 1 العم

 %2 1 الجد

 %37 23 األب

 %45 28 األم

 %11 7 األخ

 %3 2 األخت

 
 السإال السابع:هل ألسرتك تؤثٌر على نتابجك فً المستوى اإلعدادي؟

 النسبة المؤبوٌة لتكرارا االحتماالت

 %63 27 نعم

 %37 16 ال

 
 السإال الثامن: هل تعتقد أن المستوى التعلٌمً لوالدٌك له تؤثٌر فً تفوقك أو تراجعك فً الدراسة؟

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %44 19 نعم

 %56 24 ال
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 ساهما فً تفوقك؟السإال التاسع: هل المستوى االقتصادي واالجتماعً ألسرتك 

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %58 25 نعم

 %42 18 ال

 
 السإال العاشر:ما هو المعدل الذي حصلت علٌه فً السنة الماضٌة؟.

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %39 17 20إلى  13من 
 %35 15 13إلى  10من 
 %26 11 10إلى  4من 

 
 ما هو المعدل الذي حصلت علٌه فً هذه السنة؟السإال الحادي عشر:

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %47 20 20إلى  13من 
 %37 16 13إلى  10من 
 %16 7 10إلى  4من 
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 السإال الثانً عشر: ما هً الحالة االجتماعٌة لوالدٌك؟

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %5 2 أؼنٌاء

 %11 5 فقراء

 %84 36 توسطم

 
 السإال الثالث عشر: ما هً حالتك العابلٌة؟

 ـ والداك باقٌان فً الحٌاة ـ أمك فقط ـ أبو فقط ـ متوفٌان.

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %72 31 والداك باقٌان فً الحٌاة

 %16 7 أمك فقط

 %9 5 فقط كأبو

 %3 2 متوفٌان.

 
ستطبلع آراء التبلمٌذ حول دور األسرة وتؤثٌرها فً الفعل خصص القد انتهى المبحث األول الم        

التربوي والمبلحظ من خبلل هذه النتابج أنها أعطت الصورة الواضحة عن األسرة لكون هذه الفبة هً 

المستهدؾ األول من هذا البحث وهً األقرب إلى المجال وهً المعنٌة باألمر بالدرجة األولى من الفعل 

جاءت نتابجها أقرب إلى الواقع، ومن خبلل هذه اآلراء ٌمكن أن نستنتج عدة أشٌاء ٌبنى  التربوي لذلك

علٌه اإلصبلح التربوي ونتبع طرقا خاصا للتربٌة تكون أكثر نجاعة كما ٌمكن أن نبدع أسالٌب أخرى 

 تعطً الؽلة أكثر وبمجهود أقل.

 ٌناها ما ٌلً:وأهم ما توصلنا إلٌه من استنتاجات بناء على اآلراء التً رأ      

ـ أن الطفل واع بما ٌدور حوله فهو له تصور وإن كانت ؼٌر مكتملة عن دوره وماذا ٌجب فعله فً 

مستقبله سواء التعلٌمً أو األخبلقً وٌتؤكد ما قلناه إدراك هذه الفبة أن الدور األهم فً التربٌة تقوم به 

 % هذا األمر.98األسرة بالدرجة األولى حٌث أكد 

مٌذ بدور أسرهم فً التربٌة ٌرجع باألساس إلى األسلوب الذي تتبعه األسرة فً الفعل ـ وعً التبل

التربوي وهو الحوار وتجنب القمع وهذا مما ٌدل على أن األسرة المؽربٌة قد أدركت خطورة القمع 

% أن أسرهم تتبع أسلوب الحوار، وال تستعمل 82وأثره الخطٌر على نفسٌة وسلوك الطفل، فقد أكد 
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عنؾ إال أحٌانا، إال أن المبلحظ أن األسرة ما زالت تعتمد على التوجٌه المباشر وهو أسلوب أعتقد أنه ال

 أقل تؤثٌرا من األسالٌب األخرى كالقدوة واللعب.. .

جال تربٌة أبنابها فما زال المجال األخبلقً والدٌنً لهما مـ تمسكت األسرة المؽربٌة بخصوصٌاتها فً 

% المجال الدٌنً 38% أن المجال األخبلقً و38ة فمن بٌن خمس مجاالت، فقد أكد األولوٌة فً التربٌ

 لهما األولوٌة فً التربٌة.

ـ ما زال الوالدان هما النموذج والقدوة بالنسبة لؤلبناء فً التربٌة وهذا ما أكدته هذه الدراسة من خبلل 

م أكثر األشخاص تؤثٌرا فً %أن األب واأل92سإالنا عن الشخص األكثر تؤثٌرا فً التربٌة ورأى

سلوكهم من بٌن أفراد العابلة، وحول ما إذا كان لمستواهما التعلٌمً واالجتماعً تؤثٌرا على مستواهم 

% 80ن الدراسً  أكد أكثر من نصؾ التبلمٌذ أن لذلك تؤثٌرا مباشرا على مستواهم التحصٌلً وأكثر م

 .متوسطة من أسر الذٌن حصلوا على المعدل كانوا

األكثر ما زالت األسر المتوسطة الدخل تحتل الصدارة فً الوسط المجتمعً المؽربً وأطفالها هما ـ 

، وهذا من الذٌن شملتهم الدراسة كانوا من هذه الفبة %84 للتعلٌم العام الفصل الدراسً  حضورا فً

لخصوصً، بحٌث أن المإشر ٌعطٌنا شٌبا آخر وهو أن أبناء الفبة المٌسورة ٌتابعون تعلٌمهم بالتعلٌم ا

 نسبة هذه الفبة تكاد تنعدم فً مإسسات الدولة.

وتتمتع بجمٌع أطرافها من  ما زالت مستقرةالمؽربٌة  األسرأؼلب ال أن ـ رؼم الفقر وصعوبة العٌش إ

% من التبلمٌذ آباءهم 72أبوٌن وأبناء، نظرا لما تتمتع به ببلدنا من األمن واالستقرار،  بحٌث أن 

 ة.على قٌد الحٌا

 المبحث الثانً: آراء المدرسٌن.
رأٌنا آراء التبلمٌذ  وما توصلنا إلٌه من استنتاجات حول ذلك، سنرى فً هذا المبحث  امبعد       

المدرسٌن، ومما ٌبلحظ أن نتابجها ال تختلؾ كثٌرا عن نتابج آراء التبلمٌذ وإن  آراءالثانً  ما ٌخص 

ب فً موضوع واحد أال وهو تؤثٌر األسرة فً الفعل التربوي كانت بعض األسبلة تختلؾ إال أنها تص

 بمختلؾ جوانبه.

وهذه أهم نتابج استطبلع آراء األساتذة التً شملت أساتذة وأستاذات إعدادٌة المحٌط إضافة إلى       

 أستاذا. 25بعض األساتذة المتدربٌن داخل المركز والمجموع حوالً 

  ور األهم فً تربٌة الطفل؟ السإال األول: : هل ال زال لؤلسرة الد 

 االحتماالت  التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 21 98%

 ال 4 61%
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 بعلم التربٌة؟ كنظرالسإال الثانً : هل تهتم األسرة المؽربٌة فً 

 االحتماالت  التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 2 9%

 ال 23 82%

 
ؤثٌرا على الطفل؟:  التوجٌه المباشر    القدوة           السإال الثالث: ما هو األسلوب التربوي األكثر ت

 ضرب األمثال      اللعب     ممارسة العنؾ     شًء آخر...

 النسبة المابوٌة التكرار االحتماالت

 20% 5 التوجٌه المباشر

 %32 8 القدوة

 21% 3 بضرب األمثال

 %24 6 باللعب

 %8 2 ممارسة العنؾ

 %4 1 شًء آخر

 
 ال الرابع: ما هً الجوانب التً تهتم بها  األسرة أكثر فً العملٌة التربوٌة؟السإ

 ـ األخبلقً  ـ المعرفً  ـ المهاراتً  ـ الدٌنً  جانب آخر ...

 النسبة المابوٌة التكرار االحتماالت

 %36 9 ـ األخبلقً

 %12 3 ـ المعرفً

 %16 4 ـ المهاراتً

 %28 7 ـ الدٌنً

 %8 2 جانب آخر
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 لسإال الخامس:من الشخص األكثر تؤثٌرا على تربٌة داخل األسرة؟ :ا

 العم     الجد    األب    األم    األخ    األخت

 النسبة المؤبوٌة التكرار االحتماالت

 %0 0 العم

 %0  الجد

 %36 9 األب

 %60 15 األم

 %4 1 األخ

 %0 0 األخت

 
 التلمٌذ فً المستوى الثانوي اإلعدادي؟ السإال السادس: هل لؤلسرة تؤثٌر على نتابج 

 نعم        ال

 االحتماالت التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 25 611%

 ال 0 1%
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 السإال السابع:هل مستوى التعلٌمً لؤلبوٌن له تؤثٌر فً تفوق التلمٌذ؟  نعم  ال

 االحتماالت التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 23 82%

 ال 2 9%

 
 امن: هل المستوى االقتصادي والمكانة االجتماعٌة لؤلسرة ٌساهمان فً تفوق التلمٌذ؟السإال الث

 االحتماالت التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 23 82%

 ال 2 9%

 
 السإال التاسع:فً تجربتك الشخصٌة من التبلمٌذ األكثر تفوقا من أسر؟.

 ـ فقٌرة     ـ ؼنٌة    

 االتاالحتم التكرار النسبة المابوٌة

 فقٌرة 14 61%

 ؼنٌة 11 88%

 
 السإال العاشر: هل تسؤل المتعلمٌن عن أوضاعهم األسرٌة؟  نعم    ال    نادرا       أحٌانا

 االحتماالت التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 12 89%

 ال 13 62%
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 التربٌة؟: السإال الحادي عشر: هل تفتح نقاشا مع المتعلمٌن حول أهمٌة التربٌة األسرٌة فً

 نعم        ال         نادرا         أحٌانا         ؼالبا

 االحتماالت التكرار النسبة المابوٌة

 نعم 12 89%

 ال 13 62%

 نادرا 0 

 أحٌانا 0 

 ؼالبا 0 

 
انتهت نتابج آراء هذا المبحث الذي خصص للمربٌن وبالرجوع إلى ما جاء فٌه ٌكن أن نستنتج         

 ما ٌلً:

فؤؼلبٌة اآلراء أكدت  ،اق بٌن المربٌن والمتعلمٌن حول دور األسرة وتؤثٌرها فً الفعل التربويـ اتف

وجود عوابق ومضاٌقات من وسابل اإلعبلم والمجتمع  مالذي تلعبه األسرة فً التربٌة رؼ المهمالدور 

ة تتبع الوسابل والؽزو الثقافً... إال أن المإسؾ عدم اهتمام األسرة بعلم التربٌة فما زالت األسر

التقلٌدٌة وما ورثته عن أجدادها وٌتضح ذلك من خبلل اعتمادها على األسلوب المباشر فً توجٌه 

 الطفل.

ـ تصدر مجال الدٌن واألخبلق اهتمام األسرة فً تربٌة أبنابها تماما كما أكدت ذلك آراء المتعلمٌن، 

ك تؤثٌر مستواهما التعلٌمً واالجتماعً وكذلك اعتماد األبوٌن كنموذج ٌحتذى بهما فً السلوك، وكذل

 واالقتصادي على نتابج أبنابهما فً التحصٌل الدراسً.

اء على أوالد األؼنٌاء فً التحصٌل الدراسً ولو بشكل ـ نتابج استطبلع اآلراء أكدت تفوق أبناء الفقر

 .الذٌن شملهم استطبلع اآلراء آراء بعض المدرسٌن  كما جاء فًطفٌؾ 

األوضاع االجتماعٌة للمتعلمٌن المدرسٌن ال ٌفتحون نقاشا حول من الكثٌر جد أن تـ من المإسؾ 

مع المتعلمٌن  افتح نقاشما إذا كان األستاذ ٌوحول اهتماماتهم ، هذا ما أكدته معطٌات سإالنا حول 

ن % ببل، مما ٌإكد أ52دور األسرة فً التربٌة، فؤجاب حول األوضاع االجتماعٌة التً ٌعٌشون فٌها و

قطاع لم ٌفهموا بعد الدور ما دام أن أهل هذا ال د المنالاإلصبلح فً المنظومة التعلٌمٌة ال زال بعٌ

  المنوط بهم ولم ٌنخرطوا فً اإلصبلح المرجو تحقٌقه.
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 خــاتـمة:

الذي تحدثنا فٌه عن البٌبة األسرٌة  فً ختام هذا البحث بشقٌه النظري والتطبٌقً ـ النظري       

التربٌة وبعض أسالٌب التربٌة، وبعض العوامل المإثرة سواء إٌجابٌا أو سلبا فً الفعل ومجاالت 

الذي كان عبارة عن  والتطبٌقً عن بعض األخطاء التً ترتكبه األسرة فً العملٌة التربوٌة،والتربوي 

 ٌمكن أن نستخلص ما ٌلً:ء ـ استعراض آراء التبلمٌذ والمربٌن وتحلٌل هذه اآلرا

  روؾ المجتمعٌة والمعٌشٌة المبلبمة ألداء األسرة ألدوارها بطرٌقة طبٌعٌة تجعل الطفل توفٌر الظ

 أكثر أمانا وعطاء.

   إشباع حاجات الطفل التً منها الحاجة إلى النجاح واألمن والتقدٌر والشعور بالكفاٌة تخلق منه

 إنسانا متوازنا وسوي السلوك.

  وة، أي إحاطته بالعواطؾ والحنان، وتحرٌك قوى خلق جو معتدل للطفل ٌقع بٌن التدلٌل والقس

 . طبلق نحو األفضلاالنوتجاوزها ونفسه وتحفٌزه على مواجهة الصعاب المجابهة والكفاح فً 

   حمل الطفل على االنضباط الذاتً والطاعة المبصرة، فالطاعة المعقولة تستهدؾ تعلٌمهم حب

اآلخرٌن وٌنسجم مع القواعد المنظمة  النظام وتدرٌبهم على ضبط النفس فٌتكٌؾ كل منهم مع

 للحٌاة والناس.

  أن ٌثق بنفسه ) من ؼٌر ؼرور ( وتشجٌعه على أن  فً احترام األب لشخصٌة طفله ومساعدته

 ٌحترم ؼٌره من ؼٌر أن تذوب شخصٌته مع أقرانه.

  وعدم  أسالٌب التهدٌد والعقاب واإلهانة من الوالدٌن ٌإدي إلى شعور الطفل بالدونٌة استخدام

 باءاآلالكفاءة، وعدم الرضا عن الذات. وعلى العكس من ذلك فاألطفال الذٌن ٌشعرون بتقدٌر 

واألمهات ٌزدادون ثقة فً إمكاناتهم وكفاءاتهم، وٌتدعم لدٌهم مفهوم الذات، وٌتوقع منهم أكبر من 

 النجاح فً الحٌاة.

  والزمبلء، ٌساعدهم ذلك على  األطفال الذٌن ٌشعرون باالحترام والتقدٌر من جانب الوالدٌن

اإلحساس باألمن والطمؤنٌنة، وٌنخفض لدٌهم مستوى القلق بصوره المختلفة، مما ٌساعد على 

فإن مجموعة التبلمٌذ الذٌن ٌتعرضون للتهدٌد  ،التفرغ للدراسة والتفوق فٌها، وعلى عكس من ذلك

م االستعداد للقلق وٌظهر ذلك فً وعدم التقدٌر لذواتهم من جانب الوالدٌن، واألسرة، ٌرتفع لدٌه

 استجاباتهم المختلفة وٌإثر على اهتماماتهم وتركٌزهم فً الحٌاة.

   كلما زادت عوامل الخبلؾ والصراع داخل األسرة كلما أثر ذلك سلبٌا على أبنابها، وعلى اتجاهاتهم

الخبلؾ ، فلدراسًالنفسٌة، بل أٌضا على درجة استثمارهم لقدراتهم العقلٌة وتفوقهم فً التحصٌل ا

والصراع ٌقلبلن من نسبة التركٌز واالنتباه، وٌشتتان الجهد واالهتمام، وٌزٌدان من نسب العصبٌة 

 والتوتر لدى الصؽار والكبار.

   كما أن ارتفاع مستوى الثقافً لؤلسرة ٌساهم فً تسهٌل عملٌات واكتساب اللؽة وتكوٌن المفاهٌم

 هامة الكتساب األفكار العلمٌة والتنشبة العلمٌة السلٌمة. والتعبٌر عن األفكار، وهذه العملٌات

  البد من تثقٌؾ وتوعٌة الناس، واالستعانة بوسابل وبرامج اإلعبلم المختلفة، واإلفادة من

 باءاآلالمإسسات الدٌنٌة، واإلفادة من خبرات أساتذة علم النفس والصحة النفسٌة للوصول إلى 

التدرٌب وتؽٌٌر االتجاهات بحٌث   اوز النصح واإلرشاد إلىواألمهات بطرٌقة علمٌة فعالة تتج

 ٌكتسبون اتجاهات أفضل، وأسالٌب عملٌة أحسن مما ٌوفر ظروؾ أفضل للتطبٌع االجتماعً للطفل.

تعالى:" وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله  قول هللاهذا به بحثً ختم فضل ما أوأ

 .106التوبة اآلٌة:  والمومنون"
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