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  المستخلص
إن اعتماد الوالدين ا�ساليب الصحيحة في التعامل وطريقة ا�داء مع ا�بناء ، والتحلي بالص�فات الحمي�دة الت�ي يتحل�ى      

، س�يترك مج�ا=ً ايجابي�اً ورحب�اً ل7بن�اء ) ص�لى هللا علي�ه وس�لم ( بھا ا�ب من خ1ل اتخاذ صفات الرسول ا�عظم محمد
ية اCباء  وا=قتداء بھم حاضراً ومس�تقب1ً مم�ا يس�ھم ف�ي بن�اء شخص�ياتھم ف�ي ا�س�رة والمجتم�ع ، وم�ن لتقمصھم شخص

خ1ل ھذا تتبلور مشكلة البحث وأھميته في التعرف عل�ى المقوم�ات التربوي�ة ل7س�رة ودورھ�ا ف�ي بن�اء شخص�ية الطف�ل 
  . حاضراً ومستقب1ً 

  -:ى يھدف البحث الحالي التعرف عل: أھداف البحث 
  مفھومھا، أھميتھا، مقوماتھا، وظائفھا، دورھا في تنمية وبناء المجتمع ؟: ا�سرة   -١
  دور المقومات التربوية ل7سرة في بناء شخصية الطفل ؟  -٢

 : أن المقومات التربوية ل7سرة الناجحة ھي :  ومن نتائج البحث
  .حياة ا=جتماعية والدينية وا�خ1قية والصحيةأن يكون اCباء قدوة حسنة عند التصرف في جميع مجا=ت ال -
 .الرحمة والعطف والحب،وھذا ما يجعل البيئة ا�سرية يسودھا ا=طمئنان والراحة النفسية والتعاون المثمر -

  
  

 in Shaping the Personality  of the Child 
 

Abstract                                                                                                                         
    When parents follow the correct ways of treating their children  and entertain  good 
traits by following  the teaching and characteristics of prophet Mohammed (peace & 
prayer be upon him), they will leave a positive and wide domain for these children to 
mimic their parents’ characters in  present and future, which contributes in building their 
characters in the family and society at large. Consequently, the problem of the present 
paper has been the identification of the educational essentials of the family and their role 

in building the child   personality now and in the future                                               .   
Objectives: The present paper aims at  identifying  the following:                             

1-The family: its concept, significance, essentials, functions and role in development and 
building society.                                                                                                    

 2- The role of educational essentials of the family in shaping  the child  personality.         
: The educational essentials of a successful family are:                                   Results      

-Parents  should be a good model in sects of life; the social, religious, ethical              
  and health.                                                                                                                      



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٤٠٨        المقومات التربوية ل-سرة ودورھا في تشكيل شخصية الطفل
  و�ء خليل إبراھيم الكربولي. م . م 

                                                                                                                    
  -Establishing mercy, love and passion, which make the family environment   dominated 

by psychological rest and tranquality and fruitful cooperation.                     
  
  

  المقدمة
  مشكلــة البحـــث -:أو�ً 
تواجه ا�سرة في أي مجتمع بعض المشك1ت في تعاملھا مع أطفالھ�ا وف�ي تنش�ئتھم ، بع�ض ھ�ذه المش�ك1ت يتص�ل     

بطبيعة الطفل نفسه وباحتياجات النم�و ومطالب�ه ف�ي ك�ل مرحل�ة عمري�ة ، ومنھ�ا م�ا يتعل�ق بإح�دى المقوم�ات الرئيس�ية 
لمعاملة والقدوة الحسنة والجانب ا�خ1قي والتعامل مع اCخرين والطاعة والحب وكل كع1قة الطفل باCباء من حيث ا

ھذه المقومات ذات التأثيرات المباشرة والواضحة على نشأة الطفل مع ا^ش�ارة إل�ى كيفي�ة التعام�ل معھ�ا داخ�ل ا�س�رة 
  .  من أجل تحقيق التربية الخلقية السليمة لمجتمع سليم 

ى م��ر العص��ور حي��زاً كبي��راً م��ن المن��اھج التش��ريعية والوص��فية ، وش��غلت قض��اياھا ط��وي1ً ب��ال احتل��ت ا�س��رة عل��    
المفكرين من مختلف ا=تجاھ�ات الفلس�فية وا=جتماعي�ة والنفس�ية والتربوي�ة وا=قتص�ادية والقانوني�ة والطبي�ة وا�دبي�ـة 

مع السليم ،ا�سرة السقيمة أساس المجتمع السقيم والفنية من منطلق إن ا�سرة أم المجتمع ، ا�سرة السليمة أساس المجت
 .، فوراء كل مجتمع سليم أسرة سليمة ، ووراء كل مجتمع سقيم أسرة سقيمة 

ولذا تعد ا�سرة ھي الوحدة ا�ساسية في المجتمع ، والطف�ل ھ�و ن�واة ھ�ذه الوح�دة  وس�1متھا مرھون�ة بس�1مة ھ�ذه     
  .ط بالعناية التي تقدمھا �طفالھا وا^شباع السليم لحاجاتھم المختلفة النواة ، وان كيان وتماسك ا�سرة مرتب

فا�سرة تمثل ا^طار ا�ساسي للتفاعل بين الوالدين وا�بن�اء ھ�ذا التفاع�ل ال�ذي ل�ه اكب�ر ا�ث�ر ف�ي اتجاھ�ات ا�بن�اء     
فال فقد يتعرضون ل1نحراف الذي ينعكس فإذا لم يتھيأ الجو النفسي السليم  لتنشئة ا�ط. وتوافقھم منذ طفولتھم المبكرة 

  .على ا�سرة وبالتالي يؤدي إلى العديد من المشك1ت النفسية 
فالطفولة مرحلة لھا قيمتھا في حد ذاتھا ، �نھا ھي مرحلة نمو مستمر للف�رد م�ن جمي�ع نواحي�ه ، فھ�ي الوق�ت ال�ذي     

جسمية والخل�ق الطي�ب ، خاص�ة وأن أطف�ال الي�وم ھ�م ق�ادة يكسب فيه الطفل العادات ا=جتماعية والمھارات العقلية وال
المستقبل فسوف يكون منھم السياس�ي ، والع�الم والقاض�ي ، والم�درس ، وك�ل م�نھم يمك�ن أن ي�ؤثر ف�ي محيط�ه أو ف�ي 

  ) . ١(وطنه أو فيما ھو أبعد من حدود وطنه 
لوجية ، م�ع اس�تعداد لتقب�ل التكي�ف م�ع بيئت�ه وعلى الرغم من أن الطفل يولد وھو مزود بأنماط سلوكية وراثية وبيو    

المحيطة ، إ= أنه بحاج�ة لم�ن يرش�ده ويوجھ�ه ويأخ�ذ بي�ده ، ك�ي يتع�رف عل�ى الحاج�ات ال1زم�ة ليس�تطيع الع�يش م�ع 
جماعت��ه ، وھن��ا ت��أتي المش��كلة ف��ي كي��ف نرب��ي أطفالن��ا ، بحي��ث يص��بحون أعض��اء ف��اعلين ، ق��ادرين عل��ى التكي��ف م��ع 

  .سرية السليمة مقومات التربية ا�
  

  أھـميــة الـبحـث-:ثانياً 
يؤمن المسلم بان ا�سرة ھي الوحيدة ا�ولى في المجتمع ، وأول مجتمع يتصل به الطف�ل بع�د و=دت�ه ويتفاع�ل مع�ه     

  ) .١(ويكتسب عن طريقه أساسيات لغته ومعايير سلوكه وعاداته واتجاھاته وكثيراً من مقومات شخصية 
إلى الطفولة نظرة ا�مل المرتقب الذي يرجى ويطلب ويؤمل فيه ويشتاق إليه فإذا تحقق الرخ�اء كان�ت  ينظر ا^س1م     

وأنھ�ا ك�ذلك نعم�ة ، سعادة النفس وبھجة القلب ، ومن الحقائق القرآنية أن الذرية ھبة من هللا عز وجل لعب�اده الم�ؤمنين 
ِ " في قوله تعالى) . ٢(من النعم الوھاب سبحانه وتعالى  َّtِ ًَماَواِت َواْ�َْرِض يَْخلُُق َما يََشاُء يَھَُب لَِمْن يََش�اُء إِنَاث�ا  ُمْلُك السَّ

ُجھُْم ُذْكَراناً َوإِنَاثاً َويَْجَعُل َمْن يََشاُء َعقِيماً إِنَّهُ َعلِيٌم  ُكوَر أَْو يَُزوِّ   . ) ٥٠ - ٤٩: الشورى، آية" ( قَِديٌر َويَھَُب لَِمْن يََشاُء الذُّ
ذا فأن ا�طفال ھم أمل الحاضر وعدة المستقبل ، أي رجال المستقبل وقادته ، وحكمائه ، وقضاته ، ومعلموا أجيال�ه ل   

، أذن فمھمة إعدادھم وتربيتھم ليست سھلة و= ھين�ة ، وواج�ب أص�1حھم وتق�ويمھم ل�يس أم�راً ثانوي�اً ب�ل ھ�و فريض�ة 
أطفالنا على أساس إس1مي ف1 ن�دعھم ينش�ئون عل�ى ع�ادات غي�ر لذا يجب أن نخلص في تربية ، على اCباء وا�ولياء 

إس1مية ، و= يطيل إقامتھم في جو غير إس1مي ، ودور ا�بوين في تربية ا�طفال مھم وفعال وقد أكد أھميته التوجيه 
  " .كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يھودانه أو ينصرانه ) : " ٣(النبوي 
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م بالطفل من حيث تربيته على أساس معينة منذ و=دته وتبدأ بالتھنئة والبش�ارة ب�المولود ذك�را ك�ان أو وقد اھتم ا^س1    

فَنَاَدْتهُ اْلَم1ئَِكةُ َوھَُو قَائٌِم يَُصلِّي فِ�ي اْلِمْح�َراِب أَنَّ " أنثى وفي القرآن ما يشير إلى ذلك كما في قصة زكريا عليه الس1م 
ُرَك بِيَحْ  َ يُبَشِّ الِِحيَن هللاَّ ِ َوَسيِّداً َوَحُصوراً َونَبِيّاً ِمَن الصَّ قاً بَِكلَِمٍة ِمَن هللاَّ   . ) ٣٩: آل عمران ، آية ". ( يَى ُمَصدِّ

لذا تعتبر ا�سرة المكونة من ا�بوين أقدم مؤسسة اجتماعية للتربية عرفھ�ا ا^نس�ان إذ أنھ�ا كان�ت و= ت�زال المؤسس�ة     
الطفل وتنقل إلي�ه خب�رات الحي�اة ومھاراتھ�ا المح�دودة ومعارفھ�ا البس�يطة ، وكان�ت القبيل�ة ھ�ي الوحيدة التي تعلم وتھذب 

التي تساعد اCباء في عملية التربية وكثيراً ما كان ا=بن وارثاً لمھنة والده التي تعلمھا ومارسھا معه ، و= زالت ا�س�رة 
  ) .٤(ة �بنائھا  في المجتمعات المتخلفة ھي مصادر التربية والمعرفة بالنسب

وتعد ا�سرة مصدر ھام ^شباع حاجات الطفل من ا�من وا�مان والطمأنينة والع1قات الوجدانية وتع�د م�ن خب�رات      
الرضا �ن الطفل يشبع معظم حاجاته من داخلھا،ثم أنھا تشكل بالنسبة ل�ه أول�ى مظ�اھر ا=س�تقرار وا=تص�ال ف�ي الحي�اة 

)١ . (  
ة الطفل ، ھو الذي يھئ نمط اتجاھاته نحو الناس ، وا�شياء والحي�اة عموم�اً فض�1ً ع�ن أن الف�رد يتوح�د فالبيت أو بيئ    

مع أعضاء ا�سرة الذين يحبھم ، فيقلد سلوكھم ويتعلم أن يتوافق في الحياة على غرارھم  فا�بوين المريض�ين بالعص�ابة 
وان ) كم�ا ي�رى فروي�د ( ان فيه ا=ستعداد لمرض العص�اب   اللذين يبالغان في حماية الصغير ويغرقانه في الحب يوقض

ا�بوين المبالغين في الشدة أو في العناية يجع1ن الطفل قتالياً ليس فقط بإزاء والديه بل نحو كل من سلطة الكبار ، فال�ذي 
  ) . ٢(شخصية الوالد ، واتجاھاته ، وسلوكه : يحدد سلوك ا�بناء متغيرات والدية ث1ثة ھي 

لقد نادى الف1سفة والمفكرون العرب أمثال ا^مام الغزال�ي بض�رورة تك�وين الع�ادات الحس�نة ف�ي ا�طف�ال من�ذ نعوم�ة     
أظفارھم ، وكما أكد ابن خلدون في مقدمته أن القرآن الكريم ھو أساس  التعليم والتنشئة ، كما يؤكد الرحمة والشفقة على 

  ) .  ٣(اللين = بالشدة والعنف  ا�طفال والعمل على تھذيبھم ومعاملتھم ب

تؤكد ا�سر في المجتمعات ا^س1مية ضرورة اكتساب ا�طفال م�ن ال�ذكور وا^ن�اث ع�ادات  خاص�ة بھ�م = يحي�دون     
كما أّن تكرار ا�فعال التي تحظ�ى ب�دعم أو تعزي�ز ايج�ابي مث�ل الص�دق مقاب�ل . عنھا ويعد الخروج عليھا من المحرمات

كبير والعطف على الصغير وما إلى ذلك  يغرس في نفوس الصغار وعقولھم اقتران ھذه ا�فعال برضا الكذب واحترام ال
  ) . ٤( هللا أو غضبه إذا ما خالفھا، لذلك فانه يتوقع العقاب في اCخرة

ون تؤكد ا�سر في المجتمعات ا^س1مية ضرورة اكتساب ا�طفال م�ن ال�ذكور وا^ن�اث ع�ادات  خاص�ة بھ�م = يحي�د    
كما أّن تكرار ا�فعال التي تحظ�ى ب�دعم أو تعزي�ز ايج�ابي مث�ل الص�دق مقاب�ل . عنھا ويعد الخروج عليھا من المحرمات

الكذب واحترام الكبير والعطف على الصغير وما إلى ذلك  يغرس في نفوس الصغار وعقولھم اقتران ھذه ا�فعال برضا 
  ) . ١( العقاب في اCخرةهللا أو غضبه إذا ما خالفھا، لذلك فانه يتوقع 

١-   

تؤكد ا�سر في المجتمعات ا^س1مية ضرورة اكتساب ا�طفال م�ن ال�ذكور وا^ن�اث ع�ادات  خاص�ة بھ�م = يحي�دون     
كما أّن تكرار ا�فعال التي تحظ�ى ب�دعم أو تعزي�ز ايج�ابي مث�ل الص�دق مقاب�ل . عنھا ويعد الخروج عليھا من المحرمات

والعطف على الصغير وما إلى ذلك  يغرس في نفوس الصغار وعقولھم اقتران ھذه ا�فعال برضا  الكذب واحترام الكبير
  ) . ١( هللا أو غضبه إذا ما خالفھا، لذلك فانه يتوقع العقاب في اCخرة

لية أما في عصرنا الحالي فقد ازداد دور ا�س�رة الفاع�ل ف�ي تنش�ئة الطف�ل وتك�وين شخص�يته، وإع�داده للحي�اة المس�تقب    
نفسياً واجتماعياً وثقافياً، وبذلك تتأثر الشخصية بالسياق الثقافي وا=جتماعي ل7سرة التي ينشأ فيھا الطفل وإن تفكي�ره م�ا 
ھو إ= نتيجة التفاع1ت بين أسرته ومجتمعه، فض1ً عن أساليب التعليم فھي تؤدي دوراً مھماً في صياغة تلك الشخص�ية 

كانت اCثار مھمة في مراحل الحياة المختلفة فإن أھميتھا تتضاعف في مرحل�ة الطفول�ة �نھ�ا  فإذا. سلبية كانت أم إيجابية
  ) .                                                                                                 ٢(المرحلة التي ترسم فيھا أبعاد الشخصية 

يعامل بھا مستقرة ساعد ذلك على نموه نمواً سليماً وتكيف م�ع الوس�ط ا=جتم�اعي ال�ذي  فإذا كانت ا�ساليب التي كان    
إما إذا كانت البيئ�ة العائلي�ة مض�طربة وك�ان ھن�اك اخ�ت1ف ف�ي ا=تجاھ�ات الوالدي�ة ف�ي تنش�ئة . يعيش فيه بشكل مناسب 

  ) .٣(النفسي لديه  الطفل أدى ذلك إلى سوء التوافق النفسي وا=جتماعي لدى الطفل وزعزعة الكيان



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٤١٠        المقومات التربوية ل-سرة ودورھا في تشكيل شخصية الطفل
  و�ء خليل إبراھيم الكربولي. م . م 

وتعد الع1قة بين الوالدين من أھ�م العوام�ل الم�ؤثرة ف�ي النم�و النفس�ي الس�ليم للطف�ل وھ�ذه حقيق�ة مس�تقرة = خ�1ف     
عليھا بين خبراء الصحة النفسية ، �نھا قامت أص1ً على الخبرة المتكررة ل7طفال المضطربين نفسياً وا�صل بطبيعة 

  ) . ٤(بين الوالدين قائمة على الحب والمودة والتفاھم وا=حترام المتبادل الحال أن تكون الع1قة
  

فمن أھمل تعليم ول�ده م�ا ينفع�ه ، وترك�ه ُس�دى ، فق�د أس�اء ألي�ه غاي�ةَ ا^س�اءة وأكث�ر :  -رحمه هللا  –يقول أبن القيم     
فرائض الدين وُسننه ، فأضاعوھا ص�غاراً ، فل�م ا�و=د أنماء جاء فساُدھُم ِمن قِبل اCباء وإھمالھم لھم ، وترك تعليمھم 

  ) .   ٥(ينتفعوا بأنفسھم ولم ينفعوا آباءھم ِكبارا 
  

  

إن تأثير أساليب ا=تجاھات الوالدية في سلوك ا^نسان، وذلك من خ1ل أن ال�ذات تتك�ون م�ن التفاع�ل المس�تمر ب�ين     
العناص��ر الموج�ودة فيھ�ا وذل��ك بوص�فھما مص�درا ^ش��باع   ا^نس�ان وبيئت�ه الت�ي يع��يش فيھ�ا ، إذ يع�د الوال��دان م�ن أھ�م

حاجات الفرد أو إحباطه ، ومصدرا لتقويمه المستمر ، فمن تقديرات الوالدين للطف�ل وم�ن إش�باعھما أو إحباطھم�ا ل�ه ، 
  ) .1 ( ومن ثوابھما أو عقابھما له يكّون  الطفل فكرته عن ذاته 

  
ابطة المشروعة تحصين الفرد ضد ا=نحرافات والجرائم ا�خ1قي�ة وأك�د أيض�ا إن ا^س1م يتوخى من خ1ل تلك الر      

قيام ا�سرة على أسس رصينة وقوية من المودة والرحمة وا�خ1ق الفاضلة السامية لكونھ�ا البيئ�ة ا�ول�ى الت�ي يع�يش 
مسؤولية إنم�اء الخي�ر وتفجيرھ�ا فيھا ا�بناء ، فمنھا ينھل ا�بناء العطف والحب والتوجيه الصحيح والقويم وعليھا تقع 

لذا فقد بين ا^س1م ما للبيئة ا�سرية من اث�ر ف�ي التوجي�ه والتنش�ئة فص�1حھا يعن�ي ص�1ح المجتم�ع . في نفوس ا�بناء
  ) . ٢( وفسادھا يعني فساد المجتمع 

ادات خاصة بھ�م =يحي�دون إذ تؤكد ا�سر في المجتمعات ا^س1مية ضرورة اكتساب ا�طفال من الذكور وا^ناث ع        
كما أّن تكرار ا�فعال التي تحظى بدعم أو تعزيز ايجابي مثل الص�دق مقاب�ل . عنھا ويعد الخروج عليھا من المحرمات

الكذب واحترام الكبير والعطف على الصغير وما إل�ى ذل�ك وغ�رس ف�ي نف�وس الص�غار وعق�ولھم اقت�ران ھ�ذه ا�فع�ال 
  ) .٣(ا، لذلك فانه يتوقع العقاب في اCخرة برضا هللا أو غضبه إذا ما خالفھ

ومن خ1ل ما تقدم تتجلى أھمية البحث الحالي والحاجة إليه في التعرف على المقومات التربوية ل7سرة ودورھا ف�ي         
  .تشكيل شخصية الطفل 

 ً   :يھدف البحث الحالي  التعرف على اCتي  :أھداف البحـث  -:ثالثا
 

 ،أھميتھا، مقوماتھا،وظائفھا،دورھا في تنمية وبناء المجتمع ا^س1مي ؟مفھومھا: ا�سرة  -١
  دور المقومات التربوية ل7سرة في بناء شخصية الطفل ؟  -٢

  
  :تحـديد المصطلحـات  -:رابعاً  

 :المقومات التربوية  - ١
الف�رد والمجتم�ع الص�الح؛  المسؤولية التربوية الت�ي لھ�ا دور ف�ي بن�اء شخص�ية وھي(  ) ٢٠٠٢، بو قطاية ( يعرفھا  -

مقومات تساعد على نجاحھا وتفعيل دورھا التربوي في الرس�الة التربوي�ة وھ�ي ب�ذلك انعك�اس  فمما = ريب فيه أن لھا
  ) .١) (شخصيتھم الناجحة  اCثار ا^يجابية في نفس ا�بناء ما لم تكن الرسالة مبنية على مقومات

عليھ��ا كطريق��ة أداء ،  -بع��د توفي��ق هللا –تفعي��ل للمقوم��ات التربوي��ة يعم��د ھ��ي عملي��ة  (  ) ١٩٩٩، ناص��ر ( بعرفھ��ا  -
 -بع�د هللا  –با^ضافة إلى تحلّيھا بمقومات حميد والتي يلزم توافرھا في شخصية، المربي والمربى والت�ي تك�ون عون�ا 

  بن�������������������اءا�ا^يج�������������������ابي ف�������������������ي  عل�������������������ى الت�������������������أثير الترب�������������������وي
التربوي��ة؛ حت��ى يقوم��ا ب��دور  ى بھ��ا ؛ ليطبقانھ��ا عن��د قيامھم��ا بالعملي��ةالوال��دين أن يتحل�� كالمقوم��ات الت��ي ينبغ��ي عل��ى

  ) .  ٢( المسؤولية التربوية على أكمل وجه
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تعك�س الص�ورة الجميل�ة والس�لوك الحس�ن �بنائ�ه، ھي ك�ل طريق�ة يتبعھ�ا المرب�ي م�ع ا�بن�اء والت�ي (  وتعرفھا الباحثة -  
النفس�ية  م، بم�ا يض�في عل�ى ج�و البيئ�ة ا�س�رية نوع�اً م�ن الطمأنين�ة والراح�ةوا=ھتم�ام الب�الغ لھ� ويشعرھم بالعناية الكاملة
  . )والتعاون المثمر بينھم 

   :ا�ســــرة  -٢
ھي الخلية ا�ول�ى الت�ي يحت�ك بھ�ا الطف�ل احتكاك�اً مباش�راً ومس�تمراً ف�ي س�نواته ا�ول�ى ()  ٢٠٠٤السيد ، ( يعرفھـا  -

والثقافي وتنشئته اجتماعياً من�ذ الم�ي1د أو م�ن بداي�ة الع�ام الث�اني عل�ى أكث�ر  ومن ثم ھي التي تشكل وجدانه ا=جتماعي
  ) .         ٣) (تقدير 

ھي البيئة ا�ولى والمحضن الترب�وي ا�ول ال�ذي ي�تعلم فيھ�ا الطف�ل ويترب�ى ف�إذا ينش�أ ( )١٩٩٦النح1وي، (يعرفھا  -
  ) . ٤) (خطهنافعاً لنفسه و�مته مطيعاً لربه ناجياً من عقاب هللا وس

وا�س��رة ھ��ي أول وس��ط ترب��وي وأھم��ه يع��يش في��ه ا^نس��ان فھ��ي تغ��رس ال��دين .(  ) ٢٠٠١رم��زي ، . ( ويعرفھ��ا  -
  ) .٥) (  وا�خ1ق في سلوكه، كما أنھا تؤدي الدور الكبير في تشكيل ا=تجاھات واCراء وا=نتماءات ا=جتماعية

مم�ا يجع�ل الطريق�ة الت�ي يتفاع�ل أعض�اؤھا ، ولى التي ينشأ فيھا الفرد وھي الوحدة ا=جتماعية ا�(  وتعرفھا الباحثة -
معه ونوع الع1قات التي ستتشكل وفقاً لھا الجماع�ات الص�غيرة الت�ي تتمي�ز با=رتب�اط والتع�اون المتس�مة ب�الود وص�لة 

  ) .  حياته القرابة وتعد ا�سرة المسئولة الوحيدة عن  تتشكل شخصية الطفل وخاصة في السنوات ا�ولى من 
  
  :الشـخصيـة  -٣
ھ��ي التنظ��يم الثاب��ت لح��د م��ا لخل��ق الف��رد وص��فاته المزاجي��ة وذكائ��ه وص��فاته (  ) ١٩٩٠داود والعبي��دي ، ( يعرفھ��ا  -

  ) .٢) (الجسمية حيث تحدد باندماجھا معاً مع البيئة النفسية الجسمية 
خل الف�رد لتل�ك المنظوم�ة الس�يكوفيزيقية الت�ي تح�دد ھي ذلك التنظيم الدينامي في دا) (  ١٩٨٥، عزيز حنا ( يعرفھا  -

  ) .   ٣) (أسلوبه الفريد مع في التوافق مع بيئته 
وھي كل ما موجود في داخل الفرد من استعدادات وميول و غرائز ودوافع وقوى بيولوجي�ة فطري�ة (  تعرفھا الباحثة -

( والبيئ�ة الخارجي�ة ) النفس�ية ( لف�رد الداخلي�ة موروثة وصفات خارجية مكتسبة أي ھي عملية تكي�ف تح�دث ف�ي بيئ�ة ا
  ) .     الظروف المكتسبة 

  .اتبعت الباحثة أسلوب المنھج الوصفي التحليلي في طريقة البحث :  أسـلوب البحـث -:خامـساً 
  

  :الخلفيـة النظـريـة : سادساً 
  

  : مفھـوم اLسـرة وأھميتـھا في اKسـ:م -
قب��ل تكوين��ه وو=دت��ه فم��ا تأكي��د ال��زواج الص��حيح الق��ائم عل��ى الم��ودة والرحم��ة والع1ق��ة  لق��د عن��ي ا^س��1م بالطف��ل    

  .الشرعية بين الرجل والمرأة ، إ= حفاظاً على نسب الطفل وحقوقه وصحته النفسية ووضعه في ا�سرة والمجتمع 
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواجاً وَ  "يقول تعالى          َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَنِيَن َوَحفَ�َدةً َوَرَزقَُك�ْم ِم�َن الطَّيِّبَ�اِت أَفَبِاْلبَاِط�ِل َوهللاَّ

ِ ھُْم يَْكفُُروَن    . ) ٧٢:سورة النحل آية " ( يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت هللاَّ
   وقد اعتبرت الشريعة ا^س1مية الذرية من مظاھر ا�نس والبھجة في الحياة ،        

�الَِحاُت َخْي�ٌر ِعْن�َد َربِّ�َك ثََواب�اً َوَخْي�ٌر أََم�: " قال تعالى  ْنيَا َواْلبَاقِيَ�اُت الصَّ "               ( 1 اْلَماُل َواْلبَنُ�وَن ِزينَ�ةُ اْلَحيَ�اِة ال�دُّ
  . )٤٦:سورة الكھف آية 

  : تاليةتتخذ ع:قات السيطرة واKذعان بين اMباء واLبناء أحد الصور اLربعة ال -
 .اCباء الذين يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل و= يثقلون عليه بمطالبھم  -١
  .اCباء الذين يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل ويثقلون عليه بمطالبھم  -٢
  .اCباء الذين = يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل و= يثقلون عليه بمطالبھم  -٣
  ) . ١(ى تحقيق مطالب الطفل ويثقلون عليه بمطالبھم اCباء الذين = يسارعون إل -٤
فإذا كانت ا�ساليب التي كان يعامل بھا مستقرة ساعد ذل�ك عل�ى نم�وه نم�واً س�ليماً وتكي�ف م�ع الوس�ط ا=جتم�اعي         

دي�ة ف�ي إما إذا كانت البيئة العائلية مضطربة وكان ھناك اخت1ف في ا=تجاھ�ات الوال. الذي يعيش فيه بشكل مناسب 
  . تنشئة الطفل أدى ذلك إلى سوء التوافق النفسي وا=جتماعي لدى الطفل وزعزعة الكيان النفسي لديه 
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إن تأثير أساليب ا=تجاھات الوالدية في سلوك ا^نسان، وذلك من خ1ل أن ال�ذات تتك�ون م�ن التفاع�ل المس�تمر ب�ين     
ن أھ�م العناص��ر الموج�ودة فيھ�ا وذل��ك بوص�فھما مص�درا ^ش��باع  ا^نس�ان وبيئت�ه الت�ي يع��يش فيھ�ا ، إذ يع�د الوال��دان م�

حاجات الفرد أو إحباطه ، ومصدرا لتقويمه المستمر ، فمن تقديرات الوالدين للطف�ل وم�ن إش�باعھما أو إحباطھم�ا ل�ه ، 
  ) .٢(ومن ثوابھما أو عقابھما له يكّون  الطفل فكرته عن ذاته 

  
  : في عملية التنشئة ا�جتماعية بعض المؤشرات المھمة عن دور اLسرة -
للطفل، وتؤثر في تكون شخصيته ا=نفعالي�ة وا=جتماعي�ة والنفس�ية ) غير السوي/ السوي(تؤثر على النمو النفسي  -١

  .والعقلية
 .ا�سرة السعيدة تعد بيئة طيبة وتؤدي إلى سعادة الطفل -٢
ق��ع خص��ب ل1نحراف��ات السلوكية،وا=ض��طرابات ا�س��رة المض��طربة تع��د بيئ��ة نفس��ية س��يئة للنم��و،فھي تك��ون مو -٣

النفسية وا=جتماعية والجنوح الخبرات ا�سرية المبكرة التي يتع�رض لھ�ا الطف�ل ف�ي س�نواته ا�ول المبك�رة ت�ؤثر 
  .تأثيراً مھماً في النمو النفسي وا=جتماعي 

  :طط التاليتقع على ا�سرة مسؤوليات جسام وكثيرة في حياة الطفل وھذا ما يوضحه المخ    

  

  

  

  

  

    
  
  
  
   مقـومـات ا�سـرة -
  

  :الرحمة والشفقة : أو=ً 
  

إن الداعي = بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة والشفقة على الناس ، وإرادة الخير لھم والنصح لھم ، ومن ش�فقته      
ه الدعوة نجاتھم من النار وفوزھم برضوان هللا تعالى ، وأن يحب لھم ما يح�ب عليھم دعوتھم إلى ا^س1م ، �ن في ھذ

لنفسه وأعظم ما يحبه لنفسه ا^يم�ان والھ�دى فھ�و ذل�ك إل�يھم أيض�اً أص�ول ال�دعوة وھ�ذا الش�عور الغ�امر بالش�فقة عل�ى 
فس�ية دافع�ة =س�تنقاذھم الناس يبعث في النفس الحزن وا�سى على حال المعرضين والعاصين ، ويتولد إث�ر ذل�ك ق�وة ن

من الخطر المحدق بھم ، والھ1ك القادمين إليه ، وما أبلغ وأدق النص القرآني في بيان ھذه الصفة عند الرسول الك�ريم  
لََعلَّ�َك بَ�اِخٌع نَْفَس�َك أَ=َّ " وقوله تعالى ) ٦:الكھف" (يِث أََسفاً فَلََعلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِھْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بِھََذا اْلَحدِ "   �

داخل�ه الح�زن =متن�اعھم ع�ن ا^يم�ان،فھّون   �من فرط شفقته  ( تأمل ھذه اCيات فإنه ) ٣:الشعراء"(يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن 
نا –لم كل ھذا ؟ ل�يس ف�ي امتن�اعھم: لعتاب في الظاھر كأنه قال له هللا سبحانه عليه الحال،بما يشبه ا أث�ر، و=  –ف�ي ع�دِّ

  ) .٢(لطائف ا^شارات ) في الدين من ذلك ضرر
باعث ودافع ومحرك للدعوة استنقاذاً للناس من الھ1ك ، وھي في الوقت نفسه عامل اس�تمرار وإص�رار  - فالرحمة    

ر رغم الصد وا^عراض ، و= ينبغي أن تفھم الرحمة على أنھا ل�ين وتھ�اون ب�ل ت�أتي وتوسيع لدائرة ا=ستيعاب والتأثي
الرحمة أحياناً كثيرة في ثنايا الحزم وفي أعطاف الشدة التي تھدف لص�الح الم�دعو، كم�ا ق�د يش�تد الطبي�ب م�ع مريض�ه 

ة حنان�اً = عق�ل مع�ه ، أو الذي = يدرك خطورة مرضه وعظمة الخطر في ترك التداوي أو التقصير فيه فليست الرحم
  ) .١(شفقة تتنكر للعدل والنظام ، ك1 إنھا عاطفة ترعى ھذه الحقوق جميعاً 

مدرسة 
 إشراف على النمو

  االجتماعي

توجيه السلوك 

  االجتماعي

تعليم األدوار 

  تعليم   والمعايير

  االتجاهات

تعليم األفكار 

  والمعتقدات

تعليم التوافق 

  االجتماعي

تعليم التفاعل 

  االجتماعي

  األسرة

  . )١( تماعيةمخطط يوضح أثر األسرة في التنشئة االج
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أعظم وأروع ا�مثلة على الرحمة سيما في المواقف العصيبة الت�ي بلغ�ت فيھ�ا   �وإن في سيرة المصطفى الكريم      
ا التي تضغط بعنف على النفس لتشتد وتقسو ، وعلى الصدر ليضيق ويتبرم ، ومع ذلك تبقي نفس�ه المعاناة أشد مراحلھ

الكبيرة ورحمته العظيمة ھي الغالبة كما حصل يوم رجوعه عليه الص1ة والس1م من الطائف بع�د أن ذھ�ب إليھ�ا وف�ي 
فلما بلغ ق�رن المن�ازل بع�ث هللا جبري�ل  قلبه أمل ، فلقي فيھا أعظم مما كان يتصور من ا^عراض فرجع كسير القلب ،

ب�ل أرج�و أن يُخ�رج هللا ع�ز وج�ل م�ن (  �ومعه ملك الجبال ، يأمره أن يطبق ا�خشبين على أھل مكة ، فق�ال النب�ي  
، ب�اب إذا ق�ال أح�دكم آم�ين  أخرجه البخ�اري ، ف�ي كت�اب ب�دء الخل�ق) أص1بھم من يعبد هللا عز وجل = يشرك به شيئاً 

م�ن أذى المش�ركين والمن�افقين ، إن   �والم1ئكة في السماء ، وفي ص�حيح مس�لم كت�اب الجھ�اد ، ب�اب م�ا لق�ي النب�ي  
ھ�م الھ�دى ، ھ�ي الرحمة كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق C=م الخلق ويسعى ^زالتھ�ا ، ويأس�ى �خط�ائھم فيتمن�ى ل

كم�ال ف�ي الطبيع�ة ، �ن تبل�د الح�س يھ�وي با^نس�ان إل�ى منزل�ة الحي�وان ويس�لبه أفض�ل م�ا في�ه ، وھ�و العاطف�ة الحي�ة 
  ) .٢(النابضة بالحب والرأفة 

  
  :الحلم واLناة : ثانياً 
تختل�ف م�واقفھم إزاء في مسيرة الدعوة تم�ر بالداعي�ة أح�داث مثي�رة ، وأفع�ال مس�تفزة ،والن�اس ب�اخت1ف طب�ائعھم     

فمنھم من تستخفه التوافه فيستحمق على عجل،ومنھم من تستفزه الشدائد ( المثيرات التي تعمل على دفعھم نحو الطيش،
  ) .٣) (فيبقي على وقعھا ا�ليم محتفظاً برجاحة فكره وسجاحة خلقه

ناة حكيمة بين التسرع وا^ھمال أو التواني ، تقع في قمة عالية دونھا منحدرات ، فھو أ.. والحلم فضيلة خلقية نافعة     
وضبط للنفس بين الغضب وب1دة الطبع ، ورزانة بين الط�يش وجم�ود ا^حس�اس ، وا�ن�اة عن�د الداعي�ة إل�ى هللا تع�الى 
تسمح له بأن يُحكم أموره ، ويضع ا�شياء في مواضعھا ، بخ1ف العجلة فإنھا تعرضه للكثير من ا�خطاء وا^خفاق ، 

رضه للتعثر وا=رتباك ، ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وتع
، وبخ1ف التباطؤ والكسل فھو أيضاً يعرض للتخلف والحرمان من تحقيق النتائج الت�ي يرجوھ�ا ا�خ�1ق، وق�د امت�دح 

أخرجه مسلم ، في كتاب ا^يمان ، باب ) الحلم وا�ناة : إن فيك خصلتين يحبھما هللا ورسوله : ( قال ا�شج ف  �النبي  
ا�مر با^يمان باt ورسوله ، فرحابة الصدر وسعة النفس تقتضي عدم ا=نفعال المخرج عن حد الصواب وا=عتدال : 

ا يتصرفون بدافع من العجلة والرغبة في الحصول على ، وجمھور الدعوة قد يقع منھم ما يدفع إلى الغضب ، وكثيراً م
  ) . ١(النتائج السريعة 

جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الن�اس : ما رواه أنس بن مالك حيث قال   �ومن أمثله من سيرة النبي      
أخرجه البخاري ، كتاب الطھارة ، ب�اب ( بذنوب ماء أھريق عليه   �، فلما قضى بوله أمر النبي    �، فنھاھم النبي  

صب الماء على البول في المسجد ومواقف أخرى كثيرة تبين حمله الذي = يندفع فيه م�ع مقتض�ى الطب�ع ، و= يمض�ي 
محوھ�ا كان�ت تق�وم   �جاھلية وانتصاراتھا المبنية على الحمية �ن الجاھلية التي عالج رسول هللا  معه وفق أعراف ال

على ضربين من الجھالة ، جھالة ضد العلم وأخرى ضد الحلم ، فأما ا�ولى فتقطيع ظ1مھا يتم بأنواع المعرفة وفن�ون 
فكف ظلمھ�ا يعتم�د عل�ى ك�بح الھ�وى وم�نح الفس�اد ، وق�د ك�ان الع�رب ا�ول�ون يفخ�رون ب�أنھم ا^رشاد ، وأما ا�خرى 
  ) .٢(يلقون الجھل بجھل أشد 

إن أھم وظائف التربية في مرحلة الطفولة إكساب الطف�ل مختل�ف الع�ادات الص�الحة إل�ى جان�ب ا=تجاھ�ات الس�ليمة     
ال ليعملوا بھا، أنماطاً من السلوك ا^س�1مي المتمي�ز ، إن غ�رس المرغوب فيھا، والعادات التي نريد غرسھا في ا�طف

العادة يحتاج إلى فترة زمنية غير يس�يرة، ف�1 يكف�ي أن نق�ول للطف�ل اعم�ل ك�ذا وك�ذا ث�م نل�تمس بع�دھا أن تتك�ون عن�ده 
ي الكب�ر، وم�ن أج�ل = بد من التكرار والمتابعة، رغم أن تكوين العادة ف�ي الص�غر أيس�ر من�ه ف�. العادة التي نسعى إليھا
م�روا أو=دك�م بالص�1ة وھ�م " اCباء بتعويد أبنائھم على الص1ة قبل موعد التكليف بھ�ا بقول�ه   �ذلك أمر رسول هللا  

  ) .٣(سن رواه أبو داوود وأحمد والدار قطني والحاكم وإسناده ح" أبناء سبع ، واضربوھم عليھا وھم أبناء، عشر
  -:معنيين ھما " الطفل" ومن وجھة نظر علم النفس يحمل مفھوم : ــ مفھوم الطفل 

  
  . معنى عام ويطلق على ا�فراد من سن الو=دة حتى النضج الجنسي  -١
 . معنى خاص ويطلق على ا�عمار من فوق سني المھد حتى المراھقة  -٢

مص�غر الرج�ل " عل�ى ان�ه" الطف�ل ، ف�البعض ك�ان ينظ�ر إل�ى الطف�ل  وقد اختلفت نظرات الق�دامى والمح�دثين إل�ى     
ولذلك يحكمون على سلوك الطفل بمعايير س�لوك الكب�ار والب�الغين وعل�ى ض�وء ذل�ك يق�ررون أن دواف�ع الكب�ار ول�يس 
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  ٤١٤        المقومات التربوية ل-سرة ودورھا في تشكيل شخصية الطفل
  و�ء خليل إبراھيم الكربولي. م . م 

وق�د عارض�ت النظري�ات . دوافع الطفل ھي التي ينبغي أن نبحث عنھا ف�ي س�لوك الطف�ل وعل�ى أساس�ھا تفس�ر س�لوكه 
ديثة وجھة النظر ھذه التي = تلتفت لحاجات ا�طفال ومطالبھم وتخض�عھم =عتب�ارات الكب�ار وحاج�اتھم ومط�البھم الح

)1. (  
واخذ بعض الباحثين في مجال الفلسفة والتربية وعلم ا�حياء وعلم النفس التجريبي وعل�م ال�نفس ا=كلينك�ي والط�ب     

ينظ�رون إل�ى الطف�ل نفس�ه وم�ا يح�دث ل�ه " =نثربولوجي�ا واللغوي�ات وا"النفسي والفسيولوجي والطب وعلم ا=جتم�اع 
  ) .٢( داخلياً والى البيئة المحيطة به ، وكيف تؤثر في سلوكه ونموه 

وقد تعددت المجا=ت التي يركز الباحثون عليھا في دراستھم ل7طفال ، ف�البعض يھ�تم با�طف�ال ك�ونھم فئ�ة تختل�ف     
والبعض ا�خر يركز اھتمامه على نمو الطفل في�درس التغي�رات الجس�مية أو . ائصه عن الكبار فيدرس سلوكھم وخص
والبعض الثالث يھتم بدراسة حا=ت ا�طفال أما بقصد التشخيص ا^كلينيكي وأما بتتبع . العقلية أو ا=جتماعية وغيرھا 
  ) .٣(نمو شخصية الطفل وديناميتھا 

  
  اLبناء  اLساليب التي يتبعھا اMباء واLمھات مع

التشجيع والنصح وا^رشاد أساليب يتبعھا اCباء وا�مھات بدرجة عالية ، ولكن ھناك مي1ً �تباع النصح وا^رشاد م�ع 
  . البنين أكثر من البنات 

إن التسامح والتساھل أسلوب يتبعه اCباء بدرجة متوسطة بالمقارنة مع ا�س�لوبين الس�ابقين ، غي�ر ان�ه يتب�ع م�ع البن�ين 
  . ر من البنات وان اCباء يميلون �تباعه أكثر من ا�مھات أكث

إن الحرمان والنبذ أسلوب يتبعه اCباء وا�مھات بدرج�ة متوس�طة بالمقارن�ة م�ع ا�س�لوبين ا�ول�ين وإنھ�م يتبعون�ه م�ع 
  . البنات بدرجة أعلى من البنين وان ا�مھات يملن إلى أتباعه بدرجة أعلى من اCباء 

ي المعاملة أسلوب يتبعه اCباء وا�مھات بدرجة اقل مم�ا س�بق م�ن أس�اليب وان اCب�اء أكث�ر م�ي1 ^تباع�ه إن التذبذب ف
  . من ا�مھات 

إن العقاب البدني اقل ا�ساليب استعما=ً غير انه يتب�ع م�ع البن�ات بدرج�ة أعل�ى م�ن البن�ين وتمي�ل ا�مھ�ات إل�ى أتباع�ه 
  . أكثر من اCباء 
 . تأثيراً في كل ا�ساليب المتبعة في تنشئة ا�طفال من بنين وبنات الواردة في البحث  إن للمستوى التعليمي

 التشجيع والنصح وا^رشاد أسلوبان يزداد إتباعھما بارتفاع المستوى التعليمي ل7بوين
 ) . ١(إن الحرمان أسلوب يزداد إتباعه لدى اCباء وا�مھات بصورة عامة بازدياد المستوى التعليمي لھما  

  
  نظـريـات اLسـرة -

منطقي��اً ومنھجي��اً أي إن ال��ربط بينھ��ا ھ��و الس��بيل إل��ى التواص��ل إل��ى ھ��ي مجموع��ة م��ن القض��ايا المترابط��ة ( النظري��ـة  -   
، والنظرية = يمكن أن تستمد من الم1حظات والتعميمات ، ولكنھا تستمد عن طريق ا=ستقراء الدقيق وھذا ) النظرية 

ى القول بان النظرية ھو انجاز خ1ق ، وبالتالي فليس م�ن المس�تغرب إن قل�ة م�ن الع�املين ف�ي مي�دان ھو الذي يؤدي إل
العلم تمكنوا من الوصول إلى النظرية ، وتعتبر النظرية صحيحة إذا خضعت للتحقيق ولم يظھر ما يك�ذبھا أو يتن�اقض 

ولكنھا تصلح كذلك كمصدر مھم لفروض جدي�دة معھا ، والنظريات عموماً = تقدم تفسيرات ل7شياء الم1حظة فحسب 
  ) . 2(، وسوف نعرض فيما يلي أھم النظريات المستخدمة في ميدان الدراسات ا^س1مية 

  
  :النظرية البنائية الوظيفية : أو� 
م تعتب��ر النظري��ة البنائي��ة الوظيفي��ة أح��د ا=تجاھ��ات الرئيس��ية ف��ي عل��م ا=جتم��اع المعاص��ر، تس��تخدم كإط��ار لفھ��      

موضوعات ا�سرة ، فأنھا تواجه متطلبات عديدة نظراً لتعدد ا=ھتمامات والموض�وعات المتاح�ة داخ�ل نط�اق ا�س�رة 
كالع1قات بين الوالدين وا�بناء ، وكذلك التأثيرات المنبعثة من ا�نساق ا�خرى في المجتمع الكبير كالتعليم وا=قتصاد 

  ) .3(رية ، وتأثير ھذه الحياة على تلك ا�نساق والسياسة والدين والمھن على الحياة ا�س
  .) ھيل و ھانسن و ماك انتاير ( الفروض التي يستخدمھا كل من  -
يمكن تحليل السلوك ا=جتم�اعي بص�ورة مرض�ية ع�ن طري�ق معرف�ة مس�اھماته ف�ي بق�اء النس�ق ا=جتم�اعي أو تبع�اً  •

  . لطبيعته المندرجة تحت بناءات النسق 
 ) .4) (النظم ، وأنساق ا�سرة ( ية المستقلة ھي النسق ا=جتماعي الكلي ، والذي يتكون منالوحدة ا�ساس •
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.                                                                            تؤدي ا�سرة في كل مجتمع أحدى ھذه الوظائف ا�ساسية على ا�قل  •
 ).1(متطلبات وظيفية تتقابل مع تلك القائمة في ا�نساق ا=جتماعية ا�كبر  ا�سرة الفردية نسق اجتماعي له •

 
  :الوظيفة والخلل الوظيفي : ثانياً 
يؤكد بعض علماء ا=جتماع إن كل جزء من النسق ا=جتم�اعي يس�ھم ف�ي بق�اء النس�ق وتوازن�ه ولھ�ذا ف�أن أي بن�اء      

ية ، أو أي معيار اجتماعي ، أو أية قاعدة اجتماعية يمكن تحليلھا اجتماعي ، أو أي عنصر في تنظيم الجماعة ا=جتماع
من ناحية وظيفتھا في المحافظة على بقاء النسق وتوازنه ، وقد يكون إنجاب عشرة أطفال وظيفياً بالنسبة للف�1ح ال�ذي 

  ) .2(سكاني ينظر إليھم باعتبارھم مصدراً اقتصادياً ولكنھم يشكلون خل1ً وظيفياً من ناحية ا=نفجار ال
  :نظرية الجشطلت : رابعاً 

ترك��ز ھ��ذه النظري��ة عل��ى الع1ق��ة ب��ين الك��ل وأجزائ��ه وھن��اك انس��اق وراء ھ��ذا التص��ور عدي��د م��ن ا�نثروب��وليجيين         
( ا=جتماعيين حيث يرون عدم إمكانية دراسة أي مظھ�ر م�ن مظ�اھر الحي�اة بعي�داً ع�ن دراس�ة الك�ل ، ورب�ط            

  ) . ٣(بين الوظيفة ودراسة الع1قات التبادلية بين البناءات في أي نسق )  مالينوسكي
  

 ً   : نظرية التفاعل الرمزي : خامسا
تشير إلى مدخل معين ومميز لدراس�ة حي�اة الجماع�ة ا^نس�انية والس�لوك الشخص�ي ، وق�د عني�ت م�ن منطل�ق نفس�ي     

لدراس��ات ا�س��رية الرئيس��ي ، التنش��ئة ا=جتماعي��ة اجتم��اعي يبح��ث مس��ألتين رئيس��يتين ت��دخ1ن ف��ي نط��اق اھتم��ام ا
والشخصية ، وذلك أن التنشئة ا=جتماعية تركز على كيفية اكتساب ا^نسان �نماط السلوك وط�رق التفكي�ر والمش�اعر 

اط الخاصة بالمجتمع في الوقت الذي تھتم فيه البحوث المتعلقة بالشخصية بالطريقة التي تنظم وفقاً لھا ا=تجاھات وأنم�
وتستدعي ھذه النظرية ا�فعال المحسوس�ة ل7ش�خاص م�ع التركي�ز عل�ى أھمي�ة المع�اني وتعريف�ات المواق�ف . السلوك 

الخ ذلك �ن التفاعل بين ا^نسان وفقاً لھذه النظرية يتم عن طريق استخدام الرم�وز وتفس�يرھا ...والرموز والتفسيرات 
  ) .٤(والتحقق من معاني أفعال اCخرين  

، ما ھي إ=  محاولة تفس�ير س�لوك ا�ف�راد كم�ا ينض�بط )التفاعل الرمزي والنظرية النفسية وا=جتماعية ( ظرية ون    
ويتأثر ويتحدد عن طريق المجتمع ، كما تركز من ناحية أخ�رى عل�ى الوس�يلة أو الطريق�ة الت�ي ت�نعكس بھ�ا س�لوكيات 

ة عن طريق جم�اعتھم ا�س�رية وك�ذلك تفس�ير التف�اع1ت ا�فراد على الجماعات والبناءات ا=جتماعية �عضاء ا�سر
  ) .1(المشتركة التي تعتبر لب السلوك ا�سري 

  النظرية التنموية : سادساً 
وتعتبر بنظري�ة نم�و ا�س�رة وھ�ي م�ن النظري�ات الحديث�ة ، وتختل�ف ع�ن أي نظري�ة أخ�رى ف�ي محاولتھ�ا التوفي�ق     

لھذا تعتبر من النظري�ات الواس�عة النط�اق �نھ�ا تش�مل التحلي�ل ف�ي الم�دى ا=تجاھات المتعددة في النظريات ا�خرى و
القصير والمدى البعيد وتعالج الموضوع في نطاقات واسعة وضيقة في نفس الوقت أ= أن الخاصية الممي�زة لھ�ا تكم�ن 

فاع�ل ، وتس�تخدم في محاولتھا دراسة التغيير في نسق ا�س�رة ال�ذي يح�دث بم�رور ال�زمن وك�ذلك التغي�ر ف�ي أنم�اط الت
) دورة حي�اة ا�س�رة ( النظرية التنموية في تحلي1تھا التي تبرز فيھا عام�ل ال�زمن أداة تص�ويرية أساس�ية يطل�ق عليھ�ا 

)2 . (  
  المقـومـات التربوية  -
   المقومات اLخ:قيـة -

لخلق السليم ھ�و الغ�رض الحقيق�ي م�ن من المؤكد أن التربية الخلقية ھي روح التربية ا^س1مية ، وأن الوصول إلى ا        
التربية،والعناية بالتربية الخلقية = يعني أبداً إھمال الجوانب ا�خرى،ف1 بد من العناية بكل ما يحفظ للطفل نم�واً س�ليماً 
ف��ي جس��مه وعقل��ه وخلق��ه ووجدان��ه حت��ى ينم��ي الشخص��ية الس��وية القوي��ة الق��ادرة عل��ى مواجھ��ة احتياجات��ه ومتطلب��ات 

  : نه ويرضى الخالق سبحانه وتعالى فالتربية ا^س1مية تستھدف غرضين المجتمع م
  .وھو العمل ل�خرة ،حتى يلقى العبد ربه وقد أدى ما عليه من حقوق  -:الغرض الديني -
 ) .٣(ويقصد به الغرض الدنيوي وھو ما يعرف با�عداد للحياة   -:الغرض العلمي   -

ُ إِلَْي�َك  َواْبتَغِ "  يقول سبحانه وتعالى     ْنيَا َوأَْحِس�ْن َكَم�ا أَْحَس�َن هللاَّ ُ الدَّاَر اCِْخَرةَ َو= تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ فِيَما آتَاَك هللاَّ
َ = يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن    ) .٧٧:سورة القصص آية " ( َو= تَْبِغ اْلفََساَد فِي اْ�َْرِض إِنَّ هللاَّ
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  القدوة الحسنة  -١
فالق�دوة الحس�نة . مة اليوم بأس الحاجة إلى القدوة الحسنة ، الذين ھم بناء الجيل ، وھداة الطري�ق ،ومن�ار الس�بيلإن ا�    

: " ھو الذي يطابق قوله فعله ، وحاله مقاله ، ذلك �ن الدعوة إلى هللا تعالى تحتاج إلى أناس صادقين ، كما قال تع�الى 
لُوا تَْب��ِدي1ً ِم��َن اْلُم��ْؤِمنِيَن ِرَج��اٌل َص��َدقُوا َم�� َ َعلَْي��ِه فَِم��ْنھُْم َم��ْن قََض��ى نَْحبَ��هُ َوِم��ْنھُْم َم��ْن يَْنتَِظ��ُر َوَم��ا بَ��دَّ " ا َعاھَ��ُدوا هللاَّ

  )  ٢٣:ا�حزاب(
  : وتحتاج إلى رجال يقولون ويفعلون ، وقد ذمَّ هللا تعالى من يقول و= يفعل حيث قال      
ِ أَْن تَقُولُوا َما َ= تَْفَعلُوَن ) ٢(قُولُوَن َما َ= تَْفَعلُونَ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا لَِم تَ "   ) . ٣ -٢/الصف)"( ٣(َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاَّ
  
و�ھمية القدوة الحسنة وأثرھا وشروطھا ، ومجا=تھا المنوعة ، جمعتھا من مواقع شتى ، و=سيما من موقع المخت�ار     

^س1م اليوم ،والشبكة ا^س1مية ، وغيرھا ، سائ1 المولى جلَّ وع1  أن تكون دافع�اً لن�ا ا^س1مي ، وصيد الفوائد ، وا
  .، �ن نكون قدوة حسنة لغيرنا 

لقد كان و= يزال ا^س1م يھدف للوصول بالشخصية المسلمة إلى أعلى درجات الخلق الحسن من خ1ل القدوة العملي�ة         
ولذلك فإن ا�زمة التي يعانى منھا المربون تجاه تنمية الخل�ق الحس�ن ل�دى أبن�ائھم إنم�ا  -  �  -في الحياة اليومية للنبي 

ترجع إلى أزمة في الق�دوة المباش�رة م�ن جھ�ة، وم�ن جھ�ة أخ�رى عوام�ل الھ�دم المحيط�ة المتمثل�ة ف�ي وس�ائل ا^ع�1م 
  الھدامة، ولكن 

  الوصول بأبنائنا لھذا النموذج الخلقي يعد أمراً صعباً ؟ھل معنى ذلك أن / س 
  ) .١) (إن شاء هللا(وفھم أھمية التربية الخلقية؛ يتحقق لنا ذلك  �ك1 با=ستعانة باt، والتزام نھج النبي / ج 
  
  : الوسائل المتبعة في تربية الطفل  ھي -
  .أمام الطفل ف1 نكذب، أو نسخر،أو نسب،أو نلعن أمامه فض1ً عن أن يكون ذلك خلقاً دائماً لناالتزام القدوة  -١
  .قص القصص والحكايات الھادفة المفيدة عليه -٢
أن�اني، وعل�ى المائ�دة = يك�ون طماع�اً  -المرب�ي  -ففي اللعب مث1ً = يكون : الممارسة العملية ل7خ1ق الحسنة معه -٣

  .=نفعال = يكون بذيء ا�لفاظ = يملك نفسه أو يسيطر عليھا وھكذاشرھاً، وعند ا
أجر الخل�ق الحس�ن، مكان�ة ص�احبه عن�د هللا، قرب�ه م�ن ( عمل ربط للطفل بين التلقين النظري عن ا�خ1ق الحسنة  -٤

، وب�ين الواق�ع العمل�ي )  -تع�الى -ل�دين وال�دعوة إل�ى هللا يوم القيامة، أثر ھذه الفض�يلة ف�ي خدم�ة ا -  �  -النبي 
  .الذي يعيشه في حياته اليومية

  :التعود على الشجاعة من خ1ل -٥
  ).مصارعة -تايكوندو  -كاراتيه (ممارسة لعبة عنيفة  -
  .الجرأة في مواقف إنكار المنكر، أو إسداء النصيحة محافظاً على ا�دب في ذلك -
  .واصطحابه في رح1ت صيد بحرية أو نھرية إن أمكن ممارسة السباحة -
  :التعود على الصدق من خ1ل -٦

-  t تعالى -الصيام مع تعليمه فقه الصيام، وكيف أنه يربى فيه التقوى والمراقبة-.  
  .، فكل الكذب محرم)أبيض = شيء فيه، وأسود يحرم فعله(عدم التھاون في تقسيم الكذب إلى أنواع  -
  .ول النكات المضحكة �نھا من الكذب أيضاً عدم تدا -
  ) .الصدق منجاة ولو رأيتم فيه الھلكة(� ا=عتراف بالخطأ لينجى نفسه من العقوبة ، على حديث النبي  -
  :التعود على ا�مانة من خ1ل -٧

  .عدم إفشاء ا�سرار -
  .ا=متحانات عدم الغش عند البيع والشراء أو -
  .رد ا�مانات �صحابھا، وعدم المساس بھا أثناء وجودھا في حوزته -
  .رد المال الزائد أو المشتريات الزائدة للبائع عند اكتشافھا بعد الشراء -
  ) .١(عدم ا^ط1ع على ورقة أحد أو كتابه، أو ا�شياء الخاصة به إ= بإذنه  -
  :التعود على الحياء من خ1ل -٨

  التلفظ بالسب أو البذاءة عدم -
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  .عدم ا^خبار بشيء قبيح رآه أو سمعه -
  .عدم خلع م1بسه أمام أحد حتى ولو كان أخاه -
  .عدم تبرج البنت أو دخولھا على ا�جانب بعد سن السادسة تعويداً لھا على ذلك -
  .عدم مصافحته للبنات والعكس -
  .يلھا و= يتركھا وحدھاتعويده على أن يغار على أخته، ويخرج معھا لتوص -
  .ا=ستئذان عند الدخول خاصة على الوالدين -
=ب�د م�ن إبع�اد الطف�ل ع�ن التعبي�رات الدارج�ة عل�ى ألس�نة عام�ة الن�اس، والت�ي تحم�ل  : التعويد عل�ى ض�بط ا�لف�اظ -٩

ب�ارك هللا  -راً ج�زاك هللا خي� -: (كما يجب تعويده على ا�لف�اظ المھذب�ة مث�ل) . اخبط لك ركعتين ( معاني سلبية 
  ) .٢)  (ما شاء هللا  -فيك 

إننا إذا بذلنا الجھد في تنشئة الطفل خلقياً فإنن�ا ف�ي الحقيق�ة ننف�ع أنفس�نا، ونخ�دم دينن�ا، فالطف�ل : على اCباء والمربين    
  .َدِمث ا�خ1ق، مھذب الطبع؛ نموذج مشرف لوالديه، وھو بشارة بالخير في خدمة دينه مستقب1ً 

  
  :القدوِة الصالحِة في اLطفال تأثيرُ 

= يَْسھُُل على الطفِل إدراُك المعاني المجردة؛ لذا فھو = يقتنُع بتعاليِم المربي وأوامره بمجرد سماعھا، بل يحتاج م�ع         
وھذا أمٌر ل�م . بَّلُھا ويعمُل بھاذلك إلى المثاِل الواقعيِّ المشاھَِد، الذي يدعُم تلك التعاليَم في نفِسِه، ويجعله يُْقبُِل َعلَيھا ويَتَقَ 

الُِح، بل تَنَبَّھُوا له، وأَْرَشُدوا إليه المربين، فھا ھو عمُرو ب�ن عتب�ةَ يُرِش�د ُمعلِّ�َم ول�ِده ق�ا لِ�يَُكْن : "ئ1ً يَْغفُل عنه السَّلَُف الصَّ
  ! ھم ما َصنَْعَت، والقبيُح عندھم ما تركتَ أولَّ إص1ُحَك لِبَنِيَّ إص1ُحك لنفِسك؛ فإن عيونَھم معقودةٌ بعينك، فالَحَسُن عند

وھذا يؤكُد أنه = سبيل إلى التربيِة السليمِة إ= بوجود قُدوٍة صالحٍة تغدو نموذجاً عمليّاً ل1متثال ل7وامر، وا=س�تجابة         
ِة يحِرصون على ا=قت�داء لھا، وا=نزجار عن النواھي، وا=متناع عنھا وقد كان شباُب ا^س1م وناشئوه في عصر النُّبوَّ 

وتقليِدِه ومحاكاتِِه في جميع أموِرِه؛ في ُوُضوئِِه، وص1تِِه، وقراَءتِِه للقرآن، وقياِمِه، وجلوِسِه، وكرِمِه،   �برسول هللا  
  ) .١. (..وجھاِدِه، وزھِدِه، وص1بتِِه في الحق، وأمانتِِه، ووفائِِه، وصبِرِه 

وأوُل المطالَبين بالقدوِة الحسنِة ھما الوالداِن؛ �نَّ الطفَل الناشَئ يراقُب سلوَكھما وك1َمھما، ويتساءل عن س�بب ذل�ك،   
أدعيةَ والِدِه، ويسألُه عن ذل�ك، ويجيبُ�ه وال�ُده ع�ن  -وھو طفٌل  -فھذا عبُد هللا بن أبي بَْكَرةَ يراقُب .. فإن كان خيراً فخير

  :ْعلِه ھذادليِل فِ 
اللھ�مَّ ع�افني ف�ي س�معي، : "يا أب�ِت، أس�مُعك تق�ول ك�لَّ َغ�َداةٍ : قلُت �بي: (قال -رحمه هللا  -فعن عبِد هللا بن أبي بَْكَرةَ        

ُرھا ث1ث�اً ح�ين تص�بُح، وث1ث�اً ح�ين تمس�ي؟"اللھم عافني في بصري، = إله إ= أنت ي�ا بن�ي، إن�ي س�معُت : فق�ال! ، تكرِّ
  )  .يدعو بھن، فأنا أحب أن أَْستَنَّ بُِسنَّتِهِ  -  �  - رسوَل هللا

سلوكاً وعم�1ً، وا=س�تزادِة م�ن ذل�ك م�ا َوِس�َعھم  -  �  -وسنِة رسوله  -تعالى  -فالوالدان مطالبان بتطبيق أوامِر هللا         
ٍة لھم، صباَح مساَء، وفي كل آٍن، فقدرةُ الطفل على ا=لتقاِط الواعي وغيِر ال�واعي ذل ك؛ �نَّ أطفالَھم في مراقبٍة مستمرَّ

  ) .٢(كبيرةٌ جّداً، أكبُر مما نظنُّ عادةً، ونحن نراه كائناً صغيراً = يدِرك و= يَعي  
  
  :وةُ الصالحةُ فوائَد تربويةً عظيمةً في تنشئِة الصغاِر، منھاتؤتي القد: فوائُد القدوِة الصالحِة في تربيِة النشءِ  -
، والتوازِن السلوكيِّ للطفلِ •    .تحقيُق ا=نضباِط النفسيِّ
؛ حيث يثيُر في ال�نفِس )الُخلُقِي، والديني، والثقافي، والسياسي(وجوُد الَمثَِل أو النموذِج الُمْرتَقَِب في جانٍب من الكمال • 

  .ن ا=ستحسان وا^عجاب والتقدير والمحبة قَْدراً كبيراً م
  !مستوياُت الفھِم للك1ِم عند الناس تتفاوُت، لكنَّ الجميَع يتساوى عند النظر بالعين؛ فالمعاني تصل دون شرح• 
ال�ذي ينبغ�ي أن  تُْعِطي ا�و=َد قَنَاعةً؛ بأنَّ ما عليه النموذُج القدوةُ ھو ا�مثُل ا�فضلُ  -و= سيما من الوالدين  -القدوةُ • 

وُربَّ ! وا�طفاُل ينظرون إلى آب�ائھم وأمھ�اتھم نظ�راٍت دقيق�ةً فاحص�ةً، ويت�أثَّرون بس�لوكھم دون أن ي�دركوا. يُحتَذى
  ) .١! (يكوُن عند ا=بِن عظيماً  -عمٍل  = يُْلقِي له ا�ُب أو ا�مُّ با=ً 

  
  :مقـومـات القـدوة -
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يج�ب أن يف�تش عن�ه ا^نس�ان المقت�دى ب�ه، فيك�ون المقص�ود ب�القول والعل�م  وھو م�ن أعظ�م المطال�ب؛ إذ: ـ ا^خ1ص١
والعمل وجه هللا عزَّ وجل بعيداً عن أغراض النفس ونظر الناس، فيفعل ا�مر ويت�رك النھ�ي م�ع تم�ام الخض�وع 

  .t والتسليم له
قليل من يستقيم على ذلك ويتمسَّ�ك  على ا^يمان والعمل الصالح، إذ إن ھناك الكثير من الصالحين، ولكن:ـ ا=ستقامة ٢

فللق�دوة ف�ي نفس�ه ش�غ1ً ب�ين . به في كل أحيانه وظروفه، وفي كل زمان ومكان، ف1 يتغيَّر و= يتل�ون و= يح�ابي
، وق�ال  �وھذا ھو المطلوب ا�على والنھج ا�س�مى، وق�د ج�اء رج�ل إل�ى النب�ي  . إقامتھا ومجاھدتھا وسياستھا

  ".قل آمنت باt ثم استقم: "قل لي في ا^س1م قو=ً = أسأل عنه أحداً بعدك، قال: له
إذا كانت ا=ستقامة والص1ح يتوجھان إلى ذات المقتدى به ليكون ص�الحاً ف�ي نفس�ه قويم�اً ف�ي ع1قت�ه : ـ حسن الخلق٣

تعامله معھم، ويُجمل ذلك المنھج الدعوة النبوية ف�ي مع ربه، فإنَّ حسن الخلق يتوجه إلى ع1قته بالناس وأصول 
  " .وخالق الناس بخلق حسن : " �قوله  

وذلك ركن رئيس في سمات القدوة، فيتحرر القدوة من التبعية والتقليد الساذج، فيك�ون م�ؤثراً = : ـ استق1ل الشخصية٤
  بھدي الصالحين والمصلحين، ، وقد ورد عن ابن مسعود رضي هللا متأثراً، ما لم يكن متأسياً 

ولكي = يفتتن به إمع�ة ". إن أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساؤوا أن تتجنبوا إساءتھم: وطنوا أنفسكم: "عنه قوله
 م��ن رع��اع الن��اس = ي��رى ال��دين إ= م��ن خ��1ل تص��رفاته، فكم��ا تك��ون ا^مام��ة وا�س��وة ف��ي الخي��ر، فھن��اك ق��دوة
الض1لة ينظرون الناس إليه على أنه م�ثلھم ا�عل�ى، ف�إن زلَّ زل�وا مع�ه، وإن ع�اد إل�ى الص�واب بع�د ذل�ك ق�د = 

  ) .١(يعودون 
 دور المقومات التربوية في بناء شخصية الطفل  -
 ع1قة الطفل بوالديه -

1مي المنض�بط وذل�ك م�ن خ�1ل عملي�ة إن ا^س1م ينظر إلى الفرد على انه ھو اللبنة الحية ف�ي بن�اء المجتم�ع ا^س�     
وع�ذاب  التنشئة ا=جتماعية التي تقوم بھا ا�سرة المسلمة عل�ى مب�دأ الح�1ل والح�رام والجن�ة والن�ار والث�واب والعق�اب

وما يلزم ذلك من ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر الذي يحُث عل الصراط المستقيم والت�زام الكت�اب الك�ريم .اCخرة
�ةٍ  َخْي�رَ  ُكن�تُمْ " كم�ا يتجل�ى ذل�ك ف�ي قول�ه س�بحانه وتع�الى. بوية الش�ريفة مم�ا يُكس�ب العب�د محب�ة هللا تع�الىوالسنة الن  أُمَّ
  ) .١)  (١١٠:آل عمران" (اْلُمنَكر َعنِ  بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْونَ  تَأُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  أُْخِرَجتْ 

حصين الفرد ضد ا=نحرافات والجرائم ا�خ1قية وأك�د أيض�ا إن ا^س1م يتوخى من خ1ل تلك الرابطة المشروعة ت    
قيام ا�سرة على أسس رصينة وقوية من المودة والرحمة وا�خ1ق الفاضلة السامية لكونھ�ا البيئ�ة ا�ول�ى الت�ي يع�يش 

لخي�ر وتفجيرھ�ا فمنھا ينھل ا�بناء العطف والحب والتوجيه الصحيح والقويم وعليھا تقع مسؤولية إنم�اء ا. فيھا ا�بناء 
لذا فقد بين ا^س1م ما للبيئة ا�سرية من اث�ر ف�ي التوجي�ه والتنش�ئة فص�1حھا يعن�ي ص�1ح المجتم�ع . في نفوس ا�بناء

  ) .٢(  وفسادھا يعني فساد المجتمع
دون إذ تؤكد ا�سر في المجتمعات ا^س1مية ضرورة اكتساب ا�طفال من الذكور وا^ناث قيم�اً خاص�ة بھ�م = يحي�    

كما أّن تكرار ا�فعال التي تحظى بدعم أو تعزيز ايجابي مثل الص�دق مقاب�ل . عنھا ويعد الخروج عليھا من المحرمات
الكذب واحترام الكبير والعطف على الصغير وما إل�ى ذل�ك  يغ�رس ف�ي نف�وس الص�غار وعق�ولھم اقت�ران ھ�ذه ا�فع�ال 

  ) .٣(  العقاب في اCخرة برضا هللا أو غضبه إذا ما خالفھا، لذلك فانه يتوقع
إذ جاءت التعاليم الدينية مش�ددة ف�ي مي�دان رعاي�ة الوال�دين وا^حس�ان إليھم�ا، . وتحقيقا لمبدأ طاعة الوالدين وبرھما    

َك َوإِن َجاھََداَك َعلى أَن تُْشِرَك بِي َم�ا لَ�ْيَس لَ�" ويقول الحق تبارك وتعالى في ذلك . وبرھما وطاعتھما في الحياة الدنيا 
ْنيَا َمْعُروفاً    ) .١٣: سورة لقمان آية "  ( بِِه ِعْلٌم ف1ََ تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما فِي الدُّ

وجاء التأكيد ھنا على حسن المعاشرة والمعاملة في نطاق الع1قات ا=جتماعية الكائنة بينھم�ا ف�ي ا�س�رة، أي عل�ى     
وبالت�الي ف�إنَّ ھ�ذا يؤك�د ض�رورة الت�زامھم جميع�ا . راف ا�س�رةمستوى الحقوق والواجبات المناطة بكل طرف من اط

  ) .٤(وھذا يحقق انسجاما وتوازنا عاليا في بناء ا�سرة المسلمة . با�دوار الموكلة إليھم
فالحق تب�ارك وتع�الى أل�زم ا�بن�اء، ب�ل أم�رھم بض�رورة طاع�ة الوال�دين وبرھم�ا، والت�زام أوامرھم�ا وتوجيھاتھم�ا     

بل أكثر من ذلك فإن هللا قرن بين طاعته وطاعة الوالدين بنص اCية ھذه . في كل جوانب الحياة ا=جتماعيةورغباتھما 
  ) .٢٣: سورة ا^سراء آية"(إِْحَسانًا  َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِيَّاهُ  إِ=َّ  تَْعبُُدواْ  أَ=َّ  َربُّكَ  َوقََضى" 

اداتھا للخير أو الشر من خ1ل موجة يرشدھا ويأخ�ذ بي�دھا ھ�و وأن ضبط الشھوات والنوازع ا^نسانية تحمل استعد    
ت��رجيح لجان��ب الخي��ر عل��ى الش��ر، وإن جمي��ع ھ��ذه العب��ادات تح��يط ا^نس��ان الم��ؤمن بس��ياج مع��ين يحمي��ه م��ن اقت��راف 
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المعصية والتلوث بدنسھا ولھذا كانت اثارھ�ا قوي�ة ف�ي تزكي�ة ال�نفس وتطھيرھ�ا وتعوي�د ا^نس�ان عل�ى الص�بر وتحم�ل 
  ) .١(شدائد ال
  
  أثر العبادات في الضبط ا�جتماعي في سلوك اLفراد من خ:ل النظم التعبدية -

  :ة ـالص: أو�ً 
عب��ادة تق��وم عل��ى أس��اس تق��وى هللا وھ��ي دع��اء يُقت��رب ب��ه إل��ى هللا ش��كراً لنعم��ٍة أو دفع��ا لغ��ٍم، وھ��ي رقاب��ة مس��تمرة     

لوج�ود وش�كر دائ��م عل�ى نعم�ة الخل��ق والحي�اة وراح�ة لقل��ق ومحاس�بة يومي�ة واتص�ال رفي��ع وتأم�ل عمي�ق ف��ي أس�رار ا
الضمير ومطھرة لعوارض ا�مراض النفسية التي نسميھا اليوم بأمراض الحضارة وھ�ي قب�ل ذل�ك وبع�د ذل�ك عبودي�ة 

  ) .٢(  خالصة لرب العالمين
مس�لم فالواج�ب عل�ى ك�ل فالص1ة ھي أھم ركن من أركان ا^س1م بع�د الش�ھادتين وھ�ي عم�وده ربھ�ا يس�تقيم دي�ن ال    

مسلم أن يحافظ عليھا في أوقاتھا وان يؤديھا مع إخوانه المسلمين في بيوت هللا حيث يُن�ادى بھ�ا إل�ى طاع�ة هللا س�بحانه 
�لََواتِ  َعلَ�ى َح�افِظُواْ " كما في قول�ه ع�ز وج�ل ) .   ٣(وتعالى ورسوله   �1َةِ  الصَّ ِ قَ�انِتِينَ  َوقُوُم�واْ  اْلُوْس�َطى  والصَّ ّtِ  ) "

1َةَ  َوأَقِيُمواْ " وقوله تعالى في آيٍة أخرى ) .   ١٣٨: البقرة آية  َكاةَ  الصَّ اِكِعينَ  َمعَ  َواْرَكُعواْ  َوآتُوْا الزَّ   ) .٤٣: البقرة "(الرَّ
، المرتبطة بأخ1قيات وقيم اجتماعية ينفع بھا نفسه ومجتمعه في الوقت  فعلى المصلي ا=لتزام بمضمون ھذه العبادة    

الذي يعترف فيه بالعبودية t لذا تع�د م�ن اق�وي ال�دعائم لتوثي�ق ص�لة ا^نس�ان برب�ه، فالص�1ة لھ�ا أثرھ�ا ا=يج�ابي ف�ي 
�1َةَ  َوأَقِمِ " توجيه ا^نسان نحو الخير والحق، وفي تحذيره عواقب الشر وا^ثم، وقفا لما قال هللا سبحانه وتعالى  إِنَّ  الصَّ

1َةَ    ) . ٤٥: العنكبوت  "(ْحَشاء َواْلُمنَكرِ اْلفَ  َعنِ  تَْنھَى الصَّ
كما إنھا تخلص النفس من كبريائھا وتذكر العبد بعبوديته t وھ�ي الملج�أ ال�ذي يل�وذ ب�ه المس�لم م�ن الحي�اة وقس�وتھا     

 م�ن آي�ات قرآني�ة وخض�وع وس�جود t  فا=ستعداد والتھيؤ للص1ة يشعر المسلم بالتأھب �مر عظــيم بما يقرأه ويردده
فالجميع ك1م الرب المتوجه به إليه فإذا كبر وس�بح وتش�ھد ف�ذلك تنبي�ه للقل�ب وإيق�اظ ل�ه م�ن أن يغف�ل عم�ا ھ�و في�ه م�ن 

إذ أنھا تعلم ا^نس�ان مك�ارم . وھكذا فالص1ة تثمر في صاحبھا خلقا فاض1 وسلوكا مھذبا.مناجاة ربه والوقوف بين يديه
  ) . ١(على فضائل اCداب وا�فعال ا�خ1ق وتربي المسلم تربية صالحة،وتنشئه

فالص1ة ھي التي تجعل ) من لم تنھه الص1ة عن الفحشاء والمنكر ف1 ص1ة له(� لذا يقول الرسول ا�عظم محمد     
ن المسلم أنس�انا متك�ام1 إذا صاحبھا فاض1 مھذبا في نفسه وفي سلوكه، = يفعل الفاحشة و=ياتي المنكر، فھي تجعل م

وھناك أحاديث كثي�رة ف�ي الس�نة النبوي�ة تح�ث عل�ى أھمي�ة  حّدث صدق، وإذا اؤتمن لم يخن، وإذا عامل أحسن المعاملة
والحديث النبوي الشريف اCتي يوضح اث�ر . الص1ة وضرورة أدائھا وا=لتزام بمضامينھا الدينية وا�خ1قية والتربوية

أرأي�تم ل�و أن نھ�را عل�ى ب�اب (  �ق�ال الرس�ول محم�د : ق�ال  �الذات البشرية فعن أب�ي ھري�رة الصلوات الخمس في 
 كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو هللا: قال . =: أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ھل يبقى من درنه شئ ؟ قالوا 

  ) .٢. (الخ . …وھكذا تتبين أھمية الص1ة ودورھا في ضبط سلوك ا�فراد وتھذيبھم) بھا الخطايا 
ولھ��ذا أراد هللا س��بحانه وتع��الى أن يك��ون الف��رد المس��لم عل��ى ص��لة وثيق��ة بخالق��ه م��ن خ��1ل ھ��ذه الص��لة التعبدي��ة أي     

وبھ�ذا تتحق�ق . لرھبة والخش�ية م�ن غض�ب هللا وس�خطهالص1ة، فھي تربط ا^نسان بخالقه برباط وثيق، من ا^يمان وا
  ) . ٣(مقاصد الص1ة في الضبط ا=جتماعي 

  
  الصــوم: ثانـيا  -

عبادة تمنح النفس قوھا وتعصھما عن شھواتھا وغرائزھا وھ�ي تق�ويم لمواض�ع ا=عوج�اج ف�ي القل�ب وتعوي�د عل�ى     
المادي عل�ى حي�اة ا^نس�ان فھ�ي عب�ادة خالص�ة تق�ود إل�ى الصبر، وتحمل المشقة وشعور باCم الغير، وتخفيف للضغط 

وھ�ي الخ�وف م�ن هللا  التق�وى، ف�الغرض م�ن الص�يام  تربية ربانية رفيعة تحول بين ا^نسان وب�ين ا=ستس�1م لغرائ�زه
فھ�و ب�ذلك . تعالى في كل عمل يعمله المسلم ومن أھداف الصوم تربية النفس على الصبر على ما = يص�بر علي�ه ع�ادة

والمس�لم ف�ي . ، وف�ي جمي�ع س�لوكياته ربى على ضبط أعصابه ويتع�ود ا=عت�دال وا=نض�باط ف�ي طبع�ه وف�ي حركت�هيت
يدع قول الزور  من لم( �قال النبي الكريم محمد  �صيامه يخوض معركة الجھاد ا�كبر مع نفسه ، فعن أبي ھريرة 

  ) .٤( )والعمل به فليس t حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 
  
  فضائـل الصيـام  -
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  المساواة بين ا�غنياء والفقراء والملوك والعامة  -١
 . فھو يعلم ا�مة النظام والضبط في المعيشة فالمسلمون حين يفطرون في وقت واحد -٢
 ي وق�ت واح�د، فم�ا ذاك إ= مظھ�ر اجتم�اعي عظ�يم م�ن مظ�اھرة الوح�دةويمتنعون جميعا عن المأك�ل والمش�رب ف� -٣

  . والعدل والتعاطف والمشاركة 
تسمو النفس بص�احبھا إل�ى الش�عور الجم�اعي ال�ذي يس�اعد عل�ى إيج�اد المجتم�ع ا^س�1مي الفاض�ل، وتدفع�ه للقي�ام  -٤

إذا (ما جاء في قوله عليه أفضل الص1ة والس�1م وھذا . بواجباته ف1 يحل للصائم أن يتكلم إ= حسنا و= يفعل إ= جمي1
إذا أصبح أح�دكم (      �وقوله )  كان يوم صوم أحدكم ف1 يرفث، و= يصخب فان سابه احد، أو قاتله فليقل إني صائم

  ) .١)  (إني صائم يوما صائما ف1 يرفث و= يجادل فان امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم
  

  : المسـجـد : ثالثـاً 
ھو المكانة العظيمة في ا^س1م ولم يكن المقصود من بنائه المباھاة والزخرفة والتشييد ونقش الجدران ، وإنما كان بناء     

ع�ز  بجريد النخل والل�بن وجان�ب باب�ه بالحج�ارة وذل�ك م�ن أج�ل إقام�ة ج�دود هللا) صلى هللا عليه وسلم (مسجد الرسول
يحض�رون المس�اجد ) صلى هللا علي�ه وس�لم ( وجل تحقيقاً لطاعته وعدالته ورحمته وكان ا�طفال في عھد النبي محمد 

في عھده يؤك�د عل�ى ت�ردد الص�غار ) صلى هللا عليه وسلم ( في مناسبات مختلفة ، ومن ذلك أن الرسول ا�عظم محمد 
ه وارتباطه بالمس�جد ليك�ون م�ن رواده ، ول�ذا علين�ا أن نغ�رس ف�ي إلى المسجد وتنشئته على ذلك تجعله يألفه ويرتبط ب

نف�وس أبنائن��ا ا�يم�ان ال��ذي يٌق�يم ا=نح��راف ف�1 ب��د أن ن�وفر لھ��م الوس�ائل الش��رعية الت�ي تحب��بھم ف�ي المس��جد وتجعلھ��م 
  ) . ٢(يرتادونه وكل ھذا مستنبط من كتاب هللا وسنة نبيه  

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيھَا اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيھَا بِاْلُغُدوِّ َواCَْص�اِل فِي بُيُوٍت " وفي قوله تعالى          ِرَج�اٌل = تُْلِھ�يِھْم ) ٣٦(أَِذَن هللاَّ
َكاِة يََخافُوَن يَْوماً تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُو 1ِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ وأقام الصَّ : النور آية ) "    ( ٣٧(َواْ�َْبَصارُ  بُ تَِجاَرةٌ َو= بَْيٌع َعْن ِذْكِر هللاَّ

٣٧-٣٦ (  
  

  :من خ:ل البحث الذي أجرته الباحثة توصلت إلى النتائج اMتية  -:نتـائـج البحـث : سابعاً 
 -:إن أھم مقومات اLسرة تتمثل  -
=طمئن�ان والس�كينة ا�سرة المسلمة الصالحة، ھي التي يتربى أفرادھا تربي�ة إس�1مية، تثم�ر ف�ي نفوس�ھم  ا�م�ن وا -١

  .والحب، و= سبيل إلي إلى ذلك إ= بوجود زوجين صالحين تربى كل منھما على العلم النافع، والعمل الصالح
أن يبح��ث ال��زوج الص��الح ع��ن الم��رأة الص��الحة ذات ال��دين الح��ق، وأن يخت��ار ول��ي ا�م��ر للم��رأة الص��الحة ال��زوج   -٢

حقق بينھما المودة والرحمة، من أجل أن تنشأ ذريتھم�ا عل�ى التق�وى الصالح، حتى يسكن كل منھما إلى اCخر، وتت
َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواج�اً لِتَْس�ُكنُوا إِلَْيھَ�ا َوَجَع�َل بَْي�نَُكْم : " والخلق الحسن، تحقيقا لقول هللا عز وجل

  ) .٢١:الروم" (قَْوٍم يَتَفَكَُّروَن َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك Cَياٍت لِ 
تعزيز دور ا�سرة الفعال عمليات الضبط ا=جتماعي وأساليبه سواء داخل ا�سرة أم خارجھ�ا، فھ�ي تم�ارس نف�وذا  -٣

م�ن خ�1ل عزمھ�ا عل�ى .عاليا على سلوكيات افرادھا وطرائ�ق تفكي�رھم ورغب�اتھم ومختل�ف تف�اع1تھم وع1ق�اتھم
قية التي يرضاھا المجتمع ويقبلھا بوصفھا جوانب سلوكية وفكرية متفق عليھا عبر عملي�ات تكريس ا�نماط ا�خ1

  . التكوين والتواصل الثقافي وا=جتماعي في المجتمع
  .أن تعمل ا�سرة على غرس مفاھيم الح1ل والحرام في نفوس ا�طفال فتنشئھم عليھا وتقودھم ل1لتزام بھا -٤

  
   -: ة ل-سرة تتمثل بما يأتيإن أھم المقومات التربوي -
من الواجب على الولدين أن تكون تصرفاتھما قدوة حسنة �و=دھما، مع التوجي�ه النظ�ري والتعل�يم، ف�إن التعل�يم =  -١

ينفع إذا كانت القدوة سيئة، فإن الفعل يكمن في النفس أكثر من الق�ول، =س�يما إذا ك�ان الفع�ل ع�ادة يش�اھدھا الطف�ل 
ار، وتتعاون القدوة السيئة في المنزل، م�ع ا�فع�ال الس�يئة الت�ي ش�اھدھا الول�د ف�ي خ�ارج المن�زل، في أبويه باستمر

لَقَ�ْد َك�اَن لَُك�ْم فِ�ي : " فق�ال   �وقد ذّكر هللا المسلمين بأھمية الق�دوة الحس�نة بنب�يھم  . فينشأ محباً للشر مبغضاً للخير
 ِ َ َكثِي��را ًَرُس��وِل هللاَّ َ َواْليَ��ْوَم اCِْخ��َر َوَذَك��َر هللاَّ إن ھ��ذا ھ��و أس��اس ) .٢١:ا�ح��زاب" ( أُْس��َوةٌ َحَس��نَةٌ لَِم��ْن َك��اَن يَْرُج��و هللاَّ

  .ا�سرة المسلمة 
 .العدل بين ا�بناء وا=بتعاد عن مظاھر التفريق والتمييز بينھم  -٢
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حنان من ا�ب وا�م وغالب�ا م�ا تك�ون ف�ي فت�رة م�ابين ال�و=دة إل�ى س�ن  ع1قة اCباء با�بناء ينبغي أن تكون ع1قة -٣
وبذلك يكون ھناك توازن في التربية ب�ين ا�ب وأبنائ�ه ، سنوات مع عدم فقدان العاطفة فيما بعد ھذه المرحلة ١٠

.  
  التـوصيـــات 
  ا من دور فعال ومؤثرا=ھتمام با�سرة وتوجيھھا بوصفھا اللبنة ا�ولى لعملية الضبط وذلك لما لھ -١

  .في عملية تنشئة ا�بناء وتلقينھم قيم الضبط ا=جتماعي وقواعده السائدة في المجتمع       
  تأكيد دور المساجد بوصفھا مراكز إشعاع روحي وأخ1قي واجتماعي فھي تسعى إلى نشر الدين -٢

  ات ليغدوا مستقيمين ومنضبطين فيا^س1مي وأخ1قياته وترسيخھا بين ا�طفال وا�فراد والجماع       
  .ع1قاتھم ا=جتماعية كافة    
  تأكيد دور رجال الدين في المساجد وفي المجتمع المحلي بوصفھم نماذج أخ1قية وسلوكية -٣

  يحتذي بھا اCخرون فينبغي لرجال الدين أن يمارسوا أدوارھم المنوطة بھم بكل جدية وفاعلية للحفاظ      
  .المجتمع ووحدته وتماسكهعلى امن       
  توعية الوالدين على الحد من أسلوب التذبذب في المعاملة لما لھذا ا�سلوب من أضرار تربوية -٤

  .خطيرة وا=بتعاد عن اسلوب الحرمان والنبذ والعقاب البدني عن طريق برامج للتربية ا�سرية والوالدية        
  . وسنة رسوله قو=ً وفع1ً فھذا أھم ما تقوم عليه ركائز الدعوة توعية ا�بناء بأھمية العمل بكتاب هللا -٥
  .�صحابه وكيفية م1طفتھم والخلق الذي كان أساس دعوته  �التذكير بتربية النبي  -٦
بأس��لوب س��ھل            . ب��أوامره غ��رس احت��رام الق��رآن الك��ريم وت��وقيره ف��ي قل��وب ا�طفال،فيش��عرون بقدس��يته وا=لت��زام -٧

ج��ذاب، فيع��رف الطف��ل أن��ه إذا أتق��ن ال��ت1وة ن��ال درج��ة الم1ئك��ة ا�برار،وتعوي��ده الح��رص عل��ى ا=لت��زام ب��أدب 
وذل�ك ب�العيش ف�ي ج�و ا^س�1م ومفاھيم�ه .الت1وة من ا=ستعاذة والبسملة واحترام المصحف مع حس�ن ا=س�تماع

  .ھمة ووعي، بخطى ثابتة ^عداد المسلم الواعيومبادئه،وأخيراً فالمربية تسير ب
ن مكتبة ا�طف�ال إس�1مية م1ئم�ة �عم�ارھم ، بحي�ث تلب�ي احتياج�اتھم ف�ي مج�الي الثقاف�ة  -٨ العمل على أن تكون تكوِّ

وا  أما الذين لم يتعلموا القراءة بع�د ف�1 يُھملوا،وإنم�ا يس�تطيعوا أن يحقق�. والتسلية لمن يعرفون القراءة من ا�بناء
لھ�م الثقاف��ة، والتس�لية أيض��اً، ع��ن طري�ق إس��ماعھم بع�ض ا�ش��رطة المس��جلة، ومش�اھدة ا�ش��رطة المرئي��ة،التي 

  .سجلت عليھا مواد نافعة من دعاة ا^س1م بارك هللا فيھم ونورھم بنوره 
  ...أيھا ا�بناء   -:توصية إلى ا�بناء  -٩

  ..مھما أساء اCباء ، و مھما كانت أخطاؤھم      
  ...فھم بشر يعتريھم التقصير و الخط     
  ..ھم أصحاب فضل علينا .. و كذلك      
  ..فلزاما علينا طاعتھم في عسرنا و يسرنا      
  ..في فرحنا و حزننا      
  ..في رضانا و رفضنا      
  ..إ= في معصية هللا      

اجعل�وھم يش�عرون بح�بكم ... أحبوا أبنائكم بعم�ق... بناء ليودع اCباء القسوة من حياة ا�... فمن من ھذه الساعة       
  لھم ، ليكون لسان حال من قسا على أبنائه 

والملج�أ اCم�ن، ، سأتجه إل�ى أبن�ائي الم�أوى ال�دافئ.... وداعا أيھا القسوة التي عانقت شخصيتي ، وداعا أيھا القسوة    
  ٠لطمأنينة والمدرسة ا�ولى ، ومركز الحب والسكينة وساحة الھدوء وا

فكنت أترجم الشحن النفسي من العمل والمجتمع على أبنائي وعرفت بأني أجحفت ف�ي حقھ�م ..... وداعا أيھا القسوة     
  .فوداعي لِك بلسم وسرور ، وفراقي منِك سعادةٌ وحبور ..... الوداع أيھا القسوة ... 
من ا�يام أبن�اء ف�1 ننس�ى ق�دوتنا النب�ي محم�داً ف�ي التربي�ة ، وأختم قولي ھذا في التأكيد على اCباء �نھم كانوا يوماً     

  ..... وا�سبقون بالقول والفعل 
  

  ـــــادر ـالمصـــــ
  .  القـرآن الكـريــم -
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 .، دار المعارف ، ا^سكندرية  مدخل لدراسة المجتمع: البناء ا=جتماعي ،  ١٩٩٦، ، احمد أبو زيد  -١
  .، عمان ١، دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط المدرسة والمجتمع، ٢٠١٢بربخ ، فرحان حسن ،   -٢
ال�دعوة وا^رش�اد : ، مطبع�ة وزارة الش�ؤون ا^س�1مية  ١، ط كي�ف ترب�ي ول�دك،  ٢٠٠٤الجريبة ، ليلى بنت عب�د ال�رحمن ،   -٣

  .والنشر ، السعودية 
  .، عالم الكتب ، القاھرة  ٦، ط علم النفس ا=جتماعي ، ) ٢٠٠٠(حامد ، عبد الس1م زھران ،    -٤
  . ، دار الكندي  للنشر والتوزيع ، ا�ردن  ١، ط التنشئة ا=جتماعية في ا^س1م،  ١٩٩٤حوامدة ، مصطفى محمود ،   -٥
  .، مكتبة دار الشعب ، الرياض  تربية ا�طفال في ا^س1م،  ١٩٩٠الحفناوي ، حبشي فتح هللا ،   -٦
  .، مطبعة الرسائل، المكتبة الوطنية ، بغداد  علم ا=جتماع الديني.  ٢٠٠١ الحسن ، محمد إحسان  ، -٧
محمد ج1 شريف ، دار المعرف�ة لجامع�ة ا^س�كندرية ، . د : ، ترجمة ا^س1م وا^نسان المعاصر ،  ١٩٨١خان ، محمد ظفر هللا ،   -٨

  . مصر  
 .، الكويت  ٣، ط نمية المجتمعالتربية ا�سرية وت،  ١٩٩٧دعيبس ، يسرى إبراھيم محمد ،   -٩

  .، دار المستقبل للنشر والتوزيع ، عمان ، ا�ردن   ١، طسيكولوجية الطفولة ، ) ٢٠٠١(دبابة ميشيل، ونبيل محفوظ   -١٠
  .مطبعة التعليم العالي ، الموصل ،  علم نفس الشخصية، ١٩٩٠،العبيدي ناظم ھاشم ، داود، عزيز حنا  -١١
  . عمان ، دار الميسرة  للنشر والتوزيع ، ١، ط علم النفس ا=جتماعي، ٢٠١١ة ، ربيع ، محمد شحات -١٢
  . ، عمان  ١، ط في علم نفس الطفل،  ١٩٩٨الريماوي ، محمد عودة  ،  -١٣
  . ، دار ابن كثير ،  دمشق   ١ط منھج التربية النبوية للطفل، ،،  ١٩٩٨سويد ، محمد نور بن عبد الحفيظ ،  -١٤
 .القاھرة ، دار  الفكر العربي ،  التنشئة ا=جتماعية للطفل العربي في عصر العولمة،  ٢٠٠٤، عبد القادر شريف ، السيد  -١٥
  . ، دار صنعاء للنشر والتوزيع ، عمان  التنشئة ا=جتماعية للطفل، ٢٠٠١الشناوي ،محمد ، وآخرون،  -١٦
، مدين��ة  بل الوال��دين ف��ي معاملت��ه  ومواجھ��ة مش��ك1تهتنش��ئة الطف��ل س��).٢٠٠٠(الش��ربيني زكري��ا ص��ادق، س��رية ص��ادق ، -١٧

  .نصر،دار الفكر العربي، مكتبة ابن رشد، بغداد 
 . ، مطبعة الزمان للنشر والتوزيع ، بغداد  منھج التغيير ا=جتماعي في ا^س1م،  ١٩٨٦عبد الحميد ، محسن ،  -١٨
  .، ا�نجلوا المصرية ، القاھرة صية بين السواء والمرضالشخ،  ١٩٨٩، عزيز ، حنا داود ، محمد عبد الظاھر الطيب  -١٩
  .، الكويت  ، دار القلم الكويتي ٥ا^س1م وبناء المجتمع ، ط،  ١٩٨٢العسال ، احمد محمد ،  -٢٠
 ، مكتب��ة الرش��د ، المملك��ة ١، ط النظري��ة والتطبي��ق: تربي��ة الطف��ل ف��ي ا^س��1م،  ٢٠٠٤العجم��ي ، محم��د عب��د الس��1م وآخ��رون ،  -٢١

  .العربية السعودية 
  .عمان ، ا�ردن ، دار أسامة للنشر   والتوزيع ،  ١، ط الطفل في الفكر التربوي ا^س1مي،  ٢٠١٠قويدري ، العربي عطا هللا ،  -٢٢
، مطبع�ة وزارة الش��ؤون ا^س�1مية، ال��دعوة وا^رش�اد للنش��ر، ٣، طكي�ف ترب��ي ول�دك،  ٢٠٠٤ليل�ى بن�ت عب��د ال�رحمن الجريب��ة،  -٢٣

  .سعودية ال
  .، مؤسسة علوم القرآن الكريم ،عجمان  ١، ط أصول الفكر التربوي،  ١٩٨٧محجوب ،عباس ،   -٢٤

  . ، مطبعة نھضة مصر ، القاھرة  الطفل في الشريعة ا^س1مية، )ت . د ( صالح ،محمد بن احمد   -٢٥
  . لم المعرفة ، الكويت ، عا  ا�طفال مرآة المجتمع، مارس ،  ١٩٨٦محمد عماد الدين إسماعيل،  -٢٦
  .، القاھرة   ٣، دار الھداية ،  ط دراسات في التفسير،  ١٩٩٥محمد ، نبيل غانم ،  -٢٧
  . ، دار أبن كثير ، دمشق  ٢، ط أصول الفكر التربوي في ا^س1م،  ١٩٨٧محجوب ، عباس ،  -٢٨
  .لنشر والتوزيع، عمان ا�ردن ، مطبعة عامر للطباعة وا٥، ط أسس التربية،  ١٩٩٩، ناصر، إبراھيم  -٢٩
 .، دار الفكر للنشر  والتوزيع ، عمان  ٤، ط أصول التربية ا^س1مية وأساليبھا،  ١٩٩٨، عبد الرحمن ، النح1وي  -٣٠
، دار الميس�رة للطباع�ة والنش�ر ،  ١، ط تربية ا�طفال ف�ي رح�اب ا^س�1م ف�ي البي�ت والروض�ة،  ١٩٩٦الناصر ، محمد حامد ،  -٣١

 .ان ، ا�ردن عم
  . دار الميسرة للنشر والتوزيع ،                عمان ، ا�ردن،  ٢، ط ا�سرة وتربية الطفل،  ٢٠١١الناشف ، ھدى محمود ،  -٣٢
،     دار الفك�ر للنش�ر والتوزي�ع ،  ١، ط المضامين ا=جتماعية في الحديث النبوي الشريف،  ١٩٩٩نضال، عيسى كريم النعيمي،  -٣٣

  . بغداد
  الـدوريــــــــــات

، تص��درھا  وزارة ا�وق��اف والش��ؤون ٢، مجل��ة ھ��دي ا^س��1م، عاث��ر العب��ادة ف��ي حي��اة المس��لم، ١٩٨٣احمد،عب��د ال��رحيم الس��ايح، -٣٤
  .ا^س1مية،المملكة ا�ردنية الھاشمية ،عمان 

ة ا�وق��اف والش��ؤون  ا^س��1مية ، المملك��ة ، وزار ٢٦٣، مجل��ة دع��وة الح��ق ، ع المس��ؤولية ا^س��1مية،  ١٩٨٧أق��زاز ، أحم��د ،  -٣٥
  . المغربية 

، تص��درھا وزارة ا�وق��اف ٣٤٧،مجلة دع��وة الح��ق، عالبع��د ا�خ1ق��ي للقاع��دة التش��ريعية، ١٩٩٩إدريس،العل��ي العب��د=وي،  -٣٦
  .والشؤون ا^س1مية، المملكة المغربية 

  .   ٥،مجلة البناء،عالناحية السلوكيةالدين ودوره في الضبط ا=جتماعي من ، ٢٠٠٢ا�مارة ،سعد،  -٣٧
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،  ٣جامع�ة محم�د خيض�رة بس�كرة ، ع –، مجلة العلوم ا^نس�انية مقومات التربية الحديثة في المدرسة ،  ٢٠٠٢بو قطاية ، مراد ،  -٣٨
  . جامعة الجزائر 

، تص�در ع�ن جامع�ة  ٧ا=جتماعي�ة ، ع، مجل�ة العل�وم  العب�ادة ف�ي ا^س�1م وأثرھ�ا ف�ي الف�رد،  ١٩٨٥حقي ، احمد معاذ عل�وان ،  -٣٩
  . الكويت ، الكويت 

، مط��ابع الجامع��ة  ٤، م��ج ٥، ع الص�داقة ب��ين الفق��ه ا^س�1مي والدراس��ات التربوي��ة وا=جتماعي�ة،  ٢٠٠١رم�زي ، عب��د الق��ادر ،  -٤٠
  .ا�ردنية ا�ردن 

، بي�ت الحكم�ة ،  ٤، مجل�ة دراس�ات  فلس�فية ، ع ميةالطف�ل ف�ي منظ�ور التربي�ة ا^س�1،  ٢٠٠٢اليماني ، عبد الكريم عل�ي س�عيد ، -٤١
 .بغداد 

، تص��درھا المدين��ة   ٦١، مجل��ة الجامع��ة ا^س��1مية ، ع ال��رأي الع��ام ف��ي المجتم��ع ا^س��1مي،  ١٩٩٤الكي1ن��ي ، إب��راھيم زي��د ،  -٤٢
 . ١٦المنورة ، سنة 

  . بغداد ،  ٣س1مية ، ع، مجلة التربية ا^ أحفظ هللا يحفظك،  ١٩٨٥مطلك ، عبد الرحمن ،   -٤٣
 .، بغداد  ٨، مجلة التربية ا^س1مية ، ع الحكمة في التشريعات ا^س1مية، ١٩٨٩القاضي، علي ،   -٤٤

 
  الرســــائـل

، رس�الة ماجس�تير غي�ر منش�ورة ، كلي�ة  ا^س�1م وأث�ره ف�ي وقاي�ة المجتم�ع م�ن الجريم�ة،  ١٩٨٧توفيق ، شھرزاد عبد الك�ريم ،   -٤٥
  . ، جامعة بغداد الشريعة 

، رسالة ماجستير غير   منشورة ، قسم ا=جتم�اع ،  دور مربية الحضانة في تنشئة ا�طفال، ٢٠٠٣الجلبي ،عبير مھدي محسن ،  -٤٦ 
  . كلية اCداب ، جامعة بغداد 

ة ماجس�تير، غي�ر منش�ورة ، رس�الا^س�1م وأث�ره ف�ي وقاي�ة المجتم�ع م�ن الجريم�ة،  ١٩٨٧شھرزاد عبد الكريم توفي�ق النعيم�ي ،   -٤٧
 .بغداد، جامعة بغداد، كلية الشريعة 

،رس�الة ماجس��تير غي��ر أس��اليب المعامل��ة الوالدي�ة وع1قتھ��ا ب��التمرد النفس�ي ل��دى مدرس��ة  الشباب، ٢٠٠١ال1م�ي، ابتس��ام لعيب�ي ،  -٤٨
   .منشورة،كلية اCداب،الجامعة المستنصرية 

، من المنظمة ا�كاديمي�ة المغربي�ة، أجيال ا^نسان وا=جتھاد الديني والتماسك  ا=سري رعاية،  ٢٠٠١الدجاني ،  احمد صدقي  ،  -٤٩
  .١٨٤المملكة المغربية ، ص

  . ،  تونس  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دور ا�سرة في ثقافة الطفل ، ١٩٩٤زعزع خديجة  ، -٥٠
  المصــــادر اLجنبية
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