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  :مقدمة الدراسة:أوالً

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اهلادي البشري املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله     

  :    وبعد ، وصحبه وسلم أمجعني

فقد عين اإلسالم بوضع قواعد وأسس لألسرة املسلمة لتربية أبنائها وتنشئتهم التنشئة الصاحلة فاشتمل     

نري الطريق لألسرة املسلمة وترشدها للتعامل األمثل مع خمتلـف املواقـف   القرآن على إشارات عديدة ت

الَر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن (واملشاكل اليومية اليت متر ا قال تعاىل 

يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمب١)(ر.(  

كما أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل تأثري التربية على تنشئة الفرد منذ والدته ومراحـل منـوه       

عـن أيب  :حيث ورد يف احلديث الشريف ، وتشكيل سلوكه وفق مبادئ وعقيدة األمة اليت ينتهي إليها 

لـد إال علـى الفطـرة    ما من مولود يو((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة رضي اهللا عنه قال

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمـة يمـة مجعـاء هـل حتسـون فيهـا مـن        ،

ويف ظل التحديات املعاصرة اليت تتعرض هلا األجيال املسلمة والبعـد عـن تعـاليم ديننـا     ).٢))(جدعاء

إال بعودة األسرة املسلمة لتطبيـق  اإلسالمي احلنيف ظهرت الكثري من السلوكيات اخلاطئة اليت ال حل هلا 
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يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه . قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِني (توجيهات القرآن الكرمي قال تعاىل 

  ).١)(لَى صراط مستقيمٍ سبلَ السالَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِ

والتربية اإلسالمية تربية إنسانية تراعي مجيع مراحل منو اإلنسان ومن أخطر هـذه املراحـل مرحلـة        

الطفولة ألا املرحلة اليت يتم فيها تشكيل ثقافة الطفل وسلوكياته ومتتد معه يف بقية مراحل حياته فكـان  

ولو نظرنا للمنهج النبوي يف التعامل ،يعكس خطورة وأمهية هذه املرحلة  اهتمام اإلسالم ا اهتماما بالغا

مع طفل هذه املرحلة جند أن معلم األمة األول نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم اهتم بالطفل من حلظـات  

لذلك البد من احلرص على حسن تربيته وذيبه وإكسـابه  ، خروجه إىل الدنيا إىل أن يبلغ سن الشباب 

لوك حسن ومعاجلة ما يظهر عليه من سوء تصرف يسبب األذى له ولآلخرين كمـا أن مرحلـة   كل س

الطفولة مرحلة يسهل فيها غرس الصفات احلسنة كما يسهل انتشال الصفات السيئة منها  أكثر من غريها 

توجيهـات  لذلك فهي أهم فترة ميكن للمريب أن يغرس فيها املبادئ القومية وال،من مراحل النمو اإلنساين 

السليمة فما يتميز به الطفل من فطرة سليمة وطفولة ساذجة وبراءة صافية ومرونة وقلب طاهر مل يـدنس  

الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسـة سـاذجة   "جيعل مهمة املريب أجنع قال اإلمام الغزايل 

ال به إليه فإن عود اخلري وعلمـه  خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما مي

نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشـر وأمهـل   

ومن هذا املنطلق تناولت الباحثة ).٢"(إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له

                                                   
 

 



- ٥ - 
 

لتعرف على أكثر املشكالت اليت تواجههم وحماولة معاجلة هـذا  اجلانب السلوكي لدى األطفال وحماولة ا

  .السلوك اخلاطئ بإعداد دراسة  تساعد األسرة يف حل هذه املشكالت

  :مشكلة الدراسة-ثانياً

األسرة هي إحدى أهم املؤسسات االجتماعية التربوية اليت تقع عليها مسئولية التربية والتنشئة وبنـاء      

  .لكيانالفرد يبدأ من هذا ا

فهي اللبنة األوىل اليت يترعرع فيها الطفل ويكتسب منها الكثري من صفاته وسلوكياته وهي مسـئولة      

من أمهلَ تعليم " كل املسئولية عن تربية الطفل وذيبه يقول اإلمام الغزايل عندما يتحدث عن تربية الطفل 

اإلساءة، وأكثر األوالد إِمنا جاء فسادهم من قبلِ اآلبـاِء   ولده ما ينفعه، وتركَه سدى، فقد أَساَء إليه غايةَ

وإمهالهِم هلم، وترك تعليمهِم فرائض الدينِ وسننه، فأضاعوها صغارا، فلم ينتفعوا بأنفِسـهِم ومل ينفعـوا   

، ك كـبرياً يا أبت إنك عققتين صغرياً فعققت:فقال ،آباَءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق 

  ).١)(وأضعتين وليداً فأضعتك شيخاً

وقد يفقد األب واألم زمام السيطرة على تصرفات أبنائهم بسبب إمهال توجيههم وتربيتـهم مـن        

البداية فتظهر على األبناء سلوكيات منافية لتعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف من تصرفات مضـرة بـالفرد   

كية اليت يعاين منها األطفال يف مرحلة الطفولة الوسـطى واملتـأخرة   واتمع ومن أبرز املشكالت السلو

، وعصيان الوالدين ، اخلروج عن قوانني املدرسة ، اللعب بالنار، حتطيم األشياء حسب الدراسات العلمية 

الفظاظـة يف خماطبـة   ، حتطيم ممتلكات اآلخرين، الشجار مع اإلخوة:ومن االحنرافات السلوكية يف املنزل

أمـا  .إراقة األشياء عمـدا ، املراوغة واختالس األشياء ، الكذب، إمهال مسئوليات البيت، األسرة  أفراد
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، االحنرافات السلوكية يف املدرسة فتتمثل يف السرقة والغش والكذب واستخدام األلفاظ الفاحشة والبذيئة 

طريـق اإلغاظـة    تبديد ممتلكات املدرسة والتهرب من أداء الواجب وإزعاج األطفال اآلخـرين عـن  

، مضـغ اللبـان  ، قراءة الفكاهات أثناء العمل املدرسي، واالعتداء على األطفال األصغر سنا"االستفزاز"

هـذه   جنـد أن و ،)١(الشجار مع األطفال اآلخـرين  ، اهلمس أثناء احلصص وإثارة الصخب والتهريج 

وتشتمل على عـدم  ،واألخالقية املشكالت الدينية :أوال ،هياالت املشكالت ميكن تصنيفها يف مخسة جم

وحيتاج الطفل للتخلص من هذه املشكالت إىل جهد تربوي ،تعويد الطفل على الصالة والكذب والسرقة 

  .خملص يتمثل يف القدوة والتوجيه 

اجلانب الثاين من املشكالت اليت قد يعاين منها الطفل هو اجلانب االجتماعي وتنتج هذه املشكالت يف     

ضعف مهارات الطفل يف التعامل مع اآلخرين وتأخذ هذه املشكالت عدة أشكال منـها   األغلب بسبب

الشجار والعدوانية والتمرد والبذاءة أو االنسحاب واخلنوع واهلروب وقد أشار القرآن الكرمي إىل النـهي  

عن السلوكيات املؤدية للشجار من مهز وملز وسخرية وغيبه وجتسس كتدبري وقائي اهلدف منـه عـدم   

وجود مربر هلذا السلوك السيئ فوجه إىل التدخل العادل وفض النزاع بني املتنازعني وهي من مهام األسرة 

  .املسلمة

اجلانب الثالثة هو جانب املشكالت النفسية وهي من أخطر مشكالت السلوك اليت يتعرض هلا الطفل     

تزكية هي مناط الفالح للفرد قال تعاىل واإلسالم يؤكد أن ال،وحتتاج إىل مواجهه مبكرة من قبل الوالدين 

  .)٢()قَد أَفْلَح من زكَّاها(
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واخلوف والقلق واالكتئاب والتهور والغضـب  ) تدين تقدير الذات(ومن هذه املشكالت عقدة احلقارة 

وأغلب أسباب هذه املشاكل هو عدم اإلشباع العاطفي مـن  ،)عدم حتمل املسئولية ( واخلجل واإلتكالية 

االضطراب االكتئايب يظهر بنسبة تتراوح مابني  فقد جاء يف بعض اإلحصائيات أن. )١(بوين للطفلقبل األ

دلت بعض البحوث العلميـة الـيت    كما).٢(من األطفال املترددين على العيادات النفسية % ٢٠اىل ١٠

سـنوات، وأن   ٧-٢، والذين تتراوح أعمارهم بـني  )٢٣٩(أجريت على جمموعة كبرية من األطفال 

% ١١.٣يعانون من القسوة والعدوان، % ١٥.٧كانوا يعانون من سرعة االستثارة والضجر، % ٢٨.٩

 4عمر اليف ائيات أيضا أن الطفل كما أظهرت بعض اإلحص).٣(البكاء والعناد والسلوك الطفويلمن كثرة 

سنوات مث  6املخاوف املتخيلة مثل األشباح والوحوش، وتبلغ ذروا يف عمر عليه سنوات تسيطر  6إىل 

من األطفال حتت السادسة من العمر يظهر لديهم خوف حمدد يزول بشـكل  % ٩٠إن و.ختتفي فيما بعد

  ).٤(طبيعي

اجلانب الرابع هو جانب املشكالت التعليمية وتتمثل هذه املشكالت يف ضعف التحصيل العلمي لبعض  

األطفال يف هذه املرحلة وكذلك ضعف الدافعية مما يؤدي لإلمهال وهذه املشاكل متثـل مهومـا يوميـه    

بتـدين التحصـيل    للوالدين قد تؤدي للتشنج بني اآلباء واألبناء وخصوصا عندما يأيت إنذار من املدرسة

وال تكثر "العلمي للطفل وقد ذكر اإلمام الغزايل كالما نفيسا عن التعامل مع الطفل يف هذه املواقف فقال 

                                                   
 ١٠٠ص،هـ١٤١٩،جدة،الدار السعودية للنشر والتوزيع،سلوك طفلكمخس خطوات لتعديل :عادل رشاد غنيم - ١
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القول عليه بالعتاب يف كل حني فإنه يهون عليه مساع املالمة وركوب القبائح ويسقط وقع الكالم مـن  

).  ١"(أحيانا واألم ختوفه باألب وتزجره عن القبائحقلبه وليكن األب حافظا هيبة الكالم معه فال يوخبه إال 

وللتعامل مع هذه املشكالت جند أن القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة اشتملت على عدد هائل مـن  

النماذج السلوكية والتطبيقات العملية يف كيفية التصرف يف خمتلف نواحي ومواقف احلياة وحتت خمتلـف  

كذلك قدم اإلسالم جمموعة من األساليب الفعالـة يف هـذا   ، واالجتماعية الضغوط والظروف النفسية 

إىل عدة أساليب وردت يف تراثنا اإلسـالمي  " إحياء علوم الدين"فقد أشار اإلمام الغزايل يف كتابه، اال

لتعديل السلوك واستخدام لفظ رياضة النفس ليؤكد على أمهية التدريب العملـي املسـتمر الكتسـاب    

السلوكيات املرغوبة مما يفرض علينا ضرورة دراسة وحتليل هذه النماذج واملهـارات السـلوكية   وتثبيت 

والسبيل إىل حتقيق هذا التوازن يكمن يف األسلوب التربـوي                             ،والتدريب عليها

وار مـع القـدوة   الذي يتبعه اآلباء واألمهات فبقدر ما يتصف األسلوب باحلكمة واملوعظة احلسنة واحل

فما يسمعه األبناء . احلسنة يف األقوال واألفعال يكون تأثريه فاعل يف تعديل السلوك اخلاطئ لدى الطفل 

من وعظ وإرشاد من اآلباء واألمهات سرعان ما يتبخر بعد دقائق من مساعه لذلك فإن تعديل الـتفكري  

عديل السلوك وتبىن أمناط وعـادات صـحية   والتخلص من األفكار السلبية واالزامية اهلدامة وكذلك ت

وإجيابية راسخة ومستمرة لن حيدث إال من خالل التحول من الثقافة الوعظية إىل التـدريب والتطبيـق   

ال _رغم أمهيتها_وأن التوجيه والنصح والوعظ أو التعاليم املرسلة.العملي ألمناط سلوكية إسالمية عصرية

فتغيري السلوك شئ صعب واكتساب ، األمناط السلوكية اجلديدة تكفي لتعديل السلوك وتثبيت السمات و
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ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة اليت آمل أن تسـاعد  ، بعض السمات والعادات اجليدة أكثر صعوبة 

  . األسرة املسلمة يف تعديل سلوك أبنائها مبعرفة هذه املشاكل وأسباا وطرق عالجها 

  

  

  

  :تساؤالت الدراسة-ثالثاً

  :التساؤل الرئيسي

ما دور األسرة املسلمة يف معاجلة بعض املشكالت السلوكية لدى األطفال من وجهة نظر األمهات يف 

                                                                               مدينة مكة املكرمة؟

  :ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية

  ).١٢إىل ٦(طبيعة و خصائص مرحلة الطفولة من سنما : األولالسؤال 

الطفل من منظور التربية اإلسـالمية يف اجلوانـب    بناء شخصيةما دور األسرة املسلمة يف  :السؤال الثاين

  الدينية واألخالقية واالجتماعية والنفسية والتعليمية والغذائية ؟

يف كـلٍ مـن اجلوانـب    ) ١٢-٦(لدى األطفال من سـن   ما املشكالت السلوكية : الثالثالسؤال 

اجلانـب  ،اجلانـب النفسـي   ،جلانب التعليمـي ا ،اجلانب االجتماعي ،اجلانب الديين واألخالقي(:التالية

  .)الغذائي

دور األسرة املسلمة يف معاجلة بعض املشكالت السلوكية لدى األطفال مـن املنظـور   ما :ؤال الرابع الس

  التربوي اإلسالمي ؟
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  :أهداف الدراسة:رابعاً

١-١٢إىل ٦(التعرف على طبيعة و خصائص مرحلة الطفولة من سن.(  

  .التعرف على الدور التربوي لألسرة يف اإلسالم -٢

الدينية واألخالقية واالجتماعية (التالية التعرف على املشكالت السلوكية  لدى األطفال يف اجلوانب  -٣

  .)والتعليمية والنفسية والغذائية

التعرف على دور األسرة املسلمة يف معاجلة بعض املشكالت السلوكية لدى األطفال مـن املنظـور   -٤

  .التربوي اإلسالمي

  :أمهية الدراسة:خامساً

  .تبدو أمهية الدراسة من خالل أمهية مرحلة الطفولة فهي املرحلة اليت يتشكل فيها منو الطفل وثقافته    

  :لذا تكمن أمهية الدراسة يف اآليت

مما يـدعو  ، ظهور الكثري من املشكالت السلوكية لدى األطفال كما حتددها بعض األحباث امليدانية -١

  .للقلق من جانب املسئولني عن رعاية األطفال حيث أخذت هذه املشكالت يف التزايد املستمر

تشتمل حتاول هذه الدراسة تقدمي مقترحات وخطوات عملية  لتعديل هذه السلوكيات اخلاطئة حيث -٢

  .الدراسة على برنامج عملي سهل التطبيق داخل األسرة

حتاول إفادة األسرة يف كيفية عالج املشكالت السلوكية اليت يعاين منها أطفاهلا  عند تطبيـق هـذه   -٣

  .املقترحات

  :منهج الدراسة:سادساً
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األطفـال  املنهج املستخدم هو املنهج الوصفي وذلك يف عرض ووصف بعض املشكالت السلوكية لدى  

كل منهج يرتبط بظاهرة معاصـرة  "ويعرف املنهج الوصفي بأنه ، يف مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة 

  ).١"(بقصد وصفها وتفسريها

      

  :حدود الدراسة :اًسابع

  :احلدود املوضوعية

الدراسة التعرف على أبرز املشكالت السلوكية اليت تواجه األطفـال يف اجلوانـب الدينيـة     تاولح    

ودور األسرة املسلمة يف معاجلة هذه املشـكالت  ، واألخالقية واالجتماعية والنفسية والتعليمية والغذائية 

  .ذه املشكالت إجياد خطوات عملية تساعد األسرة على حلّ ه تاولحمث  .من منظور التربية اإلسالمية

  :احلدود املكانية 

سنة يف مدينة مكـة   ١٢إىل ٦اهللا تطبيق هذه االستبانة على أمهات األطفال من الفئة العمرية  حبمدمت     

  .املكرمة

  :احلدود الزمانية

هـ إىل الفترة ١/٨/١٤٣١من الفترة  هـ ١٤٣١الفصل الدراسي الثاين يف عام مت تطبيق االستبانة يف    

  .هـ١٥/٨/١٤٣١

  حتديد املصطلحات:اًثامن
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وأدار غريه ودور بـه  ، ودورته ، من دار الشئ يدور دورانا ودؤر واستدارة وأدرته أنا : (يف اللغة :دور

  ).١)(دورة واحدة وهي املرة الواحدة يدورها: استدرت وأداره مداورة ودار معه ويقال أيضا :وأدرت 

وضع اجتماعي يرتبط به جمموعة من اخلصـائص الشخصـية   :(ويعرفه مذكور يف االصطالح بأنه      

وجمموعة من ضروب النشاط وهو من منظور التفاعل  االجتماعي مكون من جمموعة من األفعال املكتسبة 

 ).٢)(يؤديها الشخص يف موقف تفاعل اجتماعي

امللقاة على عاتق األسرة جتاه تعديل السلوكيات اخلاطئة لـدى  املسئوليات واملهام  :وتقصد ا الباحثة    

  .أبنائها من منظور تربوي إسالمي

  : األسرة 

األسرة الدرع احلصينة :قال ابن منظور يف مادة أسر،وهو القوة واحلبس ، مأخوذة من األسر:يف اللغة     

ه ورهطه األدنون ألنه يتقوى ـم  عشريت: وأسرة الرجل .وهو أيضا احلبل والقيد الذي يشد به األسري، 

  ).٣(واألسرة عشرية الرجل وأهل بيته.

وقد يزيـد  .يتكون يف أساسه من زوجني وأوالد ، تنظيم اجتماعي شرعه اإلسالم :األسرة يف االصطالح

شريطة عيشهم ، بدخول أفراد آخرين من أويل القرابة أو اخلدم أو من تكلفت األسرة برعايتهم كاأليتام 
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مبا ميتلكون مـن  ، وهو مكلف برعاية النشء وتربيتهم دينيا وأخالقيا وعقليا ونفسيا ، واحد  يف مسكن

  ).١(ولكل فرد فيه حقوق وعليه واجبات حمددة شرعا،سلطة وقوة

  .وتقصد ا الباحثة املؤسسة االجتماعية األوىل واملكونة من األم واألب واألبناء     

  :املشكلة

عدة أحداث أو وقائع متشـابكة يكتنفهـا الغمـوض    "واملشكلة تتكون من .أشكل األمر أي التبس    

  ).٢"(ويصعب حلها قبل معرفة أسباا والظروف احمليطة ا 

وترى الباحثة أن املشكالت هي جمموعة من الصعوبات والعقبات اليت تواجه بعض األطفال وتـؤثر      

  .على تصرفام داخل األسرة وخارجها

  :السلوك

عبارة عن النشاط الذي يصدر من الكائن احلي كنتيجة لعالقته بظروف بيئة معينة والـذي يتمثـل   "    

حىت يتناسب مع مقتضيات حياتـه وحـىت   ، بالتايل يف حماوالته املتكررة للتعديل والتغري يف هذه الظروف

  ).٣"(يتحقق له البقاء وجلنسه االستمرار

نشطة الظاهرية امللموسة كاجلري واحلركة املزعجـة وتكسـري   ويقصد بالسلوك يف هذه الدراسة األ    

  .األشياء واإلفراط يف مشاهدة التلفزيون وغريها من سلوكيات األطفال
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ومن هذا املنطلق فإن املشكالت السلوكية هي تلك األنواع من السلوك اليت ترى األسرة أنه سـلوك      

  .وحيتاج إىل تعديل لدى أطفاهلا غري مرغوب فيه 

  :لطفل ا

  .يقصد بالطفل يف هذه الدراسة هو الطفل املميز من سن سبع سنوات وحىت مرحلة ما قبل البلوغ     

  

  :الدراسات السابقة:اًتاسع

الباحثة على قوائم الرسائل اجلامعية عن طريق مركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات   بعد اطالع    

ومن خالل البحوث والدراسات يف جمال ، اإلسالمية ومركز البحوث التربوية والنفسية جبامعة أم القرى 

لـدى  تربية األطفال مل جتد الباحثة دراسة متخصصة توضح دور األسرة يف معاجلة املشكالت السلوكية 

وإمنا وجدت دراسات تناولت ، الطفل  من منظور التربية اإلسالمية بتطبيق تصور مقترح معد هلذا الغرض

جوانب تربية الطفل بصفة عامة ودراسات اهتمت بتربية الطفل من منظور علم النفس ودراسات ناقشت 

بتربية الطفـل يف  املشكالت السلوكية لدى األطفال من املنظور النفسي فقط وكذلك دراسات اهتمت 

القرآن والسنة بصفة عامة وعلى حد علم الباحثة فلم توجد دراسـة تنـاقش دور األسـرة يف معاجلـة     

  .املشكالت السلوكية من منظور تربوي إسالمي

  :جماالت البحث احلايل وهي كما يلي تفق معوقد وجدت الباحثة عدة دراسات ت



- ١٥  - 
 

وكان عنواا تربية الطفل بني القسوة والتـدليل  ) ١) (هـ١٤٢٤(دراسة آمال سندي :الدراسة األوىل

  :من وجهة نظر األمهات يف العاصمة املقدسة وكان اهلدف من الدراسة 

  .والتدليل،ام للعوامل اليت تؤدي إىل القسوةالتعرف على املعدل الع-١

األطفـال  عـدد  -املستوى التعليمـي -احلالة االجتماعية(التعرف على العالقة بني متغريات الدراسة -٢

  .التدليل،القسوة واستخدام أسلويب) اخلربة-الدخل–عدد األطفال اإلناث -الذكور

  .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف هذه الدراسةولتحقيق أهداف الدراسة     

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية

القسوة على فقرات اال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات العينة يف استخدام أسلوب -١

  ).احلالة االجتماعية(األول 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات العينة يف استخدام أسلوب القسوة على فقرات اال -٢

  ).الدخل(اخلامس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات العينة يف استخدام أسلوب التدليل على فقرات اال -٣

  ).احلالة االجتماعية(األول 

  :عالقة هذه الدراسة بالدراسة احلالية
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واليت تتسـبب يف   )التدليل-القسوة(تتفق هذه الدراسة يف توضيحها ألسلوبني من أساليب التربية اخلاطئة

  . ظهور الكثري من املشاكل السلوكية لدى األطفال وهي ما تم به الدراسة احلالية

  :الدراسة الثانية

وعنواا تربية وتعليم الطفل يف اجلانب االجتمـاعي يف ضـوء   )١) (هـ١٤٢٤(مد اجلهيندراسة حم    

التوجيهات النبوية ودور األسرة يف تطبيقها ودف هذه الدراسة إىل إيضاح دور األسرة يف كيفية تطبيق 

ـ    ، التوجيهات النبوية لتربية الطفل يف اجلانب االجتماعي  وء وقد تناولت بيـان حقـوق الطفـل يف ض

وتربيته علـى اآلداب  ، التوجيهات النبوية يف اجلانب االجتماعي وتربيته على كيفية التعامل مع اآلخرين 

  .وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي .االجتماعية 

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية

وأعطى األطفال حقوقهم املشـروعة   النيب صلى اهللا عليه وسلم راعى حاجات الطفولة وقدر متطلباا-١

  .اليت تكفل هلم احلياة اآلمنة والسعيدة والبعيدة عن االضطرابات النفسية

التوجيهات النبوية رمست لألسرة الطريق الصحيح يف كيفية تعامل الطفل مع والدية وأخوته وأقاربـه  -٢

  .وأرحامه وجريانه وأصدقائه ومعلميه

  .أ العدل واملساواة يف معاملة األطفال يف اجلوانب املادية واجلوانب املعنويةالتوجيهات النبوية تنادي مببد-٣

  :عالقة الدراسة بالدراسة احلالية 
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تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف كوا تم بتربية الطفل حيث أن دراسة اجلهين ركزت على      

يف اجلانب االجتماعي ودور )  ذكور وإناث(ة الطفل التوجيهات النبوية القولية والفعلية والتقريرية  لتربي

السـلوكيات   ت الدراسة احلاليـة ناقشما تتناوله الدراسة احلالية حيث  األسرة يف تطبيقها وهو جزء من

الية يف املرحلة العمرية اخلاطئة لدى األطفال من منظور تربوي إسالمي كما تتفق الدراسة مع الدراسة احل

واستفادت الباحثة من هذه الدراسة فيمـا يتعلـق بـدور    .الدراسة وهي املرحلة االبتدائيةها تتهدفاساليت 

األسرة يف تطبيق التوجيهات النبوية لتربية الطفل واليت رمست الطريق الصحيح لكيفية تعامل األسرة مـع  

  .الطفل 

  

  

  :الدراسة الثالثة

،    يف تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفـل  ) هاومهمت(األسرة املسلمة ) ١)(هـ١٤٢٠(دراسة مسرية بليلة     

، وكان اهلدف من الدراسة التعريف باملهمة اليت تؤديها األسرة يف سبيل تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفـل 

  .واستخدمت الباحثة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي 

  :ومن أبرز نتائج الدراسة
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، داية تكوينها حيث رغب الرجل يف اختيار الزوجة الصـاحلة  اهتمام التربية اإلسالمية باألسرة منذ ب-١

  .وركزت كثريا على مرحلة الطفولة باعتبارها أهم مرحلة ميكن فيها تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفل

األسرة هي املؤسسة األوىل لتنمية الرقابة الذاتية لدى الطفل فلذلك يقع على عاتقها واجب االهتمـام  -٢

احلسية وإشباع ميوله وهي العامل الوحيد للتربية املقصـودة يف املراحـل األوىل مـن    مبدركات الطفل 

  .الطفولة

  .تؤثر الطريقة أو األسلوب املستخدم يف تربية الطفل على فكره وخلقه ومنوه العقلي-٣

ليـة  تنمية الرقابة الذاتية تعتمد على تربية الطفل من مجيع جوانبه اجلسمية والعقليـة والنفسـية والعق  -٤

ألن هدف التربية تنمية مجيـع  ، فالتربية أكثر وأوسع يف الشمول والتكامل من عملية التعلم ،واالجتماعية

  .جوانب اإلنسان وصقلها

  

  

  :عالقة الدراسة بالدراسة احلالية

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا خصائص مرحلة الطفولة وبيان دور األسرة يف تربيـة      

  .واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مهام األسرة املسلمة يف تربية الطفل املسلم.الطفل املسلم 

  :الدراسة الرابعة
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وكان عنواا دراسة بعض العوامل املـؤثرة علـى التكيـف    ) ١)(هـ١٤١٧(دراسة فاطمة با جابر    

ودف هذه ، " دراسة ميدانية"األسري وبعض املشكالت التربوية الناجتة عنها يف ضوء التربية اإلسالمية 

واليت قد تسـبب اخلالفـات   ، الدراسة إىل التعرف على بعض العوامل اليت تؤثر على التكيف األسري 

ها على بعض املشكالت التربوية املنتشرة بني طالبات مدارس التعليم مبكة املكرمـة  األسرية ومعرفة تأثري

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الذي يقـوم بتحليـل الظـواهر     ولتحقيق أهداف الدراسة.

ة والعوامل وكانت الدراسة ميدانية مت فيها استخدام استبيان مكون من منوذجني مت تطبيق األول على عين

واآلخر على عينة من املشرفات مبدارس التعليم العام مبكة ، معلمة ٤٥٠من املعلمات املتزوجات عددهن 

  .املكرمة 

  :وتوصلت الباحثة إىل العديد من النتائج منها

  .التكيف األسري يتأثر بالعوامل السبعة املذكورة يف البحث بنسب خمتلفة-١

شكالت التربوية اليت تعاين منها الطالبات مبراحل التعليم مجيع هذه العوامل تعد من أسباب حدوث امل-٢

  .العام

إمهال الواجبـات املدرسـية   ،بعض املشكالت التربوية الناجتة عن سوء التكيف األسري هي اخلوف -٣

  .التلعثم أثناء الكالم ،العناد،الكذب،السرقة

  :عالقة هذه الدراسة بالدراسة احلالية
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تائجها ويف الفصل الثالث بالتحديد أن هناك مشكالت تربوية تنتج عـن  أظهرت الدراسة من خالل ن    

–السرقة -العدوانية-اخلجل-االنطواء–اخلوف –إمهال الواجبات املدرسية (سوء التكيف األسري منها 

وهو ما يعين أن دور األسرة كبري جدا يف ختطي هذه ) التلعثم يف الكالم-الشرود الذهين-العناد-الكذب

إليه الدراسة احلالية حيث أا ستضع برنـامج لألسـرة    تح وهو ما سعفعل بالشكل الصحياملشاكل لو 

  .يسهل تطبيقه لتعديل السلوكيات اخلاطئة اليت ظهرت يف بعض األبناء يف األسرة 

  :الدراسة اخلامسة

اإلجرائي يف تعديل  وعنواا استخدام بعض مبادئ اإلشراط) ١) (١٤١٦(دراسة عبد الرزاق الغامدي    

سلوك اخلروج من املقعد وسلوك مص اإلصبع عند تالميذ املرحلة االبتدائية بالتطبيق يف مدرسة احلـرمني  

  .مبكة املكرمة 

وكان اهلدف من هذه الدراسة معرفة أثر استخدام بعض مبادئ اإلشراط اإلجرائي يف تعديل سـلوك      

الميذ املرحلة االبتدائية بالتطبيق يف مدرسة احلرمني مبكـة  وسلوك مص اإلصبع عند ت، اخلروج من املقعد

تالميذ يعانون من سلوك اخلـروج  ) ٣(تالميذ من تالميذ املدرسة ) ٨(وقد طبقت الدراسة على .املكرمة

يعانون من مشكلة مص اإلصبع وقد مت تقسيم التالميذ الذين يعانون من مشكلة مـص  ) ٥(من املقعد و

جمموعة تتكون من ثالثة أفراد استخدم معهم يف العالج اإلجـراءات السـلوكية   :اإلصبع إىل جمموعتني 

واموعة الثانية املكونة من فردين استخدم معهم العـالج التـنفريي   ، ) التعزيز، اإلطفاء ، التعليمات (

                                                   
١ -
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اخلـط  (فترة ما قبـل العـالج   ،وقد أعد الباحث برنامج حمدد يتكون من فترتني ) عقار ذو طعم كريه(

  .وفترة املعاجلة) قاعديال

  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

ففي سلوك اخلروج من املقعـد وصـلت   ، أمهية التعزيز وفاعليته يف التقليل من السلوك غري املرغوب -١

يف األداء % ٩٧وبلغت نسبة اخنفاض سلوك مص اإلصـبع  .يف الزمن% ٩٨و،يف األداء% ٩٥النسبة إىل 

  .يف الزمن% ٩٨و،

 ٤٧فقد بلغت نسبة االخنفاض لسلوك اخلروج من املقعد يف هذه املرحلة .يأيت اإلطفاء يف املرتبة الثانية -٢

يف % ٦٨و،يف األداء % ٦٠وبلغت نسبة اخنفاض سلوك مص اإلصـبع  .يف الزمن% ٣١و،يف األداء% 

  .الزمن

ونسـبة  ،يف األداء% ٣٠نسـبة  التعليمات تأيت يف املرتبة الثالثة فقد اخنفض سلوك اخلروج من املقعد ب-٣

يف الـزمن  % ٣١يف األداء و % ٣٧ويف سلوك مص اإلصبع بلغت نسبة االخنفـاض  ، يف الزمن % ١٩

ويالحظ أن التعليمات سرعان ما تفقد فاعليتها وقدرا على ختفيض السلوك غري املرغوب ويتضح ذلك ،

عليمات ألول مرة مع مرحلـة إعطـاء   من خالل مقارنة نسبة االخنفاض يف السلوك بني مرحلة إعطاء الت

  .التعليمات للمرة الثانية

ينخفض سلوك مص اإلصبع بشكل كبري وخاصة يف الزمن عند استخدام العقار ولكن سـرعان مـا   -٤

يعاود االرتفاع مبجرد ترك العقار فقد بلغت نسبة اخنفاض السلوك عند استخدام العقار للمرة الثانيـة إىل  

يف % ٢٠يف األداء و% ٢٥الزمن علما بأن هذه النسبة قد ارتفعت بنسـبة  يف % ٩٩يف األداء و% ٩٠

  .الزمن عند تر استخدام العقار بأسبوع واحد فقط
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  :عالقة الدراسة بالدراسة احلالية

تناقش الدراسة تعديل السلوك اخلاطئ بعدة أساليب وهي التعزيز واإلطفاء والتعليمات وكانت نتائج     

لسـلوكيات اخلاطئـة   احلالية اليت ستضع تصور مقترح لربنامج عملي لتعـديل ا الدراسة تدعم الدراسة 

  .ال تكفي إليقاف السلوك اخلاطئ  هافالتعليمات وحد

كما أا طبقت يف املرحلة االبتدائية كما يف الدراسة احلالية وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسـة يف  

  .ال هذه املرحلة العمريةجمال أساليب التعامل مع السلوك اخلاطئ لدى أطف

  :الدراسة السادسة

مسئولية األب املسلم يف تربية الولـد يف مرحلـة   : وعنواا) ١)(هـ١٤٠٩(دراسة عدنان باحارث      

  :وكان اهلدف منها .الطفولة 

متمـثال يف  ، إظهار دور األب التربوي جتاه أبنائه الذكور يف مرحلة الطفولة يف ضوء الكتاب والسنة -١

  .منوذج املمارسة العملية اليت يقتدي اوضع 

فكرية ،وضع منوذج املمارسة العملية لدور األب يف تربية أبنائه الذكور يف مرحلة الطفولة تربية خلقية -٢

  .صحيحة مستمدة من الكتاب والسنةجسمية ،

، بدوره التربوي جتاه أبنائه الذكور يف مرحلة الطفولـة   تعريف األب ببعض املعوقات اليت تعيق قيامه-٣

  .والسبل املناسبة حللها وإزالتها
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  .واستخدم الباحث يف دراسته املنهج االستنباطي والوصفي

  :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

فهمـه  إن عدم وجود األب يف األسرة أو عدم قيامه بواجباته التربوية كما يريدها اإلسالم وعـدم ت -١

  .لطبيعة الولد يف مرحلة الطفولة يعيق منو الولد اخللقي والفكري واجلسمي

إن القدوة واحلب والرمحة والعطف واحلكمة والعدل بني األوالد كل ذلك يعد من أعظم دعائم تربية -٢

  .األوالد يف مرحلة الطفولة 

يف اإلثارة اجلنسـية والـربامج   إن أخطر وأعظم العقبات اليت تسبب احنراف األوالد وضالهلم تتمثل -٣

  .التلفزيونية املنحرفة واملخدرات ومشاكل انفصال األبوين والفراغ واخلادمات غري  املسلمات

  :عالقة الدراسة بالدراسة احلالية

تتفق دراسة با حارث مع الدراسة احلالية يف موضوع الدراسة وهو تربية الطفل املسلم وختتلف معها     

أي الذكور دون (ارث ركزت على دور األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة يف أن دراسة با ح

  .ومل يذكر دور األسرة املتمثل كما ذكر سابقا يف األم واألب واألبناء ) اإلناث

واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف دور األب يف تكوين األسرة املسـلمة ومسـئولياته جتاههـا        

  .ألب يف التربية اجلسمية واخللقية وكيفية التعامل مع اآلخرينوكذلك مسئولية ا

  

  :الدراسة السابعة
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وكان عنواا املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطـرق  )١) (هـ١٤٠٥(دراسة عائشة اجلالل     

عالجه وكان اهلدف منها معرفة بعض املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم واستخدمت الباحثة املنهج 

فتحدثت عن خصائص مرحلـة  ،وقد مجعت الباحثة جوانب كثرية ومتعددة ،واملنهج التارخيي ، الوصفي 

واشـتملت مثانيـة   وكانت الدراسة نظرية ،ات يف اجلانب الروحي واجلسمي والعقلي الطفولة والتوجيه

  :فصول احتوى الفصل الثامن على النتائج والتوصيات ونذكر منها ما يلي

  .حرص األب على اجللوس مع أطفاله وتقدمي النصح واإلرشاد هلم مهما كانت ظروف عمله-١

  .لعدم االعتماد على اخلدم يف رعاية األطفا-٢

  .الرد على تساؤالت األطفال بإجابات صادقة أمينة ملدركام العقلية وألعمارهم الزمنية-٣

فال يأمروم بسلوك حسن حىت يطبقونه ، حرص اآلباء واألمهات بأن يكونوا قدوة صاحلة ألطفاهلم -٤

  .وال ينهوم عن سلوك فاسد حىت ميتنعوا هم عنه، هم أوال 

  :الدراسة احلاليةعالقة دراسة عائشة جالل ب

الدراسة اهتمت بتربية الطفل املسلم وتناولت مهام األسرة يف ذلك وهو ما يتفق مع الدراسة احلاليـة      

أيضا سلطت الدراسة الضوء على املشكالت اليت يعاين منها الطفل داخل األسرة وهذا أيضا من اجلوانب ،

بيق عملي لكيفية تعديل املشكالت السلوكية الـيت  اليت ركزت عليها الدراسة احلالية إال أا مل تضع تط

 .يعاين منها الطفل وهو ما ذكرته الدراسة احلالية 

  الفصل الثاين
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سـنه وينقسـم   ) ١٢-٦(واملتأخرة من سن خصائص مرحلة الطفولة الوسطى 

  :املبحث إىل النقاط التالية 

 .أمهية مرحلة الطفولة:أوالً

 .خصائص النمو اجلسمي:ثانياً

 .خصائص النمو احلركي:ثالثاً

 .خصائص النمو احلسي:رابعاً

  .خصائص النمو العقلي:خامساً

 .خصائص النمو اللغوي:سادساً

 .خصائص النمو االنفعايل:سابعاً

 .خصائص النمو االجتماعي:ثامناً

 .خصائص النمو الديين:تاسعاً

 .خصائص النمو األخالقي:عاشراً

  

  :متهيد
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فهي املرحلة اليت تتشـكل فيهـا   ، الطفولة عند اإلنسان هي أوىل مراحل النمو وأمهها على اإلطالق     

كما أا أطول مراحل النمو وأشدها خطورة فكل ما يكتسبه الطفل فيها من ، شخصية الطفل وسلوكه 

  .عادات إجيابية أو سلبية ستستمر معه يف بقية مراحل حياته القادمة 

لذلك اهتم اإلسالم ا اهتماما بالغا فأوالها بالرعاية واالهتمام والتوجيه فأهتم باحلفاظ على الطفـل      

  .منذ وجوده يف بطن أمه إىل خروجه للحياة كما أهتم بتربيته وتنشئته التنشئة الصاحلة 

رفة طبيعة وخصـائص  ولكي تتم تربية الطفل على الوجه األكمل الذي حثنا عليه اإلسالم البد من مع    

فكان البد من معرفة خصـائص مرحلـة   ، كل مرحلة عمرية مير ا الطفل ليتم التعامل معه على ضوئها 

الطفولة الوسطى واملتأخرة يف حياة الطفل لفهم سلوكه  وتلبية احتياجاته املختلفة واملقدرة على مواجهـة  

  .املشكالت اليت تقلق الوالدين واملربني والتغلب عليها

إذا عرفنـا مـاذا   :"وتذكر أوجيين مدانات ثالثة أسباب ألمهية معرفة خصائص مراحل الطفولة فتقول    

نتوقع من كل مرحلة من مراحل النمو لن نكون قلقني أو مندهشني من سلوك األطفال فلـن نقلـق إذا   

فـل  ولن ننـدهش إذا فـاخر ط  ،برأسه وقفز عليها عدة مرات"الدب"ضرب طفل الثالث سنوات لعبته 

فنحن نعلم أن مجيع سلوكيات األطفال عاديـة وطبيعيـة   ،اخلمس السنوات بسلوكيات مثرية أمام أقرانه 

ونعلم انه يعود إىل مثل هذه السـلوكيات إذا  ، يتخلى عنها الطفل فيما بعد وهو يف طريق النمو والتطور 

مهية وهي إذا ميزنا مراحل وتضيف سببني آخرين هلذه األ، )١"(كان مريضا أو متعبا أو مضطربا أو خائفا

كما ،منو الطفل استطعنا تزويده بكل ما حيتاجه لكل مرحلة كي يستطيع إمتام هذه املرحلة بشكل طبيعي 
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جيب علينا طلب املساعدة الفورية عندما نرى طفلنا يعود إىل سلوك من املفروض انه تعـداه يف املرحلـة   

  .خصائص مراحل منو الطفل املختلفة وكل هذا ال ميكن معرفته بدون معرفة) ١(السابقة

مـا  :وهلذا سيتم حبول اهللا يف هذا الفصل اإلجابة على التساؤل األول من تساؤالت الدراسة وهـو      

من الناحية الدينيـة واألخالقيـة   ) ١٢-٦(خصائص النمو يف مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة من سن 

  .واالجتماعية والتعليمية والصحية ؟

  خصائص النمو ال بد من معرفة ما هو مفهوم الطفولة ؟وقبل عرض 

املرحلة املبكرة من حياة اإلنسان اليت يكون خالهلا يف اعتماد شبه تـام   :يشري مفهوم الطفولة إىل أنه    

على احمليطني به سواء كانوا أبوين أو أعضاء األسرة أو املدرسني وهي اليت تبدأ من الوالدة وتنتهي بالبلوغ 

وإِذَا { وتنتهي مرحلة الطفولة بالبلوغ ) ٢( }ثُم نخرِجكُم طفْلًا{ : اية تكون بالطفولة يقول تعاىلفالبد، 

اللَّه نيبي ككَذَل هِملن قَبم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح نكُملَغَ الْأَطْفَالُ مب اللَّهو هاتآي لَكُم   ـيملع

يمك٤)( ٣(}ح.(  

 ).٥(هي املرحلة بني امليالد والبلوغ الطفولة :مفهوم آخر للطفولة وهو

  :وميكن تلخيص أمهية هذه املرحلة يف النقاط التالية 

  .أا متثل اللبنة األوىل لتكوين األسرة واليت متثل بدورها اخللية األوىل لتكوين اتمع"-١  

                                                   
 

 

  .]٥٩آ:النور[- ٣
 

٥ -  
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 .املستقبل وبناة الغد أن األطفال هم عدة -٢  

متثل هذه املرحلة األساس لغريها من املراحل ففيها تغرس املبادئ والقيم واالجتاهات الـيت تشـكل   -٣  

 .سلوك اإلنسان يف املستقبل عندما يكرب ويصبح إنسانا ناضجا فتؤيت أكلها بإذن را

واألخالق الكرميـة أو الذميمـة    يف هذه املرحلة يكتسب الطفل من بيئته العادات النافعة أو الضارة-٤

 .واالجتاهات الصحيحة أو الفاسدة 

 .يف هذه املرحلة تتهيأ االستعدادات النفسية والفكرية لقبول كل ما هو مرغوب فيه وحمبوب-٥  

 .)١("يف هذه املرحلة تتشكل جوانب النمو املختلفة جسميا وعقليا واجتماعيا-٦  

. نزل إىل بيئة املدرسة حيدث تغريات جذرية يف سلوك الطفل واجتاهاته ونالحظ أن االنتقال من بيئة امل    

وإن مل تكن هناك أي إعاقة جسمية أو عقلية عند الطفل فإنه يتم إحلاقه باملدرسـة االبتدائيـة يف سـن    

مرحلـة  "فعند املربني يطلق عليها ، وتسمى مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة تسميات خمتلفة ، السادسة

ألا املرحلة اليت يتوقع فيها أن يدخل الطفل املدرسـة ويـتعلم أساسـيات املعرفـة     " ة االبتدائيةاملدرس

والسن الذي يعتقد فيـه  ، أما اآلباء فينظرون إىل هذه املرحلة بأا سن النشاط الزائد .واملهارات املختلفة 

أما بالنسبة لعلمـاء الـنفس   ، عد الطفل أنه يعرف كل شئ مما يؤدي للتمرد والعناد وعدم االلتزام بالقوا

يها يغلب على اهتمام الطفل كيف يكون مقبوال من أقرانـه  فف، فيطلقون على هذه املرحلة بسن العصبة 

ويؤدي به هذا االهتمام إىل التطابق يف مظهره وحديثه وسـلوكه  ، وكيف يعترفون به كعضو يف اجلماعة 

  ) .٢(مع اجلماعة لكي تتقبله

                                                   
١ - 
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  :ة بعدة مميزات نلخصها يف النقاط التاليةوتتميز هذه املرحل

 .اتساع اآلفاق العقلية املعرفية وتعلم املهارات األكادميية من القراءة والكتابة واحلساب-١"

 .تعلم املهارات اجلسمية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية -٢

 .واكتساب اجتاه سليم حنو الذات، وضوح فردية الطفل -٣      

اتساع البيئة االجتماعية واخلروج الفعلي إىل املدرسة واتمع واالنضمام جلماعـات جديـدة   -٤      

 .واطراد عملية التنشئة االجتماعية 

  .)١("زياد االستقالل عن الوالدين-٥

وأي ، وللطفل يف هذه املرحلة العديد من االحتياجات واملطالب واليت ال بد أن توفرها لـه األسـرة       

  .ل أو نقص يف تلبية هذه املطالب سيؤثر بشكل سليب على منو الطفل النمو السليم واملتوافق مع جمتمعة خل

 :) ٢(وميكن تلخيص هذه املطالب يف النقاط التالية 

 .تعلم املهارات احلركية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية-١

 .بناء اجتاهات سليمة حنو الذات ككائن عضوي تام-٢

 . تعلم إنشاء العالقات مع األقران وحتقيق االنسجام معهم-٣

 .تعلم الدور الذي يليق باجلنس الذي ينتمي إليه الفرد-٤

 .تعلم املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب-٥

 .تكوين الضمري ومعايري األخالق والقيم -٦   

                                                   
١ - 
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 .وميةتعلم املهارات الالزمة للتعامل مع شئون احلياة الي-٧  

  .تكوين اجتاهات سليمة حنو اجلماعات واملؤسسات االجتماعية-٨  

وستتناول الباحثة يف هذا البحث جزء من مرحلة الطفولة وهي مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة          

هذه  وسنبدأ حبول اهللا باحلديث عن مظاهر النمو املختلفة يف،  سنه كما أشرنا سابقا ) ١٢-٦( من سن

فالطفل يدخل يف هذه السن املدرسة االبتدائية إما قادما من املنزل ، حلة واليت تعرف باملرحلة االبتدائية املر

  .مباشرة أو منتقال من دار حضانة أو روضة األطفال

ومن خالل معرفة مظاهر النمو املختلفة اليت مير ا الطفل يستطيع الوالدين معرفة إذا ماكان التغري يف      

ومن هنا تكمن أمهيـة  ،أو أنه بوادر مشكلة سلوكية ،لهم سلوك طبيعي حسب مرحلته وعمره سلوك طف

  .معرفة هذه املظاهر والتغريات من قبل األهل

 :مظاهر النمو املختلفة يف مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة 

  مظاهر النمو اجلسمي -) ١

ويف هذه املرحلة ). ١"(ويقابله النمو السريع للذات ، املستمر  هذه هي مرحلة النمو اجلسمي البطئ"     

كما تتميـز هـذه املرحلـة    ."تتغري املالمح العامة اليت كانت متيز شكل اجلسم يف مرحلة الطفولة املبكرة

ويعترب أقل منه يف أي مرحلة أخرى من ، بالصحة العامة وينخفض معدل الوفيات ابتداء من هذه املرحلة 

ويالحظ أنه مع دخول املدرسة يصبح الطفل أكثر عرضة لبعض األمراض املعديـة مثـل   . مرمراحل الع

  ).٢"(ومن هنا تربز أمهية التطعيم ضد هذه األمراض. احلصبة والنكاف واجلدري 
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ألن تعرض الطفل ألي مشكلة صحية سيؤثر على حتصيله الدراسي بالدرجة األوىل وكـذلك علـى       

لذلك جيب على األسرة رعاية الطفل صحيا يف هذه املرحلة احلساسة مـن  ، درسة توافقه مع أقرانه يف امل

  .مراحل حياته

  : مظاهر النمو احلركي  -) ٢

وتظهر من خالله منو العضالت الكبرية والصغرية للطفل حيث يزداد منو التآزر بني العضالت الدقيقة     

تعامل مع األشياء واملواد ، وتزداد أمهيـة مهاراتـه   وتزداد مهارة الطفل يف ال –ـالتآزر بني العني واليد  

اجلسمية يف التأثري على مكانته بني أقرنه وعلى تكوين مفهوم إجيايب للذات ، ويـتقن الطفـل تـدرجيياً    

املهارات اجلسمية الضرورية لأللعاب الرياضية املناسبة للمرحلة ، ويتضح ذلك من خالل العمل اليـدوي  

لعاب الفردية واجلماعية احلركية والرياضية املختلفة اليت تتضح فيهـا املهـارات   الذي يقوم به الطفل واأل

  ). ١(احلركية

حيـث مييـل   ، وتظهر يف هذه املرحلة بعض االختالفات بني اجلنسني يف بعض مظاهر النمو احلركي     

الذكور إىل اللعب القوي الذي حيتاج إىل مهارة وشجاعة وتعبري عضلي عنيف كالتسلق واجلري ولعـب  

رة حركيـة  كرة القدم وقفز احلواجز وركوب الدراجات وغريها من األلعاب اليت حتتاج إىل قوة ومهـا 

  ).٢(واخلياطة والنسيج والتريكو ، بينما اإلناث يفضلن املهارات احلركية اخلفيفة مثل نط احلبل ، كبرية 

ويكثر من اخلروج خـارج املنـزل   ، كما يتسم الطفل يف هذه املرحلة بالنشاط الزائد وكثرة احلركة     

ويـأيت  ، ة الزائدة اليت يتمتع ا ويهوى الرحالت وأي نشاط حركي لتصريف هذه الطاق، للعب واجلري
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هنا دور األسرة يف يئة املناخ املالئم للطفل ملمارسة هذه اهلوايات وعدم إمهاله وتركه عرضـة لرفقـاء   

  .السوء خارج أسوار املنزل

  : مظاهر النمو احلسي  -) ٣

ت احلسـية  تتضح هذه اخلصائص يف القدرة على اإلدراك احلسي لألطفال من خالل بعض العمليـا     

كالقراءة والكتابة والتعرف على األشياء من خالل ألواا ، و أشكاهلا ، وأحجامها ورائحتها ، والقـدرة  

على التعرف على احليوانات من حيث التذكري والتأنيث ، ومعرفتهم لألشـكال اهلندسـية ، وكـذلك    

مـع  ( ركيبها يف كلمات ومجـل األعداد وتعلم العمليات احلسابية األساسية وإدراك احلروف اهلجائية وت

وإدارك  فصول السنة واملسـافات  ) ناً بني احلروف املتشاة يف بداية التعليم امالحظة صعوبة التمييز أحي

إخل ، ويتميز النمو احلسي لألطفال ابتداء من سن السادسة بـالتوافق البصـري والسـمعي    .. والوزن 

ل بالتدريب يف اية املرحلـة مـع وجـود بعـض     واللمسي والشمي والتذوقي الذي يتجه حنو االكتما

الصعوبات احلسية لبعض األطفال اليت ميكن لنا مالحظتها وفهمها ومعاجلتها منذ وقت مبكر حيث يعاين 

خاصـية  ( فقط منهم من قصـر النظـر  % ) ٣( من األطفال من طول النظر ، بينما يعاين % ) ٨٠( 

  ). ١(لمس لديهم قوية ، وتكون حاسة ال) فسيولوجية يف هذه املرحلة 

  : مظاهر النمو العقلي  -) ٤

يتميز النمو العقلي للطفل يف هذه املرحلة بالسرعة سواًء من حيث القدرة على التعلم أو التـذكر أو      

التفكري أو التخيل ، وكذلك منو الذكاء وحب االستطالع ومنو املفاهيم ، وإدراك العالقة بني األسـباب  

هوم النقود والقدرة على صرفها واستبداهلا والتعامل معها ، ويتأثر النمو العقلي للطفل والنتائج وإدراك مف
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. سلباً وإجياباً باملستوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي لألسرة ، وكذلك باملدرسة ووسـائل اإلعـالم   

فإن األطفال الذين  ويرتبط النمو العقلي إىل حد كبري بالنمو االجتماعي واالنفعايل لدى األطفال ، ولذلك

يعتمدون على والديهم يكون تقدمهم العقلي أقل من أولئك الذين يقطعون شـوطاً أكـرب يف طريـق    

  ). ١(استقالهلم االجتماعي واالنفعايل

كما تصبح انفعاالته أكثر ، ويف هذه املرحلة يستطيع الطفل التعبري عن انفعاالته بالكالم وليس الفعل     

  .ضبطاًُ وذيباً 

  : أهم مظاهر النمو العقلي يف الطفولة الوسطى واملتأخرة

  :اإلدراك -١

، العملية اليت نستنتج من خالهلا املعلومات أو نتعرف على بعض املعلومات من خـالل احلـواس    هو    

فعندما يشاهد طفال أغصان شجرة تز يف الغابة فإنه يدرك أن اهتزاز هذه األغصـان بسـبب وجـود    

وحتدث التغريات ،احلركي بصورة كبرية –ويرتبط النمو اإلدراكي بالنمو احلسي ، لغابةً حيوانات داخل ا

ويتحسن اإلدارك مـع تقـدم العمـر الـزمين     ، سنوات تقريبا  ٩-٤الرئيسية يف النمو اإلدراكي مابني 

  ).٢(للطفل
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فيجـد  ، لذلك فإن الطفل يف بداية هذه املرحلة يف حالة خضوع للحواس بعد أن اكتمل منوها تقريبا     

ويتيح له اخلروج من املنزل جماال واسعا لتدريب هـذه  ، متعة يف استخدامها ويتقبل بسهولة ما تعلمه إياه 

  ).١(احلواس  وإجراء املقارنات

حيث كان على األطفال أن يتعلموا الضغط على أزرار معينة " اجيبسون ورفاقه"ويف جتربة قامت ا     

وقد . وذكرت أن التعرف على مبدأ اإليقاع والتناغم يسهل من عملية التعلم ، عند النطق بكلمات معينة 

قد استخدموا مبدأ اإليقاع لتسهيل عملية تعلمهم أكثـر مـن   ) ١٢-١١(تبني أن األطفال األكرب سناً 

مما يشري إىل أن األطفال يف مراحل منوهم يكونون أقدر علـى تنظـيم البيانـات    ، اً األطفال األصغر سن

فاألطفال األكرب يتعاملون مع بيانات أكرب ومعلومات أكثـر  ، اإلدراكية يف طرائق منطقية مع تقدم العمر 

  ).٢(تركيبا باملقارنة مع األطفال األصغر سناً

  :التذكر-٢

فالتـذكر عمليـة   ، عملية التذكر من املعامل اهلامة للنمو يف هذه املرحلة يعترب التغري الذي يطرأ على     

فالقدرة على التذكر واسترجاع املعلومات يساعد على فهم املواقـف وحـل   ، أساسية يف احلياة املعرفية 

ولعل القصور الواضح يف قدرة الطفل على التعلم يف املراحل السابقة هـو  ، املشكالت اليت تواجه الطفل 

كما جند أن الذاكرة ليست جمرد عملية ختزين للمعلومات بل ،يجة عدم قدرته على االحتفاظ باملعلوماتنت
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تتضمن عمليات تنظيمية كا إجياد العالقات بني األشياء بعضها البعض وربط اخلربات القدمية بـاخلربات  

  )١(اجلديدة

  :االنتباه-٣

املثريات اليت تستقبلها احلواس وختزينها يف الـذاكرة   عملية استبقاء الكائن العضوي لبعض:"االنتباه هو   

مما حيدث متهيدا يف عملية اإلحساس لتجهيز  هذه املثريات باستخدام عمليات معرفية ، لفترة أطول نسبيا 

ولكن أي تعلم ينبغي أن يتطلب ، ويالحظ أنه ليس من الضروري أن يكون الفرد واعيا ؛حىت يتعلم ،أعلى

  ).٢"(مستويات االنتباهدرجة أو مستوى من 

فهو يستطيع تركيـز  ، واملدى واحلدة ، تزداد قدرة الطفل يف هذه املرحلة على االنتباه من حيث املدة     

ومـع  ، ويصبح قادرا على التحرر النسيب من مشتتات االنتباه ، انتباهه حول موضوع معني فترة طويلة 

ويزداد االنتباه يف اجلزء الثاين مـن  ، األحاديث الشفهيةذلك فإنه ال يستطيع تركيز انتباهه لفترة طويلة يف

ومعلـوم  ،يف مداه ودقته وتركيزه أي تركيز النشاط الذهين يف اجتاه معني ) الطفولة املتأخرة(هذه املرحلة 

تربويا أن طفل السادسة والسابعة ال يستطيع تركيز انتباهه ملدة طويلة لذلك كان االجتاه لعدم إعطـائهم  

ويالحظ أن توجه الطفل حنو املعلم ليس ،) ٣(لشفهية ملدة طويلة حىت ال يفقدوا التركيز واالنتباهالدروس ا
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وأهم ظواهر عدم االنتباه ملـا  ،داللة أكيدة على أنه ينتبه إىل ما يعرض من وسائل وما يديل به من شرح 

  :"يعرض له ما يلي

  .الرجلني وعبث مبحتويات الدرج اضطراب ملحوظ يظهر على شكل انفعال عام وإفراط يف حتريك-١

  .ونظرات حاملة سارحة وسحنة كئيبة، استرخاء عام يظهر يف عدم االستقامة يف اجللوس -٢

  .احتباس فكري يظهر يف شرود باطين عن العامل اخلارجي-٣

  .)١("ملل يظهر يف تثاؤب مستمر-٤

  

  

  :التخيل -٤

سواء كان له وجـود أو غـري   ،يبدو كأنه حمسوس ، أو حدث يف صورة أو رمز تصور شئ:"التخيل هو

  ).٢"(موجود يف احلقيقة مثل أحالم اليقظة

عبارة عن القدرة على تفسري احلقائق بطريقة تدعو إىل حتسـني احليـاة   :" كما ميكن تعريف التخيل بأنه

التفكري تسـتعمل فيـه احلقـائق حلـل     ومعىن هذا أن التخيل عبارة عن نوع من ، احلاضرة واملستقبلية 

  ).٣"(ومن أمثلة ذلك املخترعني والكتاب والروائيني، مشكالت املستقبل واحلاضر 

  :التخيل يف سن املدرسة
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ويأخذ ختيله يف هـذه السـن   . عندما يلتحق الطفل باملدرسة يكون عادة يف السادسة من عمره تقريبا    

فإنه يف هذه املرحلة ونتيجـة  ، ملرحلة السابقة من النوع اإليهامي فبعد أن كان ختيله يف ا، اجتاها جديدا 

ويستطيع املريب التحكم يف قدرة . للنضج العقلي يصبح ختيله يف سن املدرسة ختيال إبداعيا أو ختيال تركيبيا 

. ة الطفل اخليالية وتوجيهها يف اجتاه حمدود عن طريق النشاط الفين كالرسم والتلوين أو ميدان سرد القص

، وهذا النوع من التخيل يكون يف العادة موجها إىل غاية عملية أكثر من التخيل احلر املطلق من القيـود  

  ).١(الذي يقوم على الوهم وال يتصل مباضي الطفل أو حاضره

ين يعانون من القلق يكون حتصيلهم ومنوهم العقلي أقل من رفقائهم الذين ال يعانون مـن  واألطفال الذ

وتعترب املدرسة ذات تأثري عميق يف شخصية الطفل حيث تتيح له توسيع مهاراته وتعلمه مهارات ، القلق 

  .)٢(سلوكية جديدة تزيد من منوه العقلي وزيادة حصيلته الثقافية 

  ):الفهم(يعاباالست

ـ ويظهر ذلك بترمجة ،القدرة على إدراك املعاين" قصد بهيو      ريها األفكار من صورة إىل أخرى وتفس

بنتائج وآثار معينة بناء علـى املسـارات   ) أي األفكار(وشرحها بإسهاب أو يف إجياز والتنبؤ من خالهلا 

  .)٣("واالجتاهات املتضمنة يف هذه األفكار

  :هذه املرحلة  أبرز خصائص الفهم يف
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بعد  دقيقة إىل أن يتجاوز الساعة وذلك ٣٠يف هذا العمر يصبح الطفل مؤهال للتركيز ويبدأ ذلك من -١"

  .سن الثامنة من عمره

وحماولة تفسريها وتطبيقهـا ومقابلتـها مـع    ، توسع آفاق الطفل يف تفهم األشياء صغريها وكبريها -٢

  .معلومات سابقة

يتعلم الوقت ويفهم معىن السـاعة  ، توسع آفاق فهمه للتمييز بني املاضي واحلاضر بني اليمني واليسار -٣

  .والدقيقة 

  .)١("لنقد الذايت وذلك بصورة سطحيةتوسع آفاق استيعاب ا-٤

  :النمو اللغوي يف الطفولة املتأخرة

  :احملصول اللغوي

فمـن دراسـته   . ينمو خبطى سريعة "يشري حممد مجيل منصور إىل أن التكوين اللغوي العام للطفل      

باملدرسة ومن قراءته واستماعه للناس ومشاهدته للتلفزيون يبين الطفل حمصوله اللغوي الذي يستخدمه يف 

 ٢٠األول الدراسي من  وقد وجد بالدراسة أن متوسط احملصول اللغوي للطفل يف العام. كالمه وكتابته 

وبوصـوله إىل الصـف   . من الكلمات األساسية يف القاموس % ٦-٥أو من ، ألف كلمة  ٢٤ألف إىل 

أما الكلمات العامية والشتائم فتصبح جزءا هاما مـن احملصـول   .ألف كلمة ٥٠السادس يعرف حوايل 

واألخوات األكرب منه أو مـن   ومثل هذه الكلمات يتعلمها من األخوة. اللغوي للطفل يف اية املرحلة 
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ولذلك يتوحد مع األطفال الكبار ويعطيه ذلك إحساسـا باألمهيـة   . طالب املدرسة الثانوية ااورون 

  ).١"(الذاتية

  : مظاهر النمو اللغوي  -) ٥

تتمثل أمهية النمو اللغوي يف عالقته الكبرية بالنمو العقلي واالجتماعي واالنفعايل فكلما تقدم الطفـل      

يف استخدام اللغة بطريقة سليمة ، وكلما كان   يف السن تقدم يف حتصيله اللغوي ويف قدرته على التحكم

طفال الذين يعيشون يف بيئـات  يف حالة صحية جيدة كان أكثر نشاطاً وقدرة على اكتساب اللغة ، واأل

ذات مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مرتفعة تكون فرص منوهم اللغوي أفضل من األطفال الـذين  

  ).٢(يعيشون يف بيئات ذات مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية متدنية

لطفل التبـاين واالخـتالف   ويدرك ا، ومع التقدم يف املراحل الدراسية تزداد املفردات ويزداد فهمها     

 -الصـدق  (ويتضح ادارك معاين اـردات مثـل   .القائم بني الكلمات ويدرك التماثل والتشابه اللغوي

ويظهر ، ويالحظ طالقة التعبري واجلدل املنطقي ).املوت  –احلياة  –احلرية  –العدل  -األمانة -الكذب 

ميكن ألطفال املرحلة االبتدائية فهم معىن السـؤال  ا كم،الفهم واالستماع الفين والتذوق األديب ملا يقرأ 

كما نالحظ قدرة الطفل ،بصرف النظر عن وجود خربة مباشرة مبوقف حقيقي يتعلق به هذا السؤال أم ال

كمـا  ، على تعلم القراءة بالتدريج حىت يتمكن يف ايتها من قراءة اجلمل الطويلة والكلمـات املركبـة   
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وتكون الكتابة بشكل بطئ يف البداية مث يتطور الطفل كلما ، حلة  الكتابة باليد يستطيع الطفل يف هذه املر

  ) .١(تقدم يف املراحل الدراسية

وإذا أخذنا هذه احلقائق بعني االعتبار فأننا جند أنه مل يكن جمرد مصادفة أن تبدأ املدرسة يف معظم الدول 

  .يف سن السادسة أو السابعة من العمر

  :أسئلة األطفال

يرى فؤاد السيد أن أسئلة األطفال تصطبغ يف بدء قدرم على احلديث بصيغة انفعالية عاطفية تـدور      

أن هذه األسئلة دف يف السنة األوىل والثالثة للميالد إىل معرفة األشياء والصور :" حول رغبام  فيقول

ويقترن هذا التطور ، املواقف اليت ميرون ا مث تتطور فيما بني الثالثة والرابعة إىل فهم ، اليت تثري انتباههم 

مث تسـتطرد  .بنمو قدرة الطفل على التذكر وربط مواقفه الراهنه باملواقف واخلربات اليت مرت به من قبل 

، يف تطورها بعد ذلك لتتخذ أشكاال خمتلفة ؛دف يف جوهرها إىل زيادة خربة الطفل بالعامل احمليط بـه  

وقد يهدف من ذلك كله إىل جمرد اللـهو  ، ىل إلقاء أسئلة يعلم هو نفسه إجابتها وقد مييل الطفل أحيانا إ

  ).٢"(اللفظي أو تأكيد معلوماته أو جذب انتباه احمليطني به 

  : مظاهر النمو االنفعايل  -) ٦
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ألنه أحد األسس اليت تعمل يف بناء ، هو ركن هام يف عملية النمو الشاملة املتكاملة  :يف االنفعالتعر    

حيث تعمل على حتديد وتوجيه املسار النمائي الصحيح لتلك الشخصية بكل ما حتمله ، الشخصية السوية 

  ).١"(من عواطف وأفكار وما حتققه من األفعال وأمناط السلوك املختلفة

يف هذه املرحلة نسبياً عن ذي قبل ، إال أن الطفل ال يصل يف هـذه املرحلـة إىل    تتهذب االنفعاالت    

االنفعالية السريعة حيث يكون لديه بـواق مـن الغـرية      النضج االنفعايل املناسب ، فهو قابل لالستثارة

كيـف   والتحدي واملخاوف اليت قد يكون أكتسبها يف املرحلة السابقة ، ويتعلم األطفال يف هذه املرحلة

أكثر من ذي قبل وتتكون لديهم العواطف والعادات االنفعاليـة املختلفـة ،     يشبعون حاجام بطريقة

ويبدي الطفل احلب وحياول احلصول عليه بكافة الوسائل وتتحسن عالقاته االجتماعية واالنفعاليـة مـع   

أو األقران ، بينما مييل إىل  اآلخرين ، وتكون لديه حساسية للنقد والسخرية من قبل الوالدين أو املعلمني

نقد اآلخرين ، وتالحظ يف هذه املرحلة خماوف األطفال بدرجات خمتلفة ، وتظهر انفعـاالت اخلـوف   

والعالقات االجتماعية ، وقد تظل مع األطفال بعض املخاوف املكتسبة يف املرحلة السـابقة ، وتظهـر   

العدوان ، وتلعب األسرة   ة على كف نوازعنوبات الغضب يف مواقف اإلحباط وتنمو لدى الطفل القدر

  ). ٢(واملدرسة ووسائل اإلعالم املختلفة دوراً كبرياً يف نشوء العوامل االنفعالية املتنوعة لدى األطفال 

وتتضح خطورة هذه املرحلة للطفل من الناحية االنفعالية حيث تزداد لدية احلساسية من التوبيخ والنقد     

ودور . قد تسبب له بعض املشاكل النفسية مثل اخلوف والعزلة واالنطواء واخلجل و، الالذع ممن حوله 

  .الوالدين يف هذه املرحلة خلق لغة حوار وتفاهم مع الطفل إلبعاده عن أي مشاكل نفسيه مستقبال
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أي ميكنـهم أن  ، وبناء على ذلك ميكن لألطفال أن يفكروا فيما حوهلم تفكريا يتصف باملوضـوعية      

وأن يقارنوا وجهة نظر اآلخرين بوجهـة  ، ا وجهة نظر اآلخرين حىت يف املواقف الشديدة التعقيد يراعو

كدور ، وأن يوسعوا إدراكهم لألدوار االجتماعية ، مما ميكنهم من القيام بعملية التواصل بكفاءة ، نظرهم 

  .واملدرس ، والزوجة ، والزوج ، واألم، األب 

  : الطفولة الوسطى واملتأخرة األمناط االنفعالية الشائعة يف

  :ختتلف االنفعاالت يف الطفولة املتأخرة عنها يف الطفولة املبكرة يف ناحيتني     

  .نوع املواقف اليت تثري انفعال الطفل : األوىل 

  .أسلوب التعبري عن االنفعال: الثانية

هذه التغريات يف انفعاالت األطفال من مرحلة ألخرى ترجع إىل اتساع خربم وتعليمهم ولـيس إىل      

فخربة الطفل املتزايدة متكنه من أن يكتشف كيف يستجيب الناس املختلفون حنو التعبريات . عامل النضج 

فل يعدل من طريقته يف التعـبري  ويف ضوء رغبته يف أن يصبح مقبوال اجتماعيا فإن الط. االنفعالية املختلفة 

  ) . ١(عن انفعاالته اليت يكتشف أا غري مقبولة اجتماعيا

  :وهناك العديد من األمناط االنفعالية الشائعة يف الطفولة الوسطى واملتأخرة مثل 

ويعترب البعض هذه االنفعاالت . اخلوف واخلجل والغضب والغرية وحب االستطالع واملرح واحلب     

  .اضطرابات سلوكية مثل اخلوف واخلجل والغضب والغرية إذا زادت عن احلد املقبول 
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رة أن مشاكل النمو يف الطفولة الوسطى واملتـأخ ) ١(فيذكر زيدان يف كتابة النمو النفسي للطفل واملراهق

  :هي 

  .الكذب-١

  .االضطرابات االنفعالية مثل اخلوف واخلجل والغضب والغرية-٢

  .السرقة -٣

  .التأخر الدراسي-٤

  .ضعف الثقة بالنفس-٥

  .وسيتم حبول اهللا مناقشتها بالتفصيل يف الفصل الثالث من البحث 

  :فترات االنفعال احلاد عند الطفل

يرى منصور أن هناك أسباب جسـمية  و،الطفل إىل أقصاها ها انفعاالت يتوجد بعض الفترات تصل ف    

أو بيئية وراء حدة انفعال الطفل يف بعض الفترات منها عندما يكون الطفل مريضا أو جمهدا فإنه يتصـف  

  بعدم 

  

  .)٢(عكس عندما يكون مرتاح فإنه يشعر بالسعادة والسرور ،االستقرار والنكد واملشاكسة 

  :ألطفالزة النفعاالت ايالصفات املم
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 بعض مظاهرها عـن انفعـاالت البـالغني    ختتلف يفاالنفعاالت عند األطفال :ي أن قول فؤاد البهي    

  :ويقول اا تتميز بعدة مميزات منها ، الراشدين 

  .أي أا تبدو بسرعة وتنتهي بنفس السرعة اليت بدأت ا : أا قصرية املدى  -١"

  .وهي لذلك تصبغ حياته بصبغة وجدانية خمتلفة األلوان واآلثارتنتاب الطفل انفعاالت عدة : كثرية -٢

مث ما يفتـأ أن  ، ال يستقر الطفل يف انفعاالته على لون واحد فهو سرعان ما يضحك :متحولة املظهر-٣

وهكذا تشرق يف عينيـه  ، ويضحك ليخاف ، يغضب ليضحك ، يبكي فهو لذلك قلب وحول انفعاالته 

  .ادة ويف عينية دموع البكاءأسارير وجهه بالسرور والسع

فهو يبكـي يف  ، ال مييز الطفل يف ثورته االنفعالية بني األمور التافهة واألمور املهمة : حادة يف شدا-٤

ويفرح عندما تعطيـه  ، ويبكي أيضا بنفس الشدة حينما تقص له أظفاره ، حدة حينما متنعه من اخلروج 

  .)١("تشتري له دراجة جديدةويفرح بنفس القوة حينما ، قطعة من احللوى 

  :   مظاهر النمو االجتماعي -) ٧

يتميز النمو االجتماعي للطفل يف هذه الفترة باجتاه الطفل حنو االستقاللية واتسـاع دائـرة ميولـه        

واجتاهاته واهتماماته ومنو الضمري ومفاهيم الصدق واألمانة لديه ، وتزايد الـوعي االجتمـاعي لديـه ،    

يل حنو القيام باملسؤوليات ومنو مهاراته االجتماعية ، وتزايد االهتمـام واملسـايرة للقواعـد    والقدرة وامل

واملعايري اليت يفرضها األقران ، وتزايد حدة تأثري مجاعة األقران يف سلوك الطفل ، ويضطرب سـلوكه إذا  

الطفـل مـع   حدث صراع أو معاملة خاطئة من جانب الكبار وميكن التحقق من ذلك من خالل تفاعل 

أقرانه يف املدرسة سواء يف الفصل أو اللعب أو العمل املدرسي وذلك من خالل ممارستهم بعض ألـوان  
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النشاط املدرسي أو االجتماعي ، ويتأثر النمو االجتماعي للطفل بعملية التنشئة االجتماعية يف املدرسـة  

عمار الطالب ، والفروق االجتماعية بعوامل منها ، البناء االجتماعي للمدرسة ، وحجمها ، وسعتها ، وأ

واالقتصادية بني الطالب ، والعالقة بني املعلم والطفل ، والعالقة بني الطالب بعضهم ببعض ، والعالقـة  

  ). ١(بني األسرة واملدرسة أيضاً 

ويف النصف الثاين من املرحلة االبتدائية يبدأ الطفل يف استبدال معايري الوالـدين واملدرسـني مبعـايري        

االنتقال من مرحلة االعتماد على الوالـدين إىل االسـتقاللية   على  ويساعد ذلك الطفل، األقران والشلة 

اعتمادا على الوالـدين وأكثـر   وهذا يعين أن دخول الطفل للمدرسة جيعله أقل .واالعتماد على النفس 

خيف حـب  كما ، مما جيعل تأثريهم يتزايد عليه ،تركيزا على األقران ألنه يقضي معهم الكثري من الوقت 

وذلـك  ، حىت سرعة الغضب ختف جتاه إخفاء ما يظهره أحيانـا  ، الطفل للسيطرة واالستئثار باألشياء 

  . )٢(مراعاة لشعور اآلخرين

هلـا  ) خالل عملية التنشئة االجتماعية يف املرحلة السابقة ( إن عالقة الطفل بوالديه أما يف األسرة ، ف    

تأثري كبري على سلوكه االجتماعي ، وذلك من حيث نوع العالقات السـائدة يف األسـرة واسـتخدام    

ملختلفة اإلعالم ا  أساليب الثواب والعقاب يف التوافق االجتماعي ، ويتأثر النمو االجتماعي أيضاً بوسائل

  ).  ٣(مثل التلفاز والصحف واإلذاعة والثقافة العامة والعوامل واخلربات املتاحة للطفل للتفاعل االجتماعي 

  :خصائص النمو االجتماعي يف الطفولتني الوسطى واملتأخرة
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  :واتساع دائرة العالقات االجتماعية ، زيادة النشاط االجتماعي -١"

، فدخوله للمدرسة يؤدي للتعرف على أصـدقاء كثـر   ، يتمتع الطفل يف هذه املرحلة حبب املناقشة     

  .كما يتمتع الطفل يف هذه املرحلة بقلة الرغبة يف التعاون مع الزمالء، حياول حتقيق وجوده من خالهلم 

  :اللعب  -٢

بداية هذه املرحلة مث يتحول إىل اجلماعية يف ويتميز بأنه فردي يف ، يبلغ اللعب يف هذه املرحلة ذروته      

  .فهو يدخل الفرح والسرور لنفس الطفل ويساعد يف إكسابه الكثري من املهارات، ايتها 

  :مجع األشياء وامتالكها-٣

  ).١"(.مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل مجع األشياء واحلرص على اقتنائها    

  : يالعوامل املساعدة على النمو االجتماع

سنة وأبـرز هـذه    ١٢و٦يدة تساعد الطفل على النمو االجتماعي يف عمر ما بني توجد عوامل عد    

ويفتح أمامه ، ي للطفل إمكانية تبادل األفكار مع اآلخرين سهل النمو اللغوي: النمو اللغوي-أ ":العوامل 

  .آفاقا جديدة لالندماج مع اجلماعة املدرسية

احلالة الصحية اجليدة للطفل بذل جهود متواصلة لالندماج مع اجلماعـة   تتيح:احلالة الصحية للطفل-ب

  .ومشاركتهم أنشطتهم املختلفة والتفاعل معهم

يساعد النمو العقلي الذي وصل إليه الطفل يف هذه املرحلة على حتسني فـرص  : النمو العقلي للطفل-ج

لـى إدراك وجهـات نظـرهم إزاء    إذ تتيح له القـدرة ع ، جناحه يف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

كما ميكنه من توقع ردود أفعاهلم إزاء ما يقوم بـه  ، املوضوعات املطروحة أثناء التفاعل االجتماعي معهم
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مما يؤدي إىل استمرار تقبله من قبل ، وهذا ما يتيح له التصرف مبا ال يسبب الضيق لآلخرين ، من أفعال 

  .ه يف أنشطتهاواشتراك، اجلماعة واستمرار تفاعله معها 

يـه إزاء  من سـلوك والد يتعلم الطفل السلوك االجتماعي من خالل ما يالحظه : القدوة أو النموذج-د

، يراه من سلوك املدرسـني  وكذلك ما ، وإزاء السلطة ، وإزاء اجلريان ، وإزاء بعضهما بعضا ، إخوته 

أو ،  حماكاتـه لسـلوكهم   ويؤدي إىل، كل ذلك جيذب انتباهه ، ومن سلوك من يشغل مراكز السلطة 

  ).١"(تقمص الشخصية اليت تعد بالنسبة له موضع إعجاب

  : مظاهر النمو الديين ) ٨

يتضح هذا اجلانب فيما يتعلمه الطفل يف مواد القرآن الكرمي والتوحيد والفقه وـذيب السـلوك ،       

وذلك من خالل تعلم اجلانب العقائدي يف تعرفه على ربه ودينه ونبيه والتعرف علـى كيفيـة ممارسـة    

لعـب دوراً هامـاً يف   هذه اجلوانب يف البداية على التلقني الذي ي  العبادات تدرجيياً ، ويعتمد اكتساب

تكوين األفكار واملعايري الدينية للطفل ، مث تأيت بعدئذ مرحلة املمارسة والتطبيق للمعلومات الدراسية حىت 

  ).٢(تصبح سلوكاً ممارساً يطبقه الطفل يف حياته اليومية 

أو هديـة أو  ويغلب على سلوك الطفل يف هذه املرحلة االهتمام باجلانب الديين للحصول على مكافئة     

كما يزداد لدى الطفل التصور عن الكون واخلالق وغريها مـن  ، مدح وثناء من قبل الوالدين خصوصا 

  .وتقوى يف الغالب شخصية الطفل من الناحية الدينية يف هذه املرحلة، املفاهيم الدينية 

  : مظاهر النمو األخالقي )٩
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الطفل فال بد من ملريب أن يعلـم الطفـل السـلوك    يعترب هذا اجلانب من اجلوانب املهمة عند تنشئة     

األخالقي املرغوب فيه دينيا واجتماعيا وتعديل ما يظهر علي الطفل  من سلوك ال أخالقي قد يضر به يف 

  .مستقبله 

مدى اكتمال متثل الفرد أو تشربه ملا يسود جمتمعه ومواطنيه من قيم وعادات :"ويقصد بالنمو اخللقي    

يتخذ الفرد من هذه القيم والعادات والتقاليد إطارا مرجعيا حيتكم إليه فيما يصدر عنه من  حبيث، وتقاليد 

  ).١"(ويف تقييمه الشخصي ألفعال وتصرفات اآلخرين، أفعال وتصرفات 

وحيث أن مرحلة الطفولة املتوسطة متثل بيئة خصبة مناسبة لغرس وتعزيز املبادئ اخللقية الصـحيحة        

شريعة اإلسالمية يف شخصية الفرد ، فمن هذا املنظور يتأكد دور النمو األخالقي يف ظـل  املستمدة من ال

اإلسالم فيعرف الطفل ما هو صواب وما هو خطأ ، ويعرف الطفل التفريق بني احلالل واحلرام ، ويـتم  

فاقه واحمليطني إدراك قواعد السلوك األخالقي القائم على االحترام املتبادل سواء مع زمالئه أو معلميه أو ر

  ). ٢(به ويرتسم من خالل سلوكه العام يف املنزل واملدرسة وبيئته االجتماعية

األمانة والصدق والعدالة وميارسها كمفاهيم : كما يدرك الطفل يف هذه املرحلة مفاهيم متعددة مثل "    

لطفل توازنا بني أنانيته وبني ويف اية مرحلة الطفولة حيقق ا.ختتلف عن التطبيق األعمى للقواعد واملفاهيم 

  ).٣"(ويالحظ منو الضمري والرقابة الذاتية على السلوك، السلوك األخالقي وتزداد درجة تساحمه 
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واأللفـاظ  ،الشجار مع اإلخوة والـزمالء :ويالحظ أن لبعض األطفال أمناطا سلوكية ال أخالقية مثل     

  ).١(م اإلصغاء أثناء الدرسوعد، والسرقة والغش والتخريب ، والكذب ، النابية 

وقد خلص بياجيه من دراساته إىل أن تفكري األطفال يف القضايا األخالقية يسري يف طريقني خمتلفني تبعـا  

سنوات واليت يعتربها بياجية املرحلة األوىل ) ١٠-٥(إن املرحلة األوىل املمتدة من "لنضجهم النمائي فريى 

وأن هذه القواعد تفرض مـن ممثلـي   ،والقواعد على أا ثابتة ال تتغرييف النمو األخالقي ينظر إىل العدالة 

أما املرحلة الثانية واليت متتد ابتداء من سن العاشرة من العمر يعتقد فيهـا الطفـل أن القواعـد    ،السلطة

األخالقية يصنعها الناس وأن احلكم على األفعال البد أن يأخذ بعني االعتبار النية أو القصد مـن الفعـل   

سنوات مرحلة )١٠-٧(ضافة إىل نتائجه وعرفت هذه املرحلة باسم األخالقية املستقلة واعترب العمر مابنيإ

  ).٢"(انتقالية بني املرحلتني األوىل والثانية تظهر فيها خصائص كل منهما

من البحث والذي وضحنا فيه خصائص مرحلة الطفولة  الثايننأيت إىل اية الفصل  املظاهرية هذه بنها    

وسنتحدث حبول اهللا عن األسرة يف اإلسـالم  ، من سن السادسة إىل سن الثانية عشر من مجيع اجلوانب 

  . ودورها التربوي لبناء الطفل من النواحي الدينية واألخالقية واالجتماعية والنفسية والتعليمية والغذائية

 

 
  
  
  
  
  
  

                                                   
 

 



- ٥٠  - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث 

دور األسرة املسلمة يف بناء شخصية الطفل من جوانبها املختلفة من منظور 

  :التربية اإلسالمية  

  .أسس بناء شخصية الطفل من الناحية اإلميانية-١

  .أسس بناء شخصية الطفل من الناحية األخالقية -٢

  .االجتماعيةأسس بناء شخصية الطفل من الناحية  -٣
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  .أسس بناء شخصية الطفل من الناحية النفسية -٤

  .أسس بناء شخصية الطفل من الناحية العلمية -٥

 .أسس بناء شخصية الطفل من الناحية الصحية والغذائية -٦

 

 

 

 

 

 

 :متهيد

األسرة هي الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله "لقد اعتىن اإلسالم بتكوين األسرة عناية بالغة فـ    

واألسرة أول مؤسسة اجتماعية يعيش فيها ، لتحقق منو الفرد واتمع ، شخصية الطفل فرديا واجتماعيا 

عملية التطبيع االجتماعي  وهي أقوى مؤسسة يستخدمها اتمع يف)."١"(ويشعر باالنتماء إليها، الطفل 

ولألسرة دورها الفعال يف تكوين وتشكيل الشخصيات ، ونقل التراث االجتماعي من جيل إىل جيل 
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وهي ما ستتناوله الباحثة  بالدراسة يف هذا الفصل فإذا كانت العالقة ،) ١"(خاصة خالل مرحلة الطفولة 

ثر االجيايب من االستقرار النفسي والنمو السليم كان لذلك األ، بني األم واألب أساسها احملبة والتفاهم 

للطفل وإن كانت عالقة األب واألم متوترة وغري مستقرة انعكس ذلك بشكل سليب على نفسية الطفل 

والتواصل ،كما أن حضور اآلباء واألمهات يف حياة أطفاهلم .وسلوكه بل قد يدفعه للعنف والعدوانية 

ويف قدرته على التواصل ، طفل على حقائق اتمع الذي يعيش فيه معهم عامل مهم وحاسم يف إطالع ال

وتعمل على تقبله للجنس الذي ينتمي إليه والشعور باألمن ،وتشكيل الصورة اليت حيملها الطفل عن نفسه 

وقد أظهرت بعض الدراسات أن الطفل يبدو عليه القلق ،والطمأنينة وخباصة يف السنوات األوىل من حياته 

وتزيد قدرته على االتصال ،فعن طريقهم يدخل عامل اتمع من حوله ،غاب عنه أمه وأبوه  إذا ماوالتوتر 

  ).٢(بأترابه وبزمالئه وبغريهم من أفراد اتمع

لذلك أوىل اإلسالم  تكوين األسرة املسلمة عناية كبرية ودعا الناس للعيش يف ظالهلا فهي املكان     

قال اهللا ، ) ٣(واختذ من األنبياء مثال ،  تليب رغائب اإلنسان وتعىن حباجاته الطبيعي للحياة املستقيمة اليت

ة إِالَّ ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ لرسولٍ أَن يأْتي بِآي{سبحانه وتعاىل 

وعندما نتأمل حكمة التشريع اإلسالمي يف أركان ومقومات تكوين "،)٤(}كتاب بِإِذْن اللّه لكُلِّ أَجلٍ

فمنذ التفكري يف بناء األسرة واخلطوات املؤدية إىل هذا . األسرة جند أا تقوم على املودة والسكن والرمحة
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طبيعي إىل كل هذه اخلطوات هي الطريق ال) أهلية(البناء من خطبة وهدايا ومهر واتفاق وتعاقد وثبوت 

مث يبدأ نسيج الرمحة والسكن داخل هذا البيت وذا ، هدف الزواج وما حيققه من مودة بني الزوجني 

  ).١"(املعىن تستوعب األسرة مهوم احلياة ومتاعبها والوفاء مبتطلباا 

بشكلها وقد حظيت األسرة يف  الشريعة اإلسالمية  بالكثري من التشريعات والقوانني واليت لو طبقت     

كما اتسم املنظور اإلسالمي للتربية .الصحيح لعاش اتمع املسلم بأكمله باستقرار وسعادة ال مثيل هلا

بل اهتم ببناء شخصية املسلم بناء متوازن ، فلم حيرص على جانب أكثر من غريه، بالتكاملية والشمولية 

  )النفسية والغذائية الدينية واألخالقية واالجتماعية والتعليمية و(من مجيع النواحي

وستناقش الباحثة يف هذا الفصل دور األسرة املسلمة يف بناء شخصية الطفل من هذه النواحي وهذه     

  .التوجيهات مستقاة من املنظور التربوي اإلسالمي

  

  :مسئولية األسرة املسلمة يف

    :للطفل املسلم اإلمياينالبناء  :أوالً

 :إلميايناجلانب ا - ١

ملا "و اإلمياين املهمة اليت اعتىن اإلسالم بتنميتها يف الطفل منذ نعومة أظفاره اجلانبمن اجلوانب 

حيث أن أسعد ، كان اإلميان القوي يدفع صاحبه إىل العمل الصاحل ويقويه ضد الفنت والشهوات 

الناس بعلمه وعمله من أخلص قصده هللا سبحانه وتعاىل لذا كان ال بد من تربية األبناء تربية 
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لب تربية األبناء وهذا يتط، إميانية تربطهم باهللا تعاىل وتقيهم خماطر التيارات اإلحلادية واهلدامة 

  ).١"(تربية جادة على أداء الفرائض واجتناب املعاصي

للوصول إىل مرحلة ، وإمنا هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد ، والطفولة ليست مرحلة تكليف"    

وليكون على أمت االستعداد خلوض ، التكليف عند البلوغ ؛ ليسهل على الطفل أداء الواجبات والفرائض 

فهي تشعره باالتصال ، والعبادة هللا تفعل يف نفس الطفل فعال عجيبا ، ؛ بكل ثقة وانطالق غمار احلياة 

فتجعله سويا مستقيما ، وهي تلجم انفعاالته الغضبية ، وهي دئ من ثوراته النفسية ، باهللا جل وعال 

)"٢ .( 

شعاره مبسئوليته أمام اهللا لذلك ينبغي على الوالدين تربية الطفل على مراقبة اهللا سبحانه وتعاىل وإ    

  فال يكتفي بعمل ما يطلب منه فقط ، سبحانه وتعاىل وتعويده على القيام ببعض األعمال الصاحلة بنفسه 

  :ومن أبرز وسائل حتقيق التربية اإلميانية لألبناء

  :ربط الطفل بالقرآن الكرمي حفظا وتعلما-١

دى حفظ القرآن الكرمي ومستوى األداء ملهارات قد أجريت دراسة حول إمكانية وجود عالقة بني مف    

  ):٣(وقد أسفرت النتائج عن،القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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وجود عالقة اجيابية قوية بني مدى حفظ القرآن الكرمي وتالوته ومستوى أداء التالميذ ملهاريت القراءة -أ

  .اجلهرية وفهم املقروء

ومستوى أداء التالميذ ملهارة القراءة ،جيابية قوية بني مدى حفظ القرآن الكرمي وتالوته وجود عالقة ا- ب

  .وكذلك بالنسبة ملهارة فهم املقروء، اجلهرية والصامتة 

حىت يفتح الطفل عينيه منذ نشأته على أوامر اهللا فريوض :تعريفه أول ما يعقل أحكام احلالل واحلرام -٢

وحىت يتفهم الطفل منذ تعقله أحكام ،نواهيه فيدرب على االبتعاد عنها  وعلى اجتناب،على امتثاهلا 

  ).١(احلالل واحلرام ويرتبط بالشريعة وأحكامها منذ صغره

  :أمره بالعبادات وهو يف سن السابعة-٣

حىت يتعلم الطفل أحكام العبادات منذ نشأته ويعتاد على أداء الفرائض منذ صغره فيترىب على طاعة اهللا 

وحيث جيد يف هذه العبادات الطهر لروحه .م حبقه والشكر له وااللتجاء إليه والثقة به واالعتماد عليهوالقيا

  ).٢.(والصحة جلسمه والتهذيب خللقه والصالح ألقواله وأفعاله

ومن ذلك ما ،عليها وقد حث علماء املسلمني على االهتمام بعقيدة الطفل وتلقينها منذ صغره لينشأ     

اعلم أن ما ذكرناه يف ترمجة العقيدة ينبغي أن يقوم إىل الصيب يف أول نشوئه ليحفظه حفظا ( ذكره الغزايل

مث االعتقاد واإليقان ،فابتداؤه احلفظ مث الفهم ،ومث ال يزال ينكشف له معناه يف كربه شيئا فشيئا 

سان أن شرحه يف فمن فضل اهللا سبحانه على قلب اإلن،والتصديق ذلك مما حيصل يف الصيب بغري برهان ،

ومث يبني لنا األساليب العقدية يف نفوس األطفال فيقول وليس ،أول نشوئه لإلميان من غري حاجة أو برهان 
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الطريق يف تقويته وإثباته أن يعلم صنعة اجلدل والكالم بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسريه وقراءة احلديث 

ده يزداد رسوخا مبا يقرع مسعه من أدله القرآن يشتغل بوظائف العبادات فال يزال اعتقا و،ومعانيه 

  ). ١()عليه من أنوار العبادات ووظائفهاوحججه ومبا يرد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها ومبا يسطع 

ودرجوا ،أخذ به أهل امللة ،أن تعليم الوالدان للقرآن شعار من شعائر الدين:"يف حني رأى ابن خلدون 

ا يسبق فيه إىل القلوب من رسوخ اإلميان وعقائده من آيات القرآن وبعض مل،عليه يف مجيع أمصارهم 

إن الغاية من ذلك هي ،..وصار القرآن أصل التعليم الذي يبىن عليه غريه من العلوم ،متون األحاديث 

الذي ،الوصول بالوليد إىل رسوخ العقائد اإلميانية يف نفسه وغرس أصول األخالق الكرمية عن طريق الدين

  ).٢" (مهذباً للنفوس ومقوماً لألخالق باعثاً على اخلري جاء

  

  

  

  :البناء األخالقي للطفل املسلم: ثانيا 

مما حيتاج "من اجلوانب املهمة اليت البد من تنميتها يف الطفل منذ نعومة أظفاره اجلانب األخالقي فـ    

؛  )٣(من حرد: فإنه ينشأ على ما عوده املريب يف صغره ، االعتناء بأمر خلقه ، إليه الطفل ؛ أشد االحتياج 
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عب عليه يف كربه تاليف وطيش ؛ وحدة ؛ وجشع فيص، وجلاج ؛ وعجلة ؛ وخفة مع هواده ، وغضب 

فإن مل يتحرز منها ؛ غاية التحرز ؛ فضحته ، راسخة له ، خالق ؛ صفات وهيئات وتصري هذه األ. ذلك 

  ).١"(وذلك من قبل التربية اليت نشأ عليها ، وهلذا جتد أكثر الناس منحرفة أخالقهم ، ال بد يوما ما 

والبعد عن العبارات املرذولة ،ة الطيبة مع األوالد لذلك جيب احلرص على استعمال العبارات املقبول     

البعيدة عن ،أن حيرصا على انتقاء العبارات احلسنة املقبولة الطيبة،فمما ينبغي للوالدين مراعاته :السيئة 

و اللجاج وغري ذلك من العبارات ،والشتم ،وأن يربأوا بأنفسهم عن السب ،اإلسفاف يف خماطبة األوالد

  ). ٢(ما شاء اهللا:قاال،فإذا أعجب الوالدين شئ من عمل األوالد ،البذيئة املقذعة

فنصحوا األمة به .وقد وعى السلف الصاحل أمهية اخللق ومقداره ومسو رفعته فأيقظوا أطفاهلم عليه     

فذلك الصحايب اجلليل عبد اهللا ابن عمر رضي اللهم عنهما وجه نداء للوالدين خبطاب رقيق واضعاً هلم ..

أدب ابنك فإنك مسئول عنه ماذا أدبته؟أو ماذا علمته؟وهو مسئول عن :"أو مسألة حسابية قائالً معادلة

  ).٣"(برك وطواعيته لك

ويتعارضون ،يترافقون ويتعارضون الزيارة (األطفال ينقلون عن بعضهم البعض فهم كما أن        

وحتريك ،ويف ذلك ذيب ألخالقهم ، واملساجلة واحملاكاة،وكل ذلك أسباب املباراة واملباهاة ،احلقوق 

  ).٤"(ومترين لعادام ،هلممهم 
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ألنه ،ولبس احلرير،ومساع الفحش ،جمالس اللهو"هذا وقد دعا املفكرين املسلمني إىل جتنيب األطفال عن 

  ).١"(خمنث لطبيعة الطفل كما خينثه اللواط

خيلطهن مع الغلمان كما كانت العادة ألن وال "وكره املفكرين املسلمني اختالط األطفال البنني والبنات 

  )٢"(ذلك فساد هلم

لذلك حث اإلسالم على غرس األخالق احلميدة يف الطفل وتقومي سلوكه منذ صغره ومن هذه األخالق   

:  

  .خلق الصدق-١

  .خلق األمانة-٢

وعليكم بالصدق فهو شعار املؤمنني :"وقد نقل عن لسان الدين بن اخلطيب يف وصيته ألوالده قوله    

وإياكم ،ومن أكثر من شئ عرف به،وأكرم منسوب إىل مذهبه ،وأهم ما أضرى عليه اآلباء ألسنة النبيني ،

وأقل عقوبات الكذاب ،ى والسوأة اليت ال يرتاب يف عارها وال ميار،والكذب فهو العورة اليت ال توارى 

وال يعول عليه إن كان باحلق ،أن ال يقبل صدقه إذا صدق ،بني يدي ما أعد اهللا له من العذاب 

أداء ،ومن الشريعة اليت ال يعذر جبهلها ، ويف وجه الديانة كلوم،وعليكم باألمانة فاخليانة لؤم ،نطق

  ).٣.."(األمانات إىل أهلها 

  :هذين اخللقني املهمنيوسنتحدث بشئ من التفصيل عن 
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  الصدق: اخللق األول 

، واليت حتتاج إىل جهد لتركيزها وتثبيتها ، خلق الصدق أصل هام من أصول األخالق اإلسالمية "    

وهو يراقب تصرفات الوالدين مع ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهتم بتثبيت هذا اخللق يف الطفل 

أن الطفل : ويضع قاعدة عامة ، ن يف رذيلة الكذب على الطفل الطفل و وذلك لتجنب وقوع الوالدي

وال جيوز للوالدين خداعه بأية وسيلة كانت ؛ أو الالمباالة يف ، له حقوقه يف التعامل اإلنساين ، إنسان 

  ).١"(التعامل معه

ملتزمني فإذا كان الوالدين ، ومن العوامل املؤثرة يف تنمية الصدق عند األطفال احمليط األسري     

حيث ، وتلتزم الصدق ، فإذا نشأ الطفل يف بيئة حتترم احلق ، بالصدق فإن الطفل ينشأ على طريق الصدق 

ويف أسرة تلتزم ، وإذا عجزوا عن الوفاء شرحوا السبب شرحا وافيا ، يفي اآلباء واألمهات مبا وعدوا 

د الطفل أمه تتخلص مما يثقل عليها وإذا شاه، األمانة والصدق فمن الطبيعي أن ينشأ الطفل على الصدق 

بأنُ يطلب ، أو اشترك الطفل يف خداع األبوين أحدمها اآلخر ، من الواجبات االجتماعية بإدعاء املرض

وال االلتزام ، فإن الطفل يف مثل هذه الظروف ال يعرف قيمة الصدق ،إليه أال خيرب أمه ذا أو أباه بذلك 

  ).٢(به

  األمانة:اخللق الثاين

وقد وضح اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي أنه ،واألمانة واسعة الداللة وهي ترمز إىل معان شىت     

إِنا عرضنا اَألمانةَ { :قال تعاىل،عرض األمانة على اجلبال والسموات واألرض فأبت من ثقلها وعظمتها 
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يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها اِإلنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما علَى السماوات واَألرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن 

أي أا التكليف وقبول األوامر ،واملقصود باألمانة هو الدين والطاعة والفرائض واحلدود،) ١(}جهوال

). ٢(وظلمه فقبلها على ضعفه وجهله ،وان تركها عوقب،وهو أنه إن قام بذلك أثيب ،والنواهي بشرطها 

 وصفه حىت،وقد اتصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم خبلق األمانة من عهد الطفولة إىل عهد الرسالة 

   .املشركون بالصادق األمني

  :تعليم األمانة

وهي من خصائص اخللق السوي الذي حيرص اإلسالم على تنميتها ،األمانة تكتسب وال تورث     

والطفل الذي مل يتعود يف حميطه األسري على التفرقة بني ما ،ولألمانة أمهيه كبرية يف بناء الفرد واتمع،

لذلك جيب على ،ملنزلال يكون أكثر متييزا بني ما حيق له وماال حيق له خارج ا،خيصه وما خيص غريه 

فإذا منا الطفل من الناحية العقلية ،اآلباء واألمهات تعويد الطفل على التفرقة بني ما خيصه وما خيص غريه 

فإن اعتدائه على أمالك غريه يعرف باسم ،واالجتماعية حبيث يستطيع التفرقة بني أمالكه وأمالك غريه 

لذلك جيب أن يأ الفرصة للطفل ليتعلم ،امح يف األمر السرقة أمام الشرع والناس مهما حاول أهله التس

روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ).٣(أن أخذ ما يشتهي ذنب وأنه يعود عليه جبزاء أقسى
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وقد ذكر علوان جمموعة ).١"(أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدم:"عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مسئولية األب واألم :"ات يف تربية الطفل من الناحية اخللقية والسلوكية فقالمن التوصيات لآلباء واألمه

وحسن معاملتهم ،وترفعهم عن الدنايا ،شاملة بكل ما يتصل بإصالح نفوس األطفال وتقومي اعوجاجهم 

وإغاثة ،واإليثار ،واالستقامة ،فهم مسئولون عن ختليق الطفل منذ الصغر على الصدق واألمانة ،لآلخرين

ومسئولني أيضا عن تنزيه ،واحملبة لآلخرين،وإكرام الضيف واإلحسان إىل اجلار ،واحترام الكبري،مللهوف ا

وسوء ،وعن كل ماينبئ عن فساد اخللق ،السنة أطفاهلم عن السباب والشتائم والكلمات النابية القبيحة 

ن كل ما حيط باملروءة وع،وقبائح األخالق،و سفاسف العادات ،والترفع عن دنايا األمور ،التربية 

كاإلحسان إىل ،وتعويدهم على املشاعر اإلنسانية الكرمية واإلحساسات العاطفية النبيلة ،والشرف والعفة 

إىل غري ذلك من املسئوليات الكبرية الشاملة اليت ،والعطف على األرامل واملساكني ،والرب بالفقراء ،اليتامى 

  ).٢"(وترتبط باألخالق،تتصل بالتهذيب 

  :البناء االجتماعي للطفل املسلم :الثاث

سواء مع الكبار ؛ أو مع ، أن يكون متكيفا مع وسطه االجتماعي : يقصد ببناء الطفل اجتماعيا    

يأخذ ، ويكون عنصر فعال يف اتمع بعيدا كل البعد عن االنطواء واخلجل ، األصدقاء ومن هم يف سنه 

  ).٣(خيالط ويعاشر، يبيع ويشتري ، ابه وإخوته حمب لغريه من أصح، ويعطي بأدب واحترام 
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عملية تعليم وتعلم وتربية وتقوم على التفاعل االجتماعي وعن طريقها يتم " و التنشئة االجتماعية هي    

وأقرب ).١" (والقيم،والرموز ،واللغة واملعاين ،ويكتسب عن طريقها الثقافة ،تشكيل شخصية الطفل 

أسرته وإذا كان قدوته هو أبوه وأمه لذلك وجب على اآلباء يف " اجلوزية هيالبيئات كما قال ابن القيم 

ويؤكد اجلاحظ على ).٢"(اإلسالم أن يكونوا صاحلني عابدين هللا تعاىل حىت ينشأ األطفال على شاكلتهم 

إمنا و،وال غريه من األطباء ) جالينيوس(أن داء املنشأ والتقليد داء ال حيسن عالجه "أمهية التنشئة قائال

كما أكد ابن خلدون على أمهية التنشئة ،)٣"(حيسن عالجه البيئة الصاحلة اليت ينشأ فيها الفرد ذاته

أي مثرة تنشئته يف وسطه االجتماعي والعادة اليت يكتسبها "إن اإلنسان ابن عوائده :"االجتماعية قائالً

  ). ٤(اإلنسان بالتربية

  :أسس البناء االجتماعي

  .الطفل الس الكبار  اصطحاب:األساس األول

وكان آباؤهم يأخذوم إىل تلك االس؛ ، كان األطفال حيضرون جمالس النيب صلى اهللا عليه وسلم     

صلى اهللا عليه فقد كان عمر رضي اهللا عنه يصحب ابنه إىل جملس الرسول صلى اهللا ، الطيبة الطاهرة 

إِنَّ من الشجرِ شجرةً لَا يسقُطُ { :قال صلى اهللا عليه وسلمعن عبد اللَّه بن عمر أَنَّ رسولَ اللَّه : وسلم 

عبد وهي مثَلُ الْمسلمِ حدثُونِي ما هي فَوقَع الناس يف شجرِ الْبادية ووقَع يف نفِْسي أا النخلَةُ قال  ورقُها
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هي النخلَةُ قال عبد  صلى اهللا عليه وسلمه فَاستحييت فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه أَخبِرنا ا فقال رسول اللَّه اللَّ

  ).١(}اللَّه فَحدثْت أيب بِما وقَع يف نفِْسي فقال لَأَنْ تكُونَ قُلْتها أَحب إيل من أَنْ يكُونَ يل كَذَا وكَذَا

فيستطيع املريب عند ذلك ، ففي أخذ الطفل إىل جمالس الكبار تظهر نواقصه واحتياجاته التربوية     

، وبكل وقار ، فيتكلم بعد استئذان ، إذا طرح السؤال ، ويشجعه على اجلواب ، توجيهه حنو الكمال 

فيستعد لدخول ، ئا ويتعرف إىل أحاديث الكبار شيئا فشي، وينطلق لسانه ، وتتهذب نفسه ، فينمو عقله 

  ).٢(وينطبق هذا الكالم على البنت مع أمها، اتمع 

  .إرسال الطفل لقضاء احلاجات: األساس الثاين

تعويد الطفل على قضاء حاجات أسرته وجريانه يف حدود سنه وتشجيعه على مساعدة اآلخرين     

  ).٣(بطه باملسجد وخدمته وذلك بتعويده مساعدة أبويه واملشاركة يف ترتيب البيت وتنظيفه ور،

  :تعويد الطفل سنة السالم : األساس الثالث

ويعودانه ،جيب أن يرسخها الوالدين يف الطفل ،وله آداب ،السالم هو التحية اإلسالمية بني املسلمني     

ى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حت{ :قال تعاىل،عليها 

  ). ٤(}ذَلكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
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وللسالم آداب جيب أن يتقيد ا املربني ويعلموها ألبنائهم ليعتادوها يف حيام االجتماعية ويف      

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :قوله فيدرب الطفل على حتية اإلسالم وهي ).١(تعاملهم مع الناس

والقدوة احلسنة خري .كما يدرب على رد السالم بأحسن منه،أو إخوته وأخواته ،كلما دخل على والديه ،

عندما يرى األب يسلم على األم كلما دخل املنزل ويرى أخاه الكبري يسلم على أمه ،وسيلة لذلك 

  ).٢(ينغرس هذا السلوك عنده،ا ويسمع رد التحية بأحسن منه،وأخوته وعليه 

  .عيادة الطفل إذا مرض : األساس الرابع 

ويعودها أطفاهلم هي عيادة ،من اآلداب االجتماعية اهلامة اليت على املربني أن يعريوها اهتمامهم     

وإذا ،لكي تتأصل يف نفوسهم ظاهرة املشاركة الوجدانية و ظاهرة  اإلحساس بآالم اآلخرين ،املريض 

  ).٣(هذه الظاهرة وتعمقت يف نفس الطفل نشأ على احلب واإليثار والتعاطف منت 

يقول حق الْمسلمِ على الْمسلمِ صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسولَ اللَّه {:عن أَبا هريرةَ رضي اهللا عنه قال 

ائنالْج اعباترِيضِ وةُ الْماديعلَامِ والس در سمسِخاطالْع يتمشتو ةوعةُ الدابإِج٤(} زِ و(.  
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  .اختاذ الطفل أصدقاء من األطفال: األساس اخلامس

فمن طبيعة النفس البشرية حب املخالطة ،الصحبة والصداقة :من السنن االجتماعية الثابتة بني الناس     

فقد فتحا بابا تربويا يف إصالح هذا ،فإذا أحسن الوالدين اختيار الصديق الصاحل لطفلهم ،واملعاشرة للناس 

دة الطفل يف اختياره هلذا الصديق الذي وإذا اختار الطفل صديقا له  فعلى الوالدين مساع،وتنميته ،الطفل 

  ).١(سيساعده على اخلري 

  :البناء النفسي للطفل املسلم:رابعا

والشعور ،والشجاعة، تربية الطفل منذ أن يعقل على اجلرأة والصراحة :"التربية النفسية هي      

والتحلي بكل الفضائل النفسية واخللقية على ،واالنضباط عند الغضب،وحب اخلري لآلخرين،بالكمال

  ).٢"(اإلطالق

وقد اجتهد ،يف تربية الطفل  قد أولت التربية اإلسالمية أمهية كبرية للجوانب النفسية واالجتماعيةو      

فبينوا دور احلب ،املربون املسلمون يف دراسة اجلانب العاطفي للطفل وأثره على مسات شخصية الطفل

تدرك حواسه ،إن الطفل إذا خرج من الرحم فإنه يف الوقت والساعة"والعطف واحلنان على منوه 

وبالقوة الذائقة طعم ،لباصرة النور والضياءوبالقوة ا،بالقوة الالمسة اخلشونة واللني:حمسوساا فيحس 

ولكنه ال يعلم معاين الكلمات واألصوات إال بعد ،وبالقوة السامعة لألصوات،وبالقوة الشامة الروائح،اللنب

مث حيس بالطعم فيميز لنب أمه من ،فأول شئ حيس باللمس فيتأمل ألن حاسة اللمس أعم احلواس،حني
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وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر ).١" (الشم ومييز بني الصوت باجلهر مث مييز بني الروائح فيعرف،غريه

فإن ذلك رمبا أدى إىل فساد ،واحلركات املزعجة،واملناظر الفظيعة،يفزعه من األصوات الشديدة الشنيعة 

ويضيف ابن سينا إن اختيار الوسط االجتماعي اجليد ).٢"(لضعفها فال ينتفع ا بعد كربه،قوته العاقلة

صبية حسنة ،ويكون مع الطفل يف مكتبه:للطفل عن طريق اختيار زمالء الطفل يف التعلم فقال

  ). ٣"(وهو عنه به آخذ وبه آنس،ألن الصيب عن الصيب ألقن ،ومرضية عادام،آدام

  :ألطفالالقبلة ؛ والرأفة؛ والرمحة ل: األساس النفسي األول 

كما أن هلا دور كبري يف تسكني ثورانه ،ملا للقبلة من دور فعال يف حتريك مشاعر الطفل وعاطفته    

وغضبه وشعوره باالرتباط الوثيق بينه وبني الشخص الكبري فهي دليل على رمحة القلب هلذا الطفل الناشئ 

 عن أبو قَتادةَ قال خرج،وتقبيلهم كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيرص على مالعبة األطفال ،الصغري

وأُمامةُ بِنت أيب الْعاصِ على عاتقه فَصلَّى فإذا ركَع وضعها وإذا رفَع صلى اهللا عليه وسلم علَينا النيب 

سن بن علي وعنده الْح صلى اهللا عليه وسلموعن أَبا هريرةَ رضي اهللا عنه قال قَبلَ رسول اللَّه ). ٤(رفَعها 

ر إليه رسول الْأَقْرع بن حابِسٍ التميمي جالسا فقال الْأَقْرع إِنَّ يل عشرةً من الْولَد ما قَبلْت منهم أَحدا فَنظَ

 صلى اهللا عليه وسلماللَّه  محرلَا ي محرقال من لَا ي ةَ رضي اهللا عنها قالت جاء ).٥(ثُمشائوقد ورد عن ع
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أو  صلى اهللا عليه وسلمفقال تقَبلُونَ الصبيانَ فما نقَبلُهم فقال النيب  صلى اهللا عليه وسلمالنيب أَعرابِي إيل 

 ).     ١(أملك لك أَنْ نزع اهللا من قَلْبِك الرحمةَ

فة كيف كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم رؤفا رحيما باألطفال يتضح من هذه األحاديث الشري    

  . يالعبهم ويقبلهم وحيملهم على ظهره 

  .املداعبة واملمازحة مع األطفال:األساس النفسي الثاين

لَيخالطُنا حىت يقُولَ لأَخٍ يل  صلى اهللا عليه وسلمإن كان النيب { عن أَنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول

صلى اهللا عليه وعن بن عباسٍ رضي اهللا عنهما قال لَما قَدم النيب ،)٢(}النغيرصغريٍ يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ 

  ).٣(آخر خلْفَهمكَّةَ استقْبلَته أُغَيلمةُ بنِي عبد الْمطَّلبِ فَحملَ واحدا بني يديه و وسلم

كان تعامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع ، ذه املداعبة واملالعبة والتصايب وحماكاة الطفل     

  .الستمالة قلوم وإدخال الفرح والسرور عليهم،األطفال

  :اهلدايا والعطايا لألطفال: األساس العاطفي الثالث
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وملا للهدية من أثر طيب يف النفس البشرية وخصوصا األطفال فقد كان عليه الصالة والسالم يغدق     

عن أيب هريرةَ أَنه قال كان الناس إذا رأَوا أَولَ الثَّمرِ جاؤوا بِه إىل النيب ،على األطفال باهلدايا والعطايا 

وبارِك لنا يف  ثَمرِناقال اللهم بارِك لنا يف  ،صلى اهللا عليه وسلمه فإذا أَخذَه رسول اللَّ صلى اهللا عليه وسلم

ي عإِنو كبِينو يلُكلخو كدبا اللهم ان إبراهيم عندلنا يف م ارِكبا وناعلنا يف ص ارِكبا ونتيندم كبِينو كدب

إِنكَّةَ ومل اكعد هإِنو يهطعله فَي يدلو رغو أَصعدي معه قال ثُم هثْلمكَّةَ ومل اكعثْلِ ما دبِم ةيندلْمل وكعي أَد

ر١(ذلك الثَّم(.  

  :مسح رأس الطفل:األساس العاطفي الرابع

     مع رسول اللَّه تلَّيةَ قال صرمابِرِ بن سصلى اهللا عليه وسلمعن ج  هلإىل أَه جرخ لَاةَ الْأُولَى ثُمص

دخ حسا أنا فَمأَما قال وداحا وداحو مهدأَح يدخ حسملَ يعانٌ فَجوِلْد لَهقْبتمعه فَاس تجرخي قال و

من خالل هذا احلديث نالحظ كيف كان ).٢(ارٍعطَّ جؤنةفَوجدت ليده بردا أو رِحيا كَأَنما أَخرجها من 

عرون بلذة الرمحة واحلنان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يداعب عواطف األطفال مبسح رؤوسهم فيش

  .واحلب 
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  :حسن استقبال الطفل: األساس النفسي اخلامس

استطاع ،فإذا كان اللقاء طيبا ،وأهم ما يف اللقاء اللحظات األوىل ،إن اللقاء مع الطفل ال بد منه     

فيفتح قلبه له وما يدور يف خاطره ،والتجاوب مع املتكلم ،وفتح باب احلوار،الطفل متابعة احلديث 

  ).١(الطفل  كل هذا حيصل إذا أحسن استقبال،ويتحدث عن أمانيه له ،ويعرض مشاكله عليه ،

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل  :عن عبد اهللا بن جعفر قال    

وإنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني يديه مث جئ بأحد ابين فاطمة فأردفه خلفه قال :بيته قال 

  ).٢(فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة

  :تفقد حال الطفل والسؤال عنه:السادساألساس النفسي 

قد يظل الطفل الطريق ويتيه يف الشارع فإذا كان الوالدين مهتمني حبال الطفل تنبها سريعا لشروده      

هلذا سارع الرسول صلى ،بتتبع أثره والعثور عليه بسرعة وكلما تأخرا زادت آالم الطفل وخماوفه وبكائه 

  ).٣(اعدته واالنتشار يف الطرقات حبثا عن احلسن واحلسني عندما تاهااهللا عليه وسلم وأمر أصحابه مبس

  :البناء العلمي للطفل املسلم:خامسا
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لقد امجع املربون املسلمون على أمهية التعليم يف الصغر حيث تتشكل شخصية األطفال الصغار تبعا     

إن التعليم يف الصغر كالنقش على :"فذلك اجلاحظ يقول،ملؤثرات الوسط االجتماعي الذين ينشئون فيه

وألن الكبري ،ويؤاً ،عداداًذلك ألن الصغري يكون أكثر است،احلجر وأن التعليم يف الكرب كالنقش على املاء 

وحيلل اجلاحظ ملاذا التعليم يف الصغر يكون أكثر ).١."(لذلك فإن قلبه يكون أكثر انشغاالً،أكثر عقالً 

واألذهان فارغة ،لكون الغاية للتعليم تامة مل تنقص ،تعليم األطفال قبل اعتراض األشغال :"رسوخا فيقول

ويوافق اجلاحظ ). ٢..."(لطينة لينة فهي أقبل ما تكون الطبائع وا،اإلرادة وافرة مل تتشعب ،مل تنقسم 

حيث يكون التعليم له آثار باقية كالنقش على احلجر :"أمهية التعليم يف الصغر ابن مسكويه الذي يقول

إن تعليم األوالد ضرورة حياة وتقدم "وينقل القابسي عن ابن مسعود قوله ). ٣"(البد أن يكون يف الصغر 

)"...٤.(  

طريق :اعلم أخي أن الطفل إمنا ينال صور املعلومات من طرق ثالث إحدامها "ويقول إخوان الصفاء

  )٥"(واألخرية طريق الفكر والرواية ،واألخرى طريق الربهان ،احلواس 

وذلك أننا مطبوعون على ،انه ليس شيئاً من األخالق طبيعيا  وال هو غري طبيعيا له " ويقول ابن مسكويه

وإمنا ينتقل  بالتأديب أو املواعظ وإما سريعا وإما بطيئا وقد ينتقل الشرير إىل اخلري ولكن ليس على ..قبوله

  ).١..."(اإلطالق
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  :آدابه يف الطفلوغرس حب العلم و، حق الطفل يف التعلم :األساس العلمي األول - ١

تناقلتها ، وطلب العلم ، وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم قاعدة أصيلة بكسب مرحلة الطفولة يف التعلم    

عن فغدت تستنهض مهم اآلباء حلث أبنائهم على طلب العلم وحبه ؛ ، األجيال كلها جيال بعد جيل 

سواء ).٢(} طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ على كل مسلمٍ سلمصلى اهللا عليه وقال رسول اللَّه {:أَنسِ بن مالك قال 

وهو أفضل العبادات اليت يتقرب فيها العبد من ربه ، صبيا أم بنتا ، رجال أو امرأة ، كان صغريا أم كبريا 

  .هلذا كانت فترة الطفولة أخصب فترة يف البناء العلمي والفكري للطفل، 

  :وإخالص النية حبفظهما،لقسم من القرآن والسنة حفظ الطفل :األساس العلمي الثاين

ال سيما وأن الطفل يف هذه ، والدورات العلمية باملساجد ، إحلاق األبناء حبلقات حتفيظ القرآن     

كما أن التعلم يف الطفولة يكون أسرع ، املرحلة يتسم بقدرة فائقة على احلفظ والتذكر لصفاء ذهنه 

واستثمار هذه امللكة يف مرحلة الطفولة يف تعليم أصول الدين . وأشد رسوخا من أي وقت آخر 

لذا كانت العناية بتعليم القرآن الكرمي وحفظه يف ، وأساسياته يعد غاية وهدفا يف جمال التنشئة الفكرية 

وميكن رصد مكافآت وتقدمي ، هذه الفترة متثل إجنازا عظيما يعود نفعه على املتعلم واملعلم والوالدين 

وملا كان للقرآن والسنة النبوية أمهيتهما  يف تكوين عقلية الطفل فهما ، ز لتحقيق هذه الغاية النبيلة احلواف

بترغيب ) ١٢-٦(مصدر إشعاع العلوم ينريان العقل ويقويانه فينبغي العناية أيضا يف هذه املرحلة من سن 
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البخاري ومسلم وغريمها (الطفل يف حفظ بعض أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم من كتب الصحاح 

)(١.(  

  :واملدرسة الصاحلة للبنت،اختيار املدرس الصاحل :األساس العلمي الثالث

فقد ، إحلاق الطفل باملدرسة املشهود هلا بالكفاءة وملعلميها والقائمني عليها باألخالق والتميز العلمي     

وكانوا يقدرونه ويعنون ،  ألطفاهلم كان ج الصحابة والسلف الصاحل احلرص على اختيار املدرس الصاحل

به أشد العناية ألنه على يديه تتشكل عقول أطفاهلم وثقافتهم وشخصيام يروى أن عتبة ابن أيب سفيان 

فاحلسن ، فإن أعينهم معقودة بعينك ، ليكن أول ما تبدأ به أمرك إصالح نفسك : ( قال ملؤدب ولده 

وكن كالطبيب الرفيق ال يضع الدواء إال بعد ، ستقبحت والقبيح عندهم ما ا، عندهم ما استحسنت 

 ).٢)(معرفة الداء 

  وأثرها يف بناء الطفل،املكتبة املنزلية الصاحلة :األساس العلمي الرابع

ترغيب الطفل يف القراءة وتعويده قضاء بعض الوقت مع كتاب حيبه وميكن توفري مكتبة به حتوي     

كن للطفل الذي مل يتعود القراءة أن نبدأ معه بتقدمي احلكايات املشوقة ومي، قصصا مصورة أو خياال علميا 

ويذكر .أيضا توفري املتاح من الوسائل الثقافية كالكمبيوتر والفيديو والتسجيل والرحالت الثقافية .املمتعة 

علوان أن على املريب أن يضع بني يدي طفله منذ أن يعقل مكتبه صغرية تشمل جمموعة من القصص 

سالمية تتكلم عن سرية األبطال وحكاية األبرار وأخبار الصاحلني كما تشتمل على جمموعة من الكتب اإل

الفكرية اليت تتحدث عن كل ما يتعلق بالنظم اإلسالمية سواء كانت عقدية أو أخالقية أو اقتصادية أو 
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ه أن خيتار االت مع اختيار ما يتناسب مع سن الطفل من هذه الكتب واالت كما جيب علي،سياسية 

والكتب اليت  تنقل األخبار وتعرض حل املشكالت بطرق واعية وبأسلوب شيق وجذاب حىت يستفيد 

  ).١(منها الطفل 

  

  

  :البناء الصحي للطفل املسلم:سادسا

ويقصد به بناء الطفل وتنمية جسمه وتغذيته على ما أباح اهللا وجتنيبه احملرمات املطعومة واملشروبة     

  ).٢(مومة وتعويده اآلداب الصحية اليت حتافظ على العقل واجلسمواملش

فهذا ابن سينا حيدثنا عن تربية الطفل ،وقد اهتم املفكرين املسلمني بالتربية اجلسدية والصحية للطفل     

حىت ينمو يف صحة وسالمة فيفصل يف وضوح ما يتصل بنومه ،حركيا وجسمياً وغذائياً  والعناية به

ويقسم ،ومراعاة اجلو املعتدل والنور اخلافت والتهوية املناسبة لذلك لترقيق املزاج وإراحة أعصاب الطفل 

كرين كما اهتم املف).٣"(واستحمام وال شئ سوى ذلك،غذاء ،وتعب،وراحة ،نوم"أوقات األطفال إىل 

ملا هلا من أثر كبري على منوهم اجلسمي واحلركي وانعكاساته على منوهم ،املسلمني بالرياضة واللعب 

وينمي لديهم ،فاللعب يتعلم أو يكتسب منه الطفل عادات وتقاليد ومهارات كثرية ،العقلي والنفسي 
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من اللعب وإرهاقه إن منع الصيب "يقول الغزايل يف ذلك،االجتاهات االجيابية والصفات اخللقية 

وطالب ابن مسكويه بتربية الطفل عقلياً وجسمياً ).١"(وينغص عليه العيش،مييت قلبه ويبطل ذكائه،بالتعليم

  ).٢"(حىن ال يتعود أضدادها،املشي واحلركة والركوب والرياضة مهمة للطفل "وخلقياً وأعترب أن

علّم "ل احلاج بن يوسف أنه قال ملعلم ولده فينقل قو،ويؤكد اجلاحظ على تعليم السباحة و الفروسية     

  ).٣"(وال يصيبون من يسبح عنهم،ولدي السباحة فإم يصيبون من يكتب عنهم 

هناك أسس جيب أن تراعيها األسرة املسلمة يف تربيتها ألبنائها هذه األسس أهتم ا الرسول صلى اهللا     

  :وهذه األسس هي، عليه وسلم لرعاية الطفل صحيا 

  .ممارسة رياضة السباحة والرماية وركوب اخليل واملصارعة واجلري:ساس الصحي األولاأل

اهتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالرياضة البدنية ألنه كان حريص على تربية املسلمني تربية جسمية     

بن عمر أَنَّ  عن،فأقام سباقا للخيل ملا هلا من فائدة تعود املسلم على الكر والفر أمام العدو ،صحيحة 

 ولَ اللَّهساعِ صلى اهللا عليه وسلم ردةَ الْوا ثَنِيهداِء وكان أَمفْيمن الْح ترملِ اليت قد أُضيبِالْخ قابس

ابس نيمف رمقٍ وكان بن عيرنِي زب جِدسإىل م ةمن الثَّنِي رمضلِ اليت مل تيبني الْخ قابساو فينبغي ).٤(ق

على الوالدين تعويد الطفل على هذه الرياضات وتدريبه عليها ملا هلا من فوائد عظيمة تعود على الطفل يف 
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كما جيب أن نعلم األبناء أن ،فهي حتقق التربية اجلسمية والعقلية فالعقل السليم يف اجلسم السليم .شبابه 

وأا صحة وخلق ونظافة وأن نذكرهم أن معظم ،قط الرياضة لتهذيب النفوس وليست إلحراز الكئوس ف

  ).١(الصحابة كانوا شبابا وكانوا أقوياء اجلسم دافعوا عن دين اهللا 

  

  

  :تعويد الطفل على سنة السواك: األساس الصحي الثاين

اهتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالسواك وقد ورد ذلك يف الكثري من األحاديث النبوية الشريفة      

 ولَ اللَّهسةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رريري أو على { :قال صلى اهللا عليه وسلمعن أيب هتعلى أُم قلَا أَنْ أَشلَو

لَاةمع كل ص اكوبِالس مهتر٢(}الناس لَأَم.(  

كثري من وبدأ ينظف أسنانه بشكل منتظم ومتواصل جتنب ال، فلو تعود الطفل على السواك منذ صغره     

فقد ابتلي الكثري من األطفال بتلف األسنان ) ٣(اآلفات اليت تصيب األسنان منها التسوس وأمراض اللثة 

يف سن مبكرة بسبب اإلفراط يف تناول احللويات والسكاكر مما قد يؤدي إىل الكثري من آالم األسنان 
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يس مبنع األطفال من احللوى ألا واحلل األمثل هلذه املشكلة ل، وكل ذلك بسبب إمهال تنظيف األسنان 

ولكن احلل األمثل هو تعويد الطفل على استعمال ، حمببة ألنفسهم ومهما حاولنا أن مننعهم فلن نستطيع 

وبإمكان الوالدين تعويد أبنائهم على استعمال السواك ) ١(السواك أو الفرشاة لتنظيف األسنان والعناية ا

وتقدمي قطع من أغصان شجرة األراك ، والتوجيه املباشر  ، ل القدوة ملا له من الفوائد الكبرية من خال

  ). ٢(وحماولة جلب السواك هلم مابني فترة وأخرى وتوزيعه عليهم بعناية واهتمام، الرقيقة هلم 

  .وعدم اإلكثار من تناول األكل اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم األظافر:األساس الصحي الثالث   

ومن الضروري أن ينشأ الطفل على النظافة ،ركن أساسي من األركان اليت دعا إليها اإلسالم النظافة      

وتقليم األظافر ورمي ،وحبها وذلك من خالل تعويده على غسل اليدين قبل الطعام وبعده والتطيب 

وكذلك وتعويد األبناء االشتراك يف تنظيف البيت والشارع ،القمامة والفضالت يف املكان املخصص لذلك

عد االستنجاء باليد اليمىن وكذلك تعويدهم على عدم األكل من الباعة املتجولني أو النفخ يف الطعام 

  ).٣(وغسل األواين قبل استعماهلا،والشراب وغسل الفواكه واخلضروات قبل تناوهلا 

، وبني أن للمسلم معى واحدا ، وقد ذم الرسول صلى اهللا عليه الصالة والسالم اإلكثار من الطعام      

. فاملؤمن مقتصد حريص على صحته أما الكافر فهو شره م ، أن كثرة األكل ليست من صفات املسلم 

                                                   
 

 

 



- ٧٧  - 
 

يأْكُلُ الْمسلم يف معي واحد  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اللَّه : عن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه قال

 ةعبأْكُلُ يف سي رالْكَافاٍءوع١(أَم.(  

فإن ذلك إضرارا بسبب فضول ، ويف حق األطفال فال ينبغي هلم التعود على اإلكثار من الطعام      

يساعد على  وال، واألصح أن يأكلوا دون الشبع ؛ فاألكل الكثري يسبب البالدة ، الطعام يف أبدام 

وكثرة الطعام والشره تسبب السمنة وزيادة الوزن ، وحيبب إىل صاحبه النوم والكسل ، التفكري الصحيح 

وهي ظاهرة يعتربها ، إذا زادت عن احلد املعقول كانت بدانة دد صحة الطفل وحياته " فالسمنة ، 

راض إن صاحبت الصغري يف مراحل أو هي مقدمة حلياة مليئة باألم، العامل املتحضر كله ظاهرة مرضية 

ويصعب عليه مشاركتهم يف األلعاب ألنه ، إىل جانب أن الطفل البدين يقل أصحابه .عمره املختلفة 

وهذا يسبب له إحباطا نفسيا سيئا ، كما أنه يصبح مكانا للسخرية واالستهزاء لبدانته ، سريع التعب 

)٢.(  

  .ومنع الطفل من اخلروج ليالً النوم على الشق األمين:األساس الصحي اخلامس

 فقد أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم صحابته بذلك ، وهو ركن صحي نبوي أساسي يف حياة املسلم     

إذا أخذ مضجعه قال اللهم إليك أسلمت نفسي ووجهت  صلى اهللا عليه وسلمعن الرباء قال كان النيب 
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ظهري رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك  أجلأتوجهي وإليك فوضت أمري وإليك 

  ).١(آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك أو رسولك الذي أرسلت

أن تعوده األسرة على شقه األمين وفقا للسنة النبوية فإنه أنفع الستقرار : ومن الوسائل الوقائية للطفل    

وكثرة النوم على ، املعدة أميل إىل اجلانب األيسر قليال فإن ، الطعام ذه اهليئة يف املعدة استقرارا حسنا 

  ) . ٢(تضر بالقلب بسبب ميل األعضاء إليه فتنصب إليه املواد، اجلانب األيسر 

عن جابِر بن عبد اللَّه رضي اهللا عنهما ،حفظ األطفال من اخلروج يف جنح الليل : ومن الوقاية أيضا     

 إذا كان  ه وسلمصلى اهللا عليقال رسول اللَّهحنج  رشتنت نياطيفإن الش كُمانيبفَكُفُّوا ص متيسلِ أو أَماللَّي

 لَا يفْتح بابا حينئذ فإذا ذَهبت ساعةٌ من اللَّيلِ فَخلُّوهم وأَغْلقُوا الْأَبواب واذْكُروا اسم اللَّه فإن الشيطَانَ

 موا اساذْكُرطَاٌء ومل يذكر وحنو ما أخربين ع بن عبد اللَّه ابِرارٍ مسع جينو بن درمنِي عربأَخلَقًا قال وغم

٣(اللَّه.(  

  :األطفال من العني احلاسدة واجلن )تعويذة(رقية - السابعاألساس الصحي 

ن أركان احملافظة على صحة الطفل عند وهذا العالج يتفرد به الطب النبوي لألطفال وهو ركن م    

فقد ، وحض األبوين عليه ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا ما فعله عليه الصالة والسالم مع األطفال 
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صلى اهللا عليه عن بن عباسٍ رضي اهللا عنهما قال كان النيب ،)١(ورد يف الصحيحني ما يعوذ به الصبيان

للَّه التامة يعوذُ الْحسن والْحسين ويقُولُ إِنَّ أَباكُما كان يعوذُ ا إِسماعيلَ وإِسحاق أَعوذُ بِكَلمات ا وسلم

 ةنٍ لَاميكل ع نمو ةامهو طَاني٢(من كل ش.(   

والولد الصغري ال يعقل الرقية لذلك جيب على  ،الرقية من العني مشروعة ففي القرآن شفاء لكل داء     

عن عائشة  وقراءة األذكار يف اليد مث املسح على جسم الصغري كما فعلت السيدة عائشة ، الوالدين رقيته 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينفث على نفسه يف املرض الذي مات فيه باملعوذات  :رضي اهللا عنها

 ٣(ن وأمسح بيد نفسه لربكتهافلما ثقل كنت أنفث عليه.( 

صلى التداوي إذا لزم األمر فعن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه عن النيب : كما تتضمن العناية الصحية أيضا     

  ).٤(}ما أَنزلَ اهللا داًء إال أَنزلَ له شفَاًء{:قال  اهللا عليه وسلم
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سمي للطفل من أجل القيام بأداء العبادات حيث نصح ودعا الغزايل الوالدين إىل االهتمام باإلعداد اجل    

عن " وأن مينع الصبيان ، يعود يف بعض النهار املشي واحلركة والرياضة حىت ال يغلب عليه الكسل"بأن 

النوم ارا فإنه يورث الكسل وال مينع منه ليال ولكن مينع الفرش الوطيئة حىت تتصلب أعضاؤه وال يسمن 

  ).  ١"(تنعم بل يعود اخلشونة يف املفرش وامللبس واملطعمبدنه فال يصرب عن ال

بالتعاليم الصحية  ومن املسئوليات الصحية اليت تقع على عاتق الوالدين أن يرشدوا أوالدهم إىل التقيد    

وعليهم كذلك أن يستعينوا ،وتنمية قوته اجلسدية ، والوسائل الوقائية يف احلفاظ على صحة الطفل ، 

  واألمراض السارية ،باملختصني فيما جيب اختاذه لوقاية اجلسم من اآلفات املرضية 

  :ويذكر عبد اهللا علوان أنه

املرض فعلى الوالدين أن يرشدوا أبنائهم إىل أن وتسبب ،إذا كان أكل الفواكه فجة تؤذي اجلسم -١"

  .يعتادوا أكل الفواكه الناضجة

وإذا كان أكل الفواكه واخلضار قبل غسلها يؤدي إىل آفات مرضية فعلى الوالدين أن يرشدوا أبنائهم -٢

  .أن يعتادوا أكل اخلضار والثمار بعد غسلها 

فعلى الوالدين أن يرشدوا أبنائهم ،انتشار املرض  وإذا كان تناول الطعام قبل غسل اليدين يؤدي إىل-٣

  .)٢("إىل تطبيق هدي اإلسالم يف غسل اليدين قبل األكل وبعده 

ا ينشأ األوالد على  دويعودوا أبنائهم على التقي،وهكذا فإن الوالدين عندما يأخذوا بالتعاليم الطبية 

  .الصحة الكاملة وسالمة اجلسم وقوة البدن 
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  :الفصل الرابع

  :من النواحي) ١٢-٦(املشكالت السلوكية لدى األطفال من الفئة العمرية

  .األخالقية-١

  .االجتماعية-٢

  .النفسية-٣

  .التعليمية-٤

  .الغذائية-٥
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  :متهيد

سيتم حبول اهللا يف هذا الفصل تسليط الضوء على املشكالت السلوكية لدى األطفال يف مرحلة     

الطفولة الوسطى واملتأخرة وستتناول الباحثة كل مشكلة على حده بتوضيح مظاهرها وأسباا اليت أدت 

يعاين منها  مع تعريف بسيط باملشكلة للتعرف عليها من قبل األهل ومعرفة إذا كان طفلهمإىل ظهورها 

فدراسة املشكالت اليت يتعرض هلا األطفال من ،ومن هنا تكمن أمهية هذا الفصل للوالدين وللمربني،

دف الوقاية من هذه املشكالت والعمل على تفاديها واحلد من ،مظاهر االهتمام بالصحة النفسية للطفل 

هر على الطفل مع مرور السنوات فأي مشكلة سلوكية قد تظ-حبوله تعاىل–مضاعفاا يف حالة حدوثها 

ال تكون وليدة اللحظة بل البد أن يكون هلا أسباب أدت إىل ظهورها رمبا مل تالحظها األسرة إال بعد أن 

 .أصبحت واقعا يعاين منه طفلها
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  .مشكالت أخالقية:أوال

املربون واحلريصون على تنشئة الطفل تنشئة  تأيت املشكالت األخالقية على رأس القائمة اليت يهتم ا    

فيحرصون كل احلرص على غرس املبادئ األخالقية الصحيحة يف نفس الطفل لينشأ فردا ،دينية أخالقية 

وال يتم ذلك إال مبعرفة ماهي هذه املشكالت اليت قد يقع فيها ،صاحلا مؤمنا باهللا يراعي حقوق جمتمعه 

لكي يتسىن معاجلتها يف مهدها وسنتناول مشكلتني مهمتني يقع فيها  وما هي أسباا ومظاهرها،الطفل 

  .الكثري من األطفال وهي مشكلة الكذب والسرقة

  

  

  

  .الكذب -١

  :التعريف باملشكلة 

فيلجأ ،حالة دفاعية مرضية تصيب طفل ما حتت ضغوط قسرية حميطة به "يعرف كذب األطفال بأنه    

والكذب عند األطفال هو ،الوهم أو املبالغة يف الكذب على احمليطني به الطفل إىل قلب احلقائق واالدعاء ب

  ).١"(وينتهي بزوال أسبابه،ظاهرة هروبية من الواقع وطارئة 
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ألن الكذب سلوك، فإن كثرة تكراره يسبب تعود النفس عليه، واستهانتها به، حىت يصبح عادة و    

 جند أن الكذب سلوك شائع يف مرحلةنسان، إال أننا ورغم مركزية الصدق يف بناء شخصية اإل.مالزمة هلا

الطفولة،ألنه بعد سن السادسة يصبح باستطاعة الطفل إىل حد كبري التمييز بني الواقع أو التخيل وعندما 

وكثرياً ما ينظر اآلباء إىل هذا السلوك بقلق شديد دون )   ١(يكذب يعرف بأنه يفعل ذلك لغاية يف نفسه 

الطفل هي أن نعرف  ودوافعه، رغم أن القاعدة األساسية للتعامل مع سلوك الكذب عند النظر إىل أسبابه 

 .أسبابه ودوافعه وأشكاله حىت يتسىن لنا معاجلته بل والوقاية منه 

 .أسباب الكذب

أن : ينبغي أن يكون واضحاً للوالدين أن أي سلوك يسلكه طفلهم خيضع للقاعدة السلوكية العامة     

والنظرة  .كل سلوك سواء كان سوياً أو شاذاً إمنا حيدث بقصد جتنب العقاب أو احلصول على املكاسب

الضرر، ألنك حني تصنف إىل الطفل باعتباره طفالً كاذباً، ال جيدي معه إال العقاب الشديد، نظرة بالغة 

 يستمر يف  " كاذباً " تنمي لديه مفهوماً سالباً عن ذاته، وهو حني يرى نفسه " كذاباً" ابنك باعتباره 

حتقق النبوءة " وهذا مثال على . كذبه،ويبحث عن اآلخرين الذي ينظر إليهم الناس باعتبارهم كاذبني

  .)٢(عوامل نفسية فيه حتول التوقعات إىل واقعحيث تؤدي توقعاتنا عن الطفل إىل حتريك " الذاتية 

 : وجند أن أبرز أسباب الكذب هي

ويظهر هذا السبب بكثرة يف األسر اليت تستخدم العقاب كثرياً يف تعاملها مع : الدفاع عن النفس  -أ

أبنائها،ويتحول فيها األب من شخص متفهم ملشكالت طفله إىل حمقق بوليسي، فيلجأ الطفل إىل الكذب 
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  ).١(ليدفع عن نفسه التهمة، حىت لو ألصقها باآلخرين

للحصول على أي مكسب خاص يتصور أنه ال ميكنه الوصول إليه من خالل : املكسب الشخصي -- ب

 ).٢(فيلجأ للكذب للحصول عليه،ذكر احلقيقة 

رئيسية  وهو من أهم أسباب الكذب، إذ ميثل أسلوب التعلم من خالل تقليد النموذج وسيلة: التقليد -ج

للتعلم يف سنوات الطفولة املبكرة، وحني ميارس الراشدون أمام الطفل سلوك الكذب فإنه ينظر إليه 

حني يتهرب الوالد من ضيف ثقيل بأن يطلب من الطفل إخباره أنه : أمثلة ( باعتباره سلوكاً مرغوباً 

ممتلكاته أمام الناس رغم خارج البيت، أو حني يسمع الطفل من أبيه مبالغات يف احلديث عن حياته و

حني يقول الوالدان للطفل إنه خارج لنزهة، مث يأخذانه إىل الطبيب، أو يعدانه . معرفة الطفل حبقيقة األمر

ويزيد األمر تعقيداً حني يكون األب نفسه ما يزال ميارس ). دية إذا قام بسلوك ما مث ال مينحانه إياها 

  ).٣(أنه يطالب الطفل بالصدق الصارم سلوك الكذب يف بعض جوانب حياته؛ رغم

وذلك للحصول على إعجاب اآلخرين واهتمامهم، والطفل هنا خيفي شعوره بالنقص أمام : التفاخر -د

  ).٤(اآلخر،وحياول أن حيشو هذا الفراغ النفسي يف أعماقه بالكذب حماوالً تعظيم الذات وإعالء شأا

مال مشينة ليعاقب عليها، وكثرياً ما يلجأ إىل ذلك بادعاء قيام طفل آخر يكرهه بأع: عداء -هـ
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الذين يشعرون بعدوانية مكبوتة ال ميكنهم تفريغها؛ إما لعجزهم اجلسدي، أو لتقييد األنظمة ) ١(األطفال

األسرية أو املدرسية هلم، فهو هنا يسعى إىل أن يقوم املعلمون والوالدان مبا كان يريد أن يفعله هو من 

  ).٢(خر، فكأمنا يتالعب مع النظام الصارم بأسلوبهعقوبة الطفل اآل

  ).٣(يكون الطفل قد اعتاد على أن الوالدين ال يثقان يف كالمه عندما خيربمها باحلقيقية: عدم الثقة -و

حىت أصبح مقتنعاً بذلك، ونظر إىل ذاته باعتباره " إنه كاذب " يكون قد قيل له مراراً : صورة الذات -ز

  ).٤(كاذباً

  ).٥(للدفاع عن جمموعات الرفاق، أو لتضليل الراشدين حىت ال يعاقبوا صديقاً من أصدقائه: الوالء -ي

 أشكال الكذب

 ): ٦( ميكن أن يتخذ الكذب أشكاالً متعددة ، من أمهها

 .يدعي الطفل قيامه بواجباته كلها،بينما يكون قد ترك نصفها: ةالبسيطقلب احلقيقة  -أ

 .الواقع حني يصف والده بالقوة والثروة يف حديثه أمام أقرانهيزيد على : املبالغة - ب

  .يروي ألصحابه تفاصيل رحلة مل يقم ا أبداً: االختالق -ج
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  ).ارات احلديث(حني يروي ألصحابه موقفاً فيزيد فيها ليجعله أكثر تشويقاً : التسامر -د

   .والزيادة عليه، أو االختالق الكامل قلب احلقيقة،وذكر جزء منها: وذا نرى أن الكذب يتراوح بني

  : أنواع الكذب

  :وهذه األنواع تابعة ألسباب الكذب، ومبنية عليها، وأمهها

وهو شكل من أشكال زيادة القدرات اإلبداعية عند الطفل، ومعيشته يف عامل الصور  :الكذب اخليايل-أ

يات عجيبة أسطورية، ويصور نفسه واألحالم، وهو ميارسه باعتباره لعبة، كالطفل الذي حيكي حكا

باعتباره بطالً لقصصه، وال قلق من ذلك، إذ ينمي الطالقة اللغوية، والقدرة على التصوير، واالستخدام 

  ).١(اازي االستعاري للغة، على أن يشعر الوالدان الطفل بأن هذا عامل آخر مفارق للواقع

لديها قصصاً عجيبة، وتدعي أا حقيقية، وكان اعتادت إحدى الطفالت على أن تقص على وا :مثال

تسترسل يف القص بصورة مشوقة جذابة، فتخوف والداها وذهبا ا إىل عيادة نفسية شهرية يف لندن، 

وحني درس املختص حالتها وجد أا على مقدار عظيم من الذكاء، وروعة اخليال، وطالقة اللسان، 

وبعد فترة نبغت يف التمثيل واألدب نبوغاً .. التأليف والتمثيلفاقترح على والديها أن يفسحا هلا جمال 

  ).٢(فالفت عدداً من الروايات وقامت بإخراجها على مسرح املدرسة.. ظاهراً

نوع بريء سببه عدم متكن الطفل من التمييز بني ما يراه حقيقة وما يدركه  :الكذب االلتباسي- ب

واضحاً يف خميلته، إذ يسمع الطفل حكاية خرافية أو قصة واقعية، وسرعان ما نسمعه يف اليوم التايل بعد 

أن تعايشها مشاعره ويتوحد ا؛ يتحدث عنها وكأا وقعت له بالفعل،وقد يرى حلماً فيتومهه حقيقة 
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ويزول هذا النوع عادة من تلقاء نفسه مع منو الطفل ونضجه وتوصله إىل إدراك الفرق بني احلقيقة 

   ).١(واخليال، وينبغي على الوالدين مساعدة الطفل بروية وهدوء يف التفريق بني احلقيقة واخليال 

ك أو ما حني جيعل الطفل من نفسه حمط إعجاب اآلخرين باحلديث عما ميل :الكذب االدعائي -جـ

وينشا عادة من شعور الطفل بنقصه، إذ تعظيم  .جرى له ،ويكون ذلك كله حمض خيال ال حقيقة له

وهو حيدث نتيجة وجود الطفل يف بيئة أعلى من مستواه، أو  .الذات حماولة للتعويض عن الشعور بالدونية

دافع ال إىل السلوك، ألننا لو نظرنا هنا ينبغي أن ننظر إىل ال .متنيه لألفضل أمام زمالئه والتوحد فيما متناه

ينبغي أن .. لعنفنا الطفل على شيء يفعله ليقوي ذاته، ويستكمل نقصها، ولكن " الكذب" إىل السلوك 

 ).٢(خنربه أن كل إنسان لديه ما ينقصه، ونعزز ثقته بنفسه

طفل يذهب مع  .الطفل الذي يدعي املرض أو الظلم للحصول على قدر أكرب من العطف والرعاية :أمثلة

أمه إىل بيت ليس فيه أطفال من سنه، أو يشعر بتقييد حركته فيه، فيدعي أنه جائع، رغم انه ليس كذلك، 

وحني يعرض عليه الطعام يتأىب، مث يطلب الذهاب للحمام، وحني يتاح له خيرج منه، والدافع هلذا الكذب 

  ).٣)(رغبته يف العودة إىل املنزل ملمارسة حرية اللعب: أالدعائي

حتقيق رغبة شخصية،كأن يطلب الطفل من أبيه ماالً ألمه : والغرض منه:الكذب ألغرضي أو األناين -د

فقدان ثقة الطفل يف بيئته احمليطة، فلو علم حرصهم على حتقيق : ولعل سبب ذلك. بينما يريده لنفسه

                                                   
 

          –    
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لالستذكار مع أحد زمالئه وقد يدعي الطفل بأنه ذاهب  .رغباته ملا افتعل هذا األسلوب للحصول عليها

على حني أنه ذاهب للمشاركة يف لعبة مجاعية أو يدعي إن النقود اليت أخذها لشراء شي معني قد ضاعت 

و يتضح أن أسباب هذه الصورة من الكذب تكمن يف تشدد اآلباء وكثرة عقام .وحيتاج إىل عوض عنها

  ) .١(ووقوفهم دون حتقيق حاجاته،للطفل 

. يكذب فيه الطفل ليتهم طفالً آخر حىت نعاقبه أو ننتقم منه أو نسيء إىل مسعته :تقاميالكذب االن-هـ

مما يدفعه إىل االنتقاص من قدر هذا الطفل  .الغرية أو اإلحساس بالتمايز بينه وبني اآلخر: ودافع ذلك عادة

له ولتكون له احلظوة بدال يود بذلك أن يفقد امليزة أو املكانة اليت يتمتع ا ليحل هو حم، الذي يغار منه 

  ).٢(منه

يرجع ،من أنواع سلوك األطفال الذي يتصف بالكذب % ٧٠وقد أمجعت الدراسات على أن حوايل     

منها ترجع إىل أغراض % ٢٠وأن ،وقبوهلم لسلوكهم،إىل اخلوف من العقاب وعدم استحسان البالغني 

  ).٣(طفال ألحالم اليقظة واخليال وااللتباسمنها ترجع إىل ميل األ% ١٠وأن ،الغش واخلداع والتمويه

إما املعاملة : جنده كثرياً عند الطفل الذي حيمي نفسه من الوقوع يف عقوبة، وسببه:الكذب الدفاعي -و

أو . املتجاوزة للحد يف العقوبة إزاء بعض األخطاء، فيلجأ إىل الكذب حلماية النفس من السلطة اجلائرة

كذب " الصدق يفقده إياه، أو محاية األخ والصديق من العقوبة، وقد يسمى االحتفاظ بامتياز خاص، ألن

كذب األطفال يف الصف على املدرس حلماية " وقد يكون نوعاً من الوالء للجماعة .."اإلخالص والوفاء
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 ).١"(بعض أصدقائهم

لكذب إذا حماكاة احمليطني بالطفل حيث يلجأ الطفل يف هذا النوع من الكذب إىل ا :كذب التقليد-ز

  ).٢(تكررت عليه الكذبة ممن حوله 

عندما يشعر الطفل بالظلم أو الغرية اليت تسيطر عليه عندما حيصل غريه على بعض :الكذب الكيدي-ي

  ).٣(االمتيازات فإنه يلجأ إىل هذا النوع من الكذب ملضايقة من حوله 

  

ه بل احمليطني به وعدم االهتمام بيلجأ إليه الطفل عندما يشعر باإلمهال من ق:كذب جذب االنتباه-ك

  ).٤(فيكذب جلذب انتباههم

إذا تكرر سلوك الكذب من الطفل سواء كان ذلك جلذب االنتباه أو لشعوره :الكذب املرضي-ل

بالنقص أو عند خلطه الواقع باخليال أو بإدعائه ما ال ميلكه من نقود أو غريها فإن هذا السلوك يصبح 

  ).٥(وهو ما يسمى بالكذب املرضي ، ارسه الطفل دون وعي صفة مالزمة للطفل وسلوكا مي

  .السرقة -٣

  .لتعريف باملشكلة ومظاهرهاا

                                                   
 

– 
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وتبدأ السرقة كاضطراب ، إن كثريا من األشياء اليت يسرقها األطفال ليست بذات قيمة أو نفع هلم     

، سنة  ١٥-١٠مر وقد يتطور األمر ليصبح جنوحا يف ع، سنوات ٨-٤سلوكي واضح يف الفترة العمرية 

  ).١(وقد يستمر احلال حىت املراهقة املتأخرة

  :أشكال السرقة

بعض األطفال يقدمون على سرقة األشياء انتقاما من الكبار أو عقابا هلم ضد سلطتهم :السرقة الكيدية-أ

نتيجة وجودة كراهية له ،أو ألطفال مثلهم حىت يصيب هذا الشخص املسروق اخلوف واهللع ،وتسلطهم 

)٢.(  

قد تكون السرقة تعرب عن حرمان الطفل من حقه يف التملك واليت قد يكون أحد :سرقة حب التملك- ب

  ).٣(األسباب اليت دفعت الطفل إىل السرقة للحصول على هذا احلق بطريقة غري مشروعة

قد نرى بعض األطفال ينتظرون غياب حارس احلديقة " :السرقة كحب للمغامرة واالستطالع- جـ

إال أن دافع السرقة هنا ليس اجلوع واحلرمان ولكن حب ، للسطو على قليل من مثارها قد ال تكفي طريا 

  ).٤"(ومل يتذوقه، وقد يسرق الطفل طعاما مل يره من قبل ، االستطالع واملخاطرة وروح املغامرة 

  :السرقة كاضطراب نفسي-د
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فهو ال يرى يف استعماهلا من قبله ،ال يعرف الطفل بطبيعة حاله حقوق ممتلكات اآلخرين اخلاصة     

ولكن مع مرور الزمن ومع متييز الطفل محاية أهله للعبة ،فهذا ليس بسرقة ،وحيازا  إال شيئا طبيعيا 

والعوامل النفسية ، )١(وأشيائه من األطفال اآلخرين يصبح أكثر مقدرة على معرفة ما هو له وما هو لغرية

وقد تكون جزءاً من حالة ،وال ميكن تفسري سلوك السرقة مع عوامل بيئية ،وراء السرقة كثرية ومتشعبة 

له دوافعه النفسية ،وتظهر بشكل اضطراب سلوكي مثري ،نفسية أو ذهانية مرضية يعاين منها الطفل 

وعندما ، ٢كن معرفتها إال بالتحليل النفسيال مي،ناتج عن صراعات مرضية شاذة يف نفس الطفل ،العميقة 

يسرق  وينصب قلقهم على السبب الذي جعل ابنهم. يسرق الطفل فان ذلك يصيب الوالدين بالقلق

يأخذ الشيء الذي  ، ومن الطبيعي ألي طفل صغري أن" إنسان غري سوي"ويتساءلون هل ابنهم أو ابنتهم 

الطفل الصغري، ويصل ما بني الثالثة  على أنه سرقة حىت يكرب وينبغي أال يؤخذ هذا السلوك... يشد انتباهه

وبعد عمر السادسة ال ).٣. (مملوك للغري أمر خطأ حىت اخلامسة من عمره حىت يفهموا أن أخذ شيء ما

نستطيع التكلم عن السرقة الربيئة وغري الربيئة ألن هذه الظاهرة تصبح مرضية حتتاج لالنتباه والعالج 

  .)٤(السريع

 :اب السرقة عند األطفالأسب

الدوافع يف كل حالة، وان نفهم  السرقة عند األطفال هلا دوافع كثرية وخمتلفة وجيب لذلك أن نفهم    

ويلجأ بعض األطفال .أن جند احلل لتلك املشكلة الغاية اليت حتققها السرقة يف حياة كل طفل حىت نستطيع
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 :ى الرغم من علمهم بأن السرقة خطأأسباب عل الكبار أو املراهقني إىل السرقة لعدة

باحلرمان كأن يسرق الطعام ألنه يشتهى نوعا من األكل ألنه  قد يسرق الصغري بسبب اإلحساس -أ

 )١(جائع

 ).٢(غريه ألنه حمروم منها أو قد يسرق النقود لشراء هذه اللعب  قد يسرق لعب -ب

أو ألنه نشأ ىف ... تقليدا لبعض الزمالء يف املدرسة بدون أن يفهم عاقبة ما يفعل قد يسرق الطفل -ج

واالنتصار  إجرامية عودته على السرقة واالعتداء على ملكية الغري وتشعره السرقة بنوع من القوة بيئة

  ).٣(يةأصال بيئة غري سو وهذا السلوك ينطوي على سلوك إجرامي يف الكرب الن البيئة... وتقدير الذات

سنا إذا أحس أن نصيبه من احلياة أقل  قد يسرق الصغري لكي يتساوى مع أخيه أو أخته األكرب منه -د

 ).٤(وكيف حيترم ملكية اآلخرين،منهما أو ألنه جيهل معىن امللكية 

شجاعته لألصدقاء أو ليقدم هدية إىل أسرته أو ألصدقائه أو  يف بعض األحيان، يسرق الطفل ليظهر -هـ

 ).٥(أصدقائه  يكون أكثر قبوال لدى لكي

من الضعف العقلي  قد يسرق الطفل بسبب وجود مرض نفسي أو عقلي أو بسبب كونه يعاىن -و

  ).٦(يوجهونه حنو السرقة واخنفاض الذكاء مما جيعله سهل الوقوع حتت سيطرة أوالد اكرب منه قد
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  .مشكالت اجتماعية:ثانيا

تنتج املشكالت االجتماعية من الصعوبات اليت يواجهها األطفال يف عالقام باآلخرين فتكون شكل     

أو قد تأخذ شكل الشجار أو التخريب والبذاءة أو تأخذ شكل العنـاد وعـدم إطاعـة    ،عزلة وانطوائية 

  .األوامر

  .مشكلة الشجار بني األخوة-١

    :التعريف باملشكلة 

وكالمها من الصفات الالزمة لنجاح اإلنسان ، د الوسائل إلثبات الذات والسيطرةشجار األطفال أح    

ومن الطبيعي أيضـا  ،وكذلك املنافسة بينهم أمر طبيعي،وشجار األطفال فيما بينهم أمر طبيعي ، يف حياته

وكذلك حماولـة سـيطرة األوالد علـى    ،إن حياول الطفل الكبري السيطرة على إخوته األصغر منه سنا 

وال نستطيع وصـفها بأـا احنـراف يف    ،وتقل هذه التشاجرات مع تقدم األطفال يف العمر ،خوات األ

السلوك إال إذا استمر وأصبح أسلوبا يف التعامل بني األخوة فعند ذلك جيب على اآلباء واألمهات التنبـه  

  .) ١(لذلك وحماولة معرفة الدوافع واملسببات له

 .أسباب ظهور هذه املشكلة 

طفال املتقاربون يف العمر يكون التشاجر بينهم أكرب ألم يستخدمون األشياء نفسها ويكون هلم األ-أ

 ).٢(تقريبا أصدقاء من نفس السن ويوضعون دائما معا يف ترتيبات األسرة
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مما يؤدي إىل كثرة الشجار واخلالفات ،عقد املقارنات بني األخوة وهذا يولد الغرية بينهم- ب

 ).١(بينهم

وعدم الشعور بالتكافئ يف حمبة الوالدين ،ر بالغرية والنقص وعدم االهتمام من الوالدينالشعو-ج

 ).  ٢(فيؤدي ذلك إىل كثرة االختالف بني اإلخوة والتشاجر،بني اإلخوة 

وبالتايل مل يعرف ،ال يشعر فيها باألمان واالطمئنان،نشأة الطفل يف بيئة خالية من احلب والعطف - د      

  ).٣.(فيميل للعدوانية يف تصرفاته مع اآلخرين وخصوصا إخوته،ة والسمومعىن التضحي

تظهر بعض االستجابات للشجار بسبب مواقف اإلحباط الذي يتعرض إليها الطفـل كـأن   --هـ     

يتنافس على إثارة اهتمام والديه بعمل ما وعندما ال ينجح يف ذلك يصاب باإلحباط فيبدأ بالشجار مـع  

  ).٤(إخوته

  

  العناد والتمرد-٢

   :التعريف باملشكلة

ورمبا يكون ، العصيان وعدم اإلذعان ملطالب الكبار واإلصرار على تصرف ما : نعين بالعناد والتمرد    

والـيت متثـل   ،والعناد والرفض من املشكالت الطفولية املعتادة ).١(هذا التصرف خطأ أو غري مرغوب فيه
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وقد تواجه األسرة عناد الطفـل بالعنـاد املضـاد أو    ،فسي االجتماعي مرحلة غائية بعينها وفقا للنمو الن

التعنيف أو قلة احليلة أمام الطفل حيث نرى بعض األمهات يصرخن يف وجوه أطفاهلن عند رفضهم تناول 

  ).٢(والعناد بصفة عامة هو شعور تلقائي لتأكيد الذات وشعور الطفل باألمهية،الطعام أو إطاعة أمر ما 

  :مرد والعنادمظاهر الت

أو اسـتخدام  ، أو الكف عـن اللعـب   ، النوم مبكرا : تظهر يف رفض الطفل طلب والديه له مثل     

أو أكل مـواد غـري   ، أو عدم اإلزعاج هلم ، أو إعادة األشياء إىل مكاا ، أو إيذائهم ، حاجيات الغري 

أو اسـتذكار الـدروس وغـري    ، أو عدم الذهاب إىل الشارع ، أو عدم لبس أو خلع مالبسه ، مفيدة 

ولفت األنظار إليه وأحيانا للتأثري عليهم عندما يلحظ إمهـاهلم  ، وهو وسيلة الطفل إلثبات ذاته ).٣(ذلك

وعلى األغلب يتولد التمرد والعصيان لدى الطفل عندما يشعر بفراغ عاطفي بينـه  ، وعدم اهتمامهم به 

  ).٤( تصبح مرضيةوعندما تستمر هذه الظاهرة بشكل سليب.وبني والديه 

، والذين تتراوح )٢٣٩(وقد دلت بعض البحوث العلمية اليت أجريت على جمموعة كبرية من األطفال    

يعانون % ١٥.٧كانوا يعانون من سرعة االستثارة والضجر، % ٢٨.٩سنوات، وأن  ٧-٢أعمارهم بني 

، ودل البحث على أنه كلمـا  من كثرة البكاء والعناد والسلوك الطفويل% ١١.٣من القسوة والعدوان، 

سنوات كلما اجتهت األعراض إىل االختفاء مبرور الوقـت أي كلمـا   ) ٥-٢(كانت سن الطفل صغرية 

                                                                                                                                                       
– 

 

– 
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تقدم يف السن، ولكن إذا كانت األعراض ال تزال مستمرة بعد سن اخلامسة فإا تتجه إىل الثبات وتصبح 

ألعراض االنفعالية لصـغار األطفـال دون   مشكلة سلوكية، ولذلك فإنه ميكننا أن نغض النظر عن هذه ا

وجيب أن تم ا بعد اخلامسة وننظر هلا على أا أعراض وعالقات لسوء التكيف الذي يتخـذ  . اخلامسة

صفة االستمرار يف السلوك مثالً، يف الوقت نفسه جيب أن نفرق بني سوء التكيف الذي يتخـذ صـفة   

، وسوء التكيف أو االنفعال الذي حيدث عرضاً كنتيجة لصدمة االستمرار يف السلوك واالنفعال املبالغ فيه

  ). ١(من الصدمات أو لظروف غري مالئمة يف البيئة أو املدرسة

  :أشكال العناد

  .يف العناد إىل أنواع غري منفصلة كن تصنمي

  :عناد التصميم واإلرادة-أ

فالطفل عندما يفشل مرة يف ، ويظهر عندما نرى بعض األطفال لديهم إصرار على حماولة إصالح لعبه     

، إصالح لعبته يصبح أكثر إصرارا على إصالحها ويكرر احملاولة حىت لو منعه شخص أكرب منه لسبب ما 

العناد هنا نوع من التصميم إن ، ورمبا استخدم وسائل للحصول على اللعبة إذا مت إبعادها أو إخفائها عنه 

  ).٢(جيب تشجيع الطفل عليه ودعمه

  :ياملفتقد للوع العناد -ب

                                                   
١  
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فعندما يصر الطفل على الذهاب إىل زيارة أحد أصدقائه للعب معه رغم هطول املطر وعـدم تـوافر       

 وكذلك حينما يصـر الطفـل علـى   ، يلها يف وقت أنسب تأج سيارة تقله وبرغم حماولة والديه إقناعه

مشاهدة الرسوم املتحركة رغم تأخر الوقت وحماولة أمه إقناعه  بالنوم ألن الوقت أصبح متأخرا مما جيعله 

يف مثل هذه املواقف يكون تصميم الطفل على رغبتـه  ، بسهولة صباحا للذهاب إىل املدرسة  يقظال يست

  ).١(نوعا من العناد األرعن املفتقد للوعي واإلدراك

  :العناد مع النفس-جـ

فرمبا إذا سيطر عليه الغيظ من أمه وطلبت منـه تنـاول   ، يعاند نفسه كما يعاند اآلخرين إن الطفل     

وعنـدما  ، وكلما طلبت منه ذلك ازداد إصرارا على الرفض ، الطعام رفض حىت لو كان يشعر باجلوع 

ومـع  ، ولكنه يكابر حتاول األم إقناعه للعدول عن رأيه يثبت أكثر على موقفه رغم إحساسه بأمل اجلوع 

ويف أغلـب  ، ني إحساسه الشديد بـاجلوع  وعنادها وبمرور الوقت يصبح يف صراع داخلي مع  نفسه 

  ).٢(األحوال يتنازل يف النهاية عن إصراره بعد فترة يعقبها أول حماولة من الشخص الكبري ملصاحلته

  

  :يالعناد كاضطراب سلوك-د

فقد اعتاد الطفل على العناد كوسيلة متواصلة ومنط راسخ ، رمبا جاء عناد الطفل كاضطراب سلوكي     

إن هذا الوضـع قـد   ، ومواقف وقد يوجه العناد هنا باستمرار حنو حاجات ، وصفة ثابتة يف شخصيته 

اكسـة  أكثـر مش يؤدي إىل اضطراب خطري يف سلوك الطفل وأفكاره وعواطفه جتاه اآلخرين فيصـبح  
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وحيتاج الطفل يف هذه احلالة إىل استشـارة مـن   ، يعارض اآلخرين يف الكثري من األوامر والتصرفات و

  ).١(املتخصصني

  :أسباب العناد والتمرد

  ):٢(تتلخص أسباب العناد والتمرد يف

  الذي نشأ عنه إحساس بالضياع) ظلم بني الوالدين ، نبذ ، طالق ، شجار (التفكك األسري. 

  على الطفل أو التذبذب يف معاملته وعدم املرونة معهالقسوة. 

 وجود إعاقة لدى الطفل. 

  انشغال األم ، تكرار غياب أحد الوالدين (عدم الشعور باألمان النفسي واالجتماعي واالقتصادي

 ).حرمان، فقر ، بوظيفة وغريها 

 رغبة الطفل يف تأكيد ذاته. 

 رد فعل ضد الشعور بالعجز والقصور. 

  أو يستجيب ملطالبه أثناء العناد، كأن جيد الطفل من يشجعه (سلوك العناد تعزيز.( 

  والدالل الزائد للطفل كالقسوة رمبا جـاءت نتائجـه   ( الدالل الزائد وتلبية كافة طلبات الطفل

  ).أخطر

  التخريب-٣

                                                   
 

– 
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  .التعريف باملشكلة ومظاهرها-

فهو سلوك خترييب يتمثـل يف رغبـة   ،ري ظاهرة مشهورة يف سلوك األطفال وهي تدمري ممتلكات الغ    

  ).١(األطفال ظاهريا يف تدمري وإتالف املمتلكات اخلاصة باآلخرين

  :مظاهره

وبعثرة حمتويات األدراج والصـناديق  ، خلع أغلفة الكتب ومتزيقها وخلط األلوان خلطا ال فائدة منه     

وقطع األشياء باستخدام املقص والكتابـة  ، شد ذيل بعض احليوانات مثل القطط ،وجذب أغطية املوائد 

فك اللعب ،يف واألواين  وقطع الزهور وسكب السوائل وما، على احلائط  باأللوان أو باألشـياء احلادة 

  ).٢(وفصل أجزاء منها

  :ينقسم ختريب األطفال لقسمني :أشكال التخريب

  :وهو النوع املنتشر بني األطفال وينقسم إىل أربعة أقسام هي:ختريب برئ-١

فجميع األشياء من حوهلم متساوية يف ،ليس هنا تقييم لألشياء عند األطفال :التخريب املتطور املندفع-أ

فيمسـكون بأيـديهم أي شـئ    ،فهم ال يفرقون بني اإلغراض الثمينة واألغراض رخيصة الثمن  القيمة

  ) .٣(ويتركونه للذهاب لشئ آخر وقد يوقعونه بدون قصد

  :التخريب الفضويل املنظم-ب
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سنوات أي أكرب من األطفـال يف النـوع األول مـن     ٦-٥يظهر يف األطفال يف الفئة العمرية من     

كفك السـاعات أو  ، ز هذا النوع مبحاولة إرجاع األشياء إىل ما كانت عليه يف السابق ويتمي،التخريب 

  ) .١(ويكون هذا التخريب بدافع الفضول،اللعب مث إعادة تركيبها مرة أخرى 

  :التخريب الالواعي-ج

ويصـطدمون باألشـياء   ،يظهر هذا النوع لدى فئة من األطفال يلمسون األشياء فتتلف يف أيـديهم      

يتلفون ما يرونه من أشياء دون ظهور أي شئ عليهم يدل على إحساسهم مبا صـنعوا مـن   ،يوقعوا ف

  ).٢(وهؤالء األطفال يكون لديهم ضعف يف البصر أو ثقل يف السمع ،خسائر 

يقوم الطفل يف هذا النوع بتمزيق املقاعد بالدوس عليها بقدميـه  :التخريب كانعكاس للطاقة العضلية-د

 إخوتهبسبب الشجار مع أحد  األواينتكسري بعض ،ستائر مبحاولته جذا والتسلق عليها كما تسقط ال،

  ).٣(داخل املطبخ أو غرفة الطعام 

  :التخريب املتعمد وينقسم إىل قسمني مها-٢

  : ختريب الشلة-أ

وليس ويظهر هذا النوع لدى عصبة معينة من األطفال كسلوك مجاعي اهلدف منه تفريغ الطاقة الزائدة    

أو إفساد إضاءة ،أو تقليد بعضهم البعض ككسر زجاج النوافذ يف املدرسة أو يف احلي  هالتخريب حبد ذات
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 ١٥اىل ١٠وميارس هذا السلوك األطفال يف الفئة العمرية مـن  ،وكسر أغصان األشجار،احلدائق العامة 

  ).١(سنة

  :التخريب املرضي-ب

ملخرب مبا يقوم به من ختريب ويكـون اإليـذاء متعمـدا    يف هذا النوع من التخريب يستمتع الطفل ا   

مثل إشعال النار يف ستارة اجلريان والسرور والفرح عند رؤية النـار  ،وغالبا ما يكون من خالل ختطيط ،

كما ميكن أن يقوم الطفل املخرب بأخذ ممتلكات غريه من األطفال الصـغار واهلـرب ـا    ،تشتعل ا 

وأحيانا قد يضع األشياء احلادة واملسامري ،ري يبكي ويتلوى على األرض والضحك عند رؤية الطفل الصغ

سنوات فأكثر عند قيامهم ـذا   ٩ويكون األطفال يف الفئة العمرية من ،يف طريق اآلخرين بقصد إيذائهم

  ).٢(النوع من السلوك

 :)٣(ب ظهور هذه املشكلةأسبا

 .ملواقف اإلحباط وعدم األمن وتعرض الطفل ،من أسباب التخريب الغرية والغضب -أ

  .عدم تعليم الطفل على االستخدام الصحيح ألثاث املنزل وأدواته مما يوقعه يف اخلطأ-ب

قد ال يدرك اآلباء أن معظم السلوك الذي يعتربونه هداما هو يف نظـر  ،حب االستطالع لدى الطفل -ج

شاف هذا العـامل ولـيس سـعيا وراء    فالطفل يعبث باألشياء من حوله حبا يف اكت، الطفل بناء وتعمري 

  .التخريب كما يعتقد الكثري من الناس
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  ):١(من أسباب التخريب:وتضيف فاديه محام أيضا 

  .التخريب لإلحساس بالتعاسة وعدم األمن يف املنزل أو املدرسة ولعدم التوافق بني الوالدين -د

نالحظ بعض األطفـال يقطعـون   ،ممتلكااالتخريب للتدمري وعقاب الذات وهو يتجه للذات أو -هـ

  .كراسام ويتلفون مالبسهم 

زيادة النشاط اجلسمي للطفل مع عدم وجود أماكن منظمة لتصريف هذه الطاقة الزائدة وخصوصا يف -و

املنازل احلديثة وبصفة خاصة يف املدن الكربى اليت ال تتوفر فيها أماكن اللعب الكافية أو احلـدائق الـيت   

  .طفال فيها أنشطتهم بكل حرية ميارس األ

  :البذاءة-٤

  .التعريف باملشكلة ومظاهرها-

 .اجتماعيا، ويعترب نوعا من أنواع العدوان اللفظي هو استعمال كلمات غري مقبولة ما الكالم البذيء؟    

اللفظية قد تكون مزعجة ومثرية للغضب، وتشعرك باالرتباك واخلجل  على الرغم من أن زالت األبناء

أا تظهر لدى بعض األطفال يف سن مبكرة فريددوا دف لفت االنتباه، وقد ترسخ  أمام اآلخرين، إال

والعدوان  األطفال الذين ال يتم توجيههم بصورة فعالة يف عمر الحق، فيتخذوا وسيلة للتحدي عند

نابية يف مرحلة من  إال أنه بإمكانك أن تطمئن قليال ألن معظم األطفال تصدر عنهم ألفاظ. اللفظي

، والطفل طويل اللسان مشكلة كبرية بالنسبة ألهله .مشاا مراحل منوهم، وكل اآلباء يواجهون حتديا

خوفا من تطور هذه األلفاظ السيئة إىل ، فهم ال يستطيعون البقاء حمايدين إزاء ما نطق به من ألفاظ بذيئة 
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أول معلم للكالم للطفل ، فل واألسرة واتمعهي الط: أفعال وطول اللسان مشكلة هلا ثالث أطراف 

هي األسرة فالطفل يتحدث بنفس اللهجة اليت تتحدث ا أسرته فلو كانت العربية جند الطفل يتحدث 

لذلك فأي لفظ سواء حسن أو سئ ، وإن كانت االجنليزية أو األملانية جنده أيضا يتحدث ا ، العربية 

كما أن الطفل قد .ويردده فاألهل هم أهم مصدر أللفاظ الطفل  يتردد داخل األسرة سيلتقطه الطفل

  ).١(ى هذا الفعل إىل ضربهحىت لو أد، إلثارة اهتمام األهل يستخدم اللفظ السيئ 

يكون مثل هذا الطفل مشكلة كبرية بالنسبة ألهله وهو يستفز غضبهم وخوفهم من تطـور سـوء       

اآلخرين هلم بسوء تربيته وطول اللسان عند الطفل له أطراف مسببة أخالقه من اللفظ إىل الفعل ومن اام 

منها الطفل واتمع واألهل وجيب أن يكون اآلخرون وخاصة األم واألب قدوة هلذا الطفل فال يصح أن 

تتلفظ األم بلفظ مسيء وتضرب الطفل ضرباً مربحاً فيما لو تلفظ مبثله فهو عندها سينظر إليهـا بغرابـة   

    ).٢(عها يف موضع الظاملشديدة ويض

   :أسباب مشكلة البذاءة

 :ذكر خمتار أسباب مشكلة البذاءة ونلخصها يف النقاط التالية    

الكلمات البذيئة، فاألطفال يكررون ما يسمعون  وهو وجود منوذج أمام الطفل يستخدم: التقليد-أ"

الوالدين أو احمليطني بالطفل ألفاظا مصطلحام، وعند استخدام  ويدجمون الكلمات اليت يسمعوا ضمن

 .الطفل ويبدأ باستخدامها غري مناسبة يتعلمها
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البذيئة من أجل لفت انتباه والديه، وعندما يستخدم تلك  قد يستخدم الطفل الكلمات: لفت االنتباه- ب

 .ىأخر معناها، مث جيد أنه لفت االنتباه، مييل إىل تكرارها مرة الكلمات ألول مرة دون أن يعرف

باستخدام عبارات غري مقبولة ويرفضون مساعها من  عندما يقوم الكبار: االزدواجية يف التعامل-ج

 .هذه العبارات ليشعر بالقوة وبأنه أصبح كبريا األطفال، فقد يلجأ الطفل الستخدام

 يستخدم األطفال الكالم البذيء بغرض استثارة غضب الكبار، وإشعارهم بعدم :حتدي سلطة الكبار-د

 .االرتياح

الكبار أحيانا بالضحك واالبتسامة، فيشعر  عند استخدام الطفل لكلمات بذيئة يستجيب: التعزيز-هـ

 .الكلمات باستحسام ويكرر هذه

الناتج عن عدم قدرته على إجناز العمل  عندما يشعر الطفل باإلحباط: الشعور باإلحباط أو الغضب-و

إحباطه وغضبه باستخدام كلمات تصبح جزءا من  يعرب عنالذي يقوم به، وعندما يشعر بالغضب فقد 

يكررها يف ذلك املوقف، قد تكون مقبولة أو غري  قاموسه اللغوي، فلكل شخص عبارة خاصة به

  .)١("مقبولة

  .العزلة واالنطوائية-٥

  :التعريف باملشكلة

مما يـؤثر علـى تـوافقهم     يعاين بعض التالميذ يف مرحلة الطفولة وبداية املراهقة من مظاهر االنطواء   

و مرضية أو لعوامل  ألسباب خلقية الشخصي واالجتماعي واملدرسي، وهي حالة نفسية تعتري األطفال
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والعزلة االجتماعية هي شكل متطرف من االضطرابات والسبب هـو عـدم   .اقتصادية تربوية أو ظروف

  )١(حصول بعض األطفال على تفاعل إجيايب كاف مع البيئة االجتماعية 

، ويعين االنفصال عن اآلخرين ) ٢"(انكماش اجتماعي مفرط من االختالط بالغرباء"ويعرف االنطواء بأنه

فيلجأ إىل عدم التفاعل ، فالطفل اخلجول يشعر دائما بعدم االرتياح ، وقد تكون أسبابه الرئيسية اخلجل 

  ).٣(االجتماعي املتعمد بنفسه 

ولذلك فهـو يشـعر   ،لذي مصدر طاقته هو عامله الداخلي الشخص ا"ويعرف الطفل االنطوائي بأنه    

الذين قد يسببون له حرجا أو قلقـا أو أي  ،إذا ما عمل يف هدوء مبفرده بعيدا عن اآلخرين ،براحة أكثر 

ولذلك فهو ال يندمج بسهولة يف األنشطة اجلماعية أو التعلم ،نوع آخر من التهديد املوجه لعامله الداخلي 

  ).٤(التعاوين

البعض حىت املدرسـة   سنوات وقد تستمر لدى ٣-٢وتظهر عند بعض األطفال يف الفئة العمرية من      

،ومن املمكن ظهورهـا فجـأة يف   % ١٠االبتدائية فقد تبلغ نسبة املنعزلني يف املدرسة االبتدائية حوايل 

حـىت سـن   يزداد احتكاك الطفل وتفاعله االجتمـاعي وقـد تسـتمر معـه      املرحلة االبتدائية حينما

نسـبتها لـدى    ومشكلة االنطواء والعزلة غري شائعة وإن كانت نسبتها لدى اإلناث أعلى من.)٥(البلوغ
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ويرى يف ذلـك بـالدة وجبنـاً     وكثرياً ما يساء فهم االنطواء فالبعض يلوم الطفل على انعزاله،.الذكور

طفل عاقل ورصني حيافظ علـى  ويرى بأنه  وانكماشاً ال داعي له، بينما البعض اآلخر حيبذ هذا السلوك

أن الطفل املنطوي طفل بائس غري قادر على التفاعـل   مكانته االجتماعية، وال يثري ضجة، وحقيقة األمر

الزمالء، فعدم اندماج الطفل يف احلياة يؤدي إىل عرقلة مشاركته ألقرانه  االجتماعي، أو األخذ والعطاء مع

هذا السلوك حىت يكرب، مما يعوق منوه النفسي عرب  الطفل علىواملشكلة تكمن يف استمرار ).١(األنشطة يف

إىل العزلة التامة اليت يصعب معها التأقلم ويدخل فيما يسمى باالضطراب  املراهقة والشباب، ويتفاقم األمر

 .الفصامي شبه

طفـال  فاأل، هناك عامال يلعب دورا مهما يف عدد الصداقات اليت يتبناها الطفل أال وهو عامل السن     

بني سن السابعة والتاسعة ال تسمح هلم الفرصة لتبين عدد من الصداقات ألن حتركهم حمـدود يف احلـي   

وحول البيت لذلك فمسئولية اآلباء واألمهات هي أخذ األطفال وخاصة من يتصف باالنطوائية إىل بعض 

  ).٢(املناسبات أو الدعوات اليت يوجد فيها األطفال

  :مظاهرها 

يف حمـاورات أو   ويظهر االنطواء على شكل نفور من الزمالء أو األقارب، وامتناع أو جتنب الدخول    

احلديث بينهم مقتضـباً،كما   حديث، وأحياناً خيالط الطفل املنطوي أطفال يشبهونه يف االنطواء ويكون
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املشـاركة يف أي  يكون االبتعاد عـن   يظهر على شكل االلتزام بالصمت وعدم التحدث مع الغري، وقد

  ).               ١(اجتماع أو رحالت أو أنشطة رياضية مظهراً من مظاهر االنطواء والعزلة

                                     

 :األسباب اليت أدت إىل هذه املشكلة

لـذي  درجة إعداده الوراثي ومقدار الضـغط ا  إن إصابة الطفل باالنطوائية يتوقف على التفاعل بني    

فحسب، بل هي مرتبطـة   وال يرجع االنطواء إىل أثر البيئة وعوامل التنشئة االجتماعية.احلياة يواجهه يف

الفسيولوجية للقشرة الدماغية فالفرد الـذي   أيضاً بالوراثة من حيث التكوين البيولوجي للفرد، والوظائف

زوال، فغالباً ما ينزع إىل ممارسـة  وبكف رجعي ضعيف بطئ ال يتمتع بدرجة استثارة سريعة وقوية نسبياً،

وقد يشري االنطواء املتطرف إىل وجود مشكالت نفسية أكثـر تعقيـداً    .سلوكيات ذات صبغة انطوائية

 كما قد يشري إىل واقع الطفل غري السار مثل املنزل غري السعيد، أو الفشل املستمر يف ومشوالً لدى الطفل،

 .)٢(املدرسة

  ) :٣(منهاولالنطواء أسباب كثرية 
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ما يسمعه الطفل عن نفسه منذ صغره بأنه قبيح الشكل أو عدم  الشعور بالنقص بسبب عاهة جسمية أو-أ

لفقره أو ما يتعرض له الطفل من مشكالت تقلل من قيمته وال جيـد االستحسـان    متكنه من اقتناء أشياء

 .انطوائيا داخل أسرته مما يشعره بعدم الكفاية وفقدان الثقة فيصبح الذي وجده

 .الثقة يف الغري وخوفه منهم افتقاد الشعور باألمن لفقده-ب

وفرض الرقابة الشديدة عليه يشعره بالعجز عند االستقالل، أو اختاذ  إشعار الطفل بأنه تابعاً للكبار،-جـ

 .بالطفل دون أخذ رأيه أو مشاورته القرارات املتعلقة

آبائهم منطوون كذلك، كما أن دعم الوالدين النطـواء   األطفال املنطوون تقليد الوالدين فقد يكون-د

 .املشكلة أدب وحياء من األسباب اليت تؤدي إىل ظهور هذه الطفل على أنه

 .االنطواء العادات والتقاليد وترك األهل واألصدقاء إىل قد يؤدي تغيري املوطن إىل اختالف-هـ

يهيئ الطفل لتجنب التفاعل واالحتكـاك  اجلسمي فاضطراب اللغة  اضطرابات النمو اخلاصة واملرض-و

الطفل باحلمى الروماتيزمية أو اإلعاقة الشديدة متنعه من االندماج واالختالط مبن  باآلخرين، كما أن إصابة

 .عنهم يف مثل سنه فال جيد خمرجاً من ذلك سوى االنعزال هم

ان املبكر ملوضوع احلـب  دراسات عديدة وجود عالقة بني الفقد الفقدان املبكر للحب فلقد أكدت -ي

األطفال، فلقد اتضح أن انفصال الوالدين بسبب عدم التوافق الزواجـي يـؤدي إىل    وبني االنطواء عند

 .املوت حدوث االنطواء والعزلة عند الطفل أكثر مما حيدث عند فقدان أحد الوالدين بسبب ارتفاع

  .مشكالت نفسية:ثالثا  

وحتتاج ،اليت تتعلق باحلياة النفسية للطفل على قدر كبري من اخلطورة تعد املشكالت السلوكية النفسية     

ولألبوين دور كبري يف ،إىل بذل اهتمام متزايد ومواجهة مبكرة ألي سلوك مشكل ينتمي إىل أبعاد نفسية 
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النفسية اليت تنعكس على  اتمساعدة الطفل على توفري بيئة صحية تزكو فيها نفسه مما يقيها من االضطراب

وأغلب املشاكل النفسية اليت يعاين منها الطفـل  ،رفاته مسببة مشاكل كثرية حيتار يف معاجلتها الوالدين تص

فهو يعاين من إشباع حاجاته الوجدانية من العطف وتقدير الـذات ممـا   ،تعود إىل سوء التغذية العاطفية 

  .يشعره بالعدوانية والعزلة جتاه اآلخرين

  

  

  .اخلوف-١

  .ومظاهرهاالتعريف باملشكلة 

  :هناك العديد من التعاريف للخوف وسنكتفي ذه  

فيظهر يف أشكال متعـددة  ... اخلوف حالة انفعالية طبيعية تشعر ا كل الكائنات احلية يف بعض املواقف"

  ).١"(وبدرجات تتراوح بني جمرد احلذر واهللع والرعب

  ).٢"(ما وتوقّع حدوثه اخلوف هو انفعال قوي غري سار ينتج عن اإلحساس بوجود خطرٍ"

ويتميز اخلوف بأنه انفعال مـتعلم  ) .٣"(اخلوف انفعال قوي خمزن ينتج عن إدراك أو توقع خطر معني"  

يصاحبه تغريات فسيولوجية . إضافة إىل وجود خماوف غريزية مثل فقدان التوازن واحلركة الفجائية وغريها
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إذن فاخلوف مـن  .وفقدان الثقة بالنفس، لوهن والشعور با، واالرتعاش ، تسارع ضربات القلب : مثل

وكلما كانت درجة اخلـوف يف  ).١(املشكالت االنفعالية اليت تصيب األطفال نتيجة عدم الشعور باألمن

ولكن ، وأمكنة أن يسيطر بعقله على خماوفه ، احلدود املعقولة كان اإلنسان سويا يتمتع بالصحة النفسية 

كلما كان الطفـل  ، رجة يتعذر معها السيطرة عليها بالعقل واملنطق كلما كانت درجة اخلوف كبرية لد

وكلما سلك سلوكا شاذا دف البعد عن املصدر الذي ، يعاين من االضطراب النفسي واملرض النفسي 

  ).٢(خياف منه 

إن حوايل نصف األطفال على األقل تظهر لديهم خماوف مشتركة من الكالب والظـالم والرعـب       

من هؤالء يعانون خوفاً شديداً من شيئني أو أكثر، واملخاوف األكثر شيوعاً بني % ١٠وحوايل واألشباح 

سنتني وست سنوات فيما بني سن السنتني واألربع سنوات تغلب املخاوف مـن احليوانـات والظـالم    

 6 إىل 4واحليوانات والغرباء، وتقلّ هذه املخاوف يف عمر مخس سنوات مث ختتفي فيما بعد، ويف عمـر  

سنوات مث ختتفي فيما  6سنوات تسيطر املخاوف املتخيلة مثل األشباح والوحوش، وتبلغ ذروا يف عمر 

من األطفال حتت السادسة من العمر يظهـر لـديهم خـوف حمـدد يـزول بشـكل       % ٩٠إن .بعد

قابلية ويصعب التنبؤ مبخاوف األطفال إىل حد كبري بسبب الفروق الفردية الكبرية من حيث ال).٣(طبيعي

للخوف ومن حيث مبلغ تعرضهم للخوف، فاملثري الواحد قد يكون خميفاً إىل حد كبري بالنسبة لطفل ما، 
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بينما ال يحدث شيئاً من االضطراب لطفل آخر، كما أن الطفل نفسه ميكن أن يضطرب كثرياً مبنبه خاص 

  ).١(يف موقف معني، مث ال يعريه انتباهاً يف موقف آخر

فل الذي يعيش يف الريف ال خيشى احليوانات األليفة كالكلب أو البقرة أو النعجة، لكن الطفل فمثالً، الط

الذي يترىب يف املدن خيافها، وهذه إشارة إىل تأثري البيئة وخماوف األطفال تتكون أثناء الطفولـة البـاكرة   

من مفاهيم وعادات وأسـاطري  ونتيجة لتعاملهم مع البيئة وتأثرهم بالنمط باحلضاري هلذه البيئة وما فيها 

  ).٢(ومواقف

  ):٣(وللخوف العادي العديد من األشكال اليت تفيد يف تربية الفرد ويف تنظيم حياته منها

، جيعل هذا اخلوف الطفل يبتعد عن القاذورات وحيصنه األهل ضد األمراض املعدية : اخلوف من املرض-أ

  .ويأخذ بأساليب الوقاية واحلماية

  .ويدفع هذا اخلوف الطفل لالجتهاد يف الدراسة والتحصيل : الرسوب يف االمتحاناتاخلوف من -ب

اخلوف من الفشل ويكون ذلك يف املسابقات واملنافسات مما جيعل الطفل يبذل جمهـودا كـبريا يف   -ج

  .اكتساب اخلربات اليت متكنه من الفوز والنجاح

  .لطفل يعمل كل ما يرضيهماخلوف من سخط الوالدين واملعلمني واألصدقاء جيعل ا-د
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  .اخلوف من احليوانات واألشياء واملواقف املؤذية جيعل الطفل يبتعد عنها ويفر منها-هـ

  .لطفل يعدل من سلوكه لتجنب العقاباخلوف من العقاب جيعل ا-و

  

  

  

  ) :١(ياخلوف املرضي فهأشكال أما 

  .اخلوف من الظالم -أ

  ".اخلالء"اخلوف من األماكن املغلقة واملفتوحة -ب

  .اخلوف من األماكن املرتفعة -جـ

  .اخلوف من احليوانات واالقتراب منها-د

  .رؤية مشاهد العنف والضرب والقتل على شاشة التلفزيون-هـ

  .شعور الطفل بأن أمه قد تفارقه وهو شديد التعلق ا -و

وتبدو املسألة هنا معقـدة  ، وهو خوف من مثريات غري ملموسة أو غري حسية : اخلوف من املوت -ي

وقد يكون من األسباب واقعة أسرية أو أفالم ، وجيب البحث عن األسباب خلف الشعور املتولد ، أكثر 

ة األوىل كما أن خربة الطفل مبوت شخص عزيز تؤدي به إىل صدمة وخباصة إذا كانت هي اخلرب.مؤثرة 
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كما ، املخاوف املرضية عند اإلناث أكثر منها عند الذكور "وتضيف أميمه عفيفي بأن .)خبصوص املوت

  ).١"(أن بعض األطفال يكونون عرضة للمخاوف املرضية أكثر من غريهم وذلك تبعا للفروق الفردية 

  :أسباب ظهور هذه املشكلة 

  :هناك أسباب رئيسية تسبب اخلوف منها ما يلي

  .الربق والرعد وغريها، الظالم ، احلوادث الطبيعية مثل العواصف -١"

  .إخل..وكذلك اخلوف من الوحدة واخلوف من الوحوش

  :ويندرج حتته .التوتر النفسي-٢

  .اخل..االختبارات ، مثل األخبار املفجعة ) الصدمات العاطفية واالنفعالية ( الصدمات -أ

وخاصة إذا كـان  ، عيف أكثر عرضة للمخاوف من غريه الضعف النفسي أو اجلسدي فالطفل الض-ب

  .الطفل يعاين من تدين اعتبار الذات 

االستفزاز وإساءة معاملة األطفال يؤدي إىل إثارة اخلوف وخاصة من العقوبـة والشـعور   :الغضب -ج

  .بالذنب

والرضـوخ  التأثري على اآلخرين واستغالهلم حبيث يعتمد الطفل على اخلوف لكسب عطف من حوله -٣

  .إىل مطالبة 

وذلـك  ، بعض األطفال مشدودين بطبيعتهم إىل األخطار واألصوات العاليـة  ، حساسية االستجابة -٤

  .بسبب حساسية أجهزة األطفال العصبية املركزية
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والتقليـد لآلبـاء   ،خ والصراعات واخلالفات العائلية والذي يتخلله النقد والتوبي: اجلو العائلي السيئ -٥

١("فاآلباء اخلائفون يورثون اخلوف إىل أطفاهلم، م وحماكا( .  

إن اجلو املتوتر يف البيت الذي حتدث الصراعات املسـتمرة  :  من األسباب أيضا الصراعات األسرية    

واألطفال الذين ال يشعرون . بني الوالدين أو بني األخوة أو بني اآلباء واألبناء يؤدي إىل شعور بعدم األمن

ن بأم أقل قدرة من غريهم على التعامل مع خماوف الطفل العادية، وحىت املناقشات اليومية باألمن حيسو

حول املشكالت املالية أو االجتماعية ميكن أن ختيف األطفال وخاصة احلساسني الذين يشـعرون بـأم   

أمـل يف  مثقلون مبشكالت األسرة اليت ال يستطيعون فهمها ويسيئون تفسريها باعتبارها مشـكالت ال  

  ).٢(وتتضخم هذه املشاعر إذا أدرك األطفال وجود ضعف يف قدرة اآلباء على مواجهة املشكالت. حلّها

خياف الطفل عن طريق املشاركة الوجدانيـة   :وكذلك من األسباب املهمة للخوف تقليد اخلوف 

مالحظته اخلوف ألفراد أسرته ومن خيالطهم يف البيئة، كما يتعلم اخلوف بتقليده لسلوكهم من خالل 

ومن املعتاد أن نرى لدى األطفال شديدي اخلوف واحـداً مـن   . لدى الكبار أو األخوة أو الرفاق

الوالدين على األقل لديه خماوف شديدة، فمثالً األم اليت ختاف من الكالب أو املرتفعات قد يعـاين  

ور الطفل خوفاً مـن أي  ومبا أن اخلوف يتم تعميمه فإنه من احملتمل أن يط. طفلها من خوف مشابه

لذا فمن . شيء، وهناك بعض األطفال أكثر عرضة من غريهم للخوف بسبب وضعهم املزاجي العام

املتوقع أن يعاين أحد أطفال األبوين اخلوافني من حالة خوف شديد بينما ال يعاين أشقاؤه مـن أيـة   

                                                   
١ - 
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اوم العالج واالنطفاء بشكل واملخاوف اليت تكتسب عن هذا الطريق متتاز بطول بقائها وتق. خماوف

  ).١(خاص

  :أنواع املخاوف  

  .اخلوف املوضوعي واخلوف الذايت: للخوف نوعان متمايزان مها 

هي األكثر شيوعاً بني املخاوف، وهي نامجة عن سبب ميكن التعرف عليـه   :املخاوف املوضوعية  -أ 

وملا كان حتديد مصدر هذه املخاوف ليس عسرياً كان التغلـب عليهـا   . وكثري من اآلباء يتعرفون عليه

كاخلوف من احليوانات واألطباء والربق واألماكن العالية والنار واجلنـود واملـاء يف    -بسرعة أمراً ممكناً 

حيصل نتيجـة  ) ٢(وهذا النوع من اخلوف. -ض السباحة أو البحر أو اخلوف من النار ومن املدرسة حو

لتجارب أو خربات غري سارة حصلت للطفل سابقاً أو إثر مساع الطفل قصة معينة أثارت يف ذلك الوقت 

ة واحلذر مـن بعـض   ويعترب هذا النوع من اخلوف مفيد أحياناً، فهو يدعو إىل احليط. رداً انفعالياً سيئاً

مصادر اخلطر أو املواقف اليت يالقيها الطفل يف حياته، فمثالً خوف الطفل من النار جينبه خماطرها، وخوفه 

ولكن إذا زاد عن حده فإنه ميكن أن يصـبح  . من السيارات أيضاً ميكن أن جينبه حوادث السري، وهكذا

  ).٣(خوفاً مرضياً ويشكل مشكلة كبرية لآلباء واألطفال

وكثري من األحيان ال ميكن حتديد أسـباب  . ويكون عاماً وغري حمدد وليس واقعياً :اخلوف الذايت  -ب 

ولعل أهم هذه املخاوف هو اخلوف من املوت، . هذا النوع من اخلوف إال بعد وقت طويل ودراسة دقيقة
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بيات اهولة كجهـنم  واخلوف أيضاً من الغي. واخلوف من الظالم، وكالمها يعاين منه كثري من األطفال

فمثالً تكون األفكار الغامضة غري احملددة عن املوت أساساً لقدر كبري . والغول والعفاريت واجلن وغريها

ومن األمثلة على ذلك طفل يف الرابعة من العمـر  . من القلق العقلي عند األطفال يفوق ما نسلم به عادة

خيشى أن يدفن يف بطن األرض حياً، وكان مصدر هذا كان يعتريه اهلم ويقاسي األسى واجلزع ألنه كان 

اخلوف قصة مسعها عن لصوص للمقابر شرعوا ببتر أصابع سيدة دفنت حديثاً كي حيصلوا على جواهرها، 

  ).١(فإذا ا تعود إىل احلياة وكان الناس قد ظنوا أن أجلها قد انتهى

كما أن العادات والتقاليد يف اتمعات العربية تبالغ يف طقوس احلزن عند وفاة شخص عزيز، فكثـرة      

البكاء وإظهار اآلالم والعزاء لعدة أيام كلها جتعل الطفل يقظاً يقظة شديدة للموت، وهذا قد جيعله يتوقع 

الطفل أحالماً مزعجة عن املوت  حدوث املوت له، وخصوصاً إذا كان قلقاً، كما يؤدي ذلك إىل أن حيلم

مـن اخلـوف    يعانون بعض األطفال "ومن صور اخلوف عدم الثقه بالنفس فنجد أن بعض ).٢(وهكذا

وخيافون االمتحانات وحيجمون عن التكلم يف ، بشكل عام يف معظم مواقف حيام فيهابون مقابلة الزوار 

من ضعف الثقة يف النفس وعدم الشعور بـاألمن  هؤالء األطفال يعانون .جمتمع خوفا من النقد أو اخلطأ

والتحذير من اخلطأ إىل غري ذلـك مـن   ، والطمأنينة كنتيجة للتربية االعتمادية والنقد املستمر من اآلباء 

، وقد يصاحب عدم الثقة يف النفس اليت تظهر يف صورة خماوف غري واقعيـة  ) .٣"(أساليب التربية اخلاطئة

  .لى الكالم والتهتهه واالنزواء واخلجل واالكتئاب وتوقع اخلطر والتشاؤم أعراض أخرى كعدم القدرة ع
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  ):١(أسباب عدم ثقة الطفل يف نفسه

فبعد أن حياط الطفل بكل عناية وحب ويعـيش يف أمـن   ، أسلوب التربية اخلاطئ يف الطفولة املبكرة -أ

يلجأ بعض اآلباء عند تعلم الطفل املشي واللعب إىل زجر الطفل وضربه كلما عبث بأي شئ ، وطمأنينة 

لقلـق النفسـي نتيجـة    فيبدأ الطفل باالضطراب وا، األمر الذي مل يتعوده الطفل من والديه ، يف املنزل 

االنتقال املفاجئ يف هذه املعاملة فتبدأ مشاعر الثقة يف النفس اليت سبق وأن متتع ا الطفـل يف العـامني   

  .األولني من عمره يف الزعزعة

مقارنة األطفال بني طفل وآخر بقصد إجياد دافع عنده للجد واالجتهاد يؤدي ذلك إىل تثبيط عزمـه  -ب

  .حيث تؤدي هذه املقارنات يف الغالب إىل عكس ما هو مقصود منها، وزعزعة يف ثقته بنفسه 

  .كثرة الزجر والنقد والتوبيخ تقلل من ثقة الطفل بنفسه ويشعره بالنقص-ج

التدخل يف شئون الطفل الصغرية والكبرية وعدم منحه الفرصة للتصرف مبفـرده يف مواقـف احليـاة    -د

ينشأ الطفل نشأة اعتمادية على والدية وال تتكون لديـة الثقـة   املختلفة سواء يف املدرسة أو مع األقران ف

  .بالنفس ألنه ال يشعر مبقدرته على أداء أي شئ بنفسه

، تسلط بعض اآلباء وشغفهم يف السيطرة على كل حركات الطفل دون أن يتركوا له حرية التفكري -هـ

  .فعلى الطفل أن يطيعهم طاعة عمياء 

املنازعات بني الوالدين تؤدي إىل عدم شعور الطفل بالطمأنينة واألمـان   اضطراب اجلو العائلي وكثرة-و

  .فيفقد الطفل الثقة بنفسه 
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والسـمنة  ، النقص اجلسماين كالعرج واحلول والطول املفرط أو القصر الشديد والتشويه اخللقـي  -ي

امل تسبب عـدم  وأيضا اخنفاض مستوى الذكاء والتأخر الدراسي كلها عو، املفرطة والنحافة الشديدة 

  .الثقة بالنفس 

  .االكتئاب-٢

  ).١"(هو حاله من سيطرة األفكار السوداء وعدم القابلية لالستثارة"

وفقـدان أو  ، شعور بالغم واحلزن مصحوب غالبا باخنفاض يف الفاعليـة  "  احلسني بأنه أمساء كما عرفته

  ٢" (ضعف الشهية للطعام أو العكس أي الشراهة لدى بعض احلاالت

  :مظاهر االكتئاب

والشعور بالفشل واحنراف املزاج وزيادة ، يبدو االكتئاب على الطفل باخلذالن والكسل وفتور اهلمة     

مع ، أو العالقات السطحية املؤقتة ، واالنسحاب االجتماعي واهلروب ، احلساسية وسهولة جرح املشاعر 

قدان الشهية والشكوى من آالم جسمية وتـوهم  فقدان األمل واالنغمار يف التشاؤم من املستقبل ورمبا ف

وصعوبة التركيز وكره احلياة وقد تؤدي حالة الطفل هذه إىل سرعة البكـاء والتـأثر وإمهـال    ، املرض

  ).٣(مظهره
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من األطفال املترددين على العيادات % ٢٠اىل ١٠إن االضطراب االكتئايب يظهر بنسبة تتراوح مابني     

لكثري من األوساط الطبية حىت سنوات قريبة ال تعترف بوجود اكتئـاب عنـد   بالرغم من أن ا،النفسية 

وقد اتضح أن األطفـال يف  .حيث كان االعتقاد السائد وقتها أن األطفال ال يصابون باكتئاب ، األطفال 

فإنـه ال  ،سنه يعيشون االكتئاب واألعراض االكتئابية وإن كانت تبدو هذه األعراض لدقائق ١٢-٦سن 

الطرف عنها ألا تعطي مؤشرات العتالل الصحة النفسية يف املسـتقبل ورمبـا تـؤدي إىل    ميكن غض 

  ).١(مضاعفات جوهرية يف مرحلة الرشد إذا مل يتم التعامل معها بصورة صحيحة

  :أشكال االكتئاب عند األطفال 

  :ينقسم االكتئاب لدى األطفال إىل أنواع ثالثة 

  :االكتئاب احلاد-أ

ويكون الطفل قبلها معروفا ، راض االكتئاب على الطفل عند فقدان شخص عزيز عليه وتظهر فيه أع    

  ). ٢(وال تكثر هذه احلالة عند األطفال يف األسرة الواحدة، بالنشاط والعالقات الطبيعية 

  :االكتئاب املزمن -ب

بل ظهور هـذه  ويعرف الطفل ق، وفيه تظهر األعراض السابقة الذكر أو بعضها وتستمر فترة طويلة     

و ال يسبق هذه األعراض حدوث أزمة نفسية للطفل بفقد عزيز أو ما شابه ، األعراض بالتباطؤ احلركي 

  ).١(كما يالحظ وجود حاالت مشاه يف أحد أفراد عائلة الطفل . ذلك
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  :االكتئاب املقنع -ج

مثل كثرة حركة الطفـل  يف هذا النوع ال تظهر األعراض املعروفة يف االكتئاب بل تظهر عالمات أخرى 

أي تظهر على الطفل بعض املظاهر العدوانيـة  ، وتكسريه األشياء اليت توجد أمامه والعبث ا دون قصد،

)٢.(  

  :وميكننا إجياز أسباب االكتئاب عند الطفل يف التايل

  :أسباب االكتئاب لدى األطفال

ألطفال ومن أهم األسباب الـيت  هناك أسباب داخلية وخارجية تتسبب يف حاالت االكتئاب لدى ا     

  :ىل املعاناة من االكتئاب التايل تقود إ

فانفصال األم أو األب عـن  ، إن جذور نشوء االكتئاب قد تعود إىل الطفولة املبكرة :أساليب التربية -أ"

انتقـاد  أو الرعاية القاسية اخلالية من احلنان والعطف تقود إىل اضطرابات نفسية باإلضـافة إىل  ، الطفل 

  .الوالدين أو أحدمها للطفل والتقليل من قيمته وجناحه أمام الغرباء

الصديق أو فقدان : األب أو اجلدة أو فراق شخص عزيز مثل: وقوع حادث وفاة شخص عزيز مثل -ب

  .شئ عزيز كالقطة أو الطري

فإن كانت األم تعاين من ، وجود االكتئاب لدى أحد الوالدين وهو من أهم أسباب اكتئاب األطفال -ج

من األطفال الـذين  % ٥٠االكتئاب فإا تولد استعداد كامنا إلصابة الطفل به وتشري الدراسات إىل أن 

  .يعانون من االكتئاب هلم آباء مكتئبون
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واحلوادث الـيت تسـبب اإلعاقـة الشـديدة     ، الغدة الدرقية األمراض اجلسمية املزمنة كاضطرابات -د

  .والتشوهات

كثرة ( شعور الطفل بالذنب وأنه فاسد ويستحق العقاب أو أنه السبب يف وفاة أو مرض أخيه مثال -هـ

  .من قبل األهل أو الوالدين ) وتضخم األخطاء باستمرار، واللوم ، التوبيخ 

األطفال عن أنفسهم وأسباب غضبهم مما جيعلهم يلجئون للصـمت   عدم حتبيذ الكبار االستماع لتعبري-و

ويشعرون باخلذالن ومن مث بعض أعراض االكتئاب نتيجة شعورهم بالعجز عن إفهام اآلخرين والتعامـل  

  .مع املشكالت أو مجعهم

إن بعض األسباب الفسيولوجية قد تؤدي لالكتئاب مثل عدم توازن اهلرمونات وفقر الـدم وعـدم   -ي

  .)١("ام السكر يف الدم انتظ

  

  .اخلجل-٣

  .التعريف باملشكلة ومظاهرها

وهو انفعال يشعر الطفل من خالله بالضعف وعدم القـدرة علـى   ، إن اخلجل من طبيعة األطفال "    

إذ يدير الطفل وجهه ، ويصبح واضحا يف السنة األوىل ، وتبدأ أول أماراته يف سن أربعة أشهر ، املواجهة 

يف سن الثالثة يشعر الطفل باخلجل .نيه ويغطي وجهه بكفيه إذا حتدث شخص غريب إليه أو يغمض عي، 

  ).٢(عندما يذهب لدار غريبة فيبقى هادئا يف حجر أمه أو إىل جانبها طوال الوقت 
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ويتجنب الطفل اخلجول من األطفال .أو قام مع أسرته بزيارة أحد األقارب، أو إذا لبس مالبس جديدة "

، ويتم ترويعه بسـهولة  ، متردد ، متحفظ ، متواضع ، ضعيف الثقة بنفسه ، عادة خائف  اآلخرين وهو

وال ينخرط يف األنشطة االجتماعيـة أو يشـارك يف املواقـف    ، ويتلجلج وحيمر وجهه ، وال يثق بالغري 

  ).١"(االجتماعية مفضال االنسحاب

  :و يأخذ اخلجل األشكال التالية 

يأخذ هذا النوع من اخلجل شكل نفور من الـزمالء أو األقـارب   : اآلخرين خجل الطفل من خمالطة -أ

وامتناع أو جتنب الدخول يف حماورات أو احلديث معهم وتعمد االبتعاد عن أماكن تواجدهم ورمبا خيالط 

الطفل من هم أصغر منه سنا أو خيالط األطفال اخلجولني مثله ألن ذلك ال يسبب له أي إجهاد يف التفاعل 

  ).٢(وار معهم وعادة ما يكون احلوار بينهم مقتضباواحل

حيبذ فيه الطفل اخلجول االلتزام بالصمت وعدم التحدث مع غريه وتقتصر إجابتـه  : خجل احلديث -ب

، وال ينظر يف الغالب إىل من حيدثه، أو إعالن عدم املعرفة لألمور اليت يسأل فيها ، على القبول أو الرفض 

ويغلب عليه ، ال بأي شئ أثناء احلديث حىت ال يضطر للنظر إىل وجه املتحدث وقد يبدي الطفل االنشغ

  ).٣(التلعثم والضعف 
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يبتعد الطفل عن املشاركة يف األنشطة االجتماعية والرياضية والرحالت ويكتفي : خجل االجتماعات -ج

  ).١(باحلديث مع أفراد أسرته وبعض األصدقاء من املدرسة

طفل عندما يرتدي ثوبا جديدا أو يرتدي لبس البحر أو يأكـل يف املطـاعم   قد خيجل ال:خجل املظهر-د

أو عندما يقص شعره أو يلعب علـى مشـهد مـن    ، العامة أو يأكل بعض األشياء البسيطة يف الشارع 

  ).٢(الكبار

  :أسباب ظهور هذه املشكلة 

  )٣(أو التهديد مشاعر عدم األمن اليت حتدث نتيجة للحماية الزائدة أو اإلمهال أو القسوة-أ

وهـذا بسـبب   ، بعض اآلباء يعتقدون أن أطفاهلم ما زالوا صغارا فهم حيتاجون دوما إىل الرعاية الزائدة 

  )٤(جهلهم بنفسيات أطفاهلم فينشأ األطفال خجولني وال يثقون بأنفسهم 

بسبب وجود عاهات جسمية كالعرج أو طول يف بعض أجزاء اجلسم أو ضخامتها ، مشاعر النقص -ب

وتنتج مشاعر النقص لدى الطفل بسبب مقارنة نفسية باآلخرين أو ،أو اخنفاض مستوى مجاله عن أقرانه، 

وينتج عن هذه املشاعر جتنب التواصل االجتماعي مع اآلخرين ،بسبب تدين املستوى االقتصادي لألسرة 

  ).٥(وامليل للعزلة واالنسحاب  
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باخلجول ينمي اإلحساس لديه باخلجل فيتصرف على  فاملبالغة يف نعت الطفل:نعت الطفل باخلجول -ج

  ).١(أساس ذلك

تظهر نتائج الدراسات أن اآلباء اخلجولني غالبا ما يكون لديهم أطفاال خجولني :تقليد اآلباء اخلجولني-د

فاآلباء اخلجولني حيتفظون بـأدىن حـد مـن    ،حيث يوجد هناك ارتباط بني اخلجل والنماذج اخلجولة ،

  ).٢(ماعية والتواصل مع اآلخرين وينعكس ذلك على سلوك أطفاهلم العالقات االجت

قلة االختالط باآلخرين مما جيعل الطفل يفتقر للمهارات االجتماعية والثقة بالنفس واالعتماد علـى  -هـ

  .)٣(فيحاول االبتعاد عن االندماج أو االشتراك مع أقرانه يف نشاطام ومشاريعهم،الذات 

  الغرية -٥

الغرية عبارة عن حالة انفعالية مركبة من انفعاالت الغضب والكراهيـة وحـب    :باملشكلة التعريف 

أو مزامحة غريه ، وحتدث عندما يشعر الطفل بالتهديد ، والعدوان ، والقلق، واخلوف ، واحلزن ، التملك

احتياجاتـه   وعندما يفقد الطفل بعض امتيازاتـه أو ، له أو اشتراكه يف موضوع هام أو مكانة أثرية لديه 

وهذا املركب قد يرفض الفرد االعتراف بسلبياته ، األساسية كاحلب والدفء العاطفي واالهتمام والتقدير 

وحياول اإلخفاء ألن اإلظهار أو اإلفصاح عنها يزيـد مـن شـعوره باملهانـة     ، أو املعاناة النامجة عنه 

  ).٤(والتقصري
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ي ينتج عن مجلة االعتراضات وضروب اإلحباط ضد ما ذلك الشعور الكريه الذ"وتعرف الغرية أيضا بأا

  ).١"(نبذله من جهد قصد احلصول على ما حنب

  :مظاهر الغرية وأشكاهلا 

تظهر الغرية يف السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل مصادفة أو نتيجة التصرفات الـيت ميارسـها   "    

سنوات فأكثر يكون التعبري عن الغـرية قـد    ١٠وعندما يبلغ الطفل من العمر .بعض اآلباء جتاه األطفال

وف البيئة احمليطة بالطفل إال إذا ساعدت ظر.حتول إىل صورة اإليقاع أو الوشاية بالشخص الذي يغار منه 

  ).٢"(فإا تأخذ يف االختفاء تدرجييا حىت سن الثامنة عشر،على ختفيف وطأا واختفائها 

  :للغرية أشكال عديدة ومظاهر خمتلفة مصاحبة هلا وتدل عليها ومن هذه املظاهر ما يلي

الذين متكنوا من حتقيـق  إن الشعور بالغرية قد يصاحبه إحساس الشخص بالغيظ من نفسه ومن أقرانه -أ

مآرم اليت مل يستطيع هو حتقيقها وقد يصاحب الغرية أيضا مظاهر أخرى كالغضب والثورة أو السـب  

  ).٣(واهلجاء أو التشهري والنقد أو املضايقة أو التخريب والعناد والعصيان

ر الطفل بالتهديد فعندما يشع، من أكثر مظاهر الغرية وضوحا هي الغرية املرتبطة بقدوم طفل جديد -ب

فإن ردة فعله هي العدوان جتاهه وحماولة استعادة مكانته اليت سلبها إياه هذا الطفـل  ،لقدوم منافس جديد 
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حيث يتحول إىل السلوك الطفويل مثل مص اإلصبع ، وإذا مل ينجح يف ذلك يتحول سلوكه إىل النكوص ،

  )١(دين أو التبول الالإرادي لكي يلفت االنتباه له من قبل الوال

وتكـون  ،ومن أشكال الغرية اليت تواجه املعلم أو املعلمة هي تلك اليت تظهر بني التالميذ والتلميذات -ج

هذه الغرية حممودة إذا أدت إىل التنافس الشريف بني التالميذ ورفع مستواهم وتقدمهم ولكنـها تكـون   

إيذاء من يفوقه مسـتوى لكـي    خطرية جدا إذا أدت إىل تنافس غري شريف قد يدفع بعض التالميذ اىل

  ).٢(يوقف تقدمه

  ).٣(ومن أشكال الغرية أيضا الغرية املوجهة ألحد األبوين نتيجة تعلقه باآلخر-د

وختريـب  ، وشـتائم ومضـايقات   ، ومن أشكال الغرية أيضا الغضب ويكون على شكل سباب -هـ

ويكون ذلك ناشئا عـن   ،وشدهم من شعرهم ، وصياح واعتداء جسدي على األخوة اجلدد ، وعصيان 

ويف أحيان أخرى تظهر الغرية املكبوتة على شكل إنزال العقاب والتعنيـف  .الفشل الذي يواجهه الطفل 

  ).٤(من قبل الطفل الغيور

فنزعـت املـرأة   ،ولقد أوضحت معظم الدراسات أن نسبة الغرية عند البنات أكثر منها عند الذكور    

للغرية أكثر منها عند الرجل نظرا لالمتيازات اليت يتمتع ا الذكور من تفضيل اتمع هلم ومتتعهم حبريـه  

  ).٥(أكثر من املرأة 
                                                   

 

 

 

 

 



- ١٢٨  - 
 

  :أسباب الغرية 

إن متييز أحد األطفال ينجم عن أسباب خمتلفة منها جنس الطفل أو :تفضيل بعض األبناء وغنب اآلخر "-أ

كنقص اجلمال ، وأقسى أنواع الغرية هو الشعور بالنقص مع عدم إمكانية التغلب عليه ، مجاله أو ذكائه 

وقد حيدث التمييز يف أشياء صغرية بالنسبة لألهل ولكنها كبرية بالنسبة ، أو القدرة اجلسمية أو املمتلكات 

أو إعطائه حلوى أو امتيازات أكثر ، مثل التسامح معه وعقاب اآلخرين لنفس السبب أو اخلطأ ، لطفل ل

  ).١"(كأن تأخذه أمه معها إىل السوق، من اآلخرين 

  ).٢(شعور الطفل بالغرية نتيجة حقوقه املهدورة وعدم متتعه باملزايا األخرى أو املراكز االجتماعية-ب

اآلخرين بالغرية منه ممـا قـد   فيشعر األطفال ،مما يؤدي إىل اهتمام األم به ،قدوم طفل جديد لألسرة -ج

  يؤدي

  

  ).٣(يف كثري من األحيان لالعتداء عليه 

املستوى االقتصادي لألسرة قد يكون ضعيفا مما جيعل الوالدين غري قادرين على تلبية مجيع رغبـات  -هـ

  ).٤(ن ميلكون ألعابا أو مميزات أخرى ال ميتلكوا األطفال مما يشعرهم بالغرية جتاه األطفال اآلخرين مم

  .مشكالت تعليمية:رابعا
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  .ضعف التحصيل-١

  .التعريف باملشكلة ومظاهرها-

التأخر الدراسي هو حالة تأخر أو نقص يف التحصيل الدراسي ألسباب عقلية أو جسمية أو اجتماعية     

أو انفعالية، حبيث تنخفض نسبة التحصيل دون املستوى العادي املتوسط بأكثر من احنـرافني معيـاريني   

 ).١(سالبني

  ) ٢(أنواع التأخر الدراسي

-٧٠ع املواد الدراسية، وهو مرتبط باخنفاض نسبة الذكاء بـني  ويكون يف مجي: التأخر الدراسي العام -أ

٨٥.  

  .أي يف مادة بعينها كاحلساب مثالً، ويرتبط بنقص القدرة يف التحصيل: التأخر الدراسي اخلاص -ب

  

  

  ):٣(ومن ناحية أخرى ميكن تقسيمه على النحو التايل

  .الطالب على مدى فترة زمنية طويلة أي أن يقل التحصيل عن مستوى قدرة: التأخر الدراسي الدائم -أ
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وهو الذي يرتبط مبواقف معينة، إذ يقل حتصيل الطالب عن مستوى قدرته : التأخر الدراسي املوقفي-ب

بسبب خربات سيئة مير ا، كاالنتقال من مدرسة ألخرى، أو موت أحد أفراد األسرة، أو املرور خبـربة  

  .انفعالية حادة

  .وهو تأخر قاطع يرتبط باخنفاض مستوى الذكاء والقدرات: التأخر الدراسي احلقيقي -ج

  .وهو تأخر زائف غري عادي يرجع ألسباب غري عقلية ميكن عالجها: التأخر الدراسي الظاهري -د

  : )١(أبعاد مشكلة التأخر الدراسي

  :إن التأخر الدراسي مشكلة ذات آثار متعددة األبعاد، فهو يؤثر على العديد من األطراف ألنه    

  .يسبب العديد من االضطرابات النفسية لدى الطالب لعجزه عن مسايرة أقرانه حتصيلياً -أ

  .تأخر الطالب دراسياً يثري القلق واملخاوف لدى الوالدين -ب

  .صورة ميزانيات در دون عائد يذكر تنعكس آثاره االجتماعية يف -ج

وإذا كان التأخر الدراسي مشكلة بصفة عامة، فهو مشكلة أساسية يف املرحلة االبتدائية بصـفة خاصـة،   

ذلك أن األطفال يف هذه املرحلة األساسية من التعليم يتم توزيعهم بشكل معتدل بالنسبة للقدرة العقليـة  

  .ة االبتدائية متثل إحدى مراحل النمو النفسي اهلامةالعامة، هذا باإلضافة إىل أن املرحل

  :أسباب التأخر الدراسي 

يرى الباحثون أن اخنفاض القدرة العامة من العوامل املعجلة لظهور التأخر الدراسـي  : مستوى الذكاء -أ

من املتأخرين دراسيا ينتمون إىل مسـتويات الـذكاء دون   % ٧٨فقد أكدت دراسة براده وزهران أن 
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وسط فاخنفاض  الذكاء من العوامل املعجلة لظهور التأخر الدراسي عند التالميذ وهـذا ال يعـين أن   املت

  ).١(األطفال متوسطي الذكاء ال يظهر عندهم التأخر الدراسي ولكن يعزى لعوامل نفسية أو اجتماعية 

ام وقلة احليويـة  فقد ثبت أن معظم املتأخرين دراسياً يتسمون بالضعف الع: الصحة اجلسمية العامة -ب

وقلة النشاط اجلسمي العام، مما يعوقهم عن االنتظام يف الدراسة، ويعرضهم لإلجهاد وعدم القدرة علـى  

هذا باإلضافة إىل معانام من أمراض خمتلفة، كاألنيميـا واالضـطرابات   . بذل اجلهد املطلوب للتحصيل

  ).٢(الغددية وروماتيزم القلب والصرع

وجد أن نسبة ضعف احلواس؛ خاصة السمع والبصر، أعلى عنـد املتـأخرين   : الضعف يف احلواس -ج

، فقد أكدت دراسة براده وزهران أن . دراسياً منها عند العاديني، مما يضيع عليهم فرصة متابعة الدروس

يعانون من % ٦وأن ، ) ضعف السمع(من أفراد عينة املتخلفني دراسيا يعانون من عيوب يف السمع % ٧

  ) .٣(والكالم أمهها اللثغة واللجلجة والبطء الواضح يف احلديث عيوب النطق

إن الطالب املتأخر دراسياً يتميز بعدم االتزان االنفعايل حيث يالحظ عليـه سـرعة   : احلالة االنفعالية-د

االنفعال أو العاطفة املضطربة أو املتبلدة كما يعاين من مشاعر الغرية حنو زمالئه العـاديني واملتفـوقني،   

  ).٤(باإلضافة إىل مشاعر اإلحباط، وقد يلجأ إىل سلوك عدواين جتاههم أو قد يلجأ إىل االنطواء واالنعزال
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كاضطراب العالقات بني الطالب ووالديه، أو بينه وبني أخوتـه، أو إتبـاع   : املشكالت األسرية -هـ

الذي يعيش فيـه الطالـب    الوالدين أساليب خاطئة يف التنشئة االجتماعية، كل هذا جيعل املناخ النفسي

بصفة عامة غري مناسب للتحصيل كما أن وجود اجتاهات سلبية لدى الوالدين حنـو املدرسـة، وعـدم    

  ).١. (اهتمامهم بالتعليم؛ ينمي عند الطالب اجتاهات غري مرغوبة حنو الدراسة واملواد الدراسية

فاض دخل األسرة وضيق السكن، أو خاصة فيما يتعلق باخن: املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة -و

ويف نفس الوقت ميكن أن يؤدي ارتفاع املسـتوى االقتصـادي   .انصراف الطالب للعمل ملساعدة األسرة

واالجتماعي إىل التأخر الدراسي، هذا إذا اقترن بعدم التوجيه السليم والالمباالة بالدراسة نتيجة لنظـرة  

  ).٢(ؤثر اجتماعيا، أو لضعف املستوى الثقايف لألسرةاآلباء إىل التعليم على أنه ليس أهم عامل م

إن تأخر النمو بصفة عامة، وتأخر النمو اجلسمي بصفة خاصة، واضطراب أداء : تأخر النمو اجلسمي -ي

اجلهاز العصيب، مثل تأخر عمليات اإلدراك األساسية يف عملية التعلم والتحصيل، كل هذا يعد من أسباب 

  ).٣(التأخر الدراسي

  .ف الدافعية للدراسةضع-٢

  .التعريف باملشكلة ومظاهرها

. أو نشاط ما سواء كان النشاط حركيا أم ذهنيا ، الدافع هو كل ما يدفع اإلنسان إىل القيام بعمل ما     

وقد يكون مكافأة مادية . ومنه ما هو فطري وما هو مكتسب . فهو حالة داخلية حترك السلوك وتوجهه 
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، ومنه أيضا الرغبة يف الوصول للكفاءة والتفـوق  ، ه مثل إرضاء الوالدين واملعلمني فاملعنوي من.أو معنوية

تعترب دافعية االجناز أحد اجلوانب املهمة يف نظـام الـدوافع   كما ،)١.(وهو ما يسمى بدافعية التحصيل 

  .فهي حالة داخلية حترك السلوك حنو هدف ما ، اإلنسانية 

السعي جتاه الوصول إىل مستوى من التفوق أو االمتياز وهذه "بأنه  يتحدد مفهوم دافعية االجنازو     

وتعد الرغبة يف التفوق أو االمتياز أو اإلتيان بأشياء ذات ، النزعة متثل مكونا أساسيا يف دافعية االجناز 

  ).٢" (خاصية مميزة لشخصية األشخاص ذوي املستوى املرتفع يف دافعية االجناز، مستوى راق 

فإن ، لذلك إذا عمل الطفل جبدية ارتفع حتصيله الدراسي وإذا مل يعمل جبد اخنفض حتصيله الدراسي     

نقص الدافعية يؤدي إىل نقص التحصيل الدراسي وعلى العكس مع زيادة الدافعية يزداد حتصيل الطالـب  

سة ومنـها مـا يتعلـق    ولنقص الدافعية أسباب عديدة منها ما هو أسري ومنها ما يتعلق باملدر.الدراسي

  :وسنتعرف على هذه األسباب يف النقاط التالية، بالطفل نفسه 

  

  :.أسباب ظهور مشكلة نقص الدافعية

  ) :٣(االستجابة لتوقعات الوالدين:أوال
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أو إىل ، قد يؤدي ضغط الوالدين على أطفاهلم إىل فشلهم . ضغط الوالدين الزائد لتحقيق حتصيل أكرب-أ

واحلصول على درجات عليا ، ألم مع إمكانام الضعيفة مل يلبوا رغبات والديهم ، استسالمهم للفشل 

  .أو حتقيق مراكز عليا يف صفوفهم

وذلـك بسـبب توقعـام    ، عدم تشجيع األطفال على بلوغ مراكز متقدمة أو حتقيق حتصيل أكرب -ب

ادام آباؤهم يتوقعـون منـهم   م، فبهذا الشعور والتوقع يركن األطفال إىل حتصيل متدن ، املنخفضة هلم 

  .ذلك

، فقد تستغرق أعمال اآلباء اخلاصة جل وقتهم ، وتسليمهم للتسيب وعدم االهتمام ، إمهال األطفال -ج

مكتفني باعتقادهم بأن تـرك الطفـل   . ومتابعتهم يف املدرسة ، فال جيدون وقتا ملراقبة أوالدهم يف البيت 

  .ويزيد من دافعيته إىل التحصيل ، قاللية ألنه يعلمه االست، يعلم نفسه بنفسه أجدى

إن كثرة اخلالفات داخل األسرة تؤدي إىل إضعاف رغبـة الطفـل يف   :كثرة اخلالفات داخل األسرة-د

، كما جتعل الطفل مكتئبا حزينا جيتر آالمه وخماوفه من هذه املشكالت ، الذهاب للمدرسة والدراسة جبد 

وقد يلجأ بعض األطفال . ار مما يضعف لديه الرغبة يف التحصيل فهو يشعر بالقلق وعدم األمن واالستقر

  .إىل أساليب هروبية من هذه املشكالت باستخدام أحالم اليقظة وبعض العقاقري 

  :النظام التعليمي واإلداري غري املناسبني:ثانيا

  وروحا معنوية عالية يف ،فهو خيلق جوا مرحيا ،فإذا كان املعلم حيب عمله :اجلو املدرسي غري املناسب    

  

  ).١(فينعكس ذلك على دافعية األطفال حلب التعلم ،املدرسة 
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  :التأخر يف النمو:ثالثا

يؤدي التأخر يف منو الطفل لصعوبات يف تعلمه فبعض األطفال يكون لديه اضطراب يف اجلهاز العصيب     

فيشعر الطفل بأنه غري ناضج جسميا ورمبـا تعـرض   ،وتكون لديه صعوبة يف التذكر واالدارك واالنتباه 

الدافعيـة   للتهكم والسخرية من بعض أقرانه بسبب ما يواجهه من صـعوبات يف تعلمـه فتقـل لديـه    

م إن األطفال الذين يسري منوهم مبعدل بطـئ  ١٩٨٩وأكدت الدراسات لشيفر ومليمان عام ).١(للتعلم

   ) ٢(باملقارنة مع أقرام هم أقل دافعية من أقرام 

  .مشكالت غذائية:خامسا

أو قلـة  ،من املشكالت الغذائية مشكالت األكل كتناول كميات كبرية من الطعام تؤدي إىل البدانة      

أو الرغبة يف أكل مأكوالت غري طبيعية مثل أكل ،أو إباء الطعام أو رفض أنواع خاصة من الطعام ،األكل

التراب أو الطني وسنتعرف يف هذا الفصل ملشكلتني غذائيتني هي مشكلة السمنة أو البدانـة ومشـكلة   

  .فقدان الشهية أو النحافة

  .السمنة-١

حالة مرضية حتدث عندما يكون استهالك اجلسـم  :"تعريف السمنة: االتعريف باملشكلة ومظاهره-

للطاقة أكثر من احتياجه تتخزن على هيئة دهون يف األنسجة الدهنية مما ينتج عنها زيادة يف عدد وحجم 

أو أكثر عن املعدل الطبيعـي عنـد   %  ٢٠وتعرف السمنة عندما يكون معدل الزيادة ،اخلاليا الدهنية 
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فلم يعد الوزن مقياسا للصحة مبعىن أنه كلما كان الطفل أكثـر  ).١"(عند الذكور% ٢٥وحوايل ،اإلناث

فإذا ما زاد الطفل عن املعدل الوسطي بالنسـبة  ،وزنا كان يتمتع بصحة جيدة أكثر ممن هم أقل منه وزنا 

ومن املالحـظ أن  .لطوله زيادة كبرية فأنه سيصاب بسمنة يصعب عليه التخلص منها مع مرور السنوات 

لطفل السمني يف اية السنة األوىل وإن كان يتخلص منها يف سنته الثانية إال أنه يكون أكثـر اسـتعداد   ا

وحيث أن للسمنة عالقة بالناحية السلوكية من عدة وجوه فقد وجب مناقشـتها مـن   .للسمنة فيما بعد 

% ١٠أكثر من  وحسب أحدث اإلحصائيات الصادرة، عن منظمة الصحة العاملية فإن) .٢(هذه النواحي

من الـذكور يف الكويـت،   % ١٧من أطفال املدارس مصابون بالسمنة يف اململكة العربية السعودية، و

عند اإلناث بـني  % ٣٥.٥عند الذكور و% ٢٤من اإلناث بني األطفال، بينما يقفز الرقم إىل % ٨١و

  ).٣(البالغني

ب الرئيسية للوفاة قبل األوان يف أمريكا بعد السمنة ثاين األسبا"وذكرت وكاالت األنباء تقريرا عنوانه    

كشفت أن بعض بعض ،وقد جاء يف التقرير دراسة حديثة أجريت على مليون شخص أمريكي،"التدخني

وقالت الدراسة اليت نشرت يف دوريـة  ،األشخاص قد يواجهون خطر املوت مبكرا بسبب زيادة الوزن 

ك عالقة خاصة واضحة بني الزيادة املفرطة يف الـوزن  إن هنا،الطبية "نيو إجنالند جورنال أوف ميدسن"

وحذرت هذه الدراسة من أن املزيد من البالغني واألطفال ،وزيادة خماطر املوت بأمراض القلب والسرطان
                                                   

http://www.alsomnah.com/page.aspx?PageID=21  

 

    

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=148710&pg=62   
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السمنة أصـبحت هاجسـا   "وقد جاء يف تقرير نشرته جملة األسرة أن ). ١(أكثر وزنا من أي وقت مضى

فعدد الذين يعانون من زيادة الوزن يزيد عن عدد الـذين  ،دة يف الوزن يؤرق العامل ولو كانت جمرد زيا

وحذرت الة من انتشار وباء السـمنة  ،مليار شخص  ١.٥إذ يصل عددهم إىل  يعانون من سوء التغذية

  ).٢" (هذا أول جيل يف التاريخ قد ميوت فيه األطفال قبل آبائهم "بني األطفال وقالت

  :أسباب مشكلة السمنة 

إن سبب السمنة هو تناول مقدار من الغذاء يفوق حاجة اجلسم وميكن تلخيص هذه األسباب اليت تؤدي 

  : إىل اختالل الوزن

إذا كان الطفل هادئا ومطيعا وكانت أمه من الذين حيبون السمنة ويعتربوا  :زيادة املتناول من الطعام-أ

، ية والدمسة مبا يفوق حاجته مما يؤدي إىل السمنة دليال على الصحة فإا تغدق على طفلها باألغذية الغن

وقد ذكرت بيضاء ). ٣(وخصوصا بعد أن يصاب الطفل مبرض ما أدى إىل هزاله أو ولد الطفل قبل أوانه

الشريف يف رسالتها أن قلة الوعي الغذائي لدى األسرة قد يتسبب يف مشاكل غذائية مجة وذكرت منها 

  . )٤(مشكلة زيادة الوزن والسمنة 
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إذا  كذلك  رئيسيا وتلعب الغرية دورا، وقد يتناول الطفل الكثري من الطعام بسبب تعوده على ذلك - ب

وقد ، كان هناك أكثر من طفل يف املنزل فيتنافسون يف تناول أكرب قدر ممكن من احللوى واملآكل الطيبة 

وقد يقلد .فسي وفقدان السعادة يتناول الطفل مزيدا من الطعام كوسيلة تسلية يف حال عدم االطمئنان الن

  ).١(الطفل أهله وإخوته الكبار فإن كانوا أكولني قد ينشأ مثلهم 

كما أن األم إذا أكثرت من إعطاء ابنها األطعمة اليت تعطي كميات كبرية من السـعرات احلراريـة   -ج

طاقة ممـا يـؤدي إىل   فإن ذلك يولد فائضا يف ال، وقللت من اخلضار والفاكهة ، كاملواد النشوية والدمسة 

  ).٢(السمنة

يف الفترات مابني ) الساندويتش(ومن العوامل املساعدة على السمنة تعود األطفال تناول بعض الشطائر -د

حيث يعتقد بعض األهل أن الطفل البدين أكثر صحة وأكثـر  ،الوجبات الغذائية الرئيسية إرضاء آلبائهم 

  ).٣(سعادة

كمـا  . الطفل تقلل من حرق األغذية وبذا تفيض عن حاجة اجلسم إن قلة نشاط :قلة نشاط الطفل-هـ

فالسمنة تؤدي إىل قلة احلركـة  ، أن السمني أقل نشاطا من الطفل غري السمني وهكذا تزداد احلالة سوءا 

  ).٤(وقلة احلركة تزيد من السمنة
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، سن السابعة وحيدث ذلك حوايل ، قلة الشعور بالسعادة قد تكون سبب للسمنة يف بعض احلاالت  -و

فإذا مل يتمكن من إنشاء عالقات ودية . أي يف املرحلة اليت يبدأ الولد خالهلا استقالله العاطفي عن والديه 

فينصرف إىل أكل احللوى وغري ذلك مـن األطعمـة   ، يغمره شعور بالنبوذ ، وثيقة مع غريه من األوالد 

  ) .١(كبديل عن الصداقة، الدمسة 

  ).٢(بات املدرسية يدفعه على اإلكثار من األكل انشغال الولد بالواج-ي

فهناك عامل وراثي إذ يكون االبن مشاا ألبويه أو . هناك عوامل أخرى أقل مصادفة : عوامل أخرى -ز

ولكن جيب اإلشارة إىل أن نسبة العامل اهلرموين يف إحداث السمنة . وهناك عامل غدي هرموين. أحدمها 

فقط حسب تقرير أخصائي الغدد وهذا خبالف ما يعتقده الناس إذ كلمـا رأوا   ال تتجاوز الواحد يف املائة

وجيب أن نعترف أخريا أن هناك حاالت نادرة جمهولة السـبب إذ جنـد   ، أنه مصاب بالغدد : مسينا قالوا

  ).٣(طفال مسينا ذا شهية طبيعية أو حىت قليلة بينما جند أطفاال أكولني ال يصابون بالسمنة

وقلـة  ، ومع ازدياد السمنة لدى الطفل تزداد صعوبة اشتراكه بالتمارين البدنية واأللعاب الرياضـية      

النشاط واحلركة بالنسبة للطفل تزيد من السمنة ورمبا يؤدي به ذلك إىل االنعزال عن أقرانه فيزداد شعوره 

 ).٤(وقد يصبح عرضه للتهكم والسخرية من أقرانه، بالنبذ 

  :النحافة 
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أما قبل ذلك فإن الطفل يقبل بنهم علـى ثـدي أو   ، بداية هذه الظاهرة يف الشهر السادس من العمر     

ورمبا ال ينتظر الوقت احملدد فيبكي قبل ذلك معلنا عـن  ، على زجاجة احلليب كلما حان وقت الرضاعة 

ل بعد الشهر السادس فما الذي حيص.حىت إن كل الناس ال جيدون سببا لبكاء الرضيع إال اجلوع ، جوعه 

فهو يريد يف هذا السن أن يثبت وجوده بإبداء رغبـة  ، ؟بعد الشهر السادس تبدأ شخصية الطفل بالربوز 

والسبب احملرك لذلك هو حماولة األهل إطعام االبن حني ال يريد أو فوق مـا  ، معينة أو رفض شئ معني 

  ).١(يريد 

  :أسباب النحول

من أكثر املشكالت السلوكية انتشارا وإن كانـت أسـهلها وقايـة     تسبب قلة الشهية للطفل وهي    

والشكوى من هذه العلة منتشرة يف مجيع البلدان حىت إن البعض يقدر أن نسـبة املـراجعني يف   .وعالجا 

يعود . من جمموع املراجعني %  ٢٠-١٠عيادات األطفال اخلاصة يف انكلترا من أجل قلة الشهية تشكل 

  ).٢( عوامل انفعالية أكثر منها عوامل جسدية السبب يف النحول إىل

  :ةالتاليالنقاط أسباب املشكلة يف  ميكن تلخيصو

السبب األهم يف رفض الطفل للطعام هو إجباره على تناوله كأن يبطئ الطفل ويتلكأ يف تناول وجبتـه  -أ

  ).٣(فتستخدم األم أو األب العنف معه لإلسراع يف أكل الطعام
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إىل فقدان السعادة واالنشراح كأن يكون الولد مكروها أو مزامحا من قبـل أخ   هناك أسباب مؤدية-ب

  ).١(جديد ألن ذلك يؤدي إىل فقد االطمئنان والقلق

حبجة أا تعلمه آداب الطعام وذا التصرف يقلع الطفل عـن  ،تدخل األم تدخال يدفع الطفل للضيق -ج

  ).٢(هذا الطعام يف بيت اجلريان بشراهة وشهية الطعام بسبب تدخل األم علما بأن الطفل يتناول مثل

  ) .٣(كراهية الطفل لبعض أصناف الطعام-د

هناك أسباب مؤدية إىل فقدان السعادة واالنشراح كأن يكون الولد مكروها أو مزامحا من قبل أخ -هـ

  ).٤(جديد ألن ذلك يؤدي إىل فقد االطمئنان والقلق

فتعطي األم ،وكذلك عدم االلتزام بوقت األكل ، الشهية للطعام مما يفقده ، عدم تنويع الطعام للطفل -و

  ).٥(وقد ال يكون راغبا فيه يف هذا الوقت مما يفقده الشهية لألكل، طفلها الطعام بأي وقت 

وبعد االنتهاء من مناقشة هذه املشكالت مجيعا سيتم حبول اهللا معرفة كيفية عالجها مـن منظـور         

 .صل اخلامس من هذه الرسالة تربوي إسالمي خالل الف
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  :الفصل اخلامس

  :دور األسرة  املسلمة يف عالج بعض املشكالت السلوكية  من النواحي التالية

 .األخالقية-١

 .االجتماعية-٢

 .النفسية-٣

 .العلمية-٤

 .الصحية والغذائية-٥
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  ):١(املشكالت األخالقية:أوال

  :معاجلة سلوك الكذب-١

  :سلوك الكذب على الوالدين القيام باخلطوات التاليةملعاجلة 

الشديد من الكذب  الوالدين األطفال عندما يشعرون بنفورف،الشديدة للكذب هماطفل بكراهيتالر اأشع-أ

وهلذا حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على إظهـار مشـاعره جتـاه    ، فإن هذا يساعدهم على جتنبه 

  ).٢)(سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الكذبما كان شئ أبغض إىل ر" (الكذب 

، ملاذا يعترب الكذب سلوكا سيئا حيرمه اإلسالم  ،والداألمع  تةناقشممن الكذب و نفورال أسباب نابي-ب

  .وأجعل هذه املناقشات مشوقة وتثقيفية 

فإن هـذه  جيب أن نعي ونتيقن أن ال فائدة ترجى من حماولة عالج الكذب بالعقاب أو الزجر والتهديد 

األساليب لن تردع الطفل عن اإلتيان بالكذب بل قد تسبب ظهور أعراض سلبية أخرى فالعقاب يزيـد  

                                                   
 .مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك لعادل غنيم:غلب العبارات اجلانبية يف هذا الفصل مقتبسة من كتاب أ-  ١
، بريوت،دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا/حتقيق،املستدرك على الصحيحني:حممد عبد اهللا أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري- ٢

 . ٧٠٤٤حديث رقم،١١٠ص،كتاب األحكام،٤ج،هـ١٤١١،
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وأفضل عالج هلذا السلوك هو اجللوس مع الطفل وحماورته ،من تعقيد املشكلة بدال من انفراجها وحلها 

)١.(  

ة وبين أثر الصـدق يف  من خالل اآليات واألحاديث واستخدم القصص اهلادف وذلك:م الصدقيعلت-ج

حياة الطفل و سيكون هذا التعليم أكثر وضوحا للطفل من خالل القصص اليت توضح عاقبة كـل مـن   

  ) .٢(الصدق والكذب

وذلك ، يتعلم الصدق من احمليط أو البيئة اليت يعيش فيها  الطفلف .يف الصدق عمليال نموذجال ميقدت-د

حيث يفي القـوم مبـا   ، الطفل يف بيئة حتترم احلق وتلتزم الصدق فإذا نشأ ، من خالل اإلحياء أو احملاكاة 

فمن الطبيعي أن يلتزم الطفل حبدود الصـدق  ،وإذا عجزوا شرحوا السبب يف ذلك شرحا وافيا ، وعدوا 

أما إذا مسع الطفل أحد والدية يشكك يف كالم اآلخر أو مسع أمه تتخلص من بعض واجباا بالكذب فلن 

  ).٣(لصدق  يعرف الطفل قيمة ا

فبعض اآلباء قد يشدد ،قد يلجأ الطفل إىل الكذب خوفا من العقاب  .تقدير إعتراف الطفل خبطئه-هـ

فيضطر الطفل عند وقوعه يف اخلطأ مرة أخرى ،يف عقاب الطفل عندما يعترف بكسر نافذة مثال أثناء لعبه 

يسمى بالكذب الـدفاعي   وهذا ما، اعترافه إىل الكذب خوفا من العقاب الذي تلقاه يف املرة األوىل عند 

يعين عدم معاقبة الطفل عندما خيطئ ولكن جيب عدم االنفعـال   وهذا ال،وهو من أنواع الكذب الشائعة 

                                                   
 .١٦٨ص،مرجع سابق ، مشكالت األطفال  السلوكية األسباب وطرق العالج:وفيق صفوت خمتار - ١
  .١٥٨ص،مرجع سابق ،أسباا وأساليب التغلب عليها–املشكالت النفسية السلوكية عند األطفال :اء عبد العزيز احلسنيأمس- ٢
 .١٦١ص،مرجع سابق ،مشكالت األطفال  السلوكية األسباب وطرق العالج:وفيق صفوت خمتار- ٣
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وقد شجع الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  ،والقسوة على الطفل وعقابه بعقاب أكرب مما ارتكبه من خطأ 

 ).١(على الصراحة وعدم الكذب

رسول  يا:فقال،كنت عند النيب صلى اهللا عليه فجاءه رجل "ابن مالك رضي اهللا عنهما قال عن أنس     

وحضرت الصالة فصلى النيب صلى اهللا عليه وسـلم  :قال،ومل يسأله :قال،اهللا أين أصبت حدا فأقمه علي 

كتـاب اهللا   رسول اهللا أصبت حدا فـأقم يفّ  يا:فلما قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم قام إليه الرجل فقال

  ).٢"(فإن اهللا قد غفر لك ذنبك أو قال حدك:قال،نعم :قال،أليس قد صليت معنا :"قال ،

  .معلى بث التعاطف بني أوالدك واحرصا-و

كما حدث يف كذب أخوة ،من أسباب الكذب عند األطفال هو شعور الطفل بكراهية جتاه أخوته      

فقد جاءوا إىل أباهم يبكون ويذرفون الدموع ومحلوا معهم ثوبا ملطخا بالدماء ، يوسف بعد فعلتهم به

} وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُونَ{ ونالحظ إم استخدموا عبارة أبوهم يعقوب عندما قال،

كْنا يوسف عند متاعنا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنت بِمؤمنٍ لَّنا قَالُواْ يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتر{ حيث).  ٣(

 نيقادا صكُن لَوو. اللَّهيلٌ ومج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصلَى قَموا عاؤجو

  ).٤(} الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ

  .بحث عن األسباب اليت دفعت الطفل إىل الكذب وأسعى إىل معاجلتهاال-ي
                                                   

 ١٠٠ص،هـ١٤١٩،جدة،لتوزيعالدار السعودية للنشر وا،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم -  ١
 ٢٥٠١ص،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،٦ج،مرجع سابق ،صحيح البخاري:حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي - ٢

 .٦٤٣٧:حديث رقم ،
 .١٣آية :سورة يوسف- ٣
 .١٨- ١٧آية :سورة يوسف - ٤
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من خالل العرض السابق يف الفصل الثالث من البحث ومعرفة كل نوع من أنواع الكذب نستطيع أن    

مـع  ،لذلك جيب معاجلة الدافع األساسي للكذب ،نفهم يف كل نوع من أنواع الكذب ما هو الدافع له 

فمثال إذا كان لدينا طفل نعهد فيه خصلة الكذب فـال جنعلـه   ،ظروف اليت تشجع على الكذب جتنب ال

والقاعـدة  ، املصدر الوحيد للشهادة يف حادثة ما ألن هذا يطلق العنان لديه لتثبيت هذه العادة وتكرارها 

وان كان ،كررا األوىل لعالج الكذب هي انه على اآلباء التنبه لكذب الطفل هل كذب الطفل نادرا أم مت

كما جيب عليهم اإلحجام عن عالج الكذب بالضـرب أو االنتـهار   ،متكررا فما نوعه  و ما لدافع إليه 

والسخرية وإمنا يعاجلون الدوافع األساسية اليت دفعت إليه ويغلب أن يكون العامل املهم يف تكوينها هـي  

  ).١(بيئة الطفل كالوالدين واملدرسني 

  :معاجلة السرقة-٢

  حدد السلوك-أ

  .سجل ظروف السلوك ودوافعه 

  .بحث عن دوافع السرقة لدى الطفل ملعاجلتهالا-ب

وسواء كانت السرقة جمرد وسـيلة  ، الوقوف على الغاية اليت حتققها السرقة يف حياة الطفل االنفعالية     

ن على أن ال جيين الطفل أم كانت غاية يف حد ذاا فال بد أن يعمل الوالدا، لغاية يسعى الطفل لتحقيقها 

  ).٢(من سرقته إال اخلسارة 

                                                   
 .١١٦ص،مرجع سابق، مشاكل الطفل واملراهق النفسية:محزة اجلبايل - ١
 .١٠٩ص،مرجع سابق ،مشكالت الطفولة املعاصرة:أميمه حممد عبد الفتاح عفيفي - ٢
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. فقد يسرق الطفل انتقاما من أخيه أو من أبويه إذا مارسا عليه ضغطا أو عقابا يشعر أنه ال يستحقه     

وقد يسرق الطفل من والده أو والدته ألنـه فقـد   . أي أن الطفل يف حاجة إىل مزيد من العطف واحلنان

واحلق أن الطفل عندما يقع يف مشكلة فهو حباجة إىل تعـاطف األبـوين   ،منهما العطف الذي كان جيده 

كذلك قد تكون من الدوافع اليت ختفـى علـى الوالـدين     :الغريةكما أن ).١(وثقتهما أكثر من أي وقت

من الدوافع كذلك حتقيق رغبة الطفل  ليشتري ما يريد من لعب ).٢(العدل واملساواة بني األوالد: واحلل 

ولكن يف إفهام الطفل بأنه يف بعض ، أبويه ذلك باستمرار وليس احلل يف شراء كل ما يطلبه الطفل  لرفض

مع إفهامه بأن يلعب مبا لديه من لعب أخرى ويف كل األحوال من ،األحيان ال نستطيع تلبية كل ما يطلبه 

  ).٣(املهم أن تؤمن لطفلك مصروفا منتظما

  .يعيد ما ال ميلكه إىل مكانهأن يطلب الوالدين من ابنهما أن -ج

ومع ذلك ينبغـي عـدم   ، ينبغي وين الذنب أو العمل على إخفائه محاية للطفل أو لسمعة أهله ال     

كما ينبغي على الوالدين الطلب ، بل نشجعه على مواجهة املشكلة بكل صراحة ووضوح ، إذالل الطفل 

، املسروق إىل أصحابه إذا مل يتلف أما إذا تلف أو استهلك فالبد من التعويض عنـه   من الطفل رد الشئ

حبيث يؤخذ من مصروف الطفل اخلاص مثن ما سرقه مع مالحظة أن ال يؤخذ مصروف الطفل بالكامل 

                                                   
  .١٠٤ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ١
 .٤٨ص،مرجع سابق،مشكلة سرقات األطفال:حممد علي قطب اهلمشري وآخرون- ٢
 .١٠٤ص،سابقرجع م،ك طفلكمخس خطوات لتعديل سلو:عادل رشاد غنيم- ٣
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ولكن اهلدف األساسي من ذلك هو التضييق على الطفـل  ، مما قد يؤدي به إىل السرقة لعوزه و حلاجته 

  .)١(يعود لسلوك السرقة مرة أخرىال نه من بعض األمور اليت حيبها لكي وحرما

وللنظر كيف  عاجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا األمر يف أحفاده وأوالد املسلمني روى أبو هريـرة  

أخذ احلسن بن علي رضي عنهما مترة من متر الصدقة فجعلها يف فيه فقال النيب صلى :"رضي اهللا عنه قال

  ).٢"(أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة :كخ كخ ليطرحها مث قال"عليه وسلم  اهللا

وقد يعجزهم االنفعال ، ونالحظ أن الوالدين إذا اكتشفا أن احد أبنائهم يسرق يشعرون بالدهشة والعار 

  .عن التصرف يف هذه املشكلة تصرفا حصيفا 

: األبـوان يف هـذه املسـألة طريقـان     ويذكر عادل رشاد غنيم أكثر الطرق املعوجة اليت يسلكها     

والدفاع عن الولد رغـم ثبـوت األمـر عليـه وتعـوده وإنكـاره وقوعهـا        ، جتاهل األمر :األول"

وهـم يتصـورون أن   ،اللجوء إىل أشد األساليب عنفا واستخدام الذلة واملهانة على الصغري:الثاين.أصال

شري إىل أنك تتوقع منه أن يناقش معك احتياجه ومن األساليب ادية أن ت،ولدهم أصبح عريقا يف السرقة 

  )٣"(لقد خاب ظين أنك مل ختربين أنك يف حاجة إىل النقود:إىل النقود بقولك

  .مقبل أخذ شيء ليس هل األوالد أن يستأذنوام يعلت-د

وتنميـة هـذه   ،االستئذان فضيلة إسالمية البد من تعليمها ألبنائنا يف سبيل احترام ملكية اآلخـرين      

فعندما متتد يد الطفل لشئ ال خيصه على الوالدين تعليمة دوء ماله ،الفضيلة يف نفوس األبناء منذ الصغر 

                                                   
 ١١٠ص-١٠٩ص،مرجع سابق، ،مشكالت الطفولة املعاصرة:أميمه عبد الفتاح عفيفي- ١
 .١٤٢٠:حديث رقم،٥٤٢:ص،كتاب الزكاة ،٢ج،مرجع سابق، صحيح البخاري،حممد بن امساعيل ابوعبد اهللا البخاري اجلغفي - ٢
 .١٠٦ص،سابقمرجع ،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٣
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معاقبة الطفل عند قيامه بالسرقة مع احلرص على عدم االنفعال أو السخط أو ،فيه حق وما ليس له فيه حق

وال جيوز له أخذ مـاال خيصـه   ، كذلك البد من تنمية شعور الطفل باهللا وأنه مطلع عليه ،)١(ألول مرة 

ويوضح كل ذلك للطفل حسب عمره ..إال إذا تاب ورد ما أخذه لصاحبه ، حىت ال حيرم من حمبة اهللا له 

  .)٢(وفهمه 

  .طفلملكية ال تراماحعلى الوالدين -هـ

وذلك لتنمية اإلحساس ، جيب على الوالدين احترام ملكية الطفل وتوفري بعض األشياء اخلاصة للطفل     

بامللكية لدى الطفل وتنمية احملافظة على امللكية يف نفس الطفل مع احترام ملكيته واالستئذان منه قبل أخذ 

ذلك عدم تعويد الطفل على التقاط أي ومن ، أي شئ خيصه حىت حيترم هو ملكية اآلخرين وحيافظ عليها 

وقـد أثبتـت   ،)٣(شئ جيده يف الطريق كالكرات مثال أو األلعاب لكي ال يتعود على أخذ شئ ال خيصه

من حمتريف السرقة قد بدؤوا أوىل خطوام يف هذا االجتاه بسرقات صـغرية  % ٨٠الدراسات أن حوايل 

  ).٤(وهم يف مرحلة الطفولة

  .من قبل الوالدين على الطفل فاعال جزاًء إيقاع-هـ

فرض جزاءات على حوادث السرقة حبرمان الطفل من مصروفه ملدة معينة أو العزل أو القيـام مبهـام       

وخدمات إضافية مع االبتعاد كليا عن العقاب البدين املربح عند سرقة الطفل لسالمة البناء النفسي للطفل 

                                                   
  .١٣٢ص،مرجع سابق،مشاكل الطفل واملراهق النفسية:محزة اجلبايل- ١
  .١٠٦ص،سابقرجع م،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٢
 .١٦٥ص،مرجع سابق ،أسباا وأساليب التغلب عليها–املشكالت النفسية السلوكية عند األطفال  :أمساء احلسني- ٣
 .٢٥٠ص،مرجع سابق،إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس- ٤
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ولكي ال يلجأ  الطفل ألساليب أخرى كالكذب والغش ،ه ولكي تدوم الثقة والصراحة بني الطفل ومربي

  ).١(والتزوير

  ):٢(ولتنمية سلوك األمانة لدى الطفل نتبع التايل

خلق شعور بامللكية عند الطفل من سنواته األوىل بتخصيص دوالب خاص ألشيائه من مالبس وألعاب -أ

  .وخالفه

  .االجتماعي وبيئته املدرسيةإعطاء الطفل مصروفا منتظما يتناسب مع سنه ووسطه -ب

  .املرونة والتسامح يف حاالت السرقة الفردية العابرة اليت حتدث يف حياة الصغار-ج

عدم اإلحلاح على الطفل لالعتراف بالسرقة ألن ذلك يدفعه للكذب فيتمادى يف سلوك السرقة عندما -د

  .ينجح يف كذبه على الكبار

ك السرقة أمام الغري بأي حال من األحوال حـىت ال يشـعر   عدم تأنيب الطفل أو معايرته على سلو-هـ

 .بالنقص والعزلة االجتماعية

  :املشكالت االجتماعية :ثانيا 

  :مشاجرات اإلخوة-١

فليس من املستحسن التدخل يف كل شجار وميكن ترك األبناء " : جتنب التدخل يف املنازعات اخلفيفة -أ

بأن تدخله مهم ، فليكن تدخله هادئاً خالياً مـن التحيـز   وإذا شعر األب  حيلون مشكالم بأنفسهم ،

  ).١"(حيلون مشكالم بأنفسهم ويعلمهم كيف
                                                   

 .٢٥٦ص،سابقالرجع امل - ١
 .٣١- ٣٠ص،هـ١٤١٠،الرياض،دار اللواء للنشر والتوزيع،٣ط:عندما يسرق الطفل كيف نعاجله:مالك جرجس- ٢
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اطلب من أطراف النزاع أن خيـربوك  : القاضي املنصف  عند تدخلك يف املنازعات احلادة قم بدور-ب

نظـرهم ،   بدأت املشكلة ، وما هي توصيام للمعاجلة من وجهـة  عما حدث شفهياً أو كتابة ، كيف

انفراد مث بعد أن تتجمع لديك معلومات كافية أصدر حكماً ، فإذا تبني لألب  حيسن أن يكون هذا على

األمر ،  فيعلمه أن يعتذر ألخيه أو ألخته لكن ليس يف نفس الوقت ، بل يترك له فرصة ملراجعة املخطئ ،

رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    حديث وهذا من فقه. )٢(وإال فإن إرغامه على االعتذار إذالل وقهر لنفسه

يحلُّ  لَا: ( أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  -عنه  رضي اهللا –عن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي : وسلم 

انيقلْتالٍ يلَي ثَلَاث قفَو اهأَخ رجهلٍ أَنْ يجرل يذَا وه رِضعـلَام فَيأُ بِالسدبي يا الَّذمهريخذَا وه رِضع()) 

( الباغي حىت يفئ إىل رشـده ،   ويف بعض احلاالت ستجد من الضروري أن توقع عقوبة على الطفل،٣)

ولكن جتنب إيقاع العقوبة عليه مبحضـر مـن     مثل العزل ملدة معينة ، أو احلرمان من بعض االمتيازات

  ).٤)(بينهم يف توسيع هوة الشقاق إخوته فهو أشد خطورة

  :مهارات حل املشكالت بينهم  طفالاألم يعلت-ج

لـيس بشـكل    شجع أطفالك على التعبري عن آرائهم وذكر حقوقهم وحاجام ومشاعرهم ولكن    

يف حلول تليب حاجات مجيع  أشعرهم بالعدالة واإلنصاف ، وشجعهم على التفكري .عدواين جتاه اآلخرين 

من حق كل إنسان أن يقتص من ظامله لكن مثة  ادعهم إىل التسامح وذكرهم بأن.ذوي العالقة  األطراف

                                                                                                                                                       
 .١١٨ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ١
 .١١٩ص،سابق الرجع امل،طفلك مخس خطوات لتعديل سلوك:عادل رشاد غنيم - ٢
 .٥٧٢٧:حديث رقم،٢٢٥٦:ص،كتاب األذان،٥ج،مرجع سابق، صحيح البخاري،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ٣
 .١١٩ص،سابق مرجع ،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٤
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فَأَجره  وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح: ( تعاىل  كما قال اهللا، )١(ظروف يكون العفو فيها أمجل

نيمالظَّال بحلَا ي هإِن لَى اللَّها: ( وقوله جل شأنه ) .٢)( عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو    نلَـئو بِـه متبوقع

 ابِرِينلصل ريخ ولَه مترب٣)(ص ( 

ــة ــرق وقائي                                         ط

املوازنـات   يف حماباة بعضهم أو يف إبرازمن الشجار حيدث نتيجة أسلوبنا يف معاملة أبنائنا سواء  إن كثرياً

 :                               علـى مـا يلـي    لـذلك علـى الوالـدين أن حيرصـوا    بينـهم   

  : أن يلتزم الوالدين مبدأ العدل يف التعامل مع أبنائهم -أ

 تفضل بعـض  ألبنائنا جيب أن يكون متوازناً بشكل عام فال ينبغي أن يشعر األبناء بأنك إن عطاءنا     

وبالتايل يئة أسباب  أطفالك على البعض اآلخر ، وأي اختالل هلذه القاعدة كفيل ببعث الغرية والكراهية

لذلك كن حريصا على ترسيخ مبدأ العدل يف أذهان أطفالـك بعـدلك يف املعاملـة    ،النزاع بني األخوة 

شاهد رائع على اهتمام الشرع ذه النقطة األساسـية يف جمـال    ويف حديث النعمان بنِ بشريٍ.)٤(بينهم

علَيـه    اللَّـه  انطَلَق بِي أَبِي يحملُنِي إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى: (  -رضي اهللا عنه  – معاملة األبناء ، يقول

ي قَدأَن دهاش ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي لَّمسانَ ومعالن لْتحن قَد نِيكي فَقَالَ أَكُلَّ بالم نكَذَا مكَذَا و   لْـتحن

 غَيرِي ثُم قَالَ أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك في الْبِر سـواءً  مثْلَ ما نحلْت النعمانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشهِد علَى هذَا

                                                   
 .١٢٠،السابق  ملرجعا - ١
  ) ٤٠اآلية  – سورة الشورى( - ٢
 ) ١٢٦اآلية  – سورة النحل( - ٣
 ٢٦٤ص، مرجع سابق،تربية األوالد يف اإلسالم:عبد اهللا ناصح علوان  - ٤
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صلى اهللا عليه وسلم ال يفرق يف معاملة األطفال بني أحفـاده وأوالد   وكان،)  ١) (قَالَ بلَى قَالَ فَلَا إِذًا 

علَيه وسلَّم يأْخـذُنِي   كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم: (  -رضي اهللا عنه  –، يقول أسامة بن زيد  املسلمني

نسالْح دقْعيو هذلَى فَخنِي عدقْعفَي رالْأُخ هذلَى فَخع ـمقُولُ اللَّهي ا ثُممهمضي ي    ى ثُمـا فَـإِنمهمحار

أمواله وحيرم  إن بعض اآلباء قد يقع حتت تأثري زوجه حمببة لديه فيخص أوالدها ببعض.)   ٢)(أَرحمهما 

جـب  أبناءهم عليهن  وال نع اآلخرين وبعضهم تأخذهم العصبية اجلاهلية فيظلمون بنام حقهن ويؤثرون

فتصرف هؤالء اآلباء مبثابة صب الزيـت علـى    إذا ما اشتعلت البيوت بالعداوة بني اإلخوة واألخوات ،

خبصائص عقلية أو مجالية متيل هلا قلوب الوالدين ، لكن ال ينبغي أن يدفع  ورمبا يتميز بعض األبناء، النار 

                          ).٣(إىل إيثـار بعـض األبنـاء باالهتمـام والعطـاء دون بقيتـهم       هذا امليـل 

 :منع الوشاية -ب

ذلـك يشـعل    وليحذر اآلباء من أن جيعلوا أبناءهم يقومون مبهمة اجلاسوسية على بعضهم بعضاً فإن  

قال أال أُنبئُكُم ما العضـة  صلى اهللا عليه وسلم العداوة والشجار ،عن عبد اللَّه بن مسعود قال إِنَّ محمدا 

قال إِنَّ الرجلَ يصدق حىت يكْتب صـديقًا   صلى اهللا عليه وسلم هي النميمةُ الْقَالَةُ بني الناس وإِنَّ محمدا 

  ).٤(} ويكْذب حىت يكْتب كَذَّابا

  :اجلديد  والد الستقبال املولوداأل ةيئ-ج

                                                   
 .١٦٢٣حديث رقم،١٢٤٣ص،كتاب اهلبات ،٣ج،مرجع سابق،صحيح مسلم:مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري- ١
 .٥٦٥٧:حديث رقم،١٢٣٦:ص،كتاب اآلداب،٥ج،مرجع سابق ، خاريصحيح الب،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ٢
 .١٢١ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٣
باب حترمي النميمة ،كتاب الرب والصلة واآلداب،٤ج،مرجع سابق،صحيح مسلم:مسلم بن احلجاج ابو احلسني القشريي النيسابوري -  ٤

 .٢٦٠٦حديث رقم،٢٠١٢ص،
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والكراهية اليت قد تنشـأ   إن األمل الوحيد للطفل الذي يبعث فرحته هو عطف الوالدين وعناقهما ،      

ألنه حيس أن جزءاً من العناية واالهتمام قـد   يف الطفل جتاه أخيه الصغري الذي ولد حديثاً ال غرابة فيها ،

ن أال يهمال ولدمها ويكرسا كـل  أخيه األصغر ومهمة الوالدي سلب منه ، وأن احلب واحلنان تقامسه مع

 عليهما التلطف معه وإفهامه أن أخاه أو أخته الصغرية حتتاج عوناً أكرب ، أما هو الرعاية للولد اجلديد ، بل

 طمئن طفلك الكبري أنه سيظل موضع حبك ورعايتـك مـع أخيـه   ، فأصبح كبرياً يعتمد على نفسه 

          ). ١(الصغري

  

  

  :عن املوازنات بني األوالد  دابتعالا -د

" تلك املوازنات اليت يعقدها األبوان بني األبنـاء  : واحلقد بني اإلخوة  ومن أسباب غرس بذور الغرية    

                                     ). ٢"(منك ، أذكى منكم ، أكثر منك أدبـاً وهكـذا    أخوك أفضل

   : زوجكبينك وبني رص على استقرار العالقةحلا -هـ

أمام أوالدهم يتسببون هلم يف توتر نفسي شنيع ،  وهذا مبدأ مهم للغاية ، فإن األبوين املتنازعني جهرة    

إن عالقتك بزوجك تعطـي منوذجـاً ملختلـف    .ورمبا حتزب كل فريق مع أبيه أو أمه زاء الطرف اآلخر

  ) .  ٣(أن نضبط أنفسنا كآباء قدر اإلمكان العالقات األسرية فيجب

  :والتحقري  جتنب استخدام أسلوب العنف والضرب-و

                                                   
 .١٢٢ص،سابقمرجع ،لتعديل سلوك طفلكمخس خطوات :عادل رشاد غنيم - ١
 .١٢٣ص، سابقمرجع ،لتعديل سلوك طفلكمخس خطوات :عادل رشاد غنيم - ٢
  ١٠٧ص،مرجع سابق ، مشكالت األطفال  السلوكية األسباب وطرق العالج:وفيق صفوت خمتار - ٣
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املعاملة أو الظلم الذي حييـق   فهو يؤدي إىل نشأة دوافع ورغبات عدوانية لدى الطفل ناجتة عن سوء     

ويتم حتويل مشاعر العـدوان  ، أخواته وزمالئه  به وتظهر هذه الدوافع العدوانية يف حركات عصبية جتاه

فقد دلت الدراسات على أن القوة يف عقاب األطفال علـى عـدوام   ،يني إىل اإلخوةحنو األبوين القاس

 داخل املنزل من خالل املشاجرات ترتبط ارتباطا موجبا مبقدار ما يبديه األطفال من عدوانا يف خياالم

م أو علـى  يزداد عندهم العدوان على ألعا،ومعىن هذا فإن األطفال الذين يشتد عليهم آبائهم يف عقام،

وجد صلى اهللا عليه وسلم رجالً يدعى أبا مسعود يضرب طفالً بقسـوة  ) .١(إخوم األصغر منهم سنا

الْغلَامِ قَالَ فَقُلْت لَا أَضرِب مملُوكًا بعـده   اعلَم أَبا مسعود أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك منك علَى هذَا (: فقال له

ــدا   .)٢) (أَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :والعطف  احملبة منطفل الحاجة  عاإشب-ي

يقـول  . كالقسـوة متامـاً    افعل ذلك بدرجة معقولة ال تصل إىل درجة التدليل ، فالتدليل له خطره    

اهللا إذا أراد بأهل بيت خرياً أدخل عليهم الرفق  ارفقي ، فإن: يا عائشة : ( الرسول صلى اهللا عليه لعائشة 

  :حرية الطفل  اإلفراط يف تقييدجتنب  -ز    ) .٣)(

بالضيق والتربم مما جيعلهم  إن تدخل اآلباء يف كل صغرية وكبرية من شؤون األبناء يسبب هلم الشعور    

مناسب من حرية التصرف والتفاعل والتعبري لـدى   إن مساحنا بقدر .أكثر عرضة لإلصابة بالتوتر العصيب 

                                                   
 ١٠٣ص،سابق الرجع امل - ١
 .١٦٥٩حديث رقم،١٢٨٠ص،كتاب اإلميان،٣ج،مرجع سابق، صحيح مسلم،القشريي النيسابوري مسلم بن احلجاج أبو احلسني - ٢
 .٢٤٧٧٨،رقم احلديث،١٠٤ص،٦ج،مؤسسة قرطبة،مصر، مسند أمحد بن حنبل،أمحد بن حنبل أبوعبد اهللا الشيباين - ٣



- ١٥٦  - 
 

حدث أن جاء صحايب ومعه صبية صـغرية   ).١(النضج االنفعايل  الطفل ميكنه من التمتع بدرجة عالية من

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزجرها أبوها ، فقال له رسول اهللا صـلى اهللا   فجعلت الصبية تلعب مع رسول

يـت  أَت: ( قَالَت  عن أُم خالد بِنت خالد بنِ سعيد: وأصل الرواية يف صحيح البخاري   عليه وسلم دعها

سنه : وسلَّم  وعلَي قَميص أَصفَر ، قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مع أَبِي

 اللَّهدبقَالَ ع ، هنس :ةيشببِالْح يهو  ةٌ ، قَالَتنسبِ: ح بأَلْع تبنِيفَذَهربفَز ، ةوبمِ الناتأَبِـي ، قَـالَ    خ

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسر :ا ، ثُمهعد  لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسـي : قَالَ رفلأَخي ولأَب   ثُـم

دبي قَالَ عفلأَخي ولأَب ي ثُمفلأَخي ولأَب اللَّه   ى ذَكَـرتح تيق٢)(فَب(.                                    .  

  

  :ل جملساً لألسرة يشكت-ز

وتبادل الرأي حيقق الكثري من النتائج ، ويساعد األطفال  إن لقاء دورياً جيمع أفراد األسرة للمناقشة      

                               ). ٣(واقتراح احللول على التعبري عن املشاعر ،

  :معاجلة مشكلة التخريب-٢

  :يف حالة قيام الطفل بسلوك خترييب يقوم الوالدين بالتايل

وأرسل الطفل إىل غرفته ملدة دقيقتني حىت يهدأ مث اطلب مـن الطفـل   .ف سلوك التخريب فورااقإي-أ

  ).٤(إصالح ما ميكن إصالحه
                                                   

 ١٢٥ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ١
  .٢٩٠٦:حديث رقم،١١١٧:ص،كتاب االمام الناس،٣ج، مرجع سابق،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ٢
 .١٢٦،مرجع سابق ،خطوات لتعديل سلوك طفلكمخس :عادل رشاد غنيم - ٣
 .١٣٦ص، املرجع السابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٤
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  .إليه عاستمالواوحاول تفهم دوافعه  طفلالس مع ولجلا-ب

هل هـو متعمـدا أم حبـا لالسـتطالع     ، ال بد أن حياول الوالدين معرفة السبب وراء التخريب     

  :فعندما يعرف الدافع وراء هذا التخريب تكون املعاجلة على النحو التايل،واالستكشاف لدى الطفل

ومهم جدا حماولة ، الطفل يتحدث عن مشاعره دون خوف وحياوال أن جيعال ، يستعد األب أو األم جيدا 

  ).١(وك الطفل قبل التخريب وعند ذلك سوف يتخذون اإلجراء املناسب لعالج املوقفلمعرفة س

  :املهارات االجتماعية طفلالم يعلت-ج

بديال عن استخدام العنف ومهامجة األطفال اآلخرين حـاول أن تعلـم   :التعبري عن املشاعر واحلقوق    

حيـث يركـز علـى مشـاعره وحقوقـه      ، طفلك كيف يعرب عن ذاته عندما يضايقه طفـل آخـر  

لذا جيب على اآلباء واألمهات أن يدعوا أطفاهلم يعربون عن ثورم ويظهرون غضـبهم  ).٢(واحتياجاته

  ).٣(بدال من كبت هذا الغضب والتخريب يف اخلفاء وبعيدا عن أنظارهم

  .العنف التلفازيعمل على تقليل تعرض طفلك إىل لا-د

أوضحت العديد من الدراسات أنه كلما كانت برامج األطفال أكثر عنفا كلما زاد السلوك العدواين     

  ) .٤(فعلى الوالدين انتقاء الربامج املناسبة ألطفاهلم واخلالية من املشاهد العنيفة،لديهم 

  .إشباع حاجة الطفل إىل االستطالع-هـ

                                                   
  .١٤٨ص،مرجع سابق،مشكالت األطفال السلوكية والتربوية وكيفية مواجهتها ومعاجلتها من منظور تربوي إسالمي: فاديه كامل محام - ١
  ١٣٦ص،مرجع سابق، مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٢
 .٣٥ص،هـ١٤٠٥،الرياض،دار اللواء ،٢ط،التخريب عند الطفل أسبابه وطرق عالجه:مالك جركس- ٣
 ١٣٧ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:غنيمعادل رشاد - ٤



- ١٥٨  - 
 

، والسماح له بتفكيك ألعابه إلشباع حب االستطالع لدية ، اسبة لسن الطفل وذلك بتوفري اللعب املن    

وصرفها يف شئ مفيد بدل االجتـاه للتخريـب   ، مع توفري مكان فسيح للطفل ليفرغ طاقته اجلسدية فيه 

  ).١(داخل املنزل

م أن الطفل يستفيد من املناسبات للبحـث عـن حلـول    ١٩٧٣برونز عام  وقد بينت دراسات قام ا

وأن توفري هذه األنشطة والفرص يف البيئة تتيح له فرصة االتصال ،استكشافية للكثري مما يواجهه من مواقف

 ).٢(بالبيئة اخلارجية

  ):٣(التاليةوتذكر فاديا محام عدة طرق حلل مشكلة التخريب حلب االستطالع نلخصها يف النقاط     

  .أن نتيح للطفل فرصة للعب باملاء حتت إشرافنا حىت يستطيع التعرف عليه وهي فرصة لتعليمه وتثقيفه -أ

السماح للطفل باللعب باملاء والتراب لتعطش الطفل للخربة وإشباع حب االسـتطالع والرغبـة يف   -ب

  .خوض التجربة

رائد واالت القدمية مع احلرص على متابعته أن نسمح لألطفال باستخدام املقص غري احلاد لقص اجل-ج

  .حىت ال يؤذي نفسه 

  .أن نقفل األدراج اليت ال نريد الطفل أن يعبث ا -د

أن مند األطفال باأللعاب اليت ميكن حلها وفكها ألن هذه الدوافع ملحة عند الطفل ولكل األطفال -هـ

  .فال تغضب إذا أتلفها

                                                   
 .٥٣ص،مرجع سابق،املشكالت النفسية عند األطفال: زكريا الشربيين- ١
 .١٢٥هـص١٤٢١،الرياض،دار الزهراء للنشر والتوزيع،أصول تربية الطفل املسلم الواقع واملأمول:آمنه أرشد بنجر- ٢
 .١٤٩ص،مرجع سابق،ية والتربوية وكيفية مواجهتها ومعاجلتها من منظور تربوي إسالميمشكالت األطفال السلوك :فاديا كامل محام - ٣
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  :معاجلة مشكلة البذاءة-٣

هناك أسباب عديدة جتعل الطفـل يسـتخدم    :كالما سيئا هماطفلأن يقول  اتوقععلى الوالدين أن ي    

ميكن أن مير بذلك، فهذا يساعدك على عدم الشعور  الكلمات البذيئة، وعندما تتوقع مسبقا أن أي طفل

  .التوصل إىل حل هلا بسهولة بأن املشكلة كبرية، وأن باإلمكان

  .طفلالعن سلوك  الرضا عن عدم ريعبالت-أ

أفهم انك غاضب لكـن ال يصـح اسـتخدامك هلـذه     :يقول األب لولده عند التلفظ بألفاظ سيئة     

قال رسول {:عن عبد اللَّه قال  قال ، ذكره حبديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه .الكلمات مع غريك

 الَ  ان صلى اهللا عليه وسلماللَّهو انليس بِاللَّع نمؤالْمانالَ البذيء الطَّعشِ والَ الْفَاح١(}و.(  

  .ز كل حتسن يطرأ على لغة الطفل يعزت-ب

  .جيب أن يكتسب مكافأة أو امتياز 

  .التمييز بني الكلمات املقبولة وغري املقبولة طفلالم يعلت-ج

فوصف شخص بأنه بار لـيس  . من املهم أن مييز الطفل بني الكلمات املقبولة والكلمات الغري مقبولة     

وقد نبهنا كتاب اهللا إىل ترك الكلمات اليت قد يكون هلا دالالت سلبية يف هلجات ).٢(كوصفه بأنه هادئ

                                                   
 ٣٩٤٨حديث رقم، ٤١٦:ص ١:ج،مرجع سابق، مسند أمحد بن حنبل:أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين  - ١
 
  .١٣٩ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٢
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ها الَّذين آمنواْ الَ تقُولُواْ راعنـا  يا أَي{ :أو لغات أخرى ولو تشات لفظيا مع لغتنا ومن ذلك قوله تعاىل 

يمأَل ذَابع رِينلْكَافلوا وعماسا ونقُولُواْ انظُر١(}و.(  

  .باعقال-د

  .دقيقة )٣٠-١٠(إيداع الطفل يف غرفة معزوال ملدة حمدودة -أ

  ).٢(قاطعه بعدم التحدث إليه حىت يكف عن سلوكه غري املقبول-

  ):٣(نقوم باآليتللتخلص من مشكلة بذاءة الطفل و

إذا كان عابرا ومل يستخدمه من قبل، وسيقلع الطفل عن  جتاهل الطفل عند استخدامه الكالم البذيء-١

  .ذلك

مع الطفل أثناء استخدامه لكلمات غري مقبولة، وثق أن الضحك يشجعه، ألنه جيد أن  جتنب الضحك-٢

 .                            مـن اآلخـرين  يقـوم بـه صـار مصـدر استحسـان       مـا 

يعرب عن عدم احترامه للناس، وأنه سـيؤدي إىل عـدم    للطفل أن الكالم البذيءالوالدين شرح ن يأ-٣

                                                                                                          ..                                                                 احترامهم له، فال ينبغي استخدامه أبـدا 

 .وخباصـة يف حـاالت الغضـب    على املريب جتنب الكالم البذيء أثناء احلـديث : كن قدوة للطفل-٤

بارات مقبولـة مثـل   بطريقة مقبولة، واستخدام ع ع الطفل على التعبري عن اإلحباط أو الغضبيشجت-٥

 .                               الشـيطان  االسـتغفار أو االسـتعاذة مـن   

                                                   
 ١٠٤:سورة البقرة - ١
 .١٤٠،سابق رجع م، مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٢
تاريخ زيارة املوقع ،  http://childhood.gov.sa/vb/showthread.php?t=1563:اللجنة الوطنية للطفولة - ٣

  .م٤/٤/٢٠١٠،هـ١٩/٤/١٤٣١
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قبول الكالم البذيء بطريقة صحيحة، مثل أنا أشعر بالغضب عندما تسـتخدم هـذا     عن عدمريعبالت-6

                                                                                                   .            .                                                           الكالم،ألن ذلك يـؤذي مشـاعري  

تنبهه أو شعرت أنك جيب أن تقومه، قل له ببساطة ودون  إذا كرر الطفل الكالم البذيء، وأردت أن-7

 .                   الكلمـات يف هـذا البيـت    حنـن ال نقـول هـذه   "أن ترفـع صـوتك   

 .                    البذيئـة   التشـجيع الفعـال عنـدما ميتنـع الطفـل عـن الكلمـات       ميقدت-8

البذيئة، واشرح لـه مل تعتـرب هـذه     اعرف سبب استخدام بعضهم هلذه الكلمات: تعرف األسباب-9

ــة ــات مرفوضـــــــــــــ     .الكلمـــــــــــــ

أظهر له استياءك بنربة الصوت أو تعـابري  استخدام الكلمات البذيئة والسباب؛  استمر االبن يف إن -١٠

 ما شعورك لو وجه لك طفل آخر كلمـات : ووضح نتائج سلوكه السليب على اآلخرين، مثال الوجه،

                            .نابية؟ ودع الطفل يعرب عن شعوره

        

  العناد والتمرد-٤

  :العقاب أثناء وقوع العناد مباشرة -أ

فحرمان طفل من اخلروج من املنزل كعقاب قد ،نوع العقاب الذي جيدي مع هذا الطفلبشرط معرفة     

  ).١(فال بد أن يكون العقاب له تأثري على الطفل،جيدي مع طفل وال جيدي مع طفل آخر 

  .م الطفل على الطاعة واللجوء إىل دفء املعاملة واملرونة يف املواقفارغعدم إ - ب

                                                   
 .٤٧ص،مرجع سابق ،املشكالت النفسية عند األطفال :الشربيينزكريا  - ١
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مع الصرب واحلكمة يف التعامل معه وعدم معاقبته ،وال ترهقه باألوامر امنح طفلك الثقة بالنفس     

وجتنب املتطلبات الغري ،وليس إرضاًء لرغباتك ،وال تنهى طفلك عن أمر إال يف حاالت الضرورة ).١(

مع التنبه عند إصدار األوامر ،عربت عن شئ فهو رغبة الراشد يف السيطرة على الطفل إنواليت ،معقولة 

ألن ذلك من شأنه أن ،أو االكتفاء بترديدها لفظيا فقط ،تمسك ا وعدم التلهي عنها بشئ آخر للطفل ال

  ).٢(يعطي الطفل عدم االكتراث مبا يطلبه منه الوالدين

  .احلوار الدافئ املقنع غري املؤجل عند ظهور العناد-ج

وليس موضوع ،طفل مهم حبد ذاته الأن نشعر أن ،من شروط املمارسة الوالدية السليمة للسلطة     

بل البد أن يكون هناك تبادل لآلراء وفتح باب للحوار مع الطفل ،لعملنا التربوي نكيفه كيفما نشاء 

  ).٣(وتفهم دوافع ما يقوم به وحماولة عالجها باخلربة والنضج اليت نتمتع ا ،

  :عه يشجتعلى تصرفاته السليمة و طفلال ةكافئم-د

لذلك البد لألم أن تكون اجيابية ،لفظي أو املادي أسلوب أكثر إجيابية من العقابفالتشجيع ال     

وهم ال يستجيبون للتوجيهات السلبية اليت تتضمن النهي ،فاألطفال الصغار حيبون التوجيهات االجيابية ،

  ).٤(عن األشياء اليت ال يصح القيام ا

  :طفل حسب عمرهالخذ يف االعتبار إمكانيات األ-هـ

                                                   
 ١٢١ص،مرجع سابق، إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس - ١
 ١٢٧ص،هـ ١٤٢٣،القاهرة ،دار النهضة العربية،املشكالت النفسية لألطفال أسباا وعالجها:نبيلة عباس الشورجبي- ٢
 .١٢٩ص،سابقالرجع امل - ٣
 ٢٢١ص،مرجع سابق   ،إرشاد األطفال العاديني:بطرس بطرس حافظ  - ٤
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يف الطفل تقدم فهذه اإلمكانيات تتطور مع ،ه بهالبد أن نأخذ بعني االعتبار إمكانيات الطفل فيما نأمر    

لذلك ال ميكن مطالبة طفل يف اخلامسة أو السادسة من عمره مبا نطالب به ،وقدرته على ضبط نفسه،العمر

  ).١(الراشد من كبت غضبه أو أمله أو مشاعر اإلحباط اليت تعترية 

  :شكلة العزلة واالنطوائيةم-٥

  .طفل مع اجلماعةاليف تشجيع مشاركة  ارستمرالا-أ

وتشجيعه على ،يفضل وضع الطفل مع جمموعة من األطفال ذوي الشعبية من اجلريان أو أحد األقارب     

وميكن كـذلك دعـوة   .اخلروج معهم يف نزهة حىت يتعلم الطفل االنطوائي أن حيب تواجده مع اآلخرين

  ).٢(ثقايف لألطفال مع حماولة ضم الطفل إىل أي مركز،أصدقاء طفلك لزيارته باملنزل يف أي مناسبة ممكنة 

من املهم أن تدعم االنتماء االجتماعي يف نفس الطفل حىت ينشأ على حب خمالطة الناس حىت لو تعـرض  

 خيـالط املؤمن الذي { : فقد روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال،منهم للمضايقات واألذى 

 ).٣(}ناس وال يصرب على أذاهم ال خيالطالناس ويصرب على أذاهم أعظم أجرا من املؤمن الذي ال 

مع احلرص على محاية الطفل من االختالط بأشخاص غري معروفني لدى األسرة مما قد يسـبب للطفـل   

  ).٤(خماطر أكثر مما تسببه له الوحدة

                                                   
 .١٢٧ص،سابق رجع م، املشكالت النفسية لألطفال أسباا وعالجها،: نبيلة عباس الشورجبي- ١
  .١٤٢ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٢
، مكه،مكتبة الباز ،) د.ب( ، ،حممد عبدالقادر عطا/حتقيق،  الكربى سنن البيهقي:امحد بن احلسني بن علي بن موسى ابوبكر البيهقي  -  ٣

حديث ، ٨٩:ص، باب فضل املؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصرب على أذاهم ، كتاب آداب القاضي،  ١٠:ج، هـ١٤١٤،

   .١٩٩٦٢رقم
  .١٤٣ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٤



- ١٦٤  - 
 

  .طفل على مهارات التواصلالب يدرت-ب

شجعه علـى  ، وكيف يسأل وجييب ويصغي ملتحدثه) السالم عليكم(علم طفلك كيف يلقي التحية     

األخذ والعطاء وتكوين الصداقات مع أقرانه وتنمية مواهبه كالرسم واألشغال وإتقانه هلذه املواهب يكون 

  ).١(دافعا له على الظهور وتعزيز ثقته بنفسه

ل االجتماعي كحضور املناسبات ومن مث معرفة رأيه فيمـا شـاهده   فالطفل يف حاجة إىل تعلم التفاع    

وماذا سيفعل يف املناسبة القادمة ؟مع تشجيعه على أن يقص على والديه ما أعجبه يف هذه املناسبة وما هي 

  ).٢(مالحظاته عن ما رآه هناك مع اإلنصات اجليد له

  

  . مشاعر الدفء العاطفي واالنفتاح يف جو البيتريوفت-ج

اكتشف نواحي القوة يف قدرات طفلك وحاول تنميتها يف جو من الدفء العاطفي واألمن والطمأنينة     

مع يئة اجلو الـذي يشـعر   ) ٣(داخل املنزل فهذا يشجع على االنتماء ويقوي  تواصل الطفل مع أسرته

فكلما ،يف املدرسة  الطفل باأللفة والطمأنينة مع األشخاص الكبار الذين يعيشون معه سواء يف األسرة أو

                                                   
 .١٧٦ص،مرجع سابق،)للطفل واملراهق(الصحة النفسية:عبدالعزيز الكحيميوجدان  - ١
مرجع سابق ،مشكالت األطفال السلوكية والتربوية وكيفية مواجهتها ومعاجلتها من منظور تربوي إسالمي :فاديا كامل محام  - ٢

  .٢١٦ص
 .١٧٦ص،رجع سابقم،)للطفل واملراهق(الصحة النفسية:العزيز الكحيمي وجدان عبد- ٣
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شعر الطفل جبو من الدفء العاطفي يف البيئة واألمن والطمأنينة سيتحدث عن مشاكله وخوفـه وقلقـه   

  ).١(وسيجد هلا حال

 :املشكالت النفسية:ثالثا

  :معاجلة مشكلة اخلوف والقلق-١

  .م بتوضيح الشيء الغريب الذي يسبب عادة اخلوف للطفلياقال-أ

إن بعض احلشرات كالصرصور قد يسبب إزعاجا كبريا للطفل ولكن إذا علّم الطفل حقيقـة تلـك       

ولكن املشكلة أن بعض األمهات تعلن حالة الطوارئ و تبالغ يف ردة فعلها ، احلشرات لزال هذا اخلوف 

وإذا ).٢(أبنائها عندما ترى صرصورا يتسلق جدران بيتها أو محامها ؛ وعن طريق التأثري ينتقل اخلوف إىل

ألن النسيان يدفن املخاوف داخل ،صادف الطفل شئ خييفه فيجب على األم عدم مساعدته على نسيانه 

بل جيب على الوالدين احلوار مـع  ،نفسية الطفل وهي متوهجه فتصبح من مصادر القلق بالنسبة للطفل 

فمسئولية األهـل  ).٣(املبالغ فيه الطفل وإيضاح السبب له وبذلك جيعال اخلوف يف مستواه الطبيعي غري 

املهـم هـو   ، ليست مكافحة اخلوف  عند الطفل ألن اخلوف شعور طبيعي موجود عند كل األطفال 

  ).٤(مساعدة الطفل على اكتساب مهارات تساعده على التعامل مع خماوفه

                                                   
مرجع سابق ، مشكالت األطفال السلوكية والتربوية وكيفية مواجهتها ومعاجلتها من منظور تربوي إسالمي :فاديا كامل محام  - ١

  ٢١٧ص،
 ١٥٥ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٢
 .٩٤ص،مرجع سابق، مشكالت الطفولة املعاصرة:أميمه حممد عبد الفتاح عفيفي- ٣
  ٢٧٥ص،مرجع سابق، موسوعتك يف تربية طفلك من الوالدة وحىت املراهقة:ديفيد كني وآخر- ٤
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  .جتنب إثارة خماوف الطفل بطرق ضارة-ب

فإم يستغلون خوف ) القطط-الظالم( ئ معني مثلبعض اآلباء عندما يكتشفون خوف الطفل من ش    

  .الطفل إما للتسلية اخلاصة على حساب تأمله وانزعاجه وإما بقصد دفعه للقيام بعمل أو اإلقالع عن آخر

وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ختويف اآلخرين من باب التسلية واللعب ألن ذلك يزيد من 

وبالتايل يزيد من شعوره بعدم الثقة بنفسـه فيتضـاعف   ، شياء اليت ختيفه إحساس الطفل بضعفه أمام األ

  ).١(خوفه بدل أن يزول

  .جتنب إظهار الفزع الشديد للحوادث اخلفيفة اليت قد يصاب ا الطفل-ج

إن اآلباء واألمهات الواعني يراعون ذلك وهكذا يفهم الطفل عمليا أن االرتطام جبدار أو السـقوط      

وعلّمه .على األرض حوادث عادية وحيسن أن يعلم الطفل أساليب معينة لكي ال يقع أو يصطدم باحلائط 

الطراز اآلخر مـن اآلبـاء    أما، )إنا هللا وإنا إليه راجعون(عندما يصاب بأذى أي أن يقول ) االسترجاع(

، واألمهات فإم يظهرون من الفزع واحلنان املفرط ما قد يلجئهم إىل ضرب اجلدار ترضـية للطفـل   

والطفل إزاء هذا يرفع صوته بالعويل والبكاء ويسكب من الدموع وتكرار هذا املوقف وأمثاله ينمي بذور 

لذلك جيب تعويد الطفل االعتماد ).٢. (السيطرةاهللع وامليوعة أو قد يهيئ نفس الطفل لالستبداد وحب 

على نفسه تدرجيياً وختليصه من محاية األم له، فاإلكثار من العطف الزائد والرعاية الزائدة تؤدي إىل ضرر 

الطفل وليس نفعه، كذلك النبذ والنقد والتهديد واالستخفاف مبخاوف الطفل واامه باجلنب وغري ذلك 

                                                   
  .٩٣ص،سابقرجع م، مشكالت الطفولة املعاصرة:أميمه حممد عبد الفتاح عفيفي - ١
 .١٥٨ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٢
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ها تؤدي إىل كبت اخلوف وتفاقم املشكلة، لذلك ينبغي على األهـل احتـرام   من األساليب القاسية كل

 ).١(الطفل وتشجيعه على التعبري عن خماوفه والتغلب عليها

  :الوقاية من اخلوف  

إن خماوف األطفال تتكون أغلبها باستثارة البيئة النفعاالت اخلوف وتكرارها، وفيمـا يلـي بعـض        

  ) :٢(لوقاية األطفال من اخلوفالقواعد اليت جيب مراعاا 

ينبغي أن تكون مرحلة الطفولة فترة يئة مسـتمرة للتعامـل مـع     :يئة الطفل للتعامل مع التوتر  -أ 

والتوضيح والتحـذير املسـبق مـن     املشكالت املختلفة وخاصة التوتر، وأن تتضمن الكثري من التطمني

املشكالت املختلفة واحملتملة، وجيب أن تنمي يف الطفل اخلربة واملمارسة والتجريب يف القيام بـاخلربات  

  .السارة غري املخيفة حىت يعتاد أن يتعامل مع مواقف احلياة ليشعر باألمن والطمأنينة

ر واحلوادث، فاللعب هو الطريقة لتعلم كيفيـة  ويستخدم األطفال اللعب للتدريب على التعامل مع املشاع

والتعبري عن املخاوف يؤدي غالباً للتحرر منها فألعاب املاء مثالً تؤدي إىل ألفة الطفل . التعامل مع اخلوف

للماء، واأللعاب اإليهامية تساعد األطفال من مجيع األعمار على جتريب طرق بناءة ومرضية للتعامل مـع  

وتكون هذه األلعاب فعالة جداً عندما تكون الصـدمات متوقعـة   . يرافقها من توتر املشاعر اجلديدة وما

كما أنه ميكن أن جترى مناقشات حول اخلربات الصـادقة،  . ويكون األطفال مهيئني هلا بشكل مناسب

وميكن لصغار األطفال أن يقوموا بتمثيلها يف لعبهم، وميكن أيضاً استخدام كتب األطفال الـيت تصـف   

األطفال اإلجيايب مع حوادث مثل العمليات اجلراحيـة أو مـوت أحـد األقـارب أو طـالق      تعامل 

                                                   
  .١١١،مرجع سابق، ص نفهمهامشاكل األطفال كيف :حممد أيوب الشحيمي  - ١
  .٣٧، مرجع سابق، ص مشاكل األطفال النفسية:كلري فهيم  - ٢
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فالقاعدة العامة هي تنمية أساليب جريئة وفعالة لدى الطفل يف تعامله مع البيئة، كما ينبغي . اخل...األبوين

حالة اخلوف أو جتنب احلماية الزائدة وتشجيع التعامل الفعال مع موضوع اخلوف، وليس من املفيد جتاهل 

إبعاد موضوع اخلوف أو إجبار األطفال على دخول املوقف املخيف بل جيب أن يعلّم األطفـال إتقـان   

  ).١(العمل واختاذ احليطة واحلذر وليس اخلوف

إن إدراك األطفال أن آباءهم متفهمون ومساعدون جيعلهم يشـعرون   :التعاطف ودعم األطفال  -ب 

ويساعد احلب واالحترام يف منو الشعور باألمن لـدى  . ل مع املواقف املخيفةبأم أكثر قدرة على التعام

الطفل بعكس التهديد أو النقد املستمر، ويسهم التعاطف يف فهم أفكار الطفل ومشاعره ومشاركته فيها، 

وعندما يعرب األطفال عن مشاعر اخلوف أو االضطراب فإن على اآلباء أن يكونوا متقبلني وأن ميدوا يـد  

ألن األطفال حيتاجون غالباً إىل مساعدة يف فهم استجابات التوتر وتفسريها، وأية فكرة . لعون ألطفاهلما

أو حادثة ختيف األطفال جيب أن تناقش معهم يف أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تصحح املناقشـة ميـل   

قدرته على التعامل مع الطفل للمبالغة أو لتشويه فهمه لسبب اخلوف أو معناه، كما أن فهم الطفل ومنو م

  ).٢(اخلوف جيب أن ميتدحا

إن استجابة اخلوف جيب أال تستخدم ملعاقبة الطفل أو ضبطه، فما زال كثري من اآلباء يقولون ألطفـاهلم  

إن مثل هذه التهديدات جتعلهم يشعرون )). إذا عملت هذا مرة أخرى فإن وحشاً سيختطفك((مجالً مثل 

زال متييزهم بني  بعدم األمن، وهذا يصدق بشكل خاص على األطفال دون السادسة من عمرهم الذين ما

                                                   
  ،                   .١٣٥ - ١٣٤ص  ،، مرجع سابقمشكالت األطفال واملراهقني:شارلز شفري، هوارد ميلمان - ١

  
 .١٤٨ص،بق مرجع سا، املشكالت النفسية لألطفال أسباا وعالجها،: نبيلة عباس الشورجبي - ٢
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وينبغي أن يتم التعبري عن اخلوف وليس جتاهله أو السـخرية منـه، فاألطفـال    . احلقيقة واخليال ضعيفاً

حيتاجون إىل طمأنينة حول خماوفهم من موضوع كاملوت مثالً، وجيب االنتباه إىل أن االهتمام املبالغ به ال 

  ).١(تتكون لديهم الكفاءة ويشعروا ا أكثر فأكثريساعد واحلماية الزائدة ال تعطي األطفال فرصة لكي 

  :التعرض املبكر والتدرجيي للمواقف املخيفة  -ج 

حيتاج الطفل إىل أن خيرب بشكل تدرجيي األفكار أو احلوادث اجلديدة املخيفة أو اليت حيتمل أن تكون     

ن جيب أن يتم ذلك عـن طريـق   فمثالً عملية التوقف عن إضاءة الغرفة يف الليل أمر إجيايب، ولك. كذلك

خفض الضوء بشكل تدرجيي ليلة بعد أخرى أو إغالق الباب على حنو متزايد يف كل ليلة حـىت يشـعر   

كما ينبغي اصطحاب الطفل يف زيارات لعيادات األطباء وأطباء األسنان . الطفل باالرتياح للنوم يف الظالم

يف هذه العيادات ويزود مبعلومات جيدها مثرية، قبل أن حيتاج إىل فحص أو معاجلة كي يشاهد ما حيصل 

وألن األطفال نشطون ولديهم الكثري من الطاقـة ميكـن أن   . وأن يشاهد طفالً سعيداً يعاجل دون خوف

فاملواجهة التدرجيية اليت تتم عندما يكون الطفل مرتاحاً . يشجعوا ليلعبوا بدمى احليوانات ويرموا حوهلم

شكل بطيء حبيث يتعامل مع املخاوف البسيطة مث ينتقل ملواجهة مواقف أكثـر  يؤدي إىل إشراط الطفل ب

فمثالً إن مشي الطفل يف ممر طويل تكون فيه اإلضاءة خافتة يعطيه تدريباً على مواجهة املخاوف . خطورة

ـ   يئاً وميكن أن يرافقه أحد الكبار يف البداية أو أن يستخدم مصباحاً يدوياً مث يتم ختفيض الدعم شـيئاً فش

  ).٢(بصورة تدرجيية

                                                   
   ، .                 ١٣٥ص،، مرجع سابقمشكالت األطفال واملراهقني:شارلز شفري، هوارد ميلمان  -١

  
  .١٣٧ص ، ،، مرجع سابقمشكالت األطفال واملراهقني:شارلز شفري، هوارد ميلمان  -٢
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عـن أيب  ، وقد أرشدنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل حتطيم شعور اخلوف يف نفوس اآلخرين جتاهنـا 

صلى اهللا عليـه  يوم الفتح فأخذته الرعدة فقال النيب  ،صلى اهللا عليه وسلمرجال كلم النيب {مسعود أن 

  ). ١(}القديدهون عليك فإمنا أنا بن امرأة من قريش كانت تأكل  وسلم

عندما جيد األطفال أن هنـاك مـن يشـاركهم يف    : التعبري عن املشاعر ومشاركة اآلخرين ا  -د 

مشاعرهم يف اجلو الذي يعيشون فيه فإم يتعلمون أن اهلموم واملخاوف هي أمور مقبولة، ولكن جيـب  

أن يشارك الطفل الراشدين يف مشاعرهم وأفكارهم وإمنا التحدث عن املخـاوف  عدم املبالغة يف ذلك ك

وميكن القول أنه من األفضل للطفل كقاعدة عامة أن يعبر عن خماوفه ).٢(الواقعية اليت توجد لدى اجلميع

 وقلقه بصراحة وانفتاح بدالً من أن خيفيها ألن األطفال الذين يتعرضون للسخرية والنقد ويضـطرون إىل 

  ).٣(إخفاء خماوفهم حيرمون أنفسهم من أفضل طريقة اة هذه املخاوف بنجاح

واألطفال الذين يرون الراشدين يعبرون بشجاعة عن خماوفهم مما يقلل من غموض املخاوف ومن إحساس 

 درجة إن هذا الربنامج كان خميفاً فعالً، كان يبدو حقيقياً إىل(األطفال بالذنب حياهلا، كأن يقول الراشد 

أنين شعرت باخلوف من أن تكون سفينة الفضاء يف ساحة بيتنا وال شك أن هذا الشعور سيبقى عنـدي  

، هذا يساعد الطفل على فهم اخلوف وبذلك ال يشعر بأنه منفرد يف مشاعره أو أنـه خـواف   )٤( )فترة

                                                   
رقم ، ٥٠:ص ،كتاب املغازي والسرايا،  ٣:ج ،سابقمرجع ،على الصحيحني املستدرك:عبد اهللا احلاكم النيسابوري  اهللا أبو حممد عبد - ١

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه،.٤٣٦٦احلديث
  .١٣٨، مرجع سابق ، ص مشكالت األطفال واملراهقني:شارلز شفري، هوارد ميلمان  -٢
  .١٣١،مرجع سابق، ص خماوف األطفال:ووملان،.ب.ب-٣
  .١٣٨سابق، ص رجع م، األطفال واملراهقني مشكالت: شارلز شفري، هوارد ميلمان - ٤
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بعض التعاطف مع  وجبان، وأن من الضروري اإلصغاء ملشاعر األطفال باحترام فهم حيتاجون ويستحقون

  .خماوفهم مما سينعكس بدوره بشكل إجيايب على النمو النفسي للطفل

إن معظم املخاوف مكتسبة، واألطفـال ال   :تقدمي منوذج للهدوء والتفاؤل واالستجابة املناسبة -هـ 

. يولدون خوافني بل إم يتعلمون اخلوف من البيئة احمليطة واألفراد الذين يعيشون معهم السيما الوالدين

فاألطفال يبدون استعداداً قوياً الكتساب خماوف والديهم، فمثالً إذا مل يتغلب الوالدان علـى مشـكلة   

يضاً سوف يتعلمون بسرعة اخلوف من املوت، ومن املفيد أن يسـتمع  خوفهما من املوت فإن األطفال أ

، )وهكـذا ... كل إنسان فـان (أو ) إن املوت كالوالدة جزء من عملية احلياة(األطفال إىل عبارات مثل 

وينبغي . وكثري من اآلباء يناقشون مفاهيم دينية مع أطفاهلم ملساعدم على فهم املوت وغريه من احلوادث

املخاوف باستمرار مع أن اإلقرار بوجود املخاوف واختاذ موقف شجاع نسبياً حياهلا يقـدمان   أال تناقش

  ).١(مثالني جيدين حيتذي ما األطفال

  

  

  :معاجلة مشكلة االكتئاب-٢

  .والتعبري عن االنفعاالتبينك وبني طفلك الظروف لالتصال املفتوح  ةيئ-أ

ويناقشـون معهـم   ، من الضروري أن يشعر الصغار بأن الكبار يتعاطفون معهم ويهتمون م جبديه     

لذلك تذكر اهتمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبوت عصفور صغري ألحد أطفال املسـلمني  .قضاياهم 

                                                   
 .٢٢٤ص،مرجع سابق،إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس- ١
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وكان يل أخ  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا: قالرواه الشيخان من حديث انس فيما 

 ). ١)(يا أبا عمري ما فعل النغري( فطيم وكان إذا جاء قال  -قال أحسبه  -يقال له أبو عمري 

  .طفل على الشعور بالكفاءة والفاعليةال ةساعدم-ب

علّمه اللجـوء إىل  ، البد من تنمية الشعور بالكفاءة والفاعلية ، الشعور بالعجز سبب كبري لالكتئاب     

  وقد علمنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم دعاء ميأل القلب أمال ).٢(يستمد القوة إزاء العوائقاهللا بالدعاء ل

لأَبِي طَلْحةَ الْتمس لنا غُلَاما من غلْمـانِكُم   صلى اهللا عليه وسلمعن أَنس بن مالك قال قال رسول اللَّه ف{

كُلَّمـا نـزلَ    صلى اهللا عليه وسلموراَءه فَكُنت أَخدم رسولَ اللَّه  يخدمنِي فَخرج بِي أبو طَلْحةَ يردفُنِي

والْجبنِ وضلَعِ فَكُنت أَسمعه يكْثر أَنْ يقُولَ اللهم إين أَعوذُ بِك من الْهم والْحزن والْعجزِ والْكَسلِ والْبخلِ 

  .)٣(}الدينِ وغَلَبة الرجالِ

  

  .عمل على فتح جماالت متعددة لقيم األشياءلا-ج

فرمبا جتد طفلك يتمتع مبزية قوية جتاه اجلوانب الفنية والعملية ،جيب أن نالحظ مواهب الطفل ومهاراته   

فال حتكم على طفلك بالفشل بل ادعم نقاط القوة اليت يتمتع ،أكثر مما جتده يف اال النظري والتحصيلي 

كما دل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الفقراء على مـا  ،) ٤(وعاجل نقاط الضعف يف حدود إمكانياته ا
                                                   

  .٥٨٥٠:حديث رقم ،٢٢٩١:ص،٥ج،كتاب األذان ،مرجع سابق ، صحيح البخاري :حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ١
 .١٥٩ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٢
ادعوين استجب "كتاب الدعوات وقوله تعاىل،مرجع سابق، صحيح البخاري :حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ٣

 ٦٠٠٢حديث رقم، ٢٣٤٠:ص ٥:ج،"لكم
 .١٦٠ص،سابقمرجع ،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم- ٤
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جاء الفقراء إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال .ثواب األغنياءيدركون به 

قالوا صلوا كما ) . ذاك كيف ( قال . املقيم  يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم{:فقالوا

أفال أخـربكم بـأمر   ( قال . صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أمواهلم وليست لنا أموال 

تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم وال يأيت أحد مبثل ما جئتم به إال من جـاء مبثلـه ؟   

 ).                                               ١(}تسبحون يف دبر كل صالة عشرا وحتمدون عشرا وتكربون عشرا

  .منوذجا للتفاؤل على الوالدين أن يكونوا-د

كن واعيا ، األب الذي يركز على املشكالت واملآسي يف حياته جيعل أطفاله يتصرفون بالطريقة ذاا     

وأَما بِنِعمـة ربـك   .(  )٢(وال تنس جناحاتك وإجنازاتك واحلوادث السعيدة اليت مرت عليك ، حلديثك 

  ) .٣)(فَحدثْ 

  .ح بالتعبري السوي عنهاسملاحلزن وا ةناقشم-هـ

عن أَنسِ بـن  ،حاول التعرف على أسباب حزن طفلك واخباره ان التعبري عن احلزن ليس أمرا سيئا     

على أيب سيف الْقَينِ وكان ظئْـرا   صلى اهللا عليه وسلمدخلْنا مع رسول اللَّه {:مالك رضي اهللا عنه قال 

 ذَ رسول اللَّهلَام فَأَخعليه الس يماهرإِبذلـك   صلى اهللا عليه وسلمل دعا عليه بلْنخد ثُم همشو لَهإبراهيم فَقَب

 ا رسول اللَّهنيع لَتعفَج فِْسهبِن ودجي يماهرإِبصلى اهللا عليه وسلمو  فوفقال له عبد الرمحن بن ع ذْرِفَانت
                                                   

ادعوين استجب لكم "كتاب الدعوات وقوله تعاىل ،مرجع سابق، صحيح البخاري :حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ١

  .٥٩٧٠:حديث رقم ،٢٣٣١:ص،٥ج،"
 .٢٣٣ص،مرجع سابق،إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس - ٢
  ١١آية :سورة الضحى - ٣
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صـلى اهللا عليـه   رضي اهللا عنه وأَنت يا رسولَ اللَّه فقال يا بن عوف إِنها رحمةٌ ثُم أَتبعها بِأُخرى فقال 

   ).١(}نا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ والْقَلْب يحزنُ وال نقُولُ إال ما يرضى ربنا وإِ تدمعإِنَّ الْعين  وسلم

  : ط لنشاطات ممتعةيخطالت-و

فأدخل روح املرح على أهلك واجعل هناك برناجمـا للخـروج   ، إن الضجر والسأم يدفعان إىل الكآبة 

  ).٢(واملراكز الصيفية النافعة ،االشتراك يف أنشطة احلي ).زيارة زمالئك-زيارة األقارب-التنزه(

  .احلديث اإلجيايب مع الذات -ي

أبلغ طفلك أن العبارات السلبية جتعل األمور أسوأ مثل القول بأن األمور لن تتحسن أو لو أين فعلت     

عن أيب هريرة :كما يف احلديث.)٣()قدر اهللا وما شاء فعل(وعلمه مجال إجيابية إميانية مثل .كذا لكان كذا 

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا مـن املـؤمن   ( صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا:رضي اهللا عنه قال 

وإن أصابك شيء فال تقل لو أين ،احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز ،الضعيف ويف كل خري 

  ).٤)(فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

  :معاجلة مشكلة اخلجل-٣

  :يتطلب األمر من الوالدين بعض اإلجراءات قبل أن يدعو ولدهم إىل مواجهة الضيوف الغرباء منها   

  :كافئهامع النشاطات االجتماعية ويشجت-أ

                                                   
 كتاب اجلنائز باب الْبكَاِء عند الْمرِيضِ،مرجع سابق ،صحيح البخاري :حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  - ١

 .١٢٤١:حديث رقم ،٤٣٩:ص،١ج،
 .١٦٠ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٢
 .١٦١ص،املرجع السابق  - ٣
 .٢٦٦٤رقم احلديث ،٢٠٥٢ص،٤ج، مرجع سابق،صحيح مسلم:مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري- ٤
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وكافئه ).جمموعات اللعب-رحالت-زيارات(وفر فرصا يلتقي فيها الطفل اخلجول بغريه من األطفال    

على االلتحاق ذه النشاط بالثناء احلسن أو جلب بعض اهلدايا له كلما فعل شئ حسـنا ولـو كـان    

  ).١(بسيطا

  :ع الثقة واجلرأةيشجت-ب

 يرغب فيه مادام ليس من قبيل الواجبـات  شجع طفلك على طلب ما يريد من حقوقه أو رفض ماال    

عن سهل بن سـعد  ).٢(عندما ال يكون راغبا يف عمل شئ ما) ال(ومن األمهية أن يقول اإلنسان ، عليه 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدح فشرب وعن ميينه غالم هو أحدث القـوم   :رضي اهللا عنه قال

فقال ما كنت ألوثر بنصـييب منـك   ) . يل أن أعطي األشياخ يا غالم أتأذن ( واألشياخ عن يساره قال 

  ).٣)(أحدا يا رسول اهللا فأعطاه إياه

  

  

  .ع تطوير مهارات الطفل االجتماعيةيشجت-ج

شـجعه  ،وممارسة الرياضة وإلقاء السالم على اآلخرين، على اكتساب بعض اهلوايات  طفلك ساعد    

  ).٤(على حب االستقاللية واالعتماد على النفس بشكل تدرجيي

  :عالج مشكلة الغرية-٤

                                                   
 .٢٤١ص،مرجع سابق ،إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس- ١
 .١٦٥،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٢
  .٨٣٤:حديث رقم ،٢٢٣٧:ص،٢ج،مرجع سابق،صحيح البخاري،اجلغفي حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري  - ٣
 .٢٤١ص،مرجع سابق ،إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس - ٤
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  .االهتمام مبنح الطفل الكثري من احلب والود والتقبل والعناية بشكل متساوي مع باقي األخوة-أ

جيب على الوالدين إشعار الطفل بقيمته ومكانته يف األسرة وإشباع حاجته من احلب والود والتقـدير      

  ) .١(والقيام باألنشطة اليت حيبها وعدم إمهاله

وعن خلق اجلو الذي يشـعر  ، كما جيب على الوالدين أن يقلعوا عن املوازنات الصرحية بني اإلخوة     

طفل شخصية مستقلة هلا مميزاا فإذا جنح الطفل يف عمل ما يشجع ويثىن عليه باملوازنة وجيب اعتبار كل 

 ). ٢(دون مقارنته بأحد إخوته

  .عدم املبالغة يف إثارة غرية الطفل -ب

بعض األسر ختطئ يف املبالغة باالهتمام بالطفل املريض مثل إحضار علب الشـيكوالته لـه وحـده        

فقد يتمىن أحد ،ن األمور اليت ال عالقة هلا باملرض مما يثري غرية إخوته وإعطائه مبلغ من املال وغري ذلك م

ونستنتج من ذلك أنه ال جيوز إعطـاء  ، اإلخوة املرض لكي حيظى ذا االهتمام أو إنه يكره أخاه املريض 

  ).٣(الطفل أي امتيازات أكثر من اليت يتطلبها املرض

  :يئة الطفل نفسيا لتقبل قدوم أخ جديد له-ج

وتذكر لـه أن الوليـد   ) بقدوم أخ مجيل مثله(تقوم األم بإخبار الطفل قبل والدا بشهر أو شهرين     

) ٤(سيشاركه يف اللعب واملرح وميكن هلا أن تطلب منه أن يساعدها يف إعداد طعامه أو إحضار مالبسـه 

                                                   
  .١٥٣ص،مرجع سابق،)للطفل واملراهق(الصحة النفسية :وجدان عبد العزيز الكحيمي وآخرين - ١
  .١٧٤ص،سابقمرجع ،مشاكل الطفل واملراهق النفسية:محزة اجلبايل- ٢
  .١٧٥ص،،مرجع سابق،مشاكل الطفل واملراهق النفسية:محزة اجلبايل - ٣
  .٩٩ص،مرجع سابق ،مشكالت الطفولة املعاصرة:أميمة عبد الفتاح عفيفي- ٤
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.ا حتضرها وتقـدمها لـه   وعند قرب موعد الوالدة ختفي األم بعض اهلدايا عن طفلها األكرب وبعد والد

  .)١(لكي يشعر الطفل بأن أمه مازالت تم به ومل تتخلى عنه ،

  :املشكالت التعليمية

  :لزيادة الدافعية لالجناز-١

  :طفللضع توقعات معقولة لو-أ

وتأكيد القرآن الكرمي .إن الوعي ملفهوم االستعداد يتطلب أال جتعل التوقعات أعلى أو أدىن من الالزم    

الَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِالَّ وسعها لَهـا مـا    :(النبوية على مبدأ االستطاعة واضح يف قولة تعاىل والسنة

نلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نذْناخؤا الَ تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا  كَسـرا إِص

ـ   كَما  لَن ـراغْفـا ونع فاعو ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما ح

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصالنوم ا أَنتنمحار٢)(و (.  

  :طفللتوقعات اإلجيابية لالر اأظه-ب

أن األطفال الذين يتوقع هلم أولياء أمورهم أن يؤدوا العمل الدراسي بشكل جيـد   أثبتت الدراسات    

كما أن الطالب الذين جيدون التشجيع من أولياء أمورهم للعمل جبد يف .فإم يؤدونه بالفعل بشكل جيد 

املدرسة من املرجح أم يؤدون ذلك على حنو أكثر من الطالب الذين يشجعهم معلموهم  فقـط أو ال  

                                                   
 .٣٧ص،مرجع سابق، املشكالت النفسية عند األطفال:زكريا الشربيين- ١
  ٢٨٦:سورة البقرة آية  - ٢
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يتهما مهمة جدا بالنسبة إىل صغار األطفال وحساسين إن تفهم الوالد). "١(جيدون التشجيع على اإلطالق

، يع الطفل يف عمر مبكر من أجل بذل اجلهد الكايف على تشجوهلذا يكون من الضروري العمل ، خاصة 

الدافعيـة للـتعلم   جيابيـا ويزيـد مـن    عند الطفل مفهوم ذات اوعلى حتمل اإلحباط ألن ذلك ينمي 

  ).٢"(واالجناز

ية من األطفال وإشعار األطفال بأم يتقبلـوم حـىت يف   جتنب النقد والسخركما جيب على اآلباء     

فيجب عدم ربط اجلدارة الذاتيـة للطفـل بالتحصـيل    .األحوال اليت ال يتمكنون فيها من األداء الناجح 

لهم يف حدود إمكانياته وقدراته فإن إجناز الطفل يكون ين من طفوعندما تكون متطلبات الوالد.واالجناز

وبذلك ينظر الطفل لوالديه بأم مصدر تشجيع وقوة ولـيس مصـدر جتـريح    ، مقبوال وأكثر واقعية 

  ). ٣(ونقد

  

  :االهتمام جتاه التعلّم واستخدم نظام حوافز قوي ةكافئم-ج

زيادة املصـروف  -الثناء اللفظي-الدعاء(ثلكلما أحرز أطفالك تقدما يف التحصيل قدم هلم مكافآت م    

يا أَبا الْمنذرِ أَتدرِي أَي آيـة   صلى اهللا عليه وسلم عن أُبي بن كَعبٍ قال قال رسول اللَّه ).القيام برحلة–

 اللَّـه  من كتابِ اللَّه معك أَعظَم قال قلت اهللا ورسولُه أَعلَم قال يا أَبا الْمنذرِ أَتدرِي أَي آية من كتـابِ 

                                                   
 .١٧٨ص،مرجع سابق ،،لتعديل سلوك طفلك مخس خطوات:عادل رشاد غنيم - ١
 ٢٨٢ص،مرجع سابق ،علم نفس النمو الطفولة واملراهقة األسس النظرية املشكالت وسبل عالجها :أمحد حممد الزغيب- ٢
  .٢٨٣ص،املرجع السابق  - ٣
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رقال فَض ومالْقَي يإال هو الْح قال قلت اهللا لَا إِلَه ظَمأَع كعرِي وقال واهللا مديف ص بنِكهيـا    لأَب لْـمالْع

 ).١( الْمنذرِ

ني والوالدين بشكل مباشر أو غري مباشر ومكافئة الطفل عند االجناز تترك أثر واضـح  فامتداح املعلم    

للدافعيـة إذا  ني والوالدين ميكن أن يكون مثريا قويا وحىت انتباه املعلم، لدى التالميذ املنخفضي الدافعية 

فاستخدام املكافآت يؤدي إىل حتسني األداء املدرسي إىل احلد األقصى ، استخدم بشكل مناسب وهادف 

  ).٢(كما أشار إىل ذلك أيلون وكيلي 

  :ر االهتمام بتعلم ولدكاأظه-د

املشكالت احملتملـة يف   لوالدينفهذا يكشف ل.بشأن املدرسة االبناءص وقتا كل يوم للتحدث مع يصخت-أ

  .ويساعدك على تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب، وقت مبكر 

  .نتباه الكاملالا ماحنا إياه الطفلمع  صرف وقتاً-ب

إن سـؤاال  ، باملعارف اجلديدة اليت تعلموهـا   همتزويدم من أطفاهلالوالدين طلب يمن املشجع أن      

عن عبد اللَّه بن عمر  .بأمهية ما تعلمه طفلال به؟ سوف يشعر ماذا تعلمت اليوم وترغب أن تفيدين: كهذا

 ولَ اللَّهسقُطُ  صلى اهللا عليه وسلمأَنَّ رسةً لَا يرجرِ شجاقال إِنَّ من الشقُهرثُونِي  ودمِ حلسثَلُ الْمم يهو

يف ن قَعوو ةيادرِ الْبجالناس يف ش قَعفَو يما ه ولَ اللَّهسفَقَالُوا يا ر تييحتفَاس لَةُ قال عبد اللَّهخا النفِْسي أ

                                                   
كتاب صالة املسافرين وقصرها ،١ج، مرجع سابق،صحيح مسلم،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري - ١

 .٨١٠حديث رقم ،٥٥٦:ص،
 .٢٨٣ص،مرجع سابق ،علم نفس النمو الطفولة واملراهقة األسس النظرية املشكالت وسبل عالجها : أمحد حممد الزغيب- ٢
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ا فقال رسول اللَّه انبِرفِْسـي   صلى اهللا عليه وسلم أَخيف ن قَعا وأيب بِم ثْتدفَح لَةُ قال عبد اللَّهخالن يه

  )١( أَنْ يكُونَ يل كَذَا وكَذَافقال لَأَنْ تكُونَ قُلْتها أَحب إيل من 

  .يف ألعاب تعليمية طفلال ةشاركم-هـ

بعض األلعاب التعليمية مثل األلعاب املنطوية على أسئلة وأجوبة حبيث  لطفالمع الوالدين ارس حبيث مي    

  ).٢(يقوم أحد األبناء بالسؤال واألب وبقية اإلخوة حياولون اإلجابة على السؤال

  :التحصيل الدراسيلزيادة -٢

  .طفل على تنظيم وقتهال ةساعدم-أ

كيفية استخدام الوقت بشكل جمد وكن منوذجا له يف ذلك فتنظـيم الوقـت هـو أوىل     طفلالم يعلت   

  خطوات النجاح 

  :طفل بطرق دراسية أفضلالد يزوت-ب

  .التسميع،املراجعة،القراءة،التساؤل،املسح):٣(يذكر عادل غنيم من الطرق الفعالة لدراسة أفضل ما يلي   

يقوم الطالب بتصفح العنـاوين  . املسح سيقدم له فكرة عن عناصر املوضوع األساسية :يف اخلطوة األوىل

  .التساؤل حيول هذه العناوين ورؤوس املوضوعات إىل أسئلة:يف اخلطوة الثانيةأما .الرئيسية واخلالصات

يراجع املوضوعات : اخلطوة الرابعةويف .قدمي اإلجابات لألسئلةيبدأ يف القراءة املركزة لت: اخلطوة الثالثةو 

  .يقوم بتسميعها بصوت مرتفعف: اخلطوة اخلامسةأما .األساسية ليتمكن من استيعاا

                                                   
 .٦١ص ١٣١قم حديث ر،٣٤ص،كتاب العيدين،١ج،مرجع سابق ،صحيح البخاري،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلغفي  ١
 .١٨٠ص،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ٢
 .١٨٥ص،سابقالرجع امل - ٣
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  .زهيعزتتركيز االنتباه و طفلالم يعلت-ج

كما جيب على الوالدين وضع ، تنظيم البيئة األسرية مبا يقلل اإلزعاج يساعد األطفال ضعيفي االنتباه      

عزز كل إجناز للمهمة ومثابرة على تنفيذها .اللعب بعيدا عن أنظار أطفاهلم يف الوقت املخصص للدراسة 

  ).١(ت مستمعا جيدابسبب إصغائهم اجليد كن أن يهم وأثنِ  علساعد أطفالك على تعلم اإلصغاء .

  :على اإلصغاء الطفاألب يدرت-د

يقوم أحد الوالدين بقراءة مقال قصري يف جملة مث يطرح بعض ، يع األطفال على اإلصغاء الصحيح لتشج   

األسئلة حوهلا أو حياول أن يعمل مسابقة حيث يعلن لألطفال أنه سيتم منح مخس نقاط كمكافأة علـى  

 ).٢(اية احلديث الذي سيطرح عليهم مث تقدم املكافأة بعد ذلك هلمتذكر كل فكرة أو حقيقة يف 

  :املشكالت الغذائية

 ):السمنة(معاجلة زيادة وزن الطفل -١

الوقاية هي األسهل واألسلم فعندما يبتدئ وزن الطفل بالزيادة املفرطة يستحسن أن تتخـذ األسـرة       

فإذا ما رأت األسرة أن طفلـها  .التدابري املناسبة ملنع حدوث السمنة وخاصة إذا كان هناك سوابق عائلية 

حسن إعطاؤه شـيئا مـن   يزداد وزنه بسرعة وهو ال يزال يرضع من ثدي أمه أو احلليب بالزجاجة فيست

. األطعمة القليلة التغذية كي تقوم مقام احلليب كاخلضار والفاكهة واهلالم امد املعد خصيصا لألطفال 

كما جيب اإلقالل من األغذية النشوية والدمسة عند األطفال األكرب سنا وحتدد كمية احلليب حبيث ال تزيد 

                                                   
 .١٨٦ص ،مرجع سابق،مخس خطوات لتعديل سلوك طفلك:عادل رشاد غنيم - ١
  .١٨٧ص،سابقالرجع امل - ٢
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مع االنتباه الشـديد إىل  ، ة اخلفيفة فيما بني الوجبات كما متنع السكاكر واألطعم.عن نصف كيلو غرام 

  ) .١(وجوب إعطاء الطفل كفايته من الفيتامينات واملواد الربوتينية

، إال أن األمر ليس سهال كما يتخيـل الـبعض   ، إن عالج زيادة الوزن هو تنظيم التغذية :تنظيم التغذية

، فإذا حاولت األم تنظيم تغذية طفلها البدين ، الكبارحيث حيتاج إىل إرادة قوية قد يعجز التحلي ا حىت 

  :فمعىن ذلك أحد أمرين 

أو أن تقدم إليهم األصناف العادية وحترمه ، إما ترغم بقية أفراد األسرة على تناول األطعمة اليت تقدمها له 

بأن حرمانه من  إذ يندر أن جند ولدا ميكن إقناعه، احلالة األخرية يشعر الطفل باإلجحاف  ويف.هو منها 

  ).٢(هو من أجل نفعته، األطعمة الدمسة اليت حيبها 

  ):٣(وهناك بعض النصائح للوالدين ملعاجلة مشكلة السمنة أو احلد منها 

وذلك بترسيخ عـادات صـحية سـليمة يف    ،أفضل الطرق لعالج السمنة قبل حدوثها هو الوقاية منها-أ

  .األسرة

على سعرات حرارية كبرية وميكن معرفة ذلك باستشارة أخصـائي  االبتعاد عن األغذية اليت حتتوي -ب

  .تغذية

  .وضع مكافأة للطفل إذا امتنع عن تناول هذه األطعمة اليت تؤدي إيل الزيادة املفرطة يف الوزن-ج

                                                   
  .٨٧ص، مرجع سابق،املشكالت السلوكية عند األطفال: نبيه الغربة - ١
 .٤٦٥ص،هـ١٤٠٩،بريوت،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،ايلي الوند،عدنان كيايل:ت، موسوعة العناية بالطفل:سبوك- ٢
 :موقع عيادة طب األطفال،اجلمعية األمريكية للسمنة :رضوان غزال - ٣

ain/obesity.htmlhttp://www.childclinic.net/p،م١٣/٤/٢٠١٠،هـ٢٨/٤/١٤٣١الزيارة  تاریخ.  
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  .تناول كأس من املاء قبل األكل لكي متتلئ املعدة وتعطي شعور جزئي بالشبع -د

  .دقيقة على األقل ٢٠بل يكون تناول الطعام خالل ،بسرعة ال تترك الطفل يتناول الطعام -هـ

جيب وضع أطبـاق  :وكذلك يضيف باحارث.جتنب وضع الطعام كمكافأة للطفل عند قيامة بأمر ما -و

وبذلك يتم حتديد مقدار الطعام املناسـب  ،مستقلة لكل فرد يف األسرة فال يأكل اجلميع يف الطبق الكبري 

  ).١(الطعام يعرف ومن طلب زيادة من،لكل طفل 

  :ملعاجلة فقدان الشهية-٢

عند مالحظة فقدان الطفل للشهية البد للوالدين أن يتأكدوا من احلالة اجلسمية للطفل بعرضه علـى       

واتساخ اللسـان  ،طبيب خمتص يقوم بفحص الطفل فقد يكون الطفل يعاين من بعض األعراض كالتقيؤ 

لدى كما على الطبيب أن يدرس احتمال وجود مبادئ سل ،وما إىل ذلك من األمراض ،وسقوط املعدة،

من األطفال الفاقدي الشهية للطعام يكونـون  % ٨٢وقد وجد بناء على دراسة ألحد الباحثني أن ،الطفل

لذلك فاألعراض اجلسمية تكـون يف  ،خبالف أصحاب األجسام العريضة الواسعة،أصحاب جسم طويل 

لـى حتديـد   لذلك جيب فحصها فحصا جيدا والعمل ع،حالة فقد الشهية أحيانا سببا وأحيانا نتيجة هلا 

ويربر املتخصصون رفض الطفل الطعام بأسباب نفسـية مثـل اخلـوف والقلـق     ).٢(الدور الذي تلعبه 

خاصة يف حالـة  ،واالضطرابات االنفعالية من غضب وحزن ويأس أو فقدان الشعور باألمان والطمأنينة 

  ).٣(حرمان الطفل من أحد والديه أو انفصاله عن األم وتعرضه لعوامل إحباط وكبت 

                                                   
 .٣٧٢ص،مرجع سابق،مسئولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة:عدنان حسن صاحل باحارث- ١
 .١١ص-١٠ص،مرجع سابق،مشاكل الطفل واملراهق النفسية:محزة اجلبايل- ٢
 .٢٩٥ص،مرجع سابق،إرشاد االطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس ٣
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  :حلل هذه املشكلة

الطعام فالشراب فالفواكه مث احللوى وإذا اختل هـذا التنظـيم   ،تنظيم وجبات الطعام بطريقة تدرجيية -أ

  ) .١(اضطربت الشهية وقلت كمية األكل

إن إرغام الطفل على أكل الطعام  -عدم إجبار الطفل على أكل صنف معني وأجعل له حرية االختيار-ب

و على الوالدين أن يدركا أن األطفال خمتلفني قد يكـون لـدى     الشهية للطعامهو أهم أسباب فقدانه 

ويتبع أن هذا االمتناع عـن  ، بعضهم يأكل كثريا وبعضهم يأكل قليال ، بعضهم قدرة خمتلفة على األكل 

إجبار الطفل على أكل أنواع أو كميات من الطعام بعينها جيب أن يكـون اخلطـوة األوىل يف السـعي    

  )..٢(شهيته للطعاملتحسني 

                                        .).٣(دقيقـة  ٣٠-٢٠فاحلد األدىن يف تناول الوجبة يتراوح بني ، اجللوس إىل مائدة الطعام وقتا كافيا -ج

أن معاجلة موضوع شهية الطفل باهلدوء والتفهم والصداقة هي الوسيلة الصحيحة لتحسـني شـهيته    -د

ولنمـوه وذكائـه   ،لغذائه وصحته ،بالطرق املناسبة أن بعض هذه األطعمة ضروري له للطعام وإعالمه 

ولقوته فيصبح ممشوق القوام مرهوب اجلانب من قبل احمليطني به يف حني أن عدم تناوله للطعام سيجعله ،

د وينصح املتخصصون لعالج فقدان الشهية بضرورة حتدي).٤(ضعيف البنية مريضا من السهل التغلب عليه 

                                                   
  .١٢٥ص،مرجع سابق،كيف نفهمها؟املشكالت واالحنرافات الطفولية وسبل عالجها..مشاكل األطفال :حممد أيوب شحيمي - ١
 .م٣/٤/٢٠١٠،هـ١٨/٤١٤٣١ الزياررة تاریخ، htm-http://www.6abib.com/a.1123:موقع طبيب كوم - ٢
  .١٢٤ص،رجع سابقم،كيف نفهمها؟املشكالت واالحنرافات الطفولية وسبل عالجها..مشاكل األطفال :حممد أيوب شحيمي - ٣
 .١٢٥ص،سابقالرجع امل- ٤
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ألن لعب الطفـل  ،مواعيد منتظمة لتقدمي الوجبات على أن يتخللها ممارسة الطفل نشاطا يف اهلواء الطلق 

وقيامه ببعض األنشطة احلركية يساعد على فتح شهيته خصوصا إذا مارس هذا النشاط يف اهلواء النقـي  

االهتمام بإعداد املائـدة   كما جيب االمتناع عن إعطاء الطفل احللوى قبل الوجبات أو بينها مع مراعاة،

بشكل مجيل قبل تقدمي الطعام ألن الفترة بني إعداد املائدة وتقدمي الطعام تساعد علـى تنشـيط الغـدد    

  ).١(اهلضمية وزيادة الشهية للطعام 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                   
 .٢٩٦ص،مرجع سابق،إرشاد األطفال العاديني:بطرس حافظ بطرس- ١
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  :الفصل السادس

  الدراسة امليدانية

  متهيد

  .منهج الدراسة:أوال

  .أدوات الدراسة:ثانيا

  .الدراسةتطبيق :ثالثا

  .جمتمع الدراسة:رابعا

 .األساليب اإلحصائية :خامسا

  عرض نتائج الدراسة وتفسريها

  .عرض وتفسري النتائج يف احملور األول:أوال

  .عرض وتفسري النتائج يف احملور الثاين:ثانيا
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  :متهيد

وتتلخص يف ،الباحثة ؛لتحقيق أهداف الدراسة  يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة اليت قامت ا    

وأخريا األسلوب واملعاجلة ،وجمتمع الدراسة ،وأداة الدراسة وصدقها وثباا ، احلديث عن منهج الدراسة

  .اإلحصائية املستخدمة يف عرض النتائج

  منهج الدراسة:أوالً

ة لدى األطفال يف مرحليت استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي ؛لعرض بعض املشكالت السلوكي    

مث ،من خالل استطالع رأي عينة الدراسة ،ودور األسرة املسلمة يف معاجلتها ،الطفولة الوسطى واملتأخرة 

وذلك للتوصل إىل النتائج والتوصيات اليت تساهم يف عالج هذه ،حتليل البيانات املتحصل عليها وتفسريها 

  .رة املشكالت وكيفية التعامل معها من قبل األس

  .أداة الدراسة:ثانياً

قامت الباحثة ببناء أداة للدراسة وهي عبارة عن استبانة ملعرفة أهم املشكالت السلوكية املنتشرة بني     

وفيما يلي خطوات إعداد ،ودور األسرة املسلمة يف معاجلة هذه املشكالت ،األطفال يف املرحلة االبتدائية

  :األداة

  :بناء االستبانة-١
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)  ١٢٠(  واشتملت االستبانة على ،قامت الباحثة ببناء االستبانة يف صورا األولية يف حماور حمددة    

بدرجة -بدرجة عالية-بدرجة عالية جدا:(وعلى مخس فئات لالستجابة هي ،عبارة موزعه على حمورين

  ).ميارس هذا السلوك مطلقا ال-بدرجة ضعيفة-متوسطة

  :حتكيم االستبانة-٢

مت عرضها على سعادة املشرف على هذه ،بعد أن قامت الباحثة بتصميم االستبانة يف صورا األولية     

مث وزعت على جمموعة من املختصني ؛ألخذ آرائهم يف مصداقية ،وأبدى مالحظاته وتعديالته ،الدراسة 

من احملكمني  وقد مت حتكيمها عن طريق عدد) ١(االستبانة ومدى قياسها للغرض الذي صممت من أجله 

وعلى ضوء ما أبداه  ،حمكماً) ١٢(من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى وقد بلغ عددهم 

، من احملكمني % ) ٨٠(واليت أتفق عليها ،  بانهقامت الباحثة بإجراء التعديالت على اإلست، احملكمون 

مت ،واألخذ مبا وجهوا إليه بإشراف سعادة املشرف على الرسالة ،)٢(ذكره احملكمون  وبعد دراسة ما

  .التصميم النهائي لالستبانة

  :االستبانة يف صورا النهائية- ٣

  :على ) ٣(يشمل التصميم النهائي لالستبانة 

  .مقدمة توضيحية هلدف الدراسة وتعليمات االستجابة-أ
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عمر ، احلالة االقتصادية،عمر األم،علمي املؤهل ال،معلومات أولية تمع الدراسة وتشمل - ب

  )ترتيب الطفل بني إخوته ،الطفل

  :عبارة هي)  ١٢٠( حماور االستبانة حمورين اشتملت على -ج

  ).١٢-٦(استفتاء عن أكثر املشكالت السلوكية لدى األطفال من سن: احملور األول

وكية من وجهة نظر األمهات يف دور األسرة املسلمة يف معاجلة بعض املشكالت السل: احملور الثاين

  .مكة املكرمة

بدرجة - بدرجة متوسطة-بدرجة عالية- بدرجة عالية جدا( :ومت استخدام مقياس االستجابة اخلماسي 

  ).ميارس هذا السلوك مطلقا ال-ضعيفة

  :صدق االستبانة - ٤

وهو ما ،يف حتقيقها ما صممت ألجله عن طريق حتكيم املختصني هلا  مت التأكد من صدق االستبانة-أ

  . يسمى بصدق احملكمني

وذلك من ،مت التحقق من صدق االستبانة من خالل حساب معامل االرتباط بني حماور االستبانة - ب

بني فقرات احملاور ) ٠.٠١(خالل استخدام ارتباط بريسون حيث وجد دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  :وهو ارتباط موجب جزئي ومجيع احلاالت وفقاً للجدول التايل،

  .)١٢-٦(لسلوكية لدى األطفال من سناستفتاء عن أكثر املشكالت ا: احملور األول

  )١(جدول رقم 
  يوضح معامل االرتباط بني فقرات احملور

 مستوى الداللة معامل االرتباط املشكالت
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املشكالت

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٨١ السرقة

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٦٩ الكذب

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٣٠ عدم األمانة

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٦٣ عنيد

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٤٣ غري متعاون

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٥٣ ينعزل عن اآلخرين

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٠٠ يصرخ

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٨ يشتم بألفاظ قبيحة

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٦ حيطم األثاث

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٤٥ ميزق الكتب

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٩ يقذف األشياء على ناس

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٦ يرفض االنصياع لألوامر

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٢٧ يتعارك مع إخوته

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٤ احلزن

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٦٤ اخلجل

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٠٨ البكاء
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املشكالت

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٩ اخلوف من الناس

 ٠.٠٠٠ ٠.٣٦٧ اخلوف من احليوانات

 ٠.٠٠٠ ٠.٣٨٠ االلتصاق باألم

 ٠.٠٠٠ ٠.٣٨٢ االلتصاق باألب

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٤٥ ثقته بنفسه ضعيفة

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٣٣ أغراض اآلخرينحتطيم 

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٣١ الشعور بالغرية من أخيه األصغر منه سنا

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٣ إمهال واجباته املدرسية

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦٩ متأخر دراسيا

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٣٣ يكره حضور املدرسة

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٠ يغش يف االمتحانات

 ٠.٠٠٠ ٠.٥١١ يستيقظ متأخرا

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٨٦ يهرب من املدرسة

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٨١ أكله ضعيف أو حمدود

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٤٠ نقص الوزن

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٤٧ األكل بشراهة
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املشكالت

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٥٠ عدم االهتمام بالنظافة

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٣٤ عدم غسل اليدين قبل األكل

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٦٩ عدم غسل اليدين بعد األكل

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٨٢ يأكل بشماله

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٠٢ ميأل فمه بطعام

 ٠.٠٠٠ ٠.٥١٤ والطعام بفمهيتكلم 

( أن مجيع الفقرات باجلدول حققت ارتباطاً عالياً بداللة إحصائية عند)١(يالحظ من اجلدول رقم 

  .على صدق العبارات اليت تقيس املشكالت السلوكية لدى أطفال املرحلة االبتدائيةمما يدل ) ٠.٠١

الت السلوكية من وجهة نظر األمهات يف دور األسرة املسلمة يف معاجلة بعض املشك: احملور الثاين

  .مكة املكرمة

  )٢(جدول رقم 

  يوضح معامل االرتباط بني فقرات احملور

 مستوى الداللة معامل االرتباط املعاجلات

 ٠.٠٠٠ ٠.٢٧٩ اشعر طفلي بكراهييت الشديدة للكذب

 ٠.٠٠٠ ٠.٣٨٠ أبني لطفلي سبب نفوري من الكذب

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٨٤ صدقأقدم لطفلي منوذجا عمليا يف 
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املعاجلات

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٩١ أكافئ طفلي على صدقه

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٠٣ أكافئ طفلي على اعترافه خبطئه

 ٠.٠٠٠ ٠.٥١١ أوضح لطفلي أمهية الصدق يف اإلسالم

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٨٥ أحبث عن األسباب اليت دفعت الطفل إىل الكذب

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٣٧ أعاجل أسباب اليت دفعت طفلي للكذب

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٠٤ يعيد ماال ميلكه إىل مكانهأطلب من طفلي أن 

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٦ أعلم طفلي أن يستأذن قبل أخذ شئ ليس له

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٤٣ أحترم ملكية طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٥١٥ أعاجل دوافع السرقة لدى طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٢٧٥ أجتنب التدخل يف منازعات اخلفيفة

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٠٥ أقوم بدور القاضي املنصف حلل منازعات أطفايل

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٤٣ أعلم طفلي مهارات حل املشكالت بينهم

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٩ ألتزم مبدأ العدل عند فض أي نزاع يقع بني أطفايل

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٥٦ ال أشجع أطفايل على الوشاية

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٠٣ ال أستخدم أساليب العقاب القاسية

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٧٠ أجتنب املقارنات الغريية بني أطفايل
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املعاجلات

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٩٧ حاجة طفلي من احملبة والعطف واالحترامأشبع 

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٤ استمر يف تشجيع مشاركة طفلي مع اجلماعة

 ٠.٠٠٠ ٠.٧١١ أدرب طفلي على مهارات التواصل مع اآلخرين

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٦ أعلم طفلي كيف يلقي التحية

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٠ أوفر مشاعر الدفء العاطفي يف جو البيت

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٢ يسأل اعلم طفلي كيف

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٨ اعلم طفلي كيف يصغي ملتحدثه

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٠ اعلم طفلي كيف جييب

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٤٧ اعرب عن عدم رضاي عن سلوكه السيئ

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٤٧ اعزز كل حتسني يطرأ على لغة طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٤ أعلم طفلي التمييز بني الكلمات املقبولة وغري املقبولة

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦٦ سلوك املزاح املناسب اعلم طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٣ عدم التحدث إليه حىت يكف عن سلوكه غري املقبول

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٩١ اجعل من سلوكي قدوة حسنه لطفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٠٨ أوقف سلوك التخريب فورا

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٩١ اجلس مع طفلي وأحاول تفهم دوافعه
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املعاجلات

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٥٢ استمع إىل طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٤٣ أفالم العنف أجنبه مشاهدة

 ٠.٠٠٠ ٠.٣٨٦ أعاقب طفلي أثناء العناد وقوع العناد مباشرة

 ٠.٠٠٠ ٠.٧١٧ أدرب طفلي على طاعة االجيابية

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٩٧ اجلأ إىل دفء املعاملة مع طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٩ اجلأ إيل مرونة يف املواقف مع طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٧ استخدم مع طفلي أسلوب احلوار البناء

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٢٣ أقوم بتوضيح الشيء الغريب الذي يسبب اخلوف عادة لطفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦١٤ أجتنب إثارة خماوف طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٧ أجتنب إظهار الفزع الشديد للحوادث اخلفيف اليت قد يصاب ا طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٩ أهيئ طفلي للتعبري عن انفعاالته

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٦ والفعاليةأساعد طفلي على شعور بالكفاءة 

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦١ أشجع طفلي على تفاؤل باخلري

 ٠.٠٠٠ ٠.٦١٣ أناقش أسباب احلزن مع طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٢٤ اخطط لنشاطات ممتعه مع طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦٤ أدربه على احلديث االجيايب مع ذات
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املعاجلات

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٤ اعلمه الدعاء ومناجاة اهللا

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٠٥ النشاطات االجتماعيةأشجع طفلي على املشاركة يف 

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٢٢ .أشجع طفلي على الثقة بالنفس

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٩٦ أشجع تطوير مهارات طفلي االجتماعية

امنح طفلي الكثري من احلب والود والتقبل والعناية بشكل عادل مع بقية 

 .إخوته

٠.٠٠٠ ٠.٦٠٦ 

 ٠.٠٠٠ ٠.٥١٤ ال أبالغ يف إثارة غرية طفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٢٦ طفلي نفسيا لتقبل قدوم أخ جديد لهأهيئ 

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧١ أضع توقعات معقولة الجنازات لطفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٨٩ اظهر توقعايت االجيابية لطفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٩٩ أكافئ االهتمام جتاه التعلم واستخدام احلوافز

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٠ اخصص وقتا كافيا ال حتدث مع طفلي بشأن املدرسة

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٣١ طفلي على القراءة معيأشجع 

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٥٦ ادع طفلي يشاهدين وأنا اقرأ

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٩٣ أشارك طفلي يف ألعاب تعليمية

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦٧ أوفر لطفلي فرصا ملمارسة ما يتعلمه
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 مستوى الداللة معامل االرتباط املعاجلات

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦١ أساعد طفلي على تنظيم وقته

 ٠.٠٠٠ ٠.٧١٣ أزود طفلي بطرق دراسية أفضل

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٧٤ االنتباه واعززه اعلم طفلي تركيز

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٥٨ اثين على أطفايل عند إصغائهم اجليد لآلخرين

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٩٢ اجعل من نفسي مستمعه جيدة لطفلي

 ٠.٠٠٠ ٠.٧٠٤ أدرب أطفايل على اإلصغاء

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٠٤ اجعل من ساعة الطعام وقتا ممتع جلميع أفراد األسرة

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٣٢ معني واجعل له حرية االختيارال اجرب طفلي على أكل صنف 

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٠٤ اخصص وقتا كافيا للجلوس على مائدة الطعام

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٦١ أراعي ميول طفلي فيما أقدمه له من أصناف الطعام

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٢٥ أجنب طفلي تناول أي طعام بني الوجبات األساسية

 ٠.٠٠٠ ٠.٥٥٩ أوجه طفلي لغسل يديه قبل تناول الطعام

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٤٠ ابعد طفلي عن األطعمة اليت حتتوي على سعرات حرارية كبريه

 ٠.٠٠٠ ٠.٦٥٧ أدرب طفلي على تناول الطعام بشكل سليم

 ٠.٠٠٠ ٠.٣١١ أضع صحن مستقل لكل فرد يف األسرة

 ٠.٠٠٠ ٠.٤٥٥ أكافئ طفلي عندما ميتنع عن األغذية اليت حتتوي على سعرات حرارية عاليه
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( أن مجيع الفقرات باجلدول حققت ارتباطاً عالياً بداللة إحصائية عند)٢(يالحظ من اجلدول رقم     

مما يدل على صدق العبارات اليت تقيس دور األسرة املسلمة يف عالج بعض املشكالت السلوكية ) ٠.٠١

  .لدى أطفال املرحلة االبتدائية

  :الثبات -٥

وجاءت النتائج على النحو التايل ، " ألفا كرونباخ"مت حساب قيمة معامل ، للتأكد من ثبات االستبانة    

  ).٣(يف اجلدول رقم 

  :احملور األول-أ

  )٣( جدول رقم

  )لثبات حماور االستبانة(ألفاكرونباخ (معامل (

  معامل ألفاكرونباخ  عدد العبارات  أكثر املشكالت السلوكية شيوعاً

  ٠.٧٨٧  ٣ املشكالت األخالقية

  ٠.٨٧٥  ١٠ املشكالت االجتماعية

  ٠.٨٢٩  ١٠  املشكالت النفسية

  ٠.٨٤٦  ٦  املشكالت التعليمية

  ٠.٨٣١  ٩  املشكالت الغذائية

  ٠.٩٤٢  ٣٨  إمجايل
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كانت قيمته ) ألفا كرونباخ(حبساب معامل الثبات الكلي لعبارات احملور األول باستخدام معامل الثبات 

  .وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات االستبانة املستخدمة)  ٠.٩٤٢(

  

  :احملور الثاين-ب

  )٤( جدول رقم

  )لثبات حماور االستبانة(ألفاكرونباخ (معامل (

دور األسرة املسلمة يف معاجلة 

  بعض املشكالت السلوكية

  معامل ألفاكرونباخ  عدد العبارات

  ٠.٩٠٧  ١٢ اال األخالقي

  ٠.٩٤٨  ٣٠ اال االجتماعي

  ٠.٩٣٥  ١٦  اال النفسي

  ٠.٩٤٤  ١٤  اال التعليمي

  ٠.٨٧٠  ١٠  اال الغذائي

  ٠.٩٧٦  ٨٢  إمجايل

  

كانت قيمته ) ألفا كرونباخ(حبساب معامل الثبات الكلي لعبارات احملور الثاين باستخدام معامل الثبات 

  .االستبانة املستخدمةوهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات )  ٠.٩٧٦(
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  .تطبيق االستبانة :ثالثاً

على عينة عشوائية ،هـ١٤٣١/هـ١٤٣٠مت تطبيق االستبانة يف بداية الفصل الثاين من العام الدراسي     

بشكل عشوائي يف بعض املدارس من أمهات طالب وطالبات املرحلة االبتدائية يف مدينة مكة املكرمة 

وكان العائد من هذه االستبانات  ،استبانة ) ٣٥٠(وقد مت توزيع ، يةواملستشفيات والتجمعات النسائ

مت ،الدراسة مامت توزيعه على عينة  وهي نسبة جيدة إذا نظرنا إىل،%) ٧٧,١(بنسبة ،استبانة ) ٢٧٠(

استبانة ) ٢٥١(استبانة لعدم اكتماهلا ليصبح العدد النهائي لالستبانات اليت متت دراستها  ١٩استبعاد 

  .تقريبا%  ) ٧١.٧١  (بنسبة 

  .جمتمع الدراسة:رابعا

  :التعريف مبجتمع الدراسة-١

يتكون جمتمع الدراسة من فئة واحدة وهي أمهات الطالب والطالبات يف املرحلة االبتدائية يف مدينة مكة 

  . املكرمة

  :وصف عينة الدراسة -٢

  :الدراسة وفقا ملا يلي عينة وصفمن خالل هذه الدراسة ميكن 

  :احلالة التعليمية-أ

  :التايل) ٥(وتوزيع عينة الدراسة وفقا للحالة التعليمية يوضحها اجلدول رقم 

  )٥(جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار احلالة التعليمية
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 ٢٥.٩ ٦٥ أمية

 ٤٤.٦ ١١٢ تعليم عام

 ٢٦.٣ ٦٦ املرحلة اجلامعية

 ٣.٢ ٨ املرحلة فوق اجلامعية

 ١٠٠.٠ ٢٥١ اموع

من عينة الدراسة تعليم عام وهن الغالبية العظمى لعينة %) ٤٤.٦(اجلدول السابق يتضح أن ما نسبته من 

وأخريا ما نسبته ،أميات %) ٢٥.٩(مث ما نسبته ،%)٢٦.٣(مث تليهن املرحلة اجلامعية بنسبة ،الدراسة 

 .يف املرحلة ما فوق اجلامعية%) ٣.٢(

  ) ١( شكل رقم 

  تمع الدراسة وفقا للحالة التعليمية رسم بياين يوضح توزيع جم
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  :احلالة االقتصادية - ب

  :أما توزيع عينة الدراسة وفقاً للحالة االقتصادية فيوضحها اجلدول التايل

  )٦(جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار احلالة االقتصادية

 ٢٥.١ ٦٣ ريال ٢٥٠٠اقل من 

 ٢٥.٥ ٦٤ ريال ٣٠٠٠أكثر من 

 ٢٤.٧ ٦٢ ريال ٥٠٠٠من  اكثر

 ٢٤.٧ ٦٢ ريال ٧٠٠٠أكثر من 

 ١٠٠.٠ ٢٥١ اموع

      

من عينة الدراسة حالتهم االقتصادية متوسطة ويبلغ %) ٢٥.٥(من اجلدول السابق يتضح أن ما نسبته 

مث تليهم بنسبة ،وهم الغالبية العظمى لعينة الدراسة ،ريال ) ٥٠٠٠(إىل ) ٣٠٠٠(دخلهم الشهري مابني 

من عينة الدراسة حالتهم االقتصادية ضعيفة  حيث يبلغ دخلهم الشهري أقل من %) ٢٥.١(

وكذلك من ،ريال ) ٥٠٠٠(ملن يبلغ دخلهم الشهري أكثر من %) ٢٤.٧(مث ما نسبته ،ريال)٢٥٠٠(

 ريال شهريا بفارق نسبة مئوية واحدة عن الغالبية العظمى لعينة) ٧٠٠٠(دخلهم الشهري أكثر من 

  .الدراسة
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  )  ٢( شكل رقم

رسم بياين يوضح توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االقتصادية

  

  :عمر األم- ج

  :أما توزيع عينة الدراسة وفقاً لعمر األم فيوضحها اجلدول التايل

  )٧(جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار عمر األم

 ١.٢ ٣ سنة٢٥أقل من 

 ٤٥.٤ ١١٤ سنة ٣٥إىل اقل من  ٢٥من 

 ٣٦.٧ ٩٢ سنة ٤٠إىل اقل من  ٣٥من 

 ١٦.٧ ٤٢ سنة فأكثر ٤٠
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 ١٠٠.٠ ٢٥١ اموع

إىل اقل  ٢٥من (من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم %) ٤٥.٤(من اجلدول السابق يتضح أن ما نسبته 

األمهات الاليت تتراوح %) ٣٦.٧(مث تليهن بنسبة ،وهن الغالبية العظمى لعينة الدراسة )  سنة ٣٥من 

 ٤٠أكثر من (األمهات الاليت أعمارهن %) ١٦.٧(مث ما نسبته ،)سنة ٤٠إىل اقل من  ٣٥من (أعمارهن 

  .)سنة ٢٥اقل من (األمهات الاليت أعمارهن %) ١.٢(وأخريا ما نسبته ،،)سنة

  )٣(شكل رقم 

  رسم بياين يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لعمر األم

  

  : عمر الطفل بالسنوات-د

  :الدراسة وفقاً لعمر الطفل فيوضحها اجلدول التايلأما توزيع عينة 
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  )٨(جدول رقم 

 اموع جنس طفل عمر طفل بالسنوات

 أنثى ذكر

 ٨إىل أقل من  ٦من 

 سنوات

٨١ ٤٢ ٣٩ 

١٠٠.٠ %٥١.٩ %٤٨.١% 

٣٢.٣ %٣١.٣ %٣٣.٣% 

 ١٠إىل أقل من  ٨من 

 سنوات

١٠٥ ٥٣ ٥٢ 

١٠٠.٠ %٥٠.٥ %٤٩.٥% 

٤١.٨ %٣٩.٦ %٤٤.٤% 

 ٦٥ ٣٩ ٢٦ سنوات فأكثر ١٠من 

١٠٠.٠ %٦٠.٠ %٤٠.٠% 

٢٥.٩ %٢٩.١ %٢٢.٢% 

 ٢٥١ ١٣٤ ١١٧ اموع

١٠٠.٠ %٥٣.٤ %٤٦.٦% 

١٠٠.٠ %١٠٠.٠ %١٠٠.٠% 

 ٦من (من عينة الدراسة إناث تتراوح أعمارهن  %) ٥١.٩(من اجلدول السابق يتضح أن ما نسبته     

ونسبتهن من عينة الدراسة ككل ،وهن الغالبية العظمى لعينة الدراسة )  سنوات٨إىل اقل من 
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ونسبتهم من عينة ،من عينة الدراسة ذكور يف نفس الفئة العمرية %) ٤٨.١(وأن ما نسبته ،%)٣١.٣(

فكانت ) سنوات  ١٠إىل أقل من  ٨من (أما نسبة اإلناث يف الفئة العمرية ،%)٣٣.٣(العينة ككل 

%) ٤٩.٥(ونسبة الذكور  يف نفس الفئة العمرية( ،%) ٣٩.٦(من العينة بالكامل  ونسبتهن%)  ٥٠.٥(

) سنوات فأكثر  ١٠من (أما نسبة اإلناث يف الفئة العمرية ، %)٤٤.٤(ونسبتهم من العينة ككل ،

ونسبة الذكور  يف نفس الفئة ( ،%) ٢٩.١(ونسبتهن من العينة بالكامل %)  ٦٠.٠(فكانت 

  %).٢٢.٢(بتهم من العينة ككل ونس،%) ٤٠.٠(العمرية

  )٤(رقم  لشك

  رسم بياين يوضح توزيع جمتمع الدراسة وفقا لعمر الطفل

  

  :ترتيب الطفل بني إخوته-هـ

  :أما توزيع عينة الدراسة وفقاً لعمر الطفل فيوضحها اجلدول التايل
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  )٩(جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار ترتيب الطفل بني إخوته

 ٢٤.٧ ٦٢ إخوته و أخواتهأكرب من مجيع 

 ١٥.٩ ٤٠ الثاين من حيث العمر بني إخوته و أخواته

 ١٠.٤ ٢٦ الثالث من حيث العمر بني إخوته و أخواته

 ١٩.٥ ٤٩ الرابع من حيث العمر بني إخوته و أخواته

 ٢١.١ ٥٣ اصغر سنا من مجيع إخوته و أخواته

 ٧.٢ ١٨ وغري ما سبق ذالك

 ١.٢ ٣ بدون إجابة

 ١٠٠.٠ ٢٥١ اموع

يتضح من اجلدول السابق أن نسبة األطفال األكرب من مجيع إخوم و أخوام بلغت     

وكانت نسبة ،%)٢١.١(بينما كانت نسبة األطفال األصغر سنا من مجيع إخوم و أخوام ،%)٢٤.٧(

، %) ١٩.٥(الدراسة بلغت األطفال ذوو الترتيب الرابع من حيث العمر بني إخوته و أخواته من عينة 

أما األطفال ،%)١٥.٩(وكانت نسبة األطفال ذوو الترتيب الثاين من حيث العمر بني إخوم و أخوام 

وكانت نسبة غري ،%) ١٠.٤(ذوو الترتيب الثالث من حيث العمر بني إخوم و أخوام فبلغت نسبتهم 

  %).٧.٢(ما سبق من ترتيب بلغت من العينة 
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  :األساليب اإلحصائية:خامساً

  :وفقاً ملا تقتضيه أهداف الدراسة وتساؤالا،مت استخدام األساليب التالية ملعاجلة البيانات 

  .لقياس االتساق الداخلي للمحاور)  Inter nal Consistency(معامل ارتباط بريسون -١

  .انةلتحديد درجة ثبات االستب)  Alpha Cornpach(معامل ألفا كرونباخ -٢

وقد استخدمت لتحديد استجابات )  Percent(والنسب املئوية ) Frequency(التكرارات -٣

  .ووصف جمتمع الدراسة،جمتمع الدراسة جتاه عبارات األداة 

  عرض نتائج الدراسة وتفسريها-ب

  .عرض وتفسري النتائج يف احملور األول:أوال

  ).١٢-٦(استفتاء عن أكثر املشكالت السلوكية لدى األطفال من سن :احملور األول    

ما هي املشكالت السلوكية : مت يف هذا احملور اإلجابة على التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة وهو

ولتفسري النتائج وتسهيل عرضها حيث ،سنة ) ١٢-٦(األكثر انتشاراً لدى األطفال من الفئة العمرية من 

  :على النحو التايل  ٥إىل  ١تجابة العينة مخاسية من أن درجات اس

  درجة متوسطة=٣بدرجة عالية        =٢ميارس هذا السلوك بدرجة عالية جدا     -١

  ال ميارس هذا السلوك مطلقاً =٥بدرجة ضعيفة        =٤

اإلجابات قامت الباحثة بتلخيص ،ولتسهيل دراسة املشكالت األكثر انتشارا حسب وجهة نظر األمهات 

مشكالت منتشرة بدرجة متوسطة ،) ٢+١(مشكالت منتشرة بدرجة عالية :إىل ثالثة أنواع 

  ).٥+٤(مشكالت قليلة أو حمدود االنتشار ،)٣(
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  )١٠(   جدول رقم

  استجابات عينة الدراسة عن املشكالت األخالقية

املشكالت 

 األخالقية

ميارس هذا  ال

 السلوك مطلقاً

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %٢.٨ ٧ %٢.٨ ٧ %٥.٦ ١٤ %١٢.٧ ٣٢ %٧٦.١ ١٩١ السرقة

 %٥.٢ ١٣ %٩.٢ ٢٣ %٢٤.٧ ٦٢ %٢٧.١ ٦٨ %٣٣.٩ ٨٥ الكذب

 %١.٢ ٣ %٥.٢ ١٣ %٧.٢ ١٨ %١٦.٣ ٤١ %٧٠.١ ١٧٦ عدم األمانة

  :يلي ما)   ١٠(  يتضح من خالل اجلدول السابق رقم

  :املشكالت األخالقية األكثر انتشاراً هي 

ومنتشرة بدرجة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ١٤.٤(مشكلة الكذب حيث كانت منتشرة بنسبة -١

مشكلة عدم األمانة كانت منتشرة بنسبة -٢ .%) ٦١( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٢٤.٧(متوسطة بنسبة 

( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٧.٢(ومنتشرة بدرجة متوسطة بنسبة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ٦.٤(

٨٦.٤. (%  

ومنتشرة بدرجة متوسطة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ٥.٦(مشكلة السرقة كانت منتشرة بنسبة -٣

  .%) ٨٨.٨( بنسبةوبدرجة قليلة ،%) ٥.٦(بنسبة 
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يتضح لنا أن مشكلة الكذب هي أكثر املشاكل األخالقية املنتشرة بني األطفال يف هذه الفئة العمرية من 

وهذا يعود للدوافع الكثرية اليت تدفع الطفل للكذب على من هم أكرب منه سنا إما خلوف من ،) ١٢-٦(

أما ،ي يتمتع بالسلطة والسيطرة عليهملك أو الكذب على أقرانه،عقاب أو احلصول على امتيازات معينة 

مشكلة السرقة فهي من املشكالت احملدودة االنتشار نظرا للعرف السائد يف اتمع اإلسالمي عن فداحة 

  .لذلك جند الكثري من األهل يهتمون بتعويد أبنائهم على جتنب هذه الصفة القبيحة،هذه الصفة وبغضها 

  ) ١١( جدول رقم 

  الدراسة عن املشكالت االجتماعيةيوضح أراء عينة 

املشكالت 

 االجتماعية

ال ميارس هذا 

 السلوك مطلقاً

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %١٩.١ ٤٨ %١٨.٣ ٤٦ %٣٥.٥ ٨٩ %١٠.٨ ٢٧ %١٦.٣ ٤١ عنيد

 %٨.٠ ٢٠ %١٠.٤ ٢٦ %٢٤.٧ ٦٢ %٢٠.٧ ٥٢ %٣٦.٣ ٩١ غري متعاون

 %٢.٤ ٦ %٣.٢ ٨ %١٤.٣ ٣٦ %١٧.١ ٤٣ %٦٢.٩ ١٥٨ ينعزل عن اآلخرين

 %١٢.٤ ٣١ %١٩.٥ ٤٩ %٢٤.٧ ٦٢ %١٧.٥ ٤٤ %٢٥.٩ ٦٥ يصرخ

 %١٠.٤ ٢٦ %٦.٨ ١٧ %١٥.٩ ٤٠ %١٨.٣ ٤٦ %٤٨.٦ ١٢٢ يشتم بألفاظ قبيحة

 %٤.٤ ١١ %٧.٦ ١٩ %٦.٨ ١٧ %١٤.٧ ٣٧ %٦٦.٥ ١٦٧ حيطم األثاث

 %٢.٤ ٦ %٦.٤ ١٦ %٨.٤ ٢١ %١٠.٨ ٢٧ %٧٢.١ ١٨١ ميزق الكتب
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يقذف األشياء على 

 الناس

٤.٤ ١١ %٥.٢ ١٣ %١١.٢ ٢٨ %١٢.٤ ٣١ %٦٦.٩ ١٦٨% 

يرفض االنصياع 

 لألوامر

٨.٠ ٢٠ %٩.٢ ٢٣ %٣٥.٥ ٨٩ %٢٠.٣ ٥١ %٢٧.١ ٦٨% 

 %١٨.٣ ٤٦ %٢٠.٧ ٥٢ %٢٨.٧ ٧٢ %١٤.٧ ٣٧ %١٧.٥ ٤٤ يتعارك مع إخوته

 :ما يلي) ١١)يتضح من اجلدول السابق رقم 

  :نستنتج مما سبق أن ترتيب املشكالت االجتماعية حسب نسبة انتشارها يكون على النحو التايل     

ومنتشرة بدرجة ،بدرجة عالية من أفراد العينة %) ٣٩(يتعارك مع إخوته كانت منتشرة بنسبة -١

  %) .٣٢.٢( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٢٨.٧(متوسطة بنسبة 

ومنتشر بدرجة متوسطة بنسبة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ٣٧.٤(العناد كان منتشر بنسبة -٢

  %) .٢٧.١( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٣٥.٥(

ومنتشر بدرجة متوسطة بنسبة ،بدرجة عالية من أفراد العينة %) ٣١.٩(الصراخ كان منتشر بنسبة -٣

  %) .٤٣.٤( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٢٤.٧(

ومنتشر بدرجة متوسطة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ١٨.٤(غري متعاون كان منتشر بنسبة -٤

  %) .٥٧( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٢٤.٧(بنسبة 

ومنتشر بدرجة ،فراد العينة بدرجة عالية من أ%) ١٧.٢(رفض االنصياع لألوامر كان منتشر بنسبة -٥

  %) .٤٧.٤( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٣٥.٥(متوسطة بنسبة 
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ومنتشر بدرجة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ١٧.٢(الشتم بألفاظ قبيحة كان منتشر بنسبة -٦

  %) .٦٦.٩( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ١٥.٩(متوسطة بنسبة 

ومنتشر بدرجة متوسطة بنسبة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ١٢(ة حتطيم األثاث كان منتشر بنسب-٧

  %) .٨١.٢( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٦.٨(

ومنتشر بدرجة ،من أفراد العينة بدرجة عالية %) ٩.٦(قذف األشياء على الناس كان منتشر بنسبة -٨

  %) .٧٩.٣( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ١١.٢(متوسطة بنسبة 

ومنتشر بدرجة متوسطة ،بني أفراد العينة بدرجة عالية %) ٨.٨(ن منتشر بنسبة متزيق الكتب كا-٩

  %) .٨٢.٩( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ٨.٤(بنسبة 

ومنتشر بدرجة ،بني أفراد العينة بدرجة عالية %) ٥.٦(االنعزال عن اآلخرين كان منتشر بنسبة - ١٠

هذه النتائج يتضح لنا أن األطفال يف ومن  %) .٨٠( وبدرجة قليلة بنسبة،%) ١٤.٣(متوسطة بنسبة 

هذه الفئة العمرية مييلون للعناد والتمرد وعدم االنصياع ألوامر الوالدين حيث كانت نسبة انتشار هذه 

واليت توضح ارتفاع نسبة ) ٤(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الفقرة .املشكلة مرتفعة بني أفراد العينة 

احد الوالدين إجباره على أمر ما فيتمرد عليه الطفل بالصراخ والبكاء األطفال الذين يصرخون عند حماولة 

ونالحظ  من خالل العرض السابق أن مشكلة الشجار بني األبناء ،حىت يتنازل األب أو األم عن ذلك 

وهذا قد يعود لعدم متتع هؤالء األطفال ،) ١٢-٦(موجودة بنسبة مرتفعة بني األطفال من الفئة العمرية 

كما أن لآلباء .لسن مبهارات ضرورية ومن أمهها كيفية التواصل مع اآلخرين وخصوصا اإلخوة يف هذه ا

وهذا يدفعنا بأن ،دور كبري يف ذلك وخصوصا إذا كان هناك حماباة ألحد األوالد على حساب اآلخر 

تشار هذه حىت ال يسهموا يف ان،اآلباء حيتاجون لتحري العدل بني األبناء وخصوصا بني الذكور واإلناث 
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وقد يعود ارتفاع نسبة مشكلة الشجار ألن نسبة كبرية من األطفال كما .املشكلة االجتماعية بني أبنائهم

وكذلك نسبة ،املمثلني للعينة هم أكرب إخوم مما يدعوهم للتسلط على إخوم األصغر منهم سنا 

ع نسبة مشكلة الشجار بني اإلخوة األطفال األصغر سنا كانت مرتفعه بني أفراد العينة ما قد يفسر ارتفا

ويبحثون عن أتفه ،حيث ميتاز األخ األصغر يف الغالب مبميزات جتعل إخوته األكرب منه سنا يغارون منه 

  .األسباب للشجار معه

  )١٢(جدول رقم 

  يوضح أراء عينة الدراسة عن املشكالت النفسية

 املشكالت النفسية

ال ميارس هذا 

 السلوك مطلقاً

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %٤.٤ ١١ %٦.٤ ١٦ %٢٠.٣ ٥١ %٢٠.٧ ٥٢ %٤٨.٢ ١٢١ احلزن

 %٣.٦ ٩ %١٧.١ ٤٣ %٣١.١ ٧٨ %٢٢.٧ ٥٧ %٢٥.٥ ٦٤ اخلجل

 %٥.٢ ١٣ %١٧.٥ ٤٤ %٢٩.٩ ٧٥ %٢٠.٣ ٥١ %٢٧.١ ٦٨ البكاء

 %١.٦ ٤ %٧.٢ ١٨ %٢٣.٩ ٦٠ %٢٤.٣ ٦١ %٤٣.٠ ١٠٨ اخلوف من الناس

 %٥.٦ ١٤ %٩.٢ ٢٣ %٢٨.٧ ٧٢ %٢٣.٥ ٥٩ %٣٣.١ ٨٣ اخلوف من احليوانات

 %١٢.٧ ٣٢ %١٤.٣ ٣٦ %٢١.٥ ٥٤ %١٥.١ ٣٨ %٣٦.٣ ٩١ االلتصاق باألم

 %١٠.٤ ٢٦ %١٣.٩ ٣٥ %١٨.٧ ٤٧ %١٩.٩ ٥٠ %٣٧.١ ٩٣ االلتصاق باألب
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 %٦.٠ ١٥ %١٣.٩ ٣٥ %٢٧.١ ٦٨ %١٦.٧ ٤٢ %٣٦.٣ ٩١ ثقته بنفسه ضعيفة

 %٣.٢ ٨ %٤.٠ ١٠ %١٠.٤ ٢٦ %١٨.٣ ٤٦ %٦٤.١ ١٦١ حتطيم أغراض اآلخرين

الشعور بالغرية من أخيه 

 األصغر منه سنا

٧.٦ ١٩ %١٣.١ ٣٣ %٢٤.٣ ٦١ %١٩.٥ ٤٩ %٣٥.٥ ٨٩% 

  :يتضح ما يلي) ١٢(من خالل اجلدول السابق رقم 

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٢٧(االلتصاق باألم كان منتشرا  بنسبة -١

  %).٥١.٤(وبدرجة حمدودة ،%)٢١.٥

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٢٤.٣(باألب كان منتشرا  بنسبة االلتصاق -٢

  %).٥٧(وبدرجة حمدودة ،%)١٨.٧

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٢٢.٧(البكاء كان منتشرا  بنسبة -٣

  %).٤٧.٣(وبدرجة حمدودة ،%)٢٩.٩

( متوسطة كانت نسبته وبدرجة،بدرجة عالية %).٢٠.٧(اخلجل كان منتشرا  بنسبة -٤

  %).٤٨.٢(وبدرجة حمدودة ،%)٣١.١

وبدرجة ،بدرجة عالية %).٢٠.٧(الشعور بالغرية من أخيه األصغر منه سناً كان منتشرا  بنسبة  -٥

  %).٥٥(وبدرجة حمدودة ،%)٢٤.٣( متوسطة كانت نسبته

( كانت نسبته وبدرجة متوسطة،بدرجة عالية %).١٩.٩(ثقته بنفسه ضعيفة كان منتشرا  بنسبة -٦

  %).٥٣(وبدرجة حمدودة ،%)٢٧.١
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( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).١٤.٨(اخلوف من احليوانات كان منتشرا  بنسبة -٧

  %).٥٦.٦(وبدرجة حمدودة ،%)٢٨.٧

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).١٠.٨(احلزن كان منتشرا  بنسبة -٨

  %).٦٨.٩(وبدرجة حمدودة ،%)٢٠.٣

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٨.٨(اخلوف من الناس كان منتشرا  بنسبة -٩

  %).٦٧.٣(وبدرجة حمدودة ،%)٢٣.٩

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٧.٢(حتطيم أغراض اآلخرين كان منتشرا  بنسبة - ١٠

ق للمشكالت النفسية نالحظ أن من خالل العرض الساب%).٨٢.٤(وبدرجة حمدودة ،%)١٠.٤

وكذلك مشكلة الغرية من األخ األصغر ومشكلة ،مشكلة اخلجل كانت نسبتها مرتفعة بني أفراد العينة 

فتراوحت ،اخلوف من احليوانات  وأيضا عدم الثقة بالنفس وهي صور من صور مشكلة اخلوف والقلق 

لث جمتمع الدراسة البحثية مما يدفعنا للقول بأن نسب انتشار هذه املشكالت بني أفراد العينة إىل حوايل ث

يف حني كانت نسبة مشكلة حتطيم أغراض ، حوايل ثلث جمتمع العينة يعانون من هذه املشكالت النفسية

يليها مشكلة االكتئاب والذي ،اآلخرين أقل املشكالت النفسية انتشارا بني األطفال يف املرحلة االبتدائية 

أما البكاء فا ألنه سلوك يدل على الكثري من املشكالت النفسية فكانت ،احلزن  كان على الصورة اآلتية

استجابة أفراد العينة له مرتفعة نسبيا وكذلك مشكلة االلتصاق باألب واألم أيضا سجلت نسبة مرتفعة 

بني أفراد العينة بالرغم من أن األطفال يف هذه السن يفترض م أن يبدأو بتكوين مجاعة رفاق هلم 

إال أن هذه املشكلة كانت موجودة بنسبه مرتفعة بني أفراد العينة ،واالبتعاد نسبيا عن تأثري الوالدين عليهم 

واليت أشارت إىل وجود مشكالت ) جزاء عبيد العصيمي (وهذه النتيجة تتفق مع دراسة .املذكورة 
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كانت من نتائج هذه الدراسة  حيث،نفسية أسرية لدى طالب املرحلة االبتدائية أكثر من املراحل األخرى 

وجود فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة 

واليت  دراسة شارلزوأيضا تتفق هذه النتائج مع ).١(وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم االبتدائي،

لديهم خماوف مشتركة من الكالب والظالم إن حوايل نصف األطفال على األقل تظهر أشارت إىل 

من هؤالء يعانون خوفاً شديداً من شيئني أو أكثر، واملخاوف األكثر % ١٠والرعب واألشباح وحوايل 

شيوعاً بني سنتني وست سنوات فيما بني سن السنتني واألربع سنوات تغلب املخاوف من احليوانات 

 4خاوف يف عمر مخس سنوات مث ختتفي فيما بعد، ويف عمر والظالم واحليوانات والغرباء، وتقلّ هذه امل

سنوات مث  6سنوات تسيطر املخاوف املتخيلة مثل األشباح والوحوش، وتبلغ ذروا يف عمر  6إىل 

من األطفال حتت السادسة من العمر يظهر لديهم خوف حمدد يزول بشكل % ٩٠إن .ختتفي فيما بعد

-٦(والذي يكون على صورة حزن أو بكاء عند الطفل يف سن وكذلك مشكلة االكتئاب ).٢(طبيعي

االضطراب  فقد وجد يف بعض الدراسات السابقة أن،اتفقت نتيجته مع بعض الدراسات السابقة ،) ١٢

بالرغم من ،من األطفال املترددين على العيادات النفسية % ٢٠اىل ١٠االكتئايب يظهر بنسبة تتراوح مابني 

حيث كان ، الطبية حىت سنوات قريبة ال تعترف بوجود اكتئاب عند األطفال أن الكثري من األوساط 

سنه  ١٢-٦وقد اتضح أن األطفال يف سن .االعتقاد السائد وقتها أن األطفال ال يصابون باكتئاب 

فإنه ال ميكن غض الطرف ،يعيشون االكتئاب واألعراض االكتئابية وإن كانت تبدو هذه األعراض لدقائق

تعطي مؤشرات العتالل الصحة النفسية يف املستقبل ورمبا تؤدي إىل مضاعفات جوهرية يف عنها ألا 
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أيضا تتفق هذه النتيجة مع دراسة مي بوقري  ).١(مرحلة الرشد إذا مل يتم التعامل معها بصورة صحيحة

ن هذا وكا،سنة  ١٢-١١واليت كان من نتائجها وجود االكتئاب عند طالبات املرحلة االبتدائية من سن 

  ).٢(االكتئاب ناتج عن إمهال الوالدين أو سوء معاملتهم للطالبات

  )١٣(جدول رقم 

  يوضح أراء عينة الدراسة عن املشكالت التعليمية

 املشكالت التعليمية

ال ميارس هذا 

 السلوك مطلقاً

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %٦.٨ ١٧ %٧.٦ ١٩ %٢١.١ ٥٣ %٢٢.٣ ٥٦ %٤٢.٢ ١٠٦ واجباته املدرسيةإمهال 

 %١.٢ ٣ %٦.٤ ١٦ %١٤.٧ ٣٧ %١٥.١ ٣٨ %٦٢.٥ ١٥٧ متأخر دراسيا

 %٤.٠ ١٠ %٥.٦ ١٤ %٢٤.٧ ٦٢ %١٧.٩ ٤٥ %٤٧.٨ ١٢٠ يكره حضور املدرسة

 %١.٦ ٤ %٢.٤ ٦ %٨.٨ ٢٢ %١١.٦ ٢٩ %٧٥.٧ ١٩٠ يغش يف االمتحانات

 %٥.٢ ١٣ %٩.٢ ٢٣ %٢٩.٥ ٧٤ %١٩.١ ٤٨ %٣٧.١ ٩٣ يستيقظ متأخرا

 %٨. ٢ %٣.٢ ٨ %٤.٨ ١٢ %١٠.٤ ٢٦ %٨٠.٩ ٢٠٣ يهرب من املدرسة

  :ما يلي) ١٣(يتضح من خالل اجلدول السابق رقم 

                                                   
 

٢ 
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  :ميكن ترتيب املشكالت التعليمية األكثر انتشاراً بني أفراد العينة على النحو التايل    

وبدرجة متوسطة كانت ،بدرجة عالية %).١٤.٤(كان منتشرا  بنسبة إمهال الواجبات املدرسية -١

  %).٦٤.٥(وبدرجة حمدودة ،%)٢١.١( نسبته

وبدرجة متوسطة كانت نسبته ،بدرجة عالية %.١٤.٤االستيقاظ متأخراً كان منتشرا  بنسبة -٢

  .%٥٦.٢وبدرجة حمدودة ،%٢٩.٥

وبدرجة متوسطة كانت نسبته ،بدرجة عالية %)..٩.٦(كره احلضور للمدرسة بنسبة -٢

  .%٦٥.٧وبدرجة حمدودة ،%٢٤.٧

وبدرجة متوسطة كانت نسبته ،كان منتشرا  بدرجة عالية % ٧.٦التأخر الدراسي بنسبة -٣

  .%٧٧.٦وبدرجة حمدودة ،%١٤.٧

وبدرجة متوسطة كانت نسبته ،كان منتشرا  بدرجة عالية % ٥اهلروب من املدرسة بنسبة -٤

  .%٩١.٣وبدرجة حمدودة ،%٤.٨

وبدرجة متوسطة كانت نسبته ،كان منتشرا  بدرجة عالية % ٤الغش يف االمتحانات بنسبة -٥

  .%٨٧.٣وبدرجة حمدودة ،%٨.٨

خاصة فيما يتعلق : املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرةمن العوامل املؤثرة يف التأخر الدراسي     

ويف نفس الوقت ميكن .للعمل ملساعدة األسرةباخنفاض دخل األسرة وضيق السكن، أو انصراف الطالب 

أن يؤدي ارتفاع املستوى االقتصادي واالجتماعي إىل التأخر الدراسي، هذا إذا اقترن بعدم التوجيه السليم 

والالمباالة بالدراسة نتيجة لنظرة اآلباء إىل التعليم على أنه ليس أهم عامل مؤثر اجتماعيا، أو لضعف 

ويالحظ يف هذه الدراسة أن املستوى االقتصادي لنسبة مرتفعة من العينة جيد  املستوى الثقايف لألسرة
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أما مشكلة .وهو ما قدر يفسر عدم وجود التأخر الدراسي وغريه من املشكالت التعليمة بصورة كبرية،

الغش واهلروب من املدرسة فقد كانت موجودة بنسبة منخفضة نظرا لعمر الفئة اليت أجريت عليها 

كما أن الغالب يف هذه الفئة العمرية أن ،عدم اتسامها باجلرأة للغش أو اهلروب من املدرسة الدراسة و

  .ويتعلق الكثري منهم مبدرسيهم على عكس طالب املرحلة املتوسطة ،األطفال حيبون املدرسة 

  )١٤(جدول رقم 

  يوضح أراء عينة الدراسة عن املشكالت الغذائية

 املشكالت الغذائية

 ميارس هذا ال

 السلوك مطلقاً

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %١٣.٥ ٣٤ %١٦.٧ ٤٢ %٣٩.٠ ٩٨ %١٢.٧ ٣٢ %١٧.٩ ٤٥ عيف أو حمدودأكله ض

 %١٢.٠ ٣٠ %١٨.٣ ٤٦ %٢٩.٩ ٧٥ %١٦.٣ ٤١ %٢٣.٥ ٥٩ نقص الوزن

 %٣.٢ ٨ %٧.٢ ١٨ %١٦.٣ ٤١ %٢٢.٣ ٥٦ %٥١.٠ ١٢٨ األكل بشراهة

 %٣.٢ ٨ %٨.٠ ٢٠ %١٩.٥ ٤٩ %٢١.٥ ٥٤ %٤٧.٨ ١٢٠ عدم االهتمام بالنظافة

 %٦.٠ ١٥ %٨.٤ ٢١ %٢٢.٣ ٥٦ %١٧.١ ٤٣ %٤٦.٢ ١١٦ األكل عدم غسل اليدين قبل

 %٦.٨ ١٧ %١٠.٤ ٢٦ %١٤.٧ ٣٧ %١٦.٣ ٤١ %٥١.٨ ١٣٠ عدم غسل اليدين بعد األكل

 %٢.٤ ٦ %٤.٠ ١٠ %٧.٦ ١٩ %١١.٢ ٢٨ %٧٤.٩ ١٨٨ يأكل بشماله

 %٣.٢ ٨ %٤.٤ ١١ %١٥.٩ ٤٠ %٢٠.٣ ٥١ %٥٦.٢ ١٤١ ميأل فمه بطعام
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 %٦.٠ ١٥ %٧.٦ ١٩ %٢٢.٧ ٥٧ %٢٦.٧ ٦٧ %٣٧.١ ٩٣ يتكلم والطعام بفمه

  

  :يتضح ما يلي) ١٤(من خالل اجلدول السابق رقم 

  :ميكن ترتيب املشكالت الغذائية حسب استجابات العينة على النحو التايل    

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٣٠.٢(نقص الوزن كان منتشرا  بنسبة -١

  %).٣٩.٨(حمدودة وبدرجة ،%)٢٩.٩

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٣٠.٢(أكله ضعيف أو حمدود كان منتشرا  بنسبة -٢

  %).٣٠.٦(وبدرجة حمدودة ،%)٣٩

وبدرجة متوسطة كانت ،بدرجة عالية %).١٧.٢(عدم غسل اليدين بعد األكل كان منتشرا  بنسبة -٣

  %).٦٨.١(وبدرجة حمدودة ،%)١٤.٧( نسبته

وبدرجة متوسطة كانت ،بدرجة عالية %).١٤.٤(عدم غسل اليدين قبل األكل كان منتشرا  بنسبة -٤

  %).٦٣.٣(وبدرجة حمدودة ،%)٢٢.٣( نسبته

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).١٣.٦(يتكلم والطعام يف فمه كان منتشرا  بنسبة -٥

  %).٦٣.٨(وبدرجة حمدودة ،%)٢٢.٧

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).١١.٢(النظافة كان منتشرا  بنسبة عدم االهتمام ب-٦

  %).٦٩.٣(وبدرجة حمدودة ،%)١٩.٥

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).١٠.٤(األكل بشراهة كان منتشرا  بنسبة -٧

  %).٧٣.٣(وبدرجة حمدودة ،%)١٦.٣
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( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية .%)٧.٦(ميأل فمه بالطعام كان منتشرا  بنسبة -٨

  %).٧٦.٥(وبدرجة حمدودة ،%)١٥.٩

( وبدرجة متوسطة كانت نسبته،بدرجة عالية %).٦.٤(يأكل بشماله كان منتشرا  بنسبة -٩

  %).٨٦.١(وبدرجة حمدودة ،%)٧.٦

أحدث اإلحصائيات الصادرة، عن منظمة الصحة العاملية فإن أكثر اتفقت النتيجة مع ) ٧(ويف الفقرة رقم 

من الذكور يف % ١٧من أطفال املدارس مصابون بالسمنة يف اململكة العربية السعودية، و% ١٠من 

عند % ٣٥.٥عند الذكور و% ٢٤من اإلناث بني األطفال، بينما يقفز الرقم إىل % ٨١الكويت، و

  ).١(اإلناث بني البالغني

وهي من اآلداب اإلسالمية اليت جيب على األهل غرسها ) ٩(و) ٨(و) ٦(و) ٥(و) ٤(و) ٣(لفقرات ويف ا

جند أن نسبة األطفال الذين ميارسون هذه السلوكيات من ،يف أطفاهلم عند تعليمهم لألكل بأنفسهم 

حلرص على األكل بالشمال وعدم غسل اليدين والتكلم أثناء األكل نسبتهم ليست قليلة لذلك البد من ا

  .تعليم األطفال اآلداب اإلسالمية الصحيحة والتوجيهات النبوية السديدة منذ الصغر 

  :عرض نتائج احملور الثاين وتفسريها :ثانياً

دور األسرة املسلمة يف معاجلة بعض املشكالت السلوكية من وجهة نظر :احملور الثاين 

  .األمهات
                                                   

    

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=148710&pg=62   
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ما دور األسرة املسلمة يف معاجلة :تساؤالت الدراسة وهو  وقد مت اإلجابة فيه على التساؤل الرابع من

  .بعض املشكالت السلوكية من وجهة نظر األمهات يف مكة املكرمة

فقد مت اإلطالع على العديد من اخلطوات العالجية للمشكالت السابقة فجمعت يف استبانه لسؤال 

املشكالت على أطفاهلن فكانت  األمهات عن مدى تطبيقهن هلذه األساليب واخلطوات عند ظهور هذه

  :استجابت العينة على النحو اآليت 

 

  )١٥(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة الكذب

 الرقم
  اال األخالقي 

 الكذب: السلوك

ارس هذا أم ال

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

اشعر طفلي بكراهييت   ١

 الشديدة للكذب

٤٤.٢ ١١١ %٢٢.٧ ٥٧ %١٧.٥ ٤٤ %٣.٢ ٨ %١٢.٤ ٣١% 

أبني لطفلي سبب نفوري   ٢

 من الكذب

٣٤.٣ ٨٦ %٢٩.١ ٧٣ %١٨.٣ ٤٦ %٨.٨ ٢٢ %٩.٦ ٢٤% 

أقدم لطفلي منوذجا عمليا   ٣

 يف صدق

٣٢.٧ ٨٢ %٢٩.١ ٧٣ %١٩.٩ ٥٠ %١٢.٠ ٣٠ %٦.٤ ١٦% 
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 %٣٠.٧ ٧٧ %٢٢.٧ ٥٧ %٢٢.٧ ٥٧ %١٣.١ ٣٣ %١٠.٨ ٢٧ طفلي على صدقهأكافئ   ٤

أكافئ طفلي على اعترافه   ٥

 خبطئه

٢٨.٣ ٧١ %٢٥.١ ٦٣ %٢١.٥ ٥٤ %١٤.٣ ٣٦ %١٠.٨ ٢٧% 

أوضح لطفلي أمهية الصدق   ٦

 يف اإلسالم

٤٤.٦ ١١٢ %٢٤.٣ ٦١ %١٥.٥ ٣٩ %١٠.٠ ٢٥ %٥.٦ ١٤% 

أحبث عن األسباب اليت   ٧

 الكذب دفعت الطفل إىل

٢٤.٣ ٦١ %٢٨.٣ ٧١ %٢٤.٣ ٦١ %١٢.٧ ٣٢ %١٠.٤ ٢٦% 

أعاجل أسباب اليت دفعت   ٨

 طفلي للكذب

٢٦.٣ ٦٦ %٢٥.١ ٦٣ %٢٤.٣ ٦١ %١٣.١ ٣٣ %١١.٢ ٢٨% 

  :يتضح ما يلي)   ١٥( من خالل اجلدول رقم 

االستجابة عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة الكذب عند طفلها كانت     

  :على النحو التايل

%) ٦٦,٩(وجد أن  ،)اشعر طفلي بكراهييت الشديدة للكذب(واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

يعاجلنه %) ١٥,٦(وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ١٧,٥(بينما ،يعاجلن سلوك الكذب بدرجة عالية

وجد أن  ،)سبب نفوري من الكذب أبني لطفلي( واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم .بدرجة ضعيفة

وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ١٨,٣(بينما ،يعاجلن سلوك الكذب بدرجة عالية%) ٦٣,٤(

أقدم لطفلي منوذجا عمليا يف ( واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٨,٤(

يعاجلنه بدرجة %) ١٩,٩( بينما،يعاجلن سلوك الكذب بدرجة عالية%) ٦١,٨(وجد أن  ،)الصدق
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أكافئ طفلي على  واليت تنص على) ٤( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٨,٤(وأخريا ،متوسطة

يعاجلنه بدرجة %) ٢٢,٧(بينما ،يعاجلن سلوك الكذب بدرجة عالية%) ٥٣,٤(وجد أن  ،صدقه

أكافئ طفلي ( يت تنص علىوال) ٥( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٢٣,٩(وأخريا ،متوسطة

يعاجلنه %) ٢١,٥(بينما ،يعاجلن سلوك الكذب بدرجة عالية%) ٥٣,٤(وجد أن  ،) على اعترافه خبطئه

أوضح ( واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٢٥,١(وأخريا ،بدرجة متوسطة

بينما ،الكذب بدرجة عاليةيعاجلن سلوك %) ٦٨,٩(وجد أن  ،)لطفلي أمهية الصدق يف اإلسالم

واليت ) ٧( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٥,٦(وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ١٥,٥(

يعاجلن سلوك %) ٥٢,٦(وجد أن  ،)أحبث عن األسباب اليت دفعت طفلي إىل الكذب( تنص على

يعاجلنه بدرجة %) ٢٣,١(وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ٢٤,٣(بينما ،الكذب بدرجة عالية

وجد أن  ،)أعاجل األسباب اليت دفعت طفلي للكذب( واليت تنص على) ٨( يف الفقرة رقم .ضعيفة

وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ٢٤,٣(بينما ،يعاجلن سلوك الكذب بدرجة عالية%) ٥١,٤(

األم خبطورة نستنتج وعي ) ١(من العرض السابق ويف الفقرة رقم.يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٢٤,٣(

سلوك الكذب على طفلها وأن نسبة األمهات الاليت أجنب بإظهار الكراهية الشديدة للكذب عندما 

وكذلك كانت االستجابة قريبة يف .يكذب أطفاهلن كانت مرتفعة عند درجة االستجابة عالية جدا وعالية

عند اعترافه خبطئه بل ضربه  يتضح لنا أن عدم مكافئة الطفل) ٥(ويف الفقرة رقم ،)٤(،)٣(،)٢(الفقرات 

وزجره يف بعض األحيان يدفع الطفل للكذب يف املرات القادمة لكي ينجو من العقاب وهو ما يسمى 

بالكذب الدفاعي فقد كانت نسبة األمهات عند درجة االستجابة عالية جدا  أقل من ثلث جمتمع العينة 

وهذا يعود للتنشئة الدينية اليت نشأ ،ة جدا وعاليةفقد كانت نسبة االستجابة عالي) ٦(أما يف الفقرة رقم .
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كانت استجابة ،)٨(،)٧(وأخريا يف الفقرة،عليها أفراد اتمع وتأثريها الكبري واالجيايب على سلوكهم 

مما يرجح موافقة األمهات على هذه اخلطوات العملية ،أفراد العينة قريبة من الفقرات السابقة بنسبة مرتفعه 

ومع ذلك فقد ظهرت مشكلة الكذب من املشاكل األكثر انتشارا بني .الكذب عند أطفاهلنملعاجلة سلوك 

وهذا قد يعزى يف بعض األحيان إىل  أن اآلباء يف أحيان كثرية ال يساعدون ،أفراد العينة يف احملور األول 

لوب التعامل أو ال يوحدون أس،وإتباع بعض األساليب التربوية لتعديل سلوكهم ،األم يف تربية الطفل 

وهذا يدفعنا للقول بأن األسرة مكوا من قطبيها األب واألم حباجه إىل برامج ،فيما بينهم مع الطفل

حيث البد من تكثيف إقامة ،تربوية إرشادية تعينهم على تربية أبنائهم وهذا مسئولية املؤسسات التربوية 

  .لقيام ا قبل بناء هذه األسرةالدورات قبل الزواج وجعلها من األسس اليت ال بد للزوجني ا

  )١٦(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة السرقة

  اال األخالقي

 السرقة: السلوك

ارس هذا أمال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

طلب من طفلي أن يعيد ما أ

 ال ميلكه إىل مكانه

٥٣.٨ ١٣٥ %٢٩.٥ ٧٤ %١٠.٤ ٢٦ %٤. ١ %٦.٠ ١٥% 

أعلم طفلي أن يستأذن قبل 

 أخذ شئ ليس له

٥١.٠ ١٢٨ %٢٩.١ ٧٣ %١٥.٥ ٣٩ %١.٦ ٤ %٢.٨ ٧% 



- ٢٢٦  - 
 

 %٣٧.١ ٩٣ %٢٨.٧ ٧٢ %٢٤.٣ ٦١ %٥.٢ ١٣ %٤.٨ ١٢ أحترم ملكية طفلي

أعاجل دوافع السرقة لدى 

 طفلي

٣٦.٧ ٩٢ %٢٩.١ ٧٣ %١٣.٥ ٣٤ %٥.٦ ١٤ %١٥.١ ٣٨% 
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  :يلي يتضح ما)  ١٦(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة السرقة  عند طفلها كانت االستجابة    

  :على النحو التايل

وجد أن  ، )ميلكه إىل مكانه أطلب من طفلي أن يعيد ما ال(واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ١٠,٤(بينما ،بدرجة عالية سرقةيعاجلن سلوك ال%) ٨٣,٣(

أعلم طفلي أن يستأذن قبل أخذ ( واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٦,٤(

يعاجلنه بدرجة %) ١٥,٥(ينما ب،بدرجة عالية سرقةيعاجلن سلوك ال%) ٨٠,١(وجد أن  ،)شئ ليس له

أحترم ملكية  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٤,٤(وأخريا ،متوسطة

يعاجلنه بدرجة %) ٢٤,٣(بينما ،بدرجة عالية سرقةيعاجلن سلوك ال%) ٦٥,٨(وجد أن  ،طفلي

أعاجل دوافع ( يت تنص علىوال) ٤( يف الفقرة رقم . يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٠(وأخريا ،متوسطة

يعاجلنه %) ١٣,٥(بينما ،بدرجة عالية سرقةيعاجلن سلوك ال%) ٦٥,٨(وجد أن  ،)السرقة لدى طفلي

  .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٢٠,٧(وأخريا ،بدرجة متوسطة

من خالل العرض السابق يتضح لنا عدم انتشار مشكلة السرقة بني األطفال بصورة كبرية قد يعود    

لوعي األمهات خبطورة هذه املشكلة ومراقبة الطفل والطلب منه إعادة ماال ميلكه إىل مكانة حيث 

م حصلت درجة االستجابة عالية جدا على نسبة كبرية تزيد عن منتصف العينة كما يف الفقرة رق

للنصف عند درجة االستجابة  عينة الدراسةكانت استجابة ) ٢(وكذلك كانت النسبة يف الفقرة).١(

وهذا يؤكد لنا تأييد األمهات هلذه اخلطوات ،) ٤(و) ٣(كما كانت النسبة مرتفعة يف الفقرتني ،عالية جدا

ا أن مشكلة السرقة كم،سنة) ١٢- ٦(العملية لعالج مشكلة السرقة لدى أطفاهلن يف الفئة العمرية من 
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وهذا قد يعود للمستوى االقتصادي اجليد ملعظم ،كانت من املشاكل احملدودة االنتشار يف احملور األول

  .وكذلك املستوى االجتماعي اجليد ألغلب األفراد املمثلني لعينة الدراسة،أفراد العينة 

  )١٧(جدول رقم 

  شكلة الشجار بني األبناءيوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج م

  الرقم
  اال االجتماعي

 الشجار بني األبناء: السلوك

ال أمارس هذا 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

أجتنب التدخل يف منازعات   ١

 اخلفيفة

٢٠.٣ ٥١ %٢٢.٧ ٥٧ %٣٧.٥ ٩٤ %٩.٦ ٢٤ %١٠.٠ ٢٥% 

أقوم بدور القاضي املنصف   ٢

 حلل منازعات أطفايل

٢٨.٣ ٧١ %٣١.١ ٧٨ %٣١.١ ٧٨ %٦.٤ ١٦ %٣.٢ ٨% 

أعلم أطفايل مهارات حل   ٣

 املشكالت بينهم

١٧.٩ ٤٥ %٢٧.٥ ٦٩ %٣٣.١ ٨٣ %١٣.٥ ٣٤ %٨.٠ ٢٠% 

ألتزم مبدأ العدل عند فض أي   ٤

 نزاع يقع بني أطفايل

٣٥.٥ ٨٩ %٣٣.٩ ٨٥ %٢٠.٣ ٥١ %٤.٨ ١٢ %٥.٦ ١٤% 

 %٤٣.٨ ١١٠ %٢٥.١ ٦٣ %١٥.٥ ٣٩ %٤.٤ ١١ %١١.٢ ٢٨ ال أشجع أطفايل على الوشاية  ٥

ال أستخدم أساليب العقاب   ٦

 القاسية

٣١.٩ ٨٠ %١٨.٣ ٤٦ %٣٢.٣ ٨١ %٨.٨ ٢٢ %٨.٨ ٢٢% 

 %٣٢.٣ ٨١ %٢٣.٥ ٥٩ %٢٣.٩ ٦٠ %٩.٦ ٢٤ %١٠.٨ ٢٧أجتنب املقارنات الغريية بني   ٧
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 أطفايل

أشبع حاجة طفلي من احملبة   ٨

 والعطف واالحترام

٤٥.٨ ١١٥ %٢٦.٣ ٦٦ %١٨.٣ ٤٦ %٥.٦ ١٤ %٤.٠ ١٠% 

  :يلي يتضح ما)  ١٧(  من خالل اجلدول رقم 

الشجار بني األبناء عند أطفاهلا كانت  لعالج مشكلةعند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة    

  :االستجابة على النحو التايل

 يعاجلن%) ٤٣(وجد أن  ، أجتنب التدخل يف منازعات اخلفيفةواليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

%) ١٩,٩(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣٧,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الشجار بني أبنائهن 

أقوم بدور القاضي املنصف حلل منازعات  واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،نه بدرجة ضعيفةيعاجل

 ايعاجلنه%) ٣١,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الشجار بني أبنائهن  يعاجلن%) ٥٩,٤(وجد أن  ،أطفايل

أعلم  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة %) ٩,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة

بدرجة مشكلة الشجار بني أبنائهن  يعاجلن%) ٤٥,٤(وجد أن  ،أطفايل مهارات حل املشكالت بينهم

يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة %) ٢١,٥(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣٣,١(بينما ،عالية

 يعاجلن%) ٦٩,٤(أن وجد  ،ألتزم مبدأ العدل عند فض أي نزاع يقع بني أطفايل  واليت تنص على) ٤( 

%) ١٠,٤(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٠,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الشجار بني أبنائهن 

وجد أن  ، ال أشجع أطفايل على الوشاية واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة

بدرجة  ايعاجلنه%) ١٥.٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الشجار بني أبنائهن  يعاجلن%) ٦٨,٩(

ال أستخدم  واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٥,٦(وأخريا ،متوسطة



- ٢٣٠  - 
 

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الشجار بني أبنائهن  يعاجلن%) ٥٠,٢(وجد أن  ، أساليب العقاب القاسية

واليت ) ٧( يف الفقرة رقم ،ضعيفةيعاجلنه بدرجة %) ١٧,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣٢,٣(

مشكلة الشجار بني أبنائهن  يعاجلن%) ٥٥,٨(وجد أن  ،أجتنب املقارنات الغريية بني أطفايل تنص على

يف ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة %) ٢٠,٤(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٣,٩(بينما ،بدرجة عالية

%) ٧٢,١(وجد أن  ،احملبة والعطف واالحترام أشبع حاجة طفلي من واليت تنص على) ٨( الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٨,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الشجار بني أبنائهن  يعاجلن

من خالل العرض السابق يتضح لنا أن اخلطوات العملية اليت وضعت  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٩,٦(

الدراسة فقد  عينةاألمهات املمثالت لكبرية من قبل  تستخدم بنسبة،حلل مشكلة الشجار بني اإلخوة 

ويف مجيع فقرات اجلدول كانت نسبة االستجابة ،كانت نسبة االستجابة مرتفعة عند الدرجات عالية جدا 

ومع ذلك كانت مشكلة الشجار بني ،أكثر من منتصف عينة الدراسة عند درجات االستجابة عالية جدا 

وهو يناقض ما ذكرته األمهات يف احملور ،لوكية انتشارا بني أفراد العينة األخوة من أكثر املشكالت الس

وهذا مؤشر كبري لقلة وعي الكثري من األمهات ،الثاين من استخدامهن هلذه الطرق العالجية مع أطفاهلن

مما يدفعنا للقول بأنه البد من إقامة ،بأن شجار األخوة قد يكون مشكلة أو بوادر مشكلة بني أطفاهلن

ويف الغالب ،وطرق عالجها،لعديد من الدورات والربامج اإلرشادية لتسليط الضوء على هذه املشكلةا

كما ندعو اآلباء واألمهات إىل إعادة النظر يف ،تكون املصادمات بني اإلخوة تدور حول أتفه األشياء 

ع؟هل يسارعون هل يتدخلون يف كل نزا،سياستهم جتاه التعامل مع أوالدهم السيما يف حاالت النزاع

بعقوبة املعتدي دون استجواب أو معرفة األسباب؟فموقف الوالدين له دخل كبري يف اجتاه املشاجرات 

  .ألن أسلوم يف فض املنازعات يتسم يف الغالب باالحنياز إىل أحد األطراف دون اآلخر،ودرجة عنفها 
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  )١٨(جدول رقم 

  عالج مشكلة العزلة واالنطوائيةيوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف 

  الرقم
  اال االجتماعي

 مشكلة العزلة واالنطوائية: السلوك

ال أمارس هذا 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

استمر يف تشجيع مشاركة طفلي مع   ١

 اجلماعة

٥٠.٦ ١٢٧ %٣٠.٣ ٧٦ %١٥.٥ ٣٩ %١.٦ ٤ %٢.٠ ٥% 

أدرب طفلي على مهارات التواصل مع   ٢

 اآلخرين

٣٦.٣ ٩١ %٣٤.٧ ٨٧ %٢٣.١ ٥٨ %٣.٢ ٨ %٢.٨ ٧% 

 %٤٩.٠ ١٢٣ %٢٩.٥ ٧٤ %١٧.٩ ٤٥ %٢.٤ ٦ %١.٢ ٣ أعلم طفلي كيف يلقي التحية  ٣

 %٣٨.٦ ٩٧ %٣١.٥ ٧٩ %٢٢.٣ ٥٦ %٦.٤ ١٦ %١.٢ ٣ أوفر مشاعر الدفء العاطفي يف جو البيت  ٤

 %٣٠.٧ ٧٧ %٣٠.٧ ٧٧ %٢٧.٩ ٧٠ %٦.٤ ١٦ %٤.٤ ١١ اعلم طفلي كيف يسأل  ٥

 %٣٤.٣ ٨٦ %٣٣.٥ ٨٤ %٢١.١ ٥٣ %٨.٨ ٢٢ %٢.٤ ٦ اعلم طفلي كيف يصغي ملتحدثه  ٦

 %٣٧.١ ٩٣ %٣٥.١ ٨٨ %٢٠.٧ ٥٢ %٤.٨ ١٢ %٢.٤ ٦ اعلم طفلي كيف جييب  ٧

  :يلي يتضح ما)  ١٨(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة  العزلة واالنطوائية عند طفلها كانت    

  :االستجابة على النحو التايل

%) ٨٠,٩(وجد أن  ،اجلماعةاستمر يف تشجيع مشاركة طفلي مع واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

بدرجة  ايعاجلنه%) ١٥,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة العزلة واالنطوائية لدى أبنائهن  يعاجلن
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أدرب طفلي على  واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٣,٦(وأخريا ،متوسطة

بدرجة واالنطوائية لدى أبنائهن  مشكلة العزلة يعاجلن%) ٧١(وجد أن  ،مهارات التواصل مع اآلخرين

( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٣,١(بينما ،عالية

مشكلة العزلة  يعاجلن%) ٧٨,٥(وجد أن  ،أعلم طفلي كيف يلقي التحية واليت تنص على) ٣

يعاجلنه %) ٣,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٧,٩(بينما ،بدرجة عاليةواالنطوائية لدى أبنائهن 

وجد  ،أوفر مشاعر الدفء العاطفي يف جو البيت  واليت تنص على) ٤( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفة 

 ايعاجلنه%) ٢٢,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة العزلة واالنطوائية لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٠,١(أن 

اعلم طفلي  واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم ،ه بدرجة ضعيفة يعاجلن%) ٧,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة

بدرجة مشكلة العزلة واالنطوائية لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٦١,٣(وجد أن  ،الغالبية كيف يسأل 

يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٠,٨(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٧,٩(بينما ،عالية

مشكلة العزلة  يعاجلن%) ٦٧,٨(وجد أن  ، م طفلي كيف يصغي ملتحدثهاعل واليت تنص على) ٦( 

%) ١١,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢١,١(بينما ،بدرجة عاليةواالنطوائية لدى أبنائهن 

وجد أن  ،اعلم طفلي كيف جييب  واليت تنص على) ٧( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة

بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٠,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة العزلة واالنطوائية لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٢,٢(

من خالل العرض السابق يتضح لنا أن النسبة ضعيفة ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٧,٢(وأخريا ،متوسطة

يف حني كانت النسبة مرتفعة ،) ال أمارس هذا السلوك مطلقا(و ) ضعيفة(جدا عند درجيت االستجابة 

يف مجيع فقرات اجلدول من قبل أفراد عينة ) متوسطة (و) عالية(و) عالية جدا(ند درجات االستجابة ع

وهذا يعطي مؤشر قوي على تأييد األمهات هلذه اخلطوات العملية لعالج املشكالت السلوكية ،الدراسة 
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أفراد العينة حيث  وهذا قد يفسر ضعف انتشار نسبة العزلة واالنطوائية بني،لدى أطفاهلن والعمل ا 

وبصفة عامة فإن مشكلة العزلة واالنطوائية ال تظهر ،صنفت من املشاكل قليلة االنتشار يف هذه الدراسة

من .ويزداد انتشارها بني طالب وطالبات املرحلة املتوسطة ،بشكل كبري بني األطفال يف املرحلة االبتدائية 

فعلى اآلباء واألمهات أن تكون لديهم خلفية ،أوىل خطوات عالج أي مشكلة هو االعتراف بوجودها 

عن خصائص كل مرحلة من املراحل العمرية اليت مير ا طفلهم لكي يالحظوا بوادر أي مشكلة تبدأ 

وهذا ال يأيت إال بزيادة التوعية ونشر الثقافة التربوية الصحيحة ،بالظهور واملسارعة يف وضع احللول هلا 

فرمبا ،ال يعين بالضرورة عدم تواجدها يف أبنائهم ،عض اآلباء واألمهات فنفي وجود املشكلة من قبل ب.

  .تكون موجودة بشكل بسيط ال يالحظوه إال بعد استفحاله 

  )١٩(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة البذاءة

  الرقم
  اال االجتماعي

 معاجلة مشكلة البذاءة

مارس هذا أال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

اعرب عن عدم رضاي عن سلوكه   ١

 السيئ

٤٧.٨ ١٢٠ %٣٢.٣ ٨١ %١٣.٩ ٣٥ %٢.٤ ٦ %٣.٦ ٩% 

اعزز كل حتسني يطرأ على لغة   ٢

 طفلي

٢٩.٩ ٧٥ %٣٥.٩ ٩٠ %٢٥.٩ ٦٥ %٥.٦ ١٤ %٢.٨ ٧% 

أعلم طفلي التمييز بني الكلمات   ٣

 املقبولة وغري املقبولة

٤٣.٤ ١٠٩ %٣٤.٣ ٨٦ %١٥.٩ ٤٠ %٣.٢ ٨ %٣.٢ ٨% 
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 %٣٣.١ ٨٣ %٢٨.٧ ٧٢ %٢٨.٧ ٧٢ %٧.٢ ١٨ %٢.٤ ٦ اعلم طفلي سلوك املزاح املناسب  ٤

عدم التحدث إليه حىت يكف عن   ٥

 سلوكه غري املقبول

٢٣.٩ ٦٠ %٣١.٥ ٧٩ %٢٥.٥ ٦٤ %١٠.٠ ٢٥ %٩.٢ ٢٣% 

اجعل من سلوكي قدوة حسنه   ٦

 لطفلي

٤٠.٢ ١٠١ %٣٩.٨ ١٠٠ %١٦.٧ ٤٢ %٨. ٢ %٢.٤ ٦% 

  :يتضح ما يلي)  ١٩(  خالل اجلدول رقم من 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة البذاءة عند طفلها كانت االستجابة    

  :على النحو التايل

%) ٨٠,١(وجد أن  ، اعرب عن عدم رضاي عن سلوكه السيئواليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٣,٩(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة البذاءة لدى أبنائهن  يعاجلن

 ،اعزز كل حتسني يطرأ على لغة طفلي واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٦(

بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٥,٩(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة البذاءة لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٦٥,٨(وجد أن 

أعلم طفلي التمييز  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٨,٤(وأخريا ،متوسطة

بدرجة مشكلة البذاءة لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٧,٧(وجد أن  ،بني الكلمات املقبولة وغري املقبولة

( يف الفقرة رقم ،ة ضعيفةيعاجلنه بدرج%) ٦,٤(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٥,٩(بينما ،عالية

مشكلة البذاءة لدى  يعاجلن%) ٦١,٨(وجد أن  ،اعلم طفلي سلوك املزاح املناسب واليت تنص على) ٤

يعاجلنه بدرجة %) ٩,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٨,٧(بينما ،بدرجة عاليةأبنائهن 

وجد  ، كف عن سلوكه غري املقبولعدم التحدث إليه حىت ي واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم ،ضعيفة
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بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٥,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة البذاءة لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٥٥,٤(أن 

اجعل من  واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٩,٢(وأخريا ،متوسطة

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة البذاءة لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٨٠(وجد أن  ، سلوكي قدوة حسنه لطفلي

من خالل العرض السابق .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٣,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٦,٧(

يتضح لنا ارتفاع نسبة األمهات الاليت يستخدمن هذه الطرق العالجية لعالج مشكلة البذاءة لدى أطفاهلن 

وبالرغم من ذلك ،ة وعالية جدا متثل أكثر من نصف جمتمع العينة فقد كانت درجات االستجابة عالي،

مما يناقض أراء ،فقد صنفت مشكلة البذاءة من املشاكل األكثر انتشارا بني أفراد العينة يف هذه الدراسة 

وهذا يدفعنا للقول بضرورة نشر هذه اخلطوات وتفعيلها بشكل أكرب مما هي عليه ،األمهات يف هذا احملور 

  .لكي حتد من انتشار هذه املشكلة،اآلن 

  )٢٠(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة التخريب

  الرقم
  اال االجتماعي

 معاجلة مشكلة التخريب

ارس هذا أمال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 جداعالية 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %٥١.٠ ١٢٨ %٢٧.٥ ٦٩ %١٤.٧ ٣٧ %٢.٤ ٦ %٤.٤ ١١ أوقف سلوك التخريب فورا  ١

اجلس مع طفلي وأحاول تفهم   ٢

 دوافعه

٣٠.٣ ٧٦ %٣٣.٩ ٨٥ %٢٥.٥ ٦٤ %٦.٠ ١٥ %٤.٤ ١١% 

 %٤١.٤ ١٠٤ %٣٠.٧ ٧٧ %٢٢.٧ ٥٧ %٣.٦ ٩ %١.٦ ٤ استمع إىل طفلي  ٣
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 %٤٣.٨ ١١٠ %١٩.٩ ٥٠ %١٩.٥ ٤٩ %٨.٤ ٢١ %٨.٤ ٢١ أجنبه مشاهدة أفالم العنف  ٤

  

  :يتضح ما يلي)  ٢٠(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة التخريب عند طفلها كانت االستجابة 

  :على النحو التايل

مشكلة  يعاجلن%) ٧٨,٥(وجد أن  ،) أوقف سلوك التخريب فورا(واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

يعاجلنه %) ٦,٨(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٤,٧(بينما ،بدرجة عاليةالتخريب لدى أبنائهن 

وجد أن  ،اجلس مع طفلي وأحاول تفهم دوافعه واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفة

بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٥,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التخريب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٦٤,٢(

استمع إىل  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٠,٤(وأخريا ،متوسطة

%) ٢٢,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التخريب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٢,١(وجد أن  ،طفلي

 واليت تنص على) ٤( قم يف الفقرة ر ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٥,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

بدرجة مشكلة التخريب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٦٣,٧(وجد أن  ،أجنبه مشاهدة أفالم العنف

من خالل ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٦,٨(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٩,٥(بينما ،عالية

ألمهات الاليت يستخدمن هذه العرض السابق آلراء جمتمع الدراسة يتضح لنا ويف مجيع الفقرات أن نسبة ا

ميثلن نسبة مرتفعة جدا عند درجات االستجابة عالية وعالية جدا ،الطرق العالجية حلل مشكلة التخريب 

فمشكلة التخريب من ،وقد صنفت هذه املشكلة من املشاكل املتوسطة االنتشار يف هذه الدراسة ،
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وعند ظهورها على الطفل يسعون ،واألمهات املشاكل اليت عادة ال يتم السكوت عليها من قبل اآلباء 

   .وخصوص إذا كان التخريب يف إطار املنزل .بشىت الطرق للحد منها وإيقافها 

  

  

  

  

  )٢١(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة العناد والتمرد

  الرقم
  اال االجتماعي

 معاجلة العناد والتمرد

مارس هذا أال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

أعاقب طفلي أثناء وقوع العناد   ١

 مباشرة

٣٢.٧ ٨٢ %٢٣.١ ٥٨ %٢٨.٧ ٧٢ %٨.٠ ٢٠ %٧.٦ ١٩% 

أدرب طفلي على الطاعة   ٢

 االجيابية

٣١.٩ ٨٠ %٣٩.٠ ٩٨ %٢١.١ ٥٣ %٤.٤ ١١ %٣.٦ ٩% 

 %٣٣.٥ ٨٤ %٢٧.٩ ٧٠ %٢٥.١ ٦٣ %٩.٢ ٢٣ %٤.٤ ١١ اجلأ إىل دفء املعاملة مع طفلي  ٣

إيل املرونة يف املواقف مع اجلأ   ٤

 طفلي

٢٤.٣ ٦١ %٣٥.٩ ٩٠ %٢٨.٣ ٧١ %٦.٤ ١٦ %٥.٢ ١٣% 
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استخدم مع طفلي أسلوب   ٥

 احلوار البناء

٢٥.١ ٦٣ %٣٢.٣ ٨١ %٢٥.١ ٦٣ %١٠.٠ ٢٥ %٧.٦ ١٩% 

  

  :يتضح ما يلي)   ٢١( من خالل اجلدول رقم 

العناد والتمرد عند طفلها كانت  عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة   

  :االستجابة على النحو التايل

%) ٥٥,٨(وجد أن  ، أعاقب طفلي أثناء وقوع العناد مباشرةواليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٨,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة العناد والتمرد لدى أبنائهن  يعاجلن

أدرب طفلي على الطاعة  واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفةيعاجلنه %) ١٥,٦(

%) ٢١,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة العناد والتمرد لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٠,٩(وجد أن  ،االجيابية

اجلأ  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٨(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

بدرجة مشكلة العناد والتمرد لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٦١,٤(وجد أن  ،فء املعاملة مع طفليإىل د

يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٣,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٥,١(بينما ،عالية

مشكلة العناد  يعاجلن%) ٦٠,٢(وجد أن  ،اجلأ إيل املرونة يف املواقف مع طفلي واليت تنص على) ٤( 

يعاجلنه %) ١١,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٨,٣(بينما ،بدرجة عاليةوالتمرد لدى أبنائهن 

   ،بدرجة ضعيفة

%) ٥٧,٤(وجد أن  ، استخدم مع طفلي أسلوب احلوار البناء واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٥,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة العناد والتمرد لدى أبنائهن  يعاجلن
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كانت نسبة األمهات الاليت يستخدمن ،من عرض النتائج السابقة  .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٧,٦(

نسبة مرتفعه عند ) ١٢- ٦(هذه اخلطوات لعالج مشكلة التمرد والعناد لدى أطفاهلن يف الفئة العمرية من 

وبالرغم من ذلك صنفت مشكلة العناد والتمرد من املشاكل ،درجات االستجابة عالية وعالية جدا 

مما يدفعنا للقول بأمهية نشر ،األكثر انتشاراً بل األكثر على اإلطالق بني األطفال املمثلني تمع الدراسة 

وهذه .للحد من انتشار هذه املشكلة بني أطفاهلن،الوعي التربوي بني األمهات لتفعيل هذه اخلطوات أكثر 

فمشكلة العناد والتمرد إذا اعتاد عليها الطفل يف إطار .ية اجلهات التربوية اليت تم باألسرة واتمع مسئول

فيعتاد الطفل على التمرد على قيم اتمع وثقافته ،األسرة قد متتد معه للمؤسسات األخرى كاملدرسة 

طورة انتشار هذه املشكلة لذلك فإن نشر الوعي خب.دون اخلوف من أي رادع قد يردعه عما ينوي فعله

  .بل ضروري للحد منها،مهم جداً 

  )٢٢(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة اخلوف والقلق 
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  :يتضح ما يلي)  ٢٢(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة اخلوف والقلق عند طفلها كانت 

  :االستجابة على النحو التايل

 ، )الغريب الذي يسبب اخلوف عادة لطفلي أقوم بتوضيح الشئ(واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

بدرجة  ايعاجلنه%) ١٩,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة اخلوف لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٢,١(وجد أن 

من خالل العرض السابق يتضح لنا سبب عدم انتشار  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٨,٤(وأخريا ،متوسطة

حيث بلغت نسبة األمهات الاليت ميارسن ،لة االبتدائية مشكلة اخلوف بنسبة كبرية بني األطفال يف املرح

واليت ) ٢( يف الفقرة رقم .هذا السلوك مع أطفاهلن عند ظهور عالمات اخلوف عليهم نسبة مرتفعة جدا 

بدرجة مشكلة اخلوف لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٦٧,٧(وجد أن  ،أجتنب إثارة خماوف طفلي( تنص على

يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١١,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٠,٧(بينما ،عالية

  الرقم
  اال النفسي

 مشكلة اخلوف والقلق

مارس هذا أال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

عالية أمارسه بدرجة  عاليةأمارسه بدرجة 

 جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

أقوم بتوضيح الشئ الغريب الذي   ١

 .يسبب اخلوف عادة لطفلي

٣٧.٨ ٩٥ %٣٤.٣ ٨٦ %١٩.٥ ٤٩ %٤.٠ ١٠ %٤.٤ ١١% 

 %٣٨.٢ ٩٦ %٢٩.٥ ٧٤ %٢٠.٧ ٥٢ %٥.٦ ١٤ %٦.٠ ١٥ .أجتنب إثارة خماوف طفلي  ٢

أجتنب إظهار الفزع الشديد   ٣

للحوادث اخلفيفة اليت قد يصاب 

 .ا طفلي

٣٥.١ ٨٨ %٢٣.٩ ٦٠ %٢٥.١ ٦٣ %٦.٨ ١٧ %٩.٢ ٢٣% 
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وجد أن  ،)أجتنب إظهار الفزع الشديد للحوادث اخلفيفة اليت قد يصاب ا طفلي( واليت تنص على) ٣( 

بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٥,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة اخلوف لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٥٩(

من العرض السابق نالحظ أنه بلغت نسبة من ميارسن ، يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٦(وأخريا ،متوسطة

فقد كانت النسبة مرتفعة و تصل ألكثر من ،هذه اخلطوات من األمهات نسبة مرتفعة يف مجيع الفقرات  

ومع ذلك كانت مشكلة اخلوف وخصوصاً اخلوف ،نصف جمتمع الدراسة عند درجات االستجابة عالية

والطفل يف هذه السن ومع بداية انفصاله .ت من املشاكل األكثر انتشاراً يف هذه الدراسة من بعض احليوانا

رمبا يشعر باخلوف والقلق ،شيئاً فشيئاً عن األسرة بالذهاب للمدرسة واالختالط بأشخاص مل يعتد عليهم 

 حتب االختالط واالرتياب وخصوصاً إذا مل يتم تعويده على خمالطة اآلخرين أو قد يكون نشأ يف أسرة ال

  .باآلخرين 

  )٢٣(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة االكتئاب

  الرقم
  اال النفسي

 معاجلة مشكلة االكتئاب

مارس هذا أال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

عالية أمارسه بدرجة 

 جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

أهيئ طفلي للتعبري عن   ١

 انفعاالته

٢٦.٧ ٦٧ %٢٨.٧ ٧٢ %٣١.٩ ٨٠ %٨.٨ ٢٢ %٤.٠ ١٠% 

أساعد طفلي على شعور   ٢

 بالكفاءة والفعالية

٢٩.١ ٧٣ %٢٨.٧ ٧٢ %٢٩.١ ٧٣ %٨.٠ ٢٠ %٥.٢ ١٣% 
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 %٣٨.٢ ٩٦ %٣٣.٩ ٨٥ %١٩.٩ ٥٠ %٣.٢ ٨ %٤.٨ ١٢ أشجع طفلي على تفاؤل باخلري  ٣

 %٣٤.٣ ٨٦ %٣٠.٧ ٧٧ %٢٢.٣ ٥٦ %٥.٢ ١٣ %٧.٦ ١٩ أناقش أسباب احلزن مع طفلي  ٤

اخطط لنشاطات ممتعه مع   ٥

 طفلي

٢٤.٧ ٦٢ %٢٩.٩ ٧٥ %٢٦.٧ ٦٧ %١٣.٥ ٣٤ %٥.٢ ١٣% 

أدربه على احلديث االجيايب مع   ٦

 ذات

٢٢.٣ ٥٦ %٢٧.١ ٦٨ %٢٩.٩ ٧٥ %١٣.٩ ٣٥ %٦.٨ ١٧% 

 %٤٦.٦ ١١٧ %٢٩.١ ٧٣ %١٦.٧ ٤٢ %٥.٢ ١٣ %٢.٤ ٦ اعلمه الدعاء ومناجاة اهللا  ٧

  :يتضح ما يلي)  ٢٣(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة االكتئاب عند طفلها كانت    

  :االستجابة على النحو التايل

 يعاجلن%) ٥٥,٤(وجد أن  ، أهيئ طفلي للتعبري عن انفعاالتهواليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣١,٩(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة االكتئاب لدى أبنائهن 

أساعد طفلي على شعور بالكفاءة  واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٢,٨(

%) ٢٩,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة االكتئاب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٥٧,٨(وجد أن  ،والفعالية

 واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٣,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

بدرجة مشكلة االكتئاب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٢,١(وجد أن  ،أشجع طفلي على تفاؤل باخلري

( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٨(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٩,٩(بينما ،عالية

مشكلة االكتئاب لدى  يعاجلن%) ٦٥(وجد أن  ،أناقش أسباب احلزن مع طفلي واليت تنص على) ٤

يعاجلنه بدرجة %) ١٢,٨(وأخريا ،متوسطة بدرجة ايعاجلنه%) ٢٢,٣(بينما ،بدرجة عاليةأبنائهن 
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%) ٥٤,٦(وجد أن  ،)اخطط لنشاطات ممتعه مع طفلي( واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم  ،ضعيفة

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٦,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة االكتئاب لدى أبنائهن  يعاجلن

أدربه على احلديث االجيايب مع (واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٨,٧(

%) ٢٩,٩(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة االكتئاب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٤٩,٤(وجد أن  ،)ذات

واليت تنص ) ٧( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٢٠,٧(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

بدرجة مشكلة االكتئاب لدى أبنائهن  يعاجلن%) ٧٥,٧(وجد أن  ،)هللاعلمه الدعاء ومناجاة ا(على

من خالل  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٧,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٦,٧(بينما ،عالية

العرض السابق يتضح لنا أن نسبة األمهات يف مجيع الفقرات والاليت يؤيدن هذه الطرق العالجية ملشكلة 

وهذا يدعونا ملناشدة املؤسسات املهتمة باألسرة ،املرحلة االبتدائية نسبة مرتفعه  االكتئاب عند طفل

  .واتمع لعمل دورات تدريبية لترسيخ هذه اخلطوات العملية للجوء إليها من قبل األم عند احلاجة إليها 

  )٢٤(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة اخلجل

  الرقم
  اال النفسي

 معاجلة مشكلة اخلجل

ارس هذا أمال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة  عاليةأمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

أشجع طفلي على املشاركة يف   ١

 .النشاطات االجتماعية

٣٧.٨ ٩٥ %٣٢.٣ ٨١ %٢٣.١ ٥٨ %٤.٤ ١١ %٢.٤ ٦% 

 %٤٠.٢ ١٠١ %٣٤.٣ ٨٦ %١٩.٩ ٥٠ %٣.٢ ٨ %٢.٤ ٦ أشجع طفلي على الثقة بنفسه  ٢
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أشجع تطوير مهارات طفلي   ٣

 االجتماعية

٣١.٩ ٨٠ %٣٥.٩ ٩٠ %٢١.٩ ٥٥ %٦.٨ ١٧ %٣.٦ ٩% 

  :يتضح ما يلي)  ٢٤(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة اخلجل عند طفلها كانت االستجابة    

  :على النحو التايل

وجد أن  ،)أشجع طفلي على املشاركة يف النشاطات االجتماعية(واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٣,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة اخلجل  يعاجلن%) ٧١,١(

 ،)أشجع طفلي على الثقة بنفسه( واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٦,٨(

بدرجة  ايعاجلنه%) ١٩.٩(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة اخلجل  يعاجلن%) ٧٤,٥(وجد أن 

أشجع تطوير ( واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم ،جلنه بدرجة ضعيفةيعا%) ٥,٦(وأخريا ،متوسطة

%) ٢١,٩(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة اخلجل  يعاجلن%) ٦٧,٨(وجد أن  ،)مهارات طفلي االجتماعية

من خالل العرض السابق يتضح لنا  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٠,٤(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

يع الفقرات والاليت يؤيدن هذه الطرق العالجية ملشكلة اخلجل عند طفل املرحلة أن نسبة األمهات يف مج

وهذا يدعونا ملناشدة املؤسسات املهتمة باألسرة واتمع لعمل دورات تدريبية ،االبتدائية نسبة مرتفعه 

  .لترسيخ هذه اخلطوات العملية للجوء إليها من قبل األم عند احلاجة إليها 

  

  

  )٢٥(جدول رقم 
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  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة الغرية

  الرقم
  اال النفسي

 معاجلة مشكلة الغرية

ال أمارس هذا 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

امنح طفلي الكثري من احلب والود   ١

والتقبل والعناية بشكل عادل مع بقية 

 إخوته

٤٩.٨ ١٢٥ %٢٥.١ ٦٣ %١٩.٥ ٤٩ %٢.٨ ٧ %٢.٨ ٧% 

 %٢٥.٩ ٦٥ %٢٧.٩ ٧٠ %٢٧.٥ ٦٩ %٩.٦ ٢٤ %٩.٢ ٢٣ ال أبالغ يف إثارة غرية طفلي  ٢

أهيئ طفلي نفسيا لتقبل قدوم أخ   ٣

 جديد له

٣٤.٧ ٨٧ %٢٢.٧ ٥٧ %٢٤.٧ ٦٢ %٩.٢ ٢٣ %٨.٨ ٢٢% 

  :يتضح ما يلي)  ٢٥(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة  الغرية عند طفلها كانت االستجابة   

  :على النحو التايل

والتقبل والعناية بشكل عادل مع امنح طفلي الكثري من احلب والود (واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

بدرجة  ايعاجلنه%) ١٩.٥(بينما ،بدرجة عاليةالغرية يعاجلن %) ٧٤,٩(وجد أن  ،)،)بقية إخوته

ال أبالغ يف إثارة  واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة %) ٥,٦(وأخريا ،متوسطة

بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٧.٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الغرية يعاجلن %) ٥٣,٨(وجد أن  ،) ،غرية طفلي

أهيئ طفلي نفسيا  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٨,٨(وأخريا ،متوسطة

%) ٢٤.٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة الغرية يعاجلن %) ٥٧,٤(وجد أن  ،) ،لتقبل قدوم أخ جديد له
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يعاجلنه بدرجة ضعيفة من خالل العرض السابق يتضح لنا أن %) ١٨(خريا وأ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

نسبة األمهات الاليت يرين أن يف استخدام هذه األساليب حل ناجح ملشكلة الغرية عند أطفال املرحلة 

مما يدفع املؤسسات املهتمة باألسرة لنشر هذه اخلطوات العملية وترسيخها يف ،االبتدائية نسبة مرتفعة 

  .األمهات الستخدامها عند احلاجة إليها وعندما تظهر على الطفل هذه املشكلة النفسية  أذهان

  )٢٦(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة ضعف الدافعية لالجناز

  الرقم
  اال التعليمي

 لزيادة الدافعية لإلجناز

ال أمارس هذا 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة  

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

أضع توقعات معقولة الجنازات   ١

 .طفلي

٢١.٥ ٥٤ %٣٤.٧ ٨٧ %٣٤.٣ ٨٦ %٦.٤ ١٦ %٣.٢ ٨% 

 %٢٦.٧ ٦٧ %٣١.٥ ٧٩ %٣١.١ ٧٨ %٦.٤ ١٦ %٤.٤ ١١ .اظهر توقعايت االجيابية لطفلي  ٢

أكافئ االهتمام جتاه التعلم   ٣

 . واستخدام احلوافز

٣٠.٧ ٧٧ %٣٠.٣ ٧٦ %٣٢.٧ ٨٢ %٣.٢ ٨ %٣.٢ ٨% 

اخصص وقتا كافيا ألحتدث مع   ٤

 .طفلي بشأن املدرسة

٣٠.٧ ٧٧ %٢٩.٩ ٧٥ %٢٩.١ ٧٣ %٨.٤ ٢١ %٢.٠ ٥% 

 %٣٠.٧ ٧٧ %٢٨.٣ ٧١ %٢٧.١ ٦٨ %١٠.٤ ٢٦ %٣.٦ ٩ .أشجع طفلي على القراءة معي  ٥

 %٢٦.٣ ٦٦ %٣١.١ ٧٨ %٢٤.٧ ٦٢ %١٣.١ ٣٣ %٤.٨ ١٢ .ادع طفلي يشاهدين وأنا اقرأ  ٦

 %٢٣.٩ ٦٠ %٢٢.٣ ٥٦ %٣١.٥ ٧٩ %١٤.٧ ٣٧ %٧.٦ ١٩ .ألعاب تعليميةأشارك طفلي يف   ٧
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أوفر لطفلي فرصا ملمارسة ما   ٨

 .يتعلمه

٢٣.٥ ٥٩ %٢٨.٣ ٧١ %٣١.١ ٧٨ %١١.٦ ٢٩ %٥.٦ ١٤% 

  

  :يتضح ما يلي)  ٢٦(  من خالل اجلدول رقم 

املدرسة  عند طفلها كانت عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لزيادة الدافعية لإلجناز يف 

  :االستجابة على النحو التايل

يعاجلن %) ٥٦,٢(وجد أن  ،أضع توقعات معقولة الجنازات طفلي واليت تنص على) ١( يف الفقرة رقم 

%) ٩,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣٤,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة نقص الدافعية لالجناز 

وجد أن  ،اظهر توقعايت االجيابية لطفلي واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة

بدرجة  ايعاجلنه%) ٣١,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة نقص الدافعية لالجناز يعاجلن %) ٥٨,٢(

أكافئ االهتمام  واليت تنص على) ٣( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٠,٨(وأخريا ،متوسطة

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة نقص الدافعية لالجناز يعاجلن %) ٦١(وجد أن  ،جتاه التعلم واستخدام احلوافز

واليت ) ٤( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٦,٤(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣٢,٧(

مشكلة يعاجلن %) ٦٠,٦(وجد أن  ،)اخصص وقتا كافيا ألحتدث مع طفلي بشأن املدرسة( تنص على

يعاجلنه %) ١٠,٤(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٩,١(بينما ،بدرجة عاليةنقص الدافعية لالجناز 

%) ٥٩(وجد أن  ،) أشجع طفلي على القراءة معي( واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفة

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٧,١(نما بي،بدرجة عاليةمشكلة نقص الدافعية لالجناز يعاجلن 

 ،) ادع طفلي يشاهدين وأنا اقرأ( واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٤(
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بدرجة  ايعاجلنه%) ٢٤,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة نقص الدافعية لالجناز يعاجلن %) ٥٧,٤(وجد أن 

أشارك طفلي ( واليت تنص على) ٧( يف الفقرة رقم  ،ضعيفة يعاجلنه بدرجة%) ١٧,٩(وأخريا ،متوسطة

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة نقص الدافعية لالجناز يعاجلن %) ٤٦,٢(وجد أن  ، )يف ألعاب تعليمية

) ٨( يف الفقرة رقم  ،يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٢٢,٣(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣١,٥(

مشكلة نقص يعاجلن %) ٥١,٨(وجد أن  ، )ملمارسة ما يتعلمهأوفر لطفلي فرصا ( واليت تنص على

يعاجلنه %) ١٧,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٣١,١(بينما ،بدرجة عاليةالدافعية لالجناز 

من العرض السابق يتضح لنا أن األمهات يؤيدن مجيع اخلطوات العملية السابقة لزيادة   ،بدرجة ضعيفة

كذلك فأن هذه اخلطوات هي خطوات ،مي لدى الطفل يف حالة تأخره الدراسي الدافعية لالجناز التعلي

فقد كانت نسبة استجابة .عالجية سيستخدمنها عند وجود طفل يعاين من التأخر الدراسي لديهن 

  .األمهات مرتفعة جدا عند درجات االستجابة عالية 

  )٢٧(جدول رقم 

  عالج مشكلة التأخر الدراسييوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف 

  الرقم
  اال التعليمي

 لزيادة التحصيل الدراسي

ارس هذا أمال 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة أمارسه 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %٣٥.١ ٨٨ %٢٨.٧ ٧٢ %٢٨.٣ ٧١ %٤.٤ ١١ %٣.٦ ٩ .أساعد طفلي على تنظيم وقته  ١

أزود طفلي بطرق دراسية   ٢

 .أفضل

٢٧.٥ ٦٩ %٣٢.٧ ٨٢ %٢٥.٥ ٦٤ %١١.٦ ٢٩ %٢.٨ ٧% 
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اعلم طفلي تركيز االنتباه   ٣

 .واعززه

٣٣.١ ٨٣ %٣٣.٥ ٨٤ %٢٤.٣ ٦١ %٦.٤ ١٦ %٢.٨ ٧% 

عند إصغائهم اثين على أطفايل   ٤

 اجليد لآلخرين

٢٩.١ ٧٣ %٣٣.٥ ٨٤ %٢٧.٥ ٦٩ %٦.٤ ١٦ %٣.٦ ٩% 

اجعل من نفسي مستمعه جيدة   ٥

 .لطفلي

٣١.٩ ٨٠ %٣٣.٩ ٨٥ %٢٤.٧ ٦٢ %٧.٦ ١٩ %٢.٠ ٥% 

 %٢٩.٩ ٧٥ %٣٤.٧ ٨٧ %٢٣.٥ ٥٩ %٨.٠ ٢٠ %٤.٠ ١٠ .أدرب أطفايل على اإلصغاء  ٦

  :يتضح ما يلي)  ٢٧(  من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لزيادة التحصيل الدراسي عند طفلها كانت    

  :االستجابة على النحو التايل

يعاجلن %) ٦٣,٨(وجد أن  ،)أساعد طفلي على تنظيم وقته( واليت تنص على) ١( يف الفقرة رقم 

يعاجلنه %) ٨(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٨,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التأخر الدراسي 

وجد أن  ،)أزود طفلي بطرق دراسية أفضل( واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم .بدرجة ضعيفة

يعاجلنه بدرجة %) ٢٥,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التأخر الدراسي يعاجلن %) ٦٠,٢(

اعلم طفلي ( يت تنص علىوال) ٣( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٤,٤(وأخريا ،متوسطة

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التأخر الدراسي يعاجلن %) ٦٦,٦(وجد أن  ،)تركيز االنتباه واعززه

واليت ) ٤( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٩,٢(وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ٢٤,٣(

مشكلة التأخر يعاجلن %) ٦٢,٦(وجد أن  ،) اثين على أطفايل عند إصغائهم اجليد لآلخرين( تنص على

يعاجلنه بدرجة %) ١٠(وأخريا ،يعاجلنه بدرجة متوسطة%) ٢٧,٥(بينما ،بدرجة عاليةالدراسي 
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وجد أن  ،)اجعل من نفسي مستمعه جيدة لطفلي( واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم .ضعيفة

نه بدرجة يعاجل%) ٢٤,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التأخر الدراسي يعاجلن %) ٦٥,٨(

أدرب أطفايل على ( واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ٩,٦(وأخريا ،متوسطة

 يعاجلنه%) ٢٣,٥(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة التأخر الدراسي يعاجلن %) ٦٤,٦(وجد أن  ،)اإلصغاء

  .يعاجلنه بدرجة ضعيفة%) ١٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة

السابق الستجابة األمهات يتضح لنا أن نسبة مرتفعة من األمهات يؤيدن اخلطوات من خالل العرض      

وقد كانت ،العملية املذكورة يف الفقرات السابقة لزيادة التحصيل الدراسي لدى طفل املرحلة االبتدائية 

اسة مشكلة التأخر الدراسي من املشكالت متوسطة االنتشار يف مرحلة التعليم االبتدائي يف هذه الدر

وبصفة عامة واستنادا على العديد من الدراسات فإن مشكلة التأخر الدراسي من املشاكل البسيطة يف ،

  .مرحلة التعليم االبتدائي وتزداد هذه املشكلة بروزاً يف املرحلة املتوسطة 

  )٢٨(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة فقدان الشهية

 
 

 

  

 

أمارسه بدرجة 

 

أمارسه بدرجة 

 

أمارسه بدرجة 

 

أمارسه بدرجة  
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  :يتضح ما يلي)   ٢٨( من خالل اجلدول رقم 

عند سؤال األمهات عن الطرق اليت تراها مناسبة لعالج مشكلة فقدان الشهية عند طفلها كانت    

  :االستجابة على النحو التايل

وجد أن  ،) الطعام وقتا ممتعا جلميع أفراد األسرةاجعل من ساعة (واليت تنص على ) ١( يف الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٩,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة فقد الشهية يعاجلن %) ٥٩,٨(

ال اجرب طفلي على أكل صنف ( واليت تنص على) ٢( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ١١,٢(

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة فقد الشهية يعاجلن %) ٦٠,٦(وجد أن  ،)معني واجعل له حرية االختيار
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) (%وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه)واليت ) ٣( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ١٣,٦

مشكلة فقد الشهية يعاجلن %) ٥٣(وجد أن  ،اخصص وقتا كافيا للجلوس على مائدة الطعام تنص على

يف ،بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ١٩,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) (بينما ،بدرجة عالية

وجد أن  ،)أراعي ميول طفلي فيما أقدمه له من أصناف الطعام( واليت تنص على) ٤( الفقرة رقم 

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٦,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة فقد الشهية يعاجلن %) ٦١,٤(

أجنب طفلي تناول أي طعام ( واليت تنص على) ٥( يف الفقرة رقم  ،بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ١٢,٤(

%) ٢٨,٣(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة فقد الشهية يعاجلن %) ٣١(وجد أن  ، )بني الوجبات األساسية

 واليت تنص على) ٦( يف الفقرة رقم ،بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ٤٠,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه

بدرجة مشكلة فقد الشهية يعاجلن %) ٧٨,١(وجد أن  ،) أوجه طفلي لغسل يديه قبل تناول الطعام(

من خالل ،بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ٧,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ١٤,٧(بينما ،عالية

لية العرض السابق الستجابة األمهات يتضح لنا أن نسبة مرتفعة من األمهات يؤيدن اخلطوات العم

املذكورة يف الفقرات السابقة لعالج مشكلة النحافة الشديدة وقلة الشهية لدى طفل املرحلة االبتدائية 

فنقصان وزن الطفل حىت وان كان يف بعض األطفال يعد ،فهذه املشكلة من املشاكل اليت تؤرق األمهات ،

  .يعود للثقافة السائدة يف اتمع  وهذا،طبيعياً ال يرضي األم أبدا وحتاول بشىت الطرق زيادة وزن طفلها 

  )٢٩(جدول رقم 

  يوضح أراء العينة حول دور األسرة املسلمة يف عالج مشكلة السمنة

  اال الغذائي  الرقم

 السمنة

ال أمارس هذا 

 السلوك مطلقاً

أمارسه بدرجة 

 ضعيفة

أمارسه بدرجة 

 متوسطة

أمارسه بدرجة 

 عالية

أمارسه بدرجة 

 عالية جدا
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 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

ابعد طفلي عن األطعمة اليت حتتوي   ١

 .على سعرات حرارية كبريه

٢١.٥ ٥٤ %٢١.٥ ٥٤ %٢٩.١ ٧٣ %١٤.٣ ٣٦ %١٣.٥ ٣٤% 

أدرب طفلي على تناول الطعام   ٢

 .بشكل سليم

٣٥.٩ ٩٠ %٣٤.٣ ٨٦ %٢١.٥ ٥٤ %٦.٨ ١٧ %١.٦ ٤% 

أضع صحن مستقل لكل فرد يف   ٣

 .األسرة

١٧.٩ ٤٥ %١٤.٧ ٣٧ %٢٥.١ ٦٣ %١٥.٥ ٣٩ %٢٦.٧ ٦٧% 

أكافئ طفلي عندما ميتنع عن   ٤

األغذية اليت حتتوي على سعرات 

 .حرارية عاليه

١٥.١ ٣٨ %٢٢.٣ ٥٦ %٢٤.٧ ٦٢ %١٥.٥ ٣٩ %٢٢.٣ ٥٦% 

  

  :ما يلي)   ٢٩( يتضح من خالل اجلدول رقم 

 ،)سعرات حرارية كبريه ابعد طفلي عن األطعمة اليت حتتوي على (واليت تنص على ) ١(يف الفقرة رقم    

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٩,١(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة السمنة يعاجلن %) ٤٣(وجد أن 

أدرب طفلي على تناول الطعام (واليت تنص على ) ٢(أما الفقرة رقم .بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ٢٧,٨(

 ايعاجلنه%) ٢١,٥(بينما ،يةبدرجة عالمشكلة السمنة يعاجلن %) ٧٠,٢(وجد أن ، )بشكل سليم

أضع (واليت تنص على ) ٣(أما الفقرة رقم .بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ١٥,٦(وأخريا ،بدرجة متوسطة

بينما ،بدرجة عاليةمشكلة السمنة يعاجلن %) ٣٢,٦(وجد أن  ،)صحن مستقل لكل فرد يف األسرة

واليت ) ٤(أما الفقرة رقم .ضعيفةبدرجة  ايعاجلنه%) ٤٢,٢(وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٥,١(
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وجد أن  ،) كافئ طفلي عندما ميتنع عن األغذية اليت حتتوي على سعرات حرارية عاليه(أ تنص على

وأخريا ،بدرجة متوسطة ايعاجلنه%) ٢٤,٧(بينما ،بدرجة عاليةمشكلة السمنة يعاجلن %) ٣٧,٤(

  .بدرجة ضعيفة ايعاجلنه%) ٣٧,٨(

من خالل العرض السابق الستجابة األمهات يتضح لنا أن نسبة مرتفعة من األمهات يؤيدن اخلطوات     

ففي الفقرة رقم .العملية املذكورة يف الفقرات السابقة للحد من مشكلة السمنة لدى طفل املرحلة االبتدائية

زن املفرطة ألطفاهلن نسبه يوضح العرض أن نسبة األمهات اآليت يطبقن هذا احلل للحد من زيادة الو)  ١(

وبصفة عامة كانت استجابة األمهات هلذه احللول متوسطة يف ،عينة الدراسةمتوسطة وليست عالية من 

رمبا بسبب الثقافة املنتشرة لدينا بأن الطفل أكثر صحة عندما يكون أكثر  ،مجيع الفقرات السابقة 

ظناً منها أنه ،ق والوسائل لزيادة وزن طفلها ففي أغلب األحيان نالحظ أن األم تسعى بشىت الطر،وزناً

لذلك حنتاج لنشر الوعي حول خماطر وأضرار السمنة على الطفل .بذلك سيكون أكثر صحة وحيوية

حيث يقع فريسة للسخرية ،وخصوصاً عندما يكون يف سن صغرية ،وأا تعيق منوه الفكري والصحي ،

  .وأقل اندماج مع اتمع،لة مما جيعله أكثر عز،من أقرانه بسبب زيادة وزنه 
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  الفصل السابع

  خامتــــــة الدراسة

  متهيــــــــــد

  .خالصة الدراسة:أوالً

  .التوصيات:ثانياً

  املقترحات:ثالثاً
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  :خالصة الدراسة:أوالً

  :نتائج الدراسة

  :املشكالت السلوكية األكثر انتشاراً كانت كالتايل - ١

  %).١٤.٤(األخالقية كانت مشكلة الكذب بنسبة من الناحية  -أ

مشكلة شجار الطفل :من الناحية االجتماعية كان هناك ست مشكالت منتشرة بدرجة كبرية وهي - ب

مشكلة الصراخ ،%)٣٧.٤(ومشكلة العناد كانت منتشرة بنسبة ،%)٣٩(مع إخوته كانت منتشرة بنسبة 

مشكلة رفض ،%)١٨.٤(كانت منتشرة بنسبة  مشكلة عدم التعاون، %)٣١.٩(كانت منتشرة بنسبة 

مشكلة الشتم بألفاظ قبيحة كانت منتشرة بنسبة ،%)١٧.٢(االنصياع لألوامر كانت منتشرة بنسبة 

)١٧.٢.(%  

مشكلة االلتصاق باألم :من الناحية النفسية كان هناك سبع مشكالت منتشرة بصورة كبرية وهي -ج

البكاء كان منتشرا  ، %)٢٤.٣(ب كان منتشرا  بنسبة االلتصاق باأل%). ٢٧(كانت منتشرة  بنسبة 

الشعور بالغرية من أخيه األصغر منه سناً كان ، %)٢٠.٧(اخلجل كان منتشرا  بنسبة %). ٢٢.٧(بنسبة 

اخلوف من احليوانات %). ١٩.٩(ثقته بنفسه ضعيفة كان منتشرا  بنسبة %). ٢٠.٧(منتشرا  بنسبة 

  %).١٤.٨(كان منتشرا  بنسبة 

( ن الناحية التعليمية كانت مشكلة إمهال الواجبات املدرسية واالستيقاظ متأخرا منتشرة بنسبةم-د

١٤.٤.(%  



- ٢٥٧  - 
 

مشكلة :من الناحية الغذائية كانت أربع مشكالت هي األكثر انتشارا وكانت على النحو التايل -هـ

بنسبة   مشكلة أكله ضعيف أو حمدود كانت منتشرة%).٣٠.٢(نقص الوزن كانت منتشرة  بنسبة 

مشكلة عدم غسل %). ١٧.٢(مشكلة عدم غسل اليدين بعد األكل كانت منتشرة  بنسبة %). ٣٠.٢(

  %).١٤.٤(اليدين قبل األكل كانت منتشرة  بنسبة 

سجلت الدراسة تأييد للخطوات العملية للمشكالت السلوكية املذكورة يف هذه الدراسة يف جوانبها -٢

  :والنفسية والتعليمية والغذائية والصحية وكانت على النحو التايلالدينية واألخالقية واالجتماعية 

حصلت على نسبة عالية عند )السرقة –الكذب (مجيع اخلطوات العملية ملعاجلة املشكالت األخالقية -أ

  .وقد وصلت هذه النسبة إىل أكثر من نصف جمتمع الدراسة.درجات االستجابة عالية وعالية جداً

العزلة -البذاءة- العناد والتمرد-شجار اإلخوة(العملية ملعاجلة املشكالت االجتماعية مجيع اخلطوات  - ب

وقد وصلت هذه النسبة .حصلت على نسبة عالية عند درجات االستجابة عالية وعالية جداً) واالنطوائية

  .إىل أكثر من نصف جمتمع الدراسة

-اخلوف وضعف الثقة بالنفس-الغرية-اخلجل(مجيع اخلطوات العملية ملعاجلة املشكالت النفسية -ج

وقد وصلت هذه النسبة إىل .حصلت على نسبة عالية عند درجات االستجابة عالية وعالية جداً) االكتئاب

  .أكثر من نصف جمتمع الدراسة

حصلت ) التأخر الدراسي-ضعف الدافعية لالجناز(مجيع اخلطوات العملية ملعاجلة املشكالت التعليمية  -د

وقد وصلت هذه النسبة إىل أكثر من نصف .ية عند درجات االستجابة عالية وعالية جداًعلى نسبة عال

  .جمتمع الدراسة
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حصلت على نسبة عالية عند ) النحافة-السمنة(مجيع اخلطوات العملية ملعاجلة املشكالت الصحية  -هـ

  .ع الدراسةوقد وصلت هذه النسبة إىل أكثر من نصف جمتم.درجات االستجابة عالية وعالية جداً

  

  :أهم التوصيات:ثانياً

توصي الباحثة بإرشاد اآلباء واألمهات إىل أساليب التربية السليمة اليت تساعد األبناء على ختطي -١

  . املشكالت اليت تواجههم يف مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة

رهم يف مساعدم على وممارسة دو،تفريغ قدر مناسب من الوقت بالنسبة للوالدين للعيش مع األبناء -٢

  .حل مشكالم 

فالرفق هو الذي سيجمع حول اآلباء ،احلرص على الرفق فهو عنصر مهم لنجاح مسعى الوالدين -٣

  .أطفاهلم بكل حب ومودة واستجابة

  .احلرص على أن يتفق الزوج مع زوجته على توحيد سياسة التعامل بينهما جتاه مشكالت أطفاهلما -٤

فالبيت اهلادئ املستقر هو بيئة ، اجلو اهلادئ من العالقات اإلنسانية بني الوالدين احلرص على توفري -٥

فهو أسوأ ما ميكن ، أما البيت الذي ال خيلو من جو الشجار واملنازعات، صاحلة لنمو الطفل منوا متوازنا

  .للطفل أن يعيش فيه سنوات طفولته 

لضررها ،أو اإلمهال ،ملة الوالدية اليت تتسم بالقسوة توعية الوالدين إىل عدم اللجوء إىل أساليب املعا-٦

  .البالغ على شخصية الطفل يف سنوات نشأته األوىل
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استغالل وسائل اإلعالم إىل توعية األسرة بأمهية مرحلة الطفولة وخصائصها يف املرحلة االبتدائية -٧

احل سوي خايل من املشاكل فكلما كانت األسرة أكثر وعياً خبصائص هذه املرحلة كلما أنشأنا جيل ص،

  .االجتماعية والنفسية املختلفة

  .أن يتم عقد دورات تدريبية لألسر من خالل اجلمعيات األهلية لتوضيح أساليب تربية األبناء-٨

  

  .الدراسات املقترحة:ثالثاً

ومن ،اتاستكماال للجهد الذي بدأت به الباحثة يف هذه الدراسة و بناًء على ما سبق من نتائج وتوصي    

خالل استطالع أراء العينة يف اجلانب امليداين نستنتج مدى حاجة اتمع لوضع خطوات عملية حلل 

سنة لذلك تقترح الباحثة بإجراء بعض ) ١٢-٦(املشكالت السلوكية لدى األطفال من الفئة العمرية 

  :الدراسات التالية

لناحية االجتماعية لدى طالب املرحلة إجراء دراسة وتصور مقترح لعالج املشكالت السلوكية من ا-١

  .املتوسطة من منظور التربية اإلسالمية 

إجراء تصور مقترح للوقاية من املشكالت النفسية لدى طالب املرحلة املتوسطة من منظور التربية -٢

  .اإلسالمية 

املرحلة إجراء دراسة عن دور األسرة املسلمة يف عالج بعض املشكالت السلوكية لدى األطفال يف -٣

  .االبتدائية من وجهة نظر اآلباء
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لومه:أوال    .القرآن و

  .القرآن الكرمي- ١

مشقي أبو - ٢ ن كثري  ا ن معر    .هـ ١٤٠١،بريوت ،دار الفكر ،تفسري القرآن العظمي،الفداء  إسامعیل 

لومه:نیا   .احلدیث و

ن أيب- ٣ ن محمد  كر عبد هللا  ه الكويف  أبو  ة:ش ن أيب ش ق ، مصنف ا بة ،١ط،كامل یوسف احلوت /حتق مك

ض،الرشد  .هـ١٤٠٩،الر

ن موىس ابوكر البهيقي - ٤ يل  ن  ن احلسني  ق،  سنن البهيقي الكربى:امحد  بة الباز ،) د.ب( ، ،محمد عبدالقادر عطا/حتق مك

   .هـ١٤١٤، ،مكه،

اين - ٥ بل أبوعبدهللا الش ن ح بلم ،أمحد  ن ح  .مؤسسة قرطبة،مرص، سند أمحد 

ن عبد القوي املنذري أبو محمد - ٦ ق،  الرتغیب والرتهیب:عبد العظمي  ن /حتق راهمي مشس ا ب العلمیة ، إ بريوت ،دار الك

  .هـ١٤١٧،

اري اجلعفي- ٧ ن إسامعیل أبو عبد هللا الب اري، محمد  ق،حصیح الب ن،بريوت،٣ط،مصطفى دیب البغا/حتق كثري  دار ا

مة  .هـ١٤٠٧،ال
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اري- ٨ ن إسامعیل أبو عبد هللا الب ترص،محمد  ق،اجلامع الصحیح ا ن كثري ،بريوت،٢ط،مصطفى دیب البغا/حتق دار ا

مة اري ، هـ١٤١١،ال  .حصیح الب

زید أبو عبد هللا القزویين - ٩ ن  ه:محمد  ن ما ق ، سنن ا  .  بريوت ،دار الفكر ،محمد فؤاد عبد البايق /حتق

سابوري  هللا أبو محمد عبد- ١٠ ني املستدرك:عبد هللا احلامك الن ق ،ىل الصحی ب ،مصطفى عبد القادر عطا /حتق دار الك

  .هـ١٤١١،بريوت ،العلمیة

سابوري- ١١ اج أبو احلسني القشريي الن ن احل ق،حصیح مسمل:مسمل  اء الرتاث،محمد فؤاد عبد البايق/حتق   .بريوت،دار إح

  .املعامج:لثا

ور-١٢ راهمي مذ عیة:إ ج اب،١ط، معجم العلوم  لك   .هـ١٣٩٥،القاهرة،الهیئة املرصیة العامة 

ظور-١٣ ن م ن محمد ا   .هـ ١٤١٤،دار فادر ،بريوت ، ٢ج  لسان العرب:أبو الفضل جامل ا

اح عبد الاك -١٤ ات :إسامعیل عبد الف ة مصطل عیة )الطفو(موسو ال–اج ة إ   مركز،)ت.د(،طبیة–نفسیة -ربویة–م

ريان ،فؤاد ابو حطب- ١٥ ن فهمي  مل النفس والرتبیة:محمد سیف ا الهیئة العامة لشئون املطابع ،١ج، معجم 

 .هـ١٤٠٤،القاهرة،األمريیة

ظور األفریقي املرصي - ١٦ ن م ن مكرم    .بريوت،دار صادر ،لسان العرب:محمد 

ظور-١٧ ن م اء الرتاث العريب، لسان العرب:محمد مكرم ا  .هـ١٤١٦،بريوت ،مؤسسة التارخي العريب،دار إح

اب لك دریة  دریة،اإلسك   .هـ١٤٢٥،اإلسك

    .املراجع:رابعا

كر اجلوزیة- ١٨ ن محمد أيب  ن القمي مشس ا رش والتوزیع، حتفة املودود بأحاكم املولود:ا ل  .هـ١٤٠٨، عامن ،دار الفكر 

ون عبد ا- ١٩ ن  ن احلسن ا ون:لرمحن  ن   ).ت.د(،بريوت ،دار الفكر ،٣ط، مقدمة ا

يس - ٢٠ يل القا بة احلليب ، أحوال املتعلمني وأحاكم املعلمني:أبو احلسن   .هـ١٣٩٢،مك

ن اجلوزي- ٢١ ة الو:أبو الفرج عبد الرمحن ا د إىل نصی  .هـ١٣٩٢،مكة املكرمة،دار املنارة ، لغة الك

امد محمد ال-٢٢ ن: غزايلأبو  لوم ا اء   ).ت-د(،بريوت، دار املعرفة ،٣ج،إح

امد محمد الغزايل- ٢٣ ن:أبو  لوم ا اء  ب العلمیة ، إح   .هـ١٤١٥،بريوت ،دار الك



- ٢٦٢  - 
 

ن حسنون - ٢٤  .هـ١٣٩٢،توس ،دار الثقافة ،محمد املطوي /تعلیق، آداب املعلمني:أبو عبد هللا ا

ن حبر اجلاحظ - ٢٥ ن  ق، وانكتاب احلی:أبو ع ة،دار الثقافة ،عبد السالم محمد هارون / حتق و  .هـ١٣٨٥،ا

ن مسكویه- ٢٦ ن محمد  يل أمحد  الق وتطهري األعراق:أبو  ق،هتذیب األ ة ،قسطنطني زریق/حتق بريوت ،اجلامعة األمرك

 .هـ ١٣٨٦،

ا - ٢٧ ن س يل احلسني ا ق،السیاسة:أبو   .هـ ١٤٠٢،بريوت، مؤسسة شباب اجلامعة،عبد املنعم أمحد/حتق

ا - ٢٨ ن س يل احلسني ا  .هـ١٤٠٠،بريوت ،دار الفكر ، القانون يف الطب:أبو 

ء حنو األبناء: أمحد القطان - ٢٩ ات اآل داد محمد الزن ،٣ط، واج بة السندس،إ ة ،مك و  .هـ١٤٠٦،ا

ق جحازي - ٣٠ ة الثقافة الصحیة:أمحد توف رش والتوزیع ، موسو ل امل الثقافة ،دار األرسة    .هـ ١٤٢٤،عامن ،دار 

يس- ٣١ ء:أمحد حسن امخل ء (ربیة األبناء يف وصا اآل اء واحلكامء واخللفاء واألد دیثا  قدميا)وصا األن دار الرفاعي ، ٢ط،و

رش، ل   .هـ١٤٢٨،لب،دار القمل 

رص محمد امحلد - ٣٢ الس واحلل:أمحد  ت ، قات يف النظام الرتبوي اإلساليم حىت القرن اخلامس الهجريدور ا مؤسسة آل الب

ة  مع املليك لبحوث احلضارة اإلسالم  .هـ١٤١٠،عامن ،ا

الن الوفاء - ٣٣   .هـ١٣٩٥،بريوت ،دار الفكر ، رسائل إخوان الصفاء:إخوان الصفاء و

ت النفسیة السلویة ع :أسامء عبد العزز احلسني  - ٣٤ لهيا–ند األطفال املش بة الرشد ،٢ط،أسباهبا وأسالیب التغلب  مك

ض،رشون  .هـ١٤٢٦،الر

ه أرشد بنجر- ٣٥ ربیة الطفل املسمل الواقع واملأمول:آم رش والتوزیع،أصول  ل ض،دار الزهراء    .هـ١٤٢١،الر

في- ٣٦ اح عف مميه محمد عبد الف ت الطفو املعارصة:أ  .هـ١٤٢٤،رمةمكة املك،مؤسسة الرشوق، ،مش

ت-٣٧ ين مدا رش والتوزیع،الطفو:أوج ل  .هـ ١٤٢٧،عامن ،دار جمد الوي 

لشحميي - ٣٨ لبناين، بريوت، : أیوب محمد ا یف نفهمها، دار الفكر ا   .هـ١٤٢٤مشالك األطفال 

بة األجن،٢، تقدمي عبد العزز القويص ؛ محمد عبد الظاهر الطیب، طخماوف األطفالوملان، .ب. ب- ٣٩ لو املرصیة، القاهرة،  مك

 .هـ١٤١١

لیه وسمل:جامل عبد الرمحن٤٠ مه النيب األمني صىل هللا  یف ر   .هـ١٤٢٧،مكة ،دار طیبة اخلرضاء،٩ط، أطفال املسلمني 

قال القامس وآخرون - ٤١ ت السلویة:جامل م رش والتوزیع ،ضطرا ل   .هـ١٤٢٠،عامن،دار صفاء 
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منو الطفو واملراهقة: امد عبد السالم زهران  -٤٢ ب ،٥ط، مل نفس ا  .هـ١٤١٩،القاهرة،امل الك

يس-٤٣ رش والتوزیع ،١ط،مل نفس الطفو:حسن  م ل دي    .هـ١٤١٨،اربد،دارالك

ات الرتبویة والنفسیة:حسن حشاته وآخرن-٤٤ لبنانیة ،معجم املصطل ار املرصیة ا   .هـ١٤٢٤،القاهرة،ا

ن- ٤٥ ربیة الطفل..اإلسالم الطفو يف:حسن مال ع هتا وأسس  ض ،دار املرخي ،١ط،ماك   .هـ١٤٠٢،الر

يل أبو رزق- ٤٦ ت يف مر الطفو:لمية  ربیة الب رش والتوزیع.مسئولیة األم املسلمة يف  ل   .هـ١٤٢٢،عامن،دار املناجه 

يل أبو رزق- ٤٧ ربیة الطفل: لمية  ربویة من القرآن والسنة يف  ا،٢ط،توجهيات  رش والتوزیع ا ل ، دة ،ر السعودیة 

 .هـ١٤٢٦

وت - ٤٨ ربیة الطفل املسمل:ا أمحد الش ت يف    .هـ١٤٠٨،املدینة املنورة ،مطابع الرشید،دور الب

الس توم، - ٤٩ ةدو ت األطفال الیوم  .هـ ١٣٧٣احسق رمزي، دار املعارف، مرص، القاهرة، : ، تمش

ين - ٥٠ ت النفسی:زر الرشب   ..هـ١٤٢٦، القاهرة،دار الفكر العريب،ة عند األطفالاملش

لطفل:سبوك- ٥١ ة العنایة  یايل:ت، موسو ن  رش،ایيل الوند،د راسات وال   .هـ١٤٠٩،بريوت،املؤسسة العربیة 
لف هللا - ٥٢ ري العادیة:سلامن  لتعلميیة والسلویة العادیة و سیة ا ت الرئ ینة ، الطفو املش  .عامن،دار 

لامن - ٥٣ ت األطفال واملراهقني:شارلز شفري، هوارد م شورات اجلامعة األردنیة، عامن : ؛ ت مش زیه محدي ، م سمية داود، 

  .هـ١٤٠٩،

ل إىل البحث يف العلوم السلویة:صاحل محد العساف-٥٤ بة العبیاكن،٣ط،املد ض، مك   .هـ١٤٢٤،الر

مل - ٥٥ ا هرمز وآخر،  رش، املوصل،  ،)املراهقة - الطفو (النفس التكویين صباح ح ة وال لطبا ب    .هـ١٤٠٨دار الك

رش والتوزیع،مخس خطوات لتعدیل سلوك طف:ادل رشاد غنمي- ٥٦ ل ار السعودیة    هـ١٤١٩،دة،ا

ة: ن األشول ادل عز ا-٥٧ منو من اجلنني إىل الشیخو جنلو املرص ، مل نفس ا بة   .هـ١٤١٩،القاهرة،یةمك

ه- ٥٨ لطفل وربیة األبناء:ایدة الرواج ة العنایة  رش والتوزیع ،موسو ل   .هـ١٤٢٠،عامن،دار أسامة 

منو:عباس محمد عوض-٥٩ مل نفس ا ل إىل  ة-املراهقة–الطفو -املد دریة،دار املعرفة اجلامعیة ،الشیخو   .هـ١٤١٩،األسك

ــو اخلــري-٦٠ منــو مــن امحلــل إىل املر :عبــد الكــرمي قــامس أب عــي طــيب متــریضا ظــور نفيســ اج رشــ ، اهقــة م ل ــل  دار وائ

  .هـ١٤٢٤،عامن،والتوزیع

لطیف حسني فرج- ٦١ رش، مفاهمي أساسیة لرتبیة األطفال:عبد ا ل ض،دار املرخي    .هـ١٤٠٣،الر

راهمي موىس - ٦٢ ن حزم ، املسئولیة اجلسدیة يف اإلسالم:عبد هللا إ   .هـ١٤١٥،بريوت ،دار ا
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ت النفسیة لألطفال:ر عبد هللا عسك- ٦٣  .هـ١٤٢٥،القاهرة،األجنلو املرصیة،ضطرا

لوان - ٦٤ حص  رش والتوزیع اجلدیدة ، ٣٢ط،  ربیة األوالد يف اإلسالم:عبد هللا  ة وال لطبا   .هـ ١٤١٩،القاهرة،دار السالم 

ه الطفل:عبد املنعم املیالدي- ٦٥ د،مؤسسة شباب اجلامعة ،١ط،مشالك نفسیة توا   .هـ١٤٢٤ریة اإلسك

ة الطفو:ز سامرة وآخرونعز -٦٦ رش والتوزیع،٣ط،سیكولوج ة وال لطبا   .هـ١٤١٩،عامن،دار الفكر 

لطفل:سعفاف أمحد عو -٦٧ منو النفيس  رش والتوزیع،ا ة وال لطبا   .١٤١٨،عامن،دار الفكر 

هتم–أطفالنا منومه :يل احلسن-٦٨ هتم-تغذ   .هـ١٤٠٢،بريوت،لمالینيدار العمل ،٢ط،مش

لول - ٦٩ ى األطفال:عامد عبد الرحمي ز نفعالیة والسلویة  ت  رش والتوزیع،ضطرا ل    .هـ١٤٢٦،عامن ،دار الرشوق 

سوي- ٧٠ ا:عبد الرمحن الع ال ت الطفو واملراهقة و عیة،اضطرا ج   .هـ ١٤٢٠،بريوت،دار الراتب 

ت ا:فاد اكمل حامم - ٧١ ظور إساليم وربويمش هتا ومعاجلهتا من م ة موا یف دار الزهراء ، ألطفال السلویة  والرتبویة و

رش والتوزیع  ض ،ل   .هـ١٤٢٣،الر

ة الطفل:يالفت حق-٧٢ اب،)مل نفس الطفو(سیكولوج لك دریة  سك دریة،مركز   .هـ١٤١٩،سك

ي السید -٧٣ هب لمنو من :فؤاد ا ةاألسس النفسیة   .م١٩٧٤، القاهرة، دار الفكر العريب ،٣ط،  الطفو إىل الشیخو

نفعايل:اكم الفرخ شعبان وآخر-٧٤ منو  رش والتوزیع ، عند األطفالا ل   .هـ١٤٢٠،عامن، دار صفاء 

ض األطفال: لكمينص حشادة وآخرون - ٧٥ عیة يف دور احلضانة ور ج دار الفرقان ، عامن ، األردن ، ، الرتبیة الصحیة و

  .هـ١٤٠٧

منو من املیالد إىل املراهقة:جمدي محمد دسويق-٧٦ ة ا جنلو املرصیة، سیكولوج بة    .هـ١٤٢٣،القاهرة،مك

بتدائیة املستوى اجلامعي : محمد السید سلطان وآخرون - ٧٧ مج تأهیل ملعلمي املر  ر ربیة الطفل والتعلمي  ت يف  نظر

ة الهالل ، رة الرتبیة وزا   ..هـ ١٤٠٦،القاهرة،مطابع مجمو

لشحميي - ٧٨ یف نفهمها:محمد أیوب ا ا  مشالك األطفال  ال حنرافات الطفولیة وسبل  ت و لبناين،  املش ، دار الفكر ا

  .هـ١٤١٤بريوت، 

راهمي امحلد - ٧٩ ن إ ربیة األوالد املظاهر : محمد  ض ،مطابع العرص، والعالجسبل الوقایة –التقصري يف    . هـ١٤١٤،الر

امد الغزايل- ٨٠ ن محمد أبو  ن: محمد  لوم ا اء   .بريوت، دار املعرفة ،٣ج،إح

صور وآخریوسف محمد یل محمد مج -٨١ منو من الطفو إىل املراهقة:م  .هـ١٤٠٣،دة ،دار هتامة ،٣ط، ا
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ت اجلاحظ: محمد سعد القزاز- ٨٢   .هـ١٤١٥،مدینة نرص،دار الفكر العريب،الفكر الرتبوي يف كتا

دس محمد عبد- ٨٣ ء وربیة األبناء:الرحمي  رش والتوزیع،١ط،اآل ل   .هـ١٤١٦،عامن،دار الفكر 

بة الرشد،٢ط،ربیة الطفل يف اإلسالم النظریة والتطبیق:محمد عبد السالم العجمي وآخرون- ٨٤ ض،مك  .هـ١٤٢٧،الر

يل قطب اهلمرشي وآخرون- ٨٥ بة العبیاكن،٢ط،لكذب يف سلوك األطفالا:محمد  ض،مك   .هـ١٤٢٤،الر

يل قطب اهلمرشي وآخرون- ٨٦ بة العبیاكن، مشلكة رسقات األطفال:محمد  ض،مك   .هـ١٤١٧،الر

رش والتوزیع،)الصيب واملراهق-اجلزء الثاين(الطفل من امحلل إىل الرشد  :ن إسامعیل محمد عامد ا-٨٧ ل ، الكویت ،دار القمل 

 .هـ١٤٠٩

منو:محمد عودة الزمياوي-٨٨ ة ،)الطفو واملراهقة(مل نفس ا رش والتوزیع والطبا ل  .هـ١٤٢٤،عامن،دار املسرية 

ت الشخصیة:محمد مصطفى زیدان-٨٩ لطفل واملراهق ونظر منو النفيس    .هـ١٤٠٠دة ،دار الرشوق،ط بدون،ا

ظ سوید- ٩٠ رش والتوزیع ،٢ط، لطفلمهنج الرتبیة النبویة : محمد نور عبد احلف ة وال لطبا ن كثري  ، بريوت- دمشق، دار ا

 .هـ١٤٢٧

ساين الطفو واملراهقة:محمود عطا حسني عقل-٩١ منو اإل رش والتوزیع،٣ط،  ا ل ض،دار اخلرجيي    .هـ١٤١٩،الر

ة: محمود مقزب- ٩٢ راثیة يف الرتبیة اإلسالم ة ،دار الثقافة ،دراسات  و   .هـ١٤٠٥،ا

ة الطفو واملراهقة:فى فهميمصط-٩٣ بة مرص،  سیكولوج ا،مك   .هـ١٣٩٤،الف

دة وزیدان جنیب حواشني- ٩٤ نفعايل عند األطفال:مف منو  رش ،ا ل  .هـ١٤٠٩،عامن،دار الفكر 

ا،:مالك جرجس - ٩٥ ال ت النفسیة لطفل وطرق  بة دار املعارف املش   هـ١٤٠٢،القاهرة، مك

شاجر عند األطفال وطرق العالجالغضب وا: مالك جرجس- ٩٦ لواء ، لعناد واملیل إىل ال ض،دار ا   .هـ١٤٠٥،الر

ه:مالك جرجس- ٩٧ ال لواء ،٢ط،التخریب عند الطفل أسبابه وطرق  ض،دار ا   .هـ١٤٠٥،الر

یف نعاجله:مالك جرجس- ٩٨ رش والتوزیع،٣ط،عندما رسق الطفل  ل لواء  ض،دار ا   .هـ١٤١٠،الر

كذب األطفال ویف یتعلمون الصدق:مالك جرجس- ٩٩ رش والتوزیع ،٣ط، ملاذا  ل لواء  ض،دار ا   .هـ١٤١٠،الر

ا:مالك جرجس- ١٠٠ ال ه بنفسه أسباهبا والوقایة مهنا و دم ثق لواء،٣ط،خماوف الطفل و ض،دار ا   .هـ١٤١٠،الر

بنة وآخر - ١٠١ شیل د ،  :م ة الطفو رش والتوزیع،سیكولوج ل ل    .هـ١٤٠٥عامن،  دار املستق

ت النفسیة لألطفال األسباب والعالج:ن عباس الشورجبي- ١٠٢ هنضة العربیة ،املش   .هـ١٤٢٣،القاهرة،دار ا
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ه الغربة- ١٠٣ ت السلویة عند األطفال:ن ب اإلساليم،املش   .هـ١٤٠١،بريوت،املك

يل األهدل- ١٠٤ ن السید  ات األ :هامش  ربیة ف   .هـ١٤٢٥،مكة،دار طیبة اخلرضاء،١ط،بادالوصا الغالیة يف 

ق صفوت خمتار - ١٠٥ ت األطفال السلویة األسباب وطرق العالج:وف   .هـ١٤١٩،القاهرة ،دار العمل والثقافة، مش

  .الرسائل اجلامعیة:امسا

ندي-١٠٦ لیل سـ ـات يف العامصـة املقدسـة:آمال معر  ـة نظـر األ رسـا  ،ربیـة الطفـل بـني القسـوة والتـدلیل مـن و

ة واملقارنة ،ماجستري  .هـ١٤٢٤،مكة املكرمة،امعة أم القرى،لكیة الرتبیة،قسم الرتبیة اإلسالم

ململكة العربیة :بیضاء محمد الرشیف - ١٠٧ لتمنیة الوعي الغذايئ لطالبات املر الثانویة  مج مقرتح يف الرتبیة الغذائیة  ر

مل ،رسا دكتوراه ،السعودیة لبنات،النفسقسم الرتبیة و  .هـ١٤٢٨، مكة املكرمة ،لكیة الرتبیة 

لعصميي - ١٠٨ ل التعلمي العام مبدینة الطائف:جزاء عبید جزاء ا ى طالب مرا ت النفسیة الشائعة  رسا ،بعض املش

مل النفس،ماجستري   .هـ١٤٣٠،مكة املكرمة ،امعة أم القرى،لكیة الرتبیة،قسم 

ر-١٠٩ ة واملقارنة ،رسا ماجستري،ربیة الطفل املسمل دور األم يف:ريیة حسني صا امعة أم ،لكیة الرتبیة،قسم الرتبیة اإلسالم

  .هـ١٤٠٣،مكة املكرمة،القرى

مهتا(األرسة املسلمة :مسرية معتوق أمحد بلی-١١٠ ى الطفـل) و اتیـة  منیة الرقابـة ا تري، يف  قسـم الرتبیـة ،رسـا ماجسـ

ة واملقارنة    .هـ١٤٢٠،مكة املكرمة،امعة أم القرى،لرتبیةلكیة ا،اإلسالم

شة عبد الرمحن سعید اجلالل-١١١ ال:ا ربیة الطفل املسمل وطرق  رات السلبیة يف  قسم الرتبیة ،رسا ماجستري ، ااملؤ

ة واملقارنة  .هـ١٤٠٥،مكة املكرمة،امعة أم القرى ،اإلسالم

دام بعض م :عبد الرزاق امحد محمد الغامدي- ١١٢ ادئ اإلرشاط اإلجرايئ يف تعدیل سلوك اخلروج من املقعد وسلوك است

لتطبیق يف مدرسة احلرمني مبكة املكرمة بتدائیة  ذ املر  ة ،رسا ماجستري ،مص اإلصبع عند تالم قسم الرتبیة اإلسالم

 .هـ١٤١٦،مكة املكرمة،امعة أم القرى ،واملقارنة

ارث-١١٣ ن حسن صاحل  ربیة الو يف مر الطفومسئولیة : د قسم الرتبیة ،رسا ماجستري ،  ،األب املسمل يف 

ة واملقارنة   .هـ١٤٠٩،مكة املكرمة ،امعة أم القرى ،اإلسالم
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ر-١١٤ ا ت الرتبویة الناجتة عهنا يف : فاطمة سامل عبد هللا   ف األرسي وبعض املش ىل التك رة  دراسة بعض العوامل املؤ

ة ضــوء الرتب  دانیــة"یــة اإلســالم تري  ،"دراســة م ة واملقارنــة،رســا ماجســ مكــة ،امعــة أم القــرى ،قســم الرتبیــة اإلســالم

 .هـ١٤١٧،املكرمة

ر محمد رضا الرشیف-١١٥ ساء يف القرآن الكرمي ودور األرسة يف غرسها يف نفـوس :و طة من قصص ال ة املست القمي اخللق

یات ة واملقارنة قسم الرتبیة،رسا ماجستري، الف   .هـ١٤٢٥،مكة املكرمة،امعة أم القرى ،لكیة الرتبیة ،اإلسالم

عي يف ضوء التوجهيات النبویة ودور األرسة يف تطبیقها:محمد سعید سالم اجلهين-١١٦ ج ،  ربیة وتعلمي الطفل يف اجلانب 

ة واملقارنة،رسا ماجستري    .هـ١٤٢٤،كرمةمكة امل،امعة أم القرى ،قسم الرتبیة اإلسالم

ى عینة مـن تلمیـذات :يم اكمل محمد بوقري--١١٧ كتئاب  ة النفسیة و ي والطمأن إساءة املعام البدنیة واإلهامل الوا

بتدائیة  تري، مبدینة مكة) ١٢-١١(املر  ـمل الـنفس،رسا ماجسـ مكـة املكرمـة ،امعـة أم القـرى،لكیـة الرتبیـة،قسـم 

  .هـ١٤٣٠،

  

  .لنتمواقع ا:سادسا

لسمنة :رضوان غزال - ١١٨ ة   :موقع عیادة طب األطفال،امجلعیة األمرك

http://www.childclinic.net/pain/obesity.html ، رة   .م١٣/٤/٢٠١٠،هـ٢٨/٤/١٤٣١رخي الز

  
وم- ١١٩ ب  h :موقع طب p://www.6abib.com/a-1123.htm،رة رخي  .م٣/٤/٢٠١٠،هـ١٨/٤١٤٣١ الز

لجنة - ١٢٠ لطفوا h:الوطنیة  p://childhood.gov.sa/vb/showthread.php?t=1563  ، رة املوقع رخي ز
 .م٤/٤/٢٠١٠،هـ١٩/٤/١٤٣١

رة ،  w.alsomnah.com/page.aspx?PageID=21http://ww:موقع السمنة- ١٢١ رخي الز

  .م٩/٤/٢٠١٠،هـ٢٤/٤/١٤٣١

الم العريب- ١٢٢ h :حمیط شبكة اإل p://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=148710&pg=62  ، رخي

رة یوم    .م٢٠١٠،هـ٢٤/٤/١٤٣١الز

د،امل الطفل،حصیفة الرایة- ١٢٣    ، ىل موقع الصحیفة،٧/٦/٢٠٠٦،محمد ا



- ٢٦٨  - 
 

h p://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=151633&version=1&template_

id=144&parent_id=78  

ات اخلاصة- ١٢٤ یا ح     :أطفال اخللیج ذوي 

h p://www.gul ids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=10&id=767 ، رة رخي الز

  .م٩/٤/٢٠١٠،هـ٢٤/٤/١٤٣١

ة اإلجعاز العلمي يف القرآن والسنة- ١٢٥    :موسو

55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=287&select_page=3http://رة املوقع ،م رخي ز

  .م٣١/٣/٢٠١٠،هـ١٥/٤/١٤٣١

ت:سابعا ور   :ا

  .هـ١٤٢٧، ١٦٣العدد ، جم األرسة:ماكحفة السمنة تتطلب تغیري العامل- ١٢٦
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