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 ٹ ٹ
  ] ٤٦ :الكهفسورة [  چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ  پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

  
  

  ] أقوال تربوية[ 
إنني أؤمن بقوة المعرفة ، أؤمن بقوة الثقافة ، ولكنني أؤمن : قال سيد قطب رحمه اهللا  •

 .أكثر بقوة التربية 
بنفسي ،  إنني أتولى العمل: قال رجل البن سحنون رحمه اهللا ممن يطلب ابنه العلم عنده  •

أعلمت أن أجرك في ذلك أعظم من الحج والرباط : وال أشغله عما هو فيه ، فقال له 
 .والجهاد 

بل تراكم األشغال ، وإنه وإن كان الكبير بادروا بتربية األطفال ق: قال أحد الحكماء  •
 ) ٤هـ ، ص  ١٤٠٨سويد ، (    .باً أوقد عقالً ، إال أنه أشغل قل

  
  
  
  
  
  

 

  ملخص الدراسة
  .التربية الوجدانية للطفل وتطبيقاا التربوية يف املرحلة االبتدائية :  نوان الدراسةع

  .حممد بن علي بن أمحد الشغييب الشهري :  اسم الباحث
  .تربية إسالمية :  التخصص.               املاجستري :  الدرجة
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ألسس التربوية لبنائها للطفل يف اإلسالم وبعض العوامل املؤثرة فيها ، وتوضيح بعض التطبيقات التربويـة يف  بيان التربية الوجدانية و أمهيتها بالنسبة للطفل وا:  هدف الدراسة
  .املرحلة االبتدائية 
  .املنهج الوصفي :  منهج الدراسة
  :تكونت هذه الدراسة من ستة  فصول باستثناء النتائج والتوصيات  وهذه الفصول هي :  فصول الدراسة

  .املدخل العام للدراسة  :الفصل األول 
 . الطفولة يف اإلسالم : الفصل الثاين 

 .التربية الوجدانية للطفل يف اإلسالم : الفصل الثالث 
 .للطفل يف اإلسالم  أسس التربية الوجدانية: الفصل الرابع 

 .التربية الوجدانية للطفل املؤثرات علىبعض : الفصل اخلامس 
  .مث النتائج والتوصيات واملقترحات ومراجع الدراسة             .الوجدانية للطفل يف املرحلة االبتدائية  تطبيقات التربية: الفصل السادس 

  :أهم النتائج 
  :توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها       

كل شخصية الطفل مبا يؤثر سلباً أو إجياباً على سلوكه يف حاضره أن مرحلة الطفولة ال تقل أمهية عن بقية مراحل حياة اإلنسان بل رمبا تكون أهم مرحلة ألن فيها تتش )١(
 .ومستقبله 

لوك اإلنسان وتعد مبثابة احملركات هلـذا  أن التربية الوجدانية جزء ال يتجزأ من جوانب التربية اإلسالمية لذا اهتمت ا التربية اإلسالمية اهتماماً بالغاً ألا تؤثر على س )٢(
 .لة الطفولة السلوك ال سيما يف مرح

 .أن للطفل حاجات وجدانية جيب على اآلباء واملربني واملعلمني إشباعها ، واحلرمان من إشباعها قد يؤدي إىل خلل يف االتزان  )٣(
 .فال طأن للتربية الوجدانية والعاطفية عند األطفال أسساً تربويةً تقوم عليها مستنبطة من سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تعامله مع األ )٤(
 .أن التربية الوجدانية كغريها من جوانب التربية تمارس يف املؤسسات التربوية وعلى رأسها األسرة واملدرسة  )٥(
  .االبتدائية  أن االهتمام بأهداف التربية الوجدانية واحملتوى الدراسي الذي حيقق هذه األهداف يساعد على تنمية اجلانب الوجداين لدى أطفال املرحلة )٦(

  :صيات أهم  التو
  :بناًء على ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج فإا توصي مبا هو آت       

 .االهتمام مبرحلة الطفولة وتربية الطفل تربيةً صحيحةً متكاملةً شاملةً متوازنة   )١(
 .االهتمام باجلانب الوجداين لدى األطفال كجانب مهم من جوانب التربية اإلسالمية  )٢(
الوجدانية وفهمها ومعرفة طرق إشباعها مما يساعد على الوصول إىل أفضل مستوى للنمو الوجداين والتوافق النفسي والصحة النفسية لدى  التعرف على حاجات الطفل )٣(

 .األطفال 
 .وكيفية تعامله مع األطفال  rتطبيق أسس البناء الوجداين يف األسرة واملدرسة من خالل تعلم سرية الرسول  )٤(
 .واختيار احملتوى املناسب لتحقيق هذه األهداف لدى طالب املرحلة االبتدائية حتديد األهداف الوجدانية  )٥(
 .طفي لديهم إعادة النظر يف طرق التدريس املستخدمة واختيار أفضل الطرق وأعظمها أثراً يف نفوس األطفال مما يساعد على منو اجلانب الوجداين والعا )٦(
 .انب الوجداين لدى الطالب تفعيل األنشطة املدرسية اليت من شأا تنمية اجل )٧(
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Specialization: Islamic Education  
Study Objective: Identifying sentimental education, the importance for the child, the educational bases to create it in the 
child in Islam, factors effect it, explaining some educational applications in the primary stage. 
Approach to the study: descriptive approach . 
Study chapters: This study consisted of six chapters, except the findings and recommendations and these chapters are : 
The first chapter : Entrance of the study 
The second chapter : The childhood in Islam. 
The third chapter :The sentimental education for the child in Islam.  
The fourth chapter :The educational bases to create sentimental constituting for the child in Islam.  
The fifth chapter : Some factors effect the sentimental education in the child.  
The sixth chapter : Applications of sentimental education for the child in the primary stage.  
Then the findings and recommendations proposals and Literature study 
Major Outcomes:  
This study draws the following results:  
 (1) that the phase of childhood is no less important than the other stages of human life, but perhaps the most important 
phase as it has shaped the child's personality, including positively or negatively affect his behavior in the present and 
future.  
(2) that education is an integral part of the emotional aspects of Islamic education is therefore a focus of keen interest in 
Islamic education because they affect human behavior and is a motor of this behavior, especially in childhood.  
(3) that the child's emotional needs and the parents, educators and teachers satisfied, satisfied, and the deprivation of may 
lead to an imbalance in the balance.  
(4) that the sentimental and emotional upbringing of children by the educational foundation is derived from the biography 
of the Prophet peace be upon him in dealing with children.  
(5) that education, like the emotional aspects of education practiced in educational institutions, especially the family and 
school.  
(6) that the interest in the objectives of the emotional and academic content to achieve these objectives, which help to 
develop the emotional side of the primary school children. 
Major Recommendations:  
According to the above results, the study recommends the followings:  
(1) Interest in child rearing and child - rearing in an integrated and balanced correctly 
(2) Concerning about sentimental part in children is recommended as an important part of the Islamic education.  
(3) The study recommends identifying the child sentimental needs, understanding them, then finding the way to satisfy 

them. This helps to reach the best level of sentimental growth, and emotional conformity, and psychological health in 
children.   

(4) The application of the emotional foundations of the building in the family and school learning through the biography 
of the Prophet peace be upon him, and how to deal with children. 

(5) Identifying the sentimental objectives as well as choosing the appropriate content to achieve these objectives for 
children in primary stages.  

(6) Reviewing the current teaching methods, and choosing the best and the effective one in the children, this helps in 
emotional and sentimental growth of children.   

(7) Activating the school activities which lead to develop sentimental behavior in the students.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلهـــــداء
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ِعم ال • سند فجزاه اهللا عني كـل إىل والدي العزيز حفظه اهللا تعاىل الذي شجعني على إكمال دراستي فقد كان يل ن

 .خري 

إىل والدتي حفظها اهللا تعاىل من كـل سـوء ووفقنـي إىل برهـا  ، التـي غرسـت يف نفسـي معـاني احلـب والوفـاء  •
 .واإلخالص وحب العلم  

  أبـتـي وأمـي يــارجــائي يف املىن                                      
  أبـتـي وأمــي مــنـبـع اإليـثـــار                                                                       

  إني جعلت ذخــريتـي بـــدعاكما                      
  ورضـاكـما عـونـي عـلى األخـطــار                                                                      

 
ي صربت واحتسبت يف سبيل مواصلتي للدراسـة والتـي كـان هلـا األثـر إىل زوجتي الغالية وشريكة حياتي الت •

  .الواضح يف دراستي املنهجية والبحثية 
إىل فلذات أكبادي ابني علي ، وابنتي وئام حفظهما اهللا تعاىل وجعلهما من حفظة كتابه الكـريم وجعلهمـا قـرة  •

 .عني يل ولوالدتهما 

 .إىل كل والد ووالده  •

 .إىل كل معلم ومعلمة  •

ٍ ومربية  •  .إىل كل مرب

  
  

ً بإذنه سبحانه  ً نافعا َ أسأل أن جيعله خالصا إىل كل هؤالء أهدي هذا اجلهد املتواضع فما هو إال جهد املقل ، ولكن اهللا
  .وتعاىل 

  
  واهللا ويل التوفيق ،،،

  
  
  
  
  
  
  
  

  الشــــكر والتقـــــدير
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كر ، فلـه احلمـد أشكر اهللا العلي القدير الذي أعانني على إمتام هذه        ُ كر وهو أجل من ش ُ الدراسة ، فهو أحق من ذ

  حىت يرضى وله احلمد إذا رضي وله احلمد بعد الرضا 
  

 مـن اهللا يشـكر ال: (ثم الشكر والتقدير إىل كل من ساهم وساعد ودعا ونصح فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم       
  ) . ٦٧١، ص ٢ت ، ج. أبودا ود ، د(  ) الناس يشكر ال

ً علـى اجلـد         وأخص بالشكر اجلزيل والدي ووالدتي حفظهما اهللا اللـذان كانـا خـري سـند يل وكانـا حيثـانني دائمـا
ً يل على أمور دي ً يل وعونا ني ودنياي واالجتهاد ومواصلة الدراسة فلهما مني كل الدعاء بأن يبقيهما اهللا تعاىل ذخرا

  .وأن يوفقني إىل برهما 
جبزيل الشكر والعرفان إىل جامعة أم القرى التـي فتحـت أبوابهـا ألبنائهـا الطـالب إلكمـال دراسـتهم  كما أتقدم      

عـدنان وزان ، ومعـايل املـدير . العليا والتي هلا باع طويل يف هذا اال وعلى رأسها معايل مـدير اجلامعـة السـابق د 
  .وليد أبو الفرج . احلايل د 

زهري كاظمي على كل ما يقدم من أجـل الرقـي بهـذه . ر لسعادة عميد كلية الرتبية دكما أتقدم بالشكر والتقدي      
  .الكلية العريقة فله مني كل التحية واالحرتام 

جنم الدين عبد الغفور األندجياني املشرف على هذه الرسالة والـذي / كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور       
ً بآرائه وم قرتحاته ونصائحه وتوجيهاته رغم مشاغله وارتباطاته حـىت خـرج العمـل علـى مـا هـو كنت أستأنس دائما

  .  عليه اآلن فجزاه اهللا عني كل خري 
  :كما أخص بالشكر والتقدير أصحاب السعادة الكرام كل من       

 . األستاذ بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة . عبد اهللا حممد حريري / د. أ  •

 .األستاذ املشارك بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. عيد عطايا عبد الناصر س/ د  •

إلثـراء هـذه الدراسـة  اومالحظاتهمـ اوتوجيهاتهمـ ابقبول مناقشة هـذه الدراسـة لالسـتنارة بآرائهمـ والذان تفضال
  .والرقي مبستواها 

  :كل من  االدراسة وهم بتحكيم خطة هذه لتقدير أصحاب السعادة الكرام الذان قاماكما أخص بالشكر وا      
 .حممود بن حممد كسناوي / د . أ  •

 .حممد عيسى فهيم / د    •

وال يفوتني أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل أعضاء هيئة التدريس بقسـم الرتبيـة اإلسـالمية واملقارنـة بكليـة       
  .الرتبية جبامعة أم القرى األساتذة الكرام فلهم مني كل التحية واالحرتام 

  
ً من كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل كل من ساعدني بتوجيه أو فكرة         :أو مقرتح وأخص بالذكر كال

 .عراد الشهري  األستاذ املشارك بكلية املعلمني يف أبها صاحل بن علي أبو / د •

 .األستاذ املساعد بكلية املعلمني يف بيشة .عبد اهللا بن علي أبو عراد الشهري / د •
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أتقد بالشكر والعرفان إىل زمالئي الكرام األستاذ سعد العتيبي ، واألستاذ بندر الشـهراني ، واألسـتاذ نبيـل كما       
 .الغامدي ، واألستاذ ياسر عارف ، واألستاذ وجدي بابطني ، فقد كانوا نعم األخوة واألصدقاء والنصحاء 

  
 مل فـإن فكـافئوه معروفـا إلـيكم صـنع مـن: (ل وحسبي أن أعمل بوصية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم حني قا      

  )  كافأمتوه قد أنكم تروا حىت له فادعوا به تكافئوا ما جتدوا
  ) . ٥٢٤، ص  ١ت ، ج.أبو داود ، د(                                                                                               

أن جيزي اجلميع عني خري اجلزاء علـى مـا قـدموا ويقـدمون ، وأن يـوفقهم إىل مـا فيـه  فأسأل اهللا العلي القدير      
  صالح اإلسالم واملسلمني 

  
  ]وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني [ 
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  ٣٧  التربية الوجدانية للطفل يف اإلسالم : الفصل الثالث  ٣
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  :املقدمة  
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيدنا حممد وعلى آله      

  : وصحبه أمجعني إىل يوم الدين أما بعد 
ة وطمأنينة ورشد ، لقد جاء الدين اإلسالمي بصورة شاملة ومتكاملة ليكون دين هداي     

خلصاً البشرية من اجلاهلية املقيتة وما كان فيها من املعتقدات الفاسدة  ، ومطهراً نفوسهم م
ووجدام مما علق ا من رذائل اجلهل ، وواضعاً أسساً ومبادئ وقواعد سـليمة للسـلوك   

بيـة اإلنسـان   اإلنساين ، ومقاييس العمل لتحقيق السعادة النفسية ، وحمققاً أهم الطرق لتر
  .   وذلك باالهتمام جبوانبه الوجدانية ويئة احلياة اآلمنة له ،

ومن أبرز شواهد منهج هذا الدين الرباين العظيم أنه عندما أراد أن يقيم جمتمعـه بـدأ        
بتحرير الوجدان البشري من عبادة غري اهللا ، ومن اخلضوع ألحد غريه ، ألنه إذا حتقق حترر 

ك حتققت  لإلنسان العزة والكرامة ، كما أنـه جـاء إلشـباع الـدوافع     الوجدان من ذل
واحلاجات الوجدانية لإلنسان كاحلاجة إىل األمن واالنتماء والتدين ، وتربية الوازع الـديين  
لدى الفرد وتربيته على الفضائل واملشاعر النبيلة كالصدق واألمانة والتسـامح وسـالمة   

خالص ، والشعور باألمل والتفاؤل ، والقناعـة والعـزة   الصدر من األحقاد ، والطاعة واإل
  .والكرامة 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٹ ٹ چ  وقد دعا إىل خلق الرمحة والرفق واللطـف ،       
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 إن: "لكرمي صلى اهللا عليـه وسـلم  وقال الرسول ا ] ١٥٩:  عمران آلسورة [  چچ  چ  
،  ٤ج ت ،. مسـلم ، د (  " شانه إال شيء من رتعي وال زانه إال شيء يف يكون ال الرفق
   ) ٢٠٠٤ص 

التربية الوجدانية حتتل مكاناً بارزاً يف التربية على مر العصـور إال أـا يف التربيـة    و      
ريعة اإلسالمية كما سـبق والـيت   اإلسالمية حتتل مكاناً أبرز ويظهر ذلك يف نصوص الش

  .اهتمت ذا اجلانب املهم يف حياة اإلنسان 
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إن اجلانب الوجداين أو االنفعايل للشخصية اإلنسانية يشتمل على العواطف واملشاعر "     
كاحلب والكره والغضب واخلوف والسرور ، والتربية اإلسالمية تربية روحيـة وجسـمية   

ربية وجدانية ألا ختاطب عاطفة اإلنسان وحتثه على العديد من واجتماعية وعقلية كما أا ت
  )  ٩٣هـ،ص١٤٢١العناين، " ( الفضائل ومكارم األخالق 

وهلذا فقد اهتم اإلسالم بنفسية اإلنسان ، وكرمه على سائر املخلوقات ، ووجه عنايته      
 ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹة ، للطفل ، فاهتم بنفسيته وكرامته ، وحفظ له مكانةً رفيعةً لدى األسـر 

  چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ  پ پ
  ) ٤٦: الكهفسورة  (                                                                                                                                

ون نفسـه  تك حيثوحيث أن العاطفة تشكل مساحةً واسعةً يف نفس الطفل الناشئ ،      
وتبين شخصيته ، فإن أخذها بشكل متوازن كان إنساناً سوياً يف مستقبله ويف حياته كلها ، 
وإن أخذها بغري ذلك تشكلت لديه عقد ال حتمد عقباها ، لذا فإن البناء الوجداين له أمهية 

مها  خاصة يف بناء نفس الطفل وتكوينه ،  وهذا البناء يلعب فيه الوالدان الدور األكرب ، إذ
املصدر األساسي ألشعة الوجدان والعاطفة اليت تبين نفس هذا الطفل ، ومها الركن الرشيد 
الذي يأوي إليه الطفل لينعم حبرارة الوجدان والعاطفة ونعمة األبوة واألمومة ، وكـذلك  

  ) .    ١٧٩هـ ، ص ١٤١٠سويد ، ( نعمة األخوة داخل األسرة 
التربية الوجدانية  "جاءت بعنوان ة هذه الدراسة واليت نبعت فكر ومن هذا املنطلق فقد     

إلبراز أمهية التربيـة الوجدانيـة للطفـل    " لتربوية يف املرحلة االبتدائية للطفل وتطبيقاا ا
، وجتدر اإلشارة إىل أنه مت اختيار املرحلة االبتدائية ألا تشكل جزءاً كـبرياً مـن   خصوصاً

اإلعانة والسداد والتوفيق يف عرض هذا البحث وأن يكـون  حياة الطفل ،  فأسأل اهللا تعاىل 
  .ذا نفع وفائدة ، واهللا من وراء القصد

  
  :موضوع الدراسة  
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لقد عين الدين اإلسالمي  جبميع جوانب اإلنسـان اجلسـمية والعقليـة والروحيـة          
اإلنسان  واألخالقية ال سيما الوجدانية منها والعاطفية ، وذلك ألن الوجدان جانب مهم يف

  .ككل اجلوانب ميكن أن ينمى بالتربية ويضعف باإلمهال والتغافل 
و اهتم اإلسالم بالتربية الوجدانية اهتماماً كبرياً ألن اجلانب الوجداين يؤثر على سلوك       

الفرد جتاه نفسه وجتاه احمليطني به من أفراد أسرته وجمتمعه ، والعناية به تضمن خلو الفـرد  
  .األمراض واالضطرابات النفسية  واتمع من

وتعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان فهي مرحلة أساسية حساسـة ، إذ       
يبىن عليها مستقبل األفراد ، وبالتايل مستقبل األمة ، لذا ال بـد مـن االهتمـام بالتربيـة     

  .الوجدانية يف هذه املرحلة لضمان التوازن واالستقرار يف املستقبل
التربية الوجدانية تتعلق باجلانب العاطفي والشعوري عند اإلنسان، الذي يشـكل  إن       

والوجدان يطلق على كل إحساس أوىل باللذة ،  سائر جوانب الشخصية اإلنسانية املتكاملة
واألمل ويطلق كذلك على أنواع من احلاالت النفسية من حيث تأثرهـا باللـذة أو األمل يف   

وعلى هذا فان األحاسيس واملشاعر الكامنـة   ، متتاز باإلدراك واملعرفة مقابل حاالت أخرى
جيابية أو سـلبية كـل   إوما ينتج عنها من مشاعر سعادة وأمل ومشاعر ، يف أعماق اإلنسان

والتربية الوجدانية هي اليت تعمل على تنميـة هـذه   ، ذلك يشكل الوجدان عند اإلنسان 
ة اليت تؤدى يف النهاية إىل عالقة اجيابية مـع البشـر   املشاعر واألحاسيس بالصورة االجيابي

  . والكون واحلياة
علـى   اجلوانب التربوية لشخصية اإلنسانكغريها من للطفل  وتعتمد التربية الوجدانية     

املؤسسات االجتماعية كاألسرة واملدرسة واتمع ومجاعة الرفاق ، والدراسـة  جمموعة من 
لوجدانية لطفل املرحلة االبتدائية من خالل املدرسة كوسيط من احلالية تتحدث عن التربية ا

 . وسائط التربية لتنمية هذا اجلانب لدى األطفال 
 وتتحمـل من حيث األمهية يف تنشئة الطفل، بعد األسرة املدرسة تأتى يف املرتبة الثانية ف     

وجعله حيب املعرفة  املدرسة تعليم الصغار بالتعاون مع األسرة من أجل توسيع مدارك الطفل
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خمتلف تربية يف  الفاعلمهمة، هلا أثرها  تربويةوالتعليم، مما أدى إىل بروز املدرسة كمؤسسة 
ن الطفـل يف  أاالجتماعية، واألخالقية، والسـلوكية، خاصـة و  وجوانب الطفل النفسية، 

تمعه الذي على التقليد والتطبع بالقيم اليت تسود جم السنوات األوىل من عمره يكون مطبوعاً
عظيم األثر يف تكوين شخصية الفرد التكوين  يعيشه يف املدرسة، لذا فان املدرسة تعد عامالً

ومن هنـا  . وىف تقرير اجتاهاته يف حياته املقبلة وعالقته يف اتمع، العلمي والتربوي السليم
فحسب، بل هي نسيج من العالقات خاصـة للطفـل    مؤسسةً تعليميةًن املدرسة ليست إف

الصغري، ففيها تتوسع الدائرة االجتماعية للطفل بأطفال جدد ومجاعات جديـدة، فيـتعلم   
اجتماعيـة   الطفل من جوها  املزيد من املعايري االجتماعية يف شكل نظم، كما يتعلم أدواراً

جديدة، فهو يتعلم احلقوق والواجبات، وضبط االنفعاالت، والتوفيق بني حاجته وحاجات 
كل ذلك من خالل ما يتلقاه من علوم معرفية وما  ، االنضباط السلوكيو التعاون،والغري، 

يكتسبه من خمالطة رفاقه يف املدرسة، فاملدرسة باجلملة هلا أثرها الفعال يف سلوك األطفـال  
  ). ٧م،ص ٢٠٠٦أمحد، ( وتوجيهام يف املستقبل

ربويـة يف العنايـة   ولكن مع ذلك كله فإن هناك قصوراً واضحاً من قبل املؤسسات الت     
الكاملة الصحيحة باجلانب الوجداين للطفل يف العملية التربوية رغم أمهيته ، حيـث يـتم   
التركيز على تدريس املقررات الدراسية دون االهتمام بتنمية اجلانب الوجـداين يف نفـوس   
الطالب ، فهذه املقررات مركزة حول حشو املعلومات ومن مث حفظها من قبل الطـالب  

  )  ١٠هـ ، ص ١٤١٧حجازي ،. (جاعها واستر
إن هناك دوراً مهماً ينبغي أن تقوم به املؤسسات التربوية يف غرس املبـادئ والقـيم        

الوجدانية للطفل لتترجم يف سلوكياته خالل ممارسته ملختلف األنشطة ، باإلضافة إىل املهمة 
  .له اليت تقوم ا يف مراعاة الفطرة وتلبية احلاجات الوجدانية 

  
لقد اهتم علماء الفكر اإلسالمي األوائل جبوانب من التربية الوجدانيـة يف كتابـام         

املتأمـل يف شـريعتنا   استنبطوها من األصول ، و أمثال الغزايل وابن تيمية وابن القيم ، واليت
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اإلسالمية يرى وبكل وضوح اهتمام اإلسالم ذا اجلانب كجانب مهم من جوانب تنشئة 
ل أال وهو اجلانب الوجداين ، وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرسم لنا الطريـق  الطف

الصحيح يف التعامل السليم مع األطفال وكيف ميكن خماطبة وجدام والتأثري عليه مما يؤدي 
إىل منوهم النمو املتكامل السليم فيؤدي ذلك إىل سلوكيات مرغوبة محيدة ، وإىل شخصية 

 ينها ونفسها وجمتمعها ، وسوف يتضح ذلك من خالل مباحث هذه الدراسةة نافعة لدصاحل
  .وفصوهلا 

  
على اآلباء واملربني والقائمني على املؤسسات التربوية أن يهتموا ذا  إن من الضروري      

اجلانب املهم يف تربية األطفال وأن يولوه عنايةً كبريةً كبقية اجلوانب ، وأن يتعرفوا علـى  
الطرق اليت تعينهم على ذلك ، وما هذه الدراسة إال غيض من فيض وجهد قليل الوسائل و

واالحتياجـات الوجدانيـة   قام به الباحث للتعريف مباهية التربية الوجدانية وأمهيتها للطفل 
وأهم التطبيقات التربوية هلا يف املرحلـة االبتدائيـة    واألسس التربوية للبناء الوجداين للطفل

  .جاءت أسئلة الدراسة وبناًء على ذلك 
  
  
  
  
  :الدراسة  أسئلة 

  :متثل السؤال الرئيس للدراسة يف السؤال التايل 
  ما التربية الوجدانية للطفل ؟ وما تطبيقاا التربوية يف املرحلة االبتدائية  ؟  

  :ندرج حتت هذا السؤال أسئلة فرعية وهي كالتايل وا     
 يتها ؟ما مفهوم الطفولة يف اإلسالم وأمه:  ١س
 ما التربية الوجدانية ؟ وما أمهيتها بالنسبة للطفل ؟:  ٢س
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  للطفل يف اإلسالم ؟  ةالوجداني لتربيةما أسس ا:  ٣س
  على التربية الوجدانية للطفل  ؟ املؤثراتما :  ٤س
  ما تطبيقات التربية الوجدانية للطفل يف املرحلة االبتدائية ؟:  ٥س

  :أهداف الدراسة 
  : حتقيق عدد من األهداف وهي الدراسة إىل سعت
 .التعرف على مفهوم الطفولة يف اإلسالم ، واهتمام اإلسالم ا  .١
 .أمهيتها بالنسبة للطفلبيان التربية الوجدانية و .٢
 .للطفل يف اإلسالم  ةالوجداني أسس التربيةبيان  .٣
 .التربية الوجدانية للطفل املؤثرات علىبعض التعرف على  .٤
 .ربية الوجدانية للطفل يف املرحلة االبتدائية توضيح بعض تطبيقات الت .٥

  :أمهية الدراسة 
تناوله وهو التربية الوجدانية ولعـل  أمهيتها من أمهية املوضوع الذي  هذه الدراسة اكتسبت

  :هذا املوضوع أمهيته ما يلي  أعطتمن أهم النقاط اليت 
إىل تكـوين   أن اإلسالم اهتم باجلانب الوجداين كغريه من اجلوانب ، حيث يسـعى  .١

 .الشخصية املتكاملة للفرد 
أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الفرد وبالتايل فإن االهتمام بالتربية الوجدانيـة   .٢

 .كجانب من جوانب تكوين الشخصية اإلنسانية أمر ضروري يف هذه املرحلة 
و آليات تفعيلـها   أن املعلم حباجة إىل تعريفه بأمهية التربية الوجدانية يف العملية التربوية .٣

 .وأساليب تنميتها لدى الطالب  ، فيعمل على ذلك 
إسهام هذه الدراسة يف إعادة النظر يف احملتوى بالنسبة للمقررات الدراسية ، وكـذلك   .٤

 .يف طرائق التدريس املتبعة 
إسهام هذه الدراسة يف مساعدة واضعي املناهج االبتدائية والقائمني على املـدارس يف   .٥

  .لتنظيم لتحقيق املبادئ اليت تتضمنها التربية الوجدانية التخطيط وا
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  :منهج الدراسة 
وهو أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف : الوصفي املنهج      

  . الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كمياً أو كيفياً
  ) ٢٧٤هـ ، ص ١٤٢٤عبيدات، (                                                        

  
،  املوضوع املتعلقة بالدراسـة  مباحثوصف عن طريق املنهج هذا الباحث  وقد اعتمد     

وذلك دف مجع احلقائق واملعلومات حول التربية الوجدانية للطفل من املصادر األساسـية  
سالمي ،  وبيان خطوات اإلسالم كالقرآن والسنة ، وكذلك أقوال علماء الفكر التربوي اإل

  ، مث بيان بعض ما ميكن تطبيقه يف املرحلة االبتدائية من تطبيقات تربوية يف تربية هذا اجلانب
  

  :حدود الدراسة 
التربية الوجدانية املتعلقة بالطفل يف اإلسالم وأمهيتـها ، وكـذلك   :  حدود موضوعية. أ

والعوامل املؤثرة فيها ،  وذلك مـن منظـور   االحتياجات الوجدانية اليت حيتاجها الطفل ، 
إسالمي انطالقاً من  القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، ومـن مث آراء علمـاء التربيـة    

  .واملفكرين املسلمني 
تطبيقـات  براز أهم أطفال املرحلة االبتدائية ومت اختيار هذه املرحلة إل:  حدود بشرية. ب

حيث أا متثل البيئة اليت يقضي فيها الطفل جزًء ليس بالقليـل   التربية الوجدانية للطفل فيها
  .من مرحلة الطفولة واليت تعد من أهم مراحل حياته 

  
  :مصطلحات الدراسة 

  : الطفل . ١
 طفْلٌ ويقال،  شيء كل من الصغري والطِّفْل الصغريان والطِّفْلة الطِّفْلُ" ذكر ابن منظور أن 

  "  املولود والطِّفْل القياس يف وطفْالت وطفْلَتان الٌوأَطْف وطفْالن وطفْلَةٌ
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  ) ٤٠١، ص  ١١ت ، ج.ابن منظور ، د(                                                   
الصغري الذي مل يبلغ سن الرشد سواًء كان ذكـراً أم  : واملقصود بالطفل يف هذه الدراسة 

  يف األسرة واتمع يف آن واحد ر ، وهو عضو إىل سن الثانية عش السادسةأنثى، من 
  :الطفولة . ٢

ويقصد بالطفولة هي املرحلة اليت يعتمد فيها الطفل على غريه يف تأمني متطلباته احلياتية، وال 
  .إىل سن الثانية عشر  السادسيستغين فيها عن أبويه ،وتكون من العام 

  : الوجدان . ٣
 تكلـف  بال عليه ويرد القلب يصادف ما جدالو، و يهف هو مبا الباطن إحساس الوجدان" 

  ) ٧١٨هـ ، ص  ١٤١٠املناوي ، "( وتصنع
  "     الباطنة باحلواس مدركة تكون ما لوجدانياتوا"ومجعه وجدانيات 

)                           ٣٢٣هـ ، ص  ١٤٠٥اجلرجاين ،(                                                       
األحاسيس واملشـاعر الكامنـة يف أعمـاق    : والوجدان املقصود به يف هذه الدراسة هو 

  . أو سلبية جيابيةإومشاعر  وأملٍ من مشاعر سعادة وما ينتج عنها، اإلنسان
  
  
  : التربية الوجدانية . ٤

جمموعة العمليات اليت تم بتنمية اجلوانب الوجدانية لدى : الباحث بالتربية الوجدانية  قصد
الفرد من مشاعر وعواطف وأحاسيس وانفعاالت وذيبها وتوجيهها التوجيـه اإلسـالمي   

  .تؤثراً تأثرياً إجيابياً على سلوك ذلك الفرد  السليم مما جيعلها
  :للطفل  ةالوجداني التربيةأسس . ٥

املبادئ اليت تقوم عليها التربيـة الوجدانيـة   : للطفل  ةالوجداني التربيةقصد الباحث بأسس 
، وهي األصول التربوية املستقاة من الشريعة اإلسالمية يف بنـاء وجـدان الطفـل    للطفل 

  . اإلسالمي الصحيحوعاطفته البناء 
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  : التطبيقات التربوية . ٦
هي ما ميكن من خالله تنمية اجلانب الوجداين يف نفوس : الباحث بالتطبيقات التربوية  قصد

  . الطالب ، وخماطبة وجدام وعواطفهم باألساليب التربوية اإلسالمية 
  :الدراسات السابقة  

كز البحثية للبحث عن الدراسات السـابقة  قام الباحث مبراجعة بعض اجلامعات واملرا      
  :املتعلقة مبوضوع دراسته ووقف الباحث على بعض الدراسات وهي 

التربيـة الوجدانيـة يف   : بعنـوان   ) هـ ١٤١٧(مسية حممد علي حجازي  دراسة .١
،رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم التربية  اإلسالم

  .قارنة اإلسالمية وامل
  .اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي : منهج الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إىل إبراز أهم جمـاالت التربيـة الوجدانيـة يف اإلسـالم ودور          
  :هم النتائج هلذه الدراسة ما يلياملؤسسات التربوية جتاه تعميقها يف تربية الفرد ، وكان من أ

شاعر واألحاسيس والعواطف واالنفعاالت والضـمري ،  أن التربية الوجدانية هي تربية امل •
 .واليت متثل حتقيق احلاجات الوجدانية اليت مبقتضاها يتحدد سلوك الفرد 

عمل اإلسالم على حترير الوجدان من اجلوانب اليت حتول دون نقائه وتقبله للتربية وأحل  •
 بإتباعلى اهللا عليه وسلم أمره وحمبة رسوله ص بإتباعحملها أساليب تقويته بزرع حمبة اهللا 

 .سنته 
، والسلبية بالعالج املناسب " الترغيب " رىب اإلسالم جماالت الوجدان اإلجيابية بالتنمية  •

 .إلجياد الشخصية السوية " الترهيب " لكل حالة 
أن التطبيقات التربوية للتربية الوجدانية تتمثل يف الدور الذي ينبغي أن تقوم به األسـرة   •

 .عن طريق تكامل العالقة بني املؤسستني اليت جتسد اهلدف التربويواملدرسة و
القرآن  –لإلسالم نظرية متكاملة يف التربية الوجدانية واليت تستمد أبعادها من األصول  •

 .وبذلك تغين الفرد واتمع عن سواها  –والسنة 
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  : السابقة التعليق على الدراسة* 
حظ فيها تشااً كبرياً مبوضوع دراسته من حيث وقف الباحث على هذه الدراسة وال      

املوضوع أال وهو التربية الوجدانية ، وكان من أوجه االختالف بني الدراسة احلالية وهـذه  
الدراسة أن الدراسة السابقة تناولت التربية الوجدانية بشكل عام وركزت علـى جمـاالت   

، أما الدراسة احلالية ركزت ) ضمري جمال العواطف ، جمال االنفعاالت ، جمال ال( الوجدان 
على تنمية اجلانب الوجداين لطفل املرحلة االبتدائية وإبراز أهم العوامل السلبية اليت تعيـق  
التربية الوجدانية للطفل وأهم التطبيقات التربوية يف املرحلة االبتدائية ، وقد استفاد الباحث 

 حبثه كالوجـدان وأمهيتـه يف اإلسـالم    من هذه الدراسة بعض احملاور واملفاهيم املهمة يف
  .وفتحت أمامه الطريق لبعض األفكار املتعلقة بتربية الطفل 

تربيـة طفـل   : بعنوان ).  هـ  ١٤٢٣( البندري سعد عبد العزيز السامل  دراسة  .٢
رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القـرى ،  . املدرسة االبتدائية رؤية مستقبلية

   .م التربية اإلسالمية واملقارنة كلية التربية ، قس
  .اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي : منهج الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إىل حماولة بناء رؤية مستقبلية لتربية طفل املدرسة االبتدائية ، من      
خالل التعرف على الواقع التربوي يف هذه املرحلة ، ورصد أهم التحديات اليت تواجهها ، 

  :راف آثارها وسبل مواجهتها ، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يليواستش
أن لتربية الطفل يف هذه املرحلة أمهيةً كبرية وتأثرياً كبرياً على حياته ومستقبل اتمـع   •

 .ككل 
أنه على الرغم من اإلجنازات الكبرية والتطور الواضح الذي حتقق يف املدرسة االبتدائية ،  •

 .تعاين من بعض املشكالت التربوية  إال أا الزالت
أن هناك الكثري من التحديات احلاضرة واملستقبلية اليت تواجه التربية بشكل عام وتربيـة   •

الطفل يف املدرسة االبتدائية بشكل خاص ، وأن هلا تأثرياً واضحاً على جممـل عناصـر   
 .العملية التربوية 



١٢ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

إلعداد األجيال الناشئة الستيعاب مستجدات  أن للتربية يف املدرسة االبتدائية دوراً مهماً •
العصر والتعامل معها بفاعلية ، مع احملافظة على عقيدم اإلسالمية ، وذلك من خـالل  
تطوير وحتسني مجيع عناصر العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية لتتالءم مع متطلبـات  

 .العصر 
  : السابقة التعليق على الدراسة* 

حث على هذه الدراسة والحظ موافقتها لدراسته من حيث البحث يف تربية وقف البا      
طفل املرحلة االبتدائية ، وكانت هذه الدراسة قد حتدثت عن واقع تربية طفـل املرحلـة   
االبتدائية وأبرز التحديات اليت تواجهها ، ولكنها مل تفصل يف جوانب هذه التربية وهو مـا  

انت الدراسة احلالية يف جانب مهم من جوانب تربية حتاول هذه الدراسة توضيحه حيث ك
الطفل أال وهو اجلانب الوجداين ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة بعض خصـائص  

  . الطفولة يف املرحلة االبتدائية وبعض احملاور املتعلقة باملوضوع 
ء التربية الوجدانية يف ضـو : بعنوان )  هـ١٤٢٧( دراسة حممود سالمة احلياري   .٣

، حبث مقدم ملؤمتر التربية الوجدانية للطفل ، جامعة القاهرة ،  منهج التربية اإلسالمية
 . كلية رياض األطفال 

 .اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي : منهج الدراسة 
، ومن أبرزها ألساليب اليت تساعد يف حتقيق البناء الوجداين الدراسة إىل بيان ا هدفت      
دور منهج التربية اإلسالمية يف بناء  ، وحفظ القرآن ، والشعر ، وأوضحتوالقصة  القدوة

اجلانب الوجداين للطفل ، وأنه بناء شامل متوازن ، ويتمثل يف غرس القيم الدينية وتعزيـز  
، وحـق   االجتاه حنوها لدى الطفل ، ومن املفردات اليت تؤدي إىل هذا البناء اإلميان بـاهللا 

  .ن الطفل يف الرمحة واحلنا
 . دور املدرسة يف التربية الوجدانية: بعنوان )  هـ ١٤٢٧( دراسة رفعة الزعيب    .٤

 . حبث مقدم ملؤمتر التربية الوجدانية للطفل ، جامعة القاهرة ، كلية رياض األطفال 
 .اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي : منهج الدراسة 
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الجتماعية واالنفعالية ، فعرفـت التربيـة   وقد تناول البحث دور املدرسة يف التربية ا      
العملية اليت يتم من خالهلا تعلم وتعليم املهـارات واملعـارف   : االجتماعية الوجدانية بأا 

  .والقيم ، واليت تشكل القاعدة للكفاءة االجتماعية والوجدانية 
  : ٤،  ٣التعليق على الدراسة رقم *

 مقدمني إىل مؤمتر التربيـة الوجدانيـة للطفـل    الدراستان السابقتان عبارة عن حبثني      
م جبامعة القاهرة ، وحاول الباحث جاهداً أن حيصل علـى مـنت    ٢٠٠٦واملنعقد يف عام 

هذين البحثني ولكن مل يستطع ، ومع ذلك فقد تبني له أن هناك اهتماماً كبرياً مبوضـوع  
املوضوع املهـم كهـذا   التربية الوجدانية ويتضح ذلك من خالل عقد مؤمترات ألجل هذا 

  .املؤمتر
 
التربية الوجدانية عنـد  : بعنوان ) هـ  ١٤٢٨( عواطف إبراهيم الصقري  دراسة .٥

 .، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة القصيم ،كلية الترية للبنات ابن قيم اجلوزية
  .اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي : منهج الدراسة 

اولة بناء رؤية مستقبلية لتربية طفل املدرسة االبتدائية ، من هدفت هذه الدراسة إىل حم     
خالل التعرف على الواقع التربوي يف هذه املرحلة ، ورصد أهم التحديات اليت تواجهها ، 

  :واستشراف آثارها وسبل مواجهتها ، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي
نظر ابن القيم كالً متكـامالً ووحـدة   الوعي بالطبيعة اإلنسانية، واليت تعترب من وجهة  •

الروح، القلب، النفس، والعقل، وترتبط هذه املكونـات  :متناغمة منسجمة وتتكون من
باالنفعاالت ارتباطاً قوياً وهلا عالقة تفاعلية مع بعضها البعض، وينطلق ابـن القـيم يف   

  .ذلك كله من منطلقات القرآن والسنة
ا تتطلبه من متطلبات فسيولوجية واجتماعية ونفسـية  حتقيق احلاجات اإلنسانية ومأمهية  •

بصورة متوازنة معتدلة واالكتفاء من احلاجات املادية حبد الكفاف واالنطـالق منـها   
  .لتحقيق احلاجات العليا واليت فيها الفالح والنجاح والتقدم لوجدان الشخصية املسلمة
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، ومتيـز  الوجـدان  ل إىل التعامل مع االنفعاالت من خالل الوعي باألفكار اليت تـدخ  •
اإلجيايب من السليب، والعمل على التخلص الفوري من السليب منها، وحتويـل اإلجيـايب   

  .الصاحل منها إىل عزم وإرادة مث فعل
أنه لعالج االنفعال لسلبية، وذلك انطالقاً من التركيز على االنفعاالت اإلجيابية أكثر من ا •

اإلجيايب كحل وقائي لكـثري مـن االحنرافـات    السليب البد من التركيز على االنفعال 
  .الوجدانية اخلطرية اليت تصيب الفرد

إن أفكار اإلنسان املتفائلة عن الكون واحلياة هي اليت جتذب له اخلري، وجتعل اإلنسـان   •
  .مقبالً على احلياة وعلى العكس من ذلك األفكار املتشائمة

يف استشعاره لإلنسان  الروحيلنضج ادة التأمل واوزي الذوق واملشاعر والعواطفتنمية  •
  .للجمال يف هذا الكون

التفكر يف خملوقات اهللا تعاىل، وهذا النشاط الفكري يشمل اجلانب العاطفي واالنفعايل  •
واإلدراكي، وهو يغري من تصور املسلم عن نفسه، وحيفزه لتغيري سـلوكه وعاداتـه،   

  . وخيلص املسلم من اهلموم واألحزان
لكون واحلياة واإلنسان باهللا تعاىل، فتفيض هذه املعرفة نـوراً علـى   استشعار ارتباط ا •

القلب ويستشعر كفالة اهللا وكفايته وحسن وكالته وقيوميته وحسن تدبريه له، وتقوده 
 .هذه املعرفة إىل معرفة نفسه وقدراته وإمكانياته وبناءه القيمي

  :التعليق على الدراسة السابقة *
راسة السابقة والحظ أا اهتمت باجلوانب اإلميانية يف تربيـة  وقف الباحث على الد      

الوجدان لإلنسان املسلم وركزت على قضية املهارات الوجدانية واملعرفة الوجدانية للصغار 
للعمل على تكيفهم مع متغريات احلياة ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة بعض املراجع 

ض النقاط اليت فتحت أمامه الطريق لبعض األفكـار  املتعلقة مبوضوع دراسته ، وكذلك بع
  .  املتعلقة بالدراسة 

  :على الدراسات السابقة  تعليق شامل*
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  :يالحظ الباحث على الدراسات السابقة ما يلي       
إدراك الباحثني ألمهية التربية الوجدانية وحيوية هذا املوضوع وضرورته فهو يف حاجـة   .١

 .األمر الذي أدى إىل تعدد الدراسات حوله ماسة إىل البحث والدراسة ، 
 .استخدام الدراسات السابقة املنهج الوصفي  .٢
مل تناقش الدراسات السابقة موضوع التربية الوجدانية من مجيع جوانبه بل تفردت كل  .٣

كمجاالت التربية الوجدانية ، والتحديات الـيت  دراسة جبانب معني من تلك اجلوانب 
 .وهكذا ة تواجه املدرسة االبتدائي

كانت دراسات مقدمـة إىل مـؤمتر    فقدالدراسات السابقة ال تزال يف بدايتها ،  بعض .٤
 .كبحوث قصرية 

  
  :الدراسات السابقة ما يلي  استفاد الباحث منوقد 

إىل موضوع التربية الوجدانية ، ولذا مت اختيار هذا املوضوع من قبل  توجيه نظر الباحث .١
 .ه الباحث ليكون جمال دراسته وحبث

 . لهوأمهيته والتسلسل املنطقي  الدراسةحتديد موضوع  .٢
 .حتديد بعض احملاور واملفاهيم األساسية للدراسة احلالية  .٣
فتحت الدراسات السابقة الطريق أمام الباحث للوصول إىل بعض األفكـار اجلديـدة    .٤

 .املتعلقة بالتربية الوجدانية للطفل 
الدراسات السابقة يف بناء رؤيـة واضـحة    االستفادة من بعض النتائج اليت توصلت هلا .٥

 .للدراسة احلالية 
  .االستعانة ببعض املراجع العربية اليت مت الرجوع إليها يف الدراسات السابقة  .٦

  :وقد متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة مبا يلي 
، األسـس   املفهوم ، األمهية( مناقشة موضوع التربية الوجدانية للطفل من مجيع جوانبه  .١

 ) والعوامل املؤثرة
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  .مفهوم الطفولة لغةً واصطالحاً :  املبحث األول
  

  مكانة الطفولة وأمهيتها يف التربية اإلسالمية:.  املبحث الثاين
  

  .الطفولة مراحل :  املبحث الثالث
  

  رةخصائص النمو ملرحلة الطفولة املتأخ: املبحث الرابع     

اهتمام الدراسة احلالية بالتطبيقات التربوية يف املرحلة االبتدائية فيما يتعلـق باألهـداف    .٢
 .واحملتوى وطرق التدريس واألنشطة املدرسية 

الدراسة احلالية تفتح اال أمام الباحثني للبحث يف هذه املوضوع فيما يتعلق بالتربيـة   .٣
  . ات اتمع كالفتاة واملراهق وغريمهاجلميع فئالوجدانية 

       
    

                                              
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  . الطفولة يف اإلسالم : الثاينالفصل 
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  .الطفولة يف اإلسالم :  الثاينالفصل 

  :متهيد 
 أُوىل مراحـل البنـاء    نسان ، فهـي اإل لبناء شخصيةتعد مرحلة الطفولة نقطة البداية      

 ثرها على مسـتقبل الفـرد واتمـع    واتمع املتقدم هو الذي يدرك أمهية هذه املرحلة وأ
والعناية ذه املرحلة يتطلب الوعي مبفهومها وأمهيتها ومتطلباا واحتياجاا ، فكلما ارتفع 

مهيته يف مسـتقبل  مستوى الوعي ا كلما تبوأت املرتلة اليت تتناسب مع خطورة دورها وأ
  .األمة 
إن مرحلة الطفولة ليست باملرحلة العادية بل هي من أهم مراحل حياة اإلنسان إن مل       

جلميع  تكن أمهها ففيها تتشكل شخصية الفرد ، فإن كان هناك اهتمام ذه املرحلة وإشباع
ة فإن ذلك ينتج جيالً احلاجات واملتطلبات يف مجيع اجلوانب املادية وكذلك املعنوية والروحي

متزناً متكامالً يف تربيته ، ويف املقابل فإن إمهال هذه املرحلة قد جيعل من الطفل الذي سيكرب 
ويصبح أحد أفراد اتمع الذين يعول عليهم ، سيجعله ذلك عضواً غري نافع بل وعالةً على 

مرحلة الطفولة وما يتلقـاه   جمتمعه وما ذلك إال ألنه مل يلق العناية الكافية يف طفولته ، ألن
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فيها الطفل ما هي إال مبثابة احملركات للسلوك املستقبلي الذي سيكون عليه هذا الطفل ، لذا 
كان ال بد من إدراك أمهية هذه املرحلة ومراحل منو الطفل فيها وأهم خصائصها وهذا مـا  

  . سوف نتحدث عنه يف هذا الفصل مبشيئة اهللا تعاىل 
  
  
  
  
  
  

  :مفهوم الطفولة  لغةً واصطالحاً : ول املبحث األ
  :الطفولة لغـةً  :احملور األول * 

الصغري مـن كـل   " لغوياً ) طفل ( ، وتعين كلمة ) طفل ( الطفولة مصدرها كلمة        
  ) ٧م ، ص ١٣٧١الفريوز آبادي ، " ( شيء أو املولود ومجعها أطفال 

  "بطن أمه إىل أن حيتلم الصيب يدعى طفالً حني يسقط من " ويف تاج العروس 
  ) ٤١٧ت ، ص .الزبيدي ، د(                                                               

   ] ٥: احلجسورة [ چ  ۓ  ۓ ے  چ ٹ ٹوقد تطلق هذه الكلمة على الواحد  ، 

   چ                     چ ٹ ٹوقد تطلق على اجلمع ، 
  ) ٣١: النورسورة  (

  :اصطالحاً الطفولة : الثاين احملور *
بأا معىن جامع يضم األعمار ما بني املرحلة اجلنينيـة ومرحلـة   "  :تعرف الطفولة        

االعتماد على النفس ، والطفولة متتد بالفرد من حالة العجز واالعتماد على اآلخرين عنـد  
فسه ، واضطالعه بنشـاط  امليالد إىل تلك املرحلة اليت يتاح عندها فقط اعتماد الفرد على ن
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إنتاجي وابتكاري فعال الستعداده وقدراته الشخصية ، وما يتوافر له يف جمتمعه من متطلبات 
  "التطبع االجتماعي والتربية والرعاية الصحية وغريها من أوجه الرعاية 

  ) ١٧٠م ، ص  ١٩٩٣فراج ، (                                                             
بأا املرحلة القابلة للنمو املتكامل يف مجيع جوانب اإلنسان بفضل ما : "  ويعرفها آخر      

زود به الطفل وهو مولود من قابلية للتغيري ، وقدرة على التعلم ، واستعداد لالنتفاع خبربات 
  ) ٥٥هـ ،ص  ١٤١٩احللييب ، " (البيئة احمليطة أو القريبة منه 

العهد الذي يتحرر فيه اإلنسان من مسؤوليات احلياة ، ويعتمد على "  أا آخرويرى       
  ) ٣م ، ص١٩٨٠القوصي ، " (غريه يف إشباع احتياجاته العضوية والنفسية 

بأا املرحلة األوىل من مراحل تكوين منو الشخصية ، اليت تبدأ مـن املـيالد    وقد حددت
املرحلة الثانية من مراحل منو الفـرد ،   حىت بداية: وتستمر حىت بداية ظهور البلوغ ، أي 

  ) ٣٤ - ٣٣م ، ص  ١٩٨٩إمساعيل ، (وهي مرحلة املراهقة 
أن هناك اختالفاً لدى الباحثني يف تعريف الطفولـة ، وذلـك طبقـاً     ويرى الباحث      

للمعيار الذي يتبناه الباحث ، حيث جند أن تعريف الفراج يركز على معيار االعتماد علـى  
وتعريف احللييب يركز على معيار الوظيفة والقدرة ، وأما تعريف القوصي فريكـز  الذات ، 

  .على معيار العمر واملسئولية 
من خالل التعريفات السابقة أن مرحلة الطفولة تتسم بسمات معينة الباحث يرى  كما      
  :هي 

 .أا مرحلة تتميز بالنمو املستمر واملتكامل يف مجيع اجلوانب  •
 .باملرونة والقابلية للتربية والتعلم  أا تتسم •
واالجتاهـات واملهـارات    تتشكل خالهلا شخصية الفرد ، ويكتسـب العـادات   •

 .واخلربات
أا مرحلة أساسية للمراحل اليت تليها ، وبقدر ما يكون األساس قوياً وسليماً بقدر  •

  .ما يكون البناء شامالً ومتكامالً 
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  : الطفولة وأمهيتها يف التربية اإلسالمية مكانة:  املبحث الثاين * 

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان ، فهي أوىل مراحل البناء واإلعـداد        
للمستقبل  ، كما أا األساس الذي يقوم عليه بنيان شخصية الفرد ، وما يتضـمنه هـذا   

اته ، وحتدد مـدى صـالحيته   البنيان من قيم واجتاهات حتدد نوعية سلوكه يف مستقبل حي
ليكون عضواً يف جمتمعه ، وذلك مبا اكتسبه من منو جسمي وعقلي سليم ، جيعله يتميز بفهم 
واع ملا جيري يف عصره من أحداث ، وما يسود فيه من اجتاهات ومعطيات خمتلفة ، فهمـا  

  ) ١٠٥م ، ص ١٩٩٢أبو معال ، ( .اإلسهام الفاعل يف تقدم جمتمعه ميكنه من
وحتتل مرحلة الطفولة أمهيةً كربى يف كوا املرحلة املهمة القابلة للتأثر والصـياغة ،        

ولقد . ففي هذه املرحلة تنمو قدرات الطفل وتتضح مواهبه ، ويكون قابالً للتأثر والتوجيه 
أثبتت األحباث والدراسات النفسية والتربوية خطورة هذه املرحلة ودورها يف بناء اإلنسان ، 

وال  –وين شخصيته ، وحتديد اجتاهاته يف املستقبل ، لذا لقيت الطفولة على مر العصور وتك
  . عنايةً واهتماماً من قبل املربني واملسئولني ، فهيئوا للطفل أسباب الرعاية الكاملة –تزال 

  ) ٥٧م ، ص ١٩٩٠الدكروري ، (                                                          
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ولقد عين اإلسالم عنايةً بالغةً مبرحلة الطفولة ، وسبق مجيـع اهليئـات واملنظمـات          
املختصة بالطفل رعايةً وعنايةً وتربيةً ، ومنهج اإلسالم يف االهتمام باألطفـال ورعايتـهم   

  لإلنسان ، وتفضيله وتكرميه له على سائر املخلوقات  ينطلق من النظرة العامة
  ) ٧٠: اإلسراءسورة  ( چ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک ک چ ٹ ٹ

وهذا التكرمي والتفضيل لإلنسان يشمل مجيع مراحل حياته ، خاصةً مرحلـة البنـاء         
، فقد ضمن للطفل حقوقاً شاملةً ، مثل حق الرضاعة ، وحق ) مرحلة الطفولة ( واإلعداد 

يم وغريها من احلقوق اليت تكفـل لـه احليـاة    احلضانة ، وحق النفقة ، وحق التربية والتعل
ذكرها علماء الفقه يف كتبـهم ،   الكرمية ، وربط هذه احلقوق بالدين ، ورتب هلا أحكاماً

وجعل التقصري من جانب ويل األمر يف أداء أي من هذه احلقوق تفريطاً يف املسؤولية الـيت  
  .اله اهللا عليها ، وسيحاسب عليها و
ألن يؤدب الرجل ولده : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : ال فعن جابر بن مسرة ق 

  ) ٣٣٧، ص  ٤ت ، ج.دالترمذي ، " ( خري من أن يتصدق بصاع 
واإلسالم مل يعنت بالطفل من والدته إىل بلوغه سن الرشد فحسب ، بل كانت هـذه        

، إذ حـث الـنيب    العناية حىت قبل الوالدة ، فحرص على صالح وطهارة املنبت واحلضانة
على اختيار الزوجة الصاحلة ، والزوج الصاحل ، ورد يف احلديث عـن   صلى اهللا عليه وسلم

تنكح املرأة ألربع،ملاهلا ،وحلسبهاومجاهلا ، :"صلى اهللا عليه وسلم قالعن النيب  tأيب هريرة 
  )١٩٥٨،  ص  ٥ج ، هـ ١٤٠٧البخاري ، " ( ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ولدينها
  .فهذه النصوص وغريها تدل داللةً واضحةً على اهتمام اإلسالم بالطفل       
ه مع اهتمام الوالدين واألسرة واملدرسة بالطفولة فإن هناك اهتمامـاً  يرى الباحث أنو      

، كل حسب قيمه ومعايريه ، حيث تزايدت الدراسات واملؤمترات اليت  دولياً وإقليميا وحملياً
  .ة الطفولة تم بقضي

ويف إطار االهتمام العاملي بالطفولة ، أصدرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقـوق        
م ، وبعد عشرين عاماً اختذت هيئة األمم املتحدة قراراً بتسـمية عـام    ١٩٥٩الطفل عام 
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م بالسنة الدولية للطفل ، لتوجيه األنظار للعناية بالطفولة ، ونظـراً للمشـكالت    ١٩٧٩
االجتماعية والصحية اخلطرية اليت يتعرض هلا األطفال على الساحة الدولية ، برزت فكـرة  

م ، كمـا أنشـأت    ١٩٩٠عقد مؤمتر القمة العاملي من أجل األطفال ، الذي عقد يف عام 
   )٢٥٠هـ ،ص ١٤١٥، اخلطيب(.اية الطفولة ،كمنظمة اليونيسيفبعض املنظمات الدولية لرع

لي مل تكن اململكة العربية السعودية بعيدةً عن هذا الـوعي ، فقـد   وعلى الصعيد احمل      
حظيت الطفولة بالعناية واالهتمام من قبل املسئولني ، عمالً بالشريعة اإلسالمية اليت حثـت  
على رعاية األطفال ، وإمياناً منهم حبق الطفل يف النمو املتوازن الشامل ، وإدراكاً منهم ألثر 

  .ملستقبل ذلك يف احلاضر وا
ومن أبرز مظاهر تلك العناية أن شكلت اللجنة الوطنية السعودية لرعاية األطفال عام       

  . هـ ، لوضع تصورات بناءة ، ورسم إستراتيجية فاعلة لرعاية األطفال  ١٣٩٨
  ) ٩هـ ص  ١٤١٨الدمهاين ، ( 

  
وزارة التخطيط ، هـ حتت رعاية  ١٤٠٧عام ) الطفل والتنمية ( كما عقدت ندوة       

لتحديد األدوار الالزمة لتنمية الطفولة يف اتمع السعودي والتعـرف علـى مشـكالا    
  ) ٨، ص  هـ ١٤٠٧ندوة الطفل والتنمية ، . ( وعالجها 

إن مرحلة الطفولة حتتل أمهيةً كربى لعدة اعتبـارات  : ويف ضوء ما سبق ميكن القول       
  :منها 

إلنسان ، وحاجة الطفل فيها إىل الرعاية حىت يصل إىل درجة طول مرحلة الطفولة عند ا •
 .االعتماد على النفس ، فهي  أطول من نظرياا عند مجيع الكائنات األخرى 

 .قابلية الطفل يف هذه املرحلة للتوجيه والتشكيل  •
كوا مرحلة إعداد للمستقبل ، فهي حجر الزاوية لبناء اإلنسان وضمان تقدمه، كما أن  •

 .ل اتمع مرتبط بالعناية بأطفاله ، فهم قادته وثروته املستقبلية مستقب
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تزايد عدد األطفال ، حيث يبلغ عدد سكان العامل الذين تقل أعمارهم عن مخسة عشر  •
من عـدد  %  ٤٥من العدد الكلي ، ويف البالد اإلسالمية يشكلون نسبة %  ٣٦عاماً 

هـ فكيف  ١٤١٩ا ما قبل عام ، وهذ)  ٥٧هـ ، ص  ١٤١٩احللييب ، . ( السكان 
  .باليوم 

اهتم الكثري من علماء التربيـة  فقد نظراً هلذه االعتبارات وغريها ، يرى الباحث أنه و      
واالجتماع وعلم النفس بدراسة مرحلة الطفولة ، حملاولة فهمها ، والتعرف على متطلباـا  

  .داده للمستقبل وحاجاا ، واالستفادة منها يف تعليم الطفل وتربيته وإع
  :مراحل الطفولة : املبحث الثالث * 

مير اإلنسان يف حياته بعدة مراحل ، ويتحول من حال إىل حال ، حبيث تتميـز كـل         
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چ ٹ ٹمرحلة خبصائص ومظـاهر معينـة ،   

  . ) ٦٧: غافرسورة (  چ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤڤ
فمثالً صفات الطفل اجلسمية والعقلية وهو ابن عشر سنني ختتلف عن صفاته وهو ابن       

تلك املتغريات الـيت  "  على أا سنتني ، وقد استخدم مفهوم املرحلة يف علم النفس للداللة
 تتناول مظاهر النمو املختلفة واألمناط السلوكية اليت تقترن معاً أثناء حدوثها ، حبيث ميكـن 

  " ا ومتيزها عن غريها من املراحل تصنيفها منطقياً ، وعزوها إىل مرحلة منو معينة ، فتحدده
  ) ٢٥م ، ص ١٩٨٤نشوايت ، (                                                              

وعلى الرغم من أن منو اإلنسان وحدة مستمرة ال انفصال بني مراحلها ، فكل مرحلة       
فمراحل النمو تتداخل يف بعضها البعض . " ؤثر على املرحلة التالية وتتأثر باملرحلة السابقة ت

كما تتداخل فصول السنة يف تدرج ، وانتقال الفرد من مرحلة إىل مرحلة يكون تـدرجيياً  
   )  ٨٣، ص م ١٩٩٩زهران ، " ( وليس فجائياً 

قسيم مراحل النمو املختلفة كما قسـموا  حثني عمدوا إىل تاإال أن علماء النفس والب        
مرحلة الطفولة إىل مراحل متعددة ألغراض الدراسة ، وختتلف هذه التقسيمات فيما بينها ، 

على التقسـيم  تقسيمه فمنهم من يقسمها على أساس اخلصائص اجلسمية ، والبعض يركز 
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ومنهم من يقسمها ، والبعض على حسب االهتمامات الرئيسية للطفل ، ) املعريف ( العقلي 
هو الذي سـيؤخذ   –حسب املراحل التعليمية  –حسب املراحل التعليمية ، وهذا التقسيم 

  . ى الطفل يف املرحلة االبتدائية ذلك ألنه يتالءم مع أغراض البحث يف التركيز عل به،
  
  
  :االنفعالية  مراحل الطفولة وأهم خصائصها* 
 :)اجلنني ( مرحلة ما قبل امليالد  •

وتبدأ من اإلخصاب حىت الوالدة ، وتسمى املرحلة اجلنينية وتعد من أهم مراحل النمو       
يف حياة الطفل ، إذ أن بيئة اجلنني مهمة جداً ويتأثر ا منو الطفـل يف املراحـل النمائيـة    
الالحقة ، فإذا كانت بيئة اجلنني غري مناسبة بسب األمراض اليت تصيب األم ، أو تعـاطي  

أو نقص الغذاء ، فإنه يؤثر سلباً يف مسار النمو الطبيعي للجنني ، كما أن سـلوك  األدوية ، 
الكائن احلي ال يبدأ فقط منذ امليالد ، بل يبدأ منذ املرحلة اجلنينية ، فاألم تشـعر حبركـة   
جنينها بعد حوايل أربعة أشهر من احلمل ، وتزداد هذه احلركات وتتأثر بالظروف الداخلية 

( كنفها اجلنني ، فسلوك اجلنني ميكن أن يكون استجابة للظروف اخلارجيـة  اليت يعيش يف 
ولذلك جيب يئة الظروف املناسبة للنمو السليم للجنني ) كاحلالة االنفعالية اليت تعيشها األم 

  )٨٥هـ،ص١٤٢٨الزعيب، .(قبل الوالدة حىت نضمن له منواً طبيعياً سليماً معاىف بعد الوالدة
 
  ) :الرضاعة ( مرحلة املهد  •

لوالدة حىت اية السنة الثانية ، وتكون انفعاالت الطفـل مرتبطـة أكثـر    وتبدأ من ا      
حباجاته البيولوجية ، كما يستجيب النفعاالته استجابة صوتية عامة ، فيصيح أو يصرخ ، أو 

، ... ) أمل ، جوع ، حـزن ، خـوف   ( ينطق بعبارات لغوية تدل على حاالته االنفعالية 
تتسم انفعاالت األطفال يف هذه املرحلة بأا عنيفة وشديدة وخاصة يف حاالت اخلـوف  و
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والغضب وقصرية األمد سرعان ما تنتهي ليحل حملها انفعال آخر عنـدما يـثري انتبـاههم    
  .موضوع آخر 

  :ومن أبرز انفعاالت الطفل يف هذه املرحلة ما يلي       
ية اليت تؤدي دوراً هاماً فيحفظ حياة الكـائن  وهو من الدوافع األولية الفطر: اخلوف  .١

احلي ، وأبرز مثريات اخلوف عند األطفال يف هذه املرحلة األصوات العالية واإلحساس 
 .بالسقوط من مكان مرتفع ، واحليوانات والظالم ، واالنفصال عن أمه 

 ويظهر الغضب عند األطفال عندما يشعرون بعدم الراحة اجلسمية أو وجـود :الغضب  .٢
عائق يعيق إشباع حاجتهم ، أو تدخل الكبار كثرياً يف شئوم ، أو إذا أخـذت لعبـة   
منهم ، أو إذا تركوا يف الغرفة وحدهم ، ويعرب الطفل عن غضبه بالصراخ والبكـاء ،  

 . وضرب األرض بقدميه ، والتخريب والعدوان 
خوته أو غريهـم ، ،  يثار الطفل إذا شاركه أحد يف حمبة والديه سواًء كان من إ:الغرية  .٣

ويعرب عن الغرية بالضرب والصياح وشد الثوب أو الشعر ، ومعظم انفعـاالت الغـرية   
 . تكون خالل العام األول مرتبطة بشخص األم أو من حيل حملها 

يعرب الطفل عن حبه لآلخرين بشكل صريح ، حيث يريد أن الكثري من األطفال :احلب  .٤
من أبرز طرائق احلب العنـاق ، واللمـس باليـد ،    صلةً جسميةً وثيقةً مبن حيبون ، و

واملالطفة ، والتقبل ملوضوع احلب ، ويتوقف مدى ما يظهره من حب لآلخرين علـى  
 )٨٥م،ص ١٩٩٩زهران،(.مدى ما يتلقاه من حب من قبل اآلخرين 

 
 : مرحلة الطفولة املبكرة  •

طفل يف هذه املرحلة أكثـر  أ من السنة الثانية حىت السادسة ، وتكون انفعاالت الوتبد      
متايزاً ، كما يزداد متايز االستجابات االنفعالية فتحل االستجابات اللفظية حمل االستجابات 
االنفعالية اجلسمية ، كما تتميز انفعاالت الطفل يف هذه املرحلة باحلدة ، واملبالغة حيث جند 

حلـدة تأخـذ تـدرجيياً    الطفل شديد الغرية ، شديد الغضب ، شديد العناد ، ولكن هذه ا
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من البكاء ( باالستقرار ، كما تتميز انفعاالت األطفال بالتنوع والتقلب من انفعال إىل آخر 
، كما تظهر االنفعاالت متمركزةً حول الـذات  ) إىل الضحك ، ومن الغضب إىل السرور 

  )  ١٢٢هـ ، ص  ١٤٢٨الزعيب ، . ( كاخلجل والشعور بالنقص والشعور بالثقة بالنفس 
  
  
 
 :مرحلة الطفولة املتأخرة  •

رة ، وتوافق املرحلة االبتدائية ومتتـاز هـذه   حىت الثانية عش السادسةوتبدأ من السنة       
 .املرحلة بأن الطفل يبدأ يف املشاركة يف العامل احمليط به خارج حميط األسرة

و طور التأديب ، وه) مرحلة التمييز ( ويطلق على هذه املرحلة يف التصور اإلسالمي       
والتهذيب والتعليم املنظم ، وذلك لنمو الطفل العقلي السريع، ولقوة متييزه ، ويدرب خالهلا 

  . الصالة ، وآداب االستئذان، ويخري إذا بلغ سبعاً بني أبويه إذا تنازعا فيه  ءعلى أدا
  ) ٣٨هـ ، ص  ١٤١٩احللييب ،  ( 

  
ى اكتساب وإتقان املهارات األساسـية ، وهـي   وخالل هذه املرحلة يتم التركيز عل      

مهمة تقع مسؤوليتها على عاتق املدرسة واألسرة ، كما أا مرحلة اجلهد املركـز ملعرفـة   
  ) ٢٤٩م ، ص ١٩٩٩صادق ، . ( الذات والبيئة بطريقة ختتلف عن املراحل السابقة 

  
ـ        ل اآلبـاء ملعرفـة   ويرى الباحث أنه من الضروري التعرف على هذه املراحل من قب

، وعلـى املعلمـني واملـربني أن    اخلصائص االنفعالية والوجدانية لألطفال يف هذه املراحل 
 ١٢إىل سن  ٦يتعرفوا على اخلصائص االنفعالية لألطفال يف مرحلة الطفولة املتأخرة من سن 

مع هـذه   يتالءمومن مث التعامل مع األطفال ومع وجدام ومشاعرهم وانفعاالم مبا عاماً 
اجات الوجدانية واالنفعالية هلم ، وقد ركزت هذه مع االحتي يتالءماخلصائص ، وكذلك مبا 
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الدراسة على مرحلة املدرسة االبتدائية وبالتايل فال بد من مراعاة هذا اجلانب واالهتمام بـه  
  .ليقوم املعلم بدوره الصحيح واملطلوب منه جتاه هذه الفئة العمرية 

  
  
  
  

  :الباحث هذه املراحل يف الشكل التايل ويلخص       
  
 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصطلحھا 
 العلمي

اسمھا 
 التربوي

 أشھر ٩ مرحلة ما قبل المیالد

  عدد 
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  ) :مرحلة املدرسة االبتدائية ( خصائص النمو ملرحلة الطفولة املتأخرة : املبحث الرابع * 
  : متهيد*  

العمليـة  تعد دراسة خصائص النمو يف مرحلة الطفولة املتأخرة وسيلة مهمة لتطـوير        
التربوية ، ألنه ميكن االستعانة باملعرفة العلمية عن خصائص منو التالميذ يف هذه املرحلـة يف  
تقدمي التعليم املناسب ، ويئة الظروف املالئمة هلم ، ال سيما أن هذا البحث بصدد احلديث 

ل ، لـذا  عن التربية الوجدانية للطفل واليت تعد جزًء ال يتجزأ من جوانب النمو لدى الطف
  .سيتناول هذا املبحث عرضاً شامالً خلصائص النمو يف هذه املرحلة من مجيع جوانبها 

  :مفهوم النمو * 
  "حركة دائمة وتغري متصل يسعى لغاية ائية وهي االكتمال" :يقصد بالنمو       

  ) ١٣ص،  هـ ١٤٢١،  خميمر(                                                             
، ويشمل احلجـم  )   Structuralبنائي تكويين : ( ويتكون النمو من جانبني ، أحدمها 

، ويشـمل الوظـائف اجلسـمية    )   Functionalوظيفي : ( والوزن والطول ، واآلخر 
  . واالجتماعية والشخصية والعقلية اليت تساير منو الطفل ، وتراعي اتساع البيئة 

  ) ٢٣هـ ، ص ١٤١٩بياري ، ( 
  

ولكل مرحلة من مراحل النمو مسات وخصائص معينة ، من املهم دراستها واالستفادة       
منها يف فهم سلوك األطفال ، ومساعدم على النمو السليم ، واإلسهام يف حل مشكالم 

 المدرسة االبتدائیة )١٢ -٦( أعوام  ٦ الطفولة المتأخرة
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ذلك أن تلميذ هذه املرحلة ال يستطيع أن يتعلم شيئاً إال إذا وصل إىل مستوى " التربوية ، 
ذي ميكنه من التعلم ، فالنضج والتعلم عامالن مرتبطان ببعضهما ، ويـؤثر كـل   النضج ال

منهما يف اآلخر ، فإذا مل يكن هناك توجيه مصاحب للتعليم فإن القدرات الكامنة يف التلميذ 
ال تنمو إىل حدها األقصى ، وأيضاً إذا مل تكن قدرات التلميذ قد بلغت االستعداد لتلقـي  

  ) ٣٨هـ ، ص ١٤٠٥فالتة ، ( "ملستوى املنشود جهد يبذَل ال يبلغ ا هذا التعلم ، فإن أي
من هنا تتضح أمهية دراسة خصائص منو التالميذ يف املرحلة االبتدائية ، ليتمكن القـائمون  
على العملية التربوية والتعليمية من معرفة العوامل واألساليب الفعالة اليت تؤثر علـى منـو   

  .العملية التربوية والتعليمية مبا حيقق التربية املنشودة  األطفال ، وعلى بناء عناصر
  

  :وفيما يلي تفصيل خلصائص النمو يف اجلوانب املختلفة لدى الطفل 
  :خصائص النمو اجلسمي )  ١

اتفق الباحثون على أن مرحلة الطفولة املتأخرة هي مرحلة منو جسمي بطيء مقارنـةً  "      
اجلسمي جيعل الطفل حسن الصحة ، وشديد امليل للحركة باملراحل السابقة ، وبطء النمو 

  ) ٢٣٦م ، ص ١٩٩٩زهران ، ( ." رة على مواصلة العمل لعدة ساعاتوالنشاط ، والقد
منو اجلسم خالل مرحلة الطفولة املتأخرة يكـون بطيئـاً ،   " أن  علماء النفسويشري       

، وكذلك يزداد الوزن بـبطء  بوصات سنوياً ٣ – ٢حيث تكون الزيادة يف الطول مبعدل 
  .  " وانتظام ، وخالل هذه املرحلة تتساقط األسنان اللبنية وتظهر األسنان الدائمة

  ) ٣٥٥هـ ، ص ١٤١٠منصور ، عبد السالم ، (
  

سنوات إىل مداها ، وتزداد دقة السـمع يف   ١٠ – ٨وتصل حاسة السمع يف سن "       
  .  " صل إىل أقصى قوة يف الثامنةاية هذه املرحلة ، أما حاسة اللمس فت

  ) ٢٠٠هـ ، ص  ١٤١٩عقل ، (                                                 
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  :خصائص النمو احلركي )  ٢
متتاز هذه املرحلة بأا مرحلة نشاط حركي عنيف وواضح ، ومرحلـة مهـارات   "       

يتمكن الطفل خالهلا مـن القيـام   حركية وتآزرية بني العضالت الدقيقة وأجهزة احلس ، و
  ) ٢٥٢م ، ص  ١٩٩٩زهران ، ( " .ببعض األعمال اليت حتتاج إىل مهارة يدوية 

تنـاول  : وابتداًء من هذه املرحلة تنمو لدى الطفل مهارات مساعدة الذات ، مثـل        
وي ، بشكل ثان إالالطعام ، وارتداء املالبس ، حبيث ال حيتاج الطفل إىل مساعدة اآلخرين 

الكتابة والرسم واألشغال اليدوية يف املدرسـة ،  : كذلك تنمو لديه املهارات اليدوية ، مثل 
ومهارات اللعب ومهارات اخلدمة االجتماعية ، وهي املهارات املتصلة بالواجبات املرتلية ، 

تنظيف األطباق ، وكنس احلجرات ، وهذه املهارات هلا أثرها على مشاعر الطفل ، : مثل 
  ) ٢٥٤، ص م  ١٩٩٩زهران ، . (طيه شعوراً بأمهية الذات وتع

وتتوقف الدقة يف أداء هذه املهارات على فرص التمرين ، والـدافع لـتعلم هـذه    "       
املهارات ، وعلى األخص التوجيه الذي حيصل عليه األطفال أثناء التعلم بعـد اكتسـاب   

  ) ٣٧٣هـ ، ص  ١٤١٠منصور ، . (  " األسس اليت تقوم عليها تلك املهارات
  

وتلعب املهارات احلركية دوراً مهماً يف جناح الطفل يف املدرسة ويف اللعب مع غريه "       
من األطفال ، والطفل الذي يتخلف يف هذه املهارات عن مستوى أقرانه يعد معوقاً ، ومييل 

  .  " إىل االنسحاب من اجلماعة ، ويكَون اجتاهات غري صحية –بالتايل  –
  ) ٢٥١م ، ص  ١٩٩٩صادق ،  (

  
وتشكل املهارات احلركية دوراً بارزاً يف منو شخصية الطفل النفسية واالجتماعية ، "       

وتكوين مفاهيم إجيابية عن الذات ، كما تتيح للطفل أن خيترب قدراته وإمكاناته ، ويتكيف 
  ) ٢٠٠هـ ، ص ١٤١٩عقل ، (. " ويتعايش مع اآلخرين
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أن األطفال املتفوقني يف املهارات احلركية يختارون دائما للمراكز القيادية وقد لوحظ       
بني زمالئهم ، كما أن هناك عالقة ارتباطية بني سرعة االستجابات احلركية وقوا وبـني  

  ) ١٢٠م ، ص ١٩٨٢الطيب ،  . ( الطفل ووزنه وصحته العامة 
أن تعمل يف إطار هذه املرحلـة  ائية ويرى الباحث أن من الوجب على املدرسة االبتد      

على االستفادة من النشاط احلركي لدى الطفل يف تنمية املهارات احلركية املختلفة ، وتوفري 
  .البيئة املالئمة ملمارسة األنشطة احلركية ، مما يسهم يف منو خرباته ومهاراته 

  :خصائص النمو العقلي )  ٣
نمو البارزة يف هذه املرحلة ، حيث يدخل األطفال يف يعد النمو العقلي من مظاهر ال "     

سن السادسة أو السابعة املرحلة الثالثة من مراحل النمو العقلي اليت حددها بياجيه ، وهـي  
مرحلة العمليات العيانية أو احملسوسة ، حيث تنمو مقدرة الطفل على تصنيف األشـياء ،  

  ) ٢٥٨م، ص  ١٩٩٩صادق ، ( . " ردةملتسلسل ومنو املفاهيم اوقدرته على الترتيب ا
ويتعلم الطفل يف هذه املرحلة املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب ، وتنمو       

هذه املهارات ، ويزداد استعداد الطفل لدراسة املناهج األكثر تقدماً ، ، ويالحظ هنا أمهية 
ه املرحلة يعترب دليالً مقبـوالً للتنبـؤ   التعليم بالنشاط واملمارسة ، كما أن التحصيل يف هذ

بالتحصيل يف املستقبل ، كما تنمو مفاهيم الطفل خالل هذه املرحلة ، وتتدرج من البسيط 
إىل املعقد ، ومن احلسي إىل ارد ، ويف اية هذه املرحلة يتعلم املعايري والقيم اخلُلُقية ، كما 

  .حظة الفروق الفردية التقييم ومالينمو التفكري الناقد ، ويستطيع 
  )  ٢٦٩ص ، م ١٩٩٩،  زهران( 

  
ومن العمليات املعرفية اهلامة اليت تظهر يف هذه املرحلة القدرة على التصنيف ، وتشمل       

القدرة على حتديد الفئة ، وإعداد القائمة ، كما تظهر عملية التسلسل ، وهي القدرة علـى  
ه القدرات تنمو قدرة الطفل على االحتفاظ بالعـدد  ترتيب األشياء تبعاً للكم ، ومع منو هذ

  )٣٦م ، ص  ١٩٨٩إمساعيل  ، . ( ثابتاً 



٣٢ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

وتتفتح تدرجيياً خالل هذه املرحلة القدرة على االبتكار ، ويالحظ أن بعض األطفال "       
  ) ٢٧٠م ، ص  ١٩٩٩زهران ، . (  " املبتكرين ال يكونون على وفاق كبري مع معلميهم

بغي تنمية هذه القدرة لدى األطفال عن طريق توفري البيئة التربوية املناسبة الـيت  لذا ين      
  .تسهم يف تنمية خربة الطفل ، وصقل مهاراته 

ويعترب التغري الذي يطرأ على عملية التذكر من املعامل املهمة يف هذه املرحلة ، فاالحتفـاظ  
املواقف وحل املشـكالت ، وتنمـو    باملعلومة والقدرة على استرجاعها ال غىن عنها ملعاجلة

  ) ٤١م ، ص  ١٩٨٩إمساعيل ، . ( هذه القدرة بشكل واضح بني السادسة واحلادية عشرة 
وعموماً ميكن القول أنه باتساع عامل الطفل عند دخوله املدرسة يتزايد ميوله وفهمـه        

الم ، واألقران ، ومن للناس واألشياء ، ويزداد فهمه للبيئة عن طريق املدرسة ، ووسائل اإلع
خالل القراءة ، ويزداد مفهوم الذات وضوحاً ، ويتعلم املعايري اخلُلُقيـة ، ويـزداد حـب    

  ) ٢٧١م ، ص  ١٩٩٩زهران ، . ( االستطالع لديه 
  
  :خصائص النمو االنفعايل )  ٤

يضطرب هلا اإلنسان كله : حالة جسمية نفسية سائدة ، أي : " يعرف االنفعال بأنه       
  ) ٥٣م ، ص  ١٩٩٠الدكروري ، " ( جسمياً ونفسياً 

ـ "  ارجي ، نتيجـة التحاقـه   تتميز هذه املرحلة باتساع دائرة اتصاالت الطفل بالعامل اخل
لذا تعتـرب  ية ، وعدم تركيزها يف أمر واحد مما يؤدي إىل توزيع اهتماماته االنفعال باملدرسة،

وتسـمى مرحلـة   )    Emotional Stability( هذه املرحلة مرحلة االستقرار االنفعايل 
  ) ٢٧٥م ، ص  ١٩٩٩زهران ، (  " . اليةالطفولة اهلادئة من الناحية االنفع

ويرجع ذلك اهلدوء االنفعايل إىل توافر فرص التعبري االنفعايل من خـالل اتصـال   "       
ن خيالطـه  إبداء احلب مل الطفل مبا حييط به الطفل من أفراد ومجاعات ، وهذا حيتاج فيه إىل

  ) ٣٧١هـ ، ص  ١٤١٠منصور ، ( . " ويصاحبه
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وخالل هذه املرحلة ونتيجة ميل الطفل حنو االستقالل الذايت ، قد يسلك أنواعاً من السلوك 
االنفعايل الذي ينم عن روح التمرد والعصيان ، لريى مقدار سلطة الراشدين عليه ، وبذلك 

تمر دوافع الغرية لدى الطفـل ، وتنتقـل إىل   يشبع نزعته إىل االستقالل الذايت  ، كما تس
  ) ١٦٦م ، ص ١٩٩٢اهلامشي ، .( زمالئه يف املدرسة أو اللعب 

ويرى الباحثون يف جمال الطفولة أن هناك اختالفاً يف اخلصائص االنفعالية يف الطفولـة        
  :املتأخرة عنها يف الطفولة املبكرة من ناحيتني 

 تثري االنفعال ، فهذه املثريات ختتلف من مرحلة إىل أخرى نوع املثريات أو املنبهات اليت .١
، حيث تظهر منبهات جديدة يف مقابل اختفاء أخرى ، ومن ذلك أن خماوف األطفال 

وغريها ، وتظهر خماوف .... يف املراحل السابقة تكون من األصوات العالية ، والظالم 
 .وغريها .....أخرى كاخلوف من املعلمني أو املدرسة ، أو اللصوص 

أسلوب التعبري واالستجابة عن هذه االنفعاالت ، فاألطفال يف مرحلة الطفولة املتـأخرة   .٢
يعربون عن انفعاالم بشكل أكرب انضباطاً واتزاناً من مرحلة الطفولة املبكرة ، وهـذا  
االختالف ناتج عن اتساع خربات الطفل وتعلمه أكثر من أن يكون ناجتاً عـن زيـادة   

  ) ٢٧١م ، ص ١٩٩٩صادق ، ( . سيولوجي النضج الف
  :خصائص النمو االجتماعي )  ٥

تتاح للطفل يف هذه املرحلة فرصة االلتحاق باملدرسة االبتدائية ، وهي بيئة حافلـة  "       
  .  " بأنواع من املثريات واخلربات ، مما يسهِم يف بناء شخصية الطفل ومنو عالقته االجتماعية

  ) ٢٠٨هـ ، ص ١٤١٩عقل ، ( 
  

ومن املالحظ أن النمو االجتماعي يف هذه املرحلة يسري خبطى سريعة ، ويتحول الطفل       
 .فق مع أقرانه كعضو يف مجاعةسريعا من التمركز حول الذات واألنانية إىل فرد متعاون متوا

  ) ٣٧٨هـ ، ص  ١٤١٠منصور ، (
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هو امليل املتزايد من جانب األطفال ولعل أهم ما مييز النمو االجتماعي يف هذه املرحلة       
إىل االخنراط مع بعضهم البعض يف مجاعات ، وتتجلى يف هذه اجلماعات خصائص الزمالة 

  ) ١٧١م ، ص  ١٩٩٢اهلامشي ، . ( والزعامة ، ويسودها التعاون واملنافسة والتقليد 
ط التعليم اجلمـاعي  وميكن استثمار هذا امليل حنو اجلماعة لدى التالميذ يف تطبيق أمنا      

والتعاوين ، الذي يهدف إىل إثارة املشاركة والتعاون والتعلم اجلماعي ، وتوليـد أفكـار   
  ) ٢٥م ، ص  ١٩٩٨جونسون ، (  .يها مجيع التالميذ بشكل إجيايب جديدة يشارك ف

وتستمر يف هذه املرحلة عملية التطبيع االجتماعي للطفل اليت بدأت يف املرتل ، حيث       
قوم املدرسة بإكسابه قواعد السلوك االجتماعي املرغوب ، ويتأثر الطفـل يف اكتسـابه   ت

األساليب السلوكية املرغوبة ، كاألمانة ، والعطف ، وحب اآلخرين ومراعاة حقوقهم بعدة 
  :عوامل منها

 .التوحد مع اآلباء من خالل االقتداء م وامتصاص قيمهم واجتاهام  - أ 
ة على احملادثة العقلية ، فقد اتضح أن فرض السلوك املرغـوب  أساليب التهذيب القائم -ب 

بالقوة أقل تأثرياً من التنشئة القائمة على توضيح ما يترتب على هذا السلوك من آثـار  
سيئة ، كما يسهم املعلمون بدور كـبري يف التنشـئة االجتماعيـة ويف أداء التالميـذ     

 . لون القدوة واملثل األعلى لطالم واجنازام ، واجتاهام ، وعالقام ، فهم ميث
  ) ٢٠٩هـ ، ص  ١٤١٩عقل ، ( 

 
لذا تعد املدرسة االبتدائية من أهم وسائط التطبيع والتنشئة االجتماعية من خالل هذه       

املرحلة ، فهي مكان لتلقي العلوم ، وهي معمل اجتماعي يسهم يف بناء شخصية الطفل من 
  .اجلماعية والنشاط االجتماعي خالل اللعب اجلماعي والدراسة 

  ) ٢٦٤هـ ، ص  ١٤١٠صادق ، ( 
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ويرى الباحث أنه جيب على كل من اآلباء واملعلمني واملربني التعـرف علـى هـذه          
اخلصائص وحماولة التعامل مع األطفال بناًء عليها ومبا يتمشى معها ، فطريقة التعامـل مـع   

لتعامل مع املراهقني وكذلك مع املراهقني ختتلف ختتلف عن طريقة ااألطفال يف هذه املرحلة 
عنها مع الناضجني وهكذا ، وبالتايل فإن معرفة هذه اخلصائص يساعد على تربية وتعلـيم  

، ويلخص الباحث هذه اخلصائص يف الشـكل  أفضل مما لو كانت غري مأخوذة يف االعتبار 
  :التايل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطء النمو اجلسمي ، امليل إىل احلركة والنشاط ، دقة السمع ، قوة حاسة اللمس ، 
 . سنوياً ٣ – ٢الطول من 

  اجلانب
 اجلسمي 

  اجلانب 
 احلركي

  اجلانب 
 العقلي

  اجلانب 
 االنفعايل

  اجلانب 
 االجتماعي

النشاط احلركي عنيف وواضح ، منو مهارة مساعدة الذات واالعتماد على النفس ، منو املهارات 
 .اليدوية ، منو مهارة اللعب ، منو مهارات اخلدمة االجتماعية 

التصنيف ، القدرة على الترتيب ، القدرة على االبتكار  القراءة والكتابة واحلساب ، القدرة على
 .، القدرة على تذكر املعلومات واسترجاعها 

 .اتساع دائرة االتصال ، اهلدوء االنفعايل ، امليل لالستقالل الذايت ، منو دوافع الغرية 

ماعي ، املشاركة سرعة النمو االجتماعي ، االخنراط يف مجاعات ، التعليم التعاوين ، التطبيع االجت
 .يف األنشطة االجتماعية 

 خصائص منو الطفل  ) :  ١ – ٢( شكل 
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ة الوجدانية للطفل التربي : الفصل الثالث
  .يف اإلسالم

  .مفهوم الوجدان لغةً واصطالحاً :  املبحث األول
  

  .مكانة الوجدان يف التربية اإلسالمية :  املبحث الثاين 
  

مفهوم التربية الوجدانية ومصادرها :  املبحث الثالث
  .وأمهيتها

  
  . أهداف التربية الوجدانية ومؤسساا : املبحث الرابع 

  
 .االحتياجات الوجدانية للطفل يف اإلسالم :  امساملبحث اخل
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  .يف اإلسالم انية للطفل التربية الوجد:  الثالثالفصل 
  :متهيد 
ال شك أن التربية الوجدانية جانب مهم من جوانب التربية اإلسالمية ال تقل أمهيةً عن       

اجلوانب األخرى ، ومن املهم أخذ هذا اجلانب بعني االعتبار ، ألن إمهال هذا اجلانب وعدم 
أموراً كثريةً ال حتمد عقباها وخصوصاً للطفل ، لذا جيب التعريف االلتفات إليه قد يخلف 

  . وما يتعلق ا من أسس وعوامل مباهية التربية الوجدانية وأمهيتها للطفل 
عندما نتحدث عن التربية الوجدانية للطفل فال بد أوالً من الوقوف علـى مفهـوم   و     

ناه يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية الوجدان ومعناه يف اللغة ويف االصطالح  وكذلك مع
  .ح ذلك فيما يلي بإذن اهللا تعاىلاملطهرة لكي تكون الصورة واضحةً وجليةً  ، وسيتم توضي

  
  :مفهوم الوجدان  : املبحث األول 

  : ثالثة حماوروحتت هذا املبحث       
 .الوجدان يف اللغة واالصطالح : األول  احملور •
 .ان يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية املطهرة الوجد: الثاين  احملور •
  .بعض األلفاظ املرادفة ملعىن الوجدان : احملور الثالث  •

 
  
  :الوجدان يف اللغة واالصطالح : األول  احملور* 
  :الوجدان  لغـةً  . ١

وردت كلمة الوجدان يف اللغة العربية وقواميسها بعدة ألفاظ ومعان منـها احملبـة ،         
  .غض  ، والغضب ، واحلزن وغريها والب

وجـد عليـه يف   " سان العرب ، ويف ل) وجد ( وكلمة وجدان مأخوذة من املصدر       
  ) ٤٤٦، ص ٣هـ ، ج١٣٨٨ابن منظور ، " ( الغضب 
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ووجـد عليـه   أرى يف نفسه الوجـد  : يف أساس البالغة وتواجد فال  وكذلك جاء      
   )٦٦٦ص ، ١هـ ، ج١٤٠٤الزخمشري ، ( بهوهو واجد على صاحغضب عليه ،: موجدةً
حزن  : وجد فالن جيد وجداً " يط وجاء الوجد مبعىن احلزن كما ورد يف املعجم الوس      

  ) ١٠٢٤، ص٢، ج م١٩٧٣وآخرون ،  أنيس" ( حزن له : وتوجد لفالن 
  

ن أمـر  توجد فال" قال أبو سعيد : غة وجاء الوجد أيضاً مبعىن الشكاية ففي ذيب الل      
  "أي شكاه ، وهم ال يتواجدون سهر ليلتهم ، وال يشكون ما مسهم من مشقة : كذا 

  )  ١٦٠، ص ١١ت ، ج.األزهري ، د(  
  : جاء يف لسان العرب وجاء الوجد أيضاً مبعىن احلب       

يف احلب ال غري ، وأنه ليجد بفالنه وجداً شديداً إذا : ووجد به وجداً الوجد مبعىن احلب " 
  ) ٤٤٦، ص ٣هـ ، ج١٣٨٨ابن منظور ، ( " .يهواها وحيبها حباً شديداً   انك
  
  :اصطالحاً الوجدان .   ٢

كلمة تشـمل  : "  بأنهتعددت تعريفات الوجدان  عند أهل التربية  فيعرف الوجدان       
مجيع األحوال النفسية اليت يقوى فيها شعور اإلنسان مع ما يصحبها من لذة وأمل ، فاجلوع 

النفس  عطش واحلب والبغض والسرور واحلزن واليأس والرجاء كلها وجدانيات تصل إىلوال
  ) ٥٧هـ ، ص  ١٣٩٠ الفقي ،(  " فتحدث ا لذةً أو أملاً 

تلك القوة الروحية اخلفية اليت يشعر ا اإلنسان يف نفسه حتثـه  : "  أيضاً بأنهويعرف       
وتبعث فيه الطمأنينة والسرور عند فعل كل  على فعل الواجب وحتسنه له ، وتشجعه عليه ،

حسن نافع ، وون عليه ما يلقى من األذى يف سبيل نصرة احلق وأداء الواجب  ، وهي اليت 
  ) ٣٠٩، ص ٢ت ، ج.د املوىل ،" (تقبح له القبيح 

قوة يف أعماق نفس اإلنسان يالحظها حتذره من : " أنه  أيضاً مفهوم الوجدان ويعرف      
ر إذا أُغري به وحتاول أن تصده عن فعله ، فإذا هو أصر على عمله وأخذ يفعـل  فعل الش
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أحس بعدم االرتياح أثناء الفعل لعصيانه تلك القوة ، حىت إذا أمت هذا العمل أخذت هـذه  
القوة توخبه على اإلتيان به وأخذ يندم على ما فعل ، كذلك حيس بأن هذه القوة تأمره بفعل 

عمله شجعته على االستقرار فيه ، فإذا انتهى منـه شـعر بارتيـاح     الواجب ، فإذا بدأ يف
  ) ٦٨م ، ص  ١٩٦٩ أمني ،(. "وسرور ، وبرفعة نفسه وعظمتها

وغريها من التعريفات تبني أن الوجـدان أمـر   أن التعريفات السابقة  ويرى الباحث      
 أعماق النفس ، رية  وليس باألمر احلسي امللموس بل هو يفمعنوي يوجد داخل النفس البش

ولكنه يعد مبثابة احملرك الذي حيرك السلوك اخلارجي الذي يفعله اإلنسان وبالتايل فهو يؤثر 
  .تأثرياً كبرياً على سلوك اإلنسان 

  
  :الوجدان يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية : الثاين  احملور* 
  :الوجدان يف القرآن  . ١

كثرية من القرآن الكرمي بألفاظ خمتلفة تدل على اجلانب  ورد معىن الوجدان يف مواضع      
  .الوجداين كالنفس والقلب واخلوف واحلزن وغريها 

  :وانب الوجدانية ومن ذلك ما يليلكن لفظ النفس ورد يف القرآن الكرمي  متضمناً اجل      
  سـورة   ( چ ڃ    ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ : قوله تعاىل ورد ذكر اخلوف مقترناً بالنفس

 ) ٦٨ – ٦٧: طه
 ٦: الكهفسورة  ( چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ چ: تعاىل  ورد ذكر احلزن يف قوله ( 
 تعاىل ر ضبط االنفعال والعواطف يف قوله ورد ذك : 

 گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ
 ) ٣٧: األحزابسورة  ( چ ڱ    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

  ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چ ٹ ٹ: حتت معىن النفس يف قوله تعاىل جاء معىن الضمري                
 )٢٥: اإلسراءسورة ( چ  

  ورد ذكر معىن احلسد مقترناً بالنفس يف قوله تعاىل : 
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سورة  ( چ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک چ
  ) ١٠٩: البقرة
وبالتايل فإن لفظة الوجدان مل ترد صرحيةً يف القرآن الكرمي ولكن ورد ما يدل علـى        

 .اجلانب الوجداين والشعور الداخلي الذي يشعر به اإلنسان 
  
  :الوجدان يف السنة النبوية  . ٢

مناً عـدة معـان كـاحلزن    ورد مفهوم الوجدان يف السنة النبوية بلفظ صريح متض      
  :والغضب والغرية والقلق وغريها ومن ذلك ما يلي 

 :ورد ذكر الوجدان يف السنة النبوية  مبعىن احلزن  •
تويف ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم بكى  امل:  تفعن أمساء بنت يزيد قال      

أنت أحق من عظم : ر وإما عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له املعزي إما أبو بك
وال نقول مـا  تدمع العني وحيزن القلب : ( اهللا حقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يسخط الرب لوال أنه وعد صادق وموعود جامع وأن اآلخر تابع لألول لوجـدنا عليـك   
  ) ٦٩، ص  ٥ت ،  ج.ابن ماجة ،د( ) . ياإبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك حملزونون

  
 :ورد ذكر الوجدان يف السنة النبوية مبعىن الغضب  •

رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب : فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما حيدث       
وكان من رضي اهللا عنه حني تأميت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي 
نة قال عمر فلقيت عثمان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد شهد بدراً تويف باملدي

بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر يف 
لقيت أبا بكر فقلت ف : قال عمر ، أمري فلبثت ليايل فقال قد بدا يل أال أتزوج يومي هذا

إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إيل شيئاً فكنت عليه أوجد 
فلبثت ليايل مث خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنكحتها إياه ، عثمان مين على 
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 قلت، لعلك وجدت علي حني عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك : فلقيين أبو بكر فقال 
 اللَّه رسول أن لمتع قد أين الإ عرضت يماف إليك أرجع أن مينعين ملفإنه : قال ، نعم  :

 ولوصلى اهللا عليه وسلم  اللَّه رسول سر فشيأل أكن فلم اذكره قدصلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٣٩٩، ص ١٢هـ ،  ج ١٤٠٧البخاري  ،. ( ) القبلته اتركه

 :ورد ذكر الوجدان يف السنة النبوية مبعىن القلق واضطراب النفس  •
  : قال   رضي اهللا عنه فعن أنس بن مالك      
الصيب  ألدخل الصالة أريد إطالتها فأمسع إين : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

                                              )  ٣، ص  ٣ت ،  ج.مسلم ،د( ) فأخفف من شدة وجد إمه به 
ومما سبق فإن الباحث يؤكد على أن مفهوم الوجدان ورد بألفاظ صـرحية يف السـنة         

مل يرد فيه صرحياً ، وجاء هذا املفهوم بعدة معان النبوية املطهرة بعكس القرآن الكرمي الذي 
خمتلفة وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على سعة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ، فهي حبر 

القرآن ا ليكون معجزةً خالدةً ال ساحل له وليس ذلك بغريب على لغة فصحى أنزل اهللا 
  .إىل يوم القيامة 

  
  
  :لفاظ املرادفة ملعىن الوجدان األبعض  :احملور الثالث *

بعد توضيح معىن الوجدان يف اللغة واالصطالح  وأيضاً معناه يف القرآن الكرمي والسنة       
النبوية املطهرة ، جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا املفهوم قد يأيت بألفاظ خمتلفة وكلها تـدور  

ة  ، وقد يأيت بلفظ االنفعال ، وقد حول  نفس املعىن فقد يأيت الوجدان أحياناً بلفظ العاطف
يأيت بلفظ الضمري ، وقد يأيت بلفظ الشعور  ، وكل هذه األلفاظ تـدل علـى اجلانـب    
الوجداين املعنوي الذي يشعر به اإلنسان يف داخله  ، وسيتم توضيح كل من هذه األلفـاظ  

  :فيما يلي بإذن اهللا تعاىل 
  :العاطفة  . ١
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 عطفاً عليه تعاىل وعطفهه عطوفاً، عليه عطفتيقال )  طَف ع( العاطفة من مصدر "       
 صغريهم على العطوف: عليهم العطّاف الناس وخري ويتعطّف، عليه يعطف أن أهل وفالن

  )٣١٤، ص  ١هـ ، ج ١٤٠٤الزخمشري ، " ( وكبريهم
  ضرب بابِ من اـفًـطْـع اـدهـَول علَى اقَةُـَالن عطَفَت: "  ويف املصباح املنري       
  ) ٢٤٤، ص  ٦ت ،  ج.الفيومي ، د" (  لَبنها ودر علَيه حنتأي 
و العاطفة مفرد عواطف ، والعواطف تلعب دوراً هاماً يف حياة اإلنسان ، فهي مصدر      

حنـو  ملعظم الدوافع ، ألا تعطي احلياة اإلنسانية وخاصةً الوجدانية منـها نظـاماً واتساقاً 
  ) ٢٦٤هـ ، ص  ١٤٠١العثمان ، ( . أهدافها بالذات 

العاطفة هي تنظيم "  : وقد أورد علماء التربية بعض التعريفات للعاطفة ، من ذلك أن      
" مركب من عدة انفعاالت ركزت حول موضوع معني بنوع من اخلربات السارة أو املؤملة 

  )  ٢٧٣م ، ص  ١٩٧٦ موسى ،(
  

تنظيم مركب من عدة  انفعاالت وصوحبت بنوع معني مـن  "  :بأا  وتعرف أيضاً      
  ) ٨٩م ، ص  ١٩٧٩ محزة ،" (اخلربات السارة أو غري السارة 

اجتاه نفسي ينشأ عن تركيز جمموعة من االنفعـاالت حـول   : "  وتعرف أيضاً بأا      
  ) ٤٢ت ، ص .د  فهمي ،" (موضوع معني 

استعداد مكتسب ناتج عن تنظيم النـواحي االنفعاليـة   : "  كما تعرف العاطفة بأا      
  ) ٧١-٧٠م ، ص  ١٩٥٤القوصي ، " ( والرتوعية حنو موضوع معني 

عبارة عن اجتاه وجداين حنو موضوع بعينـه مكتسـبة   : " أا ومن التعريفات أيضاً       
  ) ٥٨٨م ، ص  ١٩٨٤الزنتاين ، " (باخلربة والتعلم 

  :نفس العواطف إىل نوعني رئيسيني ويقسم علماء ال      
وهي اليت تتمحور حول األشخاص أو بعض احليوانات أو بعـض  : العواطف املادية "  •

 .األشياء امللموسة ، كحب التحف الفنية أو املالبس أو الطعام أو غريها 
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وهي اليت تدور حول القيم واملثل العليا ، كالعاطفة الدينية وحـب  : العواطف املعنوية  •
 " .ن والشغف بالعلوم أو الفنون ، والتعلق باألخالق الفاضلة وما إليهاالوط

  ) ٥٩٤املرجع السابق ، ص (
 
ويرى الباحث أن العاطفة ما هي إال نوع من األنشطة االنفعالية الوجدانية اليت تكمن داخل 

 .الشخص وتكون دافعاً الستقرار حياته املزاجية 
  

  :االنفعال .  ٢
 بسـبب  غـريه  عن للمتأثر احلاصلة اهليئة: " يفات عن معىن االنفعال أنه جاء يف التعر      
  ) ١٢هـ ، ص ١٤٠٥اجلرجاين ، " ( التأثري
حالة نفسية ذات صبغة وجدانية قوية مصحوبة بتغريات فسيولوجية : " واالنفعال هو       

ادةً مـن إعاقـة   سريعة وحبركات تعبريية كثرياً ما تكون جليةً أو عنيفةً ، وينشأ االنفعال ع
  " فجائية مليول أو رغبات قوية  أو عن إرضاء غري منتظم هلذه امليول 

  ) ١٧م ، ص  ١٩٤٨حب اهللا ، ( 
تغري مفاجئ يشمل الفرد كله نفساً وجسماً ويـؤثر يف  : "  ويعرف االنفعال أيضاً أنه      

  ) ١٦٨ص  هـ ، ١٤٠٥حممد ،( "ه اخلارجي وتكويناته الوظيفية اإلنسان ككل يف سلوك
احلاالت النفسية الوجدانية املصـحوبة بـتغريات   : "  وتعرف االنفعاالت أيضاً بأا      

فسيولوجية سريعة وحبركات تعبريية كثرياً ما تكون حادةً وحتدث جليةً عندما يعاق ميل من 
امليول ، أو تشتد إحدى الرغبات أو ترضى على غري انتظار ، واالنفعاالت والعواطف هلـا  

  "قة مرتبطة بعضها ببعض ، وهلا أثرها ومكانتها يف التكوين الوجداين للشخصية عال
  ) ٥١٥م ، ص  ١٩٨٧ اخلويل ،( 
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أن االنفعاالت اليت حتصل لإلنسان تصحبها عـادةً بعـض الـتغريات     ويرى الباحث      
جلسـد  حالة نفسية حتصل لإلنسان وتؤثر على اوية ، وبالتايل فاالنفعال الفسيولوجية والعض

مبا حيصل من تعبريات جسدية وغريها ، وبالتايل فهي جمال من جمـاالت الوجـدان عنـد    
  .اإلنسان 

  : الضمري  .  ٣
 الشيء وهو الضمائر واجلمع اخلاطرِ وداخلُ السر الضمري:  جاء يف لسان العرب           

  . أَخفَيته الشيء أَضمرتتقول و،  شيئاً نفسي يف أَضمرتتقول   قلبك يف تضمره الذي
  :  اَألنصاري حممد بن اَألحوص قال

  السرائر تبلى يوم ود رِيرةُـَس*               واحلَشا القَلْب مضمرِ يف هلا سيبقَى       
  صائر الدهرِ من يوماً فُرقة إِىل*              هـأَن حالَةَـم ال يطـخل لُّـوك        
        ُنذَرِ ومحي ـواق هو الذي اَألمرع             *  هبصه مل وإِن يوهما ي رحاذي  

  ) ٤٩١، ص ٤هـ ، ج ١٣٨٨ابن منظور ، (                                     
              ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چ: حتت معىن النفس يف قوله تعاىل وقد جاء معىن الضمري       
  ) ٢٥:  اإلسراءسورة  ( چ    

ويعترب الضمري من أهم جماالت التربية الوجدانية يف اإلسالم ، فهو يتواجد يف أعمـاق        
النفس البشرية ، وهو عبارة عن قوة خفية ال تشاهد بالعني وال ترى باهر ، وال يعرفهـا  

سان يف داخل حنايـاه ، وترشـده   التشريح والفسيولوجيا ، هي قوة معنوية يشعر ا اإلن
وديه إىل الواجب كأا كشاف ينري له الطريق وتنجذب به إىل اخلري ، وقد تدفعـه عـن   
الشر ، كأا صوت األب حيذر ولده أو أستاذ ينصح تلميذه ، فإذا خالف ما تأمر بـه أو  

لطمأنينة ، أو اقترف ما حتذر كانت هذه القوة حمكمة تقضي له أو عليه بالراحة  والسرور وا
حتكم عليه باألمل والقلق والعذاب ، فهذه القوة الكاشفة اهلادية واآلمرة الناهيـة واحملـذرة   

  . واملمرضة واحملركة واملنفذة واحلاكمة هي اليت مساها اإلسالم وعلماء املسلمني الضمري 
  ) ٢٢١هـ ، ص ١٤١٠القرضاوي ، (                             
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  : املشاعر  .٤
 شعر" يقال ويف خمتار الصحاح  ) : شعر ( املشاعر مجع شعور ، والشعور من املصدر       

  ) ٣٥٤هـ ، ص  ١٤١٥الرازي ، " (  له فطن بالكسر شعرا يشعر  بالفتح بالشيء
وتقول للرجل استشعر خشـية اهللا أَي اجعلـه    له فَطن إِذا لكذا شعر: " ويف لسان العرب 

 عارفالنٌ اخلوف إِذا أَضمرهيقال و، قلبك ش رعشتاس  "  
  )  ٤١٠، ص  ٤هـ ، ج ١٣٨٨ابن منظور ، (                                   

ها تدل على جانـب  الوجدان قد يأيت بعدة ألفاظ ولكن ومما سبق فإن الباحث يرى أن      
اإلنسان ، وهذا اجلانب خفي  واحد هو اجلانب الوجداين والشعور الداخلي الذي يشعر به

داخل النفس البشرية ال يرى ولكن ميكن مالحظته أحياناً من مالمح الوجه وتعبرياتـه ، أو  
  .التغريات الفسيولوجية اليت تطرأ على اجلسم إذا ما تعرض ملوقف معني يؤثر على وجدانه 

  
  

االنفعـال والضـمري   وألن مفهوم الوجدان يرتبط كثرياً مبفاهيم قريبة كالعاطفـة و       
واملشاعر فإن الباحث يقدم تصوراً يوضح أوجه االختالف بني هذه املصطلحات كمـا يف  

  :الشكل التايل 
  
  
  
  
  
  
  
  

قوة معنوية خفية تدل اإلنسان : ريالضم الوجدان
 . إىل اخلري وتشعره بالسرور عند فعله

تنظيم مركب من عدة :  العاطفة
 .انفعاالت حول موضوع معني 

حالة وجدانية فجائية :  االنفعال
 .مصحوبة بتغريات فسيولوجية 

ما يشعر اإلنسان به ويفطن :  املشاعر
 .له وجيعله شعار قلبه 

 بعض األلفاظ املرادفة للوجدان  ) : ١ – ٣( شكل 
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  :الوجدان يف التربية اإلسالمية  مكانة :   الثايناملبحث * 

لـذي يكسـب األعمـال    إن للوجدان مرتلةً كبرية يف حياة الفرد واتمع ، فهـو ا       
والتجارب قوة التشويق إىل االستنهاض إىل العمل املصلح اجلاد ، وهو الذي حيبب الفـرد  
واتمع يف احلياة ويرغب فيها مبا ميأل به النفوس من عظيم األمل وكبري الرجاء ، وهذه هي 

من عوامل قيمة الوجدان يف ذاته ، وله فوق ذلك مرتلة وقيمة أخرى أال وهي أنه عامل مهم 
ارتقاء الفكر ونشاطه ، وإليه يرجع السر يف التشويق الذي ينشط القوى الفكرية ويرشدها 

  ) ٥٨-٥٧هـ ، ص  ١٣٩٠الفقي ، (  . إىل بذل جمهودها 
وللوجدان مكانة عظيمة يف التربية اإلسالمية فهي املشاعر واألحاسيس الـيت ينبغـي         

كاً سوياً فيفعل اخلري ال ألنه خري فقط بـل ألن نفسـه   ذيبها ليسلك الفرد بناًء عليهاً سلو
   چ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ    ٹ ٹتواقة إليه تستطيبه وتستعذبه ، 

   ) ١٢٨: التوبةسورة  (
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جتاه املؤمنني شـفقةً   صلى اهللا عليه وسلمفهذه اآلية الكرمية تصور مشاعر الرسول الكرمي 
رصاً على ما ينفعهم ، وهذا هو النموذج الرفيع ملـا جيـب أن   عليهم ورمحةً ورأفةً م وح

  .يكون عليه املسلم وجداناً وخلقاً 
إن أول ما تقوم به التربية اإلسالمية هي تطهري الوجدان من مجيع الرذائـل واإلرادات        

 .صاحل خلري وتقوية دوافع العمل الالشريرة ، ومن مث تنمية الروح األخالقية املتأصلة وتنمية ا
  . صلى اهللا عليه وسلمشق صدر الرسول  ومما يدل على ذلك حادثة

صلى اهللا لذا كان أول جانب قامت به التربية اإلسالمية املوجهة من اهللا تعاىل إىل نبيه       
هي تربية وجدانه وذلك  بتنقيته  من الشوائب  ، وهذا دليل واضح على أمهيـة   عليه وسلم

سالمية ، وال ريب يف ذلك ما دام أن هذا الوجـدان هـو احملـرك    الوجدان يف التربية اإل
 األساسي للسلوك اإلنساين ، والتربية اإلسالمية من أهم أهدافها بل هو اهلدف األساسي من

مليئة بطاعة رها تضمن له حياةً كرميةً سويةً صاحلة واليت بدوأهدافها أن ينشأ اإلنسان نشأةً 
وفعـل  صلى اهللا عليه وسـلم  الرسول  وي الكرمي الذي جاء بهللمنهج النباهللا تعاىل وإتباع 
  ) ٥٤-٥٢هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، .( السلوك الصحيح 

وبالتايل فإن للوجدان مكانةً رفيعةً يف التربية اإلسالمية وال بد من تربية هذا الوجدان       
مصـدريها   وتنقيته من الشوائب وال يكون ذلك إال عن طريق شريعة اإلسالم متمثلـةً يف 

األساسيني كتاب اهللا وسنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، ويرى املتأمل فيهمـا أمـا مل   
يهمال الوجدان بل اهتما به اهتماماً كبرياً ويتضح ذلك جلياً يف هدي الرسـول صـلى اهللا   
عليه وسلم وتربيته ألصحابه وخماطبته لوجدام ، ويقينه التام بأن وجدان الشخص يـؤثر  

اً كبرياً على سلوكه وحياته ، لذا كان الوجدان جانباً مهماً يف التربية اإلسالمية ال يقل تأثري
  .أمهيةً عن غريه من اجلوانب 

لقد اهتم علماء املسلمني األوائل بتربية الوجدان باعتباره جزًء ال يتجزأ عـن التربيـة         
النفس البشرية تؤثر تأثرياً بالغاً اإلسالمية وأدركوا أن هناك أموراً وجدانية تكمن يف داخل 
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يف سلوك اإلنسان وأن هذه الوجدانيات ختتلف من شخص آلخر فهي ليست بنفس الدرجة 
  .يف مجيع الناس

 دراكإك الباطنية الوجدانيات: " ذكر ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف جمموع الفتاوى أن       
 جزئـي  كل دراكإ يف الناس يشترك ال هذه بل جزئيات كلها ولذته وأمله جوعه حدأ كل
 مـن  ففيهـا  والقمر كالشمس املنفصلة احلسيات بعض دراكيف إ يشتركون قد كما منها

 فهـي  نوعهـا  يف اشتركوا وان املنفصلة احلسيات يف ليس ما واملدرك املدرك يف اخلصوص
  "  األحوال هذه يف النفوس تساوى وجوب على حجة وليس هناك  العاديات تشبه

  ) ٢٢٠، ص  ٩ت ، ج.مية ، دابن تي( 
  وقد قيل عند بعض الشعراء دليالً على أن اإلميان يكون يف الوجدان       

              لّوا األىل زعملمِ.. .. بأننا السبيل ضين بالعغتسعن ن األديان 
 اِإلميان فضيلة جاللَ لرأوا . ... وتبصروا عنواـأم لو لكنهم              

              فالدين ـأع لإلنسانمن جِزٌء إنه بل. ... سلوةً ظم دانالوج     
  ) ٢١٧ت ، ص .النيسابوري ، د(                                                 

وقد اهتم علماء اإلسالم بقضية الوجدان وبينوا أن هلا مكانةً خاصةً يف الشـرع وأن        
 چ    چ ڃ ڃ ڃ چ : وجدانه ، كيف ال وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي اإلنسان مؤاخذ مبا يف

  ) ٢٨٤: البقرةسورة  ( چ ڳ گ گ    گ گ ک  کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ   ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ
 حيث من الوجدان: " أن ) املوافقات(ومما يدل على ذلك ما ذكره اللخمي يف كتابه        

 تنكر ال اليت املواجد من واللذات اآلالم ألن فساده وال صحته على فيه دليل ال وجدان هو
 اإلنسـان  يقدر ال اليت األمور سائر وكذلك شرعا فسادها أو صحتها على ذلك يدل وال
 فـرق  غري من كاملواجد ينكر ال أمر باإلنسان هاج إذا مثال فالغضب عنها االنفكاك على
 النظـر  إال بينـها  يفرق وال اهللا لغري كان إذا ماومذمو هللا غضبا كان إذا حممودا يكون وقد

 نظر غري من مذموم ال حممود أنه صاحبه أدرك قد الغضب هذا يقال أن يصح ال إذ الشرعي
 فال شرعا حممود أنه أدرك أين فمن العقل إىل ال الشرع إىل راجعان والذم احلمد ألن شرعي
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 واملعلم املريب إىل متييزه ينسب أن أيضا يصح وال أصال الشرع بغري كذلك يدركه أن ميكن
  )  ٢٧٦، ص ٢ت، ج.اللخمي ، د" . (ا أيض فيه جار البحث ألن
  

        
 
  
  
  
  
  :للطفلنية ومصادرها وأمهيتها مفهوم التربية الوجدا:   الثالثاملبحث *   

بعد التعرف على الوجدان لغةً واصطالحاً ومكانته يف التربية اإلسالمية نتعـرض اآلن        
إىل مفهوم التربية الوجدانية وأمهيتها ومصادرها اليت تأخذ منها لذا كـان هـذا املبحـث    

  :رئيسية هي  حماور ةويشتمل على ثالث
 .مفهوم التربية الوجدانية : األول  احملور •
 .مصادر التربية الوجدانية : الثاين  احملور •
 .أمهية التربية الوجدانية للطفل : الثالث  احملور •
  

  :مفهوم التربية الوجدانية : األول  احملور* 
اليت تسعى إىل جتنب الضمري عثرات الشـك  التربية : "  بأاالتربية الوجدانية  تعرف      

واحلرية والضالل والوسواس وحترص على احلفاظ على صحة الوجدان واحليلولـة دون أن  
بــدع ضروب يصاب باخللل والتهافت واملرض واإلجرام ليمسي املرء سيد نفســه وي

سلوكه األخـالقي ال بإتباع العادة والتقاليد الزائفة وال األمنوذج وال العرف وإمنا بوعي ما 
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يفعل ومبعرفة الفرض الذي يرجوه بفعله وبالقدرة على شرح عمله أو حكمه أمام أي إنسان 
  )  ١٨٥هـ ، ص ١٣٨٠العوا ، (  " زكي حيادي

       دف إىل حترير املرء من أسر غرائزه وأهوائه الـدنيا ،  ويقول أيضاً أن تربية الوجدان
ورغباته اجلاحمة ، وحتسني الكيان اإلنساين فيه ويف اآلخرين وحثه على اخلالص من مساوئ 
األثرة واحلقد ، والعمل على زيادة التفاهم والتعاون ليلتقي البشر بسلوكهم األخالقي احلر 

واألخالقية يف ذروة التقـدمي األصـيل ، والتكافـل     املبتكر بالتقاء القيم الفكرية والبديعية
  ) ١٨٦املرجع السابق ، ص . ( الالائي 

 صلى اهللا عليـه وسـلم  و التربية الوجدانية هي  التربية املوجهة من اهللا تعاىل ورسوله       
ي لتغيري وجدان اإلنسان املسلم تغيرياً يتفق واألهداف املرتبطة بالرسالة اخلامتة والدور الـذ 

يقوم به املسلمون أفراداً ومجاعة يف محل منهج اهللا إىل خلقه ، وهي التربية اليت تتناول أساساً 
العواطف واالنفعاالت خاصةً والتكوين الوجداين عامةً ، وتعين إسـالمياً تربيـة املشـاعر    
واألحاسيس والعواطف واالنفعاالت واإلرادة احلرة القوية ، وأثـر ذلـك يف الشخصـية    

  )  ٥٠٣م ، ص  ١٩٧٩اخلويل  ، ( ية اليت هي املوضوع واحلقل للتربية اإلسالمية اإلسالم
الـيت   جمموعة العمليات" : ويرى الباحث أنه ميكن تعريف التربية الوجدانية على أا       

تم بتنمية اجلوانب الوجدانية لدى الفرد من مشاعر وعواطف وأحاسـيس وانفعـاالت   
يه اإلسالمي السليم مما جيعلها تؤثراً تأثرياً إجيابياً على سلوك ذلـك  وذيبها وتوجيهها التوج

  . " الفرد
  
  :مصادر التربية الوجدانية : الثاين  احملور* 

ال شك يف أن التربية الوجدانية هي إحدى  جوانب التربية اإلسالمية والـيت اهـتم         
وحية واجلسمية والعقلية واخلُلُقيـة  اإلسالم ا ، فقد اهتم اإلسالم جبوانب حياة اإلنسان الر

واالجتماعية وكذلك الوجدانية ، وبالتايل جند أن مصادر التربية الوجدانية هـي مصـادر   
  :التربية اإلسالمية واليت يبىن على ضوئها نظام التربية يف اتمع املسلم ، وهذه املصادر هي 
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 .القرآن الكرمي  .١
 .السنة النبوية املطهرة  .٢

  .يلي عرض هلذه املصادر وفيما       
  
  :القرآن الكرمي :  املصدر األول* 

،  صلى اهللا عليـه وسـلم  كالم اهللا تعاىل املرتل على نبينا حممد : " القرآن الكرمي هو       
  "املكتوب يف املصاحف ، املنقول نقالً متواتراً ، املتعبد بتالوته ، املتحدي بأقصر سورة منه 

  ) ٢٧هـ ، ص ١٣٧٨الشوكاين ، (                                               
ويعد القرآن الكرمي املصدر األساسي لتربية اإلسالم تربيةً إسالميةً ملـا يضـمه مـن          

تشريعات وتوجيهات تربوية دف إىل إصالح النفس البشرية يف الدنيا واآلخرة ، كما أنه 
اطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم ال يعتريه النقص وال التحريف وال يأتيه الب

  .محيد 
والتربية اإلسالمية مبنية على منهج القرآن الكرمي ، وهو املنهج الرباين الذي يسري عليه       

  .ويهتدي به أبناء اتمع أفراداً ومجاعات يف مجيع أمور حيام 
  :وتتضح اجلوانب التربوية للقرآن يف أن       
مي يريب أبناء اتمع على توحيد العبودية هللا سبحانه وتعاىل إضـافةً إىل  القرآن الكر •

سـورة   ( چ چ چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ٹ ٹات العقلية على التفكري والتدبر ، تربية القدر
  ) ٢٩: ص

 .القرآن الكرمي يريب السلوك اإلنساين على االستقامة وفق شريعة اهللا سبحانه وتعاىل  •
   چ ڳ گ گ گ      گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ ٹ ٹ

  ) ١١٢: هودسورة  (
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القرآن الكرمي يريب القلب واالنفعاالت والعواطف تربيةً إسالميةً فاضلةً ويسمو ـا   •
           ې   ې ې ې  ۉ  ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ ٹ ٹلل ، من الز
  ) ١٦: سورة احلديد  (    چ   

يريب النفس اإلنسانية على اخلري ألا قابلة للخري والشر حبسب ما ترىب  القرآن الكرمي •
 ) ٢٥هـ ، ص  ١٤٠٢النحالوي ، (  . عليه ، كما يدعو إىل تزكيتها 

  ) ١٠-٩ :الشمسسورة  ( چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ چ ٹ ٹ
تربيـة  مما سبق يتضح أن القرآن الكرمي هو املصدر األساسي والنبـع املتكامـل يف ال        

اإلسالمية ال سيما يف اجلانب الوجداين لإلنسان ، فقد حوى منهجاً متكامالً عن جوانـب  
اإلنسان وصالته باهللا والكون واحلياة ، كما زخر بالكثري من التوجيهات التربوية اليت فيهـا  

  .هدى للناس مجيعاً 
  
  :السنة النبوية املطهرة :  املصدر الثاين* 

  )٣٩٩، ص ٦هـ ، ج ١٣٨٨ابن منظور ( " الطريقة والسرية : " السنة لغةً       
من قول أو فعل أو تقريـر   صلى اهللا عليه وسلمما صدر عن النيب : " واصطالحاً هي       

  ) ٢٩هـ ، ص  ١٣٧٨الشوكاين ، " ( من غري القرآن الكرمي 
ية  ، وللسنة النبوية وتعد السنة النبوية املطهرة املصدر الثاين من مصادر التربية الوجدان      

  :يف اال التربوي فائدتان مها 
إيضاح املنهج التربوي اإلسالمي املتكامل الوارد يف القرآن الكرمي وبيان التفاصيل اليت "  •

 .مل ترد يف القرآن الكرمي 
مع أصحابه ، ومعاملتـه   صلى اهللا عليه وسلماستنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول  •

  ) ٢٤-٢٣هـ ، ص  ١٣٩٩النحالوي ، " ( إلميان يف النفوس األوالد ، وغرسه ا
  :ويلخص الباحث مصادر التربية الوجدانية يف الشكل التوضيحي التايل       

  
 مصادر التربية الوجدانية ) :  ٢ – ٣( شكل 
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  :أمهية التربية الوجدانية للطفل : الثالث  احملور* 

الوجـدانيات   ال شك أن الطفل كائن بشري يتأثر كبقية الكائنات ، ولديه مجلة من      
اليت تتوزع حسب املتعلقات ، وهذه الوجدانيات ال تظهر أو تنمو فجأةً ، ولكنـها تنشـأ   
ألسباب ومثريات تقتضي ظهورها ، وتنمو منواً تدرجيياً بكثرة مثرياا ، وتقوي توايل الفرص 

  . املثرية هلا ، وقد تضعف مث تنقرض لقلة هذه الفرص أو لعدمها 
  ) ٢٢١ص هـ ، ١٣٨٥ن ، عبد القادر وآخرو (

  
ووجدان الطفل يؤثر تأثرياً بالغاً على سلوكه ، فما كانت حمبة األطفال لرسـول اهللا        

مـع   صلى اهللا عليه وسلمإال من عمل وتوجيه وتعاطف من الرسول  صلى اهللا عليه وسلم
نفـوس   هؤالء األطفال كاملداعبة واملمازحة والسالم عليهم ، كل هذه األفعال ترعرعت يف

  . األطفال حىت صارت عاطفةً ثابتةً يف نفوسهم تثري انفعاالم وأحاسيسهم جتاهه 
إن احلاجات البيولوجية واحليوية للطفل كالطعام والشراب واإلخراج وغريها ضرورية       

بالنسبة له ، ولكن هناك أيضاً حاجات وجدانية ونفسية ال تقل أمهيةً عنها ، بل إن هلا أمهيةً 
يف حتقيق تكيف الطفل ومتتعه بالصحة النفسية والعقلية ، وهذه احلاجات الوجدانيـة   كربى

من العواطف واألحاسيس يسعى اإلسالم إىل تنميتها يف شخصية الطفل ليحقق ذاته ،  وإن 

 القرآن الكريم

 ومما فيها السنة املطهرة

 ومما فيه

 .قرآن الكرمي إيضاح ما جاء يف ال -
 .إيضاح املنهج التربوي اإلسالمي  -
األساليب التربوية النبوية من حياة املصطفى صلى  -

 .اهللا عليه وسلم 

 .التركيز على قضية التوحيد  -
 .تربية السلوك اإلنساين على اإلستقامة  -
 .ضبط االنفعاالت والعواطف  -
 .احلرص على تزكية النفس وتطهريها  -
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أجنح الوسائل ملعاجلة احلاجات الوجدانية هي اليت تقوم على أساس النظرية القائلة بتوجيهها 
تنشيطها أو تثبيطها مـن جهـة ،   : إطالق العنان هلا ، والتوجيه على نوعني  ، ال قمعها أو

وحتويل جمراها من جهة أخرى ، ومهما يكن من أمر فما دامـت هـذه احلاجـات هـي     
احملركات الرئيسية للسلوك ، فال بد للمعلم من أن يتفهمها ويعرف كيف يستعني ا علـى  

احلاجـة إىل احملبـة واحلاجـة إىل    : ة هذه احلاجات تربية املتعلم تربيةً حسنةً  ، ومن أمثل
  )  ٤٥٦هـ ، ص  ١٤١٧مهدي ، . ( الطمأنينة واحلاجة إىل االنتماء

   
وبالتايل فإن الباحث يؤكد على أن للطفل حاجات ومتطلبات وجدانية جيب تنميتـها        

وهذا ما تقوم بـه  واالهتمام ا وإشباعها ، وال يكون ذلك إال بتربية سليمة متكاملة شاملة 
التربية اإلسالمية ، لذا فهي تم باجلانب الوجداين كجانب مهم مـن جوانـب تكـوين    

  .شخصية الطفل ، وهذا دليل على أمهية التربية الوجدانية للطفل
وبناًء على ما سبق فإن الباحث يؤكد على أمهية التربية الوجدانية نظراً لالعتبـارات        
  :التالية 

لى إشباع حاجات الطفل الوجدانية ، مما جيعل تربية الطفل تربيةً متوازنـةً  أا تعمل ع .١
 .شاملةً ومتكاملة 

 .أا تعمل على تنمية شخصية الطفل لتحقيق ذاته  .٢
 .أا تعمل على حتقيق التوافق الشخصي للطفل  .٣
 .أا تعمل على حتقيق تكيف الطفل ومتتعه بالصحة النفسية والعقلية  .٤
 .اً بالغاً على سلوكيات الطفل وتصرفاته أا تؤثر تأثري .٥
  .أا تعمل على ذيب وتوجيه احلاجات بوسطية واعتدال دون إفراط وال تفريط  .٦
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  : التربوية ومؤسساا للطفلالتربية الوجدانية  أهداف:   الرابعاملبحث * 

  : حمورين مهاعلى هذا املبحث ويشتمل       
 . للطفل ربية الوجدانيةالت أهداف: احملور األول  •
 .التربية الوجدانية للطفل  مؤسساتأهم :  الثايناحملور  •

  
  :أهداف التربية الوجدانية للطفل : احملور األول *

تساعد األهداف الواضحة احملددة على رسم معامل الطريق يف العملية التربوية، كمـا        
يت متثل احملور األساسي للسياسـات  ختتلف باختالف اتمعات والبيئات والعصور ، وهي ال

التربوية واالستراتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع واملناهج والدروس ، وما يتعلق ا من 
إدارة ومتويل ونظم وبنية هيكلية ، وألن التربية الوجدانية جانب مـن جوانـب التربيـة    

مية ، واليت تسعى إىل حتقيقها اإلسالمية فإن هلا عدداً من األهداف املنبثقة من الشريعة اإلسال
  :وأهم أهداف التربية الوجدانية للطفل ما يلي 

حترير الوجدان البشري من عبادة أحد غري اهللا ومن اخلضوع ألحد سواه ، مبا حيقق  .١
 .لإلنسان العزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة 
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ـ  .٢ ا يربيـه  تربية الوازع الديين لدى األطفال وذلك مبخاطبة وجدام ، ومن أهم م
اإلسالم يف اإلنسان الضمري الذي يتكون نتيجةً لتمكن املسلم من العقيدة وممارسته 

 .املستمرة هلا 
تربية الطفل على الفضائل واملشاعر النبيلة كالصدق واألمانة والتسـامح وسـالمة    .٣

 .الصدر من األحقاد والشعور باألمل والتفاؤل 
ات واملشكالت النفسـانية واالضـطرابات   منو الطفل منواً سليماً خالياً من التعقيد .٤

 .السلوكية وسوء التكيف مع البيئة 
إشباع الدوافع واحلاجات الوجدانية لدى األطفال كاحلاجـة إىل احلـب واألمـن     .٥

 .واالنتماء عن طريق تلبية هذه احلاجات وتوفريها 
م ضبط االنفعاالت والعواطف واملشاعر لدى األطفال مبا يتوافق ويتالءم مع تعـالي  .٦

 .الدين اإلسالمي 
واليت تؤدي بدورها إىل ثقته بنفسه  لتحقيق ذاتهالتنمية السليمة تنمية شخصية الطفل  .٧

 . وآرائه 
 .ومتتعه بالصحة النفسية والعقلية وتكيفه حتقيق التوافق الشخصي للطفل  .٨
  .ية واعتدال دون إفراط وال تفريطبوسط الوجدانية للطفل ذيب وتوجيه احلاجات  .٩

  
  :أهم مؤسسات التربية الوجدانية للطفل : ر الثاين احملو*
  :األسرة .  ١

إن اإلميان باهللا املتولد يف األعماق البشرية عن معرفة صادقة باهللا وعن حمبته وتقواه هو       
األساس التربوي لبناء الشخصية املسلمة ، لذا فالوالدان يعمالن على ذيب وجدان الطفل 

إلميان يف أعماق النفوس الصغرية اخلالية من مفـاتن الـدنيا ،   وذلك حبرصهما على غرس ا
، وكذلك حبماية جوارحهم املفطورة على التوحيد اخلاص هللا تعاىل ، واألبـوان  وزخارفها 

  .مطالبان بتثبيت هذه الفطرة وصيانتها من الضالل واالحنراف 
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اخلـالص هللا ،   إن قلب الطفل إذا تفتح على اإلميان وأشرقت روحه بضـياء احلـب        
وخفقت جواحنه باخلوف والرهبة من عذاب اهللا وفهم اخلطأ من الصواب ، مال بطبعـه إىل  

  ) ١٧٥هـ ، ص ١٤٠٤اجلالل ، . ( تقبل األخالق الفاضلة ورفض كل خلق غري سليم 
إن األب واألم يتقامسان املسؤولية يف تربية األوالد ورعاية شؤوم ، تبعاً لفطرة كـل        
وقدراته ، وكما يتوىل اآلباء رعاية األوالد وتربيتهم وتعليمهم فإن األخوة يشاركوم منهم 

يف هذه املهمة العظيمة أيضاً ، إن العالقات اإلنسانية واالجتماعية اليت يشـاهدها الطفـل   
داخل األسرة حياول تقليدها وحماكاا وتبقى آثارها يف نفسه بعد بلوغه واستقالله عنها يف 

  .يدة أسرة جد
فإما أن تكون األسرة صحيحة البناء يسـودها  واألسر تتفاوت يف صالحها وفسادها       

احلب واأللفة ، وتقوم عالقاا على أساس التقوى وعبادة اهللا تعاىل فيتأثر ا وجدان الطفل 
  )٤٩م ، ص  ٢٠٠٥عيد ، . اخلوالدة .(وتؤثر تأثرياً إجيابياً بالغاً على نفسيته ، وإما العكس 

مـن احلـب واحلنـان     -خصوصاً يف هذا السن  -جيد الطفل يف أسرته ما حيتاجه       
والطمأنينة واألمن واالنتماء وتقدير الذات ، وكل هذه احتياجات وجدانية غالباً ما جيـدها  
الطفل يف أسرته وبني أخوته ، لذا كان من واجبات األسرة توفري هذه األجواء النفسية اليت 

   .و الطفل النمو الوجداين والعاطفي السليم تعني على من
  
  :املدرسة .٢

بعد أن ينهي الطفل طفولته املبكرة بني أحضان األسرة ، يصبح يف هذا الوقت أكـرب        
نضجاً من قبل ، وأكثر قدرةً على التعلم املنظم ، يأيت دور املدرسة اليت يكتسب من رحاا 

ا له من خالل املواد الدراسـية واألنشـطة الالصـفية    املعارف والعلوم املختلفة اليت تقدمه
  .واملدرسية املتعددة 

إن الوظيفة الرئيسية للمدرسة يف نظر اإلسالم هي حتقيق التربية اإلسالمية الصـحيحة        
بأسسها الفكرية والعقدية والتشريعية ، وبأهدافها وعلى رأس تلك األهـداف عبـادة اهللا   
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وامره وشرعه وتنمية مواهب النشء حسب فطرة اإلسالم وحده ال شريك له واخلضوع أل
  .اليت فطر اهللا الناس عليها واحملافظة على تلك الفطرة من الزيغ والضالل 

وحتتل املدرسة أمهيةً كربى من الناحية التربوية ألا قادرة على التأثري بشكل إجيـايب        
يرام ، وخصوصـاً يف املرحلـة   على شخصية الطفل إن قامت بأداء رسالتها على خري ما 

فهي من املراحل اهلامة يف حياة وشخصية الطفـل ،   –مرحلة الطفولة املتأخرة  –االبتدائية 
حيث تعمل على تدعيم ما غرسته البيئة املرتلية يف نفس الطفل من املعتقـدات والعـادات   

ليمة ، سواًء من واألخالقيات ، كما أا تعمل على إزالة ما يتعلمه الطفل من عادات غري س
  .املرتل أو الشارع ، أو يف أي مكان آخر 

املدرسة تعليم الصغار بالتعاون مع األسرة من أجل توسيع مـدارك الطفـل    وتتحمل      
وجعله حيب املعرفة والتعليم، مما أدى إىل بروز املدرسة كمؤسسة اجتماعية مهمة، هلا أثرها 

االجتماعية، واألخالقيـة، والسـلوكية،   وسية، خمتلف جوانب الطفل النفتربية يف  الفاعل
على التقليد والتطبع بـالقيم   ن الطفل يف السنوات األوىل من عمره يكون مطبوعاًأخاصة و

عظيم األثر يف تكوين  اليت تسود جمتمعه الذي يعيشه يف املدرسة، لذا فان املدرسة تعد عامالً
تقرير اجتاهاتـه يف حياتـه املقبلـة     وىف، شخصية الفرد التكوين العلمي والتربوي السليم

فحسب، بل هي نسيج من  مؤسسةً تعليميةًن املدرسة ليست إومن هنا ف. وعالقته يف اتمع
العالقات خاصة للطفل الصغري، ففيها تتوسع الدائرة االجتماعية للطفـل بأطفـال جـدد    

يف شـكل نظـم،    ومجاعات جديدة، فيتعلم الطفل من جوها  املزيد من املعايري االجتماعية
اجتماعية جديدة، فهو يتعلم احلقوق والواجبات، وضـبط االنفعـاالت،    كما يتعلم أدواراً

كل ذلك من خالل  ، االنضباط السلوكيوالتعاون، ووالتوفيق بني حاجته وحاجات الغري، 
ما يتلقاه من علوم معرفية وما يكتسبه من خمالطة رفاقه يف املدرسة، فاملدرسة باجلملـة هلـا   

  ). ٧م،ص ٢٠٠٦أمحد، ( ثرها الفعال يف سلوك األطفال وتوجيهام يف املستقبلأ
  
  :املسجد .  ٣
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إال أنه أيضاً مكان وموطن لقـراءة القـرآن   إن املسجد بصفته مكاناً ألداء الصلوات       
وتالوته وتدبره ، ومعهد علم وذيب ، ومكان إلشاعة الروح اإلميانية يف جـو الـدروس   

  .، مهما كان موضوعها واحملاضرات 
إن من أهم األدوار التربوية اليت يقوم ا املسجد ما يترتب على أداء الصلوات اخلمس       

  :مع مجاعة املسلمني من دروس تربوية عظيمة الفائدة من أمهها 
الطاعة املطلقة املبنية على اخلضوع التام ، النابع من الوجدان ، بدون إجبـار وال    •

يتابع اإلمام ويطيعه يف الركوع ويف السجود ، ويف هـذا تـدريب    إكراه فاجلميع
 .للمسلمني على طاعة القائد وويل األمر 

التعود على النظام ، فصالة اجلماعة تتطلب تسوية الصفوف والتقارب والتـراص ،   •
 .القدم بالقدم والكتف بالكتف 

 خشـوع كتفـاً   صالة اجلماعة تعلم املسلم التواضع ، حيث الفقري جبانب الغين يف •
 .بكتف ، ويف هذا مساواة مطلقة 

والتربية يف املسجد مل تكن قاصرةً على الكبار بل كانت تشمل الصغار أيضاً ، فقـد        
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسلم على األطفال يف املساجد ، وجيعل هلم صـفاً يف  

القرآن الكرمي قدمه الصحابة املسجد خلف صف الرجال ، وإذا نبغ أحد الصغار يف حفظ 
للصالة م ، وكل هذه األمور تؤثر تأثرياً بالغاً على وجدان الطفل ونفسيته ، وجتعل بينـه  
وبني املسجد مودةً وحمبةً وعالقةً قلبية فيسعد الطفل يف دنياه وآخرته ، وهذا من الثمار اليت 

  .تجىن من املساجد وأدوارها التربوية 
      م فينمو يف نفوسهم الصغرية ، ويف املسجد يالحظ الصغار اجتماع الراشدين ومناقشا

الشعور باتمع املسلم ، واالعتزاز باجلماعة اإلسالمية ، وفيه يسمعون اخلُطب واملـواعظ  
، وفهم حقيقة وجودهم يف احلياة ، واهلدف بوعي العقيدة اإلسالمية  فيبدؤونوالدروس ، 

  )٥٥م ، ص  ٢٠٠٥عيد ، . اخلوالدة ( .من هذا الوجود 
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  :اإلعالم .  ٤
تتفاوت آثار وسائل اإلعالم على األفراد واجلماعات واتمعات ، وهلا آثار مزدوجـة        

إن الطفل واإلنساين عامة ، وهذه اآلثار إما سلبية أو إجيابية ، على اتمع اإلسالمي خاصة 
ة حتتل الوظيفة األوىل من وظائف اإلعالم ، اإلعالم ما ال يتلقاه من غريه ، والتربييتلقى من 

ألا األساس يف حياة األفراد واجلماعات والشعوب ، ا تتأصل األخالق وتثبت القـيم ،  
ويتحلى ا اإلنسان منذ أن يكون طفالً فشاباً فرجالً يتحمل املسئولية ، وميكـن تقسـيم   

  : الوسائل اإلعالمية إىل ما يلي 
شمل الصحف واالت والدوريات والكتـب والنشـرات   وت: الوسائل املطبوعة  •

 .والكتيبات والالفتات ، وامللصقات 
وتشمل الصوتيات واإلذاعات وغريها من الوسائل اليت تعتمـد  : الوسائل السمعية  •

 .على عنصر الصوت 
وتضم هذه الوسائل املعارض والنصب التذكاريـة ، واألعـالم   : الوسائل البصرية  •

 .من الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر والالفتات وغريها 
وتضم الوسائل اليت جتمع بني الصوت والصورة سـواًء  : الوسائل السمعية البصرية  •

كانت صورةً صناعيةً أو طبيعيةً ، ومن أمثاهلا العـروض السـينمائية والتلفزيـون    
 .واملسرح 

أو وتشمل االتصال الشخصي املباشر بـن شـخص وآخـر ،    : الوسائل الشفوية  •
 )٢١٤هـ،ص  ١٤٠٤اجلالل، .(االتصال اجلمعي بني شخص وجمموعة من الناس
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  :احلاجات الوجدانية للطفل يف اإلسالم  :  املبحث اخلامس * 

قبل البدء يف ذكر احلاجات الوجدانية للطفل ال بد أوالً من تسليط الضوء على مفهوم       
  : يشتمل علىبحث احلاجات وأنواعها وبالتايل فإن هذا امل

 .مفهوم احلاجات : األول  احملور .١
 .أنواع احلاجات : الثاين  احملور .٢
 .بعض احلاجات الوجدانية للطفل : الثالث   احملور .٣

  
  : مفهوم احلاجات : األول   احملور* 

 مـا  أي حـاجيت  وهذه لوجاء وال حوجاء عنده يل ليس:  "  غةورد يف أساس البال      
 يف لـك  كانـت  وإن حاجات، نفسي ويف. الطعام من حاجتك وخذ وأطلبه، إليه أحتاج
 إلـيكم  وأحوجين كذا، إىل وأحوجت. األرض من منجاك إىل وانج فاقضها، حاجة نفسك
 من إليه حيتاج ما يتطلب:    يتحوج فالن وخرج. فالن إىل اهللا أحوجين وال السوء، زمان

  )        ١٠١هـ ، ص  ١٤٠٤الزخمشري ، ( " معيشته
 يقـال  وهلـذا  النقصان هي احلاجة أن:  " وكذلك ورد يف كتاب األلفاظ املؤتلفة        

  "   ناقصا كان إذا وذلك عقل إىل حيتاج وفالن خزمة إىل حيتاج الثوب
  )    ٢٤٥هـ ، ص   ١٤١١اجلياين ، (                                              

      



٦٢ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

 ع والرضا واالرتياح للكائن احلي،وإذا وجد حقق اإلشباواحلاجة هي افتقار لشيء ما       
أو حلياة  بأسلوب ) حاجة فسيولوجية ( واحلاجة شيء ضروري إما الستقرار احلياة نفسها 

فاحلاجة إىل األكسجني ضرورية للحياة نفسها وبدون األكسـجني  ) حاجة نفسية ( أفضل 
، فهي ضرورية للحياة بأسلوب أفضل  ميوت الفرد يف احلال ، أما احلاجة إىل احلب واملودة

وبدون إشباعها يكون الفرد سيء التوافق واحلاجات توجه سلوك الكـائن احلـي سـعياً     
إلشباعها ،   وتتوقف كثري من خصائص الشخصية على حاجات الفرد ومدى إشباع هذه 

  .احلاجات 
مسـاعدته  وال شك أن فهم حاجات الفرد وطرق إشباعها يضيف إىل قدرتنا علـى        

  .للوصول إىل أفضل مستوى للنمو النفسي والتوافق النفسي والصحة النفسية 
  ) ١٦ت ، ص.العزيب ، د .اهلواري  (  

   
حالة تتميز بالشعور بالنقص أو الرغبة يف شيء ، وهي : " وميكن تعريف احلاجة بأا       

  ) ٣٦، ص  ١٩٨٥عمار ، " ( قد تتطلب أداء بعض املهام املعينة 
لذلك فإن احلصول عليها يؤدي إىل إزالـة  حالة شعورية :  أن احلاجة ويرى الباحث      

  .حالة التوتر اليت يشعر ا الفرد والعودة به إىل حالة االتزان الفسيولوجي أو السيكولوجي 
  
  :أنواع احلاجات : الثاين   احملور* 

لفرد إىل حماولة الوصول  لسد للفرد حاجات معينة ينشأ عنها حوافز معينة تؤدي با"       
 " هذه احلاجات ويف املقابل فاحلرمان من إشباع احلاجات الفردية يؤدي إىل خلل يف االتزان

  ) ١٧م ، ص ١٩٩٥أمحد ، ( 
  :وميكن تقسيم هذه احلاجات إىل نوعني أساسيني مها       
 :  حاجات النمو اجلسمي والعقلي .١

 : ومن أمثلة احلاجات اجلسمية 



٦٣ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

 .إىل الغذاء احلاجة  •
 .احلاجة إىل إخراج الفضالت  •
 .احلاجة إىل النوم والراحة  •
 .احلاجة إىل امللبس  •
 .احلاجة إىل املسكن  •

  : ومن أمثلة احلاجات العقلية
 .احلاجة إىل البحث واالستطالع  •
 .احلاجة إىل تنمية املهارات العقلية  •
 .احلاجة إىل اكتساب املهارة اللغوية  •

 :  واالجتماعياجات النمو الوجداينح .٢
 :ومن أمثلتها  
 .احلاجة إىل احلب  •
 .احلاجة إىل األمن والطمأنينة  •
 .احلاجة إىل الرعاية والتوجيه  •
 .احلاجة إىل االستقالل واالعتماد على النفس •
 .احلاجة إىل النجاح  •
 .احلاجة إىل تقبل الذات  •
 .احلاجة إىل التقبل االجتماعي  •

حاجات ضرورية جيب إشباعها على خري وجه ممكـن  وغريها من احلاجات ، وكلها       
  )  ١٣٦م ، ص  ٢٠٠٢أمحد ، . ( حىت يتحقق منو شخصية الطفل منواً سليماً متزناً 

إىل أن ظهور تلك احلاجات يعتمد على إشباع بعضها اآلخر ، وأن  ) ماسلو(ويشري "       
ىل احلياة خمتلفـة وتـؤثر   احلاجة اليت تشبع تسيطر على الفرد وسلوكه بدرجة جتعل نظرته إ

  ) ٦٥م ، ص  ١٩٩٩أمحد ، .  (  " تأثرياً بالغاً يف إدراكه وبالتايل يف سلوكه
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أية حاجة من تلك احلاجات يـؤثر يف حاجـة أو يف    إشباععدم  ويرى الباحث أن      
حاجات أخرى فيحبطها ، فمثالً إذا مل تشبع احلاجات الفسيولوجية املختلفة كاحلاجـة إىل  

والراحة والنوم فإن ذلك يسبب إحباطاً حلاجة أساسية من حاجات النمـو   واإلخراجء الغذا
الوجداين واالجتماعي أال وهي احلاجة إىل األمن ، كذلك يؤدي عدم إشباع حاجة الطفل 

وعقابه إىل زعزعة شـعوره   إىل احلب والعطف بإمهاله ونبذه أو القسوة عليه وكثرة ديده
  .ثر منوه اجلسمي والعقلي والوجداين مما يؤدي إىل تأباألمن 
        

  : بعض احلاجات الوجدانية للطفل: الثالث  احملور* 
 : احلاجة إىل احلب •

وهي من أهم احلاجات الوجدانية اليت يسعى الطفل دائماً إىل إشباعها فهو حيتـاج إىل        
أنه حيبهم أيضـاً ،  أن يشعر بأنه حمبوب خاصةً من الوالدين واألخوة واألخوات وأن يشعر ب

واحلب املتبادل املعتدل بينه وبني والديه وأخوته وأخواته حاجة الزمة لصحته النفسية ، وهو 
يريد أن يشعر أنه مرغوب فيه وأن ينتمي إىل مجاعة وإىل بيئة اجتماعية صديقة وهو حيتـاج  

ين من اجلـوع  إىل الصداقة واحلنان أما الطفل الذي ال يشبع هذه احلاجة من احلب فإنه يعا
  . العاطفي ويشعر أنه غري مرغوب فيه ويصبح سيء التكيف والتوافق مضطرباً نفسياً 

  )  ١٤٦م ، ص   ٢٠٠٢أمحد وآخر  ، (                                           
  

ويرى الباحث أن هذه احلاجة ال تقتصر على الصغار واألطفال فحسب بل تتعدى إىل       
يضاً يف حاجة إىل احلب ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسـنة  الكبار فهم أ

فقد كان صلى اهللا عليه وسلم حيب أصحابه وحيبونه واألحاديث الواردة يف ذلك كثرية منها 
  : قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

  )  نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو أصحايب تسبوا ال(
  ) ١٣٤٣، ص  ٣هـ ، ج ١٤٠٧البخاري ، ( 
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     ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ: يف شأن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه اهللا تعاىل وقال 
  ) . ٤٠: التوبةسورة (  چ    ۈٷ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ

 أخـي  ولكن بكر أبا الختذت خليال أميت من خذامت كنت لو( :وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٣٣٨، ص  ٣هـ ، ج١٤٠٧البخاري ، ) (  وصاحيب

 
 : احلاجة إىل األمن والطمأنينة •

حيتاج الطفل طوال فترة طفولته إىل الشعور باألمن وبأنه ينتمي إىل مجاعة حتميه وتدافع       
ذلـك باالسـتقرار النفسـي    عنه ، وتصد كل عدوان أو أخطار قد يتعرض هلا ، فيشعره 

واالطمئنان ويترتب على ذلك شعوره الدائم باالستقرار يف كيانه ووضعه ، ويساعد الطفل 
على ذلك دور الوالدين وأسلوب حياما وعالقتهما األسرية الـيت جيـب أن يسـودها    
االستقرار حىت لو تعرض الطفل ألزمات خالل هذه الفترة احلامسة من حياته فيجب علـى  

يطني به سد هذا النقص وإشعاره بالطمأنينة واالستقرار وتعويضه عما فقده من حب أو احمل
  . تعاد عن أي منهما ألي سبب كان عطف أو حنان بفقدان األم أو األب أو االب

  ) ٢٦م ، ص  ١٩٩٦ادر ، ( 
  

احلرمان من إشباع هذه احلاجة يؤدي إىل شعور الطفل يف املستقبل ويرى الباحث أن       
بعدم االستقرار وباخلوف من املستقبل واأليام وباملعاناة من الصراعات النفسـية الدائمـة   

  . كنتيجة لذلك 
  
  

                                                      
 : احلاجة إىل التقدير •
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ره من أبعد احلاجات الوجدانية تأثرياً على الطفل احلاجة إىل التقدير ، فإشباعها يشـع       
بالقبول االجتماعي لدى اآلخرين واحترامهم وحبهم له فيزيد من عالقته م قوة ، ومـن  
ارتباطه م متانة ، وإحباطها يشعره بعدم قبوهلم له ، ونبذهم إياه فينطوي علـى نفسـه   
ويعاديهم وحيقد عليهم ، وفقدان التقدير جيعل الطفل قلقاً متوتراً يعاين من الصراع النفسي 

ب العصيب ، ويفقده اإلحساس باحملبة والعطف ، والشعور بـاألمن والطمأنينـة   واالضطرا
  ) ٦١٥م ، ص ١٩٨٤الزنتاين ، .( ويقوده إىل الوقوع يف احنرافات ضارة به ومبجتمعه 

ففـي   وإشـباعها اهتماماً كبرياً  قد اهتم ذه احلاجة اإلسالم ويرى الباحث أن       
 من الرجل الرجل يقيم ال: (قال  rنهما عن النيب السنة جاء عن ابن عمر رضي اهللا ع

  ) ٢٣١٣، ص  ٥هـ ، ج ١٤٠٧البخاري ، ) (  فيه جيلس مث جملسه
  :  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قال  رضي اهللا عنهوعن أيب هريرة       

  )  ١٩٨٦، ص  ٤٥ت ، ج.مسلم ، د(  " املسلم أخاه حيقر أن الشر من امرئ حبسب "
 

 : ة إىل االستقالل واالعتماد على النفساحلاج •
حيتاج الطفل يف هذه املرحلة ألن يشعر باحلرية يف القول والفعل ، ليتمكن من التعـبري        

عن الرأي دون خوف أو كبت ويتمكن من القيام مبا يرغب القيام به دون ضغط أو إحباط  
ظة من حلظات حياته إىل الشعور ويف إطار التوجيه األبوي السليم ، وحيتاج الطفل يف كل حل

باملسئولية وحتمل األعباء احلياتية األسرية املختلفة واالشتراك يف القيام باألعمـال املرتليـة ،   
وينمي عن طريق ذلك الثقة يف الذات ويشعر بدوره وأمهيته كفرد من أفراد األسـرة ممـا   

واحلرمان مـن ذلـك    يضفي على شخصيته التكامل ويظللها بإطار من الثقة يف الذات  ،
يؤدي إىل معاناة الطفل مستقبالً من التبعية حيث يعتاد على أن يكون تابعـاً لغـريه ، وأن   
يعتمد على اآلخرين ، وأال يقدم على القيام بعمل ، وهذا ينقص من تكامل شخصيته ويهز 

  ) ١٤٨م ، ص  ٢٠٠٢،  ، حممدأمحد . ( كيانه أمام من يتعامل معهم 
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ث أن الوالدين يلعبان دوراً كبرياً يف إشباع هذه احلاجة وذلك عن طريق ويرى الباح      
تعريض الطفل لبعض املواقف اليومية اليت تشعره بأنه مسئول وأنه يتحمل تلـك املسـئولية   
كأن يرسله األب مثالً إىل البقالة اليت جبوار املرتل ويعطيه بعض املال ليشـتري متطلبـات   

 بعض املناسبات وإجالسه مع الكبار وغريها من املواقف الـيت  أو أن يأخذه معه إىل املرتل،
تنمي فيه الثقة بالنفس ، وكذلك املعلم يف املدرسة يستطيع تنمية هذا اجلانـب يف نفـوس   
الطالب ، كتكليف بعض الطالب ببعض األعمال املدرسية وجعلهم يعتمدون على أنفسهم 

ات قوية يستطيعون من خالهلا أن يتعاملوا يف تنفيذ هذه املهام وبالتايل تصبح لديهم شخصي
  .مع اتمع الذي حوهلم 

 : احلاجة إىل اللعب والترويح •
اللعب والترويح من العوامل اهلامة اليت تسهم يف تدعيم شخصية الطفل وتنميتها حيث       

عها أنه يعرب عنه طريقها عن دوافعه وعن مكبوتاته ، كما أنه يتأثر باجلماعات اليت يتعامل م
وميتص منها العديد من القيم واالجتاهات اليت تساعد على أن يكـون  ) مجاعات اللعب ( 

مواطناً صاحلاً كالتعاون والغرية واحترام النظم وكيفية التعامل مع اآلخرين ، هذا جبانب ما 
حيقق اللعب للطفل من تدعيم لبنائه اجلسمي وزيادة قوته وحيويته ونشاطه وكيفية قضـاء  

ه وفق هواياته وميوله واستعداداته ، فاللعب حق من حقوق األطفال ، وهو رمز وقت فراغ
  ) ٣٦٦هـ ، ص  ١٤٢٤اجلقندي ، .( حليويتهم ونشاطهم 

أسـلوب   جة من حاجات الطفل فحسب ، بل إنهويرى الباحث أن اللعب ليس حا      
قيم التربوية املهمة، له بعض التربوي فعال من أساليب التربية اإلسالمية يتعلم الطفل من خال

جوانب عديدة من شخصيته كاجلانب اجلسمي عن طريق احلركة البدنية كما أنه ينمي فيه 
والعضلية ، وكذلك اجلانب العقلي عن طريق التفكري وإعمال العقل ، وكـذلك اجلانـب   
املهاري عن طريق استخدام املهارات وتطويرها ، وكذلك الوجداين وذلك عـن طريـق   

  .لرغبة لديه إشباع هذه ا
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ويضع الباحث بني يدي القارئ الشكل التايل والذي يوضح احلاجات الوجدانية السـابقة  
  .وأساليب إشباعها 

  
  
  
  

        
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  .    ممازحتهم ومضاحكتهم .   * املالمسة اجلسدية .  * تقبيل األطفال * احلب
 .اللعب معهم * 

 الطمأنينةو األمن

 التقدير

 االعتماد على النفس

 اللعب والترويح

  .     االستقرار األسري*   .  حنان األم.  * ألب عطف ا* 
 . )اجلريان  –الرفاق  –األسرة ( االنتماء إىل مجاعة * 

  .     عدم تقريعهم وجترحيهم*   .  السالم عليهم.  * احترام األطفال * 
 .عدم احتقارهم واحتقار أفعاهلم *    . صحبتهم* 

  .     تنمية ثقتهم بأنفسهم*   .  عدم كبتهم.  * املدح والثناء * 
 .تكليفهم ببعض املهام لتنفيذها *    . إشعارهم باملسئولية وحتمل األعباء* 

مالمسة احتياجام *   .  اختيار املكان املناسب.  * اختيار الوقت املناسب * 
   .مشاركة اآلباء يف اللعب * .    وميوهلم

 ات الوجدانية للطفل وأساليب إشباعها بعض احلاج) :  ٣ – ٣( شكل 
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   : الرابعالفصل 
  أسس التربية الوجدانية

  .للطفل يف اإلسالم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .مفهوم األسس وأمهيتها :  املبحث األول
  

  للتربية الوجدانية للطفل األسس املادية :  املبحث الثاين
  

  املعنوية للتربية الوجدانية للطفلاألسس  :املبحث الثالث
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 .للطفل  يف اإلسالم  لوجدانيةأسس التربية ا:  الرابعالفصل 
  

 :مفهوم األسس  : املبحث األول 
  :متهيد 
دائماً يف تفهم نفسية الطفل واحلكم عليه  ، ومن هنا باء واملربون واملعلمون خيطئون اآل      

كانت دراسة الطفولة من أهم مباحث الشريعة اإلسالمية وعلم الـنفس احلـديث ومـن    
لذا جيب االهتمام بالبناء العاطفي والوجداين للطفل لننـهض  موضوعات التربية احلديثة  ، 

  .بالطفل ونبين نفسيته الكاملة السليمة اخلالية من كل العقد
يف ظل اإلسالم إذا ال حتدث عاطفية لألطفال الوجدانية والشاكل امل أنويرى الباحث       

ا جيـب علـى املـربيني    طُبق تطبيقاً صحيحاً وسليماً كما جاء يف الشريعة اإلسالمية ، لذ
واملعنيني بالتربية االهتمام باجلانب الوجداين والعاطفي لدى األطفال ألا من أهم العوامـل  
يف منو الشخصية وتقويتها ، فكلما كثرت الفرص املثرية لوجدان الطفل وعاطفته كلما كان 

  . هلا األثر البالغ يف تنميتها وتقويتها وبالعكس 
  : حماورعدة على حث هذا املب ويشتمل      

  .األسس يف اللغة: األول  احملور •
 .األسس يف املفهوم االصطالحي :  الثاين احملور •
 .أمهية األسس يف التربية اإلسالمية : الثالث  احملور •
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  :األسس يف اللغة : األول  احملور* 
  ) ٦٨٢ص ت ،.ي ،دآبادالفريوز( "  ساسأ:شيٍء كلّ أصلُ" :جاء يف القاموس احمليط      
 ک ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ چ ٹ ٹيف القرآن الكرمي )  أساس ( وقد وردت مشتقات كلمة       
(  ويسمى األساس        ) ١٠٩: التوبةسورة  ( چ ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ    ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ

{  دينـه  انبني أي بنيانه أسس أفمن: " ،  قال البيضاوي يف تفسري اآلية السابقة ) قاعدة 
 وطلـب  اهللا مـن  التقوى هي حمكمة قاعدة علىأي }  خري ورضوان اهللا من تقوى على

 أضـعف  هي قاعدة علىأي }  هار جرف شفا على بنيانه أسس من أم{  بالطاعة مرضاته
  ) ١٧٣٠ت ، ص .البيضاوي ، د" (  وأرخاها القواعد
ملادي حىت أصبحت تطلق على وانتقل مفهوم الكلمة عرب تطورها من معناها األصلي ا      

  " أساس الفكرة ، أساس البحث ، والتعليم األساسي : " املعاين املعنوية فيقال مثالً 
  ) ٢٣هـ ، ص  ١٤١٦خياط ، ( 

  
ويرى الباحث أن أساس أي شيء هو أصله الذي يقوم عليه ويبىن عليـه ، فأسـاس         

ذي تنمو عليه ، وأسـاس الفكـرة   البيت أصله الذي يبىن عليه ، وأساس الشجرة أصلها ال
  .أصلها الذي نشأت منه 

  
  :اُألسس  يف املفهوم االصطالحي: الثاين  احملور*  

طائفـة   –عمالً أو نظراً  –مبدأ تعتمد عليه : " جاء تعريف ملفهوم األساس على أنه       
تقال من الواقع من الظواهر أو القضايا ، فأساس االستقراء هو املبدأ الذي مبقتضاه يكون االن

إىل القوانني ممكناً ومشروعاً ، وأساس األخالق هو املبدأ الذي تستمد منه القوانني األخالقية 
  ) ٢٣هـ ، ص  ١٤١٦خياط ، ( " يف مذهب فلسفي معني 

  : وميكن اخلروج بتعريف لألسس يتضمن املعاين التالية       
 .بداية الشيء  .١
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 .التأصيل لألشياء املبحوثة  .٢
 .للجذور أو األصول  التحديد .٣
 .الشمولية واالتساع ألكثر من قضية  .٤

األصل العام الذي يقوم عليه الشيء ويرتكز عليه كالنبات والبنـاء يف  : فاألساس هو       
   . املاديات ، وأفكار واألحكام يف األمور املعنوية 

: ل ذلك يقـال  ومن خالل التطبيقات هلذا املفهوم يتضح لنا معناه بشكل أكرب ومثا"       
املرتكزات والدعامات اليت تقوم عليها التربية : األسس التربوية أو أسس التربية ، ويقصد ا 

وتشتق منها كاألسس النفسية ، واألسس االجتماعية ، واألسس الفلسـفية ، واألسـس   
  ) ٢٣، ص   املرجع السابق"   ( الثقافية 

ميكـن  فإن الباحث يرى أنـه  حية لألسس مما سبق من التعريفات اللغوية واالصطالو      
املرتكزات والدعامات اليت يقوم عليها البناء : أسس البناء الوجداين للطفل على أا  تعريف

الوجداين والعاطفي للطفل  ، وهي األصول التربوية املستقاة من الشريعة اإلسالمية يف بنـاء  
كالقبلـة  األسس قد تكون ماديةً وهذه وجدان الطفل وعاطفته البناء اإلسالمي الصحيح ، 

يف املعاملـة ، وإدخـال   كالعدل واملساواة رأس واهلدية ، وقد تكون معنويةً واملسح على ال
السرور على األبناء ، وسوف نناقش هذه األسس املادية واملعنوية يف املبحثني القادمني بإذن 

  .  اهللا تعاىل 
  
   :  سالميةأمهية األسس يف التربية اإل: الثالث  احملور* 

إن التربية اإلسالمية تتميز عن غريها من النظريات والفلسفات والـنظم التربويـة يف         
كوا ربانية املصدر ، أي أن مبادئها وقواعدها وأسسها اليت تقوم عليها جاءت من عند اهللا 

تـاب  سبحانه وتعاىل ، لذا كان املعيار أو املقياس فيها هو مدى بعدها أو قرـا مـن الك  
صلى اهللا عليه كما أن قيمها الرئيسية ثابتة ومستنبطة من كتاب اهللا وسنة املصطفى ،والسنة
  .تلك احلقيقة  املعلمني واملربني أن يعولذا كان لزاماً على  وسلم
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ودراسة هذه األسس واملبادئ مطلب شرعي وحضاري ، وقد حثنا اإلسـالم علـى          
نة النبوية املطهرة باألسس واملبادئ اليت تنظم حيـاة  ذلك ، حيث جاء القرآن الكرمي والس

  . اإلنسان يف كل ااالت ، وأمرنا اهللا تعاىل بااللتزام ا وتطبيقها يف احلياة  
  ) ٤٦هـ ، ص  ١٤١٦خياط ، ( 

  
ن األسس مهمة جداً يف أي جمال من ااالت فال يكون هناك بناء إن مل يكـن لـه   إ      

مي له أسس يقوم عليها ، واحلياة االجتماعية هلا أسس تقوم عليهـا  أساس ، والدين اإلسال
، بل وحىت البنايات املادية كاألبراج والفنـادق  وااالت االقتصادية هلا أسس تقوم عليها 

واملستشفيات هلا أسس مادية تقوم عليها ، ووظيفة هذه األسس هو تثبيت هذا البناء حبيث 
إىل تلك األسس اليت تدعمه وتقويه وجتعله صامداً ثابتاً ، إذا تعرض ألي عارض مت الرجوع 

من إىل يوم القيامة وما ذلك إال ولذلك كان الدين اإلسالمي وال يزال وسيستمر ثابتاً قوياً 
  .عليها  بينقوة األسس اليت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ة للطفلالوجداني للتربيةاألسس املادية : املبحث الثاين 
  :عدد من األسس وهي على ث هذا املبح ويشتمل      
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 القبلة و الرأفة والعطف والرمحة باألطفال. 
    املسح على الرأس. 
  شراء اللعب واهلدايا والعطايا لألطفال . 
  املداعبة واملمازحة مع األطفال والتصايب هلم. 
  تفقد حال الطفل والسؤال عنه. 

  . تعاىل وسوف نتحدث عن هذه األسس بشيء من التفصيل فيما يلي بإذن اهللا
  
  :   القبلة والرأفة والعطف والرمحة باألطفال: األساس املادي األول *

على اآلباء واملربني أن تكون معاملتهم ألوالدهم قائمةً على املالطفة والرفق واللـني  "       
املثل األعلى مـن الرفـق يف    صلى اهللا عليه وسلموخفض اجلناح ، ولقد ضرب رسول اهللا 

، وعالج أخطائهم بروح الشفقة والعطف والرمحة والرأفة ، ومعرفة البواعـث   تربية األبناء
ومل يقـر  داركها وإفهام األبنـاء نتائجهـا   اليت أدت إىل هفوام وأخطائهم والعمل على ت

الشدة والعنف يف معاملة األطفال ، حيـث اعتـرب الشـدة     صلى اهللا عليه وسلمالرسول  
  ) ٤٥٧ص هـ ، ١٤١٧جبار ، "(من فقد الرمحة من القلب وعاًواجلفاء يف معاملة األوالد ن

وتظهر احلاجة إىل احلب املتبادل عند الطفل يف عطشه إىل قُبل أبويه وذويه وحنوهم "       
عليه واحتضام له ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تظهر هذه احلاجة إىل ميله الشـديد  

ى أبويه وذويه ويقبلهم قُبالً حارةً كلما تيسر له إىل أن يرد العطف مبثله ، لذا نراه يتدلل عل
  ) ٢٤٢م ، ص  ١٩٨٢شهال وآخرون ، " ( ذلك 
إن للقبلة دوراً فعاالً يف حتريك مشاعر الطفل وعاطفته ، كما أن هلا دوراً كـبرياً يف  "       

ـ  ني تسكني ثورانه وغضبه ، باإلضافة إىل الشعور باالرتباط الوثيق يف تشييد عالقة احلب ب
الكبري والصغري ، وهي دليل رمحة القلب والفؤاد هلذا الطفل الناشئ  ، وهي برهان علـى  
تواضع الكبري للصغري ، وهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل ، ويشرح نفسه ، ويزيد 
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 صلى اهللا عليه وسـلم من تفاعله مع من حوله مث هي أوالً وأخرياً السنة الثابتة عن املصطفى 
  ) ١٧٩هـ، ص  ١٤٠٨سويد ، " .( فال مع األط

الصـحيح يف  النبـوي  سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم مليئة باملنهج التربوي  إن      
التعامل مع األطفال فهو بال شك املعلم األول وقد أورد الباحث مجلةً من األحاديث الـيت  

رضـي اهللا    عائشـة  نفع"   تدل على حسن تعامل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع األطفال 
 أتقبلـون  فقالوا صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول على األعراب من ناسأ قدم :  قالتعنها 

 :صلى اهللا عليه وسـلم   اهللا رسول فقال،  نقبل ما واهللا لكنا فقالوا نعم فقالوا ؟ صبيانكم
  "  الرمحة قلبك من منري ابن وقال الرمحة منكم نزع اهللا كان إن وأملكأ

  )  ١٨٠٨، ص  ٤ت ،  ج.،د مسلم( 
  

  علـي  بـن  احلسنصلى اهللا عليه وسلم   اهللا رسول قبل: قال  tوعن أيب هريرة        
 قبلـت  ما الولد من عشرة يل إن :  األقرع فقال جالسا التميمي حابس بن األقرع وعنده
  ) يرحم ال يرحم ال من( :  قال مث صلى اهللا عليه وسلم   اهللا رسول إليه فنظر أحدا منهم

  )  ٢٢٣٥، ٥هـ ،ج ١٤٠٧بخاري ، ال( 
  

إن الرمحة باألطفال والشفقة عليهم صفة من صفات النبوة احملمديـة وهـي طريـق          
 إىل امـرأة  جاءت: قال  t مالك بن أنس عنف" لدخول اجلنة والفوز برضوان اهللا تعاىل ، 

 وأمسـكت  متـرة  اهل صيب كل فأعطت مترات ثالث عائشة فأعطتها عنها اهللا رضي عائشة
 كل فأعطت فشقتها التمرة إىل فعمدت أمهما إىل ونظرا التمرتني الصبيان فأكل مترة لنفسها
 ذلك من يعجبك وما فقال عائشة فأخربته صلى اهللا عليه وسلم النيب فجاء مترة نصف صيب
  )  ٤٥هـ ، ص ١٤٠٩البخاري ، " (  صبييها برمحتها اهللا رمحها لقد
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باألطفال ما ورد يف الصحيح عن أنس  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  ومن صور رمحة      
 أريـد  وأنا الصالة يف ألدخل إين( :   قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن :   tبن مالك 

  ) بكائه  من أمه وجد شدة من أعلم مما صاليت يف فأجتوز الصيب بكاء فأمسع إطالتها
  ) ٢٥٠، ص  ١هـ ، ج ١٤٠٧البخاري ، ( 

  
 صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول كان: قال  عنهما اهللا رضي زيد بن أسامة عنو"       

 اللهم:  يقول مث يضمهما مث اآلخر فخذه على احلسن ويقعد فخذه على فيقعدين يأخذين
  )  ٢٢٣٦، ص  ٥هـ ، ج  ١٤٠٧البخاري ، " ( ا أرمحهم فإين إرمحهما

  
إن : " م ، فقد جاء يف مقدمة ابـن خلـدون   إن الرفق باألطفال مفيد هلم ولصالحه      

إرهاف احلد يف التعليم مضر باملتعلم ، سيما يف أصاغر الولد ألنه من سوء امللكـة ، ومـن   
كان مرباه بالعسف والقهر من املتعلمني أو املماليك أو اخلدم ، سطا به القهر وضيق علـى  

له على الكذب واخلبث وهو النفس يف انبساطها وذهب بنشاطها ، ودعاه إىل الكسل ، ومح
  " التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفاً من انبساط األيدي بالقهر عليه 

  )  ٩٨٧م ، ص  ١٩٠٠ابن خلدون ، ( 
  

أن ابن خلدون يدعو إىل الرمحة باألطفال ، والرأفة ـم واإلشـفاق    ويرى الباحث      
له هذا على الكـذب  عليهم ، فإذا أخذ بالقسوة والشدة ضاعت نفسه وذهبت رحيه وحيم

  .واخلبث والنفاق ، ويظهر خالف ما يبطن فيسري الفساد يف نفسه منذ الصغر 
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  :  املسح على الرأس : األساس املادي الثاين *
إن املسح على رأس الطفل يشعره بلذة الرمحة واحلنان واحلب والعطف األمر الـذي         

صلى اهللا عليـه  م به ، ولنا يف رسول اهللا يشعر الطفل بوجوده وحب الكبار له ، واهتمامه
  .ميسح على رؤوس األطفال ويقبلهم  أسوة حسنة ، فقد كان عليه الصالة والسالم وسلم

  
 يـزور  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  كان: قال  tعن أنس " :ومن ذلك ما ورد       

  )    ٢٠٥ص ،٢هـ، ج ١٤١٤ابن حبان، "(  رؤوسهم وميسح صبيام على ويسلم األنصار
إىل مسح الرأس للطفل القيام مبسح خـدي   صلى اهللا عليه وسلمويضيف رسول اهللا       

فعن جـابر  "  الطفل بيديه الشريفتني وما ذلك إال اهتماماً به وإدخاالً للسرور على قلبه ،  
صـلى اهللا عليـه     اهللا رسول مع صليت: قال  -وهو من أطفال الصحابة  - tبن مسرة 

 خـدي  ميسـح  فجعل ولدان فاستقبله معه وخرجت أهله إىل خرج مث األوىل الةص وسلم
 كأمنـا  رحيـا  أو بـردا  ليده فوجدت قال خدي فمسح أنا وأما قال واحداً واحداً أحدهم
   )  ١٨١٤، ص  ٤ت ، ج .مسلم ، د( ." ر  عطا جؤنة من أخرجها

ا كانوا أكثـر مـن   ومن هذا احلديث تستدل على مشروعية مسح خدود األطفال إذ      
يف معاملته لألطفال ، وعدم التفرقة بينهم وهـذا   صلى اهللا عليه وسلمواحد ، وعدل النيب 
  .يف تعامله مع األطفال  صلى اهللا عليه وسلممن بدائع مالحظته 

أن مثل هذه األمور قد شغلت الكثريين من أهل التربية واملدربني فيما ويرى الباحث       
ل ، فهم يقولون أن لالتصال اجلسدي تأثري كبري على مشاعر الشـخص  يعرف بفن االتصا

وإحساسه جتاه اآلخر باألمن والطمأنينة والراحة النفسية ، وال شك أن ذلـك مؤصـل يف   
  .سلم مع األطفال وكذلك مع الكبارالشريعة اإلسالمية ويف تعامل الرسول صلى اهللا عليه و

  
  
  



٧٨ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

 :واهلدايا والعطايا لألطفال  شراء اللعب: األساس املادي الثالث *
من وسائل إدخال السرور والفرح إىل قلوب األطفال شراء اللعب واهلـدايا هلـم ،           

بني لنا عمليـاً مـا    صلى اهللا عليه وسلمألا ذات أثر فعال وكبري يف نفوسهم ، والرسول 
: قـال   tهريـرة  فعن أيب " للعب  واهلدايا من بناء عاطفة الطفل وحتريكها وتوجيهها ، 

 أخـذه  فـإذا صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول إىل به جاؤوا الثمر أول رأوا إذا الناس كان
 لنا وبارك مدينتنا يف لنا وبارك مثرنا يف لنا بارك اللهم:  قال صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول

 ونبيـك  دكعب وإين ونبيك وخليلك عبدك إبراهيم إن اللهم،  مدنا يف لنا وبارك صاعنا يف
 وليـد  أصغر يدعو مث معه ومثله ملكة به دعاك ما مبثل للمدينة أدعوك وإين ملكة دعاك وإنه
  ) ٢٠٦، ص  ٥ت ، ج.الترمذي ، د" (   الثمر ذلك فيعطيه يراه

إن للهدايا أثر طيب يف النفس البشرية عامةً ، ويف نفوس األطفال أكثر تأثرياً وأكـرب         
قاعدةً للحب بني الناس فنصح األمة بقوله  صلى اهللا عليه وسلمهللا وقعاً ، وقد سن رسول ا

، وهذا قانون عام ، وهـو يف  )  ٢٠٨هـ ، ص  ١٤٠٩البخاري ، " ( ادوا حتابوا : " 
  ) ١٨٤هـ ، ص  ١٤٠٨سويد ، . ( حق األطفال من باب أوىل 

ا اليت كانت تلعب للعبة عائشة رضي اهللا عنه صلى اهللا عليه وسلمإن إقرار الرسول "      
لعصـفور   صلى اهللا عليه وسلما يدلنا على حاجة الطفل لأللعاب ، وإن مشاهدة الرسول 
كون بيده فيتسلى ا ويفرح هلا أيب عمري وهو يلعب به دليل آخر على حاجة الطفل للعب ت

  ) ٤٦٠هـ ، ص  ١٤١٧جبار ، "(ل اليت تدخل السرور على نفوسهمكل ذلك من الوسائ
أن  شراء اللعب واليت تناسب عمر الطفل وقدرته يستفاد منها بتشغيل  رى الباحثوي     

وعقلياً، مع شـعوره بالسـعادة   ه نشاطاً جسدياً وصحياً حواسه وعقله وقدراته وتشكل ل
   .لى وجدانه وعلى مشاعره الداخليةوالفرح ذه اللعب مما يؤثر ع
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  :مع األطفال والتصايب هلم   املداعبة واملمازحة: األساس املادي الرابع *
يراعي عند معاملة األطفال حاجتـهم إىل   صلى اهللا عليه وسلملقد كان رسول اهللا        

املداعبة واملمازحة واللعب واملرح ، فقد كان يداعب الصبيان تارة بـالركض ، وأخـرى   
أبناء الصحابة باحلمل ، وثالثةً بتصغري االسم ، ورابعةً باملضاحكة ، فكان يالعب أحفاده و

ويروح عن نفوسهم ، ويدخل السرور عليهم ، وميرح معهم حيث كـان يسـتأنس ـم    
  .ويستأنسون به ويشجعهم على اللعب النافع الربيء 

صـلى  إن تلك األعمال واجب تربوي جيب على املربني القيام به متأسني برسول اهللا       
صـلى اهللا   اهللا رسول مع خرجوا أم : t  العامري مرة بن يعلى عنف" اهللا عليه وسلم ،

 رسـول  فاستقبل صبيان مع يلعب عنه اهللا رضي حسني فإذا إليه دعوا طعام إىل عليه وسلم
صلى  اهللا رسول فيضاحكه وههنا ههنا يفر الغالم فجعل يده فبسط صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 اعتنقـه  مث رأسـه  فأس يف واألخرى عنقه يف يديه إحدى فجعل أخذه حىتاهللا عليه وسلم 
 مـن  سـبط  حسني حسينا أحب من اهللا أحب حسني من وأنا مين حسني:  قال مث فقبله

  ) ٣٣، ص  ٣هـ ، ج  ١٤٠٤الطرباين ،  ("   األسباط
:   قال t أنسعن " وكان عليه الصالة والسالم يداعب الصبيان وميازحهم ، فقد ورد  

 قال - عمري أبو له يقال أخ يل وكان خلقا الناس أحسنصلى اهللا عليه وسلم  النيب كان
   "  به يلعب كان نغر) .  النغري فعل ما عمري أبا يا(  قال جاء إذا وكان فطيم -  أحسبه

  ) ٢٢٩١، ص  ٥هـ ، ج١٤٠٧البخاري ، (                                               
  

أي يف اُألنس والبشـر  ينبغي للرجل أن يكون يف أهله كالصيب ، : "  tوقال عمر       
  " وسهولة اخللق واملداعبة مع أوالده فإذا التمس ما عنده وجد رجالً 

  ) ٥١٦، ص  ٦هـ ، ج ١٤١٠اهلندي ، (              
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إن إمناء شخصية الطفل يتطلب مشاركة الوالدين له يف ألعابه ، والتحـدث إليـه يف         
من كـان عنـده صـيب    : " قال  شئونه اخلاصة ، كما أوصى بذلك بعض احلكماء حني

  . ، أي ليجعل من نفسه صبياً " فليتصاىب له 
إن مصاباة الطفل ومالعبته تنمي يف نفسه وتساعده على إظهار مكنوا ، قال احلافظ       

وأن املماوحة بالقول والفعل مع الصغرية إمنا يقصد به التأنيس ، والتقبيل مـن  : " بن حجر 
  ) ٣١، ص  ١٣هـ  ، ج ١٤٠٨،  العسقالين( " مجلة ذلك 

فعندما يشعر أن والديه من طرق إحياء شخصيته أثناء اللعب  للطفلمشاركة الكبار  إن     
شاركاه اللعب فذلك ميأل  قلبه بالفرح والسرور ، بل وحيس يف داخله أن أفعاله الصـبيانية  

يف مستواه ، فهـذا   مهمة إىل درجة أا تدعو الوالدين إىل املسامهة معه ، وجعل نفسيهما
   . الشعور ينمي شخصية الطفل ويركز فيه الشعور بأمهية ذاته مما يقوي اعتزازه وثقته بنفسه

  :تفقد حال الطفل والسؤال عنه   : األساس املادي اخلامس *
كثرياً ما ميشي الطفل وحده فيضل الطريق ويتيه يف الشارع ، فإذا كـان الوالـدان          

تنبها سريعاً لشروده ، ومت تتبع أثر الطفل والعثور عليه بأسرع ما ميكن  مهتمني حبال الطفل
والعكس بالعكس ، وذلك يلعب  دوراً كبرياً يف نفس الطفل فالتأخري عليه يزيد من خماوفه 
وآالمه وبكائه ويشتد عذابه النفسي كلما زادت فترة تأخر وصول أحد الوالدين إليه ، لذا 

وأمر أصحابه مبساعدته واالنتشار يف الطرقات حىت يـتم   ه وسلمصلى اهللا عليسارع النيب 
  .  عندما فُقدا العثور على احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما

:  فقالت أمين أم فجاءت صلى اهللا عليه وسلم النيب حول كنا:  قال  t سلمان عنف"      
 فقـال  النهار رتفاعا يقول النهار راد وذلك:  قال احلسني و احلسن ضل لقد اهللا رسول يا

 وجهـه  جتـاه  رجل كل وأخذ:  قال ابين فاطلبوا قوموا:  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول
 احلسني و احلسن وإذا جبل سفح أتى حىت يزل فلم صلى اهللا عليه وسلم النيب حنو وأخذت

 فيـه  من خيرج ذنبه على قائم شجاع وإذا صاحبه منهما واحد كل ملتزق عنهما اهللا رضي
صـلى اهللا   اهللا لرسول خماطبا فالتفت صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول إليه فأسرع النار ررش
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:  وقال وجههما ومسح بينهما فأفرق أتامها مث األحجرة بعض فدخل انساب مث عليه وسلم
 عاتقـه  على واآلخر األمين عاتقه على أحدمها محل مث اهللا على أكرمكما ما أنتما وأمي بأيب

 ونعم:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال مطيتكم املطية نعم الكمطوبا :  فقلت األيسر
  ) ٦٣، ص  ٣هـ ، ج ١٤٠٤الطرباين ، (  "  منهما خري وأبومها مها الراكبان

ويف هذه القصة يتضح لنا أن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما مل يشعرا باالطمئنـان        
، ويف هذا دليل على أمهية تفقد أحوال األطفـال   حىت رأيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والسؤال عنهم ألن ذلك يولد يف أنفسهم شعوراً بأن هلم قيمةً وأم ضمن اهتمامات اآلباء 
 .والقائمني عليهم ، وذلك كله يؤثر يف وجدام ونفسيام 
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  : ة للطفلالوجداني للتربيةاألسس املعنوية  : املبحث الثالث 
  :عدد من األسس وهي على هذا املبحث  ويشتمل      

 .صحبة األطفال  .١
 .إدخال الفرح والسرور يف قلوب األطفال  .٢
 .تشجيع األطفال وزرع التنافس البناء بينهم  .٣
 .العدل واملساواة بني األطفال يف املعاملة  .٤
 .تنمية ثقة الطفل بنفسه  .٥
 .االستجابة مليول الطفل وترضيته  .٦
  
  :صحبة الطفل   : وي األول  األساس املعن*

صلى اهللا تلعب الصحبة دوراً كبرياً يف التأثري على نفس الطفل ، فقد كان رسول اهللا       
يصحب األطفال يف كافة امليادين ، فتارةً يصحب ابـن عبـاس ويسـريان يف      عليه وسلم

 الطريق ، وتارةً يصحب أطفال ابن عمه جعفر ، وأخرى يصحب أنساً وهكذا يصـحب 
الطفل معه من غري تأفف وال استكبار ، ومن غري تعجـرف وال   صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

سه ، ويتلقح عقلـه  استعالء ، فهذا حق الطفل أن يصحب الكبار ليتعلم منهم فتتهذب نف
يصـحب ابنـه    tوهكذا فعل الصحابة رضي اهللا عنهم ، فقد كان عمر وتتحسن عادته 

  . نه إىل املعركة ليتعلم فنون القتال فينشأ قوياً صلباً وابن عباس  ، والزبري يصحب اب
  )  ٣٤٥ – ٣٤٤هـ ، ١٤٠٨سويد ، (                                          

  
صحبة الطفل تعد من أهم األسس اليت جيب إعطاؤها أمهيـةً بالغـةً ، حيـث أن     إن      

مع أن له األثر البالغ يف تنشـئة الطفـل   الكثريين من اآلباء واملربني ال يهتمون ذا اجلانب 
وتربيته وتكوين شخصيته ، فبالصحبة يتعلم الكثري من القيم والعادات الطيبة اليت يراها من 
والده يف اتمع احمليط به ، بل وتشعره بأن له قيمةً وجتعل منه رجالً صغرياً يعتمـد علـى   
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ويف املقابل فإن إمهال الطفل وإبعاده نفسه يف كثري من األمور وتولد عنده حب املسئولية ، 
دائماً عن جمالس الكبار وخمالطتهم ز من شخصيته ، وجتعل عنده نوعاً من االضـطرابات  

وتشعره بأنه شخص غري مرغوب فيه ممـا يولـد عنـده     ، بل النفسية وعدم الثقة بالنفس
  .الكراهية والعداء للمجتمع الذي يعيش فيه 

  
  :إدخال الفرح والسرور يف قلوب األطفال    :  األساس املعنوي الثاين *

السرور والفرح يلعب يف نفس الطفل شيئاً عجباً ، ويؤثر يف نفسـه تـأثرياً قويـاً ،          
فاألطفال وهم براعم الرباءة والصفاء حيبون الفرح ، بل هم أداة الفرح للكبار ، وحيبون أن 

  .يشاهدوا االبتسامة على وجوه الكبار 
لتايل فإن حتريك هذا الوتر املؤثر يف نفس الطفل سيورث االنطـالق واحليويـة يف   وبا      

نفسه ، كما أنه جيعله على أهبة االستعداد لتلقي أي أمر أو مالحظة أو إرشـاد ، وكـان   
يدخل السرور دائماً إىل نفوس األطفال ويتبع يف ذلك شىت  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  :األساليب ومن ذلك 
 .ستقبال اجليد هلم اال .١
 .تقبيلهم وممازحتهم  .٢
 .مسح رؤوسهم  .٣
 .محلهم ووضعهم يف حجره الشريف  .٤
 .تقدمي األطعمة الطيبة هلم  .٥
 .األكل معهم  .٦
ملا يعلم ما للفرح من تأثري قـوي   صلى اهللا عليه وسلمكل ذلك كان يفعله الرسول       

  . طفل على نفسية الطفل ، وكذلك ما للسرور من براعة يف إسعاد ال
  ) ٣٤٦هـ ، ص  ١٤٠٨سويد ، (                                                
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بالصور املشرقة يف تعامل  مليئةًوجدها السنة النبوية املطهرة عندما رجع الباحث إىل و      
رضـي اهللا   سلمة أمعن " مع األطفال ، ومن ذلك  ما روي   صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

 عليـا  إن اخلـادم  قالت إذ يوما بييت يفصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول بينما:  قالتعنها 
 البيت يف فتنحيت فقمت قالت بييت أهل عن يل فتنحى قومي يل فقال قالت بالسدة وفاطمة

 الصـبيني  فأخـذ  صغريان صبيان ومها واحلسني احلسن ومعهما وفاطمة علي فدخل قريبا
 فقبـل  األخـرى  باليد وفاطمة يديه بإحدى عليا عتنقوا قال فقبلهما حجره يف فوضعهما

 بـييت  وأهل أنا النار إىل ال إليك اللهم فقال سوداء مخيصة عليهم فأغدف عليا وقبل فاطمة
  ) ٢٩٦، ص  ٦ت ، ج .أمحد ، د" ( وأنت فقال اهللا رسول يا وأنا فقلت قالت
ا إلدخال السرور علـى  يتبعه صلى اهللا عليه وسلمومن األساليب اليت كان الرسول       

األطفال أنه كان إذا مر م سلم عليهم وهذا من تواضعه عليه الصالة والسالم ومن حسن 
صـلى اهللا عليـه    اهللا رسول مع ميشي كان أنه t أنس حدث" تعامله مع األطفال ، فقد 

   ) ١٧٠٨، ص  ٤ت ، ج.مسلم ، د" (  عليهم فسلم بصبيان فمر وسلم
  
  :تشجيع األطفال وزرع التنافس البناء بينهم     : لث  األساس املعنوي الثا*

حيتاج الطفل إىل التحصيل واإلجناز ، وهلذا فهو حيتاج إىل تشجيع الكبار إذا استطاع "       
مهما ظهر من الصيب خلق مجيل وفعل حممـود ،  : أن يقوم بعمل له قيمة ، يقول العبدري 

فرح به ، وميدح بني أظهر الناس ، ويعترب ذلـك  فينبغي أن يكرم عليه وجيازى عليه ، مبا ي
لون من االستحسان والتقدير االجتماعي الذي ميثل التدعيم القوي والفعال بالنسبة ملشاعر 

  "الطفل وطاقاته ، ومنطلق املربني يف تشجيع الطفل ، ومدحهم على كرمي خصاهلم وفعاهلم 
  )  ١٠٣، ص  ١هـ ، ج  ١٤١٠اهلندي  ، (                                      

:  فقـال  وجهي يف فمدحين زيد بن أسامة على دخلت:  قال السائب بن خالدفعن "      
 إذا: (  يقـول  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  مسعت أين وجهك يف أمدحك أن محلين إنه

  ) ١٧٠، ص  ١هـ ، ج١٤٠٤الطرباين ، (  "  قلبه يف اإلميان ربا وجهه يف املؤمن مدح
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التشجيع احلسي أو املعنوي عنصر ضروري من عناصر التربية ال غىن عنه ، ولكن  إن      
يف نفس الطفل ، ويف تقدم حركته اإلجيابية البناءة  اًكبري اًللتشجيع دورأن بدون إفراط ، و

ويف كشف طاقاته احليوية ، وأنواع هواياته ، كما أنه يزيد يف استمرارية العمل ودفعه قدماً 
  .األمام مبردود جيد حنو 

  
التنافس حيرك يف اإلنسان عامةً فضالً عن الطفل مشاعر وطاقات مكنونـة ال   كما أن      

يعرفها اإلنسان إال عندما يضع يف نفسه منافسة فالن أو فالن للفوز عليـه ، ورسـول اهللا   
علـى   يثري يف نفس الطفل روح املنافسة الفكرية حينما طرح سـؤاالً  صلى اهللا عليه وسلم

أصحابه رضوان اهللا عليهم وكان من بينهم ابن عمر رضي اهللا عنه وعن أبيه وكان أصـغر  
 :  صلى اهللا عليه وسـلم  اهللا رسول قال:   قال t عمر ابن عن" القوم ، ورد يف الصحيح 

 يف الناس فوقع.   هي ما فحدثوين املسلم مثل وإا ورقها يسقط ال شجرة الشجر من إن( 
 يـا  هي ما حدثنا قالوا مث فاستحييت النخلة أا نفسي يف ووقع اهللا عبد قال البوادي شجر
  ) ٣٤، ص ١هـ ، ج  ١٤٠٧البخاري،() النخلة هي: قال ؟ اهللا رسول
جبانب املنافسة والتشـجيع االهتمـام    صلى اهللا عليه وسلمومن أمثلة عناية الرسول       

منافسة اجلري بـني األطفـال لتنمـو     بالتنافس الرياضي بني األطفال  ، حيث كان جيري
:  قال العباس بن كثري بن العباسعن  :(أجسامهم ، ورد يف املعجم الكبريعضالم وتقوى 

 يديـه  فيعـرج  وقثم اهللا عبيد و اهللا عبد و أنا جيمعنا صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول كان
  )١٨٨ص،١٩ـ،جه١٤٠٤الطرباين،()اوكذ كذا فله إيل سبق من:ويقول باعه فيمد هكذا
إذاً فاملنافسة والتشجيع أسلوب بيد الوالدين واملربني يستخدمونه يف األوقات املناسبة "      

فتنشط نفوس األطفال ويرتفع منسوب مهتهم ونشاطهم ، وتنمو مواهبهم ، ويقدمون للفائز 
ونشـوة  ، فيشعر الطفل باللـذة   صلى اهللا عليه وسلممنهم اهلدايا والعطايا كما فعل النيب 

السعادة ، ويسارع كل طفل أن يقدم كل طاقته ، ويبذل كل وسعه للوصول إىل الفـوز ،  
ويري والديه إىل أي درجة وصل وهكذا تتفجر الطاقة املكنونة ، وذلك أيضاً ينمـي فيـه   
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روح اجلماعة والبعد عن الفردية ، فتارةً يربح وتارةً خيسر ، ومرةً يعرف اجلواب وأخـرى  
  ) ٣٤٧هـ ، ص  ١٤٠٨سويد ، " . ( رةً يصيب وأخرى خيطئ وهكذا يغلق عليه ، وم

إن املكافأة إحساس بأن ما قدمه الفرد من إجناز هو عمل له قيمته وأمهيته ، مما حيفز "       
يف نفس الفرد القيام بأعمال أخرى كبرية هلا قيمتها وأمهيتها وفاعليتها ، إن املكافأة تعـين  

ازاته اليت حيتفظ ا لنفسه أو يقدمها إىل اآلخـرين ، ومينحـه   للفرد أن يثمن اآلخرون إجن
املكافأة املعنوية إلجنازه ، متمثلةً يف حتقيق السمعة أو املكانة االجتماعية اليت تتناسب وحجم 

  ) ٢٢٥هـ ، ص  ١٤٠٧عبد الغفور ، (  " ين الذي قدمه اإلجناز الفكري أو التق
نجد أننا إذا أثنينا على طفـل قـام   على سلوك الطفل فويرى الباحث أن الثناء له أثر       

بشيء يستحق الثناء ، نرى آخر حياول القيام ذا الشيء نفسه ليفوز باملديح والثناء ، حىت 
ال يكون غريه أفضل وأحسن منه ، ومن مث ننشئ عنده منافسةً مبنيةً على حـب التقليـد   

   .والظهور مما له مردود جيد على الطفل 
  
  : واة بني  األطفال يف املعاملةالعدل واملسا: املعنوي الرابع   األساس*

جاءت الشريعة الغراء لتقيم وتنشئ أمةً وتنظم جمتمعاً ، جاءت بالعدل الذي يكفل "       
لكل فرد ولكل مجاعة قاعدةً متينةً يف التعامل ال متيل مع اهلـوى وال تتـأثر بالعالقـات    

لقد دعا اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني ألداء األمانة ، بالقسط الشخصية وال احلاالت النفسية ، 
والعدل بني الناس وهذا مطلوب من حق سائر الناس ، إذن فإنه يتحتم القيام بـه يف حـق   
الولد من باب أوىل ، ألن على الوالدين أن ينهضا بواجب حق التربية ، وهو أمـر فـوق   

 األوالد ، وإجياد املودة والرمحة بينهم ، وإذا العدل إذ أن عليهما منع الرتاع ، والشقاق بني
كانت صحة الطفل النفسية والعاطفية تعتمد إىل حد كبري على نوع املعاملة اليت يتلقاها من 
الوالدين ، فإن اإلسالم يرفض تفضيل بعض األبناء على بعض ، وقد أثبتت الدراسـات أن  

خوة علـيهم يف املعاملـة واحملبـة أو    األطفال الذين يعانون من تفضيل الوالدين لبعض األ
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، ومييلون إىل البقاء غري ناضـجني   والنفسي االهتمام يعيب منوهم الشخصي واالجتماعي
  ) ١٤٧م ، ص  ١٩٨٠فراج ، . ( انفعالياً 
بالذكر يف هذا املقام ضرورة املساواة بني الذكر واألنثى  ويرى الباحث أن من اجلدير       

جاء اإلسالم بالطريقة الصحيحة يف التعامل معهما " اضلة بينهما ، فقد يف املعاملة وعدم املف
أحد أسباب الـدخول إىل   صلى اهللا عليه وسلموذلك باملساواة بينهما ، حىت جعله الرسول 

اجلنة وذلك يف عدم إيثار الصيب على البنت ، وإمنا هم يف احلب سواء ويف العطاء سـواء ،  
ء ، ويف التثقيف وطلب العلم سواء ويف املعاملة سواء ، حىت يف ويف تقدمي املال واهلدايا سوا

  ) ١٩١، ص  ١٤٠٨سويد ، " ( القبلة سواء بسواء 
  

 لـه  كانت من" :  صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول قال:   قال t  عباس ابن عن"       
  "  جلنةا اهللا أدخله الذكور يعين قال عليها ولده يؤثر ومل يهنها ومل يئدها فلم أنثى

  )  ٧٥٩، ص  ٢ت ، ج.أبو داود ، د(                                             
  

 لـه  بنا فجاء رجل صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول مع كان:  قال  t أنس عنو"       
:  صلى اهللا عليه وسلم  قالف جنبه إىل فأجلسها له بنت جاءت مث فخذه على وأجلسه فقبله
  ) ٨٩، ص  ٤هـ ، ج ١٣٩٩الطحاوي ، " (  ينهماب عدلت فهال

  
لقلق حيس دائمـاً  إن عدم العدالة بني األوالد توقظ فيهم مشاعر القلق  ، والطفل ا"       

، وهلذا فإنه ال حيل ألي شخص أن يفضل بعض أوالده على بعض  ، ملـا  بالعذاب النفسي 
ق مجيع املنافذ الـيت ميكـن أن   يترتب على ذلك من زرع العداوة والبغضاء ، واإلسالم أغل

  . " يتسرب منها ما يؤدي إىل الفرقة والبغضاء بني أبناء األسرة الواحدة
  ) ٤٦٥هـ ، ص ١٤١٧جبار، (
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  t بشـري  بن النعمان عن"ومما يدل على أمهية العدل بني األبناء ما ورد يف الصحيح       
 غالما هذا ابين حنلت إين :  فقال صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول به أتى أباه إن:   قال أنه

 فقـال  ال فقال  ؟ هذا مثل حنلته ولدك أكل:  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول فقال يل كان
  ) ١٢٤١، ص  ٣ت ، ج.مسلم ، د( "ه فارجع:  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول
 ال رواحـة  بنـت  عمرة ميأ فقالت ماله ببعض أيب علي تصدق:  قالوعنه أيضاً "       
صـلى اهللا عليـه     النيب إىل أيب فانطلق صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول تشهد حىت أرضى
 هـذا  بولدك أفعلت :  صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول له فقال صدقيت على ليشهده وسلم
 فرجع ،  كمأوالد يف واعدلوا اهللا اتقوا :   صلى اهللا عليه وسلم قال، ف ال :  قال،  ؟ كلهم
  ) ١٢٤١، ص  ٣، ج ت .مسلم ، د(  "  الصدقة تلك فرد أيب

وبالتايل فإن العدل يف املعاملة فضالً على أنه مبدأ من مبادئ الشريعة اإلسالمية إال أنه       
أيضاً مبدأ وأساس من أسس البناء الوجداين والعاطفي عند الطفل مما يشعر هـذا الطفـل   

   .رضا باالرتياح والطمأنينة وال
  
  :تنمية ثقة الطفل بنفسه     : األساس املعنوي اخلامس  *

عدداً من الطرق لتنمية ثقة الطفل بنفسـه منـها    صلى اهللا عليه وسلماتبع رسول اهللا       
إشعار الطفل بقيمته الذاتية ، واحترام شخصيته ، واملدح والثناء ، واالبتعاد عن كثرة اللوم 

  .املناسب لتوجيهه ، والترغيب والترهيب   والعتاب ، واختيار الوقت
إن حاجة الطفل إىل الشعور بقيمته الذاتية من أهم احلاجات ، ألنه يريـد أن يكـون         

إن احلاجة إىل تقدير : "  أحد علماء التربيةشخصاً هاماً له مكانته يف أسرته وجمتمعه ، يقول 
مبا يف ذلك احلاجة إىل جتنب الشـعور   الذات أو الشعور بالقيمة الذاتية كما يسمى أحياناً

باحلطة ، هي فيما نعتقد أقوى احلاجات السيكولوجية ، وهي يف الواقع موجودة يف أساس 
كل سلوك بشري وبشكل يفوق أي حاجة أخرى ، وذلك طبعـاً باسـتثناء احلاجـات    

  )  ٣٩٦م ، ص  ١٩٨١عاقل ،" (الفسيولوجية 
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كثري مـن  احترام شخصيته ووبني إشعار الطفل بقيمته إن من الواجب على اآلباء واملر      
ه حقوقـه ، ورعايتـه وتـوفري األمـن     تدعو إىل احترام الولد ، وإعطائاألحاديث النبوية 

 لـيس : "  صلى اهللا عليه وسلم  النيب قال: قال   t مالك بن أنسواالطمئنان له  ، فعن 
  )  ٣٢١، ص  ٤ت ، ج.الترمذي ، د" (  كبرينا ويوقر صغرينا يرحم مل من منا

صلى إن تعاليم اإلسالم تؤكد وبشكل واضح على احترام الطفل ، ولنا يف رسول اهللا       
أسوة حسنة ، فقد كان عليه الصالة والسالم على عظيم شأنه هو الذي يبدأ  اهللا عليه وسلم

لعلمـاء أوردوا  بالسالم مع األطفال احتراماً هلم وإشعاراً هلم بقيمتهم الذاتية ، لذا جند أن ا
باب استحباب التسليم على الصبيان وأفردوا له باباً خاصاً يف كتبهم كالبخاري ومسـلم  

  .وغريهم من العلماء عليهم رمحة اهللا أمجعني 
جيب أن حيظى الطفل مبزيد من املدح والثناء مما ينمي عنده الثقة بالذات ، وال شـك        

بعـض   نفسه ، حيث حيرك أحاسيسه ومشاعره  يقول أن لذلك املدح أثراً بالغاً وفعاالً يف
حب الثناء هو مظهر من مظاهر حب الظهور ، ورمبا يكون ميـل الطفـل   : " أهل التربية 

بطبعه إىل الثناء ناشئاً عن ميله للتأثر لشعور استرضاء اخلدن خلدنـه ، والـذكر لألنثـى    
له للتأثر لشعور الغـري ، إذ أن  وبالعكس ، ورمبا يكون ميل الطفل بطبعه للثناء ناشئاً عن مي

  )  ١١٢م ، ص  ١٣٨٥عبد القادر وآخرون  ، (" سرور الغري عن أعماله يسره هو أيضاً 
إن املدح والثناء على أية حال له عالقة وثيقة بتنمية شخصـية الطفـل وبتعويـده    "       

  "الصفة الشخصية أو االجتماعية  االستقالل بالرأي يف القضايا ذات
  ) ٤٧١هـ ، ص  ١٤١٧، جبار ( 

ومن وسائل التنشيط أيضاً إثابة الولد ، سواًء أكـان الثـواب   : " يقول بعض املربني       
مادياً أو معنوياً ، ورب ثواب معنوي أشد أثراً يف النفس من الثواب املادي ، فليس أدعـى  

  " ان إىل تنشيط الولد يف العمل مثالً من أن يرمقه املريب بعني الرضا واالستحس
  ) ٩٥م  ، ص  ١٩٨٢شهال وآخرون ، ( 
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ويرى الباحث أن تنمية ثقة الطفل بنفسه تكون بتطبيق األسس الوجدانيـة السـابقة         
فكلها تعمل على تنمية ثقة األطفال بأنفسهم كتشجيعهم وزرع التنافس بينهم وصـحبتهم  

  .وتقديرهم واحترامهم وبالتايل فإن هذه األسس مكملة لبعضها البعض 
  
  : الستجابة مليول الطفل وترضيتها: األساس املعنوي السادس  *

االستجابة مليول الطفل وترضـيته حـىت   ليب الناجحة يف كثري من املواطن من األسا      
يرضى ، وذلك كلما كان أقرب إىل الصغر ، فالصغري ال بد من ترضيته وال بد من تنفيـذ  

ا ، فإذا متت االستجابة انشرحت نفسه وفـرح  مطالبه ، وذلك لشعوره للحاجة اليت يطلبه
وانطلق حبيوية فائقة وإذا مل يلَب طلبه ازداد غيظاً وغضباً ومحقاً ، وتصرف مبا ال يرضـى  

  . حيب
  

 يف جالس وهو صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول أتيت:  قال  t حامت بن عديعن "      
 أخذ إليه دفعت فلما كتاب وال أمان بغري وجئت حامت بن عدي هذا:  القوم فقال املسجد
 امـرأة  فلقيتـه  فقام قال يدي يف يده اهللا جيعل أن ألرجو إين ذلك قبل قال كان وقد بيدي
 أتى حىت بيدي أخذ مث حاجتهما قضى حىت معهما فقام حاجة إليك لنا إن فقاال معها وصيب

ه دليل على اهتمام ، وفي)  ٢٠١، ص  ٥ت ، ج .الترمذي ، د" ( احلديث .....  داره يب
  .بشؤون األطفال وقضاء حوائجهم وترضيتهم  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

  
  :   له قال إليه وصل فلما قيس بن األحنف إىل أيب أرسل :  معاوية بن يزيد قال"       

 أرض هلم وحنن ظهورنا وعماد قلوبنا مثار املؤمنني أمري يا: قال،  الولد يف تقول ما حبر أبا يا
 فأرضهم غضبوا وإن فأعطهم طلبوا فإن جليلة كل على نصول وم ظليلة ومساء ليلةذ

 وفاتك ويودوا حياتك فيملوا ثقيال ثقال عليهم تكن وال جهدهم وحيبوك ودهم مينحوك
 وغيظا غضبا مملوء وأنا علي دخلت لقد أحنف يا أنت هللا:   معاوية له فقال قربك ويكرهوا
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 ومائيت درهم ألف مبائيت إليه وبعث يزيد عن رضي عنده من األحنف خرج فلما يزيد على
  "  الشطر على إياها فقامسه ثوب ومائة درهم ألف مبائة األحنف إىل يزيد فأرسل ثوب

  ) ٢١٨، ص  ٢ت ، ج .الغزايل ، د(                                              
  

ية واملعنوية للبناء الوجداين للطفل ال بد وختاماً فإن الباحث يرى أن هذه األسس املاد      
، ومـن مث  ا الفهم الصحيح من قبلـهم من التعرف عليها ، وفهمهلآلباء واملعلمني واملربني 

تطبيقها التطبيق السليم عند التعامل مع األطفال ، ألا تعمل على تنمية اجلانب الوجداين يف 
  .فام نفوس األطفال مما يؤثر فيما بعد على سلوكهم وتصر

كما يرى أن هذه األسس منها املادي ومنها املعنوي كما سبق ، وقد يكـون منـها         
املادي واملعنوي يف آن واحد كالتشجيع على سبيل املثال فقد يكون مادياً بالعطيـة وقـد   

  ) ٩٤ص )  ١ – ٤(انظر جدول . ( ن معنوياً باملدح والثناء وهكذا يكو
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  دليله من السنة النبوية  نوعه  األساس  م
١    

بلة ُ   الق
  
  مادي

صـلى اهللا عليـه    اهللا رسول على األعراب من ناسأ قدم :  قالترضي اهللا عنها  عائشة نع
صلى  اهللا رسول فقال،  نقبل ما واهللا لكنا فقالوا نعم فقالوا ؟ صبيانكم أتقبلون فقالواوسلم 

  )   الرمحة قلبك من منري ابن وقال رمحةال منكم نزع اهللا كان إن وأملكأ:(اهللا عليه وسلم 
  )  ١٨٠٨، ص  ٤ت ،  ج.مسلم ، د( 

املسح على   ٢
  الرأس

 علـى  ويسـلم  األنصـار  يزوررسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان: ( قال  tعن أنس   مادي
  )    ٢٠٥،ص ٢هـ، ج ١٤١٤ابن حبان، ) (  رؤوسهم وميسح صبيام

٣    
شراء اللعب 

واهلدايا 
  والعطايا

  
  مادي

صـلى اهللا   اهللا رسول إىل به جاؤوا الثمر أول رأوا إذا الناس كان: (قال  tعن أيب هريرة 
 لنا وبارك مثرنا يف لنا بارك اللهم:  قالصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول أخذه فإذاعليه وسلم 

 ونبيـك  كوخليل عبدك إبراهيم إن اللهم،  مدنا يف لنا وبارك صاعنا يف لنا وبارك مدينتنا يف
 مث معـه  ومثله ملكة به دعاك ما مبثل للمدينة أدعوك وإين ملكة دعاك وإنه ونبيك عبدك وإين
  ) ٢٠٦، ص  ٥ت ، ج.الترمذي ، د) (  الثمر ذلك فيعطيه يراه وليد أصغر يدعو

املداعبة   ٤
واملمازحة مع 

األطفال 
  والتصابي هلم

 يقال أخ يل وكان خلقا الناس أحسنلم صلى اهللا عليه وس النيب كان: "  قال t أنسعن   مادي
 كان نغر) . النغري فعل ما عمري أبا يا(  قال جاء إذا وكان فطيم - أحسبه قال -  عمري أبو له

  ) ٢٢٩١، ص  ٥هـ ،ج١٤٠٧البخاري، " (  به يلعب

السالم على   ٥
  األطفال

  " عليهم فسلم نبصبيا فمرصلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول مع ميشي كان أنه t أنس حدث  مادي
  ) ١٧٠٨، ص  ٤ت ، ج.مسلم ، د( 

تشجيع األطفال   ٦
وزرع التنافس 

  بينهم

 جيمعنـا صلى اهللا عليه وسلم  اهللا ولـرس كان( :  قال  t العباس بن كثري بن العباسعن   مادي
 كـذا  فلـه  إيل سبق من : ويقول باعه فيمد هكذا يديه فيعرج وقثم اهللا وعبيد اهللا وعبد أنا

  )١٨٨،ص١٩هـ،ج١٤٠٤لطرباين،ا) (اوكذ

العدل   ٧
واملساواة بني 

  األطفال

 :  فقالصلى اهللا عليه وسلم   اهللا رسول به أتى أباه إن: (  قال أنه  t بشري بن النعمان عن  معنوي
 حنلتـه  ولدك أكل: صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول فقال يل كان غالما هذا ابين حنلت إين
  )ه فارجع: صلى اهللا عليه وسلم  اهللا سولر فقال ال فقال  ؟ هذا مثل

  ) ١٢٤١، ص  ٣ت ، ج.مسلم ، د( 
االستجابة   ٨

مليول الطفل 
  وترضيته

 يف جـالس  وهـو صلى اهللا عليه وسـلم    اهللا رسول أتيت( :  قال  t حامت بن عديعن   معنوي
 خـذ أ إليه دفعت فلما كتاب وال أمان بغري وجئت حامت بن عدي هذا:  القوم فقال املسجد
 امـرأة  فلقيتـه  فقام قال يدي يف يده اهللا جيعل أن ألرجو إين ذلك قبل قال كان وقد بيدي
 أتى حىت بيدي أخذ مث حاجتهما قضى حىت معهما فقام حاجة إليك لنا إن فقاال معها وصيب

  ) ٢٠١، ص  ٥ت ، ج .الترمذي ، د) ( احلديث .....  داره يب

 بعض أسس التربية الوجدانية للطفل ) :  ١ – ٤( جدول 
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  : اخلامسالفصل 
  التربية  علىبعض املؤثرات 

  .الوجدانية للطفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  .سرية األ بعض املؤثرات:  املبحث األول
  

  . املدرسية بعض املؤثرات:  املبحث الثاين
  

  . الجتماعية ا بعض املؤثرات: املبحث الثالث
  

  . اإلعالمية بعض املؤثرات:  املبحث الرابع
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  لطفلل التربية الوجدانيةاملؤثرات على بعض :  اخلامسالفصل 
احمليطة به ، فهو يعيش يف حميط األسرة  باملؤثراتالشك أن الطفل كائن بشري يتأثر       

إجيابيةً أو  تاملؤثراسواًء كانت هذه  املؤثراتواملدرسة ومجاعة الرفاق وال بد أن يتأثر ذه 
التربيـة  اليت ميكن أن تؤثر على املؤثرات  بعضسلبية ويف هذا الفصل ستتعرض الدراسة إىل 

  :إىل هذا الفصلتقسيم وهي على سبيل املثال ال احلصر ، وقد مت  ،لطفل الوجدانية ل
  . سريةاأل ؤثراتبعض امل:  األولاملبحث  .١
 . درسيةامل بعض املؤثرات:  الثايناملبحث  .٢
 . جتماعيةاال بعض املؤثرات:  الثالثحث املب .٣
 .عالمية اإل بعض املؤثرات: املبحث الرابع  .٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 الطفل

 إعالمية مؤثرات

 اجتماعية مؤثرات

 مدرسية مؤثرات

 أسرية مؤثرات

 على التربية الوجدانية للطفل بعض املؤثرات) :  ١ – ٥( شكل 
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  :وقد اختار الباحث من املؤثرات السابقة بعضاً منها لتسليط الضوء عليها وهي       

   : سريةاملؤثرات األ *
 .ة الوالدية احلرمان من الرعاي .١

  . اجلفاء العاطفي مع األسرة .٢

 .تكالب األسرة على املادة وفقدان التواجد األسري  .٣

 .احلرمان األبوي  -
 .اجلفاء العاطفي  -
 .التفكك األسري  -
 تواجد األسري من األبوينعدم ال -
 .االنفصال بني الوالدين  -
 .عدد أفراد األسرة  -
 .املسكن الضيق  -

 . املبىن املدرسي -
 عدم كفاءة املعلم املهنية والشخصية  -
 . عدم كفاءة اإلدارة املدرسية  -
 عدم مراعاة طرق التدريس حلاجات التالميذ  -
 . ضعف االهتمام باألنشطة -
ريف على حساب اهتمام املناهج باجلانب املع -

 . الوجداين 

 . مجاعة الرفاق -
 . العالقة مع اجلريان -
 . العالقة مع األقارب -
 .العالقة مع اتمع  -
 . االقتصادية لألسرة احلالة -
 . الوضع األمين -

 . الصحف واالت -
 . الفضائيات والبث املباشر -
 . وسائل االتصاالت والبلوتوث -
 ) .االنترنت ( الشبكة العاملية  -
 . األجهزة املرئية األخرى -
 

 مدرسية مؤثرات أسرية مؤثرات

 إعالمية مؤثرات اجتماعية مؤثرات

 . على التربية الوجدانية للطفل بعض املؤثرات) :  ٢ – ٥( شكل 
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 . انفصال الوالدين بالطالق .٤

 .املسكن الضيق   .٥

  :درسيةامل املؤثرات *

 .املبىن املدرسي  .١
  .عالقة املعلم بالتلميذ  .٢

  :جتماعيةاال املؤثرات* 
 .مجاعة الرفاق  .١
  .عدم تقدير الذات للطفل  .٢

   : عالميةاإل املؤثرات *
  . الفضائيات وبرامج التلفزيون     
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  : األسرية املؤثراتبعض :  األولاملبحث  *
جتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة اهتمت بإبراز املؤثرات األسرية السلبية اليت ميكن أن       

لآلباء واألمهات لتجنبـها  تؤثر على التربية الوجدانية للطفل وذلك لتوضيح هذه املؤثرات 
واالبتعاد عنها قدر املستطاع أو على األقل ضبطها والتحكم ا ألن هلا أثراً بالغاً يف نفـوس  

  :األطفال وهي 
  :احلرمان من الرعاية الوالدية / أ 

على أن مستويات النمو بط هبوطاً كبرياً يف اية السـنة األوىل مـن    يتفق الباحثون      
ك يف حالة احلرمان من رعاية األم ، وخاصةً عندما ينشأ الطفل يف مؤسسـة ،  العمر ، وذل

وأن مثل هذا التأخر يالحظ أيضاً من السنة الثانية حىت الرابعة ، وكلما طال بقاء الطفل يف 
  .املؤسسة أي بعيداً عن األسرة الطبيعية زاد اهلبوط يف مستويات النمو 

واألم حيتاجون إىل حب حقيقـي يتجسـد مـن أب     إن األطفال احملرومني من األب      
  .يعيشون يف كنفه ، وأم ينعمون باحلنان يف ظل حبها هلم 

إن الطفل احملروم من حنان األبوين مهما قدمت إليه احلنان يظل يف حاجة له أكثر فهو       
ـ  د يف حاجة إىل أسرة طبيعية ويظل يعاين من احلرمان ، والبحث املستمر عن احلب ، إن فق

  .حنان األبوين يظل حمفوراً يف نفس الطفل فيشكله ويشكل كل ذرة فيه 
هذا وقد أكدت دراسات متعددة قام ا الباحثون يف خمتلف البلدان أن للحرمان مـن        

الوالدين آثار سلبية على النمو اجلسمي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي تتمثل يف درجـات  
وحتصيل دراسي متدين وعدم القدرة على بناء عالقات مؤثرة ضعيفة يف اختبارات الذكاء ، 

مع اآلخرين ، واضطرابات سلوكية تظهر يف شكل قلق وخماوف ، كما أم أكثر اعتمـاداً  
على اآلخرين يف سلوكهم ، مع عدم النضج يف أمناط السلوك املتفق مع جنسهم ، وبوجـه  

اعي باملقارنة بقرنائهم ذوي األسـر  عام فهم أقل توافقاً على املستويني الشخصي واالجتم
  .الطبيعية 
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كما أثبتت الدراسات أن كثرياً من األحداث اجلاحنني يرجع يف أساسه إىل العالقـات        
  .املضطربة اليت تكونت بسبب احلرمان من الرعاية الوالدية 

الضـطرابات  هذا وقد وجد أن األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية أكثر استهدافاً ل      
النفسية اليت تأخذ مظاهر متعددة مثل العدوانية واألنانية والسـلبية ، وصـعوبات الـتعلم    

  .والكالم 
إن األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية قد يظهرون جمموعة من األعـراض منـها         

س ، ألنه مل الصدمة االنفعالية والتبلد االنفعايل والقلق ونقص التركيز وعدم االكتراث بالنا
يسبق يف حيام أن كان الناس مصدر إثابة موجبة ، ففقد الرعاية جيعلهم يوجدون يف جمال 
نفسي ضيق ناقص اخلربات ويعرضهم لسوء عملية التنشئة االجتماعية يف إطار غري طبيعـي  

  .فيخرجون صفر األيدي من اخلربات البناءة
داخل أسرهم واالستمتاع بالدفء العائلي  إن األطفال الذين حرموا من ممارسة حيام      

جندهم دائماً يف حاجة إىل احلب والعطف ، كما أن فقدام لرعايـة آبـائهم حمفـور يف    
نفوسهم ، إم يف حاجة إىل البيت ودفء األسرة وإىل مساندة الكبار واالهتمام مبشاكلهم 

  .ورعايتهم 
شعور باألمن والثقة يف اآلخرين ومن هنا إن احلرمان املبكر من شأنه أن يفقد الطفل ال      

فال مناص من اضطرابات عالقات الطفل مبن حوله يف املدرسة ، أو جمتمعه األكرب ، حيث 
يبعث احلرمان املبكر املستمر يف نفس الطفل شعوراً بعداء العامل له ، وخلوه مـن الشـعور   

لعدوان السافر وكأنـه ـذا   بالسعادة ، ومن مث يتخذ الطفل صورة االنعزال أو املعاندة وا
  . العدوان يستعيد إثبات وجوده ، وانتزاع حقه بيده يف هذا العامل 

  )  ٦٣م ، ص  ١٩٨٥زكي ، ( 
  

إن األطفال طاملا كانوا يف أسرة طبيعية يكونون يف وضع أفضل من وجودهم يف أي "       
رعاية واهتمام وترفيه ،  مكان آخر ال جيدون فيه اإلشباع العاطفي الكايف مهما قُدم هلم من
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فإن بيت الطفل حىت وإن كان غري مناسب أفضل من أي مؤسسة أخرى تتصف فيه الرعاية 
  . "بالرتابة واالفتقار إىل عالقات حانية كهذه العالقة بني الوالدين واألبناء يف بيتهم الطبيعي

  ) ٣٦-٣٣م ،ص  ١٩٩٩أمحد، ( 
  

الذي تنمو فيه بذور الشخصية اإلنسانية وتوضع  إن األسرة تعترب احلضن االجتماعي"       
فيه أصول التطبع االجتماعي ، بل تتحدد فيه حبق الطبيعة اإلنسانية لإلنسان ، وكما يشكل 

عي للطفل الوجود البيولوجي للجنني يف رحم األم ، فكذلك يشكل بتشكل الوجود االجتما
  ) ٦٦م ، ص  ١٩٧٠عثمان ، (  . " يف رحم األسرة وحضنها

إن العالقة بني الطفل وأبويه عالقة فطرية طبيعية ال يوجد هلا مثيل ، وال ميكن للطفل       
أن يقيمها مع من سوامها من جانب ، ومن جانب آخر فإن معظـم اتمعـات وأغلـب    
الديانات تؤكد على مسؤولية األبوين يف رعاية أبنائهما لكي حيققوا الطمأنينة هلم ، فالطفل 

إىل أن احلاجـة إىل  ) ماسلو ( الشعور بقيمته ، وإىل األمن واحملبة ، فقد أشار يف حاجة إىل 
األمن تأيت بعد احلاجات اجلسمية يف أمهيتها وتعد أساساً للنمو النفسـي وأحـد الـدوافع    

  ) ٢٠٦م ، ص  ١٩٧٧عبد الغفار ، . ( هلم السلوكية 
  :اجلفاء العاطفي مع األسرة /  ب 

وباعتباره كائناً اجتماعياً فهـو حيتـاج إىل    إىل العاطفة وه االنفعايلحيتاج الطفل يف من      
إشباع حاجات نفسية أساسية عنده ، وتتأثر شخصيته تأثراً كبرياً مبا يصيب هذه احلاجات 
أو بعضها من إمهال أو حرمان ، وتتأثر بصفة عامة باألسلوب أو بالطريقة اليت تواجه ـا  

حلاجات حاجة الطفل إىل التجاوب العـاطفي يف دائـرة   هذه احلاجات ، ومن أهم هذه ا
 ذه احلاجة يف مبدأ األمر عن طريـق وتشبع ه) أي تبادل احملبة واحلنو مع الوالدين ( األسرة 

األم عندما حتمل رضيعها وتضمه إىل صدرها ، أو عندما تربت عليه وتالعبه ، ويسـتجيب  
   . يف الوضوح شيئاً فشيئاً ا يأخذالطفل إىل حنو أمه عليه ويقابله حبنو حنوه

  ) ٤٥م ، ص ١٩٧٤مفاريوس، (
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ويؤكد علماء النفس على األمهية البالغة هلذه العاطفة املتبادلة بني الطفل وأمه والـيت        
ينشأ مثلها فيما بعد بني االبن وأبيه وبينه وبني إخوته ، وقد أدت مالحظتهم على أن كثرياً 

تقاد احلب واألمان يف الطفولة ، بل وأن هناك من األفراد من حاالت االحنراف مرجعه إىل اف
من وطن نفسه على عدم توقع احلب من أي من الناس نتيجةً الفتقـاده احلـب صـغرياً ،    

  .فتجمدت لذلك عواطفه واصطبغت نظرته إىل احلياة بالتشاؤم والالمباالة 
و القسوة تأثراً عميقاً يصاحبه لقد ثبت علمياً أن الطفل يتأثر مبا حييط به من احلنو أ"       

بقية حياته وعمره ، ويشمل نواحيه الصحية والنفسية ، فشراسة اخلُلُق والقسوة واحلقد على 
اتمع تنغرس يف نفوس األطفال الذين حرموا حنان الوالدين حىت يشب هؤالء شاذين عن 

  ) ٢١م ، ص  ١٩٩٩أمحد ، (   " .إىل االحنراف عن نظامه ومعايريهاتمع مييلون 
وجود الطفل وترعرعه يف كنف والديه مسألة هامة جـداً لنمـوه    ويرى الباحث أن      

اجلسدي وتطوره النفسي وما يغيب عن الذهن يف أكثر األحيان هو أن الضرورة النفسـية  
واحتياج الطفل الوجداين خالل مرحلة تكوينه لكل من األب واألم كاملأكل واملشـرب ال  

فإذا كان األب مهاجراً لفترات طويلة فإن بإمكانه تعويض أوالده عن فتـرة  غىن عنهما ، 
غيابه ببذل العطاء الوجداين والتأكيد على كل ما هو محيم وحبيب بـني أفـراد األسـرة    

 ضـحيةً الواحدة ، أما إذا غاب األب وانصرفت األم يف زمحة احلياة وترك الوالدان أطفاهلما 
  .قب وخيمة تدق كيان الطفل وزه هزاً عنيفاً لإلمهال العاطفي فإن مثة عوا

ينطبق األمر أيضاً على الوالدين املوجودين مع أوالدمها لكنهما لظروف احلياة وتعقدها       
وتشابك مطالبها ، ينصرفان عنهم وال يستطيعان بذل العطاء  ، وبالتايل جنـد أن األسـرة   

ة ، مفككة ، يتهـددها شـبح اإلمهـال    املوجودة مكانياً مع بعضها غري متماسكة ، مبعثر
  :العاطفي ويتحدد هذا اإلمهال يف أمور منها 

 .النبذ والرفض وعدم التعامل مع الطفل كإنسان له مطالب واحتياجات  .١
عزل الطفل مبعىن منعه من إقامة صداقات وعالقات حتت دعوى احلرص واخلـوف   .٢

 .عزلة وسط العامل الرحيب عليه من رفاق السوء مما يعطي الطفل إحساساً قاسياً بال
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 .ختويف الطفل خبلق جو من الفزع والرعب والكلمات احلادة  .٣
جتاهل الطفل وذلك حبرمانه من كل املثريات واملنبهات مما يولد عنده إحساساً مؤملاً  .٤

 .باالضطهاد والعدوانية وبالتايل يتأثر منوه االجتماعي والعاطفي والذهين 
وساط غري سوية ميكن أن تقوده بسهولة إىل عـامل  إفساد الطفل عن طريق تقدميه أل .٥

 .اجلرمية والرذيلة واملخدرات وغريها 
فنجد أن حياة الطفل تصبح دوامة من االضطرابات والعنف واجلهامة اليت ال تنتهي ،       

وبالتايل فالواجب على اآلباء واملربني التنبه إىل أن األطفال ما هم إال براعم غاية يف الرقة ال 
احلـب  نتشر أرجيها إال بالتنبه لإلمهال العاطفي والترصد له إذا ما بدا وسحقه وإبدالـه ب ي

  )  ٤٢-٣٩م ، ص  ٢٠٠٥اجلبايل ، (  .واملودة واإلشباع العاطفي 
ويضيف الباحث أن هذا اجلفاء العاطفي يولد عند الطفل نوعاً من الفراغ الوجـداين        

ه النفسية ، وبناًء عليه تتأثر حياته االجتماعية فيصبح والعاطفي يف حياته مما يؤثر على صحت
إنساناً فارغاً من العاطفة ال يستطيع منح العاطفة ألبنائه ومن حوله فيما بعد ألن فاقد الشيء 

  .عاطفةً مل ينعم ا منذ الصغر ومل يذق هلا طعماً  شخصاليعطيه فكيف ننتظر من 
  

  :واجد األسري تكالب األسرة على املادة وفقدان الت/ ج 
من املعلوم لدى املتخصصني يف جمال الصحة النفسية بصفة خاصة ، وأصحاب اخلربة       

احلياتية بصفة عامة ، أن البيئة األسرية مبا حتتويه من أسباب األمن واالطمئنان تسهم بدرجة 
كبرية يف حتقيق مستوى أفضل من الصحة النفسية للطفل ، حيث تقوم األسرة عن طريـق  

لفهم الواعي ملتطلبات وحاجات الطفولة بتلبية وإشباع تلك احلاجات ، اليت بدورها حتدث ا
  . كثرياً من اآلثار النفسية يف التكوين النفسي الذي سيكون عليه اإلنسان فيما بعد

ومن املالحظ أن مهمة كل من األب واألم يف هذا العصر قد متركـزت أو كـادت         
حد فقط من اجلوانب اليت تسهم يف النمو ، أال وهو توفري األمـن  تتمركز يف يئة جانب وا

صـةً مـا يـرتبط باجلانـب     االقتصادي ألطفاهلما ، مع إمهال بقية اجلوانب األخرى وخا
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والقيم الروحية ، اعتقاداً بأن توفري اجلانب املادي يشكل ضرورةً أساسية لتحقيق الوجداين، 
الب الوالدان على مجع األموال ، بشـىت الطـرق   التربية الصحيحة ألطفاهلما ، ولذلك تك

والوسائل ظناً منهما أنه كلما توافر املال استطاعا أن حيسنا تربية أطفاهلما ، وأن حيققا هلـم  
  .قدراً من الصحة النفسية السليمة

ومع تسليمنا بأمهية اجلانب املادي وحتقيق األمن االقتصادي يف هذا العصر ، إال أنه ال       
االعتماد عليه وحده كأساس إلشباع حاجات ومتطلبات النمو لدى األطفال ، ذلك ميكن 

ألنه ال حيقق إشباع بقية احلاجات األخرى واليت ال تقل أمهيةً يف عملية التكـوين النفسـي   
السليم لإلنسان من اجلانب املادي ، فضالً عن أن طريقـة اإلشـباع للجانـب املـادي     

من حيث املبالغة الشديدة يف االهتمام ذا اجلانـب ، دون  وباألسلوب الذي نشاهده اليوم 
مراعاة اجلوانب األخرى ، اليت من شأا أن حتدث التوازن والسواء النفسي عند األطفال ، 

فعايل والسواء ال يساعد يف حتقيق اهلدف من إشباعها ، كما أنه ال ميكن أن يتم االتزان االن
ية احلاجات األخرى ، كاحلاجة إىل احلـب واألمـن   النفسي ألطفالنا مبعزل من إشباع بق

النفسي ، والتقدير واالحترام وإثبات الذات ، والشعور باألمن والـدفء األسـري ، ألن   
إشباع مثل هذه احلاجات يشكل أمهيةً كبريةً يف عملية التكوين النفسي لإلنسـان ، ومـا   

لنفس والقدرة على حتمل سيكون عليه من مستوى اإلحساس بالرضا عن الذات ، والثقة با
  .املسئولية وما ينتج عن ذلك من اإلحساس باألمن النفسي 

ى ما لديهما من الطاقة النفسية، كما أن تكالب الوالدين على مجع املال يؤثر يف مستو      
حيث يسترتف كل ما لديهما من جهد يف هذا اجلانب فقط ، فعندما يعودان إىل املـرتل ال  

يف إشباع بقية ما يتطلبه أطفاهلما من احلاجات األخرى ، فيصـبحان   يستطيعان أن يسهما
عاجزين عن إشباع متطلبات اجلانب الوجداين ، من حب وحنان ودفء ، كما جيعلـهما  
غري قادرين على متابعة ومالحظة كل ما يصدر عن أطفاهلما من السلوك املكتسب من البيئة 

  .نوعية هذا السلوك املدرسية أو من الشارع العام والوقوف على 
  )  ١٠٥-١٠٣م ، ص  ١٩٨٩إمساعيل ، (  
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 أن األمر ميكن أن يكون خالف ذلك إذا ما أدرك الوالدان نتائج التربية ويرى الباحث      
، ذلك ألن اليت تعتمد أساساً على توفري األموال فقط ، وما يترتب عليها من خسارة فادحة 

تحقق كلما توافر قدر كبري من املال ، إمنـا  ثقفني ال تمبفهوم عامة الناس واملمفهوم السعادة 
تتحقق مبدى القدرة على إحداث التوازن بني إشباع احلاجات ذات االرتباط باجلانب املادي 
، واحلاجات ذات االرتباط باجلانب الروحي املعنوي ، مبا جيعلهم على مستوى أفضل مـن  

       .التوافق النفسي والصحة النفسية السليمة 
  
  :انفصال الوالدين بالطالق /  د

يعترب األبناء أكثر الفئات تضرراً من عملية الطالق ، فقد جيد الزوج ضالته يف زوجته       
اجلديدة ، وقد جتد املطلقة يف الزواج اجلديد ما مل تنعم به مع زوجها السابق من مودة وحمبة 

العطف واحلنان كالبيت الـذي  ، ولكن األطفال لن جيدوا قطعاً مأوى آخر يشعرون فيه ب
  .كان يضمهم مع والديهم 

وهكذا بسبب الطالق يفرض على الطفل أن خيتار إما أن حتتضنه أمه بعيداً عن حنان       
األب ، وإما أن حيتضنه األب بعيداً عن حنان األم ، كما أن انفصال الوالدين يؤدي إىل آثار 

النسبة لألطفال ، ومن ذلك على سبيل املثـال  سلبية على املناخ الطبيعي لألسرة وخاصةً ب
احلرمان من عطف أحد والديه ، مث التخلف الدراسي نتيجة اآلثار النفسية علـى الطفـل   
كحالة االنطواء ، وكذلك افتقار الطفل للرعاية الصحية وتعرضه للحوادث املرورية ومـا  

بصـدمات نفسـية   شابه ذلك ، وإذا أصيب مبرض فقد يصبح عاجزاً صحياً ، وقد يصاب 
قاسية ، وبالتايل تنشأ عنده نزعة تدمريية ضد احمليط االجتماعي الذي ينتمي إليه ، فيصـبح  
حدثاً جاحناً منحرف السلوك ، ومياالً للسرقة وتعاطي املخدرات ، كما يتكون لديه شعور 

وكـردة   بالدونية ومن مث العدوانية جتاه اآلخرين ، حيث تعترب هذه العدوانية سلوكاً متوقعاً
فعل طبيعي ضد املؤسسة والقيم اتمعية اليت فشلت يف حتقيق األمن والطمأنينـة هلـؤالء   

، ويزداد األمر سوًء يف حالة وجودهم يف ظل سيطرة زوجـة  ) أطفال املطلقني ( الضحايا 
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أبيهم أو زوج أمهم فيما لو حدث أن تزوج هؤالء ثانيةً ، ففي غياب الرعاية النفسية هلؤالء 
طفال فإم سيبحثون عن مصادر أخرى بديلة عن جو األسرة وبذلك يكونون عرضةً إىل األ

  ) ٧٠م ، ص  ٢٠٠٥بو دبابة  ، . ( االنضمام إىل زمرة رفاق السوء 
لطالق ، وما يترتب عليه من ضياع ولذلك يرى الباحث أمهية مراجعة اآلباء لقضية ا      

، لذا ال بد من التوعية ووجدانياً عياً وأخالقياً ألوالد وتشردهم ، فيؤثر ذلك عليهم اجتماا
 على اتمع الذي يعيشون السليمة باألخطار اليت ختلفها حاالت الطالق على األبناء ومن مث

  .فيه 
  

  :املسكن الضيق / هـ 
من املتغريات اليت هلا تأثري كبري على ما ميكن أن يتمتع به الطفل من مستوى الصـحة        

يق املسكن ، ذلك ألن ضيق املسكن يؤثر على السواء النفسي للكبار بصفة النفسية هي ض
عامة وعلى التكوين النفسي لألطفال بصفة خاصة ، ألن ضيق احليز املكاين يؤثر على مدى 
ما يكون عليه الوالدان من االستقرار واهلدوء النفسي حال تعاملهم مع أطفاهلم ، فضالً عن 

احلركة واللعب وهذا يتطلب حيزاً واسعاً كي يستطيع أن يبدد  الطفل حبكم طبيعته مييل إىل
فيه بعض ما لديه من الطاقة ، فإذا كان املسكن ضيقاً فلن يتم له ذلك ، ممـا يضـطره إىل   
ممارسة أمناط من السلوك تثري القلق واالضطراب داخل السكن ، باإلضافة إىل احلاجـة إىل  

قوم بدور هـام يف معـدالت منـوه العقلـي ،     مكان خاص ملمارسة اللعب بأدواته اليت ت
واكتساب خربات جديدة ، األمر الذي يؤدي به إىل وقوعه حتت ضـغط االضـطرابات   
النفسية اليت تؤثر بدورها على منط شخصيته واليت قد تبدو يف عدم النضج وقلة االعتمـاد  

  . شها على النفس ، واإلتيان باستجابات غري متوافقة مع مثريات احلياة اليت يعي
باإلضافة إىل ما ينتج عن ذلك من آثار نفسية نتيجةً لعدم إتاحـة الفرصـة للطفـل          

ملمارسة أبسط األنشطة اليت تتطلبها مراحل منوه ، وتدفعه ملمارستها داخل املرتل ، ناهيـك  
عن األثر الذي يتركه على الوالدين وبقية أفراد األسرة من اإلحساس باالضطراب والقلـق  



١٠٥ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

إلحساسهم بأم يعيشون يف حيز ضيق ال ميكنهم من اإلحساس باحلرية واستنشاق  النفسي
اهلواء النقي ، وما يترتب على ذلك من سوء التعامل بني الوالدين من جهة واألبناء من جهة 

  . أخرى وبني األخوة الكبار من جهة واألطفال الصغار من جهة ثانية 
  ) ٩١م ، ص  ١٩٨٩إمساعيل ، ( 
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  : املدرسية بعض املؤثرات: املبحث الثاين * 
إن الطفل يستقي جوه النفسي من البيئة اليت يعيش فيها ، وهو لذلك يتدرج يف بنـاء        

شخصيته من نطاق األسرة إىل نطاق اتمع بصفة عامة مروراً باملدرسة واحلي والرفـاق ،  
نفسية واجتماعية ، فالنجـاح خيلـف لـه    فهو يعيش ما يشاهد يف هذه األوساط من آثار 

الشعور واإلحساس بالغبطة وإثبات الذات ، والفشل يتركه فريسة لإلحباط والقلق والتوتر 
بأشكاله املتفاوتة فالظروف النفسية املالئمة مبا فيها من تسامح وحرية للطفل تكسبه األمان 

ها من قمـع وديـد تكسـبه    واالستقرار يف حني أن الظروف النفسية الغري مالئمة مبا في
  )  ٧٦هـ ، ص  ١٤٢٤حواشني وآخر ، . ( االضطراب النفسي 

  
تؤثر البيئة النفسية اليت حتيط بالطفل يف طبيعته ويف تكوينه تأثرياً بالغاً ، فالطفل الذي "      

يعيش يف بيئة تشبع حاجاته النفسية والوجدانية ختتلف طبائعه وأخالقه وسلوكه مجيعاً عـن  
ل الذي يعيش يف بيئة ال تشبع هذه احلاجات ، وتدل األحباث على أن استمرار حيـاة  الطف

الكائن تقوم يف جوهرها على اعتماده على بيئته يف إشباع حاجاته الفسيولوجية كالطعـام  
  ) ٣٠٦هـ ، ص  ١٤٠٥عبد العال ، "(واهلواء وحاجاته النفسية والوجدانية كاألمن واحملبة

  
اليت يعيش فيها الطفل أمهيةً كبريةً يف حتديد منط شخصيته وما سـيكون  تشكل البيئة و      

عليه الطفل من مستوى الصحة النفسية السليمة ، حيث تتيح له البيئة عدداً من الظـروف  
والفرص واملواقف اليت متكنه من إشباع رغباته ، وحتقيق حاجاته وتنمية ميوله ، واكتساب 

عد أُسساً ضروريةً لتحديد منط شخصيته قيمه ، وتكوين اجتاهاته وكلها ت .  
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 املـؤثرات فإن هناك بعض ومن أهم البيئات اليت يعيش فيها الطفل البيئة املدرسية لذا       
  :ما يلي  املؤثراتنه ومن أهم هذه اليت تؤثر على نفسية الطفل ووجدا املدرسية

  :املبىن املدرسي /  أ
كبريةً يف إعداد اإلنسان إعداد سـليماً مـن الناحيـة     إن املبىن املدرسي يشكل أمهيةً      

اجلسمية والنفسية ، حيث جيب أن يكون يف مكان أكثر أمناً ، بعيداً عن مصادر الضوضاء 
واألضرار الصحية ، موافقاً لألعمار الزمنية للتالميذ مبا جيعلهم يشعرون بدرجة من األمـن  

درسة جيدة التهوية مبا ميكن األطفال مـن  واألمان النفسي ، كما جيب أن تكون حجرة امل
حصوهلم على أكسجني اهلواء بالقدر الذي ينتج هلم االستقرار النفسي داخلها ، وأن تكون 
نظيفةً وذات مقاعد مناسبة ألعمارهم مبا ميكنهم من اإلحساس الراحة النفسية يف اجللوس ، 

ها واستيعاا واالسـتفادة منـها   وما يترتب عليه من إمكانية تلقي املعلومة واخلربة ، وفهم
  .مبستوى أفضل 

كما جتدر اإلشارة هنا إىل أمهية صحية مرافق املدرسة حبيث تتيح لألطفـال قضـاء         
حاجام بيسر وسهولة ، ولكن ولألسف الشديد أنه من املالحظ يف مدارسـنا جنـد أن   

ل أكثر مما جيب أ، حجرات الدراسة ال تتناسب مع أعداد الطالب حيث تكون كثافة الفص
تكون ، وهذا يعكس درجة من االضطراب النفسي وشيوع التوتر لدى التالميذ ، وعلـى  
سبيل املثال فقط فإن حجرات الدراسة ذه الصورة ال ميكن أن تساعد على اإلسـهام يف  
إعداد إنسان سوي وخاصةً يف مثل هذه املراحل األوىل من العمر ملا هلا من تأثري كـبري يف  

ين منط ودرجة سواء الشخصية ، حيث ينشأ نتيجةً حلال حجرة الدراسة هـذه عـدم   تكو
احلب بني التالميذ وكرههم لبعض نتيجةً إلثارة املشاكل وعدم إتاحة الفرصـة ويئتـها   
لالستبصار اجليد بذوام واإلحساس املستمر باإلجهاد والتوتر النفسي وما يترتب على ذلك 

لذي ميكن أن تقوم به املدرسة من تنميـة وتقويـة العالقـات    من فقدان الدور الرئيسي ا
  . االجتماعية وإكساب األطفال التعاون وإشاعة احملبة بينهم ، ووضع أسس االنتماء فيها 

  ) ٩٥م ، ص  ١٩٨٩إمساعيل ، (
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  :عالقة املعلم بالتلميذ / ب 
 عطاء التعليميإن أساس العالقة بني املعلم والتلميذ يدور حول عملية األخذ وال      

، وبالتايل فإن ذلك جيب أن يكون يف جو من املودة تتحدد فيه العالقة على أساس  والتربوي
  .األخوة واالحترام املتبادل ، وتعاطف املعلمني مع التالميذ 

إن جو املودة بني املعلم والتلميذ يعني على املعلم معرفة مسريته التعليمية والتربوية ،       
ع املسئوليات وااللتزامات املتعلقة بنشاطهم التعليمي ألن ذلك ينمي ثقتهم فيقوم بتوزي

  ) ٢٤هـ ، ص  ١٤١٢فرج ، ( .بأنفسهم ، ويزيد من محاسهم وتقديرهم جلهودهم 
العالقات السليمة بني املعلم والتلميذ املؤثرة تأثرياً إجيابياً على  ويرى الباحث أن      

  : ئق يستخدمها املعلم ومن هذه األساليب ما يلي بأساليب وطراتتحقق وجدان الطفل 
تقدمي األفكار واملعلومات بطريقة ال تسبب هلم إزعاجاً وال دد أمام ، ألن املوقف  •

، فيشعر التلميذ أنه أمام اجلديد يشتمل على عنصر املخاطرة من جهة إدراك الطفل له 
خوفاً من ردة فعله جتاه ذلك  موقف جديد مما يولد لديه إحساساً باالرتباك واالنزعاج

 .املوقف 
إبداء االستعداد الدائم من قبل املعلم ملساعدة التالميذ على املتاعب وحل املشكالت اليت  •

تواجههم ، سواء يف املنهج أو خارجه ، مما يولد لديهم شعوراً باالطمئنان وأن هناك من 
 .يساعدهم كلما احتاج األمر إىل املساعدة 

علم على إتقان املهارات من قبل التالميذ ، واالنتقال إىل املهارة التالية عدم استعجال امل •
دون إتقان املهارة السابقة ، مما يولد لدى التالميذ نوعاً من عدم االستعداد واخلجل 

وزرع  واالرتباك فضالً عن عدم األمان ، وبالتايل فال بد من بث الطمأنينة لدى التالميذ
باجلد  هم إحياءات إجيابية بأم سيتقنون هذه املهاراتالثقة يف نفوسهم وإعطاؤ

 . واالجتهاد
عدم استخدام الكلمات النابية واجلارحة وعدم إحراج املعلم لبعض التالميذ أمام  •

جتاه املعلم  مومشاعره مبالنقص وباخلجل مما يؤثر على وجدا مفذلك يشعره مزمالئه
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مثل هذه املواقف اليت كان باإلمكان  قد تصل إىل الكره والعداء هلذا املعلم بسبب
 .معاجلتها بطريقة أفضل 

املشاركة الوجدانية للتالميذ يف حل مشكالم والوقوف على ما لديهم من جوانب  •
نقص ومعاجلتها بالطرق التربوية السليمة اليت جتعل يف نفس التلميذ نوعاً من االرتياح 

     . هتمام والتقدير واالحترام والطمأنينة والصحة النفسية وإحساسه وشعوره باال
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  : جتماعيةاال بعض املؤثرات:  الثالثاملبحث  *
  :مجاعة الرفاق /  أ 

قرانه يف املدرسة وغريها ، ويزداد تأثري األقران يف املدرسة ر أيبدي الطفل بعض مظاه      
 ظاهر يف النمط ، فيتحول وقبلها بقليل حيث يطرأ على سلوك اللعب مثالً عند الطفل تغري

منط لعب األطفال من اللعب االنعزايل إىل اللعب االجتماعي ويالحظ تفضيل الطفل اللعب 
  .يف مجاعة األقران عن اللعب مع الكبار 

إن وجود الطفل يف املدرسة بني جمموعة من الرفاق جيعلنا نرى يف هذه العالقة صورةً       
األسرة ، مما جيعل االهتمامات واملطامح واملشاكل مشتركة  جديدةً لعالقة سبق أن عرفها يف

بني رفاق املدرسة كاألخوة يف املرتل الواحد ، وهذا بالطبع ال يعين أن هذه العالقة نسـخة  
من العالقة بني األخوة يف املرتل ، وبالتايل فليس من الضروري أن يترتب عليها نفس التأثري 

أخوته ، غري أن املعين بتشابه العالقتني هـو أن الطفـل   العاطفي الذي يترتب على عالقته ب
مستعد للدخول يف عالقة مع آخرين بناًء على خربة تكونت لديه يف ضوء عالقته بأخوته ، 

  .جبوانبها السلبية واإلجيابية 
وال شك أن العالقة باألخوة إذا كانت قد سارت يف طريقها اإلجيايب السليم من ناحية       

اطفي ، أصبح سهالً على الطفل االندماج والتفاعل مع مجاعة الرفاق ، إال أن كل تأثريها الع
عالقة مع ذلك تبقى هلا تأثرياا العاطفية اخلاصة ، رغم ما فيها من صراعات أحياناً تساعد 
الطفل على حتمل الصدمات املنتظرة يف عالقاته اجلديدة مع مجاعة الرفـاق ، وتبقـى لـه    

  .ستقرة اليت يلجأ إليها كلما احتاج إىل ذلك اجلماعة الثابتة امل
وتقوم مجاعة الرفاق أو الصحبة أو األقران بدور هام يف التنشئة االجتماعية للطفل فهي       

  ) ١٢٧هـ،ص١٤٢٤الشربيين، .(تؤثر على قيمه واجتاهاته وميوله وعواطفه ووجدانه
  
  



١١١ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

يف تنشئة الطفـل والتـأثري علـى     ولعل من أهم ما يعطي مجاعة الرفاق أمهيةً كبريةً      
  :سلوكياته وانفعاالته ما يلي 

أا تتيح للطفل ممارسة عالقات يكون فيها على قدم املساواة مع اآلخرين من الرفاق ،  •
يف حني حيتل مركزاً ثانوياً يف عالقته مع الراشدين يف األسرة واملدرسة ، وال شك يف أن 

ته مع أقرانه وبالتايل فإن ذلك يؤثر تأثرياً إجيابيـاً  هذا األمر يشعر الطفل بوجوده وبقيم
 .على مشاعره ووجدانه 

أا تساعد الطفل على االستقاللية عن والديه ، وتوفر له اكتساب مكانة خاصة بـه ،   •
 .وحتقيق هوية متميزة متكنه من جعل نشاطاته حمور اهتمام أقرانه 

ر واملشاركات الوجدانيـة بشـكل   أا تساعد الطفل على اكتساب االجتاهات واألدوا •
 .بشكل كبري  أوسع واليت قد ال تتوفر يف الوسائط األخرى للتربية

أا تساعد على تنمية مفهوم الذات لدى الطفل ، وال شـك أن ذلـك مـن أهـم      •
االحتياجات الوجدانية للطفل ، ألن األطفال غالباً ما يرون ذوام من خـالل أعـني   

ن مجاعة األقران كمرآة لرؤية أنفسهم من خالهلا ، وعادةً أقرام لذا جندهم يستخدمو
وأن بعض هذه السمات تؤدي  ربط قيماً معينةً بسمات أعضائهاما جند مجاعة األقران ت

 ) ٣٥٢م ، ص ٢٠٠٣مهشري ، ( .إىل التقبل والشعبية أو إىل الرفض والنبذ 
  :فال فيما يلي ويرى الباحث أنه ميكن تلخيص أثر مجاعة الرفاق على األط      
النمو االنفعايل عن طريق املساندة االنفعالية ومنو العالقات العاطفية والوجدانيـة يف   .١

 .مواقف ال تتاح يف غريها من اجلماعات 
 .تنمية اجتاهات نفسية إجيابية حنو كثري من موضوعات البيئة االجتماعية  .٢
 .واحملبة إتاحة الفرصة لتقليد الكبار يف جو يتسم بالتسامح واملودة  .٣
 .إتاحة الفرصة للتعبري عن الذات وحتمل املسئولية  .٤
إشباع حاجات الطفل الوجدانية من خالل وصوله إىل املكانة االجتماعية وشـعوره   .٥

 .باألمن واالنتماء 
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ومع ذلك كله مما ذُكر من إجيابيات إال أن الباحث يرى أن العالقات مع مجاعـة        
ائماً إجيابية فقد تنشأ بينهم عالقات سلبية قد تؤدي الرفاق ليس بالضروري أن تكون د

إىل عكس ما كان متوقعاً ، فتصيب بعض األطفال باالنعزال أو اخلوف ، أو تكسـبهم  
األمن والضعف اجلسدي وغريها مما  مبعض االجتاهات السلبية حنو الذات ، والقلق وعد

  .وكياته يف املستقبل سلصحته النفسية وبالتايل على يؤدي إىل تأثريات سلبية على 
  
  :عدم تقدير الذات للطفل /   ب

من أهم العواطف اليت تدفع املرء إىل التقدم وبذل اجلهد هي عاطفة تقدير الذات ، "       
فالشخص عندما حيترم نفسه ويصدر حكماً بأنه قد جنح يف املاضي وأنه قد أفعم بإمكانيات 

أخذ يف بذل اجلهد وهو حيس بأنه واقف على أرض التقدم وإحراز النجاح يف احلياة ، فإنه ي
صلبة ال متيد حتت قدميه ، وعلى العكس من هذا فإن املرء إذا أحس بأنه خايل الوفاض وأنه 

 وأنـه واهن العزمية وال حول له وال قوة وأنه مهما بذل من جهد ومهما دأب على الكفاح 
اوالت ، بل إنـه خيفـق نفسـياً    فاشل ال حمالة ، فإنه يسارع إىل نفض يديه من مجيع احمل

ن ووجدانياً قبل أن يقدم جهداً مبذوالً وقبل أن يتناول العمل باحملاوالت إلجنازه أو اإلتيـا 
  ) ٢٢٥ت ، ص.أسعد ، د(  ." عليه 

وما عليها وتقبلـه لنـواقص    إن الطفل حيتاج دائماً إىل ترغيبه يف ذاته مبا هلاوبالتايل ف       
اليت قد يعاين منها كنتيجة إلعاقات جسـمية أو خلقيـة حمـددة ،    وألوجه القصور منوه، 

ويكون على اآلباء دور كبري ألن ميكنوا الطفل من تقبل ذاته مبا فيها من إعاقات وليشعروه 
بقدرته ومتيزه على غريه يف جماالت أخرى حىت يرضى عن نفسه ويتقبلها كما جيب علـى  

اآلخرين بظروفهم وأوضاعهم الراهنة والتوافـق  الوالدين واملربني تدريب الطفل على تقبل 
  .معهم 
 بول واعتراف واعتبار من اآلخرين،كما حيتاج الطفل إىل أن يشعر أنه موضع تقدير وق      

وإشباع هذه احلاجة ميكن الطفل من القيام بدوره االجتماعي السليم الذي يتناسب مع سنه 
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هذا الدور وعملية التنشئة االجتماعية هلا النصيب  والذي حتدده املعايري االجتماعية اليت تبلور
  )     ١٤٩م ، ص  ٢٠٠٢حممد ، . أمحد . ( األكرب والدور املهم يف هذا اجلانب 

جند أن بعض األطفال إن مل يكونوا كلهم يقيسون مدى تقدير املريب هلـم يف ضـوء         
 اإلكثار من الشرح والتبسيط، إىلموقفه منهم لدى تقدمي اخلربات أمامهم فإذا ما عمد املريب 

فإن الطفل قد حيس أن يف ذلك استهانة بعقليته واحتقاراً لشأنه ، ولذا فواجب املـربني أن  
يقفوا على احلد األدىن من الشرح واإلبانة فيقدمونه إىل أطفاهلم ، مما يـؤدي إىل إحسـاس   

  ) ٢٢٦ت ، ص.أسعد ، د. ( الطالب بتقدير املريب لعقليتهم وإمكانام 
وقد سبق احلديث على أن تقدير ذات الطفل أساس ال بد منه للبناء الوجداين للطفل ،       

وأن إمهال هذا األساس وعدم تطبيقه سيؤثر تأثرياً بالغاً يف وجدان الطفل ، فيشـعر بأنـه   
إنسان ال قيمة له مما يولد عنده احلقد والكره للمجتمع ، بل وقد ينحرف أخالقيـاً ألنـه   

  .من يعطيه هذا التقدير واالحترام ولو كان من أبعد األبعدين سيبحث ع
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  :اإلعالمية بعض املؤثرات: املبحث الرابع * 
إعالمية تؤثر على التربية الوجدانية للطفل مثل الصحف  مؤثراتال شك أن هناك عدة       

اختار الباحث أحـد   واالت والتلفزيون والفضائيات واالنترنت ووسائل االتصال ، وقد
 التربية الوجدانية للطفل أال وهـي  عد يف نظره من أهم املؤثرات علىاملؤثرات واليت تهذه 

الفضائيات والبث املباشر وذلك نظراً لتوفره ولكونه يف متناول مجيع الشـرائح اتمعيـة   
  .وكذلك ملا له من تأثري بالغ ومباشر على الطفل 

  : الفضائيات وبرامج التلفزيون •
تتمثل اآلثار النفسية والوجدانية هلذه الفضائيات وما يقدم فيها من برامج لألطفال يف       

خلط الواقع باخليال وذلك ناتج عن نظرة الطفل للتلفزيون على أنه جهاز يقوم بنقل الواقع 
واحلقائق ، دون أية تدخل للخيال أو احليل الفنية أو التصويرية ، ومن مث يعتربهـا حقـائق   

  . مسلم ا ، وهذا األثر النفسي له انعكاس كبري على مراحل النمو للطفل 
  ) ٤١هـ ، ص  ١٤١٢الفيومي ، ( 

إن معظم الربامج اليت تبث عرب القنوات الفضائية واليت توجه أساساً لإلثراء العلمي غري       
لدرجة األوىل وبالتايل مستساغة للطفل العريب ألا تعرب عن اتمع الغريب والثقافة الغربية با

  . ال حتدث األثر املرجو لتنمية خيال الطفل وبالعمق املطلوب 
إن فيض املعلومات اليت تقدمه وسائل اإلعالم مبا يف ذلك برامج التلفزيـون  وكذلك ف      

يعطل تطور القدرات التأملية األخالقية لدى األطفال ، وذلك ناتج عـن الفتـرة الزمنيـة    
ضيها الطفل أمام جهاز التلفزيون حيث يصبح متلقياً سلبياً ، وهذا يؤدي إىل الطويلة اليت يق

  .تعطيل قدرته على التأمل والتخيل ، مما يقتل ملكة الفكر لديه 
املشاهدة الدءوبة اليت ميارسها الطفل للفضائيات وبرامج التلفزيون ومن اآلثار النفسية       

تعمل بشكل أو بآخر على تعطيـل قدراتـه العقليـة    مع برامج التلفزيون الترفيهية اليت قد 
واللغوية والفكرية وجتميد طاقاته اإلبداعية كالتفكري والتخيل مثالً ، وذلك ألن األطفـال  
الذين يطيلون مشاهدة برامج التلفزيون وخاصة اخليالية منها مييلون إىل تقليد وحماكاة مـا  
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رضاهم واستحسام فيحرصـون  يرونه على الشاشة من شخصيات ومواقف ، حتوز على 
أنفسهم يف تلك الشخصيات ، ومسرحها تلك الروايات والقصص ، لذا فقد تضيع علـى  
األطفال فرص مهمة ، وهي التدريب على التصور والتخيل ، كذلك يفقد الطفل قدرتـه  

  .على التفكري والتمرين الذهين الضروري للنمو العقلي خالل مرحلة الطفولة 
  ) ٥٤-٥٣ـ ، ص ه ١٤١٩عنرب ، ( 

  
إن مشاهدة األطفال لربامج البث التلفزيوين املباشر واستغراقهم يف متابعـة خمتلـف         

موادها جيعلهم يف حالة من االسترخاء ، واالستعداد النفسي لالمتصاص والتقبل خالل هذه 
ن الفترة ، ولقد دلت دراسات ختطيط الدماغ الكهربائي على األطفال املشاهدين للرائـي أ 

بعد ساعة من املشاهدة ، أي يصبحون يف ) ألفا ( منوذج التخطيط لديهم يصبح من منوذج 
حالة من االسترخاء الشديد خالل هذه املدة ، مما يؤدي إىل انزعاج الطفل عند مناداتـه ،  
كما حيدث عند إيقاظه من غفوة نوم قصرية ، فال غرو يف أن يكونـوا وهـم يف حالـة    

نفسي مهيأ لإلميان والتصديق لكل ما يعرض ويردد أمامهم مـن   االسترخاء هذه يف وضع
  )   ٣٥-٣٣هـ ،  ١٤١٠اخلياط ، . ( األقوال واألفعال 

تربية الوجدانية للطفل قدم يف مؤمتر الكالم مثيناً يف حبث ام أحد املهتمني بالتربيةوذكر       
  :فقال  )أثر ثقافة اتمع يف التربية الوجدانية للطفل : (  وعنوانه

إن األفالم املسماة باخليال العلمي اليت تأخذ عقل الطفل بعيداً عن واقع جمتمعه وحقيقـة  " 
مشاكله، وجتعل شغله الشاغل هو انتظار خملوقات خارقة القوة تأتى من الفضاء لتدمر العامل 

عند الطفل اإلحساس باستحالة حتقيـق   وتقتل البشر وتستويل على األرض، هذا الفكر يريب
سالم حقيقي يف هذا العامل املتطور ورمبا خيلف فيه إحساس بغياب األمـان، والعدوانيـة،   

ن أدوات القتـال  وجتده كلما عرض عليه اختيار لعبة اختار مسدسا أو رشاشا أو ما شابه م
وجند إعالنات تتخلل هذه الربامج عن سلع شديدة السطحية ليس هلا والدفاع عن النفس ، 

لع اليت من املمكن أن حيتاجها الطفل، بل هي أشـياء جتعلـه إنسـانا    عالقة حقيقية بالس
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استهالكيا ال يفكر يف حقيقة احتياجاته، بل يصبح الطفل يطالب حبياة كلها ترفيه يف ترفيه، 
يـنعم  ولألسف يستجيب بعض اآلباء لتحقيق هذا الترفيه األعمى للطفل رغبة منـهم أن  

تبه إىل أن أهم علماؤنا وأدباؤنا وغريهم ممن جنحـوا  مبا حرموا هم منه ، ولكن لنن أطفاهلم
وملعوا يف جمتمعنا العريب أو حىت يف العامل ، مل ينعموا بكل هذه السلع التافهـة ، فالبـد أن   
خنتار للطفل ما يشاهده أو يتعامل معه يف زمننا هذا زمن العوملة، والتهديد بضياع اهلويـة ،  

يعرض عليه فنقول هذه أخطأت يف كذا، وهـذا مل   وجيب أن نصوب إليه دائما ما يراه أو
يفعل كذا  ، وهكذا نراقب ونتابع ونكمل النقص مع مراعاة احترام ميول الطفل واختياره 
ملا يشاهد، فقيمنا قدر ما هي مرنة ولكنها متينة يستطيع الطفل االرتكاز عليها إذا غرست 

احمللي، وقيم دينه أن يتعامل مـع   فيه، يستطيع الطفل من خالل ارتكازه على ثقافة جمتمعه
كل الثقافات بال قلق، يأخذ منها ما ينفعه وينبذ ما خيتلف عنه نبذا تلقائياً، متمسكاً وحمافظاً 

  ) ٩م ، ص  ٢٠٠٦ عبود ، " (على هويته كمسلم وكعريب 
هـذه   ومل تتعرضعلى وجدان الطفل كثرية ، املؤثرات وختاماً فإن الباحث يرى أن       
أو على األقل ميكن  ميكن أن جيابه املؤثراتولكن حسبنا أن نقول أن تأثري تلك ،  سة الدرا
التربوية  إذا ما أشبعت حاجات ومتطلبات األطفال الوجدانية ، وإذا ما طبقت األسس تقليله

وبالتايل نكون قد حافظنا على اجلوانب الوجدانية لدى أطفالنـا مـن أي   للبناء الوجداين ، 
  .رأ ، ألن األساس قوي ، وإذا كان األساس قوياً كان البناء ثابتاً وقوياً مؤثرات قد تط
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   : السادسلفصل ا

  تطبيقات التربية الوجدانية للطفل 
  .يف املرحلة االبتدائية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دائيةاملرحلة االبت:  املبحث األول
  

  .التطبيقات التربوية يف األهداف :  املبحث الثاين
  

  .التطبيقات التربوية يف احملتوى :  املبحث الثالث
  

  .التطبيقات التربوية يف طرائق التدريس :  املبحث الرابع
  

  .التطبيقات التربوية يف األنشطة :  املبحث اخلامس
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 لوجدانية يف املرحلة االبتدائية تطبيقات التربية ا:  السادسالفصل 
  :متهيد 
ل املرحلة االبتدائية األمهية القصوى ضمن مراحل التعليم املختلفة ، فهي أسـاس  تشك      

السلم التعليمي وقاعدته ، وعليها تستند مراحل التعليم األخرى ، ملا تتضمنه هذه املرحلـة  
من غرس وتثبيت للمعارف واملهارات األولية ، وألن الطفل يقضي أغلب سنوات عمـره  

  .تأثر بكل ما يتلقاه يف هذه املرحلة األوىل يف هذه املرحلة وي
  

  :هذا الفصل يشتمل على عدة مباحث هي       
 .املرحلة االبتدائية وأمهيتها : املبحث األول  •
 . التربوية تطبيقات التربية الوجدانية يف األهداف: املبحث الثاين  •
 . التعليمي تطبيقات التربية الوجدانية يف احملتوى: املبحث الثالث  •
 .تطبيقات التربية الوجدانية يف طرائق التدريس : ث الرابع املبح •
 .الوجدانية يف األنشطة املدرسية تطبيقات التربية: املبحث اخلامس  •

  
  :املرحلة االبتدائية  : املبحث األول * 

  : حماوروحتت هذا املبحث عدة       
  .مفهوم املدرسة االبتدائية : األول  احملور •
 .املرحلة االبتدائية  أمهية: الثاين  احملور •
 .أهداف املرحلة االبتدائية : الثالث  احملور •
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  :مفهوم املدرسة االبتدائية : األول  احملور* 
حددت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية املقصود من املدرسة االبتدائية       
حل التالية من حيام ، وهي مرحلة القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني للمرا: " بأا 

عامة تشمل أبناء األمة مجيعاً وتزودهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة ، واالجتاهـات  
  ) ١٨هـ ، ص ١٣٩٠وزارة املعارف ، " ( السليمة ، واخلربات واملعلومات واملهارات 

لميذ مـن سـن   ذلك النوع من التعليم الرمسي الذي يتناول الت: " ويف تعريف آخر       
السادسة إىل سن الثانية عشرة ، فيتعهده بالرعاية الروحية واجلسمية والفكرية ، واالنفعالية ، 

  " واالجتماعية ، على حنو يتفق مع طبيعته كطفل ، ومع أهداف اتمع الذي يعيش فيه 
  ) ١٣هـ ، ص  ١٤٠٤فالتة ، ( 

لنفس حددوا مراحل منو الطفل على إن علماء ا: " ويؤكد هذه احلقيقة رضوان بقوله       
أساس احلضانة والطفولة األوىل وتشمالن السنوات األوىل ، مث الطفولة الثانية مـن سـن   
السادسة إىل سن الثانية عشرة ، مث ما قبل املراهقة من سن الثانية عشرة إىل سن اخلامسـة  

دوا أن لكل مرحلة عشرة ، مث املراهقة من سن اخلامسة عشرة إىل سن الثامنة عشرة ، ووج
خصائصها من النضج ، والنمو ، وامليول ، واالستعدادات ، حبيث تكون كل مرحلة منـها  

وهذا هو األصل .. وحدة مستقلة عن غريها من املراحل يف عملية النمو ، حيسن أال تتجزأ 
  )  ٩هـ ، ص  ١٤١٣رضوان ، " ( العلمي لتقسيم السلم التعليمي 

حث يرى أن املدرسة االبتدائية تشكل أمهيةً بارزةً يف جمتمع اليـوم ،  ومما سبق فإن البا      
وأا تقوم بدور تأسيسي للمراحل التعليمية األخرى ، وتتعهد فترة عمرية حمددة من سـن  

  .التلميذ ، كما أا ذات طابع تربوي يتسم بالشمولية يف عنايته بالتلميذ 
درسة االبتدائية ذه املرحلة العمرية على وجه وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اختصاص امل      

اخلصوص إمنا يستند إىل عامل نفسي مهم ، ذلك أن الفترة الزمنية من سن السادسة إىل سن 
الثانية عشرة تتميز خبصائص منو مستقلة عن املراحل السابقة والالحقة هلا ، ومن هنا حددت 

  .املذكورة سنوات الدراسة يف املدرسة االبتدائية بالسنوات 
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  :أمهية املرحلة االبتدائية : الثاين  احملور* 
اكتسبت املدرسة االبتدائية قدراً كبرياً من األمهية ملا تشكله من أساس أويل ، وقاعدة       

هامة يف املنظومة التعليمية يف أي بلد من بلدان العامل اليوم ، ملا تقدمه للطفل من عـادات ،  
ردودها اإلجيايب على تلك البالد من جهة أخرى ، ومن هنـا  ومهارات وقيم من جهة ، وم

تعاظم اهتمام املربني واملسئولني ا ، وجعل التعليم فيها إلزامياً يف معظم تلك الـبالد ، يف  
  .ظل تعقد احلياة املدنية ، وزيادة الكم املعريف اهلائل 

قيقية لعملية التنمية الفكرية ملـدارك  وتنبع أمهية املرحلة االبتدائية يف كوا البداية احل"       
األطفال ، وإكسام الوسائل األوىل لتحصيل املعرفة ، كما تتضاعف أمهيتها مـن خـالل   
إدراك أن البيئة املدرسية يف تلك املرحلة متثل كل شيء تقريباً بالنسـبة لألطفـال ، فهـم    

ري نها على اتمع الكبيكتشفون من خالهلا أنفسهم ، وحييطون مبا جيري حوهلم ، ويطلون م
  )  ٢١هـ ، ص  ١٣٩٩شفشق وآخرون ، ( "بقيمه ، وعاداته ، وتقاليده 

واملرحلة االبتدائية تؤثر بشكل فعال على سلوك الفرد وميوله خالل مسرية حياتـه ،        
وتقوم بدور املوجه املباشر يف بناء فكر التلميذ وتوجهه من خالل تزويده بأوليات املعرفة ، 

اسياا الالزمة ، لتمكينه يف مستقبل حياته من حتقيق االندماج املثمر والبناء يف جمتمعـه  وأس
  .وبيئته اليت ينتمي إليها 

إن من أول الثوابت املتفق عليها من قبل علماء النفس ، وعلماء التربيـة أن مرحلـة         
هاتـه ، ومالمـح   املدرسة االبتدائية تعد أهم مراحل عمر اإلنسان من حيث حتديـد اجتا 

شخصيته ، ورسم خطوط تطوره يف شبابه ، ورجولته ، ويف ميوله وقدراته ، ويف تكـوين  
مواقفه واجتاهاته ، ويف حتديد أمناط سلوكه وتصرفاته ، ومن هنا تأيت أمهية املدرسة االبتدائية 

سبه مـن معلومـات ومهـارات    ، وما يواجه الطفل فيها من أحداث ومواقف ، وما يكت
  )  ٩٤هـ ، ص  ١٤١٦السلوم ، (  .ت وقدرا
وال تقتصر أمهية املرحلة االبتدائية على اجلانب التربوي والتعليمي فحسـب ، بـل   "       

تتعدى ذلك لتشمل جوانب صحية ونفسية خمتلفة ، فريى املهتمون بالدراسات النفسية أن 
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وأن كثرياً من املتاعـب  السنوات األوىل من حياة الطفل مهمة بالنسبة حلياته يف املستقبل ، 
واألمراض البدنية والعقلية اليت يعاين منها الشباب تعود أصوهلا إىل سنوات تربيتهم األوىل ، 
وأن الرعاية الصحية والتوجيه املناسب يف هذه الفترة يقلالن من هذه املتاعـب ، وتلـك   

  ) ٣٧هـ ، ص  ١٤١٠مصطفى ، (.  " األمراض
مهيتها من خالل دورها املؤثر يف عملية التنمية االجتماعية كما تكتسب هذه املرحلة أ      

واالقتصادية للبالد إىل حد كبري ، فتكوين القيم واالجتاهات واملواقف املرتبطة ذه التنميـة  
إمنا يرتبط بشكل مباشر ذه املرحلة ، وحتقيق التنمية يرتبط يف أساسه باملدرسة االبتدائية ، 

اإلسـهام يف بنـاء جمـتمعهم    ديدة وعادات متكن األفراد من وما تقوم به من بث قيم ج
  .ووطنهم

وواقع األمر يف أن املرحلة االبتدائية تكتسـب  : " ويؤكد هذه احلقيقة احلقيل بقوله       
أمهيةً كبريةً ، وبشكل خاص يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ، إذا عرفنا أن حتقيق تلـك  

تعليم ذات الصلة املباشرة ا فقط ، بل إن القاعدة األساس اليت التنمية ال يتم عرب مراحل ال
  ) ٤٢هـ ، ص  ١٤١٥احلقيل ، " ( بنيت عليها هذه املراحل ، وهي املرحلة االبتدائية 

ويرى الباحث أن املرحلة االبتدائية اكتسبت هذه األمهية لكوا املؤسسة التربوية اليت       
سرة ، واليت هلا أثرها الفاعل يف تربية خمتلف جوانب الطفـل  تأيت يف الدرجة الثانية بعد األ

النفسية واالجتماعية واألخالقية والسلوكية ، ذلك ألن الطفل يف هذه املرحلة مطبوع على 
حب التقليد والتطبع بالقيم اليت تسود جمتمع الذي يعيشه يف املدرسة ، لذا فإن املدرسة تعد 

  .ية الطفل التكوين التربوي والعلمي السليم عامالً عظيم األثر يف تكوين شخص
  :أهداف املرحلة االبتدائية : الثالث  احملور* 

تعد األهداف ركيزةً أساسية ألي عمل من األعمال ، ومعياراً يحتكم إليه عند إجراء       
عمليات التقومي املختلفة ، دف تطويرها وحتسينها ، وما مل تكن تلك األهداف واضـحةً  

دةً فإن كثرياً من اجلهود املبذولة قد تتعرض للعديد من اإلخفاقات نتيجـةً  لعشـوائية   وحمد
العمل ، ومن هنا جاءت أمهية حتديد األهداف لكل خطة عمل أو برنامج ، كما أن حتديد 
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األهداف يتيح للعاملني تنسيق جهودهم ، والعمل يف إطار منظومة متكاملة ، ومتكنهم مـن  
ج والوسائل لتحقيق تلك األهداف ، ومعرفة نقاط القوة والضعف أوالً اختيار أنسب الربام

  .بأول كنوع من التغذية الراجعة اليت دف إىل تدارك أي نقص أو خلل 
كما تشكل األهداف املعيار الذي ينبغي الوصول إليه يف اية فترة زمنيـة حمـددة ،         

ويسري عليه لتحقيق تلـك األهـداف ،   واالجتاه الذي جيب أن يسلكه الفرد أو املؤسسة ، 
  .وبالتايل حتديد املستوى والدرجة املطلوبة يف اية األمر 

ما سيكون عليه املتعلم حني تتم خربة التعلم بنجاح ، أو : " ويقصد باهلدف التربوي       
  ) ٨٠ص ، م ١٩٨٩، قمرب وآخرون( "املتعلم من جراء عملية التعلم  ما جينيه: مبعىن آخر 

  :وقد وضعت أهداف املرحلة االبتدائية على مستوى العامل العريب على النحو التايل       
    ، مساعدة الطفل على النمو املتكامل للنواحي اجلسمية ، والعقليـة ، والوجدانيـة

 .واالجتماعية إىل أقصى حد متكنه قدراته واستعداداته من حتقيقه 
 يمات الدين اإلسالمي احلنيف تنمية الروح الوطنية والقومية يف ضوء تعل. 
     تزويد الطفل بقدر مناسب من املعارف اإلنسانية ، واملهـارات العلميـة والفنيـة

 .والعملية اليت تعترب أساس ملا حيصل عليه من خربات فيما بعد 
   مساعدة الطفل على فهم البيئة الطبيعية واالجتماعية ، والتفاعل معها والتكيف مـع

 ) ٢٨-٢٧هـ ، ص  ١٣٩٦بستان ،  . (ظروفها املختلفة 
جاءت أهداف املرحلة االبتدائية يف العامل العريب بطابع يتسم بالشمولية والعموم ، لقد       

ووجهت عنايتها إىل خصائص النمو اجلسمية ، والعقليـة ، والروحيـة ، واالجتماعيـة ،    
ت الطفـل وميولـه ،   واالنفعالية ، وغريها من اجلوانب النفسية ، كما اهتمت بتلبية حاجا
  .وتوفري عناصر التعلم الذايت ، والبيئة املالئمة إلجياد شخصية متكاملة 

وعلى املستوى احمللي حددت وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم يف       
  :هـ أهداف املرحلة االبتدائية على النحو التايل  ١٣٩٠اململكة العربية السعودية عام 
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عهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل ، ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ت .١
 .يف خلُقه ، وجسمه ، وعقله ، ولغته ، وانتمائه إىل أمة اإلسالم 

 .تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل  .٢
ارة العددية واملهارات تنمية املهارات األساسية املختلفة ، وخاصةً املهارة اللغوية وامله .٣

 .احلركية 
 .تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات  .٤
تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه ، ويف بيئته االجتماعية ، واجلغرافية ليحسن استخدام  .٥

 .النعم ، وينفع نفسه وبيئته 
 .لعمل اليدوي لديه تربية ذوقه البديعي ، وتعهد نشاطه االبتكاري ، وتنمية تقدير ا .٦
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من احلقـوق ، يف حـدود سـنه     .٧

 .وخصائص املرحلة اليت مير ا وغرس حب وطنه ، واإلخالص لوالة أمره 
توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع ، والعمل الصاحل ، وتدريبـه علـى    .٨

 .االستفادة من أوقات فراغه 
 . عداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياتهإ .٩

  ) ١٩-١٨هـ ، ص١٣٩٠وزارة املعارف ، (                                 
 

اعتمـدت  أهداف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السـعودية  ويرى الباحث أن       
اطها وتأثرهـا بـالفكر   بشكل واضح على العقيدة اإلسالمية ، معربةً بذلك عن مدى ارتب

اإلسالمي األصيل ، ووجهت عنايتها إىل تنمية خمتلف املهارات لدى طفل هذه املرحلـة ،  
  .ومراعاة خصائص هذه املرحلة اليت مير ا ، وإعداده ملا سوف يستقبله من مراحل

تلك األهداف قد مضى على حتديدها زمن طويـل  أن  يرى الباحث ومع ذلك إال أن      
ت يقتضي معه إعادة النظر يف تلك األهداف ، مراعاةً ملا استجد مـن أحـداث ،   من الوق
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 االقتصـادي ،  والنمـاء وتطور هائل يف جمال املعرفة املختلفة ، يف ظل التحدي العـاملي ،  
  .وإجراء التعديالت الالزمة اليت يقتضيها الوقت الراهن

وإن من جودة التربية ث عن اجلودة تربيتها والبحفإن اململكة مدعوة لتجديد  وبالتايل      
أن تتفاعل مع ما يف عصرها من متغريات ، وأن تكون يف الوقت ذاته انعكاساً ألفضل ما يف 
ثقافة جمتمعها من قيم وأخالقيات ، وأن تكون لديها القدرة علـى مواجهـة مشـكالا    

 . لول املناسبةومشكالت جمتمعها باحل
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٥ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

  :تطبيقات التربية الوجدانية يف األهداف : ث الثاين املبح*  
تعد األهداف ركيزةً أساسية ألي عمل من األعمال ، ومعياراً يحتكم إليه عند إجراء        

عمليات التقومي املختلفة ، دف تطويرها وحتسينها ، وما مل تكن تلك األهداف واضـحةً  
تتعرض للعديد من اإلخفاقات نتيجـةً  لعشـوائية    وحمددةً فإن كثرياً من اجلهود املبذولة قد

العمل ، ومن هنا جاءت أمهية حتديد األهداف لكل خطة عمل أو برنامج ، كما أن حتديد 
األهداف يتيح للعاملني تنسيق جهودهم ، والعمل يف إطار منظومة متكاملة ، ومتكنهم مـن  

فة نقاط القوة والضعف أوالً اختيار أنسب الربامج والوسائل لتحقيق تلك األهداف ، ومعر
  . بأول كنوع من التغذية الراجعة اليت دف إىل تدارك أي نقص أو خلل 

  :رئيسية هي  حماوروسوف يسلط الضوء يف هذا املبحث على ثالثة       
 .مفهوم األهداف التربوية : األول  احملور .١
 .أمهية األهداف التربوية : الثاين  احملور .٢
 .التطبيقات التربوية يف األهداف  ضبع: الثالث  احملور .٣

  
  :مفهوم األهداف : األول  احملور* 

إن معرفة اهلدف من التربية أمر ضروري بالنسبة للمريب يف تربية الناشئني أو الشباب "       
يف اتمع ، وعلى معرفة األهداف اليت ترمي إليها التربية اإلسالمية ، وعلى حتديد معاملهـا  

  )  ٢٤هـ ، ص ١٤٠١جنيدل ، (  . " ه التربية نفسهايتوقف أمر توجي
حظ املطلع على أدبيات التربية يف جمال األهداف أن هناك تعريفات عديدة للهدف يال      

إال أن مضامينها متقاربة ومعانيها متشـاة   –وإن اختلفت يف صياغتها  –التربوي ، وهي 
  .إىل حد كبري 

تعبري عام عن القصد أو النية أو الرغبة ، وتتراوح : " ه فيعرف اهلدف التربوي على أن      
ة درجة عموميته أو اخلاص جداً من العام يف حالة األهداف طويلة املدى ، إىل األقل عمومي

  ) ٤٠هـ ، ص  ١٤٢٦العقيل ، ( "يف حالة األهداف قصرية املدى
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تم خربة التعلم بنجاح علم حني تما سيكون عليه املت: " التربوي يعين كما أن اهلدف       
أو مبعىن آخر هو مفهوم حيدد ما هو املقصود الذي جينيه الطالب من عملية الـتعلم ، فهـو   
الغاية املقصودة من رسم السياسات التعليمية واخلطط التربوية الالزمة حلياة اتمع وتقدمه ، 

لتنبؤ مبا ميكن أن تنتهي وهي ليست غاية ائية تقف عندها العملية التربوية ، ولكنها حماولة ل
إليه ، أي استبصار ذكي سابق للنهاية املأمولة يف ظل الظروف الراهنة ، واهلدف ذا املعىن 

  .  " يرشد اجلهود ويوجه النشاط ، ويؤثر يف اخلطوات السلوكية املؤدية إليه
  )  ٧٠م ، ص ٢٠٠٥العيسى ، (  

  
غري املرغوب الـذي تسـعى العمليـة    الت: " وكذلك يعرف اهلدف التربوي على أنه       

التربوية أو اجلهد التربوي إىل حتقيقه سواًء يف سلوك الفرد ، أو يف حياته الشخصية ، أو يف 
حياة اتمع ، ويف البيئة اليت يعيش فيها الفرد ، أو يف العملية التربوية نفسها ، ويف عمـل  

  " تمع التعليم كنشاط أساسي ، وكمهنة من املهن األساسية يف ا
  )  ٢٨٢م ، ص  ١٩٧٥الشيباين ، ( 

  
توقعات وتطلعات مستقبلية : "  هوويرى الباحث أن اهلدف التربوي من وجهة نظره       

  " .تنبثق من معتقدات وتصورات يؤمن ا اتمع ويسعى إىل حتقيقها 
  
  : أمهية األهداف : الثاين  احملور* 

كمـا   امل الطريق يف العملية التربوية،على رسم مع تساعد األهداف الواضحة احملددة      
ختتلف باختالف اتمعات والبيئات والعصور ، وهي اليت متثل احملور األساسي للسياسـات  
التربوية واالستراتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع واملناهج والدروس ، وما يتعلق ا من 

  .إدارة ومتويل ونظم وبنية هيكلية 
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لألهداف التربوية أمهيتها يف عملية التعليم والتعلم ، فالتأكيد على األهداف لـيس  إن       
جديداً يف الفكر التربوي ، ولكن التوجه اجلديد هو املطالبة بأن تصاغ األهداف التربويـة  
صياغةً واضحةً وحمددة ، حيث أن صلتها مباشرة باخلطط ، فهي كالغذاء ألي عمل تعليمي 

توضع اخلطط أو حيدث التعلم ، فاملعلم ال يعمل مبعزل عن األهـداف ،  يستحيل بدوا أن 
وطرق التعلم ال تتم بدون أهداف حمددة ، واملناهج والوسائل وغريها ال تـبىن أو تصـاغ   
بدون أهداف ، والقرارات التربوية الُ تتخذ مبعزل عن األهداف ، وهكذا جند األهداف يف 

  . باألهداف هو أساس النجاح  كل فكر وفعل وتوجه لذلك أصبح العمل
  )  ٩٥م ، ص  ٢٠٠٢الشراح ، (                                                   

  
وبناًء على هذا فإن الباحث يرى أن أي جهود سواًء كانت فرديةً أو مؤسسـية إن مل        

يس له قيمة ألنه تنبثق منها أهداف حمددة ، فإن هذا اجلهد ل مستقبلية واضحة تكن هلا رؤية
مبعثـرةً ، وال ميكـن أن    هذه اجلهودال يسري يف خطى سليمة حنو أهداف منشودة فتصبح 

تنجح هذه اجلهود بدون أهداف ، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن وضـوح الرؤيـا سـبيل إىل    
   .إىل اهلدف بيسر وسهولة وبأقل كلفة وجهد السريع الوصول 

  
  :التربوية يف األهداف التطبيقات بعض : الثالث  احملور* 

إن غاية التربية اإلسالمية هي معاجلة الكائن البشري كله معاجلةً شاملةً ال تترك منه "       
شيئاً وال تغفل عن شيء جسمه وعقله وروحه ، حياته املادية واملعنوية ، وكل نشاطه على 

  ) ١٨هـ ، ص  ١٤٠٠قطب ، . ( " األرض 
إحدى الوسائل اليت تسهم يف حتقيق هذه الغايـة العظمـى ،    التربية الوجدانية هيو "      

يف وجدان الطـالب ،   صلى اهللا عليه وسلموذلك بتعميق اإلميان باهللا وحمبته وحمبة الرسول 
كما دف إىل تنمية االنفعاالت والعواطف اإلجيابية ، ومعاجلة االنفعاالت السلبية ، ودف 

نبغي أن يوجهها إىل الوالـدين واألخـوة واألقـارب    إىل إكساب املتعلم االجتاهات اليت ي
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واتمع ، فالتربية هي اليت جتعل الفرد يوجه الفطرة التوجيه السـليم السـتخدام فكـره    
ووجدانه ويوظف سلوكه ، وهذا يأيت بنجاح املدرسة يف التوجيه والتدريب التربوي السليم 

  ) ٥٣٧هـ ، ص١٤١٧حجازي ، (  " واملؤثر والفعال 
حىت تكون األهداف التعليمية للتربية الوجدانية ختدم الفرد وتكون مـؤثرةً وحمققـةً   و      

  :للوظائف اليت وجدت من أجلها ينبغي أن تكون حمتويةً على اآليت 
 .أن تكون األهداف حمددةً وواضحةً  .١
 .أن تكون النتائج املتوخاة قابلةً للمالحظة والقياس املوضوعي  .٢
 . أن تكون شاملةً  .٣

  :وتتجلى أمهية حتديد أهداف التربية الوجدانية يف اآليت       
تنمية الوعي الديين والتحرر من اخلرافات الشائعة والتقاليد الـيت جتـايف روح الـدين     .١

 .وجوهره 
تكوين الفضائل والسمات اليت جتعل الفرد أو الطالب قادراً على ضبط نفسه وتوجيـه   .٢

 .فضيلة وتطبيقها انفعاالته ، وتذوق معاين اخلري واحلق وال
 . إشراك الطالب يف نواحي الرب واحملبة والتراحم والتعاون واالعتصام بأدب السلوك  .٣
جعل الطالب يعتز بالتراث اإلسالمي والتماس القدوة فيما يدرسه من ألوان البطـوالت   .٤

 ) ٢٣٤هـ ، ص  ١٩٧٣أمحد ، . ( والسلوكيات اإلسالمية 
ليمية للتربية الوجدانية ينبغـي حتويلـها إىل أهـداف    وحىت يسري حتقيق األهداف التع      

  :سلوكية ملا تتمتع به األهداف السلوكية من خصائص ومميزات مثل 
أا تساعد على وضوح الرؤية أمام مجيع العاملني يف اال التربوي لتنسيق اجلهـود   .١

 .فيما بينهم 
 .هداف تساعد املعلمني على اختيار أفضل طرق التدريس لتطبيق هذه األ .٢
تساعد على إجياد نوع من التوازن بني خمتلف جماالت األهداف التربويـة املعرفيـة    .٣

 .والوجدانية 
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 .جتعل من التقومي أمراً ممكناً وسهالً وميسراً  .٤
 .تساعد على حتديد مستوى األداء املتوقع من الطالب  .٥
 .ن اهلدف تبعث يف نفوس املعلمني الرضا واالطمئنان حني حيققون الغاية املطلوبة م .٦
 . تساعد على تطوير املناهج  .٧

  ) ١٥٢-١٥٠هـ ، ص  ١٤٠٣املركز العريب للبحوث التربوي بدول اخلليج ، (      
 

وألمهية اجلانب الوجداين الذي يعترب أحد اجلوانب التربوية املهمة اليت ينبغي التركيـز        
ول األهداف التعليمية يف اال عليها لدى املعلم واملتعلم يف العملية التربوية فقد صنف كراث

الوجداين أو العاطفي أو االنفعايل إىل مخسة مستويات تبدأ بالسهل اليسري وتنتهي باملعقـد  
  :والصعب وهي 

 . االستقبال .١
 .اإلستجابة  .٢
 .التقييم  .٣
 .التنظيم  .٤
 .تشكيل الذات  .٥

ا تـثري املشـاعر   وينبغي أن تتعامل األهداف التعليمية يف هذا اال مع أمور أو قضاي      
ولكن يالحظ يف الوقت نفسه صعوبة قياس سلوك املتعلم يف مستوياته املختلفة ، ألن  ،فعالً

التعامل يتم مع املشاعر واالجتاهات والقيم وليس مع األداء املعريف احملدد والثابـت ، فهنـا   
  .يصعب حتديد املشاعر واألحاسيس أو ثباا يف اال العاطفي 

غي أن يقتصر األمر على كتابة فعل السلوك أو اجلملة التابعة له ، مث الظرف أو لذا ينب      
  ) ١٧٠م ، ص  ١٩٩١سعادة ، ( . احملك دون احلاجة إىل تضمني املعيار أو احملك 

وألن اال الوجداين أو العاطفي يؤدي دوراً هاماً وأساسياً يف العملية التعليمية فهـو        
 غاية احليوية واألمهية بالنسبة للمتعلمني هي تكوين القيم واملبـادئ  يركز على بناء أمور يف
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هذا  لف املراحل التعليمية ، ولكي يعطىواالجتاهات واملشاعر اإلجيابية وتنميتها لديهم يف خمت
اال ومستوياته املتعددة ما تستحق من اهتمام فال بد من توضيح كل مستوى ، وإعطـاء  

  )  ٥٤٢هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، . ( تعليمية عليها األمثلة املوضحة ألهداف 
وترجع أمهية اال الوجداين أو العاطفي أو االنفعايل والدور الذي يتخذ األسـاس يف        

العملية التعليمية إىل كونه ميثل حمركات السلوك اإلنساين ، أي أن املـتعلم يف اسـتجابته   
ا يعتمد على نوع احملركات املوجودة عنـده ،  اليومية للمواقف املختلفة اليت يتعرض هلا إمن

  ) ١٦٢هـ ، ص  ١٤٠٨اخلطيب ، .( واليت تشكل يف جمموعها البناء الوجداين للمتعلم 
لذا ينبغي أال نعزل اجلوانب الوجدانية عن اجلوانب املعرفية وأما متكامالن تكـامالً        

نسان الذي ميثل اجلانب املعـريف ،  تاماً ، فاملدخل األساس إىل اال الوجداين هو عقل اإل
ففي سلم املستويات املعرفية التقومي والذي حيتل قمة السلم وهو عبارة عن القـدرة علـى   

واليت تتمثل يف القيم واالجتاهـات  ) يف نفس املتعلم ( إصدار األحكام ذات املعايري الداخلية 
  ) ١٦٣ق ، ص املرجع الساب(  . والعادات والتقاليد وكلها عناصر وجدانية 

التطبيقات التربوية للتربية الوجدانيـة مـن    أهم يلخصوبناًء على ذلك فإن الباحث       
  :يلي فيما التربوية  خالل األهداف

مما يساعد على وضوح الرؤيـة   يف املرحلة االبتدائية حتديد أهداف التربية الوجدانية )١(
ناسبة ، وكذلك تساعد سليم للمحتوى واختيار أفضل طرق التدريس املالتخطيط الو

 .على سهولة التقومي وحتديد مستوى األداء للطالب 
االهتمام باألهداف اليت تثري املشاعر واألحاسيس والوجدان لدى الطالب ألا تعد  )٢(

مبثابة احملركات للسلوك اإلنساين حيث أن الطفل يف استجاباته للمواقـف اليوميـة   
 .ت والدوافع اليت بداخله التعليمية وغريها إمنا يعتمد على احملركا

عدم عزل اجلوانب الوجدانية عن اجلوانب املعرفية ألما مكمالن لبعضـهما وألن   )٣(
 .كل منهما يؤثر يف اآلخر 
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وضع األهداف يف صور إجرائية ميكن أن تشكل ألواناً من النشاط الـذي ميارسـه    )٤(
 .الطالب حتقيقاً هلذه األهداف 

يمةً حبيث تساهم يف تكوين القـيم واملبـادئ   صياغة األهداف الوجدانية صياغةً سل )٥(
 .واالجتاهات واملشاعر اإلجيابية وتنميتها لدى الطالب 

االسـتقبال ،  ( إعطاء كل مستوى من مستويات األهداف الوجدانيـة اخلمسـة    )٦(
حقه من العناية واالهتمام ، وعـدم  ) االستجابة ، التقييم ، التنظيم ، تشكيل الذات 

املستويات ألن كالً منها يعاجل جانبـاً مـن اجلوانـب     إمهال أي مستوى من تلك
 .الوجدانية لدى الطالب 
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  :تطبيقات التربية الوجدانية يف احملتوى : املبحث الثالث * 
  :هي  حماوروسوف يشتمل هذا املبحث على ثالثة       
 .مفهوم احملتوى : األول  احملور .١
 .أمهية احملتوى : الثاين  احملور .٢
 . التعليمي التطبيقات التربوية يف احملتوىبعض : الثالث  احملور .٣

  
  :مفهوم احملتوى : األول  احملور* 

احتل احملتوى فترة من الزمن املعىن الشامل للمنهج ، إال أن واقع األمر خمتلف متامـاً ،        
الشـامل  فاصطالحات التربويني تؤكد أن احملتوى ما هو إال أحد مفردات املنهج مبفهومـه  

  .والواسع ، وال ينطبق على كل املنهج وإمنا يشكل جزءاً مهماً منه
ذلك اجلزء من املنهج الدراسي الذي يتكون : " ويعرف احملتوى مبفهومه احلديث بأنه       

ـ   ة التربويـة للمـتعلمني   من اخلربات اليت تقدمها املقررات الدراسية اليت تعـدها املؤسس
  )  ٧٢، ص هـ  ١٤١٦شوق ، ( "لدراستها

واحملتوى ذا املفهوم يؤكد على ما متت اإلشارة إليه ، فهو يشكل جزءاً من املنهج ،       
وهو عبارة عن جمموعة من اخلربات يتضمنها املقرر الدراسي على اخـتالف مسـتوياته ،   

  .وأنواعه ، ومراحله 
ربوية اليت حيتويها املقرر يشمل املادة العلمية ـ واخلربات الت " : ويعرف احملتوى بأنه        

أو الكتاب املدرسي ، كما يشمل التمارين واألنشطة الصفية اليت تعمل على حتقيق األهداف 
  ) ٤٥هـ ، ص  ١٤١٧السبحي ، " ( بأنواعها 

يضيف أبعـاداً أخـرى   يتبىن الباحث هذا التعريف ألنه يرى أنه شامل وذلك ألنه و      
عن كونه لبنة من لبنات املنهج ، وهي املادة العلميـة ،   يتضمنها احملتوى ، وال خيرج بذلك

عبارة عن نوعية املعارف واملعلومات اليت يتم تقدميها إىل التلميذ ، كمـا يتضـمن    اليت هي
تلك التمارين أو التدريبات امللحقة بكل وحدة من وحدات احملتوى ، واليت من شـأا أن  
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إىل املمارسات املصاحبة لتنفيـذ احملتـوى   تكشف عن مدى حتقق أهداف احملتوى ، إضافةً 
  .داخل الصف

  
  :أمهية احملتوى : الثاين  احملور* 

اكتسب احملتوى أمهيةً بالغةً يف اال التربوي الرتباطه الوثيق مبختلف جوانب العملية       
ا التربوية ، حيث يرتبط احملتوى بشكل وثيق باملكونات األخرى للمنهج ، مبعىن أن املنهج إذ

كان يهدف إىل تنمية مفاهيم أو تعميمات معينة ، تصبح الوظيفة الرئيسـية جلانـب مـن    
احملتوى أن يتكامل مع اخلربة املستخدمة يف التدريس ، والوسـيلة التعليميـة ، والنشـاط    
املصاحب هلا ، وصوالً إىل تنمية املفاهيم أو التعميمات اليت حددت منذ البداية ، وإذا كان 

إىل إكساب املتعلم أي مهارة ، فإن بعض ما يتضمنه احملتوى جيب أن يكـون  املنهج يهدف 
أساساً نظرياً يقوم عليه تعلم املهارة ، والشيء نفسه ينطبق على تنمية االجتاهات ، والقـيم  

  .ونواحي التذوق ، وأوجه التقدير ، وغريها من جوانب التعلم املرغوب فيها 
  )  ٢١٧ – ٢١٦هـ ،ً   ١٤١٥اللقاين ، (                                         

  
كما ترجع أمهية احملتوى لكونه أكثر مكونات املنهج حتديداً ووضوحاً لذا فإنه يلقـى        

اهتماماً خاصاً يف اختيار خرباته وتنظيمها وتطبيقها ، من خالل خضوعه لعمليات متنوعة ، 
عمليات مراجعة مستمرة نتيجةً للتسـارع  ومترابطة عند اختياره ، إضافةً إىل خضوعه إىل 

عناء وخربة وإدراك واسع جلميع أجزاء وظروف " املعرف اليومي ، ومن مث فهي حتتاج إىل 
املادة ، وتطورها العلمي املعاصر حىت ال تكون معلومات فنية انتهى مفعوهلا ، كما أن الكم 

ال بد هلا من أن ختضع ملعـايري  اهلائل من املعلومات جعل من عملية االختيار هذه معقدة ، و
  ) ٧٤-٧٣هـ ، ص  ١٤١٧السبحي ، (  " ات معينةدقيقة ، وحمك
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ما احملتوى : أمام كل هذه املعطيات يقف مصممو املناهج وخمططوها أمام سؤال حمري       
  الذي خنتاره ونضمنه املنهاج الذي حنن بصدد تصميمه وختطيطه ؟ 

  )٢٣٤هـ ، ص  ١٤١٧السويدي وآخر ، (                              
  

على ماهية القيمة العلمية للمحتوى ، ومدى ما ميكن أن تعتمد ذلك أن أمهية احملتوى       
وهنا تكمن املشكلة احلقيقية ، إذ بات من الصعوبة مبكان حتديد حمتوى " يقدمه للتالميذ ، 

ناهج ، فالكثري مـن املعلومـات   املنهج يف ضوء الكم املعريف اهلائل املتوفر أمام مصممي امل
  ) ١٠٣هـ ، ص  ١٤٢٢إبراهيم ، " ( أصبح اإلملام ا مهماً وحيوياً وملحاً 

ويرى الباحث أن النمو املتزايد يف املعرفة اإلنسانية ، والتقدم التقين ، وبشكل خـاص        
يضـع علـى    يف احلاسوب ، واالهتمام الكبري من قبل اتمع بوظيفة املدرسة وبأدوارها ،

كاهل مصممي املناهج وخمططيها مسئوليةً جسيمة يف اختيار احملتوى الذي ينسـجم مـع   
  .أهداف املناهج ، وغاياته ، ويتوائم مع حاجات املتعلم ، وخصائصه النمائية 

وهذا يؤكد على أمهية اختيار احملتوى ، وأا عملية متعددة األبعاد ، وليست مبنأى عن       
  .التربوية ، بل مرتبطة ا ارتباطاً تاماً ، وتؤثر يف بعضها البعض سلباً وإجياباً بقية اجلوانب 

  
  : التعليمي التطبيقات التربوية يف احملتوىبعض : الثالث  احملور* 

ينبغي أن يوضع يف االعتبار عند التخطيط للمحتوى أال تلقى األعبـاء واملسـؤوليات         
 يف امليدان فقط بل ينبغي أن تقـوم بقيـة املؤسسـات    الضخمة على عاتق املعلم والعاملني

أغراضهم  ف عن ميول الطالب وحتديدها ومعرفةالتربوية واالجتماعية ببذل اجلهد يف الكش
وفهمها ومساعدم على حتديد هذه امليول واألغراض وتقوميها وحتليلها إىل أهداف تربوية 

الذي ميارسه الطـالب حتقيقـاً هلـذه     يف صورة إجرائية ميكن أن تشكل ألواناً من النشاط
  . األهداف ، هذا إىل جانب مساعدة الطالب على االشتراك يف ختطيط األنشطة وتقوميها 

  ) ٥٥١هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، (                                             
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ند التخطـيط  مراعاة األساس النفسي والوجداين عومن التطبيقات التربوية يف احملتوى       
للمحتوى التربوي ، وذلك مبراعاة خصائص منو املتعلمني واستعدادام اجلسمية والوجدانية 
واالنفعالية ، وحاجام ورغبام وميوهلم وقدرام املختلفة باإلضافة إىل مراعـاة الفـروق   

اعاة ذلك الفردية بينهم والعوامل املؤثرة يف منوهم ، فينبغي على واضعي احملتوى التربوي مر
ألن معرفة النفس اإلنسانية هي املفتاح إىل معرفة اهللا تعاىل ، وهذه املعرفة تتطلب من الفرد 
إدراك صفات تكوينه النفسي والوجداين ، وإدراك حاجاته ومعرفة جوهر روحه وأشواقها ، 

فع وهذا يتأتى من خالل عدة مفاهيم كمعرفة النفس اإلنسانية ، والدوافع والضوابط اليت تد
  . الفرد للحركة والعمل باإلضافة إىل مراحل النمو املختلفة عند املتعلمني 

  ) ٥٥م ، ص  ١٩٩٢طه وآخرون ، (                                              
  

اهتمام واضعي املناهج عند اختيار النصـوص أال   ومن التطبيقات التربوية يف احملتوى      
نياً على أساس املقدرة على احلفظ يف مراحل التعليم بل ينبغـي  يكون اختيارهم للنصوص مب

والتصورات واملفاهيم وقرا من لغة املـتعلم   لى أساس سهولة النصوص واملعىنأن يكون ع
وتصوره ومفاهيمه ومداركه وقرب دالالا أيضاً من ممارسة احليـاة اليوميـة وعالقاتـه    

  ) ٢٠هـ ، ص  ١٤٠٠الناقة ، . ( االجتماعية ونظام حياته 
  

إجياد ترابط وتكامل بني النصوص يف املقـررات   ومن التطبيقات التربوية يف احملتوى       
واألخذ مبفهوم الوحدة يف احملتوى حبيث يدور حمتوى املنهج أو املقرر حول جمموعـة مـن   

ة القرآنية واألحاديث النبوي تالوحدات تعاجل بكل وحدة موضوعاً واحداً تدور حوله اآليا
والسرية ، وتستنبط من داخله يف ذات الوقت العقائد والعبادات واملعامالت واألحكـام ،  
وإلدراك ذلك ينبغي أن يتم تنظيم احملتوى املقرر وتقسيمه على شهور الفصل الدراسـي أو  

  .العام الدراسي بشكل مقنن مع فهم مبدأ التكامل والتنسيق يف تنظيم خربات احملتوى 
  ) ٢١، ص  هـ  ١٤٠٠الناقة ، (  
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أن املتعلم يستطيع أن يتعلم اخلري والشر ويكتسب القيم الدينية  وجتدر اإلشارة هنا إىل      
بطريقة منظمة ، فينبغي أن يوجه االهتمام على مستوى املمارسة داخل املدرسة وبأن تزود 

املسابقات بني املدرسة باإلمكانات اليت تساعد على تعزيز هذا اجلانب واالهتمام به ، وإقامة 
  ) ٥٥٣هـ ، ص  ١٤١٧، زيحجا(رسة وبني املدارس بعضها مع بعضالفصول داخل املد

كما ينبغي أن يراعى يف ختطيط احملتوى املدخل البيئي ، بأن يرتبط احملتوى بالبيئة وبأن       
 يتضمن املنهج املشكالت والظواهر املتواجدة يف اتمع فمن خالل هذا الربط بني املدرسـة 
والبيئة فإن الطالب يتكيف مع البيئة فيشعر باالنتماء إليها كما يشعر باألمن والتعبري عـن  
الذات عندما يشارك بفكره يف حل املشكالت االجتماعية من خالل مشاركته يف الندوات 

  )     ٥٥٤، ص هـ  ١٤١٧حجازي ، (. املدرسية واألحباث العلمية 
فإنه لك اخلطوات يف ختطيط وتنظيم احملتوى التربوي ، ت ويرى الباحث أنه عند مراعاة      

متكن الطالب من االستفادة القصوى يف حياته يف التربية وتصبح وسـيلة   فاعلية يصبح ذو
بنموهم  الذين نعموا أفراده يف سلوكيات لغايات سامية يف إجياد اتمع الفاضل الذي يترجم

  . الشامل جسماً وعقالَ ووجداناً 
 يفالتطبيقات التربوية للتربية الوجدانيـة   ًء على ما سبق فإن الباحث يلخص أهموبنا      
  :فيما يلي  التعليمي احملتوى

التخطيط السليم حملتوى يراعي األساس النفسي والوجداين لدى الطـالب وذلـك    )١(
 .مبراعاة خصائص النمو لديهم واستعدادام اجلسمية والوجدانية واالنفعالية 

بار عنـد تصـميم املنـاهج    الفردية بني الطالب وأخذها يف االعتمراعاة الفروق  )٢(
 .وكذلك مراعاة العوامل املؤثرة يف منو الطالب  واحملتوى،

تقريب احملتوى من لغة املتعلم وتصوره ومفاهيمه وممارساته احلياتية اتمعية لكـي   )٣(
 .تؤيت مثار تعلمها ودراستها من خالل تطبيقها 

ات اليت متكن املعلم من تعزيز اجلانب الوجداين وذلك مـن  تزويد املدرسة باإلمكاني )٤(
 .خالل جتهيز الفصول بأجهزة العرض وغريها من الوسائل اليت تساهم يف هذا اال 
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ربط احملتوى بالبيئة احمليطة باملتعلم مما يشعره بالتكيف واالنتماء هلذه البيئة فيستطيع  )٥(
 .التعبري عن ذاته واملشاركة الفاعلة 

احملتوى لألهداف الوجدانية واشتماله على ما يساعد على تنميـة اجلانـب    موائمة )٦(
 .الوجداين يف نفوس التالميذ 
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  :تطبيقات التربية الوجدانية يف طرائق التدريس : املبحث الرابع * 
  :هي  حماوروسوف يشتمل هذا املبحث على ثالثة       
 .ريس مفهوم طريقة التد: األول  احملور .١
 .أمهية طريقة التدريس : الثاين  احملور .٢
 .التطبيقات التربوية يف طريقة التدريس بعض : الثالث  احملور .٣

  
  :مفهوم طريقة التدريس : األول  احملور* 

مل تزل طرق التدريس تشكل جانباً مهماً من جوانب العملية التعليميـة ، ويتوقـف         
إىل حد كبري ، فمن خالل انتقاء طريقة التدريس الـيت   عليها جناح املعلم يف مهمته التربوية

تتوافق مع املوقف التعليمي على اختالف ظروفه ومالبساته ، ومراعاة االعتبارات األخـرى  
املصاحبة له ، ميكن للمعلم أن حيقق أهداف منهجه وحمتواه ، وفيما يلـي إجيـاز لـبعض    

  :التعريفات املتعلقة بطرق التدريس 
نظام يسلكه املعلم لتوصيل املادة الدراسية إىل أذهـان  : " قة التدريس بأا يتعرف طر      

الطلبة بأيسر السبل ، وبأجدى األساليب ، وبأقصر الطرق ، وبأقل جهد ، وبأسرع وقت ، 
  ) ٤٢٤هـ ، ص  ١٤١٩جان ، " ( وبأدىن تكلفة 

، وما يشمله من أهداف  مرحلة عملية تتم بواسطتها ترمجة املنهج: " كما تعرف بأا       
  )٤٥م ، ص ١٩٨٤محدان ، ("ومعارف ، وأنشطة إىل سلوك واقعي ملموس لدى التالميذ 

وقد تنوعت طرائق التدريس وأساليبه ، وميكن تصنيفها إىل ثالث جمموعات علـى         
  :النحو التايل 

علم سلبياً وتضم طرائق اإللقاء واحلفظ ، حيث يكون فيها دور املت: اموعة األوىل  •
 .متلقياً للمعارف ، بينما يقوم املعلم بالشرح واإللقاء 

وتضم الطرائق التفاعلية ، كاحلوار واالستقراء واالستنتاج ، وفيها : اموعة الثانية  •
 .يتعاون املعلم واملتعلم فيما بينهم 
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شـطاً ،  وتضم طرائق التعلم الذايت ، ويكون فيها املتعلم فعـاالً ن : اموعة الثالثة  •
 )٨٥هـ،ص١٤١٧إلياس،األكليب، ( د على نفسه يف الدراسة والتحصيلحبيث يعتم

 
أن طريقة التدريس يف أي مادة دراسية ليست واحدة ، حيث ال ميكن  ويرى الباحث      

للمعلم أن حيدد طريقةً بعينها لتدريس مادة معينة ، وبالتايل فاحلكم عليها بأا هي الطريقة 
ادة ، وإمنا لكل موقف تعليمي ظروفه اخلاصة اليت حتكمه وتؤثر فيـه ، وإن  األفضل لتلك امل

  .من اخلطأ القول بأن هناك طريقة أفضل من األخرى 
  
  : أمهية طريقة التدريس  :احملور الثاين  *

تعد الطريقة إحدى العناصر املهمة يف العملية التربوية ، باعتبارها الوسيلة اليت يتم من       
إيصال خمتلف العلوم ، واملعارف ، واملهارات ، واخلربات ، والقيم ، إىل التلميـذ ،  خالهلا 

ولذا احتلت طرائق التدريس وأساليبها املختلفة اهتمام التربويني على اختالف ختصصـام  
  .واهتمامام ، ومن هنا قيل ال جدوى للمنهج ما مل تكن هناك طريقة جيدة 

من املختلفة العامة منها واخلاصة  بأن طرق التدريس" شارة  جيدر اإلويف هذا الصدد       
أول األوليات اليت ال بد للمعلم أن يلم ا ، ألا تعترب حمور االرتكاز ألي تدريس فعـال ،  

، وعنصر أساس من  ومؤثر ، وناجح ، فطرق التدريس هي ركن من أركان العملية التربوية
  ) ٤٢٤هـ ، ص ١٤١٩ جان ،(" عناصر املنهج

وتعد طرق التدريس على اختالف أنواعها وصيغها هي املواصالت احلقيقية احلاملـة  "      
لوظيفة التعليم سواًء أكان حمتوى هذه الوظيفة معرفة ، أم عاطفة ، أم حركة ، أم قيمة ، بل 
إن كل ما سواها مما يستخدم من حتفيز ، وتنظيم ، وتوجيه ، وتقسيم ، وخالفه ، ما هـو  

  ) ١١٦هـ ، ص ١٤١٥محدان ، " ( ف هلا ومعني على الرغم من أمهيته إىل ردي
وطريقة التدريس اجليدة تسهم يف جناح العملية التعليمية من خـالل إدراك املعلـم   "       

وتقديره ملسئولياته ومهامه وواجباته ، ولذلك فإن من املهم اإلشارة إىل أمهية الربط بني كل 
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قة التدريس ، وحاجة التلميذ للتعلم ، ومىت ما مت االرتباط السليم من املادة التعليمية ، وطري
بني تلك األمور الثالثة فإنه ميكن حتقيق هدف تربوي باجتياز املوقف التعليمـي بنجـاح ،   
ولذلك يؤكد رجال التربية والتعليم دائماً على أن الطريقة التدريسية مهمة جداً ، وعليهـا  

ت عمله ، وتتعدد طرائق التـدريس تبعـاً لتعـدد النظريـا    يتوقف جناح املعلم يف أدائه و
  )   ٢١هـ ، ص  ١٤١٧السبحي وآخر ، ("والفلسفات واملبادئ التربوية

لطريقة التدريس أثرها الواضـح يف حتقيـق األهـداف     وبالتايل فإن الباحث يرى أن      
له ، كما أا حتقـق   التعليمية ، ودورها الفاعل يف أداء رسالة املعلم وفق اخلطة اليت حددت

للتلميذ جماالً واسعاً للفعالية والنشاط والتجديد ، إذا ما أحسن املعلم اختيار طريقتـه بنـاًء   
  .على معطيات الدرس ، واستجابات تالميذه ، وظروف املوقف التعليمي 

  
  :التطبيقات التربوية يف طرائق التدريس بعض : الثالث  احملور* 

لتربية الوجدانية تتضمن أكثر من جمرد تقدمي جمموعة منفصلة مـن  لة إن الطريقة الفاعل      
املعلومات ، فهي تتطلب فهماً عميقاً للمستويات العقلية والنفسية للمتعلمني وسلوك طريقة 

وتعمل يف ذات الوقت على تنميـة   متدريس مع كل منهم بطريقة تتناسب مع مستويا ،
م للعمل والنشاط ، فاملعلم اجليد يريب لـدى طالبـه   قدرام العقلية والوجدانية ، وحتفزه

باإلضافة إىل تعلـم   موحتسن أدائه مالعادات الطيبة واالجتاهات اإلجيابية اليت ترقى مبجتمعه
املعلومات ، فاملعلم وقبل كل شيء مربٍ وال تطلق كلمة املريب على املعلم الـذي يقتصـر   

ا وأمهيتها يف حياة الفرد وحياة اتمـع ،  على تقدير املعلومات الدراسية منفصلة عن دوره
لذا ينبغي على املعلم أن يريب لدى طالبه كيفية ضبط استجابام وعمل استجابات مقبولة 

  .اجتماعياً ملثريات خمتلفة 
تقتصر على تقدمي املعلومات املنهجيـة   ومن التطبيقات التربوية يف طرق التدريس أال      

تنوع وتؤدي إىل طرق تغيري وتعـديل االجتاهـات وأسـاليب    داخل الفصل بل ينبغي أن ت
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اكتساب وممارسة فعلية ، وأن حتدد معايري واضحة وحمددة لنوعية السلوك املقبول والـذي  
  ) ٥٥٦هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، . ( ميكن أن حيد فيه حتقيق هذه املعايري 

لم علـى الـتلقني فهـذا    أال تعتمد طريقة التدريس على التع ومن التطبيقات التربوية      
األسلوب ال يؤثر يف وجدان الطالب وال جيذم إىل الدرس وال حيرك وجدام ، بل ينبغي 
على املعلم ربط املناهج واملوضوعات باألمثلة احلية املأخوذة من سلوك الناس واملقتبسة مـن  

تمع وممثلـة  مدرسة احلياة ومن األثر الصاحل ، أو تروى للطالب كوقائع نابعة من صميم ا
يف ظروف أفراده من خالل عالقام ومعامالم اليومية ، وأن حتول املوضوعات التهذيبيـة  
إىل قصص شيقة ممتعة حتمل الطالب على االجنذاب إليها وتفتح مداركهم ، وتدفع عدسات 
عقوهلم إىل التقاط ما تعرضه من مواقف وصور مشرقة بلهفة واهتمام شـديد ، مث يـؤتى   

ت القرآنية واألحاديث النبوية كشواهد وأدلة تزكي مضمون تلك القصص ، وترسخ باآليا
مفاهيمها يف أذهام ومداركهم ، ويأخذوا على أا حقائق مشرفة جيب أن يعيشـوها ،  
وأشياء مجيلة حمببة جيب أن يطبقوها يف حيام اليومية وينقلوها صوراً حيةً إىل مجيـع مـن   

  . عهم من أفراد أسرهم وأقارم وباقي أفراد اتمع حيتكون م ويتفاعلون م
  ) ٤٤ – ٤٣م ، ص  ١٩٨٣أمحد ، (                                              

  
أن تتضمن طريقة التدريس أسلوب إثارة االنفعال بالتشويق ،  ومن التطبيقات التربوية      

ف التعلم ، وإىل وجدان ونفس املـتعلم  فهي طريقة دف إىل إثارة انفعال الشوق إىل موق
فتوقظ انتباهه وحتفز الرغبة عنده ملتابعة املوضوع ، كما تزود املتعلم بالدافع يف االسـتمرار  

الذي علمـه   صلى اهللا عليه وسلميف التعلم الالحق ، وهذه الطريقة جزء من هدي الرسول 
جها ليكـون معلمـاً ومربيـاً    رب العاملني احمليد بدواخل الوجدان والنفس البشرية وخوار

  ) ٤٥م ، ص  ١٩٩٢طه وآخرون ، . ( للبشرية 
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اختاذ طريقة العاطفة يف التربية لتعميق اجلانب الوجـداين   ومن التطبيقات التربوية أيضاً      
يف نفوس الطالب ، لذا ينبغي للمعلم أن يلم باحلقائق النفسية للطالب يف كـل مرحلـة ،   

املتعلم يستدعي جواً عاطفياً كله إثارة ، وخاصةً أن أهم أهداف  فتطور عنصر اإلبداع عند
العملية التربوية هو إثارة شعور املتعلمني ، فهذا جيعلهم يسريون يف طريق اإلبداع ، ويقوي 
بالتايل حساسيتهم وحوافزهم ، فكل الدروس يف حاجة إىل فيض من املشاعر والعواطف من 

علمني وحتفزهم وهي مبثابة الطاقة احملركة حنـو السـلوك   قبل األسلوب والطريقة لتدفع املت
وإثارة النشاط ليقوموا بالعمل والتصرف املطلوب ، فهي قوة دافعة لو فقدت ظل املـتعلم  
خامالً بعيداً عن النشاط واإلبداع ال سيما يف مرحلة الطفولة ففي هذه املرحلة يتمتع بشعور 

د حنو شعائره ، وألن الطفل يف هـذه املرحلـة   خفي عاطفي يدفعه إىل قبول الدين واالنقيا
وجداين وعاطفي وسريع التأثر وحاد االنفعال وأكثر تأثراً بعوامل احلب واحلنان والرضـا  
واالطمئنان ، كل هذه امليول النفسية هي أحسن ما يستطيع وينبغي للمعلم االستفادة منـها  

الوجدانية والشعور العاطفي أكثر  يف توجيه سلوك الطالب وميوهلم اخللقية ، فطريق اإلثارة
تأثرياً يف طريقة التدريس من التأثري عن طريق اإلقناع العقلي أو اجلدل املنطقـي أو طريـق   

  ) ٢٤هـ ، ص  ١٣٨٥اهلامشي ، (  . اإلجبار أو اإلكراه أو القسوة 
جهداً كبرياً على املعلم إتباع طريقة التربية بالعادة ، اليت توفر  ومن التطبيقات الواجبة      

وذلك بتحويل اهلدف السلوكي إىل عادة سهلة وميسرة لينطلق اجلهد يف ميادين جديدة من 
العمل والسلوك السوي الذي ينمي شخصيته ، واإلسالم يستخدم العـادة كوسـيلة مـن    
وسائل التربية ، فيحول اخلري إىل عادة تقوم ا النفس بغري جهاد أو كد أو مقاومة ، فينبغي 

ملعلم الناجح أن يوجه تالميذه إىل أن يعيدوا النظر يف كثري من عـادام السـلوكية   على ا
  .والقولية واالنفعالية 

كذلك ينبغي للمعلم أن يتخذ األسلوب القصصي يف طريقة تدريسه ، ال سيما وأنـه        
 أسلوب تربوي ناجح مؤثر يف الوجدان فهو يساعد يف تقدمي اخلربات التربويـة ويف تنميـة  
القيم والفضائل وتربية االنفعال والعواطف الوجدانية ، فالقصة تسـمو باخليـال والفكـر    



١٤٣ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

وتلهب املشاعر وتثري احلواس وتدفع إىل السلوك السوي بالقـدوة يف اجلوانـب اإلجيابيـة    
واحملاربة للجوانب السلبية ، لذا كان استخدام القرآن الكرمي لألسلوب القصصي يف تربيـة  

  .املؤمنني 
فالقصة هلا آثار نفسية وتربوية تعمل على إثارة الشوق ملتابعة األحداث وتعمل علـى       

تركيز االنتباه واإلصغاء لدى الطالب وهذا ما يالحظه املعلم يف وجوه الطالب واحلضور ، 
والقصة التربوية يف اإلسالم ليس اهلدف منها سرد الوقائع فحسب ، بل اهلدف أن تكتنفها 

  .عقيدة مسلمة وخلق سليم وسلوك مستقيم  معلومات وحكم من
أن يتبع طريقة التعلم والتربية بالقـدوة ،   ومن التطبيقات التربوية الواجبة على املعلم      

فهناك كثري من الصفات ينبغي للمعلم أن يتصف ا وتتوفر فيه ليكون قدوةً حسـنةً أمـام   
كون أسوةً حسنةً قيمةً فيمن يعلمهم الطالب ، فطريقة التعلم تتطلب من املعلم الناجح أن ي

، ال سيما وأن تربية الوجدان تتطلب أن يكون هناك منوذج حي يقتدى به ويحتذى ويقلد 
خاصة يف املراحل املبكرة من التعليم ألن الطفل جمبول على تقليد احمليطني بـه ، والرسـول   

، فعلى املعلم والذي ينظـر   كان مثالً يحتذى به أمام الصحابة الكرام صلى اهللا عليه وسلم
إليه الطالب على أنه قدوم أن حيمل مسئوليات وتبعات القدوة وأن يكون مثالً حياً حلسن 

بأوامر الدين ليكون تأثريه إجيابياً وفعاالً يف وجدان الطالب املقتدين  ماخللق والسلوك وااللتزا
  )     ٥٦٥-٥٦٤هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، . ( به 

التطبيقات التربوية للتربية الوجدانية مـن   لى ما سبق فإن الباحث يلخص أهموبناًء ع      
  :خالل طريقة التدريس فيما يلي 

تطوير طريقة التدريس من جمرد التلقني الغري مؤثرة يف وجدان الطالب إىل الـربط   )١(
باألمثلة احلية والقصص الشيقة اليت جتـذب انتبـاه الطـالب وتأسـر مشـاعرهم      

 .مؤثرةً على وجدام وبالتايل على سلوكهم  وأحاسيسهم فتكون
استخدام طريقة إثارة االنفعال بالتشويق مما يثري انتباه الطالـب وجتعلـه ذو صـلة     )٢(

 .باملوضوع وشوق ملتابعته حىت النهاية 
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استخدام طريقة العاطفة لتعميق اجلانب الوجداين يف نفوس الطالب مما يتطلب مـن   )٣(
 .ية للطالب وخصائص منوهم يف هذه املرحلة املعلم اإلملام باحلقائق النفس

استخدم طريقة التربية بالعادة كوسيلة من وسائل التربية وتدريب الطـالب علـى    )٤(
 .تقومي عادام وتصحيح اخلاطئ منها 

استخدام طريقة التربية بالقصة ملا هلا من األثر الواضح على وجدان الطفـل فهـي    )٥(
االقتداء بالنماذج املوجودة ا مما يؤثر على تسمو باخليال وتلهب املشاعر وتدفع إىل 

 .السلوك 
استخدام طريقة التربية بالقدوة ألن تربية الوجدان تتطلب أن يكون هناك أمنـوذج   )٦(

 .  يحتذى به ويقتدى به 
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  :تطبيقات التربية الوجدانية يف األنشطة املدرسية :  اخلامساملبحث * 
  :هي  حماورعلى ثالثة يشتمل هذا املبحث و      
 .مفهوم النشاط املدرسي : األول  احملور .١
 .أمهية النشاط املدرسي : الثاين  احملور .٢
 .التطبيقات التربوية يف األنشطة املدرسية بعض : الثالث  احملور .٣

  
  :مفهوم النشاط املدرسي : األول  احملور* 

ملنهج وإضفاء احليويـة عليـه ،   وسيلة وحافز إلثراء ا: " يعرف النشاط املدرسي بأنه       
وذلك عن طريق تعامل الطالب مع البيئة وإدراكهم ملكوناا املختلفة من طبيعية إىل مصادر 
إنسانية ومادية دف اكتسام اخلربات األولية اليت تؤدي إىل تنمية معـارفهم واجتاهـام   

  ) ٦٣م ، ص  ١٩٩١معوض ، (   " وقيمهم بطريقة مباشرة 
واليت تسمى حالياً وزارة التربية والتعليم  النشاط املدرسي )وزارة املعارف (  فوتعر      
والذي يقبل عليه  ذلك الربنامج اليت تنظمه املدرسة متكامالً مع الربنامج التعليمي ،: " بأنه 

ويزاوله بشوق وميل تلقائي حبيث حيقق أهدافاً تربوية معينة ، سواًء ارتبطت الطالب برغبة، 
هداف بتعليم املواد الدراسية ، أو باكتساب خربة أو مهارة ، أو اجتـاه علمـي أو   هذه األ

عملي ، على أن يؤدي ذلك إىل منو يف خربة الطالب ، وتنمية هواياته وقدراته يف االجتاهات 
  ) ٥ص،  هـ  ١٤٠٦وزارة املعارف ، " (  التربوية واالجتماعية املرغوبة

ذلك النشاط اهلادف ، الذي خيطط له كجزء : " رسي أنه ومن التعريفات للنشاط املد      
من املنهج املدرسي ، وفيه يشجع الطالب على مشروعات فردية أو مجاعية ، سواًء كـان  
ذلك من أجل حتقيق رغبة أو ميل شخصي لدى الطالب ، أو جمموعة الطالب ، وبـذلك  

ـ  الب ، وتدريبـهم علـى   يصبح وسيلة أساسية لتحقيق أهداف التربية ، ولبناء أبدان الط
  " العالقات االجتماعية السليمة ، وإكسام األخالق احلميدة 

  ) ٧١هـ ، ص  ١٤٠٤الديب ، ( 
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ذلك اجلهد العقلي أو البدين الذي يبذله املتعلم : "  أنهومن تعريفات النشاط املدرسي       
  ) ١١٣م ، ص١٩٩٣ خملوف ، " (يف سبيل إجناز هدف ما 

هذا التعريف يشري إىل العالقة بني جهد يبذل وهدف يرجى حتقيقه  أن ويرى الباحث      
، ومن مث ال يوجد نشاط مدرسي بال هدف ، وهذا يعين أيضاً أن ذلك النشاط له مضمون 
وله خطة يسري فيها ، باإلضافة إىل أن أداء الفرد جيب أن يقاس ملعرفة ما إذا كان قد جنح يف 

  . حتقيق اهلدف أم ال 
  
  :أمهية النشاط املدرسي : الثاين  وراحمل* 

يعد النشاط املدرسي من الوسائل التربوية اليت جتعل من املدرسة جمتمعاً متكامالً ، فهو       
يشتمل على خربات ومواقف تكمل بعض اجلوانب التربوية يف العملية التعليمية ، أي أنـه  

سي ميكن اكتشاف ميول الطالب جزء من املنهج املدرسي ، فعن طريق برامج النشاط املدر
وقدرام ، ومعرفة حاجام ، وغرس الصفات احلميدة يف نفوسهم ، ومعرفـة اجتاهـام   

  .العلمية واالجتماعية واألخالقية
  

وله دور كبري وأمهية عظمى يف تكوين العالقات االجتماعية ، فهو نقطـة ارتكـاز         
روابط اليت تسـمح بتكـوين العالقـات ،    يتجمع حوهلا الطالب ، مما يساعد على خلق ال

واكتساب اخلربات ، وتعديل السلوك ، فهذه العالقات ذات أثر فعـال يف غـرس القـيم    
واالجتاهات املرغوبة يف نفوس الطالب ، كما يعد جماالُ فعاالً للتعاون وتبادل اخلدمات بني 

  . العامة يف جمتمعهم املدرسة والبيئة احمليطة ، حيث يتعود الطالب على أساليب اخلدمة 
  )  ١٩٠هـ ، ص  ١٤٠٨سليمان ، ( 
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إن أمهية النشاط املدرسي تربز من وظائفه املهمة اليت تعرب عن بعـض  : وميكن القول       
  :فيما يلي  وميكن حتديدهااألهداف التربوية للمدارس 

ية يف التعليم وهي تتمثل يف تنمية امليول واملواهب ، وخلق الدافع: الوظيفة السيكولوجية  .١
 .داخل الفصل ، وتغيري السلوك يف االجتاه املرغوب 

وختص املشاركة البناءة يف العمل اجلماعي ، وحب النظام ، واحلفاظ : الوظيفة التربوية  .٢
على امللكية العامة ، واإلميان بضرورة العمل وأمهية العمل اليدوي وجدواه ، واستغالل 

حسن التدبري ، ومساعدة غري القادرين ، وحريـة  أوقات الفراغ وممارسة الصدق ، ، و
الرأي والصراحة يف ااهرة به ، ومعاجلة ظاهرة االنطوائية واخلجـل والعزلـة لـدى    

 .الطالب 
وهي تتصل بقيام الصداقة والود بني أفراد اجلماعة الـيت متـارس   : الوظيفة االجتماعية  .٣

رسة الدميقراطية ، وحتمل املسئولية ، نشاطاً واحداً ، والتدريب على اخلدمة العامة ، ومما
والتعاون والثقة بالنفس ، واحترام األنظمة والقوانني ، وتقدير القيمة العاليـة ألوقـات   

 ) ٣٢هـ ، ص١٤١٤شحاتة ، (.اغ واستغالهلا الفر
  
  :التطبيقات التربوية يف األنشطة املدرسية بعض : احملور الثالث * 

تكون يف أثناء الدروس ، كما تتكون يف أثناء نشـاطه  إن شخصية الطالب وأخالقه ت      
االجتماعي يف املدرسة وخارجها ، والتعلم ال يكون ناجحاً مساعداً على النمو النفسي إال 
إذا كان هو نفسه مظهراً من مظاهر نشاط الفرد املنبعث من غرائزه ، فالفصل بني الدروس 

  .ما والنشاط يقلل كثرياً من القيمة التربوية لكليه
والنشاط التربوي اهلادف هو الذي يشترط أن يكون صادراً عن شعور املرء حباجـة        

نفسية ، والنشاط خارج الفصل ليس بأقل قيمة مما حيدث داخل الفصل إذ أنه جمال تربوي 
تتحقق فيه أغراض مهمة كثرية ، وبالتايل يعترب عامالً مهماً يف عملية التعلم النظري الـذي  

طالب داخل الفصل الدراسي يف املدرسة ، كما يعترب عامالً مهماً بالدرجة األوىل يف يتلقاه ال
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حتقيق أهداف احملتوى للتربية الوجدانية ، فالتربية يغلب عليها اجلانب التحصيلي لكسـب  
القيم واملبادئ الدينية والدراسة النظرية وحدها ال تدفع الفرد وال توجه سلوكه ، وإمنا يوجه 

كه عمل يأتيه ونشاط ميارسه أو ميارسه اآلخرون أمامه ، والنشاط العملي هـو  ويعدل سلو
الطريق السليم لتكوين عادات حسنة وميول طيبة ، وبالتايل فهو يعد جزًء مهماً من احملتوى 
املدرسي مبفهومه املعاصر ، فهو يتضمن باإلضافة إىل احملتوى اخلربات التعليمية اليت تتيحهـا  

داخل حدودها وخارجها بغية مساعدته على تنمية شخصيام يف جوانبها املدرسة للطالب 
  .املتعددة تنميةً تتسق مع األهداف التعليمية 

لكي تتحقق أهداف النشاط املدرسي جيب أن تتوفر يف املعلم صفات وجدانية وهي و      
بـني الطـالب   أقوى األسس اليت تعرب عن الشخصية احملبوبة املهيبة وهي اليت تقوي العالقة 

واملعلم وحتببه إليهم ويكون قدوم ومثلهم األعلى ، كما جيب أن يتصف بصفاء الوجدان 
ونقاء الضمري والبعد عن احلقد والغل والكره للطالب وغريهم ، وحب اخلـري للجميـع ،   

 ٹويعلم أن أمسى مرتلة وأعزها يف الدنيا واآلخرة هي مرتلة الصفاء والنقاء يف النية والسلوك 
   چ ڃ ڃ       ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ چ ٹ

         ] ٨٩ – ٨٨: الشعراءسورة [ 
كما ينبغي أن يتصف املعلم بصفة الرمحة اليت يصدر عنها سلوكه مع الطالب ، مـع        

الفقراء صفة حب واعتزاز وإحسان ، ومع الكساىل صفة إشفاق ورعاية ، ومـع املـذنبني   
  .خالفني بالعقيدة والفكرة صفة حكمة وموعظة حسنة صفة تربية وعفو ، ومع امل

كما جيب أن يتصف املعلم بروح التواضع اجلم يف السلوك وهـو مـن االنفعـاالت          
اإلجيابية اليت عمل اإلسالم على تنميتها يف سلوك الفرد ، ويكون تواضع املعلم سـلوكياً يف  

ومصافحتهم والترحاب م واإلصغاء  جمال النشاط كأن يبدأ الطالب بالسالم يف اللقاء م
إىل حديثهم واحترام آرائهم ومقترحام ودورهم يف النشاط ، ألنـه يقتضـي مشـاركة    
الطالب وإبداء آرائهم لينمي املعلم فيهم جانب الثقة بالنفس والشجاعة ، فهذه األمـور ال  
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العواطـف   ميكن تنميتها إال عن طريق إبداء آرائهم ، كما ال ميكن عالج السـليب مـن  
  .واالنفعاالت إىل باملشاركة واالحتكاك باآلخرين يف املواقف خارج حجرة الدراسة 

كما ينبغي للمعلم أن يتحلى بالظن احلسن بالطالب وسعة صدره واحللم مع اليقظـة        
الدائمة واالنتباه ، والبعد عن الغفلة ألن العمل خارج الفصل الدراسي حيتاج إىل رقابة دقيقة 

  ) ٤٣٠هـ ، ص  ١٤٠٣اهلامشي ، . (سلوك الطالب على 
ومع أمهية توفر الصفات الوجدانية يف املعلم وحىت ال يصبح النشاط التربوي جمرد نوع       

من اللهو والعبث عدمي الفائدة وليؤدي فعاليته يف حتقيق األهداف املرجوة ينبغي أن يسـري  
  :النشاط وفق معايري مهمة هي 

شاط حنو هدف مرغوب فيه ، وأن يتبع خبطة منظمة يشـترك يف  ينبغي أن يوجه الن .١
 .إعدادها الطالب واملعلم واإلدارة للعمل والتنفيذ عن طريق الشعور باملسئولية 

تدوين املالحظات وتسجيلها ليتم التعرف على حاجات الطالب الوجدانية لتجـد   .٢
وضـعف  جماالً للبحث فيها ، والتعرف على جوانب شخصيات الطالب من قـوة  

 . ليتمكن املعلم من تدعيم القوة وتنميتها ، ومعاجلة الضعف وتقوميه 
تقدير النشاط على أساس قيمته التربوية وحتقيق اهلدف التربوي ال علـى أسـاس    .٣

نتائجه املادية ألن الطالب عند قيامه بأوجه النشاط املتاحة له واملختلفة تنمـي فيـه   
، فاهلدف من إقامة النشاط التربوي  صفات واجتاهات ومهارات وقيم مرغوب فيها

الالصفي هو تنمية اجلوانب اإلجيابية يف جماالت الوجدان عند الطـالب ومـن مث   
 ) ٥٧٢-٥٧١هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، (  .حتسني السلوك وذيبه 
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من أمثلة النشاط اليت ميكن من خالهلا تعميق اجلانب الوجداين يف نفـوس الطـالب         
  :ما يلي  وباختصار شديد

  :اإلذاعة املدرسية : أوالً . ١
ينبغي أن يبدأ اليوم الدراسي باستماع الطالب إىل آيات قرآنية وأحاديـث نبويـة ،         

وحكمة اليوم اليت تتطرق إىل هدف من أهداف التربية الوجدانية ، ويشترك يف هذا اإلعداد 
  الطالب واملعلم 

  : الرحالت املدرسية : ثانياً . ٢
فهي تعترب من امليادين اخلارجية اليت تسهم يف حتقيق أهداف التربية الوجدانية ، حيث       

أا جمال لتدريب الطالب على السلوك االجتماعي والتعاون والتعبري عن الذات واالندماج ، 
وإجياد جو اجتماعي يتم فيه التعاون والتراحم واملشاركة الوجدانية ، فمجموعة من الطالب 

  . وهكذا ... دمة ، وأخرى باحلراسة ، وثالثة بالتنظيم تقوم باخل
  ) ٢٠٦م ، ص  ١٩٧٣رضوان وآخرون ، ( 

  : اجلمعيات املدرسية : ثالثاً . ٣
كجمعية الرب املدرسية وتكون مهمة هذه اجلمعية القيام باألعمال اخلريية مثل توزيـع        

ية الزيارات اليت يقوم فيها بعـض  اهلدايا للطالب الفقراء واأليتام داخل املدرسة ، وكجمع
الطالب نيابةً عن زمالئهم باألعمال اإلنسانية اليت تقتضيها اامالت االجتماعية واليت تبذر 
يف وجدان الطالب بذور العواطف اإلنسانية وتنمي لديهم الدوافع اخلرية ، كزيارة املرضى 

باا ، والتعاون لتوفري احتياجـات  والسؤال عنهم وتفقد أحواهلم ، والتهنئة والتعزية يف مناس
  . الطالب غري القادرين دون إساءة هلم أو جرح ملشاعرهم 

  ) ٥٧٣هـ ، ص  ١٤١٧حجازي ، ( 
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التطبيقات التربوية للتربية الوجدانية مـن   وبناًء على ما سبق فإن الباحث يلخص أهم      
  :خالل األنشطة املدرسية فيما يلي 

ن نابعةً من احتياجات الطالب النفسية والوجدانية والـيت  اعتماد األنشطة اليت تكو )١(
من شأا أن تساعد على حتقيق أهداف احملتوى للتربية الوجدانية والنشاط العملي هو 

 .الطريق السليم لذلك 
أمهية توفر الصفات الوجدانية يف املعلم املسئول عن النشاط كصفة الرمحة والتواضع  )٢(

ة بني املعلم والطالب وحتببه إليهم ويكون مبثابة القدوة والظن احلسن مما يقوي العالق
 .واملثل األعلى هلم وبالتايل يؤثر على سلوكهم 

 الصحيحيتطلب اإلعداد فإن ذلك أمهية مناسبة األنشطة لألهداف الوجدانية وبالتايل  )٣(
 .هلذه األنشطة وفق خطط سليمة ومرسومة 

 حتقيق األهداف الوجدانية وذلـك  تفعيل اإلذاعة املدرسية كأحد املناشط لتسهم يف )٤(
بعرض ما يساعد على تنمية اجلانب الوجداين والعاطفي عند الطالب كاألحاديـث  

 .النبوية وكلمة الصباح ذات العالقة ذا اجلانب 
مـن   لديهم تدريب الطالب على السلوك االجتماعي الذي يعزز اجلانب الوجداين )٥(

 .خالل الرحالت املدرسية والزيارات 
مجعيات داخل املدرسة تقوم ببعض األنشطة اليت تسهم يف البناء الوجـداين   تكوين )٦(

  .زيارات ومجعية املساعدات وغريهالدى الطالب كجمعية ال
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لتربية الوجدانية للطفل يف املرحلة االبتدائية يف كل من تطبيقات ا عضيوضح بالشكل التايل 
  .درسية األنشطة امل –طرق التدريس  –احملتوى  –األهداف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األهداف
 

 احملتوى
 

 طرق التدريس
 

 األنشطة املدرسية
 

  
 .التخطيط السليم للمحتوى  •
 .مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ  •
 .تقريب احملتوى من لغة املتعلم  •
 .تزويد املدارس باإلمكانيات املساعدة  •
 .ط احملتوى بالبيئة احمليطة باملتعلم رب •
 .موائمة احملتوى لألهداف الوجدانية  •

 .حتديد أهداف التربية الوجدانية  •
 .صياغة األهداف الوجدانية صياغةً سليمةً  •
االهتمام باألهداف اليت تثري املشاعر  •

 .واألحاسيس والوجدان لدى التالميذ 
عدم عزل اجلوانب الوجدانية عن اجلوانب  •

 .رفية املع
 ألهداف يف صور إجرائية ميكن تطبيقها وضع ا •
االهتمام بكل مستوى من مستويات األهداف  •

 .الوجدانية املختلفة 

استخدام طرق جتذب انتباه التالميذ وتأسر  •
 .مشاعرهم 

 .استخدام طريقة إثارة االنفعال بالتشويق  •
إملام املعلم باحلقائق النفسية للتالميذ ملعرفة  •

 .معهم  كيفية التعامل
استخدام طريقة التربية بالقصة ألا تسمو  •

 .باخليال وتلهب املشاعر 
استخدام طريقة التربية بالقدوة لضرورة وجود  •

 .منوذج يحتذى به 

اعتماد أنشطة نابعة من احتياجات التالميذ  •
 .الوجدانية 

أمهية توفر الصفات الوجدانية يف املعلم املسئول  •
 .عن النشاط 

 .األنشطة لألهداف الوجدانية ضرورة مناسبة  •
تفعيل اإلذاعة املدرسية لتربية الوجدان لدى  •

 .التالميذ 
 .تدريب التالميذ على السلوك االجتماعي  •
تكوين مجعيات داخل املدرسة تسهم يف البناء  •

 .الوجداين 

 . بعض تطبيقات التربية الوجدانية للطفل ) :  ١ – ٦( شكل 
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ويف اخلتام فإن الباحث يقدم تصوراً مقترحاً ميكن االستفادة منـه لتنميـة اجلانـب          
  :الوجداين يف نفوس تالميذ املرحلة االبتدائية 

رفع وعي املعلم بأهداف التربية الوجدانية ووسائلها وكيفية حتقيقها يف املنهج الدراسي،  •
يف هذا اجلانب، من خالل التركيز على هذا اجلانب يف برامج إعداد املعلم قبـل  وتنميته 

 .وبعد التخرج، وأثناء مرحلة اخلدمة 
ينبغي على املعلمني استشعار العواطف واالنفعاالت من حمبة وخوف وغريها فينقلها إىل  •

ـ  ح وجهـه  تالميذه من خالل القدوة واحملبة له والتقليد ، كما ينبغي أن يتخذ من مالم
 .وهلجة كالمه اهليئة اليت تثري هذه االنفعاالت كلما اقتضى األمر ذلك 

لشروط واملواصفات التربوية واليت جتمع بـني مساتنـا الثقافيـة    املبىن املدرسي ل مراعاة •
  .التالميذ اإلسالمية ، واملواصفات التربوية العاملية ألن املبىن له دوره يف تربية وجدان 

املدرسية لرفع مستوى الوعي بالذات لدى التالميذ ، وإدارة االنفعاالت  استخدام املكتبة  •
 .وفهم الدافعية من خالل تنمية املعرفة الوجدانية يف إطار التعلم داخل املكتبة 

التركيز يف طرق التدريس على األهداف الوجدانية لكل مادة دارسية ووحدة دراسـية   •
، وأن يتم التركيز على  هداف املعرفية أو املهاريةوأن يعي املعلم أا ال تقل أمهية عن األ

حمتوى ووسائل التربية الوجدانية ، وأن تعمل على تكوين القـيم املتعلقـة باملوضـوع    
  .بأساليب مناسبة 
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  اخلــــــامتـة 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 النتائج  •
 
 التوصيات •
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  :اخلــاتــمــة  : أوالً *
م ليحقق كرامة اإلنسان ويربيه على هدى من اهللا لقد جاء هذا الدين اإلسالمي العظي      

، وقد عين جبميع جوانب حياته اجلسمية والعقليـة والروحيـة واخلُلُقيـة واالجتماعيـة     
  ) ٣: املائدةسورة  ( چ  ڌگ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ٹ ٹوالوجدانية ألنه دين متكامل شامل ، 

يف مجيع مراحل عمر اإلنسان منذ نعومة  واهتم اإلسالم جبميع هذه اجلوانب وتنميتها      
أظفاره وحىت مماته ، بل اهتم ا حىت قبل والدته وخلقه كاالهتمام باختيار الزوجة الصاحلة 

  .اليت تعينه على أمر دينه ودنياه وتربية األوالد تربيةً صاحلةً
هامةً تتشـكل   وأولت التربية اإلسالمية مرحلة الطفولة أمهيةً خاصةً باعتبارها مرحلةً      

صلى اهللا عليـه  فيها شخصية الطفل ، ويتجلى ذلك يف آيات القرآن الكرمي وسنة املصطفى 
والذي يعد املريب األول حيث جاء لنا بنهج رباين يف التربية الصحيحة وكيفية التعامل  وسلم

  .مع األطفال 
صـلى اهللا  وسنة الرسول  كما أولت التربية اإلسالمية النابعة من تعاليم القرآن الكرمي      

مهماً من جوانـب  اهتماماً كبرياً باجلانب الوجداين لدى األطفال باعتباره جانباً  عليه وسلم
التربية اإلسالمية املتكاملة الشاملة املتزنة ، وبينت أن هنا ك احتياجـات وجدانيـة جيـب    

اجلسـمية  إشباعها لدى األطفال لكي تكون لديهم شخصيات متكاملة من مجيع اجلوانب 
والعقلية والوجدانية كما أرادها اإلسالم ، وأوضحت أن هناك أسسـاً ينبغـي للمـربني    

  .واملعلمني واآلباء االهتمام ا لتكوين بناء وجداين سليم عند األطفال 
وميكن االهتمام ذا اجلانب الوجداين من خالل املؤسسات التربوية املسـئولة عـن         

واألجيال القادمة ويف مقدمتها األسرة واملدرسة اللتـان تعـدان    التنشئة الصحيحة لألطفال
الدعامتان األساسيتان يف التنشئة االجتماعية واليت من خالهلما ميكن للمـربني واملعلمـني   

  .واآلباء أن جيعلوا من اجليل القادم جيالً نافعاً صاحلاً متزناً يف تربيته بإذن اهللا تعاىل 
لذكر أن املسئولني عن هذه املؤسسات التربوية والقائمني عليها من ويف اخلتام جيدر با      

آباء وإداريني ومعلمني وعاملني عليهم دور كبري يف خلق ما هو جدير بأن يكون ذا نفـع  
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وفائدة يف تربية األطفال واألجيال القادمة يف اجلانب الوجداين سواًء كان علـى مسـتوى   
سية أو طرائق التدريس أو األنشطة املدرسـية ، ألن  األهداف الوجدانية أو املقررات الدرا

ألخري هو إخراج جيل ناشئ متكامل متزن يف التربية من مجيـع اجلوانـب   اهلدف األول وا
  .وبالتايل يكون أفراده أعضاء نافعني لدينهم وأنفسهم وجمتمعام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :النتائج :  ثانياً* 

  :النتائج من أمهها ما يليىل بعض توصلت هذه الدراسة إ      
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أن التربية اإلسالمية تربية متكاملة شاملة متزنة تم جبميع جوانب حياة اإلنسـان   )١(
 ة منها والعاطفية،اجلسمية والعقلية والروحية واالجتماعية واألخالقية وكذلك الوجداني

ـ  ة ويتضح ذلك من خالل النصوص الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ويف طريق
 .تعامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع األطفال 

أن مرحلة الطفولة ال تقل أمهية عن بقية مراحل حياة اإلنسان بل رمبا تكون أهـم   )٢(
حاضره سلوكه يف مرحلة ألن فيها تتشكل شخصية الطفل مبا يؤثر سلباً أو إجياباً على 

 .ومستقبله 
ربية اإلسالمية لذا اهتمـت ـا   أن التربية الوجدانية جزء ال يتجزأ من جوانب الت )٣(

التربية اإلسالمية اهتماماً بالغاً ألا تؤثر على سلوك اإلنسان وتعد مبثابة احملركات هلذا 
 .السلوك ال سيما يف مرحلة الطفولة 

احلرمان املربني واملعلمني إشباعها ، واآلباء وأن للطفل حاجات وجدانية جيب على  )٤(
 . االتزان عها قد يؤدي إىل خلل يفمن إشبا

تقوم عليها مستنبطة مـن  تربويةً عند األطفال أسساً  ةوالعاطفي ةالوجداني للتربيةأن  )٥(
 .سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تعامله مع األطفال 

التربية الوجدانية كغريها من جوانب التربية تمارس يف املؤسسات التربوية وعلى أن  )٦(
 .رأسها األسرة واملدرسة 

ام بأهداف التربية الوجدانية واحملتوى الدراسي الذي حيقق هذه األهداف أن االهتم )٧(
 .يساعد على تنمية اجلانب الوجداين لدى أطفال املرحلة االبتدائية 

  
  
 
  :التوصيات  : ثالثاً*

  : يليبناًء على ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج فإا توصي مبا       
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 .لطفل تربيةً صحيحةً متكاملةً شاملةً متوازنة االهتمام مبرحلة الطفولة وتربية ا )١(
مهـم مـن جوانـب التربيـة     االهتمام باجلانب الوجداين لدى األطفال كجانب  )٢(

 .اإلسالمية
التعرف على حاجات الطفل الوجدانية وفهمها ومعرفة طرق إشباعها مما يسـاعد   )٣(

نفسية لدى على الوصول إىل أفضل مستوى للنمو الوجداين والتوافق النفسي والصحة ال
 .األطفال 

 rتطبيق أسس البناء الوجداين يف األسرة واملدرسة من خالل تعلم سرية الرسـول   )٤(
 .وكيفية تعامله مع األطفال 

حتديد األهداف الوجدانية واختيار احملتوى املناسب لتحقيق هذه األهـداف لـدى    )٥(
 .طالب املرحلة االبتدائية 

تيار أفضل الطرق وأعظمها أثـراً يف  إعادة النظر يف طرق التدريس املستخدمة واخ )٦(
 .نفوس األطفال مما يساعد على منو اجلانب الوجداين والعاطفي لديهم 

 .تفعيل األنشطة املدرسية اليت من شأا تنمية اجلانب الوجداين لدى الطالب  )٧(
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 راجعقائمة املصادر وامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  املصادر واملراجع

  :املصادر  :أوالً * 
 .الكرمي القرآن  )١
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دار املعرفـة ،  . جمموع الفتاوى) : هـ  ١٣٨٦( ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم  )٢
 . بريوت 

، مؤسسـة   ٢ط.  صحيح ابن حبان) : هـ  ١٤١٤( ابن حبان ، أبو حامت حممد  )٣
 .الرسالة ، بريوت 

، املطبعة األدبية،  ٣ط.  املقدمة ) :م  ١٩٠٠( ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد  )٤
 .ت بريو

مكتبـة  .  البدايـة والنهايـة  ) : ت .د( ابن كثري  ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر  )٥
 .بريوت املعارف، 

 .دار الفكر ، بريوت .  سنن أيب داود) : ت .د( أبو داود ، سليمان بن األشعث  )٦
، دار ابـن   ٣ط.  اجلامع الصحيح) : هـ  ١٤٠٧( البخاري ، حممد بن إمساعيل  )٧

 .كثري ، بريوت
دار البشـائر  .  األدب املفـرد ) : هــ   ١٤٠٩( ي ، حممد بن إمساعيل البخار )٨

 .اإلسالمية ، بريوت 
 .دار احلديث ، القاهرة.  تفسري البيضاوي) : ت .د(  ، عبد اهللا بن عمر البيضاوي )٩

دار إحياء التراث العريب ، .  سنن الترمذي) : ت .د( الترمذي ، حممد بن عيسى  )١٠
 .بريوت 

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن علـم   : )  ١٣٤٧(  ي، حممد عل الشوكاين )١١
 .دار املعرفة ، بريوت . األصول

 .قرطبة ، القاهرةمؤسسة .  مسند اإلمام أمحد) : ت .د( الشيباين ، أمحد بن حنبل  )١٢
مكتبـة العلـوم   .  املعجم الكـبري ) : هـ  ١٤٠٤( الطرباين ، سليمان بن أمحد  )١٣

 .املوصل واحلكم، 
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دار .  شرح معاين اآلثـار ) : هـ  ١٣٩٩( ن حممد بن سالمة الطحاوي ، أمحد ب )١٤
 .الكتب العلمية ، بريوت 

فتح الباري شرح ) : هـ  ١٤٠٨( العسقالين ، شهاب الدين بن أمحد بن حجر  )١٥
 .،  دار إحياء التراث العريب ، بريوت ٤ط. صحيح البخاري

دار املعرفـة ،  .   إحياء علوم الدين) : ت .د( الغزايل ، أبو حامد حممد بن حممد  )١٦
  .بريوت 

 .دار الفكر ، بريوت.  سنن ابن ماجه) : ت.د( القزويين ، حممد بن يزيد  )١٧
دار املعرفة ، .  املوافقات يف أصول الفقه) : ت .د( اللخمي ، إبراهيم بن موسى  )١٨

 .بريوت 
دار إحيـاء التـراث   .  صحيح مسلم) : ت .د( النيسابوري ، مسلم بن احلجاج  )١٩

 . العريب ، بريوت
  :املعاجم  : ثانياً *

 .لسان العرب): هـ ١٣٨٨( بن مكرم ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين حممد  )٢٠
 .، دار صادر ، بريوت  ٣ط

، مطـابع سـجل    ذيب اللغة) : ت .د( األزهري ، ابن منصور حممد بن أمحد  )٢١
 .العرب 

ارف ، ، دار املع ٢، ج املعجم الوسيط) : م  ١٩٧٣( وآخرون أنيس ، إبراهيم )٢٢
 .مصر 

دار الكتـاب العـريب ،   .  التعريفات ) :هـ  ١٤٠٥( اجلرجاين ، علي بن حممد  )٢٣
 .بريوت 

. األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة) : هـ  ١٤١١( اجلياين ، حممد بن عبد امللك  )٢٤
 .دار اجليل ، بريوت 
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اشرون ، مكتبة لبنان ن.  خمتار الصحاح) : هـ  ١٤١٥( الرازي ، حممد بن أيب بكر  )٢٥
 . بريوت 

، دار مكتبة  ٧، مج  تاج العروس من جواهر القاموس) : ت . د (الزبيدي  )٢٦
 . بريوت احلياة، 

أسـاس  ) : هــ   ١٤٠٤( الزخمشري ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحـد   )٢٧
 ن .د. البالغة

 دار صادر، ،  القاموس احمليط) : ت .د( الفريوز آبادي ، أبو بكر حممد بن يعقوب  )٢٨
 .وت بري

املصباح املنري يف غريـب الشـرح الكـبري    ) : ت.د( الفيومي ، أمحد بن حممد  )٢٩
 .املكتبة العلمية ، بريوت .  للرافعي

 .الكتاب   دار عامل.  املعجم الفلسفي: جممع اللغة العربية  )٣٠
دار املعرفـة ،  .  جممع األمثال) : ت .د( النيسابوري ، أبو الفضل أمحد بن حممد  )٣١

  .بريوت 
  :الكتب العلمية  : ثالثاً* 

املنـهج التربـوي يف جمتمـع    منطلقات ) : هـ  ١٤٢٢( إبراهيم ، جمدي عزيز  )٣٢
 .عامل الكتب ، القاهرة  .املعرفة

التربية وأثرها يف تكوين ملكة اإلبداع )  : م  ١٩٩٢( أبو معال ، عبد الفتاح  )٣٣
 .، تونس   عند الطفل العريب

ذات للطالبة اجلامعية وعالقته بنوع مفهوم ال) : م  ١٩٩٥( أمحد ، سهري كامل  )٣٤
مركز اإلسكندرية للكتـاب ،  .  التخصص الدراسي يف دراسات وحبوث نفسية

 .اإلسكندرية 
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.  أساليب تربية الطفل بني النظرية والتطبيـق ) : م  ١٩٩٩( أمحد ، سهري كامل  )٣٥
 .مكتبة االسكندرية للنشر ، اإلسكندرية 

تنشـئة الطفـل    ) :م  ٢٠٠٢( مان  حممد ، شحاتة سـلي . أمحد ، سهري كامل  )٣٦
 .مركز  اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية .  وحاجاته بني النظرية والتطبيق

دار .  طرق تعليم التربيـة اإلسـالمية  ) : م  ١٩٨٣( أمحد ، حممود عبد القادر  )٣٧
 .النهضة املصرية ، القاهرة 

 . ةدار ضة مصر ، القاهر.  رعاية الطفولة) : ت .د( أسعد ، يوسف  )٣٨
 دار القلم، .الطفل من احلمل إىل الرشد: ) م ١٩٨٩( إمساعيل ، حممد عماد الدين )٣٩

 .الكويت
مكتبـة االجنلـو   .  الصحة النفسية للطفل) : م  ١٩٨٩( إمساعيل ، نبيه إبراهيم  )٤٠

 .املصرية ، القاهرة 
اجتاهـات حديثـة يف   ) : هـ  ١٤١٧( األكليب ، فهد آل عمرو . إلياس ، أمسا  )٤١

 ن.د. ير املناهج التربوية تصميم وتطو
 .دار الكتاب العريب ، بريوت .  كتاب األخالق) : م  ١٩٦٩( أمني ، أمحد  )٤٢
دار .  املدرسـة االبتدائيـة  ) : هـ  ١٣٩٦(  وآخرون بستان ، أمحد عبد الباقي )٤٣

 . الكويت القلم، 
فلسفة التربية اإلسالمية يف احلديث ) : هـ  ١٤٠٣(  وآخرون بكر ، عبد اجلواد )٤٤

 .دار الفكر ، القاهرة .  ريفالش
املرجع يف برامج تربية أطفال ما قبـل  ) : م  ١٩٩٦( ادر ، سعدية حممد علي  )٤٥

 .مكتبة الصدر خلدمات النشر ، القاهرة .  املدرسة
أنشطة اللعب وعالقتها بالنضج ) : هـ   ١٤١٩( بياري ، عواطف فيصل  )٤٦

 .م القرى ، مكة املكرمةجامعة أ . االجتماعي لدى أطفال مرحلة رياض األطفال
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 .، مؤسسة الرسالة ، بريوت  اخللق الكامل) : ت.د( جاد املوىل ، حممد أمحد  )٤٧
.  املرشد النفيس إىل أسلمة طرق التدريس) : هـ  ١٤١٩( جان ، حممد صاحل  )٤٨

 .دار الطرفني ، الطائف 
املكتبة .  الطفل يف الشريعة اإلسالمية) : هـ  ١٤١٧( جبار ، سهام مهدي  )٤٩

 . صرية ، بريوت الع
. النمو النفسي والعاطفي واالجتماعي عند األطفال) : م  ٢٠٠٥( اجلبايل ، محزة  )٥٠

 .دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 
التربية املتكاملة للطفل املسلم يف ) : هـ  ١٤٢٤(اجلقندي ، عبد السالم عبد اهللا  )٥١

 . دمشق . دار قتيبة .  البيت واملدرسة
املؤثرات السلبية يف تربية الطفـل  ) : هـ  ١٤٠٤( ائشة عبد الرمحن اجلالل ، ع )٥٢

 .دار اتمع ، جدة .  املسلم وطرق عالجها
أصول التربية اإلسالمية مقارنـة مـع   ) : هـ  ١٤٠١( جنيدل ، سعيد عبد اهللا  )٥٣

 .دار العلوم ، الرياض . نظريات التربية 
،   تعلم اجلماعي والفرديال) :  م  ١٩٩٨(جونسون روجر  . جونسون ، ديفيد  )٥٤

 .رفعت حممود ، عامل الكتب ، القاهرة: ترمجة 
دار إحيـاء  .  احلياة الوجدانية والعقيدة الدينية) : م  ١٩٤٨( حب اهللا ، حممود  )٥٥

 .الكتب العربية ، القاهرة 
التعليم االبتـدائي يف اململكـة   ) : هـ  ١٤١٥( احلقيل ، سليمان عبد الرمحن   )٥٦

 .، مطابع التقنية  ٣ط . العربية السعودية 
ثقافة الطفل املسلم مفهومها وأسس ) : هـ  ١٤١٩( احللييب ، أمحد عبد العزيز   )٥٧

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض.  بنائها



١٦٥ 
     

      
 الـتـربـيـة الـوجـدانـيـة للـطـفـل

أدوات مالحظـة التـدريس مناهجهـا    ) : م  ١٩٨٤( محدان ، حممـد زيـاد    )٥٨
 .ار السعودية للنشر ، جدة الد. واستعماالا يف حتسني التربية املدرسية 

، دار البيـان ،   ٢ط.  أسس علم النفس االجتماعي) : م  ١٩٧٩( محزة ، خمتار  )٥٩
 .جدة 

دار . خصائص واحتياجات الطفولة املبكـرة  ) : هـ  ١٤٢٤( حواشني ، مفيد  )٦٠
 .الفكر ، عمان 

الطفولة يف التنظيمات الدولية ) : هـ  ١٤١٥( اخلطيب ، حممد شحات  )٦١
 .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض .  واحمللية الواقع واملستقبلواإلقليمية 

مراعاة مبادئ الفروق ) : م  ٢٠٠٥( عيد ، حيىي إمساعيل . اخلوالدة ، ناصر أمحد  )٦٢
 .دار وائل للنشر ، عمان .  الفردية وتطبيقاا العملية يف تدريس التربية اإلسالمية

 .، دار االعتصام ، القاهرة ٣ط.   اإلسالمالثروة يف) : م  ١٩٧٩( اخلويل ، البهي  )٦٣
الفكر التربوي العريب اإلسـالمي  ) : م  ١٩٨٧( اخلويل ، عبد البديع عبد العزيز  )٦٤

 .املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس .  األصول واملبادئ
الكتب املوجهة ألطفال ما قبل املدرسة ) : هـ  ١٤١٨( الدمهاين ، دخيل اهللا  )٦٥

 .جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .  ورها يف تنمية ثقافة الطفلود
 .دار القلم ، الكويت .  املنهج والفروق الفردية: هـ  ١٤٠٤( الديب ، فتحي  )٦٦
، دار القلم  ٣ط. منهج املدرسة االبتدائية) : هـ  ١٤١٣( رضوان ، أبو الفتوح  )٦٧

 .للنشر والتوزيع ، الكويت 
دار .  النمو اإلنساين يف الطفولة واملراهقـة : ـ ه ١٤٢٨( الزعيب ، أمحد حممد  )٦٨

 .الفكر ، دمشق 
أسس التربية اإلسـالمية يف السـنة   ) : م  ١٩٨٤( الزنتاين ، عبد احلميد الصيد  )٦٩

 .الدار العربية للكتاب ، تونس .  النبوية
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.   علم نفس النمو الطفولة واملراهقة) : م  ١٩٩٩( زهران ، حامد عبد السالم  )٧٠
 .لكتب ، القاهرة ، عامل ا ٥ط

أسس املناهج ) : هـ  ١٤١٧. ( بنجر ، فوزي صاحل . السبحي ، عبد احلي أمحد  )٧١
 .مكتبة دار جدة ، جدة .  املعاصرة

طـرق  ) : هــ   ١٤١٧. ( بنجر ، فوزي صـاحل  . السبحي ، عبد احلي أمحد  )٧٢
 .دار زهران للنشر والتوزيع ، جدة .  التدريس واستراتيجياته

استخدام األهداف التعليمية يف مجيع املواد  ) :م  ١٩٩١(  سعادة ، جودت أمحد )٧٣
 .دار الثقافة ، القاهرة . الدراسية 

التربية والتعليم العـام يف اململكـة   ) : هـ  ١٤١٦( السلوم ، محد بن إبراهيم  )٧٤
مؤسسة انترناشـيونال جـرا   . العربية السعودية بني السياسة والنظرية والتطبيق 

 . سفيك
. إستراتيجية اإلدارة يف التعلـيم  ) : هـ  ١٤٠٨( عبد العزيز سليمان ، عرفات  )٧٥

 .مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة 
نظـام التعلـيم يف   ) : هــ   ١٤١٧( السنبل وآخرون ، عبد العزيز بن عبد اهللا  )٧٦

 .، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، الرياض  ٥ط . اململكة العربية السعودية 
 .، املؤلف  ٢ط.  منهج التربية النبوية للطفل) :  هـ ١٤٠٨( سويد ، حممد نور  )٧٧
املنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه ) : هـ  ١٤١٧( السويدي وآخر ، خليفة علي  )٧٨

 دار القلم ، ديب .  وصيانته
األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل ) : م  ١٩٧٥( السيد ، فؤاد البهي  )٧٩

 .، دار الفكر العريب  ٤، ط  الشيخوخة
النشاط املدرسي مفهومه ووظائفـه وجماالتـه    ) :هـ  ١٤١٠( حسن شحاتة ،  )٨٠

 .، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة  ٣ط. تطبيقه 
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 .دار الفكر العريب ، القاهرة .  تنشئة الطفل) : هـ ١٤٢٤( الشربيين ، زكريا  )٨١
املدرسة االبتدائية أمناطها األساسية  ) :هـ  ١٣٩٩( شفشق ، حممود عبد الرزاق  )٨٢

 .، دار القلم للنشر والتوزيع ، الكويت  ٢ط. جتاهاا العاملية املعاصرة وا
.  الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية) : م  ١٩٨٢( شهال ، جورج وآخرون  )٨٣

 .، دار العلم للماليني ، بريوت  ٥ط
دار . أساسيات املنهج الدراسي ومهماتـه  ) : هـ  ١٤١٦( شوق ، حممود أمحد  )٨٤

 .الرياض عامل الكتب ، 
الشـركة  . فلسفة التربية اإلسالمية ) : م  ١٩٧٥( الشيباين ، عمر حممد التومي  )٨٥

 .، طرابلس العامة للنشر والتوزيع 
منو اإلنسان من مرحلة ) : هـ  ١٤١٥( أبو حطب ، فؤاد . صادق  ، آمال  )٨٦

 .، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ٤ط.  اجلنني إىل مرحلة املسنني
دار .  أساليب تدريس التربيـة اإلسـالمية  ) : م  ١٩٩٢( وآخرون طه ، تيسري  )٨٧

 .الفكر ، عمان 
منشأة . التلميذ يف التعليم األساسي) : م  ١٩٨٢( الطيب ، حممد عبد الظاهر    )٨٨

 .املعارف  ، اإلسكندرية 
، دار العلم للماليني ،  ٣ط .  التربية قدميها وحديثها) : م  ١٩٨١( عاقل ، فاخر  )٨٩

 .بريوت 
. مقدمة يف فلسفة التربية اإلسالمية ) : هـ  ١٤٠٥( د العال ، حسن إبراهيم عب )٩٠

 .دار عامل الكتب ، الرياض 
دار النهضـة  .  مقدمة يف الصحة النفسية) : م  ١٩٧٧( عبد الغفار ، عبد السالم  )٩١

 .املصرية ، القاهرة 
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 وراء،دار احل.  علم النفس اإلسالمي) : هـ  ١٤٠٧( عبد الغفور ، عبد الرؤوف  )٩٢
 .بريوت 

، الدار  ٤ط.  علم النفس التربوي) : هـ  ١٣٨٥( عبد القادر ، حامد وآخرون  )٩٣
 .القومية للطباعة والنشر ، القاهرة 

مكتبة األجنلو ، .  علم النفس االجتماعي والتربوي) : م  ١٩٧٠( عثمان ، سيد  )٩٤
 .القاهرة 

،  ٢ط. املسلمني الدراسات النفسية عند) : هـ  ١٤٠٢( العثمان ، عبد الكرمي  )٩٥
 .مكتبة وهبة ، القاهرة 

،  ٥ط.  النمو اإلنساين الطفولة واملراهقة) : هـ  ١٤١٩( عقل ، حممود عطا  )٩٦
 .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، الرياض 

سياسة التعليم ونظامه يف اململكـة  ) : هـ  ١٤٢٦( العقيل ، عبد اهللا بن عقيل  )٩٧
 .اض مكتبة الرشد ، الري. العربية السعودية 

،  ٤ج. التنشئة االجتماعية يف قرية سلوان اسـوان ) : م  ١٩٨٥( عمار ، حامد  )٩٨
 .اهليئة املصرية العامة للكتاب 

 .مطبعة جامعة دمشق ، دمشق.  الوجدان ) :هـ  ١٣٨٠( العوا ، عادل  )٩٩
التعليم يف اململكة العربية السعودية سياسته ) : م  ٢٠٠٥( العيسى ، أمحد حممد  )١٠٠

 .دار الزيتونة للنشر والتوزيع ، الرياض. مستقبله نظمه استشراق 
.  أضواء على الشخصية والصحة العقليـة  ) :م  ١٩٨٠( فراج ، عثمان لبيب  )١٠١

 .مكتبة النهضة ، القاهرة 
. الطفل بني التربية األسرية واملدرسة) : هـ  ١٤١٢( فرج ، عبد اللطيف حسني  )١٠٢

 .جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 
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، منشأة املعارف ،  الطفولة والثقافة واتمع) :  ت . د( د فرح ، حممد سعي )١٠٣
 .اإلسكندرية 

النفس أمراضها وعالجهـا يف الشـريعة   ) : هـ  ١٣٩٠( الفقي ، حممد سعد  )١٠٤
 .مكتبة ومطبعة حممد علي ، القاهرة .  اإلسالمية

العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية ) : هـ  ١٤٠٥( فالتة ، إبراهيم حممود  )١٠٥
 .مطابع الصفا ، مكة املكرمة .  أهدافها ووسائلها وتقوميها

دار الشـروق ،  .  العدالة االجتماعية يف القرآن) : هـ  ١٤٠٠( قطب ، سيد  )١٠٦
 .القاهرة 

دار الثقافـة ،  .  دراسات يف أصول التربية) : م  ١٩٨٩(  وآخرون قمرب ، حممود )١٠٧
 .الدوحة 

.  س أسسه وتطبيقاتـه التربويـة  علم النف) : م  ١٩٥٤( القوصي ، عبد العزيز  )١٠٨
 .مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة 

، عامل  ٤ط.  املناهج بني النظرية والتطبيق) : هـ  ١٤١٥( اللقاين ، أمحد حسني  )١٠٩
 .الكتب ، القاهرة 

دار الشروق ، .  علم النفس املعاصر يف اإلسالم) : هـ  ١٤٠٥( حممد ، حممود  )١١٠
 .جدة 

اشبيليا .  علم نفس النمو الطفولة واملراهقة) : هـ  ١٤٢١( خميمر ، هشام حممد  )١١١
  .للنشر والتوزيع ، الرياض 

التعلـيم االبتـدائي تطـوره     ) :هــ   ١٤١٠( مصطفى ، صالح عبد احلميد  )١١٢
 .مكتبة الفالح ، الكويت. وتطبيقاته واجتاهاته العاملية املعاصرة 

دار .  رسـي الصحة النفسية والعمـل املد ) : م  ١٩٧٤( مفاريوس ، صاموئيل  )١١٣
 .النهضة املصرية ، القاهرة 
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النمو من ) : هـ  ١٤١٠( عبد السالم ، فاروق سيد . منصور ، حممد مجيل   )١١٤
 .، مكتبة امة ، جدة  ٤ط.  الطفولة إىل املراهقة

التربية اإلسالمية مفهومها خصائصها ) : هـ  ١٤٢٧( العقيل ، عبد اهللا بن عقيل  )١١٥
  .مكتبة الرشد ناشرون . مصادرها 

الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنـهج التربيـة   ) : هـ  ١٤١٧( مهدي ، سهام  )١١٦
 .املكتبة العصرية ، بريوت .  النبوية

مكتبـة  .  املدخل إىل علـم الـنفس  ) : م  ١٩٧٦( موسى ، عبد اهللا عبد احلي  )١١٧
 .القاهرة  اخلاجني،

لتعليم نظرة يف مناهج التربية اإلسـالمية بـا  ) هـ ١٤٠٠( الناقة ، حممود كامل  )١١٨
 .كلية التربية ، مكة املكرمة .  العام

.  أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها ) : هـ  ١٣٩٩( النحالوي ، عبد الرمحن  )١١٩
 .دار الفكر ، دمشق 

التربيـة اإلسـالمية واملشـكالت    ) : هــ   ١٤٠٢( النحالوي ، عبد الرمحن  )١٢٠
  .املكتب اإلسالمي  ، دمشق  .املعاصرة

 .األهداف العامة إىل أهداف سلوكيةحول ترمجة  ) :هـ  ١٤٠٣( الندوة العاملية  )١٢١
 .املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج ، الكويت

 .دار الفرقان ، عمان .  علم النفس التربوي) : م  ١٩٨٤( نشوايت ، عبد ايد  )١٢٢
،  ٧ط.  طرق تدريس التربية اإلسـالمية ) : هـ  ١٤٠٣( اهلامشي ، عابد توفيق  )١٢٣

 .رسالة ، بريوت مؤسسة ال
علم النفس التكويين أسسه وتطبيقاته من ) :  م  ١٩٨٢(اهلامشي ، عبد احلميد   )١٢٤

 .، مكتبة اخلاجني ، القاهرة  ٧ط.  الوالدة إىل الشيخوخة
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اإلعداد النفسي والتربوي ملـدرس  ) : هـ  ١٣٨٥( اهلامشي ، عبد احلميد حممد  )١٢٥
 .، دمشق ) ن.د. ( التربية اإلسالمية

دار صفاء للنشر .  التنشئة االجتماعية للطفل) : م  ٢٠٠٣( مر أمحد مهشري ، ع )١٢٦
 .والتوزيع ، عمان 

كرت العمال يف سـنن األقـوال   ) : هـ  ١٤١٠( اهلندي ، علي بن حسام الدين  )١٢٧
 .دار إحياء التراث العريب ، بريوت .  واألفعال

ية وحاجـات  التنشئة االجتماع) : ت .د( العزيب ، زينب . اهلواري ، عادل خمتار  )١٢٨
 .  الطفل

. سياسة التعليم يف اململكة العربية السـعودية  ) : هـ  ١٣٩٠( وزارة املعارف  )١٢٩
 .مكتبة الوثائق التربوية ، الرياض 

دليل النشاط املدرسـي للمـواد الدراسـية ، يف    ) :  ١٤٠٦( وزارة املعارف  )١٣٠
 .مطابع الفرزدق ، الرياض . املرحلتني املتوسطة والثانوية 

 .الرياض.  علم األخالق اإلسالمية) : هـ  ١٤١٣( قداد ياجلن ، م )١٣١
  : العلميةالرسائل  :رابعاً *

      .  التربية الوجدانيـة يف اإلسـالم  ) : هـ  ١٤١٧( حجازي ، مسية حممد علي  )١٣٢
 ).رسالة دكتوراه غري منشورة  ، جامعة أم القرى  ، كلية التربية ، مكة املكرمة ( 

رسـالة  .  التلفزيون وتربية الطفل املسلم) : هـ  ١٤١٠( اخلياط ، عالية حممد  )١٣٣
 .ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة املكرمة

القيم التربوية املوجهة للطفل املصري ) : م  ١٩٩٠( الدكروري ، أمحد عبد اهللا  )١٣٤
،   رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة عني مشس.   من خالل الراديو والتلفزيون

 .القاهرة  
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املشكالت السلوكية اليت يعاين منها أطفـال  ) : م  ١٩٨٥( زكي ، عزة حسني  )١٣٥
، رسالة ماجسـتري  املرحلة االبتدائية احملرومني وغري احملرومني من الرعاية الوالدية 

 .غري منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس 
تربية طفل املدرسة االبتدائيـة  ) : هـ ١٤٢٣ (السامل ، البندري سعد عبد العزيز  )١٣٦

رسالة ماجستري غري منشورة  ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، . ( رؤية مستقبلية 
 ) .مكة املكرمة 

العالقة بني بـرامج القنـوات الفضـائية    ) : هـ  ١٤١٩( عنرب ، سامي حسن  )١٣٧
. ية يف حمافظة جدةوسلوك العدوان لدى تالميذ الصفوف العليا باملرحلة االبتدائ

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة املكرمة 
.  صورة البث التلفزيوين العاملي املباشر) : هـ  ١٤١٢( الفيومي ، حممد علي  )١٣٨

  .رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة املكرمة 
  :املؤمترات  :خامساً *

مكتب التربية .  التربية وأزمة التنمية البشرية) :  ٢٠٠٢( الشراح ، يعقوب أمحد  )١٣٩
 .العريب لدول اخلليج ، الرياض 

أثر ثقافة اتمع يف التربيـة الوجدانيـة    ) :م  ٢٠٠٦( عبود ، حممد عبد الغين  )١٤٠
 .جامعة القاهرة ، كلية رياض األطفال . للطفل 

اجلمعية .  الطفل العريب واقعه ومستقبله ) :م  ١٩٩٣( فراج ، عثمان لبيب  )١٤١
 .الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، الكويت 

 .، الرياض   ندوة الطفل والتنمية) :  هـ  ١٤٠٧( وزارة التخطيط  )١٤٢
 
  : االت والدوريات : سادساً * 

جملة شؤون .  ظاهرة الطالق بني األسباب واآلثار) : م  ٢٠٠٥( بودبابة ، رابح  )١٤٣
 .، مجعية االجتماعيني ، الشارقة  ٢٢، العدد  اجتماعية
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النشاط املدرسي الالصفي وأثر ممارسـته   ) :م  ١٩٩٣( خلوف ، لطفي عمارة  )١٤٤
جملة كلية التربية ، العـدد  .  على حتصيل تالميذ املرحلة االبتدائية يف الرياضيات

 .، جامعة املنصورة  ٢٣
مؤمتر التربية الوجدانيـة  ملخص ألهم حبوث ) : هـ ١٤٢٧( عبد املنعم ، خالد  )١٤٥

 .، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ٤٤العدد جملة إسالمية املعرفة ، .  للطفل
جملة شؤون اجتماعي، .  حقوق الطفل يف اإلسالم) : م ٢٠٠٦(ايدل ، عبد اهللا   )١٤٦

 .، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية  ٩٢العدد 
األنشطة املدرسية احلرة يف التعليم ) : م  ١٩٩١ (معوض ، صالح الدين إبراهيم  )١٤٧

 .، جامعة املنصورة ١٦جملة كلية التربية ، العدد .  الثانوي العام
 

 
  

      


