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دور األسرة يف تنمية القيم اخللقية لدى الطفل 
 يف ضوء الرتبية اإلسالمية

 *محمد بً عبد هللا الحاشمي

 

 

تهضٍ الضعاؾت ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة في جىمُت الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل في غىء التربُت ؤلاؾالمُت، مً وحهت هكغ _  خلص امل

ؼ الُٓم مهلماث ٍعاع ألاؾُاٛ  وأمهاث ألاؾُاٛ في مضًىت هجغان، ولخدُٓٔ طلٚ َٓض ضمم الباخث أصاة لُٓاؽ صوع ألاؾغة لخهٍؼ

ؼ  غ َيها شغوؽ الطضّ والثباث اإلاىاؾبت، وجػمىذ أصاة الُٓاؽ مدىعًٍ عةِؿحن َما: واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ الخلُٓت للؿُل جخَى

اع ألا  ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل  الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل، وجطىعاث مهلماث ٍع غ صوع ألاؾغة في حهٍؼ ؾُاٛ وألامهاث خٛى جؿٍى

اع ألاؾُاٛ وألامهاث بطىعة  ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل مً وحهت هكغ مهلماث ٍع وأقهغث الىخاةج: أن واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ هي ٖظلٚ بضعح غ واْو ٍع ٗاهذ ٖبحرة، وأن جطىعاتهً خٛى جؿٍى ت ٖبحرة، وأوضذ الضعاؾت بـ: وغو زؿت اؾتراجُجُت نامت 

مً ْبل الجامهاث ومغاٖؼ البدىر حؿخُُض منها الىػاعاث واإلاإؾؿاث والجمهُاث اإلاهىُت باألؾغة والؿُل جٓىم نلى جثُِٓ ألاؾغة 

 مبني نلى مىهج الىبي ضلى هللا نلُه وؾلم في الحُاة، ويغؽ الُٓم ا
ً

 ؾلُما
ً

 ئؾالمُا
ً

ا  جغبٍى
ً

ا في ألاؾغة والؿُل جثُُٓا َؼ لخلُٓت وحهٍؼ

ا وأَمُتها، ٖما أوضذ  ُاث الخاؾئت خؿب اهدشاَع ، ومهالجت الؿلٖى
ً

 َانال
ً

باؾخسضام ألاؾالُب والىؾاةل الحضًثت وجىقُُها جىقُُا

ت بحن ألاؾغة والغوغت ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل، وجٙامل الجهىص التربٍى ت لؤلؾغة لخهٍؼ  .بػغوعة نمل صوعاث جغبٍى

اع، الُٓم ألازالُْت للؿُل، : صوع ألاؾغةالكلماث املفخاحيت  .جطىعاث ألامهاث، جطىعاث مهلماث الٍغ

 
 

 

 

 

 

 

 حامعت هجسان _أسخاذ أصول التربيت املشازك *

 مً ِكبل كسس ي ألامير هاًف بً عبدالعصيص للليم ألاخالكيت بجامعت امللك عبدالعصيص 
ً
 ومعىويا

ً
 هرا البحث مدعوم مادًا
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 إلاسالميت التربيت ضوء في الطفل لدى الصلليت الليم جىميت في ألاسسة دوز 
ّدَمت. 1

َ
ل
ُ
 امل

الؿُىلت اإلاب٘غة مً أَم اإلاغاخل التي ًمغ بها الُغص، حهض مغخلت        

ٔ اإلاىهج التربىي   َو
ً
 ؾلُما

ً
ىا ً شخطِخه جٍٙى ألنها الىىاة الحُٓٓت لخٍٙى

ٗاَت الجىاهب الجؿضًت والىُؿُت والخلُٓت  ؤلاؾالمي الؿلُم في 
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شٙل ألاؾُاٛ هطِ نضص الؿٙان في الهالم الهغبي، ومغخلت        َو

ت خاؾمت في خُاة الُغص، َمً زاللها جغس ي صناةم  الؿُىلت مغخلت نمٍغ

اء الصخطُت، والخأزغ في اإلادُـ الظي ٌهِش َُه، مما ٌؿانض نلى بى

جىمُت، وهطج الىمى اإلاهغفي، والىُس ي والاحخماعي في اإلاغاخل الخالُت لها، 

 و لُخالءم مو زٓاَت اإلاجخمو الظي ًيخمي ئلُه الؿُل، 
ً
لُطبذ ْاصعا

، للهِش ٖمىاؾً ضالح، ومخىاػن ومخىأَ ومخُانل مو 
ً
ال ومَإ

ُه وجىمُخه ]مجخمهه، ٌؿ  ].2هم في ْع

ٗاَت الطُاث والُٓم الىبُلت        َالؿُل في َظٍ اإلاغخلت مهُأ ل٘ؿب 

ت اإلاىاؾبت، بدُث ًدؿم أَغاصَا وزاضت  ئطا تهُأث له البِئت ألاؾٍغ

ٗاَت  الىالضًً باإلاؿإولُت وؤلاصعإ الحُٓٓي لضوعَم التربىي في 

ئط ئن ألاؾغة هي اإلاجاَلث بما َيها يغؽ الُٓم الخلُٓت الؿامُت، 

الحاغىت واإلاإزغة الُانلت في َظٍ اإلاغخلت وزاضت ألام التي لها صوع ٖبحر 

ظلٚ ألاب الظي ٌهض عب  ً الجىاهب ؤلاًجابُت في الؿُل ٖو في جٍٙى

 .ألاؾغة واإلاؿإوٛ ألاٛو ننها

ؼ الجىاهب        لظا َان نلى ألاؾغة اإلاؿإولُت ال٘بري في جىمُت وحهٍؼ

ت لضي الؿُل  ٔ اإلاىهج التربىي ؤلاؾالمي بدُث حؿعى ئلى َهم الُؿٍغ َو

ُُُت الهمل نلى  مُهىم الُٓم التي ًيبغي يغؾه في شخطُت الؿُل، ٖو

ت اإلام٘ىت مثل الٓضوة والٓطت  ٗاَت ألاؾالُب التربٍى ا باؾدثماع  َؼ حهٍؼ

ت  ُب وهدى طلٚ بالخضعج ومغاناة اإلاغخلت الهمٍغ والحىاع والتريُب والتَر

ٔ عؤٍت للؿُل والاَاصة م ً وؾاةل ؤلانالم والخٓىُت الحضًثت في اإلاجٛز َو

ت ئؾالمُت واضحت  .جغبٍى

      ،
ً
ٖما ًخم في مغخلت الؿُىلت عؾم مالمذ شخطُت الؿُل مؿخٓبال

ً الهاصاث وجىمى لضًه اإلاُٛى  يها ً٘دؿب الُٓم والاججاَاث، وجٍٙى َو

 ].3] والاؾخهضاصاث

 في حشُ٘ل َاألخضار زالٛ مغخلت الؿُىلت اإلاب٘غ      
ً
 مهما

ً
ة جلهب صوعا

ى ما ًإزغ نلى ؾبُه الصخطُت زالٛ اإلاغآَت،  خهشخطُت الُغص َو

 جٙىن َغضت نبىعٍ للمغآَت مٙللت بالىجاح أٖثر 
ً
َالؿُل الؿىي هُؿُا

مً يحٍر وبشٙل نام َُمً٘ الٓٛى بأن مغخلت الؿُىلت اإلاب٘غة هي 

ٗاهذ  ألاؾاؽ والٓىانض التي ًخم بىاء الصخطُت الؿلُمت نليها َٙلما 

ٗاهذ الصخطُت في اإلاؿخٓبل أْغب ئلى  الؿىاء واله٘ـ أْغب للؿىاء 

 ].4باله٘ـ ]

اع ألاؾُاٛ، َان طلٚ ًمهض لالهخٓاٛ        ونىضما ًضزل الؿُل في ٍع

مً حى اإلاجٛز ئلى حى شبُه بجى اإلاضعؾت يحر أهه ًٌلب نلُه اللهب، 

اع ألاؾُاٛ جخىؾو الهالْاث الاحخمانُت لضي الؿُل لدشمل  َُي ٍع

لجمانت مهلمت الطِ وعَاّ الطِ، والظًً ٌشٙلىن أٛو هىاة 

خهلم الؿُل في َظٍ الُترة ْىاهحن الهالْاث الاحخمانُت  اّ، ٍو الَغ

بضأ في مماعؾت بهؼ َظٍ الاؾتراجُجُاث، َمثال لً ٌهىص  اإلابؿؿت بل ٍو

ألزظ ٖغجه مً بحن ػمالةه نىض نضم عغاةه نً أخض الؼمالء، بل ًبضأ 

طا باإلخؿاؽ باإلاؿإولُت هدى ػمالةه واللهبت َهى ًدب اللهب الجماعي 

 ].5] الٓىاهحن

ومً َىا َٓض َضَذ َظٍ الضعاؾت ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة في      

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل في غىء التربُت ؤلاؾالمُت مً وحهت  حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ اإلالخدٓحن بالغوغاث في  هكغ مهلماث ٍع

َا مً الُلؿُاث مضًىت هجغان، طلٚ ألن التربُت ؤلاؾالمُت جخمّحز نً يحر 

ألازغي باَخمامها بالُٓم مً حهت، ونىاًتها الُاةٓت بمغخلت الؿُىلت مً 

 .حهت أزغي 

 مشكلت الدزاست. 2

الُٓم الخلُٓت غغوعة احخمانُت ألي مجخمو ألنها ؾبب في جماؾٚ      

ا، وهي ًيبىم الؿهاصة ومطضع  اإلاجخمو وجٓضمه وصوام خػاعجه وهمَى

ض أَمُتها في اإلاجخمو اإلاؿلم الظي جٓىم َُه ألازالّ نلى  الىجاح، وجٍؼ

م، ومىهج الىبي ضلى هللا نلُه وؾلم الظي وضُه هللا نؼ  الٓغآن الٍ٘غ

ٍٔ َنِكٍُم " )ؾىعة الٓلم، 
ُ
ل
ُ
ٰى ز

َ
َهل

َ
َٚ ل  ( 4وحل بٓىله "َوِئهَّ

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل أمغ مهم للًاًت زاضت في       ولظا َان حهٍؼ

ت التي جىغو َيها البظوع ألاولى للصخطُت، وحهخبر  َظٍ اإلاغخلت الهمٍغ

ه، ومما ٌؿهم  ٗاةؼ ألاؾاؾُت في جغبُت الؿُل وجىحُه ؾلٖى أخض أَم الغ

ؼ الُٓم الخلُٓت في هُؿُت الؿُل ئصعإ  بطىعة َانلت في يغؽ وحهٍؼ

ا بالىؾاةل  َؼ ألاؾغة ألَمُتها في خُاجه اإلاؿخٓبلُت، والهمل نلى حهٍؼ

 .ي الؿُلوألاؾالُب اإلادببت لض

ض أوضحذ صعاؾت ؾُمُخا      [ مضي جأزحر اإلاُاَُم الخلُٓت للؿُل 6] ْو

ت والثٓاَت  بمهاًحر اإلاجخمو والهٍغ الؿاةض َُه، وبالهىامل ألاؾٍغ

اإلادُؿت به، ٖما أشاعث ئلى أن آلاباء طوي الُانلُت الىانُت في جغبُت 

ئن اإلادُـ  أبىائهم َم ألاْضع نلى حهضًل اإلاُاَُم الخلُٓت لضيهم خُث

 في التزام الؿُل بالٓىانض 
ً
الاحخماعي طاث الخطاةظ اإلاخمحزة ًإزغ ئًجابا

٘ؿبه اإلاُاَُم الخلُٓت اإلاىاؾبت للمجخمو  .الاحخمانُت ٍو

[ ئلى أن الاهدغاَاث لضي الهضًض مً 7] ٖما أشاعث صعاؾت خمضان      

 ألابىاء ونىاصَم ومهاعغتهم لضؾخىع ألاؾغة وجمغصَم نلى ؾلؿاتها

ٓضان ألامً في مسخلِ مىاحي  الُىمُت وغهِ جدطُلهم الضعاس ي، َو

الُغص وألاؾغة واإلاضعؾت واإلاإؾؿت والهمل وألاماًٖ الهامت ئهما هي 

مإشغاث مباشغة لػهِ جغبُت ألاؾغة واإلاضعؾت ونضم الٓضعة نلى 

ؼ الُٓم الخلُٓت، وبىاء نلى طلٚ َٓض أٖضث جىضُاث مإجمغ  يغؽ وحهٍؼ

[ نلى غغوعة جيشئت الؿُل نلى الُٓم 8الخلُٓت ]مىكىمت التربُت 

ت مب٘غة  .الخلُٓت والاحخمانُت مىظ مغخلت نمٍغ

 أسئلت الدزاستأ. 

ؼ التربُت الخلُٓت لضي الؿُل في اإلاجخمو   1 ما واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ اإلالخدٓحن  مً وحهت هكغ مهلماث ٍع

 بالغوغاث بمضًىت هجغان؟

ــــىعاث مهلمـــــا جطـــم  2 ــــاع ألاؾُــــاث ٍعـ ــــاٛ وأمهـ ــــاث ألاؾُـ ــاٛ اإلاـ  ً ـــلخدُٓـ
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ؼ التربُت الخلُٓت لضي  بالغوغاث بمضًىت هجغان نً صوع ألاؾغة في حهٍؼ

 الؿُل؟

اع   3 َل َىإ َغوّ طاث صَللت ئخطاةُت بحن اؾخجاباث مهلماث ٍع

بالغوغاث في مضًىت هجغان نً صوع  ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ اإلالخدٓحن

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل؟  ألاؾغة في حهٍؼ

 أهداف الدزاستب. 

الخهٍغ نلى مُهىم الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل في غىء التربُت  -1

 .ؤلاؾالمُت

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل  -2 الخهٍغ نلى واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ   وألامهاث في مضًىت هجغان؟مً وحهت هكغ مهلماث ٍع

اع ألاؾُاٛ وألامهاث بمضًىت  -3 الخهٍغ نلى جطىعاث مهلماث ٍع

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل؟  هجغان خٛى صوع ألاؾغة في حهٍؼ

 .اْتراح آلُت مىاؾبت لخىُُظ هخاةج وجىضُاث البدث -4

 أهميت الدزاستج. 

 :جكهغ أَمُت الضعاؾت َُما ًلي       

الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل مً أَم مٙىهاث شخطِخه، أن جىمُت  -1

ٗاَت أَغاص ألاؾغة َُجب الهمل نلى جىمُتها  .وله هخاةج ئًجابُت نلى 

الضعاؾت جلُذ هكغ اإلاسخطحن واإلاسخطاث في ألاحهؼة الحٙىمُت  -2

والىػاعاث اإلاسخلُت، مثل وػاعة الخهلُم، ووػاعة الشإون الاحخمانُت ئلى 

نلمُت جىمي الُٓم بطىعة نامت، ومنها الُٓم أَمُت ئًجاص صعاؾاث 

 .الاحخمانُت

ًمً٘ أن ٌؿخُُض مً َظٍ الضعاؾت اإلاؿئىلىن واإلاؿئىَلث  -3

ت  والٓاةمىن نلى أهكمت التربُت والخهلُم في وغو الخؿـ التربٍى

واإلاىاهج الضعاؾُت، واإلاهخمىن واإلاهخماث بمجاٛ الضعاؾاث الاحخمانُت 

ت أؾالُب ت في مهَغ  .جىمُت الُٓم الخلُٓت في مغخلت الؿُىلت والتربٍى

جُسح َظٍ الضعاؾت اإلاجاٛ أمام اإلاهخمحن بمجاٛ صعاؾت الُٓم لضي  -4

ض مً الضعاؾاث التي ًمً٘ أن جٙىن م٘ملت وصانمت  ألاؾُاٛ إلحغاء اإلاٍؼ

ؼ وجىمُت الُٓم ٌؿانضها  للضعاؾت الحالُت، خُث ئن ال٘شِ نً حهٍؼ

والاًجابُت في يغؽ َظٍ الُٓم، نلى الخهٍغ نلى مىاؾً الؿلبُت 

ؼ وجىمُت  ظلٚ وغو الخؿـ الخىحيهُت والخىنُت لخهضًل ُُُٖت حهٍؼ ٖو

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي ألاؾُاٛ ئطا  ٗاهذ ؾلبُت، وحهٍؼ الُٓم الخلُٓت ئطا 

 .ٗاهذ ئًجابُت

 مً الخىضُاث واإلآترخاث  -5
ً
ًمً٘ أن جػُِ َظٍ الضعاؾت نضصا

 .ُللخىمُت الُٓم الخلُٓت لضي الؿ

 حدود الدزاستد. 

الحضوص الؼماهُت: اْخطغث َظٍ الضعاؾت نلى البدث في واْو صوع ألاؾغة 

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل في الغوغت في غىء التربُت  في حهٍؼ

 .7438ٌٌ، 7437ؤلاؾالمُت في الُطل الضعاس ي ألاٛو للهام 

ؼ الٓ ُم وجدىاٛو الضعاؾت الحالُت واْو وجطىعاث صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ  الخلُٓت مً وحهت هكغ مهلماث ٍع

 .اإلالخدٓحن بالغوغاث

اع ألاؾُاٛ في مضًىت هجغان  .الحضوص اإلاٙاهُت: ٍع

اع ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ اإلالخدٓحن  ت: مهلماث ٍع الحضوص البشٍغ

 .بالغوغاث في مضًىت هجغان

 مصطخلحاث الدزاستٌ. 

 :الُٓم 

ىمذ الص يء واؾخٓىمخه       الُٓم في اللًت مطضع بمهنى الاؾخٓامت، ْو

م ومؿخُٓم ] ىمخه نضلخه َهى ٍْى  ].9بمهنى زمىخه، واؾخٓام انخضٛ ْو

ُمت اإلاخام زمىه  والُٓم: الُٓمت لًت: مً ُْمت الص يء بمهنى ْضٍع ْو

ىمذ الؿلهت أو الص يء بمهنى: زمىتها أي حهلذ لها زمىا، والُٓم في  ْو

ظم  اللًت ٗل ت نىض الىاؽ بدُث ًمضح مً ًلتزم بها ٍو ما له ُْمت مهىٍى

 ].71مً ًسالُها ]

والص يء الُٓم: أي الص يء الًالي الىُِـ  والاوؿان الُٓم: الصخظ 

ُو  .اإلاهخض به طو اإلاٙاهت والٓضع الَغ

م في آًاث نضًضة منها  ولٓض وعصث ٗلمت )ُْمت( و)ُْم( في الٓغآن الٍ٘غ

 
ُ
اَء ْىله حهالى: )َوَما أ َُ ًَ ُخَى ً ُه الّضِ

َ
ِلِطحَن ل

ْ
َه ُمس

َّ
ْهُبُضوا الل َُ  ِل

ّ
ِمُغوا ِئَل

َمِت( )البِىت:  ِ
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َ
 َوط

َ
اة

َ
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َ
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َخاَب َول ِ٘
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َ
َٛ َنل َؼ

ْ
ه
َ
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َّ
ِه ال

َّ
َحْمُض ِلل

ْ
ىله حهالى: )ال ْو

 ًَ ِظً
َّ
ْإِمِىحَن ال

ُ ْ
َغ اإلا ِ

ّ
َبش ٍُ ُه َو

ْ
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َ
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ً
ِضًضا

َ
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ً
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ْ
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ً
ما ِ

ُّ ُه ِنَىَحا* َْ
َ
ل

 َخَؿ 
ً
ْحغا

َ
ُهْم أ

َ
نَّ ل

َ
اِلَحاِث أ ىَن الطَّ

ُ
ْهَمل ( )ال٘هِ: ٌَ

ً
 ( 2-7ىا

ْىٌم َل َمَغصَّ        ًَ ِحَي 
ْ
أ ًَ ْن 

َ
ْبِل أ

َ
ْ ًْ ِم ِم ِ

ُّ َٓ ًِ الْ ً َٚ ِللّضِ ْم َوْحَه ِْ
َ
أ
َ
ىله حهالى: )َ ْو

ُنىَن( )الغوم:  ضَّ طَّ ًَ ْىَمِئٍظ  ًَ ِه 
َّ
ًَ الل ُه ِم

َ
 ( 43ل

وفي التربُت: "الُٓمت مُهىم ًخبىاٍ الُغص َلنخٓاصٍ بصحخه نٓلُا 

 
ً
  ، وعبماووحضاهُا

ً
 ].77] ئًماهُا

ىن هي: اإلاهاًحر اإلاىحهت لحُاة الُغص        ض التربٍى َالُٓم ٖما ًٖإ

، َُٓضان الُٓم أو غُانها  ه، َهي ألاؾاؽ في الضاَهُت والؿلٕى وؾلٖى

ها ًجهل الُغص ًىضمج في أنماٛ نشىاةُت ٌؿُؿغ نلُت  أو نضم حهَغ

 ].72ؤلاخباؽ الخام لهضم ئصعإ حضوي ما جٓىم به مً أَهاٛ ]

 هي مجمىنت ألازالّ التي جطىو وؿَُج      
ُ
م الخلُٓت ؤلاؾالمُت َُ

ِٓ وال

 نلى الخُانل الحّيِ مو 
ً
ها مخٙاملت ْاصعة

ُ
الصخطُت ؤلاؾالمُت، وججَهل

ـ  ُْ ِٔ مو أنػاةه، ونلى الهمِل مً أحِل الىَّ
ُ
اإلاجخمو، ونلى الخىاَ

ؾغة والهُٓضة ]
ُ
 ].73وألا

ألاَغاص والجماناث والتي حؿدىض ئلى  وهي اإلاهاًحر التي جدضص ؾلٕى     

الخطىع الاؾالمي وحهض مغحهُاث في الح٘م نلى ضىاب الؿلٕى أو 

 ].71زؿئه ]

وهي مجمىنت مً اإلاباصب والٓىانض واإلاثل الهلُا التي هٛؼ بها )      

ه في غىئها وجٙىن مغحو  خدضص ؾلٖى الىحي والتي ًإمً بها ؤلاوؿان ٍو

اث جغبؿه باهلل خ٘مه في ٗل ما ًطضع نىه مً  أَهاٛ وأْىاٛ وجطَغ

 ].74والٙىن( ]

الؿُل: ٌشحر مُهىم الؿُىلت ئلى اإلاغخلت اإلاب٘غة مً خُاة ؤلاوؿان والتي 

ً أو  ٗاهىا أبٍى ًٙىن زاللها في انخماص شبه جام نلى اإلادُؿحن به ؾىاء 

أنػاء ألاؾغة أو اإلاضعؾحن  وهي التي جبضأ مً الىَلصة وجيخهي بالبلىى، 

{ )الحج : َالبضاًت
ً
ال ُْ ْم ِؾ

ُ
ِغُح٘

ْ
س

ُ
مَّ ه

ُ
 ( 5جٙىن بالؿُىلت ًٓٛى حهالى }ز

َم 
ُ
ُحل

ْ
ُم ال

ُ
ُٛ ِمْى٘ ا َُ ؾْ

َ ْ
ٌَ ألا ا َبلَ

َ
وجيخهي مغخلت الؿُىلت بالبلىى }َوِئط

ْبِلِهْم{ )ؾىعة الىىع :
َ
ْ ًْ ًَ ِم ِظً

َّ
َن ال

َ
ط

ْ
َما اْؾَخأ

َ
ىا ٖ

ُ
ِطه

ْ
ْؿَخأ َِ لْ

َ
      (، أي 59َ

 تي جمخض مً الىَلصة ئلى الخامؿت نشغة مً الهمغ خؿب ت الـمغخلــا الــــأنه
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ِ َُئت الُىهِؿُِ ]  ].75حهٍغ

واإلآطىص بالؿُل في َظٍ الضعاؾت َى الؿُل اإلالخدٔ بالغوغت مً     

 .ؾىىاث 6ؾىىاث ئلى ؾً  4ؾً 

 إلاطاز الىظسي . 3

ؼ الُٓم الخلُٓت للؿُل : أَمُت حهٍؼ
ً
 :أوَل

ؼ الُٓم الخلُٓت       ً ئن حهٍؼ للؿُل له أَمُت بالًت في همٍى وجٍٙى

ه ونالْاجه الاحخمانُت في اإلاؿخٓبل وجخلخظ َُما ًلي  شخطِخه وؾلٖى

[76:[ 

جمىذ الُٓم اإلاشانغ الىبُلت والخهبحر نىه بأؾلىب مٓبٛى لضي  -

ً  .الجمانت التي ًيخمىن ئليها لخدُٓٔ الؿهاصة ألهُؿهم ولآلزٍغ

ً حؿانض الؿُل نلى الخيبإ بالؿلٕى ا - لخلٓي الُغصي والجماعي لآلزٍغ

 .في اإلاىاِْ اإلاسخلُت

 .ججهل ؾلٕى الؿُل ًخطِ بالخىاؾٔ ونضم الخىاْؼ -

ُاث الخلُٓت التي حؿخمغ مههم في مغاخل  - ج٘ؿب الؿُل الؿلٖى

 .خُاتهم اإلاؿخٓبلُت

حؿانض الؿُل نلى الخهٍغ نلى واحبه هدى هُؿه وهدى ألاَغاص  -

ً وهدى مجخمهه ]  ].77آلازٍغ

حهض اإلاطضع ألاؾاس ي إلاا ًطضع نىه مً مشانغ وأخاؾِـ وأَٙاع  -

وؾمىخاث وأمان، ومً زم أْىاٛ وأَهاٛ، َهي اإلاٙىن الحُٓٓي 

 .لصخطِخه اإلامحزة نً يحٍر مً الىاؽ

ؼ الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل في غىء التربُت  زاهُا: صوع ألاؾغة في حهٍؼ

 :ؤلاؾالمُت

انل في جي       شئت الؿُل جيشئت ئؾالمُت ضالحت لؤلؾغة صوع ٖبحر َو

حهؼػ الجىاهب الىُؿُت والخلُٓت والاحخمانُت وجىمُت اإلاهاعاث الخلُٓت 

خُث ئن الىالضًً َما اإلاإزغان ألاؾاؾُان في جلٚ اإلاغخلت، ئط ًخلٓى نً 

ٗاَت الخىحيهاث وؤلاًداءاث التي جىمي شخطِخه ألن )ألانضاص  ٓهما  ؾٍغ

بضاًت الصحُدت لهالج اإلاجخمو مً الخلٓي والاحخماعي للؿُل َى ال

اإلاش٘الث ألازالُْت، ألن أيلب اإلاشاٗل التي ٌهاهيها اإلاجخمو اإلاهاضغ هي 

مشاٗل جغحو أضىلها لًُاب الاَخمام بالتربُت الخلُٓت بطُت أؾاؾُت، 

ض الحاحت لالَخمام بالجاهب الخلٓي في ؤلاوؿان والبدث في  مما ًٍؼ

اث، زاضت في مغخلت ؾبُهخه بٙل ما ًدمله مً زطاةظ وؾم

 ].78الؿُىلت اإلاب٘غة ]

ئن اإلاشٙلت ال٘بري التي جىاحه مجخمهاجىا وأؾغها ومضعاؾىا هي زلُٓت      

ت الخلُٓت هي أشض ما جدخاحه  مت والهٍى بالضعحت ألاولى؛ َاألزالّ الٍٓى

 والخغوج 
ً
 مً النهػت مجضصا

ً
ا أؾغها وأبىاؤها َظٍ ألاًام لىخمً٘ خػاٍع

ل ما هخماٍ بأن َل ًٙىن الخضَىع مً ٖبىجىا ألن ا لخلٔ َى اإلاطحر، ٗو

 
ً
اث هاحما الظي حهِشه البلضان الىامُت نلى مسخلِ الطهض واإلاؿخٍى

 ].7نً ؾىء َظا اإلاطحر ألازالقي ]

ؼ الُٓم الخلُٓت مً زالٛ مغاناة  مً٘ أن ًٙىن لؤلؾغة صوع في حهٍؼ ٍو

ت  :نضص مً اإلاباصب في الحُاة ألاؾٍغ

ؾغة هي الحاغىت واإلاؿخٓغ للؿُل مىظ وهىمت أقُاٍع الٓضوة: حهض ألا  -1

ٗاهذ َظا الحاغىت مخىاؾٓت َُما بُنها مً حمُو الجىاهب  َاطا 

 نلى أزالُْاث ألاؾُاٛ 
ً
ُت َانها جإزغ ئًجابا ت والخلُٓت والؿلٖى الٍُ٘غ

 ٔ ظا ًأحي نً ؾٍغ ي، َو م اإلاهغفي والخلٓي والؿلٗى ُاتهم وهمَى وؾلٖى

م ومىهج الىبي ضلى هللا نلُه وؾلم َهم ألاؾغة لخهالُم الٓ غآن الٍ٘غ

ت الىاْهُت ؛ ْاٛ هللا حهالى:  التربىي ومداولت جؿبُٓه في الحُاة ألاؾٍغ

ْىَم  َُ َه َوالْ
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ْغُحى الل ًَ اَن 

َ
ٗ ًْ  إلِاَ

ٌ
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ٌ
ْؾَىة

ُ
ِه أ

َّ
ِٛ الل ْم ِفي َعُؾى

ُ
٘

َ
اَن ل

َ
ْض ٗ َٓ )لَ

ِثحًرا ))ألاخؼاب :
َ
َه ٖ

َّ
َغ الل

َ
ٖ

َ
ِزَغ َوط

ْ
( وجٓضًم الٓضواث الحؿىت مً ؾحر 27آلا

ٍْ ))ألاوهام :  َخِض
ْ
ُم اْ َُ ِبُهَضا

َ
ُه َ

َّ
َضي الل ََ  ًَ ِظً

َّ
َٚ ال ولِئ

ُ
( 91ألاهبُاء والغؾل )أ

ظلٚ ؾحر الؿابٓحن مً ؾلِ ألامت وممً ًٓخضي به ممً ًمثلىن  ٖو

م الظي هغيب في يغؾه ُٖٓمت لضي  هماطج للؿلٕى ؤلاوؿاوي الٍٓى

ل ٌؿخٓي في َظٍ اإلاغخلت مهكم الجىاهب الؿُل، طلٚ ألن الؿُ

ٔ الخٓ ُت نً ؾٍغ ٗاة و أؾلىب الاؾٓاؽ الخلُٓت والؿلٖى  ئطلُض واإلادا

ُاجه ونالْاجه مو  ًغي َُمً خىله وزاضت والضًه الىمىطج ألامثل لؿلٖى

 .اإلاجخمو

ومً اإلاهم نضم الخىاْؼ بحن ما جضنى ئلُه ألاؾغة مً ألازالّ وما       

ًلظي احؿل٘ه في الىاْو   للحطٛى نلى أمٍغ
ً
 :ٌهض نطِبا

ا وهمىطج لؤلبىاء في ٗل ش يء ًسظ جغبُتهم : صوعَا ٖٓضَو  .ألاٛو

ت، َخىاْؼ  ت يحر اإلاػؿغبت أو اإلاىدَغ غ الصخطُاث الٍٓى : جؿٍى
ً
زاهُا

ا ْضوة زم ًؼعم في ألابىاء الشهىع   صوعَا بانخباَع
ً
ألاؾغة ًُٓضَا جلٓاةُا

ُت اإلاخىىنت ]بالححرة والُٓم اإلاؼصوحت   ].7والاهدغاَاث الؿلٖى

ت اإلاؿخٓغة والهاصةت: اؾخٓغاع ألاؾغة مؿلب احخماعي  -2 البِئت ألاؾٍغ

ت وجيشئت الؿُل جيشئت أزالُْت  وجغبىي أؾاس ي في الؿهاصة ألاؾٍغ

 نلى 
ً
ؾلُمت، َدؿً الازخُاع ل٘ال الؼوححن ًىه٘ـ َُما بهض ئًجابا

ؿهم في بىا ء الجىاهب الىُؿُت والاحخمانُت مؿخٓبل ألاؾغة وأبىائها، َو

ٔ اإلاىهج التربىي ؤلاؾالمي، ألن الهالْاث والغوابـ  وألازالُْت َو

ت اإلابيُت نلى أؾـ مخِىت تهُأ اإلاىار التربىي الهاصب لًغؽ الُٓم  ألاؾٍغ

الخلُٓت في أَغاص ألاؾغة، وزاضت ألاؾُاٛ ألنهم ًخأزغون بضعحت ٖبحرة 

ت، وجؼعم في هُىؾه ت والخىاػن بالبِئت ألاؾٍغ م ؤلاًجابُت الؿٍى

 .والاؾخٓغاع الىُس ي

 ًخمخو      
ً
 صحُا

ً
ٗان اإلاىار ألاؾغي مىازا وجخدٓٔ التربُت الخلُٓت ٗلما 

َُه الؿُل باألمً وألامان والهضوء والاؾخٓغاع، بدُث حهُىه نلى الثٓت 

بالىُـ والصجانت في ئبضاء الغأي والٓضعة نلى الازخالٍ خُث الهضالت 

ّٓضع الؿُل صون اإلاؿاؽ  واإلاؿاواة ِ وٍُ  نً التهضًض والخسٍى
ً
بهُضا

 .باألزالّ والُٓم واإلاباصب

خؿً الخهامل مو الؿُل: ئن خؿً حهامل ألاؾغة مو الؿُل  -3

 ئًجابُت َانلت حؿهم في جىاػن 
ً
واخترامه ًٌغؽ في شخطِخه آزاعا

شخطِخه وزٓخه في هُؿه وػعم الُٓم الخلُٓت الُاغلت في هُؿِخه 

، ٍ٘غ ً مً خىله له   َو  لشهىعٍ بُ٘اهه وطاجه واخترام آلازٍغ
ً
هكغا

ذ  َاَلجطاٍ بالهضوء أزىاء التربُت والخىحُه واهخٓاء ألالُاف اإلاىاؾبت ْو

ؼ الُٓم   لخهٍؼ
ً
 ومالةما

ً
 مىاؾبا

ً
ا  أؾٍغ

ً
خضور ألازؿاء مىه جؼعم حىا

الخلُٓت لضًه، ألن خغص ألاؾغة نلى مغاناة مشانغ الؿُل 

ت والخلُٓت ونالْاجه وأخاؾِؿه، ًىمي ْ ضعاجه ومىاَبه الُؿٍغ

 في اإلاجخمو مً 
ً
 ومىخجا

ً
ٗا  ومشاع

ً
جهل مىه َغصا َانال الاحخمانُت، ٍو

 .خىله

ومً اإلاباصب ؤلاحغاةُت التي ًمً٘ لؤلؾغة مغاناتها في حهاملها مو      

ؼ الُٓم الخلُٓت ما ًلي ]  ]:7الؿُل مً أحل حهٍؼ

 ــــذ الؿُـــمى -
ً
ِ نً الهمل  ٗامال  ل اهدباَا  نىض عيبخه في الحضًث، والخْى
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 .والاؾخمام الجاص له

الخدلي بالهضوء ونضم الاهُهاٛ نىض اإلاىاْشت والحىاع مهه، واؾخسضام  -

 .أؾلىب الاْىام في الىضٛى ئلى الىخاةج اإلاؿلىبت

 .الخدلي باألصب واللؿِ والاخترام في الاجطاٛ والخساؾب مو الؿُل -

لتججىب اإلاداغغة وؤلام - ىاةم الخهلُماث الؿٍى  .الء ْو

ذ للحضًث مو ألام وألاب مو  - ئنؿاء الؿُل الػىء ألازػغ ؾىاٛ الْى

حر ئعشاص الؿُل  .التهُئت الىُؿُت واإلاهلىماجُت التي ْض جلؼمهما لخَى

 .حصجُو الؿُل نلى الخهبحر نً هُؿه ومشانٍغ وعيباجه وخاحاجه -

والهىاًاث اإلاُػلت له مو حصجُو الؿُل نلى مماعؾت ألاوشؿت  -

ؼ والخىحُه  .اإلاخابهت اإلاؿخمغة للخهٍؼ

ا لضًه - َؼ حز نلى ؤلاهجاػاث وؤلاًجابُاث التي ًٓىم بها وحهٍؼ  .التٖر

نٓض احخماناث صوعٍت لؤلؾغة إلاىاْشت الاهجاػاث وؤلاشاصة بها،  -

خذ اإلاجاٛ له  ُُُت الخًلب نليها َو والطهىباث التي واحهها الؿُل ٖو

تللخهبحر   .نً عأًه بٙل زٓت وخٍغ

ٗا ٌه٘ـ ُْمت مهُىت َهلى  -4 الدصجُو: نىضما ٌؿلٚ الؿُل ؾلى

ألاؾغة أن حؿانضٍ نلى جىمُتها ألهه مً اإلاهم أن ًغي الؿُل مشانغ 

الغغا والؿهاصة في وحٍى اإلادُؿحن به ؛ خُث ٌهؿُه طلٚ عصة َهل 

ظا ٌصجهه ٗا ؾُبا ومغيىبا، َو ض له أهه ْض ؾلٚ ؾلى نلى  ئًجابي ًٖإ

ج٘غاع َظا الؿلٕى في مىاِْ أزغي مشابهت، وبخ٘غاع َظا الؿلىٕ 

الضاٛ نلى ُْمت مهُىت َان َظٍ الُٓمت جىمى وجغسخ في وحضاهه وجطبذ 

حؼءا مً بىِخه الُٓمُت، ومً الػغوعي ججىب اإلابالًت في ئزابت الؿُل 

نلى الؿلٕى الؿُب ختى َل ًخدٛى الهضٍ مً وهلم الُٓم طاتها ئلى 

 ٛ و أؾالُب ؤلازابت والدصجُو ختى َل  الحطى نلى الثمً ٖما ًجب جىَى

ا ] هها الؿُل َخُٓض حضواَا وجأزحَر  ].79جخدٛى ئلى ناصة ًخْى

ض الؿُل نلى الُٓم  -5 ض واإلاماعؾت الهملُت: نلى ألاؾغة حهٍى الخهٍى

ٔ ال٘الم الىكغي وئلٓاء  ألازالُْت باإلاماعؾت الهملُت ولِـ نً ؾٍغ

ضٍ نلى الؿُؿغة نلى بُئخه  ألاوامغ لُٓخىو بها ٗامال، وحهٍى اْخىانا 

ُٓا مً زالٛ اإلاداولت والخؿأ وحهلُمه ان  والخهامل مهها حهامال ْع

 .الىاْو اإلادُـ به ًدخاج الى الخُانل الجاص مهه

وجٓبل ألاَٙاع الجضًضة مً الؿُل واخترام خبه لالؾخؿالم صون الخٓلُل 

لل مً شهىع الؿُل بظاجِخه مً شأهه او ْهٍغ او اخخٓاٍع ألن َظا ًٓ

ا في همى الُٓم لضًه ]  ].21مما ٌهخبر مهْى

 الدزاساث السابلت. 4

جىحض الهضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ صوع ألاؾغة في جغبُت الؿُل      

ؼ الُٓم الخلُٓت لضًه، مثل صعاؾت ؾُمُخاها [ التي َضَذ ئلى 6] وحهٍؼ

الخهٍغ نلى اإلاُاَُم التي ًّٙىنها الؿُل واإلاغجبؿت باإلاهاًحر ألازالُْت، 

واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج اإلآاعن للمٓاعهت بحن مجمىنخحن مً 

ت، وجُُٓم اإلاُاَُم  م وفي بِئاتهم ألاؾٍغ ألاؾُاٛ ًسخلُان في أنماَع

لبِئت والثٓاَُت الخلُٓت والاحخمانُت لضيهم مً زالٛ الازخالَاث ا

بُنهم، وجىضلذ الضعاؾت ئلى أن آلاباء طوي الُانلُت الىانُت في جغبُت 

أبىائهم َم ألاْضع نلى حهضًل اإلاُاَُم الخلُٓت لضي أبىائهم ألن اإلادُـ 

الاحخماعي طاث الخطاةظ اإلاخمحزة ًإزغ ئًجابُا في التزام الؿُل 

٘ؿبهم اإلاُاَُم الخلُٓت ا  .إلاىاؾبت للمجخموبالٓىانض الاحخمانُت ٍو

 م ؤلاؾالمُت ــى الُٓـــٍغ نلـــى الخهــَضَذ ئل َٓض[ 27صعاؾت بىجغ ]أما      

ض جىضلذ َظٍ الضعاؾت ئلى  اع ألاؾُاٛ، ْو الىاحب ئٖؿابها لؿُل ٍع

ُم احخمانُت، وأن  أن جلٚ الُٓم جىٓؿم ئلى ْؿمحن: ُْم طاجُت ْو

ت التي جدبهها مهلماث ٍع اع ألاؾُاٛ في يغؽ أَػل ألاؾالُب التربٍى

الُٓم ؤلاؾالمُت: الؿإاٛ اإلاباشغ والحىاع واإلاىاْشت واإلاالخكت والٓطت 

ً  .والدسجُالث الطىجُت والغؾم والخلٍى

[ ئلى الخهٍغ نلى أَم الُٓم 76ٖما َضَذ صعاؾت ئبغاَُم ]     

اع ؾً ) ( مً وحهت 6-5الخلُٓت التي ًيبغي جىمُتها لضي أؾُاٛ الٍغ

اع، والخدٓٔ مً مضي َانلُت هكغ مهلماث ومضًغ  اث ومىحهاث الٍغ

ت اإلآترح في جىمُت بهؼ الُٓم الخلُٓت لضي  بغهامج ألاوشؿت التربٍى

اع هي ألاماهت والطضّ وؤلاًثاع والخهاؾِ  نُىت مً أؾُاٛ الٍغ

ً اليؿٔ الُٓمي الخلٓي  والؿانت والخهاون والىكاَت ألنها أؾاؽ جٍٙى

ت  .لؤلؾُاٛ في َظٍ الُترة الهمٍغ

[ َٓض َضَذ ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة 22وأما صعاؾت باعنُضة ]      

ض اؾخسضمذ  ت وألازالُْت باإلاغخلت الابخضاةُت، ْو في التربُت الٍُ٘غ

الضعاؾت اإلاىهج الىضُي الاؾخيباؾي، وجىضلذ ئلى أن بىاء ؤلاًمان في 

ُٓه مً الاغؿغاب  ت ٍو هُـ الؿُل ًدُكه مً الشبهاث الٍُ٘غ

ً الُ٘غي، وأن  مماعؾت شغم هللا في الحُاة الُىمُت ًإصي ئلى جٍٙى

ُت صحُدت واهػباؽ زلٓي ٖبحر  .ناصاث ؾلٖى

[ ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة في 23] بِىما َضَذ صعاؾت ال٘ىاوي      

ُت مً مىكىع التربُت ؤلاؾالمُت،  اًت ألابىاء مً الاهدغاَاث الؿلٖى ْو

ض جىضلذ ئلى  أن الهىاًت بتربُت ألابىاء واؾخسضمذ اإلاىهج الىضُي، ْو

وجيشئتهم الخيشئت ؤلاؾالمُت الصحُدت جٓىي حاهب الخٍى والخشُت 

مً هللا حهالى، مما ًبهضَم نً جُاع الاهدغاَاث، وأن مً آزاع 

ُت نلى الُغص نضم الخُِ٘ مو البِئت الاحخمانُت  الاهدغاَاث الؿلٖى

 .اإلادُؿت به، والشهىع باإلخباؽ والُاؽ والٓلٔ الىُس ي

[ َٓض َضَذ ئلى جدلُل اإلانهاج الىؾني 24] وأما صعاؾت زؼنلي     

اع ألاؾُاٛ الحٙىمُت مً أحل ال٘شِ نً الُٓم ؤلاؾالمُت  إلاغخلت ٍع

ت الىاعصة في اإلانهاج الىؾني الخُانلي،  اإلاخػمىت في الىخاحاث التربٍى

ض جػمىذ ) ( ُْمت ئؾالمُت، وحاءث 42واؾخسضمذ اإلاىهج الىضُي، ْو

الُٓم الصخطُت أٖبر مً اإلاخىؾـ بِىما حاءث ج٘غاعاث الُٓم ج٘غاعاث 

 .الهٓضًت والخهبضًت والاحخمانُت أْل مً اإلاخىؾـ

[ التي َضَذ ئلى الخهٍغ نلى صوع 25وفي صعاؾت صايؿخاوي ]    

ت في جىمُت بهؼ الُٓم الخلُٓت والاحخمانُت لضي ؾُل  ألاوشؿت التربٍى

ض زلطذ الضعاؾت ئلى  الغوغت، وانخمضث نلى اإلاىهج الىضُي، ْو

وحىص َغوّ طاث صَللت ئخطاةُت وطلٚ لطالح الخؿبُٔ البهضي 

إلآُاؽ الُٓم الخلُٓت والاحخمانُت وأن هخاةج أؾُاٛ اإلاجمىنت 

ٗاهذ أَػل ب٘ثحر مً هخاةج اإلاجمىنت الػابؿت في اٖدؿاب  بُت  الخجٍغ

ُاث اإلاغجبؿت بالُٓم الخلُٓت والاحخمانُت  .الؿلٖى

[ ْض َضَذ ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة في 26اؾت َؼاػي ]ٖما أن صع     

جغبُت ؾُل ما ْبل اإلاغخلت الابخضاةُت نلى جدمل اإلاؿإولُت مً مىكىع 

التربُت ؤلاؾالمُت وانخمضث نلى اإلاىهج الىضُي، وجىضلذ ئلى أن ْضعة 

ِ نلى وعي ألاؾغة بالتربُت  جدمل الؿُل نلى جدّمل اإلاؿإولُت ًخْى

 .وأّن له ْابلُت لخدمل اإلاؿإولُتالؿلُمت للؿُل، 

 ٍغ نلى صوع التربُت ـــذ ئلى الخهــضَــض َـــ[ 27َٓغي ]ـــت الشهــا صعاؾـــوأم     
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باللهب في جىمُت الُٓم الخلُٓت لؿالب اإلاغخلت الابخضاةُت، واؾخسضمذ 

اإلاىهج الىضُي، وجىضلذ ئلى أن الُٓم الخلُٓت حشٙل ؾلٕى ؤلاوؿان 

ُه بظاجه، وحهخبر ُْم م٘دؿبت ومخهلمت وحؿهم في بىاء ش خطِخه وحهٍغ

ًمً٘ للُغص حهلمها واٖدؿابها ٖما ًمً٘ جىمُتها في هُىؽ ؾالب اإلاغخلت 

ٓت التربُت باللهب مً أَػل ؾّغ الخضَعـ  الابخضاةُت، وحهض ؾٍغ

 .اإلاىاؾبت لؿالب اإلاغخلت الابخضاةُت في جىمُت الُٓم في هُىؽ ألاؾُاٛ

ؼ 28ؾت مؿغ ]بِىما َضَذ صعا      [ ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة في حهٍؼ

ُْم الؿالم لضي الىاشئت مً جغبىي ئؾالمي، وانخمضث نلى اإلاىهج 

ت اإلاىاؾبت  الىضُي، وجىضلذ ئلى غغوعة مغاناة ألاؾغة لؤلؾالُب التربٍى

ُم الؿالم زاضت، وأن جمؿٚ  ؼ الُٓم ؤلاؾالمُت نامت، ْو للىاشئت لخهٍؼ

المُت ًىه٘ـ نلى جغبُت الىاشئت نلى الُٓم ألاؾغة باإلاباصب ؤلاؾ

 .الصحُدت

[ التي َضَذ ئلى الخهٍغ نلى الضوع التربىي 29] وأما صعاؾت نابض     

ت،  لؤلؾغة في جىمُت ُْم الهمل اإلانهي لضي أبىائها في غىء الؿحرة الىبٍى

ت  واؾخسضمذ اإلاىهج الاؾخيباؾي، وجىضلذ ئلى أن أَم ألاؾالُب الىكٍغ

ألاؾغة في جىمُت ُْم الهمل اإلانهي لضي أبىائها: الحىاع التي حؿانض 

ت الهاصَت، ومً أَم ألاؾالُب الخؿبُُٓت  التربىي، والٓطت التربٍى

ب  .الٓضوة الطالحت، واإلاماعؾت والخضٍع

 :على الدزاساث السابلت يبلالخع

ؼ الُٓم الخلُٓت،         خٛى الهضٍ الهام اإلاخمثل في حهٍؼ
ً
اجُاْها حمُها

عيم وحىص جىىم مً خُث ألاَضاٍ الخاضت بٙل صعاؾت، َمً 

الضعاؾاث ما َضَذ ئلى الخهٍغ نلى الُٓم الىاحب ئٖؿابها لؿُل 

اع ألاؾُاٛ مثل صعاؾت ؾُمُخاها ] [، وصعاؾت 27[ وصعاؾت بىجغ ]6ٍع

اع [، ومنها ما 76ئبغاَُم ] َضَذ ئلى جدلُل اإلانهاج الىؾني إلاغخلت ٍع

ألاؾُاٛ الحٙىمُت مً أحل ال٘شِ نً الُٓم ؤلاؾالمُت اإلاخػمىت في 

ت الىاعصة في اإلانهاج الىؾني الخُانلي ٖضعاؾت زؼنلي  الىخاحاث التربٍى

ت في جىمُت بهؼ 24] [، وجىاولذ ئخضاَا جىغُذ صوع ألاوشؿت التربٍى

 لضي ؾُل الغوغت ٖضعاؾت صايؿخاويالُٓم الخلُٓت والاحخمانُت 

[ صوع التربُت باللهب في جىمُت 27] [، بِىما جىاولذ صعاؾت الشهغي 25]

[ 23الُٓم الخلُٓت لؿالب اإلاغخلت الابخضاةُت، وجىاولذ صعاؾاث ال٘ىاوي ]

ض 29] [ ونابض31] ومؿغ [ صوع ألاؾغة في الخىمُت الخلُٓت للؿُل، ْو

ث الؿابٓت في الخطىع الهام اؾخُاصث َظٍ الضعاؾت مً الضعاؾا

ؼ  للضعاؾت ومىهجُت الضعاؾت، مو أنها جسخظ بضعاؾت صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ  الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل مً وحهت هكغ مهلماث ٍع

وأمهاث ألاؾُاٛ اإلالخدٓحن بالغوغاث لخٙىن م٘ملت للضعاؾاث الؿابٓت 

 .في حاهب مسخلِ ننها

 . الطسيلت والاحساءاث5

 ىهج الدزاستمأ. 

ض       ئن ؾبُهت الضعاؾت هي التي جدضص اإلاىهج اإلاؿخسضم َيها، ْو

انخمضث َظٍ الضعاؾت نلى اإلاىهج الىضُي الظي ٌهٍغ بأهه: " ألاؾلىب 

الظي ٌهخمض نلى صعاؾت الىاْو أو الكاَغة ٖما جىحض في الىاْو، ويهخم 

، وَل ًٓخطغ ألاؾلىب الىضُي نلى وضِ 
ً
 صُْٓا

ً
الكاَغة بىضُها وضُا

وحمو اإلاهلىماث والبُاهاث، بل َلبض مً جطيُِ َظٍ اإلاهلىماث 

 مً أحل الىضٛى ئل
ً
 أو ُُُٖا

ً
 اث ـــاحــخــى اؾدىــوجىكُمها والخهبحر ننها ٖمُا

غ الىاْو الظي هضعؾه ]  ].37وحهمُماث حؿانضها في جؿٍى

ض جّم اؾخسضام َظا اإلاىهج لخىغُذ واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ        ؼ ْو

اع  الُٓم الخلُٓت لضي ؾُل الغوغت مً وحهت هكغ مهلماث ٍع

اع ألاؾُاٛ وألامهاث  ظلٚ جطىعاث مهلماث ٍع ألاؾُاٛ وألامهاث، ٖو

ؼ الُٓم الخلُٓت في غىء التربُت ؤلاؾالمُت  ألهه  نً صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اإلاىهج اإلاىاؾب إلاثل َظٍ الضعاؾاث الخؿبُُٓت التي جطِ الكاَغة 

 .ص الىخاةج منهاوجداٛو اؾخسال 

 أداة الدزاستب. 

اؾخسضمذ الضعاؾت الحالُت أصاة عةِؿت مً أصواث البدث وهى       

ض اشخمل  اع ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ في هجغان، ْو اؾخبُان إلاهلماث ٍع

اع  ٗان نً وحهت هكغ مهلماث ٍع الاؾخبُان نلى مدىعًٍ؛ اإلادىع ألاٛو 

ؼ التربُت الخلُٓت لضي ألاؾُاٛ وألامهاث نً واْو صوع ألاؾغة  في حهٍؼ

ٗان اإلادىع الثاوي نً 36الؿُل في اإلاجخمو واخخىي نلى ) ( نباعة، و

اع ألاؾُاٛ وألامهاث نً صوع ألاؾغة في التربُت  جطىعاث مهلماث ٍع

ض جم اؾخسضام الخضعج 74الخلُٓت لضي الؿُل واشخمل نلى) ( نباعة، ْو

( 5هالماث الخالُت: )الخماس ي في الاؾدباهت، وأنؿي لظلٚ الخضعج ال

، و)
ً
( 3( للمىآَت بضعحت ٖبحرة، و)4للمىآَت بضعحت ٖبحرة حضا

( 7( للمىآَت بضعحت غهُُت، و)2للمىآَت بضعحت مخىؾؿت و)

، وختى ٌهؿى للمخىؾؿاث الىاججت مهنى 
ً
للمىآَت بضعحت غهُُت حضا

، 8 7ئلى أْل مً  -7، أي أهه مً)8 1=4(÷7-5َان )
ً
( حهني غهُُت حضا

( 4 3ئلى أْل مً  6 2( حهني غهُُت،؟ومً )6 2ئلى أْل مً  -8 7ومً )

( حهني اإلاىآَت بضعحت ٖبحرة، 2 4ئلى أْل مً  4 3حهني مخىؾؿت، ومً )

 5ئلى  2 4ومً )
ً
  .( َخهني اإلاىآَت بضعحت ٖبحرة حضا

 مجخمع الدزاست وعيىتهاج. 

ٛ نلى هخاةج ئن أؾلىب الهُىاث في اإلاُضان التربىي ُُٖل بالحطى       

ٓت اإلاهاًىت لِؿذ  ٓت ازخُاع الهُىاث أو ما ًؿلٔ نلُه ؾٍغ مهمت، وؾٍغ

 مً اإلاجخمو 
ً
مجغص ازخُاع واؾخسضام لجؼء مً اإلاجخمو ؤلاخطاتي بضَل

ٗله، ول٘نها جدخىي نلى ازخُاع حؼء َهلي وممثل للمجخمو ؤلاخطاتي؛ 

ُاؽ صُْٔ  ً ْو ٓت اإلاهاًىت جدخىي نلى نلم َو ولظلٚ َان ؾٍغ

[، ومً َىا َان مجخمو 37لمهالجاث ؤلاخطاةُت نضؽ وآزغون]ل

اع ألاؾُاٛ وأمهاث ألاؾُاٛ، خُث ْام  الضعاؾت شمل مهلماث ٍع

اع ألاؾُاٛ  الباخث بخىػَو أصاة الضعاؾت نلى حمُو اإلاهلماث في ٍع

بمضًىت هجغان، ونلى أمهاث ألاؾُاٛ اإلالخدٓحن بالغوغت ممً لضيهً 

ٗان  الٓضعة نلى ملء الاؾدباهاث اإلاىػنت، وجابههم لححن اؾترصاصَا و

( 39نضص الاؾدباهاث الصحُدت اإلاؿترحهت وضالحت للبدث الهلمي: )

( اؾدباهت مً 79( جم جىػَههم نلى ألامهاث بىجغان، و)64مً أضل )

ض جم جؿبُٔ 83أضل ) اع بىجغان، ْو ( جم جىػَههم نلى مهلماث الٍغ

 .َـ7438-7437الضعاؾت في الهام الجامعي 

 :غاءاث الطضّ والثباث ألصاة حمو البُاهاثئح

 :جم الانخماص في خؿاب ضضّ الاؾدباهت نلى ما ًلي

 :ضضّ اإلاد٘محن -أ

ـ في        جم نغع اإلآُاؽ نلى مجمىنت مً أنػاء َُئت الخضَع

أْؿام التربُت ونلم الىُـ وعٍاع ألاؾُاٛ وضل نضصَم لهشغة ما 

ض اجطح وحىص  ، ْو ْضع ناٛ مً الاجُاّ خٛى بحن اؾخاط وأؾخاط مشإع
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ض ْام الباخث بأزظ  % 85ضالخُت اإلآُاؽ لُٓاؽ ما وغو لُٓاؾه، ْو

مً اجُاّ اإلاد٘محن ونمل الخهضًالث الخاضت بالطُايت وئنضاص 

 .الاؾدباهت في ضىعتها النهاةُت

  :ضضّ الاحؿاّ الضازلي --ب

جم خؿاب ضضّ الاحؿاّ الضازلي باؾخسضام مهامل اعجباؽ بحرؾىن 

: نلى مؿخىي اعجباؽ صعحت ٗل َٓغة نلى  حن، اإلاؿخىي ألاٛو مؿخٍى

 ٛ  :( ًىضح طل7ٚ) بالضعحت الٙلُت لالؾدباهت والجضو

 1حدول 

 معامل ازجباط كل عبازة بالدزحت الكليت على اسدباهت دوز ألاسسة في حعصيص التربيت الصلليت لدى الطفل في املجخمع

سةزكم الفل  معامل الازجباط زكم الفلسة معامل الازجباط زكم الفلسة معامل الازجباط زكم الفلسة معامل الازجباط 

7 1 36*  74 1 84**  27 1 71**  41 1 64**  

2 1 54**  75 1 65**  28 1 69**  47 1 35*  

3 1 37*  76 1 65**  29 1 61**  42 1 61**  

4 1 56**  77 1 64**  31 1 77**  43 1 47**  

5 1 42**  78 1 68**  37 1 65**  44 1 51**  

6 1 46**  79 1 72**  32 1 59**  45 1 52**  

7 1 46**  21 1 53**  33 1 62**  46 1 45**  

8 1 37*  27 1 72**  34 1 79**  47 1 57**  

9 1 51**  22 1 51**  35 1 53**  48 1 44**  

71 1 66**  23 1 58**  36 1 75**  49 1 54**  

77 1 66**  24 1 64**  37 1 51**  51 1 42**  

72 1 47**  25 1 75**  38 1 77**  - - 

73 1 72**  26 1 54**  39 1 62**    

ٛ  مً ًخطح        ٗل صعحاث بحن الاعجباؽ مهامالث حمُو أن( 7) الجضو

ؼ في ألاؾغة صوع  اؾدباهت َٓغاث مً َٓغة  لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

 ( 1،17) مؿخىي  نىض صالت لالؾدباهت، الٙلُت والضعحت اإلاجخمو في الؿُل

 صعحت زالٛ مً لالؾدباهت الضازلي الاحؿاّ خؿاب جم: الثاوي اإلاؿخىي 

ض لالؾدباهت الٙلُت والضعحت بهض ٗل  ٖما الاعجباؽ مهامالث حاءث ْو

 ٛ  .الخالي بالجضو

 2 حدول 

 الكليت والدزحت املجخمع في الطفل لدى الصلليت التربيت حعصيص في ألاسسة دوز  اسدباهت أبعاد مً بعد كل دزحت بين الازجباط معامالث

 معامل الازجباط ألابعاد م

ؼ التربُت الخلُٓت لضي الؿُل  7  **87 1 واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ

اع ألاؾُاٛ وألامهاث نً صوع ألاؾغة في 2 ؼ التربُت الخلُٓت لضي الؿُل  جطىعاث مهلماث ٍع  **66 1 حهٍؼ

ٛ  مً ًخطح       الاؾدباهت أبهاص بحن الاعجباؽ مهامالث أن الؿابٔ الجضو

ض مما( 17 1) مؿخىي  نىض صالت الٙلُت والضعحت  جخمحز الاؾدباهت أن ًٖإ

 .الطضّ مً نالُت بضعحت

  Reliability  الثباث (2)

ض ٖغوهبإ ألُا مهاصلت باؾخسضام الاؾدباهت زباث مً الخدٓٔ جم  بلٌ ْو

 .مغجُو زباث مهامل وهي 74 1 ٖٙل لالؾدباهت الثباث مهامل

 :الاخطاةُت اإلاهالجت

 الاهدغاٍ الىػهُت، واإلاخىؾؿاث الحؿابُت اإلاخىؾؿاث خؿاب جم      

ت واليؿب اإلاهُاعي،  وألامهاث اإلاهلماث اؾخجاباث نلى للخهٍغ اإلائٍى

ؼ في ألاؾغة صوع  لىاْو  جطىعاث وأًػا الؿُل، لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

اع مهلماث ؼ في ألاؾغة صوع  نً وألامهاث ألاؾُاٛ ٍع  التربُت حهٍؼ

 .الُغوّ لحؿاب T ث ازخباع اؾخسضام جم ٖما الؿُل، لضي الخلُٓت

 ومىاكشتها ىخائجال. 6

  نضًضة، هخاةج نً الضعاؾت بُاهاث جدلُل أؾُغ
ً
 َٓض لهغغها، وحؿهُال

ُما  الضعاؾت أؾئلت بدؿب مجمىناث في جطيُُها جم  نغع ًلي َو

 :الىخاةج لهظٍ

ٛ  الؿإاٛ نً لئلحابت -1 ى للضعاؾت ألاو  في ألاؾغة صوع  واْو ما: "َو

ؼ  مهلماث هكغ وحهت مً اإلاجخمو في الؿُل لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

اع  اإلاخىؾؿاث خؿاب جم" هجغان؟ بمضًىت وألامهاث ألاؾُاٛ ٍع

ت والاهدغاَاث ٛ  اإلادىع  َٓغاث مً َٓغة لٙل والترجِب اإلاهُاٍع  ألاو

ٛ  في ًكهغ ٖما لالؾدباهت، م الجضو  ( 3) ْع

 3 حدول 

 هظس وحهت مً الطفل لدى الصلليت الليم حعصيص في ألاسسة دوز  واكع) عً الدزاست اسدباهت مً ألاول  للمحوز  العيىت ألفساد املعيازيت والاهحسافاث املخوسطاث

 (هجسان بمدًىت وألامهاث ألاطفال زياض معلماث

 ألامهاث املعلماث الفلساث م

 الترجيب اليسبت % ع م الترجيب اليسبت % ع م

7  ً  5 8 84 86 1 24 4 78 6 73 92 1 68 3 ًخدلى الؿُل بالطضّ في حهامله مو آلازٍغ
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 77 4 76 96 1 82 3 24 1 71 17 7 51 3 أزىاء اإلاؼاح والدؿلُت ًلتزم الطضّ  2

 26 67 16 7 35 3 28 1 67 24 7 35 3 ًباصع ئلى الانتراٍ بالخؿأ نىض الخٓطحر  3

 م٘غع 24 2 68 17 7 47 3 27 4 68 74 7 42 3 .ًدث ػمالءٍ نلى الخدلي بالطضّ 4

 27 2 65 12 7 26 3 37 4 63 26 7 76 3 .ًبخهض نً الؼمُل الظي ًطغ نلى ال٘ظب 5

 م٘غع 26 67 19 7 35 3 م٘غع  25 1 69 21 7 45 3 .ًخدغي الطضّ ختى لى حهغع للهٓاب 6

 9 87 73 1 15 4 7 1 82 94 1 71 4 .ًدؿً الخهامل مو مهلمُه وػمالةه 7

 23 71 99 1 51 3 29 6 66 75 7 33 3 .ٌؿأٛ ػمالءٍ نً أخىالهم 8

 21 8 73 93 1 96 3 22 2 72 75 7 67 3 .ًدب أن يهضي لؼمالةه 9

 22 2 72 98 1 67 3 27 6 72 77 7 63 3 .ًباصع ئلى مؿانضة اإلادخاج مً ػمالةه 71

 24 2 68 17 7 47 3 31 4 65 77 7 27 3 .ًخبرم ببهؼ هٓىصٍ للمدخاححن 77

 76 77 95 1 85 3 79 4 73 16 7 67 3 .ًٓابل مهلمخه وػمالءٍ بىحه مبدؿم 72

 74 4 79 83 1 97 3 72 8 75 15 7 79 3 .ًدغص نلى هكاَت حؿضٍ ومالبؿه 73

 73 8 79 88 1 99 3 21 2 73 99 1 66 3 .ٌؿخسضم ألاصواث الصحُت الخاضت به 74

 2 87 69 1 35 4 71 6 76 15 7 83 3 .ًٌؿل ًضًه حُضا ْبل جىاٛو الؿهام وبهضٍ 75

 7 4 83 75 1 77 4 9 8 76 99 1 84 3 .ًػو الىُاًاث في ألاماًٖ اإلاسططت لها 76

هُض  77 ًداَل نلى هكاَت اإلاٙان الظي ًىحض به َو

 .جغجِبه

3 75 7 13 75 1 74 4 77 1 87 82 2 8 

 25 6 67 73 1 38 3 2 4 81 98 1 12 4 .ٌشإع مهلمخه وػمالءٍ في جىؿُِ الغوغت 78

 77 4 81 86 1 12 4 7 2 77 96 1 86 3 .ًدغص نلى الالتزام بالُٓم ؤلاؾالمُت 79

ما 21  3 2 85 75 1 26 4 3 2 81 13 7 17 4 .ٌهٍغ مٙاهت والضًه وأَمُت بَغ

ًدغص الؿُل نلى جىُُظ جىحيهاث مهلمخه  27

 بطضع عخب 

 7 6 87 73 1 38 4 م٘غع  71 6 76 91 1 83 3

 6 6 84 87 1 23 4 8 1 77 98 1 85 3 .ًلتزم بخهلُماث وأهكمت الغوغت 22

 72 81 85 1 15 4 77 8 73 14 7 69 3 .الؿُل بٓىانض اللهب مو أْغاهه ًلتزم 23

 م٘غع 72 81 85 1 1 4 23 8 77 18 7 59 3 .ًُص ي الؿالم أزىاء مٓابلت مهلمخه وػمالةه 24

ىطذ ل٘المها 25  م٘غع 4 4 85 71 1 27 4 5 8 78 92 1 94 3 .ًدترم اإلاهلمت ٍو

أو  ٌؿخأطن مً اإلاهلمت أزىاء صزٛى الُطل 26

 الخغوج مىه

 م٘غع 9 87 98 1 15 4 6 8 77 95 1 89 3

ً بضون مٓاؾهت 27 ىطذ ئلى آلازٍغ  79 74 1 7 71 3 25 1 69 96 1 45 3 .ٌؿخمو ٍو

 78 2 75 78 1 76 3 75 2 74 84 1 77 3 .ًخدضر مو مهلمخه وػمالةه بطىث مهخضٛ 28

ً وَل ًُغع عأًه نليهم 29  27 8 72 98 1 64 3 م٘غع  24 6 69 16 7 48 3 .ًدترم آعاء آلازٍغ

تهم اللهب  31 ؿلب مشاٖع ً ٍو ٌؿخأطن مً آلازٍغ

 باخترام

 م٘غع 77 4 76 91 1 82 3 م٘غع  29 6 66 71 7 33 3

ًخهاون مو مهلمخه وػمالةه في جغجِب الغوغت  37

 والُطل

3 95 7 11 79 1 4 4 27 1 93 85 4 4 

 م٘غع  3 2 85 75 1 26 4 73 4 75 93 1 77 3 .ٌشإع ػمالءٍ في اللٓاءاث واإلاىاؾباث 32

ٌؿانض ػمالءٍ اإلاؿخجضًً في ئػالت ؤلاخؿاؽ  33

بت   بالخٍى والَغ

 م٘غع 79 74 97 1 71 3 26 8 68 98 1 44 3

 75 2 78 75 1 97 3 76 1 74 89 1 71 3 .ًباصع ئلى مؿانضة ػمالةه في ألانماٛ اإلاٙلُحن بها 34

 م٘غع 6 6 84 74 1 23 4 77 4 76 91 1 82 3 .ألانماٛ الجمانُت بؿغنتًىضمج مو ػمالةه في  35

ت ػمالةه بطضع  36 ًٓضم ٗل ما ٌؿخؿُو إلاشاٖع

 .عخب

 71 8 81 97 1 15 4 م٘غع  77 4 76 1 7 82 3

 - - 93 1 18 4 - - 15 7 67 3 ئحمالي 37

ٛ  زالٛ مً       هكغ لىحهت الاحمالي اإلاخىؾـ أن هجض( 3) حضو

اع مهلماث ٛ  للمدىع  ألاؾُاٛ ٍع  صوع  واْو) الضعاؾت اؾدباهت مً ألاو

ؼ في ألاؾغة  مهلماث هكغ وحهت مً الؿُل لضي الخلُٓت الُٓم حهٍؼ

اع  َىإ أن نام بشٙل ًغون انهم ٌهني مما( 67 3) ٌؿاوي ( ألاؾُاٛ ٍع

 
ً
  صوعا

ً
ؼ في لؤلؾغة ٖبحرا  نضا َُما الؿُل، لضي الخلُٓت الُٓم حهٍؼ

ما مخىؾؿت جٓضًغاث نلى خطلخا َٓـ نباعجحن  هٓىصٍ ببهؼ ًخبرم: َو

ً مً ٌؿخأطن للمدخاححن، ؿلب آلازٍغ تهم ٍو ض باخترام، اللهب مشاٖع  ْو

 ْضعة ًغون َل اإلاهلماث أن ئلى الباخث هكغ وحهت مً طلٚ ًغحو
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 أهاوي أهه نلى للؿُل هكغتهً وئلى َهلي، بشٙل اإلااٛ جملٚ نلى ألاؾُاٛ

 َل َاإلاهلماث وبظا وخضٍ، له أنها نلى لؤلشُاء امخالٖه ًغي  َهى بالؿبو،

 ونضم الؿُل، لضي الُؿغة بانخباع اإلاهىُحن َظًً جأُٖض غغوعة ًغون

 اإلاهلماث هكغ وحهت ًسالِ الباخث أن ئَل ألامىع، جلٚ إلاثل جُهمه

غي  ض ألاؾغة واحب بأن ٍو به الؿُل حهٍى  ضًغ مىظ الهؿاء نلى وجضٍع

ظا ؾىه، ً، ممخلٙاث اخترام ٖو ً وأن آلازٍغ  وأن الخملٚ، خٔ لآلزٍغ

ض منهم، واخض بٙل زاضت أشُاء لهم  ًغاٍ الظي َظا نلى أٖضث ْو

 هكغ وحهت في حاء ما زالُذ والتي[ 76] ئبغاَُم صعاؾت الباخث

ٛ  اإلاهلماث ظا ؾُل، لٙل الخملٚ وخٔ ؤلاهُاّ خى  صايؿخاوي وصعاؾت ٖو

ظا الخلُٓت، الُٓم جىمُت في ألاوشؿت صوع  نلى أٖضث التي[ 25]  ٖو

 الؿُل ئٖؿاب في اللهب صوع  نلى أٖضث التي[ 27] الشهغي  صعاؾت

ت الُٓم  .التربٍى

ٛ  مً وهجض        ألامهاث هكغ لىحهت الاحمالي اإلاخىؾـ أن هُؿه الجضو

ٛ  للمدىع  ؼ في ألاؾغة صوع  واْو) الضعاؾت اؾدباهت مً ألاو  الُٓم حهٍؼ

اع ومهلماث ألامهاث هكغ وحهت مً الؿُل لضي الخلُٓت ( ألاؾُاٛ ٍع

  َىإ أن نام بشٙل ًغون انهم ٌهني مما( 18 4) ٌؿاوي 
ً
  صوعا

ً
 ٖبحرا

ؼ في لؤلؾغة  واخضة نباعة نضا َُما الؿُل، لضي الخلُٓت الُٓم حهٍؼ

 ًطغ الظي الؼمُل نً ًبخهض: وهي مخىؾؿت جٓضًغ نلى خطلذ َٓـ

ض ال٘ظب، نلى  َل ألاؾُاٛ أن ئلى الباخث هكغ وحهت مً طلٚ ًغحو ْو

ىن   لهضم ال٘ظب نلى ًطغون الظًً ألاؾُاٛ مطاخبت زؿىعة ًضٗع

م ً، مو حهاملهم بؿبب نليهم الؿلبُت الُٓم غغع  جٓضًَغ  بِىما آلازٍغ

  ٖبحرة جٓضًغ نلى نباعاث ؾبو خطلذ
ً
 ًخدلى: الخالُت الهباعاث وهي حضا

ً مو حهامله في بالطضّ الؿُل ٛ  ْبل حُضا ًضًه ًٌؿل -آلازٍغ  جىاو

 بطضع مهلمخه جىحيهاث جىُُظ نلى الؿُل ًدغص -وبهضٍ الؿهام

ىطذ اإلاهلمت ًدترم -الغوغت وأهكمت بخهلُماث ًلتزم -عخب  -ل٘المها ٍو

 ألانماٛ في ػمالةه مو ًىضمج -واإلاىاؾباث اللٓاءاث في ػمالءٍ ٌشإع

غحو بؿغنت، الجمانُت   ةٖبحر  صعحت ألامهاث ئنؿاء الباخث ٍو
ً
 حضا

ٛ  صعحت وئلى اإلاهلماث مً ألاٖثر لخبرتهً ٌهىص عبما آلاهُت للهباعاث  ْبى

 ألام وخىان لحب اإلاهلمت مً مغوهت أٖثر بضعحت الؿُل لؿلٕى ألام

ت   ًغحو وعبما الجاهب، َظا في الُؿٍغ
ً
 في اإلاهلمت زبرة لٓلت أًػا

اع ان لضًىا نلم ئطا وبساضت ألاؾُاٛ، مو الخهامل  بىجغان ألاؾُاٛ ٍع

ظا الههض، خضًثت  .الخسغج خضًثاث مهلماتها ٖو

 جطىعاث ما"  نلى ًىظ والظي الثاوي الؿإاٛ نلى ولئلحابت      

اع مهلماث  في ألاؾغة صوع  نً هجغان بمضًىت وألامهاث ألاؾُاٛ ٍع

ؼ  اإلاخىؾؿاث خؿاب جم" الؿُل؟ لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

ت والاهدغاَاث  الثاوي اإلادىع  َٓغاث مً َٓغة لٙل والترجِب اإلاهُاٍع

ٛ  في ًكهغ ٖما لالؾدباهت م الجضو  ( 4) ْع

 4 حدول 

 التربيت حعصيص في ألاسسة دوز  عً هجسان بمدًىت وألامهاث ألاطفال زياض معلماث جصوزاث) عً الثاوي للمحوز  العيىت ألفساد املعيازيت والاهحسافاث املخوسطاث

 (الطفل لدى الصلليت

 ألامهاث املعلماث الفلساث م

 الترجيب اليسبت % ع م الترجيب اليسبت % ع م

بما ًىاؾب مغخلخه  جىغُذ الُٓم الخلُٓت 7

ت  .الهمٍغ

3 72 1 99 74 4 8 4 18 1 97 87 6 7 

 جغؾُش الُٓم الخلُٓت لضي الؿُل نً ؾٍغٔ 2

 .الٓضوة

3 85 1 99 77 1 6 4 41 1 77 88 7 

حر 3 ت مىاؾبت لخىمُت الُٓم الخلُٓت جَى  5 85 87 1 25 4 3 4 78 88 1 92 3 .بِئت أؾٍغ

 2 8 86 81 1 34 4 7 2 81 87 1 17 4 .الؿُل ئلى الخدلي بالُٓم الخلُٓت بالخضعج جىحُه 4

الؿُل وحصجُهه نلى الخدلي بالُٓم  جدُحز 5

 .الخلُُت

3 89 7 12 77 8 4 4 37 1 79 86 2 3 

م  حهلُم 6 الؿُل وجُهُمه حهالُم الٓغآن الٍ٘غ

ُت ت الشٍغ  .والؿحرة الىبٍى

3 98 1 87 79 6 2 4 31 1 79 86 4 

مً الخٓىُت الحضًثت في يغؽ الُٓم  ؤلاَاصة 7

 .الخلُٓت لضي الؿُل

3 88 7 13 77 6 5 4 77 1 86 82 2 6 

ت التي جىمي الُٓم الخلُٓت  ئْامت 8 البرامج ألاؾٍغ

 .لضي الؿُل

 8 87 87 1 15 4 م٘غع  71 8 71 14 7 54 3

حر 9  71 4 79 85 1 97 3 7 2 75 15 7 76 3 .ألالهاب الهاصَت التي حًغؽ الُٓم الخلُٓت جَى

غىابـ مهُىت َلؾخسضام الؿُل لؤلحهؼة  وغو 71

 .الظُٖت

3 41 7 73 68 1 72 3 94 7 18 78 8 77 

ت اإلاىاؾبت  ئلحاّ 77 الؿُل ببهؼ الضوعاث التربٍى

 .له

3 77 7 78 63 4 73 3 28 7 75 65 6 72 

أؾلىب الحىاع في ؤلاحابت نً حؿاؤَلث  اؾخسضام 72

ا الؿُل خٛى الُٓم  .ويحَر

3 54 7 16 71 8 71 4 1 1 97 81 9 

 م٘غع 77 8 78 96 1 94 3 77 1 71 15 7 51 3 .اإلاغاْبت الظاجُت لضي الؿُل يغؽ 73
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ٓت الصحُدت للخهامل  حهلُم 74 مو الؿُل الؿٍغ

 .اإلاىاِْ الُىمُت اإلاسخلُت

 م٘غع 9 81 97 1 1 4 9 2 73 93 1 66 3

 - - 98 1 17 4 - - 2 7 71 3 ئحمالي 

ٛ  زالٛ مً       ( 71 3) الثاوي للمدىع  ؤلاحمالي اإلاخىؾـ بلٌ( 4) حضو

اع مهلماث لخطىعاث وطلٚ ؼ في ألاؾغة صوع  نً ألاؾُاٛ ٍع  التربُت حهٍؼ

 في الىاعصة لؤلصواع جبىيهً نلى مىآَتهً ٌهني مما الؿُل، لضي الخلُٓت

ؼ أحل مً نشغ ألاعبو الُٓغاث  ٗان الؿُل لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

ت الضوعاث ببهؼ الؿُل ئلحاّ: ُْمت باؾخثىاء ٖبحرة، بضعحت  التربٍى

غحو مخىؾؿت، صعحت نلى خطلذ خُث له، اإلاىاؾبت  الباخث ٍو

 بأهه جطىعاتهً ئلى مخىؾؿت بضعحت ألازحرة َظٍ في اإلاهلماث جطىعاث

 الضوعاث في إلاا والاؾدُهاب بالحػىع  الالتزام ْضعة الؿُل لضي لِـ

ت، ً وحهت ًسالِ والباخث التربٍى  جخم أن اإلامً٘ َمً َظا، في هكَغ

ٓت الضوعاث ض واللهب ألاوشؿت بؿٍغ ٍإ  صعاؾت طلٚ في الباخث عأي ٍو

 ].27] بىجغ

ٛ  مً وهجض        ( 18 4) ٌؿاوي  الاحمالي اإلاخىؾـ أن هُؿه الجضو

ؼ في ألاؾغة صوع  نً ألامهاث لخطىعاث  ٌهني مما الخلُٓت، التربُت حهٍؼ

  َىإ أن نام بشٙل ًغون انهم
ً
  صوعا

ً
ؼ في لؤلؾغة ٖبحرا  الُٓم حهٍؼ

ض الؿُل، لضي الخلُٓت   ٖبحرة جٓضًغ نلى نباعاث زمـ خطلذ ْو
ً
 حضا

 ؾٍغٔ نً الؿُل لضي الخلُٓت الُٓم جغؾُش: الخالُت الهباعاث وهي

حر -الٓضوة ت بِئت جَى  الؿُل جىحُه -الخلُٓت الُٓم لخىمُت مىاؾبت أؾٍغ

 الخدلي نلى وحصجُهه الؿُل جدُحز -بالخضعج الخلُٓت بالُٓم الخدلي ئلى

م الٓغآن حهالُم وجُهُمه الؿُل حهلُم -الخلُُت بالُٓم  والؿحرة الٍ٘غ

ت ُت، الىبٍى  ونابض[ 31] مؿغ مً ٗل صعاؾاث الىدُجت َظٍ وأًضث الشٍغ

ض للؿُل، الخلُٓت الخىمُت في ألاؾغة صوع  نلى أٖضجا اللخحن[ 29] ٍإ  ٍو

  ال٘بحرة الضعحت في ألامهاث هكغ وحهت الباخث
ً
حر حضا ت بِئت لخَى  ؾٍغ

 الُٓم في ألاولى اللبىت بىاء ًغحو َلؤلؾغة الخلُٓت، الُٓم لخىمُت مىاؾبت

 .الؿُل نىض

 َغوّ َىإ َل"  نلى ًىظ والظي الثالث الؿإاٛ نلى ولئلحابت -3

اع مهلماث اؾخجاباث بحن ئخطاةُت صَللت طاث  وألامهاث ألاؾُاٛ ٍع

ؼ في ألاؾغة لضوع   نمل اؾخسضام جم" الؿُل؟ لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

  صالت َغوّ َىإ ٗان ئطا ما نلى للخهٍغ" ث" ازخباع
ً
 بحن ئخطاةُا

اع مهلماث ؼ في ألاؾغة لضوع  وألامهاث ألاؾُاٛ ٍع  الخلُٓت التربُت حهٍؼ

ٛ  في ًكهغ ٖما الؿُل لضي م الجضو  ( 5) ْع

 5 حدول 

 الطفل لدى الصلليت التربيت حعصيص في ألاسسة لدوز  وألامهاث ألاطفال زياض معلماث اسخجاباث بين للفسوق" ث" وكيمت املعيازيت والاهحسافاث املخوسطاث

 ألامهاث أبعاد الاسدباهت

 (33ن )

 املعلماث

 (73ن )

 ثكيمت 

  ع م ع م

ؼ التربُت الخلُٓت لضي الؿُل   **86 2 67 27 19 731 91 77 86 747 واْو صوع ألاؾغة في حهٍؼ

ؼ  اع ألاؾُاٛ وألامهاث نً صوع ألاؾغة في حهٍؼ جطىعاث مهلماث ٍع

 الخلُٓت لضي الؿُل التربُت 

57 22 9 75 57 68 71 86 2 74** 

 **77 3 15 29 77 787 65 24 18 799 الضعحت الٙلُت

ٛ  مً ًخطح       مً أنلى ألامهاث نُىت مخىؾؿاث أن الؿابٔ الجضو

ؼ في ألاؾغة صوع  واْو نلى هكغتهم في اإلاهلماث نُىت مخىؾؿاث  حهٍؼ

ظا الؿُل، لضي الخلُٓت التربُت ٛ  ٖو  في ألاؾغة صوع  نً جطىعاتهم خى

ؼ  وأن الٙلُت، الضعحت في ٖظلٚ وهي الؿُل، لضي الخلُٓت التربُت حهٍؼ

 ث، ازخباع خؿب ألامهاث لطالح ئخطاةُت صَللت طاث الُغوّ جلٚ

 مً أٖثر نام بشٙل باألؾُاٛ ألامهاث اعجباؽ أن طلٚ الضعاؾت وحهلل

 .اإلاهلماث مً أنلى الاؾخبُان إلاػمىن  جأًُضًَ ٗان وبالخالي اإلاهلماث،

 . الخوصياث7

 حؿخُُض البدىر ومغاٖؼ الجامهاث ْبل مً اؾتراجُجُت زؿت وغو -

 نلى جٓىم والؿُل باألؾغة اإلاهىُت والجمهُاث واإلاإؾؿاث الىػاعاث منها

 :مغج٘ؼاث زالر

  ألاؾغة جثُِٓ - أ
ً
  جثُُٓا

ً
ا   جغبٍى

ً
  ئؾالمُا

ً
 ضلى الىبي مىهج نلى مبني ؾلُما

 .الحُاة في وؾلم نلُه هللا

ا الخلُٓت الُٓم يغؽ - ب َؼ  باؾخسضام والؿُل ألاؾغة في وحهٍؼ

  وجىقُُها الحضًثت والىؾاةل ألاؾالُب
ً
  جىقُُا

ً
 .َانال

ُاث مهالجت - ث ا خؿب الخاؾئت الؿلٖى  وجىنُت وأَمُتها، اهدشاَع

ت ألاؾالُب بأخضر ألاؾغة  .إلاهالجتها التربٍى

ت واإلاإؾؿاث الجامهاث جىحُه -  وجُهُل بانضاص والاحخمانُت التربٍى

ت البرامج ت ألاؾٍغ ؼ لبىاء هؿاْها وزاعج صازل والتربٍى  في الُٓم وحهٍؼ

 .ألاؾغي  اإلادُـ

 الحضًثت الاحخماعي الخىاضل وأصواث اإلاسخلُت ؤلانالم وؾاةل اؾدثماع -

 .اإلاجخمو واَغاص ألاؾغ بحن الخلُٓت الُٓم زٓاَت وشغ في

بُت صوعاث نمل - اع إلاهلماث جضٍع  جىمُت ُُُٖت في وألامهاث ألاؾُاٛ ٍع

ُُُت ألاؾُاٛ، نىض الخلُٓت الُٓم  صوعي بحن الخٙامل نلى الهمل ٖو

اع في واإلاهلماث ألاؾغة   ألاؾُاٛ نىض الخلُٓت الُٓم لخىمُت الٍغ

ض ئحغاء - ؼ في حؿهم التي الخؿبُُٓت وألابدار الضعاؾاث مً اإلاٍؼ  حهٍؼ

  .الؿُل لضي الخلُٓت الُٓم

 املساحع

 أ. املساحع العسبيت

م  [1]  الٓغآن الٍ٘غ

ٗامل اخمض ) [2] ت 2111ؾهحر،  ( أؾـ جغبُت الؿُل بحن الىكٍغ

ت الجامهُت، مطغ   والخؿبُٔ، صاع اإلاهَغ

، ئًمان نبض هللا ) [3] ( التربُت ألازالُْت للؿُل، نالم 2118شٍغ

 ال٘خب: الٓاَغة 
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اث الصخطُت، صاع ْباء 7998نبض الغخمً، مدمض الؿُض ) [4] (  هكٍغ

 للؿبانت واليشغ الخىػَو: الٓاَغة، مطغ 

( اللهب نىض ألاؾُاٛ ألاؾـ 2112الهىاوي، خىان نبض الحمُض ) [5]

ت والخؿبُُٓت  نمان، ألاعصن   الىكٍغ

اص ) [7] ت 2114خمضان، مدمض ٍػ ت الخلُٓت لؤلبىاء باإلاهَغ ( جغبُت الهٍى

، مجلت التربُت، حامهت ْؿغ، الهضص  والُٓم والاؾخٓالٛ اإلاشتٕر

  738-776، صٌؿمبر، ص ص 757

ٗاصًمُت ؾُبت [8] ( جىضُاث اإلاإجمغ 2112) اإلاإجمغ الهلمي الثالث أل

ْو والؿمىح( الىا-الهلمي ألاٛو )جغبُت الؿُل مً أحل اإلاؿخٓبل

ؼ عناًت وجىمُت الؿُىلت، حامهت اإلاىطىعة في الُترة مً  -25مٖغ

 صٌؿمبر 26

( الٓامىؽ اإلادُـ، 7996) الُحروػ آباصي، مدمض بً ٌهٓىب [9]

 مإؾؿت الغؾالت، بحروث 

اع زلُِ ) [10] ت خماًتها 2173الشضًُاث، ٍع ( مىكىمت الُٓم التربٍى

الثٓاَت: الجؼاةغ، صاع أػمتها واْها بحن ألامـ والُىم، وخضة 

 ؤلانالم: ألاعصن 

ت 2117الضًب، ئبغاَُم عمػان ) [11] ( أؾـ ومهاعاث بىاء الُٓم التربٍى

ت، مإؾؿت أم الٓغي، الؿبهت ألاولى   وجؿبُٓاتها في الهملُت التربٍى

ا نلى 2177) أمحن الحٔ، مدمض [12] ( الُٓم ؤلاؾالمُت في الخهلُم وأزَغ

اإلاجخمو، مجلت صعاؾاث الجامهت ؤلاؾالمُت الهاإلاُت، شِخايىهج، 

  344-335، ص ص 9اإلاجلض

( اإلاضزل ئلى الُٓم ؤلاؾالمُت، صاع ال٘خاب 7984ْمدُت، حابغ ) [13]

 اللبىاوي: بحروث   الٓاَغة، صاع ال٘خاب :اإلاطغي 

اعي، نبض الغ  [14] ( الُٓم ألازالُْت في التربُت ؤلاؾالمُت 7981خُم )الَغ

مً واْو مىهج اإلاضعؾت الابخضاةُت الهامت، عؾالت ماحؿخحر، ٗلُت 

 التربُت، حامهت ؾىؿا، الٓاَغة 

ت  [15] العجمي، مدمض نبض الؿالم؛ زػغ، ضالح خؿً؛ الحلىة، ؾَغ

-ؤلاؾالم( جغبُت ألاؾُاٛ في 2114) بيذ ابغاَُم؛ بىجغ، آمىت أعشض

ت والخؿبُٔ، الؿبهت ألاولى  م٘خبت الغشض، اإلامل٘ت الهغبُت  -الىكٍغ

اع-الؿهىصًت  الٍغ

( بغهامج أوشؿت مٓترح لخىمُت الُٓم 2117ئبغاَُم، ؾامُت مىس ى ) [16]

اع، صاع اإلاىكىمت: مطغ   الخلُٓت لضي أؾُاٛ الٍغ

 صاع اإلاضعؾت، ْبل ما ؾُل جغبُت أؾالُب( 2111)َضي الىاشِ، [17]

  الٓاَغة الهغبي، الُ٘غ

( ألازالّ في ؤلاؾالم 2113ؾهض الضًً، ئًمان نبض اإلاإمً ) [18]

اع  ت والخؿبُٔ، م٘خبت الغشض، الٍغ  الىكٍغ

 نالم اإلاضعؾت، ْبل ما الؿُل جغبُت( 2115)خؿحن ٗىزغ ٗىحٚ، [19]

  الٓاَغة والخىػَو، لليشغ الؿبانت

( مىكىمت الُٓم 2172) شهىان، أؾامت أبى نباؽ نبض الحلُم [20]

ا في جأُٖض الخهاٌش في اإلاجخمو اإلاهاضغ، ٖخاب  ؤلاؾالمُت وأزَغ

و ال٘خاب نلى الشب٘ت الهىٙىجُت:  مؿبىم بمطغ، ومْى

https://docs.google.com/file/d/0BzqfLqvvDof6Ulp1angxR

3hNcVE/edit  

( الُٓم ؤلاؾالمُت الىاحب ئٖؿابها 7999بىجغ، آمىت بيذ أعشض ) [21]

اع ألاؾُاٛ، ل لؿُل ونالْتها ببهؼ اإلاخًحراث الخاضت بمهلمت ٍع

اع،  عؾالت صٖخىعاٍ يحر ميشىعة، حامهت اإلالٚ ؾهىص، الٍغ

 الؿهىصًت 

ت 2118) ، هىاٛ ؾالمباعنُضة [22] ( صوع ألاؾغة في التربُت الٍُ٘غ

وألازالُْت باإلاغخلت الابخضاةُت، عؾالت صٖخىعاٍ يحر ميشىعة، 

 ت اإلا٘غمت حامهت أم الٓغي، م٘

اًت ألابىاء مً 2119ال٘ىاوي، أخمض غُِ هللا ) [23] ( صوع ألاؾغة في ْو

ُت مً مىكىع التربُت ؤلاؾالمُت، عؾالت  الاهدغاَاث الؿلٖى

 ماحؿخحر يحر ميشىعة، حامهت أم الٓغي، م٘ت اإلا٘غمت 

( الُٓم ؤلاؾالمُت اإلاخػمىت الىخاحاث 2171) زؼنلي، ْاؾم مدمض [24]

ت  اع ألاؾُاٛ التربٍى الىاعصة في اإلانهاج الىؾني الخُانلي إلاغخلت ٍع

ت والىُؿُت، اإلاجلض  ، 77الحٙىمُت في ألاعصن، مجلت الهلىم التربٍى

 صٌؿمبر، حامهت البلٓاء ألاعصن  4الهضص 

( أزغ بغهامج مٓترح ْاةم نلى 2171صايؿخاوي، بلِٓـ ئؾمانُل ) [25]

ت في جىمُت بهؼ الُٓم الخ لُٓت والاحخمانُت لضي ألاوشؿت التربٍى

ؾُل الغوغت، مجلت عابؿت التربُت الحضًثت، الهضص الثامً 

 ؾبخمبر 

( صوع ألاؾغة في جغبُت ؾُل ما 2172َؼاػي، مدمض بً أبىؾالب ) [26]

ْبل اإلاغخلت الابخضاةُت نلى جدمل اإلاؿإولُت مً مىكىع التربُت 

م٘ت  ؤلاؾالمُت )عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة(، حامهت أم الٓغي،

 اإلا٘غمت 

( صوع التربُت باللهب في جىمُت 7433الشهغي، أخمض بً نىع ) [27]

الُٓم الخلُٓت لؿالب اإلاغخلت الابخضاةُت، جطىع مٓترح في غىء 

التربُت ؤلاؾالمُت، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، حامهت أم الٓغي، 

 م٘ت اإلا٘غمت 

ؼ ُْم 2173مؿغ، َبت أخمض ) [28] الؿالم لضي ( صوع ألاؾغة في حهٍؼ

الىاشئت مً جغبىي ئؾالمي، عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة، حامهت 

 أم الٓغي، م٘ت اإلا٘غمت 

( الضوع التربىي لؤلؾغة في جىمُت ُْم 2175) نابض، أمل نبض الغػاّ [29]

ت، )عؾالت ماحؿخحر  الهمل اإلانهي لضي أبىائها في غىء الؿحرة الىبٍى

 ٘غمت يحر ميشىعة(، حامهت أم الٓغي، م٘ت اإلا

مؿغ، صالُا نبضالحُ٘م، نابضًً، مدمىص نباؽ، خؿام الضبً،  [30]

اع ألاؾُاٛ في جدُٓٔ 2171مدمض ضالح الضًً َخحي ) ( صوع ٍع

التربُت الخلُٓت للؿُل اإلاطغي، مجلت ٗلُت التربُت حامهت 

ٔ، مطغ الهضص  اٍػ   311ص 263ًىاًغ ص 66الْؼ

ان؛ نبض ا [31] ٗاًض ابغاَُم نضؽ، نبض الغخمً؛ نبُضاث، طْو لحٔ، 

 ( البدث الهلمي، صاع مجضَلوي: نمان 2175)

 

 ب. املساحع الاحىبيت

[6] Semetana, G. Yndith, Preschool Children's Conceptions of 

Moral and Social Rules, Child, dev., 1981p p..1333-1336.  
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ABSTRACT_ The present study aimed to identify the role of the family in developing the child's 

moral values in light of Islamic education from the perspectives of kindergarten teachers and 

mothers at Najran city. To do so, a two-dimension instrument to measure the role of the family in 

promoting the child's moral values was developed and then used after being checked for validity 

and reliability. The first dimension sought to identify the reality of the role of the family in 

promoting the child's moral values while the second one investigated the perspectives of 

kindergarten teachers and mothers in accordance to the development of the role of the family in 

the promotion of the child's moral values. Results showed that the reality of the role of the family 

in promoting the child's moral values was, in general, perceived high by kindergarten teachers 

and mothers. Their perceptions of the development of kindergarten reality were also seen high. At 

the end, the study proposed developing a strategic plan by universities and research centers that 

benefit ministries, institutions and associations concerned with the family and child that could 

educate the family the true Islamic education based on the approach of the Prophet, peace be upon 

him. This strategic plan should also implant and promote the moral values in the family and child 

using modern ways and means and then employ them effectively. In addition, improper behaviors 

should be treated according to their prevalence and importance. The study also proposed the 

importance of organizing educational workshops for families to foster the moral values within the 

child and enhance the integration of the educational efforts of both the family and kindergarten. 

KEYWORDS: the role of the family; child's moral values; the perceptions of kindergarten 

teachers; perceptions of mothers. 

 

 


